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

 

 ޖަލްސާ  ަވނަިވހި ދައ ރ ެގ ދެަވނަަވނަ އަހަރ ެގ  2020

 ދ ވަްސ( ބ ދަ) 2020 ލައިޖ  15

 

 

  :ާވހަކަެދއްެކވ ން ރިޔާސަތ ން

  މަޖިލިސް  .له وصحبه ومن واالهعلى آو هللا لوسر ىعلم الالة والس  الحمد هلل والص   ،حيم حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން. އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ސަލާމ ގައި އެްއެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން.  36ަވަޑިއެގން ތިއްބެީވ  ށްމަޖިލީހަމި ަވގ ތ  

 ަލއިޖ  15  މިއީދ މިއައެބަ ހ ންނެިވ.  ކ މެންބަރަ ރިތެިއްއޒަތް އެއް ންނެިވ ާރްއޖެ ަވޑައިނ ެގ ައއިސޮލޭޝަންަގއި ނ ޭވ.

 .ަވނަ ދ ަވސް 1ނަކަތ ން  ސް ފ  ަވނަ ދ ަވސް. 24 ަމހ ން ޛ ލްަޤއިދާަވނަ އަހަރ ެގ  1441 ދ ަވްސ. ބ ދަ ީވ 2020

  .ަގއިަވނަ ޖަލްސާިވހި  ދައ ރ ެގދެަވނަ  ަވނަ އަހަރ ެގ 2020 ތިބީ މި ނދެއަޅ ަގނޑ މެން އިށީ

 

 ން. ކ ރ  ން ޢ ލާ އި  ޑާ ންޖެ އެ  ގެ ހ  ދ ވަ  .3

 

 ން:ދެްއެކވ ކަހަސަތ ން ާވޔާރި

  .2020/2/20/ޖއ މިއަދ ެގ އެޖެންާޑއަީކ،

 

 އްޔާ ފާސްކ ރ ން ޔައ މި.  4

 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ކަދެްއެކވ ން:ން ާވހަރިޔާސަތ 

އަޅ ަގނޑ  ނަަވން. ންނޑ  ދައަޅ ގަ  4އިޓަމް ނޫން އެޖެންޑާ އަ؛ ންނާ އެކ ަގއި މިއަދ އަޅ ަގނޑ މެ -4އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

އޮފް ޕްލޭނިންގ  ރމިނިސްޓަ ،އިަގންަނާވަވޑަ އެކ ަގއި މިއަދ  ޖަލްާސަގިއ ބައިެވިރވެ  އަޅ ަގނޑ މެންނާ ން. ދަންނަަވ

 ބައިެވިރެވަވޑަިއަގންނަާވ.  ހައ ސިންގ އެްނޑް އިންފްރާްސޓްރަކްޗަރ އޮނަރަބަލް އަސްލަމް އަޅ ަގނޑ މެންނާ

ޖަލްާސެގ  ތިން، 2020/2/15އިން ފެިށެގން  2020/2/13ޔައ ިމއްޔާ ނަންބަރ   -4.1އެޖެންޑާ އަިއޓަމް  -{ 4.1} 

ޖަލްސާެގ ނިޔަލަށް ހ ރި ޔައ މިްއޔާތަްއ. ަވނަ  15ަވނަ ޖަލްސާއިން  13ދައ ރ ެގ  ދެަވނަ. އެއީ މި އަހަރ ެގ ޔައ މިްއޔާ

ތްެތރި މެންބަރަކ  އިޞްލާޙެްއ ޒަިއއްެވސް އެއް ރ މަށްފަހ ެވބްސައިޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ހ ެގ މަޖިލީއް މި ޔައ މިއްޔާތަ 

، މި ޔައ މިްއޔާތަކަީކ ިއާވ ޮގތ ެގ މަތީން މާއްދާގަ ަވނަ  218ޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ ހ ށަހަޅ އްާވފައިނ ާވތީ، ަރއްޔިތ ންެގ މަ

 .ިޅއްޖެކަނަޑއެަގއި ކަމ  ތަކެއްސަތ ން ަގބޫލ ކ ރާ ަޔއ މިްއޔާރިޔާ

 

  އެންގ ން ންގާ  އަރިޔާސަތ ން.  5

 

 ކަދެްއެކވ ން:ހަން ާވރިޔާސަތ 

ކ އްލި މަްއސަލަ. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ކ އްލި  2ެވސް ެއބަ ލިބިފައިޭވ  އަޅ ަގނޑަށް މިއަދ 

މަޑ ްއަވރީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ ެގ ކ އްލި މައްސަަލއެްއ  ،އެަބއޮތް ައޅ ަގނޑަށް ލިބިަފއި މައްސަލަަވނިކޮށް 

 ތ ލާން. އަޖެހޭނީ ގ ރ  ޑ މެންނަށްޅ ަގނެވސް އަެވސް. އަެނއްކާ 

 

 ލ  . ސ ވާ 6

 

 ކަދެްއެކވ ން:ން ާވހަރިޔާސަތ 

ސ ާވލ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ    5.1ކ އްލި މައްސަލަިއެގ ކ ީރަގިއ އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

އްަމދ  ސްްޓރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މ ޙަހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާ ،ޝަނަލް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ އޮފް ނެ ،ޝިޔާމް

. ށްދާިއރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަ ރ އަރ ަވނީ ަނއިފަ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ލ ކ ަރއްާވ ސ ާވ އަސްލަމާ

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ .  

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކވ ްނ:
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ބޮޑަށް މަރ ޙަބާ ދަންނަަވން.  މިނިސްޓަރަށް ަވރަށްިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަދި ޕްޭލނިންގ  ޝ ކ ބޮޑަށް ަވރަށް

މި ސ ާވލ ކޮްށލ މަށް މަޖިލީހަށް ަވޑަިއަގތ މަށް  އަރިހ  ްޗގައި މިނިސްޓަރ މާރި 11ހަނދާންަވނީ،  ޗޭމާރި 11އަޅ ަގނޑ  

ަވން. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަ އެީކގައި ޝ ކ ރ  ކަމާތެރިޞްިއޚ ލާަވރަށް ަޓކައި ދެއްިވ ކަމަށް ދެންނެީވ. މިއަދ  ަވަޑިއެގން

ކ ރ މ ެގ ގާއިމ  ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ  ޅ. ނައިފަރ ެގ ފެނާއިލާނަން. އިޮގތަށް ދަންނަވަ  ކަރ ދާހ ަގއި ހަމަ އޮތް ސ ާވލ 

 އެ  ،ފައިަވނިކޮށްމިނިނ ަވދިހަަވަރކަށް ޕަސެންޓ   އެ މަސަްއކަތ ެގ ،ހަާވލ ކ ރެވި  ަގއި ބަަޔކާ 2017މަސައްކަތް 

ސީދާ ގ ޅ ންހ ރި  ަރއްޔިތ ންނާ ،އިއްވަ އިލަ ަގިއ އ ަވ 2020އަރީ ޖެނ   23 މަސައްކަތް ކ ރ މަށް ެވފަިއާވ އެއްބަްސވ ން

 ؛އަހަރ  ރަމަޟާން މަހ  މި  ،ާއއިލެްއީވ ކީްއެވތޯއިހ އްޓަ އިއްލެއް ނ ޯހއްދަވަ ޙަމިފަދަ މ ހިންމ  އަސާސީ ޚިދ މަތެއް 

ރަމަޟާން  އަހަރ  މި ސ ާވލ  ކޮށްލަން ބޭނ ންީވ. މި އަިރހ  މިނިސްޓަރ  ޟާން ަމހ ެގ ކ ރިންއެއީ އަޅ ަގނޑ  ރަމަ

 މި  އި މަސައްކަތް ނިންމާނެ ކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަންާގަފއިަވނިކޮްށ ރަްއޔިތ ންެގ ޚިޔާލ  ނ ހޯއްަދަވ މަހ ެގ ކ ރިން މި

މިއީ އޭރ  ައޅ ަގނޑ   ؟ހަާވލ ކ ަރްއަވނީ ކޮްނއިރަކ ތޯ މަސައްކަްތ އަލ ން ަބަޔކާ މި ؟މަސައްކަތް ހ ްއޓާލީ ީކއްެވތޯ

 ޝ ކ ރިްއޔާ.  ލަން ބޭނ ންިވ ސ ާވލަކީ.ކޮށް މަނިކ ފާނ  އަރިހ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

އަސްލަމް  ރާސްޓްރަްކޗަރ މ ޙައްމަދ ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފް ޝަނަލް ޕްލޭނިންގ،މިނިސްޓަރ އޮފް ނެ

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:

ޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެްއިވ ސ ާވލ ަގއި ޅ. ަނއިފަރ ެގ ފެާނއި ނަރ ދަމާެގ 

ތެޭރގައި ދ ަވހ ެގ  550ޓްެރކްެޓއް ަވަނ ދ ަވހ  ކ ެރވ ނ  ކޮންޓްރެްކެޓއް، ޮސއިކ ެރވ ނ  ކޮން 17ޖޫން މަހ ެގ  2017

 ؛ހަމަައށް މަސައްކަތް ނިންމ މަށް އ3ާަވނަ އަހަރ ެގ ޖެނ އަރީ  2019، މ މަށް. އެހެންީވމާމަސައްކަތް ނިން

ން ެގ މަސަްއަކތް ލަސްެވެގން މިނިސްޓްރީން ކޮންޓްރެކްޓ  ފަހަރެްއެގ ަމތީ 3ޮގތ ން. ގައިާވ ނިންމަންޖެހޭނެ ކޮންޓްރެކްޓ 

ކ ރިއިރ  މިނޭޓ ކޮްނޓްރެކްޓަރ ޓާ ،ތ ަރށް ދީފައިޭވ. މަަސއްކަތްދ ަވސް އި 279. ތަެކއް ދީފައިޭވެއކްސްޓެންޝަން ޓައިމް

ާވހަކަ ރަނަގޅ ކޮށްލަން އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ން. އަދި ހަމަ  . އ78ެނޫން. %އެއް 90މަސައްކަތް ނިމިފައިަވނީ %

ތ ން ޮގ ގ ޅޭ ރި މައްސަލަތަކާމަސަްއކަތ ެގ ކޮލިޓީެގ ހ   ،ަލސްެވެގންާނއި އެީކަގއި މަަސއްކަތ ެގ ސްީޕޑ ، ޕްރޮްގރެސްއެއާ 

ާވހަކަ  ގައި އެމިނިޓްސް އޮފް މީޓީންރަސްީމކޮށް ސިޓީ އަދި  ،ންން ކޮންްޓރެކްޓަރަށް ސިޓީފަހަރެްއެގ މަތީ 22

ަވނަ  2019ން، ފަހަރެއްެގ މަތީ 12ަވނަ އަހަރ   2018ފަހަރެއްގައި.  3ަވނަ އަހަރ   2017. ކ ެރިވފަިއޭވޒްރެއި
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ފަހަރެއްެގ  3ެވެގން ކ ރިން ައޅ ަގނޑ  ދެންނެިވ ކޮންޓްރެކްޓަރ ެގ މަސަްއކަްތ ސްލޯން. ފަހަރެްއެގ މަތީ 6އަހަރ  

 ،ދާން ފެށ މ ން އިދަތ  ހިނަގތަކަށް ވ ރެ ެވސް އިތ ރަށް މ އްެއކްސްޓެންޝަން މަތިން ދެވ ނ  ޓައިމް

ެގ  ނެތިެގން ކޮންޓްެރކްޓ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިތ ރަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް މަަސއްކަތްަތކަށް އިތ ރ  ަވގ ތ  ެދެވން 

 ؛އެ ާމްއދާގައި ބ ނަނީފައިަވނީ. ށްކޮމިނޭޓ ޖީ ަގއި ބ ނާ އ ސޫލ ން ކޮންޓްރެކްްޓ ޓާ-56 ޒްމިނޭޝަން ކްލޯޓާ

 

Contractor has delay d the completion works by number of days for which the maximum 

amount of LD can be paid. 

 

އަށް  10% ،ށްޖަްސ މެކްސިމަމަޑީ ޗާލް.ދ ަވސް ީވމާ އެ ސަތޭކަ ،ްޓެގ މ އްދަތ  ހަމަެވޓްރެކް ކޮން ؛ދ ަވސް ސަތޭކަ

ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލާޒިމްޭވ. އަިދ ކ މިނޭޓ ކޮްނޓްރެކްޓް ޓާ ،ންާވ ޮގތ ެގ މަތީއި އެ ކްލޯސްަގ މާ،އެހެންީވދެވ ނީ. 

ކ ރަން ބ ނ މ ން ެވސް  މިކަން ރަނަގޅ ންހަރެއްެގ މަތީއް ނ ފެނި އެތަްއ ފަކޮންޓްރެކްޓަރެގ މަަސއްކަތ ެގ ޕްރޮްގރެސެ

މަހ ެގ ތެރޭަގއި.  ބަރ ންަވނަ އަހަރ ެގ ޑިސެ 2019މިނޭޓް ދިނީ ލެޓަރ އޮފް ޯވރނިންގ ޓ  ޓާ ،ނ ެވފަިއާވތީ

ަވނަ އަހަރ  ނޯޓިސް ޓ   2020 މަސައްކަތ ެގ ސްީޕޑަށް ކ ރިއެރ ންތަކެްއ ނައިމާއެީކަގިއ އެއާ  ،މަެވސްއެހެންނަ

ޖެނެރަލްެގ ލަފާ ެވސް  ރނީެގ ތެރޭގައި. ދެން މިކަން ކ ރ މ ގައި އެޓަ ދިނީ ޖެނ އަރީ މަހ  އަޅ ަގނޑ މެން ޝަންނޭމިޓާ

 ؛އްެލއް ހޯދަންޙައެކަމަށް ކޮށްފަިއަވނީ. މިނޭޓ ޓާ ން ހޯދާފައި ކޮންްޓރެކްޓްމަތީ ަގއިާވ ޮގތ ެގކޮންޓްރެކްޓަރ  ހަމަ

ށް ނ ެގންެދޭވނެ ކަމަްށ އަމަސައްކަތް ކ ރި ށް މި ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަކޮްށެގން ނޫނީ އިތ ރަށްމިނޭޓ ކޮންޓްރެކްޓް ޓާ

އޭ.ޑީ.ީބ،  ؛ފޮރިންގ އެއިޑް ީއ މި ،ކޮށްފައިނޭޓ ޓާރމިޓްރެކްޓ  ކޮން ންމަތީ ކޮންޓްރެކްްޓަގއިާވ ޮގތ ެގ ،ކ ެރޭވތީބޫލ ަގ

އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ   ަފރާތާ އެ ،ކ ރާ ްޕރޮޖެކްޓަކަށް ާވތީ  އަދި އޮފިޑް ަފންޑ ން ފައިނޭންސްބީ.ޑީއައި.

ަވނީ  ރާތ ންފަ ބަިއ ކ ރ މަށް އެ  ލަްއާވ މި މަސައްކަތ ެގ ބާކީ އޮތްސީއެމް.ޑަބްިލޔ .އެސް. ،މަޝްަވރާކޮށްފައި 

 ؛ޒްން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބައޮތް މިހާރ  މިކަމަށް ހިނާގނެ ޕްރޮޕޯސީދެން އެމް.ޑަބްލިޔ .އެސް.އި މިހާރ . އެއްބަްސެވފަ

އަދި ލްަގިއ އެބަހ ރި ޒައަޅ ަގނޑ މެން އެ ޕްރޮޕޯ. ޖ ލަިއަގިއ އެަބޮއތް ދީފަ 9ްއ ދީފައި ލެޒަޕޯ ށް ޕްރޮކ ރ މަމަސައްކަތް

ކޮްށފައި އަޅ ަގނޑ މެން ޑޯނަރ އެ ރިަވއިޒް ކޮށްލަންޖެހޭ ަކންތައްތަކެއް. ޓ ރިވައިްސކޮށްލަން އަޅ ަގނޑ ެމން ނެޯގޝިއޭ

ެއކީަގއި ކޮންޓްރެކްްޓެގ ބާކީ ހ ިރ  އާސީ ލިޔ .އެސް.ނަށް އެމް.ޑަބްއަޅ ަގނޑ މެން އެޖެންސީތަކަށް ފޮނ ާވނަން. ފޮނ ީވމާ

އްލެއް ހޯދ މަށް ެވސް  ޙަެގންދިޔ ަމށް ށް އަރި، މަސައްކަތަށް ކ މަސައްކަތް ކ ރ މަށް ސޮއިކ ެރޭވނެ ކަމަށް. އެހެންީވމާ

ްށ އަކަތް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރި، އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ އެ މަަސއް އެހެންީވމާއަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް ޮކށްފައި އެބައޮތް. 

ެގ ސްީޕޑ  މަސައްކަތ   ،ންމަތީ ކ ރީ ހަމަ ކޮންޓްރެކްްޓަގިއާވ ޮގތ ެގލ  ޠިކ ރިން ދެންނެިވ ކޮންޓްރެކްޓް ބާެގންދާނަން. 

 ކޮންޓްރެކްޓްަގއި އޮތް ޮގތަށް. ޝ ކ ިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނ ެގންދެެވން ފެށީމަށްއަ ހަމަ ނ ލިބިެގން އެކަން ކ ރި

e
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 ސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ޔާރި

މަޢ ލޫމާތ  އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ ހ ރިހާ  ؛ކޮންބޭފ ޅެއްތޯ ކޮންޓްެރކްޓަރަީކ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް

 ،ނަމަ އެނިގަވަޑއިަގންަނާވ ކޮްނޓްރެކްޓަރަކީ ކޮންބޭފ ޅެއްތޯ ؛ަވރަށް ރަނަގޅަށް ލިބިއްޖެ. އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ  

  ...އިފިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ ންނަށް ފަސޭހަފ ޅ ްއަވިވދާޅ ެވދެ 

 

ސްޓްރަްކޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް ޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާމިނިސްޓަރ އޮފް ނެ

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:

  ްޓ.ލަކީ އެކްސްޕޯ ،ެގ ކޮންޓްރެކްޓަެރއް ކަމ ަގިއާވއާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިންޑި 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އަރ ަވނީ އިތ ރ  ސ ާވލ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ ންނަށް ފ ރ ޞަތ  މި

ނައިފަރ   ،އަރ ަވނީ އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ  މި ؛ފ ރ ޞަތ އާދެ! ޝ ކ ރިއްާޔ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ކ ރ މަށް. 

 . މަށްޝިޔާ އަޙްމަދ  ންބަރ  އިްއޒަތްތެރި މެދާއިރާެގ

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކވ ްނ:

ބޮޑަށް ޝ ކ ރ   . ަވރަށްކޮށްދެއްަވއިފި މިނިސްޓަރ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ަވރަށް ރަނަގޅ  އެކްްސޕްލޭން

 ރީަގއި މިކަމާ ަވފެބްރ  11ޑ   މިނިސްޓަރަށް އެޑްރެސްކޮށް އަޅ ަގނދަންނަަވން. އަޅ ަގނޑ  ރަީއސް އޮފީހަށާއި އަދި

އެީކަގިއ ޔާ ރީަގއި މިނިސްޓްރީެގ ލަފަަވފެބްރ   27. ގ ިޅެގން ާވނީ ސިޓީެއއް ޮފނ ާވފަ މިނޭޝަނާމި ޓާ ،ގ ިޅެގން

 އެއް ށް އޮތް އަކ ރި ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހ ން އަޅ ަގނޑަށް ފޮނ ާވފަިއ އޮތް ސިީޓގައި އެބަ ިވދާޅ ޭވ

ށް އޮްތ އަކ ރި  ގައ2020ިރީ ަވފެބްރ  27އޮތީ.  ީރަގއި ސިޓީ މިަވފެބްރ  27އެއީ  އިނޭގތޯ. ރޭގައިދ ަވސް  ތެމަސް

 ންދ ަވހ ެގ ތެޭރގައި މ ޅިަމސް 4ަވތަ ނ  3 ، އަދިަހާވލ ކޮށް ދ ަވސް ތެރޭަގއި މި މަސައްކަތް ބަޔަކާމަސް އެއް

ެއކ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އަހާލަްނ ޔާ އޮތީމަެއހެން ިވދާޅ ެވފައި . ޅ ެވފައި އެބައޮތްލާނެ ކަމަށް ިވދާމައިމަސައްކަތް ނިން

ކ ރިއިރ ަގއި މިނޭޓ ޓާ އަނެއްކާ  ؟ނެތީކ ރެިވަފއިމަަސއްކަތް ަހާވލ  ހިސާބަށް ެވސް އެ މިައދާ ، ީކއްެވެގންތޯބޭނ ންަވނީ

 ދަލަށް އެބަހ ރި ެގއްލ ން ލިބިފައިތ ންެގ މ ިގނަ ރައްޔި ކ ރިއިރ ަގއި ަވަރށްމިނޭޓ ދ ަވސް ދެްއާވފައި ޓާ 14 ،އިނޭގތޯ

ެއކީަގއި ަރއްޔިތ ްނެގ  އާނ ާވތީެގ ފަރާތ ން. އޭެގ ެއއްެވސް ބަދަލެއް ިމހާތަނަށް ެވސް ލިބިފައިކޮންޓްރެކްޓަރ 
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  ،ެގ ިވސްނ ންފ ޅ  ހ ރީޓަރ މިނިސް، އެީކގައި މިނިސްޓްީރެގ ިވސްނ ންފ ޅ  ހ ރީޔާ ކަންބޮޑ ވ ން މިކަމ ގައި އޮީތމަ

 ބޮޑަށް.  ަވރަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ ންތޯ ސ ާވލ  ދަންނަާވލަމަށްިދނ ބަދަލ މިކަމ ަގއި ކޮްނޮގތަކަށް 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ނައިފަރަކީ އަިމއްލައަށް  ،ިމނިސްޓަރަށް އެނިގަވޑަިއަގންަނާވނެ ންޤީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑަށް ޔަ

ޔިތ ންެގ މ  ރައް ންން ަނއިފަރ ެގ އާއި ނަރ ދަމާ އެޅި ރަށްތަކ ެގ ެތރެއިން ެއއް ރަށް. ދެއެންމެ ފ ރަތަމަ ރާއްޖޭގަ 

އަދި އެއަށްފަހ ގައި ަކއ ންސިލ ން ނަރ ދަމާ، ނައިފަރ ެގ ނަރ ދަމާ  ނަރ ދަމާއެއް ަވރަށް ފަހާއި ޖެހެންދެން ެވސް އޮޭވ. 

ށް ެގންެދވ ނ . ދެން ފަހ ން އައިސް އަކ ރި ހަރ  ަވނަ އަ 2011އެޅ މ ެގ މަަސއްކަތް އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންާވ ޮގތ ގައި 

 އޮީތ. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .  ލާފައި މިއިފައި ހ އްޓަފަށާ އްމަސައްކަތެ  ަގއި މި 2017

 

މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:

ޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ސ ާވލ ަގއި ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  ފާހަަގކ ރަްއަވއިފި ތެރި ަރއީސް. އިއް ޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތް

އެީކަގިއ  ން އެަބހ ރި ކައ ންސިލާފަހަރ  މަތީ ކ ރ ަމށް ޖެހޭނެ އެއް ސަބަބ . ެއއީ ެއކިމިނޭޓ ކޮންޓްރެކްޓަރ ޓާ

ށް  ސަބް ކޮންޓްރެކްޓަރަ ނަެގޓްރެކްޓަރ އޭ ަފއި ކޮންެރއިޒްކޮށް ކ ަގިއ އިޝޫ ބައްދަލ ވ ންތައަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބޭްއވ ނ  

އަށް ެވސް ެގއްލ ން އަދި ރަށ ގައި އޮތް ކަރަންްޓ ިވއ ަގ ،ން އ މ އަދި މަސައްކަތް ރަނަގޅަށް ނ ެގންދި ،ލާރި ނ ދިނ މާއި

ބެހޭ ޮގތ ްނ  މާޝަކ ާވ ލިބިފައި މިކަ ން އެބަހ ރި އަޅ ަގނޑ މެންނަށްފަހަރ  މަތީ އެކި ، ކަންތައްަތއް ެވސް އެ ،ލިބި

އައި. ހަމައެކަނި މަސައްކަތް ނ ނިމ މެއް ެވސް  ންތެރެއި، އެއީ ެއކަހަލަ ބައިަވރ  ސަބަބ ތަކެއް މީެގއިނޭގތޯ. އެހެންީވމާ 

 ިވދާޅ ީވ ޖަާވބެއްެގ ާވަހކަ ތި ތްރީ މަހ ެގ ތެރޭގައި ލިބިަވަޑއިަގަވއަެނއް ކަމަކަށް ފެބްރ އައީ. ން ތެރެއިމީެގ ނޫން

. ެވސް ލައްާވލީ ެގ ކަންތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށްޗް މެދ  ތެރޭގައޭ ކޮިވޑ  މާރިނަްވނީ ޑ  ހަނދާއަޅ ަގނދެއްތޯ. 

ހިސާބ ން ފެށިެގން ރާއްޖޭގައި ހަމަ ހ ރިހާ މަސައްކަތެއް ކަހަލަ ޮގތަކަށް  ، އަޅ ަގނޑ މެންަނށް އެއެހެންީވމާ

ށް ނޫން އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަަވނީ. އެކަމަކ  ދާކަހަ ކަށްެއކްސްިކއ ޒަދެން އެީއ . އޮތީފ ދޭަވރަކަށް ބޮޑަްށ ލަސްެވަފިއ 

އް ނ ކ ރޭ. ސަރ ކާރ  އޮފީސްތައް ެވސް ހަމަ ރަނަގޅަށް ފަންކްޝަނެ ،ިގނަ ަމސައްކަތްަތއް ހ ރި އެއީ ޙަޤީޤަތް. ަވރަށް

ްޑ ދެން ޑޯނަރ ފަންޑެ ،އިސަބަބަށް ޓަކަ  ްއގައި ތިބީ. އެލޮްކޑައ ނެ މ ޅި ޤައ މ  ެވސް ފާޑަކަށް ހ އްޓިފައި އޮތީ. 

 ،ކަމ ގައި ިވޔަސް ނަަގންޖެހޭކ ރ މަށް އަދި ކޮންމެ ޮގތަކަށް ދިޔަޑ  ޑައިރެކްޓް ެއޯވ ޕްރޮޖެކްޓަކަްށ ީވމާ ،ީވމަ އެްއޗަކަށް

އެީކގައި މ ޅި ދ ނިޔެ ެވސް ހަމަ ސްލޯ ސްޕީޑެއްަގއި  ބޭފ ޅ ން ެވސް ޮކިވޑާ  ެވސް ހޯދަންޖެހޭ. އެ ަވލްއެޕްރޫ
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އޮތީ.  އެ ސްޕީޑ  ލަްސވ މ ގައި ލަްސެވފަިއ މި ،، އެ ސްޕީޑ ެގ ެތރޭަގއި ންީވމާމ ން ެގންދިޔައީ. އެހެކ ރަމަސައްކަތް

ހާލަތަކީ.  ކ ރަްއާވނެ ކަމަށް ެއއީަކން ދ ނިޔޭެގ އޮތް ޫބލ ފ ޅ ަގެވސް  ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންހަމަ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ 

ިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ  ދިަޔއީީކ ނޫން. ޝ ކ ކ ޑަެވެގން ލަސްެވެގންއެްއެވސް ހާލަތެއްަގއި ކަމެއް ނ ކޮށް ތިބެެގން ފަރ ާވ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ،އިން އޭޖެންސީއެއްެގ ލޯނެއްަގއި މިކަހަލަ ބަދަލެއްއޮފިްޑ މި ،ބީ ޮގތެއްަގއި އޭ.ޑީ. މ ންއާ ؛އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ  

ދާނެ ކަމަށް އިހާ އިތ ރ  ދ ަވހެއް ނަގަ މިނިސްޓަރެގ ަނޒަރ ަގއި އަދި ކި ެގ ބަދަލެއް ެގންނަންީވމާކޮންޓްރެކްޓަރ 

  ؟ތޯމ ކ ރައްަވލަފާ

 

ޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް ޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކް މިނިސްޓަރ އޮފް ނެ

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ްނ ޤީރަނަގޅ  ާވހަކަފ ެޅއްކަން އަޅ ަގނޑަށް ޔަ ،ތްތެރި ަވޒީރ  އެިވދާޅ ާވ ާވހަކައަކީ އްޒަ އި ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ެވެގން ރައްޔިތ ންނަށް ސާފ ެވަވަޑއިަގްނނަާވނެކަން. އަޅ ަގނޑ  އަދި އިތ ރަށް ސާފ ކޮށްދޭންކަށަަވރ  ނައިފަރ ެގ ހ ރިހާ 

ފަހަރ   1ޭބފ ޅ ންނަކީ އަހަރަކ   އެ ،ާވތީވެ   ކަމަށްލޯނެއްކ ާރ ން ފަންޑ ކ ރާ އަދި ޭއ.ޑީ.ބީއޮފިޑ ން ފަންޑ   ،އ ޅެނީ މި

 އާ މިކޮޅ ން ފޮނ ާވ ސިޓީ ކާއިއަބޭފ ޅ ންެގ ބޯޑ  މީޓީން ން އެއް ނޫން. ދެއެއިތ ަރކަްށ އިށީންނަ ބައް. ޭއެގއެއިށީންނަ ބަ

ންމަާވފައި އޮީތ ްނ މިހާރ  ނިކޮށްެދއްަވ އެކަން ންސީއެމް.ޑަބްލިޔ .ެއސް.ށްދާނީ. އަބައްދަލ ެވެގން މިކަން އިތ ރަށް ކ ރި

 އާދެ، އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . .އަންނަނީ ބޭރ ެގ ލޯނ ން އަށް ރ ފިޔާ ދެެވން މިސީއެމް.ޑަބްލިޔ .ެއސް.ިވދާޅ ަވނީ.  އެ

 

ޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް މިނިސްޓަރ އޮފް ނެ

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:

މިހާރ   ،ަވނީއެއްބަްސެވފައި ފަރާތ ން ެވސް  ން ދެއައި.ޑީ.ބީ  ،ތްތެރި ރައީސް. އޮިފޑ ޔާ ިއއްޒަޝ ކ ރިއް

ެޓއް ޮގތަށް ބާކީ ހ ރި މަސައްކަތް އެޯވޑ ކ ރ މަށް. ދެން  ރެކްއެމް.ޑަބްލިޔ .އެސް.ީސއަށް ަޑއިރެކްޓ  ކޮންޓް
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އަޅ ަގނޑ މެން މިދެންނެވި  ެއސް.ސީެގ ޕްރޮޕޯޒަލް ަވނީ. އެމް.ޑަބްލިޔ .އެހެންނަމަެވސް، އެ ޕްރޮސެްސއަށް އެއްބަްސެވފައި 

މިކަހަލަ ޑޯނަރ  ،ފަދައިން ފާހަަގކ ެރއްިވ ޕްޫރަވލަށް ފޮނ ަވންޖެހޭނެ. ދެން އިއްޒަްތތެރި ރައީސްއެޖެންީސެގ އެ 2

ރަްށ ސްޯލކޮށް މަސައްކަްތކ ާރ ފަރާތްތަކެއް. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ މެން ަވ ޮގތެްއގައި މ ންއެޖެންސީތަކަކީ އާ

ިއ ތެރެއިން ލާފަ  ކ ެގޮކިވޑ ެގ ކަްނތައްތަ އޮތީ މި އިފަކޮްށެގން މިހާރ  މިދެންނެިވ އެޕްޫރަވލް ެވސް ިލބިއްކަތްމަސަ

މ ކޮށް ހިނާގ ސްޕީޑަްށވ ރެ ބާރަށް މިކަން އަޅ ަގނޑ މެންަނށް ންއާ ،ެވސް. އެހެްނީވމާ، އ އްމީދ ކ ރަނީ

 ،ޑަށްއެމް.ޑަބްލިޔ .ެއސް.ސީެގ ޕްރޮޕޯޒަލް އޮފި ،ޅ ަގނޑ މެންެގ ޕްރޮޕޯޒަލްކ ރިއަްށެގންދެޭވނެ ކަމަށް. ދެން އެހެންީވމާ، އަ

. ޝ ކ ރިއްޔާ ބޭފ ޅ ންެގ ރެސްޕޮންސަކަށް މަޑ ޮކށްލަންޖެހޭނެ ލީމާ ައޅ ަގނޑ މެން ދެން އެއިއައި.ޑީ.ބީއަށް ފޮނ ވަ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ށް. ޠީފަލަ ޙަސަންއަރ ަވނީ ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަ 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިާރެގ ހ ޅަނގ  ހެންޭވރ 

އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވލަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މާލޭެގ  !ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މަރ ޙަބާ ަވޒީރ 

ބޯހިޔާަވހިކަން  ،ޮގތ ން ހިމެނޭއެއީ ޯގްއޗާއި ފްލެޓ   ، މާލޭ ސަރަޙައްދ ން ކިތައް ޔ ނިޓ ެގރައްޔިތ ންނަށް

ހިސާބެްއަގއިތޯ މާޭލެގ ަރއްޔިތ ންނަށް ކިހާ ،ާވނީ ކޮންތަްނތަނެއްަގއިތޯާއއިބޯހިޔާަވިހކަން ހަމަޖެހިފައި ،ހަމަޖެހިފައިޭވތޯއާއި

ެވސް އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރަށް  ،ިއްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ެވސް  .ސް އިްއޒަތްތެރި ރައީ؟ ބޯހިޔާަވހިކަން ފޯރ ކޮށްދެޭވނީ

ގ ޅިފައި ހ ރި މިންަވރ . ޝ ކ ރިއްޔާ  ނަިއފަރ ެގ ނަރ ދަމާއާއި މާލޭެގ ބޯހިޔާަވހިކަމާ ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ކަންތައް ގ ޅިފަިއ ހަތަރ ތިން ބޯހިާޔަވހިކަމާ ،ނަރ ދަމާއާއި ،ރި މެންބަރާއިއަދި ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެ

 ބޮޑަށް ސާފ ެވަވޑަިއަގންނަާވނެ. އިްއަޒތްތެރި ަވޒީރ .  ހ ރި މެންބަރ  ނައިފަރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް މާ

 

މަދ  އަސްލަމް ޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ މ ޙައްމިނިސްޓަރ އޮފް ނެ

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:



2020 ލައިޖ  51                                              ސާލްޖަނަ ވަ  20 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

9 

 

އިާލއަށް ބޯހިާޔަވހިކަން ޢާޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެްއިވ ސ ާވލ ގައި ކިަތއް 

ސީދާ މިެވނި އަދަދެއް އަޅ ަގނޑ ެގ ބޮލަކ އެއް ނެތް. އެކަަމކ  އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ ކިތައް ؟ ފޯރ ކޮށްދެިވފައި އެބައޮތްތޯ

 ހޭނީ.  ކަން ބޯހިާޔަވހިކަން ދޭންޖެއަށްލާއިޢާ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ގ ޅީފަޅ ން  އި،ގަ ކޮންތަނެއް ،މިހާރ  ކިތައްތަން ކޮންތަނަކ ން ،ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރ . ެއއްސެިވ ސ ާވލަކީ ނޫން ،ނޫން

އް ހ ޅ މާލޭގައި ެއްއެވސް ތަނެ؟ ބައޮތްތޯމާލޭގައި އެްއެވސް ތަެނއް ހަމަޖެހިފައި އެ؟ ހަމަޖެހިފައި އެބައޮތްތޯ ތަން ކިތައް

އާއި މާލޭެގ ރަްއޔިތ ން އަބަދ  އަހައަހާ ތިބޭ މިީއ މ ޅި ރާއްޖެ، އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރ  އިނޭގތޯ. ؟ ހަމަޖެހިފައި އެބައޮތްތޯ

 ނޫން މި ފިކަލް ޖަާވބެއްތި ިވދާޅ ާވ ފިލޯސަމި ސ ާވލަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ނަށް ސ ާވލެއް. އަޅ ަގނޑ މެން

 ަވގ ތ  ބޭނ ންަވީނކީ. 

 

ޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް މިނިސްޓަރ އޮފް ނެ

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:

އެހެންީވމާ،  ؛ދޭންޖެހޭ އެއްެޗއް އެނިގެގްނ އަޅ ަގނޑަށް ،ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދޭން ބޭނ ންާވ ެއއްެޗއް

ދަނީ.   ނަގމ ންދާ މިނަްވރ  ެވސް ދަންނަަވން އަޅ ަގނޑ  ތައްޔާރ ަވމ ން މިއަދި މަސައްކަތް ހި ،ެވސް ެވން އޮތީދެންނެ

ބިންކޮޅ  ދޫކޮށްލ މަށް މާލޭގެ   1200ފަޅ  ހިއްކ ނީމާ ގ ޅީެގންދަނީ  ކ ރަމ ން މިގ ޅީފަޅ ން އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް

މާލޭަގިއ  ،ށް ނިސްބަތްާވއިލާެއއް ތިބީ މާލެއަޢާެއތައް  5000 މާލޭެގ ރައްިޔތ ންެގ ތެރެއިން ށްނަރައްޔިތ ން

. އެހެންީވާމ، ާވެގންދަ އަށް ދިރިއ ޅ މ ންން ޓ  ޮގތ ަގއި ހައ ސިއޭކ  ރަޖިސްޓްރީެވފައި ތިބި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިންއެޑި

ަވގ ތ   މި ؛ހ ޅ މާލޭގައިއޭެގތެެރއިން ޮކންމެެވސް މިންަވރެއް ފ އްދާެނ.  ،ބިންކޮޅ  1200އޭެގތެެރއިން މިދެންނެިވ 

ނ ވެއްދޭ. އެހެންނަމަެވްސ،  މ ންނެއް ެއއްެވސް ހައ ސިްނގ މަސައްކަތެްއ ހިނަގ ަވގ ތަކ  ެއއް މިމާލޭގައި ބިމ ަގ

އެހެންނަމަެވސް، ބަަޔކ   ؛ހ ޅ މާލޭގައި މަސަްއކަތްތަެކއް ހިނަގމ ން އެބަދޭ. އަދި ނިމިފައި ހ ރި މަސައްކަތްތައް ިނމި

 އާ.ސީ ސީ.އެމް.އީ ،ެވްސ ދަންނަ ެވސް އެބަހ ރި. ެއއީ ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ރި ތަންަތންއެތަނަށް ނ ަވދެ ހ 

ްނ އިމާރާތްކ ރަމ ންދާ ޔ ނިޓ ތަކެއް އެބަހ ރި. އަޅ ަގނޑ  ކްޓ ަގއި ސޮއިކ ެރިވެގން އެޗް.ޑީ.ސީއެީކގައި ކޮންޓްރެ 

ތް. އެހެންނަމަެވސް، އެ މަޢ ލޫމާތ ތަކަީކ ނެ ސީދާ އަދަދ ތަކެްއ އަޅ ަގނޑ ެގ ބޮލަކ  ،ތައްޔާރ ެވެގން ހ ރީީކެއއް

ޮގތ ަގއި  ެގކޮޓަރީެގ ތަންތަނ  2މަޝްރޫޢ ެގ ތެރޭަގއި ޔ ނިޓ  ިހޔާ  6720ފަސޭހައިން ލިބެންހ ރި މަޢ ލޫމާތ . ދެން 

ޅެނީ އަސްލ ަގއި. އ  އިލާއަކަށޭ ެގދޮރ  ބޭނ ންެވެގން މިޢާ 17000 ،ކ ރިން ންނަަވއިފިންއެބަހ ރި. އަޅ ަގނޑ  ދަ
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އެީއ  ،ންނަނީެވސް ަވ އަދި ދެން ހ ރި ތަންތަނަށް ،މަެވސް، މީަގއި މަްއސަލައަކީ ހިޔާ މަޝްރޫޢ ެގ ތެރޭަގއި ންނައެހެ

ތަނަށް  އެ ،ަވދޭ އެހެން މީހ ން އެތަނަށް ،ޑް ޕޮޕިޔ ލޭޝަނެްއކަން ކަށަަވރ ކ ެރިވފައި މިހާތަނަށް ނޯންނާތީަވކި ޓާެގޓެ

 އިއްިޔތ ންނާ ބެހޭ ޮގތ ން. މާލޭަގމާލޭެގ ރަ ،މެންބަރ  ސ ާވލ ކ ެރއްވީ ތެރި އްޒަތްަވންނަންޖެހޭ މީހ ން ނޫން މީހ ން. އި

ިޔތ ންނާ ބެހޭ ޮގތ ން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ސ ާވލ ކ ރެއްީވ. އެހެންނަމަެވސް، އެބަހ ރި ދިރިއ ޅެމ ންދާ ދިެވހި ރައް

ެވސް ވެއްދ މަށް  ދާ މީހ ން ނޫން މީހ ންަވގ ތ  މާލޭގައި ދިިރއ ޅެމ ން މި ،ެވސް މިދެންނެިވ ތަންތަނަށް އެހެން މީހ ން

 ެވސް. ދެން މިފަހަރ  ެވސް ދޫކ ެރިވފައި ހ ިރ އެކަން އެހެން ކ ރެިވަފއި އެބަހ ރި މީެގކ ީރގައި ،ޕްލޭންތައް ރޭިވފައި 

ށް ނޑައެނޫން މީހ ންނަށް ެއކަްނ ެއޮގތަށް ކ ެރިވފަ. ނަންބަރ ަތއް ަވިކަވކިން އަޅ ަގ ،ލިޔެކިޔ ންތަކ ަގއި ެވސް އެބަހ ރި

މި  .އަޅ ަގނޑ  އެ ނަންބަރ ތަްއ ހިފަިއެގން ައއިސް ހ ެރެގން ،އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ެއކަމަށްދެންނެޭވނީ ހަމަ 

ެވސް ކ ަޑއިރ ކޮެޅއްެގ ތެޭރަގއި ެވސް ެއ ނަންބަރ ތައް އިްއޒަތްތެރި  އިތަނ ން މި ހޯލ ން ނިކ މެފަ މި ން،ބައްދަލ ވ މ 

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރިއްޔާ އި މެންބަރަށް ފޯރ ކޮށްދީފާނަން. ޝ ކ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ ެގ އޮފީހ ަގިއ ާވނެ ކ ރީެގ ަހއ ސިންގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރ . އަޅ ަގނޑަށް ކަަށަވރ 

 އް ައއ މާބަދަލ ތަ  މިއަދި އި ސ ާވލ  ކޮށްފައި ަވިނކޮށް. އެހެންނަމަެވސް، ދެ ވ ޒާރާ ެއއްކޮށްލ މާ މިނިސްޓަރާ ހަމަ އެ

 މިހާރ  މި ެއ ސ ާވލ ަތއް ކ ރ މަށް. އަޅ ަގނޑ  އެީކަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ހައ ސިންގ މިނިސްޓަރަށް ނ ެދންނެީވ

އަރ ަވނީ މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީއަށް. މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި ފ ރ ޞަތ 

 މެންބަރ .

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ރާޢީ މ ޙައްމަދ  ރ ބަމެން ެގރާދާއި މަކ ނ ދޫ

ަވނީ. ދެން އަހަރ  ބަޖެޓ ކ ރެިވފައި ކ މ ންދޫެގ މި  ހދ. ،ނަރ ދަމާޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކ މ ންދޫެގ ފެނާއި 

ެގ ދެން އެ ރަށ  .އަހަރ  އެޅޭނެ ކަމަށް އެ ރަށ ެގ ނަރ ދަމާ މި  ،ަވނީރައީސް، ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ ެވސް ިވދާޅ ެވަފއި

 ލިބެން ބޭނ ންަވނީ ންކަންޤީނަކީ ަރއީސ ންނަށް ަވރަށް އިތ ބާރ ކ ރާ ބޭފ ޅ ންތަކެއް ތިބެނީ. މިހާރ  ޔަ ރައްޔިތ ން

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ. ؟ ލެޭވނެތޯއިރަށަށް އަރ ވަ  މިއަހަރ ެގ ތެރޭަގއި އެ ސާމާނ  އެ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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ކ ރީަގއި  ށް ވަޒީރަށް ފ ރ ޞަތ  އެރ ވ މ ެގއަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ ންނަތެިރ މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތް

ފަހ  ދިެވހިރާއްޖެ  ރ  އެއަރޭވްޒ ސަތޭކަ އެތަްއ ދ ަވހަކަށްޠަޤަ ،لحمد هللأ ،ހަމަ ެދންމެ ؛އްއ ފާެވރި ޚަބަރެ 

 ލޯޑެއްަގއި. ޯއަވރބ ްކެވފަ. ައއީ ފ ލް ދި އެ ބޯޓ  އެހ ޅ ލޭ އެއަރޕޯޓަށް ޖައްަސއިފި. އަ ،އޮތ މަށްފަހ  އިބަންދ ކޮށްފަ

ބ ކިންްގސް އިތ ރ ެވެގން. އެހެންެވެގން ޮބޑ  ބޯޓަކަްށ ކ ރީަގއި އަންނަން އޮތް ފްލަިއޓަށް  ،އަދި އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ

ރ  ޠަޤަ ، ސަރ ކާރަށާއި ރ ޤަތަ ،ރ  އަމީރަށާއި ޠަޤަރ  އެއަރޭވޒް ދެންމެ ދިެވހިރާއްެޖއަށް ަޖއްސައިފި. ޠަޤަބަދަލ ކޮށްެގން 

ރާއްޖޭެގ  ،އިރ  އެއަރލައިންްސ ހިންގ މ ގައި ތިއްެބިވ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންނަށާޤަޠައަދި  ،އްޔިތ ންނަށް އަޅ ަގނޑ ރަ

ޒަމް ދާއިާރެގ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންނަށާއި އަިދ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްާޔއަށް ިތ އަރި އެއަރޕޯޓ  ހިްނަގާވ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންނަށާއި ޓ 

 ވަޒީރ . އި އަޅ ަގނޑ  ފަށްފަށ ން މަރ ޙަބާ ދަންނަަވން. ޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ނަމ ަގހ ރިހާ އިއް

 

ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް ޝަނަލް މިނިސްޓަރ އޮފް ނެ

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:

ނޑ މެން ޑިަޒއިްނ މަސައްކަތަށް އަޅ ަގ ރ ދަމާެގފެނާއި ނަ ؛ކ މ ންދޫ ބަނދަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހދ.

އިލް ޑިޒައިްނ މަސައްކަތް ނިންމ މ ގެ މިހާރ  ޑީޓެ ،އަލް ޑިަޒއިން ނިމިޗ ޮކންސެޕް ،މަސައްކަތް ޓެންޑަރކޮށް 

ން ރަށެއް އެަބއ ޅޭ. ޑިަޒއި 34އ ޅޭ ށް މިޮގތަ ،ެގންދަނީ މަރ ޙަލާގައި އޮތީ. އަޅ ަގނޑ ެމން މިހާރ  މަޝްަވރާކ ރަމ ން މި

ންތަްއ ލިބޭނެ. ގައި. މި މަސް ނިމޭހާ ަތނ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފައިނަލް ޑިަޒއިެގ މަރ ަޙލާމަސައްކަތް ނިންމ މ 

މަްސ  . އެހެންީވމާ،އިތ ރަށް އަޅ ަގނޑ މެން ސާފ ކ ރަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން ،ބައެއް އެްއޗެހި އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ލިބި

ޒައިްނެގ މަސަްއކަތް ނިމޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެން ރަށެްއެގ ޑީޓެއިލް ޑި  34މިދެންނެިވ  ނިމެންވާއިރަށް އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް

ޑިފަރްޑ  މީެގތެރެއިން ިގނަ ރަށްރަށް އެމް.ޑަބްލިޔ .ެއސް.ސީއާ ެއކީަގއި ެގންދަނީ ކ ރަމ ން މި މިހާރ  މަސައްކަތް

 އޮތް އެބަ  އިސްޕޮންޑ ކޮށްފަްވލީ ރެޕޮޒިޓި ބޭފ ޅ ން ބޭފ ޅ ން ލައްާވ ކ ރެޭވތޯ. އެ މަަސއްކަތް އެ  އިޕޭމަންޓެއްަގ

މަލީ މަސައްކަތް ޢަ އެ ޕްރޮސެްސެގ ތެރެއިން ،ކ ރަނީ ކ ރ މަށް. އެހެންީވމާ، އ އްމީދ  މި ށް އެކަންޑ މެންނައަޅ ަގނ

 ކ މ ންދޫގައި ެވސް ައޅ ަގނޑ ެމންނަށް ކ ރިއަށްެގންދެޭވނެ ކަމަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެ

 މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ މަަޑެވލީަވނީ އަރ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވީޒރ . 

 .މެްނބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަޑަެވލީށް. ފިރ ޝާނަ ޙ ސައިން
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 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ފިރ ޝާން ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިާރެގ މަޑަެވލީ

ެގ މަޑަެވލީެގ ފެނ  ،ފެނާއި ނަރ ދަމާ ،ހޯޑެއްޫދެގ ބަނދަރާއި ރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވަލކީއިްއޒަތްތެ ޝ ކ ރިއްޔާ

އްލެއް ޙަ  ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަސައްކަްތ އަދި މަޑަެވލި ހޯޑެއްދޫ ޯކޒްޭވެގ މައްސަލައަށް ނަޑެއްާލެގ ،މަސައްކަތާއި 

ޔ ނިޓ ަތއް ފެށޭނީ  ރ ކާރ ން އަލަށް އަޅަން ނިންމާފައިާވ ހައ ސިންގ ހޯދ މަށް ކ ރާ މަސައްކަތާއި ައދި ހަމަ އެހެންމެ ސަ

މި ޕްރޮޖެކްޓ ތަކާ ބެޭހ  ،ނޑ  ަވރަށް ޮބޑަށް އެެދންމި ސ ާވލ ތަކަށް ޖަާވބ  ދެްއވ ން ައޅ ަގ؟ ކިހާ ހިސާބެއްަގއިތޯ

 ޮގތ ން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

  ަވޒީރ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި

 

ރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، މިނިސްޓަރ އޮފް ނެ

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:

ކޮންޓްެރކްޓ  އެީއ ީވ.  މިާހރ  އިފޮނ ާވފަ ށްޮއބްޖެކްޝަނަޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ބަނދަރ  އޮފިޑަށް ނޯ 

ިވފަިއ އޮބްޖެކްޝަނަށް ފޮނ ނޯސޮިއކ ރ މަށް  އި،ނިމިފަ ަސސްރޮސެ، އެއީ ޓެންޑަރ ޕްޓަަކއި. އެހެްނީވމާސޮއިކ ރ މަށް

ިއްއޒަތްތެިރ  ؛ހިތައް އެްއޗެމި ރ  ސ ާވލ ތަްއ ކ ރަްއަވއިފި އިނޭގތޯ. ައޅ ަގނޑަްށ ބަިއަވ ؛ަވނީ. ފެނާއި ނަރ ދަމާ

 އަޅ ަގނޑާ  ،، އަޅ ަގނޑަށް ރަނަގޅީދޭން ބޭނ ން. އެހެންީވމާރޭޓްލީ ޖަާވބ އ ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  މިކަމ ަގއި ެއކި

 ،ނޫން އަޅ ަގނޑ  ބޭނ މެއް .ބައްދަލ ކޮށްދެއްަވއިފިްއޔާސ ާވލ ތަަކށް ަވކިން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ީކގައި ހަމަ އެއެ

 ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅ ަގނޑަށް.  ދެެކޭވކަެށއްރޭޓ ކޮށް މި މަޖިލީހ ގައި ާވހަކައ އިންއެކި 

 

 ެކވ ން:ާވހަކަދެއް  ރިޔާސަތ ން

ދޭތެރޭަގއި އޮންނަ ޯކޒްޭވ ިމ  މަަޑެވއްޔާއާއި ހޯޑެއްދޫ  ؛ތެރި ަވޒީރ . އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ   ތް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަ

ެވސް ަވރަށް ިގނަ ޮގްތޮގތް ެއތަނަށް ަވމ ންދާ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑަށް އަބަދ ެވސް އަޑ އިޭވ ަގއި އަެނއްކާ އިަގދަ  ،ަގއި ދައި އ 

މ ޙައްމަދ   މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި ނޮޅިަވރަމް ާދއިރާެގ ން ެވސް. ދެ ަރށ ެގ ރަްއޔިތ ންެގ ފަރާތ  ،ެވްއޔާހޯޑެއްދޫާއއި މަޑަ 

 .هللاނަޝީދ  ޢަބްދ 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: هللاމ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރ  
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ވ ރެ  ފަށާފައިާވ ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަހަށް ން އަޅަކ ރިން ފަރ ގައި މީެގ އެަތއް އަހަރެއްންނޮޅިަވރަ ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވލަކީ 

ކ ރި ަވނަ އަހަރ  ބަދަލ  2011ފަރަށް ންިގނަ ެގ އެބަހ ރި. ެއ ެގަތކ ެގ ތެެރއިން ފަންސާސް ދެ ެގައކީ ނޮިޅަވރަ

 ރި ހ ދެން ،ޭގެގ އިތ ރ ން 52އަދި އެ  ؟ެގަތއް ނިމޭނީ ކޮންއިރަކ ޯތއޭ ރައްޔިތ ންނަށް ދޭން ނިންމާފައިާވ ެގތަެކއް. އެ

ރައްޔިތ ންނަށް އެ ެގަތކަްށ  އިދެން އެ ެގތަކ ެގ މަސަްއކަތް ނިންމާފަ؟ ާކތޯއޭ ހަާވލ ކ ރާނީެގތަކ ެގ މަސައްކަތް ކޮންބަޔަ

 ؟ ަވދެޭވނީ ކިހާތާކ ތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

ރަްކޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް ގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްންގ، ހައ ސިންޝަނަލް ޕްލޭނިމިނިސްޓަރ އޮފް ނެ

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:

ަވގ ތ   ކ ރެއްިވ ސ ާވލަށް ެވސް އަޅ ަގނޑަށް މި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ

އ ެޅެގން ައޅ ަގނޑަށް ޯގސްކޮްށ  ންދޭހ އްޓިހ ރެެގން ޖަާވބ  ތަނ ަގއި  ސ ާވަލށް އަޅ ަގނޑ  މި އެ  ،ެވން އޮތީދެންނެ

ނެތިން. ޝ ކ ިރއްޔާ  ހ ެރެގން ދޭކަށްމިތަނ ގައި އަޅ ަގނޑ  ެއ ޖަާވބ  މި މަޖިީލހ ގައި  ،ާވބެއް ެދިވދާނެތީޖަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ަވޒީރ   މިކަމ ގައި އިްއޒަތްތެރި ،ަގންނަާވނެ އި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވީޒރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އެނިގަވޑަ

ެގން ަވަޑއިަގންަނާވނީ މިއަދ ަގއި އެ އޮތް ޚާްއޞަ ސ ާވލަށް. އެހެންނަމަެވްސ، ތައްޔާރ ެވަވޑަިއަގންނަަވއި 

 ވ ާޒރާެގ ތެރޭގައި ހިނަގމ ންދާ ވަޒީރ ެގއިްއޒަތްތެރި  ،ންޭވޤީަވރަށް ބޮޑަށް ޔަޑ ެމންނަށް އަޅ ަގނއަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ތ  މ  މަޢ ލޫމާންބާަވތ ެގ އާ މި ،ރި ަވޒީރަށް އެަކންކަން ހިނަގމ ންދާ ޮގތާއިެވސް އިްއޒަތްތެ ކަމެއް ބާަވތ ެގ ހ ރިހާ މި

ޅ ާވހެން ކަންކަމ ަގއި ެދއްަވން ދަިތެވދާނެ. އަޅ ަގނޑ  ިވދާ ާވނެ. އެހެންނަމަެވސް، ސީދާ ތަފްސީލ  އެ ލިބިަވޑަިއެގންފައި 

 .ށްިވސާމަ މަދ މ ޙައް މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ަގމ އަރ ަވނީ މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: މ ޙަްއމަދ  ިވސާމްަގމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  



2020 ލައިޖ  51                                              ސާލްޖަނަ ވަ  20 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

14 

 

މިދިޔަ ސަރ ކާރ ން ނި ،ަރީއސް. ޝ ކ ރިްއޔާ މިނިސްޓަރ . އާދެ، އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވަލކީ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

އަޅ ަގނޑ މެން ާވނީ މިހާރ  ސަރ ކާރ ން  ހ އްޓާލީ. މި އިމަސައްކަތް ފަށާފަ ންޅަެވސް ަގމ ގައި ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ  އަ

؟ ސިންގ ޔ ިނޓ ެގ މަސަްއކަތް ފެށިދާނެތޯހައ ސިންގ ޔ ނިޓ  އެޅ ަމށް. ކިހާތާކ  ހައ  އިކައ ންސިލ ން ބިން ކަނޑަައާޅފަ

 ެގ ސ ާވލަީކ.އަދި ަގމ ެގ ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަސައްކަތ ެގ އަޕްޑޭަޓކީ ކޮަބއިތޯއޭ އަޅ ަގނޑ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . އްޔާޝ ކ ރި

 

ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް ޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، މިނިސްޓަރ އޮފް ނެ

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:

ޑ ެގ ހ ރި ކ ރަން އަޅ ަގނަވރަށް މަސަްއކަތްއީްސ، އަޅ ަގނޑ  ިއްއޒަތްތެރި ރަ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ާވލަަކށް ޖަާވބ  ދެޭވޯތ އިނޭގތޯ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކ ރަްއާވ ހ ރިހާ ސ  މިހެން ޖެނެރަލް ނޮލެޖ ެގ ތެރެއިން 

މަެވސް، ފެާނއި ނ ކ ރާނަން ޖަާވބެއް ދޭކަެށއް. އެހެންނަ ތަނ ގައި އެޓެމްެޓއް  ހައ ސިންގ ކަންތަކަށް އަޅ ަގނޑ  މި

ކޮންެމެވސް މިންަވރަކަށް މަޢ ލޫމާތ    ، މިަވގ ތ  އެކަަމށް ތައްޔާރ ެވެގންލަނީލައި ިމ ބަނަރ ދަމާގައި އަޅ ަގނޑ 

ދެން އެހެން އަޅ ަގނޑަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ؛ަގނޑ  ައއިްއސަ މިހިރީ. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ އެްއކޮށްެގން އަޅ  

މި ހޯލ ަގިއ  ލެޭވނެ.މާތ  ސާފ ކޮށްޢ ލޫއެ މަ ށްދެއްާވ ޖަާވބ  ެދެވންާވއިަރށް އަޅ ަގނޑަ ެގންއިސ ާވލެއް ކ ރަްއވަ  ބޭފ ޅަކ 

 ން. ޤީޅ ަގނޑަށް ޔަނ  ސ ާވލަށް ޖަާވބ  ދެިވދާނެ ކަމަށް އަ ކ ރެވ  ޮގތ ން ބެހޭ ހ ރެެގންެވސް. ފެނާއި ނަރ ދަާމއާ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ޮބޑ    އެއީ ޭއެގ ަވރަށްކ ެރވ ނީމާ ސ ާވލ  ޙަޤީޤަތ ގައި އެ ،ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ   ؛އި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަސްލ ަގ

ަވގ ތަށް ހަަމ  ެވސް އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަެވސް، މިބައެއް ހަމަޖެހ ނީއޭ އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ން އަދަދ ތައް 

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ  ަވަޑއިެގން ހ ންނެވި  ،މާއިކަ ންބަރ ން ޝައ ޤ ެވރިާވބޭނ ންަވނީ ރަޖިސްޓްރީެވލަން އިްއޒަތްތެރި މެ

ބޭފ ޅ ންނަށް ެވސް  އެޖަާވބ  ދެން  ،ޮގތ ްނ ސ ާވލެއް ކޮށްލެވި  ގ ޅޭ ޮގތްތަކާ ެގ މަސަްއކަްތތައް ދާމިދާއިރާ  ،ކަމާއި

 .ފަހ ންކަން ލިބިަވޑަިއަގންނަާވނީ. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ 
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 އަސްލަމް ގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ މ ޙައްމަދ ޝަނަލް ޕްލޭނިންމިނިސްޓަރ އޮފް ނޭ

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:

ެގ ން ެއގްޒިމްއައެ މަސައްކަްތ ަވނީ އިންޑި ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަގމ ެގ ފެނ ެގ މަްއސަލަ ަވނީ

ސް އޮތް ހިސާބ  އަޅ ަގނޑ   މަސައްކަތް ސްޓޭޓަޒިމްެގ ދަށ ން ކ ރާން ެއގް އަޕްރޮޖެކްޓ ެގ ތެރޭަގިއ. ދެން އިންޑި

 ން އެްގޒިމްެގ ދަށ ން އަާޅ ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަޝްރޫޢ ތަކ ެގ ޑީޓެއިލް ޕްރޮޖެކްޓ އަންޑިދަންނަާވލަން ބޭނ ން. އި

އަށް އާޑިންއި އި. އެ ހަދާފައ ޅޭނެ އާރް.އެފް.ޕީ.އޭ އެއްބަހަކ ން ކިޔާ ކަމަށް ަވްނޏާއިއަޅ ަގނޑ މެން އެއަްށ ކިޔަ ؛ރިޕޯޓ 

ބޭފ ޅ ން ކ ިރއަށް އެބަ  ފިކޭޝަން މަސަްއކަްތ އެްޕރީ ކޮލި ިއ،އިން އެ އެްއޗެހި އެޕްޫރްވކޮށްފައާއިންޑި  އި،ފަފޮނ ާވ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އިއިން ޕްރީ ކޮލިފަިއކޮށްފައާއިންޑި . މިހާރ . އެހެންީވމާ، ޓެންޑަރިންގ ޕްރޮސެސް އެ ފެށ ނީެގންދޭ

ޓަރަކ  ލޯނ  ޭދ ޤައ މެްއެގ ކޮންޓްެރކް ޮގތަީކ ެއއީ. ެއގްޒިްމެގ ފަންޑ  ހިނާގ .ސްތަކެއްޕާޓީ ޑް ފޮނ ާވނެ ޝޯޓްލިސްޓެ

ބޭފ ޅ ން  ބޭފ ޅ ން ފޮނ ާވނެ މިހާރ  ޝޯޓްލިސްޓ ކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތް އެ އެ ކ ރ ާވނީ. ެއހެންީވމާ،ލައްާވ މަަސއްކަތް 

އެ  ،ބޭފ ޅ ންނަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދެން އެ ނ ީވމާފޮ އެބަ ކ ރިއަްށެގންދަާވ. ޕްިރކޮލިފިކޭޝަން މަސައްކަތް.

އެއަްށ  އި،ބޭފ ޅ ންނަށް ދީފަ .އެފް.ޕީ ނޫނީ ީޑޓެއިލް ޕްރޮޖެކްޓ  ރިޕޯޓ  އެޝޯޓްލިސްޓ ާވ ބަަޔކަށް ައޅ ަގނޑ މެން އާރް

ާޔ އޮތީ. ޝ ކ ިރއް ޓެންޑަރކ ރަން ބ ނާނީ. އެހެންީވމާ، ޓެންޑަރިންގ ޕްރޮސެސްެގ ތެރޭގައި މިހާރ  އެ މަސައްކަތް 

 ޒަތްތެރި ރައީސް. އިއް 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .ސަލީމް  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ތެރިދާއިރާެގ އިްއޒަތް  . ހޯރަފ ށީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރ 

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ްނ: ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ

އެކ ގައި އ ިލަގމ  ރައްޔިތ ން އަޅ ަގނޑ   ކަން އެނގ މާަވޒީރ  ަވަޑއިަގންަނވާ  ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އިޝ ކ ރިއްޔާ 

އަިދ ތ ރާކ ނ  ރައްޔިތ ން ސާފ ކޮށްލަން  ؟ތޯ ދާނީއްާގތ ަގއި އެދ ނ ، އ ލިަގމ ެގ މި އަހަރ  ބަނދަރ  ކަންތަްއ ކިހިނެ

 މ ެގ ބަނދަރާއިެގ ކަންތައް. އ ލިަގއެ ރަށ ެގ ބިން ބޮޑ ކ ރ މ  ،ތަނެއް ސަރޭވ ެވްސ ކ ރެިވފައި އޮތް ؛އެބަ ބޭނ ންޭވ

 ؟ދާނީރ  ދެން ކ ރިައށްއަހަ ތޯ މިއްތ ރާކ ނ ެގ ބިން ބޮޑ ކ ން ކިިހނެ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .
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 މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް  ޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ނެ

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:

 ބަހ ން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވއާދެ، ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ބަނދަރ ެގ ޑިޒައިން މަސައްކަތް ނިމިފަ. ތެދ 

ަވގ ތ  ާރއްޖޭެގ މާލީ ހާލަތ   ައޅ ަގނަޑކަްށ މި އަހަރ  ތެރޭގައި ތި ދެްނނެިވ ދެ މަސައްކަތް ެވސް މި  ،ކަމަށް ަވންޏާ

ެގންދޭ. ކ ރ މ ެގ މަަސއްަކތްތައް އެބަ ކ ިރއަށް ، މިހާރ  ބަޖެޓް ރިަވިއޒްއެހެންީވމާ ނެއް ނ މެފެނޭ.ޮގތ ން ފެށޭނެ ތަ ހ ރި

މަލީ ޮގތ ން މަސައްކަްތ ޢަރިވައިޒް ބަޖެޓް. ައޅ ަގނަޑކަށް ނ ފެނޭ ތި ިވދާޅ ިވ ދެ މަސައްަކތް  މި މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅާނެ

 ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ނެ ތަނެއް. ޝ ކ ރިްއޔާ މި އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ފެށޭ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އިްއޒަތްތެރި ަކނޑިތީމ  ދާއިރާެގ  ،އަރ ަވނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 .  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ  .ށްޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމަهللا ޢަބްދ މެންބަރ  

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމްهللا ޢަބްދ ބަރ  އިރާެގ މެންކަނޑިތީމ  ދާ

ކޮށްލަން ބޭނ ންާވ ސ ާވލ  ަވރަށް ބަިއަވރ   އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވޒީރާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ަވޒީރ . 

ހަމައެކަިނ  އިއްަގއި ފިަޔަވޑިތީމ  ދާއިރާއަކީ ފަސް ރަށް ިހމެނޭ ދާއިރާއެއް. އެންމެ ރަށެއެބަހ ރި އިނޭގތޯ. ކަނ

 ؛އްެޤއްޙަދަނީ. ދެން އިތ ރ  އެއްެވސް އަސާސީ ަވގ ތ  ފެން ކަނޑިތީމ ަގއި އެޅެމ ން މި .ނަރ ދަމާ އެޅިފައި އޮތީ

ނަރ ދަމާ  ގޮއިޫދެގ ފެނާއި  ށ. ،ެވފަިއާވ ދާއިރާެއއް ކަނޑިތީމ  ދާިއރާއަކީ. އެހެންީވމާޙައްޤ ން މަހ ރޫމ 

ފޭދޫެގ ބަނދަރ ، އަދި   ީވ ހިސާބެއް އަޅ ަގނަޑކަށް ޭނނެގ. މިދިޔަ އަހަރ ެގ ތެޭރަގިއ ށ.ންދެ .ަވނީކ ރެިވފައި އިޢ ލާން

 ތްފަހީެގ ބަނދަރ ެގ މަސަްއކަތް ވީ ީވ ތަނެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް ނޭނެގ. ހަމަ އެޮގތ ން ށ. ބިލެ ؛ނަރ ދަމާ ފެނާއި

ހިސާބެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނޭނެގ.  މާ ީވނަރ ދަ ފެނާއި ެގށ. ނޫމަރާ ނެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެްއ ނޭނެގ.ތަ

އަޅ ަގނޑ  އެޮޕއިންޓްމަންޓަކަށް  ،ކަމަށް ާވނަމަ ލޫމާތ ތައް އަޅ ަގނޑަށް ަވޒީރަށް މިަވގ ތ  ނ ދެޭވޢ ، މި މައެހެންީވމާ

 . މަށް ދިނ  ސާފ ކޮށްލޫމާތ  ޢ އަޅ ަގނޑަށް މި މަ ،އެދެން އިނޭގތޯ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 އިްއޒަތްެތރި ަވޒީރ . ކ ރާ ަގޑި.ިމއީ. އިތ ރ  ސ ާވލ  އިނޭގތޯ ކ ރާ ަގޑިސ ާވލ   ؛ރ ރި މެންބައިްއޒަތްތެ



2020 ލައިޖ  51                                              ސާލްޖަނަ ވަ  20 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

17 

 

 

ޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް މިނިސްޓަރ އޮފް ނެ

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:

ހ ރި ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕެގ ހ ރިހާ  އިރ ެގ ދާއިާރެގ ރަށްތަކ ަގއާދެ، ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ 

ައޅ ަގނޑ ެގ ވ ޒާާރެގ ދަށ ން ހިނާގ ޕީ.ެއސް.އައި.ީޕެގ ހ ރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއްެގ ްސޓޭޓަސް އަްޕޑޭޓެްޑ  ؛ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ 

އްސ މ ެގ ކ ރީަގއި. ދޭނަން. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މާދަމާ އިރ އޮށް ފޮނ ާވލަމެންބަރަޝީޓެއް އަޅ ަގނޑ  ިއއްޒަްތތެރި 

، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ކ ރާނަން. އެހެންީވމާެލޭވތޯ މަސައްކަތްއިއި ެވްސ އަޅ ަގނޑ  ފޮނ ަވމިއަދ ެގ ަވގ ެތްއަގ

 ހ ރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއްެގ ޑީެޓއިލް ހަމަ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީެގ ދަށ ން ހިނަގމ ންދާިތ ިވދާޅ ިވ ދާއިރާެގ ހ ރިހާ ރަށެއްެގ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ދޭނަން. ފޮނ ާވލަ  އަޅ ަގނޑ  ސްޓޭޓަސް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 އ ތ ރ   ފ ަވއްމ ލަކ އަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ  މި އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  ރ ، މެންބަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 .ށްރަޝީދަ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ރަޝީދ  މ ޙައްމަދ  ެމންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ފ ވައްމ ލަކ 

ރ ކާރ ން ފ ވައްމ ލަކ ަގއި ގާއިމ ކ ރި ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ  ފެއިލްވ މ ެގ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނިމިދިޔަ ސަ

ޑ  ވަޒީާރއި ކޮށްލަން ބޭނ ންާވ ސަބަބ ން ފ ވައްމ ލަކ  ރަްއޔިތ ން އ ޅެމ ންދަނީ ޞިއްޙީ ކާިރސާއެްއެގ ތެރޭަގއި. އަޅ ަގނ

އަދި ެއ ؟ ކަތަކީ ކޮބައިތޯްއލ ކ ރ މަށް ކ ރަމ ންދާ މަސައްޙަމި ސަރ ކާރ ްނ ނަރ ދަމާެގ މައްސަލަ  ،ސ ާވލަކީ 

 ޝ ކ ރިއްާޔ.؟ އްެލއް ލިބޭނީ ކިހާ ހިސާބެއްަގއިތޯޙަމަސައްކަތަށް ދާއިމީ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .ންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 

އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް ޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް ނެ

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:
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ފ ވައްމ ލަކ ގައި އޮތް  ،އާދެ، ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް ސާފ ެވަވަޑިއަގންނަާވނެ

 ފެނަކަ. މަސައްކަތް ެވކިއ ްމ ސިސްޓަމެއްެގ ތެޭރގައި ައާޅފައި އޮތް ނިޒާމެއް. ދެން އޮަޕރޭޓަރަކީ ،ެގ ނިޒާމަކީނަރ ދަމާ

ޯލޑްަވނީ. މ ކޮށް ާވޭރެވހޭ ދ ަވްސަވރ  މައްސަލަ ބޮޑަށް އަންނަނީ. ސިސްޓަމް އޯަވރންނިންމާފައި، އާ އިހިނަގ

އެންަވޔަރަންމަންޓް  އ ޅެނީ. މައްސަަލއަކަށް ެވެގން  އިްސލ ަގއަރާ މައްސަލަ، އެ މައްސަލަ އަޖަންްގޝަންތަކ ން ފެން

އިންޖިނިއަރެއް ނޫން.   ޖްރޭވަ އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑަކީ ސ  ؛ރީެގ އިންޖިނިއަރ ންއާއި އަޅ ަގނޑ  މިނިސްޓްމިނިސްޓްރީ

ސަލަ އ ޅެީނކީ. ސިސްޓަމ ަގެއްއ ނޫނޭ މައް ،ާވަވރ ެގ މީހެއް. ބ ނަނީއެކަމަކ  އިންޖިނިއަރ ން ދަްއކާ ާވހަަކ ފަހ މް

ކ ރަން ފެށީމައޭ ެތރެއިން ޕަންޕ ެގފެން އޭ ާވރޭ ޯވޓަރ ނޫނީކ ރ މ ގައި ސިސްޓަމ ެގ ތެރެއަށް ފްލަޑް ސްސިސްޓަމް ޔޫ

ޭއެގތެރެއިން ލާފައި ޮގސް ބަެއއް ކޮންމެެވސް މިންަވަރކަްށ  ެވކިއ މް ސިސްޓަމ ، މައްސަލަ މި ޖެހެނީ. އެހެނީްވމާ

ެވސް ހަމަ  އީ އެ ؛ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް ދެ ބަސްޭވ. ފެނަކައިގެ  އިންޖިނިއަރ ން މިއާހަލާކ ެވފައި ހ ރީ. ފެނަކައިެގ 

ފ ވައްމ ލަަކކަށެއް. އެހެްނެވ،  ނިއަރ ން. ފެނަކަިއެގ ިއންޖިނިއަރ ން ބ ނަނީ މި ސިސްޓަމް އެޕްރޮޕްރިއޭެޓއް ނޫނޭ އިންޖި

ބެނީ ތި އެ ބޭފ ޅ ން ތާށިެވފައި މިދޭތެރޭގައި . ދެން މި ންއެ ބޭފ ޅ ން ބޭނ ންަވނީ މޭޖަރ ޑިޒައިން ޗޭންޖެއް ެގންނަ

ިއއްޔެ ނޫން އިހަށް  އެކީ. ދެން އަޅ ަގނޑ  އެހެންީވމަތަކ ެގ އިންޖިނިއަރ ންނާމިނިސްޓްރީ ފެނަކައިެގ އިންޖިނިއަރ ންނާއި 

 ެވސް ފެނަކައޭ އޮަޕރޭޓަރަކީ. ފެނަކައިން ،ދ ަވހ  އަޅ ަގނޑ  އިންޓަެވްނޝަނެއް ހަދާފައި ޑިސިޝަެނއް ނަަގއިފިން

ތަން   ން ކޮށްެގން ފެނަކައަށް ތިތަކަށް ތިކަޮގ ދަްއކަނީ އިންޖިނިއަރ ންނޭ. ފެނަކައިެގ އިންޖިއަރ ްނ ބ ނާާވހަކަ

އަޅ ަގނޑ މެން އިންިޖނިއަރ ން އެހެންީވމަ ެއއަށް  ޭއ،ކ ރެޭވ ޮގތަކަށް ތިކަން ކ ރަން އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީމެނޭޖ 

ބާްއާވފައި ފެނަަކިއން ތި މަސައްކަތް ކ ރިއަްށ  އިލާށޭ. އެ ާވަހކަ ނޯޓ ކޮށްފައިއްސައަޅ ަގނޑ މެންެގ އޮޕީިނއަން މަޑ ޖަ

، އެކަން ެއޮގތަށް ދޭން ބ ނެފިން. އެހެންީވމާހ އްދަ ެގންދަންބޭނ ންާވ ޮގަތކަށް ތި މަސައްކަތް ކ ިރއަށް ެގންދަން 

ދެންނެިވ ޑިަޒއިން ޗޭންޖަްށ އަން ޑޮލަރސް މިޓޫ ޓ  ތްރީ މިލިކ ރަނީ ދާނެ. ާގްތަގނަޑކަށް ފެނަކައިން އަންދާޒާ ކ ރިއަށް

. އެ ހިސާބ ން ފެށިގެން ހަމަ ޔަޤީނ ން ެވސް ދައްކާނެ ބަހަނާއެއް ނޯންނާނެ.  ކަމަށް ދާނެ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ކ ރަން 

ެށއް ނޫން ޕްރެކްޓިކަލް ސޮިލއ ޝަނެއް އަޅ ަގނޑަކަޖެހޭ ބަދަލ ތަކެއް ެގނެވ ނީ. އެންއޮޕަރޭޓަރ ބޭނ ންާވ ޮގތަށް ެގންނަ

  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.، އެ ސޮލިއ ޝަން ައޅ ަގނޑ  ދީފިން. ޝ ކ ރިއްޔާ. އެހެންީވމާއެައކަށް ނ ފެނ ނ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ކޮންތާކ ންތޯ ާވރޭ ފެން ެވިކއ މް ސިސްޓަމަްށ ؟ ފެން މި ަވންނަނީ. ކ ޅިންތޯއިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ ، ކޮންތާކ ންބާ ާވރޭ

 ؟ރެއަށްމި ނިޒާމ ެގ ތެ ފ ަވްއމ ލަކ  ނަރ ދަމާ ޒަތްތެރި ަވޒީރަށް ފާހަަގެވަފއި އޮތީަވންނަ ކަމަށް އިއް 
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ޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް މިނިސްޓަރ އޮފް ނެ

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:

މަތިނަާގފައި ފެން ޕަންޕ  . އެ ޕިޓަީކ ޭއެގތެރެައށް ޭގތެޭރގައި އިންނާނެ ޕިޓެއްއާދެ، ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

   ؟ކީކޭތޯ؛ ޭއެގތެރެއަށް  ެވސް ކޮށްެލޭވނެ.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މި  ނަރ ދަމާ ނިޒާމާ ،ީކއްެވ ބާަވއޭ ޭގެތރޭގައި ފެން ހިންދަން ހ ންނަ ނިޒާމ  ،އަޅ ަގނޑ  ހިތަށް މި ަވތް ސ ާވލަކީ 

  ؟ގ ޅެނީ

 

ޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް އޮފް ނެމިނިސްޓަރ 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:

 ފެން ބަެއއް ކ ެރެވނީ އޭެގތެެރއަށް ޅ ަގނޑ މެންނަށް ރިޕޯޓ ނަރ ދަމާ ނިޒާމާއި ގ ޅ ާވފައި ހ ންނަނީކީ ނޫން އިނޭގތޯ. އަ 

ފެން ދޫކޮށްލެޭވ ާވރޭ، ތެެރއަށް ފެންނަާގފައި އޭެގމަތި ޭގ އިނޭގތޯ.ޕިޓ ެގ މަތި ނެ .ަގސްތ ގައި އަޅަނީ ރ ފަހަ

 ،އޭެގތެެރއަށް. ދެން އަޅ ަގނޑަށް ލޮޖިކަލީ އަންޑަްސޓޭންޑްާވ ޮގތ ަގއި. ދެން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވައިފިން 

ކ  އިނޭގތޯ. ެއކަމަ ިވޔަްސ މިހާރ  ފެނަކައިން ބޭނ ންާވ ޮގތަށް ަކންކ ރަން ނިންމައިފީމޭ އަޅ ަގނޑ މެންޮގތެއް ކޮންމެ

 ނޫން އެހެން ކަން ިޑޒައިްނކޮށްފައި އޮތް ލޯްޑާވނެ ސިސްޓަމ ޭވ ސިްސޓަމް ޯއަވރޖިކަލީ އަްނޑަްސޓޭންޑްއަޅ ަގނޑ  ލޮ

 ...ދޫކޮށްަލއިފި ކަމަށް ަވންޏާ ކ ރަން އޭެގތެެރއަށްަވންޏާ. މާލޭގައި ެވސް ީޑޯވަޓރ ކަމ ަގއި ކ ރާ ކަމަށްއެ ކަމެއް 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ފެނ ެގ  ،ފ ވައްމ ލަކ ަގއި ްގރެިވީޓ ނިޒާމެއް އ ފައްދަން ،ޒަތްތެރި ަވޒީރަްށ އެނިގަވަޑިއަގންނަާވ ެދއްތޯކ  ިއއްއެކަމަ

ެވިކއ މްެގ ިނޒާމެއް ފ ަވއްމ ލަކަށް އަޅ ަގނޑ   ،ެވސް ސާފ ާވތީވެ  ކަމަށް ކ ރީަގއި މައްސަލަތައް ަވރަށް ބޮޑަށް ޖެހޭ

ެވސް ދަންނަ މީހެްއ  ބަދަެލއް ައޅ ަގނަޑކީ ެވސް މިކަން އެްއޮގތަކަށް ންެގއި. ދެން ޑިޒަ ކަނަޑއެޅިފަ އޮތީ ހިތ ން މި

އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތަށް މިހެން ަވނީ. އަޅ ަގނޑ   ލެިވފައި އޮތީމާއިފ ަވްއމ ލަކ ެގ ނަރ ދަމާ ބަލަ ،ނޫން. އެހެންނަމަެވސް

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި އިރާެގ ދިއްދޫ ދާ. އަރ ަވން އެބަ ސ ާވލ  ށްމެންބަރަިއއްޒަްތތެރި  ދާއިރާެގ ދިއްދޫމިހާރ  

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ަވޙީދ هللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 
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ަވޒީރަށް ިގނަ ގ ޅޭ. އެހެންެވެގން އެބަ  ަވރަށް ިގނަ ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަށްރަށާ ޝ ކ ރިއްާޔ ރައީސް. ަވޒީރާ

ގ ޅޭ ދެ މައްސަލަެއއް ކޮމިީޓގައި ެވްސ  އާނޑ  ދިއްދޫ ބޫލ ކ ރަނީ. އަޅ ަގަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ސ ާވލ ތަެކއް އަންނަ

ހައ ސިްނގ ޔ ނިޓ ެގ  250، އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވލަކީ ދިއްޫދގައި އެޅިަފއިާވ ލާަފއިާވނީ. އެހެންީވމާއިވަޒީރަށް ދަންނަަވ

ދާީނ ބިެގންއް ލިއްލެޙައަދި ދިއްދޫ ިގރާ މައްސަލައިަގއި  ،އާއި ދ ަވހަކ ތޯކަށް ލިބެނީ ކޮންމަރާމާތ  ފައިސާ އެ ފަރާތްތަ 

  ޝ ކ ިރްއޔާ. ؟ކޮން ތާރީޚެއްަގއިތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .

 

ރާސްޓްރަްކޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް ޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްމިނިސްޓަރ އޮފް ނެ

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:

ެގންދާނަން. ޒަތްެތރި ރައީސް. ިގރ މ ެގ މައްަސލަ އަޅ ަގނޑ މެން އިރާދަކ ެރއްިވއްޔާ ކ ރިއަށް ިރއްޔާ އިއް އާދެ، ޝ ކ 

މަްއސަލަ ބޮޑ ެވެގްނ އިރ  އެމަޖެންސީކޮށް ރަށްތަކެްއެގ ިގރ މ ެގ ައއިސް ލަިއެގން  ހ ންނާނެ، ކޮިވޑ  މިހާރ  ހަނދ މަފ ޅ 

ޓެންޑަރ   ،ޓެންޑަރ ެވސް ކ ރިން. ކޮށްފައި އަގ ަތއް ލިބިއި ރ މަށްޓަކަހަާވލ ކ  ކ އްލި ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެްނ ބަޔަކާ

މިހާރ  އެ ިލސްޓ  ކޮންމެެވސް ަވރަކަްށ  ެވސް،ައއީ. އެެހންނަމަ ޕްރޮސެސްަގއި ސޮއިނ ކ ރެިވ އޮްއާވ ޮކިވޑ  

 . ލިްސޓ ަގއިތްބައޮ، ިދއްދޫ އެެގންދަން. އެހެްނީވމާރިަވިއޒްކޮށްފައި އަޅ ަގނޑ މެްނ އަލ ން އެ މަސަްއކަތް ކ ިރއަށް

ށް ެގންދާ ލިސްޓ ގައި އިނޭގތޯ. ދެން ެގދޮރ ެގ މަރާމާތ ެގ ފަިއސާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރައަދިެވްސ މަސައްކަްތ ކ ިރއަށް 

ކަން ކޮްނއިރަކ   ،އެ ލިބޭނެ. އެެހންނަމަެވސް .ކޮްނއިރަކ ތޯ އެއްެސީވމަ ،ލަންއިއަޅ ަގނޑ  ޖެހޭނީ ތަފްސީލ ޮކށް ބަލަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   .ާވލަން ހަމަ ދަތިނ ަގއި ހ ެރެގން ދަންނައަޅ ަގނޑަށް މިތަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .ޝާހިދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްެތރި  ދާއިރާެގ ފ ނަދޫިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރ . ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ްނ: ޝާހިދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފ ނަދޫ

އޮތް  އަށް އިތ ރ ކ ެރޭވ ބަޔާިއ، ފެނ ެގ ޚިދ މަތާއި، އަދި ިގާރ ސަރަޙައްދާ ފ ަނދޫެގ ނަރ ދަމާ ރިއްާޔ ރަީއސް. ށ.ކ ޝ 

އާއި ައދި ބަނދަރ  ަވރަށް ބޮޑަށް ނަރ ދަމާ އ ނޫގދޫެގ ފެނާއިހިސާބެއް އަޅ ަގނޑ  ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ން. އަދި މާ
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ޭބނ ންނ ކ ރެޭވ ަވރ ެވފައި އޮީތ  ،ދިޔަ ސަރ ކާރ ން. އެހެންިވޔަސްއް މިބަނދަރެ. ދާދި ފަހ ން ހެދި މަހަލާކ ެވފައި އޮތީ

ދެްއވ ން އެދެން. އަިދ ޅައިަމގ ެގ ޮގެތްއ ެވސް އޮޅ ން ފިލ ާވލަ މަސަްއކަތް އޮތްެގ މިހާރ . އަދި ިގާރ ސަރަޙަްއދ 

ޮގެތްއ  އި އޮތްިވސްނަާވފަ ެގންަދަވންކ ރިއަށްއާއި ިގރާ ސަރަޙައްދ ެގ މަސަްއކަތް ނަރ ދަމާ ،ބަނދަރާއި

 އަންަގާވލަދެްއވ ން އެދެން. ޝ ކ ރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .

 

ޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް މިނިސްޓަރ އޮފް ނެ

 ން:ާވހަކަދެްއކެވ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ެވސް ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ލިޔ މަކ ން ތި ިވދާޅ ިވ ކަންަތއްތަކ ެގ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  އްޔާޝ ކ ރި

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދޭނަން. އޮތް ހިސާބެއް ދަންނަާވލަ އްސަ ޕްރޮްގރެސް ގޮ  ،ތަފްސީލ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ިއްއޒަތްތެރި  ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިާރެގ ޝ ކ ިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ .؛ މެންބަރ ްއަޒތްތެރި އި ދާއިާރެގ ދެކ ނ   ަގލޮޅ 

 .މީކާއިލް އަޙްމަދ  ނަސީމްމެންބަރ  

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ނަސީމް އަޙްމަދ  މީކާއިލް މެންބަރ  ދާއިާރެގ ދެކ ނ  ަގލޮޅ 

ަވރ ެގ ކ ިދ އް ނެތް ނ ަވތަ ޢާއިލާތަަކށް ދިރިނޫޅެޭވނެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިރިއ ޅޭނެ އަމިއްލަ ަތނެ

ތަކ ަގއި ދިރިއ ޅޭ ފަރާތްތަކަށް ހ ޅ ާމލެއިން ނ ަވތަ ގ ޅިފަޅ ން ނ ަވތަ ތިލަފ ށިން އެކަށީެގންާވ އާއި ކ ދި ފްލެޓ ބިންކޮޅ ގަ 

ސްލޭޓިްވ އެޖެންާޑަގިއ ޫސލ ތައް ާގނޫނ ން ކަނަޑއެޅޭ ކަމަށް ަވނީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ލެޖިަވރ ެގ ޯގތި ދޫކ ރ މ ެގ އ 

ހަމައަށް ފޯރާނީ  އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވލަކީ މި ބިލ  ައޅ ަގނޑ މެްނެގ މަޖިލީހާ ،. ެއހެންކަމ ންެވފާއަޅ ަގނޑ މެން ަވޢ ދ  

އަދިެވްސ  ފްލެޓ  30 ޯގްއޗާއި 133މާތ  ލިބޭޮގތ ގައި ލޫޢ އަޅ ަގނޑަށް މަ ،އަޅ ަގނޑ ެގ ދެަވނަ ސ ާވލަކީ ؟ އިރަކ ތޯކޮން

ފްލެޓް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް  މި ގޯއްޗާއި ،އޮތް. ެވށިފަިހ މާލެއިން ރައްޔިތ ންނަށް ދިނ މަށް. އެހެންކަމ ންއެބަ  ގައިޕެންޑިން

 ޝ ކ ރިްއޔާ.؟ ފޯރ ކޮށްދެޭވނީ ކޮން ތާރީޚެްއަގއިތޯ
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .

 

ލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް ނަ ޝަމިނިސްޓަރ އޮފް ނެ

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:

ެގ ދަށ ން ލިޔ މެއް މ ދައ ލަތ ން ެއ ޕްރޮްގރާ ،ެގ ދަށ ންޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ެވށިފަހި މާލޭެގ ޕްޮރްގާރމ 

އެ ލިޔ މ ަގއިާވ ޮގތ ެގ  ،ކ ެރޭވ ލިޔ މެއް ކަމަށް ަވްނޏާއިފަެވރި، ދީފައި އޮތް ކޮންމެ ފަރާތެއް އެ ލިޔ ން ހ ށަހެޅީމާ

، މިސާލަކަށް މީހަަކށް ލިބިފައި އޮތީ ލިޔ މެއް ތިބީ. އެހެންީވމާ ން އަޅ ަގނޑ މެން އަމަލ ކ ރަން ކޮމިޓްެވެގން މިމަތީ

އެޮގތަްށ  ،ންޏާށް ަވކަމަ އެ ލިޔ މ ގައި އެޮގތަށް ޮއތް، ލިބެން ހ ޅ މާލެއިން. އެ ލިޔ ން ހ ށަހެޅީމާ ބިންކޮޅެއް

އ ސޫަލކަށް ެއކަްނ ހަމަޖައްަސން އޮތް  ،ކަމަށް ަވންޏާ އަޅ ަގނޑ މެން އެކަން ކޮށްދޭނަން. ފްލެޓެއް ހަމަޖައްސަން ޮއތް

އަދި ބާކީ ބައި  ،ފްލެޓ ެގ އަގ ން އެތިކޮެޅއް ކެނޑިފައި ،އްސަކޮށްދޭނަން. އެއީ ބިންކޮޅެއް ދޫކޮށްލާފައި ފްލެޓަށް ޮގ

އްޔާ އެޮގތަްށ ޭއަގިއ ކަނޑަެއޅިފަިއާވ އ ސޫލަށް ކަމަްށ ވެއްޖެ  އެ ތަފްސީލ  އެޮގތަށް ޮއވެއްޖެ ؛ދައްކާ ޮގތަށް

ން ފެށިފަހި މާލެ އަޅ ަގނޑ މެ ،ެއ ލިޔ ންތަކ ަގއި އޮތް ޮގތަށް އެކަން ކޮށްދޭނަން. މާނަައކީ ،ހަމަޖެހިފައި އޮތް ޮގތަކަށް 

ކ ރާނަމޭ. ެއ  ޮކށްފައި އޮތް މަސަްއކަތް ައޅ ަގނޑ މެން އޮނަރއެ ހިންިގ ޕްޮރްގރާމ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ،އިޕްރޮްގރާމ ގަ 

ބައްދަލ ކ ރި ދ ަވހެްއަގއި ެވސް ތަކ ރާރ ކޮށް މި  އާަގނޑ  މީެގ ކ ިރން ެވސް ދަންނަވައިފިން. މީޑިއާ ާވހަކަ އަޅ  

އާދޭ އަޅ ަގނޑަށް އެބަ  ،ކ ރާނަމޭ. އެހެންނަމެަވސްއެއަށް އަޅ ަގނޑ ެމން އޮނަރ ،ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީމަޖިލީހ ގައި އަޅ  

 ، އެކ  ދަންނަަވންޔާހިސާބަށް ދިޔައޭ. ަވރަށް ހިތާމަމިހާ މަންނައާތިމަންނައަށް ލިޔ ން ެގއްލިއްެޖއޭ ތި ،ނެތި ލިޔ ން

ެވްސ ަގނޑ  ކ ރާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ. އަޅ ަގނޑ  ެއއްޮގަތކަށްނ ކ ރެޭވނެ ކަަމކަށް ައޅ އަޅ ަގނޑަށް އެކަން ެވރިފައި 

އަޅ ަގނޑ  ެވސް  ،ައކީ ދަންނަަވނީކީ ނޫން. އެހެންނަމަެވސްހަދަނީާވ ެގންނަާވ ބޭފ ޅ ން ދޮގ ށް ޝަކ ހަމައަ އަޅ ަގނޑާ

ކަށް އަޅ ަގނޑަށް ކ ރެޭވެނ އެަކމަ ،ހަމަތަކެްއެގ ތެރެއިން ކަމ ަގއި ާވތީ ،ކ ރަންޖެހެނީ ކޮންމެެވސް އ ސޫެލއްމަސައްކަތް

ދެްއކޭނެ ެއއްެޗއް  ،އްޔާ ޮއެވއްޖެލިޔ ން ެގއްލިަފއި ިވޔަސް. މ ަގއި ދެއް ކަކަމެއް ނޯންނާނެ. ެއއީ ހަމަ ިކތަންމެ ބޮޑ  ތެ

އ ޅެނީ.  މައްސަަލއެްއެގ ާވަހކަ ދަންނަަވން މި އޮތްދައ ލަތ ެގ ތެރޭަގއި  .އެކީ ދަންނަަވންޔާދެން ހިތާމަ .ނެތިއްޔާ

މިހާރަކ . މި  ކ  ނެތް ނޭގ މީހަކަމެްއ އި ފަހި މާލޭެގ ލިޔެިކޔ ންަތއް ދައ ލަތ ެގ ތެރޭަގއި ހ ީރ ކޮންތާކ ެވށި

ދާއިރ  ެއއް ސަރ ކާރ ން ކޮށްފައި ހ ންނަ ކަންތައްތައް އަނެްއ ެގންދިެވހިރާއްޖޭަގއި ެވސް ސަރ ކާރެއް ބަދަލ ވެ 

ން ނ ާވނެ ޮގތެއް އަޅ ަގނޑ ެމން އެބަޖެހޭ ހޯދަން. ދައ ލަތް ެއ އެއްެޗއްސަށް ހަދާ ޮގތް އެކަ އިަލއި،ސަރ ކާރ ން ގެއްލ ަވ

ދައ ލަތ ން  ،ލިޔެކިޔ ންތައް  ދައ ލަތ ގެ  ،ދައ ލަތ ެގ ެއއްޗެހި ،ކަމ ަގއި ިވޔަސް ރ ަތއް ބަދަލ ިވރ ކާ ސަދެމިެގންދާއިރ 
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ާވލ ާވ ަބއެްއެގ ހަ  ސަރ ކާރާ ،އެ ހ ރި ތަނެއްަގއި. އެީއ ެއކަން ޖެހޭންނިންމާފައި ހ ންނަ ނިންމ ންތައް ހ ންނަ

ެވށިފަހި މާލޭެގ  ،ހ ރި ކަމެއްަވރަށް ހިތާމަ، އެއީ މާންީވެއހެއެއީ ކޮންެމ ބައެއް ކަމ ަގއި ިވޔަސް.  ؛ޒިންމާއެއް އެއީ 

ެވސް  ލިޔެކިޔ ންތަްއ ސަރ ކާރ ެގ ެތރޭގައި ފެންނަށް ނެތ ން ެއއީ. ދެން މިއީ ތަޙ ޤީޤެއް ކޮށްަފއި ރަނަގޅަށް ބަލަން

 ނޫން. އެއްދާރާލައެްއ. އެހެންނަމަެވސް އަޅ ަގނަޑކީ، އަޅ ަގނޑ ެގ ވ ޒާާރއަީކ ތަޙ ޤީޤީ އިޖެހޭ  ޒާތ ެގ މައްސަ

، އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ އެފަދަ  އެކަމަކ  އެހެންީވމާތް. އަޅ ަގނޑަށް އެކަން ކ ރ މ ެގ ޤާބިލ ކަމެއް ެވސް ނ އެއް ނެ

 ލިޔ މެއްޯތ ޙަެވސް ަސއް އި ން ެވރިފައި ކ ރ މަށްޓަކަ ޔާ ެގނެްސދެއްާވށޭ. އަޅ ަގނޑ  ބަލާނަމޭ. ދެއްލިޔ މެއް ޮއވެއްޖެ 

 ޯގތިެސިވ ސ ާވލަކީ ެގންދާނަން. ދެން އެއްހ ޭރ. ހަމަ ބަލާފައި އެކަން ެއޮގތަށް ކ ރިއަށް ތްބެލޭނެ ބައިަވރ  ޮގްތޮގ

 ... ކަންނޭނެގ، ބިމާ ބެހޭ ޮގތ ންދިނ މ ެގ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ންނާ ަވޒީރ ، ަވދޭނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް. ދެން އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތަށް އެބަ

އަޅ ަގނޑ  ަނއިފަރ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ،ަގއި ނިޒާމ ެގ މައްސަލަ ނެޭގތޯ. އެހެންނަމަެވސްސ ާވލ ކ ާރއިރ 

 ފިން. ނިޒާމީ ނ ކ ތާ އަރ ަވއި

 

  މައްސަލަ()ނިޒާމީ

 ާވހަކަދެއްެކވ ްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ދާޅ ީވ. ެވށިފަހި ކަފ ޅ ގައި ަވރަށް ކަންބޮޑ ާވ ާވހަަކފ ޅެއް އެ ިވސް. މިނިސްޓަރ ެގ ާވހަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ކަންތަކަކީ އެއީ އަޅ ަގނޑ   ހަކަ. އެ ލި ާވަވއިމާލޭެގ ލިސްޓ  ކޮންމެެވސް މީހަކ  ަވަގށް ނެިގ ާވހަކަ. ނޫނީ ެގއްލ 

ޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އިނޭގ ކަ އެ ިވދާޅ ީވ. ދެން އަ ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ަވރަށް ިގނަ ރައްޔިތ ންެގ ަޙއްޤ ތަެކއްެގ ާވހަަގ

އަތ ލަން  ލެޓ އެ ަފރާތަކ ން އެ ފް ،ކީްއކ ރަންތޯ ފްލެޓެއް ލިބޭ ފަރާތެއް ިވޔަސް ،މި ސަރ ކާރ  ައއިފަހ ން ެވިށފަހި

ާވހަކަ  އެހެންެވ އެ ޫބލ ކ ރަނީ.ަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ކ ެރެވްނޖެހޭނެ، މިކަންތައް ތަޙ ޤީޤ ކ ާރކަން. އެހެންީވމާ މަސައްކަތް

 މި ރިޔާސަތ ެގ ސަމާލ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ެގނައީ. ަވރަްށ ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް. ހަމަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ޒަތްތެރި މެްނބަރ . ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް ނޫްނކަމ ގައި ިވަޔސް ނ ކ ތާެއްއެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ަވރަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއް

 ްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޑަށް ބަލައިަގންނަށް. އި ބޮ
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ޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް މިނިސްޓަރ އޮފް ނެ

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:

ަގނޑ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑ  ނެތިން ޙަސަނަށް ާވކަށެއް އިނޭގތޯ. އަޅ  

މި ަދއ ލަތ ެގ ތެޭރަގިއ  ،ބޭފ ޅަކ  ަވކި ކަމެއް ކ ރެްއިވ ާވހަަކެއއް އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ  ދެްނނެީވަވކި  ،ނ ދަންނަަވން

ސަރ ކާރ ެގ ސިިވލް ސަރަވންޓެްއ  ،ކަމެއް  ެވެގންކިހިނެއް ،ކާކ ކަމެއް ފަިއާވ ަކމަށް. ެގއްލ ަވއިލީ ންތައް ެގއްލިޔ ލިޔެކި

ެއކަމަކ   ؛ކަމެއް ީވެއއް ަފއިލް ނ ބޭްއިވެގްނ ކަމެްއ، އޮިޅެގން ކަެމއް ަގއިަވންާވ ތަނ ނޫނީ ފައިލް ާބއް ،ކަމެއް

ެއއީ ަވިކ  ؛. އެހެްނީވމާ، ެއކަން ކ ރަންއޭންތަްއ ބެލެހެއްޓެންޖެހެދައ ލަތ ެގ ލިޔެިކޔ  ަގއި ެއކީ  އެއަްށވ ރެ ފަރ ާވތެިރކަމާ

ނަަވން އިނޭގތޯ. އެހެްނީވމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ނ ދަން  ެވސް ކ މެކޭ ެވސް އަޅ ަގނޑ  އެންމެ ފަހަރަކަ ބަޔަކ  ކ ރި 

 ކ ރަން. ދައ ލަތ ެގތަޙ ޤީޤ  ހިނާގފައި އޮތް ކަމަްށ ަވންޏާ އެކަން ެވސް ޖެހޭނެެވސް ިވ ޒާތ ެގ ކަމެއް ފާހަަގކ ރެއް 

 ިވޔަސް،ަގއި މ ކަކަމ ގައި ިވޔަްސ، ކޮންމެ ބަޔަކ  ކ ރިނ ާވނެ ޒާތ ެގ ކޮންމެ ކަމެއް ހިނިގހިނަގިއެގން ތެރޭގައި

 ކ ރަން.އެކަމެއް ޖެހޭނެ ތަޙ ޤީޤ 

 

 ދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަ

ަގިއ ހަމަޭވ. އަޅ ަގނޑ  އިތ ރ   9:40ޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަވީޒރ . ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ ެގ ަވގ ތ  ޙަޤީޤަތ ގއި 

ބޯޓ  ޖައްސާ ާވހަކަ ެވސް އެ ދޭތެރެއިްނ ދާއަޅ ަގނޑ ެމންނަށް އިތ ރ  ަވގ ތ  ނެިގފަިއާވތީެވ. މަތިން ،ަވގ ތ  މި އެރ ވީ 

އަރ ަވނީ، މިނެޓ . ައޅ ަގނޑ  ިމހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  2 ތީދެން ާވކީ އޮ ؛މިހާރ  . ައޅ ަގނޑ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވއިފިން

 އަށް. هللاޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބްމެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ދާންދޫ ދާއިރާެގ 

 

 ްއކެވ ން:ކަދެާވހަهللا ޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދާންދޫ

ދެންމެ  ސްޓަރ ނި. ައޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ސ ާވލަކީ ިކހިނެއްތޯ މިމިނިސްޓަރ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރ ޙަބާ 

 ؟ތޯޮގްއސިްއޔާ ހަމަ ފްލެޓް ލިބިދާނެކ ރާނީ. ނޫނީ ފޭކް ލިޔ މެއް ހިފައިެގން ިވދާޅ ިވ ިލޔ ންތައް ެވރިފައި

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .ކ ޝ 
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ޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް މިނިސްޓަރ އޮފް ނެ

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:

 . އަޅ ަގނޑަށް ކ ަޑކޮށް...ސާފެއްނ ިވ އަަޅިއެގން ާވހަކަެދއްކީމާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި. ާމސްކ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ؟ެވސް ލިބިދާނެތޯމާ ން ދިަޔއި ލިޔ މެއް ހިފައިެގ ފޭކ 

 

ޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް މިނިސްޓަރ އޮފް ނެ

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:

 ...ތެރި ރައީސްތްނޫން، އިްއޒަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރ .! އި އާދެ

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:هللا ޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދާންދޫ

ލިޔ މަކަށް  ދެން ނޫނީ ފޭކ ؟ މިނިސްޓަރ ިވދާޅ ިވ ލިޔ ންަތއް ކ ރާނީ ކިހިނެއްތޯއޭ އާދެ! ައޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވލަީކ ެވރިފައި

ހަާވލ ކ ރެޭވނެ އެންމެ ލަސް ެގ ފްލެޓްތައް ޝްރޫޢ  މަހިޔާ ، ސ ާވަލކީތްދެން އޮއެއީ ެއއް ސ ާވލ . ؟ ެވސް ލިބިދާނެތޯ

ދާންދޫ ބިން  ،ފަހ  ސ ާވލަކީ؟ ހަށް ފެށޭނެތޯަވތަްއ ކިހާ އަފްލެޓ އިތ ރ  ރ ން ދެން މި ސަރ ކާ؟ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯ

 ؟ފާނަންތޯއެ މަސައްކަތ ެގ އަޕްޑޭޓް ދެްއަވ މާޔަތްކ ރ މ ެގ އަޕްޑޭެޓއް،ހިދ  ހިއްކ މާއި ނިލަންދޫެގ ިގރާ ސަރަޙައް

 ޝ ކ ރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެ

 

ޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް މިނިސްޓަރ އޮފް ނެ

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:



2020 ލައިޖ  51                                              ސާލްޖަނަ ވަ  20 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

26 

 

ދެން މީހަކ  އެްއޗެއް ަހދައިެގން ެވސް ެގނެސްދާނެ.  ؛ކ ރަން ފައި ެވރިލިޔ ންތްތެރި ަރއީސް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަ

މީހަކ  އަޅ ަގނަޑށް ދެން  ކ ރާނަން. ކަންއެއްެގ ތެރެއިން  ޕްރޮސެސެއެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  ދެން

. ދޭނަންެވސް ނ  ެނއް ހަމަގައިމ ނިގެގންކަން އެ އެއްެޗއްތްމީހަކ  ހަދާފައި އޮ ދ ަގއި ސްަގ، ޭވނ ކ ރެ ެވރިފައި

ކޮށްފިްއޔާ އެއްެޗއް ފޭކ ަވރަށް މޮޅަށް މީހަކ  ނަމަެވސް، ދެން ދެން. އެހެންއަޅ ަގނޑ   ކަަށަވރ ކަން އެހެންީވމާ، އެ

ކ ާރކަށް އަޅ ަގނޑ  ނެތިން އިނޭގތޯ. ދެން ހިޔާ އަޅ ަގނަޑކަށް ނޭނެގ ާވނެ ޮގެތއް. ދެން ެއއަށް ްސޕެކިއ ލޭޓްދެން 

މ ްނެގންދާ އްަވކ ރަ އިެވލ އޭޓް، ނެާވކ ރަން ފައްޓަ ށިެގްނ އިޢ ލާންމޭ ހިސާބ ން ފެތައް މި ަމސް ނިޓ މަޝްރޫޢ ެގ ފްލެ

ނެ. ރެޭވލިސްޓ  ނެ ނަށް ހ ރިހާ ެއންމެންެގހަމައަށް ދާންާވއިރަްށ އެ ބޭފ ޅ ން ަބރ  މަހާން. ސެޕްޓެފަރާތ ންކޮމިޓީެގ 

މަސް  8އަދި ފެށޭނީ އެތާ ދިރިއ ެޅން  ،ން ެވަތކަށް ަވދެފްލެޓ  ،ނެއަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ދ ަވެހއްަގއި ދަންނަާވފަިއާވ

 ންނޭ. ފަހ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ހިތަދޫ  ،ދެކ ނަާށއި ޅީަމއްޗަްނޮގ . ެއއީާވލ  މި އަރ ަވނީސ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރ . އަޅ ަގނޑ  ދެން ތިން 

ތިން ބޭފ ޅ ންެގ ސ ާވލ  ؛ ދެން ަވީޒރ  ،ށްަފއިސ ާވލ ކޮ ހެންޭވރ  އ ތ ރަށާ. އަޅ ަގނޑ  ތިން ބޭފ ޅ ންނާ  ،މެދަށާއި

ދެކ ނ  ދާއިާރެގ  ޅީޮގމައްޗަން  ،އަރ ަވނީސ ާވލ ެގ ަވގ ތ  ނިމޭނެ. މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ކޮށް ަވޒީރަށް އަރ ާވފައިއެއް 

 ސީދާ ސ ާވލަށް. ،ރަށްބައިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ނިޒާމީ. ،ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް

އެޕޮިއންޓްމަންޓެއް ހަދާލަން. ަވރަށް  އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ން މި މިނިސްޓްރީއާ ،އެްއ މި ނެީގނ ކ ތާއަޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ 

 ...ޖެެއކަން ކ ަރން. އަޅ ަގނޑ  ދެ ދ ަވސް ެވއް މަސައްކަތްކޮށްފިން

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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. ނޫން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް ނޫން، ނ ކ ތާއެއް ނޫން.އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިޒާމީ ނޫން، 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ދެކ ނ  ޅީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް ނޫން. މަްއޗަންޮގ

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ޚައިތަމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިާރެގ ނ ދެކ  މައްޗަންޮގޅީ

މާލޭެގ ލޯންގ ޓަރމް ޕްލޭނަކީ، މާލެއަކީ ަވރަށް  ؛އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްަޓރ ޝ ކ ރިއްޔާ 

 ަވހިކަމ ގެ ހިޔާބޯ އެހެންވީމާ، މާލޭެގދެން ދެއްތޯ. ންނަނީ މި އިރ ފީޓް ބޮލަކަށް އަފޯ ސްކެއެންމެ  .ތަނެއްރައ ެޑޑް ކް

 ޝ ކ ރިއްޔާ.؟ ލޯންގ ޓަރމް ޕްލޭނަކީ ކޮބަިއތޯ

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .

 

ޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް މިނިސްޓަރ އޮފް ނެ

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:

މިހާރ  ލޯންްގ ޓަރމް ޕްލޭން   ؛ފަސްަގނޑ   މާލޭެގ ،ްގ ޓަރމް ޕްލޭނަކީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ލޯން

ބައ ންޑްރީ  ޮގސް ްގރޭޓަރ މާލެ. ްގރޭޓަރ މާލޭެގމާލެ. ދެން .ަވރަކަށް އިމްޕްިލމެންޓްަވމ ން ެވސް އެބަދޭ މެެވސްކޮން

ެގ ތެރޭަގިއ މިނެޓ  30ކީ ސިޓީ ސެންޓަރަ ޕެރިހ ެގފެށ ނ އިރ   ރެެވލިއ ޝަން އަލްެވސް ބޮޑ ެވެގންދާނެ. އިންަޑސްޓްރި

އެކީަގއި ޓްރާންސްޕޮޓޭޝަނާިއ ހ ރިހާ އެއްޗެއް ައއިއްަސ  ސްޓެންސެްއ. ދެން އެކަމަކ  ޒަމާނަށް އައި ބަދަލާޑިޯވކިްނގ 

އެހެންީވމާ، ދިެވހިރާއްޖެ ެވސް މި ދަނީ އެ ދިމާލަށް.   އިނޭގތޯ. ެދން ަވރަށް ބޮޑ  ތަން ޕެރިސް އެކްސްޕެންޑްެވއްޖެ

ފަޅ  ެވސް، ތިލަފ ށި ެވސް. ދެން ެއ ިލ ެވސް އަދި ގ ޅީަވދެްއޖެ ހ ޅ މާލެ ެވސް، ިވލިނިގ ށްތެރެއަ ހާރ  މާލޭެގމި

. ވ ންއެކީަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކަނެކްިޓިވޓީ ަވރ ަގދަ  އެ އަންނަ އެކްސްޓެްނޝަނާ ؛ވ ންްގރޭޓަރ މާލެ އެކްސްޓެންޑ 

ެވސް އޮތް ޙައްލަކީ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ބައ ްނޑްރީ އްދ ތަކަށް ހެން ސަރަޙައެއީ މާލެއަށް ެވސް އޮތް ޙަްއލަކީ. ރާއްޖޭެގ އެ

ނ ޖައްސާ ތްރޫ ކަނެކްޓިިވޓީ. އެ ނޫން ޮގަތކަްށ  ތަނާ ތަން ައއިސް އަނެއް  ކ ރ ން. ފިިޒކަލީ އެއްއެކްސްޓެްނޑ 

 ނެއް.ތަ  އަދި އެހެން ޤައ މެއް ެވސް ކ ިރއަރަިއެގންދާ ޖަީޒރާ ޤައ މެއް، ،ނ ފެނޭ އްއަޅ ަގނޑަކަށެ 

 

 ސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ޔާރި

 .ރަޝީދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މެދ  ހިތަދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 
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 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ރަޝީދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ   ދާއިރާެގ މެދ  ހިތަދޫ

ަވަނ 2010 ،ނީން ސާފ ކޮށްަލން ބޭނ ންަވައޅ ަގނޑ  ަވޒީރ  އަރިހ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ަވޒީރ . 

ަގނޑ  ނިސްބަްތާވ އަޅ   ،ފެށ ނ  އައްޫޑ ސިީޓެގ ނަރ ދަމާއާއި ފެނ ެގ ިނޒާމ ެގ ތެެރިއން ަގއި އަހަރ  އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރ ކާރ  

ާވީތ ިނޒާމ  ނިމިފައިތަކ ެގ ފަހ ން ފެށ ނ  އެހެން އަަވށްއޭެގ ،ރާެގ ނަރ ދަމާ ނިޒާމ  އަިދެވސް ނ ނިމިއިހިތަދޫ މެދ  ދާ

 ބޭންކ ން އަްއޑޫ މްއަދި އިންޑިއަން އެގްޒި ؟ކިހާހިސާބެްއގައި ނިމިދާނެތޯ؟ ެވެގންދަނީ ކީްއެވެގންތޯމިކަން ލަސް

ތައް ޓ ސިޓީަގއި ހަދަން ހަމަޖެހިފައިާވ މަގ ތަާކއި ހިއްކަން ހަަމޖެހިފައިާވ ރަށްތައް ކިހާހިާސބަކަށް އެ ޕްރޮޖެކް

 ؟ ލަފާކ ރެޭވތޯފެށިދާނެ ކަމަށް ަވޒީރަށް އަދި ކިހާ ތަނެއްަގއި ؟ ެގންދެިވއްޖެތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ަވޒީރ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

އަސްލަމް ޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ މ ޙައްމަދ  މިނިސްޓަރ އޮފް ނެ

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:

ެގ ތެރެިއން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަްށ މް ރި ރައީސް. ހިއްކ މ ެގ މަސައްކަތް އިންޑިއަން ެއގްޒިިއްއޒަތްތެ ޝ ކ ރިއްޔާ

ަގިއ ބަޖެޓ  ނެތޭ އަޅ ަގނޑަށް ތަނަށް އައި ދ ަވހެއް ޑ  މިނައޅ ަގ ،ެގންދާނަން. ދެން ަވރަށް ކ ރީ ދ ަވހެއްަގއި

ހ ރި. އިންޑިއަން  ދައްކާ. ނޫން ބަޖެޓ  އެބައެ ާވހަކަ ަވރަށްކަށް ހީެވެގން ޅަންމެެވސް ބޭފ ޅ ންކޮބ ނެވ ނ  ކަމަށް ކޮ

އ ޅޭ ދެ ސިސްޓަެމްއ ެގ ތެެރއިން އަޅ ަގނޑ މެން އެކަން ކ ރާނަން. ދެން ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މައްސަލަިއގައި އެބަމްއެްގޒި

ލ ކ ރ މަށް ފެނަކައިން ެވްސ ލް އިޫޝެއއް. ދެން އެ މަސައްކަތް ޙައްއ ޅޭ ކ ޑަކ ޑަ ޓެކްނިކަ ތެޭރގައި ވ މ ެގ އެަކއްޗަކަށް

ަގނޑ މެން ބާރަށް ކ ރިއަށް ޅ  ކ ރަމ ން އެބަ ެގްނދޭ. އެއަށް ޙައްލ  ހޯދޭނެ. އަްއޑޫެގ މަަސއްކަތްތައް އަތްމަސައްކަ

 ެގންދާނަން އިްއޒަތރްތެރި މެންބަރ  އިނޭގތޯ.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ،އާދެ! ނިޒާމީ މައްސަލައެއް . މ ޢިއްޒ  އިބްރާހީމް މެންބަރ ރި އިްއޒަތްތެ ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހެންޭވރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ

 ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  
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 ާވހަކަެދއްެކވ ން: ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހިތަދޫ

 .ހިތަދޫ ދެކ ނ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ހިތަދޫ އ ތ ރ .  !ފ ކ ރައްާވމާ

 

 ާވހަކަެދއްެކވ ން: ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހިތަދޫ

 .ދެކ ނ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . !ފ ކ ރައްާވމާ

 

 މައްސަލަ()ނިޒާމީ 

 

 ާވހަކަެދއްެކވ ން: ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހިތަދޫ

 2020ޖޫން  29 ؛ދެއްިވ ދ ަވހެއް އަޅ ަގނޑ  ައޅ ަގނޑ  ަވޒީރ  ަވަޑއިެގން އިޤ ތިާޞދީ ކޮމިޓީގައި މައ ލޫމާތ  ؛ރައީސް

 ސަ ރާެގ ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ  ކ ރިއަށް ޮގއްަގއި ަވޒީރ  އަރިހ ން ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާއި 12:43ީވ ހޯމަ ދ ަވހ  މެންދެރ  

 17ހިސާބަށް  ެއ މައ ލޫމާތ  ހިއްސާކޮށްދެއްާވނަމޭ. މިއަދާ ގނޑާއަޅ   ،ސ ާވލ ކ ރެްއީވމަ ިވދާޅ ވީ  އޮތް ހިސާބެއްެގ

ިވ ހ ިރހާ ކ ެރއްެވސް މިތާނގައި  ަވޒީރ  މިއަދ  ؛ކަށްިހސާބަ ލޫމާތ  އަޅ ަގނޑާޢ ދ ަވސް. އަިދެވސް ަވޒީރަށް އެ މަ

އަޅ ަގނޑ  އިޤ ތިޞާދީ  ،އަޅ ަގނޑ  ިއއްޔެ ެވސް .ނެ ާވހަކަ ިވދާޅ ވެއްޖެމާދަމާ ޖަާވބ ދެއްާވެވސް މާދަމާ ކަށްސ ާވލަ

ކަމަށް  ނައަދިެވސް ނާން؟ ހިސާބަށް އަިއއްސަ އޮްތތޯ އެ ޖަާވބ  ކޮމިޓީއާ ،ންރިކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ  އަރިހ ން ސ ާވލ ކ 

 ކ ިރްއޔާ.ރިރ  ިވދާޅ ީވ. ޝ ޤައްމ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް މ ޢިއްޒ .އް ދާއިރާެގ އި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ހެންޭވރ  އ ތ ރ 
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 ާވހަަކދެއްކެވ ން: މ ޢިއްޒ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިާރެގ އ ތ ރ  ހެންޭވރ 

ންނަ ސަރަޙައްެދއް ީވމަ، އޮޝ ކ ރިއްާޔ ރަީއސް. މަރ ޙަާބ ަވޒީރ . ކާިނާވ ސަރަަޙއްދަީކ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދާއިާރަގިއ 

އް އެބަ ކ ރިމަތިކ ރޭ. އަޅ ަގނޑ  ދެން ކެ ށް ިގނަ ސ ާވލ ތަނަ މީހ ން ަވރައަޅ ަގނޑ މެންެގ ދާއިާރެގ ަވރަށް ިގ

ކާނިާވ ސަރަޙައްދ ެގ ެއއްެވސް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނެއް އެަބ  ،ނީއިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ  އަރިހ ން އަހާލަން ބޭނ ންަވ

މ ހިންމ  އިދާރާއެއް ކަމ ަގިއާވ  ބެހޭދިނ މ ގައި ކަމާ ށް އިތ ރ ން ކާނިާވ ސަރަޙައްދ ެގ ކެފޭތައް ލީސަދެން މީެގ؟ އޮތްތޯ

ސަރަޙައްދ   ލަށް މިމާލެ ސިޓީ ކައ ންސި؟ އެއްެވސް މަޝްަވާރެއއް ކ ރެިވފަިއޭވތޯ މާލެ ސިޓީ ކައ ންސިލާ

އ ން ޑަލޮކް؟ ލޫމާތެއްތޯޢ މިއީ ކިހާ ތެދ  މަ ،ލިބޭތީލޫމާތ  ޢ ނިންމާފައިާވކަމ ެގ މަ ،ދީލީސް އިތ ރ ކޮށް ،ރ  އިހަާވލ ކ ރި

އިންފާރ   ށްާކނިާވ ސަރަޙައްދ  ކެފޭ މަރާމާތ ެގ މަސައްކަތް އަދި ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް ބޭރަލި ޮގތަކަށް އްކ  ކ އެނިމ މާ

ދެން އަޅ ަގނޑ  ؟ ފެނޭ. މިއީ މިނިސްޓްރީން ހ އްދަ ލިބިެގން ކ ރާ ކަމެއްތޯން އެބަތަ ަތކެއް ކ ރާޖެއްސ މ ެގ މަސައްކަތް

މަސް ކ ރިން ކާނިާވ ސަރަޙައްދ  ހަާވލ ކ ރެިވފައި  3ލަށް މީެގ އ ންސިސިޓީ ކަ މާލޭ ،މީގައި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންަވނީ

ބަރ ންެގ ތެރެިއން ބައެއް މެންބަރ ންނަށް ންަކއ ންސިލ  މެލޫާމތ  ލިބިފައިޭވ. ނަަމެވސް، އ ކަން އަޅ ަގނޑަށް މައޮތް

ބޫލެްއ ަގ ކަށްމާ، އަޅ ަގނޑަ ހެންވީ އި. އެގަ އެންިގފައިަވނީ އިްއޔެ ންހަާވލ ކ ެރިވފަިއާވކަ ކާނިާވ ސަރަަޙއްދ  ަކއ ންސިލާ 

ނިންމ ން  ލ ން ންސިސިޓީ ކައ  ެއއްެވސް ަވރަކަށް މާލޭމިހާރ  އެތާ ކ ރެެވމ ންދާ މަސައްކަތްތަކަކީ ނ ކ ރެޭވ 

 .ަވނީނިންމައިެގން ކ ރިއަށްދާ މަަސއްކަތެއް ކަމަކަށް. އެހެްނީވމާ، މިކަން ސާފ ކޮށްލަން އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ން

 

 ެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެއް 

 މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:

އްސ މ ެގ މަސަްއކަތެްއ ރަށް ޖެ، އިތ އިެގން ފާރ  ރާނަދީނޫން، މިނިސްޓްރީން ހ އްދަ ރައީސް.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

ެއ ހަާވލ ެވފައި  ލާސިޓީ ކައ ންސި މާލޭ ްއިވހެންނ ެގންދާނެ. ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ެވސް ފާހަަގކ ރެކަށް ކ ރިއަ

ތަން ތަރައްީޤކ ރ މަށް ޕްލޭންކ ރ މ ެގ މަސައްކަތ ެގ އިޚްތިޔާރ  ެވސް މާލެ ސިޓީ  ، އެއި ތަނ ގަ  ަވނީ. ދެން އެތަން 

ހ އްދައެއް ނ ދެއްާވ ެވސް ތާކ ން  ނ ދެއްާވ އަދި އެހެން ހ އްދަލަށް ލިބިެގންޭވ. ދެްނ މާލެ ސިޓީ ކައ ންސިލ ންކައ ންސި

އެކަްނ ނީ. ކަމަށް ަވ  ކަމެއްޚިލާފަށް ކ ރާ ކ ރާ ބަޔަކ  ާގޫނނާއި ަގވާއިދާ އެ ،ަވންޏާ ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށް
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ކ ރަނީ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ބޫލ ަގހ އްެޓޭވނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ސް.ސިޓީ ކައ ންސިލަށް ެވ ހ އްޓ ެވންޖެހޭނެ މާލޭ

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ަވރަްށ  ؛އިްއޒަތްތެރި ަވަރށް ިގނައިރ  ހޭދަކ ރަްއވައިފި. އަދި، ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވީޒރ . އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ  

ބަރ ން އެބަ ން. އަދި ަވރަށް ިގނަ އިއްޒަތްތެރި މެފިކަށް ޖަާވބ ދެްއަވއިލ ތަިގނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ނެްގ ސ ާވ

ަވަޑއިނ ަގންނަާވ ކަމަށް ެވސް. ނިޒާމީ މައްސަލަތަކ ަގިއ ެވްސ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ބިފާހަަގކ ރަްއާވ ަޖާވބ  ލި

 ކަމާކަން މި ،މީދ ކ ރަންއްއ  ޅ ަގނޑ  ، އަީވމާހިނގައްޖެ. އެހެން ގ ޅޭ ޮގތ ން ފެނިެގން ޝަކ ާވަތއް ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރާ

ކަްނކަން  ަތކ ަގއި، އެ ދާއިރާއި ލޫމާތ  ސާފ ކޮށްދެއްަވޢ ގ ޅޭ ޮގތ ން ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ ންނަށް އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރ  މަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ށްދެްއާވނެ ކަމަށް. ަވރަށް ބޮޑަ އިހިނަގމ ންދާ ޮގތް އޮޅ ންފިލ ވަ 

 

 ކ އްލި މައްސަލަ 

 

 ކަދެްއެކވ ން:ން ާވހަރިޔާސަތ 

ރެނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމ ، ކ އްލި މައްސަަލއަށް. ކ އްލި ަމއްސަލަިއަގިއ އަޅ ަގނޑ  މި ބ  ނއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި އެ

އަދި  ،ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ؛ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށާއި ،ޖެހެނީދަންނަާވލަން

  ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ ، މަޑ އްަވރީ ސަރޖެންޓް އެޓް އާމްސް، ނައިފަރ  ،ރަލްނެންސެލް ޖެމ ، ކައ ންއަމީންޢާ

ަވޅަށް ަވަޑިއަގންނަަވންީވ. )ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ ( ޝ ކ ރިއްާޔ. އަޅ ަގނޑ މެްނ ެގ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތަޅ މ 

ރ ެގ ކ އްލި ްއަވރީ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަަމޑ  ،އެޅީޑަ ނކަެގންދާން މި ނިންމީ، ެގންދާން މި މިހާރ  ކ ރިއަށް

 ކ އްލި މައްސަލަ ރ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަ ދެްއވ ން އެދެން. މަޑ ްއަވރީއިމައްސަލަ. ޯވޓ ެގ ރަނަގބީލ  ޖައްސަވަ 

 ެދްއވ ން އެދެން.އިހަޅ އްަވހ ށަ

 

 ެކވ ން:ާވހަކަދެއް ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރ  ާދއިރާެގ މަޑ އްަވރީ

 އިލައިޔާީމން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް ަވގ ތ ްނ މިނިަވންކ ރ މަށް ޮގވަ هللا ރައީސް ޢަބްދ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ަގިއ ާވ އ ފ ލ މ ޢ ޔާމީން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމްެގ މަްއޗަށް ދަهللا ހ ށަހަޅާ ކ އްލި މައްސަލަ. ރައީސް ޢަބްދ 

އިާވ ބަޔާންތަކަށް ފަ  ރައީސް އަޙްމަދ  އަދީބ  ދެއްާވބ  ެގ ަނއިގ ިޅެގން ކ ރީ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ ޚިޔާާނތާ
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ވާއެްއ ކްރިމިނަލް ކޯޓ ްނ ޢ  ރައީްސ އަޙްމަދ  ައދީބ ެގ މަްއޗަށް ކ ިރ ހ ރިހާ ދަބ  ަވިނކޮށް، ކ ީރެގ ނައިރިޢާޔަތްކޮށްފައި

 މީނާަރއީސް ޔާއި ސްބ މެއް ހަދަރ ދެއްކ ާމއި ަމޖ ބޫރ ކ ރ ަވިއެގން އެއްބަސަރ ކާރ ން ބި ،ލ ކޮށްފަިއވ މާއި ޠިއިްއޔެ ބާ

 ،މަވ މާއިހާާވ ާވހަކަަތކ ން ދައްަކާވފައި ކިބަސްދީފައިާވ ަކމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓ ގައި އަޙްމަދ  އަދީބ  ދެކޮޅަށް ހެ

އެސިސްޓެންޓް ކޮމނިޝަނަރ  ، ޢާއިޝަތ  ބިޝާމާއިލްރަނަޖެ  އ ޓަރޮގތ ން ކ ރީެގ ޕްރޮސިކި  ސީދާޮގތ ންނާއި ނ ސީދާ

ާގނޫނީ  ،ކަމަށާއި ރައީސް އަޙްމަދ  އަދީބ ެގ ތަޙ ޤީޤަށް ނ ފޫޒ  ފޯރ ިވ ޙައްމަދ  ރިޔާޟް، ކ ރީެގ ނައިބ އޮފް ޕޮލިސް މ 

ބ ެގ މައްަސލަ ބާޠިލ ކ ރެއްިވ ކްރިމިނަލް ޚިލާފަށް ޢަމަލ ކޮށްފައިާވ ކަމަށް ކ ރީެގ ނައިބ  ރަީއސް އަޙްމަދ  އަދީ ހަމަތަކާ

އީސް ރައަަހރަށް ޖަލަށް ލ މަށް  5 އަދި ،އި އެނެގން އޮތ މާށްން ސާފ ކޮއި C-CR-638/2019ޟިްއޔާ ޤަކޯޓ ެގ 

 ހ ކ މެއް ކަމަށްލ  ޠިބާާވ ހ ކ މަކީ ނ ފޫޒ  ފޯރ ަވިއެގން ހެކި އ ފައްދަިއެގން ކޮްށފައިާވ ޔާމީންެގ މައްޗަށް ކޮށްަފއި

ދ  ސް އަޙްމައީެގ ނައިބ  ރަކ ރ މ ގައި ކ ރީންރައީސް ޔާމީނަށް ހ ކ  ،ފެންނަން އޮތ މާއި ން ބޮޑ  ޮގތެއްަގއިނ ހަނ  ހާމަކަ

ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  ،ވާއަކީ ޢ ަޔތްކޮށްފައިާވީތެވ، ަރއީސް ާޔމީންެގ މައްޗަށް ކޮށްފަިއާވ ދަޢާއަދީބ ެގ ބަޔާންތަކަށް ރި

ށްފައިާވ ހ ން ކޮޚިލާފ  ހެކިތަކެްއެގ މައްޗަްށ ބިނާކޮށް، ޕްރޮސިިކއ ޓަރ ެޖނަރަލް އޮފީ ޖެނަރަލްެގ އޮފީހ ން ާގނޫނާ

ބަހައްޓާނެ ެއއްެވްސ  ޖަލ ގައިެގ ސަމާލ ކަމަށް ެގނެސް، ަރއީސް ޔާމީން ކާރ މިަކން ސަރ  ،ތީމަށް ާވވާއެްއ ކަޢ ދަ

، ަރއްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އިަލއިެއީކގައި ަރއީސް ޔާމީން ަވގ ތ ން މިނިަވންކ ރ މަށް ޮގވަ  ާގނޫނީ ހަމައެއް ނެތ މާ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.ށަހަޅަމެެވ. ޝ ކ ރިްއޔާ އި ހ  ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން މި ކ އްލި މައްސަލަ 170ަގާވއިދ ެގ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ރައްޔިތ ްނެގ )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ެދްއވ ން އެދެން.އިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . ޯވޓ ެގ ރަނަގބީލ  ޖަްއސަަވ

  ްއޒަތްތެިރ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން މަޑ އްަވރީ ދާއިާރެގ އި 170މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ  

މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑައިަގންނަާވ  ކ ރެއްވ މާސްހ މަޖިލީހ ގައި ބަ ،ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ ކ އްލި މަްއސަލަ

 ދެްއވ ން އެދެން. ޮގތަކަށް ޯވޓ 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

  މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފްެގ މަޑ އްަވރީ ާދއިރާ  ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :
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 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 29    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 07    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 20    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ :  ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް

    27     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 14      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

  ސްނ ޭވފާ       ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ދާއިާރެގ  މަޑ އްަވރީަވނަ މާއްާދެގ ދަށ ން،  170ދ ެގ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއި 

މެދ  ެނގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ  ކ ރެއްވ މާސްހ ކ އްލި މައްސަލަ މަޖިލީހ ަގިއ ބަހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ ޝަރީފް 

 7ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްީވ . 29 ؛ މެންަބރ ންެގ އަދަދަކީިތއްބެިވ ޒިރ ެވހާ. 87؛ އަދަދަކީލަ އަދަދަކީ ޖ މ 

ެވސް ދޭން ބޭނ ންނ ާވ އެއް ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން.  20 . ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއީވންރ މެންބަ

ޯވޓ .  14ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންަވނީ  27 ތީޯވޓ ގައި ބައިެވިރެވަވޑަިއަގ މެންބަރަކ  ނެތް.

  ނ ިވ. އްށް ފާހެތ މަކަަމއްަސލަ ބަލައިަގކ އްލި އެހެންީވމާ، މި 

 

 . މައްސަލަ 7

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ށް. އެއީ މައްސަލަ. އަ 7އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި އެނބ ރެނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 179ފް، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ ޠީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަގ ރ  ހ ޅަނހެންޭވ -7.1

ދެްއވ މަށް ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ ން ހ ށަހަޅ އްާވ މައްސަލަ. މި މައްަސލަ ހ ށަހަޅ އްވައިަވނަ މާއްދާެގ ދަށ 

 ަވން. އަރ ފަށް ފ ރ ޞަތ ޠީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަ

 

 ފް ާވހަކަދެއްެކވ ން:ޠީހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  ޙަސަން ލަ
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މޯލްިޑްވސް މާކެޓިންގ  ،ހ ށަހަޅާ މައްސަލައަކީ ރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑ  މިޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެޝ ކ ރިއްޔާ އިއް 

ަގިއ އި އަދި އެ މަްއސަލަ އިމައްސަަލއާޔާނާތ ެގ ޚިެގ (އެމް.އެމް.ޕީ.ާއރ .ސީ) އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންްސ ކޯޕަރޭޝަން

ކަމަށް  ންމެ ބޮޑ  ޖަރީމާފަދަ އެހިްނިގ މިދިެވހިރާއްޖޭގައި  ،މައްސަަލއަކީ ޢަމަލ ތަކ ެގ ހިމެނޭ މަނީ ލޯންޑްރިންެގ 

ދައ ާވތަކ ެގ ެއ  ،ަވނިކޮށް ވާއެއް ަދއ ލަތ ން އ ފ ލާަފއިޢ ދަ 7ގައި އަޙްމަދ  އަދީބ ެގ ަމއްޗަށް އި މަްއސަލަ އެ ،ީވހިނދ 

މިއަދ   ،އޮތީ  އޭަގއި މި ާވތީ އަޅ ަގނޑ  އިްއޔެ ލިޔެަފއިާވ ަމއްސަލަެއއް ކަމަށް ؛ އަޑ އެހ މ ެގ ތެރެިއންއީތިދާއިބ 

ލ ކޮްށ ޠިކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރ  ިއސްމާޢިލް ރަޝީދ  އެ މައްސަލަަތއް ބާ އެއީ ިއއްޔެ، ކްރިމިނަލް ؛އިލް ކޯޓ ގަ ކްރިމިނަ

އަދި ެއޮގތ ން އެ މައްސަލަަތއް ބޭރ ކޮށްލ މ ެގ ސަބަބ ން  ،ބޭރ ކޮށްލާފައި ީވހިނދ އެ ަމއްސަލަތައް އެ ޯކޓ ން ކޯޓ ން 

ާވ ޢ ދަ 7އަޙްަމދ  އަދީބ ެގ މަްއޗަށް ދައ ލަތ ން އ ފ ލާފައިާވ  ، ީވހިނދ އަޙްމަދ  އަދީބް ބަންދ ން މިނިަވންެވފައި

ތ ތަާކ އަާގނޫނ ތަކާއި އިޖ ރާ  ،ަވނީ ކޯޓ ން ބޭރ ކޮށްލާފައި ކްރިމިނަލް ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރ  އިސްމާޢީލް ރަޝީދ ، އެ

ފަރާތާ   ދެ ،ތާިއ އަޙްމަދ  އަދީބާބޭރ ކޮށްލ މ ގައި ދައ ލަ މޮިގތ ން މި މައްސަލަތައް ކޯޓ ންމަށް ީވހިނދ ، ކަ ޚިލާފަށް

ހަާވލާދީ، އެ އެއްބަްސވ މ ގައި އަޙްމަދ  އަދީބް ބޭްސފަރ ާވއަށް ފ ރ މ ެގ ހ އްަދ  ދެމެދ  ެވފައިާވ ެއއްބަްސވ މަކާ

ފަހ ން  އަްޙމަދ  އަދީބް ޭއެގ މާ ،ކަމަށް ބަލަިއަގނެ އެީއ މަޖ ބޫރ  ެއއްބަްސވ މެއް ،މ ެގ ާވހަަކއަށް އިޝާރާްތކޮށްދިނ 

ިމޮގތ ން ފަނޑިޔާރ   ،ވ މާއިއިކަމަށް ފަނޑިޔާރ  ިއސްމާއީލް ރަޝީދ  ނިންމާފަ ލ ޠިރާފް ބަޔާންތައް ބާން އިޢ ތިދި

ފަރާތ ން ކ ރެ ފަރާތެއްެގ  ދެ ،ދައ ލަތާއި އަޙްމަދ  އަދީބާ ،ަވނީއިސްމާޢީލް ރަޝީދ  އަމިއްލައަށް ޮގތް ނިންމާފައި

ޙްމަދ  ލ ކ ރ މަށް އަޠިދެމެދ  ެވފައިާވ އެއްަބސްވ ން ބާ ބާ އަޙްމަދ  އަދީ އަދި ދައ ލަތާއި ،އެހ މެއް ނެތި ކަމަށް ީވހިނދ 

 އަޑ އެހ މެްއަގިއ އީތިދާްސ އިބ އަދި ކ ށަށް އިޢ ތިރާފ ެވފައިާވ މީހަކ  ެވ ،ނ ާވ ހިނދ އަދީބ  ެވސް ހ ށަހަޅާފައި

ަވނަ މާއްާދެގ  109ެގ ާގޫނނ ތ ެގ އަ އިޖ ރާއީޖިނާ ،ާވއަށް އިންކާރ ކޮށްފި ނަމަެވސް ޢ ދަ އިޢ ތިރާފ ން ރ ޖޫޢަެވ

 ާވއިރ  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އިތ ރ  ފ ރ ޞަތ  ދޭންާވނޭ ށްޤީޤ  އިތ ރަށް ފ ރިހަމަކ ރ މަށް ދައ ލަތަޮގތ ން ތަޙ  ާވަގއި )ށ(

އަދި އަޙްމަދ   ،ނ ާވ ހިނދ ޢީލް ރަޝީދ  ދައ ލަތަށް ދީފައިެވސް ފަނޑިޔާރ  އިްސމާ ޞަތަށް އެދ މ ެގ ފ ރ ޞަތ އެ ފ ރ 

ތިރާފ  ބަޔާނ ެގ ަމއްޗަށް ޢ ެވްސ ބިނާެވެގްނަވނީ ހަމައެކަިނ އި ާވޢ  ދަ 7ން އ ފ ލާފައިާވ ެގ ަމއްޗަށް ަދއ ލަތ އަދީބ 

 ބިނާެވަފއިަވނީ ސާބިތ ހިފޭ ހަރ ދަނާ ހެކިތަކ ެގ ަމއްޗަށް ކަމަށް ާވަތއްޢ އިތ ރ ން އެ ދަޭއގެ  ،ވ މާއި  ކަމަށް ނޫން

ީވހިނދ ، ކޮރަޕްޝަނާއި މަނީ  ލް ރަޝީދ  ކޯޓ ން ބޭރ ކޮށްފައިއެ މައްސަލަތައް ަފނޑިޔާރ  އިސްމާޢީ ،ވާއިރ  

ެއޮގތަްށ  ،ވ މ ންފައިޚިލާފަށް ކޯޓ ން ޭބރ ކޮށްލާ ތ ތަކާއަލޯންޑްރިންެގ މިަވރ ެގ ބޮޑ  މައްސަލަތަެކއް ާގނޫނ ތަާކއި އިޖ ރާ

ކ ރެޭވތީ، މި މައްސަަލ ތ މަހ މަށް ތ ކަ ކޮރަޕްޝަނ ެގ ޢަމަލ  އެކ ލެޭވ ،ރިޝްަވތާއި  ،ޢަމަލ ކ ރ މ ގައި ނ ފޫޒާއި 

ލް ރަޝީދ ެގ މައްސަލަ ޖ ޑިޝަްލ ސަރިވސް ކޮމިޝަނ ން ކްރިމިނަލް ކޯޓ ން ބޭރ ކޮށްލި ފަނޑިޔާރ  އިސްމާޢީ

ށާއި އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓ ން ބޭރ ކޮށްލި އަޙްމަދ  އަދީބ ެގ މައްސަލަތައް ބެއްލެވ މަށް އެ ކޮމިޝަނަށް ހ ށަހެޅ މަ
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މި މައްސަލަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  އިަލއިްށ ޮގަވކ ރ މަށް ދައ ލަތަނާފ އ އިސްތި

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ   )ަވގ ތ ޮކޅަކަށްފަހ ( ެދއްވ ން އެދެން.ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ޯވޓ  ރަނަގބީލ  ޖައްަސވައި

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން  179ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ ރައްޔިތ  ، ފްޠީތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަދާއިރާެގ ިއއްޒަތް

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގަތކަށް  މެދ  ކ ރެވ މާހ ގައި ބަހ ސްމަޖިލީ ،ފަިއާވ މައްސަލައްާވހ ށަހަޅ 

 ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން.

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޖާ:ޯވޓ ެގ ނަތީ

 ލަޠީފް ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  ޙަސަން    މެންބަރ :ހ ށަހެޅ އްިވ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 26    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 22    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 01    ދ :ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަ

 00 ށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : ޮގތަކަަވކި 

    23     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 12      :ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ 

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 :ންރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ 

ަވނަ  179ްނެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ ރައްޔިތ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދާއިާރެގ

ޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މަނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ. މެދ   ކ ރެވ މާހ ގައި ަބހ ސްމަޖިލީ ،ފަިއާވ މައްސަލަ ްއާވމާއްދާެގދަށ ން ހ ށަހަޅ 
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އެއް . ނ ފެންނަ ކަމަށް 22. ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްީވ މެންބަރ ން ިއއްޒަތްތެރި 26ތިއްެބީވ  ހާޒިރ ެވ. 87؛ އަދަދަކީ

މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް  23ީތ . ޯވޓ ަގއި ަބއިެވިރެވަވަޑއިަގނެތް މެންބަރަކ  ަވިކ ޮގަތކަށް ޯވޓ ނ ދެއްާވ .މެންބަރަކ 

 އަރ ަވނީފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި މައްސަލަ ބަހ ްސކ ރ މަށް ފާސްވެއްޖެ. މިޯވޓ . އެހެންީވމާ،  12ބޭނ ންަވނީ 

 .ނގ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ފަށް، ހެންޭވރ  ހ ޅަޠީހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަ

 

 ފް ާވހަކަދެއްެކވ ން:ޠީނގ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  ޙަސަން ލަހެންޭވރ  ހ ޅަ

އްސާސް ޚަ މިއީ  ،ަގނޑ  ިމ މައްސަލަ ހ ށަހެޅީ، އަޅ  ޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް 

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކޯޓަކ ން ފަނިޑޔާރަކ  މިހާ ނ ރަނަގޅ ކޮްށ،  އެހެންމެ ހަމަ އަދި ،އެކ   ެވސް ާވީތއާ އް ކަމަށްމައްސަލައެ 

ޖިލީހ ަގިއ މަމެހެންެވސް އަޅ ަގނޑ މެން މި ންކަަމށް ާވތީ، ކޮ ކަމެއް  ޚިާލފަށް ހިންާގފައިވާ  ތްތަކާއަމިހާ ިގނަ އިޖ ރާ 

ކަންކަމ ެގ ސަމާލ ކަމަށް މަޖިލީހ ެގ ސަމާލ ކަމަށް ެގނެސް، އަދި މި މަޖިލީހ ން ދައ ލަތ ެގ އެިކއެކި ބަހ ސްކޮށް، މި 

 ާގނޫނ ތަކ ަގއިއާއި އަސާސީ ނޫނ ޤާ ؛ކަމަށް ދެކި. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  މައްސަލައެއް މ ހިންމ  ެގންނަންޖެހޭ

 .ކަންއަސާސީާއއި ާގނޫނަށްނޫނ ޤާކ ރަންޖެހޭނީ މަލ ކަމެއް އެީއ، ފަނިޑާޔރ ން ޢަ ންނަކަނޑައެިޅެގން ަބޔާންކޮށްފައި އޮ

ރީާނެގ މައްޗަށް ަގފަނޑިާޔރެއްެގ ކ ރިމަްއޗަށް ހ ށަހެޅޭ ހެއްކާއި އެ ެއކީަގއި މައްަސލަތައް ބެލ މ ގައި އެއާއަދި ހަމަ

 ،އެހެންީވމާ ކަން ފަނޑިާޔރަކަށް ބެލޭނީ.ކަނިހ ރި ނިންމ ންތަކ ެގ މައްޗަށް އެ  އަިދ، ކޯޓ ން ނިންމާފައި ،އިބަލަ

ކ ރާކަށް. ެއްއެވސް ކަމެއް ފައިސަލާ  އިމަްއޗަށް ބަލަ ކަންކަމ ެގއެހެން  ،ނ ޭވތިާޔރ  ލިބިެގންޚ ެވސް އި ފަނޑިޔާރަކަށް

ލަ އްސަފާހަަގކ ރެޭވ. މި މަކަްނ ސަަލއެއް މައް އޮތްޚިލާފ ެވފައި  ތްތަކާއަިގނަ އިޖ ރާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ަވރަށް

ޚިލާފ ެވަފިއ  ތްތަކާއަިގނަ، މިދެންނެިވހެން އިޖ ރާ ހ ރި ކަންކަމ ެގ ތެޭރގައި ަވރަށް ޟީ ބައްލަާވަފއިޤާއި ނިންމ މ ަގ

  މީހާެގ  ލިބޭ ާވޢ ދަ، ނ ލާ ދަޢ ާވ ހ ށަހެޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ދައ ލަތަށް ދިނ މަކާ ،ަކމަކީ ެއއް ފާހަަގކ ރެޭވ އިރ ހ ރި

އަދާކޮްށ   ފަނޑިޔާރ  ަވނީ ދިފާޢީ ަވކީލެްއެގ ދައ ރ ނެތީސް، މައްސަލަ ބަލާހަޅާފައިށަފަރާތ ން އެއްެވސް ދިފާެއއް ހ 

 ލ  ޠިާވތަކަކީ ބާޢ ދިފާޢ ތައް ޤާޟީ އަމިއްަލއަށް ފާހަަގޮކށް، މި ދަ ކ ރ މަށް ހ ރަހަކަށްާވާވޢ  އެްއެވސް އަސާސެއް ނެތް ދަ

އަޅ ަގނޑަްށ  ،އިރ ކ ރިލ ޠިާވ ފޯމ  ބާޢ  ދަށަހެޅި. މިދެންނެިވ ދައ ލަތ ން ހ ޅާފަާވތަކެއް ކަމަށް ކަނަޑއަ ޢ ދަ

ލީމަ. އި ިކޔަންކ ހ ޤާޟީ ނެރ އްާވަފއި އޮތް  ތަން ކޮށްފައި އޮތްޮގތަށް ޤާޟީ ޢަމަލ  ފާހަަގކ ރެވ ނީ މިދެންނެިވ

ފަަދ ތ ެގ ާގނޫނ ަގއި ތަންދޭ އައިޖ ރާ  އީ ޮކށްފައިަވނީ ޖިނާލ ޠިމި މައްސަލަ ބާިއތ ރ ން މީގެ  .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ 

މައްސަލައެްއ  ، މިފަދަތ ެގ ާގޫނނ ަގއި އައިޖ ރާ އީޖިނާ ބަޔާްނކޮްށފައި  ހަމައެއް އެަބއޮޭވނޫން. ތިން ްއެވސް ޮގތަކަށްއެ

ްސ، ނ ޭވ. އިްއޒަތްތެރި ރައީ ކ ަރއްާވަފއެއްކަށް އިޝާރާތްޔަެއްއެވސް ހަމަ އިންއެ ،ނަމަެވސްއެހެންކ ރެިވދާނެ. ތިލ ބާ

ެގ ތިރާފ ޢ އި އޭާނެގ ާވ އ ފ ލާފައިަވނީޢ ފޫރ ެގ މައްޗަށް ދަޣަޙްމަދ  އަދީބ  ޢަބްދ ލްަގއި އަމީގެއިތ ރ ން މި މައްސަލައި 
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ނ ކ ތާ އެކަނި.  ފަނޑިޔާރަށް ފާހަަގކ ެރިވފަިއަވނީ ހަމައެކަނި އެ ،ނޫން. އެހެންނަމަެވސް މައްޗަށް އެކަނި ބިނާކޮްށެގނެއް 

ދަޢ ާވ  ،އިޭވ. ނަމަެވސްޅާފަ ރީނާ ހ ށަހަަގއްކާިއ  ހެާވ ސާބިތ ކ ރ މަށް އިތ ރ  ޢ ން ދަަދއ ލަތ  ،ނަމަެވސްއެހެން

ކޮށްފައި ޮއތްކަން ފާހަަގކ ެރޭވ. އަޙްމަދ  ލ ޠިމި މައްސަލަ ބާ ނ ދީދައ ލަތަށް ފ ރ ޞަތ  މަށްކ ރ ެއ ހެކި ހާމަ އި،ހ ށަހަޅަ

ކަމަށް މައްސަަލ  ނެއްބަޔާ ޮގތ ން ހޯދި އިޢ ތިރާފް  ދ ސްތޫރީޣައިރ  ފޫރ  ދީފައިާވ އިޢ ތިރާފް ބަޔާނަކީ ޣައަދީބ  ޢަބްދ ލް

 ނ ަވތަ  ަތކީއައިޖ ރާ ނެމަލ ކ ރެޭވޢަ އަށްެއއީ ޤާޟީ .ެވސް އެބަޮއޭވ މަލ ކ ރާ ޮގތްޢަ ޤާޟީއަށް ފެންނަނަމަބަލާ 

އެއްބަްސވ ން ބަލއިނ ަގތ މަށް  ެލވ ނ  އިޢ ތިރާފްއިެގ މަްއޗަްށ އެކ ަލަވއެ އިޢ ތިރާފް މަކީ،ނިންމޭނެ ނިންމ  ށްއަޤާޟީ

ކަމަށް  ޚިލާފ  ތިރާފް ބަޔާން ާގނޫނާޢ ެގ ދަށ ން ކަނޑަެއޅ ން. އިމާއްދާެގ )ބ( 108ނ ެގ ެގ ާގނޫތ  އައިޖ ރާއީ ޖިނާ

، އިެގ ެއއްބަސްވ ން ބަލަ ތިާރފ ޢ ނ ޭވ. އަދި އި  ފަނޑިޔާރަށް ިލބެެގނެއްކ ރ މ ެގ ބާރ ލ  ޠިަމއްސަލަ ބާ ،އިކަނޑައަޅަ 

 ރ ޖޫޢަވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ދަޢ ާވ ންތިރާފ ޢ ެވފަިއާވ އިށަށް ލަތ ގައި ކ  ހާ ނިންމާނ ަގތ މަްށ ޤާޟީ ބަަލއި !ކ ރައްާވފ މާ

އަދި އިޢ ތިރާފ ން ން އެބަޮއޭވ. ަވނަ މާއްދާެގ )ޅ( އިން އެނެގ 108ޖެހޭނެކަން މިދެންނެިވ ލިބޭ މީހާއަށް ދޭން

ށް  ތަދައ ލަތ ން ފ ރ ޞަތަކަށް އެދޭނަމަ، އެ ފ ރ ޞަތ  ދައ ލަ ކ ރ މަށް ޤީޤ  ފ ރިހަމަލަތ ގައި ތަޙ ހާރ ޖޫޢަާވ 

ސާފ ކޮށް  ަވރަށް މާއްާދއަށް ބެލީމާ 109 ެގތ ެގ ާގނޫނ އައިޖ ރާ އީ ކ ރަންާވނެކަން ޖިނާލ  ޠިމައްސަލަ ބާ، ދިނ މަށްފަހ 

 މާ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެިކއެިކ ސަބަބ ތައް މިހެން ދެންނެިވދާނެ، އެހެންނަމަެވސް. ޒަތްތެރި ރައީސްއެނޭގ އިއް 

ޚިލާފަށް މިހާ ިގނަ  ތާއަ. އެހެންނަމަެވސް، ިއޖ ރާަވގ ަތކ  ނ ދެކެން މި ނ އެއް  ަގނޑ ޅ އޮތް ކަމަކަށް އަ  ބޮޑ  ބޭނ މެއް

ކަމަށް ައޅ ަގނޑ   ލައެއްކ ރަންޖެހޭނެ މައްސައިސްތިޢ ނާފ  ،ލައަކީ މި މައްސަ އޮތް ކަެމއް ީވމާ އިކަންކަން ކޮށްފަ

ކ މ ެގ ހ  ކ ރި އިްއޔެ ،ންކ މ  ހ ކ ރި  ރ ޔާބޫލ ކ ރަނީ ދައ ލަތ ން. މި މައްސަލައަީކ، މި މައްސަލަިއގައި ފަނޑިަގ

 ކަމ ެގ ބިރ  އޮތް ނެއިފާފަހަތ ން ހިނަގޭއެގ އްގ ޅ ންހ ރި ކަންކަމެ ޤައ މީ ސަލާމަތާ ،ދަނީ  ނަތީޖާއަކަށް ެވެގން މި

ެވްސ ެއ ފަނޑިޔާރ ންެގ،  ޖ ިޑޝަލް ސަރިވްސ ކޮމިޝަނ ން  ،މެދ  ޮގތަކަށް ަމއްަސލަ ބަލާ ޤާޟީންނާ ފަދަކަމެއް. މި

ލަަތއް ބަލަންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ޖ ޑިޝަލް ސަރިވްސ ޮކމިޝަނ ން ހަމައެކަނި ބެލޭނެ  މައްސަޟީންގެ ޤާއެ 

ެވސް  ކަމ ެގ މަްއސަލައަކީ ނޫން. ފަނޑިޔާރ ންެގ ޤާބިލ   އްސަަލއެއް މަ ސ ލޫކީ ްނެގ ފަނޑިޔާރ  ،މައްސަލަތަކަކީ 

ޮގތަށް ކަނަޑއެޅިފައި އޮންނަ  ހޭންޖެބަލަ ސްެވ ާގނޫނ ން ެގކޮމިޝަނ   އަސާސީންނާއި ޖ ޑިަޝލް ސަރިވސްނޫނ ޤާ

ކޮމިަޝނ ން މިފަދަ ފަނޑިޔާރ ން،  ސް ބޫލ ކ ާރ ޮގތ ަގއި ޖ ޑިޝަލް ސަރިވަގޅ ަގނޑ  މައްސަލަތަކެއް. އެހެްނީވމާ އަ 

 ކަމ ެގ މައްސަލަ ބަލާއިރ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ެވސް ބެލެންޖެހޭ. ޤާބިލ  ކަމ ެގ މައްސަލަމިފަދަ ޤާޟީންެގ ޤާބިލ 

ހ ރި  އަދި ބަޔާންކޮށްަފއި އް،ކަނޑައެިޅެގން ާގނޫނ ަގއި ަބޔާންކޮށްފައި ނެތް ކަްނކަމެ ،ކ ެރެވނީ ފާހަަގަގނޑަށްޅ އަ

ދޭތެރޭ  ކަމާހ ރި ކަންކަން ވިއްޔާ ެއއީ އޭނާެގ ޤާބިލ  ޚިލާފަށް ކޮށްފައި ާގނޫނާ ބޮޑ ކޮށް ،ޚިލާފަށް ކަންކަމާ

މި ދެ  މި މައްސަލަ އަޅ ަގނޑ  ިމ ހ ށަހެޅީ މައިަގނޑ ، ންކަމ ން އެހެ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަންކަން.އ ފެދޭނެ ސ ާވލ 
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މިފަދަ އެއީ އި. ބެހޭ މ އަްއސަސާތަކ ެގ ސަމާލ ކަމަށް ެގނައ މަށްޓަކަ ދައ ލަތ ެގ ކަމާ ،ކ ރ މަށްޓަަކއިފާހަަގ ތައްކަން

ހެންމެ މިފަދަ  ހަމަ އެއަދި  ،ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ާވނެނ ކޮށް ދޫކޮށްލ މަކީ ކޮށްެގންނާފ އ މައްސަލަެއއް އިސްތި

ން މަތީ ޖ ޑިޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނ ން ާގނޫނ ަގިއާވ ޮގތ ެގ ދޭތެރޭގައި ާވތައް ކ ރާ ފަރާތްތަކާ ޢ ދަ

 .ޖެހޭނެކަން ބަޔާންކ ރ މ ެގ ޮގތ ން. ަވރަށް ޮބޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްކ ރަންޢަމަލ 

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

ަގމާރ ކަމ ން ީވ  ؛ކަމ ެގ މައްސަލަޤާބިލ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތި ިވދާޅ ވީ ތްތެރި މެންބަރ . ްއޒަޝ ކ ރިއްާޔ އި 

ތަކާިއ އަިދ ތ އަޤޫބާތ ެގ އިޖ ރާ ނ ލްޢ ނޫޤާިވދާޅ ެވެދްއވައިފި ިދޔައީ.  މި އިހިނަގ މ ޅި މަްއސަލަކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި 

ކަމެއް އިއްޒަތްތެރި ބެއްލެވ މ ެގ ޤާބިލ  ތަކަށްއަ އިޖ ރާސް އިން އެްއެވ، އެ ތަކެއްތ އަ އިޖ ރާ އްއެތަ  އެހެންެވސް

ޅ ަގނޑ މެްނ އަ ؛އޭ. ދެން އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ންނ ަވތަ ަގމާރ ކަން ިއންތިހާއީ ،ޔޭފަނޑިޔާރ ެގ ކިަބއިަގއި ނެތިއް

  ލ  ހިނާގނީ ޤާބިލ  ާވދ ެއޅިެގން ރޯމާމި ބާަވތ ެގ ކަެމއް ކަނޑަ ،މީގައި ބަހ ސަށް ދާއިރ ަގއި ިވސްނަންީވ ނ ކ ތާތަކަކީ

 ކަމަށް ބެެލޭވ ަގމާރ ކަމ ން ހިނިގ ކަމެއް ނޫން؟ ަޓކައިތޯ ނޫނިްއޔާ އެހެން ސަބަބ ތަަކކަށް ،ނ ަވތަ ަގމާރ ކަމ ންތޯ

މިހާރ   ؛ފެނ މ ގައި ދައ ލަތ ެގ އެހެން އިދާރާތަކަށް މި ާބަވތ ެގ މ ޢާމަލާތެއްއަޅ ަގނޑަށް ފެންނަިވއްާޔ،  މަށް ަވނީކަ

. ކަނޑައެޅިެގން މ ޢާމަލާތެއް ހިންާގފަހަމަ އޮތީ  ިވްއޔާ، ދެން މި ށް ަވނީކަމަ ކަމަކަށް ނ ާވ ރިަގމާރ ކަމ ން ކ 

ނޑ ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ގަ އެ މަޢ ލޫމާތ  ެއއީ ައޅ  ،މި ާބަވތ ެގ މ ާޢމަލާތް ހިނާގތޯ ނ ަވތަ ނޫންތޯ، އެހެންީވމާ

މި ދެންނެިވ ބާަވތ ެގ  ،ންމ  އަރިހ ގައި އެޭދނަންޢާ އަމީންތެރެއިން ެގލިބެންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތ . އަޅ ަގނޑ  މި ބަހ ސް

ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް   އެ މަޢ ލޫމާތ  ކަމާ ،ނަމައޮތް؟ ެއއްެވސް މިންަވރަކަށް ޮއތްތޯތ  ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ގައި މަޢ ލޫމާ

 ތެރި މެންބަރ .ތް ދާއިާރެގ ިއްއޒައާދެ ނޮޅިަވރަމް .ކަނޑާލަނީޅ ަގނޑ ެމން މިހާރ  މި މެދ އަ ؟ވ ނ ތޯފޯރ ކޮށްދެ

 

 :ާވހަކަދެްއކެވ ންهللا މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ނޮޅިަވރަމް

އަމިއްލަ ފަރ ދަކ   ،ތްަވނަ ބާބ ަގއި އެބައޮ 6އޭެގ  .ކ ރ މ ެގ ބާރ ފ  ގާއިމ  ޞާއިންދ ލ ޢަ ނޫނ އަސާސީަގއި އެބަބ ނޭ ޤާ

އި ނ ފޫޒ  ފޯރ ަވ ،ބެހި މަަސްއކަތާ ެގފަނިޑޔާރ ން ޔަސްިވ ކ މީހަ ހ ރި ާވލ ެވހައ ލަތ ެގ ކަމެއް ިހންަގން ދަ، ޔަސް ިވ

ކީ. ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ން ހަތ ންެގ މަޖިލީ. ހަމަ ކަނޑައެިޅެގން ދައ ލަތ ެގ ބާެރއް ރަްއޔިނ ާވނޭހަދައިެގން

ަގިއ ރީަވރ ފެބް 1ފަނޑިޔާރ ންެގ ކަންތަކަށް ނ ފޫޒ  ފޯރ ވ ން. މިއަދ  ފަނޑިޔާރ ން ަގމާރ ީވ ދ ާވލ  ކ ރީމަ. 

 ކ ރީމަ ފަނޑިޔާރ ން މޮޅ ީވ. ފަނޑިޔާރ ން ަގޓ ހ ރީ. ފަނޑިޔާރ ން ަވރ  ބަަޔކ ރޭަގނޑ ކޮްށެގން މަނިކ ފާނ  ސަލާމަތް

ބަޔަކ   ަވކި ،ބަޔަކ  ަގޓ ެވފައި ަވކި ،ކަށް ެވެގންދިޔައީ. އެހެންީވމާޛ  އޮނަރަބަލައަލްއ ސްތާ ލެއްިގޔަދ  ޖަންނެތީ. ހ 
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 ިވއްޔާ މި  ކަމެއް އޮތް ކަެމއްނަށް ހަމަހަމަ ންީވމަ އެޮގތަށް ނ ކ ރާށޭ. ހ ރިހާ އެންމެ އްމެ ކައޮންނަ ޙަތ ލަޞްއަމިއްލަ މަ

ލާލ  ފައިސާ. ހަ ،ެވސް ސައްޙަ ީސެގ ފައިސާ .ޕީއާރް.އެމް.ކ ރަންީވމަ އެމްސަލާމަތް ފާނ ލާށޭ. މަނިކ  ނ ދޫކޮށް ތައްކަން

 .އިންތައް ނ ކ ރަްއާވށޭ މިތާނގަ ކަފައިސާ. ެއޮގތަށް  ންރާހަކަންތައްތަކަށް ީވމަ  އެކަމަކ  އެހެން

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނޫން ިވޔަްސ، ނ ކ ތާއެއް ފެނޭތޯ އިނީ. ދެްނ  ،އަޅ ަގނޑ  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ކަނޑާލަނީ  މެދ  މި  ހާރ މި މެން އަޅ ަގނޑަށް ދެންނެޭވނީ އެްއެވސް ބާަވތެްއެގ ނ ކ ތާެއއް ނ ފެނިއޭ އެ ދިޔައީ. އަޅ ަގނޑ 

 ެގންދާނަން. ރިއަށް ަގއި ބަހ ސް ކ ޢޫޟޫއ ސަޔަށް. ެއއަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ މެން އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މި މަ 

  

 {ށްއަ 11:11އިްނ  10:29 :ޅ ކޮގ ތ  ސްަވހ }

 (هللاއީވާ ޢަްބދ  ސްރައީބ  ނައިގެ މަޖިލީހ   ؛ވީނެންތ ގައި އިސަޔާ)ރި

 

 :ދެްއެކވ ންރިޔާސަތ ން ާވހަކަ

  ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން  ،ެގންދަނީ އަޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސްކ ރަމ ން މި .السالم عليكم

 އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   .ހ ށަހަޅ އްާވފަމިހާރ  މައްސަލަ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ  ަވނީ  .ފް ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ މަްއސަލަޠީލަ

މި މިހާރ   )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( އަޅ ަގނޑ  ބަހ ސްެގ ަވގ ތ  ހ ޅ ާވލަން. ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ަމްއސަލައި

 މީއަށް.ހ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  އިމްތިޔާޒް ފަމާފަންނ  އ ތ ރ   އަރ ަވނީފ ރ ޞަތ 

 

 މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް ފަހ މީ ާވހަކަެދއްެކވ ން: މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ

ރި ދެއްިވ ކަމަށްަޓކައި ިއްއޒަތްތެޅ އްވައިީއސް، މި މައްސަލަ ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

 ންއާދައިެގ އެއް ސ ާވލ ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ަވރަށް  ފަށް ަވރަށްޠީލަ މެންބަރ  ޙަސަން

ނިންމެވ ން  އެ ނިންމެިވ  ޤާޟީ އިސްމާޢީލް ރަީޝދ އެ ޯކޓ ެގ ،މިނަލް ކޯޓ ންެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ިއްއޔެ ކްރި

ޝަރީޢަތަކަށް ހ ށަހެޅޭ  ،ރަށް ބޮޑަށް ސާފ ެވެގންދޭ. ެއއީ ކޯަޓކަށް ބޫލ ނ ކ ރެޭވކަން ަވަގއަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ެއ  ،ނީތޯއެއް ނިމ ލައެހާހިސާބ ން އެ މައްސަ ، ދެންން ރ ޖޫޢަީވމާފްެވަފއިާވ މީހަކ  އިޢ ތިރާފ މައްސަލަެއއްަގއި އިޢ ތިރާ

 އަދި ރ ޖޫޢަވ މަކ ން  މި ސ ާވލ . އެ ސ ާވލ ެގ ޖަާވަބކީ އިޢ ތިރާފ ން؟ ނ ެގންެދޭވނެތޯެއއް ކ ރިއަށްމައްސަލަ

 ދަޢ ާވ ،ެވސް އެަބއޮތް. އިޚ ތިޔާރެްއ ދީފައި ނ ޖެހޭކަން. ާގނޫނ ަގއި ކ ރާކަށްބޭރ  އެހާހިސާބ ން އެ މައްސަލަ ޯކޓ ން
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ެވސް  ިއ ެވަފއިާވ އިޢ ތިރާފް ރ ޖޫޢަވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ މ ަގިއ އޭާނއަށް ކ ށަށް ކ ރީަގ ައޑ އެހ އީ ތިދާއިބ  ،ލިބޭ ފަރާތަށް

.  އެބަހ ރި ބަޔާންކޮށްފަެދޭވނެ ޮގތްތަށްޮގތަށް އެ މަްއސަލައިަގއި ކ ރިއަށް އެނޫންއަދި ރ ޖޫޢަވ މަށް  އޮތްކަން. އަދި

ާވ މީހަކ  އިޢ ތިރާފ ން ރ ޖޫޢަިވޔަސް، އިޢ ިތރާފެއް ެވފައި  ،ސާފ ޮކށް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ  ށްަވރަ ،އެހެންީވމާ

 ްއސަލަ ބޭރެއް ނ ކ ރެޭވނެ. ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެނަށްލާއިރ ަގއި މަހެކިތަކަށް ބަ ހ ރި  މައްސަލަިއގައި ލިބިފައި

ިއ ކ ރީަގ މާ މަދ  އަދީބ ހިންާގފައިަވނީ އަޙް ކަންތައް ކްިރމިނަލް ކޯޓ ން އިއްޔެ އެ ،ހެންީވމާކަމެއް. އެ ެވސް އެނޭގ

، ފަނޑިޔާރ  އަމިއްލަފ ޅަށް ސ ާވެލއް  ތެރެއިން ެވފަިއާވ އެއްަބސްވ މެްއެގ އެކ ގައި ެވފަިއާވ ެއއްބަްސވ މެއް، ދައ ލަތާ

ނ ކ ރަނީސް  ދަޢ ާވ ލިބޭ ފަރާތ ން ބަޔާން ެވސް ކަމަށް ރ ޖޫޢީަވއްޔާ އެއީ ިއޢ ތިރާފްނ ާވ، ނޫނިއަދި ަވިއެގން، ދައ ފައް

ލަތ ން އެބަ ބަޔާންކ ރޭ. އ ކަމަށް ދަ މެިވ ނިންމ މެއް. ރަނަގޅ  ސާބިތ  ހެކިތައް ހ ރިފަނޑިޔާރ  އަމިއްލަފ ޅަށް ނިން

ކަމަްށ އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން  ނ ކ ރެޭވނެގައިމ  ެވސް ފަނޑިޔާރ ގެއިން ބޭރ އެހެންީވމާ، އެ މައްސަލަ ހަމަ

ދިެވހިާރއްޖޭަގއި ހިނިގ އެންމެ ބޮޑ   ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ ެމން މި ކަންބޮޑ ަވނީ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، މިއީ

ލޯންޑްިރންެގ ދަޢ ާވތަާކއި ޚިޔާނާތ ެގ ގ ޅިެގން ބޮޑެތި މަނީ  ާވތީ. އަދި މި މައްސަަލއާ ކަމަށް ޚިޔާނާތ ެގ މައްސަލަ

އްަސ ައއި ސަމާލ ކަމަށް ެގ. އެހެންީވމާ، މިއީ ިދެވހިރާއްޖޭެގ އެންމެހައި ރަްއިޔތ ންދަޢ ާވެއއް ަވނީ އ ފ ލިފަ 7 ،ބައިތައް

ެގއިން މިހާ ގ ޅޭ މައްސަލަެއއް. ެއހެންީވމާ، މި ބާަވތ ެގ މަްއަސލައެއް ފަނޑިޔާރ   އޮތް ބޮޑ  މައްސަަލއެއް. އެްނމެންނާ

ށްފައިާވ ކަމެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެްނ ތެރެއިން ކޮ ބޭރ ކޮށްލީމާ މިއީ ހަމައިެގ ،މީލެވ އެކ ަގއި ބޭރ ކޮށް ފަސޭހަކަމާ

ނޫނިއްޔާ ކޮރަޕްޝަނެއް  ،މީެގތެރެއަށް ނ ފޫޒެއް ނ ަވދެ ، ެވސް ަގބޫލ ކ ެރެވނީސ ާވލ އ ަފއްދަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑަށް

ނ ކ ެރޭވ. އެހެންީވމާ، އިްއޒަތްތެިރ  ފާނެ ކަމަކަށް ައޅ ަގނަޑކަށް ަގބޫެލއްއިނަގހިމިހެން މި ބާަވތ ެގ ކަމެްއ  ދެނ ަވ

ޢަމަލ ކ ރެއްިވ ޮގތް ބެލ މަށް ަޓކަިއ  މި މައްސަަލިއގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރ  ،ަފދައިން މެންބަރ  އެ ހ ށަހެޅ އްވި 

. އަދި މި މައްސަލައިަގިއ ލ ކ ރަންކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫ ޖ ޑިޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނ ން މަސައްކަތް ފައްޓަަވންޖެހޭ

  ންޖެހޭ ޅަނާފަށް ހ ށަހައ ިއސްތި ލަތ ންއ ދަ ،ދަޢ ާވލިބޭ ފަރާތ ެގ މަްއޗަށް އެ މައްސަލަަތއް ކޯޓ ްނ ބޭރ ކޮށްފައިާވީތެވ

ޚިޔާނާތ ެގ ިމ  ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް މި ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  ެވސް ޮގާވލަން. ،ދެޭކތީެވ ެވސް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ 

 ، ލިބ ނ  ފަރާތްތަކ ެގ މައްސަލަަތއް ނ ބެލި އަބަދ ެވސް ކަންބޮޑ ާވ ކަމެްއ. މީެގ މަންފާ އަޅ ަގނޑ މެން  ،މައްސަލަިއަގއި 

ލިބ ނ  ފަރާތްތައް އެބަތިބި   ލަތ ެގ ހ ރިހާ ދިމާތަކަކަށް މީގައި މަންފާއ ޅި ދަމ  ،އެނޭގ ނޑ މެން އެންމެނަށް އެބައަޅ ަގ

ޭގަގއި ތިބި މި ބާަވތ ެގ ފަނޑިޔާރ  ،އެ މައްސަލަތައް ނ ބެލި ،ން. އެހެންނަމަެވސްއެކި ދިމާތަކ ގައި. އެއީ އެނޭގ ކަންކަ

ެވސް ތަންތަނ ގައި ތިބިހާ ދި އެޫނންއަ އިތަކާަތޙ ޤީޤީ އިދާރާ ،ލިބ ނ  ފަރާތްތަކ ެގ މައްސަލަތަާކއި މަންފާ ންޚިޔާނާތ 

ތަްއ އްއަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ މިކަހަލަ ކަންތަކ ރިައށްދާއިރ ަގއި  އިބައެްއެގ މައްސަލަތައް ނ ބެިލ މި މައްސަލައިަގ

މަންފާ  ބޮޑ  ަމއްސަލަިއެގ ތެރެއިން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ ިޚޔާނާތ ެގ ؛ކ ރިމަތިާވނެހެން. އެހެންީވމާ، މި ޚިޔާނާތ ެގ
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ކ ރ މަކީ ލޫމާތެއް ހާމަޢ މިހާތަނަށް ތަޙ ޤީޤަށް އެނިގަފއިާވ ހ ިރހާ މަ ،ނ  މީހ ންެގ މައްސަލަތަްއ ެވސް ހާމަކޮށްލިބ 

ހަމަ   ،މ  ކަމެއް. އެހެންނޫންނަމަހީންމ ހިަވރަށް ކަމެއް. އަދި ފިޔަަވޅ  ަވގ ތ ން ަވގ ތ ން އެޅ މަކީ މ  ންަވރަށް މ ހި

ޮގތަށް  މިދެންނެިވ ،މި މައްސަލަ ެވސް މިހާހިސާބ ން އެކަށީެގްނޭވ. އެހެންީވމާ، ތޯްއޗެ ދިމާވ ން ަވރަށް ށްމިޮގތަ

އެ  ،ަވނީނަމަ ކަމަށް ލިބ ނ  ފަރާތްތައް ރަނަގޅަށް އެނޭގ ލަިއގައި މަންފާ. އެ މައްސަސާބަށް ދިޔައީކޯޓ ން ބޭރ ކ ރާ ހި

ވ ން  މިޮގތަށް ކަންތައްތައް ،މަ އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީަވނީނަ ކަމަށް ، ބަލާަވނީނަމަ ަކމަށް ކަންތައްތައް ބެލިފައި އޮތް

ސަރިވްސ  ންނެިވ ޮގތަށް ޖ ޑިޝަލްތަންކޮޅެއް ދ ރ ާވނެހެން. އެެހންީވމާ، މި މައްސަލަިއގައި އަޅ ަގނޑ މެން މިދެ

ކެން. ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެ މެއްމ  ކަންޔާރ ެގ ސްޫލކީ މަްއސަލަ ބެލ މަކީ މ ހިފަނޑި އިކޮމިޝަނ ން މި މައްސަލަިއގަ 

ފަނޑިޔާރ ެގ  .ފ ކ ރެެވންޖެހޭނެ. އާދެ! އިއްޒަްތތެރި ރައީސްއ ނާއަދި ހަމަ އެއާއެކ ގައި މި މައްސަލަިއގައި ިއސްތި

. އެންމެ ެވސް ކޮށްފިންއެއްޮގތަްށ ަވރަށް ިގނަ މަސައްކަތެއް ިމހާރ  ދާޢ  ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެން ީވ ަވށްމައިޞްލާޙ ކ ރ 

ޕްރީމް ސ  ،ޕްރީމް ކޯޓ  ބަދަލ ކ ެރވިއްެޖ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަްށ ބޮޑަށް ަގބޫލ ކ ެރވޭ ސ  ،މ  އެއް މަސަްއކަތަކީންމ ހި

މަތ ތައް އެޅިފަިއާވ ހ ެވސް ކޯޓ ތަކ ަގިއ ތިބި މީެގ ކ ރީގައި ތ އަދި އެނޫން  ކަމަށް. ކޯޓ ން ކަންކަން ހިނާގނީ ރަނަގޅަށް

ެވސް ޖ ޑިޝަީރ ކޮމިީޓއަށް،  ލިއްޖެ. އަޅ ަގނޑ މެން އިްއޔެެވސް ަވރަށް ިގނަ އަދަދަކަށް ބެ  ކ ެގ މަްއސަލަތައްފަރާތްތަ

އްސަލަ އަޅ ަގނޑ މެން ެގ މަރިޕޯޓ   8، 7ާވފައިާވ ާގްތަގނޑަކަށް އްޖ ޑިޝަލް ސަރިވސް ކޮިމޝަނ ން ފޮނ 

ފޮނ ާވފަިއަވނީ ާމ ކ ރީަގއި ޖޭ.ެއސް.ސީއަްށ  ތައް ސަރިވސް ކޮމިޝަނ ން އެ ިރޕޯޓ ލްނިންމައިފީމ . ޖ ޑިޝަ

ަވނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ޖ ިޑޝަލް ސަރިވްސ ކޮމިޝަނ ން  ބައްަލާވފައި މިފަހ ން  އަދި މާ ،އިާވ މައްސަލަަތއްހ ށަހެޅިފަ

 މާ  .މި ދެންނެިވ ރިޕޯޓތައް ެވސް ަވނީ ނިންމާފަ ،ފަހ ން މި ޖޭ.އެސް.ީސެގ މަސަްއކަތް ބާރަްށ ދާތީެވ ެވރިކަމަށް ައއި

ދ ަވހ  ެވސް ފަނިޑޔާެރއްެގ ސްލޫކީ ަމއްސަލަތަާކއި ށްދި ދާދި އިހަކަރ  ބެލިފައިަވނީ. އަހާކ ރީެގ ަމއްސަލަތަްއ ެވްސ މި

ެއކ ގައި ެއ ފަނޑިޔާރ  ެވސް ަވނީ  ަސލަތަކެއް ބެލ މާއްކޮރަޕްޝަންެގ ޢަމަލ ތަކަކަްށ ފަހިާވ ޮގތަކަްށ ހ ރި މަ

 ،އް ބެލިތައްސަލަމިލ ިވ ބަެއއް ފަނޑިާޔރ ންެގ މަ ބާަވތ ެގ ކަންކަމ ަގއި ޝާމި ެވސް. އަދި އެނޫން ފާދީފައ އިސްތި

ނޫން އެ ޮގތަކީ. އެހެންީވމާ، މިހާރ   ފިޔަަވޅ އެޅިފަިއޭވ. މީެގ ކ ީރގައި ޖޭ.އެްސ.ސީން ޢަމަލ ކ ރަމ ންދިޔަ ޮގތެއް

ފަނޑިޔާރ ެގ  ،މ ންަވެގންނަމ  ާގޫނނ ތަކަށް ެވސް ބަދަލ ތައް ންމ ހި ކ ެރޭވ. އަދި ބައެއް މަސައްކަތްތަެކއް އެބަ

މި ދަްއކަނީ ކޮރަޕްޝަންެގ ާވހަކަ.  ،ކ ެރޭވ. އެހެންނަމަެވސް މަސައްކަތްަތއް އެބަމ  ންކ ރ ެގ މ ހިޙ އިޞްލާ

ނޫން. އެއީ ކޮރަޕްަޝން އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކާ  މެއްކަ ކީ ާގނޫނަކ ން ީސދާ ަވގ ތ ން ަވގ ަތއް ހ އްޓޭކޮރަޕްޝަނަ

ންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ މެން އ ޅޭނެ. އެހެ ދަންަވްއކަންކ ރާ މީހ ން ކ ރ މ ަގިއ ޮގތްތައް ހޯ .ހަކަާވހަކަައކީ. ަވއްކަމ ެގ ާވ

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަން.  ެމއްެގ ތެެރިއން އިރާދަކ ރެްއިވްއޔާ އެ ފަރާތްތައް ހިފޭނެގާއިމ ކ ރާ ނިޒާ

 ެގނައީ މި މައްސަލައިެގ ބޮޑ ކަމ ން. މިކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މި މައްސަލަ ރައްޔިތ ން މަޖިލީހ ެގ ސަމާލ ކަމަށް މި
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މަތ ކ ރެޭވ ހ ތަކ ން މި ބާަވތ ެގ ަމްއސަލަތަކ ަގއި ތ ެގމެދ  ފިޔަަވޅ އެޅެންޖެހޭނެ. ފަނޑިޔާރ  ޝާމިލ ާވ ފަރާތްތަކާ

  ޝ ކ ރިްއޔާކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ަވރަށް ބޮޑަށް ދެިވެގންނ ާވނެ ފަރާތްތައް މިހާރ  ފަސޭހައިން ދޫވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ 

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ާދިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   މަރަދޫއަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ  މިޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން:ޝަރީފް  އިބްރާހީމްދާއިރާެގ މެންބަރ  މަރަދޫ 

މ ކ ރެޭވކަން ކަަށަވރ ކ ރ މ ަގއި މި މަޖިލީހ ން  ފ  ރާއްޖޭަގއި ާގއިޞާންއާދެ! ޢަދ ލ އި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ،ކ ރަނީކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ   މައްސަލައެއް އ ޅޭ އެބަޮއތް. އާދެ! މިހާރ  ހ ށަހެޅިެގން މި ންޖެހޭ ދައ ރެއްއަދާކ ރަ

ެގއިން ޚިލާފަށް އިއްޔެ ފަނޑިޔާރ   އ ސޫލ ަތކާ ކަނަޑއެޅިފަިއާވ ާގނޫނ ގައި ،ންތްތަކ ްނ ބޭރ އައިާވ އިޖ ރާހިފަޖެހަމަ

މިއީ މި މަޖިލީހ ން ބަލަންޖެހޭނެ   ؛މަތ ކ ރެޭވ މައްސަލަ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްހ ކަމަށް ތ  ޝަރީޢަތް ޮގސްފައިާވހިންހި 

ޝަލް ސަރިވސް ހަމަ އެހެންމެ ޖ ޑި ،އިެގން ިވަޔސްދައިންކ އަރީެއއް އ ފައް މައްސަލަެއއް. އެއީ ކޮމިޝަްނ އޮފް 

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ަކމަށް ިވޔަސް އެކަން ބަލަންޖެޭހނެ އިެގންޅަހަށަހ  ށްކޮމިޝަނަ

ކަން ކަށަަވރ ކ ރ މ ަގއި މި މަޖިލީހ ގެ  ރާއްޖޭެގ ޝަރީޢަތްތައް ހިނާގ ފަދަ ޮގތަކަށް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން ަގބޫލ ކ ރާ

ން ކ ރަންާވނެ. އެހެންީވމާ، ހެންޭވރ  ހ ޅަނހ  ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މި ޒިންމާ ބޮޑ . އެ ކަްނކަން މި މަޖިލީހ 

 ން. އެ ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދ ކ ރާ ާވހަކަ ދަންނަަވ އްާވފަިއާވ މައްސަލަހ ށަހަޅ 

ައޅ ަގނޑ މެން  .ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ނަަވން.ދަން މަނިކ ފާނ  މި މައްސަލަ މިޮގތަށް ހ ށަހަޅ އްީވތީ ައޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ 

ެއކ  ކ ެވިރކަމާލ ޢަދ  އިޚާއްަޞކޮށް އިންސާފ ެވރިކަމާ ،ޮގތަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަންކަން ހިނާގ

މ  ންަވރަށް މ ހިފ ެގ ކަންކަން ެގންދިއ މަކީ ޞާޢަދ ލ އިން އި އ މ ގަ ޤަރ ާވނެ ޮގަތކަށް މި ތަްއ ކަަށވަ ރައްޔިތ ންެގ ަޙއްޤ 

އެކަން ބެލޭނެ  ،ކ ރާނަމަ ޚިލާފަށް ކަމެއް ތްތަކާއަކަމެއް. އަދި އެްއެވސް ފަނިޑޔާރަކ  ހަމަޖެހިފައިާވ އ ސޫލާިއ އިޖ ރާ

އަޅ ަގނޑ ެގ ކ ރިން  ؛. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކ ރެޭވނެ ކަމެއް ށް ހަމަޖެއްސ މަީކ ެވސް މި މަޖިލީހަ އިންތިޒާމ ތައް

އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ަވނީ އަޅ ަގނޑ މެން  ،ފަދައިން ތްތެރި ަބއެއް މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރެްއިވއިްއޒަ ާވހަކަދެްއކެިވ

އެފަދައިން އެހެން   . ހަމައްޔަންކޮްށފަޢަ ޕްރީމް ކޯޓަށްތްތެރި ބޭފ ޅ ން ސ ހާބިލ  ނަޒާޤާ ،ނަދާޅަފަދަ ކ  ަގބޫލ ކ ރާ

އ މެްއަގއި ޤަ އްޔަންކ ރެެވމ ްނދާނެ. އެއްެވސް ޢަން ތީމަ ޮގތ ަގއި މިޮގތ ެގ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާކޯޓ ތަކަށް ެވސް ައޅ 
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އިމ ކ ރ ން ކަށަަވރ ކ ރ މަީކ ާގފ  ޞާއ މ ެގ ސ ލްޙަމަސަލަސްކަމަްށ ޓަކައި ޢަދ ލ އިންޤަ މަޖެހ މާއި ހަރައްޔިތ ންެގ 

 އި ހަމަތަކާމި މަޖިލީހ ން ހަދާފައިާވ އ ސޫލ ތަކާ  އިމ ކ ެރވޭއިރ ަގއި ާގނޫނާއިާގފ  ޞާމ  ކަމެއް. ޢަދ ލ އިންންމ ހި

ކަމެއް. ަވކިން  މ ންޢަތް ހިނާގކަން ކަަށަވރ ކ ރ މަކީ ެވސް ހަމަ އެާހމެ މ ހިޝަރީ އި އެްއޮގތަށް ފަނޑިޔާރ ޭގަގ

 ،ޮގތ ެގ ަމއްޗަށް ަރއްކާތެިރކ ރެޭވނީ އްޤ ތައް ޤާނޫނ ައސާސީަގިއ ބަޔާންކ ރެވޭ ޙަ ަރއްޔިތ ްނެގ ށްއްޞަކޮޚާ

އިސްލާމްދީނ ަގިއ ، އެކ  ޢަދ ލ ެވިރކަމާ ،އިންސާފ ެވރިކަާމއި ،އިމާ މިނިަވންކަ ،ތްކިބާެވ އޮރ ެގއަކީ ނ ފޫޒ ން އެއް ފަނޑިޔާ

ން ނޫނ ގައި ބަޔާންޮކށްފައިާވ އ ސޫލ ެގ މަތީާގން އަދި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑައެޅިަފިއާވ ޝަރ ޢީ ހަމަތަކ ެގ މަތީ

 ރާއި ޒިންމާ ބޮޑ އ  އަދާކ ަރންޖެހޭ ދަޖިލީހ ންކ ރ މ ގައި މި މަ އެކަންޝަރީޢަތްކ ރާ ަތނަކަށް ހެދިެގން.  ،ކ ރާންކ ހ 

އިްއޔެެގ ޝަރީޢަތްކ ރެއްިވ ފަނޑިޔާރ   ،އެހެންކަމ ން ؛. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ަރން

ަވޅ ތައް އެޅ މަށް ޖ ޑިޝަްލ ޚިލާފަށް ެއކަންކޮށްފައި އޮތްތޯ ބަލައި އެކަްނ ކަށަަވރ ކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަ  ތްތަކާއައިޖ ރާ

ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަދި ިދެވހި  ކަމެއް މ ންރިވސް ކޮމިޝަނަށް މި މަޖިލީހ ެގ ފަރާތ ން ދެންނެވ މަކީ މ ހިސަ

 ، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ަތއްށްއެ ކަންކަމަ  ،މަތ ކ ރެޭވ ކަންކަން ބަލައިހ ކަމަށް ތ  ތައް ެގއްިލފައިާވއްޤ ޙަ ރައްޔިތ ންެގ 

އެިކ  ؛ކަމ ަގިއ ެވްސ އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް މ  ކަމެއް ންމަކީ މ ހިޮގތ ގައި އެޅ  އަަވްސ ފިަޔަވޅެްއެގ

އަދަބ ދޭންޖެހޭ  ،ކ ެރިވ އިންސާފ ެވރި ތަޙ ީޤޤެއް ،މީހ ން އެކި ކަްނކަމަށް އިނިގލިދިއްކ ރ ން ެވސް ނިމ މަކަށް އަންނާނީ

އެިކއެިކ  ،ދިއްކޮށް ކިެއކި މީހ ންނަށް އިނިގލިީސ ޮގތ ން އެށް އަދަބ ދެޭވނެ މަގ  ައަވސްކޮްށެގން. ސިޔާފަރާތްތަކަ

ތަނ ގައި ހިނާގެނ ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ެއކަކ  ެވސް ަވކާލާތ ކ ރ މަީކ  ޖަްސޓިސް މި ޮގތްޮގތަށް ސިެލކްޓިްވ

މި ކަންކަން މިޮގތަށް  ،ނޑ  ދެކެން. އެހެންކަމ ންކަމ ގައި އަޅ ަގ ފަށް އެޅޭ ހ ރަހެއްޞާއ މ ަގއި ޢަދ ލ އިންޤަ

ހަާވލ ކޮށްެގން މި މައްސަލަ  ސަރިވސް ކޮމިޝަނާ ޖ ޑިޝަލް ،މަންޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދ ކ ރަންނިން

 ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޓަަކއި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. .ރަނަގޅަށް ދިރާސާކޮށް ބެލ މަށް

 

 ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވ

ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ނައިފަރ އަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ  މިޅ ަގނޑ  މިހާރ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަ

 އަޙްމަދ  ޝިޔާމަށް.

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ްނ: މަދ  ޝިޔާމްޙްއަ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ނައިފަރ  

ޅ އްާވފަިއ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް ހ ށަހަހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

އިއްޔެ ކްރިމިނަލް ކޯޓ ްނ  ،މިއީާވ މައްސަލައިަގއި ެއއްެޗްއ ދަންނަަވން އަޅ ަގނޑ  ބަލާިއރ ގައި މި މައްސަލަައކީ  މި
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ފެށޭ  ޓަަކއިަވކިކ ރ މަށް ންއެ ޤާޟީ ަވޒީފާއި  ،ެއ ނިންމ ން ނިންމެިވ ޤާޟީ ކ ށްެވރިކޮށް ،ގ ޅިެގން ނިންމ މަކާނިންމި

ސީދާ ހަމަ ސީދާ ،ކ އްލި މައްސަލަ އަޅ ަގނޑަށް މި ފެންނަނީ. ސްލޫކީ މައްސަލަެއއްމި މިއަދ   މަރ ޙަލާއެއްެގ ޮގތ ަގއި

 މިފަހަރ  މަޖިލީހަށް އި،ނ ކ ަރއްވަ  ޖޭ.އެސް.ސީން ކަންަތއް ްއާވ ޮގތަށްރަކ  މ ކޮށް ަކންކަންންެގންދެަވއިެގން އާ

  ނިންމ މާ  ިއއްޔެ ކްރިމިނަލް ކޯޓ ން .ރި ރައީސްތްތެކަންތައް މި ކ ރަނި. އިްއޒަ ޮގތ ަގއި ެގްނެގސް މި މައްސަލަެއއްެގ

ންޖެހޭ. މިއީ  މިނިަވންާވ ޔާމީން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމްهللا ޮގތ ަގއި ރައީސް ޢަބްދ  އެީކގައި ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ

އްމަދ  ލ މަށް ޓަކައި ސަރ ކާރ ން ކ ޅޭ ކ ޅިަގނޑެއް އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މިއީ. އިބްރާހީމް މ ޙަަވއިރައްޔިތ ންނަށް ޮއޅ 

، ރައީްސ އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް ަވރަށް ރަނަގޅަށް ޭރވ ންތެރިކަމ ެގ ތެރެއިްނ ކ ރަްއާވ ޙް ރާަވިއެގންލިޞާ

މައްސަަލއެްއަގިއ  7 ެގދީބ ހި ރަްއޔިތ ން ަގބޫލ ކ ރަނީ. އިްއޔެ ެބއްލެީވ އަޙްމަދ  އަ  ިދެވކަމ ަގިއ މިއަދ  މި ކަމެއް

 ،އެކީަގއި ީވ ސަރ ކާރާ މައްސަލަ އެހިސާބ ން ބާޠިލ  މި 7 .ަވނީރައްަވމ ްނެގންދަ ތަންފީކ ންކ ހ  އަޙްމަދ  އަދީބ 

 ންއެއްެބސްވ  ،ބާޠިލ ކ ރީިމ ެގ ސަބަބ ން. އެއްަބސްވ ން އެީކަގއި ހެދިފައި ޮއތް އެއްބަްސވ މެއް ބާޠިލ ކ ރ މ   ސަރ ކާރާ

ޔާމީން هللا ރައީސް ޢަބްދ  ، ެއއީކީވ މަބަސް ން. އެ ެއއްކ ރީ ކްރިމިނަލް ކޯޓ ބަލައިނ ަގނެ ެއއްބަްސވ ން ބާޠިލ 

 މަދ  އަދީބާ އަޙް ލ މ ެގ ބޭނ މ ގައި މައްސަލަިއގައި ޖަލަށް ެގޕީ.އާރް.ސީ .މ އްދަަތކަށް އެމް.އެމް ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް ދިގ 

ދޭން  ށްބައެ ެއއްބަްސވ މަކީ. އެހެްނީވމާ، އަޙްމަދ  އަދީ، އެީކގައި ސަރ ކާރ ން ޑީލްހަދަިއން ެވފައި އޮތް އެއްބަްސވ މެއް 

އިްއޔެެގ ލ ަޔކީ.  ިއއްޔެ ަރއީސް އިްބރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް ދެއްިވ ލ ެޔއް ،ެއއް ލ އިަތކ ެގ ތެރެއިންއެއްބަްސިވ ބަ

ނޫޭނ  ކ ރި ކަމެއް އަނެއްާކ މި ކަންތައްަތއް މިއީ ތިަމންނަމެން ،ކަންބޮޑ ާވތީ  ަރއްޔިތ ން މިކަމާއެހެންނަމަެވސް، 

ނާފ ކ ރަން ޕީ.ޖީއަށް ޕްރެޝަރ ކޮށްެގން އެ ކަންތައްަތއް މި އ  މައްސަލަ އިސްތިްއާކ މިއި އަނެަފއިބަހައްޓާ ކިޔައި

ފ   ޞާ ޫނން މިހާރ . ޢަދ ލ އިން އ މެއްޤައޮތް ތަނ ގައި  ފެއް މި ޞާދަނީ. އެހެންީވާމ، މީކީ ޢަދ ލ އިން މި ކ ރިއަށް

ަތން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި  ރާސަްއކަތްކ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޯކޓ ތަކަށް އަްތބާނައިެގން މަ ،މީހ ން ގާއިމ ކ ރަން އައި

ތަމަ  ފ  ގާއިމ ކ ރ މަށް ޓަަކއި ތިމަންމެން އެންމެ ފ ރަޞާއިންލ ފ  ގާއިމ ކ ރަން އައި މީހ ން ޢަދ ޞާފެންނަނީ. ޢަދ ލ އިން

ދ  ދެްއކީ. އެހެންނަމަެވސް، މިއަ ބަދަލ ކ ރާނެ ކަންތައްތަކެްއެގ ޮގތ ަގއި ޖޭ.އެސް.ީސެގ ކޮމްޕޮޒިޝަންެގ ާވހަކަ

 ތިބި ފަނިޑޔާރ ން ބޭނ ންވެއްޖެ ހިނދެްއަގިއ އިއްޭޖެގ ޯކޓ ތަކ ގަ ޖޭ.އެސް.ީސން މިއަދ  ދިެވހިރާ .ނެތް ހަނދާނެއް

ައޅ ަގނޑ   ؛ދަނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް އެ މީހ ން ަވކިކ ރަމ ން ،ަލއިޮގތަކަށް ެއ މީހ ންެގ މައްސަލަތައް ބަ ބޭނ ން

  މ މާ ންތަށް މި މައްސަލަ ނިޮގ އްސަލަ ނިންމިކޯޓ ން މި މަ ކްރިމިނަލް އިއްޔެ ،އަނެއްކާ ެވސް ތަކ ރާރ ކޮށްލާނަން

ން މި ނިންމި  ކޯޓ ޮގތ ަގއި ްކރިމިނަލް  ިމނިަވންާވންޖެހޭ. އަދި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ން ޔާމީސް އެީކަގިއ ރައީ

ަވނަ  141 ނޫނ އަސަސީެގސް ޮގތެއް ނ ކިޔޭނެ. ޤާގ ިޅެގން ެއއްެވްސ ފަރާތަކަށް މި މައްސަލަިއަގިއ އެްއެވ މައްސަލައާ

ހ ރި ފަރާެތއް ިވޔަްސ  ަހާވލ ެވ ދަޢ ލަތ ެގ ކަމެއް ހިންގ މާ ،ިވޔަސް ދެއް ރ އަމިއްލަ ފަ ،މާއްދާެގ )ނ( ަގިއ އެަބއޮވޭ 
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އެަބއޮޭވ. ަވނަ މާއްދާަގއި  141 ޤާނޫނ އަސާސީެގ ބެހި ނ ފޫޒ  ފޯރ ވައިެގންނ ާވނޭ މަސަްއކަތާ ެގޑިޔާރ ންނފަ

ރައްޔިތ ން މަޖިލިސް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނ ޭވ ނޑިޔާރ ެގެއއް މިހާރަކ  ބޭނ މެއްމެނަކަްށ ފައެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ 

 ދަންނަަވން. މި ބަލަނީ. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮަޑށް ޝ ކ ރ  މަށް އަޅ ަގނޑ މެންކަ ކަމެއް ފ ދޭ ހ ރީމަ ހ ރިހާ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ތެރި މެންބަރ ންނަށް މި މައްސަލައިންނާއި އަދި މި މައްސަލައިެގ އިއްޒަތްބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

 ،ކީޓަްއާވ ެއްގރީމެންރަބަރ ން ތި އިޝާރާތްކ އިްއޒަްތތެރި މެން ،ން ފާހަަގާވނެމ ަވށަިއެގންާވ އެންމެހައި ކަްނކަ

 ؛ަގނޑ  ހަނދަާވްނަވނީޢ ޤޫބާތ ެގ އަޅ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ހެދޭ އެއްބަްސވ މެއް. އެީއ މިހާރ ެގ ޤާނޫނ ލް ،އެއްބަްސވ މަކީ

 ސްވ ެމއް. އެ ެއއްބަ ެވޭވަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން  104ެގ ާގނޫނ ެގ އަތ އިޖ ރާ އެއްބަްސވ މަީކ ޖިނާޢީއެ  ،ނޫންއެއީ 

ނ މަށް. ދި ތަޙ ޤީޤަށް އެއްބާރ ލ ން ،ަގއި. އެއީ ކ ށަށް އިޢ ތިރާފ ވ މަށާއި 2019ޖޫން  8އޮތީ  އެއްބަްސވ ން ެވފައި

ތެއް އަތަންމެ އިޖ ރާ މަނިކ ާފނަށް ފެނިަވޑަިއެގންނެީވ. އެެހންޮގސް ކިނެްއެގ ޮގތ ަގއި ފަނޑިޔާރ  އެއީ އިޢ ތިރާފ  ބަޔާދެން

ގ ޅިެގން.  ޑް ޖަޖް އެ ނިންމެިވ ނިންމ މާރޕްރީްމ ކޯޓ ެގ ލާނަސ  ،ފާހަަގކ ރަްއވައިފިއިްއޔެަގއި އެަތއް ބޭފ ޅ ންނެްއ 

ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މިހާރ    ،އްސަލަ ހ ށަހެޅ އްީވމަ ތަނަށް މި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި

. ނ ޭވ ރ ޞަތަްށ އެދިަވަޑއިެގންަފއެއްާވހަކަދައްކަން ފ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ   ޮގތ ން ިއތ ރ  ގ ޅޭ މައްސަލައާ

 މަށް ންޏާ. ނ ާވ ކައެިދަވަޑއިެގންފައި ނ ަވއިތ ރ  މެންަބރަކ  ފ ރ ޞަތަށް  ،ންދަންޖެހޭލަ ނިންމަން ެގއަޅ ަގނޑ  މަްއސަ

 އަޙްމަދ  ޝިޔާމަށް.ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ   ދާއިރާެގ ނައިފަރ ނަމަ. އަޅ ަގނޑ  އަރ ާވަނން ަވނީ

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ްނ:ޝިޔާމް  ައޙްމަދ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ނައިފަރ  

ޤާީޟ  ؛ރ ފަނޑިޔާ ،ނިންމި ނިންމ މ ގައި އެބައޮވޭ ރިމިނަލް ކޯޓ ން އިއްޔެ ކް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އާދެ! 

 ،ހ ންނެިވ ބޭފ ޅެއްެގ ާވހަަކާއއިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލަކަށް ަވނީ އޭރ ެގ ޕްރޮސި ނިންމިއިރ ގައި ރިޢާޔަތްކ ަރްއާވފައި އެ

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްެގ މަޤާމ ގައި ހ ންނެިވ މ ޙައްމަދ  ެއސިސްޓެންޓް ،މ ގައިޤާސީ.ޕީެގ މަ.ެވސް އޭމިހާރ 

 ،ތްތައް ފ ރިހަމަނ ކ ރައްަވއިއަ އިޖ ރާއި ެއ ބޭފ ޅ ން އެ މަަސއްކަތ ަގ ؛ިވދާޅ ިވ އި ށް ރިޢާޔަްތކ ރަްއަވޅަޔާްޒެގ ާވހަކަފ ރި

އ ފ ލ މ ގައި ެވްސ ދަޢ ާވހަމަނ ކޮށް އަިދ ތްތައް ފ ރިއަލ ސް އޮފީހ ން ެވސް އިޖ ރާ ތަޙ ޤީޤ  މަރ ޙަލާގައި ފ 

ހިާސބަށް ޮގސްފަިއ އޮްތ ާވހަަކ  ޯކޓާ ތަްއ ފ ރިހަމަނ ކޮށް އެ ަމއްސަލަތްއަޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްެގ އިޖ ރާ

ޕްލީ ؛ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކ ރަްއާވފަިއ ެއ ަވނީ.ޔަތްކ ރަްއަވިއ ެއ މައްސަަލ ބާޠިލ ޢާއެއަްށ ރި  ،ރިޢާޔަތްކ ރަްއަވއި 

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ީސެގ  ،އި  ބޮޑ  މައްސަލައިަގތްއޮ މި ،އޮތް ސަބަބ  ހެދިފައި މިމަންޓެއް ެއްގރީ ންބަރގެއިނި
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ނީ މިއަދ  ސަރ ާކރ ެގ އެަތއް ބަޔަކ  އޭަގއި ތާިށާވ ާވހަކަ. އެހެންނަމަެވސް، މި އިެވ ށްމެންނައްސަލަިއގައި އަޅ ަގނޑ މަ

 މިަގއި ފޮނ ާވފައި ރަލް އޮފީހ ން ދަޢ ާވެއއްެގ ޮގތ ރައީސް ޔާމީނ ެގ މައްސަލަ ެއކަނި މިހާތަނަށް ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެ

، އެތައް ނަމެއް އެބައޮތް. އެހެްނީވމާ 260ފަހ ން. އެހެންނަމަެވސް، އެ ބ ާނ ލިސްޓެއްަގއި  މި ސަރ ކާރ  އައި އޮތީ

ޖަސްޓިްސއޭ މިއަދ  ދިެވހިރާއްޭޖގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ.   ްވމިއީ ސިލެކްޓި  ،އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ

ދ  އަދީބް ބޭސްފަރ ވާއަށް ކ ރީެގ ނައިބ  ަރއީސް ައޙްމަ ،ދީބްއަޙްމަދ  އަ ؛އަދީބް ޭބސްފަރ ާވ ،އަދީބް އެ އޮތީ 

ލެޭވަވރަށް އަޙްމަދ  ަރއީސް ޔާމީން ޖަލަށް  ،ތ  މި ކ ރަނީޝަރ  ަވަޑއިަގންަނަވން ބޭނ ންފ ޅ ާވ ާވހަކަ ިވދާޅ ީވމާ

ބޭނ ންޭވ ބޭސްފަރ ވާއަްށ އަޙްމަދ  އަދީބް އެބަ  ؛ސަރ ކާރ ން ،ރޫމްގައި ހެކިބަސް ދޭން. އެހެންީވމާއަދީބަށް އެބަޖެހޭ ކޯޓ 

ހެނީ ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށް ލެޭވަވރ ެގ ބޮޑެތި ޖެ ފ ޅ  ކަމަށް ަވންޏާ މި ންަވޑަިއަގންނަަވން ބޭނ ބޭސްފަރ ާވއަށް ދާން. 

 ނާއެ ހެިކބަސް ދޭން ރައީސް ޔާމީ ،ލައްަވއި ގ ޅިފައި ހ ރި ފަރާތްތައް ައޙްމަދ  އަދީބާ އަޙްމަދ  އަދީާބއިހެކިތައް 

 އެ އޮތީ މިހާރ   ބް، އަޙްމަދ  އަދީމި ދިޔައީ. އެހެންީވމާ އް ެވެގންތަތައްންޮގަތކަށް ނޫންތޯ ކަދެކޮޅަށް. އެ

. އިހިސާބަށް ދިއ މ ަގ ޙްމަދ  އަދީބަށް އޮތްކަން އެ އެްގރީމަންޓާއެ ޕްރެޝަރ އަ، އެ ނ ފޫޒ  ،އިޢ ތިރާފްެވަވޑަިއެގންފައި 

ޖަލ ަގިއ ގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ީސެގ މައްސަލައި ކ ރަނީ ިމހާރ  ތ ، އަޅ ަގނޑ މެން މި ަވކާލާއެހެންީވމާ

 އެ  އޭމެްއަގކ ހ ނާއިްނސާފ ން ރައީސް ޔާމީނަށް ކ ރެވ ނ  ، ންޤ އާރ .ސީެގ މައްަސލައިަގއި ނ ޙައް.އެމް.އެމް.ޕީ

 މި  މަނިކ ފާނ  ދޫކޮށްލަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން . މިހާރ ން މިހާރަށް އެއިމަނިކ ފާނ  އެ ހ ންނެީވ ޖަލ ަގ

ޕީ މ ޙައްމަދ  ރިޔާޒ ެގ މައްސަލަާއއި، ޕީ.ޖީެގ ..ސީއޭ ،ަވކާލާތ ކ ރަނީ އެހެންެވެގން. އަދި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ

ހ ން  ލީތްތެރި މަޖިޒަސަލައިަގއި މި އިއްކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި މައް ނެންޖެހޭބެލެެވސް ބިޝާމްެގ މައްސަލަ 

އްސަލަ ެވސް ހަމަ ބެލ ން އެއީ ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގްތކަމ ަގއި މަެގ ބޭފ ޅ ން މި ދެއިރ ަގިއ ޤާޟީެގ މައްސަލަ ބަލާ

 ށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް. ރަދެކެން. ަވ

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

ންބަރ  އަރ ަވނީ ޮނޅިަވރަމް ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެފ ރ ޞަތ މި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ްއޒަތްތެރި އި ޝ ކ ރިއްާޔ 

 ނޮޅިަވރަމް ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަށް. هللا މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:هللا ޢަބްދ  ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ 

މަސަްއކަތެްއ  ރަނިިވކ މިާތ ބިނާ ،ޅޭ ބައި ހ އްަޓއިލާފައިކ  ފިލްމ  ،ކ ޅެޑްރާމާ މަނިކ ފާނ  މިތާ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އަދ  ެވސް ދަނީ. މި ހިސާބ ން މަސައްކަތްތައް ފ ނިޖެހޭ ހިސާބަށް މި އެ ފަހަރަކ  ޗ ްއޓީއަށް ދާންީވމާ ކޮންމެ ؛ކ ރަން



2020 ލައިޖ  51                                              ސާލްޖަނަ ވަ  20 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

47 

 

އަޅ ަގނޑެއް ަގބޫލެްއ ؛ ތެްއ. އަޙްމަދ  އަދީބ ެގ މައްސަލަިއގައި ޯލޔަރަކަށް ދިޔަ މީހާކަކާރ  މަަސއްތ ގައި ބޭ ޤީޤަޙަމިއީ 

މައްސަލައިަގއި ލޯޔަރަކަށް ދާނެ  ތ ގައި ިއންސާނިއްޔަތަށް ޓަކައި ޕީ.ޖީ ޝަމީމް އަޙްމަދ  އަދީބް ނިޔަ ނ ކ ރަން ހެޔޮ

 ޙްމަދ  އަދީބ ެގ މައްސަލަިއގައި ޯލޔަރަކަށް ިދޔަ ސްފައި އަމިއަދ  އައި  ،ކަމަކަށެއް. ދެން ެއަވރ ެގ މީހަކ  މި ބ ނަނީ

އަހަރަށް  800ހ ރި މީހާެގ. އޭަނ މި ބ ނަނީ  ޕީ.ޖީގައިންނާނެ މިއަދ  މީހާެގ މަސްލަޙަތ  ކޮންމެޮގތެއްިވޔަސް އޮ

. އަޙްމަދ  އަދީބ ެގ ކ ށެްއ . އެ ދ ަވހ  ދިަޔއީ ދިފާޢީ ަވކީލަކަށް. އެ ދ ަވހ  އަޙްމަދ  އަދީބ ެގ ކ ށެއް ނެތްކ ރެޭވނޭންކ ހ 

ހެއް. މިއަދ  އަޙްމަދ  އަދީބް މް މީ ޞޫޢ ރިކަމ ގައި އަޙްމަދ  އަދީބަކީ މަެވަގެއއް. ެއ ދ ަވހ  ޔާމީން މ ކަނެތް ޔާމީން ެވރި

އް ، އެ ހ ރިހާ ކަމެެގ އަމ ރ ަގއި އަޙްމަދ  އަދީބ  ކ ށްެވިރއަކަށް ނ ޭވ. ެއހެންީވމާރީަވފެްބރ  1ކ ށްެވރިަޔކަށް ެވއްޖެ. 

ގައި ނކ ޅެފަ. މިތާ މިތާނގައި އެަތްއ ޯވޓަކާ  ޔާިއން އެބަހ ރިރ ފި  އެ ؛ބޭނ ންކ ރިާޔިއން ފިއެޮގތަށް އޮްއަވއި އެ ރ 

ންނާމެން ެގންޮގސްފައި މިެވނި މަތި ،ބ ނޭއެަތްއ މެންބަރަކ  އެބަގައި އ ޅ ނ  ހ ަވަނ މަޖިލީ 18އް މެންބަރަކ  އެތަ

 ެއ ތޯީކއްެވެގން ތ ކ ރިއޭ. އެ ހ ރިހާ ކަމެއް އޮްއާވމިެވނި ކަމެއް ޝަރ ނަށް ންޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބ ންޏޭ. ތިމަންނާމެ

 ެވ، ލަ ަވކި ޮގތަކަށްސަސް ބަލަންީވ ނޫންތޯ މިއަދ . ަވިކ މީހެއްެގ މައްއެ ަކންތައްތައް ެވ ؟ކަންތައްތައް ނ ބަލަނީ

ބާ މިނިަވން ކޮ ؛ައޅަންޔަަވޅ  ފިށްއެ މައްސަލަ މިތާ ބަލާފައި ފަނޑިޔާރ ންނަ ކ މެއް ކ ރީމާހ ފަނޑިޔާރަކ  

ެރޭވކަށް. މިއަދ  އެކ  ނެތޭ މަސައްކަތްކ މިނިަވންކަމާ ؟ޮކބާ މިނިަވން ފަނޑިޔާރ ެގައކީ  ؟އިޖ ޑިޝަރީއަކީ މިތާނަގ

. އިތައް ބަލާ ކޮމިޓީގަ މަްއސަލަ ރީެގމެންބަރ ން އެބަތިބި ޖ ޑިޝަ 4އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ،އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ނ ފޫޒ  އޮތީމާ

ކ ފާނ ެގ ލޯޔަރ  އެބަ އިންނެިވ. މަނިކ ފާނ ެގ ލޯޔަރ ންެގ ޓީމ ގައި ހިމެނޭ ދެން ތިބި ދެ  ިވ. މަނިމަނިކ ފާނ  އެބަ އިންނެ

މިނިަވްނ  ކިހިނެއްތޯ ؟އް ޙައްލ ކ ރާނީތަތައްންކައަދ  އެ މައްސަލަތައް ބަލަން. ދެން ކިހިނެއްތޯ މި މީހ ން އެބަތިބި މި

ތަކަށް ނ ފޫޒ  ފޯރ ވ ން ހ އްަޓއިލާށޭ ންކ ހ ނިޑޔާރ ން ކ ރާ ، ފ ރަތަމަ ފައެހެންީވމާ ؟ފަނޑިޔާރ ެގއެއް މިތާ ލިބޭނީ

 ތަނަށް ވައްދައިެގން އ ޅޭ  މި ރ ަވންެވެގންފޯށް ނ ފޫޒ  ތަކަންކ ހ ރ ން ކ ރާ ޔާފަނޑިމިއީ ހަމަ ސީދާ . އިމިތާނަގ

ދ ަވހަކ  ެވސް މިތާކ  އިންސާފ ެވރި ޝަރީޢަތެްއ  ،ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ މިޮގތަށް ދާ ެއއް. މި މައްސަލަ މައްސަލަ

ނަގޅ ެވފައި ރީ އަމ ރ ަގިއ ަވކި ަބއެްއ ރަަވފެބްރ  1މޮޅ  މީހާއަށް މޮޅ  ޮގތް.  ،ޮގތް ނ ކ ރެޭވނެ. ދެރަ މީހާއަށް ެދރަ

ކ މެކޭ. ހ ދ ާވލ  ކ ރި ސް ިވާދޅ ެވްއޖެ ރޯމާމަނިކ ފާނ  މިއަދ  ެވ، ީވމަ  ކ މެއްހ އަނެއްބައި ރަނަގޅ ނ ެވ. ރޭަގނޑ  ކ ރާ 

ކ ެމއް ނޫނޭ. ހ ކ ަމީކ ރަނަގޅ  ހ ބ ނޭ އެ އެ ދ ަވހ  ެވސް ނެތް ދަޢ ާވކ ރި ފަރާެތއް. ލޯޔަރ ން ެވސް އެބަ

 ދެން ތިބި އެންމެން  ؟ގައި ކީްއެވހޭ އަޙްމަދ  އަދީބ  ސަލާމަތްނ ީވކ މ ހ  ދ ަވހ  އެ އެ ،އެހެންވެއްެޖއްޔާ 

ންނަ ދޫންޏެކޭ، ކ ކ ެޅކޭ،  ޓެގެއް އަޅ ާވފަ. ބަނދެފައި އިނީ ހ ންނަ މިއ ޅެނީ. އަޙްމަދ  އަދީބް  ކ  މިމިނިަވންކަމާއެ

ދޫކޮށްލަން ހަމަ  ހަމަ  ޙްމަދ  އަދީބްރޭ ހަމަ އަ އެ ؛ރީަވފެބްރ  1ހާލެކޭ އަޙްމަދ  އަދީބެކޭ ތަފާތެއް ނެތް. އެކަމަކ ، 

، އެ ހ ރިހާ ަކމެއް ެއޮގތަށް ދ ްއވައިނ ލާށޭ. އެހެންީވމާ ްސ.އި މި ތިބި މީހ ން ެވަގނއް މިތާ އެންމެންތަ އޭއަތްޖެހި
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 އަޅާފައި އޭނަކ މެއް ކ ރާއިރަށް އޭނަެގ މައްސަލަ ބަލާފައި ފިޔަަވޅ  ހ ރަނަގޅަށް އިންސާފ ން ކ ރާށޭ. މީހަކ  

މި   ފަ.ކޮށްންކ ހ ށް އައެހެން ފަނޑިޔާރަކަށް ބިރ ދައްަކއިެގްނ އޭނަ ،ށްފާނެހެން ހީާވތީެވ އޭނަ ބޭރ ކޮށްލާފައިނ ކޮންކ ހ 

. އިންސާފ  ހޯދައިދޭން ށް ދައްކާކަތާެއއް މިކަދެން ކޮން އިންސާފ ެގ ާވހަ ޤައ މ ގައި ކަންަތއްތައް ދިޔައިމާ ށް މިލެެވލަ

އ މ ެގ ށް ޮގސްފި ޤަ ަގއިަގއި އ ނގ ަޅިއެގން އެ ލެެވލަކަިއެގން، ން، ބޮިއެގން، ރަިއެގން އިންސާފ  މިހާރ  ިގހ އައި މީ

 ެއްއެވސް ޙައްެލއް ނެތް މިތާކ . އް. ތަކަން

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

 ެގީވ ކީްއެވެގންންމެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެްއ. އަޅ ަގނޑަށް ނ ިވސްނ ނ  ނެއިްއަޒތްތެރި އިނގ ަރއިދޫ ދާއިރާެގ 

 މެއް. ކަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަކަދެއްެކވ ން:މަދ  ޙަސަން އަޙްދާއިރާެގ މެންބަރ  އިނގ ަރއިދޫ 

ސާފ ެވެގން ެއ ދިަޔއީ. އެނިގ ނ ބާނާނެކަން އިްއޔެ އަދ ެގ މި ސަރ ކާރ ން ަޝރ ޢީ ކޯޓ ތަކަށް ހަމަަގއިމ  ެވސް އަތްމި

ހ ރިހާ   ބެހޭ  ތަރ ތީބ ން ެގންދިއ ން އެއީ ދައ ލަތ ެގ ކަމާކަންކަން ރަނަގޅ   ،އެހެންނަމަެވސް، ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރަން

ނ ބާނާނެކަން ޓ ތަކަށް އަތްަގއި ދެކެން. ަވރަށް ސާފ ކޮށް އެ ދިޔައީ މި ސަރ ކާރ ން ކޯމ ކަ ފަރާތްތަކ ެގ ޒިންމާެއއް

 އަރ ަވން. ނދ މަފ ޅ ކޮށް ނޮިޅަވރަމް ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ހަކަ، އެ ާވހައެނިގ ސާފ ެވެގންދިަޔއީ. އެހެންީވމާ

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

 އ ނޫގފާރ  ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  މެންބަރ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ަވޙީދ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ އ ނޫގފާރ  

ާވ މި  އްޒަތްތެރި މެންަބރ  ހ ށަހަޅ އްާވަފއިހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ އި  ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް.

  ައޅ ަގނޑ  ެވްސ ފ ރިހަމަޔަށް ތާއީދ ކ ރާ ާވހަަކ ދަންނަަވން. މައްސަލައަށް

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

 މެންބަރ . ިއއްޒަތްތެރި ނޮިޅަވރަމް ދާއިާރެގ  !ފްކ ރައްާވމާ
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 ާވހަކަދެްއކެވ ން:هللا ނަޝީދ  ޢަބްދ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނޮޅިަވރަމް 

ދެން މިތާ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނޭނެގ މިކަން ، ެއހެންީވމާެވސް މި ހިނަގނީ.  ންމަދ ބޭެގ ހަމަޔަށް ތަންބޮޑ  އަހަ

 ށް. ތަަވގ  ކަންތައް މި ، ދެން އަޅ ަގނޑ  ެވސް މި ހ އްޓައިލީ މިެގންދާނެ ޮގތެއް. އެހެންީވމާކ ރިއަށް 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

 ނޫގފާރ  ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ .  އ 

 

 އ ނޫގފާރ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ަވޙީދ  ާވހަކަދެްއކެވ ން:

 ަވގެއް ނޫން ބޮޑ  ޑަށް ެއނިގެގން ނޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބޮޑ  އަހަންމަދ ބެޔަކީ ރަނަގޅ  މީހެއް. އަޅ ަގ

މި ބަލަނީ. އަޅ ަގނޑ  ކަމަށް  ހަމަޔަކީ ެވްސ ހަމަ ަވރަށް ރަނަގޅ  ހަމައެއް  ެގ، ބޮޑ  ައހަންމަދ ބޭ. އެހެްނީވމާއޭނައަކީ

ދިެވހިރާއްޭޖެގ ރަްއޔިތ ން ެވރިކަން ހަާވލ ކ ީރ  ޑީ.ޕީއާ.އެމް ؛ރާއަޅ ަގނޑ މެން މި ސަރ ކާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޮގެތްއ  ލ ކ ރަންެވެގން. އާ  ަބދަިވޔާނ ދާ، ައޑިނޭނޭގ، ބާ ޮގތް، ޒަމާނ އްސ ރެ ކ ރިއްސ ެރ ހިނަގމ ން ައއި ބޯދާ

 ބެހޭ  ތިން ބާރ  ަވކިެވަފއި އޮތް ާވހަކަ. ިއއްެޔަގއި އަޙްމަދ  އަދީބ ެގ މައްސަލައާދެއްކީ ހޯދަންެވެގން. އަޅ ަގނޑ މެން 

ިސކިއ ޓަރ ރޮއްެކއް ަވްސާވހެއް ނެތް މިންަވރަްށ ދައ ލަތ ެގ ޕްޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ީމހަކަށް އެްއެވސް ޝަ 

 .ފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއިދެްއވާ ޔަ ދިޔަ ޮގތް ކިއިަވނީ އެކަން ިހނަގ ސްއަށް އަރ ްއާވފައި އެޖެނެރަލް ޕްރެ

މަޖިލީހ ން ސަރ ކާރ ެގ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން  .އަޅ ަގނޑ މެން ތިން ބާރ  ަވިކެވފަިއާވ ނިޒާމެއް ގާއިމ ކ ރީ

ސ ންކ ރަނީޭއ. އްަސރ ކާރަށް ޖެ ،ރަށް ފާޑ ކިޔަީނއޭޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކާއަ ،ޔ ްއަވނީކިފާޑ ކިަޔއިލާއިރަށް މި ބޭފ ޅ ން 

ަވގ ތ ން ފ ރާޅ ން ޓިނ   ކ ރީމާ ކ މެއްހ އަޅ ަގނޑ މެން ނ ރ ހޭ ބޭއިންސާފ   ،ެޔަގއި ފަނޑިޔާރަކ ޝަރ ޢީ ނިޒާމ  އިއް

ރ  މި ބޭފ ޅ ން  ނ ކ ރީމާ މިހާޔަރ  ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ަވދެ  ފަނޑިޔާރ  ހައް ،ެގން ަވދެލައި ޓާނަަގިއެގން ދޮރ ތައް ަވއް

ރި ެތއް އަޅ ަގނޑ ެމން މި ކ ރަނީ އިއްޒަތްތެކަދައްަކަވނީ. އ ނަދޫގ މަސައްކަށް އެ ާވހަކޮސް  ޯގޔާރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް

ޖަރީމާ މައްޗަްށ  ،ނ ބައި ،މ ޑ ދާރ   ،ލ ކަމަށް ހީާވަވރަށް ބާޠި ބާޠިލަކީ ރަނަގޅ  ޮގތް .ރައީސް. އ ނަދޫގ މަސައްކަެތއް 

މި މަސައްކަތް ފަށާ  ޫގ މަަސްއކަތެއް މި  ކ ރަނީ. ައޅ ަގނޑ މެންމ ންދާ ދައ ލަތެއްަގއި އ ނދަހިނަގޖަރީމާ ހިނަގމ ން

ީރ ކ ޔާމީންެގ ޝަރީޢަތްهللا މ ންނަށް ފެންނަ ޮގތަށް ކޮންމެ ކަމެއް މި ކ ރަނީ. ޢަބްދ  ންޕޮއިންޓ ން ފެށިެގން އާ ތަމަރަފ 

ހެދި  ޮގތ ން ބެހޭ ރާބަރަށް. އަދީބާބަރަމ ން ތައް އެ ަދނީ ހާމަކ ންމ ންނި. ޖޭ.އެްސ.ސީެގ އި ލައިްވ ޓީީވަގ

ޭއެގ ތަފްސީލ  އިްއޔެަގއި ެވސް ޕީ.ޖީ ކިަޔިއދެއްިވ. އަދި ެއކަން ކ ރެްއީވ ތި ބޭފ ޅ ން ޢައްޔަންކޮށްފައި  ،އެއްބަްސވ މެއް 
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ރާއްޭޖެގ އެަތްއ  .އެންމެ ބޮޑ  ޚިޔާނާތް ،ަގިއ ާރއްޖޭެގ ތާރީޚ ަގިއ ހިނިގ އެންމެ ބޮޑ  ަވއްކަންމ  އެއީ އެކަހ ރި ޕީ.ޖީ. 

ޭއެގ  ތި ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ބައިެވިރވ ން އޮތީމާ ،އެަތއް ބަޔަކ   200އެކަމ ަގއި  ީވމާ ރަށެއް ިވއްކާފައި އޮތް ކަމެއް 

.  ެވްސ ނޫންއް ރެއްއް ނޫން. ެއއީކީ ސި ލެޑީ. ެއއީކީ ޓަކައި ހެދި ެއއްބަްސވ މެއް ެއއީރަނަގޅ  މަޢ ލޫމާތ  ހޯދ މަށް

ކ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ހެއްެދިވ ރަ ެވސް އ ޅޭ ކަމެއް ނޫން. ައނެއްކާ ެއއީ ސަރ ކާ ކޭކަށް އެީއކީ އަޅ ަގނޑ މެން ރެ

މި ދެންނެިވހެން  ، ކަންކަންއެްއޗެއް ނޫން އެީއކީ. ޕީ.ޖީ، ކ ރީެގ ޕީ.ޖީ ބިޝާމް ހެއްެދިވ ެއއްެޗއް އެއީ. އެހެންީވމާ

ފާޅ ކ ރ މ ެގ  ޚިޔާލ  ، ިވދާޅ ާވހެންސްއްޔާ ެވޖ މްހޫރިލްއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސ ކ ރެއްވި ދައަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  އިރާ

ށިެގން އޭެގ ބަހ ސް ރަށ ތެރޭަގިއ އެބަދޭ. ފެހަށް ބިލެއް އަންނަ ިހސާބ ން ލީން އޮންނާނެ. ަމޖިކަމިނިަވން

ެވެގން ޖ އެްނޭގ ރައްޔިތ ންނާ ،ބާއްަވިއެގން އިނޭގތޯެއްއޗެހި  ތަކާއަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ރަށ ތެރޭަގއި ޓައ ންހޯލް މީޓިން

ރަށް ހާމަކ ރަނީ. މި  ބައާމްދަނީ ބަރާ ެވސް އ ަފއްދަނީ. ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދާއިން އަބަދ އެްމ.ޑީ.ޕީ އްެވރިކަންކ ރ މ ެގ ނިޒާމެ

ން ޔ ޑ ކި  ަވންޏާ ފާމެއް ކ ާރ ކަމަށްިޑމޮކްރެޓިކް ެވިރކަ ނޭގއެ ކަންކަން ހާމަކ ރާއިރ ގައި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް

ެގ އަނަގމަީތ ްއޔިތ ން އޮތް ޙައްޤެއް ނޫން އެއީ ރަށް ފާޑ ކިޔާނެކަން. އެކަމަކ ، ެވިރންނައިންތިހާއަށް. އަންނާނެކަން

 ،ޙައްޤެއް ނޫން އަބ ރ ެގ ާގނޫނޭ ށް އޮތްނަަގއިެގން އަންނަ މީހަކަ. ރައްޔިތ ްނެގ ފައިސާއިން މ ސާރަކީއީ އަތް އެޅ ން އެ

މިނަްށ ންތަން އެމް.ޑީ.ޕީ ސަބަބަށް ޓަަކއި އެން އެއީކީ. އްޓ ވ  ހ  ިކޔަިއެގން އެ އެްއޗެހި އަނެަކްއޗެކޭ ،އަނެކަްއޗެކޭ 

ެގ މިނިަވންކަްނ ފާޅ ކ ރަން ނޫސްެވރިކަމ  މަސައްކަތް މި ކ ަރނީ. ދެން ޚިޔާލ  ދީެގން ފާޅ ކ ރ މ ެގ މިނިަވްނަކން ލ ޔާޚި

ހަމަ ކަނޑައެޅިެގްނ  ،ހ ންހިންިގ މީ ވިއަންކްޓް މޯލްޑިްވްސއާިއ، ދަ މޯލްޑިފެ، ކާއި އަ އަކާއި އަނެއް ކަޅޭޅިކަޅޭހޭ ދިނީމާ

 ޅޭ ޮގތް އޮ ތ ންނަށް ކަން އޮތްއިެގ ަރއްޔިދަ ޮގސް އާހަދަމ ން ،ހަދަމ ން ،ހަދަމ ން ،ހަދަމ ން ،ބ ހ ތާނ  ދޮގ ހަދަމ ން

 މީހަކަށްހަމަ ަގބޫލ ކ ރާ  ،ބަދަލ ަތއް  ެގންނަ ބޮޑެތިށްރައީްސ، އަޅ ަގނޑ މެން ޝަރ ޢީ ިނޒާމަ އިްއޒަތްތެރިހިސާބަށް. 

ބާނަިއ ޝަރ ޢީ ނިޒާމ  ތެރެއަށް އަތް ،ންނާނެ. މިހާރަކ  މި މަޖިލީހަކ ން ެވސް މި ސަރ ކާރަކ ން ެވސްިވްއޔާ ފެ

ގ ިޅެގން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ތައް ެއ  އެކަމާ ެގްނ ެއ ދިޔަީއ. އެކަަމކ ،ނިސާފ  މިސާލެްއ އިްއޔެަގއި ފެ ނ ހަދާކަމ ެގ

އޮތީ ފ ރ ން ހ އްޓ ިވފަ. އަޅ ަގނޑަށް ެވސް އިނޭގ އެ  އެކީ އެޅެމ ން އެ ދަނީ. މިހާރ މިނިަވންކަމާ ހަމަ ދަނީ

ވ ން އިންތިހާއަށް އެބައޮތް. ޑ ެވސް ކަންބޮ  މާކަެމއް މިއީ. ައޅ ަގނޑ މެން ޭގެތރެއަށް ދިޔައި އަޅ ަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ާވ

ަތއް ބޮޑ ވ ްނ ކޮންމެތާކ  ެވސް ކަން ،ަގނޑ މެން ދާއިރާގައި ެވސްއަޅ ަގނޑ ެގ ަރއްޓެހިންެގ ެތރޭގައި ެވސް، އަޅ  

ފ ޅިެއއް ަވަގްށ ނެިގ މީހާ ޖަލ ގައި ހ ރީ. ޔޭޭޔ ޮކފީ ޕެކެޓެއް ަވަގށް ެނިގ މީހާ ިދެވސް ާރއްޖޭަގިއ ރިހާކ ރ އެބައޮތް. އަ

މި  ެވްސ ޖަލ ަގިއ ހ ރީ. ެއކަމަކ ރަށ  އޮފީހ ން ކަނޑައިިލ މީހާ އަދި ިސމެންތި ނަަގިއެގން ކޮތަޅ  ގައި ހ ރީ. ަބއިލ ޖަ

ތެރި ރައީްސ، އަޑީ ޒަތްއެހެންެވ މި ދަންނަަވނީ އިއް ؛އިނޭގތޯމީހ ން  ކ ރިންބިލިއަނ ން ވައްކައަނ ންދެންނެިވހެން ބިލި

މި ދެންނެވި  ،ން މަރައި، ހަރ ކަށި ފިކ ރ ެގ އެަކންޏެއް ނޫނޭށި މީހ ކަިވ ހަރ ދައ ލަތަކީ ހަމައެކަނި މި ެދންނެ
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ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް މި  ެއއާ .ފަތެއްާގ އޮތް ބޮޑ  ސަމޫ ލާފައި ،އްފަތެާގޑ  ސަބޮިއ ފަ ގ ޅި މާއި، ޚިޔާނާތާަވްއކަ

، މި ހާލަތ ެގ ެވސް އެްޑާވންޓޭޖް ނަަގިއެގން އޮތް ނާޒ ކ  ހާލަތ ގައި ކ ރަނީ. ދެން މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ޤައ މ  މި

މި ބޭފ ޅ ން  ނަޑއެޅިެގން ހަަމ ކަ އިާވނެ ަބޔަކ  ނެތީމާބަެއއް  ،ޔަކ އެްއާވނެ ބަ  ،މާބ ނީރައްޔިތ ންެގ ތާއީެދއް ނ ލި

ތަޅަން  ްގލަދޭޝް މީހ ންނާކ ރަން ތިބި ަބނތިޖާޖ ހ ްސފައި އިއިއަޮބޑ ފިނޮޅަށް ފ ރަތަމަ ރ ޅި ؛އަީޑގައި ިތއްަބަވިއެގން

ެއ މީހ ންނަށް  ،މަ ރީތިޮކށް ބިދޭސީންތެރި ަރީއސް، ހ ޅ މާލޭަގއި ހައްޒަތްއި  ؛ލޭގައިހ ޅ މާ ؟ބައެއްތޯޭގންގ  ފޮނ ީވ ކޮން

މި ނާޒ ކ  ހާލަތ ގެ  ؟ތްތެރި ަރއީސްޒަބައެއްތޯ ިއއްއ ކ ީވ ކޮންކ ރަނިކޮށް އެތަނަށް ާގތިޖާޖ ހ އިމ ސާރަ ނ ލިބޭތީ 

އ ޅެނީ ާވަދެވރި  ައޅ ަގނޑ މެން އެންެމންެގ ޤައ މޭ ިމއީ. އަޅ ަގނޑ މެން މި !މާތްަކލާކޯ .އެްޑާވންޓޭޖް ނަަގން

هللا . ޢަބްދ ސިޔާސީ ޝަީރޢަތެއް ނޫން ކ ރީކީ ށްމީނަޔާهللا ދ  . އަޅ ަގނޑ މެން ނޫޅެމޭ ބަދަލ ހިފާކަށް. ޢަބްއްަގއިނިޒާމެ

. ަވްއކަމ ެގ ންަވްއކަ ެގްނ އެހެރަޅާ ކޮށްބޭފ ޔާމީން އަމިއްަލއަށް ހ ށަހެޅ ްއިވ މާލީ ބަޔާންަތއް ކާފީ ހެްއކެއް ެއއީ ެއ 

 ެއކަން ވީ ން ނޫން. އަދީބް ދޫކޮށްލީީކ ަސރ ކާރަކ ކ މެއް ައއިސްފަިއ އެ އޮތީ. އަޙްމަދ  ހ އް ެއއީ. ަވްއކަމ ެގ ތެޢަޝަރީ

މ ންދާ ގ ޅިެގްނ ދައ ލަތ ން ކ ރަްއަވ . އެކަމާށްހ ރިހާ ޭބފ ޅ ންނަ އި ހަމަ އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެގަ ޔެ ޮގތް ިއއް

 ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން ؛ލައިެގންއި ، ޙަޤީޤަތް އޮޅ ވަ ފ ޅ ންނަށް. އެހެންީވމާިގަވަޑއިަގންނަާވނެ ހ ރިހާ ބޭނއް އެތަމަސައްކަތް

ޮގތަްށ  ެހއްދެިވހާ ދޮެގއް ހަދަންީވީކއެްއ ނޫން. ކަން އޮތް ،ކީއަ އޭެގ މާނަ ެގ މިނިަވންަކން އޮތީމާފާޅ ކ ރ މ  ޚިޔާލ 

ންކަން ހަމަ  ކައެީކަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ާވހަކަދައްކަންޖެހޭނީ އިނޭގތޯ. މި  ރިކަމާތެދ ެވ، އެކީަގއި މާޒިންމާދާރ ކަ

ނ ފ ރ މ ެގ  ؛ލައްާވ. މިހާރ  ފ ރައިެގން ދިއ މ ެގކޮށްނ  އްލެރަލް މިކަން ދ ކ ރިއަށް އެބަދޭ. ޕްރޮސިިކއ ަޓރ ޖެނެ

ދޭ ބާރަށް. ަގނޑ  ހިތ ން ހަމަ ކ ރިއަށް އެބަކ ރ މ ެގ ކަންތައް އަޅ  ނާފ އ އެ އޮތީ ނެރެފައި ެއ އޮތީ. އިސްތި އަމ ރެއް

. ަވނީކީަރއް ކ ނާފ އ ޫނން މިހާރ  މައްސަލަތައް އިސްތި ެއއްއެކަމަކ ، ސަރ ކާަރކ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

 ނެރެނީކީ މިހާރަކ  ންކ ހ ން ފޮނ ަވިއެގން ީދެގ  އަތ ން ލިޔެފައިންކ ހ ރ ންނަށް ގ ަޅިއެގން ފަނޑިޔާ ށްރ ންނަފަނޑިޔާ

އި އޮްތ ފަތިން ބާރ  ަވކިެވމެން މި އޮންނަ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ ، ީވމާލްޖ މްހޫރިއްޔާެއއް ނޫން. އެހެންސ ރައީ

ޓިކް ެވިރކަމެއް ހިންޭގތޯ އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް މި ކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މެއް އިނޭގތޯ. ޑިމޮކްރެ 

 އިލ މާވަ ހ ޅ ަވއިލަްއާވ ހ ޅ  ،އެީކަގއި މަކ ، އެ ދެއްާވ ފ ރ ޞަތ ތަކާ މަސައްަކތްކ ރަްއަވނީ. އެކަޔާއްރިރައީސ ލްޖ މްހޫ

 ކަމަށްަޔސް ހެޔޮިވޤައ މ  ފ ނޑ ފ ނޑ  ،ންހަލަބޮލިކ ރަ ،ެވސް ހަމަ ފަސާދަކ ރަންއެީކގައި މި ބޭފ ޅ ން އަެންއކާ

 ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.  ކ ަރއްަވނީ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ކ ށްެވރިކ ރަން އެ ަމސައްކަތް.މަސައްކަތް

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

 ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް. ެގ މެންބަރ އިްއޒަތްތެިރ  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަކަދެއްެކވ ްނ: ޝިޔާމްމަދ  ައޙްރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ނައިފަ

ާރ ކ  ޔިތ ން މި ހަާވލ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރައް ؛ތެރި ރައީސްޒަތްިއއް ތްތެރި ަރއީސް. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަަވރަށް ބޮޑަށް 

ކ ށްތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ށްަތކަށް އަަރިއަގންނަން ދޭ ލައިސަންެސްއ ނޫން. އަދި  ،މަސްއޫލިއްޔަަތކީ މިއީ 

ން މިއީ. ކިތަންމެ ަވރަކަށް ލަން ދޭ ލައިސަންސެއް ެވސް ނޫކަންތައް އޮއްބާ އެ ،އަރަިއަގންނަ މީހ ން ފޮރ ަވން

 ،މި ދިމާިވ މައްސަަލއާއި ފަހ ން  ެގ އެންމެފިކިންމިތަނ ގައި އެމް.ޑީ.ީޕެގ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރ ން ހިއ މަން ޓްރެ

މި ކަންތައްަތއް ފޮރ ަވއި ފަސްއަޅަން އ ޅ ނަސް ެއީއ  އާިއ،ރޭޕްެގ މައްސަލަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އިވ ނ  ސަފާރީ

ދިެވހި ަރއްޔިތ ްނެގ ކަންފަތަށް އަޑ އިިވަފއި ހ ރި ކަންތައްތަކ ެގ ާވހަކަ މި  ،މަތީަގިއ ފެނިފައިދިެވހި ރައްޔިތ ްނެގ ލޯ

އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ  ިއގައިލަދައްކަނީ. މި ކަންތަކެއް ެނތް ފޮރ ޭވކަށް. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ ަމއްސަ

ށިެގން ތިރިއަށް އެންމެ މަތިން ފެ ެގރ މިއަދ ެގ މި ސަރ ކާ ،ތަޙ ޤީޤ ކ ރާޭށ. މި ސަރ ކާރ ، ޤ ކ ރާށޭތަޙ ޤީ

ރާށޭ ތަޙ ީޤޤ ތައް. ައަވސްކޮށްަފއި ތަޙ ޤީޤ ތައް ނިންމައި ދަޢ ާވކ ރަްނ ކ އެމް.ޕީ.އާރ .ސީަގއި ޖެހިފައޭ ހ ރީ. ައަވސް.އެމް

 އީސް. ރައަޅ ަގނޑ މެންނެއް ޫނންތޯ މި ޮގަވނީ. ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ާވށޭ ފޮނ 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

 މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާެއއް. ިއްއޒަތްތެރި އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވަހކަދެއްެކވ ން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް 

 ދެން. އީ ޮގތް އެ ެވސް ދައްކާ މެންބަރ  އަބަދ ެގތްތެރި ރަީއސް. ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށް ނައިފަރ  ދާއިރާޒަރިއްޔާ އިއް ޝ ކ 

އިރ  އަޅ ަގނޑ  އަޑ އަހަން . މީެގ ކ ރިން ާވހަކަދެއްކި ނީނަށް މިތަނ ގައި އަޑ އިވޭ އަޅ ަގނޑ މެންދެކޮޅ ނ ޖެހޭ ާވހަކަ 

. ދެން ހަރޭއިނ ން ެވސް މި ަމްއސަލަ ޙައްލ ކ ރަން ެވްސ ރަީއސް ޔާމީން ދޫކޮށްލައެންމެ ފ ރަތަމަ ީވއިންއިރ ަގިއ ިވދާޅ  

އެހެން  ،މިހެން ހަދަންވީއޭނަށް . ކ ށްކ ރާ މީހ ންާވނޭނ މިހާރ  އަނެއްކާ އެ ިވދާޅ ަވނީ ކ ށްކ ރާ މީހ ން ދޫކޮށްެގން

އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަަވނީ އިއްޒަތްތެރި އަޅ ަގނަޑކަށް ެއއްޮގަތކަށްެވސް ހަމަ ނ ިވްސނޭ. ތަކ ރާރ ކޮށް . ހަދަންވީއޭ

ބޭނ ންާވ ކަމެްއ  ސްިއްއޒަތްތެރި ރައީ ؛ޮގތަކަށް ނައިަފރ  ދާއިރާެގ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ިވސްނޭ ،ރައީސް

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ ޤައ މ ެގ ހ ރިހާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސާފ ާވ ޮގތަކަށް ާވހަކަދަްއކ ަވއިދޭށޭ. މިހާރ  
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ލ ާވނީ ރަީއސް ޔާމީން ދޫކޮށްލަިއެގން. ސ ނާމީ އެރިޔަސް ަރއީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ. ކޮިވޑ  ކަމެއްެވސް ޙައް

 އަޔަސް ަރއީސް ޔާމީން ދޫކޮްށލަންޖެހޭ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މި މާއްދާަގިއާވ  ،ބ ނަނީ ަވނަ ާމއްދާަގިއ މި 104ތ ެގ ާގނޫނ ެގ އަ އިޖ ރާއީއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . ޖިނާޝ ކ ރި

ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ މީހާ ކ ށަށް  ،ދެމެދ  ާވހަކަދެކެިވ ޕްރޮސެކިއ ޓަރ ޖެނެރަލާ މަތީން ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ މީހާއާއި ޮގތ ެގ

. މި ެއެވިވދާނެ ެދކެވ ނ  ާވަހކަތަކ ެގ ަމއްޗަށް ބިާނކޮށް ެއއްބަސްވ ެމއް ވެ ފަާރތ ެގ ދެމެދ ގައި ދެ ،ވެއްޖެނަމައިޢ ތިރާފ 

. ދެން މީގައި އެަބއޮތް އެ އެއްބަްސވ ން ީވމާ ލީމާ ލ އި އަދަބެއް ެވއެއްބަްސވ މ ަގއި ދެ ފަރާތ ން ސޮއިކ ރަންާވެނއެ

ޖޫންަގިއ  8 ،ޖެހޭށް ސާފ ކޮށްދޭން އެބަހ ރިހާ ާވހަކަތަެކއް ލިޔ އްާވފަ. ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ ންނަ މި ،ކަމަށާއި ލިބިދާނެ

ަވނަ ާމއްދާ އެހެން ބޭރ   104ތ ެގ ާގނޫނ ެގ އަރާ އިޖ އީ އަޙްމަދ  އަދީބް ޖިނާ ،ހިނިގ ަކމަކީ ،ދިސާއަކީ ހާހިނިގ 

މިއަްށ  ން ކަންނޭނެގރގެއިނިބަ ލީޕްހ ރި ޮގތ ަގއި  އިނޫސްތަކ ން ކީފަ ،ޤައ މ ތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ައޑ ިއޭވ ޮގތ ަގއި 

ނޫން މިއީކީ. އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް  ބަޔާެނއް ނަާގ އިޢ ތިރާފ  އިޢ ތިރާފ . އަނދަޮގނޑި ޖަހާފައި އީމި ؛ނަަވ 104ކިޔަނީ. 

 لحمد هللأ ؛ދަންނަ އެއްެޗއް ެއއީ. އަނދަޮގނޑީަގއި ބާްއަވިއެގން ނަަގންއ ޅޭ އިޢ ތިރާފ  ބަާޔނެއް. އެ ބަޔާން ރަނަގޅަށް

ޒަމާނީ  ،ތ އަ އިޖ ރާއީޖިނާ  ބަޔާެނއް ނޫން މިއީކީެއއް. މިއީ މިހާރ ގެ އޭެގ ަބޔާނެއް ނ ެދިވ އޮތީ. ެއހެންނަމަެވސް، ޭއެގ

ދެން މިކަމާ ގ ޅިެގން މިއީ އިޢ ތިރާފް ބަޔާނެއްެގ ޮގތ ގައި ެއްއެވސް ފަނޑިޔާރަކ  އޮތީ.  ޮގތަށް އެކަން ކޮށްފައި މި

ެއއީ  ،ްތތެރި މެންބަރ  ިވދާޅ ިވހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ އިްއޒަ ،ހަމަ ދެންނެޭވނީ ިވއްޔާ މަށް ަވނީކަ ާވހަކަދަްއކަާވ

މ  ބަހ ން ކިޔަނީ ަގމާރ ވ މޭ. ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ންއާގ މޭ. ދެން ނކަން ނެތ މޭ. ާވނ ާވ ނޭޤާބިލ 

 އަޙްމަދ  ޙަލީމް. 

 

 މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް ާވހަކަދެއްކެވ ން:ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ 

ކަންބޮޑ ާވ މައްސަލަެއއް.  އެއީ  މައްސަލަ އޮތް ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅާފައި އެ

ކަހަލަ ކަންތައް ދިމާީވމާ  ޒީބީ މ ޖްތަމަޢ ތަކ ަގިއ މިހ ތަައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނޭގ މިހާރ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ީނ ަވ ކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ މިޞަެވސް އަދި ާޚއް ކަންކަން ކ ރަމ ން އަންނަ ޮގތް. އަޅ ަގނޑ މެން މި ާރއްޖޭެގ ަރއްޔިތ ން

ަޒމާނީ ޮގތަކަށް ާރއްޖެ ހިންަގން މަސައްކަތްކ ރަމ ން މި  އްސަ.ރާއްެޖއަށް ެގނެ އްަވރަށް ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަީސއެ 

އޮތީ ބަދަލ ެވފަ. މިދިޔަ ދައ ރަކީ އަޅ ަގނޑ   އެްއޮގތަށް މި ެވސް ޒަމާނާ ަވއްކަންަތއް ؛ަރއީސް އަންނަނީ. އިްއޒަތްތެރި 

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ަގައޅ ަގނޑ   ދިޔަ ަދއ ރެއް.އިޅ  ަވއްކަންަތކެްއ ހިނަގދެކ ނ  ޮގތ ަގއި ަވރަށް ޒަާމނީ ރަނަގ
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ަވނީ  އިެވސް މިދިޔަ ދައ ރ ަގ ށް ކަންތައްތައްމިންަވރަ އި އަ  ެވސް ތަރައްީޤެވ ރާއްޖޭަގއި ހަމަ އެހެން ކަންތައްތައް

ދަޅެްއ، ނީ ސަރ ކާރ ން ދަާވދ ކ ީރަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަ ؛ތަރައްޤީެވ ކ ރިއަރާފަ. ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް

މަންޒަރ . މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ   އިލާރޯލެއް ަވަގށް ނަަގއިެގން މީހަކ  އަރ ަވކޮންމެެވސް ސަތަރި

ބިލިއަން  3.5 ކަންކޮށްަފިއ ދިޔަ ތަން. ތަކ ން ވައްިތ ޖ މ ލަބޮޑެސް ނޭނޭގަވރ ެގ ެވ ެވސް ކިޔާލަން ބ  އަކ ރ ންހިސާ

ެއީއ އެަވރ ެގ ފައިާސެގ ާވހަކަ  ސް އ ނަދޫގ އަދަދެްއ.ެވ މ  ދިެވްއސަކަށް އަނެއްހެން ިކޔާލަންންއާމިއީ  ،ރ ފިޔާ

ަވރަށް ރަނަގޅަށް ަވނީ އިރާދަކ ރެްއީވތީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މި އި، މިދިޔަ ދައ ރ ގަ ނޫޅޭނެ. އެހެންީވމާއި ަވރަށް ދައްކަ 

 ؛އޮތީ ކ ރެިވފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކޮށް ަވްއކަން މިޞަގައި ޚާއް ތެރޭ ޮގސްފަ. ޭއެގެވސް ތަރައްޤީެވެގން  ކަމެއްހ ރިހާ

އޮތީ ދ ނިޔޭެގ މިްނަގނޑަށް  މިހާރ  ޝަރީޢަތްކ ރާ ނިޒާމާއި ކަްނކަން މި އަޅ ަގނޑ މެން މިކަހަލަ ަވްއަކންތައް ކ ރީމާ

 މި އިނޫން. އެއްބަސްެވފަ  އެއީ ޑީލެއް  އިއެީކަގ އަދީބާ .ތެރި ަރއީސްެވސް ބަދަލ ޮކށްފަ. އިއްޒަތް އަޅ ަގނޑ މެން

ކ ެރވ ނ  ކަންކަން ރަނަގޅަށް ސާފ ކޮށް ރީއްޗަށް ކިަޔއިދިނީމާ  ،ކ ެރިވފައި ހ ރި ވައްކަންތަާކއި ،އެއްބަްސަވނީ

 ދީ ނަގޅަށް އެ ސަޢޫކޮންމެެވސް ކަހަލަ ލ އިތަެކްއ އަންނަ ާވހަކަ. ޙަޤީޤަތ ަގިއ އަދީބ ެގ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތެއް ރަ

. އެހެންނަމަެވސް، މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ގ ަނަވނެއް ނ ހ ންނާނެ ،އަތްފަޔެއް  ޮގތަށް ކޮށްފިއްޔާ ންނަޢަރަބިއްޔާަގއި އޮ

ަވްއކަމ ެގ ޮބޑ ކަމ ްނ  ،ދަނީ ރާއްެޖއަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަމ ން މި ރާއްޖޭގައި އަދި އެކަން ެއޮގތަށް ނ ކ ރާތީ މި މި

ނޑ މެންނަށް ަވރަށް ބޮޑ  ފައިދާއެއް މި ޤައ މަށް އަދީބ ެގ ފ ެވރި ޮގަތކަށް ކިަޔއިދީފިއްޔާ އަޅ ަގސާަގޅަށް އިންރަނ

އެއީ މި ފައިާސއިން  .ދެކެނީ އަޅ ަގނޑ  މި  އެްއަވރ ެގ ފަިއދާއެއް ކަމަށްކޭީވ ެގއްލ މެ ެވސް ެވެގންދާނެ. އެ  ފަރާތ ން

ހޯދަން  ނޑ މެންނަށްޔަ ތަންތަން ރަނަގޅަށް ސާފ ކޮށް އެނގ ނީމާ އަޅ ަގއެ ފައިސާ ަވެދ ދި ،ަވްއކަންކ ރި މީހ ންނާއި

ސަތޭކަެއއްހާ  އަދީބަކީ ާގްތަގނޑަކަށް އަށްއެއްބްސީވމާ މި ާވ ޮގތަކީ، މިޮގތަށް  .އެނޭގނެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ެއއްހާ ސަޭތކަ ލަ ާގތްަގނޑަކަށް އަށްޖ މ  ބޭފ ޅެއް. އެއީ ހ ރިހާ އެްއޗެއް ެއއްކޮށްލީމާޮއތް ކ މެއް އަންނަން ހ އަހަރ ެގ 

 އާދޭ. އެބަ  ންކ ހ އަހަރ ެގ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

  ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާެއއް.ަވރަމް ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ ނޮޅި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: هللاމ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ  މެންބަރ ަވރަމް ދާއިރާެގ ނޮޅި
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ލެތްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ މެން މިތާ ބި ،ނަސީބެއް މިތާ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ނޯންނަކަން. އޮންނަނަމަ

 ތީތީ މިއަދ . އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ނެ އި އ ފާކ ރަން މިތާނަގހަމ ފެންނާކަށް ނ ތިބޭނެ. އަޅ ަގނޑ  

 

 މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް ާވހަކަދެއްކެވ ން:ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ 

 އަޅ ަގނޑ  ހިތާމަކ ރަން.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

. މިއީ އަދި ައޅ ަގނޑ  އިއިންނަނީ ހައިރާންކަންަމތީަގ އަޅ ަގނޑ  މި ؛ޒަތްތެރި މެންބަރ ، ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރ ންއިއް 

މިީއ އަިދ މަޑ ކޮށްލަިއެގން.  އިހަށްއިީނ ދެން  ، ދެން އަޅ ަގނޑ  މިޫނން. އެހެންީވމާ ޔާތ ަގިއ ފެނ ނ  ތަނެއްހަ

 ން. އަޅ ަގނޑ  ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަށް ނިޒާމީ... ތަނެއް ނޫ ޔާތ ަގއި އަދި ދ ށްހަނޑ ެގ އަޅ ަގ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

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

ފަިއ އެޅިްސ ކަނޑަ ެވިއ ކަމަށް ޤާނޫނ އަސާސީަގ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ދިެވހިާރއްޖޭެގ ދީނަކީ ިއސްލާމްދީންޝ ކ ރިއްާޔ 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ   ދަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިީލހ ެގ ިދެވހިރާއްޖޭަގއި ހިނަގމ ން މި ،އޮންނައިރ 

 ،ށް ބ ނ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ހިތާމަކޮށްކަމަ ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތް ނ ހިނާގ އިދިެވހިާރއްޖޭގަ  ،ތެދ ެވ

 ފަށް އެދެން ައޅ ަގނޑ  އެދެން. ޅާ އެކަމަށް މާލަދ ަގންނަންޖެހޭ ކަމެއް. އެ ބޭފ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ތަނ ަގއި ރިޔާސަތ ަގިއ އިންނައިރ ަގިއ ިއއްޒަތްތެިރ  ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މި، ޝ ކ ރިއްޔާ 

ކ ެގ ާވހަކަިއެގ ހ ނަރާއި އަދި ިނކ މެދާނެ އެ މެންބަރަ ،ޓެީވމާ އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގމެންބަރ ން ާވހަކަފ ޅ ދައްަކަވްނ ފެއް

ާރއްޖޭެގ  !، ކަންބޮޑ ެވނ ަލއްާވއެހެންީވމާ ކ ަރމ ން މި ދަނީ. މިކަން  ނޑ ިއނދެ އަޅ ަގ ނަތީޖާތައް. ދެން އެނިގ

ތެރި ެވސް މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ެވސް މިކަން ސާފ ަވމ ންދާނެ. ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތް ރައްޔިތ ންނަށް

 ބަރ .  މެން

 

 މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް ާވހަކަދެއްކެވ ން:ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ 



2020 ލައިޖ  51                                              ސާލްޖަނަ ވަ  20 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

56 

 

 

ެވސް ކޮންމެހެން  ރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ދެން އެ ބޭފ ޅާއަށް ެވސް ދެންނެވ ނީ ނޫން. އެއީ އޮިޅެގން.  އިސްލާމްދީނަށް ހ ތ ރ ާވ ޮގތަކަށް އެްއޗެއް ބ ނީެއއް

ނޑ  އެތަން ރަނަގޅ ކޮްށލާނަން. އަސްލ  ހިއެއްނ ޭވ ނެތްކަން އެީއ އ ާފާވ ކަމެކޭ. އަޅ ަގ އިސްލާމްދީން ،ކަންނޭނެގ

، ފަށް އެދެން، މ ޙައްމަށް މާެވސް އެހެން ބ ނަން ބޭނ ންާވނެހެންނެއް ިއނޭގތޯ. ދެން އެހެންީވމާ މ ޙައްމަދ 

  އަޅ ަގނޑ ...

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ތްތެރި މެންބަރ  ިވދާޅ ވ ން މިތާ  ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަ . ނޫން،ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ 

 ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  އް ނޫން.ްއމަދެމ ޙަ އިދ ަގއި އޮންނަނީ، ަގވާ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: هللاމ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ  މެންބަރ ރާެގ ަވރަމް ދާއިނޮޅި

. އަޙްމަދ  ޙަލީމް މިތާނގައި ނ ހ ންނާނޭ ،ނަމަ މިތާނގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތެއް އޮތް ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވ އެްއޗަކީ 

 ...މޭއ ފާކ ރަ ނޑ  އެކަމާ، ައޅ ަގމާއެހެންީވ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އް ކ ރިއަކަްށ ސެހ ޟޫޢ ަގިއ ތި ބައ . މި މަތާ އޮންނަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް އިނޭގތޯބަރ  މިއިްއޒަތްތެރި މެން

އޮތީ ިއސްލާމި ޝަރީޢަތް.  ތަނ ަގއި މި  މި !ނ ެގންދެޭވނެ. އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރ  ޤާނޫނ އަސާސީ ަބއްލަވައިަލއްާވ

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 

 ބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް ާވހަކަދެއްކެވ ން:މެންދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ 

 ވައިިގަނއިން ތަންތަނ ަގއި މިހެން ާވހަކަަދއްކަ  މާމް ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރަކީ ނޮިޅަވރަ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ދާޅ ެވވ ނީ. ބޫލ ކ ަރނީ އެހެން ެއ ިވަގކަމަށް ައޅ ަގނޑ   ، ފަހަރެއްަގއި ހަމަ ޮއޅިެގން އ ޅ ްއިވ ބޭފ ެޅއްނޫން. އެހެންީވމާ

 ކަށްފަހ ()ަވގ ތ ކޮޅަ  އެްއެވްސ މެންބަރެއް...އަޅ ަގނޑަކަށް ިހއެއްނ ޭވ ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތް ނެތިެގްނ އ ފާކ ރާނެ

ށް ޅައިދިކޮ ެވސް އެހެން ކަނޑައެިޅެގން އިސްލާމްދީނާ ނ ކ ރަން މ ޙައްަމދ  ބޫލެއްަގއަޅ ަގނޑ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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މަދ  އެ ައޅ ަގނޑ  އެތަން ރަނަގޅ ކޮްށލަން. އިްއޒަތްތެރި ނޮޅިަވަރމް ދާއިރާެގ މ ޙައް ާވހަކަދަްއކަާވނެ ކަމަކަށް.

، ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައި ިއސްލާމްދީން އެބައޮތް. އެހެންީވމާަގދެން އެކަމަކ ، އަޅ ަގނޑ   ؛މަނަ އިސްލާމްދީން އޮތް ،ިވދާޅ ވީ 

 ރަނަގޅ ާވނެ. ފަށް އެދ ނީމާކޮންމެެވސް ނޫހަކަށް މާ  ދެން މ ޙައްމަދ  ެއހެން ތަންކޮޅ  ރަނަގޅ ކޮށްލަން. އަޅ ަގނޑ  އެ

 ...މި ެގންގ ޅޭ އަދީބާ ދޭތެރޭގައި އަޅ ަގނޑ މެން ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ .  ؛ބަރ އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 މް ާވހަކަދެއްކެވ ން:މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ 

 އެ ތަންކޮޅ   ކޮންމެެވސް ނޫހަކ ން ރަކ ންފަހަކޮންމެެވސް އެހެން ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ  ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ 

މަށް މ ޙައްމަދ  ެވސް އެއީ ަގސްތ ގައި ބ ނި އެއްެޗއް ނޫން ކަ .މާފަށް އެދ ނީމަ ރަނަގޅ ާވނެ ންރަނަގޅ ކޮށްލަ

 . ..ަގނޑ  ދެކެނީއަޅ 

 

 ތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަ

 ިވދާޅ ވާއިރ  ިވދާޅ ާވނީ...ނަން  އްެގތަނ ގައި އެއް މެންބަރަކ  އަނެއް މެންބަރެ މި ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް ާވހަކަދެއްކެވ ން:ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ 

ފަށް މާ އިކ  ނޫހެްއަގހެން ކޮންމެެވްސ ަވގ ތަ އެއެކަމަށް މާފަްށ އެދޭށޭ. ޑ  މިދެންނެީވ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނ

 އި އަޅ ަގނޑ މެން މި ދ ނިޔޭަގ ،އ ޅޭ ާވހަަކއަކީ  ައޅ ަގނޑ  ަދންނަަވން މި ،ރަނަގޅ ާވނެ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް އެދ ނީމާ

ރައީސް. އ ޅެނީ އިްއޒަތްތެރި   މިއ ޅޭހެން އަޅ ަގނޑ މެްނ އ ޅެން ދިމާކޮށްެގން އިޒީބ ެވފައި ހ ރި ޤައ މ ތަކ ަގހ ތަ

ކ މެއް ދޭ  ހ އަދީބަށް ލ އި ، ަވްއކަމާއި ޖަރީމާ ހިންިގ ޮގތް ރަނަގޅަށް އަދީބް ކިަޔއިދިނީމާ އަޅ ަގނޑ މެން ،އެޮގތ ން

ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން ކ މެއް ހ އަހަރ ެގ  800އަހަރ  އިނޭގތޯ. އެީއ  25ކ މަކީ ހ ލ ިއ  !ބައްަލާވ ؛ާވހަކަ

 ޮގސް އަދީބްމިހެން، އޮތްއި ހ ރި ކަންތަކ ން ސާޅީސް އެތައް ރަށެއް ެއބަކޮށްފަ ބްނީ. އަދީޖެހެއަޅ ަގނޑ މެން މި 

ދަނީ  އެ ،އޮތީ ބޫލ ކ ރާހިތްގަ ނ ކ ރާ އެްއެވސް ކަމެއް ނެތް. އެހެންނަމަެވސް، މިއަދ  ައޅ ަގނޑ  އަދީބާ ދޭތެރޭގައި 

ދެމ ން. އެ ކިަޔއިދިނ މ ެގ ކިަޔއި  ރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތ ންނަށް ޓަަކއި ެއ ކަންކަން ކިަޔއިދެމ ން. ަވރަށް ސާފ ކޮށް

އަހަރ ެގ  25އަހަރ ެގ ބަދަލ ގައި އަދީބަށް  800 ހ ކ ން ކ ެރިވެގްނ އަްނނައިރ ަގއިށް ައސްލ  ދެން އަދީބަ ،ނަތީޖާއަކީ
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ަވންޏާ  ކަމަށް ކ މެއް ކ ރެިވެގންދާނީ. އެ ހިސާބ ން އަދީބަށް ެވސް އ މ ރ ން ފަސްދޮޅަސް އަހަރ ަގއި މަރ ނ ާވހ 

ޅ ަގނޑ މެންނަްށ ދެނީ. އަ ކ މެ އ ޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތެއް އަޅ ަގނޑ މެން މިނ  ޢ ގައިއަނެއްކާ ިނކ މެ މ ޖްތަމައަދީބަށް ެވސް 

ދަނީ.  ، އެކަން އެއެބަހ ރި. ެއހެންީވމާ އިއެޮގަތކަށް އެހެން އަނިާޔެވިރާވކަށް ނެތިން. ަވރަށް ރަނަގަޅށް ކިޔައިދީފަ

 ެވސް ޚިލާފަށް އަނެއްކާ މި ބަްސވ މާ ކާމިޔާބަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ިވ އެއް އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މި ލިބ ނ 

އަެނއްާކެވްސ  ،އިްނ ހިތާމަޔަކީކ ެރިވފަ. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި މި ންަތްއތަކެއްއޮތީ އަދީބަށް ެވސް ކަ

.  އަަވަހކަށް އެކަން ކ ެރިވެގންދާނެދާނީ. ދާދިކ މެއް އަދީބަްށ ކ ރެިވެގންހ ޮގަތށްވ ރެ ބޮޑ   އަޅ ަގނޑ މެން މި ހީކ ރި

ކަމަށް ަވންޏާ  ާވ ކަމަށް ން.ީސއަށް ޔާމީން ދޫކޮށްލަން ފެންނަދޫކޮްށލ މަކީ ޕީ.ޕީ.އެމް، ޕީ.އެދޫކޮށްލި އިދެން އިއްެޔަގ

ެވްސ  ެވްސ ަވރަށް ބޭނ ން. ހަމަ ޙަޤީޤަތ ގައި ެވސް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ ަވރަށް އ ފާކ ރަން. ައޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ 

 ،ޕީ.އެން.ސީ ށްެވރިކ ރަން،އަޅ ަގނޑ  ކ  ؛ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ެވސް ކަެމއް ާވން. އެކަމަކ   ބޭނ ން ޔާމީނަށް

ބޭފ ޅ ން އެ ތިބީ މިހާރ   ނ ދޭން. ެއއީ  އެ ތިބީ ޔާމީން ދޫކޮށްލިޔަ އެ އިަގދަައޅަ ޕީ.އެމް.އެމް ހަމަ ރަސްމީކޮށް 

ޑިޑޭެޓއް. މީދޫ ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކީ ެވްސ ރިޔާސީ ކެންެވރިކަމަށް ފައިލަިއެގން. މިސާލަކަށް މާަވށ  ދާއި

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަީކ  ، އެެވސް މޫނަކީއ ޑިޭޑޓެއް. ޣައްސާން މަތެރި މެންބަރަކީ ެވސް ރިޔާސީ ކެންދާއިރާެގ ިއއްޒަތް

 .ރންމެ ބޮޑ  ކަމަީކ ޑޔާީމން ދޫކޮށްނ ލައްަވްނެވެގން ކ ރި އެސީދާ ިޑޑޭެޓއް. އަދި މި ބޭފ ޅ ން ެވސް ރިާޔސީ ކެން

އަޅ ަގނޑ  މިހިރީ ެވސް ން ފ ރ ޞަތ  އޮތިއްޔާ މި ޕާޓީ ،ިވދާޅ ީވެވސް ތަމަ ދ ަވހ  ފ ރަ ަވޙީދ  ެގންނެީވ

ސީާދ ޔާމީން ދޫކޮށްނ ލާން ކ ރާ މަސައްކަތް. އަޅ ަގނޑ   ، ކަަމކީކ ރިމަތިލާންށޭ. މިހާރ  އެ ކ ރަްއާވ

ޔާމީނަށް ރާއްޖެ  ،ކީ. އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ައޅ ަގނޑ  ބަލާނަންއް ޔާމީނައްސެއަޅ ަގނޑ ެގ ރައްޓެ  ،އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ

ެގ އަނބިކަނބަލ ންނަށް ފެންަވރ ެގ ޓީީވއެއް ެވްސ ެގންދެޭވތޯ. އަދި ރައީސް ާޔމީންެވސް  13ޗެނަލް  ،ެވސް  ޓީީވން

. ައޅ ަގނޑަކީ މާލޭ ރައްޔިތ ން ެވސް. ެއއީ އަޅ ގނޑ މެންނަކީ މާލޭެގ ީވަވަރކަށް އެތަނަށް ިޒޔާރަތްކ ރެޭވނެ މަގ  އޮތްތޯ

، ެވްސ އ ޅ ނ  ބޭފ ޅެއް. އެހެންީވމާ ކޮށް ކ ޅެކ ޑަ  އިމީހެއް. ޔާމީނަކީ ެވސް މާލޭ މީހެއް. އަޅ ަގނާޑއެކީ ެވލެންސިއާގަ 

ށާިއ ޕީ.ޕީ.އެމަ ،ާވކަށް. އަޅ ަގނޑ  އިްލތިމާސްކ ރަން ޮގތެއް ނޫން ޔާމީންނަށް ެވސް ދެރަ ބޭނ މެއްއަޅ ަގނޑ  

ށް ހަމަ ޙަޤީޤަތ ގައި ެވސް ޔާމީން މިނިަވންކ ރަން މަސައްކަތްކ ރަްއާވށޭ. މިހާރ  މި ބޭފ ޅ ން ރިޔާސީ ޕީ.އެން.ސީއަ

އަޅ ަގނޑ   ؛ގޮތެއް ހައްދަަވން ލާމަތްނ ެވ އޮތްހާޑިޑޭޓ ކަން ބޭނ ންެވެގން ކަނޑައެިޅެގން ރައީސް ޔާީމން ސަކެން

ޔާމީނަށް  ،ފަިއ ނެންެގިވަޔސް ެވސް ީއސްކަމަށް ތި ނަންަގާވކ ށްެވރިކ ރަން ާމަވށ  ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ރަ

ޕީ.ޕީ.އެްމ  ،ޕީ.އެން.ސީ ،އަޅ ަގނޑ  ޮގާވަލން ؛ރ ން ޔާމީނަށް ައނިޔާކ ނ ކ ރަްއާވށޭ. އެްއޮގތަކަްށެވސްއެޮގތަށް އަިނޔާ

 .ރލަްއަވން. ެއއީ ޑއިވަ ޔާމީނަށް އަނިޔާކ ރަްނ ތި ކ ރައްާވ މަސަްއކަތް ހ އްޓަ، ތި ކ ރަްއާވ މަސަްއކަތްތެރޭގައި 

 .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަވޙީދާއި ޖަމީލާ ެގނެްސެގން ާޔމީން ދޫކޮށްލާކަށް ނޫން އެ އ ޅ އްަވނީ
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ޖަމީލް އިނޭގތޯ.  .ރޑ

 

 މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް ާވހަކަދެއްކެވ ން:ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ 

ށް މަދ ން ޯވޓ  ލިބިަވަޑއިެގންެނީވ ިވލިާމފަންނ ން. ސާޅީހަކަށް ޯވޓ  ރަޖަމީލް. ަވ .ރޖަމީލް. އާދެ! ޑ .ރޑ

. އިއްޒަތްތެރި ނޭނޭގނެކާ ޏަލދެއް ނ ލިބެން. އަދަެވސް ކަންނޭނެގ. އެހެންީވމާ ނޭނެގނީ. އަދަދެއް ލިބ ނީމަތާ އެނޭގނީ

 ރާ މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ  ން ޕީ.ޕީ.އެމ ން އެ ކ ނައި ޖަމީލް ެވިރކަމަށް ެގންަވޙީދާ .ރ. ކަނޑައެިޅެގން ޑރައީސް

ކީ މިރާްއޖޭގައި އޮތް އެންމެ ަވރ ަގދަ އެއް ޕާޓީ. އެމް.ޑީ.ޕީ ފިޔަަވިއ ޕީ.ޕީ.އެމައެއީ . ކ ށްެވރިކ ރަންހަރ ކަށި އިބާރާތ ން 

 އެީއކީކީ ެވސް ހަމަ ރަނަގޅ  ފިކ ެރއް. ރާއްޖޭަގިއ އޮތް އެންމެ ޮބޑ  ަވރ ަގދަ ޕާީޓއަކީ ޕީ.ޕީ.އެްމ. އަދި ޕީ.ޕީ.އެމަ މި

އެ  މިހާރ ލަންެވެގން ސަލަފާ އެީކގައި އ ޅ ނީ. ދާރިކަން ހޯެވނޫން. ހަމައެކަނި  ހަރ ކަށި ފިކ ރަށް ތާއީދ ކ ރާ ބައެއް

ެވްސ  އްތޯ ެއްއޗެއްޑީ.އެމެ ،ބޭފ ޅ ންނެއް ތާއީދެއް ނ ކ ރޭ. މިހާރ  އެ ބޭފ ޅ ން ކޮންމެެވސް އެމް.ީޑއެއްތޯ 

ަދޫގ. ކޮްނ ނށް ަވރަްށ އ ޭޅ ކޮންމެެވސް، އަދި ިދެވހި ނަމެއް އަޅ ަގނޑަކ ށްެވރިކޮްށެގން އ ޅ ނ . އަިދ މިހާރ  އެބައ 

ެވސް   ލާދީނީ. އެއާ ސް ެގމަަތއެއްތޯ އެްއޗެްއ އެބައ ޅޭކޮްނމެެވ އ ހޫނ! އ ހޫނ!؟ ނަމެއްތޯ ޝިޔާމް ެއއަށް ިކޔ އްަވނީ

 ބަެއއް ނޫން. ޅ  އެއްކޮހަރ ކަށި ފިކ ރާ އެްއޮގތަކަްށެވސް ކީޕީ.ޕީ.އެމަ؛ އެބޭފ ޅ ން އެއްޮކޅެއް ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

 ކީ...ޕީ.ޕީ.އެމަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ޟޫޢަކީ، އ މަ ؛ނަންަގާވ. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ  ،ތާއެްއ. ނޫންނިޒާމީ ނ ކ  ،މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރ 

 ތްތަކާއަކްރިމިނަލް ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރަކ  އިޖ ރާ  ،ސަލަައކީހ ށަހަޅ އްާވަފއި އޮތް ަމއް ؛ތެރި މެްނބަރ ިއއްޒަތްއާދެ! ނޫން، 

 ޒަތްތެރި މެންބަރ . ން ޝަރީޢަތެއްެގ ކަންަތއް ނިންމި މައްސަލަ. އާދެ! ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ އިއް މަތީ ެގއެްއޮގތްނ ާވ ޮގތ 

 

 މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް ާވހަކަދެއްކެވ ން:ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ 

ރާއްޖޭެގ ފަނިޑޔާރ ންެގ ަމއްސަލަ އޮންނަތާ  ނޫން. މި  އްިމއަދ  ދިމާެވފަިއ އޮތް ަމއްސަަލއެ ަމއްސަައކީފަނޑިޔާރ ންެގ 

އެ ފަނޑިޔާރ ން  ،ފެނިއ ފަލަކީ މިއަދ  ތިކަހަލަ ފަނޑިޔާރ ން މަޑ މަޑ ން  .ޒަމާންތަކެއް ވެއްޖެ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް

މިެވނި  ،ޔާނެއް އެެވނި ބަ ؟ ކޯޓ ެގ އަޑ ިއޭވތޯ އެބަޕްރީމްށް ސ ޮގސް މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަމަޑ މަޑ ން ބޭރ ަވމ ން
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ކ ރީ. މިއަދ  އެހެނެއް ނޫންތޯ ެވރިކަންއް ނެޕްރީމް ކޯޓ ންސ  މިދޭތެރެއިން ؟ދޭތޯއެބަ ެވިރކަންކ ރަމ ން ،ބަޔާނެއް ނެރެ

ނަމަެވސް، މިއަދ  ހެންެވސް ފެނިދާނެ. އެ ކާެޅއްާކޅެއް، ހ ދ  ؛، ިމއަދ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްނޫންތޯ. އެހެންީވމާ ނޫނެއް

 ،މިހާރ  ފެންނަނީ ހަމަ ރަނަގޅ  .އެފަދަ ޤާޟީންަވރަށް ަމދ ން ނިާޒމ ން އެ ފެންނަނީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޝަރ ޢީ 

އަިއ  މި ،މި ރާއްޖޭެގ ެވރިކަން ބަދަލ ެވ ،ރަނަގޅ  ޤާޟީން އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެއީ ޖޭ.އެސް.ސީ ެވސް ބަދަލ ެވ

ޖެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢަތ ެގ ނިޒާމ  ަވރަށް ބޮޑ ތަނ ން ރަނަގޅ  ވެއްއި މިހާރ  ޝަރީއައި ބަދަލ ެގ ތެޭރގަ ނިޒާމަށް 

ެވސް އެ ދިޔައީ ހަަމ  އިްއޔެ  ؛ރަީއސް ިއއްޒަތްތެރިނޫން އެ ދިޔަީއކީެއއް.  ެވސް މ ިޅއެކ ން ޯގހަކ ންނެއް އިްއޔެ

ތަން   ޔާރަކ  ކަމެއް ކޮށްިފއްޔާ ެއއަށް ޢަމަލ ކ ރާނޫން. އެއީ ޯގްސކޮށް ފަނޑި އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ގައި ޯގހެއްޅަށް. ަގރަނ

، މިއަދ  އެައށް ޢަމަލ ކ ރާނެ. އެހެންީވމާ ،ޯގްސީވމާއެ ފަނޑިޔާރ   އިޮގތ ގައި ިއއްެޔގަ ނ  ނޑަށް ފެނ ފެންނާނެ. އަޅ ަގ

ދިމާއަްށ  ެވސް ހަމަ ހިނާގނެ ކަންތައްތައް. އިންސާނ ން ެވްއޖެއްޔާ ކަންކަން ކ ެރޭވނެ. މ ޅި ފަނޑިޔާރ ެގއާ އެއީ

ިގީލ ނލިއަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި މިހާރ  ިވ .މަ ރަނަގޅ މިއަދ  ހަ .އިނިގލި ދިއްކ ެރޭވކަށް ނެތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

؟ ނަމެއްތޯ ިކޔަނީމާން ކަންނޭނެގ، އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނޭގ ކޮންެމެވސް، ކޮންޢ ޘްކޮންމެެވސް ފަނޑިޔާެރއް އިްނނާނެ 

އަޑ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ެވސް މިހާރ  އިޞްލާޙ ާވންެވެގން މަސައްކަްތކ ރާ ޢ މާން ސ ޖާޘްޢ  .ޢ މާން ސ ޖާޘްޢ 

ބައްލަާވ!  އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނޭގ. މާން.ޢ ޘް  ޢ ޝ ޖާ. މާންޢ ޘްޖަމީލް . މާންޢ ޘްޖަމީލް . މާންޢ ޘްޖަމީލް އެބަލިބޭ. 

ން އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނޭގ މާ ާމން ޖަމީލް ކަންނޭނެގ. ދެޢ ޘްން. ިވިލިގނލީ ކ އްޖެއް އެއީ. ދަންނަނ އަޅ ަގނޑ  

ނަގޅަށް މިކަން މިހާރ  ހަމަ ރަ ،ެވްސ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކަސް ަފނޑިޔާރެއް. އެއީ އޭނަޔަ ސާފ ކޮށެއް. ކޮންމެ

ކަންނޭނެގ އިންނަަވނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަްށ ކ ރީަގއި ހިތްހަމަނ ޖެހިެގން އި ކޯޓ ަގކ ރެޭވތޯ އެބައ ޅޭ. މިހާރ  ހައި

އެ  ނޫން ެވސް ޔާމީންނާ އެކީ އ ޅ ްއިވ. އެހެންނަމަެވސް، މިހާރ  އެހެނެއް އިއް. ކެމްޕޭނ ަގއ ޅ ނ  ފަނޑިޔާރެ 

، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ތޯ.ދަސްކ ރަނީ ރަނަގޅަށް އ ެޅޭވަހމަ ެވސް މިހާރ   ޔާރ ެވްސ އިންެނީވކީ. އެ ފަނޑި ފަނޑިޔާރ 

ބަލާ. ެދން، އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ ެގ ޭވޯތ އެބަފަނޑިޔާރ ންތަކަކަށް ެވސް ރަނަގޅަށް ިކޔައިދިނީމަ ރަނަގޅަށް އ ޅެ

ދޭތެރޭގައި އެބަ  . އަޅ ަގނޑ މެން ޔާމީނާދޫކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ެއބަ ކ ރަންޖެހޭ ޔާމީން  ،މައިަގނޑ  ާވަހކަައކީ

 .މްދަރ ދީ ާވންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ޔާމީނ ެގ..ޙަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް. ، މެންބަރ ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ާވހަކަދެްއކެވ ން:هللا ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ 

ނ ޭވ. ފަނިޑޔާރަކ   އެއީ ަމއްަސލައަކަށް ސ ޕްރީމް ކޯޓަށް ދިަޔ ފަނޑިޔާރަކ  އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ކެމްޕޭނ ކޮށްދިނީމާ

 ށް ކެމްޕޭނ ކޮށްދީފިއްޔާ ފަނޑިޔާރ ެގ ސ ލޫީކ...ދޭ. ޔާމީނައެމް.ޑީ.ޕީއަށް ކެމްޕޭނ ކޮށް

 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ފަނިޑޔާރ ކަމ  ހ ންނަަވިއެގން ކ ރާ  !އިށީންަނާވ ؛ކަމ މިކަން އޮންނަ ޮގތަކީ މިއީ. ފަނިޑޔާރ  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ްއ. ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ކެއެއީ ތަފާތ ކ ެރޭވ ކަްނތައްތަ ،އްތަކާކަމަށް އައ މ ެގ ކ ރީަގއި ކ ރާ ކަންތަ ފަނޑިޔާރ  ،ކަންތަކާއި 

  ސިކ ންތ  ބާކީ އެަބއޮތް. 30އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ 

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް ާވހަކަދެއްކެވ ން:

 ޔާމީން ދޫކޮށްލެއްވ މ ެގ ަޙޤީޤީ ،ޮގާވލަން ހަމަ ޕީ.ެއން.ސީއަށާއި ޕީ.ީޕއެމަށާއި ެވސް ަގއި ފ ރ ޞަތ  މިއަޅ ަގނޑ  

ޑރ.  ންނަށް އިނޭގކ ަރއްާވށޭ. އަަވހަްށ ތި ބޭފ ޅ ން ޑރ. ަވޙީދ ެގ ކައިރިން ސަލާމަތްާވށޭ. އަޅ ަގނޑ މެމަސައްކަތް

އެީކަގއި ދެން، ޔާމީން ދޫކޮށްލަން ކ ރެެވން އޮްތ މަސައްކަެތއް ެވސް ނ ކ ރަްއާވނެ. އަޅ ަގނޑ   ތަނަށް ައއ މާތި ަވޙީދ  

ހަމަ   ،ޙަޤީޤީހަމަ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ ެގ  މާަވށ  ،އެނޭގ އެބައެިޅެގން ަވރަށް ސާފ ކޮށް ހަމަ ކަނޑަ

، ައޅ ަގނޑ  ސަޢީދ  ކ ްށެވރި ެވްސ ނީ. އެހެންީވމާލ މ ެގ ރޭވ މެްއެގ ތެޭރަގިއ އ ޅެނ ން ދޫޮކށްޙަޤީޤަތ ގައި ެވްސ ޔާމީ

ދޫކޮށްލ މ ެގ މަސައްކަތް  ލަްއާވފައި ޙަޤީޤީ ޔާީމންަވއިން ހ އްޓަކ ރަން. މާަވށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މިކަ

 ިއްއޒަތްތެރި. ކ ރ ްއަވން އ ޅ އްަވން. ޝ ކ ިރއްޔާ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އަޙްމަދ  ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   މަހިބަދޫއަރ ަވނީ ފ ރ ަޞތ މި އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ރަީއސް ޔާމީން. ޝ ކ ރިއްާޔ 

 ޤަށް.ޠާރި

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޠާރިޤް ާވހަކަދެއްެކވ ން:

ޮގތ ން ފ ރަތަމަ އެއްޗެއް  ބެހޭ  މި ހ ށަހެޅިފައިާވ މައްސަލައާ ރ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިހާ

ަވނަ  2018 ޞާލިޙްއްމަދ  މް މ ޙަ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީ ،ން އޮތީއިލެެވދަންނަާވއިރ  އަޅ ަގނޑަށް ަދންނަަވ
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 ،ދ ތަކ ަގއި އެއް ކަމަކީ އަހަރ ެގ ރިޔާސީ އިންތިޚާބ  ކާމިޔާބ ކ ރީ ދިެވހި ރައްޔިތ ްނނަށް ަވޢ ދ ތަކެއް ެވެގން. ެއ ަވޢ 

 ެގއްލ ާވަފއިާވ ފަިއސާތަކާ  ،ަވއްކަމާއި  ،ލާަފއިާވ މީހ ންެގ މަްއސަލަތަކާިއ އަދި ޚިޔާނާތާއިއިމަރަ ،ލާަފއިވާ އިގެއްލ ަވ

ކޮްށ ޞަާޚއް ،ރިޔާސީ މެނިފެސްޓޯގައިއިތ ރަށް އަދި އޭގެ އޭެގ އިންސާފ  ހޯދައިދިނ ން.  ،މައްސަލަތައް ތަޙ ޤީޤ ކޮށް ބެހޭ

. ކޭއަޅ ަގނޑ  ނ ދަންނަާވނަން ކޯލިޝަން މެނިފެސްޓޯއެ ؛ެއމް.ޑީ.ޕީެގ މެނިފެސްޓޯަގއި ،މެނިފެސްޓޯަގއި ޖަޒީރާ 

  ށް ޙަލިޞާމް މ ޙައްމަދ  ޢ ދ ތަކެއް ފ އްދ މަށް ރައީސް އިްބރާހީމެނިފެސްޓޯަގއި ހ ރި ަވރަށް ިގނަ ަވެގ އެމް.ޑީ.ޕީ

ރިޔާީސ  ،. ެއ ޯވޓ  ދީފައިާވ ަވޢ ދ ތައްނީޓ ދީފަިއަވެގ ަރއްޔިތ ްނ ޯވ 58ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތ ްނެގ ެތރެއިން %

ފައިާވ ަވޢ ދ ތަްއ ެގ ކެމްޕޭނ ަގއި ރަްއޔިތ ންނަށް ެވޙްލިޞާމް މ ޙައްމަދ  ރައީްސ އިބްރާހީ މެނިފެސްޓޯގައި އަދި

 ދިެވހިންނަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ މައްސަލަ ދިޔައީ.ފ އްދަމ ންދަނީ ކިހާަވރަކަށްތޯ އިްއޔެަގއި ޝަރިއަތ ން އެނިގެގން

 ..ބަރ  މަހ ެގ.ންަވނަ އަހަރ ެގ ސެޕްޓެ 2015ފެންމަތިީވ 

 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް. ،ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ބިލެތްދޫ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

  

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް ާވހަކަދެއްކެވ ން:

ދިެވހިރާއްޭޖެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަމ ަގއި  ،ހޮީވޞާލިޙް މް މ ޙައްމަދ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅ ަގނޑ މެން އިބްރާހީ

އިްއޔެައކ  އް ޙެލިޞާމް މ ޙައްމަދ  އި. ކްރިމިނަލް ޯކޓަކ ެއއް އިްއޔެ އިބްރާހީމަނިކ ފާނ  އިންނަަވނީ ރައީސް އޮފީހ ަގ އެ

އެއީ ާވހަަކއިން  .މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް ނީލަދިސާފ ކޮށްހަމަ ، ނީންނަާވނެ އިނޭގތޯ. އެހެްނީވމާ

 ާވހަކައިން. އްެކވި އެ ދެ ،މަށްފަނޑިޔާރަކަށް އިން ކަ ޞާލިޙްމް މ ޙައްމަދ  ދޭހަަވނީ އިްއޔެަގއި އިބްރާހީ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ެއ ނިޒާމީ ނ ކ ތާ އަޅ ަގނޑ   ؛އްޒަތްތެރި މެންބަރ ދާއިރާެގ އި  މަހިބަދޫ ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ . އާދެ! 

ީވ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްާޔ ކްރިމިނަލް ކޯޓ ެގ ފަނިޑޔާރަކަށް ިއންނެ ،ބަލައިަގންނަންޖެހޭ. ަވރަށް ސާފ ކޮށް އެ ިވދާޅ ީވ

 އެޮގތަށް މޭރ ންެވއޭ. މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ،އް ނޫނޭޙެލިޞާމް މ ޙައްމަދ  އިބްރާހީ
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 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޠާރިޤް ާވހަކަދެއްެކވ ން:

ފަދަ މެންބަރ ން   ދާ އޮޅޭ ހިސާބަށް ންތެރިކަމާާވހަކަދެއްކ ާމިއ ާވހަކަދެްއކ  ،ާވ ޮގތަކީ  ، މީަގއި މިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޟީ އިސްމާޢީލް ޤާރަޝީދ ،  ޟީ އިސްމާޢީލ  ޤާ ،ާވންދެން ދައްކާންވީ  މިނެޓ  15ަވނީ. ދެން، އަޅ ަގނޑ  ތިބީމާ އެހެން

 !ާވ، އަޅ ަގނޑަްށ ާވހަކަދައްކަން ފ ރ ޞަތ ދެއް އެހެންީވމާ؟ ންވީ މިހެންތޯ އަޅ ަގނޑ  ދަްއކަ ޟީ އިސްމާޢީލްޤާ، ރަޝީދ 

ޮގތ ން މިހާރ  މި ދެކެޭވ ާވހަަކއަށް އަޅ ަގނޑ   ބެހޭ ކ ރި ޮގތާ ޟީެގ ކަންތައްޤާއަޅ ަގނޑ  ދައްކާ ާވަހކަިއަގިއ 

ކ ރި މައްސަލައިެގ ކަންަތއްތަްއ ންކ ހ ޟީ ޤާަވނަ އަހަރ  މި  2015 ؛. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްލާނަންއިއަލިއަޅ ވަ 

އެމް.އެމް.ޕީ.ާއރ .ސީެގ ތެޭރގައި ޮގްސކޮށް ަކންތައްތައް ހިނާގަފއިާވކަން ަވނަ އަހަރ ެގ ކ ރިން ެވސް  2015ފެންމަތިީވ. 

އޭރ ެގ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ދަތ ރ ކ ރެއްިވ  ،ނަ ދ ަވހ ަވ 28ބަރ  މަހ ެގ ންަވނަ އަހަރ ެގ ސެޕްޓެ 2015އެނގ ނީ 

ަވނަ  2015 ،ސަލަ ތަޙ ޤީޤ ކޮށްފިިގ ތަޙ ޤީޤަކ ން. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ީސެގ މައްހިނ ފަހ  ލޯންޗ ކޮޅަށް ައއި ހަމަލާއަށް

ރ ޖެނެރަލް ިކއ ޓަމިހާރ ެގ ޕްރޮސި ؛ކަްށ ކޯޓަކަށް ެވސް އަދި ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްޔައަހަރ ން ފެށިެގން. މި

ކޮށް ޞަޚާއް  ،ޝަމީމަކަށް އިންކާރެްއ ނ ކ ެރޭވނެ. ިއއްޔެ ޕްރޮިސކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް ޝަމީމް ދެއްިވ ިއންޓަރިވއ ަގއި 

ން ދެއްކި ާވހަކައިން ދެންމެއަކ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާ ނެންެގިވ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކީ ެވސް ފ ޓ ބޯޅަ  ބެހޭޮގތ  ޟީއާޤާ

އަޅ ަގނޑ މެން  .ނެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަާވ މިސާލ ން ަވރަށް ރަނަގޅަށް އެނޭގކ ޅެފައި ހ ންނެިވ ބޭފ ޅެއް. އެ 

މިނެޓ ެގ  90މެޗެއްަގއި ހ ރި ރެފްރީ ެގ ސްޕޯޓްސް ކ ލަބ ކްޓްީރ އި ިވިވްކްޓރީ. ނިއ ރޭޑިއެންޓާނިއ ރޭޑިއެންާޓއި ކ ޅެނީ 

ޟީ ޤާ ،ޝަކ ާވެއއްކޮށް ނިންމަންޖެހޭނެ. ޙ ސައިން ޝަމީމް ޝަކ ާވކ ރަންޖެހޭނީތެރޭގައި ނިންމ މ ެގ ކ ރިން ެއ ކ ރާ 

ން ނިކ މެ އެ ކ ރި ދެން ޕްރޮސިކިއ ަޓރ އޮފީހ   އިއްީވމަން ކ ހ ތް ނިންމާފައި ޢަތް ނިންމ މ ެގ ކ ރިން. ޝަރީޢަޝަރީ

ދ ަވހަކ  ެވްސ  ،ޭވނެ. އެެހންވެއްޖެްއޔާކަށް ރައްެދއް ނ ދެޔަ ދޭތެޭރަގިއ އެ މެޗ  ކ ޅ ނ  ކ ޅ ންތެރި ޟީއާޤާ ކ މާއި އެ ހ 

، އެއީ އެ މެޗެއް ނ ނިމޭނެ. މާދަމާ އެފް.އޭ.އެމ ން މައްސަލަ ބަލާފައި އަނެއްކާ އެ މެޗ  ކ ޅެންޖެހޭނީ. އެހެންީވމާ

 އެ މަްއސަލައިަގއި ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ،ަގއިއް ނޫން. އަިދ އަމ ދ ން ކޯޓަކ ން ނިންމާފައިާވ މައްސަލަެއއްހަމަޖެހޭ ާވހަކައެ

. ެއ ކޮށްފަންކ ހ އޮތީ  ޚިލާފ  ކަންތަްއތަކެއް ކ ރި ކަމަްށ ެއ ކޯޓ ން އެ ާގނޫނާ ޖެނެރަލާއި މ ޙައްމަދ  ރިާޔޟާ

. އަިދ ެއކަމަކަށް ަރއްދެއް ެވސް ނ ދެޭވނެ. ރައްދ  ޭވނެކަށް އިންކާެރއް ނ ކ ރެ ޕްރޮސިިކއ ޓަރ ެޖނެރަލަ ށްކ މަކަހ 

. ކޯޓ ން ނިންމާފައި އޮތް މައްސަލައަކަށް އެ ކޮޅ ަގއި ތ ރ  ޮގތަކަށް ނިންމީމަދެޭވނީ ހައިކޯޓ ަގއި އެ މަްއސަލަ އި

ެގ ރިޔާީސ ޙްޞާލިމް މ ޙައްމަދ  އެްއކޮޅ ން ާވހަކަަދއްކަން ހ ރި މީހަކަށް އިންކާރެއް ނ ކ ެރޭވނެ. ރައީސް އިބްރާހީ

ރަނަގޅ  އިންސާފ ެވިރ  ،ކ މެއްހ ނަގޅ  އެ މައްސަލަިއަގިއ ރަ ،އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ މައްސަލަ ތަޙ ޤީޤ ކޮށް  ؛ަވޢ ދ 

ދިޔައީ.  ެވެގން މި ދާނެ ކަމަށް ީވ ަވޢ ދ  ނ ފ އްދޭ. މިއަދ  މިއީ ާގތްަގނޑަކަށް ދޮޅ  އަހަރ އިތެއް ހިނަގޢަޝަރީ

މީން އެކަނި. ޖަލ ަގއި ހ ންނެީވ ރައީސް ޔާމީން ެއަކނި. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ީސެގ ޖަލ ގައި ހ ންނެީވ ރައީސް ޔާ
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 ކޮށް އެ މައްސަަލއާޞަޚާއް ،ން މިދިޔަ ދައ ރ ގައި ެވސް ކ ރި ތަޙ ޤީޤ ގައި އަޅ ަގނޑ  މާލިއްޔަތ  ކޮިމޓީ މައްސަލަިއގައި

ނަށް ދައ ލަތ ެގ ބަންޑާރަ ނައިބަކަށް ެވސް އަދި ފާހަަގކ ރަން. އެ ޕޮއިންޓަށް މިހާތަ ބެހޭ ޮގތ ން ާގނޫނީ އެއް ޕޮއިންޓ 

ނ ެދޭވ ެއްއ ރިޒަމް މިނިސްޓަަރށް ެވސް ޖަާވބ އަމިހާރ ަގިއ ހ ރި ޓ  ިރޒަމް މިނިސްޓަރަކަށް ެވސް އައޭރ ަގއި ހ ރި ޓ 

ިރޒަްމ އަޓ  ؛ންއެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ ،ދެ މަްއސަލަެއއް އެބައ ޅޭ. އެްއ މައްސަަލއަކީ ،ެއ ސ ާވަލކީސ ާވލެްއ އެަބއޮޭވ. 

ތެރެއިން ދައ ލަތަށް  ެގޕީ.ާއރ .ސީރަށްތައް ދޫކ ރި މައްސަލައާއި އަދި އެމް.އެމް. އަށްން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީމިނިސްޓްރީ

ެއއްެވސް ކޯޓަކ ން އަދި ަދއ ލަތ ެގ  ާލއިރ އިމައްސަލަ. މި ދެ މައްސަލަ ަވކިން ބަލަ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާތައް ނ ލިބ ނ 

ރައީސް ޔާމީނ ެގ ެވރިކަމ ެގ ތެރޭަގއި ެއމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ީސެގ ތެރެއިްނ  ،ނިްނމާފައެއް ނެތްބަންޑާރަ ނައިބ  ެވސް 

. އްރަްއޔިތ ްނނަށް ިވސްނައިދޭ އެްއޗެ  ޚިލާަފށް ކަމަށް. ެއއީ ހ ރީ ާގނޫނާ ހ ރި ރަށްތައް ޫދކޮށްފައި ދޫކޮށްފައި

ފަސްދޮޅަހެއްހާ ޕްރޮޕަޓީ ދޫކޮށްފަިއ  ،ތ ންެގ ރަށްަތކެއް ޚިލާފަށް ދިެވހި ރައްޔި . ާގނޫނާއްރައްޔިތ ންނަށް ކިަޔއިދޭ ެއއްޗެ 

ށް ަވގ ތ  ލިބިއްޖެ. ޙަލިޞާރަީއސް ؟ ދަނ ކ ެރެވނީޔާށެއް ެވސް އަނބ ރާ އިީކްއެވެގްނތޯ އެންމެ ރަ ،ާވނަމަ އޮތް ކަމަށް

ދިެވހި ދައ ލަތަށް  ރަށް އަނބ ރާ 60ށް ދޮޅ  އަހަރ  ލިބިއްޖެ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ީސެގ ދޫކޮށްފައި ހ ރި ޙަލިޞާރައީސް 

؟ ީކއްެވތޯ އަނބ ރާ ނ ނަަގނީ؟ ނީޭއެގ ހަމަައގ ަގއި ިވްއކ މަށް. ކީްއެވތޯ އެންމެ ރަށެްއ ެވސް އަނބ ރާ ނ ނެގ  ިއ،ނަަގ

މަނިކ ފާނ  ކޮށް އިްއޔެ ފަނޑިޔާރ ޞަޚާއް ،ޮގތ ން ބެހޭ ތާޢަ މިއީ ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ ޝަރި

ހ ިރ އި އްކާފަ ޮގތ ން ދަ ބެހޭ ތަޙ ޤީޤ  ހިންގ މާމަނިކ ފާނ  އަދި ފަނޑިޔާރ   އި ަމއްސަލަތަެކއް އެބަހ ރި.ކ މ ަގހ އިްއިވ 

ކޮށް ާގނޫނީ ފަންނ  ދަންނަާވ ބޭފ ޅ ން ިވސްނާލަްނ ޞަާޚއް މިތާނގައި ިތއްބެިވ ،ާވހަކަތަކަށް ެވސް ާގނޫނީ ނަަޒރަކ ން

ކ ރީ ޒަމާނ ަގިއ  ،ެދންމެއަކ  ާވހަކަފ ޅ ގައި ފާހަަގކ ރައްަވއިފި ރައީސްބަިއަވރ  ނ ކ ތާ އެބަހ ރި. އިއްޒަތްތެރި  ރަނަގޅ 

އަނދަޮގނޑީ  އޮތީ ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަ ޮގތަކަށް އޮންނަނީ އަނދަޮގނޑި ޖަހަިއެގން ބަޔާން ނެގ މ ެގ ޮގތޭ. މިހާރ  މި

ަޒމާނާ އެްއޮގތަށް އަނަދޮގނިޑ  އޮތީ މި . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މިއަށް ލާފަތެރެ ގެ ާގނޫނ  ޖަހައިެގން ބަޔާން ެނޭގ ޮގތަށް 

ދ ނިޔޭެގ  ،މައްސަލައިަގއި މިހާރ  ެވރިކަމ ަގއި ތިބި ބޭފ ޅ ން ފަރ ާވ ނ ލިބ ންޖަހާ ޮގތަށް. އަޙްމަދ  އަދީބަށް ބޭސް

މަދ  އަީދބ ެގ ލޮލަށް ދިމާިވ ފަރ ވާ ތަނަށް އަޙްމަދ  އަދީބ ެގ ކޭސް ހިފައިެގން ހިނިގ. އޭެގތެޭރގައި އަޙްމިތަންއެ

. އަދި އަޙްމަދ  އަދީބ ގެ ނ ކަން އޮތީ ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނ ން އޭރ ގައި ެވސް މައްސަލަ ބަލާފަނ ކ ރެވ 

ކ ރިމިނަލް  ،ނ ކ ރެވ ނ  މައްސަލަފަރ ާވެވސް ހައިކޯޓ ަގއި. ައޙްމަދ  އަދީބަށް ބޭސްަވީނ މިހާރ  އެ މައްސަލަ ،މައްސަލަ

ާވ އްނ ކ ރެިވ އޮ ފަރ ާވ. އެހެްނީވމާ، އަޙްމަދ  އަދީބ ެގ ލޮލަްށ ބޭސްއިެވސް އޮތީ ހައިކޯޓ ގަ ޓ ން ބެލި މައްސަލަ މިހާރ ކޯ

 8 އޮންނަނީެއްގރިމެންޓ ަގިއ ސޮިއކޮށްފައި  ،އަދި ެއ ބަޔާނ ަގއި އި،ކ ރ ވަ އޭނަ ލަްއާވ ަދއ ލަތ ން ބަޔާެނއްަގއި ޮސއި

ދ ަވސް،  13ކ ރިއަށް އޮތް  ގެ ެގ އޭއޮންނަނީ ޖޫންމަހ  ްއސަރ ާވއަށް ފ ރަިއެގން ގޮ ފަޖޫންގައި. އަޙްމަދ  އަދީބ  ޭބސް

 ،ދީ ކަށް ނ ަވތަ ބަންދ ގައި ހ ރި މީހަކަށް އެްގރިމެންޓެއްޔަކ ށްެވރި ޚިލާފަށް ، ާގނޫނާއެހެްނީވމާ ދ ަވސް ތެޭރގައި. 15
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ަވނީ އެއީ ިދެވހިރާއްޖޭެގ  އި އެއްބަްސކ ރ ާވފަ  އޭނަ ޮގތަށް ާވތަކެއް ކ ރާޢ އެ ެއްގރިމެންޓ ެގ ދަށ ން ޭއނައަށް ދަ

ފަންނީ ޭބފ ޅ ން ާގނޫނީ ނަޒަަރކ ން މި  ،ިމ ދެންނެިވ ޮގތަށް  އަސާސީަގއި އެންމެ ަރނަގޅަކަެށއް ނޫން. އެކަންނ ޤާނޫ

އޭނަ ލައްާވ މަޖ ބޫރ ން  އި،ހާލަތާ ންލީމާ އެނޭގނެ އޭނައިއިއަނދަޮގނީޑެގ އ ސޫލ ން ިވސްނަ ދަންނަާވ

ގައި މި ދެންނެިވ އެއްަބސްވ މަށްފަހ  އަދި އަޙްމަދ  ންޖޫ 8 !ލާއިއައި ކަންތައްތަކަށް ިވސްނައި ދެން އެއްބަްސކ ރ ާވފަ 

ޭއެގ ަފހ ން އޭނަ އެސްކޭްޕާވން އެ  ،ފަހ  ައއިްސ އޭނަހ ރި ހާލަތާއި ފަރ ާވއަށްޮގްސ ބޭސްއަދީބ  ބޭރަށް ފ ރައިެގން 

 ؛މިދިޔަ  އިހިފައިެގން އެ ދޭތެރޭަގއ ލަތ ން އޭނަެގ ބޭނ ންފަހ  އޭަނއަށް ައއި ޕްރެޝަރ ަގއި ދަ ކ ރި މަސައްކަތަށް

 ތް މިދިޔަ އަހަރ ެގ ނޮެވންބަރ  މަސްތެރޭަގިއ ހިންިގއިރ  އަޙްމަދ  އަދީބް ޢަހިސާބަށް ރަީއސް ާޔމީނ ެގ ޝަރީ އިްއޔެއާ

 .ަވނީ ޖަލަށްލާފަ ންކަށް ބަދަލ ކޮށްފައި ަރއީްސ ޔާމީޔަކިެވރި ހެދައ ލަތ ެގ  ދީ އަޙްަމދ  އަދީބް ލައްާވ ަބޔާންތަކެއް 

ފަރާތަކީ.  ތެރޭަގިއ ޙަޤީޤަތ ގައި އޭެގ ާގނޫނީ ޒިންމާ އ ފ ލަންޖެހޭ ެގޕީ.އާރ .ސީެގ މައްސަލައި .ބައެއްތޯ އެމް.އެމްކޮން

ިހއްސާާވ ކ ންފ ންޏެއް. އެ  100އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީައކީ ކ ްނފ ންޏެއް. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ީސއަކީ ދައ ލަތ ެގ %

ބެހޭ މ ަވއްޒަފ ން  ންާނިއ އަދި ކަމާންނާއި ޑީ.އެމް.ޑީ.ޑީމްކ ންފ ނީެގ ޑިރެްކޓަރ ންެގ ޯބެޑއް އޮންނާނެ. އެ ކ ންފ ނީެގ އެ

ތޯ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ އަޙްމަދ  ައދީބް ،ތޯދެން ޮއތީ ނ ފޫޒާއި ބާރ ން ަރިއސް ޔާމީން އެތާނަގއި ތިބޭނެ.

.އާރ .ީސެގ އެމް.ޕީއެމް. !ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައި އެ ފައިާސތަކަށް ެވެގންދިޔަ ޮގތް ބަލަން. ދިެވހި ރައްޔިތ ން ިވްސނަާވ

ބަެއއް ެވސް ިސޔާސީ ބޭފ ޅ ން މި އ ޅެނީ ކޮންމެ  ،ަވިކ ބަެއއް ނޫން  ؛ާވހަކަދަްއކަިއެގން ކޮންމެ ަބެއއް ެވސް

އ ޅެނީ  ތިމަންނަމެން މި ،އ ޅެނީ ރައްޔިތ ންނަށް އެްއޗެއް ިވސްނައިދޭން. ރައްޔިތ ންނަްށ ިވސްނައިދޭން މި

ލާފައިާވ މީހ ންެގ ަރއިމަ ،ލާފަިއާވއިއ ޅެނީ ގެއްލ ަވ . ތިމަންނަމެން މިއެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ ަމއްަސލަތައް ބަލާށޭ

މް މ ޙައްމަދ  ރައީސް އިބްރާހީ ،ކ ެރއްވި އިޢ ލާން ށޭ. މީެގ ދެ ދ ަވސްކ ރިން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްމައްސަލަތައް ބަލާ

ހާލަތ ަގިއ  ކޮިވޑ  ،ދަކީ ޚަރައ ފައްދަާވފަިއާވ ދެ ކޮމިޝަނަކީ ބޭކާރ  ދެ ކޮމިޝަނޭ. އެ ދެ ކޮމިޝަނަށް ކ ރާ ޙްޞާލި

 ހާ ދ ަވސްޭވނެނެރެ ،ޔޭ. ނަތީޖާ ނެރެން ޭބނ ންނަމަކ ރެޭވނެ ޚަރަެދއް ނޫން ކަަމށް އެ ދެ ކޮމިޝަން އ ާވަލންިވއް 

މިއީ ހަމަ ބޭކާރ  ސަކަރާތޭ  ،. ދެ އަހަރ  ފާއިތ ާވން ކައިިރީވމާ، އިްއޒަތްތެރި ަރީއސަށް ެވްސ އެނިގލަްއަވއިފިލިބ ނީ

ެގ ޖަހަނީ. އެހެނީްވމާ، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ  ސަރ ާކރ ން ކޮމިޝަންތަކެއް ހަދައިެގން މި ެގޙްޞާލިރައީސް 

ތިއްެބިވ ބޭފ ޅ ންނާެއކ   ހިސާބަށް މިހާރ  ދިެވހިާރއްޖޭެގ ސިޔާީސ މަޝްރަޙ ަގިއ މި މައްސަލަިއަގިއ ޙަޤީޤީ މައްަސލައާ

ކޯލިޝަނ ަގިއ  އަދި ދެން ،ެވސް ޞާލިޙްއީސް އީ ރަ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ ަވރަްށ ިގނަ ާވހަކަ. އެ ނ ދެޭވނެ.

ެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ ން ިވޔަްސ، ިމހާރ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ލީޑަރ ން ިވަޔސް، އަދި ކ ރީ  ޓ ނަރ ންެގޕާ

 އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ ތި ދަންނަާވ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ިވަޔސް، އަދި ސިާޔސީ ޕާޓީތަކ ެގ ރައީސ ން ިވަޔސް

އ ލ ގައި މިހާރ  މި ޙަމާ މި ރާްއޖޭގައި މިހާރ  މި އޮތް ސިާޔސީ ،ލ  ރައްޔިތ ން ބޭނ ންާވ ހިސާބަކަށް ނ ދެޭވނެއަސް
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ިސޔާސީ  !މީދ ނ ކ ަރއްާވއް، ަރއްޔިތ ން އ ތިއްބެިވ ަވރ ަގދަ ިސޔާސީ ބޭފ ޅ ން ތިއްބަާވ ހިނދެއްަގއި. އެހެންީވމާ

އަޑީަގއި  ޙްލިޞާނަށް ިވސްނައިދޭން ކަންތައްތަކެއް. ރައީސް ތ ންރައްޔި ެވރިން ޖައްސަނީ ރައްޔިތ ްނެގ ބޮލަށް

 ، މިަރއީސް ޔާމީން އެކަިނ ޖަލަށް ަލއްާވަފއިަވނީ. އެހެންީވމާ  އިއްޭޖެގ ކޯޓ ތަކަށް ނ ފޫޒ  ފޯރ ވަ ހ ންނަވައިެގްނ ދިެވހިރާ

ްށ ޙަލިޞާަރއީސް  ނީލާއިނަަވހިސާބ ން އެނޭގ ިމއީ ކިހިެނއް ހިނާގ ކަންކަމެްއކަން. ައޅ ަގނޑ  ނިންމާލަމ ން ދަން

ހ ންނަ ޝަރ ތ ތައް ރައީސް  އިަގއް ނެތޭ. ެވިރކަމެ މީދެއްއްމި ެވރިކަމަށް ކ ރާނެ އ   . ރައްޔިތ ންމިހާރ  ދެން ފ ދިއްޖޭ

މީދ . ރަްއޔިތ ން މި ސަރ ކާރަކަށް ކ ރާނެ ެއްއެވްސ އްކ ރާ އ  . އެއީ ަރއްޔިތ ންެގ ެވިރކަމ ަގއި ެގއްިލއްޖޭޙްލިޞާ

އަހަރ  ހަމަަވންދެން. ަވރަށް  5މި ސަރ ކާރ  ާގނޫނީ ޮގތ ން އޮންނާތީ އޮާޔދާ ޮގތަށް ދެން އޮންނާނެ  ނެތް. މީދެއްއްއ 

 ްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް.ބޮޑަށް ޝ ކ ރި

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ  އިނގ ަރއިދޫނީ އަރ ަވފ ރ ޞަތ މި ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  އާދެ! 

 ޙަސަން އަޙްމަދަށް. މެންބަރ  

 

  ާވހަކަދެއްެކވ ން:ޙްމަދ އިނގ ަރއިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްިވ މައްސަަލއަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ާދއިރާެގ

ބޭފ ޅ ން ހަަމ  ޔަތި ،ދަންނަާވލަން ބޭނ ން ށްދ ކ ރަން. މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަާތއީ އަޅ ަގނޑ  ެވސް

ކޯޓ ތަކ ެގ  ،މާއި ަވަޑއިެގން ތި އ ޅ ްއަވީނ ތި ބޭފ ޅ ން ހިންަގާވ ޮގތަށް ދައ ލަތް ނ ހިންަގާވތީ. އެއީ ަވްއކަންކ ރ ކޯފާވެ 

މައްޗަށް ޑިފެންްސ މިނިސްޓަރ  ފޮނ ވައިެގްނ ކ ފާނ ެގ ބަނޑ މަނިރ އެތާ އިންނަ ފަނޑިޔާ ،ނެގ މާއި ފ ރާޅ ން ޓިނ 

ހަތަރެސްފައިަގިއ ާވޖަހާފައި ނ ނެރޭތީެވ ތި ބޭފ ޅ ންނަށް ކަމ ނ ޮގސްެގން.  ،އި ބިޑިއަޅ ަވ ،އިބައްދަ  ،އިމީހ ން އަރ ަވ

ޔިތ ންނަށް ެވރިކަމެއް ރައް ާމެއކީއަދ ލ ެވރިކަ ،ރ ކޮށް އިންާސފ ެވރިކަމާެއކީހިާޒމެއް ނޫން ތާއެއީ ތި ބޭފ ޅ ން ދަންނަ ނި

މިލިައން ރ ފިޔާ ކާލާފައި އެ ތިބީ.  17 ންެވލި ފ ންޏަކ  ،މި ދަންނަަވނީ ކޮށްދިނ މަކީ. ތަނެއް ފެނިއްެޖއްޔާ ކާލ ން.

 17ހ ޅ މާލޭަގއި ހ ރި ެވލިފ ންޏެއް ހ ސްކޮށްލަން  !ާވަވޑަިއަގންނަ ެވލިފ ންޏަކ ން. އިންސާނ ން ބ އްދިއަށް ިވސްނާ

އެްއ  ،އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ ކާލާފައި ިތބި ސަރ ކާރެްއެގ ާވހަކަ ައޅ ަގނޑ މެން މި ދަްއކަނީ.ން ރ ފިޔާ މިލިއަ

 .ސޮއިކޮށްފަ ކަށްއިންސާނަ 5އިންސާނ ންނަށް ސޮއިކޮށްފަިއ ދީފައި އެބަހ ރި. އެއްރަށް  5އިންސާނަކަށް އެއް ރަށް 

ަވއްކަންކޮށްަފިއ ފައިބައިެގން ދިޔަީއ. މިއީ ޮގތަށް  ލާއިޅަބޮޑ  ކަްނާވރ  ރޫ 500 ؟ދެން، ކިހިނެއް މި އޮޅ ންފިލަނީ

 ،އެީކަގއި  އަދ ލ ެވރިކަމާ އަށްމިއަށް ޚިޔާނާތްތެރިެވެގންނެއް ނ ާވނެ. މި ،ދިެވހި ރައްޔިތ ންެގ މ ދާ ،ދިެވހި ދައ ލަތް

ހޭ. އެ ރައްޔިތ ން ތްހަމަޖެއެީކގައި ަރއްޔިތ  މީހާއަށް ަގބޫލ ކ ރެޭވ ަވރަށް ެގަނއިމަ ރައްޔިތ ން ހި އިންސާފ ެވރިކަމާ
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ެވސް އަޅ ަގނޑ  މި ދަންަނަވީނ މި ރާއްޖޭަގއި މޯލްިޑވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާީޓެގ ަރއްޔިތ ްނ  ހިތްހަމަޖެހޭ މިއަދ . މިއަދ 

ލަަވިނއްޔަީކއެްއ ފ ލެޓެްއ ނ ލިބެެގނެއް ނޫން. ަވޒީފާެއއް ނ ލިބިެގނެްއ ނޫން. ދިެވިހ ދައ ލަތ ން ކާލާފައި އޮތް ހަޅޭއް

ކ މެ މިތިބީ. އެ އިންސާފ  ހޯދ މަށް މިއަދ  އިރާދަފ ޅ ކ ެރއްިވއްޔާ ައޅ ަގނޑ މެން ނ   އިންސާފ  ނ ލިބޭީތެވ.އިސާއަށްފަ

ޟީއަކަްށ އަމ ރެއް ޤާޯކޓ ަގއި އިްނނަ  ފޯނ ކޮށްފައި ޙް ލިޞާ މ ޙައްމަދ  މްމިއަދ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްާޔ އިބްރާހީ

ބާރ ން މަޝްަވރާކޮށްެގން ރަނަގޅަށް އިންސާފ ެވިރކަމާިއ  3އެ  ްއަގއިބާރ  ަވިކެވފައިާވ ނިޒާމެ 3 ،ނ ކ ރައްާވނެ 

ކަންތައްަތްއ ަގނޑ  މި ތިބީ. އޮންނަ ޮގތަށް ެވރިކަންކ ރަން އަިއސް ައޅ  އަސާީސގައިއެީކަގިއ ޤާނޫނ  އަދ ލ ެވރިކަމާ

 4ކިޔާފައި  ށް ލިބެއޭ މީހާއަލަސްާވ ޮގތަށް ަކންކަންކޮށްފައި އޮތީމާ. ފ ލެޓ ެގ ޗިޓ ޮކޅ ދީފައި އެ ފ ލެޓ  ،ލަސްާވނެ

؟ ދައްަކަވނީމިތާ ތި ާވހަކަފ ޅ  ،ފ ލެޓ  ދޫކޮށްފަިއ ތިބި ބައެއް ނޫންތޯ ތިއީ ،ނަާގފައިއެ މީހާ އަތ ްނ ލައްކަ ރ ފިޔާ 

 ބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރާ މަހި . މި ދައްކަނީމި ާވހަކަދައްކަނީ  ރިޔާސަތާ؟  މި ާވހަކަދައްކަނީރިޔާސަތާ

މަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކ ާރއިރ ަގިއ އ ެގނައެހެންީވމާ، ކަމެއް ރަނަގޅ  ހާލަތަށް  ސީދާ. ން ހ ރެ ބަލަހައްޓައިެގށްއަދިމާ

އ ނދަޫގތައް ހ ންނާނެ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވސް އިނޭގ ލަސްާވކަން. އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންަވނީ ދަތި، ބ ރަ

އަދަބ   އެ ޙައްޤ  ،ރ ފިޔާއެއް ނެިގޔަސް ދިެވހި ދައ ލަތ ން ބައި ،އިލާއިރ ަގ އަހަރަށް ޖަލަށް  7ރިހާކ ރ ފ ޅި ވިއްކާ މީހާ 

  ހިންގ ން... ެވރިކަމާެއކ ފ ެވރިކަާމއި ޢަދ ލ ސާއިންށް ދިެވހި ކޮންމެ މީހަކަށް ެވސް ދެޭވނެ ޮގތަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  ،މެންބަރ އިްއޒަތްެތރި  ދާއިރާެގ ނޮޅިަވރަމް

 

 މައްސަލަ(މީ )ނިޒާ

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:  هللاނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ 

މަޖިލިސް އިންތިޚާބ   ،އަޅ ަގނޑ  އަޑ އެހިން؟ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ މައްސަަލއިެގ އަސްލ  އ ެފއްދި މީހާ ކޮބައިތޯ

ދާ ތިމަންނަ އ ފެއްިދ މީހެކޭ އަޙްމަދ  އަދީބަކީ. ސީ ،ޖަލްސާެއްއަގއިކެމްޕޭނ  ކެމްޕޭނެއްަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ަރއީސް 

މިައދ  މަޖިލީހ ެގ ރައީސް. އެހެންީވމާ، އެ މީހާ ނޫންތޯ  ، އެހެންީވމާ، އަސްލ  މީހާައީކ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ަރއީސް

 ،ދި މީހާއ ފެއް އި،އަޅަ ޅ  ދެން އެހެން ބަޔަކަްށ ފިޔަަވ؟ އަަޅންީވއެ މީހަައަކށް ނޫންތޯ މިއަދ  ފިޔަަވޅ   ؟ހައްޔަރ ކ ރަްނީވ

އަސްލ  . ފ ރަތަމަ ައސްލ  ނައްތާލަންީވ. ކަށްޔަްއސާ ހަމަހަމައަށް ނ ޮގްސ ނ ދެޭވނެ ޭއެގ ކ ދި އެްއޗެ  އޭެގ އަސްލާ
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އަަޅއިެގން އެ މީގައި ފިަޔަވޅ   ށޭައސްލަ . ހައްޔަރ ކ ރަްނީވައސްލޭ ،ލ މޭ ައޅ ަގނޑ  މިދަންނަާވ ާވހަަކއަކީ އިނައްތަ

 އ ޅެނީ.ތި ކޮށްެގން ންކ ހ . ނ ބައި މީހަކަށޭ ކ ރަންވީ ން ހ ކ  އަސްލަށޭ މީގައި

 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ؟އަދީބް ކަމަށްތޯ އަޙްަމދ  ،އަސްލަކީ ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ިވދާޅ ިވ އަސްލަކީ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކ ރިއަށް ެގންދެވ ން(

 

 އްެކވ ން:ާވހަކަދއެ   هللاނަޝީދ  ޢަބްދ ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  

މެދ   މައްޗަންޮގޅީ، އަސްލަކީ ގ. ކެނަީރޭގ މ ހައްމަދ  ނަޝީދ . އެމް.ޑީ.ޕީެގ ރައީސް، ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް

 މެދ  ދާއިރާެގ. މައްޗަންޮގޅީ ،ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  .ދާއިރާެގ މެންބަރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 އަޙްމަދ   މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ިވލިމާލޭިއ ބަލަިއަގނެޭވކަށް ނެތް. ޝ ކ ރިއްާޔ ނިޒާމީ ނ ކ ތާެއއް ޮގތ ަގ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަދި ނ ނިމޭ. . އިނގ ރައިދޫ ދާއިާރގެ އ ޝާމް

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ަރއިދޫ

މަޖިލީހ ެގ އިްއޒަތްތެރި ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން   ، އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަންމި ބަހ ސްެގ ަވގ ތ  އިތ ރ ކ ރަން ،ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ

 ،ޔާމީން އަްނަގަވއިެގން هللا ކ ރީެގ ަރއީސް ޢަބްދ  ،އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަާވ ެއްއޗަކީނިމެންދެން.  އިދަްއކަވަ ާވހަކަފ ޅ 

ބާރާތ ން އިން ަވރަށް ސާފ  ކަހ ރި ކޮށްފައިޙްމަދ  އަދީބް ކަންކ ަރްއަވިއެގން އޭރ ެގ ޓ އަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އައޯޑަރ 

ފޮނ ާވ  ،ތަކާއިހ ރިހާ މެސެޖ  ،ހ ރިހާ ފޯނ ކޯލްތަކާއި .އަޙްމަދ  އަދީބް ަވރަށް ސާފ ކޮށް ިވދާޅ ެވެދއްާވަފއި އެބަހ ރި

ނޫން ެއްއެވސް އޭރ ެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ިވދާޅ ެވެގންނޭ. އެ ސީދާ ެވސް ސޮއިކ ަރއްަވނީ އެންމެ ސިޓީއެްއަގއި

ސީދާ އޭރ ެގ  ،ނިންމަނީ. އޭރ ެގ އިކޮޮނމިކް ކައ ންސިލ ެގ ހ ރިހާ ކަމެއް ންނަ ޢަމަލ ކޮށްފައެއް ނޯންނާނޭޮގތަކަށް ތިމަ

. ދެން ކޮން ާވހަކައެއްތޯ މި ޔާމީން އަންގައިެވެގން ކަމަށް އަދީބ  އެބަހ ރި ިވދާޅ ެވފަهللا ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ޢަބްދ 

 ؛ިދެވހި ދައ ލަތ ން ަވްއކަން ކ ރި ހ ރިހާ އެންމެންަވްއކަންަގއި ެއ ހ ރިހާ ކަމެްއ އެހެން ހ ންނައިރ  ؟ދައްކަނީ
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އެީކަގއި ރަނަގޅަްށ  ދ ލ ެވރިކަމާއަފ ެވރިކަމާއި ސާމި އިން .އަޅ ަގނޑ މެން ެވސް ަގބޫލ ކ ރަން ލަސްެވއްޖެކަން

ސް، އަޅ ަގނޑ  ަގއި ޖަްއަސން އެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ެވސް އެ ކަމަށް ާތއީދ ކ ރަން. އެހެންނަމަެވެގންޮގްސ ކޮެޅއް

ޮގސް ާއދައިެގ ހ ންނަ ަވޒީރަކަެށއް  މިލިޔަން ރ ފިޔާ 77ން އެމް.ޕީ.އެލ  ،މިދަންނަާވ ާވހަކައަކީ ަވކި ަތނެއް ނޫނޭ

ންމެެވސް ބާރ ެވރި ފަާރތެއްެގ ފޯނ ކޯލަކ ން ނ ަވތަ ކޮ ،ނ ެވސް ޫދކ ރާނެ އަދި އެތާ ހ ންަނ އެމް.ޑީ. ނ ނެޭގނެ

ަވޅ ލި ފައިާސެގ  ހ ރާގައިބޮޑ ާކށި ؛ކޮްށފައި ހ ރީ. އެ ހ ރިހާރިހާ ތަނަކ ން ވައްކަންސިޓީއަކ ން ނޫން ޮގތަކަށް. ިމ ހ 

   13 ،ނަށް ފެނ ނީައީޑގައި. ކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑ މެންކަނޑ  ،އެިކ ތަންތަނ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އަޑ އަހަން. ާވހަކަ ެވސް 

ެގއެއް ނެިތެގން ިގަނެވެގްނ  ،ރ ާވނެ ބިމެއްމީެގކ ރިން. އެކަމަކ  މިދިޔަ ެވިރކަމ ގައި ފޮ ޑްަރގ ޓަނ   14ޓަނ ، 

ރަނަގޅަށް ކ ރި  އެީކގައި ފ ެވރިކަމާ ސާއިންއަޑ އެހިން.  މެން ކަނޑ ައޑީަގއި ަވޅ ލާފައި ހ ިރ ާވހަކަ ެވސް އަޅ ަގނޑ 

ކ ީރ. އްކަންވަ  ،ކ ރީމަ އިނޭގނީ ެއއީ ޮކން ބައެއްކަން ެގން މި ޤައ މ ަގއި ބައިތިއްަބިއެގން ރަނަގޅ ބަޔަކ  މިތާ މައިތިރިވެ 

 ދ ލ ެވރިކަމާ އަފ ެވރިކަމާިއ ސާކ ރާ ހ ރިހާ އެންމެނަށް އިން މި ރާއްޖޭެގ ަދއ ލަތ ން ވައްަކން ކިހާަވރަކަްށކަން. އެހެްނީވމާ،

ިމ  ،އިމ ކޮށްާގހިމެނޭ ޮގތަށް ޢަދ ލ އިންޞާފ   އްނ ެގ ހ ރިހާ މާއްދާއެތ ެގ ޤާނޫއަ އިޖ ރާއީއެީކގައި ލަސްނ ކޮށް ޖިނާ

ެވރިކަމ ަގިއ ެގ ޕާޓީ ިޓކްޓެއް ގާއިމ ކ ރ ަމށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެށްތ ންނަށް ައމާން ެވރާއްޖޭެގ ަރއްޔި

 ރި ރައީސް. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެ .މަސަްއކަތްކ ރާނަންއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ކޯޓ ން  ،މައްސަލަައކީ ؛އަރ ާވނަންމެންބަރ ންނަށް އަނެއްާކެވސް ހަނދ މަފ ޅ ކޮށްައޅ ަގނޑ  ިއްއޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްާޔ.. 

ދެ ފަރާތ ގެ   ދައ ލަތާއި އަޙްމަދ  އަދީބާ ހ ށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަ ކޯޓ ން ބޭރ ކޮށްލ މ ގައި ، އެއީށްލ މ ަގއި ބޭރ ކޮ

ހ އްަދ ފ ރ މ ެގ ދ  އަދީބް ބޭްސފަރ ާވއަށް އެ އެއްބަްސވ މ ގައި އަޙްމަ ،ދެމެދ  ެވފައިާވ ެއއްބަްސވ މަކާ ހަާވލާދީ

ފަހ ން   އޭެގ މާ ެއއީ މަޖ ބޫރ  އެއްަބސްވ މެއް ކަމަށް ބަލަިއެގން ައޙްމަދ  އަދީބް ،ދިނ މ ެގ ާވހަކަައކަށް އިޝާާރތްކޮށް

ާޔރ  މިޮގތ ން ފަނޑި އި،ކަމަށް ފަނޑިޔާރ  އިސްމާޢީލް ރަޝީދ  ނިންމަާވފައިވ މާދިން އިޢ ތިރާފ  ބަޔާންތައް ބާޠިލ 

ފަރާތެއްެގ  ދެ ފަރާތ ން ކ ރެ ،ދައ ލަތާއި އަޙްމަދ  އަދީބް ،ަވނީއަމިއްލައަށް ޮގތް ނިންމާފައި ރަޝީދ  އިސްމާޢީލް

ހިނިގ  ކިތަންމެ ކަމެއް އެބަޭވ އިްއޔެަގއި ކްރިމިނަލް ކޯޓ ގައިސް ކިތަންމެޮގމިހެން ،އެހ މެއް ނެތި ކަމަށް ީވހިނދ 

 އަޙްމަދ  މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ ިވލިމާލޭއަރ ަވނީ މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ޮގތ ން. އަޅ ަގނޑ  ގ ޅޭ މައްސަލައާ

 .ށްއ ޝާމަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ްނ: އ ޝާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ިވލިމާލޭ
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ށް ދިެވހި ރައްޔިތ ންެގ ަފއިސާތަަކކަ ،އިބ  ރަީއސް އަޙްމަދ  އަދީބްއާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ކ ީރެގ ނަ

ެވސް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަވރަށް ިގނަ ރައްޔިތ ން ަގބޫލ ކ ރޭ. އެހެްނކަމ ން، އަޅ ަގނޑ  ެވފަިއާވ ކަމަށް ރިޚިޔާނާތްތެ

 އި،ެއކީަގއި ބަލަ  ފ ެވރިކަމާސާލަންޖެހޭ މައްސަަލއެއް. އެ މައްސަަލއަކީ އިން ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ެއ މަްއސަލައަކީ ބަ

ަގބޫލ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ ޝަރީޢަތ ން އަދަބ  ދޭންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ެވސް  އެކަމ ަގއި ބަިއެވރިިވ ފަރާތްަތކަށް

ަވކި ބަޔަކ  ؟ ނީ ކޮންކަމެއްތޯމިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މިތާނގައި މި ކ ރަ، ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް އެހެންނަމަެވސް

މަތ ކޮށް ފަނޑިޔާރ ެގ ހ ތ  ެނީގ ކަމަށްތ ފަނޑިޔާރ  ރިޝްަވ ކ މެއް ކ ރީމާހ ނ ާވ ޮގތަކަށް ޝަރީޢަތ ން ބޭނ ން

ނޫނީ ާގ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޮގތ ން ބަހ ސް މި ކ ރަނީ.  ެއކަމާ ގ ޅޭ  އި،މައްސަލަެއއް ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަ

  އިސްތިއ ނާފ ކ ރ ން.ންކ ހ މަކާ މެދ  ހިތްހަމަނ ޖެހޭ ކަމަށް ަވނީނަމަ، އެ ކ ހ އ ސޫލަކީ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ،ނ ޖެހ މެއް. ހ ށަހެޅިފައި އޮތީޭޭޮގތ ން ހިތަހަމަ ކ މަކާ ގ ޅހ ތަނަށް ހ ށަހެޅިފައެއް ނެތް  މި ؛ްއޒަތްތެރި މެންބަރ އި

 .އިނޭގތޯ ޮގތ ން ހިތްހަމަނ ޖެހ މެއް ގ ޅޭ ތ ތަކާއައިޖ ރާ

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ްނ: އ ޝާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ިވލިމާލޭ

ރެްއެގ ސ ލޫކީ ަމއްސަލަެއްއ އޮތް ކަމަށް ާވނަމަ، އެ ަމއްސަލަެއއް ހ ށަހަޅަންޖެހޭނީ ފަނިޑޔާ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ބަޔާންކޮށްަފއި އެބައޮތް. އެ މައްސަލަ ނޫނ ގައި ަވރަށް ސާފ ކޮށް ާގޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮިމޝަނަށް ކަމަށް 

ކ ރެޭވ ކަމ ގައި މަތ ހ ެނީގ ަކމަށް ތ ތ ރިޝްަވ .ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ހ ށަހެޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ެވސް އެބައޮތް

ބައޮތް. ނަމަ، އެކަން ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ އްިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ެވސް އެަވނީ

 ތަ ނ ަވފަނޑިޔާެރއް ަވކި ޮގތަކަްށ އ ސޫލ ން ބޭރ ން  ،އެހެންިވމާ، އަޅ ަގނަޑކަށް ެއްއެވސް ޮގަތކަށް ަގބޫލެއް ނ ކ ެރޭވ

ރައްޔިތ ންެގ  އި،އެ މައްސަލަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަ ،ކ މެއް ކޮށްފި ކަމަށް ބ ނެހ ނަަގއިެގން ރިޝްަވތ 

ެއކަން ޖޭ.އެސް،ސީއަށް ހ ށަހަޅައިެގން  ،ނޫނ ަގިއާވ ޮގތ ެގ މަތީންާގށް. ކަޖެހޭނެ ކަމަންކ ރަގައި ބަހ ސްމަޖިލީހ ެގ ފްލޯ

އެމް.ޑީ.ީޕެގ މެންބަރ ން  ،ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ެވސް ހިމެނޭ ޮގތ  ، ބޭފ ޅ ންފ ރ ޞަތ  އެަބއޮތް. ތިކ ރ މ ެގ 

 ެއ ފަނޑިޔާރެްއެގ... ،ކ ރީމަންކ ހ ށް ފަކީ މިީއ ކަމަށް ާވނަމަ، ފަނޑިޔާރަކ  ަވކި ޮގތަކަސާަގބޫލ ކ ރަްއާވ އިން

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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މިތަނަށް ހ ށަހެޅިފައި އޮތް މަްއސަލަައކީ  .މަފ ޅ ކޮށް އަރ ަވންޖެހޭއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހަނދ  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ތްތަކ ެގ ާވހަކަ.އަެގންދިޔަ އިޖ ރާ ކ މ ެގ މަްއަސލައެއް ނޫން. ފަނޑިޔާރަކ  ަޝރީޢަތްހ ފަނޑިޔާރެްއެގ 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ްނ: އ ޝާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ިވލިމާލޭ

 އެކަހަަލ ާވހަކަތަެކއް މި ދެކެނީ. ،ަގމާރ  ާވހަަކާއއި ފަނޑިޔާރ  ދެެކެވނީ ހަކަމިތަނ ަގއި މި ާވ ،އެހެންނަމަެވސް

 . ތަނ ަގއި މި ދެެކެވނީ ފަނޑިޔާރ ންެގ ޯގސް ާވހަކަަތެކއް މި

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އްޓ ެވީނ ޮގސް ހ  އެއަށްނޭނގ ން. ތ  ހިންަގން އައިޖ ރާ ،ޤާބިލ ކަން ،އެ ނ ކ ތާއަކީ  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

  ެގ ތެެރއަށް.ަގމާރ ކަމ 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ްނ: އ ޝާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ިވލިމާލޭ

ިވދާޅ ާވހެން  ދެއްެކވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ދެއްވ ން ަވަރށް ބޮޑަށް އެދެން. އައިސް މި ޖެހެނީ ތި އަޅ ަގނޑަށް ާވހަކަ 

ާވނަމަ، މައްސަލަ ކަމަށްއެހެން .ށްއަކަލ ކަމ ެގ މައްސަލަޤާބިފަނޑިޔާރ ްނެގ  ށް،އަކަފަނޑިޔާރ ންެގ ސްލޫކީ މަްއސަލަ

ކަމަކީ މަޖިލީހ ެގ  އެަގނޑ  މިދަންނަަވނީ. ބަލަންޖެހޭނީ ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ހ ށަހަޅަިއެގންނޭ އަޅ  

ސާފ  ކަމަްށ ިވދާޅ ާވ އިން ހ ށަހަަޅއިެގން ބަހ ްސކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ. މިީއ ތި ބޭފ ޅ ން ތި ެއއްއަށް މައްސަލަފްލޯ

 . ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ.ޖެހޭނީންާވނަމަ، ސާބަހޭ ދަންނަަވ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ހޮޅ ދޫއަރ ަވނީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 އަށް. ޢަލީ ޔޫނ ސް

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ޢަލީ ނ ސްޔޫ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޮޅ ދޫ

މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  ހ ށަހެޅ ްއިވ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އިނގ ރައިދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ޔާ އާދެ! ޝ ކ ިރއް

މ ޅި ދ ނިޭޔެގ  ،ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެންމެންނަށް ެވސް .ހ ށަހެޅ މަށް އަޅ ަގނޑ  ތާީއދ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ކިހިނެްއކަން.  ،ކ ރީ ކާކާ ގ ިޅެގންކަންކަން. ވައްކަން ކ ރި ެވސް އިނޭގ އަޙްމަދ  އަދީބް ވައްކަންއެންމެންނަށް
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ނިންމ މެއް ނޫންކަން މިއަދ   އްޙަސަ ،ފަނޑިާޔރ  އިސްމާޢީލް ރަޝީދ  މި ނިންމެިވ ނިންމެވ މަކީ .ތެރި ރައީސްއިްއޒަތް

ނޭގ ހާލ ަގިއ އެ ެގންަކނޑައެޅި އެ ފަނިޑޔާރަށް ެވސް ްނ ކަކ ރި . އަްޙމަދ  އަދީބް ަވއްކަންމ ޅި ދ ނިޔެ ަގބޫލ ކ ރޭ

 ،ާފހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ތަންކޮޅަކީ  ،މ ހިންމ  ތަންކޮޅަކީ އި މީަގ ؛ަރއީސްކަން ނިންމާފައި ޮއތީ. އިްއޒަތްތެރި މިމިޮގތަށް 

ރަކަްށޯތ އޯޑަކާކ ެގ ކޮން  . މީރާއަށް ބ ނަނީ ނޫނ  މިގާ މާލިއްޔަތ   ބަލައިަގންނަން ލިބޭ ފައިސާ ށްދައ ލަތަ

އ ފައްދަންޖެހޭ ، ސ ާވލެއްމިއީ އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ކ ރަންޖެހޭ ؟ އެންީގފަިއސާ ބަލައިަގންނަން  އަށްއެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ

 .ާޔމީން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް..هللا ަރއީސް ޢަބްދ ސ ާވލެއް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .ކ ތާެއއްެގ ނިޒާމީ ނ މެންބަރ އިްއޒަތްެތރި  ދާއިރާެގ ނޮޅިަވރަމް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން  هللاނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ 

ރަްއިޔތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މިއަދ ެގ ކެމްޕޭނ ގައި ސާ ޢީއަޙްަމދ  ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ކ ކެނދި ،އަޅ ަގނޑ  އެދެން

ހާސް މީހ ން ތަމްސީލ ކ ރާ   އަޅ ަގނަޑކީ ެވސް ފަސް  .ންޮގެތއް ހަދައިދޭިމތާ ދައްކާލެޭވނެ ރައީސް ާވހަކަެދއްކި ީވޑިއޯ 

 މިތާ އެހެން މެންބަރ ން ބ ނެެގން ީވިޑއޯ... މެންބަރެއް 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ަގނޑ މެން ނަމަ، ެއކަން އިާރދަކ ރެއްިވއްޔާ އަޅ  ދެއްކ މ ެގ ފ ރ ޞަތ ަގއި ތިޔަެހން ިވދާޅ ިވއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ާވހަކަ 

ެވސް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއްަގއި އެ ބާަވތ ެގ ކަމެްއ  ނަން. ދެން އެހެން ދ ަވހެްއގައިކޮށްދޭ

ކަމަށް ެއ ީވޑިޯއ ދެން ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ  އެ ،ނ ކޮށްދެޭވނެ. އަޅ ަގނޑ  ިއދާރީ މޭޒ ަގއި ދަންނަާވނަން 

ފަހިކޮށްދޭނަން. އާދެ! ހޮޅ ދޫ  ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ ކ ން ދަްއކާލ މ ެގ ފ ތައައެ އޮތް އިޖ ރާ ،އެދިަވޑަިއެގންފި ނަމަ

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ޢަލީ ޔޫނ ސް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޮޅ ދޫ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އެއީ ަވރަްށ  .ޮގތ ގައި ަވރަށް ރަނަގޅ  ީވޑިޯއއެއް އިނޭގތޯއެއީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ  ،އަޅ ަގނޑ  މިހެން މިދެންނެީވ

 ލިބޭނެ. . ތަެކއް ލިބިަވަޑއިަގންަނާވނެރަނަގޅ  ީވޑިޯއއެްއ. ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް ދެންެވސް ަވަރށް ިގނަ ފިލާަވޅ 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ޢަލީ ޔޫނ ސް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޮޅ ދޫ

ބަލައިަގންނަންޖެހޭ ފައިސާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރްސީއަށް ބަލަިއަގންނަން  އަށްސް. މީރާއާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީ

 ދިެވހިރާއްޖޭގެ  ރައީސ ްލޖ މްހޫރިއްޔާ ޔާމީން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ީސ އ ފެއްދީކ ރީ އޭރ ެގ އ މ ރ 

ާޚއްޞަކޮްށ  ،ރިހާ ފައިސާއެއް ބަލައިަގންނަން ލިބޭ ހ ށްކ ރަން. އ ފެއްދި ކ ންފ ންޏަކަށް ދައ ލަތަޓ އަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓ 

ތިރާފ ެވފައި މި ޢ ންމި ފަރާތް މިއަދ  ަވނީ އަމިއްލައަށް އިފަޅ ރަށްތައް ިވްއކަިއެގން ލިބޭ ފައިސާ ބަލައިަގންނަން ނި

 ،ކޮށްފިދެންމެ މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރ  ފާހަަގ .ހ ރިހާ ކަމެއް ކ ރި ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

. އަތ ލެޭވ ޮގތަކަްށ ނޫން ީދފައި ހ ރި ރަށްތަކެްއ ނާތ ލެޭވނެ .އެްއެވސް ރަެށއް ނާތ ލެޭވ ާވހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

. މި ހ ރިހާ  ފަރާތަށް ދީފަ ހަ ،ފަރާތަށްފަސް  .ފަރާތަކަށް ދީފަ އަށްޑިހައެްއ ރަށް އެބަހ ރި  .މިކަން ކޮށްފައި ހ ރީއެއް

 އި މި މައްސަލަތައް ަވރަށް ބޮޑަށް ބަލަ .ފައި އެ ހ ރިހާ ފަރާތެއް އ ޅެނީ ކޯޓ ގައިފަރާތަކ ން ފައިސާ ނަާގ

ކަންކަމެއް ނ ކ ރެޭވނެ. މީީއކީ ފަސޭހައިން ކ ރެޭވ ޒާތަށް ޮކށްފައި ހ ރި ކަންތައްތަެކްއ  ތަޙ ޤީޤ ކޮށްެގން މެނ ީވ މި

 އިސްމާޢީލް ރަޝީދ  ،ށް މި ހިންާގ ަޝރީޢަތްއަޙްމަދ  އަީދބ ެގ މަްއޗަ ، ހަމަނޫން. އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ފާަހަގކ ރަން

ދ އަށް ފައިސާެގ ކޮންމެެވސް ނ ފޫެޒއް އިސްމާޢީލް ރަޝީ ،ބޭރ ކޮށްލީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ޔަޤީންކ ރަން 

 ގެ މިހާ ރީއްޗަްށ އެންމެން ،ލ ކޮށްސީނޫނީ މި ބާަވތ ެގ ކަމެްއ މިހާ ތަފްއެހެން .ދެެގން ކަމަށްކޮންމެެވސް ދިމާލަކ ން ަވ

 ފައިސާެގ ކޮންމެެވސް ،ފާނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫެލއް ނ ކ ރަންއިކ ރިމަތީގައި ހިނާގފަިއާވ ަކމެއް މިޮގތަށް ނިންމަލޯ

ކ ީރެގ  .. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްކ ރަންޅ ަގނޑ  ހަމަ ޝައްކ އަ ؛ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްަވރެއް ލިިބެގން މެނ ީވ. 

ެގއަށް ަވން ފައިާސއާއި މީނަ  ެގތިމަންނަ ،ިގނަ ޖަލްސާތަކ ަގިއ ިވދާޅ ެވަފއިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެބަހ ިރ ަވރަށް 

ދެން   . ެވސް ަގލޮޅ  ދޫެވްއސަށް ަވން ފަިއސާ ހަލާލެއް ނޫނޭޔަޤީނ ން .ހަލާލެއް ނޫނޭ ެގއަށް ަވން ފައިާސއާ

 ާކއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންޔާމީން ޖަލަށް ލައިެގން މި ާވހަކަ ދައް ؟ބޮޑ  ިއއ ތިރާފެއް ކޮބައިތޯ މީަގއި މިއަށްވ ރެ

ަގނޑ މެން ހަދާއިރ ގައި ދެން މިއަކީ އަޅ  އިމި ހ ރިހާ އެްއޗެއް ބަލަ ،އިޯއޑިއޯތަކާ  ،ެވސް މި ީވިޑއޯތަކާއި 

ކަންބޮޑ ާވންޖެހޭ ސަބަބެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ޔަޤީނ ން ެވްސ ޝައްކ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އޭނަ ޖަލ ގައި އޮެވެގން 
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ެވެގން ިމ ާވހަކަަތއް ދަްއކާފައި ހ ރީ. ާވންފ ޅާ ފާޓ  ަވރަށް ،ން. އަިމއްލަ ިއޢ ތިރާފ ގައި ަވރަށް ފޮނިާވންަގބޫލެއް ނ ކ ރަ

 ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 

 ރިތާސަތ ން ާވހަކަދެއްެކވ ން:

ދެްއކ މ ެގ ފ ރ ޞަތަށް ޖެހިއްޖެ، އަޅ ަގނޑ  ާވހަކަ ޑިަގ ގެ އަޅ ަގނޑ ެގ މެންދ ރ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 ،އްަގރ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ދި ،ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ  ،އެދިަވޑަިއެގން އެބަ ތިއްެބިވ

ދިެވސް އަޅ ަގނޑ  މާފަންނ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ، ަވިއކަަރދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަ

އަރ ާވފަިއ ލާނީ އެ ފ ރ ޞަތ  އިއަޅ ަގނޑ  މި ަގީޑަގއި ބައްދަލ ވ ން ނިންމަ .އްަވނީފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ާވފައި މި ބާ 

އިރ  ަވޑަިއެގންނެވ ން. އެއީ ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ހާޖަ 1ޖަހާއިރ ،  1އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން 

 1ްއޒަތްތެރި މެންަބރ ން ބައިެވިރެވަވަޑއިަގންަނާވ ަގިޑެއއް. އެހެންީވމާ، ަވަރށް ިގނަ އި ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

 .ޖަހާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން އެނބ ރި އަންނާނަން

 

 {ށްއަ 13:01އިްނ  12:26 :ހ ސްަވގ ތ ކޮޅ }

 (ޝީދ ސް މ ޙައްމަދ  ނައީރައީސް، ރަ ގެމަޖިލީހ   ؛ވީނެންއި ތ ގައިސަޔާ)ރި

 

 :ދެްއެކވ ންސަތ ން ާވހަކަރިޔާ

ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ   -7.1ދަނީ އެޖެންޑާ އައިަޓމް  ކ ަރމ ން މިއަޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސްޢަލައިކ މް. އަްއސަލާމް  `.

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން  179ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  ފްޠީދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހަސަން ލަ

އަރ ަވނީ ދިްއަގރ  ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިކްރާމް ރ ޞަތ ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ މައްސަލަ. 

  ށް. ދިއްަގރ  ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ސަނަޙަ

 

 :ސަން ާވހަކަދެްއކެވ ން ޙަދިއްަގރ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް 

ާވންޖެހޭ މައްސަލައެއް. ިއއްޒަތްތެިރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މި ހ ށަހެޅިފައިާވ މައްސަލައަކީ ކަންބޮޑ  

ެވސް ހިތ ެގ އަޑިްނ  ގައިމ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  ތެިރ ެވރިެއއް ސަރ ކާރ  ހިންގ މ ަގއި ހ ރިޞްރައީސް، މިއަދ  އިޚ ލާ

ސް އަދި މަޖިލި އިކާ ޔައެކ  އެޭދ ެވރިތެރިކަމާޞްއިރާ މިނިަވންކޮށް ހިންގ މަށް އިޚ ލާއަދި އިންސާފ ެގ ދާބޫލ ކ ރަން. ަގ

ެވސް ކ ރަނީ ެވްސ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ހ ރިހާ މެންބަރ ން ެވސް އެ ިވސްނ މ ަގިއަކން މަސައްކަތް ގައިމ ހަމަ ؛ންމެންބަރ 
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ަވކިން ހިނަގްނ  ބާރ  3 ،މިދެންނެިވ ޮގތަށް ބާރ ަތއް ަވިކެވމި ެވރިކަން ބޫލ ކ ރަން. ަގޮބޑަށް  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަށް

ކ ރިްނ . ތ  ދެން އަންނާނީ ރަނަގޅ ަވމ ންނޭޙަލަޞްދަކ ެރއްިވއްޔާ ަޤއ މ ެގ މައިރާ ،އެރީ ށްފެށ މ ން އަޅ ަގނޑ  ހިތަ

ކަންކަން  ،އިތްބާނަކަށް ހ ންނެިވ ފަރާތ ން ކަނޑައެިޅެގން ޖ ޑިޝަރީެގ ކަންކަމ ެގ ތެރެއަށް އަޔަނ ފޫޒ  ބޭނ ންކޮށް ެވރި

މިދެންނެިވހެން  ،ނަމަެވސްން ަވރަށް ާގތ ްނ. ެގންދިޔަ މަންޒަރ  އަޅ ަގނޑ މެން ދެކ ނިށްއަަވރަށް ނޭދެޭވ ޮގތްޮގތަށް ކ ރި 

 ތެރިކަމާ ޞްޖ ޑިޝަރީ ެވްސ ައޅ ަގނޑ ެމން ހަމަ އިޚ ލާ ،މި ެވރިކަން އަިއސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މަޖިލިސް ލިބި

. ަވންކޮށް ހިންގ ަމށް ކ ރަމ ން އައި މަސައްކަަތށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ ިއއްެޔއަކީ ހަމަ ކަޅ  ދ ަވހެކޭއެކ ގައި މިނި

 ކ ރެޭވނެ ެއްއެވސް ޮގތެއް ނެތް ިއއްޔެ ބޫލ ަގ ނ ފޫޒ ތަކެއް ނެތް ކަަމށް ހަމަ ،އެހެން އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަަވނީ

ހ ރިހާ ބާރ ތަކެއް  ،ކަިއރީގައި ބ ނި ައޑ  ައޅ ަގނޑ  އެހިން ަބއެއް ބޭފ ޅ ން ައޅ ަގނޑ ދިޔަ ކަންަތކ ަގއި. އިހިނަގ

ައޅ ަގނޑ މެން ބާރ ތައް ހޯދ މަށް   ،ދެން އަޅ ަގނޑ  ދެންނެިވން ؟ރައްޔިތ ން ދިނީމާ ެވސް ކީއްހޭ ތި ކ ރެެވނީ

އެކ  ތެރިކަމާޞްލާބާރ  ަވިކޮކށް އޮންނަ ނިޒާމެއް ހިންގ މަށް ހަމަ އިޚ  3އެކީގައި  ކ ރީ ަރއްޔިތ ންެގ ރ ހ މާމަސައްކަތް

ަވންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. ޖ ޑިަޝރީއަށް އަޅ ަގނޑ މެން ނ ފޫޒ  ފޯރ  ،ބޫލެއް ނ ކ ރަމޭަގއަޅ ަގނޑ މެން އެދޭތީެވއޭ. 

އާދެ! ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ެވްސ ޖ ޑިޝަރީއަށް ނ ފޫޒ  ފޯރ ަވންޖެހޭނެ ކަމަކަށް.  ،ބޫލެއް ނ ކ ރަމޭ ަގއަޅ ަގނޑެއް 

ކަމަށް ކ ރާ ފަނޑިޔާރ ން ާގތ ަގއި ެވސް އަދި ފަނިޑޔާރ  ޖ ޑިޝަރީަގއި މަަސއްކަތްހިތްވޭ ލާއިއަޅ ަގނޑ  ހަމަ އަހަ 

 ކަމާތެރި ޞްއިޚ ލާ ؟ކ ރެޭވނީްއލ ޙަ  މައްސަލަ ކިހިނެއްތޯއޭ މި ،ިތބި ލޯޔަރ ން ާގތ ަގއި ެވސް ނަންމ ސްތަޤ ބަލ ގައި އަން

 ،ކަމެއް ކޮންންދެޭވނީ ކިހިނެއް ހަދައިެގންތޯއޭ. ށް ެގއައިންސާފ ެވރިކޮށް ކ ރިއެކ ގައި ޖ ޑިޝަީރެގ ކަްނކަން އެންމެ 

ެމ އިޚ ލާސްތެރި މަސައްކަތްަތެކއް ރައްޔިތ ްނެގ ޙައްޤ ަގއި އެން ،މި ނ ފޫޒ ތަކ ން ެއއްކިާބެވ ؟ކިހިނެއް ކޮށްެގންޯތއޭ

ިވސްނާ އިނޭގތޯ ހަމަ ޙަޤީޤަތ ަގިއ ެވސް ިވސްނާ ކިހިނެްއ ކޮްށެގންތޯއޭ.  ،ކަމެއް ޤައ މެްއެގ ޮގތ ަގއި ކޮށްެދޭވީނ ކޮން

 ،މިދެންނެިވ ޮގތަށް ،ންކަންބޮޑ ވ ެމއް އިނޭގތޯ މިއީ. ައޅ ަގނޑ  އެދެހަމަ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަންނަާވނެ އެއްެޗއް ނެތް. 

 ދޭ މ ސާރަ  ،ފައި މިހިރީއްލ ޮކށްޙަކަންކަން  މިހާރ  ބައެއް ޤައ މ ތަކ ަގިއ އަޅ ަގނޑަށް އިނޭގ ޮގތ ގައި މި

ދޭ އިނާޔަތްތައް ބޮޑ ކޮށްެގން. ެއކިެއކި ދެން ބޭފ ޅ ންނަށް  ނޫނީ އެ ،ެވންސްތައް ބޮޑ ކޮށްެގން ލަދޭ އެ ،ޑ ކޮށްެގން ބޮ

ެވސް އިނާޔަތްަތކެއް ެވސް  ގައިމ  ެވސް ފަނޑިޔާރ ންނަށް ެވސް އިނޭގތޯ ދައ ލަތ ން ހަމަހާރ އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ މި

 ބަެއއް ފަނޑިޔާރ ން އެ ،ަގިއ ބަެއއް ަފނޑިޔާރ ންނަށް ކަމެއް ނޭނގެ ޮގތ   ދީފައިޭވ. ދެން އަޅ ަގނޑަށް އަޑ އިޭވ

 .ކަންކަން ެވސް ކ ރެިވފަ މި  ،ދީ ޓ ބޭފ ޅ ން ތިބޭނެ ފްލެ ބޭފ ޅ ން ެގންގ ޅެން ކާރ ދީ ޑްރަިއަވރ ން ދީ، އެ

ަވގ ތ   ަވނީ މިއަޅ ަގނޑ މެން މިސާލަކަށް ައދި މެންބަރ ން ކަމ ގައި ިވަޔސް އެންމެ ނިކަމެތިންހެން ައޅ ަގނޑަށް ހީ 

އެކ  އެދެން އަދި އެމް.ީޑ.ޕީެގ ކަމާ ތެރިޞްއާދެ! ިމކަން އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް އިޚ ލާއަޅ ަގނޑ މެންނަކީ. 

އަޅ ަގނޑ މެްނ ހ ރިހާ އެންމެން ެވސް މި   ،ބޫލ ކ ރަންަގބޮޑަށް  ރި ނިޔަތް ެވސް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަށްތެޞްއިޚ ލާ
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ަވރަށް ދެރަ ކަމެއް.  ،ކަންބޮޑ ވ މެއް މިއީ .ކަމެއް އްލ ާވނެ. ާވންޖެހޭޙަމިކަން  .ެވފަންކ ރ މަށް ބޭނ އްލ ޙަތިބީ މިކަން 

ބަެއއް  ؛ހ ރި ޔަ ެވރިކަމ ަގއި ެވސް އެތައް ޮގތަކަށް ކަްނކަން ކޮށްފައިެވސް މިދިެވސް މި ފެނ ނީ ހަމަ އަނެއްކާ  މިއަދ 

ކަމަކ  އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ އެީއކީ މޮޅ ވ މެއް ކަމަކަށް. އެ ބޭފ ޅ ން ފާހަަގކ ރާ ޮގތ ގައި ަވރަށް މޮޅ  ބޭފ ޅެކޯ އެއީ. 

ނ ންާވ ހ ރިހާ ޮގތްތަކެއް ހ ރިހާ އެއީ ޤައ މަށް ަވރަށް ނިކަމެތި ޮގތްތަކެއް ެވެގންދާނެ ެއކަހަލަ ބޭފ ޅ ން އެބޭ

 ބޭނ ންޭވ. އްލެއްޙަދެރަ ކަމެއް އިނޭގތޯ. މިކަމަށް  ، ަވަރށްއެހެންީވމާާވނަމަ.  ދިމާލެއްގައި ހެދެމ ންދާ ކަމަށް

ިއއްޒަތްތެިރ  ބޮަޑށް ޝ ކ ރިްއޔާ ެވެގން ައޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ  ހޯދީ. ަވރަށްާވހަކަ ދައްކާލަން ކަންބޮޑ ެވެގން ހަމަ މި

 ސް.ރައީ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަރ ަވނީ ކާށިދޫ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 . ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .ށްޖާބިރަهللا ޢަބްދ 

 

 ން:ޖާބިރ  ާވހަކަދެްއކެވ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ކޮްށެގން އ ޅޭ ާވަހކަައކީ މިއީ ަވރަށް އެހެން ކަހަަލ ަވްއކަންނބް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީރަީއސް. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ،އޭރ ަގއި ،ދަނީ އަޅ ަގނޑަށް އަޑ އިިވެގން މިކ ރި ަޙޤީޤީ މީހ ންނަކީ ކޮބައިތޯ ބަަލން އެބަޖެހޭ. ްއކަންމި ަވާވހަކަެއއް. 

ރާއްޖޭެގ ދެތިން ބޮޑެތި ިވޔަފާިރެވރިން ެވްސ މީަގއި  ،ހިނާގފަިއ އޮތް ޮބޑ  ޖަީރމާ ކަމ ަގއިެވރި ެގޔާމީނ هللا އަބްދ 

އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ މަްއސަލައަީކ  ،ދިޔައީ ސަރ ކާރ  އަިއއިރ  ަވރަށް ާބރަށް ޮގަވމ ން ،ކީ ޔަބައިެވިރާވކަން. ހިތާމަ

ކިތައް ބިލިއަން ޑޮލަރ ެގ މ ދާތޯ  ރާނެ ކަމެއް ކަމަށް. ކ އްލ ޙަކ ރ މަށް ޓަކައި ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް ަވގ ތ  ސަލާމަތް

މީހ ން ެގންނަންީވ ނޫންތޯ މި މަޖިލީހަށް. އަންަގަވންީވ ނޫންތޯ ސަރ ކާރަށް  އެ ؟ކާކ ތޯ ރަށްތައް ނެީގ ؟ިވްއކާލީ

ލިބ ނ   ރަށްަތއް ވަކިކ ރާށޭ. އޭނާ އަންޑަރޯވަޓރ ރެސްޓޯރެންޓެއް އެީޅއޭ، އޭނާއަށް ކޮންތާކ ންަވގ ތަށް ަވގ ތ ން 

ތޯ ށްާކކަ؟ ކ ރ ީވަވްއކަންގ ިޅެގން  ާކކ ތޯ އަދީބާ  ؟އަްށ ކާކ ދިްނ ރަށެއްތޯމީނާ ހެދީ،ޮބޑ  ަރށެއް  މީނާއަށް މާ ؟ރަށެއްތޯ

ެގނީ ނކ ރ މަށް ޓަކައި އޭރ ގައި މަޖިލިސް ނަަގންެވެގން ޔާމީން ތަންތަނ ން ވައްކަްނކ ރިކަން ނޭސަރ ކާރަށް ފަންޑްރައިޒް 

އެކި މިންަވރަްށ  ،ދޭތެރޭ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ތައް އެކި ަވރަށް ކ ރި މީހ ންނާ ަވްއކަންއެ  ؟ޤައ މ ގައި މި

އަނެއް ނ ާވ ކަމަށް ނިންެމީވ. ތްަތއް ކޮމްޕްލީޓ އަޖ ރާއި ،ދެން ަފނޑިޔާރަކ  ަމއްސަލަެއއް ބަލާަފއި! ޯއކޭ ؛އަޅަމ ންދާތީެވ

ރާއްޖޭގައި މި ދައ ލަތް  މި ން އަދީބްޤީޔަ ޑަށްެވސް ެދެވންާވނެތާ. ބާރަށް ދާނެތާ. އަޅ ަގނ ށްއަފަނޑިޔާރ ގެ 

އި ޔާމީން އަދީބާ ،އިނާާޔމީށް ްއކޮއެއަދި އެއާ ލޫޓ ާވލިކަން ނޭނޭގ ކ ޑަކ ްއޖަކ  ެވސް މި ޤައ މަކ  ނެތް. 
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ާވހަކަ ެވސް ހަމަ މި   ތްބައިަގނޑ ެގ ހ ރިހާ އެންމެން އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންެގ މ ދާ ފޭރިަގ އަންހެނ ންނާއި، އަދި އެ

ނެިތެގން  ލާރި އިއ ޅެނީ ދައ ލަތ ަގ އ ޅެނީ. މި ބިލިއަނ ން ރ ފިޔާ ެގއްލިެގން މި ؛.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ މައްސަލަ މްއެ

ަވގ ތ ން ރާއްޖޭެގ ސަރ ކާރ  ެވސް.  މަޖިލިސް ެވސް. މި އ ފ ލަން އެބަޖެހޭ މިމިކަމ ެގ ޒިންމާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ާލފައި މިލްކ ެވރިކަން އޮންނަ އިރަށް ިވއްކަ ރަށް މީހ ން ބާލާށޭ. ބާލާފައި އެން ރަށ ރަށްކ ރ މަށް ަވގ ތަށް ަވގ ތ  ސަލާމަތް

ތާ   ؛ރާއްޖޭެގ ތިބި ނ ހަނ  ބޮޑެތި ކ ންފ ނިތައް ؟ކޮންބަޔެއްތޯ މި ަވްއކަން ކ ރީ ،ޖެހޭ އެބަ ފަރާތަށް ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް

ތެރޭގައި އެބަ ހޯދަިއެގން ިތބި މީހ ން މީެގއްބަަތއް ފާލަގޮއި، ކޮްށެގން ަދއ ލަތ ން ަވަގށް ރަށްރަށާއިއ މ ރ ަގއި ަވއްކަން

މިކަހަލަ  ؟އައީ ކީްއެވެގންތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މީހ ންެގ ބިލިއަނަރ ކަން މި އެއީ ބޮޑެތި ބިލިައނަރ ން. އެޝާމިލ ޭވ. 

ޅ ަގނޑ  މިދަންނަަވނީ. ޒިރ ކޮށް ބަލާށޭ އަހާޓަކައި ިވޔަފާރިެވރިންެގ ތެރެއިން ބަިއެވރިިވ މީހ ން ޖަރީމާތައް ހިންގ މަށް

ކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް ރީނާ އެބަހ ރި ކަަމށް ޕްރޮސިަގ އިކ ރި އެެކއް ކަމަށް ސާބިތ ާވ ަވރަށް ހެއްކާަވްއކަން އެއީއަދީބ  

 އަދީބް ތެރޭަގއިތާ.  ެގަވްއކަން ކ ރި މީހ ންެގ ލިސްޓ މި ، އަދީބ  ހ ންނަންާވނީ ންީވމާދެން އެހެއެބަ ިވދާޅ ޭވ. 

ަވއްކަްނ ކ ރީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޔާމީން އެކަންޏެއް ނޫން ިމ ަވްއކަމ ަގއި ބަިއެވިރަވނީކީ.  އެކަންޏެއް ނޫން މި

ކޮބައިހެއްޔޭ  ؟ރަށްތައް ަގތް މީހ ންއިހޭ ފަޅ ކޮބަ ؟ރަށް ނެިގ މީހ ންކޮބައިހޭ މި ރަށް ؟ކޮބައިހޭ ދެން ތިބި މީހ ން

 މީހ ން ލިސްޓ   އިމީހ ން. މި ަވްއކަމ ެގ ަބއިެވިރިވ އެންމެހަެދއްިކ  ކަށްއެހެން ދިމާއަ ދައ ލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 

 ؟. ކާކ ތޯ މަނާކޮށްެގން އ ޅެނީނީދަންނަަވމި ކިތައް ދ ަވހ ތޯ އަޅ ަގނޑ   ؟އ ޅެނީ ނ ކ ރެިވެގން މި ކީްއެވހޭ ހާމަ

ެގ ރަްއޔިތ ން ރާއްޖޭ ނޯންާނނެ. މި އްމި ވައްކަމ ަގިއ މ ޅި ާރއްޖެ ބަިއެވރިެވަފއެ ؟އ ޅެނީ ކިހިނެއްތޯ ެވެގން މި

އަބަދ  މި ތާ. ހިންާގފަމިހިރީ ބޮޑ  ޖަރީމާތަކޭ  ނ ދޭން މި ަޤއ މ ަގިއ. މިއީ ހާދަބޭނ ންޭވ މިކަހަލަ ަވއްކަން ަތކ ރާރ ިވޔަ

ހަކަދަްއކަންޖެހެނީ މިކަހަލަ މައްސަލަތަްއ އަންނާތީ ރަީއސް. މިކަހަަލ މަޖިލީހ ގައި ައޅ ަގނޑ މެން މިހާ ބާރަށް ާވ

ދައްކަންޖެހޭނީ ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢ ތަކ ެގ ނޫންތޯ އަޅ ަގނޑ މެން. ނ ޖެހޭނެނަނަމަ މި ާވހަކަ ދަްއކަންމައްސަލަެއއް ނާން

ކ ރީމަ ެވސް އެ އ ެޅނީ. ލޫޓ މާރ  ަލިއެގން މިއިކ ރަން ހ ރި ފައިސާ ބަޔަކ  ލޫޓ މާރ  އަރ ަވދިެވހިާރއްޖެ ތަރައްޤީާވހަކަ. 

އެމް.އެމް.ޕީ.ާއރ .ސީެގ ރިޕޯޓ ތައް އެހެީރ  ؟ސަލަ ނ ބެލެންޖެހޭމައް ަގާވިއދެއްތޯ އޮތީ މިކޮންމައްސަލަ ނ ބެލޭ. 

ތަކެއް އެބަހ ރި ން. މިހ ރިހާ ރިޕޯޓ ހ ރި ކަންތައްތައް ފެންނާ ށް ކޮށްފައިން. އެހެރީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގ ފަހިާވ ޮގތަފެންނާ

މަްއޗަށް ފިަޔަވޅާަފިއ ަހމައެކަނި އެކަކ  ދެ މީހ ންެގ  ؟އ ޅެނީ ނޭޅިެގން މި. ކީްއެވެގންޯތ ފިޔަަވޅ ލިބިފަ

އިންެވސްޓްމެންޓް ހ ރި  ހަދާފައި މީހ ން  މަނ ން، އެމިަވްއަކމ ގައި ބަިއެވރިިވ ބޮޑެތި ބިްޒނަސްނ ާވނެ. ހ އްޓާލަިއެގން

ވެއްޖޭ. ެގ ސަބަބ ން ދިެވހިން ނިކަމެތ19ި-ޑ ވި ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް އަތ ލާށޭ. ދިެވހި ދައ ލަތަށް މިހާރ  ލާރި ބޭނ ންޭވ. ކޮ

ދައ ލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އަތ ލާޭށ  ،ހ ރި މ ދާ ަވަގށް ނަާގފައިއަތ ން މީހ ން  ނަށް ލާރި ބޭނ ންޭވ. އެދިެވހިން

ެވްސ އަޅ ަގނޑ   ގައިމ ހަމަސް ޖެހޭނީ އަތ ލަންށޭ މިއަދ . ޔަ ޖާބިރަށް ިވهللا ޢަބްދ   އީ، އެސްކޮންމެ މީހަކައީ ހާރ . އެމި
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އަެނންހެން ލަންޑަނ ގައި ިވއްާޔ  ކޮށްފައި ޔާމީންޕާސްޕޯޓ  ެކންސަލްއެކަހަލަ ކަމެއް ނ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ހ ރީ 

ަދއްާކ ކީ ާވހަކަަދއްކަޔައިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ހިތާމަ ؟އް ކ ރެޭވނީކިހިނެއްޯތ އަޅ ަގނޑަށް ކަމެދެން . ބަހައްޓާފަ

އްތޯ ރަށްތައް އެކޮންބަ ؟ނީއ ޅެ ނ ލިބިެގން މި ކ ރި މީހ ންެގ ލިސްޓ ަވްއކަންކީއްެވެގންހޭ  .ތިބެނީ އަޅ ަގނޑ މެން މި

ޓަރަކަށް ހ ރެެގން ރަށްތަްއ ޓ އަރިޒަމް މިނިސް  އަދީބް ަގއިއެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ  ؟ކާކަށް ކޮންރަށެއްތޯ ލިބ ނީ ؟ނެީގ

 އިންކޯޓ  މަރ ޙަލާ ެވސް ައޅ ަގނޑެއް ނ ހ ންނާނެ ނޭގނެ ނޫންތޯ. ހަމަގައިމ ބެލީމަ އެ ހ ރީ ކޮންަބޔަކަށްތޯ  ިވްއކާފައި

، މިއަދ  އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެްނީވމާ . ަތންތަން ބަންދ ކ ރީނެީގ ތަންތަންައޅ ަގނޑ ެގ ެއްއެވސް ކަމެްއ.  ނޫނިއްޔާ

ަވންޏާ އެ ސަބަބަކީ ކޮބައިކަން އަޅ ަގނޑަށް ހާމަކޮށްދެއްަވްނީވ. އިްއޒަތްތެިރ  މިކަން ނ ބެލެންީވ ސަބަބެއް އޮތީ ކަމަށް

ދަނީ   ށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވމ ން މި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސަެލއް ނ ކ ރެޭވނެތާައޅ ަގނޑ  ދެން ިމތާގައި ސ ާވ ށްރައީސަ

އަޅ ާވށޭ. މި ަވްއކަން ކ ރި މީހ ން އެންމެން ޓެގ  ،ަވރަށް ައޚ ލާޤީ މިންަގނޑަކ ން މިދަންނަަވނީ ،އެކ  އަދަބ ެވރިކަމާ 

 ޒާާނއަށް މިޚައ ލަތ ެގ އަތ ލާށޭ. ދަ އްޖަމާޢީ މ ދާތަ ކަން ާވަކށެއް.މިދެ މީހަކ  ޓެގ  ައޅ ަވިއެގން ނެތޭ ، އެކަަކކ 

ފަހަރ   ށް ިވްއކާ. އަެނއްބައިމިިލއަނަ 1ފަހަރ   ބައެއްމ ދާތައް ވައްދާށޭ. ހާދަހާ ކ ަޑ އަގ ަގއޭ ރަށްތައް ަނާގފައި ހ ރީ. 

 ؟ހ ންނަކީކ ރި މީއެއީ ނޫްނތޯ ވައްކަންށް. ބޮޑެތި ރަށްރަށޭ މި ނަަގނީ. މި ޤައ މ ެގ މ ދަލެއް ނޫންތޯ އެއީ. މިލިއަނަ 2

ހ ރިހާ އެްއެޗއް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދެން އެ ފައިާސ ިދޔަ ތަންތަނާއި، ފައިސާ ޑިްސޓްރިބިއ ޓްީވ ޮގާތއި، މި ؟ބައިތޯކޮ

އޮތްދަނީ ހިނަގމ ންނޭ   ޖަރީމާ މިމި ދިޔައީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅ ަގނޑ މެން އޭރ  ެވސް ޮގަވމ ން އިނޭގ. އެބަ

 ރީމާތައް ހިންިގ މީހ ންެގ ލިސްޓެއް ެވްސ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބ ނީކީ ހ ރިހާ ޖަ މިނީ. ހިނަގމ ންނޭ. ބާރަށޭ މި ހިނަގ

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ައއ މ ގައި ައޅ ަގނޑ  އޮންނާނީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދާއިާރެގ މެންބަރ  ؟ނޫން. ދެން ކީކޭ ދަންނަާވނީ

 ެއއްެޗއް. ތްެގ މެނިފެސްޓޯގައި ލިޔެފައި އޮމަޖިލީހ ން އެ މައްސަލަ ބަލާނަމޭ. އެއީ އަޅ ަގނޑ   . މިަވޢ ދެއް ކޮށްފަ

ހަމައަށް   އަދާ ތަނަށް ހިޮވފައި މިހިރީ. ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  އެ މެނިފެސްޓޯ ވިއްަކިއެގން މިޒ މެނިފެސްޓޯ ޖެހޭނެ ތަންފީ

 ؛މީހ ން ހ ންނަންޖެހޭނީ. ދެން ެވސް މިކަން ކ ރި އޭލ ަގއަދީބ  ެވސް ޖަ ؛ދިޔައިރ  ެވސް އެމް.އެމް.ޕީ.ާއރ .ސީ ާވހަކަ

ނ ާވނެ. ދެންެވސް އަންނަ ދީެގންޔަދެަވނަ ފަހަރަށް ތަކ ރާރ ިވތިބެންޖެހޭނީ.  ެވސް ޖަލ ގައޭ ރަށްތައް ނެިގހާ މީހ ން

މެެވސް އެހެން އެއްތޯ ކޮންފަހ ން އަނެއްކާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ ،އެހ ރިާހ ރަށްތައް ކާލާފައިގ ިޅެގން  ސަރ ކާރަކާ

. ހިންަގާވށޭ ތަްނކޮޅެްއ ާޗލ ކޮށް މިކަން ނިންމާލަމާ !ރި ރައީސް، އެހެން ނަހައްަދާވއިްއޒަތްތެ  އެްއޗެްއ އޮންނާނީ.

 ؛ީވ ހަރާންެވސް ން . އެައކ ކޮމިޝަން ެވސް ހެދީ އަޅ ަގނޑ ެމން މަރ ސް ިނންމަން އެބަޖެހޭ. ެވ ލަެއއްމައްސަ ކޮންމެ

އޮތީ   ކަމެްއ މިންރާހަެވސް ވ ރެ ކާ ެއއަށް މިއީ އަނެއް ން ެވސް ީވ ކަެމއް ނެްތ. އިއެ  ،ރާމޭހަރާމ ން ހަކަމެއް ނެތް. 

 ،ން. އެ ބޭރ  މީހަކަށް ިވޔަސް ތިބީ ރަްށރަށް ނެިގ މީހ ން ފެންނާ ން ަވްއކަންކޮށްފި. އެ . އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެވފަ

 ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ަވގ ތ ން ރަށްތައް ނެިގ ން އެ ރިޝްަވތ ދީެގން އެއިެގޖަރީމާ ހަދަ އެ  ،އެތެރޭ މީހަކަށް ިވޔަސް 



2020 ލައިޖ  51                                              ސާލްޖަނަ ވަ  20 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

79 

 

މިައކަށް ރިޒޮލިއ ޝަނެއް ނާދޭ.  ،މައްސަލަ މި ،ކ ރަންޖެހޭނެ. އެހެންނޫނިއްޔާަވގ ތ  ސަލާމަތްކ ަރން ބަންދ ަވގ ތަށް 

 ނެޯގސިއޭޝަން އިޒް ދަ އެންޑް އޮފް ދަ ޕޮއިންޓް.ކީ ެއއީ ެއއްެވސް ެއއްެޗއް ނޫން. އްލެއް ނާންނަ ޑިސްަކޝަނަޙަ

 ؟ނ ަވންޏާ ދެން ކޮބައިތޯ ބޭނ މަކީސް އެންޑްާވން އެބަޖެހޭ. އެންޑްމެއް ެވކަ އެްނޑް ާވން އެަބޖެހޭ. ކޮންމެ ؛އެންޑް އޮފް

ހަކަ ދައްކާއިރ  އެްއެވސް މީހަކ  ާވ ކީ މިހާދިގ ކޮށް އަޅ ަގނޑ މެްނ ކޮންމެ ދ ަވހަކ  މިޔަހިތާމަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

  ލިސްޓ   ެގށްތައް އަތ ލި މީހ ންރ ކާރަށް ހަމަ މިހިނދ ން މިހިނދަށް ރަނ ލާީތެވ. އަޅ ަގނޑ  ޮގާވލަން ސައިއަޅަ

މިްނަވރ  ފައިސާ ެވސް ދައ ލަތ ން ، ަޒއްރެްއެގ ެއމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ އެްއެވސް ޒައްެރއްގެ  ހާމަކ ރަން. އަދި ެއއާިއއެކ 

 މި ލާފައި ލައްޗޭ ޮގިޅއަށް.  ، ިވޔަސް މީހ ން ޮގޅިއަށް ލާށޭ. ެއއީ ކިތަންމެ ބޮޑ  މީހަކަށް ަވންޏާ އެ ޖެހިފައިހ ރި ކަމަށް

ެވދާނެ މައ މޫން  ށް ިވަޔސް، އެމައްސަލަ ބަލާށޭ. ެއއީ ެވާދނެ މައ މޫން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫްމެގ ފާރިޝް ަމއ މޫނަ

 އެ  މ ރ ާތއ ޮކންމެ މީހަކަށް ިވޔަްސ، ކޮްނމެ މީހަކަށް ިވޔަސް ލާށޭ. ޮގޅިއަށް ލާފައި  ،ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމަށް ިވަޔސް

އްލ ާވނީ. ޙައްސަލަ މަ މި ނޭ. އޭރ ންންނ ާވެނކައްކަްނކޮށްެގންދެން ވަ މި ރާއްޖޭގައި ނެގންާވނެ އެ މީހ ންނަށް

ރަްށރަށާއި ތަންތަން ނ އަގ ަގއި ފަޅ ހ ރި ގޮއިފާލައްބަތަާކއި އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ކ ަޑކ ަޑ ޤައ މެއް. މި ޤައ މ ގައި 

 ،ހީލަތާއި  ،މަކަާރއި ްށ ެއއީމަްއޗަ ގ ޅިެގްނ ޖަރީމާ ހިންިގ މީހ ންެގ ބަޔަކާ  ،ދައ ލަތަށް ެގއްލ ންާވ ޮގތަށް ނަާގފައި

 ާވކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެން ަވކި ކޯެޓއް އ ފައްދަިއެގން ނަމަެވްސ އެ ޢ  އޭެގ ަމއްޗަށް ދަ ފޭރ މޭެޓކ މާއި  ،ޚިޔާނާތާއި

އަޅާށޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަން މިފަހަރ   ދޭތެރޭ ފިޔަަވޅ  މީހ ންނާ ދ ަވހަށް އެ ދ ަވހ ން އެ

ކ ރި މީހ ން ަވްއކަން ތިޑެބޮ ދައ ލަތ ން އެހާމި ްއ ނޭދެން ެވސް ައޅ ަގނޑެ އިމ ަގމިއަށް ފެންނާނެ ކަމަށް. ހަމަޮގތެއް 

 ނ ެގޔާމީ ،ދީެގންރިޝްަވތ  ށްޔާމީނަ ،ދީެގންދޫެވފައި ތިބޭކަށެއް. އަދި ދައ ލަތ ަގއި ތިބި ެވރިންނަށް ރިޝްަވތ 

އޮތީ ބ ނެފަ. އެ ރަށްތަްއ ނެިގ މީހ ންނަށް  އެ ކަމަށް ދިންރިޝްަވތ    އެ އަދީބ  ،ދީެގން އަންހެނ ން ރިޝްަވތ 

ކީ އަޅ ަގނޑ މެން ޔަހިތާމަ ،ނޫންަކން. އެކަމަކ  މިއަދ  ރައީސް ށްޒާނާއަޚަފައިސާ މިދެނީ ދައ ލަތ ެގ  އެނޭގނެތާ މި

 ކޮންމެެވްސ މި މައްސަލައަށް ،ޯގްސާވނެ. އެެހންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ އަަވސް ެވއްޖެއްޔާ ނެތ ން. މިހާ ހަނދާން

އި ިދެވިހ ރައްޔިތ ން ތިބީ ޭގަގއި. ައނެއްކާެވސް ޭގ ބަންދ ަގއި ނިމ މެއް ެގންނަން. ެގނެސް މި ދަތި ދަނޑިަވޅ ަގ

ރިކަަވރީކ ރ މަށް ަޓކައި އަޅ ަގނޑ ެމން އިން ޖެހެނީ. މި ހޮލިޑޭ ޓައިމ ގައި ެވސް. ކޮރޯާނ ވައިަރސް ތިބެން މި

ތަކ ން އަނެްއާކ ހޯދަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭ ބޭންކ ެއބަ ލަތްތަކެއް ސީހ ރިހާ ަވއަޅ ަގނޑ މެން ޤައ މަށް ލިބެންހ ރި 

 ލޭޓ ކ ރަން ދިެވހިރާްއޖޭެގ ޕްރައިެވޓް ސެކްޓަރ. ޕްަރއިެވޓް ެސކްޓަރ އަދި...އ ސްޓިމި

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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މާފަންނ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ  ،އަރ ަވނީފ ރ ޞަތ  ޝ ކ ރިއްާޔ. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި 

 ބަރ  މ ޙައްމަދ  ފަލާޙަށް. މާފަންނ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: ފަލާޙް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  މާފަންނ 

ިދެވހިރާއްޖޭަގިއ  ؛ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް .ާވންޖެހޭ މައްސަލައެއްޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަވރަށް ކަންބޮޑ  

އެންމެ  ،އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ ކޮރަޕްޝަނ ަގއި ިހމެނިަވޑަިއަގންނަވާ  ،ބޮޑ  ކޮަރޕްޝަން ކަމ ަގއިވާ  ދިޔަ އެންމެގައިހިނ

 އްޔޫމާއި އަދި އެ ޤަބްދ ލްއިސްކޮށް ހިމެނިަވަޑއިަގންަނާވ ދެ ބޭފ ޅ ން ކަމ ގައިާވ ކ ީރެގ ރައީސް، ރައީސް ޔާމީނ  ޢަ

މިޮގތަްށ  ،ާވތައްޢ  ނިކ ފާނ ެގ ނައިބ  ަރއީސްަކން ކ ރެްއިވ އަޙްމަދ  އަދީބާިއ ދެ ބޭފ ޅ ންެގ ަމއްޗަށް އ ފ ލިފައިާވ ދަމަ

އަޅ ަގނޑ މެން ދިޔ ަމކީ ދީެގން ކަމ ގައި ިވޔަސް ެވސް ބާޠިލ ެވެގންމީހ ންނަށް ރިޝްަވތ  ޔަކ ބަ ންކްރިމިނަލް ކޯޓ 

އެމް.ޑީ.ީޕ  ،ެވސް  ށްރި ަރއީސް، ައޅ ަގނޑ މެން އެމް.ޑީ.ޕީ ެވިރކަމަށް އައ މަކަމެއް. ިއއްޒަތްތެ ންޮބޑ ވާ ަވރަށް ކަ

ބޮޑ  ެއއް  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެޖޯރިޓީ ހޯދަން މަސައްކަތްކ ރި ަކމ ގައި ިވޔަސް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެންމެ

ޚިޔާާނތްތެރިެވފައި ތިބި މީހ ންެގ ދައ ލަތަށް  ރާއްޖޭެގރިިވ ދިެވހިދިެވހިާރއްޖޭެގ ފަިއސާއަށް ޚިޔާނާތްތެ ،ދަކީޢ ަވ

މީހ ންނަށް ދޭންޖެހޭ އަދަބ   މީސްމީހ ން ރާއްޖޭެގ ޝަރީޢަތ ެގ ކ ރިމައްޗަށް ެގންޮގސް އެ  އެ އި،މައްސަލަ ބަލަ

ަގނޑ މެންނަށް ކ ރަން އަޅ   ،އެހެންނަމަެވސް، ައޅ ަގނޑ މެން ިވސްނާލަންޖެހޭ .ދ . އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްޢ ދޭނެކަމ ެގ ަވ

ފައިސާ އެިކ  ބިލިއަން ރ ފިޔާ ެގއްލިެގން އެ 3.5ކަމެއް. ރާއްޖޭެގ ަބއިތ ލްމާލ ން  އ ނދަޫގ އ ޅެނީ ަވރަށް މި

ކަންކަން  މީސްމީހ ންނަށް ޚަރަދ ެވެގންޮގސް އޭެގ މަންފާ ލިބިފައި ތިިބ މީސްމީހ ންެގ ފަރާތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި

ައޅ ަގނޑ   ؛ދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނިެގން މިެރިވެގންދާ ކަންކަން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެޓަަކއި ކ ހ އްޓ ވ މަށް

 ެއއީ ޭއެގ ބޮޅެއް ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ންދިޔަ ހ ކ ޮގތ ަގއި އިްއޔެ ކްރިމިނަލް ކޯޓ ަގއި ިއްއިވެގން ބޫލ ކ ރާަގ

ކޯޓ  ޤާޟީ އިސްމާޢީލް ރަޝީދ  އަޅ ަގނޑ  ކްރިމިނަލް  ؛ބޫލ ކ ރަނީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްަގ

 ންަވރަކަށް ބީިހެގްނ އ ޅ އްާވ ބޭފ ޅެއް ކަމ ަގއި ީވމައޭ ެއޮގތަށް ެއ ހ ކ  ފަިއސާަގއި ކޮންމެެވސް ބޫލ ކ ރަނީ މިަގ

ަވނަ  104ތ ެގ ާގނޫނ ެގ އަޖެހޭ ސަބަބަކީ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ޖިނާއީ އިޖ ރާ ނިކ މެެގން ައއީ. އެހެން ދަްނނަަވން

 ތްތަްއ މިއިން އެްއެވސް އެްއޗަކަށް ބެލ މެއް އަހަމައަށް ހިމެނިފައިާވ އިޖ ރާ ަވނަ މާއްާދއާ 119އްދާއިން ފެށިެގްނޮގސް މާ

ާވެގ މަްއސަލަ ކޯޓ ްނ ޢ ދަ 7އިްއޔެ ކްރިމިނަލް ޯކޓ ގައި އަޙްމަދ  އަދީބ ެގ ަމއްޗަށް ކ ެރިވެގންދިޔަ  ،ތިނެ

 ަވކީލެްއ ޢީޤާޟީއެއް ދިފާ ،ޖެހޭ ސަބަބަކީއެހެްނ ދަންނަަވން ؛ރައީސް ދިަޔއީ. އިްއޒަތްތެރި  ބޭރ ކޮށްލައިެގން އެ

ވާ ޢ އެ ދަ ،ޖެހޭ ސަބަބަކީަވނީ. އެހެން ދަންނަަވން ޮގްސފައިެގންކ ރަްއާވ ޮގތަށް އިްއޔެ ފެނިޮގތ ަގއި މަސައްކަތް 

 ހަމަ  ކަށް ަވަޑިއެގންޔަ ދީ ކ އްލިނ ޓަކައި އެްއެވސް ފަރާތަކަށް ފ ރ ޞަތ  އަށް ޖަާވބ ދާރީވ މަށްާވޢ ހ ށަހެޅ މަށްފަހ  އެ ދަ
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ދިޔައީ ޖިނާއީ  ކ ރެިވެގން އެ އެކަން ،މަލެްއ ކަމަށް ިވދާޅ ެވޢަޗަރެގ ެއއީ ޓޯ ،ިވދާޅ ެވާވ ބާޠިލ  ކަމަށް ޢ ދަ

މަލެއް ޢަެއ ެއއްބަްސވ މަށްފަހ  ޓޯޗަރެގ  ،ެވިވަފއި އޮތް އެއްބަްސވ މަކީ ދަށ ން އަޙްމަދ  އަދީބާާގނޫނ ެގ ތ ެގ އައިޖ ރާ

 ،ބޫލ ކޮށް ަގޚިލާފަށް ނެގ ނ  ބަޔާންތަކެްއކަން  ނޫނާާގތ  އަެއއީ އިޖ ރާ  ،ަގިއެގންނައޭެގތެރެއިން ަބޔާން މަށްފަހ  ހިންގ 

ދިޔައީ. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ މެން މި މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނެ. ބައެއް ިއްއޒަތްތެރި  ާވ ބޭރ ކޮށްެގން އެޢ އެ ދަ

ހަމަ ޖ ޑީޝަލް   ،އްސަލަ ބަލަންޖެހޭނީލޭނެ ާވހަކަ. އަޅ ަގނޑ މެން މި މަމެންބަރ ން އެބަ ިވދާޅ ޭވ މި މައްސަލަ ނ ބެ

ބޭފ ޅ ްނެގ  އެ ،ޓަރ ޖެނެރަލް ިވދާޅ ވީ އ ކިސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ހ ށަހަޅައިެގން. ިއއްޔެ ާވހަކަދަްއކަަވމ ން ޕްރޮސި

އެ  ބެހޭ ޮގތ ން ކޮންމެހެން އޮފީހ ެގ ފަރާތ ން ޖޭ.އެސް.ސީއަށް އެ މައްސަލަ ހ ށަހަޅ އްާވނެ ާވހަކަ. އެ މައްސަަލއާ

 ބ ނާ މާއްދާތަކާ  ތ  ާގނޫނ ގައި އެއައިްއޒަތްތެރި ފަނޑިޔާރ  ކ ެރްއިވ ހ ކ މަކާ ބެހޭ ޮގތ ންނެއް ނޫން. އެ ޖިނާއީ އިޖ ރާ

 ،ބޫލ ކ ރަންަގެވސް ޓަކައި އެ މައްސަލަ ހ ށަހަޅ އްާވނަމޭ. އަޅ ަގނޑ  ާވތީ، އެކަން ބެލ މަށްނ  ކޮށްފައިއެްއޮގތަށް އަމަލ 

ނ ކ ެރޭވނެކަން. އެހެންނަމަެވްސ، ެއ ބަދަލ ކ ރާ ކަމަށް ަވންޏާ ަވކާލާތ  ށްނަން ައޅ ަގނޑ މެންޮގތ ބެހޭ  ކ ރި ހ ކ މަކާ

ެވްސ ކ ރަްއާވނެ ާވހަކަ ިވދާޅ ިވ.  އެކަންކަން. ނީ މަތީ ކޯޓަށްޖެހޭޓަރ ޖެނެރަލް އޮީފހ ން ަވޑަިއަގންނަަވންއ ކިޕްރޮސި

 އިރ ަގއި ަރއީސް ޔާމީނާ އި ކޮރަޕްޝަނ ެގ ާވަހކަދައްކާ ރާްއޖޭަގ. ން ިވސްނާލަންޖެހޭއަޅ ަގނޑ މެ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ،ކަމ ަގއި ިވަޔސްދޭ ސްޓެލްކޯއިން ބެލިޚިދ މަތް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަރަންޓ ެގ އިދިެވހިރާއްޖޭަގ؟ އޭނ ގ ޅެނީ ކޮންކަމެއްތޯ 

ދިޔަ ކޮރަޕްޝަނެއް އިހިނަގ ަގއި ެއއީ އެތަނ  ،އެަބޭވ ކަމ ަގއި ިވަޔސް ރައީސް ޔާމީނ ެގ އަތެއް އޭަގއިސްޓެލްކޯއަށް ބެލި

 ޮގތ ން ބަާލއިރ   އޮތް ކަންތައްތަކާ ބެހޭ އިކޮށްފަ ކަމ ގައި ަވންޏާ. ދިެވހިާރއްޖެިއން ބޭރ ން މީހ ން ެގންނަން މަސައްކަތް

ށް ބެލިކަމ ގައި ިވަޔސް ެގ ިވަޔފާރިއަލ  ހިމެނޭ. އެސް.ޓީ.ޯއެގ ތެއެބަ   އްޔޫމްޤަޢަބްދ ލް ޔާީމންތެޭރގައި ެވސް ެވސް ޭއެގ

އެމް.އެމް.ޕީ.ާއރ .ސީެގ މައްސަލަ ކަމ ަގިއ  .ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްއެބަ ހިމެނޭ.  އްޔޫމްޤަޢަބްދ ލް ޭރގައި ޔާމީންއޭެގތެ

ޮކރަޕްޝަނެއް ކަމ ަގިއ ަވންޏާ  ިދޔައިއެބަހިމެނޭ. ިދެވހިރާއްޖޭަގިއ ހިނަގ ންތެޭރަގއި ަރީއސް ޔާމީމީެގ ،ިވޔަސް 

ެވސް އެނޭގ.  ޮގްސނ ާވކަން އަޅ ަގނޑ މެން ެއންމެންނަށްއި ެގ އަތެއްނެތި ހިނަގން ސް ޔާމީއޭެގތެޭރަގިއ ރައީ 

 ފިކ ރ ކޮށް  އިމިކަންކަމާ ިވސްނަ ،ފެނިދެނި ތައް މާލޭަގިއ އ ޭޅ މިކަންތައްމި ފ ރަ ،އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ެވސް މި މާލޭގައި

 ،ިއަގންނަާވނެްއޒަތްތެރި ރަީއސަށް އެނިގަވޑަެގން އިބޮޑެިތިވ މީސްމީހ ން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ހަމަ ކަނޑައެޅި  އ ޅެ

ކަންކަން ބެލެންޖެހޭނެ.   ރާއްޖޭަގއި ނ ހިނާގ. އެހެންީވމާ، މި ހިމެނިަވޑައިނ ަގންނަާވ ކޮރަޕްޝަނެއް މި ރައީސް ޔާމީން

.އެން.ީސއާިއ ހީަވނީ ޕީނ ދިނ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑަށް ެއޅ ނަ މަށް ފިޔަަވޅ އެޅެންެޖހޭނެ. މިކަންކަކަންކަމަށް ފިޔަަވޅ   މި

ިއއްިވ ަގއި ޔެ ކްރިމިނަލް ކޯޓ ނިަވޑަިއަގްނނަާވ ބައެއް ބޭބޭފ ޅ ްނެގ ެވސް އަތެއް އެބަ ޭވހެން ިއއް ހިމެ އިގަ ޕީ.ޕީ.އެމ 

ތިމަންނަމެންެގ ތިމަންނަމެނެްގ ރައީސް އެހެރީ ދޫެވފަޭއ.  ،ިވދާޅ ީވ ،ިއއްިވތާ ބައިަގޑިއިރ  ނ ވޭ  ން. ހ ކ ގައިހ ކ މ 

ރާއްޖޭެގ ފައިސާއަށް  ނ ޖެހޭނެ ދޫކ ރާކަށް. މި ؛އްޒަތްެތރި ރައީސްައަވހަށް މިހާރ  ދޫކޮށްލާށޭ. އިނެތޭ.  ކ ށެއްއެްއެވސް 
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ެވސް  ސަލާމަތް ނ ޖެހޭނެ. ން ދޫކ ރާކަށް ހ  އިއްާވަފއި ތިބި މީންތިބި މީހ ން ކޯޓ ން ހ ކ  އިޚިޔާނާތްތެރިެވފަ

 ،އްސަލަިއަގއި ނަލް ކޯޓ ން ހިނަގމ ންދިޔަ މަސަ ޮއތީ ކްރިމިޮގއްނ ާވނެ. އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް އެނިގެގންިވޔަީދެގން

ީވ އެްގރީމެންޓަކީ އެއީ ކ ޑަ ހ ކ ެމއް އައ މާ ބެހޭ ޮގތ ން ޖިނާީއ  ކ ރީަގއި ނައިބ  ރައީްސކަން ކ ރެއްިވ އަޙްމަދ  އަދީބާ

ެއއްބަްސވ މެއް.  ެވިވެގންދިޔަ ކ ރީމަ ކ ޑަ ހ ކ މެއް އަންނާނެ ޮގތަކަށްޮގތަށް މަސައްކަތް ތ ެގ ާގނޫނ ަގއި އޮތްއައިޖ ރާ

މަދ  އަދީބަށް ޙްާވ އެަބއޮތޭ އަޢ ދަ 150 ،ޓަރ ެޖނެރަލް ިވދާޅ ަވނީ އ ކި ށްފި ަކމ ގައިނަމަ ޕްރޮސިކޮާވޢ ްށ ދަޮގތަކަ އެނޫން

 ކާ ދޭތެރޭަގއި ދިެވހިރާއްޭޖެގ ާގނޫނ ތަ ޓަކައި އޭނައާއަހަރޭ. އެކަން ކ ަޑކ ރ މަށް 800ާވތަކ ެގ ހ ކ ަމކީ ޢ . އެ ދަކ ރެޭވ

ެއ މައްސަލަ ބާޠިލ ކޮށްެގން  އިބަލާފަ ގައިކ ރ ން ކަމ ެއއީ ޓޯަޗރ .އްބަސްވ ެމއްމަތީން ހެދ ނ  އެ ޮގތްާވ ޮގތ ެގއެއް 

ެވސް  ފިޔަަވޅ  އަށްނޫން. މި މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނެ. މި މައްސަލަ ބޫލ ކ ރެޭވނެ ކަމެއްގަ ދިޔ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ޤާޟީންނަށް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ،ނަމައޮތް ނަަގއިފި ރިޝްަވތެއް އަޅަންޖެހޭނެ. މިކަމާ ބެހޭ ޮގތ ން

ޮގަތކަށް ބ ރަތެއް ހާިސލ ާވ ކަހަލަ ކަމެއް ޢިއެއީ  ކަމެއް ކ ރީމާ މީހ ންނަށް މިކަހަލަ އެ ،އަދަެބއް ކަހަލަ ާވށްކަނަމޫނާއަ

ހ ރި  އިޮގސްފަ. އަޅ ަގނޑ މެންަނށް ފެނިެގންއަޅަންޖެހޭނެ އެކަހަަލ ފަނޑިޔާރ ންނަށް އިއްޒަތްެތރި ރައީސްފިޔަަވޅ  

އަޅ އްާވަފއި ހ ިރ  ހިނޫރ  އަނޮގިޓއާއަތ ަގިއ ކޮ ،ލެކްްސ ަގިޑާއއި ިއއްިވ ފަނޑިޔާރަީކ ރޮންހ ކ  ފޮޓޯތަކ ން ބަލާއިރ ގައި

ަޑކ ަޑ ެވސް ކ  ދިޔައީ. އެހެްނީވމާ، އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތަށްބޭފ ޅެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ފޮޓޯތަކ ން ފެނިެގން

އައި ފަނޑިޔާރެއް ބާަވއޭ. ޭގންގ  ތެރެއިން ނިކ މެެގްނ  ، އަނެްއކާ އެްއކަލަ ޭގންގ  ހިސާބ ަގނޑ ގެ ސިހ މެއް އައި. މިއީ

 ޚާއްަޞކޮށް ޔާމީން ،ޮގތ ަގއި ިދެވހިރާްއޖޭގައި ކޯޓ ތަކ ަގިއ މީެގކ ިރން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނިގފަިއ އޮތް

އްެބިވ ެއކަހަލަ ބޭބޭފ ޅ ން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެެރއިން ކ ެރްއިވއިރ  ޯކޓ ތަކ ަގއި ތިންއަހަރ  ެވރިކަ ފަސްއްޔޫމް ޤަޢަބްދ ލް

އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ރާއްޖޭެގ ޝަރްޢީ ނިޒާމ  ިއޞްލާޙ ކ ރ މަށް އައި ަބއެްއެގ  މ ންރަނަގޅ  ިވސްނ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ

 ިވފަ. ަވރަށް ަވނީ ަވރަށް ިގނައިން ބޭރ ކ ރެ  ފަނިޑޔާރ ން މިހާރ  ން އެކަހަލަތެރެއިން ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރި މަސައްކަތ 

 ެވްސ އެ  ންބަދަލ ކ ރަ ަޝންޒިޕޮމްކޮ ެގ.ސީ ޖޭ.އެސް. އެހެންީވމާ، ައޅ ަގނޑ މެން ިގނަ މަސަްއކަތްތަެކއް ކ ެރވޭ 

 ަލއިެގްނ މީތި އަެނއްާކެވސް ހަލަބޮލިކޮށް ކަންކަން ޔަކ ބޭނ ންާވ ބަބޭފ ޅ ން ކ ަރްއަވނީ ެއ ބޭބޭފ ޅ ން އެ މަަސއްކަތް

ެވސް  ށްލަޓަރ ޖެނެރައ ކިބޭފ ޅ ން ާވހަކަދައްާކއިރ ަގއި ޕްރޮސި އެ ،ަގނޑަށް ފެންނަނީއަޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި. އެހެންީވމާ، 

ބަސްބ ނ މ ެގ  ިއ،ާވ ލިބޭ ފަރާތަށް ެވސް ކޯޓ ަގއި އިންނެިވ ަފނޑިޔާރ  ހަމަހަމަ ފ ރ ޞަތެއް ނ ދެްއަވޢ އަދި ދަ

މަލ ކ ރަްއާވ ޮގތަށް ޢަެގ ޮގތ ގައި ފަނޑިޔާރެްއެގ ަވކީެލއް ޢީދިފާ އި،ކ ރައްަވެއއަްށ ޢަމަލ ނ  އި،ފ ރ ޞަތ  ނ ދެއްަވ

ަކންކަމަކީ ބެލޭނެ މައްސަލައެއް  ތަން. އެހެންީވމާ، މި ން މި މައްސަލަ ބޭރ ކ ރެއްިވކ ަރްއަވއިެގފަނޑިޔާރ  މަސައްކަތް

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ާވހަކަ ދަންނަާވލީ. ަވރަށް ބޮަޑށް ޝ ކ ރިއްޔާ އެ ާވތީ އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް

  ޒަތްތެރި ރައީސް.އިއް 
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .ިޒޔާދ  ޙ ސައިން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ަވިއކަރަދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ޙ ސައިން ޒިޔާދ ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

  އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަލްއ ސްާތޛ  ޙަސަން ލަޠީފް ރަީއސް. ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދާ ޔާ އިްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއް

 އި ހ ށަހަޅާފައިާވ މައްސަލައަށް އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. ފަހަރެއްަގިއ ެވސް އަޅ ަގނޑ  މީަގ

 ،ކ މެއް ކ ރާއިރ  ކަށް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް، ހ ތ ން ާވހަކަދަްއކާބެހޭ ޮގ ކާފ ރ ޞަތެއް މި ހޯދީކީ ކ ރެިވފައިާވ ހ ކ މަ

ލަން އިތ ތައް ފ ރިހަމަެވފައި އޮތްތޯ ނެތްތޯ އެއީ އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބަލައަގ ިޅެގން އެ އަްނނަ އިޖ ރާ އެ ހ ކ މަކާ

ަބޔާނ ެގ ތިރާފ ެގ ޢ ެއކަނި އިއޮތީކީ ހަމައެކަނި ހަމަ މި އިކޮށްފަ ާވޢ ކަމެއް. އަޙްމަދ  އަދީބ ެގ މަްއޗަށް ދަ އޮތް

 އި ކ ރެިވެގންދިަޔއިރ  މީަގން ރަށް ބަިއަވރ  ސާބިތ ކ ރެޭވ ހެއްާކއި ަގރީނާ އެބަހ ރި. މި ހ ކ ަވމައްޗަކަށް ނޫން. 

ނ ވ ން. މިީއ މިކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ހ ށަހެޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ދައ ލަތަށް ދީފައި ހެްއކާ ާއއި ަގރީނާކީ ޔަހިތާމަ

ދެއްކ ަމްށ ، މި މައ ޟޫޢ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ާވަހކަމައްސަލައެއް. އެހެންނަމަެވސް ކަންބޮޑ ާވންޖެހޭ ފާހަަގކޮށްލާ

ކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑަށް ަނއިފަރ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމާއި މަހިބަދޫ  ދ މ ެގށް އެކަފ ރ ޞަތަ

 ންޔާމީ ،މަ ކަމަކީހަަގކ ެރިވއްޖެ. އޭެގ ފ ރަތަނަ ކަންތައްތައް ފާިގ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ާވހަކަފ ޅ ން ަވރަށް

ވެއްެޖކަން. އެަތއް ބަިއަވރ  ބަޔަކ  މި ޤައ މ ަގިއ ޖަލ ގައި ހ ރީ ިގނިކަންޏާކަން. ބަޔަކ  މި ޤައ މ ަގއި ެގްއލިފައި

މ ން ބޭފ ޅ ން ިވދާޅ ަވ ނޫންކަން. މިކަންކަން ަވރަށް ސާފ ކޮށް އެ ންމަރައިފިކަން. ވައްކަްނކ ރީ ހަމައެކަނި ޔާމީ

ބޭފ ޅ ްނެގ  ހަމައިްނކަން. މިއީ އެ އެ ރެނދާީވ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ ަމއްސަލަައކަްށ މި ެގންޮގއްސި. ހަމައެހެން

އަބަދ ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީ  ،ދައްކަނީ  ާވހަކައިން އަޅ ަގނޑަށް ާފހަަގކ ރެވ ނ  ކަންތައްަތއް. އަޅ ަގނޑ މެން މި

ެގެއްއ ށް. ިއންޞާފ ެވރި ފަނޑިޔާރ   މި ޤައ މ ަގއި ާގއިމ ކ ރ މަފ ސާއިން ؛ފ ެވރިސާިއން އީއަ  ަވކާލާތ ކ ރަމ ން މި

 ައއިމާ އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ޕާީޓެގ ންދަނީ. ޭއެގ ހެްއކެްއ މި ހ ކ  ބިނާކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަމ ން މި

ަވރަކަށް  އެއްެވސް ރިކަން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށްފާހަަގކ  އިޮގތ ަގއި ނަގަ ެގ ސަން މި މައްސަލަ މައްސަލަެއއްޗެއަރޕާ

ެވްސ  ެވސް ކ ާރނެ. ސަބަބަކީ ޝަކ ާވ ޝަކ ާވކިޔާނެ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާޑ ކިޔާތީ. ފާޑ  ،ކަެމއް ނޫން ކަންބޮޑ ާވ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނަރ ދަމާ ާވތީ.  ެވްސ ކިޔަީނ ނަތީޖާއެއް ނެރ މ ެގ ނިަޔތ ގައި އ ޭޅ ބަޔަކަށް  ފާޑ  ،ކ ރަނީ

 ޓ  މ ަވްއޒަފ ންނަށް އެސޯސް ޝަކ ާވކ ރާނެ. ރިެވ އަގ  ނ ިލބިެގންންެގ ހަމަޝަކ ާވކ ރޭ. މަސްެވރިެވސް ޅައިެގން ނާ

އަންހެނ ންެގ ަޙއްޤ ަތއް ނ ލިބިެގްނ ޝަކ ާވކ ރާެނ  ،މީހ ންެގ ޙައްޤ  ނ ލިިބެގން ޝަކ ާވކ ރާނެ. އަންހެނ ންނަށް
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 ެވސް   ޮއތީމަ. އަދި އ އްމީދެއްޝަކ ާވކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ،ކ ރަނީއަޅ ަގނޑ މެން ެވިރކަމ ަގއި ިތބޭއިރ . މި ޝަކ ވާ 

ކަން ަރއްޔިތ ންނަށް ހަމައަްށ ދެޭވނީ ހަމަެއކަނި މި ެވރިކަމ ަގއި  ފަކާސާކޮްށެގން ނަީތޖާއެއް އިންޝަކ ާވ އޮތީމަ.

ކަން. އިެވފަ ދ ތަކެްއ ޢ ަޝކ ާވކ ރަނީ. ައޅ ަގނޑަށް ެވސް އެނޭގ ައޅ ަގނޑ މެން ެވރިކަމަށް ައީއ ަވއެނޭގތީ 

ދެއް ޢ އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ހ ރިހާ ަވއެްއ ެވެގން  ދ ތަކެއްޢ ވަ   ދައ ރަކަށް އަހަރ ގެ  ފަސްން ެވިރކަމަށް ައީއ އަޅ ަގނޑ މެ

ދ ަތްއ މިހާރ ެވސް ދަނީ ފ ދެމ ން. ޝަރްޢީ ނިޒާމ  އިޞްާލޙ ކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތް ެވސް ޢ ފ އްދާކަށް ނޫން. ަވ

ދ  ފ ދިެގންދާނެ ޢ  ަވއަދަކީ ެވސް ޭއެގތެރެިއން އެއްބަެއއް ނިމިްއޖެ. މި ެވސް ބޮޑ  އަޅ ަގނޑ މެން ފަށައިފިން. އޭެގ

ބޫލ ކ ޭރ. ަގދ ތަްއ ފ ދޭކަން ރައްޔިތ ން ެވސް ޢ އެބަ ފ އްދަން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަވ ދ  އަޅ ަގނޑ މެންޢ ދ ަވހެއް. ަވ

ިއގައި ެވސް މ ިޅ ދެއްކި ާވހަކަމިެވރި ޕާޓީތަކ ން ޚާއްަޞކޮށް އަޅ ަގނޑ ެމންނާ ާވދަ ؛މިއަދ  މިތާ މިދެކެވ ނ  ާވހަަކއިން

ހަމަ އެންމެ މީހަކ  ޫދކޮށްލ ން ކަމަށް ފާހަަގކ ެރވ ނ . އްަލކީ ޙަ ،ކަމެއްެގ ައސްލަކީ ިމ ހ ރިހާ ،ނާެވެގންމައްސަލަ ބި

ރައީސް  ،ންބޭފ ޅ ން ބޭނ ންނ ާވކަމ ެގ ހެއްެކއް. އަޅ ަގނޑ  ެވސް ބޭނ  ފ  އެސާއެއީ ހިތާމަެވރިކަމެްއ. އެއީ އިން

ކަންޏާ ޖަލ ގައި އޮންނާތީ އަޅ ަގނޑ  ެވސް ކަންބޮޑ ޭވ. އެކަނި ިގނި މީން. ރައީސް ޔާންފ  ހޯދައިދޭސާޔާމީނަށް އިން

ބޭފ ޅ ން ެވސް ެއކަމާ ކަންބޮޑ ެވެގން އެ އ ޅ އްަވނީ އަޙްމަދ  އަދީބ  ޭގ  އެ ،އަޅ ަގނޑަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކ ެރެވނީ

ަގއި އެބައޮްތ މައްސަަލއި އޮތް އިއޮތީ. މި ހ ށަހެޅިފަ ެވަފއި މިމިއަދ  އަެނއްކާ މިިނަވން .ަވގ ތ  ހ ންނާތީ ބަންދ ގައި މި

އަޅ ަގނަޑކަށް މ ޅިއަކ ްނ  ؟ހިނީގ ކަމެއް މި ކަމ ންތޯ މިަވރ ެގކ ރައްާވފަ. ޤާީޟެގ ނާޤާބިލ  ަވރަށް ސާފ ކޮށް ސ ާވެލއް

ކަމެއް ާވނީ. ިމއީކީ ޮއޅިެގން ަގމާރ ކަމ ން  މިަވރ  ީވމައޭއެހެނެއް ހިޔެއްނ ޭވ. އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ ަވރަށް ޤާބިލ 

ކ ރާ މީހ ންނަށް ބޮޑެތި ކ ށްެވރިންނަށް އެކަންޏެއް ނޫން މި  މ ން ކަމެއް ަވންޏާ ބޮޑެތި ަވްއކަން . ަގމާރ ކަާވކަމެއް ނޫން

. ސަލާމަތްާވނެ ެވސް ފަހަރަކ  އެއްކަލަ ރިހާކ ރ  ފ ޅި ނަާގ މީހާ ފ ރ ޞަތ  އޮންނާނީކީ. އޮިޅެގން ކ ރެެވންޏާ މަދ 

 ހަމަ އެންމެ ރިޕޯޓެއްަގރީނާެއއް ހ އްޓާ  ހ ރިހާ ތްއޮ މި ،ްއކާއި ހ ރިހާ ހެތްއޮ ީވަމ، މިއެހެނެއްނޫން ަވރަށް ޤާބިލ  

ކަންތަކަށް.  ޤާބިލ ޭވ އެކިަވރެްއެގ ޤާބިލ ކަމެއް ހ ރީމަ.  މީތި ނެރެ ސަލާމަތްކޮށްލެޭވނީ ކޮންމެެވސް އިބޮލ ގައި އަޅ ާވފަ

 ؛ ަވރަށް ޤާބިލ ީކ ެވސް ހަމަަވރަށް ޤާބިލ  ކ އްޖެްއެގ ާވހަކަ. އަޙްމަދ  އަދީބަެވސް ދައްކަނީ  މިއަޅ ަގނޑ މެން 

ކަްނބޮޑ ވ ން އޮންނަ ކަމަކީ. ަރީއސް ޔާމިނަކީ ެވސް ަވރަށް އެއީ ދެން އަޅ ަގނޑ މެން  ؟އެކަމަކ  އެއީ ކޮްނކަމަކަށްތޯ

ފަނިޑޔާރ  ބޭރ ޮކށްލި. ދެ ނައިބ  ަރއީސ ން  ލީ ދެ އ އްތަމަީވމަތާ ދައ ެރއް ހަމަކޮށްަވރަށް ޤާިބލ  ބޭފ ޅެއް.ޤާބިލ  

ބޭރ ކ ރާ ކޮންމެ ަވއްތަަރކ ން ޖޯޑެއް ހަމަ. ަވރަށް ޤާބިލ ީވމަ އެަވރ  ާވނީ.  ،ފެންސް މިނިސްޓަރ ންށްލި. ދެ ޑިބޭރ ކޮ

ެވސް މައްސަލަެއްއަގިއ ޮކންމެ ،ެވސް ބޭރ ަގއި ބ ނި އެކަކ  ށް ބަހެއްއަދިމާ ސަރ ކާރާދައ ލަތ ަގިއ ެވިރޔަކަށް ނ ަވަތ 

ެވަފިއ ހ ރި ކޮންމެ މީހަކ  ހ ރީ ޣ ނަްނޏާ މި ޤައ މ ަގއި ބާލިކ ރ ކޮށް ބ ެވސް ނެތް.  ހައްޔަރ ނ ކ ެރޭވ ހަމަ ެއކަކ 

 ަވރެއްެގ ޤާބިލ ކަމެއް ހ ެރެގން ކ ރެޭވނީ ެވސް ކޮންމެެވސްޮގތ ގައި. އެޮގތަށް ެވރިކަން ެގ ބިރ ެވރިކަމެްއަގއި ކ ށްެވިރއެއް 
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މިއީ ަވރ  މީހ ން މަރައިފި. ަވރަށް ަބއި ލައިފި.އިބަޔަކ  ެގއްލ ވަ  ،ބޭފ ޅ ންެގ ބަހ ންނަމަ މިއީ އެ  ،ަވއްކަާމއި .އެކަމަށް

ކަްނކަމަށް  ަބއެއް މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރެްއިވ ކަންތައްތައް. މިއަމިއްލައަށް ިމއަދ  މިތާނަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންނާ ާވދަެވރި 

 އެދ ަވހ  މި އަދ  ދެއްކީމާ އަޅ ަގނޑ ެމން ކ ޑަކޮށް ކަންބޮޑ ޭވ. ބޮޑ ޮކށް ކަންބޮޑ ޭވ. ފ  ހޯދައިދޭށޭ. މިާވހަކަ މިސާއިން

އ ޅޭ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން އޭރ ަގއި ަމގ މަތީ ތިބެ ދެއްކިން. އޭރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ތިބީީކ މިޮގތަކަްށ ގެއްިލެގން 

 ާވހަކަ ދެއްކިން. އެދ ަވހ  މިތާ ތިއްބެީވ އެ ން އެނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން ތިބީ މަގ މަތީގައި. އަޅ ަގނޑ މެ ނޫން. މިތާކ 

މީަގއި ޯގސްތަެކއް  ،ބޫލ ކ ަރއްަވއިފިަގބޭފ ޅ ން ެވސް  މަެވސް، ަވކި ހިސާބަކ ްނ އެހި. އެެހންނަބޭފ ޅ ން. އެ އަެޑއް ނޭ

ަވރެްއ އަދި ނ ޭވ. އ ްއމީދ  ގެއްލޭ  ،. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވްނ ޭބނ ންަވނީ ރަްއޔިތ ންނަށްއްހިނަގއިފިކަން. ިމއީ ރަނަގޅެ 

ންކަމެްއ ޤީދޭތެރޭގައި ޔަ ސަރ ކާރާ މި ، ކަށަަވރ  ންޤީޔަ ،ހަމަ ގައިމ  ށްރައްޔިތ ން އ އްމީދ ކ ރާނެ. އަޅ ަގނޑަ

ންާވތީ. ޤީކ ރަީނ ކޮށްދޭނެކަން ޔަކ ރަނީ. ަކންކަން ނ ީވމަ ޝަކ ާވރައްޔިތ ންެގ އޮންނާނެ. އޮްނނާތީ އެ ޝަކ ާވ

އަހަރ ގައި އަޅ ަގނޑ މެްނ ޝަކ ާވެއއް ރައްޔިތ ްނެގ  ފަސް ކ ރާނެ. މިދިޔަ ޝަކ ާވެއްއ ނ ، ންނަމައެހެންނޫ

ކަށް މެންނަންަކމަކަށް އަޅ ަގނޑ ކަ ފ  ނ ލިބިެގނެއް. މިސާނެްއ. އިންެގނަރ ދަމާ ނައިސް ނާދޭ ތަކ ންނެއްފަރާ

މެ އެއްެޗއް ބ ނެޭވކަށް ެއއްެވޭވނެ ތަނެއް ނެތް. މަގ މައްޗަްށ ނިކ ނީ. ، ނޭނގ ފ ރ ޞަތެއް ނެތް ިވްއޔާ. ެއހެންީވމާ

 އެަގނޑ މެން ތިބީ. އެހެންީވމާ، ބިރ ން އަޅ  ނެތް. ކ ށްެވރިެވދާނެތީ ލެޭވކަށްއިށް ބަލައަދިމާ ނެތް. މިއިން މީހަކާ

އ ޅެނީ.  ޝަކ ާވ ތަންކޮޅެއް ިގަނެވެގން މިއޮތީމާ  އިޝަކ ާވެގ އަޑ  ތަންކޮެޅއް މަޑީ. މިއަދ  އެ ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ިވފަ

ނޑ  ހަމަ ގައިމ  ައޅ ަގ، ނޑ މެންނަށް ެގނެޭވނެ. ަރއްޔިތ ން އިތ ބާރ  ހ ރީ ެވރިކަމަކަށް މި ެވިރަކންއިންޞާފ  އަޅ ަގ

މ ޅި ދ ނިޔެއަށް  ،ޮއތް ހާލަތ ން ަވގ ތ  ައޅ ަގނޑ މެން ޤައ މަށް ދިމާެވފައި މި  ނ ކ ރަން. މިއްކާ ދޭތެރޭ ަޝއްކެ އެކަމަ

ބޫލ ކ ރަން ބަެއއް ޕްރޮޖެކްޓ ތައް ހިންގ މ ަގއި. ަގ ،ެއބަހ ރި އްމެދިމާެވފައި މިއޮތް ހާލަތ ން ކ ޑަ ލަސްކަެމއް ައއ 

މެން މިހާރ  މިހާލަތ ން އަރައިަގތ މަށް މިކ ރާ މަސައްކަތ ަގއި އެްއެވސް  އަޅ ަގނޑ އެހެންނަމަެވސް، މިކަމ ަގއި ެވސް

 ނެތް. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ.  ލަސްކަމެއް

 

 ެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެއް 

 މެންބަރ ރި އިްއޒަތްތެ ާދިއރާެގ ަގމ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  އަރ ަވީނ 

 .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ ަގމ ށް. ިވސާމަ މ ޙައްމަދ 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ިވސާމް މ ޙަްއމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ަގމ 
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ކޮރަޕްަޝނ ެގ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން  ،އަނިޔާެވިރކަމާއި ،ފާއި ސާރި ަރއީސް. އާެދ، ބޭއިންއިްއޒަތްތެޝ ކ ރިއްޔާ 

ތިބީ. އަދި  ކަމަށް ބ ނެ އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ެވިރަކމަށް އައިސް މި އެ ަމްއސަލަތައް ބަލާނެ ިއ،މީެގކ ރިން ދަްއކަ

ހެން މެންބަރ ން ެވސް ާވހަކަެދއްކި ފަދައިްނ މިކަމ ެގ ތ ހ މަތ  އެތައް ބައެްއެގ މައްޗަށް ކ ރެިވަފއި އެބަޭވ. އެ

ން ނ ަވތަ ކ ީރެގ ހަމައި ޔާމީނާ هللاސް ޢަބްދ އެަކނި ރައީއެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ީސެގ  ،ބޫލ ކ ރަން ަގއަޅ ަގނޑ  ެވސް 

 ނިންމާލެެވން އޮތް މައްސަލަެއއް ެވސް  ންހަމައި ނ ަވަތ އޭރ ެގ ނައިބ  ަރއީސް އަޙްަމދ  އަދީބާ މިނިސްޓަރ މް ޓ އަރިޒަ

ހިނާގފައި  އަދި އޭރ ގައި ޓް ރިަކަވރީ ކޮމިަޝނެއް ެވސް އ ފައްދާފައި އެަބޭވ.މި މައްސަލަ ބެލ މަށްޓަކައި އެސެ. ނޫން

ާލފައި ހ ރި މީހ ންެގ މައްސަަލތައް ބަލަން މަރ ެގ ކޮމިަޝންތަކެއް ެވސް އ ަފއްދާފައި އިއްލ ަވ، ގެ މަރ ތަކާއިހ ރި 

ކަން ނ ދާތަންތަނ ން ތަޙ ޤީޤ  ކ ރިއަށް ށް އައިއިރ  އެންެމ އެދެޭވ ޮގތަށް އެހަމައަ މިައދާ ،އެހެންނަމަެވސް. އެބަޭވ

ތަެކއް ކޮށް ާވޢ މަްއަޗށް އެތަކެއް ދަ ެގއަޙްމަދ  އަދީބ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް .ފާހަަގކ ރަން އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ގައި

 އަޅ ަގނޑ ެގ ،ޖެހޭ. އެެހންނަމަެވސްބަބެލެންއެ ރީމަ އެކަްނ އަޅ ަގނޑ މެންކ ކްރިމިނަލް ކޯޓ ން އެކަން ބާޠިލ 

 ެވެގންތޯ ޙަޤީޤަތ ަގއިއްކ ރެޭވ މީހ ން ކިހިނެހ މަތ ތަކ ަގއި ތ މައްސަލަ ހަމައަްށ އައިއިރ  މި މަކީ މިއަދާވ ކަންބޮޑ 

މީެގ ކ ރިން ެވސް . ތިބީ އަޅ ަގނޑ މެން މި އ ޅެން ދޫކޮްށލާފައިތެރޭގައި ެގ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި މ ޖ ތަމަޢ 

 އި ބައިތިއްބާ ކަމަށްޫދކޮށްލާފަ ތަށްޙަޤީޤަތ ގައި މިޮގ .ތައް ބަަލންލަނީ އެ މައްސަކ ރެޭވ މީހ ން ހައްޔަރ ކ ރަތ ހ މަތ 

ލާަފއިާވ ޫނސްެވިރޔާ އަޙްމަދ  އިނ ަވތަ ގެއްލ ަވ ،އްސަލަ ކަމ ގައި ިވޔަސްއެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ މަ ަވންޏާ ެއއީ 

އެ މީހ ން  ،ިވަޔސް ން ރަޝީދ ެގ މައްސަލަ ކަމ ގައިލާަފއިާވ ޔާމީއިމަރަ، ިވޔަސް އިރިޟ ާވންެގ މަްއސަލަ ކަމ ގަ 

ޮގތ ން ކ ެރެވން ހ ރިާހ  އޮތް ސިސްޓަމ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ްނ ނ ެގންދެެވސަލަ ކ ިރއަށްހެކިތައް ފޮރ ަވްނ އަދި އެ މައް

 ސީެގ މައްސަލަ .ޕީ.އާރ އެމް.ެއމް. ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ ގައި ޮގާވލަން ،މަސައްކަތެއް ކ ރާނެ. އެހެންަކމ ން

 ޕްޝަންެގފައި ހ ރި ކޮންމެ ކޮރަާވންގަ ހިެގ ސަރ ކާރ ަގއި ޔާމީން هللا ބްދ ޢަކަމ ގައި ިވަޔސް ނ ަވތަ ަރއީސް 

ން  މިއަދ  ތ ގައިޙަޤީޤަތ ހ މަތ ކ ރެޭވ މީހ ން  ،މެންންޝާމިލ ާވ އެ އިމި މައްސަލައިަގ ،ކަމ ގައި ިވޔަސް  މައްސަލަެއއް

 ކ ރަންީވ.ާވޢ ރަނަގޅަށް ތަޙ ޤީޤ ކޮށްފައި ދެން ދަ ޮކށްެގންޔަރ  ހައް. ކ ރަންީވހައްޔަރ  އެ ބޭފ ޅ ން މިއަދަށް ެވސް

މ  ންއާ. ލާ ާވހަކައިެހިކ ނައްތަ ހަަކއަކީދ ެވސް ދަްއކާ ާވފ ލ ހ ން އަބަ  ؟ނ ކ ރެެވންީވހަްއަޔރ ކީްއެވެގންތޯ ތަޙ ޤީޤަށް 

އެތަެކއް ދ ަވހ ަގއި ކ ޑަ ، ދ ަވސް ޖަހާނެ 15 ،ހާނެރައްޔިތެްއެގ މައްސަަލއެްއަގިއ ހައްޔަރ ކޮށްފިއްޔާ ާވނ ާވ ޖަ

ށް  ލާ ކަމަށް ާވތީ. މިއަދ  ޢަބްދ ލްރަޙީމައިތ ހ މަތ ކ ރެޭވ މައްސަލަިއެގ ހެކި ނައްތަ  ންީމހ  އެ ާބއްާވނެ. ެއއީޮގީޅގައި 

މަތ ކ ރެެވންޏާ ތ ހ  މީހ ންނަށް ެވސް ހައްޔަރ ކ ރަންީވ. ނ ަވތަ މި މަޖިލީހ ގައި ތިބި  ކ ރެެވންޏާތ ހ މަތ ެވސް 

ކަންތައްތައް  ހަްއަޔރ ކޮށްެގން މި ކ ރަންީވ.ކ ރެެވންޏާ ހައްޔަރ ތ ހ މަތ އެ ނޫންެވސް ބޭފ ޅަކަށް ނ ަވތަ . ކ ރަްނީވހައްޔަރ 

އެ  އި،ާވހަކަަދއްކަ  އިބެލޭނީ. އެ ބޭފ ޅ ން މިތާނަގއި ސިާޔސީ ހަރަކާތް ހިންަގްނ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ޕޯިޑއަމްތަަކށް އަރަ
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އެ ބޭފ ޅ ން ހެިކ  ،އްބެިވ ކަމަށް ަވންޏާގ ޅ ންހ ރި މީހ ން ތި މީހ ން ތަންތަނ ަގިއ އަދިެވސް އެ ބޭފ ޅ ންނާ ބޭފ ޅ ންެގ

، ޙަޤީޤަތ ގައި މިައދ  އެސެޓް ރިކަަވރީ ކޮމިޝަންގައި ެވސް އޮތް ލިސްެޓްއ ކ ރާނެ. އެހެންީވމާނައްތާލަން މަސައްކަތް

ކ ރަންީވ. ނޑ މެން އެ ކަންކަމަށް ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ މީހ ން ހައްޔަރ އަޅ ަގ ،ެވްސ ހިއްސާކޮށް ންނާވެއްިޖއްޔާ ފ ލ ހ 

އަދި ކޮރަޕްޝަްނެގ އި، އަިނޔާެވިރކޮށް ހިތަ ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ބޭއިންސާފާއިަގްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  އި

ރަީއްސ  ،ހެންނަމަެވސްމަލ ތައް ހިންިގ މީހ ންނަށް އެކަމަކ ެގ ޙައްޤ  އަދަބ  ދިނ މަކީ އަނިޔާެވިރވ މެއް ނޫން. އެޢަ

ކ ރެްއިވ ޮކންމެ ސިޔާސީ ބޭފ ޅެއް ެއއީ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް  މީނާޔާهللا ޔާމީންެގ ސަރ ކާރ ަގއި ރައީސް ޢަބްދ هللا ޢަބްދ 

މި  ،ވެއްޖެ ކަމަށް ާވނަމަސިފަ އަށް އެޅޭ ބޭފ ެޅއްެގ ޮގތ ަގއި ެއ ބޭފ ޅާއެ ަމނިކ ފާނަން ހ ރަސް ،ދެކޮޅަށް  އެ މަނިކ ފާނާ

މަލ ކ ިރ ޢަާސފ ން އެއްކިާބކޮށް ބޭއިން ،ކ ރ މެއް ނޫން ާވޢ ތަން. ސިޔާސީ މީހ ންނަށް ދަ  ކ ރާ ހައްޔަރ ފެނިެގންދަނީ 

، އޭރ ަގއި ހިނަގއިދިޔަ ހ ރިހާ ކަމެއް . އެހެންީވމާކ ރ ން އެީއކީންެއ ބޭފ ޅ ންނަށް ހ ކ  ،މީހ ންެގ މައްސަލަ ބަލައި

ިމ  ހ ން ޙަޤީޤަތ ގައި ަހއްޔަރ ކޮްށެގން އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއިކ ެރޭވ މީއަޅ ަގނޑ މެން ބަލަންީވ. މިަކމ ގައި ތ ހ މަތ 

ކޮމިޝަނ ން ބަލާ މައްސަލަތަކ ަގއި ެވސް  ތަޙ ޤީޤ ތައް އިންސާފ ެވިރކަާމއެކ  ހިންޭގނީ. ޙަޤީޤަތ ަގިއ މިހާރ  މަރ 

ކަމަްށ  އެްއކޮށް ބެލޭނެ ކަމާކ ރެޭވ މީހ ން ހައްޔަރ ކޮށްެގން އެ ބޭފ ޅ ްނެގ މައްަސލަތައް ރަނަގޅަށް އިންސާފ ެވރިތ ހ މަތ 

 ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްާޔ. ބޫލ ކ ރަނީ. ދެއްިވ ަގއަޅ ަގނޑ  

 

 . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން 8

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 އަދި ބަހ ސްަގއި  ،މި މައްސަލަިއެގ ަވގ ތ  ަހމަވ މާއި އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

ކޮމިޓީތަކ ެގ  ،އެކ ަގިއ މި އެނބ ރެނީ ނިމ މާ ބައިެވިރެވަވޑަިއެގން ތިއްެބިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ލިސްޓ 

  .8ހ ށަހެޅ ންތަކަށް. އެޖެންޑާ އަިއޓަމް 

ނ  ާގނޫ ،ަގމ  ދާއިާރެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ިވާސމް ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ ،ެއއީ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން -8.1

ން ޅި މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީެގނައ މ ެގ ބިލ  މ ށް އިޞްލާޙ  (އަދިެވހިރާއްޭޖެގ ެއކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ާގނޫނ  ) 79/31ނަންބަރ  

ެދއްަވީނ ައޅ ަގނޑ . ެއއީ މ ިޅ މަޖިލީހ ެގ އިދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ިރޕޯޓް. އެ ރިޕޯްޓ ތިަޔ ބޭފ ޅ ންނަށް އިްއަވ

ކަމަށް ާވތީެވ. ަސރ ކާރ ން ހ ށަހެޅ އްިވ އިްޞލާޙ ތައް ޑިއ ީޓެގ ބިލަށް  އްން ނިންމާފައިާވ ނިންމ މެކޮމިޓީ

މި ބަދަލ ތައް  ،ޑިއ ީޓެގ އާމްދަނީއަށް ބަލައިފިނަމަ ،ަވނަ އަހަރ ެގ ިޑއ ޓީއަށް ބަަލިއފިނަމަ 2019 ،ަވނީހ ށަހަޅ އްާވފައި 

ަވނަ އަހަރ ެގ ހިސާބަްށ  2019. ެއއީ މިލިއަން ރ ފިޔާެގ ބަދަލެއް 952ެގނައިމާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލަފާީވ އެއީ 



2020 ލައިޖ  51                                              ސާލްޖަނަ ވަ  20 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

88 

 

ަވަނ  2019ބިިލއަން ރ ފިޔާ. އަދި  3.45 ލިބިފައި އޮތީ ަވނަ އަހަރ  ޑިއ ޓީެގ ޮގތ ަގއި  2019އަޅ ަގނޑ މެން ބެލީމަ. 

 އްާވ!މާފ ކ ރަ ލިއަން ޑޮލަރ .މި 2.88ެއއީ  ؛ބިލިއަން ރ ފިޔާެގ ތަކެތި 44.4އަހަރ  ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްަފއި އެބަޭވ 

ކަމަކީ އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ބަޖެޓް މި ހ ންނަނީ ބޮޑ   ހިސާބ ނާްވ ެއއް ަވރަށް ސާފ  މި ންއި މި ބިލިއަން ޑޮލަރ .  2.88

އަމިްއލަ ފަރާތްތަކ ންނާ އެކ ަގިއ  ،ަފންސަީވހަކަށް ބިލިއަން ރ ފިާޔގައި. އެހެންނަމަެވސް ،ށްއަހަރެްއގައި ިވްއސަކަ

ބިިލއަން ރ ފިޔާ. އޭެގތެރެއިން  44.4ދެގ ނަކަން.  ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓަށްވ ރެ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކ ރާ ެއއްޗެީހެގ އަދަދ 

  ، ބިލިއަން ރ ފިާޔ މި ނެގ ނީ. ސަރ ކާރ ން 3.4ން ަވނަ އަހަރ  އަޅ ަގނޑ  ދެންނެިވހެ 2019ޑިއ ީޓެގ ޮގތ ގައި 

ސަރ ކާރަށް ލިބޭނެ ކަމަށް  ،ބ ންހ ށަހެޅ އްިވ ޮގތަށް މަޖިލީހ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ެގންނެިވ އިޞްލާޙ ަތކ ެގ ސަބަ

އިން މަދ ޭވ. މިލިއަން ރ ފިޔާ 252ސަރ ކާރަށް ލިބޭނެ މިންަވރ   ،ކޮށްފިނަމައަންދާޒާ  ށްއަަވނަ އަހަރ ެގ އާމްދަނީ  2019

ދެ  ،ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ހ ށަހަޅާފައިާވ ހ ށަހެޅ ންތަކަކީ ،ދާ އެންމެ ބޮޑ  އެއް ސަބަބަކީމިޮގތަށް މަދ ެވެގން

ދެ ބަނދަރަށް ބާލާ މ ދަލ ެގ   ،ދެކ ނ ެގ ސަރަޙައްދީ ބަދަރަށް އެއީ އ ތ ރ ެގ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރާއި ؛ރަށްބަނދަ

ިމ  ިގނަ ތަކެީތގައި. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރަްއާވފަިއ އެަބޭވ އިން ތިރިކ ރ މަށް 50ޑިއ ޓީ %

މަހ ން އެހެން ނ ހައްދަާވނެ ކަމަްށ. އަދި ރަލާއި އޫރ  ސިނިގރޭަޓށް އެހެން ނ ހައްދަާވނެ ކަމަށް. ،ހ ށަހެޅ ންތަކ ގައި

ެވސް ިޞއްޙަތަށް ބަލަިއ  ެއއަށް  ،ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގާވ ބ އިންތަކ   އަދި އެނަރޖީ ޑްރިްނކްސްެގ ޮގތ ަގއި

ީޓ ެވސް މަްއޗަްށ އެފަދަ ބ އިން ފަސޭަހއިން މާރ ކޭޓަށް ނ ނިކ މެޭވެނ ޮގތްތަެކއް ހެދ މ ެގ ޮގތ ން އެފަދަ ބ އިމ ެގ ޑިއ 

އަނެއް އ ތ ރ ެގ  އިމާެލ ފިޔަވަ  ؛، މި ދެންނެިވ ތިން ާބަވތ ެގ މ ދާ ދެ ބަނދަރަށް. އެހެންީވމާކަމަށް ޖެހޭޖައްސަން

ބޮޑ ތަނ ން އޭެގ ޑިއ ޓީ ކޮންސިޝަނެއް  ،ދެކ ނ ެގ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރަށް ބޭލި ނަމަެވސް އްދީ ބަނދަރަށާއިސަރަޙަ

ަކށެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރ ން ހ ށަހަޅ އްާވފައި އޮތީ. އެހެން ހ ރިހާ ތަކެތި މި  ޮގތަ ނ ަވތަ ކ ަޑވ މެއް އޮތް

ޑިއ ީޓެގ ބިަލކ ން މާ ފ ޅާ މަސައްކަތެްއ މިފަހަރ  ތިޔަ  ؛ންބަރ ން މެދެންނެިވ ޮގތަށް ހަމަޖެހޭނެ ަކމަށް. އިްއޒަތްތެރި

ބާރަށް ެވސް އެހެންީވމާ، މާލޭެގ ކާރޫ ؛އިދެއްވ މާ ށްއަދި މާލޭ ބަނދަރަށް ލ އިކޮ ،ކ ރެްއީވ. އެއީ ދެ ބަނދަރ ެގ ކާޯގ

މާލޭެގ ތޮއްޖެހ މަށް  ،މާއެެހންީވ ؛އެހެންީވާމ، މާލޭެގ ގ ދަން ހަދަން ބޭނ ންާވ ޖަާގއަށް ެވސް ލ ިއވ މާއި ؛ލ އިވ މާއި 

ްއާވ. އަދި ހަމަ މި ިޑއ ޓީެގ ބިލ ން ތިބޭފ ޅ ން އެަބ ހާސިލ ކ ރަ އްލެއް ނަަމެވސް ލިބ ންޙަ ެވސް ކޮންެމެވސް ަވރެްއެގ 

އި ދެކ ނ ަގއި އެަތއް ވަޒީާފއެއް އ ފައްދާ. މިސާލަކަްށ އެާއއެީކގައި ތިބޭފ ޅ ން މި ޑިއ ީޓެގ ބިލ ން އެބަ އ ތ ރާ

ެއއީ ކޮންސްޓްރަކްޝަްނ  ؛އާދައިެގ މ ދަލެއް ،ފެނޭތިބޭފ ޅ ންެގ މި ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ ން އަދި ކޮމިޓީެގ ހޯދ ންތަކ ން އެބަ

ލޭޝަްނ އ ނ ަވތަ އިންސި ،ނ ަވތަ ބަންނަ ދަަގނޑ ކަމަށް  ،ދަަގނޑ  ކަމަށްބަްއލަާވ އެނބ ރި ،މ ދަލަކަށް ިވޔަސް ެވސް

އެަބ މަހެއްެގ މައްޗަށް އެތެރެޭވ.  ކޮންމެ ބާަވތެްއެގ ވިއްަސކަށް ކޮންެޓއިނަރ  ަކމަށް. މީެގ ހޮޅިއެސްލޯނ  ،ކަމަށް ޓޭޕް

 މި ބަދަލާ ،ޑ  ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ލަފާކ ރައްާވއޭެގ ބޮ ،ިވދާޅ ާވ ާވހަކަައކީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ތިޔަ
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ދެ ބަނދަރަށް   މ ދާ އަނެއް ިވއްސަކަށް ޕަސެންޓްއެީކގައި މިހާރ  މާލެއަށް ބާލާ މ ދަލ ެގ ާގތްަގނޑަކަްށ 

 ދިޔައިމާލ ެވެގން، ެއއާެއކީަގއި އެ މ ދާ އަނެއް ދެ ބަނދަރަށް ބަދަ. ދެން އެއީ ައންދާޒާއެއް. އެހެންީވމާދާނޭބަދަލ ެވެގން

ބަަދލ ެވެގން އެ ިދޔައީ. ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ ން ކޮމިޓީަގިއ  ތިޞާީދ ހަރަކާތް އ ތ ރަާށއި ދެކ ނަށްަވރަށް ިގނަ އިޤ 

އްލެއް ހޯދ މ ެގ ޙަކ ރެއްވ މ ެގ މަސައްކަތާިއ، މާލޭެގ ތޮއްޖެހ މަށް ދެ ބަނދަރ  ތަރައްޤީ ،ސައްކަތް ެއއީކ ރެްއިވ މަ

ާއއެީކަގިއ ދައ ލަތަށް އެ ބޭނ ންާވ ާއމްދަނީ ެވސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ހޯދައިދެއްވައިފި. މަސައްކަތް. ހަމަ އެ

ފާސްކޮށްދެްއވ މަްށ  އިދެއްވަ އްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ެވސް ޯވޓ އަޅ ަގނޑަށް ދެންނެޭވނީ މި ރިޕޯޓަށް ތި ހ ރިހާ އި

އިރ ގައި ރިޯޕޓަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ަގނޑ  ހ ށަހަޅާއަޅ ަގނޑ  މި ރިޕޯޓް މި ހ ށަހަޅަނީ. މި ރިޕޯޓް އަޅ  .އެދެޭވނީ

ޒަތްތެރި މެންބަރ ން ތިޔަ ެގ ފ ރިހަމަކަށް ިއއް ، ދެން މި ރިޕޯޓ އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅ ްއާވފަިއ އެބަޭވ. އެހެންީވމާ  34

ށް ޯވޓ  އެކ ަގއި މި އަންނަނީ. އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި މި އިޞްލާޙ ތަކަ ިއޞްލާޙާ 34ދެއްީވ. ފާހަަގކޮށްލަ

އިޞްލާހަށް. ދެން އަދި އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މިކަން  15 އިޞްލާޙ  ތ ނިެވއްޖެ 34هلل لحمد أ؛ އިއަޅ ަގނޑ މެން ނަަގ

އިްޞލާޙަށް އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ   15، އްޔާ ބަދަލ ތަކެއް އަްނނާނެ. އެހެންީވމާވި  ކަމަށް ަވނީ ެގންދާމިހެން ކ ރިއަށް

 ދާއިރާެގހެންޭވރ  މެދ  ލަނީ މި ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސްެގ ަވގ ތ . އިނޑ  މި ހ ޅ ަވންޖެހެނީ. މިހާރ  އަޅ ަގޯވޓަށް އަހާ

 . ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަރަދޫނޫން، ؛ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދ ކ ރަން. ައދި ރައީސް ތި ފާހަަގކ ރެްއިވ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި 

ކަންކަން  މި ދ ންފަތާއި، އަދި ރަލ ެގ ބާަވތްތަާކއި، ެއނަރޖީ ޑްރިންކ . ނ ކ ތާތަކަކީ ަވރަށް މ ހިންމ  ނ ކ ތާތަކެއް

 ށް ފެނަނަ ާވހަަކ ދަންނަަވން. އެްއކޮށް ފާސްކ ަރން އަޅ ަގނޑަ އެ އިޞްލާޙ ތައް ެގަނއ މާ ޮގތަށް ނ ހިމެނޭ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އިތ ރ  އިއްޒަތްތެިރ  ،އާދެ، އަޅ ަގނޑ  މި ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސްެގ ަވގ ތ  މި ނިންމަނީ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

ަވނަ  87ލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ މެންބަރަކ  ބަހ ސްގައި ބަިއެވރިެވަވޑަިއެގންފަެއއް ނެތް. ެއހެންީވމާ، ރައްޔިތ ްނެގ މަޖި

ަގމ   ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ،ންެގ މަތީއެ ާމއްދާެގ )ށ(ަގިއާވ ޮގތ   ،މާއްދާެގ )ހ(ެގ ތިންަވނަ ަނންބަރ ެގ ދަށ ން

ދިެވހިާރއްޖޭެގ ) 79/31ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ިވސާމް ހ ށަހަޅ އްާވަފިއާވ

ެގަނއ މ ެގ ބިލ ެގ ތިންަވނަ ކިޔ ން. ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެްކސްޕޯޓް އިމްޕޯްޓ ށް އިޞްލާޙ (އަޓް ާގނޫނ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯ

 ތިންަވނަ ކިޔ ން ނިމ ނީ. ެގަނއ މ ެގ ބިލ . އިޞްލާޙ  ާގނޫނަށް
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 ން ހ ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެ   ށް . ވޯޓަށް އެހ މަ 10

 

 ެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެއް 

ރަނަގބީލ  ެގ ހާރ  އިޞްލާޙ ތަކަށް ޯވޓަްށ މި އަހަނީ. މިއީ ޯވޓ ެގ ަގޑި. ޯވޓ  އަޅ ަގނޑ  އެހެންީވމާ، މި

ބޯޓ ަގިއ ގ ިޅެގން މިއަދ  އައި މަތިންދާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ބޯޑަރ  ހ ޅ ވ މާ )ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ ( ދެްއވ ން އެދެން.ޖައްސަަވއި

 ހ ރިކީ ދެން ހޮޓާ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މާލޭގައި އޭެގ މާނައަ  ؛ހޮޓާ ތަނަކަށް. ރިސޯޓާއި 31ންޖަރ ން ދިޔައީ އި ފަސިއަ

 ހަކަށް ވ ރެ ތިރީއަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖޭެގ ރިސޯޓ ަތކ ެގ ތެރެއިން  .ިގނައީ ރިސޯޓ  .ާއއި އެކަހަލަ ތަނެއް ެއކަނިމާިގރި

  (ހ ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަ. )ންތަނަށް މީހ ން އައިސްފަތަ އެ ،ަވނީ ހ ޅ ިވ ިގނަ ރިސޯޓ  މިހާރ  މި

 

 ހަވާލ ވެވަޑައިގަތ ން(  ސަތާޔާރިهللا  ރައީސް އީވާ ޢަބްދ  ނައިބ )މަޖިލީހ ގެ 

 

 ެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެއް 

ަގމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ިވސާމް  ،އޮތް. އެއީ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ންޯވޓެއް އެބަ 14ލަ މިއަދ  ޖ މ 

ަވނަ  93ަގާވއިދ ެގ ށް އަ(ްޓ އިމްޕޯްޓެގ ާގޫނނ ިދެވހިރާއްޖޭެގ އެކްސްޕޯ) 79/31ާގނޫނ  ަނންބަރ   ،ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ

އަދި މ ިޅ  ،އިޞްލާޙަާކއި 3ެގ ދަށ ން ހ ށަހެޅިފައިާވ )ނ( ،އިޞްލާޙަާކއި 10ެގ ދަށ ން ހ ށަހެޅިފައިާވ ދާެގ )ށ(މާއް

މަތީން އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅ ްއާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ރިޕޯޓަށް ޯވޓަށް އެހ ން. ަގާވއިދ ަގިއާވ ޮގތ ގެ 

ަވނަ މާއްާދެގ  93އެރ ޭވނެ. ަގވާއިދ ެގ  މެންބަރަކަށް ފ ރ ޞަތ ކ ރަްއާވނެ އިްއޒަތްތެރިއެރ ވ މަށްފަހ ، ތާއީދ  ޞަތ ފ ރ 

 5ބ ނެެވދިަޔ ާގނޫނ ެގ  ށްަވނަ މާްއދާއަ 3ބިލ ެގ  -1ެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅ ްއާވފަިއާވ އިޞްލާޙ . އިޞްލާޙ  ނަްނބަރ  )ށ(

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ލާޙ ކ ރ މަށް، ަމނަދޫ ަވނަ ަނންބަރ  އިޞް 1ކ ރާ ަވނަ މާއްދާެގ )ތ( ެގ ޮގތ ގައި އިތ ރ 

 މެންބަރ  އަޙްމަދ  ހާރޫން ހ ށަހަޅ އްާވ، އިޞްލާޙ .

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: ންހާރޫ މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ 

ެގ ަވނަ މާއްދާެގ )ތ( 5ެގ ާގނޫނ  ؛ކީޙަލާޞްށް ައޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާ އިއަ 79/31 އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝ ކ ރިއްޔާ

ެގ ެއްއަވނަ ކ ރ ން. އެޮގތ ން )ތ(ލާޙ ޞްޮގތަށް އި ަވނަ ނަންބަރ  އަންނަނިިވ 1ޮގތ ަގއި އިތ ރ ކ ރާ އަކ ރ ެގ 

ރަސްމީ ބަނދަރ ތަކާއި ވައިެގ ރަސްމީ ބަނދަރ ތަކަށް އްދ  ފިޔަވައި ދިެވހިާރއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ޙަމާލޭ ސަރަ ؛ނަންބަރ 
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ންނަނިިވ ަތކެތި ތަކ ގައި ަބޔާންޮކށްފައިާވ އަަވނަ މާްއދާެގ ޗެޕްޓަރ  7ާގނޫނ ެގ  މި ،ތެރެއިންއެތެރެކ ރާ ތަކެީތެގ 

ާނާވ ތެެރއިން ިއސްތިސްމާފ ކ ރ ން. އޭެގ 50% ންޓް ިޑއ ޓީޗެޕްޓަރ ަގއި ހިމެނޭ ތަކެއްޗަްށ އިމްޕޯ ިއ،ފިޔަަވ

ދ ންފަތ ެގ ބަދަލ ގައި ބޭނ ންކ ާރ  ،ތްތަކާއިދ ންފަތާއި ދ ންފަތ ން ތައްޔާރ ކޮށްފައި ހ ންނަ ބާަވ-1 ؛އްަސކީއެްއޗެ

 -2ކ ރ މަށް ބޭނ ންކ ރާ އާލްތތަކާއި އޭެގ ބައިަތއް. ރޭޓް އަދި މިފަދަ ޭވޕްއިލެކްޓްރޯނިްކ ސިނިގ ،ބާަވތްތަކާއި 

 އޫރ މަހާއި ޫއރ މަސް އެކ ލެޭވ ާބަވތްތައް. ޝ ކ ރިއްާޔ.  -3. ބަނގ ރަލާއި ބަނގ ރާ އެކ ެލޭވ ބާަވތްތައް

 

 ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ 

 ކ ރެްއވ މަށް ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ރަޝީދ . ދ އީތާ

 

 ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ރަޝީދ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:

ދ ކ ރަން. އީޅ ަގނޑ  ތާރި މެންބަރ  ހާރޫން އެ ހ ށަހެޅ އްިވ ިއސްލާޙަށް އައިްއޒަތްތެ. ރަީއސްރި އިްއޒަތްތެޝ ކ ރިއްޔާ 

 ޝ ކ ރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ހިތަދޫ މެދ  ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ،ހާރޫން ހ ށަހަޅ އްަވއި މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ 

 އްވ ން އެދެން. ދެއިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ  ފެނިަވޑަ  ،ދ ކ ރަްއާވފަިއާވ ިއޞްލާޙަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންއީތާ

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 ހާރޫން  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ މަނަދޫ   ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 މަދ  ރަޝީދ ޙްއަ މެންބަރ  ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާެގ  ތާއީދ ކ ރެްއިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 59    ައދަދ : ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ

 57    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :
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 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00  ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް

    57     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 29      ބޭނ ންާވ އަދަދ :ފާސްވ މަށް 

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް  .57 ؛ މެންބަރ ންެގ އަަދދ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ. 59؛ ޒިރ ެވ ތިއްެބިވ މެންބަރ ެގ އަދަދ ހާ

. ޯވޓ ަގިއ ނެތް މެންބަރަކ  ށް ޯވޓ ދެްއވި ކަމަ ން ބޭނ ންނ ާވޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ނ ދޭ

ަވނަ މާއްާދެގ  93ފާްސވެއްޖެ. ަގވާއިދ ެގ . 29ބޭނ ންާވ އަދަދ  މަށް ފާްސވ  .57؛  މެންބަރ ންެގ އަދަދ ބައިެވިރިވ

 ަވނަ  2ެގ ޮގތ ަގިއ އިތ ރ ކ ރާ ައކ ރ ެގ ަވނަ މާއްދާެގ )ތ( 5ބ ނެިވދިޔަ  ންަވނަ މާއްދާއި 3ބިލ ެގ  ،)ށ( ެގ ދަށ ން

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ކ ރ މަށް ކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ ލާޙ ޞްަވނަ ނަންބަރ  އަންނަނިިވ ޮގތަށް އި 3ނަންބަރާއި 

 ލާޙ . ޞްފް ހ ށަހަޅ އްާވ އިޠީޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަ

 

 ކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ  ދާއިާރެގ ެމންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަތީފް ާވހަކަދެްއކެވ ން:

ެގ ޮގތ ގައި ަވނަ މާއްދާެގ )ތ( 5ަވނަ މާއްާދިއން ބ ނެިވދިޔަ ާގނޫނ ެގ  3ތްތެރި ަރީއސް. ބިލ ެގ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަ

 -2ެގ )ތ( -5ކ ރ ން. ލާޙ ޞްަވނަ ނަންބަރ  އަންނަނިިވ ޮގތަށް އި  3ަވނަ ނަންބަރާއި  2އިތ ރ ކ ރާ ައކ ރ . 

ެއ  ،ޓް ޑިއ ޓީ މާފ ކޮށްދެޭވނީެގ ތެރެއިން އިމްޕޯއެތެރެކ ެރޭވ ތަކެތީ ންޮގތ ެގ މަތީ ާވަވނަ ނަންބަރ ަގއި 1މިއަކ ރ ެގ 

އްދީ ބަނދަރ  ިނސްބަތްާވ ލޯކަލް ބަނދަރ ން ޙަނިސްަބތްާވ ރަށ ަގއި ގ ދަންކ ެރޭވ ނ ަވތަ ސަރަ އްދީ ބަނދަރެއްޙަރަސަ

ޮގތ ެގ  ާވތަެކްއޗަށް މި ައކ ރ ަގއި ަވނަ ނަންބަރ ެގ ދަށ ން އެތެެރކ ރެޭވ  1އަކ ރ ެގ  މި  -3ކ ރެޭވ ަތކެްއޗަށޭ. ބޭރ 

ޓް ޑިއ ޓީ މާފ ކޮށްދެޭވނީ މޯލްޑިްވސް ކަްސޓަމްސް ސަރިވސްއަށް ހ ށަހެޅ މ ންނޭ. އަދި އެތަކެއްަޗްށ ން އިމްޕޯމަތީ

އިން ހަދާ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން މޯލްޑިްވސް ކަްސޓަމްސް ސަރިވސް މަލ ކ ރާނެ އ ސޫލ  މިޢަޑިއ ޓީ މާފ ކ ރ މ ަގިއ ޓް އިމްޕޯ

 ަގއި ބަޔާްނކ ރަންާވނޭ. ާވއިދ ަގ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 އިހަަވންދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ .  ؛ދ ކ ރަްއާވނެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ އީތާ



2020 ލައިޖ  51                                              ސާލްޖަނަ ވަ  20 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

93 

 

 

 އިހަަވންދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:

މަށް އަޅ ަގނޑ  އްވ ހ ށަހެޅ އްިވ ހ ށަހެޅ  ރ  އެސިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔާ

 ދ ކ ރަން. އީތާ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގަތކަށް ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން.  ،ލާޙަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންޞްއި

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

  ފްޠީެމންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލައިާރެގ ކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ  ދާ  ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ  އިހަަވންދޫ ދާއިާރެގ  ތާއީދ ކ ރެްއިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 59    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 58    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00     ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ނ ފެންނަ

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    58     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 30      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެ

ނ ފެންނަ ކަމަށް  .58؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރ ންެގ އަަދދ . 59؛ ޒިރ ެވ ތިއްެބިވ މެންބަރ ެގ އަދަދ ހާ

ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ޯވޓ ަގިއ  ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ނ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ



2020 ލައިޖ  51                                              ސާލްޖަނަ ވަ  20 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

94 

 

ަވނަ މާއްާދެގ  93. ފާްސވެއްޖެ. ަގވާއިދ ެގ 30ފާްސވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ  . 58 ؛ބައިެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ކ ރ މަށް ހޮޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ ެގ )ރ( ިއޞްލާޙ 16 ޗެޕްޓަރ  ،ނަ މާއްދާަގިއާވވަ  5)ށ( ެގ ދަށ ން ބިލ ެގ 

 މެންބަރ  ޔޫނ ސް ޢަލީ ހ ށަހަޅ އްާވ އިޞްލާޙ . 

 

 ސް ޢަލީ ާވހަކަދެއްެކވ ން:ހޮޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޔޫނ 

ލާޙ ކ ރ ން. ޞްއަންަނނިިވ ޮގތަށް އި ަގިއާވ )ރ( 16 އިާވަވނަ މާއްާދގަ  5ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބިލ ެގ 

 ާރޮގނޑި ަމހ ން ތައްޔާރ ކޮށްފައި ހ ންނަ ބާަވތްތައް. ޝ ކ ރިްއޔާ.  ،ަލއްޓިާއއި ،ކަންެންއޔާއި ،ކަޅ ބިލަމަހާއި -)ރ(

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

 ިވދާޅ ާވންޖެހޭނެ  ޕަސެންޓޭޖްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހޮޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިއް  ؛ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ދ ކ ރަްއާވއީތާ

 ޮގތަށް.  ލާޙ ަގއި އޮތްޞްއި

 

 ހޮޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޔޫނ ސް ޢަލީ ާވހަކަދެއްެކވ ން:

 ށް ޮބޑ ކ ރަން.އަ 35ން %އި 15%

 

 ްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެ

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމް.   ވ މަށް ކ ރެންދޫއް ކ ރެދ އީތާ

 

 ކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމް ާވހަކަދެއްކެވ ން:

 ރަން. ކ ދ އީޝ ކ ރިއްާޔ. ހޮޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ހ ށަހެޅ މަށް އަޅ ަގނޑ  ތާ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ލާޙަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑައިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން. ށްއި

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[
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 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 ހޮޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޔޫނ ސް ޢަލީ   ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމް އިރާެގ ދާ ކ ރެންދޫ ތާއީދ ކ ރެްއިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 59    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ެވ ތިބި 

 57    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން 

    57     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 29      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 57؛ ދެްއިވ މެންބަރ ންެގ އަަދދ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ . 59؛ ޒިރ ެވ ތިއްެބިވ މެންބަރ ެގ އަދަދ ހާ

ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ޯވޓ ގައި ބަިއެވިރިވ  ދޭން ބޭނ ންނ ާވޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ 

ެގ ދަށ ްނ )ށ(ދާެގ ަވނަ މާއް 93. ފާސްވެއްޖެ. ަގާވއިދ ެގ 29މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ  ފާސްވ . 57؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ކ ރ މަށް ކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ރ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ލާޙ ޞްެގ )ޅ( އ22ިަވނަ މައްދާަގއިާވ ެޗޕްޓަރ   5ބިލ ެގ 

 ލާޙ . ޞްފް ހ ށަހަޅ އްާވ އިޠީރ  ޢަބްދ އްލަސިޔާ

 

 ފް ާވހަކަދެްއކެވ ން:ޠީއ ތ ރ  ދާއިާރެގ ެމންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަކ ޅ ދ އްފ ށީ 

ެގ )ޅ( އަންނަނިިވ ޮގތަްށ 22 ަގިއާވ ޗެޕްޓަރ ަވނަ މާއްާދެގ ތާަވލ   5ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ބިލ ެގ 

ިރއްާޔ ލާރި. ޝ ކ  55ރ ިފޔާ  60ލީޓަަރކަށް  ؛އެނަރޖީ ޑްރިްނކްސް -)ޅ( 22- ކ ރ ން. ޗެޕްޓަރ ލާޙ ޞްއި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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 އިހަަވންދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ .  ؛ކ ރަްއާވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ދ އީތާ

 

 އިހަަވންދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:

 ދ ކ ރަން. އީނޑ  ތާރ  ހ ށަހެޅ އްިވ އިޞްލާަޙށް އަޅ ަގސިޔާރިރ . ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އްޤަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މ 

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

 ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގަތކަށް ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން.  ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންއިޞްލާޙަށް 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 ކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ  ދާއިާރެގ ެމންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަތީފް   ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ  އިހަަވންދޫ ދާއިާރެގ  ދ ކ ރެްއިވ މެންބަރ :ތާއީ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 59    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 56    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    56     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 29      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 56؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރ ންެގ އަަދދ . 59؛ ދ މެންބަރ ެގ އަދަޒިރ ެވ ތިއްެބިވ ހާ

ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ޯވޓ ގައި ބަިއެވިރިވ  ދޭން ބޭނ ންނ ާވޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ 
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ެގ 33 ޕްޓަރ ަވަނ މާއްދާަގިއާވ ޗެ 5ބިލ ެގ . . ފާސްވެއްޖ29ެދ  ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަ. 56؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 ލާޙ . ޞްފަހ މީ ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ އި ކ ރ މަށް މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ  އިމްތިޔާޒްލާޙ ޞް)ނ( އި

 

 ފަހ މީ ާވހަަކދެއްކެވ ން: މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް 

ެގ )ނ( އަންނަނިިވ ޮގތަށް 33 ަވނަ މާއްާދަގއިާވ ާތަވލ ަގއިާވ ޗެޕްޓަރ  5ރަީއސް. ބިލ ެގ އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ޝ ކ ރި

ލަްގޒަރީ ކޮސްމެޓިްކސްެގ ބާަވތްަތކ ން ޑިއ ީޓެގ  ؛މ ދަލ ެގ ިގންތިތައް -)ނ( 33 ކ ރ މަށް. ޗެޕްޓަރ ލާޙ ޞްއި

 . 5މިންަވރ  %

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 މް ރަޝީދ .  މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ިއބްރާހީ ؛ މެންބަރަކ ރަްއާވ ިއްއޒަތްތެރިކ ދ އީތާ

 

 މް ރަޝީދ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީ

 ކ ރަން. ދ އީލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ތާޞްފަހ މީެގ އި މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް

 

 ސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާ

 ދެްއވ ން އެދެން. ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގަތކަށް ޯވޓ  ،ލާޙަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންޞްއި

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 ފަހ މީ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒްމާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ   ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

  މް ރަޝީދ މެންބަރ  އިބްރާހީ ދާއިރާެގ މާފަންނ  މެދ  ތާއީދ ކ ރެްއިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 59    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 58    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :
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 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ން

    58     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 30      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 58؛ ިވ މެންބަރ ންެގ އަަދދ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއް . 59؛ މެންބަރ ެގ އަދަދ ޒިރ ެވ ތިއްެބިވ ހާ

ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ޯވޓ ގައި ބަިއެވިރިވ  ދޭން ބޭނ ންނ ާވޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ 

 ؛ތްތެރި މެންބަރ ންއިްއޒަ)ަވގ ތ ކޮަޅކަށްަފހ ( . ފާސްވެއްޖެ. 30ދ  ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަ. 58؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 އިއަހަ ށްމިއަދ  ޯވޓަ ،ެގ ަވގ ތ  އިތ ރ ކ ރ މަށް ފ ރަތަމަ ޯވޓަކަށް އަހަންހ އަދި މަޖިލީ ޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ޯވޓ ގެ އަ

މެދ  އިްއޒަތްތެިރ  ނިމެންދެން ޖަލްސާެގ ަވގ ތ  ިއތ ރ ކ ރ މާ އިނިމެންދެން. ޯވޓަށް އެހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ޯވޓަށް އަހަ 

 ދެްއވ ން ެއދެން.ާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ ރ ންނަށް ފެނިަވޑައިަގްނނަމެންބަ

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 60    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 59    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ބަރ ންެގ އަދަދ :ޯވޓ ދިން މެން ނ ފެންނަ ކަމަށް 

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    59     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 30      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:
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 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 59؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރ ންެގ އަަދދ . 60؛ މެންބަރ ެގ އަދަދ އްެބިވ ޒިރ ެވ ތިހާ

ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ޯވޓ ގައި ބަިއެވިރިވ  ދޭން ބޭނ ންނ ާވޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ 

ެގ ަވގ ތ  ހ މިއަދ  މަޖިލީ ،އެހެންީވމާ. ފާްސވެއްޖެ. 30ދ   އަދަފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ. 59؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

)ރ( އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ  ެގ33 ަވނަ މާއްދާގައިާވ ޗެޕްޓަރ  5ކ ެރވ ނީ. ބިލ ެގ އިތ ރ 

 ިއޞްލާޙ . ާވއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް ފަހ މީ ހ ށަހަޅ އްާވފައި

 

 ެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް ފަހ މީ ާވހަކަެދއްެކވ ން:ދާއިރާމާފަންނ  އ ތ ރ  

ކ ރ މަްށ އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙ ެގ )ރ( 33 ަވނަ މާއްދާަގިއާވ ތާަވލ ަގިއާވ ެޗޕްޓަރ  5ޝ ކ ރިއްާޔ، ބިލ ެގ 

 . 10ސެންޓ ، ޑިއ ީޓެގ ިމންަވރ  % ؛މ ދަލ ެގ ިގންތި -ެގ )ރ(33 ޕްޓަރ ޗެ

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

 .ލީ ނިޔާޒްޢަދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ހ ޅ މާލޭ ؛ކ ރަްއާވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ ދ އީތާ

 

 ލީ ނިޔާޒް ާވހަކަެދއްެކވ ން:ޢަދާއިރާެގ މެންބަރ   ހ ޅ މާލޭ

 ދ ކ ރަން. އީމެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްިވ އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ތާ ިއއްޒަތްތެރި ދެންމެ މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ

 

 ތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަ

 އެދެން.  ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެްއވ ންމި އިޞްލާޙަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން 

 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް ފަހ މީމާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ   ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :
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 ލީ ނިޔާޒް ޢަމެންބަރ  އިރާެގ ދާ ހ ޅ މާލޭ ތާއީދ ކ ރެްއިވ މެންބަރ :

 

 87    ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ 

 60    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 58    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަ

    58     ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ޯވޓ 

 30      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 58؛ ންެގ އަަދދ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރ . 60؛ މެންބަރ ެގ އަދަދ ޒިރ ެވ ތިއްެބިވ ހާ

ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ޯވޓ ގައި ބަިއެވިރިވ  ދޭން ބޭނ ންނ ާވޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ 

ެގ 39ަވަނ މާއްދާަގިއާވ ޗެޕްޓަރ   5ބިލ ެގ . ފާސްވެއްޖެ. 30ދ  ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަ. 58؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 އިކްރާމް ޙަސަން ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ އިޞްލާޙ  )ޏ( އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް ިދްއަގރ  ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއވ ންއެދެން.

 

 ދިއްަގރ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން ާވހަކަދެްއކެވ ްނ:

ހިއްކާ އަިދ  އިރާއްޭޖަގިއ މަސްކައްކަ  ،ދެ، ައޅ ަގނޑ  މި ހ ށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އާ

 އިޞްލާޙެއް.މ ހިންމ  އެހެނިހެން ބާަވތްތަކ ެގ ކާނާ އ ފައްދާ ފަރާތްތަކަށް ަވރަށް 

 

  ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 އެދެން. ާވ ޮގތަށް ިވދާޅ ެވެދްއވ ން ދާހަމަ ސީ އިޞްާލޙ ގައި ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ދިއްަގރ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން ާވހަކަދެްއކެވ ްނ:
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 !ކ ރައްާވފ މާ ؛ލާނަމޭ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިނޭގޯތ. ކާބޯތަކެތިއިއަޑ ިއއްވަ  ދެން  އެރީެވސް ހިތަށް ާވހަކަ އާދެ އަޅ ަގނޑ  މި

ށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ކާބޯތަކެތި އަންނަނިިވ ޮގތަ ެގ )ޏ(39 ަވނަ މާއްދާަގިއާވ ތާަވލ ަގިއާވ ޗެޕްޓަރ  5ބިލ ެގ 

ޝީޓް އަދި   އިބަލް ފިލްމާސި ނ ަވތަ ޑިސްޕޮ ޑްސިންަގްލ ޔޫސް ،ކޮތަޅާއި  ބަންދ ކ ރ މަށް ބޭނ ންކ ރާ ޕްލާސްޓިކ 

 ތިރިކ ރ ން.  އަށް 0%ރޯލ ، ޓިއ ބް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން: 

 ހީމް ޝަރީފް. ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާ ،ދ ކ ރަްއަވންއީތާ

 

 ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްާރހީމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެވ ން: 

ދިްއަގރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްިވ އިޞްލާޙަށް ައޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

  ަވން.ދ ކ ރާ ާވހަކަ ދަންނަ އީތާ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން: 

 މެންބަރ ން، އިްޞލާޙަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގަތކަށް ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން.އިްއޒަތްތެރި 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ނަތީޖާ:ޯވޓ ެގ 

 ިއކްރާމް ޙަސަންމެންބަރ  ދިއްަގރ  ދާއިާރެގ   ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 މެންބަރ  އިބްާރހީމް ޝަރީފް ކެލާ ދާއިރާެގ  ތާއީދ ކ ރެްއިވ މެންބަރ :

 

 87    މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ 

 60    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 59    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 މަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަ
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    59     ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ޯވޓ ަގއި 

 30      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 59؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރ ންެގ އަަދދ . 60؛ މެންބަރ ެގ އަދަދ ޒިރ ެވ ތިއްެބިވ ހާ

ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ޯވޓ ގައި ބަިއެވިރިވ  ދޭން ބޭނ ންނ ާވބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ޯވޓ ދެްއިވ މެން

ެގ  85ަވނަ މާއްދާަގިއާވ ޗެޕްޓަރ   5ބިލ ެގ . ފާސްެވއްޖެ. 30ދ  ާފސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަ. 59؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ފަހ މީ ހ ށަހަޅ އްާވފައިާވ  ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް މާަފންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާ)ސ( 

 އިޞްލާޙ .

 

 މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް ފަހ މީ ާވހަކަެދއްެކވ ން:

ެގ )ސ( އަންނަނިިވ ޮގތަްށ 85 ޗެޕްޓަރ  ،ތާަވލ ަގިއާވަވނަ ާމއްދާަގއިާވ  5ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް، ބިލ ެގ 

ެގ ތަކ  ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ެވހިކަލްދމި މާއްދާެގ ) ؛އް މ ދަލ ެގ ިގންތިތަ -)ސ( 85ޗެޕްޓަރ  ؛ލާޙ ކ ރ މަށްއިޞް

 . 5ޑިއ ީޓެގ މިންަވރ  % ންއެހެނިހެން ބެޓްރީ އިބެޓްރީ ފިޔަަވ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

  ކީމް.ޢަބްދ ލްޙަ ނީޣައިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލް ކ ރެންދޫ ދާ

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމް ކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ

 ން.ދ ކ ރައީމާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް ފަހ މީ ހ ށަހެޅ އްިވ އިޞްލާޙަށް ތާ

  

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 އެދެން. ނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެްއވ ންއިޞްލާޙަށް ފެ މި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[
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 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 ފަހ މީ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒްމާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ   ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

   ޢަބްދ ލްޙަކީމް ނީޣަމެންބަރ  ޢަބްދ ލްއިރާެގ ކ ރެންދޫ ދާ ތާއީދ ކ ރެްއިވ މެންބަރ :

 

 87    ންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެ 

 60    ައދަދ :ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ 

 58    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    58     ިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ޯވޓ ަގއި ބަ

 30      ނ ންާވ އަދަދ :ފާސްވ މަށް ބޭ

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން ެއދެން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 58؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރ ންެގ އަަދދ . 60؛ މެންބަރ ެގ އަދަދ ޒިރ ެވ ތިއްެބިވ ހާ

ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ޯވޓ ގައި ބަިއެވިރިވ  ދޭން ބޭނ ންނ ާވިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ޯވޓ ދެއް 

ެގ 85ަވަނ މާއްދާަގިއާވ ޗެޕްޓަރ   5ބިލ ެގ . ފާސްވެއްޖެ. 30ދ  ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަ. 58؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަޝީދ  ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ )ޒ( އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް ފ ަވްއމ ލަކ  އ ތ 

 އިޞްލާޙ .

 

 ފ ވައްމ ލަކ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ެމންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަޝީދ  ާވހަކަދެއްެކވ ން

ްށ ެގ )ޒ( އަންނަިނިވ ޮގތ85ަ ަވނަ މާއްާދެގ ތާަވލ ަގިއާވ ޗެޕްޓަރ  5ބިލ ެގ  .ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ކ ރ މަށް ބޭނ ންާވ އާލާތްތަކާިއ މިފަދަ ޭވޕް އަދި ރޭޓާއިއިލޮްކޓްރޯނިކް ިސނިގ -ެގ )ޒ(85 އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ޗެޕްޓަރ  

 އަށް ބޮޑ ކ ރ މަށް ައޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން. 25އިން % 20% ،ަބއިބައި  އޭެގ
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ރ  ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިސްމާޢީލް އަޙްމަދ .ދ ާވފަ ؛ދ ކ ރަްއާވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ އީތާ

 

 : ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދ  ާވހަކަދެއްެކވ ންދ ާވފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ 

ޝ ކ ރިއްާޔ ރަީއސް، ފ ަވްއމ ލަކ  އ ތ ރ  ާދއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ ްއިވ އިޞްލާޙަށް ައޅ ަގނޑ  

 ދ ކ ރަން.އީތާ

 

 ކަދެްއެކވ ންރިޔާސަތ ން ާވހަ

 ދެްއވ ން އެދެން.މި އިޞްލާޙަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 ެމންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަޝީދ  ރ  ދާއިރާެގ ފ ވައްމ ލަކ  އ ތ   ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

  މެންބަރ  ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދ ރ  ދާއިރާެގ ދ ާވފަ ތާއީދ ކ ރެްއިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 60    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 55    ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ފެންނަ ކަމަށް 

 00    މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން 

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    55     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 28      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް       ެގ ނަތީޖާ:ޯވޓ 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން 
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ނ ފެންނަ ކަމަށް  . 555؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 60؛ މެންބަރ ެގ އަދަދ ޒިރ ެވ ތިއްެބިވ ހާ

؛ ންެގ އަދަދދ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންބަރ  ދޭން ބޭނ ންނ ާވަވިކ ޮގަތކަށް ޯވޓ   ސ މެއް.؛ ންެގ އަދަދ  ިވ މެންބަރ ޯވޓ ދެއް 

ަވނަ  5ބިލ ެގ  . ފާސްެވއްޖެ.28ދ  ާފސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަ. 55؛ ޯވޓ ަގއި ަބިއެވރިިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ސ މެއް. 

ެގ )ށ( އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް ހެްނޭވރ  ދެކ ނ  ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް 87މާއްދާަގިއާވ ޗެޕްޓަރ  

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ؛ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ އިޞްލާޙ  

 

 ާވހަަކދެއްކެވ ން:  ްނބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމްހެންޭވރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެ

 -)ށ( -87ޗެޕްޓަރ   ؛ން)ށ( އަންނަނިިވ ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ  ެގ87ރ  ަވނަ މާއްދާެގ ޗެޕްޓަ 5ޝ ކ ރިއްާޔ. ބިލ ެގ 

ތެެރއިން  އެްއޗިހީެގ ދ އްާވ، ހ ންނަ އެްއަގމ  އ ޅަނދ  ާވކޮށް ހަދާފައި ޞަފަސިންޖަރ ން އ ފ ލ މަށް ޚާއް

 ދަށްކ ރ ްނ.އަށް  100ޖީޕ ، ޭވން % ،ބޭނ ންކޮށްފައިނ ާވ ކާރ  

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 މެންބަރ  އިްބރާހީމް ނާޒިލް. ިއއްޒަތްތެރި ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ؛ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ ތާއީދ ކ ރަްއާވ 

 

 ާވހަކަެދއްެކވ ން: އިބްރާހީމް ނާޒިލްދާއިރާެގ މެންބަރ  ހިތަދޫ ދެކ ނ  

 ބަރ  އެ ހ ށަހެޅ އްިވ އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. ޝ ކ ިރއްޔާ.މެންއިްއޒަތްތެރި 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން. ،މެންބަރ ން މި އިޞްލާޙަށް އިްއޒަތްތެރި

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 ހެންޭވރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް       ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

  އިބްރާހީމް ނާޒިލްމެންބަރ   ތާއީދ ކ ރެްއިވ މެންބަރ :     ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ
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 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 60    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 57    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 01    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 އްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ދެ 

    58     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 30      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ނ ފެންނަ . 57؛ ފެްނނަ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ  .60؛ ހާޒިރ ެވަވަޑއިެގން ިތއްެބިވ ެމންބަރ ންެގ އަދަދ 

 ނެތް. މެންބަރަކ  ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ ބޭނ ންނ ާވ ދޭންަވކި ޮގަތކަށް ޯވޓ . 1؛ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ަވނަ  93ަގާވއިދ ެގ  ފާްސވެއްޖެ.. 30 ؛ާވ އަދަދ ފާސްވ މަްށ ބޭނ ން.  58 ؛ިވ މެންބަރ ްނެގ އަދަދ  ޯވޓ ަގއި ަބއިެވރި 

 ަވނަ މާއްދާގައިާވ ތާަވލ ަގއިވާ  5ފ ރަތަމަ އިޞްލާޙ  ބިލ ެގ  ؛ެގ ދަށ ން ހ ށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙ ަތއްމާއްދާ )ނ(

މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް  ،)ޏ( ެގ ފަހަަތށް އަކ ެރއް އިތ ރ ކ ރ މަށް ެގ39 ޗެޕްޓަރ 

 މީ ހ ށަހަޅ އްާވފައިާވ އިްޞލާޙ .ހ ފަ

 

 ާވހަކަެދއްެކވ ން: އިމްތިޔާޒް ފަހ މީދާއިރާެގ މެންބަރ  މާފަންނ  އ ތ ރ  

ެގ ފަހަތަށް )ޏ(ެގ 39 ަވނަ ާމއްދާަގއިާވ ތާަވލ ަގިއާވ ޗެޕްަޓރ  5މި ބިލ ެގ  ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.

ސްޓޭޝަނަރީ، ޑިއ ީޓެގ  ؛މ ދަލ ެގ ިގންތިަތއް -)ސ( 39 ރ އަންނަނިިވ ޮގތަށް އަކ ެރްއ އިތ ރ ކ ރަން. ޗެޕްޓަ

 .0މިންަވރ  %

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ފަލާޙް.  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ހ ޅަނގ މާފަންނ   ؛ތާއީދ ކ ރަްއާވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ 

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން:ފަލާޙް ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ   ހ ޅަނގ މާފަންނ  
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  އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ތާީއދ ކ ރަން. އެ ހ ށަހެޅ އްިވ މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .އެދެން އިްޞލާޙަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގަތށް ޯވޓ ދެްއވ ން ،ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 މީހ މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް ފަ  ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 ތާއީދ ކ ރެްއިވ މެންބަރ :     މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ފަލާޙް 

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 60    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 58    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    58     ދ :ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަ

 30      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ނ ފެންނަ . 58؛ ފެްނނަ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 60؛ ހާޒިރ ެވަވަޑއިެގން ިތއްެބިވ ެމންބަރ ންެގ އަދަދ 

މެންބަރަކ  ނެްތ.  ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ ބޭނ ންނ ާވ ސ ެމއް. ަވކި ޮގތަަކށް ޯވޓ ދޭން؛ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ަވނަ  5ފާސްވެއްޖެ. ބިލ ެގ . 30؛ ފާްސވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ .  58؛ ޯވޓ ަގއި ަބިއެވރިިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ  

އަކ ރެއް އިތ ރ ކ ރ މަށް، ަމނަދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ  ެގ ފަހަތަށް ެގ )ގ(84ރ  ޓަާވ ޗެޕް މާއްދާަގިއާވ ތާަވލ ަގއި 

 މެންބަރ  އަޙްމަދ  ހާރޫން ހ ށަހަޅ އްާވަފއިާވ އިޞްލާޙ .
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 ާވހަކަދެއްކެވ ން: އަޙްމަދ  ހާރޫންދާއިރާެގ މެންބަރ  މަނަދޫ 

ެގ ފަހަތަށް އަންނަިނިވ  )ގ(ގެ 84ތާަވލ ަގއިާވ ޗެޕްޓަރ  މާއްާދެގ ަވނަ  5ބިލ ެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 އ ކާލެޭވ ކާބޯތަކެތި ރަްއކާތެރިަކމާއެކ  ނައްތާލ މަށް ނ ަވތަ އެ -ެގ )ޏ(84 ޮގތަށް އަކ ެރއް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ޗެޕްޓަރ 

 ރޯ. ޝ ކ ިރއްާޔ.ޒީ ؛ޑިއ ީޓެގ ަޕސެންޓް ،ން އ ފެއްދ މަށް ބޭނ ންކ ރާ މެޝިދ ތަކެތިން ކާ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖް ؛ތާއީދ ކ ރަްއާވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: މޫސާ ސިރާޖްދާއިރާެގ މެންބަރ   ފޮނަދޫ

 އަޅ ަގނޑ  އެ އިޞްލާޙަްށ ތާއީދ ކ ރަން.  .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ަވނަ މާއްާދެގ ފަހަތަށް މާއްދާއެއް އިތ ރ ކ ރ މަްށ ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާެގ  8ބިލ ެގ 

ދެންމެ ތާއީދ ކ ރެވ ނ  އިޞްލާޙ . ެއީއ  ؛އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ ން !ފ ކ ރައްާވތިިއޞްލާޙ . މާހ ށަހަޅ އްާވފައިާވ ރަޝީދ  

 ެގ ފަހަތަށް އަކ ެރއް އިތ ރ ކ ރ މަށް މަނަދޫ ދާއިރާެގެގ )ގ(84ދާަގިއާވ ތާަވލ ަގއިާވ ޗެޕްޓަރ  އްަވނަ މާ  5ބިލ ެގ 

ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގަތކަްށ  ން،މެންބަރ  އަޙްމަދ  ހާރޫން ހ ށަހެޅ އްިވ އިޞްާލޙަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި

 .ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 މަދ  ހާރޫން ޙްއަދާއިރާެގ މެންބަރ   މަނަދޫ  ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 މޫސާ ސިރާޖްދާއިރާެގ މެންބަރ   ފޮނަދޫތާއީދ ކ ރެްއިވ މެންބަރ :     

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :
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 60    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 57    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    57     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 29      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ނ ފެންނަ . 57؛ ފެްނނަ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 60؛ ހާޒިރ ެވަވަޑއިެގން ިތއްެބިވ ެމންބަރ ންެގ އަދަދ 

މެންބަރަކ  ނެތް. ޯވޓ ަގިއ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ  ބޭނ ންނ ާވ ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން  ކ  ނެތް.ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަ

ަވނަ މާއްާދެގ ފަހަތަށް  8ބިލ ެގ  ފާްސވެއްޖެ.. 29؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ  .57؛ ދ  ބައިެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަ

 މާއްދާއެއް އިތ ރ ކ ރ މަށް ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ރަޝީދ  ހ ށަހަޅ އްާވަފއިާވ އިޞްލާޙ .

 

 ެކވ ން:ހަކަދެއްއަޙްމަދ  ރަޝީދ  ާވދާއިރާެގ މެންބަރ   ހިތަދޫ މެދ 

ބިލ ެގ  ،ޮގތަށް މާއްދާއެއް އިތ ރ ކޮށް ަވނަ މާއްާދެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ 8ބިލ ެގ  ރަީއސް.ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ

މ ން  ންން ދ ރ ހެލިކ ރ މަށް އާމ ކ ރ ަތއް ބޭނ ންސިނެގރޭާޓއި ދ ންފަތް އެކ ލެޭވ ބާަވތް 9ނަންބަރ ތައް ތަރ ތީބ ކ ރ ން. 

 24ޗެޕްޓަރ  ،ތެރެއިން ެގަވނަ މާއްާދެގ ޗެޕްަޓރ  7މި ާގނޫނ ެގ  ،ްގރާމ ތައް ހިންގ މަށް ޓަަކއިހޭލ ންތެރިކ ރ މ ެގ ޕްރޮ

 3ެގ ދަށ ން ސިނިގޭރޓާއި ދ ންފަތް އެކ ެލޭވ ބާަވްތތަކ ން ނެޭގ ިޑއ ޓީެގ %85އަދި ޗެްޕޓަރ  48އަދި ޗެޕްޓަރ 

 ހެލްތ  ދަށ ން ާގިއމ ކޮށްފައިާވ ޕަބްލިކ  ެގ(ާގނޫނ އްކާތެރިކ ރ މ ެގ މ  ޞިއްޙަތ  ރަންއާ) 2012/7ާގނޫނ  ނަންބަރ  

 ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ފަންޑަށް ޖަމާކ ރަންާވނެއެެވ. ޝ ކ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .ނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމްޣަޢަބްދ ލްާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެންދޫ  ؛ްއވ މަށްތާއީދ ކ ރެ

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: ޢަބްދ ލްޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމްދާއިރާެގ މެންބަރ   ކ ރެންދޫ



2020 ލައިޖ  51                                              ސާލްޖަނަ ވަ  20 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

110 

 

 ތާއީދ ކ ރަން. ހ ށަހެޅ މަށް  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ހިތަދޫ މެދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މަރަދޫ )ަވގ ތ ޮކޅަކަށްފަހ (  ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ ެދްއވ ން އެދެން. މި އިޞްލާޙަށް ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ިވދާޅ ވެއްޖެ. އެހެންީވމާ، މަރަދޫ ދާއިާރެގ  ކަމަށް އ ޅޭ  ޯވޓ  މެޝިނ ަގއި ަމއްސަަލއެއް  ،ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  

ިއަގންނަާވ ޮގތެއް ފެނިަވޑަ ށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ރޯލްކޯލް ޯވޓަކ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

 ިވދާޅ ެވެދްއވ ން އެދެން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ރަޝީދ   ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 ޢަބްދ ލްޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމްކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ތާއީދ ކ ރެްއިވ މެންބަރ :     

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 60    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 58    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    58     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 30      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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ނ ފެންނަ . 58؛ ފެްނނަ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 60؛ ހާޒިރ ެވަވަޑއިެގން ިތއްެބިވ ެމންބަރ ންެގ އަދަދ 

މެންބަރަކ  ނެތް. ޯވޓ ަގިއ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ  ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން 

  .ޖެފާސްެވއް. 30؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ  .58؛ ދ  ބައިެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ،ަގމ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ިވސާމް ހ ށަހަޅ އްާވފައިވާ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން .މިއަދ ެގ ފަހ  ޯވޓ 

ށް ިއޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ  މ ޅި މަޖިލިހ ެގ (އައްޖޭެގ އެްކސްޕޯޓް އިމްޯޕޓްެގ ާގނޫނ ިދެވހިރާ) 79/31ާގނޫނ  ނަންބަރ  

މެދ  އިްއޒަތްތެރި  ެއކ  ފާްސކ ރެއްވ މާޮގތަށް މަޖިލީހ ން ެގންެނިވ އިޞްލާޙ ތަކާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި

 .ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން ،މެންބަރ ން

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 ަގމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙަްއމަދ  ިވސާމް  ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 60    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 58    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ނ ފެންނަ ކަމަށް 

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    58     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 30      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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ނ ފެންނަ . 58؛ ފެްނނަ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 60؛ ހާޒިރ ެވަވަޑއިެގން ިތއްެބިވ ެމންބަރ ންެގ އަދަދ 

ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ޯވޓ ަގިއ  ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން 

 ފާސްެވއްޖެ. . 30؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ .  58؛ ބައިެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ  

 

 ން މ  ން ނި
 

 :ެކވ ންއް ދެކަާވހަ ންތ ރިޔާސަ

 .ޖަހާއިރ  9ދ ަވހ ެގ ހެނދ ނ   ާވ ހޯމަ 2020ޖ ލައި  20ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ 

 
 

 . މ ނީނި ސްލިަމޖި .ينالمعال رب   هلل دمحلوا

____________ 




