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6201/18/14ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 09:00 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:39: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މޫސާމަނިކު ރައީސްނައިބު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 މެންބަރުން. ިއއްޒަތްތެރި  23ަވގުތު ޖަލްސާއަުށް ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްެބވީ  މިޖަލްާސގެ ހާޒިރީ. ، 2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2016/1/14އޖ/ ންބަރުނަ އެޖެންޑާ ން.ކުރުއެޖެންާޑ އިޢުލާން، 3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަންގާ އެްނގުން.  ރިޔާަސތުން ،4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 އިޤްތިޞާދީގައި  9:30. ދަންަނވައިލާނަން  މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް -4.1

ގައި ޤައުމީ ތަރައްީޤ  9:30ޤައުމީ ތަރައްޤީ ސަބް ކޮމިޓީ؛ މާފުކުރައްވާތި! ގައި  9:30 .ގައި 1މިޓީ ކޮޓަރި ކޮމިޓީ، ކޮ

ަގިއ 11:15. ގައި 3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ަގއި އިމްތިޔާޒު 10:15ގައި.  2ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 .ގައި 3ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ ކޮޓަރި  އާއްމުގައި  11:15ފަހު މެންދުރު .ަގއި 2ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮަޓރި މާލިއްޔަތު 
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 މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިަގންނަވާ  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެކޮމިޓީތަކަުށް އައި ބައެއް ބަދަލުތައް.  -4.2

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  ނގުމާފަންނު ހުޅަގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. ެއ  އްސަވައިެދްއވުން އެދިހަމަޖަ މުޙައްމަދު ފަލާޙްމެންބަރު 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ  107ލިޔުމުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގައި އަންގާަފ. 2016މާރިޗު  15ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ޕާޓީތަކު

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތުަށް  107އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  މައްޗަންޮގޅީ އުތުރުގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ކޮމިޓީ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭއިޢުލާންކުރަން. 

މުޙައްމަދު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މާފަންނު ހުޅަނގުގެ  ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީމެންބަރު 

ޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. އެ ލިޔުމުން ލިބުމުން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސި އްސަވައިދެްއވުްނ އެދިހަމަޖަ ފަލާޙް

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ްއޔިތުންެގ ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަ 2016މާރިޗު  15ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެްސ.އެމް.ެއސްައކުން 

ކޮމިޓީތަކަުށް އައި ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތެގ މަތީން އެކަން އެގޮތަުްށ އިުޢލާންކުރަން.  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ބަދަލުތައް އަދިވެސް ދަންނަަވިއލާނަން. އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ެކޔޮދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

އިބްރާހީމްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ާކުށިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް  މޫސާ ނިޒާރު

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދި ޖޭ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުްނ ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުމުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ 

މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުެގ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން 107ގަާވއިދުގެ 

ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަުމން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  2016މާރިޗު  15ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެްސ.އެމް.އެްސއަކުން 

ން. ގަާވއިދު ކޮމިީޓގަިއ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީްނ އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންުކރަ 107ގަާވއިދުެގ 

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ެކޔޮދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް ކެންދޫ 

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެދި ޖޭ.ޕީެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގއިާވ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ  107ފަިއވޭ. އެ ސިޓީ ލިުބމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ފޮނުއްވާ

 2016މާރިޗު  15ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ާޕލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްއަކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން  107ލީހުގެ ަގާވިއދުގެ ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖި

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިަގންނަވާ ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު  އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.

ބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އިބްރާހީމްގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮިމޓީއަުށް ކާުށިދޫ ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެން

ވަނަ މާއްދާެގ  107އެދި ޖޭ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްޫރޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުމުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

އެކަން ވާނީ  )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް
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ވަނަ  107ގައި އަންގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  2016ާމރިޗު  15އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ 

ޒަްތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފްގެ ބަދަލުގައި އެ ޮކމިޓީއަުށް މަޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ އިއް 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން  107ލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުމުން ލިބުމުން މަޖި

 15މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

އްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ ވަަނ މާ 107ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  2016މާރިޗު 

 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.

 

 ކުއްލި މައްސަލަ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން ހުުށަހެޅިފައިާވ  145އަުށް ދިުއމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން ކުއްލި މައްސަލަ ހުުށަހެޅުއްިވ  146އްސަލަެއއް ލިބިފަިއ އޮތުމާ އެކު، ަގވާއިުދގެ ކުއްލި މަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ބިެލތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނަުށް މައްސަލަ ހުުށަހެޅުްއވުމުަށް 

 ުށަހެޅުއްވުން އެދެން.ފުރުޞަތުއަރުވަން. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މައްސަލަ ހު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޖާމަްނގެ ބާލިންަގއި ައއި.ޓީ.ބީ ެފައރގައި ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު  .`

ގި ޖަރީމާތައް ކުުށްވެރިކޮުްށ، ދައުލަތުގެ ފަރާތްތަކުން އިސްވެތިބެ ރާްއޖޭގެ އިޤްތިޞާދު އިނދަޖަްއސާލާމުގެ ގޮތުން ހިން

ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަުށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި އަދި ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަުށް މިކަން ގެނައުމުގެ ގޮތުން 

ގެ ބާލިންގައި ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން ހުުށަހަޅާ ކުއްލި މައްސަލަ. ދާދި ފަހުން ޖާމަން 145ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ކުރިއަުށްދިޔަ އައި.ޓީ.ބީ ފެއަރއަކީ ިދވެހިރާއްޖެއަުާށއި ރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އެންެމ ބޮޑު ފައިދާެއއް، މަންފާެއއް 

ލިބެމުން އަންނަ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ޕްރޮމޯޓުކުރުމަުށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ޕްލެޓްފޯމް. ރާްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގިއ 

ޕްލެޓްފޯމުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ވަނީ ހިފައިފަ. އަދި އައި.ޓީ.ބީ ފެއަރގައި ސަރުކާުރެގ  ސަރުކާރުން މި

އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ިއންޑަސްޓްރީަގއި މަސައްކަްތކުާރ ވަރަުށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެިރވެ ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ 

ރިސްުޓންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަުްށ ވަރަުށް ގިަނގުނަ ކާމިޔާީބ ރީތިކަން އިސްތިހާރުކޮުށް، ރާއްޖެއަުށް އަންނަ ޓޫ

މަސައްކަތްތަެކއް ވަނީ ކޮުށްފަ. މި ފެއަރގެ ސަބަބުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއާ މެދުގައި އޮންނަ ޝައުުޤވެރިކަން 
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ކާރުން އިސްަނގަިއގެްނ ވަރަުށް ބޮޑަުށް އިތުުރވެފަިއވާަކން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކޮުށްލަން. މިކަމަުށް ޓަކައި ސަރު

އައި.ޓީ.ީބ ފެއަރ ކާމިޔާބުކޮުށް ނިންމާލި ކަމަުށް ޓަކައި ިދވެހި ސަރުކާރަުށާިއ ފެއަރގައި ަބިއވެރި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުްނ 

ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓުކުރުމަުށް ޓަަކިއ ކުރި މަަސއްކަތް ފާހަަގކޮުްށ އެ ފަރާތްތަކަުށް ވަރަުށް ޮބޑަުށް ޝުކުރު ދަންަނވަން. 

ހިތާމައަކީ ައއި.ޓީ.ބީ ފެއަރގައި ަބިއވެރި ފަރާތްތަކުން ވަރަުށް ބުރަކޮުށް ކާިމޔާބުކަމާ އެކު މަަސއްކަތްަތކެްއ ، އެހެންނަމަވެސް

ކުރަމުން އަންނަނިކޮުށް މި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ފުޑާލައި، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ގަސްތުަގއި ެގއްލުންދިނުމުެގ 

އްލަ އެދުން ޮބޑު ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަުކން އިްސވެ ތިބެ، ާރއްޖޭަގއި މަޤްޞަދުގައި މަަސއްކަތްކުރަުމން އަންނަ އަމި 

ނުހަނު ރަނގަޅު ޙަޤީޤަތެއް ނެތް މަންޒަރުތަކެއް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަުށް ދެއްކުމަުށް މަސައްކަތްކޮުްށ، ރާއްޖޭގެ ނަން 

 ގފާހަގަކުަރން. އޭގެތެޭރގައި ބާލިންކިލަނބުކުރުމަުށް ނުރައްކާތެރި މަސައްކަތްތަެކއް ކޮުށްފަިއވާކަްނ މި ފުރުޞަތުގައި 

އައި.ޓީ.ބީ ެފއަރ ހިނގަމުންދިޔަ ތަނުގަޔާއި ދުނިޭޔެގ ބައެއް އެހެން ޤައުމުތަުކގައި ާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާުދ 

އިނދަޖައްސާލުމުގެ މަޤްޞަުދގައި ހަޑިުމޑުދާރު ޢަމަލުތަކެްއ ވަނީ ހިންގާފަ. އަދި ޝޯަސލް މީޑިއާ ބޭނުންކޮުށް އެަތއް 

މްޕޭނުތަކެއް ހިންގާފަ. ވީމާ، އިްސވެ ދަންނަވާފައިވާ ގޮުތގެ މަތީން ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ބަޔަކު އިސްވެ ތިެބ ބަޔަކު ވަނީ ކެ

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ހަލާކުކޮުށްލައި، އިޤްތިޞާދަުށް ެއންމެ ބޮޑު ނަފާއެއް ލިޭބ އިޤްތިޞާދީ ހަރާކަތްތަްއ 

ެވރިކޮުށް، މިކަން ދައުލަުތގެ ަކމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަުށާއި ދިވެހި ވިއްިސވިހާލިކުރުމަުށް ކުރަމުްނގެންދާ މަސައްކަތްަތއް ކުުށް 

ވަނަ މާއްާދގެ  145ރައްޔިތުންނަުށާއި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަުށް ގެނަުއމަުށް ޓަކައި ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ 

ިރން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ދަުށުން މި ކުއްލި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅަން. އަދި ހުުށަހެޅުމުގެ ކު

ބޭނުން. މި ފެއަރއަކީ، ޓޫރިޒަމް މި ފެއަރ ކުރިއަުށްދިއުމުގެ ެއއް ދުވަސްކުރިން ައޅުަގނޑުމެންނާ އެންމެ ވާދަވެިރ 

ފަރާތްތަކުން ޖާމަންގެ ގްރީން ޕާޓީއާ ބައްދަލުކޮުށް މި ބޭުފޅުން ވަނީ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހިއްސާކޮުށްފަ. މި ބަޔާނުަގއި 

ލައްކައެއްހާ ރަްއޔިތުންގެ ތެރޭން؛ މި ހިއްސާކުރުނު  4ޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ މި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އަޅުގަނ

 250ލަްއކާެއއްހާ ރައްޔިތުްނގެ ތެރޭން  4މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގަިއ ައޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި ދިރިުއެޅމުން އަންނަ 

ޚާްއޞަ ތަމްރީނުތަކެއް ދީގެން ތައްޔާރުކޮުށްަފއިވާ ބަެއއްކަްނ  މީހުންނަކީ އައި.އެްސއަުށް، އައި.އެސް.އައި.އެްސއަުށް

ފާހަގަކޮުށްފަިއވޭ. މި ގްރީން ޕާީޓއާ ެއއްކޮުށް މި ބޭފުޅުން މި ކުެރވުނު، މި ބަދަލުކުރި މަޢުލޫމާތުތައް ޖާމަންގެ ނޫސްތަުކގައި 

އަުޅގަނުޑ ހިއްސާކޮުށްލަން އަުޅގަނުޑ  ވަނީ ރިޕޯޓްކޮުށްފަ. ޭއގެން ައުޅގަނޑުމެންނަުށް އެނގިަފއި ހުރި ބައެއް ވާހަކަތައް

ކުރިއަުށް މި ގެންދަނީ. އާދެ! އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭުނންވަނީ މިއީ އިސްލާމީ ޝަީރޢަތް ޤާއިމުކުރާ ސަރުކާރެްއ 

 ކަމަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ހުުށަހަޅުއްވާަފއި ުކއްލި މަްއސަލަ ވަނީ ހުުށަހެޅިފަ. ބަހުްސެގ ކުއްލި މައްސަލަިއގަިއ، މަޖިލީހަުށް ؛ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ވަގުުތަގއި އިތުުރ ވާހަކަފަުޅ ދެއްކެވުމަުށް ފުރުޞަތު އެުރޭވނީ. ކުއްލި ަމއްސަލަ ހުުށަހަުޅއްަވއި، އަުޅގަނޑުމެންނުަށް 

މެންބަރަުށް ވެސް ފުރުޞަތު  ލިޔުމުން ލިބިފައިވާ ކުއްލި ަމއްސަލަ ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވކަން ފާހަގަކުރަމުން، އިްއޒަތްތެރި

ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ ބަހުސްެގ މަރުޙަލާގައި ވާަހކަފުޅުދަްއކަވަން. އެހެންވީމާ، ުކއްިލ މައްސަލަ ހުުށަހެޅިފައިވާތީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ( ގައި ވަނީ، ުކއްިލ  146އިުށީނދެވަަޑިއގަތުމަުށް ދަންނަވަން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

އް ހުުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ، އެ މައްސަލައަކާ މެދު ބަހުސްކުރުމަުށް ފެނޭތޯ މަޖިލީހުގައި ވޯޓެއް ނަގަްނވާނެ ކަމަުށް. މައްސަލައެ 

އަދި އެ ވޯޓު ަނގާނީ ބަހުސަކާ ނުލައި ކަމަުށް. އެހެންކަމުން، އިދާރީ މޭޒުން ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދެން. 

ން ކަމަުށް. ިއްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ކާުޑކޮޅުތަްއ ެޗކުކޮުށްލުމަުްށ )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ވޯޓަުށް ަދންނަވާލަ

 ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކުކޮުށްލުމަުށް ދަންނަވަން. ވޯޓަުްށ ދަންނަވައިލާނަން. ންދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާމއްދާގެ ދަުުށން ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  ވަނަ 145ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުއްލި މަްއސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވ 

 ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން   އްވި މެންބަރު:ހުުށަހެޅު

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 38    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 29    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 07    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮ

   36     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 36        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ 38ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ރުވެހާޒިލާަނން. ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ދަންނަވައި

. ަވކި ގޮތަކަުށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއިވ 7. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 29އަދަދު؛ 

. 19ވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 36ނެވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެނ1ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކުއްލި މައްސަލަިއަގއި ބަހުސްކުރުމަުށް ފާސްވެއްޖެ ކަމުގަިއ ބަހުސްކުރުމަުށް؛ މަޖިލީހުގައި  ،. އެހެންވުމުނ36ްލަ؛ ޖުމު

  )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަުހ( ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންދިއުމަުށް އެ މަްއސަލަިއގެ ބަހުސް ކުރިއަުށްގުޅިގެން  ބަލައިގަތުމަުށް ފާސްވުމާ  ކުއްލި މައްސަލަ ދެންމެ ހުުށަހެޅުނު 

އަުރވާނަން. ޓުގެ ފުރުޞަތެއް މިނެ 7ގޮުތގެ މަތީން  ވާބަރަުށް މަޖިލީހުގެ ގަަވިއދުގައި މައްސަލަ ހުުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްެތރި މެން

ޓުގެ ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން. މިނެ 3ން ކޮންމެ މެންބަރަކަުށް ނުންވާ އެހެދެއްކުމަުށް ބޭއަދި އެ މައްސަަލއާ މެދު ވާަހކަ

ދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް. ިބލެތް އަރުވަނީ މަްއސަލަ ހުުށަހެޅުްއވި ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި  އެންމެ

 މެންބަރު. 

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އާދެ! އަޅުގަނޑު ކުރިން  ؛ގުިޅެގން ހުުށަހެޅުނު ކުއްލި މައްސަލައާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު މި

ގޮތަުށް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓުކުރުމަުށް ޓަކައި ޖާމަންގެ ބާލިންގައި ކުިރއަުށްގެންެދުވނު މި ފެއަރ ކުރިއަުށްދިއުމުގެ  ވެސް ފާހަގަކުރި

ގެ ގްރީން ޕާީޓާއ މަންަގއި ވެސް ފާހަަގކުރި ގޮތަުށް ޖާޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ައޅުގަނޑު ކުރީއިިދކޮ އެއް ުދވަސް ކުރިން

ލައްކަ  3ބޭފުޅުން މި އަރުވާ މަޢުލޫމާތަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ދިރިއުޅޭ  ބައްދަލުކޮުށް މި ބައްދަލުކޮުށްފަ. ގްރީން ޕާޓީއާ

މްރީނުތަކެއް އައި.އެސްއަުށް ފޮނުވުމަުށް ޓަަކއި ތަްއޔާރުކޮުށްަފިއ މީހުންނަކީ ޚާްއޞަ ތަ 250ހާސް ރަްއޔިތުންގެ ތެރޭން  50

ދީގެން ސަރުކާުރެގ ގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުންބޮޑު މަދަދާއި، ސަރުކާރު ތިބި ބައެކޭ. މިކަމުގައި ސަުރކާރުގެ ވަރަުށް

ވަނީ. އާދެ! ީމގަިއ  ންޮގއްސަ މިގޮތުަގއި މި ބޭފުޅުން ސިފަކުރަމުން ގެގެ ކޮންޓްރިބިއުޝަނުެގ ތެރޭން ުކރަމުންދާ ކަމެއް

ބޮޑަުށް  ގޮުތގައި ވަރަުށް ގެއިމުކުރާ ސަރުކާރެއް އިސްލާމީ ަޝރީޢަތް ޤާ، ބޮޑަުށް ދައްކާ ވާހަަކައުށް ބަލާއިރު އެންމެ

އޮތީ. އެހެންވީާމ،  ގައި މިއަދި އިސްލާމީ ވެރިކަމެކޭ ިމތާ، އިމުކުރާ ސަރުކާރެކޭ ކޮުށްފަިއވޭ. އިސްލާމީ ަޝރީޢަތް ޤާފާހަގަ
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އުެޅނީ. އިސްލާމިކް ވެިރކަމެއް ިމތާ އޮެވގެން މިކަން ހުޅަނުގގެ  ލާމިކް ވެިރކަމެއް މިތާ ޮއތީތީވެ ކަންބޮުޑެވގެން މިއިސް

ކުރަނީ. އާދެ!  ބޭފުޅުން މަސައްކަތް މި ބޮޑު ކަންތަަކކަުށް ހަދައިގެން މި ކުގެ ސަމާލުކަމަުށް ެގނެސްގެން މިއީފަރާތްތަ

ަވނަ އަހަރު ގެނެއްސަ ވަނީ ިމލިޓަރީ ކޫއަކުން ކަމަުށް ވެްސ  2013ނަނީ ވެރިކަން އަން ދެން ފާހަގަކުރަމުން މި މީގައި

ގެ އެިކއެިކ މަންްއވުނު ަބއްދަލުުވންތަކުގައި ޖާގުިޅގެން އޭެގކުރިން ބޭ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރަމުން ގެްނދޭ. ހަމަ މި ފެއަރއާ މި

 ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ވެސް  ދަްއކަނީ. މިއި ބައްދަލުކޮުށް ެދކެުވނު ވާހަކަަތއް މި ފަރާތްތަކާ

އަީކ ރާއްޖޭގެ ދުއިަސއްތަެއއްހާ އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ މި ފެއަރ އެއް. މަނިކުފާނަުށްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި ފެައރ

ބޭފުޅުްނ  އެ ،ިރޒަމް ފުޅާކޮުށްބޭފުޅުންގެ ޓޫ އެ ،ބޮޑަުށް އުްއމީދުކޮުށް ބޭފުޅުން ވަރަުށް އެ  ،ވިޔަފާިރވެރިން ބައިވެިރވެ

އަންނަ ސެކްޓަރ ރަނަގޅުކުރުމަުށް ޓަަކއި ލިބުނު ވަރަުށް ފަހި ފުރުަޞތެއް. މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން  ވިޔަފާރިކުރަމުން އެ 

ިރޒަމް ިއންޑަސްޓްރީގެ މަަސއްކަްތކުާރ ިފކުރެއް ނެތި މި ރާއްޖޭގެ ޓޫ ގޮތުަގއި ހިފުމަުށް ޓަކައި ިސޔާސީ ވަކި ރަނގަޅު

ްނ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެިކއެކި ަގއި ބަިއވެިރވެފަ. ރާްއޖޭގެ ހަތްދިހައެއްހާ ުޒވާނުމި ފެއަރވަނީ  ވިޔަފާިރވެރިން މި

ަވނީ ހުުށަހަޅުއްވާފަ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސަކީ އެމް.ޑީ.ޕީއަުްށ  މަންގެ މި ކުރިއަުށްދިޔަ ފެއަރގައި މިހަރަކާތްތައް ޖާ

ވަނީ މި ފެއަރގައި ަބއިެވރިވަަޑއިގަންަނވާފަ. މަނިކުފާނު  ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭުފޅެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ެވސް

 ،މި ފެއަރގައި ރާއްޖެ ދިފާޢުުކރުމަުށް ޓަކައި ކުރެްއވި މަސަްއކަތް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ދިވެހި ރައްޔިެތއްގެ ގޮތުަގއި

ގޮެތއްަގިއ  ޮގތުގައި ާޚއްޞަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި ހުރެ މަނިކުފާނު އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރެއް

ގެންދިޔަ ދިވެހި ިވަޔފާރިވެރިން ކުރަމުން، ގެންދިޔަ މަސައްކަތްފެއަރަގިއ ސަރުކާރުން ކުރަމުން ހުންނަވައިގެން މި

މަސައްކަތް ޕްރޮމޯޓުކުރުމަުށް ަޓކައި މަނިކުފާނު ކޮުށްެދއްިވ މަސައްކަތަީކ ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނ 

 އަހަރަކީ ވިޒިޓް  މި .ފާހަގަކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެޭކ. އަިދ މިއާެއއްކޮުްށ އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން ބޭނުން އެންމެން

ން އަމާޒު މިލިއަން ފަތުރުވެރިން މި ރާއްޖެއަުށް ގެނައުމަުށް ޓަކައި މި ސަރުކާރު 1.5ނަމުގައި  ގ2016ެމޯލްޑިވްސް ޔިއަރ 

މީގައި  . އާދެ! މީގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަޮކުށްލަން ބޭނުންވަނީ،އް މިއީއަހަރެ ކުރަމުްނ އަންނަހިފައިގެން މަސައްކަތް

ދާ  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަމުން މި ،ރާއްޖޭގެ އިޤްިތޞާދަުށް މިފަދަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ،

. އަުޅގަނޑުމެންެގ މި ގޮުތގަިއ ކުިރއަުށް ދާތީ ދަނީ އަުޅގަނޑުމެން އިޤްތިޞާުދ ރަނގަޅު ކުރިއެރުންތަްއ ހޯދަމުން މި

ރިޒަމް އިންޑަސްޓްީރއަީކ ތަކުން ފައިސާ ވަންނަމުންދާތީ. މިއީ، އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ ޓޫޤައުމަުށް އެިކއެކި ގޮތް

އުޅެނީ އިިދކޮޅު  އްސާކުރަމުން އަންނަ؛ މިއަދު މިހި 70%ރާއްޖެއަުށް ބޭރު ފައިސާ ވަްނނަ ދޮރުތަކަުށް ބަލާއިރުަގއި 

ައޅުގަނޑުމެން ރަުށްރަުށުގެ ބަނދަރުތަކާއި،  ީއސް. މިއީހަޖަމުނުކުރެިވގެން ިއއްޒަތްތެރި ރަ  ފަރާތްތަކަުށް މިކަން

އްޙީ މަރުަކޒުތަކާިއ، އަދި ުޒވާނުންނަުށް ޚާއްޞަކުެރވިގެން ސްޕޯްޓްސ އި، މަގުތަާކއި، ސްކޫލުތަކާިއ، ޞިނަރުދަމާތަކާ

ިއއްޒަތްތެިރ  ތިބެވިގެން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެއްފަދަ ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާތީވެ މިކަންކަން ބަލަން ނު އެރީނާ

ޖެހެނީ މި ރާއްޖެ މިހެން  އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާްނ މި ،ޖެހެނީ . މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަން މިރައީސް މިއީ 
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އްތުންތައް ކުރިމަތިކުރުވަްނ ދޭތެރޭގައި ފި އްެވގެންތޯއޭ ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުަގއި މި ލެވެލަުށް އަޅުގަނޑުމެންނާކުރިއަުށް ދާތީވެ ކީ 

އުޅެނީ؟  ވަރަކަުށް މި ދިމާކޮުށްގެްނ މި މެ ދިވެހިާރްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނާއިލާއަކުން ނުކުގެންތޯ ަވކި ޢާއުޅެނީ. ކީްއވެ  މި

ތި ިނކަމެ ވަަރކަުށް ނުކުެމގެން؟ އަޅުގަނޑުމެން މިއީ ުއޅެނީ މި ކުުށެއްތޯ ިދވެހި ަރއްޔިތުްނނަުށް ކުރެވިަފއި ޮއެވގެން މިކޮން

ްއ މި ޤައުމަކީ. މި ޤައުމުގެ ބައެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ޭބރުގެ ޤައުމުތަކަުށް އިންތިހާއަުްށ ބަރޯސާވެފައި އޮތް ޤައުމެ

 ުނޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެވރިކަން ބޭނުންވާ ކަމުގަިއވާޓަކައި މި މަސައްކަތް ކުރާކަުށް ތިޞާދު ހަލާކުކޮުށްލުމަުށްއިޤް

ބޭފުޅުން އިންތިޒާރުކޮުށްލަން. އިންތިޒާރުނުކޮުށް މިދޭތެރެ މެދުން އިތުރު ކަންތައްކެްއ  އަުށް އެބަޖެހޭ މި 2018 ،ނަމަ

ހުޅަނުގގެ ޤައުމުތަކުގެ މަދަދާއި އެހީތެރިަކމާއި އެއްބާރުލުން ހޯދަިއގެން  ،އިތުރު ަސކަރާްތތަކެއް ޖަހަިއގެން ،ހިންގައިގެން 

 ކަމަުށާ .ެއސްގެ ބޮޑު ސްޓޭޓެއް ކަމަުށާިއ، އިސްލާމިކް ވެރިކަމެއްތަނަކީ އައި އޮތީ. މި  ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ނިޔަތެއް މި

ބޭފުޅުްނ  މަންގެ ފަތުރުވެރިން އަންނަން ކަމުނުދާ ަތނެއްގެ ގޮުތގައި މިިމިއ އެްއގޮތަކަުްށ ޖާ، ދަނީ މިތާ ކުރިއަުށް މި

ެމއް. ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާައުށް އަުޅގަނޑު ކަންބޮުޑވާ ކަ ބޮޑަުްށ ސިފަކުެރވޭތޯ ަމސައްކަތްކުިރ. މިއި  ވަރަުށް

ޑަުށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަަލއެްއ ބޮ އަދި ދިވެހި ރައްޔިތެްއގެ ހަިއސިއްޔަތުން އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ،މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން

ެނ . އަުޅގަނޑުގެ މި ކުއްިލ މައްސަލައިގެ ބަހުސް ނިމޭއިރަުށް އެމް.ޑީ.ޕީ ބޭފުޅުން ފުރުޞަތަުށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާމިއީ

އް ނޫން. ކަމެ ޝައްެކއް އޮތް އެދިވަަޑއިގެންަފއި އަުޅގަނޑާ ާޕަސނަލް ވާހަކަތައް ފަުށާނެ. މިއީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ

ައޅުގަނުޑ  ،ދާނެ. އެހެންނަމަވެސްތައް މިހާރުން ފެުށިގެން ކުރިއަުށްެވސް އެކިެއކި މަސަްއކަތް ފަުށާނެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި

ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި ޑުމެްނ މި ދިވެހިންގެ ަޙއްުޤގަިއ، . އަުޅގަންތ މި ކަމަކަުށްކަންބޮުޑވުމެއް ނެއެްއވެސް 

އެްއވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް އަުޅގަނޑުމެްނ މިތިބީ ހަމަ ތައްޔާރަުށް ކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން 

ްސ، ކިތަންމެ ބައިވަުރ ކޮންމެފަދަ ވާހަކައެއް ދެއްކިޔަ .ފަްސޖެހުމެއް އަޅުގަނޑުމެން ނޯންނާނެ ވަރަކަުށް މި ކަންކަމަކާ

އެކި ކަންކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ސް، މަގުމަިތން ވެސް ދިމާކުރާނެ.އް އަުޅގަނޑުމެންނާ ދެކޮޅަުށް ދެއްިކޔަވާހަކަތަކެ 

އް ނޯންނާނެ. އެްއވެްސ ފަސްޖެހުމެ ވެސް އަޅުގަނުޑމެން އެކަންކަމަކަުށްވެސް ކުރަމުން އެބައާދޭ. އެހެންނަމަމިހާރު

ފާަހގަކޮުށްލަްނ ހަމަ ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރުން؛ ސަރުކާރަކާ ެދކޮޅަުށް ިހތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަުށް ވާނަމަ،  އަޅުގަނޑު މީގެ

ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަުށް ވާނަމަ، އެ ފާޅުކުރަން އޮންނަ ޚިޔާލު އޮންނާނެ 

ފަ. އެ އުސޫލުތަުކގެ ތެރޭން ކުރިއަުށް ވަަޑއިގަންަނވާުށޭ! ދިވެހި ރައްިޔތުން، މުޅި ދިވެހި ސަރުކާރު، އުސޫލުތަެކއް ކަނޑަެއޅި

ދިވެހިރާއްޖެ ހަލާކުކޮުށްލުމަުށް ަޓކައި އެކި ަޤއުމުތަުކގައި ކުރެޭވ މަސައްކަތަީކ ބަލަިއގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ބައްަލވާ! ިމ 

ދަރައި ވިކިެގން، ގޮތްގޮްތވެގެން ިވއްކާަފިއ ގޮއްސަ ތިބި ބޭފުޅުންނޭ މި  ބޭފުޅުންނަކީ، މި ބޭފުޅުންގެ ގެދޮރާއި މުދަލާ

އުޅެނީ. މިއަދު ސްރީލަންކާގެ ޮކޅުނބުގައި އެބަތިބި ބޮޑެތި އެާޕޓްމެންޓުތައް ގަނެފަ. ބޮޑެތި ހޮޓާތައް އަަޅއިގެން މި ބޭފުޅުން 

ކަމެއް ިވއްޔާ. އެހެްނީވމާ، މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަުށް  މިތިބީ. މި ބޭފުޅުންނުަށް ކޮންކަމެއްތޯ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ކޮންމެ

ބޮޑަުށް ކަންބޮޑުވާ ަމއްސަލަެއއް. ވަރަުށް ބޮޑަުށް އަުޅގަނޑުމެން މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނާލަންޖެހޭ މައްސަލައެްއގެ ވާހަަކ 
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ކުރާ ކަމަކީ، ާތއަބަދުމެ  އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. މުޅި ޔޫރަޕުަގއި، މުޅި ހުޅަނުގގެ ޤައުމުތަުކަގއި މި ބޭފުޅުން މި

މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ސަރުކާަރކީ އިސްލާމިކް ވެިރކަމެކޭ. މިތާަގއި ކިތަންމެ ވަރަކަުށް ހުޅަނގުން 

މަސައްކަތްކުރި ކަމަުށް ވީނަމަެވސް އަުޅގަނޑުމެންނެއް ފުރުަޞތެއް ނުދޭނަން ހުޅަނގުގެ ޤަުއމުތަކުގައި މި އޮތް އިންސާީނ 

ޙައްޤުތަކޭ މި ކިޔާ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ޙައްޤުތަެކއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް މިނިވަންކަމެއް ނުދެވޭނެ. ދީނީ މިނިވަންކަމެއް 

އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުދެވޭނެ! މި ތަނަުށް ކިތަންމެ ބޮޑު ދަތިކުރުމުގެ ފިަޔވަޅުތަެކއް ައަޅމުންދިޔަ ކަމުގަިއވީ ނަމަވެސް 

ނިވަންކަމާއި އެއް ޖިންސުން ަކއިެވނިކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތަކެއް މިާތކު ނުދެވޭނެ! މި ކަންކަމުަށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދީނީ މި

ބާރު ލިބޭ ގޮތަުށް މި ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަތައް އަބަދުމެ މި ބިނާކުރަނީ. ތިމަންނަމެންނަުށް މި ފުރުޞަތު ލިބޭނީ ތިމަންނަމެންނުަށް 

ކަމަުށް ގެެނވޭނެ ނިޒާމެއް ާޤއިމުކޮުށްީދގެންނޭ. މި ތަނަުށް ޓޫރިސްޓުން ވެރިކަން ހޯދައިީދގެންނޭ. ތިމަންނަމެންނަުށް ވެރި

ނުފޮނުވާުށޭ! މިތާގެ އިޤްތިޞާދު ހަލާކުކޮުށްލަދޭުށޭ! މި ތަނަުށް މީހުން ފޮނުވައިގެން މިތާގެ ިއންކަމް އިތުރުވިޔަނުދޭުށޭ! މި 

ޅުންެގ ޮގވާލުމަކީ. މިީއ މި ބޭފުޅުްނެގ ސަރުކާރުން ތަރައްީޤގެ ޮބޑެތި ބިޔަ މަޝްރޫޢުތަްއ ހިންގިަޔނުދޭުށޭ! މިއީ މި ބޭފު

އާދޭހަކަުށް ވެފައި މި އޮތް ކަަމކީ. މިއީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ މައްސަަލއެްއ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. 

އްކަތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސަުށް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ މި ބޭފުޅުން އެންމެ ފަހުން އެ ދިޔަ ފެއަރގައި ކުރަމުންދިޔަ މަސަ

ކިހާ މިންވަރަކަުށްތޯ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަުށް މި ަމސައްކަތްކުރަމުންދަނީ. މިީއީކ ސަރުކާރަކާ ެދކޮޅަުށް ކުާރ 

ގަިޑއިރަުށް ދިގުކުރަން އަުޅަގނޑު ހުުށަހަޅަން. މިއީ ވަރުަށް  3މަސައްކަތެއް ނޫން. އަުޅގަނުޑމެން ހުުށަހަޅާލަން، މި ބަހުސް 

އީ މިތާގައި މި ތިއްބެވި އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ބަހުސްކުރަން ބޭނުންވާނެ މުހިއްމު މައްސަލައެއް. މި

މައްސަލަެއއް ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަން. އަޅުގަނޑު ެއދެނީ އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅާފައި މި އޮތް ކުއްލި މައްސަލައަުްށ 

މެންބަރުން ވެސް ާތއީދުކޮުށް، މިއާ އެްއކޮޅަުށް ދިވެހި ރަްއޔިތެްއގެ ހަިއިސއްޔަތުން މި ހުރިހާ ޕާލިެމންޓް 

ވާހަކަދަްއކައިެދއްވުމަުށް. ިމއީ ޕާސަނަލް މައްސަލަެއއްެގ ގޮުތގަިއ ނުނަންގަަވއި، ޤައުމީ ަމސައްކަެތއްެގ ގޮުތަގއި ހުރިހާ 

އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ވެސް މިކަމުަގއި ބަަލއިގެން ކުިރއަުށް ދިއުމަުށް ވަަރުށް ބޮޑަުށް އެދެން. ވަރަުށް ބޮަޑުށް ޝުކުރި

 ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ޓަކައި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުންދާއިުރަގއި ހަމަ އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ 

ގައި އެކަމުަގއި ައޑުގަަދވެ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް ފަރާތުން އިތުރަުށް ވާހަކަފުޅުދެއްކެވީމަ މުޅި މަޖިލިސްތެރޭ

އުނދަޫގވާނެތީވެ އަުޅގަނޑު ަހމަ ހަނދާންކޮުށް ދަންނަވާލަން. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަުށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްާވ 

ޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ އެއްބާރުލުމަުށް ވަރަުށް އިޚްލާްޞތެރިކަމާ އެކީަގއި ޝުކުރު ދަންނަވަމުން، އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް.
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 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަކިަވކި ފަރުދުން ކުރާ ކަންތައްތަކަުށް މުޅި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަުށް ނިސްބަތްކޮުށް 

އެމް.ޑީ.ޕީައކުން ނިންމާފައެްއ  މަކީ އަުޅގަނޑު ހިާތމަކުރާ ކަމެއް. އަުޅގަނޑު ވަަރުށް ކެރިހުރެގެން ދަންނަވަން.ވާހަކަދެްއކު

ނޯންނާނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫިރޒަމް ބޮއިކޮްޓކުރާކަުށް. އަދި ެއކަމަުށް ޮގވާކަުށް ވެސް ެއްއެވސް ފަރާތަކަުށް. އަުޅގަނަޑކީ 

މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ރެއް. އަދި ޕާލިއަދި ޤައުީމ މަޖިލީހުގެ ވެސް މެންބަންބަރެއް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަޤއުމީ ހިންގާ ޮކމިޓީގެ މެ

ނެ. އަުޅގަނުޑ އަުޅގަނޑަުށް އެނގޭ ،ނަމަ ފައި އޮތްެއއިން އެްއވެސް ތާކުން މިފަދަ ގަރާރެއް ފާސްކޮުށް ވެސް މެންބަރެއް.

ެއމް.ޑީ.ޕީއަކުންނެްއ ނޯންނާނޭ  ،ުށް ވެސްއަރުވަން ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަވަރަުށް ޔަޤީންކޮުށް 

ަވިކވަކި ފަރުދުން ެއީއ ވަކި ޕާީޓއަކަުށް ނިސްބަްތވާ  އްޖޭގެ ޓޫިރޒަމް ބޮއިޮކޓުކުރަން ޮގވާފަެއއް. ެއްއވެްސ ބަޔަކުދިވެހިރާ

 ،ސީ ޕާޓީއަކުން ނުޖެހޭނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއްވެސް ިސޔާޓީއަކުން ސީދާ ޒިންމާ އުފުލާކަުށްކަމަުށް ވިޔަސް ވެސް އެ ޕާ މީހުން

 ރިޒަމަުށް ެގއްލުންވާާރްއޖޭގެ ޓޫ، ރިޒަމް ބޮިއކޮޓުކޮުށްވެސް މީހަކު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓޫދެކެ ލޯބިާވ އެއް  އަދި ދިވެހި ޤައުމު

 މެދު ޝައްކެއް ނެތް. އެއީ ކޮުްށގެންވާނެ ކަމެއް ވެސް ނޫން. އެފަދަ ޢަމަލު ބަޔަކު ކުރާ ކަހަލަ ކަމެއް ނުކުރާނެކަމާ 

ވެސް ދިވެހިާރއްޖޭެގ ވެރިކުރަން. ައޅުގަނުޑ އަނެއްކާ ބާރާތުން ކުުށްކަން އަޅުަގނޑު އެންމެ ހަރުކަުށި އިއެ ،ކަމަުށް ވާނަމަ

ގެ ގޮުތގަިއ އަުރވަނީ، އެމް.ޑީ.ޕީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް މަޖިލީހަުށް ވެސް މި ޔަޤީންކޮުށް ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް އަދި މި

ނޫނީ ހައިިސއްޔަތު ލިބިގެްނވާ ެއއްެވސް ނެތޭ، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ެއއްވެސް ގާއް ރަކާތެއް ހިންގުމަުށް ފާސްކޮުށްފައެތިފަދަ ހަ

ހުރި ކަމެއް. ގުނަވަނަކުން. އެހެންވީމާ، ަވކިވަކި ފަރުދުން ކުރާ ކަންަކން ޕާޓީގެ ބޮލުގައި ެއޅުމަީކ ވަރަުށް ހިތާމަ

ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ،ރިޒަމް ހަލާކުކޮުށްޓޫން ނުގޮާވނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިރޒަމް ބޮއިޮކޓުކުރާކަުށް އެމް.ީޑ.ޕީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫ

ގޮތަކަުްށ ޒިންމާދާރު ެއއްވެްސ ސިާޔސީ ޕާޓީައކުްނ  ިދެވހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ވަޒީފާ ގެއްލޭ ،އިންޑަސްޓްރީ ހަލާުކކޮުށް

އެންމެ ، ދެކެނީ  ވެސް މިައޅުގަނޑުމެން އަަބދު، ކަމެއް ނޫން. އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ނުގޮވާނެ. ެއއީ ަޝއްެކއް ހުރި 

ގެންދަނީ ވެސް  ކުރަމުން މިަމުށް. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ންނަ އިންތިޚާެބއް އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ކާމިޔާބުވާނެ ކައަވަހަުށް އޮ

ިއންތިޚާބުގެ ތެރޭން ލާފައި ވެރިކަން ހޯދަން. އެހެންވީމާ، ޒިންމާދާރު އޯލްޓަރނޭޓިވް  ،އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮުށް

 ،ބޫލުކޮުްށގެން ތިބި ސިޔާސީ ޕާޓީއަުކންނެއް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑައަމިއްަލއަުށް ގަބަޔަކު  ގޮުތަގއި އެ ގެގަވަރމެންެޓއް

ފުންކުޮށް  ތިޞާދަުށް ެގއްުލންހުރި ކަންތައްތަކެއް ނުކުާރނެކަމާ މެދު ކުޑަ ވެސް ޝައްެކއް ނެތް. މިއީރާއްޖޭގެ އިޤް

ާވކޮުށްފަިއ ޢުކަމަުށް ބަޔަކު ދަ ސީިރއާ ަގއި މިއީދިވެހިރާއްޖޭ، ދަންނަވަނީ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވެގެން އަޅުގަނޑު މި

 އީަބޔަކު ފާުޅޮކުށްފައި ޮއވެދާނެ މީހަކު. އެ އަމިއްލަ ިޚޔާލު. އެކަހަލަ ޚިޔާލެއްމީހުންގެ  ވިްއޔާ ެއއީ އެ ކަމަުށް ވަނީ އޮތް

ޖެހޭ ޓީން ޒިންމާ އުފުލަންއެއީ ޕާ ،ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ އެމް.ޑީ.ޕީައުށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރެއް ކަަމުށް ވެސް. އެހެންނަމަވެސް

ސިޔާސީ  .އެކު ވިސްނަން ޫބލެއް ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، ެއބަޖެހޭ ވަރަުށް ވިސްނުންތެރިކަމާކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ގަ
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ވިއްޔާ މި  ކަމަުށް ވަނީ ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަުްށ އަޅުގަނޑުމެން ިވއްދަިއގެން އުޅޭ އި ދުާވލު އެއްމަޤްޞަދަުށް ޓަކައި ރެޔާ

އަބަދުވެސް އެދޭ ތަރައްޤީެއއް ނުގެނެވޭނެ. ޤައުމުގައި ސިޔާސީ ހަމަޖެހުމެއް ނޯންނާނެ.  މަުށް އަޅުގަނޑުމެން މިޤައު

މި ޤައުމުެގ ރައްޔިތުންނަުށް އަމާންކަމާއި  ،ހަލަބޮލިކުޮށް. އެހެންވީމާ، މި ހަލަބޮލިކަމުން އަރައިމަގުމަތި އޮންނާނީ 

ކޮޅު ޕާީޓގެ ހައިިސއްޔަތުްނ އަދި ިއދި ،އިމުކުރުމަުށް ވެރިަކންކުރާ ޕާޓީން ވެސްއެކު އުެޅވޭނެ މާޙައުލެއް ޤާ  ސުލްޙަވެރިކަމާ

ދޭތެރޭ އެބަޖެހޭ ފުންކުޮށް  ވެސް މަސައްަކތްކުރަންޖެހޭނެކަމާ މެދު ކުޑަ ވެސް ޝައްެކއް ނެތް. މި ކަންކަމާއަޅުގަނޑުމެން 

ކަމެއް ކުރީއޭ ިކޔާފަިއ  މިވެނި މީހަކު ިމވެނިވިސްނަން. ެއއީ އަބަދު އެއް ބަޔަކު އަެނއް ބަޔަކަުށް އިނިގލި ދިއްކޮުށް، 

 އިނގިލި ދިްއކުރީމަ ކަމަކުނުާދނެ. ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ޝުުކރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ އަުރވަނީ ވިލިމާލޭ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 އިންމަނިކަުށް. ނިހާން ޙުސަ އަޙްމަދު

 

 އިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސަދާއިރާ ވިލިމާލޭ

މަސައްކަތްޕުޅު އެކު މި މުހިއްމު  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުބީނުަށް ގޮުތގައި ގެނެސްދެްއވީތީވެ  ގެއް ހަމައަުށް ކުއްލި މައްސަަލއެ އަޅުގަނޑުމެންނާ

ދަންނަވަން. މި މައްސަލައިގެ ޝުކުރު ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުބީނުަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ، 

ހުުށަހެޅުއްވި ހުުށަހެޅުމަުށް  ބީންއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މު ކުިރއަުށްދަމުން އަޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ ،ބަހުސްގައި ހަމަ ފަުށަމުން

 ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަުށް ބަިއވެރިވެ ވާހަކަފުޅުެދއްކުމުގެ  ގަިޑއިރުގެ މުހުލަތަކަުށް މި ބަހުްސގައި 3ތާއީދުކޮުށްލަން. އިތުރު 

ރީ މެންޓްއެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާލި ލެްއވުމަުށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަދިރުޞަތު ހުޅުވައިފު

ުޅވެފައި ވާހަކަ ވިދާމަފްހޫމުގެ މައްޗަުށް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ބޭނުންފުުޅވާކަމުގެ  ގްރޫޕުގެ ހަމަ ގިނަ މެންބަރުން މި މުހިއްމު

ހިނގަނީކީ އިއްޔެައކު  ިރޒަމް ބޮއިކޮޓުކުރުުމގެ މަސައްަކތް މިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫ، ވަނީ. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިން

ނަ އަހަރުން ފެއްިޓގެން ވަ 2005ގޮތުަގއި  ބޫލުކުެރވޭގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑަުްށ ގައްލި މައްަސލައެއް މިއަދަކު ނޫން. ކު 

އް ފޮރުިވގެން ބަދޭ. މިކަން މިގޮތަުށް ކުރަނީއެހަމައަުށް ހަމަ ކޮންމެ ސީޒަނެްއގައި މިކަން މިގޮތަުްށ ކުރަމުން އެ މިއަދާ

 ،މިަކން ތިމަންނާމެން ނުކުރަމޭ ގަދައަޑުން ބުނެވިދާނެ. ނަަމވެސް ސް.އެއް ޫނން. އިްއޒަތްތެރި ރައީ ކާކުކަެމއް ނޭނގޭ ަބޔަކު 

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ގެއްލުންދިނުމަުށް ޓަކައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް  ،ދުވާުލަގއި މެންދުރުރޯމާ، މިކަމަކީ ފާޅުގައި

ޕާޓީގެ ހީރޯއަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މަނިކުފާނު. މުޅި އެ  ނު އެ ޕާޓީއެއް އުެފއްދެިވ ޕާޓީ؛ޕާޓީއެކޭ ކިޔާ ޕާީޓއަކުން، މަިނކުފާ

އުޅުން އަުޅގަނޑު ހަމަ ުއޅޭ އިލާއަކުން އެ ފޮރުަވިއގެން އެން އެ ފޭރިގަެނގެން ަވކި އެންމެ ޢާނަމަވެސް މަނިކުފާނު އަތު



12 

 

މަތިލާ ކޮންމެ ރިކުރަން. އެ ޕާޓީގެ ވެރިއަކަުށް ުނވަތަ މަޤާމަކަުށް ކުހަރުކަުށި އިބާރާތުން މިއާ އެްއ ހަމައެއްަގއި ކުުށްވެރި 

ދަނީ.  ގެންދާ ހިސާބަުށް މި މުދާ ފޭރިގަންނަ ހިސާބަުށް ވަކި ޢާއިލާއަކުން ކުރިައުށް ބައެްއގެ އެ ،ޖައްސައިފަރާތެއް އިނދަ

ގިަނއިން  އެންމެ ،ިދވެހި ރަްއޔިތުން ދެކެ އެންމެ ރުޅިއަންނަ ކިޔާ ާޢއިާލއެއް. އެ ާޢއިލާގެ ފަރާތުން ކެނެރީގޭ އެއީ ގ.

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުަގއި ކަމުަގއި އަުޅގަނޑަުށް ހަމަ ކެރޭ މި ަރއްިޔތުންގެ  އިލާނަުށް ގެއްލުްނދިން އެއް ޢާއްޔިތުންދިވެހި ރަ

ންނަުށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެކުރުމުގެ ަމއްސަލަިއަގއި މިހާރުޖެހެނީ، ރާއްޖެ ބޮއިކޮޓު ން. މިހެން ދަންނަވާލަން މިދަންނަވާލަ

ފެއްޓިގެން ކުރެވުނު ކެމްޕޭނުތައް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިހިރީ ފެންނަން.  ވަނަ އަހަރުން 2005 މި ފެންނަ ބައެއް ހަމަތައް؛

މް ބޮިއކޮޓުކުރުމަުށް، ރިޒަވެހިާރއްޖޭެގ ޓޫޑޭިވޑު ހާޑިންގހަމް ިކޔާ މީހަުކ އިނގިރޭިސވިލާުތގެ ސެލްސްަބރީގައި ހުެރގެން ދި

ފެންނަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިއީ ކޮްނ  ތައް މިހިރީރުމަުށް ހިންގި ކެމްޕޭުނގެ ަސފުހާިރސޯޓްސް ޮބއިކޮުޓކު ސިލެކްޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންއިރެްއގެ ރައްެޓއްެސއްތޯ؟  އީކާކު ގެނައި މީހެއްތޯ؟ މި ،ހާޑިންގހަމެއްތޯ؟ ކޮްނތާކުން ފެނުނު ޑޭިވޑް

ނަކީ ކުރީގެ މި މީސްމީހުން މީހުން ހިންގި ޖަރީމާއާިއ ހަރަކާތްތައް؟ ކޮބައިތޯ ފްރެންޑްސް އޮފް މޯްލޑިވްްސ ނަމުގަިއ މި

ން މިނެޓަކު 3ން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، ދެްއވި ރައީްސގެ ވަރަުށް ގާތް ަރއްޓެހިއިސްތިޢުފާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސްކަން ކުރި 

. އަންނިގެ މިކަން ކުރާ ދެވަނަ މީހަކީ ކެރަފާ ނަސީމް ނެތި ހަމަ ހުއްޓުމެއް .މިކަމެއް ނުވާނެ. ނަމަވެސް ދަންނަވައިލާނަން

މި މަޖިލީހުން ކުުށްވެރިކުރާނަން ކޮންމެ ދުވަހަކު.  ކަންތައް އަޅުގަނޑުމެން ރީގެ ރަީއސްގެ ބޮުޑބޭބެ. މިހެންވެ މިބޮޑުބޭބޭ. ކު

ަޙއްލެްއ  ކަމުގައި ބާރާުތން މިކަން ކުުށްވެރިކޮުށް އަުޅގަނޑުމެން މިހަރުކަުށި އިމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާްއވާ ޮކންމެ ދުވަހަކު 

މެން ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަުށް އަޅުގަނޑު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްީރ، މަޓީގައި، ފަރާތްތައް އެއްބައިވާ ހޯދާނަން. އަދި މިއާ

ގޮވާލަން މިފަދަ ބޭފުޅުންގެ ދަރީންނާއި މީސްމީހުންގެ ތި ބޭފުޅުންގެ ރިސޯޓުތަކަުށް އެރިޔަނުދޭުށޭ. އަުޅގަނޑުމެްނ 

އްޖެ ބޮއިކޮްޓކޮުށްފައި އަްނނަ މީހުން، އޭގެ ޢާއިލާތަްއ، ބޮއިކޮޓްކުރަން ަފއްޓަމޭ މި ކެމްޕޭން. ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކަުްށ ރާ

ކެރަފާ ނަސީމުމެން ކަހަލަ މީހުންނާއި އެ މީހުންގެ ދަރިން އެރިޔަނުދިނުމަުށް އަޅުގަނޑުެމން ކެމްޕޭންކުރުމަުށް ގޮވާލަމޭ 

ނެ ކިހާ ބޮޑު ެގއްލުމެްއކަން މަޓީ ފަދަ ތަންތަނަުށް. އެއީ މަީޓއަުށް ެގއްލުން މި ވަނީ. މަީޓގެ ވެރިންނަުށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާ 

ރާއްޖެއަުށް މި ލިބެނީ. ކިތަެކއް މުަވއްޒަފުްނގެ މުސާރަކަްނ ކެނިޑގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ކިތަކެްއ ބޭންކުތަކަުްށ 

ދަރާފައި އޮތްއޮތުންތޯ އަދި ިއތުރަުށް ދަރަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިޒާތުގެ ކަންތައް ކުރުމަުށް ފަހު، ތިމަންނަމެން 

މޭ، ތިމަންނަމެން ޕާޓީއަކީ؛ ތެދެއްމެ. އެ ޕާޓީ އުފެްއދި ޙަޤީޤީ ބޭނުމަކީ އެއީ. ދިެވހި ރައްޔިތުންނަުށް ތަރައްޤީ ނުކުރަ

 ހޯދައިދިނުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްހިތަދޫ ެދކުނު އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޢަލީ ނިޒާރަުށް. މެންބަރު
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 ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

ރަީއސް. ުކއްލި މައްސަލަަތއް ިމ ހުުށަހަޅަނީ ކަންކަން އޮުޅާވލުމަުށް ޓަކައި. ޙަޤީޤަުތަގއި ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

ގައި އެމް.ޑީ.ޕީން އޯގަަނއިްޒުކރެވިގެން އެމް.ޑީ.ޕީ ބަޔަކު ރޯބުހުތާން ދޮގު. އެއްވެސް ެފއަރެއއްަގއި، އެްއވެސް ތަނެއް 

ގޮްސގެން ކަމެއް ކޮުށްފަެއއް ނޯންނާނެ. ރާއްޖެއަުށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ހިއްސާ އަުޅގަނޑުމެން ެވސް އެބައޮތް. އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ބިލިޔަން ރުފިާޔއިްނ  5ން، ބިލިޔަ  4އެްއޗެއް އެީއ. އަުޅގަނޑުމެްނ އެންމެންގެ ެވސް މިލްކެއް އެއީ. އެ ހަމައެކަނި 

ރާއްޖޭގެ ދައުލަތަުށް ލިބޭ ފައިސާއަުށް ޚިޔާނަތްތެރިވެ ަވއްަކންކުރީމަ އެ ވާހަކަ އޮުޅވާަލއިގެން ެއއީ ނުވާ ކަމަކަުްށ 

ހަދަންވެގެން މި ތަނަުށް ކުއްލި މައްސަލަ ހުުށަހަޅައިގެން ބޭކާރު ވާހަކަތައް ދަްއކަނީ. ޙަޤީޤަތަކީ އިސްލާމް ދީނާއި އިސްލާމް 

ނުގެ އުސޫލުތަކަުށް ކަމޭހިތަިއ އެއަުށް ޤަދަރުކުރާ ަބޔަކު ައޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ތެރެއިން ފެނިގެނެއް ނެތް. ދީ

ހަމަ މޮޅު ވާހަކަތަކެއް ދައްކަިއގެން ބައެްއގެ ައގުަވއްޓާލަން ާވހަކަދައްކަމުންދަނީ. އިސްލާމް ދީނަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތައި، 

އްޓަން ތިބޭ ބައެއް ނަމަ ސުޕްރީމް ޯކޓުގައި އެ އިންނެވި ފަނިޑޔާެރއް ނީންނާނެ ޒިނޭގެ ތުހުމަތު އިސްލާމީ އުސޫލު ހިފަހަ

ބޮލުއަޅުަވިއގެންނެއް. އެީއ ަޔޤީންވާ ކަެމއް. މިތާ އަންހެން ކަނބަލުންނަކަުށް ކާަޅކަުށް ުނގޮވާނެ. އަދި ިމ ރާއްޭޖގަިއ 

ކުާރނެ. ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ އެކަން ުކރީ؟ މިހާރު މި ރާއްޖޭގައި މި ހިނގާފައި ހުރި ޖަރީމާތައް ަބލަން މި ބޭފުޅުން ވަކާލާތު

ހިނގައިދިޔަ ަދއުލަތުން ޒިންާމނަގަންޖެހޭ؛ ދައުލަތުން އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ާރއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިންމާ 

ކޮންބޭފުޅެއްތޯ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ތެރެއިްނ ނަގަންޖެހޭ މި ވައްކަމުގެ ވާަހކަ ދައްކަިއ، ެއއަުށް ވަކާލާުތޮކުށް، އެކަން ބަލަން މިތާ 

ވާހަކަދެްއކީ؟ އެހެންވީމާ، މިއީ ކަނޑައެިޅގެން ކަންކަން ޮއުޅވާލުމަުށް ޓަކައި ވާހަކަދަްއކަިއެގން އަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުން 

ޖެހޭ، ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން އޮުޅވާލުމަުށް ޓަކައި ކުރަމުންދާ ކަންތައްަތެކކޭ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ. ފާަހގަކޮުށްލަން

އަތުަގއި މި ރާއްޖޭގެ ސިާޔީސ މަސްރަޙް ޙައްލުކުރުމަުށް ޓަކައި ކޮން ބާރެއްތޯ ނެތީ؟ ބޭބެއާއި ކޮްއކޮގެ އަތުަގއި ހުރިހާ 

ބާރެއް އެަބއޮތް. ަރއީސް ަމުއމޫނާއި ރައީްސ ޔާމީން އަުތަގއި ހުރިހާ ބާރެއް އެަބއޮތް. ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ސާފު 

އޮތް. އިޚްލާސްތެިރކަމެއް ހުރި ނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންނާ ނުލާ ވެސް މި ރާއްޖޭގެ ކަންތައްތައް ަޙއްލުކުެރވޭނެ. މެޖޯރިޓީ އެބަ

ބޮއިކޮޓްކުރުޭމ، އަެނއް ވާހަކަެއކޭ ދައްަކިއގެން ައޅުގަނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުން އޮުޅވާލުމަުށް ޓަކައި މި ވާހަކަދަްއކަީނ 

 އަނިާޔވެރިކަމާ  ،ޖައްބާރުކަމާއި ،. ޙަޤީޤަތަކީ އިޚްލާސްތެރިަކމެއް ނެތް. މަކަރުވެރިކަާމއިމަންޒަރު ބަދަލުކޮުށްލުމަުށް ޓަކައި

އެކު މި ރާއްޖޭގެ ވެިރކަމެއް ދެމެހެއްޓުމަުށް ޓަކައި މި ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ. އެކަން ވަކާލާތުކުރުމަުށް ޓަަކިއ 

އެ މެންބަރަުށް ެވސް އެނގިަލއްވާނެ ތިމަން ބޭފުޅާ މިކަން  ،ބަރަކީވާހަކަދަްއކަމުންދަނީ. މިއީ މި މައްސަލަ ހުުށަހެޅި މެން

ރޭގައި ރަނގަޅަުށް ައުގ މި ކުރަނީ ތިމަން ބޭފުޅާ ޕާޓީ ތެރޭގައި އެހާ އަލަުށް ުގޅިަވަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅަކަުށް ވީތީ ޕާޓީ ތެ

ީއ އެްއވެސް ޙަޤީޤަތެއް ނެތް އީ. މިލެވޭ، ވިކޭނެ ބޭފުަޅކަުށް ވުމަުށް ޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަެކއް މިހިފަހައްޓައި

މިދެންނެވިހެން ަވއްކަމާިއ، ފުރައްސާަރއާިއ، މި އަނިާޔވެރިކަން މި ރާއްޖޭަގިއ  ދޮގު ވާހަކަތަެކއް ދައްަކއިގެން؛ ބުހުތާންރޯ
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ނަން. މި ަދއްކާ މި ވާހަކަ ެމންއް. އަުޅގަނޑުވާލުމަުށް ޓަަކއި ކުރާ މަސައްކަތްތަކެ ޤާއިމްކޮުށްފައި އޮތް މި މާަޙުއލު އޮޅު 

ގެ ަބއިވެރިން ކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެން އަބަދު ވެސް ވާހަކަަދއްކާނަން. ރީ ރައީސް ޔާމީނާއި ރައީސް ޔާމީންރާއްޖޭަގއި ވަްއކަންކު

ތިބީ. މި ޙަޤީޤަތް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި  ނުލެވޭނެ. ިމ ޙަޤީޤަތް މި ރައްޔިތުން ބަަލން މި މިއެއް އޮޅުަވެއއް

ނުލެވޭނެ.  މި ކަމެއް އޮުޅަވއެއް، ފެންނަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ ލަކު ކޮންމެވެސް ެއއް ހެއްެކއްދަނީ. ކޮންމެ ދުވާ

 ހުއްަޓެއއް އޮުޅވާލަިއގެްނ މި ވާހަކަތަކެއް ކުރުމުގެ ވާަހކަދަްއކަިއގެން މިކަންވާހަކަަދއްަކއިެގން، ބޮއިކޮޓް ، ކުރުމޭ ބޮއިކޮޓް

 ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ނުލެވޭނޭ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ. ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބެހޭ މައްސަލައެްއގައި ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނަުށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން. ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން

ރަްއޔިތުންނަުށް ކަންކަްނ  ،ގޮތަުށް  ވެސް ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ މައްސަލަެއއް ހުުށަހެޅިފައި ޮއއްވާރަުށް ޮބޑަުށް މިފަދަ ކުްއލި އާދެ! ވަ

 ކޮުށްލަންވެގެން ނިޒާމީ މައްސަަލ؛އޮޅުވާލުުމގެ މަސައްކަތްަތކެއް މިތާ ކުރެވެމުންދާތީވެ އަުޅގަނޑު ހަމަ އެކަން ފާހަގަ

ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑަުްށ  ޖަހާކަުށް ނޫން. މީހަކު ބުނެގެން ކުރާ  ަގއި މެޑެލެއްނަކުން ތަނެއްއަޅުގަނޑު ކޮންމެހެން

ގަބޫލުކުެރިވގެން  ދިވެހި ަރއްޔިތުްނނަުށް ނުހަނު ބޮޑެތި ގެއްލުންަތކެއް ލިބެމުންދާކަން އަުޅގަނޑު އަމިއްލައަުށް ،އަމިއްލައަުށް 

 ... އަޅުގަނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭ މައްސަލައެއް ެނގެނީ މަޖިލީހުގައި ނިޒާމު ގެއްިލގެންދާ ފަދަ ކަމެއްަގއި. ަގާވއިދުަގިއ  ނިޒާމާ .ބަރުއިްއޒަތްތެރި މެން

ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ކަމަުްށ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ނެންގެވީނުވޭ. އި ގޮތުން ނިޒާމު ގެއްލޭ ަފދަ ކަމެއް ދިމައެއް ބުނާ

ރިޔާްޟ  ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިލުފުުށީއަރުވަނީ  ތު މިއަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަ ނުގަންނަން. ބަލައެއް

 ރަޝީދަުށް.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުުށީ
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ރައީސް. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މި ކުއްލި މައްސަަލ ހުުށަހެޅުއްވީތީވެ އިްއޒަތްތެިރ ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި އާދެ! 

ދަންނަވަން. އަދި އެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ހިތްވަރުދެން މިފަދަ ކަންކަމުގައި ިއސްނަންަގވާތީވެ.  ރުމެންބަރަުށް ޝުކު

ވަނަ އަހަރުން ފެުށިގެން  2004ކޮުށް އަކީ އައި.ޓީ.ބީ ފެއަރަގއި، ޚާްއޞަުކްއލި މައްސަލަ ،އާދެ! މި މައްސަލައަކީ 

ތަނުަށް  ލުާމއި މި ކުރާ ކަންތައްަތއް ކުުްށެވރިކުރުމަުށް ޓަކައި މިޮގވައި.ޑީ.ޕީން ދިވެހިާރއްޖެ ބޮިއޮކޓްކުރުމަުށް މި ޮގވައިލާ އެމް

ވަަނ  2004ާރރެއް. އާދެ! ުކއްލި މައްސަލަެއއް. މިއީ މިއަދު ފަުށައިގެން ުއޅޭ ކަމެއް ނޫން. ހުުށަހެޅިގެން ބަހުސްކުރެވޭ ގަ

ކުރަމުން. ދެންމެ  ަގއި މި މަސައްކަތްރާއްޖެއިން ބޭރު ރާއްޖެާއއި، ކަންތައް އަހަރުން ފެުށިގެން އެމް.ޑީ.ޕީން ދަނީ މި 

ވާހަކަދެްއކި ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ވިދާޅުެވއްޖެ ތިމަންނަމެން މިކަން ނުކުރަމޭ. އެކަމަކު ތި ބޭފުޅުންނަުށް 

 ހުރިހާ ހިރާއްޖޭގެ އެތެެރއާއި ބޭރުަގއި ބާއްވާތަކުަގއި ދިވެއެމް.ޑީ.ޕީގެ ހުރިހާ އިވެންޓު  .ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ، އަުޑއިވޭނެ

ކުރުމަުށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ގޮވަމުން. އުމަުށް، ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ދަތިފަތުރުވެރިން ނަ ދަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަުށް އެްއޗެްއގައި މި

އިދިކޮޅަުށް  ގައި މި މީހުން ބޭޒާރުވާން ފެުށީމާދިވެހި ރަްއިޔތުން ކުރިމަތީ ތަނަުށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ލީމާ، މިއަދު މި

ނުކުެރވޭނެ. ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދު ކުރިއަުރަވމުން މި ދަނީ އެމް.ޑީ.ޕީން  ަޙޤީޤަތް ބަދަލެއް ވާހަކަދެްއކިޔަްސ މިކަމުގެ

އަުށް ކަނޑައެިޅގެްނ އެބަ އެނޭގ ދިވެހިރާއްޖެ ިމ ކުރިއަރަމުންދާ މިންވަރަުްށ މިންވަރަުށް. މިއަުދ އެމް.ޑީ.ޕީ  ކަންބޮޑުވާ 

ބޭލުވުމުގެ ފުރުޞަތާއި އެ ާޖގަ އެ މީހުންނަުށް ނެތްކަން. ދެން ދުވަހަކު ެވްސ ރައީސް ޔާމީން މި ވެރިކަމުްނ  ،ބަލާއިރު

ކުރަމުްނ ުމގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ތަޙައްމަލްއަހަރު ވެރިކަ 3ބޫލުކުރަނީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ދު އެންމެން، ިދވެހި ރަްއޔިތުން ގަމިއަ

ތުމަުށްފަހު މީގެ ކުރިން ދުވަހަުކ ގުޅިގެން ިމއަދު ރަީއސް ޔާމީން ވެިރކަމަުށް ވަަޑިއގަ  ތި ނިކަމެތިކަން. ެއކަމަކު ެއއާދިޔަ ދަ

މަ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން ގެ ތެރޭަގިއ ގެނައިވެސް މި ދިވެހިރާއްޖެ ދެކެަފއިނުވާ ކުިރއެރުމާއި ތަަރއްީޤ މި ކުރު މުއްދަތު

 އެްއެޗއްެގ ގޮުތގައި  ކަންބޮޑުވާނެ. ދުވަަހކު ެވސް މި ަޤއުމުގެ ވެރިަކމުގެ ދާން އެމް.ޑީ.ޕީއަުްށ ެއީއ ހަރާންދެރަވާނެ، 

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ނިންމަމާ ހިނގާ. އަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުން ނިންމަމާ ހިނގާ އެގޮަތުށް. ދުވަހަކު ވެސް ދެން އެ 

ޮގތަކަުށް ނޫން. އެކަެމއް ނުވާނެ  މީހުންނަުށް ވެރިކަން ނުލިބޭނޭ. އަދި ައޅުގަނޑުމެން މިތިބީ އެ މީހުންނަުށް ވެރިކަން ދޭ

ން ނެތް ބަޔަކު އެރިޔަސް ވެސް އެ މީހުން ޖެހޭނީ ފައިބަން. ނުފައިބާ ކަމަުށް ވަންޏާ އެ މީހުންނަކަުށް. އެކަމުގެ ޤާބިލުކަ

 އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ ވައްޓާލަން. އެކަން ވެސް ކުރަން ޖެހިއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ އެކަން ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން މިއަދު

ަގއި އަުޅގަނޑުމެން އެަކން ކުރާނެ. ކެރަފާ އާޢިލާއިން ލަތެއްޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުންގެ އެބަހުރި. އެކަން ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާ 

 2010މިލިޔަން ރުފިޔާ  231ކެރަފާ ނަސީމް ކޮުށްފައި ހުރި ކޮރަޕްޝަނުގެ ވާހަކަަތއް ައުޅގަނޑުމެން ދައްކަމާ ހިނގާ. 

ޔާ ައޅުގަނޑުމެްނ ިމލިޔަން ރުފި 231ސަމިޓް ޭބއްވުމަުށް ަޓކައި މި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމީ.  ވަނަ އަހަުރގެ ސާކް 

. ލައިގެްނ މިލިޔަން ޚަރަދުކޮުށްފައި އޭގެްނ، އެ ފައިސާ ލީ އަމިއްލަ ޖީބުތަކަުށް 950ނިންމީ. އެކަމަކު ސާކް ސަމިޓަުށް 

ޖެހޭ. . މިއަދު މި ވާހަކަދަްއކަން އެބަމީތި ގަނެގެްނ އެ ތިބީ. މިއަދު ފުލެޓާއި އޭތިއުމުތަކުަގއި އެ ތިބީއަަވއްޓެރި ޤަ 

ޒަމް ދާއިރާަގއި މަސައްކަތްކުރާ ބަެއއް ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ޓޫރި، ލަމުން ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީއަޅުގަނޑު ނިންމާ
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އެ ބޭފުޅުން އިޤްތިޞާދު  ،އަުށް. އަުޅގަނޑު ޮގވާަލން ބޭނުންވަނީ އެ ބޭފުޅުންނުަށްއެބަ ތާއީދުކުަރއްވާ ެއމް.ޑީ.ޕީ ބަޔަކު

ުށް ނިސްބަތްވާ .ޕީ.އެމަޔާ މި މަޖިިލސް ތެރޭގަިއ ކޮުށްދީފައި އޮްނނާނީ ޕީނަގާ ކޮޅަުށްޖެހުމަުށް ޓަަކއި މަސައްކަެތއް ކުިރއް

. އަދި ރިސޯޓުތަކުގަިއ ނުކުރެވޭ ގޮތަުށް ގާނޫނު ެވސް ހުުށަހަޅާފައި އޮންނާނީ ޕީ.ޕީ.އެމުންނޭމީހުންނޭ. ރިސޯޓުތައް ބޮއިކޮޓް

ުށްދީފައި އޮންނާނީ އަުޅގަނޑުމެންނޭ. ތަނުން ފާސްކޮ ގޮތަުށް ވެްސ ކަުށަވަރުކޮުށްދީަފއި ގާނޫެންއ މި ނުކުރެވޭމުޒާހަރާ

އަުށް އޮތީ ނާމާންކަމޭ. ކުރާ ކަމަުށް ވަންޏާ ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ޚަރަދުލިބޭ ފައިސާ ޚަރަދު އެމް.ޑީ.ޕީ އެ ބޭފުޅުންނަުށް، ވީމާއެހެން

ުޅގަނޑު ހަމަ ކޮުށް އަނަުށް ވެސް އޮތީ ނާމާންކަމޭ. ޚާއްޞައިޤްތިޞާދަުށް އޮތީ ނާމާންކަމޭ. އަދި މިދެންނެވި ވިޔަފާިރވެިރން

 ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މި ާވހަކަ ރިސޯޓު ބަެއއް އޯނަރުންނަުށް. ދެން ހަމަ ނިންމާލަމުން ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ

 .ރާނަމޭ. މިއަދު ޕީ.ޕީ.އެމަުށް މަޖިލީހުގައި ފުރުޞަތު..އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްަކތް ކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މާފަންނު އުތުރު އަރުވަނީ  ރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

 އަުށް.އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ މެންބަރު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

މަ ގާތް އަުޅގަނޑުމެންގެ ވެސް ހަ ުށަހެޅުއްވީމައްސަލަ މަޖިލީހަުށް ހުރައީސް. މި ކުއްލި ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

ން ނޫނިއްޔާ މަތްތެރިއެއް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުބީން މި މައްސަލަ ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވއިުރގައި ާޖމަނީއަުށް ވަޑަިއގެރަހު

ވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ދި، ބޭބޭފުޅުންަނުށް ވެސް އެބަ އެނގިަވޑަިއަގންނަވާ ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާއިުރގައި އެ އެކަމާ ގުޭޅގޮތުން

ކުރަްއވާ ބޭފުޅެްއގެ ފަހަތްޕުުޅން ވަަޑއިގެން ަފއިސާ ޚަރަުދކުރަްއވަިއގެން ހޮިވވަަޑިއގަތީ. ޓް ރިސޯުޓ އޯން ރިސްގިނަ ޓޫ

އެއަުށްފަހުަގއި މި ސަރުކާރަުށް ވިިކވަަޑއިގެންަފއިާވކަން އެ ޭބފުޅުންނަުށް އެބަ އެނިގވަަޑިއަގންނަވާ. ހަމަ އެ ބޭފުޅުންނުަށް 

ަތނުގައި ވިޕްލައިންސްަތކަކަުށް  ެއއީ އަޅުގަނުޑމެންގެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން މި ،ަޑއިގަންަނވާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސްއެނިގވަ

ތަކުރާރުކޮުށް ޚިލާފުެވވަަޑިއގަތުމުގެ ސަބަބުން ޕޮލިޓިކަލް ާޕޓީއަކުން ވަިކކުރަްއވާފަިއ ހުރި ބޭފުޅެއް. މި ޙަޤީޤަތްަތްއ 

ރިސްޓުންނަުްށ ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ޓޫ ތޯއެ ބޭފުޅުން. ދެން ކިހިނެއް މަސައްކަތްުޕޅު އޮޅުވާލުމުން ފުރަތަމަ ފައްޓަަވނީ ވެސް

ިއއްޒަތްތެިރ  ކަންތައްތައް ހިނގާ ގޮތުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި  ދުނިޔޭގެ ތަހުޒީބުތަުކގައި، މި ޙަޤީޤަތްތައް މިއަދު އޮޅޭނީ

 ެޗއްތޯ މިއްކޮމާންަޑރުން ގޮވަިއގެން. ކޯ  300ނަވަނީ ީމހުން ދިރިއުޅޭ ރަުށަކަުށް އަރާވަޑަިއގަން 200ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ްއކަމެްއ މި ދައުލަތުން ކުރައްވައި،ބިލިޔަނުގެ ވަ 3ފެންނަނީ މި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  ދައްކަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟

މަޖިލީހުގައި މި ން މި ދެން ކޮން ވާހަކަެއއްތޯ އަުޅގަނޑުމެ ރުބޭލްގެ އަސަުރގައި ޖެހުނީމާ، އަސޭލާގެ ސިހުުރގައި ޖެހި

ރިޒަްމ ކޮން ވާހަކަެއއްތޯ މި ދަްއކަނީ؟ ކޮން ބަެއއްތޯ ޓޫ ޖަލަުށް ލާފައި ސްހުރިހާ ސިޔާސީ ީލޑަރުން ގެްނގޮ ދައްކަނީ؟
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އެީއ ިއއްޒަތްތެރި  މި ޮގވާލަނީ ާޓގެޓެޑް ސެންގްޝަްނ؛ ެއ ީކްއވެގެންތޯ؟ ންއަުޅގަނޑުމެްނ އެމް.ޑީ.ޕީބޮއިކޮޓްކުރަނީ؟ 

މެދުގައި ާޓގެޓެޑް ސެްނގްޝަން އަޅަން. އަުޅގަނޑުމެން މި ގޮވާލަނީ ދިވެހިާރއްޖެއިން  ސް ޖަހާ މީހާއާއީސްގެ ބޮުލގައި ވެރަ

ވަްއކަންކުރާ މީހުންނާ މެދުގަިއ ޓާގެޓެްޑ ސެންގްޝަން އަަޅން. އަުޅގަނޑުމެން މި ޮގވާަލނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ 

ޢަދުލުއިންޞާފު ފޭރިގަނެ، ފާުޅަގއި ރިްޝވަުތ  ުަށވަރުޮކުށްދޭންޖެހޭރާްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ކަ ،ޙައްޤުތަކަުށް އަރަިއގަނެ

ނަންގަަވއިގެން ޝަރީޢަތްަތއް ހިންގަވަިއ، ކޮންމެ ުދވަހަކު ިހންގަވަމުންދާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަުޅއަޅަން. އަނިާވވެރިވާ 

އަޅަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދާ މި ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެސީ ަންއތާލަން މަސައްކަތްކުރާ މި ަސރުކާރާ މެދުގައި ފިަޔވަޅު 

މެދުގައި ފިަޔވަުޅއަޅާކަުށް ނޫްނ. ދުނިޔޭގެ ތަހުޒީބުަތކުން ނުދެކޭތޯ. ިއއްޔެ ސަުރކާރާ ެއ ހަވާލުެވވަަޑއިގަތީ ބަރުާމެގ 

ތީ. އަންސަން ސޫކީގެ ސަރުކާުރ. ފިޔަވަުޅއަޅާފައި އޮތީ މީގެ ުކރިން. ޒިންމާބާބުވޭއާ މެދުގައި ވެސް ފިޔަަވޅުއަޅާަފއި އޮ

ނެލްސަން މަންޑޭލާ ދޫކޮުށްލުމުަށް ފަހު ވެސް ވިދާޅުވީ އަިދވެސް ތި ފިޔަވަަޅއިގެން ކުިރއަުށްދާުށޭ، ބައިނަލްއަްޤވާމީ 

މުޖުތަމަޢަުށް ގޮވާލީ. އެީއ ދުނިޔޭގެ ތަުހޒީބުތަްއ  ދަންނަ ކަެމއް. ަޤއުމުގެ ަރއްޔިތުްނގެ ަޙްއޤަުށް އަރަިއގަންނަ، ޤައުމުެގ 

ަތކާއި އިންސާފަުށް އަަރިއގަންނަ، ފާޅުގައި އަަރިއގަންނަ އަނިާޔވެރި ޣައްދާރުން، ަވގުންެގ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤު

ކިބައިން ސަލާމަތްކުރުމަުށް ޓަަކއި، އެއީ ކުރާ ކަންތައްަތއް. ެއއީ އާ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. ެއއީ ކުރާ ކަންަތއްތައް. އެކަްނ 

ޓޫރިޒަމް ވެސް ސަލާމަތްކުރެޭވނީ. ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު  ކޮުށްގެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން ސަލާމަތްކުރެވޭނީ.

ސަލާމަތްކުރެވޭނީ. އެންމެ ފަހުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާުޅެވއްޖެ، ތިމަންނައަކީ ސިާޔސީ މަަސއްކަތްކުރާ މީހެއް ނޫނޭ. ދެްނ 

ކަހަލަ މީހެއް ނޫނޯ. ކޮން ކުރާސީ މަސަްއކަތް ސިޔާ މިހެންތޯ އެ ވިދާޅުވަނީ؟ އެ ވިދާުޅވަނީ ކީކޭތޯ؟ ތިމަންނައަކީ ަވެގކޭތޯ؟

ނުއަސާީސގެ ެއއްވެްސ ފޮޅުވަަތކަުށް މި މަނިުކފާނު ދައްކަވާ ވާހަކަފުެޅއް ނޫވާހަކަެއއްތޯ މި ދަްއކަނީ؟ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤާ

ރާ. . ދުނިޔެ ދަންނަ ހަމައަކަުށް ނާރާފޮޅުވަތަކަުށް ނާ ރާ. ދުނިޔޭގެ ތަހުޒީބުގެ އެްއވެސްނާރާ. އެއްވެސް ފޮޅުވަަތކަުށް ނާ

ކީްއވެތޯ ައޅުގަނުޑމެން ދައްކާ ވާހަކަ ދުނިޔޭގެ  މުިޅ ދުނިޔެ ކިހިނެއް ވެގެންތޯ ުނބައިވާްނވީ؟، ގޮވާލަނީ ދުނިޔެ މި މުޅި

 ..މާލިއްޔަތު ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ަޚޒާނާ ހުސްކޮުށްލަިއގެން. ،ޮބޑު ސަރުކާރެއް  ގަބޫލުކުރަނީ؟ތަހުޒީބުތަކުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުނގޫފާރުއަުރވަނީ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ 

 ުށް.ދާއޫދަ ޖަޢުފަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

 ހި ރައްޔިތުންނާ ކުއްލި މައްަސލައަކީ ދިވެ އުޅޭ ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ހުުށަހެޅިގެން މިޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ އާދެ! 

 ވަރަުށް ބޮޑަުށް ގުޅިލާމެހިފައި ޮއތް މައްސަލައެއް. މި މައްސަލަ ހުުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު 
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 އިރގަ ފެއަ ގބާލިން އައި.ޓީ.ބީޔަ ދާދި ފަހުން ނިމިގެން މިދި ،ދަންނަވަން. އާދެ! އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން

ވަރަުށް ބޮޑަުްށ  ރިޒަމް ިއޝްތިހާރުކުރުމަުށް ކުރީގެ އަހަރުތަކޭ އެއްފަދައިން މި އަހަރު ވެސްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫ

ކުރެްއވި. އެ މަސަްއކަތް ވަރަުށް ގިނަ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރާ . ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރަގއި މަސައްކަތް ކުެރއްވި މަސައްކަތް

ވެސް  ިރޒަމަުށް ުކޑަޓޫ ާވތީވެ. ކަމަުށް ނާރުރާއްޖޭެގ އިްޤތިޞާދުގެ މައިޒަމަކީ ިދވެހިރިކުރެްއވީ ީކްއވެގެންތޯ؟ ެއއީ ޓު

މެން ވާތީވެ. އެހެންވީމާ، ހަމަ އެ ސެކްޓަރގެ ހުރިހާ އެން ކަމުަށް  ރައްޔިތުން ބަނޑަުށް ޖެހޭނެ ލޮޅުމެއް އަރައިފިްއޔާ ދިވެހި

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު މި ހުުށަހެޅުނު ކުއްިލ  ،. އެހެންނަމަވެސްމި މަސައްަކތުގައި ަބއިވެިރވި އިސްނަަގިއގެން

ން އެމް.ޑީ.ޕީ ،އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ިނސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ އިސް އެކްިޓވިސްޓަކު  ،މައްސަލައިން އެނގި ހާމަވެގެން މި ދިޔައީ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޙަޤީޤަތް  ދެކޮޅަުށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަުާށއި، އާރެގެން ދިވެހިރާއްޖެހު އިޖާމަންގަ އިރގަ ފެއަ ގބާލިން

ތެރޭަގއި ައޅުގަނޑު އްވި މަަސއްކަތްޕުޅުަތެކއް. މީގެއޮޅުވާަލއި ބޭރުގެ ފަރާތްތަަކުށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުަށް ކުރެ

 ދުގެ ބޮޑުބޭބޭފުޅު ކެރަފާ ނަސީމް ާއދެ! ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީ ؛ކަމަުށް އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ،ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ

ވަަނ  2013ޓަކައި  އޮުޅވާލުމަުށް، ކަމަުށް ފާހަގަކޮުށްފައި މި އޮންނަނީ ތޯ. އެ ބޭފުޅާ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުެމއްއިނގޭ

ބޮޑު ޙަޤީޤަތެއްތޯ މި  ކިހާކަމަކަުްށ.  އެއް ،ކަމަުށް އަހަރު ރައީސް ޔާމީން ވެިރަކމަުށް ވަޑަިއގަތީ މިލިޓަރީ ބަޣާވާތަކުން

 ބުކުރެްއވީ މަނިކުފާނު އިންތިޚާ އްޖޭަގއި އެތައް ހާސް ަރއްޔިތުންތަެކއް ޯވޓުލަިއގެން އެދިވެހިރާ ިމއީ ޙަޤީޤަތްތޯ؟އޮޅުވާލަނީ. 

މިލިޓަރީ ބަޣާވާތަކުން  އީމި ،ބުކުަރްއވަިއގެން އެ މަނިކުފާނު ވެިރކަމަުށް އައީ. އެހެންނަމަވެސްރައީސްކަމަުށް. އިންތިޚާ

ފަހު  ރައީސް ޔާމީން ެވރިކަމަުށް ވަޑަިއގަތުމަުށް ،ނީ ކަމަުށް ފުރަތަމަ ކަމަކަުށް. ދެވަނަ ކަމަކަުށް މި ފާހަގަކުރައްވަ

ވަރު. ިއސްލާމީ ބައްަލވާ ކަންޮބޑުެވގެން ުއޅުްއވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ހިންގަން ފަުށައިފިޭއ. ނިކަން

ޖެއަކީ އިނގޭތޯ. ުކރާނީ. އިސްލާމީ ދައުލަތެކޭ މި ދިވެހިރާއްކުމްޗަަކުށްތޯ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޙުޝަރީޢަތް ނޫން ދެން ކޯއް

އެހެންވީމާ، އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ކަންބޮޑުވެެގން މިއުޅެނީ ކީއްެވގެންކަން އެބައިނގޭ. ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ 

 ަރއީސް ޔާމީން ވެރިކަމަުށް ަވޑަިއގެން  .. ތެދުފުޅެއްމަސައްކަތްުކރާތީވެއިސްލާމް ދީން އޮންނާތީވެ. އިސްލާމް ދީނަުށް 

ހުރި މަސައްކަތްތައް އަނބުރާ އި ދެކޮޅަުށް ކޮުށްފަ ދުގެ ސަރުކާރުން އިސްާލމް ދީނާސް ނަޝީފަހުން ކުރީގެ ރައީ

ފަހިވާނެ ބަޔަކަުްށ ހެއްދެވުމަުށް ވަރަުށް ބޮޑުަށް އިސްލާމް ދީނަުށް އުޅުމަުށް މަގު ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަކީޢިޔާދަކުރަްއވައި 

ނަމެން ތިމަން ،ދެްއކެވި ގައި ވާހަކަފުޅު  ގެޒަތްތެރި މެންބަރުދެންމެ އިއް ، ކުަރއްވާ. އެހެންވީމާ އް އެބަކެ މަސައްކަތްޕުޅުތަ

އުުމތަކުން ގަބޫލުކުރަނީ ީކއްވެހޭ. ގަބޫލުކުރާ ސަބަބު މި ދަންނަަވނީ ގަބޫލުކުރަނީ ހުޅަނުގގެ ދައްކާ ވާަހކަ ހުޅަނުގގެ ޤަ

ކުރުމުގެ ކަންތައްތަްއ ކަިއވެނި ޖިންސުން ބޭނުންވަނީ ރާއްޭޖގައި އިސްލާމް ދީން ފޮހެލަން. ރާއްޖޭގައި އެއްޤައުމުތަކުން 

 ަރއީސް ނަޝީދު، އެހެންވީމާ. އިކަންތައްތަްއ ކޮުށްޭދނަމޭ ވިދާޅުވަނީ ަރއީސް ަނޝީދު އެ މީހުން ކައިީރގަ ކުރަން. މި

ކުރަްއވަނީ އިނގޭތޯ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މި ނޫން އެހެން އެއްވެސް ޙަޤީޤަތެއް ނޫން. ވެރިކަމަުށް ގެންނަުށް މަސައްަކތް

ލާފަ އެ މީހުން ވެރިކަމުަށް ސައްކަތްކުރާ ބަަޔކު އިނދަޖަްއސައިދަމަހައްޓަން މަ  މާ، އަުޅގަނޑުމެން ިއސްލާމް ދީންވީއެހެން
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ިއސްލާމް ދީން  ކުރަީނ ރާއްޖެ ސުންނާފަތިކޮުށްލައި، ރާއްޖޭަގއި ފިތުނަފަސާދަ އުފައްދަިއ،ގެނައުމަުށް މަސަްއކަތް

 ވަރަުށް ޮބޑަުށް ޝުކުރިއްާޔ.  .ީމގެ ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ ޓަކައި. ނެތިކޮުށްލުމަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ޢާޡިމަ ޢަލީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

އެ ހެޔޮ ، ނަމަވެސް  ވީކަމުގައި  ކަމެއް ހުުށަހެޅުނު ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހުަށް ކޮންމެރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ޝުކު

ކުރަމުން ނަމަވެސް މަސަްއކަތް ވީެއއީ ހެޮޔ ާއއްމު ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ބިލެއް ކަުމގައި ، ގެ ބިލު ިވަޔސްޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް

، ބޮުލގައި ނުަވތަ އިދިކޮޅަުށް މަސައްކަްތކުރާ ގެުށް ލައިގެން ކޮންމެވެސް ގޮަތކުން އެމް.ޑީ.ޕީ އަބަދުވެސް ދަނީ ދީން މީގެ ފަަހތަ

އިދިކޮޅަުށް މަސަްއކުރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ބޮލުގައި ދީނީ ކަންތައްތަކެްއގެ ޮގތުގައި މިކަން އަުޅވަިއގެްނ  ސަރުކާރާ

ރައްޔިތުން  ޅޭ. އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިރައްޔިތުންނަކަުށް ނޯ ކުރިއަުްށގެންދެވޭތޯ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ދިެވހި

 އެ ދީނާ، ނގޭ. އެހެންވީމާރައްޔިތުންނަުށް އެބަ އެ ތިބެންވީ ދީން އެބަ ކަނޑަެއިޅގެން ސާފުކޮުށް އަުޅގަނޑުމެްނ ދިވެހި

އެއްކޮުްށ  ސަލަ ހުުށަހެޅުމާހެންނޫންނަމަ، މި ކުއްލި މައްއަޅުަވިއގެން ކޮންމެހެންނެއް ަކންކަން ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. އެ

ުލގައި ެވސް ދަްއކަން ފަުށައިގެން އެމް.ޑީ.ޕީ ބޮއިސްލާމް ދީނުގެ ާވހަކަ އަނެްއކާކުއްލިައކަުށް ތެދުެވ ކޮންމެ ެމންބަރަކު 

، ކުރުުމގެ ބޭނުމެއް ނެތް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހިނގާ އަުޅގަނޑުމެން ބަލަމާކަންތައްތަެކއް އަުޅވާކަުށް ަމސައްކަތް

ވެސް އެ  ގޮަވއިލާ މީހާ ހުރެތޯ. ސަބަބެއް ނެތިތޯ ބޮއިކޮޓްކުރަްނ އެ އެ ގޮވަނީ ކޮންސަބަަބކާ، ނަމަ ގޮވާ ކުރަންބޮއިކޮޓް

ދިވެިހ  ،އުމުެގ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަުށްގޮތް. މި ޤަ  އުމަުށް ލިބޭ ހުރިހާ ފައިާސއަކަުށް ވާ! ިމ ޤަގޮވާލަނީ. ނިކަން ބައްަލވާ

 ،މި އޮންނަނީ. ދިވެހި ރަްއިޔތުންގެ ދަރިންގެ ފޮތްލިސްޓުދޭންޖެހޭ މުސާރަކޮޅު ނުދެވި ރައްޔިތުންގެ ދަރީްނގެ ޓީޗަރުްނނަުށް 

ރައްޔިތުންގެ  އުޅެނީ. ދިވެހި ުހންނަ ފައިސާކޮޅު ނެތިގެން މި އިސަރުކާރުގައި ބަހައްޓާފަ ވެގެން ދިވެހި ފޮތްތައް ގަންނަން

 ،މިކަން. މި މަްއސަލަ އި ކިގެން ގޮްސ ހަލާކުާވވަުރގައޮންނަނީ ަފއިސާ ނުދެއް އާސަންދަިއގެ ޮބުޑ ބައެްއ މި އާސަންދަ؛

އުމަުށް ލިބޭ ހުރިހާ މި ޢަ ؟ވަނީ ތޯ މިކިހިނެއްމި މަސައްކަތް. މި ކަންތައްަތއް މި ދިމާވަނީ ކޮން ހިސާަބކުންތޯ؟ 

ވަގަުށް ނަގަމުްނ  އުމުގެ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ފައިސާޤަ މި .އިލާއަކުން ކާލަމުން. ވަގަުށް ނަގަުމންދަނީ އެއް ޢާ ފައިސާެއއް މި

ވަުށަިއގެން ިތބި ބަޔަކަުށް މި ަޤއުމަުށް ލިޭބ ، ހަމައެކަނި އެ ވެރިކަްނ ދިފާޢުކުރަންުށާއި ަޔކުެއއްބަ ،އެހެންވީމާ .ދަނީ މި

ދިވެހި ރައްިޔތުންގެ ތެރެއިން ވެސް ގިަނ  ،ފައިސާކޮޅު ދޫކޮުށްލާފައި ތިބޭަކުށް ބަލަހައްޓައިގެން ބޭރު ޤައުމުގެ މީހުން ވެސް

ބޫލެއް ނުކުރަން. ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ތިބެގެންވާނެ ކަމަކަުށް އަުޅަގނޑުމެން ގަތިބުމަކީ މާ ބޯދާ ވިސްުނމެއް. އެ ބަޔަކު 
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އެހެން ގޮތަކުން ވެސް  ންއަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބުނަންޖެހޭ މި ޤައުމުގައި ަވއްކަންކުރާ ވާހަކަ. ެއގޮތުން ނުހުއްޓިއްޖާމު

ދީނީ ވާހަަކދައްކާއިރު ހިނގާ ބަލައިލަާމ  ޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.މަސައްކަްތކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ހުއްޓޭތޯ އެބަ

ކުރަނީ. މި  ހިތީމަތޯ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް މިޙުރުމަތްތެރިކޮުށްދީނަުށް  ިކހާވަރަކަުށް ިއސްލާމް ،އަސޭލާ ވާަހކަ. ކިހިނެއްތޯ 

ދަންނަވަނީ. ހުންނެވީ ޓީޝާޓެއް  އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާލަތު މިދަންނަވަނީ. ރަ ޤައުމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ހާލަތު މި 

 ލާފައި ހުރީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަދަރު . ޓައީ ައޅައިލައިގެން ފާަޑކަުށް. އަެނއްޮކޅުަގއި ހުރި މީހާ ވަރަުށް ރީތިކޮުށް ހުރީ

ދީނުަގއި އޮންނަ  އިސްލާމް އީކަ. މި ްއގެ ވާހަދައްކަނީ ހުރިހާ އެްނމެން ރުބެލްއެ ދީފައި ހުރީ ެއ މީހަކަުށް. ެދން މި

 ،އެހެންީވމާ، މިފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ވާަހކަ އަުޅގަނޑުމެން ދައްކާތީވެ  މި ކުރަމުންދަނީ އެ ކަންތައްތައްތޯ؟ އްތޯ؟ކަންތައްތަ

މިކަމާ ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަުްށ ކުރިއެރުމާިއ ތަރައްޤީ ގެްނނަ ވާހަކަ ަދއްކާީތވެ  ،މެދުނުކެނިޑ ދަްއކާތީވެ ،ކެނޑިނޭޅި

ލާތީެއއް ނޫން. ނުވަތަ ކުރަްނ ގޮަވއިބޮއިކޮޓް ޓޫރިޒަމް  އުޅެނީ ބަޔަކު ވެސް މި އުޅެނީ. ފަހަރެއްަގއި ކަންބޮޑުެވގެން މި

ނީ ކޮންގޮތަކަުށްތޯ ބަލަން. ވެސް މި ވާހަކަތައް ޮއއްބާެލވޭ އުޅެނީ ހައްތަހާ  ގޮވާަލއިގެން ކަންޮބޑުވަީނކީ ެވސް ނޫން. މި

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އި 

 ޢުޘްމާނަުށް. ޖަމީލް

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

އްތަކަުށް ބަާލއިުރ ދިޔަ ކަންތަކުރުމަުށް ގޮވާަލއި، މިހެން ހިނގައި ބޮއިކޮޓް ޓުއަިރޒަމް އްޒަތްތެރި ަރީއސް. ާޔ އި ޝުކުރިއް

ފަރާތަުކން ހަރަކާތްތެރިވެފަިއވާ ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މަޢުލޫމާތު  9 މުޅި ޖުމުލަ ޖާމަންގައި މިގޮތަުށް ޮގވާލައި ރާއްޖޭގެ 

ފާދިރީއަީކ  ފާދިރީން. އޭގެތެެރއިން އެއް 3މީހަކީ  3ްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީގެތެެރއިން ލިބޭ. ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު އިއެބަ 

ރާއްޖޭގެ ރަުށްރަުށުގައި ކްރިސްޓިއަން ދީން ފެތުރުމުަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރަިނކޮުށް  ސަރުާކރުގައި މި އެއީ ރައީސް މައުމޫން

ާރއްޖޭގެ އެންމެްނ ، މަތުކުރެވޭ ގޮތުަގއިއަުޅގަނޑުމެންނަުށް ތުހު ،ން ބޭރަުށް ފޮނުވާލި ފާދިރީއެއް. ދެވަނަ ފާދިރީއަކީ ރާއްޖެއި

ބަހުން ކްރިސްޓިއަން ދީން  ދިވެހި ބަހުން ރޭޑިޔޯ ޗެނަލެއް ހިންގައި، ގޮތުގައި މޮރިޝަސްގައި ދިވެހި މަތުކުރާތުހު

މާ  ކީ އަދި ެއއަުށްވުރެއަވަނަ ފާދިރީ 3. ރޭިޑޔޯ ޗެނަްލގެ އިސް މީހަކު ފެތުރުމަުށް ޓަކައި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރި

ޮގވާލަނީ ވެސް އަރާހުރި ފާީދރިއެއް. އެ ފާދިރީ މި ދެ މީހުންނަުށް ވުރެ  ްއަޒތްތެރި ރައީސް. މި އިނުރައްކާތެރި ފާދިރީެއއް 

ރިަޒމް ބޮއިކޮޓްކުރުމަުށް ޓަކައި މި މީހުންނާ ގުޅިގެން ޓޫގުޅިގެން،  ރުަމުށް. މި މީހުންނާކުއެއް ޖިންސުން ކަިއވެނި

އްޒަތްތެރި އިރާރުތައް ވައްދަްނޖެހޭ ސަބަބަކީ މި ގަލާތުގައި މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރީމާ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ޖަރުމަނުވި
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ފާހަގަކުެރިވގެންދިަޔ  .އްޒަތްތެރި ަރއީސަކީ މި ފެައރގައި ަބއިވެިރަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅެއްރައީސް. މި ކަންތައްަތއް؛ އި 

އަިދ ފާދިރީންގެ ޔުިނފޯމްގައި ތިބި ަބޔަކާ އެްއކޮުށޭ  ،ވީ ޚުދު ައމިއްލަ ވެ މިއަނެއް ކަމަކީ، ިމ ދިވެހީން ހަރަކާތްތެރި

ފާދިރިން މިތިބީ ފާދިރީންގެ  3އިނގޭތޯ. މިކަން ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ސާފުކޮުށް ފެންނަން އެބަހުރި ފޮޓޯތަކުން. މި 

 ،ޖިްނސުން ގުޅުން ހިންގުމަުށާއި ުށް އެއްާޚއްޞަކޮ ،ގޮެތއްަގއި މިފަދަ ބަޔަކާެއކު ފާޅުކަން ބޮޑު .ވެސް ޔުނިފޯމްަގއި

ދަްއކަްނ އްތައް ކުރީމާ ައޅުގަނޑުމެްނ މި ގަރާރަުށް ވާހަކައެކު ކަންތަ ލާ ބަަޔކާމިކަންތަްއތައް ޮގަވއި، ކަިއވެނިކުރުމަުށާއި 

 ތުންނާ ގޮުތގައި ަރއްޔި ސީދާ .ހަުއސްގެސްޓު 352ރިސޯޓް އެބައޮތް.  112ރާއްޖޭަގއި  އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.މި ޖެހެނީ. 

ހުރި  ަގއިތަރައްޤީ އި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ރާއްޖޭަގއިޅުންހުރި ކަންތައް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ލިބޭ އާމްދަނީއާގު

ަވޒީފާަގއި މަސައްކަްތކުރާ ުޒވާުނން އެ ވަޒީފާަތކުަގއި މުސާރަ  ،މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް. މި ަވޒީފާަގއި ތިބި

މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށް.  ވަނީ؟ ެގއްލުން މި އިއެއިން ކޮން ބަަޔކަުށްތޯ މީގަ  ދުޮކުށްލަންޖެހުނީމާސޯޓްތައް ބަންނުލިބި މި ރި

ކުރަނީ އިޤްތިޞާދީ ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެން ލޮލުަށް ފެންނާތީވެ.  މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ރައީސް ޔާމީނަުށް ތާއީދު މި

 ،މަނިކުފާނު މި ގެންނަވާ ކަންތައްތަކުގެ ނަތީޖާއަކަުށް ެވގެންދަނީ އެ .އިޤްތިޞާދީ ކަންތައްތަކުން ތަރައްޤީ އަންނާތީ

 ާޒމުގައި ތިބ ހުރިހާ ބޭފުޅުންރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންނަުށް ވެސް އެ މަނިކުފާނު ތާއީުދ އެބަ ކުަރއްވާ. ޝަރުޢީ ނި

ހާ ރައްޔިތުން އެ މަނިކުފާނަުްށ ވެސް ތާއީުދކުރަްއވަނީ. ސިފަިއންނާއި ފުލުހުން ވެސް ތާއީުދކުރަނީ. މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރި

ދެން ވެރިކަން ހޯދަން އުޅުމުގެ މާނަައކީ ކޮބައިޯތ  ކުރާނެ އެމް.ޑީ.ޕީ ބަަޔކު ނެތީމާރާއްޖޭަގއި ތާއީދު ތާއީދުކުރަނީ. ދެން މި

ދަންނަވާ ވާހަކަައކީ ެވރިކަން ބޭނުން ކަމަުށް ވަންޏާ  ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނުޑ މިދިރީން ގޮަވިއގެން؟ އި ފާ 3

ލާކަުްށ ދީން ނައްތައި ިއސްލާމް ،ލާކަުށް ގެއްލުަވއިދީން  ރުހުން ހޯދާުށޭ. މި ރާއްޖޭގެ އިސްާލމް އި ރައްޔިތުންެގ ތާއީދާ

އަުޅގަނޑުމެން  ހާްސ އަހަރެްއ ކުރީއްސުރެ މަސައްކަތްކުާރ ެއއްެވސް ބަަޔކަުށް މި ދިވެހީން ޖާަގެއއް ުނދޭނެ. އެތައް

 .އެކީަގއި ތިބޭނީ މަތީގައި ައޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ސާބިތުކަމާ . މި ދީންދީން މިއީ ގަބޫލުކޮުްށގެން ތިބި އިސްލާމް

ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ވެިރކަން މި ރާއްޖޭގަިއ  ،ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ަގއި 2042ވެސް،  ގައި 2025 ؟ކީްއކުރަންތޯ 2018

 ޝުކުރިްއޔާ. .އޮންނާނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ ފުުށީހޯރަމެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  އްޒަތްތެރިޝުކުރިއްާޔ އި 

 އިސްމާޢީލަުށް. މުޙައްމަދު

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުުށީ
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ޒަތްތެިރ މެންބަރު މުބީނަުށް ވަރަުށް އްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަނުޑ ހަމަ މި ަގރާރު ހުުށަހެޅުއްވި އި އްޒަތްއި ޝުކުރިއްާޔ 

އެމް.ޑީ.ީޕގެ  ކަމެއް ނޫން، އާައޅުގަނޑުމެންނަކަުށް  ުޝުކރު އަދާކުރަން. ިއއްޒަތްތެރ ރައީސް. އެކު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ހުރި  ރައްޔިތުންނަުށް ެގއްލުންދިވެހި ، ދައުލަތަުށްނިސްބަްތވާ ބަެއއް މެންބަރުން ދިވެހި ސަރުކާރަުށާއި ދިވެހި  ؛ބައެއް

ކަންތައްތަްއ މިހާރު މީގެކުރިްނ ވެްސ ދިޔަީއ ވަރަުްށ ބަިއަވރު ކުރަމުން. އެހެންނަމަވެްސ، އަިއ.ޓީ.ބީ ފެއަރަގއި ތިން 

އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން ކުރި މަސައްކަތަކީ ައޅުގަނޑު ވަރަުްށ ހިތާމަކުރާ މައްސަލައެއް.  ފާދިރީންނާ އެއްކޮުށް އެ

ހުރި  ހަރެްއގެ ސަުރކާރެްއގެ ެތރެއިން ވަރަުށް ޮބޑެތި ނާޖާިއުޒ ފައިދާތަކެްއ ލިބިފައިއަ 3 ،ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީގަ

ެބއް ނޫން މި ބޭފުޅާ މިފަދަ ކަމެްއ ކުރުމަކުންނެއް އަުޅގަނޑުމެްނނަކަުށް އޭތި އައި ބޭފުޅެއް ކެރަފާ ނަސީމަކީ އިނގޭތޯ.

މްދަނީއާއި ފައިދާތަުކެގ ތެރެއިން ލިބިފައި ހުރި އާކާރުގެ އެ ބޭފުޅަކަުށް އޭރުަގއި ސަރު ،ނުވަނީއިނގޭތޯ. ެއއީ ައއިބު

 އްއެ އާމްދަނީ ލިބެން އެ ބޭފުޅާ ބޭނުންވާނެ އިނގޭތޯ. އެއީ ަޝއްކެ  ،ތެރޭގައި އެ ބޭފުޅާ އަިދވެސް އެ ފައިދާ ހޯދަން

މީހާ  ،ރަޕްްޓވެގެ އަހަރު ތެރޭގައި ބޭންކ90ުައހަރު ތެރޭގައި،  ގ1980ެބޭފުޅަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހުރި ކަމެއް ނޫން. އެ 

ސަުރކާރުެގ ތެރޭަގއި  ގެ 2008އެ މުޙައްމަދު ނަޝީުދގެ ުހރި ބޭފުޅެއް. އެހެންނަމަވެސް،  ަފއިހަލާކުވެ ،ފުނޑުފުނޑުވެ

މި ރަުުށގަިއ  ،ހަތަރު ގެ ގަނެލަންކާއިން ތިން ، ވޮްއގަނޑުހެން ބޮޑު މުްއސަންޖަކަުށްވެ އަލާުއްއދީންއެ ބޭފުޅާ ކުއްިލއަކަުށް 

ލާރި ދައްކަިއގެން މޯގޭޖު  ންަތއްތައް ބޭންކަުށް ކަ ގެދަރަިނތައް ފިލައި، މޯގޭޖުކޮުށްަފއި ހުރި ގޭ ބޮޑެތި ހުރި ބޭންކުގައި

ހިނަގއިގެން ހިނގައްޖެ. އެ މަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ފޯނު އްޒަތްތެރި ަރީއސް، ތައްތަކެއް އި މިކަހަލަ ބަިއވަރު ަކން ފިލުވައި،

ބޮުޑ  ުށް ބޮޑަުްށ ދައުލަތުގެ ޚާޒާނައިގެވަރަ ،ގޮސް ގެ ފައިާސއިން ދައްކައިއް ދައުލަތުބިލަުށް ވެސް ބައިވަރު ލާރިތަކެ

ފެންފޮދަކާ ނުލާ ދިރުވާފައި ހުރި ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ  ،ައުށް ބޮޑު ބައެއް ކާލަިއގެންފޮރިންގ މިނިސްޓްރީ، ބައެއް

 މާ  ކަންކަމަކަުށްދިވެހި ސަރުކާަރކުންނެއް މި  އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ މިهللا ބޭބޭފުޅުން މި ދައްކަވާ ވާހަކަައކީ އަުޅގަނޑުމެން 

ެގ هللاކުރަން އެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުިރޔަސް ރިަޒމް ބޮއިކޮޓްމި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫ ބޮޑު ފިކުރުތަކެއް ކުރާ ކަެމއް ނޫން.

ކަމެއް ެއ އެ ކަން ،ހިތްފަސޭހަކަން ،ތަަނވަސްކަމާއި ކަާމއި، ލިބިފައި އޮތް ރީތި ދުންވަންތަކަމުން މި ޤަުއމަުށްކުޅަ

ވެސް ނުވާނެ. ދެްނ  އަުށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނެއް މަދެއްދިވެހިރާއްޖެމި ގެންދެވޭނެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ބޭފުޅުންނަކަުށް ނު

 ދީނާ ދުރުހެލި ވާހަކަ މި ބޭފުޅުން ، ްއޒަތްތެރި ރައީސް ބަެއއް ބޭބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުގައި ައސޭލާއެްއގެ ވާހަކަ އި

ްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ބޭފުޅުްނގެ ަރއީސެއް ނޫންތޯ އުުޅއްވީ ފައްޅިަތުކެގ ހަމަ ހައިރާންވަން އި އި ައޅުގަނޑުދައްކާލިއިުރގަ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮލަުްށ  .ރީނދޫ ފޮުށާއަޅަިއެގން މީހުންނާ އެްއކޮުށް ިއގެން އެކުލަ ހާކަނިތްކުީރަގއި ރީނދޫ ތެރޭގައި 

 ގަނޑުމެންނަުށް އެ ައޅުވެސް ރައީސް މިއީ. ދެން އެްއގޮތަކަުށް  ްއޒަތްތެރިޔާއިން ފެނިފައި ހުރި މަންޒަރު އިސޯޝަލް މީޑި

ައޅުގަނޑުމެންނަކަުށް އެްއވެްސ  އުޅުނީމާ އެ ބޭފުޅުން ފާދިރީންނާ އެއްކޮުށް ،ދެްއކީމާއިދިކޮޅު ވާހަކަަތކެއް  ބޭފުޅުން ދީނާ

ރު އަހަ 1400ދީނަކީ  ލާމްޔާ އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި ިއސްއިރާދަކުެރްއވިއް هللا މައްސަލަެއއް ނޫން އެއަީކ. ައޅުގަނޑުމެން 

ެއއްެޗއް ބުނެވޭނެ ކަުށް މި ދީނަކަުށް ފާޑެއް ކިޔޭނެ، ވައިެލއްވި ދީން. އަުޅގަނޑުެމންނަކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބާ
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އަުޅގަނޑުމެން އެ ބޭފުޅުން އެ ުނވޭ ހުރިހެންނެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،  ްއވެސް އިންސާނަކު އަުޅގަނޑަކަުށް ހިެއއްއެ

ވެސް، ިދވެހި ސަރުކާރަކުން ެވސް، ދިވެިހ  ތަކުންވެސް ައޅުގަނޑުމެން މި ދިެވހި ދައުލަުތގައި އެްއގޮަތަކުށްރާ މަސައްކަކު

 .... މި ޤަުއމުގައި ދިވެހިާރއްޖެވެސް ނުކުރާނެ ވެސް އެ ބޭފުުޅން އެކުރާ މަސައްކަަތކަުށް ތާީއދެއް ރައްޔިތުންނެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކދެްއެކވުން:

 .ްއޒަތްތެރި މެންބަރުވަގުތު؛ ޝުކުރިްއޔާ އި އްޒަތްތެިރ މެންބަރު.ތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އި ޒަތްއް ޝުކުރިއްޔާ އި

ހެންވޭރު އުތުރު އްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނދެވަަޑިއގަތުމަުށް ދަންނަވަން. އިއިުށީ

 ތްތެރި މެންބަރު އިުށީނދެވަަޑއިގަތުމަުށް ދަންަނވަން.އްޒައި ުށް. ޝާހިދަهللا މެންަބރު ޢަބްދުއްޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ 

هللا މެންބަރު ޢަބްދުއްޒަތްތެރި އި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ ައޅުގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

  ުށް. ޝާހިދަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދުهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 އި ކުއްލި މައްސަލަިއގަ  ިއ،ވާ މައްސަލަިއގަ ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު  ކުރިމަތީގައި މިއި ޝުކުރިއްޔާ 

ދޭ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނުޑ ވާހަކަދެެކވެމުންދާއިރު ތަފާތު ގޮތްގޮތަުށް އެބަ ތަފާތު މައްސަލަތަކުގައި ކުއްިލެވގެން އެބަ

ންނަުށް ޔަޤީންޮކުށްދޭން ބޭނުންވަނީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެރިކަމެްއގަިއ އަބަުދވެސް ާރްއޖޭގެ ރަްއޔިތު ،ްއޒަތްތެރި ރައީސަުށް އި

 ދީނަުށް ގެއްލުމެއް ވެދާނެ އެްއވެސް  ިއސްލާމް ފުުށުއަރާ، ދީނާ އިސްލާން .ދީން ކަމަުށް އްޖޭަގއި އޮންނާނީ އިްސލާމްދިވެހިރާ

ޔިތުން ބެނދެވިގެްނވާ އެންމެ ވަރުގަދަ ބެނެދވުމަީކ ެއއީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައް ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަެމއްަގއި ނުކުރާނެ. ކަމެއް އެމް.

މިއަދު މި އަސްލު މި ހިސާބުން އެ ވާހަކަ ދުރުކޮުށްލާފައި އަުޅގަނޑުމެން  ވާތީ. އެހެންވީމާ، އެ ގައިމުދީން ކަ އިސްލާމް

އޮްތ  ގައި ިމއަދު މިިދެވހިރާއްޖޭ .ވެްސ ހަމަ އަޖާއިުބވޭ ބެހޭ ގޮތުން ެއއްެޗއް ބުނެވޭތޯ ބަލަމާތޯ. އަުޅގަނޑު މައްސަލައާ

އާ ދޭތެރޭގައި ކަންތަްއ ރިޒަމް އިންޑަްސޓްރީޓްމަންޓެއް ކޮުށްގެންުއޅޭ ޓޫސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެއންމެ ބޮޑު އިންވެސް

މުޅި  ޔަ އަހަރު މުޅި ދުނިޔެ ސިއްސުވާލީ،މިދި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ގެންދާ އިހާނެތި ގޮތާ ދޭތެރޭގައި. ކުރަމުން

ޑްލައިންތަކަުްށ ރަްއޔިތުން ސިއްސުވާލީ ާރއްޖޭަގއި އިމަރޖެންސީ ހިންގައިގެން. ދުނިޭޔެގ ނޫސްތަކުގެ ހެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހިންގި ވާހަކަ. އެކަމާ ގުިޅގެން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ރާއްޖެއަުށް ޓޫރިސްޓުން ނާންނަން ފުެށީ. މަރޖެންސީ އެރީ ރާއްޖޭގެ އި

 ކަމަުށް ިފޔަވަޅުަތކެއް އަޅަންޖެހޭ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ،ކަމާއި ހުން އުޅޭސިްސގެ މީ.ާރއްޖޭަގއި ައއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ހަދަމުން ގެންދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް، އްޖެ. ސަުރކާރުން އެކަމާ ދެކޮޅުގެންދާތާ އެތައް ޒަމާނެއް ވެ ވާހަކަތައް ަދއްކަމުން

 .ފެިނވަަޑއިގަންަނވާނެ ެލއްވީމަތައް ަބއްަލވައިނޫސް ގޮތުން ަސރުކާރުން ބަސް ވިދާޅުވާން ފަްއޓަވައިފި. މިހާރު އެކަމާ ބެހޭ

ވާހަކަ ދައްަކވާފައި އޮތީ. ައޅުގަނޑު ކުރީ ުދވަހު ވެްސ  ސް ާރއްޖޭގެ ފޮރިންގ ސެކްެރޓަރީ އެ ވެ ފަހުން އިއްޔެ އެންމެ
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.ސިްސއާ ގުިޅގެން ކުރެންވީ. ރާއްޖޭަގިއ އައިދުވާލޭ ބުނަން  ުދވާލަުށް ،ވިހެން ރޭގަނޑަުށް ރޭގަނޑޭދެންނެ

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ެވސް މިހާރު އެ ބުނަނީ. އެ  ،ކުރަމުންދާ މީހުން އެބަތިބި ކަމަުށް ސަރުކާރުން ވެސްސައްކަތްމަ

ރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ހަލާކުކޮުށްލާފައި އިދިޮކޅު ޕާޓީތަކުގެ ބޮލުގައި މިކަން އަުޅވަން ކަތައް ދަްއކާފައި ރާއްޭޖެގ ޓޫހަވާ

ޔޫރަޕިައން ޕާލިމަންޓުގައި ކިހިނެއްޯތ  ؟ސީމެުގން ކިހިނެއްތޯ ވަނީ ތްތެރި ަރއީސް.އް ނެތް. އިއްޒަމެ މަސައްކަތްކުރާނެ ކަ

ރާއްޭޖގެ  ،ތާރުކަމާއިމުޚްދުދަނީ ރާއްޖޭގެ ސަރުކާުރެގ ޚު އެވަނީ؟. މި ހުރިހާ ތަނަކުން ެވސް ކަންތައްަތއް ހިނގަމުން 

 ،ނަމަ ވާތީ. މި ކަންތައްތައް ުހއްޓާލައިފި އިާރއްޖޭގެ ކަންތައްަތއް ބޮއްސުންލާފަ ،ަކމާއި ޖުޑިޝަރީގަިއ ގޮެތއް ނެތް

ރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ . ޓޫއްޒަތްތެރި ރަީއސްދާން ބޭނުންވާ މަގުން ކުރިއަުށްދެވޭނެ. އި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މި ކުރިައުށް

 . އްޒަތްތެރި ރަީއސްއަުދެގ ސަރުކާރުން. ޝުކުރިްއޔާ އި އަުށް ހުރަސްއަޅަނީ މިރިޒަމް އިންޑަްސޓްރީޓޫ ،ފުނޑާލަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު  ްއޒަތްތެރިއި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެއަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 އަުށް.هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ކުއްލި މަްއސަލަ ހުުށަހެޅުއްވި އި ތެރި ަރީއސް. މިއްޒަތްޝުކުރިއްާޔ އި 

ނަ ގި މާ ވީމާ ވަގުުތކޮެޅއްުކަޑ މިނެޓަކީ ވަރަުށް  3 ބަހުސްކޮުށްލަން ައސްލު އިޝުކުރު ދަންނަވަން. މި މަްއސަލައިގަ 

 .ޭރގަނޑަުށް ރޭގަނޑޭ ބުނަން ކެރެންީވއޭ ،ން ބޭނުންވަނީވާހަކަތަެކއް ުނއެއް ެދއްކޭނެ. އަުޅގަނުޑ ވެްސ ދަންނަވާލަ 

ވީ އިނގޭތޯ. ކުަރްއވަންޅުން އެންމެ ރަނގަޅަުށް އެކަން އެހެން އެ ވިދާުޅވި ބޭފު .ދުވާލަުށް ދުވާލޭ ބުނަން ކެެރންވީއޭ

އެމް.ީޑ.ޕީއަީކ  ައސްލު ،އެމް.ޑީ.ޕީ އަުށް މިއަދު ދިމާެވގެން އުޅޭ އެންމެ ބޮޑު މައްސަަލައލަކީ ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި

މަސައްކަތް.  ގެންދާމް.ޑީ.ޕީ ހަލާކުކުރަްނ ކުރަމުންބަޔަުކ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ތެރެއަުށް ވެދެގެން އެ ނުދަންނަކޮބައިކަން 

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތިއިކެވި ހެްނވޭރު އުތުރު ދާއިާރެގ ދެންމެގަިއ ެއ ވާހަަކ ދެއް  ،ަގއި ތިބީމު އަޅުގަނޑުމެން މިތާ

އަޅުގަނޑުމެން ދުުށީމު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ  ެއމް.ޑީ.ޕީއަުށް ފާުޑވިދާުޅވި ދުަވސްވަރު ގެންގޮނީޑގައި އިންނަަވއި 

އޮންނާނީ މާތްވެގެްނާވ  ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމެްއަގއި ރާްއޖޭގައި ެއ މަނިކުފާނު އެ ވިދާުޅވީ ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

އެ ބޭފުޅެްއގެ ސަލާމަތަުށް  ،މާޔަތުަގއި އެ ބޭފުޅެްއގެ ހި ސްއެމް.ޑީ.ޕީން މިހާރުވެ  ،ދީނޭ. އެހެން ވިދާުޅވިއިރު  އިސްލާމް

 ،ނަޝީދު ނޫންތޯ ވިދާޅުވީރީގޭ މުޙައްމަދު ގެންދާ ކެނެބޭ ހުރިހާ ލާރިއެއް ޚަރަދުކުރަމުންއަުށް ލި އެމް.ޑީ.ޕީމުޅި ޓަކައި 

އް ހޯދަން އެބަ އެއްޗެ  . ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތް ނޫން އެހެންނޫން އެްއޗެްއ ހޯދަން އެބަ ޖެހެއޭން ރުއާކީރިތި ޤު

ުޅވިތޯ. ލަވާތް ވިދާއި ުދވަހަކު ވެސް ކީރިތި ަރސޫލާއަުށް ޞައެ މަނިކުފާނުގެ ސްޕީެޗްއގަ ،ދެން ކިހިނެއްތޯ ބައްަލވާ .ޖެހެއޭ
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. ރަސޫލާގެ ނުދޭއި ބާްއވާނީ. ޤުުރއާނެއް ކަަމކުގައި އެ ބޭފުޅުްނގެ ވެރިކަމެްއގަ ީދން މިތާ ދެން ކިހިނެއްތޯ އިސްލާމް

ައއިްސގެން  ކިަޔވަިއގެން ވާކަުށް ނެތް. މިވަރުގެ ަބޔަކު ވެރިކަމަުށްއް ކަމަކުނުދޭ. ރަސޫލާގެ މައްޗަުށް ޞަލަވާތް ސުންނަތެ

ވާހަކަ ދައްކާކަުށް. އަނެްއކާ މި ން މީހަކު ނެތޭ މި ވެރިކަެމްއ ހިމާޔަތްކުރާނީ. ލަދެއް ހަޔާތެއް މީގެ ގައިކިހިނެއްތޯ މިތާ

އަުށް ބަދަލުެވގެން ތިއްެބިވ ދެ ުކލަ، އިރައަުށް ރު މި ބޭފުޅުންނަކީ ދުވާލު ދެ ަކާވއިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުން މި ވާަހކަ ދައްއި

ރިަޒމް ރާއްޖޭގެ ޓޫ ޞްތެރިވަނީީކ ނޫން. މިބޭފުޅުން. ޤައުމަކަުށް އިޚްާލޞްތެރިވަނީކީ ނޫން. ރަްއޔިުތންނަކަުށް އިޚްލާ

. ވާނެ ބޭފުޅަކީ މިައދު ރިޔާސަތުގައި ތި އިންެނވީެއންމެ ރަނގަޅަުށް އެކަން އެނިގވަަޑއިގަންނަ  ރަން ފެުށުނީއްސުރެބޮއިކޮޓްކު

ވެިރކަމުަގއި އޮެވގެން ވެސް މި ރާއްޖޭގެ  .ގެންދާ މަސައްކަތަކީ ެއއީއެމް.ޑީ.ޕީ އުފެއްދުީނއްސުރެ މިއަދާ ހަމައަުށް ކުރަމުން

ވެގެން ވެސް ދިނީ ވެރިކަމަުށް އަންނަންވެްސ ދިނީ ގެއްލުން.  ފައިރައްޔިތުންނަުށް ދިނީ ގެއްލުން. ވެރިކަމުން ފައިބާ

އަުޅގަނޑު އަތަކަުށް މާ ގިނަ ނޯޓުތަކެްއ  ؛އަޅުގަނޑު ކޮންމެހެން ،އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީގެއްލުން. 

ތަނަުށް މި ތެދުވީކީ.  ތަކުގެ ވާހަކަ ދަްއކާކަުށް ޫނން މިޅުަގނޑު ތި ބޭފުޅުން ގެންނަ ނޯޓުގެންނާނެ ކަމެއް ނެތް. އަ 

ހޯދަން.  ޖެހެއޭ އަުށް ބަހުްސކުރަން އިުތރު ވަގުތު އެބަންަވނީ މި ގަރާރަުށް، މި ުކއްލި މައްސަލަވަން ބޭނުއަޅުގަނޑު ދަންނަ

މިއީ މިހާ ކުޑަކުޑަ ަވގުތުކޮެޅްއގެ ތެރޭަގއި ކުެރޭވވަރުގެ ކަމެއް ނޫނޭ. ރައްޔިތުންނަުށް ޓަަކއި ވަރަުށް ބޮޑަުށް މި ވާހަަކ 

ކުރާ ކަމަުށް ގަވާއިދު ހުއްދަ، އްޒަތްތެރި ރައީސޭން ބޭނުން އިުށް ދަންނަވާލަދައްކަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ރިޔާސަތަ

ންގެ ެއއް ބޭފުަޅުކ ަގޑިިއރަުށް މީގެ ބަހުސް ިދގުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެ 3ވިްއޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުުށަހެޅުމެއް އެބައޮތޭ  ވަނީ

ވަރަކަުށް މިނެޓު  10ަވއިެގން ވެސް ކުރައް ވަގުތު އިތުރުދުކުރައްަވިއފިއޭ. އްޒަތްެތރި މެންބަރަކު ތާއީހުުށަހަޅުއްވައި އަނެއް އި 

ތިބީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް  ެދއްވާުށޭ. އަުޅގަނޑުެމން މިގޮތެއް ހައްދަވައި ދަްއކާލަން އަޅުަގނޑުމެންނަުށް ލިބޭނެމިއަުށް ވާހަކަ

 އަުށްއިގެންެނވި ފެއަރޅުން ވަޑަ މީހުން ތި ބޭފުނަސީމާއި އޭަނގެ ބަިއވެރިންނާ، އަދި އެނޫން މީސް ތައްޔާުރވެގެން. ކެރަފާ

އިންެނވި  މިައދު ރިޔާސަތުގައި ތި ބޭފުޅެއްވަަޑއިގެން އެތާ ކުރި މަަސއްަކތް ދެކެވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ެއއް 

ްއޒަތްތެރި ރައީސަީކ. އެހެްނވީމާ، ރަްއޔިތުންނަުށް ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލަން މި މަސަްއކަތްކުރަީނކީ އަުޅގަނޑުމެންނެއް ނޫން. އި

 ،ކަުމގައި އުޭޅ ވެރިކަުމގެ ދަހިވެތި އްޔިތުންނަުށް ޙަޤީޤަތް އޮުޅާވލަނީ އެމް.ޑީ.ޕީން. އެމް.ޑީ.ޕީ ހިސޯރުކޮުށްގެން މިއަދު މިރަ

 ނޫނީ  އިމާރާތްކުރުމުގެ ބޭނުމުަގއި، ެއއްވަރަކަުށް ބުީރގެ ގެ 10އްާކވެސް އަނެ ކަމުގަިއ،އެދުުމގެ ދަހިެވތިނޫނީ އަމިއްލަ 

ރާ ބައިގަނޑު މި ހުރިހާ ތަކެއް އަދާކޮުށްލުމުގެ ބޭނުމުގައި އެްމ.ޑީ.ޕީއާ ުގޅިގެން މި މަސައްަކތްކުވިްއޔާ ނަގާފައި ހުރި ލޯނު

 ..ކަމެއް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޔާ އެ ަމއްސަލަައކަުށް މައްސަަލއެްއ ހުުށަހެޅިއްޖެތުން އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގަިއާވ ގޮޝުކުރިއްާޔ އި 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް ން ރިޔާސަތުން ކުރާނަން. ދެން އިހޭ ހިސާބަުށް ދިޔައިމަ އެކަން އަޅުގަނޑުމެވޯޓަުށް އެ
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އި އޮންނަނީ. ތަކަުށް ހަމަޖެހިފަމަތީން ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު ކަންކަން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ އެރުވުމުގެފުރުޞަތު

ވަަރކުން ހަމަޖައްސާ ދެއްކުމަުށް ވަގުތުވާހަކަ ްއޒަްތތެރި މެންބަރުންން މިކޮޅަުށް އިގްރޫްޕތަކުގެ ވެރި ންޓްރީއެހެންވީމާ، ޕާލިމެ

ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ އަުރވަމުން ވެސް ރިޔާސަތުން އެ ފުރުޞަތުތައް

 ޢާމިރަުށް. އަޙްމަދު މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި  ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

 

 ހަކަދެއްެކުވން:ޢާމިރު ވާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދޫކުޑަހުވަ

ެވސް ުކއްިލ  އްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! ިމއަދު ހުުށަހެޅިފައިާވ މި ުކއްލި މައްސަަލއަީކ ޙަޤީޤަތުގައި ޝުކުރިއްާޔ އި 

، ކަމަކީ ދެންނެވި  މައްސަލައަކަުށް ެވއްޖެކަން މި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ސާބިތުވެގެން ހިނގައްޖެ. އެހެން މި

ކަމެްއ  އެމް.ޑީ.ޕީން ކުރި އީމި  ،އިދިކޮުޅ ޕާޓީގެ ތެރެއިން އެމް.ީޑ.ޕީގެ އެއް މެންބަރަކު ވިާދޅުވަނީ ،އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަުށް

މަނިކުފާނުެގ  !ފުކުރަްއވާދެންމެއަކު ހުޅުހެންވޭރު ދާިއރާ؛ މާނޫނޭ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެކްިޓވިްސޓަކު ކުރި ކަމެޭކ. އަެނއްކޮޅުން 

ރި މެންބަރު ވިދާޅުވެއްޖެ ްއޒަތްތެންނޭނގެ. މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އި ދަްއކަވާތީ ކަތަންކޮެޅއް ގިަނއިން ވާހަކަހަކަ ދެއްކެނީ ވާ

 ެއއްކޮުށް  ވަރަުށް ސާބިތުކަމާ ،ވާލަންމި މަޖިލީހުގެ ރެކޯޑަުށް ޓަަކއި އަުޅގަނޑު ދަންނަ  .ކުރުމަުށް ގޮވާލި ވާހަކަބޮއިކޮޓް

އެކު  ކުރުމަުށް ޮގވާލި ކަމަުްށ ވަރަުށް ފަޚުުރވެރިކަމާން އެބައޮތް. އެހެންވީާމ، ޮބއިކޮޓްމަވާ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް ހާ

 ،ވިދާޅުާވއިުރގައި މިއަދު މި ުކއްލި މައްސަލަައކީ ކޮންމެހެންވެސް ހުުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލައެްއކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް

ކުރުމަުށް ޮގވާލަނީ ނޑު ދަންނަވާލަން ޮއތީ ބޮއިކޮޓުޖެ. އަޅުގަދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްިޔތުންނަުށް އެނގިގެން ހިނަގއް

މިއަދުގެ  ،ވާނަމަ ަވނީ ކަމަުށް ކުރާތީ އެަކމާ ދެރަވެގެން ކަމުގައިޤާއިމް ހިރާއްޖޭަގއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތްދިވެ

ސްލާމީ ޝަރީޢަްތ ނޫނޭ. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އިކަމަުށް ކުަޑވެސް ޖެހިލުމެއް ވާނެ ބޭފުޅެއް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ އެ

 ޔާމީންކަން ވަރަުށް ސާބިތުކަމާهللا ކަމުގެ ފުރިހަމަ ަޔޤީންކަން ހަމައެކަނި ދެއްވާފަިއވާ ރައީަސކީ ރައީސް ޢަބްދުޤާއިމުކުރާނެ

އިްސލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި  ،ންމަތީ އެކު އިނގޭ. އިސްލާމީ ޝަރީަޢތުގަިއވާ ގޮުތގެ

ރުމަުށް ެއްއވެސް ޖެހިލުމެއް ނުވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަްނ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ދެްއާވފައިވާ ހަމައެކަނި ަރއީސަީކ އެކަން ކު

ކަމާ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނގޭ. އެހެންވީމާ، މިއެކު  ޔާމީންކަން ވަރަުށް ސާބިތުކަމާهللا ރައީސް ޢަބްދު

ލާ ކޮންމެ ވަގުެތއްަގއި ތިމާމެންނަުށް ޤާނޫނުައސާސީގެ ފޮތް ހުުޅވައި ގަިއ،ާލ ކޮންމެ ަވގުތެއް އަސަރުކޮުްށގެން ފޮތް ހުޅުަވއި

ވަނަ ާމއްދާަގއި ވެސް  27އަުޅގަނޑުމެން ދަންނަވަން ޮއތީ  ،ވާނަމަ ވަނަ މާއްދާ ކަމަުށް 27މީގެން ފެންނަނީ ހަމައެކަނި 

ލާނަމޭ. މާްއދާގައި ރޮނގުދަމައިވަނަ  27މޭ. ލާނަަދމައިއަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ރޮނގު

. މެއް ނުކުރެވޭނޭލީމާ ދެނެއް ތި ދޫތަކުންނެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް މި ޤައުމު ފަސާދަކުރުމަުށް ޓަކައި ބޭނުންހާ ކަދަމައިރޮނގު

އްޖޭގެ ހެދުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ މަޖިލިސް ކަމަުށް ވާތީވެ، ދިވެހިރާ ކުރެވޭނެ. މި މަޖިލީހަކީ ގާނޫނުެވސް ނު ޙަޤީޤަތުގައި

ސްދިނުމަުށް ޓަކައި ގާނޫނުތައް ތަރައްޤީ ގެނެ ، ސްިދނުމަުށް ޓަކައިންމެހައި ރައްޔިތުންނަުށް އަާމންކަމާއި އޮމާންކަން ގެނެއެ
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ކަމަކީ މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ތަްއގަނުޑޖެހިފައި އޮތް އެްއޗެއް ނޫްނ . އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިިނވަންއެބަ ހަދަންޖެހޭ

ލާ ފަރާތްތަކަުށް، އެ ފަރާތްތަކާ ކޮޓްކުރުމަުށް ގޮަވއި އެހެންވީމާ، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަދު ޓޫރިޒަމް ބޮއި ބަދަލުނުކުރެވޭ ގޮތަކަުށް. 

މެ ވަަރކަުށް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ދަތިކުރުމުގެ ގޮތަުށް ގާނޫނުހެދޭނެ ބޭރުގެ ަފރާތްތަކުން ކިތަންމެދު ހަރުކަުށި ފިޔަވަޅު ެއޅޭނެ 

ރީ ނިޒާމު ލިމް ޤައުމަކަުށް ވާތީެވ، މި ދުސްތޫސް ސައްަތއިން ސައްތަ މުސްފިޔަވަޅު އެޅިޔަްސ. އަުޅގަނުޑމެންނަކީ ވެ

ން. ޓޫރިޒަމް އަދުގެ ސަރުކާރުން ކުރާެނަކމުގެ ޔަޤީންކަންދެހިމާޔަތްކުރުމަުށް ޓަކައި ކުެރެވން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް މި

ވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ޢަތުގައި މަސައްކަތްކުަރއް ލާނީ ޓޫރިޒަމް ސިނާއަޅުގަނޑު ދަންނަވައި، ލާ ހިނދުކުރުމަުށް ޮގވައިބޮއިކޮޓް

ދާނެ. ހަމަެއކަނި މި ޤައުމު އާާރސްތުވެގެން ،ވާނަމަސް ނިކުމެ މިއަދު މިކަމަުށް އިހުތިޖާޖުކުރަންޖެހިއްޖޭ. އެހެންކަމަުށްވެ

  ރިއްާޔއަުށް އެކަނި އޮތް ކަމެއް ޫނނޭ. ޝުކުރިއްޔާ. ރައީސުލްޖުމްހޫ މި މަޖިލީހާއި

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ާދއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އިނގުރައިދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އިބްރާހީމް ފަލާޙަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް

އުޅޭ ުކއްލި މައްސަލަައކީ ވަރަުށް ނާުޒުކ  މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިގެން މިރަީއސް. މިއަދު މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ވުރެ ބޮޑަުށް ބަރޯސާވެަފިއާވ އަުށް  70ޓޫރިޒަމަކީ ދިވެހިާރއްޖެ ޓޫރިޒަމްގެ މަްއޗަުށް % ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.މައްސަލަެއއް. 

ގެ ތަރައްޤީގެ ިގނަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގެމުން ލިބޭ އާމްދަނީން ދިވެހިރާއްޖޭ ،ޤައުމެއް. ޓޫރިޒަމްގެ އެިކއެކި މަސައްކަތްތަކުން 

ދާދި ފަހުން ކުރިއަުށްދިޔަ ައއި.ޓީ.ބީ ބާލިންގ ފެއަރަގއި ރާއްޭޖެގ  .ހިތާމަހުރި ކަމެއް .ނެތް މި ދަނީ. އެއްެވސް ޝަްއކެއް

ނޑުމެންނަުށް އާ ކަމެްއ . ިމއީކީ އަޅުގަަލއްވާފަވަނީ ޮގވައި ޓޫރިޒަމް ބޮއިކޮްޓކުރުމަުށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބޭފުޅުންަތކެއް މި 

ރައީސް ނަީޝދު ވެރިކަމަުށް ަވޑަިއގަތީްއސުރެ  ،ފެުށުނީއްސުރެ ކަފުޅުދަްއކަަވއިފި.ގައި ވަރަުށް ގިނަ ޭބފުޅުން ވާހަނޫން. މިތާ

ކުރާ މަސައްަކތެއް. އެކަން އެނިގގެންދިޔައީ އެ މަނިކުފާނު ވެރިކަމުަގއި އެ މަނިކުފާނު ވަރަުށް ނަފުރަތު ވެސް ޓޫރިޒަމަކީ

ސިފައިން ފޮނުވަިއގެން އެ ތަންާތގަިއ  ސްޓް ރިސޯޓުަތކަުށް ފުލުހުންނާއިނަވައިގެން މި ާރއްޖޭަގިއ ބައެއް ޓޫރިހުން

ލީ. ނެރެ އެއްަލއި އެ މީހުން ދަމާހަލާފައި އެ ތަންތަން ބަންދުކޮުށްފައި ރަން ތިއްބާކުޓޫރިސްޓުން ސްޕާގައި މަސާޖު 

ވާނެ. އެހެްނވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި ރައީސް ަނޝީދުގެ ބޭނުމަކީ މި ރާއްޖޭގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަުށް ެއކަން އެނިގވަަޑއިގަންނަ 

! ަރއީސް ޓޫރިޒަމް މުޅިން އެއްކޮުށް ހަލާުކކޮުށްލައި، މި ރާއްޖޭގެ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ބަނޑަުށްޖައްސާލުން. ބައްލަވާ

އިުރގަިއ، އެ މެންބަރުން ާވހަކަފުޅުދެއްެކވި ޒަތްތެރި ަބެއއް ިއއް ކަމަުށް މިތާަގއި ރައީްސ ޔާމީން ކަމެްއ ނުކުރާ ޔާމީން؛

ތެރޭަގއި ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ގެމަނިކުފާނު އެ ކުރެއްވި ވަރުެގ މަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް ކޮން ރައީސަކަުށްތޯ މިވީ ކުރު މުއްދަތު 
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އްާވ ަރއީސް ޔާމީން އެ ކުރަ  !ލަްއވާރި ރައީްސ، މިކަްނ އަޅެ ަބއްލަަވއިއިްއޒަތްތެ ރައްޔިތުންނަުށް ކޮުށްދެވުނީ؟

ދަނީ ފަޅެއް  މި ކޮންމެ ދުވަހަކު އަޑުިއވިގެން ،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކޮންމެ ރެއަކު ،މަސައްކަތްތަުކގެ ގިނަގުަނކަމުން

މިއިން ތަނެއް ަރީއސް ޔާމީން ހުޅުވައިނުދެްއވާ ންމެވެސް މިސްކިތެއް ުހޅުވައިފި. ހުޅުވައިފި، ޕާެކއް ހުޅުަވއިފި، ކޮ

އްސަލައަކަުށް ަވގުތު ވަރަުށް މު މަމަޖިލީހުގައި މިފަދަ ކުއްލި މުހިއްމި  ތެރި ރައީސް.ެހއް ނުދޭ. ިއްއޒަތްއެްއވެސް ދުވަ

ޒަތްތެރި މެންބަރުން މިނެޓަކުްނ ައޅުގަނޑުެމންނަކަުށް ނުވާނެ. މިތާ ަބެއއް އިއް  3މު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް. މުހިއް

ދެކެ ވަރަުށް ނަފުރަތުކުރަްއވާ ބޭފުޅެކޭ. ެއްއވެސް ދީން  އެ މަނިކުފާނަކީ އިްސލާމް ؛ރަީއސް ނަޝީދު ،ދަްއކަަވއިފިވާހަކަފުޅު

 ލެްއވީ. އެ މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ާރއްޖޭަގއި ިކަޔވައިދޭ ގެ ވެިރކަމުަގއި ުކއްލިްއޔާ ުއަވއިނެތް. އެ މަނިކުފާނު  ޝައްެކއް

ިއސްލާމިކް މިނިސްޓަރަުްށ އަކީ އިޚްތިޔާރީ މާއްާދއެއް ކަމަުށް ބާއްވަން އެދުނު. އޭުރގެ ސްކޫލްތަކުަގއި އިސްލާމް މާްއދާ

ދީން ނޫން ެއހެން ދީނެއް ބޭއްވިދާނެތޯ. މިއީ ކުރެްއވި ކަންތައްަތއް.  ސިޓީފުޅު ފޮނުއްިވ، ރާއްޭޖަގއި ިއސްލާމް

ނުދައްކާުށޭ އަންހެނުންތަކެއް  ހަމައެއާެއއްކޮުށް އޭުރގެ އިސްާލމިކް މިނިސްޓަރަުށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވި، ނަރަަކއިގެ ވާހަކަ

އެ ވާހަކަ ނުދަްއަކާވުށޭ. މިއީ ކުރެްއވި ކަންތައްަތއް. ، ގައި ަޝކުާވކޮުްށފިއޭ ބިރުގަނެއޭ ިކޔަިއގެން. ެއހެންވީމާއިރީތިމަންނަ ކަ

އަޅުގަނޑު މަނިކުފާނުެގ ، ރު ރިޔާސީ ކެންިޑޑޭޓް. އެހެންވީމާވަނަ އަހަ  2018އިްއޒަތްތެރި ރައީަސކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން 

ޖަރީމާތައް  ިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕން މި ހިންގާމަ މި ކަންކަން ޙައްލުކޮުށްދެްއވަމަނިކުފާނު ހަ ،ޕާޓީގެ ބޭފުޅުންނަުށް

ގައި ކުރިމަތިލައިފިްއާޔ  2018ކަމަުށް ަރއީސްއެމް.ޑީ.ޕީގެ  ނު އަރިހުން އެދެން. މަނިކުފާނުހުއްޓައިދިނުމަުށް މަނިކުފާ

ފުޅެއް އެަބ އި ެއކަހަލަ ސިފަކުފާނު ގަިއގަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މަނިއަތަުށް ެދވިދާނެ  އަޅުގަނޑަުށް ެވސް ފަހަރެއްަގިއ އެ

އެމް.ީޑ.ޕީގެ މި ޖައްބާރުންނަކީ ނުލަާފ ބައެްއ ރައީސް. މިއީ ނުލަާފ ބައެްއ އިނގޭތޯ. މި ޤައުމު ، ހުންނެވި. އެހެންވީމާ

 ފުނޑާލަން މަސައްކަތް އެ ކުަރނީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ކެލާއަރުވަނީ  އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިތު ހަމަެވއްޖެ. ވަގުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ރިފަުށް.ޢަލީ ޢާ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފްޢާކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

ވެްސ  ންނަމުންކުއްލި މައްސަލައަުށް ވަރަުށް ތާއީދުުކރަން. ފަުށައިގަމި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ގޮތަުށް މިހާރު މިއަދު ާވހަކަދައްކަން އެދިަވޑަިއގެންފަިއ  ތަންދޭ ،ލާނީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ތަންދޭ ނަމައަޅުގަނޑު ދަންނަަވއި

ގޮތަުށް ަވގުތު އިތުުރކުރުމަުށް އަުޅގަނުޑ  ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވާހަަކދައްކަަވއި ނިމެންދެން މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއި އޮތް

ޓޫރިޒަމް ބޮއިކޮޓްކުރުމުގެ ވާހަކަ ދެކެޭވއިރު،  ،ހުުށަހަޅަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅުގަނޑު ދެން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ
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މަނިކުފާނު ވެސް ވަަޑއިގެންެނވި.  ބޭްއވުނު އައި.ޓީ.ބީ ފެއަރއަުށް ބާލިންގައި އައި.ީޓ.ބީ؛ދުވަހު ޖަރުމަންވިލާތުގެ ދާދި މިދާކަުށް

ގޮތް ިއއްޒަްތތެރި ރައީސަުށް ވެސް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ. ކޮންމެ އަހަަރކުމެ ައއި.ޓީ.ބީ ފެއަރ ޮއވޭ. އެތާ ކަން ހިނގި 

އަުްށ ރީއޮންނަނީ. މިދިޔަ އަހަރު ފެބުރުވަ ގައި މިނތާ ހާފެބްރުއަރީހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ގާްތގަނަޑކަުށް  ،މިދިޔަ އަހަރު

 އިުތރުވެފަ. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ވަނީ  61.1ޓޫރިްސޓުން ައއި އަދަދު % ާރއްޖެއަުށް ަގއިރީ ވުރެ މި އަހަރުެގ ފެބުރުވަ

މަރަދޫ  .އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން މީހުން؛ ވެސް މި ދައްުކަވއިދެނީ އަުޅގަނޑުމެން މި ޤައުމާ ދެޮކޅަުށް ބަޔަކު މީގެން

ތާއީދުކުރާ ކަެމއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، އޭގެން  ެއމް.ޑީ.ޕީއަކުން ،ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ފައްަޓވަމުން ވިދާޅުވި 

، އެ ދައްުކަވއިދެނީ އެމް.ޑީ.ީޕގައި އުޅުްއވާ ވަކި ބަަޔކުއޭ މިކަން މި ކުރައްވަނީ. ދެން ެއއް ބޭފުަޅކު ވާހަކަފުުޅގައި ވިދާުޅވި

ބޭފުޅެއް ނަސީމަކީ. ނަސީމްގެ  ިއލާއަުށް ނިސްބަތްވަަޑއިގަންަނވާ. ވިދާޅުެވ، ކެރަފާ ޢާއިލާައކުން ކުރަްއވާ ކަމެކޭމިއީ ވަކި ޢާ

ހެންވޭރު އުތުރު ާދއިާރެގ  ޝާހިދު؛هللا ނެއްކާ ޢަބްދުއަުޅގަނޑުމެންނަުށް ދެންމެއަކު އަ، ހަކަފުޅު މި ެދއްެކވީ. އެހެންވީމާވާ

 ދިކޮޅުއި . އެމް.ޑީ.ޕީައުކން އިސްލާމް ދީނާ ޝާހިދުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ެވސް ވިދާޅުެވއްޖެهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ަރއީސް ނަޝީދު . އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެްނެގ އެންމެންނަުށް ވެސް އެބަ ެއނގޭ ކުރީގެ ވާހަކަތަެކއް ނުދައްކާނޭ

އުޭޅ ވާަހކަައީކ އެ ބޭފުޅުން މި ދަްއކުަވއިދޭން ، ުށް ޚިލާފު ވާހަކަތަެކއް ދެްއކެިވކަން. އެހެންވީމާވަރަ އިސްލާމްދީނާ

އެމް.ީޑ.ޕީާއއި ކެރަފާ ޢާއިލާއާ ެއއްެވސް ގުޅުެމއް ، އަޅުގަނޑަުށް މި ލަފާުކރެވެނީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވިސްނެންީވ ކަމަުށް

އްޖެއްޔާ. ކަމޭ. އަުޅގަނޑު އުފާުކރަން އެހެން ކަމަުށް ވެންަތއްތަކަކީ އެ ބޭފުޅުންގެ ކަން. އެ ބޭފުޅުން އެ ކުރައްވާ ކަނޯންނާނޭ

އެަބޖެހޭ. ދެންމެއަކު ވާހަކަފުުޅގަިއ  ނާ ޕާޓީއަކަުށް އެމް.ޑީ.ޕީ ވާންއެމް.ޑީ.ޕީ ވާން އެބަޖެހޭ. ހަރުދަ އެއީ ހަރުދަނާ ޕާޓީއަކަުށް

. އަޅުގަނޑުެމން ހަމަ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން މަުށް ވަރަުށް ޤާބިލު ބޭފުޅެއް ކަމަުށްމަނިކުފާނަކީ ވެސް އެކަ ،ފާހަގަކުރަްއވައިފި 

އަިދ މަނިކުފާނުެގ  ،ނަްނގަަވއިގެން  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަނިކުާފނުމެން ފަދަ ބޭބޭފުޅުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ީލޑަރޝިޕް

ންވޭ. އަުޅގަނޑުމެން އެަބ ބޭނު ންަމުށް އިޚްލާޞްތެރި ބޭފުޅުމި ޤައު ،އަރިހުަގއި މަސަްއކަތްކުަރއްވާެނ ހަރުދަނާ ބޭފުޅުން

ވާ މި ރާއްޖޭަގއި އާސަންދަިއަގއި މައްސަަލއެއް ޖެހިގެެނއް ނުދާނެ. އާސަންދަ ބޭނުން ،ވަނީދެން ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ރަދަީކ ޚަހުރިހާ މީހުންނަުށް އާސަންދަ އެބަ ލިބޭ. މުސާރަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަުށް އެބަ ލިބޭ. ރާްއޖޭގައި ރިކަރަންޓު 

މި ދެނީ ޓޫރިޒަމްގެ  70ޑަުްށ %ގާތްގަނ ،ބޮޑު ކޮންޓްރިބިުއޝަނެއް މި ދެނީ . ެއއަުށް އެންމ65ެދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ %

މީހުން ކުރާ މަސަްއކަްތ އަުޅގަނޑުމެން ޖާގަީދގެން  ޑަސްޓްރީ ފުނޑާލަން ބަޔަކުއިން. އެހެްނވީމާ، ޓޫރިަޒމް އިންޛަރީޢާ

ނުވާނެ. އެއީ ިއއްޒަތްތެރި މަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވާ ޕާޓީ ކަމަުށް ވިަޔސް. ޔިތަކު ާޖަގދީގެންއެްއވެސް ިދވެހި ރައް 

ނުވާނެ. އެއީ ައޅުގަނޑުމެން ދެިވގެން  ސް އެ ޖާގަޖަމާޢީ ގޮތުން ވެ ،އެްއވެސް ދިވެހި ރަްއޔިތަކު، ފަރުދީ ގޮތުން ވެސް

ުށް ވާީތވެ. އަކީ ޓޫިރޒަމް ކަމަެއއް އިންަޑސްޓްރީ އެންމެ ބޮޑަުށް ފައިދާކުރާ  ،ައކީންނަުށް ފައިދާކުރާ އިްނޑަސްޓްރީއެންމެ

އެުކ  ތު ނެތުމާމީުދގައި އަުޅގަނުޑ ވެްސ ަވގުހެޅުން ބަަލއިގަންނާެނކަމުގެ އުއްއަުޅގަނޑުގެ ހުުށަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.



30 

 

ޕާޓީން މި ކުރައްާވ  ކަމަުށް ދަޢުވާކުރާއެްއޗަކީ ިދވެހިރާއްޖެއަުށް އެންމެ ލޯބިވާ  އިުށީނދެލާނަން. އަޅުގަނޑުމެްނނަުށް އެނގޭ

 ..ތަކީ ޙަޤީޤަުތގައި ިދެވހިރާއްޖެއާ އިދިޮކޅަުށް ކުރެވޭ ަމސައްކަެތއްކަން ދިވެހި ރަްއޔިުތން މިއަދު.މަސައްކަ

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދިއްދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ލަޠީފް މުޙައްމަދަުށް.ޢަބްދުއް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފް މުޙައްމަދުދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއް

ދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން މިއަދު ހުުށަހެޅި ހުުށަހެޅުމުަށް ރަީއސް. ބިލެތްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

އަހަރުތަކުގެ އެންމެ ކުރީކޮޅުްނ  ހާހުގެ އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ދެ

ިދވެހިރާއްޖެއަުށް ފަތުުރވެރިން  ،ގޯސް ެއއް ކަމަކީ ހަމައަުށް ވެްސ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުން ކުރާ އެންމެ  ފެުށިގެން މިއަދާ

ކަމަކީ މިކަން ކުރަންވީ ގޮެތއް ނޫން.  ޮގވާލުން. މިަތކެއް އެޅުމަުށް ގޮަވއިލާނައުމަުށާއި، ރާއްެޖއަުށް ދަތިުކރުމުގެ ފިޔަވަޅު

 އި ޮއވެ މިއަުށް ވުރެ ައުށް ވެސް. އިދިކޮޅު ފަރާތެްއެގ ގޮތުގަ މި ކަންތައް ކުެރވޭނެ އެމް.ޑީ.ޕީމިއަުށްވުރެ މާ ރަނގަޅަުށް 

ބޫލުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ޤައުމުގައި ހުރިހާ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަ ކުރެވިދާނެޒިންމާދާރު ގޮތަކަުށް މަސައްކަތް 

ޤައުމަުށް ލިބޭ ހުރިހާ ތަރައްީޤއެއް ކުރިއަަރިއގެން މި އަންަނނީ ރާއްޖެއަުށް ލިބޭ އާމްދަނީެގ  ،ކަމެއް ކުިރއަރަިއގެން މި ދަނީ

ބޮޑު ހިއްާސވާ ަފރާތަކީ ފަތުރުވެރިން ރާއްެޖައުށް އައުމުން ލިބޭ އާމްދަނީ.  އްޗަުށް ބިނާެވގެން. މިކަުމެގ އެންމެމަ

ައޅުަގނޑުމެންގެ އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން ވެސް ރަނގަޅުެވގެން ވެްސ  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ިޞއްޙީ ނިާޒމާއި ތަޢުލީމް ނިޒާމު

ން. އެހެންނަމަެވސް، އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު ޮއެވގެން ެވސް އަދި ޭއގެ ކުރިން ދަނީ މި ލިބޭ އާމްދަނީގެ މަްއަޗުށް ބިނާކޮުށްގެ

ޫމން ދުވަސްވަރުން ފެުށިގެން ވެސް ހަމަ ގޮވާލަމުންދަނީ ީރގެ ރައީސް، ަރއީސް މައުވެސް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކު

 ގޮުތން އެޅުމަުށް. މިއީ ވަރަުށް ދެރަ ރާއްޖެއަުށް ދަތިކުުރމުގެ ފިޔަވަޅުަތއް އެކި ގޮތް ޖެއަުށް ފަތުރުވެރިން ނައުމަުށާއިދިވެހިރާއް

މެންބަރު، ކެލާ  މައެާއއެްއކޮުށް، އަުޅަގނޑުގެ އަޚްކަމެއް. އެކަންކަން އެހެން ނުުކރުމަުށް އަޅުގަނޑު އަިދވެސް ޮގވާލަން. ހަ

މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ދެންމެ ހުުށަހެޅި ހުުށަހެޅުމަުށް ވެސް ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ވެސް ހަމަ  ދާއިރާގެ

ފުރުޞަތުގައި ވެސް ދަންނަާވލަން. ވަގުތު އިތުރުކުރުމަުށް އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިދވެހި ރަްއިޔތުންނަުށް ލާބަޔާއި މަންފާ ހޯދައިދޭން ބޭނުން ނަމަ، އަުޅގަނޑުމެންނާ ބަިއވެރިެވގެން 

މަ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރަުށާއި އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާީޓއަުށް ވެސް ހަމަ ައޅުގަނޑު ވެްސ މަސައްކަތްކުރުމަުށް އަުޅގަނުޑ ވެސް ހަ

ގޮވާލަން. އެހެންނަމަވެސް، ިމއަދު މި ފެންނަނީ އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރަން، އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންާވ 

އިން ބޭުރގެ ަފރާތްތަކާ ުގޅިގެން ާރއްޖެއަުށް ކަމެއް ހާސިލުކުރުމަުށް ަޓކަިއ އިދިކޮޅު ފަރާެތއްެގ ގޮުތަގއި އޮެވގެން ާރއްޖެ
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ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުަމުށް ކެނޑިނޭޅި ގޮވާލަމުންދާ ޮގވާލުން. މި ކަންކަން އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ކުުށްވެރިކުރަން. 

ހަކަ ބުނީތީވެ، އެ ވަނަ އަހަރަުށް ކުިރމަތިލާނެ ވާ 2018އަދި ެއއާެއއްކޮުށް، އަުޅގަނޑުެމންގެ ިއއްޒަތްތެރި ނައިބު ަރީއސް 

މަނިކުފާނު އެ ޕާޓީން ދުރުކޮުށް، އަުޅގަނޑަުށް ފެންނަނީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގައި އިނެދގެން ކޮންމެ ުދވަހަކު ކަހަަލ 

ެގ 2018ގޮތަކަުށް އެ މަނިކުފާނު ދެރަެވ، ރޯތަން މި ފެންނަނީ. އެކަންވެސް އެހެން ނުކޮުށް އެ މަނިކުފާނަުށް ވެސް 

ނެ، ވާަދކުރެވޭ ފުރުޞަތެއް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރުން، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ދޭނެ ކަމުަށް އިންތިޚާބުަގއި ކުރެވޭ

އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންެގ ސަރުކާރުން، ަރއީސް ޔާމީން 

ވާ މަންޒިލަުށް، މަޤްޞަދަުށް ދަތުރުކުރެވޭނެކަުމގެ ޔަޤީންކަން ސަރުކާރުން ދިވެހި ރައްޔިތުްނނަުށް، ދިވެހި ޤައުމަުށް ބޭނުން

އަޅުގަނޑަުށް އެަބއޮތް. އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ހާސިލުކުރުމަުށް ޓަކައި މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ދިވެިހ 

ސް، އިިދކޮޅު ފަރާތެްއެގ ރައްޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކޮުށްދޭނެކަުމގެ ޔަޤީންކަން ވެސް އެަބއޮތް. އެހެންނަމަވެ

ގޮތުަގއި ޮއވެ، އިދިކޮޅު ފަާރތުން މި ކުރާ ކަންތައްތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނާެނ ކަންތައްތަެކއް ނޫން ކަމަުށް 

 އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ަދންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ޓަކައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު... )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ޝުކުރިްއާޔ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

އަޅުގަނޑަުށް ދެްއވާ ެއއްބާރުލުމަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރަކަުށް ފުރުޞަތުއެުރވުމުެގ 

ލައި، އިާދރީ މޭޒުން ކަމެއް ސާފުކޮުށްލުމަުށްފަހުގައި އަޅުގަނޑު ކުރިައުށްދާނަން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރީަގއި މެދުކަނޑާ

ގަާވއިދުަގއި ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮުތން މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމަުށް މި އޮންނަ ވަގުތު މީގެ ކުިރއަުށް މި އޮތް ފަސްވަރަކުަށް 

ނޑުމެން ހުުަށހެޅިފައިވާ ދެ ހުުށަހެޅުމެްއ އެަބ ޮއވޭ. އެ ދެ ހުުށަހެޅުމަުށް މިނެޓުގެ ތެރޭަގއި ހަމަވާނެ. ޭއގެކުީރގަިއ އަުޅގަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަިރހަުށް ވޯޓަކަުްށ ދާނަން. ެއއަުށްފަހުގައި ފާްސވާ ގޮެތއްެގ މަތީން މި ބަހުސްގެ ަބއި ކުރިއަުްށ 

މިނެުޓގެ ުފރުޞަތު ހަމަވުމަުށް ޓަކަިއ އެ  7ގެންދާނީ. އެހެން ައޅުގަނޑު ދެންނެވިޔަސް ވޯޓަުށް ފަހުަގިއ މި ދެންނެވި 

ފުރުޞަތުއަރުވަން ޖެހިފައި، ލިސްޓުގަިއ، ގަާވއިުދގައި އޮްތ ބޭފުޅުންނަުށް ފުރުޞަތުއަރުާވނަން. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި 

ެދއްވުްނ މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ހުުށަހެޅިފައިާވ ދެ ހުުށަހެޅުމަުށް ވޯޓަުްށ ދެންނެވުމަުށް ޓަަކއި ޯވޓު ަރނގަބީލު ޖައްަސވައި

. މި ކަމަުށް ވޯަޓުށް ދަންނަވާލަން ;އެދެން. )ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން ކަމަުށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ުށަހެޅުމުަށް ވެސް ވޯޓަުށް އެބައޮވޭ. އެ ދެ ހު އިގުޅޭގޮތުން ދެ ހުުށަހެޅުމެއް ލިބިފަ ބަހުސްގެ މަރުހަލާ ކުރިއަުށްގެންދިއުމާ

ވެސް  އަުރވަން. ހުރިހާ ބޭފުޅުންންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުކޮުްށލެއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްްއޒަތްތެރި މެލާނަން. އިދަންނަވައި

ވޯޓަުށް ތަްއޔާރުެވވަަޑއިގަތުމަުށް ދަންނަވަން. ދެ  އި ކާުޑކޮޅުަތއް ޗެުކކޮުށްަލއްަވއި،ެއކީގަ  ވަރަުށް ވިސްނުންތެރިކަމާ

 މުބީން  އަޙްމަދު މެންބަރުއިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫެއީއ ދެންނެވިން.  ވާ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުހުުށަހެޅުމެއް ހުުށަހެޅިފައި
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ދާިއރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިާހން ޙުސައިންމަނިކު ާތއީދުކުަރއްވާަފއިާވ ހުުށަހެޅުމެއް. އެ  ހުުށަހަޅުއްވަިއ، ވިލިމާލޭ

 އިލާނަން.ޓަކައި ދަންނަވަ ންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަުށްއިްއޒަތްތެރި މެ އިހުުށަހެޅުން ވެސް އަޅުގަނޑު ައދި ވޯޓަުށް އެހުމުގެ ކުީރގަ

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ކެލާ ،ަމުށް. ދެން ދެވަނަ ހުުށަހެޅުމަކީކަމަުށް ހަމަޖެއްސު ގަިޑއިރު 3އެއީ މި ބަހުްސގެ ަވގުތަކީ 

 .ޅުއްވާަފއިވާ ހުުށަހެޅުމެއްހުުށަހަ މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރު  ދާއިާރގެ ދިއްދޫ ހުުށަހަޅުއްވަިއ، ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު

މަުށް. ިމ ދިއުގެންހުރިހާ މެންބަރުން ފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިމެންދެކަުށް ކުރިއަުށް ވާަހކަފުޅުދައްުކވަން އެދިވަަޑއިގަންަނވާ  އެީއ،

ފަހަރު  ޓަކައި އަދިވެްސ ެއއް އަުޅގަނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަުށް، އެހެންީވމާދެ ހުުށަހެޅުން އޮތީ. 

ބޭފުޅުންނުަށް  ލާނަން. މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ ތިން ފުރަތަމަ ހުުށަހެޅުން ދަންނަވައިކުރުމަުށް ދަންނަވަމުކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކު

 ވޯޓަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުބީން މަދުއަޙް މެންބަރުއިްއޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫވަނަ މާއްާދގެ ދަުށުން  145ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދު 

 ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫމަުށް ކަމުަގއި ހަމަޖެއްސު ގަިޑއިރު 3ުކއްލި މަްއސަލައިގެ ބަހުްސގެ ަވގުތަީކ  ފަިއވާހުުށަހަޅުއްވާ

ނިކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަ ހުުށަހަޅުއްވައި، ވިިލމާލޭ މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 މަުށް ދަންނަވަން. ނުމެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަުށް ވޯުޓދި ޅުމާތާއީދުކުރަްއވާ ހުުށަހެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މުބީން  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު  ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 00    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯ

   28     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 15      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 28        ޖުމްލަ:

 ނުވޭފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަ . ފެނ31ްތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ހާޒިުރވެ .85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ދެންމެ ނެގުނު

. ަވކި ގޮަތކަުްށ 28ނެތް. ނުފެންނަ ަކމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛

މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ޯވޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއެގންނެވ1ިވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މުން، މި ހުުށަހެޅުން ފާހެއްނުވި. ދެން އަޅުގަނޑު މި އެހެންވު .28ލަ؛ . ޖުމ15ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 28

  .ލާނަންއްވުމަުށް ަދންނަވަމުން ދަންނަވައިކޮުށްލެ ރި މެންބަރުން ާކޑުކޮޅުަތއް ެޗކުދަންނަވާލަނީ ދެވަނަ ހުުށަހެޅުމަުށް. އިްއޒަތްތެ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ  ބިލެތްދޫވަނަ މާއްާދގެ ދަުުށން  145 ގެމަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުރައްޔިތުންެގ 

ވައި ިއގެންފަިއވާ ހުރިހާ ެމންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތުއަރުކުއްލި މަްއސަލައަުށް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެދިަވޑަ ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ހުުށަހަޅުއްވަިއ، ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ  ކެލާނިމެންދެން މި މައްސަލައިގެ ވަގުުތ އިތުުރކުރުމަުށް 

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް  ތާއީދުކުރެއްވި ހުުށަހެޅުމާ މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

 އެދެން. ދިނުމަުށްޯވޓުގޮތަކަުށް  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޢާރިފް ޢަލީ ންބަރުމެ ދާއިރާގެ ކެލާ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް ދާއިރާގެ ދިއްދޫ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32    ައދަދު: ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ

 30    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 01    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   31     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16      ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަުށް 

 31        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރވެަވަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ދަންނަވައިލާނަން. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ދެންމެ ނެގުނު

. 1. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 30ބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެނ32ްއަދަދު؛ 

ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ 

 ިމގޮތަުށް ުކރިއަުށްގެންދިއުމަުށް ފާްސެވއްޖެ، އެހެންކަމުން .31ލަ؛ . ޖުމ16ު. ފާސްވުމަުށް ބޭުނންވާ އަދަދު؛ 31އަދަދު؛ 

 ވަން އެިދވަޑަިއގަންަނވާރިހާ މެންބަރުން، ވާހަކަފުޅުދައްކަގުިޅގެން އިްއޒަތްތެރި ހު ދަންަނވަން. މިގޮތަުށް ފާސްވުމާ ކަމުގައި

 ،ގެ ވެރިްނގެ ފަރާތުންއަރުވަމުން ގެންދާނަން. އަުޅަގނޑުމެން ރިޔާސަތުން އެދެނީ ާޕޓީތަކުހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތު

ުށް ވަޑަިއގަތުމުގެ ކުރިން ަވގުުތ ތަުކގައި ިތއްބެވި މެންބަރުންނާ މި ބަހުސަކޮމިޓީ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއިހު

ލާނަން. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ނަވައިކަމަުށް އެދޭތީ ދަން ހަނދާންކޮުށްދެމުން ގެންދިއުމުަށް. ރިޔާސަތުން ހަމަ މި 

 .ުށްޝާހަ ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު ފުަވއްމުލަކު އަރުވަނީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

ދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި އަުޅގަނުޑގެ އަޚް ބިލެތް، ނީމައްސަލައެކޭ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާ މުއާދެ! މިއީ ވަރަުށް މުހިއް

  ..ައޅުގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ މައްސަލަެއއް. މިއީ ވަނީ. ދު މުބީން ހުުށަހަޅުއްވާަފއި މިމެންބަރު އަހްމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތި އިެއކީގަ  ކާކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަުށް މަޑުކޮުށްލަދެްއުވން އެދެން. އަުޅގަނޑަުށް ުކަޑކުޑަ ޮއޅުމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު،

ގޮތް  ފުރުޞަތު މިހާރު ދެން ލިސްޓުގައި އޮތް . ވަރަުށް ބޮޑަުށް މާފަުށް އެދެމުން، އަޅުގަނޑުނީބޭފުޅާއަުށް ފުރުޞަތުއެރުވު

އްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ުށް ފުރުޞަތު އޮތީ. އިޙަސަނަ އިބްާރހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ތޮްއޑޫލާނަން. އާދެ! ދަންނަވައި
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ގެންދެވުމަުްށ ރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ކުރިއަުށް. އިއްޒަތްތެގެންދަާވނީރިއަުށްނެތިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުމައްސަލަެއއް 

 . ފުރުޞަތު ދަންނަވަން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

، ވަނީގެންާދއިރުަގއި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންރު އަޅުގަނުޑގެ ވާހަކަ ކުރިއަުށްޮގތަކީ މިހާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ވާ

ކަންކަމުގެ ގޮުތގައި ދެިކގެން  އުމީއެބަޖެހޭ މިފަދަ މައްސަލަތައް ޤަ މު މައްސަލައެކޭ. ައޅުގަނޑުމެންމިއީ ވަރަުށް މުހިއް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު އިޞްލާޙުކުރުމަުށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ޤައުމުގެ ހަޔާތަުށް މިކަހަލަ 

ން މި ދަނީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރޭަގިއ ތިބޭ ބައެއް ޚާއިނުން ޤައުާމ ދޭތެރޭގައި ދެކެމުންގެންދާ މައްސަލަތައް ދިމާވަމު

ގޮތްގޮުތގެ ސަބަބުން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ދިވެހި ަޤއުމަުށް މިފަދަ ކޮންމެ މައްސަލަެއްއ ވެްސ ދިމާވަމުން މި ދަީނ 

ިއ، ޤައުމުގެ ހަމަޖެހުމާއި ސުލްޙަވެރިކަން ނަގާލުމަުށް ޓަަކިއ ޤައުމުގެ ތެރެއިން ަބޔަކު ނުުކމެ މި ޤައުމުގެ ައގުަވއްޓާލަ

މަސައްކަތްކުެރވޭތީ. މި މަސަްއކަތް މި ކުރަނީ ީކއްެވގެންތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުަގއި މި ހުރި ރިސޯސްތަކަުށް ނުވަަތ 

ުށް ޓަކައި ފެންބޮަވއިގެން ތިއްަބވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ އާްމދަނީއަުށް ނުވަތަ ވެރިކަާމއި، ާޖހާއި، ިއއްޒަތްާތއި ޝަރަފަ

ބަޔަކު މި ކަންކަން މި ކުރަނީ. އެ ބަެއްއގެ އާާރއި ބާރު ވަުރގަދަކުރުމަުށް ޓަަކއި. އެހެންވީާމ، މި މަސައްކަތް ުހއްޓާލުމުަށް 

އްކުރަންޯތ ޓަކައި މި ޤާނޫނުއަާސސީގެ ބާރު އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހިންަގން. އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި މި ތިބެނީ ކީ 

މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާރު ނުިހނގާ ކަމަުށް ވަންޏާ؟ އަުޅގަނުޑމެން އެބަ ޖެހޭ މިފަދަ ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭަގއި ފިަޔވަޅުައޅަން. 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން އެބަދޭ އިނގޭތޯ މުޙައްމަދު ައމީންގެ ދައުރުން ފެުށިގެން، ިއބްރާހީމް ނާޞިރުގެ ދައުރުން 

ްލއުސްާތޛް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ޒަޢާމަތުން ފެުށިގެން ކޮންމެ ވެރިކަމެްއގަިއ، ވެރިކަްނ ފެުށިގެން، ރައީސް އަ

ވައްޓާލުމަުށް ޓަަކއި ބޭރުގެ ޖަާމޢަތްތަކާ ގުިޅގެން، ލާދީނީ ފަރާތްތަކާ ގުިޅގެން އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޤައުުމގެ ައގުަވއްޓާލުމަުށް 

ތްކުރަމުްނެގންދާ މަންޒަރު. މިއީ ބޮޑު މައްސަލަެއއް. މިކަން އެބަޖެހޭ ޓަކައި އެއް ޢާއިާލއަކުން ތަުކރާރުކޮުށް މަސައްކަ

ނިންމާލަން. މި ޖީލުން އެބަޖެހޭ މި މައްސަލަ ނައްތާލަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިަކމަުށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެޭހ 

ޖެ. ރައީސް އަމީްނގެ ދައުުރގަިއ ކެރިގެން ކުރިމަތިލާން. މި މައްސަލަ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ެއތައް ޖީލަކަުށް ކުރިމަތިެވއް

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔައީ އެ މަނިކުފާނު އަވަހާަރކޮުށްލުމަުށް ޓަކައި މަސަްއކަތްުކރި މަންޒަރު. ބޭރުގެ ބަޔަާކ 

ގުިޅގެން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނުނީ އިބްރާހީމް ނާޞިރުގެ ދައުރުގައި އެ މަނިކުފާނު އަވަހާރަކޮުށްލުމަުށް ޓަަކއި 

ތްކުރި މަންޒަރު. ެއައުށްފަހު ބޭރުގެ ބާޣީ ޖަމާޢަތަކާ ގުިޅގެން ދިވެހިރާއްެޖއަުށް ައރައި، އެ މީހުން ފަހަތުގައި މަސައްކަ

ތިބެގެން، ކުރީ ސަފުަގއި ތިބެގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ކިަތއް ދިވެހިންތޯ ޝަހީދުކޮުށްލީ؟ އެއަުށްފަހު މިއަދު އަނެއްކާވެްސ 

ރާއްޖެއަުށް އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ކަމަުށް ވަންޏާ އެ އާމްދަނީ ލިބޭ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަްއ ބަޣާވާތަކުން ވެިރކަން ަވއްަޓއި، ދިވެހި

ކޮުށައި ހުސްކޮުށް ހަފުސްކޮުށްުލމަުށް ޓަކައި މި މަސައްކަތްކުަރނީ. އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ކެރިގެން، ތަކުރާުރކޮުށް، ިމ 
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ކެރިގެން ގަޓުހުރި ކަަމުށް ވަންޏާ އިސްލާމް ދީނަުށް އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ނިކަން 

ތިމަންނަމެން ލޯބިވެއޭ ކިޔާަފއި އެ ބޭފުޅުން އެ ވިދާުޅވާ ޑޭިވޑް ކެމަރަންއާއި އަނެަކކާިއ، އަެނކަކާ އެންމެން ޓެގްކޮުށްލާަފއި 

ްއޖިންސުން ކަިއވެނިނުކުރާނަމޭ. ޓުވީޓެއް ކޮުށްލަބަލާުށޭ. ނުކެރޭނެ. އެ ޕާީޓގެ ތިލަފަތްޖެހި ލޯގޯ ަޖހާފައި އިނގިޭރސި ބަހުން އެ 

ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ އާމްދަީނ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު އިންޑަްސޓްރީ، ޓޫރިޒަމް އިްނޑަސްޓްީރ ބޮޑިކޮޓްނުކުރާނަމޭ ކިޔާަފއި 

 ބަޔާނެއް ނެރެލަބަލަ. ނުކެރޭނެ އިނގޭތޯ. ދެން ތިމަންނަމެން މިކަންކަމާ އިންވޯލް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުތޮްއޑޫ އަރުވަނީ  ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކު

 އިބްރާހީމް ޙަސަނަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން

ުކއްލި މަްއސަލަ ހުުށަހެޅުއްވި ބިލެތްޫދ  ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ހުުށަހެޅިފައި މި ވާޝުކުިރއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި `. 

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނަުށް އަޅުގަނުޑ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަްނނަވަން. އަދި ިއއްޒަތްތެރި 

ނަވަން. ރައީސް ރިާޔސަތުަގއި އިންނަަވއިގެން ތި ގެންަދވާ ޢަދުލުވެރި ގޮތަުށް މަނިކުފާނަުށް ވެސް ވަަރުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަން

އާދެ! ޓޫރިޒަމް ބޮއިކޮޓްކުރުާމިއ ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ދަތިކުރުމުެގ ފިޔަވަޅުއެޅުމަުށް ޮގަވއިލާޮގަވއިލުން، ކޮންމެ ބަޔަކު ކުރި 

ކަމުގައި ވިޔަސް އަުޅގަނޑު ަވރަުށް ހަރުކަުށި އިބާރާތުން ކުުށްެވރިކުރަން. އަދި ަވގުތުން ަވގުަތުށް އެ ކަންތައް ހުއްޓާލުމުަށް 

ޑު ޮގވާލަން. ާއދެ! އަޅުގަނުޑގެ ނަޒަރުަގއި ޫޓރިޒަމް ބޮއިކޮޓްކުރުމަުށް ޮގވާލުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ވެސް އަުޅގަނ

މަރާލުމަުށް ގޮވާލުން. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ދަތިކުރުމުެގ ފިޔަވަޅުއެޅުމަުށް ޮގވާލުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނ 

. މިއީ ސިޔާސީ ވާދަވެިރކަމެްއގައި ކޮުްށގެންވާެނ ކަމެއް ނޫން. އަމިއްލަ ޒާތީ އިނދަޖައްސާލުމަުށް ގޮަވއިލެޭވގޮަވއިލުމެއް

މަޞްލަޙަތާއި ވެރިކަމުގެ ދަހިެވތިކަމުގައި އެްއވެސް ބަޔަކު ޮކުށްގެންާވވަރުގެ ކަމެއް ނޫން. މުސްކުޅި ހަރުބަހެއްަގއި ޮއވޭ؛ 

ތުން އާާރއި ބާރާިއ އިްއޒަތާ ހުރި ދުވަހު ބޭނުން އަތް ެވއްޓޭނީ އުނގަުށޭ. ވަަރުށް ބޮޑު ދެތުފުޅެއް. އަޅުގަނުޑމެންގެ އަ

ކަމެއް ކުރެވިދާނެ. ނުބައި ކަްނތައް ވެސް ކުރެވިދާނެ. ެއކަމަކު އެ އަތް ބާރު ކެނޑިގެންގޮސް ޕެރަލައިްޒވާ ދުވަހު ވެއްޓޭނީ 

ންމެ ވާހަަކެއއް ހަމަ އުނގަުށް. ދިވެހި ޤައުަމުށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހެއް ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ތަނެްއގައި ތިެބ، ކޮ

ދެއްކިޔަްސ، ނޫސްތަުކަގއި ޮކންމެ އާޓިކަލްތަެކއް ލިޔުނަްސ އަުޅގަނޑުމެންެގ ނިމުން ޮއތީ މި ފަސްގަނުޑގައި. މިީއ 

ވަރަުށް ބޮޑަުށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ކޮަބއިތޯ ައޅުގަނުޑމެންގެ މައިންބަފައިން؟ ކޮބަިއތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިން؟ 

ގެ އެުކެވރިން؟ ގާތް އަޚުންނާއި އުޚުތުްނ؟ އެންމެން މި ތިބީ މި ފަސްަގނޑުަގއި. މިއީ ސަމާާސއަކަުށް ކޮބައިތޯ އަޅުގަނޑުމެން

ދައްކާވަުރގެ ވާހަަކއެއް ނޫން. މިއީ ވަރަުށް ބޮޑު ިޚޔާނާތެއް. މި ކަންކަން ޤައުމުަގއި ވިްސނައިނުލާ ތިބެ އަުޅގަނޑުމެން 
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މިއްަލއަުށް ފަނާވެދިއުން. އެހެންވީާމ، މި ބާވަތުގެ އެްއވެސް ކަމެްއ ކުރުމަކީ މުސްތަޤްބަލަުށް ޓަކަިއ އަުޅގަނޑުމެން އަ

ނުކުރުމަުށް އަުޅގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަން. އަދި ާރއްޖޭގެ އިޤްިތޞާދަުށް ގެއްލުްނވާ ެއްއވެސް ަކމެއް، ެއްއވެސް ާބވަތެްއގަިއ، 

ބޮޑު ައޅުވެިތކަމަކީ އިޤްތިޞާދީ އަުޅވެތިކަން. ސިފައެްއގައި ކުރުމަކީ އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫުލކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އެންމެ 

ބަނޑަުށްޖެހި ނިކަމެތިވާ ހާލުގައި އެ މީހާގެ ހުރިހާ އެއްެޗްއ އަތުން ބީވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، މިއީ ދިވެހި ޤައުމާ 

މި ބާވަތުގެ ، އިދިކޮޅަުށް ހަނގުރާމަ އިޢުލާްނކުރުން ފަދަ ކަމެއް ކަމުގައި ަދންނަވަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަަކ ނިންމައިލާނީ

އެްއވެސް ކަެމއް ނުކުރުމަުށާއި، މި ބާވަތުގެ ކަންތައްަތއް ުކރާ މީހުންނަުށް އަޅުގަނޑުމެންެގ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ދެވެްނ 

 ހުރި ހުރިހާ އަދަބެއް ދިނުމަުށް ގޮވާލަމުން. ވަރަުށް ޮބޑަުށް ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮަޅކަުށް ދާނަން. ދެން ޖަލްސާ ހުސްަވގުތުމިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން . ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ގައި.  11:00ކުރިއަުްށގެންދާނީ 

 

  ]އަުށް  00:11އިްނ  03:10ކޮޅު: ހުސްވަގުތު [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު މަޖިލީުހގެ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންދަނީ  ސްކުރަމުން މިއަޅުގަނޑުމެން ބަހުގެން ކުިރއަުްށދާން ފަުށާނަން. ގެ މަސަްއކަތައި މި ދަންފަޅީމަޖިލީހުގެ  `.

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަުުށން ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  145ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ރި މެންބަރުން ދަިނކޮުށް އިްއޒަތްތެިއަގއި ބަހުސްކުރަމުން ކުރިއަުށްމައްސަލަހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ުކއްލި މަްއސަލައެްއގަިއ. މި 

ގޮތުން ފުރުޞަތަުށް  . ވަގުތު ިއތުރުކުރުމަުށް ހުުށަހެޅި ހުުށަހެޅުމުގައި ވާވަނީ ވަގުތު އިތުރުކޮުށްފަ މިހާރު މި ހުުށަހަޅުއްވައި

ސްގެ މަރުޙަލާ ންދެން މަޖިލީހުގެ މި ބަހުަވއި ނިމެއަރުތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތުއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ ިއްއޒަ

ޓަކަިއ  . އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢޫލޫމާތަުށްވަނީ ފާސްކޮުށްފަ ދާނެ. ެއގޮތަުށް ައޅުގަނޑުމެން މިހާރުކުރިއަުށް

ޙަސަން މުފީދު  އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  މި

 ޢަބްދުލްޤާދިރަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ
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 އުމީ ސަލައަކީ މިއީ ޤަދާ ކުއްލި މައް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މިައދު ހުުށަހެޅިގެން މި

ތްދޫ ވައިެދްއވީތީ ބިލެމު ކުއްލި މައްސަލައެއް. އަދި ކުއްލި މައްސަލަ ހުުށަހަޅުއްއްޙަތަުށް ބަލާއިރުގައި ަވރަުށް މުހިލަމަޞް

 ކުރުމާ ބެހޭ އިކޮޓް ރިޒަމް ބޮކުރު ވެސް ދަންނަވަން. އާދެ! ޓޫދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް އަޅުގަނޑު ފަުށްފަުށުން ޝު

މަސައްކަތް ައޅުަގނޑު ހަރުކަުށި އިބާރާތުން  އަބަދަުށް މި ކުރަމުންދާ ދުމެ،ގޮތުން އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުްނ ތާއަބަ

ކުިރއަުށްދިޔަ ައއި.ޓީ.ީބ  ލިންގައިފަހުން ޖަރުމަން ވިލާތުގެ ބާ ކުުށްވެރިކުރަން. އެހެން އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާލީ ދާދި

ކަންކަމަީކ  . އާދެ! މިރުުމގެ މަސަްއކަތް ުކރައްވާފަކުވަނީ ކެނޑިނޭޅި ޓޫިރޒަމް ބޮއިކޮޓް ބޭފުޅުން އެ ެވސް އެފެއަރަގއި 

ނޭދޭތީ ކުރައްވާ ކަންތައްަތއް ނޫނީ މި ދިވެހިރާއްޖޭއަުށް ހެޔޮ ، އުމަުށްހި ޤަބޭފުޅުން މި ދިވެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެ 

ކަމަުށް. އަޅުގަނޑަުށް ދަންނަވާަލން ކެރޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިޤްތިޞާަދުށް ގެއްލުންވާ ކޮންމެ ކަމެއް 

ކުަރްއވާ މަސަްއކަތަކީ ޭބކާރު މަަސއްކަތެްއގެ ގޮުތގައި ިމއަދުގެ  ޮއޅާލަިއގެން އެ ފުޅުން އަތުކުރިބޭ ޓަކައި އެ ކުރުމަުށް

ދާ މަންޒަރަކީ ކުރަމުންބޭފުޅުން މިއަދު އަސަރު ކުަރއްވަމުން. އަދި އެކަތްދަނީ ކެނޑިނޭޅި މަސައް ސަރުކާރުން މި

މިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖެގ ސަރުކާރުން ކުަރއްވަމުންދާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިސްތިޤްާލލަުށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަަރއްޤީއަުށް 

 އެ ބޭފުޅުންނަުށް ހަޖަމުނުވެގެން، ހެދި އެ ކަންކަމާ މި ،މަސައްކަުތގައި ދިވެހިރާއްެޖިއން ހޯދަމުންދާ ކުރިއެރުންތަކާއި

ަގއި އަުޅގަނުޑ ޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތެއް ކަމު ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ެގއްލުން ދިނުމަުށް ބޭފުޅުންނަުށް ކެތްނުވެިވގެން،

ވިދާޅުާވ  ދައްަކވަމުން އެމި ޗެމްބަރ ތެރޭގައި ވާހަކަފުޅު ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގެބޭފުޅުން ދަންނަވާލަން. އެ

 ެވސް މި ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ގޯްސކަމެއް ނޫނީ ެގއްލުންވަިނވި  ބޭފުޅުން ުދވަހަކު ވާހަކަައކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރަކުން އެ

ލާނީ މިައދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއްއވެސް ނޑު ދަންނަަވއިދާއިުރަގއި ައޅުގަކަމުގެ ޔަޤީްނކަން އަރުވަމުންނެކަމެއް ނުކުރާ

 ރައްޔިތަުކ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ެއކަން ގަބޫލުފުޅެއް ނުުކރައްަވވާނެ. އެކަން މިއަދު ިދވެހިރާއްޖޭެގ މީޑިއާަތކުންނާއި 

ވެސް ހެެވއް  އެންެމ ވެލިފުކަކަުށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަސްގަނޑުގެމި  ބޭފުޅުންނަުށް ން ދޭހަވާނެ. އެސޯޝަލް މީޑިއާއި

ފަހުން  ބޭފުޅުން މި ދާނެ. އެހެންނޫނިއްޔާ މިއަދު ކީްއކުަރންތޯ އެއްޖޭގެ މީޑީއާތަކުން ހާމަެވގެންމި ދިވެހިރާ ނޭދޭނެކަން

ކުރެްއެވވީ. ކަތްކުރާ މަސައް  ން އެ ކުރަޮބއިކޮޓް  ރިޒަމްއްޭޖގެ ޓޫބޭފުޅުން ދިވެހިރާ ވެސް އެއި ގަފެއަރ ބޭއްވުނު އައި.ީޓ.ބީ

ބޭފުޅުން ީރއްޗަުށް މަޑުަމުޑން ދިވެހިރާއްޖެއަުާށއި ިދވެހި  އެ ަވވައިމަސައްކަތް ުނކުރައް  އެ  ،އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާނީ

 ކަުމގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ދެކެމޭ. އެ  ކަެމއް ޭގގަިއ މަޑުކޮުށްެލއްވުން ެއއީ ެއންމެ ރަނގަޅު ،ނަމަ ގައުމަުށް ހެޮޔ ނޭދޭ

ޓަކައި ިމއަދުގެ  ކުރުމަުށްން މި ޤައުމު ތަރައްޤީައޅުގަނޑުމެ ،ސްބޭފުޅުން ދިވެހި ޤައުމަުށް ހެޔޮ ނޭދުނުކަމުގައި ިވޔަ

މި ަޤއުމު ސަރުކާރުން މިކުރާ މަަސއްަކތުގަިއ އަުޅގަނޑުމެން މިތިީބ އަތުކުިރއޮޅާލަިއގެން ަރއީްސ ޔާމީނާ ެއކީަގއި 

ކުރުމަުށް ކަމުގައި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްެގ ކަތްއެީކގައި މަސައް  މެން ހިތްވަރާއަޅުގަނޑު ޓަކައި ގެންދިއުމަުށްކުރިއަުށް 

އަޅުގަނޑު  ކަންކަން އެ ޭބފުޅުން ކުރަްއވާތީ މި ސް.ދަންނަވާލަން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީައުޅގަނޑު ެވސް  ޓަކައި މަޢުލޫމާތަުށް

އެމް.ޑީ.ީޕ ސަރުކާރުން  ،ބޭފުުޅން ތައްތަްއ އެ ކަން ހަމަ ހިތާމަކުރަން. އަދި އަުޅަގނޑު ހަމަ ތަކުރާކޮުށް ދަންަނާވނީ މި
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 ކުރާ ކަންތައްތަކަކީ އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިގަންނަނާނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. މިހެން މި  ނޫނީ އިނދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މި

ތިމަންމެން  ،ނާއިފެ ،ހޭ ތިމަންމެން ދާއިރާގެ ނަރުދަމާއާއިކޮބައި ، ދަންނަވަނީ ބޭފުޅުން އެ ކަންތައްތައް ކުަރއްަވވާަފއި އެ

ބޭފުޅުން ވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ދެއްކީމަ ރީްއޗެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ވާަހކަ މި ދާއިރާގެ ްސކޫލްތަކާ.

ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އަހަރުން އަހަރަުށް ަވއިގެން، ނުކޮުށް ތިއްބައިޤްތިޞާދު ފުނޑުފުނޑު ކުރިއެރުމަުށާއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ގެންދެވީމާ، ވާހަކަތައް ހުުށަަހޅުއްަވއި ކުރިއަުށް  ޖެޓަުށް ވޯޓު ދެއްަވަވއިގެން މި ޗެމްބަރ ތެރޭގައި އެދައުލަތުން ހުުށަހަޅާ ބަ

ވާހަކަތަްއ  ކަްނކަން ކުެރވޭނެ އުސޫލަކީ. ިމއަދު ެއގޮތަުށް ތިއްބަަވއިގެން އެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ އެ އެއީ

ނުުކރެވޭނެ. ބަނދަރުތަކެްއ ނުޮކނެވޭނެ. ފަޅުތަެކއް ނުހެދޭނެ. ރީްއޗެްއ ނުވާނެ. ކަނޑިންމަތަކެއް ފުެނއް  ދެއްކީމަ

 ސުކޫލްތަކެއް ނޭޅޭނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއް ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މަުށް. މުޙައްމަދު ނާޡި

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިދޫ ދާއިވަިއކަރަ

ތްދޫ ދާއިރާގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން މި ހުުށަހެޅުއްވި ކުއްލި ބިލެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

މި ުކއްލި  ަރއީސް. ތްތެރިފުރުޞަތަކަުށް އެދުނީ. ިއއްޒަ ނުންވާތީމައްސަލައަުށް އަޅުގަނޑު ވެސް އެްއޗެއް ދަންަނވާލަން ބޭ

ދިަޔއީ ރަމުންކުމި ފެއަރގައި ބޮިއކޮޓް، މައްސަލަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުުށަހަޅަމުން ތަކުރާރުކޮުށް ވިދާޅުވަމުންދަނީ

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސަީކ ، ރައީސަުށް ނިސްބަތްކޮުށް ވިާދޅުވި ހަމަ ިއއްޒަތްތެރި  ،އިނދިކޮޅު ފަރާތްތަކޭ. އެހެންނަމަވެސް

ބޭފުޅުން  އެ ފެއަރ ޕްރޮމޯޓްކުރުމަުށް ކުރެއްިވ މަސައްކަތަުށް މިކަމަުށް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މެންބަރެއް އެމް.ޑީ.ޕީ

 . ެއއީ އެ ކަމަކަުށެއް  ކުރިމި ފެއަރ ބޮއިޮކޓްން އް ނުކުރަން އެމް.ޑީ.ޕީބޫލެ ރެއްވި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ގަކުޢުރީފްތަ

އިނދިކޮޅު ފަރާތަކީ ކޮބައިކަމެްއ  ނދިކޮޅު ފަރާތް.އިނދިކޮޅު ފަރާތް، އި ؛ނީބޭފުޅާ ނިސްބަތްކޮުށް ކޮންމެ ފަހަރަކު ވިދާޅުވަ

ކަމެއް މި  ައކުންނެއް ތިފަދަނޑެއް ގަބޫލެއް ނުކުރަން އެމް.ޑީ.ޕީ ގޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނއަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަދި ނޭ

ސަސާައކުންނެއް، ގަނޑުމެްނގެ އެްއެވސް މުއައްކަމަކަުށް. އަޅު ކަމެއް ކުރާނެ ހާ އިހާނާތްތެރި ގޮތަކަުށް އެްއވެސްޤައުމަުށް ތި

ންކަން އެ ޔަޤީންނާނެ. ައްއސަސާއަކުންެނއް ރާއްޭޖގެ ޓޫިރޒަމް ބޮއިކޮްޓކުރާކަުށް ނިންމާަފއެއް ނޯެގ ެއއްެވސް މުއެމް.ޑީ.ޕީ

ންމެ. އަޅުގަނޑު ދެއް ުނެވސް ކުރާނަސް އަުޅގަނޑުމެން އެގޮތަކަުށް ާތއީވެ  އަޅުގަނޑު ރަްއޔިތުންނަުށް އަުރވަން. ހަމަގައިމު

ކުރުން ހަުއސް ވިޔަފާރި ޕްރޮމޯޓްގެސްޓް ޓޫރިޒަްމގައިއަުޅގަނޑުމެންނަުށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި  ،ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި 

 ެދއް ނުކުރަްއވާ. އެހެްނވީމާ، ީމގެން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ބޮޑަކަުށް ތާއީ ަސރުކާރުން އެހާ އައި.ޓީ.ބީ ެފއަރަގއި މި
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ންވީމާ، ކަމަުށް. އެހެ ކަމަުށް ހުރަސްއަޅާ ންނާ ސީދާ ގުޅުންހުރި ބައެއް ކަންކަމުަގިއ މި ސަރުކާރުން މި ގެނީ ރައްޔިތުނއެ

ގޮުތގައި މި ައއި.ޓީ.ބީ  ރުގަދަ ބޮޑެތި ހޮޓާތައް ްޕރޮމޯޓްކުރުމަުށް ކުރެވުނު ކަމެްއގެވަ ،ތައް މުއްސަނދި ނުވަތަ ރިސޯޓު

މީހާއާ ުގޅުންހުރި ިވޔަފާރިތަކަުށް، ޔިތުއް ވީމާ، އެންމެ ނިކަމެތި ރަންދަނީ. އެހެ ފެއަރ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ިސފަވެގެން މި

ންވީމާ، ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މެން ކަންބޮޑުވަން. އެހެނޑުމިކަމަުށް އަހައްމިއްޔަުތކަމެްއ ނުދޭތީވެ އަޅުގަ

ގޮަތކުަށް  މީހާއަުށް ނިކަމެތިވާއެންމެ ނިކަމެތި ،ައކުންނެއް ރަްއިޔތުންނަުށްެވްސ އެމް.ޑީ.ޕީ އަޅުގަނޑުމެން ދުވަހަކު

ުތންނަުށް ޔަޤީންކަން އަރުވަން. ަހމަ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔި ައކުން ެއއްެވސް ކަެމއް ނުކުރާނެކަން ައޅުގަނޑު.ޑީ.ޕީއެމް

މެހާ ވީމާ، ިމއިން ލިބޭ ެގއްލުން އެންަވނީ ޓޫރިޒަމަުށް. އެހެން  ޖެ ެއއްކޮުށް ބިނާކޮުށް މިއަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ރާއް

ގަބޫލެްއ ވެސް  ޔިތުންދައްކާ ވާހަަކެއއް ރައް ގޮުތަގއި ައޅުގަޑުމެން މި ރައްޔިތުންނަުށް ފޯރާނެތީވެ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ިރ ޒަތްތެތްދޫ ދާއިރާގެ އިއްބިލެ، ެދްއ ވެސް ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، މި ހުުށަހެޅުއްވި ފަރާތްނުކުރާނެ. އަޅުގަނޑު ތާއީ

. ކަތް.ބީ ެފއަރ ޕްރޮމޯޓްުކރުމަުށް ކުރެއްވި މަަސއްއައި.ޓީ ުޅވި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް މި މެންބަރު ތަކުރާރުކޮުށް ވިދާ

ކަތަުށް ކޮުށްދެއްވި މަސައް . އެހެންވީމާ، ައުޅގަނޑު ފަޚުރުވެރިކަމާ ެއކުަގިއ ތިނިސްބަތްކުރަްއވާފައި އޮތީ ެއމް.ޑީ.ޕީއަުށް

 ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ސަތުން ވާރިޔާ

ތުަގއި އިންނަ މީހަކަުށް ސެއްގައި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަ. މަޖިލީހުގައި ކުރެވެމުްނދާ ބަހުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ކަުމގަިއ އަންނާތީވެ، އަުޅގަނޑަުްށ  ވަރަުށް ގިަނއިން ައޅުގނުޑގެ ވާހަކަ މި ،ުނެވވޭ. އެހެންަނމަވެސްބައިވެިރއެއް 

ާވހަކަ ދަންނަވަން. ައޅުގަނޑަީކ  ޖަވާބުދާީރވެވޭނެ  ކަމުަގއި ތި  ންދުވަހަކު ލީހުގެ ފްލޯރަގއި ވާހަކަދެއްކޭ މަޖިމިކަމުގައި 

އަޅުގަނޑު މިހާރު  ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން މި ވާތީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ެއއްގޮތަުްށ މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ކުރާ މީހަކަުށް

 ރިޤަުށް. އްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ޠާއި އަރުވަނީ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ  ފުރުޞަތު މި

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ތާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ިމ ، ނާޢަތު ބޮއިކޮްޓކޮުށްނުވަތަ ފަތުުރވެރިކަމުެގ ސި ރިޒަމްީއސް. އާދެ! ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަ

މެންގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުބީން އަުޅގަނޑު، ކުރާ މަސައަކަތް ކުުށްވެރިކޮުށް  ކައި ބަޔަކު މީހުންޓަ ތް ފުޑާލުމަުށްސިނާޢަ

އަދާުކރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މެންބަަރުށް ޚާއްޞަ ުޝކުރެއް  ަޓކައި އެ ކުއްލި މަްއސަލަ ހުުށަހެޅުްއވި ކަމަުށްމި 

ދާރުނުވަްއޗޭ. އްޣަ  އި އެނގިތިބެބަލަ ޗޭ. ތާރީޚުޅެއް ދީނާއި މަގެ އަމުނާ ނުކު އުމާ މަގެއޮްނނާނެ؛ ޤަވިދާުޅވެަފއި  އްޅެންވެރިއެ 

ާލއިރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދަނީ ދިވެހިން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ތާރީޚުގެ ފަތްފުުށްތައް ހުޅުވައި

ރަސްގެފާނު ޯގވާއަުްށ  ނުަވވަނަ ޙަސަން ތަން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިންނަުށް އަނިޔާކުރުމަުށް މަސައްކަތްކޮުށްަފއި އޮތް
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 ،ވަަޑއިގެން ދީން ބަދަލުކުެރއްިވ ވާހަކަައކީ އެންމެން ދަންނަ ވާހަކަެއއް. މި މައްސަލަ ހުުަށހެޅުއްވި ަމއިގަނުޑ ބޭފުޅާ

އަނިާޔއެއް ދިނުމަުށް  އޭުރގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަުށް ގެ އަަހރުތަކު ތެރޭގައި ހަތިޔާރު ގެެނސްގެން 80ސީމަކީ ކެރަފާ ނަ

ގަބޫކުރާ ގޮތުަގއި އޮތީ ތަންފީޛު ވެްސ  ހުރި މީހެއް. އޭގެ ުޙުކމް ވެސް އަުޅގަނޑުތްކުިރކަމުގެ ދަޢުވާ ުއފުލިފައި މަސައްކަ

ޅުގަނޑުމެން އުމުރުަގއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ދިވެހިންތަކެއް އަީޑގައި ތިެބގެްނ އަ ފަހުން ައއިްސ، ހަމަ މި . އޭގެކޮުށްފަ

ވެހި ޚާއިނުންތަެކްއ މި ދިވެހި ޤައުމަުށް އަރަިއ ވަނަ ދުވަހު ދި 3 ބަރުވެންަވނަ އަހަރު ނޮ 1988ކަމެއް  ދިޔަފެނިގެން

ނޭދޭ ޒަތްތެިރ ރައީސް. ޤައުމަުށް ހެޔޮވެސް ތިބީ ދިވެހިންތަކެއް. އިއް އި ގެ އަޑީގަ ތަން. މީ އޮހޮުރވާލިއެތައް ބަެއއްގެ ލޭ

ބަދުވެސް މި ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ކުރާ މީހުން އަކަތް ޓަކައި މަސައް ޑާލުމަުށްނޖެ ފުޓަކައި ދިވެހިރާއް ނުވަތަ އަމިއްލަ މަންފާއަުށް

އް ކަމަުށްވާ ކެރަފާ ނަސީމް. އަުޅގަނޑުމެން މި ކުއްލި މައްސަަލއިަގއި މައުޫޟޢެ ،ތެރެިއން އެކަކީބައެއް އެބަތިބި. ޭއގެ މަދު

އްޖޭެގ ދަނީ ދިވެހިރާ  ގެން މިއުޅެނީ އަމިްއލަ ޖާހަތް ބޮޑުކުރަން. އަމިއްލަ ބާރު ބޮޑުކުރަން. ނަތީޖާައކަުށް ވެ ބޭނުންވެގެން މި

ބޭފުޅުން  މިީއ ރައީސް ޔާމީނަުށް ދެވޭ އަނިޔާއެއް ނޫން. އެ އިޤްތިޞާދު ހަލާކުވެގެންިދއުްނ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ސް ިމއީ ަރީއސް ޔާމީނަުށް ދެޭވ އަިނޔާެއްއ ނޫން. މިއީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް ދެވޭ ހީފުޅުކުރެއްިވޔަ

 ބޭފުޅުން އެ ންނަުށް ވެސް މި ގަޫބލެއް ނުކުރާނޭ.ގައި ތިބި ހުރިާހ ރައްޔިތުުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަ އަނިޔާެއއް.

އި ގަ ުކރާ މަސައްކަްތ، އެމް.ޑީ.ޕީ ޑާލުމަުށް މިނޞާދު ފުދިވެހިރާއްޭޖގެ ިއޤްތި، ިދވެހި ަސރުކާރަުށާއި ިއ،ދިވެހި ދައުލަތާ

ޤީންކުރަން. ިއއްޒަތްތެިރ ޔަ ބޭފުޅުން ވެސް ގަބޫލުނުކުރާނެކަން ައޅުގަނޑު އެބި ބޭފުޅުން. ބުއްދި ތިވެސް ތިބޭނެ ހަމަ

ިދވެހި ސަރުކާުރެގ  އެދެނީޓަަކއި ވަރަުށް ޮބޑަުށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަުޅގަނޑު  ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް ވަގުތު ެދއްވި  ރައީސް.

ބޭފުޅުންނަުްށ  ފުޅުންނަކީ ގާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި އެބޭ އެ ފުޅުންނަުށް ހަރުކަުށި ފިޔަވަޅު އަޅައި،މުއައްސަސާަތކުން މިފަދަ ބޭ 

 ޙައްޤު އަދަބު ލިބުން. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ތްތެރި މެންބަުރ އަުރވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަުށް. އިބްރާހީމްދީދީ

 

 މްދާދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ

ގެ ިއޤްތިޞާދު ފުޑާލަން ބޭރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭ  ،ރިޒަމް ބޮއިކޮޓްކޮުށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ގެ ހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުވެން. ދިމަ ހަރުކަުށި އިބާރާތުން ކުުށްވެރިކުރަހަ މި ކުރާ މަސަްއކަތްތައް އުމުތަކުަގއިޤަ

 . ދިވެހި މިހާތަނަުށް ދައްކާފައޮންނާނީ  ވާހަކަ ތަކުރާުރކޮުށް މި މަޖިލީހުގައި މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އަޅުގަނޑު މި

ކަނަޑއެިޅގެްނ  ،ޓަކައި ދައުލަތުން މިކުރާ މަސައްކަތްތައް ހުރަސްެއޅުމަުށް ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން ިއތުރުކުރުމަުށް
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 !ބޭފުޅުން ަބއްލަވާ  ތި ،އޮސްޓްިރއާގެ ނޫސްތަކަުށް ،ބާލިންގ ފެއަރގައި ކެރަފާ ަނސީމް ވަަޑއިގެން އެާތގައި ހުންނަވަިއގެން

މީހުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެަބއުޅޭ  .ައއި.އެސް ައއި.އެސް ،ޮއތީ ހެޑިންަގއި އެދެ ނޫހުގެ އޮސްޓްރިާއގެ އެންމެ ވަުރގަަދ 

. އޮތީ ހާމަކޮުށްފަ ކަމަުށް އެ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޭއގެ ހާއްެޔއް ކަމަުށާއި  ކުރާމީހުން ތަމްރީނު ހިާރއްޖޭަގއި އެވެދި، ކަމަުށާއި

ކަމަުށް  . ތިމަންނާއަކީ ނަސީމްވާހެއް ނެތް. އޭނަ އަމިއްލއަުށް އޭަނގެ ނަން ޖަހާފައެްއވެސް ަޝއްެކއް ަވސް މީގައި

ުށާއި ދިވެިހ އުމަީވ؟ ދިވެހި ޤަ ކަން. އެަކމަކު ކޮން ލަދުވެްއޗެއް މިކަ ދައްތިމަންނާ ލަދުވެތިވަމޭ މި ވާހަ، ޖަހާފައި

 3ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ މިއީ. ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ތިބި ބައެއް  ން ވެފައިމަތީ ކޯރު އެތައް ފަހަރަކުރައްޔިތުންނަުށް ހަރާން

ވެހި އެތައް ބަޔަކު ޝަހީދުކޮުށްލި ދިކުރި މަސައްކަތުގައި ގެންނަންވެގެްނ  ގައި ގެެނުވނު ބަޣާވާތެއް 1988 ބަރުނޮވެން

ލައިާލއިރު މި ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ވެސް ތަކުރާުރކޮުށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚަުށް ބަ މީހުންނަކީ. މީގެ ކުރިން މީހުން މި

ވާ ކުރައް ތަރައްޤީއަުށް ަޓކައި އުުމގެ ރި. މިއަުދެގ ސަރުކާރުން ދިވެހި ޤަންނަުށް އެތައް އަނިޔާތަެކއް ކޮުށްފައި އެބަހުދިވެހީ

ތް ކުރާ މަސައްކަ ޑާލުމަުށް މިނއުމު ފު ދިވެހި ޤަ، ކައިޓަކައި، ވެރިކަން ދަމަިއގަުތމަުށް ޓަ މަސައްކަތްތަކަުށް ހުރަސްއެޅުަމުށް

 ނުވޭ ދިވެހި ޤައުމުގެ ައގުަވއްޓާލަން. ގެ ދާއިާރގެ ރައްޔިތުންނެއް ބޭނުމެއްން ކުުށްވެރިކުަރން. އަޅުގަނޑުމެންހަރުކަުށި އިބާރާތު

މީހުންގެ  ބޭރުގެ ފާދިރީންގެ ފަހަތުގައި ތިެބގެން އެ ،ޓަކައި ބޭރަުށް ގޮސް  ކުރުމަުށްފުރައްސާރަ ދީނަުށް އިސްލާމް

ުށި އިބާރާތުން ކުރާ މަަސއްކަތް ައޅުގަނޑު ހަރުކަ ޓަކައި މި ުއމުގެ ވެިރކަން ދަމައިގަތުމަުށްވެގެން ޤަ ުށް އެޖެންޓުންތަކަކަ

އަުޅގަނުޑ އަުށް ހަމަ ާޚއްޞަކޮުްށ ހަރުކަުށި އިބާރާތުން ުށް އެމް.ޑީ.ޕީގުތަުށް ހުއްޓާލުމަކުުށްވެރިކުރަން. މިކަން ވަގުުތން ވަ 

ދިވެހިންގެ ވެރިކަން ދިވެހީންނަުށް ޖެހޭނީ މިގޮތަކަުށް ނޫން. ވަދެގަންނަން  ވެހިާރއްޖޭގެ ވެިރކަމުގެ ތެރެއަުށްގޮވާލަން. ދި

ކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ޭޖގައި މަސައްކަތްއި ދިވެހިރާއްޓަކަ ދު ހޯދުމަުށްމީހުންގެ ާތއީ އެ ،ކުރުމާއިޓަކައި ކެމްޕޭނު ހޯދުމަުށ

ރާއްޖެއިން ބޭރުަށް  ފަހަރަކު ވެރިކަން ބޭނުންވީމާ، މީހުން ކޮންމެ އެީކއްެވގެންތޯ މިކަން ނުކޮުށްގެން އުޅެނީ؟ އެބައޮތް. 

އަުށް ފާދިރީންތަކެއްެގ ތެރެ ވާ، މުސްލިމުންނަުށް ޢަދާވާތްތެރިެވގެންާވ ޔަހޫދީ ާދާވތްތެރިވެގެން ގޮސް ިދވެހި ޤައުމަުށް ޢަ

 ތަކުރާުރކޮުށް މިކޮުށްގެން އުޭޅ ކަމެއް ނޫން. ފަހަރު  ތިން ،ފަހަރު ދެ ،ފަހަރު މިއީ ެއއް ވަދެގެންތޯ މިކަްނ ކުރަންވީ؟

 ވެރިކަމާ ތޮޅެން ފުެށި  ދިހަބާރަ، ފަނަރަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަން ފެުށި ކަމެއް މިއީ. ނަޝީދުވޭތުެވގެންދިޔަ 

އިޤްތިޞާދު ފުޑާލަން  ދިވެހިރާްއޖޭގެހަލަބޮލިކަން. ނާމާންަކން. ނޭ ދިވެހިރާއްޖެއިން ންނަުށް ފެ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެ

އަުޅގަނޑުމެްނ މަސައްކަތް ުކރާ ލަވަންތަކަން ގެއްުލވާލަން ވެހިންގެ އަިމއްދި  ،އިޤްތިޞާދާއި، ތަން. ދީނާއި  ކުރާމަސައްކަތް

މިކަން ކުރާ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަުޅއަޅަިއ، ކުރަން. ވެރިމަޖިލީހުން ހަރުކަުށި އިބާރތާތުން ކުުށް މިކުުށްވެރިކުރަން. 

 މީހުންނުަށް  ތުގެ ތެރެއަުށް ވައްދަން އަުޅގަނޑު ގޮވާލަން. މިކެތި ހިފައި، ދައުލަ ތަ ކުރާ މީހުންގެ މުދަލާއި ތަރިކައާއި މިކަން

ނޑު ބޭނުންވަނީ މި ކަމަުށް ޙައްލެއް އަުޅގަ .އަޅުގަނޑުމެން ނުދިނުމަުށް ގޮވާލަންގެ ތެރެއިން ޖާގަރިޒަމް ޓޫދިވެހިރާއްޖޭގެ 

  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. .ހޯދަން

 



43 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަޙްމަދު ޝިޔާމަުށް.  

 

 މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނައިފަރު ދާއިރާގެ

ވަނަ މާއްާދގެ ދަުށުން އަޅުގަނުޑގެ އަޚް  145މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު މަޖިލީހަުށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! 

ސަލަެއއް. މީ ަމއްއުއި ެވސް ޤަވާ ކުއްލި މަްއސަލައަކީ ޙަޤީޤަތުގަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުބީން ހުުށަހަޅުއްވާފައި މި ،މުބީން

ޓަކައި ގެންގުޭޅ  އުމު ފަނާކުރުމަުށްނަނީ އިނދިކޮޅު އެމް.ޑީ.ޕީން މި ޤަފެން އުމީ މައްސަލައެއް. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ޤަ

ްއ .އެމެޑަބްލިއު.ޓީަކމެއް ނެތް،  ެއއް ިކޔާނެ.ޓީ.ބީދަނީ. ެއގޮތުން ައއި ސިލްސިލާގެ ދަުށުން އެިކއެކި ަކންތައްތައް ކުރަމުން މި

ބޭރު ދުނިޭޔގަިއ  ،އަުޅގަނޑުެމންގެ މި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބޭރު ދުނިޔޭގައި  ،ރިޒަމްމެންގެ ޓޫައޅުގަނޑު  .ނެތް ނެ ކަެމއްކިޔާ

ކުރާނެކަން ައޅުގަނުޑމެންނަުށް އެބަ އެނގޭ. މީގެ ބޭފުޅުން ބޮއިކޮޓް އަޅުގަނޑުމެން ތަމްސީލުކުރާ ކޮންމެ ފެއަރއެއް މި

ޓަކައި ނުވަތަ  މަޑުކުރުމަުށް ވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤގެ ސްޕީޑު. ތަރައްީޤގެ ސްޕީޑު ދިއަސްލަކީ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި 

ބޭފުޅުން ކުރައްާވ  ޓަކައި މި ެގންދާ ކަންތައްތައް ހުއްޓުމަުށްގެ ތަރައްީޤއަުށް މިއަދު ސަރުކާރުން ކުރަމުންއަޅުގަނޑުމެން

އާދެ!  ؛ގެންދާ ބޭފުޅުންކުރަމުން ންތައްތައް މިކަ މިއަދު މި ،ގޮވާލަނީ ވެސް މި ކަންތައްތައް މިއީ. އަުޅގަނޑު މިއަދު

ކުރައްވާ ކަންތައްތަްއ  ވެސް އަޅުގަނޑަުށް ދަންނަވަން ކެރޭނެ. ކެރަފާ ނަސީމް އިސްވެ ހުންނަވަިއގެްނ މި ނަން

ްއ ލަތަޔާނާތުގެ މައްސަކާރުަގއި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޚިކުރަން. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުން ހަރުކަުށި އިބާރާތުން ކުުށްވެރިއަޅުގަނޑުމެ

 ފުރުޞަތުގައި ިދވެހި ސައރުކާރަުށް ޮގވާލަން. އާދެ! މި  ވެސް އަުޅގަނޑު މި  ކުރުމަުށްސްޕީޑު ައވަސް ގެންދާ ބަލަމުން

ނަގާފަިއވާ ފައިާސއާ  އަދީބު ން ަވގަުށް އަޙްމަދު ޭއެގއިތުރުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ؛ ބޭފުޅުން މިފައިސާ ބޭނުންކޮުށްގެން

، ގެންދަނީ. ވިދާުޅވާނެ ަކންތައްތައް މިއަދު ކުރަްއވަމުން މި ބޭފުޅުން މި ން މިފައިސާ ބޭުނންކޮުށްގެ އެްއކޮުށް މި ދެ

ންނާނެ ކު ނޯޮފއްޗަ ފައިސާ އެ .ގެ ފައިާސއެްއ ނޫނޭ. ރަނގަޅު ވާހަކަެއއްތިމަންނަމެން މި ގެންގުޅެނީ ެއމްއެމް.ޕީ.އާރު.ސީ 

 ން މިަރްއވަކަންތައްތައް ކު ބޭފުޅުން މި އެ އަުޅގަނަޑުށް ކެރޭނެ ،އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ޖަހާފައެްއ. އެހެންނަމަވެސް

 ވެްސ ހިމެނޭ  ނެގި ފައިސާމިީއ މި ފައިސާ ވެްސ، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރުސީން ަވަގުށްގެންގުުޅްއވާ ފައިާސގެ ޮބޑު ބަޔަކީ 

 ،ަނވާނެިގވަަޑއިގަންނއަކީ އެންގައި ކުިރއަުށްދިޔަ ފެއަރގޮތަުށް ގެްނގުޅޭ ފައިާސކަން ައޅުގަނޑަުށް ހަމަ ޔަޤީން. އާދެ! ބާލި

ޓަކައި ދުނިޭޔގައި ޭބއްވޭ އެންމެ ބޮޑު ފެއަރ. ދިވެހިރާއްޖެ އަންނަނީ މި  ކުރުމަުށްެފއަރައކީ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްއައި.ޓީ.ބީ 

ިރޒަމް މިއަދު ދަކުެރއްވީތީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫއިން އިރާމި ފެއަރގެ ޛަރީޢާ، ފެއަރަގއި އަހަރުތަކެއް ކުރިްނ ބައިވެރިެވގެން

ދާ މަސައްކަތްތަްއ  ޓަކައި ކުރަމުން މި  ޑާލުމުަށް ނވަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިާޞދު ފު ސަ މިހިސާބުަށް ގޮއް މި

 ންގެ އަޚް ވިދާުޅވިސް ައޅުގަނޑުމެކުރިޔަ ކަންތައްތައް ކުުްށވެރި އަޅުގަނޑުމެން ކިތަންމެ ވަރަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން މި
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 ބޭބޭފުޅުންގެ މި ވަންޏާ މި ނޭޅޭ ކަމަުށް ކޮޅަުށް ފިޔަަވޅުބޭބޭފުޅުންނާ ދެ ފަދައިން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ާގނޫނީ ގޮތުން މި

ގާނޫނީ ގޮތުން މިފަދަ ކަންތައްަތްއ  ،އަޅުހަގަނޑު ގޮވާލަން ،ކަންތައްތައް ުހއްުޓވޭނެ ެއއްެވސް ގޮެތއް ނެތް. އެހެންކަމުން

 އްވި ފުރުޞަތަުށް. ވެސް. ޝުކުރިްއޔާ ދެ ދެވޭނެ އެންމެ ހަރުކަުށި އަދަބެއް ދިނުމަުށް ނަުށްބޭފުޅުން މުންގެންދާކުރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަުރ އަުރވަނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 އަުށް. ޙުސައިން ޝަހުދީ

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:

ދާނަުށް އަންނަނީ ދިވެހި ޅެންވެރިައކު ވިދާުޅވެފަިއވާ ނއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ހަޝުކުރިއްޔާ 

ތެޭރ  މީ، ގިންތީ ވެތި ިދވެހިންގެރަލެްއވުމީ، ހަންހާ މީ ދޮންވެލި ބިެމއްަގއިތެއް. ކޮންފަދަ ނަސީބެއްތޯއެ ޅެންބައި

ސް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބިފައިވާ ވަރަުށް ޮބުޑ ވެ ހުރިހާ ދިވެހިން މެނުއްވުމީ. އާދެ! ައޅުގަނުޑމެންހި

ނަސީބެއް މިއީ މިފަދަ ދޮންވެލި ބިންތަކެއްަގއި އަުޅގަނޑުެމން ދިރިއުޅުން. އަދި އެ ދޮންވެލި ބިންތަކުގެ ސަބަބުްނ 

ގެ ދިރިުއޅުން ބަރޯާސވެފައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުިޅ ޤައުުމެގ އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅުެވ، އަިދ އަުޅގަނޑުމެންެގ މުޅި ޤައުމު 

ވަނީ މި ދެންނެވި ދޮންވެލި ބިންތައް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަުށް ދައްކަިއގެން. އާެދ، މި ދެންނެވި ހަންހާރަވެތި ގިންތީންެގ 

ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ދިވެިހން ހިމެނޭއިރު، ދިވެހިންނަުށް ވެތިބެ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޤައުަމުށް މި ދެންނެވި ދޮންވެލި 

ުށް އައުމަުށް އެދޭ ފަތުރުވެރިން ނައުމަުށް ގޮަވއި، ައދި ފަތުރުވެރިން މި ޤައުމުަށް އައިސްދާނެތީ ކުެރވެން ހުރި ބިންތަކަ

ހުރިހާ ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭަގއި ވަރަުްށ ރަނގަޅަުށް އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާ ދިވެހިން ވިސްނަިއ 

ޅުތަެކއް ައަޅންޖެހޭ ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެްނ ގޮވާލަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެޅެން ުހރި ހުރިހާ ފިޔަވަ

ދިވެހިންގެ ކުލަ ބޭނުންކޮުށްެގން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިްނގެ ޕާސްޕޯޓް ބޭނުންކޮުށްގެން، އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދިވެހިންގެ 

މެންގެ ދިވެހި ނިކަމެތި ޢާއިލާތަކަުށް ލޭގައި ތިބެގެން އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދިވެހިންގެ އިޤްތިޞާދު ފުނޑާލައި، އަދި ައޅުގަނޑު

ލިބެމުންދާ މުސާރައާއި އިނާަޔތްތަކާއި ކުޑަކުރުމަުށް؛ ުކޑަާވ ފަދަ މޭރުމަކުން ކަންތައް ކުަރމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ިދވެހި 

ކި ަބއެްއ ލޭހިނގާ މީހުން ދާނެ ކަމަކުަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެްނެގ ކުރިން ވާހަކަދެއް

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުެރއްވި ފަދައިން އެ ބޭފުޅުން އެ ކުރަމުން އެ ގެންދާ ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަކުެގ 

އަސަރުކުރަނީ މިއަދު ިދވެިހ ސަރުކާރަކަުށް ހަމަެއކަނި ނޫން. މީގެ އެންމެ ބޮޑު ައސަރުކުރަނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ 

ޔިތުންނަުށް. އަުޅގަނުޑމެންގެ އަތޮޅުަތކުަގއި އުޅޭ ނިކަމެތި ރައްޔިތުްނގެ ބޮުޑ އަތޮޅުތަުކގަިއ ދިރިއުޭޅ ނިކަެމތި ރައް

ޕަސަންޓޭޖެއް ވަޒީފާ އަދާކުަރމުން މި ގެންދަނީ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކުގައި. މި ދެންނެވި ރިސޯޓުތަކުަގއި ަވޒީފާެގ 
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ދިުއމީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދިވެހި ފުރުޞަތުތައް ހަނިވެ، އަދި ލިބޭ ސަރވިސް ޗާޖް ކުަޑވެ، ލިބޭ މުސާރަ ކުޑަވަމުން

ރައްޔިތުންެގ ދިރިއުޅުުމގެ ހާލަތު ދުވަހަކަުށް ވުެރ ދުވަހެްއ ދަުށްވުމަުށް މެދުވެރިވާނެ ސަބަބެްއ. މި ހުރިހާ ކަމެއް އެނިގ 

ތިބެ، މި ހުރިހާ ކަމެއް އެނގި ތިބެ ިސޔާސީ ބޭނުމަކަުށް ޓަކައި، އަިމއްލަ އެދުމަުށް ަޓކައި މިފަދަ ކަންތަްއ ކުރަްނ 

ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް، އަދި މުޅި ޤައުމު  ނުވާނެ. އެހެންވީމާ،ހެޔޮ

ހިމެނޭ ގޮތަުށް، ނިސްބަތްވާ ގޮތަުށް މި ނާޒުކު މައްސަލައާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނައި މިފަދަ ފަރާތްތަކުން ދިވެހި ޤައުމު 

 ތްތެރި ރައީްސ.ސަލާމަތްކުރަން އެބަޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ތިނަދޫ އުތުރުއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ޙިލްމީއަުށް.هللا ސަޢުދު މެންބަރު

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް ޙިލްމީ هللا ސަޢުދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ތިނަދޫ އުތުރު

ވަނަ މާއްާދެގ ދަުށުން މިއަދު ހުުށަހެޅިފައިވާ  145ރަީއސް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ޔާ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއް

މައްސަލައަުށް އަުޅގަނޑު ފުިރހަމައަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ފައްޓަމުން ވެސް ދަންަނވާލަން. އާދެ، ިދވެހިރާއްޖެައީކ 

ުށް ވާހިނދު، އެ ފަތުރުވެިރކަން ހަލާކުކުުރމުގެ ގޮތުން ކުރާ ެއްއވެސް ފަތުރުވެރިކަމަުށް ބަރޯސާވެަފިއވާ ރާއްެޖއަކަ

މަސައްކަތަކީ ައޅުގަނޑު އެްއެވސް ހާލެއްގައި ގަބޫުލކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެން ކެއުމަުށާިއ 

އް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފުއްދަނީ އަދި އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަުށް ބޭނުންކުރާ، ޟަރޫރީ ބޭނުންތައް ކުރާ ކަންތައްތަ

ޓޫރިޒަމުން ލިބޭ އާމްދަނީައކުންނޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަުށް ުނވާނެ. އެފަދަ ހާލަތެްއގައި އަުޅގަނުޑމެން އުޅެމުންދާއިރު ޓޫިރޒަމް 

ދި އެކަްނ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ތާއީދުކުރެޭވކަުށް ނޯންނާނެ. އަ ބޮއިކޮޓްކުރަން އެްއވެސް ފަރާތަކުން އެ ކުރާ މަސައްކަަތކަުށް

ވަރަުށް ހަރުކަުށި އިބާރާތުން ައޅުގަނުޑ ކުުްށވެރިކުރަން އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ބަެއްއ 

ފަރާތްތަކަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރާ ަފރާތްތައް. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ެފނިގެންދޭ އެމް.ޑީ.ޕީން ވެސް 

ީއސް ކަހަލަ ަޤއުމަުށް ފައިދާހުރި ކަންތައްަތއް، އަދި ޤައުމާ ދޭތެޭރގަިއ ިވްސނާ ބޭފުޅުން. އެކަމަުކ، ހަމަ އިްއޒަތްތެރި ރަ

އެގޮތަުށް ޭއގެ އަނެްއކޮޅަުށް ެވސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނޭ އެމް.ޑީ.ޕީން. ވަރަުށް ހަރުކަުށި ވިސްނުންތަުކގެ ތެރޭގައި އުޭޅ 

ގޮތެްއަގއި މީހުންގެ އަބުރު ކަތިލައިލުމާިއ، ައދި މީހުންނަުށް ގެއްލުންދެނިވި  މީހުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނޭ. ޚާއްޞަ

ގޮތަުށް ޢަމަލުތައް ކުރާ މީހުން ވެސް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ފާހަަގކުރެވޭ. އެހެންކަމުން، މިއީ އަދި އަމިއްލަ ފަރުދަކަުށް ޭދ 

އްިޖއްޔާ އެކަމަުށް އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވިސްނަން. އަނިޔާއަުށް ވުރެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ޤައުމަުށް ދޭ އަނިޔާައކީ. އެހެްނކަމަުށްވެ

އެްއގޮތަކަުްށވެސް އަުޅގަނޑުމެން ޤައުމަކަުށް އަނިޔާދީގެންުނވާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އެމް.ޑީ.ޕީ ވެސް މަސައްކަތްކުރަީނ 
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ތިޞާދީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަުށް ައންނަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެިރކަމަުށް އަންނައިރު ދިވެހިރާއްޖެ އިޤް

ފުނޑުފުނޑުވެފައި އޮތް ކަމަުށް ވެއްޖެްއޔާމުން ކޮންކަމެއްޯތ ކުރެވޭނީ. އެމް.ީޑ.ޕީން ވެިރކަންކުރި ތިން އަހަރުދުވަްސ 

ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔައީ ހަމަ އެފަދަ ހާލަތެއް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިްޤތިޞާދު ފުނޑިގެންދިޔަ ތަން. 

ުޅގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަކުރަން ކިހާވަަރަކުށްތޯ ރައްޔިތުން ދަތި ހާލުަގިއ އުޅެންޖެހުނީ. ިއއްޒަތްތެރި ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި އަ

ރައީސް. އަޅުގަނޑު ކޮންމެހެން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސަުށް ކުަޑިއމީސް ބަހެއް ބުނަނީކީ ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ވެްސ 

ުށް. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަުށް އެބަ ބަދަލުވޭ އޭރު ވަރަުށް ހަމަ ފާޅުަގއި ާވހަކަދައްކަމުންދިޔައީ ެއގޮތަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ބަަދލުވެފައި ހުރިކަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސަުށް ވެސް ހެޔޮ ގޮތް މިންވަރުކުރެްއިވކަން އަޅުގަނޑު 

ހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ބޮއިކޮްޓކުރުާމ ގަބޫލުކުރަން. އެހެންކަމުން، ައޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ހަމަ އިދިކޮޅުހަދަން ދިވެ

ބެހޭ ގޮތުން މި ކުރާ މަަސއްަކތާ ދޭތެރޭގައި. އަުޅގަނުޑ އެެދނީ މި މަސައްކަތްކުާރ މީހުންނާ ދޭތެރޭގަިއ ހަރުކަުށި އަދަުބ 

ން އަޅުގަނޑުމެން ދޭން. އެއީ ކޮންމެފަދަ އަދަބެއް ކަމުގައި ިވޔަސް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ެއ އަދަބު ދީގެން ވެސް އެކަ

ހުއްޓުވަން އަުޅގަނޑުމެން ޖެހޭނީ. އެީއ ެއްއގޮތަކަުްށވެސް ަޤއުމު ޤުރުބާނެއް ުނކޮުށްލެވޭނެ މީހަކަުށް ޓަކަިއ، ނޫނީ އަިދ 

ވަކި ަބޔަކަުށް ަޓކަިއ، ނުވަތަ ވަކި ޖަމާޢަތަކަުށް ޓަަކއި. އެެހންކަމުން، އެކަން އަުޅގަނޑު ަހރުކަުށި އިބާރާތުން ކުުްށވެރިކުާރ 

 ކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތުލުސްދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް. 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން:ރާހީމް މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބް ދާއިރާގެ މެންބަރު ތުލުސްދޫ

. މިއަދު މި ހުުށަހެޅިގެން ބަހުސްކުރެވެމުން މި ދާ މައުޟޫޢަުށް ވާހަކަދައްކަމުންގެންދާއިރު އަުޅގަނޑު ޝުކުރިްއޔާއާދެ، 

އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ފާހަގަކޮުށްލާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫިރޒަމް ހަލާކުކޮުށް ނެތިކޮުށްލުމަުށް ޓަކައި މަސައްކަްތކުރަމުންދާ 

އްކަތްކުރުމަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ޓޫރިޒަމުގެ ދާއިރާަގއި މަސަްއކަތްކުރަމުން އަންނަ ހުރިހާ އެންމެންނާއި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާ މަސަ

ޒާތީ ގޮތުން ގ. ކެނެރީގޭ މުަޙއްމަދު ނަޝީދު ޖައްސާލައިގެްނ އޭނަގެ މައިންބަފައިންނަުށް، އޭނަގެ ޢާއިާލއަުށް ޓޫރިޒަްމެގ 

ން ސަފާރީ ޓުއަރސް އުވި، ސަފާރީ ޓުއަރސް ނެތިގެންޮގސް، އެ މީހުންގެ އަތްދަުށުން ދާއިރާއިން ރަުށްތައް ނުހިންގިގެ 

ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތައް ބީެވގެންދިއުމުގެ ނަތީޖާއަކަުށް މިއަދު ގ. ކެނެރީގޭ ޢާއިލާގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ 

ގައި، ރިސޯޓު ތަަރއްީޤކޮުށް ޓޫރިސްޓުން ގެަނއުމަުށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެއްއވެސް ބަަޔކަުށް، ެއްއވެސް ބަޔަކަުށް ރިޯސޓު ހިން

ފުރުޞަތު ނުބޭއްވުމަުށް ޓަކައި. މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ދައުލަުތގެ ަނމުގައި ވިޔަްސ، އަދި އޭަނގެ ައމިއްލަ ނަމުގައި ވީނަަމވެސް، 
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ޤީޤަތުގައި ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޕާޓީގެ ނަމުގައި ވީނަަމވެސް ޭއނަ ކުރަމުންގެންދާ އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއް. މިކަހަލަ މީހުންނަކީ ޙަ

ވެރިކަމާ ހަވާުލެވގެން ތިބެ ވެސް، ވެިރކަމަުށް އަންނަން އުޅުމުގެ ތެޭރަގއި ެވސް، ެވރިކަމުން ފައިބާފައި ވެސް، 

އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްީރގައި  އިސްތިޢުފާދީފައި ވެސް ކުރާނީ މިކަހަލަ ޒާތުގެ މަސައްކަތް. ަޙޤީޤަތަކީ،

ކުަރއްވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަުށް އަޅުގަނޑު ޮގވައިލާީނ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންނޭ! މިއަދު ރައީސް ނަޝީދު، ނުވަތަ ގ. މަސައްކަތް

ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު މުޅި ދުނިޔޭގެ ކުރިމަީތގައި ޭއނަގެ އަުޢވާނުން ޮގވަިއގެން މަސައްކަތްކުރަމުން އެ ދަނީ 

ހުރިހާ އެންމެންނާ ދެކޮޅަުށޭ. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާަގއި ޓޫރިސްޓް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި މަސައްކަްތކުރަމުންގެންދާ

ރިސޯޓުތައް ހިންގާ ފަރާތްތައް ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި ނުކުންނަާވުށޭ ގ. ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ަނޝީދާ ދެކޮޅަުށް. ސަބަބަކަުށް 

ވުރެ ޮބޑަުށް ައމިއްލަ ޒާތީ، އަިމއްލަ ޢާއިލީ  ވަނީ އޭނަ މަަސއްކަްތކުރަމުން މި ދަނީ ކޮންމެހެން ޤައުމީ ކަމެއްެގ ގޮތަުށް 

ކަންތައްތަެކއް އިސްކޮުްށގެންނޭ މި ގެންދަނީ. ސަބަބަކަުށް ވަނީ އެ ޢާއިލާއަކަުށް ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކެއް ނުެއއް ހިންގުނު. 

ގެންދިޔަ ގޮްތ ސަފާރީ ޓުއަރޒަުށް ވެގެންދިޔަ ގޮތް އެނގޭ. ސަފާރީ ޓުއަރްޒގެ ތެރޭަގއި ކަންަތއް ބަނގުޫރޓުވެގެން ހަލާުކވެ 

މިއީ މުޅި ޤައުމު ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް. މިހެން މިކަން ކުރުމާ އެކީަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ، އޭނަގެ ޢާއިާލގެ މީހުން އެީއ 

ކެރެފާ ނަސީމް ކަމުގައިވީ ނަަމވެސް އަދި އެހެން ބޭފުޅެއް ަކމުގަިއވީ ނަމަވެސް މިޤައުމު ހަލާކުކޮުށް ނެތިކޮުށްލުމަުށް ޓަކައި 

ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްަތއް އެބަ ހުއްޓޭ. ޭއނަގެ ދައްތަ، ކެރެފާ ނަސީމުެގ ދައްތަ އޭނަ އެކި ގޮތްގޮތަުްށ  އެ މީހުން

ނަމަވެސް ވިޔަފާީރގެ ފައިދާ  ވީ ގައި ބޭނުންކޮުށްގެން އިބްރާހީމް ނާޞިރުގެ ވެިރކަމުަގއި ގޮްތގޮަތުށް މަސައްކަތްކުރި ކަމު 

 ކެނެރީގޭ މުޙައްަމދު ނަޝީދު ވެސް ނުކުރާނެ އެއްވެސް ކަެމއް ނޯންނާނެކަން  ގ. ،ސިލުކުރުމަުށް ޓަކައި އޭނަ ނުކުރާނެހާ

ނާިއ ޤުުރއާރާއްޭޖގެ ެވރިކަމަުށް އައިސް  . ޙަޤީޤަތުގައި މިއޮތީ މިއަދު ހާމަވެފަ އަޅުގަނޑުމެން މުޅި ޤައުމިްއަޔތަުށް މި

ޖެްއޔާ ދިވެހިްނގެ ގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ވެއްޮގަވއިލުމަީކ ވެސް ެއއީ. އަޅުހެން އެއްެޗއް ހޯދަން ގޮަވއިލިސުންނަތް ނޫން އެ

ގެންދިޔަ މަސައްކަތްަތކެއް މިއީ. މީނަ ބޭނުންވަީނ ރަމުންދަތު ނައްތައިލުމަުށް ޓަކައި އޭނަ ކުތެރޭގައި އިސްލާމީ ވަޙު

ލް ޠަފާ ކަމާްއވާ، މުޞްއިމުވެަފިއ އޮތަުނގައި ޤާ  މުސްޠަފާ ކަމާލް އަތާތުރުކަުްށ ވާން. ެއއީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތެއް އެ

ގުޅިގެން މުޅި ޤައުމު އެކީއެކަްއޗަކަުްށ ސެކިއުލިޒަމް ސިސްޓަމަުށް  ނގުގެ މީހުންނާތަނުގަިއ ހުޅަ އަތާތުރަކު އަިއސް އެ

ަބަޔކު މީހުން މަސައްކަްތކުރުމުެގ  ،ދުރުކޮުށްގެން ހުރެން. އެހެންވީމާ، ދީނާ ދުރުކޮުށްގެ ީއ ދީނާބައްޓަންކޮުށް އެ ގެންދިޔަ

ޅި ޤައުމު އެކީެއކަްއޗަކަުށް ހަލާކުެވގެންދިއުން. އަުޅގަނޑުމެން ަގބޫލުކޮުށްގެން ތިބި އިސްލާމީ ނަތީޖާއަކަުށް ވެގެންދާނީ މު

 ލުމަުށް ޓަކައި ޭއނަ މަސައްކަތްކޮުށްފައި ހުރިކަްނ މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އެްނމެން ދަންނަ ޙަޤީ..ނައްތާ ވަޙްދަތު
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަުޑްއވަރީއަރުވަނީ  ބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެން 

 އަޙްމަދުމަނިކަުށް.  މުޙައްމަދު އަމީތު
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 :ވާހަކަެދއްެކވުންއަޙްމަދުމަނިކު  މުޙައްމަދު އަމީތު ާދއިރާގެ މެންބަރު މަޑުއްވަރީ

ުށް މި ހުުށަހެޅިގެންދިޔަ ކުއްލި މައްސަލަައކީ އަުޅގަނޑު ވެްސ ރައީސް. އާދެ، މިއަދު މަޖިލީހަޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

ދަުށް ެގއްލުންދިނުމަުށް ޓަކައި އަދި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާ ތާއީދުކުރާ މައްސަލަެއއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެްނގެ

ފުނޑުފުނޑުކޮުށްލުމަުށް ޓަކަިއ  ކަުމގަިއވާ ފަތުރުވެިރކަމުގެ ސިނާޢަތް ދުގެ މައި ތަނބުމެންގެ ާރއްޖޭގެ އިްޤތިޞާއަޅުގަނޑު

 ނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކަމުަގއި ދަން ދެކޮޅަުށް އަޅުގަނޑުމެން ތެދުވާނެ މަސަްއަކތަކާކުރެވެމުންދާ ކޮންމެ 

ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަުޅގަނުޑމެންގެ ފަތުރުވެރިކަމުެގ ސިާނޢަތަކީ ވަރަުށް ނާުޒކު ސިނާަޢތެއް. އަދި އެއީ ޙަޤީޤަުތގައި 

ވަރަުށް ބޮޑުަށް  ކަންކަމާއަދި ދުވަހުން ދުވަހަުށް ފުއްދަންޖެހޭ  ންގެ މާލީ ފުދުންތެރިކަމާ،މެންގެ ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުއަޅުގަނޑު

މި ސިނާޢަތު ފުނޑުފުނޑުކޮުށްލުމަުށް ޓަަކއި ާޚއްޞަ ގޮތެްއަގއި ރާއްެޖއިްނ ، ހެންވީމާގުޅިލާމެހިފައިާވ ސިނާޢަތެއް. އެ

 ،ވެރިން ރާއްޖެއަުށް ޒިާޔރަތްކުރުން ހުއްޓުވުމަުށް ަޓކައި ވަކި ަބޔަކު އިްސވެ ތިބެގެން ިޒޔާރަތްކުރާ ފަތުރު އްޖެއަުށްބޭރުން ރާ

އަދި ޚާއްަޞކޮުށް ދިވެހިްނގެ ތެރެއިން ބަޔަކު އިްސވެ ތިެބގެން މި ކުރާ މަަސއްކަތް ައޅުގަނޑުމެން ހުއްުޓވުމަކަުށް 

ރާތްތަކާ ދެކޮޅަުށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅުއެޅެން އެބަޖެހޭ. ގެންނަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިފަދަ މަސައްަކތްކުރާ ފަ

ދެކޮޅަުްށ ގާނޫނީ ފިަޔވަޅު އެޅުމަުށް ޓަަކއި ގާނޫނުތަކުން ފަހިކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ައޅުގަނޑުމެން  އަދި ެއ ފަރާތްތަކާ

ުދވަހަކު ވެސް މި  ،މަމި ކަންކަމަުށް ައުޅގަނޑުމެން ފިަޔވަޅުނާޅާ ކަމަުށް ވާނަ ރައީސް. ފަހިކުރަން އެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްެތރި

ައދި މިކުރާ ބަހުސަކުން މިފަދަ ވާހަަކއަކުްނ،  ކަންކަން ހުއްޓުމަކަުށް ނާންާނނެ. މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑުެމން މި ދައްކާ

ދު އީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާކަންތައްތަެކއް ނުއެއް ުހއްުޓވޭނެ. ސަބަބަކީ، މިފަދަ ަކންކަމަކީ މި

ގުިޅގެން ދިވެހިންތަކެއް ރާވަމުންދާ ރޭވުންތަެކްއ  ކު ައޑީަގއި ތިބެގެން އެ ބަޔަކާޓަކައި ބޭރުގެ ބަޔަ ފުނޑުފުނޑުކޮުށްލުމަުށް

 ރިޒަމުގެ ސިނާޢަތަުށް ގާނޫނީ ގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ޓޫމި ފުރުޞަތު ،ލަން. އެހެންކަމުން، ައޅުގަނޑު ގޮވާކަމުގަިއވުން

ދެކޮޅަުށް  ަރމުންދާ ފަރާތްތަކާތުުރވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތުގެ ޮބއިކޮޓްކުމާޔަތްތެރިކަން ދިނުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަހި

ެއކީަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ން އެބަޖެހޭ. ހަމައެއާއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު ެއޅެ

ުރކުރާ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ައއުން އައި.ޓީ.ބީ ެފއަރަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ސިނާޢަތު ނުވަތަ ރާއްޖެއަުށް ދަތު

ދެކޮޅަުށް ހަމައެކަނި ތެދުވަން މި ޖެހެނީކީ އަޅުގަނޑުމެންެގ  ަކމާހުއްޓުވުމަުށް ޓަަކއި މި ކުރެވިެގންދިޔަ ކަންތައްތައް. މި ކަން

 ން މި ކަންކަމާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެކަންޏެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަތުރުވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތުގެ ތެރެއި

ކުަރްއވަން މާ ދެކޮޅަުށް މަސައްކަތްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން މި ކަންކަޓީ ފަދަ، ޖަމުދެކޮޅަުށް މިއަދު އަޑުއުފުލެން ެއބަޖެހޭ. މަ

މިއީ ، ވަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާއެބަޖެހޭ. އެ ބޭފުޅުންގެ ތަފާތު ފޯރަމުތަކުގައި އެ ބޭފުޅުްނގެ ވިސްނުން ހާމަކުރައް 

ން އެންމެން އެކުެވގެން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހުއްުޓމަކަުށް ގެނެވޭނެ ކަންކަން. ާޚއްޞަ ގޮެތއްަގއި ސިޔާީސ އަޅުގަނޑުމެ

ދަުށް ދަތިކުރުމަުށް ަޓކައި މަަސއްކަތްކުާރ ބަޔަކަުށް މެްނގެ ރާއްޭޖެގ އިޤްތިޞާޕާޓީތަކުގެ ަދއުރު ެވގެެނއް ުނވާނެ ައޅުގަނޑު
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ލަޙަތަުށް މަސައްކަތްކުރަން އެބަޖެހޭ. ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކގައި އިސްކޮުށް މަޞްތަކުން ޤައުމީ ވެގެެނއް ނުވާނެ. ިސޔާސީ ާޕޓީ

ކޮުށްލުމަުށް ޓަކައި ނުކުްނނަ ބަޔަކަުށް ވެގެެނއް ުނވާނެ. ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ފުނުޑފުނޑުނުާވނެ ބޭބޭފުޅުން ެވގެންތިއްބަވާ 

ވެރިކަުމގެ ވެރިކުރަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ފަތުރު ބާރާތުން ކުުށް އި މި ކަްނކަން އަުޅގަނޑުމެން ހަރުކަުށި  ތެރި ރަީއސް.އިްއޒަތް

މާޔަތްކުރުމަުށް ޓަކައި ކުެރވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަެތއް އަުޅގަނޑުމެން ުކރަން އެބަޖެހޭ. އެ ސިނާޢަތު ސިނާޢަތު ހި

އިއްޒަތްތެރި  ޖެހޭ.ދެކޮޅަުށް އަުޅގަނޑުމެން އަުޑުއފުލަން އެބަ އި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކާފުނޑުފުނޑުކޮުށްލުމަުށް ޓަކަ

ޓުތަުކގައި ރިކަުމގެ ސިނާޢަތުގައި ރިސޯ އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތަގއި ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެުކވެގެން ފަތުުރވެ ރައީސް.

އަދި ސިޔާސީ ާޕޓީތަކުަގއި އިްސކޮުށް ތިއްެބވި  ރުންނާ،ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެމންބަ ،އިސްކޮުށް ިތއްބެވި ބޭބޭފުޅުންާނއި

ގެނެވޭނެ. ީކަގއި މަސަްއކަތްކޮުށްގެން މެނުވީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިގޮތަުށް ކުރެވޭ މަސަްއކަތް ހުއްޓުމަކަުށް ނުބޭބޭފުޅުން އެކުއެ

ދެއްިވ  ކުުށްވެރިކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބާރާތުންހަރުކަުށި އި މިކަން އަުޅގަނޑު ، އެހެންވީމާ

 ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތް

 ުށް. ރިޔާޟަهللا ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ

ދަުށް އެންމެ ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާ ުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި`. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަ

ިރޒަމް ިސނާޢަތަުށް އެއްެވސް ގޮތަކަުށް މުން، ޓޫރިޒަުމގެ ސިނާަޢތު. އެހެންކަފާއެއް ކުރާ އެއް ދާއިރާައކީ ޓޫބޮޑު ެއއް މަން

ްނ އެްއވެސް ދިެވއްސަކު ވެްސ ެއއްެވސް ތަނެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެގޮެތްއގަިއ، ގެއްލުްނވާނެ ެއއްވެސް ކަމެްއ އެްއވެސް 

ޤައުމުަގއި ގަބޫލުކުރާނެ ކަެމއް ވެސް ނޫން. ެއއީ އެކަމަުށް  މީހަކު ވެސް ކުރުަމކީ އެއީ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދި ބޭރު

ރިޒަމުެގ ނޑުމެން ޓޫއަުޅގަ .ލަން ބޭނުންވޭހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާ ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ވެސް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން

ކުންތޯ ނޫނިއްޔާ ޗާޕުކޮުށްފަިއ ނުވަތަ ނެރޭ ފްލެޔައަ ުށް މި ގެއްލުންވަނީ ހަމައެކަނި ބަޔަކު ދައްކާ ވާަހކަައކުންތޯސިނާޢަތަ

އެއީ އަުޅަގނޑުމެން މިކަމުގައި ބަހުސްކުާރއިރުަގއި ވެސް އަދި މި ކަންަކން ބަލަމުންދާއިރުގައި ވެްސ  ؟ބަހާ ލިޔުމަކުންތޯ

ކަމަުށް ވަންޏާ އެ ކަންކަން  ޤައުމަުށް ގެއްލުންތަެކއް ވާ ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން މި ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. ިމފަދަ

ުގޅިގެްނ ގާނޫނީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ  އަދި ެއއީ ެއކަމާމަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެސް ެބލުމަުށް އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުރަްނ. 

ން. އަުޅގަނުޑމެންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުނު ތާއީދުކުރަ ެއކަން ވެސް ކުރުމަުށް ވެސް އަުޅަގނޑު ،ނަމަ ފިޔަވަެޅއް އޮތް 

ވެސް މިހާރު ހުސްކުެރވިގެން އަލުން އަނެއްކާ ބެހޭ ބިލެއް ހުުށަހެޅިގެން މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ބަ ޓޫރިޒަމް ބޮއިކޮޓްކުރުމާ
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 ،ްސކުރަްއަވއިއަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ކޮމިޓީން އަވަހަުށް އެ މަސައްކަތްތައް ައވަ ެއހެންވީމާ، ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި އެ އޮތީ.

އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ ، ހެންވީމާމި މަޖިލީހަކީ ރޭގަނޑު ވެސް ހުޅުވަިއގެން ގާނޫނުތައް ފާސްޮކުށްފައި ހުރި މަޖިލީހެއް. އެ

މި ބޮއިކޮޓްކުރުމަކީ ހަމަ ބޮުޑ މައްސަލަެއއް ކަމަުށް ައޅުަގނޑުމެންނަުށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަުށް ވަންޏާ މިއަދުން މިއަދަުްށ 

ންޖެހޭ އިލަގާނޫނަަކުށް ގެނެވިގެން ެއއަުށް ޢަމަލުކުރެވެން ފެުށެންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލަ ވެސް ބިލުވެސް އެ 

އެްއކޮުްށ އެއާ މަޢުލޫމާތު މި ލިބެނީ ބަޔަކު ގޮސް ޢަމަލުތަެކއް ހިންގި ކަމަުށް. ހަމަ  ުށްއައި.ޓީ.ބީ ފެއަރގައި އަުޅގަނުޑމެންނަ

އެމަރޖެންސީ ޑިކްލެއަރކުރީ  މުގައިޤައު ވެސް ހުޅުވުނު ދުވަހު މި ރިޒަމް ފެއަރޮއތް ވޯލްޑް ޓޫއެންމެ ފަހުން ލަންޑަނުގައި 

 އަުޅގަނޑާ ؛ ރިޒަމަުށް ވަރަުށް ބޮޑެިތ އަސަރުތަެކއްހަމަ ޓޫވެްސ  ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ތްރެެޓްއ ކަމަުށް ބަޔާންކޮުށް. އެއީ

ބޭފުޅުންގެ ވަރަުށް ބޮޑު ކޮންސަރނެއްގެ ގޮުތަގއި  ުށް އިންވެސްޓްކޮުށްފައި ތިއްެބވި ވަރަުށް ގިނަރަރިޒަމް ސެކްޓަބައްދަލުވި ޓޫ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަމަ ބޮޑު ކޮންސަރނެއް މި، ންވީމާޑިސިޝަން ނަންަގވަިއގެން. އެހެ ގަކުރެްއވި ެއކަހަލަ، އެފާހަ

ދަނާ ނޫްނ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ދާއިރާ ހަރު މީހުންކުރުަމުށް އަންނަ އިޤްތިޞާދަުށް އިްނވެސްޓު، ކުރުމަުށްޤައުމަުށް އިްނވެސްޓު

އާއި، މަނީ ލޯންޑްރިން؛ ޖިނާޢީ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ،މައްސަލަ ވެސް. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބައޮތް ހަމަ ބޮޑު މައްސަލައެއް 

ޤައުުމގަިއ  ކަމަުށް މި އަދި ކޮަރޕްޝަނުގެ ކަންތައްަތއް ބޮޑަުްށ އޮތް ،ޤައުމުަގއި އޮތް  ޓެރަރިޒަމުގެ މަްއސަލަތައް މި 

 ހިސާބަުށް ކޮންސަރންވޭ މި ޢިއްޔާތަކުން އެ ވާަހކަ ދައްކާީތ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ އެމީ ޖަމު ބައިނަްލއަޤްވާ ދުނިޔޭގެ

 ،މި ހުރީ، ތެޭރގައި ވެސް. އެހެންވީމާދޭ އްތައް ކުރެވެމުންދާ ގޮތާދޭތެރޭގައި ކަންތަ  ރާ ބިޭދސީންނާޤައުމުަގއި މަސައްކަްތކު

ޤައުމީ ެލވަލްަގިއ ހުރި މައްސަލަތަކަުށް ަޤއުމީ  ،ަގއި މިާހރު މި ހުރިއަޅުގަނޑުމެން މި ކަންކަން ަޙއްލުކުެރވޭނީ މިޤައުމު

އްަތކެްއ ކޮުްށގެން ލެވަލްަގއި ިސޔާސީ ބޭފުޅުން ވެސް ތިެބގެން އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުން ވެސް ޤައުމީ ެލވަްލގަިއ ކަންތަ

އަުޅގަނަޑކަުށް ހިެވގެްނދާނެ ކަމަކަުށް ދު ކުިރއަރަިއގެން ދިއުމަުށް ފަމުގެ އިޤްތިޞާނޫނިއްޔާ ހަރުދަނާ ގޮެތއްަގިއ މިޤައު

ރާރެއް ހުުށަހެިޅގެން މިކަން ުޅގަނުޑ ތާއީދުކުރަން މި ގަރާރަުށް. ގައަ ،އަުޅގަނޑުގެ ހުުށަހެޅުމަކީ، ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ

 ...ދޭތެރޭގައި ކުރިްނ ވެސް ދެންނެވިހެން ނޫން. މިކަމާ ބެލުމަުށް އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުަރނީ ހަމައެކަނި ވާހަކަދަްއކާކަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއް

 ލޫފަުށް. މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް

 

 ލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:އަޙްމަދު މަޚްގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު 

މި ފެންނަނީ  އެއް ކަމަކަުށް ސްަތްއ އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލީމާޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ބައެއް ނޫއާދެ، ޝުކުިރއް

އެކަން ެއގޮތަުށް އޮތް ، ފައި ވިދާޅުވާ ައޑު. އެހެންވީމާރިޒަމް ކުިރައރާ ވާހަކަ ސަރުކާރުން ވަރަުށް ބާރުލާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫ
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ތަނަުށް ހުުށަހަޅަންޖެހޭނެ އެއްެވސް ސަބަބެއް އޮތް ކަމަކަުށް  މި ކަންބޮޑުެވގެން މި މައްސަލަ މިކަމާ، ކަމަުށް ވާނަމަ

ޤައުމުަގއި ވެރިކަްނ  އަސްަލކީ މިހާރު މި ،އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ުނކުރަން. މި ދެކެވޭ ވާހަަކއިެގ ހުރިހާ ެވސް ޙަޤީޤަތަކީ

.ީބ ފެއަރއަުްށ ަވޑަިއގަންނަވަްނ އިނގޭތޯ. ައއި.ޓީ ޔާމީން ބޮޑު ަވއްކަމެްއ ކުަރއްަވިއގެން ހުންނެވި ،ކުރަްއވަން ހުންނެވި

ރާއްޖޭެގ  މި ތޯ؟ވިސާ ނެންެގވި، ހޮޓާ ބުްކކުެރއްވި. އައި.ޓީ.ބީއަުށް ވަަޑއިގަްނނަވާކަުށް ކެިރވަަޑއެއް ުނގެންނެވި. ީކއްެވގެން

ދޭތެރޭގައި ަކންތައް ކުރައްވާ ގޮތުން. އަނިާޔވެރިވާތީ. ދިވެހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަްއ  ރައްޔިތުންނާ

ހެދި އައި.ޓީ.ބީއަުށް ެއކަންޏެއް ނޫނޭ އިނގޭތޯ. ޔޫ.ެއން ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީއުަށް  މި ސަބަބާވާތީ.  ނިގުޅަިއގަެނވިފައި

ވަަޑއިގަންަނވަން ކެިރވަަޑއިގަީތއެއް ނޫން. ކޮމަންވެލްތު ހެްޑ އޮފް ަގވަރންމަންޓްސް މީިޓންގއަުށް ވަަޑއިގަންަނވަން 

 ނަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޑަިއގެން އިދިޮކޅު ބަޔަކު ޯގސް ވާހަކަެއއް ދައްކާ ކަމަުށްކެރިވަަޑިއގަތީެއއް ނޫން. މި ތަންތަ

މި މަނިކުފާނަުށް މި  ،ނޫންތޯ. އެކަމަކު، މި ބޭފުޅާއަުށް ެއކަމުގެ ދިފާޢުކުރަްއވަން ހުންނެވި ބޭފުޅަކީ މިއީ  ،ވާނަމަ

 ކޮންމެ މީހަކު ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދެއްކި  ،ކަމަުށް ވާނަމަ ން. މިހެން މިކަން ވާވަޖެހިވަޑަިއގަންނަވަނީ ފިއްލަަވިއގެން އޮންނަ

ލެއް ނުކުރަން. ޤައުމުގައި ހުރި ކަމަކަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫ ިވޔަސް ެއކަމުަގއި ިދފާޢުކޮުށްލާނެ މީހަކު ޙަޤީޤަތުގައި މި ކަމުގައި

ބޭރުން ފަތުރުވެރިންނެއް  ންކުރީމަފް އެމަރޖެންސީ އިޢުލާރާއްޖޭގައި ްސޓޭޓް އޮ މި ،ފާހަގަކުެރްއވިހެން ދެންމެގައި ރިޔާޟް

އެންެމ  ،ރިަޒމް ޕްރޮމޯޓްކުރަން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެްއ ކުންފުނިރާއްޖޭަގއި ޓޫ ރާއްެޖއަކަުށް ާނންނާނެ. މި އުދުހިފައި މި

ރިސްޓުންނެއް ނާންނާނެ. އްޖެއަކަުށް ޓޫރާ މި ން އެ ކަންކަން ކޮުށްފަިއ އޮތީމަބޮޑު ޚިޔާނާތުގައި ބަިއވެިރެވގެ

 މި  ލުހުން ނުކުމެ ތިބީމަފު ސިފައިންނާއި މާޔަތްކުރަން ތަން ހި މް.ޕީ.އާރު.ސީެގ ބޭރުަގިއ ބަޑި ހިފަިއގެން އެއެމް.އެ

ފަރާތްތަކަކުްނ  މި ކަންކަން ކުރަނީކީ މިއަދު އިދިކޮޅު، ތަކީ. އެހެންވީމާރިސްޓުންނެއް ނާންނާނެ. މިއީ ޙަޤީޤަޓޫޤައުމަކަުށް 

އީސުލްޖުމްހުރިއްާޔއާއި އަދި މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރު ކަމަުށް އަޅުގަނުޑ ނޫން. މި ކަންކަން ކުރާ ބަޔަކީ ސީދާ ރަ

ގަބޫލުކުރަން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބަޑިގުދަނުން ބަޑި ާއއްމުންެގ ތެރެއަުށް ނިކުމެގެންދިޔައިާމ، އެ ެއއްޗެހި އެތަނުން 

ން ައއިސިްސގެ ވާަހކަ ދެެކވޭއިުރ ނެރެވިގެންދިަޔއިމާ ބޭރު ޤައުުމތަކުން އަންނަ ފަތުރުވެރިން އެކަމާ ކަންބޮުޑވާނެ. ދެ

 އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ކެރިގެން މި ދަންނަވަނީ ރަީއސް ޔާމީނަުށް އެނިގވަަޑއިގެން އެބަ ހުއްޓޭ... ،ޙަޤީޤަތަކީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެއއް. މައްސަލަޒާމީ ުށް ނިރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަދައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ދާންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަދާންދޫ ދާ
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ބޮޑު ަވެގއް، ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާގެ  ޔާ ަވގުތު ެދއްވީތީ. މިއަުށްވުރެ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ވަރަުްށ ބޮޑަުށް ޝުކުިރއް

ުނވަތަ  ،ކޮުްށފައި ހުރި ވަްއކަންތައް ަރއްާކތެރިކުރުމަުށް ޓަކައި ނުހުންނާނެ. އޭނަ ވުރެ ވަެގއް މި ަޤއުމަކު މަޚްލޫފަުށް

ވެސް ެއ އުޅެނީ. އޭނަައކީ ބޮޑު ަވގެްއ. އެހެން މީހުންނުަށް ވަގަުށް  ފޮރުވުމަުށް ޓަކައި އޭނަ އެހެން ފިކުރެއް ބޭނުންކުރަން

 ބޮޑު ަވެގްއ. . އެއީ ކުރަންޖެހޭނީގޮާވއިރު ތިމާ ކޮުށްފައި ހުރި ަވއްކަން އެންމެ ފުރަތަމަ ރައްކާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއް ތެއް ނޭރުވޭނެ. ނިޒާމީ މައްސަލަމެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކަފުޅަކަުށް ޖަާވބުދާރީވުމަކަުށް ފުރުޞައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، 

ުށް ވަޑަިއގަތުމަުށް ިއެގން ކުރިއަރު ވާހަކަފުޅަކަމަުށް ބަލައެއް ުނގަންނަން. ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަ

 ދަންނަވަން. 

 

 ލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:އަޙްމަދު މަޚްގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ަރއީސް  ،ައސްލު މީހާއަުށް ެވސް ހަމަ ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އާދެ! ޝު

ދިން މި ާރއްޖެއިން ފޮހެލުމަުށް ޓަކަިއ، ެގއްލުވާލުމަުށް ޓަަކއި އެްއކޮުޅ ޔާމިން ހަމަ މާލޭގެ ގޭްނގުތަަކުށް ނިސްބަތްވާ ކު

ުގޅިގެން ހަނގުރާމަކުރަން ފޮނުވާފަ. މިއީ ޙަޤީޤަތް. ސީދާ ޙަޤީޤަތް.  އި އެބަ ުހއްޓޭ ިއނގޭތޯ ައއިސިްސއާދީފަ ޓިކެޓު

އަުށް އެބަހުރި ައއިސިްސއަުށް ހަނގުރާމަ ަޚރަދުކޮުށްގެން ސީދާ ،ަބއިވެިރކޮުށްގެން އިއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ަފއިސާ އެކަމުގަ 

 ހުރި ކަމެއް ނޭނގޭ. އެ ކުދިންނާތަނުން އެނބުރި މާލެއަުށް އެ އަންނަ ކުދިން ހައްޔަރުކުެރވިފައި ވާފަ. އަނެއްކާ އެތަންފޮނު

ޯސޓުތަުކެގ ން ރިދޭތެރޭގައި ޢަމަލުކުރަނީ ކިހިނެއް ކަެމއް ނޭނގޭ. ައޅުގަނޑުެމންނަުށް، އަުޑިއވެނީ ރިސޯޓުތަަކުށް އަރަިއގެ

ިރޒަމް ލުންދޭ ދުވަހަކީ މި ރާއްޖޭގެ ޓޫގާަފއިވާ ވާހަކަ. މިއިން ރިސޯޓަކަުށް އަަރއި ފަތުރުވެރިވެިރޔަކަުށް ގެއްތިޖޫރީ ވަގަުށް ނަ

އެއްވެްސ  ސަރުކާރުން އެކަމަުށް ދެނީ ކޮން؛ އެްއކޮުށް ހަލާކުެވގެންދާ ދުވަްސ. އެކަންކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނަނީ ކާކުތޯ؟ މި

ވުރެ މާ ރަނގަޅުވާނެ  ތަނެއް އަުޅގަނޑުމެންނަަކުށް ނުފެނޭ. މި ވާހަކަތައް ދެްއކުމަުށް ކާ ދޭތެރޭ ފިރުކުރާވަރަކަުށް ެއކަމަ

ޚިލާފު ކަންކަމާ މެދު ކަންބޮޑުވެގެްނ ކުރަމުންދާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ަރްއޔިތުންނަުށް މިއަދު މި 

ންމެންނުަށް ކާނަލް ނާޒިމާ ދޭތެޭރގައި ކަންތައް ވެގެންދިޔަ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން އެ އިއެ ވާހަކަަތއް މިތާ ދެއްިކއްޔާ. އިްއޔެގަ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަޅުގަނޑު ތާއީދުުކރަން ،ކަމުަށް ވާނަމަ މިގޮތަުށް މި ކަންކަން ހިނގަމުންދާ، އެބަ ފެނޭ. އެހެންވީމާ

ބޫުލކުރަން، ސެންކްޝަންސްއަުށް ދާން އަޅުގަނޑު ގަ މުގައި ބަިއވެިރވާ ވިޔަފާރިންނަުށް ޓާގެެޓޑް ހަމަކަންކަ އަދި މި

 ކަްނކަން އެެހން ވާންޖެހޭނެ... އެ .ތާއީދުކުރަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ބެހޭ ަމްއސަލައެްއގަިއ ައޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ހޯރަފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ. ނިޒާމާ

 ުށް. މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ހޯރަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ގަާވއިދުަގއި އެްއޮގތަކަުށްވެސް ހުުށަހެޅިފައި އޮތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ަބލައިލާއިރު 

ނީ. ރައީސް ތި އިންނަވަނީ ވަރަުށް ބޮޑަުްށ މުން ދަެއ ދައްކަވަ ގޮތަކުން ޫނން އެ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ބެހޭ މައްސަލައާ

ަކ ވަްއކަމުގެ ވާހަ ،އަުށް ނިސްބަްތކޮުށް ހަމަ ސީދާ ބޮޑެތި ޖަރީމާ ހިންގުމާއިހިރާއްޭޖގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާމަޑުމަޑުން. ދިވެ

ސްކުރެވެމުން ދާ މައްސަލައަކީ އެކަމާ ހުތަނުަށް ހުުށަހެޅިގެން މި ބަ ެވސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއެ ދައްަކވަނީ. ެއއްގޮަތކަުށް

 ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. ެވސް އެ ވާހަކަ ، ބަަލއެއް ނުގަްނނަން. އެހެންވީމާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަެއއް ކަމަަކުށް އަޅުގަނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރިވަން. ުށްހިތުމަުށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ނަސޭހަވެސް ގަާވއިދަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، ހުރިހާ މެންބަރުން

ވަރަކަުށް  އެ މެންބަރަކު ިވދާޅުވެދާނެ އެްއޗަކަުށް ސަމާލުވެ އިނދެގެން ކިތަންމެ އިދާއިރުގަ މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދައްަކވަުމން

ންނުަށް ނަން މެންބަރުހުއްަޓއެއް ނުލެވޭނެ. ައޅުގަނުޑ ބަލާ ނަޑކަުށް މެންބަރުންގެ ވާހަކައުޅުނަސް އަުޅގަ

ވެސް ގަާވއިދާ އެްއޮގތަުށް ވަޑަިއގަތުމަުށް ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު  އެރުވޭތޯ. ހުރިހާ މެންބަރުންހަނދުމަކޮުށް

 ޚަލީލަުށް. هللا މި އަރުވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުނިލަންދޫ ދާ

ދަންނަވަްނ އަުޅގަނޑަުށް ތި ދެްއވި ފުުރޞަތަުށް ޓަކައި. އިްއޒަތްތެރި  ވަރަުްށ ބޮޑަުށް ޝުކުރުއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ވާ ކުއްލި މައްސަލަައކީ އަުޅަގނޑުމެން މި ޤައުމަުށް ދިމާވެފައިވާ ވަރަުށް ބޮޑު ކަންތައްަތކާ  ރައީސް. މިއަދު ހުުށަހެޅިފައި މި

ލަން ތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިޫބލުކުރެވޭ. އިްއޒަތްއެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް ގައްަސލަގުިޅގެން ހުުށަހެޅިފައިވާ މަ 

ފެުށިފަިއ  ބޮއިކޮުޓކުރުމުގެ މަސައްކަތް ަގއި ހަވީރު ނޫހުގައި ކޮުށްަފއިވާ ރިޕޯެޓއް. ރާއްޖެ 2004ޮއގަސްޓު  17އެބަ ޖެހޭ، 

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ާގނޫނުތަކުގެ ދަުށުން އުފެދިފައި  ،ންދިޔަހިންގަމު އިަގއި ލަންކާގެ ކޮލަންބޯގަ  2004ޮއގަސްޓު  16ވަނީ 

ފައި އޮތް، ރަޖިސްޓްރީކުރެވި މި ކިޔަނީ މިއަދު ރާއްޖޭގައި އޮތް ޣައިރު ގާނޫނީ ޖަމާޢަތެއްގެ ތެރެއިން. އެ ޖަމާޢަތަުށް

ރާއްޭޖެގ  އި އީ. އޭުރގަން މި ދިޔަްސ ނަން. މޯލްޑިްވސް ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާީޓ އޭ ކިަޔިއގެޕާީޓއެްއެގ ވެ ކަންދިމާކުރި ގޮތުން



54 

 

 ނީ ބައެްއގެ ގޮުތގައި އެ ޕާޓީން؛ކަމެއް ކަމަުށް ވާތީ، ޣައިރު ގާނޫ ގާނޫނުތައް ހުރި ގޮތުން ޕާޓީތައް އުފެއްދުމަކީ މަނާ

، އިތަނުގަ  އަދި އެ ،ަގއި ބޭރުގެ އެިކއެކި ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރުމަުށް ފަހުގައި 2004ޮއގަސްޓު  16ގޯގޯ ލަޠީފް 

ާރއްޖެ ބޮިއކޮޓުކުރުުމގެ  އިގަބޭއްިވ ނިއުްސކޮންފަރެންސެއް  ބި ގިނަ ނޫްސެވރިންތަކެއް އެއްކުރުމަުށްފަހުަގއި ކޮލަންބޯގަިއ ތި

މި ވާހަކަތަކަކީ މިއަދު ަފުށައިގެްނއުޅޭ ވާހަކަަތކެއް ނޫން. މި މަސައްކަތްތަކަކީ މިއަދު ، ކަތައް ދަްއކާފަިއވޭ. އެހެްނވީމާވާހަ

ައހަރު ކުރިން ފަުށައިގެން ކުރިއަުށްގެންދާ މަސައްކަތްތަެކއް.  12އަހަރު ކުރިން،  11ފެުށި މަސައްކަތެއް ނޫން. މީގެ 

ަގިއ ުށް އަންނަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ އިސް ސަފުދުވަހު އަޅުގަނުޑ ހަނދާނަުށްކައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދާދި މިދާ

ނަޝީުދެގ  އި ވެރިކަްނކުރެްއވި ބޭފުޅެއް؛ކުީރގަ ، ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅަކު ިވދާޅުވި ވާހަކަފުެޅއް. އެ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވަނީ

ޖެއްސުުމގެ  ރާއްޖެ ބަނޑަުށް އި ކަމަކަުށް ޤައުމު އިްޞލާޙުކުރުމަުށް ޓަކައި އެ ނަމުގަ  ވިސްނުންފުޅުަގއި ހުރީ އެންމެ ފުރަތަމަ

. ވާ ގޮތުންއިޞްލާޙުކުރެވޭނީ އެ މަނިކުފާނު ގަބޫލުފުޅުކުރައް ފަހުގައޭ މި ރާއްޖެ  ޖެއްސުމަުށް ވާހަކައޭ. ާރއްޖެ ބަނޑަުށް

އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ ކޮންކަހަލަ ވާހަކަތަކެއްތޯ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް؟ ޤައުމެއްގެ ރަީއސްކަންކުރެްއވި ބޭފުޅަކު ެއ 

 އި ތިބި މީހުންއެ މަނިކުފާނު ކައިީރގަ ގެ ކައިީރގަ ތިބި ލަފާދާރުންނަުށް،މަނިކުފާނުގެ ޕޮލިސީ މޭކަރުންނަުށް، އެ މަނިކުފާނު

އަުޅގަނޑުެމން ދޭންޖެހޭ ނުކުތާއެއް މިއީ.  ސަމާލުކަމެއް ވަރަުށް ޚާްއޞަ ބުނަނީ ކޮންކަހަލަ ވާހަކަތަކެއްތޯ؟ މި އިކައިީރގަ

ނީ ދިވެހި ަރއްޔިުތން އެބަ ޖެހެއޭ ބަނޑަުށްޖައްަސން. ރާއްޖެ ބޮއިކޮުޓކުރަން ޮގުވމުގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރަީނކީ މި ވިދާޅުެވވެ

ފުންެންއ ގަނޑުމެން ބަލަމާހިނގާ އެަތއް މުަވއްޒަބިނެޓު މިނިސްޓަރުންނަކަުށް ނޫން. އަޅުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަުށް ނޫން. ކެ

ފުންގެ ވާހަކަ ދަްއކާއިުރ އްޒަގަނުޑމެން މި ދައްކަނީ؛ އެތައް މުވަ މި ރިސޯޓުތަކުގައި މަަސއްކަތްުކރަމުން އެބަ ގެންދޭ. އަޅު

ަވްއޒަފުންނަުށް ވާނީ ކަ އަުޅގަނޑުމެން މި ދަްއަކނީ. އެ މުފުންގެ ާވހަހާސް ުމވަްއޒަ 60، 50މެން މި ދައްކަނީ އަޅުގަނޑު

މެން އަޅުގަނޑު، އެބަ ހުރޭ ތިންހަތަރު މީހުން. ޢާއިލާތައް. އެހެންވީމާ ފަކާ ގުޅިަފއިކިހިނެއްތޯ؟ މިއިން ކޮންމެ މުވަްއޒަ

ލައްކަެއއްހާ މީހުންގެ ވާހަަކ.  .ާރއްޖެއިން ލަްއކަ މީހުންގެ ވާހަކަ  އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ މި ދައްކަނީ އެތައް ަލއްަކ؛

ބޮއިކޮޓުކުރުުމގެ ، ކަމަުށް ވާނަމަ އިލާތަކަުށް ބޮޑެތި ގެއްލުންަތއް ކުރިމަތިވަމުން މި ދަނީ. ރާއްޖެ ބަނޑަުށްޖެހިއްޖެޢާ

ްއ ކަހަލަ އަސަރުތަކެ ގޮތުން އެންމެ ރިސޯޓެއް ބަންދުކުރަންޖެހުނު ކަމުގައި ިވޔަސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ގެއެއްނަތީޖާ

ކުޅުމުގެ މަަސއްކަތްތަެކްއ  ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނޭވާހޮިޅއާމިީއ ސީދާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ، ، ރާއްޖެއަުށް؛ އެހެންވީމާ

  ...ވާނެ ކަންތަެކްއ ނޫން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަންންދަނީ. މި ކަންކަމަކީ ކޮުށްގެން ކުރަމުން މި ގެ

 

 ރިޔާސަތުން  ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތްތެރި މެންބަރު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަޝުކުރިއްޔާ އި

 އަުށް. އިބްރާހީމް ރިޟާ
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 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ 

ެވްސ  ގޮތުން އަޅުގަނޑު ެބހޭ ހުުށަޅިފައިވާ ކުއްލި މައްސަަލއާއ`. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ 

ބޮޑުވާންޖެހޭނެ ކަމެއް. ވެސް ވަރަްސ ކަން ީޤޤަތުގައި މި ކަމަކީ ައޅުގަނުޑމެން އެންމެންޙަ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

 2003ން ފެުށިގެން. ވަަނ އަހަރު 2003ގޮތުަގއި  ބޫލުކުރާބޮއިޮކޓުކުރުމުެގ މަސައްކަތް ފެުށިފައި ވަނީ ގަ  ޓޫރިޒަމްއާދެ! 

ހަމައަުށް ޓޫރިޒަމް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ދިަޔއީ ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ކަންަތއްތައް ކުރަމުން. އަުޅގަނޑުމެްނެގ  ރާވަނަ އަހަ

 ގެން މީހަކު މި ޤައުމުގެ ވެރިކަމުަށް ވަނަ އަހަރުން ފެުށި 2003ރައްޔިތުންނަުށް އެކަމުގެ ލާބަާޔއި މަންފާ ލިބެމުން. 

 ވީ ޤައުމު ބަނޑުަށް  މަސައްކަތެއް މި މަސައްކަތަީކ. އާދެ! އޭަނގެ ޭބނުމަކަުށް ދަހިވެތިވުމާ ގުިޅގެން އޭނަ ެފުށި ޢަމަލީ

ޖައްސާލުން. ޤައުމުގެ ރައްޔިުތންނަުށް ދައްކަން ބޭނުންވަނީ މި ޤައުމުގައި ނެތްކަން ރަނގަޅު އިޤްތިޞާދެއް. އެކަން 

ރާގެ ަގއި އޭނަ ފެުށި މުޒާހަ 13، 12ޓު ަވނަ އަހަރުގެ ޮއގަސް 2004އާދެ!  ގެ ގޮތުން އޭނަ ފެުށި މަސައްކަތް؛ދެއްކުމު

ވަނަ  2008، އިޓޫރިޒަމް ބޮއިކޮޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެުށިގެންދިޔަ. ހަމަ އެއާެއކުގަ  ބަބުން މި ޤައުމުގައި އިތުަރުށްސަ

ުރ ވޭުތވެދިޔަ ތިން އަހަ ރިކަން ނިމިގެންދިޔަ ތިން ައހަރު؛ކެނެރީގޭ ނަޝީުދގެ ވެ، އިފަހުގަ އަހަރުގެ ރިާޔސީ އިންތިޚާބަުށް

 ތެރޭގައި މިކަން ކުރާނެ ބަޔަކު ނެތް. އެއީ މިދަންނަވާހެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ހެޔޮލަާފދާރުންނަކީ މިފަދަ ކަންތައްތައް 

ރިޒަމް ހަރަކީ މިީއ މިދަންނަވާހެން ޓޫއަ ރައީސް ނަޝީުދގެ ެވރިކަމުގެ ތިން، ކުރާނެ ބައެއް ނޫން. އެހެންވީމާ

ވަނަ އަހަރުން ފެުށިގެން  2012އެއާެއކު، ޭއގެ ފަހުން ހަމަ ންދިޔަ ދުވަސްތަކެއް ނޫން.ބޮއިކޮޓުކުެރިވގެން މަސައްކަަރމު

އަނެއްާކވެސް މި މަސަްއކަތް ވަރަުށް ފޯރިގަދަކޮުށް ކުރަމުންދިޔަ. މިދަންނަވާހެން މިކަން ކުރާ މީހަކީ ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު 

ރުން ! އަުޅގަނޑުމެންގެ ަބެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަވެސް ފާހަގަކުރެވޭ. އާދެ ނަޝީދުކަން އަުޅގަނޑުމެން ެއންމެންނަުށް

އެ މީހުންނުަށް  ޓަކައި މި ފަރާތްަތކަުށް ލިބުނީމާ ޮގތަކީ ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓުަތކެއް ހިންގުމަުށް ވީ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން،

އުޅެނީ ރިސޯޓުތައް  ދެން މި ޓުތައް ބީެވގެންދިޔައީ. ދިަޔއިމާއެ ރިސޯޓުތައް ނުހިންިގގެން ެއ މީހުން އަތްމަތިން އެ ރިސޯ

ުށް ެއކަން ެއކަން ކުރާ ބަޔަކަ، ން. ހަީޤޤަތަކީ މިއީ. އެހެންވީމާހިންގާ މީހުންނަުށް ވެސް މިކަން ވިޔަނުދޭންެވގެ

ދަނީ.  ކުރާ މަަސްއކަތެއް ގޮތުަގއި މި މަސައްކަްތ ފެުށިގެންދާކަން އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ފާހަގަވެގެން މި ވިޔަނުދޭންެވގެން

ދޭ ދީނީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ގޮންޖެހުންތައް ވިގެން އެބަައޅުގަނޑުމެންނަުށް އިހަމަ އެއާއެުކގައި 

އަހަރު ކުއްޖެްއގެ ަޙއްުދ  15ކުރިމަތިކުރުވާ ވާހަކަ. އާދެ! ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނގޭ، އުމުރުން 

، ވެސް މިއީ އިންާސނީ ޙައްޤުތައް ކަމަުށް ބުނެ އާެދ! މިކަމަުށް ޤާއިމުކުރުމަުށް ޓަކައި ޖުވެަނިއލް ކޯޓުން ޙުކުމެއް ކުރި.

އިމުކުރުމަުށް ހުރަސްއެިޅގެންދިޔަ. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއ މި ވިދާުޅވަނީ، އެ ޙައްދު ޤާ 

މަނިކުފާނު އެކަން އި ޤިާޞޞް ހިފަންޖެހޭ ހާލަތެއްގަިއ ތިމަންއިުރގަޢީ ތިން މަރުޙަލާ ނިމިގެން އަންނަޝަރު

 ހުރިހާ ކަމަކަުށް ދީނީ  ކުރަްއވާނަމޭ. ހަޤީޤަތުގައި މިއީ، މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމަކީ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރަީއސް މިފީޛުތަން

 ގޮތުން ކުރަްނވާ ހުރިހާ ކަެމއް މި ކުަރްއވަނީ ެއކަން ޮއންނަ އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮުތަގއި ދީނީ ޢިމްލުވެރިްނގެ ލަފާ
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އެމް.ޑީ.ީޕގެ  ުށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަޕޯޓަރުންނާއިޮގތަކަުށް ކުރަމުން މި ގެންދަނީ. މިއާ ޚިލާފަ ކަން އޮންނަހޯދައިގެން އެ

މަތީން  އިސްވެރިން މަސަްއކަތް މި ކުރަނީ ދީން ނައްތާލުމުަށް ޓަކައި. ހައްދުތައް ޤާއިމުވިޔަނުދިނުަމުށް ޓަކައި. ެއގޮތުގެ

އެ ބޭފުޅުން ފާދިރީންނާ ގުޅިގެން އެ ކުރާ  އެ ތިބެނީ ބޭރުގެ ފާދިރީންނާ. އިގުޅިފަ ދަންނަވަނީ އެ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑު މި

މަސައްކަތަީކ މި ޤައުމުެގ ިއްސލާމީ ވަޙުދަތު ނަގާލުން. މި ަޤއުމުގެ އިޤްތިޞާދު ނަގާލުން. އާދެ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ 

ނޭދެވޭ ނަތީޖާ ލިބިގެންދަނީ އަޅުގަނޑުމެްނ ، ގޮތުަގއި ޓޫރިޒަމް ބޮިއކޮޓްކުރުުމގެ ގޮތުން ކުރާ މަަސއްކަުތގެ އަސްލު ނަތީޖާ

  ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް. ނިކަމެިތ ރައްޔިތުންނަުށް ލިބިގެންދާ ަވރަުށް ބޮޑު... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ގަލޮޅު އުތުރުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަުށް.هللاއީވާ ޢަބްދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ރަީއސް. ނޫސްވެރިން ގެއްުލވައިާލފައި، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކަނޑައެިޅގެން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓުކުރަން އޮތް ކުންފުނި އެީއ ، މަރައިލާފައި، ސްޓޭޓް އޮފް ިއމަރޖެންސީ ޑިކްލެއަރކޮުށްފައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތައް ބަލާފައި، އަދި އެ ޚިާޔނާތް ކަނޑައެިޅގެން ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ބައިވެިރވާ ކަމަުްށ 

ުށްފައި ރިސޯޓުތަކަުށް މީހުން އިވުނީމާ، އަދި ޭއެގއިތުރުން އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ސްޓޭޓް އިމަރޖެންސީ ޑިކްލެއަރކޮ 

އަރަިއގެން ރިސޯޓުތަުކަގއި ހުންނަ ތިޖޫރީތަކާ އެްއޗެހިތައް ެގންގޮސް، އެތާ މުަވއްޒަފުންނަުށް ބިރުދައްކަިއ، އެާތަގއި ުއޅޭ 

ޓޫރިސްޓުންނަުށް ބިރުދައްކާހަދާފައި ދާއިރު ވެސް ދުވަހަުކވެސް އެކަން ކުރީ ކޮންބަެއއްކަން ވެސް ނޭނގިފަިއ، 

ޖޭަގއި ޓެރަރިސްޓުްނތަކެއް އެބަ އުެޅއޭ، ޓެރަރިސްުޓން ބޭރު ޤައުމުތަކަުށް ގޮްސގެން ޓެރަރިސްޓް ހަރަކާތްތަކުަގިއ ދިވެހިރާއް

އެބަ ބަިއވެރިެވއޭ ބުނީމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭގެ ަބދަލުގައި މި ކުަރްއވާ ކަމަީކ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަްއ 

ކުރިަމއްޗަުށް ހުުށަހަޅާފައި މި އޮތީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތައް ސިއްުރކުރަން  ސިއްރުކުަރއްވަނީ. މިއަދު ވެސް އަުޅގަނޑުމެން

އިޞްލާޙެއް ހުުށަހަޅުްއވާފައި މި އޮތީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ެޓރަރިޒަމް އެ ބިރާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަރުކާރުން ކަނޑަެއޅިގެން 

މަކަުށް ހަދަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކިތަންމެ ވަަރކަުށް ކުރިމަތިލައިގެން އެކަމަުށް ޙައްެލއް ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި އެއީ ުނވާ ކަ

ވެސް ޕީ.ޕީ.އެމުން މި ތަނުަގިއ މައްސަލަ ހުުށަހަޅައިގެން ިކުޔއްވިދާނެ ފިަޔވަެޅއް ނާޅާނޭ، ފިޔަވަެޅއް ނާޅާނޭ. ެއކަމަކު 

ކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީައކުްނ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ފިަޔވަުޅ އަޅާނެ. އެކަމަކު ފިަޔވަޅު ައޅާނީ އެްއވެސް ހާލަތެްއގައި ިއދި

ކުރާ ކަމަކުން ނޫން. އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާީޓއަކުން ުނވަތަ އެހެން ބަޔަކު ވެސް ކޮންމެ ވާހަަކއެއް ެދއްކި ކަމުަގއި ވިަޔސް، 

ރި އެ ކަން ކަމުަގއި ޙަޤީޤަެތއް ުނވާ ނަމަ، ބޭުރގެ ޮބޑެތިސިންގާ ޤައުމުތަކަކުން ފިަޔވަުޅއަާޅކަުށް ގޮަވއެއް ނުލާނެ ިއއްޒަތްތެ
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ރައީސް. ފިަޔވަޅުައޅަން ޮގވާަލނީ ވެސް ކަނަޑއެިޅގެން އިްނސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފުވާ ފަާރތްތަކަުށް. މުޅި ޤައުމަކަުށް ެވސް 

ނުވަތަ އިޤްތިޞާުދގެ ޓޫރިޒަްމގެ މުޅި ސިނާޢަތަކަުށް ފިަޔަވޅުއަޅަން ގޮވަީނކީ ވެސް ނޫްނ. ކަނޑަެއޅިގެން އިންސާނީ 

ފިޔަވަުޅއަޅަން ގޮވާލަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ. ކޮންމެވެްސ  ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފުާވ ފަރާތްތަަކުށް

ބަދަލުތަކެއް އެބަ ގެންނަންޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަުށް މިހާރަކު ދެވޭ ޤަުއމެއް އޮތީކީ ނޫން. ައއި.ޓީ.ބީ 

ަގނެވޭ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއއްވެްސ ވަޒީރަކަުށް މިހާރަކު ރަސްީމ ފެއަރއަުށް ދާން ވަަޑިއގަންނަާވނަމޭ ވިދާޅުވި. ަވޑަެއއް ނު

ވިސާެއއް ެއްއވެސް ޤައުމަކުްނ ލިބެނީކީ ނޫން. އެކަމަކު ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ކުއްލި މައްސަލަ ހުުށަހަޅުއްވާަފއި 

ހާސްވާކަުށްނުޖެހެއޭ. ސަރުކާރުގެ މެންބަރުން މި ވިދާޅުވަނީ ފިަޔވަެޅއް ނާޅާޭނ، ފިޔަވަޅު ނާޅާނަމޭ. ތިމަްނނަމެން 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހާްސވާން އެބަޖެހޭ. ފިޔަވަޅުައޅަނީ ކަނަޑއެޅިގެން ސަުރކާރުގެ ޢަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން. ފިޔަވަުޅއަޅަީނ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ވަްއކަންކޮުށް، އަދި ޭއެގއިތުރުން ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް އަނިާޔވެރިވަމުން އަންނާީތ 

ޔަވަުޅއަޅަނީ. ެއއްެވސް ހާލެއްަގއި އިދިޮކޅު ސިޔާސީ ޕާީޓއަކުން ކުރާ ކަމަކުން ޤައުމަަކުށް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެ. ެއކަން ފި

 ވިސްނޭނެ އެންމެންނަުށް ވެސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިަހވަންދޫއަރުވަނީ  ރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފު

 އަުށް.هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

އިރާެގ ވަނަ ާމއްދާެގ ދަުށުން، ބިލެތްދޫ ދާ 145ަރީއސް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

މެންބަރު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ ުކއްލި މައްސަލައަުށް އަުޅގަނޑު ވެސް ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ 

ދަންނަވަން. އާދެ، ޓޫިރޒަމް ބޮއިކޮޓްކުރުުމގެ ގޮތުން ރާއްެޖއިން ބޭރުަގއި ކެނޑިނޭިޅ ަސރުކާރާ އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކުން 

އްކަތަކީ މީގެ އެތައް އަހަރުތަެކއް ކުރިން ވެސް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަެކއްކަން ފާހަގަކުރަން. ކުރަމުންގެންދާ މަސަ

އާދެ، މި މަަސއްކަތްަތއް މި ުކރަނީ އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޖެ ަބނޑަުށް ޖައްސާލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި. އިޤްތިޞާދު ފުނޑާލުމުގެ 

ުތގައި މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގެ މަޤްޞަދުގައި. އާދެ، މިއީ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮ

ގޮތުން، ތަަރއްޤީގެ ޕްރޮޖެްކޓްތައް ކުިރއަުށްގެންދާތީ، މިއަދުެގ ވެރިކަން ުނވަތަ ރާއްޭޖގެ ވެިރކަން ބޭނުންވެގެްނ، ެއކަމާ 

ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިއްޖެ؛ އާދެ،  ދަހިވެތިެވގެން ހިންގަމުންގެންާދ، ކެނޑިނޭިޅ ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތެއް. އާެދ،

މުޙައްމަދު އަމީންގެ ވެިރކަން. އަދި އިބްރާހީމް ނާޞިރުގެ ެވރިކަން. މިހެންގޮސް ރައީސް ވަޙީދުގެ ވެރިކަން، ަމއުމޫންެގ 

ހަރު؛ އަ 3ރަން ތިރީސް އަހަރު. އަދި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ދެކެމުންދަނީ ތަރައްޤީގެ ދުވަސްަތކެއް. އާދެ، ވޭުތވެދިޔަ 
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އަހަރުދުވަހަކީ ިމ ޤައުމު ދުުށް އެންމެ ހިތި ދުވަސްތައް. އާދެ، އަުޅގަނޑު  3އާދެ، ކުީރގެ ަރއީސް ނަޝީުދގެ ކަޅު 

ގަބޫލުކުރަނީ ވެރިކަމާ ހެދި ަބނޑުކެނޑިފަިއ ނުވަަތ ދަތްދުލިލަމުން ދާ ބަޔަކު ސީާދ މި ާރއްޖޭގެ ވެރިކަްނ ބޭނުންެވގެން 

ގޮތުަގއި. އާދެ، ުދވަހަކު ވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަަގއިމު ވެސް މި ހުރިހާ އެންމެންެގ  ހިންގަމުންގެންދާ މަސައްކަެތްއގެ

ވެރިކަން އަުޅގަނުޑގެ ހަޔާތުަގއި ފެނިގެންދިޔައިރު ެވސް ެކނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވަރުގެ މި ޤައުމަުށް ޣައްދާރު؛ މި 

ެއއްެވސް ވަރަކަުށް ިވސްނައިނުލާ ހަމަގައިމު ވެސް  ޤައުމާ ދޭތެރޭގައި މިއަދު މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި

މި ރާއްޖޭގައި ވެިރކަންކުރި ރައީސެްއގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. މި ޤައުމަުށް އެންމެ ޣައްދާރުވި ރައީސުންެގ 

އަުޅގަނުޑ  ތެރޭގައި ކެނެރީޭގ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަން ައޅުގަނޑު ހަމަގައިމު ެވސް ފާހަަގކުރަން. ދެކެދެކެ ވެސް

ހަމަގައިމު ވެސް ެއވަުރގެ ޣަްއދާރު ރައީސެއް އަުޅގަނޑު ހަމަގައިމު ެވސް ނުދެކެން. އާދެ، މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެިރކަން 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ނުަވތަ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް މި ފެނިގެންދާ ތަރައްޤީގެ ދުވަސްތައް؛ އާދެ، މި ދުވަސްތަކަީކ 

ސް ވޭތު ވެދިޔަ އެްއވެސް ޒަމާނެްއގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިފައިނުވާ އެތައް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހަމަގައިމު ވެ

މި ޤައުމުގަިއ ހިންގަމުން ކުިރއަުށް އެބަދޭ. އެހެންކަމުން، ާއދެ، އަުޅގަނުޑ ހަމަ ތަކުރާރުޮކުށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ 

ޤްތިޞާދު ފުނޑާލުމަުށް ޓަކައި ާރއްޖެއިން ބޭުރގަިއ އެމް.ޑީ.ޕީ ފިކުރަުށް ުނވަަތ ޓޫރިޒަމް ބޮއިކޮްޓކޮުށް، ިދވެހިރާއްޖޭގެ އި

ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަހަތުގައި ތިބި ބައިގަނޑަކު މި ހިންގާ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމަުށް މިހާރުން މިހާރުަށް މިއަދުގެ 

އައިސް، އެފަދަ ފަރާތްތަކަުށް އަދަބު ދިނުމަކީ މިއަދު ސަރުކާރަުށް އަުޅގަނޑު ޮގވާަލން. އެފަދަ ގާނޫނުތައް މި މަޖިލީހަުށް 

މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ތިބި ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް ކުރަން ަޙއްޤު ނުވަތަ ކުރަން ލާޒިމް ކަމެްއ 

 ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފަުށް.ނި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް

ކަދެއްެކވި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ވާހަކަފުުޅގަިއ ވިދާުޅެވއްޖެ، ރައީސް. ދެންމެ އެ ވާހަ ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އާދެ، 

އަމީންދީދީއާއި އިބްރާހީމް ނާޞިރުމެން ފަދަ ބޭބޭފުޅުންގެ ވެރިކަން ވެސް އެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުަށް ފެނިވަޑައިގަްތ 

 ...ގެ ުއމުރާ ދޭތެރޭގައި. އެހެންވެންބަރުއެ ިއްއޒަތްތެރި މެ ކަމަުށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ސުވާުލއުފެދިއްޖެ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަުށް ބަލައިނުގަންނަން. މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދައްކާ 

އަރުވަނީ ދާންދޫ ްއގައި އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުއެ ވާހަކަފުޅަުށް ަޖވާބުދިނުމަުށް ފުރުޞަތެއް ނޭރުވޭނެ. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަދަުށް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން  އަސްޢަދު މަދުއަޙް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދާންދޫ

ލަތް ހީ ފަކީ ދޮގުހެދުމާއި މަކަރާއިލޫމަޚްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަބަުދެވސް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ންވީމާ، ތިމާގެ ަވއްކަމުެގ އޮުޅާވލުމެއްގައި ނަމޫނާ ބޭފުޅެއް. އެހެ ،މި ހުރިހާ ކަމެއްގައި  އިަވއްކަންކުރުމާ  ؛ހެދުމުގައި

ތްވެވޭޯތ ގެން ތިމާ ސަލާމަންމެވެސް މީހަކު ބޮލުގައި އަުޅވައި ކަމުން ތިމާއަުށް ކުރެވޭ ަކންތައްތައް ބޮުޑވީމާ އެހެން ކޮ ބޮޑު

އަހަރެއް ވިޔަްސ،  3ިވޔަސް،  އަހަރެއް 30ބަލަން މަސައްކަތްކުރަނީ. އެަކން ވަރަުށް ރަނަގޅަުށް އެނގޭނެ. ނިމިދިޔަ އަދި 

އްޗެހިތަެކއް ފޭރުމާއި ލޫފް އުޅެމުންދިޔައީ ހަމަ މިކަހަލަ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ައތުން އެވިޔަސް އަޙްމަދު މަޚް އަހަރެއް 6

 ވަނީ އެހެން... މުގައި. މި އެްއޗެހިތައް ތިމާއަުށް ލިބެންާވަވރަުށް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ތިމާ މިއަދު މިލަތް ހެދުމަކަރާއި ހީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަުށް ބަލައިނުގަންނަން. މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރަމުންދާ  .ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އިްއޒަތްތެރި،

އަރުވަނީ ފުނަދޫ  ގެން ކުރިއަުށްެދވޭތޯ އަުޅގަނޑު މަސައްކަްތުކރާނަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއި އަ މައްސަލަ

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމަުށް.

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ސަލީމް ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ

ީޑ.ޕީެގ ޔާނާތްތެރި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އެމް.ޚި ރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މި ޣައްދާރު، މުޑުދާރު،ޝުކު`. 

ހައްޔަރުކުރުމަުށް އަުޅގަނޑު ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުންގެ ނަމުގައި އަުޅަގނޑު ޮގވާލަން. އެ މީހުންނާ  ޚިޔާނާތްތެރި މީހުން ހިފައި

ރައީސަުށް ހަމަ  ދޭތެރޭގައި ހަރުކަުށި ފިޔަަވުޅ އެޅުމަުށް އަޅުގަނޑު ޮގވާަލން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި

ނަޝީދު ބޭއްވި ޖަލްސާއެްއަގއި ވެސް  ކެނެރީގޭ ްއގައި ވެިރަކން ލިބިގެން ަބއިވެިރެވވަަޑިއގެންނެވި މީޓިންއެ  ކަނޑައެިޅގެން

ރުވާުށޭ. ކޮިލގެ ޖެހޭނީ ބަނޑު ުށޭ. ފަގީ ޖެހޭ ޖެހޭނީ ބަނޑަުށް ާރއްޖޭަގއި ތިބި ުމްއސަނދިން ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން  ،ވިދާޅުވި 

ޖައްސާުށޭ. ޗަންާޕ ޢާއިލާ ޖެހޭނީ ބަނޑު ބިންމަތީގައި ޖައްސާުށޭ. ާރއްޖޭަގއި މިހާރު ތިބި ރިސޯޓު އޯނަރުން ބިންމަތީގައި 
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ޖެހޭނީ ަބނޑު ބިންމަތީގައި ަޖއްސާުށޭ.  ބަނޑު ބިންމަތީގައި ޖައްސާުށޭ. ސިޔާމް ކަމުގަިއވާ ޤާސިމް އިބްރާހީމް ޖެހޭނީ

މަނިކުފާނު ހިތްހަމައެއް ކޮުށްލުމަުށްފަހުގައި ނޫނިއްޔާ ތިމަންދޫ އެއަުށްފަހުަގއި ރައްޔިތުން މަގުމަތީގައި ހަނާވާން

އެހެންވީމާ، އެވަުރ  އެހެން ވިދާޅުވީ. އެހެްނނޫންތޯ؟ ީރގޭ ަނޝީދުޖެހިވަޑައިުނގަންނަވާނޭ. މަނިުކފާނު ކުރިމަތީގަިއ ކެނެ

ނީ. އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުަގިއ ޚިޔާނާތްތެރި، ެއވަރު މުޑުދާރު، އެވަރު ނުލަފާ ބަެއްއގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަ

މިނިސްޓަރު އަރިހުގަިއ  ދަުށުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާއިރައީސް ޔާމީނުގެ އިރުޝާުދގެ  ،ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ

 ުހރި މަސައްކަތަުށް އަުޅގަނޑު ފަުށްފަުށުން ތަޢުރީފުކޮުށް ޝުކުރު ގުރަގއި ކުރެްއވި އަ ފެއަ ގިރވި ޓީމު މި ފަހަރު ބާލިންބައިވެ

މި ތަރައްޤީ ހުއްުޓވުމަުށް  އި،ދާ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީ ފެނިފަ ގެ ރިޔާސަތުަގއި ލިބެމުން މިންނަވަން. އާދެ! ޔާމީންދަ

ގޮސް ލިބުނު ލާރި ހިފައިގެން ތާ ތިމާގެ މީހުން އޭރު ސަރުކާރުން ދުރު އާއި ާޢއިލާ ގުޅިފައި ތިބިޓަކައި ކެނެީރގޭ ޢާއިލާ

ހަޑިމުޑުދާރު މަސަްއަކތަކީ މި ދިވެހީން ބަލައިގަެނެގންވާނެ މަސައްކަެތއް ނޫން  ކުރާ ރާއްޖޭގެ ބޭުރގައި ތިެބގެން މި

ކަމުގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއަޔތުން އަޅުގަނޑު މިއަދު ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ރާއްޖޭގެ 

ދުލުގެ ނިޒާމުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަުށް ނާޢީ ޢަރާއްޖޭގެ ޖި ވިޔަފާިރވެރިންނަުށް ވެސް، ާރްއޖޭގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަުށް ެވސް،

 .މި މީހުންނަުށް ދެވެން އޮތް ެއންމެ ބޮޑު އަދަބެއް ދިނުމަުށްމީހުން ހިފައި ހައްޔަރުކޮުށް، މި  ؛ވެސް ައޅުގަނޑު ޮގވާލަން

ހާވެސް އަވަހަކަުްށ މިއަދުން މިއަދަުށް ވީ ،ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން

 ލީހުން ފާސްކުރުމަުށް. ޝުކުރިއްޔާ ެއޅޭނެ ގާނޫނީ އޮިނގަނެޑއް ތައްޔާުރކޮުށް މި މަޖިބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅު މި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު ދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެކެޔޮއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމަ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

ީނ ވެސް ދަންނަވާަގއި އަޅުގަނޑު ަލއިއޮތް މައްސަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! މިހާރު ހުުށަހެޅިަފއި މި

ކަންބޮުޑވާ މައްސަަލއެކޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކުޑަ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ނާިޒުކ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް 

ކުކޮުށްލުމަުށް ޓަކައި އެްއވެސް ބަޔަުކ މެންގެ ޤަުއމުގެ އިޤްތިޞާދު ހަލާޤައުމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނުެމްއ ނެތި އަޅުގަނޑު

ތާއީދުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މީގެ ކުރީަގިއ އަުޅގަނޑުެމން  ެރްއގައި ކުރާ މަސައްކަތަކީ ެއއީއެްއވެސް އި

ަލންޑަނުގައި އަދި އެނޫންވެްސ  ،ރާއްޭޖެގ ޓޫރިޒަމް ބޮއިކޮޓްކުރުމަުށް ޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭުރގައި ،ވެސް އަުޑއަހައިފީމު

ފަރާތްތަކުގައި ިއސްކޮުްށ  ޔޫރަޕުގެ ބަެއއް ޤައުމުތަުކގަިއ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު މަސައްަކތްކުރަމުންދާކަން. އާދެ! އިދިޮކޅު
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ތިއްބެިވ ބޭފުޅުން މިކަމާ ެބހޭ ގޮތުން ދަްއކަވާަފއި ހުިރ ވާހަކަަތއް ދުނިޭޔގެ ވަރަުްށ ގިނަ ވެބް ަސއިޓްަތކުަގއި 

ތަކުން މި މަސައްކަްތ ކެނޑިނޭޅި ކުރަމުންދާކަން ބޭފުޅުންނަުށް ތާއީދުކުރާ ގުރޫޕުއެބަހުރި. ެއ  އިޝާއިޢުކޮުށްފަ

ސިޔާސީ ގޮތުން  ،ވަނީ ފެނިފަ. އަޅުގަނޑު ަދންނަވާނީ ޭޖގެ ވަަރުށް ގިނަ ފަރާތްތަކަުށް މި ޙަޤީޤަތްއަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއް

 ،ަޤއުމުގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްކުރަން ވިސްނަމުންދާ ބަޔަކު ،ޤައުމުގެ ވެިރކަމާ ހަވާލުވުމަުްށ ތައްޔާރުވަމުންދާ ބަޔަކު

ންަޖރު ޖަހާކަުށެއް ނުނިކުންނާނެ. ިތމާމެންގެ ޤައުމުގެ ެމއަުށް ޚަ، ކު ސިޔާސީ ގޮތުން ެއްއވެސް ކަހަލަ ބުރަދަނެއް ހުރި ބަޔަ

ންޖަރު ޖެހުން ފަދަ ކަމެއް. މެންގެ އިޤްތިޞާދާ ކުޅުމަކީ އެއީ ަޤއުމުގެ ެމއަުށް ޚައަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑު

ނެ. މީހުންގެ ބޭނުމެއް ނޯންނާނެ. އާދެ! އްޔާ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޤައުމެއް ނޯންނާތިޞާދު ހަލާކުވެއްޖެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤް

އިޤްތިޞާުދގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަުދގެ ދުިނޔޭަގއި ެވސް އެންމެ ފުދިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އުެޅވޭނީ ައޅުގަނޑުމެންގެ

ލިބޭނީ އަުޅގަނުޑމެންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކޮުށްގެން. ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ެއންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ  ބާރު ގަދަކޮުށްގެން.

ުކާރ  ފަތުރުވެރިކަމުން. އެހެންވީމާ، ފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކޮްޓކުރުމަުށް ޓަކައި އެކަމާ ދެކޮޅަުށް ެއއްެވސް ބަޔަކު މަސައްކަތެއް

. ބާާރތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ނަމުަގއި ކުުްށވެރިކުރަންއިވަންޏާ ެއކަން އަުޅަގނޑު ވަރަުށް ހަރުކަުށި  ކަމަުށް

މުންދާ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ މަންފާ އެންމެ ބޮޑަުށް ލިބޭ އެއް ބަޔަކީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ އަތޮުޅެގ ފެތުރެ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު

މުން. އެންމެ އާދަިއގެ މީހާގެ ޖީބަުްށ ިއ ވަރަުށް ބޮޑަުށް މި ސިނާޢަތު ދަނީ ފެތުރެރައްޔިތުން. އަުޅގަނޑުމެންެގ ރަުށްތަކުގަ

އަުޅގަނޑުމެންެގ  ދަނީ ވަންނަމުން. އެހެންވީމާ، މިއީ ފަިއސާ މިއަދުވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަަރުށް ގިނަ އަދަދެްއގެ 

ހުރި މައްސަލަެއއް، ގަނޑުމެން ކޮންމެ ބަަޔކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަެއއް. އަޅު ގަނޑުމެންގެ ރަްއިޔތުންނާ ގުޅުންސީދާ އަޅު

ވީމާ، އަުޅގަނުޑ ވަރަުށް ޮބޑަުްށ ހުރި މައްސަލައެްއ. އެހެން ްއޒަތްތެރި ރަްއޔިތުންނާ ގުޅުން އަތޮުޅގެ އި ޚާއްޞަކޮުށް ވ.

ހަރުކުަށި އަދަބު ދިނުމަުށް ގާނޫނުތަކަުށް  . މިަކން ކުރާ ފަރާތްތަކަުށްމިކަމާ ދޭތެރޭގައި މައްސަލައާ ދޭތެރޭގައި.ކަންބޮޑުވޭ މި 

ބަރުންނުަށް ބަދަލުގެނެސްގެން އެބައި މީހުން އެކުރާ މަސައްކަތްަތއް ހުްއުޓވުމަުށް އަުޅގަނޑު މި މަޖިލީހަުށް އިްއޒަތްތެރި މެން

 ގޮވާލަން. ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ދަުށް.އަޙްމަهللا ދުމެންބަރު ޢަބް

 

 :ވާހަކަެދއްެކވުން އަޙްމަދުهللا ދުތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބް

ކުރަން. ައޅުގަނޑު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ިމއަދު މި ހުުށަހެޅިފައިވާ ުކއްލި މަްއސަލަައުށް ތާއީދު

 ެއބައި މީހުން ނުބައި ފިކުރު ގެ ތެރޭންތަކު ވަަނ އަހަރުން ފެުށިގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ އަާސސް 2005 ދަންނަވާނީ މިއީ
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ކަމެއް ޫނނޭ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަްނ  ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އާ ޓަަކއި ކުރަމުންދާ ކަމެކޭ. މިއީ، ންނަުށް ިވއްކުމަުށްރައްޔިތު

 ހުތާނަކަުށް. ިމއީ ދޮގު ބު ިއ، ޖެއްސި ަވއްތަރުތަކާއި ެވއްޖޭިރއްސި ަމއިބަދައާ، އިތުފަޅިއާ އަްއސިވި ވާ؛ އުޅޭ ވާހަކަައކީ މި

ަރއްޔިތުންނަުށް ކަންަތއްތަެކއް މި  އް ަދއްަކއި، ރައްޔިތުންނަުށް ޮއޅުވާަލއި،ގު ވާހަކަތަކެ މި ބޭފުޅުންގެ ޙަޤީޤަތް. މުޅިން ދޮ

 ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ. މިއީ  ކުރިމަތިލާ މި ން ޖެއްސުންތަކާިއ ފިއްތުްނތަކާކޮުށްދޭން އައި ސަރުކާރަކަުށް ުމޅި

ވަަނ  2005 ގައި ވެސް ހުރި ކަންތައްތައް. ިމއީން އުފެދުމުމި ބޭފުޅު ފުޅުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް. މިއީ މިއަދު މި ބޭ

ދީނޭ  އަހަރުން ފެުށިގެން މި ބޭފުޅުން ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ ގޮތް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ބޭފުޅުން އިސްލާމް

ަގއި ކްރިސްިޓއަން ެއކީ ރީ ޗާޗާއިނގިރޭިސވިލާތުގެ ސެރިސްބަ މި ބޭފުޅުންގެ ވެރިކަމުަގއި ،ަދއްާކއިރުވާހަކަ ގެންކިޔައި 

ކުރެްއވީ ކާކުތޯ؟ މި ެއގްރީމެންޓުގަިއ ގައި ޮސއިއި ޮސއިކުެރވުނު. މި ެއގްރީމެންޓުޓަކައި އެގްީރމެންޓެއްގަ  ދީނު ފެތުރުމަުށް

ގައި ތާ ފަހު މި ބޭފުޅުން ބޭނުންވީ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހުރި  ގައި ސޮިއކުރުމަުށްސޮއިކުރީ ކެރެފާ ނަސީމޭ. މި އެގްރިމެންޓު 

ރައްޔިތުން ނެތް. ދިވެހި  ޖާގަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ދެވޭކަުށް ޅަން. މި ޖާގަެއއް އަުޅގަނޑުމެންނެއް ނުދޭނަން. މިފައްޅިއަ

ިދވެހި  ދޭކަުށް އްތަކަުށް މި ޤައުމުްނ ފުރުޞަތެން ނޫން އެހެން ދީންދީ އެގޮަތކަުށް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން އިސްލާމް ތިބީ

އެހެން  މި ޤައުުމގައި އެހެްނ ދީންތައް ފަތުރައި،.ީޕގެ މަިއގަނުޑ ައސާސަކީ ރައްޔިތުންނެއް ނޭދޭ. އެކަމަުކ، އެމް.ޑީ

ިމ  ކަންތައްތައް މި ަޤއުމުގައި ާޤއިމުކުރުމަުށް. މިއީ ހިންގުމުގެދީންތައް މި ޤައުމަުށް ގެނައުަމުށް. އެއް ޖިންސުން ގުޅުން

ަގއި މި ިތއްބެީވ ފުޅުްނގެ ލީޑަރޝިޕްމި ބޭ ؛ބޭފުޅުންގެ ައސާސަކީ. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ބޭފުޅުްނނަކީ ބަނީ

ނުލަފާކަން ބޮޑު ބައެކޭ. މީ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް މި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭަގިއ  ވުރެ ނުބައި ގެ މީހުންނަުށްބަނީއިސްރާޢީލް ބާގައި 

 މު މި ހުރި މައިގަނުޑ ކަންތައްަތއް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ އަުޅގަނޑުމެން މިހެން މަސައްކަތްކުަރމުންދާއިރު ވެްސ ޤައު

ކަން ގެންނަމުންނޭ. ރައީސް ޔާމީންގެ ވެިރކަމުގައި ަޤއުމަުށް ތަރައްޤީާއިއ ޒީބާ އާރޯނީ ތަރައްޤީއާއި ތަމައްދުނާިއ ތަހުދަ

ަޤއުމުެގ  ،. ޓޫިރޒަމް ބޮއިކޮޓްކުރާ ވާހަކަ މި ބޭފުުޅން ދައްކަމުންދާއިރުެއކި ދާިއރާތަކުން އެބަ ގެެނއޭ ބުތަމައްދުނާއި ތަހުޒީ

 ބޭފުޅުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް . މިއީ، މިުވރެ އިތުރުވެފަ މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރަުށް 500ވަނީ  ރިޒާވް މިހާރު މި

މަންފާއަުްށ  ލާބަޔާއި މަސައްކަތުން މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ހެވާއި ގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ ަސރުކާރުގެ މިންނަތްއަޅު

. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން އަބާެގއަކަުްށ ވަނީ އިތުރުކޮުށްދީފަ މަސައްކަތްކޮުށް ޤައުމު ރިާޒވް މި

އުޅެީނކީ. ރުބެލްެގ ވާހަކަ ަދއްކާތީ މި ވާހަަކ  ނޫނޭ މި ނެއްއަުޅގަނޑުމެން ފަހަރު ޒިަޔްއޓޭ ގެންދާކަުށް ހަފްތާއެއްގެ ެއއް

ްނަވރުގައި މަަސއްކަްތކުރި ބަެއއް. ފެ ޖެހެނީ ޒިޔައްޓޭމެންނަކީ ވެްސ އެަތނަުށް މި އަންނަން މި ދައްކަނީ. ރުބެލެއް މި

އަޅުގަނޑުމެންނެއް ނޫން އެ  ،ެފންވަރު މީހުން. އަބާެގއަުށް ހަފްތާއަކު ެއއްފަހަރު ދާކަން ޒިަޔއްޓޭމެންނަކީ ވެސް އެ

ދައްކާއިރު ޤައުމަުށް ހެވާިއ ފެންވަރުގައި ތިބި ބަޔަކު އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ  ވާހަކަތައް ދެްއކީކީ. އެހެންވީާމ، މި

ދީން ފޮހުލުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ބަެއްއގެ ވާހަކަ މި  ުށް ނޭދޭ ބައެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އިސްލާމްބައަލާ
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މިިލއަން  16މިިލއަން،  16އެކަނި ވެސް  ބައެްއގެ ވާހަަކ. ކެރަފާ ނަސީމް ދައްކަނީ. އެހެން ދީންތަކަުށް ފުރުޞަތުދޭ

 ނީ ސަރުކާރުގެ ތެރޭން. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރގަިއ...ވަ ޚިޔާނާތްތެރިވެަފއި މި ރުފިޔާއަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މި އަުރވަނީ ދަނގެތީ  ރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަ

 އިލްހާމް އަޙްމަދަުށް.

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން އަޙްމަދު ިއލްހާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތީ

ވާ ުކއްލި މަްއަސލައާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަނޑު އީސް. މިހާރު މި ހުުށަހެޅިފައިޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރަ. `

ވެރިކަުމގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނގެ  ކުީރގެ ވެިރކަމުަގއި ެވސް އަޅުގަނޑުމެން އެ ،ވަރަުށް ކުރިްއސުރެ ވެސް ،ދަންނަވާނީ

ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރަން.  ޮކޓްކުރުމާއި މިކަހަލަ ކަންތަކާބޮއި ތަކެއް ބޭނުންވިއޭުށި މީހުންއޭރު ހަރުކަ ،ތެރޭގައި ތިބި

ިރއިރު ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރި އެ ޕާީޓގައި ނިސްބަތްވެ އިސް މަޤާމުތައް ފުއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން އޭރު 

 ،ން. އަޅުގަނޑުމެްނ ގަބޫލުކުރާ ގޮތެއް ނޫންކުިރއަކަުށް ނުދަުޅގަނޑުމެން އޭރުވެސް އެކަަމއިގެން ނުވާތީ އަ ކަމަކަުށް

ގަޫބލުކުރަނީ ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީގަިއ  ދު އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ަކމެއް ނޫން. ޚުރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ޮބއިކޮްޓކުރުމަކީ އަުޅގަނޑު

އެ ބޭފުޅުން ވެސް ގަބޫލެއް  .ބަވާނެހަމަ ރަނގަޅު ބޭބޭފުޅުން ތިއްހެޔޮ، ، ބޭފުޅުންގެ ތެރޭން ެވސް ހަމަ ވިސްނޭ ތިއްބެވި

 ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ ވާހަކަ މި ން. އަުޅގަނޑުމެން އެންމެގެ ޓޫިރޒަްމ ބޮއިކޮޓްކުަރްއވާކަުށްނުކުރައްވާނެ ާރއްޖޭ

ންޓޯލް ސާފު ބޯފެން ބޭނުންވާ ވާަހކަ މި ދައްކަނީ. އަުޅގަނޑުމެން ސްކޫލް ުކއްޖާއަުށް އިއެންެމން  ދައްކަނީ. ައޅުގަނޑުމެން

ތައް ނުލިބިގެން އުޅޭ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަުކގެ ރައްޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތް

ދައްަކނީ. މި ޚިދުމަތްތައް ބިނާކުރުމުަށް ޓަކައި މިހާތަނަުށް ދައުލަތުން ޕަންޕުކުރަމުންދާ ފައިސާ ނިލިބިގެން އުޅޭ ވާހަކަ 

މިއަދުގެ ުސވާލަކީ. ައޅުގަނޑުމެން ލިބޭ ހުރިހާ ވެސް އާމްދަނީ  ންތޯ؟ މިއީގެކޮންތާކުން ފައިސާ ހޯދައި މުންދަނީޕަންޕުކުރަ

ތަންމެ އަުޅގަނޑުމެންގެ މަސްވެރިކަމަކީ ލޭނާރޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަުށް މިކަހަލަ ކި ،މި ލިބެނީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބުނެވިދާނެ

ވެސް މި ލިބެނީ ހަމަ  އެއްދާނެ. ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބޭ މަންފާބާރާތްތަކުން ބުނެވިޖުމްލައެއް ވަރަުށް ރީތި އި

ލިޭބ ުނވަތަ  .ކޮޅަކުންލިބެނީ ޓޫރިޒަމުން ލިބޭ މަދު ލާރިއެކި ގޮްތގޮތުން ޓެކްްސކޮުށްގެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި 

ތޯ؟ ދަނީ. މިއަދު ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބައި އެކުރިއަުށް އް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ ބޮޑެތި މަޝްރުޢޫތަ ފައިސާގެ މަްއޗަުށް ބިނާކޮުށް

އެުކ، މިއަދު އެްއވެސް ބަަޔކަުށް އާ ޓޫިރޒަމް ބޮއިކޮޓްކުރުމަުށް ޓަަކއި ކޮންެމެވސް ބަޔަކު ޮގވަމުންދާތީ ،މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ 

އަދި އެ މީހެްއގެ  އި. ހަމަ ރަސްމީ އެ މީހެއްގެ ޓްވިޓަރގަޔާ ވެސް އެނގޭ އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް. ހަމަ ގޮވާކަުށް ނެއްޓެން

ދަނީ ޓޫިރޒަމް  ިމކަހަލަ ކިތަންމެ ގޮތަކުން އެ އިއަިދ އިންަޓވިއުދިނުމާ ،ފޭސްބުކް އަދި އެނޫން ވެްސ އެކި ގޮތްގޮތުން 
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ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިންގެ ތެރޭަގއި އެްއވެްސ ކުރާ ަޓކައި ޮގވަމުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން. އެކަން ބޮއިކޮޓްކުރުމަުށް

ރާއްޭޖގެ މުޅި  ،ަދއްަކވަމުން ވިދާުޅވެއްޖެކު ވާހަކަފުޅުގަބޫލުކުރާނެ ކަެމއް ޫނން. ދެންމެ، އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރަ ބަޔަކު

ވެސް ކުެރވޭ ޓޫރިޒަމްގެ ސަބަބުން ލިބޭ  އަުށްދަނީ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ުނވަތަ އެންމެ ނިކަމެތިމީހާ ކަންކޮޅުތަުކގައި މިހާރު އެ

ދަނީ  ނގަޅު ވާހަަކއެއް. ކޮންމެ މީހެއްގެ ޖީބަުށް އެނގުމާއި ޭނގުމުގެ ތެރޭން ވެސް އެއާމްދަނީ ލިބެމުންދާ ވާހަކަ. ރަ

ގެންދާތީ. ިމ ފައިސާ ވަންނަމުން. ޑޮލަރު ައގު ބޮުޑވެގެން ވެސް ދަނީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ލިބޭ ބޭރު އާމްދަނީތައް މަދުވެ

އްޓަން. މިއީކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން. ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ހު ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ހުރިހާ ސަބަބުތަކާ

. ރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުން ވަރަުށް ނިކަމެތި ހާލަތެއްގައި މިއަދު ގުނަމުން ެލއް ނުކުރާނެ ޓޫރިޒަމް ބޮއިކޮްޓކުރާކަުށްރައްޔިތުން ގަބޫ

ކުރިއަުށްދާުށޭ. އެންމެ  އެކީ  ސަރުކާރު ވިސްުނން އޮތީ ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަކާ ގެދަނީ. އަުޅގަނޑު ދަންަނާވނީ މިއަދު އެ

ކުިރއްޔާ. ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުން ނިކަމެތިކުރަްނ  ކަްނކަން ގެންއިމުކޮުށް މާޙައުެލއް ޤާ  ރަނގަޅުވާނީ ުގޅިގެން މަަސއްަކތްކުރެވޭނެ

. ޓަކައި ވޯޓެއް ވެސް ނުދޭނޭ ެއކަމަުށް ނެއްވިސްނުމަކީ ތީ ޮކސް ވިސްނުމެކޭ. އަދި ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންވިސްނާ ތި

އެުކ  މަޝްރޫޢުތަކާ ގެކޮުށްގެން. މި ސަރުކާރުގެ ިވސްނުން އޮތީ ތަރައްޤީ ުށް ވެސް އާެދވޭނީ ރަނގަޅަުށް ކަންކަންވެރިކަމަ

އަޅުގަނޑަކީ ޖޭ.ޕީ މީހެއް. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން ިމ  . ގަބޫލުކުަރްއވާ!ކުރިއަުށްދާން. މި ސަރުކާރުން ތަރައްޤީ ގެންނާނެ

 ްސކޮުށް ައޅުގަނޑު މިުށް ހިނގަމުންދާކަން. ހަަމ ސީރިއަޒެޑަ އްޖޭަގއި ޭއ ޓުޝްރޫުޢތައް މުޅި ރާ ސަރުކާރުން ބޮޑެތި މަ

މަސަްއކަތް ެއ  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا ންނެވި ޢަބްދުކަމުަގިއ ހުގަބޫލުުކރަން. ރާއްޖޭެގ ރައީސް  އަޅުގަނޑު ،ދެންނެވީ

ތައްތަކެއް ހާސިލުކުރަްއވާނެ. ުށް ބޮޑެތި ކަން ނަމަ، މަނިކުފާނު ވަރަ ވަނީ ކުރަްއވަމުންގެންދަވާ ސްޕީުޑގައި ގެންދަވާ ކަމަުށް

ނަުށް ވަރަުްށ ކުރާ ވާހަކަައކަުށް ނުވެދާނެ. އަުޅގަނޑުމެންއީ، ަބއެއް ބޭފުޅުންނަުށް ަހޖަމުއަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮްތ. މި މިއީ

ކީ މަންޒަރު. މިއަދު މި ބްރިޖް ނޭޅުއްިވއޭ ިކޔާފައި ރަީއސް މައުމޫނަުށް ފާޑު ގިނަ މީހުން ވާހަކަދެއްެކވި ަރއީސް މައުމޫން

އެ ، ބުނަނީ ކަލީ މަސަްއަކތްކުރަމުންދާއިރުއެ ބްރިޖު އެޅީމާ ބައެއް މީހުްނނަުށް އަޅަން ބޭނުންވެގެން ަމސައްކަތްކޮުށް ިފޒި

ރިޕޯޓެއްގެ  ކޮން ްނމެވެސް މިވެނި އެްއޗެއް ނެހެދެއޭ. ކޮންމެވެސް ރިޕޯޓެއް؛ ވަޓް އިޒް ދިސް؟ތަނުގައި ކޮ އެ ކަމަކުނުދެއޭ.

 .ޭބނުންވޭ ބްރިޖު.. އެހެްނވީމާ، މިއީކީ ގަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މި ދައްކަނީ؟ ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ނޮިޅވަރަން އަުރވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ފަުށް.ޙުސައިން ޢަރީ

 

 :ވާހަކަދެްއކެުވން ޢަރީފް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރގެ ންނޮޅިވަރަ
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ރަނގަޅުަށް ުޝކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުެމން ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް ވަރަުށް  .`

ެމންނަުށް އެތަންތަނުން ލިބެމުން ރަުެށއް ާރއްޖޭަގއި އެަބއޮތް. އަުޅގަނޑުއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އަުޅަގނޑުމެންގެ އެަތއް ފަޅު

ވަނީ.  އިމުކުރެވިަފއި މިއި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޓޫރިޒަމް ޤާއްގެ މިންވަރު. މަދު ރަުށްތަކެއްގައަންނަނީ ކާޓެ މި

. އަުޅގަނުޑ ފައޮތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ޭއގެ މަްއޗަުށް ބިނާކޮުށް މުޅި ދިރިއުުޅން މި ގެއަޅުގަނޑުމެން

އްޔަތުން ޓޫިރޒަމް ބޮިއޮކޓުކުރުމަުށް އެްއވެސް ފަރާތަކުން ކަމެއް ކުރަންޏާ އަޅުގަނޑު ދިވެހި ރައްޔިެތްއގެ ހައިސި ދަންނަވާނީ

. އެކަމާ ދެކޮޅަުށް ކުެރވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަެތްއ ކޮުށްދިނުމަުށް އަޅުގަނޑު ެއ ފާޅުގައި ެއކަން ކުުށްވެިރކުރާނަމޭހަމަ 

 ތްތެރި ރައީްސ.. އިއްޒަގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑު ހުްނނާނަމޭމަސައްކަތްކުރަްއވާ ބޭފުުޅން އެކަން ދިފާޢުކުުރމަުށް ؛މަސައްކަތް

ވާނެ ކަންތައްތަްއ ައުޅގަނޑުމެން ރުޅިައއިްސގެން ވެސް ކުރަްނވާނެ ކަންތަކާިއ ނުކުރަން ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

އަދި ، ުށް ވިޔަސްއަުޅގަނޑުމެން މީހަކާ ދިމާލަ ން. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަުށް ވެސް އެނގޭ ރުޅިއަިއސްގެހުންނަންޖެހޭނޭ

އެ ތަނަކަުްށ  ،ތެރޭން މަދު ގާ ބުރިެއއް ޙަޤީޤަތުަގއި އެ ެއއްަޗކަުށްފަުށައިފިްއޔާ ޭއގެ ުށް ވިޔަސް ގާ ުއކަންތަނަކާ ދިމާލަ

ގެ މި ޤައުުމގައި ކުރާއިރު ވަަރުށް ވިސްނުންތެރިވާންޖެހޭނެ. ައޅުގަނޑުމެން ވާސިލުވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން ކަމެއް

ބަފައެްއގެ  ،ޮއތް ހުރިހާ ވެސް މުދަލަކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޓޫރިޒަމް. އަުޅގަނުޑމެން ދަންނަވާނީ އިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބިފަ

 މުދަލުގެ ގޮުތގައި ލިބިފައި މި  ގެ ޤަުއމު ބަލަނީ ކަމުގައި ެވއްޖެްއާޔ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވާރުތަގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެން

ރުަތ މުދަލުން އެ ދަރިއަުށް ލިބޭނީ ނަމަ، ެއ ވާ ފިާފގެ ތަރިަކ މުދަލުގަިއ ހުޅުޖަހައި. ެއްއވެސް ދަިރޔަކު ބަޒަމޭއޮތީ ޓޫރި 

ެއއްެވސް ދަރިޔަކު ހުންނާނެ ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލެއް ުނކުރަން. އެހެންވީމާ، މިފަދަ  އަޅިކޮޅު ކަންނޭނެގއޭ.

. އަޅުގަނުޑމެން ދުރުހެލިވާންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކުން އަުޅގަނޑުމެްނ އެއްކިާބވާންޖެހޭ

ވަޅު އަުޅގަނޑުމެން ކޮންނަން ކަން. އެފަދަ އަނދަ އަޅުގަނޑުމެން އަނދަވަޅު ކޮްނނާން ނުވާނެދުޝްމިނާ ވައްޓާލުމަުށް ޓަކައި 

ނެ. އަުޅގަނޑު ހަމަ އަނެްއކާވެސް މި ދާއެ އަނަދވަޅަުށް ވެއްިޓގެން ހިނގައި ފިއްޔާ ައޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިޔަކު ވެސްފަުށައި

ތަނަވަސް ޤައުެމއްެގ  ،މި ޤައުމު އަުޅގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަުށް ފާގަިތ، އުފާ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލައި، އެދެނީ

 ހިނގާުށޭ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ. ނުމަުށް ޓަަކއި މަސައްކަްތކުރަމާގޮތުަގއި ފޯރުކޮުށްދި

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ރި މެންބަރު ބާރަުށު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.އިބްރާހީމް ޝުޖާޢަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  ޝުޖާޢު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ބާރަުށު
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ސްކުރަމުންދާ ޓޫރިޒަމް ބޮއިކޮޓްކުރުމަުށް ބަޔަކު ޖިލީހުގައި ބަހުދު ރައްޔިތުންގެ މަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަ

ުށްވެިރކަން. ބާރާތުން ކުނުޑ ވެސް ހަމަ އެންމެ ހަރުކަުިށ އިރގަިއ ކުރި މަސައްކަްތ އަުޅގަފެއަ ގން އައި.ޓީ.ބީ ބާލި

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ތެޭރގައި މިގޮތަުްށ  .އަުޅގަނުޑމެން މި ދައްކަމުންގެންދަނީ އަބަދުވެސް އެއްަބއެްއގެ ވާހަކަ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

މިކަހަލަ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ، ޚާއްަޞކޮުށް އިްޤތިޞާދީ ގޮތުން ލިބެމުންދާ ކުރިއެރުމާ ދޭތެރޭ ހަސަދަވެރިވާ ، ތިބި ނުވިސްނޭ

ޖެހޭ ބައެްއގެ ވާަހކަ އަުޅގަނޑުމެްނ އަބަދުވެސް ަދއްކަމުން މި ެގންދަވަނީ. މީގެތެރޭަގއި ވަކި ާޚއްޞަކޮުށް ފާހަަގކޮުށްލަން

ކެރަފާ ނަސީމް. މިއީ ހަމަ އެންމެ އިސް ދައުރެއް މިކަމުަގއި އަދާކުރަމުންގެންދާ ެއއް ަފރާތް ކަމުގަިއވާތީވެ ކެރަފާ 

ނަސީމުމެން، މިފަދަ މި ބޭފުޅުންނަކީ ާއއްމުކޮުށް ދިވެިހރާއްޖޭގެ އުފެދިފައި ހުންަނ ސަރުކާރުތަްއ ަވއްޓާަލއި، 

ރުދޭ ބަޔަކަުށް ވާީތވެ ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ހެޮޔއެދޭ އެްއވެސް ކަމެއް ކުރުމުގެ ނިޔަްތ ބަޣާވާތްކުރުމަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ހިތްވަ

ވެސް؛ އަދި ހިތް ވެސް ކެރަފާ ނަސީމުމެން ކަހަލަ މީސްމީހުންގެ ގަޔަކު ނުހުރޭ. އެހެންވީމާ، ކެރަފާ ނަސީމުމެން 

ޒަތްތެރި ރައީްސ. މިއީ ވަރަުށް ތަފާތު މާޙައުލުެގ ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަުތގެ ާވހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަްނޖެހެނީ. އިއް

ތެރޭގައި މިކަހަލަ ވާހަކަަތއް ފަތުރަމުންގެންދޭ. ޭއެގތެރޭން އިއްޒަތްތެރި ަރީއސަުށް ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް 

ެގ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ޭޑިވޑު ހާޑިންގހަމް ކިޔާ މީހަކު މިއީ މި މީހުން ވަރަުށް ގާތްކޮުށް ެގންގުޅޭ މީހެއް. މީނަގެ ލަފާ

މަތިން ކުރާ ކަންތައްތައް މިއީ. ވަކިން ޚާއްަޞކޮުށް މިކަހަލަ ދޮން މީހުންނަކީ އާއްމުކޮުށް ެއމް.ޑީ.ޕީގެ މީހުން ވަރަުށް ދޯޅަ 

ބަޔަކަުށް ވާީތވެ، ވަކިން ޚާްއޞަކޮުށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ލަފާފުޅުތައް އަބަދުވެސް ދެްއަވމުންގެންދަނީ ދޮންމީހުން ދޭ 

ކަމުގަިއ ވާީތވެ، މިކަހަލަ ކޮްނމެ؛ ދިވެހިރާއްެޖއަުށް ފައިދާާއިއ މަންފާ ލިބޭ ކޮންމެ ކަމަކީ  ނަސޭހަތާ އެކީ ކުރިއަުްށގެންދާ

އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީން އެހާ ހަޖަމުވެގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ައއި.ޓީ.ބީ 

ސަރުާކރުން ހޯދި، އަދި ރާއްޖެ ވަރަުށް ބޮޑަުށް އިޝްތިހާރުެވގެންދިަޔ ފެއަރއަކީ ވަރަުށް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ިދވެހި  ގބާލިން

ފެއަރއަކަުށް ވާހިނދު ވެސް މިހާރު އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދިމާވެގެން މި އުޅޭ ަމއްސަލަައީކ 

ތްތަކުން ފިތްކަނޑަިއގެންދާ ވަރަުށް ވޭތުވެިދޔަ ދެތިން މަސްދުވަުހގެ ތެޭރގައި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ާއމްދަނީ؛ އިދިކޮުޅ ފަރާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ އާމްދަނީ ައރައިގެން ދިއުން ކަންނޭނގެ މައްސަލައަކަުށް ވެގެން މި ުއޅެނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ދާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޙިކުމަުތޢަމަލީގެ ދަުށުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދު ހޯދަމުންގެން

ތަރައްޤީާއއި ތަމައްދުން މިއީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަުށް މިހާރު ަހޖަމުނުވެގެން މި އުޅޭ ަމއްސަަލއަކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު 

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަުޅގަނޑު ެވސް ހަމަ އެންމެ ހަރުކަުށި އިބާރާތުން ކުުށްވެރިކުރަޭމ، ދިވެހިރާއްޖެ ބޮއިކޮޓުކުރުމަުށް 

ތަކަުށް. ެއއީ އަޅުގަނޑުމެން ެވސް އެހާ ތަރުހީބުދޭ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ވަކިން މި ގޮވައިާލޮގވާލުން

ޚާއްޞަކޮުށް ދަންނަވާލަން ބޭުނންވޭ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިޤްތިާޞދު ބޮއިކޮޓުކުރުާމއި އަދި ކޮންމެ ގޮތަކަުށް ިދވެހިރާއްޭޖގެ ައގު 

މަވެސް އަުޅގަނޑުެމން މިކުރާ މަސައްކަތް އިންޗިައކަުށް ވެސް ފަހަތަުށް ނުޖެހި، ވައްޓާލުމަުށް މަސައްކަްތކުރި ަކމުގަިއވީ ނަ

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ޭރގަނުޑ، ފަތިހު، ދަންވަރު ަވގުެތއްަގިއ އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނެއް ާފސްކުރަންޖެހުނު ކަމުގަިއވީ 
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ރިޔާޟްމެން ފަދަ هللا ންކަމާ ެއކު. ޢަބްދުނަމަވެސް މި މަޖިލީހުން އެކަން ކުރާނެ. ދިވެހި ޖުޑިޝަރީ އޮތީ ވަރަުށް މިިނވަ

ބޭބޭފުޅުން ޖުޑިޝަރީއަުށް މާ ޝައުޤުވެިރވާ ކަމުަގއި ވަންާޏ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ދޫކޮުށްލާފައި ޖުޑިޝަރީއަުށް 

ނަވާލަން ވަަޑއިގަތުން ވެސް ެއއީ ހަމަ ޮއތް ކަމެއް. އެ ދާއިާރއިން ވެސް ހަމަ ކިޔަވަްނވީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަން

 ބޭނުންވަނީ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ނަން ވިދާުޅވާއިުރަގއި ދާއިރާއާ ެއކީަގއި ވިާދޅުވާން... 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރިޔާޟް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ މިކަން ހަރުކަުށި އިބާރާތުން ކުުްށވެރިކުރަން. هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ަމޑަވެލީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މަދު ރަޝީދަުށް.މުއާޒް މުޙައް

 

 މަޑަވެލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން:

ަވނަ މާއްދާގެ ދަުށުން ބިލެތްދޫ  145`. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ވާ ުކއްލި މައްސަަލއަކީ މާ ބޮޑަުށް ވެސް ލަްސވެއްެޖ  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ހުުށަހަޅުއްވާފައި މި

މައްސަލަެއއް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އައި.ޓި.ބީ ފެއަރ؛ ދާދި ފަހުން ޖަރުމަނުގައި ބޭްއވުުނ 

ތިން ފާދިރީއަކު އައި.ޓީ.ބީ ފެއަރއަުށް މި ރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ، އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް ފަާރތްތަކުން ދެ

ގެންގޮްސގެން މި ރާއްޭޖގެ ޫޓރިޒަމް ހަލާކުކޮުށްލުމަުށް ޓަކަިއ ކުރެވުނު މަަސއްކަތްތަެކއް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ދާދި ފަހުން 

ފެނިގެން މި ދިޔައީ. ހިތާމަހުރި ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާުދގެ 

ސެންޓެއް ިހއްސާކުަރމުންދާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިުތންނަުށް މިއަދު މި ލިބޭ އާމްދަީނގެ އެތައް ަޕސެންޓެއް ިމއަދު އެތައް ޕަ 

ވަންނަމުން މި ދަނީ މި ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރގެ ތެރޭން. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަހުރި ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންތައްަތއް، 

މިއަދު މި އުޅޭ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ބޮއިކޮޓުކުރުމަުްށ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެިރކަން ބޭނުންވެގެން

ޓަކައި މި ކުރަމުންދާ ނޭއްާގނީ މަސައްކަތްތައް. މިއަދު ިދވެހި ރައްޔިތުން އެބަތިބި މި ކަންތައްތައް ބަލަން. ދިވެިހ 
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އްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ބޮއިޮކޓުކުރުމަުށް މިއަދު އެކަންޏެްއ ރައްޔިތުންނަުށް އެބަ އެނގޭ މި ވާނުވާ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާ

ނޫން މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަީއ. ތާރީޚު ބަލައިލާއިރުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔައީ މީގެ އެތައް އަހަރެްއ 

ޙަޤީޤަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީއްސުރެ ފެުށިގެން ވެސް ޓޫިރޒަމް ބޮއިކޮޓުކުރުމަުށް ޓަަކއި މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވެމުންދިޔަަކން. 

އިޤްތިޞާދު ފުނޑާލުމަުށް ޓަކައި މާ ކުރީއްސުރެ ޭރިވގެން ެއތައް މަސައްކަތްަތކެއް ކުރެިވެގންދިޔަކަން. އެހެންނަމަވެސް، 

ެގ هللاއަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ކިތަންމެ ވަަރކަުށް ޓޫރިޒަމް ބޮއިކޮުޓކުރުމަުށް މަސައްކަތް ކުިރޔަސް 

ދިވެހިރާއްޖެއަުށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަުށް މިއަދު ވެސް ހަމަ  ރަޙްމަތްފުޅުން

އިތުރުެވގެންދާކަން އަުޅގަނޑުެމން ފާހަގަކޮުށްލަން އެބަޖެހޭ. މި އިތުރުވެގެންދާިދއުމުން އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްެޖއަުށް 

ަތކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަުށްރަުށުގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު މި ދަނީ ވަންނަ ފައިސާގެ އަދަދު އެަބ އިތުރުވޭ. މި ކަންތައް

ޤާއިމުކުރަމުން. އެއަރޕޯޓުަތއް މި ދަނީ ހަދަމުން. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ބްރިޖު ވެސް ައާޅނެ. އެ ބްރިޖު މަތިން ވެސް 

. ޕާކުަތއް ވެސް ހަދާނެ. ހަމަ މި ޓޫރިސްޓުން ނައުމަުށް ގޮަވއިލާ ފަރާތްތައް ދަތުރު ވެސް ކުރާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

އެ ޕާކުަތކަުށް ެވސް ދާނެ ަހމަ މި ބޭފުޅުން. ހިތްހަމަ ޖައްސާލަން ހަމަ ދާނެ. ކިތަންމެ ވަރަކަުްށ ރުޅިައޔަސް ދާނެ. 

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ، ދެތިން ފާދިރީއަކު ގެންޮގސްގެން ިދވެހިާރއްޖެއިން ބޭުރގައި މި ބޭފުޅުން 

ރިެވގެން، ނޫނީ މިކުރާ މަސައްކަތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެން އެއްގޮަތކަުށްވެސް ހާހެއް ނުވޭ. އަުޅގަނޑުމެން މި ވަޒަްނވެ

ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރުމަުށް ޓަކައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭންނާއި މަޖިލީހުން ބޭރުން ވެސް ކުެރވެން ހުރި ހުރިހާ 

ްއވެސް ވަރަކަުށް ޖެހިލުމެއް ނުވޭ. އިސްލާމް ީދނުގެ ވާހަކަަދއްާކއިރަުށް ިމ މަސައްކަތެްއ ކުރާނަމޭ. ައޅުަގނޑުމެން އެ

ބޭފުޅުން ހަމަ ތުރުތުރުއަޅާ. އަޅުގަނޑުމެން އިސްލާމް ދީނުެގ ވާހަކަ ެވސް ދައްކާނަން. ިކތަންމެ ވަރަކަުށް ރުޅިައޔަްސ 

ކަާއއި، ސިހުރުހާހޫރައިގެ ވާހަކަ ވެްސ އިސްލާމް ދީނުގެ ވާހަކަ ެވްސ އަުޅގަނޑުމެން ދައްކާނަން. އިސްލާމް ދީނުގެ ވާހަ

މި ބޭފުޅުންނަކަުށް ނެތޭ ދެއްކޭކަުށް. މާލޭގެ މަގުތަކުަގއި ސިހުރުގެ ކަންތައްަތއް މި ބޭފުޅުންގެ ވެރިކަމުން އިސްތިޢުފާދެްއިވ 

 ރައީސް އިސްތިޢުފާ ދިނުމަުށްފަހުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔަ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަލިފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝު

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަުށް.

 

 އަލިފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ގަނޑަުށް ިމއަުދ މި ފެންނަނީ ޕީ.ޕީ.އެމުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ރައީސް  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ައޅު

ގަިޑއިރު ވަންދެން  3ޔާމީން އަރިހުަގއި މެޑަލްޖެހުމަުށް ޓަކައި ވާހަކަތައް ަދއްަކަވމުންގެންދަވާ ތަން. މިއަދު މި އޮތީ 
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އަދު ވާހަކަނުދައްަކއިވިފި މެންބަރެއް ވެއްޖެްއޔާ ހުޅުވާލެވިފަ. ކޮންމެ މެންބަރަކަުށްމެ ވާހަކަދައްކަން މަޖުބޫރު އެބަ ވޭ. މި

ރައީސް ޔާމީން އަރިހުގައި ްބލެކުލިސްޓުވާނެތީ ކޮންމެވެްސ އެއްެޗއް ވިދާުޅވާން އެބަޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަުށް އޮޅުވާލަްނ 

މި ދަނީ. އާދެ!  ދޮގުތަކެްއ ހައްަދވަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ެއކަން ކުިރއަުްށދާ މަންޒަރު އަުޅގަނޑަުްށ މިައދު ފެނިގެން

އަޅުގަނޑަކީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ގޮތްަތއް ކަނޑައަޅާ ހުރިހާ ކޮމިޓީތަެކއްަގއިހެން ހިމެނޭ މީހެއް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ެއއްވެސް ކޮމިޓީައކުން 

ނިންމައިގެނެއް މި ރާއްޖެއަުށް ޓޫރިސްޓުން ނައުމަުށް އެއްެވްސ ކަމެއް ނިންމާފައެއް ނޯންނާނެ. އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކުރާ 

އަުޅގަނޑު ުނވެސް އިންާނނަން. އެކަމަުށް ހުރަސް ވެސް އަޅާނަން. އާދެ! އަުޅގަނޑަުށް ަގބޫލުކުރެވެނީ މި ސަރުކާރުްނ ތާކު 

މިހާރު މިދަނީ ރާއްޖެއަުށް ޓޫރިސްޓުން އައުމަުށް ހުރަސްެއޅޭ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުްނކަން. ެއގޮތުން އަުޅގަނޑަުށް 

ރތެޭރގަިއ ެވސް މި ރާއްޖެއަުށް އެންމެ ގިނަިއން ގެސްޓުން މިހާރު އަންނަ ފާހަގަކުރެޭވ، މި ފަހަރު ވެްސ، މި ފެއަ

ގެސްޓުހައުސްަތކުގެ ވިޔަފާރި ޕްރޮމޯޓުކުރަން ފެުށީމާ ދިވެހި ސަރުކާރުން އެކަން ހުއްޓުވަްނ އެތާގަިއ، އެ ފެއަރގަިއ 

ތުންގެ ޖީބަުށް މި ވަގުތު އެންމެ ފައިސާ ޕްރޮމޯޓުކުރިޔަނުދިނުމަުށް މަސައްކަތްކުރި ތަން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔި

ވަންނަ އެއް ކަންތައް. އެހެންނަމަވެސް، އެކަމަުށް ވެސް ހުަރސްއެުޅއްވީ. ހަމަެއއާެއކު ައޅުަގނޑަުށް ފާހަގަކުރެވޭ ާރއްޖޭަގިއ 

 ،ްއޔިތުންނަކަުށްއެތައް ރަ ،ކުއްލި ނުރައްކަުލގެ ހާލަތު އިޢުލާނުކުރުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަުށް އެތައް ކެންސެލޭޝަެނއް އަިއސް

ތަން. ހަމައެާއއެުކ  ަވންނަންވީ ފައިސާތަްއ ނުވަދެ މި ރާއްޖެއަުށް ބޮޑު ެގއްލުމެއް ވެގެންދިޔަ  ފާިރވެރިންނަކަުށްއެތައް ވިޔަ

ގައި އެކްސްޕްޯލސިވް އެކި އެްއޗެހިތައް ޕްލާްނޓުކޮުށްގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަްއ ރާއްޭޖގެ އެތަންމިތާ ހަމަ އެ ދަނޑިވަުޅަގއި 

މެއްކަން ެދއްކުމަުށް ރަްއޔިތުންނަުށް އޮޅުވާލުމަުށް ޓަަކއި އެ ކުރި މަސަްއކަތްތަކަކީ މުޅި ދުނިޔެ ދަނޭ މި ސަރުކާރުން ކަ ކުރާ

ާބވަުތގެ ހުރިހާ ކަމަކީ ިދވެހި ރަްއޔިތުން މިހާރު އޮުޅވާލެިވގެން  ރޭވިގެން ހިނގާފައި ހުރި ޖަީރމާކަން. އެހެންވީމާ، މި

ގަންނާނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ނިކަން ސާފުކޮުށް އެކަން ހިނގަމުންދާ ކުރެވޭނެ ކަެމއްގެ ގޮތަކު ބަަލއި 

ލާދީނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ބޮލުގައި ެއޅުވުމަުށް ކުރާ މަސައްކަަތކީ ެއއީ ދިވެހި ރައްޔިތުން މިހާރު  ،އެނގޭ. ހަމައެާއއެކު  ގޮތް އެބަ

ާލއިރު ދީީނ ސިފަތަކަުށް މިނެކިރައިަރއީސެްއ ަގއިަގއި ހުރި ލާ ބަލައިގަންނާނެ ވާަހކަެއއް ޫނން. ހަމަގައިމު ެވސް ެއއް

 އެންމެ ،ގިނަ. ެއގޮތުން ފާހަގަކޮުށްެލވޭ ވަގުތު މި ރާއްޭޖެގ ރައީސްކަން ކުރަްއވާ ަރއީްސގެ ެއ ސިފަތައް މާ މިހާރު މި

ސޯޝަލް މީޑިއާަގއި ފެންނަ  ،ަކވާހިމެނޭ. ހަމައެއާެއކު އެކި ފަރާތްތަކުން ދައް ގެ ކަންތައްތައް އެބަބޮޑެތި މަނީ ލޯންޑްރިން

، ލާއިރު އެހެން ކަންތައްތަކަުށް މިނެކިރައި އެގޮތަުށް ފެންނަ ހާހޫރައިގެ ކަންތައް އެބަހުރި. ހަމަނުންތަކަުށް ބަލާއިރު ސިހުރުފެ

އެބަ  ކަމަުށް ލާއިުރ ެވސް ެއއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުުމގެ ބައި ެވސް ހުރިދެކިަފއި ހުރި ވާހަކަަތކަުށް ބަލައި ގައިމިތާ

ގެންދޭ. ެއގޮތުން  ަގއި ހުުޅޖެހުމުގެ ތުހުމަތުތައް ވެްސ ުކރަމުން އެބަަބއެްއ ތަންތާތުހުމަތުކުރޭ. އެހެންގޮސް ާރްއޖޭގައި 

ރާއްޖެ ޓީީވއަކީ ވެސް ހަމަ އޭގެ އެއް ކަންތައް. ހަމަެއއާެއކު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަުކރެވިގެންދިޔަ މިހާރުގެ ހޯްމ 

ވެސް ބައްދަލުކުެރއްވި ވާހަަކ.  ލައާ ގުޅުންހުރި ބޭފުޅަކާއަފްރާޝީމް އަވަހާަރވުމުގެ މައްސަ .ރޑ، މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި

 ބާވަުތގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ގުޅިަފއި ހުރީ މި ރައީސާ. އެހެންވީމާ... އެހެންވީމާ، މި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ  ،ވަަނ މާއްދާެގ ދަުށުން 145ހުގެ ގަާވއިދުެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުްއލި މައްސަލައިަގއި ބަހުސްކުުރމަުށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

 އަރުވައިމެންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތު ތްތެރިދައްކަން އެިދވަަޑއިގެންެނިވ ހުރިހާ އިއްޒަފަދައިން ވާހަަކފުޅު ފާސްކުރެްއވި

 ނިމުނީ.  ހިސާބުން މިމިހާ

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް. ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންތަްއތައް. އަ 5ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު  އަޅުގަނޑު މިހާރު ދެން މި

ޤައުމީ ސަލާމަތު  ،ގެނައުުމގެ ބިލުމަނާކުރުމުގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު  )ޓެރަިރޒަމް 2015/32ނޫނު ނަންބަރު ގާ -5.1

ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  2016 މާިރޗު 10ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވާ ނިންމެވި ގޮުތގެ

ޤައުމީ ސަލާމަތު ހަޅުއްވައިދެްއވާނީ ލީހަުށް ހުުށަފޮނުވުނު. މި ބިލުަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖި

ްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް . އަޅުގަނޑު އިިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާންގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ ޓީގެ މެންބަރު، ކޮމި

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް ޢުޘްމާންގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ުށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙު )ޓެރަިރޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނު( އަ 2015/32ތެިރ ރައީސް. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތް

 ގޮތުގެ ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅަން. އަޅުގަނޑު އެދެނީ ތި ނިންމި ރާސާކުރައްަވއިބެހޭ ކޮމިޓީން ދި ޤައުމީ ސަލާމަތާ

ިއ ގައި ަރއްޔިތުންނަުށް އެންމެ ލާބަޔާވުމަުށްފަހުހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި މި ބިލު ރަނގަޅަުށް ބެއްލެ 

މަުށްފަހުގައި ވޯޓުެދއްަވއި މިއަދު ގޮތަުށް ހުރިހާ އަކުރުތަކެއް ވެސް ރަނަގޅަުށް ބަްއޓަންކުރެވިފަިއވޭތޯ ބެއްެލވު މަންފާ ލިބޭ 

ިއ މަޖިލީހުގެ އިދާރާަގޔާ އްޔިުތންގެގޮުތަގއި މި މަސައްކަުތގައި ރަ  ބޫުލކުރާގޮތަކަުށް ނިމިގެންދާނެކަުމގައި. އަޅުގަނޑު ގަ

އަދި އިދާރާގެ އެންމެހައި އިދާރީ މުވައްޒަފުން ދެްއވި އެހީތެރިަކމާއި އެއްބާރުލުމަުށް އަުޅގަނޑު ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން 

ތްތެިރ ރައީްސ އެުކ ޝުކުރު ދަންަނަވން. އަދި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަ ނަމުގައި ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ބޮޑަުްށ  ބަހައްޓަވާ، މި މަސައްކަތްތައް ހަލުިވކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި އެހީތެރިވެދެްއވާތީ ވަރަުށް ނޑުމެންނަުށްއަޅުގަ

 ޝުކުރުވެިރވަން. ޝުކުިރއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިޑއިރު. ޕާޓީތަކަުްށ  1ވަނީ  ލަ ވަގުތު ކަނަޑއެިޅަގއިމި ރިޕޯޓަުށް ބަހުސްކުރުމަުށް ޖުމުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 45ޓު މިނެ 14ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.ޕީއަުށް  31ޓު މިނެ 31ވައިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ވަގުތު ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮތް ދަންނަ

 2ކުންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަުށް ސި  21ޓު މިނެ 3ސިކުންތު. އެްމ.ޑީ.ޭއއަުށް  22ޓު މިނެ 5ކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް ސި

ޓު. އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތުަށް މިނެ 3ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ކަުށް ނިސްބަތްނުވާ އިޓު. ވަކި ޕާޓީއަމިނެ

އެ  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށުން 3ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ  75އެދިަވޑަިއގަތުމަުށް ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ަގވާއިުދގެ 

އިން ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ސަޢުދު ޙުސަ ިވލިނގިލީ ،ން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންގޮުތގެ ަމތީ ވާ މާއްދާގެ )ުށ(ގައި 

 3ުށް ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިުލގެ ގާނޫނު( އަ ޓެރަރިޒަްމ މަނާކުރުމުގެ) 2015/32ނޫނު ަނންބަރު ގާ، ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ވަނަ ކިޔުން އިްއވަން. )ަވގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

 

 ުށް އެހުން . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓަ 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ވޯަޓުށް އެހުން. މިއަދުގެ ވޯޓަުށް ެއހުމަުށް އޮތް ހަމައެކަނި ކަމަކީ  ،6 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ޙު ގެަނއުމުގެ ުށް އިޞްލާރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫުނ( އަޓެ) 2015/32ނޫނު ނަންބަރު ގާދެންމެ ހުުށަހެޅިގެންދިޔަ ރިޕޯޓު. 

ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓަުށް ޯވޓަުށް އެހުން ވޯޓުގެ ވަގުުތގައި  ނިންމެވި  އިޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ  ،ބިލު

 . އި ގަ 1:30ގެންދާނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ދެން ކުރިއަުށް ލާނަން. ހިސާބުން މެދުކަނޑައި އޮންނާނެ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މި
 

 

  ]އަުށް  03:31އިްނ  13:21ޅު: ކޮހުސްވަގުތު [

 (މަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

`. ޖަލްސާގެ މި ދަންފަޅި އައިގެން ކުިރއަުށްދާން މި ތައްޔާރުވަނީ. އަުޅގަނޑުމެްނ ކުރިމަތީގައި އޮތީ އެޖެންޑާ 

ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. ވޯޓަުށް އެހުމުގެ ުކރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ވޯޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ، 6އައިޓަމު 

ވޯޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ، 6އެޖެންޑާ އަިއަޓމު  ޖައްސަވާލަދެްއވުމަުށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

މެންބަރުން ިއްއޒަތްތެރި ެއންމެ ވޯޓަކަުށް ދަންނަވާލަން އޮތީ. އަިއޓަމުގެ ދަުށުން މިއަުދ  މި  ކަންކަމަުށް ވޯޓަުްށ އެހުން.
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ާކޑުކޮޅުަތއް ޗެުކކޮުށްލެްއވުމަުށް ވެސް މެންބަރުން ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކުކޮުށްެލއްވުމަުްށ ދަންނަވަން. 

އަުޅގަނުޑ އަުޅގަނޑުމެން މި ތައްޔާރުވަނީ. ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި  ގެ ދަުށުނ6ްއެޖެންޑާ ައއިޓަުމ  ދަންނަވަން.

 ން.ނަދަންނަވައިލާ ވޯޓަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޫނު ނަންބަުރ ގާ، އިން ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ސަޢުދު ޙުސަ  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަރާތުން، ވިލިނިގލީސަރުކާރުގެ 

ރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ކޮމިޓީން ދި، ުށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގާނޫނު( އަ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ) 2015/32

   ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަުށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން.ގޮތަުށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ލިނގިލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިންވި  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 43    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   59     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ދަދު:ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަ

 59        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ .ވައިލާނަންދަންނަ  ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. ވައިލާނަންދަންނަ  ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ 

. ނުފެންނަ 43ދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އ61ަތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ހާޒިރުވ85ެއަދަދު؛ 
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 .ކު ނެތްމެންބަރަ ވޯޓުދެއްވި . ަވކި ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމުަށް 16ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

 ނަތީޖާއާ ެއކީަގއިމި  .59. ޖުމުލަ؛ 30. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 59މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ަގއި ބަިއވެިރވިޓުވޯ

  ފާސްވެއްޖެ ކަމުަގއި ދަންނަވަން. މި ބިލު
 

 ންމުން ނި
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ުށް ތި ކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތާގެންދިއުމަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަުށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ޝުކުރު ަދންނަވަން.  ގައި އިޚްލާްޞތެރިކަމާ އެކީ ވަރަުށް  ވާ ޤުރުބާނީއަުށްިތޔަ ެވވަަޑިއގަންނަ ޓަކައި

 އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އަުޅގަނުޑމެންގެ މަޖިލީހާ ދޭތެރޭގައިމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް މިގޮތަުށް ކުރިއަުްށގެންދެވޭ ނަމަ، 

 21ނާނީ، ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮން .އިްއޒަތްތެރި ރައްޔިތުން ދެކޭ ހުރިހާ ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ހާސިލުވެގެންދާނެ

 ަގއި.9:00ދުވަހުެގ ހެނދުނު  ހޯމަވާ  2016މާރިޗު 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




