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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )ރި 

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 23ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ންކުރުއިޢުލާންުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/3/13އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ޔާސަތުން އަންގާ އެންގުންރި . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ  11:00 ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.މިއަދު ކޮމިޓީތަކުެގ ބަްއދަލުވުންތައް  -4.1

 . 1ކޮޓަރި 

ޫދ ގުރައިކޮމިޓީގައި ިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާ  މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ. ކޮމިޓީއަކަށް އައި ބަދަލު -4.2

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިލުފުށީ ބަދަުލަގއި އެ ކޮމިޓީއަށް  ގެއިބްރާހީމް ރިޟާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ 



2 

 

ޔާމިންގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަށް ފޮނަދޫ هللا ރު ޢަބްދުއަދި ވެިލދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ، ރަޝީދު ރިޔާޟް

ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ޕީ.ޕީ.އެމްހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެިދވަަޑިއެގން هللا ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ ވަނަ މާއްދާ 107މަޖިީލހުގެ ަގާވއިދުގެ  ،ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން

މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުްނ 

ވަަނ މާއްދާެގ )ހ(  107ަގއި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ  2015ބަރު ޮނވެން 9

 ން އެކަން ެއގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ

 

 .ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

ށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަ 129ނޫނުއަސާސީގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ   -5.1

ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ މިނިްސޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެްންޑ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިީޓއާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްެގ 

ޓަކައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް 129ނޫނުއަސާސީެގ ޤާނަންފުޅުތަކަށް 

މަސްއޫިލއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެިވ ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ، ަސރުކާރުގެ 

ަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް  2015ބަރު ންނޮވެ 9ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

ދާއިރާެގ  ވިލުފުށީ ،ޓީގެ މުޤައްރިރުހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުާރ މިންވަރު ބަލާ ކޮމި

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. އިއްޒަތްތެރި މެންަބރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

 129ނޫނުއަސާީސގެ ޤާ ،ީތންގޮުތގެ މަ ޫނނުއަސާސީަގއި ވާޤާއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ިދވެހިރާއްޭޖގެ 

ންދިނުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ސަރުކާރުގެ ހުވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ވަޒީރުންނަށް ރު

މަލުކުރާ ޢަމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިްނވަރު ބަލާ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވީމާ، މި މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން މީގެ ކުރިންެވސް 

އަިދވެސް މި ވަޒީރުންނާ ގުޭޅ  ،މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކުރުމަށް، ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުމާ މި ބޭފުޅުންގެ ށްގޮތަ

ކުިރއަށްގެންެދވުނު. އަިދ މި ކޮމިޓީަގއި މިދެންެނިވ  ގައި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތްތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީ

 .ލެވިފައިމެދުގައި ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ހުޅުވަ މާންދިނުހުމައްސަލަ ސާފުކުރުމަށްފަހުގަިއ ވަނީ މި ބޭފުޅުންނަށް ރު

 ން ންދޭހުއެ ވަގުުތ ކޮމިޓީއަްށ ަވޑަިއގެންތިއްެބވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ވަނީ މި ެދ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ރު
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 ؛މް ޝަރީފްއާދަ މަށްއަދި ޑިފެންސް މިނިްސޓަރުކަ ،ޓޫރިޒަްމ މިނިސްޓަރު ކަމަށް މޫސާ ަޒމީރު ،ފަ. ެއގޮތުންވެފާސް

ވަނީ ފާސްކޮށްފަ. ެއހެންކަމުން، މި ފުރުޞަތުަގިއ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރެްއގެ  ންދިނުމަށްހުބޭފުޅުންނަށް ރު މި ދެ

ހައިސިއްޔަތުންާނއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މި ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދަންނަވަން 

ލިްއޔަތުތައް އެންމެ އޫވާަފއިާވ މަސްއްނުއަސާސީންނާއި ާގނޫނުތަކުން މަތިކުރަނޫޤާ ދެ ބޭފުޅުްނނާމި  ،ބޭނުންވަނީ

އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ދިވެހި ދައުލަތަށް އިޚްލާޞްތެރިވުމަީކ  ،ދެމިތިބުމަކީ ންމަތީފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރު

ހާލަތަށް ބަލާއިރުަގިއ  ގެއްޖޭގެ މި ަވގުތުއެހެންމެ، ދިވެހިރާބޮޑަްށ އެދޭ ކަމެއް. އަދި ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް

ބޫލުކުރަްނ. އެގޮތުން ދިވެހިރާއްެޖއާއި ގަރެއް އޮތް ކަމަްށ އަޅުަގނޑުމެން ދައުމުހިއްމު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ 

ނޑިަވޅުަގއި އާ ން މިމުކުރަން ޮގވާލައިން ބޭރުަގއި ޓޫިރަޒމް ބޮއިކޮޓުރާއްޖެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަުރގެ  ދާ ދަ

މަނިކުފާުނ ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަށް ޙައްލު ހޯއްަދވައިެދއްވުމަށް އެ  ތްތަްއ ބައްޓަްނކުރުމުަގއި ދިވެހިާރއްޖެއަށް މިމަސައްކަ

މެދު ޝައްކެއް ނެތް. އެހެންަކމުން، އެ މަސައްކަތް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި  ކަމާމަސައްކަތްކުަރއްވާނެ 

ގޮތްތަެކއް ހޯދުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. މިއީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިހާރަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ކުެރވޭނެ 

ިމކަމުެގ  މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ހަމައެކަނި ދަންނަވާ ވާހަކަެއއް ނޫން. ދިވެހި ަރއްޔިެތްއގެ ހައިިސއްޔަތުން

އަންނަނީ  އެއްއެންެމ ބޮޑު އާމްދަނީ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތެްއގެ. އާދެ! ިދވެހި ރާއްޖެއަށް މިއަދު ކަންބޮޑުވުން އެަބއޮތް

 ؛ކުުރމަށް ގޮވައިލާ ެއކި ކަހަލަފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ބޮއިކޮޓު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިާރއިން. އެހެންނަމަވެސް، 

ނޑިނޭޅި އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ  މި މާ،ބޭރު ދުނިޔޭގައި އުފެްއދު ދިވެހިރާއްޖެއާ މެދުަގއި ނަފުރަތު ކަންކަން ކެ

މަސަްއކަތް  އީިވއްޔާ މިއްަރށް ބޮޑަށް ބޭނުންވޭ. އިރާދަުކރެދަނީ ކުރަމުން. އެހެންކަމުން، މިކަމުގެ ޙައްލު ވަ ބަޔަކު

މިލިއަން  1.5ައހަރަކީ ވެްސ  ފެށޭ މި، އްާޔ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހާސިލުނުވާނެ ކަމެްއ ނޫން. އަދި މި އަހަރުކުރެެވއްޖެ

މިނިްސޓަރު ގެންނަާވކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  އާ ގެން މަަސއްކަތްކުަރްއވަމުންއިްއވަ ނައުުމގެ ާޓގެެޓއް ަކނަޑއަޅުރިސްޓުން ގެޓޫ

ންވެސް މަސައްކަތްތަެކއް ޔަޤީނު ެވވޭނީ ހަމައެހެންކަމުން، މި ޓާގެޓަށް ރީޗް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަނީ ލިބެމުން.

ގަިއ އެއް ވުރެ ފުޅާ ދާއިރާ ށް މިހާރަ  .ގެން. އެހެންކަމުން، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވަން ބޭނުންއި ކުރަްއވަ

ދެއްވާށޭ. ިމއީ، މުހިއްމު ކުރުމަށް މަސައްކަްތކޮށްަގއި ޓޫރިޒަްމ ޕްރޮމޯޓުއަދި ާޚއްޞަކޮށް ޔޫރަޕު  ،ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި

ވަރަށް ފަހުން  .އެހެންމެ، ިޑފެންސް މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންހަމަގޮުތަގއި ައޅުަގނޑު ދެކެން. އަދި  ގެ ކަމެއް

، ނޫންނަމަޑިފެންސް ފޯސްއާ މެދު  ،ގުިޅގެން ރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި ެގއްލިފައިވާ އިތުބާރު ދިޔަ ކަންތައްަތކާއިގަހިނ

ެގއްލިފައި އޮތް ިއތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެްއ  އޮތް އެ ގައިމެދު ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ

 މި ،ަގއި ނުޖެހިއިއެްއ ފައިާސ ހުންނަ މީހުންގެ ދަޅަ ތިެބ، ބައެްއކިބާވެ ކީ ިސާޔސީ ކަންކަމުންތަނަ ކޮށްދެއްވުން. އެ 

ނޑު ދެކެން ގެކަންކަން ކުރިއަށްގެންެދވޭނެ މަގެއް ތަނަވަސްކޮށްެދއްވުަމީކ މުހިއްމު ކަމެއް . އާދެ! ގޮތުގަިއ އަޅުގަ

ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ދައުރަކީ  ބޫލުކުރަން މިހާތަނަށް އައިިއރުގައި ދިވެހިާރއްޖޭަގއިގައަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ވެސް 
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ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަސާއްޖެއަށް ކުރިމަިތވި ކޮންމެ ހާދިމުހިއްމު ދައުރެއް. އަދި ދިވެިހރާ ވަރަްށ  އީއެްއގައި އަުޅގަ

ތަން. ނަސްރާއި ކާމިޔާބު ހޯއްެދވުމުެގ  ބަޔަކަށް ކުރިމަތިލަްއވަމުން ގެންދަވާ އެކު އެ ބޭފުުޅން އެ ސާބިތުކަމާ

ާއ އެ މުއަްއސަސާ ،ެގންދަވާ މަންޒަރު. އެހެންވީމާ، އެ މުއަްއސަސާގެ ައގު ހިފެހެއްޓުމަކީ ސައްކަތްތައް ކުރަްއވަމުންމަ

މެދު މީހުންގެ އިތުބާރު ދެެމހެއްޓުމަކީ މުހިއްމު ކަެމއްެގ ގޮުތގަިއ ދެކެން. އެހެންަކމުން، ނިންމާލަމުން ވެސް 

ކުަރްއވަންޖެހޭ  ޓަކައި ރު މި މަސަްއކަތް ރައްޔިތުްނގެ އިތުބާރު ހޯދުމަށްދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޑިެފންސް މިނިސްޓަ

އަދި ޑިފެންސް ފޯސްއަްށ އަޅުަގނޑުމެން އެދެނީ ުކރިއެރުން. ނަސްރާއި ކާމިޔާުބ.  .ކުަރއްވާނެ ކަމަށްމަސައްކަތް

މާލުމުގެ ކުރިން ދަންނަވަން އެހެންކަމުން، މި ރިޕޯޓް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިއްޖެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. އަދި ނިން

ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިހާރު މި ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭ  ނުދެއްކި ން މިކަހަލަ ރިޕޯޓްތަކަށް ވާހަކަމީގެ ކުރި .ބޭނުން

ނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. އަ  ،އިރުަގއިންދޭހުަވޒީރަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ރުްއޔަްނކުރާ ކޮންމެ ޢަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ހިތުގައި ދިނުމުގެ ައޅުަގނޑުމެންގެ  ،ކުރީގައި އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ވަގުތު އޮތް މިންވަރަކުން އަުޅގަ

އެ  ހަމައަށް ބޭފުޅުންނާ އެ ،ފާޅުކުރުމަކީ ެމްއ އޮވެއްެޖއްޔާދި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންބޮޑުވުއަ ،ރު ފާޅުކުރުމަކީޢޫޝު

ރިޕޯޓަކަށް ހަމައެކަނި  ކަމެއް. މިތާ ނެތެރި މެންބަރުން ކުރައްވަންޖެހޭއިްއޒަތް ގެއަޅުަގނުޑމެން މަކީފޮނުވު މެސެޖު

ްއ ބޫލެގަެރވުނީ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދީފައި ދިއުން އެީއ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ވާޖިބު އަދާކުވޯޓަށް އަހާލީމަ ޯވޓުަގއި 1:30

ގޮތަށް ބަލާފައި އެ އްތަްއ ހުންނަ ދެންނެވީ. އެހެންަކމުން، ވަގުާތއި ކަންތަ ނުކުރަން. އެހެންކަމުން، މި ވާހަކަ މި

ކުިރއަށް މިކަން އޮތް ގޮތަށް ކުރިއަްށގެންދިއުމުެގ ފުރުޞަތާއި ާޖަގ ލިބިގެންދޭ. އެހެންވީާމ، ެއޮގތުގެ މަތީން ވަގުުތަގއި 

ިދ ންވަން. އަދަނަ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ،ންމު ގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަ

 އާ  ،ުދވަހެއް  އާ މިއަދު .ބޭނުންވޭ މަށް އަޅުަގނުޑ ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންަނވަންޢާއް އަމީންިމއަދު ޚާއްޞަކޮށް 

 ފެށުމެއް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ަކއި ވިުލފުށީޓަ ެދއްވި ކަމަށްއިޅުއްވަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ހުށަހަ

ދަންވަން. އަދި މި ފުރުޞަުތގަިއ ޮކމިޓީގެ ިއްއޒަތްތެރި ނައިުބ  މެންބަރު އަދި ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރަށް ޝުކުރު 

މިީޓެގ ދަންނަވަން. އެއަށްަފހު ދެން، އޮތީ މި ކޮ މުޤައްރިރަށާއި އިްއޒަތްތެރި ެއހެން މެންބަރުންނަށް ވެސް ޝުކުރު

ނޑަެއޅިފަ. މިނެޓު 30ވަނީ  ގެ މަރުޙަލާގެ ަގވާިއދުގައިޅޭ ބަހުސްގެ މަރުޙަާލ. ބަހުސްރިޕޯޓާ ގު ގެ ަބހުސްގެ ަވގުތު ކަ

މިނެޓު.  5މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  5މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  5ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ،ބަހާލީމަ މި ޖެހެނީ ؛އެއީ 

 5ވަިކ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިނެޓު.  5މިނެޓު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  5އެމް.ޑީ.ޭއއަށް 
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އެ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( . ންމިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަ މް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން އަުޅގަ

 އަށް.މީހުފަ ޒުދެްއކެވުމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އިމްތިޔާވާހަކަފުޅު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީމާ

ނީ ބޭފުޅުން ވެވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭވަޒީރުން ނަންގަާވއިރުަގއި ަވޒީރު ބޭ ށްއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރަ ޝުކުރިއްޔާ

ަގއި ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަށް ާއއެކު އަދި ހަމައެ ،ސަރުކާރުެގ ހިންގެވުުމގަިއ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ެވސް ވަފާތެރި

ކުަރްއވާ ބޭފުޅުންގެ ގޮުތގައި ގޮުތގެ މަތީން މަސައްކަތްޕުޅު ނޫުނައސާސީަގއި ވާ ޤާއަދި  ،ވަފާތެރި

ނޑުމެން ކަންޮބޑުވޭ މި ރާއްޭޖގެ މިއަުދެގ ގަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ވެަވޑަިއގަންނަވަ ބޫުލކުރަނީ. އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ހާލަތު އޮތް ގޮތުން ހުސް ޖަލުގައި ޑިފެންސް  އިމިހާރު މިސާލަކަށް، އެްއގޮޅި ފުރަ . އަުޅގަ

ނޑުމެންޭނނގެ  ކަމެއް ންަގއި ކިތަްއ ނައިބު ރައީސުމިނިސްޓަރުން ތިއްބަވާ ތަން. އެއް ަދއުރުގެ ތެރޭ  ދެކެމުން  އަުޅގަ

ކުއްލި  ސްމެދާ ހަމައަށް ނުދަނީ ،ސްދައުރު ނުނިމެނީ މިގޮތަށް. ެއއްއޮތީ  އެހެންވީމާ، ޤައުމުގެ ހާލަތުދަނީ.  މި

ނޑު ދައުލަތް ހިންގަންެޖހޭ ހާ ގައިހާލަތު ސަރުކާރާ މި ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ިމހާރު މިއަދުގެ ގަލަތުގައި އޮތީ. ެއއީ، އަުޅގަ

ކަމަށް  ންލުކަމުނާޤާބި ން. ޚާްއޞަ ގޮެތއްަގއި ަރއީސް ޔާީމންގެމުިތއްބެިވ ބޭބޭފުޅުންެގ ހަމަ ނާޤާބިލުކަ ހަވާލުވެ

ކުރެޭވިއރުގައި އެ ބޭފުޅާ ެވސް ވަޒީަރކު ޢައްޔަން  ެރވެނީ. ރާއްޖޭގެ ޓޫިރޒަމަށް އާބޫލުކުގައަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އެީއ، ވީާހވެސް ގިނަ  .ިނވި ގޮތަކަށް ަމސައްކަތްކުަރްއވާ ބޭފުޅެްއގެ ޮގތުގައިވަފައިދާ ރާއްެޖއަށް ަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭނެވެ

 ގެކުރަްއވާނެ ބޭފުޅެއް ރާއްޭޖގެ މަލަމަތި ރީތި ިއ،ގޮތަކަށް މަސަްއކަތްޕުުޅކުރަްއވައަްނނާނެ އަށް ރާއްޖެޓޫރިސްޓުން 

ދެއްެގ ވެސް ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންެގ މާލިއްޔަތުން ގިނަ އަދަނޫނިއްޔާ އެޫނން ޕޮޑެސްޓާއި. ކިތަންމެ ވަރަކަށް ޭބރުގެ ގޮތުގަ 

ވީނަމަވެސް މޫނުމަްއޗެއް ީރްއޗެއް ުނވާނެ އަުޅަގނޑުމެން  މުގައި މަތި ރީތިކުރަން އުޅުނު ކަފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން މޫނު

ނުޑމެން މަލަމަތި ރީތިކުރެވޭނެ ގޮތަކީ ަޝއްެކްއ  ،މޫނުމަތި ގެގެ ރައްޔިުތންދިވެހިރާއްޖޭ ގެކުރިއްޔާ ނޫނިްއޔާ. އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ  މި ރާއްޖޭެގ  .ގެންއިއްޤުތައް ނަގަހައްޓަ ޙަރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންެގ އިންސާނީ ނެތް ގޮތުގައި އަުޅގަ

ގެން ނޫނިއްޔަކާ މި ރާއްޭޖގެ އި ންސާފާިއ ރޫލް އޮފް ލޯ ނަގަހައްޓަޢަދުލުއި އިރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޑިމޮކްރަސީއާ 

އްޔާ ޖަލުގައި. ޑިފެންްސ އްޖެހުރިއްާޔ ޖަލުގައި. ނައިބަކު ހުރެ ކުރީްއޗެއް ނުވާެނ. ކުރީގެ ރައީސަމޫނުމައްޗެއް 

ޖަލުގައި. އެނޫން ބޭފުޅަކު ހުރިއްާޔ ޖަލުގައި. މިކަހަލަ ގޮތްގޮތަްށ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ބޭފުޅުން މިނިސްޓަރަކު ހުރިއްޔާ 

އެއް ނުވޭ މާ ރީތިކުރެވިދާނެހެން މޫނުމައްޗެއް. އާދެ! ތިބޭ ގޮތަކަށް ައޅުަގނަޑަކށް ހި ހުސް ޖަލުގައި ،ނަމަ ވަނީ ކަމަށް

ނަށް ރާއްެޖއަށް ވެްސ ހަމަ މިދެންނެވި ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެންވާހަކަ ަދއްާކއިރުަގއި  ިއގެ ކުރުުމގެ މައްސަލަ ބޮއިކޮޓު

އެތެޭރގެ ހާލަތު އޮތީ ކިހިނެއްތޯ. ުކއްިލ  ،ނެ އަބަދުވެސް ަޤއުމެްއގެ ހާލަތުމުަގއި އެ ބޭބޭުފޅުން ބައްލަވާރިސްޓް ައއުޓޫ

ރުކުރާ ކަހަލަ މަޢުލޫމާތު ލިބުމަކީ ބޮން ހަ ،ލާ ހިސާބުގައި އިުޅން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮްއވަ އިރުއިުރކޮ ،ނުރައްކާ ހާލަތު
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ނޑުމެން މޫނުމަތި ހަޑިކުރަނީހެން. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންަތއްތަްއ  ،އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަިމއްަލ ނަފްސު އަުޅގަ

 ،ށް ކުރެވޭ ަވޒީރުން ެވސް ަމސައްކަތްޕުުޅކުރަްއވާނެ ކަމައަލަށް މި އެޕޮިއންޓު އިމިގޮތަށް ނުކުރެްއވޭނެ ގޮތަކަްށ ރާއްޖޭގަ 

ދެއްވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ާއދެ! ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިމ  އީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަްށ ލަފާފުޅުއަދި ރަ

ެވސް މޫނުމަތި ހުތުރުވެގެންާދ ވެސް އަނެއްކާ  ދިމާވާއިރުަގއި ަރއްޔިތުންނަށް ނުފެންނަކަމީ އްހުރިހާ ހާލަތެ ރާއްޖޭަގއި މި

ނޑު ގެކަމެއް ްއޔާ ޤައުމަށް ދިމާވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުަގއި ނަނީ. ޑިމޮކްރަސީއެްއގައި ވެއްޖެެމންނަށް ފެންގޮތުަގއި އަުޅގަ

. އެހެންނަމަވެސް، ިމ ދިމާވާ އެްއވެސް ކަމެްއގަިއ ން ރަްއޔިތުންނަށް ފެންނަންޖެހޭނެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެންމެ ިގނައި

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ަޤއުމުގެ ހާަލތު އޮތް ގޮތް ވަރަށް ބޮޑަްށ  ނުފެނޭ. އެއްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކުރެޭވ އަލަށް މި އެޕޮއިންޓު  ،އެބަ ސިފަވޭ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ކުރު ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޫނުއަސާީސއަށް ޤާ ،ތެރިއަދި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވަފާ ،ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަފާތެރި އީއެ  ،ވަޒީރުން ެވސް

ވަފާތެރި ބޭފުޅުން ކަމުގަިއ ވެަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭނެ. މި ރާއްޖޭގެ މަލަމަތި ރީތިވާނެ ހުރިހާ ގޮތްތަކަށް 

މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް  ފުޞާންސާނީ ަޙއްޤުތަކާއި ޢަދުލުއިންމަސައްކަތްކުަރއްވާށޭ. އެީއ، ޑިމޮކްރަސީާއއި އި

 ލީ. ޝުކުިރްއޔާ.މާ، ިމ ވާހަކަ ދަންނަވާއެހެންވީދިނީމައޭ. އިހޯދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ދެއްެކވުމަ.ޕީ.އެްމގެ ފަރާތުން ާވހަކަފުޅުޕީ ،ށްއަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވިލިމާލޭ

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެންަނށް ސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިްއަޔތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ 

ނުޑމެންނަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވިކޮމިޓީން ފޮނުއްވާފަިއވާ ރިޕޯޓަށް ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ދެން  .މެ އަޅުގަ

ވާަފއިވާ މޫސާ ޒަމީރާ އަދި މަށް ޢައްޔަންކުރައް ޤާދަިއން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުެގ މައެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަ

 ހެންވީާމ، މިއޮތީ. އެ ދެ ބޭފުޅެްއގެ ަނން މި ވާޅުއްވާަފއި ެއކަށައަ އޮްފ ޑިފެންސްގެ މަޤާމަށް  އިތުރުން މިނިސްޓްރީއޭގެ 

  .ނުުކތާތަކަށް ހަމަ ތާއީދުކުރަން ޓަކައި އެ ދެްއކެވި ވާަހކަފުޅުަގއި ވިދާުޅވެދެްއވި ން ދިނުމަށްހުދެ ބޭފުޅުންނަށް ރު

ކުރުމަށްފަހު ލޯފޮ އެއް ފުރިހަމައަށްސްހުރިހާ ޑިއު ޕްރޮސެ ން އެބަ ފެނޭ ދާންވާކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ނަށްއަޅުަގނޑުމެން

އަޅުަގނޑުމެން މީގެ ކުރީަގއި  ،އޮތީ އައިއްސަ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ލަ މިއަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް މި މައްސަ

ނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުން ފޮނުއްވާ ހަމަ ކޮންމެ ނަމަކަށް އްމެންޓްރީ ގުރޫޕުން އާމް ޕާލިޕީ.ޕީ.އެ މު ގޮތެްއގައި ހަމަ އަުޅގަ

. ެއއީ، ޤައުުމގެ ކުިރއެރުމާއި ަޤއުމުެގ ފަނީ ދީވާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެވުނު އެއްބާރުލުމަާކއި އެހީތެރިކަެމއް 
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ނޑުމެން މަށްރައްކާތެރިކަ ހިޔަލުަގއި ިމއަދު  ކޮށްފަިއވާ ަމސައްކަތްަތއް. ެއ މަސައްަކތުގެ ަޓކައި ައޅުގަ

ޔާ އިުރގައި ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން އަޅުަގނުޑމެންގެ ޤައުމުގެ މިއަދުގެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްދަންނަވައިލާ

ނުޑ ހިތަށްތާއަބަދު ފެނިވަަޑއިނުގަންނަާވ ވާ  ގެ އަރާ އެ ބޭފުޅުން މިއަދުގެ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ ހަކަ ދެްއކީމަ އަުޅގަ

އުުޅއްވަނީ ނޯތު ކޮރެާއގެ ޒަޢީުމ  ބޭފުޅުން އަނެއްކާ މި އެ  ވެ،ގެންދަވާތީ  ތެރޭގައި ތިއްަބވާ ވާހަކަ ދައްަކވަމުން

ިމ ވިސްނުންފުޅު  ވައޭލާ ޮގތަށް ބާއިަޤއުމުގެ ެއންމެ ބޮޑު މީހާ ދައްކަކަމަކަށް  ފެންނަހެން އިރުއިރުކޮޅުން ހަމަ ކޮންމެ

ނު ޒަމާނުަގިއ އުޅުެއ ހަމަ އިރުިއރުކޮޅުން ހިޓްލަރުގެ ފޮޓޯ ދަްއކާފައި  ،ލާހެންއިވަނީ. ނޫނީ ހިޓްލަރު ދައްކަގެންގުުޅއް 

ޖެހޭ ޤައުމުގެ . ކޮންމެ ކަމެއް ެޖހޭއިރަކަށް ނުދައްކަވަނީ ވާހަކަފުޅު މިއެ ބާަވއޭ ެއ ބޭފުޅުން ންއުޅުނު ގޮތަށް އުޅެ

ނޑި ށްއިންނަވާކަ ށް މަގުަމތީގައި ސައިފޮދު ހިއްޕަާވކަ އިރައީސް ނުކުންނަވަ މޭޒު ފަދަ ތަކެތި އެއްކޮށްގެން ގޮ

ތުން ގާ ވެސް ހަމަ ބޭުފޅުންނަށް އެ ގޮަތކާއި މި ކަންަތއްތައްވެގެްނއުޅޭ މި ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީަގއި. އަދި އަމުދުން 

ހިސާބު. އެެހންވީމާ، ރަީއސުލުޖުމްހޫރިއްާޔ އްަސ އޮތް ކަންތައްަތއް ގޮ އި ވާނެ. ޤައުމުެގ މިއަދުގެ ހާލަތާފެނިވަޑަިއގަންނަ

ކޮންމެެވސް އެހެން  ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ ވާަހކަ އިރުއިރުޮކޅުން ހަމަ ކޮންމެ ކަމެއްގެ ތެޭރގައި ދެްއކެވުްނ އެއީ،

އުުމެގ ނާދޭ. މި ޤަ އްމި ަޤއުމުެގ ސްޕީޑަކަްށ ބަދަލެގައި ަދއްކާ ވާހަަކއެއް. އް ހެން ނިޔަތެކޮންެމވެސް އެ ،ބޭނުމެއްގައި 

 ކުރީ ހަފްތާގައި އަނެއް ދުވަހު ވެސް، ޭއގެ އޭގެ ،ވެސް ވިްއޔާ ބަދަލެއް ނާދޭ. އިއްޔެ ެރއް އިރާދަކުهللا ކުރިއެރުމަށް 

އެްއވާނަކަށް ބާަރްށ ހަމަ ދުތަްއ ޢުިއގެންނެިވ ވަޓަަކއި ވެަވޑަ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށްހަމަ ދަނީ  ސަުރކާރުން ވެސް

އައިސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ންދަވަމުން. ރާއްޖޭގައި ފަހަަކށްމަސައްކަތްޕުޅުކުަރްއވަމުން ގެ

ިއސްކޮށް ިތއްބަާވ  ގެން އަދި ެއ ުވާޒރާތަކުަގއިއި ނުގެ ކެބިނެޓަށް ޑެިލޭގޓްކުރަްއވަރައީސް ަރއީސް ޔާމީނަކީ. އެ މަނިކުފާ

ވަނީ. އާ ހަމައަށް ސީދާ އެ ބޭފުޅުން ވަޑައިގަންނަޔާޅުން ކުރެއްވި މިންވަރަކަްށ މީޑިބޭބޭފުޅުން މަސައްކަތްޕުޅު އެ ބޭފު

ތަނެއް ފެށިަގތީއްސުރެ މިއަދާ ހަމައަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ.  ވަަޑއިގަންަނވާ އެހެންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ވަރަށް ޮބޑު ދޫދެްއވުމަކަށް  ޓަަކއި ދޫެދއްވި  ަބަޔކަށް ދެްއވުމަށް ކު ކުާރ މަސަްއަކތްތަކެްއގެ ރީތި ނަން އެބަޔަ  އެީއ، އެ 

ނޑަށް ހީވަނީ ީރޚުގައި . ރާއްޭޖގެ ވެރިކަމުެގ ތާވާނީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކު ހަމަ ރައީ ުފރަތަމަ ފަހަރަށް ކަންނޭނގެއަުޅގަ

ލަ ގޮތެއްގަިއ ޖުމު ،ނުުކންނަނީޒީފާ އިޢުލާންކުރަން ވެސް މަގުމަްއޗަށް ދިނަސް އެ ވަފޮޅާސާފުކުރާ މީހެއްގެ ަވޒީފާ 

ވަަޑއިގެންެނވި ސަރުކާުރގެ ޭބފުޅުން ކަންތައްތައް ކުެރއްވި ވެ ބޭފުޅުން  އެ ،ބޭފުޅުންނަށް ވާނަމަ. އެށް ދަންނަވާ ކަމަ

ގެއަްށ  ަފއިއިސްތިޢުފާދެއްވާ ،ވި ރުނުކުރެއަިމއްލަ ނަފްސަށް ވެސް އިތުބާގޮތާއި އަދި މިފަދަ މުހިއްމު ދަނޑިަވޅުތަުކގައި 

ނޑުމެން އި ނިންމާހުޅުޖަހަ އިނެއް ުދވަހު ނުުކމެ މުޅި ޤައުމުގަވަަޑއިގެން އަ ނޑުމެން ،އުސޫލަކުން ނޫން އަުޅގަ  އަުޅގަ

އީ، . އެހަކަ ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންއުޅެނީކީ. އެހެންވީމާ، އެ ވާ ގެން މިއިރައީްސ ބަހައްޓަ ގެވަގުތު  ޤައުމުގެ މި

ނޑުމެންނަށް މި ލިބިގެްނދިޔަ ދެ ވަޒީރުންނާއަޑު އެ ވާހަކަ ތަފާތު އެކި ފަހަރުތަކުަގއި  މެދު  އިވޭީތވެ. އަުޅގަ

ނުޑ  ،ގެ ޕާީޓގެމެން އަޅުަގނޑު ގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮންނާނެ. މެންޓްރީ ގްރޫޕު ލުކުރާ ގޮތުަގއި ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލިބޫގައަުޅގަ
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ގުތު ައޅުަގނޑުމެން އަބަުދވެސް އިދިކޮޅު ޕާީޓގެ އެހީތެިރކަމާއި އެއްބާރުލުމަށް އެދެން. ިމ ވަ  ،އަދި އެފަދަ އިތުބާރުތަކަކީ 

ނެޑްއގަހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮންނަ އެންމެ   މިކަމުަގއި ، އެ ބޭފުޅުންނަްށ ދަންނަވާލަން އިރަނގަޅު މިންގަ

އެ  މެއްއެ އެއްބާރުލު ށްއަުޅަގނޑުމެްނނަުދވަހަކު ވެސް . އެކަމަކު ށޭދެްއވާގެންަވޑައި ވެ މެންނާ ބައިވެރި އަޅުަގނޑު

ހޯދަން ވިޔަސް، އެ ހެޔޮ އެނޫްނ ންހުވިޔަސް، ެއ ހެޔޮ ވަޒީރަކަށް ރު ބޭފުޅުން ދެއްވާ ތަނެއް ނުފެނޭ. އެ ހެޔޮ ބަޖެޓަށް 

ހުގައި ފަހުން މި މަޖިލީ ވާނެ. އަުޅަގނޑުމެން ެއންމެނަވައިލާއިރަށް އެކަން ިއދިކީލަފަދަ ކަމެއްަގއި ިވޔަސް. ހަމަ ދަން

އެީއ، އެ ބޭފުޅުން ހުއްޓުމެއް ނެތި އެ  ؛ބޭފުޅުން މަސަްއކަތަްށ އަޅުަގނޑުމެން ުއއްމީދުކުިރން އެ ރަދިޔަ ބުވިކުރެ

ނޑުމެން އެ މަސަްއކަްތ ވަވަކި ބޭފުޅަކަްށ ދައްކަވަމުންގެންދަ އެހެންެވ،  ވާހަކަ ދައްަކވަމުން ގެންދަވާީތވެ. ތީ އަުޅގަ

ނުޑ ުއްއމީދުކު ބޭފުޅުން ަބއިވެިރވަަޑިއގަންނަވާނޭ. ނަަމވެސް ނިމުނު ގަީޑގަިއ  ރީ އެކުރިހިނދު އަުޅގަ

 ،ލަތު އަމިއްލަ ސިުކނޑިފުޅުން ވިސްާނވަަޑިއގެންހާމި ޤައުމުގެ  އީމެ މެންބަރެއް. އެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ އެން

ދެން ހުރިހާ ބާކީ  އިފިޔަވަ ނަ ެދްއވީ އެންމެ މެންބަރަކު. އޭއަމިއްލަ ހިތަށް ގެންނަަވއިެގން ނުކުމެވަޑަިއގެން ވޯޓު

ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ ވީ ކަމެއްަގއި ެވސް ޕީ.ޕީ.އެމް  ތަނެއް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކޮންމެ މެންބަރުންތައް އަޅުގަ

ނޑު އިޚްާލޞްތެރިމެންޓްރީ ލީޑަރުގެ ހައިސިލިޕާ ހަމަ އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި ދެ  ،އެކީ އެދެން ކަމާއްޔަތުން އަުޅގަ

ފަދަ  ބޭފުޅުން ެވސް އެދިަވޑަިއގެންނެވި  އަދި އެ ،ވަރަށް ޕްޮރޑަްކޓިވް ،ހަމަ ވަަރށް ރަނގަޅު ވަޒީރުންނަކީ ވެސް

ނ ރަނގަޅު މަސައްކަެތއް ކުަރއްާވނެ ބޭފުޅުން ނޑުމެންނަށް  ުޑމެންނަށް ޝައްކެއް ނެތޭ. ެއއާ ކަމަށް އަޅުގަ ގާތަށް އަުޅގަ

ދެްއވުމަީކ  ޭބފުޅުންނަށް ވޯޓ އެ އިިއވެރިެވވަަޑިއގެންދެްއވަަގއި ބައޮީތ ފެނިފައޭ. އެހެންވީމާ، މި ވޯޓު  ބޭފުޅުން މި އެ

ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ  ވާތީ އެ ވާހަކަ ެވސް އެ ކަމަކަށް ބޮޑަށް އެދޭ އަޅުަގނޑު ވަރަށް

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި މް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން އަރުަވނީ އެ ހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މިރަށް. ޢާިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ދެްއކެވުމަށް ުކޑަހުވަޫދ ދާއިރާގެ ވާހަކަފުޅު

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ކުރުމަށް ސަރުކާރު އަކަށް ަވޒީރުްނ ޢައްޔަންނިސްޓްރީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މުހިއްމު ެދ މި

ނޑު ެވސް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އޫމަސް ލިއްޔަުތ އަދާކުާރ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާަފއިވާ ރިޕޯޓަްށ އަުޅގަ

އިދިކޮޅު ، ލުަގއި އަުޅަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީހާ އަދި މި ނިންމުމަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ

ލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަޒީރުންނަީކ ރައީސު ،ބޮޑަްށ ވިދާޅުެވއްޖެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާހަކަދަްއަކވަމުން ވެސް ވަރަށް
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 ،ޤައުމަށާއި  ،ށާއިތެރޭަގއި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔަ ގެލިއްޔަތުތަކުއޫވަފާތެރިވާންޖެހޭނެ ބައެްއ ކަމަށް. މަސް

އެކު  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ބޭފުުޅން މަތިކުރެވޭ ކަންތައްތަކަށް އެ މީހުންނާ ނޫނުްނ އެގާޤާނޫނުއަސާސީާއއި 

ނޑު ހަމަ ޝުކުރުވެިރވަން. ޭއގެ ޙަޤީޤީ މާނަ ފެނިގެންދާނީ ހަމަގައިމު  ނެކުރަންޖެހޭމަސައްކަތް  ކަމަށް ވިދާޅުވީތީ އަުޅގަ

ނޑު ދެކެން. ނޑު ވެސް ދޭ ރުހުމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެން ކަމަށް ވެްސ އަޅުގަ މެން ވެސް އެބަ އާދެ! އަޅުގަ

ވަނަ ބާބުގެ ގޮުތަގއި ބާބެއް ަކނަޑއަޅާފައި ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ނަމުގަިއ  5ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ގަ

ވެްސ  ބާބެއްގެ ތެޭރގައި އެބަހުރި ަބޔާންކުރެވިަފއިވާ ކަންތައްަތކެްއ. ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ހަމަގައިމު

ވާލުކުާރ ހަރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއި މި ބަޔާންކުރަނީ 129 އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް

އި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާުލކުެރވޭ ކަންަތއްތައް ކުރުމަށް ޓަކަހަނޫނުން ގާންތައްތަާކއި، ޤާނޫުނއަާސސީއާިއ ކަ

 130ހިގެން އަންނަ އެާއއެކު ޖެހަމަ ންމަށް މި ބަޔާންކުރަނީ. ދެކުރާ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހެއް އޮންނަންވާނެ ކަޢައްޔަން

 އަދި ހަމަ އެބަ ބަޔާންކުރެިވގެްނވޭ ާޤނޫނުއަސާސީަގއި ަވޒީރުންގެ ،ޝަރުޠުތަެކްއ ބަޔާންކޮށްފައި އިވަނަ މާއްދާގަ 

ަވޒީރުންެގ  ،ވަނަ މާއްާދގަިއ މި ބަޔާންކުރަނީ 132 ގައި ތެރޭ  ގެލިްއޔަތުތަކު އޫއެ މަސް . ލިއްޔަތުަތއްއޫމަޖިލީހުގެ މަސް

ވާލުކުެރވޭ ހަ މީހަކާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ އެ ،ވެނޫނަްށ ތަބާގާމެ މެންބަރަކު ޤާނޫނުއަސާސީާއއި މަޖިލީހުގެ ކޮން

ިއ އެކު އަދާކުރަްނވާނެ ކަމަށް. މީގެތެރޭގަ ތެދުވެރިކަމާ ،އެކު ލިއްޔަތުަތްއ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއޫއެންމެހައި މަސް

ގޮތެއްަގއި )އ( ގަިއ  ލަޖުމު ؛ތާއެްއގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްނުކު 5އޮތް . މިގޮތުން އެބައޭއަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެ

ނަޑއަޅާ އެހެނިހެން ކަގާބަޔާންކުރަނީ، ޤާނޫނުއަސާީސާއއި  އެއާެއއްކޮށް މި ހަމަ ންކަން ވެސް ކުރުމަށް. އަދިނޫނުން ކަ

ވާލުކުރެވޭ ހަ ރުންނާ ރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަވަޒީ ،ވަަނ މާއްދާގައި މި ބަޔާންކުަރނީ 134ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 އިނާއި މުޅި ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގަގޮތުަގއި އަދާކުރުުމގައި ވަކި މެންބަރުން ލިއްޔަތުަތކާއި ވާޖިބުތައް ހެޔޮއޫމަސް

މަޖިލީހަށް  ަކނަޑއަޅާފަިއވާ ޮގތަށް ރައްޔިތުްނގެ އިވުމުގެ އިތުރުން ޤާނޫނުައސާސީގަ ޖަވާުބދާރީ އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވަނަ ާމއްދާަގއި އެބަ  140ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ،ފަހު ހަމަ މިހެން ބަޔާންުކރުމަށް ޖެހޭނެ ކަަމށް. އަދިދާރީވާންވެސް ަޖވާބު

ވާލުކުރެވޭ ކޮންމެ އިދާރާއެއް ނުވަތަ ކޮންމެ ހަންމެ މެންބަރަކު އެ މެންބަރަކާ ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮ ،ބަޔާންކުރޭ

ޖެހޭނެ މަޖިލީހަށް ވެސް ޖަވާބުދާރީވާން ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެއީ މިވާބުދާރީއެއް ހިންގުމަށް ިޒންމާއުފުލައި ޖަމުއައްސަސާ 

 ،ާވންޖެހޭނެ ކަމަށް ސިފަކޮށްމުޅި ޤައުމަށް ވެސް ޖަވާބުދާރީ ،ކަމަށް. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އިތުރުން

މީހެއްެގ  އެ  ،ކުރީމާރަުކ ޢައްޔަންޖުމްހޫރިއްޔާ މެންބަބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ. އެހެންީވމާ، ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހަށް ރައީސުލް

ތްތަކުން ދިާމލަށް އިދިކޮުޅ ފަރާ ޝަުކާވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާ އުފެދުނީމަ އެކަމުގެ އެކު ސުާވލު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ނޑު ނުދެކެން. ަގއި ުކރެވިގެްނވާނެ ކަމެއް ކަމު ވެސްކުރުމަކީ އެްއގޮތަކަށް  ން މިދެންނެވި ހަމަތަކުގެ މަތީ އަޅުގަ

ފަރާތަކާ ފަތްކޮޅު  ލިއްޔަތު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ އެއޫންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާފާސްކުރުމަކުން މަސް އްޔިތުރަ

އެކު ކަންަތއްތަްއ  ބޭފުޅަކު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ވާލުކުުރމަށްފަހު އެހަ ވާލުކުރަނީ. ހަ ިލއްޔަތުއޫނުވަތަ މަސް .ވާލުކުރަނީހަ



10 

 

ދިމާލަށް ހުސްއެކަނި ކުެރވެން  ަޝުކާވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާ ވެްސ ެއކަމުގެ ަގއިމުދެން ހަމަ ،ނަމަ ނުކޮށްފި

ބޮޑަްށ  ނޫުނތަކުން ވެސް ވަރަށްގާވަރަށް ސާފު. އަދި މިއާެއއްޮކށް ގުޅިގެން ހެދިފަިއވާ  ންނޯންނާނެކަން ޤާނޫނުއަސާސީ

ނަކީ މި ޤައުމަށް ވަރަށް ކުރެިވގެން މިދާ ދެ ވަޒީުރންޢަްއަޔންމިއަދު  ،ސާފުވޭ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ

 ،ބޮޑު އިޤްތިޞާެދއް ެއކަމަކަށް ބިނާވެފަިއވާ މުހިއްމު ދެ ވަޒީރުންނޭ. ޚާއްޞަކޮށް އަޅުަގނޑުމެްނެގ އެންމެ

ނ ނޑުމެްނގެ ާރއްޖޭގެ ؛ޑުމެން ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ބަޔަކުފަތުރުވެރިކަމުގެ ާދއިރާައކީ ައޅުގަ ބަަޔކު މި ސިނާޢަތު  އަުޅގަ

ނޑުފު ނޑު ފާހަަގކުރަޔާ ސިނާޢަތެއްކަން މިއަދު ހިތާމަ ކުރަމުންދާޓަކަިއ މަސައްކަތް ނުޑކޮށްލުމަށްފު ން. އެކު އަުޅގަ

ނެ އުސޫލުތަެކއް މެދު ހަރުކަށި ައދަބު ދެވޭ ފަރާތްތަކާ ނުވަތަ އެ ،ށް ޓަކައިުކރުމައެހެންވީމާ، އެކަން ވަރުގަދަ 

ނަޑއެޅުމަށް ޓަކައި  މި  ،ނޫނުތައް ހަދައިގާޓަކައި ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި  ށްވަޒީަރށް މިހާރު ހުރި ދަތިކަން ފިލުވުމަ ،ކަ

ނޑު ވަޒީރަްށ ގޮވަ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިގެން ވެްސ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެ  ލާ ކަެމއް. މި ޤައުމު އިނައުމަކީ އަުޅގަ

ކާތެިރކަން އެންމެ ރައްއެއާެއއްކޮށް ސަލާަމތާއި ހަމަ ދިކުރުމަކީ އެއީ ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަސަލާމަތް

ޝަނަލް އިުމކުރެވިފައި އޮތީ ނޭޤާ ގޮުތގައި  ގެއިމުކުރުމަށް ަޓކައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މުައއްސަާސއެއް ޤާވަރުގަަދއަށް 

ނޑުމެނަށް މި ގެޑިފެންސް. ޤައުމީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތެއް އޮތީ ސިފައިންގެ ކަމަށް  ގޮތުަގއި އަުޅގަ

އި ބަޔާންކޮށްަފ. އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔަކީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. ޤާނޫނުއަސާސީގަ 

އެހެންވީމާ، ސިފައިްނގެ އެންެމ މަތީ ވެރިޔަކަށް ނުވަތަ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ސަރިވސްގެ އެންމެ އިސް ވެރިަޔކަށް، 

ެއއްކޮްށ  މުޅި ޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެރިަކމާއި ތެދުވެރިކަމާ ،ކީ މިނިސްޓްރީގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔަކަށް ހުންނަ ބޭފުޅަ

މި ަޤއުމު  ،ކުރަންޖެހޭނެ މީހެްއ ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ެދކެން. އެހެންވީމާ، އެ ުހވާ މަީތގައި ދެމިހުރެމަސައްކަތް

މަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ ބާވަުތގެ ކަންކަުމން ސަލާ ކުރުމަށް ޓަކަިއ މި ޤައުމަށް ދިމާވާ ހުރިހާ ނުރަްއކަލާއި، މިސަލާމަތް

ނުމަކީ އަޅުަގނޑު ވެްސ ޮކށްދިއެުކ މަސައްކަތް  އަށާއި ަޤއުމަށް ވަފާތެރިކަމާެއކު ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްާޔ.  ކަެމއް ކަމަށް ާވތީ އެ ލާއިހަމަ ގޮވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ ހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އަރުވަނީ ޖުމް ރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ދެްއކެވުމަށް ކާށިދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމަށް.ވާހަކަފުޅު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: އިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމްކާށިދޫ ދާ

ލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަުރ ބަލާ ކޮމިޓީން މިހާރު އޫ މަސް ތެރި ރައީސް. ސަރުކާރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ނުޑކޮްށ  މި ނަށް ފޮނުވާަފއިންއަޅުަގނޑުމެ ނޑު ގަ ނޑުމެން ވެްސ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުަރން. އަުޅގަ ވާ ރިޕޯޓަށް އަުޅގަ
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ދެ ވުޒާާރއޭ.  މި ދެ ވުޒާާރއަކީ ވެސް ޙަޤީޤަުތގަިއ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަމަ އެންމެ މުހިއްމު ،ދަންނަވާލަން އޮތީ

ނޑުމެނަށް މިއަދު ދިމާވެފައިާވ ކަންތައްަތކުން، ޮގންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް  ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާަހކަައީކ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޤައުމަްށ މިއަދު އިޚްލާޞްތެރިކަްނ އަ ،ޓަކައި މި ދެ ަވޒީރުންގެ މަސައްކަތް ވަނީ އިންތިހާއަްށ ުޅގަ

ނުޑމެ ،ަހމަ ވަކިން ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭބޭނުންވެފައޭ. އަޅުަގނޑު  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ،ނަށްންމިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެކެަފއިނުވާ ކަްނތައްތައް. މި މި ކުރިމަތިވެފައި ކަންަތއްތައް  ވާ ކަންަތއްތަކަކީ ުދވަހަކު ވެސް ައުޅގަ

ނޑުމެ ނޭޝަނަލް ިޑފެންސް ފޯސްގެ މަަސއްކަތް  ަވކިން ޚާއްަޞޮކށް މޯލްޑިވްސް ،ނަށްންޙައްލުކުރުމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

އަދި  އުމަށް ޓަކަިއ އިޚްލާޞްތެރިކަމާޤަ ވޭ. އާދެ! ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުން

ނޑުމެނަށް ފެނިފައި ވާން ހިފޭ ބޭފުޅަކަށްއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އިުތބާރުރަ ވާ މަންޒަރުތަަކކީ  މި ޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ދެކެން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެއް ނޫނޭ. އަޅުަގނޑުމެްނ އަޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓަ ރެއްެގ ފަރާތުން އަޅުގަ

ލާ މަންޒަރު އިނޫން އެްއވެސް މިނިސްޓަރަކު ގެއަށް ފޮނުވަ  ހިތާމަކުރަން، އަޅުަގނޑުމެްނ ދެކެން ބޭނުންވާ ކަމެއް

ނޑުމެން އިުތބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުން. ތަނަށް ގެނެސްގެން އަ ދުށުން. އެއްެވސް މިނިސްޓަރެއްގެ މަްއސަލަ މި ުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަގައިމު ެވސް އަދި ެއއްވެސް މިނިސްޓަަރުކ އެނޫން  ގޮތަކަށް ވެސް ަބންދެއްަގއި ހުރުމަކީ އެީއ ައޅުގަ

ދަ ދީފައި އޮންނަ މިނިސްޓަރެއްގެ ފަރާތުން ދެކެން ބޭނުންާވ މަންޒަރެއް ނޫން. މިފަ  އަޅުަގނޑު މި މަޖިލީހުން ރުހުން

ނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އެދެން ބޭނުންވަނީ ،ކަންތައްތަެކއް ޤައުމަށް ދިމާެވފައި އޮތްއިރު  މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،އަުޅގަ

ކަމެއްގެ ގޮުތގަިއ އަމާންކަމާއި ސަލާމަތްކަްނ  ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް މިައދު ބޭނުންވާނީ ޤައުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ

ނ  ޮއތީ ގެއްލިފަ. އެހެން މި ބޮޑަށް އިތުބާރު މި ޑުމެންނަށް މިއަދު ވަަރށްހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ނުކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަަގއިމު ެވސް ހީވެސް ،ދަންނަވަންޖެހުނު ސަބަބަކީ ކަހަލަ ަކންތައްތަކެއް އަުޅގަ

ތައްތަކަށް ސޮލިއުޝަެންއ ަކން މި ،ކަންތައްަތއް ޙައްލުކުރުމަށް ޓަަކއި ތެރޭ ހިނގާފައި އޮތީ. އެެހންވީމާ، މި

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު  ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް ުފރިހަމައަށް، ވަކިން ާޚއްޞަޮކށް

ނޑުމެްނގެ ތެރެއަްށ އެްއވެސް ކުަރއްވާނެ ކަމަށް. އަޅު މަސައްކަތް ކަހަލަ ކަމެްއ  ލެްއގަިއ އިުތބާރު ގެއްލޭހާގަ

ދެން ފާހަގަކޮށްލަން  މައެއާެއކު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްަގނޑު ހަމަ ޔަޤީންކުރަން. ހަނުދާނެ ކަމަށް އަޅުފެނިގެން

ނޑުމެން ބަލާަވކިން  ؛ރިޒަމް މިނިްސޓަރުޓޫ ،ބޭނުންވަނީ މުޅި ޤައުމަށް ބަލައިފި ކަމަށް  ނަމަ، ޚާއްަޞކޮށް ައޅުގަ

ނޑު ންވަންޏާމު ހުންނަނީ  އްެގ އެންމެ ިއސް ފަރާތަކަށް މިމި ހުރިހާ ކަމެ .ލަތްސީމެނަށް ާއމްދަނީ ލިބެން އޮތް ވައަުޅގަ

ނޑުމެން ތެރޭގެ އެަތއް ަވޒީފާތަކަާކއި ، ަގނޑުމެނަށް ބޭރު ފައިސާ ިލބުމާ. އަޅު ރިޒަމް މިނިސްޓަރުޓޫ އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެނަށް ބޭނުން ރިސޯޓުތަކާިއ، މި  ؛ތެދުވެރި  ،އެބަވޭ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލައިލިޔަސް އަުޅގަ

ކުރާނޭ ވަޒީެރއް. މިއަުދ ރި، ޤައުމަށް ަޓކަިއ މަސަްއކަތްއަމާނާތްތެ ،ަގނުޑ ަވކިން ފާހަގަކޮްށލާނަން ތެދުވެރިއަޅު

ނޑު ދަްނނަވާނީ ހަމަ އަނެއްކާކަކީ ވެސް އަޅު ތަޞާަދށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންއަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޤްތި ެވސް ގަ
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. ޙައްލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކޭ ކޮްށގެންކަތްއެކު މަސައް ރިަކމާބޮޑަްށ އޭގެ ރަނގަޅު ޭރވުންތެ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް

ނޑުމެނަށް މި .ލާނަންއިތެރޭަގއި ައޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވަމީގެ  ވަީނ ރާއްޖޭގެ އާމްދަނީގެ ވަރަށް  މިއަދު ެވސް އަުޅގަ

ވެްސ ރެވެނީ. މީކީ ެއއްކުބޫލުގައަޅުަގނޑުމެނަށް މިހާރު ގޮއްސަ ކަމަށް އް ވީނުީވއެއް ނޭނގި ެގއްލިގެން ބޮޑު ބައެ

ނޑުމެްނެގ ތެރޭން ެއއްވެްސ ރަްއޔިތެއް ހާ ދިވެހި ސަރުކާރުްނ ވެސް  ،ލެއްގަިއ ކުރިމަތިެވގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނާއި ސަުރކާރުގެ މަަސއްކަތުން ލިބިފަިއ ހުން ،އެދޭނެ ކަމެއް ނޫން ނަ އެއްވެސް ެއއްެޗއް އަުޅގަ

ނޑު  ިރޒަމް މިނިސްޓަރަށްޓޫަގނޑު ހަމަ . އެހެންވީމާ، އަޅުދާކަށްގެއްިލގެން ބޫލުކުރަީނ ގަވަކިން ާޚއްޞަޮކށް، އަުޅގަ

ޅުން ޤައުމަށް ޓަަކއި މަނިކުފާނުގެ މަަސއްކަތްޕު ،. ގޮވާލަން ޭބނުންވަނީއިވެސް ވަރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅެއް ކަމުގަ އީ އެ

އެްއވެސް  ،ެވގެން ދިވެހި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ބޭފުޅަކަށް، ރުހިފޭ އިތުބާ އަށްކުަރއްވާށޭ! ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާމަސައްކަތް

މިާއއެުކ ހަމަ ނުވާނޭ ދިވެހިާރއްޖޭގެ މިލްިކއްޔާތުން. ދެންރިެއްއ ވެްސ އުިނވެގެްނ ގޮްސގެން ފައިސާެއއް، އެންމެ ލާ

ނޑުމެން ބޭނުން ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ގޮވާލަން ބޭނުންވޭ ނޑުމެން ކަމަށް އިޤްތިޞާދު ވަުރގަދަުކރަން އަޅުގަ  ވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރެއަްށ އެބަ .ވިސްނާލަންވީ  ެލވޭނެ ވަރަށް އިިރޒަމް މިނިސްޓަރަށް ވިސްނައާދޭ. ޓޫ އަދި ބަޖެޓު ެވސް އަުޅގަ

ޖެހޭ. ރާްއޖެއަށް ވަންނަ ބޮޑު ަބެއއް  ގިނަ ކަންތައްަތއް އެބަހުރި. ާރއްޖޭަގއި ފައިސާ ހިފަހައްޓަން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ވޭ ބޭުރކޮށްލާ އޮ  ގިނަ ކަންތައްތައް އެބަ ގައި ބޭުރވެގެން އެބަދޭ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުަގއި ެވސް ވަރަށް ޙަޤީޤަތު

 . އެހެންނަމަވެސް ެއއެއް ނޫްނ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މިއި ނެގުން ެވސް އޮވޭ ަބއެއް ަޤއުމުތަުކގަފައިސާއިން ޓެްކސް

 އެންމެ ،ވެފައި ތަނަށް ގިނަ ޒުވާނުން މަސައްކަތް ކުރާ ރިޒަަމކީ އެންމެ. ައޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ޓޫއުޅޭ ވާހަަކއަކީ

ނޑުމެން އެބަެޖހޭ، ޓޫވެފަ ބޮޑެތި މުސާރަތައް ދޭ ވަޒީާފތައް ވެްސ ހުރި ދާއިރާއަށް ރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އި، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މިއަދުއެބަޖެހޭ ވަރަށް ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ަކނަޑއަޅަން. އަޅު  މަތީ  މަށް ވަންޏާކަ ލިއިބަލަ ގަ

ދަނީ ދިވެހިރާއްޖެާއ  ގިނަ ިރސޯޓުތައް ެއބަހުރި. އަދި ދުނިޔޭގެ ޗެއިްނތައް މި ވަރަށް ނުވަތަ އަޕް މާކެޓް  އިތީގަފަން

ނޑުމެންނަށް  ދިމާލަށް މިސްާރބުޖަހަމުން ވެސް މިހަމައަށް އަބަދުވެްސ އަބަދު  އަންނަ ދުވަސްަވރެއްަގއި އަުޅގަ

ާޔ ގެން އެބަޖެހޭ. އެކަމަކު ހިތާމަބޮޑު ފައިދާެއއް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ނެ ރިސޯޓުަތކުން ވެސް އެންމެ އެ ،އޭގެތެރޭން

ވެްސ އެތިަބ  ދިަޔއިރުވެގެން އަހަރު 15ބާރަ، އެތަްއ އަހަރުތަެކއް ވެގެންދިަޔއިރު ވެސް ދިހަ ،އެކު ދަންަނވަންޖެހެނީ

 ނަށް މިންއަޅުަގނޑުމެ ،ކަމަށް ބުނެ ބޭނުންވާ ސަރވިސް ނުދެވޭނޭ ؛ވެސް ައބަދުވެސް ފެންވަރު އިބޮޑެތި ޗެއިންތަުކގަ 

ބޮޑަށް  ިރޒަމް ވަރަށްތަން. އެހެްނވީމާ، ޓޫ ނަށް ބޮޑެތި ވަޒީފާަތއް ދީފައި ހުންނަންމީހު ވެސް ބޭރުފެންނަނީ ހަމަ މުޅިން

ށް ވަންޏާ ައޅުަގނޑުމެން އިޤްތިޞާދު ވަުރގަދަކުާރ ކަމަ  ގެ ައޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭގަިއ ައޅުަގނޑުމެން އި،ވިސްނަވަ 

ަފއިާސ ހިފަހައްޓަން ބޭނުން ކަމަށް  އިއިރު ިވސްނަން އެބަޖެހޭ ރާއްޖޭގަމިކަހަލަ ގޮންޖެހުންތަކެއް މުިޅ ދުނިޔޭގައި ހުރި 

ނޑުމެންނަށް ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް، ޒުވާނުންނަށް އެބަޖެހޭ މަތީ ފަންތީގެ ،ވަންޏާ ަހއި  ،ުނވަތަ މަތީ ،އަުޅގަ

ނޑުމެން ޮބޑެތި މުސާރަތައް ލިޭބ ަވޒީފާަތއް  ،ޕޯސްޓުަތއް ދީންގެ ރޭންކި ނުވާނެ ބޫލުކޮްށގެންގަލިބެން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަ
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ނޑުމެން ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަީކ ހުނަރުވެރިަކން ނެތް ބައެއް   . އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި އިގޮތުގަ ގެ މިއަދު އަުޅގަ

ބަތިބި. ަސިއންޓިސްޓުން ވެސް އެ ލިސްޓުންނާިއ އިންޖިނިއަރުންނާއިންނަނީ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަުރންނާއި ސްޕެޝަފެ

ނޫނީ އެްގޒެކެިޓވް ލެވެލްަގއި ދިވެހި  ،ލްގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެރިސޯޓުތަުކގެ މެނޭޖީރިއަލް ލެވެ ވަންޏާއެހެންކަމަށް

ނޑަކީ އެ ާދއިރާ ގަނުތިބެވޭނެ ކަަމކަށް ައޅުަގނޑު ރައްޔިތުންނަށް  ގަިއ އުޅެަފއި ހުރި މީހެއް. ބޫލެްއ ނުުކރަން. އަުޅގަ

ހަމަ  ،ެއއްެޗހި ވެސް ދޫކޮށްާލއިރު ދޭން އެބަޖެހޭ. އަދި ރަށްތަކާ  ކަަމށް އިތުރު ސަމާލުކަމެއް  ކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، މި

ނޑުމެންނަށް އޮތް އި ތަްއ ހުއްާޓލަންޖެހޭނެ. މާކެޓުގަންަތއްކަ ލާ ުއޫސލުން އެއިރައްޓެހިންނަށް ބަހަ މިހާުރ އަުޅގަ

ެއއްކޮށް  ންކޮެޅއް ޮބޑަށް ފަރުވާތެރިކަމާއަުޅަގނޑުމެން ރަށްތައް ދޫކުރުމާިއ ކަންތައްތައް ތަ ،އެނިގގެން ޑިމާންޑު

ވަންޏާ އަޅުަގނޑުެމންނަށް މާކެޓު ގެއްލި، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން އޮިކއުޕެންސީ ބަޖެހޭ ހަމަޖައްސަން. އެހެންނޫންކަމަށްއެ

ރިޒަމް އި ޓޫކަމަށް ވެސް ޙައްެލއް ހޯދުމަށް ޓަކަ ަވންޏާ އެއެހެންކަމަށް ހެއް ދުވަހަކަށް. ދަނީ ދުވަ ވެސް ދަށަށް މި

ނޑުމެންކުަރއްވާނެ ކަމަށް ޓަރު ވަކިން ާޚއްޞަކޮްށ މަސަކަތްމިނިސް ނޑުމެން  ގައިލުހާފުރިހަމަ އިތުބާުރދޭ  ައޅުގަ އަުޅގަ

 އެންމެން ވެސް މިތިބީ ތައްޔާަރށް މިއަދު ވޯޓު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ލަތު ޕާޓީެގ ފަރާތުން އަރުވަީނ އަދާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 ދެްއކެވުމަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް. ވާހަކަފުޅު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް މަކުނުދޫ

ލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިްނަވރު ބަލާ ކޮމިޓީން މިއަދު އޫަރއީސް. އާދެ! ސަރުކާުރގެ މަސް ތްތެރިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

ކުރެްއވުމަްށ ޓަކައި ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ހިއްމު ދެ މިނިސްޓަރަކު ޢައްޔަން ވާ ރިޕޯޓަީކ ވަރަށް މު މި ހުށަހަޅާފައި

ވަރަށް މުހިއްމު  ،ފެންސް ިމނިސްޓަރުޑި ރިޒަމް ިމނިސްޓަރާއިޓޫ ،ރިޕޯޓެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަން. އެގޮތުން

އޮތީ. ޙަޤީޤަތުަގއި  ނިންަމވާފައި މި ގޮތަށް ކުރާބޭފުޅުން ޢައްޔަން ދެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއް އަދާކުުރމަށް ޓަކައި މި

އްބާރުލުން އަޅުަގނޑުމެން ވޭުތވެދިޔަ ަތނުގައި ވެސް ހަމަ ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ޓަކައި ދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ އެ

ައޅުަގނޑުމެން ވަަރށް ހިތާމަކުރަން ސަރުކާރަށް  ،ކުރުމުަގއި ވެސް ވާނީ ދީފަ. އެހެންނަމަވެސްރުން ޢައްޔަންމިނިސްޓަ

ިއ މި ދިމާވި މައްސަލަަތއް މިދޭތެރެއަކުން. އެީއ ައޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ބަލަންވާ މިންވަރަށް ނުބަލަ 

ކަމުގައި އަޅުަގނުޑމެން ފާހަގަކޮށްލަން. އެއީ  ސާބަށް ދާންޖެހުނީހި ކުރެވުމުން އެބައެއް މަޤާމުތަކަށް ޢައްޔަން 

އަބަުދވެސް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ިލބިދީފައިވާ ބަެއއް. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން  މިނިސްޓަރުންނަކީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ވަރަށް

 ،. އަދި މީގެއިތުރުންށްރިކަމަތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެބޭފުޅެއްެގ  ކުރާިއރު ބަލަންޖެހޭ އެމިނިސްޓަރުން ޢައްޔަން
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ންވަރަށް ވެސް ހިތާ މިނޫނުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިޮކށްގާޤާނޫނުއަސާީސއާިއ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި ަރްއޔިތުންނާއި

ދާ  ކުެރވިގެން މިއުއްމީދުކުރަން މިއަދު ޢައްޔަން ތްތެރި މީހަކަށް ވާންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ބަލަންޖެހޭ. ނަޒާޙާ

ގެ އިން ެވސް އެ ސިފަތައް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް. އަދި އެންމެ އިސްކަމެއް ދީގެން ރައްޔިތުން މިނިސްޓަރުންގެ ކިބަ

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން.  ފާސާމެދުގައި ހަމަހަމަކަމާއި އިން އެުކ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރެިވގެންދާނެ ކަމަްށ އަުޅގަ

ގޮުތަގއި ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވެްސ  ކުރާ ބޫލުގަރަޙަށް ބަލާއިރު އަޅުަގނުޑ ސްޙަޤީޤަތުގައި ާރއްޖޭެގ ސިާޔސީ މަ

ޖެހޭ. ތިމަންނައޭ ގަދަީއ، އެއް ޕާީޓއަކުްނ މު ހިންގުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރަންމަޝްވަރާގެ ރީތި އުސޫލުން މި ޤައު

ވެސް ހަމަނުޖެހުމެއްގެ އެހެން ކިޔަިއ އަބަދު ،ތިމަންނައޭ ގަދައީ، އަނެއް ޕާޓީއަކުން ތިމަންނަމެންގެ މީހުން ގިނައޭ

 ،ތެރޭގައި އޮންނާކަށް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ގުޅިގެން 

 ލަޙަތު ހުރި ޞްއި މަޝްވަާރާއިއ އިރުޝާދުތަކާ، އަދި ަޤއުމަށް އެންމެ މަޔާންމެންގެ ޚިޔާލުތަކާިއ ވެސް ލަފަހުރިހާ އެ

ނޑުމެން އެދެނީދިއުންމިގޮތަށް ކަންތައްަތްއ ެވގެން، ގޮތާއި   ،. އަދި ހުރިހާ ވަޒީރުްނގެ ކިބައިން ވެްސ އަުޅގަ

 ތެދުވެިރކަން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.  ވަފާތެރިކަމާއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާގައި ދަންނަވަން. މި މައްސަލަކަމު ހިސާބުން މި ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 ގެ ވޯޓު ވަގުުތގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. 1:30ގުޭޅގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު 

ިއ ވަނަ މާއްާދގެ )ދ(ގަ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  -5.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -{5.2}

ނަޑއެޅުމަށް ޓަަކއި ދިވެހިރާއްޖޭން އދން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖޭން ސަބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ އަްށ  .ފީރުން ކަ

ނަޑއަޅާފަިއވާ ދާއި ލާ ހާ .ރޑ ،ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ މަޤާަމށް ހ. މީނާޒު މަނަންޓްމީ މިޝަންގެ ޖެނީވާ އޮފީހުގެ ޕާކަ

އްާޔ މެދު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ މަޝްވަރާައކަށް އެިދވަަޑއިގެން ަރއީސުލްޖުމްހޫރި ކުރުމާޙަމީދު ޢައްޔަން

 9ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ކުރަްއވައި ނިންމެވި ޓީން ދިރާސާޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމި ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ 

ަގއި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ޤައުީމ  2015 ބަރުންނޮވެ

ޒަތްތެރި މެންބަރަްށ . ިއއްރިޟާ ގުަރއިދޫ ާދއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ،ސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓގެ މުޤައްިރރު

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޟާދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިގުރައިދޫ 

ެގ ވަނަ މާއްދާ 115`. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ނޑައެުޅމަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭން އި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮުތގެ މަތީ)ދ(ގަ ން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖޭން ސަފީރުން ކަ
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 .ރޑ ،ޓިވްގެ މަޤާމަށް ހ. މީނާޒުމަނަންޓު ރެޕްރެޒެންޓޭމީ މިޝަންގެ ޖެނީވާ އޮފީހުގެ ޕާއަށް ަކނަޑއަޅާފަިއވާ ާދއި .އދ

އްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ މަޝްވަރާައކަށް އެިދވަަޑއިގެން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ކުރުމަށް ރަލާ ޙަމީދު ޢައްޔަންހާ

ކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތުެގ ރިޕޯޓު އަޅުަގނުޑ އުމީ ސަލާމަތުެގ ކޮމިީޓން ދިރާސާޤަ ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ަމއްސަލަ

ިރޕޯޓެއް ހުށަހެޅިފައިވާނެ. މި  ހުށަހަޅާލަން. މި ރިޕޯޓުގައި އެކަމަނާގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުިރބާގެ ވަަނވަރު އެނގޭނެ

މި ކަމަނާއަށް  ،ކުުރމަށްފަހުގައި ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ވަނީއި މަޝްވަރާ ޮކށް ކޮމިޓީގަލިޔެކިޔުުމގެ މައްޗަށް ބިނާ

ނޑު މި ރިޯޕޓު ހުށަހަޅާލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ، ކަމަށް. އެހެންވީމާ ރުހުންދޭން ފެންނަ  އަުޅގަ

ނޑަްށ ކޮމިީޓގެ ހުރިހާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި ކޮމިީޓގެ އިދާރީ ބޭފުޅުން ދެްއވާ ޓަކައި . ިމ ފުރުޞަތުަގއި ައުޅގަ

 ޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ.  ޓަކަިއ، ެއއްބާުރލުމަށް އެހީތެރިކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓަކައި ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ކަމަށް ބަރު. ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮިމޓީގެ އިްއޒަތްތެރި ނައިުބ ޤަމެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާއަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ައދި 

ސްގެ ހުޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން އޮތީ ބަ މުޤައްރިރަށާއި އިްއޒަތްތެރި ެއހެން މެންބަރުންނަށް ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި

ނަޑއެޅިފައި ވަނީ  ކޮންމެ ސިޔާސީ  ލީމާއިސްގެ ަވގުތު. ެއއީ، ބަހަހުިމނެޓުގެ ބަ 30މަރުޙަލާ. މިކަމަށް ގަވާއިދުަގިއ ކަ

މިނެޓު. ފުރުޞަތު  5މިނެޓު. އަިދ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  5ޕާޓީއަކަށް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިހުޅު އަރުވަނީ އެމް.ީޑ.ޕީގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުެދއްެކވުމަށް ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ  ވާލަން. އަުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމަށް.

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

މަނަންޓް ށް ަކނަޑިއޅާފައިވާ ާދއިމީ މިޝަންގެ ޖެނީވާ އޮފީހުގެ ޕާއަ.ޝުކުރިއްާޔ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އދ

ނޑުމެން ވެްސ އުފާކުރަން. ެއއީ އަންހެން ހާ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިްވގެ މަޤާމަށް ޑރ. ލާ ޙަމީދު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާތީ އަުޅގަ

ކަމަާނގެ  އެ ،ިދ އެާއއެީކގައި ކަމަކީ ވެސް ައޅުަގނޑުެމން އުފާކުރާ ެއއް ކަމެއް. އަ ބޭފުޅަކު މި މަޤާމަށް ހުށަހެޅުއްވި

ނޑުމެްނ  ގޮތުގައި ހުތުރުވެފައިވާ ރެޯކޑެއް  ރިކޯޑަކީ މިހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު ނޫންކަން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ،ދަންނަވާ ސަބަބަކީ ފާހަގަކޮށްލަން. މިހެން މި ދިޔައީ މެލޭޝިާޔެގ  އިހަކަށްދުަވހަކު އަުޅގަ

 ގޮތުން ފުރައްސާރަކުރި  ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާސަފީރުކަމަށް ރަ

ނޑައެޅި  މި ކަމަށް ބެލެިވގެން ައޅުަގނޑުެމން  މަޖިލީހުން މަޤާމުން ވަކިކުރި ބޭފުަޅކު މެލޭޝިާޔގެ ސަފީރެއް ކަމަށް ކަ

ނިޑވަެޅއްަގއި މިކަހަަލ ރަނގަޅު ކަެމއް މަދުމަދުން ލަތު މިހާހިސާބަށް ގޮހާ އުމުގެ ޤަ ، ތަން. އެހެންވީމާ ސްފައި އޮތް ދަ
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ނޑުމެން  ނަމަވެސް ވާތީވެ އަޅުަގނޑުެމން އުފާކުރަން. ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނިޑވަުޅަގއި ދިވެހިާރއްޖެ މި ވަނީ އދ.އދ ނަޑައޅަމުންގެންދާ މި ދަ ނޑުމެން އެ  އާ.އަށް ސަފީރުން ކަ ކީަގއި އަުޅގަ

އދ.ގެ ނިންމުންތަކާ ދެކޮޅަށް  .އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ ސޮއިކޮށްފަިއވާ މުޢާހަދާތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްަތއް ކުރަމުން

އަޅުަގނޑުމެން ބަސްބުނަމުން މި ދަނީ. ފާހަގަކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ހަމަ ޖެހޭ، އަންހެން ބޭފުޅަކު އަނެއްކާވެްސ 

ނޑުމެންނަށް މި ންޓު ދިވެހިރާއްެގ ރިޕްރެޒެ ކުަރން ޔޫ.އެްނއަށް ފޮނުާވއިުރގަިއ އަންހެން ބޭފުޅަކު މިހާުރެވސް އަުޅގަ

މަނާގެ ިއއްޒަތް މުިޅ ދުނިޭޔގައި ެގއްލިގެންދާ މަންޒަރު. ކަ ފެންނަނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ކަމުަގއި ހުންނަވަިއގެން އެ 

ކަންކަން  ފަރާތުން ކަންކަން ކުރަމުންދާ ގޮތުން އެއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުެގ 

ކަމަާނ ނުކުމެވަަޑިއގެން ުއޅުްއާވ  އެކި ާވހަކަތައް ދަްއކަން އެ ިއ،ޓަކަިއ ތަކުރާރުޮކށް އެިކ ދޮގުހަދަ ފޫބެއްދުމަށް

ރު. ކަމަނާގެ އަުގވެްއޓެމުންދާ މަންޒަ މަންޒަރު. އަދި ެއކަމާ ުގޅިގެން ދުނިޭޔގެ ެއކިެއކި ތަންތަނުގައި އެ 

ނޑުެމން ވެސް ދަތުރުކޮށްޤަބޭރު  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައޑުިއވޭ ިއ ބޭުރެގ މިޝަންތަކާ ވާހަކަދަްއކަ ،އުމުތަކަށް އަުޅގަ

އޮތީ.  ނާއާ ދޭތެރޭގައި މިހާރު ދުނިޔެއިން ދެކެމުންދާ ގޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން މިކަމަ ހަދާއިރު އެ

ސަރުކާރުން މިފަދަ ގޮަތަކށް ޢަމަލުނުކުރައްވާނެ ކަމަށް. މި ދަށް ވެސް ލާ ޙަމީހާއަޅުަގނޑުމެން އުއްމީދުކުރަީނ ޑރ. 

ކަމަނާ ވެްސ ފިތިފައި އިންނާނެ ގޮތަކަްށ ދިވެހި ސަުރކާުރން ޢަމަލުނުކުރައްވާނެ ކަމަށް.  މިފަދަ ތާށި ދޭތެރެއަކަށް އެ

ނޑުމެން މިތާގައި ދަްއކަމުން މި ދަނީ ތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން މިޝަންތަކަށް ޔޫ.އެންާއއި ެއކި ތަން ،ތަކުރާރުކޮށް އަުޅގަ

އެކީ މަސައްކަތްކުރަން  އުމުތަކާޤަމީހުން ފޮނުވަމުންދާއިރުގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ހީޭވ މި ސަރުކާރުން ބޭރު 

ނޑުމެންގެ ޤަ ބޭރު  ،ވެސް ބޭނުންވާހެން. އެކަަމުކ އެާއއެީކގައި އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މި ފެންނަނީ އުމުތަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  ވާހަކަދަްއކާ އިއެކަމަށް ގޮންޖައްަސވަ ދޭތެރޭ ދެކޭގޮތް ާހމަކުރީމާ ރާއްޖެއާ އުމުން ކުާރ ޤަތަން. އަުޅގަ

ތަން. އެންމެ ފަހުން  ެއކަންކަމަށް ގޮންޖަހާ ޑިމޮކްަރސީއާ ޚިލާުފ އެކި ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދެްއކެވީމާ ،ވިޔާނުދާ

ނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ ްނއިން ރައީްސ ނަޝީދު ހައްޔަރުކޮށްަފއި ަވނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ޔޫ.އެ ،ވެސް އަުޅގަ

ނަޑއަޅަ  ެއކަމަށް ބޯނުލަނބާ ދާ މަންޒަރު.  ލީމާއިެއކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްެޖއަށް ޮގވަ އި،ކަ

 ންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން އުމުަގިއ ހިނގަޤަފެންނަނީ މިހާރު މިއޮތް ސްޓޭޓް އޮފް އިމަޖެންސީއަީކ މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

މިކަހަލަ އެތައް  ،ކަމަށް އެމެރިާކއިންނާއި، އިނގިރޭިސވިލާތުންނާއި، އިންޓަރނޭޝަނަލް ޖޫރިސްޓިކް ކޮިމޝަނުންނާ

 ކަމުަގއި ވިދާުޅވާ ތަނަކުން ވިދާޅުވަމުންގެންަދވާިއރުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު ނުކުމެވަޑަިއގެން އެ ބޭފުޅުންނަކީ ކުށްވެރިން

ކުށްވެިރއެްއ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުާވ  ކުރަން ބުނާ ކޮންމެ މީހަކީއިމަޖެންސީ ލިފްޓު ތަން. ސްޓޭޓް އޮފް

ނޑުމެންނަށް، މަންޒަރު. އެހެންވީމާ އުމުތަކާ އެީކަގިއ ޤަދާ މަންޒަރަކީ ބޭރު  ފެނިގެން މި ތަކުާރރުކޮށް އަުޅގަ

އުމުތަްއ ޤަ ގަިއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނުވިސްނޭ ބޭރު ތަން. ހަމައެާއއެކީ  ދިވެހިރާއްޖެއިން މަަސއްކަްތުކރަން ބޭނުންނުވާ

ސަފީރުން މި ފޮނުވަނީ ކޮންކަމަކު ކަމެއް. އެ ބޭފުޅުންެގ އަގުަވއްޓަން ކަމެއް. އެ ބޭފުޅުންނަށް ދިފާޢުނުކުރެވޭނެ 
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ވެސް  ކަންކަން ދިފާޢުކުރަން ދުނިޔޭގެ މުރިމައްޗަށް ނެރެން ކަެމއް. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހޯމް މިނިސްޓަރަށް

ތަނުގައި  ވާ ދަންތުރައެއް ގޮތަށް ފެނިގެންދާ މަންޒަރަކީ. ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، މި ޖެހިފައި މި

ނޑުމެްނގެ ޓޫ އެއީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން  ،ދައްކާއިުރގައި  ރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ހަލާކުވަމުންދާ ވާހަކަތަކުރާރުކޮށް އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ޓޫކުރާ ކަމެްއގެ ގޮުތގަ ރިޒަމަށް އެންމެ ބޮޑު އި ިސފަކުރަމުންދާތީވެ. އަުޅގަ

ލަތު. ހާއޮތް ކުއްލި ނުރަްއކަލުގެ  ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މިހާރު ހިންގާފައި މި ،އަސަރެްއކުރި ެއއް ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި

 ިނކަން އަސަރާ  ،ގޮތުަގއި މާލޭަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ ރގަިއޑުންގެވައަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ އެތައް ޒުވާނުންނެއް ޓު 

ސޯޝަލް މީޑިާޔަގއި އެ ވާހަކަަތއް ދަްއކަވަމުްނދާ މަންޒަރު. އެ ބޭފުޅުންގެ  އި،ިހ ފޮނުވަޗެއެީކގައި މެސެޖުތަކާ ެއއް

ގޮސްަފއިާވ  އޮތް ކަމަށް. މިހާރު މުޅިން ވަޒީފާ އެއްކޮށް ގެއްިލގެން އްސަމަސައްކަތަށް ކިހާ ބޮޑު އުިނކަމެއް ައއި

ނޑުމެންނަށް ެއބަ ފެނޭ އްސަ ހިސާބަށް ކަންކަން ގޮ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ިހނގާ ހުރިހާ ޯގސް ކަެމއްެގ  ،ޮއތްކަން. އަުޅގަ

ތަން. ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަމިއްލައަްށ  ލަތެްއގައި ކަންކަން އޮތްހާޒިންމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފުއްލަވަންޖެހޭ 

މީގެ ، އުމުގެ ކަންަތއްތައް ެވގެންދިަޔ ގޮތެއް. އެހެންވީމާޤަ މިދިޔަ ދެ އަހަރު މި  އޭނޭނގެ އަކަށްތިމަންނާ ،ވިދާޅުވީ 

ޒިންމާނަގާނީ ދެން އެހެން ާކުކތޯއޭ ައޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވަރަށް ާސފުކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ދިމާލަށް ނަން އޮފް  މަިނކުފާނާ އެ ުކގެ ވާހަކަ ވިދާުޅވީމާކަންތައްތަ އަރިހުަގއި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސގަިއ ހިނގަމުންދާ 

ދެން މި ވާހަކަަތއް ބުނީަމ ކާކުތޯ  އޭތިމަންނާއަކަށް ވާނުާވއެއް ނޭނގ މިއަދު ދެން، ބިޒްނަސްޭއ ވިދާުޅވެފައި  ޔޯ

ހުންނެވި  ރިޒަމް ރަނގަޅުކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަގު ދުނިޭޔގައި ހިފަހައްޓަންދިވެހިރާއްޭޖެގ ޓޫ ؟ގަބޫލުކުރަނީ

ވަލިްއޔުލްއަމުރުގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދާ މަންޒަރުތަކަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ދެކެން ބޭނުންވާ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ މި  އި،އްޓަ އުމުގެ ައގު ވަޤަމުޅި ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީަގއި ިމ  މަންޒަރުތަކެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޤަ ނޑުކޮށްލާއުމުގެ އިޤްތިޞާދު ފު  ތަން. ޝުކުިރއްޔާ.  ޑުފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުަވނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ 

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް. ހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް، ގެމަނަފުށީވާ

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޘްއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުދާ ގެމަނަފުށީ

ނޑުމެން މި ަޢއްަޔންކުރާ އެިކއެިކ މަޤާމުތަކަށް  ޝުކުރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ތައްަތކެއް ކަން ވަރަށް ގިަނ ޗެލެންޖިންގ ،މުއްޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރާއިުރަގއި އަޅުަގނ

ދުވަހު ލަންޑަުނގައި ިނމިގެންދިޔަ ފެއަރގެ ތެޭރގަިއ ާވ ދުވަސްޮކޅެއް. ދާދި އިަހކަށްކުރިމަތި  އަޅުަގނޑުމެންނާ
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މި ބޭފުޅުން ނިސްބަތްވާ މީހުން އެތާ  ،ުކރެއްވި. ވިދާުޅވިއެމް.އެސް .ނަށް ވަރަށް ިގނަ ބޭފުޅުން އެސްޅުަގނޑުމެންއަ

ރިސޯެޓްއ  3އެތައް ކަންތައްަތކެއް ކުރަމުންދާ ވާހަކަ.  އި،ލަ އްޖެ ނައުމަށް ޮގވާތުރުވެިރން ރާބޭރުގައި ތިެބގެން ފަ

ނޑުމެންނަށް ޝަކުވާތައް ހުށަހެިޅ.  ،ހަމައަށް ޮގސް ތިބި ބަޔަކު ަގއި ސޮިއކުރުމާތަކުޓަކައި ެއގްރީމަންޓު ހެދުމަށް އަުޅގަ

ނެތޭ،  ޤީދާއެއްޢަދީެނއް ނެތޭ، ރާއްޖޭަގއި  ޖޭގައިރިޒަމް ހަލާުކވަނީޭއ، ރާއްޓޫ ގެދަނީއޭ، ާރއްޖޭ ރާއްޖެ އަިޑއަށް

ޮކށް އިންވެސްޓަރުންގެ ހިތުަގއި ޞަފަތުރުވެރިންނާ އަދި ޚާއްއި ރަނީއޭ، މި މޭރުމުން ވާހަކަދައްކަރާއްޖޭަގއި ހަނގުރާމަކު

އި އޮތް އިްނވެސްޓަރުން ސޮއިކުރަން ހަމަޖެހިފަ 3ޓަކައި މަސައްކަްތކުރަމުންދާ ބައެއް.  ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުމަށް

ތަްއ ކަންތައް ދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާރުން އެ ހިސާބަށް ކަންތައް ގައި ޮސއިުނކުރާތަކު އެގްރީމަންޓު

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި  ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު އެ ކަންތައްތައް އިްނވެސްޓަރުން ައއުމުގެ ދޮރު ައުޅގަ

ބޭުރެގ  ،އަކީ އުޭޅ ވާހަކަ  ނީ. ދަންނަވަްނ މިއޮންނަ ވެިރކަން ފިލާފައި މިވެްސ ބިރުއެ މީހުންގެ ިހތުގަިއ  ،ހުޅިގެންގޮސް 

ނޑުމެންނަށް ޖެހޭ. އަން ވަރަށް ބޮޑެތި ޗެލެންޖުތަކާ ކުރިމަތިލާން އެބައުމުތަުކގައި މަސަްއކަތްކުރާްއވާ ބޭފުޅުޤައެކި  ޅުގަ

ނޑުމެން މި ބޭފުޅުން ޢައްޔަން މިހާމިއީ އެްއވެސް  ފަެއއް އެ ބޭފުޅުންގެ ނޯވޭ ފާހަގަކޮށްކުރަނީ  ލެއްަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެން ޞް އިޚްލާސްތެރިންނޭ، އިޚްލާ މި ތެރި ނޫން ބައެއް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ. ެއކަމަކު އަުޅގަ

ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް، ިމ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ޢަމަލީ މަސަްއކަތްތައް  ؛މަސައްކަތްކުރަނީ ކޮމިޓީ ަމރުޙަލާގައި 

އް މާއި ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަބިލުކަޤާއެ ބޭފުޅުންގެ  .ތެރޭގައިގެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރަނީ

ރުވެަފއި ޒިފުޅަކު މިިއން ކޮމިޓީއަކަށް ހާމީގެ ބޭ ،ަލްއވާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްއިނޑުމެން ހޯދަން. ރިޕޯޓު ބައްލަވައަޅުގަ 

ނޑުމެން ދާދި ދެ އޮތްތޯ. ދަންނަވަން މި ންމެއަކު ިއވިގެންދިަޔ ރިޕޯޓުގަިއ މިނިސްޓަރުން ުއޭޅ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަ

ޓަކައި ަކނަޑއަޅާފައި އޮތް ރިޕޯުޓގައި ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްާވ އެއްެވސް މެންބަރަކު ނެތޭ  ޢައްޔަންކުރުމަށް

ބިލު ނޫން ޤާނަކީ ދައްކަނީ ެއ ވަޒީރުން ޢަމަލީ އެއްވެސް މަސަްއކަތެްއގައި ަބއިވެިރވެފަެއއް. ެއކަމަުކ ތަޅުމުގައި މި

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ެއްއެވސް މަސައްކަެތއްަގއި ޢަމަލީ  ؟ތޯ އެނގެނީއްބިލު ނޫންަކން ކިހިނެޤާބައެްއގެ ވާަހކަ.   އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  ދަންނަވަން މި، ިއވެރިވެަފއެއް ނެތް. އެހެންވީމާގޮތުން ބަ އުޅޭ ވާަހކައަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

. ރައްޔިތުން އަޅުަގނޑުމެން މަށްއެކު ކަންތައްތައް ކުރު ތެރިކަމާޞްއުމަށް އިޚްލާޤަކުރަނީ މި  ހުރިހާ މަސައްކަތެއް

ޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަެކއް  އިންތިޚާބުކޮށްފައި މަޖިލިސްެތރެއަށް ވައްދާފަިއ މިތިބީ ަރއްޔިތުންނަށް

ދަްއކާ މި މުންދާއިރު ރައްޔިތުންނަކަށް ުނފެނޭ. ތަޅުމުގައި ކުރުމަށް. ތެދެއްމެ، ައޅުަގނުޑމެން ކޮމިޓީގައި މަަސއްކަްތކުރަ 

ނޑުމެން މަސައްކަތްތައް ހަމަޖެހިފައި  ބަ ައޑުިއވޭ. އެހެންަނމަވެސް،ވާހަކަ އެ ރަްއޔިތުންނަށް ވެްސ އެބަ އެނގޭ އަުޅގަ

ކަތްތަުކގެ ބަދަުލގައި މުިޅ އޮތް ގޮތް. ައޅުަގނޑުމެން ކުަރންޖެހޭ، އަޅުަގނޑުމެންެގ މަޖިލީހުގައި ކުރަންޖެހޭ ގިނަ މަަސއް

ނޑުމެން ކޮމިީޓތަކުަގއި ކުރާ މަ މަސައްކަތް ބިނާވެފައި މި ރުނުެވ ޒިސައްކަތްތަަކށް. ކޮމިޓީއަކަށް ހާޮއންނަނީ އަޅުގަ

ކަމެއް ކަމަކުނުދޭ، މިހެނެއް  މި  ން މިތަނަށް ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅީމާމަްސ ކޮށްލާފައި އަޅުަގނޑުމެ 4މަސް،  3 ،ތިބެފައި
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ިމކަހަލަ ަކންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  .ތެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމިއީ ޒިންމާދާރު ގޮ ނީ ބުނީމަޖެހެނޫނޭ ވާން

ނަޑއަޅާ ކޮންމެ މެންބަރަކީ ވެސް ޢިލްމީ ،ފެނިގެންދަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގި ޔަޤީންވާ އެއް ކަމަކީ ގޮތުްނ  މި ކަ

ބޭފުޅުން. އަޅުަގނޑުމެން ަވޒީރުންނަށް ބަލައިލި ކަމުގައި ވިޔަސް. ޤާބިލު ބޭފުޅުން. ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން ޤާބިލު 

ނޑުމެން މިއަދު ވެްސ ގަބޫުލކުާރ ޙަޤީޤަތަކީ ޗެލެންޖުތަކެއް އެބަ ހުއްޓޭ. ފަތުރުވެރިކަްނ  ،އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ސައްކަތްކުރަން. ދާދި ޖެހޭ މައި ދުވާލު މި މީހުން ކުރާ މަސަްއކަތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ޔާ ޓަކަިއ ރެ ހަލާކުކުރުމަށް

 ލިބޭނެ  ވެސް ިމ ބަޖެޓުގައި އާމްދަނީ ދާއިރުަގއިން ރުފިޔާގެ ބަެޖޓު ނިމިގެންއަބިލި 24ދިޔަ  ދުވަހު ނިމިގެން މިއިހަކަށް

ނޑުމެން ަކނޑައަޅާަފއި ިގނަ އޭރިއާތަެކއް އެބަހުރި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ާދއިރާއިން.  ހުރި ވަރަށް ކަމަށް އަުޅގަ

ޓަކައި ިމ ކުރާ ކޮންމެ މަސަްއކަތެްއގެ އަސަރުކުރާނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ އިންޑަްސޓްރީއަށް.  ން ހަލާކުކުރުމަށްފަތުރުވެރިކަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަށްފުށުގައި ހަދަން ފަށާފައި ހުރި ބަނދަރުތަކަށް މީގެ އަސަރުކުރާނެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަދަން 

ކަންތައްތައް ހުއްޓެން މި ދިމާާވ  . ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް އަސަރުކުރާނެ. އެހުރި ސްކޫލުތަކަށް މީގެ އަސަުރކުރާނެ އިފަފަށާ

 ލިބެންހުރި އާމްދަނީ ހުއްޓުވުމަށް  ،ޓަކައި  ވަންޏާ، ފަތުރުވެިރކަން ހަލާކުކުރުމަށް ކަމަށް ސަބަބަކީ ހުއްޓެން ދިމާެވއްޖެ

މެއް ަގބޫލެއް ނުކުރޭ. ރައްޔިތުން ަރއްޔިތުން މިއަދު މިކަ، ޓަކައި މި މީހުން ކުރާ މަސައްކަތްަތއް. އެހެންވީމާ

މި ްސޫކލުތަކުގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް  ،މި ބަނދަރުތަކުެގ މަސައްކަތް ކުިރއަށްދާން. ަރއްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ،ބޭނުންވަނީ

އިލާތަުކގެ އެިކއެިކ ސްޓާފުން ރިސޯޓުތަުކގަިއ ޢާދާން. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވަނީ ރަްއޔިތުން ނިސްބަތްވާ 

އިހަކަށްދުވަހަުކ  ؛ކަންތައްތައް . މިނީމުސާރަ ލިބެން ބޭނުންވަ ށްކުރާ މީހުންނަށް ބަރާބަރަށް މަހުން މަހަމަސައްކަތް

އިްއޔެ ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ކޮންމެވެސް ރިސޯެޓއްަގއި މުސާރަ ނުލިބިގެން ކުދިބަޔަުކ ، ވެސް

 ؟ވަނީ ވޭ. ނޫސްތަކުން ވެސް އެބަިއވޭ. ކީްއވެތޯ މިހެން މިއެަބއި މެންނަށްކަންތައްތައް ކުރާ މަންޒަރު އަޅުަގނޑު

 ،މެޭނޖްކުރަމުންދާ ރިސޯޓެއް. މި މީހުން މި ކަންތައްތަކާ ހުރެ އިޮއކިއުޕަންީސގަ 80އެ ރިސޯޓަކީ % ؛ފަތުރުވެރިކަން

ނގައްޖެ މި ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ބަޔަކު މަދުވެގެން ހި ތިބި ޚާއްޞަކޮށް އިނގިރޭސިވިލާުތން އަންނަން 

ކަންތައްަތްއ  މި ،އުޅޭ ވާހަކަައކީ ރތަކުގެ ތެޭރަގއި މި މީހުން ކުރި މަސައްކަތުން. ދަންނަވަން މިދެންނެވި ފެއަ

 ެއކިަބސީތަކަށް، ބޭރުގެ ެއކިމްޓަކައި މި ޗެެލންޖުތަކާ ކުރިމަތިލާން އެބަޖެހެއޭ. ބޭރުގެ އެިކއެކި އެ ހުއްޓުވުމަށް

ނޑުމެން  ނޑުމެންނަށް ފެންނައްޔަންމި ޢަކަންތައްތަކަށް އަުޅގަ ޖެހޭ. ންކުރާ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން މި ޕާފޯމަންސް އަޅުގަ

އަދި ބޭރުގެ  ،ަކމަށް ވިޔަސްސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ގާތުްނ މި ކަންތައްތައް ބަލާނަން. ވަޒީރުންގެ މަ

 އަށް މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ރާއްޖެ އެ ބޭފުުޅންގެ ޒިންމާެއއް ،ވިަޔސް ަތއް ކަމަށްަސއްކަތްޑަރުންގެ މަބަސެމްއެ

އުމުތަކަްށ ޤަީމގެ ަޙޤީޤަތް ބޭރުގެ  ،އާމްދަނީ ލިބޭނެ މަގުތައް ފަހިކޮށްދީ، މި މީހުން މި ކުރާ ކަންތައްަތއް

 ހާމަކޮށްދިނުން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާ ނިމުނީ. މި ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު ޙަމަހުސްގެ މަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. 

 ވޯޓު ަވގުުތގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ގ1:30ެ

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.. 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ައއިޓަމުގެ ދަށުން މަސަްއކަތް  .ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯަޓށް އެހުމަށް 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .وبركاته ورحمة هللا عليكم الس المو .ގައި  1:30ކުރިއަްށގެންދާނީ 

 

 ]އަށް  13:31އިްނ  09:42ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 މަސީޙް މުޙައްމަދު(هللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުރި  ވޯޓަށް އެހުމަށް ،6އައިޓަމު އެޖެންޑާ ދަންފަޅީެގ މަސައްކަތް ކުރިއަްށގެންދަން ކަމަށް. . މި عليكم الس الم

 ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު() އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން.ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް ޓު ވޯ  .ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

އިދާރީ މޭޒުން ތައްޔާރުވެަފއި ވޯޓުެނގުމަށް . އްވުމަށްކޮށްލަދެކާޑުޮކޅުތައް ެޗކު  ންނަވާލަން،ނަށް ދަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 މި އޮތީ މިއަދު .ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަުރވަން ްއވުމަށްކޮށްލަދެެޗކުރަނގަޅަށް ކާޑުކޮޅުަތއް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންމި ވަނީ. 

ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލާނަން. އިފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވަ ގެތެރެއިންއޭ މަށް.ށް ދަންނަވާލުވޯޓަ 3

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެްނޑް ނޭޝަނަލް ސިިކއުރިޓީެގ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން 129ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ންގެ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުއަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފަށް ، 2762ޢައްޔަންކުރެއްިވ، ދަފްތަރު ނަންބަރު މަޤާމަށް 

 ދެްއވުން އެދެން. މެދު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ރުހުންދެއްވުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 66    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނު

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

  ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ . ުނފެނ66ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 72މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 1؛ ންގެ އަދަދުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރު ިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނު. ވ2ަންގެ އަދަދު؛ މެންބަރު

އެހެންކަމުން،  .68ލަ؛ . ޖުމ35ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ68ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

، 2762ޢައްޔަންކުރެްއވި، ދަފްތަރު ނަންބަރު މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސިކިއުރިީޓގެ މަޤާމަށް 

 ކަށްފަހު( )ަވގުތުކޮޅަ  މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.ނުމަށް ފެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ކަމަށް ރުހުންދިއަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން 129ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލާަނން. އިދެވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވަ

ށް ޒަމީރަމޫސާ އަލްފާޟިލް ބުރުނީ ނިވައިދަށުގޭ  .ތޢައްޔަންކުރެްއވި، ެގ މަޤާމަށް ޓޫރިޒަމްމިނިސްޓަރ އޮފް 

ދެްއވުން މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންދެއްވުމާރައްޔިތު

  އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާ

 69    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   69     ދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަ

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 69ނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ެފނ72ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި 1ދު؛ ންގެ އަދަވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުނެތް. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނު

ެގ ޓޫރިޒަމްމިނިސްޓަރ އޮފް އެހެންކަމުން،  .69؛ ލަ. ޖުމ35ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ69ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ރުހުްނދިށް ޒަމީރަމޫސާ އަލްާފޟިލް ބުރުނީ ނިަވއިދަށުގޭ  .ތޢައްޔަންކުރެްއވި، މަޤާމަށް 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އްޖެ. ފާސްވެ ންމަޖިލީހު ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިާފޤުން ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 115ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫުނއަސާީސގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާލނަން. އިފަހު ވޯޓަށް ދަންނަވަ އަިދ ެއންމެ ޯވޓް ވަނަ 3ދުގެ މިއަ

ޖެނީާވ އޮފީހުެގ އިީމ މިޝަންގެ ަކނޑަައޅަފަިއވާ ދާ އަށްދ.ުތގެ މަތީން، ިދވެހިރާއްޖެއިން އިއވާ ގޮދ(ގަވަނަ މާއްާދގެ )

މެދު އިްއޒަތްތެރި ޢައްޔަންކުރެއްވުމާ ޙަމީދު ޑރ. ހާލާ  މީނާޒު،ހ. ޕާމަނަންޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްެގ މަޤާމަށް 

   ދެްއވުން ެއދެން.މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85ލަ އަދަދު؛ މުނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖު ނު ވޯޓުގެމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 68. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. 

 އަށްދ.ދިވެހިރާއްޖެއިން އއެހެންކަމުން،  .68ލަ؛ . ޖުމ35ު. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 68މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނަޑއަޅަފަިއވާ ދާ  ޑރ.  މީނާޒު،ހ.  ،ެގ މަޤާމަށްކަމުޕާމަނަންޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ޖެނީާވ އޮފީހުެގ އިމީ މިަޝންގެ ކަ

ން މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުއި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ ށް މަޝްވަރާއެރުވުމަށް ޯވޓުގަޢައްޔަންކުރެއްުވމަޙަމީދު ހާލާ 

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް ެވސް ނިންމަން  އަޅުަގނޑުމެން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، މި މަހަކީޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިއް 

ފިޔަވަޅު ައޅުަގނޑުމެން ފެށުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު  ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ މަރުޙަލާއިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ތް މަސް. އޮ

ބަޖެޓު އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަަސއްކަތް ގިނަެވގެންދާނީ  އެހެްނވީމާ،ކަތް އެބަހުރި. ެވްސ މަސައްަގއި ކޮމިޓީތަކު އަޅާނަން. 

ބެހިފަިއވާ ގޮތުން  ،އާދެބިލެއް އެަބވޭ.  17 ޖުމުލަކޮމިޓީަތކުަގއި އްކަތް ވެސް ެއކުަގއި ކުރިއަށްާދއިރު. ކޮމިޓީގެ މަސަ
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ސަސާތަުކގެ ކަންތައްަތާކ މިނިވަން މުއައްލު، ބި 2ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީގައި ބިލު،  2ކޮމިޓީގައި  އެީއ؛ އިޖްތިމާޢީ

ނޑު ބިލު.  7ތިޞާދީ ކޮމިީޓގައި އިޤްބިލު،  4ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީަގއި ބިުލ،  2ބެހޭ ކޮމިޓީގަިއ  އަުޅގަ

ނޑުމެން ދަންނަވަން.  ވެސް ޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްއިއް  މި ަދއުުރގެ މަސަްއކަތް ނިންމާއިރު އަުޅގަ

އެކަމަށް  ،ީތވެނގޭކަންދެްއވާނެކަން އަުޅަގނޑަށް އެެގ މަސައްކަތް ނިންމެވުމުގަިއ އިސްތަކުޅުަގނޑުމެން މި ބިލުއަ

 .އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރު ދަންނަވަން ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްއިއް  ޓަކައި

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


