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  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.ްޢިްއޒަތްތެރ32ްިވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.3123/3/21/މިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްަނންބަރަކީްއޖް-3.1

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

ްްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ވަނަްދުވަުހ2112ްްނޮވެމްބަރ6ްްބައްދަުލވުންތައް.ްްކޮމިީޓތަކުގެގާްއެްނގުން.ްއަންްރިޔާަސތުން،4ްްނަންބަރުޑާްއެޖެން

ްއިޢުލާނުކުރުން.ް ްަވގުތުތައް ްހޭދަވި ްކޮިމޓީތަކުަގއި ްއެ ްކޮމިޓީތަާކއި ްދުވަހުެގ2112ްްނޮވެމްބަރ6ްްބޭއްވުނު ްއަްނގާރަ ވީ

ް 9:35ްްހެނދުނު ނުޑ ްރޭގަ ްފެށިެގން 11:21ްއިން ްހަަމައށް ްބ13ްްައާ ްއެްއގެ ްިމގޮތުންްކޮމިޓީ ްބޭްއވިފަިއވޭ. އްަދލުވުން

ް ްޖުމްލަ ްިމއަދ18ްްުަގޑިއިާރިއ6ްްއެދުވަހު ްއާދެ! ްހޭދަކުރަްއވާފަިއވޭ. ްމެންބަރުން ްބައްަދލުވުންތަކުަގއި ްކޮމިީޓގެ މިނެޓު

ް ްގޮތް. ްހަމަޖެހިފައިވާ ްޭބއްވުމަށް ްަބއްދަލުވުންތައް 9:31ްކޮމިޓީގެ ްޮކމިޓީ، ްއިޤްތިޞާދީ ްސަުރކާރުެގ9:31ްަގއި ަގއި

ްމަސް ްކޮމިޓީ. ްއިްމތިޔާޒު ްާއއި ްކޮމިޓީ ްބަލާ ްމިންވަރު ްއަާދކުރާ ްމުއަްއސަސާތަުކގ11:15ްެއޫލިއްޔަުތ ްމިނިވަން ގަިއ

ްއެްއވެުއޅުމުެގ12:31ްކަންތައްތަކާްބެހޭްކޮމިޓީ،ްއިޖުތިމާޢީްކޮމިޓީގެްސަބްްކޮމިޓީްއަދިްޤައުމީްތަރައްީޤގެްކޮމިޓީ.ް ގައި

ަގއިްިދވެހިރާއްޖޭގެްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުެގްބިލުްދިރާސާކުރައްވާްކޮމިޓީ.14:11ް.ްމިނިވަންކަމުގެްބިލުްދިރާސާކުރައްވާްކޮމިޓީ
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14:11ް ްކޮމިޓީ. ްކުޑަ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްބެހ14:31ްޭގައި ްބަދަލުކުރެއްވުމާ ްއާދެ!ްސިޔާީސްޕާޓީ ްކޮމިޓީ. ްމާިލއްޔަތު ގައި

ްހިމެނިވަޑަިއގެން ްޕީ.ޭއަގއި ްއެބައޮތް. ްމިއަދު ްއެންގުެމއް ްއަންގަންޖެހޭ ްޢިއްޒަތްތެިރްގޮތުން ްދާއިރާގެ ްކިނބިދޫ ނެވި

ވަަނ29ްްމެންބަރުްމޫސާްޒަމީރުްއެްޕާޓީންްވަކިެވވަަޑއިގެްނ،ްޕީ.ޕީ.އެމާްގުޅިވަަޑިއގެންފައިްވާތީްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެް

ް ްަގވާއިުދގ1ެމާއްދާގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންކަމުން، ްހުށަހަޅުއްވާފަ. ްވަީނ ްމިހާރު ްލިޔުންތަްއ ްބަޔާްނކުރާ ް)ނ(ގަިއ 29ްްގެ

ް ްމާއްާދގެ ްޕާޓީަތކަށ1ްްވަނަ ްިސޔާސީ ްމަޖިލީހުގައި ްގުިޅގެން ްބަދަލުއައުމާ ްމި ްއިޢުލާންކުރަން. ްމިކަން ެގް)ބ(ެގްަދށުން

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްލީޑަރުންާނއި ްޕާޓީތަކުގެ ްކަންތައް ްއެ ްއަންނާނެ. ްބަދަލެއް ްަވގުތުތަަކށް ްލިބިފައިވާ ބަހުސަށް

ްފާހަގަކުރެްއވުންްއެދެން.

ް

ްލިްމައްސަލަްކުއްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަްމާއްާދގެްދަށުންްުހށަހަޅާްކުއްލިްަމއްސަލަްއެްއ149ްްވަނަްމާއްދާްާއއ145ްްިއާދެ!ްމިއަދުްމަޖިލީހުގެްަގވާިއދުގެް

އްްކަުމގަިއްލިބިފައިްއެބައޮތް.ްމިްކުއްލިްމައްސަލަްއަކީްމަޖިލީހުގެްަގާވއިދުަގއިްބަޔާންކުރާްޝަރުތުްހަމަވާްމައްސަލަްއެ

ްދެކުނުް ްމާފަންނު ްހުށަހެޅުއްވި ްމައްސަލަ ްފުރުޞަތު،ްކުއްލި ްހުށަހެޅުމުގެ ްމައްސަލަ ްވާީތ،ްއެ ްލަފާލިބިފައި އަޅުަގނޑަށް

ްބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދަށްްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްއަރުވަން.ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެން

ް

ްހަކަދެއްކެވުން:ރަޝީދުްވަނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމާފަންނުްދެކު

ް ްަގާވއިދުގެ ްމަޖިީލހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ .`145ްް ްާއއި ްމާއްދާ ްކުއްިލ149ްްވަނަ ްހުށަހަޅާ ްދަށުން ްމާްއދާގެ ވަނަ

ްއެއަރޕޯްޓް ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްއައްޑޫ ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްއެއަރޕޯޓް ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްަގން ްސިޓީގެ ްއަްއޑޫ މައްސަލަ.

ހިއްސާްާކސާްހޯލްޑިންްކިޔާްއަމިއްަލ31ްްންފުންޏެއްްއުފައްދަިއ،ްެއްކުންފުނީގެް%ކޮމްޕެނީ،ްއޭ.ައއި.އޭގެްނަުމގަިއްކު

ްަރއުސުލްމާލްް ްދައުލަތުގެ ްވީހިނދު، ްިވއްކާލާފަިއ ްނުލައި ްޕްރޮސެސްައކާ ްބިޑިން ްއިންޓަރނޭަޝނަލް ކުންފުންޏަކަށް

ްއަ ްބަެއއްެގ ްވަިކ ްއެއް ްހިއްސާ ްބޮުޑ ްމުދަލެއްގެ ްައގުހުރި ްމިފަދަ ްހިމެނޭ ްިވއްކާލުމުަގިއްތެރޭގައި ްއަށް ްމަންފާ ިމއްލަ

ްކަެމއްް ްއެތައް ްގުޅުންހުރި ްީސދާ ްޙައްޤާ ްރައްޔިތުްނގެ ްިދވެހި ްއިޤްތިޞާދީްސިނާޢަތާއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ

ްވިްއކާލާފައިް ްފަރާތަކަށް ްައމިއްލަ ްިހއްސާ ްއެއަރޕޯުޓގެ ްއިންޓަރނޭަޝނަލް ްައއްޑޫ ްވީިހނދު، ްހިމެނިފައި ްކަމުގަިއ މި

ވަނަްމާއްާދެގްދަށުންްމިްކުއްލިްމައްސަލ149ްްަވަނަްމާއްދާްއާއ145ްްިހިނދު،ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްގަާވއިުދގެްވީ

ްހުށަހަޅަން.ް

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވޯެޓއްް ްބަހުސްކުރެވޭނީ ްއަށް ްމައްސަލަ ްމި ްބަޔާންކުރަނީ ްގަާވއިދު ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ،

ްޖަހަންޖެހޭް ްޓަކައި ްނެގުމަށް ްވޯޓު ްއެހެންކަމާއެކު ްވާނަމަ. ްކަމަށް ްފާސްވެއްޖެ ްބަހުސްކުރުމަށް ނެގުމަށްފަހު

ްާކޑުކޮޅުް ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ. ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްދަންަނވަން. ރަނގަބީލުޖެއްސެވުމަށް

ްވޯޓަ ްމިހާރު ނޑު ްޗެކުކޮށްަލއްވާ.ްއާދެ!ްއަުޅގަ ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްދަންނަަވނީ ްމި ްމާްއާދ145ްްށް ވަނަ

ވަނަްމާއްާދގެްދަުށންްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާީހމުްރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވ149ްްާއާއިް

ްމައްސަލަ ްްކުއްލި ްބަހުސްކުރެއްވުމާ ްގޮތެމަޖިލީހުގަިއ ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްބެލުމަށްމެދު ްމެންބަރުންްޢިއްޒަތްތެް،އް ރި

ްްދެްއވުންްއެދެން.ވޯޓު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

32ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

27ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

13ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި 27ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަްށ .14ް ްޖުްމލަ ްމ27ްި. ްއެހެންކަމުން، .

ްމަޖިލީ ްގުޅިގެްނ ްފާސްވުމާ ްގޮަތށް ްމި ްފާސްެވއްޖެ. ްބަހުްސކުރުމަށް ްމަޖިލީހުގައި ްބަޔާންކުރަީންމައްސަލަ ްަގާވއިދު ހުގެ

ް ްމެންބަރަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްއެހެންވީމާ،7ްްމައްސަލަ ްކަމަށް. ްލިބޭނެ ްހުށަހެޅުމަށް ްމައްސަލަ ްމި ްފުރުޞަތެއް މިނެޓުގެ

ްމިނެޓުގެްފުރުޞަތުއަރުވަން.7ްްމައްސަލަްހުށަހެޅުމަށްްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްް

ް

ްރަޝީދުްވަހަކަދެއްކެވުން:ްރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުނުްދާއިމާފަންނުްދެކު
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ްނުވަަތް ްއާއި ްދުނިޔެ ްބޭރު ްވީހާވެސް ްތަރައްޤީކޮށް ްެއއަރޕޯުޓތައް ްއުސޫލުން ްޕްރަިއވެޓަިއޒޭޝަން ްއާދެ! .`

ްއެމް.ޑީ.ޕީެގް ްއެއީ ްތަރައްީޤކުރުމަކީ ްސިނާޢަތްތައް ްއެިކއެކި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްާލމެހިގެން ްުގޅި، އިންވެސްޓަރުންނާ

ްިވޔަފާިރްސި ްނިމިފައިާވ ްއެ ްމިހާރު ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްހަމަެއއާެއކު ނަޑއެޅިފަ. ްކަ ްއޮތީ ްގޮތުަގއި ޔާސަތެްއގެ

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްނުދެކެން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްެއއް ްވިޔަފާރި ްވަރުގެ ްކޮށްެގންނުވާނެ ްެއްއގޮތަކަށްެވސް އަކީ

ްވެ ްެއމް.ޑީ.ޕީގެ ްއެ ްބީލަން ްއެްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްނޫން ްގޮތަކަށް ްފެންނަ ްދެުފށް ްހިންގާަފއިވާ ްހުޅުޭލްއެއަރޕޯޓް ރިކަމުަގއި

ްއެް ްދަނީ ްވެސް ްރައްޔިތުން ްޢާއްުމ ްއަދި ްސުވާލެއް. ްުއފެދޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެީއ ްއޮތީީކ. ްނިމިފަިއ ކަންތައްތައް

ތަކާްގުިޅެގން،ްއެްއިދާރާަތކުގެްބެލުމުެގްސުވާލުތައްްކުރަމުން.ްޖީ.އެމް.އާރުްެއއަރޕޯޓަކީްަބއިނަލްއަްޤވާމީްއެިކއެކިްއިދާރާ

ްއަދިް ްދޫކޮށްލެވިފަިއވާ، ްހިއްާސތައް ްބަިއވެިރވެގެން ްޭއގެެތރޭގައި ްކުންފުންޏެއް ްބައިވަރު ްއެަތްއ ްއަދި ްކޮށްފައިވާ ދަށުން

ް ްގޮުތގައި ްމުއްދަަތކ25ްަމެނޭޖްމަންޓެއްގެ ްދިގު ްިމއީ ްއެހެންނަމަވެސް ްތަނެއް. ްދެވިފަިއާވ ްކުްއޔަށް ްދެޭވްއަހަރަށް ށް

ްޭއގެތެރޭަގިއް ްއަތޮޅަކީ ްއަްއޑު ްއަދި ްކަންތައްތަެކއް ްއެިކއެކި ްވެސް ްތާރީޚުަގއި ްއޭގެ ްެއއަރޯޕޓަކީ ްއައްޑޫ ްއަދި ތަނެއް.

ްކިހިނެްއް ްއަކީ ްވިޔަފާރި ްވުމުންްމިްނިމިފައިވާ ްގެންުގޅެފަިއވާްތަނަކަށް ްވެރިކަުމގައި ސިޔާސީްެއކިްވިސްނުމުަގއި،ްއެކި

ންްއެއީްައޅުަގނޑުމެންްބަލަންޖެހޭްވިޔަފާރިްއެއްްކަމަށްްއަުޅަގނޑުމެންްދެކެން.ްއެހެންވީމާ،ްގޮސްފަިއވާްިވޔަފާރިްއެްއކަ

ްައއްޫޑެގް ްއޮީތ ްއޭރު ްބައެއް ްޮބޑު ްއިން ްހިްއސާ ްސަުރކާރުގެ ްއޮތް ްޫދކުރަން ްޭއރުގައި ްވެިރކަމުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ

ް ްސަރުކާރުގެ ްޭއގެތެރެއަށް ްާއއި ްެއސް.ޓީ.އޯ ްއަދި ްާއއި ްޕްރަިއވެްޓްޖޭ.އޭ.ސީ.އެލް ްގޮތަށް، ްކުޑަވާ ްވީހާވެްސ ހިއްސާ

ްއެހެންނަމަވެްސް ްގޮތަށް. ްހިންގޭ ްކަންތަްއ ްެއ ްގުިޅގެން ްއިންވެސްޓްމަންޓު ްއެ ްގުިޅެގން ްައއްޫޑއާ ސެކްޓަރާިއ

ްޭއގެތެރޭަގއިް ްސަރުކާރެއް ްވަދެ، ްއޭގެތެެރއަށް ްސަުރކާރެއް ްއަކީ ްމައްސަލަ ްދިމާވާ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެހެްންްވިޔަފާރިކުރަްނވީމާ ްހަމަ ްވެސް ްއެއަރޯޕޓުގައި ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްމާޭލ ްއޮންނަނީ. ްުނވެ ްކަންތައްތައް އެ

ްއަދ31ްްިވެގެންދިަޔއީ.ް ްކުންފުނިތަކުން ްބޭރުގެ ްއެކި ްތަފާތު ްދިޔައިރު ްތަރައްޤީކުރަމުން ްތަން ްއެާތްބެހެއްޓީ،ްއެ އަހަރު

ްލޯނުތަކުން ްނެގި ްއެ ްނަގަމުންދިޔައީ. ްލޯނުތައް ްތަންތަނުން ްއެްްއެހެން ްނުކުރެޭވ. ްއެއް ްތަރައްޤީ ްތަނެއް އެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވިއްކާިލއިރު ްއެއަރޯޕޓް ްދިޔައީ. ްހިންގަމުން ްތަން ްތެރޭަގއި ްދަރަނިތަކެއްގެ ްބޮޑެތި ތަރައްޤީނުކުރެވި

ްއެއަރޯޕްޓް ްޖީ.އެމް.އާރާ ްޮއތީ. ްއެއް ްރަންވޭ ްހަމައެކަނި ްފެންނާކަށް. ްނެތް ްއެތާކު ްއެސެެޓއް ްެއްއވެސް ދެކޭގޮުތގައި

ްެއްހަވާލު ްއެތާނގަިއްހުރީ.ްދެން ްބަހައްޓާަފއި ްވެހޭ.ްބާލިދީ ްިވްއސާރަ ްއެއް.ްފުރާޅުން ްރަންވޭ ްހަމަެއކަނި ްއޮތީ ކުރިއިރު

ްތަންތަނަށްް ްހިންގަމުންދިޔަ ްމުށްދަށުަގިއ ްބަެއއްގެ ްވަކި ްއެއީ ްކަންތައްތަކަކީ ްއެހެނިހެން ްޑިއުޓީފްރީތަާކިއ ްހުރި ތަނުގައި

ްަރއްިޔތުންނަށް ްދިވެހި ްެއއްކޮށް ްނުލިބޭ.ްްވުމާ ްއެއިން ްމަންފާ ްލިބެންޖެހޭ ްސަރުކާރަށް ްއަދި ްއޭގައި ލިބެންޖެހޭ

ްޓާމިނަލްް ްޑިޕާޗަރ ްއާއި ްއެރަިއަވލް ްެއއަރޕޯޓުގެ ްމަންޒަރަކީ ްފެންނަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު އެހެންނަމަވެސް

މަތީްދުނިޔޭގެްފަތުރުވެރިކަމުގެްތަރައްޤީެވ،ްބޭރުންްއަންނަްފަތުރުވެރިންނަށްްދިވެހިރާއްޖެްއަކީްލަގްޒަރީްނުވަތަްއެންމެް

ްއަންނަް ްއެ ްދާއިރުަގއި ްގާއިމުކުެރވެމުްނ ްރާއްޖޭަގއި ްހޮޓެލްަތްއ ްބްރޭންޑެޑް ްބޮޑެތި ްވެފަިއ އިންޑަސްޓްީރއަކަށް
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ްނުވަަތް ްބަނދަރެއްކަން ްލަްގޒަރީ ްައކީ ްދިވެހިރާއްޖެ ްކުރެވޭ ްއެ ްޖެއްސުމުން، ްއެއަރޕޯޓަށް ްފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިންނަށް

ް ްބައެއްްދިވެހިރާއްޖެ ްފުދުންތެރި ްިދެވހިންނަކީ ްކަމަށް، ްތަނެއް ްތަރައްީޤވެފަިއވާ ްކުރިއަރާަފއިާވ، ްފަތުުރވެރިަކމުގެ އަކީ

ްެއއަރޕޯޓަީކް ްއައްޑޫ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްތަރައްޤީކުރަމުން. ްޖީ.އެމް.އާރުން ްދަނީ ްއެ ްމިހާރު ްވަަރށް ްއިހުސާސްކޮށްދެވޭ ކަމަށް

ްއެގޮތަ ްހަމަ ްުއއްީމދަކީ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްނޫން.ްވެސް ްހުރަސްއަޅަނީކީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްމި ްތަަރއްޤީުކރުން. ށް

އެހެންނަމަވެސްްމިްބީލަމުގަިއްބައިވެިރވެފަިއވާްފަރާތްތައްްަމދުކަމުންްއަޅުަގނޑަށްްމަޢުލޫާމތުލިބިފައިވާްދެތިންްފަރާތެއްް

ްވިޔަފާރި ްނިންމައިލާފަ. ްދަންވަރު ްހަމަ ްރޭ ްއެއް ްޮއތީ ްމި ްފަރާތަކަށް ްއެއް ްފަރާތްތަްއްްނުވަތަ ްސިޔާސީ ނިންމާލިއިރު

އޭގެތެޭރގައިްހިމެނިގެން.ްއެހެްނވީމާ،ްސިޔާސީްގޮތުންްައޅުަގނޑުމެންްއަދިްރައްޔިތުންްެވސްްމީގެތެރޭގައިްުސވާލުތަެކއްް

ްވާހަކަޮކުޅް ްުޝކުރުއަދާކުރަމުން ްފުރުޞަތަށް ްދެްއވި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްހުށަހަޅާފަ. ްއޮީތ ްމި ްމިކަްނ އުފައްދާތީެވ،

ްށްލާނަން.ްކުރުކޮ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތިންް ްވެސް ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ްގޮތުން ްބަޔާންކުރާ ްގަވާއިުދ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނަޑއެޅިަފއިާވްަވގުުތގެް ްމިނެޓުއިރުގެްފުރުޞަތުްލިބޭނެ.ްއެކަމަުކްމިްފުރުޞަތުްައޅުަގނޑުްއަރުވަމުންދާނީްޕާޓީތަކަްށްކަ

މިނެޓު.ްޕީ.ޕީ.އެމަށ22ްްްގަިޑއިރުްބަހުސެްއަގއިްއެމް.ީޑ.ޕީްއަށްްމިްއޮންނަނ1ްްީގަިޑއިުރގެްބަހުެސއްަގއި،1ްްތެރެއިން.ް

މިނެޓު.ްވަކ3ްްިމިނެޓު.ްޕީ.އޭްއަދިްޤައުމީްޕާޓީްއަށ5ްްްމިނެޓު.ްޖުމްހޫރީްޕާޓީްއަށ11ްްްމިނެޓު.ްޑީ.އާުރ.ޕީްއަށ14ްްް

ްނިސްބަތްެވވަަޑއިުނގަން ްޕާޓީއަކަށް ްމެންބަރުންނަށް ްދާއިރާގ21ްްެނަވާ ްއިހަވަންދޫ ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްަފހު( މިނެޓު.

ްއަށް.ްهللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްމައް ްެއއަރޕޯުޓގެ ްއަޮތުޅްގަމުގެ ްރައީސް.ްައއްޑު ްޢިްއަޒތްތެރި ްހުށަހެޅިފައިވާް`.ްޝުކުރިްއޔާ ްމިއަދު ސަަލއިަގއި

ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީ،ްއަުޅަގނޑުމެންްއެމް.ޑީ.ޕީގެްވެރިކަުމގައިްއަބަދުވެްސް ކުއްލިްމައްސަަލއާްގުިޅގެންްައޅުގަ

ްތްހިތްވަރުދެމުންްދިޔައީްއަދިްަމސައްކަތްކުރަމުންްދިަޔއީްޕްރަިއވެޓުްޕާޓުނާޝިޕްގެްއުސޫލުްަވރުގަދަކޮށް،ްސަުރކާުރގެްއަ

ްޕްަރއިެވޓުް ްަޓކައި ްއަށް ްތަަރއްޤީ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްބާުރވެިރކުރުަވއި، ްަރއްޔިތުން ްކުޑަކޮށް ްވީހާވެްސ ްތަންތަނަށް ބޭނުން،

ްއެމް.ޑީ.ީޕް ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްހެދުމަށް. ްގޮުތގައި ްއެްއޗެްއގެ ްއަދާކުރާ ްދައުރެއް ްމުހިއްމު ްއެއީ ޕާޓްނަރޝިޕް

ްޮބުޑްވިސްނު ްވެްސްވަރަށް ްއެއަރޕޯެޓއްެގްގޮުތގަިއްސަރުކާރުން ްއިންޓަރނޭޝަަނލް ްެއއަރޕޯޓު ްއަޮތޅު ންތަެކއް،ްއަްއޑު

މިހާރުްއެްއޮތްްއޮތުމަްށވުރެްެއތައްްތަނަކުންްތަރައްޤީކޮްށ،ްޭއގެްއެންމެްރަނަގޅުްފައިދާްައއްޑުްަރއްޔިތުންނަށްްލިބޭނެް

7ްމަލީްސިފަްއައުމާްހިސާބަށްްގޮއްސަްވަނިކޮށްްގޮތަށްްހެދުމަށްްޓަކައިްގިނަުގނަްމަސައްކަތްތަެކއްްކުެރވި،ްއެކަމުެގްޢަ
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ްނޫނީް ްދިމާވި، ްރައްޔިތުންނަށް ްއައްޑޫ ްސަބަބުން ްބަދަލުކޮށްލިކޮށްލުމުގެ ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްވެރިކަން ފެބްރުއަރީގައި

ނޑުމެންްއެއަރޕޯުޓގެްކުިރއެރުމަށްްހުްއޓުންްއައިްސގެންދިޔަްިދޔުމަށްްއަޅުަގނޑުމެންްކަންޮބޑުވުންްެއބައޮތް،ްއަދިްއަުޅގަ

އެކަމާްހިތާމަކުރާްވާހަކަްވެްސްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސަުރކާރުންްއަބަދުވެސްްއެދެނީްރާއްޭޖެގް

އުތުރުންްފެށިގެންްދެކުނަށްްރައްޔިތުންްބާރުވެރިކުުރވަިއ،ްރައްޔިތުންްތަރައްޤީކުުރވަިއ،ްމިހާރުްމިްއޮތްްސަގާފަތް،ްނޫނީް

އޮތް،ްިދވެހިރާއްޖޭަގއިްއުފެދިފައިްއޮތްްސަގާފަތްްމިއަދުްރާއްޖޭގައިްހިނގަމުންދާތީްއެފަދަްގޮތަކަށްްްއަނެއްާކވެސްްކުީރގެ

ްނެތްް ްއިޙުތިރާެމއް ްޤަދަރެއް، ްައގެްއ، ްރައްޔިތުންނަީކ ްިދވެހި ްބިރުަދއްަކއިގެން ްއަުޅވެތިކުުރވަިއގެން، ްރައްޔިތުން ދިވެހި

ް ްނައްތާލުމަށް ްތިބުން ްތިބޭ ްގޮުތަގއި ްގޮތުަގއިްބައެްއގެ ްސިާޔސަތެްއގެ ްމަިއަގނޑު ްއެީއ ްަމސައްކަތްކުރުން ޓަކައި

ްއަހަުރް ްތިން ްފާއިތުވެދިޔަ ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަށުން ްިސޔާސަުތގެ ްަރއީސް.ްއެ ޤަބޫލުކޮށްގެން.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްައދި ްާއއި ްތަަރއްޤީ ްއައި ްއަށް ްިދވެހިރާއްޖެ ްުކރިއެރުންތަކާއި ްލިބުނު ްތެރޭަގއި ްހިންގުުންްދުވަހުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ްރަށްތަކަށްް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްބަދަާލއި ްއައި ްހާލަތަށް ްދިރިއުޅުމުގެ ްޢާއްމު ްސަބަބުން ްެއކަމުގެ ްމަޝްރޫޢުތަކާއި ތަރައްޤީގެ

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްަޙޤީޤަތް. ްތެދު ްނުވާނެ ްމީހަކު ްެއްއވެސް ްދެބަސް ްނެތް، ްދެަބސްވުން ްމިއީ ްކުރިއެރުމާ، އައި

ްެއއީްއަޅުަގނޑުމެ ްކަންތައްތަކަކީ ްހުރިހާ ްމިފަދަ ްޔުނިޓުތަކާއި ްހަުއސިން ްއެޅުނު ްއަދި ްބަނދަރުތަކާ ްހެދުނު ންނަށް

ްގެންދެވުނީާމް ްއިންިތޒާމުކުރެިވގެން ްމަގުްނ ްރަނަގޅު ްކަންތަްއތައް ްެއކުލަަވއިެލވި، ްސިޔާަސތެއް ްރަނގަުޅ ތަރައްޤީގެ

ްރައއް ްދިވެހި ްހުރިހާ ްމިއަދު ްެއއީ ްކުރިއެރުންކަން ްަރއީސް.ްލިބުނު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙަޤީޤަތެއް. ްޤަބޫލުކުރާނެ ްވެސް ޔިުތން

ްބީލަމަށްް ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްއޮތީ ްނިންމާފައި ްގެންދަން ްކުރިއަްށ ްކަންތައްތައް ްއެައރޕޯޓު ްއަްއޫޑގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްވަކި ްގޮތަށް. ްފެންނަ ްދެފުށް ްމެދުވެރިކޮށް، ްފަރާތްތަކެއް ްރަނގަޅު ްބައިނަލްއަުޤވާމީ ްއޭގެްންްހުޅުވާލަިއގެން މީހަކަށް

ްއަިލގަަދް ްެއކަމުގެ ްޓަކައި. ްހުއްުޓވާލުމަށް ްގޮތް ްހިނގައިދާނެ ްވެގެން ްއެތަން ްތަނަކަށް ްބައެްއެގ ްވަކި ްނޫނީ ފައިދާލިބި

ްހުުޅވައިެލވުނުް ްމެދުވެރިކޮށް ްއަިއ.އެފް.ީސ ްހަާވލުކުރިއިރުަގއި ްޖީ.އެމްއާާރ ނޑުމެން، ްއަުޅގަ ްޖީ.އެމް.އާރަށް ހެއްކަކީ

ރޮސެސްްެއއްގެްތެެރއިންްބަަޔކުްހޯދައިްއެކަންްކުރީމާްމިއަދުްމާލޭްިއންޓަރނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯޓަށްްރަނގަޅުްބިޑިންްޕް

ްހަމަް ްޙަޤީޤަތް. ްފެނިގެންދާނެ ްބޭނުންކުރާއިުރ ްެއއަރޕޯޓު ްއެ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްުހރިހާ ްއެއީ ްބަދަލު އަންނަމުންދާ

ްއައްޫޑގެް ްކުރިއެރުން ްއެފަދަ ްގެނެްސ ްކުރިއެރުންތައް ްބަިއވަުރްްއެފަދަ ްއެތައް ްއަްއޑޫަގއި ްގެނެސްދީ، ރައްޔިތުންނަށް

ްގޮތަކަށްް ްކުރާނެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްދެކުނުގެ ްއަތޮާޅއި ްައއްޑު ްފައިދާ ްރަނގަޅު ްއެައރޕޯޓުގެ ްއަްއޑޫ ްއަދި ވަޒީފާތަަކކާ

ްގެ ްސަުރކާރުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްސަރުކާރުްނ، ްވަނީ ްމި ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްދިަޔއީ. ްނގުޅުުންމަސައްކަތްކުރަމުން

ްއޮތްް ްބޮުޑކުރަން ްސެކްޓަރގެ ްޕްރައިވެޓް ްނޫނީ ްހިއްސާ ްކުޑަކޮށް،ްރަްއޔިތުްނގެ ްސަރުކާރުެގްހިއްސާ ްދެކޮޅަށް ވިސްނުމާ

ްިހއްސާްއަތުަލިއފަ.41ްއޮތުމުގެްތެރެއަށްްސަުރކާރުންްއަތްބާނައިްއަެނއްާކވެސްްސަުރކާރުގެް%

ް
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ވަބަރަކާތުހޫ.ްއަްއޑޫްގަމުގެްއިންޓަރނޭޝަަނލްްއެއަރޕޯޓުގެްމަސަްއކަތްްهللاް`.ްއައްސަލާމުްޢަލައިުކމްްވަރަޙްމަތު

ްއެް ްފަރާތުން ްކޮމްޕެނީގެ ްއެރަޕޯޓުެގ ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްައއްޑޫ ްއުފައްދަވާފަިއވާ ްމިހާރު ްޓަކައި ތަރައްޤީކުރުމަށް

ްގެންދަވާ ްއަްށްްކުރަްއވަމުން ްތަަރއްޤީ ްއަތޮުޅގެ ްައްއޑު ްެއކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު މަަސއްކަތަށް

ްޝުކުރެްއް ްއިޚްލާޞްތެރި ްނަމުގަިއ ްއަިމއްލަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްއަދި ްނަމުަގއި ްބޭފުޅުންގެ ްއެންމެހައި ހެޔޮއެދިަވޑަިއގަންނަވާ

ްއެއަރ ްއަތޮުޅެގ ްއަްއޑު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްދަންނަވަން. ްގަމުނ1976ްްްޕޯޓަކީ ްއިނގިޭރސިން ްފެށިގެން، ން

ްގުޅިފަިއވާް ްރައްޔިތުންނާ ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްއުއްމީދުތަެކއް ްޮބުޑ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްފެށިގެން ްހިސާބުން ފޭބުމާ

ރޕޯޓެއް.ްއެއަރޕޯެޓއް.ްއަޅުަގނޑުމެންެގްކުރިއެރުމާްގުޅިފަިއވާްއެއަރޕޯޓެއް.ްައޅުަގނޑުމެންެގްތަރައްޤީއާްގުޅިަފއިވާްެއއަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެްދިރިހުރުމާއިްއަޅުަގނޑުމެްނގެްހިޖުރަކުރުމާ،ްމިްހުރިހާްކަމަކާއިްގުޅިަފއިާވްއެއަރޕޯެޓއް.ްއެހެންެވ،ްެއް

ްކުެރވޭްއަްޓަކައިްސަބަބަށް ްޓަކައި ްަތރައްޤީކުރުމަށް ްެއއަރޕޯޓު ްއަތޮުޅގެ ްއައްޑު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ނުޑ ުޅގަ

ް ްއަްއޑު ްހަމަ ްރައްޔިތުންނަށްްމަސައްކަތްތައް ްނުވަތަ ްނިސްބަތްވާ ްނަމަށް ްރައްޔިތުންގެ ްހެޔޮއެިދވަަޑއިގަންަނާވ އަތޮޅަށް

ްކަމަްށް ްދެއްވަންޖެހޭނެ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްެއއްބާރުލުން ްބޭފުޅުންގެ ްހުރިހާ ްވިދާޅުވާ ްކަމަށް ްހެޮޔއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ޓަކައި

ްަމސަ ްތަނެްއގައި ްކޮންމެ ްޤަބޫލުކުރަމޭ.ްޙަޤީަޤތުގައި ްމަަސއްކަެތއްްއަޅުަގނޑު ްކުރެވޭ ްއެ ްވިަޔސް ްކަުމގައި އްކަތްކުެރވުނު

ްދެްއވަންޖެހޭނެ.ް ްެއއްބާރުލުން ްކަމަށް ްއެ ްވެއްެޖއްޔާ ްަކމަށް ްކުެރވެމުންދާ ްމަތީން ްގޮތުެގ ްެއއްގޮްތވާ ްޤާނޫނާ ގަާވއިދާިއ

ްއެކަން ްބަލައި، ްއެކަން ްތާއީދުކުރަން، ްވެްސ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެއްޖެއްޔާ ްދާކަމަށް ްޚިލާފަށް ހުއްުޓވަންޖެހޭނެ.ްްއެއާ

ްކުރަމުންދާް ްއެ ްމިހާރު ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްޚިލާފަށް ްއެއާ ްކުރަންޖެހޭނެ. ްމަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ

ްހެޔޮއެޭދް ްއަތޮޅަށް ްއައްޑު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަޔަކީ ްމަސައްކަތްކުރާ ްއަރުވަން ްހުއްޓުމެއް ްކަހަަލ ްއެްއވެސް މަސައްކަތަށް

ްއަޅުް ްކަމަކަށް ްޤަބޫލުކުރަނީްބައެއް ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފަރާތަށް ްއެ ްއެއީ ްނުކުރާނަން. ްޤަބޫލެއް ނޑުެމން ގަ

ްކޮށްދެްއވާށޭ.ް ްއެކަން ްސަުރކާރުން ްދިަޔއީ ްއިއްޔެ ްއެދެމުން ްއަބަދުވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްވަގުުތ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެއްް ްވެސް ްަފރާތުން ްހިލޭ ްަބޔަކު ްކޮންމެވެސް ްުނވީމަ، ްސަރުކާރުން ްފެށޭްއެކަމެއް ްކުެރވެން ްެވސް ްހޯދަިއގެން ޗެއް

ްވެގެންދާީން ްއަކަށް ްނަތީޖާ ްދިއުމުެގ ްދިޔަ ްހުްއޓުންއަރަިއގެން ްނުވަތަ ްހުރަސްއެޅިގެން ްއެކަން ްދިޔައިމަ ހިސާބަށް

ނޑުމެންނަށްް ނޑިގެްންދިޔުން.ްެއްއެވސްްކަހަލަްހުއްޓުމެްއްއަަރއިެގންނުވާނެ.ްއަުޅގަ އަނެއްާކވެސްްުދވަސްަތކަކަށްްމެދުކެ

ްބަލައިގަންނަން.ްހެ ްތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވިޔަސް ްކަމުަގއި ްކޮށްދެްއވި ްފަރާތަކުން ްކޮންމެ ްނެތް، ްެއއް ްމައްސަލަ ޔޮ،

ްޤަބޫލުކުރާނެް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއުސޫލަކީ ްކޮންމެ ްލަްސނުވެދާ ްމަސައްކަތް ްހުރަސްނޭޅި، ްމަސައްކަތަށް އެހެންކަމުން

ްައއް ްމިއީ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުުކރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަަކިއްއުސޫލެއް. ްއަށް ްތަރައްޤީ ްއަޮތޅަށް ްައއްޑު ްހެޔޮއެދޭ، ްައތޮޅަށް ޑު

ްއަޑެްއް ްނޫން ްމި ްޤަބޫުލކުރަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްައޑު ްވެސް ްފަރާތެއްގެ ްކޮންމެ ްާތއީދުކުރާ މަސައްކަތްކުރަން

ްހެޔޮ ްއަށް ްތަރަްއޤީ ްއަތޮޅަށް ްައއްޑު ނޑަށް، ްފަސްގަ ްއަތޮުޅގެ ްއަްއޑު ްއަތޮަޅށް، ްއަްއޑު ްއެްއވެްސްއަޅުަގނޑުމެްނގެ އެދޭ

ނުޑްއެދެނީްިސާޔސީްހުރިހާްޕާޓީތަކުންްއަިދް ނޑުްޤަބޫލެްއްނުުކރަން.ްއަުޅގަ ްކަމަކަށްްއަުޅގަ މީހެއްގެްދުލުންްބުނެވޭނެ
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ްތެެރއިންްރަނަގޅަްށް ްާޤނޫނެއްގެ ްަގވާއިާދއި ްއެުކ،ްމިކަން ްެއއްބާރުލެްއވުމާ ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ މަޖިލީހުގެ

ްެވއްޖެއް ްބޭފުޅުންނަށްްދާކަމަށް ްހުރިހާ ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްމަގުފަހިކޮށްދެއްވުން. ްަކމަށް ްެއ ާޔ

ްޝުކުރުދަންނަވަން.ްޝުކުިރްއޔާ.ް

ް

ްމީްވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްއަލްހާނުްފަހުްފޭދޫ

ްފެށިގެ ްިއއްެޔއިންސުރެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަްއސަލަ ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ްމަޖިލީހުެގް`. ން

ްދިވެިހް ްޓަަކއި ްކަމަށް ްކޮްށދެއްވި ްގޮތަށް ްމި ްމިކަން ްަފރާތުން ްއައީ.ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްމަސައްކަްތކުރަމުން ްގެންނަން ތަޅުމަށް

ްމަްއސަލަް ްުޝކުރުއަދާުރކުރަން.ްއާދެ!ްމި ްއެީކގައި ްއިްޙތިރާމާ ްވަރަށް ްައޅުަގނޑު ްޕާީޓްއަށް ރައްޔިތުންެގްޑިމޮކްރެިޓކު

ްކަން ްމަޖިލީހުެގްއަޅުަގނޑުމެން ްރައްޔިތުްނގެ ްގޮތުަގއި ްެއއްގެ ްމައްސަލަ ްުކއްލި ްގޮތުަގއި، ްެއއްގެ ްމައްސަލަ ބޮުޑވާ

ްޕްރަިއވެޓަިއޒްކުރުމާ،ް ްކޯޕްރެޓަިއޒްުކރުމާއި ްމި ްައޅުަގނޑުމެންްވެސް ްހާލެްއަގއި ްއެްއވެސް ްޖެހުނީ ްމި ްގެންނަން ތަޅުމަށް

ްއެް ްއިންކާުރކުރަނީ ްސިާޔސަތުތަކަށް ްަމއިަގނުޑ ްބާވަތުގެ ްހަދަންުއޅޭތީްމި ްއެއަރޕޯޓު ްއަތޮުޅގެ ްައއްޑު ްއަިދ ްނޫން. އް

ްކުރިް ްމިކަން ްއަކީ ްމައްސަލަ ްއުޅޭ ްދިމާވެގެން ްމި ްނޫން.ްމިއަދު ްވެސް ްބޭނުންވަނީކީ ްއަޅުަގނޑުެމން ްހުއްޓުވަން ހެދުން

ްއެހެންވީާމ، ްގޮތް. ްގެންދިޔަ ްކުރިއަށް ްްޕރޮސެސް ްއެ ްއަދި ްައގު، ްވިްއކާލި ްހިްއާސ ްކުންފުނީގެ ްމި ްމިްްގޮތާ، މުޅި

ްއުފެއްދިް ްސަރުކާރުން ްޓަކައި ްިޑވެލޮޕްކުރުމަށް ްގޭްންއެއަރޕޯޓު ްފެނިގެންދިޔައީ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބަލާއިރު މަންޒަރަށް

%ް ް%31ްކުންފުނީގެ ްކަމަށް. ްުނއަުގގަިއ ްިވއްކާލީ ްކުންފުންޏަކަށް ްލޯކަްލ ްިކޔާ ްހޯލްޑިންސް ްާކސާ 31ްހިއްސާ ،61ް

ްނުއަ ްވިއްކާލީ ްއަށް ްރުފިޔާ ްބޭނުންާވްމިލިޔަން ްޓަކައި ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްއަކީ. ްމައްސަލަ ްއުޅޭ ްދިމާވެގެން ްމި ގުގަ.ްމިއީ

ްޮއއްާވް ްކުރިމަތީގަިއ ްަސރުކާރުގެ ްއޮޕްޝަނެއް ްކިތަންމެ ްވަސީލަތްތަެކއް، ްކިތަންމެ ްިކތަންމެ ްރެއިސްކުރާނެ ފައިނޭންސް

ްގޮުތގައި ްއެްއގެ ްމައްސަަލ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިކަން ްކުރީމަ ްގޮތަށް ްމި ްވާހަކަފުޅުދެއްކެިވްްމިކަން ްދެންމެ ްދެކެނީ. މި

ްއަތޮުޅގެް ްއަްއޑު ްހުރަްސއަޅާކަމަށާއި ްއަށް ްތަރައްޤީ ްރަްއޔިުތންގެ ްއަތޮުޅގެ ްއަްއޑު ްވިދާުޅވި، ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްކަމަ ްދާ ްކަންކަން ްތެރެއިން ްޤާނޫނުގެ ްަގވާއިާދއި ްކަމަށާއި ްކުރަންޖެހޭނެ ްކަންކަން ްމިކަހަލަ ްބޭނުންވާ ށްްރައްޔިތުންނަށް

ްއެކަންކަންްުހއްދަުކރަންޖެހޭްކަމަށް.ްއެހެންވެއްޖެްއޔާްޖީ.އެމް.އާުރގެްކޮންޓްެރކްާޓްދޭތެރޭގައިްޕީ.ޕީ.އެމުންްމާް ވެއްެޖއްޔާ

ް ްކީްއެވގެންތޯ. ްހަޅޭއްލަވަނީ ްކުްއޔަްށ25ްްބާރުބާރަށް ްމިކަން ްއުޅެނީ. ްދީެގން ްކުށްޔަށް ްޖީމް.އެމް.އާރު ްދުވަހަްށ އަހަރު

ް ްްމިއޮތީ ްއަހ51ްަދީފައި ްނުލަިއ. ްައގަކާ ްއެްއވެސް ްއެހެންވީމާ،ްމިގޮތަްށ51ްްރަށް ްނުލައި. ްައގަކާ ްެއއްެވސް އަހަރަށް

ނޑުމެންްމިްވާހަކަްދައްކަންްމިްޖެހެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްދެންްމިއަދުްޖީ.އެމް.އާުރގެްވާހަކަްދެްއކުްން މިކަންްކުރީމާްއަޅުގަ

ް ްހުއްޓާލަން.ްއެހެންވީމާ،ްމިްމައްސަލައިަގއި ްއެބަޖެހޭ ްބޮޑަށްްވެސް ްވަރަށް ްއަނެްއާކްސަރުކާރުން ްބަލާއިރުަގއި އަސްލަށް

ވިސްނަންޖެހޭނެްއަމިއްލަްފަރާތަކުންްއެއަރޕޯޓްިޑވެލޮޕްކުުރމަށްްޓަކައިްހިއްކަންޖެހޭްސަރަހައްދު.ްއަޅުަގނޑުމެންްޕާޓީެގް

ްދެ ްއެްއކޮށް ްޚަރަުދ ްދާ ްހިްއކަން ްއެ ްއޮީތ ްއިބުރާހީމު ްޤާސިމު ްލީަޑރު ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރީ ްކަމަށްްލީޑަރު ްއވާނެ
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ްނެތި،ް ްބަލައިލުމެއް ްވެސް ްމިައށް ްއޮއްވާ ްމިހެން ްއެހެންވީމާ، ްއަްނަގވާފަ. ްސިޓީއަކުން ްއަށް ރައީސުލްޖުމްހުރީއްޔާ

ް ް%6ްގާތްަގނޑަކަށް ްނެތި، ްބަލައިލުމެއް ްވެސް ްޑޮނޭޝަނަށް ްމި ްއަރައި ްޑޮލަރު 31ްްމިލިޔަން މިލިޔަްނ61ްްހިއްސާ

ްމިއަްށްކިޔަނީ ްިވއްކާލީމަ ްއަށް ްވަރަށްްްރުފިޔާ ްއެބަހުރި ްއަީޑަގއި ްަވްއކަންކުރުމޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަުމގެ ދުވާލުދަޅަިއަގއި

ްާވް ްމައްސަލަތަެކއް ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްބޮޑެތި ްމީގެތެޭރގައި ްތުހުމަތުކުެރވޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްހިނާގފަ. ްކަންތައްތަެކއް ނުބައި

ްސަރުކާރު ްމައްސަަލިއަގއި ްދިން ްކުއްޔަށް ްެއއަރޕޯުޓ ްޖީ.އެމް.އާރު ްބޯުޑްކަމަށް. ްނަޝީދު ްރައީސް ްޮގތާއި ްޢަމަލުކުރި ން

ްހިންގާަފއިް ްވެސް ްޕްރޮސެސް ްމި ްވާހަކަދެްއކިއިރު ްސޮިއކުރެްއިވްގޮތުގެ ްބަދަލުކުރައްވާަފއި ްއެމް.ޑީ ްގޮތާއި ބަދަލުކުރެއްވި

މެންްމިްއޮތީްްހަމަްއެގޮތަށް.ްހަމަްނޭވާނުލާްތިބެގެންްއެރޭްހޭލާްތިބެްމިކަންްނިންމާލީ.ްއެއީްމިްމައްސަލަްއަޅުަގނޑު

ގޮތަށްްމަޖިލީހަށްްގެނެސްްމިއީްބޮޑުްޤައުމީްފެންވަރުގެްމަްއސަލައަކަށްްވާތީ.ްއެހެންވީމާ،ްރައްޔިތުންގެްމުދާްނުައުގަގިއް

ްގޭްން ްމައްސަލަތައް. ްމިކަހަލަ ްހުރީ ްދިމާވެފައި ްވެސް ްުކރިން ްމީގެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްއަޮތޅުގެ ްައއްޑު ވިްއކިގެންުނވާނެ.

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްއިސްތިޢުމާރުެގްއެއަރޕޯަޓކީ ްމީހުންގެ ްއެ ްައއިްސ، ްއިނގިރޭސިން ްއެއީ ްމުދަލެއް. ްތަރިކަ ްލިބުނު ންނަށް

ްިމް ްތަނެއް ްުއޅުނު ްއުަފއްދަިއގެން ްއެްއ ްބޭސް ްމިލިޓަރީ ްތަނުަގއި ްއެ ްގޮތަށް ްލޮކޭޝަނެއް ްމުހިއްމު ދުވަސްވަުރްވަރަްށ

ްރުފިޔާްއަށް...111ްށްްކުންފުންޏަކަށްްއަހަރ111ްަތަނަކީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްތަނުަގއިްއެބަހުރިްައގު.ްމިްތަންް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްދިްއދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.

ް

ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްިޢއްޒަ ްހިއްާސާވްޝުކުރިއްޔާ ްބޭރުގެ ްނުވަތަ ްފަރާތްތަަކކަށް ްބޭރުގެ ްއިންޓަރނޭޝަނަްލްއެއަރޕޯޓު ްރަީއސް.ްގޭން ތްތެރި

ްއަްއޑުް ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްއަުޅަގނޑު ްމެދުަގއި ްހުށަހެޅިފަިއާވްމައްސަލައާ ްމިއަދު ްމެދުގައި ްދޫކުރިދޫކުރުމާ ކުންފުންޏަކަށް

ނޑުމެންްތާީއދުކުރަމޭ،ްއަދިްމިްރާއްޖޭެގްއަތޮޅުގެްަރއްޔިތުްނގެްތަރައްީޤްއަށްްޓަކައިްލިބޭްކޮން މެްކުިރއެރުމަކަށްްއަުޅގަ

ްއެމް،ޑީ.ީޕް ްއަދި ްތާއީދުކުރާށޭ. ްތިބީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތަކަށް ްކޮންމެ ްއެޅޭ ްއުފާފާގަތިކަމަަކށް، ރައްޔިތުންނަށް

ނ ްއަުޅގަ ްފަރާތްކަމުަގއި ްތަޢާރުުފކުރި ްރާއްޭޖގައި ްމި ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްިސޔާސަތު ްމި ްފާހަަގކޮށްލަން.ްއަކީ ްަވގުތު ްމި ުޑ

ނޑުމެންްމިްދަންނަވަނީްއިއްެޔަގއި... ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްމަޑަވެލީްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު.ް

ް
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ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްޙައްމަދުްނާޒިމުްވާހަކަދެްއކެުވން:ޑަވެލީްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުމަ

ްއަދިް ްނެތި ްބެލުމެއް ްަގާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްފުރުަޞތުދެއްވުމުަގއި ްތަކުރާރުކޮށް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްތެރޭަގއިް ްަވގުތުެގ ްދިޔައިމަ، ްފުރުޞަތުނުދެިވ ްއެ ްއަުޅަގނޑަށް ްވެްސ ްއިްއޔެަގއި ްނޫން. ްގޮތަކަްށ ްއޮންނަ ލިސްޓުގަިއ

ްބައްލަވަްންއަޅުަގނ ްމިކަން ްސެކްެރޓޭރިއެޓުން ްތަނުގެ ްެއހެންވީމާ،ްމި ްދިަޔއީ. ްެގއްލިގެން ްއެކަން ްދިަޔއިމަ ްަވގުތު ުޑގެ

ްއެބަޖެހޭްލިސްޓަށް.

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއު ްގަޮލޅު ްސަބަބަކީ، ްބަަލއިނުގަންނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއެްއ ްަމއްސަލަ ްނިޒާމީ ްޢިްއޒަތްތެިރްއާދެ، ްދާއިާރގެ ތުރު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެިދވަަޑއިގެންެނވީމަ، ްެއގޮތަށް ްއިނގޭތޯ. ްފަސްކޮށްލަދެއްވުަމށް ްފުރުޞަތު ްއެދިވަަޑިއގެންނެވީ މެންބަރު

ފަސްކޮށްލާފައިްއޮތީ.ްއެހެންަނމަވެސް،ްމިހާރުްބޭނުންފުޅުވާްކަމަށްްވަނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްދިއްދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިް

ްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްެގންދިއުމަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުަޞތުްއަރުވަން.ްމެންބަރު

ް

ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްބޭނުން.ް ްއިހުތިރާމުކުރަން ްައޅުަގނުޑ ްގޮަތކަށް ްެގންދަވާ ްކުިރއަށް ްއުސޫލުން ްމަނިުކފާނު ްަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްގެންދަންވީތޯ؟ްނޫނީްމަޑުޮކށްލަންވީތޯ؟ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްކުިރައށް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުރިއަށްްގެންަދވާ!ް

ް

ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްނާޞިރުް ްއިބުރާހީމު ްއިްއޔެަގއި ްބޭނުންވަނީ، ްަދންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ އާދެ!

ރނޭޝަނަލްްެއއަރޕޯޓުްޖީ.އެމްއާރުެގްކުންފުންޏަކަށްްިދވެހިްސަރުކާރުން،ްކުީރގެްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމުޙައްމަދުްއިންޓަ

ްއިންޓަރނޭޝަނަްލް ްމެދުަގއި،ްގޭން ްގޮތާ ްދިޔަ ްެއްޕްރޮސެސް ްމިއަދު ްބޭފުޅުން ްފާޑުކީ ްެދއްީވމާ ްސަރުކާރުން ނަޝީދުގެ
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ްފާޑު ްމެދުގައި ްގޮތާ ްދިޔަ ްޕްރޮސެސް ްކަންބޮުޑވޭ.ްއެއަރޕޯުޓގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކަމާ ްބޭނުންނުވާތީ ްބޭފުޅުން ްއެ ިކޔަން

ްރާއްޖޭގެް ްނުވަތަ ްރަޖިސްޓްރޭޝަންތައް ްރާއްޖޭގެ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކުންފުންޏަކީ ްހޯލްޑިން ްކާސާ ްހަމައެއާއެުކަގއި އަދި

ްބޭރު ްއެއީ ްނޫން. ްކުންފުންޏެއް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއަކީ ްެއއީ ްބަލައިލާއިރު ްއެހެންނަމަވެސްްކުންފުންޏެއްތޯ ްކުންފުންޏެއް. ގެ

ްރަީއސް.ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްކުންފުންެޏއް. ްހިއްާސވާ ްޕަސަްނޓޭޖެއް ްކޮންމެެވސް ްއޭެގ ްިހއްސާދާރަުކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އިންޓަރނޭޝަނަލްްބިޑަކަށްްހުށަހެޅީމާ،ްނުވަތަްއިންޓަރނޭޝަނަލްްބިޑެއްގެްގޮތުަގއިްހުުޅވައިެލވިގެންްފުރުޞަތުލިބިގެްން

އެްބޭފުޅާްވެސްްެއްކުންފުންނިންްވެސްްނަންގަވައިގެންްކުިރއަށްްގެންދެވުމަކީްއަޅުަގނޑުމެންްމަރުޙަބާްކިޔާްްމިކަންކަން

ްކަންތައްަތއްް ްއެ ްއައިސް ްކުންފުންޏަކުން ްފަރާތަކުން ްރަނގަޅު ްހަރުދަނާ، ްއެއަށްވުރެ ްހަމައެއާެއކުަގިއ ްއަދި ކަމެއް.

ް ްކިޔާ ްމަރުޙަބާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވސް ްހުިރްކުރެްއވުމަކީ ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަމެްއ.

ްރާއްޭޖގަިއް ްމި ްއަިއސް ްފަރާތްތަްއ ްބޭނުންވާ ްއިންެވސްޓުުކރަން ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްއަދި އިންވެސްޓުަތކާ

ްއައްް ްރަްއޔިތުންނަށް ްައތޮޅުގެ ްައއްޑު ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްކަމެކޭ. ްތައީދުކުރާ ްއަުޅަގނޑުމެން ޑުްމަސައްކަތްކުެރއްވުަމކީ

އަތޮޅުގެްކުިރއެރުމަށްްތަރައްޤީްއަށްްކުރާްމަސައްކަތަކަށްްއެމް.ޑީ.ޕީްއާއިްއަދިްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްނިސްބަތްވާްޕާލިމެންޓްރީް

ްަމގުތަކުްން ްހުރި ްޓަކައި ްކުުރމަށް ްެއކަންކަން ްިމްދަންނަވަނީ ނޑުމެން ްނާޅާނެ.ްއަުޅގަ ްހުރަހެއް ގުރޫޕްެގްމެންބަރުންނެއް

ްއެކަްނކަން ްގޮތަށް ްޮގވާލަްންްދާންވާ ްައޅުަގނޑު ްދަްއކާއިރު ްމިްވާހަކަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމޭރުމުން ްމި ރަނގަޅުކުަރްއވާށޭ.ްއަދި

ްނޫންް ްގޮތަކަށް ްމިފަދަ ްޮގާވލަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްފަރާތްތަކަށް ްއަންނަ ްކުރިއަށް ްއަދި ްވެްސ، ްސަރުކާރަށް މިއަދުގެ

ގައިްހދ.ްހަނިމާދޫްއެއަރޕޯުޓްެވސްްެއްއޮީތްގޮތަކަށްްރަނގަޅުްޕްރޮސެްސްއެްއގެްތެެރއިންްއިންޓަރނޭަޝނަލްްބިޑެއްް

ްދެފުށްް ްގެންނަްނވާނީ ްއެހެންނަމަވެސް، ްކޮށްދެްއވާށޭ. ްވެސް ްއެކަން ްތައްޔާރަށޭ. ްދެވެން ްކުއްޔަްށ ްމަތީން ްއެގޮތުގެ ހަމަ

ް ްތެރެއިން ްގޮތަކަށް،ްއިންޞާފުގެ ްލިބޭ ްބާރުވެރިކަން ްއޭގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްދަށުން،ްދިވެހި ްސިޔާސަތެއްގެ ލާފައޭްފެންނަ

ްއެކަންްކުރަްނވާނީ.ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބެހޭް ްމައްސަަލއާ ްކުއްލި ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްމިއަދު ްާއދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އައްސަލާމުޢަލަިއކުމް.

ްއިދިކޮޅުް ް ްތާނގައި ްމި ްހިންގާްްގޮތުން ްމިހާރު ްނޫންނަމަ ްފަރާތްތަްއ، ްއިދިޮކޅު ްާއއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްނޫންނަމަ ފަރާތްތައް،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބައެއް ްކަމަށް ްޖެހިލުންވެވަޑަިއގަންނަާވ ްުބނަން ްއެއްޗެއް ްކަމަށް ްމި ްބޭބޭފުޅުން ްނިސްބަތްވާ ސަރުކާރަށް

ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްކަމުަގއި ްމި ްފާޅުކުރާތީވެ ްކަންބޮޑުވުން ްެއއީްމެންބަރުން ްއެަބއޮތް. ްަކންބޮޑުވުމެއް ްވެސް ގެ

ްެއް ްއޮންނަްސަރުކާަރކުން ްމަންދޫބުން.ްއެއިރެްއގައި ްތިބިްރައްޔިތުންގެ ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ްރަްއޔިތުން އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ނޑު ްއަޅުގަ ްދެކޮޅުަހދަންޖެހޭ. ްެއއާ ނޑުމެން ްެވއްޖެއްާޔްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކޮށްފި ްކަްނތައް ްޚިލާފަށް ްއުސޫލާ ްމިްއޮންނަ މެން

ްވެސްް ްސަރުކާރުން ްމި ްސަރުކާރަކު. ްމި ްނޯންނާނެ ްކޮންްޓރޯލެއް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްނޫން. ްއެއް ްބާރުވެފަ ްފިތި ތިބީ
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ްދޭތެރޭގައިް ްމިއާ ްއަދި ްއިނގޭތޯ. ްފާހަގަކުރަން ްޖެހޭނެ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްއެކަން ްވަންޏާ ްކަަމށް ްކޮށްފި ްކަމެއް ގޯސްކޮށް

ރުކާރުންްޖެހޭނެްމިްކަމުގައިްދެފުށްްފެންނަްސިާޔސަތެއްްހާމަކުރަން.ްްއާދެ!ްބަޔަކުްުސވާލުއުފައްދާްކަމަށްްވަންޏާ،ްސަ

ްއެންެމް ްަރއްޔިތުންނަށް ްގދ.ގެ ްގއ. ްއަިދ ްރައްޔިތުންނަށް ްއަްއޑޫ ްެއއަރޕޯޓުން ްެއ ްއިންޓަރނޭޝަނަލްކުރުަމކީ ގަން

ްފޯރުކޮށްދި ްޚިދުމަތް ްގޮތަކަށް ްލިބޭނެ ްޚިދުމަތް ްއަވަހަށް ްގޮތަކަށް،ްއެންމެ ްކުރަންޖެހޭްމަންފާހުރި ނުމަކީްއެއީްސަރުކާރުން

ނޑުމެންްދިވެހިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމައްަޗށްްވެސްްލާޒިމުކަމެއް.ްއެހެްނނަމަވެސްްމިްދިމާވެގެންްއުޭޅް ކަމެއް.ްއަުޅގަ

ްބޭބޭފުޅުންް ްބައެއް ްކަމަށް ްއޮތް ްކަރަޕްޝަނެއް ްމީގެ ްހިނގައިދިަޔއިރުަގިއ ްޕްރޮސެސް ްމި ްއަކީ މައްސަލަ

ްބަލާއިުރގަިއ،ްމިކަންްވާހަކަފުޅުދަ ްުކރިގޮތަށް ްބަލާއިރުަގއި،ްމިކަން ްޮގތަށް ްއޮތް ްހިނގާފައި ްއކަވަނީ.ްއެހެންވީާމ،ްމިކަން

ްކުރާކަށްނުޖެހޭް ްމިކަން ްއެއީ ްއެބައޮތް. ްޖާގަ ްފުރުޞަތާއި ްދެކެވުުމެގ ްއޮްތކަމަށް ްކަމެއް ްމިކަހަލަ ްމީހަކަށް ްބަލާ ދުރުން

ް ްކޮންމެހެން ނޑު ްކ8:31ުރޭގަ ްހިނަގއިދިޔަްަގިއ.ްސާފުކޮށް ްކަން ްިއނގޭތޯ. ްދުވާލު ްކުރަންވީ ްމިކަން ްވަްނޏާ ްކަމަށް ރާ

ްވެްސް ްމިއަދު ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެްސ ްއެަބއޮތް. ްޖާގަ ްފުރުޞަާތއި ްބުނުމުގެ ްވާހަކަ ްއެ ްއެހެން ްބަލާއިރު ގޮތަށް

މެއްްއެބައޮތް.ްއެހެންްބައެްއގެްސަރުކާރުްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްެއކުްގޮވާލަންްބޭނުންވަނީްރައްިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެްކަންބޮޑުވު

ްގެންިދަޔް ްމިކަން ްމީގެ ްނޫންނަމަ ްގޮތް، ްރަނގަޅު ްއޮްތ ްކަުމގަިއ ްމި ްކީްއވެގެންތޯ ްއެބައޮތް. ކަންބޮޑުވުން

ްިމް ްފޯރުކޮށްނުދެވިގެން ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްތަފުޞީލު ްގޮތުެގ ްހިނގައިދިޔަ ްމިކަން ްއަދި ްއާއި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ

ްމީޑި ްނޫންނަމަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއުޅެނީ. ްތެރެއިން ްހާއްޔެްއެގ ްކަރަޕްޝަނުގެ ްއުެޅނީ. ްމި ްފޯރުކޮށްނުދެވިގެން ްއަށް އާ

ްހުރީ.ް ްވެސް ްމިއަދު ްޑައިރެކްޓަރަކަށް ްމެނޭޖިން ްކުންފުނީގެ ްމި ްމީހެއް ްފެނުނު ްތެެރއިން ްސަުރކާރުގެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ

މިްކުންފުނީގެްވެސްްމެނޭޖިންްޑައިރެކްޓަރްޝާހިދުްްއެހެންވީމާ،ްެއއީްއެސް.ޓީ.އޯެގްވެސްްމެނޭޖިންްޑައިރެކްޓަރު.ްއަދި

ޢަލީ.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުެމންނަކަށްްޤަބޫލެއްްނުކުރެވޭްިމއަދުްޝާހިދުްއިސްކޮށްްހުންަނވަިއގެންްކުަރއްާވްކަމެްއގަިއް

ް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްާޖގަ ްފުރުޞަތާއި ްދެެކވުުމގެ ްއެގޮތަށް ްއެކަން ްކަމަަކށް. ްނޯވެދާނެ ްީމގެްކަރަޕްޝަނެއް އެބައޮތް.

ްވާހަކަތަުކެގް ްހުށަހެޅުނު ްއެ ްހުށަހެޅިގެންދިަޔއީ. ްާވހަކަތަކެއް ްމައްސަލަތަކެއް، ްމިތަނަށް ްކުރިން ްދުވަސްތަކެއް ދެތިން

ޑޮލަަރށްވުރެްދަށުަގއިްހުރިއިުރގައ111ްްިޑޮލަރަށްްވިްއކާ،211ްްތެރޭގައިްއޮތީ،ްމިއަދުްދުނިޭޔެގްބާޒާރުަގއިްތެޔޮްހުރީް

މަތީަގއިްުދނިޔޭގެްބާޒާުރގައިްތެޔޮްހުރިްއަުގގައިްާރއްޖޭގެްމާކެުޓގައިްެތޔޮްހުރީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިހިރީްޑޮލަރަށްވުރ211ްްެ

ްހިނގައިިދޔަ،ް ްމިކަން ްއެހެްނވީމާ، ްކަރަޕްޝަން. ްކިޔަނީ ްވެސް ްމިއަށް ްނޫންތޯ. ްކަރަޕްޝަން ްމީ ްކަރަޕްޝަނުެގ، ނަގާ

ްިއއްެޔގަިއްވަރަް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިއާ ްސުރުޚީތަުކެގްއަދި ްޚަބަރުގެ ްލިބުނީ ްމަޢުލޫމާތުކޮޅެްއ ްކުޑަުކޑަ ށް

ްމީގެްން ްއެހެންވީމާ، ްޝާހިދަކަށް. ްނުދެވުނު ްޖަވާބެއް ްސުވާލުތަކަށް ްކުރި ްނޫސްވެރިން ްވެްސ ްލިބުނުއިރުގައި ތެރެއިން.

ް ްެއސް.ޓީ.ޯއގެ ްަޝއްެކއްނުކުރަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން ްކަމަށް. ްކޮށްފާނެ ްމިކަްނ ްެއއްަޗކީ ްއެނޭގ ްޝާހިދު،ްވެސް އެމް.ޑީ

 ކަރަޕްޝަނަށްްމަގުފަހިވާނެްޮގތަށްްމިކަންްނުކޮށްފާނެްކަމަކަށް.ްއަޅުަގނޑުްއެކަންްޤަބޫލެްއްނުކުރަން.

ް
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ްއެދި ްނިމެންދެން، ްބަހުސް ްމި ްހުށަހަޅަން ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުންނަށްްޝުކުރިއްޔާ ްހުރިހާ ފައިވާ

ްހުށަހެޅުއްވިް ްޤަރާރު ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްބަހުސް ފުރުޞަތުދެވެންދެން

ނޑުމެންްމިްމައްސަލަްޖައްސަނީކީްއެްއވެސްްހާލަތެއްަގއިްައއްޫޑގެް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވެސްްެއްވިދާޅުވިހެންްއަުޅގަ

ްޖައްސަނީކީްއިންޓަ ްމައްސަލަ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން. ްދީގެނެްއ ްދަށުން ްޕީ.ޕީ.ގެ ްއެއަރޕޯުޓ ރނޭޝަނަލް

ްެވސްް ްކުރާހާ ްމި ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުެމން ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނޫން. ްދީގެެނއް ްކުއްޔަށް ްއެއަރޕޯޓު އިންޓަރނޭޝަނަލް

ްއޮތީ.ްޢިް ްޮގްއސަ ްމިކަން ްއުސޫލުންތޯ ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްހަމައެކަނިްސުވާލަީކްދާންވީ ނޑުމެން އްޒަތްތެިރްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްސުވާަލކީ،ް ްވެސް ްކުރާހާ ްެއއަރޯޕޓުގެް%99ްމި ްައއްޫޑގެ 31ްްއަހަރަށް ްރަނގަުޅ61ްްވިްއކާލިއިރު ްއެންމެ މިލިއަނަކީ

ނޑުމެންނެއްް ްއަުޅގަ ްނޫޅެން، ްއަޅުަގނޑުމެންނެއް ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޙައްޤުވާ. ްރަްއޔިތުންނަށް ްއަްއޫޑގެ ،ްއަދަދުތޯ

ްމާމިގިީލް ްވެސް. ްކަންބޮޑުެވގެނެއް ްދީގެން ްޢަފީފަށް ްޗަންޕާ ްކޮންމެހެން ްނޫޅެން ނޑުމެނެއް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިކަންް ްނުވަތަ ްދީގެން ްޢަފީފަށް ްޗަންޕާ ްކޮންމެހެން ްވިދާުޅވާހެން ްއެ ްއިބްރާހީމު ްޤާސިމު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ް ްކޮރަޕްޝަންގެ ްއެންމެންނަށް ްނޫޅެން.ްކުރި ްއަޅުަގނޑުމެނެއް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވެސް ތުހުމަތުކުރާކަށް

ނޑުމެންނަށްްވަރިހަމަ،ްޤާސިމުްއިބްރާހީމަށްްދިނަސް.ްއަިދް އަޅުަގނޑުމެންނަށްްވަރިހަމަްަޗންޕާްޢަފީފަށްްދިނަސް.ްއަޅުގަ

ނޑުމެނަށްްވަރިހަމަްޗަންޕާްޢަފީފާއިްޤާސި މުްއިބްާރހީމާއިްދެންހުރިްމަހުޖަނަކާްއަޅުަގނޑުމެނަށްްރަނަގޅުްޗަްނޕާ.ްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްް ނޑުމެންނަށްްަވރިހަމަ.ްއަޅުގަ ވެސްްމަސްހުނިވެގެންްމިކަންްކުރިޔަސްްެވސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ ްލިބެނިކޮށް ްއަުގ،ްމީގައި ްޙައްޤު ްލިބެންވާ ްަރއްޔިތުްނނަށް ްވަރިހަމަ،ްައއްޫޑގެ

ްދަށުންް ްޕީ.ޕީ.ީޕގެ ްަތޞައްވުެރއް، ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްވެސް ްއިންޓަރނޭޝަނަލްކުރުމަކީ ްެއައރޕޯޓު ްއައްޫޑގެ ްވަރިހަމަ. ހަމަ

ްއެންމެންް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަަޞއްވުެރއް. ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްވެސް ްހިންހުމަކީ ްމަޝްރޫޢުތައް މިކަހަލަ

ް ްހަނދާންހުންނާނެ ްއަހަރ2111ްްުވެސް ްވަނަ ްހުށަހެޅީމާ، ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބަޖެޓު ްދައުލަުތގެ ްއަހަުރގ2111ްްެގެ ވަނަ

ްޕްރައިވެްޓްޕާޓްނަރޝިޕް،ްޕީ.ޕީ.ޕީގެްދަށުންްައޅުަގނޑުމެްން ދައުލަތުގެްބަޖެޓުްމިްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅީމާްވެސްްޕަބްލިކު

ްެއއަ ްސްކޫލްތަާކއި ްއޮީތމަ، ްހުށަހަޅާފައި ްަތޞައްވުެރއް ްހިންގާްނެވގެން ްކުންފުނިތަކާްސްކޫލްތައް ްޔުޓިލިޓީ ރޕޯޓުަތކާއި

ްހުށަހަޅާފަިއް ްބަޖެޓުގައި ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްހިންގާންވެގެން ްަދށުން ްޕީ.ޕީ.ޕީގެ ްވެސް ްކުންފުނިތައް ްއެހެން ްސަރުކާރުގެ އަދި

ްމަޖިލީހުގަ ްމަޖިލީހުގައި،ްމި ްމި ްއޮތީމަްވެސް ްހުށަހަޅާފައި ްހޯދަން ްފައިސާ ްދައުލަތަށް ްދަށުން ްޕީ.ޕީ.ޕީގެ އިްއޮތީމާ،ްއަދި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމައްސަލަ ްޖެއްސިހާ ްމެންބަރުން ްނިސްބަތްވާ ްޕާޓީތަކަށް ްއެހެން ްއާިއްއަދިވެސް ްޑީ.އާރު.ޕީ ްއަށާއި ޕީ.ޕީ.ޕީ

ނޑުމެންނަްށް ނޑުމެންްހަނދާންްއެބަހުރި.ްއެކަމަކުްމިއަދުްއަްއޑޫގެްއެއަރޕޯުޓގެްމަޝްރޫޢަށްްފަހުްއަޅުގަ ރައީސްްއަުޅގަ

ް ްއަކީ ްަމއްސަލަ ްއެނގިއްޖެ ްއެއަރޕޯުޓްމިއަދު ްިއންޓަރނޭޝަނަލް ްމާލޭ ްއަކީ ްމައްސަލަ ްޫނން. ްވެސް ްެއއް ޕީ.ޕީ.ީޕ

ޖީ.އެމް.އާރަށްްދީގެނެއްްވެސްްނޫން.ްމައްސަލައަކަށްްވީްހަމައެކަނިްބައިނޭޅީމަ.ްޗަންޕާްޢަފީފަށާއިްޤާސިމުްއިބްރާހީމަށާ،ް
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ްމައްސަލައަް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައިނޭޅީމަ ްމީހުންނަށް ްދެންތިބި ްއަްއޑޫެގްއަދިވެސް ްއޮތީ. ްވެފައި ކަްށ

ްއެްއވެްސް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްދީފިއްާޔ ްހިންގާން ްރަނގަޅަށް ްދަށުން ްޕީ.ޕީ.ޕީގެ ްމީހަކަށް ްއެއަރޕޯުޓ އިންޓަރނޭޝަނަލް

ްތަަޞްއވުރެއް.ް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަޞަްއުވރަކީ ްކުރަހާލި ްއެ ްައއްޫޑއަށް ްނެތް. ްއެއް މައްސަލަ

އްކަނީްޮކންމެހެންްސާކުްސަމިޓެްއގެްާވހަކަްއެކަންެޏއްްނޫން.ްއަުޅަގނޑުމެންްމިްދަްއކަނީްސަތޭކަްއަޅުަގނޑުމެންްމިްދަް

ް ްހިތަދޫގައި ްދައްަކނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާަހކަ. ްތަޞައްވުރުގެ ްކުރެހި ްއަޅާން ްއަށް ްފޭދޫ ްފްލެޓު އެއްހ211ްްާއެއްހާ

ނޑުމެންްމިްދަ ނޑުމެންްމިްފްލެޓުއަޅާންްެވގެންްމަޝްރޫުޢގެްވާހަކަ.ްއަުޅގަ އްކަނީްހިތަދޫެގްބޮޑުމަުގްހެދިްވާހަކަ.ްއަުޅގަ

ްލެވެލްގެް ްއޯ ްފޭދޫގެ ްދައްކަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ. ްހެދި ްބަނދަރު ްފޭދޫގެ ދައްކަނީ

 އިމްތިހާނުްއަޅުަގނޑުމެންްވެިރކަމާްހަވާލުިވއިރު....

ް

 ހަކަދެއްެކުވން:މާމިގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމުްއިބްރާހީމުްވާ

ްައއްޫޑް ްހުށަހެޅީ ްސަރުކާރަށް ްމައްސަަލ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްާއދެ! ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްޮބޑަށް ްވަރަށް އާދެ!

ް ްއަދި ްގޮާތއި ްގޮސްަފއިާވ ްޕްޮރސެްސ ްބިޑިން ްއެައރޕޯޓުގެ ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްއަީކ61ްްގަން ްރުފިޔާ މިލިއަން

ް ްނޫން ްައގެްއ ްޙައްޤު ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއަދި ްޕްރޮޖެކްޓެއް ްބޮުޑ ްއެވަރުގެ ްވިޔަސ51ްްްކަމަށާއި ްކަމަށް ްދުވަހަށް އަަހރު

ްދަންނަވަނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްނޫން ްކަެމއް ްރަނގަޅު ްވިްއކާލުމަީކްއެ ްިވއްކާލި ްކޮމްޕެނީއަކަށް ްމެނޭޖްމަންޓު ފަރާތަކަށް

ްހިއްކުމަށް ްެއއަރޕޯޓު ްއެތާ ްދެންނެވިން ނޑު ްއަޅުގަ ްހެދި. ްސަބަބާ ްދެންނެވި ްްމި ްގާތްަގނޑަކަށް މިލިއަނ8ްްްބޭނުންވާ

ްހިއްަކއިދީފާނަންް ްއެތަން ްދެްއަވއިފިްއޔާ ްތެޔޮކޮޅު ްަސރުކާރުން ްގޮތުން ްއަމިއްލަ ނޑު ްައޅުގަ ްެއއް ްފައިސާ ޑޮލަރުވަުރގެ

ް ނޑަކަށް ްގާްތގަ ްއެީއ ްބެލުމުެގ7ްްކަމަށް. ްސަރުކާުރގެ ްއެއީ ްެއކަމަުކ ްދެންެނވީ. ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަ ްޑޮލަރު މިލިއަން

ް%ދަށު ްނެިތ،111ްްގައި ްރިޢާޔަތްކުުރވުމެއް ްެވސް ްެއއަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްވާނަމަ. ްކަމަށް ްހިނގާ ޮއެވގެން

ް ނުޑ ްނެިތ،ްޭރގަ ްޤާސިމ8ްްުބައްލަަވއިލެްއވުމެއް ްެއއީ ްދައްކަނީ. ްމި ްވާހަަކ ްޮސއިކޮށްލުުމގެ ްޮސއިކޮށްލި ޖަހާކަށްހާއިރު

ނުޑްޭއގެތެރެ ައށްްބިޑުކޮށްގެންްއެކަންްކުރީމުސް.ްއެހެނެއްނޫންްައޅުަގނުޑްއިބްރާހީމުްބޭނުންވެގެންްުއޅުުންނަމަ،ްއަުޅގަ

ްެއއަރޕޯޓަީކް ްއެ ްބަލައިގެން ްކަމަކަށް ްހުރިހާ ްމި ްރަްއކާތެރިކަމާ، ްއަދި ްމަޞްަލޙަތާއި ްޤައުމުގެ ބޭނުންވީ

ްދެ ްއެީކގަިއްމި ްވާތީާއްވެސް ްެއއަރޕޯޓަށް ްއޮތް ްލައިސަންސްދެވިަފއިާވ،ްެދން ްެއއަރޕޯޓަަކށް ންނެވިްއިންޓަރނޭޝަނަލް

ްއެންމެް ްރަްއޔިތުންނަށް ްއަްއޑޫ ްއަދި ްފައިދާހުރި ްއެންމެ ްދައުލަަތށް ްމުޅި ްެއއީ ްކަމަށް. ްދާންޖެހޭނެ ްެއކަންކަން ގޮތަށް

ފައިދާހުރިްގޮތަށްްެވގެންނުދާނެްކަމަށާއި،ްެއއީްައއްޑޫްސިޓީްކައުންސިުލގެްދަށުަގއިްއޮެވގެްންއެންމެްފަހުންްސިޓީއަކަްށް

ްއެ ްވަންޏާ ްދާކަމަށް ްއަްއޫޑްވެގެން ްދެކޭީތ، ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްތަނެއް ްހިނގަންޖެހޭނެ ްއޮެވގެން ްބޭރުވެރިކަން ަތނުގެ

ރައްޔިތުންނަށްްހަމަްރަނގަޅުކޮށްދިނުމުގެްގޮތުން.ްއަދިްދިވެހިްދައުލަތަށްްއޭގެްފުރިހަމަްބެނެފިޓާއިްފައިދާލިބޭނެްގޮތެއްް

ްދެއްީކ.ްއެް ްވާހަކަ ްއެ ނޑު ްައޅުގަ ްގޮތުން ްމިކަންްމެދުވެރިކޮށްދިނުމުގެ ްމިހާރު ްމީގައި ްއަެނއްޮކޅުން ްެއްއގޮތަކަްށވެސް އީކީ
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ްބޭރުެގް ްއަނެްއކާ ްއަކީ ްހިއްސާ ްހޯލްޑިންގެ ްކާސާ ްކުންފުންޏަށް، ްމިދެންނެވި ްސަރުކާރު ްކުންފުންޏަީކ ްވާ ްމި ކޮށްފައި

ްވިއްކާ ްފަރާތަކަށް ްއެހެން ްހޯލްޑިން ްާކސާ ްއަނެއްޮކޅުން ްކަާމއި، ްެއްއޗެއް ްވިްއކާލެވިދާނެ ްމިދެންނެވިްފަރާތަކަށް ިލޔަސް

ްެއޅިގެންދާ ްލައިން ް%ގޮތަށް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްޮގތުން ްއަުޑއަހާ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅާފަިއވާ، ްފުރަތަމަ ްކަމާއި، 61ްނެ

ްދައުލަތަށްް ްޭއގައި ްއަކީ ްާވހަކަ ްދެއްކި ްައޅުަގނޑު ްތެރޭގައި ްމައްސަލަތަކުގެ ްކަމާ،ްމިހިރަމިހިރަ ްހުށަހަޅާފައިވާ ގަންނަން

ްގޮ ްފައިދާހުރި ްއަްއޫޑްއެންމެ ްއެދެނީ ނޑު ްނުދެްއވުަމށް.ްއަުޅގަ ްގޮަތކަށް ްފެންނަނީ.ްއެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ތަކަްށްނޫން

އިންޓަރނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯޓުްވީހާްައވަހަކަށްްހެދިގެން،ްމިާހރުވެސްްއިތުރަށްްތަަރއްޤީކުެރިވގެންްދާން.ްއެހެންނަމަވެްސް

ްވަނީ...އެތަނުގެ،ްމިްދެންނެވިްޖޭ.އެލް.ސީ.އެލްްއަށްްދީފައިްމިް

ް

 ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެިރް .هللاالصالة والسالم على رسول  هلل لحودا .الر حون الرحين بسن هللا

ޔަށްދިނުމުގެްމަްއސަލައިަގއި،ްނޫނީްެއއަރޕޯޓުްރައީސް،ްމިއަދުްައޅުަގނޑުމެްންވާހަކަްމިްދައްކަނީްގަންްެއއަރޕޯޓުްކުއްް

ްގޮތަްށް ްއޮންނަ ްޮކންޓްރޯލުގައި ްސަުރކާރުެގ ްއޮތީ ްިވއްކާފައި ްހިއްސާ ްޙަޤީޤަުތަގއި ްމައްސަަލއިގަ. ްިވއްކާލުުމގެ ހިއްސާ

ްހި ްާބވައޭ ްއަުގގައި ްއަގުަގއި،ްހިއްާސގެްއަސްލު ްމިްކުންފުނީގެްއަސްލު ްކަމަކީ ްިވޔަސްްސުވާުލއުފެދޭ ްިމްކަމުގައި އްސާ

ނޑުމެންްއަބަދުވެސްްއަުޑއަހަންްއެސް.ޓީ.ޯއގެްތެރެއިްން ވިްއކާލީ.ްނޫނީްމީގައިްއެހެންްކަންތައްތަެކއްްހުރިްބާވައޭ.ްައޅުގަ

ްކައިީރަގިއް ްބޭފުޅެއްގެ ްހޯދަންދިޔަ ްކްރެޑިޓު ްއިން ްއެސް.ޓީ.އޯ ްވާހަކަ. ްހިނގަމުންދާ ްކަންތައްަތއް ކަރަޕްޝަނުގެ

ްެޗއަރމަނާ ްކުރީެގ ްރިސޯޓުްއެސް.ޓީ.އޯގެ ްތި ްތިމަންނަމެން ްއެަބއޮތް، ްވިދާޅުވެަފއި ްއެމް.ޑީ ްމިހާރުގެ ްއެސް.ީޓ.ޯއގެ އި

%ް ްތިމަންނަމެންނަށް ްއެކަމަކު ްދީފާނަމޭ. ްލާރި ްވެސް ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްދޭށޭ.11ްްތަރައްޤީކުރުމަށް ްމީހަކަށް ކޮންމެ

ްމެންބަރެ ްޢިއްަޒތްތެރި ްހިމެނޭ ްވެސް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްދަންނަވާނީ ްވާހަކަ.ްއެހެްނވީމާ،ްއަޅުަގނޑު ްެއއްެޗއްގެ ްވިދާޅުވި އް

ްޭއގައިް ްކަރަޕްޝަްނ ްއެ ްެދން ްހިނގަމުންދާއިުރގަިއ ްކަެމއް ްމިފަދަ ްތަނެއްަގއި، ްއޮްތ ްކަރަޕްޝަން މިވަރަށް

ްއެއަރޕޯުޓް ްގަުމގެ ްއެހެންވީމާ، ްޙަޤީޤަތެއް. ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްވެސް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެއީ ްވާހަކަ ނުހިމެނިގެންދާނެ

ްޮބޑުްދިނުމު ްވަރަށް ްލިބުނު ްޓަކައި ްަޤއުމަށް ްމިއީ ްވެއްޖެްއޔާ ްަކމަށް ްކުރެވިއްޖެ ްމިކަން ްނެތި ްޓްރާންސްޕޭރެންީސ ގައި

ގެއްލުމަކަށްްވާނެ.ްައޅުަގނުޑމެންްމާލޭްއިންޓަރނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯާޓއިްގަމުގެްެއއަރޕޯާޓްހަމަހަމަްކުރާކަށެއްްނެތިން.ް

ްިދވެހި ްއޮތީ ްެއައރޕޯޓު ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްގޮތަްށްްމާލޭ ްެގއްލުންާވ ްދައުލަތަށް ްދިވެިހ ްސަުރކާރުން ސަރުކާުރން،ްކުރީ

ދީފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްގަންްެއއަރޕޯޓްްދިންްއުސޫލުތަާކއިްަގންްއެއަރޕޯުޓގެްހިއްސާްވިްއާކލިްއުސޫލުތަކާ،ްިމއީްތަފާތުް

ްރައްޔިތުންނަ ްދިވެހި ްވިްއކީ ްހިއްސާ ްޤަބޫލުކުރަން.ްއެ ްައޅުަގނޑުެމން ްވެސް ްވިްއކާލަންްކަމެއްކަން ްއޭނަ ްހިއްސާ ށް.ްއެ

ްކުންފުންޏެްއް ްބޭރު ްައކީ ްަޙއްޤެއް.ްކާސާ ްއެބައޮތް.ްެއއީ ްެވސް ްގަނުމުެގްބާރު ްދައުލަތަށް ްދިވެހި ްހިނދެއްަގއި ބޭނުންވާ

%ް ްކުންފުނީެގ ްއެ ްކުންފުންޏެއް. ްދިވެހި ްހިްއާސ31ްްނޫން. ްއެ ްވަގުެތއްަގއި ްބޭނުންވާ ްވިއްކާލަްނ ްމީހުން ހިއްާސްއެ
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ްދައު ް%ދިވެހި ްބާކީ ްކުންފުނީގެ ްެއ ްނޫނީ ްއޮންނާނެ.71ްްލަތަށް، ްބާރު ްހިްއސާގަތުމުގެ ްއެ ްހިއްސާދާރުންނަށް ެއ

ްމީެގް ްގޮތުަގއި ްނަހަމަ ްކޮރަްޕޝަނާއި ްއަކީ ްމައްސަލަ ްުއފެދޭ ްމައްސަަލއަކަށް ްމީގައި ްބިރަްށުވރެ ްއެކަމުގެ އެހެންވީމާ،

ްއެހެންވީް ްމައްސަލަ. ްބެލުމުގެ ްއޮތްޯތ ްގޮއްސަ ްކަހަަލްމުޢާމަލާތްތަކެއް ްއެްއވެސް ްމިކަން ްއުއްމީދުކުރަީނ ނޑު ްއަުޅގަ މާ،

ގޯސްކަެމއްްއޮތްތޯްސަރުކާރުްންއިތުރަށްްބައްލަަވއި،ްމިްކަމުގައިްނަހަމަްއެްއވެސްްކަެމއްްއޮތްްނަމަްއެކަންްވީހާެވްސް

ްބާ ްއެއީ ްވިްއކާލުން ްވިއްކާލި ްމި ްބާތިލުކުރަންޏާ، ްއެގްރިމަންޓު ްމި ްރަނަގޅުކުަރއްަވއި، ްކަމެްއްއަވަހަކަށް ތިލުކުރަންޖެހޭ

ްމިތަނުންް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްކުރުން. ްމިކަން ްބަދަލުކުަރއްަވއި ްއެކަން ްައވަހަކަށް ްވީހާވެސް ްވާނަމަ، ކަމަށް

%ް ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްފައިސާ ްއޮތީ ްސަރުކާރުން ްކުރީ ްއެބައޮތް ްޝީޓެއްގަިއ ްމަޢުލޫމާތު ްިވއްކާލަން.69ްްފެންނަ ހިއްސާ

މުަގއިްިވޔަސް،ްދިވެހިްކުންފުންޏަކަށްްވިޔަސް.ްއެހެންނަމަވެސްްސަުރކާރުންްމިއަދުްވިްއކާފައިްއެްއެއީްބޭރުްބަަޔކަށްްކަ

%ް ްވަރެްއެގ31ްއޮތީ ްކޮންމެވެސް ްމިއީ ްއެހެންވީާމ، ްއަދަެދއް. ްކުޑަ ްވެްސ ްވުރެ ްެއއްބަޔަށް ްބަިއކުޅަ ްދެ ްއެއީ .

ްކޮރަޕްޝަނަ ްމީަގއި ްއެހެންނަމަވެސް ްއެބަުހރި. ްވެސް ްބެލުމަީކްހިތްހަމަޖެހުމެއް ްއޮތްތޯ ްކަެމއް ްއެްއވެސް ްމަގުފަހިވާ ށް

ްދޭތެރޭގަިއް ްޑިރެކްޓަރާ ްމެނޭޖިން ްއެސް.ޓީ.ޯއގެ ްއަދި ްޤަބޫލުުކރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭނެ ސަރުކާރުން

ްވެސް ްހުންނަކަން ްނާޅުްއވަިއ ްފިަޔވަޅެްއ ްއެކަމަށް ްއަންނައިރު ްކުރަމުން ްއަބަުދވެސް ްތުހުމަތު ެއީއްްކޮރަޕްޝަންގެ

ްފާހަގަކުރަންޖެހޭނެްކަމެއް.ްއެެހންވީމާ،ްއެސް.ޓީ.އޯްމެނޭޖިންްޑިރެކްޓަރ...

ް

ްްކެވުން:ވާހަކަދެއްްމައްޗަންޮގޅިްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީް

ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރިން ްފެށުމުގެ ްވާަހކަ ްމައްސަލަިއގައި ްކުއްލި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ގަލޮުޅްްޝުކުރިއްޔާ

ްހުޅުވާލެވިފަިއް ްފުރުޞަތު ްނިމެންދެން ްވާހަކަދައްކާ ްހުށަހެޅުްއވުން،ްެއންމެން ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ އުތުރު

ްއުސޫލަީކް ްޕްރައިވަަޓއިޭޒޝަން ްއާދެ! ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްކުރެްއވި ްއެ އޮތުމަށް

ްއުް ްތާއީދުކުރާ ްވަޙީދުްއެމް.ޑީ.ޕީން ްބާޣީ ްވައްޓާލަިއ، ްވެރިަކން ްބަޣާވާތަކުން ްސިާޔސަތެއް. ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ޫސލެއް.

ްރަްއޔިތުންނާް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމެނިފެސްޓޯަގއި،ްއެއީ ްއެ ްކަަމކު ްހުްއޓެއް ްއަތުލައިގެން ްއަުތން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ސަރުކާރު

ްމެނިފެސްޓޯއަކާ ްހެދި ްމަތީން ްއެދުމުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ނުޑްވާހަކަދަްއކަިއ، ްއަުޅގަ ްވާތީ ްކަމަށް ްސިޔާސަތުތަެކއް އި

ްކަްނކަންް ްވެސް ްދަށުން ްއުޫސލުގެ ްޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަން ްކަންބޮުޑަވނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްާތއީދުކުަރންވާނެ. ްއެއަށް ދެކޭގޮުތގައި

ްމާލޭ ްއުސޫލުން ްޕްރައިެވޓައިޒޭޝަން ްހަމަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކުރަްއވާތީ. ްކަންކަން ްގޮަތށް ްެއކި ްފަހަރު ްއެކި ެގްކުރީމާ

ބިންްވިއްކީމަ،ްހަމަްމިހާރުވެސްްމިްބަޣާވާތުގެްސަރުކާރުަގއިްބަިއވެރިެވގެންްތިއްެބވިްބޭފުޅުންްކޯޓަށްްވަަޑއިގެން،ްއެިކް

ްކަމަށްް ްހުރި ްނިންމަވާފައި ްެއގޮތަްށ ްކަންކަން ްއެ ްހުށަހަޅުްއވަިއ، ްކޯޓުތަކުން ްުހއްޓާލަން ްިވއްކުން ްބިން ގޮތްގޮތުން

ްފާހަގަކުރަން.ްެއއީް ްބަޔަކުްްއަޅުަގނޑު ްތިބޭ ްހަވާލުވެގެން ްބަޔަކު،ްނުވަތަްސަރުާކރާ ްކަމެއް.ްވަކި ްހިތާމަކުރާ ނޑު އަޅުގަ

ްހަަމް ްއަޅުަގނޑަށް ްއަތޮޅު، ްައއްޑު ްތަރައްޤީެވގެންނުވޭ. ްިވއްާޔ ްއަށް ްމާލެ ްޮކށްގެންނުވޭ. ްއެގޮތަށް ްކުރީމަ ކަންކަން
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ްތަރައްޤީވާންް ްތަންތަންްވެސް ްއެހެން ްހަމަ ްއަދި ްވިްއކާލަިއގެންްރަނގަޅު.ްއަްއޑުްެވސް ްބިންކޮެޅއް ްމާޭލަގއި ވީ.ްެއކަމަކު

%ް ްރާއްޖޭގަިއ ްމި ްއެެހންމެ ްހަމަ ްއެބަޖެހޭ. ްހުއްޓެން ްެއކަން ްވަންޏާ ްކަމަށް ްކުރާ ްކަެމއް ްއަށް ްތަރައްޤީ 111ްމާލޭގެ

ާރއްޖޭަގއިްފޮރިންްއިންވެސްޓްމަންޓު،ްެއީއްހުރިހާްތަނެއްަގއިްވެސްްއޮްތްކަމެއް.ްޮބޑެތިްކުންފުނިތަކުްންއަިއސްގެންްމިް

ްކަންބޮުޑވާކަށްްވެސްްނުޖެހޭ.ްހަމަް ްކިޔައިގެން ްޤައުމީްސަލާމަތޭ ްހިންގާ.ްރާއްޖޭގެ އިންވެސްުޓކޮށްގެންްރިސޯޓުަތްއްއެބަ

އެްމީހުންްމީހުންްނޫޅޭްރަށްރަށޭްކިޔަިއގެން،ްތަންތަންްީދެގންްއެްމީހުންްހަމަްރިސޯޓުތައްްހިންގަނީ.ްއެކަމަކުްިދވެހިް

ްގެ ްމީހާ ްއާދަިއގެ ްިވއްކުުމެގްްއެންމެ ްރާ ްއަދި ްވިޔަސް ްކަމެއް ްއެހެން ްހަދާލިޔަސް، ްއެއް ްެގސްޓުހައުސް ެއއްަގއި

ްއެބައުޅޭް ްމީހުން ްހަމަ ްެއކަމަކު ްމަަސއްކަތްކުރޭ. ްއެބަ ްހުއްުޓވޭތޯ ްެއކަން ްނަމަވެސް ްކިަޔިއގެން ްއަނެކަްއޗެކޭ ހުއްދައޭ،

ނޑުްއެކަަމކުްރަށްރަށުގައިްވެްސ.ްއަދިްދިެވހިންްވެސްްއެބައުޅޭްރިސޯޓުަތއްްހަދާފަ އިްހުންނަްތަންތަނުގައިްވެސް.ްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްް ނޑުްަކންބޮޑުވަނީްރާއްޭޖގެްމުއްސަނދިކަންްމަދުްބައެއްގެްއަތްމައްަޗށްްދާތީ.ްއަޅުގަ އެބަްކަންބޮުޑވޭ.ްއަުޅގަ

%ް ްއެއަރޓެްކސީގެ ްމިހާރު ްއިވޭ ްޓްރާންސްޕޯޓ31ްުއެބަ ްއެހެންވީމާ،ްމުޅި ްވާހަކަ. ްގަތް ްިއން ްޗަންޕާ ްނިޒާމު،ްވެސް ގެ

ްއުޅޭް ްވަންނަން ްއޭގެތެެރއަށް ްއަލަށް ްވެސް ްޓޫރިޒަމްގެްސިނާޢަތަށް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްވަންނަ ްއަތްދަށަށް ްެއއްބަެއއްގެ ގޮސް

ްއަތުގަ.ް ްއިބްރާހީމު ްޤާސިމު ްއޮންނަނީ ްމި ްއެއަރޕޯޓު ްއެއް ްބޮުޑކޮށް، ްޚަރަދުތައް ްއުފުއްލުމުގެ ްޓޫރިސްޓުން މީހުންނަށް،

ްޗަންޕާ ްއެއަރޕޯޓު ްެވސްްްއަނެއް ްނިޒާމު ްްޓރާންސްޕޯޓުގެ ްއަތަށް ްމުއްސަނދިންގެ ްދެިތން ްގޮތަށް ްމި ްއަުތގަ. ޢަފީފުގެ

ދިޔައިމަ،ްދެންްއަލަށްްވިޔަފާރީގެްތެރެއަށްްވަންނަންްއުޅޭްުޒވާނުންނަށް،ްއެްމީހުން،ްއެްމީހުންގެްއެނދުތަކާްއެއްޗެިހް

ް ްތިރިކޮށްލާ ްކޮސްޓު ްޓްރާންސްޕޯޓު ްމީހުންގެ ްއެ ްވަންނަންްއަގުހެޮޔކޮށްލަިއ، ްއަށް ްވިޔަފާރި ްއަލަށް ްދެން ްހެދީމާ މިހެން

ްނޫން.ް ްކަމެއް ްނެތް ްވެސް ްަޝއްެކއް ްެއއީ ްކުރިމަތިވާނެކަން ްދަތިތައް ްމީހުންނަށް ްއެހެން ްުޒވާނުންނާއި އުޅޭ

ްއަޅުަގނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުންްމިހާރުްއެންމެްއަވަހަށްްކުރަންވީްކަމަކީްއެންޓިްކޮމްޕެޓިަޝންްލޯްއެއްްފާސްކުރުން.ްމިް

ްފުރުޞަތުް ްގޮތަށް ްމުއްސަނދިކަމެއް ްލިބޭނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްހުރިހާ ްމުއްސަނދިކަމަކީ ްއޮތް ްމި ރާއްޖޭަގއި

ްޤަބޫލުކުެރވޭ.ް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަަމށް ްކަމެްއ ްމުހިއްމު ްއެީއ ްމަަސއްކަތްކުެރޭވތޯ ްގޮތަށް ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ހުޅުވާލަިއގެން

ްއިންޓަރނޭޝަ ްކަންބޮޑުވަނީ ްހަމަ ްމީހުންްއަޅުަގނޑު ްގިނަ ްދޭހެން،ްވަރަށް ްނަގައި ްހުރެފައި ްނުގޮސް،ްހަމަ ްބިޑަށް ނަލް

ްބުނޭ.ްއެް ްމީހުން ްބައެއް ްއެހީުވމަށޭ ްަވއްޓާލަން ްބަޣާވާތަކުްންސަރުކާރު ްއެއީ ްުކންފުންޏަކަށް ްގޮަތކަށް،ްވަކި ފާޑުކިޔާނެ

ްވި ްއެއަރޕޯޓު ްމީހުންނަށް ްބުނާ ްއެހެން ްކަމަށް. ްބަެއއް ްތިބި ްއޭގެތެރޭަގއި ްިމްމީހުން ްވިޔަސް ްތަންތަން ްއެހެން ޔަްސ،

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވެސް ްަހމަގައިމު ްެއއީ ްވިްއކާލަމުންދާތީ، ްމުއްސަނދިަކން ްރައްޔިތުންެގ ްދިެވހި ްޑިްސކައުންުޓަގއި ގޮތަށް

ްކަންބޮޑުވާްކަމެއް.ްައޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްހަމަހަމަކަން...

ް

ްްެކވުން:ދެއްކަވާހަކުޅުދުއްފުށިްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުް
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ްފާހަގަކޮށްލަން.ް ްެއއް ްެދްނުކުތާ ްހަމަ ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްީވމަ ްމައުޟޫޢެއް ްަރީއސް.ްމުހިއްމު ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ްދެްއކިންް ްވެްސ ްާފސްވިއިުރ ްބަޖެޓު ްކުރިން ްައހަރެއް ްދެ ްީމގެ ްމިތާނގައި ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަކީ ފުރަތަމަ

ްފެށި ްފުރަތަމަ ްވާހަަކ ނޑުްޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަްނގެ ްއަުޅގަ ްވެސް ްވާަހކަދެއްިކއިރު ްޕީ.ޕީ.ޕީގެ ްދެއްކިން، ްވެްސ އިރު

ދެންނެވިންްދައުލަތުގެްމުދަލެްއްވިޔަފާރިްއުސޫލުންްހިންގަްށްމުޅިންްއަމިއްލަްމީހެއްގެްައތްމައްޗަށްްދޫކޮށްލާްހާލަތުގައިް

ންްިވަޔފާރިކުރާްހާލަތުގައިްެވސްްއެްވެސް،ްއަދިްދައުލަތާްބަިއވެިރވެގެންްސަުރކާރާއިްއަމިއްލަްީމހަކާްދެްފަރާތްްގުޅިގެ

މުޢާމަލާތުގެްތެރެއަށްްވަނުމުގެްކުރިންްސަރުކާރުގެްމިލްކުގެްގޮތުަގއިްއޮތްްއެްއޗެްއ،ްދައުަލތުގެްމިލްކުގެްގޮތުަގއިްއޮތްް

ދިްމާކެުޓަގއިްއެްއޗެއްްފުރަތަމަްއަުގކުރާށޭ.ްދިވެހިްދައުލަތުންްެއއަށްްކޮށްަފއިްހުރިްޚަރަދުގެްޖުމްލަްހިާސބެއްްހަދާށޭ.ްއަ

ްއޭގެތެެރއަށްް ްވެްސްހަދާށޭ.ްއޭެގްފަހުންްެއއީްިދވެހިްދައުލަތުން މިހާރުްއެްމުދަލެއްެގްައގުްުހންނާނެްގޮތެްއގެްހިސާބު

ވައްދާްއާމްދަނީްކަމަށްްބަލައިގެން،ްވިޔަފާރިކުރަންްގުޅޭްަފރާތަކާްގުިޅގެންްކުިރއަށްދާށޭ.ްއޭގެްކެޕިޓަލަކީްކޮަބއިތޯްާއިއް

އަކީްކޮަބއިތޯްބަލާފައިްއެްވެލިޔުަތއްްއެނގުީނމަ،ްދެންްވިއްކަންޖެހޭްއަދަދަކާއިްވިްއކަންްޖެހޭްހިއްސާެގްްމާކެޓުްވެލިޔު

ްބަިއވެިރވުމަކަށްް ްނުވަތަ ްހިއްާސއަަކށް ްކޮންމެ ްއެއިން ްައދި ްވެްސ، ްމިންވަރެއް ްަބއިވެިރާވންޖެހޭ ްވިޔަްސ، އަދަދެއް

ނޑައަޅަްނވާނެ.ް ްކޮބަިއކަްންކަ ްައގަކީ ްެއއީްދައްކަންޖެހޭ ްވާހަކަދެްއކިން.ްއަޅުަގނުޑްހަނދާންވަނީ ނޑު ްގޮތަްށްއަުޅގަ މި

ްެއް ްތަކުރާރުކޮށް ްެއވާހަކަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްމިއަދު ްެއްއހެން. ްވާހަކަ ްެދއްކި ްއަޅުަގނޑު ްގުިޅގެން ްދޫކޮށްލުމާ ދޫގަސް

ގުޅިެގންްހިންގަންްއުޅުނުްކަމަްށްްޕޮއިންޓުްނޯޓުކޮށްލަންްބޭނުންޭވ.ްޕްރައިވެަޓިއޒްކުާރއިރުަގއިްަދއުލަތުގެްމިލްެކއްްބަަޔކާ

ވިޔަްސ،ްއަދިްމުޅިންްއެްމީހުންގެްއަތްމަްއޗަށްްހިންގަންްދޫކޮށްލިޔަސްްއެްކުެރވޭްކަެމއްްކުރުމުގެްކުރިންްހިސާބުޖަހަިއް

ްމީހުން ްމަްއޗަްށްބިނާކޮށްގެން،ްއެ ްހަވާލުކުެރވެނީ.ްޭއގެ ްމި ްެއްމީހުންނާ ްމިލްކެއްތޯ ްުހރި ްއަެގއް ްކިހާވަރެްއގެ ގެްބަލާށޭ

ްދަންނަވާލަންް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްހަމަޖައްސަވާށޭ.ްދެވަނަ ްގޮތެއް ނޑަައޅާނެ ްކަ ްއަގެއް ްނަގާ ްމީހުން ްއެ ބައިވެިރވުމަށް

ބޭނުންވަނީްކޮންމެްޕްރޮޖެކްޓެްއްހިންގިޔަސް،ްެއއީްއެމް.ޑަބްލިޔުގެްިހއްސާްވިއްިކޔަްސ،ްޖީ.އެމް.އާުރގެްވާަހކަްިވޔަްސ،ް

ްވިަޔސް، ްކަމަށް ްދޫގަސް ްކޮންމެްްއަްއޑޫ ްވިޔަސް، ްކަމަށް ްޣިޔާޘުއްީދން ްދެން ްވިޔަްސ، ްކަަމށް ްއެއަރޕޯޓު ައއްޑޫ

ްއުސޫލުތަކެއްް ްހަރުދަނާ ްއިތުާބރުހުރި ްގޮތުން ްގުޅޭ ްޕްރަިއވެަޓއިޒޭޝަނާ ްދައްކަނީ ްމި ްިވޔަސް ްކަމަށް ްހިންގި ޕްރޮޖެކްޓެއް

ްުއސޫ ްއިތުބާރުކުރެވޭ ްމަޖިލީހަށް ްއިުތބާރުކުރެވޭ، ްރައްޔިތުންނަށް ްަވކިްނެތްކަން. ްއަދި ްނުކުރެވޭކަން. ްެއަކން ލުތަކަކުން

ް ްބަލައި ްކަމަށް ްކުރެވޭނެ ްގޮތަށް ްމި ްތަބާނުވާކަން.ްމިކަން ްޭއގައި ްމަރުޙަލާތަކެއް ްބަޔާންެވގެްނވާ ނަޑއެޅި ވަަނ2119ްްކަ

ްސަުރކާ ްއެ ްފެށީމަ ްދަްއަކން ްސަުރކާރުން ްވާހަކަ ްޕްރަިއވެަޓއިޒޭޝަްނގެ ްާއއި ްާވހަކަ ްޕީ.ޕީ.ޕީގެ ްފުރަތަމަ ރުެގްެއްއަހަރު

ްމަޖިލީހަށްް ްމި ްގޮތުަގއި ްބިލުގެ ްޕްރައިވެޓައިޭޒޝަން ްހުށަހަޅަިއދިނިން ްައޅުަގނޑު ްއޮނިަގނޑެއް ްހިންގުމަށް ސިޔާސަތު

ްވާހަަކ2119ްް ްޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަުނގެ ްެވއްޖެ ްމިހާރު ްުއސޫލުން ްވާަހކަދަްއކާ ްބިލުެގ ްއިޖުރާއަތުެގ ްޖިނާޢީ ްއަހަރު. ވަނަ

ްބި ްޕްރަިއވެަޓއިޒޭޝަްނ ްެވއްޖެްދައްކަން. ްމިހާރު ްގޮތަށް ްދައްކާ ްވާަހކަ ްބިލުގެ ްބެހޭ ްހެއްކާ ްަދއްކަން. ްވާހަކަ ލުގެ

ްއިޤްތިޞާދީް ްކުށްތަކާއި ްއިޤްިތޞާދީ ްެއއްގޮތަށް ްުކއްތަކެކޭ ްޖިނާޢީ ްދަްއކަން. ްވާހަކަ ްބިުލގެ ޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަން
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ް ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްގޯސް. ްމާ ްކަންަތއްަތއް ްހިނގާ ްޤާނޫނުްދާއިރާަގއި ޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަްނގެ

ްވެސްް ްއޮންނާނެ.ްތަންްއަގު ްވެސް ްިއވެލިޔުޭއޝަނެއް ްގެންދިޔަްނަމަ،ްާޢއްމު ްމަުރޙަލާތަކުން ްގެންދަންވާ ފާސްކޮށް،ްއެ

ްބަޔަުކް ްތިބޭ ްސަރުކާރުަގއި ްައދި ްުނކުރެވޭނެ. ްކަމެއް ްއެ ްގޮތަކަްށ ްނޫން ްަމރުޙަލާތަކަކުން ްވަކި ްކުރެވިފަ. އޮންނާނީ

ް ްނުކުެރވޭނެ.ްބޭނުންވަންޏާ ްއެކަެމއް ްވެސް ްކުުރގަޅުަވއިލާފަިއ ްބޭުނންވަންޏާ ްއޮަޅއިލާފައި، ްޭބނުންވަންޏާ ދަމައިލާފައި،

ްއިތުބާރުކުރެޭވް ްއެންމެންނަށް ްފެންނަ، ްއެންމެނަށް ްއެކަނި. ްުއސޫލުތަކަކުްނ ްވަކި ްލައްވާ ްަބޔަުކ ްވަކި ްކުެރވޭނީ އެކަން

ްވަްސކޮށްދެއްވާތޯްދަންނަވާލަމުންްއިށީންަނން.ްޝުކުރިއްޔާ.ްގޮތަކަށް.ްއެހެންވީމާ،ްޕްރަިއެވޓައިޒޭޝަންްބިލުްއަް

 

 ްވާހަކަދެއްކެވުްނ:އޭދަފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމުް

ްްއާދެ!ް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުއްވީީތްމި ޤަރާރު

ްވެްސްޝުކުރުދަ ްއަޅުަގނުޑ ްއެކަމަށް ްައޅުަގނޑުްންނަވަން. ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެްނމެ ްހުށަހެޅީތީ. ްއެއް ްަމއްސަލަ ުކއްލި

ްވީހާވެސްް ްހެދުމަށް ްއެައރޕޯޓަކަށް ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްއެއަރޕޯޓް ްއޮތް ްދަރަވަންދޫގައި ްބ.އަތޮުޅ ްއޮތީ ދަންނަވާލަން

ްއެއީ ްދާން. ްބިޑަކަށް ްއިންޓަރނޭަޝނބަލް ްގޮވާލަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްސަރުކާރަށް ްރީތިްްއަވަހަށް ްވަރަށް ްއަތޮޅަކީ ބ.

ްގޮތްް ްޖެއްސޭ ްފުލައިޓު ްއަިއސް ްބޭރުން ްސީދާ ްތަނެއް. ްއޮްތ ްހަދާފައި ްރިސޯޓުތަކެއް ްރީިތ ްވަރަށް ްއޮްތ، ރަށްތަކެއް

ްހަމަް ްއަޅުަގނޑު ްފަހުގައި ްޭއެގ ްކުރިއެރުމެއް. ްބޮޑު ްަވރަށް ްލިބިގެންދާނެ ްޤައުމަށް ްއެއީ ްހަދައިދީފިްއޔާ ދަރަވަންދޫގައި

ްއެއަރޕޯ ްހެދުމަށްްހަނިމާދޫ ްއެއަރޕޯޓަކަށް ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްނަމަވެސް ްލައިގެން ްބިޑަށް ްހަމަ ްގޮތަށް ްމި ްވެސް ޓު

ްމެންބަރުް ްހައްދަވާފައިާވ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިބްރާހީމު ްއޮްތްޤާސިމު ްމާމިގިލީގައި ްހަމަ ްއޭެގިއތުރުން ްހުށަހަޅަން. އަޅުަގނޑު

ތްްއެއަރޕޯޓުްވެްސްސަރުކާރުންްނަމަވެސްްއަދިްއަމިއްލަފުަޅްށްމާމިގިލީްދާއިރާެގްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްހައްދަވާފަިއްއޮ

ނަމަވެސްްއިންޓަރނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯަޓކަށްްހެދުމަށްްއަުޅަގނޑުްޮގވާލަން.ްދެންްއަިދްުކރިއަށްްހަދަންްއޮްތްތިމަރަފުށީް

ްވެސް ްއެއަރޕޯޓު ްއެ ްއެއަރޕޯޓަކަށް ްއިންޓަރޭނޝަނަލް ްބަދަލުކޮށް، ްޕްލޭން ްއެ ްމިހާރު ބަދަލުކުރުަމށްްްއެއަރޕޯުޓ،

އަޅުަގނޑުްހަމަްގޮވާލަން.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްހުރިހާްއެއަރޕޯެޓއްްއިންޓަރނޭޝަނަްލްއެއަރޕޯޓުަތކަށްްހަދައިގެްން

ްވިސްނަިއގެންް ްދުރާލައި ްމިއީ ްއެހެްނވީމާ، ްނުގެނެވޭނެ. ްެއއް ްތަރައްޤީ ްއެކަށީގެންވާ ްެއންމެ ްރާއްޖެއަކަށް ްދެނެއް ނޫނީ

51ްޖެހޭްކަންތައްތަކެްއ.ްއަޅުަގނޑުމެންްިވސްނަންވީްމިްއަހަރަށްްއެކަންޏެއްްނޫން.ްކުރިއަށްްއޮތްްއަޅުަގނޑުމެންްކުރަން

ްބެހޭް ްެއއަރޕޯޓާ ްއައްޑޫ ްރަީއސް.ްދެން ްރާަވންވާނީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޝްރޫޢުތައް ްައޅުަގނޑުމެން ްވިސްނަިއގެން އަހަރަށް

ްޭއގައިް ްދަންނަަވއިލާނަން. ްއެްއޗެއް ްކުޑަ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއްްގޮތުން ްނަމަ، ްހިމެނޭ ްއެއް ްމަްއސަލަ ްކަރަޕްޝަުނގެ ވެސް

ްނެތްވަުރގެް ްެވސް ްޤައުމުަގއި ްމި ްމީހެއް. ްދެކޮުޅ ްވަރަށް ްކަރަޕްޝަނާ ނަޑކީ ްއަުޅގަ ްބަލަންޖެހޭނީ. ްެއއް މައްސަލަ

ްިވޔަސް،ް ްޑރ.ވަޙީދުެގްސަރުކާރުން ނޑަކީ.ްެއހެންވީމާ،ްެއއީ ްއަުޅގަ ްމީހެއް ްމަސަްއަކތްކުރާ ްދެކޮޅަށް އަދިްކަރަޕްޝަނާ

ްޢަމަލެްއް ްކަރަޕްޝަނުގެ ްވިަޔސް ްސަރުކާރުން ްރައީްސްމައުމޫނުގެ ްކުީރގެ ްއަދި ްވިޔަްސ، ްސަރުކާރުން ްނަޝީދު ކުރީގެ
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ނޑުްއެންޓިްކަރަޕްޝަންްބޯޑަްށް ހިންގާފައިްއޮްތްކަމަށްްވަންޏާްއެްމަްއސަލަެއއްްހަމަްމިހާރުންްމިހާރަށްްބެލުމަށްްއަޅުގަ

ްއެްއވެސް ްމިއިްނ ްޮގވާލަން. ްދެންްްއަޅުަގނޑު ްކޮްށގެންނުވާނެ. ްކަމެއް ްގޮތަށް ްމަގުފަހިވާ ްކަރަްޕޝަނަށް ކަމެްއގައި

ްދެންް ްސާބަސްދެން. ްއައްަސރިބަހާއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންތަްއތަކަށް ްކުރެވޭ ްޓަކައި ްތަރައްީޤްއަށް ްަރއްޔިތުްނގެ އަްއޑޫގެ

ްޢިް ްދާއިރާގެ ްިވލުފުށީ ްވެސް ްޙަޤީޤަތުަގއި ްތަންަތއްތަކަީކ ްކުރާ ްއިން ްފަދައިްންއެސް.ޓީ.އޯ ްވިދާޅުިވ ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ހަމަްމުޅިންްކަރަޕްޝަނުގެްތެރެއަށްްވަދެްހުސްވެފައިްއޮތްްކަމެއް.ްމިހާރުްއެސް.ޓީ.އޯްިއންްމަސައްކަތްްއެްކުރަނީްކުދިް

ޖޭަގިއްއަދިްމެދުްފަންތީގެްވިޔަފާރިެވރިންްއިނދަޖައްސާލައި،ްއެސް.ޓީ.އޯްފިޔަަވއިްއެހެންްއެއްެވސްްބަޔަކުްވިޔަފާރިްރާއް

ްދާއިރުގައިް ްހިންގަމުން ްިވަޔފާރި ްއެސް.ޓީ.ޯއގެ ްގޮތަކަށް ްހީލަތްތެރި ްމަކަރުވެރި، ްމިކަހަލަ ްއެހެންވީމާ، ކުރިޔަނުދޭން.

ްވެސް.ް ްތެރެއަށް ްކަމެއްގެ ްހުރިހާ ްހުރި ްރާއްޖޭގައި ްމަކަރުހަދާނެ ްމީހުން ްއެ ްމަަކރުހަދާނީ. ްނޫން އެއަރޕޯޓުތަަކކަށް

ްގޮތަކަްށްްމިލިޔަންްޑޮލަރ32ްުއިހަށްދުވަހުް ްަވގަޭށްނެގީ.ްއެްނޫން ްހަމަ ްދަންނަވާނީ ނޑު ވަގަށްްނެތީްއިނގޭތޯ.ްއަުޅގަ

މިލިޔަްންޑޮލަުރްމާލިއްޔަތުްޤާނޫނާްޚިލާފަށ32ްްްނެގިްނަމަ،ްއެްވެސްްހަމަްޭނނގުމެްއގެްތެރޭަގއިްިތއްބާްުކއްލިއަކަްށް

ްޤާނޫ ްމާލިއްޔަތު ްއަނެްއކާ ްކުންފުނިތަކެއް، ްދެްނ ްިދޔައީ. ްއެ ްކަމެްއ.ްނަގަިއގެން ްހެްއވާ ްކިހާ ްމިއީ ްނުހިމެނޭ. ނަކު

ްލޯނެއްް ްމީހުން ްއެ ްކުެރވެންވީ. ްގޮތަކަށް ްނޫން ްދަށުން ްޤާނޫނުެގ ްމާލިއްޔަތު ްފައިސާ ްސަރުކާުރެގ ްދިވެހި ކީްއވެތޯ؟

ް 32ްްނަގަންވީމަ، ްެވސް، ްޮބޑެިތ111ްްމިލިޔަން ްއަކީ ްއެސް.ޓީ.އޯ ްެއއީ ްކުރީަގއި ްނަގަްނވީ. ްވެސް ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ްއެންމެްލޯނުތަކެ ްނަގަިއގެން ްލޯނު ްއަދަދެްއގެ ްގިނަ ްމިހާ ްއަށް ްއެސް.ޓީ.އޯ ްމިހާރު ްނޫން.ްދެން ްތަނެއް ްއޮތް ްނަގާފައި އް

ްދަްއކަންޖެހޭނީ.ް ްފައިސާ ްމި ްިހއްސާދާރުން ްއާދަިއގެ ްިތބި ްެއސް.ޓީ.ޯއަގއި ްިނމޭއިރުަގއި ްއާޚިުރަގއި ްގޮސް ފަހުން

ނޑުމެން... ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްިމއީްއަުޅގަ

 

 ްތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްހުރިހާ ްއެިދވަަޑއިެގންފައިވާ ްބަހުސްގަިއ ްމި ްމިހާުރ ްމިއަދު ްއާދެ! ްެމންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ްއެހެންވީމާ،ް ްތާއީދުލިބިފަ. ްހުށަހެޅި، ްވަނީ ްދިގުކުރުމަށް ްވަުގތު ްބަހުސްގެ ްނިމެންދެން ްފުރުޞަތުއަރުަވއި މެންބަރުންނަށް

ް ްއެކަމަށް ނޑަެއޅުނު ްކަ ްފުރަތަމަ ްބަހުސަށް ްމި ްވޯޓު ްނަގާ 1ްްޓަަކއި ްގަިޑ،ްއެއީ ްހަމަވާ ްނެގުމަްށ11:15ްަގޑިއިރު ަގއި

އަޅުަގނޑުްަގސްތުކުރަން.ްއެެހންވީމާ،ްއެްވާހަކަްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުންގެްމަޢުލޫމާތަށްްޓަކައިްދަންނަވާލަމުން،ްވެލިދޫް

ްޢަލީްމުޙައްމަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްދާއިރާގެ ްއެދި ްރިޔާސަތަށްްވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް ދު

ނުޑްގަސްތުކުރަީންކުރިއަށްދާން.ް އާދެ!ްރިޔާސަތަށްްބަދަެލއްްެގނެވޭވަަރކަށްްކޯރަމެްއްމިހާރަުކްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްދާންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު.

 

 ްއްެކުވން:ވާހަކަދެްްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުއިދާންދޫްދާ
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ްމަޖިލީހަށްްް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް،ްމިއަދު ްަރއީސް.ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަށް ްކާާސްހޯލްޑިން ްހިއްސާ ްެއއަރޕޯުޓގެ ްގަުމގެ ްއާދެ!ްައއްޑޫ ްދަނީ ްބަހުސްކުރެވެމުްންމި ްނޯޭވގެް،ްހުށަހެޅިގެން އަދި

%ް ްކުންފުންޏަކަށް 31ްްހިއްސާވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމައްސަލައިަގއި ްމި ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްމައްސަލަ. 3ްިވއްކާލި

ކުންފުނިްއެުކވެގެންްކުންފުންޏެއްްހަދައި،ްއަްއޑޫްއެއަރޕޯްޓެގްތަރައްޤީގެްބިްނގާްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުންްވަނީްޕީ.ޕީ.ީޕގެް

ް ްސުވާަލކީ ްއަޅާފަ. ްގެނެސްގެްނ،ްދަށުން ްބަަޔކު ްއެނޫންވެސް ްއަދި ްބަޔަކާ ްަޖރުމަނު ްއިން ްއެސް.ީޓ.އޯ އޭރުން

ސާރވޭކުރުމަށްފަހުްއަޅުަގނުޑމެންނަށްްމަޢުލޫމާތުލިބުނީްއަފްޣާނިސްތާނުްބަޔަކުްއައްޑޫްެއައރޕޯޓަށްްއިންޓްރަސްޓުްހުރިް

ްޢިްއޒަތް ްދޫޮކށްލެވުނީ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްީމހުން ްއެ ްހިސާބުން ްއެ ްދަށުްންކަމަށް. ްޕީ.ޕީ.ީޕގެ ްއަދި ްރަީއސް. ތެރި

ްމެންބަރުެގް ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ްމާމިގިލީ ްޮގއްސަނުވާީތ، ްިމކަން ްދަށުން ްްޕރޮސެސްއެްއގެ ްބިޑިން އިންޓަރނޭޝަނަލް

ްެއް ްބިމާއި ްއެ ްިއމާރާތްތަކާއި ްއެ ްއެއަރޕޯާޓއި ްައއްޑޫ ްސުވާަލކީ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއޮތް. ްެއބަ ްކަމުަގއި ްމި ކަންބޮޑުވުެމއް

ްފަޅާ ،ް ްޖުމްލަ ްައގަކީ 12ްްއޭގެ ްއަކީ. ްމައްސަލަ ްމިއީ ްޑޮލަރުތޯ. 12ްްމިލިޔަން ްއެ ްޑޮލަރުތޯ؟ މިލިޔަނ12ްްްމިލިޔަން

%ް ްގޮތުަގއި ްައގުގެ 31ްްޑޮލަރަށްވާ ްވާ ްވަނ3ްްީއަށް ްމި ްމިއަދު ްޑޮލަރަށް ްމިލިޔަން ްފަސްދޮޅަހަކަށް ްނުވަތަ މިލިޔަން

ްެއއަރޕޯޓު ްޖީ.އެމް.އާރު ްިވއްކާެލވިފަ. ްވަނީ ްމި ްވެްސ،ްމަޖިލީހުގަިއްހިއްސާ ްކުަޑދަށުގައި ްމިއަދު ްމީހުން ްާވހަކަދެއްކި ެގ

ްދެރަޭވ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިީއް ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްތިބީތީ ްެއކު ްލަދުވެތިކަމާ ްބިމަށްްހަރާލައިގެން ނޑު ްތުންގަ ވެސް

ައއިސްްބޮޑެތިްމަޝްރޫޢުތަކެއްްްކަންބޮޑުވާްމައްސަލަްއެއް.ްާއދެ!ްއައްޫޑގެްތަރައްޤީްއަށްްަޓކައިްއެމް.ީޑ.ޕީގެްސަރުކާރު

ް ްބަނދަރު ްތިންހަތަރު ްޮބޑެތި ްއަްއޑޫގެ ްައޅަިއ، ްސެންޓަރެއް ްކޮްނވެންޝަން ްއެގޮތުން ްހިންގާފަ. މަސްދުވަސ3ްްްވަނީ

ތެރޭގައިްހަދައި،ްައއްޫޑގައިްޮބޑެތިްމަގުތައްްމިއަދުްއެްވަނީްހަދަންްފެށިފަ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްބަޣާވާތުގެްވެިރކަމެްއގަިއް

ްކަންބޮޑުވުމަށްްްވަރަށް ްއެ ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހިތަދޫ ްހުއްޓިފަ. ްވަނީ ްޕްރޮޖެކްޓުތައް ގިނަ

ްެއް ްިމއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްކަންބޮުޑވުމަށް. ްެއ ްމަނިކުފާނުގެ ްެއ ްޝުކުރުދަންނަވަން، ްދެރަެވ، ްނިހާޔަތަށް އަޅުަގނުޑ

ްޮބޑު ްައއްޫޑގެ ްއެނިގވަަޑއިގަްނނަވާތޯ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްްމަނިކުފާނަށް ްޮއތްކަން. ްހުއްޓިފައި ްފަހު ްބަޣާވާތަށް ހާބަރު

ްވަނީް ްކުރިއެރުންތަެކއް ްބޮޑެތި ްަރއްޔިތުންނަށް ްތޮއްެޖހި،ްއަްއޑޫގެ ްބަނދަރު ްމުޅި ްއެީކގައި ްބަދަލާ ްގެނައި ްއަށް ޕޮލިސީ

ތަރީގެްހޮޓާ،ްއައްޫޑގ7ްްެއިްއޮތްްލިބިފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްހަންކެޑެްއާއިްކޮންވެންޝަންްސެްނޓަރުގައިްހަދަންްނިންމާފަ

ްއޮްތް ްވެފައި ްބަޣާވާތްކުރީތީ ްބޭފުޅުން ްތިަޔ ްބަޣާވާތަކުން ްެއީއ ްވާކަން، ްހުއްޓިފައި ްމިައދު ްބަނބަރު ްިބޔަ ްބޮޑު އެ

ް ްއާދެ! ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާތޯއޭ. ްބޭފުޅުންނަށް ްތިަޔ ްަމއުމޫނުގ31ްްެކަމެއްކަން ްތެެރއިން، ްވެރިކަެމއްގެ އަހަރުގެ

ްތެ ްކަމަކީްނިޒާމެއްގެ ްމި ްއަކީ، ްމައްސަލަ ްމި ްވައްޓާފަ. ްތެރެއަށް ްއަނދިރީގެ ްކަނު ްރައްޔިތުން ްައއްޫޑގެ ްވަނީ ރެއިން

ް ްކަމެްއ. ްތާއީުދކުރާ ްސަުރކާރުން ްނުވަަތ3ްްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދިނުމުގަިއ ްކުއްޔަްށ ްއެއަރޕޯްޓ ްގަން ްއެްއކޮށް، ކުންފުނި

ްއެމް.ޑި.ޕީް ްފިކުެރއް. ްމިީއްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްުއއްމީދެއް.ްތަރައްޤީކުރުމުަގއި ްރަްއޔިތުންެގ ްައްއޑޫ ްތަަޞްއވުރެއް. ްތަރައްޤީގެ ގެ

ް ްެއއީ ްައގަކީ ްކަމެްއގެ ްހުރިހާ ްއެ ްއިމާރާތާއި ްއެ ްމުޅި ްގަމާއި ްމުިޅ ްުސވާލަކީ ްޑޮލަރުތޯ.12ްްއެހެންނަމަވެސް މިލިޔަން
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ްކަންބޮޑުވު ްއެ ްގޮްއސަނުވާތީ ްމިކަން ްތެރެިއން ްޕްރޮސެސްެގ ްބިޑިން ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ނޑުމެންްއެހެންވީމާ، ްއަުޅގަ ން

ްބޮޑެތިް ްބޭފުޅުން ްތިޔަ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް، ްވާތީ. ްކަމަށް ްހަރުމުދާ ްރައްޔިތުންގެ ްައއްޫޑ ްއެއީ ްއޮތް. ްއެބަ ވެސް

ްމިީއް ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއަުޑުއފުލަންނުކެރޭތީ ްމިތާ ްއެީކގައި ްލަުދވެތިކަމާ ްތިބެ ްގޮުތގައި ޕާޓީތަކުގެ

ގޮތުަގިއްޖީ.އެމް.އާރާްއެްއކޮޅަށްްވަޙީުދްހުންނަވަިއގެންްއެްކަންކަންްއޮއްބާ،ްފަސްެއޅުމަށްްޓަަކއިްްއަޅުަގނުޑްޤަބޫލުކުރާ

ްތިަޔް ްބޭފުޅުންާނއި ްތިަޔްބޭފުޅުންެގްސިޔާސީ ްޤަބޫލުކުރަނީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް ްކަެމއް ކުރެްއވި

ްލައިގެ ްފައިކޭޓަށް ްމެންބަރުން ްލޮބުވެތި ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު ްކަމެކޭ ްބޭފުޅުންެގްއުނި ްތިޔަ ްއެއީ ންްވެރިަކންކުރާތީ

ްޢަބްދު ްީއވާ ްއެދެނީ ްެވސް ްއަޅުަގނޑު ްތެރޭގައި ްިމނެޓު ްތިން ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި هللاްދަންނަވަނީ.

ްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށް...

 

 ްވުން:ވާހަކަދެްއކެްهللاފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދު

ްިހއްާސްް.عليكنްسالملاް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްެއއަރޕޯޓުގެ ްގަން ްއާދެ! ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ްނުބުނެް ްއެްއޗެއް ްފަރާތުން ްޕީ.ޕީ.އެްމގެ ްމައްސަލައިަގއި ްކުްއލި ްއުޅޭ ްމި ްހުށަހެޅިގެން ްމިތަނަށް ްގުިޅގެން ވިްއކާލުމާ

ްމި ްއިނގޭތޯ. ްނޫން ްއެއް ްތިބީ ްރައްދުވާްމަޑުމަޑުން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބޭފުޅުްނ ްގިނަ ްވަރަށް ްވާހަކަެދއްެކވި ތާނަގއި

ްވާހަަކް ްދެއްކި ްމެންބަރަކު ްމިއީ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްޖަވާބުަގއި ްއޭގެ ްވާހަކަފުޅުދެްއކެވީަމ ްއެ ގޮތަށް

ްސަރު ްކޮންމެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްޖަވާބުދެނީކީ ްމީހަުކްއަށް ްކޮންމެ ްކުރިޔަސް، ކާރަުކން

ްކޮންމެް ްކުރާ ްގޮތަކަށް ްހުރި ްެގއްލުން ްޤައުމަށް ްގޮތަކަށް، ްހުރި ްެގއްލުން ްކުރިޔަސް ްޒަމާނެްއަގއި ްކޮންމެ ކުރިޔަސް،

ްުއޅޭް ްކޮްށގެން ްމިހާރު ްބޭުނންވަނީ ްވެްސްއަޅުަގނުޑްދަންނަވާލަން ްޕީ.ޕީ.އެްމްދެކޮޅުހަދާނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދު ކަމަކަށް

ންތަކުަގއިްރައްޔިތުންާނއިްޤައުމަށްްގެއްލުމެއްްއޮތްޯތ،ްނެތްތޯްމިހާރުންްމިހާރަށްްސަރުކާރުގެްކަމާްބެހޭްފަރާތްތަކުންްކަ

ްއަވަހަކަށްް ްވީހާ ްރަްއޔިތުންނަށް ްތަފްސީލު ްގޮތުގެ ްއޮތް ްހިނގާފައި ްމިކަން ްބައްލަަވއިެދއްވާަފއި ބައްލަަވއިދެްއވާށޭ.

ްހަމައެާއއެީކގައި ްެވސްްްހާމަކޮށްދެއްވާށޭ. ްމައްސަަލއިަގއި ްޖީ.އެމް.އާުރގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންަނވާަލން ނޑު އަުޅގަ

ްދިވެހިް ްގޮތުން. ްކުރި ްއެކަން ްނޫން. ްދީގެެނއް ްުކއްޔަށް ްެއއަރޕޯޓު ްޖީ.އެމް.އާރަށް ްކަންބޮުޑވީ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަަވސްައރު ްނޭނގި، ްަރްއޔިތުންނަށް ްެގއްލުމެއްކަން ްއެްއކަން، ްފައިދާ ްއޮތީ ްކުރީަމްރައްޔިތުންނަށް ްއެކަން ވާލަިއގެން

ްޖީ.އެމް.އާރަްށް ްއެނގޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްގެންދިޔަީއ. ްވާހަކަދައްކަމުން ްއަުޅަގނޑުެމން ްދޭތެރޭަގއި އެކަމާ

ހުޅުލޭްއެއަރޕޯޓުްދިނުމަކީްިދވެހިްރައްޔިތުންނަށްްފޫނުބެއްޭދވަރުގެްެގއްލުންތަކެއްްހުރިްަކމެއްކަން.ްެއކަންްއެބަްއެނޭގް

ްދަންނަވާލަންްއަޅު ްއަޅުަގނޑު ްއެގޮތުން ްހަމަ ްދެކޮޅުހެދީ. ްއޭރުެވްސ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންެވެގން ަގނޑުމެންނަށް.

ްެއއަރޕޯުޓެގް% ްގަމުގެ ްާވ31ްްބޭނުންވަނީ ްގެއްލުމެއް ްޤައުމަށް ްދިެވހި ްރައްޔިތުންނަށާއި ްިވއްކާލުމުަގިއްދިވެހި ހިްއސާ

މިްއޮތީްމިްތަނަށްްކުއްލިްމައްސަލަްހުށަހެޅިފަ.ްރައްޔިތުްނގެްތެރޭަގިއްކަމަށްްވަންޏާ،ްމިހާރުްމިްއޮީތްޝައްުކއުފެދިފަ.ް
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ނުޑމެންގެްޒިންމާްއެްއ،ްެއއީްިމކަންްބަލަންޖެހޭްފަރާތްތަކަށްް އެްވާހަކަްދެެކވެމުންްއެބަްދޭ.ްއެހެންކަމަށްވަންޏާްއަުޅގަ

ްހަމަ ްގޮވާލަނީ ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްއެއީ.ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްގޮވާލުން ްބެލުމަށް ްހިނގާފައިާވްްއެކަން ްމިކަން ްމިހާރަށް މިހާރުން

ްރައްޔިތުންނަްށް ްގޮތެއްަގއި ްބޮޑު ްހާމަކަން ްވީހާ ްތަފްސީލު ްކަމުގެ ްމި ްވެސް ްސަރުކާރުން ްބައްަލވައިެދއްވާށޭ.ްއަދި ގޮތެއް

މަދުްސަލީމުްއޮޅުންފިލުަވއިދެްއވާށޭ.ްމިއާެއީކގައިްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަީންއޭދަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙް

ްއެސް.ީޓ.ޯއގެް ްފަދައިން ްވިާދޅުވި ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާެގ ްވިލުފުީށ ްފަދައިން، ވިދާޅުިވ

ްހުރުމަީކް ްކަންތައްތަކެއް ްސުވާުލއުފެދޭ ްހަމަ ްތެރޭގައި ްކަމެްއގެ ްކުރައްވާ ްޝާހިދު ްހުންނެވި ްއެ ްމިއަދު އެމް.ޑީައކަށް

ް ްވާހަކަ ްމި ްކަމެޭކ. ްޢިއްޒަތްތެިރްއެކަީށގެންވާ ްނޫން. ްއެއް ްނެތި ްސަބަބުތަކެއް ްޖެހެނީ ްމި ްދަންނަވާލަން ނޑު އަުޅގަ

ްއ3ްްެރައީސް،ް ްޝާހިދު ްހައިރާންވޭ،ްކީއްެވގެންބާއޭ ްހަމަ ނޑު ްނުދެވޭނެ.ްއަޅުގަ ްތަފްސީލަކަށް ްތެޭރގަިއްމީގެ މިނެޓުގެ

ްރައްޔިތު ްމިއީ ްޖެހޭ. ްއެަބ ްސުވާުލއުފައްދަން ްމި ްުއޅެީނ. ްމި ްނުނެގިގެން ްކަމެއް.ްތަނުން ްސުވާުލއުފެދޭ ްެތރޭގައި ްނގެ

ްމިް ްކެރިގެން ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްއެކަމަކު ްދައްކައިފިން. ްވާހަކަ ްމި ްތަކުރާރުކޮށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންވީމާ،ް ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްނުކުެރވުނޭ. ްއެކަެމއް ްނުކުެރވުނޭ. ްއެކަމެްއ ްސަރުާކރަކަށެއް ްމިއަދުގެ ދަންނަވަނީ

ނޑުމެންްމީގަ ްއަުޅގަ ްއޮތަްސ ްސަރުކާެރއް ްކޮންމެ ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްޖެހޭ. ްއެަބ ްުސވާލުއުަފއްދަން އި

ްދޭތެރޭގަިއް ްޝާހިދާ ްދައްާކނަމޭ. ްޓަކައި ްރައްޔިތުންނަށް ްޓަކަިއ، ްޤައުމަށް ްއެއް ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ އަޅުަގނޑުމެން

ްޝާހި ްމިއަދަށް ްމިއަދުން ްސުވާުލއުފައްަދމޭ. ްސަރުކާރަށް،ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްވަކިކުރުމަށް ްމަޤާމުން ްއެ ދު

ްެދއްިވް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްގޮވާލަމޭ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްފަރާތުން ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްޑރ.ވަީޙދަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ް.عليكنްمالسالوޝުކުރިއްޔާ.ްފުރުޞަތަށްްވަރަށްްބޮޑަށްް

ް

ްކަށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަ

ް

 ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ްއޮތީްް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްމި ްކުރިމަތީަގއި ްއަުޅަގނޑު ްކުރިއަށްދާއިރުަގއި ްމަސައްކަަތއިެގން އަޅުަގނޑުމެން

ް ްގަާވިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ 145ްްރައްޔިތުންެގ ްާއިއ ްމާއްާދ ްދާއިރާެގ149ްްވަނަ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްދަށުން ްމާއްދާެގ ވަަނ

ްހު ްރަޝީދު ްއިބްރާީހމު ްމެންބަރު ްވާަހކަދެއްކުމަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަށް ްމަްއސަލަ ްމި ްމަްއސަލަ. ްކުއްލި ށަހަޅުއްވާފަިއާވ

ނޑުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބަށް.ް ްޓަކައިްމިހާރުްއަުޅގަ
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ްް.حينالرްالرحونްهللاްبسن ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ ްތެރޭަގިއ2111ްްޝުކުރިއްޔާ، ްޖެނުއަރީ ްއަހަރު ވަނަ

ްތަރައްީޤކޮށް،ް ްެއއަރޕޯޓު ްައއްޫޑ ްެއކުލަވާަލއި، ްތަަޞްއވުރެްއ ްައއްޫޑގެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެް ްޕްލޭން ްއެ ްއެކުލަވާލި. ްޕްލޭނެްއ ްގޮުތގެ ްފައިދާކުރާނެ ްދެކުނަށް ްމުޅި ްދެކުނުްއެއަރޕޯޓުން ްމުޅި ކުލަަވއިލާފައި

ްބަޣާވާތެއްް ްމަހު ްފެބުރުއަރީ ްމިއަހަރު ްއޮތީ ްހުއްޓިފައި ްޕްލޭްނ ްއެ ްބައްޓަންކުރެްއވި. ްެއކަން ްގޮތަށް ތަރައްޤީވާނެ

ްކުރިއަށްް ްޕްރޮޖެކްޓު ްމި ްކުންފުިނން ްއެ ްެއހެންނަމަވެސް، ްގުޅިގެން. ްހަވާލުވުމާ ްވެިރކަމާ ްމީހުން ްއެ ގެނެސްގެން

ހުްއެްކުްނފުނިްހިންގުމަށްްޓަކަިއްައއްޑޫްއެއަރޕޯޓްްތަަރއްޤީކުރުމަށްްަޓކައިްއުފެއްދިްއާްކުންފުނީެގްގެންގޮްސްއިހަށްދުވަ

%ް ްިވއްކާީލއޭ.31ްްހިއްސާ ްއެކީ ްގަން ްއެއަރޕޯުޓ،ްނޫނީ ްއަްއޑޫގެ ްވިދާޅުވި ްވާހަކަދައްކަމުން ްބޭފުޅުން ިވއްކާލީ.ްބަެއއް

ްނޫ ްވެސް ްއެއަރޕޯެޓއް ްައއްޫޑ ްނޫން. ްގަެމއް ްިދވެިހްވިްއކާލީ ްއުފެއްދި ްޓަކައި ްހިންގުމަްށ ްެއއަރޕޯޓް ްވިްއކާލީ ން.

ްއުފައްދާފަިއވާް ްއެކީ ްުކންފުންޏާ ްއެއަރޕޯްޓސް ްމާލޭ ްއާއި ްއެސް.ޓީ.ޯއ ްކުންފުންޏާއި ްއެއަރޕޯްޓސް ްައއްޑޫ ސަރުކާރާއި

ްމު ްއަްއޑޫގެ ްތަަރއްޤީކުރަން. ްއެއަރޕޯޓް ްއަްއޫޑ ްހޯދާފައި ްފައިސާ ްޖެހޭ ްކުންފުނިން ްމި ްއަްއޑޫްކުންފުންޏެއް. ްގަމާއި ޅި

މިލިޔަންްޑޮލަރުގެްއެސެެޓއްްޮއވެފަިއ76ްްމިލިޔަންްޑޮލަރު.ްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.76ްްއެއަރޕޯުޓގެްެއސެޓްްވެލިޔުްައކީް

ް ްއެބަ ްބޭނުންވޭ ްެއކަމަށް ްޓަކައި. ްތަރަްއޤީކުރުމަށް ްއެއަރޕޯޓް ްއެބަޖެހޭ ްއިްނވެސްޓުކުަރން ްއިތުރަށް މިލިޔަނ41ްްްއޭތި

ް ްމި ްމިލ41ްިޑޮލަރު. ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްޑޮލަރު 211ްްޔަން ްއެ ްއެއްކުރަން. ްެއބަޖެހޭ ްއިކުއިޓީ ްރުފިޔާގެ 211ްމިލިއަން

ިމލިއަންްރުފިޔާްލާންޖެހޭނެްމ21ްްިމިލިއަންްރުފިޔާްހޯދުމަށްްޓަކައިްެއއިންްޝެއަރިވއްކަންްިނންމީ.ްއެސް.ޓީ.އޯްއިންް

ްއެއަރޕޯޓްސް ްލާންޖެހޭނެ،ްމާލޭ ްއެއަރޕޯުޓން ް%ްކުންފުންޏަށް.ްގަން ްއޮންނާނީ ްލާންޖެހޭނެ،ްސަރުކާރަށް 1ްކުންފުނިން

ްނިންމާފަ.ް% ްައޅުަގނުޑމެން ްގޮތަށް ްދޭ ް%69ްހިއްސާ ްިވއްކާާލްގޮތަށް.ްއެއިން ވިްއކައިލާާފއ31ްްިިހއްާސްއޮންނާނީ

ހޭނެްމިހާރުްބަދަލުކުރީްސަރުކާރަށް.ްއެހެންީވމާ،ްސަރުކާރުންްދޭންޖ41ްެމިލިއަންްރުފިޔާ.ްއަނެއްް%61ްއެއިންްލިބުނީް

ް ްކަމެއ81ްްްއެ ްދޭނެ ްވެްސްސަރުކާރުން ްދާން ްއަދަށް ްއަދި ްަޓކައި. ްތަަރއްޤީކުރުމަށް ްއެއަރޕޯޓް ްމި ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްނުވާެނ.ް ްއެްއ ްތަރައްޤީ ްއެއަރޕޯޓް ްމި ްނުދީފިއްޔާ ްސަުރކާރުން ްއެހެންވީމާ، ްނޭނގެ. ްައޅުަގނަޑކަށް ްކަމެއް ނުދޭނެ

ް ްލާރި ްމި ްެއބަޖެހޭ ްވިސްނާލަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުންވާ ްތަރައްީޤކުަރން ްެއއަރޕޯޓް ްއަްއޑޫ މިލިއަނ41ްްްނުގެނެސް،

މިލިއަންްރުފިޔާްހަމަވެގެން.ްެއކަންްކުރުމަށްްއަޅުަގނޑުްމިްޮގވާލަީނ211ްްޑޮލަރުގެްލޯނެއްްނުނެގޭނެ.ްއެްލާރިްނެގޭނީް

%ް ްސަރުކާރަށް.ްސަރުކާަރށް ްނެިގ،ް%41ްދިވެހި 41ްްއަށް ްވާ ްކުނ81ްްއަށް ްމި ްރުިފޔާ ްމިހާރުންްމިލިއަން ފުންޏަށް

ްގޮވާލަީން ްމި ްސަރުކާރަށް ްމިހާރު ނުޑ ްއަުޅގަ ްނުކުރެވޭނެ. ްމިކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނޫނިއްާޔ ްލާށޭ. މިހާރަށް

%ް 41ްްސަރުކާރުގެ ްވިއްަކއިލާށޭ.ްއެް%81ްެޝއަރްސަރުކާރަކުން ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްނުދެންޏާ ްރުފިޔާ 41ްމިލިއަން

ް ްައްއޑޫ ްވިްއކާލަިއގެންނޭ ްއެއަރޕޯްޓްވެސް ްައއްޑޫ ްވިްސނަންވީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތަރައްޤީކުެރވޭނީ. ެއއަރޕޯޓު

ްވުެރް ްއަށް ްޖީ.އެމް.އާރު ްއޮޕަރޭޓަެރއް، ްރަނގަޅު ްގޮވާލަނީ ްސަރުކާރަށް ްއަޅުަގނޑު ްެއޮގތުން ްގޮތަށް. ތަރައްޤީކުރެވޭނެ

ްވެް ްއޮޕަރޭޓަެރއް ްރަނގަޅު ްވެްސ ްެއއަށްވުރެ ްއަދި ްފެންވަރުގެ ްޖީ.އެމް.އާރު ްއަދި ްެއްވެސް ްބަަޔކަށް ްއެ ްވެސް ެގން
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%ް ްއޮތް ްއިތުރަށް 41ްްކުންފުނީގެ ްއޭރުންނޭ ްިވއްކާލަށޭ. ްއެއަރޕޯްޓ41ްްޝެއަރ ްގެނެސް ްޑޮލަރުން މިލިއަން

ްކުންފުންޏަށްް ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްކުިރޔަށްދިޔުމަށް ްއެކީ ްމިކަމާ ްއެހެންވީމާ، ްނުވާނެ. ްޮގތަކަށް ްނޫން ްއެ ތަރައްޤީކުރެވޭނީ.

ްްތތެރިްރައީސް.ްގޮވާލަން.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްމިހާރުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްގެމަނަފުށީްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްހާމުް

ްޔާޟަށް.ްއަޙްމަދަށް.ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްްހުށަހެޅުމަށްްދާންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރި

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުދާންދޫްދާ

ްކޯޕަރޭޝަނާއިް ްހެލްތު ްއޮތީ ްފާސްކޮށްފައި ްބަޖެޓެއް ްތިބެ، ްގޮތުގައި ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ާޣާވތްކޮށްފަ.ްމީްދެންްކިހާްދެރަކަމެއްތޯްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްޔުޓިލިޓީޒްްކުންފުނިތަކުގެްުމަވއްޒަފުންގެްމުސާރަްނުދޭްބަ

ްއޭްއިނޭގތޯ.7ްމިއަދުްމީްމަހުންް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިހާރުް ްއެހެންކަމުން ްތީ. ްޫނން ްކަެމއް ްުގޅޭ ްޖަލްސާއާ ްނޫން. ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްފުރުޞަތުއެުރވިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށް.ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްމިްއަުރވަ ްނީްއަުޅގަ

ް

ްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:އިލްހާމުްއަޙްގެމަނަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްކަމަށްް ްދުވަހެއް ްބުނަންޖެހޭ ްެއއްެޗްއ ްވެސް ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްމުނާސަބަތުގަިއ ްމި ްހީވަނީ ްައޅުަގނަޑށް ްމިއަދަކީ .`

ް ްަސބަބަކީ ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްައޅުަގނުޑްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްބުނުމަކީ ްބަހެއް ްމީަގއި ްޕާޓީއަކުން ްބޮުޑ ްކަހަލަ ޕީ.ޕީ.އެމް

ްވިދާުޅވިް ްއެ ްރިޔާޟު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދާންދޫ ނޑު ްކަެމއް.ްއަުޅގަ ްކުރަންޖެހޭނެ ދެކޭގޮުތގައި

ްމަނިކުފާ ްއެ ްއެހެްނނަމަވެސް ްނޫން. ްވެްސ ްތާއީދުކުރާތީ ްކޮންމެހެން ްޖީ.އެމް.އާުރްއެްއޗަކަށް ްގޮތަށް ްިވދާޅުވާ ނު

ްދެއްކުުމގެް ްވާހަަކ ްއެ ްހުންނަންޖެހޭނެ. ްވެސް ްޤާބިލުކަން ްެއ ްމިއަދު ްދިމާވީމަ، ްކަމެއް ްއެހެްނ ްމިއަދު ވާހަކަދަްއކާފައި

ޤާބިލުކަންްވެސް.ްއެހެންނޫނީްއަޅުަގނޑުމެންްކިޔާނީ،ްދިވެިހްބަހުންްކިޔާނީްފާޑެއްގެްެއްއޗެއް.ްއެްދަންނަވަންްދަތިްމިް
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ްވާހަަކްގަ ްމެންބަރުންގެ ްބައެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްއެްއްނަހަދާ ްވެލިޔު ްމާކެޓް ްވާހަކަައކީ ްއުޅޭ ްމި ީޑގަ.ްދަންނަވަން

އިންްއެބަްއަުޑއިވޭ.ްއަްއޑުްައތޮޅުގެްެއއަރޕޯޓެއްްނޫނޭްވެްސްބައެއްްމެންބަރުންްވިދާޅުވޭ.ްއަްއޑުްއަތޮުޅގެްގަމޭ.ްޓޯޓަލްް

ްހޮޓާތަ ްއެާތގެ ްބޮޑު ްވާހަކަ.ްގަން.ްގަމަކީ ްިކޔަނީ.ްބޮޑުްސަރަހައްދެްއގެ ްއެ ްވާހަކަ ްކުެރވޭެންބިމެއްގެ ްކަމެއް ްއެަތއް ކާއި

ްއެހެންވެއްެޖއްާޔް ްވަނީ. ްވިއްާކފައި ްގަމޭ ްވަނީ. ްވިއްކާފައި ްމެންބަރުން ްވިދާޅުވޭ،ްބަެއއް ްއެބަ ްކަމަށް ްނޫން އެއަރޕޯެޓއް

ް ްމީ.ްސުާވލަކީ ްއެއް ްމައްސަލަ ްސީރިަޔސް ްވަރަށް ްޒާުތަގއި ްއަްށ61ްްއޭގެ ްވެލިޔު ްޒާުތަގއި ްއޭގެ ްައކީ ްރުފިޔާ މިލިއަން

މަށްްަޓކައި.ްބޭފުޅަާކްމެދުްކުަޑއިމީސްްބަހެއްްދަްނނަވާކަށްްނޫން.ްގެމަނަފުށީަގއިްށްްިހްއސާްިވއްކުވެދާނެްހެއްޭޔ،ްަބޔަކަ

ް ްހަދަން، 71ްބަނދަރެއް ،81ްް ްޖަހާފާއި، ްހިލަ ްރުފިޔާ ްރަނަގޅުވ81ްޭމިލިއަން ްއިނަފް، ްރުފިޔާ ްއެކަަމކުްމިިލއަން .

ް ްތަަރއްޤީކުރަންވީަމ،ްދައުލަތަށް ްއެއަރޕޯޓު ްއަޮތޅު ްިއޒ61ްްްއަްއޑު ްނަގަންޖެހޭ.ްވަޓް ްައތުން ްމީހެްއގެ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ދިސް.ްވަްޓްިއޒްްދިސް.ްސޮރީ.ްދަންނަވަންްމިްުއޅޭްވާހަކަައކީްމިްވާަހކަްދެންނެވީމާްަބެއއްްބޭފުޅުންނަށްްދަތިވެދާނެ.ް

ނޑުްހަމަ ނޑުްޤަބޫެލއްްނުކުރަންްއެތާަގއިްހުރީކީްްއެކަމަކުްއަުޅގަ އިްނތިހާްއަށްްމިްއެދެނީްމާކެޓްްެވލިޔުްބަލާށޭ.ްއަުޅގަ

ްމައުމޫނުގ2ްްެ ްކުީރގެ ްއަދި ްފެށިެގން، ްއިުރއްސުރެ ްއިނިގރޭސީންގެ ްއެއަރޕޯަޓކީ ްއަތޮޅު ްައްއޑު ްކަަމކަށް. ްބައި ރުފިޔާ

ްސަރު ްނަޝީުދ ްމުޙައްމަދު ްކެނެރީގޭ ްއަދި ްފެށިގެން، ްއިންވެސްޓްމެންޓުތައްްސަރުކާރުން ްއެކި ްެވްސ ްފެށިގެން ކާރުން

ްޯއކޭ ްއަސަރުކުިރޔަސް،ްނުުކރިޔަސް ްކަމަށް ްމީ.ްމި ްއަކީ ްަތނެއް.ްރިއަލިޓީ ްައއި ްމިހަދައި،ްބޮޑުކުރަމުން ް.ްދަންނަވަން

ްވާހަކަައކީ ްްއުޅޭ ްހަދާފައި، ްވެލިުޔ ްމާކެޓް ްބަލާފައި، ްއެްއޗެހި ްބަުހގ61ްެމި ްބުނެވޭ ްއަކީ، ްރުފިޔާ މާނަްްމިލއަން

މިލިައންްރުފިޔާއޭްބުނީމަްނިމުނީ،211ްްމިލިއަނޭްބުނެވޭްބަހުގެްމާނައަކީ،ްމުޅިްޓޯޓަލްްވެލިޔުްއަކ31ް،61ްްީއަކީް%

ްޒަމާން.ް ްވިސްނޭ ްނޫން.ްއިންސާުނންނަކީ،ްމީ ްޒަމާނެއް ްޖާހިލު ްނުކުރާނެ.ްމީ ްގަމަކީ.ްީމްޤަބޫލެއް ްއަތޮޅު ްއަްއޑު މުޅި

ްުމޖުތަމަޢު ްދިވެހި ްމިތިބީ، ްގޮތަކީްރަންކޮޅާ! ްދެންޖެހޭނެ ްދަތިވެދާނެ. ްޤަބޫލުކުރަން ްމީތި ްމުޖުތަމަޢެއް. ްތަޢުލީމީ އަކީ

ނުޑގެް ްއަުޅގަ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްދެއްވިޔަސް ްބޭފުޅަކަށް ްޮކންމެ ްވިދާުޅވާ ްވެލިޔުކުރަންވީ.ްވެލިުޔކޮށްފައި ްމީތި ސަރުކާރުން

ންްމިްއުޅޭްވާހަަކއަކީްމީތިްމާކެޓްްވެލިޔުަގިއްމައްސަލަްއެއްްނެތް.ްޢަބްދުއްރަޙީމުބޭގެްމައްސަލަްއެއްްނެތް.ްްދަންނަވަ

ްރިޔާޟުް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ. ްކުރި ނޑު ްރޭގަ ްއޮީތ ްދެން ްރަނގަޅުކުަރއްވާށޭ. ްކަންތައް ްމި ވެލިޔުކޮށްަފއި

ްރޭަގނޑުް ްހައިސިްއޔަތުން، ްމެންބަރެއްެގ ްސަުރކާރު ްމިއަދުގެ ްލަދުގަތް ްހަމަ ްެވސް ްައޅުަގނޑު ްވިދާޅުެވއްޖެ. ްރަޝީދު

ްއިނގޭތޯ.ް ްސޮރީ ްފާުޑކިޔަންޖެހޭނެ. ްފާޑުކިޔަންޖެހުނީމަ، ްރަނގަުޅީވސް. ްެއއަށްވުެރ ްކުިރޔަސް ްފަތިސްނަމާދު ދަންވަރު،

ްއޮތް،ްރީތިކޮށްް ްކަންކުރާން ްއުޅެނީ ްމި ްނޫނޭ. ްބުނާކަށް ްއެްއޗެކޭ ްކުޑައިމީސްކޮށް ްދޭތެރޭ ްބޭފުޅަކާ ްމީ ފާޑުކިޔަންޖެހޭނެ.

ްވާ ްކުރީމަ، ްގޮތަށް ްމި ްގޮތަްކުރަންވީ. ްއަޙްކީ ްބުނާނެއިލްހާމު ްވެސް ްދާއިރު ްމަގުމަތިން ްދިމާލަށްްޖީް،މަދު .އެމް.އާރާ

ްޖަހަން.ް ްސަކަރާތެއް ްބޭނުންހާ ްައއްުޑްއަތޮުޅްެއއަރޕޯޓު ްޯއޭކއޭ ްެވސް ްއިލްހާމަށް ްއެަކކު،ްއެްއކަލަ ްއަުޑގަދަކުރާ އެންމެ

ްނޫން ްދެޮކުޅހަދާކަށް ްތަރައްޤީގެންދާތީކީ ްއަޮތޅަށް ްއަްއޑު ްއުޅެނީކީ ްމި ްބަލަ ްބޭނުންވާ ްއަށް ްތަރައްޤީ ްއަޮތޅު 61ް.ްއައްޑު

ްީކއްކުަރްން ްނުދެވެްނވީ. ްކީްއވެތޯ ްދެވެންޖެހޭނެ. ްސަރުކާރުން ްމި ްދެވެންޖެހޭނެ. ްސަރުާކރަށް ްމި ްރުފިޔާ މިލިއަން
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ްގެ ްޢަބްދުއްރަޙީމުބެގެ ްހަދަނީ. ްބަނދަރެއް ްހދ.ްކުނބުރުދޫގައި ްއުޅޭ ްތި ްހަދަނީ.ްކީއްކުރަން ްބަނދަރެއް ްގެމަނަފުށީގައި

ް ްތަރައްީޤކުރަން ްއެއަރޕޯޓު ްައތޮޅު ްއަްއޑު ްކީއްކުރަން. ްއެހެންވީާމ،61ްްހަދަނީ ްދިސް. ްއިޒް ްވަްޓ ްނުދެވެނީ. ރުފިޔާ

ްކުޑައިމީްސކޮށްްދަންނަާވްވާހަަކްއެްއްނޫނޭ.ްމިްރަނަގޅަްށް ްވަކިްބޭފުަޅކަށް ނޑު ދަންނަވަންްމިްއުޭޅްވާހަަކއަީކްއަުޅގަ

ްވެލިޔުކޮށްަފއިްމިކަން...

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޟާރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިމިލަންދޫްދާއި

ްޯފކަސްް ްމައްސަަލއިގެ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްފެންނަނީ ްަރީއސް.ްއާދެ!ްައޅުަގނޑުމެންނަްށްމި ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ްދަންނަ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަންޒަރު.ްޙަޤީޤަތުގައި ްބަދަުލކުރަމުންދާ ްަބއިވެރިން ްސަރުކާރުގެ ްމިއަދުގެ ްދިމާލަކަށް ްހިތްްއެހެން ވާ

މިލިއަންްޑޮލަރެއްްނޫން.12ްްއޮތީްއަްއޑޫްރައްޔިތުްނގެްައގުްމިްސަރުކާރުންްވައްޓާލައިފިޭޔ.ްއައްޑޫްރަްއޔިތުންގެްއަަގކީް

ްައގަީކްވެްސް ްއެއަރޕޯުޓގެ ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްގަން ްނުވަތަ ްެއައރޕޯޓް ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްޑޮލަރ12ްްުއަްއޑޫ މިިލއަން

ްނެތް. ްއެއް ްޖާގަ ްބެލޭނެ ްއެހެންވީމާ،61ްްްކަމަށް ްނޫން. ްއެއް ްވެިލޔު ްރައްޔިތުްނގެ ްއަްއޑޫ ްައކީ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްވެްސްއިންޓަރނޭޝަނަްލް ްއަީކ ްަމއްސަލަ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމިއަުދ ްއަީކ، ްމައްސަލަ ްުއޅޭ ްދިާމވެގެްނ ްމި ޙަޤީޤަތުގައި

ްއުސޫލުްނ، ްަވއްކަންކުާރ ްކޮްށގެން. ްމިކަން ްނުލަިއ ްޕްރޮެސްސއާ ްބިޑިން ްއުސޫލުންްްޕްރޮސެސް. ްަވއްކަންކުާރ ަވގަކު

ްފެންނަނީް ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްދިމާލަކީ. ްދާންވީ ްފޯކަސް ްއަސްލު ްމީ ްމަސައްކަތްކުރީމާ ްމި ްދަްނވަރު ނޑު ރޭގަ

ްިއއްތިހާދުަގއިް ްސަރުކާގެ ްޓަކައި ްދިފާޢުކުރުމަށް ްަސރުކާރު ްޒިންާމއަޅުވާަފއި ްޮބލުގައި ްމެނޭޖަރުގެ އެސް.ޓީ.އޯގެ

ންްމަސައްކަތްކުރާްތަން.ްއެހެންވީާމ،ްއެްވާހަކަްއެއްްނުދެްއކޭ.ްމުޅިންްއެހެންްވާހަކަްއެއްްމިްބައިވެިރެވގެންްތިބިްމީހުް

ދެއްކެނީ.ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްފެނުނީްނުކުރަންްބުނިްކަންތައްތައްްކުރަމުންކުރަމުންްޮގސް،ްއެންމެްފަހުންްނުކުރަންް

ްކިޔަީނ،ްއިް ްމި ްއެއްކޮޅުން ްތަން. ްކުރާ ްެވސް ްވައްކަން ްއުޅެނީްހުރި ްމި ްތިމަންނަމެން ްބުނަނީ ްމި ްސަުރކާރުން އްެޔގައި

ްޓަކަިއް ްބޮޑުކުރުމަށް ްއަށް ްރާއްޖެ ްއިންވެސްޓު ްމީހުންގެ ްެއ ްޓަކައި ްގެނައުމަށް ްއަށް ްރާއްޖެ ްއިންވެސްޓްމެންޓު ފޮރިން

ންްޖީ.އެމް.އާރަްށްސިޔާސަތެއްްހުުޅވާަލއިގެންްެއްސިޔާސަުތގެްދަށުންްފޮރިންްއިންވެސްޓްމެންޓުަތއްްގެންނާށޭ.ްއަނެްއކޮޅު

ްޢަބްދު ްއިމްރާނު ްޢަބްދުބޯްާއ،هللاގޮވާލަނީ ްޢަބްދުްއާއިهللاްފަން ްއެާތގަިއްهللاއިމްރާނު ްގޮވަނީ ްމި ްވެގެން ްމީހުން ްދެ އާ

ްމުވައްޒަފުންް ްބުނަނީ ްމި ްއެއްޮކުޅން ްނުވޭ. ްދިމަލެއް ްިމދޭތި ްއެހެންވީމާ، ްނުވޭ. ްިދމަލެއް ްއެހެންވީމާ، މުޒާހަރާކުރާށޭ.

ށޭ.ްޖީ.އެމް.އާރާްދެޮކޅަށްްމުޒާހަރާކުަރންްނުކުންނާށޭ.ްއެތަންްތަަޅއިްސުންނާފަތިކުރާށޭ.ްއެްކަމަްށްކައިީރގައިްުމޒާހަރާކުރާ

ް ްފެބްރުއަރީ ްހަމަ ްވެސ7ްްހިތްވަރުދެނީ. ްކަންތަކަށް ްއެއްކަލަ ްގޮތަށް، ްހިތްވަރުދިން ްަވއްާޓލަން ްސަުރކާރު ގައި

ް ްބިރުދައްކަނީ. ްއިންވެސްޓްމެންޓުތަކަށް ްފޮރިން ްމިކަން.ްހިތްވަރުދެނީ. ްބަލާނެ ްދުނިޔެ ްމުޅި ްމިކަން. ްބަލާނެ ްދުނިޔެ މުޅި

ްނޫންް ްވިްއކާލުމެއް ްހިއްސާ ްނުވަަތ ްވިްއކާލުން ްއެއރޕޯޓް ްއެހެްނވީމާ، ްޙަޤީޤަތުގަ. ްައކީ ްމައްސަލަ ްމީ އެހެންވީމާ،

ްރޭގަް ްުއސޫލުން ްަވްއކަންކުރާ ްަވގަކު ްނުަލއި، ްޕްރޮސެސްއަކާ ްބިޑިން ްއިްނޓަރނޭޝަނަލް ްުއޅެނީ. ްމި ނުޑްކަންނޭނގެ
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ދަންވަރުްމިކަންްކޮށްްނިންމާލީމަްއިއްތިހާދުވެފައިްތިބިްބައެްއްބޭފުޅުންްވެސްްމިއަދުްއެްތިބީްނުރުހުންވެފަ.ްމީްހާލަތުް

ްއެމް.ޑީ.ޕީް ްކަމަކުނުދޭ. ްުއސޫލު ްއޮތް ްޮގއްސަ ްއެހެންވީމާ،ްކަން ްދައްކަން. ްއެބަޖެހޭ ްވާހަކަ ްއެހެންވީމާ،ްމި ްގޮތް. ހުރި

ްއަ ްއޑޫްރައްޔިތުންނާްދެޮކޅަކަށް،ްއަްއޑޫްރަްއޔިތުންނަށްްލިބެންްއޮތްްތަރައްީޤއަކަށްްހުރަހެްއްއަކުންްފަހަރެްއގައިްވެސް

ނާޅާނެ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްއިންްއަބަުދވެސްްއެދޭނީްައއްޑޫްަރއްޔިތުްނނަށްްލިބެންްއޮތްްތަރައްޤީްައދިްމިއަށްވުރެްވެސްްބޮޑަްށ،ް

ްވުން.ްޙަޤީޤަތު ްގޮތެއް ްލިބޭނެ ްރަނަގޅަށް ްވެސް ްވާހަަކްމިއަށްވުރެ ްތަރައްީޤގެ ްދަްއކާއިުރގައި ްވާހަކަ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ގައި

ްއެސްަކވޭޓަރާ، ްހައިމާކާއި ްއޮތް ްމިލަންދޫގައި ްބުނެވޭނެ، ްހަމަ ްައޅުަގނޑަށް ްސާމާނުކޮޅުްނަރުްްއައިމަ ްހުރި ދަމާއަޅަން

ްހޮސް ްރީޖަނަލް ްުކޅުދުއްފުށީ ްއެއް. ްމަްއަސލަ ްމީ ްބަޔަކަށް. ްބިޑުކޮށްފައި ްއޮތީ ްއެ ްމިހާރު ްޑޮކްޓަރުްންބާލަން ޕިޓަލުގެ

ްނެތް.ްމީް ްުއސޫލެއް ްޤަބޫުލކުރެވޭނެ ްކަމަކަށް ްސަރުކާރެއް ްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްމީ ްބޭސްފަުރވާުކރެވެނީކީ ްއެތާގެ ނެތިގެން

ްމަންޒަރު.ް ްއެ ްފެންނަނީ ްވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހިފަ. ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްކަަމށް ްސަރުކާެރއް ވަްއކަންކުރާ

ނުޑގެްނުުކތާްއަކީްފޯކަސްދާންވީްދިމާލަްށްގެންގޮސްެދއްަވއި،ްމިްމަްއސަލަްއަށް،ްރަނގަޅަށްްވާހަކަްއެހެންވީމާ،ްައޅުގަް

ްނުަލއި،ްވަަގުކް ްޕްރޮސެސްއަކާ ްބިޑިން ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްޙަޤީޤަުތގައި ްއަކީ ްއެބަޖެހެއޭ.ްމައްސަލަ ްރިޢާޔަތްކުރަން އަށް

ް ްއުސޫލުން ްއ61ްްަވަްއކަންކުރާ ްކުޑަކުޑަ ްރުފިޔާ ްނޯޭވެގްމިލިއަން ްހަވާލުކުރުމޭ. ްބަޔަކާ ްޕްރޮޖެކްޓު ްބޮޑު ްއޮތް ްއެ ގަަކށް

ްތާކުްނެތް.ހިއްސާދާރެްއްއެްކުންފުންޏެއްްކުންފުންޏަކީ.ްޙަޤީޤަތުގައިްިދވެހި

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއި

ނޑަށްްިއއްޔެް ނޫސްްބަލައިލިއިރުްއެްއްކަަމކަށްްފެނުނީްއެމް.ޑީ.ޕީްއިންްްއާދެ!ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްއުޭޅް ްހުށަހެޅިގެން ްމި ްޮގތުގައި ްއެްއގެ ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްއައިމަ ްތަނަށް ްމި ްމިއަދު ްވާހަކަ.ްެއކަމަކު ްތާއީދުކުރާ މިކަމަށް

ނުޑްހަ ްއަޅުގަ ްބޭނުން.ްއެއަށްފަހު ްސުވާލުކޮށްލަން ްކަމަށް ނުޑްއެއް ްއަޅުގަ ްވެސް ްހެދި ްބޭނުންްސަބަބާ ްދަންނަވާލަން މަ

ްކުރަން.ް ްކަންތައްތައް ްގޮތަށް ްއެދޭ ްރައްޔިތުން ްމިތިބީ ްވަދެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ނޑަށްްހިޔެއްުނޭވް ނޑަށްްއެންމެްބޮޑަށްްފެނިގެންްދަނީްމީޑިޔާގަ.ްޙަޤީޤަތުަގއިްއަުޅގަ އެގޮތުންްމިްމައްސަލަްއަދިްައޅުގަ

ިވޔަފާރިްއެްއެގްތެރޭގައިްއުޅޭްޚިޔާލުްތަފާތ2ްްުއްބެވިްގިނަްމެންބަރުންނަށްްވާނުވާްވެސްްއެނގޭހެނެއް.ްބޮޑަށްްމިތާްތި

ކަމެއްްގޮތަށްްފެންނަނީ.ްމީޑީޔާްއިންްރަނގަޅަށްްވާުނވާްއެްއްނޭނގެ.ްމީޑިޔާްއިންްފެންނަްމަންޒަރުތަކަށްްބަލާއިރުަގިއް

ްތިއް ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްފަރާތުންްއަދި ްމެންބަރުންގެ ްނިސްބަތްެވވަަޑއިގަްނނަވާ ްއަތޮޅަށް ްައއްޑު ްބަެއއް ެބވި

ްއެހެންކަމަށްވެއްޖެްއޔާް ްަކމުދޭ. ްގޮތް ްއުޅޭ ްވެގެން ްމިކަން ްރައްޔިތުންނަްށ ްއަތޮުޅގެ ްއަްއޑު ްބަލާއިުރަގއި ްއަޑުތަކަށް އިވޭ

ނޑުމެންނަށްްެއީއްގޯސްްކަމެކޭްބުނުމުގެްފުުރޞަތުްކުޑަ.ް ެއކަމަކުްބަެއއްްެއހެންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްމިއަދުްއަުޅގަ

ްބަލައިް ްކަމެއް ްއެ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްހިންގައިފި ްބަޔަކު ްއެއްވެސް ްކޮރަޕްޝަން ްގޮތަށް، ްފާހަގަކުރެްއވި އެ

ްހުރީމަް ްހިނގާފައި ްކަންކަން ްބައެްއ ްއެފަދަ ްއަންނަނީ ްއެ ްވާހަަކ ްޝާހިދުގެ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ތަޙުޤީޤުކުރެވެންވާނެ.
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ްުޒވާނުްންކަންނޭ ްދާއިާރގަިއ ްދެކުނު ްގަލޮުޅ ްއުޅެނީ. ްމި ްދިމާވެގެން ްހިތާމަވެިރކަމެއް ްވަރަށް ްެވސް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ނގެ.

ނޑެްއްއަަޅއިޭދނެްކަމަށްްޔޫތުްމިނިސްޓްރީްާއއިްެއސް.ޓީ.އޯއާ،ްމިްހުރިހާްަތނެއްްެއއްބަްސވެގެްންމިހާރުް ކުޅެންްޓާފްްދަ

ްމަސަ ްއެ ްނުގެނެސްދީގެން ްއެއްޗެހި ްތަނުން ްއުޅޭްއެ ްހެދި ްކަންތައްތަކާ ްމިކަހަލަ ްއެހެންވީމާ، ްނުފެށިފަ. އްކަތް

ނުއަުގގައިްވިްއކާްވާހަަކްްއްްިވއްކާްވާހަކަްދަްއކާިއރު،އްސާތަކަންބޮޑުވުެމއްްކަމަށްްއަޅުަގނޑަށްްޤަބޫލުކުރެވެނީ.ްދެންްހި

ްއާ ްވާހަކަ ްކުންފުނީގެ ްފެން ްހިނގާ ްގެންނަން ްހަނދާނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދައްކާއިުރ ްިތްއި ްމިއަދު ްވާހަކަ. ދިރާގުގެ

ް ްހިއްސާ ްއެއަރޕޯްޓގެ ްހިއްސާ،ްގަން ްފަރާތުްންއެ ްއުޅޭ ްބަދަލުގައ7ްި%ގަެނގެން ްގަތުމުގެ ެއއަްށވުރ5ްްެ%ް،ދިރާގުން

ްގަންްމާ ްއެްބޮޑުއަގެްއަގއި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅިކަން ްހަމަނަން ްްނގޭ. ްކަންތަކުަގއި ްކުންފުނީގެ ްފެން 16ްއެހެންމެ

މިލިއަންްޑޮލަރަށްްގަތުމަށްްތައްޔާުރވެފައިްޮއއްވާްއެކަނ21ްްްއްސާ.ްއޭރުްޅުަގނޑުްހަނދާންވަނީްހިލަރަށޭްއަމިލިއަންްޑޮ

ްވަރަށްް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނޫންކަން ްކަންކަން ްޮގއްސަހުރި ްރަނގަޅަށް ްއެންމެ ްއެހެްނވީމާ، ްދިޔައީ. ްެވގެން ވެސް

ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްފެނޭ. ްބަޔަުކްސާފުކޮށް ްއެއްވެސް ްޢަމަލެއް ްކޮރަޕްޝަނުގެ ވަނީ

ްއެކަްން ްަރއްޔިތުން ްއެކަމަކު ްބަލަންވީ. ްކަެމއް ްއެ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްތުހުމަތުކުރެވޭ ްނޫންނަމަ ްވާނަމަ ްކަމަށް ހިންގައިފި

ނޑުމެންްދޫކޮށްލަންްއެްމަަސއްަކތުގައިްހަމަްކުިރޔަ ށްްދިޔުމަީކްބޭނުންވާްކަމަށްްވާނަމަ،ްރަްއޔިތުންްއެދޭްގޮތަކަށްްއަުޅގަ

އެންމެްރަނގަޅުްކަެމއްްކަުމަގއިްދެކެން.ްޖީ.އެމް.އާރުްމަްއސަލައިަގއިްއަޅުަގނޑަށްްފެްނނަނީްއެހެނެއްނޫން.ްޖީ.އެމް.ާއރުް

މައްސަލަިއގައިްއަޅުަގނޑަށްްެފނޭްއެތައްްބަިއވަރުްރައްޔިތުްނތަކެއްްެއކަމާްކަންބޮޑުާވކަން.ްއެްތަނުގައިްވަޒީފާްއަދާކުރާް

ްއެކަމާ ްދަނީ.ްްމީހުން ްމި ްދައްކަމުން ްވާަހކަަތއް ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުރީމަ، ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ކަންބޮޑުވާކަން.

ްިދވެހިންނަށްް ްބޭރުކޮށް، ްއެތަނުން ްދިވެހިން ްތިިބ ްަތނުގައި ްއެ ްއައިްސ ްބަަޔކު ްބޭރުގެ ްކަންބޮޑުވަީނ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭ ްކަންކަމާ ްމި ްނުލިބިދާނެތީ. ްފުރުޞަތެއް ްތަނުގައިްއެތަނުން ްމި ްމިހާރު ްދެން ްކަންޮބޑުވަނީ. ނޑުމެން

ްހަމަް ްގޮތުަގއި ްދަންނަވާލަން،ްމަޢުލޫމާތުލިބިފައިވާ ނޑު ްައޅުގަ ްދާއިރު ްސުވާލުއުަފއްދަމުން ބިޑުކުރެވުުންގޮާތްދޭތެރޭަގއި

ް ނޑު ްކުރިމަތިލި.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްކުންފުންޏަކުންްވެސް ްގޮްސ،ްމެލޭޝިޔާްކޮންމެވެސް ްބިޑަކަށް ދަންނަވާލަންްއޯޕަން

މިކަމުގެްމަޢުލޫމާތުްއެންމެްފުރަތަމަްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަޖެޭހްއެްއކުރަން.ްެއއްކުރުމަށްފަހުްކޮރަޕްޝަނުގެްމައްސަލަްެއއްް

އުޅޭްކަމަށްްވާނަމަްއެކަންްބަލައިްތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭނެ.ްއަދިްމިހާރުވެސްްއެންޓިްކޮރަޕްޝަނުންްއެްމައްސަލަްބަލަމުންް

ްއެހެންވީ ްރައްޔިތުންްއެބަދޭ. ްއަްއޑޫ ްކުރިން، ްނިމުމުގެ ްވާހަކަ ްބޭނުން ްދަންނަވާަލން ްގޮތެއްގައި ްޖުމްލަ ނުޑ ްއަުޅގަ މާ،

ްނޫޅޭށޭ.ް ްހުރަސްއަޅަން ްމިކަމަށް ްތިމަންނަމެންނަށް ްވާންއުޅޭތީ ްމިކަން ްތިމަންނަމެންނަށް ްދެޔޭ ްއެބަ ބުނަމުން

ނޑުމެންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެން ްބަރުންނަކީްވެސްްއެްކަމަށްްހުރަހަކަށްްވެގެންނުވާނެ.ްއެހެންކަމަށްވާނަމަްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްމައްސަލައަްށް ްމިހާތަނަށް ްޖެހެނީ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިސާބުން ްމިހާ ްމިހާރު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

އްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތުދިނުމަށްްވާހަކަދެްއކުމަށްްއެދިަވޑަިއގަްނނަވާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށް،ްހުރިހާްޢި

ްސިސްޓަމުް ްޖެހޭ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއޭެގްކުރިން ްނެގުން.ްެއހެންނަމަވެސް ްވޯޓު ްނެގޭ ްގަިޑްއިތުރުކުރުްނ،ްެއކަމަށް ޓަކައި

ްމެދު ްހިތަދޫ ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްތައްޔާުރވެލަން. ްޯވޓަށް ްކުަޑކޮށް ދާއިރާެގްްރީސްޓާޓުކޮށްލަިއ،

ްދަންނަވަން.ް ްތިރިކޮށްލުމަށް ްބޯުޑ ްއެހެރަ ްމަތީގައި ްމޭުޒކޮުޅ ްރަޝީދުގެ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

އާދެ!ްމިހާރުްވޯޓެއްްނެގުމަށްްތަްއޔާރުަވނީ.ްއެހެންކަމުންްޢިއްޒަތްތެރިްހުރިހާްމެންބަރުންްކާޑުކޮުޅް )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްތަ ްވޯޓުދެްއވުމަށް ްކުިރއަށްދަނީ.ްޖައްސަަވއި، ްވޯޓަިއގެން ްމި ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްދަންނަވަން. އްޔާުރވެަވޑަިއގަތުމަށް

ް ްގަާވިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ 145ްްރައްޔިތުންެގ ްާއިއ ްމާއްާދ ްދާއިރާެގ149ްްވަނަ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްދަށުން ްމާއްދާެގ ވަަނ

ސަލަްއަށްްވާހަކަަދއްަކވަންްއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްކުއްލިްމައް

ްދާއިރާގެް ްއުތުރު ްގަލޮޅު ްގެންދެވުަމށް ްކުރިއަށް ްމައްސަލަ ްނިމެންދެން ްފުރުޞަތުއަރުަވއި ްމެންބަރުންނަށް ހުރިހާ

ްޢަބްދު ްީއވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާهللا ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްއުތުރު ްމަްއޗަންގޮިޅ ރިާޔްހުށަހަޅުއްަވއި،

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮަތކަްށ ްފެނިވަޑަިއގަންަނވާ ްފާސްކުރެއްވުމަްށ ްހުށަހެޅުން ްތާއީދުކުރެްއިވ ްދީދީ އަޙްމަދު

 ވޯޓުދެްއވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްهللاގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުްއީވާްޢަބްދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމައްޗަންޮގޅިްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްްވިްމެންބަރު:ތާއީދުކުރެއްް

ް

24ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

21ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަ ްބަިއވެރިވި ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު 21ްރުންގެ ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .11ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،21ް. .

ްވޯޓުްން ްމި ްފާސްކޮށްދެއްވީ. ްތި ްފުރުޞަތުއެރުވުމަށް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްގޮތަށް ްވާ ހުށަހެޅުމުގައި

ްވާހަކަދެްއކެވު ްަމއްަސލައިަގއި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންަކމުން ްިދޔައީ. ްޢިްއޒަތްތެރިްފާސްވެގެން ްެއދިވަަޑއިގަންަނވާ މަށް

ްއެބައޮްތް ްކުރިމަތީަގއި ްއަުޅަގނޑު ްމިހާރުވެސް ްަދންނަވަން. ްވާހަކަ ްގެންދާނެ ްފުރުޞަތުއަރުވަމުން މެންބަރުންނަށް

ްިމް ްފުރުޞަތެއް ްފުރަަތމައިނުން ްއެންމެ ްކުރިައށްދާއިރުަގއި ްލިސްަޓއިގެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން ލިސްޓެއް.

ްނީްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމަށް.ްއަރުވަންޖެހެ

ް

ްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްވާހަކަދެްއކެުވން:

`ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްއަްއޑޫގެްމުޅިްތަރައްޤީގެްވިސްނުމަކީްެއމް.ޑީ.ޕީގެްވިސްނުމެއް.ްއަިދް

ް ްުނވަތަ ްދެކުނުގެ ްެއއްގޮަތކަށްްމުޅި ްވިސްނުމާ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްވިސްނުމެއް. ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްވެސް ްވިސްނުމަކީ ތަރަްއޤީގެ

ްހުރިހާް ްއޮތް ްމި ްވެސް ްެއއަރޯޕޓު ްގޭން ްނުލިބޭނެ. ްކުރިމަގެއް ްތަަރއްޤީައކަށް ްއަްއޑޫގެ ްނޫނިއްޔާ ްކޮްށގެން ކަންތައް

ދަށުންްސަރުކާރުްބަަދލުވެ،ްއަދިްމިްޒަމާްނވީްދިުގްްދުވަހަކުްވެސްްއޮތީްކުރާނެްަކމެއްްނޭގިފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްޕީ.ޕީގެ

ްގޮތެްއ،ްހައްލެްއް ްއެއަށް ްތިއްބާ ްނުފެނިފައި ްގޮތެއް ްވީރާނާވެ،ްހަލާުކވަމުންދަނިކޮށް ްެއައރޕޯޓު ްއަްއޑޫ ްތެރޭގައި ތާރީޚުގެ

ްދަށުން.ްއެ ްޕީ.ީޕގެ ްސިޔާސަތު،ްއަދި ްއިޤްތިާޞދީ ްޕެކޭޖު،ްއަދި ްއިޤްިތޞާދީ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ނުޑްހޯދައިދިނީ ްއަުޅގަ ގޮތުން

ްގޭްން ްތާއީދުކުެރވޭ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނުކުތާ ްފާހަަގކުރެްއިވ ްއެ ްލަބީބު ްއިލްާޔސް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްކުންފުނިް ްއުފެއްފި ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްފަރާތުން، ްސަރުކާރުގެ ްއަދި ްވެގެންދާނީ ްއަސްލަކަށް ްނެހެދުމުގެ އެއަރޕޯޓު

ް ްއާދެ!ްލާންޖެހޭ،ްސަރުކާރުގެ ްވެްސްޮގވާލަން. ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނުލިބިެގން. ްހިއްސާ ްލާންޖެހޭ ފަރާުތން

ެގ41ްާއއިްއަދިްސަރުކާރުަގއިްއޮތްް%11ްާއއިްއަދިްއެސް.ޓީ.އޯގެް%11ްއެއަރޕޯޓްސްްކޮމްޕެނީގައިްއޮްތްހިއްސާގެް%

ްއެ ްތެރެއިން. ްއެއްގެ ްޕްރޮސެސް ްއިްނޓަނޭޝަނަލް ްވިްއކާލަްއވާށޭ ްއައްޑޫެގްފައިސާ ްލޯބިވަންޏާ. ްއަށް ްައއްޫޑ އީ

ްދަށުންް ްސިޔާސަތެއްގެ ްފެންނަ ްދެފުށް ްއެއީ ްނިޔަތުގަ. ްހެޔޮ ްކުރަންވީއޭ ްމިކަން ްއެދެްނޏާ ްހެވެއް ރައްޔިތުންނަށް

ްއަުޅވާފަ.ްމިއީް ްއަދުނެއް ްޮއތީ ްމި ްަރއްޔިތުންނަށް ްގޮސް،ްއަްއޑޫގެ ްމިކަން ްތެެރއިން ްެއއްގެ ްޕްރޮސެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ްއޭާންްޙަސަން ްއަނދުންއަުޅވަނީ. ްލޮުލަގއި ްމީހުންގެ ްައއްޑޫ ްއިނދެގެން، ްފުށްޖަހައިގެން ްރީއްޗަށް ްމީހަކު ްކިޔާ ސަޢީދު

ްކުރެވޭނެ.ް ްނުވެސް ްކަމެއް ްމި ްއެހެންވީާމ، ްައނދުންއަޅުވަނީ. ްލޮލުަގއި ްރައްޔިތުްނގެ ްައއްޫޑގެ ްފުށްޖަހައިގެން މޫނުގައި

.ްޕީ.ީޕގެްަދށުންްކަންކުރަންވާްގޮތްްއެްޮއތީްކޮށްފަ.ްެއއީްޖީ.އެމް.އާރުްމިއީްކުެރވޭނެްޒާަތކަށްްއޮްތްކަމެއްްވެސްްނޫން

ްއޮތީް ްއެ ްއެކަން ްގޮތުަގއި ްަޞްއޙަ ްގޮތުަގއި، ްރަނގަޅު ްކުަރްއވާ ްއެކަން ްއަދި ްބިޑަކުން ްބައިނަްލއަޤްވާމީ އެއަރޕޯޓު.

މިއީްވެސްްމަންޒަރެއް.ްމީގެްހެޔޮްްކޮށްފަ.ްއަދިްޖީ.އެމް.އާރު.ްއެައރޕޯޓުްނުނެގުމަށްްޓަކައިްސިއްކަޖެހި،ްމިްއެއަރޕޯޓު
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މިލިއަންްރުފިޔާްއަދިްމިްފައިސާްލާންޖެހޭނެ.ްމ81ްްިނިޔަތުގައިްރަނގަޅަށްްމިކަންްކުރަންޏާްސަރުކާރުންްލަްއވަންޖެހޭް

ް ްލައްވަންޖެހޭ ްއިްނ ްއެސް.ޓީ.އޯ ްބާކީހުރި، ްދެން ްއަދި ްތެރެއިން ްއަދ21ްްިކުންފުނީގެ ްލައްވަންޖެހޭނެ. ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްއެއަ ްލައްވަންޖެހޭ ްއިން ްކޮމްޕެނީ ްޙަީޤީޤ21ްްރޕޯޓްސް ްނޫނިއްޔާ ްކޮށްގެން ްމިކަން ްލައްވަންޖެހޭނެ. ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްއޮތީ.ްއަިދވެްސް ްމި ްޖެއްސުންކޮށް،ްފުަރއްސާަރކޮށްފައި ްަރއްޔިތުންަނށް ްައއްޑޫ ްުނކުރެޭވނެ.ްމިއީ ްކަމެއް މާނައިގަިއްމި

ްއެ ްޮގވާލަނީ ްއަުޅަގނޑު ްރަްއޔިތުންނަށް ްކުރިަމގެްއްއަްއޑޫ ްއަކަށް ްައއްޑޫ ްނޫނިްއޔާ ްއުފައްަދއިގެން ްަސރުކާރު މް.ޑީ.ޕީ

ްމިއަދުް ްހިތާމަކުރަން ްއަުޅަގނޑު ްނޫނޭ. ްިވސްނުމެއް ްޕީ.ޕީ.އެްމގެ ްާއއި ްޑީ.އާރު.ޕީ ްެއީއކީ ްލިބޭނޭ. ްނުވެސް ނެތޭ.

ްދިޔައިޭމ. ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށް ްއަްށ،ްހިތަދޫ ްތަަރއްޤީ ްނިކުމެ،ްއަްއޑޫގެ ްބޭފުޅުން ްެއްްޑީ.އާރު.ީޕގެ ްބަނދަރެއް ބޮޑުސިންގާ

ްިވއްޔާ.ް ްސަރުކާރެއް ްގެެނއްަސްއޮތް ްތެދުވެ،ްބަޣާވާތްކޮްށގެން ްރައީްސ،ްހުއްޓުަވއިލާފައޭ.ްމަނިކުފާނު ްޢިއްޒަތްތެރި އޮތީ

ްދައްކަނީ.ް ްމި ްެއއް ްވާހަކަ ްކޮން ްކުރަންީވއެއްނު. ްމިކަން ްއަހުުލވެރިން ްބަޣާވާތުގެ ްއަިދ ްކުރަންވީެއއްނު. މިކަން

ް ްބަާޣވާތުެގްއެސް.ޓީ.އޯެގ ްމިއީ ްނުކުރެވޭނެ. ްބޭރެްއ ްބަޔަުކ ްއެްއވެްސ ްައދި ްުނކުރެވޭނެ. ްބޭރެއް ްެވސް ޝާހިދެއް

ްސަރުކާރަކުންް ްޤާނޫނީ ްަޙޤީޤީ ްެއއީ ްނުކުެރވޭނެ. ްބޭރެއް ްމީހަުކ ްެއއްވެްސ ްތިބި ްލާފައި ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރެއް.

ްއެސް.ީޓ.އޯ ްމަޤާމުތަކެްއްއެއީ.ްލާހިކެއްްނޫން ްހުރި ްޙަޤީީޤްއުފައްދާފައި ްެވްސްބޭރުކޮށްލާކަށް.ްެއއީ ެގްޝާހިދު،ްއެމް.ޑީ

ްމުޅިންް ްތިބީ ްދެން ްނެތޭ. ްއެހެންނޫނިއްާޔ ްހުރި. ްދައުަލތުގައި ްވަގުުތ ްމި ްައކީ ްއެމް.ޑީ ްޙަޤީޤީ ްެއއީ ފަރާތަކީ.

ްއެކޭ.ްބޭރެއްްނުކުރެވޭނެ.ްޝު ްއެމް.ޑީ ްހުރި ްލައްާވފައި ްމީހުންނޭ.ްއެއީްރައީސްްނަޝީދު ްތިބި ކުރިްއޔާްބަޣާވާތްކޮށްގެން

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްހިތަދޫްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްއަސްލަމުްވާހަަކދެއްކެވުން:

ްތަރައްޤީް ްަޤއުމުގެ ްއެއީ ްވިއްުކމަކީ ްހަރުމުދާ ްމީހުންނަށް، ްއަުޑއުފުިލ ްދެކޮޅަށް ްވިްއކުމާ ްހަރުމުދާ އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

އަުދްވިސްނުނީތީްުއފާކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއިނގިޭރސީންްފައިަބއިގެްންއަށްްބޭނުންތެރިްމުހިއްމުްކަެމއްކަންްމި

ްވެްސްނުވިސްނުނު.ްސަރުކާުރގެް ްސަުރކާރަކަށް ްއޭުރގެ ްގޮެތއް ްހިންގާނެ ްއެތަން ްެއއަރޕޯޓެްއްލިބުނީމާ ގޮސް،ްައއްޫޑގެ

ްދައުލަތަށް ްދިވެހި ްމަނަަވރެއް ްބޮޑު ްއިނގިޭރސި ްގެންދެވީ ްވިދާުޅވަމުން ްކިހިނެއްތޯ.ްްއިސްވެރިން ްދުްއވާނީ ދިނީމާ،ްއޭތި

ްދިޔައީ.ް ްވީރާނާވެ ްތަން ްތަނަށ31ްްްމުޅި ްއެ ްކުެރވުނު.ްއެހެންނަމަވެސް ްމަސަްއކަތްތައް ްއެކި ްތަފާތު ްތެޭރގައި އަހަރުގެ

ް ްވޭުތވެދިޔަ ްނުދިޔަ. ްފެނިގެނެއް ްެއއް ްތަރައްޤީ ްވ3ްްާއެކަީށގެންވާ ްއެ ްއަްއޑޫަގއި ްވެިރކަމުގައި ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއަހަރުގެ

ްެއް ްރާަވއިެލވުނު. ްޕްރޮުގރާމުތަކެއް ްެއކު ްއުސޫލުތަކަާކ ްހަރުދަނާ ްވަރުގަަދ، ްޓަކައި ްތަަރއްޤީކުރުމަށް އެއަރޕޯޓު

ްކުންފުންޏަކަށްް ްހަމަ ްއައްޑޫ ްއެގޮތުްނ ްދަނީ. ްމި ްވެސް ްމިައދު ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްއަލިކަން ޕްރޮގުރާމުތަކުގެ

ްއެއަރޕޯ ްއިންޓަނޭޝަނަލް ްގަން ްއާދެ! ްމާލޭްހެދުނު. ްއުފެއްދުމަށްފަހު ްކުންފުނި ްއެ ްއުފެއްދުނު. ްކުންފުނި ޓު

ްހުޅުވާލެވުނު.ްހުުޅަވއިލެވުުން ްހޯދުމަށް ްފަރާތްތަަކށް،ްއިްނވެސްޓަރުން ްބޭުރގެ ްއެއްފަދައިން ްެއއަރޕޯޓެކޭ އިންޓަނޭޝަނަލް
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އްކަތްްކުިރއަށްްނުގެންދެވުުމގެްވަގުުތަގއިްވެސްްއެްތަނަށްްޝައުޤުވެިރވިްފަރާތްތަކުންްެއކަށީގެްނވާްގޮެތއްަގއިްއެްމަސަް

ްމިއަދުް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަސައްކަްތ ްކުރި ްކުންފުނިން ްއެ ްއެކުަލވައިެލވުނީ. ްކުންުފންޏެއް ްއާ ްއަލުން ސަބަބުން،

ްދޫކޮށްލާފައި،ް ްެވސް ްވާަދވެރިކަން ްސިާޔސީ ްމި ްދެކޭގޮތަކީ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްމި ްދެން ްދަނީ. ްމި ފެނިގެން

ނޑުމެންްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ްހުޅުަވއިެލޭވނެ ްމަުގ ްދެވޭނެ ްކުިރއަށް ްމަސައްކަަތއިގެްނ ތަރައްީޤެގ

ްވަިކް ްބޭނުންވޭ، ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމޭރުމުން ްމި ްހަމަ ްއަދި ްބައްޓަންކުރުން. ްވިސްނުން ްެވސް އެންމެންގެ

ް ްައކު ްިވޔަާފރިވެރި ްއަެނއް ްއިްނވެސްޓުކުރީީތ ްމިކަމާ ްވެސްްވިޔަފާިރވެރިއަުކ ްކަމަކަށް ްރުިޅައންނަންޖެހޭނެ އެކަމާ

ްޮބޑަށްް ްމާ ްކަންކަމުަގއި ްިސާޔސީ ްފުރުޞަެތއްަގއި ްހުޅުަވއިލެވޭ ްއެންމެންނަށް ްހުރިހާ ްއެީއ ްނުދެކެން. އަޅުަގނޑުމެން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮވެދާނެ. ްނޭނގި ްފަހަރުގައި ްދެން ްއަަޅއިނުލެވުނީމާ ްދޭތެޭރގައި ްއެކަންކަމާ ބުރަވެގެން

ްއިބްރާހީމުްދެ ްޤާސިމު ްވިޔަްސ، ްކަމުގައި ްޢަފީފު ްޙަސަން ްޗަްނޕާ ްެއއީ ްވިޔަފާރިވެރިަޔކަސް، ްކޮންމެ ްހަމަ ކޭގޮުތގައި

ކަމުގަިއްިވޔަސްްއަދިްކޮލިްުމޙައްމަދުްމަނިކުްކަުމގަިއްިވަޔސްްރާއްޭޖގެްހުރިހާްތަންތަނެްއގަިއްއިްނވެސްޓުކުަރްއވަންވީ.ް

ްއަ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްހަމައެއާެއކު ްކިޔަމުންދާއިރުްއަދި ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ްަރއްޔިތުންނޭ ްއަްއޑޫގެ ްތަރައްޤީޭއ، އްޫޑގެ

އަޅުަގނުޑްދަންނަވާލަންްބޭުނންވަނީްައއްޫޑަގއިްމިކަންްކުެރވުނަސްްއަދިްކޮންމެްތަެނއްަގިއްރާއްޖޭަގއިްއެްއެއަރޕޯެޓއް،ް

ހޭްފަދަްތަނެްއގައިްހުުޅވުމުންްޭއގެްފައިދާްއިންޓަނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯެޓއްްއިންޓަނޭޝަނަލްްވަިއގެްބަނަދރެއްްހުޅުވަންޖެ

ް ްތަރައްީޤކުރުމަށްްްމަންފާއާއި ްސަަރހައްދެއްަގއި ްތިން ްާރއްޖޭގެ ްއެގޮތުން ްަރއްޔިތުންނަށޭ. ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ލިބިގެންދާނީ

ވޭޯތްއެމް.ޑީ.ޕީްޓަކައިްއެމް.ޑީ.ޕީްއިންްއެކުަލާވލިްޕްލޭނާްއެްއގޮތަށްްއިރާދަުކރެއްިވއްާޔްކަންތައްަތއްްމިއަުދްވެސްްގެންދެ

ްވަނަްއަހަރުގެްއިންތިޚާބު...2113ްއިންްމަސައްކަްތކުރަމުންދާނޭ.ްއަދިްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާް

ް

ްމަދުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ކުރެންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙް

ނޑުްމިްުކއްލިްަމއްސަލައާްބެހޭްގޮތުންްވާހަކަަދއްކާލަންްފު ރުޞަތެއްްލިބުނީތީްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ްވަރަށްްބޮޑަށްްއުފާކުރަން.ްއެެހންނަމަވެސް...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިމް ްދަންނަވަން.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްމިހާރު ްކޯރަމެްއްނެތް.ްއެހެންކަމުން،ްއިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްރިްމެންބަރުްާވހަކަކޮޅުްކުިރއަށްްގެންދިއުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްވަނީްކޯރަމްްހަމަވެފަ.ްއެހެންަކމުން،ްޢިއްޒަތްތެ

ް

ްމަދުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ކުރެންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙް
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ްމެންބަރުންނަކީ.ް ްވަފާތެރި ްރަްއޔިތުންނަށް ްމިއީތޯ ްދަންަނަވއިލާނީ ްއަޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްތެް ްވާހަކަދައްކަން ްރައީސް.ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެްއތޯ. ްކޮންކަހަލަ ްނަގާލުމަކީ ްގަސްތުަގއި ްކޯރަމް ދުވީމާ

ް ްއިތުރަށް ްބޭނުންވޭ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަްއކާއިުރ ްކަންތައްތަުކަގިއ ްގުޅޭ ްަރްއޔިތުންނާ ްމިކަހަލަ 11ްއަޅުަގނޑުމެން

ްކަމ5ްެމިނެޓު،ްނޫނީް ްބޭއިންސާފު ްވަރަށް ްއޮތުމަކީ ްމިނެޓު ްތިން ނޑުމެންނަީކްރަްއޔިތުންެގްމިނެޓު.ްމި ްއްމިއީ.ްއަުޅގަ

މަންދޫބުން.ްޕާޓީތަކުގެްލީޑަރުންނަކަށްްވަކިްނުބެހޭނެްމިނެޓެއްްެއގޮތަކަށް.ްއަޅުަގނޑުމެންްރައްޔިތުންްއިންތިޚާބުކޮށްަފއިް

ްއަުޅގަް ްތަނަށް.ްއެހެންވީމާ،ްމިއީ ްމި ްތިބީ ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ްވެސް ްލީޑަރުން ްތަނަށް.ްޕާޓީތަކުގެ ްމި ްވަަރްށްތިބީ ނުޑގެ

ްޮބޑަްށް ްވަރަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަލިައޅުަވއިލާއިުރ ްަމއްސަލައަށް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްއިނޭގތޯ. ްއެއް ްމައްސަލަ ބޮޑު

ތާއީދުކުރަންްައއްޫޑގެްަރއްޔިުތންނަށްްރަނގަޅުްމަންފާހުރި،ްލާބަހުރިްގޮތުަގއިްމިކަންްވުން.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުަގނުޑް

ްކަމުގަް ްމި ްއޮތީ ްބެޭހްދަންނަވާލަން ްެއކަމާ ްބަހުސްނުކޮށް، ްފާޑުފާުޑެގ ްމިތާނގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮިތއްާޔ ްގޯެހއް އި

މުއައްސަސާަތކެއްްއެބަހުރިްަސރުކާރުންްއުފައްދާފަ.ްއަދިްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްވެސްްުއފައްދާފައިްއެހެންނޫންތޯ.ްެއް

ްއެކަމަ ްޮއވެއްޖެްއާޔ ްއެއް ްމައްސަލަ ްއެކަމުގަިއ ްބަލައި، ްވެސް.ްތަންތަނުން ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްފިޔަވަުޅއަޅުްއވަްނީވ ށް

އަޅުަގނޑުްވަރަށްްބޮޑަށްްއެދޭްކަމެއްްޕީ.ޕީްެއއްްނޫން،ްީޗޗީގެްދަށުންްނަމަވެސްްަރއްިޔތުންނަށްްބޭނުންވާްޚިދުމަތްތައްް

ްވެސް.ްއަދި ްކުންފުނިތަކަށް ްރާއްޖޭގެ ްވެސް.ްއަދި ްކުންފުނިތައް ްބޭރު ްއިން ްރާއްޖެ ްއަދި ްޓަކައި ްއެްއްްކުރުމަށް ހިއްސާ

ްކަމެްއ.ް ްއެދޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްތަރައްޤީކުރުމަކީ ްކަެމއް ްއެ ްނަމަވެސް ްވިްއކަިއގެން ްއެއްޗެއް ްކޮންމެ ނޫން

ްެއއްޗެިހް ްިރސޯޓުތަކާ ްވެްސްދެްއވަންވީނޫންތޯ.ްއެއޮތީ ްއެއަރޕޯޓު ްހަނިމާދޫ ްހަމަ ްފަދައިން ްދިން ްެއއަރޕޯޓު ްގަން އަްއޑޫ

ްއެއްް ްރަށްތަކާއި ްނޫންްހަދާނެ ްތަނެއް ްދިރިުއޅޭ ްއެއް ްއާބާދީ ްމަދު ްމީހުން ްހަމަ ްެވސް ްއަކީ ްހދ. ްހއ. ްއޮތީ. ްެއ ޗެހި

ްވެސްް ްދިނުމުގައި ްގޮތަށް ްމި ްއެކަމަުކ، ްދެއްވަްނވީނޫންތޯ. ްވެސް ްއެއަރޕޯޓު ްކައްދޫ ްލ.އަޮތޅު ްއެގޮތަށް ްހަމަ އެީއކީ.

ްވަގު ްއެއް ްއެްމައްަސލަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއުޅޭ ްއެއް ްހަމަ.ްކޮރަޕްޝަނުގެްމައްސަލަ ްކަެމއް ްއެދޭ ނޑު ްައޅުގަ ްބެލުމަކީ ތުން

ްއެް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްތިބި ްފަރާތްތައް ްއެފަދަ ްރާއްޖޭގައި ްެވްސ ްދެއްވާއިުރގައި ްމިކަން ްޮގވާލަްނ ްައޅުަގނޑު އެކަމަކު

ްއުފާކުރަްނ،ްައއްުޑްއަތޮުޅްެއއަރ ްވަރަށް ނޑު ްކަެމއް.ްއަުޅގަ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްއިސްކަންދިނުމަީކްެއއީ ޕޯޓްްފަރާތްތަކަށް

ްކުންފުންޏަކަށްް% ްދިވެހި ްއުފާކުރަން.41ްްެއއްނޫން،ް%31ްއަދި ްވަރަށް ނޑު ްކުރުން.ްއަުޅގަ ްއެކަން ދީގެންްނަމަވެސް

ްިމް ްނޫން ްގޮތަކަށް ްއޮތް ްހިނގާަފިއ ްަމއްސަލަ ްޖީ.އެމް.އާރު ްޖީ.އެމް.އާރަށް. ްަބލައިލާނަން ްައޅުަގނޑު އެހެންނަމަވެސް

ްއޮތީކީ.ް ްހިނގާފައި ްކޮށްފަިއްްގަިޑއިރ24ްުމައްސަލަ ްމިކަން ްގޮތަށް ްަވންނަ ްފައިސާ ްބަދަލުކޮށް،ްޖީބަށް ްބޯޑު ުނވަނީސް

ްއެއަރޕޯޓުެގް ްބާލިދީ ްނުވާނެ. ްބޭނުމެއް ްދައްާކކަށް ްވާހަކަ ްމި ްމެންބަރުން ްގިނަ ްތެެރއިން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ އޮތީމާ

ްފުރާެޅއް ްކޮން ްބަހައްޓަިއގެޭންއުޅެނީ. ްަބއްލަާވ،ްބާލިދީ ްމިހާރުވެސް ްހެދިބިލެތްްވާހަކަދަްއކަނީ. ްބަދަލުވީ. ްތަނުން ްެއ ތޯ

ްދިވެހިންނަށްް ްމިކަމުން ްއެއް. ްފައިދާ ްއޮްތ ްއެކަމުން ްިދވެިހންނަށް ްކޮބައިތޯ ްދަނީ. ްއެ ްދެްންހަދަމުން ްަކޑަތަކަށް ވިްއކާ

ްެގއްލުން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްނުކުރާނެ.ްވާނީ ްއެއް ްފައިދާ ްދިވެހިންނަކަށް ްޖީ.އެމް.އާރަކުން ނުޑްފައިދާކުރާނެ.ްއެކަމަކު
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ްބޭރުނުކޮށްފިްއާޔް ްބޭރުކޮށްދެއްވާށޭ. ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްޖީ.އެމް.ާއރު ްގޮވާލަން، ްސަރުކާރަށް ްމިހިނދަށް މިހިނދުން

ްެދކެނީ.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްނަަގނީ ްލާރި ްޖީ.އެމް.އާރުން ްޑީލްހަދަިއެގން ްެވސް ްވަޙީދު ްރަީއސް ްެދކޭނީ ްވެސް އަޅުަގނޑު

ްވަޙީދުްކަމަށްްވެއްޖެްއެހެންނޫން ްއޮް،ވަްނޏާ ްބޭރުކުރަންވީ.ްއެއީ ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ުޅަގނުޑްގޮަތކީ.ްއަްތްޖީ.އެމް.އާރު

ްވަންޏާް ްކަމަށް ްވެއްޖެ ްކަމަށް ްއެހެންނޫން ްދެކޭނީ. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށޭ ްނަަގއިފި ްއެއް. ްވާހަކަ ްނެގި ނުދަންނަވަން

ްވާހަކަދަްއކާއިރުް ްއެއަރޕޯުޓގެ ްގަން ްއަތޮޅު ްމިހާރު.ްއަްއޑު ްސައްަތްއިްންސައްަތްްބޭރުކުރަންވީނޫންތޯއޭ ްިދެވހިންގެ ެއއީ

ހިއްސާްވިްއކުމަކީްކޮބާްމައްސަލަްެއއް.ްއަޅުަގނޑަކަށްްއެްއވެސްްމަްއސަލަްއެއްްނެތް.ްއެކަމަުކ31ްްކުންފުންޏަކަށްް%

ްޖީ.އެމް.އާރަކީްިދވެހިންގެްސެްނޓެއްްވެސްްއެްތަނުަގއިްނުހިމެނޭ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިޢއްޒަ ްޝުކުރިއްޔާ ްހިސާބުން ްމިހާ ްެމންބަރު. ްމެންބަރުންނަށ31ްްްތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުސްަވގުތުކޮެޅްއ މިނެޓުގެ

ްޖަހާއިރުްމަޖިީލހުގެްޖަލްސާގެްމަސަްއކަތްްދެންްކުރިއަށްދާނީ.11ްްއަރުވަން.ް

ް

ް]އަށ11:17ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުސްވަގު ްވަނީ ްމި ްިމްމިހާރު ްކޯރަމް ްމިހާރު ްެގންދެވޭވަރަށް ްކުިރއަށް ްމަސަްއކަތް ްޖަލްސާގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ތުޮކޅަށްފަހު

ްކުރިއަށްދާނަން.ް ްމަަސއްކަތަިއގެން ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްކުރިމަތީަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން ްހަމަވެފަ. ވަނީ

ްފުރުޞަ ްފުަރތަމަ ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑު ްކުިރއަށްދާިއރު ްދާއިރާގެްމަސައްކަތަިއގެން ްމެދު ްހިތަދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ތެއް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދަށް.

ް

ްްދެްއކެވުން:ވާހަކަހިތަދޫްމެދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުް

ްއިންޓަރނޭޝަނަްލް ްގޭްނ ްައކީ ްަމއްސަލަ ްުކއްލި ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްމިއަުދ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ްުކއްލިްއެއަރޕޯ ްހުށަހެޅިފަިއވާ ްުގޅިގެން ްިވއްކާލުމާ ްނޫނިއްާޔ ްގުިޅެގން، ްުކއްޔަށްދިނުމާ ްަބޔަކަށް ްކުްއޔަށްދިނުމާ، ޓު

ްތަޞަްއވުރުކުެރވިގެންދަނީް ްެވސް ްހަަމގައިމު ނޑަށް ްބަލައިލީާމްއަުޅގަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްކަްނތައް ްެއއް.ްމިކަހަލަ މައްސަލަ

ް ްޗަންޕާ ްފެންނަނީ ްމީގެން ްއަޅުަގނޑަްށްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްނޫން. ްވެސް ްއެއް ްހޯލްޑިން ްކާސާ ްނޫން. ްވެސް ޢަފީފެއް

ްގޭްން ްނޫނިއްޔާ ްޕްރޮޖެކްޓަކީ ްމި ްޖެހެނީ ްމި ްދަންނަވާލަން ްމިހެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްތަރައްޤީ. ްއައްޫޑގެ ފެންނަނީ

ް ްވިސްނުެމއް. ްސީާދ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއެީއ ްތަރައްޤީކުރުމަކީ ްެއއަރޕޯުޓ ްނ2113ްިއިންޓަރނޭޝަނަލް ްއަހަރު މުމުެގްވަނަ
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ްައއްޫޑް ްކަމަށް ްދޮރާށި ްމައި ްވަންނަ ްމީހުން ްއަންނަ ްބޭރުން ްާރއްޖޭެގ ްއޮތީ ްވިސްނުަމކަށްވެފަިއ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ކުރިން

ް ްއޮންނަތާ ްލިިބފައި ްެއއަރޕޯޓެއް ްއަށް ްއަްއޫޑްސިޓީ ނޑުމެން ްހެދުން.ްއަޅުގަ ްއެއަރޕޯޓު އަހަރަށ81ްްްއިންޓަރނޭޝަނަލް

ްއަޅުަގނޑަ ްވެދާނެ. ްދުވަސް ްގިނަ ްއެންމެްވުރެ ްވަރަށް، ްއެއަރޕޯަޓކީ ްއެ ްއައިއިރު ްމިހާތަނަށް ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުެރވޭ ށް

ްމިއަދުް ްއެއަރޕޯޓު. ްފެށި ްޖައްަސން ްފްލައިޓުތައް ްބޭރުގެ ްނޫނިްއާޔ ްއެއަރޕޯޓެއް ްއިންޓަރޭނޝަނަލް ްރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ

ގޮތަކީްކާސާްހޯލްޑިންްއަށްްެއއަރޕޯޓުެގ،ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްދިމާވެފައިްއޮތްްމައްސަލަްއަކީްނޫނިްއޔާްމިްވެގެންްއުޅޭް

ްކޮންސޯިޓއަމުެގް% ްހަދާފައިވާ ްމަްއސަލަ.ް%31ްއެ ްިވއްކާލި ްޤަބޫލުކުާރ31ްްހިްއސާ ނޑު ްއަޅުގަ ްިވއްކާުލމުން ހިއްސާ

އަީކްސަރުކާރުްހިއްސާވާްބައި.ްެއހެންކަމުންްމިހާތަނަށްްމިްރާއްޖޭގެްކަންތައްތައްްހިނގާަފއ71ްްިގޮތުަގއިްބާކީްއޮތްް%

ްތަަރއްޤީގެްމަޝްރޫޢުތައްްސަުރކާުރންް%އޮ ްބަލާއިުރގައި ްގޮތަށް ްވަނ111ްްީތް ްކަންތައްތައް ްއެ ްުކރަންޏާ ހިއްާސެވގެން

ނުޑް ްއެބަދޭ.ްއަުޅގަ ްފެނިގެން ްމިހާރުވެސް ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްލަސްެވގެންދަނީ.ްއެކަން ްނުކުެރވި ްކަންތައްަތއް ނުވެ.ްއެ

ް ްަތރައްޤީވާނެ ްއެއަރޕޯޓު ްމި ްސަރުކާުރެގް%ހިތަށްއަރަނީ ްގޭނ71ްްްާބވައޭ ްދަންނަވަނީ ްމި ްއެހެން ްއޮެވގެން. އަިދވެސް

%ް ްސަރުކާރު ްައދި ްއެސް.ޓީ.އޯ ްލިމިޓެޑް، ްކޮްމޕެނީ ްއެއަރޕޯްޓސް ްމާލޭ ްލިމިޓެޑާއި ްކޮމްޕެނީ އޮތީމަ.71ްްއެއަރޕޯޓްސް

ްޫނނިއްޔާ ްނެތިގެން، ްލާރި ްބަޖެޓުގައި ްނެތިގެން، ްލާރި ްިމހާރުވެސް ްވާއިރުގައި ްމިކަން ްފައިާސްްމިހެން ދައުލަުތގައި

ް ްމަހުގެ ްދަނީްމުސާރަތައްްނުދެވި.ްމިއަދަކީ ްމި ްައއްޫޑްސިޓީގެްނޫނިއްޔާްސަދަްނ7ްްނެތިގެން ވަނަްދުވަސް.ްއަިދވެސް

ޔުޓިލިޓީސްްކޮމްޕެނީްއިންްމުސާރަްއެއްްނުދެވޭ.ްމަަސއްކަްތކުރިްމީހުންނަކަށްްއުޖޫރަްއެްއްނުދެވޭ.ްއެއަރޕޯުޓގެްވާހަަކް

ްދަ ްމިހާރަކުްއަޅުަގނޑުމެން ްމަސައްކަެތއް ްއެ ްނުނިމޭ. ްބަނދަރުތައް ްހުރި ްފަށާފައި ްހަދަން ްައއްޫޑގައި އްާކއިރު

ް ްތަނެްއ7ްްކުރިއަކަށްނުދޭ. ްހިނގާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްކަމެއް ްއެ ްފަހުން ްއޭގެ ްބަޣާވާްތކުރުމަށްފަހު، ފެބުރުއަީރގައި

ްހެދުމުގެްޕްރޮޖެކްޓުތައްްވަނީ...ްނުފެނޭ.ްއަދިްހަމައެއާއެކުްއަްއޑޫގެްއެކިްައވަށްތަުކގެްމަގުަތއްް

ް

ްއްެކުވން:ވާހަކަދެމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުްތި

ްކުއްލިް ްގޮތުން، ްބެހޭ ްމައްސަލައާ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްމިައދު ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ، .`

ްއާ ްދަންަނވައިާލނީ. ްެއއްެޗއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްދެންްމައްސަލައާ ްފިަޔވަިއ ްސިޓީ ްމާލޭ ްައީކ ްސިީޓ ްއަްއޑޫ ދެ!

ްއަްށް ްތަަރއްޤީ ްިސޓީގެ ްައއްޑޫ ްރަްއޔިތުންނަށް، ްއަްއޑޫެގ ްސިޓީ. ްޮބޑު ްއެންމެ ްއާބާދީ ްާރއްޖޭެގ ްބޮުޑ، ްއެންމެ އާބާދީ

ްތާއީދުކުރާ ްހަމަ ްހައިިސއްޔަތުން ްމެންބަރެއްގެ ްަމޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްއަޅުަގނޑު ްމަސަްއކަތަީކ ްކޮންމެ ނެްކުރެވޭ

ްކުެރޭވް ްމި ްޓަކައި ްތަަރއްޤީކުރުމަށް ްއެއަރޕޯޓު ްގަން ްސިީޓގެ ްއަްއޑޫ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ މަސައްކަތެއް.

ްރައްޔިތުންް ްކަމަކީ ްވާ ްމައްސަލައިގަިއްމި ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްމަސައްކަތެއް. ްކުރަންޖެހޭ ްއެކަން ްހަމަ މަސައްކަތްތަަކކީ

ްފާ ްކަންބޮުޑވުން ްވަަރކަށް ްކަމާްކޮންމެވެސް ްަދންނަވައިލާނީްސަރުކާުރގެ ނޑު ްވާީތވެ،ްއަުޅގަ ްމައްސަލައަކަށް ޅުކުރަމުންދާ

ބެހޭްމުއައްސަސާތަކަށް،ްއެންިޓްކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނަށް،ްއަދިްއެްނޫންވެސްްމިްބާވަތުގެްމައްސަލަްބަލާްސަރުކާރުގެް
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ްނިންމަ ްގޮތެއް ްބައްލަަވއިދެްއވަިއ، ްައވަހަށް ްމަްއސަލަ ްމި ްމައްސަަލްމުއައްސަސާަތކަށް، ްބަެއއް ްއަިދ ަވއިދެްއވާށޭ.

ްމައްސަލަް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްހުރަހަކަށް ްއެޅޭ ްގަންްއެއަރޕޯުޓްތަރައްޤީކުރުމަށް ްދިގުދެމިގެން،ްއަްއޫޑްރައްޔިތުންގެ ފަދައިން

ްކޮރަޕްޝަނެއް،ްުނވަ ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްމައްސަލައިަގއި ްމި ްޤަބޫުލކުރަނީ ނޑު ްނުހައްދަވާށޭ.ްއެހެންީވމާ،ްއަުޅގަ ަތްބެލުން

ހާމަކަންްކުޑަްކަމެއްްވާނަމަ،ްއަވަހަށްްސަރުކާރުންްއަދިްމިްކަމުގައިްިހއްސާވިްކުންފުނިތަކުންްޢާއްމުްރައްޔިތުންނަށް،ް

ްއަީކްރަްއޔިތުންނަށްް ްިވޔަފާރި ްަޖވާބުދެްއވާށޭ.ްމި ްއަވަހަށް ްސުވާލުަތކަށް ްއުފެދިފަިއވާ ްހިތުތެރޭަގއި ްރައްޔިތުްނގެ ޢާއްމު

ްވިޔަފާ ްފައިދާހުރި ްމިްއެންމެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހާމަކޮށްދެއްވާށޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނޫންތޯ ްނުވަތަ ރިޯތ،

ްސަުރކާރުންް ްޖީ.އެމް.އާރަށް ްއަިދ ްއާއި ްވިޔަފާރި ްމި ްމެންަބރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްބައެއް ްވާހަކަަދއްަކވަމުން މަޖިލީހުގައި

ްސަ ްހައިާރންވޭ. ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެްއގޮތްުކރާތީ ްވިޔަފާިރއާ ްއިންޓަރނޭޝަނަލްްދޫކޮށްލި ްމާލޭ ްޖީ.އެމް.އާުރ، ބަބަީކ

ް ްއެީކގައި ްމިލްިކއްޔާތު ްވަނީ.25ްްއެއަރޕޯުޓގެ ްމި ްދެވިފައި ްތަަޞއްރުފުކުރުމަށް ްގޮތަކަށް ްބޭނުން ްމީހުން ްއެ އަހަރަށް

ްހަވާލުކުެރވިފަިއވާް ްޓަކައި ްހިންގުމަްށ ްއެއަރޕޯޓު ްގޮުތގައި ްމަޢުލޫމާތުލިބިފައިވާ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްއެއަރޕޯުޓ، ގަން

%ް ްހިްއާސާވ31ްކުންފުނީގެ ްސަރުކާރު ްއޮތީ ްަހވާލުވެފަިއ ްބައި ްބޮުޑ ްހިންގުމުގެ ްެއއަރޕޯޓު ްގަން ްމާނައަކީ ްޭއގެ .

ްއާިއް ްަމއްސަލަ ްމި ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުާރ ްއަޅުަގނުޑ ްއެްއވެްސްހާލެއްަގއި ްމަްއޗަށޭ. ްހިްއސާގެ ްމެޖޯރިޓީ ކުންފުނިތަކުގެ

ްއެއަރޕޯޓުް ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްމާލޭ ްބޮޑޭ.ްްޖީ.އެމް.އާރު، ްތަފާތު ްވަރަށް ްމައްސަަލއާ ްހަވާލުކުިރ ޖީ.ެއމް.އާރާ

ްކޮމިޝަންތަކުންް ްބެހޭ ްކަމާ ްއަވަހަށް ްކަމެއް ްއެކަހަލަ ްވާނަމަ، ްކަމެއް ްކުޑަ ްހާމަކަން ްޭއގެތެރޭަގއި އެހެންނަމަވެސް

ްބެއްލެވުމަށްފަހުގައިްައވަހަށްްމިްމައްސަލަްނިންމަވައިދެްއަވއި،ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްއްެކުވން:ދެވާހަކަމިރުްޢާމެންބަރުްއަޙްމަދުްްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެ

%ް ްކުންފުންޏަކަށް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއެއަރޕޯޓު، ްއިންޓަރޭނޝަނަލް ްގަން ްއާދެ! ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި 31ްޝުކުރިއްާޔ،

ްެއއްެޗއްް ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްމެދު ްމައްސަަލއާ ްުކއްލި ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްގޮުތން ްގުޅޭ ްިވއްކާލުމާ ހިއްސާ

ދަންނަވައިލާނަން.ްއާދެ!ްޝަްއކެއްްވެސްްއަުޅަގނޑުމެންނަކީ،ްމިްމަޖިލީހަކީްމިްބާވަތުގެްހުރިހާްކަމެއްްބެލުމުގެްބާުރް

ްމަޖިލީހެއް.ް ްލިބިގެންވާ ްބާރު ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު ްގޮތަކަށް ްކޮންމެ ްބޭނުންވެއްޖެ ްމަޖިލީހަކީ ްމި ްމަޖިލީހެއް.ްއަދި ލިބިގެންވާ

ްބޭނުންވެއްޖެ ްމަޖިލީހަކީ ްމި ްއެހެންނަމަވެސްްްއަދި ްމަޖިލީހެއް. ްލިބިގެްނާވ ްވެސް ްބާރު ްބާތިލުކުރުމުގެ ްޤާނޫނެއް ކޮންމެ

ްއެހެންް ްއޮއްާވ، ްގޮތް ްޒިންމާދާރު ްއެންމެ ްކުރަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުެމން ްކަންކަން ްބާވަތުގެ ްމި ްދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްދާތަން ްމަސައްކަްތކުރެވެމުން ްޓަކައި ްބޭނުމަށް ްސިޔާސީ ްފެނޭ.ްގޮތަކަށް ްއެބަ ްނަމަވެސް ްމަދުން ންނަށް

ހަމަގައިމުްެވސްްމިއަދުްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްކުއްިލްމައްސަަލްއެްއގެްގޮުތގައިްިމއަދުްމުޅިްމަޖިލިސްްއެއްކޮްށްމިްދަނީ،ް

ްވެސްް ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ްެއކު ްޔަޤީންކަމާ ްހަމަ ްއެއީ ްނޫން. ްކަމެއް ްނެރެވޭނެ ްެއއް ްނަތީޖާ ްެއއްވެސް މިއަކުން

ްއުސޫލުތަކެްއްއެނިގވަ ްކުރަންޖެހޭނެ ްއެކަްނ ްނަމަ، ްފާހަގަކުރެވޭ ްގޮއްަސވާކަްނ ްގޯހަށް ްކަމެއް ްކަމެއް. ަޑއިގަންަނވާނެ
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ްެއކަންް ްވާނަމަ ްކޮށްފައި ްގޮަތށް ްމަގުފަހިވާ ްޮކރަޕްޝަނަށް ްއަދި ްވާނަމަ ްކޮށްފައި ްނަހަމަގޮތުަގިއ ްކަމެއް އެބަވޭ.

ްބެލުމުގެ ްމައްސަލަ ްއެ ްހުށަހަޅައިގެްނ ްހަމައެާއއެުކްްކޮރަޕްޝަނަށް ްއަދި ްެއހެންވީމާ، ްލިބިގެްނވޭ. ްވެސް ބާރު

ނޑުމެންނަށްް ްއަޅުގަ ްމި ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްހަނދާންކުރަންޖެހޭ. ްއެބަ ްހުރިކަން ްވެސް ްކޯޓުތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްއެިކްބޭފުޅުންްމީގެ ްއެިކްގޮްތގޮތަށް ްަޓކައި ްހުށަހެޅިގެން،ްސިޔާީސްބޭނުމަށް ްމިްމައްސަލަ ްޚިލާުފވާްމަޖިލީހަށް އަސްލާ

ނޑުމެްނގެްަރއްޔިތުްނނަށްްވަރަށްްގިނަްކަންަތއްްޮއޅިގެންދާނެ.ްައޅުަގނުޑްވެްސް ގޮތަށްްވާހަކަދަްއކަމުންްދިޔަިއމަްއަުޅގަ

ްބޭނުންވޭ.ް ްހަމަ ްަމސައްކަތުން ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހި ްކުިރއެުރން ްާއއި ްތަރައްޤީ ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްކަންބޮޑުވޭ. ހަމަ

ްއައްުޑްއަ ްތަރައްީޤވެ،ްެއއަރޕޯޓުްހަމައެއާެއކު ްެވސް ްއަތޮޅު ްވާތީެވ،ްއަްއޑު ްަކމަށް ްބަެއއް ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްވެސް ޮތޅަކީ

ްރަނގަޅުް ްއެންމެ ްކުރަންޖެހޭ ްެއކަން ްކަމެއް. ްއެދޭ ްބޮޑަށް ްނުހަނު ްއަޅުަގނުޑވެސް ްދިޔުމަީކ ްތަރައްީޤވެގެން ވެސް

ްއަޅުގަް ްެއކަމަށް ްވާނަމަ، ްކޮށްފައި ްމަތީން ްހަމަތަކުގެ ްެއާއްއުސޫލުތަާކއި ްއެހެންނަމަވެސް ްދަންނަވަން. ްމަރުޙަބާ ނޑު

ްމިކަންް ްގޮތެއްަގއި ްިޒންމާދާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިްނކާރުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަމަށް ްވާަނމަ، ްކޮށްފައި ްގޮތަކަށް ޚިލާފު

ްހުށަ ްެވސް ްޯކޓުތަކަށް ްއަދި ްބަަލއި، ްމިކަން ްހާޒިރުކޮްށގެން ްބޭފުޅުން ްވެްސ ްައށް ްކޮމިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ހަޅަިއގެންްބަލައި،

ްދެންް ްކޮށްފައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަންކަން ްމި ްބަލައި، ްމިކަން ްހުށަހަޅައިގެްނ ްވެސް ްކޮރަޕްޝަނަށް ްއަދި ްބަލައި، މިކަން

ްގޮތަކީ.ް ްޒިންމާދާރު ްއެންމެ ްވާހަކަެދއްކުމޭ ްއެ ްވާނަމަ، ްކުެރވިފައި ްކަމެއް ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްއެހެން އޭގެތެޭރގައި

ްހުށަހަޅައިގެްންއެހެނޫންކަމަށްވާނަމަްރައްޔިތުންް ްކުްއލިްމައްސަލަ ްތަނަށް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްލިބިގެން ްބާރު ްމަޖިލީހަށް ގެ

މިްގޮތަށްްމިްވާހަކަދެއްކުމަކީްއެއީްއެހާްރަނގަޅުްކަެމއްްަކމުގައިްހަމަަގއިމުްވެސްްައޅުަގނޑުްނުދެކެން.ްފަހަރެއްަގިއް

ނުޑްަގވާއިާދްޚިލާފަށްްކަމެއްްފަރާތަކުންްކޮށްަފއި ވާނަމަ،ްއަދިްސަުރކާރުންްއެކަންްކޮށްަފއިްވާނަމަވެްސްްވެސްްއަުޅގަ

ނުޑްޮގވާލަނީް ނުޑްހިތްވަރުެދނީކީްނޫން.ްައޅުަގނޑުްއެކަަމކަށްްތާއީެދއްްނުކުރާނަން.ްއެެހންވީމާ،ްއަުޅގަ އެކަމަށްްއަުޅގަ

ްހު ްކޯަޓަކށް ްބައްލަަވއިދެްއވުމަށް.ްއަދި ްމަޖިލީހުން ްމި ްގޮތެްއގައި ްޒިންމާދާރު ްވެސް ްމައްސަލަ ްއެްމި ްކަމަށް ށަހަޅަންޖެހޭ

ބޭފުޅަކަށްްޤަބޫލުކުރެވޭްނަމަްއަވަހަށްްކޯޓަށްްގޮސްްރަްއޔިުތންނަށްްއެންމެްޙައްޤުްގޮތުަގިއްމިކަންްކުރެވޭނެްގޮތްތަެކއްް

ްނެރެދިނުމަށްްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްމަސައްކަތްކޮށްދިނުން.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

 ެކވުން:ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއް

ްދެވަނަް ްކެމްޕޭނުކުރަްއވަިއ، ްބަދަލަކަށް ްވެސް ްފުަރތަމައިނުން ްއެންމެ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`

ްމަނިކުފާނަްށް ްއެ ނޑުމެން ްގުޅިގެްންައޅުގަ ްއިންތިޚާބުވުމާ ްއޮާބމާ ްޙުަސއިން ްބަރަކު ްއެމެރިކާެގްރައީްސކަމަށް ދައުރަކަށް

ްޤަބޫލު ނޑު ްދަންނަވަން.ްއަޅުގަ ްމަރުޙަބާ ްގޮތުަގއި ްވާދަކުރ2118ްްީކުރާ ްއިންތިޚާުބގައި ްދުނިޔޭގައި ްއަހަރުްޗޭންޖަށް ވަނަ

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްނަޝީދު. ްމުޙައްމަދު ްކެންިޑޑޭޓު ްިރޔާސީ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއާއި ްއޮާބމާ ްބަރަކު ްެއއީ ްބޭފުޅެއް. ދެ

ް ްޙަޤީޤަތުގައި ްދިޔަީއ ްއެ ްފެނިގެން ްއިން ްނަތީޖާ ްއިންތިޚާބުެގ ްސަުރކާރުަގއ2113ްްިއެމެރިކާގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަަހރު ވަނަ
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ްހެޔޮް ްާއއި ްތަރައްޤީ ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުން ްާއއި ްޕީ.ޕީ.ޕީ ްބަހުސްކުެރވޭ ްމި ްމިއަދު ްއެއީ ްގޮތް. ްފެންނާނެ ްނަތީޖާ އޮެވ،

ނޑުްޤަބޫލުުކރާްގޮތުަގއިްޗަންޕާްޢާއިާލގަިއްވެސްްއިނީްހަމަްއެންމެްޅަ ްބަދަލު،ްއަވަސްްތަަރއްޤީގެްަނތީޖާްއަކީ.ްއަުޅގަ

ްބިަޔް ްބޮޑެިތ ްރާއްޭޖގެ ްޤާިސމާއި ްވިާލ ްއާިއ ްޢާއިލާ ްކޮލިޭގ ްޢަފީފާއި ްޗަންޕާ ްއެަކނި. ްއުްއޗު ްެއއީ އެްއޗެއް.

ނޑަށްް ްއަޅުގަ ްކަމެއް. ްއުފާކުރަްނޖެހޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއައުަމކީ ްއަށް ްރާއްޖެ ްއިްނވެސްޓުަމންޓުތައް ވިޔަފާިރވެރިންގެ

ނ ްއަޅުގަ ްނަސީބުލިބުނު. ްދިއުުމެގ ްއަށް ްބޭރުްސީޝެލްސް ްވިޔަފާިރވެރިން ްދިވެހި ްއެތާނގައި ްފެނުނު ޑުެމންނަށް

ްއަންނަް ްއަށް ްރާއްޖެ ްއަނބުރާ ްއިންެވސްޓުމަންޓުތައް ްއިްނވެސްޓުމަންޓުަތއް.ްމި ްބިޔަ ްބޮޑެތި ްހުރި ްކޮށްަފއި ޤައުމެްއގައި

ނޑުމެންްހިތާމަްމިްކުރަ ނޑުމެންްއުފާކުރަންޖެހޭނެްކަމެއް.ްއަޅުގަ ކިލޯގެްކަަރއަކަށ51ްްްނީްއައުމަކީްޙަޤީޤަތުަގއިްއަުޅގަ

211ްް ްތަނެއްަގއި ްއޮތް ްލިބެން 51ްްރުފިޔާ ްެއއް، ްކަރަ ްއުޅ51ްްޭކިލޯގެ ްމި ްދަންނަވަން ްވިްއާކލީމަ. ްއަށް ރުފިޔާ

ްނެންެގީވް ްއެ ްމަރުޙަލާގައި ްބަހުސް ްމިއަދުގެ ްރިޟާ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ވާހަކަައކީ،

ްައޅުަގނޑުމެންގެް ްއެްއވެްސްްޙަޤީޤަތުގައި ްކަންބޮޑުވާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްނޫނީ ްއެ ްމައްސަލަިއގަ. ްމި ްތަންކޮޅު ކަންބޮޑުވާ

ނޑުމެންގެްޕްލޭން.ްމިއީްއަޅުަގނުޑމެންގެްތަރައްޤީގެްވިސްނުން.ްމީްރައީސްްނަޝީދުްއަްއުޑް ކަމެއްްނެތް.ްމިއީްއަުޅގަ

ްދެކުނުްތަރައްޤީގެްކުަރއްސާިލްކުރަހާލުން. ްއެމް.ޑީ.ީޕގެްްއަތޮޅުްައއްޑޫްިސޓީއާްދޭތެރޭ މިކަންްތަންފީޛުވާްކަމަކީްމިއަދު

ނޑުމެންްދެކުނީްައއްޫޑްައކީްއިނގިރޭސިންްގެންގުޅުުން ޕާލަމެންޓްރީްގްރޫޕުގެްމެންބަުރންްނުހަނުްއުފާކުރާްކަމެއް.ްައޅުގަ

ްއިުކއެ ްބިމުަގއި ްޗަކަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެގޮތުން ްކަމަށް. ްތަނެއް ްތަރަްއޤީކުރެވިދާނެ ްބާރަށް ްމާ ޓޯިރއަލްްއިރަށްވުރެ

ްތަނެއްގައިް ްއޮތް ްތަނަކަށް ްފޮރިލާ ްމަހުގެ ްއަކީ ްކޫއްޑޫ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްއެގޮތުން ްހެދީ. ްސެންޓަރު ކޮންވެންޝަން

ނޑުމެންްދަރަވަންދޫްރައްިޔތުންްގާތުްބުނީްދަރަވަންދޫގަިއްވެސްްެއއަރޕޯޓަށްްައއިްސް އެއަރޕޯޓުްއަޅާލީ.ްެއގޮތުންްައޅުގަ

ނޑުމެންްުފވަްއމުލަކުްރައްޔިތުންްަކއިރީްބުނީ،ްބޮއްކުާރގައިްދެންްގެނބި،ްފްލައިޓުތަކަށްްޖެއްސޭެނކަން.ްއެގޮ ތުންްއަުޅގަ

ްއެންމެް ްދަންނަވަނީ ްމި ްދަންނަަވންތޯ ްޖެއްސޭނެކަން. ްައާޅފައި ްއެއަރޕޯެޓއް ްއެތާ ްނެްތކަން. ްކަމެއް ްގެއްލޭނެ މީހުން

ްދު ްއަހަރު ްދެތިން ްއެންމެ ްވާހަކަ. ްމަސައްކަުތގެ ްދުވަހުގެ ްއަހަރު ްިމްދެތިން ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަ. ްމަސަްއަކތުގެ ވަހުގެ

ްއަޅުަގނޑުމެންްެއގްރީމެންޓެްއް ނޑުމެންްިއބްރާހީމުްނާޞިރުްއިންޓަރނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯޓާްގުިޅގެން ވާހަކަްދެންްއަުޅގަ

ްއެގްރިމެން ްހެދި ްމި ްިމހާރު ްބުނަނީ ްމި ްތެދުވެފައި ްެވސް ްބޭފުޅަކު ްކޮންމެ ްމިއަދު ްބޭފުުޅން ްފާުޑކީ ްއެކަމަށް ޓުްކުރީމާ

ްމިކަންް ްނުފެންނަނީތޯ؟ްހަމަ ްނެތީތޯ،ްބުއްދިނެތީތޯ. ްވާނަމަ،ްދެލޯ ްއެއްެޗއް ްާވނަމަ،ްމިވެނި ްކޮރަޕްޝަން ނަމަ،ްމީގައި

ްއިން،ްެއް ްެއްއްނަގާފަިއްެއްރެ ްކޮމިޓީ ްކެބިނެޓު ްދުވަހުން ްކުީރްކިހިނެްއކަންްނުފެންނަނީތޯ،ްނޭނގެނީތޯ؟ްެއއް ވަޙީދު

ް ްނޭނގެނީތ8:31ޯރޭ ްނިންމާލިކަން ްމީހެްއްަގއި ްއެއީ ްީލޑަރު ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރީ ްިމއަދު ްޙަޤީޤަތުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ .

ްއެްއޗެޭކްުބނާކަށްްނުކެރުނު.ްއެހެްނވީމާ،ް ްކުރީްުދވަހުްހަޅޭްަލވަލަވާަފއިްމިއަދު ކަމަކަށްްޤަބޫލެއްްުނކުރަން.ްެއއީްޭއގެ

ްނެ ްބޭނުމެއް ްބޮޑު ްމާ ްއެއްގެ ްބުރުމާ ްނެތް ްކަަރންޓު ްދެޭކގޮތުަގއި ްތޮރުފައިލާކަށްްއަޅުަގނޑު ްސަރުކާރު ްވަޙީދު ތް.

ނޑިންް ްފި ްމީހުން، ްނުކެރޭ ްނުނިކުންނަވާ. ްއިންތިޚާބަށް ްިރޔާސީ ްލީޑަރު ްޕާޓީގެ ްޖުމްޫހރީ ްއެހެންވީމާ، ނުކެރުނު.
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ްަރއީްސް ްތަރައްޤީވާނީ ްާރއްޖެ ްދެޭކގޮުތގައި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްކަމެއް ްދާެނ ްކުރިމަްއޗަށް ރައްޔިތުން

ްނަޝީދު...

ް

 ދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅު

ްބެހުމުގެް ްމުދާ ްަވއްޓާލުމަށްފަހު ްވެިރކަން ްބަޣާވާތަކުން ްފެންނަނީ ްމި ްމިއަދު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަންަޒރު. ްއިނގިލިިދއްކުރާ ްއަނެަކކަށް ްއެަކކު ްޤައުމުްމައްސަލަިއގައި ްމި ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

ްފޭބިތާް ްއެއަރޕޯޓުން ްއަްއޑޫ ްއިނގިރޭސިްނ، ްބޭނުންވާކަން. ްޤައުމަށް ްމި ްއިންެވސްޓުމަންޓުތަކެއް ްޓަކައި ތަރައްޤީވުމަށް

ް ްެއއ36ްްްމިހާރު ްފައިދާ ްހެދިފައިްނެތް.ްރައްޔިތުންނަށްްއެއްވެސް ްއެތާ ްއެއްޗެއް ްމިރިހިްނޫން ްދިޔަީއ.ްމަގުލާއި ވެގެން

ްއައްޫޑްްވެފައި ްބޭނުންވަނީ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްމަރުޙަބާކިޔަން. ްޓަކަިއްހަމަ ްކަމަށް ްދިން ްއެއަރޕޯޓު ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ނެތް.

ނޑުް ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްއެކަމު ްހަަމ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެއހެންވީމާ، ްއަންނަން. ްތަރައްޤީ އަށް

ްކޮރަޕްޝަނުގެް ްއެހެންނަމަވެްސްއެކަމުަގއި ްއެކަްންވަރަށްްްފާހަގަކުރަނީ. ްވާނަމަ ްއެކުެލިވގެން ްެއއް ްމަްއސަލަ ެއްއވެސް

ްޕްރަިއވެޓަިއޒޭޝަނުެގް ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްފިަޔވަޅުެއޅެންޖެހޭނެ. ްދޭތެރޭަގއި ްއެކަމާ ްބަލާފައި ްބެލެންޖެހޭނެ. ސާފުކޮށް

ްވެ ްޖީ.އެމް.އާރު ްއުނދަޫގވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޕްރޮގްރާމެއް. ްިހންގޭނެ ްޤައުމުަގއި ްމި ްވާހަކަަދއްކާތީ.ްޕްރޮގްރާމަކީ ްބާލާ ސް

ޙަޤީޤަތަކީްޖީ.އެމް.އާރާއިްިދވެހިްސަރުކާރާްކޮށްފައިްއޮތްްެއްގރީމެންޓުްއެްއޮތްްގޮތަށްްއޮްތްނަމަ،ްދިރާގުްފިޔަވައިްިމް

ްޓަކައިް ްބަދަލުކުރުމަށް ްމިއަދު ްޙަޤީޤަތް ްއެ ްކޮމްޕެނީ. ްއެއަރޕޯްޓސް ްކުންފުންޏަކީ ްއެއް ްފައިދާވާނެ ްއެންމެ ޤައުމަށް

ްމަސަްއކަތްތަކެްއްްކޯޓުތަކަށް ްޓަކަިއ ްަވއްޓާލުމަްށ ްސަރުކާުރ ްބަަދލުކޮށް، ްކަންތައްަތއް ްހުރި ްެއގްރީމެންޓުގަިއ ވަދެގެން

ްކުރިމައްޗަށްްނިކުންނަންް ްރަްއޔިުތން ްފަރިއްސަށްވެ،ްއަިމއްލައަށް ްހުރިހާްޅެމެއް ްކީ ްފެންނަނީ ްމި ްމިއަދު ކުރީ.ްއެކަމަކު

ްއަ ްދެރަވަނީ. ްފެނިގެންދާތީ ްމަންޒަރު ްހަނިމާދޫްނުކެރޭ ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކުރީ ްމަސައްކަތެއްތޯ ްިކހާ ޅުަގނޑުމެން

ް ްޓަކައި. ްއިންޓަރނޭޝަނަލްުކރުމަށް 29ްްއެއަރޕޯޓު ްމަހުގެ ްމާރޗު ްމިދިަޔ ްހުށަހަޅައި، ްއެކަމަށް ވަަނ15ްްފަރާތުން

ްހަް ްނުކޮްށ،ްމިއަދު ްއެކަން ްުދވަސް.ްއެހެންނަމަވެސް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްެއވޯުޑކުރަން ްޑޮމެސްިޓކުްދުވަހަކީ ްއެއަރޕޯޓު ނިމާދޫ

ް ްހިންގާތާ ްގޮުތަގއި 22ްްއެއަރޕޯެޓއްެގ ްވެގެންިދަޔއީ. ްޑޮމެސްޓިުކ25ްްއަހަރު ްތަނަކަްށ ްއެ ްދެްނ ްވީމަ، އަހަރު

ްއަުޅަގނުޑް ްއޮންނާނީ. ްގޮއްސަ ްދަށަށް ްބޮޑަށް ްމާ ްހާލަތު ްެއއަރޕޯޓުެގ ްއެއަްށވުރެ ްނުޖެްއސޭނެ. ްވެސް މަތިންދާބޯޓެއް

ްވެސްްސަރުކާރަށް ނޑުމެންްްމިއަދު ްއިންޓަރނޭަޝނަލްކޮށްދޭށޭ.ްއަޅުގަ ްއެއަރޕޯޓު ްހަނިމާދޫ ްައވަހަކަށް ްވީހާ ްގޮވާލަނީ މި

އިންޓަރނޭޝަނަލްްކުރިްކަމަަކށްްޤަބޫލެއްްނުކުރާނަމޭްއައިެލންޑުްޭއވިޭއޝަންގެްޯބޓުްޖަްއސާފައި،ްޓްިރވެންޑްރަމަށްްެއް

ްެއް ްދިއުމަކުން ްފުރައިގެން ްކަބޯޓު ްވަނީ ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްވެްސްއަދި ްއެއާޕޯރޓު ްހަނިމާދޫ ްހުޅުވާލަދޭށޭ މަކަށް.ްބޭރަށް

ނޑުމެންގެް ްއަުޅގަ ްމަަސއްކަްތކުރާއިުރގައި ްޓަަކއި ްއަށް ްތަރަްއޤީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަޓކައި. އިންޓަރނޭޝަނަލްކުރުމަށް

ްނާޞިރުް ްއިބްރާހީމު ްނުވަތަ ްއެއަރޕޯރޓު ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްމާލޭ ްމިއަދު ްއެބަޖެހޭ. ްފުޅާވާން ްވެސް ވިސްނުން
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ްފުޅާެވގެންްއި ްޓޫރިޒަމް ްއޮންނަ ްމި ްރާއްޖޭގައި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއަރޕޯރޓަކީ ންޓަރނޭޝަނަލް

ަގޑިއިރުްވަންދެންްއިމިގްޭރޝަންްކައުންޓަރުަގއިްމީހުނ3ްްްގަިޑ،2ްްދިޔަވަރަށްްބަލާފައިްއެްތަނުްންޚިދުމަތްނުދެވޭކަން.ް

ްނަމަ ްއެހެންވީމާ، ްތިބެންޖެހޭކަން. ްެއއަރޕޯުޓްކިުޔގައި ްވީއިުރގަިއ ްުދވަސްތަެކއް ްގިނަ ްހިންގައި ްެއއަރޕޯުޓ ވެްސ

ް ްލޯނުގެ ްނެގި ްނެތް. ްއެއް ްފައިސާ ްއެބައޮތް.21ްްތަރައްޤީކުރާނެ ްދައްކަން ްއަދިވެސް ްރުފިޔާ ްގިނަ ްވުރެ މިލިއަނަށް

ްއިތުުރްރަ ްޓާމިނަލާއި ްއިތުރު ްތަނުގައި ްއެ ްކުރިއަށްްނުދެވޭނެ ނޑުމެންނަކަށް ްއެއް.ްއެކަންްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްނާޅަ ންވޭ

ްއެހެންވީާމ،ް ްމަސައްކަތްކުރާނެ. ްއެ ްޖީ.އެމް.އޭރުން ްޖެހޭނީ. ްފަހަތަށް ްތަރައްޤީގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނުކޮށްފިއްޔާ

ްވަރަކަށްް ްކިތަންމެ ްނުބޭލޭނެ ްޖީ.އެމް.އާރެއް ްވަނީ. ްއެ ްދީފަިއ ްއެއަރޕޯރޓު ްަސރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ޖީ.އެމް.އާރަށް

ްވިް ްކަމުަގއި ްއަްށްހަޅޭއްލެވި ްތަަރއްޤީ ްއަށް. ްގެ ްހަމަ ްވަންނަންޖެހޭނީ ްހަމަ ްއަނބުރައިާލފައި ްއަނެއްާކވެސް ްަހމަ. ޔަސް

ޓަކައިްކުރަމުންދާްމަސައްކަތްްރައްޔިތުންްބޭނުންވަނީ.ްތަރައްޤީްރައްޔިތުންްބޭނުންވަނީ.ްޖީ.އެމް.އާރުްބާލާށޭްބުނެ،ްހަމަް

ކަްށްދޭްމަންޒަރުްމިްފެންނަނީ.ްރައްޔިތުންގެްލޮުލގައިްއެޅުިވްއަނެއްާކވެސްްދެންްއޮތްްެއއަރޕޯޓުްވެސްްހަމަްއަނެއްބަޔަ

ްމީހުންް ްމި ްމުނާފިގުންކަން، ްމިއީ ްހަމަ ްއެނގޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްހިނގައްޖެ. ްފޮހެވިގެން ްމިއަދު ްމިހާރު ްއަދުނެއް ހުރިހާ

 ިރއެރުން...ްބުނާްއެއްެޗއްްައޑުއަަހއިގެންްޤައުމަށްްކުރިއެރުމެއްްނެތްކަން.ްއެމް.ޑީ.ޕީއާްއެްއކޮށްކަންްކު

ް

ްމަދުްޝިފާޒުްވާހަކަެދއްެކވުްނ:ބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައް

ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްޕްރަިއވެަޓއިޭޒޝަންގެްސިޔާސަތު،ްއެްސިާޔސަތާްދެކޮޅަށްްމުޒާހަރާކޮށް،ް

ްއަް ްރަނގަުޅވީތީ ްމިއަުދ ްސިޔާސަުތ ްއެ ްބޭފުޅުންނަށް ްޯޖކުޖެހި ްޢިއްޒަތްތެިރްއަުޑއުފުލައި، ްއުފާކުރަން. ްިމއަދު ޅުަގނޑު

ްމިް ްއޮތީީތވެ.ްމިއަދު ްހިނގާފައި ްއެހެން ްކަންތައްތައް ްެއަކހަލަ ްައޑުއަހަނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަ ރައީސް.ްއުނބަށްޖަހާ

ްކުރެްއވީ.ް ްއެ ްއެކަން ްބޭުފޅުން ްއެ ްބަލަިއގަނެގެން ްކަުމގައި ްގޮތެއް ްރަނގަޅު ްހަމަ ްމިީއ ްކަމުގޮްސގެން ސިޔާސަތު

ްބޭފުޅުންްއަ ްއެހެން ްނެގޭތީ ްެއއް ްހިްއސާ ްވަކި ްުކންފުންޏެއްގެ ްވަކި ްބޭފުޅަކަށް ްވަކި ްައކީ ްމައްސަލަ ޅުަގނޑުމެްނގެ

އެކަންކަމާްހަސަަދވެރިވުން.ްެއއީކީްރަނގަޅުްކަމެއްްނޫން.ްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއެްބޭފުުޅންްވެސްްއަދިްހަސަދަވެިރވާް

ނޑުްމީަގއިްކަންބޮުޑވާްބޭފުޅުންްވެސް،ްހިއްާސްބޭނުންވާްކަމަށްްވަން ޏާްބިުޑަގއިްވާދަކުރުމަކީްެއއީްއޮްތްކަމެްއ.ްއަުޅގަ

ނޑުްުސވާުލ81ްްެއއ41ްްީއޮތީްއެންމެްކަމެއް.ްސަރުކާުރގެްހިއްާސގެްގޮުތގައިްމިއަދުްއޮތްް% މިލިއަްންޑޮލަރު.ްއަުޅގަ

ނޑުމެންެގްމިްއުފައްދަނީްއެއީްދައުލަތުން،ްސަރުކާރުންްއެްތަނަށްްޚަރަދުކުރެވޭނެްއަދަދެއްތޯ .ްމިއަދުްމިްއުޅެނީްއަޅުގަ

ްނިާޒުމް ްދަތުރުފަތުރުގެ ްުއތުރުގެ ްމަތި ްރަީއސް. ްމުސާރަނުދެވިގެން،ްޢިއްޒަތްތެރި ްިތއްބެިވްބޭފުޅުންނަށް ޔުޓިލިޓީތަުކގައި

ްއެއަރޕޯ ްސަުރކާރުން ްޮއއްވާ ްހާލަތުގައި ްނުދެވޭ.ްމި ްކަރަްނޓެއް ްއަށް ްގޭގެ ްހަލާކުވެ،ްުހްއޓިފަ.ްގިނަ ްމުޅިން ްއޮތީ ުޓްއެ

ތަރައްޤީކުރުމުަގއިްހިއްސާގެްޮގތުގައިްއެްޚަރަދުކުރަންްބޭނުންވާްއަދަދުްދެވިދާނެތޯ.ްނުދެވޭްކަމަށްްވަންޏާްއޭގެްހައްލަކީް

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިއަށްްވާދަކުރަްއވާްއެހެންްބޭފުޅަކަށްްހިއްސާްވިްއކާލެްއވުން.ްއަުޅަގނޑަށްްމާްރަނގަޅުްމާމިގިލީް
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ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްބޮުލގަިއްދާއިރާގެ ްއެމް.ީޑގެ ްއެްސ.ޓީ.ޯއގެ ްދެން ްވީނަމަވެސް. ްކަުމގައި ްވިްއކާލި ްހިއްސާ ްއެ މެންބަރަށް

ްއެްއް ްމައްސަލަ ްބޮޑު ްމާ ްވެްސ ްއެއީ ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްވާހަކަަދއްާކއިރު ްއަުޅަވއިގެްނ، ްތުހުމަތު ކޮރަޕްޝަންގެ

ްްސްޓޭޑިއަމް ްވިދާޅުވި ްއެ ްމެންބަރު ްހަމަްްނޫންހެން.ްމަޚްލޫފު،ްޢިއްޒަތްތެރި ްތެޔޮފޮދު ްރަޝީދަށް ައޅައިދީފަިއ،ްރިާޔޟު

ްމަޖިލީހުގައިް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްނޫންތޯ ްރަނގަޅުވީ.ްެއއީ ްހަމަ ްވެސް ްއެމް.ޑީ ްއެސް.ޓީ.އޯގެ ްހައްދަވައިދިނީމަ ްގޮތް ލިބޭނެ

ްވިދާ ްއެ ްވެސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްލ.ައތޮޅުގެ ްހަމަެއއާެއއްކޮށް ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްކަމަކީ ްކުރާ ޅުވެެދއްީވްެއްމި

ބޭފުޅާްއެސް.ޓީ.އޯްއެމް.ީޑގެްާވހަކަ.ްއެްބޭފުޅާްއަށްްއެނގިަލއްވާނެްއެްބޭފުޅާްއެސް.ޓީ.ޯއަގއިްއުުޅްއވިއިރުްކަންތައްތަްއް

ހިނގާފައިްއޮތްްގޮތް.ްއެހެންީވމާ،ްއެްކަންކަންްނުހިގާނެްޮގތަކަށްްއެސް.ޓީ.ޯއގެްއެމް.ޑީްެވސްްކަންތައްތައްްކުރެްއވީމަ،ް

ްއަ ްބޭފުޅާ ްިވޔަފާރީެގްއެ ްބޭނުންކޮށްގެން ްމަޖިލިސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއެހެންީވމާ، ްރަނަގޅުވާނެ. ްއެމް.ޑީ ްހަމަ ްވެސް ށް

ްިސޔާސަތަީކް ްމި ްނޫން. ްަކމެއް ްޤަބޫލުކުރާނެ ްއަޅުަގޑުމެން ްހިްނގުމަކީ ްތަނުަގއި ްމި ްެއއް ްސިލްސިލާ ްބެހުމުގެ މުދާ

ބޫލުކޮށްފައިްއޮތްްސިޔާސަެތއް.ްއެހެންވީމާ،ްމިްސިޔާސަތުްއަޅުަގނޑުމެްނގެްސިޔާސަތެްއ.ްމިްސިޔާސަތަކީްރައްޔިތުންްޤަ

ްދާންީވް ްކުރިއަށް ްބަލައިގަނެ ްމިކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްރަނގަޅުވެފަ. ްއޮތީ ްމި ްބޭފުޅުންނަށް ްމި މިއަދު

ްހިއްސާލިބުނީ ްައށް ްބޭފުާޅ ްއެ ްކިޔާަފއި ްހިްނގާތީއޭ ްެއއް ްޓީ.ވީ ްަވކި ްޭބފުޅަކު ްވަކި ްރަީއސް. ްއެހެންްޢިއްޒަތްތެރި ތީ

ްއޮތިްއާޔް ްހިނގާފައި ްގޯސްކަމެއް ްވެސް ްމީގައި ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްހަސަދަވެރިވާންޖެހޭނެ ބޭފުޅުން

ްބައިނަްލއަޤްވާީމް ްްޕރޮސެސްަގއި ްބިޑިން ްފާހަގަކުރެވެނީ ްމި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްގޯްސކަމެއް ްބަލަްނވީ. ްކަމެއް އޮތް

ލަްގޮތަކަށްްއިޢުލާންނުކޮށްްެއކަންްކުރަްއވާފައިްއޮތީީތވެ،ްީމހުންގެްޝައްުކގެްނަޒަރުްެއްފަރާތްތަކަށްްވާދަނުކުރެވޭްކަހަް

ްރައީސް.ްމިް ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަނގަުޅާވނެ ްކަންކަން ްމި ްބައްޓަންކުެރއްވީމަ ްދެންވެސް ްޮގތަކަށް ްނުހިގާނެ ހިނގަނީ.ްއެކަން

ްރަނގަޅުވީތީް ްސިޔާސަުތ ްމި ްމިއަދު ްބޭފުޅުްނނަށް ްފާުޑކީ ްހާލުްސިޔާސަތަށް ްއުފާކުރާ ްއެކަމާ ްައދިވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ވެ

ްވަިކވެލަން.ްޝުކުިރއްޔާްވަރަށްްބޮޑަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުމަނަދޫްދާއި

ްއިންޓަރނޭޝަނަލްް ްގަން ްައއްޫޑ ްދައްކަނީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްވާހަ ްވާަހކަ.ްއެއަރޕޯުޓގެ ްއެއަރޕޯޓުގެ ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްނާޞިރު ްއިބްރާހީމު ްދައްކަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ކަ.

އަޅުަގނޑުމެންްމިްދައްކަނީްމިްނޫންވެސްްއެއަރޕޯޓުތަާކއިްަތރައްޤީގެްމަޝްރޫޢުތަކުގެްވާހަަކ.ްމިްވާހަކަތައްްދައްާކއިރުް

ނީޑަގއިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސަކީްވެލިދޫްދާއިާރެގް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރެއްގެްހައިސިްއޔަތުންްތިްގޮ

މިއަދުްއިންނެވިްބޭފުާޅްކަމަށްްވާތީެވ،ްވެލިދޫގެްނަރުދަމާގެްަކންްއޮތްްގޮާތއިްހޮޅުޫދގެްނަުރދަމާގެްކަންތައްްއޮތްްގޮތާއިް

ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ.ް ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްމަނިކުފާނަށް ްގޮތް ްދިޔަ ްެވގެން ްކަންތައް ްނ.ްއަތޮޅުްފަޅުގެ ްއެހެންމެ ހަމަ

ްމާފަރުްއެއަރޕޯޓުގެްކަންތަކާ...
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

ްޖަލްސާެގް ްމަޖިލީހުގެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްނެތް.ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްމިހާރު ްކޯރަމެްއްނެތް.ްކޯރަމެއް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

19ްާހރުްމިްވަނީްކޯރަމްްރަނގަބީުލޖަހާފަ.ްއެތެރޭގަިއްމިހާރުްމަސައްކަތްްކުިރއަށްްދަނިކޮށްްކޯރަމްްެގއްލުމާްގުިޅގެންްމި

ްމަސަްއކަްތް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެކު ްަވޑަިއގެންނެވުމާ ްމެންބަރަކު ްއެންމެ ްހަމަ ްތިއްބެވި. ްއެބަ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޖެހޭނީ ްއަުޅަގނޑަށް ްގޮތުން ްބުނާ ްގަވާއިދު ްމަޖިލީހުގެ ްެއހެންނަމަވެސް ްދެން ްދެވިދާނެ. ްޖަލްސާގެްްކުރިއަށް މި

ްވަީން ްމިހާރު ްވަގުތު ްދާ ްވާހަކަދަްއކަމުން ްއަޅުަގނޑު ްކޯރަމް.ްމިހާރު ްފަސްކޮށްލަން.ްއެއީ ްގަިޑއަކަށް ްއެހެން މަސައްކަތް

ްދާއިރާގެް ްމަނަދޫ ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއޮތް ްފުރުަޞތުއަރުވާަފއި ްކުރިން ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން ްހަމަވެފަ. ކޯރަމް

ްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންގޮސްްނިންމާލުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމަނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤު

ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެް ްެވސް ްރައީސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަައީކ ްދައްކާ ްމި ްއަުޅަގނޑު ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްްވާހަކަތަެކއް. ްވޭތުވެދިތަ ްޑޮލަރު ްމިލިއަން ްކިަތއް ްގޮތާއި ްދިޔަ ްެވގެން ްކަންތައް ްއެއަރޕޯޓުގެ އަހަުރގ31ްްެމާފަރު

ްެއް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ްވެްސ ްމަނިކުފާނަށް ްއެްއޗެއް ްހުރިހާ ްމި ްކަާމ، ްބޭނުންކޮށްފައިވާ ްނަގަިއގެން ސަރުކާރުން

ނޑުމެންްމިހާރުްއެއަރޕޯޓާްގުޅިފައިްހުރިްތަަރއްޤީގެްމަޝްރޫޢުތަާކއިްކަން ަތއްތައްްވެސްްއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ.ްއަުޅގަ

ނޑުމެންްމިްދަްއކަނީކީްީޖ.އެމް.އާރުްވާހަަކްެއއްްވެްސް މިްދައްކަނީްހަމަެއކަނިްކާާސެގްވާހަަކްެއއްްވެސްްނޫން.ްައޅުގަ

ް ްދައްާކިއރު ްވާހަކަ ްމި ްވާހަކަ. ްތަރައްީޤެގ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދައްކަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަންނަވާްނޫން. ްމި އަޅުަގނޑު

ްތަންް ްބޮޑު ްމާ ްމިއަްށވުރެ ްނަަމ، ްދިން ްއެއަރޕޯޓު ްގަން ްޮގސްގެްނ، ްައކަށް ްބިޑިން ްއިންޓަރނޭޝަަލން ްއަކީ ވާހަކަ

ްއެއަރޕޯުޓެގް ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްނާޞިރު ްއިބްރާހީމު ްައޅުަގނުޑމެން ްއުސޫަލކީ. ްުކރަންވާ ްކަން ްެއއީއޭ ރަނގަޅުވާނޭ.

ް ްތަނުން ްއެ ްދައްާކއިރު ްމިްވާހަކަ ްބަދަލުތަކާ، ްއޮތް ްއަންނަން ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްއާއި ްތަރަްއޤީ ްއެާތގެ ްއާއި ްފައިދާ ވާ

ްގޮސްގެން،ްހުށަހެޅުމެއްް ްއަަކށް ްބިޑިން ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްދިނީ ްތަން ްއެ ްހަދާންކުރަންޖެހޭ. ްމަތިން ްއެއްޗެްއގެ ހުރިހާ

ްތާއީދުކުރާ ްއަބަދުެވސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްފަރާތަކަށޭ. ްކަންތައްްްހުށަހެޅި ްދަށުން ްޕީ.ޕީ.ޕީގެ ްމިއީ އުސޫލެއް

ްވިޔަފާީރެގް ްދުނިޔޭގެ ްދިޔުން. ްހަމަޖެހިގެން ްއުސޫލެއް ްކުެރވޭނެ ްކަންތައްަތއް ްގުޅިގެން ްވިޔަފާރިވެރިްނނާ ްޢާއްމު ކުރުން.

ނުޑްމުޢާމަލާތްތަކާއިްމިްރާއްޖޭގެްިވޔަފާރީގެްމުޢާމަލާތްތައްްލާމެހި،ްގުިޅގެންދާނެްމަގެއްްތަަނަވސްެވގެންްދި ޔުން.ްއަުޅގަ

ްސަރުކާާރް ްއަޅުަގނޑުމެންނާއި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްވާހަކަ ްޝާހިދުގެ ްއެސް.ީޓ.ޯއގެ ްބޭނުންވެއްޖެ. ްފާހަގަކޮށްލަން މިއަދު

އެްއކޮޅުގެްފަރާތްތަކުންްއެްދަްއކަނީ،ްއެއީްޝާހިދުގެްވާހަކަްއެއްްނޫންްއެްދައްކަނީްއިނޭގތޯްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެް

ގެްވާހަކަ.ްއާދެ!ްރައީސްްވަޙީދުގެްވާަހކަްދައްކަންނުކެރިގެންްމިްދަްއކަނީްއެސް.ޓީ.އޯްޝާހިދެްއގެްދައްކަނީްބާޣީްވަޙީދު
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ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގް ްކުރާީނ ްއެކަން ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްނޯންނާނެ، ްކަމެއް ްބޮޑު ްމާ ްކުރާނެ ްޝާހިދު ވާހަކަ.

ްއެހެންް ްކަމަކީ. ްއެ ްކުރާނެ ްބޭފުޅަކު، ްހުންނެވި ްހުރަސްއެޅޭނެްމަޤާމުގައި ްމަޝްރޫޢުތަކަށް ްތަރައްީޤގެ ްައއްޫޑގެ ވީމާ،

ްިމް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީކީ. ްނޫން ްވެސް ްވިސްނުމެއް ްެއމް.ޑީ.ޕީގެ ްނޫން. ްބޭނުންވާނެ ްެއމް.ޑީ.ޕީ ްކުރުަމކީ ްކަމެއް އެްއވެސް

ރައްޤީްއަށްްމާްދަންނަވަނީްމިްނޫންްގޮތެއްްއިންޓަރނޭޝަނަލްްބިޑިންްއަކަށްްގޮސްގެންްމިކަންްކުރިްނަމަ،ްއައްޫޑގެްތަ

ްދަންނަވާް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްދާނޭ ްކުރިއަށް ްަމޝްރޫޢުތައް ްތަަރއްޤީގެ ްއައްޫޑގެ ްމަގުފަހިވެގެންާދނޭ. ްތަނުން ބޮޑު

ްހުިރް ްގުޅިަފއި ްތަނާ ްއެ ްމަޝްރޫޢުތައް. ްތަރައްޤީގެ ްހުރި ްގުޅިފަިއ ްސެންޓަރާ ްކޮންވެްނޝަން ްކޮަބއިތޯއޭ ވާހަކަައކީ

ްހު ްގުޅިަފއި ްތަނާ ްެއ ްހިނގާޭށްސިޓީހޮޓަލާއި ްެވސް ްވާހަކަތަްއ ްެއ ްަޓކައި. ްއަށް ްައއްޑޫ ްމަޝްރޫޢުތައް ްއެހެނިހެން ރި

ދައްކަމާ.ްއެހެްނވީމާ،ްައއްޫޑެގްތަރައްޤީްއަށްްަޓކައިްއަުޅަގނޑުމެންްއެމް.ޑީ.ޕީންްހެޔޮްެއދޭތީްއަޅުަގނޑުމެންްމިްވާހަަކް

ނޑުމެންްމިްދައްކަނީްބައިނަލްއަޤްވާމީްގޮތުން،ްބަ އިނަލްއަްޤވާމީްފަރާތްތަކަށްްހުޅުވާލެިވގެންްހިންގާްމިްދައްކަނީ.ްއަޅުގަ

މިފަދަްވިޔަފާރީގެްމުޢާމަލާތްތަކަކުންނޭްއެންމެްބޮޑުްނަފާްއެއް،ްމަންފާްއެއްްމިްރާއްޖެްއަށްްކުރާނީ.ްއައްޑޫްއަށްްެވސްް

ްޖީ.އެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވިސްނަންޖެހޭ. ްމިކަމާ ްދޭއިުރ ްުކއްޔަށް ްެއައރޕޯޓެއް ްއޮތް ްައއްޫޑގައި ްހުޅުޭލްކުރާނީ. މް.އާރަށް

ްމުޅިް ްވިްއކާލީ ްމި ްހިއްސާ ްއެއަރޕޯުޓގެ ްގަން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކަމެއް. ްތަފާތު ްމިއީ ްދަްއާކއިރު ްވާހަކަ ްދިން އެއަރޕޯޓު

ނޑުމެންްހުޅުލޭގައިްއޮތްްެއއަރޕޯޓުްކުްއޔަްށްދިނީ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް ްއުމުރަށްްއިނގޭތޯްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ

ް

ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްނައިފަރު ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއަޅުަގނުޑް ްނަޝީދަށް ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިާރގެ ްނޮޅިވަރަމު ްއެއަށްފަހު މެންބަރަށް.

ްންބަރުްއަޙްމަދުްމުޙައްމަދު.ފުރުޞަތުއަރުވާނަން.ްނައިފަުރްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެ

ް

ްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:އްނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙަ

ްކޮމްޕެނީ،ް ްއެއަރޕޯޓު ްއިންޓަރނޭަޝނަލް ްގަން ްއޮންނަ ްސިީޓަގިއ ްައއްޑޫ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ!

ްކުްނފުނީގެ ްެއ ްއުފައްަދއި، ްކުންުފންޏެއް ްނަމުގަިއ ްއަމިއްލ31ްްަ%ްއޭ.ައއި.ޭއެގ ްިކޔާ ްހޯލްޑިން ްާކސާ ހިއްސާ

ްދާއިރާގެް ްދެކުނު ްމާފަންނު ްމައްސަަލ ްއެ ްދީގެން، ްނުލައި ްޕްރޮސެސްއަކާ ްބިޑިން ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ކުންފުންޏަކަށް

ްވަނީ.ް ްމި ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްއެްއެގ ްމައްސަލަ ްުކއްލި ްގޮތުަގއި، ްޤަރާރެއްގެ ްރަޝީދު ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްެއއަރޕޯޓަކީްއާދެ ްއެްއޗެްއްދަންނަވައިލާަނން.ްއާދެ!ްގަން ްވެްސްކޮންެމވެސް ްއަޅުަގނޑު ްޮގތުން ްުގޅޭ ްމައްސަަލއާ !ްމި

އަްއޑޫްސިީޓގެްރައްޔިތުންނަށްްއެންމެްފައިދާހުރިްގޮތަކަށްްުކއްޔަށްްނުވަތަްިވއްކާލަިއގެންްނަމަވެސް،ްއެްނޫންްގޮތަކަްށް

ްތަރައްީޤުކރަންޖެހިފައި ްދީގެން ްމިކަންްްނަމަވެސް ްއެކަމުން ްަޤބޫލުކުރަން. ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއެްއޗެއް އޮތް
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ްއެކިއެިކް ްހަރުމުދާ ނޑުމެްނެގްޤައުމުގެ ްފައިދާހުރިްގޮތެއްގަ.ްއާދެ!ްއަުޅގަ ްއެންމެ ްރައްިޔތުންނަށް ކުރަންވާނީްއެްސިީޓގެ

ްފެ ްދެފުށް ްދާންޖެހޭނީ ްކުރަމުން ްމިކަންކަން ްދާއިރު ްވިއްކަމުން ްދީ، ްކޮފަރާތްތަކަށް ްގޮތަކަށް. ރަޕްޝަނަށްްންނަ

ްމައްްމަގުފަހިވެގެންނުދާނެ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންގޮަތކަށް. ްެވސް ްައކީ ްކޮރަޕްޝަނަށްްްސަލަ ްމިއީ ްގެންދަނީ ްމި ިކޔަމުން

ްބަލަންޖެހޭނެް ްފަރާތްތަކުން ްބެހޭ ްކަމާ ްކަންކަމަކީ ްއެ ްިވްއޔާ ްވަނީ ްއެހެންކަމުަގއި ްކަެމކޭ. ްއޮތް ްގޮތަކަށް ްމަގުފަހިވާ

ްއެއަރޕޯޓުގެް ްމި ްއަދި ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްއުފައްދާފަ. ްަވނީ ްމިހާރު ްމުއައްސަސާތައް ްބެލޭނެ ްކަންކަން ްމި ކަންކަން.

ނޑުމެންނަކަށްްއަިދް ބައެއްްިވއްކާލަިއގެން،ްނުވަތަްކުއްޔަްށްދީގެންްމިްއުޅޭްމަްއސަލައާްގުޅޭްއެއްބަްސވުންްެވސްްއަުޅގަ

އްްފެނިފައިވާްނަމަތާްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްއެއަރޯޕޓުްދިންްގޮތާްދޭތެރޭގައިްމާްފެނިފަްއެއްްނުވޭ.ްއެފަދަްއެްއބަސްވުމެ

ްކޮންް ްއޮތީ ްއެއްބަްސވުމުަގއި ްމި ްއަދި ނޑުމެންނަކަށް ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްގެްނގުެޅވޭނީ. ްވެސް ްފާޑުކިޔުެމއް ބޮޑު

ްމެން ްއެްއވެސް ްމަޖލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްހިތުން ްައޅުަގނޑު ްކަމެއް ްކޮންްއެްއޗެއް ްވަނީ ްއެއްބަްސވުމުަގއި ްމި ބަރަކަށް

ްމިހާރުް ްކަންތައްަތއް ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްސާފުވެަވޑައިުނގަންނަވާނެ. ްރަނގަަޅަކށް ްވެްސ އެްއޗެްއކަން

ްހުންނަްގޮތުން،ްމިއިންްކަމެްއްނުފެނުނުްކަމުގައިްވީނަމަެވސް،ްނޭނގުނުްކަުމގައިްވީނަމަވެސްްައޅުަގނޑުމެންްއެބަޖެހޭް

ްރަނަގުޅް ްވަރިހަމަ،ްކިތަންމެ ްއެއީ ްކިޔަން. ްގޮތް ްާފޑުކިޔަން. ްދޭތެޭރގައި ްެއކަމަކާ ްވިްއޔާ ްވަނީ ްކަމުަގއި ްކޮށްފި ކަމެއް

ްއާދެ!ް ްވީނަމަވެސް. ްކަމުގައި ްކަމެއް ްއޮތް ްކޮށްފައި ްނުބައިކޮށް ްކިތަންމެ ްއަދި ްވިޔަސް. ްކަމުަގިއ ްކަެމއް ްއޮތް ގޮތަކަށް

ްވާހަ ްއެއަރޕޯެޓްއެގ ްބަލާއިރުގަިއްއަޅުަގނޑުމެން ްއަށް ްމާޒީ ްކުރީެގ ްތަންކޮޅެއް ްވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ކަދައްާކއިރު

ްޮބޑަށްް ްވަރަށް ްވަީނ ްެވސް ްވާަހކަ ްެއޅުމުގެ ްެއއަރޕޯެޓއް ްމަިޑވަރުަގއި ްދާއިާރގެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއަތޮޅު އަޅުަގނޑުމެން

ްމަސައް ްކުންފުނީގެ ްއެ ްއުފައްދައި، ްކުންފުންޏެއް ްގޮތުން ްބެހޭ ްއެކަމާ ްއަދި ްވަަރކަްށްދެކެވިފަ. ްކޮންމެވެސް ްވެސް ކަތް

ްފަހުންް ްއަނެއްކާ ްފެނިގެން، ްފަރާތްތަކަށް ްދިރާސާ ްބައެއް ްކަމަށް ްނޭޅޭނެ ްއެއަރޕޯޓު ްމަޑިވަުރަގިއ ްގޮސް ކުރިއަށް

 އެއަރޕޯުޓގެްކަންތައްަތއްްއެެހންްރަށަކަށް...

ް

ްޅިވަރަމްްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ނޮ

ް ްރޮނާލްުޑ،ްޝުކުރިއްޔާ ްގްރާންޑު ްބައި ްފެއިލިއަރ ްއެްނޑް ްސަކްސެސަސް ްޕްރައިވެަޓއިޭޒޝަން ްރަީއސް. ިޢއްޒަތްތެރި

ްފަސްް ނޑު ްމައިގަ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްސަބަބުން ްިސޔާސަތުގެ ްޕްރަިއވެަޓއިޒޭޝަން ްޮގތުގައި ްބަޔާންކުަރްއވާފަިއވާ މީގައި

ްފަރާ ްއަމިއްލަ ްއޭގެތެޭރގައި ްހާސިލުކުރެިވގެންދާނެ. ްވަެދ،ްކަމެއް ްތެެރއަށް ްސަރުކާރުގެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްފައިދާ ތްތަކުގެ

ްދެޭވް ްރައްޔިތުންނަށް ްޢާއްމު ްއަދި ްއެއްކިާބވެ، ްކުޑަެވ،ްސިޔާީސްނުފޫޒުން ްމިންވަރު ްޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ްދައުލަތުން އަދި

ްުފރުޞަތު ްިވޔަފާރިކުރުމުގެ ްމާޙަުއލެއްަގއި ްވާދަވެރި ްއެކު، ްރަނގަުޅކުރުމާ ްފެންވަރު ްމިްްޚިދުމަތުގެ ފަހިވެގެންދާނެ.

ްއެއްް ްގެންގުޅުނު ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޓަކައި ްއެޅުވުމަށް ްމަގަށް ްހަމަ ްއިޤްތިޞާދު ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްޓަކައި ސަބަބަށް

ްދިރާސާަތުކންް ްގާއިމުކުރުން. ްިނޒާމެްއ ްޓެކްސްނެގޭނޭ ްވިޔަފާރިތަކުްނ ްރާއްޖޭގެ ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ސިޔާސަތަކީ
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ް ްިނޒާމެއް ްެޓކްސް ްވަނީްދައްކާގޮުތަގއި ްފަހަރަށް ްގިަނ ްެތރޭގަިއ ްމުއްދަތުެގ ްސަުރކާރުެގ ްއެ ްސަރުކާެރއް، ގާއިމުކުިރ

ވެއްޓިފަ.ްނޫންނަމަްވިިދގެންްއަންނަްއިންތިޚާބުަގއިްޓެކްްސގެްނިޒާމެއްްާގއިމުކުރިްސަރުާކރެއްްވަނީްފެއިްލވެފަ.ްމިހެްން

ްވިް ްޤައުމެއްަގިއްވެސް ްކޮންމެ ްއެްއްސަބަބަކީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްކަމަށްްދިމާވާންޖެހޭ ްބައެއް ްމަދު ްކޮންޓްޯރލްކުރަނީ ޔަފާރިތައް

ވެފައި،ްމިދެންނެވިްމަދުްމީްސކޮޅުެގްނުފޫޒުެގްތެރޭަގއިްމީިޑޔާްާއއިްއަދިްއެހެނިހެންްވަީސލަތްތައްްހިމެނިފައިްހުރުން.ް

ްއަިދވެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްކުރި. ްެވސް ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ީޕ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއަސަުރ ްނޭދެޭވ ސްްއެކަމުެގ

ްމަޝްރޫޢަށް.ް ްތަރައްީޤގެ ްައއްޫޑގެ ްތާއީުދކުރަން ްއިން ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްަބއެއް. ްތާއީދުކުރާ ްސިޔާސަަތށް ޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަން

ްގެންޮގސްގެން،ް ްއަށް ްއަްއޑޫ ްސަމިޓު ްސާކު ްވިްސނިވިސްނުމަކީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމެދު ްމަޝްރޫޢާ ްތަރައްީޤގެ އަްއޑޫގެ

ްއިންފްރާްސޓްރަކްޗަރްޑިް ްއަްއޑޫގެ ްބިެޑްއގެްއެާއއެކު ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްއިންފްރާސްޓްރަްކަޗރ ްއުފެދޭ ްއެ ވެލޮޕްކޮްށގެން،

ްހިތަދޫަގއިް ްައއްޫޑގެ ްތަރައްޤީކޮްށގެން، ްރިސޯޓުތައް ްައޅުަގނުޑމެން ްކައިރީަގއި ްެސންޓަރު ްކޮންވެންޝަން ތެރެއިން

ްފަޅު ްވަކި ްގޮތުަގިއ ްސަރަހައްދެއްގެ ްވަިކ ްސަރަހައްދަކީ ްހިމެނޭ ްސެންޓަރ ްގޮުތަގއިްކޮންވެންޝަން ރަށެްއގެ

ްައއްޫޑގަިއް ްތަރައްޤީކޮށްގެްނ، ްގޮތްތަެކްއ ްޝައުޤުވެިރކުރެވޭނެ ްއަންނާނެ، ްފަތުރުވެރިން ްތަނަްށ ްއެ ތަރައްޤީކޮށްގެްނ،

ްއެހެންވީމާ،ް ްކުރީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވިސްނުން ްތަރައްޤީކުރުމުގެ ްތަން ްއެ ްާގިއމުކޮށްގެން ްފުރުޞަތުތަކެއް ވަޒީާފގެ

ްާތއީދުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެްސްޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަްނގެްސި ްއަދިވެސް ްއިން ްއަާސސްތަކަްށްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމައިަގނޑު ޔާަސތުގެ

ް ްމިއަދު ްައކީ ްވެލިއު ްެއއަރޕޯުޓގެ ްއައްޑޫ ްނުކުރަން ްޤަބޫލެއް ްއައްޫޑ12ްްއަޅުަގނޑުމެންނެއް ްކަމަކަށް. ްޑޮލަރު މިލިޔަން

ްލޮކޭޝަ ްސްޓެެރޓެޖިކު ްމިހާރުވެސް ްއެަތއް ްއަކީ ްވެލިއު ްއެއާރޕޯުޓގެ ްނަމަެވސް ްވީ ްެބލިކަމުގައި ްެއކަނި ްގޮތުން 12ްނުގެ

ްދުރުް ްއަދި ްއިރުމަތިންނާ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްމިއަދު ްވިސްާނވަަޑއިަގންނަވާ ްއެހެންވީމާ، ްނުވާނެ. ްޑޮލަރަކަށް މިލިއަން

ްއެމް.ޑީ.ޕީް ްއެއީ ްތަރައްޤީުކރެވިދާނެ. ްއަްއޑޫ ްގޮތުަގއި ްހަބެއްެގ ްޖައްސާނެ ްމަތިންދާބޯޓުތައް ްއަންނަ ެގްއިރުމަތިން

ތަޞައްވުަރކީ.ްއަދިްހަމައެހެްންޔޫރަޕަށްްދަތުރުކުރާްެއއްޗެތި،ްއިންިޑޔާްަކނުޑްހުރަސްކޮްށްދަތުރުކުރާއިުރގަިއްހަބެްއގެް

ްފުރުޞަތުް ްއޮތް ްތަރަްއޤީކުރެވެން ްގޮތުަގއި ްމަންޒިލެއްގެ ްދުނިޔޭގެ ްމުޅި ްގޮތުަގއި ްތަނެްއެގ ްމަޑުކުރާ ގޮތުަގއި

ް ްއެންމެ ްނަގާލަނީ ްމި ްގުޅިގެްނ3ްްއަޅުަގނޑުމެން ްމިކަމާ ްސަބަބަކީ ްކަންބޮުޑާވ ްއެންމެ ްޓަކައި. ްޑޮލަރަްށ މިލިއަން

ކޮރަޕްޝަނުގެްވާަހކަތައްްދެެކޭވތީ.ްކޮންމެްމީހަކުްވެސްްވަްއަކމެއްްކޮށްފިއްޔާްއެްކަމެއްްވާނީްވައްކަަމކަށް.ްއެހެންވީމާ،ް

ްނުގެ ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ްފޮރުަވިއގެން ްގޮތުަގއި ްކަެމއްެގ ްރީތި ްވަރަށް ްއިންތިޚާބުެގްއެއީ ްއެހެންވީމާ، ްނގުެޅވޭނެ.

ްބޭނުމުގައިްކަމުަގއިްވީްނަމަެވސްްއަދިްއެހެންްބޭނުމެއްްކަުމގައިްވީްނަމަވެސްްމިްކަުމގައި...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްަގާވިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްހިސާބުން ްމެންބަރު.ްއާދެ!ްމިހާ ްިޢއްޒަތްތެރި ްމ145ްާޝުކުރިއްޔާ ްއާިއްވަނަ އްދާ

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ149ްް ްރަޝީދު ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ
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ްފުރުޞަތުއަރުވަިއް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްއެދިަވޑަިއގެންނެިވ ްވާހަަކދެއްކެވުމަށް ްއަށް ްމައްސަލަ ކުއްލި

ނޑަށްްޖެހެނީްއެޖެންޑާގެްމިްައއިޓަމުްނަންބަރުްނިމުމަކަށްްގެންނަން.ނިމުނީ.ްއެހެންކަމުންްއަޅު ްގަ

ް

ްލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަންް.ްމަޖ6ްި

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ް ްދާންޖެހެނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްއެއ6ީްއައިޓަމުްއެޖެންޑާއާދެ! ްކަންކަން.ްް. ްހުށަހަޅާ ްމޭޒުން ްރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ

ްމިއަދަކުްނެތްްއެފަދަްކަމެއް.ް

ް

ްރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރުް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކ7ްު

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

އިްަޤރާރު.ްމިއަދަކުްނެތްްބިަލކާިއްޤަރާރެއްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހިފަްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާްމަޖިލީހަށްްަގއިްމިްއޮތ7ީްންދެ

ްއެއް.ް

ް

ްރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުންްކުް.8ް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ް.ތްންްތަޢާރުފުކުރެވިފަިއވާްބިލެްއގެްކުެށއްގެްއިޞްލާޙުކުރުން.ްއާދެ!ްެއފަދަްކަމެއްްވެސްްނެމިްއޮތީްކުރިްގައ8ިްންދެ

ް

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ް.އެްއވެސްްަކމެއްްނެތްްބަހުސަށްްހުށަހެޅިފައިއިބްތިާދއީްބަހުސް.ްމިއަދަކުްއިބްތިދާޢީްްއޮތީްަގއިްމ9ި

ް
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ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްއޮތީްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތް.ްގ11ެ ްއޮތީްމަްއޗަންޮގޅ11.1ްިނުނިމިްުހރިްމަސައްކަުތގެްތެރެއިންްްދަށުންްމި ގައިްމި

ްމަޤާމުގަިއް ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްރަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ދެކުނު

ްމައުމޫނުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުްގަްސތުގައިްަރއްޔިތުްނގެްޙައްޤުަތްއްނިގުޅަިއގަނެ،ްހިްނގާފަިއވާްހުންނަވައިގެ ންްއަލްއުސްާތޛު

ްމިް ްއާދެ، ްގެންދިއުން. ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްޤަރާރަށް ްއުެފއްދުމުގެ ްކޮމިޝަނެއް ްމިނިވަން ްބެލުމަށް، ްއަނިޔާ ލާއިންސާނީ

ް ްެވސް ްޖަލްސާގައި ްދުވަހުގެ ްކުރީ ްވަނީ ްޤަރާރަށްްޤަރާރަށް ްމި ްމިއަދު ްމިހާރު ްއެހެންކަމުން ބަހުސްކުރެވިފަ.

ްޕީ.ޕީ.އެމަށްް ްހަމަވެފަ. ްވަނީ ްމިހާރު ްަވގުތު ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްދަންނަވައިލާަނން. ްގޮތް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްވަގުތު ވާހަކަދެްއކުމަށް

22ްް ްއަށް ްޑީ.އާރު.ޕީ ްއެަބއޮތް. 14ްްމިނިޓު ްއަށް ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ ްއެބައޮތް. 1ްްމިނިޓު ްމިނިޓު ްއަށް ްޕީ.އޭ 5ްއެބައޮތް.

ް ްއަށް ްޕާޓީ ްޤައުމީ ްއެބައޮތް. ްޢިއްޒަތްތެިރ5ްްމިނިޓު ްނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ްޕާޓީައކަށް ްވަކި ްއެބައޮތް. މިނިޓު

ް ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްކޯރަމެއ5ްްްމެންބަރުންނަށް ްމިހާރު ްގެންދާނަން. ްދެމުން ްފުރުޞަެތއް މިނިޓުއިރުގެ

ް)ވަގުތުކޮ ނޑުމެންްނެތް. ްއަުޅގަ ްގުޅިގެން ްގެއްުލމާ ްކޯރަމް ްކުރިއަށްދަނިކޮށް ްމަސައްކަތް ްޖަލްސާގެ ްާއދެ! ަޅކަށްފަހު(

ް ްއެންމެ ްވަނީ ްމި ްމިހާރު ްރަނގަބީލުޖަހާފަ.ްކޯރަމްްރަނގަބީލުޖެހުމަށްފަހުްވެސް ްވަނީ ްމަތީން ޢިއްޒަތްތެރ8ްްިގަާވއިދުގެ

ް ްޖަލްސާ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިއަދަކީ 3:31ްމެންބަރުން. ްއާ ްކަމަށް، ްކުރިއަށްދާނެ ްކުރިއަްށ3:31ްހަމައަށް ްހަމައަށް އާ

ް ްއެންމެ ްއެހެންކަމުން ްދުވަހެއް. ްހަމަޖެހިފައިވާ ްކުރިއަށ8ްްްގެންދިއުމަށް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްއެއްކޮށް މެންބަރުންނާ

ްދެން ްފަްސކޮށްލަން. ްގަިޑއަކަށް ްއެހެން ްމަސައްކަތް ްޖަލްސާގެ ްމި ްޖެހޭނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޖަލްސާގެްްނުގެންދެވޭނެތީ މި

ް ްކުރިއަށްދާނީ ްގެންދެވޭޯތ11ްްޖަހާއިރު.12ްްމަސައްކަތް ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްޖަލްސާގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްފަހުން މިނިޓު

ް ްއިލްތިމާސްުކރަމުން، ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހަމަކޮށްދެއްވުމަށް ްކޯރަމް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްފަާށ12ްްބަލާނަން. ޖަހާއިރު

ްގޮތަށްްމިްނިންމީ.ް

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް)ޖަ ްއަްށ(12:17ްއިނ11:51ްްްލްސާްމެދުކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމންްޖަލްސާްއެހެންްވަގުތަކަްށް މަޖިލީހުގެްޖަލްސާގެްމަސައްަކތްްކުރިއަށްްދަނިކޮށްްކޯރަމްްގެއްލުމާްގުޅިގެންްއަުޅގަ

ްއެހެންެމް ްހަމަ 12ްްފަސްކޮށް،ްއަދި ްޖަލްާސްފަށަން ްވެސް ްނުވޭ.ްއެހެންކަމުން،ްބެލިޖެހިއިރު ްހަމައެއް ްކޯރަމް އިރުގައި

ް ްރަނގަބީލުޖެހުމަށްފަހު 5ްްކޯރަމް ްއެންމެ ްވަނީ ްމި ްމިހާރު ްެވސް ްބެލުމަށްފަހުގައި ްމެންބަރުނ14ްްްމިނެޓު ިޢއްޒަތްތެރި
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ކޯރަމްްގެއްލުމާްްހޯލްތެރެއަށްްވަޑަިއގެން.ްއެހެްނކަމުން،ްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްކުރިއަކަށްްނުގެންދެވޭނެ.ްމިހާްގިނަްފަހަރު

ނޑަކަށްްޤަބޫެލއްްނުކުރެވޭްދެންްމިއަުދގެްޖަލްސާްކުރިއަށްްގެންެދވިދާނެްަކމަކަށެއް.ް ްގުިޅގެންްއަުޅގަ

ް

ްނިންމުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށްްޖެހޭނީްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުްބުނާްގޮތުންްމިްޖަލްސާްނިންމާލުމަށް.ްއާދެ!ްމަޖިލީހުގެްގަވާއި ެގ37ްުދގެްދެންްއަޅުގަ

ްއަިދް ްގަސްތުކުރަނީ. ްމި ްނިންމާލަން ްހިސާބުން ްމި ްމަަސއްަކތް ްޖަލްސާގެ ްމިއަދުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްދަށުން )ނ(ގެ

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްނިންމައިލާއިރުަގއި ްތިއްބެިވ37ްހަމައެހެންމެ ްވަަޑިއގެން ްހޯލްތެރެއަށް ްދަށުން ް)ރ(ގެ ގެ

ްވަޑައިނުގަން ްއަދި ްމެންބަރުންނާ ްވާހަަކްޢިއްޒަތްތެރި ްނޯޓުކުރެިވގެންދާނެ ްޔައުމިއްޔާަގއި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަްތތެރި ަނވާ

ްގެންދަނީ.ް ްމި ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތައިެގން ްނިންމާލުމުގެ ްޖަލްާސ ްމިއަދުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެާއއެްއކޮްށ ދަންނަވައިލާނަން.

ްަގއި.9:11ްެހނދުނުްވާްހޯމަދުވަހުގ2112ްްެޮނވެމްބަރ12ްްއާދެ!ްދެންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްއެއްްއޮންނާނީް

ް

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްربްهلل والحود

____________ް

ް

މިއަދުގެްޖަލްސާްކޯރަމްްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްރިޔާސަތުންްނިންމަވައިލެއްވިއިރުްޖަލްސާްކުރާްމާލަމުގައިް

ްހާޒިރުވެވަޑައިގެންްތިއްބެވިްމެންބަރުން:

ް

.ްމިލަންދ3ްޫ.ްޮނޅިވަރަުމްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަުދްނަޝީދު.2ްްމަޢުޞޫމު.هللاްކެލާްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަބްދު .1

ްރިާޟ.ް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޠާރިޤު.4ްދާއިރާގެ ްމުޙައްމަދު ްމެންަބރު ްާދއިރާގެ ްޢަީލް.5ް.ްމަނަދޫ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ެވލިދޫ

ްމުޙައްމަދު .6ް ްޒުަބއިރު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާިއރާގެ ްުދވާފަރު ްމ7ްެ. ްާދއިާރގެ ްތުޅާދޫ .ް ްރަޝާދު. ްނާޒިމު .8ްންބަރު

ްމުޙައްމަދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްނައިފަރު .9ް ްމުޙައްމަދު. ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމަތިވެރި ްމާވަުށ11ް. .

ްއަބޫބަކުރު.ް ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްމުއްޠަލިބު.11ްދާއިރާގެ ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ .12ް.ްފަރެސްމާތޮޑާ

ހިތަދޫް.14ް.ްހިތަދޫްުއތުރުްދާއިރާެގްމެންބަރުްމުޙަްއމަދުްްއަސްލަމު.13ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްިއލްޔާސްްލަބީބު.ްހުޅުމީ

 .ހިތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަަސންްލަޠީފު.15ް.ްމެދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު

ް
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ނިންމަވައިލެއްވިއިރުްޖަލްސާްކުރާްމާލަމުގައިްްމިއަދުގެްޖަލްސާްކޯރަމްްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްރިޔާސަތުންް

ްމެންބަރުން:ްނެތްްހާޒިރުވެވަޑައިގެންް

 

ްމަނިކު .1 ްމޫސާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު .2ް ްޢާޒިމު. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހެންވޭރު ްމެދު .3ް ހެންވޭުރް.

ގަލޮޅުްދެކުުން.5ް.ްهللاގެްމެންބަރުްއީާވްޢަބްދުގަލޮުޅްއުތުރުްދާއިރާް.4ް.ްދެކުނުްދާއިރާެގްމެންބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރު

މައްޗަށްގޮިޅް.7ް.ްމައްޗަށްގޮޅިްއުތުުރްދާއިރާގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީ.6ް.ްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފު

މާފަންުން.9ް.ްމީމާފަންނުްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހު.8ް.ްދެކުނުްދާއިރާެގްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްހުޅަނގު .11ް ްރަޝީދު. ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު .ްމާފަންނު

11ް ްމަނިކު. ްޙުސައިން ްނިހާނު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްވިލިމާފަންނު .12ް ްއަޙްމަުދް. ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ހޯރަފުށީ

ްދާ.13ް.ްރަޝީދު ްޢަބްދުއިަހވަންދޫ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޝިފާޒު.14ް.ްهللاިއރާގެ ްމުޙައްމަދު ްެމންބަރު ްދާއިާރގެ .ްބާރަށު

ަވއިކަރަދޫް.17ް.ްހަިނމާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙަްއމަދުްމުޖުތާޒު.16ް.ްދިއްދޫްދާއިާރގެްމެންބަުރްއަޙްމަދުްސަމީރު.15ް

ްޢާރިފު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ .18ް ްދާއިރާ. ްއުތުރު ްމޫސާކުޅުދުއްފުށީ ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްމެންބަރު ްގެ .19ް ކުޅުދުއްފުށީް.

ނޑިީތމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޙުސައިން.21ް.ްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދު ކޮމަންޑޫް.21ް.ްކަ

ްވަޙީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ .22ް ްޢީސާ. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްކެނދިކުޅުދޫ .23ް ްދާ. އިރާެގްފުނަދޫ

ްސަލީމު ްޢަލީ ްމެންބަރު .24ް ްނާޝިޒު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއަލިފުށީ .25ް .ް ްދާއިާރގެ މެންބަުރްއިނގުރައިދޫ

ްޢަބްދު ްޢަލީ.26ްޙަމީދު.ްهللاްޙަމްދޫން ްވިސާމު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްއަޙްމަދުް.27ް.ްމަޑުއްވަރީ ްމެންބަރު ކެންޫދްދާއިރާގެ

ްޢަލީ ްތަސްމީނު .28ް ްދާއިރާ. ްސަލީމުއޭދަފުީށ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްގެ .29ް ްއިބްރާހީމުް. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

.ްޖާބިރުهللاްކާށިދޫްާދއިާރގެްމެންބަރުްޢަބްދު.31ް.ްކުެރންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމޫސާ.31ް.ްމުޙައްމަދުްޞާލިޙު

ްއާދަމު.32ް ްރޮޒައިނާ ްމެްނބަރު ްދާއިާރގެ ްާދއިރާެގްމެ.33ް.ްތުލުސްދޫ ްރިޟާގުރައިދޫ ްިއބްރާހީމު ތޮްއޑޫް.34ް.ްންބަރު

މަހިބަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުް.36ް.ްމާމިގިލީްާދއިރާެގްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމު.35ް.ްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު

ް.ޝާހިދުهللاްކެޔޮދޫްާދއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު.38ް.ްފެިލދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޔޫސުފުްނަޢީމު.37ް.ްރުޤިއްޔާްމުޙައްމަދު

ްޢަބްދު.39ް ްާދއިރާެގްމެންބަރު ްޢަބްދުލްޤަްއޔޫމުهللاްމުލަކު ްނާޒިމު.41ް.ްޔާމީނު ްއަޙްމަދު .ްިދއްގަުރްދާއިާރެގްމެންބަރު

މީދޫް.43ް.ްނިަލންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްމުޙްސިނުްޙަމީދު.42ް.ްބިލެތްދޫްާދއިރާގެްމެންަބރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާ.41ް

ްސިޔާމު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްމުޙައްމަދުްދާއިރާގެ .44ް ްޢާމިރު. ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ްކުަޑހުވަދޫ .45ް ކިނބިޫދް.

ްަޒމީރު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ .46ް ްރަޝީދު. ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްދާއިާރެގ ްވިލުފުށީ .47ް ްދާއިާރގެް. ތިމަރަފުށީ

ްޝަރީފު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު .48ް ްއިބްރާހީ. ްރަޝީދު ްއަޙްމަދު ްމެންަބރު ްދާއިާރގެ ްމުއިސްދޫ .49ް ްދާއިާރގެް. ފޮނަދޫ

ްޢަބްދު ްއަބްދުއްރަޙީމު ްهللاމެންބަރު .51ް ްޢަބްދުލްޣަފޫރު. ްޔޫސުފު ްމެންބަރު ްާދއިރާގެ ްގަމު .51ް ްާދއިާރެގް. ވިލިގިލީ
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ްރާމިޒު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްރިޔާޟު.52ް. ްމުޙައްމަދު ްދާއިރާެގްމެންބަރު ްދާންދޫ .53ް ްމެންބަރުް. ްދާއިރާގެ ެގމަނަފުށީ

ްއަޙްމަދު 54ްް.އިލްހާމު ްޤަސަމު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްތިނަދޫ .55ް ްމުޙައްމަުދް. ްމެންބަރު ްާދއިރާގެ މަަޑވެލި

ްއާދަމު.56ް.ްނާޒިމު ްޒާހިރު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްރަފީޤުް.57ް.ްގައްދޫ ްމުޙައްމަދު ްދާއިާރެގްމެންބަރު ްއުތުރު ފުވައްމުލަކު

ްޙަސަން .58ް ްިޝފާޤު. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމެދު ްމުފީދުްފުަވއްމުލަކު .59ް ްމެންބަުރް. ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ުފވައްމުަލކު

ްމުޙައްމަދުهللاްޢަބްދު ްފަހުމީ.61ް.ްމަސީޙު ްއަލްހާނު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްޙަސަންް.61ް.ްފޭދޫ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ މަރަދޫ
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