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

 

 ޖަލ ސާ ވަނަ  13ދައ ރ ެގ   ވަނަ ތިނ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސ (  ބ ދަ) 2022 ސެޕ ޓެނ ަބރ  14

 

 ޙަމ ދ  ޞަލަވާތ  .  1

 

  :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

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

 

 ވ ނ  އިއ    ޖަލ ސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މިީއ، ވަނަ ދ ވަސ .    18މަހ ނ     ޞަފަރަވަނަ އަހަރ ެގ    1444ދ ވަސ .    ބ ދަވީ    2022  ސެޕ ޓެނ ބަރ   14މިއަދަކީ،  

  ވަނަރަތޭވަނަ ދައ ރ ެގ  ތިނ ވަނަ އަހަރ ެގ    2022އަޅ ަގނޑ މެނ  އިށީނދެ މި ތިބީ،  .  ދ ަވސ   ވަނަ  8ނަކަތ ނ     ރައ ތ 

ިއއ ޒަތ ތެރި    6ސަލާމ ަގއި    އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ .  34  ވަޑައިެގނ  ތިއ ބެވީހާޒިރ ވެ   ށ ޖަލ ސާއަޖަލ ސާަގއި. މި ަވގ ތ   

 . ކ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަ ދެރަސ މީ ދަތ ރ ފ ޅ ަގއި  އަދިކ ، މެނ ބަރަ

 

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

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . 13/ 3/ 2022އޖ/  އަކީ،ެގ އެޖެނ ޑާ މިއަދ 

 

 ނ  ޔައ މިއ ޔާ ފާސ ކ ރ  .  4
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ފާސ ކ ރ ނ . ޔައ މިއ ޔާ  -4އެޖެނ ޑާ ައއިޓަމ  

ވަނަ  2022އަށ ، ެއއީ ތިނ  ޖަލ ސާެގ ޔައ މިއ ޔާ. ެއއީ    3/9/ 2022އިނ  ފެށިެގނ     7/ 2022/3ޔައ މިއ ޔާ ނަނ ބަރ     -4.1

ވަނަ ޖަލ ސާެގ ނިޔަލަށ  ހ ރި ޔައ މިއ ޔާތައ . މަޖިލީހ ެގ   9ވަނަ ޖަލ ސާއިނ  ފެށިެގނ     7އަހަރ ެގ ތިނ ވަނަ ދައ ރ ެގ  

 ަގއިވާ ޮގތ ެގ މަތީނ ، މި ޔައ ިމއ ޔާތައ  ބަލައިަގނެިވއ ޖެ.ވަނަ މާއ ދާ  218ަގާވއިދ ެގ  

 

 މަޖިލީހަށ  ތަޢާރ ފ ކ ރަނ ޖެހޭ ބިލ  .  5
 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ައއިޓަމ    އިހަވަނ ދޫ    -5އެޖެނ ޑާ  ފަރާތ ނ ،  ޝިސަރ ކާރ ެގ  މ ޙައ މަދ   ެމނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ފާޢ  ދާއިރާެގ 

ނަނ ބަރ    ާގނޫނ   ޓެކ ސ ނެގ މ ެގ  )  10/ 2011ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ،  އގ ނ   ޚިދ މަތ ެގ  ށ   (އަާގނޫނ މ ދަލާއި 

)މ ދަލާއި ޚިދ މަތ ެގ އގ ނ  ޓެކ ސ ނެގ މ ެގ    10/ 2011ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     .ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ނ އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ  

 ާގނޫނ (އަށ  ިއޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ .

 

 ރި މަސައ ކަތ  . ނ ނިމި ހ 8

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އަށ  ރ ޖޫޢަވާނަނ .  8ދޫކޮށ  އެޖެނ ޑާ އައިޓަމ    7އަޅ ަގނޑ ، އެޖެނ ޑާ ައއިޓަމ  

ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ،  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ ، ކ ޅ ދ އ ފ ށީ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޖަމ ޝީދ  މ ޙައ މަދ     -8.1

ިމ    2/ 2008ާގނޫނ  ނަނ ބަރ    ެގނ ދިއ ނ .  )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ާގނޫނ (އަށ  ިއޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސ  ކ ރިއަށ  

ޖ މ ލަ   އޮތ   ކަނޑައެޅިފައި  ބަހ ސ ކ ރ މަށ   އޮތީ    4ބިލަށ   ބާކީ  ތެރެއިނ   މިނެޓ .   19ަގޑިއިރާއި    2ަގޑިއިރ ެގ 

  9މިނެޓ . ޕީ.އެނ .ސީ.އަށ     14މިނެޓ . ޖ މ ހޫރީ ޕާޓީއަށ     12މިނެޓ . ޕީ.ޕީ.އެމަށ     5ރ ،  އެމ .ޑީ.ޕީއަށ  އެއ  ަގޑިއި

އެމ .އެނ .ޕީއަށ    އެމ .ޑީ.އޭއަށ     14މިނެޓ .  ނިސ ބަތ ނ ވާ  12މިނެޓ .  ޕާޓީއަކަށ   ވަކި  އިއ ޒަތ ތެރި   މިނެޓ . 

ވައިލަނީ މި ބިލ ެގ ބަހ ސ ެގ ވަގ ތަށ . މަރަދޫ  ައޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ އޮތ .    މިނެޓ  ބާކީ އެބަ  3މެނ ބަރ ނ ނަށ   

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

ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިޞަދަށ  މި ވަގ ތ  ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދީ ހާލަތ  އޮތ  ޮގތާއި، މ ޅި  .  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ޝ ކ ރިއ ޔާ

ވަމ ނ   މި ދާ ޮގތަށ  ބަލާއިރ ، ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ވަޒީފާ ހިމާޔަތ ކ ރ މަކީ ވަރަށ  ވެސ  މ ހިނ މ  ކަމެއ . އިއ ޒަތ ތެރި  

ަވޒީފާެއއ  ؛ ރައީސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އ ފާފާަގތިކަނ މަތީަގިއ އ ޅެވޭނީ، އަބ ރ ވެރިކަާމ އެކ  އަދާކ ރާނެ 

ބި، ލިބޭ އެއ ޗަކ ނ  ދެކޮޅ ޖެހޭނެ މިނ ވަރަކަށ  އެ މީހ ނ ނަށ  އާމ ދަނީ ލިބޭނެ ޮގތ  ފަހިވެފައި އޮނ ނަ މާޙައ ލެއ ެގ ލި

އަޅ ަގނޑ މެނ  ވަރަށ  ކާިމޔާބ ކަމާ އެކ  މިނިމަމ  ވޭޖ  މި ވަނީ ތަޢާރ ފ ކޮށ ފައި މި  ؛ ތެރެއިނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ފާސ ކ ރި ާގނޫނ ތަކާ އެއ ޮގތ ވާ ޮގތ ެގ މަތީނ . ކަނ މިހެނ  އޮތ އިރ ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ސަރ ކާރ ނ . އަދި މި މަޖިލީހ ނ  

މާލީ ތަނަވަސ ކަމާއި، ދައ ލަތ ެގ ފ ދ ނ ތެރިކަމާއި، އަދި ރާއ ޖޭަގއި ވިޔަފާރިކ ރާ ިވޔަފާރިތައ  ހ އ ޓ މެއ  ނެތި ކ ރިއަށ ދާނެ 

މިހާރ  ؛ ނ ކަމެއ  ހާސިލެއ  ނ ކ ރެވޭނެ. ިއއ ޒަތ ތެރި  ރައީސ  ޮގތަކަށ  މަގ ފަހިެވެގނ  ނޫނީ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި އެދޭ ކަ

ކިތަނ މެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އ ސޫލ   އެ  ކޮނ މެހެނ ވެސ   ވަގ ތ   މި  ބިލަކީ،  ދާ  މި  ބަހ ސ ކ ރަމ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ  

އެއީ ރާއ ޖޭަގއި    ކެނ .ހިތ ދަތިކަމާ އެކ  ނަމަވެސ ، ތަޢާރަފ ކޮށ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދަނ ޖެހޭނެ ކަމެއ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ދެ

ރާއ ޖޭަގއި ވަޒީފާ   ވަޒީފާ އަދާކ ރާ މީހ ނ ެގ އަދަދ ، ބޭރ މީހ ނ ެގ އަދަދ ، ދިެވހީނ ނަށ  ވ ރެ ިގނަ. ބޮޑ ތަނ ނ  ިގނަ.

އަދާކ ރާ މީހ ނ ެގ އަދަދ  ދިެވހިނ ނަށ  ވ ރެ ދެގ ނަ ބޭރ  މީހ ނ ެގ އަދަދ  ިގނަ. މިއީ ައޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނާލަނ ޖެހޭ 

އ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ަވޒީފާެގ ފ ރ ޞަތ  ހޯއ ދަަވިއދިނ މަށ  ޓަކައި ކ ރަނ ޖެހޭ ިގނަ ކަނ ތައ ތައ  އެބަ ހ ރި. ކަމެއ . ރާ 

ވަޒީފާއަށ  ތަމ ރީނ ކ ރ މާއި، ވަޒީފާެގ ތަރ ބިއ ޔަތ  ދިނ މާއި، ތަޢ ލީމ  ދިނ މާއި، ތަޢ ލީމީ ނިޒާމ  ވެސ  ަވޒީފާެގ ފަހި 

ޮގ ތަކަށ ، އެ މީހ ނ ނަކީ ޤާބިލ ، ކ ޅަދާނަ، ފަނ ނ ެވރި ބަޔަކަށ  ހެދ މަށ  ޓަކައި ފ ރ ޞަތެއ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލިބޭނެ 

އަޅަނ ޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައ  ެވސ  ިގނަ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މާޒީެވދިޔަ ތަނ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެހާ ފ ނ ކޮށ  ވިސ ނައި 

ތަމ ރީނާ ދޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ވަޒީފާތަކާއި  ލިބެނ ހ ރި  ރާއ ޖޭަގއި  ރަނަގޅ     ނ ލެވި،  އެކަށީެގނ ވާ  ނ ގ ޅ މ ެގ ސަބަބ ނ  

އަޅ ަގނޑ މެނ   އިތ ރ ވަމ ނ ދާކަމީ  ދ ވަހަށ   އަނެއ   ދ ވަހ ނ   އެއ   އަދަދ   ޒ ވާނ ނ ެގ  ތިބި  ނ ލިބި  ވަޒީފާއެއ  

ނޑ މެނ  ކަނ ބޮޑ ވާނ ޖެހޭނެ ކަމެއ . ެއީއ ވިސ ނާލައި ައވަސ  ހައ ލެއ  އެކަމަށ  ހޯދަނ ޖެހިފައި އޮތ  ކަމެއ  ކަމ ަގއި ައޅ ަގ

މި ހ ށަހަޅ އ ވާފައި އޮތ  ބިލ ނ  މިނިމަމ  ވޭޖ  ކަނޑައެޅ މ ަގއި ބޭރ   ؛ އެނ މެނ  ވެސ  ަގބޫލ ކ ރާނެ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

މީހ ނ ނާ ދޭތެރޭ ޢަމަލ ކ ރަނ ވާ ޮގތ  މި ބިލ ަގއި މި އޮތީ. މިހާރ  އޮތ  ބިލ ަގއި އޮތ  މ އ ދަތ  ހަމަވާއިރ ، ރާއ ޖޭެގ 

ފ ނ  އޮތ   ވަބާއިނ   އިޤ ތިޞާދ   ކޮިވޑ ެގ  ފ ރަތަމަ  އިޤ ތިޞާދަށ   ދ ނިޔޭެގ  މ ޅި  ސަބަބ ނ ނާިއ،  ަވޅ ަގނޑ ެގ   

ސަލާމަތ ނ ވެިވެގނ  އ ޅެނިެގނ  ޔޫރަޕ ަގއި މި ފެށ ނ  ބޮޑ  ހަނގ ރާމަިއެގ ސަބަބ ނ  އަނެއ ކާެވސ  އިތ ރ  ޮގނ ޖެހ ނ ތަކަށ   
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ރިމަތިވެފަ. އެނ މެ ކ ޑަެވެގނ  މި ފިނި މޫސ މ ަގއި ޔޫރަޕ ެގ  ރާއ ޖެ ނޫނ  އެހެނ  ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހާ ޤައ މަކަށ  ވެސ  އޮތީ ކ 

މީހ ނ  ހޫނ ކަނ މަތީަގއި ތިބޭނެ ޮގތަކާ ދޭތެރޭަގއި  ވެސ  ެއ މީހ ނ ެގ ސަރ ކާރ ތަކ ނ  ބަހ ސ ކ ރަމ ނ ދާ ވަގ ތެއ  މިއީ.  

ސަރ ކާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އަދި  މަޖިލީހ ނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ރައ ޔިތ ނ   މިހެނ ކަމ ނ ،  ދިވެހި  ނ ، 

މ ހިނ މ   މި  އަޅާ  ޓަކައި  ހިމާޔަތ ކ ރ މަށ   ވިޔަފާރިވެރިނ   ޤައ މ ެގ  މި  އިޤ ތިޞާދާއި  ޤައ މ ެގ  މި  ސަލާމަތ ކ ރ މާއި 

ފިޔަވަޅަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ތާީއދ ކ ރަނ ޖެހޭނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ލައ ކަ ިގނަ ޮގތ ޮގތަށ   

ބޭފ ޅަކ    ވާހަކަ ވެސ   ދ ވަހ   ކ ރީ  މިތާަގިއ  އެކަމަކ ،  ދެއ ކިދާނެ.  ވެސ   ވާހަކަ  މޮޅ   ލައ ކަ  ދެއ ކިދާނެ. 

މި  ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ނޫނ ،  ނ ލިބެއޭ.  ވެސ   މިހާރ   ވެސ   ޗާޖ   ވިދާޅ ިވ، ސަރވިސ    ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަވަމ ނ  

އަހަރަށ  ދާއިރ  ވެސ  ެއޅިފައި ނެތ    50ރީަގއި ޓޫރިޒަމަށ   އިއ ޒަތ ތެރި މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކޮށ ެގނ  މި ސަރ ކާރ ނ  މީެގ ކ  

ލިބޭ ޮގތަކަށ  މި މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކޮށ ، އެކަނ     10ެއއީ  ސަރވިސ   ޗާޖ  މަސައ ކަތ ކ ރާ މީހ ނ ނަށ  %؛ ފިޔަވަޅ  

މިދި އެއީ  ތަނ ފީޒ ކ ރަމ ނ ދާކަނ .  ސަރ ކާރ ނ   މި  ފާހަަގކ ރަނ ،  އެކ   އ ފަލާ  އަޅ ަގނޑ   މިހާރ   ެއއ ވެސ   ވެސ   ޔަ 

ކ ރ މ ެގ    50ސަރ ކާރަކަށ ،   ނ ކ ރެވޭ.  ނޫނ .  ކަމެއ   އޮތ   ކ ރެވިފައި  ވެސ   ފ ރިެގނ ދާއިރ ަގއި  ޓޫރިޒަމަށ   އަހަރ  

ހިތ ވަރެއ  ވެސ  ނެތ . އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ ެގ ސަރ ކާރ ނ  އެކަނ  ކ ރީ. މި މަޖިލީހ ނ  އެ ފާސ ކ ރީ. އެހެނ ވީމާ،  

ޑ މެނ  އެބަ ޖެހޭ ވިސ ނަނ . ސިޔާސީ ޮގތ ނ  ނ ރ ހޭތީ، ސިޔާސީ ބަރ ދަނެއ  ނތިެގނ  ދައ ކާނެ  މި ކަނ ކަމަށ  އަޅ ަގނ

ވާހަކަެއއ  ނެތ  ފަރާތ ތަކ ނ  ޙަޤީޤަތ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އޮޅ ވާލ މަށ  ޓަކައި މި މަޖިލީހ ަގއި ެއކި ފާޑ ެގ ވާހަކަ އެކި ޒާތަށ   

ސަރ ކާރ ެގ ބާރ ަގިއ، އޭރަކ  އޮނ ނަ ސަރ ކާރ ެގ އެހީތެރިކަމާ ެއކ  ދައ ކާކަނ  އަޅ ަގނޑ  ހިތާމަޔާ އެކ  ފާހަަގކ ރަނ .  

އެކިއެކި ފަޅ ރަށާއި، ފަޅ ތަކާއި، ރިސޯޓ ތައ  ވިއ ކާލަނ  ލިބި، މ އ ސަނދިވެފައި ތިބި ބައެއ  ވިޔަފާރިވެރިނ  މި މަޖިލީހަށ   

ބޮޑ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ސަރ ކާ އަނ ބޮނޑި  މީހ ނ ެގ އަމިއ ލަ  ިމ  ވަދެ އަނެއ ކާެވސ  އެ  މަނ ޒަރަކީ ވެސ   ފާޑ ކިޔާ  ރަށ  

މަޖިލީހ ނ  މިހާރ  ވަރަށ  ިގނައިނ  ފެނ ނަ މަނ ޒަރެއ . މިއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ިވސ ނާލަނ ޖެހޭ ކަނ ކަނ . ފަޅެއ  ނެތިެގނ ،  

ބަދަލ  ފަޅ ރަށެއ  ނ ލިބިެގނ ، ސަރ ކާރ ނ  ކޮނ މެވެސ  ވަލ ދޮރާށ ޓަކ ނ  ވަދެެގނ  ބަދަލެއ  ނ ލިބިެގނ ، އެތައ  ފަހަރަކ   

ހޯދާފައި ތިބި މީހ ނ  ކެތ ނ ކ ރެވިެގނ  މި ސަރ ކާރ ނ  ާގނޫނ ނ  ބޭރ ގައި، ނަހަމަ ޮގތ ަގއި ނާޖާއިޒ  ފައިދާތައ  ބަެއއ   

ވެސ    މަނ ޒަރ   ފާޑ ކިޔަމ ނ ދާ  ބާރަށ   ނިކަނ   މަޖިލީހ ަގއި  މި  ވާހަކަ  އެ  ނ ދޭތީ،  ފ ރ ޞަތ   ލިބ މ ެގ  މީހ ނ ނަށ  

އ ކޮށ  ނޫނ . މިހެނ  އަޅ ަގނޑ  ދެނ ނެވީމާ، ހަޅޭއ ފަޅޭއ ޖަހައިެގނ  ައޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ  އަޅ ަގނޑަށ  މި ފެނ ނަނީ ިގނައެ

މީެގފަހަކ ނ ނެއ    ދަނ ނަވަނ ،  އަޅ ަގނޑ   ބޭފ ޅ ނ ނަށ   އެ  އެކަމަކ   ބޭފ ޅ ނ .  ބައެއ   އ ޅ އ ވާނެ  ވެސ   ހ އ ޓ ވާލަނ  

ނެީގ ވެސ  ހަމަ މި    10ސަރވިސ  ޗާޖ  %؛ އީސ އަޅ ަގނޑ  އެ ކަނ ކަމެއ  ޓޮލެރޭޓެއ  ނ ކ ރާނަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަ

ސަރ ކާރ ނ . އެ އ ފަލާ ެއކ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . އަދި މިނިމަމ  ވޭޖެއ  ކަނޑައަޅައިެގނ  އެ ތަނ ފީޒ ކ ރަނީ ވެސ   
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ކަނ ކަނ  އަޅ ަގނޑ   މަތީނ . އެހެނ ީވމާ، މި    މި މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކ ރި ާގނޫނަކާ އެއ ޮގތ ވާ ޮގތ ެގ  ،ހަމަ މި ސަރ ކާރ ނ 

އޮތ     ،ދަނ ނަވާލ މަށ ފަހ  މިހާރ   ބިލ   މި  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަމ ނ ،  ޓަކައި  ފ ރ ޞަތަށ   ފާސ ކ ރ މަށ   ޮގތަށ   ދެއ ވި 

 އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަ ވާހަކަ ދަނ ނަވަނ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ އިހަވަނ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި  

 ޢ އަށ . ފާމ ޙައ މަދ  ޝި

 

 އިހަވަނ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ޝިފާޢ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ެވސ    އޮތ  އިޞ ލާޙާ ގ ޅޭ ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ވަޒީފާއާ ބެހޭ  ާގނޫނަށ  ހ ށަހެޅިފައި މި

  ، ވަނަ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަކީ 19؛ ބައެއ  ކަނ ކަނ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވާތީ ފ ރ ޞަތަކަށ  އެދ ނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ވަރަށ     ،އަދި މިހާރ  ހިނަގމ ނ ދާ ސަރ ކާރަކީ ރައ ޔިތ ނ ނާ ސީދާ ގ ޅ ނ ހ ރި ވަރަށ  ިގނަ ާގނޫނ ތަކަށ  އިޞ ލާޙ ެގނެވި

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ؛  އަލަށ  ވެސ  އ ފަނ ކ ރެވޭ ދ ވަސ ަވރެއ ކަނ  ފާހަަގކޮށ ލެވޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ިގނަ ާގނޫނ ތަކެއ  އަދި

 މި މަޖިލީހ ނ  ވަޒީފާ   ،ާގނޫނަށ  މިހާތަނަށ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ެގނެވ ނ  އެނ މެ ރަނަގޅ  އެނ މެ ބޮޑެތި އިޞ ލާޙ ތަކަކީ

ޮގތެއ ަގއި މިނިމަމ  ވޭޖެއ  ކަނޑަެއޅ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ނ  ެގނެވ ނ     އަދާކ ރާ ފަރާތ ތަކ ެގ މ ސާރަާއ ގ ޅޭ ޮގތ ނ ، ޚާއ ޞަ

ވަނަ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ދައ ރ  ވަރަށ  ބޮޑ . ހަމަ އެހެނ މެ،   19އިޞ ލާޙ ތައ . އެ އިޞ ލާޙ ތައ  ެގނައ މ ަގއި މި 

ވެސ    އެޅ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ މިހާރ ެގ ސަރ ކާރ ެގ ދައ ރ  ވެސ  ބޮޑ ކަނ  ފާހަަގކޮށ ލަނ ޖެހޭ. މިނިމަމ  ވޭޖެއ  ކަނޑަ

ސައ ލާކ ރަމ ނ  ދައ ކަމ ނ ،  ޤައ މ ަގއި  މި  އ ޅެނ ފެށީއ ސ ރެ  އަޑ އަހައި  ވާހަކަތައ   ވާހަކަެއއ .    ސިޔާސީ  އައި 

ރާއ ޖޭެގ   ،ދ ވަހާ ހަމައަށ  ޖެހެނ ދެނ  ވެސ  އެކަމ ެގ އިނ ތިޒާރ ަގއި ތިބި ފަރާތ ތަކަށ ށ އެހެނ ނަމަވެސ ، ދާދި މިދާކަ

ހިތ ވަރ ަގދަ ހީާވިގ މަސައ ކަތ ތެރިނ ނަށ  ހަމައެކަނި އިނ ތިޒާރެއ ެގ ޮގތ ަގއި އޮތ  ކަމެއ . ރައިސ  އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  

އިޤ  ދ ނިޔެއަށ   މ ޅި  ނިނ މ މަކީ  ހިތ ވަރ ަގދަ  އޮތ   ޞާލިޙ ެގ  އައިސ ފައި  ލޮޅ ނ ތައ   ބޮޑެތި  ޮގތ ނ   ތިޞާދީ 

މަ އެ  ވެސ   ވަ ދ ވަސ ވަރެއ ަގއި  ރިޔާސީ  ިމނިމައ ނިކ ފާނ ެގ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  އެއ ޮގތަށ   ކަނޑަެއޅ ނ . މ ދާ  ވޭޖެއ    

ޮގތ ނ  ދަތި ދ ވަސ ވަރެއ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި މިނިމަމ  ވޭޖެއ  ކަނޑައެޅިެގނ ދިޔައީ.    ނަށ އިޤ ތިޞާދީ 

ފަސ ވަނަ އަހަރަށ  ކަނޑައ ތ ކ ރަމ ނ ދާއިރ ަގއި   ،އެހެނ ނަމަވެސ ، މިއަދ  ރިޔާސީ ދައ ރެއ ެގ ހަތަރ ވަނަ ައހަރ  ނިމި

ކަށ   ޔަކޮނ މެ ދިވެހި މަސައ ކަތ ތެރި   ،ދިވެހި މަސައ ކަތ ރިނ ނަށ  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ  ދިނ  އެނ ެމ ބޮޑ  ހިތ ހަމަޖެހ މަކީ
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އިރ ަގއި މިނިމަމ  ވޭޖ  ނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ާގނޫނ  އިޞ ލާޙ ކ ރިޔ މިނިމަމ  ވޭޖ  ޔަީގނ ކޮށ ދީ، އެ މިނިމަނ  ވޭޖ  ދެމ ނ ދި

މި ކަނޑައެޅިެގނ   އާބާދީއަށ     ފ ރަތަމަ  މަސައ ކަތ ެގ  ރާއ ޖޭެގ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  މަސައ ކަތ ތެރިނ ނަށ .  ދިވެހި  ދިޔައީ 

ބަލާއިރ ަގއި ބިދޭސީނ ެގ އަދަދަކީ ެވސ  ބޮޑ  އަދަދެއ . ބިދޭސީނ ނަށ  މިނިމަމ  ވޭޖ  ކަނޑައެޅ މ ަގއި އިތ ރ  ވަގ ތ ތަކެއ   

އިޤ ދީފައި ދ ނިޔޭެގ  ެވސ   އަނ ނައިރ   އަނ ނަނީ.  މި  ބައ ދަލ ކ ރަނ   ައޅ ަގނޑ މެނ ނާ  ވަގ ތ   އެ  ޮއވޭ.  ތިޞާދ    

ދަނ ޖެހޭ ސ ވާލަކީ،  އ ދަނީ ެވއ ޓެމ ނ . މިއަދ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  އ ފަ  އަނދަވަޅަކަށ ފަހ  އަނދަވަޅަކަށ  އެކި ޮގތ ޮގތަށ  މި

މަސައ ކަތ ތެ ބޭރ ެގ  މަސައ ކަތ ކ ރާ  ވޭޖ ރާއ ޖޭަގއި  މިނިމަމ   ޖޯޝ    ،ރިނ ނަށ   ދެވޭވަރ ެގ  އ ޖޫރަ  ކ ޑަ  އެނ މެ 

އިޤ  އެބައަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އިޤ   ؟ހ ރިތޯއޭ  ތިޞާދ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ޕަވަރ   އެބައެ   ؟ހ ރިތޯއޭ  ތިޞާދ ަގއި 

ރަކާތ ތެރިވަމ ނ ދާ ތިޞާދ ަގއި ހަވަގ ތ  ނެތ ކަނ  އެއީ އިޤ   ތިޞާދ ަގއި ެއވަރ  މިއެހެނ ނަމަވެސ ، ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިޤ 

މި ކަމެއ .  ފާހަަގކ ރަމ ނ ދާ  ވެސ   ފަރާތ ތަކ ނ   އިޤ   އެނ މެހައި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ރާއ ޖޭަގިއ ވަގ ތ   ތިޞާދަކ  

ވެެގނ ދާ  ލަރ  އައ ޓ ފ ލޯ އެހާ ބޮޑ ތަނ ނ  ބޮޑ ވެ ، ރާއ ޖޭެގ ޑޮދީ   ވޭޖ މ މިނިމަ  ހ ރިހާ ބިދޭސީނ ނަށ   މަސައ ކަތ ކ ރާ

 ވޭޖ  ދިނ މަށ  މ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ާގނޫނ ނ  ބިދޭސީނ ނަށ  މިނިމަ  ، ޔަސ ވި ކޮނ މެޮގތެއ    ނެތ . މަނ ޒަރ ބަލާކަށ  ބާރެއ 

ާވ   ކަނޑައަޅާފައި އޮތ  ތާރީޚަށ  ބަދަލ ތަކެއ  ެގނ ނަނ ޖެހޭ. އެކަނ  ކ ރ މަށ  ޓަކައި މިއަދ  ސަރ ކާރ ނ  ހ ށަހަޅާފައި މި

މިއަށ  ރަނަގޅ  ޮގތެއ  ނިނ މަނ ޖެހޭ    ، މަޖިލީހ ނ  ބަލައިަގނެބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  މިަގ  ބިލަކީ އަޅ ަގނޑ 

ބިލެއ . އެ ތާރީޚ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  ފަސ ކ ރަނ ޖެހޭ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިޤ ތިޞާދަކ   ނެތ  ރާއ ޖޭަގއި މަސައ ކަތ ކ ރާ 

މިނިމަ  ބިދޭސީނ ނަށ   މަމ ހ ރިހާ  މި  ހަމަ  ހިތ ވަރެއ .  ދޭނެ  ވޭޖ   އަޅ ަގނޑ   އ   ޮގތ ަގިއ  ަގޟޫޢ ަގިއ  ބޫލ ކ ރާ 

މަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ ދާ    ،ފާހަަގކޮށ ލަނ ޖެހޭ ދާއިރާތަކ ަގއި  އެކިއެކި  ދިެވހިރާއ ޖޭެގ  ވެސ   އިތ ރ ނ   ވޭޖ ެގ  މިނިމަމ  

އ ޗަށ  މަސައ ކަތ ތެރިނ ނަށ ، ޚާއ ޞަކޮށ  ދިވެހި މަސައ ކަތ ތެރިނަށ  މި ހިނާގ ސަރ ކާރަކީ އެ މަސައ ކަތ ތެރިނ ެގ މޫނ މަ

އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރެއ .  ެގނެސ ދިނ   އ ފާވެރިކަނ   ހިނިތ ނ ވ މާއި  ޮގތަކ ނ   ވެސ     އެތައ   ދާއިރާަގއި  ތަޢ ލީމީ  ވެސ  

މަސައ ކަތ ކ ރިނ . ފެށ ނީއ ސ ރެ ތަޢ ލީމީ ދާއިރާަގއި އޮތ  އެނ މެ ބޮޑ  ކަނ ބޮޑ ވ މަކީ ތިމަނ ނަމެނ  ކ ރާ މަސައ ކަތާ 

އެތައ   ދ ވަހެއ  ެވއ ޖެ.    ،މި ކަނ ބޮޑ ވ ނ  ފާޅ ކ ރަމ ނ ދާތާ އެތައ  ޒަމާނެއ   ،. މި ޝަކ ވާއެއ ވަރ ެގ އ ޖޫރަެއއ  ނ ލިބެއޭ

ެގ މި ސަރ ކާރ ނ . އެކަމަށ  ހައ ލެއ  ެގނެސ ދެއ ީވ މިއަދ ެގ މި ސަރ ކާރ ނ . ރައީސ  އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ ެގ ޞާލިޙ 

 ޚިދ މަތ ތެރިނ ނަށ  ލިބޭ އ ޖޫރަ އެއީ އެނ ެމ  ޙީރާއ ޖޭެގ ޞިއ   ،ދާ ައޑަކީ  އެާއއެކ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިހާރ  އިވެމ ނ  މި

  ޙީބޫލ ކޮށ ، ދެނ  އ ޖޫރައިެގ އެނ މެ ބޮޑ  ކ ރިއެރ މެއ  ލިބޭނީ ޞިއ ަގއެކަށޭނަ އ ޖޫރައެއ  ނޫނ  ކަަމށ   ސަރ ކާރ ނ   

ވެސ     މިަވގ ތަށ މިވަގ ތ ނ      ހިތ ނ  އެއީވާ އަޑ . ައޅ ަގނޑ ދާއިރާެގ މަސައ ކަތ ތެރިނަށޭ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ވިދާޅ  

ވ ރެ އެތައ  ޮގތަކ ނ  މާ   މި ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމެއ . ބިދޭސީ މަސައ ކަތ ތެރިނ ނަށ  މިނިމަމ  ވޭޖ  ދިނ މަށ 
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 އ ޖޫރަ ގ އ ، ހަ ޚިދ މަތ ތެރިނ ނަށ  ރަނަގޅ ޙީމ ހިނ މ  ކަމެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރާއ ޖޭަގއި މަސައ ކަތ ކ ރާ ދިވެހި ޞިއ 

މި ސަރ ކާރ ނ   ؛ ، އެ އ ޖޫރަ ދިނ މަކީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ހާރ ނ ނަށ  މިހާރަށ  ވެސ  ދެވޭނެ ޮގތެއ  ެވސ  ހޯދައިމި

އެނ މެ  އެޮގތ ނ   ިގނަ.  ަވރަށ   ދައ ކަނ ެވއ ޖެއ ޔާ  ވާހަކަ  ފިޔަަވޅ ެގ  ހ ރި  އަޅާފައި  ހައ ގ ަގިއ  މަސައ ކަތ ތެރިނ ެގ 

ެގ މަސައ ކަތ ތެރިނ ނަށ  ސަރވިސ  ޗާޖ ެގ ޮގތ ަގިއ ދެމ ނ  އަިއ އަދަދ  އެތައ   ފާހަަގކޮށ ލެވޭ ެއއ  ކަމަކީ، ރިސޯޓ ތަކ 

ތަނަކ ނ  ާގނޫނަށ  އިޞ ލާޙ ކޮށ  ބަދަލ ެގނައ ނ ، ބޮޑ ކ ރ ނ . ކޮނ މެ ރިސޯޓެއ ަގއި އ ޅޭ ކޮނ މެ މ ވައ ޒަފަކަށ  ވެސ   

ޚިދ މަތަކ ނ  % ހ ރިހާ  ދޭ  ރިސޯޓ ނ   އެ  ޗާޖ   10ހަމަހަމަކަނ މަތީަގއި  ހ ރިހާ ސަރވިސ   ހަމަހަމަކަނ މަތީ  ނަަގިއ،   

މ ވައ ޒަފ ނ ނަށ  ބަހަނ ޖެހޭނެ ކަމަށ  ާގނޫނ  ލާޒިމ ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ނ ، އެ މަސައ ކަތ ތެރިނ ެގ ދިރިރ ޅ މަށ  އ ޖާލާކަނ  

ޓޫރިޒަ ދިވެހިނ ެގ ޝައ ގ ވެރިކަނ   އިތ ރ ެވއ ޖެ.  ދިވެހިނ   ބޭނ ނ ވާ  މަސައ ކަތ ކ ރަނ   މ  ެގނެސ ދީފި. ރިސޯޓ ތަކ ަގއި 

އިނ ޑަސ ޓ ރީއަށ  އިތ ރ ެވއ ޖެ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ އެީއ، ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިޤ ތިޞާދަށ  ވެސ  ލިބ ނ  ވަރަށ  

ބޮޑ  ކ ރިއެރ މެއ . އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  ފެނ ނަމ ނ  މި ދަނީ، ރިސޯޓ ތަކ ަގއި ިގނަ އަދަދެއ ެގ ބިދޭސީނ  މަސައ ކަތ ކޮށ ،  

 ޤައ މ ނ  ބޭރ ކ ރާ ތަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ސާރ ކާރ ެގ އިސ ނެގ މާ އެއ ކޮށ ، ސަރވިސ   ިގނަ އަދަދެއ ެގ ޑޮލަރ  މި

މަސައ ކަތ ކ ރާ   ރިސޯޓ ތަކ ަގއި  ެގނެސ ދީ،  ހިނިތ ނ ވ ނ   ދިވެހިނ ނަށ   އެކ   ބަދަލާ  ެގނެވ ނ   މި  އ ސޫލަށ   ޗާޖ ެގ 

ެގނެސ ދީފި. ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ދެއ ވި  ދިވަހިނ ެގ އަދަދ  އިތ ރ ެވ، ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިޤ ތިޞާދަށ  ކ ރިއެރ ނ   

 ފ ރ ޞަތަށ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   

 އަޙ މަދ  ޢާމިރަށ .

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ ެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޢާމިރ  ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާ 

ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ވަޒީފާއާ ބެހޭ ާގނޫނަށ  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ  މި ހ ށަހަޅާފައިވާ އިޞ ލާޙަކީ ވަރަށ   

ޮގތ ަގިއ އެނ މެ ބޮޑަށ   މ ހިނ މ  އިޞ ލާޙެއ ެގ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ދެކެނ . މި އިޞ ލާޙ  ހ ށަހަޅަމ ނ  ސަބަބެއ ެގ  

ފާހަަގވާ ދެ ނ ކ ތާެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑަށ  މި ފާހަގަވަނީ، ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިޞާދަށ  އަނ ނަމ ނ ދާ ހީނަރ ކަނ  މި ޤައ މަށ   

އޮތ މާއި  ކަނ ބޮޑ ވ ނ   އަތ ވެދާނެކަމ ެގ  އޮތ    ،ވެސ   ކ ރިއެރ މަށ   ސިނާޢަތ ެގ  އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަމ ެގ  ހަމަެއއާެއކ   އަދި 

ޑ ވ ނ ތަކެއ ެގ މަށ ޗަށ  ރިޢާޔަތ ކޮށ . މިއީ ވަރަށ  މ ހިނ މ  ދެ ނ ކ ތާ. އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ބާވަތ ެގ ކަެމއ  އިބާރާތަކ ނ   ކަނ ބޮ
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މިީއ އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ަގއި ވެސ    ؟ކ ރާނީތޯ  ތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެކަނ  ޮގބަޔާނ ކޮށ ފައި ދޫކޮށ ލާނީތޯ ނޫނިއ ޔާ ޢަމަލީ

ޮގތ ނ  ވާހަކަދެއ ކިއިރ ަގިއ    ކަނޑައެޅިެގނ ދިޔައިރ ަގއި ނ ވަތަ ކަނޑައެޅ މާ ގ ޅޭ   ިމނިމަމ  ވޭޖ އ ފެދޭ ސ ވާލަކީ. ރާއ ޖޭގައި

ތަފާތ  އެކި ޮގތ ޮގތަށ  ވާހަކަދެކެވިފަިއވާ މައ ސަލަެއއ  މި މައ ސަލައަކީ. ޚާއ ޞަކޮށ  މ ސާރައިެގ ސިޔާސަތ ެގ    ވަރަށ 

އެކ ލަވަ  ދެނ ނެވި  އިާގނޫނ   މި  ވޭޖ ލައިެގނ ދިޔަިއރ ަގއި  މިނިމަމ   ތެރޭަގއި  މަފ   ާގނޫނ ެގ  ވަނީ   މ ހޫކަނޑައެޅ މ ެގ 

ށ  ހަމަގައިމ  ވެސ  ިގނަ  ޮގތ ނ  ާގނޫނެއ  ވ ޖޫދ ކ ރ މަ  ކަނޑައެޅ މާ ބެހޭ  އ ފައ ދާފަ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މިނިމަމ  ވޭޖ 

 ، މި ބާވަތ ެގ މަފ ހޫމ ތައ ވ މަށ ފަހ  މިހާރ  ވަނީ ެއކަނ  ކ ރެވިފަ. އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ވިސ ނާލަނ ޖެހޭ  ދ ވަސ ތަކެއ 

ލެވަލ ަގިއ   ދައ ލަތ ެގ  އިތ ރ ކ ރ މަށ   އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަނ   ރާއ ޖޭެގ  ެގނ ނައިރ ަގއި  ބިލ ތަކަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ  

ކަމެއ ތޯ ކިހާވަރެއ ެގ  ކޮށ ދެވެނީ  މީހ ނ ެގ ؟ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މަސައ ކަތ ކ ރާ  ސިނާޢަތ ަގއި  އެކިއެކި  ވެސ   މިހާރ  

ޝަކ   ޓަކަިއ  މައިަގނޑ   މާފ ކ ރ މަށ   ޑިއ ޓީ  ވެސ   އާލާތ ތައ   ެގނ ނަ  މަސައ ކަތަށ   އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަމ ެގ  ވާައކީ، 

ޓޫރިސ ޓ   ޓަކައި  ތަރައ ޤީކ ރ މަށ   ދާއިރާ  ޓޫރިޒަމ   އެބަދޭ،  ފެނ ނަމ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ތަނ .  އާދޭސ ކ ރަމ ނ ދާ 

ނެތި ޑިއ ޓީ މާފ ކ ރެވޭ އ ސޫލ  މި ރާއ ޖޭަގއި ތަނ ފީޒ ކ ރަމ ނ    ރިސޯޓެއ  ހަދަނ  ބޭނ ނ ވާ ހ ރިހާ އެއ ޗެހި ވަކި އަދަދެއ 

އަނ ނަނީ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ައޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ިމއަދަކ  ނ ފެނޭ، އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަމ ެގ ަމސައ ކަތ  ކ ރިއެރ ވ މަށ  ޓަކަިއ 

ހެނ ީވމާ، މިކަހަލަ މަފ ހޫމ ތައ  މި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދައ ލަތ ެގ ލެވަލ ަގއި މާ ބޮޑ  އިނ ސެނ ޓިވެއ  ދެވޭ ތަނެއ . އެ

ބިލ ތަކ ަގއި ހިމަނާއިރ ަގއި ެއކަނ  ރަނަގޅަށ  ތަނ ފީޒ ކ ރެޭވނޭ ޮގތ ތަކެއ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ހަދަނ ޖެހޭ. ދެނ   

 ކަނ ބޮޑ ވ މ ނ  އަނ ނަ އިޤ ތިޞާދަށ  ދ ނިޔޭެގ ނޑ މެނ ައޅ ަގ ތަކ ރާރ ކޮށ ހަމަ ޚާއ ޞަކޮށ  މި މަޖިލީހ ނ  މި ދ ވަސ ވަރ   

 މާލީ  ،އެހެނ ނަމަވެސ .  އ ފައ ދަމ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދަނީ  މިފައި  ހެސ ކިޔާ ކަނ ބޮޑ ވ ނ  އަތ ވެދާނެކަމ ގެ  ދިވެހިރާއ ޖަށ 

 މާލީ  ކަހަލަ ެއއ ެވސ  ރާއ ޖޭަގއި  . ފ ދ ނ ތެރިއޭއ .  ކަނ ބޮޑ ވ މެ ނެތޭ  ،ވިދާޅ ވަނީ ަވޑަިއެގނ   ނަށ ތަ  މި ވަޒީރ  

އޮނ ނަނީ   މި  އިސަރ ކާރ ނ  ފޮނ ވާ ބިލ ތަކ ަގ  ،އެކަމަކ  ދައ ލަތ ނ .  ނ ވޭ މި ދިމަލެއ   ،ވީމާ . އެހެނ ނެތޭ ބިރ ވެރިކަމެއ 

 އ ކޮށ އެއާއެ ހަމަ  .އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނާލަނ ޖެހޭ ކަމެއ   . އެހެނ ވީމާ، މިއީ ވެސ  މި ކަނ ބޮޑ ވ ނ  ވެސ  އ ފައ ދާފަ

ދަނ ނަވާލަނ   މިއަދ  އަޅ ަގނޑ އި  ތައ  ެގނ ނަމ ނ ދާއިރ ގަ ޙ އެކި އިޞ ލާނޫނަށ  ތަފާތ   ާގބެހޭ    އާއަޅ ަގނޑ މެނ  ވަޒީފާ 

ޓޫރިޒަމ ެގ ދާއިރާަގއި   .ޓޫރިޒަމ ެގ ދާިއރާއޭ  ،ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އެނ މެ ބޮޑ  އާމ ދަނީއެއ  ެއކަމަކ ނ  ހޯދަމ ނ ދާ ކަމަކީ  ،އޮތީ

އިނ ސައ ތަ ވަޒީފާ   ިގނަ އަދިެވސ   އިސޯޓ ތަކ ަގިގނަ ރިއި  ތަކެއ  ފިޔަވަ މަދ  ރިސޯޓ   ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަނ ނަވާލަނ  އޮތީ

ބިދޭސީ  ފަސ ދޮޅަސ    ރިސޯޓ ގައި ގެ ތިމަނ ނަ ލާއިރ ަގއިއިފޮނ ވަ ރިޕޯޓ  ވެސ   މީހަކ  ކޮނ މެ.  ނޭ ނ އަދާކ ރަމ ނ  ދަނީ 

އެހެނ  ެއ    !ލަބައ ލަވާލަވާބައ  ކ ނ ތަފަރާތ  ގ ޅޭ   ކަމާ އަޅެ ،އެއ  ކަމަކ ވިދާޅ ވި  ކަމަށ  ތިބޭނެ ދިވެހިނ   %70 ނ ވަތަ

ރިސޯޓ ތަކ ަގ ޕަސެނ ޓ ތޯ  އި ވިދާޅ ާވ   މަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ ދާ ދާިއރާގައި ޓޫރިޒަމ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަބަދ ؟ ކިތައ  
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 އަޅ ަގނޑ މެނ .  ކަނ ބޮޑ ވ ނ  ނ ލިބޭކަމ ެގ  އ ޖޫރަ ހައ ގ  ލިބެނ ވާ  މީހ ނ ނަށ   އެ ކ ވާކ ރަމ ނ ދަނީޝަ މ ވައ ޒަފ ނ ތައ 

 މީހަކަށ   އެ ވެސ   މީހަކަށ  ކޮނ މެ  ނ ،ބ ނަމ ނ ދަ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ޓަކައި  ބޭނ މަށ   ސިޔާސީ އިަވގ ތ ތަކ ަގ އެކިއަކި

ކަމަކ     އެއ ނޑ  ދެނ ނެވި ަގމިހެނ  އަޅ    ތަކ ަގއި،ިގނަ ރިސޯޓ   ،އެހެނ ނަމަވެސ މޭ.  ދޭނައި ހޯދަ އ ޖޫރަ ހައ ގ  ވާލިބެނ 

ެވސ  ދިވެހިނ   އިމ ތަކ ގަ ާގދިވެހިނ ނަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އިސ ކަނ ދީެގނ  ބޮޑެތި މަ އ  އެބަހ ރި ހަމަތަހަމަ ބައެއ  ރިސޯޓ 

މިޮގތަށ  މިކަނ    ،ތަކަކީ އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީިގނަ ރިސޯޓ   ،އެހެނ ނަމަވެސ . ޚިދ މަތ ދެމ ނ ދާ ތަނ   ބައިތިއ ބައިެގނ 

ނޫނޭ ތަނ ތަނެއ   ކަނޑަެއޅިެގނ ދާއިރ ަގއި    ވޭޖ   މަމ މިނި  ،ޓަކައި ކަނޑައެޅ މަށ   ވޭޖ   މަމ މިނި  ހެނ ވީމާ،އެ  .ކ ރާ 

 މެނ  ބޭރ ޑ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނ  ެގޓަކައި ލޭބަރ ނ  ރ ވ މަށ ކ ރިއެ ރާއ ޖޭަގއި ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ  އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަނ 

 ދިވެހިނ  ޚިލާފަށ  ަގާވއިދާ ނާއިނޫާގ ،އަށ  سبيل هللا   ރާއ ޖެައކީ  މި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ.  ކ ރަނީ މީހ ނ  މަސައ ކަތ  މި

މަސައ ކަތ ެގ    ،އެހެނ ވީމާ. ެއއަށ  ކ ރެވޭ ކަެމއ  ނެތ .  މިއީ  ޤައ މެއ  ދެވިފައި އޮނ ނަ  ދައ ލަތ ނ  ނ ސެއ ލައިސަ އ ޅ މ ެގ

ބިދޭސީނ ެގ އަގ   ،ޑިމާނ ޑ  ިމދެނ ނެވި   މިއަދ   ތަނ ފީޒ ނ ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ނ  ނޫނ  ރަނަގޅަށ   ާގއަރަިއެގނ ހިނގައ ޖެ 

  ސަާގފަތެއ  މަސައ ކަތ ކ ރާ ނ  ނަގައިެގ މީހ ނ  މަގ މަތިނ .  ބޮޑ ާވވަރަށ  އާދަިއެގ ނިކަމެތި މީހާއަށ  މަސައ ކަތ ކ ރަނ 

ސަތޭކަ  ހަ  ،ސަތޭކަސ   ލިބޭ މީހާ ދ ވާލަކަށ  ފަ  ށ އަމިހާރ  ކ ރީަގއި ސަތޭކަ ރ ފިޔާ  އޮތ .  އި އެބަރާއ ޖޭަގ  މި ވެސ 

 އ ފެއ ދ ނ ތެރި  ނ ވީމާ،އެހެ  .ނ ވާކަމ ެގ ޝަކ ވާ ދިވެހިނ  ކ ރަމ ނ ދަނީ އަކ ބިދޭސީ  މަސައ ކަތ ކޮށ ދޭނެ  ނޫނީ  ށ ރ ފިޔާއަ

 ކަމާ ވެސ   ފާސ ކ ރ މަށ ފަހ   ބިލ  މި ،ނ ދަނ ނަވަ އަޅ ަގނޑ ؟ ކިހާވަރެއ ެގ ައސަރެއ  ކ ރާނެތޯ  މ ނ ކަނ ކަ ކަމަށ  މި

 ނިކަނ  ކަނ ބޮޑ ވ މ ނ  ކަނ ބޮޑ ވާ މި އިީމަގ ވެސ  ދަށ ނ  ތިޔާރ ެގޚ އި ލިބިެގނ ވާ ވަޒީރަށ  އަދި ފަރާތ ތަކ ނ  ގ ޅޭ

 އ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ޝ ކ ރިއިދިނ މަށ . ފޮނ ވަ މަޖިލީހަށ   މި އި ބަލާފަ ދިރާސާކޮށ  ރަނަގޅަށ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ރިޔާސަތ ނ 

ދެވަނަ    ،ބޭފ ޅ ނ ނަކީ  ވިތަށ  އެދިވަޑައިނ  މިހާރ  ތިއ ބެޞަބަހ ސ ަގއި ފ ރ ެގ  މި ބިލ   .މެނ ބަރ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި  

ނ ފަިއާވ  ޑަެގދިވަ އެ  ށ ތަޞައަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ފ ރ   .ބޭފ ޅ ނ   ވިތިއ ބެ  ނ އެދިަވޑަިއެގ  ށ ތަޞަ ތިނ ވަނަ ފ ރ   އިތާޞަފ ރ 

  ށ .އަ 7  މ އިޓަ އަމި އެނބ ރެނީ އެޖެނ ޑާ ށ ފަހ ގައިވ މަމަޑ ކ ރ   ބޭފ ޅ ނ ެގ ލިސ ޓ 

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސ  7

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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 ގެ ދިވެހިރާއ ޖޭ، އިބ ރާހީމ  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ  މ މެނ ބަރ  ޤާސިދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި   މާމިިގލީ.  ބަހ ސ  އީ ތިދާބ އި އެއީ

 ަގސ ޓ އޮ  31 އިއ ވާފައިވަނީ ކިޔ ނ  ފ ރަތަމަ ެގބިލ  . މިލާޙ ެގނ އ މ ެގ ބިލ ޞ އި  ައށ ސާސީ އަނ ނޫެގ ޤާއ ޔާޖ މ ހޫރި

 މަޖިލީހަށ   ބިލ  މި.  ޖަލ ސާގައި ވަނަ  7 ދައ ރ ެގ ވަނަ ތިނ  އަހަރ ެގ ވަނަ  2022  ،ނ ބޭއ ވ ަގއި   2022

 . މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި   ދާއިރާގެ  މާމިިގލީ.  އިބ ރާހީމ ޤާސިމ    ބަރ ނ މެިއއ ޒަތ ތެރި   ރާެގދާއި ިގލީމާމި ވައިދެއ ވާނީހ ށަހަޅ އ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :އިބ ރާހީމ  ޤާސިމ  މާމިިގލީ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  

سي د نا  الم على  الة والس  والص    ،ألحمد هلل رب  العا لمين ޔާ.ޝ ކ ރިއ   ވަރަށ  ބޮޑަށ   ،`. ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

د   ر لي أمري ،َرب  اْشرح ِلي صْدِري   ،أجمعين وعلى آله وصحبه  محم  ن ل سانِي ،ويس ِ  ،يفقهوا قَْوِلي  ،واحلل عقدةً م ِ

ا بعد   ނ އަސާސީގެ ނޫޤާ ދިެވހިރާއ ޖޭެގ  ،ނީހ ށަހަޅަ  މި އިޞ ލާޙ   މި އަޅ ަގނޑ  .ރައީސ ިއއ ޒަތ ތެރި   އ ޔާޝ ކ ރި  .أم 

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސަށ  އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ  އާދެ! ެގނައ މަށ .ޙ  ލާޞ މާއ ދާއަށ  އި ވަނަ  72ވަނަ މާއ ދާއާއި އަދި  71

އިޞ ލާޙަ   އަށ މާއ ދާ އެ    ،ފަދައިނ  ހ ށަހަޅާ  މި  އެ ؛ކީައޅ ަގނޑ   ދަނ ނަވައި  ފ ރަތަމަ  ެއއަށ ފަހ  ލާނައިޞ ލާޙ   ނ . 

 ޮގތަށ  އަނ ނަނިވި މާއ ދާވަނަ    71 ސާސީެގއަނ ޤާނޫ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  -1  !އާދެ  .ދަނ ނަވަިއލާނީ ބަބ ސަ އަޅ ަގނޑ 

 ލީހ ެގމަޖި ރައ ޔިތ ނ ެގ  -)ހ(  -71.  ބަރ ނ ެގ އަދަދ  ކަނޑަެއޅ ނ ނ އ ޔިތ ނ ެގ މަޖީހ ެގ މެރަެއއީ   .އިޞ ލާޙ ކ ރ ނ 

  87  ހިމެނޭ އިދާރީ ދާއިރާތަކ ެގ ތެރޭގައި  ަގއި  2ޖަދ ވަލ   މި ޤާނޫނ އަސާސީެގ    -1 ވެ.އެ   87 އަދަދަކީ ބަރ ނ ެގނ މެ

ކަނޑަެއޅ މަށ ފަހ  ދާއިރާ  މެނ ބަރަކެ އިނ ތިޚާބީ  އެއ   އިނ ތިޚާބ ކ ރާނީ  ދާއިރާއަކ ނ   އިދާރީ  ކޮނ މެ   -2 ވެ.އެއިނ  

ެގ  72 ؛ކ ރ ނ އިނ ތިޚާބ  ބަރ ނ ނ މެ.  އިޞ ލާޙ ކ ރ ނ   ވަނަ މާއ ދާަގއި )ހ( އަނ ނަނިވި ޮގތަށ   72ސާސީެގ  ނ އަޤާނޫ

 ނ އިތެރެ ދާއިރާެގ  ނ ތިޚާބީއި  87 ވަނަ މާއ ދާަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ޮގތަށ  ކަނޑަެއޅޭ  71މި ޤާނޫނ އަސާސީެގ    -ހ()

)ހ(   މާއ ދާެގ ވަނަ  71ޤާނޫނ އަސާސީެގ    -3!  އާދެ  ކެވެ.މެނ ބަރެެއއ    ޚާބ ކ ރާނީތިނ އި  ދާއިރާައކ ނ   އިނ ތިޚާބީ ކޮނ މެ

މި (އަށ  2)އަދި ( 1)ވަނަ މާއ ދާެގ )ހ( ެގ   5 ެގ1/ 2009 ނަނ ބަރ  ނޫނ ާގ ،އިޞ ލާޙ ކ ރ މ ނ  ޮގތަށ  ހ ށަހެޅިފައިވާ

 ފަށާނީ  ޢަމަލ ކ ރަނ  މި ޤާނޫނ އަސާސީއަށ  އަދި.  ފާހަކަކޮށ ލަނ ޅ ަގނޑ   އަ ކަނ ބަދަލ ެގނ ނަނ ޖެހޭނެ ެއއ ޮގތަށ އިޞ ލާޙާ  

ަގއި ޝާއިޢ ކ ރާ  ެގޒެޓ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ،ގ ކ ރެވިތަސ ދީ ޔާރިއ  ހޫޖ މ ލ ރައީސ  ފާސ ވެ  އ ދާމާ  ދެ ؛މާއ ދާ ާގނޫނ ެގ  މި

އަޅ ަގނޑ ދެ!  އާދެވެ.  ފެށިެގނ ނެ ދ ވަހ ނ  ދިގ ކ ރާކަށެއ    މާ   .ސަބަބ  ހ ށަހެޅި  މި އަޅ ަގނޑ  ނ ލާނަވައި ދަނ ނަ ނ  

ެވސ   ނެތި ރައީސަށ   އިއ ޒަތ ތެރި  އެހެނ ނަމަވެސ ،  އާދެ! އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެނ .   މަޖީހ ެގއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ   ، 

ރައީސަ މިހާރ  ކަނ ތައ ތައ  ސާފ ވެަވޑަިއަގނ ނަވާނެ،  ށ އިއ ޒަތ ތެރި   ވެސ    ބަރ ނ ނަށ ނ މެއިއ ޒަތ ތެރި   ދެނ  

 ޢަމަލ ކ ރަމ ނ ދާ  މިހާރ  ކަނޑައެޅ މ ގައި އަދަދ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ ެގ ،ަގނ ނަވާނެ ފަދަިއނ ޑައި ވަ ސާފ ވެ
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ޤާނޫނ އަސާސީެގ  2008އޮަގސ ޓ     7 ކީޔަހަމަ މާއ ދާެގ  72ެގ  ބަޔާނ ވެފަިއވާ ަވނަ  ަގއި   އެއ ޮގތަށ    އ ސޫލާ  )ނ( 

ެއއ ޮގތަށ  (އާ  2) އަދި  (  1)ވަނަ މާއ ދާެގ )ހ(ެގ    5ެގ  2009/1ާގނޫނ  ނަނ ބަރ    ،ލެވ ނ ވައި ކ ލަ އެ ޓަކައިށ   ޢަމަލ ކ ރަމަ

 ،ނަމަ  ޮގތ ނ   ނ ެވެގނ ވާޔާބަ  މާއ ދާގައިވަނަ    71 ޮގތ ނ   އޮތ  މިހާރ ނ އަސާސީަގއި  ޤާނޫ  .އ ސޫލެއ ކ ރިއަށ ދާ  

ކަށ  ނ ވަތަ މީހަ ސ ހާ  ފަސ   ފ ރަތަމަ   އާބާދީެގ ރަޖިސ ޓަރީކ ރެވިފަިއވާ ދާއިރާެއއ ަގއި އިދާރީ ކޮނ މެ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ

 ިމޮގތަށ އަދި    ، ނ ާވނޭ ކަމަށާއިއިނ ތިޚާބ ކ ރަ ބަރ ނ ނ މެ  ދެ   ދާއިރާައކަށ  އިދާރީ ކޮނ މެ  ހަމަނ ވާ މީހ ނ  ސ ހާ  ފަސ 

 ހާސ    ފަސ   ފ ރަތަމަ ާއބާދީެގ ،ނަމަ  އިތ ރ ވާވ ރެ    ހާހަށ   ފަސ   އާބާދީ ރަޖިސ ޓަރީކ ރެވިފަިއވާ ެއއ ގައިދާއިރާ އިދާރީ

އ ސޫލ ެގ   އަދި މި  .ކަމަކަށ  އިތ ރ ކ ރަނ ޖެހޭނެ މެނ ބަރެއ   މީހަކަށ  ސ ހާ  ފަސ  ކޮނ މެ އިތ ރ ވާ ނ ވ ރެ  މީހ ނ ނަށ 

ދާއިރާއަކީ ބޭނ މަށ  އިދާރީ  ބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާ  2  ޖަދ ވަލ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ެގ  2008ޮއަގސ ޓ     7  ޓަކައި    20  ،ަގއި 

ޮއވޭ 21ެއކ    މާލެއާ  އިއަތޮޅާ އ ދާ އަދި  މާ  ވަނަ  71 ެގސާސީނ އަޤާނޫ  ،ހެނ ކަމ ނ . އެިއދާރީ ދާއިރާކަނ  އެނެގނ  

މިހާތަނަށ  ބޭއ ވ ނ   ފެށިެގނ އިނ   2008ޮއަގސ ޓ     7 އިޢަމަލ ކ ރ މ ަގ ނ ކޮށ ފައިވާ އ ސޫލަށ ޔާމާއ ދާަގއި ބަ  ވަނ72ަ

އިނ ތިޚާބ ތަކ ަގ މަޖިލީހ ެގ  އިތ ރ ވަމ ނ އަ މެނ ބަރ ނ     އި ރައ ޔިތ ނ ެގ   މެނ ބަރ ނ ިއނ ތިޚާބ ތަކ ަގިއ    .ކަނ ނ ނަނީ 

 މެނ ބަރ ނ   ހަރަކ ނ  އަފަސ  ކޮނ މެ ހަށ ލީމަޖި ނޫނ ހަދާާގ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ،ބަލާއިރ  ނިސ ބަތަށ   އަނ ނަ އިތ ރ ވަމ ނ 

ޮއަގސ ޓ     7.  ަގނ ނަވާނެއެނިގވަޑައި  ވެސ  މެނ ބަރ ނ ނަށ  އިނ މެހައެ ލީހ ެގމަޖިއިއ ޒަތ ތެރި   އިތ ރ ވަމ ނ ކަނ  ދަނީ

ބޭއ ވިފައި ފެށިެގނ އިނ   2008 ބޭއ ވ ނ    2009.  އ އިނ ތިޚާބެ ތިނ  ލީހ ެގޖިމަ ރައ ޔިތ ނ ެގ ވަނީ  މިހާތަނަށ   ަގއި 

ވަނަ  އަށާރަ  ބޭއ ވ ނ ަގއި    2014އަހަރ  ފަހ ނ     ފަސ މެނ ބަރ ނ . އޭެގ    77  ވީއ  އިނ ތިޚާބ ކ ރެށ   ހަލީމަޖި ވަނަސަތާރަ

އިނ ތިޚާބ ކ ރަނ ޖެހ ނީ   ށ މަޖިލީހަ  ނަވިހިވަނައަދި މިހާރ  ކ ރިއަށ ދާ އޮ  .މެނ ބަރ ނ   85އިނ ތިޚާބ ކ ރަނ ޖެހ ނީ    ށ މަޖިލީހަ

ކ ރިއަށ  އޮތ  ތަނ ަގިއ މި އަދަދ     ،ނަމަ  ރިޢާޔަތ ކ ރާ  ށ މެނ ބަރ ނ . ރާއ ޖޭެގ އާބާދީ އިތ ރ ވަމ ނ  އަނ ނަ ނިސ ބަތަ  87

ހ އ ޓ މެއ  ޮގނޑިތައ     އަނ ނާނީ  މަޖިލީހ ެގ  އިނ ތިޚާބެއ ަގއި  ކޮނ މެ  އިތ ރ ވަމ ނ .  މި ނެތި  އާދެ!  އިތ ރ ެވެގނ ދާނެ. 

  ، ވާ ކަމަށ  ވާނަމަނައަޅ ަގނޑ  މި އިޞ ލާޙ  ހ ށަހެޅީ. އެހެނ ވީމާ، އެ ޮގތ ނ  ދަނ   ،ޝައ ކެއ  ނެތ   ، ސަބަބަށ  ޓަކައި

މި މަޖިލީހ ެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  މިކަމާ މެދ ަގއި ވިސ ނާވަޑަިއެގނ  އަޅ ަގނޑ  ޤާނޫނ އަސާސީއަށ     ،އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ

ޕާޓީާއއި ައދި ކޯލިޝަނ  ޕާޓ ނަރ ނ ނާއި މައި ލާޙ ެގނައ މަށ  އަޅ ަގނޑ  މި ހ ށަހެޅި ހ ށަހެޅ މަށ  ސަރ ކާރ  ހިނ ާގ އިޞ 

އޮޕޮޒިޝަނ ނ     ،އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ  އިދިކޮޅ ަގއި މަސއ ކަތ ކ ރައ ވާ ފަރާތ ތަކ ނ  ވެސ    ،އަދި އެނޫނ  ވެސ  އެހެނ 

ެއ ވާހަކަ ދަނ ނަވާލީ.    ،ޙ  ޤާނޫނ އަސާސީައށ  ެގނައ މަށ  އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާތީމި އިޞ ލާ  ، ވެސ  މިއަށ  ތާއީދ ކ ރައ ަވއި

ނޫނ ހެނ . އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަ ދަނ ނަވާއިރ     އާދެ! ދެނ  މާ ދިގ  ވާހަކަތަކެއ  އަޅ ަގނޑަށ  ހީވަނީ ދަނ ނަާވކަށ  ބޭނ މެއ 

އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ ރައީސަށ   ކ ޑަހ ވަދޫ    ،އިއ ޒަތ ތެރި  ިމ  ކ ރީަގއި  ވަނީ  ވެސ   މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ 
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އިޞ ލާޙ  ދެ ފަހަރަކަށ  ހ ށަހަޅ އ ވާފަ. ދެނ  އޭރ ަގއި ކަނ ދިމާވި ޮގތ ނ  ެއ އިޞ ލާޙަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ވަނީ  

އެހެނ ނަމަވެސ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ،ފާސ ނ ކ ރެވި.  ވެސ    ކޮނ މެހެނ   އިޞ ލާޙަކީ  ެގނ ނަނ ޖެހޭ    ގެ މި  މަޖިލީހަށ  

އިޚ ލާސ ތެރިކަމާ ަވރަށ   ޓަކައި  ފ ރ ޞަތަށ   ދެއ ވި  އަޅ ަގނޑ   ދަނ ނަވާލަމ ނ   އަޅ ަގނޑ   އެކ     އިޞ ލާޙެއ ކަނ  

اْلَحْمدُ  َوآِخُر دَْعَواُهْم أَِن    دَْعَواُهْم فِيَها ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوتَِحيَّتُُهْم فِيَها َساَلم    .ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަމ ނ  އަޅ ަގނޑ  އިށީނދެލާނަނ 

ِ اْلعَالَِمينَ  ِ َرب   . ޝ ކ ރިއ ޔ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ّلِِلَّ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ލަނީ ޤާނޫނ އަސާސީެގ މި ާމއ ދާއަށ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މަށ  އިޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ހ ޅ ވަ 

އެނގި  ވަގ ތ .  ބަހ ސ ެގ  ބިލ ެގ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މަ  ،ވަޑައިަގނ ނަވާނެހ ށަހެޅ ނ   ޤާނޫނ އަސާސީއަށ   ކ ރީަގިއ   ށ މީެގ 

ފަހަރަކ  ކޮނ މެ  އެއ ކޮށ   ބޭނ ނ ވާ  މަޖިލިސ   އޮނ ނަނީ.   ޚާއ ޞަ  މި  ކ ރެވެނ   އެކަނ   މަޖިލީހ ނ   ޚާއ ޞަ  ެއ 

ަގޑިއިރ ެގ ބަހ ސަކަށ  ފަހ  ޤާނޫނ އަސާސީ އިޞ ލާޙ ކ ރ މ ެގ    4އެހެނ ނަމަވެސ ، މިހާރ ެގ މަޖިލިސ  ަގާވއިދ  ބ ނާ ޮގތ ނ   

 ޮގތ ަގއި  ދެކޭ ޅ ަގނޑ އަ އަދި .ޮގތ ގައި މަސައ ކަތެއ ެގ ބޮޑ މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ  އެބަ ެގނ ދެވޭ. އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ މިއީ  

  ައދި ަގނ ނަަވއި،  ވަޑައި ބަިއވެރިވެ  ަވގ ތ ގައި ބަހ ސ ެގ ެގބިލ   މިަގއި  އެކ    ފަރ ވާތެރިކަމާ ވެސ  ބަރ ނ ނ މެ ތެރިތ އިއ ޒަ

 ހ ރިހާ ކ ރައ ަވއިެގނ  ވެސ   އިތ ރ  ވަގ ތ ިއަގނ ނަވާ ނަމަ،  އެދިަވޑަ އިތ ރ ކ ރައ ވަނ  ވަގ ތ  މެނ ބަރ ނ   ތެރިތ ޒައ  އި

 ބޭނ ނ ތެރި ޮގތ ަގއި ދެކޭ  އަޅ ަގނޑ  ހާމަކ ރ މަކީ ޮގތ  ދެކިަވޑަިއނަވާ ޮގތ ނ   ގ ޅޭ ބިލާ ވެސ  މެނ ބަރ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި

 އަޙ މަދ  ޢާމިރަށ .  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ  ، ތ އަރ ވަނީޞަައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ . ކަމެއ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޢާމިރ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ

 މާމިިގލީ  އިއިތ ރ ވެެގނ ދާ ކަނ ބޮޑ ވ ނ  އ ފައ ދަ  މެނ ބަރ ނ   އަސާސީއަށ  މިއަދ  ޤާނޫނ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

އިޞ ލާޙ އިއ ޒަތ ރި    ދާއިރާެގ މި  ދަނ ނަހެހ ށަ  މެނ ބަރ   ޝ ކ ރ   އަޅ ަގނޑ   މިފަދަ   ،މަވެސ އެހެނ ނަަވނ .  ޅީތީ 

 ެވސ   ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި، ވާހަކަ ދައ ކާނެ އިތ ރ  މީހަކ  ނެތީތިވެ މި  ،ނަމަ ައޅ ަގނޑ  ނ ދައ ކަފި ދަނޑިވަޅެއ ަގއި

 ނޫނަސާސީ ޤާ ހޮވިެގނ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ އެނ މެ މަޖިލީހަށ  ވަނަ  17 ،މަޖިލީހަށ ެގ  ރައ ޔިތ ނ  ނަނ . މި  ލާއިދައ ކަ

 ސިފައިަގއި  މަހެއ ެގ  ޖަޕާނ  އަޅ ަގނޑަށ   ،ޮގތ ަގއި ކަމެއ ެގ  އެއ  ކަނ ބޮޑ ވާ އެނ މެއި  ރ ަގއި ކިޔާލި އަނެއ ކޮޅަށ  އެއ ކޮޅ ނ 

ކަނ ބޮޑ ވ ނ     ،އެހެނ ވީމާ.  ފެނ ނީ މާއ ދާ ވަނަ  72 ތ އޮ ވ ރެ   77އި  ޓަކަ އ ލ ކ ރ މަށ ހައެ   މެނ ބަރ ނ ނަށ  

 ހިނާގފަިއވާ  ލާަގއިޙަމަރ  ބަހ ސ ެގހެޅިނ .  އިޞ ލާޙެއ  އަޅ ަގނޑ  ހ ށަސާސީއަށ   ޤާނޫނ އަޓަކައި   އިތ ރ ިވޔަނ ދިނ މަށ 
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އިއ ޒަތ ތެރި  ؛ އިލ ނ  ބައ ލަވައ   ޔައ މިއ ޔާތަ އޭެގ ،ކަނ ތައ ތަކާއި  ވެސ    ހަމަގައިމ  ބޮޑަށ  ވަރަށ  ރައީސަކީމިއަދ  

އަދިއާކަ   ލެއ ވީމަ އިބައ ލަވަ .  ބޭފ ޅެއ  ދިރާސާކ ރައ ވާ  މައ ސަލަތައ   ބާވަތ ގެ   މި ،ތެރެއަށ  ތާރީޚ ެގ އިވަށ  

 އިތ ރ ިވޔަނ ދިނ މަށ  އަދަދ  އެ އޮއ ވާ ބަރ ނ ނ މެ 85 މަޖިލީހ ގައި ނިމިެގނ ދިޔަ  ހަމައެއާެއކ  އަދިަގނ ނަވާނެ.  އެނިގވަޑައި

އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ގައި މ ޑ ދާރ ކަމެއ ެގ ވަރަށ  ކ ރި މަޖިލީހ ނ  މި  ނ .އިޞ ލާޙ  ހ ށަހެޅި ައށ ސާސީ އަނޫނ ޤާ ވެސ   ޓަކައި

 ެގނައި  ފަހ ނ ެގއޭ އިފައިނ އަރާފަ މައ ޗަށ  އޭެގ އޮއ ވާ ޅާފައިށަހަހ  ށ މަޖިލީހަ ރައ ޔިތ ނ ެގ އިސ ލާޙ  އެ  .ފާހަަގކ ރަނީ

 ތެރެއަށ    ތާރީޚ ގެ  ެވސ   އ ކަނ ތަ މިދެނ ނެވި ހަމަ  .ފާސ ކ ރެިވެގނ ދިޔަ ލީހ ނ ޖިމަ މި އިސ ލާޙ ތަކެއ  ސާސީެގނ އަޤާނޫ

އަނ ނާނެ އޮ ފެނ ނަނ  ބަލައިލީމާ އެހެނ ވީމާ،  ދަނ ނަވާނީ.  ނިޔަތެއ   މި  ،ޅ ަގނޑ   ހެޔޮ  ކ ރ މ ެގ  ކަނ ކަނ   ބާވަތ ެގ 

މަޖިލީހެއ   ރ ނ ނަށ  ވ ރެ އިތ ރެއ  ނ ވާނޭމެނ ބަ  77ހަމަގައިމ  ވެސ    ،ނަމަ ހ ރިިއ  ދައ ލަތ ަގ  އަދަދ ަގއި . އެ  މި 

ާއ  މަޖި މި ސ ވެ  ފ ރަތަމަ އެނ މެ ޮގތ ަގއި މަޖިލީހެއ ެގ ނިސ ބަތ ވާކަށ   ޕާޓީތަ ސީސިޔާ އޭރ ގައި.  އޮނ ނާނޭ ލިސ  

 މެނ ބަރެއ ެގ ބަތ ނ ވާނިސ  ޕާޓީއަކަށ    ަވކި އަޅ ަގނޑަކީ  ޔައީ. ކަނ ދިމާކ ރި ޮގތ ނ ދިވިެގނ ެއކ ލެ  ދަށ ނ  ޤާނޫނ އަސާސީގެ 

  އިޞ ލާޙ   5،  4،  3،  2،  1ޤާނޫނ އަސާސީއަށ     .ބަރެއ ނ މެ ދިޔަެވެގނ ބ ޚާއިނ ތި އިނ  އިރާ ދާ ވަދޫ  ކ ޑަހ   ޮގތ ަގ

އަދި ހަމަ އެއާެއއ ކޮށ  ެއ    ނ ވޭ. ފާސ  އެއިނ  ެއއ ވެސ  އިޞ ލާޙެއ  ސަބަބ ނ  ނެތ މ ެގ. ނަސީބ ނ ހ ށަހެޅިއަޅ ަގނޑ   

ވެސ    އ ރަކީ ދައަހަރ ެގ  5ެގ  ދާ ކައ ނ ސިލ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ޢަމަލ ކ ރަމ ނ  މި ހ ށައެޅި އިސ ލާޙ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި މިއަދ 

 5 ،މިައދ  އަޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރަނ    ނަމަވެސ ،އެހެނ   ކަތ ކ ރި ކަމެއ . ނ ވި.ނ  އަޅ ަގނޑ  މަސައ ފަހަރެއ ެގ މަތީ އެތައ 

 ހިތަށ އެރީމައި  މިފަދަ ކަނ ކަނ  ކ ރ މ ގަ   ،ދަނ ނަވާނީ  ހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ އެ  ވެ. އަހަރ ދ ވަހަށ  ެއކަނ  ބަދަލ ެވެގނ ދިޔައީތީ

ހިތަށ އެރީމާ ދައ ލަތ ެގ  ކޮށ ފައި  މީކީ  އޮނ ނައޮތ މަކީ  ޮގތަށ   ނ ވާނޭލ ލެވަ ނ ކ ރާ  ނިޔަތަކަށ   ހެޔޮ  ެގނ ގ ޅެޭވ  .  ަގއި 

ިމއަށ   ވަނ ޏާ   ޮއވެއ ޖެ ކަމަށ   ނަގއި ެއ ިވސ ނ ނ  މިތާ  ،ހ  އެ ރޫ  ،ބޫލ ކ ރަނ ަގިމއަދ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ހަމަ    އެހެނ ވީމާ،

ވިސ ނ ނ     އެ ، ކަނ ކ ރަމ ނ ދާ ޮގތަކީ   މަޖިލީހ ގައިދާނެ. ެއހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަާވނީ، މިެގނ އ ލ  ލިބިހަ މިއަދ 

ހަމަަގއިމ  . ރައ ޔިތ ނ  ނިކަނ  ާގތ ނ  މިކަނ  ބައ ލަވާނެ  ،ކަމަށ  ވަނ ޏާ ނ ކ ރާ އ ސޫލ  އަށ  ބަލާފައި ެއކަނ އ ފައ ދާ މީހާ

 ،ފަދައިނ  ވިވިދާޅ   އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ވެސ  ތިދެނ މެ   ޤާނޫނ އަސާސީއަކީ ހަމަ މިވީމާ،  އެހެނ  . ސ  ބައ ލަވާނެވެ

 ބޭނ ނ ވެއ ޖެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ވަނަ މާއ ދާ ވަރަށ  ސާފ ކޮށ  ދަނޭ.   262ނިނ މ މެއ  ނޫނ ކަނ  މި ޤާނޫނ އަސާސީެގ    އިލާހީ

 ކ ރީަގއި ިއވޭ.ބަޔާނ ކޮށ ފަ ސީަގއި ޤާނޫނާސާ  މިކަމަށ     ވިދާނެބަދަލ ކ ރެ   ސާސީނ އަޤާނޫ  މި އި ހިނދެއ ަގ ކޮނ މެ

 އަޅ ަގނޑ މެނ  އަމިއ ލަ އަތ ނ  ހަދާ . އެހެނ ވީމާ،  ލައިެގނ އިއެކ ލަވަ   އ މަޖިލީހެޞަ  ބަދަލ ކ ރެވެނީ ޚާއ   އަސާސީނ ޤާނޫ

ކޮނ މެ މި އިލާހީ ބާވަތ ެގ  ެއއީ  ސާފ ކޮށ    ކަަމކީ  ނޫނ ކަނ   ެއއ ޗެއ   އެއ ވަރ ެގ  މި ، ބަޔާނ ކޮށ ފަިއވީތީވެ ނިނ މ މާ 

 މިއަދ  . އެހެނ ވީމާ،  ނ ވޭ ކަމެއ  އެ  ހެޅިނ .ށަނ  ހ ފަހަރ  މަތީ  3ވެސ    ޓަކައި ައޅ ަގނޑ  ހަމަގައިމ  އިޞ ލާޙ ކ ރ މަށ 
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ވަރަށ     ވެސ   ރައ ޔިތ ނ  ހަމަގައިމ   އ ކަނ  ވީ ކިހިނެ އެ، ކަމަށ  ވާނަމަ ިމކަނ  ވެެގނ  ހިނގައ ޖެ  ،އަޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރަނ 

 ދަނ ނާނެ. ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ނ  ާގތ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ދާއިރާެގ  މެދ   މާފަނ ނ   އަޅ ަގނޑ   އަރ ވަނީ،  ފ ރ ޞަތ   މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ 

ަގިއ  2014ބަރ   ނ ނޮވެ  19ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  ފ ރ ޞަތ އެރ ވ މ ެގ ކ ރީަގއި ކ ޑަހ ވަދޫ  

 71 އޮތީ ހ ށަހަޅ ވާފައި  ޙ ލާޞ  އި އެއިރ ަގއި  .ވާފައ ހ ށަހަޅ   ޙ ލާޞ އި ވިދާޅ ވިހެނ   އެ ސާސީއަށ ނޫނ އަ ޤާއޮތ     އެބަ

ަގިއ  2014މެއި    28ކ ނ   ޔައިދާރީ ދާއިރާކޮނ މެ   ވަނަ މާއ ދާަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ  71ސާސީެގ  ނ އަމި ޤާނޫ  ؛މެނ ބަރ ނ 

ަވކި އިނ ތިޚާބީ ދާއިރާތަކެއ ެގ   އ ެއކަށައެޅ މ ަގިއ ކަނޑައެޅިފައިވާ އިނ ތިޚާބީ ދާއިރާތަ   ސ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލިއެކ ލެވ ނ   

ށ   ނިމިދިޔަ މަޖިލީހަ ވެސ  އަދި ޭއެގފަހ ނ  ،ހ ށަހަޅ އ ވާފައި ގައިއެޮގތަށ  ވިދާޅ ވެ އެއިރ   .ޮގތ ަގއި ކަނޑައަޅަނ ވާނެެއވެ

ޮގތ ނ  ވިސ ނަނ ޖެހޭ  ގ ޅޭ މ ޅި މަޖިލިސ  އެކ ލެިވެގނ ވާ ޮގތާ  ،ދެނ  އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތަށ  ވަދޭ  .ހ ށަހަޅ ވާފައި އެބަވޭ  ވެސ 

އޮތަތީ  ހަމައެކަނި  ވިސ ނ ނ ތަކެއ   މަޖިލ87ިއޭ  ހިފެހެއ ޓ މަށ   ަގއި  މަޖިލިސ   އަދަދެއ ަގިއ  ކޮނ ެމވެސ   ނ ވަތަ  ސ  

 އަރ ވަނީފ ރ ސަތ  މި  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ .  ިއަގތ ނ  ދަތިވެފައިވަނީޑަބަރ ނ ނަށ  އެނބ ރިވަނ ތެރި މެއ ޒަތ ކ މަށ  އި ދެކެވޭދެ

 ޝީދަށ .ރަ  މ އިބ ރާހީ މެނ ބަރ  އ ޒަތ ތެރިއި  ދާއިރާެގ މެދ  ނ މާފަނ 

 

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

ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .   ިއއ ޒަތ ތެރި   ށ  އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރާއިޞ ލާޙަ ވާ  ހ ށަހަޅާފައިޝ ކ ރިއ ޔާ  ވާހަކަ ދަނ ނަވަނ . 

 ޚަރަދ   ،ސާފ ވަނީ  ނ ކ ތާަގއި މި ވާކޮށ ފައި ފާހަގަ   ހ ށަހަޅ އ ވަމ ނ ޕާޓީެގ ލީޑަރ    ރީހޫޖ މ ؛ އެ މެނ ބަރ  އިީމަގ؛ ރައީސ 

  އެކަމަށ .  ސ ނަަގިއެގނ އިލީޑަރ     ، ރީ ޕާޓީނ  ވިސ ނާވަރ ހޫ ޖ މ  ރަދ  ކ ޑަކ ރަނ ޚަމ ެގ  ދައ ލަތ ެގ ހިނ ގ    ރ ނ .ކ ޑަކ 

 ދައ ލަތ ގެ  އަދި ،ޚަރަދ  ހިނ ގ މ ެގ ދައ ލަތ ގެ ށ .  ބޮޑަ ަވރަށ  ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަނ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެ މަނިކ ފާނަށ  ޓަކައި

 ހ ނ ނެވިއިރ ަގއި މަނިކ ފާނ ެއ   ށ މިނިސ ޓަރަކަ ފިނޭނ ސ .  ކަމެއ  ކ ރަނ ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެނ  ެއއީ ބާރ ކ ރ ނ  ދ ވެލި

 ވެސ  ނޫސ ތަކ ނ  ދ ވަހ ެގ ކ ރީ އިއ ޔެާއއި ޭއެގ  އ ކޮށ ެއއާއެ   ހަމަ.  ެގނ ނެވި ބަދަލ ތަކެއ  ޚަރަދ ތަކަށ  ދައ ލަތ ެގ ވެސ 

 މި ، ޝިނާޢަތ ތަކާއި ގ ޅޭ މަސ ވެރިކަމާ ކޮށ ޞަ އ ޚާ .ކ ރިއަށ ނ ދާކަނ  ބާރަށ    ހިނ ގ ނ  ދައ ލަތ ެގ ،ފެނ ނ  އަޅ ަގނޑަށ 

 ފާހަަގކ ރައ ވަމ ނ  އެ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   މާމިިގލީ  ،ލީޑަރ  ޕާޓީެގ ޖ މ ހޫރީ ހ އ ޓިފައިާވކަނ  ތ ތައ ޢަސިނާ

ހިނ ގ މ ެގ    އެހެނ ވީމާ، ެގނ ދަވަނީ. ކ ޑަކޮށ ޚަދައ ލަތ ެގ  ސަރ ކާރާ  ،ރަދ   ެއއީ    ދައ ލަތާއި  ހިނ ގ މަކީ  ވަކިކޮށ ެގނ  
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  އެ އަދިަގބޫލ ކ ރަނ .   ިއޞ ލާޙެއ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ   ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ  މަނިކ ފާނ   އެ  ،މ ހިނ މ  ކަމެއ  ކަމަށ  ދެކޭތީ

ނަ  އަނ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ނިޒާމަށ  މި. އެހެނ ވީމާ،  ދެއ ކެވިފަިއވަނީ ވަރަކަށ   ސ ވެކޮނ މެ ކައިރީަގއި ައޅ ަގނޑ  ވާހަކަތައ 

ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ހިނ ގ   ދައ ލަތ  ؛ބަދަލ  މިހާރ  އެ މ ޅި ދ ނިޔޭެގ ރާނީ،  ނ   ދައ ލަތެއ ެގ   ،ދަނީ އަވަހާރަވެެގނ  

އެ  އިސ ފަރާތ  ތެރޭަގިއ    ިއ،ކަނ ތައ ތަކ ަގ މިހާރ   ފެނޭޖަނާޒާެގ  އަޅ ަގނޑަށ   ތިބީ.  މި   އިނިގރޭސި  އަޅ ަގނޑ މެނ  

އެކިދ ނިޔޭެގ މ ޅި ،ދައ ލަތ   ހިސާބ ތަކ ގައި އެކިއެކި . ހ ރީއި  ނެިގފަދިދަ   އިނިގރޭސި ކަނ ކޮޅ ތަކ ަގއި  

ލޮޅ މެއ  ނާރާ، މަވެސ ނައެހެނ .  ވެރިކަނ ކ ރަމ ނ ދަނީ   އިނ ތިޒާމާ ނެއ . އެކަނ  ވަރަށ   އަވަހާރަެވެގނ   އެ ދައ ލަތަކަށ  

ރާއ ޖޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނިެގނ ދިޔައީ   މި. އެހެނ ނަމަވެސ ،  ހިނާގ އެބަ  ސަރ ކާރ .  ބަދަލ ވެެގނ  ދަނީ  އެ އެއ ކޮށ 

ދައ ލަތާ  7 ވައ ޓާ   އި ފެބ ރ ވަރީަގއި  ެއއ ކޮށ    އަދިވެސ   ތެރޭނ އިެގ  މައ ސަލަ އެ އިެގނ ވައ ޓާލަ ލީ.  ސަރ ކާރާ 

 ހިނ ގ ނ   ދ ވެލި ދައ ލަތ ެގ މި  ކަމަށ  ވަނ ޏާބަދަލ ވެއ ޖެ ނިޒާމ  އ ޅެނީ. މި  މި ެގނ ކ މެވި ނ ނި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

މަނިކ ފާނަކީ ؛ބެހޭ މަސ ވެރިކަމާ ޚާއ ޞަކޮށ  ،ރ ދަނާވެހަ  ދައ ލަތ ެގ ،އެނިގަވޑަިއަގނ ނަވާނެ  .ވިޔަފާރިވެރިެއއ  އެ 

 ނާޢަތ ތަކަށ ސި އެކިެއކި  ،ސަބަބ ނ   ނ ކ ރެވ މ ެގ ކަނ ތައ  ކ ރަނ ޖެހޭ  އިދާރާތަކ ނ  ތަނ ފީޒީ  ލަސ ކަމ ނ  ހިނ ގ ނ 

އެ މަނިކ ފާނ   ފާހަަގކ ރެވ ނ  ައޅ ަގނޑަށ  އިނ  ވެސ ނޫސ މީޑިއާ  އަޅ ނޑަށ  ދ ވަހ   ދެ ފާއިތ ވި   މި އަރާފައިާވކަނ ބ ރޫ

 ސިޔާސީ  ފ ރަތަމަ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ.  ވަކިވެފަ ރާއ ޖޭެގ އޮތީ ެވސ  ކ ރީގައި  ސަރ ކާރާ. ދައ ލަތާއި  އިނ ދައ ކާފައި ހ ރި ވާހަކަ

 އެކަމަކ   ؛ފ ޅާކޮށ  ތައ   އ ދ ޙަ ސަރަެގ ެއކި  ރާއ ޖޭ  ،ހިނ ަގމ ނ  ހަރަކާތ  ސިޔާސީ ޕާޓީެގ  އެ ؛ޕާޓީދިމ   ޤައ މ ތަ ،ޕާޓީ

، ށ  ޔަވަރ ަގދަ ވަރަށ  ދިވެހިރާއ ޖެ ހަމަ މ  ކަމ ގައިޡަލ އައ ވަޒީރ  މަށ ފަހ  ދެނ  ވެސ  އައީޔ ދިނިމިެގނ  ބަޣާވާތަކ ނ 

 ބޮޑ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އޭރ ަގއި ވެސ  ރައީސ  މަޖީހ ެގޞަ  ޚާއ  ވެސ   ރ ލީޑަ ހ ށަހެޅ އ ވި މިއީ އަދި ،ހިނ ިގ ބާރަށ  ވަރަށ 

  އެ އޯ.ޓީ.އެސ .  ހިސާބ  އޮތ  އ ސަޮގ ރ ނ ކ ރިއެ ސ ޓޯރ ެގ ބޮޑ ވެ ހ ނ ނެވީ. މިހާރ  ބައ ލަވާ  ހަވާލ  ހިނ ގ މާ ސ ޓޯރ 

 ނ  އޭރ އ ސ ރެ  .ބޭފ ޅެއ  މަސައ ކަތ ކ ރެއ ވި ވަނ ހިނ ގަ  ކަމ ގައި  އެ ،އެތާނަގއި މަނިކ ފާނަކީ  އެ އެއީ .ކިޔަނީ މިހާރ  ތަނަށ 

؛ ކަމަށ  ވަނ ޏާ  ަގބޫލ ކ ރަނ  މިއީ ނިޒާމ  ބަދަލ ވެއ ޖެއަޅ ަގނޑ  ހަމަ   ،އެހެނ ވީމާ  .ހ ނ ނެވީ ފައިބިމަލީ ތަޖ ރިބާ ލިޢަ

މިހާރ  މިއީ ފެށ މެއ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ . އެހެނ ވީމާ، ކ ރިއަށ  އޮތ  ތާނަގއި ސަރ ކާރާއި ދައ ލަތާ ވަކިނ   

ވާހަކަދައ ކަިއ   ހަމަ  ޮގތ ނ   އ ސޫލެއ ެގ  ނިޒާމަށ   ބަރ ލަާމނީ  ވެސ   މިހާރ   ެވސ   މިތާނަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެނ  

ރަ ިމ  ވެސ   މަނިކ ފާނަށ .  ބަހ ސ ކ ރާއިރ ަގއި  ރައ ދ ދޭނ ޖެހެނީ  އަޅ ަގނޑ   މިހާރ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  ހަމަ.  އ ދ ދެނީ 

އެހެނ ނަމަވެސ ، މަނިކ ފާނ  މީެގތެރޭަގއި ޝާމިލެއ  ނ ވޭ. ޕާޓީއެއ  ވެސ  ވަކި ޕާޓީއެއ  ނޫނ . އެކަމަކ  ޕާޓީެގ ރައީސ .  

 ތިރިެގއާ. މިހާރ  ތިރިގެއެއ  ެވސ ، މަތިެގެއއ  ވެސ   މީަގއި ހަރ ދަނާ ނިޒާމެއ  ޮގތަށ ، ކ ރީަގއި އޮތ  ޮގތަށ  މަތިެގާއއި

ނެތ . ސެނެޓަރ ނ ެގ ޮގތ ަގއި އަނ ހެނ  ބޭފ ޅ ނ  ވެސ  ތިއ ބެވި އޭރ ަގއި. ވަރަށ  ިގނަ ބޭފ ޅ ނ  ތިއ ބެވި. އެހެނ ވީމާ،  
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އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޚަރަދަށ  އިނ  މިހާހިސާބަށ  އަިއިއރ     2009އަހަރ ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ،    15ޚަރަދަށ  ބަލާއިރ ަގއި ފާއިތ ވީ  

މެނ ބަރ ނ . އޭެގތެރެއިނ  އިތ ރ ީވ    77މެނ ބަރ ނ  ތިބީ. ފ ރަތަމަ    85މިހާރ   ؛ މެނ ބަރ ނ   85މި ވަނީ ާގތ ަގނޑަކަށ   

ޖ މ ހޫރީ ؛ އަށެއ ކަ މެނ ބަރ ނ ެގ ޚަރަދަށ  ބަލާއިރ ަގއި، މި ޚަރަދ  ެއީއ އަޅ ަގނޑަށ  ހަމަ ފާހަަގކ ރެެވނީ، އެ މަނިކ ފާނ 

ެގ ލީޑަރ  ޚަރަދަށ  ވިސ ނާވަރ ، ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ ތައ  ކ ޑަކ ރ މަށ . އެހެނ ވީމާ، ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ ތައ  ކ ޑަކޮށ ފައި  ޕާޓީ

ސަރ ކާރ ެގ ދ ވެލި ހަލ ިވކ ރ މަށ  ޓަކައި، އެ މަގ ސަދ ަގިއ އޮތ  ކަމަށ  ވަނ ޏާ އަޅ ަގނޑ  މިއަށ  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ 

 ތެރި ރައީސ ، ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ . ދަނ ނަވަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާިއރާެގ  ކާށިދޫ  ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ 

 ޖާބިރަށ . هللا ޢަބ ދ 

 

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

جيم ٱلش يَطنِ  من بٱّلِلَّ  أعوذ حيم. ٱلر  الر  حمن  الر  ވާހަކައެއ   .بسم هللا  ަގބޫލ   އަޅ ަގނޑ   މި   ކަނޑައެޅިެގނ   ނޫނ  

ދައ ކަނީ މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެނ ކީ މަޖިލީހ ަގއި  ދާއިރާެގ    ،.  އ ފަނ ާވތީވެ  2މާމިިގލީ  އިބ ރާހީމަށ     ،ޮގނޑި  ޤާސިމ  

ަގބޫލެއ  އަޅ ަގނޑ   މިއަދަކީ.  ނޫނ   ދ ވަހެއ   އ ފަނ ކ ރާ  ފަހަތަށ   ،ނޫނ   ޤާނޫނ އަސާސީ  ޑިމޮކ ރަސީ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ 

އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މި މަޖިލީހަށ  ވަޑައިނ ެގނ     ،. ޤާސިމ  އިބ ރާހީމ  މި މަޖިލީހަށ  މި މައ ސަލަ ހ ށަހެޅ އ ިވއިރ އ ދާކަށެ

ޮގތަށ  އޮނ ނައޮތ ނ  މީެގނ  އެބަ ހަނިކ ރޭ.    ވެސ  ނާދެވޭ   އަށ ދެނ  އަނ ނާނ ޖެހޭ މީހާ ؛އެ މަޖިލީހަށ  އަނ ނަނ ޖެހޭއަދި  

 ؛އ ޔަނ އަ  މީހަކ   ނ ނަނ ވާނެ ކަމަށ . އެއީ މަޖިލީހަށ  ދެހ ޮގނޑި މި މަޖިލީހ ަގިއ    174މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ޕ ރޮޕޯސ ކ ރަނީ  

ބެނ ޖެހޭނެ. އޭރ ނ ތާ އެއ  މެނ ބަރ  ނައިއ ސިއ ޔާ އަނެއ  މެނ ބަރަށ  އާދެވޭނީ. މާމިިގލީ ދެ މެނ ބަރ ނ  ތި  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ

ނ ވެ މި ދިޔައީ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަދިވެސ  ތިމާމެނ ނަށ   ނ ވެ މި ދިޔައީ. މީދޫ ދާއިރާ ރެޕ ރެޒެނ ޓ ދާއިރާ ރެޕ ރެޒެނ ޓ 

  ވި . އަޅ ަގނޑ  އަނ ޑަސ ޓޭނ ޑެއ  ނ ކީީވ ޒަމާނެއ ނޫނ  މިއީ ފަހާފައި އޮނ ނަ ކޯޓެއ ހެނ  ޤާނޫނ އަސާސީ އިޞ ލާޙ ކ ރަނ 

އިނ ސާނ ނ    ،ނ  މީހ ނ އަިމލި  1.5  އިމި ވާހަކަެއއ . ައޅ ަގނޑަކީ ޤާނޫނ އަސާސީ ހެދި މަޖިލިސ  މެނ ބަރެއ . ދިވެހިރާއ ޖޭަގ

އަދި   އާބާދީަގއި  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  އެބަ.  ދާނީ  5ދިރިއ ޅޭ  ެއ  ތިއ ބަސ   މީހ ނ   ކަމަށ     ލައ ކައެއ ހާ  ބޮޑ ވަމ ނ  

އާބާދީ ދިވެހިރާއ ޖެ  އައިސ   މީހ ނ ނަށ   އިތ ރ   ތެރެއަށ   ދިވެހިނ ެގ  ވެރިކަެމއ ަގއި  އަޅ ަގނޑ ެގ   ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭނެ. 

ިއއ ޔެަގއި   ،މިއަދ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސ  ؛އިތ ރ ވާނ  އެބަ ޖެހޭ. އާބާދީާއ އެއ ވަރަށ  މިތާ ރެޕ ރެނ ޒޭޝަނ 
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ކޮށ ފިއ ޔާ  މިވަރަށ  ލިމިޓ   ،ތިބީ. އެހެނ ވެއ ޖެއ ޔާ  87މީހ ނ ނޭ. މިއީ    24މި މަޖިލީހ ަގއި މިއަދ  މިތިބީ   ؟ތޯވިދާޅ ވީ ކީކޭ

 މެނ ބަރ ނ  ތިބެނ  ނޫނިއ ޔާ މިކަނ  ވާކަށ  ނެތ . އެހެނ ވީމާ، ޚަރަދ   174ދެނ  މަޖިލިސ  އޮނ  ވެސ  ނ ކ ރެވޭނެ.  

ކަމަކީ  ކ ރަނ ވީ  ޕާޓީނ   ، ކ ޑަކ ރަނ ޏާ  ވެސ   ޖ މ ހޫރީ  އޫރ މަސ   އެއ ޗެއ ކަނ .  ނަހަލާލ   ކޯލިޝަނަކީ  ަގބޫލ ކ ރަނ ވީ   

 ކަމެއ . އިސ ލާމ ދީނ ަގއި މަނާ ކަމެއ   ނ ހަރާ  ،ެއކަމަކ  ކޯލިޝަނެއ  ހ އ ދަެއއ ނ ވާނެ. ެއީއ ނަހަލާލ  ؛ހިސާބ   ހ އ ދަވާ

ކާދަ ދޫކޮށ ލަނ ވީ. އަޅ ަގނޑ  ރާއ ޖޭެގ  އެއީ. މި ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ޚަޒާނާއަށ  އަތ ބާނަިއެގނ  ެވރިކަނ ކ ރ މ ެގ އާދަ 

މި މަޖިލީހ ަގއި  އޮފ   ޅެނީ،އ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  އެނ ޑ   ހ ރި ކ އ ޖެކޭ    ވަނީ. މި  އަހަރ  މި  22  ،އޮނ   ތަނަށ  ވިހާފައި 

ވަ މަޖިލީހަށ   މި  ނ ފަޅާ  ތ ނބ ޅިމަތިމަސ   އެއ ވަރ .  މިނ އަޅ ަގނޑެކޭ  ފެނިެގނ   އަޅ ަގނޑަށ   އެނ މެ   އިރ .  ދަނީ 

އެނބ ރޭވިޔަފާ ވަށަިއެގނ   ދައ ލަތ   މ ޅި  ސަލާމަތ ކ ރަނ ވެެގނ   ހ އ ޓަ   ރިވެރިޔަކ   މިހާރ ނ  އި ތަނ .  ކަނ ތައ   އެ  ލާށޭ 

ހިތާމަކ ރަނ  ވަރަށ   ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެނ  21މިހާރ     ،މިހާރަށ .  ަގރ ނ ަގއި  ވަނަ 

ހިސާބ ޖަހަނ ޖެހެނީ ކ ރިއަށޭ، ފަހަތަކަށ  ނޫނޭ އިނޭގތޯ. މިައދ  ފަހަތަށޭ ހިސާބ ޖަހަނ  ތި އ ޅެނީ. ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލިސ  

މެނ ބަރ ނ    87  މެނ ބަރ ނ  ތިބެެގނ  ތަނ ކޮޅެއ  ފަސޭހައިނ  ަގނެވޭނެ. މިއަދ   48މެނ ބަރ ނ  ަގނ ނަނ ވެއ ޖެއ ޔާ މިތާަގއި  

އޭރ ަގިއ    ތިބީމާ ބޮޑެތިވެއ ޖެ.  އަދަދ ތައ   ަގނ ނަނ ޖެހޭތީވެ.  ިގނައިނ   ަގނ ނަނ .  އ ޅެނީ  މި  އ ނދަޫގެވެގނ   ކ ޑަކޮށ  

ތިބޭއިރ ަގއި އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، ތިބެނީ ހަމައެކަނި ާގނޫނ ހަދާ މަޖިލިސ  މެނ ބަރ ނ .    48  އިރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ަގ

މެނ ބަރ ނ  ތިބެއ ޖެއ ޔާ    174މިހާރ  ޑަބަލ  ޕ ރައިސ  ދޭނ ޖެހ ނީތާ.   ؛ބަދަލ ެގނެޭވވަރ  މެނ ބަރ ނ ޤާނޫނ އަސާސީއަށ   

 ؛އެއ ވެސ  ބަޔަކަށ  އެކަކ  ެވސ  ނ ަގނެވޭނެ. ޑިމޮކ ރަސީ ފ ލ ކޮށ ، ވާނ ކޮށ  ދާނެ. ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ  ރެޕ ރެނ ޒޭޝަނ  

ަގިއ މި މަޖިލީހ ނ   އި ނޑ މެނ  ނ ވާނެ ކޮނ ޓ ރޯލ ކޮށ ެގނ . މި ަމއ ސަލައެއ ވެސ  ތަނެއ ަގއި ޑިޮމކ ރެޓިކ  އ ސޫލ ނ  އަޅ ަގ

އޮތީ ހ ށަހަޅާފަ. ދާނ ޖެހޭނީ ރިފަރެނ ޑަމަކަށ .    ވޯޓ  ވެސ  ނަަގއިެގނ ނ ވާނެ. މިއީ ޤާނޫނ އަސާސީއާ ޚިލާފ  ަމއ ސަލަެއއ  މި

. ޮގތ    ނ ެގ ރެޕ ރެނ ޒޭޓަނ  މިތާ އޮނ ނަނ ވީމިކަމ ަގއި ރައ ޔިތ ނ ެގ ކައިރީ އަހަނ ޖެހޭނެ. ރައ ޔިތ ނ  ނިނ މާނީ އެ މީހ 

މިއީ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލިސ . މިއީ ކޯލިޝަނ ެގ މަޖިލީހެއ  ނޫނ . މި މައ ސަލާަގއި ރައ ޔިތ ނ ެގ ރެފަރެނ ޑަމަކަށ  ނ ޮގހެއ  

އެހެނ ެވއ ޖެއ ޔާ ވާ  ،ނިނ މައިެގނ ނ ވާނެ.  ބައިވަރ   ޖެހޭ  އެބަ  ލާނ   ތެރެއަށ   ަމއ ސަލައިެގ  މި  ހަކަތައ .  އަޅ ަގނޑ  

ދ ވަހ  ނައިއ ސިއ ޔާ ވަގ ތ ނ  ޮގނޑި ދޫކޮށ ލަނ ޖެހޭނެ. ލަދެއ ނ ަގނޭތޯ ބޮޑެތި    2ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަށ  ވިދިވިދިެގނ   

 ؟އަދިވެސ  ހަނިކ ރަނ  މިތަނަށ  ހ ށަހެޅީމަ  ،ތަނަށ  ނައިސ  ރެޕ ރެޒެނ ޓޭޝަނ  ނ ދީ ތިބެ  ބޭފ ޅ ނ  މަޖިލިސ  ޮގނޑީަގއި މި

ވަރަށ  ހިތ ހަމަނ ޖެހިއ ޖެ. ޑިމޮކ ރަސީއަށ  މަސައ ކަތ ކޮށ ކޮށ ކޮށ  ައޅ ަގނޑ  ކަޅ ެވއ ޖެ. ހާދަ ދޮނ ކޮނ ނޭ  މިކަމާ އަޅ ަގނޑ   

ބ ރަ މަސައ ކަތ ކ ރާ މީހ ނ  ކަޅ ވާނެނޫނ ތޯ.   ؟އިރ ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދެނ  ހޭނ ވީތޯއި ތަނަށ  އަ  އަޅ ަގނޑ  ހ ރީ މި

އ ޅެނީ.   ހަނިކ ރަނ  މިޝަނ   ހ ރި ރެޕ ރެޒެނ ޓޭ  ދ  ައޅ ަގނޑ މެނ  އަތ ަގއިމަސ ވެރިނ ނަށ  އެއ ޗެއ  ދޭނ ވެއ ޖޭ. މިއަ
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ރެޕ ރެޒެނ ޓޭ   6މަސ ވެރިނ ެގ   މީހ ނ ެގ  އެ  އިތ ރ ކ ރާށޭ  ތިބެނ ވާނޭ.  މިތާ  އަޅ ަގނޑ  ޝަނ މީހ ނ   މިތަނަށ .   

. އަޅ ަގނޑ  އެއ ޮގތަކަށ ވެސ   މި ބިލ  ވަތ  ދޮރ ނ  ހިފައިެގނ  ހ ށަހެޅި މީހާ ދާނ ވީ ކަމަށ  މި ަވގ ތ   ،މީދ ކ ރަނީނ އ 

 ...ނ ކ ރަނ . އަދި ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ  އިހ ތިޖާޖަށ  ނ ކ ނ ނާށޭ ތާއީދެއ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 އަސ ލަމަށ .  މ ޙައ މަދ 

 

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

ޢަލައިކ މ ، ރައީސ   އައ ސަލާމ   އިބ ރާހީމ   އިއ ޒަތ ތެރި  ޤާސިމ   މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  މާމިިގލީ   .

 އިޞ ލާޙާ ދޭތެރޭަގއި ަވރަށ  ފ ނ ކޮށ  ވިސ ނާލައިފިނ .ޤާނޫނ އަސާސީއަށ  އިޞ ލާޙ  ހ ށަހެޅ އ ވ މ ނ  އަޅ ަގނޑ  ެވސ  އެ  

އޭރ  ޚާއ ޞަ މަޖިލީހ ެގ ރައީސެއ ެގ    މެނ ބަރ     އިއ ޒަތ ތެރި  އިމި ފެހި ޤާނޫނ އަސާސީ އ ފަނ ކ ރ މ ގަ   ވަކިނ  ޚާއ ޞަކޮށ 

މަސައ ކަތ ޕ ޅ  ކ ރެއ ވި  ހ ރޭ.    ޮގތ ަގއި  ހަނދާނ ަގއި  އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ  ޤާނޫ  އަބަދ ވެސ   މި   4  ނ އަސާސީއަދި 

ބ ރަ މަސައ ކަތ ނ ކަނ  ައޅ ަގނޑ     މަނިކ ފާނ ެގ އިސ ނެނ ެގވ މާއި  އަހަރ ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ައވަހަށ  ނިމިެގނ ދިޔައީ ސީދާ އެ

   ،ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ބާރަށ  ހިނަގިއަގތީ  ޚާއ ޞަ މަޖިލިސ   އޮތ        ހ އ ޓިފައި  ،މަޑ ޖެހި  އަބަދ ވެސ  ަގބޫލ ކ ރަނ . 

މާ ހަވާލ ވެ ކ ރެއ ިވ  ާގޤާސިމ  އިބ ރާހީމ  އޭރ  ޚާއ ޞަ މަޖިލީހ ެގ ރައީސ ެގ މަ    ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   މާމިިގލީ

ެގނ ނަަވއި ބިލެއ  ފޮނ އ ވީމާ އެ ބިލާ    ޤާނޫނ ައސާސީއަށ  ިއޞ ލާޙެއ ،  މަސައ ކަތ ނ ކަނ  ަގބޫލ ކ ރަނ . އެހެނ ކަމ ނ     ބ ރަ

ހ ރި    ބަލައިލިބަލައިލ މ ަގއި އަދި އޭރ  މި މާއ ދާ ބައ ޓަނ ކ ރ މ ގައި  އަޅ ަގނޑ    ނ ނ ވޭ.ލަނ  ބޭދޭތެރޭަގއި ފ ނ ކޮށ  ވިސ ނާ

ބައެއ  މެނ ބަރ ނ    ވެސ   ވަނަ އަހަރ  ފ ރަތަމަ ޤާނޫނ އަސާސީ ިއޞ ލާޙ ކ ރެވ ނ އިރ   1932  ޮގނ ޖެހ ނ ތައ .    ވަރަށ  ިގނަ

ކިހިނެއ ހޭ ވާނީ   ،ވިދާޅ ވީ  އ ޗެއ  ވިދާޅ ނ ވަނީ އެއ ސެީވމާއެ     ބަެއއ  މެނ ބަރ ނ  އެއ ޗެއ  ވިދާޅ ނ ވީމަ ކީއ ވެތޯ  ރީކައި

މަޭގ މިއިނ   ވާނީ،  ރަށަށ   ދެނ   ކިހިނެއ ތޯ  ފަޅ ރަށަށ   ނ ޖެހޭނޭ؟ މަޭގ  މައ ސަލަެއއ   ޤާނޫނ އަސާސީ    އެއ ވެސ  

މި  ދ ވަސ  ެވސ  ދިޔަ.  އޮތީ ހަމަ އެނ މެ ރަނަގޅަށޭ ބ ނެވިދިޔަޔަ  ތި  ދެނ  އެހެނ ވެއ ޖެއ ޔާ ،ބ ނ މ ނ  އިޞ ލާޙ ވ މ ނ 

 މެނ ބަރ ނ   42އޭރ     ޤާނޫނ އަސާސީ ވ ޖޫދ ވ މ ަގއި ެވސ   މި ފެހި  މި ދެނ ނެވީ؛ ޤާނޫނ އަސާސީ އިޞ ލާޙ ކ ރ މ ަގއި 

ތިއ ބަ މެނ ބަރ ނ     އަދި  ވާ.މަޖިލީހ ަގއި  ދާއިރާައކ ނ   ކޮނ މެ  މަޖިލީހަށ   ކޮނ މެ     އ ޔަނ ކ ރެިވެގނ ދިޔައިމާއަޚާއ ޞަ 

ބައެއ  ދާއިރާތަކަށ    ؟މެނ ބަރ ނ ތޯ ތިބޭނީ    2ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަށ     ،ބަރަކ  ތަމ ސީލ ކ ރައ ާވއިރ މެނ   4  ދާއިރާެއއ ެގ
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 ކިހިނެއ ތޯ ެވެގނ ދާނީ އ ފެދ ނ  ސ ވާލ .،  ނަމަ  ކަމ ަގއި ވަނީ  އަތޮޅަށ  ކިޔާ  ވ.  މިސާލަކަށ ،  މަދ ވެެގނ ދިޔައިމާ  ވަކިނ   

  ހަމަޖައ ސަނ    މެނ ބަރ ނ   2  ކޮނ މެ ިއދާރީ ދާއިރާއަކަށ  މަދ ވެެގނ    އިނ އެ  ،އެހެނ ވީމާ، އިދާރީ ދާއިރާތަކެއ  ކަނޑައެޅި 

ށ   ފަސ  ހާހަކައިތ ރ ެވެގނ ދާ ކޮނ މެ    އިއާބާދީގަ ؛ އިތ ރ ވެެގނ ދާ  އަދި ހަމައެހެނ މެ  އެ ސަބަބަށ  ޓަކައި.  ބަހ ސ ކ ރެވ ނީ

ދަށ ކޮށ  ކ ރީަގއި އޮތ      ތަނ ތަނ ަގއި ރެޕ ރެޒެނ ޓޭޝަނ   ބޮޑ ވެފައި ބޮޑ   ނިމިެގނ ދިޔައީ އާބާދީ      މެނ ބަރެއ  ދިނ މަށ 

ފެނިެގނ . ެވސ     ކަމަށ   އައ ޑޫަގއި   2މާލޭަގއި  ކ ދިކ ދި    2ވެސ     މެނ ބަރ ނ .  ބައެއ   ދެނ ނެވިހެނ   މި  މެނ ބަރ ނ . 

ކަމ ަގއި އެ   ނޫނ   މެނ ބަރ ނ . އެހެނ ވީމާ، ެއއީ އިނ ސާފެއ   2ހަމަނ ވާ އަތޮޅ ތަކަށ  ވެސ    2000،  1000  އިއަތޮޅ ތަކ ަގ

  ކާލިމިޓ ކ ރ މަ ؛މަދ ކ ރާއިރ   އަށ    87ބަހ ސ ކޮށ       އެހެނ ކަމ ނ ، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އަނެއ ކާ  މަޖިލީހަށ  ފެނިެގނ .

އަޅ ަގނޑ މެނ      އަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ޤާނޫނ އަސާސީއަށ  ބަދަލ ެގނ ނައިރ   87އެހެނ ނަމަވެސ ،    އަޅ ަގނޑ  ދެކޮޅެއ  ނޫނ .

ލިބ ނ   87  ލަނ ޖެހޭވިސ ނާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ދިމާލަކ ނ   ކޮނ   ނަނ ބަރެއ ތޯ.ފޯމިއ ލާ  އެއީ  އަށ     87އަދި    އެއ ެގ 

ދާއިރާތައ  އިދާރީ  ވިސ ނާ  ބަހައިލީމާ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ައޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ   މައ ސަލަތަކަށ   އިދާރީ   ލަނ ޖެހޭ.ދިމާވާނެ 

ޤާނޫނ  ؛އަށ 87 ޮގތ ަގއި  ދާއިރާެގ  ިއދާރީ  ބާބ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ދެވަނަ  ޖަދ ވަލ ަގއި   އިޖަދ ވަލ ގަ   ؛އަސާސީެގ  ދެވަނަ 

   އ ލެއ  ހަދިާމވާ އިދާރީ ަމއ ސަލަތަކަށ  އަޅ ަގނޑަށ  ހީަވނީ އަޅ ަގނޑ މެނ       ބަހައިލީމާ  87ބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާ ދާއިރާތަކަށ   

ވެސ    ބަދަލ ތަކަށ   އަނ ނަ  ާގނޫނ ތަކަށ   އަދި  މެނ ބަރ      އ ލެއ  ހަ ެގނ ނަނ ޖެހޭނެހެނ .  އިއ ޒަތ ތެރި    ެގނ ނަނ ޖެހޭނެ. 

ބަދަލ ތައ  ެއ ބަދަލ ވީޭއ ތިނ ވަނަ ނަނ ބަރ ަގއި އޮތީ.    މީެގ ސަބަބ ނ  ާގނޫނ ތަކަށ  އަނ ނަ  ، ހ ށަހެޅ އ ވި ބިލ ަގިއ މި ވަނީ 

އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި    ،ވެސ  ނޫނ . އެހެނ ކަމ ނ   ިއޞ ލާޙ ވ މަކީ އަދި އެހެނ  އޮނ ނަ ކަމެއ   ާގނޫނ ތައ   އެހެނ ނަމަވެސ ،

ޮގތ ނ  ދިމާވާނެ ބައެއ     އިދާރީ  ާގނޫނ ތަކަށ  އަނ ނަ ބަދަލ . މީަގއި    ،ާގނޫނ ތަކަށ  އެ ބަދަލ ތައ  ެގނ ނަނ  ވެސ  ޖެހޭނެ

 ައޅ ަގނޑ ެގ މަޢ ލޫމާތ ަގއި މިހާރ   އަތޮޅ ަގއި  މިސާލަކަށ ، ވ. ؟ތޯދޭނީ    2ކޮނ މެ އިދާރީ ދާއިރާއަކަށ     ،މައ ސަލަތަކަކީ 

  2މިހާރ     ؟ޮގނޑިތޯ އެ ދާއިރާއަށ  ދޭނީެއއ     ނަމަ  ކަމ ަގިއ ވަނީ  ހަމަނ ވާ  5000އަދަދަށ  ބަލަނ ޏާ    ވެސ  އަސ ލ 

ެއީއ   ؟ފިކ ސ ވާއިރ   ަގއި  87މަދ ވާނީތޯ    ބައެއ  ތަނ ތަނަށ  އިތ ރ ވާނީތޯ،  ،ޮގނޑިއަށ  ބަދަލ ވާނީތޯ  އެއ ޮގނޑި ޮއއ ވާ  

ކަމެއ ވިސ ނާ އަޅ ަގނޑ   ލަނ ޖެހޭ  ެގނެސ    ކަމ ަގިއ  ބަދަލެއ   ކޮމ ޕޮޒިޝަނަށ   މަޖިލީހ ެގ  ޭއގެއިތ ރަށ     ދެކެނ . 

އެދެނ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ   ެގނ ނައިރ   މިއަދ   ބަދަލ   ރައީސ ،    ،ޤާނޫނ އަސާސީއަށ   ކޮނ މެވެސ     އިއ ޒަތ ތެރި 

މިތަނ ނ މިނ ވަރަ މެނ ބަރ ނ ނަށ   އަނ ހެނ   ކަނޑައެޅ ަމށ .    ކަށ   ެއކަނ   ޮގތަކަށ     ، އެނިގަވޑަިއަގނ ނަވާނެ  ޖާަގލިބޭނެ 

ބައިކ ޅަ    އާބާދީެގ ދެ  ރާއ ޖޭެގ  ނ ވޭ މ ޅި މަޖިލީހ ަގއި އަނ ހެނ  މެނ ބަރ ނ .  ހަމައެއ    4ނިސ ބަތ ނ  %    ވެސ   މިހާރ 

ވާިއރ   އެއ  އަނ ހެނ ނ   ވަކިނ   ،ބަޔަށ   އަދި  ހީވަނީ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ      އަޅ ަގނޑަށ   މިހާރ   ޚާއ ޞަކޮށ  

ެގނ ނެވިމި    ، ެއކ   އިސ ނެނ ެގވ މާ މިހާރ     ބަދަލަކާ    ސަރ ކާރ ނ   % އެ  އެކ   ކައ ނ ސިލ ތަކަށ   ލޯކަލ     33ވަނީ 
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  ؛ިގނަވި  ،ކަމ ަގއި ވިޔަސ    ވިކަމ ަގިއ ވިޔަސ  އަދި ެއއަށ ވ ރެ މަދ   50ވިޔަސ ، %  ކަމ ގައި  33ހަމަޖެހިެގނ ގޮއ ސަ. % 

ާގނޫނ ހަދާ މަޖިލިސ ތަކ ަގއި އަނ ހެނ ނ ެގ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އަނ ހެނ ނ  ބާރ ވެރިކ ރ ަވއި އަދި ަވކިނ  ޚާއ ޞަކޮށ  

  ނ މ  ލ މަކީ މ ހިިވސ ނާ  މިފަދަ ބަދަލެއ  ެގނެވޭއިރ  ެއކަމަށ  ވެސ   އިއަޅ ަގނޑ މެނ  ހޯދ މަށ  ޓަކަ  ބަސ  އިތ ރ ކ ރެވޭނެ ޖާަގ

 ހ ށަހަޅ އ ވަމ ނ  ކޯލިޝަނ ެގ މެނ ބަރ ނ ނަށ  ވެސ  މިކަާމ ދޭތެރޭ    ކަމެއ  ކަމ ަގިއ ދެކެނ . އަދި އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

އެހެނިހެނ     ،ލަނ  ބޭނ ނ އަދި އަޅ ަގނޑ  އަހާ  .ކ ރަނ ހަމަ ތަޢ ރީފ   ވިދާޅ ވެ ދެއ ކެވި ާވހަކަފ ޅ ތަކަށ  އަޅ ަގނޑ    ވިސ ނ މަށ 

އަނ ނައިރ  އެކ     ޕާޓީތަކާ ބަދަލެއ   ބޮޑ   މަޝ ރާކ ރެވ ނީ.  މިކަމ ަގއި  ބަދަލ ކ ރާއިރ       ޤާނޫނ އަސާސީ  ،ކިހާވަރަކަށ ތޯ 

  ދާިއރާއެއ ަގއި މަޝ ވަރާކ ރެވެނ ާވނޭ. އެކަނ  ކ ރ މ ެގ ާގނޫނީ  ފ ޅާ  ހާެވސ ވީ  ،އަޅ ަގނޑ  އަބަދ ވެސ  ދައ ކާ ވާހަކަެއއ 

،  އެހެނިހެނ  ބަސ ކިޔާ ސިޔާސީ ވެރިނ ނާއި    އާނ މ   ،ަގއި ކަމ ަގއި ވިޔަސ  މަސ އޫލިއ ޔަތ  އޮނ ނަނީ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ 

  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ . އެހެނ ކަމ ނ ،   ކަމެއ   ހޯދައިލ މަކީ ހަމަ މ ހިނ މ    ޮގތ  ވެސ   ސިޔާސީ ޕާޓީތައ  މިކަމ ަގއި ދެކޭ

މި    ވަރާކ ރެއ ވ ަމށ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ މަޝ     އިތ ރަށ   ، މި ބިލާ ދޭތެރޭަގއި އިތ ރަށ  ިވސ ނައި  ،އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ

 ބިލ  އަނބ ރާ ެގނ ދެވ މަށ . ަވރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ޝ ކ ރިއ ޔާ

 އަޙ މަދ  ނަސީމަށ . މީކާއީލ 

   

  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : އަޙ މަދ  ނަސީމ  މީކާއީލ   ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ަގލޮޅ  ދެކ ނ 

މާމިިގލީ    ޝ ކ ރިއ ޔާ  ރައީސ .  މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  އިއ ޒަތ ތެރި  ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ   ދާއިރާެގ     ދިވެހިރާއ ޖޭެގ 

  މެއ . ހޫމަކީ އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރާ މަފ ހޫމަފ   މި ިއޞ ލާޙ ެގ ޖ މ ލަ  ، ވާ ިއޞ ލާޙަކީ  ހ ށަހަޅ އ ާވފައި މިޤާނޫނ އަސާސީއަށ   

ރައީސ ، ކެޕ ކ ރާނީ    87ކަނޑައަޅާނީ    އިއ ޒަތ ތެރި  ނޫނިއ ޔާ  ދާއިރާތޯ  ވެސ    ،ަގިއތޯ  90އިދާރީ  އެނޫނ     ނޫނިއ ޔާ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ  ވެސ  މިއަދ  އެއ ބަސ ާވ    ބަހ ސ ކ ރެވިދާނެ. އެހެނ ނަމަވެސ ،ނަނ ބަރެއ ގައިތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   

އިތ ރ  މާލީ   ކޮނ މެ އަހަރަކ  މި އިތ ރ ވަމ ނ ދާ އިތ ރ  ބ ރަ،  ،ކޮނ މެ އަހަރަކ   ިއޤ ތިޞާދަށ   މި ކ ޑަކ ޑަ  ،އެއ  ޙަޤީޤަތަކީ 

  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދީ ހާލަތ  މިހާރ   ؛ރައީސ    އ ޒަތ ތެރިއި  މިއީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އ ފ ލޭނެ ބ ރައެއ  ނޫނ ކަނ .  ބ ރަ

ނޫނ   ވެސ  ކަމެއ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ތަނ ދޭ  މަ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ރައ ޔިތ ނ ާގސިޔާސީ  އަދި  ވެސ   އިނ ތިޚާބ ކ ރި   މ ތަކަށ  

މަ   ،ނަމަވެސ  މ ސާރައާއިާގއިނ ތިޚާބ ކ ރާ  އަދަދ ެގ  މި  ެގނ ދި  ޮގތ ގައި  މި  ނާޔަތ ތައ އި    މ ތަކ ެގ  މަކީ  ޔ ކ ރިއަށ  

ކަމަކަށ  ޮގތެއ   ނ ދެކެނ .  ދެމެހެއ ޓެނިވި  ރައީސ   އަޅ ަގނޑެއ   އެހެނ ނަމަވެސ   ؛ިއއ ޒަތ ތެރި  ިއޞ ލާޙާއެކ     މި 
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ިވސ ނާ އެބަ  އަދި  ނިޒާމަށ   މ ޅި  ،ލަނ ޖެހޭއަޅ ަގނޑ މެނ   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ       މި  ،ޖ މ ލަކޮށ   ޤާނޫނ އަސާސީއަށ  

ބައެ ބަދަލ ތަކަށ ެގނ ނަނ ޖެހޭ  ރައީސ ،  ވެސ .  އ   އިއ ޒަތ ތެރި  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރެވޭ    ދިވެހިރާއ ޖޭގައި  އަޅ ަގނޑަށ  

މެނ ބަރަކ    މަޖިލީހ ެގ  ތަމ ސީލ ކ ރ މަކީ  5000ރައ ޔިތ ނ ެގ  އާބާދީެއއ   އަދަދެއ   މީހ ނ ެގ  ކ ޑަ  ވަރަށ     5000.  އެއީ 

  އެބަހ ރި.  އ  ވެސ  ފާއިތ ވެދިޔަ ތަނ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނިފައިމައ ސަލަތަ  މީހ ނ ެގ އާބާދީެއއ  ތަމ ސީލ ކ ރީމާ ދިމާވާ

  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެނ މެނ ނަށ  ވެސ  ސާފ ވާ އެއ   ޤީޤަތެއ  ނަމަވެސ ޙައަދި އަޅ ަގނޑ މެނ  ަގބޫލ ކ ރަނ  ބޭނ ނ ނ ވާ  

އެނ ެމ   އަދި ެއކަނ   ކ ޅިވަރ  މި ރާއ ޖޭަގއި ހިނާގ.ފަހަރަކ  ވޯޓ  ަގނެވިއ ކ މ ެގ    ކޮނ މެ  އިނ ތިޚާބެއ  އޮނ ނަ  ،ކަމަކީ

މީހ ނ ެގ އާބާދީއެއ ަގއި ފަސޭހައިނ  ވޯޓ     5000  ބޮޑަށ  ހިނާގ އެއ  އިނ ތިޚާބަކީ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ިއނ ތިޚާބ .

ކާމިޔާބ ކ ރ މަކީ  އި، ަގނެލަ ޮގނޑި  އިނ   ފަސޭހަ  އެ  އޮތ   މި  މިހާތަނަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ތިޚާބ ތަކ ނ  ކަެމއ ކަނ  

އަދަދ     އޮތ .  އެބަ  ފާހަގަވެފައި  މި  ބޮޑ ކޮށ ފި  10000އިނ     5000އެހެނ ނަމަވެސ ،  ނަމަެވސ   އަދި   ،ނަމަ  އަށ  

ވ ރެ  ކ ޅިަވރ ެގ އަސަރ  މިހާރަށ   މި ވޯޓ  ަގނެިވއ ކ މ ެގ ،ނަމަ  ވ ރެ ބޮޑ ކޮށ ފި ތަމ ސީލ ކ ރާ އާބާދީެގ ސަިއޒ  މިހާރަށ 

 މާލޭެގ ޮގނޑިެއއ  ތަމ ސީލ ކ ރާ މާލޭެގ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ަގބޫލ ކ ރަނ .  ސަނަލީނޑ  ޕާކ ޑަކ ރެވޭނޭ ކަމަށ  އަޅ ަގ

 ތަރ ެގ ވޯޓ  މި އޮނ ނަ ޮގތ .ދަފ   މިހާރ  މާލޭެގ  ،ކަމަކީ  މެނ ބަރެއ ެގ ހައިސިއ ޔަތ ނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރާ އަދި ެއއ 

ރައ ޔިތ ނ ެގ ފާއިތ ވެދިޔަ  ޮގތ ނ   ދާިއރާ  މަޖިލީހ ެގ    ކަނ ދިމާކ ރި  އަޅ ަގނޑ ެގ  ދަފ ޔަިއނ ތިޚާބ ަގއި  ނެތ .ކަށ     ތަރެއ  

މީހ ނ  ކޮނ މެދަފ   އެހެނ ނަމަވެސ ، ވޯޓ ލާ  މީހ ނ   ކޮނ މެ އަހަރަކ   ،ފަހަރަކ    ތަރަށ   ެއއީ    ެއ  ދާއިރާ  އިދާރީ  ވޯޓ ލާ 

ެއއީ  އޮތ ނ   ޮގތ ަގއި  އެއ ޗެއ ެގ  ވެސ   ބަދަލ ވަމ ނ ދާ  މީހ ނ ނަށ   އެ  ދެކޭޮގތ ަގއި  ބޮޑ    އަޅ ަގނޑ   ވަރަށ     ކ ރެވޭ 

އަހަރ  ފަހ ނ  ގ ޅަނ ވީ    5ޭއެގ      ،ައހަރ  ގ ޅަނ ީވ ހެނ ވޭރ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރަށ ތޯ  މި  ،ިމއަދ   ބޭއިނ ސާފެއ .

ެއ    ،ނޫނިއ ޔާ މާފަނ ނ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ ތޯ    ،ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ ތޯ

 ،ބޭއިނ ސާފ  ކަމެއ . އަދި މ ޅި ނިޒާމަށ   ޖާނ ަގނޑެއ ެގ ތެރޭަގއި ބޭތިއ ބ މަކީ ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ވަރަށ ހައި  މީހ ނ  މި 

ޤާނޫނ އަސާސީއަށ  މި  ރައ ޔިތ ނ   ،މ ޅި  އަނ ނަ    އަދި  މެނ ބަރ ނ   މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  މެދ     ތަމ ސީލ ކ ރާ  ޮގތާ 

ކަމެއ . އަދި މި    މ ހިނ މ      ލ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ މަށ  ވެސ  ނަޒަރ  ހިނ ާގބަހ ސ ކ ރާއިރ  މި ކަނ ކަ    އަޅ ަގނޑ މެނ 

ވާތީ، ައޅ ަގނޑ    ކ ރަނ  ސަރ ކާރ ނ  ވެސ  ތާއީދ ކ ރައ ވާފައިލިމިޓ   އެކ  މަޖިލިސ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ   ބިލ  ހ ށަހެޅ މާ

     ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .މަރ ޙަބާ ދަނ ނަވަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ    އެކަމަށ  ވެސ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ     ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ 

 ވަޙީދަށ .   މ ޙައ މަދ 
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 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ދ ވަޙީ އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ 

ރައީސ . އިއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ދާއިރާތަކ ެގ  `.  މަޖިލީހ ެގ  ޮގތ ނ    އަދަދ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ބެހޭ   ކަނޑައެޅ މާ 

  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އޮނަރަބަލ  ޤާސިމ  އިބ ރާހީމ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައި މި  ދާއިރާެގ  ޖ މ ހޫރީ ޕާޓީެގ ލީޑަރ  އަދި މާމިިގލީ

އެއ ބަސ ނ ެވވ ނަސ ކޮނ   ިއޞ ލާޙ ެގ  ވާ ލަފ ޒަކަށ   މެދ   ،މެ  އޮނިަގނޑާ  މަޖިލީހ ެގ  މި  ބަހ ސެއ     ައޅ ަގނޑ މެނ  

މަނިކ ފާނަށ    އެކ  އެ  ެގނެސ ދެއ ވީތީ ވަރަށ  އިޚ ލާޞ ތެރިކަމާ    މަނިކ ފާނ  މި ބިލ  މިތަނަށ   ހ ޅ ވައިލ މަށ  ޓަކައި އެ

ވާހަކަދައ ކަވަނ  ތިއ ބެިވ ހ ރިހާ     މަޖިލީހ ެގ މި ބިލަށ   ،ހ ށަހަޅަނ އަޅ ަގނޑ     އެާއއަކީަގއި   ހަމަ  ދަނ ނަވަނ .  ޝ ކ ރ 

ކޮނ މެ ދ ވަހަކ  ހެނދ ނ    ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    މަށ .ޔ ެގނ ދި  ނިމެނ ދެނ  މީެގ ބަހ ސ  ކ ރިއަށ   އިބޭފ ޅ ނ  ދައ ކަވަ

  އެއ ޗެހި.   ވެސ  ހިތަށ އަރާ ބައިވަރ   އަޅ ަގނޑ   އަދި ައއިސ  މިތާ އިނ ނައިރ ގައި  ،އަނ ނަިއރ ަގއި   ހޭލައިެގނ  މަޖިލީހަށ 

މި މިތިބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ކޮށ ެގނ   ވަނ ނަނ ވެެގނ   ޤާނޫނ އަސާސީއަށާއި ؛ހ ވާ    ތަނަށ   ރައ ޔިތ ނ ެގ    ދިވެހިރާއ ޖޭެގ 

ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  ތަކަށ ހައ ގ  ތިބެނީ.  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ކޮށ ެގނ   ހ ވައެއ   މަޖިލީހ ެގ      ތެދ ވެރިވ މަށ   ރައ ޔިތ ނ ެގ 

ކަނ ކަނ   މެނ ބަރ ނ  ރިޢާޔަތ ކ ރަނ ވީ  މާއ ދާ  75 ؛މަސައ ކަތ ަގއި  މެނ ބަރ ނ     -ވަނަ  މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ 

އަދި އެއ ވެސ  މެނ ބަރަކ      ިއ މަނ ފާއަށ  އިސ ކަނ ދީެގނ ނޭ.ޔާރައ ޔިތ ނ ެގ ލާބަ   ،ތާއިހަޢަމަލ ކ ރަނ ވާނީ ޤައ މީ މަސ ލަ

މ ެގ  ާގކ ރިއެރ ވ މަށ  މަ    ތެއ ހަ އެ މީހަކާ ޚާއ ޞަ ގ ޅ މެއ  އޮތ  އެހެނ  މީހެއ ެގ ެވސ  ޒާތީ މަސ ލަ  ވަތައެ މީހެއ ެގ ނ  

މ ޅި ޤައ މާިއ ހ ރިހާ   އިނ ތިޚާބ ވީ ދާއިރާތައ  ތަމ ސީލ ކ ރ މ ގައި  ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ ނ ވާނޭ. އަދި ެއބައިމީހ ނ  އެބައިމީހ ނ 

ލިސ  މިހާރ  އެކ ލެވިެގނ   މަޖި  ރައ ޔިތ ނ ގެ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   .ތ ކ ރަނ ވާނޭލާބަޔާއި މަނ ފާއަށ  ރިޢާޔަ  ރައ ޔިތ ނ ގެ 

ނަނ ބޯޑެއ  ޖަހާފައި ތަމ ސީލ  މި ވަނީ   މި ތަނ ގައި  ތެރެއިނ     ރަށ ގެ   189ދިވެހިރާއ ޖޭެގ މީހ ނ  ދިރިއ ޅޭ    ،މި އޮތީ

އައ ޑޫ    މާލެއަށ .    މެނ ބަރ ނ  މި ނިސ ބަތ ވަނީ  15އޭެގތެރެއިނ   އިރ ަގއި  މެނ ބަރ ނ  ތިބި  87  ރަށެއ .  63ޖ މ ލަ އެކ   

މެނ ބަރ ނ . އެާއއެކީަގއި    2ޓަށ   ށ ކ ޅ ދ އ ފ   .މެނ ބަރ ނ   2. ތިނަދޫއަށ   3ސިޓީއަށ     ކ މެނ ބަރ ނ  ފ ަވއ ލަ  7ސިޓީއަށ   

ނަނ   58  އިތ ރ  އޮނ ނަނީ    ރަށެއ ެގ  މި  މިދެނ ނެވީ.  ޖެހިފައި  ޖ މ ލަ  މަ   ،ރާއ ޖޭަގއި  ނަނ މި  ބޯޑ ތަކަށ     ޖިލީހ ަގއި 

ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ޖިއޮގ ރަފީ ޮގތ ނ      ފެށ ނީއ ސ ރެ  ށ .ސަތޭކަ ސައ ބީހަކަށ  ރަބަލައިލާއިރ ަގއި ތަމ ސީލ ނ ާވ އެބައ ޅޭ  

ސ   އަޅ ަގނޑ މެނ  އަޅ ަގނޑަށ  ވެ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    އެއީ އަތޮޅ ތަކަކަށ .  އޮތ  ވަކި ޮގތަކަށ .  ރާއ ޖެ ބައިކޮށ ފައި އެބަ

އެކ ލެވިެގނ ވާ ޮގތ  ދާއިރާތަކ ެގ      ރައ ޔިތ ނ  މަޖިލީސ   ،ލީހ ެގ ޖަލ ސާއެއ  އަޑ އަހަނ  ވަނީޖި ައޅ ަގނޑ  އަލަށ  މި މަ  އެނޭގ

  ފަސ   ،އެއ ތަމ ސީލ ވ މަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެނ  މި އޮތީ އާ ފޯމިއ ލާ  ިގނަ ރައ ޔިތ ނ   ބަހ ސ ކ ރެވ ނ  ޖަލ ސާއަކަށ .

އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ ނަށ  ވެސ  އެބަ  ފަސ   ހާހ ނ  މީަގއި  އިތ ރ ވަމ ނ ދާ.  ދެނ މެަގިއ   ހާހ ނ  ޮގނޑި  ެއއ ބަސ ެވވޭ 
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މިކަމ ެގ ސަބަބ ނ . އެކަމަކ     ،ދައ ލަތަށ  މި އަނ ނަ ބ ރަ  ވިދާޅ ވިހެނ   ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

  ،ޚާއ ޞަ އޮނިަގނޑެއ      އާ ޤާނޫނ އަސާސީނ  ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ ވަކިެއާއއެކީަގިއ އަޅ ަގނޑ މެނ  ؛ރައީސ    އިއ ޒަތ ތެރި

އި  ޔާތިބިއިރ ަގއި އެ ނިޒާމ  މި ޤާނޫނ އަސާސީ ބަޔާނ ކ ރާ ހަމަ  ޮގތަކަށ  ވެރިކަނ  ހިނ ގ މ ެގ ނިޒާމެއ  އެކަށައަޅައިެގނ   ވަކި

  އަޅ ަގނޑ  ދާދި؛ އ ޒަތ ތެރި ރައީސ އި  އެ ބަހ ސ  އެއީ މިއަދ  ކޮށ ލަނ ޖެހޭ ބަހ ސެއ . ؟ހިނާގތޯ  އ ސޫލ ެގ ތެރޭގައި

ނ  ސ ވާލަށ  ޖަވާބ  ދެއ ީވމާ އިތ ރ  ސ ވާލ ެގ ފ ރ ޞަތ  މަތީ  އާދަިއެގ  .ފަހ ނ  ސ ވާލެއ  ކ ރިނ  ދައ ލަތ ެގ ބަނ ޑާރަ ނައިބާ

އިތ ރ    މަޖިލިސ .  މިއީ ާގނޫނ  ހަދާ ؛ދައ ލަތ ެގ ބަނ ޑާރަ ނައިބ    ސ ކ ރީނަށ  ައނ ނާނެ ބޮޑ  ލިސ ޓެއ .    މި  ހ ޅ ވައިލީމާ

ވަޑައިެގނ     ބެހޭ މިނިސ ޓަރ   ނ ވަތަ ބަނދަރ ތަކާ  މިނިސ ޓަރ   ސ ޕޯޓ ސ   ސ ވާލ ެގ ަވގ ތ ަގއި މާ ބޮޑ  ތަރ ހީބެއ  ނާދޭ.

ބަރ ނ   ހ ރިހާ މެނ   ނިނ ާމފައި އިތ ރ  ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވައިލީމާ މިއަށ  ވެެގނ ދާ ޮގތ   އިޖަވާބ ދެއ ވަ  ށ ސ ވާލަ

ިމ ތަނ ަގއި ތަކ ރާރ ކޮށ  ކޮނ މެ ދ ވަހަކ  ކޮނ މެ    ،ވާހަކަައކީ  މި ދަނ ނަވާ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ.

މ. ވާހަކަ  އަތޮޅ   ދ ވަހަކ   އެއަރޕޯޓ ެގ  އަޅާ  އެއަރޕޯޓ ެގ  ރ.  ،ރަށެއ ަގިއ  އަޅާ  ރަށެއ ަގއި  އެހެނ    ،ވާހަކަ  އަތޮޅ ެގ 

އެއަރޕޯ އަޅާ  ވާހަކަރަށެއ ަގއި  ައޅާ  ށ. ،  ޓ ެގ  ަވކި    އަތޮޅ ަގއި  ތަނ ަގިއ  މި  އެކަމަކ   ދެއ ކޭ.  ވާހަކަ  އެއަރޕޯޓެއ ެގ 

ނ ދެއ ކޭ އިއ ޒަތ ތެރި    ތަމ ސީލ ކ ރަނ  ނީނ ނާތީވެ ހ ޅ ލޭ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  އެއަރޕޯޓ ެގ ވާހަކަެއއ  މިތާކ   މެނ ބަރަކ  ހ ޅ ލެ

މަދ   ރައީސ . އެކަނ ފަހަރެއ ަގއި    ވަރަށ   ވެސ     .ފާނެފާހަަގކޮށ ލަ  މަނިކ ފާނ   އާމ ދަނީ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ޙަޤީޤަތ ަގއި 

ކަމެއ  ގ ޅިފައި އޮތީ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ހ ރިހާ  ،މ ޅި ދިވެހި އިޤ ތިޞާދ  ވެސ   ،އަނ ނަ ފަތ ރ ވެރިނ  ވެސ   ދިވެހިރާއ ޖެއަށ 

ަވނަ މާއ ދާަގއި މި ބަޔާނ ކ ރާ   75ޤަތ ަގއި ވެސ  މި  ޙަޤީ  އެކަަމކ  މި ދެނ ނެވީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަމަ  ހ ޅ ލޭ އެއަރޕޯޓާ.

ދާއިރާއެ  މަސ ލަ  ގެ އ ވަކި  ޤައ މ ެގ  މ ޅި  މަސައ ކަތ ކ ރޭތޯ ހަބަދަލ ަގއި  މަޖިލިސ   މި  ިއސ ކޮށ ެގނ   ިމއަދ      ،ތ   އެއީ 

ރ  އެކ ލެވިފަިއ  މި މަޖިލިސ  މިހާ  ،މި ދެނ ނެވީ  އެ ސަބަބަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ދައ ކަނ ޖެހޭ ވާހަކައެއ .

ޮގތ ނ  ނ ކ ނ ނަ ނަތީޖާއާއި  މި މ ޅި މި ވެރިކަމ ެގ ނިޒާމާ    ރައ ޔިތ ނ   ،ވާ  ދޭތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  މި މަޖިލީހާ 

ކިހިނެއ ތޯއާ ދޭތެރޭަގއި ހަމައެކަނި     އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، އިތ ރ  ވަގ ތ ކޮޅެއ  ދެއ ިވއ ޔާ ވަރަށ  ރަނަގޅ . ދެކެނީ؛ ދޭތެރޭ

ބަދަލ ގައި  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެސ     ސިޔާސީ  ،ދެއ ކ މ ެގ  ދިރާސާކ ރައ ވާ    ،ޕާޓީތަކ ނ   ރާއ ޖޭަގއި  ޚާއ ޞަކޮށ   އަދި 

ބަހ ސ      މި  ،މ އައ ސަސާތަކ ނ ، ޤައ މީ ޔ ނިވަރސިޓީ ފަދަ ތަނ ތަނ ނ  ވެސ  މި ވާހަކަ ދެއ ކ ނ      ޢިލ މީ  ،ފަރާތ ތަކ ނ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ .ކަމެއ  ކަމ   ހިނ ގ ނ  އެއީ ވަރަށ  މ ހިނ މ 

ނަމ ގައި، ރައ ޔިތ ނ ެގ އަތ ނ  މި ނަާގ ޓެކ ސ  ފައިސާއިނ  ރާއ ޖެ ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  މަސައ ކަތ ތައ  މި ހިނ ަގނީ. އެ  

އޮނ  މި  ޤައ މ ތަކ ަގއި  ދ ނިޔޭެގ  ކަނޑަައޅަނ ވެެގނ   މިސ ރާބ   ހަދާފަ. ތަރައ ޤީެގ  ޕ ލޭނ ތައ   ތަރައ ޤީެގ  ޤައ މީ  ނަނީ 

އޮތ  ރިޔާސީ ނިޒާމ  މި  މިހާތަނަށ  އެކަށަެއޅިފައި  ދައ ރެއ ަގއި ރާއ ޖޭަގއި ދ ރ    5؛ ޙަޤީޤަތަކީ ރާއ ޖޭަގއި  އަހަރ ެގ 
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ޓަނ ވެފައި  އަހަރަށ  މި އޮނ ނަ ރިޔާސީ ނިޒާމ  ބައ   5ރާސ ތާ ޤައ މީ ތަރައ ޤީެގ ޕ ލޭނެއ  ހަދައިެގނ  ހިނ ޭގކަށެއ  ނެތ ،  

ސަރ ކާރ  ؛ މިސާލަކަށ  މި ސަރ ކާރ ؛ މި އޮތ  ޮގތ ނ . ދެނ  ހަމަ ކޮނ މެ ސަރ ކާރެއ  އައިސ ، ދެނ  ސ ޕޭޝަލ  ޕ ލޭނެއ 

ވެރިކަމާ ހަވާލ ވި ޮގތަށ  ޕ ލޭނިނ ގ މިނިސ ޓަރ  ހައ ދަވަނ  ފެއ ޓެވީ ސ ޕޭޝަލ  ޕ ލޭނެއ . ތަރައ ޤީެގ ކަނ ކަނ  ހ ރިހާ 

ކަމެ ހ ރިހާ  ތަރ ތީބ .  ރަށެއ ަގއި،  ޮގތ ެގ  އަތ ރާނެ  ރަށ ރަށ ަގއި  ކަމެއ   ކ ރާ  އެ  ނ ކ ރެވޭތީވެ،  އަހަރ    4އ  

؟ ވެެގނ ދިޔައިރ ަގއި އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ސ ޕޭޝަލ  ޕ ލޭނ  ހާމަނ ކޮށ  ސިއ ރ ކޮށ ެގނ  އ ޅެނ ޖެހޭ ސަބަބަކީ ކީއ ވެެގނ ތޯ

ޖިލީހ ެގ ކޮނ މެ ދާއިރާެއއ ެގ މެނ ބަރ ، ެއ ދާއިރާަގިއ  މިހާރ  އެކ ލެވިފައި މި އޮތ  މަ؛ ކޮނ މެ ދާއިރާެއއ ެގ މެނ ބަރ 

ވަކާލަތ ކ ރާ   އެ  އަޅަނ   މަރ ކަޒ   ތަޢ ލީމީ  ދާއިރާަގއި  ެއ  އަޅަނ ،  ހޮސ ޕިޓަލ   ދާއިރާަގއި  އެ  އަޅަނ ،  އެއަރޕޯޓ  

ދާ މި  ެވެގނ   އާޚިރ ަގއި  ރައީސ ،  ިއއ ޒަތ ތެރި  އެހެނ ެވެގނ ،  ެއކ .  ޤާނޫނ   ،ޮގތަކީ  ވަކާލާތ ކ ރ މާ  އަސާސީަގިއ  މި 

 ވާ  ބާރ  ވަކިނ ނޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މި  3ބާރ  ވަކިނ ނޭ.    3ކީ، ދައ ލަތ  ހިނ ަގނ ވާނީ  ޔަބަޔާނ ކޮށ ފައި އޮތ  ހަމަ

ިގނަ ބާރ ތަކެއ     ތާރ  ވެރިކަމެއ  ފ ރޮޅާލީ އެކެއ ެގ އަތ މަތީަގއި މާއަހަރ ެގ ހ ދ މ ޚ   30އަޅ ަގނޑ މެނ  ދިގ     ،ޮގތަކީ

ފ  ސިފައިނ ނާއި  ބާރެއ އޮނ ނާތީ.  ހ ރިހާ  ނިޒާމ ެގ  ޝަރ ޢީ  ބާރެއ ،  ހ ރިހާ  މާލިއ ޔަތ ެގ  ބާރެއ ،  ހ ރިހާ   ،ލ ހ ނ ެގ 

ާގނޫނ ހަދާ މަޖިލީހ ަގއި ަވކި ައދަދަކަށ  މެނ ބަރ ނ  އައ ޔަނ ކޮށ ެގނ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ ބާރ  މަޖިލީހ ަގއި އޮނ ނަލެއ   

ޤާ އާ  ތިބީ.  މި  ވަކިކޮށ ެގނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ެގނެސ ެގނ   ބޮޑ ކަމ ނ   ވަކިެވެގނ     3ނޫނ އަސާސީއެއ   ދައ ރ     3ބާރ  

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި   ؛އަދިވެސ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ    ،އަޅ ަގނޑ މެނ  ދެކެފިނ . ސ ާވލަކީ

 އަހަރަށ    30ަވކި ބޭފ ޅަކަށ  ދަނ ނަވާ ވާހަކަެއއ  ނޫނ  މިީއކީ. ކ ރީެގ ދިގ   ؛ ވ ރެ  އަހަރަށ   30ރައީސ ، ކ ރީެގ ދިގ   

މާ ބާރ ، އެއަށ ވ ރެ  މާިގނަ  ޖާަގ އަދިވެސ     ވ ރެ،  އެބަ އޮތ . ފ ޅާކޮށ  އެނ މެ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަކަށ  ނެެގޭވނެ 

އޭރަށ ވ ރެ އެތައ  ގ ނައެއ  ބަޖެޓ  އިތ ރ ެވއ ޖެ މިހާރ . މާލިއ ޔަތ  އެއަށ ވ ރެ އެތައ  ތަނެއ  ތިޔާިގެވއ ޖެ. އޭެގ މ ޅި  

ކޮނ ޓ ރޯލ   ލ ކޮނ ޓ ރޯ މ ޅި  ފ ލ ހ ނ ެގ  ސިފައިނ ނާއި  އަތ ޕ ޅ ަގއި.  ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ  އޮނ ނަނީ  އޮނ ނަނީ   މި 

މި ކަނ ކަނ  ކ ރެއ ވ މ ެގ    ،ނަނ  ފޮނ ވ ާމއި   ، އަތ ޕ ޅ ަގއި. ޝަރ އީ ނިޒާމަށ  މީހ ނ  ކަނޑައެޅ ާމއިރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާގެ 

ޖާަގ މި އޮނ ނަނީ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ އަތ ޕ ޅ ަގއި. މިނިަވނ  މ އައ ސަސާތަކަށ  ަވކި ތަރ ތީބަކ ނ  ނަނ  ފޮނ އ ވ މ ެގ 

ޕ ޅ ގައި. ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލިސ  މި ދެނ ނެވިހެނ  ެއކ ލެވިފަިއާވ ޮގތ ނ   ބާރ  މި އޮނ ނަނީ ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ އަތ 

، އެ ދާއިރާއެއ ެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ވަރަށ  ބޮޑެތި ޑިމާނ ޑ ތައ  ގ ޅިފައި އޮނ ނަނީ މާކ ޑަކ ޑަ ދާއިރާައކ ނ  މެނ ބަރ  އައި

މަތ ތަކާ. އެހެނ ވީމާ، އެ މެނ ބަރަށ  ސީދާ  ސަރ ކާރ ެގ ޚިދ   ،ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓާ. ދައ ލަތ ެގ މާލިއ ޔަތާ ގ ޅޭ ކަނ ކަމާއި 

ފޯރ ވ މ ެގ ވަރަށ  ބޮޑ  ޖާގައެއ  އެބަ ޮއވޭ ސީދާ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ    ޒ ޮގތ ނ  ވެސ ، ނ ސީދާ ޮގތ ނ  ވެސ  ނ ފޫ

މަޖިލީހ ެގ    ރައ ޔިތ ނ ެގ  ،އަތ ޕ ޅ ަގއި. އެހެނ ވީމާ، ދާދި ފަހ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ވެސ  ވިދާޅ ެވއ ޖެ
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އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ަގބޫލ ކ ރަނ ވެއ ޖެ.  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޙަޤީޤަތ   މި  އަތ ޕ ޅ ަގއޭ.  ތިމަނ މަނިކ ފާނ ެގ  އޮތީ  މެޖޯރިޓީ 

ރައީސ ލ ޖޫމ ހޫރިއ ޔާައކީ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ރަނަގޅ  ބޭފ ޅެއ . ެއކަމަކ  މި ނިޒާމ  މިހެނ  އޮވެ، މާދަމާ 

  ، ހ ރި ޮގތަކަށ  މ ޅި މި ދައ ލަތ ެގ ކޮނ ޓ ރޯލ   ބޭފ ޅެއ . އެ ބޭފ ޅަކަށ  ޖާަގ އެބަ ލިބިދޭ ހިތ   އައިސ ދާނެ ރަނަގޅ ނޫނ 

  ކަނ ކަނ  އެތ ރިފައި އޮތ   ނަނ ގަވާނެ ޖާަގ އެބަ ލިބިވަޑައިަގނ ނަވާ މިހާރ  މި  ހިތ ހ ރި ޮގތަކަށ  މި މަޖިލީހ ެގ ކޮނ ޓ ރޯލ 

ައޅ ަގ ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  އެހެނ ވީާމ،  ބަލައިަގނެޮގތ ނ .  އަޅ ަގނޑ މެނ   ބިލ   މި  ހ ށަހަޅަނ ،  ފ ޅާ   ، ނޑ     ވަރަށ  

ޤާނޫނ އަސާސީ މި  މިހާތަނަށ   ރާއ ޖޭަގިއ  ހިނ ަގއި،  ބަހ ސ ތައ   މިކަމ ެގ  ޤާނޫނ އަސާސީއަށ  ؛ ދާއިރާެއއ ަގއި  އާ 

އަލީަގއި  ކަނ ކަމ ެގ  ތަޖ ރިބާކ ރި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ފަހ ނ   ފެށި  ރައ ޔިތ ނ   ،ޢަމަލ ކ ރެވެނ   ހ ރި އަދި  ތެރޭަގއި  ެގ 

މ ައއ ސަސާތަކާއި ދައ ލަތ ެގ ވެރިނ ނާ ދޭތެރޭަގއި ރައ ޔިތ ނ  ކ ރާ    ،ރައ ޔިތ ނ ެގ ހ ރި ކަނ ބޮޑ ވ މާއި   ،ނ ތަނަސ ކަމާއި

ވަހ މ  ބައިވަރ     ޝައ ކާއި  ނޫނަސ ،  މިކަނ   ޤާނޫނ އަސާސީއަށ   މި  ޖެހޭ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޓަކައި  ކ ޑަކ ރ މަށ  

ެގނ ނަނ  ފަސާދައިެގ  ބަދަލ ތަކެއ   ކޮރަޕ ޝަނާއި  އޮތ   މި  އާނ މ ވެފައި  ރާއ ޖޭަގއި  ެގނ ނަނ .  ބަދަލ ތަކެއ   ބައިަވރ    .

ބޭނ ނ ކ ރާކ ރ ނ    މި  ޮގތ ަގިއ  ނަހަމަ  ވަސީލަތ ތައ   ދައ ލަތ ެގ  ސިއ ރިއ ޔާތ ަގއި  ޓަކަިއ،  ކ ޑަކ ރ މަށ   ކަނ ކަނ  

ލާއަނބ ރާލ ނ  އިޮގތަކަށ  އަނބ ރަ  ިއނ ތިޚާބ ތަކ ެގ ނަތީޖާ ަވކިފޯރ ަވއިެގނ ،    އަދި އިނ ތިޚާބ ތަކަށ  ނ ފޫޒ   ،މަދ ކ ރ މަށާއި

ބަދަލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި، އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ޖެހޭ ހަމަ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސ  ރާއ ޖޭެގ ވެރިކަމ ެގ ނިޒާމ  މިހާރ  އެތ ރިފަިއ 

މ ެގ ނިޒާމ  ކަނޑަެއޅ މ ެގ ވޯޓެއ   ދާއިރާެއއ ަގއި ހިނ ަގނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެރިކަ  އެ ބަހ ސ  ފ ޅާ ؛މި އޮތީ ރަނަގޅަށ ތޯ

ނ  އޭރ ެގ ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  ރަީއސ  މައ މޫނ ެގ ެވރިކަމ ެގ ފަހ ކޮޅ . ެއއ ކަލަ ހަމަ އޭރ  އާދަކާދަިއެގ މަތީ  ބޭއ ވި

ވަހ   ޓަށ  ހ ކ ރ  ދ ށ ކޮމިޝަނަރެއ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ނ ، އެތެރެ ނ ފެނ ނަ ދަނަގޑ  ފޮ  ސ ކޮށ ފައި ހ ރި އިލެކ ޝަނ އައ ޔަނ 

ވޯޓ ލަިއެގނ  އެ ވޯޓ ެގ ކަނ ތައ  ދިޔައީ. ސަރ ކާރ ނ  ރިޔާސީ ނިޒާމަށ  ތާއީދ ކ ރިއިރ ަގިއ އެާއ އިދިކޮޅަށ  ކެމ ޕޭނ ކ ރި  

ވެސ  ފ ލ ހ ނ ގެ    ހަމައެކަނި އެ ބޭފ ޅ ނ  ކެމ ޕޭނ ކ ރައ ވާ ނިޒާމ ެގ ލޯޯގެއއ  ޖަހާލީމާ ؛ ބޭފ ޅ ނ  ލޯގޯއެއ  ޓީޝާޓ ަގއި 

ލާފައި ތިބީ. ފޮޓޯތައ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނަނ  އެބަ ހ ރި. ވޯޓ ތަކާ ކ ޅ ނ  ޮގތ ެގ ވާހަކަ  އިށަ ފައ ޖެއ  އައިސ  ވަ  ބޮޑ 

ތިބަ އެ  އަދިވެސ   ބަޔަކ   ެއތައ   ތަކ ރާރ ކޮށ   ޭއެގތަކ ރާރ ކޮށ ،  އަޅ ަގނޑ މެނ   އެހެނ ވީމާ،  ދައ ކަމ ނ .  ާއ  ؛ ދަނީ 

ެއކ ލަވަ  މ ސ އިޤާނޫނ އަސާސީ  މިނިވަނ   ދަށ ނ   އޭެގ  މ އައ ސަސާެއއ ލެިވ،  އިލެކ ޝަނ ެގ  ތަގިއ ލ     ސ  ޮގތ ަގއި 

ޓަށ  ވޯޓ ލ މ ެގ ކަނ ކަނ  މިހާރ  އިތ ބާރ ކ ރެވޭ ޮގތަކަށ  ށ ކޮމިޝަނެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ިއނ ތިޚާބ ކޮށ ، އެތެރެ ފެނ ނަ ފޮ

އަލީގައި، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ ދައ ރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރި ތަޖ ރިބާެގ    3ކޮށ  މި  ޞަކ ރެވެމ ނ ދާއިރ ަގިއ، އަދި ޚާއ  

 ،ރާއ ޖޭަގއި މި އޮތ  ވެރިކަމ ެގ ނިޒާމ  ހަމަ މިޮގތަށ  ބާއ ާވނީތޯ، ނ ވަތަ އިތ ރ  ބަދަލ ތަކެއ  މި ނިޒާމަށ  ެގނ ނާނީތޯ

، ނެވީމިކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ރައ ޔިތ ނ  ާގތ ަގއި އަހަނ ވީ ަވގ ތ  މިއަދ  އައިސ  ޖެހިއ ޖެ. އެ އެހ މ ެގ ތެރޭގައި މި ދެނ 
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ަގބޫލ ކ ރަނ .   އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  ކަމެއ   ބޭނ ނ ތެރި  ވަރަށ   އެއީ  ހިނ ގ ނ   ބަހ ސ   މި  ޖާަގދިނ ނ ،  ބަހ ސަށ   މި 

ތަނަށ  އައިސ  މި ތިބީ ވަރަށ  ބޮޑެތި ޒިނ މާތަކަކާ   ައޅ ަގނޑ މެނ  ބޮޑ  ހ ވައެއ  ކޮށ ެގނ  މި؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ވަރަށ  ބޮޑެތި މަސ އޫލިއ ޔަތ ތަކެއ  އަދާކ ރ މަށ  ކޮނޑ އަޅައިެގނ   ؛ އ  އަދާކ ރ މ ެގއެކީަގއި. ވަރަށ  ބޮޑެތި ޒިނ މާތަކެ

ނިއ  މި  ރާއ ޖޭަގއި  ކަނ ކަމ ަގއި  ހިނާގ  މި  ރާއ ޖޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ތިބީ.  މި  ައއިސ   މ ނ ދާ  ޅެއަޅ ަގނޑ މެނ  

ޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ  ދޭނ އިޙަޤީޤަތ ތަކ ެގ އަލީގައި، ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ތަސައ ލީެއއ  ހޯދަ

ދޭނ ޖެހޭނެ. ރާއ ޖޭަގއި މި ހ ރި މައ ސަލަތަކ ނ ، މި ހ ރި މާޔޫސ ކަމ ނ ، ޭއެގ ސަބަބ ނ  ނ ކ ނ ނަ އިހިތަށ  ފިނިކަމެއ  ހޯދަ

ޖެ އެބަ  ޓަކައި  ކ ޑަކ ރ ަމށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   މާޔޫސ ކަނ   މެދ ވެރިވާ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ނަތީޖާތަކ ނ   ހަމަ ޮގސ   ހޭ 

  ހ ވަޔާ އެކީަގއި އެ މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ  ތެރިކަމާއި ތެދ ވެރިކަމާ އެކީަގިއ، އަދި އަޅ ަގނޑ ެމނ  ކޮށ ެގނ  މިތިބަޞ އިޚ ލާ

  ދާއިރާއެއ ަގިއ، ފ ޅާ  ެގނ ދަނ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހ ށަހަޅަނ  މި ބިލ  ބަލައިަގނެ، މި ބިލ ެގ މަސައ ކަތ  ފ ޅާ

ކޮށ  ރާއ ޖޭެގ ސިޔާސީ  ޞަޖިލީހ ނ  ހިނ ގެވ ނ . އަދި ހ ރިހާ މެނ ބަރ ނ  މި ކަމ ަގއި ބަިއވެރިެވ، އަދި ޚާއ ދާއިރާެއއ ަގއި މަ

އެމ .ޑީ.ޕީ އެކަނ ޏެއ  ނޫނ . ޕީ.ޕީ.އެމ ނ  ވެސ ، ޖ މ ހޫރީ ޕާޓީނ  ވެސ  އަދި އެހެނިހެނ  ޕާޓީތަކ ނ  ؛ ހ ރިހާ ފަރާތ ތަކ ނ 

ރާަގއި ބައިވެރިވެ، އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ ނަށ  އެއ ބަސ ެވވޭ ހައ ލެއ  ހޯދ ނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ވާހަކަ، މި މަޝ ވަ

 އެއީ ވަރަށ  ބޭނ ނ ތެރި ކަމެއ  ކަމ ަގިއ ދެކެމ ނ  އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަކޮޅ  ނިނ މާލަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ރ ވަނީ ނައިފަރ  ދާިއރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަ

 އަޙ މަދ  ޝިޔާމަށ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ޝިޔާމ  ައޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ އިޞ ލާޙާ   ޤާނޫނ އަސާސީއަށ  މާމިިގލީޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ޚަރަދ ؛ ގ ޅޭޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ ވާ ދެތިނ ހަތަރ  ވާހަކަެއއ  އެބަ އޮތ . 

  ،ހ ށަހެޅ އ ވި މައިަގނޑ  މަގ ސަދ ެގ ތެރޭަގއި މި އޮތީ   ކ ޑަކ ރަނ  ޔަީގނ ނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބޭނ ނ ވޭ. މި އިޞ ލާޙ 

ޮއތީ  ޚަރަދ  މި  ޕެރެގ ރާފ ަގއި  ފަހ   އެނ މެ  ވާހަކަ.  ނެތި   ،ކ ޑަކ ރާ  ހ އ ޓ މެއ   އަދަދ   މި  ތަނ ަގއި  އޮތ   ކ ރިއަށ  

ކ ޑަކ ޑަ   ފަދަ  ރާއ ޖެ  އެއީ  ނަމަ،  ވަރަށ ޤައިތ ރ ވަމ ނ ދާ  ބޭނ ނ ވާ  މަޖިލީހަށ   ާގނޫނ ހަދާ  މާ  އ މެއ ެގ  ިގނަ   ވ ރެ 

އިޤ ތިޞާދީ ޮގތ ނ ނާއި ައދި އެނޫނ  ވެސ  ޮގތ ޮގތ ނ     ،ޖެހޭނެ ކަމަށ  ވާނެތީއާއިއަދަދެއ ެގ މެނ ބަރ ނ  އިނ ތިޚާބ ކ ރަނ 
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ިއއ ޒަތ ތެރި   އޮތީ.  ބަޔާނ ކ ރައ ވާފައި  ޮގތ ަގއި  ިއޞ ލާޙެއ ެގ  ހ ށަހެޅ އ ވި  ކ ރިމަތިވާނެތީ  މިކަމ ަގއި  ޮގނ ޖެހ ނ ތަކެއ  

ކަމަށ  އަޅ ަގނޑަކަށ     ޮގތ  ވެސ  މިއީ އެނ މެ އިނ ސާފ ވެރި ޮގތ   ރ  ވެސ  ޤާނޫނ ައސާސީަގއި މިހާރ  މި އޮތ މިހާ؛ ރައީސ 

އިދާރީ ދާއިރާެއއ  އޮތ ިއރ ަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،    21ަގބޫލެއ  ނ ކ ރެޭވ. އިދާރީ ދާއިރާތައ  ބަހާލެވިފައި އޮތ އިރ ަގިއ  

ދާއިރާއެއ ަގިއ   އިދާރީ  މަޖިލީހ ަގިއ    5000އެ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  މެނ ބަރ ނ   ދެ  ދާއިރާައކަށ   އިދާރީ  އެ  ހަމަނ ވިޔަސ  

ނ  އެބަ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  އެ ދާއިރާއަކަށ  ނިސ ބަތ ވާ ނައިފަރ  ދާއިރާ މި ހިމެނެނީ ޅ. އަތޮޅ ަގއި. ެއ ތަމ ސީލ ކ ރަ

ރައީސ ،   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާަގއި  ހާހާ އިދާރީ  ތިބި.    ފަނަރަ  އެބަ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  އަދަދަކަށ   މެނ ބަރ ނ .    3ާގތ ކ ރާ 

ހަމަނ ވާ އަތޮޅ ަގއި ެވސ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ދެ މެނ ބަރ ނ    5000އެހެނ ނަމަވެސ ، ބަެއއ  ކ ދި އަތޮޅ ތަކ ަގިއ،  

ނެތ ކަނ    އިނ ސާފ ވެރިކަެމއ   އ ސޫލ ަގއި  އޮތ   މި  މިހާރ   ރެޕ ރެޒެނ ޓ ކ ރ މ ަގއި  ރައ ޔިތ ނ   މީަގއި  ތިބީމާ، 

ނ  ކަމަށ  ވަނީ ނަމަ،  ޚަރަދ ކ ޑަކ ރަނ  ބޭނ ؛ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ އެނޭގ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ޤާނޫނ އަސާސީނ  ނަމަވެސ ، އަނ ނަ ސަރ ކާރެއ ެގ މަތި ބަރ ވާ މިނ ވަރ  ލިމިޓ ކ ރަނ  އެބަ ޖެހޭ.  

ހަމަެއކަނި ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރަކ  އިތ ރ ވާތީެވ، މި ފެނ ނަ މަނ ޒަރ   ،ސަރ ކާރ  ކޯލިޝަނ ަގއި ތިއ ބަވާފައި

މާ މަތި   މިއީ  ސަރ ކާރ ނ   ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ހިތާމަކ ރަނ ،  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ހައ ދަވާތީެވ،  މަނ ޒަރަކަށ   ބޮޑ  

ތިއ ބެިވ   އެމ ބަސީތަކ ަގއި  ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ވެފައި،  ކެތ ނ ވާވަރ   ދައ ލަތަށ   އޮތީ  މި  ބަރ ވެެގނ ދިޔަދިޔައީނ ނ  

ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ހ ރީ  މި  މ ސާރަ  ބޭފ ޅަކަށ   ބޭފ ޅ ނ ެގ  ރައީސ .    3މިލިއަނ ،    2،  އިއ ޒަތ ތެރި  މިލިއަނ ނ ، 

ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ ބޮޑ ވާ ތަނެއ  ނ ފެނޭ. ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ މެނޭޖިނ ގ ޑިރެކ ޓަރ ނ ނާއި ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ ބޯޑ ަގއި ތިއ ބަާވ  

ތިއ ބެ  ،ބޭފ ޅ ނ ނާއި އިނ ތިޚާބ ކޮށ ފަިއ  ސަރ ކާރ ނ   މި  މަާގމ ތަކަށ   ސިޔާސީ  އަދަދ ތައ   އަދިވެސ   ބޭފ ޅ ނ ެގ  ވި 

ކޮޅ  ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  ކިޔަނ ެވއ ޖެޔާ  މަޖިލީހ ަގއި  މި  ހަމަ  ނ އަޅ ަގނޑ މެނ   އަޅ ަގނޑ   އެކަމަކ   ނ ލާނެ. 

އަޖައިބ ެވއ ޖައިނ  ހަމަ ކޯލިޝަނ ެގ ޕާޓ ނަރެއ ެގ ޮގތ ަގިއ ހ ނ ނެވި ބޭފ ޅަކ  މިއަދ  ޤާނޫނ އަސާސީއަށ  މި ިއޞ ލާޙ  

މި އިޞ ލާހ  ހ ށަހެޅ އ ވީމާ އަޅ ަގނޑ     ،ަގނޑ  ަމގ ސަދަކީ ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ ކ ޑަކ ރ ނ  ކަމަށ  ވިދާޅ ވެހ ށަހެޅ އ ވި މައި 

 ޮގތެއ  ނޭނެގ. ކައިރީަގއި ތިބި މީހ ނ ނަށ  ބަހާ   ހިތާމަކ ރަނީ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދައ ލަތަށ  ލިބޭ އާމ ދަނީއަށ  ހަދާ

ޚަރަދ    ދައ ލަތ ެގ  އެއީ  ފެނ ނަނީ.  މި  ފައިސާ ތަނ   އެ  ކަނ ކަމަށ   ބޭނ ނ ވާ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ނޫނީ  އިސ ރާފ ވެެގނ ، 

އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ބޭބޭފ ޅ ނ ނަށ  ނ ފެނ ނާތީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހިތާމަކ ރަނ ،   ،ކ ރެވިެގނ ދާ ތަނ  ނ ފެނ ނާތީޚަރަދ ނ 

ޚަރަދ  ދައ ލަތ ެގ  އެހެނ ީވމާ،  ރައީސ .  އިޞ ލާޙެ   އިއ ޒަތ ތެރި  ހ ށަހަޅާ  ިމ  ބޮޑ ެވެގނ   އަޅ ަގނޑ   ވަނ ޏާ  ކަމަށ   އ  

ެއއީ ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ  ބޮޑ ެވެގނ ، ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރަނ  ހ ރި ދާއިރާތައ  މާ  އިޞ ލާޙާ ދެކޮޅ ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

 ލ ކ ރެވެނ ފަސޭހައިނ  ޓެކ   ލ ކ ރަނ  ވެސ  މާކ ފަސޭހައިނ  އެބަ އެނޭގ. އަދި އެ ޚަރަދ ތައ  ކ ޑަކ ރަނ  ހ ރި ދާއިރާތަކަށ  ޓެ
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އެނިގ އޮތ ކަނ   ެވސ   އިޞ ލާޙ ނ ެގނެސ   ޤާނޫނ އަސާސީއަށ   މިއަދ   ތަނަށ     ވެސ   މި  އިޞ ލާޙ   މި  ހ ރެމެ، 

މަޝ ވަރާކ ރ މެއ  ވަރަކަށ   އެއ ވެސ   ރައ ޔިތ ނ ނާ  ވަރަކަށ     ޤާނޫނ އަސާސީއަށ   ެއއ ެވސ   ޕާޓީތަކާ  ސިޔާސީ  ނެތި، 

މަކީ މިއީ ދެރަވަރ  ކަމެއ ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އިއ ޒަތ ތެރި  މަޝ ވަރާކ ރ މެއ  ނެތި، މި ިއޞ ލާޙ  މި ތަނަށ  ހ ށަހެޅ 

ރައ ޔިތ ނ ެގ އ ނ މީދ ތައ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ    ،ދައ ކާއިރ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ރައ ޔިތ ނ  ތަމ ސިލ ކ ރާ ވާހަކަ؛ ރައީސ 

މަތީަގއި. ދެނ މެަގއި އ ނޫގފާރ  މެނ ބަރ ނ ނާ ދޭތެރޭަގއި މި ހ ނ ނަނީ ވަރަށ  މަތީަގއި އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ވަރަށ   

ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވިދާޅ ވިހެނ ، ރައ ޔިތ ނ  ެއކ ސ ޕެކ ޓ ކ ރޭ ދާއިރާެގ ތަރައ ޤީއަށ  ހ ރި ކަނ ތައ ތަކ ަގިއ  

މި   ކަމަށ ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ނަމަވެސ ، މިއަދ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ނިޒާމ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދައ ރ  ވަރަށ  ބޮޑ 

ޮގތ ނ  ޚާއ   ،އޮނ ނަ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫޞަ ވަކި  ލިބ ނީމާކޮށ   މެޖޯރިޓީ  ވަރަކަށ   ވަކި  ރައީސ ،    ރިއ ޔާއަށ   އިއ ޒަތ ތެރި 

މަޖިލީހަކާ މަޖިލީހަކާ  އިރައ ޔިތ ނ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  އޮނ ނަނީ.  މި  މަޖިލީހެއ   މަޖިލީހެއ ،    އިރައ ޔިތ ނ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ 

މެނ ބަ މަޖިލީހ ެގ  ރައީސ .    އިރ ނ ނަކާރައ ޔިތ ނ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި  އޮނ ނަނީ،  މި  މެނ ބަރ ނ   މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ 

މަޖިލީހ ެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ  ކަނ ތައ ތަކ ަގއި.  ދާއިރާތަކ ެގ  ނޯވޭ،  މަޝ ވަރާކ ރ މެއ   ކަހަލަ    !މާފ ކ ރައ ވާތި؛ އެއ ވެސ  

އިނ ތިޚާބ ވި ދާއިރާތައ    ؛ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލިސ  ވަނަ މާއ ދާަގއި އެބަ ޮއވޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  71ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

މ ޅި   ލާބަ  އިއ މާޤަތަމ ސީލ ކ ރ މ ަގއި  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ރިޔާހ ރިހާ  މަނ ފާއަށ   އޮނ ނަނީ. ޢާއި  މި  މިޮގތަށ   ޔަތ ކ ރަނ . 

ލަކީ މިއީ ހަމަ މިހާރ  މި އޮތ  އިދާރީ ދާއިރާތަކަށ  ބަހާލެވިފައި މި އޮތ  އ ސޫ  ،އެހެނ ވެެގނ ، އަޅ ަގނޑ  މި ދެނ ނެވީ

އަދަދ  އަޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މިހާރ  ؛ ައދަދެއ  ނޫނ  އަޅ ަގނޑަށ ؛ އެނ މެ ރަނަގޅ  އ ސޫލ ތޯ

މި އޮތ  ނިޒާމ ެގ ތެރެއިނ  ރައ ޔިތ ނ  ރެޕ ރެޒެނ ޓ ކ ރާ ކަަމށ  ވަނ ޏާ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިއަށ ވ ރެ އަދަދ  

ރަނަގޅަށ  ރައ ޔިތ ނ  މި ތަނ ަގއި ތަމ ސީލ ކ ރެވޭ ކަމަށ  ވަނ ޏާ. ތަމ ސީލ ކ ރަނ  ބޭނ ނ  ކަމަށ     ،ޖެހޭނީއިތ ރ ވާނ 

އަޅ ަގނޑަށ  ހަމަ ޔަީގނ ނ  ވެސ  މިހާރ  ؛ އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަދި ވަރަށ ؛ ވަނ ޏާ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ޅަިއަގނ ނަ ކަމެއ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ވަރަށ  ިގނަ ރައ ޔިތ ނ ތަކެއ   މި އޮތ  ނިޒާމ ަގއި ވަރަށ  ބޮޑަށ  އަޅ ަގނޑަށ  އަ 

ވެރި  ކޮނ މެ  ސަރ ކާރެއ ،  ކޮނ މެ  އަނ ނަ  ޖައ ސާފަ.  ދަފ ތަރ ަގއި  ތިބި  ކޮނ ބައެއ  ޔައެބަ  ނޭނެގ  އަޅ ަގނޑަކަށ   ކ  

އެ މީހ ނ    ަގއިކޮނ މެ ސަރ ކާރެއ ބޭނ ނ ވެެގނ  ކަމެއ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ދަފ ތަރެއ ަގއި ރަޖިސ ޓަރީވެފައި ތިބޭ މީހ ނ   

ބޭނ ނ ވާ ދިމާލަކަށ  ވޯޓ ލާނ  މި ޖެހެނީ އެ މީހ ނ ނަށ  ރަޖިސ ޓަރީވާނ . މި ފަހަރ  ކަލޭމެނ  ލާނ ޖެހޭނީ ހ ޅ މާލެއަށޭ،  

ިއއ ޒަތ ތެރި    ހޭނީ ބ ނީމަ ބ ނާ ޮގތަކަށ  ވޯޓ ލަިއެގނ  އެޖެމި ފަހަރ  މައ ޗަނ ޮގޅި ދެކ ނަށޭ ލާނ  މީހ ނ  އެ ތިބެނީ. 

ވަރަކަށ  ހާސ  ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ  ދަފ ތަރ ަގއި އެބަ އޮވޭ.  ސޯޅަ ެއއީ ވެސ  ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ . ާގތ ަގނޑަކަށ   ؛ ރައީސ 

އެހެނ ނަމަވެސ ، މި ނިޒާމ ެގ ތެރެއިނ  އެ މީހ ނ ެގ އެތައ  ހައ ގ ތަކެއ  ނިގ ޅިފައި އެބަ އޮޭވ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  
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ހައ ގ ތަކެއ އެ އޮނ ނަ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ނިސ ބަތ ވެަވޑަިއަގނ ނަވާ  ދާއިރާތަކަށ   އިދާރީ  އެހެނ   ދާއިރާތަކަށ ،  އެ    ،ހެނ  

މީހ ނ ނަށ  އެ އޮނ ނަ ހައ ގ ތައ  އޮނ ނަ މިނ ވަރަށ  އޮނ ނަ ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ަގބޫލެއ ނ ކ ރެވޭ. ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ   

ނ  ވާނ ޖެހޭ ސަބަބ ތަކެއ  ވެސ  އެބަ ހ ރޭ، އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މަޖ ބޫރ  ހާލަތ ތަކެއ ެގ  ދަފ ތަރ ަގއި ތިބި ރައ ޔިތ 

ސަބަބ ނ  އެ މީހ ނ  ދަފ ތަރ ަގއި ރަޖިސ ޓަރީެވެގނ  އެ ތިބީ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިހާރ  ދަފ ތަރ ަގއި މި ތިބި 

މެނ ބަރ ނ  މި ތަނަށ  ވައ ދަނ ޖެހޭ ކަމަށ    3ޕ ރެޒެނ ޓ ކ ރަނ   ވަރަކަށ  ހާސ  މީހ ނ ނަށ ، އެ މީހ ނ  މި ތަނ ަގއި ރެސޯޅަ

ތެރެއިނ .   ނިޒާމ ެގ  މި  ެގއ ލޭ  އެބަ  ހައ ގ ތަކެއ   މީހ ނ ެގ  އެ  އެހެނ ނޫނީ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ދެކެނީ،  އަޅ ަގނޑ  

ވަ ކަމަށ   ވިސ ނ ނ ފ ޅ   ބޮޑ   އެނ މެ  ެއީއ  ކ ޑަކ ރަނ   ޚަރަދ   މިއީ  އިޞ ލާޙ ،  މި  އަޅ ަގނޑަށ  އެހެނ ވީމާ،  ނ ޏާ، 

ވ ރެ ކ ރިނ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  ެގނ ނަނ ޖެހޭ ބަދަލ ތަކެއ  އެބަ ހ ރި. ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ    ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި މި އިޞ ލާޙަށ 

 ޓަކައި ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ބަރ  ނ މެ  އިއ ޒަތ ތެރި  އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގމި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ    ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ 

 .ބަރ ނ  މެ ިއއ ޒަތ ތެރި އިނގ ރަިއދޫ ދާއިރާެގށ . ޙަސަނ  އަޙ މަދަ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  އަޙ މަދ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

ޤާނޫނ އަސާސީއަށ    ރަީއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  މާމިިގލީޝ ކ ރިއ ޔާ  މެނ ބަރ     ިއޞ ލާޙ ެގނައ މަށ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ 

ހ ށަހަޅާފައި އޮތ  އިޞ ލާޙަށ  އަޅ ަގނޑ  ެވސ  ެއއ ޗެއ  ދަނ ނަވާލަނ  ފ ރ ޞަތެއ  މި ހޯދީ. ޖ މ ލަ ޮގތެއ ަގއި އަޅ ަގނޑ   

ކ ރ މަށ  ކ ރަނ  ހ ރި ކަނ ކަާމ މާ އެކަނ ކަނ  ރަނަގޅ  ދެކޭޮގތ ަގއި ކަނ ކަމ ަގއި ަމޝ ވަރާކ ރެވިފަިއ، ދ ަވސ ތައ  ދިޔައި

ޤާނޫނ އަސާސީއަށ  ބަދަލެއ  ؛ ބެހޭ ޮގތ ނ  މަޝ ވަރާކ ރަނ ޖެހޭނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ޮގތ ަގއި   ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ސިޔާސީ ޕާޓީތައ  އ ފެދި، އޭެގ  އ މ ަގއި ހިަގމ ނ ދާއިރ ަގއި، އަދި  ޤަެގނ ނައިރ ަގއި 

މިވަރ ެގ ކަނ ކަނ  ކ ރާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ    ،ޔާސީ ފިކ ރ  ކޮނ މެ ޮގތަކަށ ، ކޮނ މެ ސިފައެއ ަގއި ނަމަެވސ  ތިއ ބެިވޔަސ ސި

ަވގ ތ  ނަަގ މީެގ ވެސ  އިތ ރ   ައއިސ   މަޖިލީހަށ   މި  މަޝ ވަރާާއއި ރައ ޔިތ ނ ެގ  އިދެކޭޮގތ ަގއި  އެނ މެނ ެގ  ނ ލެވި، 

އ މ  ހިނ ަގނ  ވެސ  ވަގ ތ   ޤަ ކަނ ކަނ  ކ ރީމާ، ވަގ ތ  ސަލާމަތ ވެފައި    ސ  މިމަޝ ވަރާއާ ެއކ ަގއި މި ތަނަށ  އައި

މ ޅި ޖ މ ލަ އިރ ކޮޅ ކޮޅާ ޤާނޫނ އަސާސީއަށ  އަހަރަކ  އެއ  ؛ ލިބޭނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  މި ދެކެނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

އ  ކަމަކަށ  ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއ ނ ކ ރަނ . ޭއެގ  އެއީ އެނ މެ ބ އ ދިވެރި ޮގތެ  ފަހަރ ، އަހަރަކ  ދެ ފަހަރ  ބަދަލ ެގނައ މަކީ
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ބަދަލ ަގއި ޖ މ ލަ، ެއއ ކޮށ  ައނެއ ކާެވސ  ޤާނޫނ އަސާސީއަށ  ޢަމަލ ކ ރެވެމ ނ  މި ދިޔަ، ފާއިތ ެވެގނ ދިޔަ މ އ ދަތ ަގއި  

އަދި ކާމިޔާބީތަކާއި  ހ ރި  ލިބިފައި  ޤައ މަށ   ތަޖ ރިބާއާިއ،  ހ ރި  ކ ރެވިފައި  އެނ މެނަށ   ޤައ މ     އަޅ ަގނޑ މެނ  

ޭމޒ ދޮށެއ ެގ ތިބެ ވިސ ނާލަނ  އެބަ ޖެހޭ. އެ   ބަރ ދާސ ތ ކ ރަމ ނ ދިޔަ ކަނ ކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެއ  ނަޒަރަކ ނ  އެއ  

ޖެހޭޖެހ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ  އޮތ  އަދަދ  މިީއ އެނ ެމ ރަނަގޅ  އަދަދ ތޯ، އޭރ ަގއި މި އަދަދ  ައއީ ކޮނ ޮގތަކަށ   

އަދ  މި އަދަދަށ  ބަދަލެއ  ެގނެއ ސަ އަދަދެއ  ކަނޑައެޅިފައި ދާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި  މަޝ ވަރާކ ރެވިެގނ ތޯ، މި 

އަޅ ަގނޑ މެނ  ާގނޫނ އަސާސީައށ  ބަދަލ ެގނ ނައިރ ، ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމަށ  ބަދަލ ތަކެއ  ެގނައިިއރ ަގއި މި ރާއ ޖޭެގ އަނ ހެނ  

ޔަ. މި މަޖިލީހ ަގއި އެ އަދަދ  ނޫނަސ ، ބަިއވެރިެވެގނ ، ހ ރިހާ އެނ މެނ ެގ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ވެސ  އަދަދ ތަކެއ  ކަނޑައެޅިެގނ ދި

މިއަދ .  ބައ ޓަނ ކ ރަނ   ކަނ ކަނ   ޖެހޭ  އެބަ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ޮގތަކަށ   ހިނާގނެ  މަޖިލިސ   މި  ޮއވެެގނ   ބައިވެރިވ ނ  

ާވކަށ  ނެތ  ހަމައެކަނި އަދަދަށ  ބަދަލ ެގނެއ ސަ ދެނ  ހަމައެކަނި މި މަޖިލީހަށ  ހަމައެކަނި   އިޝާރާތ ކޮށ ެގނ  ެވސ  

ފަސޭހައިނ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ޮގތަކަށ ،  ލ އިވާނެ  ދައ ލަތަށ   ޖ މ ލަ  މ ޅި  ބަދަލ ެގނ ނައިރ ަގއި.  ޤާނޫނ އަސާސީއަށ  

.  ޚިދ މަތ ދެވޭނެ ޮގތަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ކަނ ކަނ  ބައ ޓަނ ކ ރަނ ޖެހޭނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  މި ދެކެނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ވިސ ނ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ޮގތަކަށ   އެހެނ   މާދަމާ  އަޅ ަގނޑ ެމނ   އަނެއ ކާ  ބަލައިެގނ ފައި  އިޞ ލާޙ   މި  މިއަދ  

އަޅ ަގނޑ   ނ ނިކ ނ ނާނެ.  ނަތީޖާެއއ   ރަނަގޅ   ވެސ   މިޔަކ ނ   ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ހ ށަހެޅި ؛ ެގނ ގ ޅެފިއ ޔާ  މި 

ކ ރެސީއާއި މި ޤައ މ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވަރަށ ިގނަ ޚިދ މަތ ކ ރައ ވާފައި، އަދި އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކީ މި ޤައ މ ެގ ޑިމޮ

ޤާނޫނ އަސާސީ އިޞ ލާޙ ކ ރެއ ވިއިރ ަގިއ ވެސ  ބ ރަ މަސައ ކަތ ޕ ޅ ތަކެއ  ކ ރައ ވާފަިއ ހ ރި ބޭފ ޅަކަށ  ވާތީ އަޅ ަގނޑ   

ކާރާ ވެސ  މަޝ ަވރާކޮށ ެގނ  މިއަށ  ރަނަގޅ   މި އެދެނީ، އަދި މި އިޞ ލާޙ  މަނިކ ފާނ  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި، އަދި ސަރ 

 ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކަމެއ  ކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށ  މިކަނ  ކޮށ ދެއ ވ މަށ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ ހ ޅ މާލޭ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   

 ޢަލީ ނިޔާޒަށ . ހ ޅ މާލޭ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ހ ޅ މާލޭ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒ 

ޤާނޫނ އަސާސީއަށ    ިއބ ރާހީމ   ޤާސިމ   މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  މާމިިގލީ  ރަީއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ 

ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ ިއޞ ލާޙ ަގިއ މި ވާ ޮގތ ނ ، ީމެގ މަިއަގނޑ  އެއ  ބޭނ މަކީ، އިޤ ތިސާދީ ޮގތ ނ ނާއި އަދި އެނޫނ  
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ވާތީ، ރައ ޔިތ ނ ެގ ަމޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ  މަދ ކ ރ މަށ  ވިސ ނާފައި އޮތ   ވެސ  ޮގތ ޮގތ ނ  ޮގނ ޖެހ ނ ތައ  ކ ރިމަތި

ވިސ ނ ނ ފ ޅެއ . ޙަޤީޤަތ ަގިއ އެއި ރަނަގޅ  ވިސ ނ ނ ފ ޅެއ . އަޅ ަގނޑޫ މި މަފ ހޫމަށ  ތާއީދ ކ ރަނ . އެހެނ ނަމަވެސ   

އެއީ މި ވަގ ތ   ؟ ކިހިނެއ  އައި ނަނ ބަރެއ ތޯމިއީ    87އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އަޅ ަގނޑަށ  ވެސ  ހަމަ ސ ވާލ އ ފެދެނީ  

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ ނަކީ އެ އަދަދ  ކަމަށ  ވާތީ، އެއީ އެނ މެ ރަނަގޅ  އަދަދ  ކަމަށ ތޯ 

ޤަތ ަގއި ވެސ   އަދި މިހާރ  މި ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލިސ  އ ފެދިފައިވާ ޮގތަށ  ބަލާއިރ ަގއި ޙަޤީ؟ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ބަލަނީ

ތަމ ސީލ ވެެގނ ދޭތޯ މަޖިލީހ ަގއި  މި  ރަނަގޅަށ   އެނ މެ  މެނ ބަރ  ؟ ރައ ޔިތ ނ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   ހިތަދޫ 

ތަމ ސީލ ކ ރަނ  މި   މެނ ބަރ ނ   މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  އެކ ލަވައިލިއިރ ަގިއ  ޤާނޫނ އަސާސީ  ފަދައިނ ،  ފާހަަގކ ރެއ ވި 

ހާސ  މެނ ބަރަކަށ  މެނ ބަރަކ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ަގއި ތަމ ސީލ ކ ރާ ޮގތަށ  އޮނ ނައޮތ ނ    5ނ މެ  އޮތީ، ާގތ ަގނޑަކަށ  ކޮ

ކަމަށ ، އޭެގ މަފ ހޫމަކީ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ޙަޤީޤަތ ަގއި މިއަދ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  މިތާ ތިބޭއިރ ަގއި 

މަދ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލިސ   ؟ ސީލ ކ ރަނީހާސ  މެނ ބަރ ނ ތޯ މި ތަމ   5އަޅ ަގނޑ މެނ    އަޅ ަގނޑަށ  ހީވަނީ ވަރަށ  

ެގ މެނ ބަރ ނ ނަކީ ހ . ބައެއ  ިގނަ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީތިބީމި ހާސ  މެނ ބަރ ނ  ތަމ ސީލ ކ ރާ ޮގޑީަގއި    5މެނ ބަރެއ ހެނ   

ހަމަނ ވާ   5 މެނ ބަރ ނ   އެ   ،އެހެނ ނަމަވެސ   ؛ހާސ   ނޫ   އެއީ  މައ ސަލަެއއ   އިދާރީ  ބޭފ ޅ ނ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ނ . 

ޮގތެއ . ެއއީކީ އެއ ވެސ     ޮގތ ނ  ވެފައި ޮއތ   ވެފައި އޮތ  ޮގތ ނ  އަދި ކަނ ކަނ  މިހާރ  އިނ ތިޒާމ   ދާއިރާތައ  ބެހިފައި އޮތ 

 ބ ނާ  ތަނަށ  ވަދެތިބި ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ ނަށ  އޮތ  ތ ހ މަތެއ  ނޫނ . އަދި އެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ    ހާލެއ ަގއި މި

ދެނ  މިފަދަ އިޞ ލާޙެއ  އައިސ  ރައ ޔިތ ނ ެގ    ،މީސ ބަހެއ  ވެސ  ނޫނ  އަޅ ަގނޑ . އަޅ ަގނޑ ެގ ކަނ ބޮޑ ވ މަކީ އިކ ޑަ

މެދ  ޮގތެއ  ނިނ މާއިރ ަގއި ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސ  މ ޅި ރައ ޔިތ ނ  ތަމ ސީލ ވާ   މަޖިލީހ ެގ ތަމ ސީލ ކ ރާ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދާ

ވާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ފާހަަގކ ރެއ ިވ  ފަދަ ޮގތަކަށ  މި އެތ ރެނ 

އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ .   4ބޮޑ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ަގއި ތިއ ބެވީ އެނ ެމ    އޮތ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ތެރޭަގއި މި  ،ފަދައިނ 

ފިރިހެނ     .ބޭފ ޅ ނ  ވެސ  ވާދަކ ރެއ ވި  އޮތ  ާވދަކ ރަނ . އަދި އެ  އެބައާދެ! ހ ރިހާ މެނ ބަރ ނ ނަށ  ވެސ  ފ ރ ޞަތ   

ވަކިނ  ޚާއ ޞަކޮށ  ސިޔާސީ   ؛ބޭފ ޅ ނ ނާ ވާދަކ ރައ ވަިއެގނ  ހޮވިވަޑަިއަގތީ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ރާއ ޖޭެގ ސިޔާސީ ކަނ ކަނ 

އިނ ތިޙާބ ތަކ ަގއި އަނ ހެނ ނ ނަށ  ާވދަކޮށ  ފިރިހެނ ނ ެގ މައ ޗަށ    ،ޮގތ ނ  ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމ ަގއި  އޮނ ނަ  ކަނ ކަނ  މި

އެހާ ފަސޭހަ ހޯދ މަކީ  އެ    ކ ރިއެރ ނ   ފަހަރެއ ަގއި  ިއއ ަވވާފަިއ ވިދާޅ ވެދާނެ  4ކަމެއ  ނޫނ .    އެ   ، ބޭފ ޅ ނ ެގ ނަނ  

ލަކޮށ  ބަލާއިރ ަގިއ  މ ޅި ޖ މ ،  ވެސ އެހެނ ނަމައެއީ ތެދެއ .  ވާދަކ ރައ ަވއިެގނ ނޭ ވަޑައިެގނ ނެވީ.    ބޭފ ޅ ނ  ފިރިހެނ ނ ނާ

އައީ އިހަކަށ ދ ވަހ  ލ.   ނޭގ. ައޅ ަގނޑ  މިއެ  އަނ ހެނ ނ ނަށ  އެ ފ ރ ޞަތ  ނެތ ކަނ  ހ ރިހާ ދިރާސާތަކ ނ  ވެސ  އެބަ

އ ފަ. ކާ ބެހޭ ޮގތ ނ  ހ ރި ބަެއއ  ދިރާސާތަކާ ބެހޭ ޮގތ ނ  ވާހަކަދަ  ވެސ  މިކަމާ  އި ަގމ ަގއި ބޭއ ވި ިވޔަވަތި ކޮނ ފަރެނ ސ ަގ
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ކޯޓާ ޮގތަށ   އޮނ ނަ  ކައ ނ ސިލ ަގއި  ލޯކަލ   މަޖިލީ  އެހެނ ވީމާ،  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ނަމަވެސ   ތެރޭަގިއ  ހ ކަނޑައެޅިެގނ   ެގ 

ތަމ ސީލ  ެއކަމާކ އަނ ހެނ ނ   ކަމެއ .  ތާއީދ ކ ރެވޭ  އަޅ ަގނޑ   ނޫނީ    ރ މަކީ  ވާހަކަދައ ކާއިރ ،  ބިލަށ   މި  މެދ  

ވަރަ  ،ދިރާސާކ ރާއިރ  ރައީސ   ށ ރިޢާޔަތ ކ ރާއިރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ކަމެއ .  އެދޭ  ރައ ޔިތ ނ    ،ކަމަކީ  އަނެއ  ؛ބޮޑަށ  

ދެކެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ ކިހިނެއ ތޯދޭތެރޭަގއި  ބޭނ ނ ވަނީ  ؟ ނީ  ކ ރަނ   ކިބައިނ   މެނ ބަރެއ ެގ  މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ 

  ޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތައ . މި އޮތ  އަ  ާގނޫނ ަގއި ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  ބ ނެފައި އެބަ ؟ކޮނ ކަމެއ ތޯ ޙަޤީޤަތ ަގއި

ތަނަށ  އައިސ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ފަރާތ ނ  ވަކާލާތ ކ ރ ނ . ކޮނ މެ ދ ވަހަކ  ރައ ޔިތ ނ  ެއއ ތަނަކަށ  އެއ ވެ ސައ ލާނ ކ ރެވޭތީ  

ެގނ ނަނ ޖެހޭ   ާގނޫނަށ   ވަޒީރ ނ ނާ ސ ވާލ ކޮށ ،  ފާޅ ކޮށ ،  ކަނ ބޮޑ ވ ނ   ކަނ ކަމ ެގ  ފަރާތ ނ   މީހ ނ ެގ  ބަދަލ ތައ  އެ 

ހަދަނ ޖެހިއ ޖެ  ،ެގނެސ  ާގނޫނެއ   އާ  އަޅ ަގނޑ  އަދި  ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  އެހެނ ނަމަވެސ   ކ ރ ނ .  އެކަނ   އ ޔާ 

މަޖިލީހަށ    ،ކަނ ބޮޑ ވަނީ   ،ހައިރާނ ވަނީ ރައ ޔިތ ނ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ   ރައ ޔިތ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ޙަޤީޤަތ ަގއި 

ދޭތެރޭަގިއ    އަޅ ަގނޑ މެނ  އަދާކ ރަނ ޖެހޭ ދައ ރާއެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ   ؛ އެހާ ބޮޑަކަށ ތެރޭަގއި އައިސ  ކ ރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަމާ ދޭ 

ރައީސ .   އިއ ޒަތ ތެރި  ތަޖ ރިބާ  އަޅ ަގނޑ ެގ  މިއީ  ަގބޫލެއ ނ ކ ރެވޭ.  ކަމަކަށ   އޮތ   އެނިގފައި  އެހާބޮޑަށ   ކަނ ކަނ  

ތާއަކ  މެނ ބަރ ނ ނާ ބައ ދަލ ކ ރަނ . މިދިޔަ  ކޮނ މެ ހަފ އަޅ ަގނޑ ެގ އޮފީހެއ  ހ ނ ނާނެ ހ ޅ މާލޭަގއި އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ 

އޮތ  އިތ ރ     ލިއިރ  އެބައިހަފ ތާަގއި ވެސ  ހަތަރ ފަސ  ީމހ ނ ނާ އަޅ ަގނޑ  ބައ ދަލ ކ ރިނ . މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ރޭަގިއ ބަލަ

މި  2 އެދިފަ.  ބައ ދަލ ކ ރަނ   %މީހ ނ   މަޖި  1އިނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ   ކ ރަނ ޖެހޭ މީހ ނ   ލީހ ަގއި 

ނެތ . ބިލަކަށ  އިޞ ލާޙ     އ ނެތ . ަވޒީރަކާ ސ ވާލ ކ ރަނ  އެދިފައެ   އ ޮގތ ނ  ވާހަކަދައ ކާފައެ  ގ ޅޭ  ،ދޭތެރޭ  މަސައ ކަތާ

އެދިފައެ މަސައ ކަތ ކޮށ ދިނ މަށ   އ ހ ށަހެޅ މަކަށ   ޖަވާބ ދާރީވ މަށ   އެހެނ ވީމާ،    ވެސ   ނެތ . ސަރ ކާރ   ނެތ .  އެދިފައި 

އެހެނ ވެެގނ  އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި   ؟ތިބީ ކީއ ކ ރަނ ތޯ  ތަނަށ  ފޮނ ވާފައި މި  އަޅ ަގނޑ މެނ  ޙަޤީޤަތ ަގއި މި

ލ  ދަނޑ  އެޅ މ ެގ ވާހަކަ  ސަހެދ މާއި، ނަރ ދަމާ ހެދ މާއި، ފ ޓ  ތަނ ަގއި ބަނދަރ   މި  ،މެނ ބަރ  ފާހަަގކ ރެއ ވި ފަދަިއނ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދައ ކަނީ. ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ތެރޭަގއި އެޮގތަށ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ަގިއ، ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލިސ  

. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި ވާތީ އެކަނ  ކ ރަނީ  ޮގތަށ   ފަހަރ  އެދޭ  މެނ ބަރ  ތަމ ސީލ ކ ރ މަށ  ރައ ޔިތ ނ  ބައެއ 

ދިރާސާެގ    އީ މިރައ ޔިތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަށ  އައިސ  ކ ރަނ  ބޭނ ނ ވަނީ ކޮނ ކަމެއ ތޯ ވެސ  މި

އެބަ ކަނޑައެޅިފައި  ރަނަގޅަށ   ވަރަށ   ާގނޫނ ަގއި  ކަމެއ .  ހޯދަނ ޖެހޭ  ރަނަގޅަށ    ތެރޭަގއި  ވަރަށ   ާގނޫނ ަގއި  އޮތ . 

އެބަކަ ކަމަށ   ނޑައެޅިފައި  ބ ނެފި  ދިމާލަށ   ރައ ޔިތަކާ  ބައ ދަލ ކޮށ   ައޅ ަގނޑ މެނ   ެއޮގތ ނ   ެއހެނ ނަމަވެސ    އޮތ . 

އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ    ؟ކައިރިއަށ  ވޯޓ  ހޯދަނ ދާއިރ  ކިހިނެއ ތޯ އޭނަެގ ވޯޓ  ހޯދަނީ  އ ޔާ ދެނ  އަޅ ަގނޑ  ޭއނާޖެ ވެއ 

މަޝ ވަރާ ފ ޅާކޮށ   މިއީ  %ދެކޭޮގތ ަގއި  ވާހަކައެއ .  ދާއިރާއަކަށ     ،މެނ ބަރ ނ ތޯ  87ކ ރަނ ޖެހޭ  އިދާރީ    އެއ  ކޮނ މެ 
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މިއީ އެނ މެ ރަނަގޅ    87މެނ ބަރ ނ ތޯ. ައޅ ަގނޑަކަށ  މ ޅިއަކ ނ  އެއ ބަހެއ  ނ ެވޭވ    2ކޮނ މެ އަތޮޅަކ ނ     ،މެނ ބަރެއ ތޯ

 ސީލ ވާއިރ ަގއި އެނ މެ ިގނަ ބަޔަކ  ތަމ ސީލ ވާ ެގ ތެރެއިނ  މެނ ބަރ ނ  ތަމ ހ ޮގތ  ކަމަކަށ . އަދި ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީ

ޮގތަށ  އޮނ ނަ މަޖިލީހެއ  ތަމ ސީލ ވ މަކީ އަދި ެއއަށ  ެގނ ނަނ ޖެހޭ ބަދަލެއ    ިއއ ވޭ  ޮގތަށ ، ިގނަ ރައ ޔިތ ނ ެގ ައޑ 

ިވޔަސ  އެ ؛ެގނެސ ެގނ   އިނ ޙާބ   ކައ ނ ސިލ   ލޯކަލ   ޑިސ ކ ރިމިނޭޝަ  މިސާލަކަށ   ޕޮޒިޓިވ   ާގނޫނަށ   އެ  ނެއ   އޮތީ 

ބަޔަކ  ިގނަ  ނަމަވެސ   ެގނެސ ެގނ   ތަފާތ ކ ރ މެއ   ެގނެއ ސަ.  ތަފާތ ކ ރ މެއ   ބަޔަކ     ، ެގނެއ ސަ.  ިގނަ  މ ޖ ތަމަޢ ެގ 

ޮގތަށ ،   ބަތަމ ސީލ ވާ  ތަމ ސީލ ވެެގނ ދި  ައޑ އ ފ ލޭ  ެއއ ގެ ިގނަ  ަމޖިލިސ   މި  ކަެމއ .  ޔ ޮގތަށ   އެދޭ  އަޅ ަގނޑ   މަކީ 

ނަމަ ވާނ  އޮނ ނަ ކަނ ކަނ . އަޅ ަގނޑ     ބަޔަކާ މަޝ ވަރާކޮށ ެގނ ، ިގނަ ބަޔަކ  އެދޭކަނ ކަމަކީ ިގނަ  އެހެނ ނަމަވެސ ، މި

  ހަމައެކަނި ބޭނ ނ ވިޔަސ  ެއކަނ  ވާކަށ  ނޯނ ނާނެ. އަޅ ަގނޑ  ެއކަނ  ވެސ  ަގބޫލ ކ ރަނ . ިގނަ ބަޔަކ  މިކަމަށ  އެދޭ

 ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.    ނ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ވަރަށ ވާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަ  ނަމަ އެއީ ރަނަގޅ  ބަދަލެއ  ކަމަށ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ ހަނިމާދޫ ދާިއރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   

 ޢަބ ދ ލ ޣަފޫރ  މޫސާއަށ .  

 

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

ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މި ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ އިޞ ލާޙަކީ ރަނަގޅ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މާމިިގލި ދާއިރާެގ އިއ 

ކ ރިމަތީަގ އަޅ ަގނޑ މެނ   ރަީއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  އޮތ   އިޞ ލާޙެއ   މި   87ައޅ ަގނޑ މެނ     ،ސ ވާލަކީއި  ޮގނޑިތޯ 

ބަހައ ޓާނީ   ަގބޫލ ކ ރަނ  ؟ޑިތޯނޮގ  100  ،ޑިތޯނޮގ  90މަޖިލީހ ަގއި  ެއއީ  ޔ މި އިތ ރ ެވެގނ ދި  ، ައޅ ަގނޑ  ވެސ   ނ  

އިތ ރ ެވެގނ ދި އޮނ ނަނ ޖެހޭ  ތެރޭަގއި  ހ ދޫދެއ ެގ  މަޖިލިސ  ޔ ކޮނ މެވެސ   މި  ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ވާނ ޖެހޭނެ  މަކަށ  

އޮތ މ ނ  އެބަދޭ  ،  މިޮގތަށ   ކ ރެވެމ ނ   މަސައ ކަތެއ   ރަނަގޅ   ތަރައ ޤީއަށ   ރާއ ޖޭެގ  ތިބ މ ނ   މެނ ބަރ ނ   ިމވަރަށ  

ވަރަކަށ  އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި މި ރާއ ޖެ ބޮޑ ތަނ ނ  ތަރައ ޤީވެއ ޖެ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ފަނަރަޔަ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މިދި

އޮތ . ައޅ ަގނޑ މެނ  ޑިމޮކ ރެޓިކ  އ ސޫލ ތަކާއި ހަމަތައ  ަގބޫލ ކ ރާއިރ ަގއި   އެކަނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނަނ  އެބަ

ވިސ ނ މެއ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ެއ ވިސ ނ މަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ރާއ ޖޭެގ އާބާދީއަށ  އިތ ރ ވާ ކޮނ މެ މީހަކީ އިތ ރ   

ނޫނިއ ޔާ    ،ޖާަގދޭނ ޖެހޭނެ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެ ޖާަގ ލިބެނީ މި މަޖިލިސ  ވަކި ހިސާބެއ ަގިއ ލޮކ ކޮށ ފައި އޮތ މ ނ ތޯ

ބާއ ވަިއެގނ ތޯ ިއއ ؟ މިޮގތަށ   ސ ވާލެއ   އޮތ   މިއަދ   ކ ރިމަތީަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ރާއ ޖެ  އެީއ  ރައީސ .  ޒަތ ތެރި 
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އެއީ ފަސޭހަ ކަމެއ ތޯ ެއ   ،ރަށ  އޮތީމާ  7ރަށ ،    6ރަށ ،    5ެއއ  މެނ ބަރަކަށ  ދާއިރާަގއި    ،ބައ ޓަނ ވެފަިއވާ ޮގތ ނ 

ހ ރިހާ ކަނ ތައ  ކ ރ ނ . އެއީ ެވސ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  ކ ރިމަތީަގއި އޮތ  ސ ވާލެއ  އެ  ހ ރިހާ ރަށ ރަށަކަށ  ޒިޔާރަތ ކ ރ މާއި،  

ފ ނ ކޮށ  އެބައިއ ޒަ ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ   މިހ ރިހާ  އެހެނ ީވމާ،  މި ކަނ ކަމ ަގިއ    ިއ،ޖެހޭ ވިސ ނަ  ތ ތެރި ރައީސ . 

ހޯދަނ ޖެހޭ ހައ ލ ތަކެއ  ހޯދަނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ރާއ ޖެ ތަރައ ޤީެވެގނ ދާއިރ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދ ރ  ރާސ ތާ ޕ ލޭނެއ  

ކ  ބޭނ ނ ވާ ޮގތަށ  ޤައ މ  ޔަސ . އެ ޤައ ެމއ ަގއި ެއ ަވގ ތަކ  ވަޑައިަގނ ނަވާ ވެރި އިއ ޒަތ ތެރި ރައީއެބަ  އޮނ ނަނ ޖެހޭ  

ރާސ ތާ ޕ ލޭނ ެގ ތެރޭަގއި    މަ އަދި ެއއީކީ އެނ މެ އ ސޫލ  ހަމަޖެހޭ ޮގތެއ  ނޫނ . އެހެނ ވީާމ، އެ ދ ރ އިޔަދިތަރައ ޤީެވެގނ 

ޮގތ ތަކެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ދާތަރައ ޤީެވެގނ  ބޭނ ނ ވާ ހިސާބަށ  ދެވޭނީ އިއ ޒަތ ތެރި ނެ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އެކަށައެޅީމާ 

އެ ވެސ   އަޅ ަގނޑަށ   އެބަބާރަވަރަކަށ ،  ދިހަ ނޭގ  ރައީސ .  ރާއ ޖޭަގއި  ކޮމިޝަނ   ކޮނ ެމ    ވަރަކަށ   ެއއިނ   އޮތ . 

ބޭފ ޅ ނ ،    5ކޮމިޝަނ ަގއި   ސ މިޮގތަށ  އިނޭގތޯ. އިލެކ ޝަނ   ،ބޭފ ޅ ނ   7ބޭފ ޅ ނ ،    5ތިއ ބަވާ   ކޮމިޝަނެއ ަގއި އެބަ

ެއ   ؟ބޭފ ޅ ނ  ތިއ ބެވީމާ އެކަނ  ކ ރެއ ވިދާނެތޯ  ބޭފ ޅ ނ  ވެސ  ހަމަ އެއީ އެ  3ނޫނިއ ޔާ    ،ބޭފ ޅ ނ  ތިބެނ ޖެހޭތޯ  7

މެނ ބަރ ނ ެގ ބޮޑެތި ކޮމިޝަނ ތަކެއ     7ވެސ  ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރަނ ޖެހޭ ސ ވާލެއ . އާބާދީ މިހާ ކ ޑަ ޤައ މެއ ަގއި  

ވެސ  ައޅ ަގނޑ  ކ ރިމަތީަގއި  އީ  ދަނީ. އެ  އެނ މެ ރަނަގޅަށ ތޯ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ނަތީޖާ ނެރެވެމ ނ  މި  އިޭއަގ  ހަދައިެގނ 

ލަނ ޖެހޭ ކަމެއ   އިސިލ ކ ރެވ ނީ ކޮނ ކަމެއ ތޯ. އަޅ ަގނޑ ެމނ  ހަމަ ބަލަހާއޮތ  ސ ވާލެއ . އެ ނަތީޖާއިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   

ޑިތޯ، ނޮގ  90ޑިތޯ ހ ނ ނާނީ،  ނ ޮގ  100މި މަޖިލިސ  ވެސ   ،  ކަށ  ރިޢާޔަތ ކޮށ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، މި ހ ރިހާ ކަމަ

އެީއ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިައދ  ބަހ ސ ކ ރެވިދާނެ ކަެމއ .    ،ޑީަގއިތޯ ިމ މަޖިލިސ  އެކަށައެޅިެގނ ދާނީނޮގ  87ނޫނިއ ޔާ  

އެތައ  ބަހ ސ ކ ރަނ ޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ   އެބަހ ރި  ޤާނޫނ އަސާސީަގިއ  އާނ މ ކޮށ  އެހެނ ވީމާ،  ކަނ ތައ ތައ .  ބައިަވރ    

ޒާތ ެގ ކަމެއ  ނޫނ . ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ    ދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތަކ ަގއި ޤާނޫނ އަސާސީ ިއޞ ލާޙ ކ ރ މަކީ ކޮނ އ ޅޭ

ކެއ   އިރ  ވެސ  ޤާނޫނ ައސާސީއަށ  ބޮޑެތި ބަދަލ ތައެޮގތަށ  އެކަނ  އޮތ މ ެގ ސަބަބ ނ  މި ޤައ މ ަގއި ވެސ  މިހާ ދ ވަސ ވީ 

  ، އަޅ ަގނޑ  ކ ރިނ  ދެނ ނެވިހެނ   ،ދަނީ. އެހެނ ނަމަވެސ   އެއ  ހިފެހެއ ޓ މ ެގ ތެރޭަގއި މިކަނ  ހިނަގމ ނ  މި  ،ނ ެގނެވި

އެކ ލަވަ ޕ ލޭނެއ   ރާސ ތާ  ޮގއިދ ރ   މަޖިލީހ ެގ  ދަށ ނ   ޕ ލޭނ ެގ  އެ  އަދި  މލ މަށ ފަހ   އަދަދާއި،  ެއކަށައެޅޭނެ  ޑިތައ  

އި، އަދި އެހެނިހެނ  ކަނ ތައ  ވެސ  ބައ ޓަނ ކ ރެވިެގނ ދާނެ މިނ ވަރ ތައ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ކޮމިޝަނ ތައ  ހ ނ ނާނެ އަދަދާ

ބޭފ ޅ ނ   އެބަ ސިޔާސީ  ާގނޫނަކީ  ޤާނޫނ އަސާސީއާއި  ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  އެކަށައަޅަނ   ަމގ ސަދ     ،ޖެހޭ  ސިޔާސީ 

އިތ ރ  ބިލ ތައ  ވެސ     ،ނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނާނެސިލ ކ ރަނ  އޮތ  ެއއ ޗަކަށ  ވެެގނ ނ ވާނެ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އަޅ ަގހާ

ތަނ ަގއި ހ ށަހެޅިެގނ ދާނެ. މި މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ ނަށ  ލިބޭ އިނާޔަތ   ޮގތ ނ  މި މަޖިލީހަށ  ކ ރިއަށ  އޮތ  ގ ޅޭ އެކަމާ

ނޫނީ މ ސާރަ ކ ޑަކ ރަނ  ވެސ  އެބަ ހ ށަހަޅ އ ާވ  ،  ކ ރަނ  ވެސ  ބަެއއ  ބޭފ ޅ ނ  އެބަ ބިލ ތައ  ވެސ  ހ ށަހަޅ އ ވާ މަދ 
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ވެއ ޖެ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .   އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ެއކަމަކ  އަޅ ަގނޑ  ވެސ  މި މަޖިލީހ ަގއި އ ޅޭތާ ލައ ކަ ދ ވަސ 

ބޮޑޭ.     މާއަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ެއއ ވެސ  ބޭފ ޅަކ  އަޅ ަގނޑ  ކައިރީަގއި ނ ބ ނޭ މ ސާރަ  .ވަނީ  ވަރަކަށ  އަހަރ ފަނަރަ

އެކ     ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ބޭނ ނ ވާ މަސައ ކަތ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އިޚ ލާސ ތެރިކަމާ  ،ބޭފ ޅ ނ ެގ ޝަކ ވާައކީ  ބޮޑޭ. އެ  އިނާޔަތ  މާ

 ބޮޑ ވެެގނ  ރައ ޔިތ ނ ނެއ  ނޫޅޭ. ރައ ޔިތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކައިރީަގިއ  ޗެއ  ކޮށ ނ ދޭ ޝަކ ާވ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެއ  

ޝަކ ވާައކީ   ރައ ޔިތ ނ ެގ    ، އަބަދ ވެސ ކ ރާ  އޭރ ނ   ކޮށ ދޭށޭ.  މަޖިލީހ ނ   ަމސައ ކަތ ތަކެއ   ރަނަގޅ   ބިނާކ ރަނިވި 

ނ  އެއ ކިބާެވ  ޞަބ ހަމަޖެހ ނ  މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ ނަށ  އޮނ ނާނެ އިއ ޒަތ ތެރި ރައިސ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ޒާތީ ތަޢައ ތ ހި

ނިވި ރަނަގޅ  މަސައ ކަތެއ  މި މަޖިލީހ ަގއި ކ ރަނ ވީ. އޭރ ނ  ހަރ ދަނާ ބިނާކ ރަ  ، ތިބެ ޤައ މަށ  ފައިދާވާނެ ރަނަގޅ 

ތަރ ޙީބ ދޭނެ ބޭފ ޅ ނ ެގ  އެ  މާސައ ކަތަށ   ކ ރާ  މަޖިލީހ ނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ބަލައިަގނ ނާނެ.  މަޖިލިސ   ، ރައ ޔިތ ނ ެގ 

އޮތީ.    ެގ ކ ރިމަތީަގއި މިސ ވާލެއ  މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެނ އޮތ   މެދ     އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ީވމާ، އިޚ ލާސ ތެރިކަމާ

ހަމަޖެހި، ހައ ލ ވެެގނ ދާނެ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދެއ ވި    ،މި ސ ވާލަށ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޖަވާބ ލިބ ނީމާ ކަނ ކަނ  އެކަށަެއޅި

 ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.   ފ ރ ޞަތަށ  ވަރަށ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ެގނައ މަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ޤާނޫނ އަސާސީއަށ   ދަނ ފަޅީަގއި  ހެނދ ނ ެގ  މެނ ބަރ ނ    

  ށ ގ ޅޭޮގތ ނ  ފ ނ ކޮށ  ވާހަކަދައ ކަވަމ ނ  އެބަ ެގނ ދަވާ. އަދި އެ ވާހަކަފ ޅ ތަކ ނ  އަޅ ަގނޑަ  ހ ށަހެޅިފައިވާ އިޞ ލާޙާ

.  ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއިވަގ ތ  މ ނާސަބ      މިބޮޑ  ބަދަލެއ  މަޖިލިސ  އެކ ލެވޭ ޮގތަށ  ެގނައ މަކީ  ،ޔަީގނ ، ފާހަަގވަމ ނ  އެބަދޭ

ވެސ  މި ބަހ ސ ެގ ވަގ ތ     އޮތ  ދ ވަސ ތަކ ަގއި މި ބަހ ސ  ކ ރިއަށ ދާނެ. އަދި މިއަދ   އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ކ ރިއަށ  މި

 ަގިއ. ޝ ކ ރިއ ޔާ.    11:00ކ ރިއަށ ދާނެ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ދެނ  އެނބ ރި ބައ ދަލ ވާނީ 

 

 { އަށ  11:01އިނ   10:31 }ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅ :

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

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

`. އިނ ޓަވަލ ެގ ހ ސ ަވގ ތ ކޮޅަށ ފަހ  މަޖިލީހ ެގ ޖަލ ސާ ކ ރިއަށ  ެގނ ދިޔ މަށ  މި ފަށަނީ. މި ވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ މެނ  

ކ ރިއަށ  މި ެގނ ދަނީ، މާމިިގލީ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޤާނޫނ އަސާސީއަށ  ެގނައ ަމށ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައިާވ ބަދަލާ 
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ހ ސ . މި ވަގ ތ  ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަނ  އެނދިވަޑަިއެގނ ފަިއވާ މެނ ބަރ ނ ެގ ތެރެއިނ  އަޅ ަގނޑ   ގ ޅޭޮގތ ނ  ކ ރިއަށ ެގނ ދާ ބަ

 ށ . ފަޠީމިހާރ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ، ކ ޅ ދ އ ފ ށީ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި ޔާސިރ  ޢަބ ދ އ ލަ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ފ ޠީކ ޅ ދ އ ފ ށީ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ޔާސިރ  ޢަބ ދ އ ލަ

ރީ ހޫެގ )ހ(އަށ  ޖ މ 72އަދި    71ރިއ ޔާެގ ާގނޫނ އަސާސީެގ  ހޫޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، އާދެ! ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޖ މ 

އިޞ ލާޙަކީ، ސިމ  އިބ ރާހީމ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައިާވ މި  ޤާދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ     ޕާޓީެގ އިސ  ލީޑަރ  އަދި މާިމިގލީ

މަފ  ރައީސ ހޫމި އިޞ ލާޙ ެގ  ފާހަަގކ ރަނ . އިއ ޒަތ ތެރި  ތާއީދ ކ ރާ އިޞ ލާޙެއ  ކަމ ަގއި  ައޅ ަގނޑ   ބަލާއިރ    ؛މަށ  

  ހަމައެކަނި،  ބައިވެރިވާއިރ ަގއި  ގައިސ ހ ބަ މި  ބޮޑ  ނ ކ ތާއަކީ  އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ  ބޭނ ނ ވާ އެނ މެ

 ނޫނީ   ބަދަލ ކ ރ މަށ   ޮގތަކަށ   ވަކި   ރަދ ޚަ  ދައ ލަތ ެގ  ނ ވަތަ  ވ ރެ   ހިފެހެއ ޓ މަށ   އިއަދަދެއ ގަ   ަވކި  އަދަދ   ބަރ ނ ެގނ މެ

އި އަޅ ަގނޑ   ކަމ ގަ   ޟޫޢެއ މައ    ބަހ ސ ކ ރަނ ޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ދާއިރާއެއ ގައި  ފ ޅާ  އެއަށ ވ ރެ   ،ވ ރެ  ހިފެހެއ ޓ މަށ 

ިއ  އޮތ އިރ ަގ  ބާރ   ތިނ   ދިވެހިރާއ ޖޭގައި،  ކަމަކީ  ބޭނ ނ ވާ  ފާހަަގކޮށ ލަނ    ަގނޑ އަޅ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ފާހަަގކ ރަނ .

  ވަޒީރ ނ ނެއ   ، ދައ ލަތ ެގބަޔަކީ   ދެއ ކޭ  ވާހަކަ  ބައެއ ެގ  އެ  ބޮޑަށ   އެނ މެ  ވެސ   އަބަދ   ތެރޭަގއި  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ވެހިދި

ރައ ޔިތ ނ ެގނޫނ   ވެސ   ެއއ ވާހަކަ  ޑީނ ެގ. އެމ   ތަކ ެގނިކ ނ ފ ،  ނޫނ   ވެސ    ޖަޖ ނެއ ،  ނޫނ   ވެސ    މަޖިލީހ ެގ  . 

  ޮގތ ެގ ހ ނ ނަ އ ކަނ ތައ ތަ މީހ ނ ގެ  އެ  ،މަސައ ކަތ ތަކާއި މީހ ނ ެގ އެ  ،ޒިނ މާތަކާއިމީހ ނ ެގ  އެ. ވާހަކަ ބަރ ނ ެގނ މެ

 މީ.  ޮގތ ަގއި  ބަރ ނ ެގނ މެ  ރައ ޔިތ ނ ގެ   ތިބެނީ  އައިސ   މަޖިލީހަށ    މި  ،ތަނަށ   މި.  އެހެނ   ވެސ   ކަނ ވާނީ.  ވާހަކަ

 ބަރ ނ ގެ ނ މެ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ލީހ ގައިމަޖި  މި،  ސ ވާލަކީ  ވެސ އެހެނ ނަމަ؛ އ ޒަތ ތެރި ރައީސ  އި މަޖިލިސ  ވީމަ.    ރައ ޔިތ ނ ެގ

  ޔަީގނ ނ    ހަމަމިއީ  ؟ ކިހާވަރަކަށ ތޯ  އިތެރޭަގ  ނިޒާމ ެގ  މި  އޮތީ  ތ ޞަފ ރ   އެ؟ ކިހާވަރަކަށ ތޯ  ނީވެރަކާތ ތެރިވެ ހަ  ޮގތ ަގއި

ިއ  ކަމ ަގ  ކަމެއ   ރާސާކ ރަނ ޖެހޭދި  ،ބަހ ސ ކޮށ   މިއަދ   ވެެގނ ދާއިރ ގައި  އަހަރ   ސާދަ  ނިޒާމަށ   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ 

  87  ދައ ކާއިރ ަގއި  ވާހަކަ  އަދަދ ެގ  ބަރ ނ ެގނ މެ  ހ ެގލީމަޖިައޅ ަގނޑ މެނ   ؛ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ .

 ތިނ   ދާއިރާަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ   .އަދަދަށ   އެކި  ލަނީވޯޓ   ދާއިރާތަކ ަގއި  އެކި  ،ވިޔަސ  ަގއި  ކަމ   ތިބި   މިއަދ   ބަރ ނ ނ މެ

  މަދ   ވަރަށ   ރާތަކ ަގއިއިދާ  ބައެއ  ޖެހޭއިރ ަގއި  ލާނ ވޯޓ   އިބ ަގޚާއިނ ތި  މި  މީހ ނ   ިގނަތޭކައަށ  ވ ރެ  ސަ  ހަތަރ   ހާސ 

ހޮޭވ.    ވެސ   އަދަދަކ ނ  ؟ ކ ރާނީ  އ ތައ  ކަނ ތަ  ފ ރިހަމަކ ރަނ   މިކަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ކިހިނެއ ތޯ  ،ސ ވާލަކީއެބަ 

  ބޭފ ޅ ނ   ިވސ ނ މ ެގ  ތަނަވަސ   އެކިއެކި  އިތ ރ   މަޖިލީހަށ   މި  ،ރަީއސ ިއއ ޒަތ ތެރި    ސ ވާލަކީ  އަނެއ   ެއކީަގއިއެއާހަމަ

  ެގނެވޭނީ   މަޖިލީހަށ   މި  ކަނބަލ ނ   އަނ ހެނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ؟ކޮބައިތޯ  ދައ ރަކީ  އަނ ހެނ ނ ެގ؟ ބޭނ ނ ނ ވޭތޯ  އެބަ

 އެހެނ    އަދި  ،ިވޔަސ   ކަމ ގައިނ ކ ޅެދ ނ ތެރިކަނ  ހ ނ ނަ ފަރާތ ތައ   ؛ ވެސ    ދާއިރާތަކ ނ   އެހެނ ިވއ ޔާ  ނޫނީ  ،ކިހިނެއ ތޯ
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 އީ މި  ؟ކިހިނެއ ތޯ  ެގނެވޭނީ   ހަށ ލީމަޖީ  މި  އ ރެޕ ރެޒެނ ޓޭޝަނެ  ފަރާތ ތަކ ެގ  ، އެމެނ ބަރ ނ   ވެސ    ދާއިރާތަކ ނ   އެހެނ 

 ލިސ މަޖި  މި  ކީަގއި ާއއެއެ  ހަމަދެކެނ .    އަޅ ަގނޑ    ކަމ ަގއި  ކަމެއ   ބަހ ސ ކ ރަނ ޖެހޭ  ،ސ ވާލ ކޮށ   މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެނ 

ިއ ތަނ ަގ  އޮތ   ކ ރިނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ،ކ ރާނީ  މިކަނ   ކިހިނެއ ތޯ،  ކަމެއ ތޯ   އޮތ    ކިހިނެއ   ނިޒާމަކީ   މި  ،ޮގތާއި   ހިނާގ  މި

 ރިޔާސަތ ނ    އަޅ ަގނޑ މެނ   މިއަދ  .  ވާހަކަދައ ކަނ ޖެހޭަގނޑ ެމނ   އަޅ    އެބަ  ނެއ ތޯހިކި  ބައ ޓަނ ކ ރާނީ  ކަނ ތައ   މި

މިއީ ވެސ  ؟ ތޯޗ ސ ޕީ  މިދެނީ  މެނ އަޅ ަގނޑ އ ޔާ  ވިނޫނީ  ބަހ ސ ތޯ  ކ ރަނީ  މި  އަޅ ނޑ މެނ   ލީމާއިހ ޅ ވަ   ބަހ ސަކަނ 

،  ކަނ ތައ ތަކަކީ   ބޭނ ނ ވާ  ފާހަަގކ ރަނ   ަގނޑ  ހަމައަޅ  ؛ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ވާހަކައެއ   ދަނ ކަނ ޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

ރަޙ މަތ ނ   هللاއެއ   ވެރި   ރަނަގޅ   އަދި  ށ ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  މިއަދ  ހެޔޮ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ ެގ 

މަޖިލީހ ގައިމެނ ބަރ   65  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ނ ވަތަ،  ހ ރީތީވެ  ލިބިފައި މި   ޮގތ   އަޅ ަގނޑ މެނ   މިއަދ   ތިބޭތީވެ،  ނ  

، ޤާނޫނ އަސާސީެގ ދަކީ ގ ސަމަ   މ ހިނ މ   އެނ މެ  އަޅ ަގނޑ ެގ.  ނޫނ   ބަލަިއެގނެއ   ވަގ ތށ   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ނިނ މަނ ޖެހޭނީ 

  ދިެގނ އެ  ހެޔޮ   ޤައ މަށ   ދިވެހި  ދަކީ، ގ ސަމަ  މ ނ މ ހި  އެނ މެ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ަގއި ވެސ  އެބަ ބަޔާނ ކ ރޭ، ދާއ މާ  ވަނަ   75

  ކަމެއ  ؛ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ވާހަކަދެއ ކ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ކަށ ޮގތ ތަ  އެ  އި،ހޯދަ  ޮގތ   ރަނަގޅ   ށ އަކ ރި.  ވާހަކަދެއ ކ ނ 

 އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ތ ޞަފ ރ   މި  .ތ ޞަފ ރ   ވަރާކ ރ މ ެގޝ މަ  ެއކަމަށ   ކަމަކީ  ބޭނ ނ ވާ  ފ ރަތަމަ  އެނ މެ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށ 

މެނ ބަރ  ޤާސިމ  އިބ ރާހީމަށ ހ ށަހަޅ އ ވަ   ބިލ   މި  ފަހިކޮށ ދެއ ވީތީ ިއއ ޒަތ ތެރި  ހަމަ   އިދެއ ވި އޮނަރަބަލ    އަޅ ަގނޑ  

  އި، ިވސ ނަ  ފ ނ ކޮށ ،  ބަހ ސ ކޮށ   ފ ނ ކޮށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   މައ ޟޫޢަކީ  މި  ފާހަަގކ ރަނ   . އަޅ ަގނޑ  އަދާކ ރަނ   ޝ ކ ރ 

  ކ ރެވިެގނ    ދިރާސާތަކެއ   އިޮގތެއ ގަ   ޢިލ މީ  ބައިވެރިކޮށ ެގނ   ރައ ޔިތ ނ ތަކެއ   އެތަކެއ   ،ށ  ބަހ ސ ކޮ  އިދާއިރާއެއ ަގ  ފ ޅާ

ޤާސިމ އި ހ ށަހަޅ އ ވަ  ބިލ   މި   ފަހަރ   އެއ   އަދިވެސ   .ކަމެއ   ނިނ މަނ ޖެހޭ  ޮގތ   އަޅ ަގނޑ މެނ  އޮނަރަބަލ    ދެއ ވީތީ 

   އ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .ޝ ކ ރި ބޮޑަށ  ވަރަށ   .ކ ރ އަދާކ ރަނ ޝ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ށ ރާހީމައިބ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިހަވަނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ޝިފާޢ .

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޝިފާޢ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ އިހަވަނ ދޫ

ރައީސ . ިއއ ޒަތ ތެރި  ޤާނޫނ އަސާސީއަށ    ފަހ   އަސާސީއަށ ޤާނޫނ   ފެހި  ލެވ ނ އިއެކ ލަވަ  އަލަށ   ޝ ކ ރިއ ޔާ 

ޤާނޫނ އަސާސީއަށ     ފެހި  ،އެޮގތ ނ އ ސަ.  ެގނެ   ތަކެއ ދަލ ބަ  ބޮޑެތި  ވަނީ  މި  ވެސ    ޮގތަށ އި  އ ސޫލާ   އިޞ ލާޙ ެގނެވޭނެ

 ވެސ    މިހާތަނަށ   ލާޙ ތަކެއ ޞ އި   މ ނ މ ހި  އޮނ ނައިރ ަގއި  ލިބިފައި  މަޖިލީހަށ   ގެ ތ ނ ޔިރައ   މެނ ޑޭޓ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ  
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މަޖިލީހަށ  ެވސ ފާސ ވެ  ،ހ ށަހެޅި  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ހ ރިކަނ   ެއާއއެކ   ފައި   ދާއިރާގެ   މާމިިގލީ  މިއަދ   ، ފާހަަގކޮށ ލެވޭ. 

 މިކަމާ   ،މ ހިނ މ   ވެސ   ކީޙައިޞ ލާ  ވާ  މި  އިހ ށަހަޅ އ ވާފަޤާނޫނ އަސާސީއަށ    ރާހީމ އިބ   ސިމ ޤާ  ބަރ ނ މެ  އިއ ޒަތ ތެރި

  އިބ ރާހީމަކީ ޤާސިމ   ބަލ . ޮއނަރަފާހަަގކ ރެވޭ  ވެސ   އަޅ ަގނޑަށ   ކަނ އ  ލާޙެޞ އި  ބަހ ސ ކ ރެވެނ ޖެހޭ  ފ ޅާކޮށ   ދޭތެރޭގައި

ލ މ ަގިއ  އިތޫރ ތައ  އެކ ލަވަސ ދ    ދާ   މި   ނ ވެމ ޢަމަލ ކ ރެ  މިހާރ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  އަދި  އިލ މ ގަ އިއެކ ލަވަ  ޤާނޫނ އަސާސީ

މަިއަގނޑ     ެގއޭ  އިޞ ލާޙަކީ  ވާ  މި  ހ ށަހެޅިފައި.  ފާހަަގކޮށ ލެވޭ  ވެސ   ބޭފ ޅެއ ކަނ   ފައިވާއަދާކ ރައ ވާ   ދައ ރެއ   މ ހިނ މ 

 ބަރ ނ ެގނ މެ  މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ  ރާއ ޖޭެގމެއ .  ފ ހޫ މަނެތ   ވ މެއ ތަފާތ   ޚިޔާލ   ވެސ   އަޅ ަގނޑ    ދޭތެރޭގައި  މާފ ހޫމަ

  ކަނ ކަނ  ވޭ  ެއއ ބަސ ވެ  ވެސ   އަޅ ަގނޑަށ   ބ ނާބ ނ މަށ   އެޖެހޭނެ ކަމަށ   އަނ ނަނ   އ ކެޕެ  ހިސާބަކ ނ    ކޮނ މެވެސ   އަދަދ 

 މިހާރ ެގ   ކ ރެވެނ ޖެހޭ.މަޝ ވަރާ  އެއ ގައިދާއިރާ  ފ ޅާ  ،ެގނެވޭއިރ    އ ޙެލާޞ އި  ބޮޑ   މިފަދަ  ،އެހެނ ނަމަވެސ ހ ރި.    އެބަ

 ،އަދަދެއ ތޯ  އޮތ ތިބީތީ    މެނ ބަރ ނ   87  އިެގ މަޖިލީހ ަގރައ ޔިތ ނ   ަވގ ތ   މި  ެއއީ  87  އޮތ  އި  ހ ށަހެޅިފަ  އިއިޞ ލާޙ ގަ 

 އަޅ ަގނޑ މެނ   އެއީ ؟އަދަދެއ ތޯއޮތ     ހ ށަހެޅިފައި  ނަށ ނ އަޅ ަގނޑ މެ   ބެލިެގނ   ށ ދިރާސާކޮ  ކޮނ ޮގތަކ ނ   އ ،ކިހިނެ

 މިހާރަށ    އޮތީ  މި  ލެވިފައިއިއެކ ލަވަ  ތައ ދާއިރާ  އިނ ތިޚާބީ  ނޫނީ  ދާއިރާތައ   އިދާރީ  ރާއ ޖޭެގ  މިހާރ .  ކަމެއ   ވިސ ނަނ ޖެހޭ

  ކ ރިނ    ެގނައ މ ެގ  ބަދަލެއ   ބޮޑ   މިފަދަ  ޤާނޫނ އަސާސީއަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ   އެއީ ؟ރަނަގޅަށ ތޯ  އެނ މެ  ހަމަ

  ރައ ޔިތ ނ   ިގނަ  ވ ރެ  ހާހަށ   އި ފަސ ދާއިރާގަ   ކ ރާތަމ ސީލ   ައޅ ަގނޑ  ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ކަނ ކަނ   ވިސ ނަނ ޖެހޭ

  ރައ ޔިތ ނ   ހާސ   އެއ   ،ބަރ ނ ނ މެ  ހާސ   ެއއ   ދާއިރާތަކަކީ  ބައެއ   މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ   މި  ،އެހެނ ނަމަވެސ ބި.  ތި  އެބަ

 ވެސ   ތެރޭަގއި އަތޮޅެއ ެގ ެއއ   އެާއއެކ  ހަމަ. އެބަވޭ ވެސ  ދާއިރާތަކަށ  ކ ރާތަމ ސީލ  ރައ ޔިތ ނ  ކަތޭސަ ފަނަރަ ނޫނީ

 ކަނ ކަމަކަށ    ހ ރިހާ  ހިރަމިހ ރި.    އެބަ  ތަފާތ   ބޮޑަށ   ވަރަށ   އަދަދ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ކ ރާރެޕ ރެޒެނ ޓ   ބަރ ނ ނ މެ  ކ ރާތަމ ސީލ 

  ޮގތެއ    ދޭތެރޭަގއި  އިޞ ލާޙާ  މިނަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ނޫނީ  ބަހ ސ ކ ރެިވެގނ   ދާއިރާެއއ ަގއި  ފ ޅާ  ،ކ ރެވި ޢާޔަތ ރި

  ސީދާ   މެނ ބަރ ނ ނަކީ  ލީހ ެގމަޖި  ރައ ޔިތ ނ   ޙަޤީޤަތަކީ  އެއާެއކ   ހަމަ.  ނ ފެނޭ  އަޅ ަގނޑަކަށ ދާނެ ކަމަކަށ   ނިނ މިެގނ 

 ވޯޓަކ ނ   ރައ ޔިތ ނ ގެ  ؛ބ ޚާއިނ ތި   މަށ ޔ ކިޮގތ   އ މަށ ޤަ  ފަރާތ ނ   ރައ ޔިތ ނ ގެ   ސީދާނ .  ޓިވ ރެޕ ރެޒެނ ޓޭ  ރައ ޔިތ ނ ގެ 

 އާބާދީ   ރާއ ޖޭެގ  އަދި  ވެސ   އަށ އާބާދީ  ރާއ ޖޭެގ  އިއިރ ގަ އޮތ    އެކަނ   އެހެނ .  ބައެއ   ތިބޭ  އިސ އަ   އިނ ތިޚާބ ެވެގނ 

 ނ ކޮށ ޔަތ ޢާރި  ބަދަލ ވ ނ ތަކަށ   ބައ ދަލަމ ނ ދާ  އ ދަށ ޙަސަރަ  އަނެއ   އ ދ ނ ޙަސަރަ  ެއއ   ،އަނެއ ތަނަށ   އެއ ތަނ ނ 

 މ ނ މ ހި، ރަނަގޅ  ނ ބަހ ސ ކ ރ  ޮގތ ގައި ަގބޫލ ކ ރާ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވެސ  އެއީ ؟ޖަހާނީތޯ ކެޕެއ  ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެނ 

 ،ސަބަބ ނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ދާ  އެ   ޖ ރަކ ރަމ ނ ހި  ކަނ ކޮޅ ތަކ ނ   އެކި  ރާއ ޖޭެގ  މިހާރ   ހ ޅ މާލެއަށ   މިސާލަކަށ .  ނ ކ ތާއެއ 

  މިއަދ    އަޅ ަގނޑ މެނ   އާދޭ.  އެބަ  ބަދަލ ތަކެއ   ބޮޑެތި  ަވރަށ   ޮގތަށ   އޮނ ނަ  ބެހިފައި  އާބާދީ  އ ދ ތަކަށ ޙަ ސަރަ  ރާއ ޖޭެގ

 އިފިއ ޔާނިނ މަ  މިކަނ   ޮގތަށ   ނ ކ ރާޔަތ ޢާރި  ދެނ   ބަދަލ ތަކަށ   އަނ ނަ  މި  އިފިކ ސ ކޮށ ފަ  އިޖަހަކެޕ   ޮގތަށ   އޮތ   މި  މިހާރ 
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 ނޫނީ   ބަދަލ ވަމ ނ   އާބާދީ  ރާއ ޖޭގެ   ،އެހެނ މެ  ހަމަހޭ.  ވިސ ނަނ ޖެ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ދޭތެރޭ  އާނަތީޖާ  ނިކ ނ ނާނެ  ދެނ 

 ؟ކީއ ެވެގނ ތޯ  ނ ދޭނ ވީ  މަޖިލީހ ަގއި   މި   ައޑ އ ފ ލާ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ަގޖާ   ެއއަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ަގއިއަނ ނައިރ   ބޮޑ ވަމ ނ 

ެގ މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ   ހަމައެކަނިއ ފައ ދަނ ޖެހޭ ކަމެއ ، ބަހ ސ ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމެއ .  ސ ވާލ   ައޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ   އެއީ

 ދައ ލަތ ެގ ކަމެއ .  ސާފ ކ ރަނ ޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ   މިއީ ؟ތޯބޭނ މެއ ގައި  ކޮނ   ކ ރަނީ  މި   ލިމިޓ   ދަދ އަ  މެނ ބަރ ނ ެގ

ޭގަގއިޔިތ ނ ެގ  ރައ   ،ބޮޑ ވަނީތޯ  ރަދ ޚަ ކަނ . ކަނ   ކ ރަނ ޖެހޭޔަތ ޢާރި  އަޅ ަގނޑ މެނ   މިއީ ؟ޖާަގނެތީތޯ  މަޖިލިސ ކ ރާ 

  ވަރަށ    ެއއީ  އެބަ އާދޭ.  ބަދަލ   އަދަދަށ   ެގ މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ ެގރައ ޔިތ ނ   މި  އަހަރ   އެއ   އަހަރަކ ނ   ފަސ   ކޮނ މެ

ދެކެވޭ.އެބަވޭ  މިއަދ   ެވެގނ   ކަށ ޯގހަ  ބޮޑ  ވާހަކަ އެބަ  ޯގހެއ ބާވަތ ަގޙަޤީޤަ  .  ެއއީ  ހިނާގ މާވިސ ނަ  މިސާލަކަށ  ؟އި 

ެއއ   ފަސ   އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  ކޮނ މެ   އ ފެދޭ  ސަރ ކާރެއ .  އ ފެދޭ   އެބަ  ވެސ އ   ސަރ ކާރެ  އާ  ފަހަރ   އަހަރަކ ނ  

 އަދަދ    މިނިސ ޓަރ ނ ެގ  ޓ ސ ޓޭކ ރެވޭ  އ ޔަނ އަ  ޒާރާތަކަށ އެބަވޭ. ވ   އިތ ރ   ތަނ ނ   އެތައ   އަދަދ   ވ ޒާރާތަކ ެގ  ފަހަރަކ 

  ޑައިރެކ ޓަރ ނ ނާ  ކޯޑިނޭޓަރ ނ ނާއި އެބަ.  ބޮޑ ވޭ  ތަނަކ ނ   އެތައ    އަދަދ   މިނިސ ޓަރ ނ   ޓީޔ  ޑެޕި   .ބޮޑ ވޭ  ތަނަކ ނ  އެތައ   

އެހެނ ވީާމ،   މ ތައ . ާގދޭ މަ  މ ސާރަ  ދައ ލަތ ނ   މަ. ހަިއތ ރ ވޭ  އެބަ   ތަނަކ ނ    އެތައ   މ ތައ ާގމަ   ައއ ޔަނ ކ ރެވޭ  ކިޔާފައި 

 ފަހަރަކ    އެއ އަހަރަކ ނ     ފަސ   ކޮނ މެ  އަދަދ   ބަރ ނ ެގނ މެެގ މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ   ހަމައެކަނި  ،ނ ވެ   މައ ސަލައަކަށ   މި

ޖެހޭ.  އެބަ ބަލަނ  ދިރާސާކޮށ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ  ސަބަބެއ   ވާނ ޖެހޭ  މައ ސަލައަކަށ  ބޮޑ  މާ ެއއީ ނ ވ އިތ ރ ވާ އިތ ރ 

  އ  ޙެ އިޞ ލާ  ބޮޑ   މިވަރ ެގ  ޮގތ ގައި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ނޫނީ  ބެލިެގނ   ޔަތ ކޮށ ޢާ ރި  ކަނ ކަމަކަށ   ހ ރިހާ  މި

މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ   ކޮށ ޞަޚާއ   .ެގނެިވެގނ ނ ވާނެ  ޤާނޫނ އަސާސީއަށ   ރައ ޔިތ ނ   ސީދާ  މެނ ބަރ ނ ނަކީެގ 

 އަދަދ   ފަރާތ ތަކ ެގ  އެ  އ .ފަރާތ ތަ  ތިބި  އ ފ ލަނ   އިކަނ ކަމ ަގ  ހިނ ގ މ ެގ  ދައ ލަތ   އަޑ   ރައ ޔިތ ނ ގެ   ،އިނ ތިޚާބ ކޮށ 

  ތަކެއ މ ާގމަ  ބައިވަރ    އ އެތަ  އިތ ރ ވާ  ސަރ ކާރަށ   ޮގތަށ   ނެތ   ބައިވެރިވ މެއ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  އެއ ވެސ   ،އިލިމިޓ ކޮށ ފަ

  ނިނ މާލަމ ނ    އަޅ ަގނޑ . އެހެނ ީވމާ،  ނެގނޭ  ައޅ ަގނޑަކަށ   ވެސ   ސަބަބެއ   ނ ވާނ ވީ  މައ ސަލައަކަށ    ެއއީ  އިތ ރެވ ނ 

  އިރާގެ ދާ  އެއީ މާމިިގލީ  ދެއ ވިކަމީއިހ ޅ ވަ  މަގ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ބަހ ސަކަށ   މ ހިނ މ   މިފަދަ  ،ބޭނ ނ ވަނީ  ލަނ ދަނ ނަވާ

ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި   ާމމިިގލީށ ،  ފާހަަގކޮ  ައޅ ަގނޑަށ   ކަމ ަގއި  މަސައ ކަތެއ   މ ހިނ މ   ކ ރެއ ވި އ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   އި

  ކ ރަނ   މިކަނ ހ ށަހެޅިފައި އޮތ  ޮގތަށ     މި  މިހާރ   ެގބިލ   ހަމައެއާެއކ   މެނ ބަރ  ޤާސިމ  އިބ ރާހީމަށ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ .

 އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ބޮޑަ  ވަރަށ   ތަށ ޞަފ ރ   ދެއ ވި   ލަނ .ދަނ ނަވާ  ވާހަކަ  ނ ކ ރާދ ތާއީ  ވެސ   އަޅ ަގނޑ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ .މެނ ބަރ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި
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 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަނ ނ 

  ، ބަރ ނ މެ  ހ ށަހެޅި  އެ  ނޑަށ ގަ އަޅ   ؛ލާޙ ޞ އި  މި  ފައިވާހ ށަހަޅާ  ޤާނޫނ އަސާސީއަށ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

  ގ މ ގެ ހިނ   ދައ ލަތ ެގ  ،ވީ ަގފާހަ  ައޅ ަގނޑަށ    ވާހަކައިނ   ދެއ ކި  ހ ށަހަޅަމ ނ   ބަރ ނ މެ  ިއއ ޒަތ ތެރި   ރާގެ އިދާ  މާމިިގލީ

ަގއިކަނ .  ަމއ ސަލައި  ބޮޑ ވާ ތައ  ޚަރަދ  ދައ ލަތ ގެ  ،ކަނ ބޮޑ ވަނީ މަނިކ ފާނ  އެ. އ ޅޭކަނ  ބޮޑ ވެެގނ   އިނ ތިހާއަށ  ރަދ ޚަ

 ތަމ ސީލ   ރައ ޔިތ ނ   ޮގތ ގައި  ނ ެގބ މަނ ދޫ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  .ފަރާތ ނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ތަމ ސީލ ކ ރަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ދެނ 

 ތިބެެގނ    ރައ ޔިތ ނ   ހ ރިހާ  ، ޮގތަކީ  ޖެހޭވާނ   ތ ަގއި ޤަޤީޙަ  ައސ ލ  ؛ރައ ޔިތ ނ   ިގނަ  ވީހާެވސ   . އެހެނ ވީާމ،ކ ރަނީ  މި

 85 މިތިބީ  މިހާރ   ޮގތ ގައި  މަނ ދޫބ ނ ގެ   ކ ރެވޭނެތީވެނ ވަރާޝ މަ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ހ ރިހާ  އެކަމ ކ ވަރާކ ރ ނ .  މަޝ 

ތަނ ގައި.  ބަރ ނ ނ މެ އެއ ކޮށ    ފެހި  ،ަގއި އިރ  ފެށި  ،އެހެނ ނަމަވެސ   މި  ފެށިއިރ ަގިއ    މި  ޤާނޫނ އަސާސީއާ  މަޖިލިސ  

 ؛އިޮގތ ގަ   ެގރަދެއ  ޚަ  މިއީ  . އިތ ރ ވޭ  ވަރ  އެބަ  ހެނެއ ވިޔަސ  އަށ  ެމނ ބަރ ނ ކޮނ މެ  ދެނ   މެނ ބަރ ނ .  77  އ ބެވީތި

 ސަރ ކާރ   ފޮނ ވަނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   .ސ ވާލަކީ  އީމި ؟ނ ރައ ޔިތ   ފޮނ ވަނީ  ތަނަށ   މި  ކީއ ކ ރަނ ތޯ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

 ؛ޚަރަދ ތައ   ސަރ ކާރ ެގަގއި.  މައ ސަލައި  ބޮޑ ވާ   ރަދ ޚަ  ،ކަނ ބޮޑ ަވނީ  މެނ ބަރ   އި އޮތ ހ ށަހަޅާފަ  ބިލ ކ ރ ވަނ .  ޖަވާބ ދާރީ

  އ ލަތ ެގދަ  ވެރިކަނ ކ ރީމާ  ނިޒާމަކ ނ   ނ ަގނ ނަބަލައި  ޤާނޫނ އަސާސީަގިއ ވެސ   ރައ ޔިތ ނ   އަދި   ސަރ ކާރެއ ގައި  ކޯލިޝަނ 

.  ރައީސ   ލީހ ެގޖިމަ  ޞަޚާއ   ،ލީޑަރަކީ  ޕާޓީެގ  ރީ ހޫޖ މ .  ކަނ ބޮޑ ވަނީ  ލީޑަރ   ޕާޓީެގ  ރީހޫޖ މ    ،މައ ސަލަ  ބޮޑ ވާ  ރަދ ޚަ

 ނަގ ިގނަ   އެތަށ   އަށ  އަމިއ ލަ  ިވޔަފާރީަގއި  އަދި.  ބޭފ ޅެއ   ކޮށ ފައިވާ   ރ ކަނ މިނިސ ޓަ  ފިނޭނ ސ    ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  އަދި

. ޚަރަދ ެގ ވާހަކަ ެއ ދައ ކަނީ. ވިޔަފާރިވެރިޔާ ެއއ   ފ ނ ނާބ އ ސ   އެނ މެ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ެވސ   މިހާރ ކޮށ ،    އ ތަޖ ރިބާއެ

  ފެނ ނަނ ފެނ ނަ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ    އެއ ކޮށ   ބިލާ   މި  ފެނޭ  އަޅ ަގނޑަށ   ދައ ކާއިރ ަގއި  ވާހަކަ  އެހެނ ވީމާ، ޚަރަދ ެގ

  ބަރ ނ ގެ ނ މެ  85  ތިއ ބެވި   މިހާރ    ،ތެރެއިނ   ބަރ ނ ެގނ މެ  85  މިހާރ .  އަހާލަނ   އިރިނ ކަ   ރައ ޔިތ ނ   ، ދާނ   ވޯޓަކަށ 

 ކައިރިނ   ރައ ޔިތ ނ   ކ ރަނ ޖެހޭނީ  ެއކަނ   އެހެނ ވީމާ،  އޭ.ފެނެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މަދ ކ ރަނ   ބަރ ނ ނ މެ  އަށ   ތެރެއިނ 

 ... ހަމައެކަނި އެ  .ޮގތަކީ ރަނަގޅ  އެނ މެ . ެއއީލާފައިއަހަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ތިއ ބަވަނީ.  87އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ، 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަނ ނ 
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 ނެ ނޫނ ތޯ. ކޮނ މެހެނެއ  ވިޔަސ މަދ ވާ  ދެނ ނ .  މެނ ބަރ   ށ އަ   މަދ ކ ރާ  މި   މިހާރ މެނ ބަރ ނ ެގ ތެރެއިނ     87  !މާފ ކ ރާތި

  ތިއ ބެވި  މިހާރ .  ނޫނ ތޯ  މަދ ވާނީ  ދެނ .  ވާނެ  ޮގތ    ނ ވާިއތ ރ   . މެނ ބަރ ނ މަދ ވާނެ   ެއއ ކޮށ އިޞ ލާޙާ  އަނ ނަ  މި  މިހާރ 

؛ ނައ މަށ ެގ  ހ އ ޓ މެއ   ށ މަދ ވާނީ. އެހެނ ވީމާ، މިއަ  އިބަލ ަގޤ މ ސ ތަ  ވަނ ޏާކަމަށ     އިތ ރ ނ ވާ  ނަށ  ވ ރެބަރ ނ ނ މެ

 މިހާރ    ރަނަގޅަށ    ވަރަށ   ތަމ ސީލ ކ ރަނ ޖެހޭ  ރައ ޔިތ ނ   އ ޔާ ެވއ ޖެ  ޮގތ ނ  އޮތ   ޤާނޫނަސާސީގައި  މިހާރ ެގ  ދިވެހި

 ،ބަލާތޯ   ޮގތ   ހިނާގ  ކަނ ކަނ ޔާތާއި  މާލިއ    ދައ ލަތ ެގ،  ތަމ ސީލ ކ ރެވޭތޯ  ރައ ޔިތ ނ   ރަނަގޅަށ    ބަރ ނ ނ މެ  ތިއ ބެވި

  ހޭދަތައ    ކަމަކީ  ފ ރަތަމަ ؛ެގނ ނަ  ނިޒާމަށ   މ ޅި  ެއހެނ ވީމާ،  ޖަވާބ ދާރީނ ކ ރެވޭ.ކ  ނިޒާމަކ ނ   ެއކަމަ ؟ކ ރެވޭތޯޖަވާބ ދާރީ

  ދެއ އ ވަ  ނ .ފޯރ ކޮށ ދިނ   ައވަހަށ   ސ ވެ ވީހާ  ތައ ހައ ގ   ށ  ރައ ޔިތ ނ ނަ  .ހަލ ވިކ ރ ނ   ދ ވެލި   ސަރ ކާރ ެގ  .ކ ޑަކ ރ ނ 

މައ ސަލަ    ދ ނ ފ އ ދޭއ ވަ   ނިމޭރ ަގއި  ދައ ރ   ސަރ ކާރަކ ނ   ލާއިއެކ ލަވަ  ދީެގނ   ޓެއ  ވޯ  ރައ ޔިތ ނ   ސަރ ކާރެއ    ވެެގނ 

އެމ .ޑީ.ޕީެގކޯލިޝަނ   ،އައީ   ސަރ ކާރ   މިނާމާަގއި  ދ އ  ވަ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ  މިހާރ   މިއީ.  ކަނ ކަނ   ހ ރި  ގައިމާދ ނާއ ވަ   . 

ބަ ދައ ކަވާ. އެހެނ ވީމާ،  އެ  ބަރ ނ މެ  ހ ށަހެޅި  ބިލ   ވާހަކަ  ނ ކ ރާޒ ތަނ ފީ  ތައ ބިލ   ގ ޅޭ  މަސ ވެރިނ ނާ  ،ވާހަކަ  ނ ނިނ މެވޭ

  ނަށ  އަޅ ނޑ މެނ   ދެނ ޓ ރީ.  މިނިސ   ޒ ފިޝަރީ  ވަނީއ  ކ ރަތަމ ސީލ   ބޭފ ޅެއ   ޕާޓީެގ  ނިސ ބަތ ވާ މެނ ބަރ   ހ ށަހެޅި   ބިލ 

.  ދެއ ވާފަ  ރީމިނިސ ޓ   ޒ ފިޝަރީ  އޮތީ  އޭނޫނ ތޯ  މެނ ބަރެއ    ހ ށަހެޅ އ ވިބިލ   ،ެއއީ  ސ ވާލެއ   އ ފައ ދާ  ރައ ޔިތ ނ  ؛އ ފެދޭ

 ރައ ޔިތ ނ ނަށ   އަދި  ،ނިފެސ ޓޯަގއި މެ ؟ކަމޭނ ހިތަނީ  ސ ޓޯއަށ ފެމެނި  ޕީެގ.ޑީ.އެމ   ބަރ ނ މެ  ޕާޓީެގ  އެ  ކީއ ވެެގނ ތޯއޭ

 ތައ  ބިލ   ފާސ ކ ރާ  ހ ނ ލީމަޖި  ރައ ޔިތ ނ ެގ  އަދި  .ފަސ ޖެހެނީނީ،  ދެނ ކޮށ   ކަނ ކަނ   ހ ރި  އިދ ނާމާގަ އ ވަ  ނ  އައިދ ވެެގއ ވަ

 މި   ދެނ ޔާ.  ބަިއވެރި  އ އެ  ބޮޑ   އެނ މެ  .ބަިއވެރިއެއ   ސަރ ކާރ ެގ  ލީޑަރަކީ  ެގޕާޓީ  ރީހޫޖ މ ނ .  ސަރ ކާރ   ޒ ނ ކ ރަނީތަނ ފީ

 ހިޖ ރަކ ރީ   ަގނޑ މެނ އަޅ   ސާސީއަށ  އަނ ނޫޤާ   ފެހި  މި  ، ބޫލ ކ ރަނ ަގ  އަޅ ަގނޑ   ކޮށ ެއއ    އިޞ ލާޙާ  ހ ށަހަޅާފައިވާ

ނިޔަތ . ؛ނ ދ ރ ކ ރަ  ވެރިކަމ ނ   ވެރިޔަކ   ހ ރި  ޭއރ ެގ  ،ނެތީމާ  ޮގތެއ   ދެނ   ނިޒާމ   ވެރިކަމެއ ެގ  ތާރ ޚ ދ މ ޚ   އެ 

 މިހާރ   ،އެހެނ ވީމާ  އޭެގފަހ ނ .  އީމި  މިހާރ   ސ ލިމަޖި  ތިނ ވަނަ .  ފަސ   އަހަރެއ   ެއތައ   ޭއެގ  މިއީ   ،އެހެނ ނަމަވެސ 

  އި އޭރ ގަ   ،އި ރ ަގއިވޯޓ ނެިގ.  ތަފާތ    ވެސ   ހޭލ ނ ތެރިކަނ   .ތަފާތ   ވަރަށ   އި ފިކ ރާ  ިވސ ނ މާއި  ހ ރި  އި އޭރ ަގ  ، ވިސ ނ މާއި

އެހެނ ނަމަވެސ ،    .ނޭނެގ  ރައ ޔިތ ނ ނަކަށ    ިގނަ  ބ ނީމަ ވެސ   ނިޒާމ   ދެ  މި ؛ނިޒާމ   ނީބަރ ލަމާ  އިނިޒާމާ  ރިޔާސީ

އައިއ   ދިވެހިރާއ ޖެައށ   ނިޒާމަކ ނ .  ބަރ ލަމާނީ  މިދެނ ނެވިހެނ   އޮތީ،  ވެރިކަނ ކޮށ ފައި  ހ ރިހާ ދިވެހިރާއ ޖެ  އޮތ   ސަ 

މާލޭ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  އެއަރޕޯޓ  ެއޅީ ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމެއ ަގއި އޭރ  ހ ރި ބޮޑ ވަޒީރ  އިބ ރާހީމ  ؛ އިޞ ލާޙެއ  ވެސ 

ނާޞިރ  އެޅ އ ވީ ވެސ . އަދި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޝިޕިނ ލައިނ  އ ފެއ ދީ ވެސ  ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމަކ ނ  އޭރ ެގ ަވޒީރ ލ އަޢ ޡަމ ،  

އަ ަވޒީރ .  އަދި  އިސ   ބޮޑ ަވޒީރެއ .  ނިޒާމަކ ނ   ބަރ ލަމާނީ  ވެސ   އ ފެއ ދީ  އެމ .ޖީ.ބީ.އެސ   އެސ .ޓީ.އޯ،  މިހާރ   ދި 

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މާލޭަގއި ވިޔަފާރިކ ރެޭވނެ ޮގތަށ  އަތޮޅ  ފިހާރަެއއ  ވެސ  ގާއިމ ކ ރީ ބަރ ލަމާނީ 
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ނަގޅަށ  ހިނިގ. މިހާރ  އެއަރޕޯޓ  ެވސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ ނިޒާމަކ ނ  ބޮޑ ަވޒީރެއ . އެ ނިޒާމ  އޭރ  ވަރަށ  ރަ

ފެނޭ. ހ ރިހާ ތަރައ ޤީއެއ  އެބަ ފެނޭ. އަދި ދިވެހިރާއ ޖެ ތަޢ ލީމ  ބިނ ާގ ވެސ  އެޅ ނީ، އަދި މަސ ދޯނ ޏެއ ެގ އިނ ޖީނ   

މަާގމ ަގއި ހ ނ ނެވި ބޭފ ޅެއ  އޭނަ  އެޅީ ވެސ  އޭރ ަގިއ. މަސ ދޯނީަގއި ފ ރަތަމަ އިނ ޖީނ  އެޅީ ވެސ  ވަޒީރ ލ އަޢ ޡަމެއ ެގ  

ވެރިކަނ ކ ރިއިރ ަގއި އެކަނ  ެވސ  ކޮށ ފައި އޮތީ. އެހެނ ވީމާ، ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ ކ ޑަކ ރ މާިއ، ދައ ލަތ  ހިނ ގ މާއި، މިކަމަށ   

ރައ ޔި ތާއީދ ކ ރަނ .  އަޅ ަގނޑ   އިޞ ލާޙަށ   ހ ށަހަޅާ  ލީޑަރ   ޕާޓީ  ޖ މ ހޫރީ  އިޞ ލާޙަށ ،  އޮތ   ތ ނ ެގ  ހ ށަހަޅާފައި 

ފެނ ނަނ ފެނ ނަ ވޯޓަކަށ  މި މަޖިލީހ ނ  މި ބިލ  ބޭރ ނ ކޮށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ރައ ޔިތ ނ  ކައިރިނ  އަހާލަނ  އެބަ ޖެހޭ،  

މިއާ ދޭތެރޭ ދެކޭ ޮގތ . ދައ ލަތ ެގ ހިނ ގ މ ެގ ޚަރަދ  ބޮޑޭ. އެހެނ ވީމާ، ވީހާވެސ  ޚަރަދ  ކ ޑަކޮށ ، ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފައިދާ 

މ  ޮގތަކަށ   ތެރެއަށ ،  ބޮޑ ވާނެ  ނިޒާމ ެގ  އޮނ ނަ  ޤައ މ ތަކ ަގއި  ތަރައ ޤީ  ދ ނިޔޭެގ  ހަލ ވިކ ރަނ ،  ދ ވެލި  ނިޒާމ ެގ  ޅި 

ޖަޕާނާއި މިހެނ ޮގސ  ސިނ ަގޕޫރާ، މި ޤައ މ ތަކ ަގިއ އޮނ ނަ ނިޒާމ ތަކ ެގ ތެރެއިނ  ވީހާެވސ  ދ ވެލި ހަލ ިވ ވެރިކަމެއ   

ދައ ލަތ  އޮނ ނާނެ އޮނ ނަ ޮގތަކަށ . ސަރ ކާރެއ   ؛ ެގ ނިޒާމެއ ސަރ ކާރ  ހިނ ގ މ  ؛ އަނެއ ކާވެސ  ވެރިކަމ ެގ ނިޒާމެއ 

ބަދަލ ވާނީ ބަދަލ ވިޔަސ . ދައ ލަތ ެގ ހިނ ގ މަކަށ  އެއ ވެސ  ބަދަލެއ  ނާނ ނާނެ. އެހެނ ވީމާ، މި ހ ށަހަޅާފައިވާ އިޞ ލާޙަށ  

 އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަނ ނަވަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ.  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ޝަރީފ .

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ޝަރީފ 

ރި ކޮމިޓީެގ މެނ ބަރަކަށ   ޤާނޫނ އަސާސީ އިޞ ލާޙ ކ ރި މަޖިލީހ ަގާއއި ޤާނޫނ އަސާސީ ޑ ރާފ ޓ ކ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

މަފ ހޫމެއ    ދެ  އޮތ   އެބަ  ޤާނޫނ އަސާސީަގިއ  މި  އޭރ   ލިބ ނ .  ނަސީބ   ހ ރ މ ެގ  ޮގތ ނ   ކަނ ދިމާކ ރި  އަޅ ަގނޑަށ  

ކަނޑައަޅާފަ. އެއ  މަފ ހޫމަކީ، ކިތަނ މެ ރައ ޔިތ ނ  މަދަސ  ރާއ ޖޭެގ ކޮނ މެ އަތޮޅަކަށ  ދެ މެނ ބަރ ނ  ތިބޭނެ ޮގތަށ   

މީހ ނ  ތިއ ބަސ . އެއަށ ފަހ ަގއި ދެނ  ދެވަނަ    100މީހ ނ  ތިއ ބަސ ،    200އި އޮތީ. ެއީއ ވަރިހަމަ  ޤާނޫނ އަސާސީގަ 

އޮތީ ކޮނ މެ  ؛ މަފ ހޫމެއ   މައ ޗަށ ،  ޮގތެއ ެގ  ތަމ ސީލ ކ ރެވޭނެ  އިނ ސާފ ވެރިކޮށ   ވީހާވެސ   ރައ ޔިތ ނ     5000އެއީ 

ނ ވާ ތަނ ތަނ ަގއި ވެސ  ޮއނ ނަ، ާގނޫނ ަގއި ކަނޑައަޅާ  ރައ ޔިތ ނ  ހަމަ  5000ރައ ޔިތަކަށ  މެނ ބަރަކ  ހ ރ ނ . އަދި  

އ ސޫލެއ ެގ މަތީނ . މިއަދ  މި ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ކެޕ ކ ރާ ާވހަކަ. ދެކެޭވއިރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ރީވިޒިޓ ކ ރަނ  މި ޖެހެނީ،  

އީ ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ރާއ ޖޭެގ އަތޮޅަކަށ  ދެ މެނ ބަރ ނ  ތިބޭނީތޯ ނ ވަތަ ނޫނ ތޯ. މިއީ ސަމާސާ ވާހަކަެއއ  ނޫނ . މި
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އިހ ސާސ ތަކާއި ޝ ޢޫރ ތަކާ ވަރަށ  ާގތ ނ  ގ ޅިފައި ހ ރި ކަމެއ . ވ. އަތޮޅ ަގއި ކިތަނ މެ ރައ ޔިތ ނ  މަދަސ ، މިއަދ  

ކައިރިނ   ރައ ޔިތ ނ   ދޫކޮށ ލާކަށ ،  ނ ވާނެ  ބޭނ މެއ   މީހ ނ   ެއ  ހައ ގ   ލިބިދީފައިވާ  މީހ ނ ނަށ   އެ  ޤާނޫނ އަސާސީނ  

އެހެނ . އަހައިފިއ ޔާ އަތޮޅ  ވެސ   ދ.  އެހެނ .  އަތޮޅ  ވެސ   ފ.  ބޭނ ނ ވާނެ.  އެ މީހ ނ   ހ ނ ނަނ   ޮގނޑި  ދެ  އެ   .

މިހެނ ޮގސ  ރާއ ޖޭެގ ވަރަށ  ިގނަ އަތޮޅ ތަކ ަގއި އެކަނ  ޮއތީ އެހެނ . ދެނ  ކެޕ ކ ރާ ވާހަކަދައ ކާއިރ  ވިސ ނާލަނ ޖެހޭ 

އަށ     5000، ފ ަވއ މ ލަކާިއ، މާލެއާ، މި ތަނ ތަނަށ  އެބަ އޮތ   އަނެއ  ނ ކ ތާއަކީ، އައ ޑޫ ައތޮޅާއި، ކ ޅ ދ އ ފ ށ ޓާއި

މީހަކަށ  އެ މީހ ނ  ތަމ ސީލ ކ ރާނޭ މެނ ބަރަކ  ހޮވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ .    5000ވ ރެ ިގނަ ރައ ޔިތ ނ  އިތ ރ ެވެގނ  އެ އިތ ރ ވާ  

ފައި އޮތަތީެވ، ކޮނ މެ އަތޮޅަކަށ   ސ ވާލަކީ މިހާރ  ވެސ  ސަާގފީ ޮގތ ނ ، އާދަކާދައިެގ ޮގތ ނ  ރާއ ޖެ އަތޮޅ ތަކަށ  ބެހި

ވެސ  ދޭ މެނ ބަރ ނ  ދޭ އ ސޫލ  އ ަވއިލާފަިއ، މ ޅި ރާއ ޖެ އެެމރިކާަގއި ނ ވަތަ އިނިގރޭސިވިލާތ ، ޔޫރަޕ ެގ ޤައ މ ތަކ ަގިއ  

 ކ ެގރާތައިދާރީ ދާއި  ،އޮނ ނަ ޮގތަށ  ކޮނ މެ އިނ ތިޚާބީ އަހަރެއ ަގއި ބައ ނ ޑަރީތައ ، ކޮނ ސ ޓިޓ އެނ ސީެގ ބައ ނ ޑަރީތައ 

  އާދެ! ބޮޑެތި ޤައ މ ތަކ ަގއި އޮނ ނަނީ އެހެނ . ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރާއ ޖޭަގއި ސަާގފީ  ؟ބައ ނ ޑަރީތައ  އަލ ނ  ކ ރަހާނީތޯ

ރައ ޔިތ ނ  ޒަމާނ އ ސ ރެ ދިރިއ ޅެމ ނ  އައި ޮގތ ެގ މައ ޗަށ  ރިޢާޔަތ ކޮށ  އަތޮޅ ތަކަށ    ،އާދާކާދަިއެގ ޮގތ ނ ނާއި  ،ޮގތ ނ ނާއި

މި އެޮގތަށ   ދީފައި  މެނ ބަރ ނ   އަދި    1000ހަމަނ ވިޔަސ ،    5000އޮތީ.    ދެ  ހަމަނ ވިޔަސ .    100ހަމަނ ވިޔަސ  

ެއކަނި ބަދަލ ކޮށ ފިއ ޔާ    10000އިނ     5000ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ނެތ  ވަކި އަދަދެއ . އެކަަމކ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ   

ކަނ ބޮޑ ވާނެ.   ވަރަށ   ރައ ޔިތ ނ   ރާއ ޖޭެގ  ފ ށ އަރަިއެގނ ދާނެ.  މަސ ލަހަތ ތަކެއ   ބޮޑ   ވަރަށ   ރީޑ ރޯކ ރާއިރ   އަލ ނ  

  ތ  އޮ  އެނޭގނީ ރައ ޔިތ ނ  ކަނ ބޮޑ ާވވަރ ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މާލޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ކ ރިއަށ   މާއެހިސާބަށ  ދިޔައި

މިއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރިމަތީަގއި އޮތ    ؟މީހ ނ  އިތ ރ ވެެގނ  އެ މީހ ނ ނަށ  ޮގނޑިެއއ  ނ ދޭނީތޯ  50000އަހަރ     50

 މިއީ ވެސ  ވިސ ނާލަނ ޖެހޭ  ؟ދަނީ އެ  ތޯ ެގއ ލިެގނ   ހައ ގ ސ ވާލެއ . އޭރ ނ  ކިތައ  ހާސ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ނިސ ބަތ ނ   

ކ ޑަކ ރ މަށ     ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ަގބޫލ ކ ރަނ . އެކަމަކ  ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ . ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރަނ ޖެހޭކަމެއ 

ހަމަކޮށ ެގނ .    10000ނ ވަތަ    5000ޮގނޑިތޯ ދޭނީ  އެއ   އަތޮޅ  އެއ ކޮށ ެގނ     އަތޮޅާއި، މ.  އަތޮޅާއި، ފ.  ޓަކައި ވ.

އައ ޑޫ ރައ ޔިތ ނ ނާއި،  މާލޭެގ  ކ ޅ ދ އ ފ   ނޫނީ  ރައ ޔިތ ނ ނާއި،  ތެރެއިނ   ޓާށ އަތޮޅ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ފ ަވއ މ ލަކ ެގ  އި، 

އަހަރ  ެވސ     50  އޮތ   އަށ  ބަދަލ ކޮށ ފައި ދެނ  ކ ރިއަށ   5000އަދި   ؟އިތ ރ ެވެގނ ދާ މީހ ނ ތޯ އ ނިކ ރާނީއިނ     5000

ނ ދޭނީތޯ ޮގނޑިެއއ   ރައ ޔިތަކަށ   އިތ ރ ވާ  ނޫނޭ،  ؟އެއިނ   ވާހަކަތަކެއ   އާދައިެގ  ރައީސ .  މިއީ  އީ  މި  އިއ ޒަތ ތެރި 

ގ ޅިލާމެހިފައިހައ ާގރައ ޔިތ ނ ެގ   ޝ ޢޫރ ތަކާ  ީމހ ނ ެގ  އެ  އިހ ސާސ ތަކާިއ،  މީހ ނ ެގ  އެ  ިމއީ    އި  ކަނ ކަނ .  ހ ރި 

މި   ؛ސަމާސާސަމާސާއަށ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ަގއި ދެއ ކޭ ޒާތ ެގ ވާހަކަެއއ  ނޫނ ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދައ ލަތ ަގއި 

 ވެސ . މި ރާއ ޖެ ހިނ ޭގނެ މިނިސ ޓ ރީއެއ ެގ ެއއ  މިނިސ ޓަރ  ލައިެގނ  ވެސ . ވ ޒާރާ ލައިެގނ   10ރާއ ޖެ ހިނ ޭގނެ  
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އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ ސިޔާސީ މަސައ ކަތ ަގއި ،  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ނ  ދޭ  ،ފިކ ރާއި  ،އެކަމަކ  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ެގ ވިސ ނ މާއި

ޓަ ދިނ މަށ   ދާިއރާއެއ ަގއި  ފ ޅާ  ވީހާވެސ   ފ ރ ޞަތ   ވަޒީފާެގ  މީހ ނ ނަށ   މ ައއ ސަސާތަކާިއ  އ ޅޭ  ދައ ލަތ ެގ  ކައި 

 ،އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   އ އ ޅެނީ. ޚަރަދ ކ ދަކ ރެވިދާނެ ކިތަނ މެ ދާިއރާތަކެ  ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ މ ވައ ޒަފ ނ  މިހާ ިގނަެވެގނ  މި

ަގއި އޮތ   ކ ޑަކ ރަނ  އޮތީ މިދެނ ނެވި ޮގތަށ  އަތޮޅ ތަކަށ  ކ ރިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދީފައި ޤާނޫނ އަސާސީ  އެބަ އޮތ . ޚަރަދ 

ހަމަކޮށ ެގނ  އެއ  ޮގނޑިތޯ،    2000ދެ ޮގނޑި މަދ ކޮށ ެގނ ތޯ ނ ވަތަ ކޮނ ސިލިޑޭޓ ކޮށ ެގނ  އެތައ  އަތޮޅ ތަކެއ  ެއއ ކޮށ ެގނ   

އެ މީހ ނ ނަށ  އިތ ރ  ޮގނޑިއެއ     ،އިތ ރ ިވޔަސ   50000ނޫނިއ ޔާ އެ ހ ރި އަތޮޅ ތައ  ބަހައ ޓާފައި މާލޭެގ ރައ ޔިތ ނ   

އޮތ     އައ ޑޫ ؟ނ ދޭނީތޯ މިހާރ   ރައ ޔިތ ނ   ނ ދޭނީތޯ  40000އިނ     35000އަތޮޅ ެގ  ޮގނޑިއެއ   މިއީ   ؟އެރިޔަސ  

ރައ ޔިތ ނ ެގ   މިއީ  ކަމަކީ.  ބަހ ސ ކ ރަނ ީވ  ކިހިނެއ  ހައ ގ އަޅ ަގނޑ މެނ   ރާއ ޖޭެގ  ެވެގނ .  މިހާރ ވެސ   ކީއ ެވެގނ ތޯ   ،

އޭރ  ޤާނޫނ އަސާސީ    ،ސ ތަކ ެގ މައ ޗަށ  ރިޢާޔަތ ކޮށ ޮގތ ނ ނާއި ރައ ޔިތ ނ ެގ ިއހ ސާ  ފީގާ ވަރަށ  ބޮޑަށ  އަތޮޅ ތައ  ސަ

އަތޮޅަކަށ   ޑ ރާފ ޓ  ކޮނ މެ  މަޖިލީހ ނ   ދި  2ކ ރި  މ ހިނ މ  ސަނީޮގނޑި  ވަރަށ   އާދަކާދަތަކާ    ،ފީާގ.  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

   ެގއ ލޭހައ ގ ދީތަކ ެގ  ހ ރި ކަމަކަށ  ވާތީ. ެއކަމަކ  އެ ސަބަބާހ ރެ ރާއ ޖޭެގ ިގނަ ރައ ޔިތ ނ  އިތ ރ ވަމ ނ ދާ އާބާ  ގ ޅިފައި

މި އަޅ ަގނޑ މެނ   ޚަރަދ   ޮގތަށ   ދައ ލަތ ެގ  ނިނ މާނީތޯ  ކ ތަނ ނ   އޮތ    ؟ޑަކ ރަނ   ކ ރިއަށ   ެގ އަހަރ    5މިސާލަކަށ  

  5އަތޮޅަށ  ޮގނޑިއެއ  ނ ވަތަ ފ ވައ މ ލަކަށ  ޮގނޑިއެއ  އިތ ރ ވެދާނެ. މި    ޮގނޑި ނ ވަތަ ައއ ޑޫ   2ތެރޭަގިއ މާލެއަށ   

ތަހައ މަލ ނ ވެެގނ  އެ އިތ ރ ާވ    ،ބޮޑ ެވެގނ   އެ ޚަރަދ   ،ތެރޭަގއި އިތ ރ ވެދާނެތީވެެގ  އަހަރ   15 ނ ވަތަ  އަހަރ   10މީހ ނ   

ނަަގހައ ގ ރައ ޔިތ ނ ެގ    25000 ރައ ޔިތ ނ ތޯ 25000 ؟ލާނީއިތޯ  އަތޮޅ ެގ  ކިތައ   އިއ ޒަތ ތެރި   ؟މީހ ނ ނަކީ  މީަގއި 

ވިސ ނާވަޑައިަގތިނ ތޯ މެނ ބަރ ނ   ސ ވާލެއ   މިއީ ؟މަޖިލީހ ެގ  އ ފެދޭ  ހިތ ަގއި  ރައީސ .    ،ައޅ ަގނޑ ެގ  ިއއ ޒަތ ތެރި 

ބާވަތ ެގ ކަނ ކަނ  ކ ރާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ަގބޫލ ކ ރަނ ، ދ ނިޔޭެގ އެހެނ  އެހެނ    އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ  މި

ށ  ެވދާނެ. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރ މަކީ ރަނަގޅ  ކަމަކަކޮށ ފަ. މި ރާއ ޖޭަގއި ވެސ  ލިމިޓ ހ ރި ލިމިޓ   ތަނ ތަނ ަގއި އެބަ

ހ ރި ކަނ ކަމަށ . މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާތަކ ަގއި އިދާރީ    އެބަ ރިޢާޔަތ ކ ރަނ ޖެހޭ މި ލިމިޓޭޝަނ ެގ ވަށަިއެގނ 

 ބީ ތަމ ސީލ ކ ރަނ  ތިތިބި ރައ ޔިތ ނ ެގ އަދަދާއި، ރައ ޔިތ ނ   ކ ަގއި  އެ އިދާރީ ދާއިރާތަ  ،ހ ރި ޮގތާއި   ދާއިރާތައ  ބެހިފައި

ރައ ޔިތ ނ ތޯ ކިތައ   ތަމ ސީލ ކ ރަނީ  މެނ ބަރ ނ   ކިތައ   ؟ކިތައ   ތަމ ސީލ ކ ރަނީ  ބޭފ ޅ ނ   މިތިބަ  މިހާރ   މާލޭެގ 

ފ.އިއަތޮޅާ   އަރި ؟ރައ ޔިތ ނ ތޯ ދ.  ،  މ.އިއަތޮޅާ  އަތޮޅާއި،  ތަމ ސީލ   ،  ކިހާވަރެއ ތޯ  ރައ ޔިތ ނ    ؟ކ ރަނީއަތޮޅ ެގ 

ކ   ރައީސ .  ދެއ ވާއިއ ޒަތ ތެރި  މިނެޓ ކޮޅެއ   ރިޢާޔަތ ކ ރަނ ޖެހޭ.    !ޑަ  އެބަ  ކަނ ކަމަށ   މިހިރިމިހިރަ  އެހެނ ވީމާ، 

ރައ ޔިތ ނ  އެދޭ ޮގތ ، ރައ ޔިތ ނ ެގ ޝ ޢޫރ ތައ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަނ ދޫބ ނ ެގ ޮގތ ނ    ،ތ ހައަޅ ަގނޑ މެނ  ޤައ މ ެގ މަސ ލަ

 ެގއ ލޭ ޮގތަށ  މިތާނަގއި  ހައ ގ ނަނ ޖެހޭނެ. އެ ރައ ޔިތ ނ ެގ  އެ ކަނ ކަމަށ  އިސ ކަނ ދޭނ ޖެހޭނެ. އެ ކަނ ކަމާ ދޭތެރޭ ވިސ 
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 އިކަނ ކަނ  ނިނ މައިެގނ ނ ވާނެ. އެމެރިކާަގއި ވެސ ، އިނިގރޭސިވިލާތ ަގއި ވެސ ، އިނ ޑިާއަގއި ވެސ  ލިމިޓ  ޮއވޭ. އެ 

 އ ެގ ސައިޒ  ބޮޑ ެވެގނ ދަނީ. ކޮނ ސ ޓިޓ އެނ ސީ ކޮނ މެ އިނ ތިޚާބީ އަހަރެއ ަގއި ރީޑ ރޯކ ރާިއރ ަގއި އެ ކޮނ ސ ޓިޓ އެނ ސީއެ 

އަދީ  ؟ ވިސ ނ މާ ގ ޅ ނ ހ ރި ކަމެއ ތޯެގ  ފަތާއި ރައ ޔިތ ނ  ސަގާ އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ؟ އެހެނ ތޯ ހަދާނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

 ދައ ލަތ ެގ؟ ކިހާވަރެއ ތޯ  ހެނީއިތ ރ ކ ރަނ  ޚަރަދ ކ ރަނ ޖެ  ތައ  ޚަރަދ   މެނ ބަރ ނ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި އިތ ރ ަވމ ނ ދާ

އޮތ   މިހާިގނަ އަދަލެއ ެގ ރައ ޔިތ ނ  ކ ރިއަށ     ؛ކިތައ ؟ ބަޖެޓ ނ  ކިތައ  ފައިސާ ސަލާމަތ ކ ރާ ވާހަކަތޯކ  މި ދައ ކަނީ

ހާސ  ފަނ ސަވީހަކަށ ،  ބަލާއިރ   އަހަރަށ   15އަހަރ ،    10މިސާލަކަށ    އެރައ ޔި  ތިރީހަކަށ   މީހ ނ ނ ނަށ   ތ ނ  

ކ ރާ ކަނ ކަމ ނ    މި  މި ދެކެވެނީ. އެ ނ ދިނ މަށ  ޓަކައި  ތ ނ ދޭ ވާހަކަ މިތާޞަފ ރ   ހޯދ މ ގައި  ބަރަކ ނ ތަމ ސީލ ކ ރާނެ މެ

ާގނޫނަށ  ޤާނޫނ އަސާސީއަށ  ބަދަލ ނ     ،  ރައީސ ،  ެގނެޭވ  ފާއިސާެއއ ތޯ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ކިހާ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  

ހަމައެކަނި ރައ ޔިތ ނ   އ ނިނ ކޮށ   ،މަދ ނ ކޮށ   ޚަރަދ ތައ  ކ ރެވޭ  ލ ނ މަދިމާދައ ލަތ ެގ އެހެނ  ދި؟ ނީރައ ކާތެރިކ ރެވެ

 ދިހަ ހާހަށ  ހަދައިެގނ   ެއއ ކޮށ ެގނ  އަތޮޅ ތައ  އޮތ  މިހާރ  މި ބ ނިހެނ  އެހެނ ނޫނީ؟ ވީލ ކ ރާނެ މީހާތޯ އ ނިކ ރަނ ސީތަމ 

 ނ ފެނޭ  ށ  ޅ ަގނޑަކައަމިހިރަ ބަހ ސ  އެބަ ޖެހޭ ކ ރަނ .  މިހިރަ ؟ ނީހ ނ ނާ މެނ ބަރަކ ތޯ އެއ   މައ ޗަށ  އަތޮޅ ެގ ފަސ 

އޮތ  ޮގތަށ  ދެ   ވެސ   ކޮނ މެ އަތޮޅަކަށ  މިހާރ   ،ނ ރައ ޔިތ ނ  އެދޭ ޮގތ ެގ މަތީ، އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަނީ  ނ .ހަދަ އެޮގތަ

މެ  ކީ،ހަމައެާއއެ  ބަހައ ޓަނ .ބަރ ނ   ނ މެ ިގނަވިޔަސ  ބަރ ނ ނ އަދި  އަދަދ   ރައ ޔިތ ނ    ،ެގ  އަތޮޅ ތަކ ެގ  ިގނަވާ 

 އިތ ރ ވާނ  މެނ ބަރ ނ  އޭރަށ ަގ ވެރިކަނ ކ ރާ ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ،ދައ ކަނީ  މި އަޅ ަގނޑ .  މީހަކ  ހ ނ ނަނ   ތަމ ސީލ ކ ރާނެ

ހާސ    ފަނަރަދިނީ  ތިނ  މީހ ނ  މާލެއަށ    އެ؟ ވަނީޖެހިލ ނ   ކޮނ ކަމަކާތޯއަޅ ަގނޑ   .  އޮތީ  މި ފެނ ނަނ  ފަހަށ  އެނ މެ

ތަމ ސީލ ކ ރަނ    ރައީސ މީހ ނ   ޮއތ     ،އިއ ޒަތ ތެރި  ފަނަރަމިސާލަކަށ   އިއިނ ތިޚާބ ަގކ ރިއަށ   އެ  މީހ ނ     .  ހާސ  

މެނ   އަޅ ަގނޑ  ކަނ ކަނ   މި ؟ނ ބަހައ ޓަ މިތާ މެނ ބަރަކ  ލ ކ ރާނެސީތަމ  މީހ ނ   އެ ހައ ގ ، ެގމީހ ނ މަހ ރޫމ ކ ރަނ ވީތޯ އެ  

އި،  ޮގތ ނ ނާ ދިރިއ ޅޭ ރައ ޔިތ ނ އި،  ޮގތ ނ ނާ އޮތ  ފީރަގ ޖިއޮ ރާއ ޖޭެގ ސ ވިޔަ  ރަނަގޅަކަށ  ކިތަނ މެ  ނިނ މަނ އެބަޖެހޭ  

 ދީފައި އޮތ   އަތޮޅަކަށ  ކޮނ މެ އ ނދަގ ވާނެ ވަރަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެކ   ޮގތ ނ ނާ ެގ އާބާދީ ބެހިފައި ޮއތ ރައ ޔިތ ނ 

 ކ ޑަ  އިނ ސާފ  ވަރަށ ،  ކީހަމަެއާއއެ .  އަތޮޅ ތައ  ކ ރަނ ލިޑޭޓ ކޮނ ސެ ހެނ ބ ނި  މި އ ނިކޮށ ފައި މީހ ނ   ދެ ކ ރާތަމ ސީލ 

ނީ  ތަމ ސީލ ކ ރަ ޓ އެނ ސީތައ ، އިދާރީ ދާއިރާތައ ކޮނ ސ ޓި ިގނަފަނ ސާހަށ  ވ ރެ   މާލޭެގ ވެސ   މިހާރ  ،ވާނީ ޮގތަކަށ 

 ެގއ ލިެގނ   ހަމައެކަނި ބަދަލ ކ ރީމާ ދިހަ ހާހަށ   އޮއ ވާ އެހެނ  އެކަނ .  ބަރަކ ނ މެ ،ރައ ޔިތ ނ  ިގނަ ފަސ  ހާހަށ  ވ ރެނ 

 ހ ރި  ތަމ ސީލ ކ ރަނ  ރައ ޔިތ ނ އައ ޑޫ އަތޮޅ    ެގ ހައ ގ .ރައ ޔިތ ނ  އައ ޑޫ އަތޮޅ     ހައ ގ . ރައ ޔިތ ނ  މާލޭ  ދަނީ  އެ

.  ނޫނޭ ަގބޫލެއ  އަޅ ަގނޑ  ޮގތަކަށ    މަދ ވާ އ  ޮގނޑިއެ ށ އަތޮޅަ  ޑޫއައ   ،ދަނ ނަވާނީ އަޅ ަގނޑ  ހައިސިއ ޔަތ ނ  މީހެއ ެގ

 ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ދާއިރާެގ މާވަށ އޮތީ     މިރ ވަނ އަޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އާދެ! މި ބަހ ސ ަގއި މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ 

 ސަޢީދަށ .  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ 

 

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

ކޮނ  މިއީ  ރަީއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ނޭނެގ   ކަމެއ  ދ ވަހެއ  އ ޅޭިއެގނ   ިއރ އަރަ ޮގތަކަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ައޅ ަގނޑަކަށ  

ޖ މ ޑަހިމެނިވަ  ގައިކޯލިޝަނ    ؟ކ ރައ ވަނ ތޯަގބޫލ  .ރައީސ އިއ ޒަތ ތެރި   ޕާޓ ނަރ   ެއއ   އެނ މެ  ޕާޓީެގ ރީ  ހޫިއަގނ ނަވާ 

  ، ނ ވަނީސ ވިދާޅ   މައ މޫނ  ރައީސ   ނ ވަތަ ވިދާޅ ނ ވަނީސ ޞާލިޙ   މަށ  ރައީސ   ކަ ލީޑަރ  މި އިޞ ލާޙ  ެގނެސ ފާނެ

  އަޅ ަގނޑ  އޭބޭނ މަކީ ކޮބައިބާ  މީެގ  .ކޯލިޝަނ ެގ ތެރެއިނ  ައއިސ ެގނ  އ ޅޭ އިޞ ލާހެއ   .މަޝ ވަރާނ ކޮށ   މ ރާނާޢި

ނ ެވެގނ   ހިތަށ އަރަނީ. ެގނ ދަނ ކިހިނެއ   ؟ ބާއޭކޮނ ކަމެއ   އ ޅެނީ. ބާއޭކަނ ތައ ތައ   މި  އިނ ތިޚާބަކާ   އަނެއ ކާެވސ  

 ރައ ޔިތ ނ ެގ ސަމާލ ކަނ  ހޯދ މަށ    ސ އަނެއ ކާވެ  ޚާއ ޞަކޮށ  އެނ މެ މ ހިނ މ  ރިޔާސީ އިނ ތިޚާބާ ާގތ ވީމާ  ،ާގތ ވީމާ

ވަނަ   2004  ،ބާބ ވަނަ    3 ޤާނޫނ ައސާސީގެ މި  ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ؟ ދައ ކާ ވާހަކައެއ ތޯ  ޕާޓީނ ރީ  ހޫޓަކައި ޖ މ 

އަހަރ  ެވެގނ    18ހިސާބ ނ  ފެށިެގނ  މިއަދާ ހަމައަށ     ކ ރިއިޢ ލާނ   ޑާއެޖެނ   އޭރ ެގ ރައީސ  މައ މޫނ  އިޞ ލާޙ  އަހަރ 

 ، ތައ  ެގ ތަފާސ ހިސާބ 2021. ވާހަކަ ެގނ ދަނ ޖެހޭ ޤައ މ  އަނެއ ކާވެސ   ފަހަތަށ  އަހަރ ެގ 18 ދައ ކަނީ މި މިއަދ . އައީ

  މި މަޖިލީހ ަގއި އެބަ މިނެޓ   59ގަޑިއިރާއި    281  ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ލާއިރ އިހިސާބ ތައ  ބަލަސ މި މަޖިލީހ ެގ ތަފާ

 ކޮނ މެލާރި    ސަތޭކަ އަށ ޑިހަ ބާރަ ރ ފިޔާ އަށ ޑިހަ ތިނ   ހާސ  ފަސ   ދިހަ  ާގތ ަގނޑަކަށ .  ހ ސ ކޮށ ފަބަ  ހ ރި މެނ ބަރ ނ 

 މިނެޓަކަށ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ޖީބ ނ  ދިހަމެނ ބަރ ނ  ވާހަކަދައ ކާ ކޮނ މެ    މަޖިލީހ ނ .  އޮތ   އެބަ  ހޭދަކޮށ ފައި މިނެޓަކަށ 

 ހ ރި. މި ޤާނޫނ އަސާސީ   އެބަރައ ޔިތ ނ  ޚަރަދ ކޮށ ފައި    ،ނ ޑިހަ ތިނ  ލާރި ދައ ލަތ ށ ބާރަ ރ ފިޔާ އަ ސަތޭކަ ހާސ  ފަސ 

 ށ ރައ ޔިތ ނ ނަ އިރ ނިނ މެވި މައ މޫނ  ރައީސ  ގައި  2004 ލ ކ ރަނ ތޯބަދަ ޮގތަކަށ  ކ ޅޭކ ޅޭ ޖަހަނ  ސަކަރާތެއ 

ނިނ މާ ކަމެއ   ހ ރި  ގ ޅ ނ   ރައ ޔިތ ނ ނާއި ،ސ  އެބަ ބ ނޭ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީީމަގއި  .  ދައ ކައިެގނ  ހ ވަފެނެއ  ސ އަނެއ ކާވެ

ރައ ޔިތ ނ ނާ ގ ޅޭ    ،އި ބާބ ެގ ހަވަނަ މާއ ދާަގވަނަ   3 ޤާނޫނ އަސާސީެގ ،ވަނަ މާއ ދާަގއި  6  ބ ނަނީ މި    އިނަމަ، މީަގ

 މެނ ބަރ ނ ެގ ފޯމޭޝަނަށ  ބަދަލ ެގނ ނަނީ .  ކަނ ކަމ ަގއި ރައ ޔިތ ނ ެގ ޚިޔާލ  ހޯދ މ ެގ އާނ މ  ވޯޓެއ  ނަަގނ ވާނޭމ ހިނ މ   

 އ ހައ ެގ މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ ެގ  ތިބި  މިތާ ،ވަނ ޏާ ކަމަށ  ބަދަލ ެގނ ނަ.  ސ ވާލަކީއެއީ  ؟ އިނ ނ  ކީއ ެވެގނ ތޯފ ރަތަމަ

. އެ ބާރ  އޮތީ ނިނ މ މަކީ ޮގތ  އާޚިރ  ޮގތ ެގ އޮނ ނަނ ޖެހޭނެ ކަނ ކަނ  މި މަޖިލީހ ެގ  ، އެއީކީ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ނޫނޭ
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އަތ ަގއޭ.   ރައީސ ބަދަލ   ބޭނ ނ ފ ޅ ވީމާ އިބ ރާހީމ   ޤާސިމ   ،ރަށ ޕާޓ ނަ ކޯލިޝަނ  އެކަަމކ ރައ ޔިތ ނ ެގ    ެގނ ނަނ ވީ 

 ހ އ ޖަތެއ   ދީނީ ެގނ ނަ  ޢިމ ރާނ  ޢިލ މ ވެރިޔާ  ބޮޑ  އެނ މެ ދީނީދެނ    ، ވިދާޅ ވެެގނ ދެނ  މައ މޫނ    ،ވިދާޅ ވެެގނ    ޞާލިޙ 

ރައީސ ބޫލ ކޮށ ެގނ ަގ ިއއ ޒަތ ތެރި  މި؛ .  ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  ގައި   ؛ހެދިފައި  ،ބ ނަނީ  މި  )ހ(  ހަދަނ ވާނީ  ާގނޫނ  

މިީއއޭ. ިއއ ޒަތ ތެރި  ހެދ މ ެގ އެނ މެ މަތީ ބާރަކީ  ާގނޫނ  ެގދިވެހިރާއ ޖޭ  ،ބ ނަނީ  ވަނަ މާއ ދާެގ )ހ( ަގއި މި  70  ، އިނޭގތޯ

 މި؟ މަދީތޯ  އަހަރ  ތެރޭގައި  18  ،އިއަހަރ ެގ ތެރޭގަ   21ދިޔަ   ާގނޫނ ހެދިފައި ހ ރި ވަރ  މި  އިމި މަޖިލީހ ަގ؛ ރައީސ 

 ؟މަދ ވެެގނ ތޯ  ނޫނ ާގ  އ ޅެނީ  މި  ިގނަެވެގނ   ވައ ކަނ  ؟މަދ ވެެގނ ތޯ  ާގނޫނ   އ ޅެނީ  މި  ިގނަެވެގނ   ރޭޕ   ޖޭަގއިރާއ 

 ނ ހެދި  ،ފަޅ ތަކާއި  ،ރަށ ތަކާއި  ،ބިނ ތަކާއި ؟މަދ ވެެގނ ތޯ  ނޫނ ާގ  އ ޅެނީ  މި   ބެހ ނ    މ ދާ  ޕާޓ ނަރ ނ ނަށ   ކޯލިޝަނ ެގ

  ، ނޫނެއ ާގ  ކޮނ  ؟ތޯއިމައ ސަލައެއ ަގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ހ ރީ  ނ ހެދި   ތަނ ތަނ    ވަނ ދެނ   އަހަރ   ހިވި  ،ފަނަރަސޯޅަ  ހ ރި

  ރައީސ   ވެރިކަމަށ ؛ ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ؟އ ޅެނީ  މި  ބަނދަރ ނ ހެދިެގނ   ރަށ ރަށ ެގ  މައ ސަލަެއއ ަގއިތޯ  ކޮނ ފޯމޭޝަނެއ ެގ

  ނ  ފ ރަނ ވަނ ދެ   ފެށިެގނ   ހިސާބ ނ   ޖެހޭ  ފައި  މަނިކ ފާނ ެގ  އެ   ޮގނޑ ދަށ ގައި  ރަށެއ ެގ.  ެވެގނ   ދ ތަކެއ އ ވަ   އައީ  ޙ ލިޞާ

  ކޮނ   ޤާނޫނ އަސާސީގައި  އ ޅެނީ  ނ ހ ޅ ވެެގނ   ކީކިމިނި؟ ކަމެއ   ކ ރެިވއ ޖެތޯ.  އައީ  ދ ވަމ ނ އ ވަ   ފިޔަވަޅަކަށ   ކޮނ މެ  އަޅާ

އިއ ޔެމިތާއީ  މި ؟ ޮއވެެގނ ތޯ  އ  އެމާއ ދާ   ހ ރި  ދެނ   އަދި  ، ވެސ   ޑެއ ދޫނހޯ  ،ސ ވާލެއ   އ ޅ ނ   އ ފެދިެގނ    ނަގއި 

  ނ ތަކެއ އެއ ބަސ ވ   ހ ރިހާ   މި  ،ޖައ ވ   ،ކަނޑ އަޑިފީ،  ގ ރަހަިއޑ ރޯ ،  އެއ ބަސ ވ ނ   އ ތ ރ ތިލަފަޅ ެގ.  ވެސ   ނ ތައ ތައ ކަ

 މަޖިލީހ ެގ  މި  ،ކޮބައިތޯ  ކ ށަކީ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ،ިގނައީތޯ   ،މަދީތޯނ   ބަރ ނ މެ ؟ކޮބައިތޯ  ދައ ރަކީ  މަޖިލީހ ެގ  މި  ހެދިއިރ ގައި

،  އެނގ ނ ތޯ   ރައީސަށ   ނ ނެވިއި  ތި  ރިޔާސަތ ގައި  މިހާރ   އަދި  ،އެނގ ނ ތޯ  ށ ރައީސަ  ނައިބ ،  އެނގ ނ ތޯ  އެކަނ   ރައީސަށ 

އ ޔޯކ ަގއި، ނި  ޝާހިދ  هللاއަބ ދ .  ނޭނޭގ  ،ނޫނ  ؟ެއއ ބަސ ވ މެއ   ނ ެގއޭ   އެނގ ނ ތޯ  މެނ ބަރ ނ   ބިތި  ތާ  މި

 ދިނީ   ެވސ   ކެޓ މަނީ. ޕޮއިނ ޑިާއއިނ   އ ކީދެ   ވެސ   ޭގކ ލި  . ވަނީ  ނިމިފައި  މިހާރ   ،ދ ަވސ ވަރ   ހ ނ ނެވި  އިގަ އޭ ޔޫ.އެނ .ޖީ.

 ؛ރައީސ . އިއ ޒަތ ތެރި  ޑޮލަރ   ހާސ ސ   ފަނ ސާ  ކެޓ މަނީއަށ ، ޕޮޑޮލަރ   ސ ހާ  ފަނ ސާސ   ކ އ ޔަށ   ޭގ  .އިނ ޑިާއއިނ 

  އިނ ޑިއާ   ރަދ ތަކެއ ޚަ  ހ ރިހާ ؛ޚަރަދ ތަކެއ   ހ ރިހާ.  އިސ ފަރާތ ތައ   އިނ ޑިާއެގ  ތިއ ބެވީ  ވަށަިއެގނ   ޝާހިދ هللا އަބ ދ 

  އިނ ޑިއާއިނ    ދިވެހިރާއ ޖެއަށ އި  ބައިނ ދާފަ  ޮގނޑި  އޭެގ.ޖީ.ނ  ޔޫ.އެ  ޮގތ ގައި  ޮގނޑިއެއ ެގ  އިނ ޑިއާގެ   އިދީފަ  ސަރ ކާރ ނ 

 ސާސީގެ ޤާނޫނ އަ  އި ހ ރީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .ކަނޑާފަ  އ ރަދ ތަޚަ  އެ  ތެރެއިނ   އެހީެގ  ހިލޭ  ބ ނާ  ދޭނ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ،ދޭ

 ؟ރައީސ އިއ ޒަތ ތެރި    ޖަވާބ ދާރީކ ރެިވއ ޖެތޯ ؟ކ ރީ  ެއޮގތަށ   އެކަނ   ޮއެވެގނ ތޯ  ޯގސ ކޮށ  ކޮނ ކަމެއ  އިއެއ ަގދާއ ނ  މާކޮ

. މަޖިލީހ ނ ނޭ  މި  ސ ކ ރަނ ވާނީފާ   ޓ ބަޖެ  ،އި މާއ ދާަގ  ވަނަހަތަރ ވަނަ ބާބ ެގ  ތިނ ޤާނޫނ އަސާސީެގ    އޮތ   ބައި އެމީަގ  ދެނ 

  މާލޭެގ  މި  ހަމަ  ދަނީ  އެ  ިމއަދ   ހިތަށ އެރިވަރަކަށ   .ހ ރަސ ކޮށ ފި  ބިލިއަނ   ސަތޭކަ  ދަރަނި ؛ހައި  ރެކޯޑ    ،އިނ ފ ލޭޝަނ 

  ދ ވަހަކ  .  އަޅައިެގނ   ފައިސާ  މިލިއަނ ނ    ،މިލިއަނ ނ ،  ނ ނ އަ މިލި  ބޮޑ ކޮށ   ގ ނަ  ފަސ   އަނެއ ކާ  ށ މަގ ތަކަ  އި ހ ރި ހެދިފަ
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 ޑޮލަރ ެގ  އެމެރިކާ  މިލިއަނ   ސަތޭކަ  ހަ   ކަ،ސަތޭ  ފަސ   ބަޔަކަށ   ނާޅާ  ވެސ   އ މެފާލަ  ހ ރަސ ކޮށ   ކަނޑ   ،އ ބ ރިޖެ

  މަޖިލީހަށ    މި ؟ކ ރެވިއ ޖެތޯ  ސ ވާލެއ   ބަރ ނ ނަށ ނ މެ ؟ކޮބައިތޯ  ގ ޅ މަކީއޮތ     މިކަމާ  ބަރ ނ ނާނ މެ.  ދިނީ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓެއ 

  . އެމ ޑީޕީއަށ   ަގޑިއިރ   ތިނ   އޮތ އިރ ަގއި   ަގޑިއިރ   ހަތަރ   ބަހ ސ ކ ރަނ   ބިލަށ   ެގނ ނަ  މި  ޤާނޫނ އަސާސީައށ   މި  މިސާލަކަށ 

 ވަރަށ    ބީތި  މިހާރ   ބަރ ނ ނ މެ.  ިގނައީ މިތާ  އެމ ޑީޕީ އެއީ ފޯމޭޝަނ   .ޮގތ   އޮނ ނާނެ  އެކަނ  އެއީ ދެނ .  ަގޑިއިރ   ތިނ 

 މިނެޓަކަށ   ކޮނ މެ  ާވހަކަދައ ކާ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ   މިއަދ   އެކަމަކ .  އޮތީ  މި  މެޖޯރިޓީ  ސ ޕަރ  ރ،ސ ޕަ،  ރސ ޕަ

  ށ މިނެޓަކަ  އެބަ  ޔާރ ފި  ހާސ   ދިހަ  ދައ ލަތ ނ   ސ ވެ  ދައ ކަމ ނ ދާއިރ   ވާހަކަ  މި  ައޅ ަގނޑ   ،ރ ފިޔާ  ހާސ   ދިހަ  ރަދ ވޭޚަ

  ،ތިބީއެ   މަގ މަތިވެފައި ޒ ާވނ ނ  ހާސ  ފަސ ދޮޅަހެއ   ލައ ކަ ެއއ ؟ ކޮބައިތޯ ކ ށަކީ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ރ ެގއިކ ރާ. ރަދ ކ ރޭޚަ

؟ ެވެގނ ތޯއޮ  މީހ ނ   އެ  ކޮނ ކ ށެއ   އޮތީ  ސައ ޮގ  އ ޒ ވާނ ނ ނެ  ބަިއވަރ   އެތައ   ކާހިސާބަށ   ހޮަވއިެގނ   ކ ނި  ނ ނ ބިޑަސ 

  ، ބަރ ލަމާނީ  މާދަނ   ޙ ،ލާޞ އި  މި  މިއަދ   ހޭލާއިރަށ   އިނިދަ  ހަމަ  ،މާ އެހެނ ވީ  .ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ނީ ނިނ މާލަ  މި

  ހޮވަނ    އ ޓީއެކޮމި  ވަލީ  ލާފައިއި އ ވަ  ނިޒާމެއ   ހ ރިހާ   މި ؛ރަީއސ   އިއ ޒަތ ތެރި  .ބަދަލ ކ ރަނ   ކަމެއ   އެހެނ   ދ ވަހ   އަނެއ 

  ލެޖިސ ލޭޗަރ   ،ވެސ    އެގ ޒެކެޓިވ    ތެރެއިނ   ބާރ ގެ   ތިނ   މި   . ވެސ   ރިޔާސަތ .  ހިނ ަގނ   ޤައ މ   ފެނ ނަނީ  އަޅ ަގނޑަށ 

 ޤާނޫނ ައސާސީަގއި  މި  މ އައ ސަސާތަކަކަށ   މިނިވަނ   .ނ ތޯނޫއ  ނެތެ  ބޭނ މެއ    އޮތ މ ެގ  ިމއަދ   ެވސ   ޝަރީ ޑީޖ   އަދި  ވެސ 

 .ބަލަނ ވާނޭ  ލިހ ނ ޖިމަ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ވެސ   ެއކަނ ،  ކަނ ކ ރަނ ވާނޭ  މ އައ ސަސާތަކ ނ   މިނިވަނ   ،ބ ނެއޭއެބަ    ހަމަ

. ބަލަނ   ަމއ ސަލަ  ސީެގ.ރ .އާޕީއެމ .އެމ .  ކާރ  އައީސަރ   މި ؟ ދާއިރ   ވައ ކަމެއ   ހ ރިހާ  އޭ.ސީ.ސީ މި އޮތ   ކޮބައިތޯ

  ބޮޑ   ެއއީ  .ަވއ ކަމެއ    ބޮޑ   އީ އެ  .އިފިޕެޗ ައޅައި  ނިޝާނ ަގ  ދައ ލަތ ެގ  މި  އިލޯނ ޗ ގަ   ގެ ޙ  ރައީސ  ޞާލި ؛ެގޙ ލިޞާ

 .އެބަހ ރި  އ ރައީސެ  ދެ  ހ ރި  ހ ވާކޮށ ެގނ   ަގނ ދީ هللا  .ހ ވާކޮށ ެގނ   ރާއ ޖޭގައި  މި  އެބަހ ރި  އ  ރައީސެ  ދެ  .ވައ ކަމެއ 

، ވީމާ އެހެނ  ؟ކ ށަކީ  ެގނޫނަސާސީޤާ  މި  މީެގ  ކޮބައިތޯ.  އ މ ގައިޤަ  މިބި  ތި  އެބަ  މީހ ނ   ދެ  ޔާެގރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ 

 ވަިއ،ލޫޓ    ދައ ލަތ   .ރައީސ އިއ ޒަތ ތެރި    ކޮނ ކަމެއ ތޯއީ  މި  ދާއިރ   ަގނޑ މެނ ައޅ   ވެސ އަނެއ ކާ   ފަހަތަށ   އަހަރ   ކާވީސ އެ

ަގއި. އެ މީހ ނ  ހާލ   ނިކަމެތި  ތިބީ  ރައ ޔިތ ނ   .ރައީސ އިއ ޒަތ ތެރި    ދަނީ  ރޭޕ ކޮށ   ދައ ލަތ   ،ރޭޕ ކޮށ    ،ވައ ކަނ ކޮށ 

ެގނ ނަނ ެވެގނ .   ބިލ   ޓެކ ސ   އަނެއ ކާ  އ ޅެނީ  ތި  ާމދަނ   ފައިސާެއއ .  ނެތ    ފެނ ނަނީ  ށ ޙަލިޞާ  ރައީސ އަތަކ  

  އެއ ޗެއ    އެނޫނ .  ބ ޖީ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ފެނ ނަނީ  މާއެޅީ  އ ދ ރ މިއެ  އަޅާ  މަނިކ ފާނ   އެ  ،މަނިކ ފާނ   އެ  .ޖީބ   ރައ ޔިތ ނ ެގ

  މި .  ފެނިެގނ   ހ ވަފެނެއ   އ ޅެނީ  މި  ށ ކޯލިޝަނަ ؛ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ށޭ.ދޭ  އ ދައ ރެ  ދެވަނަ  ބ ނާނީ  މި  ދެނ .  ނ ފެނޭ

  އިމިކަމ ގަ   ވެސ   ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  .ނިނ މައިެގނ   ވެރިކަނ   މި  އިކޯލިޝަނާ  މި  މިނ ޖ ވާނީ  ހ ވަފެނ ނ 

 ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  !ަގނ ނަވާބައިވެރިެވވަޑައި 
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 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޠާރިޤ . ؛ ދާއިރާެގ ފަރެސ މާތޮޑާ .ބަރ ނ މެ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި

 

 ޠާރިޤ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

 މެނ ބަރ   ތެރިތ އިއ ޒަ  ެގދާއިރާ  ިގލީމާމި،  ލީޑަރ   ޕާޓީެގ  ރީހޫޖ މ   އަށ ނ އަސާސީނޫޤާޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

  ޤާނޫނ އަސާސީއަށ   ،އެދ ނީ  ފ ރ ޞަތަކަށ    ލ މ ެގދަނ ނަވާ  އެއ ޗެއ   ވެސ   އަޅ ަގނޑ   ދޭތެރޭގައި  އިޞ ލާހާ  މި  ހ ށަހަޅާފައިވާ

 ހިމެނޭ  އިލިޝަނ ގަ ކޯ  ސަރ ކާރ   ކޮށ ޞަޚާއ   ،ޤާނޫނ އަސާސީއަށ .  ނޫނ   ކަމެއ   ކ ޑަ  ކީކަނ ތަކަ   ެގނެއ މ ެގ  އިޞ ލާޙ 

 ރީ ހޫޖ މ   ކ ރެއ ވި  ރައީސ ކަނ   ަގއި ވެސ  ހ ޖިލީމަ  ޞަޚާއ   އަދި  ރައީސ   ހ ެގލީޖިމަ  ނ ތ ރައ ޔި   ކ ރީެގ،  ޕާޓ ނަރ    އެއ 

  ރިޔާސީ   މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ ެގ  ހީމ އިބ ރާ  ހޫރިއ ޔާޖ މ ލ ރަީއސ   ކ ރިނ   ީމެގ  ،ހ ށަހެޅ އ ިވއިރ   އިޞ ލާޙ   ލީޑަރ   ޕާޓީެގ

  ކޮމ ޕޮޒިޝަނ   ސީެގ.ސ .އެޖޭ  ސާސީއަށ ނ އަޤާނޫ  ޓަކައި  އިޞ ލާޙ ކ ރ މަށ   ޝަރީޖ ޑީ  ކޮށ  ޞަ ޚާއ ،  ޮގތ ނ   ދ ެގއ ވަ

  ބަތ ވާ ނިސ   އެމ ޑީޕީއަށ   ތިއ ބެވި  މިތާނގައި  ހަމަހަމަ ނ .  ހ ށަހަޅައިފި  ފަހަރ   ތިނ   އަޅ ަގނޑ   އިޞ ލާޙ   ބެހޭ  ބަދަލ ކ ރ މާ

  ދެކޮޅ ހަދައި   އެއާ  އަދިލާ.  ނ   ވެސ    އަޅާ  ހަމަ   މެނ ބަރ ނ ނަށ   ތިނ ހަތަރ   ނިސ ބަތ ވާ  ޕާޓީއަށ   ރީހޫޖ މ   ނާއިނ ބަރ ނ މެ  66

  ރަީއސ   ސާސީއަށ ނ އަޤާނޫ  އަޅ ަގނޑ    .ޗެމ ބަރ ަގއި  ވެސ   އަދި  މިހާރ   ފައިބޭރ ކޮށ ލާ  ފަހަރ   ދެ   .ބޭރ ކޮށ ލާފަ  ވަނީ  އެ

އޮތ .   އެބަ  މިތާ  ލާޙ ޞ އިއޮތ     ހ ށަހަޅާފައި  އެއ ޮގތަށ   ދާ އ ވަ   ިއެގނ ނެވިޑަދ ވެވަ އ ވަ  ލިޙ ޞާމ ޙައ މަދ     އިބ ރާހީމ 

  އެޓ ލީސ ޓ     ވެސ އިޞ ލާޙ   އި އޮތ ހ ށަހަޅާފަ  ލީޑަރ   ޕާޓެީގ  ރީ ހޫޖ މ   މިހާރ   އަދި  އި،އިސ ލާޙާ   އެ  ނީއެދެ  އަޅ ަގނޑ 

  ގެ ރައ ޔިތ ނ   އަށ ސާސީނ އަޤާނޫ .  ށ ވަެގނ ނަ  ބަދަލެއ   ފެނ ނަ  އަދި  .ބަހ ސ ކ ރަނ   ،އިަގނެ ބަލަ .  ތަނ ނ   މި  ނ ބަލައިަގނ ނަ

  ެގއަޅ ަގނޑ    .ކަމެއ   ހޭޖެވިސ ނާލަނ   ހަމަ  އޮތ އޮތ މަކީ   މި   ޤާނ ނ ސާސީގައި  ޮގތަށ   އިތ ރ ވާ   މެނ ބަރ ނ   ލީހ ެގޖިމަ

  ޮގތެއ   ރަނަގޅ   މަކީޔ ދިނ ދާއިތ ރ ވަމ   ނިސ ބަތ ނ    އޮތ   މި  އާބާދީ  ރާއ ޖޭެގ،  ނިސ ބަތ ނ   އޮތ   އިރާއ ޖޭަގ  ޚިޔާލ ަގއި

  ވާ ހ ށަހަޅާފައި   އިޓަކަ  ހ އ ޓ ވ މަށ   ނ ޔ ދާދިވަމ ނ އިތ ރ ނ   މެނ ބަރ ނ   ަގއިޙ ލާޞ އި  މި  ލަކޮށ ޖ މ   . އެހެނ ވީމާ،ނޫނ 

  ،ކ ރެއ ވި ަގފާހަ  މެނ ބަރ ނ   ބަެއއ  ؛ރާއ ޖޭގައި  ހ ރެ.  ސަބަބާ  ވިދެނ ނެ  މި  ދ ކ ރަނީތާއީ.  ދ ކ ރަނ އީތާ   އަޅ ަގނޑ   ލާޙ ޞ އި

  ރިތެއިއ ޒަތ   ދާއިރާެގ  ވަނ ދޫއިހަ   ަގއިޭއެގތެރޭ  ،މެނ ބަރ ނ   ތެރި ިއއ ޒަތ   ނިސ ބަތ ވާ   ސަރ ކާރަށ   ކޮށ  ޞަޚާއ   ،ރާއ ޖޭަގއި

  ލީހ ގެ ޖިމަ  ެގރައ ޔިތ ނ   ނެތި  ކޮނ ޓ ރޯލ ކ ރ ެމއ   ތައ ާގމ މަ  ސިޔާސީ  ެގސަރ ކާރ   ،ފާހަަގކ ރެއ ވި  ބަރ ނ ނ މެ  ފަދަ  މެނ ބަރ 

  ށ  ސަރ ކާރަ  . އަތ ގައި  އެމ ޑީޕީެގ  މިއަދ    އޮތީ  ސަރ ކާރ   .ނެތޭ  މާނައެއ    ެގނައ މ ގެ   ަވކި  ކޮނ ޓ ރޯލެއ   މެނ ބަރ ނ ެގ

 ޔާއަށ  ރިއ ހޫޖ މ ލ ރައީސ   ތައ މ  ާގމަ  ސިޔާސީ  ސަރ ކާރ ެގއޮތ .    އެބަ  އެމ ޑީޕީއަށ   މެނ ބަރ ނ   66ވާ  ނިސ ބަތ 

  ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަކަށ ރައީސ   އެއީ .  އޮނ ނާނެ  އަބަދ ވެސ   ތ ޞަފ ރ   ކ ރ މ ެގއިތ ރ   ށ ނ ދަ  ބާރ ެގ  ލިބޭ  ނ ސާސީނ އަޤާނޫ
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  މަދ ކޮށ    ދަދ އަ  މ ތަކ ެގާގމަ  އެ  ޓަކައި  ކ ރ މަށ މެނޭޖ   ރަދ ޚަ   ދައ ލަތ ެގ  އޮތިއ ޔާ  ެވރިކަނ ޞ އިޚ ލާ  ބޭފ ޅެއ ެގ  ނަހ ނ 

  ކ ރަނ ޓ ވީޓ  ހަމައެކަނި ޮގތ ަގއި ެގކޯޑިނޭޓަރ ނ  މިއަދ . ކ ރެވޭނެ އިެގ އަދަދ  މަދ މ ސާރަ ދޭ ތަކަށ މ ާގމަ ސިޔާސީ އަދި

  ކ ރަމ ނ ދިޔަވީޓ ޓ   ،ފަތ ރަމ ނ ދިޔަ  ދޮގ   ،އިދޮގ ބ ހ ތާނ ހަދަ  ދެކޮޅަށ   ވެރިކަމާ  ނ ެގމީޔާ  ރައީސ   އޭރ ގައި.  ތިބޭ  ބައެ

 ތިބީ  އެ  ގައިވަޒީފާ   .ނ ލާއިބަލަ  އެއ ޗެއ   ެއއ ވެސ   ،ފެނ ވަރެއ    ތަޢ ލީމީ  މީހ ނ ެގ  އެ  ތިބީއި އެ  ަވޒީފާދީފަ  ށ ކ ދިނ ކޮޅަ

އެބަ  ތެރޭ   ިމނިސ ޓ ރީެގ  މ ޓޫރިޒަ  އޭެގތެރޭަގއި  .ައށ ރ ފިޔާ  ތިރީސ  ފަސ  ހާސ   ރިޓޭޖ ހެ  ،ކަލ ޗަރ  އަދި  .ތިބިަގއި 

 ޤީހަޤީ ؛ަމއ ސަލައަށ    ހ ށަހެޅިފައިވާބި.  އެބަތި  އި ދީފަ  ވަޒީފާ  އިލަ   އެކ ޓިވިސ ޓ ނ   މިކަހަލަ  ވެސ    ތެރޭަގއި  ރީެގމިނިސ ޓ 

 ؛ބާބ   ލީހ ެގޖިމަެގ  ތ ނ ޔިރައ   ފެށިެގނ   އިނ މާއ ދާ   ވަނަ  70  ކޮށ ޞަ ޚާއ ؛ އި ނާސާސީަގނޫޤާ  ލާއިރ އިވިސ ނަ  އަށ މައ ސަލަ

 ހިސާބަށ   ިމއަދާ  ެވެގނ ސ ދީގ ތަ   މަހ   ަގސ ޓ އޮ ެގ 2008 ސާސީ އަނ ނޫޤާ  އ  މައ ސަލަތަ  ހ ރި   ތެރޭަގއިެގ  ބާބ   ތިނ ވަނަ

  އޭެގތެރޭަގއި ނ .  ފާހަަގކ ރާނަ  ެވސ   އަޅ ަގނޑ   މައ ސަލަ  ބައެއ    ނ ތެރެއި  މައ ސަލަތަކ ެގ  ހ ރި  އިފާހަގަވެފަ  ރ އ އައި 

  ލީހ ގެ ޖިމަނ ެގ  ތ ޔިރައ   ައދި  މާއިޔ މ ނ ދާދިއިތ ރ ވަ  ބަރ ނ ނ މެ  ލީހ ެގޖިމަެގ  ރައ އިތ ނ    ،ޮގތަށ   ހ ށަހަޅާފައިވާ  މިހާރ 

 ދާއާއ މާ  ނަވަ  73  ،ތ ޝަރ   މެނ ބަރ ނ ެގ  ލީހ ެގޖިމަނ ެގ  ރައ ޔިތ   ނ ވަތަ  އެނ ޓ ރީ  ބޭސިކ   އެނ މެ  މެނ ބަރ ނ ެގ

  ލާ   ތަކަށ މ ާގމަ  ސިޔާސީ  ޮގތަށ   ދެނ ނެވި  މި .  ހ ރި  އެބަ  ކަނ ތައ ތައ   ވިސ ނާލަނ ޖެހޭ  ސ ވެ ަގއި  ޙަޤީަގތ    ދޭތެރޭގައި

  ނ ެގ މަޖިލީހ ެގރައ ޔިތ   އަދި  ިއ،އޮތ މާ  ޮގތަކަށ   އޮނ ނަނ ނ ޖެހޭނެ  ފެނ ވަރެއ   ތަޢ ލީމީ  ތެރޭަގއި  ތަކ ެގތ ޝަރ   މީހ ނ ެގ

 ލަނ ޖެހޭވިސ ނާ  ހަމަ  އެއީ  .ކަމެއ   ކަނ ބޮޑ ވާމަ  ހަ  މިއީ ؛ނެތ ނ   ފެނ ވަރެއ   ތަޢ ލީމީ  ެއއ ވެސ   ވެސ   ތެރޭގައި  މެނ ބަރ ނ ެގ

  ވެސ   ޮގތ ނ ެގ  ތަޖ ރިބާ  ނޫނ .  ލީމެއ އ ތަ  ފޮތ ނ   ހަމައެކަނި  ،ފެނ ވަރަކީ  ތަޢ ލީމީ  ދެނ ނެވީމި    އަޅ ަގނޑ .  ކަމެއ 

 ކަނޑައެޅ މަކީމިހާރ    ތަކެއ ތ ޝަރ    ވަނ ނަނ ޖެހޭ  ޓަކައި  ކ ރ މަށ އިނ ތިޚާބ   ނ ެގ މަޖިލީހަށ ރައ ޔިތ   މި  ޮގތަކ ނ   ކޮނ މެވެސ 

  ަގއިސާސީ އަ  ނ ޤާނޫ  މި  ވެސ   ެއއީ  . އެހެނ ވީމާ، ކަމެއ   ފާސ ވާނެ  އ ސިއ ޔާޮގ  ށ ކަވޯޓަ  ފެނ ނަނ ފެނ ނަ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ވެސ 

ެގ  ރައ އިތ ނ   ކޮށ ޞަޚާއ    ރޭަގއި،ތެ  މައ ސަލަތަކ ެގ  އި ހ ރިސާސީގަ އަނ ކޮޅެއ . ޤާނޫވަގ ތ    އަޅ ަގނޑަށ   .މައ ސަލަ  ހ ރި

 މިހާރ   ސާސީަގއިއަނ ޤާނޫ  އިދާގަ އ މާ  ނަވަ  73  އެއާއެކ   ހަމަ.  ކަމެއ   ހ ރި  ތެރޭގައި  ބާބ   ބެހޭ   ނ ނާ މެނ ބަރ   ޖިލީހ ެގމަ

މަޖިލީހ ެގރައ ޔިތ ނ   ، އެބައޮތ    ފާހަަގކޮށ ފައި  ވެސ  ނ ވ ނ .   ރައ ޔިތަކަށ   އ މެއ ެގޤަ  ބޭރ   ތެރޭގައި  ބަރ ނ ެގނ މެ  ެގ 

ރައީސ  އި،  އޮވެފަ  ޕާސ ޕޯޓ   ދިވެހި.  އޮތ ނ   ސ ޕޯޓ ޕާ  ޑ އަލ   މަކީ ނޫވ   ތަކަށ ޔިރައ   ޤައ މ ެގ  ބޭރ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި 

 މި  ައޅ ަގނޑ  ؛. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އޮތ ނ   ޕާސ ޕޯޓ   އިނިގރޭސިވިލާތ ގެ   ނ ވަތަ  އޮތ ނ   ޕާސ ޕޯޓ   އޮސ ޓ ރޭލިާއެގ

  ެގއަހަރ   ފ ރަތަމަ  ތެރޭަގިއ، ގެ އަހަރ   މިދިޔަ  ފ ރަތަމަިއ  ލީހ ަގޖިމަ  ރައ ޔިތ ނ   ވަނަ   19  މި   ،ދައ ރ ަގއި   މި  މަޖިލީހ ގައި

 ؛މަތީ  އެނ މެ  ރާއ ޖޭަގއި  ޮގތ ގައި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   މިއީ  ނަނ .އިލާދަނ ނަވަ  ވާހަކަ  ކަެމއ ގެ   ދިޔައިހިނގަ   ތެރޭގައި

ޓާިއ  ކޯ  ޕ ރީމ ސ   ހިމެނޭ  ފަނޑިޔާރ ެމނ   އ އ ތަމަ  ،ރީޖ ޑީޝަ  ޚާއ ސަކޮށ   ،ނާއިމެނ ބަރ ނ   ގެ ހ ލީޖިމަ  ރައ ޔިތ ނ   އެއީ
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  ދިމާވި   އެއީ.  އ ތެޝަރ   ހިމަނަނ ޖެހޭ  ރޭގައިތެ  ެގޝަރ ތ   ނައިބ ެގ  އީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގރަ  އަދި   އި،އާ ޔާރިއ ޖ މ ހޫލ ރައީސ 

 މަރަދޫ ،  ބަރ ނ މެ  އ ޒަތ ތެރިއި   ރާެގއިދާ  މަރަދޫ  ދެއ ކެވިވާހަކަފ ޅ   ކ އަދެނ މެ  .ނީލަދަނ ނަވާ  މި  ައޅ ަގނޑ   ވެސ   ކަނ ތައ 

 ބަޔަކ   ޢާއިލާެގ  ބޭފ ޅާެގ  އެ.  އޮވޭ  ރެސިޑެނ ސ   ނ ޓ މަނަޕާ   އިނ ޑިއާެގ  ޮގތ ނ   އިލީއާ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ެގރާއިދާ

 އެބަ  ސ ރެސިޑެނ   ނ ޓ ނަޕާމަ  އިނ ޑިއާެގ  އަތ ަގއިެގ  މެނ ބަރ   މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި  އެކ   ތިބ މާ  އިއިނ ޑިާއގަ 

ަގިއ،  ޓީކޮމި  ބެހޭ  ތާސަލާމަ  ޤައ މީ   ،ވަނީ  މި  މައ ސަލައަކަށ   އަޅ ަގނޑ ެގ  .އޮވެދާނެ  ވެސ އަތ ަގިއ    ގެ ބޭފ ޅ ނ   އެހެނ އޮތ .  

 .. ނިޒާމަކާ މިއެއ  ނ ބެހޭނެ.

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 މެނ ބަރ    މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި  ނަނ . މިހާރ ތ އަރ ވާޞަފ ރ   ައޅ ަގނޑ   !ަމޑ ކޮށ ލާ  މެނ ބަރ އާދެ! ިއއ ޒަތ ތެރި  

 މައ ސަލަ. ބެހޭ  ނިޒާމާ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  ފ ރ ޞަތ ، ، ައޅ ަގނޑ   !ލައ ވައ ޗޭމަޑ ކޮށ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

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

ީއ  އެ ؛ހަކަވާ  ސާފ ކޮށ   ނިކަނ   ވާހަކަ  އ ޅޭ  އިނ ޑިއާަގއި  ބައެއ   ތިމާެގ  ެގޝަރީފ މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   

ހ ރި  އާއަސ ކަރިއ ޔާ  ، ބައެއ ތޯ   ކީއ ކ ރާ  ،ކޮނ ތާކ ތޯ ސާފ ނ ވާތީވެ  ސާފ ކޮށ   އެ   ކީއ ެވެގނ ތޯ  ،ބައެއ ތޯ  އ ޅެފައި   ،

 ލީ. ދަނ ނަވާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ލަެއއ ހެނ ަމއ ސަ  ބެހޭ  ޮގތާ  ހިނގާ   ކަނ ތައ    ހ ެގލީމަޖި  މި  ށ  ހިޔެއ ނ ވޭ އަޅ ަގނޑަކަ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

އެހެނ ވީާމ،   އަޙ މަ  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ  ތިއީކީ.  މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ކ ރިއަށ   މަހިބަދޫ  ވާހަކަފ ޅ   ޠާރިޤ   ދ  

 މަށ  ދަނ ނަވަނ .ޔ ެގނ ދި

 

 ޠާރިޤ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

ޤާނޫނ އަސާސީގައި ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި   ެގމެނ ބަރ ނ   ލީހ ެގޖިމަެގ  ރައ ޔިތ ނ   ޮގތަށ   ިމދެނ ނެވި  ޝ ކ ރިއ ޔާ 

  ދެނ މެއަކ    ،ދެނ ނެވީ  މި  ައޅ ަގނޑ   ؛ަގއި ދާމާއ   ބެހޭ  ނ ވ މާ   ރައ ޔިތ ކަނ ޤައ މ ެގ    ބޭރ   ތެރޭގައިތަކ ެގ  ޝަރ ތ 
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 ނ ވަތަ   ރެސިޑެނ ސ   ޕާަމނަނ ޓ   އިނ ޑިއާެގ  އަތ ޕ ޅ ަގއި  ބަރ ގެ ނ މެ  އ ޒަތ ތެރިއި  ރާެގއި ދާ  މަރަދޫވި  ވާހަކަފ ޅ ދެއ ކެ

ެގ ޕީޕިއެމ   .އޮތީ   ލިބިފައި  އެކ   އޮތ މާ  ޮގތ ނ   އިލީޢާ  ޕާމަނަނ ޓ ކޮށ   ތ ޞަފ ރ   ޅ މ ެގއ   ަގއި އެތާނ   ޮގސ   އިނ ޑިާއއަށ 

ދެއ ވާ ވަގ ތ ކޮޅ  ައޅ ަގނޑަށ   މި    !    އިކޮމެޓީަގ  ބެހޭ  ސަލާމަތާ  މީ ޤައ   ޖިލީހ ެގމަ  ރައ ޔިތ ނ   ކަމަކީ  ދިމާވިމީަގއި 

  ދ ވަހ    އެ  .ރ މެނ ބަ  ތެރިތ އ ޒަ އި   ދާއިރާެގ  މަރަދޫ  ފަށައިެގނ   މަޖިލިސ   މި  ދ ވަހ ގައި  އެ  ،އިނ ނެވީ  އ ރިރަކަށ ޤަމ 

ވީ  އިނ ނެ  އިރިޔާސަތ ގަ   މައ ސަލައިެގ  އެ.  މައ ސަލައެއ   ޮއތ   ދޭތެރޭގައި  ދިވެހިރާއ ޖެއާ  އިނ ޑިއާާއއި   ،އޮތީ  ފައިހ ށަހެޅި

  ތިޔާރ ތައ  ޚ އި  ޞަޚާއ   ދެނ ނެވި  މި  އ މ ެގޤަ  އެ  ެމނ ބަރަކީ  މި ދެނ ނެވި އިއ ޒަތ ތެރި  ،އަކީ ބޭފ ޅާ   އެ  .ބޭފ ޅާ  އެ  ސ ވެ

ެގ  ޝަރ ތ ށ   ނަމެނ ބަރ ނ   ެގ މަޖިލީހ ެގތ ނ  ރައ ޔި  އެފަދަ  ބޫލެއ ނ ކ ރަނ ަގ  އަޅ ަގނޑ   އ . އެހެނ ވީާމ،ބޭފ ޅެ  ލިބިފައިވާ

  ބޭރ    ،ބަރ ަގއިނ ނަ  ދެވަނަ)ހ( ެގ    ާމއ ދާގެ   ވަނަ  73  ކޮށ ޞަޚާއ   ،ަގއި ސާސީނޫނ ޤާ  އީ މި   ހިމެނިެގނ ދާނ .  ތެރޭގައި

 ޕ ރީމ  ސ   ރާއ ޖޭެގ  ކޮށ ޞަޚާއ   .ޖެހޭ  ބައެ  ލާނ   މާއ ދާ  ދެނ ނެވި  މި  ތެރެއިނ ެގ  ޝަރ ތ   ނ ވ މ ެގކަށ ރައ ޔިތަ  އ މ ެގޤަ

ތ ެގ  ޝަރ   ނައިބ ެގ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާާއއި  ،ނާއިމެނ ބަރ ނ   ގެ ޖިލީހ މަ  ނ ެގތ ޔިރައ    އިކޯޓާ

 ފާހަަގެވެގނ ދާ  އަޅ ަގނޑަށ   ތެރެިއނ   މައ ސަލަތަކ ގެ   ހ ރި  އިސާސީގަ އަޤާނޫނ   މި  ކ ރ މަކީ ވެސ  އިތ ރ   ތ ޝަރ   މި  ތެރެއަށ 

،  ބޭނ މަށ   ސިޔާސީ  އަބަދ ވެސ .  ޮގތ ނ   ބެހޭ  ޮގތާ  ހިެގނ ދާބެ  ދާއިރާތައ   ގައިޖިލީހ މަ  ެގރައ ޔިތ ނ    ،އޮތީ  ދެނ .  ކަމެއ 

 ނަތީޖާއަކަށ  .  ކ ރަމ ނ   ައނ ނަނީ  މި  މަސައ ކަތ   ޖަމާކ ރ މ ެގ  މީހ ނ    ށ އ ދަޙަސަރަ  މާލެ  ފަރާތަކ ނ   ތިބޭ  ަގއިވެރިކަމ 

 ށ އ ދަޙަސަރަ  މާލެ  ،ހައ ލ ނ ވާތީ  މައ ސަލަ  ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގޮގތަކަށ     ނ ނޫ  ޖެހިެގނ   ދަފ ތަރ ގައި  ށ އ ދަޙަސަރަ  މާލެ  ،ވަނީ

 ހިމެނޭ   ބަރ ނ މެ  އެ  ،މެނ ބަރ ނ ނަކީ  މަޖިލީހ ެގ  ގެ ރައ ޔިތ ނ   ބައެއ    ރޭގައިއޭެގތެ.  ައނ ނަނީ  ދޫކޮށ ލާފައި  ރަށ ރަށ   މީހ ނ 

  އ ސޫލ ނ   ރެކ ޓ  ޓ ކޮނ   ޅ ވާ ޮގތ ގައިވިދާ  ބޭފ ޅ ނ   އެ ؛އ ސޫލ ނ   ކޮނ ޓ ރެކ ޓ   ކ ރިމަތިލައިެގނ ކަށ   ތަދާއިރާ  ނޫނ   ދާއިރާ

މަޖިލީހަށ   ރައ ޔިތ ނ    ލީޑަރަށ    ޕާޓީެގ  ރީހޫމ ޖ   ކޮށ ޞަޚާއ   ،މެނ ބަރ   ޅިހެހ ށަ  މި  އަޅ ަގނޑ .  ބައެއ   ތިބޭ  ވަދެެގ 

 ތިބި   ވެފައިބ  އިނ ތިޚާ  ތެރޭގައި  ދާއިރާެގ  ެގތީދަނ  ކޮށ ޞަޚާއ   ،އިއަތޮޅ ތެރޭަގ  .އދ  ކ ރިނ   މީެގ  އަދި  ރާމ ކ ރަނ ތިހ އި

ެއކަމަކ  ރާމ ތިހ އި  އަޅ ަގނޑ   ވެސ ނަށ   މެނ ބަރ ނ   ހިމެނޭ  އިދާއިރާަގ  އޮތ   ޖެހިެގނ   ދާއިރާއާ   އަޅ ަގނޑ ގެ   ކ ރަނ . 

  ވެސ   މިހާރ ދެނ  ވެސ ،  ދާނ   އަދިއަދަށ   ހ ނ ނާތީ  އ ޝަކ ާވތަކެ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  އެ  ނީ.ނަވާލަދަނ   މި  ތީވާ  ރަށ ތަކަކަށ 

 އެ.  ޮގސ ފަ  އ ފައ ދައިެގނ   އ ޕާޓީއެ  ވަނީ  ބަރ ނ މެ  އިނ ތިޚާބ ކ ރި  އޭރ   އަށ ދާއިރާ  ދަނެގތީ  ފަރާތ ނ   ޕާޓީެގ  ޖ މ ހޫރީ

ރ ކޮށ  ތަކ ރާ  ށ ލީޑަރަ  ޅިހެހ ށަ  ބިލ   މި  ،ރ ލީޑަ  ޕާޓީެގ  ރީޖ މ ހޫ  އަޅ ަގނޑ   އޮތ .  އެބަ  ޝަކ ާވތައ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ރާެގއިދާ

 މީހާެގ  އެ  ޓ ވޯ  މީހާެގ  އެށޭ އެ އަތޮޅ ެގ މީހަކ .  އިނ ތިޚާބ ކޮށ ދޭ  ލީހަށ ޖިމަ  ގެ ރައ ޔިތ ނ   އަތޮޅ ނ   އަރި  ،ނ ދެނ ނެވި

. މާވަށ  ނ ހ ރޭ  ރައ ޔިތ ެގ  ތަކެއ  ސ ހ ސާއި  . އެރަނަގޅ ވާނީ  ނައީމަ  ށ ލީހަޖިމަެގ  ރައ ޔިތ ނ   މީހ ނ    ނ ލެވޭ  ޓަށ ށ ފޮ

  ޔާ ރ ފި  މިލިއަނ   ބާވީހަކަށ   އިނީ  މި  އައިސ   އަޅ ަގނޑ   ،ދެނ ނެވި   އަޅ ަގނޑަށ   އިއ ޔެ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 
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  ރާެގއިދާ  ނ ހ ރޭއ   ކ ލ ނެ  ، އެހެނ ވީމާ، އަސަރެއ    ނޫނ ތޯ ޙަޤީޤަތަކީ.ނޭ. މިއީ  އ ސޫލ ނ   ކޮނ ޓ ރެކ ޓ   ކޮށ ެގނ ރަދ ޚަ

އެހެނ ވީމާ،ޙަޤީޤަތަކީ  އީ މި.  ދޭތެރޭަގއި   ރައ ޔިތ ނ ނާ މަޖިލީހ ަގއި  ރައ ޔިތ ނ   .   މާލެ   ،ހިމެނޭއިރ   ރާއިދާ  87ެގ 

 މާލެ  މީހާ  އެ ؛ނިކަމެތިކަމ ނ   މީހާެގ  އެ  އިތަރ ަގދަފ   ހެދ މަކީ  ޮގތަށ   އިތ ރ ވާ  ޮގނޑި  ޖަމާކޮށ ެގނ   މީހ ނ   ށ އ ދަޙަސަރަ

.  ހ އ ޓ ވަނ ޖެހޭ  ނ ޔ ދިެގނ ދާއިތ ރ ވެ  މި  ޮގނޑިތައ   މާލޭެގ  ހިމެނިފައި  އިތަރ ަގދަފ   ނެތިެގނ   ޮގތެއ   އ ޅޭނެ  ަގއިއ ދ ޙަސަރަ

ރަޖިސ ޓަޙަޤީޤަ ފ ލެޓ ަގއި  ހިޔާ  ބޭނ ނ ވެެގނ   ފ ލެޓެއ   ރައ ޔިތ ނ   މަހިބަދޫެގ  ހ އ ޓ ވަނ ޖެހޭ.  ވެސ   ރީކ ރަނ   ތ ަގއި 

އެހެނ ވީމާ، އޭނާެގ ރަޖިސ ޓަރީ މާލޭަގއި ޮއވެެގނ ނ ވާނެ. ެއއީ އޭނައަށ  ހާލަތ  މަޖ ބޫރ ކޮށ ެގނ  ؛ ދަފ ތަރ ނ  ބަދަލ ވ މާއި

އޭނަެގ   އޮނ ނަނ ވާނީ  ރަޖިސ ޓަރީ  އަސ ލ   އޭނަެގ  ެއކަމަކ   ޖެހެނީ.  ދަފ ތަރ ަގިއ  އޭނަ  ޮގތ ނ   ހެދި  ސަރ ކާރ ތަކ ނ  

ފ ތަރަކީ ހާލަތ ެގ ޮގތ ނ  އެ މީހާ ކަެމއ  ބޭނ ނ ެވެގނ ، އެނޫނ  ޮގތެއ  ސަރ ކާރ ނ  ނ ދައ ކާތީ  އަމިއ ލަ ރަށ ަގއި. ދަ

އެޮގތަށ  ވެފައި އޮނ ނަ ކަމެއ . އެހެނ ވީމާ، އެނޫނ  ޮގތަކަށ  ދާނ ޖެހޭނެ ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއ ނ ކ ރަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި  

ލީޑަރ  މިހާރ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަށ  ވަޑައިެގނ  ރިޔާސީ ރޭހ ެގ    ސަރ ކާރ  ނިމެނ  މި ދަނީ. ޖ މ ހޫރީ ޕާޓީ؛ ރައީސ 

އ ނ މީދ ަގއި ބިލ ތަކެއ  ހ ށަހަޅައިެގނ  މި ދަނީ. އިޚ ލާޞ ތެރިކަމެއ  ހ ރެއ ޖެ ނަމަ ސަރ ކާރ ެގ ތެރޭަގއި، ސަރ ކާރ ެގ  

ިއޚ ލާޞ ތެރިކަމާ އެކ  މިކަނ  ބޮޑ  ޕޯޝަނެއ  ނަަގިއެގނ  ހ ނ ނެވިއިރ ަގއި ސަރ ކާރާ ގ ޅިެގނ  މި ބިލ  ެގނެސ ެގނ   

ކ ރަނ  އ ޅޭ ނަމަ، ިމކަނ  ެވސ  ވާނެ. އެކަމަކ ، މިހާރ ެވސ  ހެނދ ނ  ދަނ ފަޅިނ  ފެށެިގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ  

މެނ ބަރ ނ  މިއާ އިދިކޮޅ . އެކަމަކ  ކޯލިޝަނ  ޕާޓ ނަރ . އިއ ޔެެގ އިނ ޓަވިއ އިނ     66އެނޭގ އެމ .ޑީ.ޕީއަށ  ނިސ ބަތ ވާ  

ނޑ މެނ ނަށ  މި އެނގ ނީ، ބައިމަދ ެވެގނ  މިހާރ  ވެސ  ޝަކ ާވކ ރަމ ނ ދާކަނ . އެހެނ ީވމާ، މިއީ އިޚ ލާޞ ތެރިކަމެއ   އަޅ ަގ

އެ ޮއވެެގނެއ  ނޫނ . ހަމައެކަނި މީޑިއާެގ ހެޑ ލައިނ ތަކެއ  ހެދ މަށ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަށ  ހ ށަހަޅާފައިވާ ބިލެއ ކަނ   

ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. އަދިެވސ  އިތ ރ  ފ ރ ޞަތެއ  ލިބިއ ޖެއ ޔާ މި ބިލަށ  އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނީ. ވަރަށ   

 ވާހަކަދައ ކަނ  ހ ރިކަނ ... 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

؛ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ދެވަނަ ފ ރ ޞަތަކަށ  އެދިަވޑަިއަގތީމަ ފ ރ ޞަތ  ލިބިވަޑަިއަގނ ނަވާނެ. ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

އެމ .ޑީ.ޕީެގ ހ ރިހާ މެނ ބަރ ނ  މިއަކާ އިދިކޮޅެއ  ނޫނ . އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޔަީގނ ނ  ވެސ  މިާއ އިދިކޮޅެއ  ނޫނ . ައޅ ަގނޑ   

  ކެނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިނަށ .  މިހާރ  ފ ރ ޞަތި މި އަރ ވަނީ

 

 ކެނ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 
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 ؛ޤާނޫނ އަސާސީައށ  ހ ށަހެޅިފައިވާ އިޞ ލާޙ   ،ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އާދެ! މިހާރ  މި ބަހ ސ ކ ރެވޭ ބިލ 

ވެސ     އ ސޫލެއ  ޮގތ ނ  ިމއީ ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމެއ . އަޅ ަގނޑ  ؛ނ ެގ އަދަދ  މަދ ކ ރ ނ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ 

އިނޭގތޯ.  ަގ މިއީ  އިޞ ލާޙ   އެއ   ހަމަ  ތެރެއިނ   އިޞ ލާޙ ތަކ ެގ  ިގނަ  ެގނ ނަނ ޖެހޭ  ޤާނޫނ އަސާސީައށ   ބޫލ ކ ރަނ ، 

ސ  ކ ރަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތަކ ެގ ދިގ  ލިސ ޓ ެގ  ކ ޑަކ ރާ ކަަމށ  ވަނ ޏާ ވެ  އޭެގތެރެއިނ  ެއއ  އިޞ ލާޙ  ިމއީ. އަދި ޚަރަދ 

ބަދަލ ނ ވާ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  ޙަޤީޤަތ .  މިއީ  އިނޭގތޯ.  މިއީ  ކަނ ތައ   އެއ   އަނ ނާނެ  ހަމަ  ފަހަތަށ   ހަމަ  ތެރެއިނ  

ކީއ ެވެގނ ތޯ  އ ޅެނީ    އެކަނ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ ބަދަލ ނ ކ ރާނ ވެެގނ  މި؟ ޙަޤީޤަތ ތަކާއިެގނ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  ނޫޅެނީ ކީއ ެވެގނ ތޯ

 90ޤާނޫނ އަސާސީެއއ  މި ޤައ މ ަގއި ހެދ ނ ތާ  ؛ ދަނ  އެބަ ޖެހޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ސ ވާލ  އ ފަ

އ ސ  ޮގނޑި. ައޅ ަގނޑ މެނ  ތިރި ޮގނޑީަގއި. ދެނ   ތިއ ބެވި ބޭފ ޅ ނ  އ ސ    ،އަހަރ . އެކަމަކ  އަދިެވސ  ތިރި ޮގނޑި

ވަކި ޚާއ ޞަ ރަށަކަށ  ނިސ ބަތ ވާ ބޭފ ޅ ނ  ކ ރީަގއި ތިއ ބަާވ   ،އ ޅެނީ   ނާދޭ. ދަނ ނަވަނ  މިކަށ  ބަދަލެއ ޔަ ޮގނޑީަގއި. އެ

ދާނ ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިތިބީ ސެކަނ ޑ  ކ ލާސ    އަހަރ  ކ ރިނ  ނިނ މި ނިނ މ ނ  އަދިވެސ  އަދިއަދަށ   90ޮގތަށ  މީެގ  

މެނ ބަރ ނ ެގ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ތިބެނީ. މިކަނ  ބަދަލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި  ސިޓިޒަސ ނ ެގ ޮގތ ަގއި. ސެކަނ ޑ  ކ ލާސ   

ކޮމިޓީނ     ،އެ ކޮމިޓީނ  ނިނ މެވި ރިޕޯޓ  ؛ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މައ ސަލައެއ  ހ ށަހަޅ އ ަވއިެގނ  އެކަނ  

ކޮބައިތޯ އެ ދެ އަހަރ .  މިހާރ   ހިނަގނީކޮނ އިރަ؟ މައ ސަލަ ނިނ މިތާ ވެސ   ެއކަނ   ؛ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ؟ ކ ނ ތޯ 

ނ  ލާޒިމ ކ ރާ ފ ރަތަމަ ކަމަކީ ހަމަހަމަކަނ  ގާއިމ ކ ރ ނ . އެ ހަމަހަމަކަނ  އެބަ ގާއިމ ކ ރެެވނ ޖެހޭ. ޤަނޫނޫއަސާސީއަކ 

ޅ ަގނޑ  އިޞ ލާޙަށ   ހަމަހަކަނ  ގާއިމ ނ ކ ރެވޭ ޮގތަށ  މިތާ އަނެއ ކާ އިޞ ލާޙެއ  ހ ށަހެޅިެގނ  މި ދަނީ. އެއ ޮގތަކަށ ެވސ  އަ

މި ދަނ ނަވަނ   އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  އިނޭގތޯ.  ތާއީދ ކ ރަނ   އަޅ ަގނޑ   އިޞ ލާޙަށ   ނޫނ .   ތާއީދ ނ ކ ރަނީކީ 

ހާސ   ،އ ޅެނީ ފަނަރަ  ތިބި.  އެބަ  ބަޔަކ   ރެޕ ރެޒެނ ޓ ނ ކ ރެޭވ  ދައ ކާއިރ ަގއި  ވާހަކަ  އިޞ ލާޙ ެގ  ރާއ ޖޭަގއި   ؛މި 

ލާނެ  އިއެ މީހ ނ ެގ ވާހަކަ ދައ ކަ ؛ތަރ ަގއި ތިބި މީހ ނ ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ  އެބަ ތިބި. ދަފ   ާގތ ަގނޑަކަށ  ސޯޅަ ހާސ 

ހާހެއ ހާ     ތަރ ަގއި ހިމެނޭ ސޯޅަމި މަޖިލީހަކ  ނެތޭ. މާލޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ޮގތ ަގއި ދަފ   ،މެނ ބަރަކ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ތަރ  ލާއިރ ަގއި ދަފ އި، ާމލޭެގ ބިމ ނ ނޭ ކިޔާފަިއ ހިލޭ ޯގތި ބަހަެއ މީހ ނ  ބާކީކޮށ ، އެކަހެރިކޮށ    ،ރައ ޔިތ ނ  ތިބިއިރ  

ގައި ބަހެއ  ބ ނާނެ މީހަކ  ނެތ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މާ ރަނަގޅ  އިޞ ލާޙެއ  ދެއ ތޯ ެއއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި  ހައ ގ  މީހ ނ ެގ 

ޚާއ ޞަކޮށ  ހަމަ   ،ށ  ވަނ ޏާސޯޅަ ހާސ  ތިބި ކަމަ ؟ތަރަށ  ޚާއ ޞަ ވަކި ޮގނޑިތަކެއ  ހެދ ނ ދަފ   ،މިއަށ  ެގނ ނަނ 

ނ ތިބޭނ ވީދަފ  ކީއ ވެެގނ ތޯ  މެނ ބަރ ނ   ތިނ   ކިޔާފައި  މެނ ބަރ ނ   ެއ  ؟ ތަރ   މައ ސަލަތަކާިއ،  ދިމާވާ  މީހ ނ ނަށ   އެ 

ތ ަގިއ ވާހަކަދައ ކާނެ މީހ ނ ، އެ  ހަމީހ ނ ެގ ކެކ ޅ ނ ތަކާއި، އެ މީހ ނ  ކަނ ކަމާ ދޭތެރޭ ޮގތާިއ، އެ މީހ ނ ެގ މަސ ލަ

އ ސަކ  ބ ނި ވާހަކައެއ . އަޅ ަގނޑ ެގ ރައ ޓެ  ،ޮގތަކީ   ވާ  ތަމ ސީލ ކ ރާނެ މީހ ނ  މި މަޖިލީހަކ  ނެތ . ކަނ  މި  މީހ ނ 
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މިހާރ ވެސ  މި މަޖިލީހަށ  ނިސ ބަތ ވާ ކޮނ މެވެސ  ދެ   ؛ކޮމިޝަނ ަގއި ތިއ ބާ ކޮނ މެވެސ    ސ އެއ ދ ވަހ  އިލެކ ޝަނ 

އިލެކ ޝަނ  ވަޑައިެގނ     ސ މެނ ބަރަކ   ދަފ ނ އާ  އޭ،ވިދާޅ ވި ކޮމިޝަނަށ   މި!  މީހ ނ   މިހިރަމިހިރަ  ތަނަށ .    ތަރ ަގއި 

ތަރ  ބަހާލަނީ. ބޭނ ނ  ދިމާއަކަށ  އެ ކޮިމޝަނ  މެދ ވެރިކޮށ  ދަފ   ސ ތަނަށ . ލާފައި އިލެކ ޝަނ   މިތިބަމިތިބަ މީހ ނ  މި

ތަނަށ  މި އަޅާލަނީ. ނަތީޖާއަކަށ  ތަރ ަގއި ތިބި މީހ ނ  އެކި ތަނ މީހަކ  ބޭނ ނ ވާނެ އެ މީހަކަށ  ވޯޓ ދޭނެ މީހ ނ ، ދަފ 

އަދިވެސ   ،  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ތަރ  މީހ ނ  ވޯޓ ލާނ  މި ޖެހެނީ އެކި ތަނ ތަނަށ . އެހެނ ވީމާފަހަރ  ދަފ   އެކި  ،ވަނީ  މި

ބަދަލ ނ ވާ ކަނ ތައ  އެބަ ހ ރި. އެ ވާހަކަ މި ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ލިޔަނ ވީ.    ،އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ތެރޭަގއި ބަދަލ ކ ރަނ ޖެހޭ

ވީ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހެއ  ހަދައިެގނ     އަހަރ   90މިދެނ ނެވިހެނ    ؛ރެއިނ  އަނެއ  ކަމަކީ، ިމ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލިސ ތެއޭެގ

  އ ެގ ޮގތ ަގއި. ެއއީ ދެނ  ރަސ ެގފާނ  ހ ރީމާ . އަދިެވސ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލިސ  މި ހިނަގނީ ސަރ ކާރ ެގ ޮގތ ޕެ އ ޅޭތާ

އަހަރ  ވަނީ.    54ވެސ  ތޯއ ޗެ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މިހާރ  ރިޔާސީ ނިޒާމަކަށ  ބަދަލ ކ ރިތާ ވެސ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   

ހަތ ކޮޅ  ަވޑަިއެގނ ނެވީމާ  ރަށަކަށ   ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  ފެނ ނަނީ  މި  ައޅ ަގނޑަށ     ހިފައިެގނ    އެހެނ ނަމަވެސ ، 

ދަނީ. ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ އެމ .ޑީނ  ވެސ     ކަށ  މިލާ ތަނ . އެކަނ  ކޮޕީކޮށ ެގނ  މިހާރ  އެހެނ  ލެވެލަރަސ ެގފާނެއ  ޮގތ ަގއި ބާ

މި ދަނ ނަވަނ   ތިބެނީ.   މި  ހެދިފައި  ޮގތ ަގއި  ރަސ ކަލ ނ ެގ  ނޫނިއ ޔާ  ހެދިފައި،  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  އ ޅޭ   ހަމަ 

  ކަނ ކަމޭ. ފ ރަތަމަ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަކީ މިީއ ސަރ ކާރ ެގ ބައެއ  ނޫނ  ކަމަށ  އެބަޖެހޭ ވާހަކަައކީ، މިއީ ބަދަލ ވާނ ޖެހޭ

އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކ ރި ކަމަކީ،  ؛ ނޫނ ތޯ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ނޫނ ތޯ ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  ރީތިކޮށ  ލިޔަނ  އެބަ ޖެހޭ

ޒާމެކޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ައޅ ަގނޑ މެނ  ޤާނޫނ އަސާސީ  މިތަާގއި އޮނ ނަނ ޖެހޭނީ ރިޔާސީ ނި  ،ރައ ޔިތ ނ  ނ ކ މެ ބ ނީ

 އިއަދި އިތ ރ  ދައ ރަކަށ  ރައީސ ކަމ ެގ ހ ާވކ ރައ ވަފާނެތީވެ ޤާނޫނ އަސާސީ ހަދަ  މޫނ  ޢަބ ދ ލ ޤައ ޔޫމ އ ހެދީ އެއީ މަ

ޮގތަށ   އޮތީ މަސ ހ ނި ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމަކަށ   ނިމ ނ އިރ ަގއި މި ޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އޮތީ އަ  މަސ ހ ނި ނިޒާމެއ  މި  .ވާ 

ެވސ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ ނަކީ   ެގނެސ ދީފަ. އެކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފެނ ނަނީ އެހެނ ވެެގނ . މިއަދ 

ޮގތ ޕެއ  ސަރ ކާރ ެގ  މަޖިލީހަކީ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ނ ވަތަ  ޮގތ ަގއި  ބަެއއ ެގ  ސަރ ކާރ ެގ  ޮގތަށ  ެގ  އެއީ  ސިފަވާ  ޮގތ ަގއި 

ވެސ  އައީ.    . އެކަނ   ބަދަލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ެގނ ނަނ ޖެހޭ އިޞ ލާޙ ެގ ވާހަކަ ދައ ކަިއެގނ  މި ސަރ ކާރ ރީހިކަނ ކަނ  މި

  ކ ރާކަށ  އ ޅޭ  އެއީ ޖ ޑީޝަލ  ސަރިވސ  ކޮމިޝަނ ެގ ކޮމ ޕޮޒިޝަނަށ  ިއޞ ލާޙ ެގ ެގނ ނާނެ ވާހަކަ. ެއކަމަކަށ  ކަމެއ 

މެ ފަހަރަކ  ވެސ  އެ ިއޞ ލާޙ  ހ ށަހަޅ އ ަވއިފި. ެއކަމަކ  ެއީއ  ކިތަނ   ތަނެއ  ނ ފެނޭ. އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޠާރިޤ 

ނ ަގނ ނަވާ.  އ އެއ ޮގތަކަށ ވެސ  ެގނ ނަނ ޖެހޭ އިޞ ލާޙެއ  ކަމަކަށ  މި މަޖިލީހ ަގއި ތިބި ިގނަ  މެނ ބަރ ނ ނަކަށ  ފެނިވަޑައެ

ކ ރަނ ޖެ ކަނ ތައ ތައ .  ކ ރަނ ޖެހޭ  މިއީ  ވާހަކަ.  ހ ރި  ދައ ކަނ   މިއީ  ދިގ .  އެހެނ ވީމަ،  ވަރަށ   ލިސ ޓ   ކަނ ތަކ ެގ  ހޭ 
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ދަނ ނަވާނީ އަޅ ަގނޑ    ހިމެނޭ އިޞ ލާޙެކޭ.   މިއީ  ،އޭެގތެރެއިނ   އިޞ ލާޙަކީ ވެސ   ކަމެކޭ. މި  ހިމެނޭ  ހަމަ  ވެސ  

 ، މި އިޞ ލާޙަށ  ައޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަނ ނަވާލަނ . އެހެނ ވީމާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އިއ ޒަތ ތެރި   ދާއިރާެގ  ފަރެސ މާތޮޑާ  އަރ ވަނީ  މި  ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ   މިހާރ   މެނ ބަރ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ 

 މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  މ ޙައ މަދ  ލަޠީފަށ . 

 

 ފަރެސ މާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  މ ޙައ މަދ  ލަޠީފ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ބޫލ ކ ރާ ަގ  ވެސ   ޤާނޫނ އަސާސީއަށ  މި ހ ށަހެޅިފައި އޮތ  އިޞ ލާޙަކީ އަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ތެދ ވެރިކަާމ   އިޚ ލާޞ ތެރިކަމާއި  ހ ރި  ހ ށަހެޅ މ ަގއި  އިޞ ލާޙ   މި  އެހެނ ނަމަވެސ ،  އިޞ ލާޙެއ .  މ ހިނ މ   ޮގތ ަގއި 

އެބަ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ވާހަކަދައ ކާލަނ   ރަީއސ ،  ިއއ ޒަތ ތެރި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ދޭތެރޭަގއި  އިނޭގތޯ.  މަޖ ބޫރ ކ ރ ވާ 

ތަނ  މި އަނ ނަނީ. އެއީ   މީރ  ކިތަނ މެވަރަކަށ  އެ ވާހަކަ ނ ދައ ކާށޭ ބ ނ ޏަސ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އެ ވާހަކަ ދެއ ކޭޒަ

މަ ޤައ މ ެގ ވަރ ަގދަ ލީޑަރެއ .   އެ  ލަަގބެއ   ހ ރިހާ  މި  ލީޑަރެއ .  ވަރ ަގދަ  ދީނީ  ލީޑަރެއ .  ނިކ ފާނަކަށ   ޤައ މީވަނ ތަ 

ހ ސ ކޮށ ލާ އެބަ މިހާތަނަށ  ިމދިޔަ ހ ރިހާ ޒަމާނެއ ގައި. އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ  ހިތަށ އަރަނީ މިދިޔަ ހަތަރ ވަރަކަށ   

ތެރޭަގއި ކޯލިޝަނ ެގ ޕާޓ ނަރަކަށ  އަދި ރާއ ޖޭެގ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ެވސ  ެއ ބޭފ ޅަކަށ  ޓަކައި ޤައ މ ެގ،    ެގއަހަރ 

މިއަދ     ކ ނާ ހ ސ ކޮށ ލަިއެގނ  ޮގސ ފައި އެ ބޭފ ޅާެގ ގެއަށ  ނޫނީ ހ ނ ނެވި ތަނަކަށ  ދާވަރ ެގ ލީޑަރަދައ ލަތ ެގ ޚާޒާ

ކ އ ލި ހ ނ ނެވ މަށ ފަހ ަގއި  ކ އ ލިޔަސައިލެނ ޓ ކޮށ   ބޮޑ ވެެގނ   މިކަނ   ައއިސ   އިޞ ލާޙ  ޔަ ކަށ   ހ ށަހެޅި  މި  ކަށ  

ސ . ިމއަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ޖަވާބ ތަކެއ  ހޯދަނ  އެބަ ޖެހޭ. ދިވެހި މި ސ ވާލ  އ ފެދޭނެ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީ  ހ ށަހެޅ އ ވީމާ

ވެސ     އަޅ ަގނޑ   ،ކަމީ ޝައ ކެއ  އޮތ  ކަމެއ  ނޫނ . އެހެނ ކަމ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ރައ ޔިތ ނ  މިއަށ  ޖަވާބ  ހޯދާނެ

ަވގ ތ  އެނ މެ   ެއހެނ ނަމަވެސ ، ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރަނ  މިއީތޯ މިބޫލ ކ ރަނ  ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ ތައ  ކ ޑަކ ރަނ ޖެހޭ ކަމަށ .  ަގ

ބިލ  ބޭފ ޅަކ  މިދެނ ނެވި ހ ރިހާ ލަަގބެއ  އޮތ   ާގފަދަ ބޭފ ޅަކ ،    ިވސ ނާލައ ވާ! އެ ބޭފ ޅާ  ؟އިސ ކަނ ދޭނ ޖެހޭ ކަމަކީ

މި އިޞ ލާޙ ތޯއޭ  ބޭފ ޅަކ   މި  ެގނ ނަނ ވީ  މި؟ ތަނަށ   ކ ރިނ   އިސ ލާމ   މިއަށ ވ ރެ  އެތައ    ދީނާޤައ މ ަގއި  ޚިލާދ  

ަގއި  ހައ ގ ކަނ ތައ ތަކެއ  މި ފަސ ަގނޑ ަގއި ހިނގައިފި. އެއ ކަލަ ލަަގބ ެގ ބޭނ މ ަގއި ކޮނ ކަމެއ ތޯ ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ެގ  

ޕާޓީަގއި ތިއ ބެވި އާދައިެގ މެނ ބަރ ނ ކޮޅެއ  ލައ ވާ ބަޔާނެއ  ނެރ މަކ ނ  ެއކަމެއ   ؟ ކޮނ  ވަކާލާތެއ ތޯ ކ ރެއ ވީ؟ ކ ރެއ ވީ

 . ރިޔާސީ ނ ކ ނ ނަވާ ސ އޮތީ ރިޔާސީ ރޭ  ބޫލެއ  ނ ކ ރޭ. މާދަމާ މި ަގއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ  މިއަދ   އި
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ހިތ ނ  ނޫނީ ނ ކ ނ ނަވަނ  ބޭނ ނ ވެެގނ  މި ވާހަކަތައ  އެބަ ދައ ކާ. މީޑިއާތަކ ނ  ޖާަގހޯއ ދަވަނ  މަސައ ކަތ ކ ރައ ާވ.  

އަޙ މަދ  މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ޠާރިޤ ދެނ މެ  ފަދައިނ     ދިމާލަކަށ     ،ފާހަަގކ ރެއ ވި  ވަކި  އަނ ނަނީ  މި  ކަނ ކަނ   މި 

ބައެއ  ނޫސ ތަކ ނ  ޖާަގހޯދަނ  ނޫނީ ރައ ޔިތ ނ ެގ ހިތ ތަކ ނ  ޖާަގހޯދަނ  ކ ރާ މަސައ ކަތ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި.    ،ޓާެގޓ ކޮށ ެގނ 

  ތަނ ަގއި ދައ ކަމ ނ  މި   ނ  ހ އ ޓ މެއ  ނެތި މިމ ތައ  މަދ ކ ރާ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެާގސިޔާސީ މަ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

އޮތ  ވަޒީފާތައ    މ ތަކ ެގ އިތ ރަށ  ދައ ލަތ ަގއި ހ ރި ކ ނ ފ ނިތަކާ ނ ބައ ދަލަށ  އެާގސިޔާސީ މަ  ، ދަނީ. ދައ ކަމ ނ ދާއިރ 

. ކޮނ ތާކ ނ ތޯޭއ  ރިޔާސީ އިނ ތިޚާބާ ދިމާކޮށ ؟ ފަނަ ރަހާހ ނ .  ކީއ ކ ރަނ ތޯ  ،ވިހި ހާހ ނ   ،އޮއ ސާލަނީ ތިރީސ  ހާހ ނ 

 މިއީ ؟ ކިހިނަކ ނ ތޯ ހޯދަނީ؟ ކ ނ ފ ނިތަކ ނ  މި ފައިސާ ނެރެފައި އެ ވަޒީފާތަކަށ  ނ ކ ނ ނަ ފަރާތ ތަކަށ  މ ސާރަދެނީ

ބަލަ އެތެރެކ ރަނީ އިވެސ   ފައިސާ  މި  ކޮނ ތާކ ނ ތޯ  ވިސ ނަާވ!  ރައ ޔިތ ނ   ދިވެހި  ކަމެއ ނޫނ ތޯ.  ؟ ލަނ ޖެހޭ 

ބޫލ ކ ރައ ާވ! މިއަދ  އިނ ޑިއާއިނ  ެވސ   ަގވެސ . އެހެނ ނަމަވެސ     އޭނ ޑިއާއިނ  ދޭ ފައިސާއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަޑ ިއވޭ އި 

މި  ދިރ ވޭތޯ  ފެނ މަތީަގއި  ދޫކޮށ ލަިއފި.  އެމ .ޑީ.ޕީ  އިނ ޑިާއއިނ   ދޫކޮށ ލައިފި.  ކ ރި    އެމ .ޑީ.ޕީ  ދ ވަހ   ހ ރިހާ  އޮތ  

ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ނ ފެނ ނ   ނަތީޖާއެއ   ނެރ ނ   އެހެނ ވީމާމަސައ ކަތ ނ   އެމ .ޑީ.ޕީ .  ަވކި  ިއނ ޑިއާައކަށ    ،

ބޫލެއ ނ ކ ރޭ. އެހެނ ކަމ ނ ،  ަގމ ޅި ދ ނިޔެ ވެސ    ނެއ  ނޫނ ،މ ހިނ މ ވާނ ޖެހޭ ސަބަބެއ  އޮތ  ކަމަކަށ  ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ 

،  ދަނީ. އެހެނ ވީމާ  ދަނީ ބަދަލ ވަމ ނ . މާދަމާ ކަނ ވެެގނ ދާނެ ޮގތ  ސާފ ވަމ ނ  މި  ލަތ  މިހާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، މިއަދ   

 އ ނ މީދ ކ ރާ ރައ ޔިތ ނ ތަކެއ  އަބަދ ވެސ . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރައީސ ، ރައީސ  ޔާމީނ ، ދިވެހިނ ެގ އ ނ މީދ ، ށ އެ ކަނ ކަމަ

އެ ވިދާޅ ވާ ޮގތަށ  އ ނ މީދެއ  އޮތިއ ޔާ ދިރ މެއ  އޮނ ނާނެކަނ  ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އަބަދ ވެސ    ؛ދިވެހިނ ެގ ދިރ ނ 

ފ ރ ޞަތ  މި ލިބެނީ. އެހެނ ކަމ ނ ، މާދަމާ އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ މި ދިރ މ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ާއ    ،އާލާވެ 

އެހެނ ނަމަވެސ ،  ވެރިކަމ ަގއި.  ޔާމީނ ެގ  ރައީސ   ލިބެިގނ ދާނެ  ފ ރ ޞަތ   އާރާސ ތ ކ ރ މަށ   ޤައ މ   އ ސ މިނ ތަކަށ  

ތަކ ަގއި ވަކާލާތ ކ ރަމ ނ  އައި ފަރާތ ތަކީ އެމ .ޑީ.ޕީ.  ހައ ގ އޮތ  ހ ރިހާ ދ ވަހ     މިދެނ ނެވި ޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މި

ތަކ ެގ ހ ރިހާ ބައ ޕައިނ ނާއި މަނ މައިނ   ތިބޭ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ތަކ ރާރ ކޮށ  މި ދަނ ނަވަނީ.  ހައ ގ އެމ .ޑީ.ޕީެގ ތެރޭަގއި  

ރައީސ  މިހިރަ؛ އިއ ޒަތ ތެރި  ބާބ ަގއި  ދެވަނަ  ފަށައިފިހައ ގ ހ ރިހާ    ޤާނޫނ އަސާސީެގ  މާކ ސ ދޭނ   ކަމ ަގއި   ތަކަކ ނ  

ނ   ހައ ގ . މި ހައ ގ މަތީ  ތައ  ކަށަވަރ ކޮށ ދިނ ނ . އެނ މެހައ ގ   ، މި އޮނ ނަނީ ހައ ަގކަށ  އެމ .ޑީ.ޕީނ  ފ ރަތަމަ    ،ވާނަމަ

މި ލިބިެގނ   ފަލ   ވެސ   ހ ރިހާ  ޕާޓީެގ  ހަމަ ސ މެއ . އެ  ދޫކޮށ ލައިފި.  ފާސަދަނީ ސ މެއ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  އެއ  

ދ ތައ  މަތިނ  އ ވެރިކަމަށ  ކޯޅެނީ. ެއތެރޭެގ ހާލަތ  އެހާ ޯގސ . ރައ ޔިތ ނ ެގ މަތިނ  ހަނދާނެއ  ނެތ . ވީ ވަިއ  ޕާޓީަގ

ނ ، ދެކ ނ ެގ އަތޮޅ ތަކ ެގ ވެރިނ ނާ ބައ ދަކ ކ ރައ ވާފައި މި ހެވެސ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރި  ހަނދާނެއ  ނެތ . ދެނ  އިއ ޔެ

ާވހަކައެއ ތޯ. ޝަކ ވާ އ ފ ލާނީ ވެސ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،    ،ވިދާޅ ވަނީ  ެއއ ވެސ  ޝަކ ާވއެއ  ނެތޭ. ކިހާ އ ފާވެރި 
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ވެސ  ޮގސ ފައި ައޅ ަގނޑ  ބައ ޕަ ކައިރީަގއި އަޅ ަގނޑ  ެއއ ބަޑ އެއ ބަފާ އެހެނ  މީހ ނ ެގ ޝަކ ވާެއއ  ނޫނީ   އަޅ ަގނޑ 

ބިލ ކަނ  ހ ރެއ ޖެއ ޔާ  ާގއެކަނ  ހައ ލ ކ ރ މ ެގ    އިަގނޑ ެގ ބައ ޕަ ަގިއަގދައ ތަމެނ ެގ ޝަކ ާވއެއ  އ ފ ލާނީ މިސާލަކަށ  އަޅ  

އަޅ ަގނޑ  ޮގސ  އެ ޝަކ ވާ އ ފ ލާނީ ެއ ބައ ޕަ    ،ކަމ ަގއި ާވނަމަ  އަޅ ަގނޑ  ތަސައ ރަފ ފ ދިފައިވާ މީހެއ  ؟ދެއ ތޯ

 ހަތ މަސ ލަ  ،ސ ލ ޙަކ ރ މ ެގ  ، ކަދެއ ކ މ ެގވާހަ    ެގ،އެ ކަނ ކަމަށ   ަވކާލާތ ކ ރ މ   ،ބިލ ކަނ ، ހައ ލ ކ ރ މ ެގާގއެ    އިަގިއަގ

އެހެނ ނޫނީ ކީއ ކ ރަނ  އ ޅ އ ވާ ބައ ޕައެއ ތޯ މިއަދ  މި ޤައ މ ަގިއ   ؟ނެެގހެއ ޓޭވަރ ެގ ބޭފ ޅަކަށ  އެ ބޭފ ޅާ ވަނ ޏާ ދެއ ތޯ

މިހާރަށ  ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ެގ  ؟ ހަވާލ ކޮށ ެގނ   ށ މިހިރީ ވަލިއ ޔ ލ އަމ ރަކަ އިސ ހައ ގ  މިހާރ ނ   ފާދެއ ވަނ ޖެހޭ އ ތިަގއި 

މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ  އިބ ރާހީމ   ރައީސ   ބޭފ ޅ ނ ނަށ މިއަދ   ތި  ވެސ    ؛.  ފެކ ޝަނ ނ   ނިސ ބަތ ވާ  ވެސ   މަނިކ ފާނ  

 އަނެއ  ފައި ދޭތެރެ މެދ ނ   ، ތަނ  މި ފެނ ނަނީ ފަހަތ ފަޔަށ  އެއ  ފައި ައޅާފައި  ފާޅ ަގއި އެކަނ  ބ ނަނ ނ ކ ރިެގނ  އ ޅޭ

ފެނ ނަނީ މަނ ޒަރ   ރައީސ  ދާ  އިއ ޒަތ ތެރި  ފާޅ ކަނ ؛ .  ރައ ޔިތ ނ ެގ    ތަނ ކޮޅެއ   ދިވެހި  ިމ ހައ ގ  ބޮޑ ކޮށ   ަގއި 

ކ ފާނ ެގ ފެކ ޝަނ ނ  ވެސ . އެހެނ ވީމާ، ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ސާފ ެވެގނ  މި ވަކާލާތ ކ ރަނ  ނ ކ ނ ނަވަނ ީވނޫނ ތޯ މަނި

ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  މި އިޞ ލާޙ ތަކަށ  ތާއީދ ކ ރަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ،  ދަނީ އިޚ ލާޞ ތެރި އިޞ ލާޙ ތަކެއ  ނޫނޭ.  

ކަށ  ނ ކ މެ މި ޔަ މިއަދ  ކ އ ލި  ،ނ ލާ ތިބެފައިއިމިއަށ ވ ރެ މ ހިނ މ  އިޞ ލާޙ ތަކެއ  ހ ށަހެޅިެގނ ދިޔައިރ  ެއކަނ ކަމާ އަޅަ 

ެގނައި އިޞ ލާޙ ތަކެއ   މިފަދަ  ސ ވާލ އ ފެ  މާކަނ ކަނ   އިޞ ލާޙަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މި  އެހެނ ނަމަވެސ ،  އ ދޭނެ. 

 އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ވިލިނިގލީ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިނ .  

 

 މެނ ބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ވިލިނިގލީ ދާއިރާެގ

ވެސ  ހަމަ އެއ ޗެއ    އޮތ  އިޞ ލާޙަށ  އަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޤާނޫނ އަސާސީއަށ  ހ ށަހަޅާފައިވާ މި

  ، ވާލ އ ފެދިރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ އަދަދާ މެދ  ސ   ،ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ . އެނިގަވޑަިއަގނ ނަވާނެ ފަދައިނ  

އިތ ރ ާވވަރަކަށ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ  އިތ ރ ވާ ޮގތަށ  ހ ޅ ވިފައި އޮތ އޮތ ނ  ެއީއ    ،އާބާދީ ބޮޑ ާވވަރަކަށ  

ބޮޑ  މައ ސަލައެއ  ކަމަކަށ  ނ ދެކެނ .  ސަބަބަކީ،    އެއީ މާ  މައ ސަލަެއއ  ކަމަށ  ބައެއ  މެނ ބަރ ނ  އެބަ ދެކޭ. އަޅ ަގނޑ  

ޑިމޮކ ރެސީ ތަޢާރ ފ ވެެގނ  ޭއެގޒާތ ަގއި ދިރިެގނ  ހިނަގމ ނ ދާ ނިޒާމ ތަކެއ ެގ މައ ޗަށ  ވަރަށ  ފަހ ެގ ލޭޓެސ ޓ   ރާއ ޖެއަކީ  

އެކީަގއި ކ ރިއަށ ދާ ޤައ މެއ . ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމ ަގއި ރާއ ޖޭެގ މ ޅި ރައ ޔިތ ނ    ޤާނޫނ އަސާސީައކާ
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ނ މެ ދ ވަހަކ  ރާއ ޖޭެގ ެއކި ކަނ ކޮޅ ތަކ ަގއި ހ ރި އިޝޫސ ތަކ ެގ މައ ޗަށ  ބަހ ސ ކޮށ ، ތަމ ސީލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި މިތާަގއި ކޮ

، ރައ ޔިތ ނ ެގ ބަސ  އިއ ވަނ  އެ ލިބޭ  ރައ ޔިތ ނ ެގ އަޑ  މިތަނ ނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ބަސ  އިސ ވަމ ނ ދާ ތަނެއ . އެހެނ ވީމާ

ބޫލ ކ ރާ ސިޔާސަތެއ  ނޫނ . ަގފ ރ ޞަތ  ހަނިކޮށ ެގނ  ބެހެއ ޓ މަކީ، ހަނިވާ ޮގތަށ  ކަނ ކަނ  ރޭވ މަކީ އެއީ އަޅ ަގނޑ   

.  އާދޭބަ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަށ  މިހާރ  ކަނ ކަނ  އިނ ތިޚާބ ކ ރެވޭ ޮގތަށ  ބަލާއިރ  ވަރަށ  ބޮޑެތި އޮޅ ނ ވާލ ނ ތަކެއ  އެ

ދަފ  ފާހަަގކޮށ ފި  މެނ ބަރ ނ   ބަެއއ   ރައީސ މިތާަގއި  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޮގތ .  ވަމ ނ ދާ  ކޮނ ެމ ؛ ތަރަށ   ރާއ ޖޭެގ 

ރ ަގއި ޖެހޭޖެހ މ ެގ ތަރ ަގއި ޖެހިެގނ  މާލޭެގ ދަފ ތަމާލޭެގ ދަފ   30ނ ވަތަ %   ގައިތަރ ފ މާލޭެގ ދަ   50ދާއިރާއަކ ނ  %

އެ ފޯމިއ ލާ    ،ދަނީ. އެއީ މާލެއަށ  މެނ ބަރ ނ  އިތ ރ ވީމާ އެކަމާ  ނ   އިތ ރ ވަމ ނ  މިމައ ޗަށ  ބިނާކޮށ  މާލެއަށ  މެނ ބަރ 

 ކަމެއ  ބަހ ސ ކ ރަނ ޖެހޭ މިއަދ  މައ ސަލައެއ ތޯ ާގނޫނީ ،މައ ސަލައެއ ތޯ އޮތ  އިޤާނޫނ އަސާސީަގ އޮތީ ފައިޖެހި އެޮގތަށ 

 އި ިގލީަގނވިލި ތިބެއ ޖެއ ޔާ ރަޖިސ ޓަރީަގއި  ެގވިލިނިގލީ  މީހ ނ  ތިބި ދަފ ތަރ ަގއި ވިލިނިގލީެގ ވެސ  ޔަީގނ ނ   ހަމަ  .އެއީ

. އެހެނ ވީމާ، މިއަދ  އޮތ  މި އިޞ ލާޙ ެގ ތެރެއިނ  އެނ މެ ފ ރަތަމަ އިިގލި ދާއިރާެގ ދާއިރާަގނވިލި،  ތިބޭނެ މެނ ބަރ ނ  ދެ

ޮގވާލަ ވެސ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ޮގއ ސިއ ޔާ  މީތި  ކޮމިޓީައކަށ   ބެހޭ   ،ނ  މިކަނ   މިކަމާ  ޓައިމޭ  ރައިޓ   ޮގތ ނ    މިއީ 

ރަނަގޅ    ހޯދަނ .ހަމަޝ ވަރާކޮށ ފައި   އެ ހ ޅ ވައިެގނ  ދަފ ތަރެއ  ނަމ ަގއި  ދަފ ތަރެއ ެގ މާލޭެގ؛ ދަފ ތަރަށ   އ ލެއ  

 އޮތ އޮތ މ ގެ  ާގއިމ ކ ރެވިފައި ތެރޭަގއި  މާލޭެގ މި ކެއ ތަސިޔާސަތ  މަޖ ބޫރ ވާ ޖެހެނ  ރައ ޔިތ ނ  އަތޮޅ ތެރޭގެ  ދަފ ތަރ ގައި

ޖެހިފަ.  ތިބީ ހާލ ގައި އެ ބޭފ ޅ ނ  އެ .ނެތ  ޮގތ ތަކެއ  ޕ ރެޒެނ ޓޭޓ ާވނެރެ ބޭފ ޅ ނ   އެ މިއަދ   ،ވަނީ  މި ނަތީޖާއަކަށ 

ތ .  އެނޭގކަށ  ނެއެެއއ   ؟ ކޮނ ތަނަކ ނ  ައއި މީހެއ ތޯ ؟ދަފ ތަރެއ  ެއއީ ކޮނ ތާކ ނ  ކޮނ  ރަށ ވެއ ސެއ ތޯ؛ ދަފ ތަރ   މާލޭެގ

ކީއ ވެތޯ ދަފ ތަރ ަގއި    ަގއިރަށ ެވއ ސެއ ެގ ޮގތ   އެހެނ ވީމާ، މާލޭގެ  ކިޔާ އަޑ ިއވެނީ. ެއ އަިއޑެނ ޓިޓީެއއ  ނެތ .  ކޭދަފ ތަރެ

އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަނ  ދަފ ތަރ ަގއި ޖެހިފަިއ ތިބި ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ  އެ  އެހެނ ވީމާ،  ؟ޖެހިފައި ތިބި މީހ ނ  ނ ތިބެނ ވީ

 އިެގނެއ ސަ  ނިމ މަކަށ  މިކަނ  ބަދަލ ެވެގނ   ށ ެގ ރަޖިސ ޓަރީއަށ  ވީހާވެސ  އަވަހަކަށ  ބަދަލ ވާނ .ބޭފ ޅަކ  ނިސ ބަތ ވާ ރަ

އަދަދ  ޖެހޭ  އެބަ ރީއޯޑަރކ ރެވެނ   ވެސ  ދާިއރާތަށ  ނ . ރީއޯޑަރކ ރެވެ އަލ ނ  މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  އެހެނ ވީާމ،   .

 ރައ ޔިތ ނ ގެ  ަމކީޔ އިތ ރ ވެެގނ ދި އަދަދ  މަޖިލީހ ެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ  ނ .ޔ ދިކ ޑަެވެގނ މަކީ ރައ ޔިތ ނ ެގ ބާރ   ޔ ކ ޑަެވެގނ ދި

. އެހެނ ވީމާ، ރައ ޔިތ ނ ެގ ބާރ  ކ ޑަވާ ެއއ ވެސ  ސިޔާސަތަކަށ  ައޅ ަގނޑަކަށ   ަގދަވ ނ  ަމއ ޗަށ  ދައ ލަތ ެގ ބާރ ވެރިކަނ 

  ނ ކ ރެވޭ. ޝ ކ ރިއ ޔާ. ތާއީދެއ 

 

 ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ 

 ޖާބިރ . هللا އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ  . ކާށިދޫ ދާއިރާެގމެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ
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 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޖާބިރ هللا ޢަބ ދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ 

  ބަދަލ ަގއި  ކ ރ މ ެގ މަޖިލީގައި ިއއ ޒަތ ތެރި މަސައ ކަތ   ބޭކާރ ،  ހިތަށ އަރަނީ އަޅ ަގނޑ    .ރަީއސ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ 

 އަޅ ަގނޑ މެނ   މިހާރ   .ވާހަކަ ފ ރެމ ނ ދާ އަހަރ  ފަނ ސާސ  ޓޫރިޒަމަށ  ދައ ކަނީ  މި ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ މެނ  ދެނ  މިހާރ 

ނ ެގ  ރައ ޔިތ   ،ޓެކ ސ  ނެގ ނ  މަދ ކޮށ   ،. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދައ ކަނ ވީބެލެނ ސ ކ ރަނ ވީ  ބަޖެޓ  ކިހިނެއ ތޯ،  ދައ ކަނ ވީ 

ޕ ރޮޖެކ ޓ  ޖީބަށ  ކަހަލަ  ވަނ ނަ  ެގނައ ފައިސާ  ބޭރ ނ   ރާއ ޖެއިނ    މަސައ ކަތ ކޮށ ެގނ  ައޅ ަގނޑ  އެޮގތ ނ   .މަށ ތައ  

 އަހަރ  ހަކަށ ބާވީ އޮފ  އެނ ޑ  އޮނ   ދެނ   .މަސައ ކަތ ކ ރާތާ ޓޫރިޒަމ ަގއި ެވއ ޖެ ައހަރ ވަރ  35،  ތާރީޚ ަގއި ދިގ  މިދިޔަ

. އަބަދ ެވސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދައ ކަނީ ތަހ ޒީބ  ިވޔަފާރިއަށ  ވަނ ނަމާ މަސައ ކަތ ކ ރާތާ މަޖިލީހ ަގއި  ރައ ޔިތ ނ ެގ ވެއ ޖެ

 ދަނ ނަވަނީ މި އަޅ ަގނޑ   .އެޅިއ ޖެ ވޯޓަރރޫމ  އަނ ޑަރ  .ހެދިއ ޖެ ޓ ތައ ސޯރި ސ ޓަރ ފައިވ  ރާއ ޖޭގައި!  ހިނާގށޭ

އެނ ޑ  ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދާނ  މި ޖެހެނީ ޭގމިނ    . އެހެނ ީވމާ،ރައީސ  ރިއިއ ޒަތ ތެ،  ވާހަކަ ކަނ ކަމ ެގ ކ ރާނ ވީ

 ސަރ ކާރ ނ  ޕ ރޮޖެކ ޓ   ރިސޯޓ  ގ ރޭޓެޑ އިނ ޓެ އެއީ  ެއއ ކޮށ  ދާނ ޖެހޭނީ.  އާނ މަނ ޓ  ޓޫރިޒަމ ެގ. އެއީ ޝޮޕިނ އިޓެރއެނ ޓަ

 ވަނީ މަސައ ކަތ ނ  މިނިސ ޓަރ ެގ އިކޮނޮމިކ  މިހާރ ެގ އަދި ޞާލިޙ   މ ޙައ މަދ  އިބ ރާހީމ  ރައީސ  ،ރައީސ  މި

ރާއ ޖޭަގއި ެގނ ދެވޭނެ  ހަމަ އެާއއެއ ކޮށ  ސެކަނ ޑ  ހޯމ  ޕ ރޮގ ރާމ ؟ ހޭ. ެއކަމަކ ، އެ ާގނޫނ ތައ  ފާސ ވެއ ޖެފާސ ކ ރެވިފަ

ދެނ  ދާނ  އޮތ     މިކަލީ ރާއ ޖެވާހަކައަކީ އިކޮނޮ؛ ކަމަށ  އިމިގ ރޭޝަނ  ާގނޫނަށ  ބަދަލ އަތ ވެއ ޖޭ. މި ދެނ ނެިވ ހ ރިހާ

ށ   .ެއޮގތ ނ  މި ސަރ ކާރ  އައ މާ އެއ ކޮ އޮތީ ލެވިފައޭ މިއިެގނ ދަނ  ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވަ  އިމާކެޓިނ ގ ލެވަލ ގަ އަށ   ިގނ ތި

 ވެސ  ހ ރޭ.  މިހާރ  ރާވިއ ކާ ބާ ؛އިނ މަނ ޓ ޓެ ރމަށ  ޓަކައި ޭގމިނ  ެއނ ޑ  އެނ ޓަޔ ޓޫރިޒަމ  އެހެނ  ިގނ ތިޔަކަށ  ެގނ ދި

ވަކި  ތަނ ތަނެއ ަގއި ވަކި  ހ އ ދަދީެގނ  ހަމަ ވެސ  ވިއ ކަނީ ރާއަދި   ހ އ ދަދީެގނ   ހަމަ  ވިކަނ   ެވސ   އޫރ މަސ    .

ނ  ކަނ ތައ ތަކ ަގއި  އެކަހަލަ  ދިވެހިނ   މީހ ނ ނަށ .  ބޭރ   ކަނ ކ ރަނީ  ރިސޯޓ ތަކ ަގިއ  އ ޅ އ ވާނެ.  އެތަނ ތަނެއ ަގިއ،  އ  

ކ ރަނ  ބޭނ ނ ވަނީ. ބިލިއަނ ނ  ިއނ ވެސ ޓ   .ތިބި ތައ  ދ ނިޔޭަގއި އެބަޝައ ގ ވެރިވާ ޕާޓީ އެހެނ ވީމާ، ކެސިނޯ ހިނ ގ މ ގެ 

ނެޯގޝިއޭޓ   ދަނީ.  މި  ރާއ ޖެައށ  ސެކ އަރވަމ ނ   މިހާރ   އިނ ެވސ ޓ މަނ ޓެއ   އެކަހަލަ  ދެނ  އަޅ ަގނޑ ދެނ   ކ ރަމ ނ . 

 އަޅ ަގނޑ މެނ   ފެށ ނީއ ސ ރެ  ގައިރާއ ޖޭ  މިކަހަލަ އިނ ވެސ ޓ މެނ ޓ ސ ތައ  ެގނެސ ެގނ  ރާއ ޖެ ހިނާގނީ.، އ ނ މީދ ކ ރަނ 

ބަޖެޓަށ  ސަޕޯޓ  ެގނައ މަށ  ޓަކައި އަދި    ،. މިހާރ  ޓޫރިޒަމ ނ  ލިބޭ އެއ ޗެއ  އިތ ރަށ  އިތ ރ ކޮށ ޓޫރިޒަމ ނ  އ ޅެނީ މި

ހިފެހެއ ޓ މަށ  ކަރަނ ސީ  ފޮރިނ   އަނ ނަ   ،ޓަކައި  ރާއ ޖޭެގ  އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަމ ަގިއ  ޖަނަރޭޓ ކ ރާ  ކަރަނ ސީއަކީ    ފޮރިނ  

؛ އާ އި ޝޮޕިނ އާ ރ ފިއާައށ  ޑޮލަރ  ހ ރިއިރ ަގއި މި ދެނ ނެވި ޭގމިނ ސަތާރަ ަވގ ތ   އެހެނ ވީމާ، ރާއ ޖޭަގއި މި އެއ ޗެއ .

މަކާޯއެގ   ހަޔަސ ޓ  ލެވެލ  އޮފ  ޓޫރިޒަމ  ޭއަގއި އަނ ނަނ ޖެހޭނީ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ވާހަކަދައ ކަނީ ،ނެކ ސ ޓ  ލެވެލ 
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ރެއެއ ެގ ަމއ ޗަށ  ވިއ ސަކަށ  މިލިއަނ  ޑޮލަރ     !ބައ ލަވާ ބޭފ ޅ ނ ނަކީ ބިލިއަނ  ޓ ރީލިއަނ ނ ،  އެނ މެ ބޮޑ  އޮޕަރޭޓަރާ. އެ

 އޭރ ަގއި  ށ މިނިސ ޓަރަ ފިނޭނ ސ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ނޫނޭ މި ދެނ ނެވި އޮޕަރޭޝަނ ގައި. ކަމެއ  މިހެނ  ގ ނާލ މަކީ މާ ބޮޑ 

. ނ ޖެހޭނެށ އ ޅޭކަ ނ ދެވިެގނ  މ ސާރަ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   .އިނޭގތޯ  ނޯނ ނާނެ ޑިފިކަލ ޓީއެއ  ކަހަލަ ެއއ ެވސ  ބަޖެޓ ގައި

 ޝޮޕިނ ގ އެނ ޑ  ޭގމިނ  ދ ނިޔޭެގ މިހާރ   މަސ ވެރި ރަށެއ  އިނޭގތޯ.  ،މަސ ވެރިނ  ބާނާ މަސ ކޮޅ  ަގނެވޭނެ. މަކާއޯައކީ

  ތޯ އ ދެ ހ ނ ނާނެ ވިޔަފާރީގައި ދެނ   އ ޅެފައި މި ައއީ.. ހަޔަސ ޓ  ލެވެލ . އަޅ ަގނޑ  އެތާ  އިނޭގތޯ ލެވެލ ެގ ހަޔަސ ޓ 

ރެގިއ ލޭޝަނ ތައ  އޮޕަރޭޓ ވާނ    . ޖެހޭ . އެކަމަށ  ޓަކައި ހަދަނ ޖެހޭ ާގނޫނ ތައ  ހަދަނ  އެބަޕ ރޮޓެކ ޝަނ ސ   އިނ ވެސ ޓަރ

މިނިސ ޓ ރީނ  އެބަ އެނ ޓަ ޖެހޭ.ޓޫރިޒަމ   އެނ ޑ   ޭގިމނ   ގދ. ހ  ޓެއިނ ޑ މަނ ޓަށ ރހ އ ދަދިނ އިރ ަގއި   އ ދަދިނީ 

 ހ އ ދައިގެ  ދިނ  ޓޫރިޒަމ ނ  އޮފ   މިނިސ ޓ ރީ ދެނ   .ނީމ ނ ދަމަސައ ކަނ ކ ރަ ައޅ ަގނޑ މެނ  އެހިސާބ ނ   .އަށ ހާއ ރެވަޓެވަ 

އިމ ޕޯޓ ކ ރަނ ޖެހޭ ސާމާނ  ވެސ   ކ ރަނީ މި ޑިވެލޮޕ  ވެސ  ރިސޯޓ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މައ ޗަށ  އެއާެއކ ެއީގަގއި  ހަމަ   .

އެއާއެކ އެކީ   ެގ ދަށ ނ  ދޭ ހ އ ދައެއ ެގ މަތިނ . ހަމ99/2ަމިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޓޫރިޒަމ ނ  ާގނޫނ  ނަނ ބަރ    އަނ ނަނީ

ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އަޅ ަގނޑ    ؛ކަސ ޓަމ ނ  އެއ ޗެހި އިމ ޕޯޓ ކ ރަނ  އަޅ ަގނ ޑ މެނ  ހ ށަހެޅ މ ނ  ކަސ ޓަމ ނ  ވިދާޅ ވަނީ

ފ ރ ޞަތ ދެއ ވާ ވި  !ނިނ މާލަނ   ލިޔާނިއ ޔޭ.، ދާޅ ވަނީކަސ ޓަމ ނ   މިނިސ ޓ ރީއަށ    މިކ އިސ ލާ ދެނ   އިސ ލާމިކ  

ފަހަރަށ  ބަލަނ ޖެހޭނޭ  ތިކަނ  އަދި އީޔަތި ،ވިދާޅ ވަނީ   ޑިޕާޓ މަނ ޓަކ ނ  ކޮނ މެވެސ  މިނިސ ޓ ރީެގ ދެވަނަ  . އަނެއ ކާ 

މި އިނ ވެސ ޓ މެނ ޓ  އެހެނ ނޫނީ ހ އ ޓާލަނ ޖެހެނީ. އެހެނ ވީމާ، އިނ ވެސ ޓަރ ޕ ރޮޓެކ ޝަނ    ؛އަޅ ަގނޑ މެނ  ލިޔެެގނ 

އަޅާފައި ބާ ައށ  ރާވިއ ކަނ  ހ އ ދަދީފައި އޭެގނ  ލިބޭ ލާރި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ   ވަރަށ  މ ހިނ މ ވާނޭ. މިސާލެއ ެގ ޮގތ ނ  ބާއެއ  

ކީއ ެވެގ ދެނ   ޑިވެލޮޕ ކ ރަމ ނ ދާއިރ ަގއި  ޤައ މ   ޭގމިނ މި  ރިސޯޓ ތަކ ަގއި  ނޭޅެނ ވީ  ،ނ ތޯ  ޚާއ ޞަ   ކެސިނޯ  ަވކި 

ެއކަމ ެގ ސަބަބ ނ  ރާއ ޖޭެގ ޓޫރިޒަމ  ވަރަށ  މައ ޗަށ  ދާނޭ. ައޅ ަގނޑ މެނ     ؟ތެރެއިނ ެގ  ަގއިޑ ލައިނ ސ  އި  ރެގިއ ލޭޝަނާ 

އެބަ ބިނ   ޑިވަލޮޕ މަނ ޓ    އަތ ަގއި  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ  އަތ ަގއި  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  މިހާރަށ ތ ރެނ   އޮތޭ.  ކެޕޭސިޓީ 

ބިލިއަނެއ ހާ ޑޮލަރ ެގ އިނ ެވސ ޓ މެނ ޓެއ  ނ ހިނަގއޭ. މިހާރ  ވެސ   އި  ހަޔަސ ޓ  ލެވަލަށ  ދާނ  އެބަޖެހޭ. އަދި ރާއ ޖޭަގ

މިލިއަނ  އެހާކަ ހަނ ޑ ރެޑ   މި ށ ތ ރީ  ވާނީ  އަޅ ަގނޑ   ތާރީޚ ަގއި  ދިގ   މި އޮޕަރޭޓ ކ ރަނީ. ވޭތ ވެދިޔަ  ހާ ރޭނ ޖ ަގއޭ 

ރާއ ޖެއިނ  ބޭރ ނ  ެގނެއ ސައޭ. މިހާރ  މި ދަނީ ެއއަށ ތ ރެނ  މާ   ސ  ށ  ބިލިއަނެއ ހާ ޑޮލަރ ެގ އިނ ވެސ ޓ މެނ ޓ ރާއ ޖެއަ

ޓ ރެއިނ ކ ރ މާއި  އިނ ސާނ ނ   ލެވެލ ަގއޭ.  މަޖިލިހ ނ   ،މަތީ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ކަނ ތަކާއޭ  ނިމޭ   ؛މިކަހަލަ  ހަފ ތާ  މިއަދަކީ 

ރ ޙަބާކިޔަނ . އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ޑޮލަރ ނ  ހިފެހެއ ޓޭނެ. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ދ ވަސ ވީމާ އެނ މެހައި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މަ

ސިނާރިޯއގައި ިއކޮނޮމިކ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އެއ ހަމައެއ ަގިއ   ،އެބަޖެހޭ  އިނ ޓަރނޭޝަނަލ   އޮޕަރޭޓ   އަޅ ަގނޑ މެނ  

ވެލ ކަމ ކ ރާވަރ ެގ ބޮޑެތި    ގައިވާނެ. ރެޑ  ކާޕެޓ  އޮޕަރޭޓ ކ ރެވޭނެ ނިޒާމެއ ަގއި އޮޕަރޭޓ ވާނ . އިނ ވެސ ޓަރ  ފ ނޑާލައިެގނ ނ  
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އިނ ވެސ ޓަރ ނ ނޭ ެގނ ނަނ ޖެހޭނީ. ރާއ ޖޭެގ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙަށ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ . 

ކާށިދޫ ާގފަރާއި  ބޭއ ވީ  ؛އެއީ  ދ ަވސ   މަސ ވެރިކަމ ެގ  އަޅ ަގނޑ .ާގފަރ ަގއި  އ ފާކ ރަނ   ވަރަށ    މިއަދ  ދެނ   . 

 އެ ޞާލިޙަށާއި މ ޙައ މަދ  އިބ ރާހީމ  ރައީސ  ،ވާތީވެ  ކަަމށ ަގއި  ކާށިދޫ  ފާހަަގކ ރަނީ ެވސ   ދ ވަސ   ދަނޑ ވެރިކަމ ެގ

ޮގތ ަގއި ވެއ ޖެއ ޔާ   . ދެނ  އެ ދ ވަހަކީ އަޅ ަގނޑ  ބަލާވެލ ކަމ ކ ރާނޭ ވަރަށ   ރައ ޔިތ ނ  ކާށިދޫ  ސަރ ކާރަށ  ެގމަނިކ ފާނ 

މޭ.  ެއކަމަށ  ޓަކައި ހަދަނ ޖެހޭ ާގނޫނާއި  ޔ ވާނާ ވެސ  ރާއ ޖޭަގއި ހ އ ދަެވެގނ ވާ ދ ވަސ  ކަމަށ  ވެެގނ ދިމެޑިކަލ  މެރ 

ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ .  ދަނ ނަވަނ .  ވާހަކަ  ހ ށަހަޅާނެ  އަޅ ަގނޑ   ހަދަނ   މެދ ވަރިކޮށ   މަޖިލިސ   މި  ރެގިއ ލޭޝަނ ސ  

  هللا.ޢަލަިއކ މ  ވަރަޙ ަމތ  ވައ ސަލާމ 

 

 ހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާ

ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ތި ދެއ ކެވި ވާހަކަފ ޅ    ؟އެދިވަޑައިަގތީތޯ  ށ . އަނެއ ކާ ފ ރ ޞަތަކަމެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

ގ ޅ ވާލައ ަވއިެގނ  ދެއ ކެވި  މެނ ބަރ ނ  މަދ ކ ރ ނ  ނޫނީ އިތ ރ ކ ރ މާ، މިހާރ  ހ ށަހެޅިފައި މި އޮތ  އިއެއީ މަޖިލީހ ަގ

  ؟ވާހަކަފ ޅެއ ތޯ

 

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

 ެއއ ޗެއ  ތާކ ނ ތާކ ޖެހޭ އެއ ެވސ  އިޞ ލާޙަކީ ހ ރި ހ ށަހެޅިފައި އަށ ޤާނޫނ އަސާސީ މިހާރ   މަޖިލީހ ގައި ވާހަކަައކީ

 ވީ ކަމަކީ... ބަރ ބާދ ނ ކޮށ  ދާނ . ޓައިމ  ނޫނ ކަމަށޭ

 

  ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާެގ މެދ  މާފަނ ނ  !އާދެ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

 

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

ވާހަކަ އިނޭގތޯ. މިހާރ    އާމ ދަނީ ހޯދާނެ ޮގތ ެގ  ،. ދެނ މެ މެނ ބަރ  އެ ފާހަަގކ ރީރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

ަގިއ ނ ަވތަ  އި ޚާއ ސަކޮށ  ރައ ޔިތ ނ  މަޖިލީހ ެގ ޚަރަދ ތައ  ބޮޑ ވާ ަމއ ސަލަ  ؛ރަދ ޚަދައ ލަތ ެގ    ،ވަނީ ހ ށަހަޅާފައި މި

އ ލެއ  ެގނައ މަށ  ހ ށަހަޅާފަ. މީަގއި  ހަ އިތ ރ ވަމ ނ ދާ މައ ސަލައަށ   ވެސ   އިތ ރަށ  މެނ ބަރ ނ  ކޮނ މެ އަހަރަކ  އަދި

 ކ ޑަކ ރަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ދެނ މެ  އ ދައ ލަތ  ހިނ ގ މ ެގ ޚަރަދ ތަ. ރަދ ތައ ޚަ ،މައިަގނޑ  މި ފާހަަގކ ރެވޭ ނ ކ ތާއަކީ 
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ހަޔަސ ޓ  ލެވެލ ަގއި ޓޫރިޒަމ    ؛ޔަސ ޓ  ޓޫރިޒަމ ޮގތ ެގ ވާހަކަ. ދެނ  ހަ ވާހަކަފ ޅ  އެ ދެއ ކެވީ ދައ ލަތަށ  އާމ ދަނީ ހޯދާނެ

އޮޕަރޭޓ ކ ރާ ވާހަކަ އެ ދެއ ކެީވ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ދިވެހިރާއ ޖެއަކީ އިސ ލާމީ ޤައ މެއ . ިއސ ލާމީ ދައ ލަތެއ ެގ ޮގތ ަގިއ  

ނޭޗަރަގއި އޭރ  ހ ނ ނަނީ، ބަރަހަނާަގިއ އޭރ  އ ޅެނީ   ލަބ ކ   ނޭޗަރއިނ .  ބ ލަނީ ކ ށ އޮތީ. ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ޓޫރިޒަމ  ފެ

  ވެސ  ހޯދ މަށ  ފައިސާ ދެނ   ނ ވާނެ މިހާރަކ . މެޑ ަގއި ވެސ . އެކަމަކ  އެފަދަ ޓޫރިޒަމެއ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  ބޭނ މެއ   ލަބ ކ 

 ބޯކަށެއ  ބަނގ ރާ  ޤަތ ގައިޙަޤީ އަނ ނަނީކީ ފަތ ރ ވެރިނ  ދިވެހިރާއ ޖެައށ   .ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި އޮނ ނަނ ޖެހޭނެ ހައ ދެއ 

 އެ ބޯނ ދޭނ ވެެގނ  އެ ދެ  . ހ ރީމަ އ ޅެލެވިފައި ވަރަކަށ  ކޮނ މެެވސ  ދާރާގައި އެ ވެސ   އަޅ ަގނޑ  ދެނ .  ނޫނ 

 ފަހ ނ    އެޅި ހައ ސ ެގސ ޓ  މިހާރ    .ކ ރަނީ ވެސ   ެއކަނ  މަސައ ކަތ ކޮށ ެގނ  ަވރަށ  ބާތަކ ަގއި ޕ ރޮމޯޓ ކޮށ ެގނ 

 ގެ . ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއ ޖޭއަނ ނަނީ ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  މީހ ނ  އެ ނޫނ   ބޯކަށ  ބަނގ ރާކޮނ މެހެނ     ފެނޭ އަޅ މެނ ނަށ 

ވެރިކަނ  ބާއ ވަނ ޖެހޭނީ. ރ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ފަތ  ރީތިކަނ  ދެކިލަނ  އަނ ނަނީ. އެހެނ ވީމާ، ކޮނ މެވެސ  މިނ ަގނޑެއ ަގއި

 މިނ ވަރަށ   ކ ރެވޭ  އެކަނ  ޤައ މެއ ަގއި އިސ ލާމީ ދެއ  އޮނ ނަނ ޖެހޭނެ އެކަމ ަގއި ވެސ .އާމ ދަނީ ހޯދާއިރ ަގއި ވެސ  ހައ 

ރައ ޔިތ ނ    ،އަދަދ  މަދ ކޮށ  މެނ ބަރ ނ ގެ  187 . ދެނ އަޅ ަގނޑ މެނ  ެގނ ޮގސ ެގނ ނ ވާނެ  ހިސާބަށ  އެ  .ކ ރަނ  އެކަނ 

ހ ށަހަޅާފަިއވާ މި މައ ސަލައަށ  އަޅ ަގނޑ  ކ ރީަގއި ވެސ  ހަމަ ތާއީދ ކ ރާ  ބޭނ ނ ވާ ޮގތަކަށ  ޤައ މ  ހިނ ގ މަށ  ޓަކައި މި  

.  ވެރިކަމ ަގއި ބަިއވެރިވ ނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ،ފާހަަގކ ރެވޭ ށ އަޅ ަގނޑަހަމަ   ބޮޑަށ  އެނ މެ މީަގއި   ވާހަކަ ދަނ ނަަވއިފިނ .

 .މެނ ނަށ ަގނޑ އަޅ   ބަދަލ ކޮށ ެގނ  ނިޒާމ  ެގނ ދެވޭނީ މިނ ވަރަށ  އޮނ ނަ ބައިވެރިވ ނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ވެރިކަމެއ ަގއި

 އިތ ރ ނ ވާ، މެނ ބަރ ނ  އިތ ރ ނ ވާ ވިއ ޔާޮގތ ނ    މިހާރ  މި ބ ނާ  ،ިމސާލަކަށ  މީަގއި ތިބީ   ؛މެނ ބަރ ނ  85ހަމައެކަނި  

 ،ހަމަ ކ ޑަކ ރަމ ނ ބަލ ަގއި ކައ ނ ސިލ ނ  ވެސ  ނ ވަތަ ދައ ލަތ ެގ އެހެނިހެނ  ޚަރަދ ތައ  ވެސ   ޤ ޮގތ  ހަދަނ . ދެނ  މ ސ ތަ

  އަގ ބޮޑެއ   ތަކެތީެގ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މިހާރ  މި ދިމާވާ މައ ސަލަތަކެއ  ދިމަެއއ ނ ވާނެ. އޭރަށ   ޔައިމާކ ޑަކ ރަމ ނ  ެގނ ދި

 ެއކި  ބޭނ ކ ތަކ ނ  ރިކަވަރކ ރަނ ވެެގނ  ލޯނ ތައ  ހ ރިފައި  ދޫކޮށ   ގ ޅިެގނ  ހާލަތާ ެގކޮވިޑ   ވެސ   މިހާރ   .ނ ވާނެ ވެސ 

 ވެސ  މ އ ދަތެއ  ރިކަަވރކ ރެވޭނެހާ ކަނ ތައ ތަކ ނ  އެ ނ ވަތަ ލޯނ ނ  ދިނ  ރިކަވަރީަގއި ކޮިވޑ   އަދި .ގ ޅަނީ ށ ފަރާތަކަ

އެހެނ ވީމާ، ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ  ކ ޑަކޮށ  ދައ ލަތ  ހިނ ޭގނެ ޮގތަކަށ ، ސަރ ކާރާއި ދައ ލަތާ ވަކިކޮށ ެގނ  ހިނ ޭގނޭ  .  ނެތ 

. ދެނ މެ މެނ ބަރ  ފާަގކ ރެއ ވި  ،ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށ ލަނ   ،ހ ށަހަޅާފައިވޭ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ  އިތ ރަށ  އެދ ނީ ޮގތަކަށ 

 ، އެއީ  ހޯދ މަކީ އާމ ދަނީ ކޮށ ެގނ   ކަމެއ  ހ ރިހާ  .އޮނ ނަނ ޖެހޭނެ ހައ ދެއ  ހޯދ މ ގައި އާމ ދަނީ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެކަމަކ 

މި   ،ދީނާއި   ؛މި ހ ރިހާ އެއ ޗެއ   ،އާދަކާދަާއއި  ،ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ސަާގފަތާއި  .ނޫނ   ކަމެއ  ހ އ ދަކ ރާ ޤާނޫނ އަސާސީ މި

 ، އޫރ މަހާ  ، ތިރާމ ކ ރެވޭ މިނ ަގނޑެއ ެގ ތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އާމ ދަނީ ހޯދޭނެ. ބަނގ ރަލާއިހ ހ ރިހާ ކަމަކަށ  އި

ފަނ ތީެގ  އަނ ނަނީ. އެހެނ ނަވެސ ، ދ ނިޔޭެގ އެނ މެ މަތީ  ށ  މި އެއ ޗެހި ބޯކަށ  ނޫނ  ބޭރ  ފަތ ރ ވެރިނ  ދިވެހިރާއ ޖެއަ
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ނޫނ . އެހެނ ވެ   އެކަހަލަ ކަނ ތައ ކ ރޭ. އެކަމަކ  ެއއީ ައޅ ަގނޑ  ތާީއދ ކ ރާ ކަމެއ   ؛ޓޫރިޒަމ  އޮނ ނަ ތަނ ތާނަގއި ބޭނ ނ ހާ

 ފ ރ ޞަތަކަށ  އެދ ނީ. ޝ ކ ރިއ ޔާ.  އެ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށ ލަނ 

 

 ވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެ 

 މެނ . ދެނ  އަޅ ަގނޑ ައރ ވަނ  ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅެއ  މެނ ބަރ ނ ނަށ  އިއ ޒަތ ތެރި މިހާރ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

  ޖަހާއިރ . 1ޖަލ ސާ ފައ ޓާނީ 

 

 { އަށ  13:08އިނ   12:13 }ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅ :

 ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޢަފީފ (  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިނ ނެވީ
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 މިހާރ    .ފަށަނީ މި ައޅ ަގނޑ   މަށ ޔ ެގނ ދި ކ ރިއަށ  ޖަލ ސާ މަޖިލީހ ެގ ހ ސ ަވގ ތ ކޮޅަށ ފަހ  މެނ ދ ރ ެގ`. 

  .މަސައ ކަތ  ހ ރި ނ ނިމި -8 ނަނ ބަރ  އެޖެނ ޑާ ދަނީ މި އަޅ ަގނޑ 

 ވާ، ޖަމ ޝީދ  މ ޙައ މަދ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައި  ކ ޅ ދ އ ފ ށީ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ  -8.1

 މި   މަށ .ޔ ރިއަށ  ެގނ ދިކ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސ   އ ށ  އިޞ ލާޙ ެގނަ(އަބެހޭ ާގނޫނ  ވަޒީފާއާ) 2008/2ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   

 ބިލަށ  މި  . އޮތ   އެބަ ިމނެޓ  19 ަގޑިއިރާއި 2 އަދި ބާކީ  ތެރެއިނ  ަގޑިއިރ ގެ  ހަތަރ  ޑެޅިފަިއވާކަނ  ބަހ ސަށ 

 . ނ ވަދަނ ނަ އެދިވަޑައިަގތ މަށ  ފ ރ ޞަތަށ   މެނ ބަރ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި އެދިވަޑައިަގނ ނަވާ ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަވަނ 

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (  

هللا ނޮޅިވަރަމ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ  ޢަބ ދ  -8.2އާދެ! މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  މި ދަނީ   -{8.2}

 ށ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސ .(އައެއ ަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނ ) 2009/5ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   ވާ، ހ ށަހަޅ އ ވާފައި 

 އިއ ޒަތ ތެރި   .މިނެޓ   40 ަގޑިއިރާއި އެއ  ،އޮތީ ބާކީ މިހާރ  ތެރެއިނ  ެގގަޑިއިރ    4 ކަނޑައެޅިފައިވާ   ބަހ ސަށ  މި

 ފަހ (  ށ )ވަގ ތ ކޮޅަކަ .ދަނ ނަވަނ  އެދިވަޑަިއަގތ މަށ  ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަވަނ ނ  މެނ ބަރ 
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 ނ  ނިނ މ  
 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ަގއި.    9:00ދ ވަހ ެގ ހެނދ ނ   ހޯމަވާ   2022ސެޕ ޓެނ ބަރ   19ދެނ  މަޖިލީހ ެގ ޖަލ ސާއެއ  އޮނ ނާނީ، އާދެ! 
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