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 (هللاއީވާ ޢަބ ދ  ރައީސ ނައިބ   މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިނ ނެވީ)ރި 

 

 ޖަލ ސާ ވަނަސ  ނަސާޅީއޮ ދައ ރ ެގ ވަނަ ތިނ ެގ ވަނަ އަހަރ   2021

 ދ ވަސ ( އަނ ގާރަ ) 2021  ަބރ ނޮވެނ   16

 

 

  :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 :

  .ނ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   4  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ . ސަލާމ ގައި  24ށ  ހާޒިރ ެވވަޑައިެގނ  ތިއ ބެވީ  ޖަލ ސާއަމި ވަގ ތ   

 

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

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

   .3/39/ 2021އޖ/ ނަނ ބަރ  އެޖެނ ޑާ

 

 . ރިޔާސަތ ނ  އަނ ގާ އެނ ގ ނ  4

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ޖަހާއިރ ، ޤައ މީ ތަރައ ޤީާއއި ތަރިކަިއެގ  10.   ޮގތ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވައިލާނަނ ހަމަޖެހިފައިވާ  މަސައ ކަތ ކޮމިޓީ    ެގމިއަދ 

ޖަހާއިރ ، އާނ މ   11؛ ޖަހާއިރ ، މިނިވަނ  މ އައ ސަސާތަކ ެގ ކޮމިޓީ 11؛ ކޮމިޓީ  ޖަހާއިރ ، ޖ ޑީޝިއަރީ 11 ؛ކޮމިޓީ

 ސާކ ރާ ކޮމިޓީ. ޖަހާއިރ ، ބަޖެޓ  ދިރާ 4؛ ކޮމިޓީ

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ސ ވާލ  .  5

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މަސައ ކަތ    ލިޔ މ ނ   މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ސ ވާލަކަށ   ފަށަނީ  ދާއިރާެގ  މި  އ ތ ރ   ަގލޮޅ   ޖަވާބ ނ .  ދެއ ވާފައިާވ 

އާ ލިޔ މ ނ  ޖަާވބ   هللاައއ ޝައިޚ  ޢިމ ރާނ  ޢަބ ދ   އެފެއާޒ    މިނިސ ޓަރ އޮފ  ހޯމ هللا، ީއވާ ޢަބ ދ   އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 ، ސ ވާލާ އެކ . އ ވ ނ  އެދެނ ހޯދ މަށ  ކޮށ ފައިވާ ސ ވާލ . ައމީނ  ޢާނ މ ، ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ  އިއ ވައިދެ 

 

 : ވ ނ އ ވެ އި އިދާރީ މޭޒ ނ 

ދަށ  ބަނ ނ (ެގ ދަށ ނ  ޑީ.ޕީ.އާރ .އެސ އިނ  ޭގ)މަޢާފ ދިނ މާއި އަދަބ  ލ އިކޮށ ދިނ މ ެގ ާގނޫ  2/ 2010ބަރ   ނޫނ  ނަނ ާގ

ދޫކޮށ ފައިވާ ފަރާތ ތައ    ޖަލ ނ  ރަށ  ބަނ ދަށ   ބަނ ދަށ  ނ ވަތަރަށ     ނ ދ ަގއި ހ ރ މަށ ފަހ ވަކި މ އ ދަތެއ ަގއި ބަ  ،ދޫކޮށ 

މަޢ ަގއި ެވއެވެ. މީެގތެރޭަގއި ިމއަދާ ހަމައަށ  ވެސ  ޕާސ ޕޯޓ  ހިފަހައ ޓަފައިާވ ނ ވަތަ ރަށ  ބަނ ދަށ  ދޫކ ރ މަށ ފަހ   މި މ ޖ ތަ

މިޮގތަށ  ޕާސ ޕޯޓ     އެވެ.  ނެިގނަ ދ ަވސ  ވެފަިއވާ ފަރާތ ތައ  ހިމެ  ށ  ވ ރެއިތ ރ  މ ޢާމަލާތެއ  ނ ހިނާގ ދިހަ އަހަރަ

އ ލިެގނ ދާ ކަމަކަށ  ާވއިރ ،  ނާނ ަގއި ރަށ  ބަނ ދެއ ަގއި ބޭއ ތިއ ބ މަކީ ބައެއ ެގ ޙައ ޤ ތަކެއ  ެގކި ޮގތެއ   ހިފަހައ ޓައި ވަ

 ؟މިކަމަށ  ހައ ލެއ  ނ ލިބި ލަސ ވެެގނ ދަނީ ކީއ ެވެގނ ތޯ

،  މާފ ދިނ މ ެގ ސަބަބ ނ ނ (ެގ ދަށ ނ   )މަޢާފ ދިނ މާއި އަދަބ  ލ އިކޮށ ދިނ މ ެގ ާގނޫ  2010/2ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   ؛ ޖަވާބ 

ތ ތަކ ެގ ތެރެއިނ  އެ ފަރާތ ތަކ ެގ ށ ލެވިފަިއވާ ފަރާދޫކޮ  ނ ވަތަ ރަށ  ބަނ ދަށ   ދަށ ބަނ ޭގނ   އަދަބ  ލ އިކޮށ ދިނ މ ެގ ސަބަބ 

ޝަރ ޔ  ކ ރެވިފަިއވާ  ފަރާތ ތަމައ ޗަށ   ފ ރިހަމަކޮށ ފައިވާ  ފަރާތައ   އެއ ެވސ   ތެރެއިނ   ޕާސ ޕޯޓ   ކ ެގ  ތެއ ެގ 

ކަމ  ދަނ ނަވަމެވެ.  ހިފެހެއ ޓިފައިނ ވާ  އިސ  ަގއި  ދެނަމަެވސ ،  ދަށ ނ ވެ  ާގނޫނ ެގ  ަގާވއިދ ތަކ ެގ    ނ ނެވ ނ   ހެދިފައިވާ 

ހ ކ މަށ  އަލ ނ   ބ ނ ކާ ޚިލާފ ވ މ ެގ ސަބަރ ތ ތަޝަނ  ކަށ  ކ ރެވ ެގ ތެރެއިނ  އެ ފަރާތ ތަރާތ ތަކ ދަށ ނ  ދޫކޮށ ލެވ ނ  ފަ

އެކި ސަބަބ ތަކާ ހ ރެ  ނ ޖެހޭ ފަރާތ ތައ  ވެސ  ހިމެނޭ ޮގތަށ  ހ ކ ނ  ތަނ ފީޛ ކ ރަނ ޖެހޭ ފަރާތ ތަކ ެގ ތެރެއިރ ޖޫޢަކ ރަނ 

އަ   މ ޖ ތަމަޢަށ  ހިފެހެއ ޓިފައެވެ.  ވަނީ  ޕާސ ޕޯޓ ތައ   ފަރާތ ތަކ ެގ  އެކި  ޕާސ ޕޯޓ  ދޫވެފައިވާ  އެހެނ މެ،  ހަމަ  ދި 

ޑ ރަގ  ފަރ ާވ ފ ރިހަމަނ ކ ރ ނ  ނ ވަތަ ދަރަނި އަދާނ ކ ރ ނ  ފަދަ މައ ސަލަތަކ ަގިއ    ވާ ފަރާތ ތަކ ެގ ތެރޭގައިހިފެހެއ ޓިފައި

ޓ  ހިފެހެއ ޓިފައިވަނީ  ެގ ވެސ  ޕާސ ޕޯއ ތ ތެތައ  ވެސ  ހިމެނެެއވެ. މި ހ ރިހާ ފަރާތ ހާޒިރ ަގއި ހ ކ ނ ކޮށ ފަިއވާ ފަރާ  ޣައިރ 

ފަރާތ ތަކ ނ    ފަރާފީތަނ އެފަދަ  މިފަދަ  އަދި  ހ ރ މ ނ ނެވެ.  ހ ކ ނ ތައ   ލިސ ޓ ކ ރެވިފައި ތ ޛ ކ ރަނ ޖެހޭ    ވާއިރ ،ތައ  
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ަގއި ފޮނ ވި ސިޓީަގއި ވެސ     2021މޭ    19އެހެނ ނަމަވެސ ،    ަގއި ވަރަށ  ިގނަ އަދަދެއ ެގ މީހ ނ  ހިމެނެއެވެ.ރޭ އޭެގތެ

އ   ތަފަރާތ ތަކ ެގ ތެރެއިނ  އިތ ރ  ކ ށަކަށ  އަރައިނ ަގނެ ިގނަ ދ ވަސ ތަކެއ  ވެފައިވާ ފަރާ، މިފަދަ  ދެނ ނެވިފައިވާ ފަދައިނ 

ވާ ހ ކ ނ ތައ  މިހާރ  ތަނ ފީޛ ކ ރަނ  ފެށ މަކީ އެނ މެ މަޞ ލަޙަތ  ތ ތަކ ެގ މައ ޗަށ  އިއ ވާފައި ހިމެނޭއިރ ، އެފަދަ ފަރާ

ރާތ ތަކަށ  ވެސ  ޢަދ ލ ވެރި ހައ ލެއ  ހޯދައިދިނ މަށ  ހ ރި ޮގތ  ކަމަށ  ނ ފެނ ނާތީ، މިފަދަ ހާލަތެއ  މެދ ވެރިވެފަިއާވ ހ ރިހާ ފަ

 އިލާއާ ެއކ   ޢާށަކަށ  އަރައިނ ަގނެ ވަޒީފާއަށ  ޮގސ ،  ވެ. މިޮގތ ނ  އިތ ރ  ކ މި ެގނ ދަނީ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރަމ ނ ނެ

ށ  އަހަރ ތަކެއ ެގ ކ ރިނ  ކޮށ ފަިއވާ ހ ކ މެއ  ތަނ ފީޛ ކ ރ މަށ  ޖަލަށ  ހަރ ދަނާ ދިރިއ ޅ މެއ  އ ޅެމ ނ ދާ ފަރާތ ތަކ ެގ މައ ޗަ

ރީ މީހ ނ   ނެރ ެގނައ މަކީ  މ ޖ ތަމަޢަށ   ރ ޖޫޢީހެބިލިޓޭޓ ކޮށ   ެގނ ގ ޅޭ  މިނިސ ޓ ރީނ   ބާރ އެޅ މަށ   އިނ ސާފ ެގ މަށ    

ޚިލާފަ ފަރާތ ތަކ ފ ލ ސަފާއާ  މިފަދަ  ދައ ލަތ ނ ނާއި  ސަބަބ ނ   އެކަމ ެގ  އަދި  ތަކ ލީފ ތަކެއ   ،  ވެސ   ޢާއިލާތަކ ނ   ެގ 

މަލ ކ ރެވިދާނެ ނ ތަކާ މެދ  ާގނޫނީ ޮގތ ނ  ޢަޗަށ  ކ ރެވިފަިއވާ ހ ކ ނެ ކަމެއ  ކަމަށ  ވާތީ، މި ފަރާތ ތަކ ެގ މައ އ ފ ލަނ ޖެހޭ

ދެނެަގތ މަށ  ކަމާ   ހ ރިޮގތ ތަކެއ   ވަނީ  ގ ޅ ނ   އެކ   ިގނަ މަޝ ވަރާތަކެއ   ރާތ ނ   ޓ ރީެގ ފަސ މިނި  މ ައއ ސަސާތަކާ 

ހޯދި ހައ ލެއ  އަދި  ާގނޫނީ  ެއކަށީެގނ ވާ  ތެރެއިނ   މި މަޝ ވަރާތަކ ެގ  މާފ ނިނަމަނ ިވ  ފައިކޮށ ފައެވެ.  ދިނ މާއި ވެސ ، 

ތެރެއި އޮނިަގނޑ ެގ  ާގނޫނީ  އެކަށައަޅާފަިއވާ  ލ އިކޮށ ދިނ މަށ   ފަރާތ ތައ   ނ   އަދަބ   ހޯދިދާނެ  ހައ ލެއ   ވެސ   މިހާރ  

 ިމ ދަނީ ކ ރަމ ނ ނެވެ.  ތައ ދެނެަގތ މ ެގ މަސައ ކަތ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ޢާނ މ ޝ ކ ރިއ ޔާ އަމީނ  

 

 މަޖިލީހ ގެ ރައީސ ގެ މޭޒ ނ  ހ ށަހަޅާކަނ ކަނ  .  6

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  .6އެޖެނ ޑާ ނަނ ބަރ   ؛މަޖިލީހ ެގ ރައީސ ެގ މޭޒ ނ  ހ ށަހަޅާކަނ ކަނ 

ވަނަ މާއ ދާެގ )ހ(، )ރ( އަދި    32ެގ  (ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދަށ  ޒިނ މާވ މ ެގ ާގނޫނ )  7/2013ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     - 6.1

މ އ ދަތ  އިތ ރ ކ ރ މާ ގ ޅޭ ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ އ ސޫލ ތަކާއި ހަމަތަކ ނ  އިސ ތިސ ނާކ ރ މަށ  ދީފައިވާ ހ އ ދައިެގ  )ބ(

ޮގތ ނ  ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ ވަނީ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަށ  ސިޓީފ ޅަކާއި އަދި ކަރ ދާހެއ    މައ ސަލަ. މި ކަމާ ބެހޭ 

 އެ ސިޓީ އިއ ވާލަދެއ ވ ނ  އެދެނ .  ޢާނ މ . އަމީނ  ފޮނ އ ވާފަ
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 ވ ނ : އިދާރީ މޭޒ ނ  އިއ ވެ 

ވަނަ އަހަރ ެގ    2020ވެދ ނ  ސަލާމަށ ފަހ  ދަނ ނަވަމެވެ.  ،  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސ ، ރައީސ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދަށ  

 ދައ ލަތ ެގ  ނ މަތީވަނަ ދ ަވހ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ  ވަނީ މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ ެގ އެދ މ ެގ    26ލ  މަހ ެގ  ޕ ރީއެ

ހަމަތަކާއި )ރ( އަދި )ބ( ަގިއ ބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާ    އާއި   ވަނަ މާއ ދާެގ )ހ(  32ެގ  (7/2013) ރަދަށ  ޒިނ މާވ މ ެގ ާގނޫނ   ޚަ

އެދިފަިއވަނީ  އ ސޫލ ތަކަށ  އިސ ތިސ ނާއަށ   މި  ދެއ ވާފަެއވެ.  ިއސ ތިސ ނާއެއ   އަހަރ ދ ވަހ ެގ  އެއ    ،ޢަމަލ ކ ރ މަށ  

ޚަރަދަށ  ތެރެއިނ    36  ާގނޫނ ެގ  ޒިނ މާވ މ ެގ  ދައ ލަތ ެގ  ލިބިދީފައިވާ އިސ ތިސ ނާތަކ ެގ  ދަށ ނ   މާއ ދާެގ  ެއ    ،ވަނަ 

ލ   ޕ ރީވަނަ އަހަރ ެގ އެ  2021ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ފަދަ ގ ދ ރަތީ ކާރިސާއެއ  މެދ ވެރިވ މ ނ ނެވެ. އަދި  1ެގ  މާއ ދާެގ )ހ(

ދ ވަހ ެގ މ އ ދަތަށ  އިތ ރ  އެއ  އަހަރ   ،ނަރ ކަނ  ފިލައިޮގސ ފައިނ ވާތީ މަހ  ވެސ  ބަލިމަޑ ކަމާ ގ ޅިެގނ  ކ ރިމަތިވި ހީ

ަމޖިލީހ ނ  ވަނީ ނިނ މަވާފައެެވ. ވޭތ ވެ މ އ ދަތ  ދަނ މާލަދެއ ވ މަށ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  މަހެއ ހާ  އިސ ތިސ ނާެގ  އަށާރަ  ދިޔަ 

ދައ ލަތ    ރިޔަނ ދީއެޚިދ މަތ ތަކަށ  ބ ރޫ  ،ސައިދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި މި އިސ ތިސ ނާެގ ސަބަބ ނ  ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ ތައ  ހަމަޖައ 

އިތ ރ ނ  އިޤ ތިޞާދީ ޮގތ ނ  ފ ނ  ވަޅ ަގނޑަކަށ  ރާއ ޖެ ވެއ ޓ ނ  ަވގ ތ   ދިޔަެއވެ. މީގެ ހިނ ގ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބިެގނ 

ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށާއި އެހީތެރިކަނ   ފަރ ދ ނ ނަށ   އާނ މ   ކ ރަނ 19- ކޮވިޑ   ،ވިޔަފާރިތަކަށާއި  ގ ޅިެގނ   ޞިއ ޙީ  އާ  ޖެހ ނ  

- ޖެހ ނ  ޚަރަދ ތައ  ހަމަޖެއ ސ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބިެގނ ދިޔައެވެ. ވެކ ސިނާ އެކ  ކޮވިޑ ހޭދަތަކާއި ރައ ކާތެރިކަމަށ  ކ ރަނ 

ޖޭެގ ފަތ ރ ވެރިކަމާިއ  ލ މާ ެއކ  ރާއ އިބޯޑަރ  ހ ޅ ވަ  ،މީދީ ނިޝާނ ތަކެއ  ފެނިއ ެގ ބަލިމަޑ ކަނ  ކޮނ ޓ ރޯލ ކ ރ މަށ  އ 19

ބާރ ވަމ ނ އިޤ ތިޞާދީ   ނަމަވެސ ދ ވެލި  ފ ރިހަމައަށ    ،ދިޔަ  ބަލިމަޑ ކަމ ނ   މި  ދ ނިޔެއަށ   ވެސ   މިހާތަނަށ  

ހ ރ މާއިއި  ،ނ ވ މާއި އަރަިއަގނެވިފައި މަތިކޮށ   އަދިވެސ   ހިރާސ ތައ   ޕަބ ލިކ    ،ޤ ތިޞާދީ  ތެރޭަގއި  މ އ ދަތެއ ެގ    ކ ރ  

ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ    ،ކ މަކީ ދައ ލަތ ެގ ކޭޝ ފ ލޯ މެނޭޖ ކ ރ މ ަގާއއިކ ރި އަދަދ  އަނބ ރާ ދެއ އޯާވޑ ރޯ  ނ ބޭނ ކ  އެކައ ނ ޓ 

ކަމ ނ ނާއި ކަމެއ   ކ ރިމަތިވެދާނެ  ދަތިތަކާ  ހ ރ މާ  ގ ފައިނޭނ ސިނ   ،ތަނ ފީޛ ކ ރ މ ަގއި  ހ ރަސ ތަކެއ    ،އެކ   ހޯދ މަށ  

އަހަރ ެގ    2022 ޕަބ ލިކ ޕ ރީއެވަނަ  ފެށިެގނ  ވެސ   މަހ ނ   ޯއވަ  ބޭނ ކ   ލ   ކ ރިއަށ ޑ ރޯރ އެކައ ނ ޓ   ދިޔ މަކީ  ނ ކޮށ  

ނ ރަނަގޅ  އަސަރ ކ ރާނެ ކަމެކެވެ.  ކަމ ެގ  އެއިޤ ތިޞާދަށާއި ސަރ ކާރ ނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފޯރ ކޮށ ދޭ ޚިދ މަތ ތަކަށ  ވެސ   

(،  ހ) މާއ ދާެގ ވަނަ 32 ާގނޫނ ެގ ޒިނ މާވ މ ެގ ރަދަށ ޚަވީމާ، މަތީަގއި ދެނ ނެވިފަިއވާ ސަބަބ ތަކަށ  ޓަކައި ދައ ލަތ ެގ 

ހ އ ދަ  ގައި(  ބ)  އަދި(  ރ) ދީފައިވާ  ހަމަތަކ ނ  އިސ ތިސ ނާކ ރ މަށ   އ ސޫލ ތަކާއި  ލ   ޕ ރީއެ  26  ،ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ 

ކަމާ ގ ޅޭ އިތ ރ   އިނ  ފެށިެގނ  އިތ ރ  އެއ  އަހަރ ދ ވަހ ެގ މ އ ދަތަށ  އިތ ރ ކޮށ ދެއ ވ މަށ  އެދި ދެނ ނެވީމެވެ. މި 2022

ކަސީތަފ  އެކ ލެވޭ  އެއ ކަރ ދާސ ކޮށ ފައިލ   މި ސިޓީއާއެކ   އެދެެމވެ.  ރ ދާހެއ   ޤަބޫލ ކ ރެއ ވ ނ   އިޙ ތިރާމ     9ވާނެއެެވ. 

 މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިނޭނ ސ .  ،އަމީރ  އިބ ރާހީމ  ؛. ހާދިމ ކ މ 2021 ބަރ ނ ނޮވެ 14. 1443ރަބީޢ ލ އާޚިރ  
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އަމީނ    ލިޔ ނ   .ޢާނ މ ޝ ކ ރިއ ޔާ  ސިޓީއާއި ؛މި  ޕޯޓަލ ނ     މި  މި  މެނ ބަރ ނ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި  ކަރ ދާސ  

މަޖިލީހ ެގ  ؛ ރިޔާސަތ ނ  ހ ށަހަޅާފައި  .މި މައ ސަލައަށ  ބަހ ސ ކ ރ މަށ   ،ފެނިވަޑަިއަގނ ނަވާނެ. އަޅ ަގނޑ  ަގސ ތ ކ ރަނީ 

މޭޒ ނ  މި  ރައީސ ެގ  އަޅ ަގނޑ   ބަހ ސ ކ ރ މަށ   މައ ސަލައަށ   ހ ޅ ވާލަނީ. ހ ށަހަޅާފައިވާ  މި  ފ ރ ޞަތަށ     ހާރ  

 . ލަބީބ  ިއލ ޔާސ  މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ދާިއރާެގ ހ ޅ ދޫ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ލަބީބ  އިލ ޔާސ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫ

ެއއީ މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ ނ    ؛ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މިއަދ  ރިޔާސަތ ނ  މި ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ މައ ސަލަ 

ަވނަ އަހަރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ    2020ހ ށަހަޅ އ ވާފައި އޮތ  މައ ސަލައެއ . އެއީ ކޮވިޑ ެގ މިދިޔަ ބަލިމަޑ ކަމާ ގ ޅިެގނ   

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ    4.7ނ   ހ  މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކޮށ ފައި ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ރީެގ އެދ މ ެގ މަތީވަނަ ދ ވަ   26ލ  މަހ ެގ  ޕ ރީއެ

 ރ  ދައ ލަތ ގެ އޭ  .ކަނ  ދީފައިވަނީ ެއއ ވެސ  އިނ ޓަރެސ ޓަކާ ނ ލައިޑ ރޯކ ރ މަށ  ހ އ ދަދިނީ. އެރއިނ  ޯއވައެމ .އެމ .އޭ 

މ ޅި ރެވެނިއ  ހ އ ޓިފައިވާ ދަނޑިަވޅެއ ަގއި. ޭއެގ   ،ބަނ ދ ކ ރެވިއާމ ދަނީ ވަރަށ  ބޮޑ ތަނ ނ  ދަށ ވެ، ރާއ ޖޭެގ ބޯޑަރ ތައ   

ދައ ލަތ ެގ    އެހެނ ވީމާ،  އަދިވެސ  އެ ހާލަތ  އެބަ އޮތޭ.  ،ލ  މަހ  ސަރ ކާރ ނ  އެދ ނީޕ ރީއެ  ެގއެއ  އަހަރ  ފަހ ނ  މި އަހަރ 

ވަނަ    32އެއީ ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދަށ  ޒިނ މާވ މ ެގ ާގނޫނ ެގ   ؛އާމ ދަނީ ދަށ ވެފައި ވާތީ އަނެއ ކާ އިތ ރ  ެއއ  އަހަރަށ 

މި މާއ ދާތަކަށ  ޢަމަލ ކ ރ ނ  އެއ  އަހަރ ދ ވަހ ެގ އިސ ތިސ ނާއެއ  ދެއ ވ މަށ  އެދިފަިއވާތީ    ، މާއ ދާެގ )ހ(، )ރ( އަދި )ބ( 

ނެއ ކާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދިނީ. މިއަދ  އައަދި ެއއ  އަހަރ  އިތ ރ ކޮށ   ، ޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރީަގއި ވެސ  ދިނީއެ

ދިނ މަށ . އިމި މ އ ދަތ  އިތ ރ  ެއއ  އަހަރަށ  ދަނ މަ  ،ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ރީނ  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއ މި ވަނީ  ،ސަރ ކާރ ނ 

އެހެނ ވީމާ، ޖ މ ލަ ތިނ  އަހަރ . މީަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވާ ބައެއ  ކަނ ތައ ތައ  އެބަ ހ ރި އިއ ޒަތ ތެރި  

މި ކޮވިޑާ ގ ޅިެގނ  ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިޞާދަށ  މި   ،. ދައ ލަތ ނ  ދައ ލަތ  ހިނ ގ މަށ  ބޭނ ނ ވާ ފައިސާެގ ދަތިކަނ ރައީސ 

ވަނަ އަހަރ ނ  ފެށިެގނ  ރާއ ޖޭެގ އިކޮނޮމީއަށ  ނާނ ނަ    1950  ،ައޅ ަގނޑަށ  ވެސ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ  ؛އައި ހީނަރ ކަމާ އެކީ 

ލާފައި މި ވަނީ. ެއއިނ  އަރަިއަގތ މަށ  ކަމާ ގ ޅިެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އ ފ ތެރޭަގއި މި ެގވަރ ެގ ބ ރަެއއ  މިދިޔަ ދެ އަހަރ 

ތަކެއ  ނަަގއި އަދި ރޒ ދަނީ. މިއަދާ ހަމައަށ  ވެސ  ވަރަށ  ިގނަ މެޝަޓަކައި ސަރ ކާރ ނ  ިގނަގ ނަ މަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ 

އަހަރ  ިމ  މަސައ ކަތ   ކ ރަމ ނ ދާ  ފާހަަގކ   ނ ޓ ބަޖެ  ެގއެ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މިސ ރާބަށ   ވެސ   ރަނަގޅ   އަދި  ރެވޭ. 

 ފެނޭ. އަދި އިޤ ތިޞާދ  ރަނަގޅ ވަމ ނ  އަނ ނަ ތަނ  ވެސ  ފެނޭ.  މެނ ނަށ ކަނ  ެވސ  އަޅ ަގނޑ މަސައ ކަތ ކ ރެވިފަިއވާ

ނ  ފެށިެގނ   ރ ފ ރަތަމަ ކ އާޓަ  ެގކޮށ  މި އަހަރ ޞައ ޚާއަދި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިޤ ތިޞާދ  ކ ރިއަރަމ ނ  އަނ ނަ ތަނ  ފެނޭ.  

މި ރޭޓ ަގިއ    ،ޅ ަގނޑ މެނ  ފެނ ނަނީ އިޤ ތިޞާދ  ކ ރިއަރަމ ނ  އަނ ނަ ތަނ . އެހެނ ވެ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ އަ



1220 ބަރ ނޮވެނ  16           ޖަލ ސާ                            ވަނަ  93ވަނަ ދައ ރ ގެ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   1202  

 

6 

 

ތެރޭަގިއ    2023ނޫނީ    2022ތެރޭަގއި ނޫނީ    ެގރަނަގޅ  ހިސާބަކަށ  މި އަނ ނަ އަހަރ މެނ ނަށ   އަޅ ަގނޑ   އަނ ނަނ ޔާ

ެގ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ކޮވިޑ   ؛ލަތަކަށ  އާދެވިދާނެ ކަމަށ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ކޮިވޑ ެގ ކ ރީަގއި އޮތ  ހާ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

ާގތ ަގނޑަކަށ  ބައި ލައ ކަެއއ ހާ ޓޫރިސ ޓ ނ  ރާއ ޖެއަށ    ،ވަނަ އަހަރ  ޓޫރިސ ޓ ނ   2020  ނަށ ތެރޭަގިއ އަޅ ަގނޑ މެނ 

މިލިއަނ  ޓޫރިސ ޓ ނ  އަނ ނާނެ ކަމަށ . މި އަނ ނަ   1.2އައީ. މި އަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި އަނ ދާޒާކ ރަނީ ާގތ ަގނޑަކަށ   

ފާހަަގ  ެގއަހަރ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ބަލައިލީމާ  ކޭސ    ،ވޭ ބަޖެޓ   މޮޑަރޭޓ   ބެލިޔަސ   އަ ާގތ ަގނޑަކަށ   މިލިއަނ     1.6ށ  

  1.8ެއއީ  ؛ 2019  ،ޓޫރިސ ޓ ނ  ރާއ ޖެއަށ  ައއިއ ސި ކަމ ަގިއާވ ނަމަ  1.6އަނ ނާނެ ކަމަށ .    އަށ ޓޫރިސ ޓ ނ  ރާއ ޖެ

އާ ާގތ ކ ރާ ވަރަކަށ  ޓޫރިސ ޓ ނ  ރާއ ޖެއަށ  އެބަ  2019މިލިއަނ  ޓޫރިސ ޓ ނ  އައީ. ެއހެނ ވީމާ، ާގތ ަގނޑަކަށ  ހަމަ  

ރިޒަމާ ގ ޅިފައި ރިޒަމ ނ ނާއި ޓޫއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އެނ މެ ބޮޑ  އާމ ދަނީއެއ  މި ލިބެނީ ޓޫ  ،އާދޭ. އެހެނ ވީމާ، ޭއެގ މާނައަކީ 

ޅ ަގނޑ މެނ ެގ ިއކޮނޮމީ ބާރަށ  ހިނަގިއަގނ ނާނެ ކަމަށ  އެބަ ފާހަަގކ ރެވޭ ިމ އަނ ނަ  ، އަމާހ ރި ދާއިރާތަކ ނ . އެހެނ ވީ

ރަނަގޅ  މިސ ރާބަށ    ،މިލިއަނ  ޓޫރިސ ޓ ނ  ރާއ ޖެ ައއިސ ފަިއވާތީއާ ެއކީ  1.2. އެއީ މި އަހަރ  ވެސ   ގައިތެރޭ   ެގއަހަރ 

ކޮިވޑާ    ެގދައ ލަތ   ،ޑާ ގ ޅިެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ކޮވި   ،ކަނ  ފާހަަގކ ރެވޭ. އަދި ހަަމ އެާއއެކީ ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވޭދާ

  ، ގ ޅ ނ  ހ ރި އަދި ވަޒީފާ ެގއ ލިފައިވާ ފަރާތ ތަކަށ  އިނ ކަމ  ސަޕޯޓ  އެލަވަނ ސެއ  ދެވިފަިއވޭ. އަދި އަމިއ ލަ ިވޔަފާރިތަކަށ 

ޮގތަށ  ލޯނާއި އަދި ނަާގފައި އެކި ޮގތ  ؛އިކޮނޮމީ  ވެސ   ކޮށ  ކ ދި އަދި މެދ  ފަނ ތީެގ ވިޔަފާރިތައ  ހިފެހެއ ޓ މަށ ޞައ ޚާ

ކަހަލަ ވަރަށ  ިގނަ ކަނ ތައ ތައ  ސަރ ކާރ ނ  ކޮށ ދީފަިއވޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މިހާރ  އެ  ،ކޮށ ދިނ މާއިރހ ރި ލޯނ ތައ  ޑިފަ

އެއީ ވަޒީފާތަކަށ  މީހ ނ  ނެރެވޭ ޮގތ  އެބަ  ؛އިޤ ތިޞާދ  ރަނަގޅ ވަމ ނ  ައނ ނާތީ އިތ ރ  އިނ ކަމ  ސަޕޯޓ  އެލަވަނ ސެއ 

. އެ މީހ ނ  ނ ކ ނ ނަމ ނ  އެބަ ދޭ. އެހެނ ވީމާ، އިތ ރ  އިނ ކަމ  ސަޕޯޓެއ  މިހާރ  ސަރ ކާރ ނ  ދެމ ނ ނެއ  ނ ދޭ. އަދި  ވޭ

އެއ  ނ ވޭ. އަދި ބޭނ ކ ތަކ ނ   ފަ ދީފައި ހ ރި ލ އިތައ  މިހާރ  ސަރ ކާރ ނ  ދީ  ވިޔަފާރިތަކަށ  ދޫކޮށ ފައި ހ ރި ލޯނ ތަކާއި

ސަބ ސިޑައިޒ ކޮށ ފަިއޭވ  އ ސަށ  ވެސ  ސަރ ކާރ ނ   މި ކަހަލަ އެއ ޗެ   އި،ބިލާ  އި ކަރަނ ޓ ބިލާ  ެއއ  ނ ވޭ. ފެނ ވެސ  ދީފަ

ދީެގނ    ސަބ ސިޑީ  . އަދި މި އަހަރ  ކ ރީކޮޅ  ވެސ  ސަރ ކާރ ނ ަގއިތެރޭ  ެގކޮވިޑ   މިަގއި  % އާ ދޭތެރ40ޭާއއި    30%

 ؛ނަމަވެސ ، މިހާރ  އާނ މ  ހާލަތަކަށ  ދާތީ ބިޒ ނަސ ތައ ކޮށ ދީފައިވޭ. އެހެނ ވަރަށ  ިގނަ ލ އިތަކެއ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފޯރ 

ހަމަެވ،    އ ލ އިތަ  ،މ އ ދަތ ތައ  ހަމަވެ  އޮތ   އެ މީހ ނ ެގ ވިޔަފާރިތަކަށ  ލޯނ ދީފައި  ،ވިޔަފާރި ހިނ ާގ ފަރާތ ތަކ ނ  ވެސ 

އަޅ ަގނޑ މެނ     ށ ކ ރަމ ނ  މި ދަނީ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ސަރ ކާރަޖެހޭ ހ ރިހާ ޚަރަދެއ   ށ  ކ ރަނ މިހާރ  އެ މީހ ނ  އާނ މ ކޮ

އ   ޒެސެނ ޓަރަލ  ބޭނ ކ ނ  އޯ.ޑީ ފެސިލިޓީ  ،ބިލިއަނަށ  ވ ރެ ިގނަ ރ ފިޔާ އިނ ޓަރެސ ޓ  ފ ރީކޮށ   4ދެ އަހަރަށ  މި ދިނީ  

 ؟ ީއސ ، ކިތައ  މިނެޓ ތޯ ލިބެނީިއއ ޒަތ ތެރި ރަ؛ ޕޭޕަރ ަގއި ބ ނާ ޮގތ ނ  ެގދިނީ. މި އަހަރ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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   އަދި.  ކ ރިއަށ  ެގނ ޮގސ ދެއ ވާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ލަބީބ  އިލ ޔާސ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫ

އ  ޒެރ ފިޔާ ދެ އަހަރ  ޯއ.ޑީ ފެސިލިޓީ ބިލިއަނ     4މިހާރ  މި ސަރ ކާރ ނ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

އިރ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ނީ. ދޭއެ ާމއ ދާތައ  އިސ ތިސ ނާކޮށ ފައި ދީފިނ . އަދި ައނެއ ކާ އިތ ރ  ެއއ  އަހަރ  މި ދެ  ނ ާގނޫނ 

ޖެހޭ ޕ ރަިއވެޓ  ސެކ ޓަ  ހަމ  ،ވިސ ނާލަނ  އެބަ  ނ   އިރ  ވަކިނ  ސަރ ކާރ ެގ ކަނ ތައ ތައ  ނޯމަލައިޒ ވެެގނ ދާރ އެކަނި 

ވަނީ ކީއ ވެެގނ ތޯ. އަޅ ަގނޑަށ  ވެސ  ަގބޫލ ކ ރެޭވ  ޮގތަށ  ދޭނ އެ ިއސ ތިސ ނާ އެ   ށ ތަކައިނ  ނަާގ ފެސިލިޓީ އެމ .އެމ .އޭ 

 4އެހެނ ވީމާ، އެ    .ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ  4ލާ ހަމައަށ   ޕ ރީދަގޫވާނެ ފިނޭނ ސ ނ  މިއަނ ނަ އަހަރ ެގ އެނއ ދައ ކަނ  ދަތި

ތެރޭަގިއ އަނބ ރާ ދެއ ކޭނެ ޕ ލޭނެއ  މިާއ  ެގ  ދެނ  ދޭ އެއ  އަހަރ    ،ބަހައިެގނ  ނަމަެވސ   ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ބައިބަޔަށ 

ބަލައިލީމާ ޕޭޕަރ   އަޅ ަގނޑަށ   ކަނ ނޭނެގ.  މ ހިނ މ   އޮތ ނ   ައޅ ަގނޑ ެގ  އެކީަގއި  ރައީސ ،    ބަެއއ    އިއ ޒަތ ތެރި 

ކޮށ   ޞައ ޚާ ،  އި ކާ ެއކީ ައޅ ަގނޑ މެނ  ސަރ ކާރާކަނ ބޮޑ ވ ނ ތައ  އެބަ ހ ރި. ައޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި މި ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތަ

މިއަށ  ވ ރެ ރަނަގޅ  އަދި  ،  އ ޅޭ ޮގތާއި އަދި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވެސ  މި ވާނ   ،ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރާ މަޝ ވަރާކ ރެވި

ޮގތަކަށ  ވެސ   ހ ރިހާ    ޔާއ ހައ ލ ތަކެއ  ހޯދިއ ޖެ   ،އޮތ ތޯ ބަލައި މަޝ ަވރާކ ރެވިއެބަ  ޮގތ  ހ ރިހާ ފަރާތ ތަކަށ  ވެސ   

ސަރ ކާރަށ  ވެސ  އަދި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ެވސ  އަދި ސެނ ޓ ރަލ  ބޭނ ކަށ   ؛ރަނަގޅ   ދާނެ. އަދި ެއއީ އެނ މެރަނަގޅ ެވެގނ 

ކަނ  ފާހަަގކ ރެވޭ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ  އެއ ބަސ ވާ ޮގތަކަށ  މި  ށ ވެސ  އެނ މެ ރަނަގޅ  ޮގތ  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑަ

 މައ ސަލަ  މި  ބޭނ ނ ވޭ،  ހ ށަހަޅާލަނ   ތެރޭަގއި   ވާހަކަިއެގ  މި  އަޅ ަގނޑ  . އެހެނ ވީމާ،  ޔާ އ މިއ ޖެނި  ނަށައަޅ ަގނޑ މެނ 

 އަދި  ަގވަރ ނަރާއި  ޭއެގ.އެމ .އެމ    ޚާއ ޞަކޮށ   އަދި  ޖެނެރަލާއި  ޮއޑިޓާ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ،ެގނ ޮގއ ސަ  ކޮމިޓީއަށ   މާލިއ ޔަތ 

 ދެނ   މަޝ ވަރާކ ރެިވ،  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޮގތ ނ   ބެހޭ  މިއާ  ،ބާއ ވާފައި   ބައ ދަލ ވ ނ ތަކެއ   އެކީ  މިނިސ ޓަރާ  ފިނޭނ ސ 

ިއއ ޒަތ ތެރި    .ހ ށަހަޅަނ   އަޅ ަގނޑ   ފާސ ކ ރަނ    ެގނެއ ސަ  ފ ލޯއަށ    ކޮމިޓީނ   ،ެގނެސ   ރިޕޯޓެއ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އަިއއ ސަ

މި މަހ ެގ ތެރޭަގިއ ިމ ،  އެބަ ބ ނޭ  މި ޕޭޕަރ ަގއި   ،މީަގއި ައޅ ަގނޑ  ކަނ ބޮޑ ވާ ވާހަކަދެއ ކި އެއ  ސަބަބަކީ ؛ރައީސ 

އިރ   ތެރެއިނ . މި އަހަރ  ނިމޭ  ެގއެ ފެސިލިޓީ  ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ  2.8  ތ ކޮށ ފައި އެބަ އޮއިރ  އޯ.ޑީޕޭޕަރ  މި ތަނަށ  ފޮނ ވި

  ، ސަރ ކާރ ނ   .ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ  4  ކ ރެވޭނެ ކަމަށ  ާގތ ަގނޑަކަށ  ހަތަރ  ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ އޯ.ޑީ ތ އަނ ދާޒާކޮށ ފައި އެބަ އޮ

  ، . ފ ރަތަމަ ޕޮއިނ ޓަކީ ހ ށަހަޅ އ ވާފަތީޕޮއިނ ޓެއ  އޮ  3މަިއަގނޑ     ،ޮގތަކީ   ތ އޮ  ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރީނ  ހ ށަހަޅާފައި

މާއެ  އަހަރަށ     1 ހީވަނީ އެއީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ   ؛ބޮޑ  މައ ސަލައެއ    އިސ ތިސ ނާ މާއ ދާތައ  ދިނ ނ . އަޅ ަގނޑަށ  

 ،ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އ ނދަޫގ. ދެނ  އެހެނ ނަމަވެސ  .  ޚިޔާލ  ތަފާތ ވ މެއ  އޮތ  ކަމެއ  ނޫނ ހެނ  ެއކަމަކީބޮޑ     އިނ  މާތެރެ

  ، ވަނަ ޮގތަކީ  2. ދެނ  ސަރ ކާރ ނ  ހ ށަހަޅާފައިވާ  އިނޭގތޯ  އަހަރަށ   1މި ހާލަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދެވިދާނެ އިތ ރ   
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އަދަދ  ނޫނީ    ނ ނައޮވަނަ ދ ވަހ ެގ ނިޔަލަށ  އެމ .އެމ .ޭއއިނ  އޯޑީކޮށ ފައި    31މަހ ެގ    ބަރ ނ ރ  ޑިސެވަނަ އަހަ  2021

އަހަރ ެގ އެމޮޓައިޒިނ ގ    50ކ ރ ނ . ކޮށ ފައި އެމ .އެމ .އޭއިނ  ސަރ ކާރަށ  އިޝޫކޮށ ފަިއވާ  އެ މިނ ވަރ  ސެކިއ ރިޓަިއޒ 

ސަރ ކާރ ނ    ބަދަލ ކ ރ މަށ   އޮތީ.  ބޮނ ޑަކަށ   މާނައަކީހ ށަހަޅާފައި  ނިމޭއިރ     ، އޭެގ  ރ ފިޔާ    4މިއަހަރ   ބިލިއަނ  

އަހަރ ެގ    50  ،ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ބޮނ ޑަކަށ  ބަދަލ ކ ރާށޭ  4ކ ރެވޭނެ ކަމަށ  އެމ .އެމ .އޭއިނ  ލަފާކ ރޭ. އެހެނ ވީމާ، އެ  ޑީ.އޯ

ކޫޕަނ  ރޭޓަކީ   ؛ބޮނ ޑަކަށ  ބަދަލ ކ ރާއިރ   ހ ށަހަޅ އ ވާފައި އޮތީ.  ކަމ ގަ   2.5% ބޮނ ޑަކަށ   މިއީ އި ސަރ ކާރ ނ   ދެނ  

  އިައޅ ަގނޑ މެނ  އާނ މ ކޮށ  ބޮނ ޑ  އިޝޫކ ރާއިރ  ދޫކ ރާ ރޭޓަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަ  ؛އަޅ ަގނޑ މެނ  މަޝ ވަރާކޮށ ފައި މިއަށ 

އަދަދ ތަކާ  މަޝ ވަރާކޮށ ފައި އެ  މާއ ދާއެއ .  ހޯދިދާނެ  ހައ ލެއ   މަޝ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޮގތ ނ   ވަރާތަކެއ   ބެހޭ 

ވަނަ   2022ހަމައެއާއިެއކީ  .  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ   ޮގތ   ލާފައި ައޅ ަގނޑ މެނ  ފާސ ކ ރ މަކީ ބ އ ދިވެރިއިހިނ ަގ

ޑ ރޯކޮށ ފައި  ވަރއޯ އެ މ އ ދަތ ެގ ތެރޭަގއި   ؛ކ ރާ އަދަދ ޑ ރޯވަރ ިއނ  ފެށިެގނ  އިތ ރަށ  އޯ  1ޖެނ އަރީ މަހ     ެގއަހަރ 

އަދަދ އޮ ިއނ ޓ ރެެގ0.1%  ނ ނ ނަ  ނަާގ  އިނ ޓ ރެ  ސ ޓެއ   އެނ އަލ   އެއީ  ބަލަޮގތަށ .  އަޅ ަގނޑ މެނ   ލަނ  އިސ ޓެއ . 

ަގވަރމަނ ޓ ތަކަށ    ބޭނ ކ ތަކ ނ   ދޫކޮށ ފައި  ނީ  ނޫއެބަޖެހޭ ސެނ ޓ ރަލ   ލޯނ   އާނ މ ކޮށ   ދިމާތަކަށ   އެހެނ   ސ ޓޭޓ ެގ 

ކޮނ  އިނ ޓ ރެސ ޓ  ރޭޓެއ ގައިތޯ އާނ މ ކޮށ     ، ވަރަކަށ ތޯނ ނައިރ  ކިހާޑީ ފެސިލިޓީއެއ  ދޫކޮށ ފައި އޮ. ނ ނައިރ  ނޫނީ އޯއޮ

ބަލައޮ އަޅ ަގނޑ   އާނ މ ކޮށ   ާގތ ަގނޑަކަށ   އިނ ނަނީ.  ދޭތެރޭ  1.75%އާއި    1.5ލިއިރ   ރޭޓެއ ަގިއ  ެގ  އިނ ޓ ރެސ ޓ  

ދޫކޮށ ފައި   އެހެނ ނަމަވެސ ހ އާނ މ ކޮށ   ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވަނީ    ،ނ ނަނީ.  އިނ ޓ ރެސ ޓ     0.1% ސަރ ކާރ ނ   އެނ އަލ  

އެއީ   ނ ލަ  4ރޭޓ ަގއި.  އޯއި  ބިލިއަނ   އިތ ރަށ   މާނަައކީރަނ .  ކ ޑީ .އެއަށ   އޯ  4.5  ،އޭެގ  ޑ ރޯކޮށ ފަިއ  ވަރ ބިލިއަނ  

ދޭތެރޭ އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ޑަކޮށ    ކ ރާނީ. އެހެނ ވީމާ، މިއާ ޖ ށޭ އަޅ ަގނޑ މެނ  އިނ ޓ ރެސ ޓ  ޗާމިލިއަނަ  500އ ޔާ  ެވއ ޖެއޮ

ހޯދޭތޯ ޮގތ ތަކެއ   ރޭޓެއ ތޯ  ،މަޝ ވަރާކޮށ ފައި  އެއ ބަސ ވާ  އެމ .އެމ .ޭއއިނ   މިއީ  އަދިއަދި  އެކީ   ފިނޭނ ސާ  ، 

މަޝ ވަރާ ެގނ ދެވިދާނެ. ވިއ ޖެ ކ ރެ ޑިސ ކަސ   ކ ރެވިފައިއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ރަނަގޅަށ   މިކަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އ ޔާ 

 6ވަނަ އަހަރ ނ  ފެށިެގނ     2020ދ  ރަނަގޅ ވަމ ނ  އަނ ނަނީ.  ޞާއަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ަގއި އިޤ ތި

ބެލިރަކ އާޓަ ވެސ   ށ   ދިޞާއިޤ ތި  ެގއަޅ ަގނޑ މެނ އިރ   % އީޔަދ   އަޑިއަށ .  ދ   ޞާއިޤ ތިއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    33 

ދ  ރަނަގޅ   ޞާތަނ  ފެނޭ. އެހެނ ވީމާ، އިޤ ތި  އެކީ ކ ރިއަރަމ ނ  އަނ ނަ  އެ ދަތިތަކާ  ،ދިޔަ. އެހެނ ނަމަވެސ  ދަށ ވެެގނ 

ަގއި ހިފެހެއ ޓ މަށ  ޓަކައި މިކަނ   އަޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ. އެހެނ ވީމާ، މި ޑައިރެކ ޝަނ   ކަމަށ   ޑައިރެކ ޝަނަށ  ހ ރި

ބެހޭ ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ     އާނ ކ ތާ  2މި ފާހަަގކ ރި    ، އަޅ ަގނޑ މިހިރަ  ،. އެހެނ ނަމަވެސ ކ ރ މަކީ މ ހިނ މ  ކަމެއ 

ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި  ފާހަަގކ ރަނީ.  އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  ރަނަގޅ   ނިނ މ ނ   ޮގތެއ   އެކީ  ހަމައެއާ ؛ މަޝ ވަރާކޮށ ފައި 

އަނެއ ކާ    ،ހާވަރ  ލ އެއ  ސަރ ކާރަށ  ދޭއިރ ައޅ ަގނޑ މެނ  މި  ،މަޝ ވަރާެގ ތެރެއިނ  ފާހަަގކ ރަނ ޖެހޭ  ެގއަޅ ަގނޑ މެނ 

ސެކ ޓަރ  ޕ ރަިއވެޓ   ވިޔަފާރިވެސ   ހިފަހައ ޓަ ޚާއ ޞަކޮށ     ،ތަކ ެގ  މީޑިއަމ    އި، ވަޒީފާތައ   އެނ ޑ   ސ މޯލ  
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ފ ރ ޞަތ ތަކާއި އެނ ޓަރ ވަޒީފާެގ  މިހިރަ  ވިޔަފާރިެގމީހ ނ އެ    ، ޕ ރައިޒަސ ތަކަށ   މި    ކަނ ތައ ތަކަށ    ހިފެހެއ ޓ މާއި، 

ސަޕޯ ހ ރި  މީެގކޮށ ދެވެނ   ވެސ   ކޮބައިތޯ  ބަލާފައިޓަކީ  ކަމެއ    ،ތެރެއިނ   ހ ރި  ކ ރެވެނ   ސަރ ކާރ ނ   ވެސ   ެއއަށ  

ލަފާ އެހެނ ކަމ ނ ކޮށ ދިނ މަށ   ފެނޭ.  ައޅ ަގނޑަށ   ކަމ ަގއި  ކަމެއ   މ ހިނ މ   ވާހަކަކޮޅ    ،އެރ ވ މަކީ  އަޅ ަގނޑ ެގ 

އަޅ ަގނޑ މެނ     ،ލާނީއިނިނ މަ ބޭވެސ   ހ ރިހާ  ިމ  ގޮއ ސަ  ޮގތެއ    ފ ޅ ނ ނާކޮމިޓީއަށ   އެކީ މަޝ ވަރާކޮށ ފަިއ މިއަށ  

 ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ .    ނ . ވަރަށ ނިނ މައިެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ފ ލޯއިނ  ފާސ ކ ރަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ވާހަކަފ ޅ ޝ ކ ރިއ ޔާ.   މައ ސަލައަށ   މި  މެނ ބަރ .  އިއ ޒަތ ތެރި އިއ ޒަތ ތެރި  ހ ރިހާ  އެދިަވޑަިއަގނ ނަވާ  ދައ ކަވަނ  

މިއަދ  މިއަށ     ށާއ މަޢާ  މެނ ބަރ ނ  މިހާރ  ފ ރ ޞަތަށ  އެދިވަޑައިެގނ ދެއ ވ ނ  އެދެނ . އޭރ ނ  އަޅ ަގނޑަށާިއ، އަީމނ 

ޭއރ ނ  ކޮނ މެ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކަށ  ކަނޑައެޅޭނެ ަގޑި  ނޭގނީ.  ލަނ  އެހޭދަކ ރާނެ ވަގ ތ  ކޮނ މެވެސ  ވަރަކަށ  ބަހާ

ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ  ެއ    ެގމިނެޓ   5ފ ރ ޞަތަށ  އެދ މަށ  މި ހ ޅ ވާލަނީ.  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   ނޭގނީ.  ވެސ  ބަހާލަނ  އެ

ބަނ ދ  ެއދިވަޑައިަގނ ފ ރ ޞަތ   މިހާރ   އެހެނ ވީމާ،  ފ ރ ޞަތަށ  ކ ރާނަނ .  މެނ ބަރ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި  ނަވާ 

 . މަޑ އ ވަރީ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފ ޅަކަށ ފަހ ( )ވަގ ތ ކޮދެއ ވ ނ  އެދެނ .  އެދިަވޑަިއެގނ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : މަޑ އ ވަރީ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފ 

ޒިނ މާވ މ ެގ ޚަރަދަށ   ދައ ލަތ ެގ  ރަީއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ދަށ ނ ޝ ކ ރިއ ޔާ  ާގނޫނ ެގ  ވަނަ    3  ށ އައިސ ތިސ ނާ  ދޭ    

އަނެއ ކާ ސަރ ކާރ ނ ފަހަރަށ   ރައީސ ،  ެވސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ހަފ   އެދ ނ އިރ   ިއއ ޔެ ތާނިމިެގނ ދިޔަ  އަދި  އާއި 

އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަޖެޓަށ   ާވހަކަތަކާއި  އިވ ނ   ިއވެމ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ރާއ ޖޭެގ  ޞާއިޤ ތި  ،ދިޔައީބަލާއިރ   ދ  

ާއއި ބޭރ ެގ އެހީ ެވސ  ލިބޭ ާވހަކަ. އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވެސ  ލިބޭނެ ވާހަކަ  އަދި ފައިސާރަނަގޅ ވަމ ނ  އަނ ނަ ވާހަކަ.  

ހަމަ މިއަދ  މި ހ ށަހެޅ ނ    ، ބޮޑ ކޮށ ފައި ޮއއ ވާ. މިހެނ ، މިހެނ  މިކަނ  ވެފައި ޮއއ ވާ ވެސ   ފެނ ނަނ  އޮތީ ބަޖެޓ   

ާއއި ިމއަދ  މި ދައ ކާ  ނޑ މެނ ނަށ  ިއއ ޔެ ދެއ ކި ވާހަކައަޅ ަގ  އެދ މަށ  ބެލީމާމައ ސަލަ ނ ވަތަ ސަރ ކާރ ނ  މި އެދ ނ 

މި  ައކާވާހަކަ ވެސ   ެއއ ޮގތަކަށ   ނ ޭވ.  ވާހަކައަށ   ޔަދިމައެއ   މިދެއ ކި  ކ ރިނ   ނޭނގ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކ ނ ނެއ  

އިތ ބާރ އިތ ބާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ވާހަކައަށ   މި  ވެސ ކ ރަނ ވީތޯ،  ޔަީގނ ނ   ހަމަ  ވަރަށ ކ ރަނ ވީތޯ.  މީަގއި  ބޮޑެތި     

ނޭގ ކަމަކަށެއ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ކަމެއ  ެއއ ޮގތަކަށ  ވެސ  އެ  ވަނީ ކިހިނެއ   ސަރ ކާރަކަށެއ  މިހ ރި.    އޮޅ ނ ތަކެއ  އެބަ

ނ ކ ރެވޭ މިކަ،  ަގބޫލެއ   ާވހަކައާއި  ނެތީމަ  ނ ކަމާދައ ކާ  ެވސ   އެއ ޮގތަކަށ   ހަމަ  ރައީސ .    ،ދިމާވ މެއ   އިއ ޒަތ ތެރި 

ވެސ  މި އަޅ ަގނޑ މެނ  އަނެއ ކާ   ،ލަ ކ ރިމަތިވެެގނ  އަނ ނައިރ  ައޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ވިސ ނާލަނ ޖެހޭމި މައ ސަ  ،މިކަހަލަ
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ޮގތަށ  ކޮށ ފިއ ޔާ  މިކަނ  މި  ، މިކަނ  ފާސ ކ ރެވ ނަސ    އެމ .ޑީ.ޕީެގ ސ ޕަރ މެޖޯރިޓީއެއ  ޮއތީމާ  !ތެދ ފ ޅެއ  ؛ހ ނ މަޖިލީ

ށ  ެވސ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވެސ  މީެގ ސަބަބ ނ  ކ ރާނީ ފައިދާތޯ  ލިޙަށ  ވެސ ، ދިވެހި ސަރ ކާރަޞާއިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ   

ެގއ ލ ނ ތޯ ަގބޫލ ކ ރައ ވާނެ ؟ނ ވަތަ  ބޭފ ޅ ނ   ހ ރިހާ  ތިޔަ  ހިތ ނ   އަނެއ ކާ  ، ައޅ ަގނޑ   އިތ ރ   ައޅ ަގނޑ މެނ   ެވސ  

ދީފި މިޮގތަށ   ވާނަމަ  ފ ރ ޞަތެއ   އަނެއ ކާ   ،ކަމަށ   ބ ލީޑ ވާނީ.  ސަބަބ ނ   މީެގ  އިޤ ތިހަމަ  އިތ ރަށ   ޞާެވސ   ދ  

 ހަލާކ ވަމ ނ ދާނީ. މީެގ ސަބަބ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލިބެމ ނ ދާނީ އިތ ރ  ެގއ ލ ނ ތަކެއ . އެހެނ ވީމާ، ިމކަމާ

މިކަނ  މިޮގތަށ    ،ކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނާލަނ ޖެހޭނެ ކަމަކީހަމަ ެއއާއެ   ،ލާއިރ އިދޭތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ  ިވސ ނަ

ދިވެހި ފައިސާ   ،ވެސ  ިމހާރ  ާގތ ަގނޑަކަށ  ނަވާރައަށ ، ިވއ ސަށ  ހ ރި ޑޮލަރ ެގ ައގ  މަތިވެފައިއަނެއ ކާ  ،ނަމަ ކޮށ ފި

ލޭޝަނ  ެވސ   އެކީަގިއ މިހެނ  މިެގނ ނަ ބަދަލ ތަކ ެގ ސަބަބ ނ  އިނ ފ އެއާ   އަދި ހަމަދާނެ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .    ދަށަށ 

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ިމއިކީ     ތަކ ލީފެއ  އ ފ ލަނ ޖެހޭނީ. އެހެނ ވީމާބޮޑ   ދާނެ. ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މީެގ އެނ މެ  މައ ޗަށ 

ހަމަ ކ ރަނ  ެއއ ޮގތަކަށ  ވެސ  ހެޔޮާވވަރ ެގ    ،މެޖޯރިޓީެއއ  އޮތަސ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ ސ ޕަރ

  ، ތ ތައ  ވެސ  ފަހިވަމ ނ ދާތީފައިސާ ލިބޭނެ ގޮ  ،ފަދައިނ  ކ ރިކަމެއ  ނޫނޭ. އެއީ އަޅ ަގނޑ  ކ ރިނ  ވެސ  މި އިޝާރާތ  

ބޭރ ެގ    ،އެކީަގއި ެގސ ޓ ނ  ވެސ  އަނ ނަމ ނ ދާތީވެ. ތިބޭފ ޅ ނ  އެބަ ވިދާޅ ވޭ އެއާހަމަ  ބޯޑަރ  ވެސ  ހ ޅ ވާފައި އޮތީމަ.  

ބެއ  އޮތޭ. އެހެނ ވީާމ، މިކަނ ކަނ  މިހެނ  އޮއ ވާ ދެނ  މިކަނ  ކ ރަނ ޖެހޭ ސަބަ އެބަ ލިބޭނެ ޮގތ ތައ  ވެސ  ފައިސާ އެހީ

ިވޔަފާރިވެރިނ ނަށ  ވެސ  ވިސ ނޭނެ ކަމަކަށ  ަގބޫލެއ   ،ހަމަ އެއ ޮގތަކަށ  ވެސ  ައޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވެސ 

ރަީއސ ވޭނ ކ ރެ ިއއ ޒަތ ތެރި  ކަމަށ   އީމި ؛.  ހާލަތެއ   ކަމަށ  ސަރ ކާރަށ   ،އ ނދަޫގވާ  ދަތިވާ  މެނޭޖ ކ ރަނ    ބަޖެޓ  

ހ ނ ނާނެ.  ވެއ ޖެ  ކަނ ތައ ތަކެއ   ކ ރަނ ޖެހޭނެ  ދެނ   ކަމަކީއ ޔާ  ފ ރަތަމަ  މަދ   ،އެނ މެ  މީހ ނ   ޖެހޭނީ.  ކ ރަނ ސިޔާސީ 

ކ ޑަކ ރަނ  ޚަރަދ   ރިކަރެނ ޓ   ދައ ލަތ ެގ  މަދ ކޮށ ފަިއ  މީހ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ސިޔާސީ  ދެނ   ހަމައެާއއެކީަގއި  ޖެހޭނީ. 

ތިބި މީހ ނ ެގ މ ސާރަ  އިސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސީ އިސ  މަޤާމ ތަކ ގަ  އިމެނ ބަރ ނ ނާ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ،ރަނ ޖެހޭނެ ކަމަކީކ 

ވެސ  އެހެނ  ެވސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ފައިސާ އަނެއ ކާ ކ ރަނ ޖެހޭނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެކަނ ކަނ  ނ ކޮށ  ައނެއ ކާދަށ 

ކަނ ތައ    މަކީ އެއީ އެއ ޮގތަކަށ  ވެސ  ހެޔޮާވވަރ ެގ ކަެމއ  ނޫނ . މިހެނ  މިޔ  ެގނ ދިވެސ ފަހަރަކަށ  މި ދަރަނި އަނެއ ކާ 

ިމީއ   ؛ދަނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ދަރަނި މިހާވަރަށ  ބޮޑ ެވެގނ  މި  ،މިޮގތަށ  ދާތީވެ ޙަޤީޤަތ ަގއި ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ 

ކަށ  ދެނެއ   ޔަމިކަހަލަ ކަނ ތައ ތައ  ކ ރީމާ މި ނ . އެއ ޮގތަކަށ  ވެސ  ހަމަ ޙަޤީޤަތ ަގިއ ވެސ  ކ ރަނ  ރަނަގޅ  ކަމެއ  ނޫ

ތާ މިއަށ  ކިޔޭނީ މިއީހިމިއީ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  އެމ .ޑީ.ޕީެގ    ،ރ  ކަނ ތައ ތަކެކޭ ނ ކިޔޭނެ  މ ޑ ދާރ  ކަނ ތައ ތަކޭ. 

ދަނީ   ސަރ ކާރ  މި  އަހަރ  ފ ރޭއިރ ަގއި މިއަދ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ  3އަހަރ  މިއަދ  ިމ ފ ރެނީ.    3ވެރިކަމަށ   

މިނބޮ ލަޑެއ   އިޤ ތިދެނީ.    ޑިއެއ .  ރާއ ޖޭެގ  މިީއ  ެވސ   އޭެގ  ޞާެއއ ޮގތަކަށ   ިމއީ  ނޫނ .  ކަމެއ   ރަނަގޅ ާވނެ  ދ  

އ ޅެނީ ހަމައެކަނި ސަރ ކާރ ނ  މި ދަރަނިތައ  ހަމަޖައ ސާނެ    މިސަބަބ ނ ނެއ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފައިދާވާނެ ކަމެއ  ނޫނ .  
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ނ   ހ  ރާނެ ޮގތެއ  ނޭނިގެގނ  ކ ރަމ ނ ދާ ކަނ ތައ ތައ . މިކަމަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި މަޖިލީކ   ޮގތެއ  ނޭނިގެގނ . މިކަނ 

ހޯދައިދިނ ނ . އެކަނ  ފަރ ވާއެއ   ޮގތ ތަކެއ  ރާވާފައި ކިޔަ   ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ ކަމަކީ  ނެތ  އެ   ކ ދިނ ނ . ސަރ ކާރައިކ ރާނެ 

ޮގތެކެޕޭސިޓީެއއ .   އެއ ވެސ   އެހެނ   އަދާކ ރާނެ  ދަރަނި  ނޭނިގެގނ   ،އ މި  ޮގތެއ   ބާވަތ ެގ   މި  އިމާދިޔަ ކަނ ކ ރާނެ 

އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ިވސ ނަނ ޖެހޭ މިކަނ  ކޮށ ދިނ މަށ   ؛ކ ރަނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ކަނ ތައ ތައ  މިހެނ  މި

ފޯމިއ ލާއަކ ނ ތޯ.   ކޮނ   ވިސ ނާނީ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ކަނ ކ ރާ  ކިހިނަކ ނ ތޯޓަކައި  ވެސ     ނީ.އަޅ ަގނޑ މެނ   ޔަީގނ ނ  

އ ޔާ އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެއ ޖެ  ވަނަ ފަހަރަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި އިސ ތިސ ނާ ދީފި ކަމަށ   3  ،އަޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ނ  

މަޖިލީ  ސ ޕަރހ މި  އެ  ަގއި  އޮތަސ   ޚިޔާނާތ ތެރި  މެޖޯރިޓީއެއ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   މަޖިލީއެއ ެވވެނީ  ައޅ ަގނޑ   ެގ ހ . 

އި އަރިހ ނ   އާދޭސ  ލ ތިމާސ މެނ ބަރ ނ ެގ  އަނެއ ކާ   ،ައޅ ަގނޑ  ކ ރަނ   ކ ރަނ ،  ނ ކޮށ  ސަރ ކާރަށ   ދެނ   މިކަނ   ވެސ  

ެއހެނ  މީހ ނ ެގ ބޮލަށ  ޖަހަނ     ، އޮތ  ޖީލ ތަކަށ   ެވސ  އަނ ނަނ މި ދަރަނިތައ  އަނެއ ކާ  ،ތިބޭފ ޅ ނ  ވިދާޅ ވެދެއ ވަނ 

ބޭފ ޅ ނ  މި ދަރަނި ހަމަޖެއ ސ މ ގެ   ނ ޖެހޭނެ ޮގތަކަށ  ތިދެނ  ވެރިކަމަށ  އަނ ނަ ބަޔަކ  ވެސ  މީެގ ޒިނ މާ ނަަގނ   އި،ނަހަދަ

ވިއ ޔާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެ އަދާކ ރެވެނީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޒިނ މާެއއ     ެގނ ޮގސ  ދެއ ވަނ . އެހެނ ނޫނީމަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ 

ނީ ވެދެ   ލިޙަށ  ވެސ  އެޞާ  ތެރިއޭ ކިޔާފައި އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ ޞ އިޚ ލާ  ވިއ ޔާ އަޅ ަގނޑ މެނ   ނޫނ . އެހެނ ނޫނީ

މައ ސަލައަށ     މި  ،ނީ. އެކަމެއ  ނޫނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރަނ ވީ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރަނ ވީ ކަމަކީ ވެދެ   ޑިއެއ . ލަޑެއ  އެނބޮ

  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ   ޖެހެނީތަނ ނ  ކ ރަނ   ހައ ލެއ  ހޯދައިދިނ މަށ  ކ ރަނ  އޮތ  މަސައ ކަތެއ  މި

ޮގތ  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   މައ ސަލައިަގއި.  މި  މަޖިލީކަނ ބޮޑ ޭވ  މި  ތިއ ބެވީހ ނ   އިޚ ލާ  ަގއި  ތެރި  ޞ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  

ބޫލ ކ ރާ  މިތާ މި ތިއ ބެވީ ރައ ޔިތ ނ ެގ މެނ ބަރ ނ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ  މި މައ ސަލައިަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގ  .ދިމ ނ ޚާ

އަޅ ަގނޑ މެނ    މީަގއި  ިވސ ނ މަށ ފަހ ަގއި  ރަނަގޅަށ   ވަރަށ   ކ ރިމަަގށ  ވިސ ނަޮގތ ނ   ރާއ ޖޭެގ  ރާއ ޖޭެގ   ،ނ ޖެހެނީ 

ތަނ ަގއި ވެސ     ެވސ  ކ ރިއަށ  އޮތ ައޅ ަގނޑ މެނ  އަނެއ ކާ  ،ނ ވެ ވެސ  ބަގ ރޫޓ ދަށ . އަޅ ަގނޑ މެނ  އަނެއ ކާ ޞާއިޤ ތި

އ ޔާ ހަމަ އަބަދ ވެސ  ލަދެއ   ެވއ ޖެ   ނޑ މެނ  މިކަނ  ކ ރ ނ . މިހާރ  މިޮގތަށ  ދާ ކަމަށ ސަލާމަތ ވެވޭނެ ޮގތަކަށ  އަޅ ގަ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ނެތި އަޅ ަގނޑ މެނ  އަތ  ދިމާކ ރަނ ޖެހޭނީ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ތާހިރ  ރީތި ދިރިއ ޅ މެއ  ނޫޅެވޭނެ.  

ނ   ހ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި މަޖިލީ  ،ކަނ ތައ ތައ  ހ އ ޓ ވޭނީ  ކ ރާ  ސަރ ކާރ ނ  މި  އަބަދ ވެސ  ކ ރެވޭނީ މ ޑ ދާރ  ކަނ ތައ ތައ . 

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ހަރ ދަނާ އ ސޫލ ތަކެއ  ކަނޑަައޅާފައި ެއ    ،މިއަށ ވ ރެ ވަރ ަގދައަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސިޔާސަތ ތަކެއ  

އޮތ  ކަމަކީ. އެކަނ ކަނ    ކ ރަނ   މަގ  ދައ ކަިއެގނ . ެއއީ ައޅ ަގނޑ މެނ  ޖަވާބ ދާރީވ މަށ  ޓަކައި ެވސ  ޤާނޫނ އަސާސީނ 

ވަކާލާތ  ެއނ މެނ   މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ހިތ ނ   އަޅ ަގނޑ   އެނޫނ  ކ ރ މަށ   ވާހަކަދައ ކަނ ޖެހޭނީ.  ކ ރަނ ޖެހޭނީ. 

އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަމައެކަނި ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ  ރ އ ސާލ މަށ  ޓަކަިއ، ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ ކޯލަކަށ    ،މިސ ރާބަކަށ 

ބޭފ ޅ ނ ނަށ    ތިބޭފ ޅ ނ ނަށ  އެ ެވވެނީ އެ  ،ކޮށ ފި ނަމަ  ދިނ މ ެގ ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިކަނ ނ  އިޖާބައަޅ ަގނޑ މެ
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ިއލ ތިމާސ ކ ރަނ  ތިބޭފ ޅ ނ ެގ   ،ވެސ  ޚިޔާނާތ ތެރި. މި ޤައ މަށ  ވެސ  ޚިޔާނާތ ތެރި. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އާދޭސ ކ ރަނ 

ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދަށ  ޒިނ މާވ މ ެގ ާގނޫނ ެގ ދަށ ނ     ،ސަރ ކާރ ެގ ޚަރަދަށ ެވސ  މި  ވަނަ ފަހަރަށ  ައނެއ ކާ  3  ،އަރިހ ނ 

އިސ ތިސ ނާ ދޭ  މައ ސަލަ  މި  ދައ ކަަވއިެގނ   ފަރ ވާެއއ   އެހެނ   މަގެއ ،  އެހެނ   ތިބޭފ ޅ ނ   ބަދަލ ަގއި  ދިނ މ ެގ 

 ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ބޮޑަށ  ޝ ކ  ކޮށ ދެއ ވަނ . ފ ރ ޞަތ  ދެއ ީވތީވެ ވަރަށ ހައ ލ ކޮށ ދެއ ވ މަށ  މަސައ ކަތ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ިއއ ޒަތ ތެރި    ވަރަށ  އެދިަވޑަިއެގނ ފަިއވާ  ބަނ ދ ކ ރިއިރ   ފ ރ ޞަތ   މެނ ބަރ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ބޮޑަށ  

މިނެޓ .    10ލީމާ ކޮނ މެ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކަށ  އެބަ ލިބިވަޑައިަގނ ނަވާ  އިަގޑިއިރ  ބަހަ  1ލަ  ޖ މ މެނ ބަރ ނ ނަށ   

މިނެޓަށ ފަހ    3އިތ ރ     ފ ރަތަމަ ރަނަގބީލ  ޖަހާނަނ . ދެނ  ؛ނ  ރަނަގބީލ ވީމާ އަޅ ަގނޑ މެ  މިނެޓަށ   7އެހެނ ވީމާ،  

 ލެއ ވ ނ  އެދެނ . ތ ލ ސ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ނަސީމ . އިވާހަކަފ ޅ  ނިނ މަވަ

 

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

ވަނަ    32ެގ  7/ 2013ނަނ ބަރ     ، ާގނޫނ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދަށ  ޒިނ މާވ މ ެގ ާގނޫނ 

މި މަޖިލީހ ނ  ފިނޭނ ސ    ެގއިސ ތިސ ނާއެއ  ދިނ މަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ    މަށ ކ ރ މަލ ޢަ  އަށ )ރ( އަދި )ބ(  ،މާއ ދާެގ )ހ(

އަހަރ  ދެއ ވ މަށ     1އެއަށ ފަހ  އިތ ރ   ޕ ރީލ  މަހ .  އެވަނަ އަހަރ ެގ    2020  ،މީއެކ  ފ ރަތަމަ ނިނ   ރީނ  އެދ މާމިނިސ ޓ 

އަދި ތަނ ކޮޅެއ  ހޫނ ކޮށ  އެކަނ   ؛ގ ޅިެގނ  މަޖިލީހ ަގއި ތަނ ކޮޅެއ  ހޫނ  ބަހ ސ ތަކަކާއި  ނ  އެދިވަޑަިއަގތ މާފިނޭނ ސ 

ަވގ ތީ ކޮމިޓީއަށ  ެއ   ؛ކޮމިޓީއަށ ،  އިއެއ  ަވކިނ  އ ފައ ދަމާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީއަށ  ެގނ ދިއ މ ެގ ބަދަލ ަގއި ކޮމިޓީ ދިޔައީ.  

  ފަހަރ  ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރާ  އެފަހަރ  ދިޔައީ. އަޅ ަގނޑަށ  ެވސ  އެ ކޮމިޓީަގއި އިނ މ ެގ ނަސީބ  ލިބ ނ .    މައ ސަލަ އެ

  ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ތެރޭަގއިމިދިޔަ އަހަރ    ؛އަހަރަށ   1ބެހޭ ޮގތ ނ . އަދި އިތ ރ     ބޮޑަށ  ވާހަކަދެކެވ ނ  މިކަމާ  ވަރަށ 

 1އިތ ރ   ،ެވސ  އަނ ނަ އަހަރ އަނެއ ކާ ،ނަމަ މިފަހަރ  އިތ ރ ކޮށ ދީފި ،ކ ރެވ ނ  ކޮމިޓީެގ މެނ ބަރ ނ ެގ މެދ ަގިއ ސ ވާލ 

ދިގ  މިކަނ   އައިސ ދާނެއަހަރަށ   ނ ބެލެވެއޭ.    ،ވިދާޅ ވި ؟ތޯކ ރަނ   ކަމަކަށ   ވާނެ  އެކަނ   ކަމެކޭ.  އިމ ޕޮސިބަލ   ެއީއ 

މިފަހަރ  މި އިސ ތިސ ނާ ދިނަސ    ،. ެއމ .އެމ .އޭއިނ  ވިދާޅ ވީނ ބައ ދަލ ކ ރި  ޑ މެނ  އެމ .އެމ .އޭެގ ބޭފ ޅ ނ ނާއަޅ ަގނ 

އޮތީ އެ ހާލަތ  އަނެއ ކާ އަިއއ ސަ.    . ިމއަދ  މިބޮޑ  ނ ރައ ކަލަކަށޭ  އަހަރަށ  ދިނ ނ  ވެެގނ ދާނީ ވަރަށ   1ދެނ  އިތ ރ   

އެދ ނ    ތަކ ރާރ ކޮށ   ޕ ލޭނެލޭނެޕ އެމ .އެމ .ޭއއިނ   ޮގތ ެގ  ދައ ކާނެ  ފައިސާ  ޮގތެކޭ.  އ ،  ރަނަގޅ   އެއީ  ލިބ ނ   އ  

އަހަރ  ދިނީމާ އޭެގ    1ޑީައކަށ   . ވީމަ، އޯ  ޑީއެއ .އޯ ޑީއެކޭ.  . . މިއީ އޯތެރޭަގިއ ޚިޔާލ  ތަފާތ ވީކޮމިޓީ  ،އެހެނ ނަމަވެސ 

އެމ .އެމ .ޭއއިނ    ،ނ ވާނޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ނ އެ ދައ ކާށޭޔޭ. އެހެނ ވީމާ، އިތ ރ  ޕ ލޭނެއ  ބޭނ   އަހަރ  ނިމ ނީމާ  1މާނައަކީ  
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އަހަރ ނ    1އ ޔާ ހަމަ  ޑީެއއ  ވެއ ޖެ .ވަމ ނ ދިޔައީ ެއއީ ރަނަގޅ  ވާހަކަެއކޭ. ެއޮގތަކަށ  ޕ ލޭނެއ  ބޭނ މެއ  ނ ވާނޭ. އޯވިދާޅ 

ޕ ލޭނެއ  ހަދާފަިއ    ،އެނ މެ ރަނަގޅ  ޮގތަކީ  ަގއިއަސ ލ   ،ދެއ ކީމަ ނިމ ނީއޭ. އެކަމަކ  ސަރ ކާރަށ  ފަސޭހައަށ  ޓަކައި 

ކަށ ފަހ . އަދި ފަހ ނ  ނިމ ނީ ހޫނ  ބަހ ސަ  ޮގތަށ  އެނ މެ  ނ ދާލާފައި ދިނ މޭ. ނަމަވެސ  އެކަނ  ވެސ  ކ ރިއަށ ހައިބަ

ވިފަިއ  އަށ  ދެ   2021އިނ  ފެށިެގނ     2020ކޮށޭ  އިނ ޓ ރަސ ޓ  ފ ރީ  ،ވަގ ތ  ވާހަކަދެކެވ ނ   ހަމަ އެއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   

ނޫނ ތޯއޭ.  ކޮނ މެވެސ  މިނ ވަރެއ ެގ އިނ ޓ ރެސ ޓެއ  ލާނ ވީ  އަށ  މިކަނ  ކ ރާއިރ    2022ިއނ     2021  އޮތީ. އެހެނ ވީމާ،  މި

ޔާނ ދާ  . އެހެނ ނަމަވެސ ، އެކަނ  ެވސ  ެއއީ ތަނ ކޮޅެއ  ވިކ އަށ  ނިސ ބަތ ވާ މެނ ބަރަ އެ ވާހަކަ ދެއ ކެީވ ެވސ  އެމ .ޑީ.ޕީ

ޙަޤީޤަތ ަގިއ    ،ހ  އެ ވާހަކަ ދެއ ކެވީދެއ ކެވ ނ  ވެސ . ެއކަމަކ  އެ މެނ ބަރ  ެއ ދ ވަީވ އެ މެނ ބަރ  އެޮގތަށ  ވާހަކަ  ކަމަކަށ 

ޮގތ     ރަނަގޅ މ ެގ ނިޔަތަކ  ނޫނ . ެއއީ ބެސ ޓ  ޕ ރެކ ޓިސ  ކަމަށ  ވާތީ، އެީއ އެނ މެ  ލ  ކޮނ މެހެނ  އިނ ޓ ރެސ ޓެއ   

ދިޔަ.  ވެސ   ވާނެތޯ. ވަރަށ  ހޫނ  ބަހ ސ ތަކެއ  އެކަމ ަގއި    ޮގތ  ޚިޔާލ ކ ރ ނ  ކިހިނެއ ތޯ   އެ   ،ކަމަށ  ވާތީ ެއކަނ  ކ ރަނ 

ހަމަ އިނ ޓ ރެސ ޓ  ފ ރީކޮށ  އަނެއ ކާވެސ  އެއ     އިެވސ  ނ ލަ  ެއކަނ  ވެސ  ނިމ ނީ އިތ ރ  އިނ ޓ ރެސ ޓަކާ   ޮގއ ސަ 

ޮގތަށ އަހަރަށ  ދަ ސ ވާލެއ  އެބަ އޮތ .    ނ ނ ވާބޭ ލަނ   ށ ކޮ  ސ ޓަރާނ ސ  މިނިއަޅ ަގނޑ  ފިނޭ  ދ . އެކަމަކ  މިއަނ މާ 

ނޫނ  ޮގތަކަށ    ަގއި ދައ ކާ ވާހަކަ، ވިދާޅ ވާ ބަސ ފ ޅ ތައ  ެއ ވިދާޅ ވާ ޮގތ ކީއ ވެތޯއޭ މިނިސ ޓަރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ާގތ 

  ވާ ޮގތ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވެސ  ތަނ ކޮޅެއ  އ ނދަޫގ އަބަދ  ތަކ ރާރ ކޮށ  ވިދާޅ   ؟ތަކ ރާރ ކޮށ  ކ ރައ ވަނީ  މެޢަމަލ  އަބަދ 

އިރ  ވެސ  ައޅ ަގނޑަށ   ދެނ  ެއ ކަނ ތައ ތަކ ަގއި އެއ ބާރ ލ ނ ދޭނ . އަޅ ަގނޑ  މިހެނ  ދަނ ނަވާ  މާނޫނ  ޮގތަކަށ  ައއި

މިކަނ  ނިނ މޭނެކަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ނިނ މ މ ަގއި ވެސ     ،އަޅ ަގނޑ  ެއއ ބާރ ލ ނ  ނ ދިނ  ކަމ ަގއި ވިޔަސ    ،އެނގޭ 

ވެ މެދ ަގއި  މެނ ބަރ ނ ެގ  ފަހަރ   ސ އެމ .ޑީ.ޕީެގ  މި  ބަހ ސ ތަކެއ   ހޫނ   މިކަމ ަގއި  ޔަީގނ   ހަަމ  ވެސ    ައޅ ަގނޑަށ  

އާދައި  މިީއކީ  ދައ ކަނީކީ.    ވާހަކައެއ ކަމެއ ެގ    ގެ ކ ރެވޭނެކަނ .  މި  އޮ  4.4ނޫނ   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ    ތީ ބިލިއަނަށ  

  1ކ ރިއަށ  އޮތ     ބިލިއަނ   4.4ޓ ،  ފ ލ  އެމައ ނ ވާނީ    ކީއ ތޯއޭ   ،އަރަނީށ އަޅ ަގނޑ  ހިތަ  އޯކޭދީފަ.އިސ ތިސ ނާއަށ   

.  ނަމަ  ކަށ  އެދ ނ ޔަވެސ  ބާއ ވާލަނ  ހ އ ދަނަމައެއ ބައި    ޅަބައިކ   މީެގ ދެ  !އަހަރަށ  ދައ މާލަނ  ހ އ ދައަށ  ނޭދި، އަޅެ

ނ ވަތަ    ،ކ ރާކަނ ނ  ެވސ  އެބަ ޓ ރައިރ ރ ކާސަ ކޮނ ެމވެސ  ވަރަކަށ   އޭރ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ެވސ  އިހ ސާސ ވާނޭ

ހާލަތ ގައި އިޤ ތި މި  ެގ  ކޮވިޑ   ؛މި  ރާއ ޖޭެގ  ިއޤ ތިޞާދާއި  ދ ނިޔޭެގ  މ ޅި  ޮގއ ސަޞާހާލަތ ަގއި  ދަށަށ   އޮއ ވާ   ދ  

ެއ ބޭފ ޅ ނ  އެބަ  އަށ  ނެިގ އިސ ތިސ ނާ    22އިނ     21ައށ ،    2021އިނ     2020ސ  ހާލަތ ަގއި  ޯގސަރ ކާރ ނ  އެނ މެ  

އަނެއ ކާވެސ     ،ެގ އެނ މެ ޯގސ  ހާލަތ ަގިއ ނެިގ އަދަދ 2020ސ ، ހަމަ  ޓ ރައިކ ރާކަނ  މި މަދ ކ ރަނ . އެހެނ ނަމަވެ

ޮގތަށ   ވަނީރެއ ވީތީ ވަރަށ  ރަނަގޅ  ރާދަކ އިޤ ތިޞާދ  މި އޮތ ެގނ  ހަަމ އި . އަނެއ ކާވެސ  ހަމަ އެ އަދަދ  އެ އޮތ  

އެދ ނީމާ ެއއ ބާރ ލ ނ   ދައ މާލަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  މިކަމ ަގއި  ނޫނ .  ހިތ ގައިމެއ   އެހާ  ޚާއ ޞަކޮށ   ؛އަޅ ަގނޑަކަށ  

ނޭނ ސ   މަދ ކ ރަނ  އެބަ ޖެހޭ. ފި  ނ ބިލިއަ  4.4އަޅ ަގނޑ  ތ ލ ސ ދޫ ދާއިރާެގ އެއ ބާރ ލ ނ  ބޭނ ނ ވަނ ޏާ މި އަދަދ   
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ދެނ  ކ ރިއަށ     ،ަގނޑަށ  ހަމަ ޔަީގނ ވާހަކަދައ ކަނ  އެބަ ޖެހޭ. އަޅ  ވެސ   ނ   ތ ވެސ  މި މަޖިލީހ ެގ ފަރާ  މިނިސ ޓ ރީއާ

ވ ރެ މަދ ކ ރެވޭނެކަނ . އަދި    ބިލިއަނަށ   4.4  ،އަހަރަށ  މި އަދަދ  ދައ މާލާ ކަަމށ  ވަނ ޏާ  1  ތާ، ކ ރިއަށ  އޮތ އޮތ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެނ މެ   މިހާރ އިނ  ވެސ  ެއޮގތަށ  އެދިވަޑަިއަގނ ނަވާނެ.  މ .އޭ އަޅ ަގނޑަށ  ވިސ ނޭ ޮގތ ަގއި އެމ .އެ

ނެިގ އަދަދ  އެ އޮތ  ޮގތަށ  ބާއ ވާކަށ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ނ ޖެހޭނެ ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިޤ ތިޞާދ  ކ ރިއަރަމ ނ    ހާލަތ ަގއި  ޯގސ 

 ؛މި އަދަދ   ،ތިރާމާެއކީ ދަނ ނަވާލަނ ހ ށ  އަދަބ  އިސ ޓަރަ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ފިނޭނ ސ  ިމނިށ  ބަލާއިރ އަނ ނަ ޮގތަ

ކޮށ ެގނ  ދ މަދ   މި އަދަ  ،ށ  ަވނ ޏާބިލިއަނަކީ އެހާ ހިތ ގައިމ  އަދަދެއ  ނޫނ . ތި ބޭފ ޅ ނ ނަށ  އިތ ރ  ޮގތެއ  ނެތ  ކަމަ  4.4

އެހެނ  އ ޅ އ ވާށޭ.  ކ ރ އ ވަނ   އިޤ ތިޞާދަށ    ، ނޫނިއ ޔާމިކަނ   އިޤ ތިޞާދާ ައޅ ަގނޑ   ،ައޅ ަގނޑ ެމނ ެގ  މެދ    މެނ ެގ 

އެ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ދަސ ކ ރަނ .    ،ނގޭ ވިސ ނަނ ޖެހޭ.  އ ޅެނ   އެއ ޗަކ ނ   ލިބޭ 

 ...ައޅ ަގނޑ މެނ  ،ވަނ ޏާކަމަށ އެހެނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ޙަލީމ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ތ ދޫބިލެ ،އާދެ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައ ސަލަެއއ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޙަލީމ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ބިލެތ ދޫ

ޚިލާފަށ  ދައ ކާތީ އަޅ ަގނޑ .    ެއއ ޗަކާަގއި އޮތ   ވާހަކަދައ ކަވާ ތ ލ ސ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ކ ޑަކޮށ  މީ

 .  3.5ެއއ  ނޫނ .  4.4މިހާރ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ދައ ކަވާ ވާހަކައަކީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައ ސަލައެއ  ނޫނ . އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 އެދެނ . ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ  ެގނ ޮގސ ދެއ ވ ނ   

 

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

އޮތީކީ އިނޭގތޯ.  ލިޔެފައި  ނޫނ     ކަށ ބަޔަށ  މަދ ކޮށ ލާ ވާހަކަ. ެއޮގތަ  ެއއ   ޅަބައިކ   ދެ  4.4އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ  

ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރިއަށ  ދާނ ޖެހޭ ޮގތ .   ،ނަމަލިބޭ އެއ ޗަކ ނ  ނ ފ އ ދޭނެ    ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ އެނެގނ ޖެހޭ

ޔަީގނ  ހަމަ  ވާހަކަ   ،އަޅ ަގނޑަށ   ވެސ   މަރ ޙަލާަގއި  ބަހ ސ ެގ  ބަޖެޓ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދެއ ކިނ .  އަޅ ަގނޑ  
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 ، ވަނ ޏާކަމަށ ތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ެއބަ ފެނޭ. އެހެނ ތަކެއ  ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ  ފޮދ ރ  ޚަރަމަދ ކ ރެވިދާނެ އެތައ  ބަިއވަ

މިފަދަ ކަނ ކަމ ނ  ދ ރ ހެލިވ މަށ  މަސައ ކަތ  އެބަ    ،ަގނޑ މެނ  އެފަދަ ރިކަރެނ ޓ  ޚަރަދ ތައ  ކ ޑަކޮށ ެގނ  ިވޔަސ އަޅ 

އަޅ ަގނޑ  ސާފ ކޮށ ލަދޭނަނ  ބިލެތ ދޫ ދާއިރާގެ   ،ކަަމށ  ވަނ ޏާ  ތ ހޭ. އަޅ ަގނޑ  ދެނ ނެވި ެއއ ޗެއ  ޮއޅިަވޑަިއަގކ ރަނ ޖެ

ށ   ތަގ މި ވަ  ،ބަޔަށ  ކ ޑަކޮށ ލ މޭ  ެއއ   ޅަބައިކ   ބިލިއަނ  މިއީ ބޮޑ  އަދަދެކޭ. އެ ދެ  4.4އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  ވެސ .  

މ މ ެގ ބޭނ މެއ  ނެތޭ. ޚާއ ޞަކޮށ   އަސ ލ ަގއި މި ދެނ   ،ރަނަގޅ ވާނީ. ނޫނ  ކަމަށ  ވަނ ޏާ  ނ މެނ  ޮގތެއ  ނެތިއ ޔާ އެނޫއެ

  1އިތ ރ     ،މިއީ ރަނަގޅ  ކަމެއ  ނޫނ  ކަމަށ . މިދިޔަ އަހަރ  މި އިތ ރ ކ ރިއިރ    ،އިނ  ވިދާޅ ވެފައޭ އޮތީއެމ .އެމ .އޭ 

ށ   ޑޮލަރ ރޭޓަ  ،ށ ޞާދަށ  ވަރަށ  ބޮޑ  އަސަރެއ  ކ ރާނެ ކަމަތ ރ ކޮށ ފި ކަމަށ  ވަނ ޏާ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިއަހަރަށ  މި އި

  1އ  ނެތިެގނ  ނޫނިއ ޔާ މިކަނ  އިތ ރ   ވެސ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އަސ ލ ަގއި ނޭދެނ  އިތ ރ  އެއ ވެސ   ޗޮއިސެ

 ޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. ބޮއަހަރަށ  ދަނ މާކަށ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ވަރަށ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .މޫސާ ޢަބ ދ ލ ޣަފޫރ   މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ެގދާއިރާ ހަނިމާދޫޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

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

ގ ޅިެގނ  ައޅ ަގނޑ މެނ    ލ  މަހ ެގ ތެރޭަގއި މި ޕެނ ޑަމިކާޕ ރީވަނަ އަހަރ  އެ  2020ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ބިލިއަނ ނ . އެ އަދަދ  އަނެއ ކާ ޖެހިެގނ  ައއި އަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އިތ ރަށ    4.4އޯވަރޑ ރޯ ކ ރީ   ނ ޓ ޕަބ ލިކ  އެކައ 

އިތ ރަށ  ެއކ ސ ޓެނ ޝަނެއ     ،ކޮށ ދިނިނ . ހަމަ އެާއއެއ ކޮށ  ސަރ ކާރ ނ  އަނެއ ކާވެސ  އެދިފައި މި އޮތީ އެކ ސ ޓެނ ޑ 

 ؟ނ ކ ރަނީތަކ ެގ ޕަބ ލިކ  ެއކައ ނ ޓ  ޯއވަރޑ ރޯގ ޅިެގނ  އެ ޤައ މ   ކާބޭނ ނ ވާ ވާހަކަ. ދ ނިޔޭެގ ކޮނ  ޤައ މެއ ތޯ މި ޕެނ ޑަމި

އ ޅެނީ   އަޅ ަގނޑ މެނ  މި!  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ބ ނެދެއ ވަބައ ލަވާއެެއއ   އިދިކޮޅަށ  ާވހަކަދައ ކާ ބޭފ ޅ ނ     އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ

ނ  އެހެނ  ޤައ މ ތަކ ނ  ެވސ  ކ ރި ކަމެއ  ކ ރަނ ެވެގނ  ގ ޅިެގ  ނ  ޤައ މ ތަކ ނ  ނ ކ ރާ ކަމެއ  ކ ރާކަށ  ނޫނ . މި ހާލަތާ އެހެ

  3.5ިމ އެދިފައި އޮތ  ޮގތަށ     ،މި އ ޅެނީ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަށ  އިޚ ލާޞ ތެރިކާމާެއކ  ެމނ ބަރ ނ  އަރިހ ނ  އެދެނ 

 މިކަނ  ކ ރަނ ޖެހޭ. އަހަރ ެގ އެކ ސ ޓެނ ޝަނަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދާނ . އަޅ ަގނޑ މެނ   1ބިލިއަނ ނ  އަނެއ ކާވެސ  އިތ ރ   

ެވސ    އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ތިބީ ޕެނ ޑަމިކެއ ެގ ތެރޭަގއި. އަދި އިތ ރ ކ ރަނ  އެދިފައިވަނީ އިނ ޓ ރެސ ޓާ  އަދިެވސ   އަދިވެސ 

އެމ .އެމ .އޭ  މިކަމަކީ  އަދި  ހިނާގ  އާއެއ ކޮށ   މަޝ ވަރާކ ރެިވެގނ   ރައީސ .  ފައެއ ކޮށ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ކަމެއ   އޮތ   އި 

ެގ  ބޮޑ ކޮށ  އެބަ އޮތ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މި ޕެނ ޑަމިކ    ހަމަ   ށ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިތ ބާރ  ހަމަ ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރަ

.  ިއވަނީކ ރައ ވާފަމެނޭޖ އެކަނ   ރަނަގޅަށ  ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ     ވ ރެ  ރާއ ޖޭެގ މާލިއ ޔާ ހަަމ ހިތ ހަމަޖެހޭ ވަރަށ ތެރޭަގއި  
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ނ  މެޮގތަކީ. ައޅ ަގނޑ   ވާނެ  ށ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެއީ ެއކަނ ކަނެ އިދިކޮޅ  ފަރާތ ތަކައެކަމެއ  ހަޖަމެއ  ނ ކ ރެވޭ

ަގނޑ މެނ ނަށ  ޅ ކަމެއ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަ   އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވަރަށ  ސާފ މޭ ހިސާބ  އަކ ރ .  ވެސ  ދަނ ނަ

އަދި ނ ލިބޭ   ެއއ ރި އެހެނ  ކަނ ތައ ތަކ ެގ ރިކަވަރީެގ ތެރޭަގއި ދޫކ ރި ލޯނ ތަކާއި ސަރ ކާރ ނ  ކ އެނޭގ މި ޕެނ ޑަމިކ 

ވަނީ ލޯނ     އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެ ފަިއސާއެއ  ދައ ލަތ ެގ މާލިއ ޔާައކަށ  ނ ވަދޭ. އެތައ  ކ ނ ފ ނިތަކަކަށ  ދައ ލަތ ނ 

ހާލަތަށ  ެގނ ދިއ މަށ    މި ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ކ ރިނ  އޮތ   ވަނީ  ތަކެއ އެތައ  ކަނ ތައ ދޫކޮށ ދީފަ. ހަމަ އެއާއެކ  އެތައ 

ށ   ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ކ ރިނ  އޮތ  ހާލަތަ  ،ޓަކައި ެއކަނ  ކޮށ ފައި ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ަގބޫލ ކ ރަނ 

ނ ޖެހޭނެ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އަދި ނާދޭ. ކޮނ  ސަރ ކާރަކަށ ތޯ ެއ ށ  މި އޯވަރޑ ރޯ ހ އ ދަކ ރާކަށ ކައަޅ ަގނޑ މެނ ނަ  މައައި

ނ ކ ރެވޭނެ ިއއ ޒަތ ތެރި  ؟ކ ރެވޭނީރާ ޮގތަށ  އެ ޤައ މެއ ެގ ފައިނޭނ ސ  މެނޭޖ ނ ކ ލަތެއ ަގއި އޮެވެގނ  ދެނ  ޯއވަރޑ ރޯހާ

ކަށ  އެޅި، މި ހ ރިހާ  ޔަހަމަ  ކަނ ކަނ  ދިނ     ތަކާއި ދައ ލަތ ނ  ދިނ  އެހީތެރިކަނ ރައީސ . އެހެނ ވީމާ، ދައ ލަތ ނ  ދިނ  ލޯނ  

ނ މަކީ ކޮނ މެހެނ  މ ހިނ މ   ެގ ފ ރ ޞަތެއ  ދި އޯަވރޑ ރޯކ ރ މ   ،ނީމާ ައޅ ަގނޑަށ  ވެސ  އެނޭގކަށ  ެއޅ ޔަކަމެއ  ހަމަ

ކޮނ މެހެނ  ކ ރަނ  އެބަ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ  މި މިކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ   މި ހާލަތ ަގއި    ،ކަމެއ  ނޫނ . އެހެނ ނަމަވެސ 

ޯއވަރޑ ރޯެގ  ޅ ަގނޑ މެނ  މި އ ޅެނީ މިކ ރާކަށ  ވެސ  ނޫނ . އައ ޅެނީކީ އިތ ރަށ  ފަިއސާ ޕ ރިނ ޓ  ހާރ  ދީފައި އޮތ  

ބިލިއަނ    4.4ބިލިއަނެއ  ނެތ  އޯވަރޑ ރޯކޮށ ފަެއއ  އަޅ ަގނޑ މެނ     3ވެސ     ކޮށ ދޭނ ެވެގނ . މިއަދ   އެކ ސ ޓެނ ޝަނެއ 

ެގ ދ ނިޔޭެގ ހާލަތަށ  އޯވަރޑ ރޯ ފެސިލިޓީޒ  ޕ ރޮަވއިޑ ކޮށ ދިނ މަކީ މިއަދ   ނެތ . އެހެނ ވީމާ، މި ؛ކ ރަނ  ދިނީމައޯވަރޑ ރޯ

ައޅ ަގނޑ އަޅ ަގނޑ މެނ   ބަލާއިރ    ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިލ ޔާސ     ، ކޮނ މެހެނ  ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމެއ . 

ކޮމިޓީއެ    ލަބީބ  މާލިއ ޔަތ   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ތާއީދ ކ ރަނ .  ބޮޑަށ   ވަރަށ   ހ ށަހެޅ މަށ   ެގނ ޮގސ ހ ށަހެޅި    ، އަށ  

މިނިސ ޓ ރީއާއެމ .އެމ .އޭ  ފައިނޭނ ސ   އޮތ     ާއއި  މިކަމ ަގއި  ސަރ ކާރަށ   ހަވާހަކަދެއ ކ މަށ ފަހ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އ ލެއ  

ކ ރެިވެގނ ދާނެ އިއ ޒަތ ތެރި    މާ ދިޔައިޔާ އެކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެޮގތަށ  ފާސ ވެެގނ އ ހޯދައިދޭނ  އެބަ ޖެހޭ. އިރާދަކ ރެއ ވި 

އަ ވެެގނ   2  ،ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭނެަގނޑ މެނ   ޅ  ރައީސ .  ރާއ ޖޭެގ  އަހަރ   ވެސ ،  ިއޤ ތިޞާދ   ދ ނިޔޭެގ  ވެސ   ދިޔައިރ  

ކ ރިއަށ  މި   ، . އިދިކޮޅ  ފަރާތ ތަކ ނ  ވިދާޅ ވޭއ ނ ަގނޭއެނ  އަދި މާ ބޮޑ  ތަނެއ  ައރަކ ޞާދ  ެވސ  މި އޮތ  ހާލަތައިޤ ތި

ށ  އެއ ވެސ  ކަހަލަ ނ ރަނަގޅ  ކަމެއ  ނާނ ނާނެ ކަމަށ . ނިމި، ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިޞާދަ  މި ޕެނ ޑަމިކ   ތެރޭގައި  ެގއޮތ  އަހަރ 

  ! އާނ  ؛ކައިރީަގއި   މެނ އޭރ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިކަމެއ  ނ ކ ރާނަނ . ހަމަ ވަރަށ  ސާފ ކޮށ  ވިދާޅ ވެދެއ ވަނ ވީ އަޅ ަގނޑ 

މި.    ޔޭއ  ފިލައި ދިޔައި ެގ ހާލަތ  ދ ނިޔެއިނ ކޮވިޑ    .ނީއޭ މިކަނ . ދެނ  އިތ ރ  ވޭރިއެނ ޓެއ  ވެސ  ނާނ ނާނޭދެނ  މި ނިމ 

މިއަދ  ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ  ކައިރީަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ބ ނާނަނ .   މިކަނ  ކ ރަނ އޭރ ނ  ހަމަ މި އޮތ  ޮގތަށ  ބާއ ވާފައި  

 .. އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ތިބީ ރަނަގޅަށ  ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދަށ  ވާނ ވާ ބަލަމ ނ . އޭރ ނ  އެކަނ . އެހެނ ވީމާ،އެ ނިމ ނީ 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މައ ސަލައެއ  ބެހޭ  ނިޒާމާ  އެދެނ .  މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ   މެނ ބަރ    މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި   ދާިއރާެގ މާވަށ   ،އިއ ޒަތ ތެރި 

 .ސަޢީދ  މ ޙައ މަދ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ސަޢީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

 ނޭދެވޭތީ އަޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ މައ ސަލަެއއ  މި ނެީގ.  ށ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، މިހާ މ ހިނ މ  މައ ސަލައެއ ަގއި ފ ރ ޞަތަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވަޑަިއެގނ ނެިވ  ސ  ފަށާ ަގޑިއަށ   ލިރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖި  ،ޖެހިއިރ   9އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ހެނދ ނ   

އަޅ ަގނޑ  މި މައ ސަލަ ހ ށަހަޅަމ ނ  ދެނ ނެވި ވާހަކަ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  އެނިގަވޑަިއަގނ ނަވާނެ. އަދި ހ ރިހާ   ،ނަމަ

ޑަިއަގނ ނަާވ  މެނ ބަރ ނ ނަށ  ހަމަހަމަކޮށ  އަޅ ަގނޑ  ަގޑިއަށ  ފ ރ ޞަތަށ  ހ ޅ ވާލިނ . އަދި އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ހިމެނިވަ

އެބަ ތިއ ބެވި. ިއއ ޒަތ ތެރި    ފައިަވޑަިއެގނ ދިކޯލިޝަނ ެގ ފަރާތ ނ  ވެސ  ެއތައ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނެއ  ފ ރ ޞަތަށ  އެ

ލައ ަވއިެގނ  ފ ރ ޞަތަށ  ވަޑަިއެގނ ނެވި ނަމަ  އިމެނ ބަރ  ގަޑިއަށ  ަވޑަިއެގނ ، މަސައ ކަތ  ހިނާގ ތަރ ތީބަށ  ބައ ލަވަ 

 ރަށ  ވެސ  ފ ރ ޞަތ  ލިބިވަޑަިއަގނ ނަވާނެ. އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ކ ރިއަށ  ެގނ ޮގސ ދެއ ވ ނ  އެދެނ .ބައިއ ޒަތ ތެރި މެނ 

 

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

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ސަޢީދ  މ ޙައ މަދ  ެމނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ާމވަށ  ،ނިޒާމާ ބެހޭ މައ ސަލައެއ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ސަޢީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 
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މައ ސަލަެއއ   ރާއ ޖޭެގ މާލީ   ؛ތި ވިދާޅ ާވ ޮގތަކަށ  މި މައ ސަލައިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  ޮގތ ނ     އާދެ! މިތާ މަސައ ކަތ  ދާ

ސިސ ޓަމަކަށ  ނޫނ    ނޯތ  ކޮރެއާެގ  ތާރ ީމަގއި ވާހަކަދެކެވެނ ޖެހޭނެ. ފ ރ ޞަތ  ދޭނ ވާނީކީ ހ ދ މ ޚ .  މި މައ ސަލައަކީ

 ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ގައިތާމި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ތިއާދެ!   ޮގތަށ   ބެހޭ މައ ސަލައެއ   މެނ ބަރ ، އާދެ! ނިޒާމާ  މަޖިލިސ    ިއއ ޒަތ ތެރި  މި ރައ ޔިތ ނ ެގ  ފާހަަގކ ރެއ ީވ 

 އާދެ! ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ކ ރިއަށ  ެގނ ޮގސ ދެއ ވ ނ  އެދެނ .  ؟ހެނ ނޭތޯހިނަގނީ ނޯތ  ކޮރެއާ

 

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

ވެސ  ނިޒާމީ މައ ސަލަ ނަަގނީ އިއ ޒަތ ތެރި   ވާހަކަދައ ކަނ  ހ އ ޓ ވާލަނ ވެެގނ  ހައ ތަހާޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ނ ވާނެ އިއ ޒަތ ތެރި    ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މިކަނ  އޮތ  ޮގތ . މިކަމެއ  ބަދަލެއ ޮގތ   މިއީ މިކަނ  އޮތ     ރައީސ . ެއކަމަކ 

ރިހާ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ވެސ . އެ ަގޑީަގއި އެ ފ ރ ޞަތ ެގ  ަވގ ތ  ވެސ  ދިނ  ހަމަ ހ   .ލާފައިޅ ވަހ ރައީސ . ފ ރ ޞަތ  ވެސ   

 ؟ށ  ކަމަށ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދައ ކަނ  ކ ރެވޭ މަސައ ކަތ  މިއީ. ދެނ  ކީއ ތޯ ކ ރާނީވެސ  ޯގސ ކޮ  ނ ކޮށ  ހަމަ ހައ ތަހާބޭނ ނ 

އ  ނާނ ނާނެ އިއ ޒަތ ތެރި ސިކ ނޑީަގއި ހަމަ ނ ލަފާކަނ  ނޫނ  އެހެނ  އެއ ޗެއ  ނެތ  ބަެއއ ެގ ސިކ ނޑިއަކަށ  ރަނަގޅ  ކަމެ

ނ ވާނެ. ހަމަ އެޮގތަށ    ޯގހެއ   މެއ ދެނ  ނިމ   ރައީސ . އެކަނ  އޮނ ނާނީ އޭެގ ޒާތ ަގއި ވެސ  ެއޮގތަށ . ފެށ ނ  ޯގސ ވީމާ

ހަަމ އޮ އަޅ ަގނޑ   ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ނ ދެވޭނެ  ނިމ މަކަށ   ރަނަގޅ   ފެށ މަކ ނ   ޯގސ   ެވސ .  އެކަނ   ނ ނާނީ 

ެގ ތެރޭަގއި. އެހެނ ވީމާ، މި ޕެނ ޑަމިކ  ނިމ މަށ ފަހ  ރަނަގޅ  މި ތިބީ ޕެނ ޑަމިކ އަޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ   އަދި   ،ފާހަަގކޮށ ލަނ 

ރިކަވަރީއަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދެވޭނީ. އެހެނ ވީމާ، މިކަނ  ިމޮގތަށ    ދ ވަސ  ލިބިެގނ އަހަރ    1އިޤ ތިޞާދަކާިއެގނ   

ބިެގނ ދާނެ.  އި ހ ރިހާ ކަމެއ  ވެސ  ހަމަ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލިޔާލާބަ  ،އާއި މ ެގ މަނ ފާކ ރ މަކީ ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކަމެއ . އެއީ މިކަ

 އަޑ ަގދަނ ކޮށ ބަލަ  ޯގސ ކަމެއ  ނެތ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .އެއ ެވސ   ވާނެ    މީެގ ސަބަބ ނ  ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދަށ  އިތ ރަށ 

 ަވޓ  ދަ ހެލ  އިޒ  ޮގއިނ ގ.   ދައ ކާއިރ .މިތާ ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ދާއިރާެގ މަރަދޫއާދެ!   ؛ެގނ ޮގސ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ، ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ، އިއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ ، ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ  

 .ޝަރީފ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި
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 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޝަރީފ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ދ ވަހަށ   އަހަރ   އެއ ވަނަ ާމއ ދާެގ )ހ(، )ރ(، )ބ(    32  ެގ2013/7ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   

،  ހ ރެ  ވަނީ ކީއ ކަނ  އެނިގ  ކ ރަނީ މިމި  ކ ރ މަށ  ސަރ ކާރ ނ  ހ ށަހެޅި ހ ށަހެޅ މަށ  އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ   ސަސ ޕެނ ޑ 

ދާއި ކ   އެ  ސާބިތ ކަމާ މެނ ބަރ މަރަދޫ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޙައ ޤ ަގއި  ސާބިތ ކަމާ  .ރާެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ދިވެހި  ދިވެހި    ،އެކ  

ނ ޑ ކ ރ މަށ  ޓަކައި. ިއއ ޒަތ ތެރި   ރީބައ އިޤ ތިޞާދ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    ، އިކަރައ ޔިތ ނ ެގ ބަނޑ ފ ރާނަ ސަލާމަތ ކ ރ މަށ  ޓަ

ހާވެސ  އަވަހަކަށ  ތަކަށ  އިޤ ތިޞާދ  ެވއ ޓ ނީމާ ވީއ ޖެއަކީ ފ ނ  ަވޅ ަގނޑ ރާދިވެހި ؛ެވސ   އިމ ޅި ދ ނިޔޭަގ ؛ރައީސ 

ނ  ެގއަޅ ަގނޑ  މަނިކ ފާނަށ  މި ދަނ ނަވަނީ ކެރި  ރ  ކަމ ގައިހޯދި ސަރ ކާ  އ ނ ޑ ކ ރ މ ަގއި އެނ މެ ބޮޑ  ކާމިޔާބެރިބައ 

ކ ރަނ  އިޒ  ޓަ ސިކ ރިދ ވަހަށ  ބޮނ ޑަކަށ   އަހަރ   50އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސަރ ކާރ ނ     !ދެނ  ބައ ލަވާެއކ .    ހެއ ކާއި ދަލީލާ

އިނ ކާރ ކ  ތި  ބޭފ ޅ ނ   އެނިގވަޑައިަގނ ނަވަރަތިޔަ  ކޯއ ޗެއ   ބޭނ ކަކ ނ ތޯކޮ  ޔެޭގދ ނި  !ބަލަ ؟ތޯތީިއެގނ ނީ  ބޭރ   ؛ނ  

 ؟ނީއ ވަކ ރަޝަނ  ނ ދޭނ ތޯ ތި ބޭފ ޅ ނ  ތި މަސައ ކަތ ކޮނ ސެދޭ    ޤައ މ ތަކ ެގ އެގ ޒިމ  ބޭނ ކ ތަކ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

ކ ރޭ. ބޮނ ޑ  ިވއ ކާ.  އިޒ  ސިކ ރިޓައަހަރަށ  ލޯނ  އެބަދޭ.  30ެއގ ޒިމ  ބޭނ ކ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ެގއިނ ޑިއާ   !ބައ ލަވާ

އެހެނ ކަމ ނ  ަގނޭ.  ބޭނ ކ ނ   ،ބޮނ ޑ   އަިމއ ލަ  ދިވެހި   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ބޭނ ކ ނ   ސެނ ޓ ރަލ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ދިވެހި 

ބަނޑ ފ ރާނަ ރައ ޔިތ ނ ެގ  ހިމާޔަތ ކ ރ ދި   އި،މ އ ތިކ ރ މާސަރ ކާރަށ ،  އިޤ ތިޞާދ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ    ،މާއިެވހިރާއ ޖޭެގ 

 ؟ބ ނަނީ ކޮނ  ރައ ޔިތަކަށ  ހެޔޮއެދިެގނ ތޯތި  ތި ބޭފ ޅ ނ     ފައިސާ ދީެގނ ނ ވާނޭ   ށ ބޭނ ނ ވާ ތެލާއި ކާބޯތަކެތި ެގނައ މަ

ޅެއ . މަނިކ ފާނަށ  ނޭނެގނ ޏާ ކ ރެއ ވި ބޭފ    މިނިސ ޓަރ ކަނ   މިކ ެގ ިއކޮނޮމަނިކ ފާނަކީ ރާއ ޖޭ  !ލައ ވާއިހިސާބ  ބައ ލަވަ

އ ޖޭެގ  ރާދ ނިޔޭެގ ބޭނ ކ ތަކ ނ  ދިވެހި ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ؟ކީކޭތޯ ދަނ ނަވާނީ ؟ަގނޑ  ކީކޭތޯ ދަނ ނަވާނީދެނ  އަޅ 

ިވއ ކާއިރ   50ރައ ޔިތ ނ ެގ ޙައ ޤ ަގއި   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ،ވިދާޅ ވަނީ ތިޔަ  ތިޔަ ބޭފ ޅ ނ     ،އަހަރަށ  ބޮނ ޑ ، ސ ކޫކ  

ޙައ ޤ ަގިއ  ރައ ޔިތ  ޖަސ ޓިފައި  4ނ ެގ  އެކަނ   ނޫނޭ.  ކަމެއ   ކޮށ ެގނ ވާނެ  ދޫކ ރ މަކީ  ރ ފިޔާ    . ނ ކ ރެވޭނެ ބިލިއަނ  

ވާހަކަދެއ ކިދާނެ   ދައ ކާއިރ  މާ ބާރަށ ަގނޑ  ވާހަކައަޅ  ،  މިކ  މިނިސ ޓަރ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ކ ރީެގ ިއއ ޒަތ ތެރި އިކޮނޮ

ނ  ރ ފިޔާެގ ދަރަނި ވެސ  އެބަ އޮތ .  އަބިލި  102ދެނ  ވާހަކަދައ ކާނީ. އާދެ!    ައޅ ަގނޑ  ރިޔާސަތާ  !ތިކަމަށ  ހީނ ކ ރައ ވާ

އާނ މ  ހާލަތަށ  ެގނ ދެވޭނީ   ،ބައ ނ ޑ ވެ ޖެހޭނެ. ޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދެއ  އަލ ނ  ރީޖެހ ނީމަ ދަރަނި ނަަގނ ދަރަނި ނަަގނ 

ހ އ ޓ  މެޝިނަރީ  ކ ރިއަށ ނައިޤ ތިޞާދ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި    ނ ދީ  ހޭދަކޮށ ެގނ ،  ފައިސާ  ބޭނ ނ ވާ  ޓަކައި  ެގނ ދިއ ަމށ  

ރައީސ .   އިއ ޒަތ ތެރި  މިނިސ ޓަރ.  ހަމައިކޮނޮމިކ   ހ އ ޓިއ ޖެ  ،އެހެނ އަދި  އިޤ ތިޞާދ   ރާއ ޖޭެގ   ،ނަމަ  ރާއ ޖޭެގ 

، ދިރިއ ޅ މަށ  ކ ރަމ ނ  އައި މަސައ ކަތ  ހ އ ޓޭނެ.  އި މީހ ނ ެގ އާމ ދަނީއަށ  ބ ރޫއަރަ  ،ަވޒީފާތައ  ެގއ ލި ެގ  ތ ނ ރައ ޔި

 ޕ ރިނ ޓ ކ ރަނ ޖެހޭ   !ބަލަ  ކޮށ ެގނ  ސަރ ކާރ ނ  ހާދަ ބޮޑ  ކާމިޔާބެކޭ މި ހޯދީ.ޑ ރާފ ޓ ނ  ރ ފިޔާ އޯވަރ އަބިލި   4.2އެކަމަކ   

. ނެ. ފައިސާެގ އަގ  ދަށ ކޮށ ެގނ  ޢަމަލ ކ ރަނ ޖެހޭ ތަނ ތާަގއި ދަށ  ވެސ  ވެެގނ ދާތަނ ަގއި ޕ ރިނ ޓ  ވެސ  ކ ރަނ ޖެހޭނެ
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ދާނެ. އެއީ ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހާ   ދާނެ. ފައިސާެގ އަގ  ދަށަށ    ކ ރީމާ ޑޮލަރ ެގ ައގ  ދަށަށ ތެދެއ ! ދަރަނި ބޮޑ ވޭ. ޕ ރިނ ޓ 

ރ ފިޔާއަށ     50ކ ރީަގއި   ؛ޓެރި ޤައ މ ތަކ ަގއިއ ލައ ވާ ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ އަވަ އިހިނާގ ކަެމއ . ބައ ލަވަ ވެސ   ތަނެއ ަގއި  

ވ ރެ މާ ފ ޅާ އިޤ ތިޞާދ  ހ ރި ތަނ ތަނ . ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ     އަށ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   70ޑޮލަރ  ހ ރި ތަނ ތަނ   

  ، ތެރިކޮށ ރައ ކާ  ،ނާ ޙައ ޤ ވާ މިނ ވަރަށ  ހިމާޔަތ ކޮށ ސަ  އިމ ޅި ދ ނިޔޭެގ މީހ ނ ެގ ތަޢ ރީފާ  ،ޮގތަކަށ  އެގ ޒެމ ޕ ލަރީ  

ރީބައ ނ ޑ ކ ރީ. ދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތައ  އަދިވެސ  އޮތީ ނ ހ ޅ ވާ. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސަރ ކާރ ނ  ވަރަށ  ބޮޑ  ރިސ ކެއ   

ނަަގިއެގނ  ވަރަށ  ބޮޑ  ސ ޓެޕެއ  ނަނ ަގަވިއެގނ  ހަތަރ ވަރަކަށ  މަސ ތެރޭަގއި ރާއ ޖޭެގ ބޯޑަރ ތައ  ހ ޅ ވ މ ެގ ނަތީޖާެއއ ެގ  

ބޭފ ޅ ނ    ތިޔަ   !މ ެގ މަގ މަތީަގިއ މި އޮތީ. އެކަމަކ  ތެދ ފ ޅެއ ޔ ަގނޑ މެނ ެގ ރާއ ޖެ އިހ  ހ ރި ހިސާބަށ  ދިއަޅ   ،ޮގތ ނ 

  ،ދައ ކަވަމ ނ  ވިދާޅ ވި . ކ ރީަގިއ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ މޭނ ކ ރަ  ެވސ  ައޅ ަގނޑ  އިނ ކާރެއ   އަށ  ދައ ކާ ވާހަކަ

  ބޭރ ެގ ފަިއސާ ލިބޭ މިނ ވަރ  ކ ރިއަށ    ،ިވއ ޔާ   ކަމަށ  ވަނީ  އާމ ދަނީ ނ ލިބޭޤައ މަށ     ! ޑޮލަރ ެގ އަގ  މަތިވާނޭ. އާދެ

 ދާނެ. އެީއ ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއ . ެއކަމަކ  ފައިސާެގ އަގ  ދަށަށ    ވ ރެ ދަށަށ  ހިނަގއ ޖެއ ޔާ ފަިއސާެގ އަގ  ދަށަށ 

އިޤ ތިޞާދ     ،އ ޅ މަށ  ކ ރާ މަސައ ކަތ  ހ އ ޓިރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ  ދިރި  ،ސ ޔަމައ ޗަށ  ދިޔަ  އިނ ފ ލޭޝަނ   ދިޔަޔަސ ،

ނ ދީ ރައ ޔިތ ނ   ނަލ މަކަށ  ފ ރ ޞަތެއ  ނ ދެވޭނެ. ސަރ ކާރ  ހިނ ަގނ  ތިބި ބަެއއ ެގ މަސ އޫލިއ ޔަތެއ  ހ އ ޓ އިހ އ ޓ ވަ 

އ މަށ   އިހ  ހ ރި މަަގށ  ެގނަ  ،ބިނާކޮށ   ،ޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދ  އަލ ނ  އާރާސ ތ ކޮށ   ،ދިރިއ ޅ މަށ  ކ ރާ މަސައ ކަތާއި 

މަސައ ކަތ ކ ރ މަކީ. އެ މަސައ ކަތ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ  އެ ކ ރައ ވާ ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ  އެ މަނިކ ފާނަށ  

 ؛ޙައ ޤ ަގއި ޝ ކ ރ އަދާކ ރަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ހިތ ެގ ފ ނ މިނ ނ  އަޅ ަގނޑ  ތަމ ސީލ ކ ރާ ދާއިރާެގ  

ތަރައ ޤީެގ މަޝ ރޫޢ ތައ    ތަކަށ  ހ ރިޮއެވެގނ  އެކިެއކި ދާއިރާ  37ޮއވެެގނ ،    37  ،ޑަކަމ ނ ތިޔަ ބޭފ ޅ ނ  ބަޖެޓ  ކ 

ކަމެއ    ކަމެއ  ނެތޭ. މަޝ ރޫޢ ތައ  ހިނ ާގނެ  ނެތިެގނ  އިއ ޔެ ޝަކ ާވކ ރެއ ވީ. މިއަދ  ތި ވިދާޅ ވަނީ ފަިއސާ ހޯދާނެ

ކަެމއ  ނެތޭ. ިމ    އަޅާނެ  ކ ދިނ ނަށ  ކ ލާސ ރޫމ   ކަމެއ  ނެތޭ. ސ ކޫލ   ނެތޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރަށ ަގއި ބަނދަރ އަޅާނެ

ނ ވޭ. ސަރ ކާރ ނ    ނ ވޭ. އެއ ޮގތަކަށ  ވެސ  ދިމަލެއ   ދިމަލެއ  ؟ކޮޅ ޖައ ސަަވނީ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ތޯ ދެއ ދޭތި ކިހިނެ

ސަރ ކާރ ނ  ވަރަށ     ެއހެނ ވީމާ،ވ ރެ މައ ޗަށ  ޚަރަދ ކ ރެވޭކަށ  ނެތޭ. މާ ދަރަނި ބޮޑ ވެއޭ.    ނަށ އަބިލި  37ވިދާޅ ެވއ ޖެ  

. އަޅ ަގނޑ މެނ   ހަތެކޭ، ހަތެކޭ، ހަތެކޭ، ހަތެކޭ  ތިރީސ   ،ޅ ވެއ ޖެ ހިތ ވަރ ަގދަކޮށ  ިމއަދ ެގ ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ  ވިދާ

ކ ރީމާ   ކަނ ކަނ   މި  ޮގތަށ   ޑިމާނ ޑ ކ ރ ވާ  ބޭފ ޅ ނ   ބޭފ ޅ ނ ނަށ   އަބިލި  187ތިޔަ  ތި  އަރާކަނ   ނަށ  

ޓ  ޑެފިސިޓ  އެހެނެއ  ނޫނ . އެހެނ ވީމާ، ސަރ ކާރ ނ  ބަޖެ  ،ނޫނ ؟ ލާރިއަކީ ވިހާ އެއ ޗެއ ތޯ ؟އެނިގވަޑައިނ ަގނ ނަވާތޯ

ތަނ ނ  ވާހަކަދެއ ކި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މަޑ އ ވަރީ ދާއިރާެގ    ދެނ  އޮތީ ދެނ  މިމަސައ ކަތ ކ ރައ ވާ.  ވެސ   މެނޭޖ ރަނ   

އެ    ނ .ސިޔާސީ މަޤާމ ތަކާިއ މިވެނި ކަމެއ  ކ ރަ  ،މިނިސ ޓަރ ކަނ  ކ ރެއ ވި ބޭފ ޅެއ . ިވދާޅ ވީ  ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

  1ނ  ރ ފިޔާ  އަބިލި  24ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ އިދާރީ އޮނިަގނޑ  ހިނ ގ މަށ  ޓަކަިއ ބޭނ ނ ވާ މާ  ރީކ ޑަކ ބޭފ ޅ ނ  މަޤާމ ތައ  
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ސިޔާސީ މަޤާމ ަގއި ވެސ  އެ ތިއ ބަވަނީ ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނޭ.    !ވެސ . ބަލަ  ވާނަމަ ދެނ  ހަދަނ ވީ އެހެނ   ނަށ  ކ ޑައަބިލި

 ؟ތޯ ެވެގނ  ތި ބޭފ ޅ ނ  ތި އ ޅ އ ވަނީއ  ލިބޭ އެއ ޗެއ ސޭ. ކިހިނެފައިދާ  ކަށ ލާއަ ޢާއިއެ މީހ ނ ނަށ  ލިބޭ މ ސާރައަކީ އެތައ   

ެއކ  ދައ ކަނ  މި ޖެހ ނީ ހަމަ ހިތަށ     މި ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ  މިހާ ޖަޒ ބާތާ ؟އަރ އ ަވިއެގނ  ތި އ ޅ އ ވަނީ  ކީކޭތޯ ހިތަށ 

އިޤ ތިޞާދ  ރީ އަޅ ަގނޑަށ  އެނޭގ  ބޮޑ ކަމ ނ .  އިޤ ތިޞާކ ރި އަސަރެއ ެގ  ފ ޅާކޮށ ެގނ ކަނ .    ދ ެގ ބޭސ ބައ ނ ޑ ވާނީ 

އިނ ވެސ  ބޭނ ނ ވާ  އެކަމަށ   ވަނީ  ނ ކ ރާޓ އަޅ ަގނޑ މެނ   މަަގށ     ކަމަށ   ހ ރި  އިހ   އިޤ ތިޞާދ   ރާއ ޖޭެގ  ވިއ ޔާ 

ރައ ޔިތ ނ ެގ ޖީބ   ދާނެ.    މައ ޗަށ   25ވަނަ އަނ ނައިރ  ދިވެހިރާއ ޖެ އިޤ ތިޞާދ  %  24،  23،  2022.  ކަނ ނާނ ނާނެ

ިއެގނ . ހިތި  ޅައަ  އ ނދަޫގ ފިޔަވަޅ ހ ރި ދަތި  މަށ  ޓަކައި އަޅަނ އ ދި  ،ަމަގށ  ދެވެނ  އޮތީ   ފ ރޭނެ. އެ  އެޅިއެޅި ޑޮލަރ   

މި   !ނިކަނ  ބައ ލަވާ  ،ެގނ  ފަނި މަރ ވާނީ ބަނޑ ަގއި ހ ނ ނަ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ބޮއިއެނ ޓިބައޮޓިކ   ެގނ .  ބޭސ  ބޮއި

  ވ މަށ  ބައ ނ ޑ ހ ރިހާ މަސައ ކަތ  ހ އ ޓޭނެ. އިޤ ތިޞާދ  ރީ  ތަރައ ޤީއަށ  ހ ރި ؟ތޯ ވާނީއ  ކަނ ކަނ  ނ ކޮށ ފިއ ޔާ ކިހިނެ

އެތާނަގއި ހ ރި   ؛ލާތަކަށ  ލިބޭ ކ ޑަ މ ސާރަކޮޅ ޢާއި  ،ދެނ  މި ބ ނަނީހ ރި ހ ރިހާ ފިޔަވަޅ ތައ  ބަނ ދ ވާނެ.  އަޅަނ   

އެ މީހ ނ ެގ  ވެސ  މީހެއ ެގ މ ސާރަ ކަނޑާށޭ. ެއއީ ރައ ޔިތ ނ ނޭ. ސިޔާސީ ލީޑަރ ، މ ަވއ ޒަފެއ ، މިތާަގއި ހ ރި ކޮނ މެ

މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ   ޭވޖ   މިނިމަމ   އަދި  ވަޒީފާ.  ދޭނ ާވނެ  ވެސ   މީހ ނ ނަށ   އެ  ނ ކެނޑޭނެ.  ވެސ   މ ސާރަ 

؟ ތީލާައކަށ  ފަިއދާވެެގނ ދާނެ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ކިތައ  މިނެޓ ތޯ އޮޢާއިއެތައ   ކަނޑައަޅަނީއޭ. ޭއެގ ސަބަބ ނ  އެތައ 

ކަސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ަގބޫލ ކ ރަނ   ޔަ . ކޮނ މެނަނ  ވާހަކަތައ އިލާ ދަނ ނަވަޮއެވއ ޖެއ ޔާ ައޅ ަގނޑ   ކ ޑަ އެތިކޮޅެއ   އަދި  

އިއ ޒަތ ތެރި ިއކޮނޮމިކ  މިނިސ ޓަރަކީ ވަރަށ  ބޮޑ  މިނިސ ޓަރެއ . ވަރަށ  ބޮޑ     ،ނ  ރ ފިޔާ ޑެފިސިޓ ވީމާއަބިލި  102

އ ލ ކ ރެވޭނީ ދައ ލަތަށ  ހަ. އެކަނ   ދައ ކަނީނިގެގނ ނެއ  ނޫނ  މި ވާހަކަ  ނޭ  ،އިކޮނޮމިސ ޓެއ . އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ

  އިޤ ތިޞާދ  ފ ޅާކޮށ ެގނ . އެކަމަށ  ބޭނ ނ ވާ ޕަބ ލިކ ލިބޭ އާމ ދަނީެގ ބޭސ  ފ ޅާކޮށ ެގނ . ޓެކ ސ  ބޭސ  ފ ޅާކޮށ ެގނ .  

ޕ ރޮޑަކ ޓިވ    ބޭނ ނ ވާ  އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަމަށ   އިނ ވެސ ޓ ކޮށ ެގނ ،    ށ އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރައިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރއާއި 

ވީމާ މިހެނ     ބޭފ ޅެއ ކ ރި  ކަނ  ކ ރައ ވާ! ިއކޮނޮމިކ  މިނިސ ޓަރ ފ ބަެއއ  ފަހަރ  މާ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   .މިނިސ ޓަރ 

ހަކަެއއ .  . ޖަޒ ބާތ ަގއި ޖެހިެގނ  ދެއ ކޭ ވާަގއި ކ ރާ ކަނ ކަމެއ  ނޫނ  އެއީތ  ސ ަގލެވ ނަސ . އަޅ ަގނޑ   އިއެއ ޗެއ  ދަނ ނަވަ 

އެއ ޗެހި    ، ސ ކޫކާއިއިބޭރ  ދައ ލަތ ތަކ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެ މީހ ނ ެގ ބޭނ ކ ތަކ ނ  ބޮނ ޑާ  ،އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ

  ،މ ނ ޔ ކީއ ވެެގނ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެމ .އެމ .ޭއިއނ  ނަާގފައި ހ ރި ދަރަނިތައ  އޭެގ ބަޖެޓ  ސައިކަލ  ދި  ،ހަދާއިރ އި  ވިއ ކަ

އަސަރ ތަ   އިނ އެ ދެނ   ކ ރަނ ވީ  ނިމ މ ނ   އިޤ ތިޞާދަށ ކޮށ   ކަމެއ    އީއެ  ؟ނ ކ ރަނ ވީޒ އި ޓަކ ރިސެއ   ކ ރަނ ޖެހޭ 

ނ ވާނެ. ެއީއ    . އެއިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދަރަނިވެރިއެއ . ދައ ލަތ ެގ ބޭނ ކޭ. ެއއީ ރައ ޔިތ ނ ެގ ބޭނ ކޭޓަކައި  ރައ ޔިތ ނ ނަށ 

  ެއއީ   ،ނެބާރަށ  ދައ ކާ   ވާހަކަ މިތާ ވަރަށ ޗާޕ ކ ރާފައިސާ    ،އަޅ ަގނޑ މެނ  އަމިއ ލަ ފަިއސާ. ހަމައެކަނި ވާނެ ކަމަކީ

ރައ ޔިތ ނ ެގ ޙައ ޤ ަގއި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މ ސާރަދޭނ  ބޭނ ނ ވެއ ޖެއ ޔާ ފަިއސާ   ކަމަށ  ހީކޮށ ެގނ .  ކަމެއ މާ ބޮޑ  ޯގސ   
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 ދަރަނި ވެސ  އެއީ ކ ރާ ކަެމކޭ އިނޭގތޯ. އިޤ ތިޞާދ  ފ ޅާކ ރ މަށ  ޓަކައިޗާޕ ކ ރަނ ޖެހޭ ހާލ ަގއި ޗާޕ  ވެސ  ކ ރާނެ.  

އެމެރިކާއިނ  ވެސ    ؛އ ަގިއ ނެގ މަކީ ދ ނިޔޭެގ އެނ މެ މ އ ސަނދި ޤައ މ ތަކ ނ ދެމެހެއ ޓޭނެ ލެވެލެ  ،އ ަގއިވަކި ލެވެލެ

މީަގއި ހ ނ ނާނެ އިޤ ތިޞާދީ .  ކޭ. ޔޫރަޕިއަނ  ޔޫނިއަނ ނ  ވެސ  ކ ރާ ކަމެކޭ. ޖަޕާނ ނ  ވެސ  ކ ރާ ކަމެކޭކ ރާ ކަމެ

ޕެރިމީޓަރސ ތަކާއި މިނ ަގނޑ ތައ . އެ މިނ ަގނޑ ތަކ ނ  ނައ ޓަނ ޖެހޭ ހާލަތެއ  ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިޞާދަށ  މި ކ ރިމަތިވީ 

 ެއކަމ ެގ ސަބަބ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރާއ ޖެއަކީ ދ ނިޔެއަށ  ލާމަސީލ ... ؛ބޮޑ  ޕެނ ޑަމިކެއ ަގއި. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

 

 ތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަ

  އަޙ މަދ  ޝިޔާމ . އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ  

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ މަދ  ޝިޔާމ  

ބޮޑަށ    ރައީސ .ވަރަށ   ިއއ ޒަތ ތެރި  އެދެނ   ޝ ކ ރިއ ޔާ  ވެސ   ފ ރަތަމަ  އެނ މެ  މިކަމ ަގއި    ،އަޅ ަގނޑ   އިތ ރަށ  

ަވރަށ  ބޮޑ  އެދ މެއ  ބޭފ ޅ ނ ނަށ  އިތ ރ  ފ ރ ޞަތެއ  ހ ޅ ވާލަދެއ ވ މަކީ ހަމަ  ކަމ ަގިއ    ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަވަނ  ތިއ ބެވި 

ޚާއ  ވަކިނ   އިކޮނޮިމކ ޞަދަނ ނަވަނ .  ކ ރީެގ  މެނ ބަރ ،  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޕީ.އެނ .ސީެގ  ބިލަށ  މި    މިނިސ ޓަރ   ކޮށ  

އެ ފ ރ ޞަތ  އެ މަނިކ ފާނަށ  ދެއ ވ މަކީ، އެ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  ދެއ ވ މަކީ   ،ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަވަނ  ބޭނ ނ ފ ޅ ވާތީ

އައީ ފައިސާ ޗާޕ ކ ރަނ .    ވަނަ ފަހަރަށ  މި 3 ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ކަމ ަގއި ދަނ ނަވަނ .  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  އެދޭ ކަމެއ 

ކ ރައ ވާތީ.   މި ބަހ ސ   އިތަނ ަގއި ހިނިވަރ ނަކ ރައ ވަ   ވެެގނ  މި   ވަރަށ  ބޮޑަށ  ދެރަވޭ މި ކަނ ތައ  ޖޯކަކަށ   އަޅ ަގނޑ 

  ،ދަރިނ ެގ ދަރިނ ނަށ  ދެމިެގނ ދާ ދަރަނ ޏެއ  މި ދަނ މަނީ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މި އޮތީިމއީ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ދައ ލަތ ެގ   ؛އަހަރަށ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   50ނ  އެދިފަިއ މި އޮތީ.  އަހަރަށ  ދަމާލަދޭ  50ނ  ރ ފިޔާ ެވސ   އަބިލި  4މި  

ވަނަ ފަހަރަށ . އަޅ ަގނޑ  ހިތަށ  އެބަ    3މި ކ ރަނީ    ޑ ސ ޚަރަދަށ  ޒިނ މާވާ ާގނޫނ ެގ )ހ(، )ރ(، )ބ( ސަސ ޕެނ  

ތިއ ބެވި  ،އަރާ މި  މަޖިލީހ ަގއި  ިއއ ޒަތ ތެރި  ބޭ؛ މި  ތިއ ބެވި  މި  ތަމ ސީލ ކ ރައ ވަނ   ހިތ ޕ ޅަށ  ރައ ޔިތ ނ   ފ ޅ ނ ެގ 

މިކަނ  ކ ރައ ވާ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަތިނ  ހަނދާނ ވޭބާއޭ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހިތަށ އަރާ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .   ؟އެއ ޗެއ  އަރާބާއޭ

މިވެނި ކަެމއ  ތިމަނ ނަ މިވެނި ޮގތަކަށ  ކ ރާނަމޭ.  ،  ކޮނ މެ ފަހަރަކ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ ހިސާބަށ  ކަރ ދާސ ތަކެއ  ެއބަ އާދޭ

ހ އ ދަދޭއިރ އެ ޗާޕ ކ ރަނ   އަނެއ ކާވެސ   އަޅ ަގނޑ ެމނ   ހ އ ދަދޭއިރ   ،ހެނ ނަމަވެސ ،  ޗާޕ ކ ރަނ   ކ ރީަގއި   ،ފަިއސާ 

ތަނ ނ  ބައ ލަވާފައި މި ކަނ ކަމަށ     ޢަމަލ  އެޮގތަށ  ކ ރައ ވާފަިއ އޮތ ތޯ ކ ޑަމިނ ނ  މި  ޮގތަށ  ކަނ ތައ ތައ  ނޫނީ  ވިދާޅ ވި 

ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަނ ނަވަނ  ހ ރިހާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ެގ   ނ މ  ކަމެއ ޮގތެއ  ނިނ މ މަކީ މިީއ ކިހާ މ ހި

ނަާގވަރަކަށ  ތިމަނ ނަމެނ  ލިބޭވަރަކ ނ  އަޅަމ ނ ނޭ   ،ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ  ވިދާޅ ވީ ؛ސަމާލ ކަމަށ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 
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ނ ނަމެނ  އާމ ދަނީ ހޯދައިެގނ  މީތި ފައިނޭނ ސ ކ ރާނަމޭ  މިދެނ ނެވީ ޗާޕ ކޮށ ފައި، ޗާޕ ކ ރާވަރަކަށ  ތިމަ ؛ދާނީ. ނަާގފައި

ނިމޭއިރ     2021  ،ވިދާޅ ީވ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މިައދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވާހަކަދައ ކާިއރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި އެނޭގ އެއ ޗަކީ 

އި ކޮނ ތާކ ނ ތޯ ފަިއސާ ކޮށ ފަނަާގފަިއ، ޕ ރިނ ޓ ؟ ޗެއ ތޯ ފައިނޭނ ސ ކ ރީއ  . ކޯނ ކަނ ގައިއަ ބިލި   4ވެސ  މި އޮނ ނަނީ  

 ބޭނ ކ ނ ، ޕަބ ލިކ    ޕަބ ލިކ   ،ޚަރަދަށ  ޒިނ މާވާ ާގނޫނ ަގިއ ވަރަށ  ސާފ ކޮށ  އެބަ ބ ނޭ ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ؟ މިއަށ  ލީ

އެކައ ނ ޓ ނ  ފައިސާ ނަާގފައި ޚަރަދ ކ ރަނ ޖެހޭނީ ކެޕިޓަލ  އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތަކަށޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މި ސަސ ޕެނ ޝަނ   

ސިޔާސީ    ،ޮގތ ަގއި ދޭނ ޖެހޭ ފައިސާެގ ޮގތ ަގއާއި   ޗާޕ ކޮށ  ބަހައ ޓާފަިއ މި ފައިސާ ބަދަލ ެގ  ،ސަ މި ކ ރާ ކަމަކީ ެގނެއ 

  ދަނީ. މިއަށ ވ ރެ މާ ރަނަގޅ ވާނެ   މީހ ނ ނަށ  ދޭނ ޖެހޭ ފައިސާެގ ޮގތ ަގއި އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، މި ފައިސާ ވެެގނ  މި

ބެ  ،ނޫނ ތޯ ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ދިވެހި  އެހެނ ނަމަވެސ ، ޗާޕ ކޮށ ފައި  މ އ ސަނދިވާނެ.  ރައ ޔިތ ނ   ޔަީގނ ނ  ވެސ   ހިއ ޔާ. 

 އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފެނ ނަނީ މި ފައިސާ ނަާގފައި މިދެނ ނެވި ސަބަބ ތަކަށ  ޓަކައި މި ފައިސާ ޗާޕ ކޮށ ފައި ބޭނ ނ ކ ރާ

ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއެއ  ހ ނ ނަނ ޖެހޭ ސަބަބެއ  މިހާރަކ . ައޅ ަގނޑަކަށ    ،ނ . އަޅ ަގނޑަކަށ  ނ ފެނޭތަ

މިހާރ .    ،ނ ފެނޭ ނ ވިސ ނޭ  އަޅ ަގނޑަކަށ   ސަބަބެއ   ހ ނ ނަނ ޖެހޭ  މިނިސ ޓަރެއ   ފިނޭނ ސ   އެނ މެ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި 

ަގވަރ ނަރ   ޑ ސ ޕެނ ފ ރަތަމަ މި ާގނޫނ ނ  މި މާއ ދާތައ  ސަ  ކ ރަނ  ެގނެވ ނ  ދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ  ިއނ  ކޮމިޓީއެއ ަގއި 

މަނިކ ފާނ  ަގވަރ ނަރަކަށ  ހ ނ ނަވައިެގނ  މިކަނ  ނ ކ ރައ ވާނަމޭ. މިއީ އެހައި ވެސ  ނ ރައ ކާތެރި ކަމެކޭ. ތިމަނ   ،ވިދާޅ ވީ 

  ފަހަރ  ޗާޕ ކ ރާއިރ  ވެސ  އެ  ކަމެކޭ. ތިނ   ކާތެރިދިވެހި ޤައ މ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެހައި ވެސ  ނ ރައ   ،ދިވެހި ޤައ މަށ 

މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބޭނ ނ ވަނީ   ؛މަނިކ ފާނ  އެ އިނ ނެވީ އަދިެވސ  އެމ .އެމ .އޭެގ ަގވަރ ނަރަށ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ދައ ލަތ     މާރަީއސ  އޮފީހ ަގިއ ފ ރާޅ މަތީަގއި ފައިސާ ޗާޕ ކ ރާ ބޮޑ ސިނ ާގ މެޝިނެއ  ބައިނ ދަނ . ބޭނ ދީ  ،އެތާނަގއި

ކީއ ކ ރަނ ތޯ   ؟ކ ރަނ ވީ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަކަށ   ހިނާގނެ މިޮގތަށ ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ކީއ ކ ރަނ ތޯ ޚަރަދ ތަކެއ 

ޚަރަދ ކ ރަނ ވީ  ެގރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ މެޝިނެއ    ؟ކެބިނެޓަކަށ   ޗާޕ ކ ރާ  ފައިސާ  ނޫނ ތޯ.  ކަމެއ   ބޭކާރ  

ވިޑ ެގ ހާލަތޭ ކޮފ ރާޅ މަތީަގއި ބޭއ ވީމަ މި ކަނ ތައ  އެބަ ނިމޭ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .    ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ އޮފީހ ގެ 

މަހ  ވޯލ ޑ  ބޭނ ކ ނ  ނެރެފަިއ    ބަރ ވަނަ އަހަރ ެގ ޮއކ ޓޫ  2019ވަނަ އަހަރ ،    2019ބ ނާއިރ ަގއި އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ،  

ދ ނިޔޭެގ އެނ މެ ައޑިއަޅާލި އިޤ ތިޞާދ ތަކ ެގ ތެރޭަގިއ  ވިޑެއ  ނާދޭ ރާއ ޖެއަކަށ .  އޭރ  ައދި ކޮ  !އޮތ  ރިޕޯޓ  ބައ ލަވާ

ވަނަ   2019 ؟ވިޑ ެގ ބޮލ ަގއިތޯެގ ސަރ ކާރ  އޮތ . ދެނ  ކޮ ވަނަ އަހަރ  ރައީސ  އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ   2019

އިސ ތަށިފ ޅ ަގއި.    ފެށިެގނ  މ ޅިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދިޔައީ ރައީސ  ޔާމީނ ެގ ބޮލ ަގއި. ހ ރިހާ ކަމެއ  ރަީއސ  ޔާމީނ   ނ އަހަރ 

 ؟ވިޑ ަގއި އެ ދިޔައީ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދައ ލަތ ނ  ކޮނ ކަމެއ ތޯ ކ ރީމަރ  ކޮ  246ވިޑ  ބޮލ ަގިއ.  ވިޑަށ ފަހ  ކޮ ކޮ

  ކިހާ ދ ވަހެއ ތޯ މި   ނ ިވޑ  ައިއސ ެގކޮ  ،އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަދައ ކަނީ ؟ފައިސާ ޗާޕ ކޮށ ެގނ  ކ ރި ހޭދައެއ  އެބަ އޮތ ތޯ

ކޮށ ލެވޭނެ ޮގތެއ .  ިވޑ  ޓެސ ޓ ކޮ  ؛ސާމ ޕަލ   ވިޑ އިރާަގއި ނެތޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ައދިވެސ  ކޮ އަޅ ަގނޑ ެގ ދާ  ؟ވީ
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ޑ ރޯ އަދަދ  ދަށ ކ ރައ ވަނ  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއ  ރފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ  ޕަބ ލިކ  ބޭނ ކ  އެކައ ނ ޓ  ޯއވަ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ހަމަ ކ ރެވޭނެ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  ނ ކަނ ތައ ތައ . މި ކަނ ތައ ތަކެއ     ސ ޓިކ ކަނ ތަކަކީ ެވސ  އަނ ރިއަލި  3   އޮތ މި

މޮޅ  އަދަދ ތަކެއ  ޖަހާފައި މި  މޮޅ  ވާހަކަތަކެއ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ދައ ކާފައި،   ތަނަށ  ކަރ ދާސ ތައ  ހ ށަހަޅަނީ، 

ޑަ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއެއ  މިއަދ  ިމ  ކ   ހ ނ ނެވީ. ޒިނ މާދާރ ކަނ   ކ ޑަ ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރެއ  މި  ޒިނ މާދާރ ކަނ 

ދަނީ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދިެވހިރާއ ޖޭެގ ދަރަނި އަޅ ަގނޑ    ޖީލ ތަކަށ ، ޖީލ ތަކަށ  މި ދަރަނި ދެމިެގނ  މިހ ނ ނެވީ.  

ެގރެނ ޓީއާ ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  ވާހަކަދައ ކާއިރ   މިހިރީ    މި  އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަމ ެގ  ؛ 140އެކީަގއި 

މި ސަރ ކާރ    ،ވީނޫނ ތޯ. ައޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަނީބޭނ ކ ރަޕ ޓ އ   ޤައ މެަގިއ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  149%ނިސ ބަތ ނ   

އ ޅޭ  ނިމޭ މީހ ނ   ކަނޑ ފޭރޭ  ސޯމާލިޔާ  ރައ ޔިތ ނ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ    ހިސާބ ަގއި  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ޮގތަށ  

ވަނ  ޑިގ ރީ ޗެނަލ ަގއި   ؛ތަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ނ މާފައި ޮއތ ދިރިއ ޅ ނ ތައ  ބައ ޓަނ ކ ރަނ  މި ސަރ ކާރ ނ  ނި

ވަނ ޏާ. ރައ ޔިތ ނ    ކަމަށ   ތިބޭނީ ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ  ކަނޑ ފޭރެނ ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  މިޮގތަށ  މި ސަރ ކާރ  ހިނާގ

ނ ކަނ  ވިއ ކާލަިއެގނ  މިއަދ   ވެެގނ  މި ޤައ މ ެގ މިނިވަ ސ ، ޤައ މަށ  ބޭރ ެގ ޤައ މަކަށ  ވިކި ހ އި، ޤައ މ  ދަރ ވަ އިދަރ ވަ

  ތަނ ަގިއ ޖޯކަށ  ހަދަިއެގނ  ދައ ކަނ ޖެހޭ ވާހަކަެއއ    ފެނ ނަނީ. މިއީ މި  ތަނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި  ަގމ ނ ދާސަރ ކާރ  ހިނ 

.ޕީެގ  ނ ނ  ވެސ  އެމ .ޑީީގއެކީަގިއ އެމ .ޑީ.ޕީއަށ  ސަރ ކާރ  ދިނީ. ޔަ  ނޫނ ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ރައ ޔިތ ނ  އ އ މީދ ތަކަކާ

ދިވެހި   ؟އ އ މީދ ތަކެއ  ެއބަ ހ ރި. އެހެނ ނަމަވެސ ، އެމ .ޑީ.ޕީެގ މެނ ބަރ ނ ނަށ  ކޮނ  އ އ މީދެއ ތޯ ހާސިލ ވީ  ެގބަރ ނ ނ މެ

 ޕެނ ޑަމިކ  ؟ ވެރިކަމަށ  އައިސ ެގނ   ވީ މިއަދ  އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ ކޮނ  އ އ މީދެއ ތޯ ހާސިލ ނަށ   ރައ ޔިތ ނ 

ޕެނ ޑަމިކ  އ ޅ އ ވާނީ. އެހެނ ނަމަވެސ ،  ހީކ ރީ ވަރަށ  މަސައ ކަތ ަގޭއ  ބޯޑަރ ތައ     ނިމ ނީމަ އަޅ ަގނޑ މެނ   ނިމިެގނ  

ބިމ ަގއި ފައިނ ޖެހޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މި ޤައ މ ަގއި މަޑ ކޮށ ލާނެ ަވގ ތ  ނ ލިބޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  ލީމާ މި  އިހ ޅ ވަ

ފައިސާ ޗާޕ  މަތީަގއި.  މަތީަގިއ، އަބަދ ެވސ   ތިބެނީ އިއ ޒަތ ތެރި    އަބަދ ވެސ   މި  އ ދ ހެނީ. ރައ ޔިތ ނ   ކޮށ ކޮށ ެގނ  

ރައ ޔިތ ނ  މި ތިބެނީ އަލަށ  ލިބ ނ  އެޕާޓ މަނ ޓަށ  ވަނ ނާނެ ޮގތެއ  ނެތިފައި .  ޭގެގ ކ ލިދައ ކާނެ ޮގތެއ  ނެތިފަ  ،ރައީސ 

. ބީ.އެމ .އެލ  ބައ ލަވާ ިއއ ޒަތ ތެރި  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ރައ ޔިތ ނ  މި ތިބެނީ ދަރިނ ެގ ސ ކޫލ  ފީ ދައ ކާނެ ޮގތެއ  ނެތިފަ

ބީ.އެމ .އެލ   !ރައީސ  އެހެރީ  ޑީފޯލ ޓ ވެފައި  ލޯނ   ިގނަ  ވާހަކަ ަގއިއެނ މެ  މި  އަޅ ަގނޑ   މިއަދ   ސަރ ކާރ ަގއި  މި   .  

ޔަތ ކ ރ މެއ  ނޯވޭ. މި ފައިސާ ނަަގިއެގނ  ވެސ  ދަރަނިވެރިވެފައި  ޢާދައ ކާއިރ ަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  މި ކަނ ތައ ތަކަށ  ރި

ވެފައި ހ ރި ކ ނ ފ ނިތަކަށ  މާ ރަނަގޅ ވާނެ. މި ފައިސާ ނަގައިެގނ  ބޭނ ކ ރަޕ ޓ   ތިބި ރައ ޔިތ ނ  ދަރަނިނ  ސަލާމަތ ކ ރީމަ

އެހީތެރިކަނ  ފޯރ ކޮށ ދީފިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  މާ ރަނަގޅ ވާނެ. މި ފައިސާ ނަަގިއެގނ  ބޭރ ެގ ޤައ މަކަށ  ދަރާފައި 

ދެރ  ރައީސ މ އޮތ   އިއ ޒަތ ތެރި  މަސައ ކަތ ކ ރިއ ޔާ  ޤައ މ  ސަލާމަތ ކ ރަނ   ރަނަގޅ ވާނެ.   ،ނ  ސަލާމަތ ކޮށ ެގނ   މާ 

 ދަނ ނަވަނ .  ރ ޞަތަށ  ޓަކައި ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ ދެއ ވި ފ 
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 :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ 

ަގއި. އެހެނ ވީމާ، އެ ެއއ ަގޑިއިރ  ހަމަވަނ ދެނ  10:23ވަގ ތ  ހަމަވާނީ    ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މި ބަހ ސަށ  

އ މ ލަކ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  ެގނ ދާނަނ . ފ ވަ  ކ ރިއަށ   އަޅ ަގނޑ  އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ ިމ ބަހ ސ 

 ދީދީ. މ ޙައ މަދ 

 

 ފ ވައ މ ލަކ  މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  މ ޙައ މަދ  ދީދީ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ޒިނ މާވާ   ޚަރަދަށ   ދައ ލަތ ެގ  ރަީއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  އިސ ތިސ ނާެގ  ކ ރ މަށ   ޢަމަލ ާގނޫނަށ   ޝ ކ ރިއ ޔާ  ދެވިފަިއވާ 

ކަމ ަގިއ  ބައެއ  މެނ ބަރ ނ  މި  ،އިރ ަގއިބަހ ސ ކ ރާއަޅ ަގނޑ މެނ     މ އ ދަތ  އިތ ރ ކ ރ މަށ  މި ހ ށަހެޅިފައިވާ ހ ށަހެޅ މަށ 

ވިދާޅ ވޭ   ޖޯކެއ ހެނ   މިއީ ިއއ ޒަތ ތެރި  ވެސ   ވިދާޅ ވެފަިއ    .ނ ދައ ކާށޭވާހަކަ  އެބަ  ހާލެއ ަގއި  އެއ ެވސ   ދައ ކަވަނީ  މި 

  ، ސަރ ކާރ ، ސަރ ކާރ ، ސަރ ކާރ    .ކަމާ ބެހޭ ޮގތ ނ  ދައ ކަވާ ވާހަކަތަކެއ  ނޫނ ، މިދައ ކަވާ ވާހަކައަކީއެ  މެނ ބަރ ނ   

މިއެ އަޅ ަގނޑ މެނ   މިހާރ   ތެރޭަގއި  ކަމ ެގ  މި  ނ ދައ ކަވާ.  ވާހަކައެއ   އަ  2020  ،ދައ ކަނީ   ނޫނ     26ރ   ހަވަނަ 

ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޕަބ ލިކ  އެކައ ނ ޓ   އޯވަރޑ ރޯޕ ރީލ އެ ޓަކައި މަޖިލީހ ނ  ހ އ ދަދީެގނ  އެކަނ    ކ ރ މަށ ވަނަ ދ ވަހ  

ހެޅިފައި ށަ މި ވަނީ ހ ހާރ ސ  ހަމަ އެޕ ރީލ  މަސ ތެރޭަގއި ނިނ މ މަށ ފަހ  އަނެއ ކާ މިވެ  ވަނަ އަހަރ   2021  ،ކ ރ މަށ ފަހ 

 ވާކ ރ މަށ . ހ ށަހެޅިފައިވާއިރ ަގިއ ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ރީނ  ފޮނ ވާފައި ދިގވަނަ އަހަރ  ވެސ  އެއ  އަހަރަށ  މ އ ދަތ     2022

ނ ދާކަނ .  އަރައިެގނ ހާލަތ ނ  އަދިވެސ  ރާއ ޖެ    ެގކޮވިޑ    ،ލިޔ ނ ތަކ ަގއި މި ފާހަަގކ ރާ ސަބަބ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ެއއ  ސަބަބަކީ

  ، އެނ މެހަިއ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ވެސ  އެނިގަވޑަިއަގނ ނަވާނެ ކަނ ނޭނެގ  ،ވަނީ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވެސ މިހާރ  އަޅ ަގނޑަށ  ހީ

ައޅައިެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ިމ    ެގ ހާލަތ  އަދި ނިމ މަކަށ  ނާދޭ. އަދި ހަމަ މާސ ކ ޑ ކޮވި .  މަަގކަށ  ނޭޅޭއަދި ދ ނިޔެ ހަމަ

ގައިދ ރ ކ ރ މާ  ކަނ ތަކެއ  ވެސ  އެ  އި، އ ޅެނ ޖެހެނީ.  ހ ރިހާ  ފަތ ރ ވެރިކަނ   ބަމި    ، ޖެހޭ ކ ރަނ . އަދި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ 

ބިލިއަނ     1.6މި އަނ ނަ އަހަރ     ،ަގިއ އޮތ  ހާލަތަށ  ފަތ ރ ވެރިކަނ  ވެސ  ނާދޭ. ިމހާރ  އަނ ދާޒާ މި ކ ރަނީ 2019ކ ރިނ   

ޮގތަށ   މި ވަނީ. މި  އިކ ރެވިފަޮގތަށ  ދެކިެގނ  ކޭޝ ފ ލޯ އަދި އިތ ރަށ  ބަޖެޓ  ފަތ ރ ވެރިނ  ރާއ ޖެ އަނ ނާނެ ކަމަށ . އެ

 ަވނަ އަހަރ ެގ ޤައ މ ެގ އާމ ދަނީ  2019އަދިވެސ     ،ވެސ ނަމަ  ބިލިއަނ  މީހ ނ  އައި  1.6  ،ނަމަވެސ   ކ ރެވިފަިއވީބަޖެޓ 

 ، ނ ދީ ކ ރާނީ ކޮނ ކަމެއ ތޯހ އ ދަ އަށ ދައެއ  ނ ކ ރެވޭނެ. ދެނ ، އަޅ ަގނޑ މެނ  މި އޯވަރޑ ރޯޢާ ހާލަތަށ  އަނބ ރާ އިތ އޮ

ލޯކަލ    ،ޮގތަކީ  އެއ   ،ނ ނަނީމި އޮ  ،ޮގތަށ  ބަލާއރ ަގއި އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަނީއެ ؟އެ ކަނ ތައ ތައ  ކ ރާނީކިހިނެއ ތޯ  

  ޤައ މ ެގ ތެރެއިނ  ެއއަށ  ބޭނ ނ ވާ ފައިސާ ހޯދަިއެގނ  މި އެކައ ނ ޓ  ޚަލާސ ކ ރ ނ . އެހެނ  އެކަނ  ކ ރަނ    ނޫނިއ ޔާ

ތައ  ކަމަށ  އޭރ ނ  ސަރ ކާރ ނ  ނަާގނީ.  ޑ ހ ރި ފަނ ށ   ނ  ޕ ރަިއވެޓ  ސެކ ޓަރަކަައޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެވެނީ އެ  އ ޔާވެއ ޖެ 
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ވެސ  ލޯނ ތައ  ހޯދ މ ަގިއ    އ  ެވެގނ ދާނެ. މިހާރ ށ  ފަނ ޑ  ހޯދ މ ަގއި ދަތިތަ ސެކ ޓަރަޓ އެ ހިސާބ ނ  ފެށިެގނ  ޕ ރަިއވެ 

ކ ރިމަތިވަމ ނ ދޭ. މިހާރ  ދައ ލަތ ނ  މިހާ ބޮޑ    އ އ ނދަޫގތަ  ކާއިދަތިތަހަމަ ޕ ރައިވެޓ  ސެކ ޓަރެގ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  އެބަ  

ތައ  ވަރަށ   ހ ރި ފަނ ޑ    މީހ ނ ނަށ ޓ  އެ ހިސާބ ނ  ޕ ރައިވެ  ތެރެއިނ  ނަަގއިފިއ ޔާ  އަދަދެއ  ރާއ ޖޭެގ މާލީ ނިޒާމ ެގ

ކަމަކަށ     އެނ މެ ރަނަގޅ  ކަމެއ  ނ   ބޮޑ ތަނ ނ  މަދ ވެެގނ ދާނެ ކަަމށ  އަޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެވެނީ. އެހެނ ވީމާ، އެއީ ކ ރަ

މ ތަކ ނ  ހޯދ ނ . ބައިނަލ ައގ ވާމީ މާލީ އިދާރާތަކާއި އެހީދޭ ޤައ   ،އަޅ ަގނޑަކަށ  ަގބޫލެއ  ނ ކ ރެވޭ. ދެނ ، ދެވަނައަށ  އޮތީ 

ލ  އިނ ކަމ  ޤައ މެއ ެގ މިޑ   ދިވެހިރާއ ޖެއަކީ ؛ މިހާރ  މެދ  ފަނ ތީެގ  ،އެ ޮގތ ނ  ބަލާއިރ  ވެސ  ރާއ ޖެ މި އޮނ ނަނީ

މި ކެޓަަގރައިޒ  އޮ  ޮގތ ަގއި  މިހާރ   އޮކ ރެވިފަނ ނަނީ  އެހީދޭ  .  ރާއ ޖެއަށ   ކ ރިނ   ޤައ މ ތަކ ނ   ދޭ  އެހީ  ނ ނައިރ ަގއި 

ވަނަ 2019ނެތ އިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ     ފ ރ ޞަތ ތަކެއ  ވެސ  ނެތ .  މިނ ވަރަށ ، އެހާ ފަސޭހައިނ  އެހީތައ  ހޯދ މ ެގ

އެހީތަކެއ  ލިބިެގނ ދިޔަޔަސ     ކޮނ މެ ވެސ  މިނ ވަރަކަށ   ެގ ބަލިމަޑ ކަމ ެގ ތެރޭަގއ19ި-ކޮިވޑ   ،އަހަރ  ނިމިެގނ  އައިސ 

ރ މަށ  ޓަކައި ފައިސާ ހޯދ މަކީ ކ ޖަމާޢަތ ތަކ ނ  ފައިނޭނ ސ   ،ތެރޭަގއި އެހީދޭ ފަރާތ ތަކ ނ ެގ  އަދި އިތ ރަށ  މި އަހަރ 

އިތ ރަށ   ައގ ވާމީ މާލީ ބާޒާރ ނ   ބައިނަލ   ކަމަކަށ . ދެނ   އަޅ ަގނޑަކަށ  ަގބޫލެއ  ނ ކ ރެވޭ ފަސޭހައިނ  ކ ރެވިދާނެ ކަެމއ 

  ބަޖެޓ   ެގވަނަ އަހަރ  2021ވެސ  މި ވަނީ  ޮގތ . އެ ޮގތަށ  ބަލާއިރ ަގއި މިހާރ  އެއީ ެވސ  އެއ   ؛ފައިނޭނ ސ  ހޯދ ނ 

. އަދި ބަޖެޓ ަގއި  މިލިއަނ  ޑޮލަރ ެގ ސ ކޫކެއ  ބައިނަލ އަގ ވާމީ ބާޒާރަށ  މި ަވނީ ވިއ ކާފަ  500ކ ރ މަށ  ޓަކަިއ  ފައިނޭނ ސ 

ވެސ     2022  އޮތ   އެބަ ައހަރަށ   ވިއ ކަިއެގނ     200ވަނަ  ފަރާތ ތަކަށ   ބޭރ ެގ  ޑޮލަރ   އެމެރިކާ  މިލިައނ  

އިރ  އަޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލެއ   . އެހެނ  އޮތ ކ ރެވިފަވެސ  ބަޖެޓ    މިހާރ އޮތ   ފައިސާ ހޯދަނ  އެބަ  ށ އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތަކަ

ފަސޭހައިނ  އެހާ  މިީއކީ  މިއީ  ،ނ ކ ރެވޭ  ނ ެއއ   ނޫނީ  ައޅ ަގނޑަކަށ   ކަމަކަށ   ކަމެއ   ދެނ ، ކ ރެވިދާނެ  ފެނޭ. 

ނޫނިއ ޔާ ައޅ ަގނޑ މެނ  މި އަނ ނަ   ،ތައ  ކަނޑާލ ނ ތޯޕީ.އެސ .ައއި.ޕީ ޕ ރޮޖެކ ޓ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އޮތ  އޮޕ ޝަނަކީ

މ ސާރަ   އިޒޭޝަނ  ނޫނިއ ޔާހާމަނަ   ވޭޖ އޮތ   މިލިއަނ  ރ ފިޔާ އެބަ  500  ،ކޮށ ެގނ  މި އ ޅޭ މިނިމަމ  ވޭޖ އަހަރަށ  ބަޖެޓ 

ނޫނީ ބަޖެޓ އެއ ވަރ ކ ރ މަށ   ޓަކައި  ެގނައ މަށ   ބަދަލ ތަކެއ   ެގނ ނަނ ޖެހޭ  މ ސާރައަށ   މ ސާރަތައ   ކ ރެވިފަ  އެ   .

ކ ރިއަށ   ކަނ ތައ   އެ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ކ ޑަކޮށ ެގނ ތޯ ޞި ؟ެގނ ދާނީ  ކަނޑަިއެގނ ތޯ  ފައިސާއިނ   ހ ރި  ކަނ ކަމަށ   އ ޙީ 

ހިތައ   ނޫނީ ެއ ެއއ ޗެ  ،ތައ  ޖެހޭނީ މަދ ކ ރަނ ތޯޕީ.އެސ .ައއި.ޕީ ޕ ރޮޖެކ ޓ   ނޫނިއ ޔާ   ،ނ ދާނީެގ  ނ  ކ ރިއަށ އަޅ ަގނޑ މެ

އެއީ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ނިނ މަނ ޖެހޭ މ ހިނ މ  ނިނ މ މެއ  ެއއީ. ކޮނ މެ މެނ ބަރަކ   ؟އ ނިކޮށ ެގނ ތޯ އެ ކަނ ތައ  ެގނ ދާނީ

  ،  ވެސ  ދާއިރާެގ ހ ރިހާ ކަމެއ  ކ ރަނ . ހަމަ ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  އެނޭގނެ ކޮނ މެ މެނ ބަރެއ ެގ  ،ވެސ  އެބަ ބޭނ ނ ވޭ 

ފައިސާ ނެތ ކަނ . ފައިސާ ހޯދ މަކީ    ،ކަނ ކިހިނެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ ނަށ  ެވސ  އެބަ އެނޭގ ޤައ މ ެގ ހާލަތ  އޮތީ  

ވެރިކަމަށ  އެހާ ބޮޑަށ  ބަރޯސާވާ އެނޭގ. އަދި މި ރާއ ޖެއަކީ ފަތ ރ   އެއީ އޮތ  ވަރަށ  ބޮޑ  ޮގނ ޖެހ މެއ ކަނ  ވެސ  އެބަ

ނޭނޭގ. ބައެއ     ެގ ކަނ ތައ ތައ  ދާ ޮގތެއ  ބައ ޓަނ ކ ރާކަށ އަދިވެސ  ދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތަކ ަގއި މި ކޮވިޑ    ،ވެފައި  ޤައ މަކަށ 
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އެހެނ ވީމާ،  މި އަނ ނަނީ ބަދަލ ތައ  އަނ ނަމ ނ .    . ިއރ އިރ ކޮޅާއަނެއ ބައި ޤައ މ ތައ  ހ ޅ ވާފަ  ،ޤައ މ ތައ  ބަނ ދ ކޮށ ފައި 

ވަރަކަށ   މިނ ޖެހޭ ދެކޮޅ ޖެހޭ ވާހަކަތަކެއ  ެވސ  ކޮނ މެވެސ     އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކަނ ތައ ތައ  ކ ރ މ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ

އަނެއ ކޮޅ ނ  ދާއިރާެގ ހ ރިހާ ކަމެއ  ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ     ،ދައ ކަނ . ެއއ ކޮޅ ނ  މި ކަނ  ނ ކ ރަނ  ބ ނެފައި

ޖެހޭ މި ފައިސާތައ    މިހާރ  ސަރ ކާރ ނ  ވެސ  ވިސ ނަަވނ  އެބަ  ،މަނަ  ޮގތ ނ   ނ  ނ ވޭ. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭވާހަކަދައ ކަިއެގ

ނޫނިއ ޔާ ކަނ ތައ ތަކަށ   އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަމ ެގ  ބޮޑަށ   ކޮނ ޓ ރިބިއ ޓ ކ ރާ  އެއިނ   ޖީ.ޑީ.ޕީއަށ     ހޭދަކ ރާއިރ ަގއި 

. ދައ ލަތ ެގ އިސ ރާފ ތައ  ވީ މިނ ވަރަކ ނ  ވެސ  ކ ޑަކޮށ ެގނ   ެގނ  އެޮގތަށ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދެވ ނ މަސައ ކަތ ތަކަށ  ބައ ލަވައި 

ކަނ ބޮޑ ާވ    ،މޭރ މ ނ  ވާހަކަދެއ ކިޔަސ    މި  ޮގތަށ  ތާއީދ ކޮށ  ނޫނިއ ޔާވެސ  މި ވާހަކަތައ  މި   . އަޅ ަގނޑ ނ ޔ ެގނ ދި

މިއީ.   މިހިރަ މައ ސަލަެއއ   ފެނ ނަނ   ޓަކައި  ދެމެހެއ ޓ މަށ   އިސ ތިސ ނާ  މި  ައޅ ަގނޑަށ   އޮތ .  އެބަ  ކަނ ބޮޑ ވ ނ  

ކ ރެވޭނެ  ނޫނ  ޮގތަކަށ  ނ މި ކަނ ތައ ތައ  މި  ،ށ  ަގބޫލ ކ ރެވެނީހިރާސ ތަކާއި މި ކަނ ތައ ތަކަށ  ބަލާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑަ

ވަނަ އަހަރ ެގ   2023،  ނ ނަނީ ޮގތަކަށ  މި އޮ އ  ކަމަށ . ދެނ ، މި އޮތީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހ ށަހަޅާފައި ދެ ޮގތަކަށ . އެ

ކޮށ ެގނ  ބޮނ ޑެއ  ޮގތަށ  ބަދަލ ކޮށ ެގނ  ޓަިއޒ އަހަރަށ  އެމަ  50އަދި    .އެޕ ރީލ  މަހ ެގ ނިޔަލަށ  ދިގ ދައ މަނ  ހ ށަހަޅާފަ

ެގނ  މި ފައިސާ  ހާލައިއަހަރަށ  ބަ  50  ،އަށ  ކޫޕަނ  ރޭޓަކަށ  އަހަރަކަށ  ޖެހޭ ޮގތަށ  ބަދަލ ކޮށ ެގނ 2.4ބޮނ ޑ  %މި  

ރި މެނ ބަރ  ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެ  ،ޖެހޭ  އަޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެވެނީ އެއީ އެނ މެ ރަނަގޅ  ޮގތ ތޯ އެބަ ދެއ ކ ނ . ދެނ ، 

ލާަގއި  ޙަ ވެސ  ވާހަކަދައ ކަިއެގނ  ކޮމިޓީ މަރ އާއި އަދި އިތ ރަށ  ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލާހެޅ އ ވި ޮގތަށ  އެމ .އެމ .އޭ ށަވެސ  ހ 

ޮގތަކަށ   ހ ރި    ފައިދާ  ޤައ މަށ  އެނ މެ  ،ރަނަގޅަށ  މިއީ އެނ މެ ރަނަގޅ  ޮގތ ތޯ މި ކަނ ތައ ތައ  ރަނަގޅަށ  ދިރާސާކޮށ 

 މި އޮތ   އެކައ ނ ޓ ނ  އޯވަރޑ ރޯކޮށ ފައި  ވަނަ އަހަރ  އެއ ކޮށ  އަނބ ރާ މި ފައިސާ ޕަބ ލިކ   2023ނިނ މ ނ . އެއީ،  

  50އެީއ އެނ މެ ރަނަގޅ  ޮގތ  ކަމަށ  ައޅ ަގނޑަށ  ބޮޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެވެނީ.    އ ޔާއަނބ ރާ ދެއ ކޭނެ މަެގއ  ޮއވެއ ޖެ   އަދަދ 

ނ މެ ރަނަގޅ  ޮގތ  ކަަމކަށ . އެހެނ ނަމަވެސ ، މާލީ ރެވޭ އެދެނ މ މަކީ އެއީ އަޅ ަގނޑަކަށ  ަގބޫލެއ  ނ ކ އަހަރަށ  ދިގ 

މަކީ ެއއީ އަޅ ަގނޑ  އެދޭ  ޔ ދި މަތީނ  ޤައ މަށ  އެނ މެ ފައިދާ ހ ރި ޮގތަށ  ެވެގނ   ެގއެ ބޭފ ޅ ނ ެގ ލަފާފ ޅ   އި،މާހިރ ނ ނާ

ޖ މ  ައޅ ަގނޑ   ލަޮގތ .  ޖ މ   ޮގތެއ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ޕޭޕަރަށ   އެކަމަކ     ،ތާއީދ ކ ރަނ   ޮގތެއ ަގއި  ލަހ ށަހަޅާފައިވާ 

ެއއ ކޮށ  ބޭފ ޅ ނ ނާ  .ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތަކާ  އެމ .އެމ .އޭެގ  ބެއ ލެވ މަށ ފަހ   ރަނަގޅަށ   ކަނ ތައ ތަކަށ   ބޭފ ޅ ނ ެގ    އި،ިމ  އެ 

  ެގނ ދިއ މަށ  އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަނ ނަަވނ . އަދި އިތ ރަށ  ޕަބ ލިކ    އިރ ޝާދ ެގ މަތީނ  ކަނ ކަނ  ކ ރިއަށ 

ކ ރާނެކަނ  ެއީއ    ރާއ ޖޭެގ އިނ ފ ލޭޝަނަށ  ކޮނ މެވެސ  ވަރެއ ެގ އަސަރެއ   އ ޔާޮގތަށ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދެވިއ ޖެމި  އެކައ ނ ޓ 

ވަނީ  ނ ކަެމއ .  ީގޔަ މި  މިހާރ   އޯވަރޑ ރޯ  2.8ެއއީ  ރ ފިޔާ  ނިމޭއިރ    .ކ ރެވިފަބިލިއަނ   އަހަރ   މި  ިއތ ރަށ   އަދި 

ނ   ޔ ދިހި ވެސ  ރަނަގޅަށ  މެނޭޖ ކ ރެވިެގނ އިނ ފ ލޭޝަނާ އެއ ޗެ. އެހެނ ވީމާ،  ވެފަ ވިދާޅ ތީ އޯވަރޑ ރޯކ ރާނެ ކަމަށ  އެ އޮ

މި ދަނޑިވަޅަކީ    ،އެއީ ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކަމެއ  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ . އަދި ހަމަ މި ހިނދ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ 
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ޑިމާނ ޑ  ެއގ ރިޭގޓ   ރާއ ޖޭެގ  ާވއިރ    ވެސ   ދަނޑިވަޅަކަށ   ަމއ ޗަށ  އިނ ފ ލޭޝަނ     ، ގައިދަށ   ބޮޑަށ   އެހާ 

ަގބޫލެއ އަރަިއެގނ  ބޮޑަކަށ   އެހާ  އަޅ ަގނޑަކަށ   ވެސ   ކަމަކަށ   އިނ ފ ލޭޝަނ    ޮގސ ދާނެ  ެއހެނ ނަމަވެސ ،  ނ ކ ރެވޭ. 

ތެއ ެގ މަތީނ  ކ ރެިވެގނ ދާ ޮގެމއިނ ޓެއިނ   ރާއ ޖޭެގ މާލީ ނިޒާމ ަގއި އިނ ފ ލޭޝަނ ެގ އަދަދ  ،ރަނަގޅަށ  ބެއ ލެވ މަށ ފަހ 

 މަކީ އަޅ ަގނޑ  އެދޭއެދ ެމއ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. ޔ އެ ކަނ ތައ ތައ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދި

 

 :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ 

 . ފީފ ޢަދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ   ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ވިލ ފ ށީ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  އަފީފ  ވިލ ފ ށީ

ެގ  ( 7/ 2013)ެގ ާގނޫނ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އާދެ! ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ނ  ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދަށ  ޒިނ ާމވ މ 

އެދިވަޑަިއެގނ  ފިނޭނ ސ  ފައިވާ ިއސ ތިސ ނާ އިތ ރ  އެއ  އަހަރަށ  ދަނ މާލ މަށ   އ ވާދަށ ނ  މި އިއ ޒަތ ތެރި މަޖިލީހ ނ  ދެ

މި ަވގ ތ  ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ   ،މިނިސ ޓަރ ފޮނ ވާފައިވާ މި ަމއ ސަލަިއަގިއ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވަރަށ  ފަސޭހަވީސ  

ވާހަކަދެކެިވެގނ ދާއިރ  ކަމެއ ަގއި  މ ހިނ މ   މިފަދަ  ނަމަ.  ިއނ ނެވި  ވަޑައިެގނ   ތަނ ަގއި  މަޖިލީހ ަގއި   ،މި  މި 

މިނިސ ޓަރ   ބަހ ސ ކ ރެިވެގނ ދާއިރ  ފޮނ ވަ   ފިނޭނ ސ   ސިޓީއެއ   މިތަނަށ   ފިނޭނ ސ  އިހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ލާފަިއ 

ނ  މިއީ  ޔ މިނިސ ޓަރ  އަރިހ ނ  ސާފ ކ ރަނ  ބޭނ ނ ވާ ކަނ ތައ ތައ  ސާފ ނ ކ ރެވޭ ޮގތަށ  މި ކަނ ތައ ތައ  ކ ރިއަށ ެގނ ދި 

އަޅ ަގނޑ މެނ  ؛ ކަމެއ  ނޫނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ޒިނ މާދާރ  ޮގތެއ ަގއި ކ ރެިވފައިވާ    އި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އެހަ 

ެގ ހާލަތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރާއ ޖޭެގ  ވަނަ އަހަރ  ފެށިެގނ  އަިއއިރ  މި ދިމާވި ޕެނ ޑަމިކ   2020މ ޅި ދ ނިޔެއަށ   

 ؛އިނ ޑަސ ޓ ރީރިޒަމ   ތިޞާދ  ެއއަށ  ބަރޯސާވި ޓޫއަިއ. އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ އިޤ ތިޞާދަށ  ވަރަށ  ބޮޑ  ހީނަރ ކަމެއ   އިޤ 

މަޖ ބޫރ ވިރިސ ޓ ނ   ޓޫ  !އާދެ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ހ އ ޓ ވަނ   މ ޅިނ   އައ ނ   ތަނަށ   ބޯޑަރ     ، މި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ބަނދ ކ ރަނ  ބަލާފައި  ކަނ ތައ ތަކަށ   މިފަދަ  ޚަރަދަށ     ެގޖެހ ނ .  ދައ ލަތ ެގ  މަޖިލީހ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި  މި 

؛ ިއާވ އިސ ތިސ ނާ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެއ  އަހަރ  ދ ވަހަށ  އިތ ރ ކޮށ ދިނިނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ދީފަ  ނ ޒިނ މާވ މ ެގ ާގނޫނ 

މި ވަގ ތ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ މި ރާއ ޖޭެގ ވެސ  އަދި މި ދ ނިޔޭެގ ވެސ  ހާލަތ     ، އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ަގބޫލ ކ ރަނ 

ެގ ކަނ ތައ ތަކ ގައި.  ނޑ މެނ  މި ތިބީ މި ޕެނ ޑަމިކ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ބޭނ ނ ވާ ހިސާބަކަށ  ނ ދެވޭ. އަދިވެސ  އަޅ ަގ

ދ ވަހަށ     ދ ވަހ ނ  އަނެއ    އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މި ދިވެހިރާއ ޖޭަގިއ ެވސ  ެއއ   .އިތ ރ ވަމ ނ  އެބަ ދޭ ބައެއ  ޤައ މ ތަކ ަގއި

.  ދަނީ އިތ ރ ވަމ ނ މަދ މަދ ނ  ނަމަވެސ   ،އަދިވެސ  ދަނީ އިތ ރ ވަމ ނ . ެއހެނ ނަމަވެސ ، އެހާ ބޮޑަށ  އިތ ރ ނ ވި ނަމަވެސ 

އެބަ އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނާލަނ   ދަނޑިވަޅެއ ަގއި  މިފަދަ  މައ ސަލަ    ،ޖެހޭ  އެހެނ ވީމާ،  މި  ކިހިނެއ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ  
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އިޤ   ކ ރިއަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އާދެ!  އެބަެގނ ދާނީ.  ކ ރިއަށ ދާނ   ނ ހ އ ޓި  ތެރޭގައި ޕެނ ޑަމިކ   .ޖެހޭ  ތިޞާދ   ެގ 

އަޅ ަގނޑ  އިޤ އޯވަރޑ ރޯކ ރަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ފަިއސާ  ެއ  ހ އ ދަދީެގނ   އިނ ޖެކ ޓ ެމނ   ކޮށ ެގނ   ތިޞާދަށ  

މި މިއަދ   އެހެނ ކަމ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އާދެވ ނީ.  ކ ރ މ ަގިއ    ،ހިސާބަށ   ކަނ ތައ ތައ   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   މިއަދ  

އިތ ރ ކޮށ ދޭއި އަޅ ަގނޑ މެނ   ފަހަރަށ   ތިނ ވަނަ  އިނޭގތޯ.  އެބަޖެހޭ  މި   ރ  ވިސ ނާލަނ   އިތ ރ ކޮށ ދޭނ   އަޅ ަގނޑ މެނ  

ސ ޓޭކ  މީެގ  ހ ރެތޯ.  ސަބަބ ތަކާ  ކޮނ   އެބަޖެހެނީ  ވާހަކަދައ ކަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ތިބެ   ހޯލ ޑަރ ނ ނާ  މިތާ  ޖެހޭ. 

އެއީ މަޖ ބޫރ ކ ރ ނ   ބަޔަކަށ   ވަކި  ފާސ ކޮށ ލާފައި  ކަމެއ   ހަމައެކަނި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ،އަޅ ަގނޑ މެނ   ވަގ ތ   މި 

ކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ބޭނ ނ ވާ ކަމެއ  ނޫނ .   ހީނަރ ކަމަކަށ  ހިނގައިދާނެ ކަމަކަށ  ވަނ ޏާ ެއ ކަނ ތައ   ތިޞާދ އިޤ 

ތިޞާދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި ެގނ ދެޭވ  އިޤ   ،ފައިދާކ ރާ ކަމަށ  ވަނ ޏާ  އިނ  ތިޞާދަށ  މިއެކަމަކ  އިޤ 

ކ   ،ވާނަމަ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ކަނ ތައ ތައ   ސ ޓޭކ އެ  މީެގ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ކަމ ަގިއވާ ރަނ ޖެހޭނެ.  ހޯލ ޑަރ ނ  

މިނިސ ޓ ރީއާ  އެމ .އެމ .ޭއާއއި ފިނޭނ ސ   މި  އި،އަދި  ނޫނީ  ވާހަކަދެކެވިެގނ   މަޖިލީހާ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޮގތެއ  ކަމަމި  ށ  

މެ އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ހ ޅ ދޫ  އާދެ!  ނޫނ .  ޮގތެއ   ފެނ ނަ  އަޅ ަގނޑަށ   އެއީ  ލަބީބ  ނިނ މ ނ   އިލ ޔާސ     ނ ބަރ  

ކަނ  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ ހ ށަހެޅ މަށ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށ  ތާއީދ ކ ރަނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  މިހެނ  ތިބެލާފައި މިތާަގއި މި

ިއ  އަދި ައޅ ަގނޑ މެނ  ނޫނ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސަރ ކާރ  ހިފަހައ ޓާނީ. ބައެއ  ބޭފ ޅ ނ  ދެކޭޮގތ ަގ  .ނ ވާނެ  ފާސ ކޮށ ެގނެއ 

މިީއ ސަރ ކާރާ    ،. ެއހެނެއ  ނޫނ ސަރ ކާރާ އިދިކޮޅަށ  ދައ ކާ ވާހަކަ  އީ އަޅ ަގނޑ މެނ  މިކަހަލަ ޮގތަކަށ  ވާހަކަދެއ ކީމާ މި

ނޫނ  ވާހަކައެއ   ދައ ކާ  ޒިނ މާދާރ ކ ރަ  .އިދިކޮޅަށ   އިނޭގތޯ.  ސަރ ކާރ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ހަމައެކަނި  އޮތީ  މިއަދ   ނ  

ޒިނ މާދާރ    ައޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރަނ  އެބައެމ .ޑީ.ޕީނ  ސރ ކާރ   ކަނ ތައ   ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ    މި ކ ރަނީ ވެސ . އެ 

  މި   އި،ޮގތ ަގއި ޚަރަދ ެވެގނ ދާކަށ . އެހެނ ވީމާ، މި ފައިސާ ޚަރަދ ކ ރެވޭ ޮގތާ   ބޭނ މެއ  ނޫނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ފައިސާ ބޭކާރ 

އިތ ރަށ  މަޖިލީހ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޚަރަދ ކ ރ މަށ   ދޭއިރ ަގއި  ފައިސާ  ފައިސާ    ،ފަސޭހަތަކެއ   މި 

އާދެ! ފައިސާ ޗާޕ ކޮށ ެގނ   ؛ ޖެހޭ ޮގތ ތަކެއ  ކިޔައިދޭނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ޚަރަދ ކ ރ މަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެސ  އެބަ

ކ ރަނ ޖެހ ނީމާ އަޅ ަގނޑ މެ  ކަނ ތައ ތައ   ޖެހޭނެ.  ވެސ   ޗާޕ ކ ރަނ   ިއޤ ފައިސާ  ކ ޑަކ ޑަ  ނ ެގ  ވަރަށ   ތިޞާދަކީ 

ތިޞާދ  މިއަދ  މި ހިސާބ ަގއި ަގއި. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިޤ ބަލާއިރ ތިޞާދެއ  ދ ނިޔޭެގ އެހެނ  ޤައ މ ތަކާ އަޅާއިޤ 

އަޅ ަގނޑ މެނ   ؛ އެވެސ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ިވސ ނާލަނ ޖެހޭ ކަމެއ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ؟ވެެގނ ތޯމި ހިފެހެއ ޓ ނީ ކިހިނެއ 

ރިޒަމ  އިނ ޑަސ ޓ ރީ ދަނީ ތިޞާދ ެގ އެނ މެ ބޮޑ  ހިއ ސާ އޮނ ނަ ޓޫނޑ މެނ ެގ އިޤ ައޅ ަގ  ،ރަނަގޅ  ؛ތިޞާދ މި އިޤ 

އަނ ނަ    ،ރިސ ޓ ނ ެގ އަދަދ  އިތ ރ ވޭ. ބަެއއ  އިއ ޒަތ ތެރި ބޭފ ޅ ނ  ވިދާޅ ވޭއަނ ނަ ޓޫ  ،އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ރަނަގޅ ވަމ ނ 

  ވިއޭ. އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މިއަދ  ޓެކ ސ  ސިސ ޓަމ  ނ   ލިބޭ އާމ ދަނީ އިތ ރެއ   ،ރިސ ޓ ނ ެގ އަދަދ  އިތ ރ ެވއ ޖޭޓޫ

ޮގތަށ  އަނ ނަ ކޮނ މެ ބޮލަކ   މި އޮތީކީ ޮގތަކަށ  ނޫނ   ނ  ކ ރީަގއި އޮނ ނަ  ެއ    ،ވަކިނ  ފިކ ސ ޑ  އެމައ ނ ޓެއ  ނަާގ 
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ޕެނ ޑަމިކ  މި  އެހެނ ވީމާ،  ނަަގނީ.  ޕަސެނ ޓެއ   އެއ ޗަކ ނ   ޚަރަދ ކ ރާ  ތަނަށ   މި  އަޅ  ބޭފ ޅ ނ     ަގނޑ މެނ ގެ ަގއި 

އެނދ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ     ރިސޯޓ ތަކ ެގ  ވިއ ކަނ ޓޫނ ަވތަ  ކ ރީެގ  ރިސ ޓ ނ ނަށ   ިވއ ކަނ ޖެހ ނީ  ޚިދ މަތ ތައ   ޖެހ ނ  

ކ ރީަގިއ އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބ ނ  އާމ ދަނީ    .ނޫނ . ެއއަށ ވ ރެ މާ ދަށ  އަެގއ ަގއި  ެއއ ވަރަކަށ   އަގ ތަކާ

  ވަރަކަށ   ސ ޕެކ ޓ ކ ރާއަޅ ަގނޑ މެނ  މި އެކ   ،ނ ނަވަރަށ ހ އެރަިއވަލ  މި    ރިސ ޓ އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ ޓޫދިޔަވަރަކަށ  ނޫނީ  

ޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ބޭނ ނ ޭވ  ޮގތެއ ަގއި އަ   މި މައ ސަލައިަގއި ޚާއ ޞަ  އާދެ!؛ މައ ޗަކަށެއ  ނ ދާނެ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ބިލިއަނ    2.8މެދ  ވިދާޅ ވާ އެއ ޗެއ . އާދެ!    އެމ .އެމ .ޭއެގ ޚިޔާލ  ހ ރި ޮގތެއ . އެމ .އެމ .ޭއެގ ަގަވރ ނަރ  މިކަމާ  ،ބަލަނ 

ދެމިެގނ ދާނެ ނ ވަތަ   ށ ނަބިލިއަ  4އަހަރ  ނިމޭއިރ  މި އަދަދ     މި.  ވަރޑ ރޯކ ރެވިފައޮތީ އޯ  މި   ރ ހާމައަށ  މިހަ  އާރ ފިޔާ

ނޫނިއ ޔާ    ،އޯަވރޑ ރޯކ ރަނ ޖެހޭތޯ  ހަމަހަމައަށ     ބިލިއަނާ  4ޖެހޭ  ލަނ އިތ ރ ެވެގނ ދާނެ. އާދެ! ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލައި

  ،ވަނަ އަހަރ   2023ށ ފަިއ ދެނ   ބިލިއަނ  ޯއވަރޑ ރޯކޮ  4ހަމައަށ ތޯ.    އެނ މެ ރަނަގޅީ ކޮނ  އަދަދަކާ  ނ އޯވަރޑ ރޯކ ރަ

ބަދަލ  ބޮނ ޑަކަށ   އަނެއ ކާ  އިޤ މި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ޮގތަކީ.  ކ ރ މަކީތޯ  ފަިއދާހ ރި  އެނ މެ  ީމެގ  އާދެ!  ތިޞާދަށ  

އެމ .އެމ .އޭއިނ   އެހެނ ވީމާ،  އެނ މެ ބޮޑ  ސ ޓޭކ ހޯލ ޑަރަކީ އެމ .އެމ .އޭ. އެމ .އެމ .އޭެގ ފައިސާ ިމއީ.   ؛ނ ސ ޓޭކ ހޯލ ޑަރ 

ބޮނ ޑަކަށ  ބަދަލ ކ ރެވޭނީ. އާދެ! އެމ .އެމ .ޭއއިނ  ވެސ     ޮގތަށ އެޮގތަށ  ެއއ ބަސ ވާ ކަމަށ  ވަނ ޏާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެ

، އަޅ ަގނޑ މެނ  މި މައ ސަލަ . އެހެނ ވީމާފައިދާތަކަށ  ބަލާފަ  އިނ  ކ ރާނެތިޞާދަށ  މިއެއ ބަސ ވާނެ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިޤ 

މި މައ ސަލައަކީ ވަރަށ     ،ކަމ ަގއި ވިޔަސ  އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ  އަދި ޚާއ ޞަ ކޮމިޓީއެއ  ނެިގ ،ކޮމިޓީއަކަށ  ެގނ ދިޔަސ  

ކަނ ތައ  ކ ރ މ ަގއި    ރަނ . އެބޫލ ކ   ަގށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދިރާސާކޮށ  ބަލަނ ޖެހޭ މައ ސަލަެއއ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ ރަނަގޅަ

  އަޅ ަގނޑ   ؟އެދެނީ ކީއ ވެެގނ ތޯ  ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ރީނ  މިކަމަށ  މި  ،ކަމ ަގިއވާ    އެއ  ފަރާތ މި ކަނ ތަކަށ  މި އެދޭ

ައޅ ަގނޑ މެނ  ހިތ ހަމަޖެހޭ ހިސާބަކަށ  ނ ދޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    އަދި    ތިޞާދ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިޤ   ،ބޫލ ކ ރަނ ަގވެސ   

، ެވސ  ހިނގައިދާނެ. އެހެނ ވީމާ  ނެތިއެއ   ބޮޑ  ދަރަނ ޏެއ  ދެއ ކ މަށ  ބާކީކ ރާނެ ފައިސާ   އާމ ދަނީނ  އަދި މިފަދަލިބޭ  

އަޅ ަގނޑ މެނ  މަޖ   ނަށ މިއަދ   ނ ކ ރެވޭނެސަރ ކާރަށ   ވެސ   އަދި   ،ބޫރެއ   ދައ ކާކަށ .  އެއ ކޮށ   ފައިސާ  މި 

ބަހައ ޓާކަށ     އިނ ދައ ކަ މި ފައިސާ ވަކި މ އ ދަތަކަށ     ނެ،ރެވޭބޫރެއ  ނ ކ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެމ .އެމ .ޭއއަކަށ  ވެސ  މަޖ 

ެވސ  އެތާ    މެނ ބަރ ނ   އިަގކޮމިޓީ   ެގހ މަޖިލީ  ،ެވސ  ެއތާ ތިބެެގނ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ؛ރާތ ނ ، މި ދެ ފަވެސ . އެހެނ ވީމާ

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ،ތަކީކޮބައިތޯ ޤައ މަށ  އެނ މެ ފައިދާ ހ ރި ޮގ  ،ނ  މި ދެ ފަރާތ ެގ ޚިޔާލ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލައި ެގތިބެ

އަޅ ަގނޑ މެނ  މިކަހަލަ   ،ނ ޮގތަކަށ  ނިނ މައިެގނ ތޯ ބެލ ނ  މިއީތިޞާދަށ  އެނ މެ ރަނަގޅ  އަސަރެއ  ކ ރާނީ މިއިނ  ކޮއިޤ 

ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި    ،އަޅ ަގނޑ    އާދެ!؛ މ  ކަމަކީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ނ ކަނ ތައ ތައ  ނިނ މާއިރ ަގއި ެއނ މެ މ ހި

އެ ހ ށަހެޅ އ ވި ޮގތަށ   ތާއީދ ކ ރަމ ނ  އަޅ ަގނޑަށ  ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ .   ބ ލ ޔާސ  ލަބީއިނ ބަރ   މެ

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ަގޑިިއރަށ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ     ެއއ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މި މަސައ ކަތަށ  ކަނޑައެޅި    ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ

އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ެގ ބަހ ސ ެގ   ޖަހާއިރ .  11  ނިމ ނީ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ  ފަށާނީ  އިދައ ކަވަ ވާހަކަފ ޅ 

ރ ނަރާިއ  މި މައ ސަލަ ކޮމިޓީއަކަށ  ެގނ ޮގސ ެގނ  އެމ .އެމ .އޭ ަގވަ  ،. ެއއީތ އޮ  ތެރޭަގއި ހ ށަހެޅ މެއ  އައިސ ފައި އެބަ

، މިއަދ ެގ ވޯޓަށ  އަހާ ެގނ ދިއ މަށ . އެހެނ ވީމާދިރާސާ ކ ރިއަށ    އިމަޝ ވަރާކ ރ މަށ  ކޮމިޓީަގ  އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ

 ޖަހާއިރ .  11މަސައ ކަތ  ފަށާނީ  މެނ ަގޑީަގއި އެ ހ ށަހެޅ މާއެކ  ވޯޓަށ  އެހޭނެ ވާހަކަ ދަނ ނަވަނ . ދެނ  އަޅ ަގނޑ 

 

 { އަށ  11:04އިނ   10:24 }ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅ :

 (هللاމަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސ  އީވާ ޢަބ ދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިނ ނެވީ

 

 . ކޮމިޓީތަކ ނ  ހ ށަހަޅާ ކަނ ކަނ  8

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     -8.1ތ  މި ފަށަނީ ކޮމިޓީތަކ ނ  ހ ށަހަޅާ ކަނ ކަމ ނ . އެޖެނ ޑާ ނަނ ބަރ   `. އަޅ ަގނޑ  މަސައ ކަ 

 ރީ ކޮމިޓީނ  ދިރާސާކޮށ  ނިނ މިއަޝި ޖ ޑީ  ،ެގނައ މ ެގ ބިލ ށ  އިޞ ލާޙ (އަޤޫބާތ ޢ ނޫނ ލ ޤާ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  )  9/ 12014

 ،އެ ރިޕޯޓ ަގއި ކޮމިޓީނ  ދިރާސާކޮށ ފައިވާ ބިލ   ،ނ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ  އަނބ ރާ ކޮމިޓީއަށ  ފޮނ އ ވ މާ ގ ޅިެގ  ޮގތ ެގ

ނަނ ބަރ    ާގނޫނ   އިޞ ލާޙ (އަޤޫބާތ ޢ ނޫނ ލ ޤާދިވެހިރާއ ޖޭެގ  )  2014/9އަދި  ނަނ ބަރ    ބިލ )  ބިލ   ެގނައ މ ެގށ  

  މަޖިލީހަށ  ހ ށަހަޅ އ ަވއިދެއ ވާނީ ކޮމިޓީެގރީ ކޮމިޓީނ  ދިރާސާކޮށ  ނިނ ިމ ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ   ޝިއަޖ ޑީ  ( 19- /ބ2021/19

 މީ. އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  ހ މާފަނ ނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިމ ތިޔާޒ  ފަ ،މ ޤައ ރިރ 

 

 : މީ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ ހ މާފަނ ނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިމ ތިޔާޒ  ފަ

ވަނަ އަހަރ ެގ   2021ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ  ،ަގއި ބޭއ ވ ނ   2021ޖ ލައި  8ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މިއީ 

ދައ ރ ެގ   ޖަލ ސާަގއި   21ދެވަނަ  ނަނ ބަރ   ،  ވަނަ  ށ   (އަޤޫބާތ ޢ ނޫނ ލ ޤާދިވެހިރާއ ޖޭެގ  )  2014/9ާގނޫނ  

އިތ ރަށ     M19/JD/2021/ 05. އެއީ  ނިނ މި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ ޝަރީ ކޮމިޓީނ  ދިރާސާކޮށ   ޖ ޑި ،  ެގނައ މ ެގ ބިލ އިޞ ލާޙ 

  ޮއަގސ ޓ    24  ،އެ ރިޕޯޓ ަގއި ކޮމިޓީނ  ދިރާސާކޮށ ފައިވާ ބިލާއި  ،ފ ރިހަމަކ ރ މަށ  އަނބ ރާ ކޮމިޓީއަށ  ފޮނ ވ މާ ގ ޅިެގނ 
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ތ ޅާދޫ   ،ތ ނ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާ  ،ވަނަ ޖަލ ސާަގއި ފަސ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ތިނ ވަނަ ދައ ރ ެގ  ަގއި ބޭއ ވި    2021

މެނ ބަރ    އިއ ޒަތ ތެރި  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާޙިދާއިރާެގ  ޙ ސައިނ   ނަނ ބަރ     ،ސާނ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  )  2014/9ާގނޫނ  

ކޮމިޓީނ  އެ ދެ ބިލ    ،ެގނ ރީ ކޮމިޓީއަށ  ފޮނ ވ މާ ގ ޅިއަޝިބިލެއ  ޖ ޑީއިތ ރ   ެގނައ މ ެގ   އިޞ ލާޙ (އަށ ޤޫބާތ ޢ ނޫނ ލ ޤާ

ޮގ ނިނ މި  ދިރާސާކޮށ   ރިޕޯޓ އެކ ަގިއ  ބިލ   ތ ެގ  ިމ  ކޮމިޓީަގއި  ކޮމިޓީެގދިރާސާކ ރި.  ޮގތ ަގިއ    އިރ ަގއި  މެނ ބަރ ނ ެގ 

ހެނ ޭވރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ލަޠީފ ، ހެނ ވޭރ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ  ؛ހިމެނިވަޑަިއަގނ ނަވަނީ

، ގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ  ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނިހާދ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  މ ޢިއ ޒ ، ފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއއ 

ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ ،  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރިޟާ، ވިލިނިގލީ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިނ 

، މަތިވެރި  ޝަފީޤ هللا ރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ޢަބ ދ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މޫސާ ސިރާޖ ، ވެލިދޫ ދާއި

ކަނޑި  ޒަރީރ ،  ޙަސަނ   މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  މެނ ބަރ ދާއިރާެގ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ޝަހީމ   هللا ޢަބ ދ   ތީމ  

ޙ ސައިނ ޢަބ ދ ލ ޙަ ޢަލީ  މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ކެނ ދޫ  އ ތ ރ     ،ކީމ ،  މާފަނ ނ   މެނ ބަރ  އަދި  ދާއިރާެގ 

ގ ޅޭ ޮގތ ނ    ފައިވާ އަދި ދީނީ ބައެއ  ކަނ ކަމާޅާމީ. މި ދެ ބިލަކީ ެއއ  ާގނޫނަކަށ  ހ ށަހަހ އިމ ތިޔާޒ  ފަ  ،އަޅ ަގނޑ 

މަސައ ކަތ ކ ރ މަށ   ޮގތ ގައި އ ކޮށ  އެއ  ބިލ ގެ އެމި ދެ ބިލ   ،ހ ރި ދެ އިޞ ލާޙ  ކަމަށ  ވ މާއެކ  ފައިވާ ގ ޅ ނ ހ ށަހެޅި

ވަނަ ބައ ދަލ ވ މ ަގިއ ނިނ މައިެގނ  މަސައ ކަތ ކޮށ ފަިއވާނެ. އަދި    362ަގިއ ބޭއ ވި ިމ ކޮމިޓީެގ    2021  ރ ބަނ ސެޕ ޓެ  5

ގ ޅޭ ބިލާ  ދެ  މި  އިސ ނެނ ގެވ މަށ   ޖެނެރަލ ެގ  އޮފީހާއި  އެޓަރނީ  ޖެނެރަލ ގެ  އެޓަރނީ  އޮފ    ،ޮގތ ނ   މިނިސ ޓ ރީ 

ތައ  އެޓަރނީ ޙ ބިލަށ  ހ ށަހެޅ އ ވ މަށ  އެއ ބަސ ެވވ ނ  އިޞ ލާމި ދެ    ،މަޝ ވަރާކ ރެއ ވ މަށ ފަހ   ޒާއިސ ލާމިކ  އެފެއާ 

ލިޔ މ ނ  މި    .ެގ ސިޓީެއއ 2021ބަރ   ނ ސެޕ ޓެ  7އެއީ   ؛ސިޓީ  LRD32-/ 57/ 2021/ 18 ޖެނެރަލ ެގ އޮފީހ ެގ ނަނ ބަރ 

މަޝ ވަރާކ ރ  މެދ ަގއި  މެނ ބަރ ނ ެގ  ކޮމިޓީެގ  ޮގތ ނ   ގ ޅޭ  ބިލާ  ދެ  މި  ފޮނ ވާފަިއވޭ.  ރނީ އެޓަ  ،މަށ ފަހ ކޮމިޓީއަށ  

ޒ ނ  ަމޝ ވަރާކ ރައ ަވއި ލިޔ މ ނ  ފޮނ ވާފައި އޮތ  އިޞ ލާޙ ތަކަށ   އެފެއާ   ހާިއ މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  އިސ ލާމިކ ޖެނެރަލ ެގ އޮފީ

ނިނ މ ނ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވައިލާނަނ . އިސ ެވ    ެގވާނެ. މިޮގތ ނ  ރިޢާޔަތ ކ ރ މަށ ފަހ ަގއި ކޮމިޓީ  ކޮމިޓީނ  ރިޢާޔަތ ކޮށ ފައި

 އެކ  ބިލ  ކޮމިޓީނ  ނިނ މާފައިވާ ޮގތަށ  ބިލާ  ނ ނެވ ނ  ދެ ބިލ  އެކ އެކީަގއި ދިރާސާކޮށ  ކޮމިޓީނ  ެގނައި ބަދަލ ތަކާދެ

ވަނަ މާއ ދާެގ )ޅ(ެގ    121އިދ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާ ،މެދ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ  ރިޢާޔަތ ކޮށ ދެއ ވ މަށ  އެދި  

ވަނަ ބައ ދަލ ވ މ ަގިއ  58މި ކޮމިޓީެގ    ނ ،ަގއި ބޭއ ވ  2021ބަރ  އޮކ ޓޫ 31ފޮނ ވ މަށ     ދަށ ނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަށ 

. ފާސ ކޮށ ފަވަނީ  ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ ިއއ ތިފާޤ ނ  މި ބިލ     ަވޑަިއެގނ ، ކޮމިޓީއަށ  ހާޒިރ ވެޒިރ ވެ ހާކޮމިޓީއަށ   

ތ ޅާދޫ   ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ   މަށ ެގނައ ށ  އިޞ ލާޙ (އަޤޫބާތ ޢ ނޫނ ލ ޤާދިވެހިރާއ ޖޭެގ  )  9/ 2014ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     ،ވީމާ

ދިރާސާކޮށ   ކޮމިޓީނ   ެއއ ކޮށ ލަިއެގނ   ބިލ   ދެ  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ  ޙ ސައިނ   ޙިސާނ   މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި    ދާއިރާެގ 

  ނިނ މަވައިދެއ ވ ނ   ނ މަތީ  ެގޑައިަގނ ނަވާ ޮގތެއ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަށ  ފެނިވަ  ،ކ ރައ ވައި ފާސ ކޮށ ފައިވާ ޮގތަށ  ރިޢާޔަތ  
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ރިޕޯޓ  މި  ފާސ ކޮށ ފަިއވާ  އެދި  ކޮމިޓީނ   އަދި  ހ ށަހަޅަނ .  ނަނ ބަރ     ،އަޅ ަގނޑ     ދިވެހިރާއ ޖޭެގ)  2014/9ާގނޫނ  

ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ  ހިމަނާފައިވާނެ. އަދި ކޮމިޓީެގ  1ެގނައ މ ެގ ބިލ  މި ރިޕޯޓ ެގ ޖަދ ވަލ   ށ  އިޞ ލާޙ (އަޤޫބާތ ޢ ނޫނ ލ ޤާ

ވެސ  ހިމަނާފައިވާނެ.    ިއެގނ  ވޯޓ ދެއ ވި ޮގތ  އެނިގަވޑަިއަގނ ނަވާނެ ޮގތ ެގ ޖަދ ވަލ ޒިރ ަވޑަހާމެނ ބަރ ނ  ކޮމިޓީއަށ   

ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   މެނ ބަރ ނ ނަށާއި  ،އަޅ ަގނޑ   އިއ ޒަތ ތެރި  ހ ރިހާ  ޮގތ ނ    އިދާރީ  ،ކޮމިޓީެގ 

 ؛ހިނ ެގވި މަޝ ވަރާތައ   ނައިބ ެގ އޮފީހ ނ  އިސ ނަނ ަގަވިއެގނ   އަދި ބަނ ޑާރަ.  މަސައ ކަތ ކޮށ ދެއ ވި ހ ރިހާ ފަރާތ ތަކަށ 

ެއކ ަގއި ހިނ ެގވި މަޝ ވަރާތަކަށ  ޓަކައި އެ ފަރާތ ތަކަށ  ެވސ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ . އާ  ރީއިސ ލާމިކ  މިނިސ ޓ 

 ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

މެނ ބަރަކ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށ  ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަވަނ  އެދިވަޑައިަގނ ނަވާ އިއ ޒަތ ތެރި  

އެދެނ . ެއދިވަޑައިެގނ ދެއ ވ ނ   ފ ރ ޞަތަށ   ނަނ ބަރ   އަ  އިނ ނެިވއ ޔާ  އެޖެނ ޑާ  ފަށަނީ  މި  މިހާރ     -8.2ޅ ަގނޑ  

ދެނެަގނެ އެސެސ މަނ ޓ   ލަތ   ހާ ސައިނ ސ  އަދި ކޮމިއ ނިކޭޝަނ  ދާއިރާަގއި ދިވެހިރާއ ޖެ އޮތ     ،އިނ ފޮމޭޝަނ  ޓެކ ނޮލޮޖީ

ޤައ މީ ތަރައ ޤީާއއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީނ  ދިރާސާކޮށ  ނިނ މި ޮގތ ެގ    ،ޅ އ ވާފައިވާ ަމއ ސަލަހެދ މަށ  އެދިވަޑަިއެގނ  ހ ށަހަ

ބާރަށ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ     ،މަޖިލީހަށ  ހ ށަހަޅ އ ަވއިދެއ ވާނީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައ ރިރ   . މި ރިޕޯޓ ރިޕޯޓ 

އެ ރިޕޯޓ  ެއއ ބައި ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ   ؛މެ މި ނިނ މި ރިޕޯޓ އަޅ ަގނޑ މެނ   ދެނ   ަވގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ () هللا.ޢަބ ދ 

، އަޅ ަގނޑ  ދެވަނަ ރިޕޯޓ  ހ ށަހެޅ މަށ  މ ޤައ ރިރ   އެބަ އެދިވަޑައިަގނ ނަވާ ފ ރ ޞަތ  އަދި ބޭނ ނ ފ ޅ ވާ ކަމަށ . ެއހެނ ވީމާ

ނައިފަރ  ޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވައިލާނަނ .  ކ ރީެގ ރިޕޯޓަށ  ވާހަކަދެއ ކެވ މަށ  އައޭެގ  ވަޑައިަގނ ނަވަނ ދެނ  އަޅ ަގނޑ   

 ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޝިޔާމ . 

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ މަދ  ޝިޔާމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ކޮމިޓީނ  ނިނ މައި މި ރީނ   އަޝި ޖ ޑީ  ،ޤޫބާތަށ  ހ ށަހެޅ ނ  އިޞ ލާޙ ޢ ނޫނ ލ ޤާއާދެ! ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

ވިސ ނ ނ  އޮތ  ޮގތ   މި އިޞ ލާޙަކީ މިއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ސަރ ކާރ ެގ    ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ؛ތަނަށ  މި ހ ށަހެޅ އ ވި ރިޕޯޓ 

އެނ ައޅ ަގނޑަށ   އިޞ ލާޙެއ .  ޔަ ގި ދައ ކަަވއިދޭ  މެނ ބަރަކަށ    ، ނ ވަނީީގ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ބޮޑަށ  ސަރ ކާރ ެގ    ވަކި  ވ ރެ 

ޮގތ ެގ ތަޞައ ވ ރެއ     ސަރ ކާރ ެގ ވިސ ނ ނ  އޮތ  ނ ބައި  އިޤޫބާތަށ  ެގނ ނަނ  ބޭނ ނ ވާ އިޞ ލާޙ ގަ ޢ ލ ނޫނ ޤާ  ،ވިސ ނ ނ 

ދިނ މަށ  ދީނަށ  ފ ރައ ސާރަކ ރާ މީހ ނ ނަށ  މި ބިލ ަގއި ޖާަގ ؛ރައީސ  ރި  ެވސ  ފެނ ނަނީ. އިއ ޒަތ ތެ  ނ ނ ީގއަޅ ަގނޑަށ  ޔަ 

އިޞ   އެ  ެގނ ގ ޅޭކަނ   ވިސ ނ ނ   ސަރ ކާރ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަޓަކައި  އެނިގެގނ ދިޔައީ  ށ ލާޙ ނ   .  ފ ރަތަމަ 
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 ؛ވަކިނ  ޚާއ ޞަކޮށ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ  ރާއ ޖޭެގ މަގ ތަކަށ    ،އެހެނ ނަމަވެސ ، ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ދީނީ ޢިލ މ ވެރިނ ނާއި

ފ ލައި ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ކަނ ކޮޅ ތަކެއ ަގއި މިކަމާ ދެކޮޅަށ  ައޑ އ   ، ކަެމއ  ނެތ   ކިޔާނެ  އ މާލެއެ

ހ ށަހަޅ އ ވާފައި އޮތ  ިއޞ ލާޙ ތަކަށ   ެގނ ނަނ ،  މިކަމަށ  އިޞ ލާޙ ތަކެއ     ،މަގ ތަކަށ  ނިކ ތީމާ ސަރ ކާރަށ  މަޖ ބޫރ ވީ

ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އިބ ރާހީމ   ،  ނ މި ސަރ ކާރ  ؛ބޫރ ވީ ސަރ ކާރަށ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ މަޖ ެގނ ނަނ     ތަކެއ ބަދަލ 

އިސ ލާމ ދީނަށ     ،ފެނ ނަނީ   ެގ ސަރ ކާރ ަގއި ދ ވަސ ތައ  ގ ނަމ ނ ދާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިމ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ 

ތަނ . އެފަދަ ފަރާތ ތަކާ    ޖޫޖަހާ މީހ ނ ނަށ  ޖާގަ ބޮޑ ކޮށ  ފ ރ ޞަތ  ދެވިެގނ ދާހަނަށ   އާ ކީރިތި ޤ ރ   ،ފ ރައ ސާރަކޮށ 

   ..އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފެނ ނަނީ. ތަނ  ނ ދާޅިެގނ ދޭތެރޭަގއި ެއއ ވެސ  ފިޔަވަޅެއ  އެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ .  ،އާދެ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައ ސަލަެއއ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ  މާފަނ ނ  މެދ   

 ށ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ އިސ ލާމ ދީނަ  ، އ ގައިަގިއ ކަނޑައެޅިެގނ  ިއސ ލާމީ މ ޖ ތަމަޢެމަޖިލިސ  ފ ލޯިމ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ،  

އަދި ެއ    .ވ ޒާރާެއއ  އ ފެއ ދީ އެމ .ޑީ.ޕީނ   ކ ިއސ ލާމ ނ ތަކެއ . މި ރާއ ޖޭަގއި ފ ރަތަމަ އިސ ލާމި،  އ  ތަބާވެެގނ  ތިބި ބައެ

، އެފަދަ ބަސ ބަބ ނ  ކަނޑައެޅިެގނ  ަވޒީރަކ  ކަނޑައެޅ ނީ ވެސ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ ވެރިކަމެއ ަގއި. އެހެނ ވީމާ  ،އ ފެދި  ޒާރާވ 

ވާހަކަ ދެއ ކ މަކީ އެއީ ޤައ މީ ސަލާަމތަށ  ހ ރި ބޮޑ  ނ ރައ ކަލެއ .   ފަދަ  ދޭއ ފެމ ޖ ތަމަޢ ަގއި ފިތ ނަ  ،މ ޖ ތަމަޢ  ފަސާދަކޮށ 

އަދި ސޮިއކޮށ ެގނ     ،ވާމީ މ ޢާހަދާތަކ ަގއި ވެސ  ގ  ނ  މަސައ ކަތ ކ ރ މަކީ އެއީ ބައިނަލ އަބައިބަިއކ ރަ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މެދ ގައި

ކޮށ ެގނ ވާނެ އަޅ ަގނޑ މެނ   އަދި  ނޫނ   ތިބި  މަޖިލި  .ކަެމއ   މިހާރ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ޒިނ މާދާރ ވާނ ޖެހޭ.  މިއަށ ވ ރެ  ސ  

  ބައިބަިއވާ  ،ހޯދ ނ މ ޖ ތަމަޢ  ފަސާދަކޮށ ެގނ  ވޯޓ   ،އެއ ވެސ  ޮގތަކަށ  އެއ ވެސ  ފ ރ ޞަތެއ  އިދިކޮޅ  ޕާޓީއަށ  ނެތީމާ

 ހ އ ޓ ވަނ  އަޅ ަގނޑ   ކަމެއ . އެހެނ ވީމާ، އެ ކަނ ތައ   އީ ޑިމޮކ ރަސީެގ އަސާސ ތަކާ ޚިލާފ ދެއ ކ ަމކީ އެ  ވާހަކަޮގތަށ   

 .  ށ އިލ ތިމާސ ކ ރަނ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  
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 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ޝިޔާމ  ައޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

އޭރ  އިޞ ލާޙ     ށ ބާތަޢ ޤޫނޫނ ލ ޤާ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އާދެ! ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

ދެއ  އޭަގއި ޮއތީ. އަޅ ަގނޑ  މި ދެނ ނެވި ޤ ޞަދ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވާލީ. ސަރ ކާރ ެގ މަޤ ޞަހ ށަހެޅ ނ  މަ

އެހެނ   ދ ޤ ޞަމަ ނޫނ   ިއސ ލާމ ދީނ   ފަސ ަގނޑ ަގއި  މި  ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  އޮތީ  ފ ރ ޞަތ  އޭަގއި  ދީނ ތަކަށ    

އެ ވާހަކަ ދަނ ނަވާލަނ ވެެގނ  އަޅ ަގނޑ     ،ދ  އެ އިޞ ލާޙ ަގއި އޮތ ކަނ  އަޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގކ ރެވޭތީޤ ޞަދިނ މ ެގ މަ

އަޅ ަގނޑ ެގ   އިލ ތިމާސ ކ ރަމ ނ   ސަރ ކާރަށ   ނ ފޮނ ވ މަށ   މަޖިލީހަށ   މި  އިޞ ލާޙ ތައ   މިފަދަ  އެދ ނީ.  ފ ރ ޞަތަށ  

 ނ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޓަކައި ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ . ލަވާހަކަކޮޅ  ނިނ މާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ފ ރ ޞަތ  ވަނީ  ؛ ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަނ ނ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

ފ ރ ޞަތ  އެބައޮތ  އަދި    ،ނަމަ  ދައ ކަވަނ  އެދިވަޑައިަގނ ނަވާލެވިފަ. އެހެނ ވީމާ، ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ އިހ ޅ ވަ

 . ޢަފީފ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށީޮގތ ަގިއ ނޫނަސ .   ެގނިޒާމީ މައ ސަލަެއއ 

 

  ޢަފީފ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޙަސަނ ވިލ ފ ށި ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  

 ޝ ކ ރިއ ޔާ...  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އަނެއ    ؛އަނެއ  ރިޕޯޓ ެގ  ،ވެސ  ދެނ ނެވިހެނ   ދެއ ކެވ މ ެގ ކ ރިނ  އަޅ ަގނޑ  ކ ރިނ ވާހަކަފ ޅ   އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

ޙަޤީ ައޅ ަގނޑ މެނ   ވަޑަިއަގނ ނަވަނ ދެނ   މ ޤައ ރިރ   ހ ށަހެޅ މަށ   ެގނ ދިޔައީރިޕޯޓ   މި  މި    .ޤަތ ަގއި  އަސ ލ   ކ ރިނ  

ނިނ މަ މި  ވަ  ލާފައިއިބަހ ސ   ކ ރިއަށ   ބަހ ސ   މި  ބަހައ ޓަިއެގނ   ވިސ ނ މ ަގއި  ެއަވރ   ައޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ،  ނީ. 

 .މެނ ބަރ ތ ތެރި ިއއ ޒަ ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށީެގނ ދަނީ. 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަފީފ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށީ

  އަދި   އި،ެގނައ މ ެގ ބިލ  މި މަޖިލީހަށ  ހ ށަހަޅަޤޫބާތަށ  އިޞ ލާޙ ޢ ނޫނ ލ ޤާއާދެ!  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ކޮިމޓީނ  ޮގސ   ކޮމިޓީއަކަށ   މަޖިލީހ   ބިލ   އަނބ ރާ  މިދިރާސާކޮށ   ފޮނ ވާފައި  ތަޅ މަށ   ރިޕޯޓ    ެގ  ކޮމިޓީެގ  ވަނީ. 

ވިދާޅ ވި  މ ޤައ ރިރ   ކޮމިޓީެގ  ރަ  ،ހ ށަހެޅ އ ވިއިރ   ޢިލ މ ވެރިނ ެގ  ދީނީ  ޮގތ ނ   ގ ޅޭ  ބިލާ  އެޓަރނީ    އިޔާ ޢ މި  އަދި 
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އެކ  މި ބިލ     ެގނ ނަނ ޖެހޭ އިޞ ލާޙ ތަކާ  އަށ މި  ،ވެސ  ބަލަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތައ  ބަލާފައި   އަދި އެހެނ ޔާޢ ޖެނެރަލ ެގ ރަ

ެއއ ވެސ  ސަރ ކާރަކ ނ  މި ދިވެހިރާއ ޖޭަގިއ    ،ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއ ނ ކ ރަނ  ؛ހ ށަހެޅިފައިވާ ކަމަށ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ވެސ  ނޫޅ އ ވާނެ. އަދި ެއއ ެވސ    ކ  އެކަމެއ  ކ ރާކަށ  ޔަނ  ދީނަކަށ  ޖާަގދޭނެ ކަމަކަށ . އެއ ވެސ  ެވރިއިސ ލާމ ދީނ  ނޫ

ތެރޭަގިއ    ެގ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނެކަމެއ  ކ ރާކަށ  ނޫޅ އ ވާ   ފަދައެ މެއ ަގއި ހ ރި ެއއ ވެސ  މީހަކ   ޤާޒިނ މާދާރ ކޮށ  މަ  ،މީހަކ 

ހ ރި. ެއއ     ެއއ ބަސ ނ ެވވޭ ކަނ ތައ ތަކެއ  އެބަ  ށ ދީނީ ޢިލ މ ވެރިނ ނަހ ރި.    އ ފެދޭ ބައިވަރ  ކަނ ތައ ތައ  އެބަ ޚިލާފ 

ކަމެއ  ކަމަށ     ޚިލާފ   ނާިއސ ލާމ ދީ  ،ޮގތ  އަނެއ  މީހާ އެއ ބަސ ނ ާވ ކަމަށ  ވަނ ޏާ އެއީ  ކަށ  އޭނަ ދެކޭޔަޢިލ މ ވެރި

ކަނ ކަނ . އެހެނ ވީމާ، ބައިބަިއވ މާިއ    ދެއ ކ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ތެރޭަގއި ބައިބަިއވ މާއި ފިތ ނަފަސާދަ އ ފެދޭނެވާހަކަ

ކަމެއ  ނޫނ . އެފަދަ   ފިތ ނަފަސާދަ އ ފެދޭ ކަނ ކަމަކީ އެއ ވެސ  ހާލެއ ަގއި އިސ ލާމ ދީނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހިތ ވަރ ދޭ

ބާރ އަޅަނީ.   އިސ ލާމ ދީނ   ދ ރ ހެލިވ މަށ   ކަނ ތައ ތަކަކަނ ތައ ތަކ ނ   އެފަދަ  ފ ރ ޞަތ އެހެނ ވީމާ،  އެީއ    ދިނ މަކީށ  

އިސ ލާމ ދީނާ ނޫނ .    ޙަޤީޤަތ ަގއި  ކަނ ތައ ތަކެއ   ކ ރެވޭ  ކ ރިއެރ މަށ   ކަނ ތައ ތައ   އިސ ލާމ ދީނ ެގ  ނޫނީ  ެއއ ކޮޅަށ  

މާތ ވެެގނ ވާ ިއސ ލާމ ދީނ  މި ރާއ ޖޭަގިއ ފ ރަތަމަ އަޅ ަގނޑ މެނ   އަޅ ަގނޑ މެނ     ،ޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ިވސ ނަނ  އެބަ 

އަހަރެއ އިސ ލާމ ވ މަށ  ސަތޭކަ  އެތައ   ތިބޭތާ  ަމތީަގއި  ދީނ ެގ  އެ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ހިނަގނ   ެއއ ެވސ     ފަހ   ެވއ ޖެ. 

ކަނ ތައ ތައ  ިއސ ލާމ ދީނ ެގ  ރާއ ޖޭަގިއ  މި  ދީނަ ؛އިރެއ ަގިއ  ފ ރ ޞަތ ކައެހެނ   އިސ ލާމ ދީނ ެގ ށ   ނ ވަތަ  ދިނ މަށ  

އެނޫނ  ބާރ އަޅަ   ކަނ ތައ ތައ   ެގނ ދަނ   ވެރި ކ ވެރިކަނ   އިޮގތަކަށ   ެއއ ެވސ   ތާރީޚ ަގިއ    ކ  ޔަރި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ    ،ޮގތ ނ   ފާހަަގކ ރެވިފައެއ  ނެތ . އާދެ! އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑަށ  ހީވާ

؟ އި ހ ރި އެއ ޗަކީކޮބައިތޯ މި ބިލ ަގ؟ ދަކީޞަޤ ކޮބައިތޯ މި ބިލ  ހ ށަހެޅ މ ެގ މަ  ،ޖެހޭ ބަލަނ   ވާހަކަދެއ ކ މ ަގއި އެބަ

ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ސިޔާސީ ފިކ ރ  ތަފާތ   !ރަނަގޅ ؟ ކޮބައިތޯ މި ބިލ ނ  ހާސިލ ކ ރަނ ޖެހޭ އެއ ޗަކީ

ދީނ ެގ ކަނ ތަކ ަގިއ  ހިފާނެ. އެހެނ ނަމަވެސ ،    އި ނަަގހިފާނެ. އޭެގ އެޑ ވާނ ޓޭޖ   ލިބޭ ކޮނ މެ ަވގ ތެއ ަގއި އޭެގ ބޭނ ނ 

ނ ކ ރެވޭ. ދެއ ިވ ފ ރ ޞަތަށ    ެގނ ވާ ކަމެއ  ކަމަކަށ  ައޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލެއ ވި ތައ ތައ  ކ ރ މަކީ ެއއީ އެނ މެ އެދެއެފަދަ ކަނ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ .   ިއއ ޒަތ ތެރި  އެއަށ ފަހ   ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި   ދާއިރާގެ  މެދ  މާފަނ ނ ޝ ކ ރިއ ޔާ   .

 އަޅ ަގނޑ މެނ  ފަށާނީ ދެވަނަ ރިޕޯޓ ެގ މަސައ ކަތ .  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަނ ނ 
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 ؛ނ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ހަމަޖެހ   ، ވަނީ  ދަކަށ  މިޤ ޞައޭަގއި މަިއަގނޑ  މަ  ،އިޞ ލާޙ ަގއި  ވާ ފައިވިނެެގޤޫބާތަށ   ޢ ނޫނ ލ ޤާ

ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދިރިއ ޅެވޭނެ ޮގތެއ  ހޯދައިދިނ ނ .   ،ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ެގ މެދ ަގިއ ހަމަޖެހ މާއި ބައިބައިވ ެމއ  ނެތި 

ޖީލެއ    ،އ ފެދ ނ އިރ  ފެދ ނ ތާ ާގތ ަގނޑަކަށ  ހަރަކާތ ތައ   ފަހ  އަނެއ ކާވެސ  އެމ .ޑީ.ޕީ އ   ޖީލަށ   ެގދިވެހި އަޅ ަގނޑ މެނ 

  ،އަދިވެސ   ނެތިދާނެ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ ނެއ  ހަނދާނެއ  ނ ނެތޭ. ކ ރީެގ ޖީލ ތައ  ހަނދާނ އީޔަ ދިއިފަހަނައަޅަ

ބޭކަލ ނ  ދީނީ ދަނ ނަަގއި  ސޯސ  ލައިެގނ  ތ ނބ ޅި ބޭލި ޒަމާނެއ ަގއި. ޭއރ   އަޅ ަގނޑ މެނ  އޭރ ަގއި މަސައ ކަތ  ފެށީ ޗިލީ

އަނިޔާކޮށ  ބައިތިއ ބަިއެގނ   ޖަލ ތަކ ަގއި  ައނިޔާތަކ ެގ ޝަކ ވާ   ،ެގނ ޮގސ   މ ޅި   ،އެ  އަޑ ތައ   އެ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

އ ފ ލަރަށ  ނިކ މެ  ިއ،ތެރޭަގއި  ވެސ   ނަޝީދ   ރައީސ   ދެކޮޅަށ   ބަިއވަރ   އެކަާމ  އެތައ   އެމ .ޑީ.ޕީެގ  އަދި  ވަޑަިއެގނ  

މި  މެނ ބަރ ނ ނެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ   މިއަދ   ހޯދައިދީފަ.   ޤ ރ ބާނ ވެެގނ   މިނިވަނ ކަނ   ދ ލ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ތިބީ 

ބ އ ދީެގ    ،ލ ވެރިނ . އިސ ލާމ ނ ހ އިސ ލާމ ނ ނަކީ ބ އ ދީެގ އަ  ،ފިކ ރ ކ ރ މ ެގ މިނިވަނ ކަނ  ހޯދައިދީފަ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ 

ެގ  ޮގތަކަށ  ތިމާެގ ހިތަށ  ވަނ ނަ ހަމަ ހ ރިހާ އެއ ޗެއ  މ ޖ ތަމަޢ   ތ ހ ރިހި  އި،އޮނ ނަ އ ސޫލ ތަކ ނ  ފަހަނައަޅަލ ވެރިނ   ހ އަ

ލ ޙަިއެގ  ޞ ޮގތެއ  ނޫނ . އިސ ލާމ ދީނަކީ    ފެތ ރ މަކީ އެއީ ިއސ ލާމ ދީނ ަގއި އޮނ ނަފިތ ނަ  އިދައ ކަ  ވާހަކައެ  ތެރޭަގއި  

ލާދީނީ ެއމ .ޑީ.ޕީއަށ   ފޯރަމ ތަކ ަގއި  އެކި  ތަފާތ   ހަމަ  ކަނޑައެޅިެގނ   މެނ ބަރ ނ ނަކީ    ިއ،ޮގވަ   އަށ ދީނެއ .  އެމ .ޑީ.ޕީ 

މަނ ޒަރ  ސިފަކޮށ  އެ  ކަށ   ވަކި މ ޖ ތަމަޢަ  ،ކި ބަޔަކަށ  ވަ  ،ަވކި ޮގތަކަށ    އި،ދީނަށ  ފ ރައ ސާރަކ ރާ ބައެއ  ކަމަށ  ޮގވަ 

 .ައޅަނ ޖެހޭއިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ނ  ވެސ  ފިޔަވަޅ  ؛ކަމެއ  ނޫނ . ސިޔާސީ ޕާޓީތައ   ވާހަކަދެއ ކ މަކީ ެއއީ ކޮށ ެގނ ާވނެ

ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ދަކީ ވެސ   ޤ ޞަހ އ ދަދިނީ އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތައ  އ ފެއ ދ މ ެގ މަ  ކަށ ސިޔާސީ ޕާޓީތަ  އިވެހިރާއ ޖޭގަ ދި

ދ ގައި.  ޤ ޞައ  ހޯދައިދިނ މ ެގ މަދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދިރިއ ޅެވޭނެ މ ޖ ތަމަޢެ  ،އ  ބިނާކޮށ ލ ޙަވެރި މ ޖ ތަމަޢެޞ އަމާނ   

ޔާނާތާއި ފަސާދައިނ  ފައިސާތައ  ހޯދަިއެގނ  ޚި އި،އެޅިެގނ  ނިމިދިޔަ ވެރިކަމ ަގިއ ވައ ކަމާ ކަނޑަ ،ދާ ޚިލާފަށ ޞަޤ އެ މަ

ބިނާކ ރި ަގނޑ ވަރ ަގއި ތޭރިޖަހަިއެގނ     އަށ މ ޅި ދ ނިޔެއާ އެކަހެރިވެެގނ  އަމިއ ލަ   ، އަމިއ ލަ ބޮޑ  ަގނޑ ވަރެއ  ބިނާކޮށ ެގނ 

ހ ރެ ދޫކ ރަނ   ،އެކަހެރިެވެގނ   މީހަކ   މީ ؛އެ  ޮގވަ އެކަހެރިވި  ނިކ މެ  މަގ މައ ޗަށ   ދޫކ ރަނ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    އި،ހާ 

ހ ޅ ވާފައި ހ ރި ދޮރ ތައ    ށ ރަގަ ޑ   ،ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ކަނޑ އޮޅިތަކ ނ  ހ ޅ ވާފައި އޮތ    ،ރަގ  ވައ ދަނ ކަނޑ އޮޅިތަކ ނ  ޑ 

ާވހަކަދައ ކަ  ދެކޮޅަށ   އެކަމާ  ނިކ ތީމާ،  އަޅ ަގނޑ މެނ   ތެރޭގައި  އިބަނ ދ ކ ރަނ   ލިބޭ   އިމަޖިލީހ ަގ  ،މަޖިލީހ ެގ  އެ 

ވާހަކަދައ ކަ  އެއީ އި  ފ ރ ޞަތ ަގއި  ބައިބައިކ ރ މަކީ  މ ޖ ތަމަޢ   ފަސާދަކޮށ   ދިވެހި   ،މ ޖ ތަމަޢ   އަދި  ދައ ލަތަށ   ދިވެހި 

ދައ ލަތ ެގ    ،ތަށ  އޮތ  ބޮޑ  ނ ރައ ކަލެއ . އެ ކަނ ތައ ތައ  ހ އ ޓ ވަނ ޖެހޭ. އެކަމާ ދެކޮޅަށ  ާގނޫނެއ  ފާސ ކޮށ ޤައ މީ ސަލާމަ

ކ ރާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ މެދ  ފިޔަވަޅ  ވެސ  މ ޖ ތަމަޢ  ބައިބައި  އި،ރައ ޔިތ ނ ެގ މެދ ަގިއ ފިތ ނަފަސާދަ އ ފައ ދަ  ،މެދ ގައި

  ރައީސ  ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ .. ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރިނެއަޅަނ ޖެހޭ
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ވަނަ ނަނ ބަރ ެގ    3ވަނަ މާއ ދާެގ )ހ(ެގ    87ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ    ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

 ޙިސާނ ތެރި މެނ ބަރ   ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ   ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ   ،އެ މާއ ދާެގ )ށ( ގައިވާ ޮގތ ެގ މަތީނ   ،ދަށ ނ 

ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ށ  އިޞ ލާޙ (އަޤޫބާތ ޢ ނޫނ ލ ޤާދިެވހިރާއ ޖޭެގ  )  9/ 2014  ާގނޫނ  ނަނ ބަރ    ،ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ  ޙ ސައިނ 

 ވަނަ ކިޔ ނ  ިއއ ވީ.   3

ދިވެހިރާއ ޖެ  ސައިނ ސ  އަދި ކޮމިއ ނިކޭޝަނ ެގ ދާއިރާަގއި    ،ޝަނ  ޓެކ ނޮލޮޖީއިނ ފޮމޭ  -8.2އެޖެނ ޑާ ނަނ ބަރ     -{ 8.2}

ޤައ މީ ތަރައ ޤީާއއި ތަރިކަިއެގ    ،އޮތ  ހާލަތ  ދެނެަގނެ އެސެސ މަނ ޓެއ  ހެދ މަށ  އެދިވަޑަިއެގނ  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ މައ ސަލަ

. ކޮމިޓީެގ  އެދެނ   ނ ދެއ ވ އިކޮމިޓީނ  ދިރާސާކޮށ  ނިނ މި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ހ ށަހަޅ އ ވަ

 ރިރ .މ ޤައ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا ޙ މަދ  ޢަބ ދ ބާރަށ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަ

 ދިވެހިރާއ ޖެ   އިސައިނ ސ  އަދި ކޮިމއ ނިކޭޝަނ ެގ ދާއިރާަގ  ،ރަީއސ . އިނ ފޮމޭޝަނ  ޓެކ ނޮލޮޖީޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި  

އެސެސ މަނ ޓެއ  ހެދ މަށ  އެދިވަޑަިއެގނ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ މައ ސަލަ ޤައ މީ ތަރައ ޤީއާއި ތަރިކަ   ،އޮތ  ހާލަތ  ދެނެަގނެ

ނިނ މި  ދިރާސާކޮށ   ބޭނ ނ ކޮށ ލާނަނ .   ކޮމިޓީނ   ފ ރ ޞަތ ެގ  މި  އަޅ ަގނޑ   ހ ށަހެޅ މަށ   މަޖިލީހަށ   ރިޕޯޓ   ޮގތ ެގ 

ޤައ މީ ތަރައ ޤީއާއި ތަރިކަ ކޮމިޓީއަށ  ފޮނ އ ވ މާ ގ ޅިެގނ  ކޮމިޓީެގ ބައ ދަލ ވ ަމކ ނ    މި މަސައ ކަތ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ެގނ ޮގސ     ެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ނ  މި ަމސައ ކަތ  ކ ރިއަށ  ެއއ ސަބ  ކޮމިޓީ  އިސަބ  ކޮމިޓީެއއ  ެއކ ލަވާލަ   ،ނިނ މާފައިވަނީ

  ، ލެވ ނ  ސަބ  ކޮމިޓީެގ މ ޤައ ރިރަކަށ  ހ ނ ނެވީއިކ ލަވަ ހިއ ސާކ ރ މަށ . ެއޮގތ ނ  އެ  ނިނ މާލ މަށ ފަހ ަގއި މައި ކޮމިޓީއާ

ދިއ ަގރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިކ ރާމ  ޙަސަނ . ައދި ސަބ  ކޮމިޓީެގ މެނ ބަރ ނ ނާއި ސަބ  ކޮމިޓީެގ މ ޤައ ރިރ   

އެކ  ޝ ކ ރ     ތެރިކަމާކޮށ ދެއ ވި މަސައ ކަތަށ  އަޅ ަގނޑ  ކޮމިޓީެގ ފަރާތ ނ  އެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ވަރަށ  ނ ހަނ  އިޚ ލާޞ 

ރަީއސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ދިވެހިރާއ ޖޭގައި  'ދަނ ނަވަނ .  ދާއިރާއަކީ  ޓެކ ނޮލޮޖީއާ  ، މި  އިނ ފޮމޭޝަނ   އަދި   ިއ،ޚާއ ޞަކޮށ  

 ގ ޅޭ ދާއިރާއަކީ ަވރަށ  ބޮޑ  އަދި ހަމަ އެހާމެ ފ ޅާކޮށ  އެ މަސައ ކަތ ތައ  ހިނަގމ ނ ދާ ދާއިރާއެއ . އަދި  ސައިނ ސާ

އިނ  ބޮޑ ފ ރ ޞަތ ތައ   ހޭދަ  ،ތިހާއަށ   ކ ރެވޭ  ބޮޑ   ވެސ     އެކަމަށ   ރައީސ  އިނ ތިހާއަށ   ިއއ ޒަތ ތެރި   ؛ދާއިރާއެއ . 

އެކަމަށ    ޔާިއ،އިނ ފޮމޭޝަނ  ޓެކ ނޮލޮޖީެގ ދާއިރާަގއި ސަރ ކާރާއި ދައ ލަތ ެގ މ އައ ސަސާތަކ ނ  ކ ރައ ވަމ ނ  ެގނ ދަވާ ހޭދަ

ޗަށ  މި ރިޕޯޓ ަގއި ވަރަށ  ބޮޑަށ  ބަލައިލެވިފަިއވާނެ. އަދި މިކަާމ  އަދި މި ހ ރިހާ ކަމެއ ެގ މައ   ިއ،ހޯދިފައިވާ ވަސީލަތ ތަކާ

މިޮގތ ނ   ؛އަދި ދައ ލަތ ެގ އެކިއެކި މ އައ ސަސާތައ    އި،ފަރާތަކާ  19ގ ޅޭ ޮގތ ނ  މަޢ ލޫމާތ  ހޯދ މަށ  ޓަކައި ސަރ ކާރ ެގ  

ޮގތ ނ     ެގ އޮފީސ  ހިމެނޭއަދި ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  އި،ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހާ  ިއ،މިނިވަނ  މ އައ ސަސާތަކާ  ިއ،ކޯޓ ތަކާ
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މަޢ ލޫމާތ  އޮޅ ނ ފިލ ވަ މިކަމ ެގ  ބައ ދަލ ކޮށ   ފަރާތ ތަކާ  ިގނަ  ހަމަ އެާއއެއ ކޮށ     އި،ވަރަށ   ދިރާސާކ ރެވިފަިއވޭ. އަދި 

ދެނ ނެވީ ދާއިރާެގ ކަނ ކަމާ ބެހޭ  މި  ރިސޯޓެއ ެގ  64ވިޔަފާރީެގ ދާއިރާަގިއ ނޫނީ ޓޫރިޒަމ ެގ ދާއިރާަގއި ހަރަކާތ ތެރިވާ  

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި މަސައ ކަތ ެގ ތެރެއިނ  ފާހަަގެވެގނ ދިޔަ   ؛ތ  ވެސ  ެއއ ކ ރެވިފަިއވޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  މަޢ ލޫމާ

ސަރ ކާރ ނ    ،ކަމަކީ   އެއ  އަދި  މ ައއ ސަސާތަކ ނ   ދައ ލަތ ެގ  ކަނ ތައ ތަކަށ   ގ ޅ ނ ހ ރި  ޓެކ ނޮލޮޖީއާ  އިނ ފޮމޭޝަނ  

ހޭދަ  ކ ރައ ވަމ ނ  ވަޒީފާ   ިއ،ޔާެގނ ދަވާ  ހޭދަކ ރާއެކަމަށ   މ ވައ ޒަފ ނ ެގ    ،ަގއި  ބަިއވެރިވާ  އެކަމ ަގއި  އަދަދ ެގ ނޫނީ 

ައއި.ސީ.ޓީ    ދައ ލަތ ެގ އެކިއެކި އިދާރާތަކ ަގއި މި ދެނ ނެވި  ؛ބަލައިލެވިފަިއވޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ޑަށ ވަރަށ  ބޮ  މައ ޗަށ 

ގ ޅ ނ މަސައ ކަތ  ޓެކ ނޮލޮޖީއާ  އިނ ފޮމޭޝަނ   ނޫނީ  މަސައ ކަތ ކ ރާ  ދާއިރާތަކ ަގއި  ޔ ނިޓ ތައ   ހ ރި  ކ ރާ 

މަސައ ކަތ   ޔ ނިޓ ތަކ ަގއި  އެ  ހަމަ   857ކ ރާ  ގާއިމ ކ ރެވިފަިއާވއިރ   އަދި  ތިއ ބެވި.  އެބަ  މ ަވއ ޒަފ ނ   ާގތ ަގނޑަކަށ  

ސަރ ކާރ     އަދި މި ދެނ ނެވީ  އި ކޯޓ ތަކާ  ،މިނިވަނ  މ އައ ސަސާތަކާއި  ؛ދައ ލަތ ެގ ެއކިެއކި އިދާރާތަކ ަގއި  ،އެާއއެއ ކޮށ 

ކ ނ ފ ނި ހިމެނޭހިއ ސާވާ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ތައ   ބަލަިއލާއިރ ަގއި  ސޮފ ޓ ވެއަރތަކަށ   ބޭނ ނ ކ ރާ  މަތީނ   ޮގތ ެގ 

ެގނ ދާކަނ .    751ފާހަަގކ ރެިވެގނ ދިޔައީ   ބޭނ ނ ކ ރަމ ނ   އެބަ  އެާއއެއ ކޮށ ސޮފ ޓ ެވއަރެއއ   ހޯދިފަިއވާ    ،ހަމަ 

އ ސަށ  ބަލައިލާއިރ ަގއި  އެއ ޗެ  ެވއަރސޮފ ޓ   ،ެވއަރއަދި ބޭނ ނ ކ ރާ ލެޕ ޓޮޕ  ނޫނީ އެހެނިހެނ  ެވސ  ހާޑ   އިސިސ ޓަމ ތަކާ

ކޮމ ޕިއ ޓަރ ފަދަ ތަކެތި ވެސ     މި ދެނ ނެވީ ލެޕ ޓޮޕ  ؛ހާސ   31އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފާހަގަވެެގނ ދިޔައީ ާގތ ަގނޑަކަށ   

ކާރ  ހިއ ސާާވ  އަދި ސަރ   ،އެބަ ބޭނ ނ ކ ރަމ ނ ދާކަނ . ައދި ހަމަ އެއާެއއ ކޮށ  މި ދާއިރާަގއި އެކިއެކި މ ައއ ސަސާތަކ ނ 

މި ދެނ ނެީވ ެއކިެއކި  ؛ކަިއރިއަށ   ބިލިއަނާ  2ބަލާއިރ ަގއި ިމއީ ާގތ ަގނޑަކަށ  އަހަރެއ ެގ ަމއ ޗަށ      ެއއ ކޮށ ކ ނ ފ ނިތަކާ

 އ  ކަމަށ .ނޫނީ ބޮޑ  ފ ރ ޞަތެއ  އޮތ  ދާއިރާއެ،  ހަރަކާތ ތަކަށ  ނޫނީ ކަނ ކަމަށ  މި ދެނ ނެވި ދާއިރާަގއި ޚަރަދ  ހިނާގ

ކޮށ ފަިއާވ  ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ ަގއި ފާހަަގމި  އަދި  ،  ދައ ލަތ ނ  ކ ރާ ހޭދަ އަޅ ަގނޑ މެނ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި   ށ އަދި މިކަމަ

ިމއީ ވަރަށ  ބޮޑ  މާކެޓެއ  އޮތ    ،ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ަގބޫލ ކ ރެވެނީ ؛ވާނަމަ  ބަލާކަމ ަގއި  ތަށ ޮގ

ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި    ،އިނ ޑަސ ޓ ރީއެއ  ކަމަށ . އަދި އަމިއ ލަ ފަރާތ ތަކ ނ  އިނ ެވސ ޓ ކޮށ ެގނ  މި ދާއިރާ އިތ ރަށ  ތަރައ ޤީކޮށ 

ނަމަ   ކަނ ކަނ  ފަހިކ ރެިވއ ޖެ  އިތ ތަކާޞަކ ރާ ފަރާތ ތަކަށ  އިތ ރ  ފ ރ މަސައ ކަތ   އިރާަގއި ދާއިނ ފޮމޭޝަނ  ޓެކ ނޮލޮޖީެގ

ިމ  އަދި ވަރަށ  ބޮޑެތި ކ ރިއެރ ނ ތަކެއ  ހޯދިދާނެ. އަދި    ، ދިބޮޑެތި ކާމިޔާބ ތަކެއ  ހޯ  ވ ރެ މާ  މި ދާއިރާަގއި މިހާރަށ 

ދެނ ނެވީ މި  ވެއ ޖެ   ،ސަރ ކާރ ނ   ނޫނީ  ަވސީލަތ ތަކެއ   މ ޅި  ެއއ ކަހަލަ  ވެސ   ބޭނ ނ ކ ރ މ ަގއި  ސޮފ ޓ ެވއަރ  އ ޔާ 

ހިނާގ ޚަރަދ ނ  މި  އަދި    ،ކ ރެވިއ ޖެއ ޔާ ވަރަށ  ބޮޑ  ހެޔޮ ބަދަލ ތަކެއ  ެގނެވިސަރ ކާރ ެގ އިދާރާތައ  ެއއ ކޮށ  މަސައ ކަތ 

އެހެނިހެނ     ވަތަ ނ ތަރައ ޤީެގ މަޝ ރޫޢ ތަކަށ   ،މި ދެނ ނެވީ ސަލާމަތ ކ ރެވޭ ބަިއ ެއއީ  ،ވަރަށ  ބޮޑ  ބައެއ  އ ނިވެެގނ ޮގސ 

 ؛މި ކޮމިޓީނ  ފާހަަގކ ރައ ވާ  ، ކަމެއ   6ޚިދ މަތ ތަކަށ  ބޭނ ނ ކ ރެވިދާނެ ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި. މި ރިޕޯޓ ަގއި ފާހަަގކޮށ ފަިއވާނެ  

ރިޕޯޓ  މަޖިލީހ ެގ   ،ދެނ ނެވި ކަމ ަގއި ވިޔަސ  ނ އަޅ ަގނޑ  އެކަނ  އިތ ރަށ  ެއ ކަނ ކަނ     .އެއީ ރެކޮމަނ ޑޭޝަނ ެގ ޮގތ ަގއި 
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ރާކަށ  މެނ ބަރ ނ ނާ ހިއ ސާކ ރެވިފައިވާތީވެ، އެ ކަނ ކަނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ އިއ ޒަތ ތެރި  އާއި އަދި ހ ރިހާ  ބ ސައިޓ ގަ ވެ

ނަމަ އަޅ ަގނޑ     ނެތިނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، މި ދެނ ނެވި ރެކޮމެނ ޑޭޝަނާ އެއ ކޮށ  ސަރ ކާރ ނ  މަސައ ކަތ  ކ ރައ ވައިފި

ޖީެގ ކަމެއ . ހަމަ އެއާެއއ ކޮށ  އިނ ފޮމޭޝަނ  ޓެކ ނޮލޮ  ބޮޑ  ހެޔޮ ބަދަލެއ  އަނ ނާނެ  ވަރަށ   ،ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިއީ

ދައ ލަތ ެގ ހިނ ގ މ ެގ ނިޒާމ ެގ ތެރޭަގއި މި ކަނ ކަނ    އި،އެ ސިޔާސަތ ތައ  އަލ ނ  އެކަށަައޅަ  ،ސިޔާސަތ  ރިވަިއސ ކޮށ 

ކަނޑައަޅަ  ޮގތެއ   އެއީ  އި، ެގނ ދާނެ  ފެށ މަކީ  ޢަމަލ ކ ރަނ   ވެސ   މ ހިނ   ،އެކަމަށ   ކަމ ަގއި  ކަމެއ   ބޭނ ނ ތެރި  މ  

ދެނ ނެވި އަދި މި  ިއ،ެވސ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ . މި ދެނ ނެވި މައިަގނޑ  ކަނ ތައ ތަކާ  ެއކަނ   ފާހަަގކ ރެވިފައިވާތީ

އިތ ރަށ  އިރ  ސަރ ކާރ ނ  އަދި ދައ ލަތ ެގ ެއކިެއކި މ އައ ސަސާތަކ ނ  މިކަމާ ދޭތެރޭ  ލާބައަޅާ  ޔާކ ރެވެމ ނ ދާ ބޮޑ  ހޭދަ

އަދި މި ދާއިރާ އިތ ރަށ    ޔާއިކ ރެވޭ ހޭދަ  ،ސިޔާސަތ ެގ ތެރެއަށ  މި ދެނ ނެވި ކަހަލަ ބަދަލ ެގނެސ ެގނ   ،ވިސ ނާަވޑަިއެގނ 

މާ  ،ތަރައ ޤީކޮށ  ކ ޑަކޮށ   ނެރެވޭ  ޚަރަދ   ނަތީޖާ  ފާހަަގކ ރެވޭތީ   ރަނަގޅ   ކަމަށ   ހިނ ިގދާނެ  ވެސ     ެއކަނ   ،ޮގތަށ  

 ލާނަނ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އިނޑ  ނިނ މަފާހަަގކޮށ ލ މަށ ފަހ ަގއި ައޅ ގަ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ނީ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށ  ބަހ ސ ކ ރެއ ވ މ ެގ ފ ރ ޞަތަށ .  އިލައަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ހ ޅ ވަ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

 . ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަނ ނ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަނ ނ 

ީއ  މި ؛ހ ށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓ    ، ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޤައ މީ ތަރައ ޤީާއއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ  އިނޭގތޯ 

އިނ ފޮމޭޝަނ     ،ވެ  ގަވާއިދ ތައ  ނ ހަދާ އޮވެ އެތައ  ދ ވަހެއ   ތެރޭަގއި ހިމެނޭ  ެގކޮމިއ ނިކޭޝަނ  އޮތޯރިޓީެގ މެނ ޑޭޓ 

ފ ލޯަގއި    އަޅ ަގނޑ މެނ  މި މަޖިލީހ ެގ ؛އަދި އެ ޚިދ މަތ ދޭ ފަރާތ ތައ   ، ަމއ ސަލަތައ  ިގނަވެ ހ ރި  އިޓެކ ނޮލޮޖީެގ ދާއިރާަގ

ކ ރީަގއި   ކިނ ވާހަކަދެއ   ޕ ރޮވަިއޑަރތައ     ،ތަނ ކޮޅެއ   ފޯރ ކޮށ ދޭ ސަރވިސ   ޚިދ މަތ   ފޯނ ެގ  ނ ވަތަ  ކޮމިއ ނިކޭޝަނ  

ބިލ  ބޮޑ ވާ   މި ވާހަކަތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދެއ ކިނ . ؛ާވ ވާހަކައަދި ފޯނ ެގ އަގ  ބޮޑ    ،ރެިގޔ ލޭޓ ނ ކޮށ  ބަލަހައ ޓާ ާވހަކަ

ޭއގެ ޚިދ މަތަށ     ވާހަކަ. އަދި  ވާހަކަ.  ނަާގ  ައގ   މި ބޮޑެތި  ހިމެނޭ  ދާއިރާަގިއ  ޓެކ ނޮލޮޖީެގ  އިނ ފޮމޭޝަނ   ިއތ ރ ނ  

ެގ ސަބަބ ނ  ތަކ  ގެނ ގ ޅޭ އ ސޫލ ހިނ ާގ ފަރާތ ތަކ ނ     މ ޢާމަލާތ   ލ  ފޯނާއި އަދި ކޮމިއ ނިކޭޝަނ ެގމޯބައި  ،ދެނ ނެވިހެނ 

  ،އަދި ކ ދިކ ދި ބީލަނ ތަކ ަގއި ވެސ  އެ ފަރާތ ތަކ ނ  ބައިވެރިވާކަމާއި   ،ކަށ  ވިޔަފާރީެގ ެގއ ލ ނ  ލިބެމ ނ ދާކަމާއިޔަ އެތައ  ބަ

ނ ލައި ެއއ ެވސ     ނޮލޮޖީއާއިނ ފޮމޭޝަނ  ޓެކ  ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ރި.އެބަ ހ މިކަހަލަ އެތައ  ބަިއވަރ  ޝަކ ވާތަކެއ   

އިނ ފޮ  ކަށ ޤައ މަ ނޯނ ނާނެ.  ކ ރިއަށ ދެޭވކަށ   ޖެހޭނީ މޭމިހާރ   ޤައ މެއ   ޖެހޭ  ފަހަތަށ   ދާއިރާަގއި  ޓެކ ނޮލޮޖީެގ  ޝަނ  
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އިޤ ތިޞާދާ  ،އަލ ވަދާޢ ކިޔަނ    ދ ނިޔެއާ ޓެކ ނޮލޮޖީއާ  .ދ ނިޔޭެގ  ވަނީ  އިޤ ތިޞާދ   ދ ނިޔޭެގ  މ ޅި  ގ ޅިފަ.    މިހާރ  

  ޝަރ ޢީ މައ ސަލައަކަށ  ބެއ ޔަސ  ޓެކ ނޮލޮޖީއާ  ،ކަމަކަށ  ބެއ ޔަސ    ޢީއިޖ ތިމާ  ،ޔަފާރިއަށ  ބެއ ޔަސ  އ ޖޭެގ ވިދިވެހިރާ

ދިޔަ  ނ ލައި ެއއ  ކަެމއ  ވެސ  ނެތ . ބަޖެޓ  ދިރާސާކ ރި ކޮމިޓީަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އަޅ ަގނޑ މެނަށ  ފާހަަގވެެގނ 

ބޭފ ޅ ނ    ތ ޓ ރައިބިއ ނަލ ނ  ވަޑަިއަގބެހޭ    ވަޒީފާއާ ؛ބަރ ޓ ރައިބިއ ނަލ ނ . ލޭފާނައިމިސާލެއ  ދަނ ނަވަ  އިނ ދިވެހިރާއ ޖެ

ެގ  ެއއީ ދިވެހިރާއ ޖޭޓ ރަޔަލ  ވަރޝަނެކޭ.    ، ވަރޝަނެކޭ  ޕައިރެޓ   ވެސ  ެއއީ  ތިމަނ ނަމެނ  ެގނ ގ ޅެނީ މިހާރ   ،ބ ނީ

މޯލ ޑިވ ސ  )   ދައ ލަތަށ  އިނޭގތޯ. ދިވެހި ދައ ލަތަށ  އެނ މެ ިގނަ ފައިސާ ވަނ ނަ މީރާދިެވހި   ؛މީރާއަށ  އެނ މެ ިގނައިނ 

ރެވެނިއ  ޖޫރި  (އަށ އިނ ލެނ ޑ   ނ ވަތަ  ޓެކ ސ ތައ   ދައ ކާ  އެޕީލ   ރައ ޔިތ ނ   އޮނ ނަ  އެޕީލ ކ ރަނ   ބޮޑ ވެެގނ   މަނާ 

ެގނ ގ ޅެނީ ތިމަނ ނަމެނ   ބ ނީ  ވެސ   މި ؛ޓ ރައިބިއ ނަލ ނ   ވަރޝަނެކޭ.    ތިމަނ ނަމެނ   ޓ ރަޔަލ   ެގނ ގ ޅެނީ  ވަގ ތ  

ީމރާ ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  ވަރޝަނެއ   ޓ ރަޔަލ   އެޕީލ   ؛އެހެނ ވީމާ،  ޓެކ ސ   ވަނ ނަ  ރ ފިޔާއެއ   ބިލިއަނ   އެތައ  

ަގއި  ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ރީ  ،ތިމަނ ނަމެނ  އެދ ނީމޭ  ގައިއަދި އެނ .ސީ.އައި.ޓީ  ،ަގއި އެ ފެނ ވަރ  ހ ރީމާޓ ރައިބިއ ނަލ  

ތިމަނ ނަމެނ ނަތިމަނ ނަ އެދ ނީމޭ  ރައީސ ށ މެނ   އިއ ޒަތ ތެރި  ފޯރ ކޮށ ދޭނ .  ވަސީލަތ   ދެއ ވާތި    ކ ޑަ  ،  ފ ރ ޞަތެއ  

އެދެނ    އަޅ ަގނޑަށ . އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ،  މައ ސަލަތައ .  ބޮޑެތި  ވަރަށ   ޚާއ ޞަކޮށ     ަގއި،ދިވެހިރާއ ޖޭ  ،އެބަހ ރި 

ރިނ  އެތައ  ހާސ  މައިކ ރޯސޮފ ޓ  ލައިސަނ ސ ތަކަށ  އެދިފަ. މި  ހ ހ ރި އަޅ ަގނޑ  ދެނަ  އެނ .ސީ.ައއި.ޓީނ  މިހާރ  އެބަ 

މެ ދައ ލަތ ެގ  މ ޅި  ހިފަހައ ޓަިއެގނ ލައިސަނ ސ ތައ   ލައިސަނ ސ ތައ   ހިއ ސާކ ރަނ .  އެޕީލ  ޓެ ؛ދ ަގއި  ކ ސ  

އެދެނ ޖެހޭ މީހ ނ   އެ  ބޭނ ނ ވާވަރަކަށ .  މީހ ނ   އެ  ނެތ   މިނިސ ޓ ރީޓ ރައިބިއ ނަލ ަގއި  ފިނޭނ ސ   އަނެއ ކާ   ށ ،އަނީ 

ވަޒީފާއާ  އަނެއ ކޮޅ ނ   އެދެނ ޖެހެނީ.  މި  ާގނޫނ ބެހޭ  އެނ .ސީ.ައއި.ޓީަގއި  އެކި ސަރަ ؛  ތިބި ޙަދިވެހިރާއ ޖޭެގ  އ ދ ަގއި 

ޓ ރައިބިއ ނަލޭ އެޕީލ   ޓެކ ސ   ޮއވޭކޯކޯޓެ  ބ ނީމާ  ފަރާތ ތަކަށ   ހިޔަރިނ ގ  ކޯޓ   ވަރޗ އަލ    .  ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި 

ބާއ ަވއިރ   އެބަ ހިޔަރިނ ތައ   ވިސ ނާލަނ   ައޅ ަގނޑ މެނ   ބާއ ވާފަިއ    ،ހޭޖެ  ަގއި  ހިޔަރިނ ތައ   ވަރޝަނަކ ނ   ޕ އިރޭޓ  

ދެނ   އ ޅެ އިރ ކޮ ކެނޑިދާނެ.  އޭތި  ހިޔަރިނ ގަ   ނ ެވ  ދައ ކާފައި ؛ހ ރި  އިއެ  ދ ވަސ ތަކ ަގއި  ވާހަކައިެގ    ފާއިތ ވި  ހ ރި 

ތެރޭަގއި މ ޅި    ެގޚާއ ޞަކޮށ  ޕެނ ޑަމިކ  ؛ދައ ލަތ   ހިވެދިެއއ ޗެހި ބެލޭކަށ  ވެސ  ނޯނ ނާނެ. އެހެނ ވީމާ،    ރެކޯޑިނ ތަކާ

އެބަ ކ ރޭ.    ވެސ  އިނ ތިހާއަށ  މ ޢާމަލާތ   ތެރެއިނ  ރާއ ޖެެގ  ކޮމާސ  -މަލ ޓިވެނ ޑަރ އީ  ، ކޮމާސ ެގ ތެރެއަށ -ދ ނިޔެ އީ

  ، ޮއތޯރިޓީނ  ރެގިއ ލޭޓ ނ ކ ރެވިނ   ޝަކޮިމއ ނިކޭ  ،އޮތީ  އެހެނ ނަމަވެސ ، އެ ފަރާތ ތަކަށ  ދޭނ ޖެހޭ ފ ރ ޞަތ  ނ ލިބި މި

ފަހ މ ނ ވާތީ  ،މިކަމަށ  ބޮލަށ   ކޯއ ޗެއ ކަނ   ޓެކ ނޮލޮޖީއަކީ  ޚާއ ޞަކޮށ   އިނ ފޮމޭޝަނ   މިހާރ   ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި   .

 ސ ... މިކަނ  ސީރިއަ  ،އަޅ ަގނޑ  އިލ ތިމާސ ކ ރަނ    ށ ބެހޭ ވ ޒާރާއަ އަޅ ަގނޑ  އެދެނ  މިކަމާ ؛ައއި..ޓީ ސީ.އެނ .

 

 ހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާ
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 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޝިޔާމ .ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ މަދ  ޝިޔާމ 

ރައީސ .   ިއއ ޒަތ ތެރި  ޓެކ ނޮލޮޖީޝ ކ ރިއ ޔާ  އަދިސައިނ ސ   ،އިނ ފޮމޭޝަނ   ދާއިރާަގިއ      ކޮމިއ ނިކޭޝަނ ެގ 

އޮތ  ހެދިފަިއ  ޓަކައި  ދެނެަގތ މަށ   ހާލަތ   އޮތ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ ދިރާ   ،ސ މަނ ޓެއ ސަ އެ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  ސާކޮށ ފައި 

މި ރައީސ   ހިސާބަށ   އިއ ޒަތ ތެރި  އަިއއ ސަ.  ދާއިރާއަކަ  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ  ؛އޮތީ  ދައ ލަތ ނ   ދިވެހި    ށ  ޮގތ ަގިއ 

ެގ .ސީ.ޓީ ދާއިރާއަށ . އިނ ފޮމޭޝަނ  ޓެކ ނޮލޮޖީައއި  ،ދީެގނ  ހޭދަކ ރަނ ވީ  އެނ މެ ބޮޑ  އިސ ކަެމއ   ށ  ވަނ ޏާކަމަ  ހޭދަކ ރާ

ރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި  މި ؛ދާއިރާއަށ .  ބިނާވެފައި  ކ ރިމަގ   މ ޅި   ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ދާއިރާަގއި.  ިމ  ދ ނިޔެ    އޮތީ 

ފަހަތ   ޖިޑި އަޅ ަގނޑ މެނ   މިއީޓަލ ެވެގނ ދާއިރ ަގއި  ތިބ މަކީ  ބ ރަވެފައި  ތަރައ ޤީ  ފައަށ   ސަފ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ެގ 

އައި.ސީ.ޓީ   ،ކޭޝަނ  ސިސ ޓަމ  ބިނާކ ރަނ ވީޔ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މ ޅި އެޑި  ؛ބާކީެވެގނ ދާނެ ކަމެއ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ބިނާކ ރަނ ވީ އިޤ ތިޞާދ   މ ޅި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ހިމަނަިއެގނ   ،ހިމަނައިެގނ .  ރަީއސ ައއި.ސީ.ޓީ  އިއ ޒަތ ތެރި   ؛. 

ތިބި. ވަރަށ    ތިބި ވަރަށ  ބައިވަރ  ކ ދިނ  އެބަ   ދާއިރާއިނ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ކިޔަވަިއެގނ   ެގއިނ ފޮމޭޝަނ  ޓެކ ނޮލޮޖީ

 ތިބި. އެހެނ ނަމަވެސ ، ކޮނ ޕިއ ޓަރެއ ެގ ފަހަތ ަގއި ހަމައެކަނި ކ ނ ފ ނ ޏެއ ެގ ައއި.ޓީ ޑިޕާޓ މަނ ޓ    ބައިވަރ  ޒ ވާނ ނ  އެބަ

އޮތިއ ޔާ ބަލަ ވަޒީފާެއއ   ވަ  ،އިލަނ   ތިބީ.  އެ  ހޯދައިެގނ   ޓެކ ނޮލޮޖީޒީއެެއއ   އިނ ފޮމޭޝަނ   ިގނަ  ވަރަށ   ނެތ    ެގ ފާ 

ކިޔަަވިއެގނ  ރައީސ   ދާއިރާއިނ   އިއ ޒަތ ތެރި  ފެނޭ.  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޚާއ ޞަކޮށ   ވަކިނ   ޒ ވާނ ނ   ދިވެހި   ؛ތިބި 

ބޭނ ނ ޔ  އެޑި ތަރައ ޤީކ ރަނ   ސެކ ޓަރ  ަވނ ޏާކަމަ  ކޭޝަނ   ތަރަ ޗަޓީ  ،ށ   ބޭނ ނ ރ ނ   ވަނ ޏާ  އ ޤީކ ރަނ     ، ކަމަށ  

 ކަމަށ  ވަނ ޏާ  ދަރިވަރ ނ ެގ ކިޔެވ މ ެގ ފެނ ވަރ  ރަނަގޅ ކ ރަނ  ބޭނ ނ   ،ޓ ރެއިނިނ ތައ  ވަރ ަގދަކ ރަނ  ބޭނ ނ ވަނ ޏާ

  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފެނ ނަނީ ؛ޖެހޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ދައ ލަތ ނ  ހޭދަކ ރަނ  އެބަ  ،ބޮޑަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ   މިއަށ ވ ރެ

. އިސ ކަނ ދޭނ ީވ  ތަނ   ހޭދަކ ރެިވެގނ ދާ  ތަރ ތީބަކ ނ އިސ ކަނ ނ ދޭ    ދިެވހި ދައ ލަތ ެގ މާލިއ ޔާ  ،ވެހި ދައ ލަތ ެގ ފައިސާ ދި

ވެސ  އަމިއ ލަ އެދ ނ  ިއސ ކޮށ ެގނ  ދައ ލަތ ެގ ފައިސާ    ިއސ ކަނ ދޭނ ވީ ތަރ ތީބ  އެނިގހ ރެމެ  ނޫނިއ ޔާ،  ތަރ ތީބ  ނޭނޭގ

ނޑ މެނ ނާ ހިސާބަށ  މި އަހަރ  އަޅ ަގ ؛ތަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފެނ ނަނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ޚަރަދ ކ ރެިވެގނ ދާ

ެއއ ވެސ  އިގ ޅ ނ ހ ރި ދާ  ރިޕޯޓާ ކަށ  ނ ފެނޭ ައޅ ަގނޑ ެމނ  މި ވާހަކަދައ ކާ  އައި ބަޖެޓ ަގއި ވެސ  އަޅ ަގނޑަ ރާއަށ  

އޮތ   ވަރަކަށ  އިސ ކަމެއ  ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ   ތަނެއ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ނ ފެނޭ  ދީފައި   މެނ ނަށ  މި އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

މާނައެއ ަގިއ    ނެޓ  ޙަޤީޤީރއިނ ޓަ  ،ހެޔޮކ ރ މަށ  ވާހަކަތަކެއ  ދައ ކާތަނ . އެހެނ ނަމަވެސ   ޓ  އަގ ނެރފެނ ނަނީ އިނ ޓަ

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ވީމާ، ރަނަގޅ  ނިޔަތެއ  ދައ ލަތ ެގ އިސ ކޮށ     ތަނެއ  އަޅ ަގނޑ މެނަކަށ  ނ ފެނޭ  ހެޔޮވި  އަގ 

ފަރާތ ތައ  ޚާ ؛ތިއ ބެވި  ރައީވަކިނ   ޚިދ މަތ ކ ރ މ ގައިމ ހޫރިއ ޔާސ ލ ޖ އ ޞަކޮށ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ޤައ މަށ    ،ެގ 
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ޚިދ މަ އޮެވެގނ   ނިޔަތެއ   ރަނަގޅ   ނޫނިއ ޔާތ ޚިދ މަތ ކ ރ މ ަގއި    ނެތ    އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ސަލާމަތ ވާކަށ   ،ކޮށ ެގނ  

ތަނ . ދިއ ކޮށ ލާ ކޮނ މެ   ސޮިއކ ރާރީމެނ ޓ ތަކ ަގއި  ނަށ  މި ފެނ ނަނީ ދިއ ކޮށ ލާ އެގ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ައޅ ަގނޑ މެނ 

 ަގއި... މެނ ޓ ތަކ ރީއިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ައޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  އެ އެގ  ަގއި އެބަ ސޮއިކޮށ ލާރީމެނ ޓެއ  އެގ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ  ނިޒާމާ  ،އިއ ޒަތ ތެރި  އެދެނ .  މައ ސަލައެއ    މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ   މެދ     ،ބެހޭ  ިއއ ޒަތ ތެރި  މާފަނ ނ   ދާއިރާެގ 

 މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ . 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ 

ވެރިކަނ ކޮށ ފަިއ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރާނަމޭ. ފަސ  އަހަރ    ؟އެކަމެއ  ނ ވި. ދެނ  ކޮނ  ވާހަކަެއއ   މިހާރ  ފަސ  އަހަރ  ދިނީމާ

 ނަށ  ނ ވި... ބޭފ ޅ ނ  ތިނ ވިއޭ. ިމއީ  ،ނ ިވއޭ ،ފައިބާފައި ނ ިވއޭ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ނޫނ . އިއ ޒަތ ތެރި   ބެހޭ މައ ސަލައެއ   ތިއީ ނިޒާމާ  ،އެނގިވަޑައިަގނ ނަވާނެ ؛އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

ަގވާ  ؛މެނ ބަރ  މަޖިލީހ ެގ  މިއީ.  ތާނގައިމި  ،އިދަށ މި  ދައ ރ   ދެވަނަ  މެނ ބަރ ެގ  ދާއިރާެގ    އިއ ޒަތ ތެރި  ނައިފަރ  

 .އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ މަދ  ޝިޔާމ 

ިމ    ،ކަނ ތައ ތަކެއ  ހައ ލ ކ ރަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އައީ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނޭޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ވަރަށ  ބޮޑަށ   

. އެހެނ ނަމަވެސ ،  ތާތަނ  ބަލަނ   ާގތިބީ މި ސަރ ކާރ  ހިނ   ދެނ ނެވީ އެމ .ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރ . ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެސ  މި 

   ...އ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އިނ ސާފ ވެރިކަމެއ  ނެތ . އިނ ސާފެ ކަމެއ  ރަނަގޅ ވި ތަނެއ  އަޅ ަގނޑ މެނަކަށ  ނ ފެނޭ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

 އަޙ މަދ  ޚައިތަމ . އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މައ ޗަނ ޮގޅީ
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 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޚައިތަމ  މައ ޗަނ ޮގޅީ

ފ ރިހަމަ ރިޕޯޓެއ ެގ   ،ާވ ރިޕޯޓަކީހ ށަހަޅ އ ވާފައިމި   ތަރިކަ ކޮމިޓީނ   އިޤައ މީ ތަރައ ޤީއާޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

އަިއ.ސީ.ޓީެގ ދާއިރާއިނ  ރާއ ޖެ   އެހެނ ނޫނީ  ،ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެނ . އިނ ފޮމޭޝަނ  ކޮމިއ ނިކޭޝަނ  ޓެކ ނޮލޮޖީ

އޮތީ.   ނ ނަނ  މިނެތ ކަނ  އަޅ ަގނޑަށ  މި ރިޕޯޓ ނ  ފެއަރާފައިއެހެނ ނޫނީ  ނ ވާ ވާހަކަ،  ކ ރިއަރަނ ވާ ސ ޕީޑ ަގއި އަރާފައި

ނޫނޭ.    އ ސޫލ ތަކަކަށ  ބޭސ ވެފަެއއ   ކަމެއ  އޮނ ނަނީކީ  އެއ ެވސ   ،ދެނ  މީަގއި ތަކ ރާރ ކޮށ  ދެއ ކެމ ނ ދާ ވާހަކަެއއ  މިއީ 

އަޅަިއެގނ ސޮފ ޓ ވެއަރ އެޅ ނ  ސޮފ ޓ ެވއަރެއއ   ީމހަކަށ   އެ  ެވސ   ޕައިރޭޓެޑ     ،ތައ   ޓ ރަޔަލ ،  ވެއ ޖެއ ޔާ  ޓ ރަޔަލ  

އެ    ، އެނޭގ  . މި ރިޕޯޓ ނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަކަނ ތައ ތައ  މި ދަނީ ޮގތަކަށޭ    ލަ އެކަހަ  ،އިރޭޓެޑ  ވެއ ޖެއ ޔާ ޕަ 

ޖެހޭ    ޮގތަށ  ވަކި ޮގތަކަށ  އެބަ  ތަކެއ  ބޭނ ނ ކ ރެވޭނ ނަ އ ސޫލަކ ނ  ވަކި ސޮފ ޓ ވެއަރއެހެނ ވީމާ، ެއ އޮ   ކަނ ތައ ތައ  

ެއހެނ ނޫނިއ ޔާ   ނިމެނ .  ކަނ ތައ ތައ   ޚަރަދ ތަކާމި  ރިކަރަނ ޓ   ސޮފ ޓެެވއަރތައ    ެއއ ޗެހި  އެ  ބޮޑ ވާނެ.  ވެސ  

ކަނ ކަނ  އިނ ފޮމޭޝަނ     ފީޗަރސ ؛ މައ ސަލަޖެހިެގނ   ދެނ   ކ ރިއަށ ދާނެ.  ެވސ   ކަނ ތައ ތައ   އެ  އައިސ ެގނ  

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކަމ ަގިއ ވެއ ޖެއ ޔާ    ކ ރަނ  ބަލާ  އެހެނ ނޫނީ އޮނ ލައިނ ނ  ކަނ ތައ ތައ   ،ކޮމިއ ނިކޭޝަނ  ޓެކ ނޮލޮޖީ

ޮއނ ލައިނ ކޮށ  ހ ރިހާ ކަމެއ    ،ގ ޅިެގނ   ދެ އަހަރ  ކޮވިޑ ެގ ކަނ ތައ  ލައިަގތ މާ  ޭވތ ވެދިޔަ  ،ފާހަަގކ ރެވ ނ  ކަމެއ  މިއީ 

އަސ ލ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ކިހާ    ،އެހިސާބ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނަށ  މި އެނގ ނީ   ،މޫވ ކ ރަމ ނ ދިޔަކަނ . އޮނ ލަިއނ ކޮށ  މޫވ ކ ރީމާ

. ކަނ ކަނ   ކަމ ަގއި ެވއ ޖެއ ޔާ  ަގިއކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިތިބީ އިނ ފޮމޭޝަނ  ކޮމިއ ނިކޭޝަނ  ޓެކ ނޮލޮޖީއަށ  ބަލާފަހަތެއ 

  އެތައ  ބަިއވަރ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކޮށ ެގނ  ނޫނިއ ޔާ   ،އެހެނ ނޫނިއ ޔާ ކަނ ކަނ  ފަށަިއަގނ ނަނ  ބަލާއިރ   ،ސ ޓާޓ ކ ރަނ 

ކޮވިޑ ެގ ސަބަބ ނ  ައއި  ؛ގ ޅިެގނ   މިކަމާ  ،. އެހެނ ވިޔަސ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ . ަވގ ތ  ނެގި   ކަނ ތައ ތަކެއ  ނ ކ ރެވޭ  މި

ގ ޅިެގނ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އިނ ފޮމޭޝަނ  ކޮމިއ ނިކޭޝަނ  ޓެކ ނޮލޮޖީއަށ  ވެސ     ކަނ ތައ ތަކާ

އެ ކަނ ތައ  ވެސ  ވެފައޭ ހ ރީ. އަދި މި   ،ނ ތައ ތައ  އޮނ ލައިނ ވެ ކ ރިއެރ ނ ތަކެއ  އަިއއ ސައޭ ހ ރީ. ވަރަށ  ބައިވަރ  ކަ

އޮތ  ބައެއ    ޮގތ ނ  ވެސ  މި ރިޕޯޓ ަގއި އެބަ  ބެހޭ  ކޮމިއ ނިކޭޝަނާޓެލެ  ،ފ ރ ޞަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ ވޭ

ޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ ވާ ވާހަކަެއއ   އަ ؛ެއއ ޗެހި. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ެއއ ޗެހި ނ ހެދި ހ ރި ވާހަކައާ  ަގާވއިދ ތަކާ

 ސިމ  އެ  ކ ރާ ދެ އޮޕަރޭޓަރެއ . ސިމ  ދޫކ ރާއިރ   ެއ ކަނ ތައ   ،ފޯނ  ދޫކޮށ   ،ދެ އޮޕަރޭޓަރެއ  އ ޅޭނެ ސިމ  ދޫކޮށ   ،މިއީ

ނީ. ލާފައި ސިމ  ދޫކޮށ ލައިނޫނ . ފޯމެއ  ފ ރަ  ބޭސ ައށ  ވަދެފަެއއ ޑޭޓާ  ،ރަނަގޅަކަށ  ރަޖިސ ޓަރކ ރެވިފައި  ނަނީކީނ އޮ

އެހިސާބ ނ  އެ ސިމ     ،ޮގތަކީ  މި ވާ  އޭތި ބޭނ ނ ކ ރެވޭ. ެއކަމަކ   ،ހިސާބ ނ  ސިމ  އެކ ޓިވ ވެ  ސިމ  އޮނ ލައިނ  އެ

. ޑޭޓާބޭސ އަށ  ވަނ ނަނީ  މަސ  ފަހ ނ  އޭތި  ފަސ   ،މަސ   ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ  އެތައ  ޖަރީމާެއއ  ހިނ ގ މަށ ފަހ ަގއި ހަތަރ 

ބަެއއ ގެ ސ އަށ   ބޭޑޭޓާ އެތައ   އޮނ ނަނީ  މި  ވިޔަފާރިތަކާ  ވަނ ނައިރ ަގއި    ތަކާ ފޭކ  ސ ލިޕ   ،ެއއ ޗެހިކޮށ    ނަނ މަތީަގއި 

ޖިސ ޓަރެވެގނ   ރެ  ވާހަކަައކީ ؛ކޮށ ފަ. އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ނ ޭވ ހަމަ މިކަހަލަ ކަނ ކަމ ގައި  އެއ ޗެހި ފޮނ ވައި އެ ކަނ ތައ  
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ސިޑޭޓާ ނޫނިއ ޔާ  ވަނ މަށ ފަހ ަގިއ  ެއކ ޓިވޭޓ ެވެގނ ބޭސ އަށ   ނ ވާނެ  ބޭނ ނ ކ ރެިވެގނެއ މ   ސިމ   އެހެނ     .  ނ ވާނެ. 

 30ނޫނ . ހަމަ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި އޮނ ނަނީ އެހެނ ނެއ  ކ ރާ. ެއކަމަކ  ކަނ ތައ  އެޮގތަށ ޮގތަށ  ެއ ޤައ މ ތައ  އެބަހ ރި އެ

ފަހ ނ    ހެއ  ، އެތައ  މަވީ. ޭއެގ އެތައ  ދ ވަހެއ ކޮށ ލަނ   ށ  ލައ ވާފައި ބޭނ ނ ކަމެއ ނަފޯ  ޔާ ދީފައި ސިމ  ަގނެލަިއެގނ ރ ފި

ޖިސ ޓަރޑ . އެހެނ ވީމާ، މިކަހަލަ  ރެއެއީ ކާކ ކަނ  ވެސ . ެއހެނ ނޫނީ އަނ ނަނީ އަނ   މި އެނެގނީ ޑައިރެކ ޓ ރީ ބަލައިލީމާ

އ ތައ . އާދެ! މި ރިޕޯޓަކީ  ލާޙ ކ ރަނ ޖެހޭ ކަނ ތަޞ ޮގތ ަގއި ހަމަ އި  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ  ،ކަނ ތައ ތަކަކީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

  ، ނ ޑޭޝަނ ތަކަށ  ކަނ ތައ ތައ  ކ ރެވިއ ޖެ ކަަމށ  ވަނ ޏާ ައޅ ަގނޑ  ދެކެނީރެކޮމެ  ރަފ ރިހަމަ ރިޕޯޓެއ . މި ރިޕޯޓ ަގއި މިހި

 . ޝ ކ ރިއ ޔާ ކަމަށ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ތާނަގއި އިނރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ވަރަށ  ރަނަގޅ ވާނެ ކ ރިއަށ  އޮތ 

 

 :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ 

 ސަނ . ދިއ ަގރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިކ ރާމ  ޙަޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ދިއ ަގރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ިއކ ރާމ  ޙަސަނ 

ކޮމިއ ނިކޭޝަނ ެގ ދާއިރާަގއި ރާއ ޖެ  ސައިނ ސ  އަދި    ،ދެ! އިނ ފޮމޭޝަނ  ޓެކ ނޮލޮޖީޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އާ

ކ ރ މަށ     ރަީއސ  ނަޝީދ  މި މަސައ ކަތ   ،އޮތ  ހާލަތ  ދެނެަގތ މަށ  ޓަކަިއ ފ ރަތަމައިނ ނ  މިއަދ ެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސ  

އޮފިޝަލީ ރިކ އެސ ޓެއ  ފޮނ ވ މ ެގ ކ ރިނ  އަޅ ަގނޑާ ވާހަކަދެއ ކި. އަދި މި ރިޕޯޓަކީ ރަީއސ  ނަޝީދ ެގ އިސ ނެގ މ ެގ  

 ނ ،ނ  ހެދިފައިވާ ރިޕޯޓެއ ކަނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ . މިއީ ވަރަށ  ިގނަ ަމސައ ކަތ ތަކެއ  މި މަޖިލީހ މަތީ

އަޅ ަގނޑ     ،ކޮމިޓީނ  ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތެއ ކަނ   ކ ރެވިފަިއވާ  ވެސ   ކޮމިޓީަގއި  ސަބ   އަދި  ކޮމިޓީ  މައި 

ސައިނ ސ  އެނ ޑ  ޓެކ ނޮލޮޖީ    ،ޗީފ  ޓެކ ނޮލޮޖީ އޮފިސަރ   ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ވާނެ ފާހަަގކޮށ ލަނ . މި މަސައ ކަތ ކ ރ މ ގައި

އޮތޯރިޓީއާ   ،މިނިސ ޓ ރީ މަ  ، ބައ ދަލ ކޮށ   ކޮމިއ ނިކޭޝަނ   ދެނެަގތ މަށ   ހާލަތ   އޮތ   އަދި  ޢ މިހާރ   ހޯދާފަ.  ލޫމާތ  

އެނ ެމ    ،ކ ނ ފ ނިތަކާއި  ،ކި އިދާރާތަކާއިއެ  ،ހ ރިހާ މ އައ ސަސާތަކާއި   ،އިތ ރ ނ  ސަރ ކާރ ެގ ހ ރިހާ މިނިސ ޓ ރީތަކާއިގެ އޭ

މަޢ ލޫމާތ    ،ސިޓީނ  އެދި  އަޅ ަގނޑ ެމނ   ށ ޓ ތަކަސޯރި  އިޤ ތިޞާދީ އިނ ޑަސ ޓ ރީ ކަަމށ ވާ ؛ރީ ކަމަށ ވާ ޓ މައި އިނ ޑަސ 

މިއީ އެދެޭވވަރެއ ެގ ޚަރަދެއ     ،ހޯދާފައިވާނެ. އާދެ! މި ރިޕޯޓަށ  މި ހޯދި މަޢ ލޫމާތ ތަކ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެނގ ނީ

އަދި ވަރަށ  ިގނަ އަދަދެއ ެގ މ ވައ ޒަފ ނ  ވެސ  ސީދާ މި  ،  މިހާރ  ވެސ  ސަރ ކާރ ނ  ކ ރަމ ނ  އަނ ނަ ދާއިރާއެއ ކަނ 

މަ މ ވައ ޒަފ ނ ކަނ ސައ ކަތ ކ ރާ ދާއިރާަގއި  މި  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ތަނ ތަނ ގައި  .  އެކި  ކ ރަނީ  މި  މަސައ ކަތ     ،ވެސ  

އ ސަސާތަކ ަގއި. ހަމަ އެޮގތަށ  ތަކ ރާރ ކޮށ  ކ ރެވޭ އެތައ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ެއކި އެކި މ އަ  ،އެކިއެކި މިނިސ ޓ ރީތަކ ަގއި 

ިއސ ރާފ . ސަރ ކާރ ެގ    ،ޮގތަކީ  ރާރ ކޮށ  ަމސައ ކަތ ކ ރެވ މ ނ  މި ވާނ . ތަކ ރަތަނ ތަނ ަގއި ކ ރެވޭކަނ  ވެސ  ފާހަަގކ 
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  ،ދިމާލަކަށ  ެގނެވި  ތަކ ރާރ ކޮށ  ކ ރެވޭ ިއސ ރާފ  އެއ  ؛ެއއ  ދިމާލަކަށ    މެނޭޖ ކޮށ ެގނ   ރަނަގޅަށ   ޚަރަދ  މިއަށ ވ ރެ

ވޭނެ  ނެރަނަގޅ  ކ ރިއެރ ނ ތަކެއ  ެގ  ،މިއީ ަވރަށ  ރަނަގޅ  ބަދަލެއ   ،ވާނަމަ  ކ ރެވޭ ކަމަށ   ދިމާލަކ ނ  މި މަސައ ކަތ   އެއ 

ދާއިރާެއއ  މިއީ. އެޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވާނެ ހ ށަހެޅ ނ ތަކެއ  ހ ށަހަޅާފަ. އެ ހ ށަހެޅ ނ ތައ  އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ނ  މިއަދ ެގ 

މަޖިލީ އަދި  ބަލައިލަނ .  ރަނަގޅަށ   ވެސ   ބޭފ ޅަކ   ކޮނ މެ  ހަމަ  އެޅިދާނެ  ފިޔަވަޅެއ   ކަމަށ   މި  ހ ގެ ސަރ ކާރ ަގއި 

ވާނަމަ   ކަމަށ   މިއަދ  މި ފިޔަވަޅ  އެޅިއ ޖެ  ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ވެސ  މި ހ ށަހެޅ ނ ތައ  ރަނަގޅަށ  ބަލައިލ މަށ ފަހ 

ެގނެވޭނެ    ކ ރިައށ  މި  ،އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ މި ޤައ މަށ   ބަދަލ ތަކެއ   ހިނ ގ މ ެގ  ބޮޑެތި  ވަރަށ   އޮތ  އަހަރ ތަކަކީ 

ވަނަ ައހަރ ަގއި މިހާރ  އޮތ  ކޮނ ޓިނ ޖެނ ސީ ބަޖެޓ ނ  ވެސ  އަދި   2022ގ ޅ ވަިއެގނ     . މިއާ އަހަރ ތަކަކަށ  ެވެގނ ދާނޭ

 ޮގތަކަށ  މި ދާއިރާ ތަރައ ޤީކ ރަނ  މަސައ ކަތ ކ ރެިވއ ޖެ   ޭއެގތެރެއިނ  ރަނަގޅ   ،އިތ ރ  ފައިސާ މިކަމަށ  އެލޮކޭޓ ކ ރެވި 

. އެއީ ެއއ   ސ  ޤައ މ ެގ ވަރަށ  ބޮޑަށ  ބާރ ކ ރެިވެގނ ދާނޭވެ   އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ ދ ވެލި ހަމަގައިމ   ،ކަމަށ  ވާނަމަ

 ؛ދޭ މ ސާރަސަރ ކާރ ަގއި އެނ .ސީ.ައއި.ޓީަގއި މަސައ ކަތ ކ ރާ މ ވައ ޒަފ ނ ނަށ  މިހާރ     ،ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި ފާހަަގކ ރެވެނީ 

ކ ޑަކަނ .   މ ސާރަ  އިނޭގތޯ.  އާދެ!  ؟ ނިނ ާމލަނ ވީތޯއެ  ރަނަގޅ   ވަރަށ   ދެއ ވިއ ޔާ  ަވގ ތ ކޮޅެއ   ރަނަގޅ   ކ ޑަކ ޑަ 

މ ަވއ ޒަފ ނ ނެއ  ނ ހިފެހެއ ޓޭނެ. އެޮގތ ނ    ދާއިރާަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށެއ   ދެިވެގނ  ނޫނީ މިއަދަކ   މ ސާރައެއ  

ވައ ޒަފ ނ  އެނ .ސީ.ައއި.ޓީނ  ެގއ ލިެގނ ދިޔަކަނ  ވެސ  ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . މި ދާއިރާ  ވަރަށ  ިގނަ އަދަދަކަށ  މ 

ެގނެސ ރަނަގޅ    ،ތަރައ ޤީކ ރެވޭނީ  ެއއ ތާކަށ   ޮގތަށ   ދެނ ނެވި  މި  އަޅ ަގނޑ   މ ވައ ޒަފ ނ    ،ކ ރެވޭނީ  އެ 

ނ . އަދި ވަރަށ  ށ ެގއެކ ަގއި މި މަސައ ކަތ ކ ރަނ  މަސައ ކަތ ކޮ  ރޭވ ނ ތެރިކަމާ  ،ދީ  ރީޓެއިނ ކ ރެވޭނެވަރ ެގ މ ސާރައެއ 

ޮގތ ަގއި ޑިވެ  .ރީެއއ ޓ ބޮޑ  އިނ ޑަސ  ކ ރަނ  ބަލާއިރ ަގއި ެވސ  ަވރަށ  ބޮޑ  ޚަރަދެއ  މިހާރ  ލޮޕ  އިނ ޑަސ ޓ ރީއެއ ެގ 

ވެސ  ޓޫރިޒަމ  ދާއިރާއިނ  ެވސ  އަދި ކ ނ ފ ނިތަކ ނ  ވެސ  ކ ރަމ ނ ދޭ. އެހެނ ވީމާ، އެ ދާއިރާ ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  ވެސ   

އަޅ ަގނޑ     ،ވާނަމަ  ށ ކަމަ  ރަނަގޅަށ  އިކޮނޮމިކ  މިނިސ ޓ ރީނ  ވިސ ނ ނ  ބަހައ ޓަވަިއެގނ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރައ ަވިއފި

 ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.   ،. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ވާނޭ  ވަރަށ  ރަނަގޅ  ކަމަކަށ ހަމަ  ދަނ ނަވާނީ މިއީ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ދެވަނަ ފ ރ ޞަތ   ،ޝީދ ރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަމާފަނ ނ  މެދ  ދާއިޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

 

 : ކެވ ނ ވާހަކަދެއ  މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ 

މިހާރ  ރާއ ޖޭެގ މާލީ  ،ަގސ ތ ކ ރީއޭރ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އިތ ރަށ  ދަނ ނަވާލަނ  ހަމަ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . 

އެއީ    .ނ އަޅ ަގނޑ  ިމތާ ތަނ ކޮޅެއ  ކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ވާހަކަދެއ ކި ؛ނިޒާމ  އިނޭގތޯ، ދިވެހިރާއ ޖޭެގ މާލީ ނިޒާމ 
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ދައ ކާފައި   ވާހަކަތައ   މި  ވެސ   ދައ ރ ަގއި  ލާމަރ ކަޒ ކ ރ މަށ އޮމިދިޔަ  ނިޒާމ   މާލީ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  އަދި    ،ނ ނާނެ. 

  ކ ރޭ. ިމހާރ  އެކަނ  ބަލަިއ ޓެސ ޓ   ބެހޭ އެކި މަސައ ކަތ ތައ  ވެސ  އެބަ  އެ މ ޢާމަލާތާ  ، އެމ .އެމ .ޭއއިނ  އެބަ ހިނ ާގ

އޮނ ލައިނ  ސިސ ޓަމަށ  ވެސ    ،ނެޓ ެގ ނ ވަތަ ބޭނ ކިނ ގ ރފަހަރާ އިނ ޓަ   ދ ަވސ ކޮޅ  ބަެއއ   ވެސ  ކ ރަމ ނ ދަނީ. މި

  .އ ޅޭތީވެއެކަނ   ފާހަަގކ ރައ ވަނީ އެ ޓެސ ޓިނ  ފޭސ ަގއި    އެ   ަގވަރ ނަރ   ެގކަމަށ  އެމ .އެމ .އޭ  މައ ސަލަތައ  ކ ރިމަތިވާ

ފާހަަގކ ރެވޭ  އަޅ ަގނޑަށ   މީަގއި  ހާލަތަ  ،ދެނ   ދާިއރާެގ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    ،ބަލާއިރ    ަގއިދިވެހިރާއ ޖޭ  ށ އައި.ސީ.ޓީ 

ތެރެއިނ  ފަރާތ ތައ ، އީ  ،އިނ ފޮމޭޝަނ  ޓެކ ނޮލޮޖީެގ  އިނޭގތޯ-ޚާއ ޞަކޮށ  ވިޔަފާރިކ ރާ  ައޅ ަގނޑ  ކ ރިނ    .ކޮމާސ  

ފާހަަގކ ރެވޭ  ،ދެނ ނެވިހެނ  އަޅ ަގނޑަށ   ގ ޅިެގނ   ޕެނ ޑެމިކާ  މި  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  ވިނ ޑޯސ   ރ ސޮފ ޓ ެވއަ  ،މަލ ޓި 

ބިދޭސީނ ެގ ބަެއއ  ނ ވަތަ   ،ބޭނ ނ ކ ރަމ ނ ދާކަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އެ ސޮފ ޓ ެވއަރަގއި ވެސ  ބޮޑަށ  މި ބޭނ ނ ކ ރެވެނީ 

މި ައޅ ަގނޑ މެނ   ތެރެއިނ   ބައެއ ެގ  އެހެނ ކަމ ނ އެހެނ   ކ ރެވެނީ.  މި  ނ ކ ރެިވ،    ،ކަނ   މިކަނ   ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  

މި ޕޭމަނ ޓ  ސިސ ޓަމ ެގ ޚިދ މަތ ތައ  އަދި ވެސ  ތަޢާރަފ ނ ވާތީވެ.  ،  ކަށ  މި އޮނ ނަނީދިވެހިނ ނަށ  މިކަނ  ނ ކ ރެވޭ ސަބަބަ

ދިވެހިރާއ ޖެައކީ އެއ  ބައ ރަކަށ  އޮތ  ޤައ މެއ  ނޫނ . ވަކިަވކި   ؛ރިއަލ ޓައިމ  ޕޭމަނ ޓ  ނިޒާމެއ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އަތޮޅ ތަކަށ 

ދަތިތަކާ ވެސ  ދިމާވޭ.    ލ ެގ ސަބަބ ނ ސޫދޭނ  އޮނ ނަ އ ސ   އަދި ކޮމިއ ނިކޭޝަނ  ޚިދ މަތ  ވެ  ،ރަށ ތަކަކަށ  ބެހިފައި

އ  ައޅ ަގނޑ   އަހަރ އ އެހެނ ނަމަވެސ ،  މި  ނ ވަތަ  އަހަރ   ައނ ނަ  އަހަރ ،  މި  މަސައ ކަތ    ؛މީދ ކ ރަނ   އެ  މިހާރ  

އަދި   ،އެ މ ޢާމަލާތ ކ ރެވި  ށ އަނ ނަ އަހަރ ެގ ކ ރީ ކޮޅ ަގއި އެމ .އެމ .ޭއެގ ަގވަރ ނަރ  ފާހަަގކ ރެއ ވި ޮގތަ   .ކ ރެވެމ ނ ދަނީ

ަގސ ތ ކ ރާ ފަރާތ ތަކަށ  ެއ  ކޮމާސ  ދާއިރާަގއި މަސައ ކަތ ކ ރަނ   - ކޮމާސ  ދާއިރާަގއި، އީ-އީ މި ވިޔަފާރީަގއި ޚާއ ޞަކޮށ   

ބޮޑ ވެެގނ   މައ ސަލަތައ   މި  މިކަމާ  އެީއ  ކަމަށ .  ލިބިެގނ ދާނެ  އެނ .ސީ.އައި.ޓީފ ރ ޞަތ   އިނ ފޮމޭޝަނ    ،ޮގސ ، 

މިހާރ  މިކަނ   ،މިކަނ  ނ ކ ރެވި އޮތީމާ. އެހެނ ނަމަވެސ  ޖެހ ނީ ވެސ ަވޒީރ  އިސ ތިއ ފާދޭނ  ެގވ ޒާރާ ބެހޭ ޖީއާ ޓެކ ނޮލޮ

 ... ދާެގނ މަަގށ  އެޅިހަމަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ދެވަނަ ފ ރ ޞަތ . ،ދިއ ަގރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިކ ރާމ  ޙަސަނ 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ޙަސަނ  ިއކ ރާމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ދިއ ަގރ 

އިއ ޒަތ ތެރި   ދެނ މެ  ހޯދީ.  ފ ރ ޞަތ   މި  ހަމަ  ައޅ ަގނޑ   އިނޭގތޯ  ފާހަަގކޮށ ލަނ ެވެގނ   ކަެމއ   އެނ މެ  ހަމަ  އާދެ! 

ާވިއދ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެ ަގވާއިދ ތަކެއ ެގ ވާހަކަ. ެއ ގަ   ނ ކޮމިއ ނިކޭޝަނ  އޮތޯރިޓީ  ،މެނ ބަރ ނ  ފާހަަގކ ރައ ަވއިފި

ރާރަކާ ގ ޅ ވަިއެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ަގއިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ  ހ ށަހެޅ އ ވި    ،ފަހ ނ  އެއާ ގ ޅ ަވިއެގނ 
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  ކަނ  އަޅ ަގނޑ އިފިނިނ މަ  އިއެ ަގވާއިދ ތައ  ހަދަމި ވަނީ ހޯދ ނ ތަކެއ  ހޯދާފަ. އެޮގތ ނ  މިހާރ  ފާހަަގކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި  

  ،މި ރިޕޯޓ ަގިއ މިވާ ހ ށަހެޅ ނ ތަކަށ   ، ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ . އެކަނ  ފާހަަގކޮށ ލާފައި އަދި ެވސ  ތަކ ރާރ ކޮށ  އިނޭގތޯ

އަދި ކަމާ ގ ޅޭ ދާއިރާތަކ ެގ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ނ  ވެސ  އެ ހ ށަހެޅ ނ ތަކަށ    އިއެއަށ  ހަމަ ހ ރިހާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނާ

،  ވާތީ  ނެ ކަމެއ  ކަމަށ ވޭއަމަލ ކ ރެިވެގނ ދިޔ މަކީ ވަރަށ  ބޮޑ  ކ ރިއެރ މެއ  ޤައ މަށ  ެގނެސ ދެ  ބައ ލަަވއިލ މަށ ފަހ  އެއަށ 

 ހަމަ އެކަނ  އަނެއ ކާވެސ  ތަކ ރާރ ކޮށ  ފާހަަގކ ރަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

ނަނ ބަރ     - { 8.3} ނަނ ބަރ     8.3އެޖެނ ޑާ  ދެމެހެއ ޓ މ ެގ    ދިވެހިރާއ ޖޭެގ)  93/4ާގނޫނ   ރައ ކާތެރިކޮށ   ތިމާވެށި 

ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށ     އަށ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ، ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީނ  ދިރާސާކޮށ  ނިނ މި (ާގނޫނ 

 ނިޔާޒ .   އިދެއ ވާނީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައ ރިރ ، ހ ޅ މާލޭ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަލީހ ށަހަޅ އ ވަ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ނިޔާޒ  ޢަލި މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މާލޭހ ޅ 

ަގއި ބޭއ ވި ރައ ޔިތ ނ  މަޖިލީހ ެގ ތިނ ވަނަ ދައ ރ ެގ  2021  ޮއަގސ ޓ    23ޝ ކ ރިއ ޔާ! ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އާދެ! ިމއީ  

އަދި ެއ ބިލ  ދިރާސާކ ރ މަށ  ޓަކަިއ ކޮމިޓީއަށ  ފޮނ ިވެގނ ދިޔައީ  .  ހަތަރ ވަނަ ޖަލ ސާަގިއ މި ބިލ  ހ ށަހެޅިެގނ ދިޔައީ

ދ ވަހ .   އެ  ހަމަ  ރައ ވެސ   ބިލ   ހ ށަހެޅ އ ވީމި  މަޖިލީހަށ   ފަރާތ ނ   ،ޔިތ ނ ެގ  ދާއިރާެގ    ،ސަރ ކާރ ެގ  އިހަވަނ ދޫ 

ަގއި އޮތ  ނަވާރަވަނަ 2021ޖޫނ     23ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ނ  ިއއ ވާފަިއވަނީ  . ބިލ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ޝިފާޢ 

ަގއި އޮތ  ރައ ޔިތ ނ   2021  ޮއަގސ ޓ    17  ރައ ޔިތ ނ  މަޖިލީހ ެގ މި އަހަރ ެގ ދެވަނަ ދައ ރ ެގ ފަސ ަވނަ ޖަލ ސާގައި.

ަގިއ އޮތ  ރައ ޔިތ ނ  މަޖިލީހ ަގިއ 2021  ޮއަގސ ޓ   18  ،މަޖިލީހ ެގ މި އަހަރ ެގ ތިނ ވަނަ ދައ ރ ެގ ދެވަނަ ޖަލ ސާާއއި

 23  އި ބިލާ ގ ޅޭ ޮގތ ނ  މެނ ބަރ ނ  ބަހ ސ ކ ރައ ވާފަިއވޭ. އަދިގަ އޮތ  މި އަހަރ ެގ ތިނ ވަނަ ދައ ރ ެގ ތިނ ވަނަ ޖަލ ސާ

  އީތިދާ ަގއި އޮތ  ރައ ޔިތ ނ  މަޖިލީހ ަގއި މި އަހަރ ެގ ތިނ ވަނަ ދައ ރ ެގ ހަތަރ ވަނަ ޖަލ ސާަގއި ބިލ ެގ އިބ 2021  އޮަގސ ޓ 

ނިނ މަވަ ިއއ ތިފާ  އި،ބަހ ސ   މެނ ބަރ ނ ެގ  ހަތަރ   ސާޅީސ   ބައިވެރިެވވަޑައިެގނ ނެވީ  މަޖިލީހ ނ   ޤ ވޯޓ ަގިއ  ބިލ   ނ  

ފާސ ކ ރައ ވަ ފޮނ ވ ނ .    ، އިބަލައިަގތ މަށ   ކޮމިޓީއަށ   ލާަމރ ކަޒީ  މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ   ޓަކަިއ  ދިރާސާކ ރ މަށ   ބިލ  

މަޤ  ހ ށަހެޅ މ ެގ  ބިލ   މި  ވަނީސަރ ކާރ ނ   ފާހަަގކ ރައ ވާފައި  ޮގތ ަގިއ  ނަނ ބަރ     ،ޞަދެއ ެގ   7/ 2010ާގނޫނ  

އެ ާގނޫނާއި އެ   ،ވަނަ މާއ ދާަގއ150ިެގ  ލ ނ  ހިނ ގ މ ެގ ާގނޫނ (ސޫ)ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައ  ލަމަރ ކަޒީ އ 

ތަ މަޤ ޞަދ ތަކާ  ފާހަަގކޮށ ޟ ރ ޢާ ާގނޫނ ެގ  ާގނޫނ ތައ   ާގނޫނަށ    ،ވާ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ  ނ ަވވަނަ  ާގނޫނަށ   އެ 
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ނ ެގ  ފެށި ތާރީޚ ނ  ފެށެިގނ  ހަ މަސ ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އެފަދަ ާގނޫނ ތަކަށ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މަށ  ޓަކައި ރައ ޔިތ   މަލ ކ ރަނ ޢަ

ާގނޫނ  ނަނ ބަރ    ބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާތީ،  ކަަމށ   ހ ށަހަޅ އ ވާނެ  ތިމާވެށި ރައ ކާތެރިކޮށ     )ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  4/ 93މަޖިލީހަށ  

ރަށ  ފެނ ވަރ ަގއި އަދި ސިޓީ ފެނ ވަރ ަގއި ފޯރ ކޮށ ދޭނެ    ،ދެމެހެއ ޓ މާ ބެހޭ ާގނޫނ (ަގއި ހިމެނޭ ކަނ ކަމ ެގ ތެރެއިނ 

ކ ރާ  ޛ ާގނޫނ  ތަނ ފީ  ،ގަވާއިދ ަގއި ކަނޑައަޅައި   ތ ތަކ ެގ ދާއިރާ ބ ނެވިދިޔަ ާގނޫނ ެގ ދަށ ނ  ހަދާެއ ޚިދ މަ  ،ޚިދ މަތ ތަކާއި

ކައ ނ ސިލ ވ ޒާރާއަ ބެހޭ  ކަމާ  އެކ   ށ   ބ ނެވިދިޔަ ތަކާ  ޓަކައި  ކަނޑައެޅ މަށ   އ ސޫލެއ   ިވލަރެސ ކ ރެވޭނެ  އެކަނ ކަނ  

ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   ؛ޞަދ ަގއި އޮތީ. ކޮމިޓީނ  ބިލ  ދިރާސާކ ރި ޮގތ މަޤ   ،ާގނޫނަށ  ެގނ ނަނ ޖެހޭ އިޞ ލާޙ ެގނައ ނ  ކަމަށ 

މަސައ ކަތ     )ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  4/ 93 ބިލ ެގ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ  ާގނޫނ (އަށ   ދެމެހެއ ޓ މ ެގ  ރައ ކާތެރިކޮށ   ތިމާެވށި 

ނ ަވވަނަ ބައ ދަލ ވ މ ަގއި.    ަގއި ބޭއ ވި ކޮމިޓީެގ މި އަހަރ ެގ2021  ަގސ ޓ އޮ   25  ،ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީނ  ފައ ޓާފަިއވަނީ

ކަނޑައެޅ ަމށ ފަހ އެ ބިލ ެގ ސ ނ ަގޑި  ބައ ދަލ ވ މ ަގއި  އެ  ބަރ   ނ ސެޕ ޓެ  1ފެށިެގނ     2021  ަގސ ޓ އޮ   26  ،ޮގތ ނ  

ޔާލ  ހ ށަހެޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވާލަނ  ނިނ މި. އަދި ލިޔ މ ނ   ޚިެގ ނިޔަލަށ  އެ ބިލާ ގ ޅޭ ޮގތ ނ  އާނ މ ނ ެގ  2021

ތަކަށާއި ސިޓީ ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  ސިޓީ ފޮނ ވ މަށ  ވެސ  ވަނީ ޙ  ހ ށަހެޅ މަށ  އެދި އަތޮޅ  ކައ ނ ސިލ ބިލަށ  އިޞ ލާ

ނިނ މާފަ. ކޮމިޓީނ  ބިލ  ދިރާސާކ ރ މ ަގއި ބިލ ެގ ހ ރިހާ މާއ ދާެއއ  ވަކިވަކީނ  ކިޔ މަށ ފަހ ، ަވކިަވކި މާއ ދާތަކާ މެދ  

ޞ ލާޙ ކ ރެވ ނ . ބިލ  ދިރާސާކ ރ މ ެގ ަމސައ ކަތ ކ ރ މ ަގިއ ކޮމިޓީެގ  ކޮމިޓީެގ މެނ ބަރ ނ ެގ މެދ ަގިއ މަޝ ވަރާކޮށ  އި

އަދި އެ މަސައ ކަތ ަގިއ ކޮމިޓީެގ މެނ ބަރ ނ  ާގތ ަގނޑަކަށ  ފަސ  ަގޑިއިރާއި ފަނަރަ   .ލަ ހަތ  ބައ ދަލ ވ ނ  ބޭއ ވިޖ މ 

އި ހ ށަހަޅާ  ބިލަށ   ކޮމިޓީނ   ހޭދަކޮށ ފައިވޭ.  ނަނ ބަރ    ؛ލާޙ ތައ ޞ މިނެޓ   ތިާމވެށި   )ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  4/ 93ާގނޫނ  

ޮގތ ނ    ގ ޅޭ  ބިލާ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ  ާގނޫނ (އަށ   ދެމެހެއ ޓ މ ެގ  މެދ ަގއި  ރައ ކާތެރިކޮށ   މެނ ބަރ ނ ެގ  ކޮިމޓީެގ 

ރިޢާޔަތ ކޮށ   ،މަޝ ވަރާކ ރ މަށ ފަހ  ޚިޔާލ ފ ޅ ތަކަށ   ފޮނ ވާފަިއވާ  ބިލަށ   އިދާރާތަކ ނ   ގ ޅޭ  ބިލަށ  ކޮމި  ،ކަމާ  ޓީނ  

މި ބިލ ެގ   ،އިޞ ލާޙ ތައ  ެގނެވ ނ  ސަބަބ ތައ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ދޭނަނ . އެޮގތ ނ   ، އެެގނެސ ފަިއވާ އިޞ ލާޙ ތަކާއި

ތަކ ނ   ކައ ނ ސިލ   ،ވަނަ މާއ ދާެގ )ހ( އަދި )ށ( ތިރީަގިއވާ ޮގތަށ  ބަދަލ ކ ރ ނ . ާގނޫނ ަގއި މި މާއ ދާ މި އޮނ ނަނީ  10-1

ތެރެއިނ    -)ހ(  1-10.  ފޯރ ކޮށ ދިނ ނ   ޚިދ މަތ  ޚިދ މަތ ތަކ ެގ  ފޯރ ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ  މިނިސ ޓ ރީނ   ދަށ ނ   ާގނޫނ ެގ  މި 

ފެނ ވަރ ަގއި  ސިޓީ  ނ ވަތަ  ފެނ ވަރ ަގިއ  ރަށ   ނ ވަތަ  ފެނ ވަރ ަގއި  އަތޮޅ   ޚިދ މަތ ތައ   ކަނޑައަޅާ  މިނިސ ޓ ރީނ  

މަތީނ  ޮގތ ެގ  ގަވާއިދ ަގިއވާ  ހަދާ  ދަށ ނ   ާގނޫނ ެގ  މި  ނ ވަތަ ސިޓީއެއ     ،ފޯރ ކޮށ ދޭނީ  ރަށެއ   ނ ަވތަ  އަތޮޅެއ   އެ 

)ހ(ެގ ދަށ ނ  އަތޮޅ  ފެނ ވަރ ަގއި ނ ވަތަ ރަށ  ފެނ ވަރ ަގއި އަދި  މި މާއ ދާެގ    -ނިސ ބަތ ވާ ކައ ނ ސިލަކ ނ ނެ. )ށ(

މަތ ތައ   ރަށ  ފެނ ވަރ ަގއި ނ ވަތަ ސިޓީ ފެނ ވަރ ަގއި ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށ  މިނިސ ޓ ރީނ  ކަނޑައަޅާ ޚިދ މަތ ތަކާއި އެ ޚިދ 

އ    ފޯރ ކޮށ ދިނ މާ ބަޔާނ ކ ރަނ ވާސޫގ ޅޭ  ަގާވއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ނ   ާގނޫނ ެގ  މި  އިޞ ލާޙ   ނޭލ ތައ   ޮގތަށ   މި   .

 ، މ ެގ ާގނޫނ ެގ އަތޮޅ  ފެނ ވަރ ަގއި ކ ރަނ ޖެހޭ ިގނަ ކަނ ކަނ  ހ ރިއިރ ކ ރ ތިމާވެށި ރައ ކާތެރި  ،ެގނ ނަނ ޖެހ ނ  ސަބަބަކީ
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ކ ރިނ  ސަރ ކާރ ނ  ހ ށަހެޅި އިޞ ލާޙ ަގިއ    ،ރ  މި މާއ ދާަގއި ހިމެނ މަށ  ކޮިމޓީނ  ނިނ މީތަކ ެގ ދައ އަތޮޅ  ކައ ނ ސިލ 

ނެތީމާ ކައ ނ ސިލ   .އެބައި  ހ ޅ ވާލިއެހެނ ނަމަެވސ ،  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޝަކ ވާެއއ ެގ ތަކ ނ   ބޮޑ   އެނ މެ  ހ ޅ ވާލ މ ަގިއ 

ަގއި ވެސ  އޮތީ ެއޮގތަށ .  ތަކ އިނ  ހ ށަހެޅި އިޞ ލާޙ އަދި އާނ މ ނ ެގ ތެރެ  .ޮގތ ަގއި ފާހަަގވެފައި އޮތީ ެވސ  އެކަނ 

އަކ ރެއ   ވަނަ މާއ ދާެގ )ށ(ެގ ފަހަތަށ  ތިރީަގިއވާ ޮގތަށ     1-10ބިލ ެގ   ؛ކޮމިޓީނ  ބިލަށ  ހ ށަހަޅާ ދެވަނަ އިޞ ލާޙ 

ެއއީ   އަކ ރ   ހ ށަހެޅ ނ   އިތ ރ ކ ރ މަށ   ޚި  .9އިތ ރ ކ ރ ނ .  ބަޔާނ ކ ރާ  )ހ(ަގއި  މާއ ދާެގ  ގ ޅިެގނ   މި  ދ މަތ ތަކާ 

ކައ ނ ސިލ  އިދާރާތަކ ނ   ގ ޅޭ  ކަމާ  ފައިސާާއއިމިނިސ ޓ ރީއާއި  ބޭނ ނ ވާ  އެހީތެރިކަނ   ސީވަ   ،ތަކަށ   ލަތ ތަކާއި 

ލަތ ތަކާއި ެއހީތެރިކަނ  ފޯރ ކޮށ ދޭނޭ ޮގތ   ސީވަ  ،ތަކަށ  ފައިސާާއއި. އަދި ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  ފޯރ ކޮށ ދޭނ ވާނޭކައ ނ ސިލ 

 ، ެގނ ނަނ ޖެހ ނ  ސަބަބަކީ  . ެއޮގތަށ  ެގނ ނަނ  ބިލަށ  އިޞ ލާޙ ިއވާ ަގާވިއދ ަގއި ބަޔާނ ކ ރަނ ވާނޭމި މާއ ދާެގ )ށ(ގަ 

މަޤ ޞަދ    ،ތަކަށ  ފޯރ ނ ކޮށ ދެވިލަތ ތަކާިއ އެހީތެރިކަނ  ކައ ނ ސިލ ސީވަ  ،ފައިސާާއއި  ،ވެސ  ވި ނަމަޚިދ މަތ ތައ  ބަދަލ 

ބިލ ެގ   ،ރެވޭތީ. އާދެ! ތިނ ވަނަ އިޞ ލާޙެއ ެގ ޮގތ ަގއި މި އޮތީވޭނެކަނ  ކޮމިޓީެގ މެނ ބަރ ނ ނަށ  ފާހަަގކ ކ ރެހާސިލ ނ 

އަތޮޅ  އެާގރަވަނަ މާއ ދާެގ )ބ(ެގ ފަހަތަށ  ތިރީގައިވާ ޮގތަށ  އަކ ރެއ  އިތ ރ ކ ރ ނ . އެއީ އިތ ރ ކ ރެވ ނ  އަކ ރަކީ )ޅ(.  

ލ ނ   ސޫރީ ދާއިރާތައ  ލާމަރ ކަޒީ އ )ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިދާ  2010/7ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     ،ވަނީ  ކަމަށ  ބ ނެފައި އެ  ކައ ނ ސިލ 

ފ ރަތަމަ ބިލ  ހ ށަހެޅިއިރ ަގއި އަތޮޅ     ،ކައ ނ ސިލަށ  ކަމަށ . ސަބަބަކީ  އަތޮޅ ހިނ ގ މ ެގ ާގނޫނ (ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ  

  އެ   އިއަތޮޅ  ކައ ނ ސިލަކީ ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ަގ  ،ނެތީ. އެހެނ ވީމާ، އަތޮޅ  ކައ ނ ސިލ  ހިމަނާފައި  ކައ ނ ސިލ ެގ ވާހަކަ

 ،ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީއަށ  ފޮނ ވާފަިއވާ  ؛ބ ނާ އަތޮޅ  ކައ ނ ސިލ  ކަަމށ  މި ާގނޫނ ަގއި ބ ނެދިނ ނ . ކޮމިޓީެގ ނިނ މ ނ 

ާގނޫނ (އަށ  ިއޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ     ބެހޭތިމާވެށި ރައ ކާތެރިކޮށ  ދެމެހެއ ޓ މާ )ދިެވހިރާއ ޖޭެގ 4/ 93ާގނޫނ  ނަނ ބަރ  

  ނ  ބަދަލ ތަކާ އެކ ، އެ ބިލ  ކޮިމޓީނ  ނިނ މާފައިވާ ޮގތަށ  ބިލާ މެދ  ރައ ޔިތ ނ  މަޖިލީހ ދިރާސާކޮށ  ކޮމިޓީނ  ެގނައި  

ވަނަ މާއ ދާެގ )ރ(ެގ ދަށ ނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަށ  99ރިޢާޔަތ ކޮށ ދެއ ވ މަށ  އެދި ރައ ޔިތ ނ  މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  

،  ވަނަ ބައ ދަލ ވ މ ަގއި ކޮމިޓީއަށ  ހާޒިރ ވ16ެވަނަ އަހަރ ެގ  2021ކޮމިޓީެގ  ަގއި ބޭއ ވި މި  2021ނޮވެނ ބަރ     1.  ފޮނ ވަމޭ

ާގނޫނ  ނަނ ބަރ    ،ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ ިއއ ތިފާޤ ނ  މި ޮގތަށ  ނިނ މާފައިވޭ. ވީމާ، ކޮމިޓީނ  ފާސ ކޮށ ފައިވާ 

ނ (އަށ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ  މި އިއ ޒަތ ތެރި  ާގނޫ   ބެހޭތިމާވެށި ރައ ކާތެރިކޮށ  ދެމެހެއ ޓ މާ  )ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  4/ 93

 ޝ ކ ރިއ ޔާ! ނިނ މަަވއިދެއ ވ ނ  އެދެނ .  ،މަތީނ  ެގމަޖިލީހަށ  ފެނިވަޑައިަގނ ނަވާ ޮގތ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

.  މ ެގ ފ ރ ޞަތ ލަނީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށ  ބަހ ސ ކ ރެއ ވ އިޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ހ ޅ ވަ

 މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ . 
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 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަނ ނ 

 ވަނީ  ަގއި މ2ިެގ  އިޞ ލާޙ   ،ކޮމިޓީ ބިލަށ    . މިހާރ  މި ހ ށަހެޅިފައިވާވަރަށ  މ ހިނ މ  އިޞ ލާޙެއ  އިނޭގތޯ  !ޝ ކ ރިއ ޔާ 

ލަތ ތަކާއި އެހީތެރިކަނ  ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  ފޯރ ކޮށ ނ ދެވި ސީވަ   ،ފައިސާއާއި   ،ޚިދ މަތ ތައ  ބަދަލ ިވ ނަމަވެސ  ؛ސަބަބ 

ހާސިލ ނ މަޤ  ކޮމިޓީެގ  ވާޞަދ   ރައީސ ަގމެނ ބަރ ނ ނަށ   ކަނ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ޚިދ މަތ   ؛ބޫލ ކ ރެވޭތީ.  ކިހިނެއ ތޯ 

 ، ބަޖެޓ  ކޮމިޓީެގ ދިރާސާަގއި ައޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގކ ރެވ ނ  ؛އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަޖެޓ ެގ ދިރާސާ ؛ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ؟ފޯރ ކޮށ ދޭނީ

ސ .  ހިނ ގ މ ެގ އެއ  ނާރެ  ސ ޓަމ ސިވިލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނަކީ މި ރާއ ޖޭެގ މ ޅި ސި ؛ސިވިލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނ 

ކިތައ   އ ފެދ ނ .  މިހާރ  ހަމަ ވަރަށ  ބޮޑަށ  ސ ވާލ    ށ ސިވިލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނ ެގ ބައ ދަލ ވ ނ ތަކާ ދޭތެރޭ ައޅ ަގނޑަ

އަނ ނަ ޤައ މ ތަކ ަގިއ    ެގނ ދ ނިޔޭެގ އެހެނ  ޤައ މ ތަކ ަގއި ތަރައ ޤީެވ، ތަހ ޒީބ ވެ؟ ދ ވަހ ނ ތޯ ބައ ދަލ ވ ނ ތައ  ބާއ ވަނީ

  އި މިނ ަގނޑެއ  ބަލަ އި،ޯގސ  ޚިދ މަތ ތޯ ބަލަ ،އެ ރައ ޔިތ ނ  ޚިދ މަތަށ  އެދޭއިރ ަގއި އެ ޚިދ މަތަކީ ރަނަގޅ  ޚިދ މަތ ތޯ

ފީޑ ބެކ  ނަާގ. އެހެނިހެނ  ތަނ ތާނަގއި ވެސ  ޚިދ މަތ ދޭއިރ ަގއި ބަލާ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ރަށެއ ެގ ރަށ  ކައ ނ ސިލ  ނ ވަތަ  

ާމލޭަގ ނ ވަތަ  ކައ ނ ސިލ   ވ ޒާރާެއއ އަތޮޅ   ހ ނ ނަ  ބޮޑ     ަގއި ިއ  ކިޔާފައި  ސަރވިސ   ސިވިލ   ބަލަހައ ޓަނ   މިކަނ  

ކ ޑަ އެނ މެ  ކޮމިޝަނ ނ   މ ސާރަދީފަ. ސިވިލ  ސަރވިސ   ނަާގފައި  އޮތ   އެބަ  ކ ރަނ ޖެހޭ  ކޮމިޝަނެއ   މިނ ނ  ވެސ  

އޭނަ އެނ މެ ކ ޑަ   ،ށ  އަނ ނަ މީހާކޮނ މެ ވ ޒާރާެއއ ެގ ދޮރ މަތީަގއި ފޮށ ޓެއ  ބަހައ ޓާފައި، އެ ތަނަށ  ޚިދ މަތަ  ،ކަމެއ 

ދާސ ަގނޑެއ ަގިއ  ކަރ   ،ހެޕީ ފޭސ ، އެނ ގ ރީ ފޭސ ، ވެރީ އެނ ގ ރީ ފޭސ  ޓިކ ކޮށ ލަނ   ނެމިނ ނ  ދ ނިޔޭަގއި ހ ނ ނާ

 ؛ވަރ  ބަލަނ ނޭގނެ ރައ ޔިތ ނ  ހިތ ހަމަޖެހޭތޯ ނ ޖެހޭތޯ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މިޖަހާފައި ވައ ޓާލަނ . މި ވަރ ނ  ވެސ  އެ

މިހާރ  އީެމއިލ ނ ނޭ ތިމަނ ނަމެނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ފީޑ ބެކ  ހޯދަނީ. މި   ، ިމދިޔަ އަހަރ  ބ ނީ  ަގނޑ  އެ ސ ވާލ ކ ރީމާއަޅ 

ނ ނޭ. އަޖައިބ  އަނ ތަރީސ ާވވަރ ޭވ  ރ އަހަރ  މި ބ ނަނީ ތިމަނ ނަމެނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ފީޑ ބެކ  ހޯދަނީ ފޭސ ބ ކާއި ޓ ވިޓަ

އެބަ ސ ވާލ     ށ އެ ކޮމިޝަނ  ބާއ ވަނ ޖެހޭތޯ އަޅ ަގނޑަ ؛ސ  ކޮމިޝަނެއ  ބާއ ަވނ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ސިވިލ  ސަރވި

މަސައ ކަތ ކ ރާ   ؟ޓަކީ ކޮބައިތޯރސިވިލ  ސަރވިސ  މ ވައ ޒިފ ނ ެގ އެފަ؟ އަދާނ ކ ރެވެނީ  އ ފެދޭ. އެ މެނ ޑޭޓ  ކީއ ެވެގނ ތޯ

  ޔަކަށ  ޕ ރޮމޯޝަނ ދޭނ ޖެހެނީ ކޮނ ބަ  ،އިކަމެއ  ޕ ރޮމޯޝަނ  ވެސ  ދޭނ ޖެހޭ. މަސައ ކަތ ކ ރާ މީހ ނ ނަކީ ކޮބަމީހ ނ ނަށ   

ނ ެވޭއ    އ  ފާހަަގކޮށ ފައެނ ސިވިލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނ ފ ނ ނަކީ ކޮނ  ބައެއ  ކަމެއ   ކަމެއ  އަދި ޓެކ ނިކަލ  މ ވައ ޒަ

މިއީއޭ ސިސ ޓަމ  ބަރ ލަމާނީ    އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  އަޅ ަގނޑ މެނ   ކަމަކީ.  އ ޅޭ  ެގނ ނަނ ޖެހޭ  ސ ލޯވެެގނ   ނިޒާމެއ  

  . ކޮނ މެ ކޮމިޝަނަކ ނ  އަނ ނަނީ.  ާގފަނަ  އަށ ބަރިބަރި  ،މަތިމައ ޗަށ   ،ސަބަބަކީ މިއީ. ކޮމިޝަނ ތައ  އެބަ އޮތ  ބަރިބަރިއަށ 

ވެސ  ބ ނީ ކ ރީ ފަހަރ    ނ ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ   ބޮޑ  ރެނ ޓެއ . ހިއ މަނ  ،ކޮމިޝަނ ަގއި އޮނ ނަނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ފަނ ސާސ  ހާސ  ރ ފިޔާއޭ. މިހާރ    ކައޭރ ކ ލި ދައ ކަނީ ެއއ  ލައ   .މިހާރ  އޭރ  އަށ  ހާސ  އަކަފޫޓޭ  ،ތިމަނ ނަމެނ  އޮތީ
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ރ ފިޔާ  .ޕ ރޮމޯޓ ވީއޭ ލައ ކަ  ތިނ   ދައ ކަޭމ  އަކަފޫޓޭ  ، މިހާރ   ހާސ   ހަތަރ   ރައީސ   .ެއީއ  އަޖައިބ    ؛ިއއ ޒަތ ތެރި 

ސ ލޯވެެގނ   ،ވަރ ވޭއަނ ތަރީސ ވާ  ސިސ ޓަމ   ރައީސ މި  އިއ ޒަތ ތެރި  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ؛ .  ނިޒާމ ނ   ލާމަރ ކަޒީ  މީަގއި 

ނޫނ  ސަރ ކާރަކަށ   ހަމައެކަނި.  އިނިގލިދިއ ކ ރަނ ވީކީ  ނޫނ   ސަރ ކާރަކަށ   ޓަކައި  ފ ޅާކ ރ މަށ   ކ ރީ    ،ޚިދ މަތ ތައ  

ވީނ ީވެއއ  ނޭނިގ ެގއ ލިފަ.    ފަނ ޑ ފޮށ ޓަށ  ޖަމާކ ރި ހ ރިހާ ފައިސާއެއ  އެ އޮތީ ޖާމިހާރ  ރޮހިނ  ،އެ އޮތީ ނ ސަރ ކާރ 

ދިވެހިރާއ ޖޭަގިއ  ؛ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ     ފަނ ޑ ފޮށި ވެސ  ެގއ ލ ނީއޭ. އެހެނ ވީމާޖާރޮހިނ ؟ ކ ރީ ސަރ ކާރަށ  ކިހިނެއ ތޯ

މަލ ކޮށ ެގނ .  ޢަ  ތަކަށ  ޮގތ ވާލާމަރ ކަޒީ މީަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފައި   ޚާއ ޞަކޮށ   ،ވާނީ ބޮޑ ވަޒީރ ެގ ނިޒާމަކ ނ މި ދ ވެލި ހަލ ވި

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ، ވަނަ ނަނ ބަރ ެގ ދަށ ނ 3ވަނަ މާއ ދާެގ )ހ(ެގ  87ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ރައ ޔިތ ނ  މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  

ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  އިހަވަނ   ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ   ،އެ މާއ ދާެގ )ށ(ަގިއާވ ޮގތ ެގ މަތީނ 

ތިމާވެށި ރައ ކާތެރިކޮށ  ދެމެހެއ ޓ މާ ބެހޭ ާގނޫނ (އަށ    )ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  93/4ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     ،ޝިފާޢ  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ

 )ަވގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ ( . ނ އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ތިނ ވަނަ ކިޔ ނ  ިއއ ވަ

 

 ށ  ހ ރި ކަނ ކަމަށ  ވޯޓަށ  އެހ ނ  . ވޯޓަށ  އެހ މަ 9

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ވޯޓެއ . ފ ރަތަމަ   4ލަ  މިއަދ  ޖ މ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (    އެދެނ .  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ކާޑ ކޮޅ ތައ  ޗެކ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ 

ނަނ ބަރ   ؛ ވޯޓ  ޒިނ މާ  2013/7ާގނޫނ   ޚަރަދަށ   ާގނޫނ ( )ދައ ލަތ ެގ  )ހ(32ެގ  ވ މ ެގ  މާއ ދާެގ  އަދި    ،ވަނަ  )ރ( 

ގ ޅޭ   ނ ކޮށ ފައިވާ އ ސޫލ ތަކާއި ހަމަތަކ ނ  އިސ ތިސ ނާކ ރ މަށ  ދީފައިވާ ހ އ ދައިެގ މ އ ދަތ  އިތ ރ ކ ރ މާަގއި ބަޔާ)ބ(

ގ ޅޭ ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ  ،  އިހ ށަހަޅ އ ވަ   މެނ ބަރ  އިލ ޔާސ  ލަބީބ ިއއ ޒަތ ތެރި  ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ    ،ޮގތ ނ    މައ ސަލައާ 

އެއީ ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ރީނ  ދައ ލަތ ެގ  ؛ދ ކ ރައ ވާފަިއވާ ހ ށަހެޅ ނ ތާއީ  މެނ ބަރ  ޢަބ ދ ލ ޣަފޫރ  މޫސާއިއ ޒަތ ތެރި  

  ށ )ރ( އަދި )ބ( ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާ ހަމަތަކާއި އ ސޫލ ތަކަވަނަ މާއ ދާެގ )ހ(    32ޚަރަދަށ  ޒިނ މާވ މ ެގ ާގނޫނ ެގ  

ަމއ ސަ  ެގދ ވަހ  އަހަރ   އެއ ޢަމަލ ކ ރ ނ    އެދިފައިވާ  ދެއ ވ މަށ   ފޮނ ވަ   ،ލައިސ ތިސ ނާއެއ   ކޮމިޓީއަށ     އި، މާލިއ ޔަތ  

ބައ ދަލ ކޮށ  މި މައ ސަލަ ދިރާސާކޮށ     އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ  ނަރ ރ އި އެމ .އެމ .ޭއެގ ަގވައޮފ  ފިނޭނ ސާރ  މިނިސ ޓަ
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ހ ށަހެޅ މާ  އި،ނިނ މަ މި  ހ ށަހެޅ ނ .  ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ  ނިނ މ މަށ   ޮގތެއ   މެނ ބަރ ނ   މަޖިލީހ ނ    ؛މެދ  އިއ ޒަތ ތެރި 

 ފެނިވަޑަިއަގނ ނަވާ ޮގތަކަށ  ޯވޓ ދެއ ވ ނ  އެދެނ . 

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ލ ޔާސ  ލަބީބ އިދާއިރާެގ މެނ ބަރ   ހ ޅ ދޫ   ހ ށަހެޅ އ ވި މެނ ބަރ :

 ޢަބ ދ ލ ޣަފޫރ  މޫސާ ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ    ތާއީދ ކ ރެއ ވި މެނ ބަރ :

 

 87    ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 53    މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

 50    ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :  

    50     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

  26      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

 ފާސ         ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  . 50 ؛ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ . 53 ؛ހާޒިރ ވެ ތިއ ބެވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ 

ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ . ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ . ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

އަދަދ  އަދަދ ފާސ ވ މަ .50 ؛މެނ ބަރ ނ ެގ  ބޭނ ނ ވާ  އެހެނ ކަމ ނ ،   .26 ؛ށ   މާލިއ ޔަތ   ފާސ ވެއ ޖެ.  މައ ސަލަ  މި 

 ކޮމިޓީއަށ  ފޮނ ިވއ ޖެ ކަމ ަގއި ދަނ ނަވަނ .

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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، ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ   ޙ ސައިނ  ޙިސާނ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާގެ  ތ ޅާދޫ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ  ؛ވަނަ ޯވޓ ދެމިއަދ ެގ  

ނަނ ބަރ    ޤާދިވެހިރާ)   2014/9ާގނޫނ   ދިރާސާކޮށ ެގނައ މ ެގ  ޙ އަށ  އިޞ ލާ(ތ ޢ ޤޫބާނޫނ ލ އ ޖޭެގ  ރީ ޝިއަޖ ޑީ  ،ބިލ  

ޓ ދެއ ވ ނ   ފެނިވަޑައިަގނ ނަވާ ޮގތަކަށ  ވޯ  ،މެދ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ   ކޮމިޓީނ  ނިނ މި ޮގތަށ  މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކ ރ މާ

 އެދެނ .

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ޙިސާނ  ޙ ސައިނ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ   ދޫތ ޅާ   ހ ށަހެޅ އ ވި މެނ ބަރ :

 

 87    ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 53    މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

 50    ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :  

    50     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

  26      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

 ފާސ         ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  . 50 ؛ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ . 53 ؛ދ ހާޒިރ ވެ ތިއ ބެވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަ

ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ . ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ . ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

   .ފާސ ވެއ ޖެ .26 ؛ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ  .50 ؛މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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ޓެކ ނޯލޮޖީ، ސައިނ ސ  އަދި ކޮިމއ ނިކޭޝަނ ެގ  ދާއިރާަގއި ދިވެހިރާއ ޖެ އޮތ     އިނ ފޮމޭޝަނ  ؛ވަނަ ވޯޓ  ތިނ މިއަދ ެގ  

 ތަރައ ޤީާއއި ޤައ މީ    ،ދެނެަގނެ، އެސެސ މެނ ޓެއ  ހެދ މަށ  އެދިވަޑަިއެގނ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ ަމއ ސަލަ ދިރާސާކޮށ  ލަތ ހާ

ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކ ރ މާ މެނ ބަރ ނ   ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީނ  ނިނ މި  ިއއ ޒަތ ތެރި  ފެނިވަޑަިއަގނ ނަާވ   ،މެދ  

 ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދެއ ވ ނ  އެދެނ .  

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 52    މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

 51    ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :  

    51     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

  26      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

 ފާސ         ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  . 51 ؛ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ . 52 ؛ދ ހާޒިރ ވެ ތިއ ބެވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަ

ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ . ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ . ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

   .ފާސ ވެއ ޖެ .26 ؛ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ  .51 ؛މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އެނ މެ ސަރ ކާރ ެގ    މިއަދ ެގ  ވޯޓ .    ޝިފާޢ   މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި   ދާއިރާެގ އިހަަވނ ދޫ  ،ފަރާތ ނ ފަހ  

ނަނ ބަރ   ާގހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ،   ރައ ކާތެ)  4/ 93ނޫނ   ތިމާވެށި  ދެމެހެއ ޓ މާދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ާގނޫނ   ރިކޮށ   އަށ   (ބެހޭ 
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ފާސ ކ ރ މާއިޞ ލާޙ  މަޖިލީހ ނ   ޮގތަށ   ނިނ މި  ކޮމިޓީނ   ލާމަރ ކަޒީ  ދިރާސާކޮށ   ބިލ   އިއ ޒަތ ތެރި    ެގނައ މ ެގ  މެދ  

 ނިވަޑަިއަގނ ނަާވ ޮގތަކަށ  ޯވޓ ދެއ ވ ނ  އެދެނ . ފެ ،މެނ ބަރ ނ 

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ފާޢ  މ ޙައ މަދ  ޝިދާއިރާެގ މެނ ބަރ   ވަނ ދޫއިހަ   ހ ށަހެޅ އ ވި މެނ ބަރ :

 

 87    ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 52    މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

 51    ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :  

    51     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

  26      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

 ފާސ         ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  . 51 ؛ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ . 52 ؛ދ ހާޒިރ ވެ ތިއ ބެވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަ

ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ . ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ . ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

މިއަދ ެގ ކޮމިޓީ މަސައ ކަތައ  ކ ޑަވަރެއ ެގ    .ފާސ ެވއ ޖެ .26 ؛ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ  .51 ؛މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ 

އ ީމ  ޤަޖެހިއިރ ،    10  .އެކ ތަކާ  ލާނަނ  ައއި ބަދަލ އިބަދަލެއ  އަިއއ ސި. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އަނެއ ކާވެސ  ދަނ ނަވަ

ޖެހިއިރ ، މިނިަވނ  މ އައ ސަސާތަކ ެގ ކޮމިޓީ.   11ރީ ކޮމިޓީ.  ޝިއަޖެހިއިރ ، ޖ ޑީ  11ތަރައ ޤީާއއި ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީ.  

  ޖެހިއިރ ، ބަޖެޓ  ދިރާސާކ ރާ ކޮމިޓީ. 2 އާނ މ  ކޮމިޓީ.ަގިއ، 12:30ކޮމިޓީ.   އާނ މ  ރ ،ހިއިޖެ 11

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައ ކަތ  7
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ    ހޯރަފ ށީ.  އ ކަތައ ހ ރި މަސަ  ދަނީ ނ ނިމި  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  އަލ ނ  އަނބ ރާ މި

ާއގ ހ ށަހަޅ އ ވާފައިާވ،    ސަލީމ  ތަނަވަސ ކޮށ ދިނ މަށ ޚިދ މަތ  ފަހަރަށ ބޯޓ އިހަވަނ ދިއ ޕޮޅ ަގއި  މަގ   އެދި   ދެވޭނެ 

ބަހ ސ ކ ރެއ ވ މަށ  އެދިވަޑައިަގނ ނަވާ އިއ ޒަތ ތެރި ރާރަށ   ަގކ ރިއަށ  ެގނ ދިއ ނ . މި    ރާރ ެގ ބަހ ސ  ަގހ ށަހަޅާފައިވާ  

 އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ  ެއއ ވެސ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (  ވ ނ  އެދެނ .  ދެއ މެނ ބަރަކ  އިނ ނެވިއ ޔާ ފ ރ ޞަތަށ  އެދިވަޑައިެގނ 

 ރާރަށ  ވޯޓަށ  އެހޭނެ ވާހަކަ ދަނ ނަވަނ . ަގނ ަގނ ނަވާ. އެހެނ ވީމާ، މާދަމާ ވޯޓ ަގޑީަގއި މި  އެދިަވޑަެއއ 

 

 ނިނ މ ނ  
 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ރ .ޖަހާއި 9ދ ވަހ ެގ ހެނދ ނ   ބ ދަވާ  2021 ބަރ ނ ނޮވެ 17ޖިލީހ ެގ ޖަލ ސާއެއ  ޮއނ ނާނީ މަދެނ  
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސ . العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 








