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

 

 ޖަލ ސާ  ވަނަހަ ދައ ރ ެގ ވަނަ ތިނ ވަނަ އަހަރ ެގ  2020

 ދ ވަސ ( ބ ދަ)  2020 ަބރ އޮކ ޓޫ  14

 

 

  :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

الر   الر  بسم هللا  والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن  آو  هللا  لوسر  ىلع   مالالة    މަޖިލިސ    .له وصحبه ومن واالهعلى 

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ނ . އިއ    ޖަލ ސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޞަފަރ  ވަނަ އަހަރ ެގ    1442  ވަނަ ދ ވަސ .  11ނަކަތ ނ     ހިތަދ ވަސ .    ބ ދަ  ވީ  2020  އޮކ ޓޫބަރ   14  ދަކީމިއަ

ދ ވަސ .    27މަހ ނ    އިޅ ަގނޑ މެއަވަނަ  ތިނދެށީނ   މި  އަހަރ  ވަ  2020  ،ބީ  ވަނަ   6ދައ ރ ެގ    ވަނަތިނ ެގ  ނަ 

ަވގ ތ    މި  މެނ ބަރ ނ   26ތިއ ބެވީ    ޑައިެގނ ވަށ   ޖަލ ސާއަޖަލ ސާަގއި.  މެނ ބަރ  އަށ     .ިއއ ޒަތ ތެރި   ނ  ިއއ ޒަތ ތެރި 

 . އިއައިސޮލޭޝަނ ގަ  ކ މެނ ބަރައިއ ޒަތ ތެރި  . އަދި ދެސަލާމ ގައި

 

 ނ . ރ  ކ ނ  ޢ ލާ އި  ޑާ ނ ޖެ އެ  ގެ ހ  ވަ ދ   .3

 

 ނ :ކެވ އ  ދެކަހަވާ ސަތ ނ ޔާރި

   .6/ 3/ 2020/ ޖއ އަކީ،އެޖެނ ޑާ މިއަދ ެގ 

 

 ޔައ މިއ ޔާ ފާސ ކ ރ ނ   .4

 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ވ ނ :އ ކެ ކަދެނ  ވާހަރިޔާސަތ 

 . ނ ޔައ ިމއ ޔާ ފާސ ކ ރ   ،4ައއިޓަމ  އެޖެނ ޑާ 

. އެީއ  ޔައ ިމއ ޔާޖަލ ސާެގ    ދެ ،  2/ 3/ 2020  އ ޔާ ނަނ ބަރ ޔައ މި   އިނ  ފެށިެގނ   1/ 3/ 2020ޔައ މިއ ޔާ ނަނ ބަރ     -4.1

އަހަރ ެގ   ޖަލ ސާއާެއއ ވަދައ ރ ެގ    ވަނަތިނ މި  ދެވަނަނަ  ޔައ މިއ ޔާތައ     ޔައ މިއ ޔާ.  ޖަލ ސާެގ  ިއ،  މަޖިލީހ ެގ މި 

މެނ ބަރަކ   ފަހ ،  ށ ޢ ކ ރ މައިޝާއިޓ ަގއި  ވެބ ސަ ިއއ ޒަތ ތެރި  މަޖިލީހ ެގ    ،މ ނ އިޢ ތިރާޟ ނ ކ ރައ ވާކައެއ ވެސ  

މާއ   218ަގާވއިދ ެގ   ދަށ ނ ދާެގވަނަ  ޔައ މިއ ޔާތަ    ޔައ މިއ ޔާތަކެއ ަގބޫލ   އ  މި  ބަލައިެގނ ފަިއާވ  ޮގތ ަގއި ކ ރާ،    ެގ 

 ރަނ .އިޢ ލާނ ކ 

 

 ރ ފ ކ ރަނ ޖެހޭ ބިލ  މަޖިލީހަށ  ތަޢާ.  5

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ރިޔާސަތ ނ 

 ނ ޖެހޭ ބިލ .ޢާރަފ ކ ރަމަޖިލީހަށ  ތަ -5

އިއ ޒަތ ތެރި  -5.1 ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   ރަޝީދ     ފ ވައ މ ލަކ   މ ޙައ މަދ   އިފ ލާސ ވ މާއި،   ؛ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ މެނ ބަރ  

އިފ ލާސ ވ މާިއ  ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (  )ވަގ   ބިލ .  ކ ރ މ ެގމާއި ިއފ ލާސ ވ މ ެގ ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ނ . އިފ ލާސ ކ ރ އިފ ލާސ 

 މ ެގ ބިލަކީ ބޭނ ކ ރަޕ ސީެގ ބިލެއ .  ކ ރ ސ ފ ލާއި

އިއ ޒަ  -5.2 ދާއިރާެގ  އަޙ މަދ މަހިބަދޫ  މެނ ބަރ   ޖ   ،ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ  ޠާރިޤ   ތ ތެރި  މ ހޫރިއ ޔާެގ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ 

ޤާނޫނ އަސާސީ  ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ކިޔ ނ .  ފ ރަތަމަ  ބިލ ެގ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ  އަށ   ޤާނޫނ އަސާސީއަށ  

 ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ .  އިޞ 

މެނ ބަރ   -5.3 ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ޢަބ ދ ކާށިދޫ  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާهللا   ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ    ، ޖާބިރ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ 

ޤާނޫނ އަސާސީއަށ    ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ކިޔ ނ .  ފ ރަތަމަ  ބިލ ެގ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ  ޤާނޫނ އަސާސީއަށ  

 ލ .  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބި

 

 . މައ ސަލަ 7

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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އިއ ޒަތ ތެރި ރާެގދާއި  ރަފ ށީހޯ ސަލީމ    މެނ ބަރ      ަގާވިއދ ެގ    އަޙ މަދ   މަޖިލީހ ެގ  މާއ ދާެގ    179ރައ ޔިތ ނ ެގ  ވަނަ 

ހ ށަހަޅ އ ވަ ށ ދަ މައ ސަލަ  މި  މައ ސަލަ.  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ  ހޯރަފ ނ   މެނ ބަރ   ދާިއރާެގ    ށީއިދެއ ވ މަށ   ިއއ ޒަތ ތެރި 

 މެނ ބަރ .  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި ހޯރަފ ށީއަޙ މަދ  ސަލީމަށ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނ . 

 

   މ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ސަލީ ހޯރަފ ށީ

ރަީއސ . ިއއ ޒަތ ތެރި  އެޖެނ ޑާއިނ    ށ ވަރަ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ހ ށަހެޅ މަށ   މައ ސަލަ  މި  އ ފާކޮށ ފިނ   އަޅ ަގނޑ   ބޮޑަށ  

ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ވަގ ތ ކޮޅެއ   ދެއ ވިއަޅ ަގނޑަށ   ބަދަލ ތަކާ    އަނ ނަ  މޫސ މަށ   މައ ސަލައަކީ  މި  ޓަކައި.   ކަަމށ  

ނ ރައ   ގ ޅިެގނ  ކ ރިމަތިވާ  ބޭރ ކ ރާ  ކާދ ނިޔެއަށ   ޖައ ވަށ   ކ ޑަކ ރ މަށ   މަދ ކ ރ މަށ   ތައ   ޭގސ   ގ ރީނ ހައ ސ  

އަދި ެއޮގތ ނ  ދ ނިޔެއަށ     ، އިރާއ ޖެއިނ  ބާރ އަޅަ   ޤައ މ ތަކ ނ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ ލަނޑ ދަނޑިތައ  މައ ޗަށ  ޖެއ ސ މަށ 

ޮގވަ  މަސައ ކަތ ކ ރ މަށ   އިތ ރަށ   ރާއ ޖެއިނ   އިއ ޒަތ ތެރި   އިލައިނަމޫނާދެއ ކ މަށ   މައ ސަލައެއ .  ހ ށަހަޅާ  އަޅ ަގނޑ  

މަ  ؛ރައީސ  ދަނ ނަވައަޅ ަގނޑ ެގ  ޚ ލާސާެއއ   ކ ޑަ  ަމއ ސަލައާ އިއ ސަލައިެގ  ބަދަލ ތަކ ެގ  އަނ ނަ  މޫސ މަށ     ލާނަނ . 

ޮގތ ނ  އ ފައ ދާފައިވާ ކ ލައިމެޓ  ވަލ ނަރަބަލ     އެނ މެ ބޮޑަށ  ެގއ ލ ނ  ލިބޭ ކަމަށ  ބެލެވޭ ޤައ މ ތައ  ހިމެނޭ  ގ ޅިެގނ 

ބައ ދަލ ވ ނ  އިސ ވެރިނ ެގ  އެނ މެ  މަހ ެގ  ފޯރަމ ެގ  އޮކ ޓޫބަރ   ހިނާގ  މި  ބާއ ވާފަ  7  ވަނީ  ދ ވަހ   .  ަވނަ 

ބައ ދަލ ވ މ ަގއި ކ ލައިމެޓ  ަވލ ނަރަބަލ  ފޯރަމ ަގއި ހިމެނޭ  ިމ  ނ   ބޭއ ވ   ށ އިސ ނެނ ެގވ މަ  ގ ލަދޭޝ ެގ ބޮޑ ވަޒީރ ެގބަނ

އިތ ރ ނ  ވެރިނ ެގ  ސެކ   ،ޤައ މ ތަކ ެގ  ރީ  ރެޓަސެކ   ެއގ ޒެކެޓިވ   ޔޫ.އެނ .އެފ .ސީ.ސީެގ،  އިޖެނެރަލާ  ރީރެޓައަދ.ެގ 

އެމ ބި ފޯރަމ ެގ  ވަލ ނަރަބަލ   ކ ލައިމެޓ   ބައ ދަލ ވ މ ަގއި  މި  އެމ ބެސެޑަރެގ  ބައިވެރިވަޑައިެގނ ފައިވޭ.  ޝަނ  

ނަޝީދ  މ ޙައ މަދ   ރައީސ   ޤައ މ ތަކާއި   ހައިސިއ ޔަތ ނ   ތަރައ ޤީވެފަިއވާ  ކ ޑަކޮށ   އެނ ެމ  ފަނ ތީެގ    މެދ   ،ވަނީ 

ތަރައ ޤީ  ެވސ   ކ ރިއަށ   ޤައ މ ތަކ ނ   ޤައ މ ތަކ ނ   ަމގ ަގއި  ތަރައ ޤީެގ  ނަމަެވސ   ކަމަށާއި،  ކ ރިއަރައިދާނ ޖެހޭނެ  ެވ 

ކާބަނ އަ ފ ރ ޞަތ  ދިއ މ ަގިއ  ހަނި  އޮތ   ދ ނިޔެ ސަލާމަތ ކ ރ މަށ   ބަދަލ ތަކ ނ   އަނ ނަ  މޫސ މަށ   ބަރޯސާވާނަމަ،  ށ  

. މިކަމ ަގިއ  ބިރ  އޮތ  ކަމަށ  ވަނީ ވިދާޅ ވެފަ ރާއ ޖެ ފަދަ ތިރި ޖަޒީރާ ޤައ މ ތައ  ނެތިދިއ މ ެގ ،ެގއ ލިެގނ ޮގސ މ ޅިނ  

މެނ ޓ ެގ  ެއގ ރީ  ޕެރިސ   ،ރ ކ ރާ ގ ރީނ ހައ ސ  ޭގސ  ޖައ ަވށ  ބޭޤައ މ ތަކ ނ   ،އ ލެއ ެގ ޮގތ ނ  ދ ނިޔެއަށ  އޮތީޙަ  އޮތ 

މި  މަތިކޮށ ،  މިހާރަށ ވ ރެ  ލަނޑ ދަނޑިތައ   ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ޤައ މަކ ނ   ކޮނ މެ  ޑިސެނ ބަ  ދަށ ނ   މަހ ެގ   ރ އަހަރ ެގ 

އާ އިޢ ލާނ ކ ރ ނ   ނިޔަލަށ   ފާހަަގކ ރައ ވާފައިވާ   ލަނޑ ދަނޑިތަކެއ   ނަޝީދ   ރައީސ   އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގިއ  ކަނ  

އެގ ރީެމނ ފާހަަގކ ރަނ .   ނޭޝަނަލީ  ެގޓ ޕެރިސ   ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ޤައ މ ތަކ ނ   ޑިޓަދަށ ނ   ކޮނ ޓ ރިބިއ ޝަނ    ނ މިރ 

އެނ .ޑީ ޖެއ ސ މަ.ނ ވަތަ  މައ ޗަށ   މިނ ވަރ ސީ  ހޫނ ަވމ ނ ދާ  ދ ނިޔެ  އިނ   ،ކީ  ދ ނިޔޭެގ ޤިސިނާޢީ  ކ ރިނ   ލާބ ެގ 

މިނ ވަރަށ   ހ ރި  ދިޔަ  ޑިގ ރީއަށ   1.5ވ ރެ  ފިނިހޫނ މިނ   މައ ޗަށ   ކަމަށ  ވ ރެ  ޓާެގޓެއ   ހިފަހައ ޓަނ ޖެހޭ  ނ ދިނ މަށ  
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ހާސިލ ކ ރެޭވނީ ޖައ ވަށ  ބޭރ ކ ރާ ކާބަނ  ބޮޑ ތަނ ނ  ދަށ ކ ރެވިެގނ ކަނ    ދެކޭ. އަދި އެ ލަނޑ ދަނޑި  އިނ ސ ވެރިނ ސަ

ޙަޤީޤަތެއ  ސައިނ ޓިފިކ   ފާހަަގކ ރަނ   ވެސ   އަޅ ަގނޑ   އަރަިއަގނ19ެ-ޑ  ވިކޮ .  ކަމ ަގިއ  ދ ނިޔެ  ހާލަތ ނ     ، ެގ 

ބިނާކ ރ   އިނދަޖެހިފައިވާ ފަށައިަގނ ނައިރ އިޤ ތިޞާދ ތައ   އަލ ނ   މަސައ ކަތ   އިޤ ތިޞާދަކަށ  ކާބަނ   ،މ ެގ  މަދ    

ދެނ   ؛މިސ ރާބ ޖެހ މަކީ ކޮނ މެހެނ  ވެސ  ކ ރަނ ޖެހޭނެ ކަމެއ ކަީމ ޝައ ކެއ  އޮތ  ކަމެއ  ނޫނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ދަނ ނަވަ ޅ ަގނޑ އަ މި  ެގއ ލ ނ ތައ  އި  ބަދަލ ތަކ ެގ  އަނ ނަ  މޫސ މަށ   މައ ސަލަ.  ހ ށަހަޅާ  މި  އަޅ ަގނޑ   ލަނީ 

ހާދިސާތައ   ލިބެމ ނ   ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ފެނ ބޮޑ ވ މ ެގ  މިޮގތ ނ   އިތ ރ ވަމ ނ .  ދަނީ  އަހަރަށ   އަހަރ ނ   މިނ ވަރ   ދާ 

ރ ވ މާިއ، ާގ ހ ދ ވ މ ެގ މައ ސަލަ އިތ ރ ވ ނ  ށ ރަށަށ  އ ދައެރ ނ  އިތ ޖެހ ނ  އިތ ރ ވ މާއި، ރަ  އިތ ރ ވ މާިއ، ބޯފެނަށ 

މިލިމީޓަރ  އ ފ ލިެގނ ދާކަނ  މިހާތަނަށ    3.9ަމއ ޗަށ     . މީގެއިތ ރ ނ  ރާއ ޖޭެގ ކަނޑ ެގ ލޮނ ަގނޑ  އަހަރެއ ެގހިމެނޭ

ވެފައިވޭ.    ތިރ މ ެގ މައ ސަލަ ކ ރިމަރަށަކަށ  ސީރިައސ  މިނ ވަރަކަށ  ރަށ ިގ  115. މީހ ނ  ދިރިއ ޅޭ  ވަނީ ރެކޯޑ ކ ރެވިފަ

ތަކ ެގ އަދަދ  ިގނަވ މާިއ، ޖެނ ސީ އެހީ ފޯރ ކޮށ ދިނ މ ެގ ޚަރަދ  ބޮޑ ވ މާއި، ތޮށިލާނ ޖެހޭ ރަށ މަޮގތ ނ  އި  ޖާއެއ ެގތީނަ

މިހެނ      ގ ނަެއއ  މައ ޗަށ ދާ ސަބަބ ތައ . މިކަނ އ ރަދ  މިދެނ ނެވި ޮގތ ނ  އެތަޖެހ މަކީ ޚަހިއ ކާ ބިނ ތައ  އ ސ ކ ރަނ 

ދިރިއ  މީހ ނ   ރާއ ޖޭެގ  ރަށ ތައ   އޮތ އިރ ،  އެކަނި  ހިޅޭ  ބޭނ ނ ވާ  8.8މާޔަތ ކ ރ ަމށ   ޑޮލަރ   ެއމެރިކާ   ކަނ  ބިލިއަނ  

އެއ ވަރ ެގ އަދަދެއ ކަނ    ހަތަރ  ގ ނައާލަ  ޖ މ އަދަދަކީ ރާއ ޖޭެގ ދައ ލަތ ެގ އަހަރީ ބަޖެޓ ެގ    ޒާކ ރެވިފަިއވޭ. މިއަނ ދާ

ފާހަަގކ ރަނ . ރައީސ    އަޅ ަގނޑ   އޮތ އިރ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި  މިހެނ   މައ ސަލަ  ަމއ ސަލަތަކަށ     ،މި   އ ލ ޙަ ތިާމވެށީެގ 

ޚަރަދަށ     މަށ ހޯދ  ބޮޑ   ފާހަަގކ ރަނ .  ކ ރަނ ޖެހިފައިވާ  އަޅ ަގނޑ   ކ ރިމަތިވެފައިާވކަނ   ޮގނ ޖެހ މެއ   ދެ  މައިަގނޑ  

ޖީ.ޑީ.ޕީއަކީ   ރިއަލ   ރާއ ޖޭެގ  ބަލާ  2019އެޮގތ ނ ،  އަހަރަށ   ކަމަށ     4878އިރ ،  ވަނަ  ޑޮލަރ   އެމެރިކާ  މިލިައނ  

% ނިސ ބަތ ނ   ޖީ.ޑީ.ޕީެގ  ދަރަނި  ރަސ މީ  ރާއ ޖޭެގ  އަރާފަިއވ މާ  108ވެފައި،  ފައިސާ    ،ެއކ  އަށ   ޮގތ ަގިއ  ލޯނ ެގ 

ތޮށި ނ ވާނެ.  ފަސޭހަކަމަކަށ   ރިޓަހޯދ މަކީ  ޭއެގ  މަސައ ކަތ ތަކަކީ  ފަދަ  ހިމެނޭ އޮނ   ނ   ރލ ނ   އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ  

ސ  ބޭނ ކަކ ނ  ތޮށިލ ނ  ފަދަ މަސައ ކަތ ތަކަށ  ލޯނ ދޭކަށ  ބޭނ މެއ  ނ ވޭ. ދެވަނަ ނ ކ ތާއަކީ،  ކަށ  ނ ވާތީ، އެއ ވެކަމަ

ބޭރ ނ  ަގނ ނަ ތެލަށ     ،ލަ ޮގތެއ ަގއި އަދިެވސ  ބިނާވެފައި އޮތީއ ދަނ  ޖ މ އ ޤީއަށ  ބޭނ ނ ވާ ހަކަތަ އ ފެރާއ ޖޭެގ ތަރަ

ރަށ ތައ     ،، އާމ ދަނީެގ ބޮޑ ބަެއއ  ތެލަށ  ހޭދަކ ރަނ ޖެހ މ ނ ެއކ ކަމާބޭރ ފައިސާ ިގނަ  އެކަމަށ  ބޭނ ނ ވާ  ،ކަމަށ  ވެފައި

ެއކަށީެގނ  ހި ަގތ މަށ  އަހަރެއ ެގ މައ ޗަށ    ވާ އަދަދެއ  ކަނޑަެއޅޭކަށ މާޔަތ ކ ރ މަށ  ބަޖެޓ ަގއި  ނޯވޭ. ރާއ ޖެއިނ  ތެޔޮ 

ހޭދަކ ރޭ.  500ާގތ ަގނޑަކަށ    އެބަ  ޑޮލަރ   އެމެރިކާ  ހަތަރ   މިލިއަނ   ބަޖެޓ ެގ  އަހަރީ  ެއއ ބައި.    މިއީ  ބައިކ ޅަ 

އޮތ  ބޮޑ  ޮގނ ޖެހ މެއ ކަނ  ތަކ ރާރ ކޮށ     ބަެއއ  ތެޔޮަގތ މަށ  ހޭދަކ ރ މަކީ، ދެމެހެއ ޓެނިވި ތަރައ ޤީއަށ   އާމ ދަނީެގ ބޮޑ 

ދަނީެގ  އާނ މ ނ ެގ އާމ ،  އެކ ކަރަނ ޓ  ައގ ބޮޑ ވ މާއ ފައ ދާ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . މީެގިއތ ރ ނ  ޑީސެލ  އަނ ދަިއެގނ   

ހޭދަކ ރަނ ޖެހ މާއި ދެއ ކ މަށ   ކަރަނ ޓ ބިލ   ދަށ ކޮށ ދިނ މަށ   ،ބޮޑ ބައެއ   ައގ   ކަރަނ ޓ ެގ  ސަބ ސިޑީެގ    ދައ ލަތ ނ  



2002 ބަރ ކ ޓޫއޮ 41                                            ސާލ ޖަ  ވަނަ  6 ގެރ އ  ދަ ނަ ވަނ  ތި ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

5 

 

އެތަ  ސަލާމަތ ކ ރެވެނ   އ ޮގތ ަގއި  ރަށ ތައ   ރާއ ޖޭެގ  ނ ރައ ކާތ ނ   ތިމާވެށީެގ  ހޭދަކ ރޭ.  އެބަ  ރ ފިޔާއެއ   މިލިއަނ    

ތީ މިހާރަށ ވ ރެ ބޮޑަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ބަޖެޓ ނ  މިކަމަށ  ހޭދަކ ރެވޭނެ މަެގއ  ފެނިެގނ . އެމަގ  ނ ނަށ  އޮޅ ަގނޑ މެއަ

ރާއ ޖޭެގ    އަށ ނ ނަނ  އޮތީ ތެލަށ  ކ ރާ ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރެވިެގނ . އެހެނ ކަމ ނ ، އިޔާދަކ ރ ވަނި ހަކަތަ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެ

ދ ނިޔޭެގ މޫސ މަށ  އަނ ނަ ބަދަލ ތަކ ެގ ނ ރައ ކާ    ،ސަލާމަތ ވ މ ެގ އިތ ރ ނ ޚަރަދ   ދިއ މީ  ހަކަތައިެގ ދާއިރާ ބަދަލ ެވެގނ  

ނ  އަމަލ ކ ރ މަށ  ބާރ އެޅ މަށ  ރާއ ޖެއަށ  ލިބޭ ފ ރ ޞަތ  އިތ ރ ވެެގނ ދާނެ  މޭރ މ  ކ ޑަކ ރ މަށ  ދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތަކ ނ  މި

އަޅ   ވެސ   ކަމ ަގއި  އެހެނ ކަމ ނ   ަގނޑ ކަމެއ   ރައިއ ޒަތ   ،ދެކެނ .  ެއގ ރީމެނ  ؛އީސ  ތެރި  ޕެރިސ   ެގ  ޓ ރާއ ޖެއިނ  

ޑިޓަ ނޭޝަނަލީ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ރިަވއިޒ ކޮ ކޮ  ނ މިރދަށ ނ   އަލ ނ   ކަނޑައަޅާފައިާވ  ނ ޓ ރިބިއ ޝަނ   މިހާރ   ށ ، 

 އ ޖެރާ   ށ މިސ ރާބަތަރައ ޤީެގ    ، އަދި ލޯ ކާބަނ އިކަނޑައަޅަ   އިނ ލަނޑ ދަނޑ އަށ ވ ރެ ހަރ ދަނާ ލަނޑ ދަނޑިއެއ  ރާއ ޖެ

މަސައ ކަތ    ބަދަލ ކ ރ މ ެގ  ހަކަތައަށ   އިޔާދަކ ރ ވަނިވި  ކަރަނ ޓ   އ ފައ ދާ  ރަށ ތަކ ަގއި  ރާއ ޖޭެގ  ދަތ ރ ކ ރ މަށ  

ދިވެހި ޮގވަ  ހަލ ވިކ ރ މަށ   އެއިލައިސަރ ކާރަށ   އެކ ލަަވއިލަ  ،  ޕ ލޭނެއ   ައވަސ   ެގނ ދިއ މަށ   ރާއ ޖެ  ެއ  ،  އިމަގ ނ  

  ވަނ179ަރައ ޔިތ ނ ެގ ަމޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  އެޅ މަށ   ފިޔަވަޅ ތައ   ރ މަށ  އަޅަނ ޖެހޭ  ކ ރ މަށ  އަަވސ ކ ޒ ޕ ލޭނ  ތަނ ފީ

 ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ޅިނ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހެނ  މި މައ ސަލަމަތީ )ހ(ަގިއވާ ޮގތ ެގ ެގމާއ ދާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ؛ދެއ ވ މަށ  އިދާރީ މޭޒ ނ  އަޅ ަގނޑ  އެދެނ ަގބީލ  ޖައ ސަަވއިއާދެ! ވޯޓ ެގ ރަނޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

  ސަލީމ   އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީފަހ (  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށ މި މައ ސަލައަށ  ބަހ ސ ކ ރ މ ެގ ވޯޓ .  

ަގވާއިދ ެގ   މަޖިލީހ ެގ  މައ 179ރައ ޔިތ ނ ެގ  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއާވ  ދަށ ނ   މާއ ދާެގ   މަޖިލީހ ގައި  އަށ ސަލަވަނަ 

 މެދ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ފެނިވަޑަިއަގނ ނަވާ ޮގތަކަށ  ޯވޓ ދެއ ވ ނ  އެދެނ .  ބަހ ސ ކ ރެއ ވ މާ

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ސަލީމ   އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ   :ހ ށަހެޅ އ ވި މެނ ބަރ 

 

 87    ދަދ :ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަމަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 31    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :
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 30    ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :  

    30     ބަރ ނ ެގ އަދަދ : ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ 

 16      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

 ފާސ         ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ަގާވިއދ ެގ    ސަލީމ   އަޙ މަދ  މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ މަޖިލީހ ެގ  މާއ ދާެގ    179ރައ ޔިތ ނ ެގ  ވަނަ 

ޮގތ ނ  ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ   އ ސަލައަށ  މަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސ ކ ރެއ ވ މާދަށ ނ  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ މަ ގ ޅޭ 

އަދަދަކީ ތިއ ބެވީ  . 87؛ ޖ މ ލަ  މެނ ބަރ   30ކަމަށ   ފެނ ނަ  މެނ ބަރ ނ .  31ހާޒިރ ވެަވޑަިއެގނ   ނ  އިއ ޒަތ ތެރި 

ވޯޓ ދެއ ވި  ވޯޓ ދެއ ވި ކަމަށ   ނ ފެނ ނަ  ނެިއއ ޒަތ ތެރި  .  ޮގތަެމނ ބަރަކ   ަވކި  ވޯޓ ނ ދެއ ވާ  ތ .  އިއ ޒަތ ތެރި ކަށ  

ނެތ .   ވެސ   ބަިއވެރިެވަވޑަިއަގ  މެނ ބަރަކ   ބޭނ ނ ވަނީ    30  ތީ،ޯވޓ ަގިއ  ފާސ ވ މަށ   މެނ ބަރ ނ .    16އިއ ޒަތ ތެރި 

ފާސ ވެއ ޖެ. ބަހ ސ ކ ރ މަށ   މައ ސަލަ  މި  އެހެނ ވީާމ،  މެނ ބަރ ނ ނަށ     ވޯޓ .   ،އެނިގަވޑަިއަގނ ނަވާނެ އިއ ޒަތ ތެރި 

މައ ސަލައިގަ މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ މައ ސަލައެއ   އެ  އިެގ  އިޤ ތިޞާދީ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  މިދިޔަ  .  ވަނީ 

ގ ޅޭ  ބަދަލ ތަކާ  އަނ ނަ  މޫސ މަށ   އަސާސެއ   ތ ނ  ޮގ  އަހަރ ތަކ ަގއި  ަމިއަގނޑ   ބަހ ސ ެގ  ޮގތ ގައި    ގެ ހިނަގމ ނ ދިޔަ 

ޮގތ ނ  ޤައ މ ތަކ ނ ނާއި ރައ ޔިތ ނ  ކ ރާނ ޖެހޭ   ގ ޅޭ  މޫސ މަށ  އަނ ނަ ބަދަލާ  ،ވަނީ  ފަހަރަށ  ހިފެހެއ ޓިފައި މި  ިގނަ

އިޤ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ޖެހެނީ  މި  ކ ރާނ   ސަބަބަކަނ ކަނ   އިނ ސާނ ނ    ވ ރެ  ކަށ ތިޞާދީ  ނ ވަތަ  ދ ނިޔެވީ  ބޮޑަށ  

ޮގތެއ ގެ   މަދަދ ވެރިކަމާ ރިވެތި  ހެޔޮ  ދިރިއ ޅެނ ޖެހޭ  ބަލަިއެގނ   ދ ނިޔެއަށ   ފާހަަގކ ރެިވެގނ .  އެކ ަގއި  ޮގތ ަގއި   

އެނިގވަޑަިއަގނ ނަވާނެ ބަދަލ ވެއ ޖެދިހަ މިދިޔަ    ،އެހެނ ނަމަވެސ ،  މައ ސަލަ  މި  އަހަރ   ބޮޑ     .ވަރަކަށ   މިއީ  މިހާރ  

ނ  ޑޮލަރ ެގ ބޮޑ  ބައެއ  ސަލާމަތ ކ ރެވެނ   އަލިމި  500ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  އަހަރެއ ެގ މައ ޗަށ   .  ތިޞާދީ މައ ސަލަެއއ އިޤ 

ލިބެނ    .ތ އެބައޮ ދިވެހިރާއ ޖެައށ   އޮތ     ،ހ ރި  އަދި  ދޯއ ގ ލިބެނ   ިއރ ެގ  ވަސީލަތެއ   އެހެނ ވީމާ،  .  ކީޖަ ދ ރަތީ 

މައ ސަލަ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައި ލާ  އިޮގވަ ރާރ  ނ ވަތަ  ަގ  އިލާށ  ބަދަލ ވ މަށ  ޯގވަަގދިވެހިރާއ ޖެ މި މަ

މި ބަހ ސަކީ އިޤ ތިޞާދީ   ،މި މައ ސަލައަކީ   ެގމިއަދ   ،ދަނ ނަވާހެނ ރ ކޮށ   ތަކ ރާ  ،އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަާވހެނ   .ވަނީ  އެ

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ށ .  ސަލީމަ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ރާެގދާއި ހޯރަފ ށީއަރ ވަނީ  ބަހ ސެއ . 

 މެނ ބަރ .  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި  ށީހޯރަފ 
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 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ލީމ ސަ އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ

ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ތި  ،އާދެ!  މައ ސަލައަކީ    ދެނ މެ  މި  ޮގތަށ   ވިދާޅ ިވ 

މައ ސަލައެއ  ތިއިޤ  ހަމަ  ެގޞާދީ  މައ ސަލައެއ .  ބެލެވިދާނެ  މިކަމ ަގއި   ޤ ތިޞާދީއިއެއާެއކ ަގއި    ޮގތ ަގއި  ޮގތ ނ  

ނ   ފާހަަގކ ރެވޭ. ޭއެގތެރޭަގއި އެނ މެ ފާހަަގކ ރަބ  އެތައ  ރޮނަގކ ނ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  އެބައަޅ ަގނޑ މެނ  ހޯދާ ކާމިޔާ

.  ލިބޭނެ ކާމިޔާބ    ،ބެމ ނ ދާލިހަމަގައިމ  ވެސ  ތިމާވެށީެގ ރޮނގ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ     ، އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ނ ވާ ރޮނަގކީ 

ނިސ ބަރާދިވެހި   ،އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ ދ ނިޔޭެގ  އަދަދަކަށ   އ ޖެއަކީ  މަތީ  މާ  ޭގސ   ގ ރީނ   ށ ޖައ ވަތ ނ   ހައ ސ  

ނޫނ  ޤައ މެއ   ނިސ .  ބޭރ ކ ރާ  ކޮނ ޓ ރިބިއ ޓ އަޅ ަގނޑ މެނ   ކަމަށ   އެ  މިނ ވަރެއ .  ބަތ ނ   ކ ޑަކ ޑަ  ވަރަށ   ކ ރަނީ 

ބަލާއިރ ަގއި  ،އެހެނ ނަމަވެސ  ނަޒަރަކ ނ   ތި  ،އިޤ ތިޞާދީ  ދެނ މެ  ރައީސ   ޮގތަށ   ިއއ ޒަތ ތެރި  އަހަރެއ ެގ   ވިދާޅ ވި 

ައގ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އަތ ފޯރާ ފަށެއ ަގއި ބެހެއ ޓ މަށ  އަތެރޭ ނ  އަބިލި   ހަރެއ ެގ ތެރޭަގއި އެއ ަގއި މި ަގނ ނަ ތެލ ެގ 

ނ   އަބިލި  ރ ފިޔާ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ަގިއ ޖަހާފައި އޮތ ކަނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ހ ރިހާ އެނ މެނ ނަށ  ވެސ  ފެނ ނާނެ. އެ ެއއ 

އަޅ ަގނޑ މެ ކަމަކަށ ރ ފިޔާ  އެހެނ   ދެމެހެއ ޓެނިވި  ބޭނ ނ   ނ ނަށ   ރަށ ތަކ ެގ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ނަމަ،  ކ ރެވިއ ޖެ 

ނ ހިނ ިގ ހ ރި ކިތަނ މެ މަޝ ރޫޢ ތަކެއ  ހިނ ޭގނެ.  އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ   މިހާރ     ،އަށ  ކިތަނ މެ މަޝ ރޫޢ ތަކެއ ތަރައ ޤީ

ިގނަ އަދަދެއ ެގ ފައިސާ ތެޔޮ ަގތ މަށ    ލަރަށ  ވ ރެޑޮ  ނ އަމިލި  500އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބޭ ބޭރ  ފައިސާެގ ތެރެއިނ   

 އެހެނ  ކަނ ކަމަށ ނަމަ، އެ ފަިއސާ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޖެހ ނ  ހ އ ޓިއ ޖެނ ޖެހޭޓަކައި ބޭރ  ފައިސާެގ ޮގތ ަގިއ ހޭދަކ ރަ

ނ ޓ  ޑ މެނ  ކަރަނ  އަޅ ަގނއަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ ނަށ  ވެސ  އިނޭގ ޑީސަލ  ؛ކ ރެވޭނެ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ބޭނ ނ 

 ނޫނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކަރަނ ޓ  މި ވިއ ކެނީ. ކ ނަމަ، ެއއީ ައގ ބޮޑ  އެއ ޗެއ ކަނ . ޙަޤީޤީ އަގަ ކަމ ަގއި ވަނީއ ފައ ދާ

ބައެއ  ރަށ ރަށ ަގއި ކަރަނ ޓ  ޔ ނިޓެއ  އ ފައ ދަނ   އިއ ޔެ ައޅ ަގނޑ  ހޯދި ހިސާބ ތަކަށ  ބަލައިލިއިރ ަގިއ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  

އެބަރ ފިޔާ  ފަސ  ޑީސަލަ    ައގ ބޮޑ .  ށ ހޭދަވޭ  ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    .އެއީ  ސޯލަރއަށ   ބަދަލ ަގއި  އޭެގ 

މީަގ  ދެ  ،ރ ފިޔާއަށ   ތިނ  ކ ރެިވއ ޖެ ނަމަ،  ސ ވިޗ   ެއހެނ ވީމާ،  ބަދަލ ކ ރޭ.  އެބަ  ޔ ނިޓެއ   އިޤ ތިޞާދީ    އިރ ފިޔާއަށ  

ވިސ ނަޮގތ  މިކަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އެބަށ ތާ  ،އ ނދަގ ލެއ އެއ ެވސ     ިއަގނ ނާކަށ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ނެތ .   ޓެއ  

އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    .އިނޭގ ދިވެހިރާއ ޖޭަގިއ ހަކަތައިެގ ރޮނގ ނ  އެނ މެ ިގނަިއނ  މި ބޭނ ނ ކ ރަނީ ޑީސަލ ކަނ 

% ތެލ ެގ  ހަކަތަ    67ެގނ ނަ  ހޭދަކ ރަނީ  %މަށ ކަނ .  އ ފެއ ދ މި  އޭެގތެރެއިނ   އ ފައ ދަ  47އަދި  މި  ނީ ހަކަތަ 

ހަކަތަިއެގ    ދާއިރާއަށ ެގ  ފަތ ރ ވެރިކަމ  އެހެނ ވީމާ،    ޮގތ ަގއިކަނ ބޭނ ނ ވާ  އިނޭގ.  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ވެސ  

ކައި ެގނ ނަނ ޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި މ ހިނ މ  މައ ސަލަ ޙަޤީޤަތަކަށ  ހެދ މަށ  ޓަ  ،އަޅ ަގނޑ  މިދަނ ނަވާ ވާހަކަައކީ
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އެބައޮ ބަދަލ ތަކެއ   ބޭނ ކ .  ތޭސިޔާސަތ ެގ  ސޯލަރ    މިސާލަކަށ   ޮގސ   މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެނ   މޯލ ޑިވ ސ އަށ   އޮފ  

މ  އާނ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މިއީ    11ލޯނ  ދެނީ %  ،ނަމަވަނީ  އ  ހަރ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ލޯނެއ  ނަާގ ކަމ ަގއިޕެނަލެ

އޭެގ  .  މެއ  ނ ވޭކަނ  ކ ރާކަށ  ބޭނ ލޯނ  ނަގައިެގނ  މި  ަގއ11ިކަށ  ނ ވޭ. %ފަށ ަގއި އޮތ  ލޯނަތަކަށ  އަތ ފޯރާޔިރައ 

ކަށ  މި  ބެއ  ލިބޭ ޕ ރޮގ ރާމަހީ އެއ ވެސ  ތަރ   ،ބ ނީ  ެގ މ ަވއ ޒަފ ނ ނާ އަޅ ަގނޑ މެނ  ވާހަކަ ދެއ ކީމާބޭނ ކ    ،ނަތީޖާއަކީ

އޮނ ނަނީ  ،ނ ވާއިރ    ޕ ރޮގ ރާމ  ޮގތަށ   ލިބޭ  އަނެއ    ގައި  11ނަމަވެސ ، % އެހެނ .  ލޯނ   ނ ވޭ.  މީހަކ   ނަާގނެ  މި 

މި  ،ކީކަމަ ހ ރި  ރަށ ރަށަށ   ދަތިތައ  ؛ކަމ ަގއި  ހ ރި  އަމިއ ލަ    .މިހާރ ވެސ   ބޭނ ނ ވާ  ހަރ ކ ރ މަށ   ޕެނަލ   ސޯލަރ 

އ ޖެ  ކ ނ ފ ނ ޏަކަށ  މިކަނ  ކ ރ މަށ  އަދިވެސ  ފަސޭހަ މަގ ތަކެއ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  ނެތ . މިކަނ  ކ ރަނ  ބޭނ ނ ވެ

ނ ވޭ. ީމެގ ލ ިއފަސޭހަ ޮގތ ތަކެއ  އަދިވެސ     ޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ސާފެއ ހަދަނ ވީ ކިހިނެއ  ކަމެއ  އަދިވެސ  އަ  ،ނަމަ

ނ ދެއ ކޭ ތަކެތީަގއި .  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   އަމިއ ލަ  ޮގތ ނ   ނަތީޖާެއއ   ފައިސާަގއި،  އޭެގ  އަމިއ ލައަށ   ،  އަމިއ ލަ 

މި ކަނ ކަމަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    އެކަމ ެގ ދޮރެއ  ފަސޭހައިނ  ހ ޅ ވިފަެއއ  ނެތ .  އިނ ވެސ ޓ ކ ރަނ  ބޭނ ނ ވާ މީހާއަށ 

ޙަ ކަމެއ ފަސޭހައިނ   ބޭނ ކ  އ ލ ކ ރެވިދާނެ  މ ވައ  .  ވާހަކަ  ޒަފ ނ ނާެގ  ދައ ކާފައި އަޅ ަގނޑ މެނ  

އެ  ށ ދަ  އަށ   5%   ،11%  ދަނ ނަވައިފިނ  މީހާއަށ   އަމިއ ލަ  އޭރ ނ   ޕެނަލ  ކޮށ ދެއ ވާށޭ.  ފ ރާޅ ަގއި  ޭގެގ  ީމހާެގ 

ދަށ ނ  މިހާރ    އެގ ރީމަނ ޓ ެގ  ނ ސިޗޭދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ  އަޑ އެހިނ  ޕަވަރ ޕާ ށ ދާދި މިދާކަޗެއ  ނެތ .  އ  ހަރ ކ ރާކަށ  ދަ

ރާއ ޖޭަގއެގ ރީމަނ ޓ    ދަހަދާކަށ   ނެތ ށ އި  މައިއަ.  ޗެއ   ހަރ ކޮށ ފައި  ޕެނަލ   ފ ރާޅ ަގއި  ޭގ  ގ ރިޑަށ    ޅ ަގނޑ  

އެހެނ ނަމަވެއިގ ޅަ ނެތ .  ހ ރަހެއ   ޮގތ ނ   ަގާވއިދ ެގ  މިހާރ   ފައިސާލާކަށ   ކ ރަނ   އެކަނ   ހޯދ މަށ    ސ ، 

ދަނ ނަ  އ ދަތިތަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ،  ބޭނ ނ ވަނީވާއެބަހ ރި.  މިއީ   ،ލަނ  

ޙައ ލ  ހޯދެނ  އޮތ  ކަމެކޭ. ވަރަށ  ފަސޭހައިނ   ޑ މެނ ނަށ   އަޅ ަގނ   ،ށ  ވަރަށ  ފަސޭހައިނ  ކ ރެވިދާނެއަޅ ަގނޑ މެނ ނަ

ރައީސ   ލައިމެޓ ކ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ފޯރަމ ަގއި  މަޖިލީހ ނ     ވަލ ނަރަބަލ   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ވާހަކަފ ޅަކީ  ދެއ ކެވި  އެ 

ވާހަކަފ ޅ އެނ ޑޯޒ   ަގބޫލ ކ ރަނ   ކަމަށ   ތަކެއ ކ ރަނ ޖެހޭނެ  އަޅ ަގނޑ   ެވސ   އިއ ޒަތ ތެރި    އަދި  . ހަމަގައިމ   އެހެނ  

ަގބޫލ ފ ޅ ކ ރައ ވާނެ އެކަނ   ކ ޑަ  ކަމާމެނ ބަރ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    މެދ   ނ ކ ރަނ .  ޝައ ކެއ   ވެސ  

ތަރައ ޤީއާއި ،  ދެމިތިބ މާއި ކ ރިއެރ މާ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އޮތީ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ދިވެހިރާއ ޖެ   ، ގ ޅިފައި  މަގ ނ   މި 

އަޅ ަގނޑ މެނ     .ޖަހައިެގނ މިސ ރާބ  ދައ ކަނ   ނަމޫނާ  މިކަމ ަގއި  ދ ނިޔެއަށ   މާ އަދި  ތެދ ވަނ   ވެސ    މިއަދ   ބޮޑަށ  

ފަހަރެއ ގައި ައޅ ަގނޑ   އަދި  ނ ކ ރަނ ވެ  ލަސ ވެއ ޖެ.  އަޅ އ ވަނ ޖެހޭ    ،ސ  ޝައ ކެއ   މިކަމ ަގއި  ދިވެހި ސަރ ކާރ ނ  

ބަރ   ނ އެޮގތ ނ  ޑިސެ  .މެދ   ކަމާ މަގ ތައ  ދައ ކަވާނެ  މިކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރިައށ ދާނެ  ިއ،ފިޔަވަޅ ތައ  ައޅ އ ވަ

މ31ި މިހާރ  ކަނޑައަޅާފައި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ބ ނެފައި މި  އެއީ ؛ތ  ލަނޑ ދަނޑިއޮ   ެގ ނިޔަލަށ   އޮތީ    އަޅ ަގނޑ މެނ  

ދަށ ކ ރާނަމޭ  އިކާބަނ ޑަ ޓަނ ެގ  ނ   އަމިލި   3.3އަހަރަކ    ނިޔަލަށ 2030ޮއކ ސައިޑ   މިދަނ ނަވާ .  ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ  
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ލަނޑ ދަނޑިއެކޭ.    ،ވާހަކަައކީ ދަށ   މާ  މިނ ވަރ ެގ    ެގ2030އެއީ  އ ފައ ދާ  މިހާރ   ދިވެހިރާއ ޖެއިނ     3.3ނިޔަލަށ  

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަ  ވ ރެ  ދަށ ކ ރ މަށ ޮއކ ސަިއޑ   އިކާބަނ ޑަޓަނ ެގ  ނ   އަމިލި މިނ ަގނޑަކަށ   މަތީ   ، ދެވޭނެ  ށ މާ 

ޤައ މެއ 2030އަދި    .ދެވެނ ޖެހޭނެ ނިއ ޓ ރަލ   ކާބަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ  ނިޔަލަށ   ދެމި  ެގެގ   ،ތިބެޮގތ ަގއި 

އިޤ ތިޞާދީ  ދެއ ކޭނެ    ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ނަމޫނާ  ޤައ މ ތަކަށ   އެހެނ   ދ ނިޔޭެގ  މިނ ވަރ   ލިބޭ  ފައިދާ  އިޖ ތިމާޢީ 

ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .    ،އޮތ  ކަެމއ  ނޫނ ެގ ނިޔަލަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބޭނެ. އެއ ވެސ  ޝައ ކެއ   2030މ އ ދަތ   

ހިތ ވަރާއި  ކ ރިއަށ ކެ  އި،ައޒ މާ،  ބޭނ ނ ވަނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ސާބިތ ކަމާއެކ   ވާނެކަނ   .  ދިއ ނ ރ ާމއެކ ަގއި  މިކަނ  

ކަމަކީ ފ ރަތަމަ  ނ ކ ރެވޭނެ.    ޤީދާއާޢައެ    .ަގބޫލ ކ ރ ނ   ޙައ ލެއ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   ކަނ ކަނ   މި  ނޫނީ  އެކ ަގއި 

ރަީއސ ހެނ ވީއެ ިއއ ޒަތ ތެރި  ފޯރަމ ަގއި    ލައިމެޓ ކ  ؛މާ،  ދިވެހި  ވައިގޮ އެ  ވަލ ނަރަބަލ   އަޅ ަގނޑ   ޮގތަށ   ލެއ ިވ 

އި ވަރަށ   އެދެނީތިރާމާއެކ   ހ ސަރ ކާރ ަގއި  ދ ނިޔެއަށ     31ބަރ   ނ ޑިސެ  ،މި  ޓާެގޓެއ   އާ  ައޅ ަގނޑ މެނ   އަށ  

 އަދި ައޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ  ކަނޑައަޅާފައި މި  ، ލަނޑ ދަނޑިއާއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ކާބަނ  ނިއ ޓ ރަލ ވާނެހާމަކ ރާއިރ ަގއި  

ޔޫއެނ އެފ     ިއ،ކަނޑައަޅަ  ،މަތީ މިނ ަގނޑެއ  އިޢ ލާނ ކޮށ    މާ  ވ ރެށ   ޮއކ ސަިއޑަޑައިކާބަނ ޓަނ ެގ  ނ   އަމިލި  3.3އޮތ   

ެގ  31  ެގބަރ  މަހ ނ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ޑިސެދަށ ނ     އެގ ރީމަނ ޓ ެގ  ސ އަދި އެއީ ޕެރި  .ހ ށަހަޅަނ އަށ   ޓ ރިޕަލ  ސީ

ކަމެއ  ކ ރަނ ޖެހޭނެ  އެސައިނ ސ ވެ.  ނިޔަލަށ   ކަނ ބޮޑ ވެފަ  ރިނ   ބޮޑަށ   ވަރަށ   ަގބޫލ ކ ރާ    .ތިބީ  ސައިނ ސ ވެރިނ  

މި ކަނޑައަޅާފައި  މިހާރ   ޤައ މަކ ނ   ކޮނ މެ  ދ ނިޔޭެގ  ވ ރެ  ޮގތ ަގއި  ލަނޑ ދަނޑިއަށ   ރަނަގޅ   އޮތ   ރ ދަނާ  ހަ  ،މާ 

ނޫނީ ކަނޑައެޅިެގނ   ދެނ     ،ލަނޑ ދަނޑިއެއ   ބެހެއ ޓޭނެ  1.5ދ ނިޔެ  މިމެދ ަގ  ކަމާޑިގ ރީަގއި  ބޮޑ    އި  ވަރަށ   އޮތީ 

އ ފެދިފަ އެހެނ ވީސ ވާލެއ   އަޅ  މާ .  އަރިހ ނ ،  މެނ ބަރ ނ ެގ  މަޖިލީހ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި  އެދެނ   އިތ ރަށ     ކަމާމި  ،ަގނޑ  

އަދި މި ރޮނގ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދިއ މަށ  ޓަކައި މިހާރ  ހ ރި   އި،ދެއ ވަ އިލަވަ އަޑ އ ފ އ ށ   އިތ ރަ  ،އިވަކާލާތ ކޮށ ދެއ ވަ 

މެނ ބަރަހ ރަސ ތަ އިއ ޒަތ ތެރި  ކޮނ މެ  ނައ ތާލ މަށ   ކަމެއ    ކ ،އ   ކޮނ މެ  ހ ރި  ކ ރެވެނ   ދައިރާއިނ   ބޭފ ޅެއ ެގ  އެ 

ދައ ކަވައި  އި،ކޮށ ދެއ ވަ  ހެޔޮމަގ   ރޮނގ ނ   މި  ބޮނ ދެއ ވ ދިވެހިރާއ ޖެއަށ   ވަރަށ   ިއއ ޒަތ ތެރި  .  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ޑަށ  

 ރައީސ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

. އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ލާފައި ވަނީ ހ ޅ ވަ  އ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މި ބަހ ސ ެގ ވަގ ތ  މިހާރ  މިއ ޔާ އި ޝ ކ ރި

ކ ރެވެނ  އޮތ   މަސައ ކަތައ  އިނ ވެސ ޓ އިނ ެވސ ޓަރ ނ ނަށ  މި    ،ނ ފ ރަތަމައި  .މ ހިނ މ  ނ ކ ތާއެއ    ދެފާހަަގކ ރެއ ވި  

ރަށެއ ގަ  މިސާލަކަށ   ނޫނޭ.  ސާފެއ   ރަށަށ މަގ   އެ  ކ ނ ފ ނ ޏަކަށ   އެދޭ  ދިނ މަށ   ކަރަނ ޓ   އަިއސ  އި   

ރަނ ޓ  ވިއ ކޭނެ ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ  އެ ކަ  އި،ކަރަނ ޓ  އ ފައ ދަ  އެ  ،އެ މަސައ ކަތ  އެތަނ ަގއި ހިނ ިގ  ،ކ ރެވި އިނ ވެސ ޓ  
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 . މ ހިނ މ  މަސައ ކަތ ތަކެއ   . މި  ތިޔަ ބޭފ ޅ ނ  މި އިއ ޒަތ ތެރި މަޖިލީހ ނ  އެބަ ހިނ ާގ ވަރަށ އޭނ ވެ  މިކަނ  ސާފެއ 

ވާނެ މަސައ ކަތ ތަކެއ . މިކަނ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މި  މިސާލަކަށ   ށ   ދެނ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އެއީ ދ ނިޔެއަ

ވަޢ ދެއ  ވ ނ . ރައ ޔިތ ނ  ާގތ ަގއި ވަރަށ  ސާފ ކޮށ  ެއ ވަޢ ދ   އިނ ތިޚާބ ތަކާ ދިމާކޮށ    -1 ؛ދ ނިޔެ ހިނ ަގނ ީވ ޮގތަކީ

ލ ނ . މި މަޖިލީހ ނ  މިހާރ  ވަނީ ފެނާއި އިނޫނީ އޮނިަގނޑެއ  ެއކ ލަވަ ާގއެ ވަޢ ދ  ފ އ ދ މަށ  ޓަކައި    -2އިދިނ ނ .  ކިޔަ

ލަނ  ނ ވަތަ ހިނ ގ މަށ  އިވަނޫނ  އެކ ލަ ާގ. ކަރަނ ޓ ެގ ބިލެއ  އެބައޮތ . އަދި މި ދެ  ލާފަވައިނަރ ދަމާެގ ބިލެއ  އެކ ލަ 

ޔ  މިހާރ ާގޓިލިޓީ  ބޭނ ނ ވާ  މި    މި  ނޫނެއ   ވެސ   ޤައ މަކ ނ   ހ ރިހާ  ދ ނިޔޭެގ  އެހެނ ވީމާ،  ކޮމިޓީަގއި.    ތިނ  ވަނީ 

އ ފެއ ދީމާ އޮނިަގނޑ   ކައ ނ ސިލ ތަކަށ ؛ މައިަގނޑ   ލާމަރ ކަޒީ    ،ހަމައެއާއެކީަގއި  މި  ާގެއއީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ނޫނ  

ެގނ ނަނ ޖެހޭ. އެ ލާމަރ ކަޒީ  ދި އެބަ  ނޫނ  އަާގހެނ  ޤައ މެއ  ވިޔަސ  ލާމަރ ކަޒީ  އެ  ،ިވޔަސ   ޖީޕީ،  އެހެނ ވީމާ  .ެގނައި

  ،ނޫނާއިާގމިދެނ ނެވި ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ    ، ނޫނާއިާގލާަމރ ކަޒީ    ،ކ ރ މަށ ދޭ ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  ޓެނ ޑަރއެބަ ޖާަގ  ނޫނ ާގ

ޓ   ކަރަނ   އިދޭ ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  ޓެނ ޑަރކ ރ މަށ  ކަރަނ ޓ  އ ފައ ދަ  ޖާަގއެބަ  ނޫނާާގޓިލިޓީ  ޔ   ،ނޫނާއިާގކަރަނ ޓ ެގ  

ދަރަނ ޏަވި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކ ނ ފ ނިތަކ ނ   ބޭރ ެގ  ހޯދ މަށ .  ފަރާތ ތައ   ބޭރ ެގ   ށ އ ކާނެ  ނެތ   ކަމެއ   ދޭނެ  ލާރި 

ކިޔަމ ނ  މާވަރަކަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އަދި  ހިނަގމ   ނެއ ޤައ މ ތަކ ނ .  ދޭ  ،ނ ވެސ   ިވޔަފާރި  ކޭށެއެހީ  ކ ރަނ  ވެސ . 

މިއީ ވިޔަފާރީެގ ޮގތ ނ     ،ބ ނަނީ  ކ ެގ ކ ނ ފ ނިތައ  ައއ މަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަޅ ަގނޑ މެނ ނާ އެކ ަގއި އެ ޤައ މ ތަ

ކަމަށ  ކަމެއ   ޖެހޭ  ފ ރ ޞަތ   .ދެކޮޅ   މި  މިހާރ    މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި   ދާއިރާެގ މެދ  މާފަނ ނ އަރ ވަނީ  ައޅ ަގނޑ  

 ރ . މެނ ބައިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަނ ނ  ށ . ރަޝީދަ އިބ ރާހީމ 

 

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

ހޯރަފ ށީ ރަީއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ަމއ ސަލައަށ     ޝ ކ ރިއ ޔާ  މި  ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ  އަޙ މަދ  ސަލީމ   މެނ ބަރ   ދައިރާެގ 

ތާއީދ ކ ރަނ  ދަނ ނަވަނ  .  އަޅ ަގނޑ   ރައީސ  ؛ައޅ ަގނޑ   މައ ސަލަިއގެ   ، ިއއ ޒަތ ތެރި  ިމ    ފ ރަތަމަ  މި  ސ ރ ޚީަގއި 

ޖައ ވަށ  ބޭރ ކ ރާ   ގ ޅިެގނ  ދ ނިޔެއަށ  ކ ރިމަތިވާ ނ ރައ ކާތައ  ކ ޑަކ ރ މަށ   މޫސ މަށ  އަނ ނަ ބަދަލ ތަކާ  ،ބަޔާނ ކ ރަނީ

ބޮޑ    ޖައ ވަށ  ެވސ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، ކަނޑަށ  ވެސ  އެބަ ބޭރ ކ ރޭ. ޕ ލާސ ޓިކ  ޕޮލިއ ޝަނ  މާ ؛ގ ރީނ ހައ ސ 

ރައ ޒަތ އި ދ ނިޔޭ ތެރި  ސަމާ  ެގއީސ .  ކޮޕ  ލ މިކަމަށ   މަނިކ ފާނ   ސަރ ކާރ ަގއި  އެމ .ޑީ.ޕީ  ޓަކައި  ެގނައ މަށ   ކަމަށ  

ހޭަގނ ،  ފިފ ޓީނ  ސަމިޓ ެގކޯޕަނ   ވާހަ  ގައި  ދެއ ކި  އަނެއ ކާކަތަކ ރާރ ކޮށ   ތި  ދެނ މެ  ތަކ ރާރ ކ ރެއ ވީ  މިީއ   .ވެސ  

މ ޅި  ނ .  ނިޔެ ސަމާލ ކަމަށ  ެގނައ ދ މ ޅި    ނ އޭރ ަގއި ކ ރި ކެމ ޕޭނ  ؛ޤ ތިޞާދީ މައ ސަލަެއކޭ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އި

 ،ތ ރީ  ؛އޯ  ،ފައިވ    ،ފިފ ޓީ. ތ ރީތ ރީ  ،ފިފ ޓީވެފައި އިނީ ތ ރީރ ދ ނިޔެ އެކ އަ  ދިެވސ  މ ޅިއަ ؛ކަމަށ ލ  ސަމާޔެދ ނި

ެއއަށ ފަހ އޯ  ފައިވ  ެވއ ޓިެގނ ދިޔައީ.  ީއސ ، ވަރަށ  ބައިވަރ  ލިބ ނ . ރަ   ރިއިއ ޒަތ ތެ.  ލިބ ނ  ފަނ ޑ ަގއި  . ވެރިކަނ  
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މާތ  ރި ކޮނ މެވެސ  ވަރަކަށ  މަޢ ލޫހ ަގއި އެބައަތ    ކ ރާވަރަށ  ފައިސާ ލިބ ނ . ައޅ ަގނޑ ހ ރިހާ ކަމެއ   ރާއ ޖޭަގއި  ދިވެހި

އޭ.ޑީ.ބީ  އެބަހ ރި.    ގެ ހިއ ސާކޮށ ލަނ ޖެހޭ.  ދީފައި  ފައިސާ  ފަނ ޑ ނ   ބޭނ ޔޫރަޕިއަނ   ކ ލައިމެޓ   ކ ނ   އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ  

  160އ ޖޭަގއި  ރާ  ދަކ ރަނިވި ހަކަތަޔާފެނާއި، ނަރ ދަމާ، އި ؛ނ  އެބަހ ރި އެކި ކަނ ކަމަށ ދި އޭ.ޑީ.ބީއެބަހ ރި ދީފަ. އަ

. މިީއ  އިަގ  2015ރ . ޕ ރޮޖެކ ޓ  ފަށާފައިވަނީ  ލަލިއަނަށ ވ ރެ ިގނަ ޑޮމި  115  ހ ރި ފަިއސާ ދީފައިބަރަށ ަގއި އަޅަނ  އެ

.  ރަީއސ  ފާހަަގ ތި ކ ރެއ ވީ އިޤ ތިޞާދީ ކަމެކޭ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ؛ތ . މި ފައިސާކ ފާނ  ކ ރެއ ވި މަސައ ކަ މަނި

 ތީސ ޓ  ހ ސ ކޮށ ފައި އޮޅ ަގނޑ  ހަނދާނަށ  އަނ ނަނީ އިކޮނޮމިސ ޓެއ ެގ ވާހަކަ. ިއކޮނޮމިއަ  އިޤ ތިޞާދީ ކަމެކޭ ބ ނީމާ

ފާނ  އޭރ ަގިއ  ކ މަނި ؛ހ ރިހާ ކ ނިޮގނޑެއ އ ޖޭެގ  ދިވެހިރާ  . މިސ ޓ  އެކޮޅ ކޮޅ ނ  ޖެހީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  . އިކޮނޮމީތި

ދެމޮޑެލެ އ ކެވި.  އ އ   ދ މޮޑެލ     ކ ޅަހ ެގއެއީ  ތިމާވެަގބޫލ ކ ރި  މިއީ  އެނ މެނ .  ހ ރިހާ  މަސައ ށ ނިޔޭެގ   ތ ކ ރާކަޓަށ  

ތ  ފައިސާ ބައޮއެގ ރޭޓަރ މާލެ ވޭސ ޓ  މެނޭޖ މަނ ޓަށ     ނީ.ެއކިއެކި ތަނ ތަނ ނ  ފައިސާ ދި  ،ހ ރިހާ ފަރާތ ތަކ ނ  ބަލައި

ރައީސ .   ިއއ ޒަތ ތެރި  ތި  ،މިލިއަނ   165ދީފައި  ދެނ މެ  މަރ ކަޒ ކޮށ ފަ.  ޮގނޑ   ފާހައެހެރީ  ލާމަރ ކަޒީ  އ  ަގކ ރެ  ވީ 

މަސައ ކަތާ ޢ ވަ  ،ނިޒާމާއި ކ ރަނ ޖެހޭ  އަނ ނަނ   މިކޮޅަށ   ދ ނިޔޭ  އި،ދ ތަކާިއ،  ނ ނަނ ޖެހޭ.  ެގސަމާލ ކަމަށ     ެގމ ޅި 

ރަ  ޮއހިއ ޖެފައިސާ  މިއަށ   ރާއ ޖެއަށ    މަރ އިއ ޒަތ ތެރި  ޮގނޑ   އެހެރީ  އެހެނ ނަމަވެސ ،    ރާއ ޖޭގެ   .ކޮށ ފަކަޒ އީސ . 

ައޅާށ އެ އަނ ނަނީ މާލެ މައ ޗަނޑެއ   ހ ރިހާ ޮގ ެގނެސ   ަވިއމައ ޗަށ   ދަނީ. ކ ނި އަނ ދަމ ނ   އި،ައނ ދަ  ފައި. މާލޭެގ 

އ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،   އެބަހ ރި ފައިސާ. އި  ދީފައިރަށަށ   165ެގ.  ނޮގތެއ  ނޭ  ކަމެއ  ނ ކ ރޭ. ފައިސާއަށ  ވީމިއަދިވެސ   

މަނިކ ފާނ   ތިޞާޤ އި މައ ސަލައެއ .  ވާހަކަދީ  ނޫނ   ދައ ކާ   މި  ރެފިއ ޖީައކަށ   ކ ލައިމެޓ   ޕޮލިޓިކަވީފައި    ލ ކީ. 

ވާރެފިއ ޖީ ލިބ ނީމާއަކަށ   ފައިސާތައ   މި  ދާރީބަޣާވާތ ކ   ނ ޖެހެނީ.  ބަޣާވާތ ކ ރީމާ  ފަރާތ ނ .  އެ   ނ ޑަނަށ  ޖެހ ނީ ލަނ  

އެހެނ ވީމާއަނެއ ކާ  ވެެގނ    ރެފިއ ޖީއަކަށ  ވެރި،  ވެސ .  އަދި  ކެމ ޕޭނ ކ ރަނ   އެ  ަމށ ކަބޮޑެތި  ނ ވަތަ  ހެނ  އަނ ނަނ  

ފަިއވ   ތ ރީ   ؛. ތ ރީ ފައިވ  އޯ ކ ރޭެއބަ ގ ލޯބަލ  ކެމ ޕޭނ     ކ ރޭ.  މަކަށ  އަނ ނަނ  ވެސ  މާސ  ބޮޑެތި ކެމ ޕޭނ ޤާމަ

  ،ވޭ ދ ނިޔެ ެއކޯ  ،ވޭރާރ ތަކ   ލ ޑ . މި މޭކ ސ  އަ ބެޓަރ ވޯއޯ ތ ރީ ފައިވ     ،ވިށ  ވިދާޅ  . ތަކ ރާރ ކޮއޯ  ތ ރީ ފައިވ  ؛އޯ

މި ފައިސާއަށ    ނ ނޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  ސ ވާލ ކ ރަނ ވީ ައޅ ަގނޑ މެބ މިއަށ  ފަނ ޑ  ލިއިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  

މި ވާހަކަތައ  ދައ ކަނ ވީ މަނި ޖެނެރޭޝަނެއ  ޮގސ ފި. މ ޅި   ؛ދަނޭނިޔެ  މ ޅި ދ ފާނ .  ކ ހެދީ ކިހިނެއ ތޯ. ދ ނިޔޭަގއި 

މި ހ ރިހާ ކަމެއ  އިނޭގ. ދިވެހިރާއ ޖެާއއި މ ޅި   ،ެގނައި  ސަމާލ ކަމަށ   ެގވޯޓަރ ކެބިނެޓ . ދ ނިޔޭދ ނިޔެ ދަނޭ އަނ ޑަރ

  އިފި. ކަނޑަށ  މެއެއ  ނެތ . ޖަނ ަގލިތައ  ކޮށަޕާފ އ   އ ޖެ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދ ނިޔޭެގޣައ ޔަރ ވެދ ނިޔޭެގ ކަނޑ ތައ  ތަ

ކ ނިއަޅަ އިނ ތިހާއަށ   ރައީސ ބ ނީ  އިއ ޒަތ ތެރި  ެގނ ނަނ ޖެހޭ.  އެބަ  ޒީރޯއަށ   ޕ ލާސ ޓިކ   ފ ރަތަމަ  ؛ނި.  މީަގއި 

ައޅ ަގނޑ     ވ  ފެނ ނީ. ޖައ ާވއި، ފަޒާއާއ  ޖަ  ތަކ ެގ ތެރެއިނ  ހަމައެކަނިމޫސ މަށ  އަނ ނަ ބަދަލ   ،ޚ ލާސާަގއި މި ބ ނަނީ

  ށ ، ޖައ ވައެ ހަނދާނަށ  އަނ ނަނީ. އެހެނ ވީމާ  .ފަޒާއަށ  އ ނ ޑަ ފޮނ ވައިލީ  ވަށ ،އ ވ ވީަމ ޖައ އެހެނ  ބ ނެ ޖަ  .އަހަނީ
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ކަނޑ  އޮ  ފަޒާ ޮގތަށ   ފެނ ނަ  ގެ ނ ނަ  ވެސ   ފެނ ނަނ އަޑި  ެވސ   ޖަނ ަގލިތައ   ރަީއސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  . ޖެހޭނ ޖެހޭނެ 

އިޤ ތިޞާދީ މައ ސަލަެއއ   މިީއ  ، ކަހަނބ  މަރ ވަނީ.  ލާވެތަޣައ ޔަރ ކޮށ ފި.    ޅި ކަނޑ މ   އިޕ ލާސ ޓިކާއި އޭތިމީތި އަޅަ

ހޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ިމ  ޖެއިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ިއކޮނޮމިކ  އިޝޫއެއ  ިމއީ. އިކޮނޮމިކ  ކޮމިޓީއަށ  މި ފޮނ ަވއިދޭނ 

ވޭސ ޓ  ތަޙ ޤީޤ ކ ރަނ ޖެހޭ.  މިއެބަމެނޭޖ މަނ ޓަށ     ބަލައި  އެތައ   މާލޭަގއި  ޓަނެއ ެގ  ހ ރި  އަޅަނީލިއަނ   އެ    ، ފެނ  

ކެމިކ ނިބ ނި މ ޅި  ކަލާ  މެ  ެއއ ކޮށ .  ބަލިވަނީ.  ކ ދިނ   ފަޅ ތެރޭަގއި  ނައ ތާލަިއ  ޑިމާލެ  އިކ އިޕ މަނ ޓ   ެއކިެއކި  ކަލ  

  .. ބާވަތ ެގ. އ ޞަ. ރާއ ޖޭަގއި ނެތ  އެޚާ އިނ ސިރިނޭޓާ ހ ރޭ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ރިޔާސަތ ނ 

ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ދާއިރާެގ ިއއ   އަރ ވަނީ ވިލ ފ ށީތ ރ ޞަނޑ  މިހާރ  މި ފ މެނ ބަރ . އަޅ ަގއ ޒަތ ތެރި  އި ޝ ކ ރިއ ޔާ  

 ށ .  ޙަސަނ  ޢަފީފަ

 

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

ހޯރަފ ށީ އާދެ!  ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ސަ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  އަޙ މަދ   މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  އެ ދާއިރާެގ  ލީމ  

މައ ސަލައެއ .    ކަނ ބޮޑ ވަމ ނ ދާ  ،ނ ދާމ ދައ ކަކަވެސ  ވާހަ  ބަދ ސަލަ މިއީ ައޅ ަގނޑ މެނ  އަވާފަިއވާ މި މައ  ހ ށަހަޅ އ 

ރޭ. ނަމަވެސ ،  ކ ނ  ވެސ  މި ކަނ ތައ ތައ  ފާހަަގކ ހާ ޤައ މަރިދ ނިޔޭެގ ހ   ،އ ތަނަ ބަދަލ ޓަށ  އަނ ށ ދ ނިޔޭެގ ތިމާވެ

ޒަތ ތެރި  އ  ވަނީ ފެއިލ ވެފަ. އި  ނަށ  މިނ މެަގއި ައޅ ަގނޑ ޅ ތައ  އެޅ މ ވަޔަކަިއ އަޅަނ ޖެހޭ ފިރަނަގޅ ކ ރ މަށ  ޓަމިކަނ   

ދިވެހިރާ  ެގއަޅ ަގނޑ މެނ  ؛ރައީސ  ޤަ ިމ  ކ ޑަކ ޑަ  ބޭރ ކ   އ މެއ .އ ޖެައކީ  ޖައ ވަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ވިހައަދި  ޭގސ  ރާ 

މި ކ ރާ ކަމަައޅ ަގނޑ މެނ  އެ  ،މިއީ އަދަދަކ ނ  އަކަމަށ   ވަރަށ  ކ ޑަކ ޑަ  މިެގޅ ަގނޑ މެނ  ކީ  ށ  ވައ  ޖަނ   އިއ ޖެ ރާ   

ބޭރ ެވެގވިހަ އިއ ޒަތ ތެރި  މިނ   ޭގސ   ކަނ ބޮޑ ވަނީ  ؛ރައީސ    ދަނީ.  ރާ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ   މި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އ ޖޭެގ 

ސަބަބ ނ  ބަދަލ ެގ  އަނ ނަ  މޫސ މަށ   ިގރަމ ނ ދާތީވެ.  ރަށ ތައ   ފެނ ެގށ ރަށ  ރަ  ކ ދިކ ދި  ދާތީވެ.  ބޮޑ ވަމ ނ  

ކަނ ތައ ތައ ދައަރަމ ނ  މި  ކަމެއ    އ ދާތީވެ.  ބަޖެޓ ަގއި  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އޮތަސ    ކ ރ މަށ    ،ކަނޑައެޅިފައި 

ފިނޭނ ސ   ކަނ ތައ ތަކަށ   ނެތ   ބަޖެޓ ަގއި  ކަމެއ .  ކަނ ބޮޑ ވާ  ވަރަށ   ފެނ ނަމ ނ ދަނީ  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

ޚަރަދ ކ ރޭ  ރ މިނިސ ޓަ މެނ ބަރަކ ފިނޭނ   އެބަ  ާގތ   މިނިސ ޓަރާ  ވިދާޅ ވީމާ.  ސ   މި  ނިސ ޓަރަށ   ފިނޭނ ސ  

ހ އ ދަނ ކޮ ކަނ  ،އޮތީ  ދީފައި ާގނޫނަކ ނ ތޯ  ޚަރަދ ކ ރަނ  ޑަ ބަޖެޓ ަގއި  ކަމަކަށ   ރައީސ  ތ އިއ ޒަ ؟ނޭޅޭ   ؛ތެރި 

އި އޮނ ނަ  ކ ރަނ  ދީފަޚަރަދ   ބ ނާ ޮގތަށ   ކީ މިއީބަޖެޓ ަގއި ޮއވޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އެ   ކޮމ ޕޯނަނ ޓެއ  ކޮނ ޓިނ ޖެނ ސީ  

އިސާ  ފަމަދ ވާ    ނ އެޅިފައި އޮނ ނަ ކަނ ތައ ތަކަށ  ޚަރަދ ކ ރާއިރ ަގއި އެއިބަޖެޓ ަގއި ކަނޑަ  ނ ޓެއ  ނޫނ . އެއީކޮމ ޕޯނަ
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ހިޖެއ ވެބޭނ ނ  އިމަ  ނދެއ ަގއި  ކަމެއ ަގއިނ ވަތަ  ރާ  ޖެނ ސީ  ކ ރަނ .  ރަށ ރަށ އެކަނ   ޮގނޑ ދޮށ ތައ    ؛އ ޖޭެގ  އާދެ! 

ދެނީ ފައިސާ.   މި  ސ އަޅަނ  ބަޖެޓ ަގިއ ނެތީަގއި ތާރ ރަށ ރަށ ެގ މަގ   ،ށ  ނ ކޮ  އ ކަތ ސަ މައެރަމ ނ ދާ ރަށ ރަށ ަގއި  ިގ

ައޅ ަގނޑ މެނ    ކަމެއ .  ވިސ ނަނ ޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ބަޖެއަ  ވަނަ  2021މިއީ  މިހަރ ެގ  ފި  ޓ   ނ ސ  ނޭތަނަށ  

އަޅ ަގނޑ ެމނ މިނިސ ޓަރ    މިނިސ ޓަރަށ   ފިނޭނ ސ   ހ ށަހަޅ އ ވާއިރ ަގއި    ހަވާލ ކޮށ ފައި ޓ   ޖެބަ  ހ ށަހަޅ އ ވާނެ. 

ިމޮގއަނެއ ކާ  ޚަރަދ ކ ރަނ   ވެސ   މިނިސ ޓަރ   ފިނޭނ ސ   ތިބޭނީތޯހ އ ދައަޅ ަގނޑ މެނ   ތަށ     ނ  އަޅ ަގނޑ މެ؟ ދީެގނ  

ތިބޭނީތޯ ސަލީމެިއއ ޒަތ ތެރި   ؛ރައީސ   ރި ތެތ އިއ ޒަ ؟ބަލަނ   އަޙ މަދ   ފ   އޮ  ބޭނ ކ   ، ފާހަަގކ ރައ ވައިފި  މ ނ ބަރ  

ދެ މޯލ ޑިވ ސ އި މި  ލޯނ   %ނ   އަަގއޭ  11ނީ  އިނޭގތޯނ ެގ  ޅ ަގނޑ މެ.  ކަނ   އެބައޮތ   އެކިެއކި  ތަިމފަދަ  އ ތަކަށ  

އިނ   ކ ޑަ  އ ފަޓ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކަށ   ބޭނ ކެއ   ޚަރަދ ކ ރަނ   ރޭޓެއ ަގިއ    ތޯކިހިނެއ އެތަނ ނ   .  އ ދާފަރަސ ޓ  

  ލޯނ  މި   ނ ެއސ .ޑީ.އެފ .ސީަގއި  ތ  ޮގ  ޅޭއ ރޭެގ ޚަބަރ ތައ   ތެރަށ އާދެ! ައޅ ަގނޑަށ    ؟ލޯނ  ލިބެނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

%  ތާއެ  ލިބެނީ މީހ ނ ނަށ   މި  10ތިބޭ  ބަލަނ .  އެބަޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ކަނ ތައ ތައ   މި  ނ ެގ ޝަޕ ކޮރަ  ދިނީމަ. 

ކަށ  މި ފައިސާެއއ   ނައަޅ ަގނޑ މެނ   ،ތ ކ ރިޔަސ ކަސައ މަ  ށ ރަކަވަތަނ މެ  ކިކަނ ތައ ތައ  ނ ހ އ ޓ ަވއި އަޅ ަގނޑ މެނ   

ނ ެގ ކަނ ތައ  ހ އ ޓ ވ ނ . ކިހާ ބަިއވަރ  ފައިސާއެއ ތޯ  ޝަހޭ ކަމަކީ ކޮރަޕ ޖެފ ރަތަމަ އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރަނ .  ނެބޭލިނ 

ނެތި ބޭނ ނ   މިޮގތަށ   ެގއ ލިެގނ ޝަކޮރަޕ   ،މިދަނީ  ޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ  ؟ނ ެގ  ފައިސާ  ދަ  މި  ޮގތަނ މި    ށ ނަވާ 

އ ފައ  ޔާއި ހަކަތަ  ކަނ ތައ ތަދަކ ރަނިވި  އެ  ައޅ ަގނޑ މެނ  އިނ ެވސ ޓ   ،ދ ކ ރަނ ޚަރަ   ކަށ ދަނ   ފައިސާ  އެ  ކ ރަނ  

ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ އ އެއ ފަރާތ ކޮށ ފި  ފަ  ޔާ  ފ ދޭވަރެއ ެގ  އިއ  ހަމަ  ލިބޭނެ.  ރައީސ ޒައިސާ  މި  ؛ތ ތެރި  އަޅ ަގނޑ މެނ  

ބޮ ވަރަށ   އެޑަމައ ސަލަިއަގއި  ވިސ ނަނ   މ ހިބަށ   ވަރަށ   މިއީ  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   މިމަ  މ ނ ޖެހޭ.    އ ސަލައެއ . 

މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކޮށ  މި  ޮގވައި  ގ ޅޭ  މިކަމާ  ،މައ ސަލަ  ދެނ ނެވ ނ ތަކަށ   ދަނ ނަވަނ ޖެހޭ  ލ މަށ   ޮގތ ނ  ސަރ ކާރ ަގއި 

 ރި ރަީއސ . ތެޒަތ އ  ޔާ އިއ ވާހަކަ ދަނ ނަވަނ . ޝ ކ ރިކ ރާ ަގނޑ މެނ  މި މައ ސަލައަށ  ތާއީދ އަޅ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ރިޔާސަތ ނ 

ިއއ ޒަތ ތެރި  ރިއ ޝ ކ  ފ ރ ޞަތ ޔާ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   އިއ  މެނ ބަރ .  ދާއިރާެގ  ހ ޅ ދޫ  މެނ ބަރ   ޒައަރ ވަނީ  ތ ތެރި 

 ތ ތެރި މެނ ބަރ . އ ޒަދޫ ދާިއރާެގ އި ޅ ށ . ހ ލަބީބަޔާސ  ލ އި

 

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

ރަ ިއއ ޒަތ ތެރި  ބޭއ ވ ނ   ީއސ .ޝ ކ ރިއ ޔާ  ހަފ ތާަގއި  ދެ  ،މިދިޔަ  ރައީސ   ފޯރަމ ަގއި  ވަލ ނަރަބަލ   ިވ  އ  ކ ލައިމެޓ  

މި   ،ކަނ ތައ ތަކަކީ ައޅ ަގނޑ މެނ  ބަލަިއަގނެ  ވަނ . އަދި އެ ސ ޕީޗ ަގއި ވިދާޅ ވިށ  އަޅ ަގނޑ  މަރ ޙަބާ ދަނ ނަސ ޕީޗަ
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ރިނިއ ބަލ    ؛ރި ރައީސ  ރަނ . ިއއ ޒަތ ތެފާހަަގކ ޑ  ވެސ   ކަމ ަގއި ައޅ ަގނ  ނ  އެނ ޑޯސ ކ ރަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތައ ހ މަޖިލީ

ާގއިމ ކ އ  ރާ ތަކެއެނަރޖީ ސިސ ޓަމ    ، ނޫނ  ކ ރީ ސަރ ކާރ    އ ޖެ. މިދިޔަ ސަރ ކާރ ވެސ  ވެ  ލަސ  ރަނ  މާ  އ ޖޭަގއި 

އ ޅ އ ިވއިރ ޕީ.އެމ .ޑީ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާކަމ ަގއި  ރާއ ޖޭެގ  ނަޝީދ   ރައީސ   ސަރ ކާރ ަގއި  ކ ރީ    އ ބަލ ރިނި  ،ެގ 

ކައެނަ އެނަރޖީަގތައ ތަކ  ނ ރޖީެގ  ރިނިއ ބަލ   ރާއިނ ވެސ ޓ އަށ   އި  ދަށ ނ   ޭއެގ  އ ކޮށ   ހަކަތަ  ފެއ ދ މަށ   އ ޖޭަގއި 

މިދިޔަ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  ކ ރެވ ނ .  ކަނ ތައ ސަ މަސައ ކަތ ތަކެއ   އެ  ނެތި ތަކަރ ކާރ ަގއި  ައޅާލ މެއ   ބޮޑ   އެހާ  ށ  

ކ ރަނ . އަދި  މާއެކީ މި މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ ދާތީ އެކަނ  ައޅ ަގނޑ  ފާހަގަ ައއ ރ   އަނެއ ކާ އެމ .ޑީ.ޕީ ސަރ ކާ  ،އޮވެފައި

ރައީސ  މަސައ ކަތ ަގއި  ކ ހ ލީމަޖި  ،ނަޝީދ   މި  ރައީސ   ެގނ ދަވާެގ  ޝ ކ ރ    އަޅ ަގނޑ ކަތަށ   އ މަސަ   ރައ ވަމ ނ  

އ  ފެނަކައިނ   ތަަގިއ މަސައ ކަތ ކަމ ބޭ މިލިލޫމާތ  އެބަޢ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިހާރ  މަ ؛ރަީއސ   ތެރިތ ޒަ. އިއ  ނ ދަނ ނަވަ

  22ވ މ ެގ މަސައ ކަތ  ފެނަކައިނ  އެބަ ކ ރައ ވާ. އެ  ކ ރެއ ރަށ ަގއި މީެގ މަސައ ކަތ ތަކެއ     22ވެސ  ކ ރާ ވާހަކަ.  

ލ   މިލިއަނ  ލީޓަރ ެގ ޑީސަ  21ާގތ ަގނޑަކަށ     ،ެގ ހިސާބ ކިތާބަށ  ބަލާއިރ   2019ރަށ ަގިއ    22އެ    ،ރަށަށ  ބަލާއިރ 

ބޭނ ނ ކ ރި.ލިއަނ   މި  21އެބަހ ރި.    ކޮށ ފައިބޭނ ނ  ޑީސަލ   ދައ ކަނީ    ލީޓަރ ެގ  މި  ނ   މިލިއަ  200ާގތ ަގނޑަކަށ  

ވާހަކަ ރ  ރިނި ؛ފިޔާެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޚަރަދ ކޮށ ފަ.  އަޅ ަގނޑ މެނ   ތެލަށ   މީގެ  ހަމައެކަނި  ނޫނީ  އެނަރޖީއަށ   އ ބަލ  

މިޮގތަ ޕަސަނ ޓެއ   ކޮނ މެވެސ   ނޫނީ  ބަދަބައެއ   ވަނ ޏާލ ކޮށ ފިށ   ކަރަނ ޓަށ   ،ކަމ ަގއި  ކ ރާ އަޅ ަގނޑ މެނ   ތެލަށ    ،

ާގތ ަގނޑަ ކ ޑަވެެގނ ދާނެ.  % ޚަރަދ   އެފަރާކ ޑަވެެގނ ދާ  30،% 20ކަށ   މިހާރ   މިތ ނެ.  އެކ ލަވައިލާފައި  ވާ    ނ  

ސިސ ޓަމ  ކ ރެވިއ ޖެނަމަ  ، ހައިބ ރިޑ   ކާމިޔާބ ކަާމއެކ   ކަރަނ ޓ   ،މިކަނ   ރަށ ރަށ ަގއި  ކ ރާ  ބޭނ ނ   އެ 

% ލ 30،% 20ފަރާތ ތަކަށ   ފާހަަގޔެެގ  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ   ލިބިެގނ ދާނެ.  ބިލ ނ   ކަރަނ ޓ   ވެފައިވޭ އ  

ތ ތައ  ާގނޫނެއ ެގ ކ ރެވޭނެ ޮގ.  ޓަމެއ  ާގއިމ ކ ރަނ ޖެހޭސ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، މިކަނ  ކ ރަނ  އެބަ ަގވަރނަނ ސ  ސި 

ހަރަކ  ދަތިތަކެއ  އެބަހ ރި. ފަ  ކަނ  ކ ރަނ  ފަށައިަގނ ނައިރ  ކޮނ މެހޭ. މި އެބަޖެތެރެއިނ  މިހާރ  އެސ ޓަބ ލިޝ ކ ރަނ 

މިކަނ    ޮގއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ފާހަ  ތ ތަކެއ ކ ރެވޭނެ  މިހާރ     ދިވެހިރާއ ޖެ  ؛ކައ ނ ސިލ ލޯކަލ     ،ވަނީ ވެފައިަގޮގތ ަގއި 

ެގ  ޓ ކައ ނ ސިލ ެގ މައ ޗަށ  ރަށ ެގ ކަރަނ   ރޭކ ޒިމ ތ . އެ ާގނޫނ ަގއި ލާ އޮާގނޫނެއ  އެބަ އ ސޫލ ނ  ހިނ ގ މ ެގ  މަރ ކަޒީ  ލާ

ެއީއ .  ރަށ ެގ ކައ ނ ސިލާެއކީ އެބަޖެހޭ ޔ ޓިލިޓީ ސަރވިސ ދޭ ބައެއ ،  މާވީމަތ ދިނ މަށ . އެހެނ އ ފައ ދައި ކަރަނ ޓ ެގ ޚިދ 

ހޭ. އެ  އެބަޖެނ ކެއ  ހަދަތަނ ޓ  ބަދޭ. އެ ފަރާތާއެކީ އެގ ރީމައި އެގަ ބައެއ  ރަށ ރަށ   އިނ ނޫނީ ސ ޓެލ ކޯ  ،ފެނަކަ މިހާރ 

އެއެ ދަށ ނ   އ ފައ ދާ  ގ ރީމަނ ޓ ެގ  އެނަރޖީ  ރިނިއ ބަލ   ަގނ ނަނ   ،އި ފަފަރާތ ނ   އެނަރޖީ  ކައ ނ ސިލ ނ    ؛ެއ  ރަށ  

ހޭ ބެ  ކަމާއެ ޗޭސިނ ގ އެގ ރީމަނ ޓ ތަކެއ  އަނ ނަނ ޖެހޭ. އަދި ެއ ރޭޓ ތައ  ކަނޑައަޅަނ ޖެހޭ ރާއ ޖޭެގ  ޕާ ރ  ަގނ ނަނ  ޕަވަ

ވާތައ ޓ އެ ރޭ  ރިޓީތަކ ނ .ތޯއޮ މިކަނ  ކ ރާޑީސަލ   ،ޓ ނ ކަރަނ ޖެހޭ މހާރ     ޓ ރެޑިޝަނަލީ  ޚަރަދ    ނ     އ ސޫލަށ ވ ރެ 

ޮގތަކަ ދޭނ ޖެހޭކ ޑަ  އެބަ  ކައ ނ ސިލ ނ   އެ  އެއަށ ފަހ   ކ ރެވެނ ޖެހޭ.  ެއކަނ   ކަރަނ ޓ     ،ށ   ބޭނ ނ ވާ  ރަށ ަގއި  މ ޅި 
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. އެ ލައިސަނ ސ ެގ ދަށ ނ  އެ މީހ ނ ެގ  ސަނ ސ އި ލަށ ޏައ ފައ ދަނ  ބޭނ ނ ާވ މަސައ ކަތ ކ ރ މަށ  ޔ ޓިލިޓީ ކ ނ ފ ނ 

ެގނ ދަނ .މަސ އޫލިއ ޔަތެއ  މ ޅި ރަށށ  ބޭނ ނ ވާ ކަރަނ ޓ  ރިނި ޭއެގ    އ ބަލ  އެނަރޖީއަށ  ބަދަލ ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ  

ެއ ސޯލަރ   ، ޏާކަމ ަގިއ ވަނ   ނ ކ ރާ ނ އަދި އެ ސޯލަރ ޕެނަލ  ބޭ .ެގނ ޖެހޭނ ކޮށ  އެފ ތ ނ ނަށ  ސާޔިފައިދާ ރަށ ެގ ރައ  

ލ  ބޭނ ނ ކޮށ ފައި އޭެގ މިނަލ ެގ މަތީަގއި ސޯލަރ ޕެނަރމިސާލަކަށ ، ފެރީ ޓަ ؟ކ ރަނީ ކޮނ ކޮނ  ތަނަކ ތޯނ ޕެނަލ  ބޭނ 

ޮގތ   ޓަރމިނަލ ެގ  ފެރީ  ބޭނ ނ ތިރި  ކަނ ތައ ތައ   ކ ަގއި  ެއކަހަލަ  ކަނ ކަމ ަގއި  ެއކި  ބޭނ ނ ކ ރ މ ެގ  ވެރެވިދާނެ.  ސ  

ރައ ޔިތ  ރަށ ެގ  ލިބޭ ސޭވިނ އަ.  ލިބޭނެ  ނ ނަށ  ފައިދާ  އެއިނ   އެ ދި  ލިބެނ ޖެހޭނެ.  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ރަށ ެގ  ފައިދާ  ެގ 

ބިލަހ މީ ޚަރަދ .  ލ އިވާނ ޖެހޭށ   ނ ެގ  ޕަ ؛އެ  އެތައ   ކ ޑަޭވ  އެބަ  ޚަރަދ   ކ ރާ  އ ފައ ދަނ   ނ ޓެއ .  ސަކަރަނ ޓ  

ޕަސަނ އެހެނ ވީމާ ޚިދ ބިަގނ ލި  ތ ޚިދ މަ  ެގ ދާނ ޖެހެނީ ސީދާ އެ ކަރަނ ޓ ޓ ، އެ  ފަރާތަނަ  ބޭނ ނ ކ ރާ   އެއީ  ށ .މަތ  

ރައ ޔިތ ނ .ށ ރަ ކަރަނ ޓ   ެގ  ޭގެގ  މީހ ނ ެގ  އެހެނ  ކ ބިލ   އެ  މިއާއެކީ.  ކ ޑަވެެގނ މާވީޑަވާނ ޖެހޭ  ދާނެ.   ،  ވެސ  

ލ  ނަޕެ  ރލައ  ލިބިފައި އެބަހ ރި. ކ ރީަގއި އޮނ ނަނީ ރަށެއ ަގއި ސޯކެ ވެސ  މީެގ ކ ރިއެރ ނ ތަ މިހާރ ށ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަ

ިގނަވެސ ޓ  އިނ  އެނ މެ  އިނ ވެސ ޓ ވެެގކ ރަނ ޏާ  %ވޭކ ރެ ނ   %  30ނީ  އ ފައ ދާވަރ ެގ  ރަށ ެގ    30ކަރަނ ޓ   އެ  އަށޭ 

  ނީ. އިރާދަކ ރެއ ވީތީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސަރ ކާރ ނ  މިހާރ  ވަނީ އެ އަދަދ  ލިމިޓެއ  ނެތ  ކ ރެވޭސ ޓ  ނ ވެސޯލަރއަށ  އި

އެހެނ ނަމަވެސ  ކަނޑައިލާފަ.  އެކ ލަވަ  ނަނ ސ ަގވަރ  ،ޮގތ ަގއި  މީެގ  އިސިސ ޓަމެއ   ސިސ ޓަމެދަށ ލާފަިއ  ޓިކ  ނ  

މިކަނ  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ާގއިމ ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ.  އަޅ ަގނޑ މެނ   ނިޒާމެއ   ކ ރެވޭނެ  މިކަނ    ،ފިނަމަކޮށ   ޮގތަކަށ  

ފޯރަމ ގައި  އިނ ދިވެހިރާއ ޖެ ަވލ ނަރަބަލ   ކަނ ތައ ތަކާ  ކ ލައިމެޓ   އެމ   ިއ،ފާހަަގކ ރި   ވ މަށ   ޤައ މަކަށ ބިޝަސ   އެ 

މަސައ  ފ ރިހަމަ  ދ ނިޔޭެގއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މ ޅި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ައދި  ކ ރެވޭނެ.  ރާއ ޖެ    ކަތ ތަކެއ   ޤައ މ ތަކަށ  

ދައ ކަ ކ ރާތަނ   ައޅ ަގނޑ ތ  ޮގެގ  ނަމޫނާއެއ   ިއ،މިކަނ   ފައިދާ  މީެގ  ދެއ ކިެގނ ދާނެ.  އަދި    މެނ ނަށ ަގިއ  ކ ރެވޭނެ. 

އަ ޕ ރޮޓޯޓައިޅ މިޮގތަށ   މި  ޮގތ    ެގއ  ޕެަގނޑ މެނ ނަށ   ދ ނި  22ހަދާފައި    ރަށ   22ަގއި  ދައ ކާލައިފިއ ޔާ ރަށ     ޔެއަށ  

ނެ. އަދި ހޯދިެގނ ދާނަށ   ވެސ  ައޅ ަގނޑ މެނ ތައ ކ ރަނ  އަނ ނާނެ ފަރާތ އިނ ވެސ ޓ   އަށ އ ބަލ  އެނަރޖީ އަށ  ރިނިޖެރާއ 

އިނ ވެސ   މިކަމަށ   ކަރަކ ޓ ދައ ލަތ ނ   އަމަނ ޖެހޭނެ  ެވސ   ދެއ ވި ކަށ   ނ ދެކެނ .  ބޮޑަށ    ޅ ަގނޑ   ވަރަށ   ފ ރ ޞަތަށ  

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ރައީސ .  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ރިޔާސަތ ނ 

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

 ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  އިއ  ެގރާމާވަށ  ދާއިށ . މ ޙައ މަދ  ސަޢީދަ
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 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ސަޢީދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  މާވަށ  

ރައީސ . ިއއ ޒަތ ތެރި  މަޅިފަިއވާހެހ ށަ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ެވސ  ކަހަވާއި  އ ސަލައިގަ   ފ ރަތަމަ  އަޅ ަގނޑ   ދައ ކަމ ނ  

ސަލަެއއ ަގއި ޙަޤީޤީ  މ  މައ ނ މިހާ މ ހި  ރި ރައީސ ،ތެބެނީ ިއއ ޒަތ ލިކ ޑަކ ޑަ ަވގ ތ ކޮޅެއ  މި    ށ ރަވަ  ،ފާހަަގކޮށ ލަނ 

  އަށ  ދިއ މ ގެ ހަކަަވނ . މި ވާނަހ ށަހެޅ އ ވި މެނ ބަރަށ  އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  ދަނ   އި. ަމއ ސަލަ ކ ރ މަށ  ޓަކަ އ ބަހ ސެ

ިއއ ޒަ އަޅ ަގނޑ   ރައީސަތ ތެ ކ ރިނ   އެމ ބެސެޑަރަރި  ފޯރަމ ެގ  ވަލ ނަރަބަލ   ކ ލައިމެޓ   ހަމަ    ހޮވިަވޑަިއަގތ މާށ   ކަށ  

ދަނ ނަވަނ  މަރ ޙަބާ  މިއާ  ،ގ ޅިެގނ   އަރިސ ކ ރަނ .  ތަޙ ނިޔާ  ރައީއަދި  ިއއ ޒަތ ތެރި  ހަމަ އެކ   ައޅ ަގނޑ   ސ ، 

ޢަމަލ ކ ރާ  ކ ނ   ތަދ ނިޔޭެގ ކ ދި ޤައ މ ތަކ ނ  މިސާލ  ނަަގނ ޖެހެނީ ބޮޑެތި ޤައ މ   ،ކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވާ މައ ސަލައަކީފާހަަގ

ބަކޮބައިތޯޮގތަކީ   ދ ނިޔޭަގފަލާ  އެޮގތަކަށ .  އެ  މި  އިއި  ޓ ރަމ ޕ ވަގ ތ   ޑޮނަލ ޑ   ރައީސ   މިސާލަކަށ ،   ،މެރިކާަގއި 

ކީއ ވެ ވެރިކަމ ަގިއ  އިއެމަނިކ ފާނ ެގ  ކޯލ   އަނ ެގނ ތޯ  ރީސ ޓާޓ ކ ރަނ ޖެހ ނީލ ޑަސ ޓ ރީ  މަސައ ކަތ ތެރިނ ނަށ   ؟ނ  

ބާޒާރ  ނިކަމެތިެވެގނ  ވަޒީފާެގ  މަދ ވެ  އިއ ޒަތ ތެރިދިޔައިމާ  ނަރޫފަެވެގނ އަ  ،މާ ދިޔައި  މަސައ ކަތ   މިއަދ    ؛ރައީސ    . 

 އެ މީހ ނ ެގ  އީތައ  ސ ޓާޓ ކ ރަނ ، ފައ ޓަނ  މަސައ ކަތ ތައ  ކ ރ މަށ  ޓަކައި. މިރީ އެ ޮގަވއިލަނީ އިނ ޑަސ ޓ ޕ ޓ ރަމ 

ޖައ ވަށ  ބޭރ ކ ރާ    ،އި ޖައ ވ ެގ ާވހަކައާ  އ ޅެނީ.  މިކަހަލަ ވިސ ނ މެއ  މި  ސ ނ މ ެގ ެއއ  ފަޅި. އަނެއ  ފަޅީަގއި ހަމަވި

ިމއީ ހަމަ   ކަނ ތައ ތައ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ތި ވިދާޅ ީވ ވަރަށ  ފ ރިހަމަ ވާހަކަފ ޅެއ .  މި   ،ގ ރީނ ހައ ސ ެގ ވާހަކަާއއި

އިޤ  އިޤ ސީދާ  މައ ސަލައެއ .  ޖަޖ ތިޞާދީ  މައ ސަލަ  މި  ނަޒަރިއ ޔާތަކ ނ   މީެގ  ތިޞާދީ  ނޫނީ  އ ލެއ  ޙަކޮށ ެގނ  

މައ  ހިމާލިބެނ ނެތ   ތިމާވެށި  ނޫނ ،    ،ޔަތ ކ ރ މަކީސަލައެއ .  ފޭރ މެއ   ފަރ ތައ   ފ ރަަގހ ަގިއ  ޕޯސ ޓ ކާޑެއ ެގ  ފެހި 

ތި ދައ ކަވާ    އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ހަލާކ ކ ރ މެއ  ނޫނ . މި ސަރ ކާރ ނ   

ހެދި މ ޅި މާލެ ސަރަޙައ ދ  އެ  ލާ ޮގތ . ގ ޅީފަޅާއިގ ޅީފަޅަށ  ހަދަިމ ސަރ ކާރ ނ  ބައ ލަވާ   ،ވާހަކަފ ޅ . އެހެނ ނަމަވެސ  

ދިރާސާއަކ ނ  ތަނަށ  ޑިވެލޮޕ ކ ރ މަށ ޓަކައި. އިއ ޒަތ ތެރި ރަ  ޕޯޓ  އެ  ،ހަޑިކޮށ ލަނީ ހ ރިހާ  މިހާހިސާބަށ  ކ ރި  އީސ ، 

  އި ވާ ކަމަށ  ދައ ކާފަ ޕެކ ޓ  ރަނަގޅ މަނ ޓަލ  އިމ ނ ޭއެގ ެއނ ވަޔަރައޭެގ ިއކޮނޮމިކ ސ ،    ތިލަފ އ ޓަށ  ޕޯޓ  ބަދަލ ކ ރީމާ 

  19 އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  އެމެރިކާ ޑޮލަރެއ  އިތ ރަށ  ހޭދަކޮށ ފިމިލިއަނ   އެތައ     50ސީދާ، ދިމާ އިދިކޮޅަށ .    ،އޮތީ

މާލެއާއަހަރ   5އަތޮޅަށ    ހޭދަ  ކ ރާނެ  ތި   500ގ ޅާލ މަށ ޓަކައި    ވިލިނިގއ ޔާ  އިދ ވަހ   ޑޮލަރ   އެމެރިކާ  މިލިއަނ  

އިހޭދަކ  ބޮޑ   ަވކީނ   އެއަށ ވ ރެ  ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ވެރިކަމަށ  އިދައ ކަވަ ސ ރާފެއ   ރައ ވަނީ  ބައ ލަވާ. 

، ދެއ ކިހާ ވާހަކަައކީ މާލެއަށ  ކޮނ ކ ރީޓޭ، މާލެ ވަށަިއެގނ  ސިމެނ ތިއޭ. މިއަދ  އެނ މެ ދެ އަހަރ   ވީމާވަނ ވަޑައިަގނ ނަ 

ކަނޑަށ   500ނ ވަނީސ    ޑޮލަރ   ެއމެރިކާ  އަޅަނީ  މިލިއަނ   ޑޮލަރ   200  ،ތި  ެވސ    .މިލިއަނ   ފެށ ނ އިރ ަގއި 

ވާހަކަދައ ކާ މި  ިމއަދ   ރައީސ ،  ިއއ ޒަތ ތެރި  ދަނ ނަވާލަނ   ކަރަޕ ޝަނ .  އަޅ ަގނޑ   ރަީއސަށ   އިއ ޒަތ ތެރި  އިރ  

ތ ތަކ ެގ  ޢަސިނާއޭެގ މަދަކީ އިނ ސާފ . ޭއެގ މަދަކީ އިނ ސާފ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .    ،ތިމާވެށީެގ ޙަޤީޤީ ކޯައކީ  ،ބޭނ ނ 
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ނ ލާ ލިބޭނެ   ކާއާނ މ  ފަރ ދަ  ތިޞާދީ ެއކިެއކި ހަރަކާތ ތަކ ެގ އިނ ސާފ ، އާނ މ  ފަރ ދ ނ ެގ އިނ ސާފ ، އިޤ   ،އިނ ސާފ 

މަނިކ ފާނ  ތި   ،ތިމާވެށީެގ ނަފާއެއ  ނޯނ ނާނެ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ައޅ ަގނޑ  މިއަދ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސަށ  ޮގވާލަނ 

ކަނ ކަ މަސައ ކަތަށ   ތިމާވެށީެގ  ކ ރައ ވާ  ތި  ބޭނ ނ ފ ޅ ނަމަމ ަގއި  ހޯދަނ   ބ ރަދަނެއ   މިހާރަށ     ،ފ ރިހަމަ  މިހާރ ނ  

ދިވެހި    ، ޖޭ.އެސ .ސީަގިއ އިނ ނަވަިއެގނެއ  ރައީސ  ޔާމީނަކަށ   ދެއ ވާށޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ސ ތިއ ފާނ  އިޖޭ.އެސ .ސީ

ނޯނ ނާނެ އިނ ސާފެއ   ލިބޭނެ  ސީިއއ ޒަތ ތެރި  ،ރައ ޔިތަކަށ   ރައީސ ެގ  ޔާމީނަ  ރައީސ   ެއއީ  ވާދަވެރިޔާ  ކީ.  ދާ 

، އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ތިމާވެށީެގ މި ވާހަކައިަގއި  އެ އޮތީ އެތާނަގއި. އެހެނ ވީމާ  މަނިކ ފާނާއި މަނިކ ފާނ ެގ ލީަގލ  ޓީމ 

މިއަ ސަލީމ   އަޙ މަދ   ސަލީމަކީ.  އަޙ މަދ   މެނ ބަރެއ ،  ެވސ   ދާއިރާެގ  މިތާނަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ދެކެވިއ ޖެ  ދ  

ޓަކައި. ތަރައ ޤީއަކީ    ކަތައ  އެ މަނިކ ފާނ ެގ ރަށ ަގއި ހިއ ކަނ ވާ ބައި ހިއ ކައިފިއޭ. އަޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރަނ  އެކަމަށ ވާހަ

އެޅެނ ޖެހޭނެ. ފާލަނ ތައ   ރަށ ރަށ ެގ  ހެދެނ ޖެހޭނެ.  ބަނދަރ   ރަށ ރަށ ެގ  ެއއ ޗެއ .  ަގބޫލ ކ ރާ  ރަށ ރަށ ެގ    އަޅ ަގނޑ  

މިނެޓަކ ނ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ބޭނ ނ ވާ ސަރަޙައ ދަކަށ  ދެވެނ ޖެހޭނެ އިއ ޒަތ ތެރި    20ނ މެ  ނ ޖެހޭނެ. ކޮ ޕޯޓ ތައ  އެޅެރއެއަ

އެހެނ ނަމަވެސ   އަހަރ   ،ރައީސ .  ދަރ ވަދެ  ރާއ ޖެ  ޑޮލަރަށ   އެމެރިކާ  ބިލިއަނ   ދެ  ތިމާވެށި އިދ ވަހ ނ   ލ މަކީ 

ވިދާޅ ވާ  ތި  ެއީއ  ނޫނ .  ސަލާނ ޖައެހީއަ  ހިމާޔަތ ކ ރ މެއ   ރައީސ . ހަނ ށ   އިއ ޒަތ ތެރި  ސަބަބަކީ    ނ ޖެހޭ 

ދ ނިޔެޭގ އެތައ  ޓ ރިލި ދިމާލަކީ  ކަނޑ ަގއި އޮތ   މިތާ މި  ނ  އެމެރިކާ ޑޮލަރެއ ެގ ސީދާ ފައިދާ އައަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

އިމ  މެރިޓަ  ދާމެނ ނަށ  ސީައޅ ަގނޑ   އި، ނެޭގނެ ތަނެއ ަގިއ އަޅ ަގނޑ ެމނ  މި އޮތީ. ފަޅ ތައ  ނ ކޮނެ، ފަރ ތައ  ނ މަރަ

އިކޮނޮމީ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެޑ ާވނ ސ ކޮށ ެގނ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ދ ނިޔޭެގ ބާރ ަގދަ ިވޔަފާރިތަކާއެކ  ވިޔަފާރިކ ރ މ ެގ  

 % އައ ޓ ޕ ޓ ެގ  ޕ ރޮޑަކ ޝަނ   ގ ލޯބަލ   ދ ނިޔޭެގ  ރަީއސ ،  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޙަޤީޤަތަކީ  ިމއަދ   އެބައޮތ .   30ފ ރ ޞަތ  

 5  މި  ،އިނ ޑިއާ ހިމެނޭ ޮގތަށ  ؛، ޔޫ.އެސ .ޭއ، ޖަޕާނ ، މި ހ ރިހާ ޤައ މ ތަކަކީތ ކޮރެއާ ނ . ސައ ހިއ ސާކ ރަނީ ޗައިނާއި

ޭއެގ ފައިދާ   ޤައ މާ ވާހަކަ  އެހެނ ވީމާ ؟ނ ނަަގނ ވީނ ބައ ދަލ . ކީއ ެވެގނ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ   ހިމާޔަތ ކ ރ މ ެގ  ތިާމވެށި   ،

ނޫނ . ކޮނ މެ ރަށެއ ަގއި ފާލަނ  އެޅ ެމއ ، ފާލަނ  ހ މެއ   ަގހެއ  ޖެކެޔޮ ޙަޤީޤަތ ަގއި ދެއ ކ މަކީ ކޮނ ެމ ެގެއއ ަގއި ބަނބ 

އެއަ ނޫނ .  ވެސ   ނ ހެދ މެއ   ބަނދަރ   ނޫނ .  ވެސ   އިޤ ރނޭޅ މެއ   ރަށ ރަށަށ   ހެދެނ ވީ.  ނަފާ  ޕޯޓ ތައ   ތިޞާދީ 

ޅ ަގއި ވެސ  އ ޤީ ފ. އަތޮ ނ ވީ. އައިހެވަނ  ވެސ  ފެށެނ ވީ. ތަރަދެލިބެނ ވީ. ހޯރަފ ށީަގިއ ޓ ރާނ ސ ޝިޕ މެނ ޓ  ޕޯޓ  ހެ

ޖެހެނ ޏާ    އެމެރިކާ ޑޮލަރ  ބޮލަކަށ   12000ފެށެނ ވީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދިވެހިރާއ ޖެ އެޑ ވާނ ސ ކ ރަނ ވީ. މިއަދ   

މެރިޓައިމ    25000 ދ ނިޔޭެގ  ެގނ ނަނ ވީ.  ނިސ ބަތ   އާމ ދަނީެގ  ބޮލަކަށ ޖެހޭ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  ޑޮލަރަށ   އެމެރިކާ 

ލޭނ ޑ ސ  ޮގކޮމާސ ެގ  އޮތ   ދިވެކޭޕ   މި  ފ ރ ޞަތެއ ތ ނ   ެއ  ނެތޭ  ޤައ މަކަށ   ނޫނ   ރައީސ   ހިރާއ ޖެ  .  ިއއ ޒަތ ތެރި 

ައޅ ވެތި  ޤައ މެއ ެގ  ނ ޖެހޭ  އިޤ   ކަމަށ އަޅ ަގނޑ މެނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އެބަހ ރި.  ދާކަށ .  ބ ރަދަނ   ތިޞާދީ 

މި  ފ ނ މިނ . އަޅ ަގނޑ     އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ނެތިެގނ   އިނ ސާފ     ،ޮގވާލަނ   ރައީސަށ   ިއއ ޒަތ ތެރިއ ޅެނީ ވިސ ނ މ ެގ 
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ޮގވާލަނ   .ޓަކައި  ގާއިމ ކޮށ ދިނ މަށ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސަށ   މިހާރަށ  މިނިވަނ    ،އަޅ ަގނޑ   މިހާރ ނ   ޔާމީނ   ރައީސ  

ކާމިޔާބ    ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  އިއ ޒަތ ތެރި    ވެރިކަނ ކ ރީމާ  ަގއިއަހަރެއ   5ކ ރ މަށ .  ޖަލަކީ.  ނޫނ   ތަނެއ   އިނ ނަނ ޖެހޭ 

ނ ޖޭ.އެސ .ސީ  އީސ ރަ އެހެނ ވީމާ ނ   ކ ރ ކޮށ ލާނަނ .  ކ މެވަޑަިއަގނ ނަާވ.  ވާހަކަ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ވާހަކަާއއެކ   މި   ،

ކ ލައިމެޓ    ރައީސ ،  ިއއ ޒަތ ތެރި  އެއ ފަހަރ   އަދިެވސ   ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ވަރަށ   ފ ރ ޞަތަށ   ދެއ ވި  އަޅ ަގނޑަށ  

ހޮިވަވޑަިއަގތ މާ އަޅ ަގގ ޅިެގ  އެމ ބެސެޑަރަކަށ   ހަމަ  ނ   ފާހަަގކޮށ ނޑ   ވެސ   ވަރަށ    ،އެކަނ   އަދާކ ރަނ .  ޝ ކ ރ  

 . الم عليكم الس  وބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ .   ިއއ ޒަތ ތެރި  ފެނ ނައަޅ ަގނޑަޝ ކ ރިއ ޔާ  މެނ ބަރ   ށ   އިއ ޒަތ ތެރި  ވިދާޅ ެވއ ޖެ،    3ފެނ މ ަގއި  ފަހަރަށ  

ައޅ ަގނޑ  މި ަވގ ތ     ،އި ރައީސ  ޔާމީނ  އެނ މެ ބޮޑަށ  އެދިަވޑަިއަގނ ނަވާނެ އެއ  ކަމަކީމ ަގފެނ އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަ

ދިވެހިރާއ ޖޭގަ  ދަނ ނަވަނީ.  މި  ތެދަށ   ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ   އިނ ނ .  އިނ ސާފ ވެރިކަމާޖޭ.އެސ .ސީަގއި  އެކީަގިއ    ިއ 

ކ ރީެގ ވެރިނ ނަށ    ،ޔާއާިއ ެގއ ލ ނ ނަށ  ލިބޭނެ އަނިކ ރީެގ ރައީސ ނ   ،ތ ތައ  ހިނ ޭގ ޮގތ  ެމދ ވެރިނ ެވއ ޖެނަމަޢަޝަރީ

އެ ނެތަތީ  އިނ ސާފ   މިއީ  އަޅ ަގނޑ   އިނ ތިހާވާނެ.  ެގއ ލ ނ   އަނިޔާާއއި  ސީދާ  ލިބޭނެ  ާގތ ނ   ވަރަށ   ކަނ  

ޔަީގނ  ހ ރި  އިތަޖ ރިބާކޮށ ފަ ައޅ ަގނޑަށ   ނޫނ .  ފަހަރަކ   ދެ  ފަހަރަކ   އެނ މެ  މީހެއ .  ޝަރ   ، ކަށަވަރ     ޢީރާއ ޖޭެގ 

އެއީ ކ ރީެގ ވެރިނ ެގ    ،ޮގތ ނ  ދެކޭނީ  އަދި ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ  ވެސ  ރާއ ޖޭެގ ކ ރީެގ ވެރިނ ނާ ގ ޅޭ  ،ނިޒާމ  ވެސ 

ދިވެހިނ  އަބަދ ވެސ    ކަނ ތައ ތަކަށ  އަދަބ  ލިބ މަށ ޮގތ ަގއި. އެ ވެރިނ ، އެ ވެރިނ ެގ ވެރިކަމ ަގއި ކޮށ ފަިއވާ ޯގސ   

އަޅ ަގނޑ މެނ  އެކަނ   އަދި  އަޅ ަގނޑ   އެދޭނެ.  ވެސ   އިނ ތިޒާމ   އެ  ކ ރާނ ޖެހޭނެ.  އަބަދ ވެސ   އަބަދ ވެސ   މެނ  

އަޅ ަގނޑ     އެކީަގއި.  ހަމަޖައ ސާފައި ބާއ ވަނ ޖެހޭނެ. އެކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރަމ ނ  ެގނ ދާނ ޖެހޭނީ އިނ ސާފ ެވރިކަމާ

މި މަޖިލީހ ެގ ރައީސ ެގ    ،ތ ހާ ހިނދ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޤާނޫނ އަސާސީ މިހާރ  އެ އޮތ  ޮގތަށ  އޮ  ،ޔަީގނ ކަނ  އަރ ވަނ  

އިށީނދެ ކޮިމޝަނ ަގއި  ސަރވިސަސ   ޖ ޑީޝަލ   އަޅ ަގނޑ   ކ ރާނީ   ،ނދެ އި  ޮގތ ަގއި  މަސައ ކަތ   ކ ރާ 

ައނިޔާވެރިކަނ  ކ ޑަކޮށ  ވެސ     ،އެކީަގއި   އި ައދި މަދަދ ވެރިކަމާތެރިކަމާޞ އިޚ ލާ  ،ދ ލ ވެރިކަމާއިޢަ  ،އިނ ސާފ ވެރިކަާމއި

ބޮވަރަ  އިސ ނ ކޮށ . ފ ރ ޞަތ ށ   މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރިއ ޔާ.  އިއ ޒަތ ތެރި  ޑަށ   ދާއިރާެގ  ކެޔޮދޫ  އަރ ވަނީ 

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ .މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  ޤާސިމަށ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޤާސިމ  ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

މިއަދ ެގ މި މައ ސަލައަކީ ހަމަ   ؛، ަވރަށ  ރަނަގޅ  ވާހަކަފ ޅެއ  ރި ރަީއސ އިއ ޒަތ ތެ  ރަީއސ .ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި  

ތިޞާދީ މައ ސަލަެއއ ކަނ  ދެނ މެ އަޅ ަގނޑ ެގ ކ ރިނ  ވާހަކަދެއ ކެވި ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ވެސ  އިޤ 
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ކަެމއ  ރަނަގޅ ކ ރަނ  ބޭނ ނ ވެެގނ    ؛ސ ތެރި ރައީިއއ ޒަތ   ވާހަކަފ ޅ ނ  ވެސ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ފާހަަގެވެގނ  ހިނަގއ ޖެ.

  މަނިކ ފާނ  ޖޭ.އެސ .ސީަގއި އިނ ނަަވިއެގނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑެއ  ަގބޫލެއ    ،އ ޅޭ ބައެއ ހެނެއ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ހިޔެއ  ނ ވޭ

ހަމަ އެނ ކ ރާނަނ   ވެސ   ރައީސ   ގައިމ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ކަމަކަށެއ .  ހައ ދަާވނެ  ޯގހެއ   ޑީސަލ     ގައިރާއ ޖޭ  ؛ތަނ ނ  

މިހާރ  މި ކަރަނ ޓ  ފޯރ ކޮށ ދެމ ނ     ،ެގނ  ކަރަނ ޓ  ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށ  ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށަކަށ  ވެސ  މި އޮތީއަނ ދައި 

ރައީސ ،    މި އިއ ޒަތ ތެރި  ފޯރ ކޮށ ދެވެމ ނ ދާއިރ ދަނީ.  ކަރަނ ޓ   ރަށ ތަކ ަގއި  ިގނަ  ޮގތ ަގިއ   ،ރާއ ޖޭެގ  ެގއ ލ މ ެގ 

 ފަނ ސާސ  މ ނ ދޭ. އެއީ ެގއ ލ މ ެގ ޮގތ ަގއި ކަރަނ ޓ  ފޯރ ކޮށ ދެމ ނ ދަނީ  ފޯރ ކޮށ ދެކަރަނ ޓ     އިވަރަށ  ިގނަ ރަށ ރަށ ަގ

ވަނަ އަހަރ    2008 ؛ރ ފިޔާެގ ެގއ ލ ނ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ފަސ ދޮޅަސ  ވަރަކަށ  ހާސ ،  ހާސ 

އޭރ ަގއި   ވަޑައިެގނ   ވެރިކަމަށ   މިހާރ މަނިކ ފާނ   މަސައ ކަތ   އަހަރ ދިހަ  ފެއ ޓެވި  ެއޮގތަށ   ެވެގނ   ވަރަކަށ   ދިޔައިރ  

،  50000ކ ރާ    ޚަރަދ ކޮށ  ެގއ ލ ނ  މިރި، މިހާރ   އަޅ ަގނޑ  މި ދެނ ނެވި ެއއ ކަލަ ރަށ ރަށަށ  މި ޚަރަދ ކ   ،އޮތ ނަމަ

ރި  ޒަތ ތެިއއ  ؛އަހަރެއ ެގ ަމއ ޗަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ކަރަނ ޓ  އ ފެއ ދ މަށ   ،ރ ފިޔާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފޫބެއ ދި  60000

ދަ އެބަ  ރ ފިޔާ  ބިލިއަނެއ ހާ  އ ފެއ ދ މަށ   ކަރަނ ޓ   ޤައ މ ެގ  މި  މިހާރ   މައ ޗަށ   އަހަރެއ ެގ  އ ލަތ ނ   ރައީސ ، 

ޚަރަދ ކ ރަމ ނ ދޭ. އެބަ  ކ ނ ފ ނ ޏަށ   ދެ  ފައިސާއިނ   ޓެކ ސ   ވިދާޅ ެވ ިއޤ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ވާހަކަޭއ  ތިޞާދީ 

ިމ    ،ކ ފާނ  ފެއ ޓެިވ މަސައ ކަތ  ދެނ  އަިއ ސަރ ކާރ ތަކ ނ  ކޮށ ދެއ ވިނަމަނިމަ  ،ވާހަކަދައ ކަވަމ ނ  ވަޑަިއަގނ ނަވާއިރ  

އަ އެއ ކަލަ  ދެނ ނެވި  މި  ރ ފިޔާ އަޅ ަގނޑ   ބިލިއަނ   އެއ   ޚަރަދ ކ ރަނ ޖެހޭ  މި  ައޅ ަގނޑ މެނ   މައ ޗަށ   ހަރެއ ެގ 

އެހެނ ނަމަވެސ  ރަީއސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ނ ޖެހ ނީސ   މިއަދަކ   ވަ  ،ޚަރަދ ކ ރަނ   އެއ ކަލަ  ޑަިއެގދެނ   ބޭފ ޅ ނ   ނ  

ވިސ ނަނ އެނ ަވޔަރަ ވެސ   ރަށ ރަށ  އިމަނ ޓަށ   ތޮރ   ގެ ނ ލައ ވާ  ކަނޑ ތައ   ލިބޭތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ޑީސަލ   ފަމ ނ  

ބަލ  އ ރިނި  އިައޅ ަގނޑ މެނ  ޑީސަލ  ދޫކޮށ ލާފަ  ،ކ ރަމ ނ ދިޔައީ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދައ ކާ ވާހަކަައކީމަސައ ކަތ 

ައޅ ަގނޑ މެއެނަރޖީއަ ބަދަލ ވެށ   އެނ ަވޔަރަ  ،ނ   ައޅ ަގނޑ މެނ  ނ ައޅ ަގނޑ މެނ   ެގއ ލ މ ނ   ކ ރަމ ނ ދާ  މި  މަނ ޓަށ  

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ،އ ޔާ ޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ ކ ރ މަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ވާހަކަދައ ކަނީ. އިރާދަކ ރެއ ވި ސަލާމަތ ވޭތޯ އަ

  ،ބަލ  އެނަރޖީއ ރިނި ވެސ  ކ ރާނަނ . މި ސަރ ކާރ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މި ދައ ރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  މި މަސައ ކަތ 

ބަހައ ޓަ ޕެނަލ ތައ   ސޯލާ  ރަށ ރަށ ެގ  އިރާދަކ ރެއ ެވއ ޖެއ ޔާއަދި  މިހާރ ވެސ    ިއެގނ   ކ ރިއަށ ދާނެ.  މަސައ ކަތ   އެ 

  އެ މީހ ނ  އަޅ ަގނޑާ   ،ާވތީވެ  މަށ ސ ޓެލ ކޯ ކަ  ރަށ ރަށ ަގއި ސޯލާ ޕެނަލ ތައ  ބަހައ ޓަނ  އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާަގއި އޮތީ

ވާހަކަދައ ކަމ ނ ދޭ  ކ   ގައިރަށ ރަށ   ،ބައ ދަލ ކޮށ   ކަނ ތައ ތައ   ިމ  ރައީސ .  ކިހިނެއ ތޯ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ރިއަށ ެގނ ދެވޭނީ 

ކ ރިއަށ  އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ  ތާނަގ  އެހެނ ވީމާ،  މި   އިއޮތ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ތެރޭަގއި  މ ސ ތަޤ ބަލެއ ެގ  ކ ރ    ހަމަ 

ތެރި  ދަކ ރެވޭނެ. ިއއ ޒަތ ޔާއަތ ނ  މި ެގއ ލ ނ ވަމ ނ ދާ ބައި އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ އި  ެގދެނ ނެވި އަދަދ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

 ރައީސ ، ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ިވދާޅ ވި އަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .     ، ރަށެއ ެގ މަސައ ކަތ   22  ، ާގތ ަގއި  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ 

އ ކަތ  ކ ރައ ވަމ ނ  ެގނ ދަާވ ވާހަކަ.  ބަލ  އެނަރޖީއަށ  ބަދަލ ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ  ކ ރައ ވަމ ނ ެގނ ދަވާ، ެއ މަސައ ރިނި

ތެރޭަގއި މިސާލަކަށ   އަދި އެކަމާ މި ރަށ ތަކ ެގ  ލިބިފައިވޭ.  މަޢ ލޫމާތ  އަޅ ަގނޑަށ   ބަެއއ   މި   އައ ޑޫ ސިޓީ.  ،ގ ޅޭ 

  12ވަނަ އަހަރ  އެބަ އ ފައ ދާ. ެއއީ    2019ޓ  ައވަރެގ ކަރަނ ޓ  އައ ޑޫ ސިޓީަގއި  މިލިއަނ  ކިލޯވޮ  39ބަ  ވަގ ތ  އެ

މިލިއަނ    12ކ ރ މަށ  މި އަމާޒ  ހިފަނީ މި  މަސައ ކަތ ލިއަނ  ލީޓަރ ެގ ޑީސަލ . މި ބަދަލ ކޮށ ލ މަށ  އަޅ ަގނޑ ެމނ   މި

މިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ޑީސަލ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    12  ،އެތަނ  ބަދަލ ކ ރެިވއ ޖެނަމައައ ޑޫ ސިޓީެގ މިސާލަކަށ     ،ރ ފިޔާެގ

ތިހާއަށ  ިގނަ ރ ފިޔާ. ފައިނަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ެއކަނ  ކ ރެވ ނީމާ، ފައިނ ަގއި ބޭނ ނ ނ ކޮށ  ދޫކޮށ ލެވޭނެ. ެއއީ އިނ 

ވަގ ތ    އ ކިލޯވޮ  420މި  މައ ޗަށ   އަހަރެއ ެގ  އެބަ  ކަރަނ ޓ   ައވަރެގ  ެއއީ  ޓ   ޑީސަލ .   152000ފައ ދާ.  ލީޓަރ ެގ 

އަ މީަގފައިނ   ވެސ   ބޭނ ނ ތެރިކަެމއ .    އިނބ ރާލ މަކީ  މިއިއ ޒަތ ތެރި  ދެނ ވަރަށ   ަގރާރ ަގއި  މެނ ބަރ ެގ    ،ވަނީ   

ވާހަކަައކީ ބ ނާ  މި  އެގ ރިމެނ ޓ ަގއި  ބ ނަ  ،ޕެރިސ   އަމިއ ލައަށ   ދޫކ ރާނެ   ހަރޭ،ޤައ މ ތަކ ނ   ޖައ ވަށ   ތިަމނ މެނ  

ޓަނ ނ ހަވި ގ ނަނީ  މިނ ވަރ   މި  މިނ ވަރެއ .  މަދ ކ ރާނެ  މިހާރ     ،ޭގސ   މިނ ވަރ ބަރ ދަނ ނ .  ައޅ ަގނޑ    ؛ފައިނ ެގ 

މިސާ މިނ ވަރާއިދެނ   ފައިނ ެގ  މިއަދ   މިސާލަކަށ   ނަަގނީ.  މި  ފައިނ   ފައިނ ަގިއ    20މީެގ    ،ލަކަށ   ފަހ ނ   އަހަރ  

ހިނަގމ ނ ދިޔައިމާ ޮގތަށ   އެދާ  މިހާރ   ވިހަ   ،ކަނ ކަނ   ޕެރިސ   ފައިނ ަގއި  އެބަފެނޭ.  މިނ ވަރ   ބޭރ ކ ރާނެ  ޭގސ  

، ައޒ މ  ސ ބިޝަނ މ މިނ ވަރ  ފައިނ  މީހ ނ  ދަށ ކ ރަނ  އެ  އަހަރ  ފަހ ނ  އެ  20ބ ނާ ވާހަކައަކީ    އެގ ރިމެނ ޓ ަގއި މި

ކިހާވަރަކަށ ހޭ މި؟ ކަނޑައަޅާނީ  ހ ށަހެޅ މ ަގއި  މެނ ބަރ ެގ  އެބަލ  އ ރިނި  ،ވަނީ   އިއ ޒަތ ތެރި  ފައިނ  ނަ  ެގނައިމާ  ރޖީ 

ޭގސ   ިމއަދ  މި ވިހަ  ތިމަނ ނަމެނ  ޙަޤީޤަތ ގައި،  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވަރަށ  ބާރަށ  ނ ކ މެ ހަމަ އިސ ކޮޅަށ  ތެދ ެވ ބ ނެވޭނޭ

މިނ ވަރަށ ވ ރެ  ދޫކ ރާ  މީެގ    ޖައ ވަށ   ސ މަކަށޭ    20ދަށޭ  އެ  ެގނ ދާނީކީ.  ނޫނޭ  މައ ޗަކަށ   ކ ރާނީ.  ފަހ ނ   އަހަރ  

ބ ނެވިދާނެތާެގނ ދާނީ.   ކައިރީަގއި  ރައ ޔިތ ނ   ޗިކާޯގ  ނ ކ މެ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ފައިނ   ކަލޭމެނ     ،އެހެނ ވީމާ،  ކޮބާ 

ފ ރ ޞަތ ރެއަހަ؟ ކިހިނެއ ހެއ ޔޭ މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މިހެނ ނޭ.  އޮތީ  މި  ދާއިރާެގ  މެނ   މަޑ އ ވަރީ  އަރ ވަނީ 

 އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ފައިނ  އާދަމ  ޝަރީފަށ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޝަރީފ  އާދަމ   މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ރީމަޑ އ ވަ

ިއއ ޒަތ ތެރި   ކަމަށ   ރައީސ .ޝ ކ ރިއ ޔާ  ކ ރައ ވާ  މަސައ ކަތ   ތި  އިސ ކަނ ދެއ ަވިއެގނ   ފައިނަށ   ޓަކަިއ    އަދި 

ޝ ކ ރ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   ރައީސ   ރައީސަށ   އިއ ޒަތ ތެރި  މ ހި ؛ދަނ ނަވަނ .  މިހާ  މައ ސަލައެއ  ނ ިމއަދ ެގ  މ  

ޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ   އަ  ނ ކަމީޖެހ ސ  މިއަދ  ފަށަނ ެމނ ބަރ ނ ނާއެކ  މި މަޖިލި  26ދާއިރ  އެނ މެ  ފެށިެގނ 
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މި ބާވަތ ެގ ކޮނ މެ ކަމެއ ަގއި ވެސ  ައޅ ަގނޑ މެނ  މ ޅި   ، އެނ މެނ  ވެސ  ކަނ ބޮޑ ވާނ ޖެހޭނެ ކަމެއ . އެހެނ ނަމަވެސ 

ކަމަށ  ަގިއ އެކ ރ މ ޤައ މ  އިސ ކޮށ ެގނ  މަސައ ކަތ  މަސައ ކަތ ކ ރީމާ ރަނަގޅ  ނަތީޖާއެއ  ނިކ ނ ނާނެ  ނ މެނ  ވެސ  

އ ޅ ނ އަޅ ަގނ  ރަށެއ ަގއި  އ ތ ރ ެގ  ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭ.  އޭނަ   ، ޑ މެނ   މީހެއ .  ކިޔާ  ހަގ ބެ 

ަގހ ނ  ހ ރީ ވަރަށ  ިގނަ ބަނބ ކެ ައއިއިރ ަގއި އޭނަެގ  މީނަ   ބަޔަކ . ދެނ   އިޔޮ ކަނޑާފައެއ ދ ވަހަކ  މަހަށ  ގޮއ ސަ 

ތަނަށ  އެހެނ  މީހަކ  ައއިސ     ކ ރަނިކޮށ  އެހަމަނ ޖެހިެގނ  ޒ ވާބ ވަރަށ  ބޮޑަށ  ހިތ   ވަރަށ  ރ ޅި އަިއސ ެގނ  އެކަމާ

ތި ަގހ ނ  ކެޔޮ ކެނޑީ ހަގ ބޭެގ މީހެކޭ. ހަމަ އެހެނ  ބ ނި ހިސާބ ނ  ބ ނީ ތިކަނ  ތިކ ރީ ރަނަގޅަށޭ.   ،ހަގ ބެއޭ  ،ބ ނި

ިގނަ މަޝ ރޫަގނޑ އަޅ  ވަރަށ   ތަރައ ޤީެގ  ޮގތަށ .  މި  ފެނ ނަނީ  މި  ޤައ މ ަގއި  މި  ހިނ ަގމ ނ  ޢ މެނ ނަށ  ވެސ   ތައ  

ބޮޑެތި   ހީނ ކ ރާވަރ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޔާމީނ   ރައީސ   އެކީަގިއ    ތަކާޢ މަޝ ރޫތަރައ ޤީެގ  ެގނ ދިޔައިރ ަގއި 

ކަނ ތަ ކ ރެއ ވި  އެ  މަނިކ ފާނ   އެ  ކަކ ރިއަށ ެގނ ދެވިއިރ   ެއއ ކޮށ   މަކ ކެއ   ގ ޅީފަޅ   މިއަދ   ނ ދިޔަ. 

  ،ރަނަގޅ . ތިމާވެށީެގ މި ވާހަކަ އިނ ތިހާ ަވރ ަގދައަށ  ދައ ކަމ ނ ދާއިރ   ،ވަރ  ހެޔޮޖެހ ނީމަ ވެސ  ހަމަ އެހަލާކ ކޮށ ލަނ 

ހަލާކ ކޮށ ލީމާ ފަޅ   ރީތި  އޮތ   އެ  ކައިރީަގއި  އެކަމ ނ   ހޯރަފ ށި  ރައީސ ،  ިއއ ޒަތ ތެރި  އެއީ  އަޅ ަގނޑ    ރަނަގޅ . 

ވެސ  ފައިނ ަގއި އޮނ ނާނީ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ    ައހަރ  ފަހ ނ    20ރައ ޔިތ ނ  ބޭނ ނ ވި ޮގތ  ކަމަށ . މީެގ    ،ބޫލ ކ ރަނީަގ

ށ   އަޮގތ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ތަރައ ޤީެގ މަސައ ކަތ ތައ  ކ ރި  އެއީ ރައ ޔިތ ނ  ބޭނ ނ ވާ   .ބޫލ ކ ރެވޭަގރޕޯޓެއ  ކަމަށ   އެއަ

ނ ޖެހޭ ވާއިރ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ައޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނަ  އެއ ޮގތަށ  ކަމަށ    ރ ހ މާއ ޔިތ ނ ެގޖެހެނީ ރަ  ެގނ ދަނ  މި

ކ ރ މަށ . ިއއ ޒަތ ތެރި އެއ ޮގތަށ  މަސައ ކަތ   ބާވަތ ެގ ކޮނ މެ ކަމެއ ަގިއ ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ވިނ ދާ  މި

ކ ރެއ ވ ނ  ެއއީ ވަރަށ  ރަނަގޅ   ިއސ ކަނ ދީެގނ  މަސައ ކަތ   ތިމާވެށީެގ މިކަނ  ކަމަށ   ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ؛ރައީސ 

އަޅ ަގނޑ  ކަމަށ   އެކަމެއ   މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  މާވަށ   ދެކެނ .  ފަދައިނ     ވެސ     ،ވިދާޅ ވި  އަޅ ަގނޑ  

ރަީއސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  އިސ ކަނ   މި  ދެކޭޮގތ ަގއި  މަސައ ކަތ ތަކަށ   ޖޭމަނިކ   ،ދެއ ވ މަށ ފަހ ބާވަތ ެގ  ނ   .އެސ .ސީފާނ  

މަނިކ ފާނާ މިއަދ   ދެކެޮގތ ަގއި  ައޅ ަގނޑ   ދިއ ކ ރ ނ     ވަކިވެަވޑަިއަގތ މަކީ  އިނިގލި  ދިއ ކ ރާ  އެ  މީހ ނ   ދޭތެރޭަގއި 

އެނ މެ އޮނ ނަނ ޖެހޭ  ޖަލ ަގިއ  ޔާމީނ   ރަީއސ   ިމއަދ   ވެސ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  ކަެމއ .  ސަބަބަކީ   ކ ޑަެވެގނ ދާނެ    ،ބޮޑ  

އިނ ނެ  ރައީސ  ކަމަށ   ނަޝީދ ެގ  އެހެނ ވީމާަގވ ނ   އެބަތިބި.  މިއަދ   ބަޔަކ   ތިމާވެބޫލ ކ ރާ  ޓަށ  ށ ، 

ނ  ސ ކ ރެއ ވ މަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ޖޭ.އެސ .ސީހ ކ ރެއ ވ މަށ  ވަގ ތ   ކަތ މަސައ 

މި  ،ވަކިވެަވޑަިއެގނ  ތަނަކަށ ހ މަޖިލީ  އެތަނަކީ  ނ ފޯރާ  ވެސ   ނ ފޫޒ   ޮގތަށ   ބޭތި  ،ެގ  ވިދާޅ ވި  ވަޢ ދ ަގއި  ފ ޅ ނ ެގ 

ހެއ ދެ  ޮގތ ަގއި  ތަނެއ ެގ  މިނިވަނ   ކަމަށ   އެތަނ   ޮގތ   ރަނަގޅ ވާނެ  އެނ މެ  މިއަދ   ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ވ މަކީ 

 އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ.  
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

   ބިލެތ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއ .

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 

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

ޮގތ . އިއ ޒަތ ތެރި   ރާއ ޖޭެގ ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ަވރަށ  ސަރީޙަކޮށ  ލިޔެފައި އެބައޮތ  ޖޭ.އެސ .ސީ ެއކ ލެވިފަިއ އޮނ ނަ

ނޫނ . ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ   ށ  ަގދަކަމަކ ނ   ރައީސ  އަމިއ ލައަ  ކީނއި  ތަނަށ  ލައ ވާފައި ތި  ރައީސ  ތި ؛ރައީސ 

ވިސ ނާފަިއ   ފ ނ ކޮށ   މިދިޔަ    އެނ މެވަރަށ   ވޯޓ ދެޚާއިނ ތި  2ފަހ ނ   ކަނޑައެޅިެގނ   ވާ އ  ބ ަގއި  އޮތީ  ފައި 

ނ  ރައ ޔިތ   ކަނ  އެނިގހ ރެ ދެއ ވި ޯވޓެއ  ދިވެހިެގ ރައީސ  ޖޭ.އެސ .ސީަގއި އިނ ނަވަނ ޖެހޭހ ޤާނޫނ އަސާސީަގއި މަޖިލީ

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ   ދިނީ. ެއއީ  ޓަކައި.  ލ މަށ   އެތަނަށ   މަނިކ ފާނ   ސީދާ  ދިނީ  ައޣ ލަބިއ ޔަތެއ   މިވަރ ެގ  އެމ .ޑީ.ޕީ 

ރަީއސ     ،ބޫލ ކ ރެވޭ ފަރާތަކީ ގަ ނެ ކަމަށ   ފާހިނ ަގ  ެއކަނި އިނ ސާފ ވެރިކޮށ  ޝަރ ޢީ ނިޒާމިތެރޭަގއި ހަމަރައ ޔިތ ނ ެގ  

 ކ ރީ.  މި މިކަނ  ބޭފ ޅ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވޯޓ ދީެގނ  އެ ، ބޫލ ކ ރެވޭތީ ަގނަޝީދ  ކަމަށ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ! ކ ރައ ވާފ ބޮޑަށ  މާ ވަރަށ ގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ ( )ވަޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

އޮތ  ޖޭ.އެސ .ސީ  ޤާނޫނ އަސާސީ  އަޅ ަގނޑަށ   އިސ ޮގތ ނ   ވަދެނިކ ެމވާ  ފާއ ތިނ   އަޅ ަގނޑ   ދެނ   ނެތ .  ދެވޭކަށ  

ިއއ ޒަތ ތެރި  ގ ޅޭ  ތަނ ތަނާ ޕީ.ޕީ.އެމ ެގ  މިއަދ   ފާހަަގކ ރޭޮގތ ނ   އެބަ  ވަރަށ   މެނ ބަރ ނ   މިހާރ    .  އަޅ ަގނޑ  

ފ ރ ޞަތ  އަނެއ ކާ  މި  މެނ ބަރ ވެސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  އ ނޫގފާރ   ދާއިރާެގ    ،ނޫނ  ؛އަރ ވަނީ  މަޑ އ ވަރީ 

މެނ ބަރ  ެގނ ދެވީ  އިއ ޒަތ ތެރި  ވާހަކައަ  .ވާހަކަދައ ކަވަމ ނ   މެނ ބަރ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި  މައ ސަ  ށ އެ  ލަެއއ   ނިޒާމީ 

ފާހަަގކ ރެއ ވީ  މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ބިލެތ ދޫ  ދެނ   މެނ ބަރ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ބިލެތ ދޫ   ، ނެނ ެގވީ 

ޮގތ ތޯ.   އެއީ ެއކަނ  އޮތ   ،މޭޒ ނ  ސާފ ކ ރީ  ހެނ ވެެގނ  އިދާރީ. އަޅ ަގނޑ  އެނ ދެޭވނެ ކަމަށ ފާއ އަޅ ަގނޑަށ  އިސ ތި

 ނޑަށ  ކ ރެވެނ  އޮތ  ކަެމއ  ނޫނ  ކަމަށ . މަޑ އ ވަރީ ދާިއރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑަށ  ސާފ ވީ އެއީ އަޅ ަގ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : މަޑ އ ވަރީ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފ 
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މިތ ތެއިއ ޒަ ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ނޫނ ތޯ  އެހެނ ވީމަ  ރައީސ ،  މަޖިލީ ތަ  ރި  މި ހަ ނަށ   އައިއ ސަ  އެނ މެނ   ށ  

ކޮނ ޕޮޒިޝަނ  ބަދަލ ކޮށ ެގނ    ،ނ  ނޫނ ތޯ ވިދާޅ ވީނ  ވިދާޅ ވީ. ެއމ .ޑީ.ޕީއެމ .ޑީ.ޕީ  ޤާނޫނ އަސާސީ ބަދަލ ކ ރާނެ ވާހަކަ

ޮގތ ނ  ކ ރަނ ޖެހޭ ތ   ޤާނޫނ އަސާސީ އޮ  އިނ ނެވ މަކީ މިއަދ    ސ ވެސ  ޖޭ.އެސ .ސީ ސާފ ކ ރާނަމޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީ

ކ ރ މަކީ. ޤާނޫނ އަސާސީ ބަދަލ   ކ ރެވޭނެ ކަމަކޭ އިނޭގތޯ  ނ ކ ނ ތ ސި  35ނ  ހަމަ  ހ މަޖިލީ  މި  ،ކަމެއ  ކަމަށ  ވިޔަސ  

ނ ކ ރެއ ވެވެނ ވީ ކީއ ެވެގނ ތޯ  އެބައޮތޭ.  މެޖޯރިޓީ  ސ ޕަރ  ބަހަނާ ؟ތިބޭފ ޅ ނ ނަށ   ެއީއ  ކެވ ދެއ މިހާރ   މަކީ 

ބަދަލ ަގއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ޤާނޫނ އަސާސީއަކީ  ނޫނ .  ކަމެއ   އެއ ޗެއ .  ބޫލ ކ ރެޭވނެ  ާގނޫނެއ   ހީއިލާއެއީ  ކ ރެވޭނެ   

ޮގތަކަށ  ބޭނ ނ  ކޮނ މެ  މިމިހާރ  ؛ނޫނ . އެ އަޅ ަގނޑ މެނ   މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ    ،ދަނީ  ވެސ   ހައެއ ކަ އިޞ ލާޙ  

އެހެނ ވީމާ ިމހާެގނެއ ސިނ .  ބަދަލ  ރ ،  ެއއަށ   ނެތ . ވެސ   ސަބަބެއ   އެއ ވެސ   ނ ކ ރެވޭނެ  އެކަނ   ެގނެސ ެގނ  

ޤާނޫނ އަސާސީ  އަޅ ަގނޑަށ    މި  އިނ ނަވާކަށ .  ޖޭ.އެސ .ސީަގއި  ނ ވާނެކަނ   ބޭނ ނ ފ ޅެއ   ނަޝީދ   ރައީސ   އިނޭގ 

މަނިކ ފާނަށ  ވެސ    އެ  އި،ސަބަދަލ ކޮށ ެގނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އެ މަނިކ ފާނަށ  ވެސ  އެ ތަކ ލީފ  ނ ޖައ  

   .ހޭ އެކަނ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރަނ ޖެށ  އިނިގލި ދިއ ނ ކ ރާނެ ޮގތަކަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 ޙީދަށ . އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ވަ

 

 މަދ  ވަޙީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ 

ގ ޅިެގނ  ދ ނިޔެއަށ  ކ ރިމަތިވާ ނ ރައ ކާތައ     ތ ތެރި ރައީސ . މޫސ މަށ  އަނ ނަ ބަދަލ ތަކާ `. ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަ 

ބޭރ  ކ ޑަ ޖައ ވަށ   ގ ކ ރ މަށ   ަމދ ރީނ ކ ރާ  ޭގސ ތައ   ލަނޑ ދަނޑިތައ   ހައ ސ   ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ޤައ މ ތަކ ނ   ކ ރ މަށ  

ބާރ އަޅަ ރާއ ޖެިއނ   ޖެއ ސ މަށ   ެއޮގތ ނ     އި،މައ ޗަށ   ދެއ ކ މަށ   އަދި  ނަމޫނާ  އިތ ރަށ  ރާއ ޖެއިނ   ދ ނިޔެއަށ  

ށ  ޙ މަދ  ސަލީމ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ މައ ސަލައަހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަ  އިލައިކ ރ މަށ  ޮގވަމަސައ ކަތ 

  ، ނ ނަވާލަނ ެއކީަގއި ދެކެވެމ ނ  މިދާ ވާހަކައިަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަކ ރަނ . ހަމަ އެއާއަޅ ަގނޑ  ވެސ  ފ ރިހަމައަށ  ތާއީދ 

ކ ރި މަގ ނ   އިނ ސާފ ެގ  އެބަފެނޭ  މިހާރ   ފަނޑިޔާރ ެގތައ   ރާއ ޖޭެގ  ރައީސ ،  ކަނި ހަމައެތަނ .    ށ ދާއައިއ ޒަތ ތެރި 

ސޯލަ ފ ރާޅ ަގއި  ފަނޑިޔާރ ެގތަކ ެގ  ފެނ ނަނީ  ރަީއސ  މައ ސަލައަކަށ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދެނ   ހ ރިކަނ .  ހަރ ނ ކޮށ ލާ   ރ 

އިނ ނަަވއިެގނ  ވަކާލާތ    ޖޭ.އެސ .ސީަގއި  ަވރަކަށ   ކޮނ މެެވސ   ވަރަށ  އެކަމަށ   ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށ   ކޮށ ލައ ވަނިކޮށ  

މަނިކ ފާނ  އިސ ބަސ  ލިޔ އ ވާފަިއާވ  ވަނަ އަހަރ    2009 ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ނެހެނ .  ރަނަގޅަށ  ފަނޑިޔާރ ެގތައ  ދާ
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އެއީ ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީ ރިޕޯޓެއ   ނެރ އ ވާފައިާވ  ބައޯޑައިއ   ވެލި"   ،ނ   ފޯ ރވައިނ   ކޭސ   އިކޮނޮމިކ   ދަ    ސިޓީ 

މޯލ ޑިވ ސ ރވަބައޯޑައި  ދަ  އިނ   ކޮނ ޒަރޭވޝަނ   ރިޕޯޓ ަގއި   " ސިޓީ  އެ  ރިޕޯޓެއ .  ޕޮލިސީ    ،އޮނ ނަނީ  މި  ކިޔާ 

ތިމާވެ ކަނ ކަނ     ޓާ ށ ސ ޓޭޓ މެނ ޓެއ ަގއި  ފިޔަވައި  ދިނ ނ   ކޮމިޓ މެނ ޓެއ   ތަރައ ޤީއަށ   ދެމެހެއ ޓެނެވި  ރައ ޓެހި 

ތިމާވެށީ ފާއިތ ވި  ނިނ މ މ ަގއި  ކ ރިނ   އޭެގ  ކަމަށ .  ނ ހ ނ ނަ  ދެކެފައި  ނަޒަރަކ ނ   ސެކ ޓަރ    5ެގ  ޕަބ ލިކ   އަހަރ  

ޓަކައިނ އިއެއ   ފައިނޭނ ސ ެގ   ތިމާވެށ ޓަށ   ެވސ   ބަދަލ ތަކަށ މޫ  ، ސައ ތަ  އަނ ނަ  ކަނ ކަމަށ     މި  ،ސ މަށ  

އެކީަގއި މޫސ މަށ  އަނ ނަ   ވަރަށ  ައސަރާ  ،ކީަގއިއެ  ވަރަށ  ޖަޒ ބާތާ ؛ހޭދަކ ރެވިފައި ނެތ  ކަމަށ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ވާހަކަ ވާހަކަ  ،ބަދަލ ތަކ ެގ  ހޫނ ވާ  ދެމިއޮތ މަ  ،ދ ނިޔެ  ނ ރައ ކާރާއ ޖޭަގއި  ދައ ކާތާ  ވާށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ާވހަކަ  ކަމ ެގ 

އަހަރ ސާޅީހަކަށ ،  ތިރީމިހާރ    އެހެނ ނަމަވެސ   ހަކަށ   ކިހިނެއ ތޯ  ،ވެއ ޖެ.  ހ ރީ  ކަނ ކަނ    ؟ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

ބޮޑ      މާކ ރެވޭނެ  ގައިކ ރ މ ެގ ވާހަކަދައ ކާިއރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ރާއ ޖެައށ  މީަގނޑަށ  އިނޭގ ދ ނިޔެ ސަލާމަތ އަޅ 

އެހެނ ނަމަވެސ  ނެތ ކަނ .  ކަމަކީ  ،ކަމެއ   ކ ރެވޭނެ  ަވކާލާތ ޢާވަމީ  ގ  ބައިނަލ އަ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކ ރ ނ .  އިލާަގއި 

ޓަކައި ދެމިއޮތ މަށ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ   އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ  ޓަކައި،  ސަލާމަތަށ     ،ޓަކައި   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

އަނ ނަނ    ރައަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ޓަކަިއ،  ޖީލ ތަކަށ   ޓަކަިއ،  ޮއތ   އިޤ ތިސާދަށ   އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ  ޮގތަށ   ވިދާޅ ވި  ީއސ  

ޓަކައި ތަރައ ޤީއަށ   ސަލާމަތ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ޓ އަރިޒަމ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ކ ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ޓަކައި،  ރ މަށ  

ސަލާމަތ  މ މަސ ވެރިކަނ   ރަށ ރަށ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ޓަކައި،  ސަލާމަތ ކ ރ ަމށ   ދިރިއ ޅ ނ   ޓަކައި، ޅި  ކ ރ މަށ  

ދައ ކަނީ. މިހާތަނަށ  ކަނ ތައ ތައ    އަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮނ މެހެނ  ެވސ  ކ ރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތެއ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި

ރާ ވެެގ ރީތި  ވަރަށ   ވާހަކަ  އަޅ ަގނޑ މެނ   މިދެނ ނެވިހެނ   ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  ޮގތަކީ  އޮތ   ޮގއ ސަ  ށ  ަގރާ ގ ނ  

ނި މަނިކ ފާނ ެގ  ދިޔައީ ހަމައެކައަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނިެގނ  ؛ދައ ކާއިރ ަގއި ވެސ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ކަނ ކަނ  އޮނ ނަނީ

ވާރައީސ  ދައ ކާ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ކަނ ކަނ    އެއ ޮގތ ވާ  މަލާޢައާއި  ހަކަ ކަމ ަގއި  ދައ ލަތ ެގ  ވެސ   ކިރިޔާ  ޮގތަށ  

މަނިކ ފާނ ބައ ޓަނ ެވެގނ  ވެރި ދިޔަީއ  ދެކ ނިނ ެގ  އަޅ ަގނޑ   ކަ  2020މަނިކ ފާނ     ،ކަމ ަގއި.  ރާއ ޖެައކީ  ބަނ   ރއަށ  

ހެ ޤައ މަކަށ   ދެކ ނިނ   ނިއ ޓ ރަލ   އަޅ ަގނމެނ   މަސައ ކަތ .  ކ ރެއ ވި  ޓަކައި  ސަމާލ ދ މަށ   މިކަނ  ދ ނިޔޭެގ  ކަމަށ  

ކެ ވަޑަިއެގނ   ކަނޑ ައޑިއަށ   ޓަކަިއ  ބައ ދަލ ވ ނ ތައ   ެގނައ މަށ   މަސައ ކަތ . ބާއ ަވއި ބިނެޓ   ކ ރެއ ިވ  ެގނ  

އެވޯގ  ބައިނަލ އަ ބޮޑެތި  ދ ނިޔޭެގ  މަޝ ރަޙ ަގިއ  މަނިކ ފާޑ ވާމި  މަގ ނ   ތައ   މި  ރާއ ޖެ  އަދި  ލިބިވަޑައިެގނ ނެިވ.  ނަށ  

 ކ ފާނ  ކ ރައ ވަނ  މަނިާއއި ެއކި ކަނ ކޮޅ ތަކ ަގއި އިޔާދަކ ރަނިވި ހަކަތައަށ  އިނ ވެސ ޓ ޓަކައި ާގފަރ  ފަޅ ަގމަށ   އ ދިެގނ 

ތަސައ ވ  އެހެނ ނަމަވެސ ެގނ ގ ޅ އ ވި  ދެކ ނިނ .  ައޅ ަގނޑ މެނ   އެ  މަނިކ ފާނާ  ،ރ   އަޑިއަށ  ދ ވަހ     އެކީަގއި  މޫދ  

މިފ ށަށ  ޖެހީ. ދެނ  ކ ރ މަށ ފަހ  އަނެއ ކާ މ ޅި ރާއ ޖޭެގ ސިޔާސަތ  އެފ ށ ނ ވާތ ށ  ވަޑަިއެގނ ނެވި ބާޣީ ވަޙީދ  ބަޣާޑަިއވަ

ވެ ވިދާޅ ވާ  ހިއ ޕަވަިއެގނ ެގ  2013އި  ރިކަމ ގަ އެބޭފ ޅ ނ   އަމާޒ   ތެޔޮނަަގނ   ފެނ ނީ    އިނ  ރާއ ޖެ  މި  .ވެރިކަމ ަގއި 
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ބައިނަލ ސާޅީހަކަށ ،  ތިރީމިދިޔަ    ،މިދެނ ނެވީ އަހަރ   މ ޖ ތަމަޢ ަގގ  އަހަކަށ   މަސައ ކަތެއ     އިވަމީ  ހ ރިހާ  ކ ރި 

ޮގތަށ     ރ  ވިދާޅ ވިހޯރަފ ށީ ދާއިރެާގ މެނ ބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަޖެހޭތަނ .    ހިއ ޕެވިނަަގނ  އަމާޒ ތެޔޮ  އިކޮޅ ނ ޖަހައެކޮޅ  

ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ިމއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތ ަގއި    ،މިއީ ހަމައެކަނި ވެށީެގ ސަާމލަތަށ  ޓަކައި ކ ރާ ކަމެއ ެގ ބަދަލ ގައި

ޓަކައިޞާތިއިޤ  މި ؛ދަށ   ވާހަކަ  ތަރައ ޤީެގ  ތަރަ  މި  ،ދައ ކަވަނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ދެމެހެއ ޓެނިވި  ެގ އ ޤީދައ ކަނީ 

އޮތީ  ވާހަކަ. ެގނެވެނ   ތަރައ ޤީ  މި  ،ދެމެހެއ ޓެނިވި  ކޮށ ެގނ .  މަސައ ކަތ   މިކަނ   މިމަަގށ   މަަގށ    ކޮށ ެގނ . 

ފ ރިއަޅ ަގ އަޅ ަގނޑ   ޓަކައި  އެކަމަށ   އަޑ އ ފ ލަިއެގނ .  މިނޑ މެނ   އަޅ ަގނޑ   ކ ރަނ .  ތާއީދ   ައށ މައ ސަލަ  ހަމައަށ  

ަމނިކ ފާނަށ    ވެސ   އަޅ ަގނޑ   ދަނ ނަވަނ ހަމަ  ވަކ  ؛މަރ ޙަބާ  އެމ ބިޝަނ  ލ ލައިމެޓ   ފޯރަމ ެގ  ނަރަބަލ  

މައެމ ބެސެޑަރ  ޝަރަފ ެވރި  ކ ރައ ވާ  ޤާކަމ ެގ  ތި  މަނިކ ފާނ   ލިބިވަޑައިެގނ   މަނިކ ފާނަށ   ހަމަ މ   މަސައ ކަތ ަގއި 

މަރ ޙަބާ ބޮޑަށ  މަނިކ ފާނަށ     ކ ރެއ ވ މަށ  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  މަސައ ކަތ  ެއކީަގއި  ބޮޑ  ތާއީދާ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ވަރަށ 

  ކ ރާ ވާހަކަ ބޮޑަށ  ހަމަ ހިތ ެގ އެނ މެ ފ ނ މިނ ނ  ތާއީދ   ރަށ އެކީަގިއ މިމައ ސަލައަށ  ހަމަ ވައެއާ   ދަނ ނަވަނ . ހަމަ

 ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ ދަނ ނަވަނ .

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އަޅ ަގ މެނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއ ޔާ  މި  މިހާރ   މެނ ބަރ   ނޑ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާިއރާެގ  ގައ ދޫ  އަރ ވަނީ 

 ށ . ގައ ދޫ ދާިއރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ރައަޙ މަދ  ޒާހި

 

 ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޒާހިރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ގައ ދޫ 

ައޅ ަގނޑ   ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ިއއ ޒަތ   ،ޝ ކ ރިއ ޔާ  ދާއިރާެގ  ވަރަހޯރަފ ށީ  މެނ ބަރަށ   ބޮޑަށ    ށ ތެރި 

 ،ޅި ކެނޑިނޭ  ދި ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ މި ކ އ ލި މައ ސަލަ މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މަށ  ެގނެސ ދެއ ވީތީވި. އަ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ 

ށ  ވެސ   ކ ރ މަށ  ޓަކައި ތި ކ ރައ ވާ މަސައ ކަތަށ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސަތިމާވެށި ރައ ކާތެރި  ، ޓަށ ށ ފެށ ނީއ ސ ރެ ތިމާވެ

ވެސ  ނ ނަވަނ .  ށ ފަށ ނ  ޝ ކ ރ ދަފަ އަޅ ަގނޑ   ކ ޑައިރ އ ސ ރެ ؛އާދެ!  ތަކ ރާރ ކޮށ    ަވރަށ   ހަމަ  ވެސ   ައޅ ަގނޑ  

މި ވާހަކައެއ   ޗޭނ ޖ   އީ،އަޑ އަހަމ ނ ދާ  ވާހަކަ.  ކ ލައިމެޓ   ނ ރައ ކާތެރި  ވާހަކަ.  ެގ  އ ސ ވާ  ލޮނ ަގނޑ   މޫދ ެގ 

ނޑ ެގ ރައ ޓެހިނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ިގނަ ައޅ ަގހ ރިއިރ ަގއި ވަރަށ   ކޮށ  ައޅ ަގނޑ  ރާއ ޖެއިނ  ބޭރ ެގ ކިޔަވަނ ޞަޚާއ 

ސ ވާލެއ  އަހާ  ތެދެއ   ،ާގތ ަގއި  ދަނީ  ެއއީ  އަޑިއަށ   ދިވެހިރާއ ޖެ  އަޅ ަގނޑ    ؟ހެއ ޔޭ  ހެއ ޔޭ  ތަކ ރާރ ކޮށ   މިއީ 

އިރ  ބޮޑ  މައ ސަލައަކަށ   މިހާތަނަށ  އައި   ،ތެދެއ މެ  އީމައ ސަލަ މި  މިކ ޑައިރ ނ ސ ރެ އަޅ ަގނޑަށ  އަނ ނަ ސ ވާލެއ .  

މިވެ ރައީސ އޮ  ފައި  އިއ ޒަތ ތެރި  ޤައ މ ތަކ ނ  ؛ތީ.  ކަހަލަ  ޖަޒީރާ    ،ދިވެހިރާއ ޖެ  ކ ދި  ކަހަލަ  އަޅ ަގނޑ މެނ  
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ަވރަށ ޞަޚާއ   ،ޤައ މ ތަކ ނ  ވަރަށ   ކޮށ   އެބަޖެހޭ.  ކ ރަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   މަސައ ކަތ ތަކެއ   ވާހަކަ   ިގނަ  ިގނަ 

އެބަ ޤައ މ ކަނ ޖެހޭ.  ދައ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ބޮޑެތި  މިސާދ ނިޔޭެގ  އެޮގތ ނ  ތަކަށ   އެބަޖެހޭ.  ވާނ   އަޅ ަގނޑ ެމނ   ލަކަށ  

ބޭނ ނ ވޭޞަޚާއ  ފާހަަގކޮށ ލަނ   އަޅ ަގނޑ   އެނ ވަޔަރަ  19  ،ކޮށ   މަޖިލީހ ނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  އެނ ޑ   ނ މަަވނަ  ނ ޓ  

  ، ރާސާކޮށ ޓަށ  މި ކ ރަމ ނ ދާ ނޭދެވޭ އަސަރ ތައ  ދިށ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ތިމާވެ  ިއ،ކޮމިޓީެއއ  އ ފައ ދަ  ކ ލައިމެޓ  ޗޭނ ޖ 

ފެއ ޓީމ .އަ މަސައ ކަތ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ޓަކައި  ކ ރ މަށ   މަސައ ކަތެއ   ހ ރި  ކ ރެވެނ   ތެރެއިނ   ޭއެގ  ޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

އޮ ހ ށަހަޅާފައިަގރާރެއ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ފާސ ކޮށ ފަ  ،ނ ނާނެ  ހ ށަހަޅާ  ަގރާރެއ   މަޖިލީހަށ   ސިނ ަގލ     ،އިރައ ޔިތ ނ ެގ 

ހިތަ  ަގރާރެއ .  ނައ ތާލ މ ެގ  ޕ ލާސ ޓިކ   ޑ ޔޫސ  ަގރާރ ެގ މަސައ ކަތ  ކިހާށ އަޅ ަގނޑ   ޮގއ ސި  ހިސާބައަރަނީ އެ  ކަށ  

ޔޫސ  ؟ބާވައޭ ބާވައޭ  ޑ ސިނ ަގލ   ކޮނ މަސައ ކަތެއ   ކ ރެވ ނީ  ނައ ތާލ މަށ   ދެނ   ށ ހިތަ ؟ޕ ލާސ ޓިކ   އަރާ ސ ވާލެއ . 

އަލިއަޅ ވާލަނ    މި ؛ބޭނ ނ އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ނ   އޮތ   އެނިގފައި  ސަރ ކާއަޅ ަގނޑަށ   އަމާޒ ހާރ   ހިފާފައި  ރ ނ  

ރެނިއ ބަލ   ،  އަކީ   30ރޖީ ެގނ ނަނ . ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ހަކަތަ އ ފައ ދާ ނިސ ބަތ ެގ % އަށ  ރެނިއ ބަލ  އެނ30ަ%   ،އޮތީ

ރބަނ  ޤައ މަކަށ  ހެދ މަށ .  ޝަނ  ކަމިއެލޯ  ހިފާފައި އޮތީ. އެއީ  އ ފައ ދާ ކަރަނ ޓ  ކަމަށ  ހެދ މަށ  އަމާޒ   ނ ރޖީއެނަ

ޮގތަކީ  ،ނޑ ެމނ ެގ ވިސ ނ މަކީއަޅ ަގ  ،ސ އެހެނ ނަމަވެ ބޭނ ނ ވާ  މިށ ރބަނ  ނިއ ޓ ރަލ  ޤައ ަމކަކަ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ      

އެއ ޮގތަކަށ   ހެދ މަށ .  ބޭރ ރާއ ޖެ  މި  ނ ކ ރާވެސ   އެއ ޮގތަކަށ    ޤައ މަކަށ   ޖައ ވަށ   ހެދ މަށ .  ކަރާއ ޖެ  ރބަނ   ވެސ  

ިގނަ ކަނ ތައ ތަކެއ  ކ ރަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ .   ޖެހޭ ވަރަށ ބަރ މަށ  އެމިކަނ  ކ ރާއ ޖެ ހެދ މަށ .    ނ ކ ރާ ޤައ މަކަށ  މިރ ބޭ

ކިތައ  ޕަސެނ ޓަށ ތޯ މިހާރ    ،ބޮޑަށ  ބަދަލ ކ ރަނ  އެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ވިސ ނ ނ  ަވރަށ 

މި ކަދިވެހިރާއ ޖޭ ؟އޮތީ  ތިރިވެފައި  ލޯެގ  މިއެ  ރބަނ   މިހާރ   ތިރި  މިޝަނ   ކިހާވަރަކަށ ތޯ  ރބަނ   ކަ ؟ތޯވެފައިއޮތީ 

ބަހައ ޓައިެގނ ތޯ ވިސ ނ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކޮނ ޮގތަކަށ   ހެދޭނީ  ޤައ މަކަށ   މަސައ ކަތ ތައ    ؟ނިއ ޓ ރިކަލ  

ހ ނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަނީ ފަ  ސަރ ކާރ  އައި  މި  ، އެކ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ ޖެހެނީޔާހިތާމަ؟ ބަހައ ޓަިއެގނ ތޯ

ަގނ ނަ ޖެހެސ   ،ތަނ   ޖެނެރޭޓަރ ތައ   ަގނ ނަކިޔާފައި  ފައިސާ   ނެރޭޓަރ ތައ   ދައ ލަތ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ   އިނ ތަނ . 

އެ އިނ ެވސ ޓ މެނ ޓ  އިތ ރަށ    ،ތަނ . މިހާރ  ތެލ ނ  އ ފައ ދާ ހަކަތަިއެގ އޮނިަގނޑ   ކ ރާޖެނެރޭޓަރ ތަކަށ  އިނ ވެސ ޓ 

  އަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދާ ރލަދަލ ަގއި ސޯ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފެނ ނަމ ނ ދަނީ. އޭެގ ބަ  ތަނ   ކ ރާސ  ލާރި ޕަމ ޕ އަދިވެ

ނ ތަނެއ    އަދިެއއ   އެހާބޮޑަކަށ   އެހެނ ނަމަވެސ އަޅ ަގނޑަކަށ   އެނ މެ  ،ފެނޭ.  މަޖިލީހ ނ     ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ފަހ ނ  

މި   ޤައ މަކަށ ރބަނ  ނިއ ޓ ރިކަލ   ކަ  ،ނ ނ  ހ ނ ނާނީ ބައ ޓަނ ކޮށ ފައިފާސ ކ ރި ާގނޫނ ތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ިވސ 

ރާއ ޖެ ދިޔ މަށ  ޓަކައި ވިސ ނ ނ  ބަހައ ޓަިއެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ    ދަކ ރަނިވި ހަކަތައަށ  މިޔާސީދާ އި  .ރާއ ޖެ ހެދ މަށ 

އެ އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  ހ ނ ނާނީ.  ބަދަލ ކޮށ ފައި  ކ ރިމަ  ާގނޫނ ތައ   ކަނ ކަނ   އަޅ ަގނޑ  ށ އަ ގ ނ   ކަމަށ   ދާނެ 

  ކަށ ، އެ ތަދޭނ . ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަޖެހޭ ބާރ ދި ކައ ނ ސިލ ރައީސ . އައ އ މީދ ކ ރަނ  ިއއ ޒަތ ތެރި  
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އެ ޮގތަކަށ   ބޭނ ނ ވާ  ކައ ނ ސިލ ނ   ސޯލަ  ރަށެއ ެގ  ކައ ނ ސިލ ނ   ނަމަ  ރރަށެއ ެގ  ބޭނ ނ ވާ  އެކަނ    ،ހަރ ކ ރަނ  

ޮގތަ ބައ ޓަނ ކ ރެވޭނެ  ާގނޫނ ތައ   އިނޭގ  ށ   އަޅ ަގނޑަށ   އެބަޖެހޭ.  އެކަނ ކަނ   އ ނދަޫގތަކެ ކ ރަނ   އެބައ ޅޭކަނ .  އ  

ރައ ތަކ ނ  ބޭނ ނ ވާ    ،ނ ޖެހޭ. އިނ ެވސ ޓ މެނ ޓ  އެ ރަށ ތަކަށ  ެގނެއ ސަދޭ  ބާރ  އެބަ  ތަކަށ  އެ އ ލ ކޮށ  ކައ ނ ސިލ ޙަ

ޅ ަގނޑ   އަބާރ  ލިބެނ  އެބަޖެހޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .    ތަކަށ  އެސިލ ދެވޭނެ ޮގތަކަށ  ކައ ނ ެގ ޚިދ މަތ ކަރަނ ޓ   ޮގތަށ 

އެއ ޮގތަށ  ނ ޮގސ ެގނ  އ ޅޭ    ޙަޤީޤަތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ތަރައ ޤީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ވިސ ނ މާ  ،ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ 

ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދައ ލަތ ެގ ހ ރި    އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ބަޖެޓ ަގއި  .އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ،އެނ މެ މައިަގނޑ  އެއ  ސަބަބަކީ

އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ ެމނ ެގ ިވސ ނ ނ  ެއއ ޮގތަކަށ   ؛ގ ޅިެގނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ކަނ ވ ނ  ިގނަ  ވ ނ ފައިސާ އިސ ރާފ  

ބޭނ ނ  ދަނ ނަވާލަނ   އަޅ ަގނޑ   މިސާލަކަށ   އެބަޖެހޭ.  ނައ ތާލަނ   ކޮރަޕ ޝަނ   އެމ .އެމ .ޕީ.އާރ .ސީެގ    ،ބައ ޓަނ ކޮށ  

ކިތައ  ރަށަށ  ކަރަނ ޓ   ؟ލ  އެޅޭނެތޯރ ޕެނަސޯލައެ އަދަދ ، އެ އަދަދ ނ  ކިތައ     .ޑ  ޚިޔާނާތ ެގ ފައިސާ އިނޭގތޯބޮ

 ؛މިކަނ ކަނ  އެބަޖެހޭ ހ އ ޓ ވެނ . ކޮރަޕ ޝަނ  ހަމަ ؟ދަކ ރަނިވި ހަކަތައިެގޔާކިތައ  ޕ ރޮޖެކ ޓ  ހިނ ޭގނެތޯ އި ؟ދެވޭނެތޯ

ކޮ މިނ ަވރަށ   ކ ޑަ  އެނ މެ  އެހެނ ވާހަކަައކީ  ތިރިކ ރަނ .  އެބަޖެހޭ  ބޭނ ނ އަޅ ަގނޑ މެނ     ،ނޫނ ނަމަރަޕ ޝަނ   ވާ މި 

ޚާއ ށ ޮގތަ ނ ެގނެވޭނެ.  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ތަރައ ޤީެއއ   ބޭނ ނ ޞަ  ފާހަަގކޮށ ލަނ   އަޅ ަގނޑ   މި   ،ކޮށ   އޮތީ   މިހާރ  

ކޮނ މެވެސ  ަވރަކަށ  މަޑ ޖެހިފަ. ދ ނިޔޭެގ އޮތީ ހ އ ޓިފަ. ތަރައ ޤީ މި އޮތީ    އ  މިތަޓ ބޮޑެތި ޕ ރޮޖެކ   ެގ ހާލަތ .ކޮވިޑ  

ބޭނ ނ ވަނީ ފާހަަގކޮށ ލަނ   އަޅ ަގނޑ   މަޑ ޖެހިފަ.  އޮތީ  މި  ވެސ   ކ ރިއަށ    ، ތަރައ ޤީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ދެނ  

އެނ ަވޔަރައިހިނަގ ބައ ޓަނ ކ ރަނ ވާނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ކަމެއ   ހ ރިހާ  ވިސ ނަިއެގނ ނޭ.  ަގނ ނައިރ   ނ މަނ ޓަށ  

އެނ ވަޔަރަނ މަނ ޓ  ފ ރެނ ޑ ލީ   ، ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  އަނ ނަނ ޖެހޭނީ، އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ އަނ ނަނ ޖެހޭނީއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ

 އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރއޭ ރާއ ޖެއަށ   ހަލަކަށ . އެނ ވަޔަރަނ މަނ ޓ  ފ ރެނ ޑ ލީ ޑިެވލޮޕ މަނ ޓެކޭ. އެކައިނ ފ ރާސ ތ ރަކ ޗަރަ 

ހަލާކ ކޮށ  ތިމާވެށި  ރާއ ޖޭެގ  ބައ ޓަނ ެގނ ނަނ ވާނީ.  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ   ރާއ ޖޭެގ  ޮގތަކަށ     ، އަދިެވސ   ،ކޮށ ފިއ ޔާލާ 

ައޅ ަގނޑ މެނ   ،އަދިވެސ   މިކަމ ަގއި  ބޮޑަށ   ަވރަށ   ައޅ ަގނޑ މެނ   އޮތ  ތާނަގއި ވެސ   ބޮޑެތި   ނަށ ކ ރިއަށ   ވަރަށ  

އަިއއ ސަ  ފަހަކަށ    ، އަހަރ  ވެސ މިދިޔަ އަހަރ ، ޭއެގ ކ ރީ ؛ތެރި ރައީސ ޮގނ ޖެހ ނ ތަކާއި ކ ރިމަތިލާނ ޖެހޭނެ. އިއ ޒަތ 

ިގނަ   ރާއ ޖޭެގ  އެނޭގނެ.  އެނިގލައ ވާނެ،  ވެސ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ހ ރިހާ  ބަދަލ ތައ   އަނ ނަ  މި  މޫސ މަށ   ރާއ ޖޭެގ 

ެގއ ލ ނ ތަކެއ  ބޮޑެތި  ވަރަށ   ެވސ   ތެރޭަގއި  އަހަރ ެގ  މި  ވަނީ.    ރަށ ތަކަކަށ   މި  ހަމަ    މިއީ؟ އ ެވެގނ ތޯކީވެފައި 

އަނ  ދޫމޫސ މަށ   ޖައ ވަށ   ހަމަ  މިއީ  ބަދަލ ތައ .  ރައީސ . ނަ  އިއ ޒަތ ތެރި  ެގއ ލ ނ   ލިބޭ  މާއ ދާތަކ ނ   ވިހަ  ކ ރެޭވ 

ރައީ އިއ ޒަތ ތެރި  ބީޗ   އެސެޓަކީ  ބޮޑ   އެނ މެ  ެއއ ޗަކީ،  އޮތ   ައޅ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ބޮޑ   ަގނޑ މެނ ސ .  އެނ މެ  ެގ 

ިއއ ޒަތ ތެަގނޑ މެއަޅ    .އެސަޓަކީ ރީފ  މޫދ  އިނޭގތޯ  މި ކަނ ކަނ  ރަނަގޅ ނ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ރި ރައީސ .  ކ ރެވޭނީ 

 ދެއ ކީމާ ދ ނިޔެ އެކަނ   ށ ެވެގނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ައޅ ަގނޑ މެނ  ކަމެއ  ކޮށ ފައި ދ ނިޔެއަ  ދ ނިޔެއަށ  މިސާލަކަށ 
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ދެއ ވި  ައޅ ަގނޑަށ   ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރ ބަލައިަގނ ނާނީ  ޓަކައި  ފ ރ ޞަތަށ   ޝ ކ ރިއ ޔާ  ދަނ ނަވަ    ނ . 

 ތ ތެރި ރައީސ . އިއ ޒަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ިއއ ޒަތ ތެރި  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ    މައ ޗަނ ޮގޅީ،  އަރ ވަނީ ރ  ފ ރ ޞަތ އ ޒތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާޝ ކ ރިއ ޔާ އި 

 ދެކ ނ   މައ ޗަނ ޮގޅީ  ! ފ ކ ރައ ވާ. މާމެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާގެ  ދެކ ނ  މައ ޗަނ ޮގޅީށ .  އަޙ މަދ  ޚައިތަމަ  މެނ ބަރ 

ވަނީެގ  މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ އިއ ޒަ  ،ކ ރީަގއި  ދާއިރާެގ  އެދިވަޑައިެގނ ފަ. ނަިއފަރ   މެނ ބަރ    ތ ތެރި 

 .މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާެގ ދެކ ނ  މައ ޗަނ ޮގޅީ

 

 ދެއ ކެވ ނ : ވާހަކަ ޚައިތަމ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ޅީމައ ޗަނ ގޮ 

ައޅ ަގނޑަށ    ގައިދޭތެރޭ  ިމއަދ  މި ހ ށަހެޅިފައިވާ މައ ސަލައާ ؛ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ކ ނ  ވެސ  ެއ  ތަދ ނިޔޭެގ ކ ރިއަރާފަިއ ހ ރި ޤައ މ ރަށ  ފ ރިހަމަ ކަމެއ  މިކަމަކީ.  ވަހަމަ    ،ލެވޭނެ ވާހަކައަކީ އިދަނ ނަވަ

ހ ރި އެބަެއޮގތަށ     2040،  2030،  2050ލާއިރ   އިއެއ ޮގތަށ  އަހަރ ތަކެއ  ނިނ މަމ ނ . ބަލަ  ރިމަނ ޓާދަނީ ޕެރިސ  އެގ 

ައޅ ަގނޑ މެނ    އެހެނ ނޫނީ  ،ރ  އ ޖެއިނ  ެއޮގތަށ  އަހަރ ތަކެއ  ނިނ މާއިރާ   ެގއަޅ ަގނޑ މެނ އަހަރ ތަކެއ  ނިނ މިފަ. ދެނ   

ކެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ނެތޭ ހެދިފައެއ .  ތަަގއި ދ ރ ރާސ ތާ ޕ ލޭނ ޙަޤީޤަތ   ،ޓާެގޓެއ  ނިނ މާއިރ  ައޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަނީ

ޕ ލޭނ ތަކަކާ ޕ ލޭނ ތަކަކ އެއ ކޮށ ،    ދ ރ ރާސ ތާ  ނޫނިއ ޔާކަރ ރާސ ތާ  ބަލައިެގނ   ޕ ލޭނެއ     ،ށ   ރަނަގޅ  

ނޫނިއ ޔާވައިއެކ ލަ  އަޅ ލައިެގނ   ނ ފެަގނޑަ  މިނޭކަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ތަނެއ   ވާނެ   ކަނ ތައ     ވެސ .  ޑޭޓެއ   ނަށ    

ައޅ ަގނޑަށ  ހަމަ ވަރަށ  ސާފ ކޮށ  އެބަ  ؛ަމކ  ެއއީކީ އެނ މެ ފ ރިހަމަ ޮގތެއ  ނޫނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ދެވިދާނެ. އެކަ

ރައީސ    ،އިނގޭ  އަޅ    ިއއ ޒަތ ތެރި  ަމސައ ކަތ .  ކ ރައ ވާ  މި  އެބަދޭ. މިކަމ ަގއި  ލިބެމ ނ   ކ ރިއެރ ނ   ަގނޑ މެނ ނަށ  

އެ  ތަނ ތަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ބަލަބަފެނ ނަމ ނ   ސަރ ކާރަށ   މި  ެވއ ޖެއިދޭ.  ކަމ ަގއި  ެވސ  ލައިފި  އ ޔާ 

ކަލަ  އެއ    އެކަމަކ .  ތައ ހަލަ ކަނ ތައ ރ މާއި އެ ކަކ އޮތ  ކަރަނ ޓ  އަގ ހެޔޮ ަގއި ެވސ  އެބަ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މެނިފެސ ޓޯ

. ެއ  ށ ަގނޑ މެނ ނަކަނ ާވނެ އަޅ    ައގ ހެވެއ   ނ ޓެއ އެ ކަރަ  ކަނ ތައ  ކ ރަމ ނ ދާހާ ހިނދަކ   ޖަނަރޭޓަރ ތައ  ެގނެެގނ  އެ

ނަރޖީއަށ  ލ  އެބަރެނިއ   ،ތަކަކަށ  މި ބެލެެވނީވ  މެތަޑ  އޯލ ޓަރނޭޓިތ ރަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އޮކ ކަރަނ ޓ  އަގ ހެޔޮ 

ދިއ ދި ސޯލާއަށ   ދިއ ނ .  ިވނ ޑަށ   ދ ނިޔޭަގއ ނ .  ދެނ   ެއކަމަކ   ހ ރި  އިނ .  ބަލާކަ  މި  ކަނ ތައ ތަކަށ   ިއ  ަގމ  ިގނަ 

ނިއ ބަލ  އެނަރޖީަގއި  ރި  ޮގތ ަގއި މި ޮއތީ  ރާއ ޖެއަށ  ވެސ  އެނ މެ ފ ރިހަމަ އެކައ ޗެއ ެގ  ނަށ އ ޔާ ައޅ ަގނޑ މެނ ވެއ ޖެ 

ސޯލަ  ސޯލަ ބަލަޕެނަލ ތަ  ރޕެނަލ .  އަޅަނ   ވޭތ އިއ   ެއހެނ ނޫނީ  ބަލަލާއިރ ،  ތަނަށ   އ ޔާ ެވއ ޖެ  ަގއިކަމ ލާއިވެދިޔަ 
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އި އަޑ ިއވެނީ،  މި  ައޑ ިއވެނީ އަބަދ ވެސ   މި  ެވސ   ވާހަކަ.    އ ޔެ  ކޮރަޕ ޝަނ ެގ  ފ ލޯަގއި  ޕެނަލަށ    ރސޯލަހަމަ 

ރަޕ ޝަނ . މި ކޮރަޕ ޝަނ ތައ   ލައިފިއ ޔާ ވެސ  ކޮއިޝަނ . އެހެނ  އެއ ޗަކަށ  ބަލަޕ ލައިފިއ ޔާ ވެސ  ހަމަ ކޮރަލައިބަ

ކ ރިއެރ ނ   ެވސ   ކަށ  ނ ފެނޭ މިކަމ ަގއި  ނޫނިއ ޔާ، ެއހެނ ނޫނިއ ޔާ މަދ ކޮށ ެގނ  ނޫނިއ ޔާ އަޅ ަގނޑަ   އ ނައ ތާލައިެގނެ 

ތަނެއ .  އޮ ބަލަތ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ވެއ ޖެ ލާއިދެނ    އަލަށ   ައޅ ަގނޑ މެނ   މަޖިލީހ ގައި  މިހާރ   ،އ ޔާކަމ ަގއި 

 ދާނ ކ ރަމ ނ ޓަކޮމިޓީނ  ބައ   އެނ ަވޔަރަނ މަނ ޓ  އެނ ޑ  ކ ލައިމެޓ  ޗޭނ ޖ    ަވނަ މަޖިލިހ ގައި  19  ،ފައި އޮތ ލާއިއެކ ލަވަ

ެގނ ދާ ވަރަށ  ބޮޑަށ  ބަލަިއެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރިއަށ    ައށ ލ  އެނަރޖީބައ ރި ބިލ ތަކަކީ ރިނި، މިހާރ  މި ހ ބިލ ތަކަކީ

ޭއަގއި މިވެނި   ަވކި  އިނ  އެބަސަރވިސ  ޕ ރޮވަިއޑަރސ   މ އ ދަތެއ  ތެރޭގައިބިލ ތަކެއ .  ޖެހޭ ރިނިއ ބަލ  އެނަރޖީއަށ  

އެހެނ ނޫނީ  ޓެޕަސެނ  އެކަަމކ     އެއ ކޮށ އ   އެއީ.  ޮގނ ޖެހ ނ ތަކެއ   ބޮޑ   ވަރަށ   އިނޭގ  އަޅ ަގނޑަށ   ބަދަލ ވާނ . 

ދެވިދާނެށ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަ ހަދާފައި  ާގނޫނ   ތަނ ފީ  އޭތި  ނެތ ކ ރެ ޒ .  ޮގތެއ   ވެއ ޖެ ވޭނެ  އ ނދަޫގ    އެއީ   އ ޔާކަމ ަގިއ 

ދެނ  ހަމަ މި  ެގނ ދެވޭތޯ. ދެނ   ށ  އަށ  ކ ރިކ ރަނ  އެކަމ ަގއި އެޮގތަޕ ރެޝަރ  އެބަ  ށ  ބޮޑަށ ކަމެއ . ައޅ ަގނޑ މެނ  ވަރަ

އަޅ   އެބަ ފ ރ ޞަތ ަގއި  އެއ ކަނ ތައ   ބޭނ ނ ވާ  ފާހަަގކޮށ ލަނ   ޙަަގނޑ   ައސ ލ   ރާއ ޖޭަގއި  އަޅ  އޮތ .  ަގނޑ  ޤީޤަތ ަގއި 

ޮގތ ަގިއ   ވިޔަފާރި ދެކޭ  މީހ ނ ތެޔޮ  ކ ރިއަށ   ؛ކ ރާ  ކަނ ތައ   ެއ  މީހ ނ   އެކަ  ،ހިނދ ހާ  ެގނ ދާއެ  މީހ ނ     މަށ އެ 

ތެރޭަގިއ    ެގތެޔޮ ވިޔަފާރީހަމަ  ކ ރިއަށ ދާ ތަނެއ . އަދި    ރޖީނިއ ބަލ  އެނަކ ރާހާ ހިނދަކ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ނ ފެނޭ ރިލޮބި

ޔޮ ައގ ަގއި  ހެކޮށ ެގނ   އޮތ . ޭއެގތެރޭަގއި ހިެމނޭ ތެލަށ  އިތ ރ  އެއ ޗެހި މިކ ސ ޝަނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެބަވެސ  ކޮރަޕ 

ހ   5ތެޔޮ ވިއ ކ ނ .   ޓަރ  އެއ ކޮޅ ނ  އަޅާށޭ. ދެކޮޅ ނ   މީރ ފިޔާއަށ .    3ލީޓަރެއ     ނ ނަ ތެޔޮ އެބަ ވިއ ކާރ ފިޔާއަށ  

މީޓަރެއ  މި ބައިނ ދަނީ. ހަމަ އަދި މީޓަރަށ  ވެސ    ނ ނ ކ ރެޭވ. ެއއ ކޮޅ އެކަމެއ     ރެއ  ބައިނ ދާށޭ ބ ނީމާވެސ  މީޓަ

 މަކަރ  މި ހަދަނީ.  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ބަރ ެގ ނިޒާމީ މައ ސަލަެއއ . އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޖާބިރ  هللاޢަބ ދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ރައ ޔިތ ނ ެގ   ؟އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ ތޯ ؟ވިއ ކަނީ  ކާކ ތޯ ތެޔޮ  ؛ބ ރީފިނ ގ   ނ ދި  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ަގއި އެ

މި ރައީސ ތޯ  ނ ހ އ ޓ ނީ ؟ެގ ހާރ މަޖިލީހ ެގ  ވާހަކަިއަގ ؟ކީއ ެވެގނ ތޯ  ވިއ ކާ  ވިދާޅ ވީ. ހަ  އިތެޔޮ  ތި  ރަނަގޅަށ   މަ 
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ރަނ އެހެނ ވީމާ،   ވިދާޅ ިވއިރ   ކަމެއ ަގޅ   ތިހާ  ހިނ ަގނީކީއ ެވެގނ ތޯ    ، މަނިކ ފާނ   ތިކަނ   ޕާޓީނ   ނ   ހ އ ޓާލަ ؟ތި 

 . އަމ ރ ކ ރަނ ވަގ ތ ނ   

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ދެކ ނ  ދާިއރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  ނ ޮގޅީޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މައ ޗަޝ ކ ރިއ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޚައިތަމ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  މައ ޗަނ ޮގޅީ

މިކ ސ  ެއއ ޗެހި  ފާޑ ފާޑ ެގ  ތެލަށ   ރަީއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ިވއ ކަމ ނ ޝ ކ ރިއ ޔާ  އެބަ  ައޅ ަގދާކޮށ ެގނ    ނޑަށ ކަމ ެގ 

އެ ކަހަލަ ކަނ ތައ ތައ  ކ ރަމ ނ ދާ ތަކ ަގއި  ކ ރާ ބާޖ ތެޔޮ ޮއޕަރޭޓ   ޚާއ ޞަކޮށ   ،ލިބޭ. މި ކަނ ތައ ތަކަކީ ލޫމާތ  އެބަޢ މަ

ފެނި  ކަމަށ   ކަމެއ  އޮތީ  ރައީސ މި  އިއ ޒަތ ތެރި  ވާހަކަައކީ ؛ފަ.  އަޅ ަގނޑ ެގ  ކ ރ ކޮށ ލާނަނ .  ވާހަކަ    ، ައޅ ަގނޑ  

ނޫނިއ ޔާ  ނ   އެއ ޗެހި ނައ ތާލަިއެގ  ނިއ ބަލ  އެނަރޖީއަށ  މޫވ ކ ރާިއރ  ވެސ  ކޮރަޕ ޝަނާރިަގނޑ މެނ   ަގއި އަޅ  މިކަމ 

ޙަޤީޤަ ނޫނިއ ޔާއަސ ލ   ހަދައިެގނ   ޕ ލޭނެއ   ރަނަގޅ   ދ ރ ރާސ ތާ  އަދި  ނެތޭ.  ޕެރިސ  އަޅ   ؛ތަަގއި  ަގނޑ މެނ ނަށ  

މ އ ދަތެއ    ޮގތަކަށ   އޮތ   އެ  ދެވޭކަނޯއަޅ ަގނޑ ެމނ ނަކަށ   އެގ ރިމަނ ޓ ަގއި  ފ ރ ޞަތަށ   .  ށ ނ ނާނެ  ވަރަށ   ދެއ ވި 

  ޝ ކ ރިއ ޔާ. ށ ބޮޑަ

 

 ކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަ

މެނ  އިއ ޒަތ ތެރި  ކ ޑަޝ ކ ރިއ ޔާ  ވަރަށ   އޮތީ  ދެނ   މިހާރ   ކ ރިއަށ   ސައިެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކ ޑަ  ބަރ . 

އިއ ޒަތ ތެރި ކަށަވަރ   ބަރ . އަޅ ަގނޑަށ  ޔަީގނ ތެރި މެނ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ   ،ވަގ ތ ކޮޅެއ . އެދިވަޑައިެގނ ފަިއވަނީ

  އަށ ، ަގޑި ދިހަ  ،އިނ ޓަވަލަށ   ވާނެ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ    ޖެހޭ މ ހިނ މ  ނ ކ ތާތަކެއ މެނ ބަރ  ފާހަަގކ ރަނ 

ށ  ނަނ  ކިޔާ. ހަމައެކަނި ތިނ  ޮގތަކަ  ،ަވގ ތ ކޮޅަށ  ތިނ  ބާވަތ ެގމި އަނ ނަ ހ ސ   އިޤަތ ަގއި މި ަގޑީަގޙަޤީ ؛ސަޔަށ 

 ނ  ޮގތެއ  ތި ބޭފ ޅ ނ  ހައ ދަވަނ ވީ. ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ބޭނ އި . އެހެނ ވީމާ، ޭއގަ ދިހަަގޑިވަލ ، ސައި، އިނ ޓަ

 

 { އަށ  11:03ނ  އި 10:26 :ކޮޅ ވަގ ތ  ސ ހ }

 (هللاއީވާ ޢަބ ދ ސ  ރައީނައިބ  މަޖިލީހ ގެ  ؛ވީނ ނެއި އިތ ގަސަ)ރިޔާ

 

 ނ :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ 
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އެޖެނ ޑާ    ، ހެނދ ނ  ދަނ ފަޅީަގިއ ބަހ ސ ކ ރަމ ނ ެގނ ދިޔަ  ،ައޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ  މި ަވގ ތ  މި ފަށަނީ `.  

ހޯ  -7.1ނަނ ބަރ    މަޖިލީރަފ ށި  ެއއީ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  އަޙ ަމދ  ސަލީމ   އިއ ޒަތ ތެރި  ަގވާއިދ ެގ  ދާއިރާެގ  ވަނަ   179ެގ 

 .ޖާބިރ  هللاޢަބ ދ  މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި   ދާއިރާެގ ކާށިދޫ. ފަިއވާ މައ ސަލަމާއ ދާެގ ދަށ ނ  ހ ށަހަޅ އ ވާ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޖާބިރ  هللاޢަބ ދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

އަބަދ ވެސ    ޤައ މ ަގއި  މި  ޤައ މެއ .  ޖަޒީރާ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ  ރައީސ ،  ށ  އެނ ވަރަނ މަނ ޓައިއ ޒަތ ތެރި 

. ފަރ ފަރާއި ިގރިތަކ ަގއި ދިރިއ ޅޭ ބައެއ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ. އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  އ ފާކ ރަނ   ހިތަނ ވާނެރ މަތ ތެރިކޮށ ޙ 

ރައ ޔިތ  ރައީސ ނ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ަމޖިލީހ ެގ  ވާ ؛އަބަދ  ތާ  ެގ  ެއ  ވެސ   މައ މޫނ   މައ މޫނަކީ  ހަދެނ   ދެނ   ކަދެއ ކެިވ. 

ނ  މި އ ޅެނީ. ޑީ.އާރ .ޕީ ހެދީމަ ވެސ  އޭނަެގ ބިލ ތައ   ސަލާމަތ ނ ވެގެ   ެގ ކިބައިނ ވަެގއ ކަނ  މިހާރ  އެނެގނީ ޭއނަ

އެކަަމކ  ބޮޑ ވަރެއ ތާ.  ތަނ ކޮޅެއ   އެއީ  އ ޅެނީ.  މި  ައޅ ަގނޑ   އޮބިނޯވެެގނ   މި   އަނ ނަވަރ ނ   ނޫނ   ވާހަކަެއއ   އެ 

ޓެއ . ރައ ޔިތ ނ ެގ  ނ މަނ ވަރަށ  ނާޒ ކ  އެނ ވަޔަރަ  އ ޖޭެގ އެނ ަވޔަރަނ މަނ ޓަކީރާދައ ކަނީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދިވެހި

ވިދާޅ  މަޖިލީ އަބަދ ެވސ   ރައީސ   ދެމ ނ ދަނީ  ،ނީވަމ ނ ދަހ ެގ  އިރ ޝާދ   ިގރިތަކާ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ     ފަރ ތަކާއި 

ކ ނިހިމާޔަތ ކ ރާ ނެއ ޓިށޭ.  ޕ ލާސ ޓިކ ނ   ރަ  ،ނާޅާށޭ.  ާގތ   ވަރަށ   ައޅ ަގނޑ ެގ  ބޭފ ޅެއ  ހ އޮޕަރޭޓ ވާށޭ.  މަތ ތެރި 

އ ސަކީ ހަމަ ދ ނިޔޭެގ  ފަރ ތަކ ަގއި ހ ރި ދިރ ނ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި މ ރަކައާއި ިމ އެއ ޗެ  ،ވެއ ޖެޅ  ދާއަޅ ަގނޑ  ާގތ ަގއި ވި

އޮތީ ؛ބާޒާރ ަގއި ތި  ކޮރަ  ތާެއއީ  ބ ލެކ ރެޑ   ކޮރަލ ،  ވިއ ކަިއެގނ     އަޅ ަގނޑ މެނ   މަޝ ހޫރ  ކ ލ   އ ޅ ނީ.  ރީަގއި 

هللا ޢަބ ދ   ،ބޮނ ޑާ އިބ ރާހީމ  އެހެނ  ވިދާޅ ވީ. އަޅ ަގނޑަކީ  ރި މެނ ބަރ މި މަޖިލީހ ެގ އިއ ޒަތ ތެ  ،ނަމަނަމ ނ  ދަނ ނަވާ

މަޖިލީ ؛ ރ ޖާބި ރައީމި  އިއ ޒަތ ތެރި  މެނ ބަރ .  ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ  ނާޒ ކ    ެގޅ ަގނޑ މެނ އަ ؛ސ ހ ެގ  ވަރަށ  

ިއހަކަށ  ާގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   އޮނ ނަނީ.  މި  ކޮރަޕ އެނ ަވޔަރަނ މަނ ޓެއ   ކަނޑ  ވަމ ނ ޓ  ދ ވަހަކ   ޮގސ   އަޑިއަށ   ަވމ ނ  

.   ހަލާކ ެވެގނ އެއ ޗެހި ދާނޭ  ވަރަށ  ދެރަވާނެ ދެއ ތޯ. ހާދަ ފަރ ތަކާ   މެއ  ވައ ޓާލައިފިއޭ ބ ނީމާފިސ ތޯކ  އަޅައިފިޭއ، ބޮ

މިއަދ .  ޅ އަ އެދެނ   އެބަ  ކަަމކ   އަރިހ ނ   ައސ ކަރިއ ޔާެގ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  އަރިހ ނ ، ަގނޑ   ޝަމާލ ެގ  މޭޖަރ 

މެނ ބަ މަޖިލީހ ެގ  ކަނޑ ތަކާއިރައ ޔިތ ނ ެގ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ހަިއސިއ ޔަތ ނ .  ހ ރިހާ    ،ތަކާއިިގރި  ،ފަޅ ތަކާއި   ،ރެއ ެގ 

ޕ ލާސ ޓި މިހާރަށ   މިހާރ ނ   ބަލަނ .  ރިއެއ ޗެއ   ކ ނިނ ޓ ނ ޑަޑަކ   ރިސޯޓ ނ   އ ކާލަނީ.    ހިފައިެގނ ދާ  ކ ރަނ .  މީހާ 

މިޮގތަކަށެއ . ގ ރޭޓަރ މާލެ   ނޯނ ނާނެ އިނޭގތޯ   އެއ ަގނޑ މެނ  ކަނ ބޮޑ ވޭ އެކަމާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދިެވހިރާއ ޖެޅ އަ

އަށ . ސަރ  ދީމޯ ، އަޅ ަގނޑ ފާކ ރަނ   ނީ. ވަރަށ  އ މިލިއަނ  ޑޮލަރ  ދި 400ހަދަނ ވެެގނ  އިނ ޑިާއއިނ  ބ ރިޖެއ  އަޅަނ  

ވަރަށ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަދީމޯ ެއކަމައަށ   ވަދެ ކ ނ .  އައިސ   ދޮރަކ ނ   އެއ ވެސ   ޤައ މަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ެގނ ނ ވާނެ.   

މި    އެ  އިރައިނ  ހިނގައިެގނ ނ ވާނެ.  ޤައ މ ަގއި  މި  އެތި  ކ ޑަކ ދިނ ނާއ ޖޭރާކިޔާ  އެނ މެހައި  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ެގ  އި 
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ކޯއަޅ ަގނޑ  ެއއީ  ދަނ ނަވަނ   ބ ރީފ   މަޖިލީހަށ   މި  ރައީސ އ ޗެއ ތޯ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދިވެހިރާއ ޖެއިނ    ؛ކ ރަނ ޖެހިދާނެ. 

ނ ނާނީ. ވެސ  ޤައ މަކ ނ  ދިވެހިރާއ ޖެއެއ  ނ ހިފޭނެ. ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އަސ ކަރިއ ޔާ ތައ ޔާރަށ  އޮއެއ    އަސ ކަރިއ ޔާ ޮއއ ވާ

ބަހެއ    އެފަދަ  މީހަކ   މި  އެއ ވެސ   އަސ ކަރިއ ޔާއަކީރާބ ނެެގނ ނ ވާނެ.  އަސ ކަރިއ ޔާެއއ .    އ ޖޭެގ  ޒަމާނ ވީ  ވަރަށ  

އަސ ކަ ތިއ ބަވާނީ.  ބޭފ ޅ ނ   ޢިލ މ ވެރި  ތަޢ ލީމީ،  މ ގ ރަވަރަށ   މި  އިރިއ ޔާ  ޤައ މަކ ނ   އެއ ވެސ   އ ޖެ ރާލާފައި 

ެއއ  ޤައ މ ނ  އަނެއ  ޤައ މަށ  ައއިސ ،    ެއއ  ފެމެލީ. ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހާ އަސ ކަރިއ ޔާތައ   ނ ނަާގނެ. އަސ ކަރިއ ޔާައކީ

ރާއ ޖެެއއ  ނ ނަާގނެ  . ދިވެހިހަނދ މަފ ޅ ކ ރައ ޗޭ  ޕޮލިސ  އެއ  ޤައ މ ނ  އަނެއ  ޤައ މަށ  އަނ ނާނެ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ޤައ މަކ ނ ނެއ   އ ސޫލ ތަކަށ    .އެއ ވެސ   ދ ނިޔޭެގ  އެއީކީ  ، ެއއީ  ނޫނ   އ ސޫލެއ   ކ ރާ  އޮޕަރޭޓ   މިހާރ    .އެއީ 

 ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އަސ ކަރިއ ޔާއަކީ ތަހ ޒީބ  އަސ ކަރިއ ޔާއެއ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަނ ނ 

 

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

  ހ ށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލަިއަގއި   ،އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އަޅ ަގނޑ  ދެވަނަ ފ ރ ޞަތަކަށ  ވެސ  މި އެދ ނީޝ ކ ރިއ ޔާ  

ބަދަލ ތަކާ އަނ ނަ  މޫސ މަށ   ކ   ބަޔާނ ކ ރާ  ދ ނިޔެއަށ   ބޭރ ކ ރާ  ގ ޅިެގނ   ޖައ ވަށ   ކ ޑަކ ރ މަށ   ނ ރައ ކާތައ   ރިމަތިވާ 

މަށ  ޅ ކ ނ  ކަނޑަައޅާ ލަނޑ ދަނޑިތައ  ަމއ ޗަށ  ޖެއ ސ މަށ  ރާއ ޖެއިނ  ބާރ އެތަމަށ  ޤައ މ ރ ހައ ސ  ޭގސ  މަދ ކ ގ ރީނ 

ފާހަަގކޮށ ފަިއވާތީ  ،ބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާތީ ނ ކ ތާތަކެއ   މ ހިނ މ   ވަރަށ   ީމަގިއ  ކަނ ތަ   ، އަދި  ބޮޑަށ   އެ  އ ތައ  

ވަނަ  2008 ؛ސ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީނ ހިއ ސާކޮށ ލަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ވިސ ނ މ ެގ ތެރޭަގއި ހ ރިވަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސާ

މި ހ ރިހާ ކަމެއ ަގއި ވަރަށ  ،  މިނ ވަރާ   ކައި ދ ނިޔެ ހޫނ ވާޓަ އަހަރ  ައއި ވެރިކަމ ަގއި ދ ނިޔެ ސަމާލ ކަމަށ  ެގނައ މަށ   

އ ޖެއަށ  ގ ޅިެގނ  ދައ ލަތަށ  ވަރަށ  ބައިވަރ  ފަނ ޑ ސ  ލިބިފައި ހ ރީ. ދިވެހިރާ  ތަކެއ  ކ ރެވި، އެއާބޮޑެތި ކެމ ޕެއިނ 

ފަނ ޑ ސ  ހ ރި  އޭ.ޑީ.ބީއެބަ  ތެރޭގައިެގ  ލިބިފައި  ފަނ ޑ   ގެ ހ ރި  ކ ލައިމެޓ   އޭ.ޑީ.ބީނ ނާިއ  ދި އަ  ނ ،ކ ލައިމެޓ ، 

ތަނ ތަ އެކި  ބޭނ ކ ނ ނާއި  އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ   އެބަޔޫރަޕިއަނ   އިނ ވެސ ޓ    ހ ރިނ ނ   ހަކަތައަށ   ކޮށ ފައި  އިޔާދަކ ރަނިވި 

ވަރަކަށ  މިލިއަނ     115ލިބިފައި ޮއތ     ނ ނަޝީދ ެގ މަޝ ރޫޢެއ  އެއީ. އެ ފަނ ޑ ވަނަ އަހަރ  ެއއީ. ރައީސ     2015

ކަށަވަރ ނ އެބަ ހަމަ  ކަެމއ .  ޮގތެއ   ރަނަގޅ   ހ ރީ  ހޭދަކޮށ ފަިއ  ނޭނެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   އިއ ޒަތ ތެރި   ހ ރި. 

ސ  ޓަނެއ ެގ ފެނ  އެބަ  ހާލަކ  އެތައ   އޮތީ ޮގނޑެއ . މާލެއިނ  ދ ވާ  ަގއިމާލެ ވައިމަތީ  ،ނ ވޭ ޤީއަޅ ަގނޑަށ  ޔަރައީސ ،  

ކެމިކަލާއެކ .   ބާވަތ ެގ  ެއކި  ސިސ ޓަބޭރ ކ ރޭ  މެނޭޖ މަނ ޓ   ވޭސ ޓ   ނެތ .  ނިޒާމެއ   ކ ދިނ  ނަރ ދަމާ  ނެތ .  މެއ  
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އ  ނީ. ކ ދިނ  ބަލިވޭ އެބަ. ވިހަ ދ ނ ތަޖިސ  ތެރޭަގއި އެ ފަތަނަ  ފެއ ތީމަ  ފައިއަރ ވާބަލި  ،ފެނ ަގނޑަށ  އެރ ވާފައި ފަތާ

ވޭސ   ޮގނޑ ނ  މެޑިކަލ   އަރ ާވ.  އިނ ސިރިނޭޓަޓ އެބަ  ސިސ ޓަމެއ ،  ޑިސ ޕޯސަލ   ރާއ ރެ   ނ ެގނ ގ ޅޭ  ަގއި.  ޖޭ އ  

ބޭފ   ،އަހާލިނ ނ   އަޅ ަގނޑ  ޑޮކ ޓަރެއ  ކައިރި މެޅ ތި   ؟އ ކާލަނީ  ކަށ ތޯކޮނ ތާ  ތައ ޑިކަލ  ވޭސ ޓ  ނ  ތި ެގނ ގ ޅ އ ވާ 

އިެގނ  ޓައިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދ ނ  މ ޖ މަރާ ބަހައ   ލާފައި ޮގނޑ ނ  ދ ނ ައރ ވަނީއިޮގނޑަށޭ އ ކާލަނީ. އެ ޮގނޑަށ  އ ކަ

ޒަމާނ  ބަހައ ޓަިއެގނ ގަ ކ ރީ  މ ޖ މަރާއެއ   ދ ނ   ވައިމަތީަގިއ  މާލޭަގއި  ދ އ ވަނީ.  މީރ ވަސ   ވިހަ    އި   ؛ކ ނިތައ  ކ ނި، 

ސ ވާލ ކ ރިނ    މިނިސ ޓަރާ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ    ، އެތައ  ކަމެއ  އެބަ ހިނާގއިކ ދިނ  ހޮޑ ލާ، ބޭރަށ ހިނ ަގ

ހަމަޖެހޭނީކޮނ  މިކަނ   ައޅަ ؟ދ ވަހަކ ނ ތޯ  މި  ފަޅ ތެރެއަށ   މާލެ  ހ ރި   ިއ،މާލެއަށ ،  ހ ރިހާ    ހަމަ    ެގ ކަލެއ  ކެމި ޮގތަށ  

ކޮނ  ޓަނެއ .  ހާސ   ސައިބޯނ ޏާއިއެތައ   ހަމަ  ފެނ ވަރާއިރ ަގއި  ގެއަކ ނ   އެއެހެނ   ،މެ  ދޮނ ނަކ ޑިތަކާއި    ހެނ ޮގސ  

އެ   ،ހިތަކާިއ ކ ލިނިކ ތަކ ނ  ނ ރައ ކާތެރި ފާޑ ފާޑ  ކެމިކަލ ތަކާއި އެއ ޗެކަލ  ބޭނ ނ ކ ރޭ. ހޮސ ޕިޓަލ ހ ރިހާ އެއ ޗެއ  ކެމި

މަގ  ނ ވަތަ  ޮގނޑަށ   އަޅާލަނީ  ެގނ ޮގސ   ހަމަ  އ ކާލަނީތަވޭސ ޓ ތައ   އެބަ    ކަށ   ސަރ ކާރ ނ   ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި 

ެއހެނ ވީމާ އ ފައ ދާ.  ފ ޅި  އަޅ ަގނޑ މެނ ޕ ލާސ ޓިކ   އެއ ކޮށ    ،  ކަނޑ ތައ   ދ ނިޔޭެގ  ވިސ ނަނ .  މިކަމަށ   ޖެހޭ  އެބަ 

ތިލަފ  ހަމައެކަނި  އޮތީ  އަނ ނަނ   ހިފައިެގނ   ކ ނި  ރިސޯޓ ތަކ ނ   ރާއ ޖޭެގށ ޮގނޑ ވެއ ޖެ.  މ ޅި  ހ ރިހާ    ޓަށ . 

ޖެހިފައި  ނަނ އެހެނ  ރަށ ރަށަށ  ކ ނިއ ކ ނ  މަނާ. ކ ނި ނައ ތާލ ނ  ވެސ  މަނާ. ހަމައެކަނި އަނ  ؛ރިސޯޓ ތަކ ނ  ކ ނި

އެ އަރ ވާ   .ޓަނޭޖަށ  އެބަ ނަާގ ޓަނޭޖަށ   ޓަށ  ކ ނިއ ކާލަނ  އޮޑިއެއ ެގ ގ ރޮސ ށ ޓަށ . ތިލަފ ށ އޮތީ ހަމައެކަނި ތިލަފ 

 ޮގތަކީ...  ، މި ނިޒާމ ަގއި އޮތީމަ ވާ އެހެނ ވީމާ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ކ ނީެގ ބަރަކަށ  ނޫނ  ނަަގނީ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އަޙ މަދ  ޝިޔާމ . ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ނައިފަރ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޝިޔާމ  ައޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ވާ   ޅާފައި މި ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަށ  ހ ށަހަ  ހޯރަފ ށީ  ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .ކ ޝ 

ބަދަލ ތަކާ ައނ ނަ  މޫސ މަށ   ނ ރައ ކާތައ   މައ ސަލައަކީ  ކ ރިމަތިވެފަިއވާ  ދ ނިޔެއަށ   ދ ނިޔެައށ    ،ގ ޅިެގނ  

ކ ޑަކ ރ މަށ  ޖައ ވަށ  ބޭރ ކ ރާ ގ ރީނ ހައ ސ  ޭގސ ތައ  މަދ ކ ރ މަށ   ؛ ބޭރ ކ ރިމަތިވެފަިއވާ ނ ރައ ކާތައ  ކ ޑަކ ރ މަށ 

ިއއ ޒަތ ތެރި   ؛އ މ ތަކ ނ  ކަނޑަައޅާފަިއވާ، މީެގ ކ ރިނ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ ލަނޑ ދަނޑިތައ  މައ ޗަށ  ޖެއ ސ މަށ  ޓަކައިޤަ

ކިހާ    . ވާހަކަފ ޅ ަގއި ވެސ  ވިދާޅ ވިކ ފާނ ެގމަނި  އެ  ކަމަށ   ކ ޑަ ރާއ ޖެއިނ  ކ ރާ މަސައ ކަތެއ ކ ޑަ މި އޮތ     ،ރައީސ 

މަސައ ކަތ ތަކެއ    ނަމޫނާ  އެހެނ ނަމަެވސ ،  ނޭނޭގ.  ކަމެއ   މަސައ ކަތެއ   ޓަކަިއ  ޤަސިގ ނިފިކަނ ޓ   ކ ރ މަށ   އ މަކ ނ  
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އި ވަރަށ   ލަައކީ. މައ ސަލަ ހ ށަހެޅ އ ވި ކަމަށ  ޓަކަމައ ސަމި  މިކަނ  ކ ރ މަށ  ބާރ އަޅަނ  ހ ށަހެޅ އ ވި މައ ސަލަެއއ   

  ބޫލ ކ ރާ ަގލައ ވާފައިވާ ކަނ ތައ ތަކަކީ ވެސ  އަޅ ަގނޑ   އިަގއި އަލިއަޅ ވައިޑަށ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ . އަދި އެ މައ ސަލަބޮ

ކ ޑަ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކަނ ތައ ތައ .  ރަނަގޅ   ވަރަށ   ބައިވަރ ޮގތ ަގއި  ވަރަށ   ދިވެހިރާއ ޖެއަށ   ފައިސާ  ކ ޑަ   

ސޭވ  ތެ  ،ކ ރެވޭނެއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ބަޖެޓ ނ   ފައިސާެއއ   ބައިވަރ   އެތައ   ހޭދަކ ރާ  ލަށ  

ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި  ވަނ ޏާ.  ކަމަށ   ޮގއ ސި  ދިވެހިރާއ ޖެ  ނިޒާމަކަށ   މިކަހަލަ  ޔާމީނ ެގ   ؛ސަލާމަތ ކ ރެވޭނެ  ރައީސ  

ތަނ .    އ  ކ ރެިވެގނ ދިޔަމަސައ ކަތ ތަކެ  ަގއި ަވރަށ  ބޮޑަށ  ޢަމަލީޢ ޟޫއ ނ  މި މަޒަޢާމަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ 

ހއ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ބޮޑެތި   .އެޮގތ ނ   ވަރަށ   ހަކަތައަށ   އިޔާދަކ ރ ވަނިވި  އަތޮޅ ތަކ ަގއި  ިގނަ  ވަރަށ   ފެށިެގނ   އިނ  

ދ ށީމ    އަޅ ަގނޑ މެނ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   . މަސައ ކަތ ތައ  ކ ރެވިފައި ހ ރިކަނ  އެ އަތޮޅ ތަކ ެގ ރައ ޔިތ ނ  ދަނ ނާނެ

މާލެ  ،ގައިސިޓީ  މާލެ ތަފާސ ހިސާބަކ ނ   ދެކ ނ   އަޅ ަގނޑ   އެބަ  ިއއ ޔެ  ފަސ ސިޓީަގއި  ާގތ ަގނޑަކަށ   ލައ ކަ    އ ޅޭ 

ހާސ  މީހ ނ .    އ ކަ ފަނ ސާސ  ހަތ ލަ  ސިޓީއޭ މި ދެނ ނެވީ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އާބާދީ. ފަސ   މާލެ ؛ހާސ   ފަނ ސާސ  ހަތ 

ހ ރި. ޭއެގ ކ ރިނ     ފައިނ ާގހާ ފަރ ބަދައެއ ހެނ  އަރާމާލެ ކ ނިޮގނޑެއ  ބޮޑ ސި  .އިދިރިއ ޅެނީ މާލޭަގ  40%ރެއިނ   އޭެގތެ

ދިޔަ ސަރ ކާރ ތަކެއ   ދިޔަ  ސާފ ނ ކޮށ ލެވި  ކ ނިޮގނޑެއ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  ހިނގައ ޖެ.  ނިމިެގނ   ތަނ    ސަރ ކާރ ތައ  

ޒަޢާމަތ ގަ  ޔާމީނ ެގ  ރައީސ   ފެނ ނީ.  ކ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މެނޭޖ ކ ރަނ   ކ ނި  އ ފަިއ  ހ ރިހާ   އި،އ ދަ ނ ފ ނ ޏެއ    މި 

ކ ރެވިެގނ  ރައީސ   ދިޔަކަމެއ   އިއ ޒަތ ތެރި  ފެނ ނީ.  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ވެސ    ؛ތަނ   ދ ވަހ   ކ ރީ  އެހެނ ވެެގނ  

ޤަބޫޞ އިޚ ލާ   ނ ،ދެނ ނެވިއަޅ ަގނޑ    ރައ ޔިތ ނ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ޖެހޭ.  އެބަ  މަސައ ކަތ ކ ރަނ   ހިތަކ ނ   ލ ކ ރާ  ތެރި 

ހިފެހެއ ޓިފަޤަބޫލ ކ ރ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  އެބަނ ތައ   ހ ނ ނަނ   ޝަރީޢަތ  އި  އިސ ލާމީ  ޤައ މެއ .  އިސ ލާމީ  މިއީ  ޖެހޭ. 

އެބަ ރައީސ ދަމަހައ ޓަނ   އިއ ޒަތ ތެރި  ފަނޑިޔާރ ެގެއއ    ؛ޖެހޭ.  އެބައިމ ާގއިނ ސާފ ެވރި  ކޯޓ ތަކ ަގިއ  ކ ރަނ   ޖެހޭ. 

ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެތައ  ތާރީޚެއ   އިއ    ،ނ ކ ރެިވެގނ ރީޢަތ  ތާވަލ ނީ ރައީސ  ޔާމީނ ެގ ޝަހައިކޯޓ ެގ ޤާޟީއަށ  އެ އ ޅެ

ނ ފޫއެބަ ޖޭ.އެސ .ސީެގ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  އޮތީމާޒ ދޭ.  ހައިކޯޓަށ   ހ ނ ނެވި     ފަނޑިޔާރަކަށ   އިސ   އެނ މެ  މިއަދ  

ަމއ ސަލަ ޝަރީޢަތ  ޝެޑި ފަށ   އޫރަ އެ  އ ޅ އ ވަނީ  ޖޭ.އެލ އ އެ  ެއ އ ޅެނީ.    ބަވާ ސ .ސީަގިއ ތިއ ކޮށ ލަނ  ނ ކެރިެގނ  

އ ފެދޭތީވެ އެ މައ ސަލަ ނިމޭނެ ޮގތ  ޔަޤީނ ކ ރ މަށ  ޓަކަިއ  ދޭތެރޭަގއި ޝައ ކ   ބޭފ ޅ ނ ނަށ  އެ މައ ސަލަ ނިޭމނެ ޮގތަކާ

ޮގވާލަނ  އަޅ ަގނޑ   ދަނީ.  އެ  ކެނ ސަލ ކ ރަމ ނ   ޝަރީޢަތ ތައ   މަޖިލީހ   ،އެ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ތިއ ބަާވ މި  ަގއި 

މެނ ބަރ  ދެ  ދާއި ؛ނ ޖޭ.އެސ .ސީެގ  ޙ ސައިނާތ ޅާދޫ  ހިސާނ   މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  މަޖިލީހ ރާެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ   ެގއި 

  މިހާރ ނ  މިހާރަށ  ހ އ ޓާލަނ . ޒ ޖޭ.އެސ .ސީއަށ  މި ފޯރ ވާ ނ ފޫ ، ރައީސ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދަށ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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 ލީމ .  އަޙ މަދ  ސަދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ހޯރަފ ށީ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ސަލީމ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ށީހޯރަފ 

ޮގތ ނ  ވަރަށ  ިގނަ އިއ ޒަތ ތެރިނ  މެނ ބަރ ނ   ގ ޅޭ އާހ ށަހެޅ ނ  މައ ސަލަމި އާދެ!  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

ތާއީދ ކ ރައ ވަ  .ދައ ކަަވއިފިވާހަކަފ ޅ  މައ ސަލައަށ   މި  ދެއިއ ޒަތ ތެރި  އިއަދި  މެނ ބަރ ނ   ވާހަކަފ ޅ ތަކަށ    އ ކެވި 

ޝ ކ ރ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   ރައީސ   އަޅ ަގނޑ   އިއ ޒަތ ތެރި  މައ ސަލަ  ؛ދަނ ނަވަނ .  ފަހ  އިމި  ލިބޭ  އަޅ ަގނޑަށ   ަގއި 

އެހެނ ވީމާ ާގތ .  ވަރަށ   ވ ނ   ކަމަށ   އަޅ ަގނޑ   ފ ރ ޞަތ   މި ޚ ކ ޑަކޮށ   ،  ބޭނ ނ ވޭ  ދަނ ނަވާލަނ   ލާސާެއއ  

ވާހަކައިފ ރ ޞަތ ަގ ދެކެވ ނ   މި  ބަ  ،ތަކ ނ .  ކ ރެވ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ހ މި  ހިނަގއ ޖެ ަގސ ނ   ބޫލ ކ ރެިވެގނ  

ވާހަކަތަކާ ދައ ކާ  މި  ފިނިހޫނ މިނ     ސައިނ ވެރިނ   ދ ނިޔޭެގ  ސެލ ސިއެ  1.5ެއއ ޮގތަށ    ަގއިސ  ޑިގ ރީ 

ކަނ  ޙަޤީޤަތަކަށ  ހެދ މަށ  ދި ހަމަ އެހެނ މެ އެއަޅ ަގނޑ މެނ  ސ ވާލެއ  ނ އ ފައ ދަނ . އަ  ހޭކަނ . އެކަމަކާހިފަހައ ޓަނ ޖެ

އަށ   7%ޓަކައި ގ ލޯބަލ  އެމިޝަލ  ލެެވލ  މ ޅި ދ ނިޔެއިނ  ޖައ ވަށ  ބޭރ ކ ރާ ގ ރީނ ހައ ސ  ޭގސ ެގ މިނ ވަރ  އަހަރަކ   

އެބަ   ދަށ ކ ރަމ ނ   ވާސިލ ވ މަށ އަޅ ަގނޑ މެނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ޓާެގޓަށ   މި  ހަމަ  އަދި  ޓަކަިއ   ެގނ ދަނ ޖެހޭކަނ . 

އ ޔަތ ނ  ރައީސ  ނަޝީދ  ިމ  ސި ކ ލައިމެޓ  ވަލ ނަރަބަލ  ފޯރަމ ެގ އެމ ބިޝަނ  އެމ ބެސެޑަރެގ ހައި ވާ  ލެވިފައި އިކ ލަވައެ

ބާރ ލ ނ  އޮތ  ކަމެއ ކަނ  ވެސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  އެއ   އިފައ ޓަވާ މ ހިނ މ  މަސައ ކަތ ޕ ޅަކީ މި މަޖިލީހ ެގ ފ ރިހަމަ ތާއީދާ

މަނިކ ފާނ  އެ ކ ރައ ވާ   ޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ސާފ ވެެގނ  ހިނގައ ޖެ. އަދި އެ ރޮނގ ނ  އެތަކ ނ  އަމެނ ބަރ ނ ެގ ވާހަކަފ ޅ 

މެ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދިވެހިރާއ ޖެއިނ  ނަމޫނާ ދައ ކަނ ޖެހޭނެކަނ  ވެސ   ނ ބަރ ނ ެގ  މަސައ ކަތ ޕ ޅ ތަކ ނ  

ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ސާފ .  ވަރަށ   ޙަޤީޤަތަކީަގނަށ   ަގނޑ މެނ ައޅ  ؛ވާހަކަފ ޅ ތަކ ނ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    ،ބޫލ ކ ރެޭވ 

ހަކަތައިެގ ނިޒާމ  މިހާރ  ބައ ޓަނ ވެފައި މި އޮތ  ޮގތަށ  ދެމެހެއ ޓިެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ނ ެގނ ދެވޭނެކަނ . ރާއ ޖޭގެ 

 ތަރައ ޤީއެއ   ނޑ މެނ ނަށ ނ  ރ ފިޔާ ކޮނ މެ އަހަރަކ  ސަބ ސިޑީެގ ޮގތ ަގއި ހޭދަކޮށ ެގނ  ައޅ ަގއަބިލި  1އިޤ ތިޞާދ ނ   

ނ  ޑޮލަރަށ  ވ ރެ ިގނަ އަދަދެއ ެގ  އަމިލި  500ރ  ފައިސާެގ  ނ ވާނެކަނ . އަހަރަކ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބޭ ބޭ  ހާސިލެއ 

ދެކޮޅ ނ ޖެއ ސޭނެކަ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ަގނ ނަނ   ތެޔޮ  އ ފައ ދަިއެގނ    5ނ .  ޑޮލަރ   ޔ ނިޓެއ   ކަރަނ ޓ   ރ ފިޔާއަށ  

މަގ  އަޅ ަގނޑ މެ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އ ފެއ ދޭނެ  ކަރަނ ޓ   އަގ ހެޔޮކޮށ   މާ  ެއައށ ވ ރެ  ނ ވިއ ކޭނެކަނ .  ނ ނަށ  

މި   ެއ މަގ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ނ ޮގސ  ނ ތިބެވޭނެކަނ . މިއީ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އޮއ ވާ 

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ހެނ ކަމ ނ ސ ނ  ވަރަށ  ސާފ ކޮށ  އެނިގެގނ ދިޔަ އެއ ޗެއ . އެހ ކ ރެވ ނ  ބަ

ޮގތ ނ  އަދި ތިމާވެށި   އަދި އިޤ ތިޞާދީ  ،މަތ ތެރި، ޖީބަށ  ލ އިހ ރަ  ޓާށ ކ ޑަ، ތިމާވެ  ޚަރަދ   ،ސާފ ވެެގނ  މި ދިޔައީ 

ައޅ ަގ ޮގތ ނ   ޓަކައި  ރައ ކާތެރިކ ރ މ ެގ  ހޯދ މަށ   ފައިސާ  ބަޖެޓ ނ   ހޭދަތަކަށ   ކ ރަނ ޖެހޭ    އަޅ ަގނޑ މެނ ނޑ މެނ  
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ކަނޑައަޅާފައި އެބަ އަޅ ަގނޑ މެނ   މިހާރ   ރިވައިސ  ޖެހޭ  އަލ ނ   ލަނޑ ދަނޑި  އެހެނ ކަމ ނ ވާ  އިއ ޒަތ ތެރި    ކ ރަނ . 

އެބަ  ހ ށަހެޅ މެއ   އަޅ ަގނޑ ެގ  ހ ށަހެޅ މަކީރައީސ ،  އެ  ެއގ ރީމެނ ޓ ދިވެހިރާ ؛ވޭ.  ޕެރިސ   ދަށ ނ  އ ޖެއިނ   ެގ 

ޑިޓަކަނޑައަޅާ ނޭޝަނަލީ  ރިވައިސ ކޮށ    ޑ ނ މިރފަިއވާ  އަލ ނ   ކަނޑައަޅާފައިާވ    ،ކޮނ ޓ ރިބިއ ޝަނ   މިހާރ  

ކަނޑައަޅާ    ލަނޑ ދަނޑިއަށ  ރާއ ޖެިއނ   ލަނޑ ދަނޑިއެއ   ހަރ ދަނާ  ޑިސ2020ެލަނޑ ދަނޑިއަށ     އާވ ރެ  ބަރ  ނ ެގ 

ޖެ ދަތ ރ ކ ރ މަށ  ރާއ   ށ ބަނ  ތަރައ ޤީެގ މިސ ރާބަރލޯ ކަ  ،ސ  ެއގ ރީެމނ ޓ ެގ ދަށ ނ  ހ ށަހެޅ މަށާއިެގ ކ ރިނ  ޕެރ31ި

ހަލ ވިކ ރ މަށ   މަސައ ކަތ   ބަދަލ ކ ރ މ ެގ  ހަކަތައަށ   އިޔާދަކ ރަނިވި  ކަރަނ ޓ   އ ފައ ދާ  ރަށ ތަކ ަގއި  ރާއ ޖޭެގ  ޓަކައި 

ޮގވަ  ސަރ ކާރަށ   ެގނ ދި  އިލަިއ،ދިވެހި  ރާއ ޖެ  މަގ ނ   އެކ ލަވައެ  ޕ ލޭނެއ   އަވަސ   ޕ ލޭނ     ،ލައިއިއ މަށ   އެ 

އަދި މަސައ ކަތ ތައ  ައަވސ ކ ރ މަށ  ދިވެހި ސަރ ކާރަށ    ،ނ މެހައި ފިޔަވަޅ ތައ  ެއޅ މަށާއިއަޅަނ ޖެހޭ އެ ކ ރ މަށ   ޒ ތަނ ފީ

 ޮގވާލ ނ . މިއީ އަޅ ަގނޑ ެގ ހ ށަހެޅ މަކީ. ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

 

 ތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަ

 އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ .ރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ދާއި ނ  މެދ  މާފަނ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .   ޝ ކ ރިއ ޔާ

 

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

ރަީއސ . ރަީއސ   އިއ ޒަތ ތެރި  އިއ ޒަތ ތެރި  ެއދ ނީ  ވެސ   ފ ރ ޞަތަކަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ     ، ތިނ ަވނަ  މީަގިއ 

ހިނާގ މިކަނ   ނޫނ   އަޅ ަގޮގތ   ނޭނެގނީކީ  މާލެ.  މިކަނ .  އެނޭގ  އެބަ  ޮގތ   ހިނާގ  މި  އަށ ނޑަށ   އޮތީ    ޮގނޑ  

  ،ޓަށ . ތިލަފ ށިނ  އެ އަނ ދާށ ތިލަފ މަރ ކަޒ ކޮށ ފަ. މ ޅި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ޮގނޑެއ ަގއި ހ ރިހާ ކ ނ ޏެއ  އަނ ނަނީ  

އިރ   ކ ރި ސ  ޔާމީނ   ރައީ  ށ ެގ އެނ މެ ބޮޑަ ވޭސ ޓ  މެނޭޖ މަނ ޓާއި އަދި މ ޅި ިއޔާދަކ ރަނިވި ހަކަތައި  ؛އަދި އެނަރޖީ

ޮގނޑަށ  ެގނެއ ސަ    ކ ނ  މަނާކޮށ ފަ. ކ ނި ނައ ތާލ ނ  ވެސ  މަނާކޮށ ފަ. މާލޭކ ނިއ   ށ އޮތީ ރަށ ރަށަ  ޕ ލޭނ ކޮށ ފައި މި

ހ ރިހާ އޮޑިދޯނިފައެ  އ ފައ ދަނ   ކަރަނ ޓ   އ ފައ ދަނ .  ކަރަނ ޓ   އ ފައ ދަިއެގނ   ހަކަތަ  އެނަރޖީ،  އެއ ޗަކ ނ   ހަރ ަގއި   

ެގއ ފ  ތަކެތި  ދައ ކަލާ  ފައިސާ  ދައ ކަ ކ ނި  ިއެގނ ނެސ   ފައިސާ  ނޫނ   އިެގއ ކެނީ.  ބަރ ދަނަކަށ   ކ ނީެގ  ެގނ ނަނ   ނ  

ގ ރޮސ ފައިސާ ނަަގނީ ކޮތަޅެއ  ލިޔަސ  އެއަށ  ނަާގ  ނަަގނީ  ޖަށ ޓަނޭ  . އޮޑީެގ   9000. ވަރިހަމަ އެއަށ  ޑަސ ޕިނ  

ސަބަބާ  މި  ކ ނ ޏެ  ރ ފިޔާ.  ހ ރިހާ  ފަޅ ހެދި  ކަނޑަށ ،  އަޅަނީ  އިއ ޒަތ ތެރިއ   ކަނޑ ފަޅ ތަކަށ .   ؛ރައީސ    ތަކަށ . 

މ ޅި ރާއ ޖޭެގ   ،މާލެ ތިލަފ ށީަގއި ކަރަނ ޓ  އ ފައ ދައޭ ބ ނާއިރ .  އިއަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނ ނ  ބަދަލ ކ ރަނ ޖެހޭ މިކަމ ަގ

ޮގނޑެއ    ވޭސ ޓ   ެގނެހ ރިހާ  ވޭސ ޓެއ .  ހ ރިހާ  އެތާނަގިއ  އަޅަނީ.  އެތަނަށ   ސިސ ޓަމ   ސ   މެނޭޖ މަނ ޓ  

ރާއ ޖޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެ ހިނ ަގނ ޖެހޭ.  އެބަ  އ ސޫލ ނ   ލާމަރ ކަޒީ  ިގނަ    4ނ   ރާއ ޖޭެގ  ނޫނ .  ސަރަޙައ ދެއ ަގއެއ  
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އެ  ސަރަޙައ ދ ތަކ   ރަށެއ ަގއި  ކޮނ މެ  ޖެހީމާަގިއ،  ފ ނ ޏަކަށ   ކ ނ ޏެއ   އަރަޭއ،   ހ ރިހާ  އެބަ  ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި 

ކީ އަރާ. ައއި.ޖީ.އެމ .ެއޗ  ބިނ ޑިނ ގަ ފޫޓ  މައ ޗަށ  އެބަ  1100ފަހ ނ  ވެސ  އާޓިކަލެއ  ލިޔެފަ.   ވަރަށ   ތ ނޫހ ަގއި އޮ

ނ  އެބަ އެނޭގ. ހޮޑ ލާކަނ  އެނޭގ  ކ ޑަކ ދިނ  ބޭރަށ ހިނ ާގކަހ ރި.  ފޫޓ  މައ ޗަށ  ކ ނި އެބަ  1100ފޫޓ .    300އެއީ  

އެރ ފަތާ ނެތ ،  ނީމަފެނ ަގނޑަށ   ސިސ ޓަމެއ   ވޭސ ޓ   މެޑިކަލ   ކ ލިެއއ   އ ރެ ޓަރޭނެއިނ ސިއ .  ނިކެއ ،  ެވސ  

 ނ  ދ ނ ެއޅީމާއިެގނ  ބައ ޓަހެއެއ  ހޮސ ޕިޓަލ ތަކ ަގއި ނެތ . އެ ހ ރިހާ ތަކެތި ެގނ ޮގސ  އެތާ ވައިމަތީަގއި ދ ނ  މ ޖ މަރާ

ެވއ ޖެ  އ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ައޅ ަގނޑ މެނ  މިކަނ  ހ އ ޓަނ އި  ޮގހޮރަށ  ޮގސ  ކ ދިނ  ވިހަވަނީ  ،ކ ދިނ ެގ ނޯށ ނ  ޮގސ 

ތަޣައ ޔަރ ކޮށ  ކަނޑަށ  ައޅާ    ޭގސ . ކޮބައިތޯ ކަނޑ ތައ އޮތީ ޖައ ވަށ  ިވހަ  ފ ރަތަމަ މި ؛ށ ނޫނ ތޯ. ދ ނިޔޭެގ ކަނޑ ތަކަ

އޭެގ 10 ؟ކ ނި ފ ރައިފިއ ޔާ  އެހެނ ވީމާ  9ތެރެއިނ   ދޯނި  ކަނޑަށ .  އަޅާލަނީ  އެދޯނި  މިހާރ   ވޭސ ޓ     ،  އޮނ ނަ 

ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .   ފައިސާ ނަަގިއެގނ ނ ވާނެ ށ  ކ ނިއ ކަނ  އަނ ނަ ފަރާތ ތަކ ނ ޓަށ މެނޭޖ މަނ ޓ  ސިސ ޓަމ ނ  ތިލަފ 

ކ ނި  10 ރ ފިޔާ  ފީފައިދާ    ނ މިލިޔަނ   ނަާގ  ދޯނިނ   މީހ ނ ެގ  އަނ ނަ  އ ކާލަނ   ކ ނި  ހޯދައޭ.  ނ  އަމިލި  10  ،އެބަ 

  10ނ  ރ ފިޔާ ލިބޭއިރ ަގއި  އަމިލި  10އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .    ނ  ރ ފިޔާ ކަނޑާލަނ ޖެހޭއަ މިލި  10ރ ފިޔާ މަހަކ . އެ  

އެބައަމިލި ކ ނި  ިގނަ  ވ ރެ  ޓަނަށ   ހދނ   ކަނޑަށ .  އަނ ނަނ   .ައޅާ  ހިފަިއެގނ   ކ ނި  ތިލަފ އިނ   ޓަށ ،  ށ ޖެހެނީ 

ކަމ ަގއި އެ އޮތީ ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  އެކަނ  ޖެހޭނެ. ރައީސ  ނަޝީދ  ވެރިއިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މި އ ސޫލ  ނައ ތާލަނ 

އ  ކަމަކ ނ ދޭ. އެ ފައިސާ  ރަީއސ  ޔާމީނ ެގ މޮޑެލެ   އޮވޭ.ފަނ ޑ  ދީފައި  ވަނަ އަހަރ     2015މާ ގ ޅިެގނ   ކޮށ ފަ. އެކަ

ކޮ ހ ރީ.  ބޭނ ނ ކޮށ ފަިއ  ޮގތަކަށ   ކޮއެހެނ   ތަޅާރަޕ ޝަނަށ ،  ޮގސ   ޑޮލަރ އަބިލި  115  ލީރަޕ ޝަނަށ   އެއ ވެސ     .ނ  

ނ   ށ ނޫނޭ. ރަ  ކީނެތީހަކަތަ   ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   .އަށ ކަތަ ހަދަކ ރަނިވި  ޔާއި،  ޖީއަށ ރ އެނަ  އިމެއ  ނެތ  ކ ރެވިފަ ކަ

ހަކަތަ ނަާގއިރ    ވެސ   ކަރަނ ޓ   ައނ ދައިެގނ   ޮގނޑ   ޖަމާކޮށ ެގނ   ކ ނ ޏެއ   ހ ރިހާ  ޮގނޑ   ކީއ ކ ރަނ ތޯ  އ ފެއ ދެއޭ. 

. މާލޭަގިއ ދިރިއ ޅޭ ހ ރިހާ އި ރައ ޔިތ ނ  މި ތިބީ މާލޭަގިއ ދިރިއ ޅެނީއެ ބ ނާހެނ  ދެބައިކޮށ ފަ ؛މާލޭަގއި ތިބިއ ޔާ ތިބި 

މި   ވިހަެވފަ.  ރައ ޔިތ ނ   ޕޮލިއ ޝަނ   އެތިބެނީ  ސިކ ނޑި  ބަދަލ ވެ،  ޕޮލިއ ޝަނ   ؛ވިސ ނ ނ   ހ ރި  ސިކ ނޑީަގއި 

ފިލ ވަނ ވީ ރައީސ .  ފ ރަތަމަ  އަޅ ަގނޑ އެހެނ ވީމާ  އިއ ޒަތ ތެރި  ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ހ ރި ،  ވިސ ނ މ ަގއި  މެނ ެގ 

 .. އަޅ ަގނޑ .ޕޮލިއ ޝަނ ، ިވސ ނ ނ  

 

 ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ  

 ޙ ސައިނ  ފިރ ޝާނ . ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   މަޑަވެލީ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ފިރ ޝާނ  ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަޑަވެލި
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ށަހެޅ އ ވި ހ ށަހެޅ މަށ   ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ސަލީމ  ހ   ހޯރަފ ށީ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

މައ ސަލަ އަޅ ަގނޑ    މި  އެާއެއއ ކޮށ   ހަމަ  އަދި  ދަނ ނަވަނ .  ވާހަކަ  ވަރަށ   ތާއީދ ކ ރާ  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   އަކީ 

ތާ މައ ސަލައަށ   މި  ބޮޑަށ   ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ   މައ ސަލައެއ .  ރައީސ މ ހިނ މ   އިއ ޒަތ ތެރި  މި   ؛އީދ ކ ރަނ . 

ޙަޤީޤަތ ަގިއ ވެސ     ،ވާހަކަތަކ ނ  އަޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގކ ރެވޭރ  މެނ ބަރ ެގ  އިނޑ މެނ  ވާހަކަދައ ކާަގއި އަޅ ަގއި މައ ސަލަ

ސ ކޫލ ތަކ ަގއި އާދަކާދަތައ  މިޮގތަށ  ބައ ޓަނ ކ ރ މަށ    ،ސ ކޫލ  ދަރިވަރ ނ ނަށ   މިކަމާ ބެހޭ އިތ ރ  ތަޢ ލީމާއި ތަމ ރީނ 

ތަނ ތާނަގއި   އެކި  ރާއ ޖޭެގ  އަދި  ޯއަގނަިއޒޭޝަނ ތަކ ނ   ޔޫ.ެއނ .ޑީ.ޕީބާރ އަޅަނ ޖެހޭ.  ހ ރި  ފަދަ  ހިނ ިގފައި   

ރިސަރޗ ރިސަރޗ  އެ  ބަލައި  އަޅ  ތަކަށ   ހިފ މަކީ  ލެވެލ ަގއި  ޕޮލިސީ  ބޭނ ނ   ކޮނ މެހެނ  ތަކ ެގ  ދެކޭޮގތ ަގއި  ަގނޑ  

ތިމާ ެމނޭޖ ކ ރ މާއި  ކ ނި  ކަމެއ .  ދިމާވާ  ކ ރަނ ޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޮގތ ނ   އ ލ ކ ރ މަށ  ޙަ   މައ ސަލަތައ ވެށީެގ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ ފާހަަގވޭ އ ދައަރާ މިނ ވަރ   ޖެހޭ.  ކ ރަނ  ނ ނެވި ރިސަރޗ ތަކ ެގ ބޭނ ނ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސ  މިދެ

ދަތިވެ  ،ވެ ިގނަ މެނޭޖ ކ ރަނ   ޮގނޑ ދޮ  ،ކ ނި  ފ ޅިތަކ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި ށ ޕ ލާސ ޓިކާއި  ފ ރާލައިފި.  ކަނޑ ތައ   ތަކާއި 

ކަނ ކަމަށ  ؛ރައީސ  ބަދަލެއ   މި  ޙަޤީޤީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ރާއ ޖޭގެ   ލެވެލ ަގއި  ޕޮލިސީ    ެގނެވޭނީ 

ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީ ފަދަ ޯއަގނަިއޒޭޝަނ ތަކ ނ  ކޮށ ފަިއ    ،ކ ރަނ  ޮގތެއ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަގަ ޞަ ޚާއ   'އޯަގނައިޒޭޝަނ ތަކ ނ  

ރިސަރޗ  މިނިސ ޓ ރީހ ރި  ބޭނ ނ   ކަމާތަކ ެގ  ހި  އާއި  އެބަ  ވ ޒާރާތަކ ނ   އެފަނ ޖެހޭ.  ބެހޭ  ދެކޭޮގތ ަގއި    އަޅ ަގނޑ  

ނަމަ ބޭނ ނ ހިފައިފި  އަޅ ަގ  ،ރިސަރޗ ތަކ ެގ  އެއާއެއ ކޮށ   ހަމަ  ނެރެވޭނެ.  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޮގވާލަނ   ނަތީޖާ  ނޑ  

ދަރިވަރ ނ ނަށ ،   ތަޢ ލީމ ސ ކޫލ   ތަމ ރީނާއި  ިއތ ރ   ހިފެހެއ ޓ މަށ   އާދަކާދަތައ   ބެލެނިވެރިނ   ައދި   ؛މި  ޭގތެރޭަގއި 

 ފ ރ ޞަތަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.   . ދެއ ވިމަށ ސ  މިކަމަށ  ސަމާލ ވ ވެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ދާއިރާެގ    ކާށިދޫ  ސިކ ނ ތ .  30  ތީމި މައ ސަލައިެގ ަވގ ތ  ހަމަވ މަށ  ދެނ  ބާކީ އޮ  ނ ބަރ .ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެ

 ޖާބިރ . هللا ޢަބ ދ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ބިރ ޖާهللا ޢަބ ދ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ދޫ ކާށި

ރައީސ . އަޅ ަގނޑ   އިއ ޒަތ ތެރި  އެބަ  ެގދެނ ެމ  ހަނދާނ   ައޅ ަގނޑ   ތެރޭަގއި  ބޭފ ޅ ނ   ވާހަކަދެއ ކެިވ    ، ހ ރިކ ރިނ  

ކިޔަނީ މައިނ ޑ     ށ އައެ ވިދާޅ ވާހެނ . އެޝަނ  ވަރަށ  މައ ޗަށ  މި ދަނީ  އ ސިކ ނޑިއަށ  ބައ ޔެއ  ޖެހިއ ޖެ ކަމަށ . ޕޮލި

ރ ކޮށ  މި މަޖިލީހ ަގއި ވިދާޅ ާވއިރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސަށ  އަޑ ިއވޭނެ ޝަނ  ކަމަށ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ތަކ ރާއ ޕޮލި

ެގ  . އަޅ ަގނޑ ެގ އަޑ  އެ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވިދާޅ ވާ ެއއ ޗެއ  އަޅ ަގނޑ ެގ މައިކ  ކ ރަނ  ބޫލ ަގ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ 
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އިިވވަޑައި ތެރެއިނ    ރަީއސަށ   ނޫނ ތޯއިއ ޒަތ ތެރި  ނޫނ  ؟ަގނ ނަވާތޯ،  ކ ރާކަށ   ސ ވާލ   ޕޮލިއ ޝަނ އެ  މައިނ ޑ    ؛. 

 މައިނ ޑ  ޕޮލިއ ޝަނ . ކިޔަނީ އެއަށ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ .   އިއ ޒަތ ތެރި  މައ ސަލަޝ ކ ރިއ ޔާ  ހޯރަފ ށީއިމި  މެނ ބަރ     ަގިއ  އިއ ޒަތ ތެރި  ހ ށަހެޅ މެއ  ދާއިރާެގ 

، ިމއަދ ެގ ވޯޓ   މާނ  ތާއީދ ކ ރައ ަވއިފި. އެހެނ ވީފިރ ޝާއިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ދާއިރާެގ    ޑަވެލީއަދި މަ  ިއ،ހ ށަހަޅ އ ވަ

 ަގޑީަގއި އެ ހ ށަހެޅ މަށ  ވޯޓަށ  އެހ ނ  އޮނ ނާނެ. 

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސ  8

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ފަ މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   އިބ ތިދާމިހާރ   މިއަދ ެގ  ބަ އީށަނީ  ނަނ ބަރ ހ   އެޖެނ ޑާ  ވާހަކަ.  މަސައ ކަތ ެގ    -8.1  ސ ެގ 

ފަރާތ ނ ސަރ ކާރ ެގ ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ   ،  ނާޒިލ   އިބ ރާހީމ   މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   ާގނޫނ    ،ހިތަދޫ 

ނައ މ ެގ ބިލ . މި ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ނ   ެގލާޙ ޞ ށ  އި (އަޓެކ ސ  ނެގ މާ ބެހޭ އިދާރީ ާގނޫނ ) 2010/3؛ ނަނ ބަރ 

ބޭއ   2020ޮއކ ޓ ބަރ     6ވާނީ  އިއ ވާފައި  ައހަރ   ،ވ ނ  ަގއި  ދައ ރ ެގ    3  ެގމި  ޖަލ ސާަގ  2ވަނަ  ބިލ  އިވަނަ  މި   .

ހ ށަހަޅ އ ވައި އިއ ޒަތ ތެރި  ނާޒިލ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި   ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ތަދޫހިދެއ ާވނީ  މަޖިލީހަށ    .

 ނ ބަރ .  މެ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ނާޒިލ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ތަދޫހި

ނަނ ބަރ    ާގނޫނ   ރަީއސ . `  އިއ ޒަތ ތެރި  ބެހޭނެގ ޓެކ ސ )  3/ 2010ޝ ކ ރިއ ޔާ  ާގނޫނ   ާމ  ށ  (އައިދާރީ 

ާގނޫނެއ ެގ ދަށ ނ    ،ނ މަކީސަރ ކާރ ނ  މި ބިލ  ހ ށަހެޅ މ ެގ ބޭ ؛ވާ އިޞ ލާޙަށ  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ  މި ެގނެސ ފައި

ާގނޫނީ   ނ ވަތަ  ފަރ ދަކ   އަމިއ ލަ  ދަށ ނ   ެއއ ބަސ ވ މެއ ެގ  ނ ވަތަ  ދަށ ނ   ަގާވއިދެއ ެގ  ކ ނ  ޞަ ޚ ޝަނ ވަތަ 

ފައިސާ ދައ ލަތ ެގ ނަމ ަގއި ބަލަިއަގތ މ ެގ  އެހެނ   ސަރ ކާރަށ  ނ ވަތަ ދައ ލަތަށ  ދެއ ކ މަށ  ލާޒިމ ކ ރާ ޓެކ ސ  ފިޔަވައި 

އެ ފައިސާ    ، ނ ވާނަމަޮގތ  ހެދ މަށާއި، ފައިސާ ދައ ކަނ ޖެހޭ މ އ ދަތ ަގއި އެ ފައިސާ ދައ ކާފައި  ލިބޭނޭ  ބާރ  މީރާއަށ 

ދައ ކާފައިނ ވާ  ޢަރީޝަ ހެދ މަށާއި،  ޮގތ   ލިބޭނެ  ނައިބަށ   ބަނ ޑާރަ  ދައ ލަތ ެގ  އިޚ ތިޔާރ   ހޯދ މ ެގ  މެދ ވެރިކޮށ   ތ  

ޝަރީ ހ ށަހެޅ މ ޢަފައިސާ  ހޯދ މަށ   މެދ ވެރިކޮށ   ކ ރިތ   ހޯދ މަށ ެގ  ފަިއސާ  އެ  ފައިސާ    ނ   މީރާއަށ   ޓަކަިއ 
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ފަރާތ ތަކާދައ ކާފައި ޮގތ ނ    ނ ވާ  ބަޔާނ ކ ރ މ ެގ  ފިޔަަވޅ ތައ   އިތ ރ   އެޅިދާނެ  ދިވެހިރާއ ޖެއިނ     .ެމދ   އަދި 

 ނ ވަތަ  މެއ ެގނޫނ ވެސ  ެއއ ބަސ ވ މ ެގ ދަށ ނ  ބޭރ  ޤައ ގ ޅޭ އެ   ޓެކ ހާ  ،ހަދާތަކާއިޢާގ ޅޭ މ   ވާމީ ޓެކ ހާގ  ބައިނަލ އަ

ޓެކ ހާ ޓެކ ހާ  ސަރަޙައ ދެއ ެގ  އިދާރާއަކާއި  މަ  ގ ޅޭ  މަޢ ގ ޅޭ  ބަދަލ ކ ރެވޭ  ބަދަލ ކ ރ މާއި،  ސިއ ރ  ޢ ލޫމާތ   ލޫމާތ ެގ 

މި   ހިފެހެއ ޓ މާ ިއޞ ލާޙ ތަކެއ   އިދާރީ  ހ ށަހެޅިފައިވާ  ބަޔާނ ކޮށ ދިނ މަށ   ތަފ ސީލ ކޮށ   އިތ ރަށ   އ ސޫލ ތައ   ގ ޅޭ 

ދައ ލަތަށ  ދައ ކަނ ޖެހޭ ޓެކ ހާއި    ،ހިމެނޭ މައިަގނޑ  ބައިތަކ ެގ ތެރޭަގއި  އިމި ބިލ ަގ؛  ރަީއސ  ރި. ިއއ ޒަތ ތެށ ާގނޫނަ

ޓެކ ހާ ޝަރީ  އެ  އެދި  ހޯދ މަށ   ފައިސާ  ޝަރީޢަގ ޅޭ  މައ ސަލަެއއ   ހ ށަހެޅޭ  ިގނަވެެގނ   ޢަތަށ   ހ ށަހެޅޭތާ   ހަތަށ  

ޮގތެއ  ކަނޑައެޅ މަށ  މި ބިލ ަގއި އެބަ   ތ ނ ޢަމެދ  ޝަރީސަލަާއ ތެރޭަގއި އެ މައ ސަލައެއ  ބަލައި ެއ މައ  ދ ވަސ މަސ 

ބޮޑަށ  އެނ ެމ  ހިސާބަށ   ައޅ ަގނޑ މެނ ނާ  އަބަދ ެވސ   މިއީ  ަމއ ސަ  ހިމެނޭ.  ޓެކ ހާލައަނ ނަ  ދައ ލަތ ނ     ބެހޭ  ައކީ. 

ރިޔަކަށ  ނޫނީ  އެ ވިޔަފާރިވެޮގސ  ދެމިެގނ ތ  ނ ނިމި ދިގ ޢަޝަރީ   އެ  ،ހިސާބަށ  ޮގއ ސަ  ތާޢަތ ނ  މައ ސަލައެއ  ޝަރީޮގ

ނޫނީ އެ ބަެއއ ެގ    ،ވެ ކަށ ެވ، އެ ބަޔަކ  ބަނގ ރޫޓ ޔަސަރ ކާރަށ  އެ ޓެކ ހެއ  ދައ ކަނ ޖެހިފައި އޮތ  ފަރާތަކަށ  ބޮޑ  ބ ރަ

 މ އ ދަތ ތަކެއ  ކަނޑަެއޅިފައި މީެގ ކ ރިނ  ނެތީމަ.  ،އިޞ ލާޙ ތަކެއ   މިކަހަލަ ކަނ ކަމަށ   ،ވިޔަފާރި އެކީަގއި ނިމިދަނީ

ރަ އަޑ އިވޭ  ؛އީސ އިއ ޒަތ ތެރި  އަބަދ ވެސ   ދިއ މަށ ފަހ ަގިއ    ތާޢަޝަރީ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މައ ސަލަެއއ   ހިސާބަށ  

ބަޔަކ  ކ ރަމ ނ  ައއި ިވޔަފާރިެއއ     އެ   ،ވެސ  އެކަެމއ  ނ ނިމި  ނ ވަ އަހަރ  ނިމޭއިރ   ، ހަތަރ  އަހަރ   ،ތިނ  އަހަރ 

  ލާއިނ  އެކަެމއ  ނ ނިމޭ ވާހަކަ. އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ މި ބިލާޙަ ތ ެގ މަރ ވެސ  ޝަރީޢަ ހަލާކ ެވ، ނިމިދާއިރ  ،ބަނގ ރޫޓ ވެ 

ހިތ ހަމަ ބޮޑ   ލިބޭ  ވިޔަފާރިވެރިނ ނަށ   މިއީ  އިތ ރ   އެކީަގއި  ލިބިެގނ ދާ  ވެސ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ދިވެހި  އަދި  ޖެހ މެއ . 

އަށ  އިނ ވެސ ޓ ކ ރަނ  ތިބި  ރާއ ޖެވެސ   އިހިތ ހަމަޖެހ މެކޭ އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ. އަދި ދ ނިޔޭެގ އެހެނ  ޤައ މ ތަކ ަގ

ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދެކެނ . މި ބިލ ަގއި ޓެކ ސ    މީހ ނ ނަށ  ވެސ  މިއާ ގ ޅިެގނ  ލިބޭ އިތ ރ  ބާރަކަށ  ވެެގނ ދާނެ

ޓެކ ހެއ   ނެގ މާ ދައ ކަނ ޖެހޭ  މީރާއަށ   ދަށ ނ   ާގނޫނ ެގ  އިދާރީ  އެ  ،ބެހޭ  ނ ަވތަ  ފައިސާެއއ ނޫނ ޖޫރިމަނާއެއ    ވެސ  

ޓެޑަ ޓެކ ހާބަލ   ނ ވަތަ  ދަށ ނ   ެއގ ރިމަނ ޓެއ ެގ  މަ  ކ ސ   އެއ ބަސ ވ ނ ތަކާ ޢ ގ ޅޭ  ބަދަލ ކ ރ މ ެގ  އިދާރީ    އި،ލޫމާތ  

ކަމަށާއި،   އެހީތެރިކަނ  ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ެއއ ބަސ ވ މ ެގ ދަށ ނ  ބޭރ  ޤައ މެއ  ނ ވަތަ ސަރަޙައ ދެއ  މެދ ވެރިކޮށ  ހޯދިދާނެ

ސަރަޙައ  ނ ވަތަ  ޤައ މަކ ނ   އެދަކ ނ   ބޭރ   ނ ވަތަ  ޖޫރިމަނާއެއ   ޓެކ ހެއ   އެދޭ  އެފަދަ ހޯދަނ   ފަިއސާެއއ   ނޫނ ވެސ  

އެބައޮ ކަނޑަައޅާފައި  ހޯދިދާނެކަމ ަގއި  މެދ ވެރިކޮށ   ދިެވހިރާއ ޖެ  ދަށ ނ   ރައީސ  ތ އެއ ބަސ ވ މެއ ެގ  ިއއ ޒަތ ތެރި   ؛. 

ކޮށ ެގނ  އ ޅޭ ބޭރ  ރާއ ޖޭެގ ިއނ ވެސ ޓ   ،އިވޭ ލާއިރ  ެވސ  ވަރަށ  ިގނައިނ  އަޑ  އިއަޅ ަގނޑ މެނ  މި ޕޮއިނ ޓަށ  ވިސ ނަ

ދައ ލަތަށ  ލިބެނ ޖެހޭ    ،ޓެކ ސ ެގ ޮގތ ަގއި ލިބެނ ޖެހޭ މަނ ފާ  ،ރާއ ޖެއަށ  ލިބެނ ޖެހޭ މަނ ފާ  ެގ ފަރާތ ނ ވިޔަފާރިވެރިނ 

 ޞ ލާޙާ ހ ނ ނަ އެކައ ނ ޓ ތަކަށ  ފަިއސާ ޖަމާކ ރާތީއޭ. މިހާރ  މި ާގނޫނަށ  މި ެގނެވޭ އި  އިދަނީ ބޭރ ަގ  މަނ ފާ ނ ލިބި 

އަޅ ަގނޑ    ރަނަގޅ   ަގއެކީަގއި  އެކަށީެގނ ވާ  އެނ މެ  ވެސ   އެކަމަށ   ލިބިެގނ ދާޙަބޫލ ކ ރަނީ  . ނޭއ ލ ތަކެއ  
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އެކީަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ެއއ ބަސ ވ ނ ތަކެއ ަގއި އެއ ބަސ ވެވޭނެ. އެ ެއއ ބަސ ވ މ ަގއި    ހަދާތަކާޢާވާމީ މ ގ  ބައިނަލ އަ

ރިޢާޔަތ ކޮށ  ކަނ ތައ ތަކަށ   ސަރ ކާހ ރި  ކ ރެވޭ  ވެސ   އެކަނ   ކ ރެވޭ  ،ޮގތަށ   ރަށ   މެދ ވެރިކޮށ   މި   މީރާ  ޮގތަށ  

ބިލ ަގނ އޮ މި  ރައީސ އިނަނީ  އިއ ޒަތ ތެރި  ނ ވަތަ  ؛.  ދަށ ނ   ަގާވއިދެއ ެގ  ނ ވަތަ  ދަށ ނ   ާގނޫނެއ ެގ  ބިލ ަގއި  މި 

ާގނޫނީ   ނ ވަތަ  ފަރ ދަކ   އަމިއ ލަ  ދަށ ނ   ސަރ ކާރަޞަޚ ޝައެއ ބަސ ވ މެއ ެގ  ދަކ ނ   ނ ވަތަ  ދެއ ކ މަށ  ށ   އ ލަތަށ  

  އި، ެގ ނަމ ަގއި މީރާއަށ  ބަލަިއަގނެވިދާނެ ކަމ ަގއި ކަނޑައެޅިފަ ލާޒިމ ކ ރާ ޓެކ ސ  ފިޔަވައި ެއހެނިހެނ  ފައިސާ ދައ ލަތ 

  ބެހޭ ާގނޫނެއ  ނ ވަތަ   ޮގތ ނ  ކަމާ  ގ ޅޭ  އަދި ޓެކ ސ  ފިޔަަވއި އެހެނިހެނ  ފައިސާ ބަލަިއަގތ މ ަގއި އެފަދަ ފައިސާއާ

ނ   މަތީަގާވއިދެއ   ޮގތ ެގ  އެއ ބަސ ވ މެއ ަގއިވާ  ހިމެނޭވަތަ  ވެސ   ބަލައިަގތ ނ   ފައިސާ  ޖޫރިމަނާ  ދައ ކަނ ޖެހޭ   ނ  

ކަމ ަގިއ މި ބިލ ަގއި ކަނޑައެޅިފައި އެބައޮތ . އަދިވެސ  މި  ބިލ ގައި ބަޔާނ ކ ރާ ޓެކ ސ  ފިޔަަވއި އެހެނިހެނ  ފައިސާެގ  

ނ  ލިބެނ ޖެހޭ  ދައ ލަތަށ   ފައިސާތެރެއިނ   ދައ ކާފައި  ،ލިބިފައިވާ  މ އ ދަތ ަގއި  ދައ ކަނ ޖެހޭ  ފައިސާ  ެއ    ،ނ ވާނަމައެ 

ބިލ ަގއި   މި  ލިބިެގނ ާވކަމ ަގއި  ނައިބަށ   ބަނ ޑާރަ  ދައ ލަތ ެގ  އިޚ ތިޔާރ   ހޯދ މ ެގ  މެދ ވެރިކޮށ   ޝަރީޢަތ   ފައިސާ 

 ބޮޑަށ  ެވސ  މި އަނ ނަނީ ތަކަށ  ވެސ  ވަރަށ ކ ރާ ފަރާމިފަދަ ބިލަކ ނ  ވިޔަފާރި   ،ކަނޑައެޅިފައި އެބައޮތ . ޙަޤީޤަތަކީ

ލިބެމ ނ  ރައީސ   ޔަޤީނ ކަމެއ   ބަޔާނ ކ ރާ  .އިއ ޒަތ ތެރި  ބިލ ަގއި  މި  ވެސ   މީެގއިތ ރަށ   ފިޔަަވިއ    އަދިވެސ   ޓެކ ސ  

ތ ަގިއ  އެ ފައިސާެއއ  ދައ ކަނ ޖެހޭ މ އ ދަ  ،ނ ލިބިފައިވާ ފައިސާ  އެހެނިހެނ  ފައިސާެގ ތެރެއިނ  ދައ ލަތަށ  ލިބެނ ޖެހޭ

ޝަރީދައ ކާފައި ފަރާތ ނ  ޢަނ ވާނަމަ  ެއ  ފަިއސާ  އެ  ކ ރިނ   ހ ށަހެޅ މ ެގ  ހޯދ މަށ   ފައިސާ  އެ  މެދ ވެރިކޮށ   ތ  

އެޅިދާނެ  މީރާއަށ   އެޮގތ ނ   އެބަޭވ.  ބަޔާނ ކޮށ ފައި  ބިލ ަގއި  މި  ފިޔަވަޅ ތައ   އެޅިދާނެ  މީރާއަށ   ހޯދ މަށ ޓަކައި 

ތެރޭަގއި  ދެއ   ،ފިޔަވަޅ ތަކ ެގ  ފައިސާ  އަނ ގަ މި  ނަނ   ނޯ  އިކ މަށ   ފަރާތ ތަކ ެގ  ނ ދައ ކާ  ފައިސާ  ފޮނ ވ މާއި  ޓިސ  

ގ ޅޭ ހ ރިހާ   ކާމީރާއަށ  ދައ ކަނ ޖެހޭ ފައިސާއަކީ ދައ ލަތ ެގ އިދާރާއަކ ނ  ނ ވަތަ ހޯދ މަށ  އެދޭ ޚިދ މަތަ  ،ހާމަކ ރ މާއި

. އެއީ ރައީސ  ޔާމީނ ެގ  އ ޓ ނ  ހިމެނިފައިވޭއެ ޚިދ މަތ  ދިނ ނ  ހިފެހެ  ،ގ ޅޭ ފައިސާެއއ  ކަމ ަގއި ވާނަމަ  މަލާތ ތަކާޢާމ 

ފ ރީޒ  އެކައ ނ ޓ   ވިޔަސ  ކ ރަނ ބޭނ ކ   އިއ ޒަތ ތެރި   ،ޖެހ ނ ކަމ ަގއި  މިހާރ .  މީެގތެރެއިނ   ކ ރެވޭނެ  ވެސ   ެއކަނ  

ނ ވަތަ   ؛ރައީސ  ސަރ ކާރާެއކ   ސަރަޙައ ދެއ ެގ  ނ ވަތަ  ޤައ މެއ ެގ  ބޭރ   ސަރ ކާރ ެގ  ދިެވހި  ބިލ ަގއި  މި 

ގ ޅޭ ކަނ ކަމ ަގއި އިދާރީ    ޓެކ ހާ  ،އިލެޓ ރަލ  ނ ވަތަ މަލ ޓިލެޓ ރަލ  އެއ ބަސ ވ ނ ތަކ ެގ ދަށ ނ ކާެއކ  ެވވޭ ބަސަރ ކާރ ތަ

ގ ޅޭ ކަނ ކަމ ަގއި   ބަދަލ ކ ރެވިދާނެކަމ ަގއި ކަނޑައެޅިފައިޭވ. ެއޮގތ ނ  ޓެކ ހާއެހީތެރިކަނ  ޓެކ ސ  އިދާރާތަކ ެގ މެދ ަގއި  

ހެދ ނ   ލޫމާތ  ޓެކ ސ  ދެއ ކ މ ނ  އެއ ކިބާވ ނ  ނ ވަތަ ޓެކ ހަށ  މަކަރ ޢ ށ  ބޭނ ނ ވާ މަބަދަލ ކ ރ މައިދާރީ އެހީތެރިކަނ   

އޮޑިޓ ވ ހ އ ޓ  ކަނ ކަނ   އެފަދަ  ތަޙ ޤީޤ މަށާިއ،  ނ ވަތަ  މަކ ރ މަށ   ބޭނ ނ ވާ  ގ ޅޭ   ކަމާ  ،ލޫމާތ ޢ ކ ރ މަށ  

ޮގތ ެގ މަތީ  އެއ ބަސ ވ ނ ތަކާ ވެސ  މި ބިލ ަގިއ    ބަދަލ ކ ރެވިދާނެކަމ ގައި  ތަކ ެގ މެދ ަގއިނ  ޓެކ ސ  އިދާރާެއއ ޮގތ ވާ 

ރާއ ޖެއާ ފަރާތަކާިއ  ބޭރ ެގ  ރާއ ޖެއިނ   އެއީ  ބަޔާނ ކ ރޭ.  އެބަ   އެބަ  ބިލ ނ   މި  ވިޔަސ   ކަމ ަގިއ  ެއކ ަގއި 
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ބާރ ތަ އެ  ހަމަ  ރައީސ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ިއއ ޒަތ ތެރި  އެބަދޭ.  ލިބިެގނ   ތަފ ސީލ ކޮ ؛އ   ވަރަށ   އިދާރީ ބިލ ަގިއ  ށ  

   ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މި ބިލ ނ  ރާއ ޖޭެގ ޓެކ ހ ެގ ނިޒާމަށ ގަ ަގނޑަށ  ެގނެވ ނ  އިޞ ލާޙ ތަކެއ  އެބަވޭ. އަޅ ަގނޑ   އޮނި

އަނ ނަ   ރައީސ މި  އިއ ޒަތ ތެރި  ލިބިެގނ ދާނެ.  ބާރ   ާގނޫނީ  ފ ރިހަމަ  އެނ މެ  ބަދަލަށ   ިމ   ށ ައޅ ަގނޑަ ؛ބޮޑ  

މަ ބިލ   ިމ  ސަރ ކާރ ނ   ހ ށަފ ރ ޞަތ ަގއި  ދެއ ވި  ޅ މ ެގ ހެޖިލީހަށ   ސަރ ކާރ ެގ    ކަމަށ   ފ ރ ޞަތ   ދިވެހި  ޓަކައި 

ޝ ކ ރ ދަނ ނަވާލަނ  ވެސ   ފަރާތ ތަކަށ   އެހެނިހެނ   ސަރ ކާރ ެގ  ައދި  ވެސ   ނައިބަށ   ޝ ކ ރިއ ޔާ    .ބަނ ޑާރަ 

 އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ނ ނަވާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ފ ރ ޞަތަށ   ޅ ދައ ކަަވނ  އެދިވަޑަިއަގބިލަށ  ވާހަކަފ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 . ޖާބިރ هللا ޢަބ ދ  މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  އެދިަވޑަިއެގނ ދެއ ވ ނ  އެދެނ .  

 

 ދެއ ކެވ ނ : ވާހަކަ ޖާބިރ هللا ޢަބ ދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ 

ިވޔަ  ރައީސ .އ ޒަތ ތެރި  އި ރާއ ޖޭެގ  ާވހަކަމިއަދަކީ  އަނ ނަ  ބަދަލެއ   ހެޔޮ  ވަރަށ   މަޖިލީހ   19  ފާރިއަށ     ގައިވަނަ 

ނ  ފެށިެގނ  މި މަޖިލީހ ަގއި މަސައ ކަތ ކ ރާ މީހެއ ެގ ހައިސިއ ޔަތ ނ  ދަނ ނަވާލަނ . އެ ބިލ ަގއި  އި 2004 ؛ދައ ކާތީވެ 

ވާހަކަ  ރަނަގޅ   ވިދާޅ ީވ  އެ  ޤާނޫއެއ ހަމަ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ހަމަނ އަސާސީ.  އެނ މެނ   ދިވެހި   ،ކޮށ ފައިވާއިރ ަގއިނ  

ޔޮޓ  މަތީ  ސަރ ކާރ ނ   ފަހަރެއ ެގ  ތިނ   ެއކައ ނ ޓ   މޯލ ޑިވ ސ ެގ  ފ ރީޒ ކޮށ ފަޓ އަރސ   ޔާމީނ   ދ ވަހ    އިނ   އެއ  

ފައިނޭނ ސ   ،ވިދާޅ ވަނީ  ކޮނ ޓެއިނަރ ތަކާ  ކ ރަނ ޏާއެމ .ޑީ.ޕީއަށ   ކ ނ ފ ނި  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ ެގ  ތައ  އެއ ކޮށ  

މަލ ކ ރައ ވަނީ. އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދައ ކަނީ އެ ޢަދ ވަހ  ހަމަ އަދީބ  ފޮނ އ ވި ސިޓީއަކަށ  ޔަޒީދ   ބަނ ދ ކ ރަނީއޭ. އެ  

ދެއ ތޯ ބައިވަރ   ؟ވައ ތަރ  ވާހަކައެއ  ނޫނ   ޖާބިރަކީ ެވސ    ؛ދިވެހި ސަރ ކާރ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކަހަލަ  މި ރާއ ޖޭެގ 

ކ ނ ފ ނި އަޅ ަގނޑ ެގ    22ވެސ  ކ ރަނ .     ޖާބިރ . ވިޔަފާރިމެނ ބަރ ކަނ  ވެސ  ކ ރަނީ  ވިޔަފާރިވެރިެއއ . މި މަޖިލީހ ެގ

ިވޔަފާރި ސަރ ކާރ ނ   ދިވެހި  ކަރ ަގވެރިނ އޮވޭ.  ހަދާފައި    އި ެގ  ެވެގނ އޮހިފަނ   ޮގތ ަގއި  މަޅިއެއ ެގ  ނ ވާނެ.  ނ ނަ 

ދިޔައިމާ ބަލާ  ލާރި  މި  އިނ ޝ އަރެނ ސ އިނ   ދާނ   ކޯޓަށ   މިހަރ އަ  6ޖެހ ނީ.    އަޅ ަގނޑ   އަލިދޫ ވީ.    ދ ވަސ  

މީހެއ ެގ    ބެހޭ  ޓެކ ސ އާފ ނޑިއ ޖެ.   އެ  ދައ ކާއިރ   ވާހަކަ  ާގނޫނެއ ެގ  ދައ ކަނ ޖެހޭނެ. ތަޮގތ ނ   ވާހަކަ  ޖ ރިބާެގ 

ިގނައިނ   ވަރަށ   ފ ރީޒ ކޮށ   ؛އަޅ ަގނޑަށ   އެކައ ނ ޓ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ފަހަރ   ބަިއވަރ     ފި.ތިނ   އަޅ ަގނޑ ެގ 

ފ ނޑަ އެ އިކ ނ ފ ނިތައ   ކީއ ވެލީ.  ދެވ މީރާއަށ ؟ ތޯެގނ ީއ  ބާރެއ   ބޮޑ   މާ  މަޖިލި  މީރާައކީ  މަ.ނީ  ދައ ލާލ    ސ ެއއީ 

އޭރ  މީހަކަށ     އިވެފަ  ކަމަށ   ސިޔާސީ  އެއީ  މީހާ  ހ ނ ނަ  މީރާަގއި  ބާރ ދޭއިރ ަގއި  މީރާއަށ   ައޅ ަގނޑ މެނ   އޮތީ. 
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. ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ފިނޭނ ސ  ނ ވާނެ އި ޮއވެެގނ ވެެގނެއ  ނ ވާނެ. މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިނޭނ ސ ެގ އެއ ވެސ  ބާރެއ  މީރާަގ

ިވޔަފާރިތަކ ނ   މިނިސ ޓަރަކީ އެއީ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ އިޝާރާތަށ  އޮޕަރޭޓ  ޮގތ ަގއި  މަނިކ ފާނެއ ެގ  ދައ ލާލ   ކ ރާ 

އޮވެެގނ   ބާރ   އެ  ވެސ  ރީޑ ކ ރަނީ.  ކ ރިނ   ދ ވަސ ކޮޅެއ   މީެގ  ބ ނީމާ  މީރާއޭ  މި  ނ ވާނެ.   ވަނަ 19 ؛ސަރ ކާރ ، 

ދިވެހިރައ ޔިތ ނ  ބިރ ނ  ގެއަށ  ވަދޭ. ރަނ ނަމާރި އެރ ނ  ކަހަލަ ކަމެއ . ެއ    ެގ ކ ރިނ  ީމރާއޭ ބ ނީމާސ  އައ މ މަޖިލި

އިނ ޑި ނ ދެވޭނެ.  ދެނ   މިޕެނ ޑެނ ޓ ބާރ ތަކެއ   ނ ކ ރެވިެގނ   ވިޔަފާރިތައ   ރާއ ޖޭަގއި  އެބަޖެހޭ.  އ ޅެނީ    ކ ރަނ  

ވެސ  ކ ރަނީ. ކޯޓަށ     ވެސ  މަތިނ  ޖޫރިމަނާ  ޒާރ ތަކަށ ވ ރެސ  ލެނ ޑިނ ގ ބާއ  ޮގތަޕ ރަިއވެޓ  ބޭނ ކ ؟ ކީއ ވެެގނ ތޯ

ހ ށަހަޅަ ހިތ   އި،މައ ސަލަ  އަނ ަގވަިއެގނ   ޕާކ ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  ޮގތަކަށ   ޖ ޑިޝަލ    އިކޮށ ފަހ ރިހާ  ބާއ ވާލަނީ. 

ެއއީ އެއ  ޕާޓީެގ    .ސީ ބޭފ ޅެއ ސަރވިސ  ކޮމިޝަނ ަގއި އިނ ނަވަނީ މި ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސ . ެއއީ ސިޔާ

ކިހިނެ ދެނ   މެނ ބަރ .  އަނެއ   ހ ނ ނަ  ކަނޑައަޅާފައި  މަޖިލީހ ނ   މި  އިނ ނަވަނީ  ދެނ   އަޅ ަގނޑ މެނ  އ ލީޑަރ .  ތޯ 

ކިހިނެ  ދެނ   ިވޔަފާރި  ،ނީބޫލ ކ ރަަގ ކ ރާނީއ މިނިވަނ ކަމާއެކ   ހެނދ ނ   ؟ތޯ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ  

ކަމައާދޭސ  ވަނ ޏާ  ނ ދައ ނަަވއިފި  އޮނ ނަށ   ނޫނ   އެހެނެއ   ާވކަށެއ .  ނޯވޭ  ކަެމއ   ދ ވަހ   އިއ ޒަތ ތެރި ނ އެ  ވީކީ 

ޖެހޭނީ. ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ ބަނ ޑާރަ  ރައީސ . ޓެކ ސ  ާގނޫނ ތައ  ހަދައިެގނ  ޓެކ ސ  ޕޭޔަރ ނ ެގ ލާރިއަށ  ޒިނ މާ އ ފ ލަނ 

ކަމަށ     ވާއެއ  އަތ ެވއ ޖެޢ ލީހ ެގ މައ ޗަށ  ދަތ . މި މަޖިނައިބަކީ މި މަޖިލީހ ެގ ވެސ  މަސައ ކަތ ަގއި އެނ މެ އިސ  ފަރާ

ޒިނ މާ  ،ވާނަމަ ނައިބ   ނޫނ   އ ފ ލަނ ބަނ ޑާރަ  އެހެނެއ   ހަމައެކަނި   .އޮނ ނަނީޖެހޭނެ.  ނައިބ   ބަނ ޑާރަ 

 ޑާރަ ނައިބ ތާރީޚ ތަކ ނ  ބަނ   ،ދިޔަކަނ  އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނީރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ވިދާޅ ވާހާ ޮގތަކަށ  ކަނ ތައ  ކ ރަމ ނ 

އެނ މެ ފަހ ނ  ދިޔަ ބަނ ޑާރަ ނައިބ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އަސ ކަރިއ ޔާ ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ  ފ ރާޅ  ނަގައިެގނ     ިއ،ކޮށ ފައޮޕަރޭޓ 

ކޮބައިތޯ  ؟ެވސ  ބަނ ޑާރަ ނައިބ  ލަަވކިޔަނ  އެތާ އިނ ނެވި މައ ސަލަ. ކޮބައިތޯ އެ ދ ވަސ   ފަނޑިޔާރ ނ  ެގނ ދިޔައިމާ

ދެ އަހަރ  ބައިެވއ ޖެ މި ސަރ ކާރަށ . ިމ   ؟ކަނ މިއަދ  މި ސަރ ކާރ ނ  ހެޔޮ ނިޔަތ ަގއި ކ ރަނީބޫލ ަގކާކ ތޯ  ؟މި ދ ވަސ 

ރަށ ރަށ    ؟. ކީއ ވެތޯކޮށ ފަވިޔަފާރީެގ މައ ސަލަތައ  ޕާކ    އާ އާިއ ޓ އަރިޒަމ ގަ ސަރ ކާރ ެގ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އޮފީހ ގަ 

ދައ ކަނީއ ކިހިނެ؟ ކ ށ ވެރިވޭތޯ ޓެކ ސ   ވިޔަފާރިކ ކާކ  ؟ތޯ  އ ޅެނީތޯ  މިތާ  ކަމަކީ ؟ރަނ    ،އަޅ ަގނޑ މެނ   ،ފ ރަތަމަ 

ރާއ ޖޭެގ ބޮޑެތި އިނ ވެސ ޓަރ ނ  ކ ރި ވިޔަފާރިތައ  އެއީ ދައ ލަތ ެގ ެއއ ޗެއ ެގ ެއއ ޗެއ ެގ ޮގތ ަގއި އެ ދިޔައީ ނިމިެގނ .  

ސ ޕާހިތަށ  ބަނ ށ ހިތަ  ،ބަނ ދ ކޮށ   އެރީމަ  ލައިސަނ ސ   އޮޕަރޭޓިނ ގ  ރިސޯޓ   ރާއ ޖޭެގ    ިއ،ލަފ ނޑާ  ،ދ ކޮށ އެރީމަ 

އެސ .ޓީ.އޯ    .ސަރ ކާރ ނ  ވިޔަފާރިކ ރާހާ ދ ވަހަކ  ތިކަެމއ  ރަނަގޅެއ  ނ ވާނެ. މި ާގނޫނ  ދައ ކަނ ވީ ؛އެކި ކަނ ކަނ އެކި 

ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާކަމަށ    ޞާލިޙ   މ ޙައ މަދ   އިބ ރާހީމ   ބަނ ދ ކ ރާށޭ.  އިނ ޝ އަރެނ ސ   އެލައިޑ   ބަނ ދ ކ ރާށޭ. 

ެއއ ކޮށ . ސަރ ކާރ ނ  ވިޔަފާރިޔަެގނައީ ރާއ ޖޭެގ ވި  ކަމަށ . ސަރ ކާރ ނ  ނ ކ ރާ   ނ ކ ރާނެ ފާރިވެރިނ  ވަރަށ  އ އ މީދާ 
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ިމައދ  އޮތީ  ވިޔަފާރިއެއ ތޯ  ވިދާޅ ވޭ ؟ކޮނ   ާގތ   ައޅ ަގނޑ   ރައީސ   ކިހިނެ ؟އިއ ޒަތ ތެރި  ޓެކ ސ އ ދެނ    ؟ނީދާ  ތޯ 

 ... ވިޔަފާރިވެރިނ   ،ރާ ކަމަކީކ ސަރ ކާރަކީ ވިޔަފާރިކ ރާ ބަެއއ . ސަރ ކާރ ނ  ފ ރަތަމަ ވެސ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަނ ނ 

 

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

ބެހޭ   ޓެކ ސ  ނެގ މާ)   3/ 2010ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     ،ސަރ ކާރ ނ  މި ބިލ  ހ ށަހެޅ މ ެގ ބޭނ މަކީ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ާގނޫނ  އަނ ނަނި(އައިދާރީ  ނ ވަތަ  ވިށ   ދަށ ނ   ަގާވއިދެއ ެގ  ނ ވަތަ  ދަށ ނ   ާގނޫނެއ ެގ  ެގނައ ނ .  އިޞ ލާޙ ތައ    

ނ ވަތަ   ފަރ ދަކ   އަމިއ ލަ  ދަށ ނ   ދެއ ކ މަށ ޞަޚ ޝަާގނޫނީ  އެއ ބަސ ވ މެއ ެގ  ދައ ލަތަށ   ނ ވަތަ  ސަރ ކާރަށ    ކ ނ  

ޓެކ ސެ  ފިޔަަވއި ލާޒިމ ކ ރާ  ލިބިދިނ ނ .    ،އ   މީރާއަށ   ބާރ   ބަލައިަގތ މ ެގ  ނަމ ަގއި  ދައ ލަތ ެގ  ފައިސާ  އެހެނިހެނ  

ދައ ކަނ  ދައ ކާފައި ފައިސާ  ފައިސާ  އެ  މ އ ދަތ ަގއި  ޝަރީ  ،ނ ވާނަމަޖެހޭ  ފަިއސާ  މެދ ވެޢައެ  ހޯދ މ ގެ ތ   ރިކޮށ  

ދިނ  ނައިބަށ   ބަނ ޑާރަ  ރައީސ އިއ   ނ .އީޚ ތިޔާރ   އިޞ ލާޙ   ؛ޒަތ ތެރި  މި  ާގނޫނަށ   އިދާރީ  ނެގ މ ެގ  ޓެކ ސ  

  . ކ ލައިމެޓ  ޗޭނ ޖެއ ެގ ވާހަކަ  ލާަގއި މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދެއ ކީޙަކޮމިޓީ މަރ   ،އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަނ   އިރ ހ ށަހަޅާ

ޮގތ ަގއި ޮގނޑ ނ  ހަމައެކަނި.  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ އެބަ ނަާގ ފައިދާ   ސަތޭކަދެއ ކިއިރ ަގއި    ދ ނިޔެ ހޫނ ވ މ ެގ ވާހަކަ ެގ 

އ ކާ ކޮނ މެ ދޯނ ޏަކ ނ  ޖީ.އެސ .ޓީ ނަާގ. ކ ނި  ؛ޮގނޑަށ  ކ ނިއ ކަނ  އަނ ނަ ކޮނ މެ ދޯނ ޏަކ ނ  ޖީ.އެސ .ޓީ  ތިލަފ ށީ

  ލާނެ ނިޒާމެއ  ނެތ . ހ ރިހާ އޮޑިފަހަރެއ  އިނި ނައ ތަރަށ ރަށ ަގއި ކ ، އެކި  ކަނ ކޮޅަށ   ، މިހާރ  ރާއ ޖޭެގ ެއކިއެހެނ ވީމާ

 ، ާގ ބަސ ތާެއއ  ނޫނ   .ނޭޖ ނ  މި ނަަގނީޓަ  ދޯނީެގ ގ ރޮސ   .ނޭޖ ނ  މި ނަަގނީޓަ  ޓަށ . ގ ރޮސ ށ މި އަނ ނަނީ ތިލަފ 

ެއއ ލަ އަޔަސ އިކޮތަޅެއ   މިއެހެނ ވީމާ  . ލަނ   ކ ނި  ިގނަ  ތަޣައ ޔަރ ވެއ ޖެ  ޅަނީއަ  ،  ެއއ ކޮށ   ކަނޑ   މ ޅި  ކަނޑަށ .   

ރައީސ .  އި ކަނޑ ގަ އ ޒަތ ތެރި  ފަޅަ  ،މަސ   ،ކަހަނބ   ،ވެލާ  އިމ ޅި  ބަނޑ   ޮގނޑެއިއޭެގ  އޮނ ނަނީ  މި  ހެނ  އ ލީަމ 

ފެނޭ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ވެސ .  މަހެއ ެގ  ފެނ ނަ  . ކޮނ މެ  ކަނޑ   ދައ ކަނ ޖެހޭނެ.  ވާހަކަ  އެ  ޖެހޭނެ.  ނ އަޅ ަގނޑ މެނ  

އޮތ ކަނޑ  ވެފައި  ޮގނޑެނ ހެނ   ފެނ ނަށ ޖެހޭނެ.  ައޑި  ރައީސ    ތަނ   ނިމި ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ސަރ ކާރ ެގ މިއީ  ދިޔަ 

އެ  ،ސިޔާސަތެއ   ފަނ ޑެއ   ހ ރިހާ  ލިބ ނ   ޮގނޑ ކ ރ ނ .  ލިބ ނ    ދިވެހިރާއ ޖެ  ފަނ ޑެއ   ހ ރިހާ  ބޭނ ނ ކޮށ ފަ.    އޮތީ 

ެގ  ތެރޭަގއި. އެ ހ ރިހާ ފައިސާެއއ  އެކިއެކި ދ ނިޔޭ   ެގރައީސ  ނަޝީދ ެގ ވެރިކަމ ަގއި އޭރ  ކ ރި ކ ލައިމެޓ  ކެމ ޕޭނ 

ލިބ ނ . ހ ށަހަޅަނ އެހެނ ވީމާ  ޖަމ ޢިއ ޔާތަކ ނ   އަޅ ަގނޑ   އަނ ނަ   ،،  ކ ނިއ ކަނ   މިހާރ   މަރ ހަލާަގއި  ކޮމިޓީ 

ެގނ ނަ   ާގނޫނަށ   އިދާރީ  މި  މަރ ހަލާަގއި  ކޮމިޓީ  ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ކަނޑާލަނ   ޖީ.އެސ .ޓީ  ނަާގ  ދޯނިފަހަރ ނ  
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ތެރޭަގއި  ކ ނ ޏަކީއިޞ ލާޙ ެގ  އެއ ޗެއ   ،  ނައ ތާލަނ ޖެހޭ  ެއއީ  ޓެކ ސ ިއއ ޒަތ ތެރި  ކ ނިނ   ރައީސ .  ކ ނިނ     .ނަަގނީ 

ނަަގނީ ކ ނިއ ކައި   .ފައިސާ  އެބަލިބޭ  ރ ފިޔާ  މިލިއަނ   ޮގނ  ެގނ .ސަތޭކަ  ވިޔަފާރިައކީ  ބޮޑ   ފައިދާ  އ ކ ނ .  ޑ އެނ މެ 

މަނާ އެކ ނ   ޮގނޑ   ވީ ކ ރަނ ޮގނޑ   ރައީސ ،  ހަދަނ އ ކ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި  މާކެޓަކަށ   ެއ  ޮގނޑ  ވީމަނާކޮށ ފައި   .

އަކަފޫޓަށ     1100ޖެހީމަ  ނ ޖެހޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެއީ އެ ހ ރި ތަނެއ ަގިއ ނައ ތާލަނ ޖެހޭ އެއ ޗެހި. ކޮޅަށ ނައ ތާލަ

އެހެނ ވީމާ ޮގ އެބައަރާ.  ބަހައިފިއ ޔާ    ، ނޑ   ރާއ ޖެއަށ   މ ޅި  ޮގނޑ   ނައ ތަ  ؛ރަށަށ   190އެ   ޮގތަށ   ލާއިއެތަނަކ ނ  

 ެގނ .ޕޮލިއ ޓ ވެ   ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މައިނ ޑެއ ނ   ފޫޓަށ  ވެސ  ނާރައޭ  5ހަދައިފިއ ޔާ އެ ޮގނޑ   

ފ ރަތަ އެހެނ  ބ އ ދިއެއ ނ   ނ ވަތަ  މެޝިނެއ   ދަޅ ފިއ ތާ  ތަނެއ ަގއި  ކޮނ މެ  މިކަމ ަގއި.  އިސ ކ ރަނ   ޖެހޭނީ  މަ 

ޓ އަރިޒަ ެއބަޖެހޭ.  ހ ނ ނަނ   ކަށަވަރ ރިސޯޓ ތަކ ަގއި  ބަލާފައި  މިނިސ ޓަރ   ބަެއއ   ؛ ރިސޯޓ ތަކ ނ ،  ކ ރަނ ޖެހޭމ  

ނާދޭ ތަފާސ   ވެމ ކޯގެ   .ރިސޯޓ ތަކ ނ   ތިލަފ ހ ރިހާ  ބަލާއިރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ކ ނިއ ކަނ ދާށ ހިސާބ ތަކ ނ    ؛ޓަށ  

މަނާ ކ ނިއ ކ ނ   ރަށަކަށ   ދިރިއ ޅޭ  މީހ ނ   ެއއ ެވސ   އ ކަ  އެހެނ   .ރިސޯޓ ތަކ ނ   ކ ނި  ނެތ އިތަނަކަށ     . ލެވޭކަށ  

ކަނޑަށޭ އަޅަނީ  ؟ ކޮނ ތާކަށ ތޯ ކ ނިއ ކަނީ  40އަނެއ  %  ، އެހެނ ވީމާ  .ނީ ކ ނިއ ކަނ ނ ނަރިސޯޓ  އަ  60ކަމަކ  %އެ

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަޖެހޭ ރިސޯޓެއ  ފ ރަތަމަ ދޫކ ރާއިރ ަގއި އެ ރިސޯޓަކ ނ  ކޮނ ސ ޓަރަކ ޝަނ  

ެވސ  ނެތި ރިސޯޓ ތައ  ދޫކ ރަނީ.    ނެ ޮގތެއ  ލާއިނައ ތަ  ނޭގ. ނޭލާނެ ދ ވަހެއ އިޕީރިއަޑ ަގއި އެ އ ފައ ދާ ކ ނި ނައ ތަ

ކޮނ ސ ޓ ރަކ ޝަނ  ޕީރިައޑ ަގއި ރިސޯޓ ަގއި އ ފައ ދާ ހ ރިހާ އެއ ޗެއ  ކަނޑަށ  އަޅާލަނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މ ޅި  

ކަނޑ ެވއ ޖެ މި  .ރާއ ޖެ  ބަނޑ ތެރޭަގިއ  އެ  ވެލާކަހަނބ   ދ ނިޔޭަގއި  ޑަސ ބިނ .  ހ ސ   ޕެސިފިކ     އޮތީ   އޮނ ނަނީ 

އ ފެދިފަކިލޯ  300  ަގއިކަނޑ  ޮގނޑ   ފެނ ނަނ ޖެހޭނީކީ   އިމީޓަރަށ   ނޫނޭ  އެކަނ ޏެއ   ޖައ ވ   ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި 

މީެގ ހ ށަހަޅަނ   އަޅ ަގނޑ   ރައީސ .  ނަަގިއެގނ   ،ތެރެއަށ އިއ ޒަތ ތެރި  ދޯނިތަކ ނ   ގ ރޮސ     ،ނ ވާނެކ ނިއ ކާ  އަދި 

ނަގައިެގނ  ވެސ   ރައީސ ޓަނޭޖަށ   އިއ ޒަތ ތެރި  މިހާރ ނ ވާނެ  ނަަގނ ޖެހޭނީ ؛ނަަގނީ  އެ  .  ބަރ ދަނަށ    . ކ ނެީގ 

ކިރޭނެ  ނ ލިބިެގނ    ތިލަފ ށީަގއި  ކައ ޓާއެއ   ކިރާ  ދައ ލަތަށ   މި  ކީއ ެވެގނ ތޯ  ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ހަދަނ ޖެހޭ  ޮގތ  

މޮޑަ ؟އ ޅެނީ އެނ މެ  ދ ނިޔޭެގ  އެބަހ އ ޓޭ  ތަނ ތާމިހާރ   ބަރ ދަނގައިނ   ކ ނީެގ  އެބަހ ރި  ވެސ   ރާއ ޖޭަގއި  ނަށ  ، 

މިނަށ  ނަަގނީ. އާނ މ ކޮށ  ސަޕ ލައި ދޯނ ޏެއ ަގއި  ބަރ ދަނަށ  ނަަގނ ވީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ޮއޑީެގ ބޮޑ   ފައި އެކިރާ

ރ ފިޔާ ޕ ލަސ  ޖީ.އެސ .ޓީ. މިއީ   415ޓަނަކަށ  އެބަނަާގ    .ޓަނާ  30ޓަނާއި    15  ހ ނ ނަނީ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  މި

މޮޑެލ  ސަރ ކާރ ެގ  ޮމޑެލ އިކ ނިނައ ތަ  . ޔާމީނ   ިމއީލާ  ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  މޮޑެލ   ޮގނޑ ކ ރ މ ެގ  ދިވެހިރާއ ެގ   ..  

ވާހަކަދައ ކަނ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ައޅ ަގނޑ މެނ  ވެރިކަމ ަގއި ރައީސ  ނަޝީދ  ެއ    ނ  ަގނ ނަނ ޖެހޭނެ ޕީ.ޕީ.އެމ ލަދ 

  160  .ފައިސާ  ،ނައ ތާލަނ  ލާރިދިނ  ކ ނިތަކަކ ނ  ރާއ ޖެއަށ   ޢިއ ޔާކ ރި ހ ރިހާ މަސައ ކަތަކ ނ  ދ ނިޔޭެގ އެތައ  ޖަމ 

އެނަ ނައ ތާލަނ   ކ ނި  ރަށެއ ެގ  އެހެނ ނަމަވެސ   ،ޖީރއެތައ   ދިނ .  ޮގތެއ   ހ ރިހާ  އ ފެއ ދޭނެ  ނަަގނީ    ،ހަކަތަ  މި 
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ރާއ ޖެ ޮގނޑ ވެއ ޖެ، މ ޅި މާލޭ    އ ކ މ ެގ ފަިއސާ ނެގ ނ  ހ އ ޓާލަނ ޖެހޭ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މ ޅިޮގނޑ ނ . ޮގނޑ  

ކ އ ޖާ    ފެނ ަގނޑަކަށ  ކ އ ޖަކ  ލައިފިއ ޔާ ދެނ  އެފަތާ  . ބޭރަށ  ހިނ ަގނީ  .ކ ދިނ  ހޮޑ ލަނީ  .ެވއ ޖެއ ޔަރ ޤަތަފަޅ ތައ   

ލާނެ  އިތަކ ަގއި މެޑިކަލ  ޭވސ ޓ  ނައ ތަ ތަނ ތަނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ކ ލިނިކ   ބަލިވެެގނ  އ ޅެނީ. ިމއީ ފެނ ނަނ  ހ ރި

އިއ ޒަތ ތެރިނެރޭއިނ ސި ހ ނ ނަނ ޖެހޭނެ  ނެތޭއައި.ޖީ.އެމ .އެޗ  ރައީސ .    ޓަރ  ހިެއއ ނ ޭވ    .ަގއި  އަޅ ަގނޑަކަށ  

ހ ރިޓަރެނެރޭއިނ ސި އެއީ  ހެނެއ އ   ކޮނ ޓެއިނަރެ   20.  އެއ ޗެއ އ ފޫޓ   ބެހެއ ޓޭ  ކ ޑަކ ޑަ  ތެރޭ  ެއއ ޗެ  .ެގ    ހި ކ ދިކ ދި 

އެއ ޗެއ އެއީ ހ ރިހާ  ލެޔާިއ  ސިރިނ ޖ ތަކާއި  ޮގނޑ ގައި  ،.  ޮގސ   ކެމިކަލ ތައ   މ   .ވިހަ  އިެގނ  ބަހައ ޓަ  މަރާޖ ދޮނ  

މި މައިނ ޑ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ދ ނ އަޅަނީ  ޕޮ  މާލެއަށ   ސިކ ނޑި   .ލިއ ޓ ވެފައޮތީ  ފ ރަތަމަ 

މަސައ ކަތ   ރައީސ ، ސިކ ނޑި  ހ ށަހެޅިދާނެއިއ ޒަތ ތެރި  ބިލ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ރަނަގޅަށ .  ކިތަނ މެ    .ކ ރަނ ވީ  މި 

ވާހަކަދައ ކާ    ވެސ  އެ  ހަކަ އެބަދައ ކާ. ޖައ ވަށ  ފަޒާއަށ  އ ނ ޑަ ޖެހިއިރ ގައިވާ  ދ ރެ މިަމއ މޫނ  ޒަމާނ އ  ؛ޒަމާނެއ 

 ވާހަކަ ދެއ ކި.  ަގއި ވެސ  މި. ރިޯއ ސަމިޓ ތަނ ތަނަށ  ޮގސ ފަ އެކި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ޙަސަނ  ޝިޔާނ  ެމނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގތޮއ ޑޫ 

 

 ވ ނ : ހަކަދެއ ކެވާ ޙަސަނ  ޝިޔާނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގތޮއ ޑޫ 

ޓެކ ސ  ރަީއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ހިތަދޫ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ާގނޫނަށ   އިދާރީ  ދާނެގ މ ެގ  މެނ ބަރ  ދެކ ނ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ިއރާެގ 

މި ނާޒިލ   ރަީއސ   އިބ ރާހީ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ތާީއދ ކ ރަނ .  އަޅ ަގނޑ   އިސ ލާޙަށ   ވަރަށ   ؛ހ ށަހެޅި  ިމއީ  ޙަޤީޤަތ ަގއި 

ިއދާރީ ާގނޫނ ަގއި ހ ރި ބަެއއ   ޓެކ ސ   ،ދަނީ  މި  ލާޙ ތަކެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފާހަަގެވެގނ ޞ މ ހިނ މ  އި ނެގ މ ެގ 

މިހޯލ ތަޕ ލޫ ކ ރ މަށ   ކަނ ތައ ތަކެއ   ިގނަ  ވަރަށ   މީރާއަށ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ   ދައ ޗަކަށ   އ   .  ވެފަ  ވަނީ 

ވަނީ ނެގ މ ަގއި   ދައ ލަތަށ  ލިބެނ ޖެހޭ ިގނަ އަދަދެއ ެގ ފަިއސާތަކެއ  މި  ،ޮގތެއ ަގިއ ދައ ލަތަށ  ދައ ކަނ ޖެހޭ  ޚާއ ޞަ

ޮގތެއ ަގއި ދިވެހިރާއ ޖޭަގިއ    މަތިވެފައި އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ޚާއ ޞަ ވަނީ ކ ރި  ިގނަގ ނަ ޮގނ ޖެހ ނ ތަކެއ  މީރާއަށ  މި

ބޭ ބޭރ ެގ  ފައިދާ  ވިޔަފާރިތަކ ެގ  ިގނަކ ރާ  ބެހެއ ޓ މ ެގ ސަބަބ ނ   އެކަނ ޓ ތަކ ަގއި  މައ ސަލަތަކާ   ނ ކ   ދިމާވާ   ފަހަރ  

ޮގތ    ގ ޅިެގނ  ކ ލީެގ  ފީތަކާއި  ޮގތ ަގާއިއ އަދި އެހެނިހެނ   ިގނަ ފައިސާ  ަގއި ދައ ޓެކ ސ ެގ  ލިބެނ ޖެހޭ ވަރަށ   ލަތަށ  

މި  ލިބ ނ   ސަބަބ ނ   ނެތ މ ެގ  ފައިސާ  އެކައ ނ ޓ ަގއި  އޮނ ނަ  ވަރަށ ވަ  ރާއ ޖޭަގއި  ދަތިވެެގނ   ނީ  . ޮގސ ފަބޮޑަށ  

ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ ހަމައެއާ ދައ ލަތ   ހިނ ާގފައި  ،ެއކީަގއި  ދައ ލަތ ނ   ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ   ަވސީލަތ ތައ   ެއކިއެ ދައ ލަތ ެގ  ކި ވާ 

ޖަމާކޮށ   އެކައ ނ ޓ ތަކ ަގއި  ބޭރ ެގ  ފައިސާ  ފޮރ ވާފަިއވ މ ެގ ސަބަބ ނ    ، ވައ ކަނ ތަކ ެގ  ެއކައ ނ ޓ ތަކ ަގއި  އެ    ،ބޭރ ެގ 
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. މީރާއިނ  ކ ރަނ ޖެހޭ  ވަނީ ކ ރިމަތިވެފަ  ވެސ  އަނބ ރާ ދައ ލަތަށ  ހޯދ މ ަގއި ިގނަގ ނަ ޮގނ ޖެހ ނ ތަކެއ  މި  ފައިސާ

ާގވަރަށ  ިގނަ މަސައ ކަތަ  ޮގތ ގައިަގނ  އަޅ ަގނޑ   ބ ލާޙ ތަކ ެގ ސަބަޞ ެގނެވޭ އި  ނޫނަށ  މިއ  މި  ށ  ވަރަ  ބޫލ ކ ރާ 

ފަރާތ ނ  ހ ށަހެޅޭ   ެގދާނެ. މި ާގނޫނަށ  ެގނެިވފައިވާ އިސ ލާޙ ތަކ ެގ ތެރޭަގިއ މީރާބޮޑ  ހެޔޮ ބަދަލ ތަކެއ  ައއިސ ެގނ 

ޖެހޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ަގއި ކަނޑަައޅަނ މި ާގނޫނ ށ   ކަމަ  ނިނ މަނ ޖެހޭނެދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި  މަސ   6މައ ސަލަތައ   

ބަދަ ަގއަޅ ަގނޑ    ިގނަ  ވަރަށ   ކަހަލަ  މިދެނ ނެވި  ސަބަބ ނ   މިކަމ ެގ  ޮގތ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަލ ބޫލ ކ ރާ   ށ ތަކެއ  

ށ   އަރާ މީ  ،ަގއިއެކީ   ޔޮ ބަދަލ ތަކާވަނަ މަޖިލީހ ނ  ެގނެސ ފައިާވ ހެ  19އަދި މީރާއަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ     .ދިެގނ ދާނެފެނ 

މީރާ  ބަދަލ ތަކާމީރާ ؛ޙަޤީޤަތ ަގއި  މިއަިއ  މި  އަށ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ބަދަލ ތަކެއ    ކަހަލަ  އެދޭ   ެއކީަގއި  ހެޔޮ 

މީރާ މީރާއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އެބަފެނޭ.  އެއ ކިބާ  ކީއައިނ   ފިކ ރ ނ   ސިޔާސީ  އެބަމިހާރ   ޮގތ ަގއި  ތަނެއ ެގ   ވެފައިވާ 

ފަރާތެއ   ބެލެވޭ.   ސިޔާސީ  ވިޔަފާރިަވކި  ބާރ ަގދަ  ނޯނ ނާނެނ ވަތަ  ނ ފޫޒ ަގއި  ޮގތ ަގިއ    ެގތަނެއ   ވެރިެއއ ެގ 

ރައީ އިއ ޒަތ ތެރި  ބައ ޓަނ ކ ރެވޭ  އެބަ  މީރާ  ރައީސ  ސ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ިއއ ޒަތ ތެރި  އި ؛.  ތެރެއިނ   ޞ މި  ލާޙ ެގ 

ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފާހަގަ   އެނ މެ މ ހިނ މ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ     ލާމެހިފައިވާ  ، ކ ރެވެނީކަމެއ ެގ  ދ ނިޔެއެއ ަގިއ 

ފަރާތ ތަކާ އަދި  ސަރ ކާރ ތަކާއި  އެކިއެކި  މި  ބޭރ ެގ  އެއ ބަސ ވ މާ  އެކީަގިއ  ދިވެހިރާއ ޖޭގަ   ހެދޭ  ހިނ އެކީަގއި  ާގ އި 

 ފަިއސާ  އެ ؛ަގއި ވިޔަސ  އަދި ޖޫރިމަނާެގ ޮގތ   ،ވިޔަފާރިތަކ ނ  ލިބެނ ޖެހޭ އެކިއެކި ފައިސާތައ  ކ ލީެގ ޮގތ ަގއި ިވޔަސ 

ނައިބ ެގ އޮފީސ  މެދ ވެރިކޮށ     ޑާރަނ އެކީަގއި މީރާ މެދ ވެރިކޮށ  ދިވެހި ބަ  ކީ ބޭރ ެގ ސަރ ކާރ ތަކާއެބޭރ ެގ ފަރާތ ތަކާ

ޤައ މ ތަކާ ބޭރ ެގ  ފައިސާ  މި  ޝަރީޢަތ ނަމަވެސ   ހިނ ަގިއެގނ   މ ޢާމަލާތ   ފައިއެކީ  އެ  އެ ކ ރެިވެގނ   އަނބ ރާ    ސާ 

ދިއ މަކީ މިޮގތަށ  ދައ ލަތ ނ  ެގއ ލިފަިއވާ ފައިސާތަކާއި ތައ  ހަމަޖެހިެގނ ނެނޭގ އިނ ތިޒާމ ކ ެގ އެކައ ނ ތަކ ނ   ފަރާތ ތަ

ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑަށ  ވެސ   ެގ  ކަމެއ   ށ  ލިބޭނެ އަދި ދައ ލަތަށ  ލިބެނ ޖެހޭ ިގނަ އަދަދެއ ެގ ފައިސާ އަނބ ރާ ދައ ލަތަ

ެއކީަގއި ދެނ މެަގއި  އެއާ   އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަނ . ހަމަލާޙ ތަކަށ ޞ އި  ަގއި މިޮގތެއ    ލަޖ މ   ،ފާހަަގކ ރެވޭ. އެހެނ ކަމ ނ 

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ަވރަށ  ިގނަ ކަނ ތައ ތަކެއ  މި   ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ  ވެސ  އެ ފާހަަގކ ރި ފަދައިނ 

އެ ބަދަލ ވާނ ޖެހޭ.  އެބަ  ތެރެއިނ   ނިޒާމ ެގ  ބަދަލ ތަކެ  ަގއިއެކީ  ބަދަލ ތަކާ  ޓެކ ސ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހެޔޮ  އ  

ހަމަފެނިެގނ ދާ މިދެނ ނެވިެއކީގަ އެއާ  ނެ.  މިދިޔަ ސަރ ކާރ ަގއި  އި  އެމ .އެމ .ޕީ.އާރ .ސީ   ޚާއ ޞަ ؛ޮގތަށ   ެގ  ޮގތެއ ަގއި 

ތ  ވާނީ  ަވގ   ޮގތ ަގއި މި  ބޫލ ކ ރާަގއަދަދެއ ެގ ފައިސާ އަޅ ަގނޑ     ަގިއދިޔަ ވައ ކަމ ެގ ިގނަހިނ  ޔާނާތ ެގ ތެރޭަގއި  ޚި

ިވޔަސ  އަދި އޭރ ެގ ނައިބ  ރައީސ     ޔާމީނ  ކަމ ަގއިهللا ެގ އެކައ ނ ޓ ތަކ ަގއި. އޭރ ެގ ރައީސ  ޢަބ ދ  ރ ރާއ ޖެއިނ  ބޭ

ބި ސަރ ކާރ ެގ ކ ނ ފ ނިތަކ ަގއި ތި  އާއެކީަގއި އެމ .އެމ .ޕީ.އާރ .ސީ  މީހ ނ ނާ  އަދި އެ ،  ވިޔަސ   މަދ  އަދީބ  ކަމ ަގއިއަޙ 

ފަރާތ ތަކ ެގ އެދ   ނަމ ަގއި  އެކިއެކި  އިއ ޒަތ ތެރިނިޔޭެގ  އަޅ ަގނޑ     ތަނ މިތަނ ަގިއ  ޮގތ ަގއި  ަގރައީސ   ބޫލ ކ ރާ 

އެކި ތަނ ތަނ ަގއި  . ބޭރ ެގ ހ ރި އެކި . އެ އެކައ ނ ޓ ތަކ ަގއި ފައިސާތައ  ވާނީ ރައ ކާކ ރެވިފައެކައ ނ ޓ ތައ  ވާނީ ހ ޅ ވިފަ
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ދައ ލަތަ އަނބ ރާ  ފައިސާ  ހ ރި  އަމިހެނ   ހޯދޭނީ  ޮގަގޅ ަގނޑ   ށ   އި ބޫލ ކ ރާ  މި  މި  ޞ ތ ަގއި  ފާސ ެވެގނ .  ލާޙ ތައ  

ފާސ ެވެގނ އިސ ލާޙ  ލަސ ތަކެއ   ދިއ މާ ތައ   މި  އެކީަގިއ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ބަދަލ ތައ   ނ ެވ   ؛ބޭނ ނ ވާ 

މީ  ޚާއ ޞަ ޮގނ ޖެހ ނ ތައ   ށ  އަރާޮގތެއ ަގިއ  ފައިސާ  ،ހ ރި  ތަފާސ ހިސާބ ތައ މީރާ ؛ލިބެނ ޖެހޭ  ބަލާއިރ ަގިއ  ެގ   

ފައިސާލިބެނ  އަދަދަ  ޖެހޭ  ިގނަ  ރައީސ   ޕެނ ޑިނ ކައިއ ޒަތ ތެރި  އެބަހ ރި  ހ ރި ށ   ހޯދ މ ަގއި  ފައިސާތައ   ެއ  ަގއި. 

ފަރާތ ނ  މީރާެގ  މަރ ޙަލާއިނ     ދަތިތައ   ކޯޓ   ޮގތަށ   މިދެނ ނެވި  އަނ ނާނެ  ނިމ މެއ   އެކަމަށ   ފާހަަގކ ރޭ.  އެބަ  ެވސ  

އަޅ ަގނޑ  ވެސ  މި ބިލަށ     ، ދިޔައިމަ. އެހެނ ކަމ ނ ޙައ ލެއ  ލިބިެގނ   އިނ  މިކަނ ކަމަށ ތެރެ  ހ ރި ކަނ ތައ ތަކ ެގހެނ   މި

 ފ ރިހަމައަށ  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަނ ނަވާލަނ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ފީފ ޢަމެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ވިލ ފ ށީެގ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި 

 

 : އ ކެވ ނ ވާހަކަދެ ފީފ ޢަނ ބަރ  ޙަސަނ  މެދާއިރާެގ  ވިލ ފ ށީ

ސަރ ކާރ ެގ  ޝ ކ ރިއ  ނާޒިލ   އިބ ރާހީމ   މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   ހިތަދޫ  ރަީއސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ޔާ 

ޓެކ ސ  އިގ ނެފަރާތ ނ   ާގނޫނަށ   އިދާރީ  ބިލ ހ ށަހަ  ެގނައ މަށ ޙ ލާޞ މ ެގ  ހ ށަހެޅ މ ެގ؛ ޅާފައިވާ  ބިލ   މި   އާދެ! 

ށ ނ  ނ ވަތަ  ދެއ ެގ ދައިެގ ދަށ ނ  ނ ވަތަ ަގވާާގނޫނެއ   މަވނީ  ޮގތ ަގއި ފާހަަގކ ރއ ވާފައި މިެގ  މައިަގނޑ  މަޤ ޞަދެއ 

ޝަޚ  ާގނޫނީ  ނ ވަތަ  ފަރ ދަކ   އަމިއ ލަ  ދަށ ނ   ދެއ ކ މަށ  ޞައެއ ބަސ ވ މެއ ެގ  ދައ ލަތަށ   ނ ވަތަ  ސަރ ކާރަށ   ކ ނ  

ފިޔަވަ ޒިމ ލާ ޓެކ ސ   މީރާ  އި، ކ ރާ  ބާރ   ބަލއިަގތ މ ެގ  ނަމ ަގއި  ދައ ލަތ ެގ  ފައިސާ  ލިބިއެހެނިހެނ   ނ ނ . ދިއަށ  

ރައީސ   ނޫނ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި  ެއކި  ތ ަގއިޮގ  ޓެކ ސ   ފައިސާ  ިގނަ  އަދި ރިޖޫ  ، ޮގތ ޮގތ ނ   ވަރަށ   ޮގތ ަގއި  މަނާެގ 

ފައިސާ ދައ ލަތ ެގ އެއ  ިއދާރާ ނޫނ  އެހެނ  ބައިވަރ     ދައ ކާ  އަދި މި  .ދައ ކާ  އެނޫނ ވެސ  ޮގތ ަގއި ދައ ލަތަށ  އެބަ

މި ބިލ ަގއި މި ،  . އެހެނ ވީމާށ  ބޮޑަށ  މަގ ފަހިވެެގނ  އެބަދޭރަޕ ޝަނަށ  ވަރަތަނ ތަނ ނ  ބަލައިަގތ މ ެގ ސަބަބ ނ  ކޮ

ލާޙެއ .  ޞ އި  ނަނ ޖެހޭެގނ  ކޮނ މެހެނ ، އ ޙެލާޞ ލާޙަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ވަރަށ  މ ހިނ މ  އިޞ ވާ އިެގނެސ ފައި 

ރައީސ   ފަ ؛އިއ ޒަތ ތެރި  މ ހަމައެާއއެކ   ދައ ކަނ ޖެހޭ  ދައ ކާ އެ  އ ދަތ ަގއި  ިއސާ  ނެތ ނަމަފައިސާ  ފައިސާ    ،ފައި  އެ 

ޔާރ  މި ތިތިޔާރ  ބަނ ޑާރަ ނައިބަށ  ލިބިދިނ ނ . އަދި ާގނޫނަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އިޚ ޚ  މެދ ވެރިކޮށ  ހޯދ މ ެގ އިޝަރީޢަތ 

ީމަގއި އަސ ލ   މި    ،ޖެހޭނ ލަކ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނާހަމައެއާއެ   .ދެނީ  ބާރ  ބަނ ޑާރަ ނައިބަށ  މި ބާރ  ލިބ މާއެކ ، 

ފަހަރަށ އޮނ ނަ،  ބޭނ ނ ވަނީތ ަގއި  ޙަޤީޤަ ބައެއ   ފަސ ނ ކޮށ .  ކ ރ ނ   ެއކަނ   ތެރޭަގއި  މ އ ދަތ ެގ  ފަހަރަށ  ؛     ިގނަ 

ޖެހޭ ފިޔަވަޅ   އަޅަނ ދަނީ އެ އޮނ ނަ މ އ ދަތ ެގ ތެރޭަގއި ނަަގނ ޖެހޭ ފިޔަވަޅ ،  މި ފައިސާ ެގއ ލިެގނ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   
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 ދަތިެވެގނ  މި  ، ނ ކ ރަނ  އިތ ރަށ  ތާށިވެގ   އ ތައ ކަނ ތަ  ސ ވ މ ެގ ސަބަބ ނ  ދެނ  އެިގނަ ދ ވަ   ،ބ ނ ނޭޅ މ ެގ ސަބަ

ރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި  ައޅ ަގނޑ މެނ  ؛ ދަނީ.  ނަާގއިރ ަގއި  ވެސ   ފައިސާ  އެހެނިހެނ   ައދި  ވެސ   ފައިސާ  ޓެކ ސ  

ޤީޤަތ ަގިއ  ކީ ޙައަފައިސާއެއީ އެކަމ ނ  ދައ ލަތަށ  މި ލިބޭ  ؛ ވިސ ނަނ  އެބަޖެހޭ މި ފައިސާ ދައ ލަތަށ  ދައ ކަނ ޖެހެނީ

އެކިއެކި   ފޯރ ކޯށ ދޭނ ޖެހޭ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ޚިދ މަތ ތަކަށ ،  ެއކިެއކި  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ފައިސާއެއ .  ހޯދައިދޭ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  

މިދިޔަ ސަރ ކާރ ަގއި މި ކަނ ތައ  ވެސ    ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އަސާސީ ޚިދ މަތ ތަކަށ  ޚަރަދ ކ ރަނ  ހ ނ ނަ ފައިސާ.  

ވެސ  އެކަނ ތައ   ޮގތަކަށ   އެހެނ   ވަރަށ   ކ ރަމ ނ ދި އޮތީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   އެބަޖެހޭ،  ބަލަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ނަށ   ޔައީ. 

އަދި ފައިސާ  އެނޫނ ވެސ ޓެކ ސ   ފައި  ލި  އަޅ ަގނޑ ސާއެއ   އަނ ނަނީ  މި  ވި މެނ  ބެނ   ތެރޭަގއި  ބޮޑަށ  ެގ  ޔަފާރި 

ކ ރީެގ ނަމަވެސ ،  މިނ ވަރަކ ނ .  ސަރ ކާރ ަގއިތަރައ ޤީވާ  މީރާއިނ   ޚާއ  ؛   ސަބަބ ނ  ކ ރިކަނ ޞަކޮށ   ޮގތ ެގ   

އެހެނ ކަމ ނ ،   ނެތ .  ވިޔަފާރިތަކެއ   އެ  މިއަދ   ފ ނޑިެގނ .  ދިޔައީ  ވިޔަފާރިތައ   ކ ދި  ތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

ޖީ.އެސ .ޓީލިބެނ  ނ ލިބޭ.  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   ޓެކ ސެއ   ފަރާތ ތަކަޖެހޭ  އެ  ނ ލިބޭ  އެހެނ އެއ   މި ވީމާކ ނ ނެއ .   ،

ވަކަނ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ   އެބަޖެހޭ  ވެސ   މީހ ނ  ތައ   އެ  ފިޔަަވއި  ޮގތ   އެބ ނާ  ާގނޫނ ަގއި  ބަލަނ .  ބޮޑަށ   ރަށ  

 އަތ ލ ނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވާއިދ ތަކެއ  ހަދަިއެގނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ އަތ ނ  ފައިސާއިތ ރ  ގަ ކޮށ ެގނ   ލައަށ  މާނައަމިއ 

 ބޮޑ  އެއ  ކަަމކީ،   ނ  ކ ރި އެނ މެދ މަށ  ބޭނ ނ ވެެގ ދައ ލަތަށ  ފަިއސާ ހޯ. މިދިޔަ ސަރ ކާރ ަގއިއެބަޖެހޭ މަނާކ ރަނ 

ކ ރީަގއި ޮގއ ސަ  ؛ ތަކެއ  ޖޫރިމަނާއާ އެއ ކޮށ ލީ. އެ ވިޔަފާރިތަކ ނ  ދައ ކަނ ނ ޖެހޭ ފައިސާތައ  ފ ނޑާކ ދިކ ދި ވިޔަފާރި

މ އ ދަތާ މީހ ނ ،  އޮތ   ެއ  ވެސ   އެކ   ސަބަބަކަ  އޭެގ  އަތ ލީ.  ފައިސާ  އަތ ނ   މީހ ނ ގެ  އެ  ވީ  ށ އޭރ   ެއ    ،މި 

ނ  ކ ރިއަށ   އިތ ރަށ   ވިވިޔަފާރިތައ   އެ  ރައީސ ހ ނީ.  ހ އ ޓާލަނ ޖެޔަފާރިތައ   ެގނ ދެިވެގނ   ޓެކ ސ ެގ  ؛ ިއއ ޒަތ ތެރި 

އާމ  ލިބޭ  މިތަނ ނ   ިވޔަފާރިއަށ ،  ކ ރާ  ތަނ ަގއި  މި  އެބަނެޭގ.  ޓެކ ސ   ޑަބަލ   ދައ ކާއިރ ަގއި  މި  ވާހަކަ  ދަނީއަށ  

އެ އޭނަ  ވެސ   ޤައ މ ަގއި  އެ  ެވއ ޖެއ ޔާ  ކަމަށ   ރައ ޔިތެއ   ބޭރ ެގ  ެއއީ  އަދި  ޮއވޭ.  އެބަ  ޓެކ ސ   ހޭ ބަޖެތަނ ަގއި 

ރާ  ކ   ހ ރެ  ރ  ޤައ މެއ ަގއި ތަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދިވެއ ސަކ  ބޭނީނ  ޓެކ ސ  ދައ ކަނ . ހަމަ ެއޮގއޭނައަށ  ލިބޭ އާމ ދަ

މިސާލަކަށ  މިތާނަގއި ެގެއއ  ؛  ޓެކ ސ  ދައ ކަނ  އެބަޖެހޭ. ައދި އޭނައަށ  މިތަނ ނ  ލިބޭ އެ ތަނ ގައިމަސައ ކަތަކ ނ 

ދީެގނ    ލިކ އ ޔަށ   ޭއނައަށ   އޭހ ރެެގނ   އެއ ޗަކީ  ލިބޭ  އާމ ދަނީއޭނަައށ   އިނ ކަމ     އަޅ ަގނޑ ؛ ބޭ  މިދަނ ނަވަނީ 

ނ ާވ އެއ  ކަމަކީ، ހާސިލ ކ ރަނ    ދައ ކަނ . އެހެނ ވީމާ، މި ާގނޫނ ަގއި ބޭނ ޓެކ ސ ެގ ވާހަކަ. އެބަޖެހޭ ޑަބަލ  ޓެކ ސ 

ޮގތ ޮގ މިފަދަ  ކަމަކީ،  އެއ   ޓެކ ސ   ތަބޭނ ނ ވާ  ބޭރ ެގ  ކަނ ތައ ތައ   ހ ނ ނަ  ޮގތަށ   ނެޭގ  ޓެކ ސ   ޑަބަލ   ހ ނ ނަ،  ށ  

ނ ، ނ ވަތަ ދެ ފަރާތ ނ  ސ  އެއ ދިމާލަކ ނ  ޓެކ ސ  ނެގ ބަސ ވާ އ ސޫލަކ ނ  ކޮނ ެމވެ އިދާރާތަކާ ވާހަކަދެއ ކިެގނ  ެއއ 

ވެސ  ތަނ ކޮޅެއ  ފަސޭހަކޮށ ،  ހާއަށ   ކ ސ  ދައ ކާ މީޮގތަކަށ ، ޓެ  ނަާގ ކަމަށ  ވަނ ޏާ، ކޮނ ެމެވސ  ތަނ ކޮޅެއ  ފަސޭހަ

ތާނަގއި ކ ރިނ   މި؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ހިެގނ ދިއ ނ .  ޖެއެ ޓެކ ސ ެގ ކަނ ތައ ތައ  ހަމަ  ބ ރަޔަކަށ  ނ ވާ ޮގތަށ  މާ ބޮޑ   
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ބަެއއ  ފަހަރ  އެބަހ ރޭ ޑ މެނ  ރާއ ޖޭަގއި މިކ ރާ ިވޔަފާރީެގ ފައިދާ  އަޅ ަގނ  ރެއ ވިހެނ ،ވާހަކަދެއ ކެވި ބޭފ ޅަކ  ފާހަަގކ  

ނިޔަތ ަގއި ނ ދެއ ކ މ ެގ  ކ ނ ފ ނިތައ  ޓެކ ސ   ޤައ މ ތަކ ަގއި  ކ ދިކ ދި  އޮނ ނަ  ެއވޮިއޑ   ޓެކ ސ   ނ ނަާގ،  ޓެކ ސ    ،

ތަނ ތަނ އ ފައ ދަ ެއ  ތަނ ތަނ ނ ،  އެ  މިތާނަގއި ިއެގނ   ދަށ ނ   ކޮނ ޓ ރެކ ޓެއ ެގ  ކ ރާ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ނ   އަސ ލ    ،

 އެބަހ ރި. ޑަކޮށ ފައި ވެސ ސ  ކ ޓެކ   ޖެހޭލާފައި، ދައ ކަނ ށ  ނގައި، މިތަނަށ  ދައ ކަނ ޖެހޭ ފައިސާެގ އަދަދ  ކ ޑަކޮމިތާ

ަގނޑ   ހާ ޮގތަކަށ  ބަލާިއރ  މި ވަގ ތ  ޓެކ ސ  ނެގ މާ ބެހޭ އިދާރީ ާގނޫނަށ  މިެގނ ނަ އިޞ ލާޙ ތަކަކީ އަޅ  އާދެ! މިހ ރި

އަޅ ަގނ އިޞ ލާޙ ތަކެއ .  މ ހިނ މ   ވަރަށ   ޮގތ ަގއި  އިތ ރ ޑ ދެކޭ  މިއަށ   ސ ޓޭޖ ަގއި  ކޮމިޓީ  އަދި    މެނ ނަށ  

ޔަ އަޅ ަގނޑ   ކަމަށ   އަނ ނާނެ  ޮގއިޞ ލާޙ ތަކެއ   މިދެނ ނެވި  އަދި ޤީނ ކ ރަނ .  ވެސ ،  ފައިސާ  ނޫނ   ޓެކ ސ   ތަށ  

ވެސ   ފައިސާ  ލިބެޓެކ ސ   ދައ ލަތަށ   ލި،  ދައ ލަތަށ   ފައިސާ  ޔަޤީނ ޖެހޭ  ހަމަ ބޭނޭކަމ ެގ  އެބަޖެހޭ.  ހޯދަނ     ނ ކަނ  

ޓެކ  ދަ އެާއއެއ ކޮށ   އ ސ   އޮނ ނަ  ދައ ކަނ   ދައ ކަނީ  އެ  ވެސ   މީހާ  އަދަދ   ސޫލ ނ ކަނ އ ކާ  ދައ ކަނ ޖެހޭ  އޭނަ   ،

 ޮގތަށ  އޭނަ ޓެކ ސ  ދައ ކާފައިތޯ ވެސ ، އަދި އެނޫނ  ފަިއސާ ވެސ  ދައ ކާތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަމައަށ ، ދައ ކަނ ޖެހޭ

  އެބަޖެހޭ ޔަޤީނ ކ ރަނ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޓަކައި ޝ ކ ރިއ ޔާ.

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

ަވޑަިއެގނ ފަިއވާ އިތ ރ  މެނ ބަރަކ  ނެތ މ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ   މި ވަގ ތ  މި ބަލަށ  ވާހަކަފ ޅ ދެއ ކެވ މަށ  އެދި

  ފީފ  ޢަމެނ ބަރ  ޙަސަނ   ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި    ވިލ ފ ށީކާރ ެގ ފަރާތ ނ ،  ސަރ    -9.1މި ފަށަނީ، އެޖެނ ޑާ ނަނ ބަރ   

ބިލ ެގ ބަހ ސ ެގ ބާކީ އޮތ  ބައި. ިމ ަވގ ތ  ވަޑައިެގނ  ތިއ ބެިވ    ގެ އި ހިނ ގ މ ފަިއވާ ބިނާވެށި ޕ ލޭނ ކ ރ މާހ ށަހަޅ އ ވާ

މެނ ބަރަެވސ   އެއ    ވާއިއ ޒަތ ތެރި  އެދިވަކ   ފ ރ ޞަތަށ   އެދިަވޑަިއަގނ ނަވާނަމަ،  ޑައިެގނ ދެއ ވ ނ  ހަކަފ ޅ ދެއ ކެވ މަށ  

  10ނަގއި އޮތ  ކޮމިޓީތައ  ދަނ ނަވައިލާނަނ .  ތާ  ކ ރިއަށ  އޮތ މިއަދ   މިޓީތައ ، އަދި  ކޮއެދެނ . މި ވަގ ތ  ހިނަގމ ނ ދާ  

ޤައ ޖެހި ތަރައ ޤީއިރ ،  ތަމީ  ކޮމިޓީާއއި  ކޮމިޓީ.  ޖެހީއ ސ   11.  ރިކަިއެގ  މ އައ ސަސާތަކ ެގ  މިނިވަނ    11ރެ، 

މަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީެގ  އ މީ ސަލާއިނ  ފެށިެގނ  ޤަ   11އިމެޓ  ޗޭނ ޖ  ކޮމިޓީ.  މަނ ޓ  އެނ ޑ  ކަލަ އެނ ވަޔަރަނ   ރެ،ޖެހީއ ސ 

ކޮމިޓީެގ ބައ ދަލ ވ ނ .  ޓ   ޓީެގ ޖޮިއނ ޓ ސ  ކޮމިޓީ އަދި ހިއ މަނ  ރައިއިނ  ފެށިެގނ  ޖ ޑިޝަރީ ކޮމި  11ސަބ  ކޮމިޓީ.  
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މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީ.    12 ސ   ޒަޕ ރައި ރއެނ ޓަ  އޯނ ޑ ޖަހާއިރ  ސ ޓޭޓ     2ތިޞާދީ ކޮމިޓީ.  ަގއި އިޤ   12:15ޖަހާއިރ  

އަދި   ދެނ     ،ޖަހާއިރ   2ކޮމިޓީ.  މަސައ ކަތ   މިއަދ ެގ  ކޮމިޓީ.  ޖެނ ޑަރ  އެނ ޑ   ރައިޓ ސ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ހިއ މަނ  

   ޖަހާއިރ  ވޯޓ ނ . 1ފަށާނީ 

 

 { އަށ  13:01 އިނ   11:53 :ކޮޅ ސ ވަގ ތ  ހ }

 (ވިލ ފ ށީ ދާއިރާގެ މެނ ަބރ  ޙަސަނ  ޢަފީފ  ؛ވީނެނ  އިއިގަތ ސަޔާ)ރި

 

 ވޯޓަށ  އެހ މަށ  ހ ރި ކަނ ކަމަށ  ވޯޓަށ  އެހ ނ    .10

 

 އ ކެވ ނ :ހަކަދެ ވާރިޔާސަތ ނ 

ފަށަނީ. އާދެ، މިޮގތ ނ     ` މެނ ދ ރ ެގ ހ ސ ަވގ ތ ކޮޅަށ ފަހ  މަޖިލީހ ެގ ޖަލ ސާ ކ ރިއަށ ެގނ ދަނ  އަޅ ަގނޑ  މި

އ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ އި  އޮތީ އެނ މެ ވޯޓެއ . ެއއީ ހޯރަފ ށީ  ދަނީ ވޯޓަށ . މިއަދ  މި  ފ ރަތަމަ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި

އިދާރީ މައ ސަލަ.  ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ  ސަލީމ   ރަނަގބީލ     އަޙ މަދ   ވޯޓ ެގ  އެދެނ   އަޅ ަގނޑ   މޭޒ ނ  

މި ދެއ ވ މަށ .  އިޖައ ސަވަ  ވޯޓަށ   މައ ސަލައަށ   އޮތ   އަހަނ   ވޯޓަށ   މިއަދ ެގ  އަޅ ަގނޑ   އާދެ!    )ަވގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ ( 

ވަނަ  179ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ    ،އ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ސަލީމ ދާއިރެާގ އި  ދަނ ނަވާލަނީ. ހޯރަފ ށީ

ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި    ވެލީަމޑަ  އި،އެ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ހ ށަހަޅ އ ވަ ؛މާއ ދާެގ ދަށ ނ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ މައ ސަލަ

ފެނިވަޑައިަގނ ނަވާ ޮގތަކަށ   ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ   މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  ފިރ ޝާނ  ތާއީދ ކ ރެއ ވި ހ ށަހެޅ މާ މެދ  އިއ 

 ވޯޓ ދެއ ވ ނ  އެދެނ .  

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ސަލީމ   ހޯރަފ ށީ  ހ ށަހެޅ އ ވި މެނ ބަރ :

  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  ފިރ ޝާނ  މަޑަވެލީ ތާއީދ ކ ރެއ ވި މެނ ބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :
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 51    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :

 48    ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 01 ދ :  ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަ

    48     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 25      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

 ފާސ         ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

؛ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ   ހާޒިރ ވެ ތިއ ބެވި. 87؛  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ ލަ ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ދެނ މެ  

ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ . ވަކި ޮގތަކަށ    .48؛  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި   .51

 .48 ؛ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ ޯވޓ ަގއި ބައިވެރިެވވަޑައިެގނ ނެވި   ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ޯވޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ .ވޯޓ 

  ފާސ ވެއ ޖެ.މަޖިލީހ ނ  ބަލައިަގތ މަށ  އެހެނ ވީމާ، މި މައ ސަލަ  .25 ؛ބޭނ ނ ވާ އަދަދ  ފާސ ވ މަށ 

 

 ނިނ މ ނ  

 

 ކެވ ނ :ތ ނ  ވާހަކަދެއ  ޔާސަރި

ކޮމިޓީ  ސ ޓޭޓ  އޯނ ޑ  އެނ ޓަރޕ ރައިޒަސ  ކޮމިޓީ،    ،ޖަހާއިރ  ދެ ކޮމިޓީއެއ ެގ ބައ ދަލ ވ ނ  އެބައޮތ . އެއީ   2މިއަދ   

ަގއި. އާދެ! ދެނ  މަޖިލީހ ގެ   10ސ  އެނ ޑ  ޖެނ ޑަރ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ނަނ ބަރ   ަގއި. ހިއ މަނ  ރައިޓ   4ނަނ ބަރ   

 ަގއި.    9:00ހެނދ ނ   ، ދ ވަހ  ވާ ހޯމަ  2020 ބަރ އޮކ ޓޫ  19ޖަލ ސާއެއ  އޮނ ނާނީ 

 

 . ނީނިމ  ލިސ ަމޖި .ينالمعلا  ب  ر هلل مدوالح
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