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 ( ރައީސ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ ، ރައީސ  މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިނ ނެވީ)ރި 

 

 ޖަލ ސާ  ވަނަ 9ދައ ރ ެގ   ވަނަ ތިނ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސ ( އަނ ގާރަ) 2022 ސެޕ ޓެނ ަބރ  6

 

 ޙަމ ދ  ޞަލަވާތ  .  1

 

  :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

 . ފެށ ނީ  މަޖިލިސ   .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن الر  بسم هللا الر  

 

 ވ ނ  އިއ    ޖަލ ސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ވަނަ ދ ަވސ . މިީއ   10މަހ ނ     ޞަފަރަވަނަ އަހަރ ެގ   1444ދ ވަސ .   އަނ ާގރަވީ  2022 ސެޕ ޓެނ ބަރ   6މިއަދަކީ، 

ޖަލ ސާގައި.    ވަނަނ ވަވަނަ ދައ ރ ެގ  ތިނ  ވަނަ އަހަރ ެގ    2022އަޅ ަގނޑ މެނ  އިށީނދެ މި ތިބީ،  .  14ނަކަތ ނ     ފ ރަ

ވަގ ތ    ތިއ ބެވީ ހާޒިރ ވެ  ށ ޖަލ ސާއަމި  މެނ ބަރ ނ .  24  ަވޑަިއެގނ   މެނ ބަރަކ     6އަދި    ިއއ ޒަތ ތެރި  އިއ ޒަތ ތެރި 

 ރަސ މީ ދަތ ރ ފ ޅ ގައި.  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ އެއ     .އެބަވޭ  ސަލާމ ގައި

 

   ނ ދ ވަހ ގެ އެޖެނ ޑާ އިޢ ލާނ ކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . 9/ 3/ 2022އޖ/  އަކީ،ެގ އެޖެނ ޑާ މިއަދ 

 

 ތ ނ  އަނ ގާ އެނ ގ ނ  ރިޔާސަ .  4
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އައިޓަމ    އެޖެނ ޑާ  އަނ   -4މިއަދ ެގ  އެނ ގ މ ގައިރިޔާސަތ ނ   ކޮވިއެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ؛ ާގ  ގ ޅިެގނ   ،  ހާލަތާ  ޑ ެގ 

މަޖިލީހ ނ  ެގނ ދިޔައީ އޮނ ލަިއނ ކޮށ  ޖަލ ސާތަކާިއ އަދި ކޮިމޓީ ބައ ދަލ ވ ނ ތައ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދަމ ނ . އެހެނ ނަމަވެސ ،  

ިއއ ޒަތ ތެރި     ބައ ދަލ ވ ނ ތައ  ވެސ  ބޭއ ިވެގނ ދާނީބޭއ ވ މ ނ  އަދި ކޮމިޓީހާލަތ  ނިމި، ޖަލ ސާތައ   މިހާރ ެގ ކޮިވޑ ެގ  

ޓެއިލަރއަށ     . މިއަދ  މީެގިއތ ރ ނ  އިނިގރޭސިވިލާތ ެގ އާ ބޮޑ ަވޒީރ  ލިޒ ކޮމިޓީއަށ  ހާޒިރ ވެަވޑަިއެގނ  ތިއ ބަވާނ   މެނ ބަރ 

ރ ޙަބާ  ަގއި މައަމިއ ލަ ނަމ އަޅ ަގނޑ ެގ  އަދި  މ ަގާއއި  ނ ެގ ނަިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ  މަޖިލީހ   ތ ނ ެގއަޅ ަގނޑ  ރައ ޔި

ބޭނ ނ .  ދަނ ނަ ޒަމާނ ވީ އިނިގރޭސިވިލާތާޖެއާއި  ދިވެހިރާއ  ،  އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެވަނ   ިމއީ  ގ ޅ ނ ތަކަކ ނ      

ދާދި ައދި  ދެ ޤައ މ .  ފަހ ނ  ވަނީ ޒަމާނ ތަބަނދެވިފައިީވ  ހައިކޮމިޝަނެއ  ރާއ ޖޭަގއި  އިނިގރޭސިވިލާތ ެގ  ކަށ ފަހ   ކަ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ     ރ އ ަވމ ނ .މ  ފ ާގބޭފ ޅާ ެގނ ދަަވނީ އެ ބޭފ ޅާެގ މަ  އެ، ސަފީރަކ  ެވސ  ކަނޑައެޅި،  ގާއިމ ކ ރެވި

 . އ ވެސ  އެދެނީ އާ ޕ ރައިމ  މިނިސ ޓަރަށ  ފާަގތި މ ސ ތަގ ބަލެ 

 

 އިބ ތިދާއީ ބަހ ސ  .  5
 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

،  ސަނ  ޝިޔާނ  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާޙައިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ދާ   އިބ ތިދާއީ ބަހ ސ . ތޮއ ޑޫ  -5އެޖެނ ޑާ ައއިޓަމ   

ެގ ޚިދ މަތ  ފޯރ ކޮށ ދެމ ނ  ެގނ ދާ ނ  ކަރަނ ޓ  ޓެޑ ލިމި  ޓެޑާއި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނ   ޓ  އިލެކ ޓ ރިކ  ކޮމ ޕެނީ ލިމިސ ޓޭ

ެގނ ގ ޅޭ   ރ ނ ތަކ ަގއި ބޭނ ޑ ކ   އި، ރަށ ރަށާއި، ގ ރޭޓަރ މާލޭ ސަރަޙައ ދ ަގއި ވިޔަފާރިތަކަށ  ބިލ ކ ރަމ ނ  ެގނ ދާ ރޭޓާ 

ޅާ މަށ  ެގނައ މަށ  ހ ށަހަލައި އެކަނ  ސަރ ކާރ ެގ ސަމާލ ކަނ ތައ  ނައ ތާލަިއ، ބޭނ ޑާއި ރޭޓ  ހަމަހަމަކ ރ މަށ  ޮގވާފާތ ކ ރ ތަ

އިއ ވިފައިވަނީ   ކިޔ ނ   ފ ރަތަމަ  ަގރާރ ެގ  މި  ބޭއ ވ ނ ،  2022ޖޫނ     30ަގރާރ .  ދެވަނަ    2022ަގއި  އަހަރ ެގ  ވަނަ 

ތޮއ ޑޫ   އަރ ވަނީ ތޮއ ޑޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ .ރ  މި ފ ރ ޞަތ ވަނަ ޖަލ ސާގައި. އަޅ ަގނޑ  މިހާ  22ދައ ރ ެގ  

 .ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

  

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :   ޙަސަނ  ޝިޔާނ މެނ ބަރ  ތޮއ ޑޫ ދާއިރާެގ

ނ  ޓެޑ ލިމި  ޓެޑާއި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނ   ޓ  އިލެކ ޓ ރިކ  ކޮމ ޕެނީ ލިމިސ ޓޭ  .ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ `.  

ެގ ޚިދ މަތ  ފޯރ ކޮށ ދެމ ނ  ެގނ ދާ ރަށ ރަށާއި، ގ ރޭޓަރ މާލޭ ސަރަޙައ ދ ަގއި ިވޔަފާރިތަކަށ  ބިލ ކ ރަމ ނ  ެގނ ދާ ކަރަނ ޓ 
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ގޮވާފާތ ކ ރ ތަެގނ ގ ޅޭ    ަގއިބޭނ ޑ   އި،ރޭޓާ ހަމަހަމަކ ރ މަށ   ރޭޓ   ބޭނ ޑާިއ  ނައ ތާލައި،  ސަރ ކާރ ެގ    ، ލައިނ ތައ  

ޓެޑާއި، ފެނަކަ  ޓ  އިލެކ ޓ ރިކ  ކޮމ ޕެނީ ލިމިސ ޓޭއީ،  މި؛ ދީބާޖާ  ޅާ ަގރާރ .ހ ށަހަ  ޮގާވލައި  މަށ  ެގނައ މަށ ސަމާލ ކަ

ކަރަނ ޓ ކޯޕަރޭޝަނ  ވިޔަފާރިތަކަށ   ނ   ސަރަޙައ ދ ަގއި  މާލޭ  ގ ރޭޓަރ  ރަށ ރަށާއި،  ެގނ ދާ  ފޯރ ކޮށ ދެމ ނ   ޚިދ މަތ   ެގ 

އި،  ނ ތައ  ނައ ތާލައި، ބޭނ ޑާއި ރޭޓ  ހަމަހަމަކ ރ މަށާފާތ ކ ރ ތަެގނ ގ ޅޭ    ަގއިމ ރ ބޭނ ޑ ކ   ިއ،ބިލ ކ ރަމ ނ  ެގނ ދާ ރޭޓާ

ދަ ދިމާވާ  ވިޔަފާރިވެރިނ ނަށ   ކ ދި  ސަބަބ ނ   ހޯދައިދިނ މަށ ތިއެކަމ ެގ  ހައ ލ   ސަރ ކާރ ެގ  ގޮވާ  ތަކަށ   އެކަނ   ލައި 

ެގ  ކަރަނ ޓ    )ސ ޓެލ ކޯ(އިނ ޓެޑ  ޓ  އިލެކ ޓ ރިކ  ކޮމ ޕެނީ ލިމިސ ޓޭ؛ ަގރާރ   ޅާ ަގރާރ .މަށ  ެގނައ މަށ  ހ ށަހަސަމާލ ކަ

ެގނ ދާ   ފޯރ ކޮށ ދެމ ނ   އަތޮޅ ެގ  ވ.    ،ދ. އ  ،އއ. ޚިދ މަތ   ކ.  ކޯޕަރޭޝަނ ިއ،  ތަކާރަށ އަދި  ޚިދ ފެނަކަ  މަތ ދޭ  ނ  

  އި ބިލ ކ ރަމާ  ދ  މި ދެމެގ ރޭޓަރ މާލޭ ސަރަޙައ ދާ ބޮޑ ކަމާއި،  ވިޔަފާރިތަކަށ  ބިލ ކ ރަމ ނ  ެގނ ދާ ރޭޓ ރަށ ަގއި  ރަށ 

  ެގސ ޓ ހައ ސ ެގ ވިޔަފާރި  އިކާއި ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތައ  އެ ސަރަޙައ ދ ތަކ ގަ ކ ެގ ޝަކ ވާތަނ ތަފާތ ކ ރ ތަ  ރިބޭނ ޑ ކ ރ މ ަގއި ހ 

ފަރާ ހޮޓާޑަ  ތ ތަކާއި،ކ ރާ  ސެނ ޓަރ ތަކާއި،  ވިޔަފާރި  ،އ ރެސ ޓޯރެނ ޓ ،  ިއވިނ   ލޯކަލ   ކ ދި    ެގނ ދާނ ަގމ ނ ހި  އަދި 

ކ  ޓަކައިދާއިރ ،  ނ ރަމ ވިޔަފާރިވެރިނ   ހިނ ގ މަށ   ިވޔަފާރި  ފަރާތ ތަކ ެގ  މ ސާރަދިނ މާއި   އެ   މ ަވއ ޒަފ ނ ނަށ  

 ރަށ  މ ެގ ސަބަބ ނ  ބިލ ތައ  ދެއ ކ މަށ  ފަހ ، ވިޔަފާރީެގ ފައިދާެގ މިނ ވަވ ކަރަނ ޓ ެގ ައގ  ބޮޑ    ،ދެއ ކ މ ެގ އިތ ރ ނ  ޓެކ ސ 

ތ ކ ރ ނ ތައ   ަގމ ނ ދަނީ ެގއ ލ މ ަގިއކަނ  އެ ފަރާތ ތަކ ނ  ފާހަަގކ ރެެއވެ. ެއ ތަފާފައިސާ ނ ހ ނ ނަ ކަމާއި، ިވޔަފާރިތައ  ހިނ 

ހަމަހަމަކ ރ މަކީ އެކި ފޯރަމ ތަކ ަގއި އެ ފަރާތ ތަކ ނ  ވަކާލާތ ކޮށ ، ކަނ ބޮޑ ވ ނ  ފާޅ ކ ރަމ ނ  ެގނ ދާ ކަމެކެވެ.    ނައ ތާލައި

އަތޮޅ ތަކ ެގ ިވޔަފާރިތަކަށ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޭނ ޑ ތައ  ތިރީަގއި ިމ   އ ދ ަގއި މި ދެނ ނެވިޙަ މިހާރ  ގ ރޭޓަރ މާލެ ސަރަ

އ ދ ަގއި ހ ރި ރޭޓ ތައ . ޙަވަނީެއވެ. މިޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ  މި ފާހަަގކޮށ ލަނީ ސ ޓެލ ކޯެގ ފަރާތ ނ  އެ ބޭފ ޅ ނ  މި ސަރަ

  35ރ ފިޔާ    3އާ ދެމެދަށ   300އިނ     101  .ލާރި  30ރ ފިޔާ    3ރޭ  ސ މަކ ނ  ސަތޭކަ ޔ ނިޓާ ދޭތެ  އަށ އެޮގތ ނ  މާލެ

 601.  ރ ފިޔާ  4ޔ ނިޓާ ދޭތެރޭ    600ޔ ނިޓ ނ     501  .ލާރި  65ރ ފިޔާ    3ޔ ނިޓާ ދޭތެރޭ    500އިނ     301  .ލާރި

 .ލާރި  75ރ ފިޔާ    5ޔ ނިޓާ ދެމެދ     ދިހަ ހާސ ޔ ނިޓ ނ     3001  .ލާރި  35ރ ފިޔާ    4ޔ ނިޓާ ދޭތެރޭ    3000ޔ ނިޓ ނ   

ިވޔަފާރިތަކަށ  ބިލ ކ ރާ ރޭޓަށ  ބަލާއިރ ަގއި ސ މަކ ނ     ގައިލާރި. ރަށ ރަށ   65ރ ފިޔާ    6ޔ ނިޓ ނ  މަތިނ     ދިހަ ހާސ 

ޔ ނިޓ ނ    201  .ލާރި  75ރ ފިޔާ    3ޔ ނިޓާ ދޭތެރޭ    200ޔ ނިޓ ނ    101؛ ލާރި  25ރ ފިޔާ    3ސަތޭކަ ޔ ނިޓާ ދޭތެރޭ  

ދޭތެރޭ    300 މަތި  300  .ލާރި  75ރ ފިޔާ    4ޔ ނިޓާ  ފާހަަގކޮށ ފަިއވާ  ރ ފިޔާ  6ނ   ޔ ނިޓ ނ   މި  ވަގ ތ   މި  އެއީ   .

ތެރޭަގއި އ ދާއި އަތޮޅ ޙައަދަދ ތަކަކީ. މި ތަފާތ ކ ރ ނ  ނައ ތާލ މަކީ މ ހިނ މ  ކަމެއ  ކަމަށ  ވާތީ، ގ ރޭޓަރ މާލެ ސަރަ

ބޭނ ޑ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ވިޔަފާރިތަކަށ   ރަށ ރަށ ެގ  ޚިދ މަތ ދޭ  ކޯޕަރޭޝަނ ނ   ފެނަކަ  އަދި  ރޭޓ ތައ   ސ ޓެލ ކޯ  ތަކާއި 

މިހާރ  ހަދާފައިވާ ޔޫސޭޖ    ނ އޮތޯރިޓީ   ޒ  ރެިގއ ލޭޓަރީޓިލިޓީދަކ ރަނިވި ހަކަތަ ބޭނ ނ ކ ރ މ ަގއި ޔ  ޢާއި  ،ހަމަހަމަކ ރ މާއި
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ކަމެއ ،  ހަމަހަމަނ ކ ރެވޭ ނަމަ، ޓެކ ސ ެގ ލ އި   އާމާލެ  ރަށ ތަކ ެގ ވިޔަފާރަތަކަށ  ކަރަނ ޓ  ބިލ   އި،ނައ ތާލަ ެއކީ    ކޯޓާ

ކ ދިފަސޭހަލ އި ދިނ މަކީ  ފެނ ނާތީ،  ވިޔަފާރިވެރިނ ެގ    ކަމެއ   ކަމަށ   ކަމެއ   ލިބިެގނ ދާނެ  ހައ ލެއ   ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތަކަށ  

ގ ޅ ނ ހ  ކޮމިސަރ ކާރާ  މަޖިލީހ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި  މި  އިދާރާތައ   ކ ނ ފ ނިތަކާއި  ހާޒިރ ކޮށ ،  ރި  އަަވސ  އެ ޓީއަށ   ކަމަށ  

ތ ނ ެގ  ރައ ޔި  އިޮގވާލަ  އަވަސ  ހައ ލެއ  ެގނެސ ދިނ މަށ   ،ޮގތެއ  ެގނެސ ދީ  ހައ ލެއ  ެގނެސ ، ރަށ ރަށ ެގ ިވޔަފާރިތަކަށ  ލ އި

ަގާވއިދ ެގ ހ ށަހަޅާ    167  މަޖިލީހ ެގ  ދަށ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  ވެރާރެަގަވނަ މާއ ދާެގ  ހ ށަހެޅ މ ގެ  ަގމި  ؛ .  ރާރ  

އަދި    އި،ަގއަދި މަޖިލިސ  އިނ ތިޚާބ   އި ޮގތެއ ަގިއ ރިޔާސީ އިނ ތިޚާބާޞަޚާއ ؛ ކެމ ޕޭނ ތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ     ،ބޭނ މަކީ

 ޮގތެއ ަގިއ  ޞަށ ރަށަށ  ކ ރާ ދަތ ރ ތަކ ަގއި ވިޔަފާރިވެރިނ ، ޚާއ ރަ  ކެމ ޕޭނ ަގއި ވެސ   ެގފަހ ނ  ކައ ނ ސިލ  އިނ ތިޚާބ އޭެގ

ހޭ ޚަރަދ ެގ ބޮޑ ކަނ . ތިނ   ޖެކ ދި ވިޔަފާރިތަކ ނ  ކ ރާ އެނ މެ ބޮޑ  ޝަކ ވާައކީ، ކަރަނ ޓާއި ފެނަށ  އެ ބޭފ ޅ ނ  ކ ރަނ  

ފެނ    ބިލާއި  ކަރަނ ޓ   ފަރާތަކަށ   ހިނ ާގ  ެގސ ޓ ހައ ސެއ   ކޮޓަރީެގ  ހަތަރ   އިތ ރަށ  ކޮޓަރި،  ދެނ   ދައ ކާފަިއ،  ބިލ  

މ ވައ ޒަފ ނ ެގ މ ސާރަދީފައި، ރައ ކާކ ރާނެ އެއ ޗެއ  ނޯނ ނަ ވާހަކަ. ލޯނ ދެއ ކޭނެ ޮގތެއ  ނެތ  ވާހަކަ. އެހެނ ނަމަވެސ ،  

  ދޭއިރ ަގއި ގ ރޭޓަރ   އެ ޚިދ މަތ  ؛އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނިެގނ  މި ދަނީ މި ދެނ ނެވި ޮގތަށ ، ދައ ލަތ ނ  ދޭ ޚިދ މަތެއ 

 ޖެހޭނެ ވިޔަފާރިތަކަށ . މި ތަފާތ ކ ރ ނ ތައ  ނައ ތާލ މަކީ އެ ބޭފ ޅ ނ  ދެކޭމާލެއެކޭ ރަށ ރަށެކޭ މިކަމ ަގިއ ހަމަހަމަވާނ 

ކަމެއ .ޮގތ ަގއި   މ ހިނ މ   ޓެކ ސ   މިީއ  ވެސ   މިނ ވަރަކަށ   ރަށ ރަށ ނ   ދައ ކާ  ާމލޭަގއި  މިނ ވަރަކަށ .  އެއ   ދައ ކަނީ 

ޓެކ  ވެސ   ހަމަރަށ ރަށ ނ   އެއ   މި  އެހެނ ވީމާ،  ދައ ކަނީ.  ިމ  ޓަކައި  ކަށ ޔަސ   ކަރަނ ޓާ  ، ެގނައ މަށ   ިމ    ފެނާއި 

 ެގނައ މަށ  ޓަކައި، މ ހިނ މ  ކަމެއ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑަށ  ވެސ  ފެނ ނާތީވެ، މި ށ ކަޔަޚިދ މަތ ތަކަކީ ވެސ  ހަމަ އެއ  ހަމަ

މެނ ބަރ ނ  މިކަމަށ  ފ ނ ކޮށ    އިމަޖިލީހ ެގ އިއ ޒަތ ތެރި އެނ މެހަހ ށަހެޅީ. އަޅ ަގނޑ  އެދެނ  މި އިއ ޒަތ ތެރި މި ރާރ  ަގ

މިކަނ  ކ ރިއަށ   އިވިސ ނަވަ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ޮގތަކަށ   ގާއިމ ކ ރެވޭނެ  ހަމަހަމަ އ ސޫލަކ ނ   މި  މީެގ ނަތީޖާ ނެރެވި،   ،

 ޓީ ސ ޓޭޖ ަގިއ މަސައ ކަތ ކޮށ ދިނ ނ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  މިމަށ  ކޮޔ ެގނ ދި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ރާރ ެގ ބަހ ސ ެގ ަވގ ތ ެގ ފ ރ ޞަތ .  ަގހ ޅ ވާލަނީ މި  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   

 . ބަރ  ޙ ސައިނ  ޝަހީމ ނ މެ އިއ ޒަތ ތެރި  ހެނ ވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޝަހީމ  ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހެނ ވޭރ 

.`..  
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ފ ރަތަމަ   ؛ފ ރ ޞަތ   މި  ށ ބަރަނ މެ  އިއ ޒަތ ތެރި  ހެނ ވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ؛ އަޅ ަގނޑ  ޙ ސައިނ  ޝަހީމަށ  ފ ރ ޞަތ 

.  ވެވާތީ ލާފައިއިލިސ ޓ ަގއި ތަރ ތީބ ނ  ކައ ސަމި    އެ ބޭފ ޅާ  ، ފ ރ ޞަތ އެރ ވީ، ކ ރީ ދ ވަހ ެގ ވަރަށ  ބޮޑ  ޝަކ ވާެއއ  އޮތ  

ބޭފ ޅާ އެ  ފަހ ނ .  އެދި  އަށ މިއަދ   ތަނ ކޮޅެއ   ބަލައިލިއިރ ަގއި   ެގމިތާ  އެހެނ ނަމަވެސ ،ަވޑަިއަގނ ނަވަނީ    ަގާވއިދ  

 އ ޒަތ ތެރިއި  ހެނ ވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ  ،އަޅ ަގނޑަށ  އެބަ އޮތ  އިޚ ތިޔާރެއ  ލިބިފައި، މަޖިލިސ  ހިނ ގ މ ެގ. އެހެނ ކަމ ނ 

 .  ބަރ ނ މެ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ހެނ ވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގއެރ ވީ.  މި  ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ  ިމއަދ   ؛ ށ  ފ ރ ޞަތ ބަރަނ މެ

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޝަހީމ  ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހެނ ވޭރ 

ތިޔަ    ، ރައީސ ބާރ ެގ ތެރެއިނ   ލިބިވަޑައިަގނ ނަވާ އިޚ ތިޔާރާއިވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ތިޔަ  

ހ ށަހެޅިފައިާވ   މި  ދަނ ނަވާނީ  އަޅ ަގނޑ   ޓަކައި.  ފ ރިހަމަކަމަށ   ެގނ ދަވާލެއ   ެގ ރާ ދާއި  ތޮއ ޑޫ؛ ރާރ  ަގހިނ ގަވަމ ނ  

މެނ ބަރ    އަތޮޅ ތެރެ   ރާރ ަގއި ަގހ ށަހެޅ އ ިވ  އިއ ޒަތ ތެރި  ފޯރ ކޮށ ދިނ މ ަގއި  ބިލ ކ ރ މ ގެ ކަރަނ ޓ   މާލެއާ  ބޭނ ޑ     އާިއ 

މާލޭަގއި އާނ މ   ؛ މާލެއަށ   ، ތައ  އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަނީ އަދި މިއަށ ވ ރެ ެވސ  ރަނަގޅ ކޮށ ލާފައި އެއ ވަރ ކ ރ މ ެގ ކަނ 

ދިރިއ ޅޭނީ ބަލަ  ،ޮގތެއ ަގއި  ކަމަށ   ބޭފ ޅ ނ   ފޯރ ނ ތެރި  ވަރަށ   އ ޅ އ ވާނީ  ސިޓީތަކ ަގއި  އަތޮޅ ތެރޭަގއި    އި،ކެޕިޓަލ  

ތަނ ކޮޅެއ  ބޭނ ޑ ެގ ޮގތ ނ  ތިރިކ ރ ނ . ެއީއ   ށ  ވ ރެ އަދި ކ ޑަމާލެއަ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ ތިއ ބެވި ލޮބ ވެތި ިއއ ޒަތ ތެރި  

އަދި ޕ ރައިވެޓ  ސެކ ޓަރ ެގ ވަޒީފާތައ  ވެސ  އަތޮޅ ތެރޭަގއި ދިރިއ ޅ އ ވާ ލޮބ ވެތި ރައ ޔިތ ނ ނަށ    އިސަރ ކާރ ެގ ވަޒީފާތަކާ 

ޖެހޭ ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ   ރކ ރަނ އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮނ ސިޑަ  ،ލިބ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ކ ޑަވެފައި މިހާތަނަށ  އޮތީތީ

 ދެކެނ . ހަމަ މިއާއެކ  އަތޮޅ ތެރޭެގ ލޮބ ވެތި އިއ ޒަތ ތެރި ރައ ޔިތ ނ  ވެސ  ކަރަނ ޓ  ބޭނ ނ ކ ރައ ާވ ނިސ ބަތ  މިހާރަށ  

އިތ ރ ކ ރެއ ވ ނ  ކަމެ ؛ވ ރެ  ދެކޮޅ ޖެހޭ  ފޯރ ކޮށ ދިނ މ ަގއި  ޚިދ މަތ   އެ  ފަރާތަކަށ   ޚިދ މަތ ދޭ  ވެސ   ކަމަށ  ެއއީ  އ  

އަދި އެހެނިހެނ  ވެސ  ކަނ ކަނ  ކޮށ ެގނ ،    ،ވެެގނ ދާނެ ކަމެއ . އެހެނ ވީމާ، އިތ ރ  އިނ ޑަސ ޓ ރިއަލ  މަސައ ކަތ ތަކާއި

ކަރަނ ޓ  އިތ ރަށ  ބޭނ ނ ކ ރެޭވނެ ޮގތެއ  އަތޮޅ ތެރޭެގ ލޮބ ެވތި އިއ ޒަތ ތެރި ރައ ޔިތ ނ  ެވސ  ހެއ ދެިވއ ޔާ، އެއީ އެ  

ބެލިއިރ ަގއި ެވސ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނ ނ  އާ   ށ  ކ ރެވޭނެ ކަމެއ . އަޅ ަގނޑ  ދާދި ފަހ ނ ކަ ވި ޮގތަޚިދ މަތ  ދެމެހެއ ޓެނި

އާ ދެތިނ  އިނ ޖީނ  ނ ފޮނ ވާ ރަށެއ  ހަމަ މަދ . އަޅާފައި ހ ރި ކޭބަލ ތައ  ބަދަލ ނ ކ ރާ ހަމަ ރަށެއ  ނެތ .  ؛ އިނ ޖީނ ެގ

، ކ ނ ފ ނީެގ ެއކައ ނ ޓ ަގއި މިލިއަނެއ ހާ ރ ފިޔާ ވެސ  މ ސާރަދޭކަށ   ކަހަލަ ބޮޑެތި ކެޕިޓަލ  ޚަރަދ ތައ  ކ ރަނ  ފެށީމާމި

އަހ ރޭނ  އެހެނ ވީމާ،  ރޭޓިބަދ   .  ފިއ ލ  ޖެނެރޭޓަ  ނ ގ ޕ ރައިމ   ެގނ ގ ޅެެގނ   ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ   ރސ   ިއނ ޖީނ ތަކެއ   އަޅާ 
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ނިވި ކަެމއ ެގ ޮގތ ަގއި ކ ރ ނ  ދެމެހެއ ޓެ  ، މިއީ  ކަރަނ ޓ  ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ތާކަށ ، މާލޭ ެވސ  ހިމެނޭ ޮގތަށ  ދިނ މަކީ

ދަކ ރަނިވި ހަކަތައާ  ޢާއ މ ތަކ ަގއި ކ ރަމ ނ  އަނ ނަ ކަމެއ  ނޫނ . އެހެނ ވީމާ، އިޤަ މި ޒަމާނ ެގ ކ ރިއަރާފައިވާ   ؛ވަރަށ 

  ތޮއ ޑޫ  ،އަޅ ަގނޑ  ނ ދަނ ނަވާނަނ   ވ ރެ ބާރ  ސ ޕީޑ ަގއި ޮގސ ެގނ  ނޫނ  ޮގތަކަށ   ށ  ދިވެހިރާއ ޖެ ވެސ  މިހާރަށ އަދިމާ

ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ މި ކަނ ބޮޑ ވ މަށ  ޖ މ ލަ ހައ ލެއ  ލިބިެގނ ދާނެ ކަމަށ . ކޮނ މެ ރަށެއ ަގއި ވެސ  މިހާރ ެގ 

 ،އެހެނިހެނ  ހަކަތަ  ،ާއއި އަދި ވިނ ޑ ކަރަނ ޓ  ދޭނ  ފެށ މ ެގ ބަދަލ ަގިއ، ސޯލާ  ފެނ ސީ އިނ ޖީނ ގެއެއ  އަޅަިއ، އޭެގނ 

ދެވޭނެ ޮގތަކަށ  ރާއ ޖޭެގ  ރެ އަގ ހެޔޮ އެހެނ  ހަކަތައެއ ، ޭގސ  ނަމަވެސ  ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ  ކަރަނ ޓ ވ   އަދި ޑީސެލ  ފިއ ލަށ 

ދިޔ ނ ، މިއީ ައޅ ަގނޑ  އެދޭ ކަެމއ . ތޮއ ޑޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މި ހ ށަހެޅ އ ިވ އިނ ޖީނ ެގތައ  ބަދަލ ވެެގނ 

 ދަނ ނަވަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ކަނ ބޮޑ ވ މަށ  ައޅ ަގނޑ  ތާީއދ ކ ރާ ވާހަކަ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ބަރ   ނ މެ  ިއއ ޒަތ ތެރި  މަކ ނ ދޫ ދާިއރާެގޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ  

 . މ ޙައ މަދ  ރާޢީ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރާޢީ މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ

މި ހަމަ  ެވސ   ކ ރިނ   ތަނ ކޮޅެއ   ޮގތ ަގއި  ހަނދާނ ވާ  އަޅ ަގނޑ   ރަީއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ރާރެއ   ަގ  ކަހަލަޝ ކ ރިއ ޔާ 

އަޅ ަގނޑ  ހ ނ ނާނެ ވަރަށ  މ ހިނ މ  ނ ކ ތާތަކެއ  ފާހަަގކޮށ ފަ. ހަމަ ާގތ ަގނޑަކަށ  މި އިބާރާތ ތައ  ެއ    ހ ށަހެޅިެގނ 

ވަރަށ  ބޮޑ  ކަނ ބޮޑ ވ ނ  ޮއވޭ. ިއއ ޔެ ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އިއ ޒަތ ތެރި ހަމަ  ރާރ ަގއި ެވސ  ހ ރީ. އެއީ ައޅ ަގނޑ ެގ  ަގ

ާގތ ަގނޑަކަށ    ހަމަ  ހަމަ މީަގއި މި ހ ރި ؛ކަރަނ ޓ ެގ  ، ގ ޅި. ގ ޅާފައި ދެނ ނެވިރައީސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާިއރާެގ ރަށަކ ނ 

ހ ރިހާ ވާހަކަތަކެއ  އެ ބޭފ ޅާ އަޅ ަގނޑާ ދެއ ކެވި. ދެނ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެދެނ  އިނޭގތޯ، މި މަޖިލީހ ގެ  

މިކަ އަދި  ވެސ   ކޮމިމާ މެނ ބަރ ނ   މަޖިލީހ ެގ  ގ ޅޭ  ވެސ   ހިނަގމ ނ ދާ  ފެނަކަ ؛ޓީނ   ރަނަގޅަށ   ވަރަށ   ހަމަ  ައކީ 

ކ ނ ފ ނ ޏެއ  ކަމަށ . ދެނ  ވަރަށ  ާގބިލ  ބޭފ ޅެއ  ހ ރީ އެމ .ޑީއަކަށ  ވެސ . އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށ  ސަޕޯޓ ކ ރާ 

މެނ  ތެރެއިނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ   ެގއެސ .އޯ.އީ   ،ޓީ، އަދި އަޅ ަގނޑ  އެދެނ  މިތާ ކޮމިކަމެއ   ވެސ   ކަމެއ ، ވަރަށ  އެދޭ

އަޅ ަގނޑަށ  ހީާވ   މާދިޔައިތަނ  އ ފެދިެގނ   މި ؛ޔ ނިލިޓީޒ   ސަދަރނ  ޔ ޓިލިޓީޒ ، ނޯތ   ނ .ފެނަކަ ދެ ބަޔަކަށ  ބެހިެގނ ދާ

ހދ.އަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ހދ.  ކޮށ  އަޅ ަގނޑަށ  އެނެގނީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާ،  ޞަޚާއ  ؛ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގޮގތ ނ ،  

ޖެހޭނީ ފެނަކަ ހެޑ   ގ ޅަނ ، މި  ނ ޏާމިހާރ  ކަމެއ  ކ ރަނ  ވެއ ޖެ ކަމ ަގއި ވެފަސޭހަވެެގނ ދާނެ. އެއީ ައޅ ަގނޑ މެނ   
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ފެނަކަ ހެޑ    ؛ފަހަރަކ  ވެސ  ނ ދަނ ނަވަނ   ޖެހެނީ. ދެނ  ައޅ ަގނޑ  ެއއ ކ ރަނ   ގ ޅަިއެގނ  އެ މަސައ ކަތ   ،އޮފީހަށ 

މި އަޅ    އޮފީހެއ   ވެސ   އެކަމަކ   ބައިނ ދަނ ވީ.  ވަނ ޏާ  ކަމަށ   ބޭނ ނ   ހިސާބ ތަނ ަގއި  އެ  ށ  ަގނޑަަގނޑ ެމނ ނަށ  

ކ ޅ ދ އ ފ ށީ ސިޓީަގއި ފެނަކައިެގ އޮފީސ     ،އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަމަ ަގބޫލ ކ ރަނ   ށ .އެ ހިސާބ ެގ ސިޓީއަ  ދާނޭފަސޭހަވެެގނ 

ަގއި ރޭޓ ތައ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ  ؛ދިޔ މަކީ ެއއީ ވަރަށ  ރަނަގޅ ެވެގނ ދާނެ ކަމަކަށ . ދެނ  މި ރޭޓ ތައ އެޅިެގނ 

ހ ރެެގނ  މިޮގތަށ   ރައީސ .  މިހާރ   އިއ ޒަތ ތެރި  މި   ހަމަނ ވާނެ  ވާހަކަދައ ކާފައި  ހ ނ ނާނެ  އަޅ ަގނޑ   ވެސ   ކ ރިނ  

އެ މ ދާކޮޅަށ   ދެނ  ބިލ  އަނ ނައިރ  ،. އެ ބޭފ ޅ ނ  ެގނ ދާ މ ދާކޮޅާއިިވޔަފާރިވެރިނ ެގ ޝަކ ވާ ވަރަށ  ބޮޑ  ،މާލަމ ގައި

ފައިދާއަ ހ ނ ނަ  ބިލާއޮލިބިފައި    ށ ލިބިފައި  ެއ  އެތިކޮޅ   އެބަދޭ.  އެ  ނ ނަ  ކ ރިމަތިވާ އަނެއ ކާ  އ ކޮށ   މިހާރ   ދެނ  

މަހ ެގ    ،މި ފޮނ ވަނީ  ފެނަކައިނ  ބިލ  ފޮނ ވާއިރ   ،ލި ަގާވއިދެއ  ކަނ ނޭނެގ ެއއީއިދާދި ފަހ ނ  އެކ ލަވަ   ،ކަނ ބޮޑ ވ މަކީ 

. ދެނ  ިގނަ ފަރާތ ތަކަށ  މ ސާރަެއއ   ދީފަ  ވަސ ނ ނަނީ ކަނޑާލަނ  ދިހަ ދ ަގއި ފޮނ ވާފައި މި އ25ޮަގއި. މަހ ެގ  25

ކަނޑާލަނ  އެބަދޭ. ބައެއ    އެބަ. އެކަމަކ  ފެނަކައިނ   ލިބޭނ   ނ އެއ  ލިބޭ އޭރ  ވާއިރަކަށ . ދިހަ ދ ވަސ  ހަމަވާއިރަކަށ 

  އާނ މ    ިގނަ  ބަދަލ ކ ރީމަ  މިހާރ   ކީއެ  ރކިއ ލަރސަެގ  މަޑ ކޮށ ލަދޭ. އެކަމަކ  ޖ މ ލަކޮށ  އެ ބޭފ ޅ ނ   ފަހަރ  ދެނ  އެދ ނީމަ

 ވެސ   ކ ރިނ   ހ ނ ނާނެ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ    ިމވެސ   ވީމާ،އެހެނ   .ދިާމވޭ  ބައެ  ތަކެއ  ދަތި  ބޮޑ   ވަރަށ    އިމިކަމ ަގ  ދ ނ ނަށ ފަރ 

  .ކަނ ބޮޑ ވ މެއ   ބޮޑ   ވަރަށ   އެއީ .  ފާހަަގކޮށ ފަ  މިކަނ   ނ ނާނެހ ޑ   އަޅ ަގނ  ވެސ އި  ބައ ދަލ ވ މ ގަ   ޖީ.ޕީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ

  އެ  އޭ.ވަޒީފާގަ   އ ޅެނީ  ދަރިނ   ތިމަނ ނަމެނ ެގ  ،ދެނ ނެވި  ފައިގ ޅާ  ރަށަކ ނ   ދެތިނ    ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ވެސ   އިއ ޔެ

  ހާސ   ހާސ  ރ ފިޔާ، ތިނ   ކިހިނެއ ހޭ ދެނ   ތިމަނ ނަމެ  ކަށެއ . އެހެނ ވީމާ،އަވަހަ   އެހާ  އޭނ ލިބެ  ސާރައެއ މ   މީހ ނ ނަކަށ 

ވެސ ފެނަކަ  ހަމަ  އެދެނ   އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ،  ؟ނީދައ ކާރ ފިޔާ   ވެސ   ،އިނ   އެމ .ޑީ   ކަށ  ކަނ ތަ  މި  ފެނަކަ 

  އެ  ؛ބޭފ ޅ ނ   ކ ރާވިޔަފާރި  އި ކާހައ ސ ތަޓ ެގސ   ދެނ ހެދ ނ .    ޮގތެއ   ފަސޭހަވާނެ  އަދި  މިކަމަށ   .ކ ރ ނ ރކޮނ ސިޑަ

  ބަ އެ  ވެސ   ޮގތ ތައ   ވަނ ނާނެ .ލިބޭ  އެބަ  ލާރި  ނިސ ބަތ ނ   މާލޭެގ  ،ނ ބ ނާހެ  މި  ކަނ ބޮޑ ވ މަކީ  ބޮޑ   އެނ މެ  ބޭފ ޅ ނ ެގ

  ،ބ ނާހެނ   މިނ ނަނީ. އެކަމަކ  ރަށ ރަށ ަގއި  މި އޮ  ށ ދައ ކޮ  ތަނ ކޮޅެއ    ރޭޓ   ،އެހެނ ވީމާ  .ކ ރޭ   ވެސ   ިވޔަފާރި  އަދިހ ރޭ.  

 ހ ރި  މި  އިމީަގ  ހަމަ  ،ކީޔަމި   އެހެނ ވީމާ،  ޖެހޭ އެތި ބޮޑ .ދައ ކަނ    ކ އެކަމަ  .މަދ ކޮށ   ނިސ ބަތ ނ   ކ ރެވެނީ  މި  ވިޔަފާރި

 އަދި  ޓެލ ކޯސ   ނ ،ކ ނ ފ ނި  ދެ  ޮގތ ަގއި  ކ ރާަގބޫލ   އަޅ ަގނޑ   ހަމަ  ދެނ ވ މެއ .  ކަނ ބޮޑ   ބޮޑ   ވަރަށ   ކަނ ތައ ތަކަކީ

  ކ ރެިވެގނ ބިލ   ރޭޓަކ ނ    އެއ    ، ފައ ތަިއެގނ   މިނ ަގނޑަކަށ   ެއއ   ހަމަ  ދޭއިރ    .ޚިދ މަތ   ކަރަނ ޓ ެގދެނީ    މި  ެވސ އިނ   ފެނަކަ

  25  ފަރަގ   ހަމަ  ރީހިަގއި މިމީ  ދީފި.ކިޔާލަ  ސާފ ކޮށ   ވަރަށ   ހަމަ  ދެނ މެއަކ    ތައ ރޭޓ ހ ރި    މި  މިހާރ .  ޖެހޭނީދާނ 

  އި މާލޭަގ  އަދި  ،ނ ނަނީއި މި އޮމީގަ   ދެނ .  ބޮޑ ކޮށ   ވަރަށ   ހ ރި  ބައެ  ހަމަ  އެޮގތަށ ވަރަކަށ  ލާރި ވިޔަސ   ދިހަލާރިނ ،  

  300ނ ނަނީ   އޮމި  ޔޫސޭޖ ގައި  ،ކ ރަނީ  މި  ރަށ ރަށަށ   ، ފައި ވެއޮ   ހަތަރެއ   ދެމެދ   އ600ާއިނ     500ނ ނަނީ  މި އޮ
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  އެއަށ ވ ރެ   ދެނ   .ވެސ   ލިމިޓެއ   ވަކި  ވޭނޯ  ދެނ   އިއޭގަ   .އެއ ކޮށ   ރ ފިޔާ  6ލާފައި  އިހަދަ  އެއ ކޮށ    ޖ މ ލަ  މ ޅި  އަށ އެބޯވ  

  ކ ޅަދާނަވާވަރ    ެގނ ދަނީ. އެހެނ ވީމާ، މިއަކީ ައސ ލ   ނ ކ ރަމ   މި  ރޭޓ ނ   ރ ފިޔާގެ   6  ހަމަ  ދެނ   އ ޔާެވއ ޖެދާނ   މައ ޗަށ 

  އިލާތަކާއިޢާ  ނިސ ބަތ ނ   ،ނޫނ   ޭގެގއެއ   ވަނ ނާނެމ ދަނީ  އާ  ،ބ ނާހެނ   މި  ޭގެގއަކީ  ބައެއ   .އިނޭގތޯ  މިހާރ   ނޫނ   ކަމެއ 

 ވަރަށ    ނ ނާނެ ހ ހަމަ  ވެސ    ކ ރިނ   އަޅ ަގނޑ   ،ތަކަކީ ނ ކަނ ބޮޑ ވ   ހ ރި   މީަގއި  މާ،އެހެނ ވީ  .ޮގތ ނ   ހ ނ ނަ  ކަނ ތައ 

  އ ޒަތ ތެރި އި   ހަމަ  ައޅ ަގނޑ .  ވާހަކަތައ   އެ  ވެސ އަނެއ ކާ   ރީހިމި  ޖ މ ލަކޮށ އި ހަމަ  މީަގ.  ވާހަކަދައ ކާފަކޮށ  ެވސ   ދިގ 

މ ެގ  ދ ކ ރ ތާއީ  ،ކ ރާ ޮގތ ަގއިަގބޫލ    އަޅ ަގނޑ   މީަގއި  ދ ކ ރަނ . ެއކަމަކ ތާއީ  އެބަ   ަގރާރަށ   މި  ތ ހ ށަހަޅާފައި އޮ  ބަރ ނ މެ

 ެގނ ނަ  އެ  އަދި  ވެސ    ޓީނ ކޮމި   އެސ .އޯ.އީ   ނެގމިތާ  ،ބ ނާހެނ   މި  ޖެހޭ  އި އެބަމީގަ   ،ރައީސ    އިއ ޒަތ ތެރި  ބަދަލ ގައި

  ، އަޅަނ   ސ ވެ  ހ ށަ  އަޅ ަގނޑ   ދެނ ،އެ  ވަރަށ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ދެނ .  ބަދަލ ކ ރަނ   މި  ެގނެސ ެގނ  ވެސ    ފަރާތ ތަކެއ 

 ރާއ ޖޭެގ  އެއީ   .ނ ދ ކޮށ ދިނ ތާއީ   މިކަމަށ   މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ   ، ތަނ ެގ  މި   ،ހަމަ އެދެނ  ެވސ  އެދެނ   އަދި ައޅ ަގނޑ  

 ޚިދ މަތ   ތަނ ތަނ ނ   އެ  ޮގސ އ ފެދިެގނ   އ ކާވެސ  އޮފީސ އަނެ   ޔޫޓިލިޓީސ    ނ ރސަދަ  އ ތ ރ ަގއި  އިދެކ ނާ  ،ކޮޅ ަގއިދެ

  މައ ސަލަެއއ   އަޅ ަގނޑަށ   ދެނ .  އަނ ނާނެ  ފަސޭހަތަކެއ   ބޮޑ   ވަރަށ   ނަށ ރައ ޔިތ ނ   ނޑ ެގަގހިސާބ    އެ  މައިދިޔަފެށިެގނ 

  ހަމަ   ައޅ ަގނޑ މެނ   ކ ބޭނ ދ މަކ ނ ނެއ . އެކަމަ  އ ޔާއ ޖެ ބޭނ ނ ވެބައިނ ދަނ     އޮފީހެއ ހެޑ     ފެނަކަ  އަދިއި  މާލޭަގ  ނެތ 

  ކަނ ތައ   މި  ،ވެސ  އަރިހ ނ  މި އެދެނީ  މެނ ބަރ ނ ެގ  ހ ރިހާ  ވީމާ  ކަމެއ   ބޭނ ނ ވާ  ރަނ ތ ކ ަވކާލާ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   އެކަމަށ 

  ވަރަށ .  ދިޔ ނ އ ފެދިެގނ ތ  ޔ ޓިލިޓީސ  އަލ ނ   ނޯޔ ޓިލިޓީސ ،    ނ ސަދަ  .މަސައ ކަތ ކޮށ ދިނ މަށ   ހަމަ  ޮގތަކަށ   ވާނެ

 ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ޝ ކ  ބޮޑަށ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ކ ރާނ ވީމާ   ކަމެއ   ަމޖިލީހ ނ   މި  ، ިއަގނ ނަވާނނިގަވޑައެ  ބަރ ނ ނަށ ނ މެ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ިއއ ޒަތ ތެރި

  ކ ރީަގއި   ނ ދޭ.  އެ ޖާަގއެއ    އިދ  ަގވާ   މިހާރ   .ަގރާރެއ  ނ ހ ރޭ  ވާލާޒިމ    ޢަމަލ ކ ރ ނ   ަގނ ނަާވ ޮގތ .ޖެހިވަޑައި ނ ކަނ ކ ރައ ވަ

  އިއ ޒަތ ތެރި   މިހާރ .  ހ ރޭ  ަގރާރ    ލާޒިމ ވާ  ޢަމަލ ކ ރ ނ   ަމއ ޗަށ    ަގރާރެއ ެގ  އެ  ސަރ ކާރަށ   އިދ ަގއިަގވާ   މަޖިލީހ ެގ

އިއ ޒަތ ތެރި  އެހެނ ވީމާ،    ަގނ ނަާވނީ.ޖެހިވަޑައި ނ ހައ ދަވަ  ނޫނެއ  ާގ  ، ޮގތަކީ  ނެަގނ ނަވާޖެހިވަޑައި ވަނ ހައ ދަ  މެނ ބަރ ނ 

  ހަށ  މަޖިލީ  މި  ބިލެއ އ ،  ނޫނެާގ  ،ނަމަ  ވަނީ  ކަމ ގައި  ހ ރި  ޝައ ޤ ވެރިކަނ އި  މ ހިނ މ ކަމާ  ވިދާޅ ވި ތިޔަ    މިކަމަށ މެނ ބަރ   

. ކާށިދޫ ދާިއރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   މަގ   އޮތ   ނެރ މަށ   ނަތީޖާ  ވިދާޅ ވި  ތި  ދެކޭޮގތ ގައި  އަޅ ަގނޑ   ހ ށަހެޅ މަކީ

 ޖާބިރ .هللا ޢަބ ދ 
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 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޖާބިރ  هللاޢަބ ދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

  އިެގނ  ަގރާރާ  މި  ލޫމާތ ތައ ޢ މަ  ބައެއ   ބޭނ ނ   ސާފ ކޮށ ލަނ   ފ ރަތަމަ  . އަޅ ަގނޑ ރައީސ   ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ  އާދެ!  

އެ  . އިކ ރީަގ  މ ެގޔ ދި  ކ ރިއަށ  ރައީސާއަޅ ަގނޑަށ   އިއ ޒަތ ތެރި  ނ ވެސ ސ ވާލެ   ކޮނ މެ  ނޭގ    . ކ ރެވޭނެކަނ   އ  

 ޖީނަރއެ  ކިހާހިސާބަކަށ  ؛މިނިސ ޓަރ  ،ވާލަކީސ   ފ ރަތަމަ  . ެގނ ނަނީ  މި  ސިކ ނޑިއަށ   އަޅ ަގނޑ ެގ  ދެނ   ލޫމާތ ތައ ޢ މަ

  ، އިނ ތައ ފަނ ޑ ލަ   ދ ނިޔޭެގ  ދަނީ  މި  ދައ ކަމ ނ ވާހަކަ  ަގނޑ މެނ ައގ    މިހާރ   ދ ނިޔޭެގ  ،ޮއތ ތޯއެބަ    ވިސ ނާފައި  ސ ޓަރ މިނި

ެވއިލަބަލ .  އެ  ފައިސާ  ވެސ   ބޭނ ކަކ ނ   ހ ރިހާޕިއަނ  ޔޫނިައނ  ބޭނ ކ ސ ،  ބޭނ ކ ، އަނެއ  ބޭނ ކެއ ، ޔޫރަ  ވޯލ ޑ   ،ނ ކ ތައ ބޭ

  ރިސޯޓެއ   އޮނ ނާނެ  މިހާރ   ޮގތ ނ   ެގމިސާލެއ  ؛ރާއ ޖެ  މ ޅި  ނ ދާނެ  ވެސ   ޑޮލަރ   ބިލިއަނެއ ހާ  ދެ  ލިއިރ އިލަބަ  އަޅ ަގނޑ 

 ގ ރީނ މ ޅި    ، ނ އިސޯލާ  އެއީ.  ނީޓަރަރިމެ  ކ ލަބ   ހިނަގމ ނ ދާަގއި  ރާއ ޖޭ  ދެވަނައަށ   މިހާރ   .ކ ލަބ މެޑ   އެއީ  .ހަދާފަ

އި ރާއ ޖޭގަ   މިހާރ   ނ ވީމާ،ެއހެ.  ނަމަ  ނަމ ނ   ކ ރީެގ  ަގސ ފިނޮޅ   އީއެ   . އެހެނ ވީމާ،ޕ ރޮޖެކ ޓ   މ ޅި  އީއެ  ލޮޖީނ ޓެކ ނޯ

 ފެނަކަނޫނ ތޯ.  ވީނިއ ވާލަނ    ސ ޓެލ ކޯ   .ބޮޑ ވަނީ  ސ ޓެލ ކޯ.  ބޮޑ ވަނީ  ފެނަކަ  .ވާހަކަ  މި  ދައ ކަނީ  ވެސ   އަބަދ 

  ނަާގކަށ    ފައިސާ  ވަރަކަށ   އެއ ެވސ   އަތ ނ   ރައ ޔިތ ނ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ނޫނ ތޯ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ  ކަމެއ  ނޫނ ވީނިއ ވާލަނ 

 ފައި ހ ރިހަދާ  ސަރ ކާރ ނ   އ  ނަަގނ ީވ.އެއ ޗެ  ދަރ ތަކަށ ނބަ ،  ޮގތ ަގއި  ޚިދ މަތެއ ެގ  އަސާސީ  ެއއީ  .ފެނ   ކަރަނ ޓާއި

  އ އެއ ޗެ  ބިނ ތަކ ނ   ހ ރިފައި  ހިއ ކާ ؛ބަލ ޓެޕ ރޮފިނޮނ   ހިނާގ  ހިނ ގައިެގނ   ކަނ ކަނ   އެ  އެޖެނ ސީތަކ ނ   ބަލ ޓެޕ ރޮފިނޮނ 

މީހ ނ    ިގނަ  ތެރެއިނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ރާއ ޖޭެގ  މި  .ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ރާއ ޖޭގެ   މި  ދެވޭނެ  ހިލޭ  އި ފެނ ކަރަނ ޓާ  .ނަަގނ ވީ

ކަނ ކޮޅ ތަކ ަގއި.ރާއ ޖޭ  އ ޅެނީ އެކި  މިއަދާއިއ ޔެ  ،ިމއަދ   ެގ    ، ޖެހޭނެބޫލ ކ ރަނ ަގ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ހަމައަށ    ާއއި 

  އިފިއ ޔާނ ދައ ކަ   ވަގ ތ ނ  ވަގ ތަށ  ؛ބިލ ތައ   ބޮޑެތި  އެހާ  . އެހެނ ީވމާ،ނެތ ކަނ   ައތ ަގއި ލާރި  ެގރައ ޔިތ ނ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ

ކަނޑަކަރަނ ޓ   ،އިލަ ކަނޑާ  ފެނ   އައިސ     ދިވެހިދިޔ ނ   އ ނިެވެގނ   ޚިދ މަތެއ    އަސާސީ   މައ ސަލައަކީ  ދާލާފައިއި 

 ެގރެނ ޓީ  100%.  ނ ނަާގނެ  ެއއ  ލާރި  ފެނަކ ނ   ކަރަނ ޓާއި  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ރިޔާސަތެއ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގއ ޔިތ ނ ނަށ .  ރަ

  މިހާރ    ބާޒާރ ަގއި  ދ ނިޔޭެގ  ، އެނިގވަޑަިއަގނ ނަވާނެ  ށ ރަނަގޅަިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސަށ    ؛މި ދެނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

އެނ ވަޔަރަނ މަނ ޓަށ    އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  .ހޫނ ވަމ ނ   ،ހޫނ ވަމ ނ   މިދަނީ  ދ ނިޔެ  ށ ލޮޖީއަޓެކ ނޯ  ގ ރީނ   ނ ވަތަ އަށ   ސޯލާ

 ހޯދަނ    ލާރި  އެ  ރ މިނިސ ޓަ  ފިނޭނ ސ    އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކޮނ ކަމެއ ތޯ  ލައިނ ސ ތައ  އެބަ ހ ރި.ޑ ފަނ   ބައިވަރ   ޓަކައި

  ޓެއ ބަޖެ  އެއ ވެސ   ތ ތޯއޮ  ެއބަ  ޝައ ނާ  ރނިސ ޓަމި  ،ކީސ ާވލަ  ދެވަނަ ައޅ ަގނޑ  ބޭނ ނ ވޭ.  ޖަވާބ   ސ ވާލަށ   އެ ؟ކ ރީ

  ހ ރިތޯ   އެބަ  ިއނ ވެސ ޓ މެނ ޓ   އ ެގކިހާވަރެ  އިރާއ ޖޭގަ  ؟ކޮސ ޓަކީ   ޝަނ ޕ މ ޒަކޮނ    ކިހާވަރެއ ތޯލ ރެޑީ  އޯ ؟ވާފައިހައ ދަ

؟ ޓ ސ ެގޖެ  ސ ޕ ލަ  ޓ އިކ އިޕ މެނ   ޒ ،މެޝީނަރީ  ،ކިހާވަރެއ ތޯ  ފައި ހ ރީކޮށ އިނ ވެސ ޓ   މިހާރ   ރާއ ޖޭެގ  މ ޅި ؟ހައ ދަވާފަ

  ، އެބަ ތިއ ބޭ ކ ލަޔަނ ޓ ނ   އިދ ނިޔޭގަ   ނ ވަތަ  ބޭނ ކ ވޯލ ޑ     އ ޔާޖެ ވެއ ކ ރަނ  ނ އިއެޒަރަމެނ   އަޅ ަގނޑ   ތިއޭ  އެ ބަލާފައި
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އަޅ ަގނޑ މެނ    ؟އ ތޯ ނ ކ ރަނީކޮނ ކަމެ  .މަސ ކ   އެލޮނ   ޮގތ ނ    ެގމިސާލެއ   އ .ކ ނ ފ ނިތަ  ބޮޑެތި  ތިއ ބޭ  އެބަ  މީހ ނ 

ދޭނ ވީ ކީއ ވެެގނ ތޯ  ޑަނ ލާފަ  އަޅާލަނ   ލޮޖީޓެކ ނޯ  ގ ރީނ   ފަހަރަށ   ފ ރަތަމަ  އެއ ކޮށ   ރާއ ޖެ  މ ޅި  ނޫނ ތޯއޮފަރެއ    .

  . ނަނ   ބޭފ ޅެއ ެގ  ެއއ   ދެނ ނެވި  މި  އަދި  .ނޫނ ތޯދޭނ ވީ  ނ ދެނ ޏާ ؟ދީފިނ ތޯ  ފަރެއ އޮ  ކަހަލަ  އެ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ؟ނ ވާނ ވީ

  ކަމެއ    ކ ރާނެ.  ނޫނ ތޯވެސ  ކޮށ ލަފާނެ  ޭގޓ ސ    ބިލ   .ކޮށ ލަނ   ކަެމއ   ކަހަލަމި  ބަވާނެއ  ތި  ބޭފ ޅ ނ   އެހެނ   ބައިވަރ 

ައޅ ަގނޑ މެނ ދ ނިޔޭގަ   މީހ ނ   ހ ރި  ބޯކޮށ   ،ބައިވަރ    ލާރި  ،ނެތިެގނ  ކީއ ެވެގނ ތޯ  ތިބި.  އެބަ   ވާހަކަ  އެ   ނަށ ިއ 

  ހޯދަނ   ޮގތެއ   އާ  ލާފައިއިހ އ ޓަ  ކަމެއ   ހ ރިހާ  ހ ރި  އެތެރެއިނ އެތެރެއިނ    އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ؟ނ ދެއ ކިެގނ  މި އ ޅެނީ

  އަލަށ    ކަމެއ   އެއ ެވސ   ހޯދަނ   ޮގތެއ   އާ  ވާހަކަ އެކަނި ދައ ކަނީ މިތާނގައި.  އި އާަގމަސައ ކަތ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރާ

 އަނެއ ހެނ  ؛ރާރ ެގ އެއ ވެސ  ކަހަލަަގ  .ހިނ ިގދާނެޓ   ޑިބޭ  . އަޅ ަގނޑ މެނ ހ ށަހެޅިދާނެ  ަގރާރ ތައ    ެއއ  ނެތ .ކ ރެވިފަ

  ނޫނެއ ނ  ވާނ ީވކީއެހެނެއ   ކ  . ެއކަމައޯކޭތާ  ނެތަސ   ނަތީޖާއެއ   ލާފައި ޭއެގއިދައ ކަ ވާހަކަ  ޮގތ ނ    ސިޔާސީ  ދެނ   ރާރަކީަގ

  އެދޭ  ބަލާއި ހެވާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ރާއ ޖޭެގ ޖެހޭ އެބަ އަޅ ަގނޑ މެނ  ޕ ރޮގ ރާމ ކޮށ  ސީދާ ޮގތަކީ ވީވާނ   މިއަދ ރައީސ . 

ވ ރެ    ށ ހިނ ާގވަރަ  ދިވެހިރާއ ޖެ  ނަަގިއެގނ ޓެކ ސ މެނ ޓ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ   . މި ޕާލަވާނ ވާނެ  މެނ ޓ މި ޕާލަ  ކަށ ޓަނ މެޕާލަ

 ހ ރި  އި، ނ ނަގަ   އެއ ޗެއ   އަތ ނ    ގެ ރައ ޔިތ ނ ޤައ މެކޭ. ރިސޯސ  ެއބަ ހ އ ޓޭ.    ބޮޑ    އީމި   އީކީ.މި   ނޫނޭ  އ މެއ ޤަ   ކ ޑަ

 ؛ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  ޓީމެކޭ  މަސައ ކަތ ކ ރާނެ  ލެވެލ ަގއި  ދ ނިޔޭެގ  !ށޭބޭނ ނ ކ ރާ  ރިސޯސ   ށޭ!ބޭނ ނ ކ ރާ  ލަތ ވަސީ

  ނ . ެގނ ނަ  ޗޭނ ޖެއ   ސ ވެކޮނ މެ  ޖެހޭހެނ  ކެބިނެޓަށ  ވެސ   މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ  އެބަ  މ ރާހީިއބ   ރައީސ   ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށ 

ބޭފ ޅ ނ .  ަވއިރަސ   ޓަޔަރޑ ވެއ ޖެތާ އެ  އެއެއީ ކޮރޯނާ  ބ ރަކޮށ  އ ޅ އ ވީ.ަގއި   ޓަޔަރޑ ެވއ ޖެ. ރައީސ ެގ  ރަީއސ   ހާ 

 އިތ ރަށ   އަނެއ ކާ  ަގއިދަނޑިވަޅ    މިއ ޔާ،  . އެހެނ ވެއ ޖެއޮތީ  މި  ދާނ   އިނ ތިޚާބަށ ޓަޔަރޑ ެވއ ޖެ. އަނެއ ކާ    ކެބިނެޓ 

އަނ ނާނެ.   ބަދަލ   ދ ނިޔެއަށ  ؛ކަނ ތައ   ިގނަ  ވަރަށ   ދޭތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ެގޓަޔަރޑ ވެެގނ  މި އޮތ  ވަނ  ިއޔަރ

ރަީއސ   ،އެނިގވަޑަިއަގނ ނަާވނެ  ސަށ ރައީ ޔޫނިއަނ ޕި ޔޫރަ  ،ަގބޫލ ފ ޅ ކ ރައ ވާނެ   އިއ ޒަތ ތެރި  ޤައ މ ތަކ ނ     ގެ އަނ  

 އަށ  އަނ ނަ ޓޫރިސ ޓ ނ  މަދ ...ރާއ ޖެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މިހާރ ޝ ކ ރި އަޅ ަގނޑ   މެނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި    މެނ ބަރ    ތެރިިއއ ޒަތ   ދާިއރާެގ  ކެޔޮދޫ  ރ ވަނީއަތ ޞަފ ރ   މި  އ ޔާ 

 ޤާސިމަށ . ސައިނ ޙ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޤާސިމ  ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ



2220 ސެޕ ޓެނ ބަރ  6               ޖަލ ސާ                        ވަނަ   9ދައ ރ ގެ ވަނަ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

 

11 

 

 

ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރި އާދެ! ރަީއސ އ ޔާ   . ރައީސ    މަޖިލީހ ެގ  ކ ރައ ވާ މާނަ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   ަގވާއިދ   ފަހަރ   ބަެއއ   . 

ަގރާރަށ ހޯދީ  މި   ތ ޞަފ ރ   މި  އަޅ ަގނޑ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ވެސ    ޓީއަށ ކޮމި  ަގރާރ   މި  އަދި  ،ދ ކޮށ ތާއީ   މި 

. ދ ކ ރަނ ތާއީ  މަށ ފޮނ ވ   ޓީއަކަށ ކޮމި  ަގރާރ   މި  ޮގތަކަށ   އ ލ ކ ރެވޭނެހަ  މައ ސަލަތައ   ހ ރި  މީގައި  ފޮނ ވަިއެގނ 

 ކ ޑަވީމާ  އާބާދީ  ކ ޑަވެފައި   ރަށ ރަށ   ،ކަަމކ   ރަށ ރަށެއ   ކަިއރި  ،އި ރަށ ރަށ ަގށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަ ؛ރަީއސ   އިއ ޒަތ ތެރި

  ނ ކ ރެވޭ  ކ ޑަެއއ   ސަިއޒ   ެއއަރކޯނ ގެ   އެހެނ ނަމަވެސ ،   . ހަނިކޮށ   ތަނ ކޮޅެއ   އޮނ ނަނީ  ފ ރ ޞަތ    ކ ރ މ ގެ   ވިޔަފާރިތައ  

  ރަށ ރަށ ގައި  ހަމަ  ކޯނ ރ އައެ  ސައިޒ ެގ  ބައިނ ދާ  މާލޭގައި  ހަމަ  އި،ބަލާފަ  ބޮޑ މިނަށ   އެ ތަނ ެގ  ،ޖާަގއަށ   ތަނ ެގއެ  

  ތަފާތެއ    އޭެގ  ރަދ ވ މ ގައިޚަ  ކަރަނ ޓ   ،އިހިނގ މ ަގ  ކަރަނ ޓ   އެ  ،އެހެނ ވީމާ  .ޖެހެނީބަހައ ޓަނ   ތަނެއ ަގއި  އެ  ،ވެސ 

އެސ .އޯ.އީ   ،ސ ޓެލ ކޯ  ކ ރިނ   ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ިއގައިމައ ސަލަ  މިއިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،    އެހެނ ނަމަވެސ   .ނާދޭ

 ، ވިދާޅ ވަނީ   ބޭފ ޅ ނ   އެ  ވާހަކަދެއ ކީމާ  ނަަގއިެގނ  .  ނެިގނ   މައ ސަލަ  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ދ ވަހެއ ަގއި   ކޮމިޓީއަށ  ހާޒިރ ވި

އޮ  ޔ ޓިލިޓީސ  ހަދާފައި    މާލެއާ   ރަށ ރަށާއި  އި ރޭޓ ަގ  މި  ،އި ބޭނ ޑ ަގމި    ތިމަނ ނަމެނ   ނ ނަ އ ސޫލަކ ނ ނޭއޮތޯރިޓީނ  

  ޔ ނިލިޓީސ    ބައ ދަލ ވި  ޓީނ ކޮމި   ތެއ ގައިޞަފ ރ   ލިބ ނ   ހަމަ  ފަހ ނ އޭެގ  އަދި  ދެނ ނީ.  އޮނ ނަ  މި  ތަފާތެއ   އެހާބޮޑ 

  އިނ ަގނެއަޅަ ތި    ،ވިދާޅ ވީ  ފާހަަގކ ރީމާ  މި ކަނ ބޮޑ ވ ނ   އަޅ ަގނޑ ެމނ   އެޮގތަށ   ހަމަ  ،ދެނ ނެީވމާ.  ބޭފ ޅ ނ ނާ  ރިޓީެގއޮތޯ

ކަމެކޭ. އ ސޫލ    ފައިހައ ދަވާ  ބޭފ ޅ ނ    އެ  ކަމަކީ  ޖެހޭލަނ ށ ކޮ  މި  މީގައި  ހަމައެކަނި  ކ ރާނަމޭ.ރަނަގޅ    އޮތ    އޮތ  

  އޮނ ނަ   އިއ ސޫލ ގަ   އެ  ކ ރަނީބިލ   މި  ވެސ   ތަނ ތަނ ގައި  ކ ރާ ބިލ   ސ ޓެލ ކޯއިނ   އޭރ ނ   ،ޖެހެނީ. އޭރ ނ ލަނ ށ ބަދަލ ކޮ

  ިމޮގތަށ   ،ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ވެދާނެ  ފަހަރެއ ަގއި .  ެއޮގތަށ   ހަމަ  ނީކ ރައ ވަ  މި  ެވސ   ފެނަކައިނ   އަދި  ،ޮގތަށ 

  ކަމަށ   ބޮޑ ވީމަ  ރަދ ޚަ  ެގނ ދެވ މ ެގ  ތެޔޮ  ރަށ ރަށަށ   ،އަގ ބޮޑ ވީމާ  ނިޒާމ   ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  އިއޭރ ަގ  އޮތީ  މި  ފައިފައ ޓަވާ

  ސަރ ކާރ ނ ރީ  ހިމި  އިފަހިނ ާގއ   އިނ ޖީނ ެގތަ   ރަށ ރަށ ެގ  ިގނަ   ،ލާއިރ ޖެހި  އަށ ކ ރި  ެވސ   ޭއެގ  ވެސ   ެއކަމަކ .  ވެސ 

  ، ހ ނ ނާނެ ނދ މަފ ޅ ހަ  ހަމަ  ރަީއސ    ިއއ ޒަތ ތެރި  އި. ދެނ ނަމ ގަ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  އަޅަިއެގނ ގެ   ރައ ޔިތ ނ   ދިނީމާ  އިނ ޖީނ 

  ނެތިެގނ    ޮގތ ތައ  ވެސ   ަގނ ނާނެ  ތެޔޮ  ހަމަ  ،ދަތިވެެގނ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   އިހިނ ގ މ ަގ  އިނ ޖީނ ެގ  ރަށ ެގރަށ   ިގނަ  ވަރަށ 

 މި   ށ  އަފެނަކައަށ ،  ސ ޓެލ ކޯ  ،ކަަމކީ  ވިއ  ކ ރެ   ރައީސ   ހެދީމަ  ފާޅ ކ ރަނ   ކަނ ބޮޑ ވ ނ   ރައ ޔިތ ނ   ިގނަ  ވަރަށ 

  މި   މިހާރ    ކޮށ ލާފައިތަފާތ   ކ ޑަތަނ ކޮޅެއ    އަދަދ . އޭރ އ ސ ރެ ވެސ  އޮތ  ހަމަ  ފެށީ  ހިނ ަގނ   ނަަގިއެގނ   އ އިނ ޖީނ ެގތަ

 ތެރޭަގއި  ެގކޮޅެއ ވަގ ތ    ކ ޑަ  ވަރަށ   އަރާ  ޔ ނިޓަށ   300  ،ރަީއސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ޮގތަކީ  ވާ  މި   އިމީގަ   ،ނަމަވެސ  . އެހެއޮތީ

  ޔ ނިޓަކަށ    ރ ފިޔާއަށ   6  ނ .ތަނ ތަ  ެއއަރކޯނ ، ތިނ  އެއަރކޯނ  ހ ނ ނަ  ދެ   ،ކޯނ ރ އެއަ  ހަތަރ ތިނ   .ނ ތަނ ތަ  ކ ރާ ވިޔަފާރި

  ،ބަލާފައި   ބިލެއ   ތަނ ެގ  ބޭނ ނ ކ ރާ  މާލޭގައި  އަދަދަށ   އެ  ހަމަ  .ބޮޑ ވޭ  ގ ނައަށ   ތިނ   އެބަ  އިރ  ނިމޭ  މަސ   ބިލ   މާދިޔައި

  ގ ނައަށ    ތިނ   އޮތ   އެބަ  ފެނ ނަނ   ރީތިކޮށ   ހަމަ  ބަލައިފިއ ޔާ   ބިލެއ    ތަނެއ ގެ   ބޭނ ނ ކ ރާ  އަދަދ   އެ   ހަމަ  ރަށ ރަށ ެގ
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  މި   ،އެދެނީ  މި  އަނެއ ކާވެސ   ފ ރ ޞަތ ގައި  މި  އަޅ ަގނޑ   ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  އެހެނ ވީމާ  .ތަނ   ނ ނައޮ  ބޮޑ ވެފައި

  އެހެނ    ކ ރ މ ަގއިވިޔަފާރި  ވެސ   ރަށ ރަށ ގައި.  ކަމަށ   އ ލ ވެެގނ ދާނެހަ  މިކަނ   މަރ ޙަލާއިނ   ކޮމިޓީ  ޮގސ ،  ކޮމިޓީއަކަށ 

  ޝަކ ވާ   ވެސ   ކ ރީއ ސ ރެ  ވަރަށ    ހަމަ  ވެސ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މިއީ  .ވާހަކަ  އ ނދަޫގވާ  ތަނ ކޮޅެއ   ހ ރީމަ  ތަފާތ ތަކެއ 

   .ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި   ޝ ކ ރިއ ޔާ. ފާހަަގކޮށ ލަނ  ވެސ   ވާހަކަ އެ  ،ވާތީވެ ކަނ ތައ ތަކަށ  ލިބެމ ނ ދާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ،އެނިގވަޑަިއަގނ ނަވާނެ.  ނ ކ ތާއެއ   އެތައ   ފާހަަގކ ރައ ަވއިފި  މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި.  މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ 

 ކިތަނ މެ  ެގނ ދިޔަ  ހިނ ަގމ ނ   ފަރާތ ތަކ ނ   އަމިއ ލަ   ރަށ ރަށ ަގއި   އެކިއެކި  ރާއ ޖޭެގ  ،ޖެހ ނ ިއރ   އަހަރާ  ވަނަ  2008

  ހިނ ާގނ   ކަކ ނ އިނ ޖީނ ެގތަ  ނ  ކ ނ ފ ނިތަކަކ   ހިއ ސާވާ  ސަރ ކާރ   .ހެދ ނ   ވަކިވަކިނ   ނެޝަނަލައިޒ ކ ރެވި،  އިނ ޖީނ ެގެއއ 

  ގެއިނ  އިނ ޖީނ   ތޮއ ޑޫ  ،އާދޭ  ހަނދާނަށ   އަޅ ަގނޑ ެގ  މިސާލަކަށ   ،ކ ރީަގއި   ފެށ މ ެގ  ކ ރަނ   އެހެނ   އެކަނ   ދެނ .  ފެށ ނީ

  އ  އެތަ  ނ ހަމަ  ބާވަތ ގެ   މި.  ޔ ނިޓެއ   ރ ފިޔާއަށ   21  ެގނ ދިޔައީ  ިވއ ކަމ ނ   ޔ ނިޓެއ    ކަރަނ ޓ   މަދަރަސާއަށ   އެތަނ ެގ

  ކ ނ ފ ނިތައ   ޔ ޓިލިޓީ  އަދި  އިނ ޖީނ ެގތައ   ދެނ .  ޖެހ ނީެގނ ނަނ   އޭރ ގައި  ބަދަލ   މި  ދިޔަކަމ ނ ހިނަގމ ނ   ރ ަގއިއޭ  އަެގއ 

 ބަދަލ ކ ރައ ވަނ   ރޭޓ ތައ   މެނ ބަރ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި  ހަމަޖެހި،  މިހެނ   ރޭޓ ތައ    މި  މިހާރ    ،އަިއސ   ހިނަގމ ނ 

  އަކ ރ    ،ޕޮއިނ ޓ   ނ ނައޮ  މިތާނގައި  ހަމައެކަނި  ބަދަލަކީ  މި  ،ނ ކ ތާއެއ    ިވސ ނަވަނ ޖެހޭ  ނ ނަާވއިރ ަގއިިއަގއެދިަވޑ

  ނ ވަތަ  އަނ ނަނީ  ާއމ ދަނީއަށ   ދައ ލަތ ެގ  ބަދަލ ނ   މި  ރ ފިޔާތޯ   ކިތައ   ،ސ ވާލަކީ   .ނޫނ    ބަދަލެއ   ބަދަލ ކޮށ ލ މ ެގ

 ކ ރައ ވާނެ  ބޭފ ޅ ނ   ތި  ހިތ ނ   އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ، ؟އަނ ނަނީ  ހިނ ގ މަށ   ތަނ ެގ  އެ ؟އަނ ނަނީ  އާމ ދަނީއަށ   ފެނަކައިެގ

 މަޖިލީހ ެގ  ހ ށަހަޅާއިރ   ބިލެއ   ،އެނިގވަޑައިނ ނަވާނެ.  ދެނެަގތ ނ   ބ ރަ  އ ފ ލަނ ޖެހޭ  ދައ ލަތަށ   ީމެގނ   ،ކަމަކީ  އެއ 

  ދައ ލަތ ނ    އެއީ  ،ނަމަ  ކަމެއ   ބާވަތ ެގ  ނ ޖެހޭއ ފ ލާ  ދައ ލަތ ނ   ބ ރައެއ   މާލީ  ،ބ ނޭ  އެބަ  މާއ ދާަގއި   ވަނަ  82  ަގާވއިދ ެގ

  ިއއ ޒަތ ތެރި   ދާއިރާެގ  ހ ޅ މާލޭ  އަރ ވަނީފ ރ ޞަތ   މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   .ކަމެކޭ  ކ ރަނ ޖެހޭނެ  ސަރ ކާރ ނ .  ނީކ ރަނ ޖެހެ

 .ށ ނިޔާޒަ ލީޢަ މެނ ބަރ 

 

 ކަދެއ ކެވ ނ : ވާހަނިޔާޒ   ޢަލީ މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ މާލޭ

  ސ ޓޭޓ  !  އާދެ ؛ަގރާރަށ    ހ ށަހެޅ އ ވި  މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ތޮއ ޑޫ  .ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ!  އާދެ

 ރަށ ރަށާއި   ެގނ ދާ  ފޯރ ކޮށ ދެމ ނ   ޚިދ މަތ   ކަރަނ ޓ ެގ  ލިމިޓެޑ ނ   ކޯޕަރޭޝަނ   ފެނަކަ  ލިމިޓެޑާއި  ކޮމ ޕެނީ  އިލެކ ޓ ރިކ 

  ތަފާތ ކ ރ ނ ތައ    ެގނ ގ ޅޭ  ތަކ ަގއިކ ރ ނ ބޭނ ޑ   ރޭޓާއި  ބިލ ކ ރަމ ނ ެގނ ދާ  ވިޔަފާރިތަކަށ   ސަރަޙައ ދ ަގއި   މާލެ  ގ ރޭޓަރ



2220 ސެޕ ޓެނ ބަރ  6               ޖަލ ސާ                        ވަނަ   9ދައ ރ ގެ ވަނަ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

 

13 

 

 

  ަގރާރ ގައި  ހ ށަހެޅި  ެގނައ މަށ   ސަމާލ ކ މަށ   ސަރ ކާރ ެގ  އެކަނ    ިއ،ޮގވާލަ  ހަމަހަމަކ ރ މަށ   ރޭޓ   ބޭނ ޑާއި   ، އިނައ ތާލަ

 އެބަ   ފާހަަގކ ރެވޭ  މި  މީގައި ؛ރައީސ    އިއ ޒަތ ތެރި  .ދ ކ ރަނ ތާއީ  ވެސ   އަޅ ަގނޑ   ށ ކަވާހަކަތަ  މ ހިނ މ   ބައެއ   ހ ރި

  ވިޔަފާރިތަކަށ    ރަށ ރަށ ގައި  ޚިދ މަތ ދޭ  ކޯޕަރޭޝަނ ނ   ފެނަކަ  އަދި  ރަށ ތަކާއި  ެގ.ކ   އަދި  .ވ  ،.އދ  ،. އއ

  ތަފާތ ކ ރ މ ގެ   ހ ރި  ބޭނ ޑ ކ ރ މ ގައި  ބިލ ކ ރާ  ދެމެދ   ސަރަޙައ ދާ  މާލެ  ގ ރޭޓަރ  ށ .ކަމަ  ބޮޑ   ރޭޓ ތައ   ބިލ ކ ރަމ ނ ެގނ ދާ

  ، ހޮޓާތަކާއި   ، ސެނ ޓަރ ތަކާއި  ޑަިއވ   ،ހައ ސ ތަކާއިެގސ ޓ   ސަރަޙައ ދ ގައި  އެ   ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތައ   ޝަކ ވާތަކާއި

 ިވޔަފާރި  ރާތ ތަކ ެގފަ  އެދާއިރ ަގއި  ކ ރަމ ނ   ވިޔަފާރިވެރިނ   ކ ދި  ހިނ ަގމ ނ ދާ  އ ފިހާރަތަ  ލޯކަލ އަދި    ،ތަކާއި ރެނ ޓ ރެސ ޓޯ

 ، ސަބަބ ނ   ބޮޑ ވ މ ެގ  އަގ  ކަރަނ ޓ ގެ  ،އިތ ރ ނ  އ ކ މ ެގދެޓެކ ސ  މ ސާރަދިނ މާއި މ ވައ ޒަފ ނ ނަށ   ހިނ ގ މަށ  ޓަކައި

ވޭ ޝަކ ާވއެއ .  ފަހަަގކ ރެ އަޅ ަގނޑަށ  ،އީމި  ޝަކ ވާ ނ ނަކަމ ެގނ ހ  ފައިސާ މިނ ވަރަށ  ފައިދާާވނެ ދެއ ކ މަށ ފަހ  ތައ ބިލ 

 އިރަށ ރަށ ގަ  ، ެއއީ ިވސ ނ މެއ  ބޮޑ  ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ގެ   ،ދަނ ނަވަނީމި  މިހެނ  އަޅ ަގނޑ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

 ނަމަވެސ   ތެރޭަގއި ތަކ ެގރިިވޔަފާ ކ ދިކ ދި ؛ިވޔަފާރި  ،ވެރިވެ ނ  ވަޒަ  މީހ ނ   ރަށ ރަށ ގައި ައދި ،އާލާކޮށ   ވިޔަފާރިތައ  ދިކ 

އަޅ ަގނޑ މެނ   އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،    ނީޖެހެ  ނ  މިދަނ ނަވަ  ނޑ އެހެނ  އަޅ ަގބ ނ .  ތި ހަރ ލަިއެގނ  ގައިތަކ ށ ރަ މީހ ނ 

މ ހިނ މ    އިޞ ލާޙ ތަކާ  ާގނޫނެއ ވަރަށ   ބޮޑެތި  ވަރަށ   ެގނައިނ   ައޅ ަގނޑ މެނ   ކައ ނ ސިލ  އެކ   ތައ   ރަށ ތަކ ެގ 

ތަކ ަގއި ށ މީހ ނ  ރަ  އި،ހޯދަ ައދި ވިޔަފާރިކ ރެވޭނެ ޮގތ ތައ ާއއި  ކ ދި ވިޔަފާރި  އިއަދި ރަށ ތަކ ގަ   ،ވެސ  ކޮށ ވެރިމެދ 

ހަމަެއކަނި   ،ވެސ  ލިބ ނ  ހައިރާނ ކަމަކީ ތެރޭގައި  ެގައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި އަހަރ ށ ،  އަޅ ަގނޑަ  ،އެހެނ ނަމަވެސ   .ތިބ ނ 

 އެ  . މިއީރަށ ތަކ ނ  މާލެއަށ  ،ކޮށ ފިހިޖ ރަ  ކ ދިނ  އެބަސަތޭކައެއ ހާ    ފަނަރަ  އަށ ޅ މާލެހ   ެވސ  މި އަހަރ  އެކަނި

ދައ ވެެގނ ތޯ  ކިޔަަވއިދިނ ނ   ދަޚި ޞިއ ޙީ،  ތަނ ަގއި  އެއ ވެސ   ޢާ  ނ ވަތަތޯ  ވެެގނ ށ ދ މަތ   އަދިވެސ   އިލާތަކަށ  

ޅ ަގނޑ   އަ  އެހެނ ވީމާ، ؟އޮނ ނާނެ ކަމަށ  ރަށ ަގއި  އ ތެޞަވަޒީފާެގ ފ ރ   ށ މީހ ނ ނަ ނިިމެގނ  އެ  އިނެތީތޯ ކިޔަވަމީދެއ ނ އ 

ފޯރ ކޮށ ދޭއި  ދެކޭޮގތ ަގ ޚިދ މަތ ތޯއ   ޚިދ މަތ    ނ ވަކި ،ރ ަގއި އިައޅ ަގނޑ މެނ   އިދާރާތަކ ނ   ދައ ލަތ ެގ  ޚާއ ޞަކޮށ  

އ ފެދިެގނ  ވަޒީފާތަކ ަގއި ތިބޭނެ ޮގތަކަށ   ވަޒީފާއަށ ؛ މީހ ނ   ފޯރ ކޮށ ދޭއިރ ަގއި ކ ދި ވިޔަފާރިތަކަށ  ނ ވަތަ ރަށ ރަށ ގައި

 ވަށާޖެހޭ  ހީވަނީ ޭއގައި  ށ ެވސ  މަސައ ކަތ ކ ރ ަމކީ އަޅ ަގނޑަ ދީެގނ   އ ެއޮގތަށ  އިނ ސެނ ޓިވ ތަ   ،ކަނ  ކ ރ މަކީކަނ 

މެނ  ކޮނ މެހެނ   ނޑ އަޅ ަގ ތަކަށ  ބަލާއިރ ަގއިދަމި ކ ރާ ބޮޑެތި ހޭ  ނ ސަރ ކާރ ، ކ ރާ މި  ެމނ ޮގތަށ  ބަލާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ 

ކަމެއ   މާލެއަށ   އެނބ ރި އަނެއ ކާ  މީހ ނ  ،އެޅ މަށ ފަހ  ނަރ ދަމާ އި ފެނާ ،ހަދައި ދަރ ތައ ނބަ ބޮޑެތި .  ކ ރާނ ޖެހޭ 

 ނަތީޖާތަކަށ  ސ ކޫލ ެގ ށ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަ.  ކަމެއ  ވިސ ނަނ ޖެހޭ ޅ ަގނޑ މެނ އަ އީއެ ،ވާނަމަ ކަމަށ  ހިޖ ރަކ ރާ

 އެއ ވަނަ ދ ނިޔެއިނ  މ ޅިބި  ތި  ބައެ ކ ދިނ  ބައެއ ށ ނ .  ރަށ ރަ ލިބޭ  އެބަ ނަތީޖާތައ  ރަނަގޅ  ވަރަށ  އިބަލާއިރ ގަ 

 ސަރ ކާރ ނ  ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށ  ޚިދ މަތ ތައ   ޞިއ ޙީ  ރަށ ރަށ ެގ.  ކިޔަވަިއެގނ  ގައިށ ރަށ ރަ ތަކ ނ ޖެކ ޓ ސަބ  ބައެއ  ހޯދާފައި
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 ދ މަށ އަދި ޚިދ މަތ ތައ  ހޯ  . ޭގނއެ  އެބަ ވެސ   ފޯރ ކޮށ ދޭކަނ  އ  ޚިދ މަތ ތަ އަދި.  ކ ރޭ ބައެއ   މަސައ ކަތ ތަކެ ބޮޑެތި

ނިޒާމ  ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ  ރީޖަނަލ  ހޮސ ޕިޓަލ ތަކަށ  ވެސ     ެގވާ ފެރީ  ލާފައި މިއިއެކ ލަވަ  ސަރ ކާރ ނ   އެހެނ  ރަށ ތަކ ނ 

ހާފައި ޖަބ ރާމިސ  ދިމާއަށ  މާލެއާ  ވެސ ކާއ އަނެ މީހ ނ  ކީއ ވެެގނ ތޯ ދެނ ވެލޮޕ ކ ރޭ. ވެސ  އެބަ ޑި ތަނ ތަނ  އެ .އެބަދޭ

ކަމ ގެ ވަޒީފާ ލިބޭނެ  .ނ ވ އ  މަދ ތަ ވަޒީފާ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އެއީ  .ކަމެއ  މެނ  ިވސ ނާނ ޖެހޭޅ ަގނޑ މިއީ އަ  ؟ހިރީމި

 . ކަމެއ  ދ ވަހ ނ  ވާނެ  މިއީ .ނެތީ  އިގަ އި ކިބަ  ގެ އިތ ބާރ  އަދިވެސ  ރައ ޔިތ ނ ދެމިހ ރެވޭނެކަމ ެގ  ތަކ ަގއި  ނ ވަތަ ަވޒީފާ

އެއީ   .ޖެހޭނެކ ރެވޭނެ އިނ ތިޒާމ  ހަމަޖައ ސަނ   ތައ  ރަށ ރަށ ގައިއަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ކ ދި ވިޔަފާރި ،އެހެނ ނަމަވެސ 

ފިކ ސ  އޮނ ނަ  ވިޔަފާރިކ ރ މަށ   އެއީ  ނ ވަތަ  ބޮޑ ވެެގނ ތޯ  ޚިދ މަތ   ނ ވަތަކޮ  ޑ ކަރަނ ޓ   ސަބަބ ނ  ސ ޓ    ،އޭެގ 

ށ  ޖެހޭނެ ކަމަދޭނ  އ  ެވއ ޖެއ ޔާ އެައށ  ލ ޔެކަމަށ  ސަބަބ ނ  ކ ރާ ކަމެއ    އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ސަރ ކާރ ނ  ކ ރާ ކަެމއ ގެ 

ޓަކައި އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ   ބަލަށ މ ސ ތަޤ  ބޮޑ ވާނެ އޭެގ ފައިދާ ހަޤީޤަތ ަގއި އެއަށ ވ ރެ މާ  .ަގބޫލ ކ ރަނ   އަޅ ަގނޑ 

ވިސ ނ މަށ  ެގނ ގ ޅޭ    ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  މި   އ ތަށ ރަ  އި،މ ޅި ޖ މ ލަކޮށ  މި ވިސ ނާ ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ނ  ރަށ ތައ  ހިނ ގ މާ

މި ޖ މ ލަ  ހެނ ވީާމ،އެ  ރ .ބަލާއި މީަގއި  ފާހަަގކ ރަ ޮގތެއ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ކަނ ބޮޑ ވަނ    ، އެހެނ ނަމަވެސ    ނ .ހ ރި 

 ަގނޑ މެނ ބަރޯސާވެެގނ  އަޅ  ތެލަށ    ޒ  އަބަދ  ދީެގނ  ނ ވަތަސަބ ސިޑީ   ،ފަދައިނ   ފާހަަގކ ރެވިއިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ވެސ 

 ،ކަމަކީ ކ ރަނ ޖެހޭ ޓަކައި  ދ މަތ ދިނ މަށ ޚި ނ ޓ ެގރަކަ ަގއިއަގ ހެޔޮ ކ ނ ފ ނިތައ .  ލެއ  ނޫނ އ ހަ  އެއީވެސ     މަކީބ ތި

  ަގއި ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ެގ ހ ރިހާ ކ ނ ފ ނިތަކ  ،އެކަމ ެގ ޕޮލިސީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ.  ނ ޔ  ދި ހަކަތައަށ  ވިދަކ ރަނިޢާއި

ލ އި ޮގތެއ ަގއި  ތ   އަދި ކަރަނ ޓ ެގ ޚިދ މަ  .ކ ރަނ ޖެހޭއަވަސ   .ކ ރަނ ޖެހޭއެ އިމ ޕ ލިމެނ ޓ   ،އެހެނ ނަމަވެސ   އެބަ އޮތ .

ހިނ ޭގނެ  ،ފޯރ ކޮށ ދީ ރަނަގޅަށ   ވިޔަފާރިތައ   ހަމަޖެހިެގނ   ކ ދި  ރަތ ތަކ ަގއި  ބޮޑ ޔ ދިއިނ ތިޒާމ   ވަރަށ    ؛މަކީ 

ށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ބޮޑަ ވަރަށ   . ސ  ކަމެއ ވެ  މެނ ނަށ  ކ ރެވޭނެަގނޑ  އަޅ   އީއަދި އެ   .ކަމެއ  ދޭބޮޑަށ  އެ  ނޑ މެނ  ވަރަށ ަގއަޅ 

 ތަށ . ފ ރ ސަ އ ވިދެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ ގެ   ތެރިއ ޒަތ އި ރ ޓީެގ މ ޤައ ރިލާމަރ ކަޒީ ކޮމި ،ެއއީ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  .މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  އ ޔާޝ ކ ރި

އަބަދ ވެސ   ެއބަވޭ  ކަނ ބޮޑ ވ މ ނ   ތޮއ ޖެހ މ ަގއި  މެނ ބަރ  .ހިޖ ރަކ ރ މާއި  ވަނ ނަ    އަޅ ަގނޑ ގެ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ހިތަށ  

އި،  މ ނިފޫހިފިލ ވ މާ  ށ  މިހާރ  ފާހަގަވޭހިޖ ރަކ ރާ ސަބަބ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑަ  ކީއ ެވެގނ ތޯ ރަށ ރަށ ނ   ،ސ ވާލަކީ 

ރޫރަލ  ނ ވަތަ    އި،ބޮޑަށ  ޝައ ޤ ވެރިާވކަމާ މާ އަރބަނ  ދިރިއ ޅ މަށ  މިހާރ ެގ ޖީލ   ،އިރަށ ރަށ ަގއި ކ ރާނެ ކަމެއ  ނެތ މާ

ޖީލ ށ ރަށ ފ  މިހާރ ެގ  ދިރިއ ޅ މަށ   އެބަ މި ،  އިނޭނބ ރޭކަމާ  ެގ  މީެގތެރޭަގއި  ކަމެއ   އެތައ އެތައ    .ހިމެނޭ ބާވަތ ެގ 



2220 ސެޕ ޓެނ ބަރ  6               ޖަލ ސާ                        ވަނަ   9ދައ ރ ގެ ވަނަ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

 

15 

 

 

ކ ޑަ މި  ނ ރ ކާރ ސަ  ،ނަވާނެއިަގނ ނިގވަޑަ އެ ބަލައިލ މެއ  ބޮޑ   ،ރަށަކަށ  ވަނީ  އާ ރަށަކަށ   މަސައ ކަތ ނ ނެތި   ،މ  

ވަރަށ   ތައ ޚިދ މަތ  ފޯރ ކޮށ ދޭނ   މަސައ ކަތ ކޮށ  ރަށ ރަށަށ   ެގނ ޮގ  ،ބޮޑަށ   ކ ރިއަށ    ،އެހެނ ނަމަވެސ    އ ސަ. އެކަނ  

ބަދަލ ނައި މިނ ވަރަށ   ފ ޅާކ   މާހިޖ ރަކ ރާ  މިލަނ ދޫ    .ކަމެއ  ރ މަކީ ކޮނ މެހެނ  ބޭނ ނ ތެރިއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ވިސ ނ ނ  

 ޟާ. ރ  ޢަލީ ރިބަމެނ  އިއ ޒަތ ތެރިދާއިރާ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރިޟާ ޢަލީ މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މިލަނ ދޫ

  ގެ ކަރަނ ޓ   އިފެނާ  ސަމާލ ކަމަށ  ެގމަޖިލީހ  މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާެގއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ތޮއ ޑޫ  ޝ ކ ރި

 މި   ކ ރ މަށ  ހަމަހަމަ ތަފާތ  ހ ރި  ބޭނ ޑ ތަކ ގައި ނ ވަތަ ބިލ ކ ރ ނ   މާލޭެގ އިރާއ ޖެތެރެއާ،  ބައި  ތަފާތ ކ ރ މ ެގ  އަގ 

ިއއ ޒަތ ތެރި   އި ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގ  ވަނ .ޝ ކ ރ ދަނ ނަ ވެތީ އ ވައިދެއ ވީހ ށަހަޅ  އ ރެ ަގރާ ސަމާލ ކަމަށ  ހ ެގމަޖިލީ

ށ .  ރާއ ޖެތެރެއަ އަގ ހެޔޮ ލާރި  ފަސ   ،ށ ޔ ނިޓަ ސަތޭކަ ޔ ނިޓ ނ  ސ ނ .  ިގނައިނ  ރީ މާހިމި  މިހާރ  ތައ ބޭނ ޑ ރައީސ ،  

 ޔ ނިޓާ  ދ އިސައ ތަ  ޔ ނިޓ ނ  ސަތޭކަ   ލާއިރ ަގއި އިބަލަ ކިހިނެއ ތޯ ދެނ ވީ ެއކަމަކ .  ހެޔޮވެފަ އޮތީ  މި ެވސ  ފ ރަތަމަ އަގ 

 200ނީ.  ފެނ ނަ މި  ބޮޑ ކޮށ  ައގ  ވަރ   ލާރި 25 ނ ވަތަ ވަރ   ލާރި  35 ހިސާބަށ  ޔ ނިޓާ  ތިނ  ސަތޭކަ ނ ވަތަ ހިސާބަށ 

 ށ  ދޭތެރެއަ ޔ ނިޓާ  500 ޮގސ ފެށިެގނ  ހިސާބ ނ   އެ.  ޑ ބޮ  އަގ   ވެސ އަނެއ ކާ  ރިލާ  65 ށ އަދޭތެރެ ޔ ނިޓާ 300 ޔ ނިޓ ނ 

 މި  ކަށ ޔ ނިޓަ   ،ރ ފިޔާ  ދެ އެރީމާ ަމއ ޗަށ  އިނ ފަސ  ސަތޭކަ.  ބޮޑ   އަގ  ކީމާ  ރާއ ޖެތެރެ  .ލާރިފަސ     ރ ފިޔާ   އެއ 

ައގ   ދެ އެނ މެ ޔ ނިޓަކަށ     .ކިޔަނީ   ެގއެއ ަގއި ރަށެއ ެގ ރާއ ޖެތެރޭެގ ލަތ ހާ ދިރިއ ޅ މ ެގ ާއނ މ .  ބޮޑ   ރ ފިޔާ އެބަ 

ެއއ   ާގތ ަގނޑަކަށ  ފެނ ނަނީ މި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ލިޔަސ އިބަލަ ނިސ ބަތ ނ  އިޭގބީސީއެއ ަގ  މީހ ނ ފަސ    އާބާދީެގ

ވަރ     ރ ފިޔާ  1500ނޫނީ    ރ ފިޔާ  އެއ  ހާސ  ނ ވަތަނ .  ތަ  ބޭނ ނ ކ ރެވޭ މައ ޗަށ   މަހެއ ެގ ކަރަނ ޓ  ެގޔ ނިޓ  ހާސ 

 އިލަތ ގަ ހާކަރަނ ޓ  މައިަގނޑ  ޮގތެއ ަގިއ އާނ މ  ދިރިއ ޅ މ ެގ    ޔ ނިޓ ދެތިނ  ސަތޭކަ   ޭއެގ މާނައަކީ  .ޖެހޭ  އެބަ ދައ ކަނ 

 އ  ެގއ ލ މެ އަނ ނާނޭ ހިނ ގ މަށ  ކ ނ ފ ނީެގ ، ބޫލެއ ނ ކ ރެވޭަގ ެވސ ށ ެއއ ޮގތަކަ ހަމަ ައޅ ަގނޑަކަށ .  މިހާރ  އެބަ ބޭނ ނ ކ ރޭ

  ދެ ވެސ   ރަށ ގައި ރޭރާއ ޖެތެ ނެެގނ ޏާ ރ ފިޔާ  ދެ މާލޭގައި.  ލައިެގނ ތާނައ  ތަފާތ ކ ރ ނ  މި ކަމަކަށ  އޮނ ނާނެ ވަކި

.  އެއީހެނ  ވެސ   ކީބޭނ މަ ބޮޑ  އެނ މެ ހ ށަހެޅ މ ެގ ރާރ ަގ މި  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ހީވަނީ އަޅ ަގނޑަށ .  ނެެގނ ވީ ރ ފިޔާ

 އަދަދ ނ    އެ ހަމަ ނަަގނ ޏާ ރ ފިޔާ   ދެ ދޭތެރޭަގއި ޔ ނިޓާ 200 ޔ ނިޓ ނ  ެއއ  ެގއަށ  އ ޅޭދިރި މީހ ނ   ހ ނ ނަ މާލޭގައި

ބޭނ ޑ ެގ    ،އެހެނ ނޫނިއ ޔާ  .ނޯނ ނާނެ ވެސ  އެއ ޗެއ  ެގއ ލޭނެ  ކ ނ ފ ނ ޏަކަށ  ވަކި މިކަމަކ ނ .  ެވސ  ރާއ ޖެތެރޭަގއި ނަާގށޭ

  އި ބޮޑ ކޮށ ފަ ެގޕ  އެ ޔ ނިޓަށ   500 ނ ވަތަ ދޭތެރެ ޔ ނިޓާ 100 ޔ ނިޓ ނ  އެއ  މިސާލަކަށ .  އެބަޖެހޭ ބޮޑ ކ ރަނ   ެގޕ 

 .ވާނ ީވއޭއެއ ވަރ   ކޭތ ރާކ ނެ  ،އަތޮޅަކޭ  ައއ ޑޫ  ،މާލެއެކޭ  ،ކޭއެ ރާއ ޖެތެރެ   އެ އަދަދ  ވާނ ވީއޭ  .ކަނޑައެޅިދާނެ އަދަދެއ  އެއ 
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ސ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މި ވެ  ހަމަގައިމ   ނީބޫލ ކ ރެވެަގައޅ ަގނޑަށ     ؛އަޅ ަގނޑަށ  ހީވަނީ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ

ފެނ ެގ ބޭނ ޑ ތައ  ވެސ    ؛އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ   ؛މައ ސަލަ. ރައީސ އޮތީ އެ   މި  އ ސަސަމާލ ކަމަށ  ެގނެ  ެގމަޖިލީހ 

 ކީ ފެނަ ޓަނ   ތިނ އަށ .  ރ ފިޔާ 22ނާ ހިސާބަށ  މި ވިއ ކަނީ  ޓަ  ނ ތިޓަނ ނ   އެއ     ލާއިރ ެގ ފ ރަތަމައިބަލަ  .ހ ރި އެބަ

އ ތޯ  ކިހާ މިނ ވަރެ  ލީޓަރ  ފެނ   ތިނ  ހާސ ޓަނ  ފެނ ،  ތިނ    ؟މިނ ވަރެއ ތޯ ކިހާ ބޭނ ނ ކ ރަނ  ހ ނ މީ އިދިރިއ ޅ މ ގަ  އާނ މ 

 15ނޫނީ    .ޓަނަށ ވ ރެ މައ ޗަށ  އެބަދޭ  ދިހަ  ހަމަ މިހާރ  މިއަޅާ ފެނ  ބޭނ ނ ކ ރަނ ޏާ  އިޮގތެއ ަގއި ެގއެއ ަގ އާނ މ   ؟އެއީ

،  އެހެނ ވީމާ   ރ ފިޔާއަށ  ޓަނެއ .  45 ބަދަލ ވަނީ މި ކަށ ޔަކ އ ލި  ހަމަމަ  އިދިޔަ މައ ޗަށ  ވ ރެޓަނަށ ތިނ   .  ޓަނަށ  އެބަދޭ

 ޅެއ މަސ ދަ ބ ނީ ޮގއ ސަ ކަށ ޔަފިހާރަ އިއ ޔެަގއި ައޅ ަގނޑ .  ވެސ  ބޮޑ  މ ކޮށ  ބޭނ ނ ކ ރަނ  ބަލާިއރ ަގއި އެ ރޭޓ ނ އާ

ލީމަ  އިދަޅަށ  ެގއ ލަ  48ޔާއަށޭ.  ރ ފި  700 ބ ނީ މައަހާލީ އަގ  ކޭހެއ ެގ ދެނ  އަށޭ.ރ ފިޔާ 18 ބ ނީ މަބ ނީށޭ.  ދީބަލާ

ވެސ    ކަރަނ ޓ ގައި  .އޮނ ނަނީ ަގތީމަ އަގ ހެޔޮވާ ނިޒާެމއ  މި ނ އިިގނަ  ރ ފިޔާ މި ޖެހ ނީ.   ފަނަރަ އޭރަށ  ާގތ ަގނޑަކަށ 

ބަދަލ ނ ކ ރެވެނ ވީ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އ ސޫލަށ   އެ   ވެސ   ކަރަނ ޓަކީ.  ހަމަ ކ ރަނީ މި ެއއ ިވޔަފާރި ؟ކީއ ވެެގނ ތޯ 

ައގ  ދަށަށ  ދާނެ ޮގތަކަށ  މި ބޭނ ޑ ތައ     ނ  ބޭނ ނ ކ ރީމާއިހަމަ ިގނަ ވީމާ،  އެހެނ   ވިޔަފާރިއެއ .ެވސ    ފެނަކީ   އ .އެ ވިޔަފާރި

 ، ށ މިހާރަ  ނ ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މި ތަފާތ ކ ރ މަކީ ހަމަ މިހާރ    .ބޫލ ކ ރެވެނީަގޗޭނ ޖ ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑަށ   

ނައ  ަވގ ތަށ   ތަފާތެއ ތާވަގ ތ ނ    ބޫލ ކ ރެވެނީ ަގ އަޅ ަގނޑަށ  މިނ ވަރ  ރަދ ކ ރާޚަ އ ފައ ދަނ  ކަރަނ ޓ .  ލެެވނ ޖެހޭ 

 ތިބެނީ އ ޒަފ ނ ވަމ .  އެއ ަވރަކަށ  ަގނ ނަނީ ތެޔޮ.  ޖެހޭނީ ހެނ އިއެއ ތަނެއ ަގ ހަމަ ާގތ ަގނޑަކަށ  ެއކޭމާލޭ  ،ޑޫެއކޭތޮއ 

ނ ވަތަ   އިއ ޑޫގަ އެކަމަކ  ތޮ  އިނ ޖީނަށ  އަނދާ ތެޔޮ ިގނަވެދާނެ.  ބޮޑ ވީމާ މާލޭަގއި  ސިޓީކެޕޭ  އިނ ޖީނ ެގ.  އެއ ވަރަކަށ 

ކ ޑަ އިނ ޖީނ   ހ ނ ނަ  އަނދާދަނެގތީަގއި  ެއއަށ   ތަފާތ ކ ރ މަކީ ،  ެއހެނ ވީމާ  .ވާނެޑަކ  ރަދ ޚަވެސ    ތެޔޮ   ވީމަ  މި 

ވިޔަސ    އަދި ފެނަކަ ކަމަށ   ސ ޔަވި  ލ ކޯ ކަމަށ އެއީ ސ ޓެ  .ލަނ ޖެހޭ ތަފާތެއ ކޮނ މެހެނ  މިހިނދ ނ  މިހިނދަށ  ނައ ތާ

ތަނެއ ަގ އެހެނ   ދެކޭޮގތ ަގއި ކަަމށ   އިއަދި  އަޅ ަގނޑ   ސަރ ކާރ ނ   ދައ ލަތ ނ   ،ވިޔަސ   ނ ވަތަ  ޚިދ މަތެއ   ދޭ 

 އެކޭ މިމާލެ  ،އެކޭ ތެރެރާއ ޖެ  އިޔ ޓިލިޓީތަކ ނ  ފޯރ ކޮށ ދެނ ޖެހޭ ޚިދ މަތެއ  ފޯރ ކޮށ ދިނ މ ަގ  ،ފޯރ ކޮށ ދެނ ޖެހޭ ޚިދ މަތެއ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ހޭ.ލަނ ޖެމިހާރަށ  ނައ ތާ ނ ެގނ ގ ޅޭ ތަފާތ  މިހާރ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ެމނ ބަރ . ިއއ ޒަތ ތެރި  މެނ ބަރ ނ ނަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  އ ފެއ ދ މ ަގިއ    ،އެނިގަވޑަިއަގނ ނަާވނެ އިއ ޒަތ ތެރި  ކަރަނ ޓ  

ސައިޒ  ކޮ ޖެނެރޭޓަރ ެގ  ޔ ނިޓ   ދަށ ވޭބޮޑ ވީމާ   މިސާލަކަށ   ،ކ ޑަވީމާ މިނ ބަރ  ކ ރ މ ެގޖެނެރޭޓ  އިނ ޖީނ .  ސ ޓ  

 އި ބަެއއ  ރަށ ރަށ ަގ  ކ .ދ ވާލައެބަ   ޖެނެރޭޓ ކ ރޭ ކަރަނ ޓ  ޓ ވޮ ެމަގ  70 މިހާރ  މާލޭަގއި  ޮގތ ަގއި ލަފާކ ރެވޭ  ށ އަޅ ަގނޑަ
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މިއީ    !މެނ ބަރ ނ  ވިސ ނަވާތި  އިއ ޒަތ ތެރި އެހެނ ވީމާ، .އަނ ނަ ތަފާތެއ  އެބަވޭ، އެހެނ ވީމާ.  ޓ  ވެސ  ނ ވޭކިލޯވޮ  20

ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ެގނެސ ެގނ   ބަދަލެއ   ކަމެއ   ހަބޮޑ   އޮތ   އަދި   .ދިޔ ނ  ހަކަތައަށ  ވިނި ދަކ ރަޢާއިއ ލ ކ ރެެވނ  

ހިނ ޭގނެ  ރަށާއަނެއ     ރަށާއި އެއ   .އިމ ކ ރ ނ ގާ ރކ ތައ   ނެޓ ވޯ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އ ސޫލ   އެއ  އިނ ޖީނ ެގައކ ނ   ތައ  

 މައ ސަލަެއއ ގެ  ިވސ ނަވާނ ޖެހޭ ވިސ ނ މެއ ަގއި ފ ޅާ ގައިއެއ  ދާއިރާ ފ ޅާ  މެނ ބަރ ނ . ިއއ ޒަތ ތެރި  ނ އ ތެރެއަށ  ެގނަ 

 . މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  ޒިޔާދ  ތެރިތ ޒައ  ދޫ ދާއިރާެގ އިރަވައިކަ .ފެނ ނަނީ މިކަނ  ައޅ ަގނޑަށ  ޮގތ ަގއި

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޒިޔާދ  ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ވަިއކަރަދޫ

އޮތ  ަގރާރަށ  އަޅ ަގނޑ  ވެސ     ހ ށަހަޅާފައި މި އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ތޮއ ޑޫ ދާއިރާެގ    ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

އެއ  ރޭޓަކަށ    އިރާއ ޖެތެރޭ ރަށ ރަށ ަގ  އިމާލޭ ސަރަހައ ދާ  ރގ ރޭޓަ   ،އިކ ދި ިވޔަފާރިތަކަށ  މާލޭ ސަރަހައ ދާތާއީދ ކ ރަނ .  

 މި   އިޒ ހިފާފަނޑ މެނ  މ ޅި އަމާަގއަޅ    ،ފާހަަގކ ރެއ ވި ފަދައިނ   ވެސ  އެޤައ ރިރ   ޓީެގ މ ލާމަރ ކަޒީ ކޮމި  ،އީެގނައ ނ  މި

ހިނގ މަށ  ރާއ ޖެ  ލާމަރ ކަޒ ކޮށ   ވިސ ނ މ ގަ   ނ ޕީ.ޑީ.އެމ   .ހ ރީ  އެ  މަސައ ކަތ ކ ރަމ ެގނ ދަނީ   އި.އަބަދ ވެސ  

ވާނ  މަޖ ބޫރ  މީހާއަށ  ވާނ ޖެހޭ ކަހަލަ  މަރ ކަޒީ   ،ކަނ ކަނ  އަދިވެސ  ތަރ ތީބ ެވެގނ  އަނ ނަނީ ބަެއއ   ،އެހެނ ނަމަވެސ 

 އި ރަށ ށ ގަ  ހ ނ ނަ އިދ ރ ަގ އ ދާޙަ ސަރަ މާލޭ މާލެއާއި ކޮށ ޞަ ޚާއ  ؛ރާއ ޖެތެރޭ  ،ކ ރަނ ބޫލ ަގ ަގނޑ  ވެސ އަޅ  .  ޮގތަކަށ 

 އި ަގއ  ެއއ  ހަމައެ   ،އި ަގއ  އެއ  ރޭޓެ  މި ކަށ  ވާތީަގހައ  ައސާސީ    ،އެހެނ ނަމަވެސ    . ބޮޑ ވޭ  ޚަރަދ  ދާ  އ ފެއ ދ މަށ  ކަރަނ ޓ 

 ނޑ މެނ ައޅ ަގ މިޮގތ ނ .  ނޑ ެމނ  ކޮނ މެހެނ  ކ ރަނ ޖެހޭނެ ކަމެއ ޅ ަގނެރ މަކީ އަ   ެއއ ދެވޭނެ ޮގތެއ  ހޯދ މަކީ އެ ފޯިމއ ލާ

  ، ފާހަަގކ ރެއ ވިހެނ  ވެސ   ރައީސ   އ ޒަތ ތެރިއި ،ވިދާޅ ވިހެނ   ތި   ެގނ ދޭ  އެބަ އިައއ މަށ ފަހ ަގ ސަރ ކާރ  މި މިހާރ 

އ   ރަށެ އޮތ  އެއ  ދާއިރާަގއި މިއަދ  އެބަ  ނޑ ެގއަޅ ަގތެރެިއނ   އޭެގ  .އ ފައ ދަމ ނ  ކަރަނ ޓ  އިނ ހަކަތަ ނިވިކ ރަދަޢާއި

ދ ވާލ    ނިވަ   ޖެހީމަ  8ހަމަ  އިނ ޖީނެއ   ކަރަނ ޓ  ރޭަގނޑ   އިލާފައިހ ރިހާ  ހިނ ަގިއެގނ   އިނ ޖީނ   ރަށެއ ެއކަނި  . ދޭ 

ކަރަނ ޓ    .ކަރަނ ޓ   ދަނީ ޑ މެނ  ދެމ ނ  މިަގނ ރޭޓ ނ  އަދިވެސ  އަޅ  ވެސ  ހަމަ އެ  އި ރަށ ގަ  އެ  ،އެހެނ ނަމަވެސ 

ރަށެއ ަގއި ވެސ     ޑައާދައިެގ ކ    .ޖެހޭ އެބަ  ނ ވަށާޖެހޭ ވިސ ނ މަކަށ  ވިސ ނަ  މެނ ަގނޑ އަގ ހެޔޮކ ރަނ  ބަލާއިރ  އަޅ  

އިތ ރ ނ  ތެލ ެގ  އ ފެއ ދ މަށ   ޑިމާ ައޅ ަގނޑ މެނ  ،ކަރަނ ޓ   އެބަ  އަނ ވެސ   ވީވަރަކަށ   ޅ ަގޑ ކ ރަނ   ނޑ މެނ ނަށ  

 ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ެގޚަރަދ  ދާ އ ފައ ދާނ  އ ފެއ ދ މ ގައި ކަރަނ ޓ   މިވެސ .  ފ ނ  ނެޭގތޯތަނަށ  މ ވައ ޒަ  މެކ ސިމަމ  އެ

ހަމައެކަނި ޒަމާނ ނ ސ ރެ އޮތ  ކަމަކީ ސަރ ކާރ    ،އޮނ ނަނީ މީހަކ  ކ ރަނ  މި  އިއާދަިއެގ ރަށެއ ަގ  ،އެހެނ ނަމަވެސ    .ކަމެއ 

ވިޔަފާރި މީހާ   އ .ވިޔަފާރިއެ  އޮތީ ކ ދި ދެނ  މި .ނ ހ ރޭ ހެދިފަެއއ  ރަށ ރަށަކ  ޮއފީސ ތަކެއ  ިގނަ މާ. ވަޒީފާއެއ  ލިބ ނ 

 ނ ވިޔަފާރި ރިޒަމ ޓޫ ހިނާގ ވަރ ަގދައަށ   އެނ މެ ރާއ ޖޭަގއި ވަގ ތ   މި މެނ ނަކީަގނޑ އަޅ .  ޑަށ  ބަލާފަކ ރަނީ ޑިމާނ  މި
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ތ .  ތެރޭަގއި ނެ މެނ ެގޑ ަގނވެސ  ައޅ   އ ސ ެގ ވިޔަފާރިހަސ ޓ  ެގ  ،އެހެނ ވީމާ  .އަތޮޅެއ  އޮތ  ރޫމ ވެފައިހ މަ ހެނ މ ޅިނ 

 މާލޭ  އަގ  ލިބޭ ބިނ  ނޑ މެނ ނަށ ޅ ަގއަ   ވިޔަފާރިތަކަށ  ކ ދިކ ދި ހ ނ ނަ ދެނ  ،ނެތ އިރ  ވިޔަފާރި ހައ ސ ެގސ ޓ 

ހ ރި ޚިދ މަތ ތަކަށ  ދަނ ކަނ ޖެހޭ  ލާއިރ  ދެނ އިއެތާަގއި ވިޔަފާރިކ ރަނ  ބަލަ، އެހެނ ނަމަވެސ   .ހެޔޮ ވ ރެ   އ ދަށ ޙަސަރަ

 ދާއިރ  ވިސ ނަމ ނ  ހިނ ަގނ  ޤައ މ  އިވިސ ނ މެއ ަގ ކަޒީރ ލާމަ އެޮގތަށ  ހަމަދޭ އެބަ.  ބޮޑ ތަނ ނ  ބޮޑ ވެެގނ  މާޚަރަދ   

އެބަ    އ މި ކަރަނ ޓ  ދޭއިރ ެގ ކަރަނ ޓ ނ  ނަާގ އަދި ތިނ  ވައ ތަރެ   .ޮއވޭ ކަމެއ  އެހެނ  ހޭފާހަަގކޮށ ލަނ ޖެ މެނ ަގނޑ އަޅ 

. މިއީ  އ ަމނ ޓ  ރޭޓ  ކިޔާ ރޭޓެރވަގަ   އަދި އެބަ ޮއވޭ  .އޮވޭ ރޭޓެއ  ވިޔަފާރި .އޮވޭ އެބަ ރޭޓެއ    ޑޮމެސ ޓިކ  ެއއީ.  އ ޅޭ

ެއއ ވަރ ެގ ރޭޓެއ  ާގތ ަގނޑަކަށ  ވިޔަފާރި ރޭޓެކޭ  ޮގތ ނ  ަވގ ތ  މިހާރ  މި މިއި  ާއދައިެގ ކ ޑަ ރަށެއ ަގ  .ހަމަ   ، ދޭ 

އ   ރޭޓެ ޑޮމެސ ޓިކ   ާމ،އައި  ރަނ ޓ  ބިލ ޑޮެމސ ޓިކ  ރޭޓ ނ  ކަ  އި،ދީފަރަށަކަށ  މ ސާރަ ސަރ ކާރ ނ  ދޭ ގ ރާނ ޓ ނ  އެ 

  ަމގ   އިރަށެއ ގަ  ކ ޑަ.  އ ަގނޑަކަށ  އެއ ވަރ ކޭ ޑޮމެސ ޓިކ  ރޭޓެކޭ ގާ ޓެރޭ މި  .މިދަނ ނަވަނީ ަގވަރމަނ ޓ  ރޭޓ   ނޫނ .

. ނ ަގވަރމަނ ޓ  ރޭޓ   އިގަ އިފެނަކަ ނ ނަނީޮގތަށ  އޮ މިހާރ  ބިލ ކ ރާ  .ނ ނަނީއޮ ރޭޓ ނ  ަގވަރމަނ ޓ  އީއެ ދިއ ލ ނ  ބައ ތި

  ކ ޑަ  އެނ މެ ؛ކ ޑަކ ޑަ ާއދައިެގ އީމި .  ދިއ ލ މަށ  ބައ ތިމަގ  ޚަރަދ ކ ރަނ ޖެހޭ އެބަ ރ ފިޔާ  ބާވީސ  ހާސ  ާގތ ަގނޑަކަށ 

އެ މި.  އިރަށެއ ގަ   ދިނީމާ  ރޭޓ ނ   އެ ،ކަމަކަށ  އަސާސީ ބޭނ ނ ވާ ރަށަކަށ އެ   ނ ވަތަ ތިމާއީއިޖ  ކަހަލައަދަދ  

 ، ކ ރާއިރ   ށ ހެޔޮކޮ  ައގ  .ނ ވޭ ެވސ   ޮގތެއ  ފޫބެއ ދޭނެ އެ  ގ ރާނ ޓ ނ  ދޭ މި  މިހާރ  ،ބޫލ ކ ރެެވނީަގ ނަށ ަގނޑ މެނ އަޅ 

 ށ  ޮގތަކަ ހ ރިހާ  މި ފަސޭހަކ ރާއިރ ަގއި މިކަމަށ  ރަށ ރަށ ގައި  ،ހިނ ާގއިރ   ލާމަރ ކަޒީކޮށ  އ މެއ ޤަ   ނ ވަތަ ހަދާއިރ  ތައ ރޭޓ 

 ވެސ  ވަރަށ  އ ފަލ ނ  މި ެމނ އަޅ ަގނޑ   ރަށެއ ެގ ގ ރާނ ޓ  ދިނީމާ  .ބޫލ ކ ރަނ ށ  އަޅ ަގނޑ  ަގކަމަ ޖެހޭނެވިސ ނަނ 

އި މިސ ކިތާ  ،ބިލ   ލާފައި ކަރަނ ޓ ޑައިލިބޭތީ. އެހެނ ނަމަވެސ  މ ސާރަ ކަނށ   އެއ ކޮށ  ފަިއސާ ރަށ ރަށަ  ގ ރާނ ޓާނީ  ތިބެ

ކައ ނ ސިލަށ  އަނެއ ކާވެސ  މަޖ ބޫރ    ދެނެއ  ނޯވޭ އިތ ރަކަށ  އެ ރަށަކަށ  ކ ރެވޭނެ ކަމެއ . ދެނ   މަގ މަތި ދިއ ލައިލީމާ

ލާފައި ކަރަނ ޓ ެގ ބިލ  ދެއ ކ ނ . އެ ބިލ  އިރަށ ަގއި ކ ރަނ  ހ ރި ހ ރިހާ އިތ ރ  އެހެނ  މަސައ ކަތ ތައ  ހ އ ޓަ  ،މި ވަނީ

ނ ދެވޭ. އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ     ޚިދ މަތ ތަކެއ  ފޯރ ކޮށެއ ލާނެ. އެހެނ ވީމާ،  އިފިއ ޔާ ކަރަނ ޓ  ކަނޑަނ ދައ ކައި

ނ ޓ  ރޭޓަށ  ވެސ  މި ނޫނ  ބަދަލެއ  އަނ ނާނެ  ަގވަރމަ  ،ަގރާރާ މެދ  ކޮމިޓީއަކަށ  ޮގސ ެގނ  މަޝ ވަރާކ ރާއިރ ަގއި  މި

 . ނ އ ވ ޮގތަކަށ  ވިސ ނ ނ ފ ޅ  ެގނ ގ ޅ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އަރ ވަނީ ކ ޅ ދ އ ފ ށީ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 މެނ ބަރ  ޔާސިރ  ޢަބ ދ އ ލަޠީފަށ .
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 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަބ ދ އ ލަޠީފ  ޔާސިރ  ެމނ ބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ކ ޅ ދ އ ފ ށީ

ދޭ ޚިދ މަތ ތަކ ަގއި ރަށ ތަކ ަގއި ހ ރި ތަފާތ ކ ރ ނ ތައ     ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އާދެ! ސ ޓެލ ކޯ އަދި ފެނަކައިނ 

ޚާއ   އި،ނައ ތާލަ މާ ޞަ އަދި  ފަހި  ވިޔަފާރިތަކަށ   ކ ދި  ޮގވާލަޙަކޮށ   ޓަކަިއ  ާގއިމ ކ ރ މަށ   ދާއިރާެގ އި އ ލެއ   ތޮއ ޑޫ   ،

ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި  ތާއީދ ކ ރަނ .  އަޅ ަގނޑ   ަގރާރަށ   ހ ށަހަޅ އ ވާފައިާވ  މެނ ބަރ   ހަަމ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި  އަޅ ަގނޑ  

ކަރަނ ޓާއި މި ކަނ ކަމަކީ އަސާސީ ޚިދ މަތ ތައ  ކަމަށ ، އަސާސީ    ،ނަރ ދަމާާއއި  ،ފެނާއި  ،ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވަނީ

ލާމަރ ކަޒ ކޮށ  ދިވެހިރާއ ޖެ ހިނ ަގނ ޖެހޭ    ،މި ވާހަކަތައ  ދެއ ކީ ައޅ ަގނޑ މެނ . އަދި ހަމަ އެހެނ މެ  ށ .ތައ  ކަމަހައ ގ 

މި ަގރާރ ަގއި އޮތ   ؛  އެ މަަގށ  މި މަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ ދަނީ އަޅ ަގނޑ މެނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ކަމަށ  ަގބޫލ ކޮށ ެގނ 

ހެޔޮކޮށ  ނ ވަތަ    ލާއިރ ަގިއ ކ ދި ވިޔަފާރިތައ  އަތޮޅ ތެރޭަގިއ ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  ޓަކައި ިމައށ ވ ރެ ައގ އިވާހަކަތަކަށ  ބަލަ 

ހ ރިހާ ވިޔަފާރިތަކަށ  ވެސ  ކަރަނ ޓ  ލިބެނ ޖެހޭނެ ކަމަށ  އެހެނ  ހަ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އެހެނ  ސަރަޙައ ދ ތަކާ މައެއ ަގިއ 

މާ އަދި  ަގބޫލ ކ ރަނ .  އަޅ ަގނޑ     އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ނ ވާކަނ   އެހީތެރިކަނ   މި  ވިޔަފާރިތަކަށ   ހ ރި  ރަށ ތަކ ަގއި  ބޮޑަށ  

  ނޑ ެގ އަދި މާ ބޮޑ  ކަނ ބޮޑ ވ މެއ  އެބަ ަގއި ވާހަކަދައ ކާއިރ ަގއި އަޅ ަގޢ  މި މައ ޟޫ؛ ަގބޫލ ކ ރަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

މި އަސާސީ ޚިދ މަތ ތަކަކީ    ،ނަރ ދަމާާއއި   ،ކަރަނ ޓާއި  ،ފެނާއި  އޮތ . ިވޔަފާރިތަކ ެގ އިތ ރ ނ  ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި

އެނ މެހަ އެއ   އިދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ރައީސ  ޔަހަމަ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   އިއ ޒަތ ތެރި  ޚިދ މަތ ތަކެއ .  ދެވެނ ޖެހޭނެ  ؛ ކ ނ  

ައޅ ަގނޑ މެނ    ބާބ ަގއި  ދެވަނަ  ވާހަކަދައ ކާއިރ  ހައ ގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ވަރަކަށ   ތަކ ެގ  އެއ ވެސ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ަގއި 

މެދ  ރާއ ޖެތެރޭެގ ރަށެއ ، ަވކި ރަށެއ  ވަކި ޮގތަކަށ  ކަނޑައަޅާފައެއ  ނެތ . އަދި    ،އ ތ ރ ެގ ރަށެއ ، ދެކ ނ ެގ ރަށެއ 

 ާގނޫނެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އ ފަނ ކ ރިއިރ ަގއި ވެސ  ވަކި ރަށަކަށ  ތަފާތ ކޮށ ފައެއ  ނެތ . ހަމަ އެހެނ މެ ފެނާއި ނަރ ދަމެާގ

  އި،ދައ ކަ   ހިސާބަށ  ައއިއިރ ަގއި ިވޔަފާރިތަކ ެގ ވާހަކަ   ިމއަދާ  ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ  ބޭނ ނ ވަނީ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އެހެނ    ނޑ މެނ  ކ ޅ ދ އ ފ ށީަގިއ ނަރ ދަމާއިނ ކޮށ  އަޅ ަގޞަ އަދި ެއއ ފަރާތ ކޮށ ފަިއ ައޅ ަގނޑ މެނ ، ޚާއ 

ގައި ލޯނ ނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މަޖިލީހ ެގ ފ ީގނ ނެޭގ ޗާޖެއ  ެއބަ ނެެގމ ނ ދޭ. މި ވާހަކައަކީ ހަމަ ޔަ  ނ ގައިތަނ ތަ

ނަރ ދަމާެގ ާގނޫނަށ  އިޞ ލާޙެއ ެގ ޮގތ ަގިއ  އެތަކެއ  ފަހަރެއ ަގއި ފާހަަގކ ރެވިފަިއވާނެ. އަދި ސަރ ކާރ ނ  ހ ށަހެޅި ފެނާއި  

ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށަކަށ   ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާފައިާވނެ.

ސަރ ކާރ ނ    މިއަދ ެގ  އަދި  މަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ .  ދަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   އެهللاދިނ މަށ   އިރާދަފ ޅ ނ   ކަނ  ެގ 

އަގ  ކަނޑައެޅ މ ެގ ކަނ ތައ ތައ . ފިކ ސ ޑ     ،އެާއއެކ  އެނ މެ ބޮޑަށ  ނިކ ނ ނާނެ ަމއ ސަލަތަކަކީ ފ ރިހަމަވެެގނ ދާނެ. ހަމަ

  . ނޫނީ އަނެއ  ރަށ ަގއި ހ ރީ ކިހާވަރެއ ތޯ  ،ދިެވހިރާއ ޖޭެގ ެއއ  ރަށ ަގއި ހ ރީ ކިހާވަރެއ ތޯ   ،ހ ރީ ކިހިނެއ ތޯ  ޗާޖަސ 
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ނަރ ދަމާއަކީ ވެސ  ވަރަށ  ބޮޑ  ޚަރަދެއ  ހިނާގ ކަެމއ . ޙަޤީޤަތ ަގިއ    ،ޑ  ވެސ  ަގބޫލ ކ ރަނ  ައޅ ަގނ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

އެހެނ ނަމަވެސ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އެހެނ  ރައ ޔިތ ނ  ވެސ   ،  ނ ހިނ ޭގނެ ކަމެއ . އެހެނ ނަމަވެސ  އި  ނ ނަގަ   ވެސ  ޗާޖެއ 

ެގ ރައ ޔިތ ނ  ވެސ  ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތ  ބޭނ ނ ކ ރަނީ.  ކ ޅ ދ އ ފ ށީ  ،ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތ  ބޭނ ނ ކ ރާ ޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

އެއ ޮގތަކަށ  ހަމަ  ފިކ ސ ޑ އަޅ ަގނޑަކަށެއ   ފީއެއ ،  ނ ނަާގ  ރަށ ތަކ ަގއި  އެހެނ   ރާއ ޖޭެގ  ނ ވިސ ނޭ  ޗާޖެއ     ވެސ  

ރައ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   އ ސޫލެއ .  ނެެގނ ޖެހޭނެ  ކ ޅ ދ އ ފ ށީަގއި  އެއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ޔިތ ނ ނަކަށ  

ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޮގތެއ   ޖަސ ޓިފަިއކޮށ ދެވޭނެ  ކަނ ސަ  ، ކަމެއ   ބޮޑ   އެނ މެ  އަޅ ަގނޑ ެގ  އަގ     ،ނަކީ ރނެތ .  މި 

ޚިދ މަތ ތަކ ނ  އަގ  ކަނޑައަޅާއިރ ަގއި ފިކ ސ ޑ  ޗާޖަސ  ހ ނ ނަނ ޖެހޭނީ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ   ،ކަނޑައަޅާއިރ ަގއި  ައސާސީ 

އެކީަގިއ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ ،  ހަމައެއ ަގއި. މިީއ ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ކަމެއ . އެއާ   ހ ރިހާ ރަށެއ ަގިއ ެވސ  ެއއ 

ދީފަ. އެީއ    ޮއތ  ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  ވެސ  ބަސ ކިޔ މ ެގ ބާރ   ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ާގނޫނ ަގއި އަގ  ކަނޑައެޅ މ ަގއި އެބަ

އަޅ ަގނޑ    ކަމަށ   ޮގތެއ   ެއއީރަނަގޅ   ހަމަދެނ މެަގ  ،ަގބޫލ ކ ރަނ .  ވެސ    އި  މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ވާހަކަދެއ ކެވި 

ފާހަަގކ ރައ ަވއިފި ވެސ   ޒިޔާދ   ޙ ސައިނ   ފާހަަގކ ރައ ަވއިފި،  ވެސ   ޒިޔާދ   ދާއިރާެގ    ،ޙ ސައިނ   ެއއ   ބޭފ ޅާެގ  އެ 

އަޅ ަގނޑ     ދާ ކަމ ަގއި ވަނ ޏާ  މި މަަގށ   ،ރަށެއ ަގއި ެއއ ކޮށ  އެބަ އިނ ޖީނ ތައ  ނިއ ވާލައޭ. މި މަަގށ ދާ ކަމ ަގއި ވަނ ޏާ

ކ ޑަކ ރ މ    ،ަގބޫލ ކ ރަނީ އަގ   އޮނ ނަނ ޖެހޭނޭ  ފ ރ ޞަތ   ބޭފ ޅ ނ ނަށ   ހަމައެއ ަގއި  ަގއި  އެ  އެއ   ެއހެނ ވީމާ،  ެވސ . 

، ނަާގ ފިކ ސ ޑ   ފިކ ސ ޑ  ޗާޖަސ   ،. އެހެނ ނަމަވެސ އަގ ތައ  ބެހެއ ޓ މަކީ ފަހަރެއ ަގއި އެނ މެ ރަނަގޅ  ޮގތަކަށ  ނ ވެދާނެ

ޮގތ ަގއި.   ފިކ ސ ޑ  ޗާޖަސ ެގ  ައެގއ ަގއި ނެޭގ  ވާނ ޖެހޭނީ އެއ   ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވެސ   ޗާޖަސ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ 

ކަނ  މި ފާހަަގކ ރަނީ، ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވެސ  މި ޚިދ މަތ ތައ  މި ދެނީ ހަމަ ހ ރިހާ އަޅ ަގނޑ  އެ

ރ ފިޔާެގ ޓެކ ސ  ފައިސާ ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ސަބ ސިޑަިއޒ ކޮށ ެގނ . އެހެނ ވީމާ،   6ނަާގ  ބޭފ ޅ ނ ެގ އަތ ނ   

އަދާކ ރާ ހާލ ަގއި  މި ަގރާރ  ހ ށަހެޅ އ ވި ފަރާތަށ  ވެސ  ހަމަ ޝ ކ ރ   ،ހަމަ ފާހަަގކޮށ ލަނ   ަގއި އަޅ ަގނޑ ޢ މި މައ ޟޫ

  ނ  ފެނާއި ކަރަނ ޓާއި ނަރ ދަމާއި ؛ހިރާއ ޖޭަގއި އަސާސީ ޚިދ މަތ ތަކ ނ ދިވެ  ،މި ަގރާރ ަގއި އިތ ރަށ  ހަމަ ހިމަނައިދެއ ވ މަށ 

އަސާސީ ޚިދ މަތ ތަކ ނ  ނަާގ ފިކ ސ ޑ  ޗާޖަސ  ެއއ  ހަމައެއ ގައި ބޭއ ވ މަކީ މ ހިނ މ  ކަމެއ  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ    ؛ނަާގ

 ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  ކ ރަނ . ދެކޭތީ އެ ވާހަކަ ފާހަގަ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ޢަބ ދ ލ ޙަކީމ  ޝަހީމ هللا ޢަބ ދ ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 
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 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޢަބ ދ ލ ޙަކީމ  ޝަހީމ  هللاޢަބ ދ   މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކަނޑިތީމ 

ރަީއސ .   އިއ ޒަތ ތެރި  ރާއ ޖޭެގ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ވެރިކަމަކަށ   ބަދަލ ވެޖ މ ހޫރީ  އިބ ރާހީމ     ،ވެރިކަނ   ރައީސ   ފ ރަތަމަ 

ރ  މިއަދ  މި ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ  މި ދެކޭ ތަރައ ޤީ އަދި މ ސ ތަޤ ބަލ ، މީެގ މާ ކ ރީ ދ ވަސ ވަރެއ ަގއި އެ ރައީސ   ޞިނާ

އިނ ތިޚާބ ވި ފ ރަތަމަ  ވެރިކަމަކަށ   ޖ މ ހޫރީ  ދ ަވހ   އެ  އަދި  ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ކ ރަހައިދީފައި  ރައީސ   ވަނީ   

ތެރިކަމާ އެކ ަގއި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޚިދ މަތ ކ ރަނ  އަނ ނަ ވެރިއަކަށ  މި ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މާ ރީތި، މާ  ޞ އިޚ ލާ

ބ ނެލަދި ދ ވަހ   އެ  ހޯދައިދެޭވނެކަނ   ޮގތ ތަކެއ   ރައީސ ނ ރަނަގޅ   އިއ ޒަތ ތެރި  މިއާ؛ .  ރާއ ޖެ  ހަަމ  މި  ެއކ ަގއި 

ބަދަލ ވެ  ވެރިކަނ ކ ރީ  ،ޑިމޮކ ރަސީައކަށ   ރާއ ޖޭަގއި  މި  ފ ރަތަމަ  އ ފެދި،  ވެރިކަމެއ   ެއކ ލެޭވ  ޕާޓީ  ސިޔާސީ    ިގނަ 

ދެވަނައަށ  ިމ   ،ރ ެގ އިތ ރ ނ ޞިލާއިރ ަގއި އިބ ރާހީމ  ނާއިބަލަ   ދެވަނައަށ  ތާރީޚަށ  އަޅ ަގނޑ އެމ .ޑީ.ޕީެގ ރައީސެއ .  

ރާއ ޖޭަގއި ވެރިކަނ ކ ރި ރައީސ ނ ެގ ތެރެއިނ  ދެވަނައަށ  ރާއ ޖެ ބަދަލ ކ ރ މަށ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރި ދެވަނަ ރައީސެއ ެގ  

މިއަދ ެގ   ައޅ ަގނޑ   އަޅ ަގޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރަނ .  އަޅ ަގނޑ   ައޅ ަގނޑ    ،ނޑ ރިޔާސަތ   ވެސ   ސަބަބ   ީމެގ 

ލާނަނ  އިނޭގތޯ. ައޅ ަގނޑ  ހަމަ އެއ ޗެއ  ބ ނ މ ެގ ޮގތ ނ  ބ ނާ ވާހަކައެއ  ނޫނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މިއަދ   އިދަނ ނަވަ

މި ބަހ ސ ކ ރެެވމ ނ   މަޖިލީހ ަގއި  ކަމަށ    މި  ބޮޑ ވާ  ބިލ   ކަރަނ ޓ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އަދި  ބިލ ނ ،  ކަރަނ ޓ   ދާ 

މި މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ ނަށ  ފާހަަގކ ރެވިެގނ  މި މަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސ ކ ރެވެމ ނ  މިއަދ  ދާއިރ ަގިއ    ،ނޑ މެނ ނަށ އަޅ ަގ

ރަށ ރަށ ަގއި   ؛އެމ .ޑީ.ޕީެގ ފ ރަތަމަ ވެރިކަމ ަގއި ކަރަނ ޓ   ،އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވާ ވާހަކަައކީ  ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

އެ ރަށ ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ     އިއޭރ ަގއި ކަރަނ ޓ  އ ފައ ދާ ޭގޭގނ  އޭރ ގަ   ،ޑ ވާތީވެބޮ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ކަރަނ ޓ  ބިލ  

އަނ ނާތީވެ ބިލ   ކަރަނ ޓ   ބޮޑ ކޮށ   ކަނ     ، އިނ ތިހާއަށ   ނިނ މީހައެ  ސަރ ކާރ ނ   އޭރ ެގ  ޓަކަިއ  ެއއ     ،އ ލ ކ ރ މަށ  

، ހ ރިހާ އިއޭރ ަގއި ޔޫޓިލިޓީސ  ކ ނ ފ ނި އ ފައ ދަ   ނ ޮގތ ެގ މަތީފ ރާޅެއ ެގ ދަށަށ  ހ ރިހާ ކަރަނ ޓ ެގތަކެއ  ެގނައ މަށ . އެ

ެގނެއ ސަ ތަނަށ   އެ  ތަނެއ    ،އި އިނ ޖީނ ެގތައ   ނ ބަލަ  ފައިދާވާ  ެގއ ލ ނ ާވ  ރަށެއ  އި ތަނެއ   ހ ރިހާ  ރާއ ޖޭެގ  މ ޅި   ،

މާ އެކ ަގިއ  ރާއ ޖޭެގ ކޮނ މެ ޭގބިސީއަކަށ  ހަމަހަމަކަ ؛، ޭއެގ ތެރެއިނ  މާލެެއއ ، ރާއ ޖެއެއ  ކިޔާނެ ކަެމއ  ނެތ އި ގ ޅާލަ

އަޅ ަގނޑ  މި    ،ކަރަނ ޓ ެގ ޚިދ މަތ  ފޯރ ކޮށ ދީ، އަދި ކަރަނ ޓ  ބިލ  ހަމަހަމަކ ރ މަށ  ޓަކަިއ ކ ރެވ ނ  މަސައ ކަތ  އެއީ 

ކޮށ ދޭނ  ކަނ ކ ރާ ޮގތަކީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ   ދަނ ނަވާ ބަދަލަކީ. ެއއީ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވެރިކަނ 

ައޅ ަގނޑ މެނ  ތަފާތ  ވާހަކަދައ ކާއިރ ަގއި ކަރަނ ޓ  ބިލ  ބޮޑ ެވެގނ ،  ؛މިައދ  ކަރަނ ޓ  ބިލ   ،ޖެހެނީ  ފާހަަގކ ރަނ  މި

ވިޔަފާރިކ ރެވޭނެ   ؛އެ ކ ނ ފ ނި  ،ކަރަނ ޓ  ބިލ  ކ ޑަކ ރ މަށ  ޓަކައި މިއަދ  އަނެއ ކާ އަޅ ަގނޑ ެމނ  ކ ރަނ  މި ޖެހޭ ކަމަކީ

ލާއިރަށ  އޭެގ ފަހަތ ނ  ދ ެވފައި އެބަ އާދޭ ކޮރަޕ ޝަނ   އިނީ. ހަމަ ހ ޅ ވަ ޅ ވާލަނ  މި ޖެހެހ އ ލެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޙަމާ

އާދޭ ކޮރަޕ ޝަނ . އެ ކޮރަޕ ޝަނ  ައއިސ     ލާއިރަށ  ިވޔަފާރި ފަހަތ ނ  އެބައިއިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ވިޔަފާރިއަށ  ހ ޅ ވަ 
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އެ ބެލޭނެ އެއ ެވސ  ޮގތެއ  ނެތ . އެނ މެ މަތިނ  ފެށިެގނ  އެނ މެ ތިރިއާ ހަމައަށ .    އެ ކ ނ ފ ނީަގއި ތިބި  ،ހިފައިަގނޭ

  އަޅ ަގނޑ މެނ  އަނެއ ކާ   ދެނ   ،ދެނ  ބަލަނ ވީ  ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ؟ ކ ރަނީ  ކިހިނެއ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކަނ   ދެނ 

ޮގތ  ވީދޭނ   ސަރ ކާރ ނ  ސަބ ސިޑީސ  ވާނެ  ދެނ   އަނެއ ކާވެސ  ސަބ ސިޑީދީެގނ   ހާލަތެއ ަގއި ސަރ ކާރ ނ   މިފަދަ   .

އިތ ރ  ވިސ ނ މެއ  މި ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ެގނ ގ ޅެނ ޖެހޭ.   އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެނ   !މެނ  ވިސ ނަވާއަޅ ަގނޑ 

މި ރާއ ޖޭެގ    ،މ ޅި ރާއ ޖެ ފެއިލ ވަމ ނ ދާ ޮގތ ނ  މި ދަނީ މި ރާއ ޖެ ވެސ  ފެއިލ ވަމ ނ .    މިއަދ  ކަނ ކަނ  ކ ރެވެމ ނ  މި

  ރިހާ ސިސ ޓަމެއ  ފެއިލ ވަމ ނ  މި ދަނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މިީއ އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނާފައިރައ ޔިތ ނ  ފެއިލ ވަމ ނ ، ހ 

 ހޯދ މަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެނ  އ މާދަމާއެ  ،ވ ރެ މާ ފާަގތި ޮގތެއ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިއަދަށ   ،އާ ޮގތ ތަކެއ  ހޯދައި

ިމއަދ    އި،ޑ މެނ ެގ ހ ރި އަމިއ ލަ ކަނ ކަނ  ދޫކޮށ ލަޖެހޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ައޅ ަގނ  ވިސ ނ ނ  އިސ ކ ރަނ  އެބަ

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހަމަހަމަނ ކޮށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ،ޤައ މަށ  ޓަކަިއ އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނ ނ  އިސ ކޮށ ، މި ތަފާތ ތައ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  މި މ ޅި ރާއ ޖެ އެކ ލެވޭ ޮގތަށ  މި ހަމަހަމަކަނ  ެގނެވޭނީ    ،އިނ ސާފ ވެރިކަމާ ެއކ ަގއި ރައ ޔިތ ނ ނަށ 

ތެރިކަމާ އެކ ަގއި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޞ އަދި ިމ ޤައ މ ެގ ވެރިނ  އިޚ ލާ  އި،ވިސ ނަ އެކ     ތެރިކަމާޞ ރާއ ޖެއާ ދޭތެރޭަގއި އިޚ ލާ

 ވެރިކަނ ކޮށ ދީެގނ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރި އާދެ!   މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެނ ބަރ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ިއއ ޒަތ ތެރި    އަރ ވަނީއ ޔާ  ދާއިރާެގ  ހަނިމާދޫ 

 .އަށ ޢަބ ދ ލ ޣަފޫރ  މޫސާމެނ ބަރ  

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  މޫސާ ޢަބ ދ ލ ޣަފޫރ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ

ކ ރ މަށ  ޓަކައި ތޮއ ޑޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ހ ށަހަޅާފައިާވ  ފެނާއި ކަރަނ ޓ ެގ ައގ  ެއއ ހަމަޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ރަނަގޅ   ތެޔޮ   ؛އިޞ ލާޙަކީ  ފ ނަދޫަގއި  ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  އިޞ ލާޙެއ   ރަނަގޅ   ހ ށަހަޅާފަިއވާ  ނިޔަތ ަގއި  ހެޔޮ 

ހަނިމާދޫއަށ    ،ޓަށ  ވެސ ށ މާލެއަށ  ލިބޭ ކަރަނ ޓ  ހޯރަފ   ،އ ލަތ ެގ ފައިސާަގއި. އެހެނ ވެއ ޖެއ ޔާޓޭނ ކެއ  ހަދާފައި އެހެރީ ދަ

މިއީ ދެބަސ ވެވެނ  ނެތ  ޙަޤީޤަތެއ . އެ މަސައ ކަތ  ސަރ ކާރ ނ     ވެސ  އެ ައގ ަގއި ލިބެނ ޖެހޭނެ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

 އަޅ ަގނޑ މެނ   ރާނެ ކަމަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ބަލަނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ކ ރިއަށ  މި އޮތ  ތަނ ަގއި ކ 

މިހާރ  ވެސ  ތަފާތ ތައ  އެބަހ ރި. އެހެނ ނަމަވެސ  އެ ތަފާތ  ކ ޑަކ ޑަކ ރ މަށ  ޓަކައި ވަރަށ  ބޮޑެތި މަސައ ކަތ ތަކެއ   

ތެލ ެގ ައގ  މިހާ ބޮޑ ވެފައިާވ    ،ށ ލާނަނ ކ ރެވެމ ނ  އެބަދޭ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ަވގ ތ  ފާހަަގކޮ
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ދ ވަސ ވަރެއ ަގއި ވެސ  ކަރަނ ޓާއި ފެނ ެގ އަގ  ބޮޑ ނ ކޮށ  ިމ ޚިދ މަތ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދޭ ކަމަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ 

ދަނ ނަވަނ  ޝ ކ ރ   ސަރ ކާރަށ   ބޮޑަށ   ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭނެ  ،ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ރައީސ .  ކީ  ތެލަ  ،އިއ ޒަތ ތެރި 

ކަމ ެގ ައގ  ވެސ  ތެޔޮ ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ  ފެނ  ވެސ  އ ފައ ދަނީ. އެހެނ ވީމާ، މި  ރާއ ޖޭަގއި އ ފައ ދާ ެއއ ޗެއ  ނޫނ . އަދި

ކޮށ ެގނ  އަދިވެސ     ސަރ ކާރ ނ  ބޮޑ  ހޭދައެއ   ،ވަރަށ  ބޮޑަށ  މި ވަނީ ދ ނިޔޭެގ މާކެޓ ަގއި ޮގއ ސަ. އެހެނ ނަމަވެސ 

ހަމަ މި އަގ ތައ  ހިފަހައ ޓައިެގނ     ،އެހެނ ކަމ ނ ނީ މި އަގ ތައ  ބޮޑ ނ ކޮށ  ހިފެހެއ ޓ މަށ  ޓަކައި.  މަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ  އެ ދަ

އާ ހަމަހަމަކޮށ  ރާއ ޖޭއާއި މާލެ  ،ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މީެގނ  މަނ ފާ ލިބެމ ނ ދާނީ. އެމ .ޑީ.ޕީެގ ސިޔާސަތަކީ   ެގއަޅ ަގނޑ މެނ 

ައގެ  ެއއ   ޚިދ މަތ ތައ   ފޯރ ކޮށ ދޭ  އެދައ ލަތ ނ   ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ފޯރ ކޮށ ދިނ ނ   ދަނީ އ ަގއި  މި  ކ ރަމ ނ   ކަނ  

ހަނިމާދޫނ  ވެސ  ކާޑ  ލިބޭނެ މާލެއާ އެއ  ައެގއ ަގއި އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ،  މިއަދ  ައއ ޑޫނ  ވެސ   އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

 45ބަސ ތާއަކ ނ ، ހަނޑޫ ބަސ ތާއަކ ނ ، ހަކ ރ  ބަސ ތާއަކ ނ   އަށ  ކޮނ މެ ކާޑ   އެސ .ޓީ.އޯއިނ  ެގނ ނަ ކާޑަށ  ހދ.

ރ ފިޔާާއ. ހަމަ   30ރ ފިޔާާއއި އ ފ ލ މ ެގ ޚަރަދަށ     15ދޭނެ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ެއއީ މަޖޫރީއަށ     ރ ފިޔާ ސަރ ކާރ ނ 

ެއއަށ ވ ރެ އަދި  ބައި  އެޮގތަށ   އެ  ވެސ   ކާޑަށ   ަގނ ނަ  ފ ަވއ މ ލަކަށ   ނޫނީ  ައއ ޑޫ  ެގނ ދަނީ  ބޮޑ ކޮށ   އެ  ދެމ ނ    

. އެ ސ ފަވާނީ ެގނެ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ިމއީ ހެޔޮ ބަދަލަކީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މި ބަދަލ  މ ޅި ރާއ ޖޭަގއި މިހާރ 

ކަނ  ކ ރެވެމ ނ  ވެސ  ިމ ދަނީ. އެ   .ކަނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ކ ރަނީބަދަލ  ެގނައީ އެމ .ޑީ.ޕީނ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެ

ކަނ ތައ ތައ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .    ކޮށ ދޭއެސ .ޓީ.ޯއއިނ  ކ ރާ ކަމެއ  ނޫނ . ސަރ ކާރ ނ  ސަބ ސިޑަިއޒ ކޮށ ެގނ     އެީއކީ

މިހާރ  އެ ަވނީ ގ ޅާލެވިފައި އިއ ޒަތ ތެރި    .، ށ.، ހދ.މ ޅި ރާއ ޖެ ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމަކ ނ  ގ ޅާލ މަށ  ޓަކައި ހއ

ވ ރެ ިގނަ ރ ފިޔާ ިމ   މިލިއަނަށ   400ސަރ ކާރ ނ     .މ ނ  އެ ދަނީފެރީ ސަރވިސ އެއ  ހިނަގ  ހަިއ ސ ޕީޑ   .ރައީސ 

ކ ރަމ ނ  ެއ ދަނީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ެއއީ އެމ .ޓީ.ސީ.ސީނ  ކޮށ ދޭ ކަމެއ  ނޫނ     ޕ ރޮޖެކ ޓަށ  ޚަރަދ ކޮށ ެގނ  ިމ ކަނ 

އ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ވީމާ،  ދާ ކަނ ތައ  އިެގނ ސަރ ކާރ ނ  ކޮށ ދެމ ނ މި  ވެރިކަމެއ ަގއި    ެގ. އެއީ އެމ .ޑީ.ޕީ އެީއކީ

އެކަށަައޅަ ނިޒާމެއ   ބައ ޓަނ ކ ރ މ ެގ  ކަނ ކަނ   ޮގތަށ   ފައިދާވާ  ތެރެއިނ    ިއ، ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ނިޒާމ ެގ  އެ 

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ކަރަނ ޓާއި ފެނަކީ ވެސ  ހަމަ އެ އ ސޫލ ނ  ބަދަލ ކ ރަނ ޖެހޭނެ  ވެމަސައ ކަތ ކ ރެ  މ ނ  މި ދަނީ 

އިއ ޒަތ  ޓަކައި އެއ ޗެއ   ހެޔޮކ ރ މަށ   އަގ   ކަރަނ ޓ ެގ  ރައީސ .  މި    ،ތެރި  ޓަކައި  ބަދަލ ކ ރ މަށ   އެނަރޖީއަށ   ގ ރީނ  

ޤައ މ ަގއި ސަރ ކާރަކ ނ  ނ ކ ރާ ވަރަށ  މިއަދ  މި ސަރ ކާރ ނ  ވަނީ އިނ ވެސ ޓ ކޮށ ފަިއ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ބައެއ  

ހިފޭ ހިސާބަށ  މިހާރ  އެ ވަނީ ެގނ ދެވިފަ. މި ތަނ ަގިއ ބޭނ ނ   ރަށ ރަށ ަގއި އިނ ޖީނ ެގ ނިވާލައިެގނ  ގ ރީނ  އެނަރޖީެގ

އިއ ޒަތ ތެރި    ،އެއ  ބޭފ ޅަކ  ވާހަކަދެއ ކެވިިއރ  އެއ  ރަށެއ ަގއި މިހާރ  އެ މަސައ ކަތ  ފެށިެގނ ދާ ވާހަކަ އެ ވިދާޅ ވީ 

އެ ރަށ ރަށ ަގއި  ހަމަ އެޮގތަށ  ވަރަށ  ބައިވަރ   ފެއ ޓ މަށ    ، ނިމިހ ރިހާ މަސައ ކަތެއ   ކަމ ެގރައީސ .  ޕ ރޮގ ރާމ   އެ 
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ކ ރަނިވި ބަދަލ ތަކަކީ  އެ ދަނީ. އެއީ ހެޔޮ ބަދަލަކީ. އެީއ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފައިދާ،  ތައ ޔާރ ވަމ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ނާއި ފެ  ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މި ކަނ ކަނ  ކ ރެވިެގނ ދާނެ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ  ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭނެ

ެއ   ،ޖެހޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މިއަދ  ފެނާއި ކަރަނ ޓ  ެއއީ  ކަރަނ ޓ ެގ ނިޒާމ  ެވސ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ބަދަލ ކ ރަނ  އެބަ

ދީފައި ހ ނ ނަ   ޖެހޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ކ އ ޔަށ   ާވނ  އެބަ  ބިލ  ދެއ ކ މ ެގ ޒިނ މާ އޮތ  ެއއ ޗަކަށ   ބޭނ ނ ކ ރާ މީހާއަށ 

ފަރާތ  ެއ ބިލ  ނ ދެއ ކީމާ އެ ބިލ  ދައ ކަނ ޖެހޭ ޮގތަށ  އޮތ އޮތ ނ  ރަނ ޓ  ބޭނ ނ ކ ރީމާ ޭގެގ ވެރިމަނ ޓެއ ަގއި ކަޓ އެޕާ

ވަތަނިއ ޔާ ެވސ  ޚިދ މަތ  ބޭނ ނ ކ ރާ މީހާ   ،އެއީ ނިމ މަކަށ  ެގނ ނަނ ޖެހޭ ކަމެއ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ދިރާގ  ެވސ 

ޕޭކ ރަނ ޖެހޭ ސިސ ޓަމަބިލ   އެ  ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  އެބަނީ  ބަދަލ ވާނ   އޭރ ނ     ށ   ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ޖެހޭ 

ކ ރެވެމ ނ ދާނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މި ބަދަލ ތަކާ އެއ ކޮށ  އަޅ ަގނޑ މެނ   އަޅ ަގނޑ މެނަށ  ދ ނިޔެ ހިނާގ ޮގތަށ  ބަދަލ 

މ  ވެސ  މިހާރ  އެ އޮނ ނަ  ދާނ ޖެހޭނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ވީމާ، ރާއ ޖޭެގ މ ޅި ކަރަނ ޓާއި ފެނ ެގ ނިޒާ  ކ ރިއަށ 

ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެނ މެ ފައިދާ ބޮޑ  ޮގތެއ ަގއި މި ނިޒާމ  ހިނ ޭގނެ ޮގތަކަށ  މި ކަނ ކަނ     ،އ ސޫލ ތަކ ެގ ތެރެއިނ  ބަދަލ ވެ 

ޖެހޭ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އޭރ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ައގ ހެޔޮ ކަރަނ ޓ  ވެސ  ލިބޭނެ. އޭރ ނ  އެ   އެބަ  ބަދަލ ވެެގނ ދާނ 

ބަދަލ ތައ  ެގނ ނަނ ޖެހޭ    ައަވހަށ   އި،ކަމަށ  ޒިނ މާ ވެސ  ކ ރެވޭނެ. މި ކަމަކީ ފ ނ ކޮށ  ވިސ ނަރަނ ޓ  ބޭނ ނ ކ ރާ މީހާ އެކަ

ލާަގއި މި ބަދަލ ތައ  ކަމާ ބެހޭ ޙަކަމެއ  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ެވސ  ަގބޫލ ކ ރަނ . އަޅ ަގނޑ  އ ނ މީދ ކ ރަނ  ކޮމިޓީ މަރ 

ނ . ޔ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މީެގ ފައިދާ އެނ މެ ފ ރިހަމައަށ  ލިބޭނެ ޮގތެއ  ހަމަޖެހިެގނ ދި  ،ެގނެވި  ެގނ ފަރާތ ތަކާ ވާހަކަދައ ކައި 

ެއއީ އަޅ ަގނޑ ެމނ  ދެއ ކި ވާހަކައަކީ ވެސ .    ޖެހޭ މި ބަދަލ  ެގނައ މަށ  ޓަކައި މަސައ ކަތ ކ ރަނ .  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ

 ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ .   ،އ ޔާ ވަރަށ  ބޮޑަށ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ދާ ކަމަކީ ވެސ . ޝ ކ ރި  އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރަމ ނ  މި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ތ ލ ސ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ނަސީމ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އާދެ! 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ނަސީމ  ިއބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ތ ލ ސ ދޫ

ރަީއސ .   އިއ ޒަތ ތެރި  އަލިއަޅ ވަޝ ކ ރިއ ޔާ  ޚިދ މަތ ތައ އިަގރާރ ަގއި  އަސާސީ  ވަނީ  މި  ފެނ ،   ؛ލާފައި  ކަރަނ ޓ ، 

ވަކިވަކި   އެހެނ ނަމަވެސ ،  ކަމަށ  އިނޭގތޯ.  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ހ ރި ކަނ ބޮޑ ވ ނ   ޓެރިފ  ރޭޓ ތަކ ެގ  ނަރ ދަމާ ދިނ މ ގައި ހ ރި

ކަނޑައެޅ ަމކީ   ޓ ޓެރިފ  ރޭ  އެހާ ހިތ ަގއިމެއ  ނޫނ .  ށ އަޅ ަގނޑަ  އޮތ މަކަށ ނަނ ތައ  ފާހަަގކޮށ ފަިއ އޮތ    ކ ނ ފ ނިތަކެއ ގެ 

ރެ  އިއަސ ލ ގަ  ވަނ ޏާ އެހެނ ވީމާ.  ކަމެއ   އޮތޯރިޓީެގ  ިގއ ލޭޓަރީޔޫޓިލިޓީސ   ކަމަށ   އ ޅޭ  ކަމެއ   ރޭޓ ަގިއ  ޓެރިފ    ،
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އޮތޯރިޓީއާޔޫޓ ލިޓީ  ވެސ   މި މަޖިލީހ ނ   ،ޖެހޭނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެހެރީ ބައ ދަލ   ސ  ރެގިއ ލޭޓަރީ  ތަފާތ ތައ   ކޮށ ، އެ 

 ދޭތައ  ކަނޑައަޅަނީކީ. ޚިދ މަތ ޙަޤީޤަތ ަގއި އ ސޫލެއ ެގ ދަށަކ ނ  ނޫނ  ރޭޓ   ފަރާތ ނ   ފިލ ޭވނެ. އެލައި އޮޅ ނ ކިހިނެއ ތޯ ބަ

އ  ދޭނެ. އެ ލައިސަނ ސ ަގއި ލައިސަނ ސެ   އޮޕަރޭޓިނ   ވަކިނ  ހަމަ   ނިނ މާނީކީ. ކޮނ މެ ރަށަކަށ   ފަރާތަކ ނ  ނޫނ  ރޭޓ  

، ކޮނ މެ ރަށަކަށ  ވެސ  ވަކިނ   އެހެނ ވީމާ.  ރޭޓ ތަކ ަގއި ހ ނ ނާނެ ރޭނ ޖެއ  ވެސ  ދެވޭނެ ރޭޓ ތައ . އެ ހ ނ ނާނެ ޚިދ މަތ  

އި  ތަކަށ ރޭޓ   ހެދޭ ޖެހޭނީ  އޮޕަރޭޓަރަކ   ރޭޓ   ،ކޮށ ތިރާމ ހ އެ  ކ ރިއަށ އެ  ނަމަވެސ   ތަކާިއެގނ   ރާރ ަގއި ަގ  ،ދާނ . 

މީގައި  ކަމަށ . އަޅ ަގނޑ   ހ ރި  ތަފާތ ކ ރ ނ  އެބަ  މިހިރީ  އިބަޔާނ ކޮށ ފަ ހ ރި. އެއީ  ވެސ   ވަރަށ  ކަނ ބޮޑ ވ ނ  އެބަ   

ރަނަގޅަށ   ؛ ނޫނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ތަކެއ ެގ ތަފާތ ކ ރ ނ  ހ ރެެގނެއ ރަށ ރަށާ ދެމެދ ަގއި ހ ރި ރޭޓ   އާއިމާލެ  ކޮނ މެހެނ 

 ، ހ ރިއިރ    ލާރިއަށ  ކަރަނ ޓ   ރީސ ތިރ ފިޔާ    ތިނ ހަމައަށ  މާލޭަގއި    ޔ ނިޓާ  ސަތޭކަސ މަކ ނ     ،ބައ ލަަވއިފިއ ޔާ ފާހަގަވާނެ

ވ ރެ    މާލެއަށ .  ލާރިއަށ   ފަނ ސަީވސ ރ ފިޔާ  ތިނ   އޮތ  ރަށ ރަށ ަގއި    ބަޔާނ ކޮށ ފައި މި  އިމީގަ   ،ރަށ ރަށ ަގއި   ރާއ ޖެތެރޭެގ

ރަށ ރަށަށ  މެދ ތެރެިއނ  ރާއ ޖެތެރޭެގ    ދާއިރ ަގއި  ހަމައަށ   އެހެނ ނަމަވެސ ، އެނ މެ ބޮޑ  ރޭޓާ .  ހެޔޮކޮށ   ލާރި އަގ ފަސ   

،  އެހެނ ވީމާ  ހަމައަށ  ދާއިރ  ރަށ ރަށަށ  ެވސ  އެބަ ކ ޑަވޭ.  ވެސ  އެނ މެ ބޮޑ  މީހާއާއަނެއ ކާ  ބޮޑ ވެފައި  .މި ބޮޑ ވަނީ

 ރަށ ރަށ ަގއި މި ރޭޓ    ކީއ ވެހެއ ޔޭ   ބޮޑ  ވިޔަފާރިވެރިޔާއަށ   އެނ މެ  ، ކަރަނ ޓ  އ ފައ ދަނ  ދާ ޚަރަދ  ބޮޑ ވަނ ޏާރަށ ރަށ ގައި

 ، މެދ  އ ހ ރީ. އަޅ ަގނޑ  އަބަދ ވެސ  ދައ ކާ ވާހަކައެ   އިސ ފަައއި   މި ރޯޅި  ށޭިވޔަފާރިވެރިނ ނަމެދ ތެރޭަގއި ތިބި   ؟ކ ޑަވަނީ

ކިޔައިނ  ވާހަކަ  ފަނ ތިއޭ  ކަމެއ އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ   ހ ރިހާ  މެދ   ަގއިދެއ ކ ނަސ ،  ޮގތަށޭ    ބާރ ބޮޑ ވާ   ފަނ ތިއަށ   ވެސ  

ނ ކ ރަނ  ހިލޭ މި ޚިދ މަތ  ަގބޫލެއ  އަޅ ަގނޑ  ؛ޚދ މަތ  މިހިލޭ    ، ހ ރީ. ދެނ  ބަެއއ  ބޭފ ޅ ނ  އެބަ ވިދާޅ ވޭއ ކަނ ތައ ތަ

އަޅ ަގނޑ މެނ  ޚިދ މަތ  ބޭނ މިއ ޔާ   ޑިމޮކ ރެސީައކީ ޕޭކޮށ ެގނ  އ ޅޭ ސިސ ޓަމެއ . ހިލޭ  ، އެހެނ ނޫނަސ   ކަމަކަށ .  ދެވޭނެ

  ޚިދ މަތ ދޭ   މަތެއ  ލިބޭނެ. ދެނ ހ ރިހާ ޚިދ  އޭރ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހިލޭ  ދާނ . ކަށ އަޅ ަގނޑ މެނ  ޖެހޭނީ ކޮމިއ ނިޒަމަ

ރޭޓ ތައ  ޓެރިފ   ޒިނ މާެއއ   ކަނޑައެޅީމާ  ފަރާތ ެގ  ޚިދ މަތ   ،ޔޫ.އާރ .ޭއއިނ   ެގނ ނަނ ޖެހޭ   އެ  ދެނ   ޓަކައި  ދިނ މަށ  

ބެނީ ައވި ލިބޭ. ނ ލި.  ލިބޭ  ޮއއި  ކ ޑަކ ރަނ . ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ވައި ލިބޭ.  ރޭޓ   ރަދ ވާޚަ  އ ފައ ދަނ   ،ނ އ ބަދަލ ތަށ  ެގނަ

ދެނ     ،ދޭނ  އ ޅ ނީމާ  ޚިދ މަތ   އ މ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ  މިޤަ  ެގނ ލިބޭ އެތި ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ  ައޅ ަގނޑ މެނ   އެކަމަކ    ތެޔޮ.

ޮގތެއ  ނޯނ ނާނެ މާލޭަގއި އ ފައ ދަނ  ދާ    !ރަނަގޅ ؛ ނ ނ  ވެސ  މާލޭަގއި ގީ ޔަ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ .  މި ކ ޑަވާނެ 

ތައ  ެއއ ޮގތ ކ ރަނ  ރޭޓ   މި  ާއއި ރާއ ޖެތެރެއާ ރަދ . އެހެނ ނަމަވެސ ، މާލެޚަޔ ނިޓެއ  އ ފައ ދަނ  ދާ    ،ޚަރަދ  ކ ޑަވާނެ 

  ވ ރެ މާ ރަނަގޅަށ   އ ދަށ ޙަފައި މާލޭ ސަރަހިެގ ބޭނ ނ ައިވ، ޮއއި،  ަވއި  ،  ބޭނ ނ ވެއ ޖެއ ޔާ ހަމައެކަނި ކ ރަނ ޖެހޭނެ ކަމަކީ

ވެސ ، މާލޭ ސަރަޙައ ދ ަގއި    އި ދެތަނ ަގ  ދެނ   ،ވަނ ޏާކަމަށ ދާނެ ރަށ ރަށ ަގއި. އެހެނ ދަކ ރަނިވި ހަކަތަ އެތާ ާގިއމ ކ ރެވިޢާއި

ވެސ  ރަށ ރަށ ަގއި  އ ފައ ދަނ     ވެސ ،  ޔ ނިޓެއ   އަޅ ަގނޑ ޚަކަރަނ ޓ   ކަމަށ   އެއ ވަރެއ   ހަމަ  އަދި    ރަދ ވާނީ  ދެކެނީ. 
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ދެނ  އިނޭގތޯ.  ވެސ   އ ފައ ދަނ   މެނ ބަ  ފެނ ޓަނެއ   މިއީ    ރ އިއ ޒަތ ތެރި  ވިދާޅ ވެއ ޖެ،  ވަރަށ   ޔާސިރ   ައޅ ަގނޑ  

ޮގތެއ  ނޫނ .   ެއއީ އެކަނ  އޮތ   ފިކ ސ ޑ  ފީއެއ  ނަަގނީ.  އަށ ކ ޅ ދ އ ފ ށީަގއި ެއކަނ ޏޭ ނަރ ދަމާ  ރާމަކ ރާ ބޭފ ޅެއ .ތިހ އި

ވަރަށ  ިގނަ ރަށ ރަށ ަގއި ހަމަ އެ ފީ   ،އޮތ  ލިސ ޓެއ    ކޮށ ފިނ . ހަމަ އެބަޓ އަޅ ަގނޑ  ޔޫ.އޭރ .ޭއެގ ބޭފ ޅަކަށ  ޓެކ ސ 

މާލޭގަ  ދެނ   ނަާގ.  މާލޭަގއި   ެވސ   އިއެބަ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ވިދާޅ ވަނީ.  ބޭފ ޅާ  އެ  ކަމަށ   ނެިގ  ފީ  އެ  ކ ރިނ     ހަމަ 

ޖެހޭ އ ސޫލ ނ  ހަދައިެގނ  ފެނ ެގ ޓެރިފ     ފެނ ެގ ކޮނ މެ ލީޓަރަކަށ   އި،ވަކިނ  ނ ނަގަ ހެދި    ކޮނ މެވެސ  ސަބަބ ތަކަކާ

ނަރ ދަމާއަށ    ،ހިތ ވަނީއަޅ ަގނޑ  ދެކޭ  ،މީދ ކ ރަނީނ ވެސ  އަޅ ަގނޑ  އ   ރަށ ރަށ ަގއި  ،ހ ނ  ކަނޑައެޅީ ކަމަށ . އެހެނ ވީމާފަ

ކ ރާ ޮގތަށ  ކ ރިއަށ  އޮތ ތާ ކ ރަމ ނ   ތެރެއަށ  ލަިއެގނ  ހަމަ މާލޭަގއި މިކަނ   ޓެރިފ   ފީައކީ ވެސ  ފެނ ެގ  ފިކ ސ ޑ   ނަާގ

   ފ ރ ސަތަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  އ  ކަމަށ . ދެއ ވިެގނ ދާނެ ކަމެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ރ ވަނީ ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިއ  އަމިހާރ  މި ފ ރ ސަތ   ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ 

 ތެރި މެނ ބަރ .  އ މަދ  އަސ ލަމަށ . ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ މ ޙަ

 

 ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  އަސ ލަމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

  ރާރަށ  ައޅ ަގނޑ  ަގ  ވާ  މި  ތޮއ ޑޫ ދާއިދާރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައި  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ

  ، ކ ރ މަށ ކަރަނ ޓ ނ  ނެޭގ އަގ  އެއ ހަމަ  ،ދައ ކަމ ނ  އަނ ނަ ވާހަކަެއއ    އަޅ ަގނޑ މެނ ޒަމާނ އ ސ ރެ  .  ރީފ ކ ރަނ ޢ ތަ   ސ ވެ

ޓަކަިއ   އެކަމަށ .  ތައ  ެއއ ހަމަކ ރ މަށ ރޭޓ   ރޭޓާއި، ރާއ ޖޭެގ ެއކި ރަށ ރަށ ަގއި ނެޭގ  ވަކިނ  ޚާއ ޞަކޮށ  މާލޭަގއި ނެޭގ

 ކ ރާނީ   މިކަނ   ،ސ ވާލަކީ   .މީެގ ކ ރީަގއި ވަނީ ކ ރެވިފަމަސައ ކަތ  ެވސ     ތަފާތ  އެކި ިގނަގ ނަ  އެކި ސަރ ކާރ ތަކ ނ 

ތަފާތ  ؟ކިހިނެއ ތޯ އަދަދ   އާބާދީެގ  ރަށ ތަކ ެގ  ެއކި  ތަފާތ .  ކަރަނ ޓ   ،ރާއ ޖޭެގ  މިނ ވަރ   ކަރަނ ޓ ެގ    ބޭނ ނ ވާ  ދެނ  

 ހަމައެކަނި  ހ ރި.  ތައ  އެބަތިދަ   އެހާ ބޮޑެތި  އިަގރ މިނ ދ ރަށާއި އަނެއ  ރަށ ެގ    އެއ   ލާއިރ އިައކ ނ  ގ ޅާލަނ  ބަލަވިއ ަގ

ބަލަ  އައ ޑޫ  ެގއަޅ ަގނޑ މެނ  ވެސ  އިއަތޮޅަށ   އިނ ޖީނ ެގައކ ނ   ލާއިރ   ހ ނ ނަ  ަވކި    ،ނ ނޫ  ހިތަދޫަގއި  ހ ޅ މީދޫަގއި 

ބަހައ ޓަިއެގނ   ޖެހޭނީ.   އިނ ޖީނ ެގެއއ   މި  ދޭނ   އޮނ ނައިރ   ދެނ   ކަރަނ ޓ   މިހެނ   ވެސ    ،އެކަނ   ބަޔަށ   ޚަރަދ ެގ 

  ، ނޫނ   މިހާރ ެގ ސަރ ކާރަކ ނ  ؛ސަރ ކާރ ނ  މިހާރ  ދެ ކ ނ ފ ނ ޏަށ  ހައ ދަވަިއެގނ   ލާއިރ އި ބަލަ    އިލެވެނ  އެބަ ޖެހޭ.ބަލަ

ވާ  ހިއ ސާކަނ ތަކަށ  ވެސ  ދެ ކ ނ ފ ނ ޏެއ ، ސަރ ކާރ     ނަރ ދަމާެގ  އިފެނާ  ،ދޭނ   ކަރަނ ޓ   މީެގ ކ ރީަގއި ދެ ކ ނ ފ ނ ޏަކަށ 

އެބަ ކ ނ ފ ނ ޏަކ ނ   ރާއ ޖޭެގދެމ ނ ެގ  ދެ  ފެނަކައިނ   ދެމ ނ ދާއިރ   ބޮޑ   ނ ދޭ.  ކަރަނ ޓ   ކިޔާ    ސ ޓެލ ކޯ   ،ބަޔަކަށ  
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 ، ސަރ ކާރ ެގ ދެ ކ ނ ފ ނ ޏަކ ނ  މިކަނ  ކ ރެވޭއިރ  .  ދެމ ނ ދަނީ  އ ދަށ  ކަރަނ ޓ ޙައާއި މާލޭެގ ސަރަކ ނ ފ ނ ޏަކ ނ  މާލެ

   ރީގެ ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ   މިހާރ  ެވސ   ހިސާބ ވަނަ އަހަރ ެގ    2020  ފެނ ނަނީ.  ތަނ   ދަރަމ ނ ދާ  ކ ނ ފ ނި ވެސ    ދެ

އާމ ދަނީެގ    ދެ ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ  ،ބަލާއިރ    ވަނަ އަހަރ ެގ ސ ޓެލ ކޯެގ ހިސާބ ތަކަށ   2020ޭވ.    ވެބ ސައިޓ ނ  ފެނ ނަނ  އެބަ

 މިކަނ  މިހެނ     ފައިދާެގ ޮގތ ަގއި ފެނ ނަނ  އޮނ ނަނީ.  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ  130  އިޓެކ ސ  ކަނޑާފަ  ޮގތ ަގއި މި ލިބެނީ.

 130؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ރ ފިޔާގައި.  ބިލިއަނ   3.9  ކިޔާ ބައި  ޓޯޓަލ  ލައިބިލިޓީއޭ މި ؛ތަނ ެގ ދަރަނި  އެ  ،އޮތ އިރ 

  ، ވަނަ އަހަރ  ނިމ ނ އިރ   2020ކ ނ ފ ނީެގ ދަރަނި. ެއއީ  އެ    ރ ނ އަހަ  30  ދެއ ކޭނީ  މިދެނ ނެވި ދަރަނި  މިލިއަނ  ރ ފިޔާއިނ 

ރެވެނިއ ެގ ޮގތ ަގއި ލިބޭ ކަމަށ     އަހަރަކ   ފެނަކަ ކ ނ ފ ނިނ   ،ހިސާބ . ފެނަކަ ކ ނ ފ ނ ޏަށ  ބަލާއިރ ބަރ ެގ  ނ ޑިސެ  31

  ، މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ލިބޭއިރ   65ޓެކ ސ  ކަނޑާފައި ފައިދާެގ ޮގތ ަގިއ އަހަރަކ     ރ ފިޔާ.  ބިލިއަނ   1.7ވަނީ    ބަޔާނ ކޮށ ފައި މި

  20  ،ނަމަ  ވަނީ  ކަމ ގައި  ދައ ކާ  އެ ދަރަނި އެ ކ ނ ފ ނިނ ،  އަދަދ މި    .އިބިލިއަނ  ރ ފިޔާަގ  1.3އެތަނ ެގ ޖ މ ލަ ދަރަނި  

  ހަދައިެގނ    ކޮށ ެގނ  އަދިވެސ  އިތ ރ  ކ ނ ފ ނިނެޝަނަލައިޒ   ހަމަ  ،ސ ވާލަކީ   ނީ.ކ ނ ފ ނ ޏަށ  ދެއ ކޭއެ  އެ ދަރަނި    އަހަރ ނ 

ކ ނ ފ ނިތައ   އަޅ ަގނޑ މެނ ؟ ތިބެނ ވީތޯ ދިމާޕ ރައިވަޓަިއޒ   މި  މިޭއެގ ؟ވެއ ޖެތޯދަތ ރ ކ ރަނ   ށ އަކ ރ މާ   އިތ ރަށ  

  އިކަމ ގަ   ވ ރެ ހަރ ދަނާކ ރ މަށ  އެޅެނ  ހ ރި ފިޔަވަޅ ތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަނ ޖެހޭ  މިހާރަށ   ކ ނ ފ ނިތައ  ހިނަގމ ނ ދާ ޮގތ  

އޯެގ  . ޓީ.އެސ .  އެތެރެކ ރަނީ އެސ .ޓީ.އޯއިނ   ތެޔޮ  ،ހަމަ އެހެނ މެ.  ދައ ކާއިރ ވާހަކަ  ރާރަކަށ ަގމިފަދަ     ދެކެނީ  އަޅ ަގނޑ 

ކ ނ ފ ނިނ  ސަރ ކާރ ެގ އެހެނ  ކ ނ ފ ނިތަކަށ     ދެނ  އެ  ތެޔޮ ދެނީ.  ށ  ފ ނ ޏަކަށ  އެސ .ޓީ.އޯއަކ ނ   އަދި ތެޔޮ،  އެކ   ފައިދާއާ

  އެބަ  ސިޑައިޒ ކޮށ ދޭނ ބ ވެސ  ސަރ ކާރ ނ  ބޮޑ  އަދަދ ނ  ސަމީެގނ  އަނެއ ކާ   ޖެހެނީ.  ތެޔޮ ދޭނ  މި  އެކ   އާއަނެއ ކާ ފައިދާ 

މިއީ އ ފެދޭ  ؟ކޮށ ދެވޭނީިއޒ ޑަސިބ ސަ    ކޮނ  މިނ ވަރަކަށ ތޯ ؟ކޮށ ދެވޭނީޑަިއޒ ސިބ ކިހާވަރަކަށ ތޯ ސަރ ކާރަށ  ސަ  ޖެހޭ.

ޑ މެނ ނަކަށ  ަގނ ތައ  ހ ރި ހިސާބ  އަޅ ަގނޑ  ހީވަނީ ައޅ ނިހިސާބާއި ދަރަ  ާއމ ދަނީ ހ ރި  ލަތ ެގބޮޑ  ސ ވާލަކީ. ދައ 

އަޅ ަގނޑ ނ އޮޅިފަެއއ  އެހެނ ީވމާ،  ހަމަ    ވާނެހެނ .  ކޮމި ަގމި    ،ބޫލ ކ ރަނ ަގވެސ   މި    ޓީއަކަށ ރާރ   އަދި  ެގނ ޮގސ  

ަމގ ތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަިއ، އަދި ހިސާބ ތައ  ޖަހައި އަޅ ަގނޑ މެނ   ށ  ިއޞ ލާޙ ތަކެއ  ެގނެވޭނެރާރ ަގއި ހ ރި ކަނ ކަމަަގ

ދަކ ރަނިވި  ޢާއި  ،ދައ ކަަވއިފިވާހަކަފ ޅ   ަވރަށ  ިގނަ މެނ ބަރ ނ   ތެރިއިއ ޒަތ ،  މެއަދި ހަމަ އެހެނ   ށ .ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމަ  މިކަނ 

 ޔާ. ޝ ކ ރިއ   ދާނ ޖެހޭ ކަމ ަގއި ވެސ  ައޅ ަގނޑ  ދެކެނ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  ހަކަތައަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަމަ ބޮޑ ތަނ ނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ފ ރ ސަތ ިއއ ޒަތ ތެރި    ޝ ކ ރިއ ޔާ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ފ ނަދޫމެނ ބަރ .  މެނ ބަރ     އަރ ވަނީ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާިއރާއިެގ 

 .  ށ މ ޙައ މަދ  ޝާހިދަ
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 ފ ނަދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ޝާހިދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ރަީއސ .ޝ ކ ރިއ ޔާ   މެނ ބަރ   ތޮއ ޑޫ ިއއ ޒަތ ތެރި  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޮގތ ނ     ރަށ ރާަގހ ށަހެޅ އ ވި    ދާއިރާެގ  އ ސޫލެއ ެގ 

ތަކާިއ  ހައ ގ އަސާސީ    ސ ރެއ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ ފެށ ނީ ،  އެނިގަވޑަިއަގނ ނަާވނެ  ދ ކ ރަނ ޖެހޭ.ހަމަ ބޮޑަށ  ތާއީ  އަޅ ަގނޑ 

ހަމަހަމަކަމަށ  ބައެއ .  ދައ ކަމ ނ  އަނ ނަ  ވާހަކަ  ބަެއއ   މިނިވަނ ކަމ ެގ  ލޯބިކ ރާ  ކަމެއ ެގ  ކޮށ  އަސާސީ  ޞަޚާއ .  އެހާ 

  އެ ވާހަކަ ދެއ ކ ނ  އެނ މެ ،  ނަމަވާ  ޓެރިފަކީ ހަމަހަމަ ކަމެއ  ނެތ  ޓެރިފެއ  ކަމަށ   ނެޭގ  ،ޮގތ ަގއި ކަރަނ ޓ  އޮތ އިރ 

  އ ސޫލ ނ  ދޭ ޚިދ މަތެއ ެގ ޮގތ ަގއި     ހަމައެކަނި ވިޔަފާރި  ައޅ ަގނޑ މެނ .  ،ެވސ  ހަމަ ޚ ދ   ބޮޑ  އެއ  ބަޔަކީ   އައ ލާކަނ  

 ވާތީ.   ެއއީ އަސާސީ ޚިދ މަތެއ ެގ ޮގތ ަގއި ެއކަނ   ބޫލ ކ ރެވެނީ.ަގއަޅ ަގނޑަށ     ކަށ  ނެތ  ކަމަށ ކަރަނ ޓ ެގ ޚިދ މަތ  ބެލޭ

އަމ ދ ނ  ެވެގނ ވާނެ    ރޭޓ ތައ  ތަފާތ ވ މަކީ  އަނެއ ބައި ހިސާބ ތަކ ަގއި ދެވޭ  ،އި ދޭ ރޭޓާ  ކޮށ  ބައެއ  ހިސާބ ތަކ ަގއި ޞަޚާއ 

  ރާއ ޖެއިނ   އ އެކަރަނ ޓ  އ ފެއ ދ މ ަގއި ވަރަށ  ބޮޑ  ހޭދަ  ސ  އެނގޭ ވެ  އަޅ ަގނޑަށ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ޮގތެއ  ނޫނ .

އެކި    ،ވިދާޅ ވިހެނ   އަސ ލަމ ،  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މެނ ބަރ  އެ ވިދާޅ ވިހެނ   ދެނ މެ ؛ފަހަރ   އަދި ިގނަ.  ކަނ ކ ރަނ ޖެހޭ

 ހަމައިނ  ކަމަށ    ތަފާތ ތަކެއ  ައނ ނަނީ އެއެހެނ ވީާމ، ނެޭގ މިނ ވަރ ަގއި  .  ތަފާތ   ހޭދަވާ މިނ ވަރ  ވެސ   ހިސާބ ތަކަށ 

އެހެނ ިވޔަސ   ހިނދަކ ،  ،ވެދާނެ.  އޮތ ހާ  ެއކަނ   ޮގތ ަގިއ  ޚިދ މަތެއ ެގ  އެކަނ     ހަަމހަމަ  ައސާސީ  ޮގތަކަށ   ނޫނ  

ވެސ   އެނޭގ  ނ ކ ރެވޭ.ބޫލެއ ަގކަމަކަށ     ކ ރެިވެގނ ވާނެ އެނ މެނަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ރައީސ ،  އެނޭގ،    ިއއ ޒަތ ތެރި 

ވެސ  މި   ދަނީ  ިގނަ ބޭރ  ފަިއސާ ރާއ ޖެއިނ  ބޭރަށ   ރާއ ޖެއިނ  ެއނ މެ  އެކައ ޗަކީ ތެޔޮކަނ .  އިނ  އެނ މެ ައގ ބޮޑ ރާއ ޖެ

މި ޚިދ މަތ ެގ އަގ  ކ ޑަކ ރެވެނ  ނެތ ކަނ  ވެސ     ކ ރެވިެގނ  ނޫނ  ޮގތަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގމި ހޭދަ ކ ޑަށ .  ތެޔޮ ަގތ މަ

މި އަޅ ަގނޑ   ރާރާަގ  އެނޭގ.  ޖެހޭ  ހިތ ނ   އެކ ަގއި  އެބަ  ޖެހޭ  ،އަޅ ަގނޑ ެމނ   އެބަ  ޮގވާލަނ   ސަރ ކާރަށ   ، ދިވެހި 

މިކަނ     އިނ ލަ  އެއާ.  ރާރެއ ގަ   ކަރަނ ޓ  ދިނ މ ެގ ވަސީލަތައ  އެއ ކޮށ  ބަދަލ ކ ރ މ ެގ  ހަކަތައަށ  ރާއ ޖޭެގ  ދަކ ރަނިވި ޢާއި

  އޮތ  ހާލަތ ަގއި ރާއ ޖެއަށ  އެނ މެ   ރާއ ޖެ މި  ނ ކ ރޭ. ބޫލެއ ަގވެސ   ކަށ  އެއ ޮގތަ  ރަނަގޅ ކ ރެވޭނެ ޮގތެއ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ހަމަ

ޮގތ ެގ ތަޙ ޤީޤެއ  ވެސ     ޮއތ   މި  ޮގއ ސަ، އެނ މެ ައގ ބޮޑ  ޮގތަށ  މިކަނ  ބަދަލ ވެެގނ  ފައިލ އިފަސޭހަ ޮގތ ތައ  ދޫކޮށ ލާ

ެގއ ލ ނ     ކ ޑަކޮށ ލާނީ  ހަމައެކަނި ކިހިނެއ ތޯ ޓެރިފ   ،ނ ކޮށ   މި ހ ރިހާ ކަމެއ   އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  ކ ރަނ  އެބަ ޖެހޭ.

ޮގތަކަށ  ކަމަށ     ވަރަށ  ؟ނ ވާނެ  ދާނ ޖެހޭނެ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ެގއ ލ މެއ ަގއި  ބަެއއ    އަދި  ބޫލ ކ ރެވެނީ.ަގބޮޑ   އަމ ދ ނ  

  ޔ ނިޓ    އެނ މެ ިގނައިނ  ކަރަނ ޓ  ބޭނ ނ ކ ރާ މީހާެގ  ވީމާ  ކަމެއ    ޑީސަލ  އަނ ދަިއެގނ  ކ ރާ   ، ބޭފ ޅ ނ  އެ ވިދާޅ ވާހެނ 

ިގނަ ބަޔަކަށ  ިގނަ    ،އެހެނ  އެ ވާނ ޖެހެނީ.  ބޫލ ކ ރެވޭ ހަމައެއ  ނޫނ ަގ  މިނ ވަރަކ ނ  ދަށ ކ ރާ އ ސޫލަކީ  ކ ރެވޭބޭނ ނ 

ހިތ ވަރ   ކަރަނ ޓ  ތިމާވެބޭނ ނ ކ ރ މަށ   ނ ހަނ ށ ދިނ މަކީ  ކަމެއ .  ޓަށ   އެހާ    ނ ރައ ކާތެރި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ   ެއީއ 
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ކަމެއ . ކަ   ކަނ ބޮޑ ވާނ ޖެހޭ  ެއކަމަށ   ކަނ ބޮޑ ވާ  ހޯދަނ ހަމެއ .  މިހާރ   އ ލ   އޮތ     ދ ނިޔެ  ނ ކ ޅެދިފައި  ކަމެއ . ވެސ  

  ، ެއކ ަގއި ދާއިމީ ހައ ލެއ  ލިބޭނެ  ނ . ކ ޑަކ ރ މާކ ޑަކ ރަ  ފ އެބަ ޖެހޭ މި ޓެރި   މިހާރ ނ  މިހާރަށ   ،ބޫލ ކ ރަނީަގއަޅ ަގނޑ   

އެނަރޖީ ކަމެއ     ގ ރީނ   ހ ރިހާ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ޮގތަކަށ   ިމ  .  ބައ ޓަނ ކ ރަނ   ދައ ލަތ ނ ލިބޭނެ  ކ ރ މ ަގއި  އެކަނ  

ެއކަށީެގނ ވާ    އެނ މެ  އަދިވެސ  ދިވެހި ިގނަ ރައ ޔިތ ނ ނަކަށ   ހޭލ ނ ތެރިވާނ  އެބަ ޖެހޭ.   ނާރައ ޔިތ ނ   މަޖިލީހާއި އަދި ދިވެހި

  ތަރ  ރާއ ޖޭެގ ިގނަ ރައ ޔިތ ނ ގެ މިތިބަ ނ ރައ ކާތެރި ފައ   ތިމާވެށީެގ ނާޒ ކ ކަާމއި، ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ    ޮގތ ަގއި ރާއ ޖޭެގ

ެއކަށީެގނ ވާއި  ހިތ ަގ ނެތ ކަނ   އެނ މެ  ބިނ ވަޅ ނެިގފައި  ހޭލ ނ ތެރިކަމ ނ   ،މިނ ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ރައ ޔިތ ނ ެގ 

އ  ކަމެ   މިއިނ  އެއ ވެސ  ކަމަކީ އެއ    ، މިކަމާ  އިއެކަމާ   ވޭ. ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ  ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމެއ .  ފާހަަގ އެބަ

ވަރަށ  ބޮޑަށ     ބޫލ ކ ރަނ .ަގ  ކަމަށ   ކަނ ކަނ . ޖ މ ލަ ހައ ލެއ  ލިބޭނެ ޮގތ ތަކެއ  ލިބެނ ޖެހޭ  ަވކިކ ރެވެނ  ނެތ   ކަމާ  އަނެއ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ޢަލީ ރ ވަނީ ކެނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   އަފ ރ ސަތ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި

 ޙ ސައިނަށ . ކެނ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ކެނ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ިއއ ޒަތ ތެރި އަޅ ަގނޑ ަގއޮތ   ހ ށަހަޅާފައި  މި  ޮގތ ނ     ެގއ ސޫލެއ ދެނ   .  ރަީއސ   ޝ ކ ރިއ ޔާ  ހަމަ   ރާރަށ    ވެސ  

އެކިެއކި އިއ ޒަތ ތެރި    ޚިޔާލ ތައ  ކ ރެވޭ ބަހ ސ ަގއި ތަފާތ   އެހެނ ނަމަވެސ ، މިކަނ  ކ ރަނ ވީ ކިހިނެއ ތޯ މި   ކ ރަނ .ދ ތާއީ

ދެއ ކެވި ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އެ ވިދާޅ ވީ ހަޤީޤަތ ަގއި ފަހ ނ  އެ ވާހަކަ  ދެނ މެ އެނ މެ  ދަނީ ފާޅ ކ ރަމ ނ .  މެނ ބަރ ނ  މި

އިެއކަށީ  އޮތ   މީގައި ެއއީ  ހައ ލަކީ.  ރަނަގޅ   ހަކަތައަށ ޢާެގނ ވާ  ދ ނިޔޭެގ   ދަކ ރަނިވި  ހިޖ ރަކ ރ ނ .  އަޅ ަގނޑ ެމނ  

އ މ ެގ ތެރެއިނ  ޤަ  ތޭރަަގއި އޮނ ނަ  ރޭއޓައީކ  ؛އ މ ޤައ މ ެގ ތެރެއިނ  ެއއ   ޤަތޭރަ  މެދ ަގއި އޮނ ނަ    ސ ތަާވެގޚައ ތައި

  ވަށަިއެގނ  މި އޮނ ނަނީ  އ މ  ދިވެހިރާއ ޖެައކީ.ޤަށ  ައވިދޭ އެއ   ޔައެނ މެ ަގދަ  ،އ މ  ދިވެހިރާއ ޖެައކީ. އެހެނ ވީމާޤައެއ   

 ވަނ ޏާ  ހޯދޭ ކަމަށ    ،ވަނ ޏާ  ހަކަތަ އެނ މެ ފަސޭހައިނ  އެއ  ޤައ މަކަށ  ނެޭގ ކަމަށ   ައވިނ  އ ފައ ދާ  ،ެއއ  ކަމަކީ   ކަނޑ .

ޕެނަލ ތައ  ޖެހިއިރ ަގއި   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެނޭގ ސޯލާ  އިއެކަނ  ކ ރެވޭނެ ޮގތަށ  ތިބި ބައެއ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ. ކ ރީގަ 

ޮގތަށ  ހަދާފައި ހ ރި އެއ ޗެ  އެއީ ހަމައެކަނި ބިމ ަގއި ޮގސ   ތަރައ ޤީވެެގނ    ލޮޖީއެހެނ ނަމަވެސ ، މިހާރ  ޓެކ ނޯއ .  ޖެހޭ 

ޖަހަ ތ ނިެވެގނ   އި،މޫދ ަގއި  ތ ނިވޭ އޭތި  ވަރަށ   ހަމަ  މި  .ޮގސ   ހީނ ކ ރާ ޙަޤީޤަތ ަގިއ    އޮތީ  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެނ  
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އަޅ ަގނޑ މެނ  ،  ށ  މިނ ވަރަ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެކަށީެގނ ވާ  އަށ ހަކަތަ  ދ ކ ރަނިވިޢާއި  އަދިވެސ  މި .މިނ ވަރަކަށ  ތަރައ ޤީވެފަ

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިނ ވަރަށ   ައވަހަށ     ،ރައީސ ރި  އިއ ޒަތ ތެ  ނަމަ  ހޭދަކ ރެވޭ  ކ ރަނ ޖެހޭ  ވެސ   މިއަށ ވ ރެ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ިމ   ،ނަމަވެސ އެހެނ   ކ ރެވޭނެ.ޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހިޖ ރައަ  ށ ހަކަތައަ  ނިވިދ ކ ރަޢާއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އި

ސިނ ާގ ދެ  ބޮޑ   ،ޮގތަކީ   ވާ  މިސ   ވެ  އަޅ ަގނޑ  ރަށަށ  ދިޔައިރ   ފަހ ނ   ދާދި  .މަނ ޒަރެއ އި އެހެނ   ފެނ ނަނީ ހަޤީޤަތ ަގ

އެބައިމާރާތ  ހަތަރ   ތިނ   .ހ ރި    އަޅ ަގނޑ  އިމާރާތެއ  އެއ  ހ ނ ނަނީ މި ތަނެއ ގައި  އަކަފޫޓ ެގ  ހާހެއ ހާ  ހާހެއ ،   .

ތަނަށ  ބަދަލ ކ ރަނީ   ތިޔައީ ިއނ ޖީނ ެގއޭ. ބޮޑ  އިނ ޖީނ ެގ ައޅަނ  އެ  ެއއީ  ،ބ ނީމަ ބ ނީ؟ އަހާލައިފިނ  މިއީ ކޮނ ތަނެއ ތޯ

ހާހެއ ހާ އަކަފޫޓ ެގ ތަނެއ ަގއި ދެ ބ ރިއަށ  ކަހަލަ ޮގތަކަށ  ވަރަށ  އ ސ ކޮށ   ތިނ  ހ ރި ބޮޑ  އިނ ޖީނޭ. އަނެއ ކާ އެބަ 

 ކ ރާ އޮފީހޭ.ތިއީ ފެނަކަިއެގ އިނ ޖީނ ެގ ބިލ   ،ބ ނީމަ ބ ނީ ؟މާރާތެއ  ައޅާފަ. ފަހާލަިއފިނ  މިއީ ކޮނ  ތަނެއ  ހެއ ޔޭބޮޑ  އި

މި އ ޅެނީ ވަކި ސަރ ކާރެއ  އ ފެދިެގނ .    ،އ ޅޭ ޮގތަކީ  ެވެގނ  މި ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    . ހެއ ޔޭނ ދޮޭގއާ ބ ނީ އަޅ ަގނޑ 

 ، ތަކ ެގ މިނ ވަރާއި. ސަރ ކާރ ނ  އަޅާނެ ބިލ ޑިނ ސަރ ކާރެއ  ވަކި މ ޅިނ  ެއއީ ،ސަރ ކާރަކީސަރ ކާރ . ފެނަކަ    ފެނަކަ

އެނޭގނީ ފެނަކަ    އ ނޫނ . އެއެ މި ހ ރިހާ ކަމަކީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ދިވެހި ސަރ ކާރ ނ  ނިނ މާ ކަނ ތައ ތަކެއ   ،އަޅާނެ ޮގތާއި

ޙަޤީޤަތ ަގއި ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ަގިއ    ؛ފެނަކައިނ  މި އަޅަނީ އެޑ ާވނ ސަށ  މީސ މީހ ނ ނަށ   ،ޮގތަކީ  ދެނ  މި ވާ ސަރ ކާރަށ .

މިހާރ     ،ޮގތަކީ . އެކިއެކި މީސ މީހ ނ ނަށ  ބޮޑެތި އަގ ތަކ ަގއި އިމާރާތ  އަޅަނ  ދިނީމަ މި ވާނޫނ  ެގނެއ ރެފައިސާ ހ 

. އެ ކ ނ ފ ނިތަކަށ  ތ އޮ ވަރަކަށ  ކ ނ ފ ނި އެބަޮގތ ނ  އަށ ޑިހަ އަޅ ަގނޑަށ  މަޢ ލޫމާތ  ލިބޭ  ފަތ ނ  ދ ވާ ވެސ  ފެނަކަ  

ބަޖެޓ ކޮށ ފައި ނެތ  އެއ ޗެއ  ކ ނ ފ ނ ޏަކ ނ    ނ ލިބިދޭނ ޖެހޭ ފައިސާއެއ  ނެތ . ފެނަކައަކަށ  ފައިސާއެއ  ނ ލިބޭ. ދައ ލަތ 

ދައ އެހެނ   އެކަނ    ކިޔާފައި  ދޭނީލަކ ރިެއކޭ  ކިހިނެއ ތޯ  ފައިސާއެއ   ނެތ   ރައީސ  ތ ަގއި  އެހެނ ވީމާ،    ؟ިއއ ޒަތ ތެރި 

އި ބިލ ޑިނ  ސިނ ާގބޮޑެތި ޭއެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށ   އޮތ  ތައ .  ހިފަނ ޖެހިފައި  ދިކޮޅަށ  

ޖެހިފައި ޅ ަގނޑ  ކ ރަނ ޖެހޭ ޚަރަދ  ބޮޑ ކ ރަނ އަ  ށ އަދަކ ރަނިިވ ހަކަތަޢާއި، އިނ ޖީނ ެގތައ  ކ ޑަކޮށ    ބީ.މި ތި  ގައިވަގ ތެއ  

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މިއީ އަޅ ަގނޑ މެނ     ކަށ އަރީ މ ޅިނ  އެހެނ  ދިމާހިއޮތ  ަވގ ތެއ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ އަމާޒ  މި

ށ  ކ ރަނ ޖެހޭ ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރަނ ޖެހެނީ، ތެލަށ   އިމާރާތ ތަކަ  ނ ޖެހޭައޅަ  .ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރަނ ޖެހެނީ ބަދަލ ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމަކީ.

ކ ޑަކ ރަނ ޖެހެނީ.  ައޅ ަގނޑ މެނ   އަދަދ   މ ވައ ޒަފ ނ ެގ  ތިބި  ނަާގފަިއ  ކ ޑަކ ރަނ ޖެހެނީ،  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޚަރަދ   ދާ 

ަވޒީފާތައ    ށ އަތިހާވެސ  ބައެއ  ރަށ ަގިއ އިނ  ގ ޅިެގނ   އެނޭގ އެމ .ޑީ.ޕީެގ އެތެރޭެގ އިނ ތިޚާބ ތަކާ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބައަޅ 

 ، ފެނަކައަށ  މިއީ އެނ މެ ިގނައިނ  އިތ ރ  ެއކި ޮގތ ޮގތަށ   ،ނަމ ަގއި ތިނ  މަހަށ  ވިޔަސ   ދިޔަކަނ . ކޮނ ޓ ރެކ ޓ އިތ ރ ވެނ 

އެކަނި    ހަމަ ސަބަބެއ  ޮއވެެގނ . ކޮނ މެހެނ  މި ސަރ ކާރަކ   ، އެއ ކަލަ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކިޔާ ފެނަކަ ސަރ ކާރޭ މި ބ ނީ

ވީއެކަ މިއީ. ޮގތެއ  ނ   ޮގތ   އޮތ   އެކަނ   ވެސ   މިދިޔަ ސަރ ކާރ ަގއި   އެ ސަރ ކާރަކ ނ  އޮނ ނަ އޭރެއ ަގއި  ނޫނ . 
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 ފެނަކަިއެގ ،ވެެގނ ދަނީ ނަތީޖާއަކަށ .  މެދ ވެރިކޮށ  ފެނަކަ ހިނ ަގނީ މި ހަރަކާތެއ   ސިޔާސީ ހ ރިހާ ހިނ ަގއ ޖެހޭ ރަށެއ ަގއި

އެީއ   .ނ ޔ ބޮޑ ެވެގނ ދި އިނ ތިހާއަށ  ރަދ ތަށ ޚަ ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ކ ޑަކ ރަނ ޖެހޭ  އަގ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  އެހެނ ވީާމ، 

ކަމެއ  ކ ރަނ ޖެހޭ  ކިހިނެއ ތޯ. އަޅ ަގނޑ މެނ   ކ ރާނީ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ކ ރާއިރ   އެކަނ   އ ފެދޭ ؟ އެހެނ ވީމާ،  މި  އެީއ 

ެގޓ  ސަބ ސިޑީ  ޓާ   ،ނ  ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމަކީޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެ . އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ މި ކަނ  ކ ރ މަށ ކީސ ވާލަ

އެ ސަބ ސިޑީ މި ރަށ ަގިއ    ،މާލޭަގއި ވެސ  ސ ޓެލ ކޯއިނ  ސަބ ސިޑީ ދޭ ކަމަށ  ވަނ ޏާ ޖެހެނީ.އަޅ ަގނޑ މެނ  ެގނ ނަނ 

 ، ޖެހޭ  އެބަދޭއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލަނ  ވިޔަފާރިތަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ މ އ ސަނދިނ ނަށާއި އަދި ބޮޑެތި ތިބޭ ބޮޑެތި 

ބަެއއ ތޯހައ ގ   އީއެ އެކަނ ހައ ގ  ،ވާ  ކަމެއ ތޯ  ރަީއސ ؟ ކ ރ ަމކީ ވާ  ދައ ލަތެއ .  ؛ިއއ ޒަތ ތެރި  އިސ ލާމީ   މިއީ 

 އިސ ލާމީ ދައ ލަތެއ . އިސ ލާމީ ދައ ލަތެއ ަގއި ެއކަނ  ކ ރާ ނ ،  ސައ ތަ މ ސ ލިމ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ މިއީ ސައ ތައިނ 

ތަނ ަގއި ތިބޭ   ސިޑީ ދޭނ ޖެހޭނީ. ދައ ލަތަކ ނ  އެރ ނ ނަށ  އެ ސަބ ީގމެތީނ ނަށ ، ފަނ ލިބޭ މީހ ނ ނަށ ، ނިކަ ޮގތަކީ،

އަޅ ަގނޑ  ހަަމ މިސާލެއ  ދަނ ނަަވއިލާނަނ . ؛ ނ ޖެހޭނެ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ މ އ ސަނދިނ ނަކަށ  އެ ހ ރިހާ އެއ ޗެއ  ދޭކަށ 

ޤ ރ އާ ލިބެނ ޖެހޭކަނ . އެނގޭ   ސ ނ އ  ނަނ ެގ  ކީރިތި  ފައިސާ  ޒަކާތ ނ   މީހ ނ ނަށ   އިސ ލާމ ާވ  އަލަށ   ެއއީ   ކަމެއ  

ކިހިނެއ ތޯ ކ ރެއ ވީ  ކަނ ތައ ތައ   ޢ މަރ ެގފާނ   ޢ މަރ ެގފާނ  ؟ އެހެނ ނަމަވެސ ،  އިސ ލާމ ވީމާ  ޔަހޫދީއަކ   މ އ ސަނދި 

ނޫނޭ.  ޤ ރ އާނ ަގއި ެއ ބ ނާ އަވާހަކައަކީ ެއއެއ    ނޫނެކޭ  ،ކ ރެއ ވީ އެހެނ  ޮގތަކަށ . ޢ މަރ ެގފާނ  ވިދާޅ ވީ އ   ކަނ ތައ ތަ

އ ޅޭ ވާހަކައަކީ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ސަބ ސިޑީ ދޭއިރ ަގިއ  ދަނ ނަަވނ  މި .މ އ ސަނދި ޔަހޫދީ މީހަކަށ  އެ ލިބިެގނ ނެއ ނ ވާނޭ

ނީ. ސަބ ސިޑީ ދޭނ ޖެހެ  ޖެހޭ. ނިކަމެތީނ ނަށ  އެ ރ ނ  ތަފާތ ކ ރެވެނ  އެބަީގމ އ ސަނދިނ ނާއި ފަ  .ޖެހޭ ކ ރެވެނ  އެބަޓާެގޓ 

ދޭ ރޭޓ ނ  އެއ  ައެގއ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ  އެކަނ  ކ ރެވޭނީ. އަޅ ަގނޑ    އޭރ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މާލެއާއި ރަށ ރަށ ަގއި މި

ނ   މެދ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޚިޔާލ  ތަފާތ ވ  ޮގތ ަގއި މިއީ ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމެއ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ކ ރަނ ޖެހޭ ޮގތާ ަގބޫލ ކ ރާ

  ކޮނ މެވެސ  ވަރަކަށ  ހ ރީ.

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

ބޮޑަށ    އަޑ އައ ސަަވމ ނ  ެގނ ދަވާއިރ ަގއި އަޑ  ަމޑ ކޮށ ލެއ ވ ނ  ވަރަށ   ފޯނ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަދި

ދާއިރާެގ  ފ ށީ  ތީފެއ ެގ ައޑ  ިއވ ނީ. ވިލ އެހެނ ނަމަވެސ ، ޖިނ ސ ނ ލަ ހ ރީ އެކަށީެގނ ވާ ބާރ މިނެއ ަގއި.އެދެނ . ދެނ މެަގއި  

 . އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޢަފީފ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : އިދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޢަފީފ  ފ ށީލ ވި
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މެނ ބަރ   ރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ތޮއ ޑޫ  އާދެ!  ޝިޔާނ ޙަ.  ހ ށަހަޅ އ ވާފައި    ސަނ  

އާނ މ  ޚިދ މަތ ތަކަކީ ، ޖެހޭ ނައ ތާލަނ . ޔޫޓިލިޓީ ޚިދ މަތ   އެބަ ބަޔާނ ކ ރާ ތަފާތ ކ ރ ނ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ     މި  ަގރާރ ަގއި

ައެގއ  އެއ   ޚިދ މަތ ތަކެއ .އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ފޯރ ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ  ަގބޫލ ކ ރަނ  ަގއި  ވެސ   އަޅ ަގނޑ   ތަފާތ     ،އާދެ! 

ނަމަވެސ ،   ތަފާތ ތަކެއ  ހ ރެދާނެ. ށ ދަކ ރަނ ޖެހޭ ޚަރަައަގށ ،    ތަފާތ  ރަށ ރަށ ަގއި މި ޚިދ މަތ  ދިނ މ ގައި  ،ދާއިރާތަކ ަގއި

ެއއީ އެހާ ބޮޑ  ތަފާތެއ    ކީތަކަޚަރ ދ ތައ  ހޯދޭނެ ޮގތ   އ ޔާއެއ  ނޫނިބ ސިޑީއެ ޚަރަދ ތަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދޭނ ޖެހޭ ސަ

ނ ާވނެ ކަަމކަށ   ރައީސ . އޮެވެގނ ވާނެ  މައ ސަލައަކީ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި  އ ޅޭ  މި  ދިމާވެެގނ    ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

ވާވިޔަފާރިކ ރަނ  އ ޅ ނީމަ  ވިޔަފާރިކ ރަނ   ފަރާތަކ ނ   ޑިމޮކ ރެޓިކ  ޕާ   ެގއަޅ ަގނޑ މެނ  ޮގތ . ނ ޖެހޭ  މޯލ ޑިިވއަނ   ޓީ، 

 ނޫނިއ ޔާ  ،ޕ ރައިވެޓައިޒޭޝަނ  އަބަދ ެވސ  މެނ ނަކީނައޅ ަގ  ރައިޓ ެގ ޕޮލިސީއަށ  ތާއީދ ކ ރާ ބަެއއ .ރ  ޕާޓީއަކީ ސެނ ޓަ

 ނަމަވެސ ، ސަރ ކާރ ނ  ިވޔަފާރިކ ރަނ  ފެށީމާ.  ފަރާތެއ  ަގބޫލ ކ ރާ ކަމަށ  ފަރާތ ތައ  ާއނ މ  ތަކަކީތ ފަރާ ހިނ ގާ  ވިޔަފާރި

 އަމިއ ލަ  ޭއެގ މީހ ނަށ   އެ ،ތިބެ  ޮގތ ގައި ފ ނ ެގމ ަވއ ޒަ ސަރ ކާރ ެގ  ނ ނަނީ.ވަޮގތަކީ، ކޮރަޕ ޝަނ  ޭއެގތެރެއަށ    މި ވާ

 ފައިދާެއއ   ނާޖާިއޒ  އޮތ  ލިބެނ  ތަނ ނ  އެ  .ާގކަށ ހިނ  ކ ޑަކޮށ   ޚަރަދ  ެގތަނ    އެ ކޮނ މެހެނ  ނޯވޭ  އިނ ޓަރެސ ޓެއ  

 މި ޮގތ ަގއި  މަގ ސަދެއ ެގ  އިސ   އެނ މެ ވެސ  ފެއ ެގމ ަވއ ޒަ ކޮނ މެ ތިބޭ  ތަނ ތަނ ގައި ދަނ ނަވާ  މި ،މިއީ ހޯދ ނ 

ތެޔޮ މި އިމ ޕޯޓ ކ ރަނީ އެސ .ޓީ.އޯއިނ  ސަރ ކާރަށ . ދެނ  ތެޔޮ ވިއ ކަނީ އަޅ ަގނޑ މެނ    ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   .އޮނ ނަނީ

 ؟. އެއީ ކީއ ވެެގނ ތިބި  އެބަ މީހ ނ  ތިބި  ދާނ  ނ ދިނަސ މ ސާރަ  ކ ރޫއަކަށ  ބޯޓ ެގ ެއމ ެގ.އެސ  .އެފ   އެފ .އެސ .އެމ ނ .

ތަނ ނ  ވަޒީފާއެއ  ހޯދައިދޭށޭ   ނ ދިނަސ  ހެވޭ. ތިމަނ ނައަށ  އެމ ސާރަ  މި ބ ނަނީ،އަޅ ަގނޑ  ކައިރީ މީހަކ  ައިއސ   

ސ ޓެލ ކޯަގއި ވެސ     އަދި  .ަގއި ވެސ  މި ދިމާވަނީ އެހެނ އިފެނަކަ، މިއީ ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ދަނ ނަވާ ބޯޓ ެގ ކ ރޫައކަށ .

ނޫނ . މިހާރ  އެ މީހ ނ  ކޮނ ސ ޓ ރަކ ޝަނ  ށ   ދިމާވަނީ އެހެނ . ސ ޓެލ ކޯއިނ  މިއަދ  އެ އ ޅެނީ ކަރަނ ޓ ެގ ޚިދ މަތ ދޭކަ

ކ ރަނ ވާ ޮގތަށ  ކޮށ ެގނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ     ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމެއ   ،އެހެނ ވީމާ އ ޅެނީ.  އިނ ޑަސ ޓ ރީއަށ  ވަނ ނަނ ެވެގނ 

ވަނަ    1960ނ  އިނޭގތޯ. ދެނ   ފިބަލައި ައޅ ަގނޑ މެނ ؛ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އ ލެއ  ލިބިެގނ  މި އަނ ނަނީ.ހަ   އިމީަގ

ދިޔަ ެއއ  އިކޮނޮމީައކީ ސެނ ޓ ރަލަިއޒ   މ ޅި ދ ނިޔޭަގިއ އެނ ެމ ބާރަށ  ހިނަގމ ނ އަހަރ ެގ ތެރޭަގިއ އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ   

 ސަރ ކާރ ނ   .ޖެހޭ  އެބަ ިވސ ނާލަނ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކީއ ވެެގނ ތޯ  ދިޔައީ މި ނ ފެިއލ ވެެގ އެ  ކޮމިއ ނިޒަމ  ިއކޮނޮމީ.

ެއއ ވަރެއ އެއ ވަރޭ އެނ މެނ  ،ބ ނަނީ މި ސަރ ކާރ ނ ތީ.  އ ޅޭވިޔަފާރިކ ރަނ   އެނ މެނ   އެހެނ ނަމަވެސ ،   ނޫނ .  . 

.  ހ ނ ނަނީ  މި މީހ ނ ނަށ   އެ  ނ ލިބެ މ ދާ މޮޅ  ވަކި.  ހ ނ ނަނީ  ތަނ ތަނ  ޕޮލިޓިބިއ ރޯެގ މެނ ބަރ ނ ނަށ  ވަކި ޚާއ ޞަ

ނ . އަޅ ަގނޑ މެނ   ނޫ އެނ މެނ  އެއ ވަރެއ  ،ޮގތަކީ ވާ މި  . އެހެނ ވީމާ،ދިމަދިމާލަށ  ހެނ އެ   ދާނ ޖެހެނީ  މި މީހާ އާދަިއެގ

ެއއ ވަރެއ  ެވސ   އިނިގލި  ފަސ   ބ ނަނީ  މީހ ނ ެގނޭނޫ މި  އެކި  އެއީ  .  އެހެނ ވީާމ،  ތަފާތ ވާނެ.    ކޮނ ޓ ރިބިއ ޝަނ  
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ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭ އ ސޫލެއ .  މި ހަދަިއެގނ  އ ޅެނ  މަސައ ކަތ ކ ރަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ނެތި  އ ސޫލ  އެ  އަޅ ަގނޑ މެނ  

އެއ ވަރަކަށ   ފެއިލ ވެެގނ ދިޔައީ ވެސ   ސިސ ޓަމ  ދެނ ނެވި އެނ މެނ   ބ ނެވޭކަށ   ނެތ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ    .

 ނެއ ނ ކަތ ނ ކ ރާ ކަމަށ  ވަނ ޏާ އެނ މެނ ނަށ  ލިބޭ މ ސާރަ އެއ ވަރ ެވެގ. އެނ މެނ  ެއއ ވަރަށ  މަސައ  މަސައ ކަތ ކ ރާނޭ

 ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ނ ކ ރޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ަގބޫލެއ   ށ ނ ވޭ. ޭއެގ އަޅ ަގނޑ މެނ  މިީއ އިނ ސާނ ނ  ކަމަށ  ވާތީ އެޮގތަ

ަގއި ވާހަކަފ ޅ ދެއ ކެިވ ލައިލާއިރ ގައި، މިތާދިާމވެެގނ  މި އ ޅެނީ ކީއ ވެތޯ ބަ  އ އ ތަމިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ކަނ ތަ

 އަޅަނ ޖެހޭ އެބަ ރަށެއ ގައި ެއއ   . ބޮޑ  އިނ ތިހާއަށ  ޚަރަދ ތައ  ފެނަކައިެގ  ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވެސ  ފާހަަގކ ރެއ ވިހެނ 

ައއ ޑޫ   .ރަށ ރަށ ަގއި އެއ ފަސ   ނ ނައޮ ޖެހިޖެހިެގނ  އިމާރާތ  ދެ ކޮނ މެ    ިމސާލަކަށ   ރަށ ރަށ ަގއި  އެހެރަ  އަތޮޅ ަގއި 

 އެތައ   އަނެއ ކާ ކ ރާއިރ ގައިމި ކަނ ތައ ތައ    ކ ރަނ .ބ ރީެގ އިމާރާތެއ  ހަމައެކަނި ބިލ  ކަލެކ ޓ  4ރަށެއ ަގއި އެބަ ައޅާ  

އަނެއ ކާ ހަމަ ކޮނ މެ އިނ ތިޚާބަކާ  ދެނ   ބިލިއަނ  ރ ފިޔާއަށ  ދަރާފަ. 1.3އޮތީ  . ކ ނ ފ ނި މިއެބަދޭ ރ ތަކެއ  ޚަ ބައިވަރ  

އެބަ ވަޒީފާދޭނ   މީހ ނ ނަށ   ބަިއވަރ   އެތައ   އަނެއ ކާ  އިނ ތިޚާބ   ދިމާކޮށ   ކޮނ މެހެނ   ވަޒީފާއެއ   މީހ ނ ެގ  އެ  ޖެހޭ. 

ެގ  އެހެނ ވީމާ، ކެނ ދޫ ދާިއރާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވިދާޅ ވިހެނ ، ވަކި ސަރ ކާރެއ  ވެސ  ނ ކ ރެވޭ. ވަތ ކެއ   ނިމ ނީމަ

ވެސ   ތަނ ތަނެއ   ހ ރިހާ  ހިނަގނީ  މި  ޮގތަކަށ .  އެ ،ޮގތ ަގއި   އަޅ ަގނޑ މެނ   ، ބަލަނ ވީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ކަހަލަ 

ކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރެވޭނީ ދ ނިޔޭެގ  . އެކަމަކ ، އެ ކ ރ މަށ   ކަނ ކަނ  އެކ   އަމާނާތ ތެރިކަމާ އިޚ ލާޞ ތެރިކަމާއި

 ކ ރަނ  އ ޅެެގނ . ޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެސ  ކަނ ކަނ އެ  .ތެރެއިނ  އ ސޫލ ެގއެހެނ  ތަނ ތާނަގއި ވެސ  ެއ އޮނ ނަ  

 .ކ ރަނ  އ ސޫލ ނ  ިވޔަފާރީެގ ވެސ  ވިޔަފާރި އެ ޖެހޭނީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ވަނ ޏާ ކަމަށ  ވިޔަފާރިކ ރަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

 އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އ ޅެނ ނ ޏާ ރިކ ރަނ ވިޔަފާ އެ ބައެއ  ނެތ   ރެސ ޓެއ އިނ ޓ  އޭެގ ނ ވަތަ ނ ލިބޭ ފައިދާ ވިޔަފާރީެގ

ހ ނ ނަނީއ .  ކަނ ތައ ތަ  ކޮރަފ ޝަނ ެގ އަބަދ ވެސ  ދިމާވާނީ އެ  މެނޭޖަރ   ޖެނެރަލ   ކޫއ ޑޫެގ   250ދ ވާލަކ     ،މިއަދ  

 ނައޭ އެކަަމކ . ކޫއ ޑޫަގއި އޮތީ   މި ަވޒީފާ އޭނާގެ   ޑޮލަރ ެގ އެލަވަނ ސެއ  ދީފައި، ބޮޑ  ފ ލެޓެއ  ހިފާފައި ބެނ ކޮކ ަގއި.

މަސ  ބޭރ ކ ރަނ    . އެކަމަކ ތ  އޮ އެބަ ބޯޓެއ  އެތާނަގއި. މަސ  ބަިއވަރ  އެބަހ ރި ތަނ ގައި  އެ  .ބެނ ކޮކ ގައި ހ ނ ނަނީ އެ

އަނެއ ކާ ެގނ ނަނ ޖެހެނީ  ބޯޓެއ .މި  ޗާޓަރ ކޮށ ެގނ    ފެއިލ ވެެގނ ދާ ޮގތަށ   ދަނ ނަވާ މި ހައ ތަހާވެސ  ރީމިހި  ެވސ  

 މީހ ނ   ތިބޭ އެތާ ޮގތަށ  ލިބޭ އެއ ޗެއ   އޭނާއަށ  ވެސ  ބޯޓ ނ  ޗާޓަރ  ،ދިމާލަކ ނ  ނ މެވެސ ކޮ   .ެގނ ގ ޅެނީ މި އ ސޫލ ތައ 

 ައެގއ    އ ދޭ ޚިދ މަތ ތަކެޮގތަށ  ޮއތ ހާ ހިނދަކ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   . އެހެނ ވީާމ، މި ކަނ ތައ ތައ  މި ނީކ ރަ ކަނ ތައ ތައ  

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ހެެވއ ނ ކ ރެވޭނެ.  އިތ ރެއ ވެސ   ވެސ   އާމ ދަނީއެއ   އިއ ޒަތ ތެރި   ލިބޭ  ނ ކ ރެވޭނެ. ޝ ކ ރިއ ޔާ 

 ރައީސ . 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެދ މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނބ ރި .  ަވގ ތަށ .  ކަނޑާލަނީ ސައިެގ 

  ަގއި. 11:00ބައ ދަލ ވާނީ 

 

 { އަށ  11:05އިނ   10:31 }ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅ :

 ( ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޢަފީފ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިނ ނެވީ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

. މިޮގތ ނ  ފަށަނީ މި ައޅ ަގނޑ  މަށ ޔ ެގނ ދި ކ ރިއަށ  ޖަލ ސާ މަޖިލީހ  ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅަށ ފަހ   ގެ އިނ ޓަވަލ `.  

ތޮއ ޑޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ    -5.1އެޖެނ ޑާ ނަނ ބަރ     ،ކ ރިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަހ ސ ކ ރަމ ނ  ެގނ ދިޔަ

ކަރަނ ޓ ެގ ޚިދ މަތ    ނ ޕަރޭޝަނ  ލިމިޓެޑ ކޯ  ކަސ ޓޭޓ  އިލެކ ޓ ރިކ  ކޮމ ޕެނީ ލިމިޓެޑާއި ފެނަ ،ވާޝިޔާނ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައި 

ރަށ ރަށާއި  ށ ދެމ ނ ފޯރ ކޮ ސަރަ  ރގ ރޭޓަ  ،ެގނ ދާ  ބިލ ޙަމާލޭ  ވިޔަފާރ ތަކަށ   ރޭޓާިއ ކ ރަމ ނ ެގނ ދާ  އ ދ ަގއި 

ކަނ  ސަރ ކާރ ެގ  އެ  ،މަކ ރ މަށ  ޮގވާލައިރޭޓ  ހަމަ  އިނ ޑާބޭ  ،ކ ރ ނ ތަކ ަގއި ެގނ ގ ޅޭ ތަފާތ ކ ރ ނ ތައ  ނައ ތާލައި ބޭނ ޑ 

ަވޑަިއަގނ ނަވާ ބޭފ ޅ ނ ެގ  ދިއެ ވަނ ދައ ކަ ހަކަފ ޅ ވާ ވަގ ތ   މި .  ހ ށަހަޅާފައި ަގރާރ ެގ ބަހ ސ   އ މަށ ެގނަ  މަށ ސަމާލ ކަ

 މި އަރ ވަނީ.  ފ ރ ސަތ  ށ ޒަރީރަ ސަނ ޙަ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރިތެރެއިނ  

 

  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޒަރީރ  ސަނ ޙަ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މަތިވެރި

ކަރަނ ޓ ެގ ޚިދ މަތ    ނ ކޯޓ ޕޭޝަނ ސ ޓޭޓ  އިލެކ ޓ ރިކ  ކޮމ ޕެނީ ލިމިޓެޑާއި ފެނަކަ   ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

ކ ރ ނ ތަކ ަގިއ  ކ ރަމ ނ ދާ ރޭޓާއި ބޭނ ޑ  ކަށ  ބިލ ވިޔަފާރިތަ  ަގއިއ ދ  ޙަސަރަ  ލޭމާ  ރރޭޓަރަށ ރަށާއި ގ   ކޮށ ދެމ ނ  ެގނ ދާފޯރ 

ތަފާތ ކ ރ ނ ތައ  ނައ ތާލަ ހަމަ  އިބޭނ ޑާ   ،އިެގނ ގ ޅޭ  ަގރާރ ހަމަކ ރ މަށ   ރޭޓ   ހ ށަހަޅާ  ތޮއ ޑޫ    ،ހ ށަހެޅ އ ވީ  ޮގވާލައި 

 . އީދ ކ ރަނ  ތާށ   އަޅ ަގނޑ  ވެސ  މި ަގރާރަ  ؛ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޝިޔާނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ރައީސ ، އެހެނ ނަމަވެސ  އެބަ ޙަޤީޤަތ ަގއި އިއ ޒަތ ތެރި  ކަނ ތައ ތަށ   ބައެއ   ވިސ ނާލަނ ޖެހޭ   ހ ރި. ައޅ ަގނޑ މެނ  

. އަޅ ަގނޑ މެނ  އަނެއ ކާވެސ  މި ދައ ކަނީ ހަމަ ރިކަރަނ ޓ   ޚަރަދ   ރިކަރަނ ޓ   އަކ78ީ%ބަޖެޓ ެގ    ރާއ ޖޭެގ އަޅ ަގނޑ މެނ 

 ،ކަނ  ކ ރާނީ ކިހިނިއ ތޯމި  ؛ކ ރެވޭ ޮގތ    ،ޖެހޭ ކ ރަނ . އެހެނ ނަމަވެސ  ކަނ  އެބަމި ޚަރަދ  ބޮޑ ވެެގނ ދާނެ ކަމެއ ެގ ވާހަކަ.

ސަރ ކާރ ެގ  ދައ ލަތ ެގ ނ ވަތަ  ގ ހެޔޮ ކ ރ މަށ  ޓަކައި  ކަރަނ ޓ  އަ  ،ކޮނ  ވަސީލަތ ތަކެއ ތޯ ައޅ ަގނޑ މެނ  ބޭނ ނ ކ ރާނީ
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 ދިގ  މ އ ދަތަކަށ ،  ކަނ ޖެހޭ މި އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ  ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ؟ އޮތ ތޯ ޕ ލޭނެއ  މި ަވގ ތ  އެބަ  ބިނާކ ރަނިވި

އެ  ކ ރަނ .  މިކަނ   ތެރެއިނ   ނިޒާމެއ ެގ  ކަހަލަ  ެގއ ލ ނ ނ ވާނެ  އަބަދ   ދައ ލަތަށ   ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކަނ  ދާއިމީކޮށ  

 ، ބަހައ ޓައިެގނ ނ ވާނެ ިވސ ނ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ .  ޮގތަށ  ކ ރާ  ކަނ ކ ރެވޭނީ ދ ނިޔޭެގ އެހެނ  ޤައ މ ތަކ ަގއި ެވސ  އެ 

 މިކަނ   ޖަހަިއެގނ  ރ ފިޔާއެއ  މިލިއަނ  ސަތޭކަ އެތައ  ސަބ ސިޑީއަށ   ވެސ އަނެއ ކާ   ބަޖެޓެއ ަގއި  އަހަރެއ ެގ ކޮނ މެ

  ަގއި ދާއިރ  މިހާރ  ނ ޓ  ޚަރަދަށ   ރަރިކަ ބައެއ   ބޮޑ  ބަޖެޓ ެގ މެނ ެގނޑ ަގއަޅ   އީއެ.  ނޫނ  ވަގ ތެއ   އެ މިއީ  .ކ ރާކަށ 

. މަދ ވަމ ނ  ދަނީ މި ވ ރެ  ަވރަށ   ލަފާކ ރާ މެނ އަޅ ަގނޑ  އާމ ދަނީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ލަތ ނ ހާ އޮތ   މި މިއަދ  ދ ނިޔެ ވެސ 

ދ ވަސ ވަރެއ ަގއި އަޅ ނޑ މެނ ެގ މިފަދަ  ބަޖެޓަ  ޚާއ ޞަކޮށ  ފައިސާ  ؛އެހެނ ވީމާ،  ނ ވަތަ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ   ށ ،ނ ވަތަ 

ދާނެ ޮގތަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިތާ ވާހަކަދައ ކައި އެ ކަނ ތައ ތައ  ޚަރަދ ކ ރަނ ޖެހޭ ޚަރަދ ތައ  އިތ ރަށ  ބޮޑ ެވެގނ   ނ ދައ ލަތ 

ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ނެއ ކާ ޮގތަށ  މަގ ފަހިވާ ޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެކަނ  ކ ރ މަކީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އައެ

 ށ  ޤައ މ ގެ އަހަމަ ނ  ނޫނ  އިތ ރ  ެއއ ވެސ  ކަމެއ  ނ ވާނެ. ސަތޭކަ ބިލިއަނާޔ ޑެފިސިޓ  އިތ ރަށ  ހަމަ މައ ޗަށ  ދި

މިފަދަ   އެހެނ ވީމާ،  ދަނީ.  މި  އަރަމ ނ   މިއަދ   މަސައ ކަތ ކ ރަނ ހާ ދަރަނި  އަޅ ަގނޑ މެނ   އިނ ކަމ  ލެއ ަގއި  ޖެހެނީ 

އެހެނ ނަމަވެސ ޖަނަރޭ ރަނަގޅ ކ ރަނ .  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޚިދ މަތ ތައ   ދެވޭ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ތެރެިއނ   ނިޒާމެއ ެގ    ޓ ވާ 

ކ ރި ވަރަށ  ބޮޑ   އި  ހައ ސ ތަކ ގަ ޚާއ ޞަކޮށ  ެގސ ޓ   ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ހަމަ ައޅ ަގނޑ ެގ ވެސ  ހ ރި ކަނ ބޮޑ ވ މަކީ

ތިނ  300ނޫނ . ހަމަ ާއނ މ  ރައ ޔިތ ނ ، ތި ބ ނާހެނ  ބޭނ ނ ކ ރާ ޔ ނިޓ   ކެއ ހައ ސ ތަެގސ ޓ  ެމއ  އިނޭގތޯ.ޑ ވ ކަނ ބޮ

ނ ނަނީ ފ ށ ަގއި މި އޮރަށ  ލަކަށ މިސާ.  ތަފާތ ވޭ  އެބަވަރަށ  ބޮޑަށ     ށާމާލެއާއި ރަށ ފ ވ ރެނ  މައ ޗަށ  ދިޔައިމާ    އަށ ސަތޭކަ

 ހަމަ   ނ ވަތަ ޮގތ ތޯ އެކަށީެގނ ވާ އެނ މެ މިއީރ ފިޔާ.    4ރ ފިޔާ. މާލޭަގިއ    6 ޔ ނިޓަކަށ އެބަވ  ތ ރީނ  ހަނ ޑ ރެޑ ަގއި  

،  އަސާސީ  ދިރިއ ޅ މ ެގ އެއީ . ކ ރޭ  އެބަ ސ ވާލ  ،ކ ާވކ ރޭޝަ ރައ ޔިތ ނ  އެބަ  ެގއަޅ ަގނޑ މެނ  ހަމަ ނެތީތޯ ޮގތެއ  މިނޫނ 

ވ ނ ތައ   ބޮ ކަނ  ެގރައ ޔިތ ނ  ތީދައ ކަނ ޖެހޭ އ ޗެއ  އެބޮޑ  މިހާ ރަނ ޓަށ ސ ެގ ޮގތ ަގއި ބޭނ ނ ކ ރާ ކައަރމަނ ޓ ރެކ   ކ ބޭސި

އެހ ރި  އެބަ ކިހިނެއ ތޯ ހަ ވ ނ ތަކަށ ކަނ ބޮޑ   އެ  ،ހެނ ނަމަވެސ .  ެގނެވޭނީ  ވަސީލަތ ތަކެއ    ،އ ލެއ   ކޮނ ކަހަލަ  ެއީއ 

ވެސ  ނ   އެނ މެ  .ނ ހޯދިެގނ އ ލ   ހަމަށ  މި އ ޅެނީ  ކަނ ކަ އެ  އިއަދި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޙަޤީޤަތ ަގ  ،ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ ތޯ

ކަ އަގ   ނ ޓ ރަބޭނ ނ ވާނެ   .ބޭނ ނ ވޭ ސ ވެ   އަޅ ަގނޑ   ހަމަ ހެޔޮކ ރަނ .  އަގ  ވެސ    ފެނ ހެޔޮކ ރަނ .    ވެސ  

މައ ޗަށ   ދ  މިއަދ   ރަޚަ  ނ ޓ ރަ އަޅ ެގމެނ ެގ ރިކަ  ،އިލާތާހާދ  މި އޮތ   ޞާތިޤ ޤައ މ ެގ އިމިއަދ  މި    އެހެނ ނަމަވެސ ،

 ކީ،ލޭނަޕ   ކޮބައިތޯ  ،ކަނ  ކ ރާނީ ކިހިނެއ ތޯމިވަގ ތަށ  ކ ރެވޭނެ ކަެމއ ތޯ ނ ވަތަ   ކ ރާއިރ ަގއި މިއީ މިޢާޔަތ ވަރަށ  ރިދާ

 އީޔަދި  ނ  އެދެއ ކި މެނ ބަރ ވާހަކަ  ގައިތަނ  މި  ތައ މިކަނ  ކ ރެވޭނެ ޮގތ   ކޮނ މެވެސ  ވަރަކަށ   .ބަޖެހޭ ބަލައިލަނ އެ  އެ

ރައީސ   .ކ ރަމ ނ ފާހަަގ އަޅ ަގނޑ  ؛ިއއ ޒަތ ތެރި  ނ ކ ތާއަކީ   ހަމަ  އަނެއ   ބޭނ ނ ވާ  ޚާއ ޞަކޮށ   ފާހަަގކޮށ ލަނ    ،
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ތަކ ެގ ވަރަށ  ބޮޑ  ޝަކ ާވެއއ  މިއީ އިނޭގތޯ. މި ަގރާރ ަގއި ބައެއ  ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތައ   ެގސ ޓ ހައ ސ ތައ  ހިނ ާގ ފަރާތ 

ޖެހޭ ކޮނ މެވެސ  ވަރަކަށ  ައޑ އަހަނ .   އެއ ކޮށ  ވެސ  ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ޝަކ ވާތައ  ވެސ  އެބަ  ހ ރ މާ

އެނ މެ ބޮޑ   ކ ެގ  ހައ ސ ތައ  ހިނ ާގ ފަރާތ ތަ ކަނ ކަނ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ެވސ  ބޭނ ނ . އެީއ ެގސ ޓ އެހެނ ނަމަވެސ ، އެ

އ ަގިއ ފ ލ ކޮށ  ރޫމެއ ަގއި ެގސ ޓ ނ   ހައ ސެ ރޫމ ެގ ެގސ ޓ   ފަސ  އަގ ބޮޑ ވ ނ . މިސާލަކަށ     ކަރަނ ޓާއި ފެނާ  ،ޝަކ ާވއަކީ 

ލިބެނީ   ިއއ ޒަ  1500ތިބީމަ މި  ޑޮލަރ .    330ތ ތެރި ރައީސ ، ޓެކ ސ އަށ  އެބަ ކަނޑާލަނ ޖެހޭ  ޑޮލަރ . އޭެގތެރޭަގއި 

ޓެކ ސ  ގ  އޮ  180  އަށ ރީނ   މި  ކަނޑާލީމަ  ޓެކ ސ   ދެ  މި  ފެނަށ   999ނ ނަނީ  ޑޮލަރ .  ކަރަނ ޓާއި  ދެނ    ޑޮލަރ . 

ެގ ކ ލި.  ނ ނަނީ ތަނ ޑޮލަރ . ދެނ  މި އޮ 500ނ ވަތަ  400އެވަރެޖ ކޮށ  ފ ލ ކޮށ  ހ ރިއ ޔާ މީެގ ރޫމަކަށ  އެބަ ޚަރަދ ވޭ  

ވަރަކަށ  ޑޮލަރ . އަދި  ދ ިއސައ ތަ  ، ޑޮލަރ   ވަރަކަށ  ސަތޭކަ ނ ވަދިހަރެނ ޓަށ  ނަަގިއެގނ  އެ ކަނ ތައ  މި ކ ރަނީ. އަނެއ ކާ  

ހެއ ހާ ރ ފިޔާ. އަދި  ފަސ  ހާ ޑަކަށ   ނޑޮލަރ . މިއީ ާގތ ަގ  ހެއ ހާތިނ  ސަތޭކަ ސާޅީނ ނަނީ  މ ސާރަ ނ ލައި ފ ލ ވީމާ މި އޮ

 މި ޤީޤަތ ަގއިޙަ  ސިޔާސަތ  ހައ ސ ގެ ެގސ ޓ   އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެމނ  މި ެގނައިނ  އެބަޖެހޭ މ ސާރަ ކަނޑަނ .  އިމި

 ވާހަކައެއ   ނ ވާ ނ ބ ނަނ  އަޅ ަގނޑ  ފައިދާ ދެނ   .އ ފެދޭސ ާވލ  އެބަ ؟ެގނ ދެވޭތޯ އެބަ ކ ރިައށ  އެކ    ކަމާކާމިޔާބ  ،ބ ނީ

 މެދ  ،ބޮޑަށ  އަޅ ަގނޑަށ  ަވކާލާތ ކ ރީކޮށ  އެނ މެ  ޞަޚާއ   . ހައ ސ ތައ މިއީ ކ ދި ެގސ ޓ   ، . ނަމަވެސ ނ ތަނ ތަނ  ބޮޑެތި

ވިޔަފާރިވެރިނ ނަށ  ކ ދި  އަދި  ރޫމ    .ފަނ ތީެގ  ފަނ ސާސ   ދައ ކަނީ  މި  އ ޅޭ    ،ައޅ ަގނޑ   އަޅައިނ   ރޫމ   ސަތޭކަ 

ހައ ސ ެގ ވެރިނ ެގ ޝަކ ވާތަކެއ  ނޫނ . މި ދައ ކަނީ ކ ދި ވިޔަފާރިވެރިނ ެގ ޝަކ ާވތައ . އެހެނ ވީމާ، މިފަދަ ކ ދި ެގސ ޓ 

އަދި ބިޒ ނަސ  ރޭޓ  ބޮޑ ވ މ ެގ ސަބަބ ނ  ވަރަށ  ބޮޑެތި   ނ ،ޚާއ ސަކޮށ  ކަރަނ ޓ  ރަށ ފ ށަށ  މި ދޭ ރޭޓ    ،ރިތަކަށ  ވިޔަފާ

ފާއިދާ އެ ބޭފ ޅ ނ ނަކަށ  ނ ލިބޭ.   ،ވިޔަފާރީަގއި ެއ ބޭފ ޅ ނ  ބޭނ ނ ވާ ނަފާ  ،ެގއ ލ ނ ތައ  އެބަ ވޭ. ެގއ ލ ނ ތަކޭ މި ބ ނީ

 ،ކަމަކީ ކ ރާ އ ލެއ  ެގނ ނަނ . ދެނ  ބައެއ  ތަނ ތަނ ނ  މިހަ މިއަށ  އެބަ ޖެހޭ    .ހ ރިއެހެނ ވީމާ، މި ޝަކ ވާތައ  ެއބަ  

މި ހ ރި ޮގތަށ    ،އަޅ ަގނޑަށ  ހަމަ ޔަީގނ   އީހެދެނީ. އެކޮނ މެ ވެސ  އެހެނ  ކަހަލަ ޮގތަކަށ  މިއަށ  މަކަރ  ؛ޓެކ ސ ތައ  

 ވާނެ މާ އަކ ނ   ހައ ސ  ެގސ ޓ ފަނ ތީ   ވަތަ މެދ ކ ދި ނ   ،ނެއ  މި ވިޔަފާރިނ ކޮށ ެގ ާގނޫނާއި ަގވާއިދާ ެއއ ޮގތަށ  މިކަނ 

ާގނޫނަށ   ބޮޑ  ނ ވަތަ  ަގާވއިދަށ   ޖެހޭ  އެބަ  ައޅ ަގނޑ މެނ   އެހެނ ވީމާ،  ނެތ .  ވެސ     ފައިދާެއއ   ޓަކައި  ބޯލެބ ވ މަށ  

ހައ ސ   ށ ފ ށަށ  ެގސ ޓ ރަ  ،ކޮށ  ކ ދި ވިޔަފާތަކަށ ޞައަގ ހެޔޮކޮށ ، ޚާއ   ކަރަނ ޓ ެގ ރޭޓ ތައ  މިހާރަށ  ވ ރެ  ސަރ ކާރ ނ  އަދި

 ނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ. ކ ރަ ހިނ ާގ ފަރާތ ތަކަށ  މިކަނ  ކ ރެވޭނެ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިނ  މިކަނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ޝަރީފ . 
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 ހީމ  ޝަރީފ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާ

އަޅ ަގނޑ    ިގނަ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ދައ ކަވާ ވާހަކައާ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މި އިއ ޒަތ ތެރި މަޖިލީހ ގައި

 ލަނ . ވަރަށ  ކެރިެގނ  މި ދެނ ނެވީ. ރައ ޔިތ ނ  ޮއޅ ވާނ ކ ރަނ   ތާއީދެއ   އަޅ ަގނޑ  ެވސ  ަގރާރަށ  މި.  ހަދަނ ދެކޮޅ 

. ޓެރި ސ ރީލަނ ކާއިނ  ެއ ފެނ ނީއ ެގ ައވަމެނ ޮގތ  އަޅ ަގނޑ  ވާ ދެއ ކީމާެއކި ޮގތ ޮގތަށ  ވާހަކަ ވާނ  ނެތ  ކަމެއ ަގއި

ޓެކ ސ    ،އެއ ކޮޅ ނ  މި ބ ނަނީ؟ ޚަރަދ  ކ ރެވޭނީ  ހިސާބަކަށ ތޯ ދެކޮޅ ނ ޖެހޭކިހާ؟ ރީ ބީސ  ބެހޭނީހިސާބަކަށ ތޯ ފ ކިހާ

ބ ނަނީ. ނ ވާނޭބޮޑ ކޮށ ެގނ  މި  ރިޒާ  ،އަނެއ ކޮޅ ނ   ޔޫޒަބަލ   ރާއ ޖޭެގ  ޑޮލަރަށ   މިލިއަނ   ،  ތިރިެވއ ޖޭ  ވ  ދ އިސައ ތަ 

ނަށޭ ނ ކަމެތިޓާެގޓ  ސަބ ސިޑީ ނި ،ސަބ ސިޑީޒ  ބޮޑ ކ ރާށޭ. އެއ ކޮޅ ނ  މި ބ ނަނީ  ،އަނެއ ކޮޅ ނ  މި ބ ނަނީ  އޭ.ކަނ ބޮޑ ވެ 

ބ ނަނީ  ؛ސަލާމަތ   ވިޔަފާރިނ   .ވާނީދޭނ  މި  ދޭނ   ،އަނެއ ކޮޅ ނ   ކަރަނ ޓ   ހިލެއޭ  ދެނ     މި. ވާނީވިޔަފާރިވެރިނ ނަށ  

ދެކޮޅ  ައިއޑޮލޮ ؟ޖެހެނީކިހިނެއ ތޯ  ޕޮޕިއ ލިސ ޓ   ވާހަކައަޅ ަގނޑ މެނ   ނެރެެގނ   ހާލަތާއި   ،ދައ ކާއިރ ޖީތައ   ޤައ މ ެގ 

އޮތ    މިހާރ  މި މި އަހަރ  ނިމޭއިރ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޖެހޭ ދޭތެރޭ ަވރަށ  ފ ނ ކޮށ  ވިސ ނަނ ރައ ޔިތ ނ ެގ ހާލަތާ

ބެހެއ ޓ މަށ  ައގ   ކަރަނ ޓ ެގ  މީހާ  ،މިނ ވަރ ަގއި  މ އ ސަނދި  އެނ މެ  އިނ ޑައިރެކ ޓ  ސަބ ސިޑީ  ފެށިެގނ   މިހާރ   އިނ  

 ެއކަމަށ   ،ދައ ކާއިރ  ވާހަކަ ސަބ ސިޑީ ޓާެގޓ  މަޖިލީހ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި  މި .  ށ  ެވސ  މި ދެނީއައެނ މެ އާދައިެގ މީހާ

 ހ ެގ މި މަޖިލީ  އި. އެ ނާޅ އ ވައޮނ ނަނީ މި ޮގތ ގައި ވާހަކައެއ ެގ ދައ ކާ ހަމައެކަނި އިނާޅަ ފިޔަވަޅ  ޖެހޭއަޅަނ  ޓަކައި

 ސަބ ސިޑީ  އިނ ޑައިރެކ ޓ  ނ ދީސަބ ސިޑީ ޓާެގޓ  ދައ ކަނީ މި މިހާރ   އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނެއ  ބޭނ ނ ފ ޅެއ  ވެސ  ނޫނ .

 މ ސާރައާއި ފެނާއި ކަރަނ ޓ    ،. ިވޔަފާރީެއއ  ކ ރާިއރ  ވިޔަފާރީެއއ  ކ ރަނ ވާނީވީއޭހަދަނ  ައގ ތައ  ކަރަނ ޓ ެގ ދީެގނ 

 ނީ ބ ނަމި  ނ   އެއ ކޮޅ ؟ ކޮނ ޮގތަކަށ ތޯ ؛ކޮށ ެގނ  ވިޔަފާރިކ ރާ ވާހަކަ ދެއ ކ ނ ދައ ލަތ ނ  ސަބ ސިޑަިއޒ .  ބިލާ ދެއ ކެނ ޏާ

ކޮށ ެގނ ވިޔަފާރިތަ ސަރ ކާރ ނ .އ   ބ ނަނީ ނ ވާނޭ  މި  ސަބ ސިޑީ  ،އަނެއ ކޮޅ ނ   ދީެގނ ނޭ ވިޔަފާރިެވރިނ ނަށ  

ރީތިކޮށ  ދެއ ކިޔަސ     ،. ވާހަކަ ކިތަނ މެ އޮާމނ ކޮށ ނ ޖެހޭދެކޮޅެއ  ވެސ އެއ ޮގތަކަށ . ނ ޖެހޭދެކޮޅެއ   މި  ވިޔަފާރިކ ރަނ ވާނީ.

! ތެދ ފ ޅެއ .  އެނަރޖީެގ ވާހަކަ އެބަ ދައ ކާ  ސޯލާ ވަރަށ  ބާރަށ   އިމިތާނަގ؛ ސ އެއީ ޙަޤީޤަތެއ  ނޫނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީ

 މ ޅި  އި،ދ ނިޔޭަގ  .ދޭ އެބަ ކ ރަމ ނ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ހަމަ ވެސ  ރާއ ޖެއިނ  މި ޓަކައި ބޭނ ނ ކ ރ މަށ   އެނަރޖީ ސޯލާ

. މ ޅި ދ ނިޔޭެގ އެނ މެ ދަށ  ވ ރަށ  އަށ   %3 ނިސ ބަތ  ޖ މ ލަ މ ޅި އ ފެއ ދޭ ކަރަނ ޓ  އެނަރޖީެގ ސޯލާ ދ ނިޔޭެގ

އެނަރޖީ ބޭނ ނ ކ ރެވެނީ އެ ތަނ ނ  އ ފައ ދާ ކަރަނ ޓ ެގ   ޔ ނައިޓެޑ  ސ ޓޭޓ  އޮފ  އެމެރިކާަގއި ސޯލާ  ،މ އ ސަނދި ޤައ މ 

ދެރަ 2% ތިމާވެށ ޓަށ   އެނ މެ  އެނަ .%20ކޯލ     ،އ ފެއ ދ މަށ .  ކ ލީނ   އެނަރޖީއަކީ   .%20 ،ރޖީއެއ ނިއ ކ ލިއަރ 

ޤައިމ ނ  ެއއ ފަހަރާ .  ހ ނ ޭގ ނެޗ ރަލ  ބާކީ.  %11 ޓަރބަިއނ ނ  ސ ޓީމ  އޮތީމާ ެއއ ޗެހި ކޯރ ތަކާ ބޮޑެތި ތާނަގއިއެ

  ލޮޖީެގ ޮގތ ނ  ކ ރިއަރާފައި ކޮނ  ޤައ މެއ ތޯ ޓެކ ނޯ  ވ ރެ ޔ ނައިޓެޑ  ސ ޓޭޓ  އޮފ  އެމެރިކާއަށ   ،އެނަރޖީ ހެދޭ ނަމަ  ސޯލާ
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މީހ ނ ނަށ   ؟ އޮތީ އެ  އެ %2ކީއ ެވެގނ ތޯ  އ ޅެނީަގއި  ޓެކ ނޯ؟   އަދި  ހިސާބަށ   އެ  ދަތ ރ އެީއ  ނ ކ ރަނީ. ލޮޖީ 

ސޯލާ މަސައ ކަތ     އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  އެ  ވެސ   ރާއ ޖޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  މިނ ވަރަކ ނ   ދަތ ރ ކ ރަމ ނ ދާ  އެނަރޖީ 

ހަމަ ސޯލާ ކ ރެވެމ ނ ދާނެ. އެކަނ  ހަނދާނ ނައ ތައިލާ ތަނ ތަނ ަގއި   ފަެއއ  ނޫނ  އޮތީ.  ހ ރި  ބޭނ ނ ކ ރެވެނ   އެނަރޖީ 

 ، ނޫނ   ؛ދެނ  ހަމަ މި ދައ ކާ ވާހަކައަކީ މާދަމާ ނޫނ  ައނެއ  ދ ވަހ  ސޯލާ އެހެނ ވީމާ،  އެނަރޖީ ބޭނ ނ ކ ރަނ ވީ.    ސޯލާ

 އަތޮޅަށ  އައ ޑޫ ވެސ  މިހާރ  ؛އި ސަރ ކާރ ަގ އަޅ ަގނޑ  ައވަސ ކ ރ މަށ  ެއކަމަށ   ވާނެ.އައ ޑޫ އަތޮޅ ަގއި އިނ ޖީނ ެގ ައޅަނ 

ޓޫނެތ  ކަރަނ ޓެއ  ބޭނ ނ ވާ އަހަރ   އަނ ނަ  މި  ހިއ ކައިެގނ   ބިނ   މިހާރ   ެގސ ޓ .  ހަދަނ ވާއިރ ަގިއ  ރިސ ޓ   ހައ ސ  

 ގެއެއ  އަދިވެސ  ނެތ . ޓ ެގ އިތ ރ  ކަރަނ ޓ  ބޭނ ނ ވާނެ. އެ ކަރަނ ޓ ެގ ިއނ ޖީނ ވޮއިލެކ ޓ ރިކ  ޖެނަރޭޝަނ  ެއާގރަ މެަގ

ސޯލާ ބޭނ ނ ކ ރިޔަސ   އަދި  ބޭނ ނ ކ ރިޔަސ ސ ޓޯ  ،އެނަރޖީ  ޓަރބެއިނ   އ ފެއ ދިޔަސ    ،މ   ކަރަނ ޓ   ހައިޑ ރިޖަނ ނ  

މި އަހަރ  ؛ ނ ދާނެ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ނ ޖެހޭ ވާހަކަ ދެއ ކީމާ ކަަމކ އިނ ޖީނ ެގ ެވސ  ހ ނ ނަނ ވާނެ. އެހެނ ވީމާ، ދެކޮޅ 

އަށ     ،އިތ ރަށ  އަނެއ ކާ ހަ ސަތޭކަ  ،ޖެހޭއިރ ަގއި ިގނަ ރ ފިޔާ ޚަރަދ ކ ރަނ   ވ ރެ ނިމޭއިރ ަގއި ނަވާރަ ސަތޭކަ މިލިއަނަށ 

ޮގަވއިލ ނ  ދޭނ  ޮގަވއިލާއިތ ރަށ  ޚަރަދ ކޮށ ، ިއތ ރ  ވިޔަފާރިވެރިނ ނަށ  ސަބ ސިޑީ ސަތޭކަ މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ސަރ ކާރަށ 

 ،ކެނޑ މެއ  ނެތި ކަރަނ ޓ  ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށ ތޯނަށ  މެދ ބަލައިަގނެވޭނެ ކަމެއ  ނޫނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ބޭނ ނ ވަނީ ރައ ޔިތ ނ 

ކ ޑަކ ދިނ ެގ    ،ކަރަނ ޓާއި  ، ނޫނިއ ޔާ ޤައ މ  ބަނގ ރޫޓ ކޮށ  އިނދަޖައ ސައިލާފައި ލަނ ކާ ދިޔަހެނ  އަނެއ  ދ ވަހ  ކާޑާއި 

 މި ކެރިެގނ   ؟ލަނ ތޯޓާސ ކޫލ  ފޮތަށ  ދަނ ދެނ  އެތެރެނ ކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށ  މި ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  އަނދަަވޅަކަށ  ަވއ 

. މި އިއ ޒަތ ތެރި މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ  ނޫނ  ިމއީ ސަާމސާ ވާހަކައެއ  .ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޖެހޭ އެބަ ދައ ކަނ  ވާހަކަ

ހާލާ މެދ  ނ ިވސ ނަ  ،މެދ  ނ ވިސ ނާއިރ  މިއަދ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ކ ރިމަާގ  ިއޤ ތިޞާދީ  ދެނ  ކޮނ ބަޔަކ ތޯ   އި،ޤައ މ ެގ 

ޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދ   އެކ  މި ރައ ޔިތ ނ  މި ތަނަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ  ހަވާލ ކ ރީ ޒިނ މާދާރ ކަމާ؟ ވިސ ނަނ  ތިބީ

އެފ ރިކާެގ ބައެއ  ދިޔަ    ،މެނޭޖ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ސަރ ކާރަށ  އެހީތެރިވ މަށ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ސ ރީލަނ ކާ ދިޔަ މަގ ނ 

 މީހ ނ ނަށ   އެ ހިނ ާގތީ ހައ ސ ެގސ ޓ  ިވޔަފާރިވެރިނ  ބައެއ    ނޯނ ނާނެ.ބަނޑަށ ޖެހޭކަށ  ދޫކޮށ ލެވޭކަށ   އ ހެނ ޤައ މ ތަ

 މަޖިލިހ ނ   މި ޚަރަދ ކ ރަނ  ބަޖެޓ ނ  ދައ ލަތ ެގ އިތ ރަށ  ރ ފިޔާ މިނިއަނ  ސަތޭކަ ހަތަރ ތިނ  ސަބ ސިޑީއަށ  ކަރަނ ޓ 

. ޖެހޭނީ އެނ މެނ . ޤައ މ  ބަނޑަނ ނަނ ޖެހޭވިސ  ފ ނ ކޮށ  ިމއީ ،ަވކާލާތ ކ ރާއިރ  ،ވާހަކަދައ ކާއިރ  ،އިރ  ފާސ ކ ރާ ަގރާރ 

 ނެތ  ދެއ ކެނ  ބިލ  ކަރަނ ޓ  ، މީހ ނ ނަށ  ލިބޭ ކ ޑަކޮށ  އާމ ދަނީ  ރަނަގޅ  ވާހަކަެއއ .  ،  ވާހަކަ ޓާެގޓ  ސަބ ސިޑީ ދޭ

ެގނ  އެނ މެ ރާއ ޖޭެގ އެނ މެ މ އ ސަނދި މީހާއިނ  ފެށި އެކަމަކ  އެކަމެއ  ނ ކ ރެއޭ.  ؛ޓާެގޓ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ،މީހ ނ ނަށ 

 ެއކަނ ...  ،މީހާއެކޭ އެއ ޮގތަކަށ  މިހާރ  ސަބ ސީޑި ދެނީ. އެއީ  ރ ގީ އާދަިއެގ މީހާއެކޭ، އެނ މެ ފަ
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ނިޒާމީ އާދެ ؛މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ  .އެދެނ  ދެއ ވ ނ މަޑ ކޮށ ލަ ވާހަކަފ ޅ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި  !

 ވާ! ެގނ ދަ ށ  އަވާހަކަ ކ ރި   އިމައ ސަލަިއަގ

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

؟ އަށ  ބަދަލ ކ ރަނ  ހ ރީ ކިތައ  ރަށ ތޯ އެޮގތަށ  މިހާރ  ސޯލާ؟ ކީއ ވެެގނ ހޭ ޕަވަރ ސ ޓޭޝަނެއ  ހ ނ ނަނ ވީ  އިރަކީދޫަގ

ަމރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި    ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ؟ ދ ނިޔޭެގ ބޮޑެތި ޤައ މ ތައ  ކިހިނެއ ތޯ ަވނީ  އި،ެއއ  ނ ބައ ލަވަ އެ

 ... ތ ނ ރައ ޔި އޮޅ ަވއިލަިއެގނ  އަދި ށ މެނ ބަރ  އަބަދ ވެސ  މި މަޖިލީހ ގައި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ބޫލ ކ ރެވޭކަށ ަގ ައޅ ަގނޑަކަށ  ކަމަކަށ  މައ ސަލަެއއ  ނިޒާމީ  ކ ރިއ ޔާ.އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޝ   ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

މިތާނެގ   ،ދެއ ކެވިދާނެ. އެހެނ ނަމަވެސ ދައ ކަވާއިރ ަގއި ރައ ދ ދެއ ވަނ  ވާހަކަފ ޅ . އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ ނެތ 

 .ހިނާގ ޮގތ ެގ ާވހަކައެއ  ނޫނ  ތި ދެއ ކެީވއެއ . މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނިޒާމ ެގ ކަނ 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ޝަރީފ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ވާނީ އެކަމަށ  ބޭނ ނ ވާ ހަމަ އަދި އާސަނ ދަ ވެސ  ދޭނ  ،ާވނީސަބ ސިޑީ ދޭނ   ،އާދެ! ކިތަނ މެ ކެތ ތެރިވާނ  އ ނދަގ ލަސ 

 ؛އަދި ،ދޭކަށ ނ ޖެހޭނެ ެވސ  އާސަނ ދަ  މަހ ޖަނ ނ ނަކަށ  މ އ ސަނދި އެނ މެ ތިބި ޤައ މ ަގއި  މި  ރައ ޔިތ ނ ނަށ .

 ޖާބިރ  ހ ރަސ އެޅީާމ އަޅ ަގނޑަށ  ވަރަށ  ިގނަ ަވގ ތ  ެގއ ލިއ ޖެ.   !ދެއ ވާނ  ފ ރ ޞަތ ލައަޅ ަގނޑ  ނިނ މާ

 

 ވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެ 

 "އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ " ،ނަނ  ެގނ ނަާވިއރ   ދެނ  އިއ ޒަތ ތެރިލވާ!  އ  ލަދެނިނ މަވާ ވާހަކަފ ޅ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި

   ެގނ ނަވާ! އެހެނ  ވިދާޅ ވެފައި

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޝަރީފ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ
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 ހ ރިއިރ ަގއި  ސޯލާ ދަށ ކޮށ  ރަށ ވަ  ޕަސަނ ޓ  ދެ ،ޕަސަނ ޓ  ތިނ  ެވސ  އަށ އެެމރިކާ ،ވާހަކައަކީ އަޅ ަގނޑ ެގ

ސަރ ކާރ     ،. އެހެނ ވީމާ، ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ކަރަނ ޓ  ކެނޑޭ ޮގތަށ ހ އ ޓޭ އެބަ ލެވެލ ގައި އެ ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

ނ ކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށ  ސަރ ކާރަށ    އެތެރެމާދަމާ ބޭރ  ފައިސާ ނެތިެގނ  ރާއ ޖޭ ބޭނ ނ ވާ ކާޑާއި ތެޔޮ  ،ބަނގ ރޫޓ ވާ ޮގތަށ  

 .ލަނ ހ ނ  ހެދި މިސ ޓޭކ  ތަކ ރާރ  ވިޔަނ ދިނ މަށ  އަޅ ަގނޑ  ޮގވާމަޖިލީ  ެގރައ ޔިތ ނ  ހަމަ ސ ރީލަނ ކާެގ   ،މަޖ ބޫރ ކޮށ ެގނ 

ވިސ ނަވަ ފ ނ ކޮށ   ވަރަށ   މެނ ބަރ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި  ރައ ކާތެރިކަމާ   އި އަދި  ސަލާމަތާއި  މީހ ނ ެގ   އެ  އި،ރައ ޔިތ ނ ެގ 

ައގ  އިއ ޔެ ވެސ  މައ ޗަށ  ހިނގައ ޖެ.  ެއއީ ދ ނިޔެ މި  ؛އ ޓަނ ބަ ކ ރިމަގ   އޮތީ ހަނގ ރާމައެއ ެގ ތެރޭަގއި. ތެލ ެގ 

ލަތެއ ަގއި މ ޅި  ހާޭގސ  ޔޫރަޕަށ  ބޭރ ކ ރ ނ  ހ އ ޓާލަިއފި. މިފަދަ    .ދ ނ  ހ އ ޓާލައިފިއ ރަޝިޔާއިނ  ތެޔޮ އ ފެ  ،އެހެނ ވީމާ

ރިސ ޓ ނ  ވެސ  އައިލެއ  ކ ޑަކޮށ  ތަނ ކޮޅެއ  ދަށ ެވއ ޖެ.  ދިޔަ މަހ  ޓޫމި  ؛ނޑ މެނ ނަށ  ލިބޭ އާމ ދަނީއަޅ ަގ  ،ދ ނިޔެ އޮއ ވާ

ސަރ ކާރަށ     ،ޔަތ ކޮށ ޢާކަނ ކަމ ެގ މައ ޗަށ  ރިރަމިހިރަ  ޔޫރަޕަށ  މި އަނ ނަ ބަދަލ ެގ ސަބަބ ނ . އެހެނ ވީމާ، މިހިއެއީ  

ސަބ ސިޑީޒ  ކިޔާެގސ ޓ   ،ހޭދަކ ރ މަށ  އިތ ރ   ބިލ ކ ޑަކ ރާށޭ  ކަރަނ ޓ   މިއަދ    !ނަހައ ދަވާށޭ އެހެނ   ފައި ހައ ސ ނ  

 . ށ ކ ނ ފ ނ ޏެށ  ވެސ  ހިނ ޭގނީ ސަސ ޓެއިނ ކޮ  ؛އެކަަމކ  އެއ ވެސ   .ކަމެކޭ އެއީ ވަރަށ  ރަނަގޅ   މެނ ނަށ  ހީވެދާނޭއަހަރެ

 ދެވެނ ޏާ  ހިލޭ ވެސ  އެއ ޗެއ  ހ ރިހާ އަޅ ަގނޑ މެނ   ޤައ މެއ  ވެސ  ހިނ ޭގނީ އެ ޤައ މަށ  ލިބޭ އާމ ދަނީެގ ތެރެއިނ .

. ެއކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބޭ އާމ ދަނީެގ މައ ޗަށ  ރިޢާޔަތ ކޮށ   ވެސ  އެއ ޗެއ  އެހެނ  އަދި ވެސ  ތަޢ ލީމ  ދޭނ ވީ

ބޭކާރ     ،ކީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  މި ކ ރާ ބަހ ސަ  އިލަތެއ  ނެތ . ނެތީސ  މިތާނަގހާއެ    މި ަވގ ތ   .ކ ރެވޭނީ އެކަނ 

ެއއ ވެސ     ،ތެލާއި  ،ލަނ ކާ ދިޔަ މަގ ނ  ކާޑާއި  އި،ލަބަހ ސެއ . މިއީ ކޮށ ެގނ ވާނެ ބަހ ސެއ  ނޫނ . މި ޤައ މ  އިނދަޖައ ސާ

ކ ރ މަކީ ކަނ ބޮޑ ވާ ކަމެއ ،  ތާނަގއި ވަކާލާތ ކ ރާ އެއ ޗެއ  ޤައ މަށ  އެތެރެކ ރާނެ ބޭރ  ފައިސާއެއ  ނޯނ ނަ ޮގތަކަށ  މި

 ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .ޓަކަިއ ހިތާމަ ހ ރި ކަމެއ ، ދެރަ ކަމެއ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޖާބިރ . هللا ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ ކާށި

ޮގތ ނ . ދައ ކަނީ މި މަޖިލީހ ެގ ހިސާބ ޖަހައިެގނ އަޅ ަގނޑ  ވާހަކައާދެ!   އަނެއ  ބަޔަކ     ،ެއއ ބައި ބޭފ ޅ ނ  ސިޔާސީ 

ވާ ތެރެއިނ  ތިނ  ހާސ  މީހ ނ  އާބާދީލަނީ. ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އާބާދީތަކ ެގ  އ ަގއި މި ދަނ ނަވާލެވަލެޖަހައިެގނ ، ޢިލ މީ  ހިސާބ 

ޭގބީސީތަކ ެގ   ކީއ ވެ އަރަށެއ ެގ  ބަލާފައި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ސޯލާެގދަދ ތަކަށ    އެ  އ .ސ ވާލެ  ؟ނ ވާނ ވީއޮޕަރޭޓ   ނ ހޭ 

މި ވަގ ތ ނ  ިމ   އެހެނ ވީމާ، މާލެ ކަހަލަ ބޮޑ  ސިޓީއެއ ގައި.  ނެތ  ނ ެއއ  އަތަކ  މީހަކ  ެއއ ެވސ  ޖަވާބ  ސ ވާލ ެގ
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ލޮޖީއަށ  ބަދަލ ކ ރަނ  ކިހާ މަސައ ކަތެއ   ގ ރީނ  ޓެކ ނޯ؟ އަށ  ކިތައ  ޕަސެނ ޓ  އޮޕަރޭޓ ކ ރަމ ނ ތޯ ދަނީސޯލާ ތަށ ،ވަގ 

هللا ބ ދ ޢަ ،ވާހަކައަކީ ؟ މިސާލެއ ެގ ޮގތ ނ  ކިހާވަރެއ ެގ ޚަރަދެއ  އެބަ ކ ރަނ ތޯ  ،ސަރވިސ އަށ  ރިނ ފޮ ؟ކ ރެިވއ ޖެތޯ

މެނ ބަރ ނ    އިމި މަޖިލީހ ެގ އެނ މެހަ  ،މީހ ނ ނާއި އޭނާާއއި އޭނާެގ އައ ލާދ ޝާހިދ  ކިހާވަރެއ ެގ ވޭސ ޓެއ  އެބަ ކ ރޭތޯ  

 . ރައީސ  ނަޝީދ ެގ ތިމާެގ މީހެއ  ނެތ ނޭނެގ ވެސ  ކަމެއ   ނެތ  މީހެއ  ތިމާެގ ނަޝީދ  ރައީސ  ؟އަޅ ަގނޑ  ފިޔަަވއި

ވަޒީފާަގ ފޮރިނ  ސަރވިސ ެގ  ނޭނެގ  ވެސ   މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ އިކަމެއ   އިބ ރާހީމ   ރަީއސ   މީހ ނ ނާއި  ެގ.   ،ތިމާެގ 

މީހ ނ ނާއި ތިމާެގ  މީހ ނ ނާއި  ، ޝާހިދ ެގ  ތިމާެގ  މ ޤައ ރިރ ނ ެގ  ކޮމިޓީތަކ ެގ  މަޖިލީހ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި  އިސ ެވ  ،މި 

މަޖިލި  ހ ރިހާ  މީހ ނ ނާއިބަޔާނ ކ ރެވެނ   ތިމާެގ  މެނ ބަރ ނ ެގ  ސަރވިސ    ސ   ފޮރިނ   ލައިެގނ   އެނ މެނ   ހ ރިހާ 

 ެއއ ޗެއ  ރާއ ޖެއަށ  މި. ނ ވި  ސާފެއ  އަޅ ަގނޑަކަށ   ؟ރާއ ޖެއަށ  ކޯއ ޗެއ ތޯ ލިބ ނީ ބ ނ  މިހިނ ިގއިރ ަގއި ޝާހިދ ެގ ސަބަ 

 ،އެމެރިކާއިނ ނާއި  ،ޔޫނިައނ ނ ނާއި އަނ ޕި ޔޫރަ ހިލޭވާވަރަށ  ބިލ  ކަރަނ ޓ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ރާއ ޖޭގެ  މި ،ވާނީ ށ ކަމަ ލިބ ނ 

 ފޮރިނ  މަސައ ކަތެއ ތޯ ކިހާވަރެއ ެގ ޒަމާނ ގައި މި  ލޮޖީޓެކ ނޯ ރީނ ގ   ،ލޮޖީޓެކ ނޯ  ޤައ މ ތަކ ނ  ތަހ ޒީބ  ހ ރި ދ ނިޔޭގައި

 ، ކ ޑަކޮށ ެގނ  ވޭސ ޓ   !ރައ ޔިތ ނ ނޭ  އިދިވެހިރާއ ޖޭެގ އެނ މެހަ  ،އެ ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ  ލިބ ނީމާ؟ ކ ރެވ ނީ ސަރވިސ އިނ 

ވަރަށ     ޚަރަދ ކ ރާ ޕައިޕ   ަގބޫލ ކ ރޭ. ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ  ވެސ  އެކަނ   އ ޅެވޭނީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ދެއ ތޯ   ޚަރަދ ކ ޑަކޮށ ެގނ 

 ޓައިޓ ނ ކޮށެއ   އެ.  ޓަިއޓ ކޮށ ލަނ  ޖެހޭ އެބަ ޕައިޕ  ކ ޑަކ ރާޚަރަދ . ބޮޑ   އެހާ ޕައިޕ  ނަާގ އަތ ނ  ެގރައ ޔިތ ނ  .  ބޮޑ 

 އި ަގޖަރ މަނ ނ  އިއ ޔެ ؟ . ކިހިނެއ ތޯ މި ވީއިފިލަކަނޑާއ ، ޓަ  ޭގސ  ށ ޔޫނިއަނަ ށ އަޔޫރަޕި ރަޝިޔާއިނ  މިއަދ . ނ ވާނެ

ކ ދިކ ދި    ،ބިލިއަނ  ޔޫރޯ އިނ ވެސ ޓ ކ ރަނ  މި ޖެހ ނީ ރައ ޔިތ ނ ނަށ . އެހެނ ވީމާ، މި ރާއ ޖޭަގއި ހ ރި ވަސީލަތ ތައ    65

އެކަހަލަ ކިތައ  ރަށ  އެބަ    ؛ބޮޑ  އިނ ޖީނ ެގ ހިނާގކަށ ނ ޖެހޭ. ނޮނ  ފީސިބަލ   އިވެސ  ރަކީދޫަގ ހަމަގައިމ   ؛ރަށ ތައ 

ހެނ  ކ ޑަކ ޑަ ރަށެއ ަގއި ބޮޑ ސިނ ާގ  އ ކީއ ެވެގނ ތޯ ބޮޑ  ސިނ ާގ އަނެ  ،ރިހާ ރަށ ރަށ އެ ިގނ ތީެގ ހ   ؟އޮތ ތޯ އެ ިގނ ތީެގ

އެބަ ހ ރި    އި ރާއ ޖޭަގ ،ވަރ  ެވސ  ނ ކޮށ ޖެހޭނެ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރެވެނ  އޮތ  މެޝިނ  ހ ނ ނަނ 

. ބިލިއަނ ނ  ލަނ ނައ ތާ ކ ނިތަނ  ހ ރި މިތާ އ ޅޭ އެބަ ޝައ ނާ މިނިސ ޓަރ  ބާރަށ  ވަރަށ .  މަނ ޓ  މިނިސ ޓަރ ނ އެނ ަވޔަރަ

ހ ރިހާ  . ލޮޖީއަށ ގ ރީނ  ޓެކ ނޯ  ،އެނަރޖީއަށ   ޚަރަދ ކ ރާ ވާހަކަ ދައ ކަނީ. ބިލިއަނ ނ  ޚަރަދ ކ ރާ ވާހަކަ ނ ދައ ކާ ސޯލާ

 ކ ނ ފ ނިތަކ ނ  ޑެތި ބޮ ބޭރ ެގ އަނ ނަ ކ ރަނ   އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ  މިފަދަ ރާއ ޖޭަގއި   ޖެހޭނީ.ކަމެއ  ވެސ  ބިލިއަނ ނ  ދާނ  

 ނެތ  ހިނ ެގނ  އެކ  ބޮޑ ކަމާ ރެޑ ޓޭޕ  ހިނ ގ މ ެގ ޕ ރޮޖެކ ޓ  މިފަދަ ،ިގނަކަމާއި  ލެއ ރިޝ ވަތ ނަާގ ސަރ ކާރ ނ  ،ބ ނަނީ

 ދ ނިޔޭެގ ،ހ ރި އެބަ ޑޮލަރ  ޓ ރީލިއަނ  ޮގތަށ   ކ ވާޕޭބެ އަހަރ ނ   ސަތޭކަ ކ ނ ފ ނިތައ  ތިބި އެބަ ދ ނިޔޭަގއި  .ވާހަކަ

 އެބަ ޑޮލަރ  ޓ ރީލިއަނ  ހަކަތައަށ  ވިނި ދަކ ރަޢާއި އި،ލޮޖީއާޓެކ ނޯ  ގ ރީނ  ހ ރި  އިހަމަޖެހިފަ އެއ ކޮށ  ވަރމިނ އާ ގ ލޯބަލ 

 އަދި  އޭ. ބޭނ ނ ވެ ައޅ ަގނޑަށ  ޖަވާބ   ސ ވާލ ެގ އެ  ؟ކަމަކީ . ކޮބައިހޭ ފޮރިނ  މިނިސ ޓަރ  ޝާހިދ  ކ ރިބަޖެޓ  ހ އ ޓޭ
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ކޮބައިތޯ ައޅ ަގނޑ މެނ  ބަޖެޓ ކޮށ ެގނ  ފޮރިނ  ސަރވިސ    .ވިދާޅ ވާނ  އެއ ޗެއ  ޖެހެއޭ އެބަ ރިޔާސަތ ނ  މަޖިލީހ ެގ މި

ޝާހިދ  ހަދާނީ  هللا ޢަބ ދ   .މަކަރ ކަނ   ހަދާނީކަށަވަރ  ޝާހިދ   ނ ީގޔަ  ،ޓީނ  ރާއ ޖޭެގ ވަކި މީހަކަށ  ވެރިކަނ ދޭނ ވެެގނ  ކޮމި

 ރކ ނެޓ ވޯ ނ ނާނެއޮ މިހާރ  ކަމަށ ވެރި  ރާއ ޖޭެގ ނިމިެގނ ދާއިރ ަގއި.  ހަމަ ސީދާ މަކަރ  އިބ ރާހީމ  ޞާލިހަށ  ވެސ 

އަޅ ަގނޑ  އެމ .ޑީ.ޕީަގއި ހ ރެފަިއ   ނަމަ، ޑީ.ާއރ .ޕީެގ އެނ މެނ  މިއަދ  އެ ތިބި އެމ .ޑީ.ޕީއަށ  ވަދެފަ.. އެހެނ ނޫނ އަޅާފަ

ޖަހައިެގނ   ހިސާބ   ،މި ދެއ ކި ާވހަކައަކީ   ،އެހެނ ވީމާ؛ ެވފައި މިހިރީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  މިހާރ  ޑީ.އާރ .ޕީ ލީޑަރަކަށ 

މި ސަރ ކާރ  އެކަނ ޏެއ    ،ވިޔަފާރިކ ރާ އ ސޫލ ނ  ކަނ ތައ  ކ ރާށޭ. ސަރ ކާރ ނ  ހ ރިހާ ކަމެއ  ވެސ  ޚަރަދ  ބޮޑ ކޮށ  

ބަހައ ޓާފަިއ    އިކ ރަމ ނ  އަނ ނަނީ ެއ މަަގށ . ރައ ޔިތ ނ  ތާށިކ ރ ވަ  އަބަދ ވެސ  ހ ރިހާ ސަރ ކާރަކ ނ  ވެސ  އެކަނ   .ނޫނ 

މަސ ވެރިކަމ ނ   ؟ިމއަދ  ލިބެނީ ލާރި ކޮނ ތާކ ނ ތޯ ؟ޓ  ކަނޑާތީ ކަނ ބޮޑ ވެެގނ  އެބަ އ ޅޭތޯމިއަދ  ކިތައ  މީހ ނ  ކަރަނ 

ތަކ ަގއި ފައިސާެއއ  ތާށި. އެހާ ބޮޑެތި ޚަރަދ ތައ  ކ ރަނ  މި ޖެހެނީ. ދައ ލަތ ެގ ބެނ ކ ތަކ ެގ ރިޒާވ   ގައިލިބޭ ލާރި ސަރ ކާރ 

ޮގތަށ  ނަ ހ ރެއ ޖެ ޓީބިލ ެގ  ދައ ލަތަށ   ޓ  ޑޭކަމ ަގިއވާ ނަމަ  ދަރަނި ޑޭ  މި  ަގިއެގނ  ދައ ލަތ ެގ  އެކ ސ ޕެނ ސަސ  

ހަމަޖައ ސަނީ. މިހާރ ނ  މިހާރަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ޖެހޭތާ އާ ޮގތަކަށ  ވިސ ނަނ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ތެރޭ 

 ...ހިލޭ ފެނ  ކަރަނ ޓާއި. ޖެހޭއޮނ ނަނ  އެބަ ފޯރަމެއ  .ދެއ ކެނ  ވެސ  އެބަ ޖެހޭވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 هللا. ޝީދ  ޢަބ ދ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނަ މ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ނޮޅިވަރަ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ  ޢަބ ދ ނ ނޮޅިވަރަ

 ވަރަށ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ިވޔަސ  ކ ރިނ  އިީމަގ ،ވިޔަސ  ވަގ ތަށ   މި  ަގރާރަކީ މި  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

 އަޅ ަގނޑ މެނ   ރާރެއ ކަނ ަގ ހ ށަހަޅާފައިވާ ޮގތ ނ  ގ ޅޭ ކަމަކާ ބޭނ ނ ޖެހިފައިވާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދިވެހި.  ަގރާރެއ  ބޭނ ނ ތެރި

ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ  ހަމަހަމަޭއ    އިއެނ މެހަ  ،ށ . މި ޤާނޫނ އަސާސީަގިއ ބ ނެފައި އެބަ އޮތ  ަވރަށ  ރަނަގޅަފާހަަގކ ރަނ 

ެވެގނެއ ނ ވާނެ ާގނޫނ  ކ ރިމަތީަގއި ހަމަހަމައޭ ބ ނާއިރ . ހ ރިހާ   ތ  އެއ ޗަކަށ އި އޮާގނޫނ ެގ ކ ރިމަތީަގއި. އެއީ ލިޔެފަ

ފެނ ނަނީ  މި  ެވސ   މާލެ  ރގ ރޭޓަ  ،ކަމެއ ަގއި  ނޫނީ  ސަރަޙައ ދ   ދ ރ     ،ރާއ ޖެތެރެ  އިޒޯނާ  މާލޭ  އޮނ ނަ  މި  ދެނ  

ކަށ  ެގނެވިއ ޖެ. ދެނ   ޔަހަމަ ކަމެއ ަގއި ެވސ . މިހާރ  އެކަމަކ  ކާޑ ެގ އަގ  އެއ   ކޮނ މެ  ބ ތަކާ ތަފާތ ކ ރާ ތަނ ހިސާ

ކަނ ތައ ތަކ ަގިއ ކީއ ެވެގނ ތޯޭއ  މި  ، ފެނ  ކަރަނ ޓ ،؟ ކަށ  ނ ެގނެެވނ ވީކީޔަ ހަމަ ކީއ ވެެގނ ތޯއޭ އެހެނ  ކަނ ތައ ތައ  ެއއ 

އެނ މެ ރަށެއ ަގއި    އިސަރ ކާރ ނ  މ ޅި ރާއ ޖޭަގއި ކަރަނ ޓ  ދެނީ. މިހާރ  ރާއ ޖޭގަ ؟ ކަށ  ނ ެގނ ނަނ ވީޔަމަހަ މާލެއާ އެއ 

އެ ރަށ ަގއި ވެސ  މިހާރ  ދަނީ ސަރ ކާރ ނ  ކަރަނ ޓ    .ފ ނަދޫ ކަނ ނޭނެގ ކަނ ނޭނެގ އިނީ ސަރ ކާރ ނ  ކަރަނ ޓ ނ ދޭ. ށ.
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. ތާެއއ  ކ ރިނ  ައޅ ަގނޑަށ  މަޢ ލޫމާތ  ލިބ ނ ދެ ހަފ   ،ބެހޭ ޮގތ ނ  މަޝ ވަރާކ ރަމ ނ  ކަމަށ  މީެގ ހަފ ތާެއއ   ދިނ މާ

ކަރަނ ޓ   ،އެސ .ޓީ.އޯއިނ    ،ވެއ ޖެއ ޔާ ކަމަށ އެހެނ  ސަރ ކާރ ނ   ެގނޭ،  އެބަ  ތެޔޮ  ކ ނ ފ ނިނ   ދެނީ. ސަރ ކާރ  

އަސާސީ  ދޭ ައގ ަގއި ރާއ ޖެތެރެއަށ  ވެސ  ކަރަނ ޓ  ދެެވނ ޖެހޭނެ. ކަރަނ ޓަކީ   ެއއ  ހަމަެއއ ަގއި މާލެއަށ   ،އެހެނ ވެއ ޖެއ ޔާ 

އެހެނ  ޚިދ މަތެއ . އަސާސީ.  ފެނަކީ  ކަމެއ .  އަސާސީ  ކަނ ތައ ތަކ ަގިއ    ،ވެއ ޖެއ ޔާތަޢ ލީމަކީ  އަސާސީ  ހ ރިހާ  މި 

ވަނަ އަހަރ ެގ ޮއަގސ ޓ  މަހ ެގ ހަތ ވަނަ ދ ވަހ  ފާސ ކ ރި 2008ޤާނޫނ ސާސީަގއި އެބަ އޮތ     ؛ކަމަށ  އޮތ އޮތ ނ ހަމަހަމަ

ެވއ ޖެއ ޔާކ ރި ޤާނޫނ އަގ ތަސ ދީ   ؛ޤާނޫނ އަސާސީ ހ ރިހާ    ،ސާސީަގއި މިހެނ  އޮތ  ކަމަށ   ކަމަށ  އ  ހަމަހަމަހައ ެގއެ 

 ހ ޅ މާލެއަކީ ކޮނ މެ  މިހާރ   . ޮގތެއ  ތެރެއަށ  ވަކި ރާއ ޖެ  ، ޮގތެއ  ވާއިރަށ  މާލެއަށ  ވަކި  ޖެހޭނެ. ކޮނ މެ ކަމެއ ލިބެނ 

ަވކި ފަޅެއ ަގއި އޮތ  ތަނެއ . އެކަމަކ  މާލޭ މީހ ނ     ،ކަނޑެއ  އޮވެފައި  ޮގތެއ  ިވޔަސ  މާލޭެގ ބިމެއ  ނޫނ . އެއީ ހަމަ ވަކި

ރާއ ޖޭެގ އެނ މެނ ނަށ  ވެސ   ހަމަ މ ޅި      ތަނ ނ  ބިނ . އެހެނ ވެއ ޖެއ ޔާ   އެތިމަނ ނާމެނ ނަށ  ލިބެނ ޖެހޭނޭ  ،ދަޢ ވާކ ރަނީ  މި

ހިނ މަފ ށީ ވެސ   ލިބެނ ޖެހޭނެ.  ދިއ ފ ށީ  މީހ ނ ނަށ   ައއ ޑޫ    ލިބެނ ޖެހޭނެ.  ވެސ ،  މީހ ނ ނަށ   ތ ރާކ ނ   މީހ ނ ނަށ ، 

 ހ ޅ މާލެއިނ   ލިބެނ ޖެހޭނޭ  މީހ ނ ނަށ  ވެސ   .ވެސ ، ހ ވަދޫ މީހ ނ ނަށ  ވެސ ، ފ ަވއ މ ލަކ  މީހ ނ ނަށ  ވެސ  ހދ  މީހ ނ ނަށ 

ައެގއ ަގއި.ބިނ  މީހ ނ  ކޮނ މެ   އެއ   މާލޭ  ބ ނަނީ  ދެނ   މި  މާލެ    ،ކަމެއ ަގިއ  ހިއ ކަނީ.  ފައިސާއިނ ނޭ  ހަމަ ޓެކ ސ  

ކ ރެވެނ ޖެހޭނެ. ރައ ޔިތ ނ ނަށ    ތަނެއ  ނޫނ . ހ ޅ މާލެއަކީ ަވކި ތަނެއ . ެއ އ ސޫލ ނ  އެ ކަނ ތައ ތައ     ހިއ ކާފައި އޮތ 

  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ެއނ މެ ޕ ރައިމ  ލޮކޭޝަނ ނ  ބިނ  ލިބެނ ޖެހޭނީ އެނ މެނ ނަށ    .ޖެހޭނޭއެއ ަގއި ލިބެނ އި އެއ ހަމަހަމަހަމަކަމާ

އަޅ ަގނޑ މެނ  އަމިއ ލަ ޤައ މ ަގިއ   ؛ކ އ ޔަށ   ދީފައި ވަކި ބަޔަކަށ  އެކ އޭ. ވަކި ބަޔަކަށ  އެތަނ ނ  ހިލޭ ބިނ   ހަމަހަމަކަމާ

   ނަާގއިރ  ޓެކ ސ  ރާއ ޖެތެރޭ މީހ ނ ނެކޭ ޓެކ ސ   ،ހަމަ މާލޭ މީހ ނ ނެކޭ  ދައ ކައިެގނ .  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި އ ޅެނ ޖެހެނީ ކ ލި

ރާއ ޖެތެރޭ    ،ނަާގފައި   10%މީހ ނ  އަތ ނ     ނަަގނީ. މާލޭ  6% މި ނަަގނީ އެއ  އަެގއ ަގއި. ެއއ ވަރަކަށ  ޓެކ ސ  ނަަގނީ.  

  އ  ރާއ ޖެތެރެއަށ  ވެސ ހައ ގެ ހަމަ މާލެއަށ  ލިބޭ އަސާސީ  ،  އެހެނ ވެއ ޖެއ ޔާ  ނޫނ .  ނަަގނީކީއެއ    6%މީހ ނ  އަތ ނ   

 ނ ވެއ ޖެއ ޔާ ޤާނޫނ އަސާސީަގއި މި ބ ނާ ހަމަހަމަކަ  ނޫނ  ކަމަށ އެއ  އަެގއ ަގއި. އެހެނ   ،ހަމަ އެއ ހަމައެއ ަގއި  ލިބެނ ޖެހޭނީ

 ައވަހަކަށ   ވީހާވެސ  ެއއ ވެސ  ވަރަކަށެއ . އެ ކަނ ތައ ތައ  މިޮގތަށ  ނ ވ މަށ  ޓަކައި މި ަގރާރ  ރައ ޔިތ ނ ނަކަށެއ  ނ ލިބޭ

 ވަރަކަށ  ވެސ  މިތާނަގިއ ފާސ ކޮށ ފި. މަސ ވެރިކަމާ  ކިތަނ މެ  ތަނަށ  ަގރާރެއ  ލައިެގނ  ަގރާރ ތައ   ފާސ ކ ރަނ ޖެހޭ. މި

ވެސ  ރައ ޔިތ ނ ނަކަށ     ފާސ ކޮށ ެގނ  އެނ މެ ފަހ ނ  އެ ަގރާރ ތައ  ބޭަގރާރ ވެެގނ  މި ދިޔައީ. ދިޔައިރ     ބެހޭ ަގރާރ ތައ  މިތާ

ނިޔަތެއ ަގިއ ެއކަނ    ބަހ ސ ކ ރެވިދާނެ މި ކަނ ތައ ތައ  ކ ރަނ . ހެޔޮ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ތާއިދާއެއ  ނެތ . މިއެއިނ  ވީ ފަ

އ ނދަޫގވޭތޯ   ކ ރަނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ެއީއ  ކ ރާނެ.  އެކަމެއ   ސަރ ކާރ ނ   ނ ބަލާނެ. ،  ބޭނ ނ ވެއ ޖެއ ޔާ  ފަސޭހަވޭތޯއެއ  

އިއ ޔެަގއި މ ޅި މާލޭެގ ހ ރިހާ    ނ ޖެހޭތޯއެއ  ނ ބަލާ. ،  މަގ ތައ  ތޮށ ޖެހޭތޯ  ޓީ.ބަހ ެގ ޚިދ މަތ  ފެއ   އިއ ޔެަގއި މާލޭަގއި މިނީ
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ނ ލާނެ. އެއީ ސަރ ކާރ ނ  ހ އ ޓަެއއ   ދިޔައިރ  ވެސ  ހަމަ އެ ބަސ ތައ  ޖެހިެގނ އ ދ އ ވި ހ ރިހާ މަގ ތަކެއ  ތޮ ބަސ   އިބޭރ  މަާގ

 ަވނީ ފައިދާތޯއެއ  ެގއ ލ ނ ތޯއެއ  ނ ބަލާނެ. އެހެނ ވީމާ، މިރައ ޔިތ ނ ނަށ     އެކަމެއ  ކ ރާނެ.  އެކަނ  ކ ރަނ  ބޭނ ނ ވީމާ

  ަގރާރަކ ނ  ވެސ  އެބަ ެގ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ    ނޭޅިޔަސ   ، ކަނ ތަކަކީ ެވސ  މިހާރ ނ  މިހާރަށ  ަގރާރެއ  ހ ށަހެޅިޔަސ 

 ވީމާ، މިކަނ  މިއަދ  ވެސ  ނޫނަސ . އެހެނ ނ   މަޖިލިސ  ތެރޭގައި މި ހ ށަހަޅާ ަގރާރ   ހ ރި ބައެއ  ކަނ ތައ ތައ  ނިނ މާފައި

މިއަދ  މި ވަގ ތ  ވެސ     ،ނަމަ  އޮތ     ސަރ ކާރ ނ  ކ ރަނ  ބޭނ ނ ވެއ ޖެއ ޔާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޓަކައި އިޚ ލާޞ ތެރިކަމެއ 

ވާހަކަ މި  އަޅ ަގނޑ   ކ ރެވޭނެ.  ފާސ ކ ރަނ ވީ  އި ދައ ކަ  މިކަނ   ަގރާރެއ   ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  ހަމަ  ނޫނ ތޯ  ނިމޭއިރ  

އެހެނ  ކަނ ތައ ތަކ ަގއި   އޭރ ނ  މިކަނ  ނިމ ނީ.  ހ ރިހާ ތަނެއ ަގއި ކަރަނ ޓ  ދޭނ ޖެހޭނީ އެއ  އަެގއ ަގއޭ.  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ

އެކ     އެހެނ ވީމާ، މިކަމ ަގއި ވެސ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އިޚ ލާޞ ތެރިކަމާ  ހަމަ އެބަ ނިނ މައިލާ.  .ހަދާއެބަ މިޮގތަށ  ަގރާރ 

ރައ ޔިތ ނ ނަށ    !ތަފާތ ކ ރަނ  ނޫޅޭށޭ  ވަކި ބަޔަކަށ   !ބިނ  ދޭ އ ސޫލ ނ  މިކަނ  ކ ރަނ  ނޫޅޭށޭހ ޅ މާލޭ    !ކޮށ ދޭށޭ  މިކަނ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ލަނ .ލަމ ނ  އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަކޮޅ  ނިނ މާކޮށ ދިނ މަށ  އެދި ޮގވާ   ޓަކައި މިކަނ  އިޚ ލާޞ ތެރިކަމާ އެއ ކޮށ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

   މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ައޙ މަދ .  އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  އަޙ މަދ 

ހ ށަހަޅާފައި އޮތ   ޝ ކ ރިއ ޔާ  މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  އަޅ ަގނޑ  ެވސ    ؛ަގރާރ   ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ތޮއ ޑޫ 

ވިސ ނާ ޮގތ ަގއި  ނ ކ ތާތަކެއ ލަ ަގބޫލ ކ ރާ  ރަނަގޅ   އެބަ    ނ   ޤައ މެއ    ހ ރި.  ފާހަަގކ ރައ ވާފައި  ެއއ ވެސ     ، ދ ނިޔޭޭގ 

ދ ރަތީ ވަސީލަތ   ގ   ވިލެޖެއ ެގ  ެއ ރަށެއ ެގ، އެ ސިޓީއެއ ެގ، އެ  ، ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމާއި  ދަނީއިކ ރިއަރަ   ޤައ މެއ ެގ ޮގތ ަގއި

  އެކި  ،އ  އެކި ާގނޫނ ތަ  އެކި ޤައ މ ތަކ ަގއި  ޤައ މ ތަކ ަގއި ރަށ ތައ  ެވސ   ފައި އޮތ  މިނ ވަރެއ ެގ މައ ޗަށ . ދ ނިޔޭެގބިނާވެ

އެހެނ ނަމަވެސ ، ހެދިފައި ހ ރި ާގނޫނ ތަކ ނ       ހ ރި.  ދ ރަތީ ވަސީލަތ ތައ  ެވސ  އެބަގ އެކި    ހ ރި.  ަގާވއިދ ތައ  ވެސ  އެބަ

ހިލޭކ ރާ ކަމެއ   ބ ނެލ މަށ   ޤައ މެއ ެގ  ނޯވޭ.  ޮގތަކަށ   ހ ރިހާ  ބަހަކ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ     އަޅ ަގނޑ    ނ ވ ރެ  ކަނ ކަނ  

ޚިޔާލާތާއި، އެކަމ ނ  ޢިލ މ  ލިބިެގނ     ިވސ ނ މާިއ، ޭއެގ ފިކ ރާއި، ޭއެގ  ެގކަނ ކަމާ މެދ  އޭ   ދެކޭޮގތ ަގއި ދިރާސާކޮށ ލާފައި

  ތ ރާކ ނ ގައި  ބިލ ތަކަށ  ނ ވަތަ ހއ.  ދެކޭޮގތ ަގއި މާލޭެގއަޅ ަގނޑ     ބޭނ ނ ވާނެ.  ތިބި މީހ ނ ެގ ދިރާސާ ވެސ  ައޅ ަގނޑ މެނ 

ބިލެއ އޮ ނ ކ ރެވޭ  ނ ނަ  ކަމެއ  ؛ޙަޤީޤަތ   .ނެއެއ ވަރެއ   ކޮނ މެ  ެއއ ޮގތަށ      ައޅ ަގނޑ މެނ   ޙަޤީޤަތާ  ބޭނ ނ ވިޔަސ  

  މަސައ ކަތ ކ ރަނ ޖެހޭނީ. މި ރަނަގޅ  ޮގތ ތަކެއ  ހެދޭތޯ އަބަދ ވެސ     ޭއެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވާހަކަދައ ކާފަިއ އަޅ ަގނޑ މެނ 

 ތެޔޮ ލީޓަރ  އެ  ދެނ   ތަނ ނ  ބާޖަކަށ  ލައިެގނ  ތެލ ަގއި ދަތ ރ ކޮށ ފައި ދެވެނީ ދޮޅ  ދ ވަހ ނ .  މި.  ެގނ ނަނީ ތަނަށ  ތެޔޮ
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އަދި އެހެނ  ވިސ ނ މަކ ނ     ، އ ސޫލ ނ  ބެލިޔަސ     ވިޔަފާރި  ތ ރާކ ނަށ  ެގނ ޮގއ ސަ މާލެާއ އެއ ވަރަށ  ވިއ ކާނެ ޮގތެއ 

   ވިޔަފާރި އ ސޫލ ނ   ނީވިސ ނާވަޑަިއެގނ  ބައ ލަވާށޭ ކިހިނެއ ތޯ މި ދެކޮޅ ޖައ ސާ  އެހެނ  ވިދާޅ ާވ ބޭފ ޅަކ   ،ޔަސ  ވިސ ނި

ޮގތަ  އެކަެމއ  ނ ކ ރެވޭނެ. މިތަނ ނ   އަދި އެހެނ  ޮގތަކ ނ  ބެލިޔަސ   .ބަލާއިރ    ޮގސ  ހއ. ށ ފ ނަދޫނ  ތެޔޮ އަޅައިލާ 

  ބަހާލައިެގނ    ދ އ ވާފައި ެގނ ޮގސ  ތެޔޮ ެގނ ދަނ ޖެހެނީ. އެހެނެއ  ނޫނ  ރީޖަނ ތަކަކަށ   ަގއި ތެލެއ  ނޭޅެއޭ. ެއއީތ ރާކ ނ 

ހެދިެގނ  ؛އެސ .ޓީ.އޯގެ  ޓޭނ ކ ތަކެއ   ތެޔޮ  އަދި      ރީޖަނ ތަކަކަށ   ވާހަކައަކީ  ެވސ   އެސ .ޓީ.އޯއިނ   ބަހައިލެވ ނީމާ 

ހެޔޮކޮށ ލެވިދާނެ.   އަގ   ަގބޫލ ކ ރަނީ. އެ ިވއ ކާ ރޭޓ   ަގނޑ ައގ ހެޔޮވެދާނެ ކަމަށ  އަޅ    ިވއ ކާ ތެޔޮ  އެފ .އެސ .އެމ ނ  ވެސ 

  އެއ ވަރ ކ ރެވޭނެ ޮގތެއ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ިވސ ނާވިސ ނާ އަޅ ަގނޑަކަށ   އޮތ  ސިސ ޓަމ ނ  އޭތި  މި  އެކަމަކ  މިއަދ 

ޚަރަދ ކޮށ ފައި ކަނ ކަނ  މި ކ ރަނީ ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ    ިމލިއަނ   60މިލިއަނ ،    80  ެއއީ ޚަރަދެއ  ހިނާގތީ.  ނ ވިސ ނ ނ .

ބަނދަރ  ހަލާކ ވީމާ     ރަށެއ ަގއި ބަނދަރެއ  ހަދާފައި ހަމަ އެ ދ ވަހ  އަނެއ ކާ  !ފައިސާިއނ . ރަނަގޅ   ރައ ޔިތ ނ ެގ ޓެކ ސ 

ނދަރ  ހަދާފައި ވިޔަފާރި މިއަދ  އެ ބަ ؟އަހަރ  ފަހ ނ  ޖަހަނ ވީތޯ  10މިލިއަނ  ރ ފިޔާ އަނެއ     80އެ ބަނދަރަށ  އަނެއ ކާ  

ނ ނަާގ. ެއކަމަކ       ަގޑިއިރ  ވަނ ދެނ  ެއއ ެވސ  ެއއ ޗެއ   6އޮޭވ    ތެޔޮ ބާޖ  ެވސ  އެ ބަނދަރ ަގއި އެބަ   އ ސޫލ ނ  ެގނ ދާ

އެ ބާޖ     ބަނދަރަކަށ  ނ ލިބޭ އެއ ވެސ  އެއ ޗެއ .  ނަގައޭ.  ވިޔަފާރިކޮށ ފައި އެ މީހާ އެބަ ފައިދާ  ،ފައިއަޅާއެ މީހާ ތެޔޮ

ބަނދަރ ެގޖައ ސާފަ ހަލާކ   އި  ބޮޅ   ދެވޭ.  އެބަ  ހަލާކ ކޮށ ލާފައި  ވެސ  ؛ފައިކަށި  ހަރ ކޮށ ލާނެވަރ   ބޮޅ   ނ ހ ރެޭއ.    އެ 

ވަނ ޏާ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ،    އެހެނ ވީމާ، ވިޔަފާރި އ ސޫލ ނ  ޚަރަދެއ  ކޮށ ެގނ  ކަެމއ  ކ ރާ ކަމަށ 

 އެބަ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ދިރާސާކ ރަނ   ،ހ ނ ނާނެ ޤައ މ ަގއި ،  . ވިޔަފާރި އ ސޫލާ ނ ލައިކ ރެވޭނީ  ވިޔަފާރި އ ސޫލ ނ  ކަނ ކަނ 

މިއަދ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  ؟ ބިލ ަގއި    ރ ނ ނަކީ ކޮބައިތޯ ކަރަނ ޓ ީގފަ  ،އެހެނ ވީމާ  .އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަަވނީ  އޭޖެހެ

  އަޅ ަގނޑ  .  ކ ނ ފ ނ ޏެއ ެގ  ނ ސ  ޕެކޭޖެއ ަގއޭރ ފިޔާެގ އިނ ޝ އަރެ  24000މިހިރީ    ައޅ ަގނޑ    ،ތަކ ރާރ ކޮށ  މި ދަނ ނަވަނީ

  ެއހެނ ވީމާ، މި ލާރި ވެސ  ވާ   ވެސ .  ލީމަ އާސަނ ދައިނ ނޭ އަޅ ަގނޑ ެގ ބިލ  ކަނޑައިލަނީ މިއަދ ހޮސ ޕިޓަލަށ  ދައ ކާ

ައޅ ަގނޑ މެނ  އެެވސ    ؟ކަނޑާތޯ ނ ަވތަ އާސަނ ދައިނ  ކެނޑީމަ ނިމ ނީތޯ  އެ ކ ނ ފ ނި  .ޮގތެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ނޭނެގ

ޮގތެއ ެގ ަމއ ޗަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ     ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރެވިފަިއ ބޭކާރ  ޚަރަދ ކޮށ  ފައިސާ ނ ވާނެ  ،ދިރާސާއެއ  ކޮށ ފައި   އެބަޖެހޭ

އެ ތެޔޮ ލީޓަރ  ެގނ ޮގސ  ތ ރާކ ނަށ  ވިއ ކާނެ ޮގތެއ  ވިސ ނާބަލަ   ކިހިނެއ   ދެނ   އެއ ތަނެއ ަގއި ތިބެ ދިރާސާކޮށ ލަނ .

  ، ވިޔަފާރިކ ރެޭވނެ މާޙައ ލެއ  އ ފައ ދާފައި  ހައ ސ  މީހ ނ ނަށ  ރަނަގޅަށ ެގސ ޓ   އަޅ ަގނޑަކަށ  ނ ވިސ ނޭ. ؟ޮގތެއ   ހިލޭ ދޭނެ

ދައ ކާކަށެއ    ހައ ސ  ިވޔަފާރި މީހާ ކަރަނ ޓ  ބިލ އެ ެގސ ޓ   ހައ ސ  ފ ލ ކ ރީމަ ެގސ ޓ     ރަނަގޅަށ  ެގސ ޓ ނ  ެގނެއ ސަ

މީހަކ  ކަރަނ ޓ  ބިލެއ  ވެސ  އަދި ސ ޓާފ ނ ެގ    ފައިދާ ލިބޭެގ  ަގއި ިވޔަފާރީވިޔަފާރިކ ރާ ތަނ ތަނެއ   ނ ވާނެ.ޖެހިލ މެއ 

  ފައިދާއެއ    ެވެގނ ، ކ ނ ފ ނ ޏަށ   ނ ވާނެ. ފައިދާއެއ ެވެގނ  ވިޔަފާރިކ ރާ މީހާއަށ  ފައިދާއެއ    ބޯނަސ  ވެސ  ދޭކަށ  ޖެހިލ މެއ  
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ނާޔަތެއ   އިކ ރާ މ ވައ ޒަފ  މީހާއަށ  ބޯނަހެއ  ލިބިެގނ ،  މަސައ ކަތ     ދައ ކައިެގނ ، އެ ކ ނ ފ ނީަގއި ވެެގނ ، ދައ ލަތަށ  ޓެކ ސ 

މިކަނ  ވާނީ. ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ     މަޝ ވަރާކޮށ ެގނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،ހ ރިހާ ފަރާތަކ ނ     އެކަނ  ކ ރެވޭނީ.  ލިބިެގނ 

    ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 މެދ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ . މާފަނ ނ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .ޝ ކ ރިއ ޔާ  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ  މެދ  ދާއިރާެގ  މާފަނ ނ 

ަގރާރަށ      ހ ށަހަޅާފައިވާތޮއ ޑޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޝިޔާނ  މި    ރަީއސ .  ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރިޝ ކ 

ތާއީދ ކ ރަނ . މީގައި  ،ބަލަިއަގނެ  ަގރާރ   މި  އަޅ ަގނޑ   ރިޢާޔަތ ކޮށ ،      ކޮމިޓީނ   މައ ސަލަތަކަށ   ހ ރި  ފާހަަގކޮށ ފައި 

އަޅ ަގނޑަށ   ،ދިރާސާކޮށ  ބޮޑ     ،ފާހަަގކ ރެވޭ   މިއިނ   ެގނެވިދާނެހަވަރަށ   ރާއ ޖޭެގ  ކަަމށ .    އ ލެއ   ކ ރީެގ  މިއީ 

ބީދައިނ ކ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ވާހަކަދެއ ކި  މަޖިލީހ ަގއި  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ނެތޭ،    މިހާރ   ރަށ ރަށ ގައި  ،ރީެގ  ކަމެއ   އެއ ވެސ  

އަޅ ަގނޑ  އިއ ޔެ ވެސ     ވާހަކަެއއ  މިހާރ  ނ ދެއ ކޭނެ.  މި  ،ތިޞާދެއ  ނެތޭރޭ ނ ވަތަ ރަށ ރަށ ަގިއ އިޤ ީގރަށ ރަށ  ފަ

  ތޮޅ ނ  ވެސ  އެބަ ފަިއސާ އަ  މިނ ވަރަށ  ހަމައެކަނި ވ. އެއ   ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓާ ވެރިކަމ ަގއި    ގެ ރަީއސ  މައ މޫނ    ،ދެނ ނެވިނ 

އަތޮޅަށ  ދިޔައިރ     އަޅ ަގނޑ  ވ.  ފަހ ނ   ދާދި  އަތޮޅ ަގއި ވެސ .  އޮތ  ވ.  ބަތިޞާދެއ  އެއެވަރ ެގ އިޤ    މިހާރ  އ ފައ ދާ.

ތިނަދޫެގ  ވ. ތިނަދޫގައި،  އެ  އާބާދީއަށ   އަތޮޅ   ިގ  ވ ރެ  ރޫމ ތައ   ެގސ ޓ   ހ ރި  ބޮލަކަށ   .  ވ ރެ  އާބާދީއަށ    ނަ ރަށ ެގ 

ހ ރޭ.   އެނދ  އެބަ  ހ ރޭ ބޮލަކަށ . އެހެނ ވީމާ، ހައެއ ކަ  ހަތަރ  އެނދ  އެބައެނދ  އ ޅެނީ ތިނ   ހ ރީ.  ހަތަރ  ކޮޓަރިތިނ 

ިއ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ  ފާސ ކ ރާއިރ ަގ ؟ދަނީ    ކޮނ ތާކަށ ތޯ   ޖެނެރޭޓ ވާ ފައިސާ  އެހެނ ވީމާ، އެ ހ ރިހާ ތާކ ނ 

މިސާލަކަށ       މިފަހަރ   ،ބިލިއަނ   24ޖީ.ޑީ.ޕީެގ ނިސ ބަތ ނ  ދައ ލަތަށ  ލިބޭނެ ކަމަށ  ލަފާކ ރާ    ފާސ ކ ރަނީ ދައ ލަތ ެގ

އޮތީ   ކަމަށ   ކޮނ ތާކ ނ ތޯ  ބިލިއަނ   24ެއ    ،އެކަމަކ  ސ ވާލަކީ  ބިލިއަނ .  24ލިބޭނެ  އަޅ ަގނޑ މެނ    ؟ނެރެނީ  މިއީ 

  މ ޅި ނެޝަނަލ   ؛މާފ ށި އައިލެނ ޑ  ޖީ.ޑީ.ޕީ  ބިލިއަނ  ލިބޭއިރ ަގއި  24އެ    ޭގނެ.ނއެމަ  ސާފ ކ ރަނ ޖެހޭ. އެ ސާފ ކ ރެވ ނީ

  ރަށ ރަށެއ ަގއިތޯ އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަނ  ހ ރީ   އި ކޮނ ރަށ ރަށ ަގ ؛ރަށ ތަކަށ  ބަލާފައި އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަނ   ޖީ.ޑީ.ޕީއެއ  ނޫނ .

  މި  ރައީޝ  ނަޝީދ ެގ ސިޔާސަތ ނ   ެގމިއީ އެމ .ޑީ.ޕީ ހައ ސ  ިގނަ.  މާފ ށީެގ ެގސ ޓ   ރެވ   ބަލާއިރ ަގއި މާފ ށި އާބާދީއަށ 

 ބ ރ އ ސަމ ނ  ދ ވާނީކީ ނޫނ .  އިފައިސާތައ  ތަޅަ ތިޞާދ ެގ ވާހަކަ މި ދައ ކަނީ. ދެނ  މިރާއ ޖެއަށ  އ ފެދިފައި އޮތ  އިޤ  

ައއިލެނ ޑ     ތަނަށ   މިނިސ ޓަރ  މިއަހަރ ެގ ބަޖެޓ  ފޮނ ވާއިރ  ފިނޭނ ސ     މި  !މާފ ކ ރައ ވާތި    ؛މި އަހަރ ،  އަނ ނަ އަހަރ   މި

އެބަ  ެގމާފ ށީ  ،ޖީ.ޑީ.ޕީ އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަނ   ކިހާވަރެއ ެގ  ކިހާވަރެއ ެގ    ވ.  ހ ރިތޯ،  ރައ ޔިތ ނ   ތިނަދޫަގއި  އަތޮޅ  
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  ހ ރިތޯ، ފ ވައ މ ލަކ ަގއި ކިހާވަރެއ ެގ  ކިހާވަރެއ ެގ އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަނ  އެބަ  ތިނަދޫގައި  ހ ރިތޯ، ގދ.  އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަނ  އެބަ

ރާއ ޖޭގައި ؛ފެއ ދ ނ ތެރިކަމެއ  އ  މިސާލަކަށ   މިޮގތަށ   އަދި  ފަތ ރ ވެރިނ    ަވކިވަކިނ   ރަށ ރަށާއި  މަސ ވެރިކަމ ެގ   އ ޅޭ 

 ކަރަނ ޓ  މީޓަރ   .ކަރަނ ޓ  މީޓަރ  ރަނަގޅ ކ ރެވޭނީ  ،މިނ ވަރަކީ ކޮބައިކަނ  ބަލާފައި    އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަނ  ހ ރި  ރަށ ރަށ ގައި

ިއނ ތިހާއަށ  ކަރަނ ޓ  އ ފައ ދާ.    ކަރަނ ޓ .  އެބަ އ ފައ ދާ އިނ ތިހާއަށ އި  މާފ ށީގަ   ތެރި ރައީސ .އިއ ޒަތ   ނެރަނަގޅ ކ ރެވޭ

ެގނ ޮގސ     ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށ  މިހާރ   އިނ ތިހާއަށ  ފައިދާވޭ. ކިހިނެއ ތޯ އެހެނ ނޫނ ނަމަ    ފެނަކަ ކ ނ ފ ނ ޏަށ   ފައިދާވޭ.

ވައ ދައިެގނ  ބޮޑ  ދައ ލަތެއ  އ ފައ ދަިއެގނ  މި   ޭއެގތެރެއިނ  ހ ރިހާ މީހ ނ   ،ރ ކޮށ ެގނ ސޯހި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޑިމޮކ ރަސީ  

 ޮގސ   ތިޞާދ ެގ ތެރެިއނ  ލިބޭ އާމ ދަނީތައ ދިވެހިރާއ ޖޭަގިއ އ ފެއ ދި އިޤ     މިއީ ރައީސ  ނަޝީދ  ވެރިކަމ ަގއި ؟އ ޅެނީ

 ކަށ  ެވއ ޖެ މިހާރ . އިލަޓެފެނަކަ ކާ  ،ކޯޕަރޭޝަނ     ައޅައި ފެނަކައެކި ނަނ ނަމ ަގއި   ؛އިނ ޖީނ ެގތަކޭ ކިޔާފައި ނަނ ނަމ ގައި

ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ     ،ީމަގއި ޙަސަނ  ޝިޔާނ  ހ ށަހަޅާފައި މި އޮތީ    ލެއ .އިޓެެއއީ ކާ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ކަރަނ ޓ ނ  ެއ   ؟ ކީއ ތޯ ކ ރަނީބިލ ނ   ކަރަނ ޓ   ެއއ  ހަމަޔަކ ނ  ހަދާށޭ.  މާލޭ ސަރަޙައ ދ ަގއި ޮއނ ނަ ކަރަނ ޓާ  ވެސ 

ިވއ ކައިެގނ  އަދި  ކަރަނ ޓ   ރައީސ .  މީހ ނ  ފައިސާ އެބަ އ ފައ ދައޭ އިއ ޒަތ ތެރި   ނ ވަތަ  6%ދީެގނ  ެގސ ޓ  ކޮޓަރި 

ރަށ    12% ޓީ.ޖީ.އެސ .ޓީ   ޓީ.ޖީ.ެއސ .ޓީރަށ އެ  ދައ ކައޭ  އެބަ  ރަޖިސ ޓަ  ؛  ނ     12އޮތ  %   ރީކޮށ ފައިފަތ ރ ވެރިކަމަށ  

އ ފައ ދާ    މަހަކ  އެބަ ިއޭވ ބިލިއަނ ނ  ބިލިއަނ ނ  ޖީ.އެސ .ޓީ ލިބޭ ވާހަކަ. މިީއ ރައ ޔިތ ނ   .ޓީ އެބަ ދައ ކާ. ކޮނ މެޖީ.އެސ 

 ރ ނ  އެ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ސަރ ކާ  ޚަރަދ ކ ރާނީ ބަޖެޓ ނ .     . ސަރ ކާރ ނ އެއ ފައ ދާނެ ފައިސާޖީ.އެސ .ޓީއޭ. ސަރ ކާރަކ ނ  ނޫ

ކަނ ތައ ތަކަށ    އެހެނިހެނ   މަތ ތައ  ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށ . އެކަމަކ  ސަރ ކާރ ނ  ޚަރަދ ކ ރާިއރ ޚިދ   އަސާސީ  ޚަރަދ  މި ކ ރަނީ

ރައީސ    ދެވޭނެ މިހާރ .ހަމަޔަކ ނ  ކަރަނ ޓ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެއ  އަޅައިލާނީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާއި  ތަޅަ

ބައެއ  ރަށ ރަށ ެގއި   ހަކަތަ ވެސ  ނ ދޭނ ވެެގނ  އެ  ؛އިޢާދަކ ރަނިިވ ހަކަތަ ދައ ކަވާ ވާހަކަެއއ  އެއީ.    ނަޝީދ  އަބަދ ވެސ 

  ތިމަނ ނާމެނ ނަށ    ،މި ބ ނަނީ  ރަސ ދޫނ   ،އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ފަހ ނ  ރަސ ދޫއަށ  ދިޔައިރ ަގއި   ފެނަކަ އެބަ ހިފަހައ ޓާ.

ނެތޭ.   ސޯލާ ހ އ ދައެއ   ގ ޅ މ ެގ  ގ   ގ ރިޑަށ   ހ އ ދަެއއ .  ނ ދެއޭ  މީހ ނ ނަށ ސ ޓެލ ކޯއެއ   އެ  މީހ ނ    ،ޅައިފިއ ޔާ    އެ 

ވިޔަފާރިކ ރަނ  ވެސ  ބޭނ ނ ވޭ. އެހެނ ވީމާ،    ތެލ ެގ  އެބަ.  ވޭތެޔޮ ިވއ ކަނ  ވެސ  ބޭނ ނ   ؛ބޭނ ނ ވާވަރަށ  ެއއ ކަލަ ކަރަނ ޓ 

  ތައާ ވެސ . އިޢާދަކ ރަނިވި ހަކަ  އ ޅޭ  ކޮނ ފ ލިކ ޓެއ  އެބަ  ކޮނ ެމވެސ  ވަރަކަށ   އޮތ   މިއާ ެވސ  އެބަ  އިތެލ ެގ ިވޔަފާރިއާ އެ  

އޮތީ މި  ހ ށަހަޅާފައި  މީަގއި  ދެނ   ،އެހެނ ވީމާ،  ކަރަނ ޓ .  ވާހަކަދައ ކާކަށ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  މިީއ .  ނ ޖެހޭއަޅ ަގނޑ މެނ  

ބޭނ ނ ވާ      ކޮނ މެ ރަށެއ ަގއި ވެސ  އެ ރަށަކަށ    ލާމަރ ކަޒ ކޮށ  ހިނަގމ ނ  ައއި ރަށެއ .    އަބަދ ވެސ  ކ ރީ ޒަމާނ އ ސ ރެ 

ސ ޓޯ ެގނ ޮގސ   ނެތޭތެޔޮ  ހެދެނ ޖެހޭނެ.  ހ ނ ނާނެ.  ޮގތ ތައ   އެކަނި    ،ނެތޭ  ، ރކ ރެޭވނެ  ފ ނަދޫަގއި  ކިޔަިއެގނ   ނެތޭ 

 މިއީ ތަހ ޒީބ  ޒަމާނެއ ަގއި މި ތިބީ. މާލެ ކ ރިމަތީަގއި ތި   ނ ޖެހޭ.އ ޅޭކަށ     ެއއ  ބަހައ ޓަިއެގނ ތާނގީ ތެޔޮ  ،ބަހައ ޓަިއެގނ 
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  ރާއ ޖޭެގ އެތަނ މިތަނަށ  ދ އ ވައިެގނ  އެ   ނ  ނަގައިެގނ  މ ޅިތާނީގޔޮެއއ  ބަހައ ޓަިއެގނ  އެ ތެތާނީގފ ނަދޫަގއި ތެޔޮ  ތ އޮ

ކިޔާކަށ ނ ޖެހޭ ބޮޑޭ  ރައީސ .  ޚަރަދ   ފެނަކަިއގެ   އެއ    ިއއ ޒަތ ތެރި  ފޯރ ކޮށ ދޭނ ވީ.  ކަރަނ ޓ   ކޮރަޕ ޝަނ     ހަމަޔަކ ނ  

 .އިނ ޖީނެއ ެގ ބޯލ ޓާއި ނަޓަކާ އެއ ވަރަށ  ަވޒީފާ އ ފައ ދާފަ  ހ އ ޓޭ ފެނަކައިަގއި ހ ރި ކޮނ މެ  މިހާރ  އެބަނައ ތާލައި،  

ދޭނ ވީނޫނ ތޯ  އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަމެއ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ބަދަލ ަގއި  އޭެގ  ވަޒީފާ.  ދިޔަ  .ނެތ   ވަޒީފާއަށ   ފަރާތ ތަކަށ     އެ 

ނޫނ ތޯ. އެ މީހ ނ  ކ ރާނެ    ޖެޓ ސ ކީއެއ  ަގނެދޭނ ވީ  ދޭނ ވީނޫނ ތޯ ކޮނ މެވެސ  ވޯޓަރ ސ ޕޯރޓ ސ  ސެނ ޓަރެއ  ހިނ ަގނ .

އެކަމަކ     ވަޒީފާ ދީފަ.  އޮތ  މި ޤައ މ ަގއި. ޮގނ ޮގސ  ކ ދިނ   ބައިވަރ  މަސައ ކަތ  އެބަ  މަސައ ކަތ  ހޯދައިދޭނ ވީ ނޫނ ތޯ.

ނ ހެދޭ. އެއީ ކ ދިނ  ވެސ  އަބަދ  ވަޒީފާަގިއ    ތިބެނީ ިގނައިނ  ކޮފީޝޮޕ  ތަނ ތާ ތިބެނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މިޮގތަށ 

އެ    ވެސ  އ ފެއ ދ ނ ތެރި، ޤައ މަށ  ފައިދާހ ރި މަސައ ކަތެއ  ކ ރެވޭ ކ ދިނ ެގ ޮގތ ގައި  ނ ޖެހޭ. އެ މީހ ނ ނަކީއ ބާކަށ ބައިތި

ސިޔާސީ    ،ދޭނ ވީ. އަޅ ވެތިކ ރާނީކީ ނޫނ  ފ ރ ޞަތ   ދީެގނ  އަމިއ ލަ ފައިމައ ޗަށ  ތެދ ެވވޭތޯ އެ ީމހ ނ ނަށ ކ ދިނ ނަށ  ލޯނ 

އިލެކ ޓ ރިކ      ހ ށަހަޅާފައި އޮތީ ސ ޓޭޓ    ލަނީ. އެހެނ ވީމާ،ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މި ނިނ މާ  ދެއ  ހާސިލ ކ ރާކަށ ގ ސަމަ

ޚިދ މަތ  ކަރަނ ޓ ެގ  ލިމިޓެޑ ނ   ކޯޕަރޭޝަނ   ފެނަކަ  މާލޭ   ކޮމ ޕެނީެގ  ގ ރޭޓަރ  ރަށ ރަށާއި،  ފޯރ ކޮށ ދެމ ނ ެގނ ދާ 

ކ ރެވޭނެ    ލަނ . މިއީެގނ ގ ޅޭ ތަފާތ ކ ރ ނ  ނައ ތާ  ކ ގައިކ ރ ނ ތަބޭނ ޑ  އި،  ބިލ ކ ރަމ ެގނ ދާ ރޭޓާ  ސަރަޙައ ދ ެގ ވިޔަފާރިތަކަށ 

އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަމ ެގ   ؛ަވކިަވކިނ  ައއިލެނ ޑ  ޖީ.ޑީ.ޕީ    ބަޖެޓ  ހ ށަހަޅާިއރ ގައި  ،ކަމެއ . އެހެނ ވީމާ، ބަޖެޓ  ފޮނ ވާއިރ ަގއި 

ނޭގނީ.  އެ    ތަނަށ . އޭރަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޑޮލަރ ނ  ޖަހާފައި ފޮނ ވައިދޭނ ވީ މި  އިރަށ ރަށ ަގ    ނިސ ބަތަކީ ކޮބައިކަނ  

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

   ބިލެތ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޙަލީމ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ބަރ  އަޙ މަދ  ޙަލީމ ބިލެތ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ 

ރައީސ . އިއ ޒަތ ތެރި  މެނ ބަރ  ؛ަގރާރ   އޮތ މި  ހ ށަހެޅިފައި    މިއަދ   ޝ ކ ރިއ ޔާ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާިއރާެގ   ތޮއ ޑޫ 

  ެއއ ހަމައެއ ަގއި އެއ  އ ސޫލަކ ނ   ވިޔަފާރިތައ   އަތޮޅ ތެރޭެގ ރަށ ރަށާއި މާލޭެގ  ކަރަނ ޓ  ؛މި އޮތ  ަގރާރ    ހ ށަހަޅ އ ވާފައި

  ، އެހެނ ނަމަވެސ    ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ައޅ ަގނޑ  ވެސ  ކަނ ބޮޑ ވާ ަގރާރެއ .  ަގރާރަކީ  ހ ށަހެޅިފައި ޮއތ   ށ ކ ރ މަބޭނ ޑ 

ނަރޭޓަރ  ޑީސަލ ނ  ޖަ  ،ޮގތ ަގއި ފ ރަތަމަ ޙަޤީޤަތަކީ   ހ ރި. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ  މީަގއި ވަރަށ  ބޮޑ  ޙަޤީޤަތ ތަކެއ  އެބަ

ވެސ  ނޫނ . ދ ނިޔޭެގ    އ ޅޭ ޮގތެއ  މިހާރ  މި ދ ނިޔޭަގިއ މިކަނ  ކޮށ    ެއއީކީ  ައގ ހެވެއ  ނ ކ ރެވޭނެ.    ހިނ ގައިެގނ  ކަރަނ ޓެއ  

ޤައ މ ތަކ ަގއި ބޮޑެތި  ހ ރި  ކ ދި  ، ތަރައ ޤީވެފަިއ  ނޫނ .   އަދި  އ ސޫލަކ ނ   މި  ކ ރަނީކީ  މިކަނ   ވެސ   ޤައ މ ތަކ ަގއި 
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މިކަނ  ކ ރެވޭނެ     މިއީކީ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ކަރަނ ޓ  ދޭ ޤައ މ ތައ  މިހާރ  ވަރަށ  މަދ ވާނެ.  ޖަނަރޭޓަރ  ހިނ ގައިެގނ 

  ނ .ވިސ ނ ނ  ެގނ ގ ޅ   ވަރަށ  ބޮޑަށ  މި   ސަރ ކާރ ގައި  އެމ .ޑީ.ޕީެގ  ވަނަ އަހަރ  އ ފެދ ނ  ފ ރަތަމަ  2008ޮގތެއ  ނޫނ .  

ނޫނީ ރަށ  ރައ ޔިތ ނ  ހިނ ަގމ ނ  އަިއ  ،  ތ ަގއި ހ ރިެގ އައިނ ޖީނ ެގތައ  އާނ މ  ރައ ޔިތ ނ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ވިސ ނ މެއ  

އޭރ ަގއި އިނ ޖީނ ެގތައ     ،ހަތ  މަސ ދ ވަހަށ  މ ޅި ރަށ ނ  ކަރަނ ޓ  ގޮއ ސަ އޮނ ނަނީ  ،އިނ ޖީނ ެގތައ  ހަ މަސ ދ ވަހަށ 

މާލެ   އެއ ޗެއ  ހަލާކ ވީމާ  ނ ލާ އިނ ޖީނ ެގެއއ . ޖެނެރޭޓަރ އި ހިނ ިގއިރ ަގއި. އެއީ އޭރ ަގއި ދެތިނ  މީހަކ  ވެެގނ  ހިނ ގަ 

ދޭސ ކޮށ ެގނ  އިނ ތިޚާބަކާ ދިމާކޮށ ، އެ ަވޒީރަކ  ދެއ ާވ  މާލޭެގ ކޮނ މެވެސ  ވަޒީރެއ ެގ އަރިހ ަގިއ އާ؛ އައިސ  ކޮނ ެމވެސ 

އ ޅ ނީ.   ހިނ ާގލައިެގނ   އިނ ޖީނ   ލައ ވަިއެގނ   އެއ ޗެއ   އެހެނ   ކޮނ މެެވސ   ދެއ ވާ  ވަޒީރަކ   އެ  ނޫނީ  ޑައިނަމޯެއއ ، 

ތަކަކީ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  އަސާސީ ޚިދ މަތ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ  ަގބޫލ ކ ރީ  ރ ގައިކާއެހެނ ނަމަވެސ ، އެމ .ޑީ.ޕީެގ ފ ރަތަމަ ސަރ 

ކ ނ ފ ނިތައ  އ ފައ ދަިއ،    އަޅ ަގނޑ މެނ  ޔ ޓިލިޓީ  ،ތ ނ ނަށ  ވެސ  ލިބެނ ޖެހޭނެ ހައ ެގއ  ކަމަށ . އެޮގތ ނ ރައ ޔި  ހ ރިހާ

އޭރ ަގއި    ،ބައެއ  އިނ ޖީނ ެގތައ   ،ލޮލ ނ  ދެކ ނިނ    ދިޔައީ. ައޅ ަގނޑ އެ ކ ނ ފ ނިތަކަށ  ހ ރިހާ އިނ ޖީނ ެގތައ  ނަަގމ ނ 

ަވގ ތ  އިދިކޮޅ  ޕާޓީއެއ  ނޫނ . އަޅ ަގނޑ ެމނ ނާ ވަރަށ  ާގތ  ޕާޓީެއއ    މި؛ ަގނޑ މެނ ެގ އިދިކޮޅ  ޕާޓީ، ޑީ.އާރ .ޕީއަޅ 

ވަގ ތ . މައ މޫނ ެގ   މި  ރައީސ   އޭރ ަގއި،  ޕާޓީ  އެ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  އިނ ނެވި.  އެބަ  ވެސ   ލީޑަރ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

ރަށ ރަށ ެގ އިނ ޖީނ ެގ ދޮރ މަތީަގިއ އޮށޯވެ ޮއތ  އިނ ޖީނ ެގ ނ ދޭނ ެވެގނ .    ޑީ.އާރ .ޕީެގ ބަެއއ  މެނ ބަރ ނ   ،ދ ވަސ ވަރ  

ދާނީ. ޖަނަރޭޓަރ  ވަނ ނަމ ނ   ެއއ  އ ޅ ނީ ތިނ  މީހަކ . ެއ ތިނ  މީހެއ ެގ ޖީބަށ  އިނ ޖީނ ެގއިނ  ލިބޭ ލާރިއިނ ޖީނ ެގ ހިނ ަގއި

ކ ރިމަތިލަ  ހަލާކ ވީމާ މެނ ބަރެއ ެގ ކައިރިއަށ   މާލޭެގ ކޮނ މެވެސ  ވިޔަފާރިވެރިއެއ ، ނޫނީ  ދ ވަސ ވަރ  އ ޅޭ  އިެގނ  އެ 

އ ޅ ނ  ދ ވަސ ވަރެއ  އެއީ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ  މ ޅި ޒަމާނ  އި  އިނ ޖީނ ެގ ހަދަިއެގނ  ހިނ ަގ  އައިސ ެގނ 

ަގއި ނިނ މީ. އޭރ ަގއި  ، ނަބަދަލ ކޮށ ލީ. އަޅ ަގނޑ މެނ  މ ޅި ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށެއ ެގ ިއނ ޖީނ ެގތައ  އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ 

ހަވާލ ކ ރީ. އެ ހިސާބ ނ    ނ ދޭނ  ހ ރި އިނ ޖީނ ެގތައ  ެވސ  ފަހ ނ  އައިސ  އާދޭސ ކޮށ ެގނ  ވެސ  ޔ ޓިލިޓީ ކ ނ ފ ނިތަކާ

ޙަޤީޤަތ ގައި ޙަޤީޤަތަކީ.    އ ކަރަނ ޓެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އެއީ  ފެށ ނީ.  ދެވެނ   ރާއ ޖޭަގއި  މި  ޮގތެއ ަގއި  ދާއިމީ 

ޖަނަރޭޓަރ އެހެނ ނަމަވެސ  ޮއތ ،  ވިސ ނިފައި  ސަރ ކާރަށ   އެމ .ޑީ.ޕީެގ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   ވެސ   އޭރ   ޑީސެލ ނ    ނ ،، 

ޖެހޭކަނ . އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެނ  ފެށިނ  ވަރަށ   ައގ  ނަަގނ   އަޅައިެގނ  ިމކަނ  ކ ރެވޭނެ ޮގތެއ  ނެތ ކަނ . ބޮޑ ތެޔޮ

އޭެގތެރޭގައި މަސައ ކަތ ތަކެއ .  ބޮ  ިގނަ  ފަނ ކާ ާގފަރ ެގ  ފެށިނ .  މަސައ ކަތ   ޓަރބައިނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ފަޅ ަގިއ  ޑ  

ެގ ވާހަކައަކީ ވެސ   ކިހާވަރަކަށ ތޯ އ ފެއ ދޭނީ. ސޯލާ  ކަރަނ ޓ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެ ދިރާސާތައ  ކޮށ ެގނ   އަނބ ރަިއެގނ 

،  ނ ފ ކ ރިނ . މިއަދ  މި ސަރ ކާރ ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ތަޢާރަ  އޭރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދައ ކަމ ނ  އައި ވާހަކައެއ . ސޯލާ

ކިލޯ ނެޭގވަރ ެގ    400ކިލޯ،    370ދަނީ އެކަނ  ކ ރަމ ނ . މިހާރ     އެމ .ޑީ.ޕީެގ ދެވަނަ ސަރ ކާރ ަގއި ެވސ  މިއަދ  މި
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އެބަ ެގނ ގ ޅެވޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މާލެއާ ެއއ ވަރަށ    ނ އި ބައެއ  ރަށ ރަށ  މިހާރ  ސޯލާ 

ަގބޫލ ކ ރަނ އަދި   ޙަޤީޤަތ   ނ ވާނެ.  ފަސޭހައެއ   އެހާ  ކ ރ މަކަށ   މިކަނ   ހ ރި ރަށ ރަށ ަގއި  އެބަ  މާލޭަގއި  ޖެހޭނެ. 

ދީެގނ . އެ   އ ނދަޫގތަކެއ . މާލޭެގ ބިމ ެގ ކ އ ޔަކީ ވަރަށ  ބޮޑ  ކ އ ޔެއ . ފިހާރަތައ  މި ހިނ ަގނީ ވަރަށ  ބޮޑ  ކ އ ޔެއ 

ރަށެއ ެގ    ދާނެ. އެކަމަކ  ރަށ ރަށ ަގއި ބިމ ެގ ކ އ ޔަށ  ބަލާއިރ ަގއި، އަގ ބޮޑ ެވެގނ ވިޔަސ  ހިނ ގ މ ަގއި ކޮނ ެމޮގތެއ  ހިނ ާގ

ކަރަނ ޓ ނ  އެ ބޮޑ ވާ ތަނ ކޮޅ ،  ޖެހޭ ކ ލި އެތައ  ގ ނަައކ ނ  ކ ޑަވާނެ. ެއހެނ ވީމާ، އެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ   ފިހާރައަކަށ  ދައ ކަނ 

މި ހ ނ ނަނީ   ފައިމާލޭެގ އެހެނ ނަމަވެސ ، ގ ދަނެއ ެގ ައގ  ވެސ  އަރާކ ލި ކ ޑަވާ ތަނ ނ  ވެސ  އެޖެސ ޓ  އެބަ ކ ރެވޭ. 

ކަނ ބޮޑ ވޭ އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  ލައ ކަިއނ .  ދެ  ލައ ކައިނ ،  ވެސ    .އެއ   އަޅ ަގނޑ ެގ    މިއަދ  ވެސ   ، މިއަދ  

ލާ ހިސާބ ަގއި އެ އޮތީ. އިައއ ޔަށާ ދިމާވެފައި އޮތ  ޙަޤީޤަތެއ . މިއަދ  ެވސ  ކަރަނ ޓ  ކަނޑަފީއަށާއި  ދާއިރާެގ ބިލެތ ދޫ

ފިނޭނ ސ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދޭނ ވާ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ކައ ނ ސިލަކަށ  އެ ލާރިެއއ  ނ ދެއ ކޭ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

މ ސާރަ ވެސ  ދެވޭކަށެއ  ނެތ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  މި ވަގ ތ  ފެނަކަިއެގ ބިލ    . އެއީގ ރާނ ޓ  ވެސ  ނ ދެވި އެ ޮއތީ

ޖެހިފައި މި އޮތީ. އެ އެގ ރީމަނ ޓ    އެކީަގއި އަޅ ަގނޑ ެމނ  އެގ ރީމަނ ޓެއ  ހަދަނ ޔާނ  ނޫނިއ ޔާ. މިހާރ  ފެނަކަދައ ކަިއެގ

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،    ފިނޭނ ސަށ  ފޮނ ވީމަ، އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މ ސާރަ ޖަމާކ ރެވެނ  ވެސ  އޮތީ. އެހެނ ވީމާ  ހަދާފައި

އާއި މިކަހަލަ އާނ މ  މަގ ބައ ތި   ،މިސ ކިތ ތަކާއި؛  ކައ ނ ސިލ ތަކ ނ  ހިނ ާގ ތަނ ތަނ ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތަކެއ  އެބަ ހ ރި. މީގައި

  ތަކ ނ  ދޭ ތަނ ތަނ ަގއި ކަރަނ ޓ  ބިލ  ކ ޑަކ ރެވެނ  ެއބަ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މ ޅި ވިޔަފާރި  ޚިދ މަތ ތައ 

ލެވޭކަށ   އިމިސާލަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ކަރަނ ޓ  ކަނޑަ؛ ނ ކަވ ރެ ކައ ނ ސިލ ތަކ ނ  ހިނ ާގ އެކަހަލަ ކަނ    ކ ޑަކ ރ މަށ 

ނ ދެއ ކި ބިލ   މަގ ބައ ތިއަކ ނ ނެއ .  ޔަކަނޯނ ނާނެ  ބައ ތިތައ ސ   ހ ރި  ޖަހާފައި  މަގ މަތީަގއި  ރަށެއ   ؛އަޅ ަގނޑ   މ ޅި 

މިއަދ    އަދި  ނ ލެވޭނެ.  ކަނޑައެއ   މިސ ކިތ ތަކެއ   ައޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށެއ   ނ ކ ރެވޭނެ.  ދަނީ  އަނދިރިއެއ   މި 

ޕޭކ ރެވޭވަރަށ ،   ކ ަގއިމިސ ކިތ ތަ ބިލ   ވެސ   އެހެނ ވީމާ، ސަރ ކާރ ނ   ހަރ ކ ރަމ ނ .  ވެސ   ެއއަރކޮނ ޑިޝަނ   ެވސ  

 ،ކައިނ  ވެސ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ކައ ނ ސިލ ތައ  ހިނ ޭގނެ ކަހަލަ ޮގތަކަށ ފެނަ  ،ސަރ ކާރަށ  ވެސ  އެކަނ  ކ ރެވޭވަރަށ  

ކަނޑަ އެޖަސ ޓ ކ ރަނ   ނ ލާއިކަރަނ ޓ   ބިލ ތައ   ޮގތަކަށ   ަގބޫލ ކ ރަނ .    ޖެހޭހިނ ޭގނެ  އަޅ ަގނޑ   ހ ރިހާ މ ކަމަށ   ޅި 

ބަދަލ ަގއިރިވިޔަފާ އެއ ަވރ ކ ރ މ ެގ  މާލެއެކޭ  ހިނ ޭގނެ   ، ތަކ ނ   ކ ޑަކޮށ ދިނ މަކީ ކައ ނ ސިލ ތައ   ބިލ   ކަރަނ ޓ   ވަރަށ  

ދާ ބ ނަނ ޏާ އަނދިރިއަށ   އަނެއ ހެނ   ތިބީ އަޅ ަގނޑ މެނ   މި  އާދޭހެއ . މިއަދ  ެވސ   ބޮޑ   ވަރަށ     އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

ލި ފީއަ ،ޖެހޭ ހިސާބ ގައިހިސާބ ަގއި. ކައ ނ ސިލ ނ  ދޭ ޚިދ މަތ ތައ  ނ ދެވޭ ހިސާބ ަގިއ. ކައ ނ ސިލ  އިދާރާ ބަނ ދ ކ ރަނ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ   .ވެސ ، ބިލެތ ދޫ ވެސ . މިލިައނެއ ހާ ރ ފިޔާ އަޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ  ވެސ  ފެނަކައަށ  ދައ ކަނ  އެބަ އޮތ 

ތަކ ަގއި ލާރިއެއ  ނެތ . މިއަދ  ވެސ ، ިއއ ޔެ ވެސ ، އޭެގ ކ ރީ ދ ވަހ  ވެސ  ައޅ ަގނޑ  މި ދަނީ ފިނޭނ ސާ  ކައ ނ ސިލ 
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ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ، މިއީ ކަނ ބޮޑ ވާ މައ ސަލަތަކެއ . ކަރަނ ޓ  އެބަ ކ ޑަކ ރެވެނ ދައ ކަމ ނ .    އެކީަގއި އެ ވާހަކަ

އޮ ކ ރިއަށ   ޮގތ ަގއި  މިއަށ ވ ރެ ރަނަގޅ  ވިސ ނ މަކާ ަގބޫލ ކ ރާ  ތަނ ަގއި  ޮގތެއ ެގނ   އި ތ   ޖެނެރޭޓަރ  ނޫނ  ؛ އެހެނ  

ކަމަކަށެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ހައ ލެއ     ޤީޤަތ ަގއި މިޙަ  ،މެނ  ހޯދައިެގނ  ނޫނިއ ޔާ އެހެނ  ޮގތެއ  ަމއިަގނޑ  އަޅ ަގނޑ 

ވާހަކަދެއ ކިދާނެ ަވރަށ  ޮގތ ޮގތަށ . ިމއީ ހ ރިހާ ޮގތަކަށ  ވެސ  ވާހަކަދެއ ކިދާނެ    ނަށ ތަނ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ   ނ ހޯދޭނެ. މި

މި    .ރާރެއ ަގކަހަލަ   ޮގތެއ ަގއި  ޖ މ ލަ  ވެސ   އެހެނ ނަމަަގައޅ ަގނޑ   ތާއީދ ކ ރަނ .  ައޅ ަގނޑ  ރާރަށ   ވެސ ، 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ .   .ނ ކ ރަނ  މިޮގތަކަށ  މިކަނ  ކ ރެވިދާނެ ކަމަކަށ ބޫލެއ ަގ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ރަޝީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ދާިއރާެގ އ ތ ރ   މައ ޗަނ ޮގޅީޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރަޝީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ   ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މައ ޗަނ ޮގޅީ

ރަީއސ .   ިއއ ޒަތ ތެރި  މިޝ ކ ރިއ ޔާ  ރަނަގޅ     އީއާދެ!  ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ ަގއ ސޫލަކ ނ   ފ ރިހަމައަށ    ހަމަ  ރާރެއ . 

ނ ޖެހޭނެ މައ ޗަށ  އަނ ނަނ ރާރ ތަކެއ  މި ފ ލޯަގދާއިމަށ  މިކަހަލަ ބައިވަރ     ޖެހޭ ވާހަކަެއއ .ތާއީދ ކ ރަނ . މިއީ ދައ ކަނ 

؛ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ވިފައި އެ އޮތީލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ  ބައ ޓަނ ކ ރެ   ނަށ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ   ޮގތަށ 

ދެނ މެަގއި ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ެއއ   ؛ ޔާާއއި އަދި ޮގސ  ފެނަކައެއީ ސ ޓޭޓ  އިލެކ ޓ ރިކ  ކޮމ ޕެނީ   އަދިސ ޓެލ ކޯ

ޮއނ ނަ ވާހަކައ ފެނަކައަށ  ކައ ނ ސިލ ތަ  ،އަޚ  އެ ވިދާޅ ވީ  ބަރޯސާެވެގނ  މި ދަނީ    އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .   ދަރާފައި 

މާލޭެގ  ؛ މ ޅި ރަށ ތައ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ،ދައ ލަތަށ  އަނެއ ހެނ  ބ ނާ ނަމަ  .ސަރ ކާރ ެގ ކ ނ ފ ނ ޏަކަށ  މ ޅި ދައ ލަތ 

އ ދ ތަކަށ  ބަލައިލާއިރ  އިލެކ ޓ ރިސިޓީ ބެލެނ ސ ވާނެ އެއ ވެސ  ޮގތެއ  އިއ ޒަތ ތެރި  ޙައ ދާއި އަދި ރަށ ރަށ ެގ ސަރަޙަސަރަ

އަގ ހެޔޮކޮށ  ރަށ ރަށ ަގިއ    ވ ރެ މާ  މާލެއަށ   ، ހިނ ގައިފިއ ޔާކަނ ކަނ   ރައީސ ، ނޯނ ނާނެ. އަދި މީަގއި ރަނަގޅަށ  މި

ޮގތ ނ ޚިދ މަތ   ެގއިލެކ ޓ ރިސިޓީ  ބ ނާ  ާގނޫނ   ލާމަރ ކަޒީ  ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ލިބޭނެ،  ވެސ   ފަރާތ ތައ    ، ދެޭވނެ 

 އެކަނ   ލެއ ަގއިކައ ނ ސިލ ތަކަށ  އެ ބާރ ވެރިކަނ  ދޭނ ޖެހޭ، އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ފެނަކަ އޮެވެގނ ، ފެނަކަ ބޭނ ނ  ލެވަ

  އެ ބަެއއ  ؛ބޭނ ޑ   އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، މިކަނ  ވާނީ ހަމަ މިހެނ . އެ ެގނ ގ ޅޭނީ ެއ ބައެއ ެގޖެހިއ ޖެޔާ  ކ ރަނ  އޮނ ނަނ 

އ ދަށ  ޙަހަމަ މާލެ ސަރަ  ،މެނ ބަރ  ވިދާޅ ވިހެނ ިއއ ޒަތ ތެރި    ،. ނޫނިއ ޔާ ދެނ މެަގއި އެ ވިދާޅ ވިހެނ ބޭނ ނ ވާ އަދަދ 

ބޮޑ ސިނ ާގ ޓޭނ ކެއ  ބައިނ ދައިެގނ  މ ޅި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    ަގއިތެޔޮ ެވސ  ހަމަ މާލެ ކ ރިމަތީ؛ ބަރޯސާެވެގނ ހ ރިހާ އެއ ޗެއ   

ދ އ ވަނ   ކަނ ކޮޅެއ   ލާމަރ ކަޒ ކ ރަނ ،    ވެއ ޖެޔާހ ރިހާ  ޖެހޭނީ  ކަެމއ   ހ ރިހާ  ނ ވާނެ.  މިކަމެއ   ރައީސ ،  ިއއ ޒަތ ތެރި 
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އ ދ ެގ ިމ  ޙަމާލެ ސަރަ  ،އ ދ ެގ ބިމ ެގ ައާގއި ޙަމާލެ ސަރަ  ، ކަރަނ ޓ ެގ އަާގއި އ ދ ެގޙައިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މާލޭެގ ސަރަ

ހ ރިހާ ކަނ ކަމެއ ެގ ވާހަކަ ދައ ކަނ  ބަލައިލާއިރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، މި ހ ރިހާ ކަމަކަށ  ޮގނ ޖެހ މަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ   

މ ޅި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ކަނ ކޮޅެއ     .ކ ރ ނ ލާމަރ ކަޒ   ، ހަމައެކަނި ސަލާމަތަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރިހާ މަސައ ކަތަކީ 

މި   އެހެނ ވީމާ،  ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ރައީސ ،  ަގމި  ؛ ރާރ ަގމިނިވަނ ކ ރ ނ ،  ިއއ ޒަތ ތެރި  މެދ ވެރިކޮށ   ރާރ  

ވެޓ ކޮށ   ޕ ރައި ހަމަ  ހަމަ ެއކަނ ކަނ     .އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ޖެހޭ ރަށ ރަށަށ  އެ ބާރ ވެރިކަނ  ދޭނ 

އެ ކައ ނ ސިލ ތަކަށ   ވާނެ.  ވެސ   ކ ނ ފ ނިތައ   ރައީސ .    ކ ރާނެ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ވާނެ،  ވެސ   ޮގތ ޮގތ   ހިނ ޭގނެ  ތަނ  

ތަޢާރަފ ވެެގނ   ހަމަ  ދަކ ރަނިވި ހަކަތަ މިހާރ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ   ޢާއަގ ހެޔޮކޮށ  އެކަނ  ކ ރެވޭނެ. އަދި އި  ވ ރެ މާ  މާލެއަށ 

ދަކ ރަނިވި ހަކަތަ  ޢާވަރަށ  ިގނަ ބަޔަކަށ  އެކަނ  އެނިގެގނ ދަނީ. ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި އި  މަހަ   ވަރަށ  ިގނަ ތަނ ތާނގައި

ދިވެހިރާއ ޖޭަގިއ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ . އެީއ    ހަމައެކަނި  ދިމާލަކ ނ  ނެެގނ  އިނީ ވެސ   އެނ މެ ިގނަ  ، އެނ މެ ިގނަ

އ  ނޫނ . ވޭވ ނ  ވެސ  އެބަ ނެޭގ. އަދި އެޮގތަށ  ޮގސ   ޏެއެކަނ    ހަމައެކަނި ސޯލާ؛ ޮގތ ނ  އެތައ  ިގނަ  އ މ  އޮތ ޤަމި  

ހަމަ ސޮލިއ ޝަނ ސެ  .ބައިވަރ   ބައިަވރ   އި  އ  އެތައ   ހ ރި  ިއއ ޒަތ ތެރިޢާއެބަ  ނެޭގނެ،  ހަކަތަ  ރައީސ .   ދަކ ރަނިވި 

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،    ލައ ވާ އެކަނ  ކ ރީމާ  ބާރ ތައ  ދީެގނ ، އެ ބައެއ   އެ  އަތޮޅ ތަކަށ   ، އެހެނ ވީމާ، ކައ ނ ސިލ ތަކަށ 

  ނ ނާނީއެ ދ ވަހ  އޮ  ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ސަލާމަތ ވީމާދެނ  ތިބި ބައެއ ެގ އަޅ ވެތިކަމ ނ     ނޫނިއ ޔާފެނަކަ  ؛ އަޅ ވެތިކަނ 

މާލޭެގ ައގ ، ރޭޓ  ބޮޑ ވެފައި، އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އ ސޫލަކ ނ  މާލޭެގ އަގ  ބޮޑ ވާނީ ޭއރ ނ . އޭރ ނ  ެއ ރަށ ރަށ ނ  

ހިނ ަގިއެގނ  ރަށ ރަށ ނ  އަމިއ ލައަށ     ،އަމިއ ލައަށ   މީހ ނ ނަށ  އެ ރަށ     ،ހޯދައިެގނ  ލިބޭ ފައިދާ  ެއ  ެއ ރަށ ނ  އެ 

ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އިނ ތިޚާބީ މަާގމ ތަކެއ  ކައ ނ ސިލ ތަކަކީ،    ، ވެސ  ކ ރެވޭނެ ބޭނ ނ ވާ ލެވެލަކަށ  ކަރަނ ޓ  ތިރި

 އަނ ނާނީ ކޮނ މެ ރަށެއ    ށ ކޮ އ އެ   ތ ނ  ބޭނ ނ ވާ ޮގތަށ  ކަނ ކަނ  ކ ރ މަށ  އަދި ަވއ ދ ތަކާއިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ރައ ޔި

އި އަދި ރައ ޔިތ ނ  ިއނ ތިޚާބ ކޮށ ފައި ތިބި ބައެއ ެގ  ތ ނ ެގ ކޮނ ޓ ރޯލާރައ ޔި  އީއިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ެއހެނ ވީމާ، މި  ވެސ 

ވަޒީރ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ    ނިއ ޔާނޫ  ،މާ ކޮށ ފައި ހ ނ ނަ މީހެއ ެގ މ ޅި ކޮނ ޓ ރޯލަށ  ދިޔައިކޮނ ޓ ރޯލ  ެގއ ލޭ ޮގތަށ  ައއ ޔަނ 

އ ލަތަށ . މ ޅި ދައ ލަތ  ޖެހޭނީ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، މ ޅި ރަށ ތައ  ބަރޯސާވާނީ ދަ  މާއަގ ތަކެއ  ނިނ މާ އ ސޫލަކަށ  ދިޔައި

ކޮނ މެ ރަށެއ     ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ޖެހޭނީފަހަތ ނ  އާދޭސ ކ ރަމ ނ  ދ ވަނ   ެގދައ ލަތެއ ؛ އެ ބަެއއ ެގ ފަހަތ ނ  ހަމަ

ވެސ  ރަށ ރަށ   ހ ރި  ތި  ކައިރިނ   އެނ މެ  މާލޭެގ  ރަީއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ދ އ ވާލަނ ވީ  އާދޭސ ކ ރ ނ   މި    ،ވެސ . 

ިގނަ ލާރި ަވއ ދާ ރަށ ތައ  މިތާ ކައިރީަގިއ    މާ ؛ވަރަކަށ  ރިސޯޓ ެގ ވަރަށ  ސ ތަކެއ  އިނ ތިހާައށ . އާދަިއެގ ދިހަެގސ ޓ ހައ 

 ކ ރާނެ ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ނ ވީކޮށ ލައެބަ ތިބި، އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އެ މީހ ނ ނަށ  އަމިއ ލަައށ  އެކަނ  ކ ރަނ  ދޫ

އެކަނ  ކ ރަނ ީވ. ހަމަ   އިއެ މީހ ނ  ލައ ވަ  ދީފައި  ހަމަ  ބާރ ވެރިކަނ   މާ  ލ ތަކަށ ރަނަގޅަށ  ވެސ  ކ ރާނެ. ކައ ނ ސި  މާ
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ކ ރަނ ީވ، އިއ ޒަތ ތެރި    ެއކަނ ކ ރަނިވި ހަކަތަ ާއއި އެޮގތ މިޮގތ ނ  އެ މީހ ނ ނަށ  ކ ރެވ ނ  އެނ މެ ރަނަގޅ  ޮގތަކަށ   ދަޢާއި

ދެނ    ނިއ ޔާވަޒީރެއ  ނޫ  ތަނ ެގ  ރަށަށ  ކޮށ ދޭނެ. މި  ތަނަށ  އެ އިނ ތިޚާބ ކ ރާ ބަޔަކ  އެކަނ  ކޮށ ދޭނެ. އެ  ރައީސ . އެ

ރާރ ނ  ހަމައެކަނި ކޮށ ދޭނ ވީ ަގމި    .އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ޖެހޭނެނ ހ ނ ނަ އެމ .ޑީއެއ  ނޫނީ އެހެނ  ބަޔަކަށ  ބަރޯސާާވކަށ 

 ބެލ ނ ،   ކ ރޭތޯ ނ ކ ރޭތޯކަނ ކަނ   އެ ބާރ ވެރިކަނ  ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  ދޭނ ވީ. އެ  ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ  ބ ނާ ޮގތަށ   ،ކަމަކީ

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ެއއީ   ޏާޚިދ މަތ  ބަރާބަރަށ  ދެނ އެ  ތ ނ ނަށ   ޖެހޭ ކަމަކަށ  ވާނ ވީ. ރައ ޔިއެއީ ދައ ލަތ ނ  ކ ރަނ 

ހ ނ ނަ   މިތާނަގއި  ހާލެއ ަގއި  އެއ ެވސ   އަދާކ ރެވ ނީ.  ވާޖިބ   މީހ ނ ެގ  އެ  ޮގތ ނ   ނޫނިއ ޔާ ،  އެމ .ޑީއެއ ާގނޫނީ 

ޖެހޭ ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑ   ނޫނީ ސީ.އީ.ޯއއެއ  ނޫނިއ ޔާ ވަޒީރެއ ެގ ފަިއބ ޑަށ  އެއ ވެސ  ރަށެއ  އަނ ނަނ   ،ޑީ.އެމ .ޑީއެއ  

ކަނޑައަޅާނީ.    ނ އ ދެއ ެގ މީހ ޙަ އެ ސަރަ ؛ކ ރަނިވި ހަކަތަދަޢާ ަގބޫލެއ  ނ ކ ރަނ ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ވީމާ، އި

އެ މީހ ނ ެގ ހ ރި ާގބިލ ކަމ ނ  އެ މީހ ނ  ކ ރިއަށ ދާނީ.    ، މީހ ނ ެގ ވިސ ނ ނ ތެރިކަމާއިއެ  ،ހ ނ ެގ ފޯރ ނ ތެރިކަމާއިއެ މީ

ދެއ ވާ ބާރ ވެރިކަނ   އެ  މީހ ނ ނަށ   ެއ  ޮގތ ނ   ބ ނާ  ާގނޫނ   ލާމަރ ކަޒީ  ކ ރާނީ.    !އެހެނ ވީމާ،  މީހ ނ   އެ  ދެއ ވީމާ، 

ކާނީ މާލޭެގ މީހ ނ . އެހެނ ވީމާ، ހަމަހަމަކ ރެވޭނެ  މާލޭެގ ާވހަކަ ދައ   .އެ މީހ ނ  ހަދާނީ  އެހެނ ވީމާ، އެ މީހ ނ ެގ އަގ  

އަޅ ަގނޑ  ކ ޑަ ފ ރ ޞަތެއ    ؛ހަމަނ ނާނެ، އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އަޅ ަގނޑ  ދެނ މެ ައޑ އެހިނ   އެއ ވެސ  ޮގތެއ  ނޯ

، އިއ ޒަތ ތެރި  ޖެހޭނެ ހިލޭައޑ އެހިނ  މާލެއިނ  ބިނ  ހިލޭ ދެނިއ ޔޭ. އާދެ! ހިލޭ ދޭނ ވީ ހަމަ. މާލެއިނ  ދޭނ   !ދެއ ވާތި

ކ ލި   ރައީސ . އަޅ ަގނޑ ެގ ބަނދަރ ަގިއ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މާލޭެގ ދާއިރާެގ މީހެއ ެގ ދޯނ ޏެއ  ބާއ ވާފައި އޮނ ނަނީ މަހ 

ދީެގނ  މާލެ މީހ ނ  ބައިތިއ ބަނީ. ތަނެއ  އޮެވެގނެއ  ެވސ  ނޫނ . ދެވަނަ ބަނދަރަށ  ކ ލި؛ ދީެގނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ނ ޖަހާނެ.   .އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ެއއ  ޖަހާނެއިރަށ  ސ ޓިކާއ ވާއ ަގއި ކިރިޔާ ވެހިކަލެއ  ޕާކ ކޮށ ލާފައި ބާމާލޭެގ ތަނެ  ،ކަމަކީ

މާލޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ދަފ ތަރެއ  އ ފެއ ދީ. ދައ ލަތ ނ     ،ކަމަކީ  ތ ދެނ  އޮ  ،ނަނ ަގނ ނަނ  މި އ ޅޭ ވާހަކައަކީ   އެހެނ ވީމާ،

ެގ މާލޭެގ މީހ ނ ެގ ނެތ  އެއ ެވސ  ހައ ެގއ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ނ ބ ނަނ  އެއ ޗެކޭ ވެސ . ހަމަ  އ ފައ ދައިފި. އަޅ ަގނޑ މެނ 

ޖަހާފައި މާދަމާ ފ ލެޓަށ  ވަނީމަ ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ނ ބ ނަމޭ އެއ ޗެކޭ. އެކަމަކ  ައޅ ަގނޑ  މި   މިއަދ   ދަފ ތަރ ގައި

އެއ ޗަކީ އ ޅޭ  ދޭނ ވީ  ،ބ ނަނ   ގޯއ ޗެއ   މިއަދ   މީހަކަށ   ހަމަހަމަކަނ     މާމާލޭެގ  ދައ ކަނީޭއ.  ވާހަކަެއއ   ހ ރިހާ  އެ 

ނޫނިއ ޔާ   ނ ނޫނިއ ޔާ ފޭދޫ  ނ  އަރާމ  އައ ޑޫ  ައޅ ަގނޑަށ  މާ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ؟ކޮބާ ހަމަހަމަކަމަކީ  ،ކިޔަނ ާވއިރ 

ހަމަކަނ  ޭއރ   ހަމަ  ،ަގނޑ މެނ  ވެސ  ޯގތި އޭރ އ ސ ރެ ދެވޭ ނަމަޅ ނޫނިއ ޔާ ކޮނ މެވެސ  އެހެނ  ތަނަކ ނ  އަ   ނ ތިނަދޫ

ދ ވަހ  ނ ދީ މިއަދ  އެ ވާހަކަދެއ ކީމަ، ިއއ ޒަތ ތެރި   ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އެ  ނަމަ، އެއ ވެސ  ޝަކ ާވއެއ  ނެތ   އޮތ 

އާދޭސ ކ ރަމ ނ  އައީ ިއއ ޒަތ ތެރި  ކަށ ޔަައނ ނަ ކޮނ މެ ވެރި  .ރައީސ ، ޯގސ . ައޅ ަގނޑ މެނ  އާދޭސ ކ ރިނ  ސަރ ކާރަށ 

އަޅ ަގ މިކަނ   ކޮށ ދޭށޭރައީސ .  ދޭށޭ  !ނޑ ެމނ ނަށ   ބޯހިޔާވަހިކަނ   އެހެނ     !ބެލެނ ސ ކޮށ ދޭށޭ  !އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  
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 އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެސ  ހަމަ މަސައ ކަތ ކޮށ ފައި ފަސ ހަ ޕަސެނ ޓ  ؛ ރަށ ރަށ ނ  ވެސ  ދޭހެނ  ދޭށޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

މާލޭެގ ރައ ޔިތ ނ  ވެސ  ހަމަ ދައ ކާ ޓެކ ސ     ،މި އ ޅޭ އެއ ޗަކީ ދީެގނ ނޭ މި އ ޅެނީ. އެހެނ ވީމާ، މި ކިޔަނ     6% ވިއ ޔާ  

މ ޅި ދިވެހިރާއ ޖެ ބަލަހައ ޓަމ ނ  މި ދަނީ. އެހެނ ވީމާ، ޮގތ ޮގތ ނ  ހަމަ    އިނ ނާއެހެނިހެނ  ބޭރ ެގ އެހީއަދި  ފައިސާއިނ ނާއި  

އި އަޅ ަގނޑ ެގ ދޯނ ޏެއ  ނޫނިއ ޔާ  ަގނޑ ެގ ބަނދަރ ަގޅ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަ  ،ނ ކ ރެވޭނެއެއ ކަމަކ ނ  ބެލެނ ސެއ 

ބޭއ ވެނ   ލޯނ ޗެއ  ޕޭކ ރަނ   .އޯކޭ  ޏާހިލޭ  ތަނަކ ނ   ެއއ   އެކަމަކ   ނެތ .  ތަނަކ ނ   މައ ސަލައެއ   އަނެއ   ޖެހޭ. 

މި  ބެލެނ ސ ކ ރަނ  ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ކަމަކ ނ ދޭ،  އޭތި  އެހެނ ވީމާ،  ފ ރިހަމައަށ     ށ ރާރަަގޖެހޭ.  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ  

މި  ތާއީދ  ލާމަރ ކަޒ ކޮށ    ަގއި ރާރ ަގކ ރަނ .  ކަަމކީ  ކޮށ ދޭނ ވީ  ހަމަ   ،ހަމައެކަނި  ކަނ ކޮޅެއ   ހ ރިހާ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ 

އެ މީހ ނ  އަމިއ ލައަށ  ހަމަ އެކަނ ކަނ     ،އަމިއ ލަައށ  އ ފައ ދަިއެގނ އެ ބަޔަކ   އޭރ ނ  ކަރަނ ޓ  ވެސ     .ވީނ މިނިވަނ ކޮށ ދޭ

  އަދި   ކޮނ މެހެނ  ؛އ  ކިޔާނެ ވެސ  ފެނަކައެމީހ ނ  އެކަނ  ކ ރާނެ. އެއ ޮގތަކަށ   ރަނަގޅ  ޕ ރޮޕޯސަލ  ލައިެގނ  އެ  ،ކޮށ ެގނ 

މާދަމާ ކިޔާނީ ފެނަކައެއ  ނޫނ  ކަނ ނޭނެގ ދެނ  އަނ ނަ ވެރިކަމެއ ަގއި. ދެނ  އަނެއ ކާވެސ  ކޮނ މެވެސ  އެހެނ  ތަނެކޭ. 

ައކ ނ   ޓީދާ ކޮމި ؛އަކަށ ޓީކޮމި  މީތި  !މަތ ވެވޭނެ ޮގތަކަށ  ރާަވއިދެއ ވާސަލާތަނ     މިދެނ  އެ ބަެއއ ެގ އަޅ ވެތިކަމ ނ   

. ވަރަށ  ބޮޑަށ   ވާނެހަމަ ކ ރެވޭނެ ޮގތެއ  ހައ ދަވައިދެއ ވިއ ޔާ ވަރަށ  ރަނަގޅ  ؟މަޝ ވަރާކޮށ ެގނ  އެކަނ  ކ ރެއ ވޭނެތޯ

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

 .ބަރ  އިލ ޔާސ  ލަބީބ ނ މެ ިއއ ޒަތ ތެރި ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ. ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ލަބީބ  އިލ ޔާސ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫ

މެނ ބަރ    އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ތޮއ ޑޫ  ރަީއސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  އަދި  ؛ރާރ ަގހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ސ ޓެލ ކޯ 

އ ދ ެގ ިވޔަފާރިތަކަށ   ޙަރ ކޮށ ދެމ ނ  ެގނ ދާ ރަށ ރަށާއި ގ ރޭޓަރ މާލެ ސަރަފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނ ނ  ކަރަނ ޓ ެގ ޚިދ މަތ  ފޯ

ކ ރ މަށ  ޮގވާލަިއ،  ބޭނ ޑާިއ ރޭޓ  ހަމަ  ބިލ ކ ރަމ ނ ދާ ރޭޓާއި ބޭނ ޑ ކ ރ ނ ތަކ ަގިއ ެގނ ގ ޅޭ ތަފާތ ކ ރ ނ ތައ  ނައ ތާލަިއ،

ހ ށަހަޅާފައިާވ  ނ އެކަ ެގނައ މަށ   ސަމާލ ކަމަށ   ސަރ ކާރ ެގ  ބެހޭަގ  ވިސ ނާލ   ރާރާ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ވަރަށ   ޮގތ ނ   ނ  

ހަމަހަމަކަމާ އަޅ ަގނޑ މެނ   މަސައ ކަތ ކ ރަނ   މ ހިނ މ .  ޚިދ މަތ ދިނ މަށ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ޖެހެނީ  ބަލަނ   ޖެހޭއިރ އެކީ 

  ރ  މީޓައެ    ،އ  ނޫނ . އަދި އެ ރޭޓ ، އެ ބޭނ ޑ ތަކާއިޏެއަކަށ  އަދި ޭއެގ ބޭނ ޑ ތަކަށ  އެކަނ ރ ރީޑީނ ހަމައެކަނި މީޓަ

އަދަދަކާއިއޮ  އި ަގރީޑިނ  ހައ ލ ކ ރެވޭނެ    އެ  ، ނ ނަ  މައ ސަލަ  ޖ މ ލަ  މ ޅި  ނޫނ .  އެކަނ ޏެއ   ެވސ   ރޭޓ ތަކަށ   ނަާގ 
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އާއި އަދި ބައެއ   އާއި ފެނަކަ މ ޅި ރާއ ޖަޭގއި ދެމ ނ  މި ދަނީ ސ ޓެލ ކޯޖެހޭ. ރާއ ޖޭެގ ކަރަނ ޓ  ޚިދ މަތ   ޮގތ ތަކެއ  ބަލަނ 

ދޭއިރ  ޚިދ މަތ ދެމ ނ ދޭ.  އަމިއ ލައަށ   އެނަރޖީ   ،ކައ ނ ސިލ ތަކ ނ   ހިފެހެއ ޓ މަށ   މިނ ަގނޑ   ކަނޑަެއޅ މ ެގ  ރޭޓ  

އެ މީހ ނ ނަށ  އެއަށ  ފީތައ  ނެެގނީ.   އޮތޯރިޓީނ  އެބަ ހ ރޭ މިނ ަގނޑ ތަކެއ  ކަނޑަައޅާފަ. އެ މިނ ަގނޑ ތަކ ެގ ތެރެއިނ 

ފައިދާތޯ ވަނީ  ސ ޓެލ ކޯއިނ   ޖެހޭ  އެބަ  ބަލައިލަނ   އަޅ ަގނޑ ެމނ   ފައިދާތޯ.   ، އެހެނ ނަމަވެސ ،  ވަނީ  ފެނަކައިނ  

ނ ޓަށ  ކަރަ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ނ ފެނޭ މި ކ ނ ފ ނިތަކ ނ  ފައިދާވާ ތަނެއ . ޙަޤީޤަތ ަގއި މިއިނ  ކޮނ މެ ކ ނ ފ ނ ޏަކީ

ދެމ ނ ސަ؛ ދަނީ  ދައ ލަތ ނ  ސަބ ސިޑީޒ   ތެލ ެގ  ކ ނ ފ ނިތަކަށ   ދަނީ  ބިލ    ރ ކާރ ނ   ކަރަނ ޓ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ  

،  އިއަގ ހެޔޮކ ރ މަށ  ޓަކައި. މިކަނ  ހައ ލ ކ ރ މަށ  ޖެނެރަލީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރެވޭނެ ކަނ ތައ ތަކަކީ ކޮބައިތޯ ވިސ ނަ 

ޖެހެނީ. އޭރ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ނ ޓ  ޮގތަކީ ކޮބަިއތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ  ެގނ ނަނ ޝެއެފި  ދިރާސާކޮށ ، ޭއެގ އެނ މެ ރަނަގޅ 

  ވެސ ، ރަށ ރަށ ަގއި ވެސ  އަދި އެހެނ  ހ ރިހާ ތަނެއ ަގއި ވެސ  ކަރަނ ޓ  ބިލާއި ފެނ  ބިލާ ކ ޑަކ ރެވިދާނެ.   އިމާލޭަގ

  ، ަގރާރަކ ނ   ކިޔާފައެއ    ކ ޑަކ ރަނ ޖެހޭނޭ  ައގ   ރަށ ރަށ ގައި  ،ކިޔާފައި   ނަަގނިއ ޔޭ  އަގ    މި   މާލޭގައި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

 އަޅ ަގނޑ މެނ   ،ބަލާއިރ   އަޅ ަގނޑ މެނ   .ރަީއސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ނޫނ   އ ލެއ ހަ  މ ޅިނ   އަދި  އެއީ   ެގނައ ނ ބަދަލ   ާގނޫނަކ ނ 

 ޚިދ މަތ ދޭ  ެގޔ ޓިލިޓީސ .  މ ކަނ ނ މ ހި  އެނ މެ  އެއީ  ހިނ ގ ނ   އިފެކ ޓިވ ކޮށ   ،އެފިޝެނ ޓ ކޮށ   ކ ނ ފ ނިތައ   ޮގތ ަގއި  ދެކޭ

 ކ ރެޭވނީ   އެކަނ  ؛މަދ ކ ރ މަށ   ވޭސ ޓ ތައ    ކ ރާ  ކ ނ ފ ނިތަކ ނ   އެ  ހިނ ގ މަށ   އެފިޝެނ ޓ ކޮށ   ރަނަގޅަށ   ކ ނ ފ ނިތައ 

  އޯނ ޑ    ސ ޓޭޓ   އ ކ ނ ފ ނިތަ  ހިއ ސާވާ  ސަރ ކާރ   100%  މިހާރ .  ބަދަލ ކޮށ ެގނ   މޮޑެލ    ހިނ ާގ  ނ ފ ނިތައ އެކ 

  ، ވިޔަސ  ކަމ ގައި ކ ނ ފ ނ ޏެއ  ސަރ ކާރ ެގ ާގނީހިނ   ތަނ ތަނ  އެ އެހެނ ވީމާ،. ހިނ ަގނީ ޮގތ ގައި އެނ ޓަރޕ ރައިޒަސ 

  ކ ރަނ ޖެހޭ   ކ ރ މަށ ެއފިޝެނ ޓ   ،ކ ޑަކ ރ މަށ   ރަދ  ޚަ  ތަނ   އެ  އެހެނ ވީމާ،.  ޮގތ ގައިެގ  މ އައ ސަސާެއއ    ސަރ ކާރ ެގ

 . ޮގސ ެގނ   ޕަރޓ ނަރޝިޕަކަށ   ޕ ރައިވެޓ   ޕަބ ލިކ   ކ ރެވޭނީ  އެކަނ  .  ނ ކ ރެވޭނެ  ޮގތ ަގއި  އެކަށީެގނ ވާ  އެނ މެ  ކަނ ތައ ތައ 

  އަދި   ވިސ ނ ާމއި  ވިޔަފާރި  ، ބަޔަކީ  އަނ ނަ  ތަނަށ   އެ  .ދީެގނ    ެއކީ  ބަޔަކާ  ޕ ރައިވެޓ   ޕަބ ލިކަށ   ޝެއަރ  އެތަނ ެގ

 ވިސ ނ މާ  ދެވޭނެ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ޚިދ މަތ   ރަނަގޅ   ،ކ ޑަކޮށ    ޚަރަދ   ތަނ ެގ  އެ  ،ިވސ ނ މާއި  ހިނ ގ މ ެގ  އެފިޝެނ ޓ ކޮށ 

  ވިސ ނ މަކީ   ބޭފ ޅ ނ ެގ  ތިބި  މިހާރ   ، ދަނ ނަވަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ .  ެވެގނ ހަވާލ   ހިނ ގ މާ  ކ ނ ފ ނިތައ   އެ  ބަޔަކ   އެކީ

  އެޮގތަށ    ެއކަނ   ،އެއީ  އ ނޯމެ  ޓިޕިކަލ    ހަމަ  އޮނ ނަ  ކ ރާއިރ   ވިޔަފާރިތައ   ދ ނިޔޭެގ  އެހެނ ނަމަވެސ ،.  ނޫނ   ނޫނެކޭ  އެެއއ 

  ބަދަލ ކޮށ ެގނ    ނ ހިނ ގ   ދަށ ނ   ނަރޝިޕ ގެ ޕަރޓ   ޕަބ ލިކ   ޕ ރަިއވެޓ    ެވސ   ސ ޓެލ ކޯ   ެވސ ،  ފެނަކަ  އެހެނ ވީާމ،.  ކ ރ ނ 

 ކ ރ މަށ   އެކަނ   އެހެނ ވީމާ،.  ނ ފެނޭ  އަޅ ަގނޑަކަށ   ތަނެއ   ލިބޭނެ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އ ލެއ ހަ  ޖ މ ލަ  އަށ މި  ނޫނިއ ޔާ

  މިސާލަކަށ  ؛ރާއިރ ކ   މިކަނ   ،ބޭނ ނ ވޭ  ފާހަަގކޮށ ލަނ   އަޅ ަގނޑ   އެާއއެކީހަމަ ؛ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި.  ޮގވާލަނ   އަޅ ަގނޑ 

  މާލޭގެ   ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށ   މ ވައ ޒަފ ނ   ސަތޭކައެއ ހާ  ތިނ .  މާލޭގައި  އިނ ނަނީ  މި  އޮފީސ   ަމއި  ފެނަކައިެގ.   ފެނަކަ
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  ޚިދ މަތެއ    ހ ރިހާ   ދޭ  ފެނަކައިނ   .ނޫނ   ތަނެއ   ދޭ  ޚިދ މަތެއ   ެއއ ވެސ   އިމާލޭަގ  ފެނަކައަކީ  .އ ޅޭހެނ   އެބަ  އޮފީހ ގައި  ހެޑ 

  ކީއ ެވެގނ ތޯ  .ކ ރަމ ނ ދަނީއޮޕަރޭޓ   މި  ކަނ ތައ ތައ   ޕ ލާނ ޓ ތަކާއި  ފެނ   އިނ ޖީނ ެގތަކާއި  ރަށ ރަށ ެގ  ރާއ ޖޭެގ  ،ނ ނަނީއޮ  މި

  އަޅ ަގނޑ މެނ  .  ބައިކޮށ ލަނ   ފެނަކަ  ،ލާފައިއިބަހަ  ޒޯނ ތަކަށ   ެއކި  ވިދާޅ ވި  ބޭފ ޅ ނ   ބައެއ  ؟އިނ ނަނ ވީ  ތަނ   އެ  މާލޭގައި

  ، ދަށ ނ ތޯ  ކ ނ ފ ނ ޏެއ ެގ  ވަކި   ބައިކޮށ ލަިއެގނ   ދަށ ނ ތޯ  ކ ނ ފ ނ ޏެއ ެގ  އެއ  ؛ބަިއކޮށ ލަިއެގނ .  ދިރާސާކޮށ ލަނ ވީ

  ރާއ ޖެ   ސަރަޙައ ދަކަށ   ހަތ   ހިނ ީގ  ކ ރީގައި ؟ނ ަގނ ވީތޯހި  ރީޖަނަލ ކޮށ   ހިނ ާގފައި  ޑީސެނ ޓ ރލައިޒ ކޮށ    ނޫނިއ ޔާ

ެއ    އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ .  ހިނ ަގިއެގނ   ކ ނ ފ ނިތައ    ޔ ޓިލިޓީޒ   ސަރަޙައ ދ ތަކ ގެ   އެކި   ހިނ ިގިއރ   ޑީސެނ ޓަރލަިއޒ ކޮށ 

 ހިނ ގީމަ  މިހެނ  ހިނ ާގއިރ   މިހާރ  ކަނ ތަކާއި ހ ރި ދިމާވެފައި ހިނ ިގއިރ  އޭރ . ކ ރެވިފަ  ވެސ  ތަޖ ރިބާއެއ  ވެސ  އޮތީ

  ރަނަގޅ    ރާއ ޖެއަށ   ރަނގަޅ ،  އެނ މެ  ދިރާސާކޮށ ފައި  ބަލާފައި  ޮގތާ  ވާ  ހިނ ީގމަ  ކައ ނ ސިލ ތަކ ނ   އަދި  ޮގތާއި  ވާ

  ކ ރާއިރ    އެހެނ   އަދި.  ކ ޑަކ ރެވޭނީ  އަގ ތައ   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކ ރީމާ  އެކަނ   ބަލާފައި  ައޅ ަގނޑ ނ   ކޮބައިތޯ  ކީމޮޑެލަ

 ކަަމކަށ   ަގޅ ވާނެރަނ  ނަތީޖާ  ޖ މ ލަ  މީެގ  ކޮށ ެގނ   މިކަނ   ޮގތަށ   އޮނ ނަ  ހިއ ސާ  ސަރ ކާރ ގެ   ހަމައެކަނި  ވެސ 

  ޕަބ ލިކާ  ދަށ ނ   ޕަރޓ ނަޝިޕެއ ެގ  ޕ ރަިއވެޓ   ޕަބ ލިކ .  ދާނ ޖެހޭނީ  ޕ ރައިވަޓައިޒޭޝަނަށ   ހަމަ.  ނ ފެނޭ  އަޅ ަގނޑަކަށ 

 އަދި  .ހޯދ ނ    ޮގތ ތަކެއ  ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވަނިވި  ޕަބ ލިކ .  ކ ރ ނ އިނ ވޯލ   ޕަބ ލިކ   ޮގތަކީ  ރަނަގޅ   އެނ މެ  ، ޝެއަރެވެގނ 

. ނޫނ   ޒަމާނެއ   އ ފައ ދާ  ކަރަނ ޓ    ނ ޑީސަލ   ޒަމާނަކީ  މި.  ހޯދ ނ   ޮގތ   ކ ރާނެއިނ ވެސ ޓ   އެއަށ   ބަޔަކ   ޕ ރައިވެޓ 

 ، ައކ ސ ޓެލ ކޯ.  ބޭނ ނ ވޭ  ލާރި  ކ ރަނ އިނ ެވސ ޓ   އެކަމަށ .  ދަނީ  މި  ބަދަލ ވަމ ނ   ދ ނިޔެ  މ ޅި  އެނަރޖީއަށ   ރިނިއ ބަލ 

  ެގނެވޭނީ   ވެސ   ފައިސާ  އެހެނ ީވމާ،.  ނ ފެނޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   ކަމަކަށ   އޮތ   ާގބިލ ކަމެއ   ކ ރާނެ  އެކަނ   ކ ފެނަކައަ

  އެޮގތަށ   ،ެގނެސ   ފައިސާ  އެ.  ދެނ ނެވޭނީ  ައޅ ަގނޑަށ   ކަމ ަގއި  ދަށ ނ   ޕަރޓ ނަރޝިޕެއ ެގ  ޕަބ ލިކ   ޕ ރައިވެޓ 

  ރިނިއ ބަލ    ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ .  ކ ޑަކ ރެވިދާނެ  މެނ ނަށ ައޅ ަގނޑ   ައގ   ނަާގ  އަތ ނ    ެގރައ ޔިތ ނ   ފެށީމާ  ދޭނ ޚިދ މަތ 

  އޭރ .  މަސައ ކަތ ކ ރި  ވެސ   ކ ރީަގއި  މީެގ  ހަދައިެގނ   ެއގ ރިމެނ ޓ ތަކެއ    ނ ޕަރޗޭސި  ޕަވަރ  ދަށ ނ   އެނަރޖީެގ

  ، ފެނ ނަނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މިއަދ .  ތަނ   ކަނޑައެޅިެގނ ދިޔަ  ރޭޓ ތައ   އަގ ައގ ަގއި  އެކި  ފެނިެގނ ދިޔަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

. ތަނ   ކ ޑަކ ރެވިފަިއވާ  މިއަދ   ވ ރެ  ވަރަށ   އަހަރ   ހައެއ ކަ  މީެގ  ޕަސެނ ޓ   ސާޅީސ ތިރީސ   ާގތ ަގނޑަކަށ   އަގ   އެ

  ކަމަށ   އެ  ދެވޭނީ  ރައ ޔަތ ނ ނަށ   ފައިދާ  އޭެގ.  ދަށަށ   ދަނީ  މި  ވެސ    ހައ ތަހާ  އެނަރޖީެގ  ރިނިއ ބަލ   އެހެނ ވީމާ،

  އޭރ ނ .  ހޯދައިެގނ   ބަޔަކ   ކ ރާނެއިނ ވެސ ޓ    ކ ނ ފ ނިތަކަށ   މި  ކ ރެވޭނީއިނ ެވސ ޓ   .ކ ރެިވެގނ އިނ ވެސ ޓ  

 ބޭފ ޅ ނ    ތި.  ދެވޭނީ  ރަނަގޅަށ   ޚިދ މަތ ތައ   ފެނ ެގ  ކަރަނ ޓާއި  ޚިދ މަތ ތައ   ބޭނ ނ ވާ  ރައ ޔަތ ނ ނަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

 ދެމ ނ   ޚިދ މަތ   އެ  އެކީ  ކ ނ ފ ނ ޏާ  ހިޓާޗީ  ެގބޭރ   ޝެއަރ  ސީެގ.އެސ . ޑަބ ލިއ .މ އެ.  ސީ .އެސ . ޑަބ ލިއ .އެމ   ބައ ލަވާ

  ފެނ ވަރާއި   ޚިދ މަތ ެގ  ދޭ  ތަނ ނ   އެ.  ނިނ މާލަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ   ރައީސ ،  ިއއ ޒަތ ތެރި ؛ޚިދ މަތ   ދޭ  ތަނ ނ   އެ.  ެގނ ދަނީ
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  ފައިދާ  ތަފާތ   އޭެގ  ފެށީމާ  ދޭނ   ެއޮގތަށ   ޚިދ މަތ   އެ  އެހެނ ީވމާ،  .މިހާރާ  ޔާކ ރި  އޭެގ  ތޯ ތަފާތ   ކިހާ  ބައ ލަވާ  އަގ ތައ 

 އ ލ ހަ  ޖ މ ލަ  ީމެގ  އެއީ  ބައ ޓަނ ކ ރ މަކީ  މިކަނ   އެޮގތަށ   އެހެނ ވީމާ،.  ފެނ ނަމ ނ ދާނެ  ލިބެމ ނ ދާނެ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ 

 . ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ ބޮޑަށ  ަވރަށ .  ދެކެނީ އަޅ ަގނޑ   ކަމ ގައި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ޙ ސައިނ  ސަޢ ދ  މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ވިލިނިގލީ .މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޙ ސައިނ  ސަޢ ދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ވިލިނިގލީ

  ކަރަނ ޓާއި  ތެރޭަގއި  ޚިދ މަތ ތަކ ެގ  އަސާސީ  ދެމ ނ ދާ  ކ ނ ފ ނިތަކ ނ   ސަރ ކާރ ެގ  .ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި   ޝ ކ ރިއ ޔާ!  އާދެ

  ެއކި   ޚިދ މަތ ެގ  މި  ، ވެފައި  ކަމަށ   ޚިދ މަތ   އަސާސީ  މ ހިނ މ   އެނ މެ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ޚިދ މަތ ތަކަކީ  މި  ،ފެނާއި

  މިހާރ   އޮތީމާ  މިޮގތަށ   ތަފާތ ކ ރެވި   ރޭޓ ތައ   ތަފާތ ކ ރެވި،  ބޭނ ޑ ތައ   ލެވެލ ަގއި  ރީޖަނަލ   ސަރަޙައ ދ ތައ 

 ވެސ   ފެނ .  ނޫނ   ެއކަނ ޏެއ   ކަރަނ ޓ   .ރައީސ   އ ޒަތ ތެރިއި  އެބަވޭ  ކަނ ބޮޑ ވ މަކަށ   ބޮޑ    ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

 ލޯ  ފެނ   ޓަނ   30  ބޭނ ޑ ަގއި  ލޯ  .އަދަދެއ   ވަކި  ބޭނ ޑ ތަކެއ ގައި  ވަކި  އޭރިއާަގއި  މާލޭ  ގ ރޭޓަރ.  ހާލަތ ގައި  މި  ހަމަ

 ތެރޭަގއި އަތޮޅ   މިހާރ .  ތަފާތ ކ ރ ނީ  މި  އެހެނ ވީމާ،.  ބޭނ ޑ ަގއި  ލޯ   ފެނ   ޓަނ   10  ތެރޭގައިއަތޮޅ    އ ޔާއިނދެއ ޖެ  ބޭނ ޑަށ 

.  ފެއ ޓީ  އަނ ނަނ   ބިލ ތައ   އެހެނ ވީމާ،.  ފަށައިފި  ކ ނ ފ ނިތަކ ނ   ނ ،ސަރ ކާރ   ޚިދ މަތ   ފެނ ެގ  ރަށ ރަށ ަގއި  ިގނަ  ވަރަށ 

  ވަރަށ    މިކަމ ަގއި  ެއހެނ ވީމާ،.  ކ ރެވެމ ނ ދަނީއިހ ސާސ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ތަފާތ ވ ނ ތައ   މި  ފެށީމާ  އަނ ނަނ   ބިލ ތައ 

. ފާހަަގކ ރަނީ  މި  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށ   އޮތ   ހ ށަހެޅިފައި  މިއަދ   މަޖިލީހަށ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ކޮނ ސަރނެއ   މ ހިނ މ 

  ދެނ    މީގައި.  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   މެނ ބަރަށ   އިއ ޒަތ ތެރި  މި  މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ގެ   މާ،އެހެނ ވީ

 ، ޮގތަށ    ފާހަަގކ ރެއ ވި   އެ  ެވސ   ބ  ލަބީ  އިލ ޔާސ   މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދެނ މެ  ،ކަމަކީ  ބޭނ ނ ވާ  ފާހަަގކޮށ ލަނ 

  ފެނ ވަރ    ޚިދ މަތ ެގ  ދޭ  ކ ނ ފ ނިތަކ ނ   އެ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ރަނަގޅ ކޮށ ެގނ   ެއފިޝެނ ސީ  ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ  ސަރ ކާރ ެގ

  ކަމާ   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ފަހ ނ   ވަރަށ .  ރަނަގޅ ވާނެހެނ   ހިވަނީ  އަޅ ަގނޑަށ   ނަތީޖާ  މީެގ  ދެނ   މާދިޔައިރަނަގޅ ެވެގނ 

  ާގނޫނީ  ެވސ   އޮތޯރިޓީ  ރެިގއ ލޭޓަރީ  ޔ ޓިލިޓީ  ތެރެއިނ   ާގނޫނ ގެ   އެ.  ތަޢާރަފ ކޮށ ފައިވާނެ  ވެސ   ާގނޫނެއ   އާ  ބެހޭ

  އަޅ ަގނޑަށ    ވެސ   ހަމައަށ   މިއަދާ   އެހެނ ވީމާ،  .ވާނީ  އ ފައ ދާފައި  ވެސ   އޮތޯރިޓީ  އެ  ބާރ ދީފައި  އެކީަގއި  ހައިސިއ ޔަތާ

 އެއ ޮގތ ކ ރ މ ަގިއ،   ސިޔާސަތ ތައ   ދަށ ގައި  ބެލ މ ެގ  އޮތޯރިޓީެގ  އެ  ޒިނ މާއެއ ހެނ   ބޮޑ   ވަރަށ   އޮތޯރިޓީެގ  އެ  ހީވަނީ

  އެއ   ،ސިޔާސަތެއ   އެއ   ހަމަހަމަކަމާއި   ފޯރ ކޮށ ދިނ މ ގައި  ޚިދ މަތ ތައ   އަސާސީ  ާއއިނަރ ދަމާ  ފެނާއި  ރާއ ޖޭަގއި
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  އ  ސިޔާސަތ ތަ ،  ނިޒާމ ތައ   ކ ރެވޭނެ  ޮގތެއ ަގއި  ދެމެހެއ ޓެނިވި  ކަނ ކަނ   މި  އ ސޫލަކ ނ   އެއ   ތެރެއިނ   ޕޮލިސީއެއ ެގ

 އެ  އެކ   ބެލ މާ  ޮގތ   ނ ހިނާގހިނާގ  ޚަރަދ    ރިކަރަނ ޓ   ޚަރަދ ،  ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ  އެ  ިއ،ހަދަ  ަގާވއިދ ތައ   ،އި ކަޑަައޅަ

  އެހެނ ވީމާ، ؛ހާމަކ ރ މާ  ލޫމާތ ތައ ޢ މަ  ހާމަކ ރަނ ޖެހޭ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ،ވެލ އޭޓ ކޮށ އި  ރިޕޯޓ    އަހަރީ  ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ

 ،ކަނ ކަނ    ހ ނ ނަ  މި  ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ  ޔ ޓިލިޓީ  އަވަހަކަށ    ހާވެސ ވީ  ޖެހޭ  އެބަނ   އޮތޯރިޓީ  ރެިގއ ލޭޓ ރީ  ޔ ޓިލިޓީ

  ސަރަޙައ ދ ގައި  އެކި   ރާއ ޖޭެގ  ، ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށ  .  ކ ރަނ   މަސައ ކަތ    ކ ރަނ ޖެހޭ  ޓަކައި  ރަނަގޅ ކ ރ މަށ   އެފިޝެނ ސީ

  އެބަ   ނައ ތާލަނ  ައވަހަކަށ  ވީހާވެސ   ކަނ ކަނ   މި ، ތަފާތ ވ ނ ތަކާއި ރޭޓ  ،ތަފާތ ވ ނ ތަކާއި  ބޭނ ޑ  ؛ތަފާތ ވ ނ  އޮތ  މި

 ޚިދ މަތަކަށ    ދެވޭ  ވީތީއ ފަނ   ސަރަޙަހައ ދަކަށ    ވަކި  ،ވީތީ  ސަރަޙައ ދަކަށ   ވަކި  މިއީ  އެހެނ ވީމާ،.  ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ޖެހޭ

 އަޅ ަގނޑ މެނ   ކަމަކަށ   ޮއވެެގނ ވާނެ  ޑެއ ބޭނ   ވަކި   ރޭޓެއ ަގއި،  ަވކި  އަެގއ ަގިއ،  ވަކި  ީވތީ  ސަރަޙައ ދަކަށ   ވަކި.  ނޫނ 

 ކަރަނ ޓާއި  ޚިދ މަތ    ދެ   މ ހިނ މ   އެނ މެ  އިނ ސާނާއަށ   ޚިދ މަތަކީމި    އެހެނ ވީމާ،.  ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ނ ކ ރަނ   ަގބޫލެއ 

  ެއއީ   ، ވަނ ޏާ  ކަމަށ   ދާ  ހ ރެެގނ   ތަފާތ ވ މ ނ ތަކެއ    ޚިދ ަމތ ަގއި   މި  އެހެނ ވީމާ،.  ޚިދ މަތ   އަސާސީ  ނ މެއެ  މިއީ.  ފެނާ

  އަވަހަށ   ވީހާވެސ   ތަފާތ ތައ   ހ ނ ނަ    އިޚިދ މަތ ަގ  އެ ؛ެއކަނ    އެހެނ ވީމާ،.  ކަމެއ   ކަނ ބޮޑ ވާ  ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ 

 ސިޔާސަތ ތައ   ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ  ހ ރިހާ  ދެއ ވާ  ޚިދ މަތ   ޔ ޓިލިޓީެގ  ،އޮތޯރިޓީނ   ރެިގއ ލޭޓަރީ  ޔ ޓިލިޓީ  ނިޒާމަކަށ   ނައ ތާލެވޭނެ

 ސަރ ކާރ ގެ   ،އެހެނ މެ  ހަމަ.  އ ނ މީދ ކ ރަނީ  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށ   ހަމަޖެހިެގނ ދާނެ  އަވަހަކަށ   ވީހާވެސ    އިނ ތިޒާމ   ޑަެއޅޭނެކަ

. ކޯޕަރޭޝަނ   ފެނަކަ  ޚާއ ޞަކޮށ .  ކ ނ ފ ނިތަކެއ   އަދާކ ރަމ ނ ދާ  މަސ އޫލިއ ޔަތ ތަކެއ   މ ހިނ މ    ވަރަށ   ކ ނ ފ ނިތަކަކީ

  ރަށަކަށ   ކޮނ މެ ؛ރައ ޔިތ ނ   ސަރަޙައ ދ ަގއި   މ ޅި  ،ތިބެ  ފ ރާޅ ބ ޑ ަގއި  ޭގެގ  އިނ ޖީނ ެގތަކެއ   އެތައ   ޒަމާނ ވީ  ރާއ ޖޭެގ

  އެ  ،ދ މާއި  ެގއިނ ޖީނ ެގތަކ    ރަށ ރަށ ެގ  އެ  ޝަކ ާވއަކީ  ބޮޑ   އެނ މެ  އަނ ނަ  ނ ރަށ ރަށ   އެ  މިއަދ   އެރިޔަސ 

  އެހެނ ވީމާ،.  އޮތީ  މި  ބަދަލ ވެފައި  އިނ ޖީނ ެގތައ    އެ  އޭރިާއއަށ   ސެނ ޓ ރަލ   ރަށ ރަށ ެގ  އެ   ،ައޑާއި   އިނ ޖީނ ެގތަކ ެގ

 އެހެނ ވީާމ، .  ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ބޮޑ ވޭ  އެބަ  ރިކަރެނ ޓ   ކ ނ ފ ނިތަކ ގެ  ސަރ ކާރ ެގ  ،މާއިޔ ކ ރެިވެގނ ދާދިއ ލ ހަ  އެކަނ 

  ، ވަގ ތ ަގއި   ކ ރެވިެގނ ދާތަޢާރަފ   ނަރ ދަމާއާ  ފެނާއި  ަވގ ތ ަގއި  ކ ޑަކ ރެވެމ ނ ދާ ؛އެނ މެ  ޮއތ   ކ ޑަކ ރެވެނ   ރިކަރެނ ޓ   މި

  މަސައ ކަތަކަށ   ކ ރަނ ޖެހޭ  ޓަކައި   ރީޗ ވ މަށ   ޓާެގޓަށ   ނިއ ޓ ރަލ   ކާބަނ   ރާއ ޖޭގެ   މިނ ވަރ ،  ބަރޯސާވާ   އެނަރޖީއަށ   ސޯލާ

 އެތަނަށ   ގާއިމ ކ ރެޭވއިރ   ނަރ ދަމާ  ފެނާއި.  ޖެހޭ  އެބަ  ކ ރަނ    ވެސ   ތަކެއ އިޞ ލާޙ   ާގނޫނީ   މ ހިނ މ   ވަރަށ 

 ާގނޫނީ   ކަޑައެޅިެގނ   އެނަރޖީނ ކަނ   ސޯލާ  ޖެހޭނީކ ރެވެނ އޮޕަރރޭޓ    އެއ ޗެހި  ޕަނ ޕ ތަކާއި  އެ  ،ޖެހޭނީދެވެނ ޚިދ މަތ 

  އަދިވެސ    އެހެނ ވީާމ،.  އ ކ ރެވޭނެހެނެ  ކަނ ކަނ    މި  ހިެއއ ނ ވޭ  އަޅ ަގނޑަކަށ   މެނ ވީ  ލައިެގނ   ތެރެއަށ   ބާރ ވެރިކަމ ެގ

  ކެޕޭސިޓީ  ޖަނަރޭޓަރ ެގ  މަހަކ   ކޮނ މެ ؛ދ ވާލަކ   އިތ ރ ކޮށ ެގނ   ކެޕޭސިޓީ  ޖަނަރޭޓަރ ެގ  ނ ެގއ ފައ ދައި   ޑީސަލ 

  އެބަ  ކަނ ކަމަށ   މި  އެހެނ ވީމާ،.  ޮގތ ނ   ހ ރި  ސ ޕީޑ    ތަރައ ޤީެގ  ރަށ ރަށ ެގ  ރާއ ޖޭގެ   އޮނ ނަނީ   މި  ޖެހިފައިބޮޑ ކ ރަނ 
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  ކ ރާ ގާއިމ   ނަރ ދަމާ  ފެނާއި  .ކަޑަައޅަނ   ޮގތެއ   ކޮނ މެވެސ   ައވަހަށ   ވިހާެވސ   ިވސ ނާފައި  ފ ނ ކޮށ   ތަނ ކޮޅެއ   ޖެހޭ

 ؟ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ ތޯ  އެނަރޖީ  ސޯލާ  ނޫނީ  ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ ތޯ  ޖަނަރޭޓަރ   ހިނ ަގނ ވީ  ތައ ޕ ލާނ ޓ   ތަނ ެގ  އެ  ރަށ ރަށ ގައި

 . ޝ ކ ރިއ ޔާ. ކަމަކީ ބޭނ ނ ވާ ފާހަަގކޮށ ލަނ  މިތާނަގއި  އަޅ ަގނޑ   ރައީސ ، ިއއ ޒަތ ތެރި ެއއީ އެހެނ ވީމާ،

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާެގ މެދ   މާފަނ ނ  .މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަނ ނ 

 މި   ހ ށަހަޅާފައި  ޝިޔާނ   ޙަސަނ   މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާިއރާެގ  ތޮއ ޑޫ ؛ހ ށަހަޅާފައި  .ރަީއސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ

  ފާޑ ކިޔާއިރ ަގއި   މިއަށ   މިހާރ .  ދިނ ނ   ރާއ ޖޭަގއި  އަތޮޅ ތަކ ަގއި  ކަރަނ ޓ   ކ ނ ޔަހަމަ  އެއ   .ަގރާރެއ   މ ހިނ މ   ވަރަށ   އޮތީ

  މައ މޫނ .  ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދައ ކާ  އެބަ  ހ އ ޖަތ ތައ   ފާޑ ފާޑ ގެ   ވާހަކަތަކާއި  ކަހަލަ  މި   ،ކ ރިއެރ ނ   ،އެފިޝެނ ސީ

  ވެރިކަނ    އަހަރ   30.  މިނިސ ޓަރ   ޓ ރޭޑ   އޭރ   ޔާމީނަކީ ؛ޔާީމނާ  މައ މޫނާއި  ރައީސ  .  ހ އ ޖަތ ތައ   ކަހަލައެ   ދެއ ކި  ވެސ 

 އަހަރ   ދިހަ  ާގތ ަގނޑަކަށ   ހިތ ނ   އަޅ ަގނޑ   ވެސ   ޔާމީނ   ވެސ   މައ މޫނ   އިބ ރާހީމ ،  އިލ ޔާސ    ކ ރީ  އޭގެ .  ހިނ ގެވި

  ، ފަީގރ    ،ނެތ   ސީލަތެއ  ވަ  ގ ދ ރަތީ  ިމއީ  ،ެގނ ދިޔައީ  ވިދާޅ ވަމ ނ   އޭރ ގައި.  ކަމ ގައިމިނިސ ޓަރ   ޓ ރޭޑ   ހ ނ ނެވި

 ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ރަށެއ ެގ.  ލީ  އިނ ޖީނ ތަކެއ    ކިޔާ  އިނ ޖީނ ތަކޭ  ެގދަބ ޅި.  ނެތ   ވެސ   ކަރަނ ޓެއ    .ޤައ މެކޭ  ނިކަމެތި

 ؛ހަނދާނެއ   ައޅ ަގނޑ   ކަނ ނޭނެގ  ބޮތ ކެއ   ފަސ ވޯޓ ެގ ؛ބޮތ ކެއ   އެނ މެ  .ހ އ ދަ  އޮނ ނަނީ  ނ ދިއ ލަ  ބޮކި   ެއއ   ެގެއއ ަގއި

 ޤައ މެއ   ނިކަމެތި  ނެތ   ވަސީލަތެއ   ގ ދ ރަތީ  އެއ ވެސ .  ތިބެނީ   މީހ ނ   އެ  ދިއ ލަިއެގނ   ބޮތ ކެއ   ފަސ ވޯޓ   ކަރަނ ޓ 

  އަހަރ    ތިރީސ   .ެގނ ދިޔައީ  ހިފަހައ ޓަވަމ ނ   ވިދާޅ ވެ  ެއއ ޗެހި  ތަކާޟ ވަޢ   ދ ތަކާއިއ ވަ   ކިޔާ  އެ  ހަމައެކަނި  ދެނ   .ކަމަށ 

  ވެރިކަނ    އިަގ2008 ؟އެހެނ ތޯ  މިހާރ    .ޮގތަށ   ޤައ މެއ   ނެތ   ވަސީލަތެއ    ،ނެތ   ފ ދ ނ ތެރިކަމެއ   ެއއީ  .ޮގތަށ އެ  ދިޔައީނިމި

  ރައީސ  ؟ކ ރީ ެއކަނ  ކާކ ތޯ  .ނެރ ނ ވަރ  ބަޖެޓަށ  ދައ ލަތ   އޭރ ެގ ނެރެނީ އެ  އަތޮޅ ނ  . ވ ހަމައެކަނި ބަދަލ ވ މަށ ފަހ 

  ސަރަޙައ ދ ަގއި  އެކި  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ،މަސައ ކަތ    ފެއ ޓެވި  ނަޝީދ   ރައީސ   ޭއރ ގައި  .ކ ރެއ ވީ  އެކަނ   ނަޝީދ 

 އަދި  ،ބަދަލ ކޮށ   އިނ ޖީނ ތަކަށ   ޒަމާނ ެގ  މި  ިއނ ޖީނ ެގތައ   ހައ ދަަވއިެގނ   ކޯޕަރޭޝަނ ތަކެއ   ޔ ޓިލިޓީޒ   ކޯޕަރޭޝަނ ،

  ފޯރ ކޮށ ދޭނ    ކަރަނ ޓ   ހިލޭ ؛ހެޔޮ  ައގ   ،ޮގތ ތަކަށ   ކ ރެވޭނެ   ކަނ ކަނ   އެ  އ ފައ ދައިެގނ   ހަކަތަ  ކ ރަނިވިޢާދައި

  ެއއ ކަލަ  ؟ކ ރާނީ  ކޮނ ބައެއ ތޯ.  ތަނ   ކ ރަމ ނ ދިޔަ  އިހ ތިޖާޖ ތައ   ފެނ ނ   އަޅ ަގނޑަށ   ެވސ   އޭރ ަގއި.  ކ ރެއ ވީ މަސައ ކަތ 

.  ބަދަލ ވަމ ނ ދާއިރ   ކ ރާނެ  ެއކަނ   .ކ ރ ވާނެމ ޒާހަރާ  ފޮނ ވަިއެގނ   ބައެއ   ކޮނ މެވެސ   މީހާ   ކ ރާސަޕ ލައި  ތެޔޮ  އިނ ޖީނ ެގއަށ 
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  ފޮނ ވާނެ   މީހާ  ވިއ ކާ  ތެޔޮ  އެއީ.  ހެދިފަ  ދާދާ  ވަރ ަގދަކޮށ   ވަރަށ   ރަށ ގައި  ހ ނ ނާނީ  މީހާ  ވިއ ކާ  ތެޔޮ  އެ ؛ތެލަށ   އެއީ

  މި  މިހާރ   ދެނ   .ފެނ ނ   ކަނ ތައ ތަކެއ   ކަހަލަ  އެ.  މ ޒާހަރާކ ރަނ   ފެށީމާ  ހަވާލ ކ ރަނ   ބަޔަކާ  އެހެނ   އިނ ޖީނ ެގ  އެ

  ހ ރި   ރ އ ދަނޑ   ކ ރިނ .  ރައ ޔިތ ނ   ބޭނ ނ ކ ރޭ  މިހާރ   ވަސީލަތ ތައ   ގ ދ ރަތީ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ؟ކޮނ ކަމެއ ތޯ  ނީފެނ ނަ

  މި   އިފި.އަޅަ   ސެނ ޓަރ ތައ   ސ ޕޯޓ ސ    ވޯޓަރ   އަޅާފައި،  ސ ކޫލ    ޑަިއވިނ   އަޅާފަިއ،  ހައ ސ ތައ ެގސ ޓ   މިހާރ   ތަނ ތާ

  މިހާރ   ؟ނ ވީދޭނ    މިހާރ   ކީއ ެވެގނ ތޯ  ދެނ .  އ ފެދޭ  ފައިސާ  އިނ ތިހާއަށ   .ދޭއ އ ފެ  އެބަ  ޓީ.އެސ .ޖީ.ޓީ  ތާކ ނ   ހ ރިހާ

  ދައ ކާ   ،ސަބަބަކީ  އެއ   ވާނ ބޭނ ނ    ނ ދޭ  މިހާރ .  ށ ޮގތައެ  ެގނ ގ ޅ ނީ  އޭރ ަގއި  ވެސ   މައ މޫނ    ސަބަބަކީ  ޖެހޭ ނ ނ ދޭ

 އޭރ ަގއި   ކިޔާފައި  ފެނަކަ  ،އެހެނ ީވމާ.  ރައ ޔިތ ނ   ފިއ ތާލައިެގނ ތާ  އަދިވެސ   އާދެވެނީ  ވެރިކަމަށ    އެއ ކަލަ  ހ އ ޖަތަކީ

  ގެ އިލ ކާޓެ  އެ.  ހަދާފަ  ލަކަށ އި ކާޓެ  .ހަދާފަ  ލަކަށ އިކާޓެ  ކޯޕަރޭޝަނ   ފެނަކަ  ޭއެގނ .  އޮތީ  މި  ކޯޕަރޭޝަނ ތައ   އ ފެއ ދި

  ވެސ   ަވޒީރ   ،ވެސ    މިނިސ ޓަރ   ހ ނ ނަ  އޮތޯރިޓީަގއި  ރީރެގިއ ލޭޓަ   ހ ނ ނާނެ  ޖެހިެގނ   އާ ޑީ. އެމ   ފެނަކަ ؛ބޮސ   އެނ މެ

 ރަށެއ ގެ   އެ  ބިލ ތަކ ެގ  އެ  ކައ ނ ސިލ ތަކ ނ   ،ބ ނަނީ  މި  ަގރާރ ގައި  އޮތ   ހ ށަހަޅާފައި  .ހ ނ ނާނެ  ޖެހިެގނ   ކޮނޑ   ކޮނޑާއި

  ނިސ ބަތަށ   ކަރަނ ޓ ެގ  އ ފެދޭ  ަގއިރަށ   އެ   ،ބަލާފައި  ނިސ ބަތަށ   އާމ ދަނީެގ  ވައ ދާ  ރަށަށ   އެ  ،އާމ ދަނީ  ޖަނެރޭޓ ވާ

  ވަރަށ    ރ ނ .ކ ޑަކ   ޚަރަދ   ވަރަށ   ކ ރެވޭމެނޭޖ   އިރ ގައިކ ރާމެނޭޖ   .ކ ރާށޭމެނޭޖ   ކަރަނ ޓ   ރަށަކ ނ   އެ  ބަލާފައި

  .ހިނ ާގ  އޮފީހެއ   މާލޭގައި  މ ސާރަދީެގނ   ފ ނ ނަށ މ ވައ ޒަ  300  ތިބޭ  މާލޭގައި  ފެނަކައިަގއި  އެކަމަކ   ރ ނ .ޚަރަދ ކ 

 ފ ނ މ ވައ ޒަ   300  ެވސ   މާލޭަގއި  އެތާނަގއި.  އިނ ޖީނ ެގ  އަތޮޅ ތެރޭ   ދައ ކަނީ،  މި  ވާހަކަ  ތަނެއ ގެ   ހިނ ާގ  ެގެއއ އިނ ޖީނ 

 ޕީެގ.ޑީ.އެމ   .ބޭނ މ ގައި  ހޯދ މ ެގވޯޓ   ހަމައެކަނި  ކ ރަނީ  މި  ޚަރަދ ތައ   ބޭކާރ   ކަހަލަ  އެ  .ލ ގައިއިކާޓެ  އެ  ތިބޭ

  ވަސީލަތެއ   އެއ ެވސ   ނެތޭ  ވެސ    ަމއ މޫނ   ،ވެސ   ޭއރ ގައި  .ެވއ ދީ  ބަޔަކ   ހޯދަނ ވެެގނ   ވޯޓ ތައ   ކޮނ ގ ރެސ ތަކ ަގއި

  ބޮތ ކެއ   ފަސ ވޯޓ ެގ  ިއނ ނާނެ  ވެސ   ކޮށ ޓެއ ގައިކ ކޮޅ .  ެގނ ގ ޅޭހެނ   ކ ކ ޅ   ދިއ ލައިެގނ   ެއއ ބޮކި  ކިޔަިއެގނ   ނެތޭ

 ދެނ    .ޔާމީނާ  ޢަބ ދ ލ ޤައ ޔޫމާއި  ަމއ މޫނ   ނ ގ ޅ ނީެގ  ރައ ޔިތ ނ   ެގނ ގ ޅޭހެނ   ކ ކ ޅ ތަކެއ   ނީެގނ ގ ޅ   އޭރ   .ދިއ ލާފަ

  ހ ރިހާ   އިޤ ތިޞާދީ  ހ ރިހާ ؛އ ފެއ ދި  ވެރިކަމ ގައި  ެގ  2008  ޕީެގ.ޑީ. އެމ   .އ ފެއ ދީ  މި   އޭރ ގައި  ނަޝީދ   ރައީސ 

  އޭެގނ    އޭނަ  ދީެގނ   ތާކަށ   ކޮނ މެވެސ   ،ޗައިނާއަށ   ،ބޭރަށ   ޑޮލަރ ތަކެއ   ލިބ ނ   ބޭރ ނ   ހ ރިހާ  ރ ަގއިއޭ  ވަސީލަތެއ 

  ބ ރިޖ    ވެސ   ކާލާފައިއެ  .  ެއވެސ    ނަސީބެއ .  ފެނޭ  އެބަ  ބ ރިޖެއ   ދެނ .  އެބަ  ފެނޭ  އަޅ ަގނޑަށ .  ނެީގ  ފައިދާ  ނާޖައިޒ 

  ވަރަށ    އަޅ ަގނޑ މެނ   ދެނ .  ފޯރ ކޮށ ދޭށޭ  ކަރަނ ޓ   ކ ނ ޔަހަމަ   އެއ   ،ބ ނަނީ  މި  މީގައި ؛ރައީސ    އިއ ޒަތ ތެރި.  ފެނޭ  އެބަ

  . ހަކަތައިނ   ކ ރަނީކޮނ ޓ ރޯލ   ދ ނިޔެ .  ދައ ކާ  އެބަ  ާވހަކައެއ   އަނެއ   ، ހަކަތައޭ  އަނެއ   ،ހަކަތައޭ  ދަކ ރ ވަނިވިޢާއި  އަވަހަށ 

 ެއއ ޗެއ   އެނ މެ  ހަމަ.  ހަކަތައިެގ  އޮތ   އެބަ  ވެސ   ހަނގ ރާމައެއ   ބޮޑ   އިދ ނިޔޭަގ  ފެނޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މިހާރ 

 ހަމައެކަނި  ޕައިޕ ލައިނ   ސ ޓ ރީމ   ނޯޑ   ކިޔާ  އެ  ކޭތެޔޮހޮޅިއެ  ހަމަެއކަނި  ވެސ   ތެރޭަގއި  އިެގހަނގ ރާމަ  މި.  ދަނ ނަވާލަނ 
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  ތިނ    ބިލިއަނ   ފަނ ސާސ   ، ލިބ ނީ  ރަޝިޔާއަށ   އޮތީ  ލިބިފައި  ކ ރިނ  ؛ބެނީލި  ކ ރިނ   ފިތާލީމާ.  އަށ   45%  ފިތާލަނީ

  ބިލިއަނ   80  ފަހ ނ   ފެށި  ހަނގ ރާމަ  ފަހ ނ   .ހިސާބ ތައ   ބެލިނ   އަޅ ަގނޑ .  ނ ކ ރާއިރ ހަނގ ރާމަ  ދ ވަސ ތެރޭ  މަސ 

  ެއއީ  ؛ހަކަތަ  ދަކ ރ ވަނިވިޢާއި   ކ ރެއ ވީ  މަސައ ކަތ   ނަޝީދ ސ   ރައީ  އެއީ ؛އި އެބަ އޮތ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ފަލިބި

އި  ދަކ ރަނިވި ހަކަތައާ ޢާނިޔޭެގ ވަރަށ  ިގނަ ޤައ މ ތަކ ނ  އިދ    އޭރ   ޮގސ   އަށ ކޯޕަނ ހޭަގނ   އަޅ ަގނޑ  ހަނދާނ ވާ ޮގތ ނ 

ެގ  އެމ .ޑީ.ޕީ   !ކ ރައ ވާތިފ ކަނ ތައ ތައ  ކ ރ މަށ  ވަރަށ  ދެކޮޅ ހަދާ. އެއ ކަލަ ފެނަކަ އިނ ޖީނ ެގ. މާނިއ ޓ ރަލ   ބަނ   ކާ

ހިނަގވެރިކަމ ަގއި   އެކަނ   މ ޒާހަރާކ ރިހެނ   ފެށީމަ  ބަދަލ ކ ރަނ   މިހާރ   އިއިނ ޖީނ ެގތައ   ވެސ .  ދ ނިޔޭަގއި  ދޭ 

ކަމަކީ ކޮށ ދޭނ ވީ  ހަމަ  އެބަ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މިހާރ   ހަވާލ ވާނ ވީ.  ރައ ޔިތ ނ   ހަވާލ ވާނ ވީ.  ކައ ނ ސިލ ތަކ ނ  

.  ތަނ   މިތާ ތ ނ ގ ޅ ަވިއެގނ ، އަތ ގ ޅ ަވއިެގނ  އ ޅޭއެތަނ   އިނޫނ ތޯ ކައ ނ ސިލަރ ނ  އައިއ ސަ ރައީސ  އޮފީހ ަގއާ ފެނޭ

ތިމަނ ނަމެނ ނަށ  ހިލޭ ކަރަނ ޓ  ލިބޭނެކަނ . ލިބޭނީ  ،މައ މޫނ  ޒަމާނ ަގއި ވެސ  އ ޅ ނޭ އެހެނ . ރައ ޔިތ ނ  ވިސ ނަނ ވީ

ލ  ސިސ ޓަމަށ   އި ކާޓެމޮކ ރަސީޑި  ،ހަދައިެގނ ލެއ   އިކާޓެކައ ނ ސިލަރ ނ ނާއި ފެނަކައާ ގ ޅިެގނ  މި    .އެކަނ  ކޮށ ެގނ 

ހ ރިކަނ    އަތޮޅ ަގއި އެބަ  ވ.  ،ހިނ ގައިެގނ  ރައ ޔިތ ނ ނަކަށ  ނ ލިބޭނެ. މި ރާއ ޖޭަގއި ކޮނ ެމ ރައ ޔިތަކަށ  ވެސ  އެނޭގނެ 

ާއބާދީއަށ   ވ. ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ެގސ ޓ   އަތޮޅ   ިގނަ   ސ ޕޯޓ   ރވޯޓަ ،ސ ކޫލ ތަކާއި  އިވިނ ޑަ  އަދި  ހައ ސ ތަކާއިވ ރެ 

ފައިސާ    އަތޮޅ ނ   . ވ ިގނައިނ  ވ ރެ  ބަޖެޓަށ  ޒަމާނ ެގ މޫނ އ މަ .ިގނަ ވ ރެ ބަޖެޓަށ  ތ ެގދައ ލަ.  ސެނ ޓަރ ތައ 

ރކ   ކަރަޕ ޝަނ  ނެޓ ވޯ  އޮތ   މިމިހާރ   ކަމަށ  ވަނ ޏާ    ރައ ޔިތ ނ  ބޭނ ނ   ،އެހެނ ވީމާ. އެނ މެ ކ ޑަ ައތޮޅ   ކަނ .ޖެނަރޭޓ ވާ

. އިއ ޒަތ ތެރި  ލާ ދެކޮޅަށ  ތެދ ަވނ ވީ ތިބޭފ ޅ ނ އިފެނަކަ ކާޓެ  ހެނ މިދެނ ނެވި ،ނަމަ ކަރަނ ޓ  ބޭނ ނ   ގ ހެޔޮލާފައި އަ އިނައ ތަ

 އެހެނ   ދ ނިޔޭެގލެއ .  އިކާޓެ  ޓާހިފައ  ކޮނ ޓ ރޯލ ކޮށ ެގނ  ސީޑިމޮކ ރަ  ،ކޮނ ޓ ރޯލ ކޮށ ެގނ  .ލެއ  އިކާޓެ  އީއެ  ފެނަކަ ؛ރައީސ 

 އެކަނ    ހަމަ ހަކަތައިނ .  ކޮނ ޓ ރޯލ ކ ރާ މިހާރ ކީ.  އެއ ޗަ  ކޮނ ޓ ރޯލ ކ ރާ ދ ނިޔެ ެއއީ ހަކަތައަކީ ؛ެގތެލ  އިހެނ އ މ ތަކ ގަ ޤަ

ކިތަނ މެ ކ ޑަ ކަމަ  . ވެސ ަގއި  ރާއ ޖެ  މި  އޮތީ  މި ބިލ ނ  އެޮގތ   .ސ ޔަވިށ   އަދި   ެގނ  ހަދައި  ތ މިޮގހަކަތަ ކަރަނ ޓ  

ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމެއ ެގ އެނ ެމ    ،ނ ވީމާއެހެ  .އޮތީބަޔަކ    ެއއ   .ކ ރާ ބަޔަކ  ނެތ ރެގިއ ލޭޓ    .އޮތީ ވެސ  އެ ލ ކޯސ ޓެ

ޖެހޭ ރަށެއ ެގ ރައ ޔިތ ނ  އެ  އެ   ،އަސާސީ ސިފައަކީ  ރަށަށ  ލިބޭ   ޓަރަކަށ  ޖެހޭ އަާގއި އެކަރަނ ޓ  މީ  ؛ރަށެއ ަގިއ 

ވާހަކަތައ    އެ  ؟އ ަމޢ ލޫމާތ ތައެ   ހޭއެބަހ ރި  !ދެއ ވާށޭހ ރިހާ ހިސާބ ތަކެއ  ޖާފައި އަޅ ަގނޑަށ  ފޮނ ވާލަ މި  އާއާމ ދަނީ

ދައ ކާ އަޅ ެވތިކަމ   ވާށޭމިނިވަނ   ދައ ކަިއެގނ  .ށޭރައ ޔިތ ނ   ކަމި   ބިލ    ކަރަނ ޓ ،  އިތަކާބިލ ،  އިފެނާ  ،އިރަނ ޓާނ ލ 

 . އެއ ޗެއ  ނޯނ ނާނެދައ ކާފައި ބާކީ ޖީބ ަގއި  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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 ޖާބިރ . هللا ނ ބަރ  ޢަބ ދ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެ

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޖާބިރ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

ިއއ ޒަތ ތެރި އިބ ރާހީމ    ޝ ކ ރިއ ޔާ  ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  ރާއ ޖޭެގ  މިއަދ   އ ފާކ ރަނ   ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ   ރަީއސ . 

މިނީ ބަސ  ދަތ ރ ކ ރެވޭ   މީހ ނ ނަށ ރކެއ ެގ ތެރެއިނ  އެނ މެ އާދަިއެގ  އަދި ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  ނެޓ ވޯ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ 

ޮގތަށ ތާ އެކަނ  ރޭވިފައި އޮނ ނަނ ވާނީ.    އޭެގނ  ލ އި ލިބޭ  ނ . އެ ކަމަށ  ޓަކައި، ރައ ޔިތ ނ ނަށ ޔ ދިޮގތަށ  ހަމަޖެއ ސިެގނ 

ޖަހާތީެވ ރައ ޔިތ ނ  ކަނ ބޮޑ  އެބަވޭ. އެހެނ ވީމާ،  ކަށ  ޕާކ ކޮށ ފައި ތިބި އެއ ޗެހިތައ  ނ ނަަގިއެގނ  އިސ ޓިކާޔަދެނ  ކ އ ލި

ރައ ޔިތ ނ  އެއަށ    ،ށ  ެވސ  ވަގ ތ ދީ އައ ކޮށ  ޕާކިނ އެ  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  ސިސ ޓަމާ  ،އެކ   އަލަށ  ތަޢާރަފ ކ ރެވ ނ  ސިސ ޓަމާ

ދާތީވެ އަދި މި ޚިދ މަތ  ތަޢާރަފ ވެެގނ   ،ޖެހޭނޭ. އެހާ ހަރ ކަށި ފިޔަވަޅ  ރައ ޔިތ ނ ނާ ދޭތެރޭ ނޭޅ މަށާއިއެޑިޔ ކޭޓ ކ ރަނ 

ރާ ވާހަކަ ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލިސ  މެނ ބަރެއ ެގ ޮގތ ަގއި ައދި މާލޭެގ ރައ ޔިތެއ ެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އ ފާކ 

ދަނ ނަވަނ . އަދި ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ކަނ ކޮޅ ތަކ ަގއި ވެސ  ިމ ތަހ ޒީބ  ބަލައިަގނ ނަނ ޖެހޭ. ހ ރިހާ ކަނ ކޮޅ ތަކ ަގއި ވެސ   

އެނަރޖީ   ލާމާލެ ތޮއ ޖެހިެގނ ދާ ވާހަކަ. ސޯ ؛މި ރާއ ޖެ  ، ދަނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދައ ކަމ ނ  މިތަހ ޒީބ  އޮނ ނަނ ވާނެ.  

ކ ނ ފ ނ ޏެއ . ެއ    ެގއަނ  ޔޫނިއަނ ެއއީ ޔޫރަޕި"ޑީޓޯ ޓޮޗ ލާކިޔާ"   ބަދަލ ވެެގނ . މިސާލެއ ެގ ޮގތ ނ   ލޮޖީއަށ ގ ރީނ  ޓެކ ނޯ

މިކަހަލަ ކަމެއ  ކ ރަނ  ވަރަށ    އި. އެ ކ ނ ފ ނިނ  މި ރާއ ޖޭަގގައިސ ވިޒަލޭނ ޑ ، ޖަރމަނީ އަދި އިޓަލީ  ކ ނ ފ ނި ބޭސ ވާނީ

 މ ެގނަޝީދ ެގ ވެރިކަމ ަގއި. އެހެނ ނަމަވެސ ، ދެނ  އެ ވެރިކަ  އައީ. ެއއީ ރައީސ ކ ރަމ ނ   މަސައ ކަތ ވިސ ނަިއެގނ   

ދިޔަ ރާއ ޖޭަގ  ކަނ ތައ ތައ   ކ ނ ފ ނިތަކ ނ   ބޮޑެތި  މިކަހަލަ  ކ ރިއަށ ނ ޮގސ ހ ރީ.  އެހެނ   ިއ،  ޮގތ ނ   ދ ނިޔޭެގ  އަދި 

 އެނަރޖީ. އެހެނ ވީމާ، ޕ ރޮވަިއޑ ކޮށ ދޭޤައ މ ތައ  އެއ ކޮށ  ނަަގިއެގނ  އެއ ކޮށ  އެބަ    ސީދާ އެއަދި    ޤައ މ ތަކ ނ  ވެސ 

ައޅ ަގނޑ މެނ  އަބަދ ވެސ    އިއެޮގތަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ނ ިވސ ނާނ ވީ ކީއ ވެެގނ ތޯ ައޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ. ދެނ  ރާއ ޖޭަގ

ަގިއ ތިބޭ މީހ ނ  އެ މީހ ނ ެގ  އެއިރެއ ަގއި ވެރިކަމ    ،ދައ ކަނީ. ިމ ރާއ ޖޭަގއި އަބަދ ވެސ  އޮނ ނަ ޮގތަކީ   ޚަރަދ ެގ ވާހަކަ މި

މެއިނ ޓެއިނ ކ ރަނ  ؛ަވޒީފާދ ނެތަސ   ތާއީ ަވޒީފާތަކެއ   ެއއީ  ކ ރަނ   .ޖެހޭނެތާސަރ ކާރ   ރައީސަކ ،  އެއިރެއ ެގ  ޖެހޭތީވެ 

ެއހެނ . ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ  މައ މޫނ  އިރ އ ސ ރެ ވެސ ، ކޮނ މެ ރައީސަކ  ހ ރިއިރ  ެވސ  އެކަނ  ކ ރަމ ނ  ދިޔައީ 

ަވޒީފާ   ބަޔަކަށ   އެތައ   ފެނަކައިދޭނ އެބަ  ތެރޭަގއި  އެއީ  ސ ޓެލ ކޯއި  ނ ޖެހޭ.  ތަނ ތަނ ނ  ނ  ިވޔަސ ،  އެ  ވިޔަސ ،   

ސަރ ކާރާ ރީ  މިހިޖާބިރ   هللا ޕ ރޮޑިއ ސ ކ ރާ ވޯޓަކ ނ  ނޫނިއ ޔާ އެ ބޭފ ޅަކ  ހޮވޭނެ ޮގތެއ  ނޯވޭ. ނިކަމެތި އަޅ ަގނޑ  ޢަބ ދ 

. ރާއ ޖޭެގ  ކ ވީ ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ  އަނ ނަ މީހަދަސ ކ ރަނ   ހޮވެނ ިމޮގތަށ     ހޮވިެގނ .ކޮޅަށ  ކެމ ޕެއިނ ކޮށ ެގނ   ދިއި

ހިނ ގ ނ  ސަރ ކާރ   އަތ ބާނައިެގނ   މަޖިލީހަށ   ހިނ ގ ނ   ، ރައ ޔިތ ނ ެގ  އަތ ބާނަިއެގނ   ސަރ ކާރ    ،ފަނޑިޔާރ ގެއަށ  
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  ކަށ  ިވޔަފާރިެއއ ެއއ ވެސ  ފަރާތަ  އިމިސާލެއ ެގ ޮގތ ނ  އެމ .ޓީ.ސީ.ސީ. މިހާރ  މި ރާއ ޖޭަގ ؛ކ ނ ފ ނިތައ  ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ  

ކ ރާތީ. އެނ މެ ފަހ ނ  ޓެކ ސީތައ  ެވސ  ހ އ ޓާލަނ  މި ޖެހ ނީ.    އެއ ވިޔަފާރި  ހ ރިހާކ ރެވޭކަށ  ނެތ  އެމ .ޓީ.ސީ.ސީނ   

. އޭޖެހެ  މ ެގ މައ ޗަށ  މި މަޖިލީހ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނާލަނ  އެބަޔ ޓެކ ސީކ ރަނ  އ ޅޭ މީހާެގ ވިޔަފާރި ހ އ ޓިެގނ ދާދި

ޓެކ ސީ   ؟ހޭކީއ ވެ  ޓެކ ސީ ދ އ ވާ މީހ ނ ނަށ  ނ ދިނީ   އެކަހަލަ ބަސ  ؛ރކެއ  އ ެވެގނ ހޭ ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  ނެޓ ވޯއޭނާ ލައ ވާ ކީ

ރަނަގޅެއ  ާމ  ހަވާލ ކ ރ ނ   ކ ރަނީ.  ސެނ ޓަރ ތަކާ  މި  ޓެކ ސީ  އެމ .ޓީ.ސީ.ސީނ   މިހާރ   އެމ .ޓީ.ސީ.ސީނ     ނޫނ ތޯ. 

ޒަމާނ އ ސ ރެ އެކަނ   ؛ ެގ ތެރެއިނ  ެއކަނ  ކ ރަމ ނ  ައނ ނަރައ ޔިތ ނ    !ރކ  ކަނ ކަނ . ރަނަގޅ ނެޓ ވޯޓ ރާނ ސ ޕޯޓ   

ހޯވަރ  ކ ރާފ ޓ  ވެސ  ެގނަިއ. ކޮބައިތޯ  ހޯވަރއެމ .ޓީ.ސީ.ސީނ  އެއ ފަހަރ    ؛ކ ރަމ ނ  އަނ ނަ މީހ ނ ނާ އޭތި ހަވާލ ކ ރީމަ

ފ ނޑިެގނ   އެ ؟ކ ރާފ ޓ  ސަރ ކާރ ެއއ ޗެހި  މެނޭޖ ނ ކ ރެވިެގނ .  ނ ބެލެހެއ ޓިެގނ ،  ކ ނ ފ ނިތަކާދިޔައީ  ކަނ ކަނ     

ދަނީ. ސަރ ކާރ ތަކ ނ   މެނޭޖ ނ ކ ރެވިެގނ   ތައ ފައިނަލ  ޓައިމ ަގިއ އެ ެއއ ޗެހި  ،ޓ ނ މަހަވާލ ކ ރީމަ، މެޝިނަރީޒ  އިކ އިޕ 

ޖެހޭނެ. ޕ ރައިެވޓ  ސެކ ޓަރ ޑ ރީވަނ  އިކޮނޮމީއެއ ަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، އެ ސެކ ޓަރ ، ޕ ރަިއވެޓ   ކަނ ތައ  ކ ރަނ 

މަގ ތައ  ހ އ ޓިެގނ ދާ ޮގތަކަށ     ވިޔަފާރިވެރިނ ނަށ  ިވޔަފާރިކ ރަނ ޕ ރައިވެޓ   އެ ިއކޮނޮމީަގއި   ؛ސެކ ޓަރ  ހ ރި ހ ރިހާ 

  ގެ ޝަނ  ފިކޭސ ކޭލ ަގއި އިލެކ ޓ ރި  ބިގ ޕ ރައިވެޓ  އެއ ވެސ  ކ ނ ފ ނ ޏަކަށ  ނެތޭ  މި ފެނ ނަނީ.    ތަނޭ  ޢަމަލ ވެެގނ ދާ

އޮތީ ސަރ ކާރ ނ .    ކޮނ ޓ ރޯލ  ނަާގފައޭ މި  ެގތެރެއަށ  ވަދެޭވކަށ . އެ ބިޒ ނަސ    ެގނަރޖީ ބިޒ ނަސ ތެރެއަށ  ވަދެވޭކަށ . އެ

ިވޔަފާރީެގ ހ ރިހާ ބާރ ތަކާިއ ހ ރިހާ   މަސ ވެރިކަމ ެގ ިވޔަފާރިތެރެއަކަށ  ނެތޭ ވަދެޭވކަށ  ޕ ރަިއވެޓ  ސެކ ޓަރަށ . އޭެގ ވެސ  

ނ ނަނީ މިޮގތަށޭ. މިޮގތަށ  އ ޖޭެގ އިކޮނޮމީ މި އޮ ކޮނ ޓ ރޯލެއ  މި އޮނ ނަނީ ސަރ ކާރަށ  ނަާގފައޭ. އެހެނ ވީމާ، މި ރާ

ފ  އޮޕަރޭޝަނ ސ   މ ެގ ނަތީޖާައކީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ބޭނ ކ ރަޕ ސީއާ ހަމައަށ  ދަތ ރ ކ ރާނޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މޮޑެލ  އޮތ އޮ

ނަމަވެސ ،  ސ ޓޭނ ޑެޑާ ެއއ ޮގތ ވާ ޮގތަށޭ އޮނ ނަނ ވާނީ. އެހެނ   އާއިބަދަލ ކ ރަނ  އެބަ ޖެހޭ. އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ނޯމ ސ 

ހިނ  މި  މޮޑެލ   މި  ޤައ މަކަށ  ވީމާއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ކ ޑަ  ޮގތަކަށޭ. އެއީ  އަޅ ަގނޑ މެނ    ަގނީ އެހެނ  

މ ސާރަ ދޭނ ޖެހޭ. ދެނ މެ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ވިދާޅ ވި އަޑ     ފަޓާފަޓ  ޚަރަދ  އެހާ ބޮޑ . ކޮނ މެ މީހަކަށ  އެހާ ބޮޑ 

.  ނޭޑޮލަރ  ދީެގނ  ކޮޓަރިެއއ  ހިފަިއެގނ   250ކޫއ ޑޫެގ މެނޭޖަރ  ހ ނ ނަވަނީ ބެނ ކޮކ ަގއި    މި މަޖިލީހ ަގއި   ،އެހިނ އަޑ  

   އެއީ...

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  !ނިނ މާލަދެއ ވާ
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 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޖާބިރ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

ެއއ ެވސ  ބޭނ މެއ ނެތޭ. އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ  ހިތަށ އަރަނީ މިކަހަލަ    !އާދެ ޚަރަދ ބޮޑ  މޮޑެލަކަށ  ރާއ ޖެ ހިނ ގ މ ެގ 

ގ ރީނ  ޓެކ ނޮލޮޖީއަށ  އަދި ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ     ،ލިބޭ ެއއ ޗަކާ އެއ ވަރަށ  ޚަރަދ ތައ  ރެޑިއ ސ ކޮށ ފައި  ، ކ ޑަކޮށ   ޚަރަދ 

ދެވެނ  ހިލޭ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ޮގތަށ   ދޭށޭ  އެދޭ  ޚިދ މަތ   ޚިދ މަ  !ހ ރި  ރައީސައެ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ދިނ މ ަގއި    ށ  ތ  

ޕ ރަިއވެޓ  ސެކ ޓަރަގއި މަސައ ކަތ ކ ރާނެ މީހަކ  ނެތ . ެއއީ ސަރ ކާރ ަގއި ނެތ  ވަޒީފާތަކަށ     ،އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ

ނަާގފަ  މީހ ނ   މިތާއި  ވެސ   ޑިވެލޮޕެއ   ަގއި ހ ރީމަ.  ރިސޯސ   ވިދާޅ ިވ    ހިއ މަނ   މިނިސ ޓަރ   ެއޑިޔ ކޭޝަނ   ނ ކ ރޭ. 

  އޭ ކ ދިނ  އަދި ހަމައެއ ނ ވެ   15ކ ދިނ ،    10ކާށިދޫެގ   ؛ކޭޝަނ  ޔ މިހާރ ެގ އެޑި   ،ޑ  ާގތ ަގއި މި މަޖިލީހ ގައިއަޅ ަގނ 

ޖެހޭނެނޫނ ތޯ އެޑިޔ ކޭޝަނ     އޭނާ ؛ރައ ޔިތ ނ   . އެޑިޔ ކޭޝަނ  މިނިސ ޓަރ  ފެއިލ ވީނޫނ ތޯ ކާށިދޫނ އަށ  ކިޔަވައެާގރަބާރަ 

ތަޢ ލީމީ ފެނ ވަރ  އެހާ    އިކާށިދޫަގ ؟ކ ރި ޚަރަދަކީ  ކޮބައިތޯ ރައ ޔިތ ނ  ؟މިނިސ ޓަރ ، ކޮބައިތޯ އެ ބޭފ ޅާ ކ ރި ޚަރަދަކީ

ކީއ ވެެގނ ތޯ އ ޅެނީ  މި  މިނިސ ޓަރ  ؟ދަށ ވެެގނ   އޭގަ އެޑިޔ ކޭޝަނ   ެއ  ޖެހޭނީ.  އ ފ އ ލަނ ޒިނ މާ   އިނޫނ ތޯ  އަޅ ަގނޑ  

މިދަނ ނަވަނީ އ ފ ލާށޭ  !ޒިނ މާއ ފ ލާށޭ  ،ބޭފ ޅާއަށ   ޒިނ މާ  ކިޔަވައިދިނ މަކީ  ކާށިދޫެގ  !މަސައ ކަތ ެގ  ކ ދިނ ނަށ    

އެޑިޔ ކޭޝަނ  މިނިސ ޓަރ  މަސައ ކަތެކޭ. އަދި އެޑިޔ ކޭޝަނ  މިނިސ ޓަރ  ޓިނ ނ  ނަމަވެސ  އަދި މަތީަގއި ފ ރާޅެއ   

ނ .  ނ ނ ޖެހޭނީ އެޑިޔ ކޭޝައަޅަިއެގނ  ނަމަެވސ  އަދި ދާޖަހައިެގނ  ނަމަވެސ  ކ ދިނ ނަށ  ކިޔަވައިދޭނ ވާނޭ. އެ ޒިނ މާ އ ފ ލާ

ކ ދިނ    ެގނޑ މެނ އަޅ ަގ ދ ވަހަކ   ކޮނ މެ  ފެއިލ ވީނޫނ ތޯ.  މިނިސ ޓ ރީ  އެޑިޔ ކޭޝަނ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ކާށިދޫެގ  ދާއިރާ 

ޓީޗަރ ނ ެގ މައ ސަލައެއ     ތިބި  ތަނަށ  ފޮނ ވާފައި   އެޑިޔ ކޭޝަނ  މިނިސ ޓަރ  އެއެއީ  ކ ދިނ  ފާހެއ ނ ވޭ.    ފައިކިޔަވަނ  ފޮނ ވާ

  ަގއިތިބި ކ ދިނ ނޭ އެޑިޔ ކޭޝަނ  މިނިސ ޓަރ  މި މަޖިލީހ ަގއި ބ ނ މ   އިނ ކިޔަވަ  ؛ނ ކ ދިއ ޅެނީތާ. އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާަގއި  

ހ ނ ނަވާ.    ަގއިއަހަރ  ވެއ ޖެ މިހާރ  ހ ރި އެޑިޔ ކޭޝަނ   4އ ނ . މި ރާއ ޖޭެގ ެއޑިޔ ކޭޝަނ  މިނިސ ޓަރ   ލަދ ަގނ ނަނ ޖެހޭނެ

ަގއި މި ހައ ގ  ައޅ ަގނޑ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ؟ މ ަގއިއެޑިޔ ކޭޝަނ  މިނިސ ޓަރ  ކީއ ވެެގނ ހޭ ރެސ ޕޮނ ސިބިލިޓީ ނ އ ފ ލީ އެކަ

މަނާ ކަ  އެކަމ ަގއި ޒިނ މާއ ފ ލާށޭ. އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭނީ މި މަޖިލިސ  މެދ ވެރިކޮށ  އެމިނިސ ޓަރ   އެޑިޔ ކޭޝަނ     ،ބ ނަނީ

 .މަނާ ެގނެސ ކަ  ެގނ ދަނ ށޭ. ސ ވާލ ކ ރަނ ށޭ މި މަޖިލީހ ަގއި އެ  ނާޤާބިލ ވެއ ޖެ ކަމަށ  ފިޔަަވޅ އެޅ މަށ  ޓަކައި ކ ރިއަށ 

ސ   މަޖިލި ؟ކީއ ވެެގނ ތޯ އެކަނ  ނ ބެލ ނީ ؟ކޯއ ޗެއ  މަދ ވީތޯ ؟ެއޑިޔ ކޭޝަނ  ފެނ ވަރ  ދަށ ވީ  އެހާަގއި  ކީއ ވެެގނ ތޯ ކާށިދޫ

 ފަ.އ ފ ލާ ޒިނ މާ  އެ ހ ރީ ދައ ލަތ ނ ޖެހޭނީ.  ކ ދިނ ެގ ކިޔެވ މ ެގ ޒިނ މާ އ ފ ލަނ އެ    ރައ ޔިތ ނ ނެއ  ނޫނޭ  މެނ ބަރާއި

 . ކޮށ ެގނ ނ ވާނޭެއކަނ    ށ ެއޮގތަ  މޭ.ނޑ  ވަރަށ  ހިތާމަކޮށ ފީޅ ަގށ  އަެއކަމަ  .މިނިސ ޓ ރާއޭ ެއޑިޔ ކޭޝަނ  އޮތީ  އިހަވާލ ކޮށ ފަ

ނެޭގކަނ ، އި ދޫަގށިކާ އަޅ ަގނޑ   ޔ ނިވަރސިޓީ  ޕީ.ެއޗ .ޑީ  ހިސާބަށޭ  މިހިވިސ ނާާއ  ދަނޑ ޮގވާރީ.  ފައި   ނ ކާރިދޫއަކީ 

 އަށ ވ ރެއެ  .ވާނެނ ެގނ ހ ރެނ  މިނިސ ޓަރ   ޝަވިސ ނ ނ  އެޑިޔ ކޭ އެ  ޭއ،ތިބެނ ވާނީ ވަލ ތެރޭަގމީހ ނ    އެ  ،މީހ ނ ނޭ
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 ކ ދިނ   15 ތެރެއިނ  ކ ދިނ ެގ ކިޔަވާ އެތާަގއި.  ދައ ކަނީ ވާހަކަ މިޖެހިެގނ  އޮތ  ރަށެއ ެގ   އާމި މާލެ  .ތަހ ޒީބ ވާނެ

ބ ނަނީ  ހަމަނ ވާ މި  މިނިސ ޓ ޔ  ެއޑި  ،އ ޔާވެއ ޖެެއހެނ ހަދަނ .    ެއާގރަބާރަ ޑ ރޭގ  ކަމަށ   ފެކޭޝަނ   . ލ ވީނޫނ ތޯއިރީ 

 . ވިސ ނަނ  ނީޖެހޭޅ ަގނޑ   އަ ބަޖެޓަށ  ނ ސެކ ޓަރ  އެޑިޔ ކޭޝަނ  ރ އަނ ނައި  ބަޖެޓ  މިފަހަރ ؟ ރަދ ކ ރީޚަމި   ތޯކޯއ ޗެއ 

  ޒާތީ  އެއ ޮގތަކަށ ވެސ އަޅ ަގނޑ . މިއީ  ރ  ޖަވާބ ދާރީކ ރާނަށ   ތައ  މެދ ވެރިކޮށ  މިނިސ ޓަޓީރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ކޮމި

ދެއ ކި  ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ   މިނި  .ނޫނ  ވާހަކަެއއ  މިނިސ ޓަރާ  ވާހަކަެއއ    ،ޓަރ ސ ައދި  ެއކަހަލަ  ޮގތ ނ   މިސާލެއ ެގ 

 އަޅ ަގނޑ މެނ ގެ  . ވާހަކައެއ  ކޮނ   ތޯދެއ ކެނީ ކޮނ ތާކ  މި  ، ޖެހޭނެވަނ ޮއޑިޓެއ  ހައ ދަ  ވަރަށ  ބޮޑ   ނ ކ ރިެގ  ވ މ  ދެއ ކެ

 . ދައ ކަިއެގނ ނ ވާނެ  އަިއސ   ނެތ  ވާހަކަ މިތާ   ފެނ ވަރ އަސާސީ ތަޢ ލީމ   ، އިޒީބ ވެފަނާތަހ   ،އި ދާއިރާެގ މީހ ނ  ޣާފިލ ވެފަ

 ަވބަރަކާތ ހޫ.هللا ރަޙ މަތ ވަަވއ ސަލާމ  ޢަލައިކ މ    .ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ  ރ ނ .ވަނަ ަގއެކާވީސ  މިއީ 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ ރިޔާސަތ ނ  

 ލީހ ގެ މަޖި.  ކޮޅެއ  އަރ ވަނ ހ ސ ވަގ ތ   ބަރ ނ ނަށ  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ ނ މެއިއ ޒަތ ތެރި   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

 ޖަހާއިރ . 1 ނީށާފަ ނ މެއަޅ ަގނޑ  ނ ދެ ޖަލ ސާ

 

 { އަށ  13:13އިނ   12:20 }ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅ :

 ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޢަފީފ (  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިނ ނެވީ

 

 ނ ނިމި ހ ރި މަސައ ކަތ  .  6

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ހ  މެނ ދ ރ ެގ   ، ތ ނ ޮގމި.  ފަށަނީ  މި ނ ެގނ ދަ  ކ ރިއަށ އަޅ ަގނޑ    ޖަލ ސާ ެގހ ލީމަޖީ ށ ފަހ ކޮޅަސ ަވގ ތ `. 

 . މަސައ ކަތ  ހ ރި ނ ނިމި -6 ނަނ ބަރ  އެޖެނ ޑާ މިހާރ  ނީދަ މި އަޅ ަގނޑ 

 މ ެގދައ ލަތ ެގ ޚަރަދަށ  ޒިނ މާވ   ،ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާސަޢީދ     މ ޙައ މަދ މެނ ބަރ     އިއ ޒަތ ތެރިދާއިރާެގ    މާވަށ  -6.1

ސަރ ކާރަށ    ކޮށ ފައި އޮތ އޮތ ނ  ނިމ މަކަށ  ެގނައ މަށ )ހ(، )ރ( އަދި )ބ( ސަސ ޕެނ ޑ މާއ ދާެގ  ވަނަ    32ނޫނ ެގ  ާގ

ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަވަނ  ެއދިވަޑައިަގނ ނަވާ ިއއ ޒަތ ތެރި  ؛ތ ޞަފ ރ  ބަހ ސ ަގިއ   . މިށަހަޅާ ަގރާރ ެގ ބަހ ސ ހ   އިލައި ޮގވަ 
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ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ     މެދ  ނ ނ މާފަށ  އެދިވަޑައިަގތ މަށ  ދަނ ނަވަނ . )ަވގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (  ފ ރ ސަތަރ ނ   މެނ ބަ

 އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ .

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  

ރައީސ  ފަރާތަކ ނ ނޫނ   ާގޒިނ މާވާ    ޚަރަދަށ ދައ ލަތ ެގ    .އިއ ޒަތ ތެރި  ފަރާތ   ،ހ ށަހެޅި  އޮތީ  މި  ،ތަކ ނ އިދިކޮޅ  

 އޮތީ  މި މެނ ބަރ  ތެރިއ ޒަތ އި  ދާރާިއެގ  މާވަށ .  ސަޢީދ  ރ މިނިސ ޓަ  ިއކޮނޮމިކ  ކ ރީެގ  އި،ހ ށަހަޅާފަ  ޕީ.ޕީ.އެމ ނ 

 ،ފަދައިނ  ހަމަ އެދެއ  އިއ ޔެ ހަމަ ދެނ ނެވި. އަޅ ަގނޑ   ބަހ ސ ކ ރާނެ ބޭފ ޅެއ  ނެތ ، ނަމަވެސ  އެހެނ  ފަ.ހ ށަހަޅ އ ވާ

 އަށ  އެ   ،މިޮގތަށ  އެއ  ބިލަކަށ   މަޖިލީހ ެގ ވަގ ތ ތައ   .ރަދ ތައ  ކ ޑަާވނޭތާޚަލަތ ެގ  އ ދަ  އީއެ   ،ރަދ  ކ ޑަކ ރަނ ޚަކަރަނ ޓ   

ނ ވަތަ އެހެނ    އި،ރަނ ޏާ ޯވޓަށ  އަހަނ ވަތަ ފާސ ކ   ނ އެޖެނ ޑާއިހެނ ވީމާ،  އެ. ނެތ   އިބަހ ސ ކ ރާނެ ބޭފ ޅަކ  މިކޮޅ ގަ 

ފަސ ކ ރަނ   ކަނ  އ  ކިހިނެ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ނޭގއެއެބަ   ރަނަގޅަށ  ވަރަށ ޚަރަދ ތައ    ދައ ލަތ ެގ  އެއީ .  ދ ވަހަކަށ  

ަގިއ  ަގރާރ  މި    އޮތީ  މި ވާހަކަތައ  ކަނ ކަމެއ ެގ ހ ރިއި  ފާހަަގކޮށ ފަ ވެސ   އިދާރާތަކ ނ  މާލީ  ދ ނިޔޭެގ.  ރަދ ކ ރެވެމ ނ ދަނީޚަ

 މިހާރ   އިނ ކ ރައ ވަ ދެނ .  ނ ކ ރޭ  މަލެއ ށ  ޢަކަނޫނަާގ އެ ހަމަ  ވެސ  ހިނ ިގއިރ ަގއި  ވެރިކަނ  ބޭފ ޅ ނ   އެ އަދި.  ސ ވެ

  ވ ރެ   ފެއ ދ މަށ ނައ ތ ފި މެދ ގައި  ެގރައ ޔިތ ނ   އި،ދައ ކަ ވާހަކަތަކެއ   ސިޔާސީ  ހ ށަހަޅ އ ވަިއެގނ  ޮގތ ގައިެގ  ަގރާރެއ  

 ފައިދާ އެނ މެ އިމިކަމ ަގ  ެވސ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އަދި ެވސ  ދައ ލަތަށ   ޮގތެއ ގައި ޒިނ މާދާރ   ،ހީވަނީ ނޑަށ ަގއަޅ 

ނެ ިމ ކ ރާ ެވސ ވ   ލައި  އީއެ  ،އި ކ ރ ކޮށ ލާފަ  ބަހ ސ   ހ ެގލީމަޖި  ެގރައ ޔިތ ނ  ނެތިއ ޔާ ކަމެއ   ަވގ ތ  މި ،އެއ ޮގތަކީ 

މަނ ޒަރ ތައ  ޓީ.ވީތަކ ނ . ެއައށ  ވެސ  ޚަރަދ ދާނެ. އެހެނ ީވމާ، ޚަރަދަށ  ޒިނ މާާވ ާގނޫނ ަގއި ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މ ެގ ޮގތ ނ  

 އަޅ ަގނޑ  އެދެނ  އެޖެނ ޑާެގ އެހެނ  ނަނ ބަރަކަށ  ރ ޖޫޢަވާނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އާދެ!ޝ ކ ރިއ 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރޫނ ހާމަނަދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  

ާވ    ފައި މިޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މާލިއ ޔަތ  ާގނޫނަށ  މާަވށ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ހ ށަހަޅ އ ވާ

  ، އ ފެދޭ. އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވަނީދާ ދޭތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑަށ  ހަމަ ވަރަށ  ބޮޑަށ  ސ ވާލ  ގ ސައިޞ ލާޙ ެގ މަ 

ވަނަ އަހަރ . ފާސ ެވެގނ  އަިއއިރ ަގއި ވެސ  މި   2006މި ާގނޫނ  އެނ މެ ފ ރަތަމަ ފާސ ވެެގނ  އަިއއ ސަ މި އޮތީ  
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ަވނަ  2010  ،ހ ެގ ދައ ރެއ  ނެތ . ދެވަނައަށ  މި ާގނޫނަށ  އިޞ ލާޙެއ  ެގނެވިފައި މި އޮތީޖިލީާގނޫނ ަގއި ރައ ޔިތ ނ ެގ މަ

ެގނެވ ނ އިރ ަގއި އޭރ  އޮނ ނާނީ އެމ .ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރެއ . އެ އިޞ ލާޙ ަގއި ެއ  އިޞ ލާޙ   ވަނަ އަހަރ   2010އަހަރ .  

 އިފަހ ނ  އަނެއ ކާ މި ާގނޫނަށ  އިޞ ލާޙެއ  ހ ށަހަޅައޭެގބޭފ ޅ ނ  މި ާގނޫނަށ  މި ލަނީ އަނެއ ކާވެސ  މަޖިލީހ ެގ ދައ ރ .  

އޭރ  މި ރާއ ޖޭަގއި އޮނ ނާނީ ޕީ.ޕީ.އެމ ެގ ެވރިކަމެއ . އޭރ  އަނެއ ކާވެސ     .ވަނަ އަހަރ   2014އޮތ     ފާސ ކޮށ ފައި އެބަ

  ށ  މަޖިލީހ ެގ ދައ ރ  ފަހަރ  ިއޞ ލާޙ  ހ ށަހަޅައިެގނ  ިމ އ ޅެނީ މިއަ  މި އޮތީ މަޖިލީހ ެގ ދައ ރ  ނަާގފަ. އަނެއ ކާވެސ  މި

އިޚ ލާ ބޮޑ   މާ  މި އިޞ ލާޙަކ ނ ނެއ   ައޅ ަގނޑަކަށ   އެހެނ ވީމާ،  އ ޅެނީ  ތެރިކަެމއ  ސާފެއ ޞ ލާނ .  މި  އެ    ،ނ ވޭ. 

ސަރ ކާރ ނ  މި ކ ރާ ކަނ ތައ ތައ     ެގބޭފ ޅ ނ  ޖެހި ސަކަރާތ ތަކެއ  ޖަހަނިއ ޔޭ ހީވާތީ ކަނ ނޭނެގ. މި އ ޅެނީ އަޅ ަގނޑ މެނ 

ކަނ  ހ އ ޓ ވޭނެ އެ  ،މިހާ ރަނަގޅަށ  ެގނ ދާތީވެ  ނ ޮގތ ނ  ސަރ ކާރ   ހޯދަނ  ކަނ ނޭނެގ. މި އ ޅެނީ މާލީ  ހ އ ޓ ވާނެ ޮގތެއ 

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއ ނ ކ ރަނ  މި އިޞ ލާޙ  ެގނ ނަނ ޖެހޭ  ؛ މަެގއ  ހޯދަނ ހެނ  އަޅ ަގނޑަށ  ހީވަނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ ެއއ ެވސ     ،ހީމ  ރަޝީދ  ވެސ  އެ ފާހަަގކ ރެއ ވި ޮގތަށ ކަމަކަށެއ . އެހެނ ވީމާ، ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާ

ށ  ވެސ  ފެނ ނަނީ މި ބިލ  ަގިއ ެވސ  ނެތ  މި ކަމާ ބަހ ސ ކ ރާކަށ  ެވސ  ނެތ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑަލޯބޭފ ޅަކ  މި ފ 

 މަޖިލީހ ނ  ބޭރ ކ ރަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ.  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

ދެއ ީވާމ  ބޭރ ކ ރެވޭނީ މަޖިލީހ ެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ . އެހެނ ވީމާ، ވޯޓ ެގ ަވގ ތ ަގއި މި ބޭރ ކ ރަނ  ވޯޓ   މަޖިލީހ ނ 

އަޅ ަގނޑ ެމނ  މިއަށ  އަދިވެސ  ވަރަށ  ިގނަ ވަގ ތ  މިއަށ  ބާކީ އޮތީާމ  އަދި  މި ވަގ ތ     ، އެހެނ ނަމަވެސ   ބޭރ ވީ. ދެނ 

 ނަނ ބަރަށ  އަޅ ަގނޑ  ދާނަނ .  ދެނ  އޮތ  ނ ލާއިހ ސ  ނިނ މަބަ އަދި މި ވަގ ތ 

ދިވެހި ފ ލ ހ ނ ެގ މ ސާރައަށ   ،ޖާބިރ  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ هللا އެއީ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ   -{ 6.2} 

ެއއ ވެސ     ނ އ ކަވަދަކަފ ޅ ހެޔޮ ބަދަލެއ  ެގނައ މަށ  އެދި ހ ށަހަޅާ ަގރާރ ެގ ބަހ ސ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދިއ ނ . މި ަގރާރަށ  ވާހަ

އެދިވަޑައިަގނ ނަވާ މެނ ބަރަކ   އެދެނ .    އިއ ޒަތ ތެރި  އެދިވަޑަިއަގތ ނ   ފ ރ ޞަތަށ   އާދެ! )ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (  ނަމަ 

 ލާފައި ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ  ނެތިއ ޔާ ދެނ  އޮތ  ނަނ ބަރަށ  މި ދަނީ.  އިއަޅ ަގނޑ  ކ ޑަ ަވގ ތ ކޮޅެއ  ބަލަ

ިއއ ޒަތ ތެރި  6.3އެީއ    -{6.3}  ދާއިރާެގ  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ  މަހިބަދޫ  ޠާރިޤ   އަޙ މަދ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    ،މެނ ބަރ  

ަގޑިއިރ     3ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސ . މި ބިލަށ  ވެސ  ބަހ ސ ކ ރަނ  އަދި  ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީައށ  އިޞ ލާޙ 

ފ ރ ޞަތަށ    ،ނަމަ  ނ ފ ޅ ވާއޮތ . އެހެނ ވީާމ، މި ބިލަށ  އެއ ވެސ  ބޭފ ޅަކ  ބަހ ސ ަގިއ ެއއ ޗެއ  ވިދާޅ ވާނ  ބޭނ   އެބަ

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (  އެދިަވޑަިއަގތ މަށ  ދަނ ނަވަނ . 
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އަޙ މަދ  ނަސީމ    ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މީކާއީލ   -6.4އާދެ! ދެނ ، އަޅ ަގނޑ  މި ދަނީ    - { 6.4} 

ތަހައ މަލ ކ   ،ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ މައ ސަލަ  މި  އިތ ރ ވަމ ނ ދާތީ  ރާއ ޖޭަގއި  މައ ސަލަ  ރަނ ޖެހިފައިވާ ދަރިމައިނ ވ މ ެގ 

ވ ރެ   ޞިއ ޙީ އިނ ޝ އަރެނ ސ ެގ ޤައ މީ ނިޒާމ ެގ ދަށ ނ  ބޭސ ފަރ ވާެގ ފ ރ ޞަތ  މިހާރަށ   އީ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އިޖ ތިމާ

  އި ަގރާރ ެގ ބަހ ސ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދިއ ނ . މި ަގރާރަށ  ވެސ  އަދި ބާކީ ދެ ަގޑިއިރާ  ފައިވާފަސޭހަކ ރ މަށ  ހ ށަހަޅާ  ،ފ ޅާކޮށ 

 ފ ޅ  ދައ ކަވަނ  ބޭނ ނ ެއހެނ ވީމާ، މި ަގރާރަށ  އެއ ެވސ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ  ާވހަކަފ ޅ   އޮތ .  އެބަ  ސާޅީސ  މިނެޓ 

)ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ ( އަދި އިތ ރަށ  ވެސ  ދެއ ކިދާނެ.  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (  ނަމަ ފ ރ ޞަތަކަށ  އެދިަވޑަިއަގތ މަށ  ދަނ ނަވަނ .  

 މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ .

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަނ ނ 

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދެނ ، ެއމ .ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރެއ  ކަމަށ    ،ވަރަށ  ހިތާމަވެރި ކަމެއ  މިއީ އިދިކޮޅ  ޕާޓީ ނެތ  މައ ސަލަ

ސަރ ކާރެއ . ބަޣާވާތ ކޮށ ފައި ތިއ ބެިވ  އަކީ ބާޣީނ ެގ    60ޙަޤީޤަތަކީ އެެއއ  ނޫނ . %  ،ބ ނަމ ނ  މި ދަނީ. އެހެނ ނަމަވެސ 

ތި އެ    40%  . ސަރ ކާރ ަގއި  ބީބޭފ ޅ ނ   ރަނަގޅަށ .  އެހެނ ނަމަވެސ   ށ އަ  40% އޮތީ  ހިނާގ.  ެއބަ    ، ވާވަރަށ  

ތެރެއިނ  މި އ ޅެނީ ނ ކ މެެގނ . މި ޤައ މ  އެނބ ރެމ ނ  މި ދަނީ ބަޣާވާތެއ ެގ ތެރޭގައި.    އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަޣާވާތެއ ެގ ބަނޑ 

ރ  އޭ  ،ވެސ  ބަޣާވާތެއ  ނ ނިމޭ. ބަޣާވާތ  މި ދަނީ ދެމިެގނ  ހަމަ. އެހެނ ވީމާ، މި ހ ށަހަޅާފައިވާ މި މައ ސަލައަކީ   އަދި

ވެރިކަނ  މިހާހިސާބަށ   ކ ރީަގއި  ނަތީޖާއިނ   މަސައ ކަތ ެގ  ކ ރި  ނައ ތާލަނ   އާބާދީ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ބޭބޭފ ޅ ނ   ކ ރެއ ވި 

އ މަށ  ދަރިނ  ބޭނ ނ ވާކަނ . ދަރިމައިނ ވ މ ެގ ަމއ ސަލަައކީ ަވރަށ  ބޮޑ  މައ ސަލަެއއ ކަނ .  ޤަ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނިއ ޖެ

ެވސ  ބޭސ ފަރ ވާ ލިބޭ އ ސޫލ ނ    އާސަނ ދައިނ  މިހާރ   އިލާތަކަށ ޢާއެ    ،ހ ށަހަޅާފައި މި ވަނީ ދަރިމަިއނ ވާ ފަރާތ ތަކަށ 

އަޅ ަގނޑ  އެދެނ     ، އެހެނ ވީާމ، ަގރާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލަިއެގނ ފައި  އެ ފަރާތަށ  ެއ ފ ރ ޞަތ ތައ  އިތ ރ ކޮށ ދިނ މަށ .

 ،ކިހާވަރެއ ތޯ ދަރިމައިނ ވަނީ  ގެ އާބާދީ   ،މި ކަމަށ  ތާއީދ  ވެސ  ކ ރަނ . ބަލައިަގނެ  ،ހަމަ ަގރާރ  މަޖިލީހަށ  ބަލައިަގނެ

ކީއ ެވެގނ ތޯ އެއީ  ދަރިމައިނ ވާ ސަބަބަކީ  ަމއ މޫނ ؟ އަދި  ދޭތެރެދ ރ ކ ރަނ  ކ ރީެގ ސަރ ކާރ ނ ، އޭރ   ެގ ސަރ ކާރ ނ  

މިފަދަ ދިރާސާއެއ  ؟ ބޭސ ދީ އޭެގ ސަބަބ ނ  މިހާރ  އަދިވެސ  ޖީލ ތަކަށ  މި ދެމިެގނ ދަނީތޯވައ ތަރ ވައ ތަރ ެގ ބޭސ ދީ،  

ދޭތެރެދ ރ ނ ކޮށ  ަގއި  ލަފާކ ރެވޭ ޮގތ ށ   ދިރާސާކޮށ ފައި ކިހާވަރެއ ތޯ، ާގތ ަގނޑަކަށ  ައޅ ަގނޑަ  ކ ރ ނ  ވެސ  މ ހިނ މ .

ހިނ ިގ އަތޮޅ ތައ   މީހ ނ    ،ނަމަ  ރާއ ޖޭެގ  ލައ ކަ  ބަިއ  އެހެނ ވީމާ،  އެރީސ .  މިލިއަނަކަށ   މިހާރ   އާބާދީ  ދިވެހިނ ެގ 

އަޅ ަގނޑ    އެ.  ނައ ތާލީ އަރ ވަނ   މައ މޫނަށ   އައ ޑަނަ  ނައ ތާލިކަމ ެގ  އާބާދީއެއ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ދިވެހި  ލައ ކަ  ބައި 

އެމ .ޑީ.ޕީ ސަރ ކާރ  އ ފެދިެގނ  ފ ރަތަމަ ެއ    ،ައޅ ަގނޑ  ރަށ ރަށަށ  ޭއރ ަގއި ދިޔައިރ  ؛ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ހ ށަހަޅަނ 
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އެއ ކޮށ  އެއީ. ބައެއ     ރައީސ  ނަޝީދާ  ،އިނ ތިޚާބ ެގ ތެރޭަގއި ރަށ ރަށަށ  ައޅ ަގނޑ  ދަތ ރ ކ ރިއިރ ގައި  އިކެމ ޕޭނ ަގ

ދިޔައީ މިތާކަށ  އެއ ވެސ  މީހަކ  ކަށ  މީހ ނ  ވެސ  ތިބި. އެ މީހ ނ  ބ ނަމ ނ ވަރަ   50ވަރަކަށ  މީހ ނ ،    40ރަށ ރަށ ަގއި  

އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ ކ ރީ    . ޑިމާނ ޑެއ  ނޯނ ނާނެތާ. އެހެނ ވީމާ، ދެނ ނާދެއޭ ވޯޓެއ  ހޯދާކަށ  ވެސ . އާބާދީ ނެތީމަ ނ ދާނެތާ

ހި. އެ މިސ ކިތ ތަކަކީ  އި ހ ރި އާސާރީ ބޮޑެތި މިސ ކިތ ތަކާ އެއ ޗެރަށ ރަށ ަގ  އެ ؟އާބާދީ ނެތި ޮގސ  މި އޮތީ  ،ކީއ ވެެގނ ތޯ 

ޒަމާނ ަގއި ދެއ ވަދޫ    އިކ ރީގަ  ؛ބަިއވަރ   ވެފައި ހ ރި މިސ ކިތ ތަކެއ . އެހެނ ވީމާ،  ފަސ  ސަތޭކަ އަހަރ ާގތ ަގނޑަކަށ  ހަތަރ 

. ދެއ ވަދޫ ިގނަ މިސ ކިތ ތައ  އޭރ  ހ ރި  އަޅ ަގނޑ  ހަނދާނ ވަނީ ދެއ ވަދޫ ރަސ ެގފާނ  ައޅާފައި ހ ރި ވަރަށ  ؛ރަސ ެގފާނ 

ހަތަރ  ސަތޭކަ އަހަރ  ކ ރިނ .  ރަސ ެގފާނަކީ ދިވެހި ތާރީޚ ަގިއ ވަރަށ  ިގނަ މިސ ކިތ ތައ  އެޅި. އެއީ ާގތ ަގނޑަކަށ  ތިނ 

ކީނ ނާ ބާ  ،ައދި ޚާއ ސަކޮށ  މާލޭ ހ ކ ރ  މިސ ކިތ ެގ ކޮޅ ދާލި  ؛އެހެނ ވީމާ، އެ ރަސ ެގފާނ  އަޅާފައި ހ ރި މިސ ކިތ ތައ 

ފެނ ނ  ވެސ   މިސ ކިތ ތައ   ބަެއއ   ހ ރި  އަޅާފައި  ހަތަރ އެއ ކޮށ   އެއީ  އެ  .  އެކަމަކ   ކ ރިނ .  އަހަރ   ސަތޭކަ  ފަސ  

 ، ފަސ  ސަތޭކަ މީހ ނ ެގ އާބާދީެއއ  ޮއނ ނަ ރަށެއ . އެހެނ ނަމަވެސ ލާއިރ ަގއި ާގތ ަގނޑަކަށ  އެއީ ހަތަރ އިމިސ ކިތަށ  ބަލަ

ދޭތެރެ ދ ރ ކޮށ ެގނ    ؛ތިމަނ ނަމެނ  މިހާރ  އައ ޑަނަ ދީފައޭ މި ތިބީ އާބާދީ  ،ނެތ . ބ ނަނީ  އެ ރަށ ރަށ ަގއި އާބާދީެއއ 

އައ ޑަނަ. އެ ރަށ ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދެނީ އައ ޑަނަެއއ . ދީފައި އާބާދީ ނައ ތާލީ. މިހާރ  މި އޮތީ އިނ ސާނީ ވަސީލަތަށ   

ަގއި މި އ ޅެނީ ވަޒީފާ އަދާކ ރާނެ ފަރާތ ތައ   ތާމިނ އެތަ  ކ ަގއާއިތަރިސޯޓ   ،މި ޤައ މ  ޖެހިފަ. ޤައ މ ަގއި މަސައ ކަތ ކ ރާނެ 

ވަރަށ  ބޮޑ  ހަފ ލާއެއ     ،އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އެދެނ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ނ ލިބިެގނ . އެއީ ަމއ މޫނ ެގ ސަބަބ ނ .

ދަނީ  އިތާލިކަމ ެގ. ޤައ ެމއ  ކ ރިއަރަޤައ މ ެގ އާބާދީ ނައ އީ  އެ ބާއ ވާފައި ވަރަށ  ބޮޑ  އައ ޑަނައެއ  މައ މޫނަށ  އަރ ވަނ   

 އެ ޤައ މ ަގއި ރައ ޔިތ ނ  ވެސ  ތިބެެގނ . އެކަމަކ  އޭރ ގައި... 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ައއ ޑަނައެއ  ަގރާރ ަގއި  މި  މެނ ބަރ   އާދެ!    އިއ ޒަތ ތެރި  އިނޭގތޯ.  ނެތ   ާވހަކައެއ   ދާއިރާެގ  ދޭ  ދެކ ނ   ހެނ ވޭރ  

 އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ ހެނ ވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  ޝަމީމ  

އެއ ވެސ  ސަރ ކާރަކ ނ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    ،ކ ރީތ ސަމާލ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ެގނ ނަނ  ަގސ ވެސ   ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

 ، ހަވާ ޮގތަށ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ  ވިދާޅ ވަމ ނ  ެގނ ދަވާތީ ލާފައި އޮތ  ކަމަށ  ދޭއިއާބާދީއެއ  ނައ ތަ
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ޙަޤީޤަތާ  ކަމަކަށ  ރެކޯޑަކ  ނެތ . އެހެނ ވީމާ، އެއީ  ެއއ ެވސ  ސަރ ކާރަކ ނ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އާބާދީއެއ  ނައ ތާލި  އެއީ 

  ޚިލާފ  ވާހަކައެއ  ވީމަ ައޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާލީ.

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

މެނ ބަރ .   އިއ ޒަތ ތެރި  ވާހަކަ ޝ ކ ރިއ ޔާ  ނައ ތާލި  އާބާދީ  މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  މެދ   މާފަނ ނ   އާދެ! 

 ރަނަގޅ ވާނެ އެކަމ ެގ ސަބަބ ނ .  ނަމަ އާބާދީ މަދ ވި ވާހަކަ ވިދާޅ ވި ،ވިދާޅ ނ ވެ 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ  

ޤައ މ ެގ ދެ ލައ ކަ ހަމަ މީހ ނ ، ދެ ލައ ކަ ރައ ޔިތ ނ  ހަމަނ ވާ އާބާދީއެއ ެގ    ،ދޭތެރެދ ރ ކ ރ ނ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ދިނީ ދޭތެރެދ ރ ކޮށ .   ށ ރަށަށ  ައއ ޑަނަދަރިމައިނ ވާ ރަ  ،ދ ރ ކ ރަނ ، ނ ވިހަނ ، ނ ވިހާ ރަށ ރަށަށ ދ ރ ކ ރަނ ، ދޭތެރެ

އޭނަެގ ރަސ ކަނ  ދިފާޢ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ފިރިހެނ ދަރިނ  މަރަނ .   ،ކ ރ މަށ  ޓަކައިޢ އ ނ  އެނ ީގ އޭނަ ވެރިކަނ  ދިފާޢަފިރ 

ދަރިނ  މަރަނ ީގމ ސ ލިމ ނ . ފަކީ  މެނ ނައަޅ ަގނޑ ؟ ކޮބައިތޯ ތަފާތަކީ؟ ކޮބައިތޯ ތަފާތަކީ .  ރ ވެދާނެ ކަމަށ  ލިބިދާނެ 

ިއސ ވެރި  ކޮށ ފައި  ޔަދައ ލަތެއ ެގ  މީހަކ   ހ ރި  މިއީ.  އޮތ ކަށ   އަޅ ަގނޑ   ކަމެއ   ވެސ   ޓަކައި  ތާރީޚަށ    ؛މެނ ދިވެހި 

ރ ެވދާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ީގފަ   .ައއ ޑަނަ ދޭތެރެދ ރ ކ ރި ރަށ ރަށަށ . އެކަމ ެގ ނަތީޖާ މި އޮތީ  މައ މޫނ  ދެއ ވީ

ަގިއ  މިތާނ އެތަ  ެގމާލޭ؛ ވޭނ  ތަހައ މަލ ކ ރަމ ނ  މި ދަނީ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ފިހާރަތަކ ަގއިކަމ ެގ  ދަރިނ  ނައ ތާލީ. އެ

 ތ ަގނޑ  އޮތީ... ފިހާރަތަކ ެގ ވަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ދޭތެރެދ ރ ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ނ  އާބާދީ މަދ ވި ވާހަކަ   މިހާރ    .ނ އިލާނަ އަދިެވސ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

ކަށ  އިތ ރެއ ނ ވޭ.  ވަރަވިދާޅ ވާނ  އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަނީ އިނޭގތޯ. ެއއީ ދޭތެރެދ ރ ކ ރީމަ ރަނަގޅ ، އާބާދީ އިތ ރ ވާނ ވީ 

 ! ެގނ ނަވާދެނ ، އެ ވާހަކަ އެޮގތަށ   

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ  

މިހާރ  ވެސ  ދިރިތިބި މީހ ނ ނަށ    ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އާބާދީ ހަމަެއކަނި މިީއ ދިވެހި ތާރީޚ ނ ނާއި  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ކިތައ     ފާޅ ަގއި ނައ ތާލީ؟ އަދި ޖަލ ތަކ ަގއި ނައ ތާލީ ކިތައ  މީހ ނ ތޯ  ށ ކޮއ އެނިގ ސާބިތ ވާނ  ހ ރި ކަނ ކަނ . މިއާއެ 

މަރ ވެދިޔައީ ؟ މީހ ނ ތޯ   ،މިހާރ  ެއ މަނިކ ފާނ  އެ ވިދާޅ ވަނީ ؟ނޑިޖަހަިއެގނ  މަރ ވެދިޔައީއަނދަޮގ  ،ކިތައ  މީހ ނ ތޯ 
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ރައީސ  ނަޝީދަކީ   ؛ރިޔާސަތ ަގއި މިއަދ  އިނ ނަ ރައީސ   ،ޮގނޑީަގއި   ތިމަނ ނަ އެއ ވެސ  މީހަކަށ  އަނިޔާނ ކ ރަމޭ. ތި

. އެނ މެ ލީޓަރެއ ެގ ފެނ ދީފަިއ  ެއއ  ލީޓަރ  ފެނ ދެނީ ދ ވާލަކ އެއ ަގއި  ޓިނ  ޮގޅީ   ،ޮގޅީަގއި ދ ވަސ  ވަނ ދެނ  ކ ޑަ މަސ   18

ެއީއ.މަސ   18 އިނ ސާނެއ   ބޭނ ދި  ޮގޅިެއއ ަގއި  ޓިނ   ޮގޅިއެއ ަގއި    ދ ވަހ   އަދި  ަމސ   18ޓިނ   ބައިނ ދާފައި  ދ ވަހ  

އޮތ . މިހާރ  ވެސ  އެހެރީ    ެއބަ  ލީޓަރ ެގ ފެނ  ދޭނަމޭ ބ ނެފައި  5ކޮށ ފިއ ޔާ    މައ މޫނ  އެދޭ ޮގތަށ  ކަނ ކަނ   ނ އިތ ރ 

  5ސަރ ކާރަށ  ފާޑ ނ ކިޔާ ކަމަށ  ވަނ ޏާ    ،ެއއ ކަލަ ނޫހ ަގއި ނ ލިޔެ   ، ރީޚ ަގއި ލިޔެފަ. މައ މޫނ  އެދޭ ޮގތަށ ދިވެހި ތާ

ނ ތޯ ތި ބޭފ ޅ ނ  އެ އެއ ޗިހިތައ  ކިޔަނ ވީނޫ .އޮތ . ދިވެހި ތާރީޚ ަގއި އެބަހ ރި ލިޔެފަ  ލީޓަރ  ފެނ  ދޭނަމޭ ބ ނެފައި އެބަ

މާޒީ ކޮނ މެވެސ  ވަރަކަށ    ،ނެގނ ޖެހޭމަޖިލީހަށ  ވަދެފަިއ ވާހަކަދައ ކާއިރ  އެ  ނޭގނީ. މި ތަނަށ  އައިސ  ވެސ . ކީމަ އެ

ކޮށ ފަިއ ހ ރި ބޭފ ޅެއ ެގ ވާހަކަ މި   ދ ަވހ ެގ ކަެމއ . މި ރާއ ޖޭަގއި ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާކަނ ނެގނ ޖެހޭނެ. މިއީ އިހަށ އެ

ެގ ފަހ ކޮޅ ، ފަހ ކޮޅ  ޗޭނ ޖަހާފައި 1990ދެވިޔޭ ދައ ކަނީ. ރައީސ  ނަޝީދ ެގ ވާހަކަ މި ދައ ކަނީ. ރައީސ  ނަޝީދ  ބޭނ 

ޚިޔާލ  ެއއީ  ބޭނ ދީ.  މިނިވަނ ކަނ   ،ފާޅ ކ ރ ނ   ޖަނަރޭޓަރެއ ަގިއ  ަގލަމ ެގ  ފާޅ ކ ރ މ ެގ   ރ ޢޫޝ   ،މިނިވަނ ކަނ ، 

އަޅ ަގނޑ     . އެހެނ ވީމާ،ކ ރި މަސައ ކަތ ެގ ނަތީޖާ. އެހެނ ވީމާ، ާއބާދީ ނައ ތާލީ. މައ މޫނ  ނައ ތާލީ  މިނިވަނ ކަނ  ހޯދަނ 

އެދެނ   ތަކ ރާރ ކޮށ   އަޅ ަގނޑ މެނ .   ،އަދިވެސ   އަރ ވަނ   ައއ ޑަނަ  ނައ ތާލިކަމ ެގ  އާބާދީ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  މައ މޫނަށ  

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

ާގނޫނ     ،ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  އ ޝާމ  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާވިލިމާލެ    -6.5އެޖެނ ޑާ ނަނ ބަރ     -{ 6.5} 

ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސ . މި ބަހ ސ ަގިއ  ށ  އިޞ ލާޙ  (އަދިވެހިރާއ ޖޭެގ ާގނޫނީ ފަނ ނ ެގ ާގނޫނ )  5/ 2019ނަނ ބަރ   

. ެއއ ވެސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ގައިގ ތ  އޮތ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަ  ސިކ ނ ތ  ބާކީ ެއބަ 23ިމނެޓާއި  39ަގޑިއިރާިއ   3އަދިވެސ   

 ފ ރ ޞަތަށ  އެދިަވޑަިއަގތ މަށ  ދަނ ނަވަނ .  ،ނަމަ  މެނ ބަރަކ  މި ބަހ ސ ަގއި ބައިވެރިެވވަޑައިަގނ ނަވަނ  ބޭނ ނ ފ ޅ ވާ

   )ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (

ނަނ ބަރ     -6.6 ފަރާތ ނ   -6.6އެޖެނ ޑާ  ނިހާދ     ،ސަރ ކާރ ެގ  މ ޙައ މަދ   މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ފޭދޫ 

ބަހ ސ  ބިލ ެގ  ެގނައ މ ެގ  ށ  އިޞ ލާޙ (އަޤޫބާތ ޢ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޤާނޫނ ލ )  9/ 2014ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     ،ވާހ ށަހަޅ އ ވާފައި 

  53ަގޑިއިރ ެގ ތެރެިއނ  ބާކީ ދެ ަގޑިއިރާއި    4ލަ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދިއ ނ . މި ބިލަށ  ބަހ ސ ކ ރ މަށ  ކަނޑައެޅިފަިއވާ ޖ މ 

އެބަ ބާކީ  އަދި  ބަ  މިނެޓ   ބަހ ސ ަގއި  ބިލ ެގ  މި  މެނ ބަރަކ  އޮތ .  އިއ ޒަތ ތެރި  އެއ ެވސ   އިވެރިެވވަޑައިަގނ ނަވާ 
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ދަނ ނަވަނ .   ފ ރ ޞަތަށ  އެދިވަޑައިަގތ މަށ   ިއއ ޒަތ ތެރި  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (  ބޭނ ނ ފ ޅ ނަމަ  ދާއިރާެގ  މެދ   މާފަނ ނ  

 މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ  

އެީއ ބިލ  ހ ށަހަޅަނީ މ ޙައ މަދ     ،މެނ ބަރ  ފާހަަގކޮށ ފައި މި ވަނީ  މި ބިލ  ހ ށަހަޅާ ސަބަބެއ  ކަމަށ  ؛ރި ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެ

ާގނޫނ  ނަނ ބަރ    ،ބޭނ މަކީސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ  ބިލ  ހ ށަހެޅ މ ެގ    ،ދެއ  ކަމަށ  މި އޮތީގ ސަނިހާދ ، ފޭދޫ ދާއިރާެގ. މަ

  ،ރައ ކާތެރިކަމާއި   ،ވަނަ ބާބ ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ އަމަނ އާނ މާއި  610ެގ  (ޤޫބާތ ޢ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޤާނޫނ ލ )  2014/9

އަޚ ލާޤީ މިނ ަގނޑ ތަކާ ގ ޅޭ ކ ށ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޚާރިޖީ މަސ ލަހަތަށ  ެގއ ލ ނ ދިނ މ ެގ ޢަމަލ ތައ  ވަކި 

ާގނޫނަށ   ސާފ ކޮށ  ބަޔާނ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ބ ނެވިދިޔަ  ެއ ކ ށ ެގ ޮގތ ަގއި ބެލެވޭ ޢަމަލ ތައ     ،ކ ށެއ ެގ ޮގތ ަގއި ހިމަނައި 

ރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި  އިޞ ލާޙ ތަކެއ .  އިޞ ލާޙެއ .؛ ެގނ ނަނ ޖެހޭ  ތާއީދ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ     ، ތާއީދ ކ ރާ ސަބަބަކީ  މިީއ 

ދިވެހި    ދައ ލަތ ،  .އ ސެއ  ނ ގޮވޭނެ. ައޅ ަގނޑ މެނ  ދައ ލަތ  ކިޔަނީޓެރިނ ނާ ދިމާލަށ  އެއ ޗެއ އެއ ވެސ  ހާލެއ ަގއި އަވަ 

ެއކި ދ ަވސ ވަރ ަގއި ރަސ ކަނ ތައ  ޮއވޭ، ސަރ ކާރ ތައ     ،އިރ ަގއި   ދައ ލަތަކީ ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ . ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ ެއކި

އެހެނ ނަމަވެސ  ދެމިެގނ ދާނެ  ،އޮވޭ.  ދައ ލަތ   ދެމިެގނ   ،ދިވެހި  ދައ ލަތ   މި  ހާސ   ދައ ލަތެއ .  އެތައ   ހިނގައިދާނެ 

އަޅ ަގނޑ މެނ    ؛ޓެރި ޤައ މ ތަކަށ އ ކައިރި އަވަ   ،ޮގތ ަގއި ތިބެފައި  ެގޅ ަގނޑ މެނ  ދިރިތިބީނ އަހަރަކަށ . ދާއިރ  މިހާރ  އަ

އިނ ޑިއާއަށ  އ ތ ރ ކަރަ. އ ތ ރ ކަރަ ކިޔަނީ ބައިވަރ  ރަސ ކަނ ތަކެއ  އޭރ ަގއި އޮނ ނަ   ،ކާބަފައިނ  ކިޔަނީ ކ ރީ ޒަމާނ ެގ

އެތާނަގއި ެވސ  އެއީ ބިލިއަނެއ ، ދޮޅ    ،ސަރަޙައ ދެއ  އެއީ. އެއީ ހިނ ދ ކަރަ. ހިނ ދ ކަރައާ ދިމާއަށ  ބަދ ބަސ  ބ ނެ

އަނެއ ކާ ޭއެގ އިރ މައ ޗަށ  ޮގއ ސަ ސީނ ކަރަ،    ،ށ  ބަދ ބަސ  ބ ނެފައިއެ މީހ ނ ނަ  .ބިލިއަނެއ ހާ މީހ ނ  އ ޅޭ ޤައ މެއ 

 އިެއޮގތަކަށ  ބަދ ބަސ  ނ ބ ނެވޭނެ ސަރ ކާރ ގަ   ،އިއެ މީހ ނ ނަށ  ބަދ ބަސ  ބ ނެފަ  .ޗައިނާ މީހ ނ ެގ ވާހަކަ މި ދައ ކަނީ

އެ މެނ ބަރ ނ     ،ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލިސ  މެނ ބަރަކޭ ބ ނ ޏަސ  . ނ ކ މެ ތިބީ މި ައޅ ަގނޑ މެނ  ކަމ ަގއިނ ވަތަ ސިޔާސީ ކަނ 

ކިޔަާވވިދާޅ ެވެގނ   ، ލ މ ވެރިނ  ވެސ އި، އ ލަތ ަގއި އެބަ ތިބި ފަނ ނީ ފަރާތ ތައ މި ދަ. އެ ދައ ކަނީ ސިޔާސީ ވާހަކަތައ 

ބޭބޭފ ޅ ނ  ވެސ  މަޖިލީހ ަގ  ،ތިއ ބަވާ  ތިއ ބެވިއި  ައދި ރައ ޔިތ ނ   މި  މިހާރ   ތިއ ބަ އިދާރީ ،ިމސާލަކަށ    ވާ މޭޒ ަގއި 

އަޅ   ތިއ ބަވާނެ.ަގބޭފ ޅ ނ   މިތާަގިއ  ނެތަސ    ޚިދ މަތ ކ ރަނ   ތ ތައ ފަރާ ެއކި.  ތިބޭނީ މީހ ނ  ެއކި އެކިއިރ   ނޑ މެނ  

ދަރީނ ނަށ ވީމާ. އެހެނ  ތިއ ބަވާނެ މ ޅި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ  ދަރިނ ނާއި އަދި  ީމހ ނ ެގ  އަނ ނަނ  އޮތ    ؛، އެ 

 ،ކޮޅ ނ  ޮގވަމ ނ އ އިނ ޑިއާ ައއ ޓ  އެ  ނ ވާނެ.ޮގތ ަގއި ޖައ ސާފައި އަޅ ަގނޑ މެނ  ޮގސ ެގނ   ެގބަލާވެރިކަމެއ   ޖީލ ތަކަށ 

ހ ރި ޮގތ     ދިވެހި ތާރީޚަށ  ބަލާއިރ ަގއި ވެރިކަނ ތައ  ބަދަލ ވެފައި  ،ބަލާއިރ ަގއި ،އެ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ބަދ ބަސ  ބ ނަމ ނ 
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. ވަޑަިއަގތީ އަށ މާލެ އެއ ކޮށ   މަލާބާރިނ ނާ ޒަމާނ ގައި ތަކ ރ ފާނ އެބަ ފެނޭ. މ ޙައ މަދ ވަރަށ  ސާފ ކޮށ     މެނ ނަށ އަޅ ަގނޑ 

ެވސ  ައޅ ނޑ މެނ ނަށ   ލާމ ނ ެގ އެހީލީރާޖާއާއި އެ ތަނ ތާަގއި ތިބި އިސ އަ ކަނ ނަށ ނޫރ   މަލާބާރިނ ެގ އެހީ ލިބ ނ .

. ، އޭރ ަގއި ޮއނ ނަ ބާރެއ ެގ ބޭނ ނ  ހިފާއެހެނ ވީމާ.  ސަލާމަތ ވާނ  އަތ ދަށ ނ  ޕޯޗ ީގޒ ނ ެގ ބޭނ ނ ވަނީއި  އޭރ ަގ.  ލިބ ނ 

އ ޅ ނ    ެގނ މާރީ ހިފައިޢ ިއސ ތި، ސަރަޙައ ދ ތައ    ެއކި  އިނ ޑިާއެގ  .އ ޅ ނ  ެގނ ހިފައި އ  ބައެ އިނ އާއިނ ޑި  ޒ ނ ޗ ގީ ޕޯ

. ބޭނ ނ ވޭ އެހީތެރިކަނ  ބާރެއ ގެ  ކޮނ މެެވސ   ފާއ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ދިދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ  މިނިވަނ ކަނ     އިއ ދ ގަ ޙަސަރަ

 އަޅ ަގނޑ މެނ  ގައ3ި ބަރ ނ ނޮވެ  ެއއ ކޮށ   އެހީތެރިކަމާ އިނ ޑިއާެގ ؛އ ތ ރ ކަރަ އެ ހަމަ  ފެނ ނީ އަޅ ަގނޑަށ  ފަހ ނ  ދާދި

ސ   ދެނ  ރަސ ެގފާނެއ  ނޫނ . ދެނ  ރަސ ެގފާނެއ  ނޫނަ  ؛ައޑ ިއވޭ އޭރ ަގ ރަސ ެގފާނަކަށ  ހ ރި ހަކަތަކ ނ   ވާ  .ސަލާމަތ ވީ

މޫނ  އ . މަހ ނ ނެވީ އޭރ  ޢަބ ދ ލ ޤައ ޔޫމ  މޫނ އ މަ އައ ސ ލ ޠާނ .  ޢަބ ދ ލ ޤައ ޔޫމ ރަސ ެގފާނ . އޭރ  ހ ރީ މައ ޫމނ   

. ނ ފެނޭ ވެރިމީހާއެއ . ނ ފެނޭ ދ ވަހ   އެ. ކިޔަނީަގއި  ރަށ ތެރޭ އެޮގތަށ   .އެރި  މެޝިނަކަށ އޮތީ ދޮނ ނަ  ޢަބ ދ ލ ޤައ ޔޫމ 

 އެ މެރިއިރ ަގއި ބަޔަކ   ެއތައ  އިބަޑިޖަހަ އަރައި ތަމަޅަިއނ ތަކެއ   އ ޅ ނިނ  މި މާލޭގައި.ވެސ  ނ ކ މެ  ދެނ ، އަޅ ަގނޑ 

ތަޅ ލައި   .ނ ފެނޭ މީހ ނ ނައ  އޮތީ.ެގބަނޑޭރިެގ  ހ ނ ނެޑިފެނ ސ    ނ   ވެސ   އެއ މަ  ވީމިނިސ ޓަރަކަށ    ދ ވަހ . މޫނ  

ޕ ރީމ  . ސ މޫނ އ މަ ރީހ  ެވސ  ރިޔާއަކަށ  ހޫރައީސ ލ ޖ މ .  ދ ަވހ   އެ މޫނ އ މަ ހ ނ ނެވީ ެވސ  މިނިސ ޓަރަކަށ  ފިނޭނ ސ 

ވެސ   ކޯޓ   ރައ ޔިތ ނ  އެރި މެޝިނަކަށ ދޮނ ނަ  އިޭގަގ އޮތީ ހިއ ޕަވަިއެގނ  މެއ ާގމަ ހ ރިހާމޫނ .  އ  މަ   ފަނޑިޔާރަކީ 

ދ ަވހ  މި ރާއ ޖެ ސަލާމަތ ކ ރަނ    . އެވާހަކަތަކެއ  ދައ ކަނ ޖެހޭ މެނ އަޅ ަގނޑ  ޓަކައި ތާރީޚަށ  ދިވެހި އީމި  .ދޫކޮށ ލާފަ

މެޝިނަށ  އިލީ ދޮނ ނައެހީތެރިކަަމށ  ގޮވަ  ެގއިނ ޑިއާ  ކަރަިއެގ މީހ ނ ެގ ފަރާތ ނ ،އ ތ ރ  ؟ފަރާތ ނ ތޯ  އެދ ނީ ކާކ އޭނަ  

 ރި އި ހ ބަހައ ޓާފަ ސަރ ކާރ ނ  ޖަޕާނ   .ނ ހ ރޭ ފޯނެއ  މޯބައިލ . ހ ނ ނަނީ ފޯނ  ައނބ ރާ.  ނ ހ ރޭ ފޯނެއ   އެރި ޮއވެ.

ބަނޑޭރިެގ ތަޅ ލާފަިއ އޮތީ. ބަނޑޭރިެގ ތަޅ ދަނޑި  .  ގ ޅ ނީ ތާކަށ    ގ ޅ ނ  މިޮގތ ނ އެޮގތ  ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ ނާއި  ވަސީލަތެއ 

ރާހީމ  އަތ ޕ ޅ ަގޔޯ ތަޅ ދަނޑި އޮތީ. ބަނޑޭރިޭގ  ވި އިލ ޔާސ  އިބ ނައިބަކަށ  ހ ނ ނެ  ؟ކިހިނެއ ތޯ އޮތީ  ދިޔައިރ   ހޯދަނ 

ެއއީ މި ރާއ ޖޭަގިއ    .ތިބީ  އިނިދަނ  އަރަ ޭގަގއި  ބަޑިގ ދަނ  ތަޅ ލާފައި ސިފަިއނ  ވެސ  އެތާތެރެއަށ  ތަޅ ލާފައި ޮގސ   

، . އެހެނ ވީމާތިބީ މިމެނ   ނޑ އަޅ ަގ ވާލ ެވެގނ ކަނ ހަ ރައ ޔިތ ނ ތަކަކާ ނެގނ ވާނެނޫނ ތޯއެ   ކ ރި ޮގތ  ެއއީ. ވެރިކަނ 

ދައ ކަ އިނ   މި ކަރަެއއ ގެ އިވެސ   ބޭރ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ   ެއދ ވަހ   ެއ    ، ކަރައެއ ެގ، ދެނީ  އެހީތެރިކަނ   ބައެއ ެގ 

 އަޅ ަގނޑަށ   ކ ރީަގއި ޭއެގ ؛ކ ރީަގއި ޭއެގ ޖެހިދާނެ އަދި  ރައ ޔިތ ނ ެގ އެހީތެރިކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ހޯދަނ ޖެހ ނ ކަނ .

 އޭރ ަގއި   ދަރިކަލ ނ  ކަޅ ތ ކަލާެގ ފަހ   ޅ ތ އ ކަލާއަށ ކަ  ކަނ ތައ ތަކަށ ފަހ  ދިޔައިހިނަގ އެ ، ފަހ  ރަސ ކަމަށ  ލާފާނ ކަ  ފެނޭ

އިސ ކަނ ދަރ  ރަސ ެގފާނ ެގ  ިއ،  ރާއ ޖެ އަތ ދަށ ަގ  .އިގަ . ރާއ ޖެއަށ  ލިބިފަިއ އޮތ  މަލިކ  އޭރ މިނިވަނ ކ ރި ދިވެހިރާއ ޖެ

  އޭރ ަގއި   . އެއީ ތަނެއ   އޮތ  ފެނ ނަނ  ނ ޚ ތާރީ ދިވެހި ެއއީ.  އިަގ އަތ ދަށ ަގއި އޭރ  އޮތީ ދިވެހިނ ެގ ޒަމާނ ަގިއ މަލިކ 
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 . ކަމަށ އެހީތެރި  އިއޭރ ގަ ،ބަޑި އަޅ ަގނޑ މެނ  ެގނައީ  ސޯޅަ.  ނޫނ  ކ ނ ޔަކަރަ އ ތ ރ   ހޯދީ އެހީތެރިކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

 ދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ެގނައީ  ހަތިޔާރ ެގ ހ ރިހާ ވަސީލަތެއ  އެއެ ހ ރިހާ  ،  އި ބަހައ ޓަ ބަޑި   ،ރާނައި ފާރ   ވަށާ  މާލޭެގ

 . ކ ރީޢ ދިފާ މާލެ ހޯދައިެގނ  އެހީތެރިކަނ  ިއނ ޑޮނޭޝިއާއިނ   އިނ ޑޮނޭޝިާއއިނ . ؟އަސޭކަރައިނ . އެއީ  ކޮނ ތަނެއ ތޯ

އެކި  އެހެނ ވީމާ ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ ހާ،  މީހ ނ ެގ  އެކި  ކަރަކަރަ  ،ލަތ ތަކ ަގއި  އެކި  ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ިއެގ 

 ތިބި  އަނދިރިނ އަނދިރި  މިނިވަނ ކަެމއ  ނ ދޭ.  ެގދިވެހިރާއ ޖޭ  އިއިރެއ ގަ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިނިވަނ ކަމ ަގިއ އޮތީ. އެއ ެވސ 

 ދިވެހިނ ނަށ    އޮތަސ  ރައިއަ އަދި މީހ ނ  އެ.  އޮތީ ޮގތ ގައި ެގދައ ލަތެއ   މިނިވަނ  ދިވެހިރާއ ޖެ  ވެސ  ޒަމާނ ގައި

 ؛ބިލ   މި ހ ށަހަޅާފައިވާ އެހެނ ނަމަެވސ ،. ކ ރިމާރ ޢ ފާޑަކަށ  އިސ ތި  .ރޭ ކިޔަނީއަހަސަތާރަ   .ށ ދޭކޮ ރެއ ވަ  ކޮނ މެވެސ 

 ޖ އ ބާ އިބިލީހ ެގ  .ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި ނޫނ  ޖ އ ބާއެއ  އިބިލީހ ެގ ކަނ ކަމަކީ ސިޔާސީ ؛ފިތ ނަ  .އިނ  ފައިދާ އެބަ ކ ރޭމި

 އެއ ޗެއ  ކިޔާނެ ދެނ  ހިނ ީގމާ ފަސާދަ އި،ހިނ ަގ ކަރަޕ ޝަނ  ތިމަނ މެނ  އެއ ކަލަ އ ފައ ދަިއެގނ  ފިތ ނަ އަޅަިއެގނ 

 ދައ ކައިެގނ  ވާހަކަ ލައިެގނ ޖ އ ބާ  މިތާގައި  އައިސ   ެއމ ނ .ޕީ.ޕީ ،ފަރާތ ތަކ ނ  ކޮޅ އިދި  އައިސ  ތަނަށ    މި ނެތިެގނ 

 އެައކަށ  .  މިހާރ  ހޭލ ނ ތެރިވެއ ޖެ ރައ ޔިތ ނ  ވެހިރާއ ޖޭގެ ދި   އެއަށ ވ ރެ ނޫނ .  އ ޒަމާނެ ހޯދާ  ވޯޓ  ފިތ ނައ ފައ ދައިނ 

 ދިވެސ  . އަ. ކޮރަޕ ޝަނ  ހިނ ާގ މީސ މީހ ނ ނަކަށ  ވޯޓެއ  ނ ދޭނެވިއ ކަނ  މެނިފެސ ޓޯ ޖެހޭނީ  މިހާރ  .ނ ދޭނެ ވޯޓެއ 

 ޙަޤީޤަތަށ   ދެނ . ކ ޑަ  ެއއަށ ވ ރެ ކިޔައިފިއ ޔާ އިއަޅަ  .ސަރ ކާރ ނ  މި ހިނ ަގނީ ކޮރަޕ ޝަނ   ކ ޑަކޮށ  އެނ މެ

ޖެހެނީ. . ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ ތެރޭ އެބަ ހ ރި ކޮރަޕ ޝަނ . ެއކަނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ރަނަގޅކ ރަނ ދެއ ތޯ ޖެހޭނީވާހަކަދައ ކަނ 

ނިގ ޅަ  މިނިވަނ ކަމެއ   ދ ލ ެގ  ސަރ ކާރަކ ނ   . ނ ަގނޭނިގ ޅައެއ  މިނިވަނ ކަމެއ  ފާޅ ކ ރ މ ެގ  ޚިޔާލ .  ނ ަގނޭެއއ މި 

ވަގ ތ  ވެރިކަމ ަގއި ހ ނ ނެވި ބޭފ ޅާެގ ރަނަގޅ  ސިފައެއ    މި ކަމެއ  ނިގ ޅަެއއ  ނ ަގނޭ. އެއީނިވަނ ހަޅ ތާލ ކ ރ މ ެގ މި

ކާޓެ  އެއީ. ފެނަކަ  އެއ ކަލަ  އޮތ .  އެބަ  ތަނ ކޮޅެއ   ރަނަގޅ ކޮށ ލަނ ޖެހޭ  ކާޓެ  ،ލ ތަކާއި އިއެހެނ ނަމަވެސ ،  ލ ތައ   އިމި 

  ޒަތ ތެރި ރައީސ .ހައ ޔަރ ކ ރަނ ޖެހޭ. އޭރަށ  ޯވޓ  ލިބޭނެ. ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .  މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

 ސަނީފ هللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ ، ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ  -6.7އެޖެނ ޑާ ނަނ ބަރ    -{6.7}

. ިއޞ ލާހ ެގނަމ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސ   ށ (އަދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ާގނޫނ ) 99/2ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     ،ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ

 .  ބަހ ސ  އިޞ ލާޙ ެގ ނޫނ ެގގާ  ބެހޭ ޓޫރިޒަމާ ވެހިރާއ ޖޭެގދި
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 ނ  ހ ށަހަޅާ ކަނ ތައ ތައ  ކޮމިޓީ  .7

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ނ  ޓީދަނީ ކޮމި އެއ ވެސ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ  އެދިަވޑައިނ ަގނ ނަވާތީ، ދެނ  އަޅ ަގނޑ  މި؛ އ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ އި

 . ހ ށަހަޅާފައިވާ ކަނ ތައ ތައ 

 ހަރ ދަނާކ ރ މަށ   ތ ތެރިކަނ ނަޒާހަ ނިޒާމ ެގ ދިނ މ ގައި  ބަދަލ  ެގއ ލ މ ގެ   ތަކ ަގއިރޫޢ މަޝ  ދައ ލަތ ެގ  - 7.1

 ކޮމިޓީނ  މާލިއ ޔަތ   ކަރ ދާސ ާވ ހ ދ ނެރ އ ވާފައި ލައ ވައިއިއެކ ލަވަ   ކޮމިޝަނ ނ ކޮރަޕ ޝަނ -އެނ ޓި ޚާއ ޞަކ ރެވިެގނ 

 ބަރަކ  ނ މެ މެނ ބަރަކ  އިއ ޒަތ ތެރި އެއ ވެސ  ދައ ކަވަނ ވާހަކަފ ޅ  ރިޕޯޓަށ   މި.  ބަހ ސ  ރިޕޯޓ ެގ ޮގތ ެގ ނިނ މި ދިރާސާކޮށ 

 ދާއިރާެގ މެދ  މާފަނ ނ )ަވގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (    .ނަނަވަނ ދަނ  އެދިަވޑަިއަގތ މަށ  ފ ރ ޞަތަށ  ،ނަމަ އެދިަވޑަިއަގނ ނަވާ

 . ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި

 

 މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހިމ  ރަޝީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

 ،ވެސ  ފަރާތަކ ނ  އެހެނ ، އެމ .ޑީ.ޕީެގ ފަރާތ ނ  ވެސ  ައދި  މިހާރ  ޕީ.ޕީ.އެމ ެގ ފަރާތ ނ  ވެސ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

 ، ކ ރ މ ެގ މަިއަގނޑ  ބޭނ މަކީ ބަހ ސ  ދެނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   . ފަރާތ ނ  ވެސ  ބަހ ސަނ  ހ ރީ ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ެއކަނި  ޕީެގ.ޖޭ

އެބަ  ހ ށަހަޅަނ   ތައ  ވެސ   ޙ ލާ ތ ކޮށ  ރައ ޔިތ ނ  އިޞ ޢާޔަދައ ކާ ވާހަކަތަކަށ  ރި ފަރާތ ނ  މި ކ ރާ ބަހ ސ ތަކ ަގއި ދެ

ރައ ޔިތ ނ ނަކަށ  ެވސ    ،ނަމަ ވަނީ ކަމ ަގއި ނ ކ ރާއަޅ ަގނޑ މެނ  މިތާަގއި ބަހ ސ ، އެހެނ ނަމަެވސ   އޮތ  ފ ރ ޞަތ .

ދާއިރާތަކ ނ   ،ނޭނޭގނެ މި  ؛ެއކިެއކި  ދާއިރާއިނ ނީ  ހ ނ ނަ  އަޅ ަގނޑ   މެދ   ހ ފޮނ ވާފަ މާފަނ ނ   އެއި  ދާއިރާެގ   ރި 

 ،ނ ވަތަ ސިޔާސީ ބަހ ސެއ  ނަމަވެސ    އ ޢިލ މީ ބަހ ސެ ؛، ހ ރިހާ ދާއިރާތަކަކ ނ އ ޔިތެއ . އެހެނ ވީމާދިވެހި ރަ. ރައ ޔިތެއ  

ދައ ލަތ ެގ   ، އޮތީ ހ ށަހަޅާފައި މި އިމިހާރ  މީގަ  ؛ކިޔަިއެގނ  ނޫނީ. ކިޔަނ ޖެހޭކޮނ މެވެސ  ބަހ ސެއ  ކޮށ ފަިއ މިއަށ  ފާޑ 

. ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި މަޖިލީހެއ  ނަޒާހަތ ތެރި ؛ނަޒާހަތ ތެރިކަނ   ެގޒާމ ދިނ މ ެގ ނިމަޝ ރޫޢ ތަކ ަގއި ެގއ ލ މ ެގ ބަދަލ 

 . ދެނ  މެދ  ތ ތެރިކަމާހަނަޒާ އ ފައ ދާ ސ ވާލ   ރައ ޔިތ ނ  އެކަމަކ .  މިތަނަށ  ވަނީ  އެއ ކޮށ   ތ ތެރިކަމާ އަޅ ަގނޑ މެނ  ނަޒާހަ

ޚާއ ހަރ ދަނާ  ؛ކޮށ ހަރ ދަނާ  އޮތީ  މިމީަގއި   އެނ ޞަކ ރ މަށ     30 އިއޭރ ަގ  ހަރ ދަނާކ ރާތާ  ؛ކޮރަޕ ޝަނ - ޓިކ ރެވިެގނ  

ހަރ ދަނާކ ރ މ ެގ ޚާއ ޞަ.   ހަރ ދަނާ.، ހަރ ދަނާ، ހަރ ދަނާ ިގނައިނ  ައޑ އަހާ  ވެސ  ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ  ވަރަށ އި އަހަރ ގަ 

 ޕ ޝަނ ކޮރަ- އެނ ޓި ޚާއ ޞަކ ރެވިެގނ   ހަރ ދަނާކ ރަނ . ނ ކ ރެއޭ ެއކަމެއ    ނާވާނީ އެކަނ  ކޮށ ެގނ ނޫނ ތޯ.އެކަމަކ ، ހަރ ދަ

 ކަރ ދާހެއ    ހ ދ  އޮތީ  މި ސީނ  .ސީ.އޭ  އިލެވ ނ އެކ ލަވަ  އަލަށ    .ކަރ ދާސ  ހ ދ  ނެރ އ ވާލައި  އިއެކ ލަވަ  ކޮމިޝަނ ނ 
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ހ ދ ފަނެރެ އެ  މިކަރ ދާހ ަގިއ   .  މި، ކ ރަނީ ބަޔާނ   ރިޕޯޓ ަގއި ފާހަަގކޮށ ފައި  މަޝ ރޫޢ ތަކ ؛ ވަނީ  ަގއި  ދައ ލަތ ެގ 

ނަޒާހަތ ތެރިކަނ ެގއ ލ މ   ނިޒާމ   ބަދަލ ދިނ މ ެގ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  ؛ެގ  އެކ ލަވާފަިއާވ  އަށ   އަނެއ ކާ  ލަފާއެރ ވ މަށ  

ކޮމެޓީލ މަސެޓ  އޮތ އ ސޫލ އޮތ   ކަނޑައަޅާފައި    މަށ މަލ ކ ރ ޢަ ނ ނ ޓ   ނ ކ ތާ  ،ވީނަސ ކަމ ަގއި      އެބަ    ެއއ މީަގއި 

ލަފާއެރ ވ މ ަގރިއ ޔާއަހޫރައީސ ލ ޖ މ   ަގިއ،  4.1.1 ފާހަަގކ ރޭ ސެޓ އިެއކ ލަވަ   އިށ   ކޮމިލ މަލާފަިއާވ  ނ   ޓީނ ޓ  

އޮތ ޢަ އ ސޫލެއ   ކަނޑައަޅާފައިާވ  ނި  ،ނަމަވެސ ވީ  ކަމ ގައި މަލ ކ ރ މަށ   ވަކި ޢަމ މ ަގއި  ނ މައ ސަލަތައ   މަލ ކ ރާނެ 

އެކި   ،އެކ   ނެތ މާނ ކޮށ ފައިސީލ ކޮށ  ބަޔާ ޔަތ ކ ރާނެ ަވކި ކަނ ތައ ތަކެއ  ެއ އ ސޫލ ަގިއ ތަފ ޢާ މިނ ަގނޑ ތަކެއ  ނ ވަތަ ރި

 ޓީނ  އޭރަކ  ބޭނ ނ ވާ ޮގތަކަށ  ނިނ މ މ ެގ ފ ރ ސަތ  އޮތ ކަނ  ފާހަަގކ ރެވޭ މައ ސަލަތައ  އެކި ޮގތަށ  ނިނ މ މަށ  ނ ވަތަ ކޮމި

ލިބިަގތ މ ެގ    ނާޖާއިޒ  ފައިދާ  ؛އި ދިނ މ ަގއިފައިދާ ހޯދައިޒ   ކަމާއި، ހަމަ އެހެނ މެ ވަކި ބަޔަކަށ  ނ ވަތަ ވަކި ފަރާތަކަށ  ނާޖާ

އޮތ  ފާހަަގކޮށ ފަމ ފ ރ ޞަތ   ކަމަށ   ބެލެޭވ  ކަމަށ   މަގ ފަހިވާ  ކޮރަޕ ޝަނަށ   ހ ދ   . ނ   އޮތ   ފޮނ ވާފައި  އޭ.ސީ.ސީނ  

ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ   ބ ނަނީ،  މި  އެކ ލަވަ ވ ލަފާއެރ  ކަރ ދާހ ަގއި  ސަޕ ލިމެނ ޓ އިމަށ   ؛ ލާފައިވާ 

އެކ ލަވައަށ   އ ޔާޖ މ ހ ރިލ ރައީސ  ސެޓ އިލަފާއެރ ވ މަށ   ކޮމިޓީނ   ލ މަލާފައިާވ  ެއ  އިކޮބަ.  އ ޔޯމަލ ކ ރަނިޢަ ނ ޓ   ތޯ 

 ،މިހެނ  ކ ރާ ވާހަކަ ޓީއަކ ނ ރިއ ޔާ ކަނޑައެޅި ކޮމިއަށ  ލަފާއެރ ވ މަށ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫއ ޔާރިރަީއސ ލ ޖ މ ހޫ؟ ޓީއަކީކޮމި

،  ނީ ، މީަގއި މި ބ ނަނީ، ޖ މ ލަކޮށ  މި ބ ނަ. އެހެނ ވީމާތިބީ   މީހ ނ ނާ ތިބި ދެނ  ވަޒީރ ނ ނާއި  ،ވާހަކަ ކ ރާ މިކަނ 

ޓީައކ ނ  ކަނ ކަނ  ލ  ކޮމިލާފަިއ އޮތ  ސެޓ އިޔާއަށ  ވެސ  އެނިގވަޑައިެގނ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އެކ ލަވަރައީސ ލ ޖ މ ހޫރި

ނެތޭ ކ ރާ ތިމަނ ނަމެނ ނަކަށ   ނައ ތާލެވޭކަ ޮގތ ނ   ކޮރަޕ ޝަނ   ރާއ ޖޭަގއި  މި.ސީ. އޭށ ،  މި  ފާހަަގކ ރަނީ.ސީނ     

 އެއީ . ފަރާތ ތަކ ނ  އެހެނ  އިދިކޮޅ  ނަނ  އަނ ނާނީ  60% ެވއ ޖެއ ޔާ ޮގތ ނ  އެއ  މިހާރ  ފޮނ ވަނީ ނަނ  ސީއަށ .ސީ.އޭ

ައނ ނާނީ.ތެރެއި ެގކޯލިޝަނ  ބާޣީ އަނ ނާނީ ނ   އެއެހެނ ވީމާ  .އެއ ެވފަ %40އޮތީ    އެއާ  .އޭެގތެރެއިނ   ފަރާތ ނ   ، 

މަލ ކ ރ މަށ  ކަނޑައަޅާފަިއ  ޢަނ ޓ  ކޮމިޓީނ   ލ މައޮތީ. ސެޓ  ނަާގފަިއ ތިބި ބަޔަކ  މިކަނ  ކ ރަނީއޭ މި ،ފޮނ ވާފައިވާ ބަޔަކާއި

އެހެނ ނަމަވެސ ،   .ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އެބަ އޮތ   އ ސޫލެއ  ކަނޑައަޅާފަ  ؛ވެސ މަނަވީ  ކަމ ަގއިތ   އޮތ  އ ސޫލ  އޮ

އ ސޫލ ަގިއ    ކަނ ތައ ތަކެއ  އެ  ޔަތ ކ ރާނެ ވަކިޢާމިނ ަގނޑެއ  ނ ވަތަ ރިމަލ ކ ރާނެ ވަކި  ޢަމައ ސަލަތައ  ނިނ މ މ ަގިއ  

ބަޔާނ ކޮށ ފައިސީތަފ  ރައީސ ލ ޖ މ އެހެނ ވީމާ. ނެތީލ ކޮށ   ކަމަކީހޫ،  ކޮށ ދެއ ވަނ ވީ  ތަފ   ،ރިއ ޔާ  ސީލ ކޮށ  މި 

ބަޔާނ  އެބަޔާނ ކޮށ ދޭނ ވީ.  ބަދަލ  ނ ކ ރާތީވެ  މީހަކަށ އ  ދެނިމީހ ނ   ބޭނ ނ ވާ  ރައީސ އިއ   .ޔޯ  ، އެހެނ ވީމާ  ؛ޒަތ ތެރި 

ސީލ ކޮށ  އ ސޫލ  ކަނޑައަޅައި ތަފ   އިއޭގަ  ،ލާފައި އޮތ  ކަމ ަގއި ިވޔަސ އިޓީ އެކ ލަވަމި ކޮމި  ،ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެބަ ސާފ ވޭ

 ދެނީ. ހިތ ހ ރި މީހަކަށ  ބަދަލ ިއ،  އިޒ  ފައިދާ ނަަގތެރެއިނ  ނާޖާމީހ ނ  އޭެގ އެ  ،ބަޔާނ ކޮށ ފައި ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ނެތީމާ

އެ މީހ ނ    ؛މަސައ ކަތ  ކ ރާ މީހ ނ   އެ. މާލިޔަތ ނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ،ބަދަލ ދޭތީވެ ތިބީ ރ ޅިައއިސ   ވަރަށ  ރައ ޔިތ ނ 
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ސަރ ކާރ    ނީ ސަރ ކާރ  ހިނ ަގނ .ދެ ިމ ހ ރިހާ އެއ ޗެއ  މި  ކޮޅާކޮޅާއި ޓީ.ޖީ.އެސ .ޓީ ހޯދާ ޖީ.އެސ .ޓީ  ެގނ ދާއޮހޮރ ވައި 

ފ ޅާކ ރަމ  އަދި  ބޮޑ   ،ކ ރަމ ނ   ،ކ ރަމ ނ   ،ނ ހިނ ާގފައި  ދެނ ެވސ     ވެސ   އިމަތިބަރ ވެެގނ ދާއިރ ގަ   ؛ސަރ ކާރ  

ތ ނ . އެކަނ  ހ އ ޓ ވޭނެ ކަމަށ   ޔަދެނީ ރައ ޔިތ ނ ެގ މާލިއ   ނ  ބަދަލ  މިހައ ގ ނ  ،ވެސ  މި ދެނީބަދަލ ނަާގފައި އަނެއ ކާ 

މިއަށ  ތާއީދ ކ ރަނ .   ؛އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަނ   ،ނ ވީމާސީނ  މި ބ ނަނީ މި އ ސޫލ  ރަނަގޅ ކޮށ ެގނ  ކަމަށ . އެހެ.ސީ.އޭ

ފަރާތ ނ  މިކަނ  ލަސ ނ ކޮށ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ މިކަނ  ކ ރައ ވާނެ ކަމަށ . އަދި އަޅ ަގނޑަށ     ފައި އޮތ މި ހ ށަހަޅާ

އިތ ބާ މަނިކ ފާނަށ   ރ   ވަރަށ   ެއ  އޮތ   ކަމަށ .ހަމަ  އެބަ   އެ ،މަނަ  ނ ނަވާ އެނިގަވޑަިއަގ  އެނިގަވޑައިނ ަގނ ނަވަނީ 

ރިޔާސަތ     ހ ެގލީމަޖި ޔާއަށ  ވެސ އ ހޫރިޖ މ ، ައޅ ަގނޑ  އެދެނ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ލ . އެހެނ ވީމާކޮށ ދެއ ވާނެ މަނިކ ފާނ 

 ނަނ ަގނެދިނ މަށ . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ށ ވާހަކަ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަ މެދ ވެރިކޮށ  އެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ފަރާތ ތަކަށ  ދާނ ވާ ރިޕޯޓ އެ    ފާސ ވ މ ނ  ރިޕޯޓ  އޮތ  މި ހ ށަހަޅާފައި ޓީނ ކޮމިޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

 އޮނ ނަ ވޯޓ  މަޖީހ ެގ  ެއހ ނ   ވޯޓަށ   ރިޕޯޓަށ  މި ދެނ . ނިނ މާލަނ  ވަގ ތ   މި ބަހ ސ  ެގރިޕޯޓ   މި! އާދެ.  ފޮނ ވޭނެ

 .ދަނ ނަވަނ  ވެސ   ވާހަކަ އޮނ ނާނެ ދ ވަހ 

 

 ނ  ނިނ މ  
 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ަގިއ.   9:00 ދ ވަހ ެގ ހެނދ ނ  ބ ދަވާ  2022ސެޕ ޓެނ ބަރ   7ދެނ  މަޖިލީހ ެގ ޖަލ ސާއެއ  ޮއނ ނާނީ 

 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސ . العالمين رب   هلل والحمد
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