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 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް{ ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މަޝްަވރާކުރަން ހަމަޖެހިފައި މި އޮތް މައްސަލަައކީ، ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވާފަިއ އިން  

މައްސަލަެއއް. ެއއީ އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން ފޮރ ދަ އިންޝުއަރެންސް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް އެންޑް އެކްސްޕޯޓް  

އި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމާ ބެހޭ ޮގތުން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރުހުން )ައއި.ސީ.ައއި.އީ.ސީ(، މި މުޢާހަދާަގ  ކްރެޑިޓް

ކޮމިޓީއަށް ދިރާސާކުރުމަށް މި   ހޯދުމަށް ފޮނުވާފައި އިން މައްސަލަ. މި މައްސަލަ މަޖިލީހެުގ ފްލޯރއިން މިހާރު މި 

އޮފް  މިނިސްޓަރ  އަރުވަނީ  މި  ފުރުޞަތު  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ފޮނުވިފަ.  ބެހޭ އޮތީ  ކަމާ  ފިނޭންސަށް   

ކަމަށް  ނެތް  ވަޑައިެގން  މިނިސްޓަރ  ފިނޭންސް.  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ދެއްވުމަށް.  މަޢުލޫމާތު  ކޮމިޓީއަށް  ޮގތުން 

އިްއޒަތްތެރި   ކޮމިޓީެގ  ޖޮއިންކުރީމާ  މިނިސްޓަރ  ދެން،  ދެއްވިދާނެ.  މަޢުލޫމާތު  ވެސް  ބޭފުޅަކަށް  އެހެން  ވަނީިވއްޔާ 

ސުވާލު  ކުރައްވާ  މަޢުލޫމާތު  މެންބަރުން  އެހެން  މިނިސްޓްރީެގ  އެހެންވީމާ،  ެގންދެވޭނެ.  ދެމުން  ޖަވާބު  ތަކަށް 

އާދެ!   އެދެން.  ވަޑަިއަގތުން  ކުރިއަށް  މަޢުލޫމާތާއިެގން  ވަނީވިްއޔާ  ކަމަށް  ހުންނެވި  ބޭފުޅަކު  ދެއްޭވވަރުެގ 

 ކުރިއަށްެގންދަވާ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ފް ރަޝީދުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްެގ ސީނިއަރ ލީަގލް ކައުންސެލް އަޝްރަ

ދެން،  ކައުންސެލު.  ލަީގލް  ސީނިއަރ  މިނިސްޓްރީެގ  ފިނޭންސް  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ކުރިައށް   އިތުރަށް  ބަލައިލާފައި  އަޅުަގނޑު  ޚަބަރެއް  މިނިސްޓަރެގ  އަޅުަގނޑު  ެއދެނީ  ބޮޑަށް  އެކަމަކު  އަޅުަގނޑު 

 ެގންދަން. އަޅުަގނޑަށް މިނިސްޓަރަށް ުގޅައިލާނަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އަޅުަގނޑު މަޑުކޮށްލާނަން މިނިސްޓަރުެގ ޚަބަރެއް ބަްއލަވާލަްއވާ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ސަޢީދުދާއިރާެގ މެންބަރު  މާވަށު

 ؟ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތު ލިބިދާނެތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން
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 ކުރިއަށްެގންދަވާ! އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ސަޢީދުދާއިރާެގ މެންބަރު  މާވަށު

މުޤައްރިރު، ސަޢީދު އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ ެވސް ހަމަ މި ަގޑީަގއި ެއބަ ހިނާގ. އެހެންވީމާ، އެ  

 ؟ ކޮމިޓީއަށް ޖޮއިންކޮށްލަންތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 އެންމެ ރަނަގޅު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ސަޢީދުދާއިރާެގ މެންބަރު  މާވަށު

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން ޢަފީފްދާއިރާެގ މެންބަރު  ވިލުފުށި

 މުޤައްރިރު...

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ކުރިއަށްެގންދަވާ! އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން ޢަފީފްދާއިރާެގ މެންބަރު  ވިލުފުށި

އަޅުަގނޑު ޖޮއިންކޮށްެގން މި އުޅެނީ ފޯނުން އިނޭގތޯ. ެއކަމަކު މިހާރު ބެޓެރީ ދާތީެގ ެއހެންވެ ފަހަރެއްަގއި ުގޅުން  

 ކެނޑިެގން ހިނަގއިދާނެ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާނަން. އަޅުަގނޑުމެން 
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 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުދާއިރާެގ މެންބަރު  އިނުގރައިދޫ

 ؟ މުޤައްރިރު؟ މުޤައްރިރު އެްއޗެއް ދަންނަވާލަންތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 އާދެ! ކުރިއަށްެގންދަވާ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދުޙަސަން ދާއިރާެގ މެންބަރު  އިނުގރައިދޫ

 އަދި އެބައޮތެއް ނޫންތޯ އެއް ަމއްސަލަ ދެއްތޯ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 އާދެ! އެބައޮތް އެއް ަމއްސަލަ. އެހެންވީމާ، އެ ަމއްސަލަާއިއެގން ކުރިއަށް ދެވިދާނެ ކަންނޭނެގ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުދާއިރާެގ މެންބަރު  އިނުގރައިދޫ

ވެސް ޢައްޔަންކުރެވިފަިއ   މިހާރު  ިގނަ ވަުގތު ނަާގނެ ކަމެއް ނޫންތާ ދެއްތޯ.  މާ  ހީވަނީ އެީއކީ ދެން  އަޅުަގނޑަށް 

ބޭފުޅެްއެގ   އޮތް  ދެއްވާފަިއ  ވެސް  ރުހުން  އެތައްފަހަރަކު  ކޮމިޓީން  އަދި  އިނޭގ،  ެވސް  ވަނަވަރު  ބޭފުޅެއް.  ހުރި 

ޔާ ފޮނުއްވާފައި އެ އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެ ނިންމާލުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  ނަންފުޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

 ބުއްދިވެރިހެން.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

މައްސަލައާިއެގން   އެ  އަޅުަގނޑުެމން  ޖޮއިންކޮށްލައްވަންދެން  މިނިސްޓަރ  ސަޖެސްޓުކުރެއްވީމަ  ތިޔަޮގތަށް  އާދެ! 

 ކުރިއަށްދާން އެބަ ަގސްދުކުރަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތިހެން ވިދާޅުވީމަ.  

 

 : ދެއްކެވުންކައިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު ވާހަ
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 އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ސަފީރު  ހުންނަވާ  ކަނޑައަޅުއްވާފައި  އީ.ޔޫއަށް  އެބައޮތް  ފޮނުއްވާފައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އަޅުަގނޑުމެން  އާދެ! 

ކިންްގޑަމް އޮފް މޮރޮކޯެގ ސަފީރުކަމަށް، ނޮން ރެސިޑެންޓް އެމްބެސެޑަރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، މިކަމާ  

ޮގ ރުހުން  ބެހޭ  މަޖިލީހުން  ރުހުންދެީގން  ކޮމިޓީން  މި  އަދި  މަޖިލީހުން  މި  ވެސް  މިހާރު  މަނިކުފާނަކީ  އެ  ތުން، 

ދެއްވާފައި ހުރި ބޭފުޅެއް. ހުރިހާ ވަނަވަރުތަކެއް ސާފުވެފައި އޮތް ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، މާ ދިުގ ވާހަކަނުދަްއކާ މިާއ  

ހުޅުވަ  ފްލޯރ  ައޅުަގނޑު  ނިންމުމަށް  ޮގތެއް  މި   ދޭތެރޭ  ދެން  އޮތީމަ  މަޑުކޮށްލަންޖެހިފައި  ކުޑައިރުކޮޅަކު  އިލާނަން. 

 މައްސަލަ ނިންމާލާފައި ކުރިއަށްދާނީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުދާއިރާެގ މެންބަރު  އިނުގރައިދޫ

ފޮނު މިހާރު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހުށަހަޅަން  މި  އަޅުަގނޑު  ހަމަޖެއްސުމަށް  މޮރޮކޯއަށް  ނަންފުޅު  އޮތް  އްވާފައި 

ސަބަބުން  ކެނޑުމުެގ  އަޑު  ރެކޯޑިންގެގ  ބައްދަލުވުމުަގއި  މި  ެގންދެވި  ކުރިއަށް  މެދުވެރިކޮށް  )ޓީމްސް  ކޮމިޓީން... 

 މެންބަރު ވިދާޅުވާ ެއއްޗެއް ސާފެއްނުވޭ( 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ހެންވީމާ، ޙަސަން އަޙްމަދު ތި ހުށަހެޅުއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވާފަިއ އޮތް  އާދެ! ސާފުެވއްޖެ އިނޭގތޯ. އެ

އަޙްމަދު  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ހުށަހަޅުއްވާ  ފާސްކުރުމަށް  ކަމަށް  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ދިނުމަށް  ރުހުން  ނަންފުޅަށް 

  ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ޚައިތަމް އެބައޮތް ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންފަ. ޚައިތަމަށް ައޅުަގނޑު

 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ައޅުަގނޑު   ޮގތަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  އަޙްމަދު  ޙަސަން  މުޤައްރިރު  އިްއޒަތްތެރި  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 ވެސް ތާއީދުކުރަން އިނޭގތޯ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން
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ހުރިހާ  ބޭފުޅާެގ  މި  އޮތީ  މި  ލިބިފައި  ތާއީދު  ހުށަހެޅި  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

ވަނަވަރެއް ސާފުވެ އަދި މިހާރު ވެސް ސަފީރެްއެގ މަޤާމުަގިއ ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށްވާތީ، ހުށަހެޅި ތި ތާއީދުކުރެްއވީ މި 

ަގިއ ހުންނަވަން ކަނޑައަޅުއްާވ ނޮން ރެސިޑެންޓް އެމްބެސެޑަރުކަަމށް އަޅުަގނޑުމެން ރުހުން ކިންްގޑަމް އޮފް މޮރޮކޯ 

ދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް. ޙަސަން އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވާ، އަޙްމަދު ޚައިތަމް ތާއީދުކުރެްއވި ޮގތަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ  

 ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުދާއިރާެގ މެންބަރު  އިނުގރައިދޫ

 ؟ ޗެޓުންތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 އާދެ! 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ ޙަމީދުދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްދޫ 

ޅުއްވާފައި އޮތް ބޭފުޅާެގ ތަފުސީލާ  އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ވޯޓަކަށް އައްސަާވއިރުަގއި ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ ތި ހުށަހަ

 އެކީަގއި ވިދާޅުވެދެްއވުމަށްފަހުަގއި ވޯޓަކަށް ައއްސަވަން އިނޭގތޯ. ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަވައިލީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުދާއިރާެގ މެންބަރު  އިނުގރައިދޫ

 .  މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވޯޓުހެން މިހާރު ދާންޖެހޭނީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

އީ.ޔޫއަށް   އޮންނަވާނީ  ލިބިވަޑަިއެގންފައި  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ބޭފުޅުން  ތި  ނަން  އޮތީ،  އަޅުަގނޑު  މިހާރު  ވޯޓަށް 

ވޯޓު   ބޭފުޅުން  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  ކުރިއަށްދާނީ.  ވޯޓާއިެގން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  މަންދޫބުކަން.  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 
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މިޮގތަށް ދެއްވު މި މައްސަލަ  ބޭފުޅުންެގ އިއްތިފާޤުން  ހުރިހާ  ބައިވެރިިވ  )ވޯޓުދެްއުވން( އާދެ! ވޯޓުަގއި  ން އެދެން. 

 ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެްއވާފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ަމއްސަލަ ފާސްވެއްޖެ.  

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ޗެއަރ، އަޅުަގނޑު އެބައިނިން އިނޭގތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ ޙަމީދުދާއިރާެގ މެންބަރު  އިސްދޫ

 ؟ މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މިނިސްޓަރ ވަޑަިއެގން ެއބަ އިންނެވިހެން މިހާރު އިނޭގތޯ. އަޑުިއވޭތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ައޑު   އަޅުަގނޑުމެންެގ  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ނާންނާތީ.  ހަމަޔަށް  ައޅުަގނޑާ  އަދި  އަޑު  މިނިސްޓަރުެގ 

 ؟ އިިވވަޑަިއަގންނަވާތޯ އެބަ

 

 ނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:މި

 ؟ އާދެ! ޗެއަރ އެބަ ިއވޭ. އަޅުަގނޑުެގ ައޑު ިއވޭތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުދާއިރާެގ މެންބަރު  އިނުގރައިދޫ

ޝަން އެްގރީމަންޓާ ބެހޭ އާދެ! މިހާރު ސާފު އެބަވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ެގންދަނީ މި އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭ

ޮގތުން ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު މެންބަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދެްއވުމަށް އެދި ދަންނަވަން. ކުރިއަށްެގންދަވާ!  

 ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު.  

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:
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ިއއްޒަ ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދި  އާދެ!  ފޮރ  ކޯޕަރޭޝަން  އިސްލާމިކް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޗެއަރ.  ތްތެރި 

މެންބަރު  އައިސެކްެގ  )އަިއ.ސީ.ައއި.އީ.ސީ(  އެކްސްޕޯޓްސް  އެންޑް  އިންވެސްޓްމަންޓް  އޮފް  އިންޝުއަރެންސް 

ންޓާ ެއއްކޮށް  ޤައުމަކަށް ވުމަށް އެދި ރެޓިފިކޭޝަންެގ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ޓަކައި ކެބިނެޓުެގ އެންޑޯސްމަ

މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާނެ. ދެން، އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ފަދައިން އައިސެކްއަކީ ައސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން  

މިހާރު ވެސް މެންބަރަކަށްވެފައި އޮތް ޖަމުޢިްއޔާެއއްެގ އިތުރު ޮގތްޕެއް. ެއއީ ައއި.ޑީ.ބީ، އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  

ހި ދަށުން  ފާހަަގކުރެވެނީ.  ބޭންކުެގ  މި  ޮގތުަގއި  އަރމެްއެގ  އަނެއް  މީހުން  ެއ  އިންޝުއަރކޮށްދޭ  އަންނަ  ނަގމުން 

ިގނަ   ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސަބަބުން  މީެގ  ވަނީ  މި  ހުށަހަޅާފައި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އިންވެސްޓްމަންޓް އޭެގތެރޭަގއި  ލިބިެގންދޭ.  އެބަ  ޓަކައި ކުރިއެރުންތަކެއް  ހޯދުމަށް  އިންެވސްޓްމަންޓް  އިތުރު  ސް، 

އަޅުަގނޑުމެން  ހާލަތުަގއި  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ެއއާެއއްކޮށް  އަދި  އެބަދޭ.  ލިބިެގން  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ފަންޑްސް ހޯދުމުގައާިއ އަދި ޕްރޮޖެކްޓު ފައިނޭންސިންގއާިއ، ލޯނު ފައިނޭންސިންގ ހޯދުމުަގއި 

އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޤައުމަކަށްވީމަ  މެންބަރު  އެބަ،  ވެސް  ހޯދުމަށް  ެގރެންޓީ  އައިސެކްެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ެގރެންޓީ  މީާގ  އިނދޭ  ެވސް  ތެރެއިން  ބޭންކުެގ  ޯވރލްޑް  ފަދައިން  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  ލިބިެގންދޭ.  ފުރުޞަތު 

ވެސް ޭއޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކުެގ ތެރޭަގއި ެވސް ޮއވޭ ހަމަ   ސްކީމެއް. ދެން، އަދި އޭެގ ިއތުރުން އޭ.ޑީ.ބީަގއި

ެގރެންޓީ ސްކީމެއް. ހަމަ އެޮގތަށް އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކުެގ އަމްބްރެއްލާެގ ދަށުން އެ މީހުންެގ ެގރެންޓީ  

އަޅުަގނޑުމެން ދާދިފަހުން  ދެން،  އައިސެކް.  އިންނަނީ  މި  ފަރާތަކަށްވެފައި  ހިންާގ  ކޮވިޑުެގ  ސްކީމް  މި  އެކިެއކި   

ފާހަަގިވ   ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތުަގއި  ކުރެވުނު  ރެއިސްކުރުމަށް  ފަންޑްސް  އަޅުަގނޑުެމން  ުގޅިެގން  ހާލަތާ 

ވަރަށް ބޮޑުކަމެއް ައއިސެކްެގ ފޯމަލީ މެމްބަރޝިޕް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރެޓިފައިވެފައި ނެތީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ 

ފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެން   ބޭފުޅުންެގ  އެހެންވީމާ،  ދިމާވެފަިއ އޮތީ.  ދަތިތަކެއް  ލިބުމަށް  އެ އިންޝުއަރެންސް ކަވަރ 

ހުށަހަޅައިެގން   ކެބިނެޓަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ފައިނޭންސުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހުށަހަޅައިެގން،  ކެބިނެޓަށް  ބޭނުންވީ 

އޮ މި  ހުށަހަޅާފައި  މަޖިލީހަށް  އެްއކޮށް  އެންޑޯސްމަންޓާ  ވެސް ކެބިނެޓުެގ  މިހާރު  ސަބަބުން  މީެގ  ދެން  ތީ. 

އަޅުަގނޑުމެންެގ އެބަހުރި ހަމަ އެ ބޭފުޅުން ައއިސެކްެގ އެ ނިޒާމުެގ ތެރެއިން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އިންޝުއަރެންސް  

ވެސް   މިހާރު  މަސައްކަތް  ެއ  އެބަހުރި.  އަިއޑެންޓިފައިވެފައި  ވެސް  މިހާރު  ވެސް  ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް  ލިބޭނެ  ކަވަރ 

ވާޮގތަކީ އަޅުަގނޑު ލިބުނީމަ  ައޅުަގނޑުެމންނަށް  ކަވަރ  އިންޝުައރެންސް  މިޮގތަށް  ެގންދަނީ.  މި  ކުރަމުން  މެން 

މިވަރުެގ  އެބަދޭ.  ކުޑަކުރެިވެގން  ބޮޑުތަނަށް  ވަރަށް  އެބަ  ބޮރޯވިންގ  އޮފް  ކޮސްޓް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަ ދިނީމަ  ެގރެންޓީ  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  އޯަގނައިޒޭޝަނެއް  ޮގސްެގން  މާކެޓަށް  ށް 
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އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަންޑްސް ހޯދުމުަގއި ފަސޭހަތަކެއް އެބަ ލިބިެގންދޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި މި 

ދަނޑިވަޅުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަމުަގއި ފާހަަގކުރަން. ެއއީ ދެން ޭއެގ ބްރީފް ޕްރޮޑަކްޝަނަކީ  

 ތޯ ިއްއޒަތްތެރި ޗެއަރ. ޝުކުރިއްޔާ. އިނޭގ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ތި  ހުޅުަވއިލާނަން  ފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް  ައޅުަގނޑު  ދެން،  ވަޒީރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

 ބޭފުޅުން ސުވާލު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުދާއިރާެގ މެންބަރު  އިނުގރައިދޫ

 ؟ ޞަތަށް ޗެޓުތޯ، އަނަގބަހުންތޯފުރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

އަޅުަގނޑު  ފުރުޞަތު  އަޙްމަދަށް  ޙަސަން  ކުރިއަށްެގންދަވާ!  ނެތް.  މައްސަލަެއއް  ވިދާޅުިވޔަސް  އަނަގބަހުން 

 އަރުަވއިފިން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުދާއިރާެގ މެންބަރު  އިނުގރައިދޫ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މަރުޙަބާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރު. އަޅުަގނޑު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުން އިއްޒަތްތެރި  

ބަިއވެރިވުމުން މަީގއި  ހިނާގނެތޯ  ޚަރަދެއް  އެއްެވސް  ދައުލަތުން  ދިވެހި  ބަިއވެރިވުމުން  މީަގއި  ެއ ؟ ވަޒީރު، 

ޑުެމން ދައުލަތަށް ކުރެވޭނެވަރު ކަމެއްކަން ސާފުކޮށްލަދެްއވުން އެދެން. ދެން، އަޅުަގނޑު  ހިނަގންޏާމު އެއީ އަޅުަގނ

ބަލައިލާއިރުގައި.   ހާލަތަށް  މިއަދުެގ  ދަންނަވައިލަން  މިނިސްޓަރާ  ސުވާލުތަކެއް  އިތުރު  އެބަހުރި  ދެން  ވަުގތު  މި 

މުޢާމަލާތް ރާއްޖެއިން ނުކުރެ ެއީއ  އަޅުަގނޑު ނޫހުން ދެކުނިން ވިސާ ކާޑުެގ  ޚަބަރެްއ.  ޮއތް ނޫހެއްެގ  ޮގތަށް  ވޭނެ 

އެއީ  ސުވާލު  އެއް  ޮގތްތޯ،  ރަނަގޅު  އެންމެ  އޮތް  ބިނާކުރުމަށް  އިޤްތިޞާދު  ކަމަކީ،  ؟ ޤައުމެްއެގ  އަނެއް  ދެން 

ރާއްޖޭަގއި އެބަ ހިނާގ ބޭރުެގ ބްރޭންޑްތަކުެގ ރެސްޓޯރަންޓުތައް. އެ ރެސްޓޯރަންޓުތަކުން ކެއުމަށްފަހު ކަނޑާ ބިލު 

 ސް ޑޮލަރަށް ބަދަލުވެެގން އެބަދޭ...ޔޫ.އެ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ ޙަމީދުދާއިރާެގ މެންބަރު  އިސްދޫ

 އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ނިޒާީމ ނުކުތާއެއް އިނޭގތޯ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 އާދެ! ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ ޙަމީދުދާއިރާެގ މެންބަރު  އިސްދޫ

އެޑްވައިސްކުރަން.   މުޤަްއރިރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ޮގތުން  ުގޅޭ  އެޖެންޑާއާ  މިއަދުެގ  އަޅުަގނޑަށް 

ަމއްސަލަާއ   އޮތް  އެޖެންޑާަގއި  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  ައޅުަގނޑުމެން  ެގއްލިދާނެ.  ަވުގތު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންނޫނީ 

 ްއކުން މުހިންމު ކަންނޭނެގ. މިއީކީ ަވޒީރާ ސުވާލުކުރާ ވަުގތެއް ނޫނެްއ ނޫންތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  ބެހޭ ޮގތުން ވާހަކަދެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ދެން، މެންބަރުން...

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުދާއިރާެގ މެންބަރު  އިނުގރައިދޫ

ރާއްޖެ ވެސް  މިހާރު  މުޤަްއރިރު  ިއއްޒަތްތެރި  އޮތް އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ލޯނުތަކާއި،  ހުރި  ނަާގފައި  އިން 

މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  ނިންމަވާފައި  މަޖިލީހުން  ވަޒީރުންެގ  ޮގތުން  ބެހޭ  ޮގތަކާ  ޮއތް  އަންނަން  އިންވެސްޓްމަންޓާ 

ރާ ވެސް  އިޤުތިޞާދަށް  ރާއްޖޭެގ  ދެކޭޮގތުަގއި  ައޅުަގނޑު  ދިރާސާކުރާތީވެ،  ކަމަކަށް  އޮތް  އްޖޭެގ  ފޮނުވާފައި 

ކުރިއެރުމަށް ވެސް އޮތް ވަރަށް މުހިންމު ނުކުތާއެއްެގ މައްޗަށް އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ވާހަކަދައްކަނީ. ދައްކާއިރުަގިއ  

އަޅުަގނޑަށް އިނޭގ ވަޒީރު ހުންނެވީއަކީއެއް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފޮނުވައިެގން ސުވާލުކުރުމުެގ މަރުޙަލާއެްއަގިއ  

އެހެންނަމަވެސް، ބައިވެރިެވވަޑައިަގންނަވާތީ،    ނޫންކަން.  ަވުގތު  މި  މިނިސްޓަރު  ފައިނޭންސް  އިްއޒަތްތެރި  ރާއްޖޭެގ 

އަޅުަގނޑު މި ސުވާލުތައް މި ކޮށްލަނީ ޤައުމުަގއި ހުރި ކަންބޮޑުވުމާިއ، ރައްޔިތުންެގ ވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް މި ަވުގތު  

ފަސޭހައެްއކޮށް ލިބޭހާ  ބޭފުޅާއަށް  ތި  އަޅުަގނޑުމެންހެން،  ވަޒީރާ  ހުރީތީ.  ނުލިބޭ  ފުރުޞަތެއް  އަޅުަގނޑަކަށް  ނެއް 

ކޮންމެއިރަކު   ވަޑައިަގންނަވާ  ފޯނުކޮށްލާފައި  ބޭފުޅުން  ތި  ަވުގތަކު،  ބައްދަލުވީ  އެހެންވީމާ،  ބައްދަލުކުރާކަށް. 

ހުރި  ހޮވާފަިއ  ރަްއޔިތުން  އަޅުަގނޑު  ނުލިބޭތީވެ  ފުރުޞަތު  އެ  އަޅުަގނޑުެމންނަކަށް  ބައްދަލުވިޔަސް، 
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މުޅި  މެންބަރަކަށް ޤައުމުެގ،  މުޅި  ދައްކަނީ.  ވާހަކަ  މި  ައޅުަގނޑު  ނޫން  އަމިއްލަކަމަކު  އަޅުަގނޑުެގ  ވާތީެވ، 

ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ  ިއސްދޫ  އެހެންނަވެސް،  ސުވާލުކޮށްލަނީ.  މި  އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށްވާތީ  ދައުލަތުެގ  ސަރުކާރުެގ 

ދެން އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރަކާ ިއތުރު ސުވާލެއް ނުކޮށް، މި މެންބަރު ކަންބޮޑުފުޅުވަންޏާމު އަޅުަގނޑު އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  

ދެން އަޅުަގނޑު ވަރަށް ދެރަވޭ، ދެން، އެއްބޭފުޅަކު    ހުށަހެޅިފައި އޮތް ކަންކަމަށް ަވުގތު ދިނުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު،

ދުގައި، ރަނަގޅު  އަނެއް ބޭފުޅަކަށް ހަމަ ޖެއްސުން ކުރުމަށް ޓަކައި ތިކުރާ ކަންކަން ހުއްޓާލާފައި ރަނަގޅު މަޤްޞަ

ކުރުމަށް.   ރަނަގޅު  މާލިްއޔަތު  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދައްކަނީ  މި  މިވާހަކަ  އަޅުަގނޑު  ކުރުން.  އެކަން  ނިޔަތުަގއި 

ފުރަންވެެގން އިމީޑިެއޓުކޮށް   މިތާ ކައިރި ލަންކާއަށް ދާއިރު  ކަމެއް ކޮށްލިޔަސް ޑޮލަރު    5އަޅުަގނޑުމެން  މިނެޓަށް 

އެތަނުން ނޫނިއްޔާ،  ތަނުެގ މާރުކޮށްެގން  މި  ެއހެންނަމަވެސް،  ނުވޭ.  ކަމެއް  ނޫނިއްޔާ  މާރުކޮށްެގން  ކަރަންސީ   

ވާހަކަައކީ ހަމައެއް ލަމަެއއް ނެތި މިކަން ހިނާގތީވެ މިއަށް އިޤުތިޞާދީ ޮގތުން ރާއްޖެައށް ކުރާނެ އަސަރުތަކާ ބެހޭ 

މަ މި  އަޅުަގނޑު  ދަންނަވާލެޭވތޯ  އެްއޗެއް  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  ަވޒީރަށް  ެއީއ  ޮގތުން  އިނޭގތޯ.  ކުރަނީ  ސައްކަތް 

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު...

 

 އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރިސޯޓުތަކުން ެވސް ޑޮލަރުންނޭ އެ ކަނޑަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފައިސާއަކީ  

ދިވެހި ފައިސާއޭ. އެހެންވީާމ، މިހެން ހެދުމުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤުތިޞާދަށް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވާހަކައަކީ މާލިއްޔަތަށް  

 ތޯ އަޅުަގނޑު ވަޒީރު ައރިހުން އަސްލު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވީ. މިއިން ކިހާބޮޑު ެގއްލުމެއް ލިބެމުންދާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތީެގ ތެރެއިން ޑޮލަރުެގ މައްސަލައަކީ އެމް.އެމް.ޭއއިން ކުރަްއވަމުން ެގންދަވާ ކަމެްއ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  

މައްސަލަިއގަ  ބެހޭ  ޑޮލަރާ  ތި  ކަންނޭނެގ  ުގޅޭޮގތުން  އެމް.އެމް.ޭއއާ  މިކަމާ  އެހެންނަމަވެސް،  އަމާޒުވާނީ.  ބޮޑަށް  ިއ 

 އިްއޒަތްތެރި ފައިނޭންސް ެއއްޗެއް ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުޅިއްޔާ ވިދާޅުެވވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް...
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 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އީސާ ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތެއް ދެްއވުން ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން.މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ެއްއޗެްއ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! މިނިސްޓަރ ޖަވާބެއް ައރުވާފައި ައޅުަގނޑު އަޙްމަދު ޢީސާ އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން، ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން.  

 އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ.

 

 ރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބް

ސުވާލުެގ  އެ  ފާހަަގކުރެްއވި  އަޙްމަދު  ޙަސަން  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ާގތްަގނޑަކަށް   ބަޖެޓުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވުމަށް ޓަކައި  މެންބަރު ޤައުމަކަށް  ައއިސެކްެގ    50ލައްކަ    2ޖަވާބުަގއި 

ދީނާރު ޑޮލަރު  ހާސް  އެްގޒެކްޓު  ބަލާލަނީ ސީދާ  މި  އަޅުަގނޑު  ޓަރމްސްިއން،  ޑޮލަރު  އެއީ  ކުރަންޖެހޭނެ.  ޚަރަދު   

ހަމަ   ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ޖަވާބުަގިއ  ސުވާލުެގ  ފާހަަގކުރެްއވި  ތި  އޭެގއިތުރުން،  ދެން،  ކިހާވަރެއްތޯ.  ޓަރމްސްއިން 

 އަޅުަގނޑުމެން އެމް.އެމް.އޭާއއެކު މަޝްވަރާ އެބަކުރެޭވ  އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ތި ފާހަަގކުރެްއވިހެން، މިހާރު ވެސް 

ދިވެހި   ޓެންޑަރައކީ  ލީަގލް  ރާއްޖޭެގ  ހަމަ  ޓްރާންސެކްޝަންތައް  ކުރެވޭ  މި  ެއތެރޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ރާއްޖޭަގއި 

އެ ހިތުން  ައޅުަގނޑު  ހަމަ  ދެން،  ޓްރާންސެކްޝަންތަކެއް.  ކުރެވޭ  ރުފިޔާއިން  ދިވެހި  ކަމަށްވާތީ،  ވިސާ    ރުފިޔާ 

ޓްރާންސެކްޝަނެްއ   ރާއްޖޭެގ  ތެރޭަގއި،  ރާއްޖެ  އޮތަސް  ކާޑެއް  ކޮންމެ  ދިމާވަނީ  އެ  ެވސް  އިޝޫއަކަށް  ކާރޑްެގ 

ޮގތުަގއި   ނިޒާމެއްެގ  ކުރެވޭނެ  ރުފިޔާއިން  ދިވެހި  އެއީ  ވިޔަސް،  މެދުވެރިކޮށް  ޕީ.އޯ.އެސް  ހަމަ  އެއީ  ކުރެވެންޏާމު 

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  އެ  ހަމަ  ކުރަން،  ހަމަ އެކަން  ވެސް  ޤައުމުތަކުަގއި  އެހެން  ދުނިޔޭެގ  ފާހަަގކުރެއްވިހެން   

ފަރާތްތަކުން  ބޭރުެގ  މިހާރު  ރާއްޖޭަގއި  ހަމަ  އިތުރުން  އޭެގ  އަދި  އެޮގތަށް.  ހުންނަނީ  ސިސްޓަމް  ފައިނޭންޝިއަލް 

ކެނ މެދުވެރިކޮށް  ޕީ.އޯ.އެސް  ެއ  ޓްރާންސެކްޝަން  ތިއްބަސް،  އިންވެސްޓްކޮށްފައި  ދިވެހި ބްރޭންޑްސްތައް  ޑޭނީ 

ައއިއްސަ   ރާއްޖެ  އިންވެސްޓަރުން  ބޭރުެގ  މިސާލަކަށް  ކުރަންޖެހޭނީ  ޔަޤީން  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  ރުފިޔާއިން. 

އިންވެސްޓުކޮށްފައި އެ ޕްރޮފިޓު، އެ ލިބޭ ފައިދާ ރިޕެޓްރިއޭޝަންއަށް، ޭއަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އެތެރޭެގ ެއ 

ބޭފުޅުން އެ  ތެރެއިން  މާކެޓުެގ  ޤައުމަށް  ޑޮލަރ  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ލިބި،  ފުރުޞަތުތައް  ފަހި  އެ  ނަށް 

ނުކޮށް   އަސަރު  ހަމަ  އެފް.ޑީ.ައއިއަށް  ވެސް  މިހާރު  ހަމަ  ރާއްޖެއަށް  އޭރުން  އޮތުން.  ފުރުޞަތު  ެގންދެވޭނެ 
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އަ އެމް.އެމް.އޭާއެއކު  މަސައްކަތް  ެއ  ވެސް  މިހާރު  ެގންދެވޭނެ.  ކުރިއަށް  އެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ކުރެވޭ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޙްމަދު   މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އަރުވަނީ  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ިމނިސްޓަރ.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 ޢީސާއަށް. އަޙްމަދު ޢީސަ ކުރިއަށްެގންދަވާ! 

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ ވާހަކަދެއްކެުވން:

އަޅުަގނޑު   ވަރަށްބޮޑަށް    2އާދެ!  އަޅުަގނޑު  މެންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  އިނުގރައިދޫ  ހަމަ.  ވާހަކަެއއް 

ކަންބޮޑުުވމެއް.   ހަމަ  ެއއީ  ކަންބޮޑުވުން  ފާހަަގކުރެްއވި  އެ  އެބޭފުޅާ  ދެން،  ކުރަން.  ސާފުކުރަންޖެހޭ އިޙުތިރާމް  އެ 

ސާފުކުރަންޖެހޭ   ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  އަރާ  އޮޅުމެއް  މަޢުލޫމާތު  އެ  އަދި  ވެސް،  މެންބަރުން  މަޖިލިސް  ރައްޔިތުންެގ 

ދެކެން.   އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  މަޢުލޫމާތެއް  ކޮށްދޭންޖެހޭ  ވެސް  ސާފު  ސަރުކާރުން  އަދި  އެއީ.  މަޢުލޫމާތެއް 

ދާއިރާ އިސްދޫ  ައޅުަގނޑު  ެއީއ  އެހެންނަމަވެސް،  ތާއީދުކުރަން.  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަފުޅަށް  ވިދާޅުވި  ެއ  މެންބަރު  ެގ 

އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ އެޖެންޑާ ކޮށްފައި ނެތް ކަމަކާ ުގޅޭޮގތުން މަޝްވަރާ ކުރަން ޙަޤީޤަތުަގއި ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ  

އެހެންނޫނި ލިބިެގން.  ތާއީދު  މެންބަރުން  އަހައި،  ވޯޓަކަށް  ކޮމިޓީަގއި  ކޮމިޓީ ކުރަންޖެހޭނީ  އެްއކޮށް  އެޖެންޑާއާ  އްޔާ 

 ދާންޖެހޭނީ. ނޫނީ އެހެނިހެންަގއި މުޤައްރިރު ފުރުޞަތު ދެއްާވ އެފަދަ ކަންކަމާ ުގޅޭޮގތުން މަޝްވަރާ ކުރަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން... 

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އީސާ ވާހަކަދެއްކެުވން:

  އަޅުަގނޑު ނުނިމޭ. ނުނިމޭ...އަދި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ކުރިއަށްެގންދަވާ! 
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 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އީސާ ވާހަކަދެއްކެުވން:

ދިވެހި   ބަިއެވރިވީމަ،  މުޢާހަދާަގއި  މި  ުގޅޭޮގތުން،  ކަންތައްތަކާ  ފާހަަގކުރެއްވި  މިނިސްޓަރ  ދައުލަތުން ދެންމެ 

މިނިސްޓަރ   ސުވާލަށް  ކުރެއްވި  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ުގޅޭޮގތުން  އެކަމާ  ކޮބައިތޯ،  ޒިންމާއަކީ  މާލީ  އުފުލަންޖެހޭ 

ވިދާޅުވި   ހަމައެކަނި    250ޖަވާބުދެއްިވއިރު  އެއީ  ސުވާލަކީ،  އަޅުަގނޑުެގ  ވާހަކަ.  ދައްކަންޖެހޭ  ދީނާރު  ހާސް 

ދަްއކަންޖެހޭ ބައިވެރިވާން  ދައްކަންޖެހޭ  މުޢާހަދާަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ނޫނީ  ފީއެްއތޯ.  އެންޓްރެންސް   

ެއއީ އަދަދެއްތޯ؟ އަދަދެއްތޯ  ދަްއކަންޖެހޭ  ޮގތުަގއި  ފީއެްއެގ  ިއޔަރލީ  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ދަުއލަތުން  އެކަން  ؟ ދިވެހި 

އާ އަނެއްހެން  ދެން،  ފަސޭހަވާނެ.  ވަރަށް  ސާފުކޮށްލަދެްއަވއިފިއްޔާ  މުޢާހަދާތަކުަގއި  އަޅުަގނޑަށް  މިކަހަލަ  ންމުކޮށް 

ޚިލާފަށް   ާގނޫނުއަސާސީއާ  ދިވެހިރާއްޖޭ  ކަމަކީ  ޮއންނާނެ  ދެން  ބަލާ  ކޮމިޓީން  ކުރާއިރުަގިއ  ސޮިއ  އަޅުަގނޑުމެން 

ނުވަތަ އިސްލާމްދީނުެގ ައސްލަކާ ޚިލާފު ެއއްެވސް ކަމަކަށް މި މުޢާހަދާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބާރު އަޅާތޯ. މި ދެންނެީވ  

ލަ، އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނުއަސާސީ ހުއްދަ ނުކުރާ ކަމެއް ކުރަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބާރު އަޅާތޯ. އެކަހަ

 ކަންތައް ސާފުވީމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ނިންމޭނެހެން...  2އެ 

 

 އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނުކުތާއެއް. ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް.  ނިޒާމީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޙަސަން އަޙްމަދު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް.  

 

 އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ލީހަށް ފޮނުވާފައި އޮތް  މިނިސްޓަރ ވާހަކަފުޅުަގިއ ވިދާޅުވީ ކެބިނެޓުން އެޕްރޫވްކޮށްެގން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މަޖި

ަވޒީރުންެގ   އިންނަވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މަޖިލީހުން،  ވަޒީރުންެގ  ދެކޭޮގތުަގއި  ައޅުަގނޑު  ކަމަށް.  މުޢާހަދާއެއް 

މަޖިލީހަށް  މި  ކަމެއް  އެްއެވސް  ޚިލާފުވާ  ާގނޫނުއަސާސީއާ  ރާއްޖޭެގ  މި  ިއސްލާމްދީނާއި،  މާތްވެެގންވާ  މަޖިލީހުން 

 އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ.  ނުފޮނުވާނެ ކަމަށް 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މަްއސަލަެއއް ނެތް. ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރު އަޙްމަދު ޢީސަެގ ސުވާލަށް  

 ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު 

އިންސްޓޯލްމެންޓަކަށް މި އޮންނަނީ.    2އާދެ! އެއީ ހަމަ ސަބްސްކްރިޕްޝަނެއް، ިއޔަރލީ ސަބްސްކްރިޕްޝަން އެއީ.  

އެއީ   އިންސްޓޯލްމެންޓު،  އަޅުަގނޑުމެން  500ތަުއޒަން    62ފުރަތަމަ  ހަމަ  ދެން،  ެއީއ    250.  ދީނާރު،  ތަުއޒަން 

ޮގތަ ސަބްސްކްރިޕްޝަންެއއްެގ  ާގތްަގނޑަކަށް  އިޔަރލީ  އެއީ  ދެން،    60ލައްކަ    3ށް.  ޑޮލަރު.  ޔޫ.އެސް  ހާސް 

އަމްބްރެއްލާ   ބޭންކުެގ  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  މިއީ އިސްލާމިކް  ފާހަަގކުރިހެން،  ވެސް  ތަޢާރަފުަގއި  ކުރިން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

އެހެންީވމަ ދެން  ކޮްމޕްލައިންޓުވާނެ.  ޝަރީޢާ  އެހެންވީމާ،  ޖަމުޢިއްޔާެއްއ.  ހިމެނޭ  މި ތެރޭަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންެގ   ،

ާގނޫނުތަކުން މަނާކުރާ އަދި ިއސްލާމްދީނުެގ އަސާސްތަކާިއ ޚިލާފުވާ ކަމެްއ، އެކަހަލަ އެްއެވސް ކަމެްއ މީެގ ތެރޭަގިއ  

ފައިނޭންސް  ފާހަަގކުރިހެން  ކުރިން  އަޅުަގނޑު  ވެސް  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހަމަ  ބޮޑަށް  މިއީ  ދެން،  ނުހިމެނޭ. 

ކުރުުމަގާއއި ޕަބްލިކް    ރެއިސް  އަދި  ެވސް  ސެކްޓަރެގ  ޕްރަިއވެޓު  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ކަންކަމުަގއި  ެއހެނިހެން  އަދި 

ސެކްޓަރ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އިތުރު އިންވެސްޓްމެންޓު ެގނައުމުަގިއ ފަސޭހަތަކެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިެގންދާނެ. 

ނުކުތާ އެްއ  ފާހަަގކުރާ  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެން  މީެގ  މަތީ ދެން،  އެންމެ  މީެގ  ައއި.ޑީ.ބީއަކީއޭ  ީމެގ  އަކީ، 

ޕޭރެންޓު މުއައްސަސާ، އިންސްޓިޓިއުޝަން. އޭެގ ދަށުން އަންނަ ތަންތަނެއް ައއި.ސީ.ޑީ އާއި އައިސެކާ މިތަންތަން. 

 އެހެންވީމަ، ައޅުަގނޑުމެންނަކީ މިހާރު ވެސް އައި.ޑީ.ބީެގ ެމންބަރ ޤައުމެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސާފުކޮށްލަްއވަން   އެްއޗެއް  މެންބަރަކު  އިްއޒަތްތެރި  އިތުރު  މިނިސްޓަރ.  ފިނޭންސް  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އެްއޗެއް  މެންބަރަކު  އިްއޒަތްތެރި  މަޑުކޮށްލާނަން  ކުޑަކޮށް  ައޅުަގނޑު  ފުރުޞަތަކަށް.  ނެތް  އެދިަވޑަިއެގންފަެއއް 

 އާދެ! ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުތޯ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އީސާ ވާހަކަދެއްކެުވން:
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އަޅުަގނޑު މިހާރު އެ ލިބުނު މަޢުލޫމާތުެގ އަލީަގއި ައޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީ މިސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ޮގތަށް ިމ  

ހުށަހެޅުމެ އަޅުަގނޑުެގ  އެހެންވީމާ،  ދޭން.  ރުހުން  ކޮމިޓީން  ސޮއިކުރަން  ިމ މުޢާހަދާ  އަޅުަގނޑު  ޮގތުަގއި  އްެގ 

 ހުށަހެޅުން ބަލައިަގތުން އަޅުަގނޑު އެދެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އެހެންވީމަ...  

 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑު މިއިނީ ފުރުޞަތަށް އެދިެގން އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ކުރިއަށްެގންދަވާ! 

 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަޖިލީހަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ  މިނިސްޓަރ،  ފިނޭންސް  ޕޭޕަރ   އަޅުަގނޑު  އޮތް  ފޮނުވާފައި 

އިނޭގތޯ.   ޕޮއިންޓު  އެއް  ސާފުކޮށްލަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ބަޔާންކޮށްފައި  އެބައޮތް  މީަގިއ  އިނޭގތޯ.  ބަލާލައިފިން 

ަގއި މި އޮންނަނީ މީެގ އިތުރުން، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބަންޑާރަ ނައިބު ދެއްވާފަިއާވ   3މީަގއި ޕޮއިންޓު ނަންބަރު  

ވަނަ ޕޮއިންޓު ކަންނޭނެގ. މީެގ މި އޮންނަނީ، މީެގ އިތުރުން   3ޕޮއިންޓުެގ ތެރެއިން    5ންޓު،  ޕޮއި  3ލަފާެގ ހިމެނޭ  

ތެރެިއން   އިމްތިޔާޒްތަކުެގ  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ކޯޕަރޭޝަނަށް  އެ  ދަށުން  ެއްގރިމެންޓްެގ  އޮފް  އާޓިކަލް  އައިސެކްެގ 

ނުދޭ  ތަން  ނުވަތަ  ނުވާ  ބަޔާންކޮށްފައި  ާގނޫނުަގއި  ކަންކަން   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެ  ކަމާއި،  ހުރި  ކަންތައްތަކެއް 

ހަމަޖެއްސައިދެވޭނީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ާގނޫނެއް ފާސްކޮށްެގން ކަމާިއ، އަދި ނަމަެވސް އިންސްޓްރޫމެންޓް އޮފް 

އަޅުަގނޑު   އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ދަނޑިވަޅަކަށް  މި  ކަމަށް  ނެތް  ހުރަހެއް  ތަންފީޛުކުރުުމެގ  ރެޓިފިކޭޝަން 

ހަމަޖެހިފައި މިނިސްޓަ މިވަުގތުަގއި  ކަންތައްތަކެއްތޯ  ކޮންކޮން  ާގނޫނީ  މި  ބޭނުންވަނީ،  ސާފުކޮށްލަން  އަރިހުން  ރ 

ކޮބައިކަން   ާގނޫނުތަކަކީ  ދެކެަވޑަިއަގންނަާވ  ނައިބު  ބަންޑާރަ  ކަމަށް  ކުރަންޖެހޭނެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނޫނީ  އަދި  ނެތީ. 
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އަޅުަގނޑަ ހިމަނާފައި  ރިޕޯޓު  މި  ވަރަކަށް  ބޭނުންވަނީ. އެްއވެސް  ސާފުކޮށްލަން  އެކީަގއި  ނެތުމާ  ފެންނަން  ށް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މުޤައްރިރު، މުޤައްރިރު... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އާދެ! 

 

 ވުން: އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެ 

ކަންނޭނެގ   އޭ.ޖީއާ  ނުދެއްވޭނެ.  މިނިސްޓަރަކަށް  ފައިނޭންސް  ސުވާލެއް  އެވަރުެގ  ޮގތުަގއި  ދެކޭ  އަޅުަގނޑު 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ސުވާލު ކުރައްވަންޖެހޭނީ. އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރަކީ ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރ. ބަންޑާރަ ނައިބެއް 

އިްއޒަތްތެރި ސުވާލަށް  އެ  އެހެންވީމަ،  އަޅުަގނޑު    ނޫން.  ކަމަކަށް  ޖަވާބުދެއްވޭނެ  މިނިސްޓަރ  ފިނޭންސް 

 ަގބޫލެއްނުކުރަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރ އެްއޗެކޭ ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުޅުތޯ މި މައްސަލައިގައި. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ވެސް   މިހާރު  ނުކުތާއަކީ،  ބޭނުންވާ  ފާހަަގކޮށްލަން  ދެން  އަޅުަގނޑު  ވެސް  މިހާރު  ޭއަގިއ  ައޅުަގނޑުމެން،  އާދެ! 

އަންނަ  ދަށުން  އޭެގ  ޤައުމެކޭ.  މެންބަރ  ބޭންކުެގ  ޑިވެލޮޕްމެންޓު  އިސްލާިމކް  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ 

އަޅުަގނޑު ހިތުން ެއޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން  އިންސްޓިޓިއުޝަންއެކޭ ިމއީ ައސްލު އައިސެކަކީ. ދެން، އަިއސެކްެގ،  

އެ ނަންަގވާ ނުކުތާއަކީ، ފަހަރެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމިއުނިޓީ އެކަހަލަ ކަެމއްެގ ވާހަކަ  

ޭއެގ   ކުރަން.  އެބަ  އަޅުަގނޑު  އެކަން  ކޮންފަރމްކޮށްލަން.  ބަލައި  ރަނަގޅަށް  އެ  ޖެހޭނީ  އަޅުަގނޑު  ކަންނޭނެގ. 

އިތުރުން އަޅުަގނޑު ކުރީަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސަ ފާހަަގކުރެއްވި ސުވާލުެގ ޖަވާބުަގއި އަޅުަގނޑަށް  
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ހާސް ދީނާރު އެއީ އިޔަރލީ ސަބްސްކްރިޕްޝަނެއްެގ ވާހަކަ އަޅުަގނޑަށް ދެންނެވުނީ، ެއއީ ކުށެއް.    50ލަްއކަ    2

ވަ އަސްލު  ކުރަންޖެހެނީ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ދަްއކާ އެއީ  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުަގިއ  ފީއެއްެގ  ހަމަ  ންޓައިމް 

% އަޅުަގނޑުމެން    50އެްއޗެއް.  ދެން  ދާއިރު.  ރެޓިފިކޭޝަނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  މިއަށް  މިހާރު  ައޅުަގނޑުމެން 

ައހަރު ފަހުން. އެހެންވީމަ، އިޔަރލީ ސަބްސްކްރިޕްޝަން   1އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަންޖެހެނީ    50ރިމެއިނިންގ % 

 ން ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.ނޫ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. ސާފުެވއްޖެ. ބަންޑާރަ ނަިއބުެގ ލަފާަގއި ވެސް އެބައޮތް މި ރެޓިފިކޭޝަންކޮށް މީެގ  

އެހެންވީމާ،   ކަމަށް.  ނެތް  ހުރަހެްއ  މީެގ  ޢަމަލުކުރުމުަގއި  މުޢާހަދާއަށް  މި  ިއއްޒަތްތެރި  ސޮއިކޮށް،  އަޅުަގނޑަށް 

މުހިންމު   ވަރަށް  ސަރުކާރަށް  ނުވަތަ  ދައުލަތަށް  ިމވަުގތު  މިކަމަކީ  ވާހަކައަކީ،  އޮތް  ދަންނަވާލަން  މެންބަރުންނަށް 

މުޢާހަދާއަކަށްވާތީ، ފަހުން ާގނޫނުތަކަށް ބަދަލެއް ެގންނަން އޮތް ކަމުަގއި ިވޔަސް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީން  

މައްސަލައި  ިމ މި  ހުޅުވާލަނީ  މި  ފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ެގންދެވިދާނެ.  ކުރިއަށް  ަގއި 

 މައްސަލައާމެދު ޮގތެއް ނިންމެުވމަށް ހުށަހެޅުމަށް. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ސާފު...

 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޮގތެ ހުށަހެޅިފައި  މުޤައްރިރު، މިހާރު ޢީސަ އޮތީ  އް ހުށަހަޅުއްވާފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ޖެހޭނީ 

 އޮތް ޮގތަކަށް ތާއީދަކަށް ކަންނޭނެގ އަހަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުށަހަޅައި   އަލުން  ހުށަހެޅުއްވީމަ  ނުނިމެނީސް  މުޅިން  މައްސަލަ  އެ  އަލުން  ައޅުަގނޑު  ނެތޭ.  މައްސަލަެއއް  އާދެ! 

 ތާއީދު ކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުޅުވާލާނަން. 

 

 އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ހުށަހަޅަން، ފުރުޞަތަކަށް އެދެން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ކުރިއަށް. 

 

 އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ސަރުކާރުން ފޮނުވާފައި އޮތް ޮގތަށް ފާސް ކުރުމަށް ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މިހާރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ތާއީދު ކުރާ ބޭފުޅަކު. 

 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުަގނޑު ތާއީދު އިނޭގތޯ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

އާދެ! އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ، ޙަސަން އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވާ، ތާީއދު ތިޔަ ކުރެއްވި ޮގތަށް  

ބަިއެވރިވި   ވޯޓުަގއި  އާދެ!  )ވޯޓުދެްއުވން(  ދެްއވުމަށް.  ވޯޓު  ބޭފުޅުން   7މެންބަރުން،    6ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ 

އިއްތިފާޤުން   ދަންނަވަން. މެންބަރުންެގ  މަރުޙަބާ  ބޭފުޅުންނަށް  އެންމެ  ަވޑައިެގންތިއްބެވި  ފާސްވެއްޖެ.  މައްސަލަ  މި 

ފަށްފަށުން.   ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން  ހުރިހާ  ވަޑައިެގންދެއްވި  ނިމުނީ.  ޖަލްސާ  މި  ކޮމިޓީެގ  މިހިސާބުން މި 

 .وبركاته السالم عليكم ورحمة هللاو
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