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 ( މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ، ރައީސްރައީސް މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސާ ވަނަސްއްބީސަ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( ހޯމަ) 2022 އެޕްރީލް 4

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނަކަތ ން  މިއީ ރޭވަ  ވަނަ ދ ވަސް.    3  ންމަހ   ދަރޯވަނަ އަހަރ ެގ    1443ދ ވަސް.    ހޯމަވީ    2022  އެޕްރީލް  4  ދަކީ،މިއަ

. ިމ ަގއިޖަލްސާ  ވަނ26ަވަނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ    2022ައޅ ަގނޑ މެން އިށީނދެ މި ތިބީ،  ވަނަ ދ ވަސް.    10

ތިއްބެވީޖަލްސާއަވަގ ތ    ހާޒިރ ވެަވޑަިއެގން  މެންބަރ ން.  30  ށް  މެންބަރަ  9ސަލާމ ަގިއ    އިްއޒަތްތެރި   ކ ިއްއޒަތްތެރި 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން އެބަތިބި.  35ަގއި  މި ވަގ ތ  ޖަލްސާ  ،އެބަވޭ 

 

   ންދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  .26/ 1/ 2022އޖ/  އަކީ،ެގ އެޖެންޑާ މިއަދ 

 

 ން ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ  .  4

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ހ ރިހާ  ން.  ން އަންގާއެންގ ރިޔާސަތ  މަޖިލީހ ެގ  ންނަށާއި އަދި ރާއްޖޭެގ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރިއަޅ ަގނޑ  ރަްއޔިތ ންެގ 

ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް ރޯދަ މަހ ެގ ތަހ ނިޔާާއއި މ ބާރިކ ބާދީ ފޮނ ވަން. އަދި މިނިސްޓަރ ޮއފް ޓޫރިޒަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  

 ޒަތްތެރި ވަޒީރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ  އަރ ވަން. މަރ ޙަބާ ދަންނަވަން. އަދި ރޯދަ މަހ ެގ ތަހ ނިޔާ ވެސް ިއއް

ކޮމިޓީން ފޮނ ވާފައިާވ ސ ންަގޑި އިޢ ލާންކ ރ ން.  ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން    153މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ    ރައްޔިތ ންެގ  -4.1

. އެ ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވަނީ ދަރަޖަކ ރ މ ެގ ބިލ ފަންނީ އ ފެއްދ ން ިގންތިކ ރ މާއި  ؛ ޤައ މީ ތަރައްޤީާއއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ

 އެޕްރީލަށް ނިންމެވޭނެ ކަމަށް.   27

 

 ސ ވާލ  .  5

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މަޢ ޞޫމާ هللا  ޑރ. ޢަބްދ  ރިޔާޟް، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްهللا ޢަބްދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ެގއިރާދާ  ތިމަރަފ ށީ  -5.1

 .މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ެގއިރާދާތިމަރަފ ށީ ކ ރަްއވާ ސ ވާލ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ރިޔާޟް هللا ޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތިމަރަފ ށީ

އަޅ ަގނޑ  ފޮނ ވާފައިވާ ސ ވާލަކީ،  ވަނަ ދ ވަހ     2022ފެބ ރ ވަރީ    16`. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ!  

އަދި    އަތޮޅ ަގއި ރިސޯޓ ެގ ޮގތ ަގއި ތަރައްޤީކ ރ މަށް ދޫކޮށްފައިާވ ިގނަ ރަށްތަކ ަގއި ރިސޯޓ  ތަރައްޤީކ ރެވިފައިނ ވާތީ،ތ.  

ނިންމަވާފަިއާވ   އަޅ ްއވަން  ސަރ ކާރ ން  މެދ   މިކަމާ  ކ ރަމ ންނ ދާތީ،  މަސައްކަތެއް  ެއއްވެސް  ރަށްރަށ ަގއި  ބައެއް 

  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝ ކ ރިއްޔާ ؟ފިޔަވަޅ ތަކަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މަޢ ޞޫމް هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ. ޢަބްދ 

ރިޔާޟް އެ ކ ރެްއވި ސ ވާލާ  هللا ޢަބްދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ެގއިރާދާމަރަފ ށީ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ތި

ބޭނ ންވަނީ، ދަންނަވާލަން  އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ން  ދޫކޮށްފަިއާވ    ގ ޅޭ  ތަރައްޤީކ ރ މަށް  ޮގތ ަގއި  ރިސޯޓ ެގ  ައތޮޅ ަގިއ  ތ. 

އެ ރަށްތަކ ގެ ތ. އެކ ރ ްއފ ށިފިނޮޅ ، ތ. އޮޅ ިގރި، ައދި ތ. އެލާ.  ރަށްތަކަކީ، ތ. ރ އްތިބިރަށް، ތ. ކަޅ ދިޔަފ ށި،  
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ރެއިން ތ. ކަޅ ދިޔަފ ށި، ތ.އެކ ރ އްފ ށިފިނޮޅ ، ތ. އޮޅ ިގރިއަކީ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ތެ

ކަޅ ދިޔަފ ށްޓަކީ  ؛ ކޯޕަރޭޝަން ތ.  އޭެގތެރެއިން  ރަށްތަކެްއ.  ދޫކޮށްފައިވާ  ދަށ ން  އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ  އާދެ! 

% މަ  80ާގތްަގނޑަކަށް  މިހާރ   ތ. ތަރައްޤީކޮށް،  ރ އްތިބިރަށް،  ތ.  ރަށެއް.  ބެލެވޭ  ކަމަށް  ހ އްޓިފަިއވާ  ސައްކަތް 

 R-1041/2019އެްއކ ރ އްފ ށިފިނޮޅ ، ތ. އޮޅ ިގރި އަދި ތ. ކަޅ ދިޔަފ ށްޓަށް ވަނީ އަޅ ަގނޑ މެން ަގވާއިދ  ނަންބަރ   

  ،ވާ މ އްދަތ  އިތ ރ ކޮށްދިނ މާއިދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަން ތަރައްޤީކ ރ މަށް ދީފައި  ންތަކަށް ކ އްޔަށްނ ެގ ބޭވެރިކަމ ފަތ ރ   ،އެއީ 

 3ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(ެގ ދަށ ން ރަށް ތަރައްޤީކ ރ މަށް    4ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްދިނ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ ަގާވއިދ ެގ   އިކ އްޔާ 

އެޅ މަށް  ވޭ  ޒް އެލާައކީ ކޯ  ކިނބިދޫއާ ދެމެދ  ހިމެނޭ ތ.  މަންޑޫއާިއ ތ.ވޭ  އަހަރ ެގ މ އްދަތ ެގ ފ ރ ޞަތ ދީފަ. ދެން ތ.

 ސަރ ކާރ ން މިހާރ  ނިންމާފައިވާ ރަށެއް. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  ސ ާވލ ކ ރ މ ެގ  ކ ރައްާވ  ގ ޅިެގން  ަވޒީރ .  ިއއްޒަތްތެރި  މި  ؛ޝ ކ ރިއްޔާ  ފ ރ ޞަތ   ފ ރަތަމަ  އަޅ ަގނޑ  

  މެންބަރަށް.ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި އަރ ވަނީ ތިމަރަފ ށީ

 

 ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ  ތިމަރަފ ށީ

ރަށް ނަާގފައިވާ ކަމަށް   14ނ ަވތަ    13ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީެގ ބޭނ މަށް ޖ މ ލަ  

ޓޫރިޒަމަށް މިހާރ    ،ލަން ބޭނ ންވަނީވެބްސަިއޓ ން އެބަދައްކާ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާ  ،ސަރ ކާރ ެގ ޑާޓާތަކ ން ؛މިނިސްޓްރީެގ

ެއންމެ ރަށެއް ރި  56 ހަމަެއކަނި  ފ ރިެގންދާއިރ ަގިއ ކޮޅ މަޑ ލ ަގއި  ޮގތ ަގއި އޮޕަރޭޓ ކ ރަމ ންދަނީ. މި ސޯއަހަރ   ޓ ެގ 

އެންމެ ރަށެްއ ވެސް ިއތ ރަށް އޮޕަރޭޓ ކ ރެވޭ ހިސާބަށް   ،ކިހާވަރެްއެގ ޔަީގންކަމެއް ދެްއވިދާނެތޯ  ،ސަރ ކާރ ން މިނިސްޓަރ

   ޝ ކ ރިއްޔާ.؟ ެގންޮގސްދެވިދާނެ ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ޢ ޞޫމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: މަهللا ޢަބްދ  .މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ 

މ ޅި   .އަތޮޅ ަގއި ފަތ ރ ވެރިކަން ތަރައްޤީކ ރ މަކީ ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތެއް  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ތ.

ރާއްޖެއަށް ފަތ ރ ވެރިކަން ފ ޅާކ ރ މ ެގ ސިޔާސަތ ެގ ތެރެއިން ކޮންމެހެން ވެސް ހަމަ ސަރ ކާރ ން ކ ރަން ބޭނ ންވާ ކަމެއް.  
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ދާދި ދެންމެއަކ  އަޅ ަގނޑ  މި އިޝާރާތްކ ރި ރަށްތައް ނ ހެދި    ،ގ ން ކ ރިން އަޅ ަގނޑ ެމން ދީފައި ހ ރި ރަށްތައްއެ މަ

އަދި   ،އަތޮޅ ެގ އެހެން ބޭބޭފ ޅ ންނާއި  ،އިތ ރ  ރަށްތައް ހެދ މ ެގ ބޭނ މ ަގއި ރަށ ެގ އެހެން ބޭފ ޅ ންނާއި  ،ހ އްޓަސް ވެސް 

ބަރ ންެގ މަޝްވަރާެގ މަތީން ތަފާތ  ރަށްރަށް ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކ ރަން ކަނޑައެޅޭ.  ސް މެންއަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ މަޖިލި

ފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެން ހ ޅ ވާލި ބީލަމ ަގއި ވާނީ ހ ޅ ަވއިލާފަ.    އަތޮޅ  އޮޅ ފ ށި، އޮޅ ފ ށިފިނޮޅާ އެކީ އެންމެ  އެޮގތ ން ތ.

ހާރ   ފަރާތ ން ބީލަން ހ ށަހަޅާފަ. އެހެންވީމާ، ދެން އަޅ ަގނޑ މެން މިއޮތް އެއް    އެ ބީލަމަށް އެބަ،  ދެން އ ފާވެރި ޚަބަރަކީ

ހަވާލ ކ ރ މ ެގ   ،ޕްރީލްެގ ނިޔަލަށް ނިންމާފައިވެލ ޭއޓ ކޮށް އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ އެހ ށަހަޅާލި ރަށްތައް އި  ށް މިއަލަށް ބީލަމަ

ނ ހެދި ހ ރި ރަށްތައް ނ ހެދި    ،ރި ރަށްތައްެގންދެޭވނެ. އެހެންވީމާ، ކ ރިން އަޅ ަގނޑ  އިޝާރާތްކ   މަސައްކަތް ކ ރިއަށް

ހެދ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ބޮޑ . ދެން އިއްޒަތްތެރި ދިން ރަށް  އަލަށް އަޅ ަގނޑ ެމން   ؛ައއ  ރަށް  ، މިހ ރި ކަމ ަގއި ިވޔަސް

.  ެގންދަން  އަތޮޅ ަގއި އަދި ކަނިމީދޫ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން އެހެން ޕްރޮޖެކްޓެްއެގ ދަށ ން އެބަ ކ ރިއަށް  ތ. ؛ރައީސް

ޓ ތައް ތަރައްޤީކ ރ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގިއ  ސޯރޮސް ސަބްސިޑީެގ ދަށ ން ރިައޅ ަގނޑ މެން ކް  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

އަތޮޅ ެގ ބޮޑ  ރަށް   ތ.  ،މެއް އެއީހޫއަޅ ަގނޑ މެން ެގންގ ޅޭ މަފް ؛ޕްރޮޖެކްޓެއް  އްއެ މަގ ން މަސަްއކަތްކ ރ މަށް އެ  ،ދެކި

ދަށ  ސަބްސިޑީެގ  ކ ރިއަށްކްރޮސް  ތ.ޔ ެގންދި  ން  އެބަ  ން.  ވެސް  ެއއަރޕޯޓެއް  ވެސް    ައތޮޅ ަގއި  އެއަރޕޯޓ   އޮތް. 

  ،ކ ރިއަށްދާނީ އެ އަތޮޅަށް ބޭނ ންވާ އެނދ ތައް އާދެވިެގން. އެނދ ތައް އ ފެދިެގން. ދެން އަޅ ަގނޑ  މި ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި 

  7ވަނަ އަހަރ   2021ހ ރި ހ ޅ ވިފަ.    ިގނަ ރަށްރަށް އެބަ  ކަންދިމާކ ރި ޮގތ ން މިދިޔަ ައހަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް

އަތޮޅަކ ން   ތަނ ން ވެސް ތ.  އޮތް ހ ޅ ވިފަ. އެހެންނަމަވެސް، ކަންދިމާކ ރި ޮގތ ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެ  އެބަ  ސޯޓ ރި

އަންދާޒާކ ރަން  ސޯރި އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއަހަރ   ދެން  ނ ހ ޅ ވ ނ .  ދެން   .އެނދ   3742އެއީ   ؛ޓ ސޯރި  14ޓެއް 

ޓ   ސޯރި  14އެނދ . މި    5600  ،އަޅ ަގނޑ މެން ވައްދައިފިއްޔާ ެއއީ  އަށްމް ޭއެގތެރެޫގއަނެއްހެން ޓްރިޕަލް ބެޑ ެގ ަމފް

އަތޮޅ ަގިއ   ޓެއް. ެއހެންނަމަވެސް، ތ.ސޯރި  ެގއަތޮޅ  އަހަރ  ތެރޭ ހ ޅ ވޭ. ެއކަމަކ  ޭއެގތެރޭަގއި ެވސް އަދި ނެތް ތ. މި

އަތޮޅ ެގ ރަށްތައް ތަރައްޤީެވ    ެގސްޓ ހައ ސް މޮޑެލްެގ ދަށ ން ވެސް ތ.  ،އަޅ ަގނޑ މެން ހޯމް ސްޓޭ މޮޑެލްގެ ދެންމެ  

 ޓޫރިޒަމް ކ ރިއަށްދާނެ ޮގތެއް ހޯދޭތޯ އަޅ ަގނޑ މެން މަސަްއކަތްކ ރާނަން. ދެން އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން ތ.

  ، ތޮޅ ެގ ކައ ންސިލ ތަކ ެގ މެންބަރ ން އަޅ ަގނޑ މެންނާ ބާއްވާ ާގތްގ ޅ މާއި އަ  އަދި ތ.  ން،އަތޮޅ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

އަޅ ަގނޑ މެން ތަރައްޤީކ ރ މަށް  ޓޫރިޒަމް  އެކ   އަތޮޅ ަގއި  މަޝްވަރާތައް ނާ  އ ؛ ކ ރަމ ންެގންދާ    ، މީދަކީންައޅ ަގނޑ ެގ 

 އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ން. ޝ ކ ރި ޔ އަތޮޅަށް ވެސް ޓޫރިޒަމް ފަހިެވެގންދި  ފ ޅ ން ތ.ެގ މިންވަރ هللاމާތް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ؟ ޓެއްތޯ އެއީށްކޮން ފ  ،ޓޭތޯ ނ ވަތަ ކަޅ ށްކަޅ ފަހަލަފ  ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ  ވިދާޅ ވީ
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 މަޢ ޞޫމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ޢަބްދ  .މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ 

  ރަށެއް ެވސް އެބަކިޔާ  ޓެއްެގ ވާހަކަެއއް އަޅ ަގނޑ  ނ ދަންނަވަން. ކަޅ ދިޔަފ ށީެގ ވާހަކަ. ކަޅ ފަހަލަފ ށި  ށްހަލަފ ފަކަޅ 

 އޮތް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަވޒީރ  ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ .    ލަނީ އިތ ރ  ސ ވާލ އިއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވަ  .ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 އަޙްމަދ . ޙަސަން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

 

 ޙަސަން އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ޓޫރިޒަމްެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙެްއ    ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ  !ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރ 

 ، އަޅ ަގނޑ  މިހެން މި ދަންނަވާލީ  ،ދެވަނަ ސ ވާލަކީ؟ އޮތްތޯ މިހާހިސާބަށް  ެގނައ މަށް ވަޒީރ  ވިސްނާވަޑަިއެގންފައި އެބަ

ސޮއިކޮށް  ހެދިނ  ދަށ ން  ކޮންޓްރެކްޓެްއެގ  އޮތްއިރ ަގިއ  ރަށް  ހެދ   ، ހަތްދިހަވަރަކަށް  ރަށް  ދީފައި  ެއ  މ އްދަތެއް  މަށް 

ވެސް ެއ ރަށް ނެޭގނެ ޮގތެއް ނެތް.    އަހަރ  ާވއިރ   ވިހިފަންސަވީސްކ ރަނީ. އެހެންނަމަވެސް،    ދައ ލަތ ން އެކަން މި

 ،އަހަރ  25ޮގތެއް ނެތް. ދައ ލަތަށް ޓެކްސް ލިބޭނެ ޮގތެއް ނެތް. ދެން ހަމަ އެ  ލިބޭނެ ޮގތެއް ނެތް. ހެދޭނެ އްވަޒީފާއެ

އެހެން  ؟ މ ެގ ވިސްނ ންތޯ ައބަދ  ެގންގ ޅ ްއވަނީޔ ދެން އެ ސޮިއކ ރި ެއްގރީމެންޓާ ެއއްކޮށް ކ ރިއަށްދިއަހަރ  ވަން  25

ޮގތަށް ؛ޮގތެއް  ނ ވާނެ  މިހެން  ިމކަން  ެގނެސްެގން  ބަދަލެްއ  ޮގތަށް   ،ާގނޫނަށް  ފައިދާވާނެ  ދައ ލަތަށް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ވިސްނާަވޑަިއަގންނަވަންތޯ

 

 ވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 މަޢ ޞޫމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ޢަބްދ  .މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ 

އެ ކ ރެއްވި ސ ވާލ ެގ    ޙަސަން ައޙްމަދ   ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ރަްއޔިތ ންެގ    ، ވަރަށް މ ހިންމ  ޕޮއިންޓެްއ ެއ ފާހަަގކ ރެއްީވ. ދައ ލަތ ެގ މ ދާ  ،ޖަވާބ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން ބޭނ ންވަނީ

ބަހައްޓާނީތޯ ހިސާބެއްަގއި  ހ ރިހާ  ޮގތަށް  ނ ލިބޭ  ފައިދާެއއް  އެއްވެސް  އެބަ  ؟މ ދާ  ބަދަލ ތައް  ބައެއް  އަޅ ަގނޑ މެން 
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ރިސްޓ  ރިސޯޓ ތަކާ  ޓޫ  އީއެ  R-44/2022  ަގާވއިދ  ނަންބަރ   ،ފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެން މި ެގނައި ބަދަލަކީ  ެގންނަން. އެންމެ

ވަނަ އިޞްލާޙ  ެގނައ މާ    5މި    މެންވަނަ އިޞްލާޙ  ެގނައ ން. އަޅ ަގނޑ   5ކ ރ މ ެގ ަގާވއިދަށް  ތައް ބަދަލ ގ އްހަގ ޅޭ  

ތައް ބަދަލ ކ ރާއިރ  ހަމައެކަނި ގ އްހަނ ހެދި ހ ރި ރަށްރަށ ެގ   ؛ހ ރި ރަށްރަށް  ނ ހެދި  ،ބޮޑ  ބަދަލަކީ  ގ ޅިެގން އައި އެންމެ

ލައްކަ    އެއްއޮތީ    ޑޮލަރ  އިނޭގތޯ. ކ ރިން  ދިހަ ހާސް ؛. ކ ރިން އޮތީލެވޭނެއިރ ފިޔާެގ ފީއަކ ން މިހާރ  ޗަލ ވަ  ދިހަ ހާސް

ހ ރި ފަރާތްތަކަށް   ބޮޑ  ލ ޔެްއ މި ލިބ ނީ ރަށްތައް ހިފަހައްޓައިެގން ނ ހެދި  ޑޮލަރ ެގ ފީއެްއ ނަާގ ޮގތަށް. ެއހެންވީމާ، ވަރަށް 

ކަންތަްއ   ނެ. އިންވެސްޓަރ ންނަށް ވެސް އެހެދ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބިެގންދާ  ،އެހެން ބަޔަކާ އެ ރަށްތައް ހަވާލ ކޮށްފައި 

ޖޫރިމަނާ އަލ ން ހިސާބ ކ ރ މ ެގ އިތ ރަށް މިއީ އިތ ރ     އިލ އިެވެގންދާނެ. ކ ރިން އަޅ ަގނޑ މެން އެ ރަށްތަކަށް ނަަގމ ންއަ

ރޭޓ ކ ރަމ ންދާ  . ހަދަމ ން، އޮޕަށްވާނެ. ހަމައެާއއެކ  ައޅ ަގނޑ މެން އެހެން ބަދަލެއް ވެސް ެގނައިން މި ަގާވއިދަ ލ ޔަކަށް

ރަށްތަކާ  މި  ހާސް ޑޮލަރ ެގ ފީެއއް ނަާގ ޮގތަށް. ދެން އިތ ރަށް އަޅ ަގނޑ މެން    50ބަދަލ ކ ރ މ ަގއި    ކ ެގ ހައްގ ތައްރަށްތަ

މި އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ދަށ ން  އ ސޫލ ެގ  މިއޮތް  މިހާރ   ޮގތ ން  ދެން   ބެހޭ  ދެވިފަ.  ލ އިތަކެއް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  އޮތީ 

 މި   ލަންބީ  18ފަރާތްތަކ ން    13ރަށަކަށް    9މެ ފަހަށް މި ހ ޅ ވާލި ބިޑަށް ލީ ރަށްތަކ ެގ ތެރެއިން  އަޅ ަގނޑ މެން އެން

ރަށަކަށް ބީލަން   9  ،ލަިއެގން. ެއއިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނގ ނ  ެއއްޗަކީއިހ ޅ ވަ  ލަމަށްބީ  18  އީފަ. އެށަހަޅާވަނީ ހ 

  ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރިން ހ ށަހަޅާލި ބީލަންތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އެނގ ނީއޮތް. އެހެންވީމާ، މިއަދ     ނ ލިބި އެބަ

ނަލަނަލަކޮށް ހ ރި ރަށްތަކަށް ވަރަށް ރަނަގޅ  އަގ  ލިބ ނ ކަން. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ރަށަކީ އިންވެސްޓަރ ން އަިއއްސަ  

ލާއިރ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން  އިވެސްޓ ކ ރަން ހ ޅ ވައިންވެސްޓ ކ ރާނެ ރަށެއް ނޫން. އެހެންވީމާ އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  އިން

ކ ރ ން. އ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ނަާގ އެކިއ ޒަން ޕޯސްޓ  އަނެއްކާވެސް ރިވި  ،ވާނެ  ެގންނަން ބޭނ ންވާނެ އެއް ބަދަލަކަށް

ފިސާރި ހިންާގލައިެގން  ދައ ލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދާ ދ ވަހެއް. އެހެންވީމާ، ވިޔަފާރި    ،މިއަދަކީ ޓެކްސްެގ ނިޒާމ ން ސަރ ކާރަށް

 އެއިން އާމްދަނީ ލިބޭނެ ޮގތް ހެދ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ަވރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

هللا ތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތް

 ޖާބިރަށް.

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

  ، . އަޅ ަގނޑ  ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރާ ކޮށްލަން ބޭނ ންވާ ސ ވާލަކީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރަމަޟާން މ ބާރިކ 

އަދި ނެހެދި ހ ރި  ؟ޅަން އިޢ ލާންކ ރަްއވަނީ ކޮންިއރަކ ންތޯޓ  އަ ސޯ ްގރޭޓެޑް ރިފަޅ ތެރޭަގއި އިންޓެ   ެގކާށިދޫއާއި ާގފަރ 
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ޮއޑިޓ  ނެގ މެއް    އީ އެ ؟އިންވެސްޓަރ ންެގ ފަރާތ ންތޯ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ންތޯ ؟ރަށްތައް ނެހެދި ހ ރީ ކާކ ެގ ސަބަބ ންތޯ

ެގރެންޓީ ރަށްރަށް ހަދަން ފަންޑ  ހޯދަން    ވްރިންސޮ   ،ާމނައަކީ ؟ނޫނޭ. ކީއްެވެގންތޯ ދައ ލަތ ން ސެކިއ ރިޓީއެއް ނ ދެވެންވީ

ރިސޯސް ބިނާކ ރ މަށް ޓަކައި   ހިއ މަން  އިދިވެހިރާއްޖޭގަ   ،ވަނަ ސ ވާލަކީ  3 ؛އެކަމަށް ވިސްނާވަޑައިެގން  ؟ނ ދެވެންވީ

ދެން ރާއްޖޭެގ ބިން   ؟ރީ ބިނާކ ރ މަށް ޓަކައިހިސާބަށް ކިހާަވރެއްެގ މަސައްކަތެއް ކ ރެވޭތޯ އިންޑަސްޓްމިހާ  އިރާއްޖޭގަ 

 ރިސޯޓަށް އިންވެސްޓ ކ ރި ދިވެހި...،ން ހ ރިހާ ބިމެއް ަގނެވޭއިރ ަގއި ތެރެއި ވިްއކ މ ެގ އާދަކާދަިއެގ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 މަޢ ޞޫމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ޢަބްދ  .މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ 

  ،ޖާބިރ  އެ ކ ރެއްވި ސ ވާލ ަގއިهللا ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ކާށިދޫ ފަޅ  އެއީ ކޮންމެހެން ވެސް ރިސޯޓެއް ހަދަންޖެހޭ ތަނެއް. އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މަސައްކަތްކ ރާ 

ވާހަކަދެކެވި ކައ ންސިލާ  ކާށިދޫ  އީ.ޕީ.އޭ  މިހާރ   ، އ ސޫލ ން  އަދި  ޕްލޭނިންގ  އޮފް  މިނިސްޓަރީ  ެވސް    އާ ވާނީ 

ހަދާނެ  ،މަޝްވަރާކ ރެވި ރިސޯޓެއް  ފަޅ ން  ނަާގނެ    އެ  ފާހަަގކޮށް  3ބިން  އެއް  ،ތަނެއް  ޝޯޓް    ެއތަނ ން  ތަނެއް 

ރަށް ދެވޭނެ.   ލާފައި އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އިސާހިތަކ  އެއިލިސްޓ ކ ރެވިފަ. ދެން އެހެންީވމާ، ޭއެގ އިދާރީ މަރ ޙަލާ ނިންމަ

ެގ  ރިސޯޓް ކޮންސެޕްޓ ވަން    އައިލެންޑް،   ވަން  ހަމަ  އޮތް އެ ފ ރ ޞަތ .  ވަގ ތ  ކާށިދޫެގ ރަްއޔިތ ންނަށް އެބަ  ދެން މި

ައއިލެންޑް ވަން ރިސޯޓ ެގ މޮޑެލްަގއި   ން. ވަންޔ ްގރޭޓް ޮމޑެލަށް ދިޮގތ ަގއި ތަރައްޤީކ ރަން ދޫކޮށްލ ން. އެހެންނޫނީ އިންޓެ

  ްގރޭޓް މޮޑެލަށް ދަންޏާ ކާށިދޫގެ ތަރަށް އަންނާނީ. އަނެްއޮގތަށް އިންޓެ ނަގައިފިްއޔާ މ ޅި ރަށް ސަރ ކާރ ެގ ރިސޯޓ  ދަފ 

މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮންނާނެ. ދެން ފަންޑިންގ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ެއއީ  ޔ އެޮގތަށް ކ ރިއަށްދި  ެގ ތެރޭަގއި އޮތީމާ ޞްޞާތިޚްއި

އޮތީ ހަމަ ހަދާނެ ލާރި ނެތީމަ. ރާއްޖޭަގއި ދިވެހިންނަށް   ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް. ރާއްޖޭެގ ިގނަ ރިސޯޓ ތައް ނ ހެދި މި 

ފަންޑ  ނ ލިބިެގން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން ރާއްޖެއިން    ންދަނީ ރާއްޖޭ  ން ވެސް މިރިސޯޓ  އޯނަރޝިޕް ލިބ ން މަދ ވެެގ

ލ ިއވާނެ. ބޭރ ން   ތައްކަންތައް  މި  ،ނަމަ  ދިވެހި ކ ޅަދާނެ އިންވެސްޓަރ ންނަށް ފަންޑިންގ ލިބޭނެ ޮގތެއް ހޯދައިދެވިއްޖެ

ބޭރ ން ކޮންމެވެސް ބޭންކަކ ން ފަންޑެްއ ހިފަިއެގން   ،އަންނަމީހ ން ވެސް އަންނަނީ އެ މީހ ންެގ އަމިއްލަ ފައިސާައކ  ނޫން

ޕްރޮޑަކްޓް އޯނަރޝިޕް    ،ރިޒަމް އިންޑަސްޓަރީެގ ސަޕްލައިރަނަގޅ  ރޭޓެްއަގއި. އެހެންވީާމ، ދިވެހިންެގ އަތަށް ދިވެހި ޓޫ 

ޖެހޭ އިންޓަރނަލް މެކޭނިޒަމެއް، ފަންޑިންގ މެކޭނިޒަމެއް ހޯދަން ދިވެހިންނަށް   ނ މިއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަފ ރޮޅާލަން ބޭ

ދެން ހިއ މަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެއީ ވަރަށް މ ހިންމ  ދާއިރާއެއް. ރާއްޖޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން    ފަންޑިންގ ލިބޭނެ.
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ސް މ ވަްއޒަފ ން ކޮންމެ އަހަރަކ  ބޭނ ންވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭަގއި  މިހާރ  މި ެގންދާ ރޭޓ ން މަދ ވެެގން ދިހަ ހާ

ސްކޫލް ނިންމާ ކ ދިންނާ އެކ  މ ޅިއެކ  ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓަރީަގއި މަސައްކަތްކ ރަން އަންނަން މި ތިބީ ިގނަެވެގން ހަތަރ  

ން ެގންނަންޖެހޭނޭ. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭަގިއ  މ ވަްއޒަފ ން ބޭރ   6000ހާސް، ިގނަވެެގން. ޭއެގ މާނައަކީ، އަޅ ަގނޑ މެން  

ތިބި މަދ  މ ވައްޒަފ ން ައޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭނީ މަތީ މަޤާމ ތަކަށް ެގންދަން މަސަްއކަތްކ ރަން. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރީަގިއ 

ގ ޅޭ  ވަކިން ހިއ މަން ރިސޯޓް ޑިެވލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް އެސްޓެބްލިޝްޓ ކ ރެިވ، ހިއ މަން ރައިޓްސް ޑިވެލޮޕްކ  ރ މާ 

އެހެންނަމަވެސް،  ކ ރަމ ން.  ެގންދަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަންތައްތަްއ  މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ  މ އައްސަސާއާެއކ   އެހެން 

ރިސޯސް  ހިއ މަން  އިންޑަސްޓްރީން  މިއަދ   ބޭނ ންވޭ  ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން  އަޅ ަގނޑ   މިކަމ ަގިއ  ހިތ ން  އަޅ ަގނޑ  

އްކަތަށް. ވަރަށް ިގނަ ރިސޯޓްތަކ ަގއި އެބަ ހ ރި ވަރަށް މަތީ ފެންވަރ ެގ ތަމްރީނ ދޭ ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ކ ރަމ ން ެގންދާ މަސަ

ރިސޯޓ ތަކަށް  މީހ ންެގ  އެ  ޗެއިންތަކ ން،  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ހަމަ  ބޮޑަށް  ތަމްރީނ ދިނ މ ަގއި  އަނެއްކާ  ކަންތައްތައް. 

މަން ރިސޯސް ޑިެވލޮޕްމަންޓަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ފޮނ ވަިއެގން ތަމްރީނ ދިނ މ ެގ ބައި ވެސް އެބަ ކ ރިއަށްެގންދޭ. ހިއ 

އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް ެގންދަންޖެހޭ ކަމެއް. އެކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އިތ ރ  ރިސޯޓް، ޓޫރިޒަމް ޓްރެއިނިންގ ރިސޯޓަކާ  

 ތެރި ރައީސް.  އެްއކޮށް ތަނެއް ހެދ މ ެގ ޕްރޮޖެކްޓް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ކ ރިއަށްެގންދަން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

 މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢަށް.  

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ، ޙަޤީޤަތ ަގއި ހއ.  

އަތޮޅަކީ ވެސް ނިސްބަތ ން ަވރަށް ރިސޯޓ  މަދ  އަތޮޅެއް. ހއ. އަތޮޅ ަގއި ރިސޯޓ  ހަދަން ދޫކޮށްފައި އޮތް ެއއް  ރަށަކީ  

، ނެހެދި އެޮގތަށް އޮންނަތާ ވަރަށް ިގނަ ޒަމާންވެއްޖެ. ސަރ ކާރަށް ހަމަ އެއްވެސް  ބެރިންމަދޫ. ބެރިންމަދޫ ބަޔަކަށް ދީ

އެ ރަށް ނަާގފައި އޮތް ފަރާތ ން ރަށް ވަކި ކޮށްފައި އަލ ން އެ ރަށް ހަދަން  ؛ އ ސޫލެއް ޮގތެްއ، ނެތްތޯއޭ ެއ ރިސޯޓ 

ޙަޤީޤަތ ަގއި މިއިން ކޮންމެ ؟ އެ ރަށް ދެވޭނެ  ބޭނ ންވާ އިތ ރ  ބަޔަކަށް އެ މަގ  ފަހިކޮށްދެވޭނެ، ނޫނީ ިއތ ރ  ބަޔަކަށް

ދިވެހި ދައ ލަތަށް އެތަށް ބަިއވަރ  އާމްދަނީއެއް ހޯދޭނެ ަވސީލަތްތައް.  ؛ ރަށަކީ، ދިވެހި އެތަށް ރައްޔިތ ންނަށް ވަޒީފާ

ނަަވސްކޮށްދީ،  އެހެންވީމާ، ނަާގ ފަރާތ ން ެއ ރަށާ އަޅާނ ލީމާ ދެން އިތ ރަށް އެހެން ބަޔަކަށް އެ ރަށް ދީެގން ވަޒީފާ ތަ

 ؟ ދައ ލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދައި ދިނ މަށް ޓަކައި އެ ރަށް ތަރައްޤީކ ރެވޭނެ އިތ ރ  އެްއވެސް ޮގތެއް ނެތްތޯ



2220 އެްޕރީލް 4          ޖަލްސާ                               ވަނަ   62ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

9 

 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މަޢ ޞޫމް  هللاޢަބްދ  .މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ 

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ހއ. އަތޮޅ ަގއި ވެސް ހަމަ ރިސޯޓ ތައް ހެދ މަށް ވަރަށް މ ހިންމ ކަން ބޮޑ .  

ލާހިކ  އަެގްއަގއި އެއީ އަދި ޚާއްޞަކޮށް އިހަަވންދިއްޕޮޅ ަގއި މިހާރ  އެއަރޕޯޓެއް ވެސް އެބަ އޮތް. ެއއަރޕޯޓަށް ވެސް  

އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން   ،ތަނ ަގއި ރިސޯޓ ތައް ހެދިެގން. ަވކިން ރަށެއް ނެގ ން ެއއީ  މަތިންދާބޯޓ ތަކަށް ދަތ ރ ކ ރެވޭނީ ހަމަ އެ

އެއީ ާގނޫނ ެގ ތެރެއިން ކ ރެޭވނެ ކަންތައްތައް. ަގާވއިދ ެގ ތެރެއިން ކ ރެވޭނެ ކަންތައްތައް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރ ކާރ ން  

ިއޤ ތިޞާދ ެގ މައި ތަނބ އަބަދ ވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ އިންޑަސްޓްރީ ނަަގހައްޓަން މަސަްއކަތްކ ރޭ.    ،  

އަޅ ަގނޑ    އެހެންވީމާ، ެއޮގތ ން ނ ހެދި ހ ރި ރަށްތައް ވެސް ހެދޭތޯ ތަފާތ  ޮގތްޮގތަށް މަސައްކަތްކ ރަމ ންދަނީ. ދެން 

އަޅ  މިހާރ   އެއީ  މ އްދަތ   އަހަރ ެގ  ތިން  އިޝާރާތްކ ރި  އ ކ ރިން  ެގންގ ޅޭ  މި  ޭއެގތެރެއިން  ސޫަގނޑ މެން  ލ . 

އްލެއް ހަނޫން އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވަނީ. ނ ހަދާ އޮންނާތީ އެއަށް    އްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ރިސޯޓ  ކޮންމެހެން ނަާގކަށެ

ރިސޯޓ  މަތީ  ހޯދައިދޭން.  އެޮގތ ެގ  ހޯދައިދިނ ން.  ހައްލެއް  ވެސް  މީހ ންނަށް  މިެގންގ ޅޭ  ތިން  ދެން،  އަހަރ ެގ ންނެވި 

މެޓިކ ން އެްގރީމެންޓް ބާޠިލ ވާ ޮގތަށް މިހާރ  އޮޓަ  ،ބޭފ ޅ ންނަށް އެ ރިސޯޓ  ނ ހ ޅ ިވއްޖެއްޔާ   ފ ރ ޞަތ ެގ ތެރެއިން އެ

މިހާރ   މި ހިތ ން އިންވެސްޓަރ ން ވެސް ވިސްނާަވޑަިއަގންނަވަންވީ  ައޅ ަގނޑ   މިހެން ރަށެއް އަތ ަގއި    ،އޮތީ. ދެން 

މިއަދ  ޮގތެއް ނިންމަންވީ. ކ ރިން   ،ބާްއވާފައި ؟ ާމދަމާ އެ ރަށ ެގ ައަގށް ވާނީ ކިހިނެއްތޯބާއްަވއިެގން މިއަދަށް ވ ރެ  

އަލިވިލެންވާިއރަށް ތިމާއަށް ތިން މިލިއަން ޑޮލަރ ، ހަތަރ ފަސް މިލިއަން   ވެފައިލިބ ނ  ޮގތަށް ރަށެއް ިވއްކާލައިެގން ރޭ 

ެމްއ ނޫން މިއަދ . އެހެންވީމާ، މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ދިން  ޑޮލަރ  ލިބިދާނެ ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރ ން އެީއ ރަނަގޅ  ވިސްނ 

  ކަެމއް ދިހަ ހާސް ޑޮލަރަށް ބަދަލ ކ ރީމާ ތްއޮ  ށްލައްކަ ޑޮލަރަ   ބަދަލ ކ ރ މަށް ެއއްގ އް ހަނ ހެދި އޮތް ރަށެްއެގ    ،ލ އިތަކ ން

ފ ރ ޞަތ  ެއ ރަށް    ގެ އެ  ބަޔަކާ  ކޮންމެވެސް  އަޅ ަގނޑަށް    ހެންންޔ ރިއަށްެގންދިވާލ ކޮށްެގން ކ ހަބޭނ ންކ ރަްއަވއިެގން 

ޮގތަކަށް ވާނީ ައތ ން ރަށްތަކެއް އަތ ލ މެއް.    .ހީވަނީ އެންމެ ބ އްދިވެރި  ސަރ ކާރ ެގ އެްއެވސް ނިޔަތެއް ނެތް ބަޔަކ  

ނެ. ަގއި ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭގ  އް ހަަގިއ، ރަްއޔިތ ންެގ  ގ  އްހައެހެންނަމަވެސް، ދައ ލަތ ެގ  

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

 ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީއަށް. 

 

 ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ ވާހަކަދެއްކެވ ން: ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ސ ވާލަކީ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ހ ވަދޫ  ، ޝ ކ ރިއްޔާ  ފަހ ން  އައެންމެ  އިޢ ލާންު ންތޮ   ރަށްތަކަށް    ކ ރި 

  ކިހާތާކ  ޑިވެލޮޕްކ ރަން ފެށިދާނެ ކަމަށް   ،ވާލ ކ ރެވިހައަދި އެއިން ރަށެއް ބަޔަކާ    ،ކިހާވަރެްއެގ ތަރ ހީބެއް ލިބ ނ ތޯއާއި

ދެން އަޅ ަގނޑ ެގ ދެވަނަ ސ ވާލަކީ، ައޅ ަގނޑ މެން ފަތ ރ ވެރިކަން އިޢާދަކ ރަން ފަށައިަގތްއިރ  ރަޝިޔާ  ؟ ލަފާކ ރެވޭތޯ

މިހާރ  އެ ދިމާެވެގން އ ޅޭ ހާލަތ ން އަރަިއަގތ މަށް   އަށްރަޝިޔާ  ެއކަމަކ   މާކެޓަކީ ވަރަށް މ ހިންމ  މާކެޓަކަށް ވެފައި އޮތީ. 

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ ށް ކިހާވަރެްއެގ މަސަްއކަތްތަކެއް ކ ރެވޭތޯތައް ހޯދ މައެހެން މާކެޓ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 މަޢ ޞޫމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاޢަބްދ  .މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ 

އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ އެ ކ ރެއްވި ސ ވާލ ަގިއ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ތިނަދޫ  

ދަންނަވަ  ހ ވަދޫއިއަޅ ަގނޑ   ހެދިފައި   ލާނީ،  ރަށްތަކެއް  ޓޫރިޒަމްެގ  އަތޮޅެއް.  ބޮޑ   ކ ރިއަށް    ،އަތޮޅަކީ  އިތ ރަށް  ދެން 

 ކ ރި ރަށްތަކ ެގ ތެރެއިން ތިން ރަށެއް އެބަ ޢ ލާންމ ަގއި ކ ޑަކޮށް ލަސްކޮށް އ ޅެނީ. މިފަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެން އަލަށް އިޔ ދި

އޮތް ބީލަން ލިބިފަ. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އެއީ   އިން ދެ ރަށަށް އެބަ . އަދި ގދ  ،އިން އެއް ރަށަށް .ގއ.  އޮތް

ބޮޑ  ތެދެއް.  އައި ބަދަލ ަގއި ހަމަ ތި ވިދާޅ ވީ ވަރަށް    ކޮންމެވެސް ވަރެއްެގ ކ ރިއެރ މެއް. ދެން ރަޝިޔާ މާކެޓަށް މި

މިހާރ    ރަޝިޔާ މާކެޓ   ،ެގ ެގއްލ މެއް ެވއްޖެ. މި ދެންނެވ70ީމިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާތަނަށް %  ރަޝިޔާ މާކެޓ 

ދަށަށް ޮގސްފަ. ދެން އެއާެއއްކޮށް އަނެއްހެން    70ރަޝިޔާ ހަނގ ރާމައިަގއި ައިއވަރަށް ވ ރެ % -ންކ ރިން ޔޫކްރޭ  ،ވަނީ

ހޯދަން މާކެޓެއް  އިތ ރ   ދާއިރާެގ   ؛ބަލާއިރ   ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހިތ ން  ައޅ ަގނޑ   އިރެްއަގއި  އެްއވެސް 

ކަތްކ ރަމ ން  އ ރާލަިއެގން ނ ހ ރޭ. ހ ރިހާ ދިމާލަކ ން ވެސް ފެންނަަގން މަސައްޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރެގ ބޭފ ޅ ން ވެސް އަތް 

ޔޫކްރޭނާއި ރަޝިޔާާއ    20އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ލާހިކ  ތިޔާިގކޮށް އޮތް މާކެޓެއް. ާގތްަގނޑަކަށް %  ،ވީ ޮގތަކީ  ދަނީ. މި  އެ

ދެން ރަޝިޔާ   ،ދިޔައީ. ޮގސްފައި  އެއްކޮށްހެން މި  ކަށް ެގއްލ ނީ. ޔޫކްރޭން މާކެޓ ޔަކ އްލި  އެްއކޮށް ހިއްސާކ ރޭ. އެ މާކެޓ  

ކ ރިން ހ ރި  ހަމަ  ނެވި ޮގތަށް ދަށަށް ދިޔައީމަ، ދެން މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން އިތ ރަށް މި ކ ރާ ކަމަކީ،  މިދެން  މާކެޓ 
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  ތައް އިތ ރަށް ފ ރިހަމަކ ރ ން. ކައިރީަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނާ ާގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ކ ރިން ހ ރި މާކެޓ  ؛މަސައްކަތްތައް 

 ؛ންޑިއާ މާކެޓަކީ ިމދިޔަ އަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް މ ހިންމ  ޕަސެންޓެއްތަކަށް އިސްކަންދޭން. އެޮގތ ން އިޖެހޭ މާކެޓ 

މިއަދ  %  މާކެޓެއް.  އޮތް  އެއްވަނައިަގއި  މާކެޓ   10.9ހަމަ  މާކެޓ    އިންޑިއާ  ޔޫ.ކޭ  މިހާރ   ލިބެނީ.  ެއއްވަނައަށް    މި 

ަގއި. ދެން ަގދަ ދިހައެއްަގިއ  11.9އ ޅެނީ %  ވަގ ތ  މި  މި   ރަޝިޔާ މާކެޓ  ؛. ެއހާ ދަށްއްކޮށްއާ އެ 12އަރައިފި %

 ދިވެހިރާއްޖެ މިހާރ  މި  ،ަގއި. އަޅ ަގނޑ މެނ1.9ްލާފަިއ ެއާގރައަށް ވެއްޓި، % ޓާކ ން ނައްޔަ ހިމެނ ނ  ޔޫކްރޭން ަގދަ ދިހަ

ޖެޓ ަގއި އަންނަ   ލެވިފަ. ެއންމެ މަތީއިއޮތީ މ ޅި ދ ނިޔެއަށް ކަމ ދާ ޮގތަށް ރާވަ   އޮތް ޮގތ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޕްރޮޑަކްޓް މި

އިކޮނޮމީ ކްލާހ ަގއި އަންނަ    ، މީހ ންނަށް ވެސް އަދި ފަސްޓް ކްލާސް، ބިޒްނަސް ކްލާހ ަގއި އަންނަ މީހ ންނަށް ވެސް

ހ ރި. ެއހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެން    ތައް އެބަމީހ ންނަށް ވެސް. އަދި ރާއްޖޭެގ ެއކި ސަރަޙައްދ ތަކ ަގއި ެވސް ރިސޯޓ 

ވިސްނަ ބޮޑަށް  ބަލަންއެންމެ  ވޭތޯ  ޮގތް  އަންނާނެ  މީހ ން  މާކެޓަކ ން  ހ ރިހާ  އަބަދ ވެސް  އަންނަ   ،ންީވ،  ދ ނިޔެއަށް 

ންނާނެ ޮގތް ހެދޭތޯ ބެލ ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ލޮޅ މަކ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމަށް ބޮޑ  ލޮޅ މެއް ނާ

ވެސް ރާއްޖެއަށް އަލ ން އަންނަން   ިއަގިއ އޮތް ޗައިނާެގ މާކެޓ މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި ކ ރިން ރާއްޖޭެގ އެްއވަނަ  ،އ ންމީދަކީ

އަޅ ަގނޑ ެމން މިއަހަރ   ސިނާރިއޯ  ،ފެށ ން.  ތިން  ލަފާކ ރި  ކަމަށް  އަންނާނެ  އަހަރ   މި  މަޖިލީހ ން   ؛އިއްޒަތްތެރި 

ން އަންނާނެ ކަމަށް  މިލިއަން ފަތ ރ ވެރި  1.8އަދި    1.7،  1.6  ،ފަތ ރ ވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކ ރި ތިން ސިނާރިއޯ

މިހާރ  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޗައިނާ ފަތ ރ ވެރިން ވެސް ފެންނާނެ   ،އަޅ ަގނޑ މެން މި ެގންގ ޅެނީ  ގައިޖަހާފައި އޮތް ޖެހ މ 

ހ ރިހާ ދިމާލަކަށް ވެސް މަސަްއކަތްކ ރަމ ން މި ެގންދަނީ. ދެން   ހަމަ  ތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންކަމަށް. ދެން އިތ ރ  މާކެޓ 

ތ ރ ވެރިކަމާ ރައްޓެއްސެްއ ނޫން ބަލިމަޑ ކަމެއް. ދ ނިޔޭެގ ފަތ ރ ވެރިކަމާ ރައްޓެއްސެްއ ނޫން ހަނގ ރާމަެއއް،  ދ ނިޔޭެގ ފަ

ހަނގ ރާމަ އަވަހަށް ހ އްޓ ން. މ ޅި ދ ނިޔޭެގ ޞިއްޙައްތ    ،ހަމަނ ޖެހ މެއް. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެންެގ އ ންމީދަކަށް ާވނީ

ދ  ރަނަގޅ ވ ން. ތެލ ެގ ައގ  ވެސް ދަށަށް ޮގސް، ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ އަގ  ވެސް  ރަނަގޅ ވ ން. މ ޅި ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިޞާ

ހެޔޮވ ން. އަނެއްހެން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަތ ރ ވެރިކަން ދަށަށް ދިޔަނ ދިނ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރެވެން ހ ރި ހ ރިހާ  

ތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން އަމާޒ ކޮށްެގން ކ ރެޭވ  ޓ މަސައްކަތެއް ކ ރަންޖެހޭ. އެކަމަކ  މިކަހަލަ ދަނޑިވަޅެއްަގިއ ކައިރި މާކެ

 މަސައްކަތްތަްއ އިތ ރ  ފައިދާތައް އަވަސް ފ ރ ޞަތެްއަގިއ ލިބ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ބޮޑ ވާނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ެއއީ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރަށް ފަހ ، ސ ވާލ .  

 ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް. 
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 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވ ން: 

ިއްއޒަތްތެރި ވަޒީރ  ވިދާޅ ެވއްޖެ ދެންމެ، ގދ. އަތޮޅަށް ތިން ރަށަކަށް ބިޑ  ޒީރ .  ރަމަޟާން މ ބާރަކް އިއްޒަތްތެރި ވަ

ވަޒީރ ، ބަިއވަރ  ރަށްތަކެްއ އިޢ ލާންކ ރެވިެގންދިޔައިރ ، ؛ ލިބިފައިވާ ވާހަކަ. މީެގ ކ ރީަގއި ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް 

ރަތަފަންދޫ، ފަރެސްމާތޮ ފިޔޯރީ،  ހ ރި ބައެއް ރަށްތައް  ގދ. ސަރަޙައްދ ، ޚާއްޞަކޮށް ވާދޫ،  ޑާ، މި ސަރަޙައްދ ަގއި 

އިޢ ލާންކ ރެިވ، ބިޑ  ވެސް ހ ށަހެޅިފައިވާ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބިެގންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް، އެފަހަރ  

އެީއ ؟ ނިފައިވޭތޯވެސް ކެންސަލްެވެގންދިޔަ. ދެންމެ ވިދާޅ ވި ރަށްތަކ ެގ ތެރޭަގއި މި ސަރަޙައްދ ެގ ެއއްެވސް ރަށެއް ހިމެ

އެއް ސ ވާލ . އަނެއް ސ ވާލަކީ، ރައީސް ޔާމީންެގ ވެރިކަމ ަގއި ފެއްޓެވި ެއއަރޕޯޓެްއ، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ެއއަރޕޯޓަކީ.  

ވިހި މިނެޓ ން ދަތ ރ ކ ރެޭވ ފަދަ ބައިވަރ  ެއއަރޕޯޓްތަްއ  ؛  އެއީ ދ ރ  ވިސްނ ންފ ޅ ަގއި މައި ެއއަރޕޯޓާ ރާއްޖޭެގ ބަިއވަރ  

ދާއިރާައކީ ތަރައް ފަރެސްމާތޮޑާ  އެޮގތ ން،  ެގންދިޔ ން.  ފ ޅާކ ރަމ ން  އިތ ރަށް  ޓޫރިޒަމް  ވިސްނ މަކީ  ޤީކ ރ މ ެގ 

 މަސްވެރިކަމ ެގ ދާއިރާައކަށް ީވއިރ ، އިތ ރ  އ ންމީދ ތަކެއް ިއޤ ތިޞާދީ ޮގތ ން...

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ ، ައޅ ަގނޑަށް ކ ޑަ އެއް ސިކ ންތ  ދެއްވާތި! އަޅ ަގނޑ  އަދި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

ދެ ސ ވާލާ އެކ ަގއި ޖަވާބ ދެްއވައިފި  ؛ އެއީ ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ސ ވާލާ އެކ  ؛ އެއް ސ ވާލ  

. ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ނަމަ، އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ ެގ ވަގ ތަށް އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ައދި ފެއްތޭނެ

 ކ ރ ކޮށް ސ ވާލ  ކ ރަްއވާތި! 

 

 ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢީސާ ވާހަކަދެއްކެވ ން:

؟ ހަދަން ދީ، ނެހެދި ހ ރި ރަށްތަކ ެގ އަދަދ  ކިހާވަރެއްތޯ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ، ރިސޯޓ 

އެ ފަރާތްތަކާ  ؟ އޭެގތެރޭަގއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ދެ ފަހަރަށް އިތ ރ ކޮށްދީފައި ހ ރި ރަށްތަކ ެގ އަދަދ  ކިހާވަރެއްތޯ

ނ ވަތަ   ނެތީތޯ،  މާއްދާެއއް  ބާޠިލ ކ ރަން  އެއްބަސްވ ން  އެއްބަސްވ މ ަގިއ  އޮތް  އޮތީތޯވެފައި  ހ ރަހެއް  ؟ ާގނޫނީ 

 ؟ ކިހާހިސާބަކ ންތޯ އެއްބަސްވ ާމ ޚިލާފ ވީ ކަމަށް ބަލައި އެ ރަށްތައް ވަކިކ ރާނީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ ، ދެ ސ ވާލ .  
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މަޢ ޞޫމް  هللاޢަބްދ  .މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ 

އެންމެ ފ ރަތަމަ އަޅ ަގނޑ ، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް ކ ރެއްވި ދެ ސ ވާލަށް ޖަވާބ ދޭނަން. އާދެ! ދެން އަޅ ަގނޑަށް އެ ަވގ ތ  މ ޅިން ސ ވާލ  ސާފެއް ވެސް  

ރިސޯޓ ތައް ވެސް ނ ހެދި ހ ރީ ކީއްެވެގންތޯ އެްއ    ައޅ ަގނޑަށް ފަހްމ ވި ޮގތ ަގއި، އެ ސަރަޙައްދ ަގއި ހ ރި  ނ ވި. އެކަމަކ 

ސ ވާލަކީ. އާދެ! ހަމަ ެއ ސަރަޙައްދ ަގއި ހ ރި ރިސޯޓ ތަކާއި އެހެން ރިސޯޓ ތަކާ ވެސް ހަމަ އެއް ކަހަލަ ކަންތައްތަކެްއަގއި 

އަޅ ަގނޑ  އަތޮޅ ަގއި  އެ  މ ޅި  އ ޅެނީ.  ދެން މި  އަތޮޅަށް.  ހ ވަދޫ  ެގންނަންޖެހޭ  އެބަ  އެނދ   ހާހެއްހާ  އަށް  މެން 

ބޮޑަށް   އެންމެ  ހޯދ މަށް  ޝައ ޤ ވެރިކަން  އިންވެސްޓަރ ން  ފަތ ރ ވެރިކަމަށް  އަތޮޅަކީ  ހ ވަދޫ  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ، 

ކ ރަން ފެށ ން. އެހެންވީމާ، ބޭނ ންވާނެ އެއް ކަމަކީ، އެތަނ ަގއި އިންޓަރނޭޝަނަލް އެައރޕޯޓެއް ގާއިމ ވެ، މަސައްކަތް 

ެއއީ މީހ ން ؛ ދެން ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްތަކެއް އެ އަތޮޅ ަގއި އޮތ މަކީ، އަނެްއހެން މިހާރ  ސަރ ކާރ ން މި ެގންގ ޅޭ ޕޮލިސީ

އ ޅޭ ކޮންމެ ރަށަކ ން ެއއަރޕޯޓާ ހަމައަށް ތިރީށް މިނެޓ ން ދިޔ މ ެގ ޕޮލިސީއަށް ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމަކަށް ވާނެ. ހ ރި 

ކަމ ަގިއ އެ ކަމެއް  މ ހިންމ   ވަރަށް  އެއީ  ހިނގ ން  ޮގތ ަގއި  އެއަރޕޯޓްތަކެްއެގ  ފ ރިހަމަ  ނިމި،  އަވަހަށް  އަރޕޯޓްތައް 

ފ ރިހަމަ  ވެސް  އަތޮޅ ަގއި  ހ ވަދޫ  އ ންމީދ ކ ރަނީ،  އަޅ ަގނޑ   އެއާއެްއކޮށް  ހަމަ  ައދި  ދެން  ދެކެން.  އަޅ ަގނޑ  

އިންވެ ހެދިެގން،  އެއަރޕޯޓެއް  ޚިލާފ   އިންޓަރނޭޝަނަލް  އާދަޔާ  ރަށްތަކަށް  ރީތިރީތި  ހ ރި  އަތޮޅ ަގއި  އެ  ސްޓަރ ން 

ދާއިރާެގ   ކެނދިކ ޅ ދޫ  ދެން،  ކަމަށް.  ކ ރިއަށްެގންދާނެ  މަސައްކަތް  ހެދ މ ެގ  ރަށްތައް  އެ  ޖެހި،  ޝައ ޤ ވެރިކަމެއް 

ނޑ މެން އ ސޫލެްއެގ ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢީސާ އެ ކ ރެއްވި ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގއި ދަންނަވާނީ، އަޅ ަގ

ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކ ރަން މި ދެނީ ތިން އަހަރ . ފަޅެއް ހިއްކަިއެގން ތަރައްޤީކ ރަން ފަސް އަހަރ . އެހެންނަމަވެސް، އެ 

ހާލަތަކާ ގ ޅ ވާފައި ތަފާތ  ތާރީޚ ތައް ދެވޭ. ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑްަގއި އެންމެ މ ހިންމ  ކަމަކަށް މި އޮންނަނީ، 

ނޑ  ހިތ ން ރަްއޔިތ ންނަށް އެންމެ މ ހިންމ  ކަމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވަކި މ އްދަތެއް ހަމަވާ ދ ވަހ ން ފެށިެގން  އަޅ ަގ

 އެ ރަށެްއެގ ރެންޓް ހިނަގން ފަށާ. އެކަމަކ ... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެއްސެ ؛ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ  ކިތަްއ  ؛ ވީ ދެތިން ވަރަށް ސީދާ ސ ވާލެއްކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ 

؛ ކިތައް ރަށްތޯ މ އްދަތ ؟ ރަށްތޯ ދެވިފައި އޮތީއާިއ، ކިތައް ރަށްތޯ މިވެނި ޕަސެންޓޭޖެއްަގއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ހ ރީ

ޓިސްޓިކްސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ބޭނ ންވެވަޑަިއެގން އެ އ ޅ ްއވަނީ މި ަވގ ތ  އަތްޕ ޅ ަގިއ ބަެއއް ސްޓެ

 ހ ރި ނަމަ، އެ ވިދާޅ ވެދެއްވ ން އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން.
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 މަޢ ޞޫމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاޢަބްދ  .މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ 

  83ަގލ ަގއި ައޅާފައި ހ ރި ކަމަށް ބެލެވޭ    ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން ނ ހެދި ގާވެފައި،

އެކި ފަހަރ  އެކި    ،ރަށް. ދެން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ައޅ ަގނޑ މެން އިތ ރ  މި ކ ރަނީ  83.  އިނޭގތޯ  ޕްރޮޖެކްޓެއް

ައޑް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރި  ،މީހ ން އެދޭ އެކި މިނަށް. އެންމެ މ ހިންމ  ކަމަކީ، އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން މި އިޝާރާތްކ ރި

ހިނަގން ފަށާކަން. ދެން އޭެގފަހ ން އެ މީހ ން އިތ ރ ކ ރަމ ންދާނެ. އެއް އަހަރ  އިތ ރ ކޮށްފިއްޔާ    ހަމަވ މަށްފަހ  ރެންޓ  

ރަށްތަކަށް ިމ   ހ ރިހިނަގން ފަށައިެގން ެއ ދަނީ. ދެން ފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެން ނ ހެދި    އެްއ އަހަރ ެގ އިތ ރ  ރެންޓ 

ލ ޔެއް ދޭންެވެގން. ެއކި މީހ ން  ،ތައް ރިސޯޓް ހ ޅ ވ މާ ހަމައަށް ފަސްކޮށްދިނ ން ރެންޓ ހިނަގމ ން އައި  ،ކީެގނައި ލ ޔަ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއ  ؛ އެކި ޕީރިައޑްަގއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އިތ ރ ކ ރަން އެދިފައިވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ކި ފަހަރ  އިތ ރ  ކ ރެވިފަިއވާވަރ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޮގތ ން އެ އެކި ރަށްރަށާ ބެހޭ ،މަޢ ލޫމާތ  ހަމަ ވަކިން ލިޔ މ ން

ފޮނ ވައިފިްއޔާ އަޅ ަގނޑ މެން ޖަވާބ  އަރ ވާނެ ވާހަކަ ދަންނަަވން. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރިކ ެއސްޓ 

 ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރަށް ވަރަށް ފަށްފަށ ން އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. ވަޒީރ ެގ ދ ރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . 

ތިޔަ ހިއްސާކ ރެްއވި މަޢ ލޫމާތަށް   އެކ ަގއި މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހާ  ޔާވިސްނ ންފ ޅާިއ އަދި ލިބިވަޑަިއެގންފަިއވާ ތަޖ ރިބާ

 ޓަކައި. އަނެއްކާވެސް ރަމަޟާން މ ބާރަކް! 

 

 މައްސަލަ ކ އްލި  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް   އަޅ ަގނޑަށް ކ އްލި ަމއްސަލައެއް ލިބިފައި އެބަވޭ. ެއއީ، މަޑ އްވަރީ 

މަޑ އްވަރީ ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މަްއސަލައެއް.  ކ އްލި  އިްއޒަތްތެރި    ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ދާއިރާެގ 

 މެންބަރަށް.  

 

 މަޑ އްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:
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ީއސް. ސްރީލަންކާަގއި އާންމ  ހާލަތ  ޯގސްވ މާ ގ ޅިެގން އެ ޤައ މ ަގއި ދިރިއ ޅޭ ދިވެހިންެގ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަ

ޮގވަ ސަރ ކާރަށް  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  އެހީތެރިކަން  ބޭނ ންވާ  ދިވެހިންނަށް  ބަލައި،  ާގތ ން  ކ އްލި އިހާލަތ   ހ ށަހަޅާ  ލައި 

ގ ޅިެގން އެ ޤައ މ ަގއި މ ޒާހަރާކ ރ މާއި   ލަތ  ޯގސްވ މާއަދި އާންމ  ހާސިޔާސީ  މައްސަލަ. ސްރީލަންކާެގ އިޤ ތިޞާދީ،  

އެ ޤައ މ ަގިއ    ،ަގޑިއިރ ތަކަކަށް ކަރަންޓާއި އެހެނިހެން އަސާސީ ޚިދ މަތްތައް މެދ ކެނޑި  އްއެތަ  ،ހަމަނ ޖެހ ންތައް އިތ ރ ވެ

އަދި ިގނަ   ،ނާއި، އަންހެނ ންނާއިކޮށްފަިއވާ ހިނދ ، ސްރީލަންކާއަކީ ިގނަ އަދަދެއްެގ ދިވެހި ކިޔަވާ ކ ދިންކާފިއ  އިޢ ލާން

އަދަދެްއެގ އާންމ  ދިވެހިން ދިރިއ ޅެމ ންދާ ޤައ މަކަށް ވެފައި، ސްރީލަންކާެގ ހާލަތ  ޯގސްވ މ ެގ ސަބަބ ން އެ ޤައ މ ަގިއ  

ދ  ހޯދޭ މަ  ވެ،ދިރިއ ޅޭ ދިވެހިންނަށް ވެސް ކެއިންބ އިމަށް ބޭނ ންވާ ތަކެތި ނ ލިބ މާއި، ިގނަ ވަގ ތ  ކަރަންޓ  ނ ލިބޭތީ

  އް ކާބޯތަކެތީެގ ބާވަތްތައް ވެސް ފްރިޖ ަގއި ރައްކާކ ރަން ދަތިވ މާއި، ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރަން ދަތިވ މާއި، މިނޫން ވެސް އެތަ

ދ ވަސްތަްއ   މަހ ެގ  ރަަމޟާން  ޚާއްޞަކޮށް  ސްރީލަންކާަގއި  ތަހައްމަލ ކ ރަމ ންދާތީއާއި،  ދިވެހިން  ތ ރާލެއް  ވޭނަކާއި 

ލިމ ން ހޭދަކ ރަމ ންދަނީ ބަޔާންކ ރަން ދަތި، ނިކަމެތި ހާލެއްަގއި ކަމަށް ވާތީ، ައަވއްޓެރި  ދިވެހިންނާއި އެ ޤައ މ ެގ މ ސް 

ސްރީލަންކާަގއި ތިބި ދިވެހި ކިޔަވާ ކ ދިންނާިއ، ކ ޑަކ ދިންނާއި، ޅަދަރިމައިންނާއި، އަންހެނ ންނާއި، އަދި އެހެނިހެން 

ަމށާއި، ސްރީލަންކާަގއި ދިރިއ ޅޭ ދިވެހީންނަށް ކ ރިމަތިވެފަިއާވ  ދިވެހިންެގ ހާލަތ  ވަކިވަކިން ދ ވަހ ން ދ ވަހަށް މޮނިޓަރކ ރ 

ދަތިތަކާއި އަދި ކ ރިމަތިވެދާނެ ޮގންޖެހ ންތައް ދެނެަގނެ، އަދި ދިވެހި ސަރ ކާރ ން ސްރީލަންކާަގއި ދިރިއ ޅޭ ދިވެހިންނަށް 

ދި ފޯރ ކޮށްދިނ މަށާއި،  ައވަހަކަށް  ވީހާވެސް  އެސިސްޓަންސް  ހިއ މަނިޓޭރިއަން  ރައްކާތެރިކަން މާލީ  ވެހީންެގ 

ޮގަވއިލަިއ   ސަރ ކާރަށް  ދިވެހި  އެޅ މަށް  އަވަހަށް  ފިޔަވަޅ ތައް  އަޅަންޖެހޭ  ހައްގ ަގއި  ދިވެހިންެގ  ކަށަވަރ ކ ރ މަށާއި، 

 ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން މި ކ އްލި މައްސަލަ ހ ށަހަޅަމެވެ. ޝ ކ ރިއްޔާ.    170ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވިއދ ެގ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަމީން ޢާންމ ، ވޯޓ  ރަނަގބީލ  ޖައްސަަވއިދެްއވ ން އެދެން. )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން، މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް    170ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  

މަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސްކ ރ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަާވ  ؛ ވާފަިއވާ ކ އްލި މައްސަލަހ ށަހަޅ އް

 ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.  

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
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 އާދަމް ޝަރީފްމަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަރ      ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 57    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 44    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    55     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  28      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ސްނ ވޭފާ       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް    ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން މަޑ އްވަރީ  170ދ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއި 

މަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސްކ ރ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ    ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ކ އްލި މަްއސަލަ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން.   11އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވީ    57ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވީ  . 87؛ އަދަދަކީ

ވޯޓ ދެއްވީ   ޮގތަ   44ނ ފެންނަ ކަމަށް  މެންބަރ ން. ވަކި  މެންބަރަކ  ނެތް.  އިްއޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި  ކަށް ވޯޓ ނ ދެްއވާ 

ވޯޓ . އެހެންވީމާ، މި ކ އްލި    28އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަނީ    55ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވެަވޑަިއަގތީ  

 މައްސަލަ ފާހެއްނ ވި.  

 

 . ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ ން 6

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

 އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް.  -6އެޖެންޑާ އައިޓަމް  އަޅ ަގނޑ  މި އެނބ ރެނީ 

ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިސްމާޢީލް އަޙްމަދ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ، ާގނޫނ     ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން،  -6.1

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރވިސްެގ ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ . މި ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ    20/ 2021ނަންބަރ   

ވަނަ ޖަލްސާގައި.    21އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ  ވަނަ    2022ަގއި ބޭއްވ ނ ،    2022މާރިޗ     22ކިޔ ން އިްއވާފަިއވަނީ  
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މި ބިލ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއވާނީ ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިސްމާޢީލް އަޙްމަދ . ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ  

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ނަންބަރ    ާގނޫނ   ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ާގނޫނ (އަށް    2021/20ޝ ކ ރިއްޔާ  ސަރވިސްެގ  ފޮރިން  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ . މި ބިލ ަގއި ަމއިަގނޑ  ޮގތެްއަގިއ އިޞްލާޙ  މި ެގނެވެނީ، މަިއަގނޑ  ދެ މާއްދާއަކަށް. އެ ދެ  

. މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙަކީ، ފޮރިން ސަރވިސްަގއި ވަޒީފާ އަދާކ ރަްއވާ ފަރާތްތަކ ެގ  ނ ކ ތާއަކަށް  4މާއްދާެގ މައްޗަށް އެކ ލެވޭ  

އާންމ ކޮށް ؛ މ ސާރައިެގ އޮނިަގނޑ  ނޫނީ މ ސާރަ ދެވޭ ޮގތާިއ، އެ މ ސާރައިެގ އެންމެހައި ކަންކަން ޢަމަލ ކ ރަންވާނެ ޮގތް

ކަނޑައެޅ މ   ކަންކަން  އެ  މ ސާރަދިނ މާއި  މ އައްސަސާތަކ ެގ  ެގނެޭވ  އެހެނިހެން  އެއްޮގތްކ ރ މަށް  ޮގތާ  ޢަމަލ ކ ރާ  ަގއި 

ވަނަ   44؛ އިޞްލާޙެއް ެގނެވިެގން މި ދަނީ. އެޮގތ ން މި ެގނެވޭ މ ހިންމ  މައިަގނޑ  ދެ އިޞްލާޙަކީ، ާގނޫނ  ނަންބަރ 

އޮތް   ާގނޫނ ަގިއ  މި  )ށ(،  މަޤާމ ތަކ ެގ    44މާއްދާެގ  ފޮރިން ސަރވިސްެގ  ެއއީ،  އ ނިކ ރ ން.  )ށ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ޕޭ   ނޭޝަނަލް  މަތީން  ލަފާެގ  ފިނޭންސްެގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މިނިސްޓްރީއާިއ  ކަނޑައަޅާނީ  އިނާޔަތްތައް  މ ސާރައާއި 

މިންަގނޑ ން،   ކަނޑައަޅާ  މ ސާރަ  ހަމަ  ވެސް  މ އައްސަސާތަކަށް  އެހެން  އ ނިކ ރ މ ން  މާއްދާ  މި  ކޮމިޝަނ ންނޭ. 

ނޭޝަނަލް މިންަގނޑ ން،  ކަނޑައަޅާ  ސިޔާސަތ   ހަމަތަކާ    މ ސާރައިެގ  މިންަގނޑ ތަކާއި  ކަނޑަައޅާ  ކޮމިޝަނ ން  ޕޭ 

އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގ މަތީން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މީެގފަހ ން ކަނޑައެޅިެގންދާ ޮގތަށް ބަދަލ ެގނެިވެގން މި ދަނީ. ހަމަ  

ފޮރިން ސަރވިސްެގ   ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އަށް އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން އެބަ އޮތް ހ ށަހެޅިފަ. އެއީ  47އެޮގތ ން  

މ ވަްއޒަފ ންެގ ތެރެއިން މި މާއްދާެގ )ހ(ާއއި )ށ( ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީން ޚިދ މަތ ން މ ސްކ ޅިކ ރެވޭ މ ަވއްޒަފ ންނަށް 

ކަނޑައަޅާ   ކޮމިޝަނ ން  ޕޭ  ނޭޝަނަލް  ދަށ ން  ާގނޫނ ެގ  ސިޔާސަތ   މ ސާރައިެގ  ދައ ލަތ ެގ  އިނާޔަތްދޭންވާނީ 

ޮގތްވާ ޮގތ ެގ މަތީންނޭ. ޖ މ ލަ ޮގތެއްަގއި މި މ ސާރައިެގ ކަންތައްތަކަށް ެގނެވޭ އިޞްލާޙެްއ  މިންަގނޑ ތަކާއި ހަމަތަކާ އެއް 

މަރ ޙަލާަގއި  ކޮމިޓީ  އިތ ރަށް  އިޞްލާޙ ތަކަށް  ހ ރި  ހ ށަހެޅިފައި  މި  އެދެނީ  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  އިޞްލާޙަކީ.  މި 

ހ  މި  ސަރ ކާރ ން  ެގނެސްެގން،  ިވޔަސް  ބަދަލެއް  އޮތް  ކ ރިައށް ެގންނަން  މަސައްކަތް  ބިލ ެގ  މި  ށަހަޅާފައިވާ 

 ެގންޮގސްދިނ މަށް. ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ހ ޅ ވައިލަނީ މި ބިލ ެގ އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް. މަރަދޫ ދާއިރާެގ  

 ތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް.   އިްއޒަތް
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 ރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބް

މ ސާރައިެގ   ހަމަޔަކ ން  ެއއް  އ ސޫލަކ ން،  ެއއް  އިދާރާތައް  ހ ރިހާ  ސަރ ކާރ ެގ  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ފޮރިން ސަރވިސް  ؛ ިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އޮނިަގނޑ  ކަނޑައެޅިފައި އޮތ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގ

އ ފެދ ނީ ސިވިލް ސަރވިސްެގ ތެރެއިން ދާދި މިދާކަށްދ ވަހ . އެ ާގނޫނ  އ ފަންެވެގން ައއިިއރ ، ދައ ލަތ ެގ އެހެން ސިވިލް  

ސިޔާސަތ ެގ ދަށ ން ދައ ލަތ ެގ    ސަރވިސްެގ މ ސާރަިއެގ އޮނިަގނޑާ ތަފާތ ޮގތަކަށް އޮތްއޮތ މަށް ބަދަލެއް ެގނެސް، ެއއްޮގތް

ސިޔާސަތާއި ކޮމިޝަނ   ، މ ސާރައިެގ  ޕޭ  އޮނިަގނޑެްއ    ންައދި  މ ސާރަދެވޭނެ  ެއްއޮގތަށް  އ ސޫލ ތަކާ  ކަނޑަައޅާ 

ރާއްޖޭަގިއ މިހާރ  ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑ    ؛ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ކަމެއް ގާއިމ ކ ރ ަމކީ މ ހިންމ  

ތެރޭަގއި އޮންނަ ޝަކ ވާައކީ ވެސް  ،އެއް މައްސަލައަކީ  މ ސާރަިއެގ ތަފާތާިއ    ،އަދި ސަރ ކާރ ެގ ތަފާތ  އިދާރާތަކ ެގ 

ރާތްތަކަށް  ތައް އެްއ އޮފީހާިއ އަނެްއ އޮފީހާ ދޭތެރޭަގއި އޮތ ން. އެްއ މަސައްކަތެއް، ެއއް މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކ ރާ ފަގ ފަރަ

 ރީޢާއިން އޮތ މަކީ މ ހިންމ  ޛައެކ  މ ސާރަދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ާގނޫނ ެގ    މ ސާރައިެގ އޮނިަގނޑ ެގ ތެރެއިން ހަމަހަމަކަމާ

ރައީސް  ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި  ދެކެން.  އަޅ ަގނޑ   ެގނެޭވ   ،އެހެންކަމ ން ؛ކަމ ަގއި  މި  ާގނޫނަށް  ސަރިވސްެގ  ފޮރިން 

 މަކީ މ ހިންމ  ޔ  އޮނިަގނޑ  އެްއޮގތްކޮށް ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތާ ެއއްޮގތަށް އެކަން ެގންދިއަދި މ ސާރަިއގެ   ، އިޞްލާޙަކީ

އ ނދަޫގކ ރާތީ  ކަމެއް ވާހަކަދައްކަނިކޮށް  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީާމ،  ތާއީދ ކ ރަން.  ައޅ ަގނޑ   ދެކޭތީ  އެ   ،ކަމ ަގއި    ހަމަ 

ދަންނަވަ ެއއްޗެއް  ވެސް  ައޅ ަގނޑަށް  ޮގތަށް  އ ޅ ްއވާ  ިމ  މަނިކ ފާނ   އެނޭގތީ  ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި  އިލެވިދާނެކަން 

   ..ދަންނަވައިލީ.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މާލީ ބާޑީޭގަގއި އ ޅ ނ  ޒަކަރިއްޔާ ކިޔާ ީމހަކ  އަޅ ަގނޑ ެގ ހަނދާނަށް  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .   އެ މަންޒަރ . މަރަދޫ ދާއިރާެގ  ،ކަށް ައއިޔަ ކ އްލި

 

 ރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބް

 މަނިކ ފާނ ، މަނިކ ފާނަކީ ވެސް މާލޭ ބާޑީ ތެރެއިން އ ޅ ްއވާ ޒަކަރިްއޔާ އ ޅ ްއވި ޮގތަށް އ ޅ އްވާ ބޭފ ޅެއް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ެގ.  އަޅ ަގނޑ ، ބާޑީ ؛ ބާޑީެގއޭ. އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވީ މާލޭ ބާޑީެގއޭ އިނޭގތޯ، ބާޑީދެންނެވީ އަޅ ަގނޑ   ،ނޫން
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 ރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްމަރަދޫ 

ޮގތަ ޢަމަލ ކ ރާ  މީހ ން  ތަނ ަގއި  މި  އޮންނާނީ  ތާނަގއި  މި  ޢަމަލ ކ ރާނީ.   ކާއެހެންވީމާ،  ައޅ ަގނޑ މެން  އެްއޮގތަށް 

ކޮށް ހައްދަވާއިރ   އަޅ ަގނޑ މެން ވާހަކަދައްކަން ފެށީމާ އެއަށް އަނަގ ބާނައި، އ ނދަޫގކޮށް، ޖެއްސ ންކޮށް، ފ ރައްސާރަ

ވިްއޔާ ައޅ ަގނޑ މެން ސީދާ އެއަށް ރަްއދ ދޭނަން. އަޅ ަގނޑ  ސީދާ   އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެކަން ނ ހ އްޓ ވާ ކަމަށް ވަނީ

މި ތާނަގއި   ،އަޅ ަގނޑ މެން ެވސް މި ތަނަށް ރައްޔިތ ން ހޮވާފައި މި ތިބެނީއެއީ  ރައްދ ދޭނަން. އެއީ ެއކަން އޮތް ޮގތް.  

ބޮ ހައިބަތ   ތިބެފައިމާ  މެންބަރ ންތަކެއް  ިއއްޒަތްތެރި  ފ ންނާބ އ ސް  މާ  މީހ ން  ،ޑ ،  މާ އާދައިެގ  ީމހ ންނަކީ   ބައެއް 

ނ ލައްަވއި  އިޖެއްސ ންކ ރާއިރ  ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތ ން އަޅަ  ،އެ ބަޔަކ  ވާހަކަދަްއކަން ފެށީމާ އ ނދަޫގކޮށް  ،ކަމަށްވެ

އްލެއް ހޯދ މަށް މަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭނެ. ހަޅ ަގނޑ މެން އަިމއްލައަށް އެކަމަށް  ވިްއޔާ އަ  އެ ފ ރ ޞަތ  ދެްއވާ ކަމަށް ަވނީ

އަޅ ަގނޑ މެން   ،ލަމ ން ދަންނަވާނީައޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ނިންމާ ؛އެ މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ  މި ކޮށްލީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ؛. އިްއޒަތްތެރި ނައިބ  ރައީސްކޭއިޞްލާޙެ  ފޮރިން ސަރވިސްެގ ާގނޫނަށް ެގންނަން މި ހ ށަހެޅި އިޞްލާޙަކީ މ ހިންމ 

އަޅ ަގނޑ ެގ ފ ރ ޞަތ ަގއި    ! ކަމަނާއަކާ އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަެއއް ނ ދަްއކަން. އެހެންވީމާ، ކަމަނާ ވެސް މަޑ ން އިންނަވާ

ކަމަނާ ވާހަކަދަްއކާއިރ  އަޅ ަގނޑ  އަނަގ ބާނަެއއް ނަހަދަން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ    !އަޅ ަގނޑަށް ޖާަގދެްއވާ

. ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔާ  މޭށް ތާއީދ ކ ރައައަޅ ަގނޑ  މި އިޞްލާޙަށް ފ ރިހަމަ  ،ލަމ ން މި ދަންނަވަނީނިންމާ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

މެންބަރ  ޝ ކ ރި އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ކާށިދޫ  ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއްއޒަތްތެރި  އްޔާ 

 ޖާބިރަށް. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . هللا ޢަބްދ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

މިއަ ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  މިޝ ކ ރިއްޔާ  މަސައްކަތްކ ރާ    ރަމަޟާން އީ  ދަކީ  އަޅ ަގނޑ މެން  މަޖިލީހ ަގއި  މި  މަހ ެގ 

ސ ބ ޙާނަހޫ ވަތަޢާލާެގ މިންވަރ ފ ޅ ން އަޅ ަގނޑ މެން މި ކ ރާ ަމސައްކަތ ަގިއ ބަރަކާތްލެްއވ ން  هللا ފ ރަތަމަ ދ ވަސް.  

ކާއަށް ދިމާެވެގން މި އ ޅޭ ަމއްސަލަިއަގިއ. އެދި ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ދ ޢާކ ރަންޖެހޭނެ. ވަރަށް ހިތާމަކ ރަން ސްރީލަން

ވާހަކަ   ބައިވެރިވާ  ހިތާމައިަގއި  އެ  ވަގ ތ   މި  ޕާޓީ  އަޅ ަގނޑ ެގ  އަޅ ަގނޑާއި  ެއއްކޮށް  ރައްޔިތ ންނާ  ސްރީލަންކާެގ 

ނީ. ންޖެހެއަޅ ަގނޑ މެން ޔ ނިފޯމް ސިސްޓަމަކަށް ޤައ މ ެގ ހ ރިހާ ކަމެއް ވެސް ކ ރާ؛ ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްރެރި ރަީއސް
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، އަދި ހ ރިހާ ކަންކަން ވެސް ކ ރާންޖެހޭނީ ވަކި އ ސޫލެްއެގ މަތީން. ެއކަމަކ   އެޮގތ ން ދައ ލަތ ެގ މ ސާރަދިނ ން ވެސް

ދައ ލަތ ން ވަކި ިގންތިތަކަކަށް ބަހާލައިެގން ަވކި ރެސްޕޮންސިބިލިޓީތަކަށް، ަވކި ކޮސްޓ ތަކެްއ ހ ރެ، ފޮރިން ސަރވިސަށް  

ެއއީ ދ ނިޔޭެގ ކޮންމެ ޤައ މެްއަގއި ވެސް އެކަން އޮންނަ ޮގތް. އެހެންވީމާ، އެހެންނަމަވެސް،  މ ސާރަ ބޮޑ ކޮށް އޮންނާނީ.  

ރާއްޖޭެގ މިންވަރ ން، ރާއްޖެައކީ ފޮރިން ސަރވިސް ވަރަށް ިގނަ ޚިދ މަތްތަކެއް ބޭނ ންާވ ޤައ މެއް އެހެން ޤައ މ ތަކާ  

 އޮޕަރޭޓ ވާނީ. އެހެންވީމާ، ސަރ ކާރ ން އެއް ޮގތަކަށް  ޚިލާފަށް. ނާށިަގނޑ  ހިފައިެގން އަބަދ ވެސް ފޮރިން ސަރވިސްއިން

ކަންތައްތައް ކ ރަންވީ. ހަމަޖައްސާ އ ސޫލ ެގ ތެރެއިން، ޔ ނިފޯމް ސިސްޓަމަކަށް ދާން މި ހ ށަހެޅިފައި އޮތް ހ ށަހެޅ މަށް 

 މ ސާރައިެގ ވާހަކަ. ދެން ކ ރިން ވާހަކަދެކެިވެގންދިޔައީ ؛ އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ިމ   ައޅ ަގނޑ   ވާހަކަ.  ރެސްޕޮންސިބިލިޓީެގ  ާވހަކަދައްކަނީ،  ދެން  ވާހަކަ.  އެކ ލަވައިލާ  އޮނިަގނޑެއް  ވާހަކަދަްއކަނީ، 

ޓޫރިސްޓ  ރިސޯޓެއް ؟ ކީއްކ ރަންހޭ ޓޫރިސްޓ  ރިސޯޓ  ކ އްޔަށް މި ދެނީ؟ ދައްކަނީ، ކީއްކ ރަންހޭ މ ސާރައެއް މި ދެނީ

ެއްގރީމެންޓެއްެގ ދަށ ން. ސަރ ކާރ  އަިއއްސަ ެއ ޓޫރިސްޓ   ކ އްޔަށް ދެނީ ، ސަރ ކާރާިއ ޕްރައިވެޓ  ފަރާތަކާ އޮންނަ 

ރިސޯޓ  ހިންަގންއ ޅޭ ފަރާތ ެގ ކަރ ަގއި ހިފައި އެކަން ނ ކ ރެވޭ ޮގތް ހަދައި، އެ ވާހަކަ މި މަޖިލީހ ަގއި ފާހަަގކޮށްލަން 

ަވޒީފާަގއި އެއާއެއްޮގތަށް  ހަމަ  ޖެހޭ.  އެބަ  އޭތި ވެސް  ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ،  އަދާނ ކ ރ މ ެގ  ވަޒީފާ  މީހާއަށް،  ހ ންނަ   

އ ފ ލާންޖެހޭ ފަރާތެއް ވެސް އެބަ އޮންނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ވަޒީފާ އަދާކ ރާ މ ސާރަދޭންޖެހޭ. ސަރ ކާރ ން އަދީބ  ކިޔާ 

މިއަށް ވެސް  ؟ ރި މީހާތޯ ކ ށްވެރިވަނީނ ހެދި ހ ރި ރަށްތައް ނަަގިއެގން ހ ؟ މީހެއްތޯ ކ ށްވެރިވަނީ، ޔާމީނ ތޯ ކ ށްވެރިވަނީ

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ޖެހޭ.  އެބަ  ނިންމަން  ޮގތެއް  މަޖިލީހ ން  ަވޑަިއަގންނަވާފައި  ؛ މި  ވެސް  ރައީސަކ   ކޮންމެ 

ޔާމީން ހ ރިއިރ ަގިއ އޭނަ ކ ރި  هللا އޮނިަގނޑ ތަކަށް ބަދަލ ތަކެއް ެގންނާނެ. ހަމަ އެ ޮގތ ން ރާްއޖޭެގ ވެރިކަމ ަގއި އަބްދ 

ކީ ޓޫރިސްޓ  ރިސޯޓ  ހިނާްގ މީހެއް ޮގތަށް، އަވަހަށް މ އްސަނދިވާންވެެގން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ ހަދައިެގން ރިސޯޓ  ކަމަ

ހިންަގން ފެށީ. އެ ހިސާބ ން ދެން ރިސޯޓ  ހިންަގން ތިބި ހ ރިހާ އެންމެން މަރާލީ. ސިސްޓަމ ން އައ ޓ ކޮށްލީ. އެ ވާހަކަ  

ޭއެގ ރެސް ޕޮންސިބިލިޓީ ނަަގންޖެހެނީ ޔާމީން އަބްދ ލްޤައްޔޫމްތޯ، އަދީބ ތޯ އެ ދެ މީހ ން ވެސް ދަްއކަންޖެހޭ. މިއަދ  

ދޭތެރޭަގއި އެ ވާހަކަ ދަްއކަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އޮނިަގނޑ ތައް ރާަވއިލާއިރ ަގއި މ ސާރަދިނ މ ެގ އޮނިަގނޑަކީ ވަރަށް  

މަސައްކަ އަބަދ ެވސް  ތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އޮނިަގނޑެއް.  ތެރޭަގިއ މ ހިންމ   މަޖިލިސް  މި  ޖެހެނީ،  މި  ތްކ ރަން 

ެއއީ،  އިންސިޑެންޓަކީ  ދިމާވި  ދެންމެ  މަހ ަގއި  ރަމަޟާން  ބަރަކާތްތެރި  އޮތް  މި  ދަނީ،  މި  ފެނިެގން  އަޅ ަގނޑަށް 

އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ  ވެސް ނ ކ ރޭ ކަހަލަ ބޮޑެތި އިންސިޑެންޓ ތައް ހިނަގމ ން މި ދަނީ މި  ؛ ާގތްަގނޑަކަށް ހަިއވޭަގއި

ޖިލިސް ތެރޭަގއި ވެސް. ެއއީ އަދި ރަމަޟާން މަހ ަގިއ ައޅ ަގނޑ މެން ކެތްތެރިކަން މަތީަގއި ތިބެންޖެހޭ. މި ބަރަކާތްތެރި މަ

މަހ ަގއި ހިނާގ ކަންތައްތައް ކަމަށް ވާތީެވ، އަދި ފަށައިެގން ދ ވަސް ކަމަށް ވާތީެވ ވެދާނެ ތަންކޮޅެއް އަރލީ ސްޓޭޖ ަގިއ  

ނިންމާލަމ ން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކަައކީ، ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ކަންކަން  ؛ ތްތެރި ރައީސްއޮޕަރޭޓ ވަނީ ކަމަށް. ިއއްޒަ
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ބާޒާރ   މަހ ެގ  ރަމަޟާން  ރަނަގޅ ކ ރަން.  ޖެހޭ  އެބަ  ކަމެއް  އެއް  ރަނަގޅ ކ ރަމ ންދާއިރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން 

އަ އެންމެ  ރައްޔިތ ންނަށް  ހ ރިހާ  އެހެން  ޖެހޭ.  އެބަ  ބޮޑ ނ ކޮށް  ކޮންޓްރޯލ ކ ރަން  ައގ   ޚިދ މަތްތައް  ސާސީ 

ރަމަޟާން މަހޭ ؛ މެއިންޓެއިންކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަށް ޮގވައިލަމޭ. ެއީއޭއ މި ިގންތިކ ރ މ ެގ ތެރޭަގއި ޮއޕަރޭޓ ވާން

ޅ ަގނޑ މެން  ސަރ ކާރ ން ތައްޔާރަށޭ ތިބެންވާނީ. ރާްއޖޭެގ ކަންކަން އަ؟ ކިޔާފައި ކީްއެވެގންހޭ ެއއްޗެހި އަގ  ބޮޑ ވާންޖެހެނީ

ސްރީލަންކާގަ  ވާކަށެްއ.  ސްރީލަންކާއަށް  ނ ވޭ  ސަބަބ ން  އިބޭނ މެއް  ނެތ މ ެގ  ކަރަންސީ  އެކްސްޕޯޓ     ،ފޮރިން  މިއަދ  

ކޮންމެ  މައްސަލައެކޭ.  ހިތާމަކ ރަންޖެހޭ  ވަރަށް  މައްސަލަައކީ  ދިމާވި  މި  ނެތ މ ެގ ސަބަބ ން ސްރީލަންކާއަށް  އިމްޕޯޓ  

ޑައިރެކްޓްލީ ައޅ ަގނޑ މެން ެއ    ކ ަގއިޓެރި ޤައ މ ތަކަށް ދިމާވާ ކަންތައްސަރ ކާރެއް ވެސް، ކޮންމެ ޤައ މެއް ެވސް ައވަ

ނަ އަޅ ަގނޑ މެން  ކަންތަކ ަގއި  އެހެންވީމާ،  ވާނެ.  ެގއްލ ންތައް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޮގތ ން  ތީޖާއެްއެގ 

 ޤައ މ ަގއި ހ ރިހާ ކަމެއް ވެސް...

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބަރ   ންމެ  ތެރިިއއްޒަތް  ދާއިރާެގ  ަމޑ ްއވަރީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ  

 . ބަރ ންމެއިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ    މަޑ އްވަރީށް. އާދަމް ޝަރީފަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރީފް އާދަމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

ލޮބ ވެތި   ދާއިރާެގ  ައޅ ަގނޑ ެގ  އެދ ންތައް  ހެޔޮ  ތަހ ނިޔާއާއި  މަހ ެގ  ރަމަޟާން  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ބޭނ ން ދަންނަވާލަން  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ   އަރިސްކ ރަމ ން  އ ޚ ތ ންނަށް  އަޚ ންނާއި  ދިވެހި  ފޮރިން    ،ރައްޔިތ ންނާއި 

ާގނޫނަށް ހ ށަހެޅ ނީ ؛ސަރވިސްެގ  މި  ެގނައ މަށް  އިޞްލާޙެއް  ބިލ   މިއަދ     ،މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ހިތ ން  އަޅ ަގނޑ  

އޭރ  މި މަޖިލިސްެގ   ،ފޮރިން ސަރވިސް ބިލ  މި ތަނަށް ހ ށަހެޅ ނ އިރ  ކ ރެވ ނ  ބަހ ސްތަކާއި  ،ހަނދާނަށް ެގންނަންޖެހޭ

ވާދަވެރި    އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނާ އެކީަގއި   ، ވެސް އަޅ ަގނޑ   ރޫހ  ވެސް ހ ރި ޮގތ ެގ މަްއޗަށް. އެ ބިލ  ހ ށަހެޅިެގންދިޔައިރ 

މި ބިލަކީ ތައްަގނޑަށް ފެތޭ ވަރަށް ވ ރެ މާ ފ ޅާކޮށް އޮތް ބިލެއް ކަމަށް. މިއީ ރާއްޖޭެގ    ، ބޭފ ޅ ން ވަކާލާތ ކ ރަމ ން ދިޔަ

ލާފައި ަވކި މީހަކަށް ދިނ މަށް ކ ރެވޭ މަސައްކަތެއްެގ ތެރެއިން ހިނަގއިދިޔަ  އިވެރިކަމ ެގ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން ޗަންކެއް ކަނޑަ 

ވަރަށް ބޮޑަށް އޮތ ާމ   ސަރ ކާރ ެގ ކޮންޓްރޯލް  ހ ގައިށް. އެހެންނަމަވެސް، އޭރ ެގ ރޫހ  އޮތް ޮގތަށް މި މަޖިލީކަމެއް ކަމަ

އެކީަގއި އޭރ  މި ކަންކަމ ެގ މައްޗަކަށް އެހާ ބޮޑަކަށް ަވކާލާތ ކ ރާކަށް، ވާހަކަދައްކާކަށް ސަރ ކާރަކަށް ބޭނ މެއް ނ ވި. 

ކަށް އެހާ ބޮޑ  ބިލެއް ނިންމާލީ. ނިންމާލިއިރ  ވެސް އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ  ޔަކ އްލި  އެކީަގއި އެ ކަން ެއ ޮގތަށް  އެހެންވ މާ

ކ ރަން ފެށިތާ އަދި ޛ މި ކަހަލަ މައްސަލަތައް މި ތަނ ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދާނެކަން. އެ ާގނޫނ  ތަންފީ
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ައޅ ަގނޑ މެންނަށް    ، ހެޅީ. މިއިން މި އެނޭގ އެްއޗަކީއަހަރ ނ ވަނީސް އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  އެ ާގނޫނަށް ިއޞްލާޙ  މި ހ ށަ

ރާއްޖޭެގ މި ނިޒާމ ތައް މި ތަރ ތީބ ކ ރެވިފައި ހ ރި   ،ފ ންކޮށް ވިސްނާފައި  ،މި ކ ރެވޭ މަސައްކަތް ެވސް ފ ޅާކޮށް  މިތާ

އެބަ    އިއް ނިންމަޮގތަށް އެހާ ބޮޑަށް ވިސްނ މެްއ ނެތި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި މަޖިލިސްަގއި ބަެއއް ފަހަރަށް ކަންތައްތަ

ރަީއސް ިއއްޒަތްތެރި  ބަހ ސްކ ރެވި،  ؛ލެވޭކަން.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަސައްކަތްތަކެއް  ހަރ ދަނާ  ވ ރެ  މިއަށް 

ޔާ މި ކަހަލަ މައްސަލަތައް އްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މ ޅި މަންޒަރ  ރަނަގޅަށް ސާފ ވާނެ ޮގތަކަށް މިކަން ނ ކ ރެވޭ ކަމަށް ވެއްޖެ

މިހެން  ފަދައިން  ފެނިެގންދާނެ.  ދެންނެވި  ެވސް  ކ ރިން  އަޅ ަގނޑ   ދިމާވަނީ  ތެރެއިން    ،މި  ނިޒާމެްއެގ  މިކަމ ަގއި 

އެ މީހަކަށް ނ ަވތަ އެ މީހަކަށް ތަްއޔާރ ކ ރެވޭ   ،ސިސްޓަމެއް ގާއިމ ކ ރ މަށް ވ ރެ ބޮޑަށް ަވކި މީހަކަށް ފަހާފައި ދޭ ކޯޓެއް

މި މައްސަލަތައް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ކ ރިމަތި މި ވަނީ. މި   މާއެްއޗަކަށް މި މަސައްކަތްތައް ތަރ ތީބ ކ ރެިވެގންދިޔައި

ރާއްޖޭެގ    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ާގނޫނ ހަދާ މީހ ން ކަމަށް ވާތީވެ  ،ހ ންނަނީ އަޅ ަގނޑ މެން މި މަސައްކަތްތައް ކ ރާއިރ 

ޔަތްކޮށްެގން މިހާރަށް ވ ރެ  ޢާ ރި މި ހ ރިހާ ކަމެއްެގ މައްޗަށް  ،ވެރިކަންކ ރަމ ންދާ ޮގތާއި  އި ވެރިކަމ ެގ ނިޒާމާއި ރާއްޖޭގަ 

ފ ޅާކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސްކ ރަންޖެހޭކަން ވަރަށް ސާފ ކޮށް އެނޭގ ކަެމއް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބާރެއް އޮތެއް ކަމަކ   

ވެސް މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި  އޭެގ ސަބަބ ން  ބޭނ ންކ ރަންޖެހޭނީ  ބާރ ެގ  ހަމަ   ،އެ  ދ ވަސްތަކަށް ވެސް  އޮންނަ  ކައިރިއަށް 

ިވސްނާފަ އަޅ ަގނޑ މެން  .އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ރައްޔިތ ންނަށް  ސަބަބ ން  ސަރ ކާރެއް   ؛ޭއެގ  މީހަކ   ކޮންމެ  ެއީއ 

ކޮންމެ ބަޔަކ  ެވރިކަމ ަގއި ތިއްބަސް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން މި ތަނ ން ވެސް ިމކަން ކ ރާއިރ  ވެސް ބަޔަކ    ،ހިންިގޔަސް

 ބަދަލ ަގއި އެ ކަންކަން ތަރ ތީބ ކ ރެިވެގންދާ ވަކި ނިޒާމެްއެގ ތެރެއިން  ބ ނިހާ ޮގތަކަށް އެ ކަން ކ ރ މ ެގ  ހަމަ ބ ނީމާ 

އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ     .ކ ރަންޖެހޭނެ ޮގތަކަށް ވިސްނައިެގން ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނީ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ހިނަގމ ންދާ    ،އަޅ ަގނޑ މެން  ވެރިކަން  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ރާއްޖޭަގއި  ބަލާއިރ   ޮގތަށް 

ކ ރ މ ަގއި ދާއިމީ ޮގތެްއަގިއ ޛ ޚާްއސަކޮށް ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ ތައް ތަންފީ ؛ޙަޤީޤަތ ަގއި ފ ޅާ ދާއިރާއެްއަގިއ ސަރ ކާރ ެގ ވެސް

އްޖެއަކ .  ވެރިކަންކ ރާނެ ސިޔާސަތެއް ކަނޑައަޅައިެގން މަސައްކަތްތަްއ ކ ރިއަށްެގންދާނެ ވަޒީރަކ  މި ވަގ ތަކ  ނެތް ރާ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަމ ން މި ދަނީ ަވގ ތީ ޮގތ ން އެ ތަން ހިންަގން ސްޓޭޓ  މިނިސްޓަރަކ  ހ ންނެވި ތަން. ިމީއ 

އާންމ  ޮގތެއްަގއި ރާއްޖޭަގއި މި ކަން ހިނަގމ ންދާ ޮގތެއް ނޫން. އާންމ  ޮގތެއްަގއި މިނިސްޓްރީއެއް ހިންަގން ހަވާލ ެވ  

ތީ ޮގތ ން އެ ވަޒީރަކ  ނެތް ކަމަށް ެވއްޖެޔާ އެހެން ަވޒީރަކ  ެވސް ަވގ ތީ ޮގތ ން ހިންެގވ ާމ  ހ ންނަވާނީ ަވޒީރެއް. ަވގ 

ހަވާލ ެވވަޑައިެގން ހ ންނަވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭަގއި މި ވަގ ތ  ހ ންނެވި ފޮރިން މިނިސްޓަރ  ވަރަށް ިގނަ ަވގ ތ  

ޖެހޭތީ އ ޅ ްއވަން  ޚާރިޖީ  ،އެކީަގއި   ޔާބޭރ ަގއި  ބޭނ ންާވ  ރާއްޖޭެގ  ޮގތެއްަގއި ރައްޔިތ ން  ފ ރިހަމަ   ސިޔާސަތ  އެންމެ 

ޮގތަކަށް ނ ވަތަ ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ ސަރ ކާރ ން ވެސް ބޭނ ންވާ ޮގތަކަށް ނޫނޭ މިއަދ  ތަރ ތީބ ކ ރެިވެގން މި ދަނީކީ.  

ިމއަދ  މި އޮތީ  އްައވަ   ،އެކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއނިގެގން މި ދަނީ  ނ ރަްއކާތެރި ހާލަތަކަށް  ޓެރި ސްރީލަންކާަގއި 



2220 އެްޕރީލް 4          ޖަލްސާ                               ވަނަ   62ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

23 

 

ވެސް  ޮގތެއް  އޮތް  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ   ރާއްޖޭެގ  ހަމައެކަނި  ވެސް  ދިޔައިރ   ބަދަލ ެވެގންޮގްއސަ.  މިކަމާ   ،ކަންތައްތައް 

އަދި ހަމަ އެއާއެކީަގއި ރާއްޖޭެގ އެތައް ހާސް ބަޔަކ     ،ގ ޅިެގން ރާއްޖޭެގ ވިސްނ ން އޮތްޮގތެއް ވެސް ވިދާޅ ވ މެއް ނެތި

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖޭެގ    ،ވޭނެ ެއްއވެސް ޮގތެއް ނެތިއިލެދިރިއ ޅެމ ންދާއިރ  އެ ތަނ ަގިއ ދިވެހިން އ ޅޭ ހާލ  ވެސް ބަލަ

ކަންބޮ ރައްޔިތ ން  ހިތ ން  އަޅ ަގނޑ   ވެެގންދާއިރ   މިކަން  ހ ރެެގން  ވ ޒާރާެއްއ  ސިޔާސަތ   ިމއަދ    ،ޑ ވޭޚާރިޖީ 

ސްރީލަންކާަގއި ދިވެހިން ޚާްއސަކޮށް އ ޅޭ ހާލަތާ ދޭތެރޭަގިއ އެްއވެސް ބަޔަކ  ވާހަކަެއއް ދައްކަނީކީ ނޫން. އެކަމާ ބެހޭ 

ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރެވޭނެ ޮގތެއް    ، ޮގތ ން ސަރ ކާރ ން އެްއޗެއް ެވސް ބ ނީކީ ނޫން. ެއކަމަކ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނޭގ

އި ތިބި ދިވެހިންނަކަށް ެވސް ނެތްކަން. ކާބޯތަކެތި ހޯދަިއެގން ެވސް، ހޯދައިެގން ގެއަށް އާދެވޭނެ  ވެސް ސްރީލަންކާގަ 

ޮގތ ން   ބެހޭ  މިކަމާ  ވ ޒާރާއަކ ންނެއް  ޚާރިޖީ  ރާއްޖޭެގ  އެހެންނަމަވެސް،  އ ޅެންޖެހޭ.  އެބަ  މީހ ން  ނެތި  ވެސް  ޮގތެއް 

މަ  ސަރ ކާރެކޭ  މި  ނޫން.  ދައްކަނީކީ  ވާހަކަެއއް  ނެތް.  އެްއވެސް  ތަފާތެއް  އެއްވެސް  ހަމަ  ސަރ ކާރެކޭ  އޮތް  ރ ވެފައި 

ވެސް  ބަދަލ ވެެގންދާއިރ   އެޮގތަށް  ހާލަތ   ސްރީލަންކާެގ  ނޫން.  ބ ނަނީކީ  އެްއޗެްއ  ނޫން.  ދައްކަނީކީ  ވާހަކަެއއް 

. މިއީ އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް ހަމަ ެއއްޮގތަކަށް މިކަމާ ބެހޭ ޮގތ ން ވާހަކަދަްއކާކަށް ބޭނ ންވަނީކީ ވެސް ނޫން

ެއކަމެްއ    މި ޤައ މ ަގއި ރައްޔިތ ން ވެރިކަމެްއ ކ ރަން ބަޔަކާ ހަވާލ ކ ރީމާ  ،ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ

މި ކަންކަމާ ބެހޭ ޮގތ ން ކޮބައިތޯ ރަްއޔިތ ން ބޭނ ންާވ  އި،ޚާރިޖީ ޮގތ ން މިހެން ހ ންނަ މައްސަލަތަކާ ،ކ ރެިވެގންދާއިރ 

ަވކާލާތ ކ ރަން. އެހެންނަމަވެސް، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑ މެންނަށް   އިކަންކަމާ ބެހޭ ޮގތ ން ވާހަކަދައްކަ ޮގތަކީ، މި  

  ިއ،ވަކި ކަމަކަށް ތައްޔާރ ކ ރެވިފަިއ އޮތް ތަނެއް. އެ ތަނަކާ .ފެނިެގން މި ދަނީ ޚާރިޖީ އޮފީހަކީ މިހާރ  ވަކި ސަރ ކާރެއް

އް އޮތީކީ ނޫން. މި ޮގތަށް މި ކަންކަން ވަމ ންވަމ ން ޮގސް މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ސަރ ކާރަކާ ގ ޅ މެ  އިރައްޔިތ ންނަކާ 

މި ސަރ ކާރަކީ ހަމަ އެްއވެސް ދިރ މެްއ، އެްއވެސް ކަމެްއަގއި ބަސްބ ނާ ސަރ ކާރެއް ނޫން. ދެން   ،ފެންނަމ ން މި ދަނީ

ޮގތަށް ރާްއޖޭެގ އިޤ ތިޔޫކްރޭ ޮގތެއް ނެތި ކ އްލި ނ ެގ ހަނގ ރާމަ ފެށީމަ ވެސް ހަމަ ހެދި  ާވނެ  ކަށް  ޔަޞާދަށް ވެސް 

ސަރ ކާރ ން މިއަށް    ޓެރި ޤައ މ ތަކ ން އޮތް ޮގތެއް ވެސް ބެލީކީ ނޫން. މި ކަންކަމ ަގއި މިއްއެްއޗެއް ބ ނާއިރ ަގއި ައވަ 

ވަމ ން  ވ ރެ ހަރ ދަނާ ރަނަގޅ  ސިޔާސަތ ތަކެްއެގ ދަށ ން، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭ ވާހަކަ ދަންނަ

 ލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އި އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަކޮޅ  ނިންމަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ށް ފ ރ ޞަތ އެރ މ ެގ ކ ރީަގއި  ބަރަންމެ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހޯރަފ ށީ  ، ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ 

ޓެރި ސްރީލަންކާަގއި ހިނާގ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ދިވެހި ސަރ ކާރ ން ފާޑ ކިޔަިއ،  އްއަވަ  ؛ދަންނަވާލަން ބޭނ ން

ބަސްބ ނެ ހެދ މަކީ އާންމ  ޮގތެއްަގއި އެްއވެސް ދިވެހި ސަރ ކާރަކ ން ކޮށްއ ޅޭ ކަމެއް ނޫން. މިއީ ެއްއވެސް ހާލެްއަގިއ  



2220 އެްޕރީލް 4          ޖަލްސާ                               ވަނަ   62ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

24 

 

ސްރީލަންކާ ރައްޔިތ ންނާ އެކީަގއި ނ ތިބޭތީވެ ދިވެހި ސަރ ކާރ ތަކ ން    ،ހި ސަރ ކާރ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނާއި ދިވެ

ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ   މި  ިމހާރ   އަޅ ަގނޑ   ނޫން.  ޮގތެްއ ވެސް  އަންނަ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ހޯރަފ ށީޢަމަލ ކ ރަމ ން 

 .  ށްބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމަންމެ

 

 އްކެވ ން:ވާހަކަދެ ލީމްބަރ  އަޙްމަދ  ސަންދާއިރާެގ މެ ހޯރަފ ށީ

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފޮރިން ސަރވިސް ބިލަށް މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙާ ބެހޭ ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ  ެވސް    !އާދެ

އެކ  ފާހަަގކޮށްލަން   ދެ، ތިން ނ ކ ތާއެއް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ. އޭެގ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ ވަރަށް އ ފަލާ

ރާ ފޮރިން ސަރވިސް ޚިދ މަތެްއ ދިވެހިރާއްޖެައށް ތައާރަފ ކ ރި ސަރ ކާރަކީ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދ ނިޔެ ަގބޫލ ކ  ؛ބޭނ ން

އެއަށް ާގނޫނީ    ،މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ . ދިގ  ތާރީޚެއް އޮތް ފޮރިން ސަރވިސްެގ ޚިދ މަތް ޒަމާނާ އެއްޮގތަށް ބައްޓަންކޮށް

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ    ،ށ ން އެއީ މިހާރ  ދ ނިޔެ ަގބޫލ ކ ރާ ފެންވަރަކަށް މި ޚިދ މަތް ދެވެން ފެ  ، ފޭރާމެއް ެގނެސް

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަށް ލިބިެގންދިޔަ އެންމެ ބޮޑ  އެއް ކާިމޔާބ . މިއަދ  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ދ ނިޔެ ަގބޫލ ކ ރާ  

މެއް. އެކަމ ެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތެއް އޮތް، ޒަާމނީ ހިންގ މ ެގ އޮނިަގނޑެއް ޮއތް، ދ ނިޔެ ަގބޫލ ކ ރާ ޚާރިޖީ ވެރިން ތިބި ޤައ 

ހެކި އަޅ ަގނޑ މެން ބަލައިލި ކޮންމެ ދިމާލަކ ން އެބަ ފެނޭ. މިއަދ  ދިވެހި ރާއްޖޭއަކީ ަވކިެވ، އެކަހެރިވެ، ބިކަވެފައި އޮތް  

ލިބެމ ންދާތަން ފެންނަ ޤައ މެއް.   ތިރާމ ހ ޤައ މެއް ނޫން. ދ ނިޔޭެގ ސަފ ތަކ ަގއި ަގބޫލ ކ ރާ ޤައ މެއް. ދިވެހިރާއްޖެއަށް އި

ބަލާއިރ ަގއި  ؛ޒަތްތެރި ރައީސްއިއް  ހ ށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަށް  ެގނެވޭ    ،މިހާރ   މި  ާގނޫނަށް  ފޮރިން ސަރވިސްެގ 

ބޭނ ންނ ކ ރެވިެގން އަޅ ަގނޑ މެންނާ ހަމައަށް ައިއްއސަ އޮތް އިޞްލާޙެްއ ނޫން.   ،އިޞްލާޙަކީ މި ާގނޫނ  އ ނިެވެގން

ވ ރެ ފ ރިހަމަކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ހ ށަހަޅާފައި އޮތް ވަރަށް ކ ޑަކ ޑަ އިޞްލާޙެއް.  މިއީ ކަމެއް ރަނަގޅ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން، މިހާރަށް  

އަދި   އިނާޔަތްތައް  މ ސާރައާއި  މ ވައްޒަފ ންެގ  ހިމެނޭ  ފޮރިން ސަރވިސްަގއި  ޮގތ ން  ހ ށަހެޅި އިޞްލާޙ ެގ  މިހާރ  މި 

ތ ެގ މ ސާރައިެގ ސިޔާސަތ ތަކާ ެއއްޮގތަށް،  ދިނ މ ަގއި ދައ ލަ  ޚިދ މަތ ން މ ސްކ ޅިކ ރެވޭ މ ަވއްޒަފ ންނަށް ދެޭވ އިނާޔަތް 

ނެޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނ ން ކަނޑައަޅާ މ ސާރައާިއ އިނާޔަތާ އެްއޮގތަށް މިކަން ކ ރ ން މި ހ ށަހެޅި އިޞްލާޙ ެގ ބޭނ މަކީ.  

ށް  ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. އަދި އެހެންކަމ ން، މި އިޞްލާޙަ  ެގއެހެންވީމާ، މި ިއޞްލާޙަކީ ރަނަގޅ  ިއޞްލާޙެއް 

މި އިޞްލާޙ  މިޮގތަށް ހ ށަހެޅިެގންދާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ަގއި އ ފެދޭ   ؛އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެއް ސ ވާލ  އެބަ އޮތް. ެއއީ ދައ ލަތ ެގ އެއް ފަންތިެއްއެގ، އެއް ބާވަތެްއެގ މަޤާމ ތަކ ަގއި ތިބި އެކި މ ައއްސަސާތަކ ެގ  

ރައާއި ިއނާޔަތްތައް މިހާރ  ދެވ މ ަގއި ިމ ހ ރި ބޮޑެތި ފަރަގ ތައް. އެ ފަރަގ ތައް އެހެން ހ ންނަންވީ މ ވަްއޒަފ ންނަށް މ ސާ

މިއަދ  އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ަގއި ހަމަ ޙަޤީޤަތ ަގިއ ވެސް ވަރަށް މ ހިންމ  ސ ވާލެއްެގ ޮގތ ަގއި އެބަ އ ފެދޭ.    ،ކީްއވެެގންތޯ 

ޅ ަގނޑ ެމން ޢަމަލ ކ ރަން ފަށައިފިން ވަރަށް މ ހިންމ  ާގނޫނަކަށް. އެއީ ަގއި އަ  2016  ޕްރީލްއެ  28  ،އެހެން މި ދެންނެވީ
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ބ ނޭ އެބަ  ސާފ ކޮށް  ވަރަށް  ާގނޫނ ަގިއ  އެ  ާގނޫނ .  ސިޔާސަތ ެގ  މ ސާރައާިއ  މ ސާރަދިނ މ ަގއި،    ،ދައ ލަތ ެގ 

ލް ޕޭ ކޮމިޝަނ ެގ ޒިންމާތަކާިއ  އަދި ނެޝަނަ  ،އިނާޔަތްދިނ މ ަގިއ ޢަމަލ ކ ރަންވީ ޮގތަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެކަމާއި

ެއއް    ިއ،. އެހެންކަމ ން، ެއއް ފަންތިއެްއަގވޭމަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ވަރަށް ސާފ ކޮށް އެ ާގނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ އޮ 

ގ ތައް މ ސާރަާއއި ިއނާޔަތްތަކ ެގ ބޮޑެތި ފަރަ  ،ކަމ ަގއި ިވޔަސް  ބާވަތެްއެގ މަސައްކަތްތަކެއް ެއކި މ އައްސަސާތަކ ަގއި ކ ރި

ކީއްެވެގންތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ސ ވާލ ކޮށް އެއަށް ޖަވާބެއް ހޯދ މަށް މަސައްކަތްކ ރަން އެބަ ޖެހޭ.   ،ހ ންނަންޖެހެނީ 

ކ ރެވެމ ންދާ  ޛ ާގނޫނ  އޭެގ މަގ ސަދ ތައް ހާސިލ ވާ ޮގތަށް ތަންފީ  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ަގއި މި ސ ާވލ  އ ފެދޭ ސަބަބަކީ

ންވާނެ ކަމަށް ަގބޫލ ނ ކ ރެވޭތީ. ދައ ލަތ ެގ މ ސާރައިެގ ސިޔާސަތ ެގ ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން އެ ތަފާތ ތަްއ ހ ރެެގ  ،ނަމަ

އަހަރ  ފާއިތ ވެެގން ހިނަގއްޖެ. އެ ާގނޫނ ެގ މަގ ސަދ  ހާސިލ ވި މިންވަރެއް މި މަޖިލީހ ން ބަލާފައެއް   6ފެށިތާ މިހާރ   

ހިނަގނީ ކިހިނެއްތޯ، އެ ކޮމިޝަނަށް ދިމާވާ ޒިންމާތަކަކީ ކޮބައިތޯ، ޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން  ނެތް، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނޭ

ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ނެތް،  ދިރާސާކ ރެވިފައެއް  ބަލައި  ކޮބައިތޯ  ޮގންޖެހ ންތަކަކީ  ހ ރި  އަދާކ ރ މ ަގއި  ޒިންމާތައް 

ކަަމކީ ފާހަަގކ ރެވޭ އަނެއް  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހ ރިއިރ ަގއި  ފަރަގ   ދެވޭ  ޚިދ މަ  ،މ ސާރައިެގ  ތ ން މ ސްކ ޅިކ ރެވޭއިރ  

އިނާޔަތްތައް ދިނ މ ަގއި ެވސް ވަރަށް ބޮޑެތި ތަފާތ ކ ރ ންތަްއ އެބަ ހ ރި. ޑަބަލް ޕެންޝަން ލިބޭ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން  

ކާިއ  އެބަ އަޑ އަހަން. އަދި ހަމަ އެާއއެކީަގއި އެއް ފަރާތަށް ވ ރެ ިގނަ ފަރާތ ން މަޤާމ ން މ ސްކ ޅިކ ރި ފަރާތަށް އިނާޔަތްތަ

ކީްއެވެގން ހިނާގ   އަޑ އަހަން. އެއީ  ލިބެމ ންދާ ވާހަކަ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ  މަންފާތައް  އެހެނިހެން ފައިދާތައް، 

ކަމެއްތޯ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި މި މަޖިލީހ ން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ވަޒީފާަގއި ހ ންނައިރ  ވެސް  

ވެސް ލިބެން ޖެހޭ އިނާޔަތްތަކާއި ހަްއގ ތަކަކީ ހަަމހަމަ ޮގތެއްަގއި ލިބެންޖެހޭނެ   ގައިރެވ މަށްފަހ އަދި ަވޒީފާއިން މ ސްކ ޅިކ 

ހައްގ ތަކެއް ކަމަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް ވަކާލާތ ކޮށް، ޭއަގއި ހ ރި މައްސަލަތައް އަޅ ަގނޑ މެން 

އަ ނަމަ  އޮތް  ކަމެއް  ހައްލ ކ ރަންޖެހޭ  ރައީސްދެނެަގނެ،  އިއްޒަތްތެރި  ހައްލ ކ ރަންޖެހޭނެ.  އަޅ ަގނޑ    ؛ޅ ަގނޑ ެމން 

ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ަވޒީފާަގއި ހ ންނައިރ  ލިބޭ މ ސާރައާިއ ިއނާޔަތްތަކާއި ަވޒީފާއިން ވަކިެވެގންދާއިރ  ދެވޭ އިނާޔަތްތަްއ  

އެހެ އޮންނަންޖެހޭ.  އެބަ  ޮގތަށް  އެނޭގ  އެންމެންނަށް  ޮގތެްއަގއި  ބޮޑ   ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް ހާމަކަން  ހަމަ  ންނަމަވެސް، 

ނ ވަތަ އޭނަ   ބައެއް ދާއިރާތަކ ަގއި މަސައްކަތްކ ރާ މ ވަްއޒަފ ން މަޤާމ ން މ ސްކ ޅިވީމާ ،އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ މަންޒަރަކީ 

ކަމެއް.  ދެން ެއ ލިބޭ އިނާޔަތްތަކާއި ފައިދާތަކ ެގ ވާހަކަތަކަކީ ފޮރ ވިފަިއ އޮންނަ    މާމަޤާމ ން ދ ރ ވާ އ މ ރަށް ދިޔައި

އަޅ ަގނޑ މެން   ، ވާނަމަ  ރައްޔިތ ންެގ ޓެކްސް ފައިސާއިން ެއއްޗެއް ދެވޭ ކަމ ަގއި   ،އެހެންނަމަވެސް، ދައ ލަތ ެގ ާމލިއްޔަތ ން

ކިހާ މ އްދަތަކަށްކަން. އެހެންވީމާ،    ،އެ ލިބެނީ ކޮން މިންވަރަކަށް  ،އެންމެންނަށް އެބަ އެނެގންޖެހޭ އެ ލިބެނީ ކޯްއޗެްއކަމާއި

ޮގތަކީއިޮގވަ   އަޅ ަގނޑ ެގ އެދޭ  އަޅ ަގނޑ   ައދި  މ ސްކ ޅިކ ރެިވެގން  ، ލ މަކީ  ނ ވަތަ  މ ސްކ ޅިވެެގން   ، ވަޒީފާއިން 

އޮން އެނެގން  ޮގތެްއަގއި  ބޮޑ   ހާމަކަން  އިނާޔަތްތަކަކީ  ދެވޭ  ހެދ ން. ވަކިވެެގންދާއިރ   ޮގތ ަގއި  އެްއޗެްއެގ  ނަންޖެހޭ 
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ންދާ އ ސޫލ ތަކަކީ ކޮބަިއކަން ވެސް އެ ކޮމިޝަނ ން އަޅ ަގނޑ މެން މަލ ކ ރަމ ޢަމިކަމ ަގއި އަދި ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނ ން  

އެންމެނަށް އެބަ ހާމަކޮށްދޭންޖެހޭ. ފަހ  ނ ކ ތާއަކަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށް ދަންނަވާލަން މި 

ޒީފާއިން ވަކިވ މަށްފަހ  ދެވޭ އިނާޔަތްތައް ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ދައ ލަތ ެގ މ ަވއްޒަފ ންެގ މ ސާރަާއއި ވަ  ،ބޭނ ންވާ ކަމަކީ

ނޭގނެހެން އޮންލައިންކޮށް  ޮގތަށް އެ  އަދި އެ އިނާޔަތްތަްއ ދެވޭ ސިޔާސަތ ތަކަކީ ކޮބައިކަން ރައްޔިތ ންނަށް ސާފ ވާ  ،ހާމަކޮށް

ރާ އެންމެނަށް ެއއް  ެއއް ފަންތިެއއްަގއި ަމސައްކަތްކ  ؛ކ ންޔަ އެންމެނަށް އެއް ހަމަ  ،ެއކ ަގއި  ފެންނާނެ ޮގތަށް ބެހެއްޓ މާ

ދިރާސާކޮށް ެއއަށް    އިއިނާޔަތްތައް ދިނ މ ަގއި މިހާރ  ހ ރި ދަތިތައް މި މަޖިލީހ ން ބަލަ  ،ކ ން މ ސާރަދިނ މ ގައިޔަހަމަ

 ފެންނަ ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކެއް ޕޭ ކޮމިޝަނަށް ހ ށަހެޅ ން. ވަރަށްބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   

 . ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ށްފީފަޢަޙަސަން 

 

 ފީފ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޢަވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން 

ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރަމަޟާން މަހ ެގ ހެޔޮ އެދ ންތައް އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ލޮބ ވެތި ރަްއޔިތ ންނަށާިއ  ޝ ކ ރިއް

ރަީއސް އިއްޒަތްތެރި  އަރިސްކ ރަން.  ރައްޔިތ ންނަށް  ލޮބ ވެތި  ހ ރިހާ  ދިވެހި  ނަންބަރ    ؛އަދި    20/ 2021ާގނޫނ  

ހިތ ަގއި    ެގއަޅ ަގނޑ މެން   ،ޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ  ހ ށަހެޅިެގންދާިއރ ށް އިޞްލާ(އަރިވސްެގ ާގނޫނ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަ)

އާދެ!   ؛ޖެހެނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ކީްއެވެގންބާވައޭ މިހާ ައވަހަށް މި ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ ެގންނަން މި  ،އ ފެދޭ ސ ވާލަކީ 

ފ ރިހަމަކ ރަންވެއްޖެ ކަންތައްތައް  މާދަާގނޫނ ަގއި  ފާސްކޮށްފައި  މިައދ   އަދި  ެގނެވިދާނެ.  ްއޔާ  އިޞްލާޙެއް  ވެސް  މާ 

 ؟ނ ެގނެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެވެންނެތީބާވައޭ  ހ ރި ކަންތައްތައް މި އިޞްލާޙ   މި ބިލ ަގއި މި  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ 

ާގނޫނެްއ އެބަ  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އޮތް. ނޭޝަނަލް ޕޭ    ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ މ ސާރައިެގ ސިޔާސަތ  

ބަރީޢަވާ ެއްއވެސް މ ައއްސަސާއެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ    ންމ އައްސަސާ ނ ވަތަ މި ާގނޫނ   ދެ އޮތް. މި    ޝަނެއް އެބަކޮމި

ރވިސް ކަމ ަގއި ވިޔަސް ެއއީ ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ ބައެއް.  އެއީ ފޮރިން ސަ ؛ެގންނ ވާނެ. ނ ވެސް އޮންނާނެ. ދިވެހިރާއްޖެހ ރެ

ރވިސްއެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ  ރވިސް. ެއއަކީ ބޭރ ެގ ބަެއއްެގ ފޮރިން ސައެއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަ 

ވެސް    ނަގއިހަމަ ބަރާބަރަށް ހިނާގނެ. މ ސާރައިެގ ސިޔާސަތ ެގ ދަށ ން އެތާ  އަށް ވެސްރވިސް ާގނޫނ ތައް ފޮރިން ސަ

ކަނޑައެޅެންޖެހޭނީ. އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ    އެކ ޔާ މ ސާރަތައް ކަނޑައެޅެންޖެހޭނީ. ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންެގ މަޝްވަރާ

އަޅ ަގނޑ މެން މާދަމާ އަނެއްކާ    މި ިއޞްލާޙ  މިއަށް ެގނެއްސާ  ،ޖެހޭ  ދައްކާއިރ  ވިސްނާލަން އެބަ  މ ސާރައިެގ ވާހަކަ
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އެންމެދިވެހިރާއްޖޭެގ،   ދައ ލަތ ެގ  ކަމ ަގއިވާ   ދިވެހި  މ އައްސަސާއެއް  ބޮޑ   އެންމެ    ރވިސްސަ  ދިވެހި ސިވިލް  ، ބޮޑ  

 ؟ރައިޓްސް ކޮމިޝަންެގ ާގނޫނ ަގއި ެވސް މިޮގތަށް ލިޔަންވީތޯއޭ  ހިއ މަން ؟އަނެްއކާވެސް މިޮގތަށް ލިޔަންވީތޯ  ަގއިާގނޫނ 

މި އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ލިޔަންވެެގން  އެހެން  ޮގތަށް    އާދެ!  ފެތޭ  ވެސް  މ އައްސަސާތަކަށް  ހ ރިހާ  އާންމ ކޮށް  އޮންނަނީ 

މި އިޞްލާޙ    ؛އޮންނަނީ. މި ގާނޫނ  މި ބަދަލ   މި  ނ ކީްއެވެގންތޯ އަނެއްކާ މި ާގނޫ  ާގނޫނ ތަކެއް ފާސްކޮށްފަ. އެހެންވީމާ،

  ވާން އޮތް  ކަންތައް ނ ކޮށް  މިހެން މި  ،ެގނައ ން ެއއީ ކޮންމެހެން އަޅ ަގނޑ  ދެކޮޅ ހަދާ ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް

ވިސްނާލަންޖެހޭ  ،ކަމެއްތޯ ައޅ ަގނޑ މެން  މިއީ  މިއަދ .    ނޫންތޯ  ރައީސްކަމެއް  މާލީ   ؛ިއއްޒަތްތެރި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އެބަ ާގނޫނެއް  ކަނޑައަޅާ  ސިޔާސަތ ތައް  މ ސާރައިެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޕޭ    ސިޔާސަތާއި  ނޭޝަނަލް  ފާސްކޮށްފަ.  އޮތް 

އެބަ އ ފެއްދިފައި  ވެސް  ކ ރީަގ  ކޮމިޝަނެއް  ީމެގ  އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަފ ޅ  ؛އި އޮތް.  ކ ރިން  ައޅ ަގނޑ ެގ  އްކެިވ ދެއާދެ! 

ވިދާޅ ިވހެންއިއް  މެންބަރ   މަސް  ،އަޅ ަގނޑ މެން  ،ޒަތްތެރި  ެއބައޫމަޖިލިސްެގ  އަޅ ަގނޑ މެން މި    ލިްއޔަތ ތަކެއް  އޮތް. 

މި މަޖިލީހ ަގއި އ ފެދިފަިއވާ ކޮމިޓީތަކެްއ   ؛ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ހެދިފައިވާ  ދައ ލަތް ހިނަގނީ ރަނަގޅަށްތޯ ބަލަން އެބަ

ދ ވަހެއްަގއި ައޅ ަގނޑ  މިތާ ބަެއއް މެންބަރ ންނާ ވާހަކަދެއްކެިވއިރ ަގއި ބައެއް މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރެއްވި ހ ރި. ކ ރީ    އެބަ

ބައެްއ    ،ކަމެއް  އެއް ބ ނާ  ާގނޫނ ަގއި  ލާމަރ ކަޒީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ދަށ ން  ަގާވއިދެްއެގ  އޮންނަ  ހަދާފައި  ސްޓެލްކޯއިން 

އޮތް ަގވާިއދ  ކޮމިޓީއެއް ވެސް. ަގވާއިދ     މިތާ އެބަ  ،ޖެހޭ ބަލަން  ޑ މެން އެބަކަންތައްތައް ނ ހިނާގ ވާހަކަ. އާދެ! އަޅ ަގނ

އާދެ! ކ ންފ ނިތަކަކީ ަވކި ދައ ލަތ ެގ މ އައްސަސާެއއް   ؛ވެސް  ޖެހޭ ދައ ލަތ ެގ ކޮންމެ މ އައްސަސާެއއް  ކޮމިޓީން ބަލަން އެބަ

ނިތަކ ން ހަދާ ގަވާއިދ ތައް ވެސް ހ ންނަންޖެހޭނީ މި  ނޫން ކަމަކަށެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނެހެދޭނެ. އެހެންވީމާ، ކ ންފ 

ވާ ޮގތަކަށެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޟ ން. އެއާ ތަޢާރަަމތީ  އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރާ ާގނޫނާ އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގ

ޮގތަށް ނޭޝަނަ  މަސްޢޫލިއްޔަތެއް އޮތް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ަގބޫލ ކ ރަން. މިދެންނެވި  ލް ޕޭ ކޮމިޝަނ ެގ  ޖެހޭ 

އެބަ އަޅ ަގނޑ މެން  ރަނަގޅަށްތޯ  ކ ރިއަށްދަނީ  ވެސް  ފަރަ   މަސައްކަތް  މ ސާރައިެގ  ބަލަން.  މިގ ޖެހޭ  ހ ރީ   ތަްއ 

ފަރަ  ،ކިހާވަރަކަށްތޯ މި  މިގ ކީްއވެެގންތޯ  އެބަ ؛ހ ންނަނީ  ތައް  މިހާރ     އެވެސް  ބަލަން.  އަޅ ަގނޑ މެން  ޖެހޭ 

ބޮޑެތި މ ސާރަތަކެއް.    ސަރ ކާރ ެގ ކ ންފ ނިތަކ ެގ ބޯޑ ން ނިންމަފާނެ ވަރަށް  ،ސަލައަކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމާވާ އެއް މައް

ޖެހޭ ލޯނ     ކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ. އާދެ! އަނެއްކާ އެބަޔަފަހަރ  ކ ންފ ނިތައް ބަގ ރޫޓ ެވެގންދާއިރ  ވެސް އެ މ ސާރަ  ބައެއް

ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން    އީމި ؟ތައް ހިންަގންވީ ޮގތަކީނަަގިއެގން ވެސް މ ސާރަދަްއކަން. މިއީތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ންފ ނި

ބަލަންޖެހޭ މިއީތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކާރ ެގ ކ ންފ ނިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ބާރ ތަކަކީ.   ން. މި މަޖިލީހ ކަމެއް  ވިސްނާލަންޖެހޭ

 ެއއީ ކ ރަންނ ވާ ކަެމއް  ވާ އިޞްލާޙ ތައް ކޮންމެހެން ެގނައ ން  އާދެ! ިމ ހ ށަހެޅިފައިވާ ބިލ ަގއި މި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ނަމަވެސް ނޫން.  ދަންނަަވނީކީ  އަޅ ަގނޑ   މި  ،ކަމަކަށް  ދަންނަވަން  ވާހަކަައކީ  އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެން   ،އ ޅޭ 

ފާސްކޮށްފައި މިހިރަ ާގނޫނ ތަކާއި، އަދި އަޅ ަގނޑ މެން އ ފަްއދާފައި މިހިރަ މ އައްސަސާތަކަކީ މިހ ރިހާ ކަމަކަށް ވެސް  
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ރވިސް ާގނޫނަށް އަނެއްކާ  ކޮންމެހެން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަ  ،ވާތީ  ހިމެނިެގންދާ ކަންތައްތަްއ ކަމަށް  ޞްޞާތިޚްއޭެގ އި

ސިިވލް ެގނެއްސަ،  ބަދަލ   ބަދަލ ސަ  މި  މި  ާގނޫނަށް  މ އައްސަސާތަކ ެގ    ތައްރވިސް  ހ ރި  ދެންެވސް  ެގނެއްސަ، 

އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން  ؛އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ؟އީއެާގނޫނ ތަކަށް މި ބަދަލ  ެގންނަންޖެހޭ ކަމެއްތޯއޭ  

 ހިނާގނެ.  ހިނާގ ާގނޫނ ތައް ެއޮގތ ަގއިޞްޞާތިޚްފާސްކޮށްފައި ހ ންނަ ާގނޫނ ތައް ހ ރިހާ މ އައްސަސާތަކަށް އޭެގ އި

ކޮންމެހެން ނ ޖެހޭ އެ ާގނޫނެއް އެ ހ ރިހާ    ،ކޮންމެހެން ވަކި މ ައއްސަސާެއއް ބޭނ ންވީމާ، ނ ވަތަ ވަކި ީމހަކ  ބޭނ ންވީމާ

 ބަދަލ ތަކެއް ެގންނާކަށެއް. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނޑ  މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދާންދޫ  ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ  މި  މިހާރ    

 އަށް. ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . هللاޢަބްދ  ޤޫބްޢ ޔަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ޤޫބްޢ ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޔަ

އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރ  މި ާގނޫނަށް ހ ށަހެޅިފައިވާ  

ފާހަަގކ ރަން ވެސް  ައޅ ަގނޑ   އަދި  ދ ވަސް   ،ދަންނަވަން.  އަހަރެއްހާ  މީެގ  ާގނޫނަކީ  ިމ    މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރިން 

ލ ،  ބިޤާވަރ ަގދަ،    ގައިރވިސް މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރި ާގނޫނެއް. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަ 

އެބަ  ކ ޅަދާނަ ހިނަގއްޖެ.   ޓީމެއް  ފެނިެގން  ވެސް  ތެރެއިން  ކޮވިޑ ެގ  މިދިޔަ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނަތީޖާ  އޭެގ  އޮތް. 

މަރ ޙަލާގަ  ފާސްކ ރ މ ެގ  ާގނޫނ   މި  އޭރ   އަޅ ަގނޑ     އި ހަމައެއާެއކ   ބަހ ސްކ ރެވ ނ އިރ   ތެރޭަގއި  މަޖިލީހ ެގ  މި 

ވަރަކަށް ޕަސެންޓ     95ރވިސްަގއި މަސައްކަތްކ ރާ ާގތްަގނޑަކަށް  މިއަދާ ހަަމއަށް ެވސް ފޮރިން ސަ  ،ފާހަަގކޮށްފަިއވާނެ

ަވކި ސަރަޙައްދަކަށް   ،ވަކި ސަރަޙައްދަކ ން ތަމްރީނ ެވެގން ،ަވކި ސަރަޙައްދަކަށް ހ އްޓިފައި  ،މީހ ންނަކީ ވަކި ދިމާލަކަށް

ފޮރިން   އި،ޭއަގ  ،މި ާގނޫނ  ފާސްވެެގން އަންނައިރ   ،ނިސްބަތްވާ ބައެއް ކަމަށް. ައޅ ަގނޑ  އޭރ  ެވސް ފާހަަގކ ރިން

ަވކި ސަރަޙަްއދެއް ބެލ މެއް ނެތި ހ ރިހާ    ،ރވިސްަގއި ޚިދ މަތްކ ރަން ބޭނ ންވާ ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ވަކި ރަށެއްސަ

އަދި ސްކޫލްތަކ ަގިއ    ،އެކ  ީއވަންކޮށް ފ ރ ޞަތ ލިބިެގން މިކަމަށް ސްކޫލް ނިންމާ ކ ދިންނާއި  ހަމަހަމަކަމާސަރަޙައްދަކަށް  

މިފަދަ ކަންކަން  ،މިކަމަށް ކ ދިން ޝައ ޤ ެވރިކ ރ ވ މާއި  ،މަތީ ްގރޭޑ ތަކ ަގއި ކިޔަވަމ ންދާ ކ ދިންނަށް މީެގ މަޢ ލޫމާތާއި

ކ   ،އިވަ ކ ރ  ދާއިރާިއން ކ ރިއެރ ވޭނެއެކިއެކި ސަރަޙައްދ ތަކ ެގ  މި  މަގ  ތަނަވަސްކ ރެވޭނެ    ،ދިންނަށް  ކ ރިއަށްދެޭވނެ 

މަ ބިލ ެގ  މި  އަދި  ކަމަށް.  ހަދަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ   ގ ޮގތްތަކެއް  ކަމަށް  ހިމެނެންޖެހޭނެ  ެއކަން  ވެސް  ތެރޭަގއި  ސަދ ެގ 

ސަ ފޮރިން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފާހަަގކ ރިން.  ނޫނީ  ބިލެއް  ސަރވިސްެގ  ޚިދ މަތ ަގއި ފޮރިން  ރވިސްެގ 
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ހޮިވެގން އަންނަ ބައެއް ކަމަށް ވާންޖެހޭނެ.   ،މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ސަރަޙައްދަކ ން ނެިގެގން

  ،އަދި އެ މީހ ންެގ ހީވާިގކަމާއި   ،ރވިސްެގ ޓީމ ެގ ކ ޅަދާނަކަމާއި، ވަރ ަގދަކަާމއިސަ  ދިވެހި ފޮރިންްއކޮށް  އެއާއެ  ހަމަ

ކަމަށް ބޭނ ން  ފާހަަގކޮށްލަން  ކަމެއް  އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގއި  ރަމްޒެއްެގ  އެކިއެކި    ، ވާނަމަ  ޤާބިލ ކަމ ެގ  ދ ނިޔޭެގ  މިއަދ  

ޓެރި ޤައ މެއް ކަމަށްވާ ސްރީލަންކާއަށް މިހާރ  ދިމާވެެގން އ ޅޭ މައްސަލައަކީ  އްއެންމެ އަވަ  ؛އ ޅޭ   ޤައ މ ތަކަށް ދިމާވެެގން

މ ޅި ޤައ މ  އެ އޮތީ   ،އ ފަންެވެގން އައި މައްސަލައެއް. މިއަދ ެގ ހާލަތަކީ  ،ރެިއން ދިމާވެެގންވެސް ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ެގ ތެ

  ، އަޅ ަގނޑ ެގ އެދ މަކީ  ،ވ ރެ ދަށ  ދަރަޖައަކަށް ވެއްޓިފަ. އަޅ ަގނޑ ެގ ދ ޢާއަކީ މީން ޒަމާނަކ  ޤައ މ  ނ ވެއްޓޭ ހާލަތަށް

މި ދ ވަސްތަކެއް  ފާަގތި  ރަނަގޅ   ވެސް  ވެސް  ސްރީލަންކާއަށް  ދިވެހިރާއްޖެައކީ  އެހެންނަމަެވސް،  ންވަރ ކ ރެއްވ ން. 

ސްރީލަންކާ ފަދައިން ބޭރ ެގ ފަތ ރ ވެރިންނަށް މ ޅިން ކަހަލަ ޮގތަކަށް މި ޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދ  ބޭރ ެގ ފަތ ރ ވެރިންނަށް 

ހާލަތ ގައި   ައޅ ަގނޑ މެން މި  ،ޑިޕެންޑ ވެފައި އޮތް ޤައ މެއް. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތްވީ ސަބަބަކީ އެއީ 

  ، ކަމެއް. އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެޭވ ޮގތ ަގއި އޭެގ އެންމެ މަިއަގނޑ  ސަބަބަކީ  ދިރާސާކ ރަންޖެހޭ މ ހިންމ   ،ވިސްލާލަންޖެހޭ

ރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ރާއްޖޭެގ ބޯޑަރ  ހ ޅ ވާލަންޖެހޭ އެންމެ މ ހިންމ  ދަނޑިވަޅ ަގއި ހަމަ އެންމެ މ ނާސަބ  

އޭރ     ،ލ ން. އަދި ހިތްވަރ ަގދައިމ ޅި ދ ނިޔެއަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ހ ޅ ވަ   އި،ދަނޑިވަޅ ަގއި އެ ބޯޑަރ  ހ ޅ ާވލަ

ލެވިެގންދިޔައިރ  ދިވެހިރާއްޖެ  އިޔޭެގ ޤައ މ ތަކ ެގ ތެރެއިން ދެތިން ޤައ މެއް ދ ނިޔެއަށް ހ ޅ ވައޭރ  މ ޅި ދ ނި ؛އެ ނެންެގވި 

އަދި ކެބިނެޓ ެގ ކ ޅަދާނަކަމ ެގ ރަމްޒެއް.    އި،އޭެގތެރޭ ހިމެނިެގންދިޔ މަކީ ެއއީ ރާއްޖޭެގ ިމއަދ ެގ ސަރ ކާރ ެގ ޤާބިލ ކަމާ

ެގ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއި އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ . އޭރ  އެ  އަދި މި ޝ ކ ރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން ރާއްޖޭ

މެދ  އަޅ ަގނޑ މެން   ކ ންކަމާމިއަދ  އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ހާލަތ  އޮންނާނީ ކިހިނަ  ،ނަމަ  ޑިސިޝަން ެއޮގތަށް ނ ނެންެގވި

އެންމެ އަވަހަށް    އި ދ ނިޔޭަގފަދަ އެތައްއެތައް ދަތިތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެންނާ ދިމާވެެގންދާނެ. މިހާރ    ހިތަށްވެސް ނ ެގނެވޭ

ކޮވިޑަށްފަހ  އެންމެ އަވަހަށް ކ ރިއަރަމ ން އަންނަ ޤައ މ ތަކ ެގ ތެރޭަގިއ    ،އެންމެ އަވަހަށް ކ ރިއަރަމ ން  ،ރިކަވަރވަމ ން

މީހަކ   ޓޮޕް ފައިްވެގ ތެރޭަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނޭކަމީ އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެއިން ެއއްވެސް    .ލެވޭއިދިވެހިރާއްޖެ ގ ނަ

އެއް  އަދިވެސް  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ކަމެއް  އަދި    ޝައްކ ކ ރާނެ  ސަރ ކާރާއި  މިއަދ ެގ  ފަހަރ  

ބިލ ކަމަށް  ޤާޚާްއޞަކޮށް ައޅ ަގނޑ  އިޤ ތިޞާދީ ވަޒީރަށް، އިޤ ތިޞާދީ ަވޒީރ ެގ ހިންގ ންތެރި    ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް 

 ވެސް ޝ ކ ރ  ައދާކ ރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.    ެއކަމަށް ޓަކައި ،ޓަކައި އެކަން ފާހަަގކޮށް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތަނ ެގ ޔައ މިްއޔާައށް    އަޅ ަގނޑ  ރެކޯޑަށް ޓަކަިއ ައދި މި ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ދަންނަވަންޖެހޭ މި  ،ޓަކައި  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ހ ޅ ވ މާ  ބޯޑަރ   މެންބަރ ންނަށް  ިއްއޒަތްތެރި  ތަނ ެގ   އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ 
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އަދި ބައެއް އިްއޒަތްތެރި   ،ސަރ ކާރ ން އެކަމަށް ހ ރަސްއަޅ އްވަމ ން ެގންދިޔަ ޮގތް  ،ކޮމިޓީތަކ ަގއި ދެކެވ ނ  ވާހަކަތަކާއި

ޔަ ޮގތް އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ސާފ ކޮށް މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށާއި މެންބަރ ން ވެސް އެކަމާ ނ ރ ހ ން ފާޅ ކ ރަްއވަމ ންެގންދި

 ާމވަށ މި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް އެނޭގނެ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަޖައްސައިދޭނަން. މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ  

 ސަޢީދަށް.  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 

 މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ހަމަ  ބިލާ  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ބިލ .  ފޮރިން ސަރވިސްެގ  އޮތީ  މި  ކ ރިމަތީަގއި  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ،ލަން ބޭނ ންގ ޅ ވާފައި މިއަށް ޖެހ މ ެގ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާ ދެންމެ ވާހަކަފ ޅ ދެއްކެވި 

  ޚާއްޞަކޮށް އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރާ ވަކި  ؛އެ މަނިކ ފާނ  އެ ވިދާޅ ިވވިދާޅ ވ މ ަގިއ މަޖިލީހ ެގ ނަން  ،هللاޢަބްދ   ޤޫބްޢ ޔަ

ޮގތަކަށް ފެކްޝަންތައް ބެހިފައި ހ ރީމަބާއޭ ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ ެގ ދެންމެ ތި ވިދާޅ ވި ވާހަކަފ ޅަށް ބ ރަދަނެއް 

ވެސް ހ ންނާނެ.    ދިޔަ ކަންތައްތަކެއް ވީމާ، ީމެގ ރެކޯޑ  ހަމަގައިމ އިހ ން ހިނަގފަ  ނ ދިނީ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދާދި

ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާއި އަދި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވިދާޅ ިވއިރ   ،އެހެންވީމާ، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއި

މި މަޖިލީހ ން ދެއްވި އިރ ޝާދަކީ  ؟ މިންވަރ  ކޮބައިތޯވިޔަފާރިވެރިން މި މަޖިލީހަށް ހާޒިރ ކ ރި  ؟ ވިޔަފާރިވެރިން ކޮބައިތޯ

އިދިކޮޅ    ، ސް ހ ޅ ވިހ ޅ ވ ަމށް ހ ދ  އަޅ ަގނޑ  ވެސް ވާނީ އެކަން ފާހަަގކޮށްެގ ހާލަތ ަގއި މި މަޖިލިޕެންޑަމިކ  ؟ ކޮބައިތޯ

ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން ބޯޑަރ    ،ބަލަމ ންެގންދިޔައީ ވާހަކަ ދަްއކާފަ. ސަރ ކާރ ން    މެންބަރެއްެގ ހައިސިއްޔަތ ން ވެސް އެ

ޮގތްތަކެއް ހަދަން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،ސަރ ކާރ   .ނ ހ ޅެވޭނެ ހ ރިހާ  މިވާހަކަ   ؛އޭރ  އޮތް ބަލިމަޑ ކަމ ެގ ތެރޭަގއި. 

ލީ. ދެން ފޮރިން  ޮގތް ދަންނަވާ  ސް ވަރިހަމަ މިކަން ވެެގންދިޔަޔައަޅ ަގނޑ  ހަމަ ތާރީޚަށް ޓަކައި ފެކްޓެ ޗެކެއް ހެއްދެވި

  4އަކީ މީެގ ާގތްަގނޑަކަށް    2021ނޮވެންބަރ     14،  2021ނޮވެންބަރ    14 ؛ސަރވިސްެގ ބިލ . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޙަސަން މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ކ ރިން.  ދިޔ މ ެގ  ައޅ ަގނޑ މެން  ރިސެސްއަށް  ކ ރި.  ދެ   މަސް  އަޅ ަގނޑާ  ޢަފީފާއި 

 ،މީހ ން. ދެންމެ އެ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ  ޝަރީފް، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝަރީފް  މީހ ންނަކީ ވެސް ކޮމިޓީަގއި ތިބޭ ދެ

މިނެއް   ،އަޅ ަގނޑ މެން މި މައްސަލަ ހަމަ މިޮގތަށް މި ވާހަކަ ެގނައިމޭ އޭރ ަގއި. ޕޭސް ސްޓްރަކްޗަރަށް މިހެން އިމެއް

އޭރ    ވާހަކަ ދެއްކީމާ  ބިލ  އައިއިރ ަގއި މިމަސް ކ ރިން މި  ހަތަރ   ؟ ކިހިނެއްތޯ ވާނީ  ނެތި މިނިސްޓަރަށް ދޫކޮށްލީމާ 

ކޮމިޓީެގ މެޖޯރިޓީ އޮތް ޮގތ ން މިކަން ފާހެއްނ ވި. މަޖިލީހ ން މިކަން ބަލައެއްނ ަގތް. ދެން ހަމަ ދާދި ދެންމެ މި ބިލ  

ވިދާޅ ވީ އެ  ހ ށަހަޅަމ ން  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ަގބޫލ ކ ރެވެ   ،ެގންނަންެވެގން  ތިމަންނަމެންނަށް  ޕޭ   ،އެބަ   އޭމިހާރ  

ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ދެއްކީ މި ވާހަކަ. މިހާރ  ވެސް މި ދައްކަނީ    ކޮމިޝަނ ން މިކަން އެލައިންކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް. އޭރ 

ތަޅ މ ަގިއ    ،މިހާރ  ވެސް އޮތް މެޖޯރިޓީ މި އޮތީ. ކޮމިޓީަގއި ވެސް މިތާނަގއި ވެސް   ،ވެސް އޮތް ެމޖޯރިޓީ  މި ވާހަކަ. އޭރ 
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އިއްޒަތްތެ ދެން  ދެންމެ  ވެސް.  ކަމަށް  ވަންނަންނ ޖެހޭ  ތެރެއަށް  ކަންތައްތަކ ެގ  ދާޚިލީ  ޤައ މ ތަކ ެގ  މެންބަރ   ރި 

ޤައ މަކަށް   ވަކި  ވަންނަން  ތެރެއަށް  ކަންކަމ ެގ  ދާޚިލީ  ތާއީދ ކ ރަން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   ވިދާޅ ިވވިދާޅ ވ މަށް 

ވަކި ޤައ ަމކަށް ފ ރ ޞަތ ނ ދޭނެ ޮގތްތަކެއް ޮއެވެގނެއް ނ ވާނެ. ސަރަޙައްދ ެގ ބޮޑ  ބާރަކ ން ޤައ މެއް    ،ފ ރ ޞަތ ދެވިފައި

މި ސިޔާސަތ  މި  ނޫން.  ެވސް  ކަންކަމެއް  ޖާަގދެވެންވާނެ  ވަންނަން  ކަންތައްތަކަށް  ދާޚިލީ  ޤައ މެްއެގ  އެ  ކ ޑަވ ަމކީ 

އ ޅޭ ހާސްކަމ ެގ ތެރޭަގިއ    މިހާރ  މި  އިކީްއެވެގންތޯ ސްރީލަންކާގަ   .ެގން ވެސް ނ ވާނެސަރަޙައްދ ަގއި ެއޮގތަށް ބަލަިއަގނެ

  ފަދަ ބިޔަ   އްނެތް. މިސާލަކަށް ފ ވައްމ ލަ  އެއްވެސް ޝައްކެއް ؟ދިވެހިންެގ ހާލަތ  އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަން މި މަޖ ބޫރ ވަނީ

އ ޅޭ. އ ޅޭއިރ ަގއި    ބާދީ ލަންކާަގއި އެބަޮގތ ަގއި ރާއްޖޭެގ އާެގ  ބޮޑ  އާބާދީއެްއެގ ޕޮޕިއ ލޭޝަން ދިވެހިން ވަކި އާބާދީއެއް 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ؛ޟާން މަހަށް ވީމާ ވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިކަމާ ބެހޭ ޮގތ ންއަޅ ަގނޑ މެން އިންތިޒާރ ކ ރާނެ ރަމަ

ބ ނޭތޯ.  އެްއޗެއް  ދޭތެރޭަގިއ  ހާލާތާ  ރައްޔިތ ންެގ  އެ  މިނިސްޓްރީން  ނ ބ ނަނީ  ފޮރިން  ކ ، މިނިސްޓަރަ؟ ކީްއެވެގންތޯ 

މިނިސްޓްރީެގ މަސްއޫލިއްޔަތ ަގއި ހަވާލ ވެނެތިއްޔާ އާންމ  އ ސޫލެއްެގ ޮގތ ން ސަރ ކާރ ން އެހެން ވަޒީރަކ  އެ ޒިންމާ 

ޢަބްދ  މި ސަރ ކާރަކ ން  ނެތް.  هللا އަދާކ ރަނީ.  ޮގތ ން ވެސް  ވަގ ތީ  ަވޒީރަކ   އިތ ރ   އަދާކ ރާކަށް  ޒިންމާ  ޝާހިދ ެގ 

ރިހާ ވެސް ބޭފ ޅަކީ، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއް ހަވާލ ކ ރަްއވާފަ. އެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ   ހަމައެކަނި ހ ރިހާ ވެސް އެްއޗަކީ، ހ 

މި ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއެގންނެިވ ޕޭ ސްޓްރަކްޗަރެގ ވާހަކަދެްއކީމަ. ޕޭ ކޮމިޝަނ ން ވަޑަިއެގންނެިވ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން 

މަސް ކ ރިން މިހާ   4ެގންނެވި. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ،  ވަޑައިެގންނެވި. ސަރ ކާރ ެގ ިމކަމާ ބެހޭ ހ ރިހާ ފަރާތަކ ން ަވޑައި 

މަސް ފަހ ން ކ އްލިޔަކަށް މިއަދ  މި ބަދަލ ެގންނަން   4ބޮޑ  ވިސްނ މެއް ިވސްނ ންފ ޅަށް އައިސް، ބިލ  ާގނޫނަކަށް ވީމާ  

  3ދާއިރ ަގއި މިއަދ   މި ހާލަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާކަށްނ ވޭތޯ، ރަމަޟާން މަސް ކ ރިއަށް؟ މި ޖެހ ނީ ކީއްެވެގންތޯ

ވަނަ ދ ވަސް. ކިތައް ދިވެހި ރައްޔިތ ން، ކިތައް ސިވިލް ސަރވިސްެގ މ ވަްއޒަފ ން، ކިތައް އޮފީހ ަގއި ރަމަޟާން މަހ ެގ 

އެލަވަންސް ނ ލިބި އެބަ ތިބިތޯ. ސަރ ކާރަކ ން ޕްރައޮރަޓައިޒްކ ރަންވާނީ މިފަދަ ކަންތަކަށް. އެހެންވީމާ، ބޯޑަރ  ހ ޅ ވި  

ރާއްޖޭަގއި މި ހިނާގ ކަންތައްތަކ ެގ ވާހަކަ ދައްކާއިރ ، ހަމަ މައިކ  ލިބ ނީމަ ވާހަކަެއއް ވިދާޅ ވ މ ެގ ބަދަލ ަގިއ    ވާހަކަާއއި،

އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ާގތ ން ޕްރޮްގރާމ ތަކާއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވާހަކަތައް ބައްލަވާ ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް ކޮންމެވެސް 

ހާ އަޅ ަގނޑ މެން  ކަންތައްތަކާއި،  ޙަޤީޤަތްތަކެއް  ކ ރާ  ރަނަގޅަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ހާމަކޮށްދޭއިރ   މަކޮށްދޭންޖެހޭހެން. 

މަސް    4ރަނަގޅ ކ ރެވެން ހ ރި ކަންތަްއތައް ައޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީ ލެވެލްަގއި ސަމާލ ކަެމއް ދީެގން ކ ރާ ނަމަ، މިއަދ   

މި ވާހަކަދަްއކާކަށްނ ޖެހ ނީސް. ދެން އަޅ ަގނޑ   ފަހ ން މި ބިލ  ާގނޫނަކަށް ެވެގން ައއިސް، މިކަން ރަނަގޅ ކ ރާއިރ   

ފޮރިން ސަރވިސްެގ މި ބިލަކީ މި ސަރ ކާރ ން އ ފަންކ ރި ބިލެްއ   ، މި ބިލަކީ ؛ފަހ  ވާހަކަެއއްެގ ޮގތ ަގިއ ދަންނަވާލަން

ބިލަކީ ސަކްސެ މި  ކ ރީެގ ސަރ   ،ސަރ ކާރަކ ން މަސަްއކަތްކ ރަމ ން އައިސް  4ސިވް  ނޫން.  ެއމް.ޑީ.ޕީެގ  ކާރ   ޭއަގއި 

އަދި އޭެގ ކ ރިން ެވސް މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރެވެމ ން އައިސް ވަރަށް ޒަމާންކޮށްފައި    ،ވެސް، ޕީ.ޕީ.އެްމެގ ސަރ ކާރ  ވެސް
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އޮތް    މަހެއްެގ ފަހ ން މި  4އ ފަންވި ބިލެއް. ާގނޫނަކަށްވި ބިލެއް. އެހެންވީމާ، މިހާ ދ ަވސް މިކަމަށް ހޭދަކ ރިއިރ ަގއި  

 ދެންނެވީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   ލ ކ ރަން. މި ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މިޖެހ ނީ އަނެއްކާވެސް ބަދަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ ހަނިމާދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   

   ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މޫސާއަށް.

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މޫސާ

ބިލަށް ހ ށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ރަނަގޅ  އިޞްލާޙެއް. ެއއީ    ގެ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފޮރިން ސަރިވސް

ރަނަގޅ  ބަދަލ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވިސްނ ން ހ ންނާނެ. ބިލ     އިއަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ  ވެސް ރަނަގޅ  އިޞްލާޙާ 

ައޅ ަގނޑެއް ނާހަން،    ޮގތަށް ެއކަން ޮއވެެގން ޯގސްވި ވާހަކަ ދެްއކި އަޑެއް  ފާސްކ ރިއިރ ަގއި މި މަޖިލީހ ަގއި އެ އޮތް

  ނޫން މި  ރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލ ކ ރާ ވާހަކަެއއްއ ޅެނީ އީ.ައއި.އޭ ހަދަން ޓޫ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން މި

ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ނޫން،  ކަެމއް  ޒާތ   ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ެއއީ  ކ ރީ.  އެކަން  ސަރ ކާރ ން  މިދިޔަ  ދައްކަނީ. 

ންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ެގންނަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގނެ ެގންނަންޖެހޭ ަގޑީަގއި. ރާއްޖޭެގ ބޯޑަރ ތައް އަޅ ަގނޑ މެން ެގ

ެއއީ  އިހ ޅ ވަ މިއީ.  ވެރިކަެމއް  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އޮންނަނީ.  މި  މަޖިލީހ ަގއި  މި  މެޖޯރިޓީ  ސަރ ކާެގ  ސަރ ކާރ ން.  މި  ލީ 

ލީމަ އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިން އެ ބޯޑަރ  ހ ޅ ވައަޅ ަގނޑ މެން އެކަން ކ ރި ޮގތް. އެ ހިތްވަރ  ހ ރެެގ

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ޙަޤީޤަތް  އޮތް  ފެންނަން  ކ ރިމަތީަގއި  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  އެީއ  މިތިބީ.  އާދެވިފަިއ  މިހިސާބަށް 

ިއ. އެްމ.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ހ ރިހާ ތިބީ ސަރ ކާރ ަގ  އެމް.ޑީ.ޕީާއއި މި ސަރ ކާރާ ަވތްކެއްނ ކ ރެވޭނެ. ައޅ ަގނޑ މެން މި

ރާއްޖޭެގ ފޮރިން   ،މެންބަރ ންނަކީ ވެސް މި ސަރ ކާރ ެގ މެންބަރ ން، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބަެއއް ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވޭ 

ެއީއ   ނ ވިސްނޭކަން  ބޭފ ޅ ންނަށް  ެއ  ޮގތް  އޮތް  ޕޮލިސީ  ފޮރިން  ރާއްޖޭެގ  ވަނީ.  ކަންކަން  ޮގތ ންނޭ  އޮތް  ޕޮލިސީ 

ދ ވަހެއް އަޅ ަގ އޮތް  ޕޮލިސީއެއް  ފޮރިން  ރަނަގޅަށް  ިމއަށްވ ރެ  ރާއްޖޭަގއި  ކަމަކީ.  ހިތާމަކ ރާ  މިއަދ   ނޑ މެން 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނާކަށް ނެތް. މިއަދ  ޔޫ.އެންެގ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީެގ ޮގނޑިއެއް ރާއްޖެ ފ ރަމ ންދަނީ ރާއްޖޭެގ 

އެ ޮގނޑިެއއް ރާއްޖެިއން ނ ފ ރާނެ. އެ ބޭފ ޅ ންެގ    ،ސް. އެހެންނޫންނަމަފޮރިން ޕޮލިސީ ރަނަގޅ ެވެގން، އިްއޒަތްތެރި ރައީ

ރައީސް.    ސ ވާލެއް އިނޭގތޯ. އެ ކަމެއް ނ ވާނެ  ނެއެއީ އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ކ ރާ ؟ސަރ ކާރ ަގއި އެ ޮގނޑި ފ ރޭނެތޯ

އި އ ޅޭ ރައްޔިތ ންނާ ދޭތެރޭަގއި  އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭަގއި ފޮރިން ޕޮލިސީ ހިނަގމ ންދަނީ ރަނަގޅަށް. ދެން ރާއްޖެއިން ބޭރ ަގ

ން ހަނގ ރާމަ ފެށ ނ އިރ ަގއި ރާއްޖޭެގ އެތައް ބަޔަކ  އެ ޤައ މ ަގއި  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ ޮގތް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޔ ކްރޭ
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ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ނ ލިބި    ކަށް ެގްއލ މެއްޔަތިބި. އެހެންނަމަވެސް، ެއއްެވސް ފަރާތަކަށް އަނިޔާެއއް ނ ލިބި، ެއއްެވސް ފ ރާނަ

ނ ވަތަ އެ މީހ ން ބޭނ ންވާ އެހެން ޤައ މ ތަކަށް ވަނީ    އި،މި ޤައ މަށް ވަނީ ެގނެިވފަ  ެއއްކޮށް  ރައްޔިތ ން ވެސް ސަލާމަތާ

ބަދަލ ކ ރެވިފަ. އެއީ ައޅ ަގނޑ މެން ލޯމަތީ ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތް، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާަގިއ  

ކަ އިދިކޮޅ ން  ހިނަގމ ންދާ  ެއއީ  އަޅާނެ.  ފިޔަވަޅެއް  ައޅަންޖެހޭ  ދޭތެރޭަގއި  އެކަމާ  ސަރ ކާރ ން  މި  ެވސް  ންތަކ ަގއި 

. ސަރ ކާރ ން ިއރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ހ ރިހާ ދިވެހި  ކީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިތ ރަށް ެއއްޗެއް ވިސްނައިދޭންޖެހޭ ކަމެްއ ނޫން އެއީ 

ަގއި އަޅަންޖެހޭ ހ ރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅަމ ންެގންދާނެ. ޤައ މ ތަކ ެގ ސިޔާސަތާ  ރައްކާތެރިކަމާ ދޭތެރޭ  އިރައްޔިތ ންެގ ސަލާމަތާ

އެފަދަ ކަންތައްތައް ކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލައިަގންނާނެ ކަމެއް ނޫން، ިއއްޒަތްތެރި   ،ބެހ މަށް މި މަޖިލީހަށް ަގރާރ  ލައި

ިއެގން  ކ ރަންޖެހ ނ  މަސައްކަތެއްަގއި އެ މަސަްއކަތާ  ގައިގ  އް ހަރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ައބަދ  ވެސް ރައްޔިތ ންެގ  

މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ފަހަތަށްނ ޖެހި ކ ރިއަށްދާ ބަެއއްެގ ޮގތ ަގިއ ައޅ ަގނޑ މެން ޔ ެގންދި  ކ ރިއަށްދިއ މަށް ޓަކަިއ ކ ރިއަށް 

ރަްއޔިތ ންެގ   މަސައްކަތްކ ރަނީ  ސަރ ކާރ ން  ކަންތައްހ އްހަފާހަަގކ ރަނީ.  ކ ރަންޖެހޭ  ކަންކަމ ަގިއ    ަގއި  ކ ރ މަށް. 

އެ ކަންކަމަކީ ެއޮގތަށް    ،ކަމ ަގއި ވިޔަސް  ލައިެގން، ފިތ ނަ ިވއްކައިެގން ކަންކަން ވާނޭ ހިތާ ިއދިކޮޅ ން އ ޅ ނ އިއޮޅ ވަ 

ވެސް އެ ހ ރީ ރީތިކޮށް ލޯމައްޗަށް ފެންނަން، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ،    ކ ރެވޭނެ ކަންކަމެއް ނޫން. ކޮންމެ ކަމެއް

މެންނަށް ންސަރ ކާރާ ކ ރި މަސައްކަތ ންކަން އެ  އިއަދ  ރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  މިހާ ރަނަގޅ ވެެގންދިޔައީ މި މަޖިލީހާމި

އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ވެސް ވަރަށް ސާފ ކޮށް އެބަ އެނޭގ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ހިތްވަރ  މިއަދ  އެމް.ޑީ.ޕީަގިއ ހ ރީމާ

 ދ  ެގންދެވިފައި މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވިސްނ ންތެރިކަމާއިޤ ތިޞާދ  މި ހާލަތަށް މިއަ  ެގޤައ މ 

 ، މަސަްއކަތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހޯދ ނ  ނަތީޖާއެއް. އެހެންނޫނަމަ  އިމި ސަރ ކާރ ެގ ވިސްނ ާމއެކ  ކ ރި ހިތްވަރާ   ، އެކ 

 މިއަދ  އިޤ ތިޞާދީ ފ ދ ންތެރިކަމާ ހިސާބަށް މި ވ ރެ ރާއްޖެ  މިއަދ  އިޤ ތިޞާދީ ދަތި ހާލ ަގއި އެ އ ޅޭ ޤައ މ ތަކަށް

ނ ވާނެ ރާއްޖޭެގ   ދައްކަވާ ބޭފ ޅ ންނެއް ބޭނ މެއް  ދެވެނީ ކޮންމެވެސް ބައެްއެގ ަމސައްކަތ ން. އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ އެ ވާހަކަ

  ވިޑ ޗަށް ނ ކ މެ ކޮވިޑ ެގ ދ ވަސްވަރ  ވެސް މަގ މައްރައްޔިތ ންނަށް ހެޔޮ ޮގތްތަކެއް ވާކަށް. ކޮ  ،ރަނަގޅ ވެ   އިޤ ތިޞާދ 

ކޮ  އެއީ.  ވާހަކަ  ބައެްއ  މަސައްކަތްކ ރި  ވާހަކަ  ޖެހޭތޯ  ބައެްއެގ  ގޮވާލި  ރައްޔިތ ންނަށް  ނ ޖަހަން  އިންޖެކްޝަން  ވިޑ  

  ،ފެންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފ ޅ ންެގ ވިސްނ މަކީ  !ކޯޑ . ތި ބޭފ ޅ ން ބައްލަވާދައްކަނީ. އެ ހ ރީ ރެ  އަޅ ަގނޑ މެން މި

ބެލ ން. އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނ މަކީ ެގއްލ ެމއް ދެވޭތޯ  ޮގތްތައް    ، ވީހާ  ބާކީނ ކޮށް އެންމެންނަށް ރަނަގޅ   ބަޔަކ   ވަކި 

 އެ ބޭފ ޅ ންނާ ހ ރި ތަފާތަކީ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.   އިހޯދައިދިނ ން. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންނާ

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން
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ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ ނައިފަރ  ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

 އަޙްމަދ  ޝިޔާމަށް. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

ނިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ހ ތަ  އިމަހ ެގ ހެޔޮ އެދ މާ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބަރަކާތްތެރި ރަަމޟާންއާދެ!  

ރަީއސް ިއއްޒަތްތެރި  އަރިސްކ ރަން.  ރައްޔިތ ންނަށް  ދެކެވެނީ.   ؛ލޮބ ވެތި  މި  މިއަދ   ާވހަކަ  ސިޔާސަތ ެގ  ޚާރިޖީ 

އިޞްލާޙެ ާގނޫނަށް  ސަރިވސް  ފޮރިން  ެގނެވ ނީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މި  ފަހ ންހަތަރ އް  މަސް  ާގނޫނ    ،ވަރަކަށް  މި 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްގ ތަސްދީ އަބަދ  ެވސް ކަންކަން މި އޮންނަނީ ބަދަލ ކ ރަންޖެހިފައި އަވަސްއަވަހަށް.   ؛ކ ރެވ ނ ތާ. 

ަގނޑ މެން ދެއްކިން  އަވަސްައވަހަށް. މި ބިލަށް، ފޮރިން ސަރވިސް ބިލަށް މި ަމޖިލީހ ަގއި ބަހ ސްކ ރެވ ނ އިރ ަގއި ައޅ 

އޭރ ަގއި މިއަދ  ިމ ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއޮތީ މީހަކަށް ފަހައިދީފަ.    މިއީ ވަރަށް ބޮޑ  ކޯޓެކޭ، ަވކި ސަރ ކާރެކޭ މި

މި ހ ރިހާ ކަމެއް ހަމަޖައްސަން އޮތީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ . އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  އޭރ ަގިއ  ؛ އިޞްލާޙ ެގނެވޭ ދެ މާއްދާ

ސްކޮށްކަން ަގބޫލ ކ ރެިވެގން މި އޮތީ މި ދައ ލަތ ެގ އެހެން މ އައްސަސާތަކާ ެއއްޮގތަށް ިމކަން ބަދަލ ކޮށްފަ.  މި ކ ރެވ ނީ ޯގ

އަޅ ަގނޑ މެން މި ތަނ ަގއި ދެއްކިން އެ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އިވިވަޑައިނ ަގތަސް. މިއީ ކޯޓެކޭ. މިއީ ވަކި  

ލެކޭ. އެ ވާހަކަތައް ދެއްކިން. ދެން ފޮރިން ސަރވިސް ާގނޫނަކަށް ެވެގން،  ސަރ ކާރެއް ާގއިމ ކ ރަން ހަދާފައި އޮތް ބި

ފޮރިން ސަރވިސް ؛ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  މާ ހަރ ދަނާވެ، ވަރ ަގދަވާ ވާހަކަ މި ދެކެވެނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

އި އޮތް ބިލެްއ އެ ބިލަކީ. އެހެންނަމަވެސް،  ބިލަކީ ފ ރަތަމަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ަގއި ވަރަށް ރަނަގޅަށް ފަރ މާކޮށްފަ

މި ބިލ  ާގނޫނަކަށް ެގނައ މަށް ޓަކައި، ާގނޫނަކަށް ހެދ މަށް ޓަކައި މި ތަނަށް މި ބިލ  ހ ށަހެޅ ނ އިރ ަގއި މިދަންނަވާހެން 

ތަކ ެގ ތެރޭަގއި،  މ ހިންމޭ މިދެންނެވީ، މި ސަރ ކާރަށް މ ހިންމ  ބޮޑެތި ބަދަލ ؛ ބިލަށް ެގނެވިފައި ހ ރި މ ހިންމ  ބޮޑެތި

ބާރ ތައް ަވކި ފަރާތަކަށް ޖަމާކޮށްފައި ބިލ ަގިއ އޮތީ. ެއއީ ރައީސް ޔާމީން އޭރ ަގިއ ކ ރައްވާފައި ހ ރި މަސައްކަތްތަކާ  

ޚިލާފަށް އެ ބިލަށް އިތ ރ ކޮށްފައި ހ ރި ކަންތައްތަކަކީ އެއީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޔޫ.އެން ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީެގ ރިޔާސަތ  

އްޓާހިތްވާ ބަޔަކ  ނޫޅޭ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި ޔޫ.އެން ޖެނެރަލް އެސެމްބަލީެގ ރިޔާސަތ  މި އޮންނަ ޮގތް  ބަލަހަ

ެއކި   އެްއޗެއް.  ދައ ރ ވާ  ެއީއ  ކަންނޭނެގ.  އެނގިވަޑައިނ ަގންނަވަނީ  މެންބަރ ންނަށް  ބަެއއް  އިްއޒަތްތެރި  ވެސް 

މަޤާމ    އެ  ވެސް  އަހަރަކ   ކޮންމެ  އޮޅ ވާލައްވަން  ސަރަޙައްދ ތަކަށް  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ދަނީ،  މި  ލިބިެގން 

މަސައްކަތްނ ކ ރައްވާ! ކޮިވޑ ެގ ހާލަތ ަގއި ޤައ މ ތައް ތިބީ ވަރަށް އ ނދަގ ލ ަގއި. ވަރަށް އ ނދަގ ލ ަގއި. އިްއޒަތްތެރި 

ދ ކ ރަންޖެހޭ. މި ޤައ މ ަގއި  ޔޫ.އެން ޖެނެރަލް ެއސެމްބްލީެގ ރިޔާސަތ  ބަލަހަްއޓާ މީހާއަށް ެއ ދައ ލަތަކ ން ޚަރަ؛ ރައީސް

ވެއްޖެއްޔާ މާލެ ސިޓީއަށް ކ ރަންޖެހޭ ޚަރަދ  ޔޫ.އެން ޖެނެރަލް އެސެމްބަލީަގއި އިންނަވާ ރައީސަކަށް ނ ވަތަ ރިޔާސަތަށް 
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އެ ޤައ މަކ ން ޚަރަދ ކ ރަންޖެހޭ. މި ސަރަޙައްދ ަގއި މަދ  ޤައ މެއް އޮތީ އެ މަޤާމ  ނ ފ ރާ. އެ ޤައ މ ތަކަށް ކޮވިޑ ެގ  

ތ ަގއި އެ ޚަރަދ ކ ރެވެންނެތީމަ ދޫކޮށްލާފައި އޮތީ. އަފ ޣާނިސްތާނ ން ވާދަކ ރީ ައވަްއޓެރި ކޮންމެވެސް އެހެން ޤައ ަމކ ން ހާލަ

ރަީއސް އިްއޒަތްތެރި  ހިނގައިދާނެތީވެ.  މިކަން  ޮގތަކަށް  ޚ ދ މ ޚްތާރ   ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ   ؛ އެދިެގން،  ޙަޤީޤަތަކީ.  ިމއީ 

ތަ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތެއް އޮތް  ވަރ ަގދަެވެގން ޤައ މ ތަކަށް  އަޅ ވެތި  މިއަށްވ ރެ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ރައްޤީ އަންނާނީ، 

 ޤައ މެއް ައޅ ަގނޑަކަށް ހިެއްއނ ވޭ މިހާރ  ދ ނިޔޭަގއި އޮތްހެނެއް. ދޫލައިެގން، ފަިއަގއި ދޫލައިެގން... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  ނި؛ އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

ބަލި ހާލަތ ަގއި ޤައ މަށް އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދީ،    އެއީ ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހާ ޤައ މަކާ މި ސަރ ކާރ ން ގ ޅ ން ާގއިމ ކޮށް، ދިމާވި

 ؟ ރައްޔިތ ން ޞިއްޙަތ  ސަލާމަތ ން ހ ރީމަތޯ އެ ވާހަކަ އެ ވިދާޅ ވަނީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

  އޮތް   ،މިއަށްވ ރެ ައޅ ވެތި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތެއް އޮތް ޤައ މެއް ،  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަށްވ ރެ ނިކަމެތި

ތަނ ަގއި ނެތޭ ޚާރިޖީ ަވޒީރެްއ    އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ. ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ވަރ ަގދަކަމ ެގ ވާހަކަދަްއކާއިރ  މިތަނެއް  

ިއެގން، ިއއްޒަތްތެރި  ވެސް، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޚާރިޖީ ވަޒީރެއް ހ ރެއްޖެްއޔާ އެ ހ ރީ ޤާނޫނ އަސާސީއާ ޚިލާފ ވެަވޑަ

މިތަނަށްރައީސް.   ކޮށްލަން ައޅ ަގނޑ މެ؛ ކާކ ތޯ  ގ ޅިެގން ސ ވާލެއް  ޚާރިޖިއްޔާއާ  ދައްކާއިރ ،  ވާހަކަ  ޚާރިޖިއްޔާެގ  ން 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ؛ ވެސް ނޫނޭ  މިނިސްޓަރެއް  ސްޓޭޓް  ނެތް.  މީހަކ   އަންނާނެ  ވެސް  ޖަވާބ ދާރީާވން  ސ ވާލަށް 

ކޮމިޓީތަ މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ނޫނޭ  މިނިސްޓަރެއް  ސްޓޭޓް  ރަްއޔިތ ންެގ  ޖަވާބ ދާރީވާންޖެހެނީކީ.  ވަޑަިއެގން  ކަށް 

މަޖިލީހ ަގއި ކ ރެވޭ ޚާރިޖިއްޔާއާ ގ ޅޭ މަސައްކަތްތަކ ަގއި ޖަވާބ ދާރީވާންޖެހޭނީކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ މި ޤައ މ ގެ 

ފޮރިން    ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ވަރ ަގވަެގން މި ޤައ މ  އޮތް ހާލަތ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަކި ޤައ މަކ ން ފިޔަަވއި މި ޤައ މަށް
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އިންވެސްޓްމަންޓެއް ވެސް ެގނެވޭ ޮގތެްއ ނ ވޭ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ވަރ ަގދަެވެގން. ވަކި ޤައ މެްއ ބޭނ ންވާ ޮގތަށް ޔޫ.އެންަގިއ  

އޮތް  ވެސް ވޯޓ ތައް ދެމ ންދާ ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަނީ. ވަކި ޤައ މެއް ބ ނީމާ ކ ޑަކަކޫޖަހައިެގން މި ޤައ މ   

ނީ ޚާރިޖީ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ވަރ ަގދަެވެގން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި ތަން މިއަދ  މި ފެންނަ

މެންބަރ  އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާެގ ވާހަކަވިދާޅ ވީ ހަމަ ރަނަގޅަށް. އެްއވެސް ހާލެްއަގއި އެ މަނިކ ފާނ ެގ ވިސްނ ންފ ޅަކީ،  

ންކަމ ެގ ތެރެއަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވަނ މެްއ ނޫން. ވެއްދ ެމއް ެވސް ނޫން.  އަަވއްޓެރި ސްރީލަންކާަގއި ެއ ހިނާގ ދާޚިލީ ކަ

އެ މަނިކ ފާނ ެގ ވިސްނ ންފ ޅަކީ، ސްރީލަންކާަގއި އެބަ ދިރިއ ޅޭ ދިހަ ހާހަށް ވ ރެ ިގނަ ދިވެހި ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވަގ ތ   ދާ އ ނދަޫގ  އެ  ތަހައްމަލ ކ ރަމ ން  މިއަދ  ސްރީލަންކާ  ރަްއޔިތ ން.  އޮތް ލޮބ ވެތި  އެބަ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ؛ ، 

އަޅ ަގނޑަށް ޚ ދ  އެބަ އެނޭގ ދިވެހި ބައެއް ޢާއިލާތައް ވަރަށް އ ނދަގ ލ ަގއި އެބަ ދިރިއ ޅޭ. ދިވެހި ބައެއް ޢާއިލާތަްއ  

ތިބީ.    ވަރަށް ބިރ ވެރިކަމ ަގިއ، ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންބޮޑ ވ މެްއަގއި ދިެވހި ބައެއް ޢާއިލާތައް މި ވަގ ތ  ސްރީލަންކާަގއި އެ

އެ ޢާއިލާތަކަށް ދިވެހި ތި ވިދާޅ ވާ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ ެގ ތެރެއިން އޮތީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ، ކޮންކަހަލަ ސިޔާސަތެއްތޯ،  

ކޮންކަހަލަ އަޅާލ މެއްތޯ، ކޮންކަހަލަ އެހީތެރިކަމެއްތޯ. އެއީ ެއ މަނިކ ފާނ ެގ ވިސްނ ންފ ޅަކީ. އެ މަނިކ ފާނ  ބޭނ ންފ ޅ ވާ 

ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ޮގާވލަން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޚާރިޖީ   ކަމަކީ ވެސް ެއއީ

ފާދެްއވަން. ެއއީ އެ ަމނިކ ފާނ  ޤާނޫނ އަސާސީއާ ޚިފާލ ވެަވޑަިއެގން ެއ މަޤާމ ަގިއ  އ މިހާރ ން މިހާރަށް އިސްތި ،ވަޒީރަށް 

މަނިކ ފާނަ އެ  ޮގވާލަނީ  މި  ައޅ ަގނޑ   މިހާރަށް އިސްތިހ ންނަވާތީވެ  މިހާރ ން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ އ ށް  އޭރ ން  ފާދެްއވަން. 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް   ވަޒީރެއް  ޚާރިޖީ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ޓަކައި  ވަރ ަގދަކ ރ މަށް  އްޔަންކ ރަން  އަ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  

  ދަންނަވަން. ފަސޭހަފ ޅ ވެެގންދާނެ. ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި މެދ ކަނޑާލަނީ މެންދ ރ ެގ ވަގ ތަށް. އަޅ ަގނޑ މެން އެނބ ރި  

 ަގިއ. ޝ ކ ރިއްޔާ.  1:00އަނބ ރާ  ބައްދަލ ވާނީ މެންދ ރ ން

 

 { އަށް 13:00އިން  11:59 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 هللا(މަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަބްދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ސަރ ކާރ ެގ    -6.1`. މި ދަންފަޅީަގއި ައޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް ކ ރިއަށް މި ެގންދަނީ، އެޖެންޑާ ނަންބަރ   

  2021/20ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިސްމާޢީލް އަޙްމަދ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ާގނޫނ  ނަންބަރ     ފަރާތ ން،

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރިވސްެގ ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ . ކަނޑިތީމ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  

 ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމް. هللا ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމްهللا ޢަބްދ ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ   

އެންމެހައި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ތަހ ނިޔާ  އެދ މާއި  ހެޔޮ  މަހ ެގ  ރަމަޟާން  ބަރަކާތްތެރި  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ދާއިރާެގ އެންމެހައި ލޮބ ވެތި ރައްޔިތ ންނަށް  ކަނޑިތީމ   ؛ ލޮބ ވެތި ރައްޔިތ ންނަށާއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް އަޅ ަގނޑ  ދާއިރާ 

ގ ޅިލާމެހިފަިއވާ ދ ނިޔެއެްއަގިއ ފޮރިން ސަރވިސްެގ މ ވަްއޒަފ ންެގ، ެއ ބޭފ ޅ ންެގ  ؛ އަރިސްކ ރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

އް. ިމއަދ  މި ބޭނ ންތެރި މަސައްކަތެ  ،މަސައްކަތަކީ އަދި އެ ބޭފ ޅ ންެގ ހ ނަރ ވެރި މަސަްއކަތްތަކަކީ ނ ހަނ  މ ހިންމ 

ޮގތ ން. ިމ   އެ ބޭފ ޅ ންެގ މ ސާރަާއއި ިއނާޔަތްތަކާ ބެހޭ  ،ދާ ބިލަކީ  މަޖިލީހ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ބަޙ ސްކ ރަމ ން މި

ވިޑަށްފަހ ަގއި މ ޅި ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހާ ޤައ މ ތަކަކަށް ވެސް  ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. ހަމަ އެާއއެކ ަގިއ ކޮ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން މި ދަނީ، ައވައްޓެރި  އަީއ ިއކޮނޮމިކް ކްރައިސިސްެއއް. ހަމަ އެާއެއކ ަގއި    ދިމާވެެގން މި

ޤައ މ ތަކ ން ނ ހަނ  ހިތްދަތި، ހިތާމަވެރި ދ ވަސްތަކެްއ ތަހައްމަލ ކ ރަމ ންދާ ތަން. އެ ޤައ މ ތަކ ެގ ރަްއޔިތ ން ނ ހަނ  

ތަހައްމަލ ކ ރަމ ން ދ ވަސްތަކެއް  މިއަދ  ހިތާމަވެރި  ެގންނަންވީ،  ހިތަށް  ރަްއޔިތ ން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މިއަދ   ތަން.  ދާ 

ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން އެ ހިސާބަށް ނ ޮގސް މިއަދ  މި ހާލަތ ަގއި މި ރަމަޟާން މަހ  ހަމަޖެހިެގން ޢާއިލާޔާ އެކ ަގިއ  

މ  ވެސް މި ރާއްޖޭަގއި ހިންަގން ތިބި  ހިތަހްމަޖެހޭ ރޯދަ މަސް ވޭތ ކޮށްލ މަށް ޓަކައި މި ފ ރ ޞަތ  ލިބ މަކީ އެއީ ހަމަގައި

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވެރިންެގ އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތްތަކެްއ، އިޚްލާޞްތެރި ޤ ރ ބާނީއެއް ިމ ކަމ ަގއި ވާނެކަމާ މެދ ަގއި  

  އަޅ ަގނޑ  ހަމަގައިމ  ެވސް ޝައްކެއް ނޫފައްދަން. މިއަދ  ޙަޤީޤަތަކީ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެންމެ ާގތ ން މި ފެންނަނީ 

މި ޤައ މ ތައް މިއަދ  ޮގއްސަ މި ވާ ހާލަތަށް މިއަދ  މި ރާއްޖެ ނ ޮގސް މި އޮތީ، ިމއަދ  މި ؛ ޕާކިސްތާނ ، ސްރީލަންކާ 

ރާއްޖޭެގ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ލަފާެގ މަތީން، މި ރާއްޖޭެގ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާއި އަދި ފައިނޭންސް 

ސްނ މ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ންެގ ޤާބިލިއްޔަތާއި، އެ ބޭފ ޅ ން ހިނާގލި ހިންާގލ ން. އެީއ  އެ ބޭފ ޅ ންެގ ދ ރ  ވި؛ މިނިސްޓަރ 

މިއަދ  މި ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް މި ރޯދަ މަސް ޢާއިލާޔާ އެކ ަގިއ، އ ފާވެރިކަމާ ެއކ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ހިތްހަމަޖެހިެގން 

ަގބޫލ ކ   ަވގ ތާއި ހާލަތ  އެީއ،  ؛ ރަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްރޯދަހިފާލަން ލިބ މ ެގ އަސްލެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   އާދެ! 

އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަންޖެހޭ އެއްޗެއް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޯޑަރ  ހ ޅ ިވެގންދިޔައީ ެއއީ ހަމަގައިމ   

ކަންކަމ ަގއި މި ޤައ މ  ދާން   ވެސް މި މަޖިލީހ ެގ އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތް ސަރ ކާރ ން، އަދި ޚާއްޞަކޮށް ރަްއޔިތ ންެގ
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މި ޤައ މ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް ވެދާނެ ޮގތަކާ ދޭތެރޭަގއި އެ ބޭފ ޅ ންެގ ހިތ ަގއި އޮތް ލޯބި އެއީ، ކޮންމެ  ؛ އޮތް ހިސާބ 

ބަޔަކ  ދެއްކި ކަމ ަގއި ިވޔަސް، މި ޤައ މަށް ފައިދާ އޮތް ކޮންމެ ކަމަކީ މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ން ފަސްޖެހ މެއް ނެތި އެކަން 

ންފީޛ ކ ރާނެކަމ ެގ އަލިަގދަ ހެއްކެއް ެއއިން ފެނިެގންދަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ އެއާެއކ ަގއި މިއަދ  ހަމަގައިމ  ތަ

މި  ފާހެއްނ ކ ރެވޭނެ.  މަޖިލީހަކ ން  މި  ކަމެއް  އެއްެވސް  ބޭނ ންނ ވާ  މަޖިލީހަކ ން ސަރ ކާރ ން  އިްއޒަތްތެރި  މި  ވެސް 

މި މިައދ   ފާސްކ ރެވޭނީ  ސަރ ކާރ ން    މަޖިލީހ ން  ަގބޫލ ކ ރާ،  ސަރ ކާރ ން  ވެއްޖެއްޔާ،  ޮގތ ން  ބ ނާ  މެޖޯރިޓީ  އޮތް 

ތާއީދ ކ ރާ ކަމެއް. އެހެންެވއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ، މި ޤައ މ ެގ ބޯޑަރ ހ ޅ ިވެގންދިޔައީ ސީދާ މި ސަރ ކާރ ، ސީދާ މި 

ޮގތަށް ފާސްކޮށްފައި އޮތީ. އެހެންވީާމ،    ސަރ ކާރ ން ބޭނ ންވެެގން، މި ސަރ ކާރ  އެ ޮގތަށް އެދ ނީތީެވ، މި މަޖިލީހ ން އެ

އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މިކަން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ މި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް  

ދަށްވެެގންދިޔަ. މިއަދ  ކޮިވޑ ެގ ހާލަތ ަގއި، އެ ބޭފ ޅ ން ތަހައްމަލ ކ ރަމ ންދިޔަ ދ ވަސްތަކ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ންެގ މާލީ ހާލަތ   

އެހެންނަމަވެސް، ސަރ ކާރ ން އެ ބޭފ ޅ ން ނަަގއި ކޮޅަށްޖަހައިދިނ މަށް ޓަކައި ކ ރެވެމ ންދިޔަ މަސައްކަތ ެގ ތެރެއިން،  

އަދި މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ން ިއސްއ ފ ލާލައި އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ކަނޑައެޅިެއޅ މަކީ އެީއ ސީދާ މިއަދ  މި ޤައ މ ަގިއ ހ ރި 

އިތ ރ  އެއްވެސް ކަމެއް ނޫން. އެއީ ޙަޤީޤަތަކީ. ފިނޭންސް މިނިސް ޓަރާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ެގ ޤާބިލ ކަން ނޫން 

މިއަދ  ޙަޤީޤަތަކީ، މި ރާއްޖޭަގއި ކޮންމެ މީހަކ  ކޮންމެ ާވހަކައެއް ދެއްކި ކަމަށް ވިޔަސް، މި ރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ   

ަގއި ހިނގައިލާފައި މި ދެވެނީ، މިައދ  އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ެގ ނަަގއި ކޮޅަށް ޖަހައިދީ، މިއަދ ެގ ވިޔަފާރިތައް ހަމަބިމ 

އެ ބޭފ ޅ ެގ ޤާބިލ ކަން. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންވީ، އެ ބޭފ ޅާެގ ޤާބިލ ކަމާ ދޭތެރޭަގއި ެއްއވެސް ބޭފ ޅަކ   

މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން އެކި ބޭފ ޅ ންެގ    ސ ވާލ އ ފައްދާނެ ކަމެއް ނެތް. އަދި ޚާއްޞަކޮށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ން،

ޭއެގ ބައިވެރިެއއްެގ    ،ބޮލ ަގއި އަޅ ވާ ތ ހ މަތ ތައް ސާބިތ ނ ކ ރެވޭހާ ހިނދ ަގިއ އެ ބޭފ ޅެއްެގ ބޮލ ަގއި ައޅ ާވ ކޮންެމ މީހަކީ

މީހެއްެގ ބޮލ ަގއި ެއއްޗެއް ެއޅ ވ މ ެގ ބަދަލ ަގއި    އިޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  އެބަ ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ. ހަމަ ހ ރެފަ

އެ ބޭފ ޅ ންެގ އަތްތަކެްއ    އިދާއިރ ަގއި ޭއގަ   ންވީ. ސާބިތ ނ ކޮށްދެވޭހާ ހިނދ ަގއި އެ ކަންކަމ ެގ އަސްލަށްސާބިތ ކޮށްދޭ

ޖެހ މ ަގއި ޙަޤީޤަތަށް   ޅަށްވާކަމާ ދޭތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ސ ވާލެއް ނ އ ފެދޭ. މި ރާއްޖޭަގއި ވިޔަފާރިތައް ކޮ  އޭަގއި

ދޭތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ސ ވާލެއް ނ އ ފެދޭ. އެހެންވީމާ،    ކަމާވެސް އެކަމ ެގ ޙަޤީޤީ މޭސްތިރިއަކީ ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ 

  ން ލޮބ ވެތި ރަްއޔިތ ންނަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މިއަދ  ހަނދ މަކޮށްދޭ   އިއަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެހަ

ސީދާ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ލަފާެގ    ،ބޭނ ން، މި ރާއްޖެ މިހާ ރީތި މަގ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހިނަްގމ ން މި ެގންދެވެނީ

އެ ބޭފ ޅ ންެގ    ،މިނިސްޓަރ ން  އިއަދި ކެބިނެޓ ެގ އެންމެހަ  ިއ، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ  ،ން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާއިމަތީ

އަޞްއިޚްލާ މަސަްއކަތްކަން  އިްއޒަތްތެރި ތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފ ރ ޞަތަށް  ދެއްިވ  ފާހަަގކ ރަން.  ޅ ަގނޑ  

 ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން. ؛ދާއިރާެގ ވިލިނިގލީ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޙ ސައިން ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެންދޫ

ރަަމޟާން ބަރަކާތްތެރި  އާދެ!  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  އެންމެހަ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ދިވެހި  ތަހ ނިޔާ  އެދ މާއި  ހެޔޮ    އިމަހ ެގ 

ރައީސް  އިއްޒަތްތެރި  އަރިސްކ ރަން.  އެންމެ  ؛ ރައްޔިތ ންނަށް  ފާސްކ ރިތާ  ާގނޫނަށް    4ާގނޫނެއް  އެ  ތެރޭަގއި  މަހ ެގ 

ޖެހޭ. މި ާގނޫނާ   ޅެން މި ދިމާވީ ކޮން ސަބަބެއް އޮވެެގންތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަން އެބައަނެއްކާ ިއޞްލާޙ  ހ ށަހެ

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ     ،ދ  ފާހަަގކޮށްފައި އޮންނާނެޚ ޮގތ ން ވާހަކަދެްއކ ނ އިރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ެވސް    ގ ޅޭ

ާގނޫނ    ،ނިސްޓަރ  ކ ރަްއވާ ކަމެއް ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސްކަނޑައަޅާ ފަރާތަކީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއޭ. އެީއކީ ފޮރިން މި

ބޮޑަށް ެވސް ސާބިތ    ވީ. މާ  އޭރ  ބައްޓަންކ ރެވިފައި އޮތް ޮގތ ން، އަދި މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކަން ސާބިތ  މި

މިނިސްޓަރ ެގ ބާރ  ަގދަވެފައި އޮތ ން.  ވ ރެ ފޮރިން  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ،ވީ. ދިމާވެެގން މި އ ޅޭ ަމއްސަލަައކީ މި

އެކަން ކ ރ މަކީ    އި،ޮގތ ން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމ ންތައް ނިންމަ  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާ ގ ޅޭ  ،ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ކަނޑައެޅ ަމކީ

ހޫރިއްޔާެގ  ރައީސ ލްޖ މް  ،ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމެްއ. އެހެންނަމަވެސްތަކ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާެގ މަސްއޫލިްއޔަތ 

މަތިން ކަންކަން ނިންމާ ވަޒީރ ން، ަވޒީރ ންެގ މަޖިލީހ ަގިއ ތިބި ތަން، ތިބިކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އިޞްލާޙ ން 

އެނގ ނީ މި  ހިސާބަކ ން  ވަކި  ދިޔައީ.  މި  ފެނިެގން  މ ސާރަ    ،ޙަޤީޤަތ ަގއި  މީހ ންނަށް  ތިބި  ޚިދ މަތ ަގިއ  ފޮރިން 

މި ހ ރިހާ ކަމެއް ވެސް މި އޮންނަނީ ސަރ ކާރާ ބެހ މެއް ނެތި، ނ ވަތަ ސަރ ކާރާ    ،މާއިއަދަދ  ކަނޑަެއޅ   ،ކަނޑައެޅ ާމއި

ން މި އެނގ ނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަޚާރިޖީ ވަޒީރ  ނިންމަވާ ޮގތަށް  ،ފޮރިން މިނިސްޓަރ   ، މަޝްވަރާ ވެސް ކ ރ މެއް ނެތި

ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މ ަގއި މި ވާހަކަ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ    ،ފަހ ން. ނަމަެވސް މި ކަމަކީ  މަސް  4

 ވެސް ފާހަަގކ ރެވިފައި ހ ރި ކަންކަން ކަމަށް  ަގއިއަދި ކޮމިޓީ މަރ ހަލާަގއި މި ވާހަކަ ދެކެވ ނ އިރ    ،ދެކެވ ނ އިރ ަގއި ވެސް

ފާސްކ ރެވ ނީމާ ވީ ޮގތް  އެ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްނ ކޮށް ޚާރިޖީ ވަޒީރަށް މި ވަރ ެގ ބޮޑެތި ބާރ ތަކެއް ދީފައި މިކަން    ،ވާތީ

ޒާނާ ޚަ ހިތ ހ ރި ޮގތަކަށް ދައ ލަތ ެގ  ؛ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  މި އޮތީ ސާބިތ ވެެގންޮގސްފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތެރެއިން ވެސް    ެގމިއީ ހަމައެކަނި ފޮރިން މިނިސްޓްރީ  ،ން ޔ ނ ވަތަ ރައްޔިތ ންެގ ޓެކްސް ފައިސާ ބޭނ ންކ ރެވެމ ންދި

އ ޅ ްއވާ ހަމަ    ބަެއއް މިނިސްޓަރ ން އެބަ  ،ނޭގއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެ؛ މެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހިނާގ ކަ

ބޭނ ންފ ޅ ވީމާ ކ ންފ ނިތައް އ ފައްދާލަނީ. ކ ންފ ނިތައް އ ފައްދާފައި ކ ންފ ނިތަކ ެގ ބޯޑ  ވެސް އ ފައްދަނީ. އެ ބޯޑަށް  

ރައާ އެްއޗެހި ކަނޑައެޅިެގން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން މި ހިނަގނީ ހަމަ ބޮޑެތި މ ސާ  ،ކޮށްމެންބަރ ން އައްޔަން

ހަމަ ވަޒީރ ން ބޭނ ންފ ޅ ވީމާ ވަޒީރ ން ބޭނ ންފ ޅ ވާ ޮގތަކަށްކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނޭގ. ޭއެގތެރެއިން އެްއ  
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ކަންކަން އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭނެ.   !ނަގޅ އެކަން އިޞްލާޙ ކ ރަން މި ހ ށަހެޅީ. ރަ  ،ބޮޅެއް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނ ނީމާ

  ޖެހޭ، ފ ންކޮށް ވިސްނަން އެބަ   އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ ތައް ހަދާއިރ ަގއި ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނަން އެބަ

ރ ތައް  އެްއވެސް ަވޒީރަކަށް ހިފެހެއްޓ މެއް ނެތި ބާ  ،އެއްވެސް މިނިސްޓަރަކަށް  ،ޖެހޭ  ޖެހޭ، ބޮޑަށް ދިރާސާކ ރެވެން އެބަ

ދޫކޮށްލ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ކޮށްެގންނ ވާނެ ކަމެއް. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މިކަން އެންމެ ރީތިކޮށް ފެންނަ އެއް ދާއިރާ މިއީ 

މިނިސްޓްރީ އެ   ޚާރިޖީ  މިނިސްޓްރީއަކީ  ފޮރިން  ތަނެއް.ނ ވަތަ  ފެންނަ  ސާފ ކޮށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ކަން 

ޮއވޭ ަވޒީރ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރަކ  ކޮށްެގންނ ވާނެ    ،އޮވޭ   ކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ ސާފ   ، ޤާނޫނ އަސާސީަގއި އެބަ 

ޮގތ ން    ިވޔަފާރި ހިންގ މ ަގިއ ޢަމަލީ  ،ޮއވޭ  ޮއވޭ. ޭއަގިއ އެބަ  ވަނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއ އެބަ   136ކަންތައްތަްއ  

އެްއވެސް މަސަްއކަތެއް   އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ ފަދަ  ،އާމްދަނީ ހޯދ މަށް ފަންނީ މަސައްކަތެްއަގއި ޝާމިލ ވެ  ،ބައިވެރިވެ

ކޮށްެގންނ ވާނޭ. އަދި ސަރ ކާރ ެގ އެހެން މަޤާމެްއަގއި ވިޔަސް އަދި ފައިދާ ލިބޭނެ އެ ނޫން ެވސް މަޤާމެއް ފ ރައިެގންނ ވާނޭ. 

ން ކ ރަްއވަން، އެ ފ ރ ޞަތ  ދެއްވަިއެގން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ މި ހ ންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، ސާފ ކޮށް ޚާރިޖީ ވަޒީރ  އެކަ

ޮގތަށް،   ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ އިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރަކ  ފާހަަގކ ރެްއވި  ެގ ފަހ ން 1968އެހެންވީމާ، 

ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ވެސް ޙަޤީޤަތ ަގއި ނ ދެކެން.    ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  މި ވަރަށް ބޮއްސ ންލާފައި އޮތް ޒަމާނެއް

މިންވަރަކީ އޮތް  ބޮއްސ ންލާފައި  ސިޔާސަތ   އި  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ، ޚާރިޖީ  ފަހަރަށް  ވޭ ސްހ ސާބަެއއް 

ނޫނީ މި ޤައ މ ަގއި ހ ރީ ހަމައެކަނި ޚާރިޖީ ވަޒީރ ބާވަޭއ  ؟ ހ ރި ބާވައޭ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެއއް މި ޤައ މ ަގއި އެބަ

ދަރަޖައަށް  ހިތަށް ހިތަށްއަރާ  ހަމަ  ފަހަރަށް،  ކަންކަން ހަމަ  އަރާ  ސ ވާލ ކ ރޭ.  އެބަ  މީހ ން  ެވސް  ައޅ ަގނޑ މެންނާ 

 ،ޔޫ.އެންަގއި ބޮޑެތި ވޯޓ ތައް ލެޭވއިރ ަގއި ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޕޮޒިޝަނަކީ ނ ވަތަ ނިންމ މަކީ ކޮބައިތޯ  ،ކ ރެޭވއިރ ަގއި

ނޫނީ ޚާރިޖީ ވަޒީރ  އަމިއްލައަށް ނިންާމ ނިންމެވ ންތޯ ރައްޔިތ ންެގ    ،ރެވ ނ ތޯނ ވަތަ ެއކަން ޚާރިޖީ ވަޒީރާ ހިއްސާކ 

ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ކަނޑައެޅިެގން ަވޒީރ ންނަށް   ،މެދ ަގއި ސ ވާލ އ ފެދޭ ހިސާބަށް މި ކަންކަން ދަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ރި ކަންތައްތައް ކ ރެޭވނެ މަަގށް ކަންތައް ކ ރެވޭނެ ކަޅާއި ހ ދ ން ލިޔެފައި ހ   ،ނ ކ ރެވޭނެ ކަންތައް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި

އ ފާކ ރަން  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ހ ންނަވާތީ.  ދޫކޮށްލައްަވއިެގން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ކ ރެއްވ މަށް  ކަންތައް  ޮގތަށް 

ިވސްނިަވޑައިެގންނެވީތީ މިކަން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  ވެސް  ހ ރި  .މިއަދ   މިނިސްޓްރީެގ  މ ސާރައެްއ  ފޮރިން  ހާ 

ކަނޑައެޅ މ ެގ ބާރ  ޚާރިޖީ ވަޒީރަށް ދީފައި އޮެވެގންނ ވާނެކަން ސަރ ކާރަށް ވިސްނ ން އެއީ ރަނަގޅ  ކަމެއް. ލަހ ން 

ނަމަވެސް އެކަން ވިސްނ ން ެއއީ ރަނަގޅ  ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޙަޤީޤަތ ަގިއ މި ބިލަށް، މި ހ ށަހެޅިފައި  

ކަން ހިނަގންވާނެ، ހިންަގންޖެހޭނެ ވެސް ޮގތް. އެއްެވސް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. އަދި މިއީ މި މި އޮތް އިޞްލާޙަށް  

 ވަޒީރަކަށް އެ މިނިސްޓްރީެއްއަގއި ހިނާގ ނ ވަތަ އެ މިނިސްޓްރީެގ... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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އެދެން.   މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން  މެންބަރ   ބެހޭ އިްއޒަތްތެރި  ނިޒާމާ  އެދެން.  މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި 

 ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިސްމާޢީލް އަޙްމަދ . ،މައްސަލަެއއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަޙްމަދ  ިއސްމާޢީލް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދ ވާފަރ 

ހަމަ ސީދާ ކަނޑައެޅިެގން މި ެގންނަ   ،ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް މި ނެީގއާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ  

ވަނަ މާއްދާެގ    56އޮޅ ންއަރާ ޮގތަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ރައްވަމ ން ެގންދަވާތީ. ކ ރީަގއި ާގނޫނ ަގއި    އިޞްލާޙ 

ލާ މ ަވއްޒަފ ންެގ އޮނިަގނޑ ަގއި ހިމެނޭ މ ވައްޒަފ ންެގ  އިކ ލަވަމި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން އެ  ،)ނ( ަގއި މި ބ ނަނީ

ނޭ ފިނޭންސާއި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކަނޑައަޅާނީ  އިނާޔަތްތައް  މަތީމ ސާރައާއި  ލަފާެގ  ކޮމިޝަނ ެގ  ޕޭ  ން ޝަނަލް 

އަތްޕ ޅ ަގއި އޮތް ބާރެއް އަޅ ަގނޑ މެން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހ ންނޭ. މިނިސްޓަރ ެގ ވާހަކައެއް ނޫން. މިނިސްޓަރ ެގ  

 މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ގައި... ؛ބަދަލ ކ ރަން އ ޅޭއ ޅ ެމއް ނޫން މި އ ޅެނީކީ. ދެން އިޞްލާޙ ަގއި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ ،   މެންބަރ ،  އިްއޒަތްތެރި  މެންބައިްއޒަތްތެރި  އިއްޒަތްތެރި  ނޫންކަން  މައްސަލައެއް  ބެހޭ  ރަށް ނިޒާމާ 

 އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ކަންނޭނެގ. ނ ކ ތާ ނިންމަވާލަދެްއވ ން އެދެން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކ ރިއަށް ެގންދެވ ން(

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަޙްމަދ  ިއސްމާޢީލް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދ ވާފަރ 

 ، ލެޭވ މ ވަްއޒަފ ންެގ އޮނިަގނޑާއިއިމި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ެއކ ލަވަ  ؛އާދެ! މި ެގނެވޭ ިއޞްލާޙަކީ މި ާގނޫނ 

 ... ހިމެނޭ މ ވައްޒަފ ންެގ މ ސާރަާއއި އިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ދައ ލަތ ެގ މ ސާރަިއެގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނެހެން ފަހ   ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

ވީމަ. އެހެންވީމާ، ެއ ފ ރ ޞަތ ަގއި ތި ނ ކ ތާތައް ފާހަަގކޮށްލަދެއްވ ން   ފ ރ ޞަތ  ބިލ  ހ ށަހެޅ އްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ންބަރ  ވާހަކަކޮޅ  ނިންމާލަދެއްވ ން އެދެން.  ރަނަގޅ ވާނެ. އާދެ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި މެ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޙ ސައިން ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެންދޫ
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 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަދި ޝ ކ ރިއްޔާ ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިސްމާޢީލް އަޙްމަދ . ،މައްސަލައެއްނިޒާމާ ބެހޭ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަޙްމަދ  ިއސްމާޢީލް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދ ވާފަރ 

އެއް   ވެސް  ރިޔާސަތ ން  ކ ރައްާވއިރ   ކަންކަން  މަޖިލީހ ަގއި  އެދެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކަންކަން  އަޅ ަގނޑ   ހަަމއެްއަގއި 

މެންބަރ ން ވަގ ތ   ނ ން  ހިފަހައްޓައިދެްއވ މަށް. މި ތަނ ަގިއ ނިޒާމާ ބެހޭ މަްއސަލަ ނަންަގަވއިެގން ކަންކަން ސާފ ކ ރަން ބޭ

ހޯއްދެވީމަ، އެ ކަމެއް ސާފ ކޮށްދެއްވެންދެން ަވގ ތ  ދެއްވާ. ރ ހޭ ބޭފ ޅަކަށް ވެއްޖެއްޔާ ަވގ ތ ދެްއވާފައި ދެން ަގޔާނ ާވ 

ޖެހޭ. އެހެންވީމާ،   އެ އޮންނަ ތަފާތ ކ ރ ން މި ތަނ ން ނައްތާލެވެން އެބަ ؛ަވގ ތ ނ ދޭ އ ސޫލ   ،ހަކަެއއް ވެއްޖެްއޔާވާ

އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން އަޅ ަގނޑ  މި ސާފ ކޮށްދޭން ބޭނ ންވާ ނ ކ ތާ ސާފ ކޮށްދޭން އެހެން ބޭފ ޅ ންނަށް ދެއްާވ  

 ޮގތަށް ފ ރ ޞަތ  ދެއްވ މަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ފާހަަގކ ރައްވަންޏާ ނިޒާމާ ބެހޭ މަްއސަލައެއް ފާހަަގކޮށްދެްއވ ން   ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، ނިޒާމ 

 ވާހަކަފ ޅ ... ކެންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ؛އެދެން. އެހެންނޫނިއްޔާ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ސައިންޙ  ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެންދޫ

ބޭނ ން ޝ ކ ރ ދަންނަވަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   އަދި  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ،ޝ ކ ރިއްޔާ  ދ ވާފަރ  

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ދެްއވި މަޢ ލޫމާތަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިިއން މި އެނެގނީ އަނެްއކާ އަދި 

ޯގހަށްކަން މި ދަނީ. ދެން، އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް    ޯގހަށްކަން އަނެއްކާ މި ދަނީ އިނޭގތޯ. ޯގހ ން  ކަންތައްތައް ޯގހ ން

އްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދެއްވި މަޢ ލޫމާތަށް ޓަކައި. މިހާރ  މި އެނެގނީ އެހެންވީމާ، އަދި އިތ ރަށް، އަދި  ޝ ކ ރި

އިތ ރަށް ބޮޑަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރ ެގ ބާރ  ަގދަެވެގން އަންނަކަން. ޚާރިޖީ ވަޒީރ  ބޭނ ންފ ޅ ވާ ޮގތަކަށް މ ޅި މިނިސްޓްރީ 

އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅިެގން މި އ ޅެނީ. އެހެންވީމާ، ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  މި  ހާރ   ބައްޓަންކ ރަން ފ ރ ޞަތ ދޭ ޮގތަށްކަން މި

އެްއވެސް ދައ ރެްއ މ ސާރަ ކަނޑައެޅ މ ަގއި އޮތ ން އެީއ ޚާރިޖީ ވަޒީރަށް ނ ވަތަ އެ މިނިސްޓްރީއަށް ކެތްާވވަރ ެގ ކަމަކަށް  
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ދ ވާފަރ  ހ ށަހަޅާފައި އޮތްކަން. އެހެންވީމާ،  މި އިޞްލާޙ   ބޮޑަށް    ނ ވެެގން  މެންބަރަށް ވަރަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

 ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވިލިނިގލީ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިން.

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ޙ ސައިން ސަޢ ދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވިލިނިގލީ

އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަމަޟާން މަހ ެގ ހެޔޮއެދ މާއި ތަހ ނިޔާ އަޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  

  ލޮބ ވެތި ރަްއޔިތ ންނާއި ދާއިރާެގ ލޮބ ވެތި ރައްޔިތ ންނަށް ައރިސްކ ރަން. މިއަދ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅި ބަހ ސްކ ރަމ ން މި 

ޮގތ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރވިސް ާގނޫނަށް މި ެގނެވޭ އިދާރީ މި އިޞްލާޙާ ބެހޭ   ،ދާ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަރަށް ފަހ ން އ ފެދިެގން މި ައއި ؛ ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ދަންނަާވލަން ބޭނ ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

މާއްދާ  ތް  އޮނިަގނޑ ެގ ކަންކަން ހަމަޖެއްސ މާ ބެހޭ ޮގތ ން އޮ  ެގމ ސާރައި  ޮގތ ން  ފޮރިން ސަރވިސްެގ ޚިދ މަތ ަގއި އިދާރީ

މިއީ ވަރަށް ފަހ ން  ؛އަލ ން އަނެއްކާވެސް ބަދަލ ކ ރަން ހ ށަހަޅާފައި މި އޮތް އިޞްލާޙާ ގ ޅިެގން ވަކި މ ައއްސަސާއެއް 

މި   ،ިގނަ ދ ވަހެއް ވެސް ނ ވޭ. އެހެންނަމަވެސް  އަދި މާ  .އ ފެދިެގން އައި މ ައއްސަސާެއއް. ވަރަށް ފަހ ެގ ާގނޫނެއް

އެހެންނަމަވެސް ަގބޫލ ކ ރަން.  ހަމަ  ވެސް  ައޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ބަދަލެއް  ެގންނަންޖެހޭ  ދެން  ބަދަލަކީ  ހަމަ   ، ެގނެޭވ 

ޖެހޭ ވަރަށް ފ ޅާ   ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ އިދާރާތަކެްއެގ ދައ ލަތ ެގ މ ސާރަިއެގ އޮނިަގނޑ  އެބަ  ،ނީފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަ

ކަށް މި ތަނަށް ެގނެސްެގން  ޔަމިއަދ  ހަމަ ކ އްލި   ދާއިރާެއއްަގއި ރިވިއ ކ ރެވެން. ހަމަ މިހެން ފޮރިން ސަރވިސް ާގނޫނ  ވީމާ

އެހެންނަމަވެސް ބަދަލ ކޮށްލަނީ.  އަ  ،މި  ދަނީއަދިވެސް  މި  ފެނިެގން  މ ސާރަިއެގ  ،ޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ފަރަގ     ރާއްޖޭެގ 

ދާކަން. އަދި   ބޮޑެތި ޮގންޖެހ ންތަކެއްެގ ތެރޭގައި ިއ،އަދިވެސް ހަމަ ކ ރިއަށް ނ ކަނޑަ ތައްނައްތާލަން ކ ރެވޭ މަސައްކަތް

 ޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެްއ ހަމަ އެއާއެކީަގއި ޕެންޝަން ސްކީމ ެގ ތެރޭަގއި ހ ރި ތަކ ރާރ ތައް ވެސް ނައްތާލ މަށް

ވެސް އަދިވެސް ހަމަ ނ ކ ރެިވދާ ތަން. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި މިޮގތަށް މި ކ ރެވޭ މަސަްއކަތާ ެއއްވަރަށް  

މަސައްކަތްތަކެއް އެބަޖެހޭ  ޓަކައި  ނައްތާލ މަށް  ކަންތައްތަްއ  ތަކ ރާރ ވަމ ންދާ  މިޮގތަށް  ތެރޭަގއި  ކ ރެވެން    ދައ ލަތ ެގ 

ސިވިލް ސަރވިސްެގ ތެރެއިން ފޮރިން ސަރވިސްެއއް އ ފެދިެގން  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފޮރިން ސަރވިސްއެއް އ ފެދިފައި 

ން އެީއ ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ެވސް ކަންބޮޑ ވާ ކަމެއް. ވަރަށް  ޔ އަިއއިރ  މި މ ސާރަިއެގ މި ކަންކަން އެްއޮގތްނ ކ ރެވި ދިޔަދި 

ލީހ ން މިކަން ވެެގންދިޔައީ. އެހެންވީމާ، މިހާރ  މި ކ ރެވޭ ކަންކަމ ަގއި ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފަހ ެގ ާގނޫނަކަށް މި މަޖި

ހަމަ ައދިވެސް ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ނިންމާލ މ ެގ ކ ރިން ވެސް   ،ކ ރާއިރ   މި މަސައްކަތް މި ޮގތަށް  ،ފާހަަގކޮށްލަން
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ެވއްޖޭ. އޭތި   އެތައް އަހަރެއް  ތާހަމަ ދިރާސާކ ރެވެމ ންދާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ މ ސާރަިއެގ އޮނިަގނޑ    ،ޮގވާލަން ބޭނ ންވަނީ

ތަކ ރާރ ވެފައި ހ ރި ޕެންޝަން ސްކީމ ތަކ ން    !ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ތަންފީޛ ކ ރެއްވ މ ެގ މަސައްކަތް ައވަސްކޮށްދެއްވާށޭ

ހ ން ވެސް މި ކަމަށް ސަމާލ ކަން  އިޢާދަކޮށްދެްއވާށޭ! އެހެންވީމާ، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ  އިސްރާފ ެވެގންދާ ފައިސާ ދައ ލަތަށް

ދިވެހިރާްއޖޭެގ ހާލަތާ ބެހޭ ޮގތ ން، ސައ ތ  އޭޝިއާ ސަރަޙައްދ ަގިއ  ؛ ދޭންޖެހޭކަން ފާހަަގކ ރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ބޭނ ން  ދަންނަވާލަން  ހަމަ  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ހަމަނ ޖެހ ންތަކާ  ހިނަގމ ންދާ ސިޔާސީ  މި ؛ މިހާރ   ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ހަމަ 

ރަނަގޅ ވެ،  ފ ރ ޞަތ ަގ ޮގތް  އޮތް  މެނޭޖ ކޮށްފައި  ރާއްޖެއިން  ހާލަތ   ކޮވިޑ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފާހަަގކޮށްލަން.  އި 

ކާމިޔާބ ވ މ ެގ ނަތީޖާއަކީ ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ޑަ ޤައ މެއް މި އިންޑިާއކަނޑ ެގ ބޮޑެތި ޤައ މ ތަކާއި އަރައި ހަމަކޮށްފަިއ  

ވާސިލ ެވެގން މި ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ދިވެހި ސަރ ކާރަށް ކާމިޔާބ ކަމާ އެކީަގއި މިއަދާ ހަމައަށް  

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަަވން. ރާއްޖޭެގ ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ  ކާމިޔާބ ކަމާ އެކީަގއި މެނޭޖ ކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  

އަޅ ަގނޑ  މަސައްކަތ ަގއި  ކ ރަމ ންދާ  މި  އިޢާދަކ ރ މަށް  އެކަން އަލ ން  ލިބެމ ންދާތީ،  ކާމިޔާބ   ހަމަ  ވެސް  މެންނަށް 

 ފާހަަގކ ރަން. ޝ ކ ރިްއޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:އިނާ އާދަމް އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒަ

މިއަދ    ެގނައ މަށް  ިއޞްލާޙެއް  ާގނޫނަށް  ސަރވިސްެގ  ފޮރިން  ދިވެހިރާްއކޭެގ  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ކ ރަން ފެށ މ ން އެއަށް ޛ ކޮންމެ ާގނޫނަކީ ވެސް އެ ާގނޫނެއް ތަންފީ  ،ހ ށަހެޅިފައިވާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަނީ

އެ ފ ރ ޞަތ  އޮތް ެއްއ ޗެކޭ. އަދި އެކަން ެއޮގތަށް   ،ަވންޏާ  ށްފެނިވަޑާިއަގންނަވާ ކަމަ ށް ކަމަ އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ

ކ ރ މަކީ ދެރަކަމެްއ ވެސް ނޫނޭ. އެީއ މ ހިންމ  ކަމެކޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ޕޮލިސީ މިހާރ  އޮތީ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ  

  ރައީސް ޔާމީންެގ ވެރިކަމ ެގ ފަސްއަހަރ  މ ޅި ދ ނިޔެއާ ގ ޅ ން  ،ހަރ އަ  ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅަށޭ. ޙަޤީޤަތ ަގއި މިދިޔަ ފަސް

 މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާހިސާބަށް  ޖެެއކީަގއި މަސަްއކަތްކ ރަމ ން ައިއ މި ދިވެހިރާއް  އެންމެ ދެ ޤައ މަކާ  ،ކެނޑި

 ލ މާއި އެހީތެރިކަމާ ލިބ ނ  އެއްބާރ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެހެން ޤައ މ ތަކ ން  ،ލަތ ަގއި ވެސް މި ެގނެވ ނީހާމި ކޮވިޑ ެގ  

ރަނަގޅ ވީމަ ޕޮލިސީ  ފޮރިން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ެވެގންދިޔައީ  އެހެން  ެއކަން  މަސަްއކަތް   .އެކީގައި.  ެއ  އަޅ ަގނޑ މެން 

 ޚާރިޖީ ،  ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި އެހެން ޤައ މ ތަކާ ގ ޅ ން ބަދަހިކޮށްެގން ކޮށްފައިވާތީވެ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ

ވަރަށް ރަނަގޅ  ަމސައްކަތެކޭ. ދެން އޮތީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ަވކި ބޭފ ޅެްއެގ    ވެސް ކ ރައްވަމ ން އެ ެގންދަވަނީ  ވަޒީރ  
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ިއރެއްަގއި މީހެއްެގ ދަށ ެވެގން   ރައީސް އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙަކީ އެއްވެސް  !ދަށ ވެެގން މަސައްކަތްކ ރ ން. ނޫން

އެކީަގއި މަސައްކަތްކޮށްފައި ތިބި ބަޔަކަށް ިވއްޔާ  ޔާ  އް ކ ރަްއވާނެ ބޭފ ޅެއް ނޫން. އެ ބޭފ ޅާމީހަކ  ބ ނާހާ ޮގތަކަށް ކަމެ

  އެކަން ވަރަށް ސާފ ެވެގންދާނެ. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައކީ މަޝްވަރާެގ އ ސޫލ ން ިގނަ ބަެއއްެގ މަޝްވަރާ ހޯއްދަވަިއެގން 

ކީ ެވސް ރަނަގޅ  ލަފައެއް ކަމަށް  ޔައަމިއްލައަށް ކ ރަްއވާ ބޭފ ޅެއް. އެހެންވީމާ، ފޮރިން މިނިސްޓަރ  ދެއްވާ ލަފަ  ކަންކަން

ލަފަެއއް   އެ  ކޮިވޑ ެގަގވަންޏާ  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކ ރިއަށްެގންދަވާނީ.  އަރަިއަގނެފައިހާ  ބޫލ ކޮށްެގން    ، ލަތ ން 

ތިޞާދ  އެންމެ ރަނަގޅަށް އިޤ  ،ލަތ  އެންމެ ރަނަގޅ  މެނޭޖ ކ ރިހާއޭޝިއާެގ ކޮިވޑ  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކ ދި ޤައ މ ތަކާއި 

އަޅ ަގނޑ  ރައީސ ލްޖ ްމހޫރިއްޔާ އެކި ބޭފ ޅ ންނާ މަޝްވަރާކ ރައްަވިއެގން   ،އޮތީ  ޤައ މ  ކަމަށް މިއަދ  ވެފައި މި ކ ރިއަށްދާ  

  ، . ދިވެހިރާއްޖެައކީ މ ޅި ދ ނިޔެއަށް ބަލާއިރ އޭެގންދެވީތީވަރަށް ރަނަގޅ  ސިޔާސަތ ތަކެއްެގ ތެރެއިން މަސަްއކަތް ކ ރިއަށް

ތިޞާދ  އެންމެ ރަނަގޅަށް މެނޭޖ ކ ރެވެމ ންދާ ޤައ މ ކަން މިއަދ  ވަނީ ފާހަަގކ ރެވިފަ. އެހެންވީމާ، މި  ފަސްވަނައަށް އިޤ 

ޑ  ރާްއޖެއިން މެނޭޖ ކޮށްފައި އޮތް  ކޮވި  ، ކަމ ަގއި ިވޔަސް  ލަތ ަގއި އޮތްއިރ ަގއި ކޮންމެ މީހަކ  ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދެއްކި ހާ

ފެންނަން. ދެން ބޭނ ން ޮގތަކަށް ވާހަކަދެވިދާނެ. އެްއވެސް ކަަމކީ  އޮތީ ޮގތަކީ ރަނަގޅަށް ކ ރެވިފައި ޮއތް ކަމެއްކަން އެ

ިގނަ    ޕްރެޝަރދީެގން ކ ރަްއވާފަިއވާ ކަމެއް ކަމަކަށް. ވަރަށް  އަށްބޫލެއް ނ ކ ރަން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާަގއަޅ ަގނޑެއް  

ޕްރެޝަރ ހ ރިހާ ދިމާލަކ ން ވެސް ކޮިވޑ ެގ ތެރޭަގއި ެއކިެއކި ޮގތްޮގތަށް ައއި. އެހެންނަމަވެސް، ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

ޮގތާއި  ހ ރި  ބަލައިލީމާ  ،މަސައްކަތްކ ރައްވާފައި  ތާވަލްތަކަށް  އިންތިޒާމ ކ ރެވިެގން   އެ  އެނޭގ  ކަމެްއ    ،އެބަ  ަވކި 

ބޯޑަރ     .އައިސްކަން މިހާހިސާބަށް އައިސްފައި މިހިރީ  ކ ރެވެމ ން ވަގ ތެއްަގއި ކ ރެވެމ ންވަކި ކަމެއް  ަވކި،  ވަގ ތެްއަގއި 

.  މާލަތ  ވަކި ހިސާބަކަށް ދިޔައިހާބަންދ ކ ރީ ވެސް ހަމަ ވަކި ހިސާބަކަށް ދިޔައިރ ަގއި. ބޯޑަރ  ހ ޅ ވީ ވެސް ޤައ މ ެގ  

އެނޭގނެ    މި ހ ރިހާ ކަމަކަށް ބަލައިލީމާ  ،ފެށި ވަގ ތ ތަކާއި   ، ކާއިފްލައިޓްތަކާއި އެްއޗެހިތައް ދަތ ރ ކ ރ ން ހ އްޓާލި ވަގ ތ ތަ

ހ ޅ ވައިލެވ ނީ ވެސް ކޮން ވަގ ތެްއަގިއކަން. އެހެންވީމާ،    ،ރާޢްޖޭެގ ބޯޑަރ ތައް ބަންދ ކޮށްފައި ހ ރީ ކޮންވަގ ތެްއަގއިކަން 

ކަމ ަގިއ    ކ  އެޮގތަށް ާވހަކަދައްކާނެ. ދެއްކިދެން ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނ ން މީހަ؛ ވާހަކަދެއްކެވ ަމކީ  ކަންކަން އޮޅޭ ޮގތަށް  މި

މި ވެސް  ވާތީވެ   ވިޔަސް  ކަމަށް  ކަންކަން  ހ ރި  ފެންނަން  ސާފ ކޮށް  ވަރަށް  ޙަޤީޤަތް  ޙަޤީޤަތް   ،ކަންކަމަކީ  އެ 

ލަތަށް  ހާ އްނ ލެވޭނެ. ދިވެހިރާްއޖެއަކީ ކޮިވޑ  އެންމެ ފ ރަތަމައިނ ން ދ ނިޔެއިން ފެށ ނ  ހިސާބ ން ފެށިެގން މި  އޮޅ ަވއެ 

ކޮިވޑަކީ    ޤައ މ ތަކ ން ތަރައްޤީވެފައި ހ ރި ،ބޮޑެތި ޤައ މ ތަކ ން ؛ތައްޔާރ ވާން ފެށި އެއް ޤައ މ . ބައެއް ޤައ މ ތަކ ން 

  ، އަންިގ ހޯދައި  ،ހޯދައި  ޅ ނ އިރ ަގއި ދިވެހިރާްއޖެ ދިޔައީ ތަްއޔާރ ވަމ ން. މާސްކ އ    އެްއވެސް އެްއޗެްއ ނޫނޭ ކިޔަިއެގން

ލަތ  އެްއކޮށް ދިޔައިރ  ހާދިޔައީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މ ޅި ކޮިވޑ ެގ  ެގން  ދެންވެސް ބޭނ ންވާ ެއއްޗެއް ވިްއޔާ ހޯދަމ ން

ައޅ ަގނޑ މެން އެ މަސައްކަތް    ،ސްނ ވެ ދިޔައީ ވެސް މިއިން އެްއވެސް ކަމެްއެގ ދަތިތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިޙްސާ

ކ ރަމ ން ބަލާއިރ ަގިއ މާދިޔައި  އެޮގތަށް  ޮގތަށް  ހ ރި  މެނޭޖ ކ ރެވިފައި  ކަންތައްތައް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޙަޤީޤަތ ަގއި   .
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  ، ދައިއްމީހ ން ވަ  ހޮސްޕިޓަލަށް  މަތިމައްޗަށް  ިއޓަލީ ކަހަލަ ޤައ މ ތަކ ަގއި މަތިމައްޗަށް  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދިޔައީ

 ؟ލަތެއްަގއިތޯ މ ޅި ދ ނިޔެ އޮތީހާކޮންފަދަ ބިރ ވެރި    އިރ ަގއޭ   ،މީހ ން ބައިތިއްބައި  ގައިކޮރިޑޯތަކ ެގ ތެރޭަގއާއި ެއއްޗެހީ

އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖެ އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ މިކަން ނިމިެގންދިޔައިރ ަގއި ހޮސްޕިޓަލ ން އެނދެއް ނ ލިބި ދިޔަ މީހަކ  

ދަތި   ،ދަޫގނއ   .ސްޖަސް ވެސް ހ ރިލެންޗެދަތިތައް ހ ރި.    !ރަނަގޅ   .. ބަލިވެެގން އަޅާނ ލެިވެގން ދިޔަ މީހަކ  ނ ދޭނ ދޭ

ެއވަރ  ކަމެްއަގއި މ ޅި  ވެސް  ކަންތައްތައް   މި    ،މަލ ކ ރަމ ންދިޔައިރ ަގއިއް އަލަށް މިވަރ ެގ ކަމެއް ތަހަޤައ މ   ދިމާވި. 

 އައިއްސަ، ހިސާބަށް ރާއްޖެއިން އެ ކަންތައްތައް ކޮށްފައި ހ ރިއިރ ަގއި މިސްޓޭކްސް މަދ . އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  މި

ހަމަ ވަރަށް ފާޑ ކިޔ ން    ަގއި ލެިވެގން މަސައްކަތްކ ރެވެނީ ރަނަގޅަށް ކަންތައްތައް ކ ރެވ ނީމަ. އޭރ  އިޤައ މ  މިޮގތަށް ހ ޅ ވަ

ލަިއެގން މަޑ ނ ވެ ރިސޯޓ ތަކާ ެއއްޗެހި ހ ޅ ވިެގން  އި. އެކަމަކ ،  ބޯޑަރ ތައް ހ ޅ ވަ ވެސް  ށް އެހީދިނީމައައި ވިޔަފާރިވެރިންނަ

. ވަޒީފާތައް ެގއްލ ނ   އޭރ ަގއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވެސް އެ އެހީތައް ފޯރ ކޮށްދިނީމާ  ،ކަތް މި ފެށ ނީމިޮގތަށް މަސައް

ހ ރިހާ ވަސީލަތްތައް   ތައްކާއި އެްއޗެހި މީހ ންނަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިނާޔަތްތަ ބޭނ ންވާ  ދެވ ނީމަ. ރާއްޖޭަގއި 

އިެގން  އެހެން ެއްއޗަކަށް ނ ޖެހޭ. މިހާރ  ވަށަ  ،ހޯދާަގއި ހ ރީތީެވ ބަނޑަކަށްނ ޖެހޭ، ތެލަކަށް ނ ޖެހޭ، ކަރަންޓަކަށް ނ ޖެހޭ

ވާން އެބަ ހ ރި. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  ކަންކަން ސާފ   އޭރ ން މި  !ލ  ބައްލަްއވައިލައްވާހާހ ރި ޤައ މ ތަކ ން އ ޅޭ  

 ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ބާރަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ .  މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:هللا  ބާރަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢަބްދ 

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރަމަޟާން މަހ ެގ ތަޙ ނިޔާއާއި މ ބާރިކ ބާދީ ހ ރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް އަދި ަވކިން  ޝ ކ ރިއްޔާ  

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ދަންނަވަން.  ރައްޔިތ ންނަށް  ލޮބ ވެތި  ދާއިރާެގ  ބާރަށ   ބިލ ގެ  ؛ ޚާއްޞަކޮށް  ސަރވިސް  ފޮރިން 

ރ  އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ، އަޅ ަގނޑ ެމން މިހާހިސާބަށް އައިއިރ ަގިއ  ާގނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ހ ށަހެޅި ބަހ ސްކ ރަމ ންދާއި

މިއީކީ ފ ރަތަމަ ފަހަރަށް އިޞްލާޙެއް ެގނެވޭ ާގނޫނެއް ނޫން. ކޮންމެ ާގނޫނެއް ވ ޖޫދ ެވ، އެއަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާ 

މަށް ޓަކައި ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް އެްއކޮށް ދިމާވާ ކަންތައްތަކާިއ އަދި ތަޖ ރިބާެގ އަލީަގއި ެއ ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރ 

ނޫން.  މަދެއްކޮށެއް  ެގންނަމ ންދިޔައީ  ާގނޫނ ތަކަށް  ބަދަލ ތައް  ެއކަށީެގންވާ  އޭރަކާ  ެގންނަމ ން.  ދިޔައީ  އަބަދ ވެސް 

 މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ވެސް ަގބޫލ ކ ރާ ޙަޤީޤަތަކީ، އަދި މ ޅި ދ ނިޔެ ވެސް ަގބޫލ ކ ރާ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އެއް ޙަޤީޤަތަކީ، ރާއްޖޭެގ މިައދ ެގ ސަރ ކާރ ެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަކީ ދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތަކ ން މިއަދ  ފަޚ ރ ވެރިކަމާ ެއކ   
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ބަލައިަގންނަ، އަދި ދިވެހިރާއްޖެއާ އެކ  އެ ސިޔާސަތ ެގ ސަބަބ ން ާގތްގ ޅ ެމއް ބާްއވައި ަމސައްކަތްކ ރަމ ންދާ ޤައ މ ތައް 

ަގނޑ މެން ދ ނިޔޭެގ ސަފ ން ބާކީވެފައި އޮތްއޮތ ން ނިމ މަކަށް އަިއސް، މިއަދ  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  ދ ނިޔޭަގއި ިގނަކަން. އަޅ  

ދ ނިޔޭެގ ސަފ ަގއި ބަސްިވކޭ ައދި ދ ނިޔޭެގ އެހެނިހެން ޤައ މ ތަކ ެގ ކ ރިމަތީަގއި މަޤ ބޫލ  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތެއް ހިންަގމ ންދާ 

ތްތެރި މެންބަރ ން ވިދާޅ ވޭ، ފޮރިން ިމނިސްޓަރ  ވަޑައިެގން ކައިރި  ބައެއް އިްއޒަ؛ ޤައ މެއްކަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޤައ މ ތަކ ަގއި ނޫނީ ކަންކަން ހިނަގމ ންދާއިރ  އެތާނަގއި ނ ހ ންނަވާ ވާހަކަ. ފޮރިން މިނިސްޓަރ  ވަޑައިެގން ޔ ކްރޭން 

ރ ންނަށް ދިމާވި ހ ރިހާ ކަންތައްތަކެއް  ހަނގ ރާމަ ހިނގިއިރ  އެތާކ  ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ޔ ކްރޭންަގއި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަ

ކ ރެއްިވ   ސަރ ކާރ ން  ޓަކައި  އަރައިަގތ މަށް  ކަންތައްތަކ ން  ހ ރިހާ  ދިމާވި  ދަރިވަރ ންނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބައްލަަވއި، 

ކާ  ކާމިޔާބ  މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެނަށް ވެސް އެބަ އެނޭގ. އެ ކ ދިންނަށް ެއްއެވސް ދައްޗަކާއި އ ނދަގ ލަ

އަޅ ަގނޑ މެން  ؛ ނ ލައި ރާއްޖެއަށް އާދެވޭނެ ހ ރިހާ ދޮރ ތަކެއް ހ ޅ ވައިދީ، އެ ަމގ ތައް  ފަހ ކޮށްދިން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

މިއަދ  ވެސް އަދި ިއއްޔެ ވެސް ބާރަށް ދައްކަމ ން އަިއ އެންެމ ބޮޑ  އެްއ ވާހަކައަކީ، ކޮިވޑ ެގ ވާހަކަ. ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ަގިއ  

ކަންތަ ބަލަމ ންދާ ރާއްޖޭެގ  ޮގތ ަގިއ  މިސާލެއްެގ  ޤައ މ ތަކ ން  ދ ނިޔޭެގ  މިއަދ   އެީއ،  ޮގތް  މެނޭޖ ކ ރަމ ންދިޔަ  އްތައް 

ކަންކަން ކަމ ަގއި. އަޅ ަގނޑަށް ފެނ ނ  ދާދި ފަހ ން މެލޭޝިއާެގ ޓޫރިޒަމް ބޯޑ ން ނެރެފައި އޮތް ސަރކިއ ލާެއއްަގިއ  

ޑަރ  ބަންދ ކޮށް ބޯޑަރ  ހ ޅ ވ ާމއި، ައދި ޓޫރިސްޓ ންނަށް މަރ ޙަބާ އޮތް، ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮިވޑ  މެނޭޖ ކ ރި ޮގތާިއ، ބޯ

؛ ކިޔަމ ންދިޔަ ޮގތް ެއއީ ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ ތަކ ން ނަމޫނާއެްއެގ ޮގތ ަގއި ބެލ ން ރަނަގޅ  ކަންކަމޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ސިޔާސަތ  މިއަދ  ހިންަގމ ންދާއިރ ަގިއ  ހަމަ އެއާއެްއކޮށް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މި ފެނިެގންދަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޚާރިޖީ

ދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތަކ ަގއި ކަންކަން ހިނާގ ޮގތާއި، އެ ޤައ މ ތަކާ ެއއްކޮށް ބާއްވަންޖެހޭ ގ ޅ ންތަކާއި، އަދި އެ ޤައ މ ތަކ ެގ  

ކިޔައި ނޫނީ ޮގތް  ދާޚިލީ ކަންތައްތަކ ެގ ތެރެއަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވަނ މ ން ދެން ދިމާވެދާނެ ޮގތްތަކާއި، އަދި އެކަމަށް ބަސް

ކިޔައި އ ޅެން ފަށައިފިއްޔާ ދެން ނ ކ މެދާނެ ނަތީޖާއާ މެދ ގައި ވެސް ހަމަ ވަރަށް ފ ންކޮށް ވިސްނައި، އެ ކަންކަމާ މެދ  

މިދެންނެވި ޮގތަށް ކަންކަން ކ ރ މަށް ޖާަގ އަޅ ަގނޑ މެން ؛ ރަނަގޅ  ނިންމ ންތައް ނިންމަމ ންދާ ތަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ކޮންމެ ކަމަކަށް ފާޑ ކިޔާ، ނޫނީ ވެއްޖެއްޔާ ކޮންމެ ރަނަގޅ  ކަމަކީ ވެސް ޯގސްކަމެއް    ދޭން އެބަ

ފާޑ ކިޔަން.   ބިނާކ ރަނިވި  އަބަދ ވެސް  ޖެހެނީ  ައޅ ަގނޑ މެން  ބޮޑަށް  ވ މަށްވ ރެ  ޮގތ ަގއި  ބައެްއެގ  ބަލާ  ކަމަށް 

ަގއި ދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތަކާ އެްއކޮށް އޮތް ޚާރިޖީ ގ ޅ ން ކަނޑާލަން، ވަކި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނ ނ ، ރޭވެފައި އަލިވިލޭއިރ  

ޤައ މަކ ން ބ ނީތީ ކަނޑާލަންޖެހިެގންދިޔަ ދ ވަސްތަކެއް. އެހެންވީމާ، އެ ފަރާތްތަކ ން މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެން ވަކި ޤައ މަކަށް  

ކީމާ ެއއީ އެހާ ހިތްގައިމ  ވާހަކަެއއް ކަމ ަގއި  ބަރޯސާވެެގން ކަންކަން ކ ރާ، ނޫނީ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ހިންާގ ވާހަކަ ދެއް

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ނ ކ ރެވޭ.  ަގބޫލެއް  އަދި ؛ އަޅ ަގނޑަކަށް  ކ ރަމ ންދާއިރ ގައި،  ކަންކަން  ޮގތަށް  މިދެންނެވި 

މި ކަންކަމ ެގ ސަބަބ ން ދިވެހި ލިބެމ ންދާ ކ ރިއެރ ންތަކާއި  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ ަގއި  މިދެންނެވި  ރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
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ދަތިއ ނދަޫގ ހާލަތ ން އަރައިަގންނަމ ންދާދިޔ މާ މެދ  ހަސަދަވެރިވާ ބަޔަކ  ެއކަމާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދެްއކ މަކީ ެއއީ ޠަބީޢީ 

ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  ަގބޫލ ކ ރަން.  ވެސް  ކ ރާނެކަން  ެއޮގތަށް  އެކަން  ަގބޫލ ކ ރަން.  ައޅ ަގނޑ މެން  ެއކަން  ؛ ކަމެއް. 

މި ދިވެހި މ ޖްމަތަޢަށް އެންމެ    ،ދަނީ  ތަކީ ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖޭެގ ކަންކަން ކ ރަމ ން މިއެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަ

ފައިދާހ ރި އަދި ދިވެހި ރައްޔިތ ން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނ ންވާ އަދި ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް އެންމެ ރަނަގޅ  ލާބަޔާއި މަންފާ  

ންޖެހޭ ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމާ، މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަކީ ބޫލ ކ ރަަގއެއީ އަޅ ަގނޑ މެން    ކަންލިބޭނެ ޮގތަށް

އަދި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް   ،އެއީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ނިންމާލަމ ން ވެސް ދަންނަވާނީ، ދ ނިޔޭެގ ކ ރިމަތީަގއި ވެސް މަޤ ބޫލ 

  ކޮިވޑ ގެ   ،ން ދަންނަވަންޏާ ދަންނަވަންޖެހެނީއިން ލާބަޔާިއ މަންފާކ ރަމ ންދާ ކަންކަމެކޭ. ކ ޑަކ ޑަ މިސާލެއްެގ ޮގތ ވެސް އެ

ފޯރ ކޮށްދެވ ނ ހާ ވެކްސިން  ފ ރިހަމަ  ބަޔަކަށް  ބޮޑ   ާއބާދީެގ  ކޮބައިތޯ  ޤައ މެއް  ކ ޑަކ ޑަ  ކަހަލަ  ރާއްޖެ  މި   ؟ލަތ ަގއި 

ރެްއިވއްޔާ އެ  އެހެންނަމަވެސް، ދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތަކ ަގއި އެހީތެރިކަމާ އެްއކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖެ މި ތިބީ އިރާދަކ 

 ެވސް ހޯދައިެގން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.   ފަޚ ރ ވެރި ކާމިޔާބ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަޔްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ . 

 

 ބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެން

ާގނޫނަށް   ސަރވިސް  ފޮރިން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ބިލ .  ... ޝ ކ ރިއްޔާ  އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ  ވަނަ 

ރައީސް ސަފީރ ން ؛އިްއޒަތްތެރި  ޤައ މ ތަކ ަގއި  ިގނަ  ވަރަށް  ޚިދ މަތ ަގއި  ސަރވިސް  ފޮރިން  ޮގތ ަގއި،    ެގރާއްޖޭެގ 

ޑަރ ންެގ ޮގތ ަގއި ެވސް ބައެއް ބޭފ ޅ ން އެބަ ތިބި. ވަރަށް ިގނަ ބޭފ ޅ ން އެބަ ތިއްބެވި. ވަރަށް ބޮޑ  ޚަރަދެްއ  ސެއެންބެ

ައޅ ަގނޑ ެގ އ ފެދޭ ސ ވާލަކީ އިްއޒަތްތެރި    ،ސްނަމަވެއެހެން  އޮތީ.  ދައ ލަތ ން ކ ރަމ ންދަނީ ވެސް. ދެން، އިޞްލާޙެއް މި

ފޮރިން  ،ސްރައީ ބޭފ ޅ ން  ަވޒީރ ންނާއި  ތިއްބަވާ  ބޭފ ޅ ން    ،ސަރވިސްަގއި  ތިއްބާ  ހިންގަވަން  މި  ކީސަރ ކާރ   އްތޯ 

އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލެ ؟ ކ ރަްއވަނީ މިދަންނަވަނީއްެއއީ  މިހެން  އެއީ  ެވެގން  ،.  އަހަރ   ދިޔައިރ ަގއި  ދިޔައީ  މި  ތިން   .

ން އޮވޭ ސްރީލަންކާއަށް ެވސް، އެހެން ޤައ ތަކަށް ވެސް އިސްތިސްނާދީފައި އޮޭވ، އެ އަދިވެސް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނ  

ށް  ޔަޤައ މ ތަކ ން ބޭރ ކ ރާ މ ދަލަށް، ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ެވއްޖެްއޔާ ކަނޑ  މަހަށް ނ ވަތަ ކަޅ ބިލަމަހަށް ނ ވަތަ ކަންނެއް

  ސައ ވީސް  ،ޑޮލަރ ބާވީސް    ވެހިރާއްޖެއިން މިހާރ  ބަންދ ކޮށްެގން ބޭރ ކ ރާ ދަޅ މަސް ކޭހަކަށް ވެސް  ނ ވަތަ ފަރ މަހަށް. ދި

ޖީ.އެސް.ޕީ    ،ޑް ސިސްޓަމެްއެގ ތެރެއިން ޮއވޭޑޮލަރ  ޑިއ ޓީއަށް އެބަ ނަާގ. އެހެން ޤައ ތަކަށް ދީފައި އޮންނަ ޖެނެރަލައިޒް

ސްނާެއްއ އޮވޭ ދީފަ. ރާއްޖެއަކަށް ނ ލިބޭ. އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރަނީ  އިސްތި  ،ޖެނެރަލައިޒްޑް ސްކީމް އޮފް ޕްރެފަރެންސް
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ތިޞާދީ ވަޒީރެއް އެބަ ހ ރިބާއޭ. ބޭރ ކ ރާ މަސްދަޅ ން ހ ރިބާޭއ، އިޤ   މި ޤައ މ ަގއި ވަޒީރެއް އެބަ ؟ވަޒީރ  ކީއްބާއޭ ކ ރަނީ

ލަންކާއަކ ން ނ ނަާގނެ.   ؟ންތޯ ނ ނަަގނީއެބަ ނަނާގ، ލޮއިންކިލާއިން ެއބަ ނަާގ، ެއޗެންޖީ ކަންނެލިން އެބަ ނަާގ. ކޯޗެކ 

ވާހަކަ އެ  ފެށ ނީއްސ ރެ  މަސްވެރިން  ދިވެހި  ނ ނަާގ.  ޤައ މ ތަކ ން  އަޅެ  ތިން  . އެހެނިހެން   ޓީ ޖީސް.އެސް.  !އަހަރ ވީ. 

ދިވެހިރާއްޖެ އިސްތިސްނާ. އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގއި ފްރީ ޓްރޭޑް ެއްގރިމެންޓެްއެގ ދަށ ން ވެސް   ؟ކީްއެވެގންތޯ ؛ޕްލަސް

ޓަށް ށްވެސް އެބަ ހޯދާ އިސްތިސްނާ. މ ޅި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މ ޅި ދ ނިޔޭެގ ތިމާވެ  ނ ވަތަ ކޮންމެވެސް އެހެން ކަމެއް ކޮށްެގން

ފިލިޕިންސަށް   ؟ކޮށް ާވހަކަދައްކާ ޤައ މެއް. ކީްއވެެގންތޯ ނ ލިބެނީއިސްތިހާރ ކޮށްެގން ތަކ ރާރ   ،ފަހަރަކ  މަހެއް ބާނައި

ދެން އަޅ ަގނޑ މެން  ؟ރ ނޫންތޯ. ކޮބައިތޯ މި ޤައ މ ެގ ވަޒީ  ލިބޭ. ލަންކާއަށް ލިބޭ. ދިވެހިރާއްޖެއަކަށް ނ ލިބޭ. މިއީ އަރަތެއް 

 ރިންނަށް... މަސްވެ ؟މިތާ ތިބެެގން ކޮން ވާހަކަެއއްތޯ މި ދައްކަނީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މަޑ ކޮށްލަދެްއވ ން އެދެން.  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ،  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން.  

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ.  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ވާހަކަދަްއކާ ިއއްޒަތްތެރި    ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންަވނީ؛ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޑައިަގންނަވާނެ ކީްއެވެގންކަން އެ އިނާޔަތް ނ ލިބިެގން އެ  މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެނިގވަ

އިޤ  މެންބަރަކީ  ިއއްޒަތްތެރި  އެ  ހ ރި  އ ޅެނީ.  ކ ރަްއވާފައި  ދ ވަހ   ިގނަ  ވަރަށް  ބަހ ސް  މިކަމ ެގ  ކޮމިޓީަގިއ  ތިޞާދީ 

ލިބެނީ ސާފ ކޮށްލަދެއްވިއްޔާ  ކީްއެވެގންތޯ ނ   ިއ،ބޭފ ޅެއް. ކަނޑަެއޅިެގން ރަްއޔިތ ންނަށް އޮޅޭ ޮގތަށް އެ ވާހަކަ ނ ދައްކަ

 މާ ރަނަގޅ ވާނެ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 
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ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ާވހަކަ؛ އާދެ!  އެ  ޤައ މ ތަކ ަގއި  އެހެން  އިނޭގތޯ.  އެހެން މަސައްކަތްނ ކ ރެވޭތީ  އ ޅެނީ  ދައްކައި 

 ތަންތާ ފާޑ ފާޑ ެގ ކަންތައްތައް މި  ،ންސްވާހަކަެއކޭ. ެއއްޖިންސ ން ގ ޅ މޭ. އެއީ ހ ސް ދޮގ . ލަންކާ، އިންޑިއާ، ޕިލިޕީ

އެހެންެވެގނެއް ނޫން.  ؛ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއޮވޭ. މިތަނ ން ބަެއއް މެންބަރ ން ޮގސް އެ ޖަލްސާތަކ ަގއި ެވސް ބައިވެރިވޭ

ދޮގ    ހާމަސައްކަތްނ ކ ރެވޭތީ. އެއް ޖިންސ ން ގ ޅ ން ހ އްދަނ ދީެގނެއް ނޫން. އެކަހަލަ ކަމެއް ވެެގނެއް ނޫން. އެއީ ހައްތަ

މަސައްކަތްނ ކ ރެވޭތީ. ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގއި ވެސް، ސްރީލަންކާަގއި ވެސް  ؛ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  .ވާހަކަ ެއއީ

މަސައްކަތްނ ކ ރެވޭތީ.   ؟ެއހެން ޤައ މ ތަކަށް ލިބިފައި ދިެވހިރާއްޖެއަށް ނ ލިބެނީ ކީްއެވެގންތޯ  ،ލިޕިންސްަގިއ ެވސްއަދި ފި

ވަނަ މަޖިލީހ ެގ ފ ރަތަމަ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަާމ  ނަވާރަމި  ؛ ވަޒީރަށް މަސައްކަތްނ ކ ރެވެނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ކްޓަރީތައް ހިންަގންދާންވީ ނޫންތޯ. އެ ނ ހިންަގއޭ.  ފެމަސް ؟ތައް  އެ ޖަހަރީ. ކޮބައިތޯބެހޭ ާގނޫނެއް.  ޭގދޮށ  މަސްފެކްޓަ

މަސްފެކްޓަރީތައް ފަޅަށް އެހެރީ. އެ ކަންކަން ކ ރަންވީ. ޭގދޮށ  މަސްފެކްޓަރީ. އެީއ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. 

ޕާނެކޭ،  އްހޮރ ިމއީ ނ   ،ރަންޖެހެނީ. މި މަޖިލިސް ހ ޅ ވީމާމަސްވެރިންނަށް ހަމައަގ  ހޯދަދިނ މަށް ޓަކައި ވަޒީރ  މަސަްއކަތްކ 

ސަރ ކާރ  ހިންަގނީ މަޖިލީހ ންނޭ، މަޖިލިސް ބަންދ ކ ރަންީވނޫންހޭ، ރައީސް އޮފީސް ތެރެއިންނޭ ޮގވަނީ. އިްއޒަތްތެރި  

ތޭ. މަޖިލީހ ން ސަރ ކާރ  އެހެރީ ޔައ މިްއޔާަގއި. އެހެރީ ނޫސްތަކ ެގ ހެޑްލައިންަގއި. މަޖިލިސް ހ ޅ ވާނެ ކަމެްއ ނެ؛ ރައީސް

އ  ހިންަގން  ސަރ ކާރ   ބަންދ ކޮށްފައި އްޗެކޭމީ އޭ   .ދަގޫވަނީއޭނހިންަގނީއޭ.  މަޖިލިސް  ރައްޔިތ ންެގ  ކިޔަިއެގން  އްޗެކޭ 

އޮތީ ނެރެފަިއ    ސިންަގލް ވިންޑޯ ކިޔާ ޕްރޮްގރާެމއް އޮންނާނެ. އޭ.ޑީ.ބީން އެ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ؟ކ ންތޯ ހިންާގލީޗައް ކޯ

ލިއަން  ސަތޭކަ މި  މިލިއަން.  6އް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރ ކާރ ން ކޮރަޕްޝަން ހިންަގއިެގން ސިންަގލް ވިންޑޯައކީ  ބަޔާނެ

ރ ފިޔާެގ ޕްރޮޖެކްޓެއް، ޕްރޮގ ރާމެއް ހިނަގމ ން، މަޝްރޫޢެއް ކ ރިއަށްެގންދަން. ެއކަމަކ  އެ މަޝްރޫޢަށް ކޮރަޕްޝަން 

އަން ޑިވެލޮޕްމަންޓ  ބޭންކ ން ދިވެހިރާއްޖެ ސަސްޕެންޑ ކޮށްފަ. ދިވެހިރާއްޖެ ވަދެެގން އޭ.ޑީ.ބީން، ދ ވަހަކ  ވެސް ނެތޭ ޭއޝި

އެޮގތަށް ެއކަން ކ ރިއަށް ެގންދިޔ ން މަނާކޮށްފައި އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނެތޭ ދ ވަހަކ  ެވސް. ދެން ކޮން ވާހަކައެއްތޯ  

ހަކަ މި ދައްކަނީ. ރާްއޖެ މަސްވެރިންނަށް ހަމައަގ  އިކޮނޮމިކް ަވޒީރޭ އެކަން ކ ރީ. އޭ.ޑީ.ބީެގ ވަްއކަމެއްެގ ވާ؟ މި ދައްކަނީ

މިހެން ދެއްކިދާނެ ވަރަށް ؟ ނ ލިބޭ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން ކޮން ވާހަކަެއއްތޯ ދަްއކާނީ

؟ ކޮބައިތޯ ރައްޔިތ ން  ިގނަ ވާހަކަ. ކޮންމެ ބޭފ ޅަކ  އައިސް ަވޒީރޭވަޒީރޭ. ހަކ ރޭހަކ ރޭ ެވސް ގޮވިދާނެ ތިތާ ތިބެެގން.

މަސްެވރިންނެއް ނ ފެނޭ. ވަޒީރޭ ފެންނަނީ މި ބޭފ ޅ ންނަށް. އަރަތެއްނ  މިއީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ؟ ކޮބައިތޯ މަސްވެރިން

މިރާއްޖޭަގއި އެބަ ތިއްބޭ މަސްވެރިން  ލާރިނެިގޔަސް  މ އްޖަހައސި  ކިތަންމެވަރަކަށް  ދެން ބަޔަކަށް ސަނާކިޔަސް އަދި 

މީހ  އެ  ބޭރ ކ ރާއިރ   ވެސް.  ޔޫރަޕަށް  ނަަގއޭ  އެބަ  ކަންނެއްޔަށް  ބޮޑ   ނ ލިބެއޭ.  ހަމައަގ   އަޅެ    23ންނަށް  ޑޮލަރ . 

 ވިސްނާލަންެވއްޖެއްނ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ޙަސަން. އިކްރާމް މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ 

 

 ިއކްރާމް ޙަސަން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ފޮރިން ސަރވިސް ބިލަށް ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅާފައިވާ 

ގ ޅިެގން ފްލޯަގިއ ބަހ ސްކ ރެވެމ ންދާއިރ ަގިއ  އިޞްލާޙަށް ޖ މ ލަ ޮގތެްއަގއި އަޅ ަގނޑ  ވެސް ތާއީދ ކ ރަން. އާދެ! މި ބިލާ  

އާދެ!  ފާހަަގކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ެގންދާކަން  ފާހަަގކ ރަްއވަމ ން  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ކަންކަން  ިގނަ  ވަރަށް 

ަގއި މިއަދ ެގ  އަޅ ަގނޑ  ވެސް ދެތިން ނ ކ ތާއެއް ފާހަަގކޮށްލަންވެެގން މި ފ ރ ޞަތ  މި ހޯދީ. އެޮގތ ން އެއް ކަމެއްެގ ޮގތ  

ފޮރިން މިނިސްޓަރ، ފޮރިން މިނިސްޓްރީެގ މަސައްކަތް ހަާވލ ވެ ހ ންނަވައި، އަދި ޔޫ.އެންަގއި ވެސް ވަރަށް މ ހިންމ   

ދައ ރެއް އަދާކ ރަްއވަމ ން ެގންދާތީވެ، ެއއާ ގ ޅ ވަިއެގން ބަެއއް ބޭފ ޅ ން އެބަ ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވާ. ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރާ 

އަޅ ަގ ޔޫ.އެންަގިއ  ޮގތ ަގއި  މިނިސްޓަރ  ފޮރިން  ޤައ މެްއަގއި  ކަހަލަ  ައޅ ަގނޑ މެން  ޤައ މެްއަގިއ،  ކަހަލަ  ނޑ މެން 

ފެނޭ އެބަ  ދ ވަހަކ   ކޮންމެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކ ރޭ.  ފައިދާތަކެއް  ިގނަގ ނަ  ނ ހަނ   ޤައ މަށް  ފޮރިން    ،ހ ންނެވ މ ން 

 ޤައ މ ެގ ގ ޅ ން އެހެން ޤައ މ ތަކާ ރަނަގޅ ކ ރަމ ން  ،ދަލ ކޮށްމިނިސްޓަރ އެހެން ޤައ މ ތަކ ެގ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ންނާ ބައް

ރާއްޖޭެގ ފޮރިން މިނިސްޓްރެީގ ވާހަކަ. ބޭރ ެގ ޤައ މ ތަކާ    ،ެގންދާ މަންޒަރ . އޭެގ ސަބަބ ން އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ

 އެކަހަލަ ދައ ރެއް އަދާކ ރަން  ގ ޅ ން ބާއްވަންޖެހޭ މިނިސްޓްރީެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، ެއޮގތ ން

މަކީ އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  އ ފާކ ރަންޖެހޭ ޔ މި އޮތް ކ ޑަ ޤައ މަށް ފ ރ ޞަތ  ލިބިެގންދި  ،މި ޤައ މަށް   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

އަޅ ަގނޑ މެން   ވެސް  އަދާކ ރަްއވަމ ންދާކަމީ  މިނިސްޓަރ  ފޮރިން  ދައ ރެއް  ރަނަގޅ   ވަރަށް  ެއޮގތ ން  ކަމެއް. 

ންޖެހޭ ކަމެއް. އާދެ! އިދިކޮޅ  ފަރާތްތަކ ން ޮގތްޮގތަށް ވާހަކަދެއްކިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއީ ފެންނަން އޮތް ަގބޫލ ކ ރަ

ޙަޤީޤަތް. ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެސް ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތް މިއީ. އެހެންވީމާ، އެކަން ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން  

ބަ  އެާއއެކ ަގއި  އަދި  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާބޭނ ން.  ފާހަަގކ ރަްއވަިއފި  ބޭފ ޅ ން  ފޮރިން    ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ؛އެއް 

މިނިސްޓްރީތަކަށް މާ  ،އެހެނިހެން  ޮގތ ަގިއ   މިނިސްޓަރ ންނަށް  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަ.  ބާރ ދެއްވާ  ބޮޑަށް 

ދާއިރާއަކ ން މާސްޓަރ ްގރެޖ އޭޓ  ނަންަގަވިއެގން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައކަށް ހޮިވެގން ވަޑައިަގންނަވާ ބޭފ ޅަކީ ހ ރިހާ  

ލައްަވއިފި ކަމަށް ވާނަމަ އިހ ރި ބޭފ ޅަކަށް ވާކަށްނ ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ މިނިސްޓަރ ންނަށް ބައްލަވަ

އި ސިވިލް  ހ ންނެވީ  މިނިސްޓްރީަގއި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ޕްލޭނިންގ  މިއަދ   ންޖިނިއަރެއް. ފެނިލައްވާނެ. 

ފިނޭންސްެގ ދާއިރާަގއި އިރާދަކ ރެއްވީތީވެ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިމނިސްޓަރަކަށް މިއަދ  ހ ންނެވީ އެ ދާއިރާއިން ޤާބިލ  ބޭފ ޅެއް. 

ކޭޝަން މިނިސްޓްރީަގިއ ޔ  އެޑި  ،އަދި އިޤ ތިޞާދީ މިނިސްޓަރަކަށް ވެސް ހ ންނެވީ އެ ދާއިރާިއން ޤާބިލ  ބޭފ ޅެއް. އެޮގތ ން
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ނެވީ ދާއިރާއިން ޤާބިލ  ބޭފ ޅެއް. ޚާްއޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ މިނިސްޓަރ ންެގ ތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން.  ވެސް ހ ން

ހ ންނެވި ބޭފ ޅެއް ހ ންނެވީ. އެހެންވީމާ،    އެތައް އަހަރެއްެގ ތަޖ ރިބާ ލިބި  ،އަދި ފޮރިން ސަރވިސްަގއި ެއތައް ޒަމާނެްއެގ

އެބަ ކަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޙަޤީޤަތަށް  މެންބަރ ޖެހޭ  އިއްޒަތްތެރި  ދެން  ދައްކަން.  ވާހަކަ  އިއްޒަތްތެރި   ،ންކަމ ެގ  ދެންމެ 

ޮގތަށް ފާހަަގކ ރެއްވި  އެ  ރަޝީދ   އިބްރާހީމް  އަޚް   ،މެންބަރ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ލަދ ަގނޭ  ،  ބޮންޑާ  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ  

ތިރާމާ އެކ ަގިއ  ހ ން މެންބަރ ންނަށް ވެސް އިއިނޭގތޯ މެންބަރެއްެގ ހަިއސިްއޔަތ ން. އާދެ! މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަކީ އެހެ

ފަހަރަކ  ތެދ ެވވަޑަިއެގން ހަކ ރޭ ައނެކައްޗެކޭ ކިޔަިއެގން އެހެން   ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ މަޖިލީހެއް. އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެ

ދައްކާ ވާހަކަައކީ ންޖެހޭނެ ކަމެއް. މި  ޙަޤީޤަތ ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ލަދ ަގންނަ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް މި 

ވަރެްއެގ އަޚ ލާޤެއް ވެސް ހ ންނަންޖެހޭނެ ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްެގ ެވސް.    މަޖިލީހަށް ވަންނައިރ  ކޮންމެވެސް

އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ މި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ފަރާތ ން އެ އަޚ ލާޤެއް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ  

އިޮގތ ަގއި   އަނެކަކަށް  އެކަކ   ޮގތަށް  ހ އަޅ ަގނޑ މެން  ބޭނ ންވާ  ތިމާ  ހަމަ  ކަމެއް.  ކ ރަންޖެހޭނެ  މިތާ  ތިރާމ ކ ރ މަކީ 

އަޚ ލާޤީ   ،ބޭނ ންނެތީމާ ވަރަށް  ހަމަ  މެންބަރަކަށް  އިްއޒަތްތެރި  އެ  ާވނަމަ  ކަމަށް  އ ޅޭ  އެހެން ވިސްނ މެއްަގއި  އޭނާ 

 ަގނޑަށް ބަލައިަގންނަން ވަރަށް އ ނދަޫގ.  ފެންވަރ  ދައްކޮށް މި ދައްކާ ާވހަކަތައް އަޅ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ާމފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ .  ،ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް

 

 މައްސަލަ(  )ނިޒާމީ      

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  

ތިރާމ  ރަނަގޅެއްނ .  ހ އި  ،ކޮިވޑ  ފެސިލިޓީއަށް ޮގއްސަ އަންހެން ކ އްޖެްއެގ ކަންފަތްމަތީ އަޅާލީ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ތިރާމ ކ ރެވިފައި ހ ރި މެންބަރެއް. އަންހެން ކ އްޖެއްެގ ކަންފަތްމަތީ އަޅާލީ. ހ ވަރަށް އި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެގންޮގސްދެއްވ ން    ތެރި މެންބަރ ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަކޮޅ  ކ ރިއަށްއިްއޒަތް

 އެދެން. 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން  ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ 
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ވާހަކަެއއް. ައޅ ަގނޑ  ހަމަ އެއަށް ެއްއޗެއް ދަންނަވާލަން  އާދެ! ެއއީ އަޅ ަގނޑާ ދޭތެރޭަގއި ވަރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކ ން ދައްކާ  

ޮގތް. އަޅ ަގނޑ  އެ   ދިޔައިާއ ދެނެވޮޑިެގންވާނީ އެކަން ހިނަގهللاެއކަން ދިމާވި ކ އްޖަކާ އަދި މާތް  ިއ،ބޭނ ން. އަޅ ަގނޑާ

ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކޮށްެގން.  ޮގސް މާފަށް އެދ ނިން، އެއީ އެ ވަގ ތ ަގއި އެކަން ކ ރަންޖެހޭ ޮގތް ކަމ   ކ އްޖެއް ކައިރިއަށް

 އެހެންވީމާ، ެއއީކީ އަޅ ަގނޑ  އެކަމާ ކަންބޮޑ ވާނެ ކަމެއް ނޫން. ޒާތީވ މަށް... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ާމފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ .  ،ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް

 

 މައްސަލަ(  )ނިޒާމީ      

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ންވީާމ، އެނޭގނ   އްލ ކ ރަން އަޅ ަގނޑޭ ދިޔައީ. އެހެހަެވސް ެއ ަމއްސަލަ  ޖަހއިެގން    ދެން ކަންފަތީ ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ކާކ ކަން މި މައްސަލަ އ ޅެނީ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން  ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ 

ކަމެއް އިނޭގތޯ ބަެއއް ބޭފ ޅ ންެގ. އެީއކީ ވެސް މައްސަލައެްއ ނޫން އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ  އާދެ! ޒާތީވ މަކީ ހަމަ އާންމ   

އެބަ ތަސައްރަފ ފ ދެން  އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންނަމަވެސް،  ދައްކަންޖެހޭ   ޮގތ ަގއި.  ނަމޫނާ  އަޅ ަގނޑ ެމންނަކީ  ޖެހޭ. 

ތް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަ ހ ރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް ފަރާތްތަކެއް އެހެން ރަްއޔިތ ންނަށް. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ ެގ ޙަޤީޤަ

ކީއްނ ކ ރާނެ މީހެއްކަން. އެކަން އެނޭގނެ، އަޅ ަގނޑ ެގ ތިާމެގ ހ ރިހާ ،  އަޅ ަގނޑަކީ ކީއްކ ރާނެ މީހެއްކަން  .އެނޭގނެ

ރަ އަޅ ަގނޑ ެގ  އެނޭގނެ.  ވެސް  ހ ރިހާހ އެންމެންނަށް  އެނޭގ  ރަނަގޅަށް  އަޅ ަގނޑ   އެނޭގނެ.   މަތްތެރިންނަށް 

ވެސް ިވޔަސް  ކަމ ަގއި  ވިދާޅ ވި  ެއއްޗެްއ  ކޮންމެ  ބޮންޑާ  އެހެންވީމާ،  އެނޭގނެ.  މާފ ކ ރައްވާ!   ؛އެންމެންނަށް  އާދެ! 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ކޮންމެ އެްއޗެްއ ވިދާޅ ިވ ކަމ ަގިއ ވިޔަސް އޭެގ ޙަޤީޤަތް ިގނަ    .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިނޭގތޯ 

 އެނޭގނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިނޭގތޯ އަޅ ަގނޑަށް ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް. އަޅ ަގނޑެްއ  ރައްޔިތ ންނަށް އަދި ިގނަ މީހ ންނަށް

 ނެތިން އެއްެވސް މީހަކާ ދިމާލަށް ޒާތީ އެްއވެސް ވާހަކަެއއް ދަންނަވާކަށެއް. ޝ ކ ރިްއޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް

ޟާން މަހ ެގ ހެޔޮ ދ ޢާއާިއ  ލޮބ ވެތި ރަްއޔިތ ންނަށް ރަމަ  އި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެހަ

  ފޮރިން ސަރިވސްެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން ިމއަދ  ދަްއކަމ ންދާއިރ ަގއި މި ؛ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްމަރ ޙަބާ  

ރާއްޖޭެގ    ހަމައެއްލަަމއެއް ނެތް ޮގތަށް މި  ،ރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރވިސް ޮއތީ ބަންޑ ންޖަހާފަ. އެއްވެސް ކަހަލަ އ ސޫލެއް 

ރާއްޖެ   ނީ. ވާހަކަދެއްކިދާނެ ކިތަންމެހާ މޮޅަށް ވެސް. ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ  މި ދަ  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ބައްޓަންވެެގން މިހާރ  މި 

ރާއްޖޭަގއި    ެވސް ކ ރަން ެއކަމަށް ޓަކައި. ެއހެންނަމަވެސް، މި  މްދ ޙައިރާދަކ ރެްއވީތީ ނިޔާކ ރެްއވީ ވަރަށް ރަނަގޅަށް.  هللا 

  ،ޔިތ ންނަށް ވަރަށް ސާފ ކޮށް އެ ކަންކަން އެނގި ހ ރި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ހ ރި މޮޅ ކަމަކ ނެއް ނޫންކަން ދިވެހި ރައް

ރާއްޖެއަކީ ދ ނިޔޭެގ ބޮޑެތި މަޝްހޫރ  ވިޔަފާރިވެރިން އިންވެސްޓ ކޮށްފައި އޮތް ޤައ މަކަށް ވީމާ، މި   ސާފ ވެެގންދާނެ. މި

ރާއްޖޭަގިއ   ،ހެންކަމ ންެވސް އިޚ ތިޔާރ ކ ރޭ. އެ  ފަސޭހަތަކެއް އަބަދ   ،ޤައ މަށް އެހީދިނ މ ަގިއ ިގނަ ޤައ މ ތަކ ން ލ އިތަކެއް 

މި ނޫން  މޮޅ ކަމަކ ންނެއް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ދިޔަ  ހ ރި  އެހީތައް  ލިބ ނ   ލިބ ނީ.  އެހީތައް  ެއ    ތަނަށް  ޮގތާއި 

ތަނ ަގއި ވަކާލާތ ކ ރެއްވި. އަޅ ަގނޑ    ޮގތް ބަލަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މަނިކ ފާނ  ވެސް މި ދިޔައިކަންތައްތައް ހިނގަ 

އެ  ނ ލައްވާނަމޭ  އިމަނިކ ފާނ  ެވސް ވަކާލާތ ކ ރެްއވި. އަދި ެއކަން ހ އްޓަވައެ    މަށް ރައީސް ނަޝީދަށް. އެކަމި ދެންނެވީ

މައްސަލަތައް ވެންޓިލޭޓަރ ެގ  ވިދާޅ ވަމ ންދިޔައީ.  ތަކ ރާރ ކޮށް  ރައްޔިތ ން    ،މަނިކ ފާނ   ދިވެހި  ހާލަތ ަގއި  ކޮިވޑ ެގ  މި 

ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބޮޑެތި ވަްއކަމ ެގ ވާހަކަ މި ރޯދަމަހ   ނިކަމެތި ހާލ ަގއި ތިއްބާ ހިނަގމ ންދިޔަ  

ވޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި ޙަޤީޤަތް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ވޭ. އ ނދަޫގ ވެސް  ވެސް  ދައްކަންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ދެރަ

ިއއްޒަތް ޮއޅ ަވެއއްނ ލެވޭނެ  ތެރި ރައީސް. ފޮރިން ސަރވިސްެގ މޮޅ  ވާހަކަ  އޮޅ ަވެއއްނ ލެވޭނެ. ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް 

މި ިވއްކަ   ދައްކަމ ންދާއިރ   މަޖިލީހެއްެގ   ،ލާފައިއިރާއްޖޭެގ  މަތީ  ހ ންނެވީ  އެ  ޮގސް  ދަރަނިވެރިކޮށްފައި 

އިންސާނެއް ވެއްޖެްއޔާ   ؛ހަށިވިްއކަިއެގނެއް ނޫން ދެއްތޯ ރައްޔިތ ންނަށް  !ރައީސްކަށްވެަވޑަިއެގންފަ. އެެއއްނޫން ދެއްތޯ

ޖެހޭ. ރާއްޖޭެގ ފޮރިން   ޮގތެއް ހ ންނަންޖެހޭނެ. ތިމާމެންެގ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ހައިބަތެއް ނޫނީ އަބ ިއކަމެއް ހ ންނަން އެބަ

އްވަން މި ފަސްަގނޑ ަގއި އެންމެ ސިކ ންތަކަށް ކޮން ވަގ ތެްއަގިއތޯ ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތެއް ކ ރަ  ،މިނިސްޓަރ

ހ ންނެވީ  މަޑ ކ ރެވިެގން  ރައީސް  ؟ވެސް  މ ޅި  ؛އިއްޒަތްތެރި  ދައ ރެއް  މަނިކ ފާނ ެގ  އެ  ނ ފެނޭ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް 

ސް ތެރޭަގިއ  ެއއް ޤައ މ  އަނެއް ޤައ މާ މަޝްވަރާ މަޖިލި  ،ސ ލްޙަވެރިކަމާ އެކީ ޤައ މ ތައް   .ދ ނިޔެއަށް ބަލާއިރ ަގއި ވެސް
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 ؟ކަންކަމެއް ނ ފެނި މިދަނީ. ދެން ކޮން ފޮރިން މިނިސްޓަރެއް  އެ؟ ދައ ރެއް އަދާކ ރެވޭ ތަނެއް އެ މަނިކ ފާނ ެގ ޒަޢާމަތ ގައި

ތަން    އެއް ފަރާތަކަށް ބަންޑ ންޖަހާފައި އޮތް  ،ފެންނަނީއެ މަނިކ ފާނަށް މި ޤައ މަށް ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ ެގ ތެރެއިން މި  

 ސް.  އިްއޒަތްތެރި ރައީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ިއހަވަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ . ،  ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ބ ކ ރެއްިވއިރ ަގއި އާންމ  މަޖިލީހ ެގ ރައީސް ހ ންނެވީ ޠަޚާމ   މަޖިލީހ ެގ ރައީސާދެގ އާންމ   .އ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދެގ ހެޑް އޮފީހ ަގއި މަސަްއކަތް އެ ކ ރަްއވަނީ. މޫދަށް އެރިެގން ވެސް ބަެއއް ބޭފ ޅ ން މަސައްކަތްކ ރޭ. ޭއެގތެރެއިން .އ

 އޮފީހ ަގިއ  ެގދ .ޖެހޭ. އ  ޅ ަގނޑ މެން ސާފ ކ ރަން އެބަޒާތ ެގ ކަންކަމާ ވައްތަރީ އަ  ކޮން މަސައްކަތެއްތޯ ހަށިިވއްކ މާއި މި

  ؟މޫދަށް ެއރިެގން ކ ރާ މަސަްއކަތްތޯ ،ކ ރާ މަސައްކަތްތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަތީފް

ހާލަތ ަގއި މި ރާއްޖޭަގިއ   ެގައޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ ކޮވިޑ   ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ދިޔަ  ަވއްކަންކޮށްފައި  މި  މާއި ބޮޑެތި  ބަދަލ   ެގއްލ މ ެގ  ލިބ ނ   ވާހަކަ.    އެ  ހޯދައިނ ދެވ ނ   ރައްޔިތ ންނަށް  ރާއްޖޭެގ 

ދަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ތެރޭަގއި ެވސް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ސަނާނ ކީމަ ދިމާވާ   މިތަނ ން ފެނިެގން މި  ؛އީސްއިްއޒަތްތެރި ރަ

ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ މަތީ  ވީ  މައްސަލަތައް.  ފެށީމާން ވަޢ ދ ތައް  ހަނދާންކޮށްދޭން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  ދިމާވާ    

އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކާނެ.    ،ދަނީ. މަސްވެރިންެގ ވާހަކަ  މައްސަލަތައް މި ތަޅ މ ެގ ތެރެއިން ވެސް މިއަދ  ފެންނަމ ން މި

އްޔާ ޙަޤީޤަތަށް އެ ވާހަކަތަްއ  އެ މެންބަރ ން ވެސް ރައްޔިތ ން ދެކެ ލޯބިވާ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން ވެއްޖެ

އީސް. އެ ދައްކަނީ ޙަޤީޤީ ވާހަކަ. މިއަދ  މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހ  މަސްވެރިން އ ޅޭ ދައްކާނެ ިއއްޒަތްތެރި ރަ

މި ސަރ ކާރ ން މިނިސްޓަރަކ  ބަދަލ ކޮށްފި. މަސްވެރިންެގ ހާލަތަށް ބަދަލެއް ނާދޭ. މަސްވެރިންެގ    ލަ!ހާލ  ނިކަން ދެކިލަބަ
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ބޭރ  ހ ރި މިނިސްޓަރ   ތަނ ަގއި  ައއ  މިނިސްޓަރެއް އެހެރީ އެވާހަކަ ދެއްކިދެއްކީނ ން އެ  ތަނަށް ލައްވާފަ.    ކޮށްފައި 

އެންމެ ބަދަލެއް އައީ. ޑަިއވިންއަށް ގޮއްސަ ރާއްޖެ މަސްވެރިކަމ ެގ ފޮޓޯނަާގފަިއ  ؟ ކޮން ބަދަލެްއތޯ އައީ؟ ވީ  ކޮންކަމެއްތޯ

 ވެރިކަމ ަގއި މަހ ެގ ައގ  ބޭރ  ތަންތަނަށް ފޮނ ވާލ ން. މަހ ެގ އަަގކަށް އެންމެ ބަދަލެއް ވެސް ނާދޭ. ރައީސް ޔާީމނ ެގ

ކަށް އެްއވެސް ބަދަލެއް ނ ެގނޭ. ހަމަ ތިބ ނާ ދ ނިޔޭެގ މާކެޓ ަގއި ތިބ ނާ ބަދަލ ތައް އެކި  ޔައެްއވަރަކަށް ހިފެހެއްޓި. އެ 

އެކި ޮގތްޮގތަށް ބަދަލ ވަމ ން އަިއއިރ  ވެސް ިމ ދެންނެވި ޮގތަށް މަސްވެރިންެގ ައގ ތަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ    ،މިންވަރަށް

ފަހ ން މަހ ެގ އަގ  ެވއްޓިެގން ިމ ދިޔައީ އިންތިހާ ދަރަޖައަށް.   ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް، މި ސަރ ކާރ  ައއިއި

ފެނިެގންދިޔައީ  ން  އްލެއް ނޫހައިންތިހާ ދަރަޖައަށް. އެކަމ ަގއި މި ތަޅ މ ަގއި އެތައް ބަިއވަރ  ވާހަކަދެްއކިެގންދިޔައިރ  ވެސް  

އީ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ހ ނަރ ވެރިކަމ ންތޯ އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ސ ވާލ އ ފައްދަންޖެހޭ. މިހާރ   އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ 

ންސް ބަެއއް މ އަްއސަސާތަކަށް، ބައެއް އިދާރާތަކަށް  ވަވެސް، މިހާރ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޑ އިވޭ ރޯދަ މަހ ެގ އެލަ

ޗާޕ ކ ރި ފައިސާ އަޅ ަގނޑ މެންނާ ބައްދަލ ކ ރާނެ މިއަހަރ  ފަހ ކޮޅ ަގިއ ނ ދެވި ހ ރި ވާހަކަ. ކޮިވޑ ެގ ހާލަތ  މޮޅ ކަމ ން  

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޭއެގ ައސަރ  ދިވެހި އިޤ ތިޞާދަށް ކ ރާނެ. ހީނ ކ ރައްވާ އަޅ ަގނޑ މެންނާ އެ ބައްދަލ ނ ކޮށް ދާނެ 

އަހަރ    ޑ މެންނަށް ވަޒަންކ ރެވޭނެ މިކަމަށް. އެ ޗާޕ ކ ރި ފައިސާިއން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިޤ ތިޞާދީ ހާލަތ  އަޅ ަގނ

  ތަނ ަގއި މޮޅެތި ބޮޑެތި ވާހަކަ  ފަހ ކޮޅ . ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ޭއެގ އަސަރ  ކ ރަމ ންދާނެ މިހާރ  ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، މި

ކ ރަން  ވިޔަފާރިތައް  ބޮޑެތި  ތިބ ނާހާ  އަރަިއަގނެެގން  ޮގތ ން  އިޤ ތިޞާދީ  މިއަދ   ކޮންބަައކަށްތޯ  ދެއްކިދާނެ. 

ރާއްޖޭެގ ބަޖެޓ ން ލިބެންޖެހޭ   ރ ޞަތ ލިބިެގން ކ ރަމ ންދަނީ. ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިން ެވސް އެ އ ޅެނީ އަދިެވސް މިފ 

ބޭންކ ން ލިބޭ ކ ދިކ ދި އެހީތަކ ެގ ކިރިޔާ އިންސާނ ންނަށް ދިރިއ ޅެވޭ   . ދެން ބޭންކެއް ހ ރީމާެގންފައިސާތައް ނ ލިބި 

ހާލަތ ަގއި މި އޮތީ. މޮޅެތި ވާހަކަދެއްކިދާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝ ކ ރިއްޔާ  އެ  މިންވަރަށް ދިރިއ ޅެމ ން ެގންދަނީ.  

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޙަމީދ .  ސިންޢަބްދ ލްމ ޙްނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޙަމީދ   ޢަބްދ ލްމ ޙ ސިންނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ށް  (އަދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރވިސްެގ ާގނޫނ )  20/ 2021އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ   

އިޞްލާޙ   މި  ތާއީދ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   އިޞްލާޙަށް  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދ ވާފަރ  

ފޮރިން ސަރިވސްެގ މަޤާމ ތަކ ެގ މ ސާރައާިއ   ،ހ ށަހެޅ އްވ މ ެގ ބޭނ މެއް ކަމ ަގިއ، ސަބަބެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 
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ޮގތ ގައި. އާދެ! ެއއާ    ގެ ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅ މ ެގ އ ސޫލ  ެއއްޮގތްކ ރ މަށް ޓަކައި ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް

ޮގތ ން   އަޅ ަގނޑ   2ބެހޭ  ސަރިވސްެގ  ކަމެއް  ސިވިލް  ރަީއސް،  އިްއޒަތްތެރި  ވެސް  މިހާރ   ފާހަަގކޮށްލާނަން.   

ސިވިލް ސަރވިސްެގ އޮނިަގނޑ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އެކިެއކި މ އަްއސަސާތަކަށް މިހާރ  ވެސް ދެމ ންދާ   ،މ ވަްއޒަފ ންނަށް

މ ައއްސަސާތަކ ގަ އިމ ސާރަތަކާއި   ެއކި  ތަފާތ   އި،ނާޔަތްތަްއ  ވ ޒާރާތަކ ަގއި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކި  ހ ރި ކަމަށް  ތައް 

  ، ެގ ެއލަވަންސެއް ލިބިެގންދާއިރ   35%  ،ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް -ބަެއއް މިނިސްޓްރީތަކަށް ނޮން  ،ަގބޫލ ކ ރެވޭ. ެއޮގތ ން

މި  އަޅ ަގނޑ   ނ ލިބޭކަން  އެލަވަންސްތަްއ  ވެސް  މިހާރ   މިނިސްޓްރީތަކަށް  ައނެއްބައި  ވ ޒާރާތަކަށް،  އަނެއްބަިއ 

ސިވިލް ސަރވިސް    ،ޞަތ ަގއި ފާހަަގކ ރަން. ެއހެންވީމާ، މި އ ސޫލ ތައް ެއއްޮގތްކ ރާ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކާއިރ ފ ރ 

މިނިސްޓަރީއަކަށް ތަފާތ ކަން   2ކަށް،  އަ މ އައްސަސާ  2ހަމަ އެއްޮގތް    ،މ ވަްއޒަފ ންނަށް ހަމަ އެއް މަސައްކަތެއް ކ ރާ

ފާ ފ ރ ޞަތ ަގިއ  މި  އަޅ ަގނޑ   ކ ންފ ނިތަކ ހ ރިކަން  ހިންާގ  ބަޖެޓ ދީެގން  ދައ ލަތ ން  ެއޮގތަށް  ހަަމ    ަގއިހަަގކ ރަން. 

ހ ރި ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނ ން މިކަން    ށްވެސް ވަރަށް ތަފާތ ކޮ  އިވެސް، އެކިއެކި ކ ންފ ނިތަކ ގަ 

ތެރެއިން ެއްއޮގތަކަށް ފައްތަިއެގން މިކަން    ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނ ން އެއް އ ސޫލެއްގެ   ،ނަމަ   އެްއޮގތް ކ ރާ ކަމަށް ވަނީ

  ،ެވސް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ   ެގންދެވޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ  މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދ ކ ރާއިރ 

 ީމެގތެރެއިން  ީމެގތެރޭަގއި މި އޮތް ފޮރިން މިނިސްޓްރީެގ ބައި  ،ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް މީެގތެރެއިން އެްއޮގތްކ ރާ ކަމަށް ވާނަމަ

  އި ން މީގަ އެ ދެބަިއެގ މަތީ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާއި ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން މަޝްވަރާކޮށްެގން  ،ހަމަ އ ނިކޮށްފައި

ން އެއީ ހަމަ ރަނަގޅ  ޮގތެއް ކަަމށް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ.  ޔ މ ސާރައަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ ތައް ހަމަ ެގނެވިެގންދި

ކަދެއްކިއިރ ، މި އިޞްލާޙަށް ވާހަކަދެްއކިއިރ  ކެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވެސް އެ ފާހަަގކ ރެއްިވ  މި ބިލަށް ވާހަ

ފ ރަތަމަ މި ބިލ  ހ ށަހެޅިެގން ދިޔަ މަރ ޙަލާަގއި ވެސް ޙަޤީޤަތ ަގއި ފޮރިން   ،މި ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ މަރ ޙަލާގައި  ،ފަދައިން

ިގނަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރި.  ތަނ ަގއި ވަރަށް  އެ ކޮންސަރން ވެސް މި  މިނިސްޓްރީއަށް މި ބާރ ތައް ޮއތީމާ

އެ އިޞްލާޙ ަގިއ   ؛އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިހާރ  މި އިޞްލާޙ ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ަގއި މި އޮންނަނީ

ބައި އ ނިވެ   ،އޮންނަ  ބައި  މިނިސްޓް  ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  މަތީފޮރިން  ލަފާެގ  މިނިސްޓްރީެގ  ފިނޭންސް  ން ރީއާއި 

ދެންމެ މި ފާހަަގކ ރި   ،ހަމަ ދެންމެ މި ހ ށަހެޅި ގޮތަށް  ،ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނ ން މިކަން ކ ރާ ޮގތަށް. އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ

ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނާއި ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްެގ    ، ން އ ނިކޮށްފައި އިޮގތަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީެގ ބައި ެވސް މި

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ން. ވަރަށްޔ ން މިކަން ކ ރިއަށް ެގންދިލަފާެގ މަތީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިސްމާޢީލް އަޙްމަދ . 
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 ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ދ ވާފަރ  

ށް ެގނެވޭ އިޞްލާޙ .  (އަާގނޫނ   ެގފޮރިން ސަރވިސް )  20/ 2021ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ރެވ ނ  ާގނޫނެއް.  ވަރަށް ފަހ ން ފާސްކ  ؛ޙަޤީޤަތ ަގއި މި އިޞްލާޙ  ބިނާވެފައި މި އޮތީ އެންމެ ކަމެްއެގ މައްޗަށް. މިކަން

ވެސް  މަޖިލީހ ަގއި  މި  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ޖެހ ނީ  މި  ެގންނަން  ބަދަލެއް  އަވަހަށް  މިހާ  ާގނޫނަށް  މި 

ސަރ ކާރ ން   ބިލެއް  މަޖިލީހަށް  ސަބަބ ން.  އޮތ މ ެގ  އަދާނ ކ ރެވި  ފ ރިހަމައަށް  އެންމެ  އޭެގ  ދައ ރ   އަދާކ ރަންޖެހޭ 

މަޖިލީހ ެގ އެކިއެކި  އި،މަށްފަހ  ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާ ނިންމަބަހ ސްކ ރ   ،ފޮނ ވ މަށްފަހ  މަރ ޙަލާތައް ކަޑައްތ ކޮށްފައި  އަދި   

ބައެއް  ދެންމެ  ޙަޤީޤަތަކީ،  ަގބޫލެއްނ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ހ ންނަންޖެހޭނެ  މިސްޓޭކ ތައް  މިފަދަ  ދާއިރ ަގއި، 

ލާޙެއް ެގންނާތީ. އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަައކީ ފޮތްކިޔަންާވ ވަރަށް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރެްއވި، އެހާ އަވަހަށް އިޞް 

ނ ކިޔަިއ، ބަލަންާވ ވަރަށް ނ ބަލައި، ކަންކަން ކ ރެވޭތީވެ އަސްލ  ދިމާާވ ޮގތެކޭ. މަޖިލިސް ވެސް މަޖިލީހ ެގ ދައ ރ ، 

އްލިކ އްލިއަށް މި ެގންނަ ބަދަލ ތައް ާގނޫނ ހެދ މ ެގ ދައ ރ  ޭއެގ އެންމެ ފ ރިހަމަ ޮގތަށް ތަރ ތީބ ވެލީމާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ 

މި   އަޅ ަގނޑ   ފެންނާނެ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތަން  ހެދިެގންދާ  ާގނޫނ ތައް  ފާސްކ ރެިވެގން  ބިލ ތައް  މި  ނ ެގނެސް، 

މި ެގނެވޭ ބަދަލަކީ، ދައ ލަތ ެގ މ ސާރައިެގ ސިޔާސަތާ އެްއޮގތްކ ރަނީ. ؛ ފާހަަގކ ރަނީ، ފޮރިން ސަރިވސްެގ މ ަވްއޒަފ ންެގ

ބަެއއްެގ  ވަކި  ިމއީ  ެގނެވެނީ.  މި  ބަދަލެްއ  ެގނެވޭ  އެްއޮގތްކ ރަން  ެއއްޮގތްކ ރަނީ.  މ ސާރައިެގ ސިޔާސަތާ  ދައ ލަތ ެގ 

ަގބޫލެއްނ ކ ރަން. ދެން އެވަނަ   ޮގތ ަގއި އޮތް ބާރެްއ، ަވކި ބަޔަކަށް ެގނެވިެގން ެގނެވޭ ބަދަލެއް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  

ފާހަ އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ން  ސަރވިސްނ ކ ތާއެްއެގ  ފޮރިން  ބޭނ ންވަނީ،  ތަނ ަގއި ؛ ަގކޮށްލަން  މި  ޚާއްޞަކޮށް 

ބަހ ސްކ ރެވެމ ންދާއިރ  ކޮިވޑ ެގ ހާލަތާއި ފޮރިން ރިލޭޝަނާއި، މި ކަންކަމާ ބެހޭ ޮގތ ން ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަކަދައްކަވާ.  

ދިވެ އަޅާބަލާއިރ   ޤައ މ ތަކާ  އަަވއްޓެރި  ޙަޤީޤަތަކީ،  ަގބޫލ ކ ރަންީވ  އަދ ެގ  هللاހިރާްއޖެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ާވިގފ ޅާއި  ެގ 

ސަރ ކާރ ެގ ޙިކ މަތްތެރިކަމާ ެއކ  މި އޮތީ އ ފާކ ރަންޖެހޭ ހިސާބެއްަގއޭ. ިމއީ މިއަދ  ބަދަލ ނ ކ ރެވޭނެ ޙަޤީަގތެއް. ބައެްއ  

ރެއިން  ބޭފ ޅ ން ރަނަގޅ  ކޮންމެ ކަެމއްެގ ކްރެޑިޓް ނަަގން މަސަްއކަތްކ ރަްއާވއިރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޑ ިއވ ނ  މިދޭތެ

ސަރ ކާރ  ހިންގ މ ަގއި ޕާޓީެގ ރައީސްެގ ެއްއވެސް ދައ ރެްއ، އެްއވެސް ލަފަެއއް، ެއއްެވސް މަޝްވަރާއެއް ނ ހޯއްދަާވ  

ކަމަށް ކ ރީެގ ޗެއަރޕާސަން ިވދާޅ ވިއިރ ަގއި ސަރ ކާރ ން ރަނަގޅ  ކަމެއް ކ ރީމާ އެީއ، ޕާޓީެގ ރައީސްެގ ލަފަޔާއި ޕާޓީެގ 

ންދާ ކަމަކަށް ވާވ މަކީ އެއީ ވަރަށް ދެރަވަރ ކޮށް ފާހަަގކ ރެވޭ ނ ކ ތާެއއްކަން އަޅ ަގނޑ   ރައީސްެގ މަޝްވަރާއާ އެކ  ގެ 

ވަނަ އަހަރ ަގއި މި މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ ނ     2020މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ފާހަަގކޮށްލަން. އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާނަން،  

އިޞްލާޙަ  2020 އެ  ޮގތް.  އޯަވރޑްރޯކ ރެވޭ  އަހަރ ަގއި  މަޖިލިސް  ؛ ށްވަނަ  މި  ފޮނ އްވީމާ  އިޞްލާހ ން  ސަރ ކާރ ން 

ކެކިއެރި ޮގތް. ބަެއއް މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރެްއވި ބްލޭންކް ޗެކެއް ދީެގން ދައ ލަތް ލޫޓ ވާލަން އ ޅޭ ކަމަށް. އަނެއްބަިއ  
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މަކ  ޙަޤީޤަތަކީ، އެ ދ ވަހ  މިޮގތަށް ކިތަންމެކިތަންމެ ތ ހ މަތ ތަކެއް ފާހަަގކ ރަމ ންދިޔަ. ެއކަ؛ މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރެްއވި

ހާލ  ޖެހ ނ   މިައދ  ސްރީލަންކާއަށް  ެއ  ؛ އެކަން ނ ކ ރެްއވި ނަމަ،  ހާލަތ ަގއި.  ތިބޭނީ އެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ދ ވަހ   އެ 

ހާލަތަށް މި ރާއްޖެ ެގންދިއ މަށް ހީލަތްތެރި އެތަށް މަސައްކަތެއް އިދިކޮޅ ން ވެސް ކ ރަމ ން ެގންދިޔަ. އެ މަސައްކަތ ަގއި  

ނޑ މެންެގ ތެރެއިން ެވސް ބަިއވެރިވަމ ންދިޔަކަން ައޅ ަގނޑ މެން ހިތާމަޔާ އެކ  ިމ ފ ރ ޞަތ ަގިއ ފާހަަގކޮށްލަން. އަޅ ަގ

ހ ޅ ވައިލާނެކަން ސަރ ކާރ ން  ބޯޑަރ ތައް  ރާއްޖެ  މި  ތައްޔާރީއެއް.  ނަމ ނާ  ެއއީ  ޮގތް  ތައްޔާރ ިވ  ކޮވިޑަށް  ރާއްޖެ  މި 

މ ން. އެކަމެއް ހ ޅ ވާލަން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް އޮތްކަން ތަކ ރާރ ކޮށް ދިޔަީއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިޔައީ މަޢ ލޫމާތ  ދެ

ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ   ޚިދ މަތްތަކާއި  ދޭންޖެހޭ  ސަރ ކާރ ން  ޓަކަިއ  ތަްއޔާރ ވ މަށް  ކޮވިޑަށް  އެޮގތ ން،  ފާހަަގކ ރަމ ން. 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކެނޑިނޭޅި  މަސައްކަތް  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ  މި ވަސީލަތްތައް  އަޅ ަގނޑ   ކ ރައްވަމ ން.  ދިޔައީ   

ވަނަ އަހަރ ެގ ކޮންމެ ރެޔަކ ، ކޮންމެ ރެޔަކ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަމާ ބެހޭ   2020ފ ރ ޞަތ ަގއި ފާހަަގކޮށްލާނަން،  

ކަމާިއ،  ފަރާތްތަކާ އެކ  މީޓިންގ ނ ބާްއވާ އެންމެ ރެއެްއ ެވސް ހަފްތާައކ  ނިމިެގންނ ދޭ. ެއ މަސައްކަތްތަކާއި، ޙިކ މަތްތެރި

ހާލަތ  އަޅ ަގނޑ މެން   މަސައްކަތ ން މިއަދ  ދިވެހިން މިއަދ  ހަނދާނެއް ނެތް ކޮވިޑ ެގ  ކ ރެްއވި  މ ރާލިކަމާ އެކ   އެ 

ކަމެއް.  ހަތަ ެއއްބާރ ލ މާއި  އެޮގތ ންއްމަލ ކ ރި  ރަްއޔިތ ންެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ،ރާއްޖޭެގ  އަދި ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ،  

މި    ނަށްޓަރާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ެގ މަސައްކަތާ އެކ  މިއަދ  މިހާތަނަށް އަޅ ަގނޑ މެންޚާޢްޞަކޮށް އިކޮނޮމިކް މިނިސް

އޮތީ. މިކަމަށް ޓަކައި އެ އެންމެ ފަރާތްތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ނިހާޔަތަށް ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން.    ޤައ މ  ެގނެވިފައި މި

 ހަމަ   ކަން އަޅ ަގނޑ ަގއިނޑ މެން އ ފާކ ރަންޖެހޭ ހިސާބެއްއޮތީ އަޅ ގަ   މި ރާއްޖެ މިިމއަދ   އެ މަސައްކަތ ެގ ނަތީޖާއިން  

 ފާހަަގކޮށްލަން.  ވެސް ނިންމާލަމ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢީސާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢީސާ 

ހިތާމަކޮށްފިން ޙަޤީޤަތ ަގއި  ވަރަށް  ައޅ ަގނޑ   ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ދާއިރާެގ    ،ވަރަށް  ދ ވާފަރ  

ޮގތ ން ވަރަށް   ކ ަގއި ެގންދިޔަ ޮގތާ ގ ޅޭތައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މި ބިލ ެގ މަސައްކަތް މި މަޖިލީހ ެގ އެކި މަރ ޙަލާ

ކ ޑައިމީސް ބަސް އަނެއްހެން  މަސައްކަތްކ ރި ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ންނަށް    އިޚާއްޞަކޮށް ކޮމިޓީގަ ،  ރ ންނަށްމަޖިލީހ ެގ މެންބަ

  ، ފޮތްނ ކިޔާ ނިންމިނިންމ މެއް ކަމަށް ވިދާޅ ާވތީ. ކޮމިޓީ ޔައ މިއްޔާ ބައްލަފަިއފިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،ރައްދ ވާ ޮގތަށް 

ޔައ ިމއްޔާ ބައްލަވައިފިްއޔާ    . ކޮމިޓީގެ ޤައްރިރ . ފޮރިން ރިލޭޝަނާ ބެހޭ ކޮމިޓީެގކޮމިޓީެގ ނައިބ  މ  މިއީ އެއަޅ ަގނޑަކީ  
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ން ވަރަށް ފ ޅާ ދާއިރާއެއްަގިއ  ޮގތ ން ކޮމިޓީަގއި ދެ ދ ވަހެްއެގ މަތީ  މި މާއްދާއާ ގ ޅޭ  ،ވަރަށް ސާފ ކޮށް ފެންނަން އޮންނާނެ

 ،އަޅ ަގނޑ  ހަނދާން ބަލި ނޫން ކަމަށް ވާނަމަ  ،އީސްއިްއޒަތްތެރި ރަ؛ ބަހ ސްކ ރެވ ނ . ައޅ ަގނޑ  ހަނދާންވާ ޮގތ ން

މި ނިންމ ންނިންމ މ ަގއި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ   ؛، ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގަގއިސަރ ކާރ ން ފ ރަތަމަ ބިލ  ހ ށަހެޅިއިރ 

އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  އިޞްލާހ   ންނަ ޮގތަށް.  ބޮޑ  ދައ ރެއް ނޯ  އޮތީ މާ  ބިލ ެގ ޑްރާފްޓ   ، ންނަ ޮގތަށްދައއ ރެއް ނޯ

ސާފ ވާނެ އަޅ ަގނޑ     ައޅ ަގނޑ ެގ ހަނދާން ބަލި ނޫން ކަމަށް ވާނަމަ، ޔައ ިމއްޔާ ބަލައިލީމާ ؛ހ ށަހަޅ އްވަިއެގން އ ޅ ްއވާ

އަދ   މި  ،މި ދައްކާ ވާހަކަ. މިހާރ  ބިލ  ފާސްކ ރިއިރ  އޮތް ޮގތަށް ެއ މާއްދާ ބަދަލ ކ ރައްވަން ކޮިމޓީަގއި ހ ށަހެޅ ްއވީ

އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅ އްަވިއެގން އ ޅ އްވާ ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިސްމާޢީލް އިނޭގތޯ. ެއއަށް ބަހ ސްކ ރެިވ،  

ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަނޑަައޅ އްާވ ކަނޑައެޅ ްއވ މެއްެގ  ަވޒީރ ެގ ލަފާެގ މަތީ ؛ދ ލިބިެގން ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގއީތާ

، ކޮމިޓީ މެންބަރ ން އިނ ބަލަ  ،ދިރާސާނ ކޮށް  ،ނޭނިގ  ،ެގންދިޔައީ ކޮމިޓީ މަރ ހަލާަގއި. ެއއީ ފޮތްނ ކިޔާޮގތ ަގއި ބަދަލ ވެ 

ތަކެއް ތިބޭހެން ނިންމިނިންމ މެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ެއކަން ރަނަގޅ ކޮށްލަދެއްވ ން އަޅ ަގނޑ   ބޮލަށް ފިތިފައި ތިބި ތާވަޅަ

ތަނ ަގއި މި ދެްއކޭ ވާހަކަިއަގިއ     އަރިހ ން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. އަޅ ަގނޑަށް މިދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ

ފ ށ  ޔައ މިއްޔާ  މަޢ ލޫމާތ ެގ  ކޮމިޓީ  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  އެދެން  އަޅ ަގނޑ   ވާނަމަ،  ކަމަށް  ހ ރި  އެރ މެއް 

އިއްޒަތްތެރި މިއީ  އެ ދަންނަވަނީ. ދެން މި ބިލަކީ  ލެްއވ ން. ވަރަށް ފ ޅާކޮށް ބަހ ސްކ ރެވ ނ  މާއްދާެއްއެގ ވާހަކަ  އިބައްލަވަ 

މި ބިލަކީ މިއީ ވަރަށް ބ ރަ މަސައްކަތެްއ ކޮމިޓީން ކޮށްފައި އޮތް ބިލެއް. ވަރަށް ؟ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވންތޯ  ،ރައީސް

ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިގނަ ދ ވަހ ެގ މަސަްއކަތެއް. ިމ މަސައްކަތް ކ ރ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން ބޭނ 

  ައޅ ަގނޑ މެން ކިޔާ   ،ޚާއްޞަކޮށް ައންދ އަށް  ،ޝާހިދަށް. އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ންނަށްهللا ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދ 

ެއއާއި   .ޮގތ ން ހަމަ  އަދި  މާފ ކ ރައްވާތި!  ބޮޑަށް  ފޮރިން ވަރަށް  ބޭނ ން ޒަމާނ އްސ ރެ  ފާހަަގކޮށްލަން  ެއކ  އަޅ ަގނޑ  

ތިބި ތިބި  ،މިނިސްޓްރީަގއި  ާގނޫނަކ ން   ؛ކެރިއަރ   ،ކިޔަަވއިެގން  ކެރިއަރ  ލަޤަބ އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް،  ނ ދިނަސް 

  އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނީ ބަހ ރ ވައިން އެ   . ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ާގނޫނ  ނެތީމާޓ ން ފޮރިން މިނިސްޓްރީަގއި ތިއްބެވީޑިޕްލޮމެ

ނ ދިނަސް ނަމެއް  މިނިސްޓް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،ބޭފ ޅ ންނަށް  ޑިޕްލޮމޭޓ ން. އިއްޒަތްތެރި ފޮރިން  ކެރިއަރ  އެބަތިބި  ރީަގއި 

،  ލެޭވވަރ ެގ ކ ޅަދާނައިތިބި ެއންމެ ކ ޅަދާނަ މީހ ންެގ ތެރެއިން ހޮވަ  ވެސް  މި ސަރަޙައްދ ަގއި؟ ދަންނަވަންތޯ؛ ރައީސް

އެބަޤާ މިނިސްޓްރީަގިއ  ފޮރިން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބޭފ ޅ ން  މިނިސްޓްރީއަކީ ތިއްބެވި.    ބިލ   ފޮރިން  ދިވެހިރާްއޖޭެގ 

މިއަދާ    ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަިއ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމ ަގއި ރައީސް މައ ޫމން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމްެގ ވެރިކަމ ން ފެށިެގން ައއިސް

ފައި އޮތް  ލިޔެ  ،ހަރ ދަނާ ާގނޫނެއް ؛ވެސް މާ ބޮޑ  ާގނޫނެއް ނެތިއި   ތަފާތ  ވެރިކަމެއް ައިއއިރ ގަ އްހިސާބަށް ވެސް އެތަ

އެސޫއ  ވެސް  ނެތި  ތިއްބެވީ  ލެއް  އިޚ ލާ  ތަނ ަގއި  ދައ ލަތަށް  ތިބި  ،ތެރިޞްވަރަށް  ބިލ  ޤާ  ،މޮޅ    ،ކިޔަަވއިެގން 

އ  މަސައްކަތ ން  ބ ރަ  އޮތް  ސޫބޭފ ޅ ންކޮޅެްއެގ  މަސައްކަތްކޮށްފައި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހިފެހެއްޓޭތޯ  ތެރޭަގއި  ލެއްެގ 
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ން އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނެއް ހެދީ. ބޭފ ޅ ންެގ މަޝްވަރާެގ މަތީ   މި ދައްކަނީ. އެއެްއެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެންރީމިނިސްޓް

  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކޮންމެ ސަރ ކާރަކާ   ،ސަދަކީ ގ އެންމެ ބޮޑ  މަ؛ ސަދަކީ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްގ  މި ާގނޫނ ެގ އެންމެ ބޮޑ  މަ 

މަދ ކޮށް ޑިޕްލޮމޭޓ ން  ޕޮލިޓިކަލް  ކަނޑައެޅޭ  ޑިޕް  ،އެްއކޮށް  ބާރ ތަކެއް  ކެރިއަރ  ާގނޫނަކ ން  އިތ ރ ކ ރަން  އެ  ލޮމޭޓ ން 

ސަދެްއަގއި ހަދާފައި އޮތް ާގނޫނެއް.  ގ މިީއ ވަރަށް ރަނަގޅ  މަ؛ މިނިސްޓްރީެގ މައްޗަށް ދޫކޮށްލ ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ،ވެސް ާގނޫނެއް ނޯންނާނެ އެއް  އްމި މަޖިލީހ ން ހަދާފައެ؛ ކޮންމެ ާގނޫނެްއަގއި ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ؛މި ާގނޫނ 

ޮގތ ން މިއަދ  ބަހ ސެއް ފެށިޔަސް ޚިޔާލ ތަފާތ ވ މެއް އ ފަންނ ކ ރެވޭނެ. މިއަދ  ބަހ ސެއް ފެށިޔަސް ވެސް،    އެ ާގނޫނާ ގ ޅޭ

އެ ާގނޫނ ެގ މާއްދާތަކެއް ބަދަލ ކ ރަން ވަކާލާތ ނ ކ ރާނެ އެންމެ ާގނޫނެއް ވެސް ނޯންނާނެ. އެކަމަކ  މި ާގނޫނަކީ މިއީ 

ބޭފ ޅ ންެގ    އެ  ، ބޭފ ޅ ންެގ ވިސްނ މާއި  އެ  ،އިޔާން ކޮމިޓީަގއި މިދެންނެވި ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންެގ ތަޖ ރިބާފޮރިން ރިލޭޝަ

ރިހާ އެއްޗެްއ އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންކޮށްެގން ވަރަށް ފ ޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ބަހ ސްކޮށްފައި ނިންމާފައި އޮތް  މި ހ   ،ތަޢ ލީމާއި

ތަޖ ރިބާކާރެއް ވެސް    ދާފައި އޮތް އެްއޗެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑަކީ އެ ދާއިރާެގާގނޫނެއް. މިއީ ފޮތްނ ކިޔާ ެއދ ރ ވެެގން ހަ

އެކަން    ،ނޫން. އަޅ ަގނޑަކީ އެ ދާއިރާއިން ތަޢ ލީމ  އ ނެގނިެގން ެވސް ހ ރި މީހެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ

ސްކޮށްފައި ނިންމާފައި އޮތް ާގނޫނަކަށް، ން ވަރަށް ފ ޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ބަހ ބިލ  ބޭފ ޅ ންެގ މަޝްވަރާެގ މަތީޤާދެނެތިބި،  

ނ ބ ނަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވާފައި އޮތް    އްބަދަލެއް ެގންނަންޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ވަގ ތަކ  ެގންނަންވީ. އަޅ ަގނޑެ

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ން ނޫނެކޭ ެވސް. ޯގހެކޭ ވެސް އަޅ ަގނޑ  ނ ދަންނަވަން. ވަޒީރ ެގ ލަފާެގ މަތީޅ  އިޞްލާޙ  ރަނަގ

ން ވަޒީރ  ނިންމިޔަސް، ެއއީ ެއކަްއޗެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ހޭވެނީ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ލަފާެގ މަތީ  ،ނިންމިޔަސް

ެއއް އ ޞޫލެްއެގ ތެރެައށް މ ސާރަތައް ެގންނަ ކަމަށް    ! އެކައްޗެއް. ތަފާތ  އެްއޗެްއ ނޫން އެ ހޭވެނީ. ރަނަގޅ  ވާހަކައެއް

ހޯދަން އަޅ ަގނޑ  އިންކާރ ކ ރަނީކީ ނޫން. އެކަން ަގބޫލ ފ ޅ ކ ރަްއވާ! ދައ ލަތ ެގ    އި، ޕޭ ކޮމިޝަނ ެގ މަޝްވަރާ މީގަ ވާނަމަ

ބޭރ    ؛ދާއިރާަގއި ތިއްބަވާ   ެގއްސަސާތަކ ަގއި ތިއްބަވާ ބޭފ ޅ ންެގ މ ސާރަ ކަނޑައެޅ ާމއި، ފޮރިން ރިލޭޝަންއައެހެން މ 

ޮގތ ަގއި  ފަސްޓްޤައ މ ތަކ ަގއި ސަފީރ ންެގ  މ ސާރައާއި  ރެޓަސެކް  ،  ބޭފ ޅ ންެގ  ތިއްބަވާ  ޮގތ ަގއި  ނާޔަތްތައް  އިރީންެގ 

ދައ ރެއް  މިނިސްޓްރީެގ  ފޮރިން  އަޅ ަގނޑ     ،ކަނޑައެޅ މ ަގިއ  ކ ރ މަކީ  އެކަން  ނެތި  ދައ ރެއް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ 

ކީ ވެސް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޔައްާވ ލަފަަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތެްއ ނޫން. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  ދެ

ން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރެއް. ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ މަޝްވަރާެގ މަތީހ ންނަާވ  ބޭފ ޅާ ކަނޑަައޅ އްވާފައި    ދެއްވާ ލަފާ. އެ

ށް ޕޭ ކޮމިޝަން ވަޒީރ ކަން ކ ރަން އޭނައަށް ޤާނޫނ އަސާސީ ލާޒިމ ކ ރަނީ. މި ދައްކަނީ ެއއް ވާހަކައެއް. އިތ ރަށް މީެގތެރެއަ

ެގނައ ން އަޅ ަގނޑ  އިންކާރެްއ ނ ކ ރަން. ެއއީ ެއކަމ ެގ ޓެކްނިކަލް ބައެއް. އެހެންވީާމ، ެއ ހ ރިހާ ވާހަކަެއއް ނ ދަްއކާ 

ތަނަށް އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅޭނެ. ތިން ވަނަ ފަރާތެްއެގ ޮގތ ަގއި   ހަމަ ވަރަށް ރީތިކޮށް މި  ށްހ ށަހެޅ އްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

 . ދެޓްސް އިޓް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޝަނ ެގ ޓެކްނިކަލް ލަފާ ހޯއްދަވަންވާނޭޕޭ ކޮމި
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  އ ޝާމް.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ވިލިމާލޭ

 

 ައޙްމަދ  އ ޝާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ވިލިމާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

އޮތް ފޮރިން ސަރވިސްެގ    ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅާފައި މިއާދެ!  

ކޮށްލީ. އެހެން ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ވެސް ދެތިން ކަމެްއ ފާހަަގކޮށްލަން މި ފ ރ ޞަތ ެގ ބޭނ ން މި   ބިލ ެގ ިއޞްލާޙާ ގ ޅޭ

މި ބިލަކީ، މި ާގނޫނަކީ ވަރަށް ފަހ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާސްކޮށްފައި    ،މެންބަރ ން ވެސް ފާހަަގކ ރި ފަދައިން

މަޖިލީހ ަގިއ ދިރާސާކ ރިއިރ ަގއި އެ ކޮމިޓީަގިއ ހިމެނ ނ  މެންބަރެއް އަޅ ަގނޑަކީ   އޮތް ާގނޫނެއް. އެ ާގނޫނ  ރަްއޔިތ ންެގ

ދައިން މި ބިލ ، މި އިޞްލާޙ  މިހާރ  މި ހ ށަހަޅާފައި އޮތް މެންބަރަކީ ެވސް އެ ކޮމިޓީެގ މެންބަރެްއެގ  ވެސް. ހަމަ އެފަ

ޮގތ ަގއި ހ ންނެވި ބޭފ ޅެއް. ައޅ ަގނޑ މެން އެ ކޮމިޓީަގއި މި ބިލ  ދިރާސާކ ރަމ ންދިޔައިރ ަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ބަހ ސްކ ރެވ ނ   

، އެންމެ ިގނައިން، އެންމެ ިގނަ ދ ވަސްތަކެއް ަވންދެން ބަހ ސްކ ރެވ ނ  އެއް މާއްދާއެއް މި މާއްދާއަކީ. އެންމެ ބޮޑަށް

އަޅ ަގނޑ  މި އިޞްލާޙަށް ެއްއޮގތަކަށްެވސް ތާއީދ ނ ކ ރާ ސަބަބ  ވެސް  ؛ މާއްދާ މި މާއްދާއަކީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

މަޤާ ސަރވިސްެގ  ފޮރިން  އޮންނަނީ،  މި  ާގނޫނ ަގއި  މި  މިހާރ   އިނާޔަތްތަްއ  ދަންނަވައިލާނަން.  މ ސާރައާއި  މ ތަކ ެގ 

ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްެގ ލަފާެގ މަތީން ޕޭ ކޮމިޝަނ ންނޭ. ޕޭ ކޮމިޝަނ ން އެކަން ކ ރަންޖެހޭ ޮގތަށް  

ާގނޫނ ަގއި  ބެހޭ  ކޮމިޝަނާ  ޕޭ  ސަބަބަކީ،  ލިޔަންޖެހ ނ   ާގނޫނ ަގއި  ނަންބަރ   ؛ އެ  ާގނޫނ   ާގނޫނަކީ    11/ 2016އެ 

ާގނޫނ (ަގއި ޕޭ ކޮިމޝަނ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ކަނޑައަޅާފައި އޮތްއިރ ަގިއ ެއ )ދައ ލަތ ެގ   މ ސާރައިެގ ސިޔާސަތ ެގ 

ވަނަ މާއްދާަގއި މި އޮންނަނީ، ދައ ލަތ ެގ މ ަވއްޒަފ ންެގ މ ސާރަ ކަނޑައެޅ މާއި، މ ސާރަިއެގ ކ ރިއެރ ން    16ާގނޫނ ެގ  

ރިކަން އިތ ރ ކ ރ މަށް އެ މީހ ންނަށް ދެވިދާނެ އިނާޔަތްތަކާއި، ަވޒީފާއިން  ދިނ މާއި، ދައ ލަތ ެގ މ ވަްއޒަފ ންެގ އ ފެއްދ ންތެ

މެންބަރ ން ވަކިެވެގންދާއިރ  ިއނާޔަތްތައް ދެވޭނެ ސިޔާސަތ ތަކާއި މިންަގނޑ ތައް ކަނޑައެޅ މަކީ ޕޭ ކޮމިޝަނ ެގ ޒިންމާއެކޭ. 

ކައި ފޮރިން ސަރވިސް ބިލ ަގއި މި މާއްދާ ާގނޫނ ން  މި އޮތީ އެ ޒިންމާ ޕޭ ކޮމިޝަނާ ހަވާލ ކޮށްފަ. އެ ސަބަބަށް ޓަ

މިޮގތަށް ލިޔެފައި ިމ އޮތީ. އެހެންކަމ ން، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ފޮރިން ސަރވިސްެގ ާގނޫނ ަގއި މިހާރ  މި އޮތް  

ތެ ަމސްއޫލިްއޔަތ ތަކ ެގ  ކޮމިޝަނ ެގ  ޕޭ  ކަމަކީ  މި  ނަމަ،  ވަނީ  ކަމ ަގއި  އިޞްލާޙ ކޮށްފި  މިޮގތަށް  ރޭަގިއ  މާއްދާތައް 

ާގނޫނ ން ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ކަމެއްެގ ތެރެއަށް ވަދެވ ން. ައދި އެ ކަމަކީ މ ސާރައިެގ ސިޔާސަތ ެގ ާގނޫނާ ކަނޑައެޅިެގން 

ޚިލާފ  ކަމަކަށް ވެެގންދާނެ. ެއހެންވީމާ، ެއ ސަބަބަށް ޓަކަިއ މިހާރ  މި ހ ށަހަޅާފައި އޮތް ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  އެްއވެސް  

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. ޮގތަކަށް ތާއީދ ނ ކ ރާ  
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބާކީ އޮތީ   ހަމަވ މަށް  ަގޑި  ޖަލްސާެގ  މަޖިލީހ ެގ  މެންބަރ . މިއަދ ެގ  އިްއޒަތްތެރި  މިނެޓ . އިހަވަންދޫ    3ޝ ކ ރިއްޔާ 

ޝިފާ މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ެއ  ދާއިރާެގ  އެދިވަޑަިއަގންނަވަންޏާ،    3ޢ ،  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން  މިނެޓ  

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ން ވާހަކަދެއްކެވ ޢ އިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާއިހަވަންދޫ ދާ

ހ ށަހަޅ އްވާފައި މި ވާ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިސްމާޢީލް އަޙްމަދ   

ފޮރިން ސަރވިސްެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ޖ މ ލަ ޮގތެްއަގއި ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

ޙަޤީޤަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރވިސްައކީ މ ޅި މި ސަރަޙަްއދ ަގއި ވެސް އަދި ދ ނިޔޭެގ  ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވެސް ޙަޤީޤަތ ަގއި ފާހަަގކޮށްލެވޭ ހަރ ދަނާ، ތަޖ ރިބާކާރ ން ތިބި ފޮރިން ސަރވިސެއްކަން ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ.   ލެވެލްަގއި

ދ ނިޔޭެގ އެކި ޤައ މ ތަކަށް މި ދިޔަ ދ ވަސްތަކ ެގ ތެރޭަގިއ ކ ރިމަތިވެެގން މިދިޔަ އިޤ ތިޞާދީ އަދި ބޮޑެތި ބަލިމަޑ ކަމ ެގ  

 މި ވާ ކ ރިއެރ ންތައް ހޯދ މ ަގއި ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ފޮރިން ސަރވިސްަގއި  ތެރޭަގއި ވެސް ދިވެހިރާއްޖެ ހޯދާފައި

ތިބި ތަޖ ރިބާކާރ ންެގ ދައ ރ  ަވރަށް ބޮޑ . ޙަޤީޤަތަކީ ކޮވިޑ ަގިއ ޖެހި ދ ނިޔޭެގ އެތައް ިގނަ ޤައ މ ތަކެްއ މިއަދ  އިޤ ތިޞާދީ 

ތިބީ، ދިވެހީން މި ތިބީ ހަމަޖެހ މ ެގ ނޭވާއެއް ލެވޭ މިންވަރ ަގއި.  ޮގތ ން ބަނގ ރޫޓ ވަމ ންދާއިރ ، ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދ  މި  

އެީއ، ޙަޤީޤަތަކީ ވަރަށް ިގނަ ބައެްއެގ ވަރަށް ބ ރަ މަސައްކަތް. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮިވޑ ެގ ހާލަތ  ހަނދާންނެތ ނ   

ންދާ ޮގތް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަމ ަގއި ވިޔަސް، އަޅ ަގނޑ ެމން ކައިރި މި އޮތް އަަވއްޓެރި ސްރީލަންކާއަށް ެވެގ

ފެނޭ. ޙަޤީޤަތ ަގއި އެ ޤައ މަށް ެވެގންދާ ޮގތަކީ މިއަދ  ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް ވެސް އެކަމ ެގ ވަރަށް ދެރަ ހިތާމަވެރި  

ދީ  ޮގތްތަކެއް. އަދި އެތައް ބަިއަވރ  ދިވެހިންތަކެއް ދިރިއ ޅޭ ޤައ މެއް ސްރީލަންކާއަކީ. ދިވެހިރާއްޖެ މި ހޯދި އިޤ ތިޞާ

ބޮޑެތި  މ ހިންމ   ނެންެގވި  ސަރ ކާރ ން  ވެސް  ހާލަތ ަގއި  ކޮވިޑ ެގ  ދަންނަވާނީ  ައޅ ަގނޑ   ކ ރިއެރ ންތަކ ަގއި،  ބޮޑެތި 

ޑިސިޝަންތައް ޭއެގތެރޭަގއި ސަބަބ ތަކަށް އެބަވޭ. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކޮވިޑާ ގ ޅިެގން ބޮޑެތި ޕްރެޝަރ ތަކ ެގ ތެރޭަގިއ  

ރިކަމާ އެކ ، ރައްޔިތ ންނަށް ިއޚ ލާޞްތެރިކަންމަތީަގއި އެ ނިންމެވި ކޮންމެ ނިންމެވ މެްއެގ  ވެސް ޙިކ މަތްތެރިކަާމއި ކެތްތެ 

އަސްލ  ޙަޤީޤީ މަންފާ، ފައިދާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  ލިބެމ ން މި ދަނީ. ފެންނަމ ން މި ދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ކޮވިޑ ެގ  

ން ޒަމާނަކ  ދިމާނ ވާވަރ ެގ ބޮޑ  ބަލިމަޑ ކަމެއް ކ ރިމަތިިވއިރ ަގއި  މަތީން ހަނދާންނެތިެގން މި އ ޅެނީ. މ ޅި ދ ނިޔެއަށް މިއި

ެގ މިންވަރ ފ ޅ ން މި ދިެވހިރާއްޖެއަށް ލިބ ނ  އެންމެ ބޮޑ  އެއް ނިޢ މަތަކީ އެފަދަ ޙިކ މަތްތެރި، ކެތްތެރި، ޯއާގތެރި هللا 

ވެ ޞާލިޙް  މ ޙައްމަދ   އިބްރާހީމް  ރައީސް  ލިބ ން.  މަްއޗަށް  ދިވެހީންެގ  ބޮޑ   ވެރިޔަކ   އެއަށްވ ރެ  ހ ރ ން.  ރިކަމ ަގއި 
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ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ަވގ ތ ކޮޅ   ؛ ނިޢ މަތެއް ދިވެހިންނަކަށް މި ކާރިސާ ތެރެއަކ  ނ ލިބޭ.  އަޅ ަގނޑަށް ލިބިފައި އޮތް 

 ނިމ މާ އެކ  ކ ރ ކޮށްލާނަން. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރވިސް ފަްއކާކ ރ މަށް ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެން

 ާގނޫނަށް މި ެގންނަ ބަދަލ ތަކަކީ މ ހިންމ  ބަދަލ ތަކެއްކަން ފާހަަގކ ރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އޮންނާނީ   ޖަލްސާއެްއ  މަޖިލީހ ެގ  ދެން  މެންބަރ .  ިއްއޒަތްތެރި  ދ ަވހ     2022އެޕްރީލް    5ޝ ކ ރިއްޔާ  އަންާގރަ  ވާ 

 ަގއި.    10:30ހެނދ ނ  

 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 



Overall Voting Result 4/4/2022 11:07:13 AM

Voting Mode: Open

VOTE

Kulli massala ah bahuskurumah_MP Adam Shareef

Results

Present: 60
Eligible to vote: 59

Yes: 11
No: 44

Abstain: 0
Voted: 55

Not Voted: 4

VOTE - 1 / 3    [Document created: 4/4/2022 11:07:58 AM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé No
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru No
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru No
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu No
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru No
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Not Voted
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu No
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu No
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi No
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo No
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu No
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo No
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Not Voted
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo No
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Yes
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo No
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru No
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo No
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo No
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo No
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo No
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo No
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo No
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi No
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru No
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Not Voted
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo No
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru No
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo No
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo No
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo No
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru No
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku No
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi No
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo No
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo No
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu No
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Yes

VOTE - 2 / 3    [Document created: 4/4/2022 11:07:58 AM]



ID Name Organisation Result

79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo No
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi No
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru No
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu No
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu No
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo No
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo No
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru No
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu No
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu No
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo No

VOTE - 3 / 3    [Document created: 4/4/2022 11:07:58 AM]




