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 (މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރައީސް ރައީސް، ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަސް ވީނަވާ ގެ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19

 (ދުަވސް ހޯމަ) 2019 އޯގަސްޓު 5

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصح لهآ ىلعو هللال الم على رسوالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނަވާަރވަނަ ރައްޔި ،މިއީ . 1440 ިޙްއޖާޛުލް 4ދުވަސް.  ހޯމަވީ  2019 އޯގަސްޓު 5މިއަދަކީ 

  .މެންބަރުންިއއްޒަތްތެިރ  38 ެބވީވެަވޑަިއގެން ތިއްރު ޒިހާ  ޖަލްސާއަށްަވގުތު މި .ލްސާޖަސްވަނަ ތިރީނައޮ

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2019/29/އޖއަީކ، އެޖެންޑާ އަދުގެ މި

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން . 4

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ިދ ހަމައެހެންމެ، އެހާމެ ގިނަ  އަންާޑގައި ވަރަްށ ގިނަ އިބުތިދާއީ ބަހުސް ފެށިފައި އޮތް ބިލުތަކާއިމިއަދުގެ އެޖެ

ންނަވާެނ، މި ތިްނ ގަގިަވޑައި ށް އެނންނަމެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ބަހުރި.އެހުރި މައްސަލަތައް  ކޮމިޓީތަކުން ނިންމާފައި
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މުގެ ކުރީަގއި ޑު އީދުގެ ޗުއްީޓއަށް. އެހެންވީމާ، އެ ޗުއްީޓއަށް ދިއުން ދާނީ ބޮހަށް ފަހު އޅުގަނޑުމެން ދެދުވަ

ން ވެސް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި ވެސް ބޮަޑކަށް ނިންމުމަކީ ައޅުގަނޑަށް ޔަޤީން، ހުރިހާ ގެ މަސައްކަތްތައް ވީހާ މަޖިލީހު

އެއް ޖަހާއިރު ވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ 9މިރޭ ގަންނަވާނެ ގޮތް. ެއހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ގަސްުތކުރަނީ އެދިަވޑައި 

މަށް ވަނީ ވިްއޔާ، އެ ތިން  ކަޅުގަނުޑމެންނަށް އެޖެންޑާ ނުނިންމޭއަ ތް އަނެއް ތިން ރޭބާއްވަން. އަދި ކުރިއަށް މި އޮ 

ށް އަުޅގަނޑުމެން ދާއިރުަގއި އެޖެންޑާ އި، އީދަބާްއވާފަވަން.  ބައްދަުލވުން ބާއް ގެހުރޭ ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން މަިޖލީ

 ދިޔުން. ށް ތޮއްޖެހިފައި ނެތް ގޮތަކަށް އެެޖންޑާ ބާއްވާަފއި އަުޅގަނޑުމެްނ އީދަ

 

 ލު ވާ ސު . 5

 

 :ންވުކެ ސަތުން ވާހަކަދެއް ޔާރި

ންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރާ އެބަ ސުވާލުކުަރްއވާ. ، ޓްރާއާދަމް ޝަރީފް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި މިއަދު މަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ 

ތު އަލްފާޟިލް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލް، އާދަމް ޝަރީފް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި މަުޑއްވަީރ ދާއިރާގެ ، މާފުކުރައްވާ! ނޫން

ައޅުގަނޑު ިއއްޒަތްެތރި ވަޒީރަށް މަރުޙަބާ ދަންނަަވން. ވަޒީރު ވަަޑިއގެން ެއ  ބަ ުސވާުލކުރަްއވާ.އަމީނާ އެهللا ބްދުޢަ

ިއއްޒަތްތެރި މަޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ ށް ޖަވާބުދެްއވުމަށް. ުސވާލަ ގެމެންބަރުއިްއޒަތްތެރި މަުޑްއވަރީ ދާއިާރެގ އިންނެވީ، 

  ސުވާލު ފޮނުއްވާފަިއވާތީެވ،ވާީތވެ؛ ދެ އިފޮނުއްވާފަ  ޓިސް ދޭ ގޮތަށް ތިން ސުވާލުތަފާތި ތިން ސުވާލެއްގެ ނޯ މެންބަރު

ދަން. ތު ދެ ސުވާުލގެ ގޮުތަގއި އެޖެންާޑކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުިރއަށްގެންތަފާ  ސުވާލަށްދެ ހަށް މި ޖެހެނީ އެ މި މަޖިލީ

، އާދަމް ޝަރީފް އަެނއް ފަނަރަ މިނެޓު.ވާހަކަައކީ، ފަނަރަ މިނެޓު އެއް ުސވާލު، ެއއަށްފަހު ައނެއް ސުވާލަށް 

ގަނޑުމެންނަށް ސުވާލަށް ދިއުމުގެ ކުީރގަިއ ދި މިއަދު އަޅުއަ ންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރާ އެބަ ސުވާލުކުަރއްވާ.ޓްރާ

ހުށަހަޅުއްވާަފއިވަީނ ހުޅުޫދ ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވައިލާނަން. ުކއްލި މަްއސަލައެްއ ހުށަހެޅިފައި އެބަވޭ. އިްއޒަ

، މައްސަަލ ސް ލަބީބް. މި މައްސަލަިއގައި ސުރުީޚއެއް ނެތް ނަމަވެސްލްޔާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިދާ

އޭާނ ހުން ، ފުލުގޮްސފައިވަނިކޮށް  ފިލަިއގެން ދުންންބަސް އަޙްމަދު އަދީބު ފުލުހުންގެ އީބު ރަ ވަނީ، ކުރީެގ ނައިއަމާޒު 

ން ންުދގައި ބެެހއްޓުމަށް ކޯޓުކުރުމުން އޭނާ ބަޒރުށް ހާ  ކޯޓަހައްޔަރުކޮްށގެން ރާއްޖެ ެގނެސް، އޭނާ

މަށްޓަކަިއ އުފެްއދުން، ބަހުސްކުރުޭޅ ގޮތުން ބަހުސް ވާީތެވ، ެއކަުމގެ ކަންޮބޑުވުން، އަދި އެކަާމ ގުއަމުރުކޮށްފައިނު

، ށް އަހާނީޅުއްާވފައިވަނީ. ކުއްލި މައްސަަލައށް އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރާނީ ނުވަތަ ވޯޓަކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަ

އި. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަުތައރުވަނީ، މަުޑްއވަރީ ދާއިާރގެ ކުުރމަށްފަހުގައިްއޒަތްތެރި ވަޒީރާ ސުވާލު 

  ސުވާލު ކުެރއްވުމަށް. އަމީނާ ކުރަްއވާهللا ޟިލް ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަލްފާ
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 ވާހަކަދެއްެކުވން: އާދަމް ޝަރީފް ރުމެންބަ ރާގެާދއި މަޑުއްވަރީ

، ތު މިނިސްޓަރ. އަުޅގަނުޑގެ ުސވާލަކީ ވަރަށް ޮބޑަށް މަރުޙަބާ އިްއޒަތްތެރި ހެލް ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ކުރިއްޔާ ޝު

  ފެށޭނެތޯ؟ އެކަމަށް ބޭނުންވާކަތް މި އަހަރުގެ ތެޭރަގއިމަޑުއްވަރީ ިޞއްޙީ މަރުަކޒުގެ އާ އިމާރާތް އެުޅްއވުމުގެ މަަސއް

 ޔާ.މި، ޚިދުމަތްދެވެން ފެށޭނީ ކޮންއަހަރަކުޯތ؟ ޝުކުރިއްއަދި އާ އިމާރާތް ނި ފައިސާ ސެިކއޮކުެރވިފަިއވޭތޯ؟

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

  .ންޖަާވބުދެއްވުން އެދެ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު .ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވުން:ެދއްކެ ވާހަކައަމީން هللا ޢަބްދު  ހެލްތުފް މިނިސްޓަރ އޮ

ޝުުކރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މަުޑްއވަރީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ އައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. 

މަޑުއްވަީރ ޞިއްޙީ މަުރކަުޒގެ  ،ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓުގެ ަޖވާބަކީ.  ޕޮއިންެޓއް ައޅުގަނޑަށް ފާަހގަކުެރވުނީތިން ންސުވާލު

އެކަމަށް ކުރިަމތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ،ލާނުކުރެވި ޢުފަރާތެއް ހޯދުމަށް އި ނެބީޯއކިއު ހަދާ ،ށް އާ އިމާރާތް ޑިަޒއިންކޮ

ބީޯއކިއު ހެދުމަށް ހަވާލުކުރެވިފަ.  ،ޑިޒައިންކޮށް ވަނީ އެ ފަރާތާ ވަނަ ދުވަހު 2019ލަިއ ޖު 16 ،ފަރާތެއް ހޮވައި

ލަފާކުރެވެީނ  ށްވަނީ ހިމެނިފަ. މި މަސައްކަތަ އިޖެޓުގަގެ ބ2020ަލަފާކުރެވޭ ފައިސާ  ؛އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ 

ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން  ލެވޭނެއި ނިންމަށްކޮސައްކަތްކަމަށް. މަ ގާތްގަނޑަކަށް ފަންސަވީހަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ

ކަމަށް. ވަރަށް  ވޭނެތް ދެޚިދުމަ އިދުވަހުގެ ތެރޭގަ މަސް ބާރަމަސައްކަތް ފެށޭތާ  ،އަންދާޒާކޮށްފަިއވަނީ ފައިސާ ަހމަޖެހި

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އަރުވަނީ އިުތރު ސުވާލުކުރުމުގެ ަވގުތަށްއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ވަޒީރު. މިހާރު އަުޅގަނުޑ މި ފުރުޞަތު

 ށް. މެންބަރަރި އިްއޒަތްތެ ދާއިރާގެ މަޑުްއވަރީ އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ އިތުރު ުސވާލު އަުރވާނަން

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

އަކީ ވަރަްށ މަޑުްއވަރީ  ،އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ  ށްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަ

ވާނީ ެއއް ބުީރެގ އިާމރާތްކުރައް  މަޑުްއވަީރގައި  ،، އަުޅގަނުޑގެ ުސވާލަކީއޮތް ރަެށއް. އެހެންވީމާ އިތޮއްޖެހިފަ

 އޮތީ. ޝުކުރިއްޔާ.  އިއިމާރާތްކުަރއްވަން ޚިޔާުލކުރަްއވާފަ ރީގެ އިމާރާތެއްތޯނުވަތަ ކިަތއް ބު  އިމާރާތެއްތޯ
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 އަމީން ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ޢަބްދު މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު 

މަނިކުފާނަކީ ވެސް  ،އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެވެސް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

ގުިޅގެނެްއ  އާޚިދުމަތް ބިނާވަނީ ބުރިބުރި ،އް ވީމަ ބޭފުޅެ އިވާ ކުަރއްވާފަ ތްކައްސަމަސަރުކާރަށް ވަރަްށ ގިނަ ުދަވހު 

ދެްނ  .ށްފެންވަރަދޭ ޑޮކްޓަރުންެގ ޚިދުމަތް ،އިާވ ވަސީލަާތއިފައިމުކުަރްއވާޤާ އްގައި ެއ ޚިދުމަތެ ،ޚިދުމަތް ބިނާވަނީ .ނޫން

މިން އަުޅގަނޑުެމންނަށް އިނގޭނީ ބީއޯކިުއގެ މަސައްކަތް ނިމުނީމަ. މިހާރު އުސް ،ިމނާއިފުޅާ ،މިނާއިއިމާރާތުގެ ބޮޑު

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. . ވަނީއި ހަވާލުކުެރވިފަ ބަޔަކާހެދުމަށް ބީއޯކިުއގެ މަަސއްކަތް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި ކާށިދޫ ާދއިރާގެ އަރުވަނީ ްއޒަތްތެރި ވަޒީރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއްޔާ އި ޝުކުރި އާދެ! 

 .ށްޖާބިރަهللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 .މި ސުވާލުގެ ތެރެއިން ،ނުންވަނީސުވާުލކޮށްލަން ބޭއަުޅގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރާ

ވެސް އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރަށް އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ މެނޭޖު އަމިއްލައަށް  ކޮންމެ ކަމެއް، އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރު 

އާއި ކާށިދޫ. ދަނީ ރ ފެއިލްވަމުން މިދިވެހިރާއްޖޭެގ ހެލްތު ސެކްޓަ. މަނިކުފާނު ދަނީ ފެއިލްވަމުން ނުކުރެވެންޏާ

 ކަށް ކީއްެވގެންހޭ މެނޭޖްމަންޓު ކުންފުންޏަ. ދަނީ ކަންތައް ހުރި ގޮތް މި މުންނޑު ދަންނަވަުޅގައަ އިގަ ގާފަރު

ހެލްތު  އޭރުން ނޫންތޯ. އެކަމާ އެްއވެސް ކަހަލަ ިވސްނުމެއް އެބައޮތްތޯޚިދުމަތް ލިބޭނީ އޭ ؟ދޫނުކޮށްލަންވީ ނުހިންގެންޏާ

ހެލްތު ސެކްޓަރު ފެއިލް  ިއ،ނުހިނގަ  ވުޒާރާ ގެނިކުފާނުލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން މަ ވާހަކައަކީ ހެ ؟މިނިސްޓަރު

  ..ދާތީ.ންމުވަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިއްޒަތްތެރި ަވޒީުރ.  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.

 

 އަމީން ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ޢަބްދު ނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު މި

ސަރުކާުރގެ ޞިއްީޙ  ފުޅަށްަޓކައި.ރި މެންބަރު ތި ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެ އާދެ،

މި އަހަުރގެ  ،ވަގުތު  ދެން ސަރުކާރުްނ މި. ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހިންގުމުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑަައޅުްއވަނީ ސަރުކާރުން

އަތޮޅުތަުކގައި ޚިދުމަތްދޭ  ،ނީވަ  ކޮށްފައި މިމަސްއޫލިްއަޔތުތައް ހަވާލުހަވާލުކުެރވިފަިއވާ  ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނާ
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ދެން  ތަށް.ދާ ގޮކުރިއަށް މުންއަދި ޚިދުމަތްދޭ ވަސީލަތްތައް ސަރުކާރު ހިންގަ، ހެލްތު ސެންޓަރުތަކާއި ،ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި

 .ދާނަންތަށް ައޅުގަނޑުމެން ކުިރއަށްެއއްގޮ ނިންމުމަކާ މަ، އެވާނަ ވައިފި ކަމަށްސަރުކާރުން އެފަދަ ނިންމުމެްއ ނިންމަ

 ،ންނިންމުމެއް ނޫން ނިންމާހެލްތު މިނިސްޓްރީ ރު ނުވަތައެ ނިންމުމަކީ ހަމައެކަނި ހެލްތު މިނިސްޓަ

އެފަދަ . ކުރުމާއި ޚިދުމަްތ އެހެން ގޮތަކަށް ޫދކޮށްލުމުގެ ިވސްނުމަކީ ސަރުކާުރގެ ނިންމުމަކަށް ވާނީަޓއިޒް ޕްރައިވެ

 ނެތް އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްާޔ. ދި ައއިސްފަެއއް ހިސާބަކަށް އައަޅުަގނޑުމެންނި އިނިންމަވާފަނިންމުމެއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ނަސީމް އިބްރާހީމް މެންބަރުރި ިއއްޒަތްތެ ދާއިާރގެ ތުލުސްދޫއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ވަޒީރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ިއބްރާހީމް ނަސީމްތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ދިއްފުށީގެ ހެލްތު ޕޯސްޓު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ކ. ،ުސވާލަކީ  ރަީއސް. އަުޅގަނޑުގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

އަދި އެކަމަށް މި މަޖިލީހުން ފަސް މިލިއަން  ؟ހަވާލުކުެރވިއްެޖތޯއޭ މިހާރު ޮކންޓްރެކްޓަރަކާ ؟ލަސްވަނީ ކީްއެވގެންތޯއޭ

ތުަގއި ާއއްމުކޮްށ ވެސް، ައޅުގަނޑަށް ޚަބަރު ލިބުނު ގޮންނަމައަުޅގަނޑުެމން އޮތީ ފާސްކޮށްފައޭ. އެހެ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް

 ކުޑަކޮށް ްށވުރެ މާވަރަރީ ދެ މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގައޭ. މަރާމާތުުކރަން ކުރިން ވިސްނާފައި އޮތްަތއް ހުއަގު

 ވީތޯއޭ؟ދަްނ ފަހުން ވިސްނެރާމާތުކުރުން ކުރިއަށްގެންމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލްތު ޕޯސްޓާ ޑުްއަވރީ ދާއިރާގެ ހެންނެވީ މަަވޑަިއގެން އެ އި އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު މެންބަރު.ްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އި

 . އްެވވެން އޮތް ނަމަ ޖަވާބުދެްއވުން އެދެން؛ ދެން އެހެންނަމަވެްސ، އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރަށް ޖަވާބު ދެ ގުޅޭ

 

 އަމީން ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ޢަބްދު ނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު މި

ށް މެންބަރަމާތު އަޅުގަނޑު  މަޢުލޫ ގެ ހެލްތު ސެންޓަރާ ެބހޭ ގޮތުން ތި ކުރެްއވިއްފުށީ. ދި ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ

ށް ވީމަ ހުރިހާ ، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މަޢުލޫމާތާ އެއްކޮ އައީތު ައޅުގަނޑު މިވަކިން ފޯރުކޮށްދޭނަން. މި ވަގު

ެމންބަރަށް އަޅުގަނޑު އެ  ބަދަލުަގިއ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ، މި ފުރުޞަތުގައި ހުޅުަވއިލުމުގެ އްމަޢުލޫމާތެ

، އަުޅަގނޑު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ އެ . ުނވަތަ މަޖިލީހަށް ސުވާލެއްގެ ގޮުތަގއި ހުށަހަޅައިފި ނަމަފުރުޞަތުއަރުވާނަން

 ށްދޭނަން އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ.ޖަވާބު ތަފުސީލުކޮ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .هللاމުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު މެންބަރުރި އިްއަޒތްތެ ދާއިރާގެމް ވަރަނޮޅިަވީޒރު. އްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުމުޙައްދާއިރާގެ މެންބަރު  ނޮޅިވަރަމް

ަމކު އަުޅގަނުޑ ބޮޑަކަށް ޭނނގެ. އެކަ  ދާއިާރެގ ކަންތައްތައް މާަޑކަށް މާ ބޮޑަކަށް މަޑުްއވަރީ. އަުޅގަނޝުކުރިއްޔާ 

، އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗުަގއި އިންޓާރންޝިޕް ހަދާ ކުދިން، މި ވަގުތު އެ ކުދިންނަށް އެްއވެްސ ލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީސުވާ

ސްތަްއ ޗުަގއި ވެސް އެ ކުދިންނަށް ސެލެރީއާއި އެަލވަންްއ ވެސް ނުލިބޭ. ވޭތުވެދިޔަ ދެ ބެސެލެރީއެއް އަދި އެަލވަންސެ

އިހުމާލުވަނީ ށް ކުދީންނަ ލުގައި ޑޮކްޓަރުންނަށް ވާން ތިބި ކުދިންނަށް ވެފަިއ، އެނަކީ ުމސްތަޤުބަބިފަ. އެ ކުދީންވަނީ ލި

 ކީްއވެގެންޯތއޭ؟

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް އެކަްނ ގޭތޯ މިއަުދގެ ސުާވލާއި ތި ސުވާލާ ގުުޅވަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަވަރަށް ދަތި އިނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

  ެއއްެވސް ގޮތަކަށް؟ވެން އެަބއޮތްތޯކުރެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުމުޙައްދާއިރާގެ މެންބަރު  ނޮޅިވަރަމް

ތްވާ މީހެއް ނޫން.  ާދއިރާެގ ެއއްެވސް ކަމެއް މި ަވގުތަކު ނޭނގެ. ައޅުގަނަޑކީ މަޑުްއވަރީ ދާއިާރައށް ނިސްބަމަޑުއްވަރީ

ންމައްޗަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއް. އަުޅގަނޑު ަޑީކ ހދ. ، ތިލަދު އަޅުގަނނޫން.  ނިސްބަތްވާ މީހެއްވެސް ރ. އަތޮޅަށް 

ަކށްނުޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ ހެލްތު ދާުޅވެދެްއވާތު މިނިސްޓަރާ ުގޅުންހުރި ސުވާލެއް މި ކުރީ. ރައީސަކަށް ވި ހެލްވެސް

ވަނީ ުސވާލަށް ިތ ވިދުޅވެދެއް  ސްދެްއވަންޖެހޭ ސުވާެލއް. ކޮންމެ މިނިސްަޓރެއް އަންަނއިރަށް ރައީ  ޖަވާބުމިނިސްޓަރު

ވަން ބޭނުން ނޫނިއްޔާ ޖަވާބު ނުދެއްވާށޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ބުދެއްވާށޭ. ަޖވާބުދެއް ޖަވާބުދެއްވަން ބޭނުންފުޅިްއޔާ ޖަވާ

 ކުޅިވަެރއް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، މި ދިވެހިާރއްޖޭެގ ުދތަކާއިގެ ގަާވއި. މި ތަނުގައި ވަޒީރުންނާ ސުވާުލކުރަނީ މި ތަނުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ޮއތް ގޮތަީކ، ކުރާ ުސވާލަާކ  ށްފައިބަޔާްނކޮ، ލިޔެފައި އިވާ ގޮުތގެ މަތީން. އެަތކެތީަގއި ތަކާިއ، ޤާނޫނުއަސާީސގަ ގާނޫނު

ޒަތްތެރި މެންބަރަށް ށް ޖަވާބު ދިނުމަށް. އިއް ގުޅުންހުރި އިތުރު ސުވާުލ ކުރުމަށް. އަދި އިތުުރ ސުވާލަ

، ިއއްޒަތްތެރި؛ އާދެ،  މަޑުްއވަރީ ދާއިާރއާ ގުޅޭ ުސވާލެްއކަން. އެެހންވީމާއިގަންަނވާ މިއަދުެގ ސުވާލަކީއެނިގވަޑަ 
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މިހާރު މި ފުރިހަމައަށް ކުރިައށްގެންދަަވއިގެން.  އްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ސުވާލުކުރެްއވެވޭނީ މިތަނުގެ އިުޖރާއަތްތަ

 ޙަސަން އަޙްމަދަށް. ރުޒަތްތެރި މެންބަޫދ ދާއިރާގެ ިއއް އިނގުރައިއަރުވަނީ ތުފުރުޞަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޙަސަން އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

ން އަުޅަގނޑު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުން، އަރިހު ރުަވޒީ މަރުޙަބާ އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު. .ީއސްއިްއޒަތްތެރި ރަ ޝުކުރިއްޔާ

ންނަމާދޫެގ ގޮްއސަ އޮތީ؟ އަދި ާދއިރާގެ ަފއިނު، އިގައިތޯ  ކިހާހިސާބެއް ގެ އާ އިމާރާތްމަރުަކޒު އިނގުަރއިދޫގެ ިޞއްޙީ

 ؟ އަދި ެއކަން އެ ތަނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭީނ ކޮންމުއްދަތެއްަގއިތޯ؟ތޯްއސަކަށް ގޮކިާހހިސާބަލެބޯޓްރީތަކުގެ މަސަްއކަތް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެމންބަރުންގެ ދާއިރާތަކުަގިއވާ، ިއއްޒަތްތެރި ، ކަށަވަރުޔަޤީްނ ނޑަށް އަޅުގަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

އެ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރަށް ،  ުގޅޭ މައްސަލަަތއް ފާހަގަކުރުމަށް މިއީ ރަނގަުޅ ފުރުޞަތެއް. އެހެންނަމަވެސް ޞިއްޙަތާ

 މިހާރު މި ްށ އަޅުގަނޑެއް ނުދެކެން. އަޅުގަނޑުންނަވާނެ ކަމަކަޖެހިވަޑަިއގަން އްވަދެ ޖަވާބުސުވާލުތަކަށް 

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދަށް.، ުދވާފަރު ފުރުޞަތުއަރުވަނީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ިއސްމާޢީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދުވާފަރު

 އް އަޅާީތއެއްގަިއ ހޮސްޕިޓަލެނޑު ެއއްވެްސ ވަަރަކށް ކަންބޮޑެްއ ނުޭވ މަޑުްއވަރީ އަުޅގަމަރުޙަާބ  .ީއސްރަ ޝުކުރިއްޔާ 

ބޮޑު ރަށަކީ ދުވާފަރު. ދުވާފަރު އޮތް  ލުޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ، ރ. އަތޮޅުގައި އެންމެ އާބާދީގަނޑު ުސވާައޅު .އިނގޭތީ

ވާއިރު، ދުާވފަރު މަޙްރޫމުވަނީ ކީއްވެތޯ؟ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލު ފަުރގެ ަވށައިގެން ހުރިހާ ތަނެއް ްއވާ، ދުވާގޮތަށް އޮ

ްއވުން އެކަން ސާފުކޮށްލަދެން ތި ނިންމަވަނީ؟ ފުޅުން ހޮސްޕިޓަލް އަޅާ ތަންތަބޭއިގެންތޯ ތިޔަ ކޮންގޮތަކަށް ަބއްލަވަ 

 އެދެން.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 އަމީން ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ޢަބްދު ނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު މި

ގަނޑުމެން މި އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ހޮސްޕިޓަލްތައް ުޅިވހެން އަޅުދެންމެ ތިވިދާ .އިނގޭތޯ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާއާދެ، 

ގޭތޯ. ފުރަތަމަ އި އިނއޮތީ ތިން ގޮތަކަށް ފާަހގަުކރެވިފަ އެޅުމާިއ، މި އަހަުރގެ ތެޭރަގއި މިހިރަ މަޝްރޫޢުތައް މި 



8 

 

 ބަޖެޓުގައި ހުިރ މެންނާ ހަވާލުކުރެވުނު ބަޖެޓުގައި ފާހަަގކޮށްފައ ހުރި ކަންކަން، މި އަހަރަށް އަުޅަގނޑުކަމަކީ

، ކަންކަންދުފުޅުތަުކެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަކީ، ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަޢުތަރުތީބުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރުން، ދެވަނަ ކަ

އި، އަިދ ށާގެ ބަޖެޓުން ތަންދޭ މިންވަރަކަަފއި ހުރި ކަންކަން މި އަހަރުއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އަހަރަށް ކަނޑައެޅި

. ތިންވަނަ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ިމހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިކަްނ ންން ކުރުން އޮތް ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުމެއެކަންކަން ކުރެވެ

ގީގަތުަގއި ވަރަށް ދަތިކޮށް ހުރީ. އިމާރާތުެގ ދޭ ތަންތަން ހަޙީ ޚިދުމަތްން؛ ބައެއް އަޮތޅުތެރޭގެ ިޞއްހުރި ތަންތަ

 ށް، ަތޞައްވުުރގެ ގޮތުން ވަރަތުންނާއި، ޚިދުމަތުގެ ގޮތުންާނއި، ވަސީލަތުގެ ގޮތުްނނާއި، މުަވއްޒަފުންގެ ގޮގޮތުންނާއި

 އި އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެކަން ފިލުވުމަށްޓަކަލުކުރަން އިނގޭތޯ. މި ބަލިކަށިގަބޫށް އަޅުގަނޑު ކޮށް ހުރި ކަމަބަލިކަށި

އިމާރާތުގެ  ގޮތަށްނެވި ތަނަކީ މިދެންތަން 70% ންޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހުރިއިރުގައި ޭއގެތެެރއި 187

ޖެހޭ އެންމެ އެކަށީގެންާވ ، އަދި އެނޫން ގޮތްގޮތުްނ ވެސް އެތަންތަނުން ފޯރުކޮށްދޭންނާއި، ވަސީލަތުގެ ގޮތުްނނާއިގޮތުން

މި އަހަރުގެ އަުޅގަނޑުމެން މިކަންކަްނ  . ެއހެންކަމުގެ ސަބަބުންންތަނެއް ނޫންދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭ ހާލަތުަގއި ހުރި ތަޚި

. އެހެން ތަރުތީބު މި ފެށީ ވި ވިސްނުމުގެ ތެރެއިން،ން، މިދެންނެނެވި މިންގަނޑުގެ ތެރެއި މިދެންމުގައިބުކުރުތަރުތީ

ހެލްތު ސެންޓަރު ހުރި ތަނުގެ ެގ  ޚާްއޞަ ގޮތެްއގައި ފާހަގަކޮށްެލެވނީ، އެ އިމާރާތް، މަޑުއްވަރީ ވަރީބަލާއިރުަގއި މަޑުއް 

އީ ރާއްޖޭެގ އެންމެ ދަތި އެއް ރަށް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ޚިދުމަތްދޭ ގޮތުންނާއި، އެ ރަުށގައި އެ ޚިދުމަތް ދިނުން އެ

 ހަީގގަުތގަިއ އީ އެންމެ ދަތިކޮށް ޚިދުމަތްދޭ. އެހެންވީމާ، މަޑުއްވަރީނުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކުެރވޭ ެއއް ރަށް އެތަންތަ

ކީ. އެހެންނަމަވެސް،  ޫނން ހުރީފައެއް ވެސްގެ ބަޖެޓުަގއި އެ ފައިސާ ުމޅިން ހަމަޖެހިއަޅުގަނޑުމެން، އަިދ މި އަަހރު

ތްދޭންޖެހޭ ތަންތަން، މި ހާލަތުގައި އެކަން ކުރަން، އެ މަސަްއކަްތ ކުރަންޖެހުނީ އެހެންެވގެން. އެންމެ ައވަހަށް ޚިދުމަ

ށް ތަން. މި ތަންތަން އަޅުގަނޑުމެން އެ މިންގަނޑުން މި ސަވީހަކަނަޑކަށް ވިހި، ފަންގާތްގަރި އެބަހުރާއްޖޭަގއި 

 ވަރަށް ގިަނ ، ތި ބޭބޭފުޅުންގެ ދާއިރާތަުކގައި އެބަހުރިރުން ފާހަގަކުރެއްވި މެންބަތްކުރަނީ. ދެން އިއްަޒތްތެރިމަސައްކަ

. މީގެތެރެއިން، ހަަގކުރެްއވީ، ދެން އިނގުަރއިދޫ، އިންނަމާދޫށިޫދ ދާއިރާގައި ވެސް އެ ފާމައްސަލަތައް އިނގޭތޯ. ކާ

ފައި ހުރީ. ތައް ނިންމާލެވިަތއް މިހާރު ކުރެހުމާއި ބަެއއް މަސަްއަކތްކަތްަގއި އަުޅގަނޑުމެން މަސައްބައެއް ތަންތަނު

ހަރު ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅަން އިނގޭތޯ.  ކަންކަން ބަޖެޓުކުެރވިފަިއ ހުރިއިރު ބައެއް ފަަޑއިގަންަނވާނެ، ބަޖެޓުގައިވައެނގި 

ަގިއ ކުރެވިފައި އެބަހުރި އެްއ އައިއިރުޖެޓު މި އަހަރު މަށް ބަލެއް އެޅުޓަޕިއަށްޑިހަވަަރކަށް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހޮސް

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑމެން މަސައްކަތް އަހަުރގަިއ ރުފިޔާ.  ންއަ މިލިައން ރުފިޔާ، ހަތަރު މިލިތިންފިޔާ، މިލިއަން ރު

މި  ކުރަންތަރުތީބު މެންއަުޅގަނޑު ބައެއް މަސައްކަތްަތއް ށް އަމާޒުކޮށްގެން ފެށެން މި ޖެހެނީ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރަ

ވަނީ. ދެން ަވގުތު ފާހަަގކޮށްލަން އުނދަގޫ  މިށް ުށގެ ނަން އަޅުގަނޑަރައެހެންވީމާ، ތި ވިދާުޅވިހެން ބައެއް ރަށް ހެނީ.ޖެ

 ތި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑަށް ވަކި ތަނެްއގެ  ގައި ތަންތަން ހުރިއިރުޚިދުމަތްދޭ  ޙީޞިއް 178ވިދާުޅވާހެން ރާއްޭޖގެ އެ

ވަރަށް މިން އެ ސުވާލަްށ މަޖިލީހުގައި ވެސް ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ އަޅުގަނޑު ،ނަމަސުވާލު ދަންނަވައިފި ކަމަށް ވާ
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. މޭބޭފުޅުންނަށް އަރުވާނަލޫމާތު ތި ޢުކުރެްއވިޔަސް އެ މަސުާވލު  އަޅުގަނޑާ ިތ ބޭފުޅުން ޖަވާބުދޭނަން. އަދި ވަކިން

މިއަންނަ އަހަރު ދެން ށްދޭނަން. ލޫމާތު ފޯރުކޮޢުރެއިން ވެސް އެ މަތެ ގެއަދި ތި ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެން މިނިސްޓްރީ

ކުރުމާިއ  ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން އަޕްގްރޭޑުޙީޞިއް ދިލްތަކާިއ އަހޮސްޕިޓަ ،ބަޖެޓުގައި މިދެންނެވި ކަހަލަ ކަންކަން

ށް އޮްތ ގެ ތަޞަްއވުރު ތި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނިގެންދާނެ ކުރިއައެތަންތަނަށް ބޭނުންވާ އެހެން ޚިދުމަތްތަކު

 ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.އިށް އަުޅގަނޑުމެން ހުށަހަޅާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއަހަރަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ނައިފަރުއަރުވަނީ ފުރުޞަތުމި ވަީޒރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު  ރިޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެ

 ށް.ޝިޔާމަ އަޙްމަދު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު އިރާގެދާ ނައިފަރު

ހުރި ދެ ގުޅުން ޞިއްޙަތާމަުޑއްވަރީ ދާއިާރގެ ަރއްޔިތުންެގ  ތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަނޑު ހަމަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

މުޙައްމަދު މް އިބްރާހީ ،އަޮތޅު ހޮްސޕިޓަލް ވަޒީރާ. ވަޒީުރ، ވިާދޅުވެެދއްވަފާނަންތޯ ޅ. ރިތެ ސުވާލެއް ކޮށްލާނަން އިްއޒަތް

ނަ ވާހަކަ. ވަރަށް ގި އްާވނެދެޝަީރ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށްއަހަރު ޓާ ވެފައި މިޅު ވިދާ ޮއވޭޞާލީޙް އެބަ

ފެނުނީ. މި ވަޢުދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތަން  ވަޢުދެއް ނުފުއްދިގެންދާ އެންމެ ،އެހެްނނަމަވެސްވަަޑއިގެންެނވި. ދުވެ ވަޢު

ވަޢުދު ފުއްދޭނީ؟ ދެވަނަ ސުވާލަކީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަން  މި  ދުވަހަކުތޯ ންކޮނޫނީ  ،އަހަރު  މި ފުއްދިދާނެތޯ

ިމއީ ކޮން ނުފޫޒެްއގެ  ންުކރައްވާ.ނުބޭ ނަުމގައި ގެތަ ބިލްޑިންގުންވަމަދަރު ނޫނީކޮމްޕްލެކްސް ދަރުމަވަންތަ ތި ބޭފުޅުން 

 80 ،މިލިއަނޭ ހުންނަނީ 1 ބަޖެޓުގައިދާޅުވީ  ވިެދންމެ ތި  ،ލާނަންއިކަމެއްތޯ؟ އަދި އަޅުގަނޑު އަހަ ދަށުން ހިނގާ

ކަންތައްތައް. އަުޅގަނޑުމެންނާއި މި ކުރާ . މިއީ ސިޔާސީ ބޭނުމުގައި މި ސަރުކާރުން ށްމިލިއަނުން ނިންމާ ތަންތަނަ

ން މިލިއަ 80ރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ ވޯެޓްއ ބޭނުންވެގެން ތެކީ އެއީ އިްއޒަތްތަފާތުވާ ސަބަބަ ސަރުކާރާ

 މިލިއަން ޖަހާފައި... 1 ކުސަރުާކރަ ންނޑުމެތާކަށް އަުޅގަދާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒީރުެގ ވަ ކުރަްނ ތިޔަ ުސާވލުތައް ިއއްޒަތްތެިރ މީދުއްިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު ވަރަށް ޮބަޑށް އުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

 ގަނޑު އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރު ބަރުން ހޯއްދަަވއިފިއްޔާ. ައޅު ޭވނެ ގޮތެްއ ިއއްޒަތްތެިރ މެންއިލެގުުޅވަ  މިއަދުގެ ުސވާލާ

 ްނވަން.ދަ ށްދެއްވުމަން އެދިަވޑަިއގަންަނވާ ނަމަ ޖަވާބުއްވަޖަވާބުދެ
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  ވާހަކަެދއްެކވުން: އަމީންهللا ޢަބްދު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު

ފިޔާ ޖަހަިއގެން ހިންާގ ައން ރުމިލި 1ކާރުން، ރުށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިނގޭތޯ. މި ސަރަވަ

. ރާއްޖޭގެ ޖެހޭވިދާޅުިވ ސުވާލަށް އަުޅގަނޑު ޖަވާބުދޭންރި މެންބަރު ިތ ތެތްއްޒައި އަުޅގަނޑު ިހތުން ދެްއކީމަވާހަކަ 

އަހަރު ޞިއްޙީ ާދއިރާއަްށ  5ވޭތުވެިދޔަ  ،މައްސަލައަކީ އެންމެ ބޮުޑ  ތްއޮ ަވގުުތ ދިމާވެފައި އަށް މިޞިއްޙީ ދާއިރާ 

 ބަރުންސެޕްޓެ ،ރުވޯަޓަކށް ދިޔައި ވަނަ ުދވަހު ދިވެހި ރަްއޔިތުން 23ބަރު ންޫދކޮށްލުން. ސެޕްޓެދޫކޮށްލި ލާނުއިއަޅަ

 28ަގޑިއިރަށް ަބދަލުކުރެވިފައި ހުރި. މި  24ތަން  28ތާގެ ތެރޭގައި ާރއްޖޭެގ ހަފު ކުރިމަތިލި ވަނަ ުދވަހާ 23 މަހުގެ

 16 އިރަށް،ގަޑި  24 ރީބަަދލުކު އްބަދަކުކުރީ. ކޮންމެ ތަނެޑު ބޯކަނި ނަންަގއި ހަމައެއިރުރި ގަިޑއިރަށް ބަދަލުކު 24ތަން 

ބަދަލުުކރީމަ މިއިން އެއްްއވެސް ތަނަކަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުްނ  ގަޑިއިރަށްއިތުރު އިުރން ގަޑި  8 އަދި .ގަިޑއިރަށް

ނެތް.  އްކޮށްދީފައެރުލަތް ފޯސީކަށް ވަމީހުންނަށް ބަޖެޓު ފޯރުކޮށްދީފައެއް ނެތް. ލެބޯޓްރީތަ އެ ނެތް. ރުކޮށްދީފައެއްފޯ

 ނަރުހުންނާ  4 ރަްށ ބަދަލުކުރީމަަގޑިއި 24 ގެ ތަންއިރު ޑިގަ  8 އްކަލަވަޑަިއގަތީމަ އެ އެ ރަށަށް މިއަދު ތި ބޭފުޅުން 

 ؟ކޮބައިތޯ އެ ަފއިސާ ؟ކޮންތަނަކުންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ފައިސާ ހޯދާނީ ؟ދުމަތްދޭނީބޭފުޅުން ޚި ކިހިނަކުންތޯ އެ އެީކގައި 

ގޮންޖެހުންތައް ފައި ހުރި މާވެރާއަށް ދި އިއެގޮތަށް ޞިއްޙީ ާދއިރާއަްށ އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު ޞިއްޙީ ދާ

ބަދަލުވެަފއި ރަށް އިަގޑި 24 ގަިޑއރުގެ ތެެރއިން 8 ހަާވލުވެ، ސްއޫލިްއޔަތާނީ. އަުޅގަނޑުމެން މަުއޅެ ކުރިމަތިވެގެން މި

ތަން. މިއީ  28 ؟ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަްތ ކޮބައިތޯނަރުހުން ހޯދުމަށް 13 އިންނަރުހުންގެ ތެރެބޭނުންވާ އެތަނަށް 

 ވާހަަކއެްއ ނޫން. ކަންކަްނ ހަީގގީ މަަސއްކަތް. ެއހެންވީމާ، ތި ވިދާޅުީވ  ތާގަިއ ކުެރއްވިހަފުހަމައެކަނި އެންމެ ފަހު 

ފަިއސާ  ،އި ހޯދަ ސާފައިިނ މަެއކަގެން. ހަރެހު ގެން. ދުރު ވިސްުނމެއްޮއވެ ކުެރވޭނީ ތަަޞއްވުެރއް ރަނގަޅު

ްށ ނައްޔިތުންރަރާގެ މިއަުދގެ ތަޞައްވުަރކީ އިނުވާނެ. އެހެންވީމާ، ޞީއްޙީ ދާ އޮއްސާލުމަކުން ކަންކަން ޙަްއލެއް

 ރައްޔިތުންނާ  ؛ށްދިނުން. ޚިދުމަތުގެ ވަގުތު، ރަްއޔިުތން ބޭނުންވާފޯރުކޮ ްއަގއިބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް އެކަށީެގންވާ ގޮތެ

 ... ންގާތު

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

އިްއޒްތެރި މެންބަރުން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ތެދުވެވަަޑއިގަްނާވއިރު 

މިހާރު ތިން ފަރާތުން ތެދުވެންނެވީމަ އަުޅގަނޑަށް ބަލަން އުނދަގޫވޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ުކއްލިައކަްށ 

ވެސް ކޮންމެވެސް އިންިތޒާމެްއގެ ތެރެއިން އެކަން  ަގއި ވަންަނވާއިރު ތެދު ދުވަންނަވާއިރު ވެސް، ޯޖޝުގައިތެ

ޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު، އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީކީ އެއްވެްސ ނއަުޅގަ !ގެންދަވާކުރިއަށް 

އިރު ައޅުގަނުޑ ކުރަްއވާޕާލިމެންޓްރީ ސުާވލު ،ވެސްުޑކިޔުުމގެ ޮގތަކުން ނޫން. އެހެންނަމަ ހާލެއްގައި ފާ

ތި ބޭފުޅުންނަށް  އިބޭފުޅުންގެ ސުވާލު ފުރިހަމަވީމަ. ހަމަ މިއަދުެގ ސުވާލާ ފުރުޞަތުއަރުވާނަމޭ އިނގޭޯތ ތި
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 ގެ ބަރެއްނޫން. ވަިކ އިްއޒަތްތެރި މެން ؛ޕާލިމެންޓްރީ  އަސްުލަގއި. އަުޅގަނޑު މިދަންނަވާ ވާހަކަައކީ،ގުޅުްއެވވޭނޭ

ވަކި ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރެއްގެ ވާހަކަެއްއ ކީ ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑު މިވާހަކަެއއް ނޫން އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީކީ. 

ކޮންމެވެސް މިްނވަރަކަށް  ؛މަޖިލީހުގެ ސުވާލުކުރުން  ،ރި މެންބަރުން ވެސް ޕާލިމެންޓްރީނޫން. ހުރިހާ އިއްޒަތްތެ

  މަޖިލީހުގައި ފުރިހަމައަށް ރި ހެއްދެވުމަކީ މި ިއއްޒަތްތެ އިލަްއވަ އިވަ ލު، އޮޅުންފިއިަލއްވަ އިނަމަވެސް ބައްަލވަ

 މާލެހުޅު އަރުވަނީފުރުޞަތުމި ކުރުމަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެއް. އަުޅގަނޑު މިހާރު އްކަތްސަމަ

 ށް.ނިޔާޒަ ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މާލެހުޅު

ސަުރކާރުގެ ޞިއްޙީ  ،އްވަީރެގ ސުވާލެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސްޑު ސީދާ މަ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

އެދެން. ހުޅުމާލެ  ، ދެއްވުންޖަވާބުެދއްވެން އޮތް ކަމަށް ވާނަމަ ގުޅޭ ސުވާެލއް އަޅުގަނޑު ވަޒީރަށް ތާސިޔާސަ

ދެން މިހާރު އޮތް  އެނޫން މެނޭޖްމަންޓަކުންތޯ؟ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީންތޯ ލްތުވަީނ ހެކުރައްލް މެނޭޖުހޮސްޕިޓަ

ރު ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި އިތު ކުރުމަށްޖުމިގޮތަށް މެނޭއަިދ  ކޮަބއިތޯ؟ދައުރަކީ މިނިސްޓްރީގެ އޮތް މެނޭޖްމަންޓުގައ

 ވޭތޯ؟ ުޝކުރިއްޔާ. ާކރުގެ ސިޔާސަުތަގއިބަދަލުކުރުމަށް ސަރުގޮތަކަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަްތއތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު އެދެްނ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރަށް ަޖވާބުދެްއވެން އޮްތ ނަމަ 

 ޖަވާބުދެއްވުމަށް.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަމީންهللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ޢަބްދު 

ވަގުތު އާސަންދަ ކުންފުނީގެ  ކުރަމުންދަނީ މިޕިޓަލް މެނޭޖުމެންބަރު. ހުޅުމާލެ ހޮސް ރިތެ ްއޔާ ިއއްޒަތްއާދެ! ޝުކުރި

ެގންދަނީ އާސަންދަ ކުންފުނީގެ  މުގެ އެންހައި ކަންކަންފަރާތުން އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގު

ލޭޓްރީ ވީމަ، ރެގިއު ކުރާ އޮތޯރިީޓ ކަމަށްމިނިސްޓްރީއަކީ ރާއްޭޖގެ ޞިއްޙީ ަކންކަން ރެގިއުލޭޓް ފަރާތުން. ދެން ހެލްތު

. ދެން އެއީ ރާއްޭޖެގ ޞިއްޙީ ހުރިހާ ކަމެްއގަިއ ވެްސ އޮންނާނެިމނިސްޓްރީގެ ަދއުރު  ހެލްތު ެގ ގޮތުންއޮތޯރިޓީ

އި މަޝްވަރާތައް އެބަ ކުރެޭވ. އަދި ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ތެރޭގަ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ސަރުކާރުގެ  ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލާ 

ނެތް. ވަރަށް ޮބޑަށް އެއް ށް އަިއްއސަބަހިސާ އަޅުގަނޑާ އްމައުލޫމާތެ ނިންމިކަމުގެ އް ތެ ގެންދާނެ ވަކި ގޮކުރިއަށް 

 ޝުކުރިއްާޔ.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުތު ހަމަވެއްޖެ. އެހެންވީމާ، ޑުމެންނަށް މި ސުވާލަށް ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ވަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނ

ވާލަށް. މަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރައްވާަފއިވާ ދެވަނަ ސު  މި އެނބުރެނީ ހަމަ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން

ރި ތެރުވަނީ މަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްއަފުރުޞަތުމި ކުރަްއވާ ސުވާެލއް. ައޅުގަނޑު މިާހރު  މިނިސްޓަރާ އެއީ ހެލްތު

 މެންބަރަށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ރީފްޝަ އާދަމް މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

ތަނުގައި  މިނިސްޓަރު މި ތެރި ހެލްތުއިްއޒަތްން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަދި އަުޅގަނޑު ވަރަށް އުފާކުރަ

 ރ. ،ޖަވާބުދެްއވީމަ. އަުޅގަނޑުގެ ެދވަނަ ސުވާަލކީ ތަކަށްލުތަކަށް ވެސް، ަބއެއް ސުވާލު ން ބޭފުޅުން ކުރެްއވި ސުވާ އެހެ

ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ގޮސްފަިއާވ މިންވަރަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަިދ  ޒު، ހޮސްޕިޓަލަކަށްމަރުކަ ޙީއްމީދޫ ޞި

ކުެރވިފަިއވޭޯތ؟ އަދި ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަުލކޮށް، ޚިދުމަތް ދޭން ފެށޭނީ އޮއަހަރަށް ބޭނުންާވ ފައިސާ ސެކި  މިކަމަށް މި

 ކޮން އަހަރަކުތޯ؟ ޝުކުިރއްޔާ.

 

  :ވުންްއކެ ހަކަދެރިޔާސަތުން ވާ

 އަރުވަނީ ިއއްޒަްތތެރި ވަޒީރަށް.ފުރުޞަތުމި ްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު އާދެ! ޝުކުރި

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަމީންهللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ޢަބްދު 

ގަނޑަށް ޅު އަކުތާއެއް ނުހަަތރު ުސވާލުަގއި  ތޯ.ގޭއިނއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ 

މީދޫ ިޞއްޙީ މަރުކަޒު އިމާރާތްކުރުމަށް،  ،ވަނީ. ފުރަތަމަ ނުކުތާަގއި އަުޅގަނޑު ަދންނަވާނީފާހަގަކުރެވިަފއި

ކުރަންޖެޭހ ޓަަކއި ރުމަށްަހވާލުކު ކޮށް ނިމި، ަބޔަކާންޖެހޭ ކުރެހުން އިެވލުއޭޓްހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކުރަހަ

 އޮ ތުން ފާހަގަކުރެވޭ މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ެސކިގޮ ނަ ނުކުތާެއއްގެ ދެވަ ަދނީ.ރު ކުރިއަށްމަސައްކަތް މިހާ

އަހަރު މަސައްކަރް ފެށިއްޖެ  މިލިއަން ރުފިޔާ. އެއީ މި 4 އި ހިމަނާފައިވަނީގަވެފަިއވޭތޯ. މިކަމަށް މިއަހަރުެގ ބަޖެޓު

 ކީވުނު ކަމަކުެރވޭ. ދެން ފާހަގަކުރެގަބޫލުޑަށް ންށ އަޅުގަދަެދއް ކަމައަމިއަހަރަށް އެންެމ އެކަށީގެްނވާ ހިނދެއްގައި 

ތުަގއި ތަފްޞީލު ބަޖެޓު އިނގޭނީ ލިޔެިކޔުމުެގ ހަގީގަ މިކަމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓަކީ ކިހާވަރެއްތޯ؟ އަުޅގަނޑުމެންނަށް

ިމ  މަށްވާނެ ކަދުރަވަރަކަށް މިލިއަން ުރފިޔާ ޚަ 80 އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލަފާކުރެެވނީ ކު އެކަމަ މަ.މަސައްކަތް ނިމުނީ

ވަުރގެ މި ދިނުމަށް. ދެން މަސައްކަްތ ނިމޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ލަފާކުރެވެނީ މަތް ދުޚި ލެވެލްގެ ހޮސްޕިޓަެލއްގެ 
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ވޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލަފާކުރެވެނީ. ދެދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ޚިދުމަތްމަސް އަށާރަާތ ށޭކަތް ފެޕްރޮޖެކްޓެއް މަސައް

 .ޔާށް ޝުކުިރއްވަރަށް ބޮޑަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިތުރު ސުވާުލ . ލަނީ އިތުުރ ވަގުތަށްއިވަހުޅުއަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ީޒރު. ވަރި ތެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 ތެރި މެންބަރަށް.ތްންވީމާ، އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުއަުރވާނީ މަޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ ިއްއޒައެހެކުރެްއވުމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ޞިއްޙީ މަރުަކޒު ހޮސްޕިޓަލަަކށް  އި ރު މީދޫގަހާމި ،އަާރ ސުވާލަކީ ށްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަްތއތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑު ހިތަ

 ރަށް ބޮަޑށްވަ ނޑުމެންނަށްބަދަލުކުރެއްވުމަކީ އެއީ ަރީއސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ވަޢުދެއް. ދެން ައޅުގަ

ޓަލަށް ބަދަލުވީމަ، އްޙީ މަރުަކޒު ހޮސްޕިޞި  ، ކަމަށް. ސުވާލަކީނެެރްއވިްއޔާ ެއކަން ެވގެންދާރާދަކުއްޖެ އިމީދު ލިބިއްއު

ގެ ހޮސްޕިޓަލެއްތޯ؟ އަދި އެތާ ޝަރީ ނުވަތަ މެދު މިންވަރުކޮން ފެންވަރެްއގެ، ޓާ ތަކެއްތޯ ދެވޭނީ؟ ންކަހަލަ ޚިދުމަތްކޮ

ާޚއްޞަކޮްށ  ،ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް މީހުން މަރުވެގެން އާއި،ރިސޯޓްތައް ހެދެމުންދާތީ އިން މިހާރު ގިނަ ވަރަށް ގައިކައިރީ 

 އެަބ...ޓޫރިސްޓުން މަރުވެގެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަނީ ިއއްޒަތްތެިރ ވަޒީރަށް.ފުރުޞަތުމި އަޅުގަނޑު މިހާރު . ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަމީންهللا ޢަބްދު  ނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުމި

ހޮސްޕިޓަލަކަްށ  ،ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މެންބަރަށް ވެސް އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެވަ

ޓަލަށް ނެ. އެހެންވީމާ، ހޮސްޕިލިބޭޚިދުމަތް އެތަނުން ވެސް ހަމަ ކުީރގައި ހޮްސޕިޓަލަކުން ދެވޭނެ  ބަދަލުކުރުމުގެ

ޚިދުމަތް ތަރުތީބުކުރެވިފައި ލާނަން އެތަނުގަިއ އިރަށް ދަންނަވަގެ ަމސައްކަތް ނިމުނީމަ މެންބައޯިކއުއަޅުގަނޑުމެން ބީ

 ތައްއްމުކޮށް އޮޕަރޭޝަން ތިޭއަޓރާއި އަދި ާޚއްޞަ ޑޮކްޓަުރންގެ ޚިދުމަތާއި ޚިދުމަތްއާ ހުރި ގޮތް. ހޮސްޕިޓަލުަގއި

އަދި  ގޮުތަގއި ގެއްދެއްހައްދަކީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ޓުއަރިސްޓުން މަރުވާ ސަރަހަރަލިބޭނެ. ދެން އަޅުގަނޑަށް ެއ ސަ

ފާހަގަކުރެވިަފއެއް ނެތް. އެެހންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު އެަކން ބަލާނަން. އެކަމާ ގުިޅގެްނ ކޮންކަމެއްޯތ އަުޅގަނޑުމެން 

 ކުރަންވީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މޫސާ  މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ފޮނަދޫއަރުވަނީ ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުޝު

 .ށްސިރާޖަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ

ޓަލަކަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރ. އަުޅގަނޑުގެ ސުވާަލކީ ރ. މީދޫ ހޮސްޕި

ކުރެވޭނެ ގޮެތއް ވެސް ނެތް. ތިބިއިރުގައި އެ ރަުށގައި ލޭ ޓެސްޓު ލޭއަޅާ ކުދިން  އިމާމެންދޫގަ ބަދަލުކުރާއިރުަގއި ލ.

އެއަްށ  ؟ކީއްެވގެންތޯ ލޭ ޓެސްޓްކުރެވޭނެ އިންިތޒާމެްއ ނެތީ މާމެންދޫގައި ލ. ،ދެން މީދޫގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ހަދާއިރު

 ރޭަގިއ ލިބިދާނެތޯ؟ޙައްލެއް ކިހާުދވަހެްއގެ ތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު ޖަާވބުދެއްވުން އެދެން.ޝުކުރި

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަމީންهللا ޢަބްދު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު

 ށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ްއ ަކމަމު ސުވާލެންވިދާުޅވީ ވަރަށް މުހި ދެންމެ ތި. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ިއނގޭތޯ

ެއއީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ދިމާވެަފއި އޮތް  ކަސްޔަދެންނެވި ުސވާުލ އަމާުޒވަނީ މާމެންދޫއަށޭ. ދެން އެ އިނގޭތޯ

 ޚިދުމަތެއް ނެތް  ގެތަނެްއަގއި ލެބޯޓްރީ އަށްޑިހަ އެއްްއޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ޞިމައްސަލަެއއް. ރާއްޖޭގެ 

 . އިނގޭތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ ސުވާލު މާމެންދޫއަށް އެކަނި އަމާުޒާވ  . މާމެންދޫއާިއ މަޑުއްވަީރއާކިޔަނީއެ ުސވާލު އަޅާ ، އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު

 ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ނުދެކެން. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަމީންهللا ޢަބްދު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު

 އަށްޑިހަ ެއއްރާއްޖޭގެ  ؛ލެބޯޓްރީ ޚިދުމަތްތައް  .މަ ިއނގޭތޯގޮުތަގއި ނެންގެވީގެ އާދެ! މާމެންދޫ ދެން މިސާލެއް

ތަންޮކޅެްއ  ވަރަށް ކުދިކުދި އާބާދީ ވެްސ އަދި ެއއަށްވުރެ އެބަހުރި  ރަށެއްަގއި ލެބޯޓްރީ ޚިދުމަތެްއ ނެތް. މީގެތެރޭަގއި

ަގއި ވަގުުތ ޚާްއޞަކޮށް ބަެއއް ހިސާބުތަކު   މިެވސް އެބަޮއތް. އަުޅގަނޑުމެން މި ޚިދުަމތް ދިނުމަށް ހެޔޮވަރު އާބާދީ
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ޭއގެ މާނައަކީ  ؛ޓްޕޯސްސާމްޕަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ނިޒާމެއް އިނގޭތޯ. ސާމްޕަލް ޓްރާން ،އަޅުގަނޑުމެން މި ތަޢާރުފުކުރަނީ

ޓެސްްޓ  ގެމިއަދު އޭނަ އަށްދާ މީހާ ށް ސެންޓަރަ އޭނަގެ ޓެސްޓް ހެދުމަށް މިއަދު ހެނދުނު ހެލްތު ،ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް

އެ ނިޒާމު ޕަިއލެޓްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު މި  .ނަތީޖާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއްއެ ޮޑކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އޭނައަށް ހެދިގެން 

ަޕއިލެްޓކުރުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން  .އްދުގައި އަުޅގަނޑުމެން ެއ ނިޒާމު ޕައިލެޓްކުރަނީހަމި ސަރަ ،ވިސްނަނީ މާމެންދޫ

 އި މުިޅ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގަނިޒާމު ތަޢާރުފުކުރާނަން. އެާއއެީކގައި މި ތަކަށް ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ހިސާބު

 ކިހިނެއްތޯ މިއަދު ނީވީމަ އެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭަގއި ދޭ އިމުކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވަޢުެދއް ޤާލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް 

 ަގއިފަހު އެ މަޝްވަާރއަށް .ރަނީކު މިނިސްޓްރީގެ ފަންނީ ބޭބޭފުޅުން މަޝްވަރާ މި އަޅުގަނޑުމެން ހެލްތު

އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް . ނީނގޭނެ ކިހިނެއްކަން މި ޚިދުމަތް ދޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އި

އެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ  !އެއާ ދޭތެރޭ ސުވާލު ނުކުރައްވާ .އަޅުގަނޑުމެން ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ކަށަވަރުކޮށްދޭނަން

މިނަށް ވަޢުދުތައް އަޅުގަނޑުމެން މިނުންއަުޅގަނޑުމެން އަތުަގއި ހުރި  ންއްޙީ ދާއިރާއިޞި . ރަނީމަސައްކަތްކު

  މެން ފުއްދައިދޭނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.އަޅުގަނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  އިރާގެދާ ދޫމެންމާއަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަީޒރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 .ހާރޫން އަޙްމަދު

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ ހާރޫން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަނަދޫ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ ވަޒީރު. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 . މަނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.މަނަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މާމެންދޫއެއް ނޫން !ފުކުރައްވާމާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހާރޫން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަނަދޫ

ށް ވަރަށް ޮބޑަ މަޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ މެންަބރުގެ ުސވާލާ ،އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރާ ައޅުގަނުޑ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާަލކީ 

ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭގެ  .ސްޕިޓަލް ވެސްއި ވަނީ )ނ( އތޮޅު ހޮހަމަ އެގޮަތށް ބިޑްކުރެވިފަ .ަލއިގެންއިގުުޅވަ

ަރއްަވއިފި ވަރަްށ ަވޒީރުންގެ ަޖވާބުަގއި ފާހަގަކު ،އެްއވެސް އަޕްޑޭެޓއް މިހާތަނަށް ލިބިފައެއް ނުވޭ. ދެން ދެވަަނ ކަމަކަށް

ށް. އެގޮތުްނ ަކ ރިޔާސީ ިއންތިޚާބާ ދިމާކޮގަިޑއިރަށް ބަދަލުުކރެވިގެންދިަޔ ވާހަ އަށާރަ ،ަގޑިއިަރށް ސޯޅަގިނަ ރަށްތަެކއް 
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 . އަދި ޭއގެއިތުރުން ލަންދޫ ހެލްތުބަދަލުކުރެވިފަ ވަނީ ސެންޓަރު ލަންދޫ ހެލްތު، ސެންޓަރު މާފަރު ހެލްތު

ބާކީ ަބއި ނުލިބި ހުރީ. އެހެންވީމާ، މިކަމުެގ  ، ޭބނުންވާ ބައެއް އިުކއިޕްމަންްޓސް ލިބިފައިސެންޓަރުގައި ލެބޯޓްީރއަކަށް

 ..ތަފްޞީލެއް ދެއްަވއިފިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަވެސް، . އެހެންނަންކައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން ވަޒީރަށް ޭއގެ ތަފްޞީލު ދެއްވަން ވަރަށް ދަތިފުޅުވާނެ

 ން އޮތް ޖަވާބެއް ެދއްވުން ވަރަްށ ބޮޑަށް އެދެން. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރަށް ދެްއވެ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަމީންهللا ޢަބްދު  އޮފް ހެލްތުޓަރ މިނިސް

މެ ދެން. ދެން ދޭނަން އިނގޭތޯ އޭގެ ތަފްޞީލުފޮނުވައިވަިކން އަޅުގަނޑު ޚާއްޞަ މައުލޫމާުތ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

ދި އަލަށް ހޮސްޕިޓަލް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި އަދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ މިހާރު  ތެރޭަގއިވާހަކަތަުކގެ  ތިވިދާޅުވި

މަަސއްކަްތ އެބަ  ީބއޯިކއުގެ ،ތަނެއްގެ މަަސއްކަތް އަުޅގަނޑުމެން އިޢުލާންކުރެިވގެން ެއގާރަމާރާތްކުރުމަށްޓަކަިއ އި

ވަނީ. ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ މިހާރު ނިމިފައިބީއޯިކުއގެ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން ދޭ. ށްކުރިއަ

ކުރެިވ، ސާއްހި މަހުގެ ތެރޭގަިއ އަލުގަނޑުމެންނަށް ނިމި މެންބަރުންނާ ގަސްޓުއޯ ތަނެއްމީގެތެރެއިން ހުރިހާ 

 ކަމުގެއެ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ށް ފުޅުންނަ ހުރިހާ ބޭވާކުރެިވ، މިކަމަށް ބޭނުންސާ އްހި ކައުންސިލުތަކާ

މި ހުރިހާ ެވސް ހިމެނެނީ. ޕިޓަލް ވިދާޅުވި ހޮސް ޭއގެތެރޭަގިއ ތިއެހެންވީާމ، އެަބއޮތް.  ށްކަށަވަރުކަން އަުޅގަނޑަ

އިން ހުރިހާ ތެރެ ގެތަންތަނު ހޭ ންޖެއަހަރުގެ ޕީ.އެސް.އައި.ީޕަގއި ހުރި ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރ ތަނެއް އަުޅގަނޑުމެން މި

ކަމާ ގުޅުންހުރި  އި،މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާތަނެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

 ޝުކުިރއްޔާ.. ކުރެވި ކުރިައށްދެވޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު މި ބަލަނީ އިނގޭތޯސާއްހިފަރާތްތަކާ 

 

 ކަދެްއެކވުން:ހަރިޔާސަތުން ވާ

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ އިހަވަންދޫއަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 .ށްޝިފާޢަ މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ންދޫއިހަވަ

މީދޫ ކަހަލަ ޖަޒީރާ ރަށެއް  . ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ރ.ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރުޙަބާ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު

އްީޙ ޞިކަުމގަިއ ެއ ރަށުަގއި ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސްގެ ވެރި .އަޅުގަނޑުެގ ދާއިާރގަިއ ެވްސ ޮއވޭ ހއ. މާރަންދޫ
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ކަން ލެބޯޓްރީެއއް ބިާނކުރަން ފެށި މަސައްކަތްކުެރިވ ގާތްގަނަޑކަށް ނިމިފައި ހުއްޓާ ބަޣާވާތަކުން ވެރި އިމަރުކަޒުގަ 

ވަޢުދެްއ ގެ ވެސް ލިޙްރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްަމދު ސާ .މާރާތް އެދަނީ ރޫޅި ވީރާނާވަމުންއިގޮތަށް މިހާރު  ވައްޓާލި

އި މިގޮތަށް ނުނިމި މިކަހަލަ ރަށްރަށުގަ ،ީމދޫ ކަހަލަ މިފަދަ އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރަށް. ކުރުންރިހަމަލެބޯޓްރީ ފު އެތަނުގެ

އަދި މި ކަންކަމުގެ  ؟ށް ކިހާ ވަގުެތއް ބޭނުންާވނެތޯ ކަހަލަ ތަންތަން ނިންމާލުމަލެބޯްޓރީ ،މަސައްކަތްތައް ހުރި

 ؟ގޮުތގެ ަރކީ ކޮބައިތޯ މަަސްއކަތްކުރެިވގެންދާވުއްތަޞަ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 މިންވަަރކަށް ޖަވާބުދެްއވުމަށް އެދެން.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރަށް ޖަވާބު ދެްއވެވެން އޮތް 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަމީންهللا ޢަބްދު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު

ހޮްސޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި އާމިނާދިޔޯ އިހަވަންދޫ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިނގޭތޯ.

ވެްސ އެތަނަކީ  ރުއިންދާ ގެބަދަުލވެ ލަކަށްހޮސްޕިޓަ .ވަނީއަޅުގަނޑު ދެންމެ މިދެންނެވި މަސައްކަުތގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިފައި

ނުޑ ތަނަކަށް ވާނެ. ދެން އަޅުގަފަދައިން ވަރަށް ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދެވޭ  އެހެން ރަށްރަށެކޭ އެއް ،ވަރަށް ފުރިހަމަ

 ބަެއއް ވާހަކަ ލާނަންއިލަކޮށް ދަްނނަވަޖުމުއަުޅގަނޑު  މަ ވީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސުވާލުތައް މިހެން އަާމޒު

މި ބަދަލުކުރަނީ އް ސެންޓަރުތަ ހެލްތު އަޅާ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި ައދި އަލަށް މި

މި ތަންތަން  ގޮތަށް ދެވޭއަހަރަށް އަމާުޒކޮށްގެން ޚިދުމަތް 20ތަ ވަނު އަހަރަށް ފަނަރަކުިރއަށް ޮއތް  އިިއގަނަ މާގީގީހަ

މި ހޮސްޕިޓަލުތައް ، އެހެންވީމާޅުންގެ އެހީަގއި މި ކުރަނީ.  ކަންކަން މި ކުރަނީ. މިކަމުގެ ފަންނީ ބޭފުމި އި،ކުރަހަ

މި  ތަންތަން. މަތެއް ނެތްދުުނގަިއ ޚާއްަޞ ޚިތަބައި ތަންއް ނެތް. އަނެ މަތެއް ޚިދު ގެރީޓްުނގަިއ އަދި ލެބޯ ތަބައެއް ތަން

 އިގަތު ހަީގގަ ،ތި ބޭފުޅުންނަށް ތަަޞއްވުުރކުރެވޭނެ  މަފެނިވަޑަިއގެްނނެވީނަށް ންތި ބޭފުޅު މަަސއްކަތް  ން އެކުތަކުރެހުން

އި ޒަމާންތަެކއް ވަންދެްނ ްއޖޭގަ ރާވަނީ މި ކޮށްފައި ރާގެ ަތޞައްވުރު އަުޅގަނޑުމެން ދުރުމީއިދާ  ޞިއްޙީ ވެސް

ނުވަތަ ހެލްތު ސެންޓަރު ހުންނައިރު  ހޮސްޕިޓަލު ،ރި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް. މާނަޔަކީ ހުވެއެްއކަލަ ފުރިހަމަނު

ނަރުހުން  ،ޮޑކްޓަރުން ނުތިބޭ ހުރޭ،އް ނުތަލަތްސީނުހުރޭ، ލެބޯޓްރީ ވަ ނުންވާ އެކަީށގެންވާ ޚިދުމަތެއްނަށް ބޭތައެ

ޙައްަލކަށް ައޅުގަނޑުމެްނ ލަ ވަށާޖެހިފަިއވާ ޖުމު ، މި ކަްނކަން ޙަްއލުކުރުމުގެ. އެހެންވީމާ ނުތިބޭން، މުވަްއޒަފުބޭނުތި

 ކުރަނީ. ޝުކުރިއްޔާ. މި  މިސްރާބު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ތެރި މެންބަރު ގެ ިއއްޒަތްލިދޫ ދާިއރާވެރުވަނީ އަ ފުރުޞަތުމިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު 

 ޝަފީޤަށް. هللا މަދު ޢަބްދުއްމުޙަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ޝަފީޤް هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

މީދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް  .ިރ ވަޒީރު. ރރި ރައީސް. މަރުޙަބާ އިއްޒަތްތެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ވެލިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަަކށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވާހަކަތަްއ  ޅޭ ސުވާލެއް. ނ.ދަލުކުރުމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުބަ

 .ޢުލާންކުރަްއވާފަިއވަނީއި ،ވިފައި ވާހަަކ ެވސް ދެކެ  ލުކުރިަހވާ  ބަޔަކާކުރަހަން . އަދި ުކރެހުންވެސް ވަނީ ދެެކވިފަ

 ؟ ުޝކުރިްއޔާ. ބައިތޯކީ ކޮބަވާ ިހސާއި ފަމަސައްކަތް ގޮސް ލަީކ، މިހާރު އެވާއަޅުގަނޑުގެ ސު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެން. ދެއްވުން އެމިންވަރަކަށް ޖަާވބުތް އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު ޖަވާބު ދެްއވެވެން އޮ

 

 އަމީން ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ރ އޮފް ހެލްތު ޢަބްދު މިނިސްޓަ

ނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ތަމަ ކުރެހުން މިކުރެހުމުގެ ފުރަ ކުރުމުގެވެލިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު

ކުރިން އަުޅގަނުޑ ވަނީ.  ފައިނަލްކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ެއ  ،ޭއގެ ފަންނީ މަޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރެވި  އި،ހަޅަހުށަ

ހިްއސާކުރެޭވވަުރވާނެ އިނގޭތޯ.  ބޭފުޅުންނާ ތިަފއިނަލް ކުރެހުން  ރޭަގއިމަހުގެ ތެ ގަސްޓު ދެންނެވި ފަދައިން އޯ 

 ރިއްާޔ. ޝުކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ިއއްޒަތްތެިރ އަރުވަނީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ފުރުޞަތުމިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަީޒރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު 

 ސަނީފަށް. هللا ރު ޢަބްދުބަމެން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސަނީފްهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ލަީކ، މިނިސްޓަރު ވާރާ އަޅުގަނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުޓަނިސްރި މިތެރި ރަީއސް، އިްއޒަތްތެތްްއޒަޔާ އިއްޝުކުރި

މަސަްއކަތަީކ. މި މަސައްކަތް މިއަހަުރ  ގެޓަލްޕިޝިައރީ ހޮސްޕްރޮޖެކްޓެއް ތިނަދޫ ޓާ ދާބައްަލވަމުންވަރަށް ގާްތކޮށް 

ޓަލަކީ މީހެއްެގ ޕިރީގެ ހޮސްތަރޑް ކެޓަގަ އި  ތިނަދޫގަންދެ ،ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެތޯއާއި ،ޑިަޒއިންކޮށް  ތެރޭގައި



19 

 

ހަކަށް ނުވާީތވެ އެ ނަން މީހުން ދަންނަ މީހާައކީ ތިނަދޫ މީ ވީމަ އެ ތަނެއް ހުރިދެވިފައި ންނަމުން ނަ

 އެހެންވީމަ.  އް ނޫންހެނަދޫ މީހުން ދަންނަ މީ އެދެން. ަޢބްދުއްޞަމަދަކީ ތިމަށްބަދަލުކޮށްދެއްވު

 

  :ހަކަދެްއެކވުންރިޔާސަތުން ވާ

ނީ ނައިފަރު ވައަރުމި ފުރުޞަތު ތި ސުވާލު ބަލަިއގަނެޭވކަށް ވެްސ ނެތް. އަޅުގަނޑު މިހާރު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 މަދު ޝިޔާމަށް. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް

އަތޮޅު  .ޅ ،ގުިޅގެން އަުޅަގނޑު ކޮށްލާނަންތާ އްޙަރަީއސް. މީދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ޞިރި ތެތްއިްއޒަ އްޔާޝުކުރި

ށްދެއްވާނެ ާވހަކަ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެފަިއ ކޮޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުސްޕިޓަލް ޓާހޮ

ދަރުމަވަންތަ  ؟ނީވާކަން ނުވެ އޮތީމަ ެއކަން ިކހާތާކުތޯ  އެދިެވސް. އައަހަރު ބަދަލުކޮށްެދއްވާނަމޭ ވިދާޅުވީ މި ،އޮތީމަ

 ތި ގެްނގުޅުްއވާ ނުމަނިކުފާނެްއާކ އަ ،މި ިކޔަީނ ކީްއެވގެންތޯާއއި މަވަންތަ ބިލްޑިންގޭށް މިހާރު ދަރުލަހޮސްޕިޓަ

 އެބަޖެހޭ ންްއވަދެކޮށްމައްސަލަތައް ޙައްލު. މިހާރު ހުރި ަވނީޅުްއވާހެން އަުޅގަނޑަށް ހީ ވުރު މާ ދުރުަގއި ގެްނގުއްތަޞަ

އް އެނިގވަަޑއިނުގަންނަވަނީ ކަންނޭނގެ. ޤައުމީ ޕާޓީަގއި ކަންނޭނެގ ކަންނޭނގެ. ފަހަރުަގއި އެމް.ީޑ.ޕީގެ ތަޞަްއވުރެ 

 .ޕީ ސަރުކާރުގެ ތަަޞއްވުރެ ަރނގަޅަށް އެނގިަވޑައިުނގެންފާނެ. .ޑީމް، އެހުންނެވީ. އެހެންވީމާ

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު.  ނުކުތާއެއް. ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ ބިދޫކިނި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާޟް هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ތިމަރަފުށީ

ެއ އޮުޅވާލުމުގެ ވާހަކަެއއް ުޞ ޚްޝަ ،އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް މި ެނގީ

، ެއއީ ޤައުމީ ޕާޓީެއްއ ނޫން. އެ އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަކީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު. އެހެންވީމާ  ވިދާޅުީވ.

 ޝުކުރިްއޔާ.  .ނަންއަޅުގަނޑު ެއކަން ސަމާލުކަމަށް ގެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޒަތްތެރި އް އި ،ުރވަންއަތްތެރި މެންބަރަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްޒަބަރު. ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިއް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެން 

އަރުވަނީ ބާރަށު ދާއިާރެގ ނައިބު ީލޑަރު. ައޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުަޞތުޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނިސްޓަރަކީ މިހެލްތު 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު

ރައްޤީކުރާއިރު ތުގައި ާރއްޖެ ތަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ޖަޒީރާ ރަށްަތކެްއގެ ގޮ ގައްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ރިޝުކު

 ، މަޑުްއވަރީ ވީމާންހެގެންދަަވނީ. އެކުރިއަށް  އްކޮށްއެ ފުޅާން ްއގެ ވިސްނުތަކެއްޙީ ނިޒާމުގެ ތެޭރގައި ުހރިހާ ދާއިރާޞި

ަގއި ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަަތކެްއ މުޒާނި  ޞިއްޙީ ރާ ގޮތުަގއިކުވެސް ައޅުގަނޑު ގަބޫލު ށު ދާއިރާތަށް ބާރަދާއިރާ ގޮ

، ބާރަށު ދާއިރާެގ ގެންފަިއވާނީ. އެހެންވީމާއި ަވޑަކައިިރން އެނގިށް މަރުކަުޒގެ ޙާލަތު ވަރަ ޙީއްބާރަށު ޞި އެބަހުރި.

  ވަރަށް ރަނަގޅު؟ ދެްއަވއިފިްއޔާބައިތޯ ސާފުކޮށްކޮލަތުގެ ތަަޞއްވުަރީކ ޞިއްޙީ ޙާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު. މެންބަރި އާދެ! ނައިފަރު ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެ

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ަވޒީރު މިއިްނ  ެހންނަމަވެސް،ން އިނގޭތޯ. އެފިރި ރައީްސ، ައޅުގަނޑު ދެފަހަރު މަތިން ހަތަރު ސުވާލެއް ކޮށްތެއިްއޒަތް

 އެްއވެސް ުސވާލަކަށް ޖަވާބު ނުދެއްވާކަން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިުރަގއި ނައިފަރު ގެންދަވާުމންވަރުގެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއް ބަތްތެރި މެންޒައްބާރަށު ދާއިރާގެ އި  ،އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރު 

ދެއްވުމަީކ ގޮތަށް ޖަވާބު ލިބޭމެއް ބަރުގެ ހާސްވުންތަކަށް ކޮންމެެވސް މިންވަރެއްގެ ފިނިކަރި މެންއްޒަތްތެގެ އި ދާއިރާ

 ކަމެއް.  އަޅުގަނޑު ވަރަށް އެދޭ

 

 އަމީން ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ރ އޮފް ހެލްތު ޢަބްދު މިނިސްޓަ

ެޅއް. ބާރަށު ތި ވިދާޅުވީ ތެދުފު. ރުއިއްޒަތްތެރި މެންބަ ދާއިރާެގ ށުނގޭތޯ ބާރައާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އި

އި. ވަރަށް ގަ އްއަހަރެހަތަރު ދިޔަ ތިން މިވިފަިއ އޮތް ދާއިާރއެްއ ނުލެވި ދޫކޮށްލެ އިޅަ އަދާއިރާއަީކ ވެްސ ވަރަށް ޮބަޑށް 

ޚިދުމަތް  އްރާތަެގ އެކި ދާއިލަތު. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭހާބޮޑަށް ހީނަރުވެފައި އޮތް ދާއިރާެއއް ދާއިރާގެ 
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ތި ބޭފުޅުން އަޑުއައްަސވާަފއިވާނެ ފަސް ހޮސްޕިޓަލެއްެގ  ތެރެިއންޭއގެ ؛ވަގުތު އެކިއެކި ފިަޔވަޅުތައް  ކޮށްދިނުމަށް މި ފޯރު

 އަުޅގަނޑުމެން މި ފަސް ހޮސްޕިޓަލް، ރާއްޖޭެގ ންއެގޮތު ކުާރ މަސައްކަތް. ޓަކައި ޤީކުުރމަށްއްރަތަޚިދުމަތް އިތުރަށް 

ޓަލުތަކުެގ ޕި މި ހޮސްމަިނމުނީ ޕްޓިމަިއޒްކޮށްކުެރވޭ ފަސް ހޮސްޕިޓަލް އޮޒްޕްޓިމައި ދެްއގަިއ އިތުަރށް އޮއްހަފަސް ސަރަ

ގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ތަކުއްދުހަޓަލުތައް ހުންނަ ސަރަޕިމި ހޮސްޕިޓަލުތަކުގެ ފޯރުންތެރިކަން އެ ހޮސް ،ތުހަރާ

ޚިދުމަތުގެ އެންމެ އަަވސް  ގެ ޅުންރަނީ. ތިޔަ ބޭފުޑުމެން އަާމުޒ މި ކުމަތީ ފެންވަރެއްަގއި ފޯރުކޮށްިދނުމަށް އަޅުގަނ

ރާތުގެ ގޮތުންނާއި ޚިދުމަުތެގ ގޮތުން ތި ބޭފުޅުންނަށް މާދެން އިއެާއއެީކގައި ންނެވި ަސބަބު. އަކީ މި ދެވާފަރު

ތޯ. ން އަހަރުން އަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެން ގެންނާނަން އިނގޭއިގެ ތެރެޓުނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެގެން

ވުުމގެ  ށްކަތަ ަހގީގަައޅުގަނޑުމެންގެ ަތޞައްވުރު ގެ ، އުތުރުއިނގޭތޯ އަންނަ ހެޔޮ ބަދަލުތުރަށް މި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އު

އައުޓްރިޖް ރެވޭ ތަޢާރަފްކު ،މާ ވީންަނވާނެ. އެހެންގައަހަރު ތެރޭގައި ފެނިވަަޑއިމިތް ތި ބޭފުޅުންނަށް ހަގީގަމަންޒަރުތައް 

ގެ ރާ. ދެން ނައިފަރު ދާއިއަންނާނެ އެީކގައި ތި ބޭފުޅުންގެ މަްއސަލަތައް ޙައްލުންނާ ތެެރއި ތަކުގެރާމުޕްރޮގް

މި ރޭވޭ ތަރައްޤީގެ  ތީ ސަރުކާރުގެ ިމހާރުއޮކަމަށް އަޅުގަނޑު ދަްނނަވަން  ސްއުދާ ގެރި މެންބަރުއިްއޒަތްތެ

ކަްށ ންބަރު ތި އުފަންކުރުވާ އުދާސްތަނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ ،ގެ ތެރެއިންކު ތަމަޝްރޫޢުތަކާއި ސިޔާސަތު

 މި ސަރުކާރުގެ ދުރު ވިސްނޭ ،އުދާސްތަުކގެ ފަރުާވއަކީ  ވަރަށް ބޮޑު ަޙއްލެްއ ލިބިގެްނދާނެ އިނގޭތޯ. މަނިކުފާނުގެ 

ްށ އަ ކުރިޔާއްމްހޫރިޖުަރއީސުލް އަށްދާއިރާޙީ އްސަރުާކރުގެ ޞި ،ސިޔާސަތު. މަނިކުފާނުގެ އުދާސްކަމުގެ ފަރުވާައކީ

 ިއވާ ރަނަގޅު ހަރުދަނާ ވިސްނުންފުޅު. ޝުކުރިްއޔާ. ވާފައްރުނެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަނީ ުދވާފަރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް.  ފުރުޞަތުމިތެރި ަވީޒރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ޒަތްޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 

 ވުން:ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެ 

 ވާހަކަފާކުރާ އުައޅުގަނުޑމެން އެކަމާ  ތީއްޙީ މަރުކަުޒ ހޮސްޕިޓަލަަކށް ބަދަލުވެގެންދާމީދޫގެ ޞި ޝުކުރިއްާޔ ރައީސް.

އަން މިލި  50ންކަެމއް ދެވިާދނެތޯ މީދޫ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޤީްއގެ ޔަވަރެހާކި  ނިސްޓަރަށްމި. ދަންނަވަން

 އް ްއގެ ޔަޤީންކަމެރެމެދު ކިހާވަ މިލިއަނަށް މީތި ބަދަލުނުވެދާނެކަމާ 150ވިފައި އޮްތއިރު ލެ އިލަވަ ކުރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް އެ 

 ތައްބަރުންދާ ޚަމުވަރަްށ ގިނަ ތެލަސީމިޔާ ކުދިން ނިޔާވަ ތަކުަގއިއެުކަގިއ މިދުވަސްހަމައެއާ ؟ދެވިދާނެތޯ

 ފައި އެބަހުރިތޯ؟ ނިސްޓަރަށް ގެންނަވާމިމަށް ކަމާލުސަ ންލިބޭ. މިކަބަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ރި މެްނބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު ައޅުގަނޑު އަދި އިތުރު އެހެން ދެ ސުވާލެއް އިްއޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

 ވަޒީުރ ރިތެއްވާަފއި އިްއޒަތްރަ ދެތިން ސުވާލު އެއްކު ،ފައި އެ ދެ ސުވާލަށްވާދަމެންބަރުން އަތުން ހޯދާނަން. ހޯއް

އަރުވަނީ ދެން މި ފުރުޞަތު އަުޅގަނޑު މިހާރު، އެހެންވީމާދެއްވުން ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ފަސޭހަވާނެހެން. ޖަވާބު

 ިރ މެންބަރު. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ އާދެ! ިތމަރަފުށީ 'ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 އްެކވުން:ރިޔާޟް ވާހަކަދެ هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ލަެއއް ސަނިޒާމީ މައް ރިންކުައޅުގަނޑު  ،އެއް މި ނެގީ ތާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ނިޒާމީ ނުކު 

ސް، އަުޅގަނޑު މިހާރު ވެމަނަލަކަށް. އެހެންވާާވނީ ސިސްޓަމުން އެދިފައި އަޅުގަނޑު ސު އަުޅގަނޑު ނެގީ. އޭރުަގއި 

 ށް ޝުކުިރއްޔާ. ޑަގަކޮށްލަން އެެހންވީމަ. ވަރަށް ބޮން ފާހައޮތްކަރުޞަތު ގެއްލިަފިއ ފު ގެސުވާލު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުޞަތު އަޅުގަނޑު ައރުވާނަން. އަުޅގަނޑު މިހާރު އެ ފު ،މާޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެންވީ

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ތިމަރަފުށީއި، ންބަރަށާްއޒަްތތެރި މެނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ އި  ،އޮތީ ފުރުޞަތު އަރުވަން

އަރުވަނީ ޞަތުރުިރ މެންބަރަށް. އަޅުގަނޑު ިމހާރު މި ފުތެނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްއަދި ތިނަދޫ ދެކު އި،މެންބަރަށާ

 ށް. މް ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަރަޅިވަނޮ

 

 ކެވުން:ދެއް ވާހަކަ هللاމުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ސްޕިަޓލަކަށް ބަދަލުކުރަްއވަނީ ކޮން ހޮއް ހުއްާޓ މީދޫ އުނގޫފާުރގައި ރީޖަނަލް ހޮްސޕިޓަލެ އަޅުގަނޑުެގ ުސވާލަކީ، ރ.

ދައްަކނީ. ދަތުރުފަތުރުގެ ރަނގަޅު  ހަކަސަރުކާުރގައި އަބަުދވެްސ ދަތުރުފަތުރުގެ ވާ އުސޫލަކުންތޯއޭ؟ ތި ބޭފުޅުންގެ

  ؟ ރުފިޔާ ނެތިގެން ތި ދައްކާ ވާހަަކއަށް ޙައްލެއް އަންނާނެ ނޫންތޯދުއަބަ އި،ޒާމަކުން ގުޅާލަ ނި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެްއވުން އެދެން. ށް ޖަވާބުލަރި ަވޒީރު އެ ދެ ުސވާތްތެއިްއޒަ

 

 އަމީން ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ޢަބްދު މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު 
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ްށޑިހަ އަމިލިއަނުން  ފަންސާސަމެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ވާފަރު ދާއިާރގެ ދުއާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ފުރަތަމަ 

. އެހިސާބުން ނަށް ބީ.އޯ.ކިޔުަތއް ނިމުނީމާ ސީދާ ބަޖެޓު އެނގޭނީބަދަލުވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ އަުޅގަނޑުމެން ށްމިލިއަނަ

މަށްފަހުގައި ބަދަލުތަެކއް އަންނާެނ ބަދަލުތަެކއްތޯ އަންނާނީ. ދެން ޕްރޮޖެކްޓު ފެށުއަޅުގަނޑު ދަންނަވާނަން ކިހާަވރެއްގެ 

ޚަރަުދތަކާއި ީމގައި ހުންނަ ފަންނީ  އްކަލަބީ.އޯ.ކިޔު ނިމުނީމާ އެ  ވީމާ،ނުކުރެވޭ. އެހެން ުޅގަނޑަކަްށ ގަބޫެލއް ކަމަށް އަ

ދާޅުވީ ރަށް އެ ތަފްސީލު ހާމަކޮށްދޭނަން. ދެން ތި ވިތަފްސީލުތައް އެނގޭނެ. އެހިާސބުން އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

ޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް އިނގޭތޯ. ދެން އުނގޫފާރުަގއި ހުންނަނީ ޓާ ؛މީދޫހުރެފައި  އްޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެޓާ އިއުނގޫފާުރގަ

އާއި ެއ ގެ އާބާދީ ރަށެއް އެއެހެންވީާމ، ވެސް އެބަުހރި އެކި ގްރޭޑުަތއް.  އިގަ ތަކުމި އަޅަނީ ހޮސްޕިޓަލުތައް. ހޮސްޕިޓަލު

ހުންނަނީ. ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި  ބެލިގެން ހޮސްޕިޓަލުތައް މި  ަކށްއްދުގެ އާބާދީއާިއ ކަންތައްތަ ރަށް ވަށަިއގެން ހުންނަ ސަަރހަ

މަތީ  ޝަރީ ހޮްސޕިޓަލް އެއީ އެންމެވަނީ. އޭގެތެެރއިން ޓާ ްގރޭޑަކަށް ކުެރވިފަިއ މި 4ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން 

 ، ނުވަތަގެ ިވސްނުންށް ބަދަލުކުރުމުޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކައެހެންވީމާ، އުނގޫފާރު ޓާ  .ދަރަޖައިގެ ހޮސްޕިޓަލުތައް

 ޮބޑު ަތފާތެއް މީދޫގަިއ ނުވަތަ ާރއްޭޖގެ އެހެން ތަންތަުނގައި މި އެާއ ވަރަށްވަނީ. ތެޭރގަިއ ހިމެނިފައި ގެތަޞައްވުރު 

 ިއނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް.  ކާއެޅޭ އެހެން ހޮސްޕިޓަލުތަ

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

  ށް.މެންބަރަިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ތިމަރަފުށީއަރުވަނީ . އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޒަތްތެރި ަވީޒރުޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާޟްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ތިމަރަފުށީ

 ޑުްއވަރީ އަދި ސަރުކާރުން މަ މި ،ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ުސވާލަކީޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނުޑ ަވޒީރާ 

ތަންތަނުގަިއ އުމުގެ އެިކއެކި ޤަުއސޫލުން އަދި އެހެން  ވާމީދޫގައި ހޮސްޕިޓަލު އަޅުްއަވން އިޢުލާނުކުރައްވާފައި 

އިޢުލާނުކުރަްއވާފައި އެަބއޮތޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އިޢުލާނުކުރައްވާފަިއވާ އެްއވެސް ތަނެްއ  ށްހޮސްޕިޓަލު އެޅުމަ

ސަރުކާރުން؟ ވަރަށް ބޮޑަްށ  ބަދަލުކޮށްފާނެތޯ މި ،ވެސް ބަދަލުކުރެވިާދނެތޯ ދިހެ އެްއވެސް ިސޔާސީ ނުފޫޒަކާ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ރަށް. މެންބަިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު  ތިނަދޫއަރުވަނީ އަޅުގަނޑު މިހާރު ދެން މި ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސަނީފްهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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 ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުގެ ކުީރގެ ުސާވލު ވެސް ހަމަ ތަކުރާރުކޮށްލާނަން. އަޅުގަނުޑގެ ުސވާލަކީ

މަނިކުފާނު ވަރަށް  ކީޝަރީ ހޮްސޕިޓަލަދެއް ކަމަށްވާ ޓާ ޢު ތިނަދޫގައި އަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަ

އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ފެށޭނެތޯއޭ؟ އަޅުގަނޑު  ން ކުރެހުމާއި ޑިަޒއިންކޮށް މިމިކަ .އްކަމެ ންދާ ކައިރިން ބައްލަވަމު

މިދިޔަ ދައުރުގެ ތެރޭގައި  ދެވަނައަށް އަމާުޒވަނީ ތިނަދޫގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ތަރޑް ކެޓަގަރީގެ ހޮސްޕިޓަލް

މީހުން ދަންނަ މީހެއް ނޫނޭ. މިއީ މިއީ ތިނަދޫ  ،ޔައީމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުވެގެންދިޞަބްދުއްޢަނަން 

 ގޮތަށް ިއޔާދަކޮށްދެްއވުަމށް.  އޮތްކުރީަގިއ ކޮންތާކުން އައި ނަެމއްތޯ؟ މި ނަން އަލުން އަނބުރާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަމަވެސް، ތިނަދޫ ދެކުނު އަޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި ަވޒީުރ އަރިހުން އެދެން ދެ ުސާވލަށް ޖަވާބު އެުރވުމަށް. އެެހން

ގޮތުން އެކުރެްއވި ުސވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަން ޖެހިވަަޑއިގަންަނާވ  ގުޅޭ މަދާޞަބްދުއްޢަދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

 ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ނުދެކެން. 

 

 އަމީން ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ޢަބްދު ޓަރ އޮފް ހެލްތު މިނިސް

ކަމެްއ  ސްޕިޓަލުތަްއ ެއުޅމުގެ ތެރޭަގއި އޮންނަރި މެންބަރުން. ސިޔާީސ ނުފޫޒަކީ ހޮވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެ

ރުގެ ިސޔާސަތުތަުކގެ އަދި ސަރުކާ ،ނޫން އިނގޭތޯ. ހޮސްޕިޓަލުތައް އަުޅގަނޑުމެން އަޅަނީ ީބ.އޯ.ިކޔުގެ ތެެރއިން

ްނގަނުޑގެ ތެރެއިން. އެހެްނވީމާ، އެީއ މިކަްނކަމުގަިއ އޮންނަ ތެެރއިން ފާސްެވގެން އަންނަ  ގެތެރެއިން ނުވަތަ ބަޖެޓު 

ނުކުރަން ހޮސްޕިޓަލުތައް އެޅުމާއި އިމާރާތްކުރުމުގައި ފަންނީ ކަންކަމުެގ  އޮންނަ އެްއޗެއް ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫެލއް

މިއަހަުރ މަސަްއކަތް އަުޅގަނޑުމެން  ގެޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުވިދާުޅވިހެން ތިނަދޫގެ ޓާ  އެ  ؛ން ތިނަދޫތެރޭގައި. ދެ

އި އެަބކުރެވޭ. ތިނަދޫެގ މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ތެރޭގަ ތައް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްއަްށގެންދާނަން. އެކަމަށްރިކު

 ގެ ފެންވަރުހޮސްޕިޓަލަކީ ރާއްޭޖގެ ޚިދުަމތްދޭ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގެ ތެެރއިްނ އެންމެ ޚިދުމަތުަވގުތު ތިނަޫދ  މި ،ހޮސްޕިޓަލު

ޓިމައިޒުކުެރވޭ މަަސއްކަުތގެ ޕް ހޮސްޕިޓަލު ތެރޭގައި އޮ 5ވާނެ. އެހެންވީމާ، ިމ  ދޮގަކަށްނުދެންނެވުމަކީ ދަށް ހޮސްޕިޓަލޭ

ކުރާ  ށްޝަރީ ހޮސްޕިޓަލައެ މަސައްކަތުން ޓާ  .ދެވޭނެ ށްތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލަ އް އަާމޒެ ޑުތެރެއިން ވަރަށްބޮ

ގުޅޭ  ޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުތަކާޓާ  ،ޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކީ ބަދަލެްއ ނާންނާނެ. ޓާ ،މަސައްކަތަކަްށ ެއއްެވސް ުހރަހެއް

 ވެގެންދާނެ. ޝުކުިރއްޔާ.  ހޮސްޕިޓަލް ތަޞައްވުުރގެ ވަރަށް ފުރިހަމަ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ތިނަދޫ

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 
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ވަޒީރު. އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ވަޒީރު. އަުޅގަނޑުމެން ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި އާދެ، 

ސުވާލުތަކަށް  މިނެޓު މިފަނަރަ އަދި ޖަވާބު ދެްއވުމަްށ އޮތް ަގޑި މި ހަމަވީ. މާއި ުސވާލުުކރު ޒަތްތެރި ަވޒީރާއިއް 

 ނިމުނީ.  އިވެސް ހިނގަ 

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

އަށް. ންބަރު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ުކއްލި މައްސަލައިްއޒަތްތެރި މެޅުދޫ ދާއިރާގެ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި އެނބުރެނީ ހު

އަުޅގަނޑު މިހާރު ދެން މި އެނބުރެނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފއި އެަބވޭ ސިޓީފުޅެއް. އެީއ  !ފުކުރައްވާމާ

ގުޅޭ ސިޓީފުެޅއް.  ހޯދުމާެއއާ ގުޅޭ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރުހުން  ،ވެިރވެފައި ދިވެހިރާއްޖެ މުޢާހަދާއެްއގައި ބައި

 ދެްއވުމަްށ އެދެން.އިއަޅުގަނޑު އަމީންޢާއްމު އަރިުހން އެ ސިޓީ ިއއްވަ 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ބަުރ ންޑިސެ 20މެވެ. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް، ަރއީސް މުޙައްމަދު ަނޝީދަށް ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަ

ކޮށްފަިއވާ ޕްޓު ެމދުވެރިކޮށް އެޑޮ 198/73 ެއސެމްބްލީެގ ރިޒޮލިޔުޝަން ނެރަލްޖެ ގެސްޑް ނޭަޝންގަިއ ޔުނައިޓެ  2018

އެގްރީމެންޓްސް  ސެޓްލްމަންޓް ނޭޝަނަލްރކޮްނވެންަޝން އޮން އިންޓަ ސްޔުަނިއޓެޑް ނޭޝަން ،މުޢާހަދާއެއް ކަމަށްވާ 

ވަނަ ުދވަހު ބޭއްވުުނ  2019އި ލަޖު 25ގުޅޭގޮތުން  ުކރުމާގު ދީސްދިވެހިރާއްޖެއިން ތަން މީޑިއޭޝަރިޒަލްޓިން ފްރޮމް 

ކޮންވެންޝަން އޮން  ސްޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން  ،ޖަލްސާގައި މަްޝވަރާކުެރއްވުމަްށފަހު ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ

ކުރަްނ ގުދީސްދިވެހިރާއްޖެއިން ތަމީޑިއޭޝަން ރިޒަލްިޓން ފްރޮމް އެގްރީމެންޓްސް  ސެޓްލްމަންޓް ނޭޝަނަލްރއިންޓަ

ރިވާ ންގާ ފަރާތުން ބައިވެަވނީ ނިންމުވާފައޭ. ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުަގއި ވެރިކަން ހި ށްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަ

އެ މަޖިލީހުން  އި،ވާީނ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާމީ މުޢާހަދާތަކުެގ މައްޗަްށ ޢަމަލުކުރާގު ބައިނަލްއަ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ވެހިރާއްޖޭގެ މަށް ދިމަށްފަހު އެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާ ގޮތެްއގެ މަތީން ކަފާސްކުރެްއވު

 ނޭޝަނަލްރކޮންވެންަޝން އޮން އިންޓަ ސްޔުަނއިެޓޑް ނޭޝަންވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާތީ،  93

މާ މެދު ރައްޔިތުންގެ ކުރުގުދީސް ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަ މީޑިއޭޝަންރިޒަލްޓިން ފްރޮމް އެގްރީމެންޓްްސ  ސެޓްލްމަންޓް

އެ މައްސަލައާ މެދު ރައްޔިތުންެގ  އި،ދެްއވަ އިހުށަހަޅުއްވަ ށްކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަހުން ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ޓަމަޖިލީ

ންޝަން އޮްނ ކޮންވެ ސްޔުަނއިޓެޑް ނޭަޝންދެްއވުްނ އެދެމެވެ. އިމަޖިލީހުން ނިންމަވާ ގޮތެއް މި އޮފީހަށް އަްނގަވަ 

 ކުރުމާ ގުޅޭ ގުދީ ސްދިވެހިާރއްޖެއިން ތަމީޑިއޭޝަން ރިޒަލްޓިްނ ފްރޮމް މެންޓްސް ރީެއގް ސެޓްލްމަންޓް ނޭޝަނަލްރއިންޓަ
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އެުކ ސިޓީއާ ޒުން ތައްޔާުރކުަރއްވާަފއިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ކޮޕީ މިގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާ

ޚާދިމްކުމް،  .2019ޖުލައި  31 ،1440ޛުލްަޤއިދާ  28ލުކުރެްއވުން އެދެމެވެ. . އިޙްތިރާމު ގަބޫވެކުރީމެ އަރިސް

 ބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް. އި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަރުދާހުގައި ޝުކުރިއްާޔ. ތިބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަލުގައި އަމީންޢާއްމު އެ ވިދާުޅވި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ވާނެ. އެ މަޢުލޫމާތު 

ވާމީ ގުނިންމާ މައްސަލަަތކުން އުފެދޭ ަބއިނަލްއަ   ެމދުވެރިކޮށްިމ މުޢާހަދާއަކީ މީޑިޭއޝަން ،ގޮތުން ގުޅޭ  އެގްރީމެންޓާ

އުމުތަކުަގއި ެއ ޤަ އެ  ،އުމުތަކުން ބަަލއިަގނެޤަމުޢާހަދާގައި ަބއިެވރިވާ  މި ސެޓްލްމަންޓު އެގްރީމެންޓުަތއް

ށް ކުރުމަމުއިޤާއުސޫލަަތކާއި ިއންތިޒާމުތައް  އުމުތަުކގެ މެދުގައި އެޤަުކރުމުގައި ޒުއެއްބަްސވުންތައް ތަންފީ

 ާވމީ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް. ައޅުގަނޑު މި މަްއސަލަ މިގު ެލވިފަިއވާ ބައިނަްލއައިފަހިކުރުމަށް ޓަކައި އެުކލަވަމަގު

މިޓީއަށް. އަދި ައުޅގަނޑު އެދެނީ އެ ކޮމިޓީން ގުޅޭ ކޮ ރިޖީ ގުޅުންތަކާޚާއުމީ ސަލާމަތާއި ޤަ ،ށްކުރުމަސާފޮނުވަނީ ދިރާ

 ރޭގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީން މި ފަހުގައިމި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް

ެގ ރޭ  ގޮތް ގެނެސްެދއްުވމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑމެންނަށް އޭަގއި ގޮތެްއ ނިންމުމުގެ ކަންތަްއ މި ނިންމުނު

 މަށް. އުބައްދަލުވުމުަގއި ކުިރއަށްގެންދި 

 

 ކުއްލި މައްސަލަ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ތުންރިޔާސަ

މިހާރު މި  ރާގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުގެ ކުއްލި މައްސަލައަށް. އަުޅގަނޑުދާއި ޅުދޫއަޅުގަނޑު މިހާރު މި އެނބުރެނީ ހު

 . ށްލްޔާސް ލަބީބައި އަރުވަނީ ހުޅުދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތުފުރުޞަ

 

 ކެވުން:ކަދެއް  ވާހަްލޔާސް ލަބީބްއިމެންބަރު ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ 

 ،ކީށް ހުށަހަޅާ ކުއްލި ަމއްސަލައަ ހަރި މަޖިލީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑު މިއަދު ިމ އިްއޒަތްތެ

ފުލުހުންގެ ބަންދުން ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް ދިވެހި ފުލުހުން އޭނާ  ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބުދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުީރގެ 

ބުނެ އެ ކޯޓުން ނެތް ކަމަށް ތަެނއް ގެނައުމުން އޭނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓާނެ ިޖނާޢީ ކޯޓަށް އްޭޖގެ ދިވެހިރާ ،ހައްޔަރުކޮށް

ކަމެއް ކަމުން މި މައްސަލަ ދިވެހި ސަރުކާރު އޭނާ ވަނީ ދޫކޮށްފައޭ. މިއީ މި މަޖިލިސް އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާ 

 ްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ކުރިއްޔާ އިޓަަކއި މި މައްސަލަ ހުށަހެޅީމެވެ. ޝުސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަށު ބަންދަކީ  ،އަރުވާނަންއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ސާފުކޮށް ގަނޑު އި ތެރި މެންބަރު. އަޅުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ބީުލ  ވޯޓުލުމަށް ރަނގަގޮތެއް ނިންމެުވމަށްއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަމުގައި  އަދިވެސް ބަންދެްއ. އަުޅގަނުޑ މިހާރު

ައޅުގަނުޑ  !ނަވާިއގަންވަިއ ތަްއޔާުރވެަވޑައާދެ! ކާޑުކޮުޅ ޖައްސަ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްއވުމަށް އެދެން. އިދެއްސަވަ ޖަ

ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށުން ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  145ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  ،ވޯޓަށް މި އަހަނީ

މެދު އިއްޒަތްތެިރ  ސްކުރުމާހު އި ބަމަޖިލީހުގަ ،ލަބީބް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ުކއްލި މައްސަލަސް ލްޔާއި މެންބަރު

އާެދ! އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ ަބއެްއ  ނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަން މެ

 އެބަ ވިދާުޅޭވ. ނިޒާމުގެ މައްސަަލއެއްތޯ؟އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވޯޓުނުދެއްވޭ ކަމަށް 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ

  ްލޔާސް ލަބީބްއިހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 34     އަދަދު:ންގެފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރު

 01    ރުންގެ އަދަދު: މެންބަވޯޓުދިންނުފެންނަ ކަމަށް 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   35     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 18      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 35        ޖުމްލަ:

 ފާސް        :ނަތީޖާ ގެވޯޓު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ތުންރިޔާސަ
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މެންބަރުން.  34. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވީ؛ 64. ހާިޒރުވެ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87މަޖިލީހުގެ އަދަދު؛ 

ވެިރވި މެންބަރުންގެ އި ަބއިޯވޓުގަ  މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓނުދެއްވާަވކިގޮަތކަށްއަދަދު؛  ނުފެންނަ ކަމަށް އެއް ބޭފުޅަކު. 

 އްލި މައްސަަލ ބަހުސްކުރުމަށް ފާސްވެއްޖެ.ވީމާ، މި ކު .35ލަ؛ . ޖުމ18ުމަށް ބޭުނންވާ އަދަދު؛ ވު. ފާސ35ްއަދަދު؛ 

 . ށްލްޔާސް ލަބީބައިހުޅުދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ބް ލަބީްލޔާސްއިމެންބަރު ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ 

އެންމެ ބޮޑު  ،އެންމެ ޮބޑު ޚިޔާނާުތގެ ތުހުމަތުކުރެވޭހިނގި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

 ،ގެ މައްޗަށް. އަިދ އެތައް މައްސަލަަތކެްއގައި ތުހުމަތެއް ކުރެވެނީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ކުރީގެ ަނއިބު ރައީސް ައޙްމަދު އަދީބު

ެއންމެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުަގިއ އެ މަނިކުފާނުގެ މައްޗަްށ ހިނގި ހަރެއްަގއި  މިދިޔަ ތިންހަތަރު އައްޖޭަގއިދިވެހިރާ

ގުިޅގެން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޝަރުޢީ  މަްއޗަށް ކުރެވިފަިއވާ ތުހުމަތުތަކާ ގެއެިކއެކި ތުހުމަތުތަްއ ކުެރވޭ. އެ މަނިކުފާނު 

އެ ޙުކުމްަތއް އަެނއްކާ  ުވނު.ޙުކުމްތަކެްއ ކުރެ  ލުގަިއ ެބހެއްޓުމަށްހަރު ޖައަ 33ލަ ކޯޓުތަކުން ޙުކުމްތަެކއް ކޮށް، ޖުމު

 .މައްސަލަތައް އެބަ ހިނގާ އި ވެސް ކޯޓުތަުކގަ ލުުކރެވުނުއިރުތި. ބާލުކުރެވިފަތިބާވަނީ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާ ތެރެއިން 

އަދި ނގާ. ގައި މައްސަލަތައް އެބަ ހިކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަން ތެރޭ-މައްސަލަަތއް އެބަ ހިނގާ. އެންޓި އިފުލުސް އޮފީހުގަ

ގުޅިެގން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކޯޓުތަުކގައި ނޫނީ ފުލުސް އޮފީހުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކާ

ނު ފިއްލަވަިއގެން އެ މަނިކުފާ އަޙްމަދު އަދީބު. ޕްރީމް ކޯުޓގައި އެދިފަކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވަީނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރޮސި

ޕްރީމް ފިއްލެވީ އެ މަނިކުފާނު ބަންދުކުރުމުގެ އަުމރަކަށް ދައުލަތުން ސު ައޙްމަދު އަދީބު ،ވެސް  ވަަޑއިގެންެނވިއިރު

މިކަމުން ސާފުވޭ އެަބ  .ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނުނިންމާ އޮްއވާ ެވސް އެއާ ވީއިރު މަސް ކޯޓުަގއި އެދުނުތާ ދެ

ފާނެ ކަމަށް އިފިއްލަވަތެރޭ ދައުލަތުން ދޭ އި ތުހުމަތުކުރެވޭ ބޭފުޅަކާތަކުގަ ސަލަހުރި އެންމެ ބޮޑު މައް އިދިވެހިރާއްޖޭގަ 

މަސް ވަންދެން މައްސަަލ  ޕްރީމް ކޯޓުގަިއ ދެތުހުމަތުކުރީމާ އެ ބޭފުޅާ ބަންދުގައި ބެހެްއޓުމަށް ގޮެތއް ުނނިންމާ ސު

ކަންބޮުޑވުންތަްއ  އިއިގަ މައްސަލައް. މި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެ  ބާއްވާަފއި އޮތުމަކީ

ގޮތުްނ  ގެޖާއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔތިތުން އެކި ކަންކޮޅުަތުކގައި ދިަޔއީ އުފުލަމުން. އޭގެ ނަތީ

ތަން. ދިވެިހ  މަސައްކަތްކުރި ންދިޔައީ އެ މަނިކުފާނު ފިއްލަަވއިގެން ވަަޑއިގަންަނވައަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

، ކުފާނު ހައްަޔރުކޮށް ގެނެސް އަނެްއކާ ބަްނދުގައި ބެހެްއޓުމަށް ކޯުޓގައި އެދުނީމާ ކޯޓުން ޙުކުމްކުރީ ނި މަފުލުހުން އެ

ކޯޓުން ނިންމީ ބަންދުގައި ބަހައްޓާނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް. މި ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްނމެހައި ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުާވ 

ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް. ިމކަން  ެވސް ގެ މެންބަރުންހުގެ މަޖިލީތިބި ަރއްޔިތުން  ތުން އިްނތިޚާބުކޮށްފައިކަމެއް. ހަމަ ަރއްޔި

ރާރު ހުށަހެޅީ. މި ކަމަީކ ގަދިވެހި ސަރުކާުރގެ ސަމާލުކަަމށް އަުޅގަނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑު ިމ 

ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެނީ.  ގެކަތުމު އެއް މަސައްންމުހި އެންމެ އިސްކަންދީގެން ކުރަންޖެހޭ ންދިވެހި ދައުލަތު
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ބިލިއަން ރުފިާޔެގ  1.3ނޫނީ  1.2ބިލިއަން ރުފިޔާ،  1.2ިދވެހި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުން  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ހި އެަތއް ތުުހމަތުކުރެވިގެންާދއިރު މިއީ ިދެވހި ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާ. ިމ ފައިސާައކީ ދިވެ އެއްޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ 

 ވި،ިޚޔާނާތް ،އެަތއް ައސާސީ ޚިދުމަތް ދެވޭވަުރެގ ފައިސާ. މި ފައިސާ ަދއުލަތަށް ނުވަދެ ކަށްންނަރައްޔިތު

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނގާފަިއވާ  ،އެއާއެކީ އެ މަނިކުފާނަށް ތުހުމަތުކުރެވޭތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއްގެ ވާހަކަ މި ދައްކަމީ. ހަމަ

އެާހ  ،ވޭ. މި ތުހުމަތުތައް މިހެން އޮއްވާ ކުރެވިފައި  ށްމަނިުކފާނައެ  ވެސް ކުށުގެ ތުހުމަތުތައްޖިނާޢީ ބޮޑެތި  އެންމެ 

 .އިންތިހާއަށް ކަންޮބޑުާވ ަކމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޅުގަނޑުމެންބެހެއްޓުމަކީ އަ  ަފއި،މިނިވަންކަމާއެކީ ޫދކުރެވި

ހަމަ ކޯޓަށް ާދއިރަްށ  ސަލަތަުކގައިޖިނާޢީ މައް ،ސަަލތަކުަގއިހުރި ކުދިކުދި މައްއެބަ ވެފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަ

 ނުއަހަރެއްަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނު ފަސްމިދިޔަ ހަތަރު .ގޮސް ބަންދުަގއި މުއްދަތު ަޖހާފައި ގޮީޅގައި ބަަހއްޓަނީ

ުދވަހަށް  15ގޮސް  ، ކުިރައށް އެޅީނުފެންނަ ލައިނަކުން އެއް ފިަޔވަޅު ،ފުލުހުން މިއީ ލައިނެކޭ ބުނެފައި، މަގުމަތިން

ިދވެހި  ،ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން މި ަދުއލަތަށް ނުރައްކާވާ ރި ަރއީްސ ބަހައްޓާފައި ހުރީ. ގޮީޅގައި ިއއްޒަތްތެ

ދާއިރު ެއ މައްސަަލއިަގިއ މީހެއްގެ މަްއސަލަ ބަލަމުން ރައްޔިތުންނަށް ނުރަްއކާާވ މީހެއް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ގުޅިގެން އެބަހުރި އެތައް މުއަްއސަސާެއްއެގ  ޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. މިކަމާމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޢަ

ކަމަކީ ދިވެހި  މިކަން ހިނަގމުންދާއިރު މި އިެއއްގަ މިހާ ބޮޑު ަމއްސަލަ ިއ،ގުޅިފަ ގުޅިފަ. މިހާ ަބޔަކާ އެތައް ަބޔަކާ

އެ މަނިކުފާނު  ،. އެހެންކަމުންށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. މިކަން ވަރަްށ ސާފުކޮށް އެބަ އިނގޭއަރައްޔިތުން އިންތިހާ

އަުޅގަނޑުމެން  މަށްަކނޑައެޅުކަމަށް ކޯޓުްނ ކަނަޑއެޅި ތަެނއް ނެތް  ނެނޫނީ ބަންުދަގއި ބަހައްޓާ އި،ދޫކޮށްލާފަ

ހާއަށް ކަންބޮުޑވާތީ އެަކން ފާހަގަކޮށް އަޅުގަނޑު މި މައްސަލަ ހުށަހެޅީ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިންތި

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ަވގުތަްށ. ލަނީ ބަހުސްގެ އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ހުޅުވަ

 .ޖާބިރުهللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ރާއްޭޖގެ ިދވެހި ،އަކީޖާިނކުންނަ ނަތީ ސަލައިންއްމާ މި ުކްއލި މަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އެހެންވީ

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ.  ހެންބަދަލުކުރާ ާވހަކަ އަށްގެ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ފަނޑިޔާރު ،ފަނޑިޔާރުގެ ބަންދުކޮށްލާފައި

ތަނަށް ކުއްލި މައްސަލަ  މި ނެއުމުގެ ސަލާމަތު ބެލެހެއްޓުނޭ ބުޤަ  ،ޖޭތިމާމެން އަމިއްލައަށް ސަރުާކރެއް ފެއިލްެވއް

ކަމަށް  މަލުކުރަމުންދާ ފުރަތަމަ ސަރުކާރުޢަދިެވހި ތާރީޚުގައި  ،މަލުކުރިޢަސަރުކާރަކުން  އިެރއްަގއި އޮންނައެ ،ހުށަހެޅި
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ުޅގަނޑުމެން ކިތަންމެ އަ ؛ކުރާ ފަރާތުން ސާބިތުނުވާޝަރީަޢތް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް .އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން

ޙުކުމްތައް ގަބޫލުނުކުާރ  ގެތުޢަޝަރީ ނީ.މީހަކު ކުށްވެރިުނވާ ކަމަށް ކަނަޑއެޅީމާ އެ މީހާ ކުށްވެރިނުވަ ،އެދުނަސް

 އިޝަރީޢަތުން ނިންމާފަ ،ޝަރީޢަތުން ކަންކަން ނިންމީމާ ؟ހަދަނީ އްތޯވެްއޖެ ދެން ކިހިނެ ސްމަޖިލީހަކަށް މި މަޖިލި

. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮުޑވޭ ؟އުޅެނީ ތޯ ހަދަން މިއްއިގެްނ ކިހިނެތަށް އަތްބާނަމި މަޖިލީހުން ޝަރީޢަ ހުންނަ ކަންކަން

 .އުމެއް ޤަސުންނީ މުސްލިމު، ސައްަތއިން ަސއްތަ ައކީާރއްޖެކަންބޮުޑވޭ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން މިކަމާ 

ަގއި މުއުޤަ ކޭ މި ޮއތް ނިޒާމެ އިއަސާީސ ވަރަށް ސާުފކޮށް އެބަބުޭނ ތިން ބާރު ަވކިވެފަ ނޫނޫޤާދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އާދޭ ައޅުގަނޑު ހިނިވެސް އެބަ ؟ކުރަނީ ޖެހޭނީ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ތިބެގެން ކޮންކަމެއްތޯ މިންއޮންނަ

ކުރިމަްއޗަށް  ގެތުޢަެވސް ޝަރީ ހުރި މީހަކު  އިއަދި މީަހކު މަރާފަ އިކޮށްފަަވއްކަން  ،ކައިިރއަށް. މިސާލެްއގެ ގޮތުން 

ކަންކަމަކީ  މި ،ކުރުމާޚިލާފަށް ހައްޔަރު ގާނޫނާ ،ނާ ނުދެއްުކނީމާރީގަ އިގެންގޮސް ސާބިތުވާ ވަރަްށ ހެއްކާ

ށް ިވޔަސް ައދި ކޮންމެ މީހަކަށް ވީނަމަވެސް ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭނީ އަދީބައޮތް ބާރުތައް.  އިން ދީފަނޫނުއަސާސީޤާ

ަރށު ބަންދަކީ ހަމަ ބަންދެއް.  .ންރިކުރައުޅުީނމާ އެކަން ކުްށވެރައްާކެވގެން ދާން އިައޅުގަނޑު އަދީބު ފިލަ. ރަނގަޅަށް

 ،ޖެހޭނީ. އެހެންނަމަވެސްންބަންދުގައި ހުރި މީހަކު ބަންދުގައި ހުންނަ. ރަނގަޅަށް ވިދާުޅީވ ހަމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ކުްއލި މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅަިއގެްނ މަޖިލީހުގެ  އެހާ ބަިއވަރުތަނަށް ތުގެ ކުރިމަްއޗަށް ގެެނސް ދޫކޮށްލީމާ މިޢަޝަރީ

ކުާރ  މި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރު އި،އްކަތްތައް ޮއްއވާ ތިމާމެން އަމިއްލަ ސަރުކާރު ފެއިލްވެްއޖެ ވާހަކަ މިތާ ދައްކަމަސަ

ވެސް އަންޑަސްޓޭންެޑއް ނުވޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނ   ައޅުގަނޑު ެއއްޮގތަކަށމަސައްކަތް

 ދިވެހިާރއްޖޭގެ .މިހާރު އަޅުގަނޑަށް މިހާރު އޮޅިއްޖެ ،ދީސް ބާރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެވިސްނަންވީ ޝަރީޢަތް

ވަނީ. އަދި  ޖޯކު ވާހަކައަކަްށ ނޫންތޯ މި ވޭނޫންތޯ. މިހާރު ކަމަކަށް ނު ފަނޑިޔާރުެގއަކީ ހުންނަންޖެހޭ ތަނެއް

އޮންަނ  އިވެފަކި ތިން ބާރު ވަ ،އުމުގެ ކަރާމާތް ެއއީޤަނުވާނެ. އަުޅގަނޑުމެންެގ އަޅުގަނޑުމެން އެހެން ހަދަިއގެން

 ،ެގއާއި ސިފައިން  ،އާއި ގެ ފަނިޑޔާރު . އެހެންވީމާ،ގެައކީބާރު ެއއީ ފަނިޑާޔރު ނިޒާމުގެ ދަށުން ދައުލަުތެގ އެއް 

އަނެްއ  ންެގއަކު އިން ެއއްމި  .ތިރާމު ލިބިގެންވާ ގޭގެހުމި ގޭެގއަކީ އި ،ގެާއއިހުގެ ަރއްޔިތުންގެ ަމޖިލީ ،ާއއިގެފުލުސް

ކުއްލި މައްސަލަިއެގ  . މިމިއަދު އެހެނެއް ނޫން މި ފެންނަނީކީ ބުނެފަ. ނަނީނުވާނެ ކަމަށް އޮންގެައކަށް އަރަިއގަެނގެން

އިބްރާހީމް  ؟އުޅެނީ ތޯ ބުނަން މިެވއްޖޭގެ ސަރުކާރު ފެއިލްޙްލިޞާއިބްާރހީމް މުޙައްމަދު  ؟ެޗއްތޯއް ކޯ ޖާއަކީނަތީ

ގެ ހޯމް ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް  ؟އުޅެނީ މިންތޯ ތޯ ބުނަވެއްޖޭޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ފެއިލްގެ ޙްލިޞާމުޙައްމަދު 

 މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމްއަުޅގަނޑަށް ޔަޤީން  ؟އެއީތޯ ިމ ކުރާ ކަމަކީ ؟އުޅެނީ ތޯ ުބނަން މިވެއްޖޭފެއިލް މިނިސްޓަރު

. ފެއިްލވެއްޖެ ސް ނެގި ދުވަހު އޭނާ. ަވޒީރުްނގެ މަޖިލިއިގަިޑއިރުގެ ތެޭރގަ  48ހުާވކުރިތާ  އިލްެވއްޖެކަންފެ ޞާލިޙް

 ،ފުރަތަމަ ފެއިލްވެފަތާ އެހެރީ ޞާލިޙް މުޙައްމަދު  ބްރާހީމްއި .އަދި ރާއްޖޭގެ ެއއްެވސް ކަމެްއ ރަނގަޅަށް ނުހިނގާކަން

ތިމަންނަ އެއް  އި،ކޮށް ބަހައްޓާފަމެން ބަންދުންުބގައި ވާދަކުަރންޖެހޭ އެޚާއިުރގައި އިންތިބަކުން ކާމިޔާބުކުރި ޚާއިންތި
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އުޅެނީ  އުމު ނުހިނގައިގެން މިޤަ ނޫންތޯ. މިބު ބާއްވަްނވީޚާއިންތި  އިންިތޚާބު ބާއްވަން؛ރޭަގއިސް ތެދުވައަހަރު

ޑިމޮކްރެޓިްކ އުސޫލުން  އި،ބެއް ާބއްވަްނވީ. ާބްއާވފަޚާެވވޭ އިންތިންނަށް ބަިއވެރިމެންއެހެންވެގެން. ަވގުތުން ަވގުުތން އެ

ންޖެހޭ ބު ބޭއްވުމަކީ އެއީ އޮންނާޚާއިންތި އަންނަން އިރުކޮށްފައްޔަހަ ތިބި އެންމެން ޖެހޭނީ. ދެންވެރިކަމަށް އަންނަން

މި  ،ދަނީ މި މި ހިތާމަވެރި ދުވަހު އަޅުގަނޑު ހިތާމަ އިތުރަށް ބޮޑުވެގެން .ކަމެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

  އަތް... ތަށް ޢަމަޖިލީހުން ޝަރީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަދި ގާނޫނުތަްއ  ާއއި މި މަޖިލީހުގެ ހިންގާ ަގވާއިދާނޫނުއަސާސީޤާމި ރާއްޖޭގެ  ންބަރު.ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެ

 ގުޅޭ ކާޝަރީޢަތުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަ  ،ޮއންނަނީ އިބުނެދީފަ އިވަރަށް ސާފުކޮށް އަުޅގަނޑުެމން ކައިީރގަ

 ކުރަމުން މި މިއަދު ބަހުސް .ން މި ޖެހެނީސްނާލަމެދު ބަހުސްކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވި ގޮތުން މި މަޖިލީހުގައި ކަމަކާ

 ާދއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅުއަުރވަނީ އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު .ދަނީ ޝަރީޢަތުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަެއއް ނޫން

 ށް.ނަސީމަ އަޙްމަދު ލުމީކާއީ މެންބަރު

 

 :ްއކެވުންވާހަކަދެ އަޙްމަދު ނަސީމް ލުމީކާއީގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ގުޅޭ ކުއްިލ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މީގެ ކުރިން ވެްސ މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ައޙްމަދު އަދީބާ

އެކަން ސަރުކާުރެގ  ،ހުށަހެޅީ އޭނާ ފިލާނެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ދުވަހު ވެސް ވަރަށް ސާފުވާތީެއއް މައްސަލަ

އޭނައަށް ލިބުނު ހަނި ފުރުޞަތެއްގެ  ،ދިޔައީގަނޑުމެންނަްށ މި ފެނިގެންިމއަދު އަޅު  .ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމުގެ ބޭނުުމގައި

ދިަޔ ެވސް ފިލައިގެންއިދާރާތަކެއް ބަލަބަލާ ތިއްބާ ައނެއްކާވެސް އަޙްމަދު އަދީބު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ތެރެއިން އަނެއްކާ 

ންނަށް ހައްޔަުރކޮށްގެން ގެަނވުނު މަންޒަރު. ނޑުމެއަޅުގަ ވެސް އަދި ހަނި ފުރުޞަތެއްގެ ތެެރއިން އަނެްއކާ .މަންޒަރު

 ށް ލަން އެބަޖެހޭ ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެްސ އަޙްމަދު އަދީބައިައޅުގަނޑުމެން ބަލަ ،އެހެންނަމަވެސް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކަން  އެކަންތުންގެ މަޖިލީހުންކާ ައދި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ރައްޔި ތަކަދިވެހިރާއްޖޭގެ އެ ހުރިހާ މުއައްސަާސއަކާއި އިދާރާ

ެއއީ އަުޅގަނޑުެމން ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލެްއ  ،ތޯއްއެ ހިސާބަށް ދެވުނީ ކިހިނެ ،ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްގެނެސް ތިއްބާ

އޭނަ  .ގެ މަންޒިލަކީ އިނގިރޭިސވިލާތޭއޭނަ  އަާރ އެއްދުވަހުއެބަ  ށްތަކުގެ ހެޑްލައިނައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނޫސް 

 .މެންނަށް މިއަދު މުިހންމީ އޭނާ ދާ މަންޒިލެްއ ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްގަނޑުައޅު .ގައޭރޭވުންރޭވީ އިންިޑއާ 

 ފެއިލިއަރ ގެނެއްތޯ؟ ޕޮލިސް ިއންޓެލިޖެންސްދެވުނީ ކިހިހިސާބަށް އެ އަށް އޭނާ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މުހިންމީ

 .ންޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޫްއަކންނުމިއީ ދަ .އިްއޒަްތތެރި ރައީސް މީގައި ވާކަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފު

، ޔާމީން ވެސް އަނެއް ދުވަހު އްކުރަން ކީއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ ވާހަކަ މިތާ ނުދެއްކޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަދީބު
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ކަން އެއީ އަުޅގަނޑުމެްނ ކުޑަ ވެސް ޝަްއކެއް ކުރާ ނެއްަގއި ފިލާ ހުންނަ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދާނެތަ

ީތ އާ ވަގު ވާްނ މައްސަލަިއަގއި ވެސް އަޙްމަދު އަދީބު ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީރި ރަީއސް. ރިޟްން އިްއޒަތްތެކަމެއް ނޫ

ބޮޑެތި ސަސްޕެކްޓުން އޭނާގެ ބެލުމުެގ ދަށުން މި  ހުންނެވިއިުރ ރިޟްވާންގެ ަމއްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ ގޮތުން ހާވަުލވެ

ދިޔަކަމީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލެވިެގންއިްނ މި ރާއްޖެއިން ފުރުވަޅިގެގު ފުލުހުންނާ ،ަކސްޓަމާއި ،ރޭޝަނާއިރާއްޖޭގެ އިިމގް

 ،ވެސް  ރޭޝަނުަގއިއިމިގް ؛މުއައްަސސާތަުކގައި އަދިވެސް ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އެ  ،އިނގޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް 

 ހަމައަށް  . މިއަދާޅެްއ ނެތްބޭފުޅުން. އެޅުނު ފިަޔވަ ިތއްބެވީ ހަމަ އެ އެ ވެސް އިފުލުހުންެގ ތެރޭގަ ،ެވސް ކަސްޓަމުަގއި

 އި،ލުމުަގއި ޝާމިލުވި ފަރާތްތަކާ އިފިލުވަ  ވެްސ އަޙްމަދު އަދީބު ވެސް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުްނގެ މުައއްސަާސއިން

ވެްސ އެޅުުނ ފިޔަަވެޅްއ  ހަމައަށް މިއަދާ  ،އަޅާނެ ކަމަށް ވިދާުޅވެފަިއވާއިރު މެދު ފިޔަވަޅު  މާލުވި ފަރާތްތަކާއިހު

އީ ައޅުގަނޑުމެން ކަންޮބޑުވާންޖެހޭ ކަންކަން. ައޅުގަނޑުމެން މި ނަކަށް ނޭނގޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މި އަޅުގަނޑުމެން

އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ިސވިލް ސާރވަންޓުންގެ ތެރެއިން އެތަެކއް ބަޔަުކ  ނޫން ދައްކަނީ އާަދއިގެ މީހެްއގެ ާވހަކައެއް

ޮގްއާވލަން އުޅުނު މީހެްއގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ.  ގއެތަނެްއގައި މަަސއްކަްތކުރަމުންދާ ވެލާނާ ބިލްޑިން

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ދައްކަނީ. ކަ އަުޅގަނޑުމެން މިބޮން ގޮއްވަން އުޅުނު މީހެއްގެ ވާހަ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މޭޭޑގައި 

، އިްއ، މުއައްަސސާތަކެއް ފޫައޅުވާލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އޮތޯރިޓީތަކެއް، އިދާރާަތކެ ،ހުރި އެންމެ ބޮޑު އެއް މުޖުރިމަށް

ގޮތެއް އަުޅގަނޑުމެން ހޯދަން އެބަޖެހޭ. އަދި އޭނާ ގެންނައިރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި ރާއްޖޭން ފިލައިގެން ދެވުން

 .. އޭނަ ދޫކޮށްލާނެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުިތބީ ކުރާ ބަެއއް ނޫން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކގައި މިއިތުބާރު

އެހެްނ  ،ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާާއއި އަުޅގަނުޑމެންނަށް އިތުބާރުކުރެވޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ،އެހެންނަމަވެސް

ކަމެްއ.  ބޫުލކުރާގަކަމީ އަުޅގަނޑުމެން މަލުކުރަންޖެހޭޢަމިއަްށވުރެ ޒިންމާދާރު ގޮަތކަށް  ަގއިމުއައްސަސާަތކުން މިކަންކަމު

ށް ބޮަޑްށ ވަރަ ކަމެއް. ވަރަށް ުއފާކުރާ ހުށަހެޅިގެންދާކަމީ އަޅުގަނޑުމެން ެއކަމާއަދި މި ކުއްލި މައްސަލަ މި މަޖިލީހަށް 

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި ތުޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރު

 . އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަށް މެންބަރު

 

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ 

ަމޖިލީހުގައި ެއކަމުގެ ބަހުސް  ގަނޑުމެްނ ކަންބޮޑުވި ކަމެއް. މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއީ އަޅު 

ނޑުމެންނަށް ކަމެއް. ައޅުގަ ކަންބޮުޑވުން އުފުލަމުންދާ ހިނގަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުން މިކަމުގެ 
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ތަކުން، އިންޑިާއގެ ނޫސްތަކުން، ެއކިެއިކ ޢާރީޛައެކިެއކި  ،ނޫސްތަކުން ިއވެނީ މި މައްސަލައިގެ ވާހަކަ އަބަދުވެސް މި

އެކަށީގެންވާ ކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޔައަުޅގަނޑުމެންނަށް ހިތާމަ ،. އެހެންނަމަވެސްތަން ތަންތަނުން ވާހަކަދައްކާ

. އެހެންވީާމ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ދާ މައްސަލަނުއުލަތުގެ ފަރާތުން ހިއްާސަވމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަމަޢުލޫމާތު

 !ބައްަލވާއިއާދެ! އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ވިސްަނވަ  ޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން.އަޅުގަނޑުމެން ޑިބޭޓް ހިންގަން

. ވަންދެން ބޭންދިއްޖެ އެަތއް ދުވަެހއްހަްއޔަރުކުެރވިެގން ޖަލުގައި  އިފަޮގސް ހިތަ ގެންއްމުސްކުޅި ނައީމަ 

ްއޔިބު ޝަހީމް، އެ ނޫންވެސް ޠަެއކުަގއި ޓްވީެޓއް ކޮްށލި ކަމަށްޓަކައި ލޫކަސް ޖަލީލް އަދި ހަމައެއާއެުކގައި ހަމައެއާ

ކުމެއް ނެތި ޖަލުގައި ޙު ވަސް ވަްނދެންދު 60ދުވަސް،  45ދުަވސް،  50އެތައް ބަިއވަރު ދިވެހި ޒުވާުނން ގެންގޮސް 

ދިޔަ މިންވަރު ޖަހަމުންހައްޔަރުކޮށް މުއްދަތުތައް ޖަހަމުން އިވެރި އިހުތިޖާޖުތަކުން ހިފަ ޙަގޮސް ުސލްންދާފައިވޭ. މިހެންއިބަ

ެގ ދިވެހިރާއްޖޭ ،ދިވެހި ދައުލަތުން ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑުމެން ދެކެފީމު އިނގޭތޯ

ބިލިއަން ދިުރާވލި ސަރުކާރެްއގެ ހަމަ ހިލާ  1.3 މަުދވެގެްނ، މަދުވެގެން ބިލިއަން 1.3މާލުން ެގ ބައިތުލްރައްޔިތުން

 ؟ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ގެކަންބޮެޑއް ނުވާނެތޯ އަުޅގަނޑުމެން ނުިވ. ހަމަައށް ދެވޭ ގޮތެއް ހައްޔަަރކާވެސް  އެކަކު

އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މި ވާހަކަ ދެކެވެންޖެހޭނެ.  .އެބަ އުފުލާ ންވުމި ކަންބޮޑު .މި ޝަކުވާ އެބަކުރޭ

ނޫިނއްޔާ އޭނާ  ،ގަޅަށްތޯރޭގައި އަޙްމަދު އަދީބު ޫދކޮށްލީ ރަނގަޅަށްތޯ ނުރަނ އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީކީ 

މި މައްސަލަ، މި ދިވެހިާރއްޖޭގެ  .ވާހަކަެއއް ނޫން މި ،ރަނގަޅަށްތޯ ނުރަނގަޅަށްތޯ  ހައްޔަރުކުެރވުނީ ކަނޑުމަތިން 

 ގުޅޭ  މި މައްސަލަތަކާ ؛ންރައްޔިތުންގެ ަބއިތުލްމާލުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގި ބޮެޑތި ޖަރީމާތައް މިދިޔަ ސަރުކާރު

ކޮންމެވެސް މައްސަލައެްއ  ވަގުތު ނެތީމާ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން. މި ހައްޔަރުަގއި އިވެސް ހިފަ މަ އެކަކުގޮތުން ހަ

. މިަކމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ެތރޭގައި. އެއީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ޙަޤީޤީ ކަންބޮޑުވުމަކީބައުޅޭ ނޫންތޯ ދައުލަުތގެ އެ

މީހަކު ނުބަިއ  ެވސް އެ  ައކުމެޑިކަލް ޕްެރކްޓިޝަނާ .ރި ރަީއސްފާރަލާން. މިކަންކަން ބަލަންޖެހޭ އެބަ. ިއްއޒަތްތެ

ނަމަ ެއކަން ވަރަްށ ށް ވާ ޖިސްމަށް، މީހެްއެގ ފުރާނައަށް ެގއްލުންދީ ހަދާ ކަމަނިޔަތުގަިއ މީހެއްެގ ހައްޓަށް، މީހެއްގެ

އަކަށް ވުުމެގ ރެކްޓިޝަނާވެސް އެ މެިޑކަލް ޕް އަދި ސީރިއަލް ކިލާއަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ކުރުމުގެ ފުުރސަތު ލިބޭ.

ނަމަ ވާ ކަްނކަން ކުަރން ބޭނުންވާ ކަމަށްދިވެހިރާއްޭޖގެ ަދއުލަތުގެ މުައއްސަސާަތކުން ނުބައި ނިޔަތުަގއި  ފުރުސަތުވޭ.

 ދާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މިކަން މިގޮތަށް މަލު ހިންގިދާނެ.ޢަ އެކުަގއި މިދެންނެވި ގޮތަށް ވަރަށް ފަސޭހަކަމާ

ޅުގަނޑު ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަ ޙުލާޞްކަންކަން އި. މިތަން

ކުރާނެ ތެއް ލިބުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވަކާލާތު ޢަވެސް އިންސާފުވެރި ޝަރީ އަޙްމަދު އަދީބަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކެން.

ތައް ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަަކިއ ޤުއްޙަ ލިބެންޖެހޭ  ވެސް ފަރުވާައށްކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން ކުރާނަން. އޭނާގެ ބޭސް

ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ  ،ައޅުގަނޑުމެންގެ ކަްނބޮޑުވުމަކީ  ،އެހެންނަމަވެސް ކުރާނަން. އްކަމެއޮްތހާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވެން

ތުހުމަތު އެޅިފަިއާވ  ޔާނާތުގެ މަްއސަލަތަކާިއ އަދި އެ ނޫންވެސް މައްަސލަތަކުގެކި  ،އޮތް ބޮޑު ަވއްކަުމގެ ހިނގި މި
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މެން މި ދައްކަނީ. ވާހަަކ އަޅުގަނޑު  ގޮތުަގއި މިފަރާތްތައް މިނިވަންވެ ތިބުމަީކ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ ކަމެްއގެ

ފަރާތްތަކުން  މި ހުރިހާ ،ބެހޭ ުމައއްސަސާތަކުްނ، ފުލުހުން، ކޯުޓން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަމާ ،އެހެންވީމާ، ިދވެހި ދައުލަތުން

 މިކަްނކަމުަގިއ ދިއަ ،އިންސާފު ިލބުމާ ،އްލު ހޯދައިދީޙައުޭޅ ކަންކަމަށް  ބޭނުންވެގެން މި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން

 ، ހިންގިތްޢަމީހުންެގ މައްޗަށް ޝަރީ އެ ،ހައްޔަރުކުެރވި ،ތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރެވިޢަ ފަރާތްތައް ޝަރީކުށްވެިރވާ

 ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ވާހަކަ ހިއްސާކޮށްލީ. މިކަންކަން ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކޭީތވެ މި

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

އަރުވަނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ތުޞަފުރުމި . މިހާރު އަޅުގަނޑު މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 މް ރަޝީދަށް. އިބްރާހީ

 

 މް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ

އަޙްމަދު  ދިވެހިާރއްޖޭގެ ުކރީގެ ނައިބު ރައީސް ، ަމއްސަލަައކީހުށަހެޅިފައިވާ ކުއްލިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ކޯޓަށް ޢީއަދީބު، ފުލުހުންގެ ބަންދުން ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް، ދިވެިހ ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރުކޮްށ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖިނާ

އިްއޒަތްތެރި  .އްސަލަކޮްށލި މައޭނާ ދޫ ،އޭނާ ބަންދުަގއި ަބހައްޓާނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް އެ ކޯޓުްނ ބުނެ ންގެނައުމު

އެަތްއ  ،ކަރަޕްޝަނާއި ،އަދި ވައްަކމާއި ،ހުރި ބޭފުޅެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުީރަގއި ނައިބު ރައީސްކަން ކޮށްފައި .ރައީސް

އީ ނުދިޔަ ކުރެވޭ ފަރާެތްއ. ސުވާލަކީ ކީްއެވގެންތޯ ޕާސްޕޯޓުގައި ފުަރއިގެންތުހުމަތު ކުގެމަރުގެ މަްއަސލަތަ ެގ؛މައްސަލަެއއް

 ބޯަޓކަށް އަަރއިެގން ފިލަން މަސައްކަތްކުރީމާޓަގުއަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ ސާބިތުވޭ  ،ންނަމަވެސްއެހެ ؟ވަނެއް ނަމަމިނި

ދިވެހި ދައުލަތުން  ،. ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ަބއިތުްލމާލުންވެފަ އޮތީ ވަރަްށ ބޮޑު މައްސަލަައކަށް އެ ހިސާބުން މި

. މި ފަދަ ފަރާތެއް ކޯޓަށް ރުގެ މައްސަލަތައް އެބަހިމެނޭ. އަދި މަފިޔާއެއް އެަބވޭގެއްލިފަިއވާ އެަތއް މިލިއަން ރު

. ގެނައީ ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް، އެހެން ޤައުމެްއގައި ހުއްޓާ ފިއްަލވަިއގެން ައދިގެންދިޔައިމާ ބަންދުކުރަން، 

ބޮޑު މައްސަލައެއް ިއްއޒަތްތެރި  ވަރަށްލަ މިއީ ނުދޭ މައްސަހިސާބުން ކޯޓުން ފުލުހުންނަށް އެއްބާރުލުންއެހެންވީމާ، މިހާ

އަުޅގަނުޑ އެދެްނ ޕާލަމަންޓުން މިއަށް ވަިކ  ؛އަޅަންޖެހޭ. މިއަށް ަހމަ ކުއްލިމިއަްށ ފިޔަވަޅު  މެން. އަުޅގަނޑުރައީސް

 ފަރާތް މި  ްއލެއް. ކީްއވެގެންތޯ މިފަދަ ފަރާތެއް ފިލައިގެންދާން ފުރުސަތު ދިނީ. އަދި އެޙަގޮތެއް ނިންމަން، އަވަސް 

މިއަށްވުރެ ކުދި ކުދި މައްސަލަތަކުަގއި އެބަހުރި އެތަްއ  ؟ގެަނއުމުން ހައްޔަރުނުކޮށް ބަހައްޓަނީ ކީއްެވގެންތޯ އަށް ރާއްޖެ

ވަދެ  ޖަހާފައި އެބަހުރި. އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުެގއަށް ުދވަސް 15ގެްނގޮސް  . ބެރިޭކެޑއް ހުރަސްކޮށްލީމާބަޔަކު ހަްއޔަރުކޮށްފަ

ެއކަމަކު މިއަުދ  ވެސް. ަސއިބޯން ތިއްބާ ،ތިބޭ ބަޔަކުއި، ގޮްސފައި އެބަހުރި މުއްދަތު ޖަހާފަ ކޮށް ގެންއްއެ ހެދިކާ މޭޒާ

 ކޯޓުން މުއްދަުތ ޢީޝަރު އް ކޮށްފަިއ ތިބި ފަރާތްތަ  ކުށްޢީެއއްކަލަ ޮބޑެތި ޖިނާ ،ފެންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި
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ްށ އަ 2010. ހަރަށްހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީއަ ވަނަ 2009ދަނީ  އަނެއްކާވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި .ންތަ ނުޖަހާ

 ނަށް ންފުލުހު   ކޯޓުތަކުން ެއއްބާރުލުން ނެތިޢީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރު ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުން. ވަނީމި  ޢައަނެއްާކވެސް ރުޖޫ

ލަެއްއެގ ، އަުޅގަނޑުމެން މިއީ ސީރިއަސް މައްސަވެސް މަސައްކަެތއް ނުކުރެޭވނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އެދެން

 ަގތުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ގޮތުަގއި މި މައްސަލަ ބަލައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދު އަރުވަނީ ނައިފަުރ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަތުޞަުޑ މިހާރު މި ފުރުއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނ

 ޝިޔާމަށް. 

 

 ހަކަދެއްެކވުްނ:ބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާނައިފަރު ދާއިރާގެ މެން

ވާ ުކއްލި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ހުށަހަޅުއްވާފައި

ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނެގ  މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ކަމެއް. ކަންބޮުޑވާެވސް ވަރަށް  މައްސަލައަކީ މުޅި ަޤއުމު

 .އުފެދޭ، މި މައްސަލައިަގއި ގަނޑު ުސވާލުތަެކއް އެބައިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅު ކަމުަގއި.ންބޮޑުވުން އެަބއޮތް މިކަ

ނޫނީ ބަޔަކު  ،ދު އަދީބު ފިލީބާއޭއަޙްމަހަމަ މިއީ  އެބައަރާއަޅުގަނޑު ހިތަށް  .އަޙްމަދު އަދީބުގެ މައްސަލަިއގައި

ރަށު ިވޔަސް،  ކޮންމެ ގޮތެއް  .. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްއަރާބަ ހިތަށްނޑު އެއަުޅގަ ވެސް އަޙްމަދު އަދީބު ފިއްުލވީބާއޭ 

. އިވެނީ ފިީލއޭ އަޙްމަދު އަދީބު މި ހުންނެވީ، ހުންނަވާފައި ީމިޑއާތަކުން މި ބަންދުގައި ކުރީގެ ަނއިބު ަރއީސް

ޕޮލިސް އިންޓެލިޖެންސް  ؟ެލނީއަރަނީ އަޙްމަދު އަދީބަށް ކިހިނެއްތޯޭއ އެާހ ފަސޭހައިން ފިލެންވީ، ފިއަޅުގަނޑު ހިތަށް

މްރާނު ޢިއަުޅގަނޑު މިިހނދުން މިހިނދަށް ގޮވާލަން، ހޯމް މިނިސްޓަރު  ؟ހޯމް މިނިސްޓަުރ ކޮބައިތޯއޭ ؟ކޮބައިތޯއޭ

. ފުލުހުންގެ މުައއްާސގައި ިތއްބެިވ ބޮޑެތި ބޭފުޅުން މިހާރުން ވަންޖެހޭމިހާރުން މިހާރަށް އިސްތިއުފާދެއް هللا ޢަބްދު

 ކަމުަގއި ވިޔަްސ، ދެކަމުގައި ވިަޔސް އަދި ިފއްލުވި . އެީއ އަޙްމަދު އަދީބު ފިލިއުފާދެްއވަންޖެހޭމިހާރަށް އިސްތި

 އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ގޮެތްއ ވިޔަސް މިދެންނެވި ބޭފުޅުން .އޮތީ ީމގައި ދިމާެވފަ ގޮތެއް މި ގޮތުންކުރެ ކޮންމެެވސް ެއއް

. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ބޫލުކުަރްއވަނީގަވަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެއްމިހާރުން މިހާރަށް އިސްތިއުފާ ،މިއަދުން މިއަދަށް

ވެސް މިއީ ބަލަންޖެހޭ  ސަލަޖެހުނު މައް އަޙްމަދު އަދީބު ފިލައިގެން ގޮސް އިްނޑިާއގައި  ،އަޅުގަނޑު މި މައްސަލަިއގައި 

 ކުޅޭ ޑްރާމާއެއްޯތ އީމި ؟. ކީްއެވގެންތޯ އެހެން ޤައުމެއްަގއި ގޮްސ އަޙްމަދު އަދީބު ނުޖެހުނީ މައްސަލަެއއް

 މިއަދު މި އިއުފެދޭ. އެހެންވީމާ، އިންިޑއާަގއި ގޮސް ޖެހުނީމާ، ނުވަތަ އިންޑިާއއާއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ސުާވލު

ދާނީ  ނޫނީ ،ވަންނާނީޮގސް، ހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލާއިރުގައި އަޙްމަދު އަދީބު ފިލައިގެން މި ،އޮތް ުގޅުމާ ސަރުކާރާ

 . ސުވާލު މިއަދު އުފަްއދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްރައްޔިތުން ޑުމެން ހަމަ ހުރިހާ ދިވެހިގަނއިންޑިާއއަށްތޯ ައޅު
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އިވެީނ، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން އަޙްމަދު އަދީބަށް އަޑު  ފަރާތުްނ މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އަޙްމަދު އަދީބުގެ ޯލޔަރުންގެ

ައޙްމަދު އަދީބުގެ ފުރާނައަށް ބަޔާނެއް ނަގަން  ތެްއގެވަވަކި ބާ ތަފާތު އެކި ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތްކުރާ ވާަހކަ.

ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ މި  . މިއީފަވާހަކަ ައޙްމަދު އަދީބުގެ ލޯޔަރުންގެ ީޓމުން އެބައޮތް ބުނެ ކުރާ ނުރައްކާާވވަރު

ެތްއ ޢަމީންގެ ޝަރީ. ަރއީސް، ޔާއުފައްދާ ކަމެއްހަމަ މިކަމުގައި އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ސުވާލު ުނވަތައިންސިޑެންުޓގައި 

 އަޙްމަދު އަދީބުއަޙްމަުދ އަދީބަކީ.  ހުރި ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން ހެްއކެއް  ަތށް ހުށަހެޅިފައިޢަހިނގަމުންދާތީވެ އެ ޝަރީ

 އަޙްމަދު އަދީބުގެ ބަޔާން ނެގުމަށްޓަަކއި  ބަސް ދިނުމަށްޓަކައި، ވަިކ ގޮތަކަށްލައްވާ ވަކި ގޮތަކަށް ހެކި 

. އަދި ހަމަ މި ލިބޭމާތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޙްމަދު އަދީބުގެ ލޯޔަރުންގެ ފަރާތުން އެބަކަމުގެ މަޢުލޫމަސައްކަތްކުރާ 

ފީގެ ޠުކުީރގެ އޭ.ސީ.ސީެގ ރައީސް ޙަސަން ލު، ބަސް ދިނުމަށްޓަކައިތްތައް ވަކި ގޮތަކަށް ހެކިޢަނު ޝަރީދެންނެވު

ވެސް މަރުގެ  ޓަކައި ޙަސަްނ ލުޠުފީއަށްަކިއ ނުވަތަ ހެކިބަސް ވަކި ޮގތަކަށް ދިނުމަށްެވސް ނެގުމަށްޓަ ބަޔާނެއް

ޓީވީގައި އެަބއޮތް  ޕަބްލިކްމަނިކުފާނެ  ކަމަށް އެ  ހޯމް މިނިސްޓަރު ދެއްވާހުންނެވިއިންޒާރާއި އެކި ގޮްތގޮތުން މިހާރު 

ދީބު ހެންވީާމ، ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަޙްމަދު އަވެސް އަުޅަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އެ ިމއީ .ވިދާޅުވެފަ

. އަޙްމަދު އަދީބަކީ މުޖުރިމެއް ކަމެއް ޑުވާއަޅުގަނޑުމެން ިއންތިހާއަށް ކަންބޮފިލުމަކީ ނުވަތަ އަޙްމަދު އަދީބު ފިއްލުމަކީ 

ސް، ދެްއވި ތެރި ަރއީިއއްޒަތްހަްއޔަުރގައި.  ހުންނަވަންޖެހޭނީ މުޖުރިމެއްގެ ގޮތުަގއި ނަމަ އަޙްމަދު އަދީބު ވާ ކަމަށް

 ށް ޝުކުރިއްޔާ. ތަށް ވަރަށް ބޮޑަޞަފުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޮިޅވަރަމް ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ، އަރުވަނީތުޞައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޝުކުރިއްޔާ 

 އަށް.هللاމެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް هللا މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުދާއިރާގެ  ނޮޅިވަރަމް

 13ނގޭނެ. ތިިބ މީހުންނަށް އި މީރުކަން މި ސަރުކާރުަގއި ިއސްކޮށްހުރި ފޮނި ، މި ކަންަކމުގައިފިލުވުމާފިލުމާއި 

އަޙްމަދު އަދީުބ  ؛ގެއްލުމާއެކަމުންވީ ފައިާދއާިއ  ،ިދއުމާއިކުމެއްަގއި ހުރި ޓެރަރިސްޓަކު ފިލައިގެންޙުއަހަރުގެ ޖަލު 

 ްށގެން ގެނައީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ާގނޫނު ހިސާބަކުންނެއް ނޫން. އެއީ ކޯޓުަތކުގެ މަްއސަލަެއއްދިަޔއިމާ ހައްޔަރުކޮފިލައިގެން

ަތއް . އިޖުރާއަތްތައް ފުިރހަމަނުވާތީވެ އަޙްމަދު އަދީުބ ދޫކޮށްލީތްނޫން އަޙްމަދު އަދީބު ދޫޮކށްލުމަކީ. އިޖުރާއަ

ވަދެ  ގައި ހުމަށިއަށް  5:30ނެ. އަނެްއކާ ޭރގައި އަޙްމަދު އަދީބު ދުލެްއ ުނކޮށްލާ ،ނަމަ ގެނައި  މަކޮށްގެންފުރިހަ

ވާހަަކ ީކއްެވގެންތޯ  . އެ. ހައްަޔރުކޮށްގެން ދޫނިދޫއަްށ ގެްނޮގސްފަނީ ަހއްޔަރުކޮށްފަވަ އަނެއްާކވެްސ އަޙްމަދު އަދީބު 

ކުމްތަާކިއ ޙުއެ ދުވަހު  . އެރީގެ އަމުރުަގއި ދޫކޮށްލާފަވަރުފެބު  1ނަނީ ންވެސް އޮ އަޙްމަދު އަދީބު؟ މީގައި ނުހިމަނަނީ
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 ޔާނާތްތެރިއަކަށް. އެ ޚި ދުވަހަުކ ނުވި  . އެ ުދވަހަކު ނުވި މުޖުރިމަކަށް . އެެއއްެޗއް ުހއްޓާ ދޫޮކށްލީމާ އަތްޖެހީ އެ ހުރިހާ

 ެވގެން މި ްއކާވެސް ވަަގކަށްމިއަދު އަނެވެސް. ެއކަމަކު  ހުރި އެންމެ ބޮޑު ވަގަކަށް ދުވަހަކު ނުވި ދިވެހިރާއްޭޖގައި 

އަޙްމަދު އަދީބަކުން ެނއްޓެްނ ނޭނގިގެން އަބަދުެވސް މިތާ  ؟އުޅެނީ ވެގެންތޯ؟ ކޮންކަެމއް ހާސިލުކުރަންތޯ މިއުޅެނީ ީކއް 

 ނާުތގެޔާޚި. ބައިވަރު ަމއްަސލަތައް އެބަހުރިވަރަށް ނޫނަސް މި ޤައުމުގައި ބަލަްނޖެހޭ ވާަހކަދައްކަނީ. އެ އެތެރޭަގއި 

ވެސް އެބަހުރި. އެންެމ  ސަލަތައްެވސް އެބަހުރި. މާރާމާރީގެ މައް  ސަލަތައް ވެސް އެބަހުރި. ވަްއކަމުގެ ަމއް ސަލަތައްމައް

ެއއްޗިހި ނެތޭ  ަތނަށް އަބަދާއި އަބަދު ަވއްދަިއގެން މިތާނގައި ބަހުސްކުރާެނ ވަގުތުަތކާ މީހެއްގެ މައްސަަލއެއް މި

އްތަކަށް މި ވަގުތުތައް ހުސްނުކޮށް، ނެތިްއޔާ، މިކަހަލަ ކަންތަ ތައްަވގުތު ވެއްޖެްއޔާރައީސް ތިޔަ ވިދާުޅވަނީ. އެެހން

ގަިޑއިުރ  24ގޭދޮށުަގއި  މެން. އަޙްމަދު އަދީބުމިއަށްވުރެ ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ކަމަކަިއގެން އުޅެްނވީނޫންތޯ

 އެބަށް އެހިސާބަށް ދެވުނީ ކީއްެވގެންތޯ؟ ޙްމަދު އަދީދަނިކޮށް އަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕޮލިހުންގެ އިްނޓެލިޖެންސުން ފާރަލަމުން

މޮޅެތި ގޮތްގޮތަްށ އެކި ތަންތާނގައި ހުރެގެން  މީހުންގެ ޒިންމާއަކީ ކޮބައިތޯ؟ ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ ޒިންމާއަކީ ކޮބައިތޯ؟

ނަށް  ަރއްޔިތުންތަނަށް ވަަޑއިގަންަނވާ ދުވަހު މިތާނަގއި އިދެގެން މި ؟ކުރުންތޯ ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ ޒިންމާައކީޓްވީޓު

އެހެންވީމާ،  ؟ހަދައިގެން ދެއްވުންތޯ ހޯމް މިނިސްޓަުރގެ ޒިންާމއަކީަޖވާބު ޮދގު އޮޅޭ ގޮތަށް އެކި ުސވާލުަތކުގެ

 ،ރައްޔިތުންގެ ކަންތައްަތއް އެަބޖެހޭ ސާފުވާން. އަޙްމަދު އަދީބު ފިލީތޯ؟ ދެން އަނެއްކާ ައޙްމަދު އަދީބު އެބަ ވިދާޅުވޭ 

ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް މި  ފޯރުވަޭއ.އެބަ މި ސަރުކާރުން އަޙްމަދު އަދީބަްށ ނުފޫޒުތަކެއް ވިޔަސް  ކޮންމެ ގޮތެއް

ުބ  ބޮޑަށް ގުޅުމެއް އެބައޮތް. އެހެންވެއްެޖއްޔާ ފިލަިއގެން ިއންޑިއާައކަށް އަޙްމަދު އަދީވަރަށް  އާސަރުކާރާއި އިންޑިއާ 

  ލަންކާެވސް މާ ކައިރި ކަންނޭނގެ މިއަށްވުރެއަށްވުރެއިންިޑއާ  .ނުޖެހޭ ބައެއްގެ އަތެްއ އޭގައި ނުވާނަމަދާކަށް

ކަންތައްަތކަށް  ، މިލައިކަންތައްަތްއ ބަ މިވާނެ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ،  ވެސް ދާން. މާ ފަސޭހަ ފިލައިގެން

ޙްމަދު ޕޮލިހުންގެ ވާހަކަ ފުރަތަމަ ަދއްކަންީވ. ޕޮލިހުން އަ ނޫން ކަންނޭނގެ ބެހެންވީކީ. ށްކޯޓުަތކަކަ އަޅަންީވ.ފިޔަވަޅު 

ންމެ ުބ ހުރީ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ނުދެޭވ ގޮތަށް. ާރއްޖޭެގ ކޮ އަޙްމަދު އަދީދެން ބަށް އިހުމާލުީވ ީކއްެވގެްނތޯ؟އަދީ

ޕޮލިހުްނ މެދުވެރިކޮށް، ޕޮލިހުންނަށް  ކަްނތައްތައް އެހެންވީމަ ހުރީ. އެ  ވެސް ދަތުރުުކރެވޭ ގޮތަށް ހިސާބެއްަގއި

  ޝުކުރިއްާޔ.ބޮޑަށް ށް ަވރަށް ރަނަގޅުވާނެ ކަންނޭނގެ. ދެއްވި ފުރުސަތަ ލިއްޔާ މާއިފިޔަވަުޅއަޅަން މިތާނގައި ޮގވަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު މިއާދެ! 

 .ށްޝަރީފަދަމް މެންބަރު އާ

 

 ން:ޝަރީފް ވާހަކަދެއްެކވު އާދަމް   މެންބަރުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ 
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ދު އަދީބަކީ މީގެ ދުަވސްތަކެއް ކުރިން ވަރަށް ގިނަ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޙްމަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ރާއްޖޭގެ މަނިކުފާނު ދިވެހި އެީކގައި އެ ލަބިއްޔަތަކާޣްވެސް ވަރަށް ބޮޑު އަހުގެ ބަޔަކު ބަލައިގަތް ބޭފުޅެއް. ިމ މަޖިލީ

ޔައީ، ރިޔާސީ ދި ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ގެންނެވީ. ޭއގެ ދުވަސްތަެކއްވެސް ަވޑައި  ނައިބު ރައީސްކަމަށް

 ތަން. އަދި ނައިބު ރައީސް  ިދޔަވެސް އުފުލިގެން ެއކީަގއި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސގެ މަްއސަލަ ލުމާއިލޯންޗުކޮޅު ޮގްއވަ

ބަީކ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިްނ ން އަޙްމަދު އަދީހުަގއި. އޭގެ ކުރިފަ  މައްސަލައަށްޖަލަށް ލެވުނީ އެ ބުއަޙްމަދު އަދީ

ެގ ގޮުތަގއި ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަުކގަިއ އެހީތެިރވެދެްއވި ބޭފުެޅއް ،ވަރަްށ ެއކުވެރި  ،ާގތްވަރަށް ގިނަ ބަަޔކު ވަރަށް 

އީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ދިޔަވެގެން ބުއި ދެން އަޙްމަދު އަދީެއކީގަ  ފާހަގަކުރެްއވުނު ބޭފުޅެއް. އެެހންނަމަވެސް އެ މައްސަލައާ

ޭއގެ  .ނޫނީ ބޮޑެތި ކުށްތަެކއް ކުރަްއވާފަިއ ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށްވަރަށް ބޮޑެތި ގާ އިަނކަށް.ޚާ  ޤައުމުަގއި ވަރަށް ބޮޑު

 އަޅުގަނޑު މީގައި .ސް. އިްއޒަތްތެިރ ރައީދިޔައީ މަނިކުފާނު ޖަލަށް ލެވިގެން ސަބަބުން ވަރަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް އެ

ވެއްޖެްއޔާ، ެއއިން  މަނިކުފާނު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސެގ ފައިސާ ބޭނުންކުރެއްވި ކަމަށް އެ ،އުފެދޭ ސުވާލަކީ

ވެްއޖެއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެިކ ގޮތްގޮތުން އިވޭ ވާަހކަތަކަްށ ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޔާނާތްތެރިވެއްޖެ ކަމަށްޚި

ެއ  ކަން.ނޫން ގެއެއް އެޅުމަށް ބޭނުންކުރެއްވި ފައިސާ ބުައދީނި އަޙްމަދު ފަިއސާއަކީ ހަމައެކަބަ އިނގޭ މިހާރު އެ އެ

ކުރަްއވާފަިއވާ ކަމަށް އެބަ ތިއްބެިވ ބޭފުޅުން ބޭނުންެވސް މި މަޖިލީހުަގއި  ،ވަރަްށ ގިަނ ބަޔަކު ފައިސާ ރާއްޭޖގެ

ށް އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޤައުމު ޮކރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިން ސަލާމަތްކުރުމަވެއްެޖއްާޔ މަށް ކައިނގޭ. އެހެން

ރައްޔިތުްނގެ ވެސް ޒިންމާެއއް އެބައޮތް. . އްޔާ މި މަޖިލީހުގެ ވެސް ޒިންމާއެއް އެަބއޮތްބޭނުންވާ ކަމަށް ވެއްޖެ

 އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ މި ބާވަތުގެ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ ކަންތައްތައް ބަދަލުެވގެން މި

ފިކުރު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.  އި އަުޅގަނޑުެމން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަ އީ މި ،ްއޒަތްތެރި ރައީސްދަނީ ކިހިނެއްތޯ؟ އި

މަޢުލޫމާތު ފަހު އެ މަނިކުފާނު އަޅުގަނޑުެމންނަށް މިހާތަނަށް ންނެވުމަށްކޮންމެއަކަސް ގިނަ ދުވަސްަތެކއްަގއި ޖަލުގައި ހު

. އޭގެފަހުން ެއ މަނިކުފާނު ެވގެންދިޔައީން މިނިވަންމެްއގެ ަދށުގޮތުަގއި ޕީ.ީޖއާެއކު ހެދުނު އެއްބެްސވު ލިބޭ

 ވަރަށް ދެަރވާ.  ވަީޒރެއްގެ ަހއިސިްއޔަތުން ލަދުެވތިވާ ކަމެއްޢީދިފާ ފުރާވަޑަިއގަންނަވަންޖެހުމަކީ ައޅުގަނޑު ކުރީގެ

ހުންނަންޖެހޭނެ  ހަކަތަ އިގަނޑުމެްނގެ ޤަުއމުގަތުަގއި މި ބާވަުތގެ މައްސަަލތަކުަގއި އަޅު ގޮ ކަމެއް. ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ކަންތައް ބެލެހެއްުޓމުގައި. އެހެންނަމަވެްސ، އެޫނން ގޮތަކަށް ދިޔަކަން އެީއ  ނުދެވޭއިގެންފިލަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ އަޙްމަދު އަދީބަށް  އެހެންނަމަވެސްއަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. 

 އަދި އޭނަ ދޫކޮށްލުމަށްފަހުގައި ދެން މިހާހިސާބުން ނުރައްކާވެގެން މި .ކީ ކޮބައިޯތ ވެސް ބަލަންމައްސަލަތަކަދިމާވި 

 ސްނަޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެން ވި ؟އެ މަނިކުފާނު ެއހާ ޑެސްޕަރޭޓްވީ ކީްއެވގެންތޯ ،ދިޔައީ ކޮްނކަހަލަ ކަންތައްތަެކއްތޯ ވެސް 

މި ނިންމުމެއް  ކަންތައްތަކަށް މި މައަށް ވިސްނަިއގެންތޯގައި ފުރިހަންފުޅުއަމިއްލައަްށ ވިސްނު ގެއެ މަނިކުފާނު
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ަމއްސަލަ މި ކޮމިޓީން  241ދާއިާރއެްއގަިއ  މި މަްއސަލަ ވަަރށް ފުޅާ އިިމ ހުރިހާ ކަމެްއ ބަލަ .ގެންނެވީ

 ސް. ދިރާސާކުރުމަށް ފެންނަ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

އަރުވަނީ ޮތއްޑޫ ާދިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތުމި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު 

 ޙަސަން ޝިޔާނަށް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ

 ފިލައިގެން ށްދައުލަތަދިވެހި ގޮތަކަށް  ކުއްލި ރަީއސް ައޙްމަދު އަދީބުއިބު ގެ ނަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުރީ

ަވގުތު  މި ،ކޮށްހަވާލު ފުލުުހންނާދިވެހި އަދި އަނބުރާ ގެނެްސ ، ހިސާުބން އަތުލަިއގަނެފަިއވާތީ ިޅއާކުތުސޫއިންޑިާއގެ 

 ހުޅުދޫ  ،ެދްއވީތީއްވައިޅުލި މައްސަލައެއް ހުށަހަދޫނިދޫ ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވިފައިވާ ަވގުެތއްަގއި މި މަޖިލީހަށް ކުއް

ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ކުީރެގ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާްސ ލަބީބަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރުއިދާއިރާގެ 

 ޔަ އް. ނިމިދިށްަޓކައި ކަންބޮުޑވާ ވާަހކަތަކެާރއްޖެ އެ ކަމަމުޅި ިދވެހި  ވާހަަކއަކީގެ އަީދބުއިބު ރައީސް އަޙްމަދުނަ

ގޮތުން ޑޮލަރު ގުނުުމގެ  އެީކގައި ީސދާ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާهللا ސަރުކާރުަގއި އޭުރގެ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެިތ ޢަމަލުތައް ހިންގަމުންގޮސް  މިގޮތަށްެއގޮތް  ރަށްތައްދައުލަތުގެ މުޅި  ޢަމަލީ މަސައްކަތުގައި އޭރު

ހަތަރު އެ ރަށް ތިން !ފުުކރައްވާމާ ؛ކަކަށްއެ ،ކުަރމުން ގޮސްޅި މިދެންނެވި ވައްކަން ކުރަމުންރެޔާއި ދުވާލު ކެނޑިނޭ

ގިނަ  ރިޒަމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނަވަިއގެން. ވަރަށްއައިބު ރައީސެްއގެ ވާހަކަ އޭރު ޓު މީހުންނަށް ވިއްކާލި ނަ

އިބު ަރއީްސ މަތުކުރެވޭ މީހެްއގެ ާވހަކަ ކުރީެގ ނަހުގެ ތުކަންކަުމގެ ޖަރީމާ ހިންުގމުއެ ،ފަރާތްތަކެއްެގ މަރުގެ ފަހަތުަގއި

ިއާވ ޚިޔާނާތްތެިރވެފަ ވަަރށް ބޮޑަށް ވަރަށް ގިަނ ގޮްތގޮތުން ދިވެހި ަދއުލަތައް ށް އަޙްމަދު އަދީބަކީ. އަިދ މިދެންނެވި ގޮތަ

އިބު ރައީްސ ުރގައި އޭރުގެ ނަ ޔާމީންގެ ސަރުކާهللا ޢަބްދު .ފަރާތެއްގެ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް 

 ،ލުން މި ސަުރކާރުން އަނބުރާ ބަދަލުކުރީ ލީ ދިގު މުއްދަަތކަށް ޖަލަށްނުކޮށް ަތްއ ފުރިހަމައަތްޖުރާއި އަޙްމަދު އަދީބު

އިންސާފުވެިރ ޝަރީޢަތް  އި،ފުށް ފެންނަ ތަޙުޤީޤެއްޮކށް މި މައްސަލަތައް ބަލަ ދެ  ،ަތއް ފުރިހަމަކޮށްއައްއިޖުރާ

ފާހަަގކޮށްލަން  .ފުވެރި ޙުކުމެްއ ނެރެދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގަިއ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްސާ ކަމަށް އިން އެ އި،ހިންގަ

ރީޢަތުެގ ހުރިހާ ކުރިމަީތގަިއ މި ޝަ ަތކުގެ އާޔާމީންގެ ޝަރީޢަތް ފެށި ހިސާބުން ފެށިގެން މީޑިهللا ޢަބްދު ،ބޭނުންވަނީ

ހުރިހާ ކަމެއް ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް  މި ،މަތި ،ޑި ގޮތުން މިކަމުެގ އަ ކަމެއް ހިނގަމުންދާ ވަގުެތްއގަިއ ސީދާ

 ގޮތުން ބަިއވެިރވި އެެކއް  ޔާމީނާ އެީކގަިއ މި މަސައްކަުތަގއި ޢަމަލީهللا ޭއރުގައި ޢަބްދު  ަވގުތެްއގައި ސާފުވަމުންދާ 

ހެކިބަސް  އިގަ ގޮތުން އެބައޮތް މި މައްސަލައި އަޙްމަދު އަދީބާ ބެހޭ ،އަދީބުގެ ޙުކުމެއް އަޙްމަދު އަދީބަކީ. އަޙްމަދު 
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ޝަން ކޮރަޕް-އޭރުގެ އެންޓި ،ނެގުން. ހަމައެއާއެީކަގއި ނަިއފަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރި ފަދައިން

ީމގަިއ އެބަހުރި އަުޅގަނޑުމެންނަށް  .އީސްއެބައޮތް ެނގުން. އިްއޒަތްތެރި ރަ ވެސް ހެއްކޮމިޝަންގެ ރައީްސގެ ހެކިބަ 

ހަމަ  ؟ޖެހުނީ ކީއްވެގެންތޯރާގު ބަދަލުކުަރން އެެހން ގޮތަކަށް . ކުއްލިައކަށް މި ބޭފުޅުންެކއްތަފަހާގަކުރެވޭ ކަންތައް

ހިސާބުން މި  ގޮތުން މި ބޭފުޅުންނާ ސީދާމިއީ ުޑވާންޖެހޭ ކަމެއް. ައުޅގަނޑުމެން ކަންބޮ އީވެސް މި  ޙަޤީޤަތުގައި

ސާބިތު ހެކި އެކަުމގެ  ،ކީަގއި ކުރި ކަމަކަށް ެވގެންގޮސް އެންެމން އެލާމެހިގެންމައްސަލަތައް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅި

އުޅެނީ. އަޅުގަނުޑމެން މި ސަރުކާރުގެ ހޯމް  ން މިރެކެ އިންިމގޮތުން މިހާރު މިއެގޮތް، ހުރީމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ުޅވަން ިމ މިައދުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ބޮލުގައި ިމކަން އަ .އުޅެނީ އަުޅވަން މި ކަންމި މިނިސްޓަރު ބޮލުގައި 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނގެ -އޭުރގަިއ ހިންިގ ކަމެއް ހިްނގިއިުރގަިއ އެްނޓި .މަސައްކަތްކުރަނީ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

އެ  ،އެ ކަންކަމަށް ބާރުއަޅައިދީ.ދޭން ގޮތުަގއި ނިންމައި ތައްރައީސް ހުރީ އެ ކަންކަން އެއީ ރަނގަޅު ކަންަތއް

އެންމެ ނުފޫުޒގަދަ ވަޒީަރކަށް ހުންނެވީ އޭުރގެ  ،ެމ ވަރުގަދަ ކަން ކުރުުމގައި އެން ކަންއޭރު އެއެހީތެރިވާން.  ކަންކަމަށް

 ..ބު.އަޙްމަުދ އަދީ ޒަމް މިނިސްޓަރުއަރިޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫއަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.ރަޝީދަ އަޙްމަދު ންބަރުމެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

ދަނީ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރަމުންބަހުސްކުމި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑުމެން 

 އިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބުދެ! ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ނަ އިލްޔާސް ލަބީބް ހުށަހަޅުްއާވފައިވާ ުކއްލި މައްސަަލއަށް. އާ

ޤައުމުަގއި ހުިރ  ގުިޅގެން މާޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރެއް ޮއއްވާ އެ މަނިކުފާނު ފިއްލަަވިއގެން އިންިޑއާއަށް ަވޑަިއގަތުސު

ދެކެނީ.  މި ުޅގަނޑުކަންބޮޑުވުންަތއް މި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމުގެ ިނޔަތުަގިއ ހުށަހަޅާފައި އޮތް ގަރާެރއް ކަމަށް އަ

ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާޅުެވއްޖެ ޓެރަރިސްެޓްއެގ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑަށް މި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އެއީ ކޯޓަށް ޖިނާޢީ ބޮޑެތި . ހާލަތަށް ޤައުމު ައއިސްފައޭ ގެކުރީަގއި އެ މީހާ ޓެރަރިސްޓު އޮީތ  މިމިއަދު ގަބޫލުކުެރވެނީ 

 ކުރެވިަފއިމަތުހުވި މީހަުކ މި ޤައުމުގައި އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ މިފަދަ ބޮޑު ޖިނާޢީ ކުށެއްގެ ތުމަތުތަކެއް ކުރެހުތު

މަ ފަހަރު ކަމަށް ވުމަކީ ވެސް އެކަީށގެންވާ ކަެމއް. ެއއީ މި ދޫކޮށްލާފައި މިހެން ބަހައްޓައިެގން ޝަރީޢަތް ހިންގާ ފުރަތަ

ހަގަކުރެވޭ. އެފަދަ މީހަކު ދޫކޮށްލައިގެން ކިހިނެއްތޯ އިްއޒަތްތެރި ން ރުފިޔާ މިހާތަނަށް އެބަ ފާއަބިލި 1.3މަތުގައި ހުތު

 އެހެން ޤައުމަކަށް ދިޔައިމާ ރެކެން މުން އެކަ އެ މީަހކު ފިލައިގެން ؟ދާނީކުރިއަށް ަގއިމި ޤައުމު ؟ރައީސް މިކަން ކުރާނީ
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ތަްއ އަތްލީމަ އިޖުރާއި ފޮނުވަޤައުމަށް  ގެއަނބުރާ އެ މީހާ އިއެ ަޤއުމަށް ނާރުވަ ،ހަވާލުުނވެ އެ ޤައުމުން އޭނާއާ

ފުރިހަމަނުވެއޭ ކިޔާަފއި ދޫކޮށްލުމަކީ އެީއ  ތއްތައަގޮތުން އިޖުރާ ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާދިވެހިރާއްޭޖެގ   އޭ،ނުވެފުރިހަމަ

ވެސް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އީ ތައް ފުރިހަމަކުރިތޯ މިއަތް ައދި ފުލުހުން ވެސް އިޖުރާ ؟އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތޯ

އަޙްމަދު އަދީބު ފިލުމުގައި ކިތަންމެ ބަޔަުކ ވެސް ުސވާެލއް މިއީ.  އެންމެންގެ ؟އާެއކު ކިހިނެއްތޯ ފިލީހަމައެ

މި ކަމަކީ ރަނގަޅަށް ތަޙުީޤޤުކޮށް ބެލެންޖެހޭނެ ކަމެއް.  އި،ާވނަމަ އެ މީހުން ވެްސ ހޯދަ ތިިބ ކަމަށް ބައިވެިރވެފައި

ކުރީެގ ރައީެސްއގެ  އި،ން ރުފިޔާެއްއގެ މައްަސލައިގަ އަަތއް ބިލިދާ އެ އަދި އަޙްމަދު އަދީބަކީ މިހާުރ ހިނގަމުން މި

ުތގައި ަދއުލަތުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ނަމެއް. އެަކއުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާވެަފިއ ހުރި ޝަރީޢަތަށް ވެސް ހެިކވެރިެއއްެގ ގޮ

މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްެގ ރެވެންޖެހޭ ހާލަތެއް އޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ކުނުއެހެންވީމާ އަޙްމަދު އަދީބު ބަންދު

ތައް އަތްޫނނު ވެސް އެބަ ތަންދޭ. ކޮންމެ ކަމަކީ އިޖުރާގާހައިސިއްޔަތުން ގަބޫެލއް ނުކުރަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ގެ ބޮޑު ަމއްސަލަެއއްަގއި ހިމެނޭ ބަޔަުކ ެވްސ ގު ނުވެއޭ ކިޔާަފއި ދޫކޮްށލަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ކުރީަގއި ޑްރަ ރިހަމަފު

ހަމަ ކޯޓުން މި ދޫކޮށްލަނީ އިޖުރާއީ މައްސަަލއެްއ ހަތަރު ފަހަރު ގެންދިޔައިރު ެވސް ތިން ،ށް ޓައެތައް ފަހަރު ކޯ

ދެްއވި  ން.އަޅުގަނޑު މިކަމާ ކަންބޮުޑާވ ވާހަކަ ދަންނަވަ، ނެތޭ. އެހެންކަމުންއެބައޮތޭ. އެހެންވީމާ، ބަންދުުކރެވޭކަށް 

 ްސ. އިްއޒަތްތެރި ރައީ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާ ދު ހުށަހެޅިފައިމިއަ .ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން

؛ އިގެންފުލުހުންގެ ބަންދު ފިލަ އަޙްމަދު އަދީބު ނަިއބު ރައީސް ކުީރގެ ،ވަނީ  މި އިުކއްލި މައްަސލައިގަ  ިއ،މައްސަލަިއގަ

ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައި  ،ރަށު ބަންދަކީ  ؟ބޭފުޅާ ހުންނެވީ ތޯ އެއިމިހާރު މީގެ ސުވާލަކީ ފުލުހުންގެ ބަންދެއްގަ 

ތަނަށް ގެނައުމުަގއި  ، އަުޅގަނޑު މި ގަާރރު މިހުރުމަކީ ބަންދެއްގެ ޮގތުގައި އަދިެވސް ބެލެވެނީ. ެއހެންވީމާހުންނަ

ިއ އެއީ ޕާސްޯޕޓް ހިފަހައްޓާފަ. ބަންދެއްަގއި އެ ބޭފުޅާ ހުންނެވީ. ންނަވާލަންޖެހޭިވސްނުން ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަވިސްނި

ހިނގަމުންދާ  ޝަރީޢަތުގައިބަހުސްނުކުރެވެީނ ކަންކަން ތަނުގައި  ގޮތަށް. ދެން އެ ބޭފުޅާ މި  ބޭރަށް ނުދެވޭރަށުން 

މައްސަލަ  އިނޫން. މި މައްސަލައިގަ  މި މައްސަލައަކީ ޝަރީޢަތުގައި ހިނގަުމންދާ މައްސަލައެއް .މައްސަލަތަކުަގއި

ކޯޓުން ިމ  ޢީޖިނާ ،އެްއ ކަމަކީ ުއޅުްއވާ ިއގެންންބަރު ކަންބޮުޑވެއްަލއްވމެއިްއޒަތްތެރި ޅުދޫ ާދއިރާެގ ހުށެހެޅުއްވި ހު

 ،މަށްޚިލާފަށް ކަ ނޫނުތަާކއި ކޮންވެްނޝަންތަކާގާބައިނަލްއަުގވާމީ ބޭފުޅާ ދޫކޮށްލެއްވުމުަގއި އެ ބޭފުޅާ ބަންދުކުރެވުނީ 

ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޅުވުމާވިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ވެސް ިވދާޅުވާ ުތތަކާއައަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިޖުރާ

ގުޭޅ  ކަމާ ،ކޮންވެންޝަނަކީ  ބައިނަލްއަގުވާމީއެބަ ކަންބޮުޑވުން ފާޅުކުރަްއވާ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނުޑ ހިތުން 

އެހެންވީމާ، . އްގެ ކޮންވެންޝަނ1958ެ. އަުޅގަނޑު ހިތުން ެއއީ ޒްސީދި ހައި ފް ކޮންވެންަޝން އޮ ،ކޮންވެންޝަނަކީ 
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ަގިއ ރޭ ދަންވަރު އެ ނުތާަތއް ކިއުަޓރ ޖެނަރަލް ޖިނާޢީ ކޯޓުޕްރޮސި  ، ެވސް ަވންނަ ސުވާލަކީ ށްއަޅުގަނޑުެގ ހިތަ

މި ވާހަކަތައް ވެްސ ރުގައި ންމެވިއިނިމަނިކުފާނު އެ ނިންމެވުންދެއްވިާބަވއޭ. އަދި އިްއޒަތްތެރި ފަނޑިޔާރުފާހަގަކޮށްލަ

އަުޅގަނުޑ ވަނީ. ނިންމަވަފާއި ންހުންނަވާތޯ އެ ނިންމެވު ، އެކަންކަުމގެ މައްޗަށް ބުރަވެއިދެްއވަ އިތަފްޞީލުކޮށް ކިޔަ

؟ ވީ ކަމެއް ފުލުހުންގެ އިހުމާލުންތޯ މި  ، ސުވާލަކީ ހަގީގީރި މެންބަރު މި އައްސަާވ ތެހިތުން ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތް

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ހިންނަވަރު ާދިއރާގެ އަުރވަނީ  އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަުތ މިރެޯތ؟ ހު ތަ އެހެން ސަބަަބކާނުވަ

 ށް.ޖީހާން މަޙްމޫދަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

 ސިފަިއަގއި ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު، ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ގަާރރެއްގެސް. މި ކުއްލި މައްސަލަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ދަންނަވަން.  މެންބަރަށް ޝުކުރު ސް ލަބީބު ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ޓަކައި ިއއްޒަތްތެރިޔާންބަރު އިލްއިްއޒަތްތެރި މެ

ދު އަދީބަކީ އަޙްމަ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް، އަުޅގަނޑު ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނާއި ންއްޔިތުދިވެހި ރަ. އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތޭ މިހާތަނަށް ދުށް އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތްތަކަށް ޒިންމާ ރައްޔިތުންދިވެހި 

 ނޭނގޭ މަރުތަކާއި ގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ގޮތްމަނިކުފާނު އިލާތަކެއް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އެޢާދިވެހި ވަރަށް ގިނަ ނިކަމެތި 

ަގއި މިނިވަްނ ނޫހުގެ ޫނސްވެރިާޔ އަޙްމަދު ރިްޟވާން އްޮގތެ ާޚއްޞަ ؛ސް ޖިނާޢީ ބައިވަުރ ކުށްތައް އަދި އެހެނިހެން ވެ

ކަމަށް ރިވި ލުމަށް އެހީތެއި، ދައުލަތުން ފިލުވަމަށްދިޔުކުރެވުނު މީހުން ފިލައިގެންގުިޅގެްނ ހައްޔަރު ގެއްލުނު މައްސަލައާ

ކުރިއަށްދާ  ވަގުތު މަދު އަދީބަކީ. މިޙް ނައިބު ރައީސް އަކުރެވޭ މީހެއް އިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ކުރީގެމަތުހުތު

އެ  ،ލޫމާތާއިޢުއެ ޝަރީޢަތަށް ބޭނުންވާ މަ، ޔާމީްނގެ ޝަރީޢަތާއިهللا ީރގެ ަރީއސް، ޢަބްދުއަޅުގަނޑުމެންގެ ކު

އިއްޒަތްތެރި  ޮބޑަށް ުގޅިފަިއާވ، ހެކިތަކަށް ވަރަށް ޮބޑަށް މުހިންމު ފަރާތެއްވެސް ވަރަށް  ޝަރީޢަތަށް ބޭނުންވާ ހެއްކާ

ގޮތް ފަހިވުަމީކ  ދިޔުމަކީ، ދެވޭން ފިލައިގެންދައުލަތުމި ކުީރގެ ނައިބު ރައީްސ ރައީސް، ކުީރގެ ނައިބު ރަީއސަކީ. 

ކޮންެމ  ؛ އަޅުގަނޑުމެްނގެކަށް ދެވޭހަ، އަުޅގަނުޑމެން ކޮންމެ މީ ދެވޭ ނަށްއަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ރަްއޔިތުން

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ގެއްލުމެއް ކަށް ދެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ދަރިއަކަށް، އަންނަން އޮތް ޖީލުތަ

ާޔވެރިކަްނ އަނި ،މަތުކުރެވޭ ެގއްލިފަިއވާ ފައިސާތަްއ، ަވގަށް ަނގާފަިއާވ ފައިސާތަްއ، ފޮރުވާފަިއވާ ފައިސާތައްހުތު

ޒަތްތެރި ަރީއސް، ައޅުގަނޑުމެންގެ ިދވެހި ނުެދވޭހާ ހިނދަކު ިއއްށް ތަސައްލީެއއް ހޯދައިތަކަ އިލާޢާރަމުންދާ ކުތަޙައްމަލް

އަުޅގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތަކަްށ، އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،ރައްޔިތުން އަުޅގަނޑުމެންނަަކށް، މި މަޖިލީހަކަށް

ކަށް އިތުބާރެއް ނުކުރާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެެހންވީމާ، މި މައްސަލައިަގއި ތަޔަެގ ނިސަރުކާރަކަށް، ައޅުގަނޑުމެން

 ؛ތަެކއް ނާ ފިޔަވަޅުދަގަިއ އަުޅގަނޑުމެންެގ އިދާރާތަުކން ހަރުއި ން ކަންބޮުޑވުން ފާޅުކޮށް، މި ަމއްސަލައަޅުގަނޑުމެ

ޅުތަެކއް އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ވަފާރަވެިރވުަމށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑެތި ިފޔަ ގޮތެްއަގއި ކުީރގެ ނައިބު ރައީސަްށ  ޚާއްޞަ
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 ،ދަންނަވަމުން ޝުކުރު ތެރި މެންބަރަށްތްއަދި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ .ވަމުންކުރާތީ މި ވާހަކަ ދަންނައަޅުގަނޑު ގަބޫލު

 އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ގުުތކޮޅަށް.ތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި މެދުކަނޑާލަނީ އިންޓަރވަްލެގ ވަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 {އަށް 11:01ްނ އި 10:28 :ޅުކޮތު ގުސްވަހު}

 (هللاމަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ ޢަބްދު ؛ވީނެންއިއި ތުގަސަޔާރި)

 

  :ެކވުންއް ދެކަތުން ވާހަރިޔާސަ

އިވާ ކުއްލި ންދަނީ މިއަދު ހެނދުނު ހުށަހެޅިފަގެ މި އަޅުގަނޑުމެން މި ގަޑީަގއި ބަހުސް ކުރިއަށް   .`

ދިއްދޫ ާދއިރާެގ ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި އިލްޔާސް ލަބީުބ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ުކއްލި މައްސަލައަށް.  މައްސަލައަށް.

 .ވަޙީދުهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ވަޙީދުهللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ، ދަނީ ން މިއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުޝުކުރިއްޔާ 

ުގޅިގެން ަބއެްއ ބޭފުޅުން އެބަ ފާހަަގކުރޭ  . މި ަމއްސަލައާ އަށްހުށަހޅުއްާވފައިވާ ަމއްސަލަ އިލްޔާސް ލަބީބް 

އެަބ މައްސަލަިއގެ އަސްލަށް  .ަމށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދޭންޖެހޭ ކަފާއުމް މިނިސްޓަރު އިސްތިއަޅުގަނޑުމެންގެ ހޯ

ިމ  ،ތަުނގައި  މިއަދު މި އެ ވާހަކަ ،ބޭފުޅުން  ބޭުފޅުން. އެ ދޭންޖެހޭނީ އެފާއުވާސިލުވާންޖެހޭ. އަސްލުަގއި އިސްތި

ކުރަނީ. އްކަތްމަސަ މި ވަންރުއި ހުރި ކަންކަން މިއަދު ފޮފަ ޅުންގެ ޒަޢާމަތުަގއި ހިންގާޭބފު ގައި ދަްއކާއިުރގައި އެލޯފް

ގެންދާނެ. ނިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެތަ ބު ލިބޭނެތި އެކަމުެގ އަދަ ބޮޑެއްދިުލީވމާ ކުސިއެކަމުގެ އަސްލަށް ވާ

ެއގޮތުން ހުރި. ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން އެބަުގޅިގެން އަުޅގަނޑުެމން ހަރުދަނާ މި ަމްއސަލައާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޖެހޭ. ކޮންމެ އިދާރާއެއްަގއި ބަލަންބަ އެން ގަނޑުމެގޮތް އަޅު ހިނގާ ލިޖެންސް މިހާރުޓެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިން

މި ފާހަގަވަނީ. ޕޮލިސް އިންޓެލިޖެންސް، ކަސްޓަމްސްެގ  ނަށްކަމަށް ައޅުގަނޑުމެން ވާއިމުކުރެވިަފއިޤާއިންޓެލިޖެންސް 

 ދާ  މަސައްކަތް މިހާރު ގެއިންޓެލިޖެންސް .ވެސް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ގައިގޭ ންލިޖެންސް. އަދި ސިފައިވެސް އިންޓެ

. އަނެްއކާ މާ މި ބަދަލުވަނީ އިންޓެލިޖެންސް އޮފިސަރަކަށް ގޮތުން ހުންނަ މުވައްޒަފަކު ހަމަ މާދަރީއިދާ ގޮތުން ހަމަ

ެލވެނީ ކޮންމެވެސް އެހެން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް. ނޫނިއްޔާ ކޮންމެެވސް އެހެްނ އިއޭގެ އަނެއް ުދވަހު މި ފޮނުވަ
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އިންޓެލިޖެންސް  ިދެވހިރާއްޖޭގައި ،ގެންމާ މެދުގައި ވިސްނައި ޖެހޭ މިކައޭރިާއއަކަށް. ޙަޤީޤަުތގައި އަުޅގަނޑުމެން އެބަ

މި މައްސަލަތަްއ އަބަދުވެސް އިމުކުރަން. ެއހެންނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤާ ގާނެ ގޮތެއް ރަނގަޅަށް ހަރުދަނާކޮށް، ހިނ

ދަނީ ފާހަގަވަމުން.  ން މިޭރވިގެން ހިނގަމުންާދކައިޒްކޮށް ގަނަތަފާތު ކުށްތައް އޯ  ގައިދާނީ ފާހަގަވަމުން. ދިވެހިރާއްޖޭ

އަދި މި  ،ވިސްނަިއގެން ެމދު ތަކުން މިކަމާސާ މުއައްސަ ގުޅޭ  ކަމާއި ޓަކަަރއްޔިތުްނެގ ސަލާމަތަށް ދާއިރު މިކަންކަމާ

ހިނގާ ގޮތް  އިންޓެލިޖެންސްގެން މި ރާއްޖޭގައި މިހާރު އި ސްނަވި ތަކުން ވެސް މިކަމާގުޅޭ ކޮމިޓީ މަޖިލީހުގެ ކަމާ

ތުގައި މިކަމަށް އެންމެ އެކަީށގެންވާ މީހުން ޓްރެއިންކުރުާމއި އަދި އެކަމަށް ބޭނުންާވ ހަގީގަރަން. ބަދަލުކު ޖެހޭއެބަ

ގަނޑުމެން މިއަދު އިމުކުެރވެން އެބަޖެހޭ. ެއއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ަރއްކާތެިރކަމަށް ޓަކައި އަޅު ޤާ ލަތްތައް ވެސް ސީވަ

ންދަނީ ެވގެކޮންމެފަދަ މައްސަލައަކުްނ ވެްސ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަމިއިން  .އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްކަމެއް.  ކުރަންޖެހޭ

މިކަހަލަ  ،ފެނިގެންދަނީމި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުގެ ިނޒާމު. ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

އަދި ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކގެ ކަންކަްނ  ޖެންސާއި އަދި ސިފައިންނާއިކޮންމެ މައްސަލައެްއގައި ޕޮލިހުންނާއި އަދި އިންޓެލި

ކަންކަން ަހރުދަނާކުރެވޭނީ މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މިކަމަށް ެއކަށީގެްނާވ ގާނޫނުތަކެްއ ގެނެްސގެން.  ގޮތް. މި ހުންނަ

ކަން ޔަޤީންކުެރިވގެން. އެކުަގއި މަސަްއކަތް އެ މުައއްސަސާަތކުްނ ކުރާ ފުިރހަމަ ބާރާ އަދި އެ ގާނޫނުތަކުން

ވީ މިހާރު ބަލަންޖެހޭ އެބަ ޒިންމާދާރުކުރެިވެގން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުެމން  ކުރާނީމަސަްއކަތްއެ އެކު ރުކަމާޒިންމާދާ

 ގޮތުގެ ރައްޔިތުްނގެ އިތުބާރު އޭގެ މަްއޗަށް ލިބޭނެ ،އަވަހަކަށް ޢަދުލުގެ ނިޒާމުަގއި މިހާރު ހުރި މައްސަލަތައް އެންމެ

މިހާރު މި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ަޙއްލުކުރުމަށް  ،ކަމަކީ ުޅގަނޑުމެން ކުރަން ޮއތްމައްޗަށް ބަދަލުކުރަން. އެހެްނީވމާ، އަ

ރާއްޖޭަގއި  މެުދގަިއ މިހާރު މި ޓަކައި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޢަދުލުެގ ނިޒާމު ެވސް ހަރުދަނާކުރަްނވީ. އަދި އިންޓެލިޖެންސާ

ހޭ އެކަން ހަރުދަނާކުރަން. އެހެންނޫނީ ށްގެން ނަމަވެްސ އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެގޮތް ބަަދލުކޮ ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ

 ތަން ފެންނާނީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ދާއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ ކަންކަން ތަކުރާރުވަމުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ ިއްއޒަތްތެރިފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ފައިވާ ުކއްިލ ޅާމި ހުށަހަ ` ޝުކުިރއްޔާ ަރއީސް. އާދެ، ހުޅުދޫ ާދއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަީބބް

ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުާވ  ،އި ކަންބޮުޑވާމައްސަލައަކީ ޙަޤީޤަުތގައި ެވސް ހަމަ ބޮޑު މައްސަލައެއް. ރައްޔިތުން މެދުގަ

ކުށްކުރާ މީުހންނަށް އަދަބު ލިބެންޖެހޭނީ  ންަޢދުލުއިންޞާފު ،ގޮތުން މައްސަލަެއއް. އާެދ، ައޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ

 ގޮތް  ޅުމޮ މިންަގނޑަށް ބެލިގެނެއް ނޫން. އާދެ، ބޮޑެތި މީހުންނަށް ،ނުވަތަ އެީމހާ ނުފޫޒު ހުރިވަރަށް އެމީހާގެ މަޤާމަށް
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މީހާއަށް އެހާ ބާރަށް  ގެންގޮސް ޖަލަށް ލައިެގން އެއާދަިއގެ ނިކަމެތި މީހާ ކުށެއް ކުރީމާ ހަމަ ހިފަހައްޓައިގެން  ،ވެފައި

އުމުގެ ބޮޑެތި ިޚޔާނާތްތަކަށް ޤަޑުމެްނނަށް މި ފެންނަމުންދަނީ އަުޅގަނ ،މީހާ ޖަލުގޮިޅއަށް ލެޭވއިރު އެ ،ކުމްކޮށްޙު

 އާދެ، މި .ތަން ދާއިގެންއުމުން ފިލަޤަ އަދި  ،އުމުގެ ތެޭރަގއި ުއޅެޤަ ގޮތަކަށް  ހިުތހުރި އްފަރާތްތަތުހުމަތުކުރެވޭ 

ފަރާތްތަކުން  ގެޑީ.އެފް އަުޅގަނޑުމެންެގ ޕޮލިސް އަދި އޭގެއިތުރުން ެއމް.އެން. .ކަންތައްތަކަށް އެބަ ނިމުމެއް ގެނެވެންޖެހޭ

 ުއމުގައި ޖަރީމާތަްއ ހިންގާޤަ ައޅުގަނޑުމެންގެ މި  ،ެރވި ގޮެތއްަގއި މަަސއްކަތްކު މިއަށްވުރެ ޮބޑަށް ޒިންމާދާރު 

 ނަށް އުމުގެ ކަްނކަން ބައްޓަންެވގެންދިޔުން. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެންޤަފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރު ނުލިބޭނެ ގޮތަކަށް 

ޔިތުްނ ރިހާ ަރއްކަންަތއްތަަކކީ ދިވެހި ހު ކަން ކޮށްަފއިާވ އަދީުބގެ މިނީ ކުީރގެ ނައިުބ ރައީސް ދަ ވާހަކަދެެކވެމުން މި

ެދއްކި ވާހަަކއެއް. އަުޅަގނޑުމެން ވެރިކަމަށް ައއިސް  ،ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން ކަންޮބުޑވެއަހަރު ހަތަރު މިދިޔަ ދެތިން

މާ ހިންގި ފަރާތްތަކަށް އަދަުބ މި ޖަރީއުޅެވެނީ  . އަިދވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިވެފަ މަސްއަށް ވަނީ  މިހާރު މި

ރީޢަތްަތއް ެއބަ ހިނގަމުންދޭ ކޯޓުަގއި. ޝަގާ ުޅގަނޑުމެންެގ މިހާރު އެބަ ހިންގެން. ާއދެ، އަގޮެތއް ނުފެނި ދެވޭނެ

އާދެ، އަޙްމަދު އަދީބަްށ  ؛އަޙްމަދު އަދީބު ރީޢަތް. ހަމަ އެބީދާއިން ޝަނުގެ ޔާމީهللا ކުރީގެ ަރއީސްކަން ކޮށްފަިއވާ ޢަބްދު

ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު އަދަބު އަދީބަށް ެވސް  ،އިގޮތެއް ހޯދަ ކުެރވޭނެ ރީޢަތްތައް ތަންކޮޅެއް ބާރަށްޝަމި އެބަޖެހޭ ވެސް 

ބޭފުޅުން  އެ ،ގޮތެއް ހޯދަން. އާެދ، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދާއިާރެގ މީހުން އަޅުގަނޑުމެންނާ ސުވާލުކުރޭ  ލިބޭނެ

ްއ ނެ މިކަންތައްތަކާ ކަންބޮޑުވޭ. ައޅުގަނޑު މި ފުރުޞަުތގެ ޭބނުންކުރީ އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ އެތައް ަރއްޔިތުން

ލެވެނީ؟ ނޫނީ އަދީބަށް މިކަމުގެ ދެވެންޖެހޭ  ކޮންުދވަހަކުހޭ އަދީބު ޖަލަށް  ،ކޮބައިހޭ ،ރޭއަޅުގަނޑުމެން ކައިރީ ސުވާުލކު

އެންމެ ައވަހަކަށް އަދީބަށް މި އަދަުބ  ވީ ،ޙައްޤު އަދަބު ދެވެނީ؟ އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނޑު ޮގވާލަނީ ސަރުކާރަށް ވެސް

ދޭ ސް ހާލެއްަގއި ކުެށްއ ނުކުރާ މީހަކަށް އަދަބުއަުޅގަނޑު މިދެންނެވީ ެއއްވެ  ؛ އަދަބުަޙއްޤު  ގޮތެއް ނޫނިއްޔާ ލިބޭނެ

ެވސް ނޫން. ެއކަމަކު ކޮށްފަިއާވ  ވާހަކަެއއް ނޫން. ނޫިނއްާޔ ބޮޑު އަދަެބއް ނޫނީ ނުަޙއްޤުން އަދަބެްއ ދޭ ވާހަކަެއއް

ވެްސ  ފުޅުންވެްސ ކޯުޓގެ ބޭ ގެ ތެެރއިން ކު ތަކޯޓުށް ރަރީޢަތްތައް މިއަްށުވރެ ބާޝަޖަރީމާތައް ހިންގާފަިއވާ ޖަރީމާތަކުގެ 

އެބޭފުޅުންގެ ވާޖިބު ތަންކޮެޅއް ރަނގަޅަށް ޒިންމާދާރުކޮށް އަދާކުރުމަށް. ޖުޑީޝަރީގެ ބޭފުޅުން ހަމަ ކުޑަކުަޑ 

ދަދަކަްށ ލިބޭ އަ ޔާބޭފުޅުންނަށް ރިޝްވަތެއް ނޫނީ ފައިސާކޮެޅއް ލިބޭ ފަރާތެއް ވެއްެޖއް ތަންކޮޅަކުން މީހަކު ހަމަ އެ

 ބަ ނިމެންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދޭދޭ މީހުންގެ ފަރާތުން އަޑުިއވެމުންދޭ ކޯޓު...މީހާ ދޫކުރުން އެ ބަލާފައި އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްިއއްޒަތްތެރި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް ދުމަމުޙައް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު
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ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިމ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ހުޅުދޫ ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

ގަރާރަށް ައޅުގަނުޑ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން ިވްސނާލަންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ަބއިތުލްމާލު  ،ކަމުަގިއ ހުރެ ރާއްޖޭގެ ބައިތުލްމާލަްށ ހަރާންކޯރުވެނައިބު ރަީއސް އަދި ިއ، ކޮށްފަކަންރައީސް  ބުނައި

ދައްކަނީ.  އުޅުނު ނައިބު ރައީސެްއގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން މިދާންރާއްޖެއިން ފިލައިގެން  ދަވާލަިއގެން މި

މަސައްކަތްކުރަމުންދިަޔއިރު ޔިތުންެގ މަޖިލީހުގަިއ ަވނަ ރައްއަށާރަ  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގައި

ަފއިާސ ފައިާސގެ ވާހަކަ.  ،ފައިސާ  ،ެވސް އެނގޭ މި މަޖިލީހުގެ ތެޭރގަިއ ދެކެވެީނ ފައިސާ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް

ކަމުން އެިތއްެބވި އެބަ  ެވސް މިއަދު ެވސް ވާހަކަ ނޫން އެހެން ވާަހކަެއްއ ނުދެއްކޭ. އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހުގައި 

ބޭފުޅުން  ބޭފުުޅން މިކަހަލަ ކަންކަމަށް އެއްަބހެއް ނުވާނެ. އެ  ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، އެބޭމަންފާ ލިބިގަތްފައި ތިބި 

 ؟ދިޔުން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަދި ދަންނަވަންތޯބޭނުންވާނީ އަޙްމަދު އަދީުބ ކަހަލަ ބޭބޭފުޅުން ފިލައިގެން

ރާއްޖޭެގ އިންޓެލިޖެންސްގެ ވާހަކަ.  ،ވިދާުޅވެއްޖެ ންބަރަކު ވާހަކަދެއްކިއިރު ޒަތްތެރި މެމެ އިއްއަޅުގަނޑުމެން ދެން

ާރއްޖޭެގ  ،މާލޭގެ ބަންދުަގއިއަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ވާހަަކއެްއ ެއއީ ިއނގޭތޯ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، 

ޓަކައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން މާ، އެކަން ެބލުމަށްވީނާތްތެރިތަްށ ޚިޔާނައިބު ރައީްސކަން ކޮށްފަިއ ހުރި މީހަކު ދިވެހި ދައުލަ

ބޯޓަކަށް އަަރިއގެންގޮްސ ޓަގުދިމާވި ކަނޑުމަތީން  ،ގޮސްއޭނަގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓާފައި އޮްއވާ ބޯޓަކަށް އަަރއިގެން 

 ނާ ޖެ ސިފައިންރާއް ،ަހއްޔަރުކޮްށގެން ރާއްެޖއަށް ެގނެސް އިެއތަނުގެ ސިފައިން އަރަ ،ފިލަްނގޮސް އަށްޅިކުސޫތު

ާރއްޖޭަގއި  ިއ،އުޅެނީ މާޭލގަ ނެތޭ. އޭނަ ދޫކޮށްލާށޭ. މި  ުކށެއް ގެހަވާލުކޮށް ޭރގަިއ ކޯޓަށް ގެްނދިޔައިމާ ބުނީ އެީއ އޭނަ 

 ެވސް މި ކޯޓަށް ވެއްދީމާ މި  ުއމަކަށް ގޮސްގެން. ެއވަރުންޤަން ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކު ފިލައިގެން ދުނިޔޭގެ އެހެ

ރު ބޯކިރުފޮދެއް ކަހަލަ މީހެކޭ. އެހެންވީމާ، މިކަންތައް ހިތޯ ،ނެތޭ. އޭނައަކީ ހަމަ ހުދު ލައެއްމައްސަ !ނހާބުނަނީ އަ

ކުރަންޖެހޭ. އަުޅގަނުޑ ކުރާ މީހުން ގެނެސް ސުވާލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލެންޖެހޭ. މި މަޖިލީހުގައި މިކަހަލަ ކަންކަން

ެއކަން  އި،ދިޔައީ ކިހިނެއްތޯ ބަލައިކަން ހިނގަން ހާޒިރުކޮށް މިހުރިހާ އެންމެ ކޮމިީޓއަްށ މި 241ހަމަ އެދެން 

ޅުގަނޑުމެން މިކަން ދޫކޮށްލައިގެން ނުތިބެވޭނެ އިނގޭތޯ. ރާއްޭޖގެ ބައިތުލްމާލަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހުން އަތަޙުޤީޤުކުރުމަށް

ދައްކަނީ.  ން މި ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެ ދީފައި ުހރި މީހަކު އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ފިލައިގެންދިޔަބޮޑު ގެއްލުމެއް މިހާ

ވާހަކަ ދައްކަން އެބަޖެހޭ  ސް މިވެ މިއަދު ހަތަރުދަމު ހުށަހަޅަިއެގން ތަނަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް  އަޅުގަނޑުމެން މި

ވެފައި އޮތީ  ބޮޑު ެއްއ ޒިންމާއަކަށް މެންގެ އެންމެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނނޫނީ ކަމަކުނުދާނެ. އަުޅގަނޑު

ކުރާ މީސްމީހުން  ށް އެުޅވުން. އަުޅގަނޑުެމންގެ ބައިތުލްމާލަށް މިގޮތަށް ކަންކަންމަގަރާއްޖޭގެ ުޖޑިޝަރީ ހަމަދިވެހި

ކަްނކުރި ރާއްޖޭގައި ވެރި ދާތަން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ފެންނަނީ. އިއްޔެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ މިދޫވެގެން

 ވެްސ ނުދައްކާނެ ެއކަހަލަ ވާހަކަ  ންވާ ދެްއކެިވ ވާހަކަ؟ ކުަޑކުދިގޮތް. ބައްލަ  ރީޢަތް ހިނގަމުްނދިޔަޝަމީހެއްގެ 

ކިޔަިއގެން  މިހެން ،މި ެއކައުްނޓަށް ލީ ،ފައިސާ ެއ އެަކއުންޓަށް ލީ އެ ،ފައިސާ އިނގޭތޯ. ޮބޑެތިސިންގާ މީހުްނ. މި
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ލާފައި މި މަޖިލީހުން އިހުއްޓަ ކަމެއް ްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ހުރިހާ އްކަނީ. އެހެްނވީމާ، އިދަ ވާހަކަ އެ

ކަމެއް.  ިމއީ ވަރަށް މުހިންމު ކުރަްނވީ.މަސަްއކަތް ރެވޭތޯއިމުކު ޤާއޮތް ުދވަސްތަުކގަިއ ހަމަ ޢަދުލުއިންޞާފު  ކުރިއަށް

ބޭފުޅުންގެ ވިސްުނން  މެންނަށް އަެނއްކާ މިއަުޅގަނޑު ސްއެހެންނޫނިއްޔާ ައޅުގަނޑުމެން އަތުން މިކަން ބީެވގެންގޮ 

ހުރި ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުން  ން. އެީއ މިއުްށ އަުޅަގނޑުމެން ގެންދިއަދިމާ އ7ާރީ ވަރުވަނަ އަހަރު ެފބު 2012މިހިރީ 

 ،ހިގެން ގުލްކޯމާ ޖެ ގޮއްސިއަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ؛ތަނެއް  ން ކޮށްގެންދިޔަގޮތަކީ. އެހެންނޫނިއްޔާ މިކަހަލަ ކަންކަ

މިއިން ޒަމާނަުކ، އި ބާްއާވފައި އޮތީ. ވެސް ހަމަ ޖަލުގަ ރަށް ހިންގާިއރުބަނޑު ގޯްސެވގެން ބޭ ،ކަެމއް ޖެހިގެން އަނެއް

ލީާމ އިއަުޅގަނޑުމެން އެންެމންނަށް ވެސް ވިސްނަ ؛އްޔޫމްޤަކުރީގެ ރަީއސްކަން ކުެރއްވި ރައީސް މައުމޫނު ޢަބްދުލް

 ނދަޫގާވނެ...ތަނެއް ކޮބައިތޯ؟ މިހެންގޮސް ވަރަށް އު ވަކި އެނގޭނެ އެމަނިކުފާނަށް ފިލަިއގެންދާނެ

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 .މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމްއިްއޒަތްތެިރ ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހޯރަފުށީ

 ސް ގަބޫލުކުރާ ހުށަހެޅިފައިވާ ކުއްލި ަމއްސަލަައީކ އަުޅގަނޑު ވެުޝކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، މި އާދެ، 

ކަމަށް  މައްސަލައެއް. ހުޅުދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުގޮތުަގއި ވަރަށް މުހިންމު

 ުކޑަުކޑަ ނީއަޅުގަނޑު ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަނުޑމެން މި ދައްކަ މަނިކުފާނަށް ގެންނެވި ކަމަށް ޓަަކއި އެ

 މި ލިބެނީ ވަރަށް ށްންނަމެިޅގެން އަުޅގަނޑު ގު ދިސާއާހާިދޔަ އިގަނަޙޤީޤަތުގައި މި ހިވާހަކަެއއް ނޫން އިނގޭތޯ. 

މިއަށްވުރެ  ،ނަމަ ދީފިނުގެްނވާ ގޮަތކަްށ ސެޖެއް. މިއީ ައޅުގަނޑުމެން ސަމާލުކަން މިކަމަށް އެކަށީމެދަ ގަވަރު

 ޅިގެން ގު ދިސާއާހާ މި ައޅުގަނޑުމެންނަށް އްލެޤައުމުަގއި ހިނގާފާނެކަމުގެ ަރތް ސިގްނަ އް މިތަ ރައްކާތެރި ކަންތައްނު

ަހކަދެއްެކވި އެހެްނ ތަނުގައި ވާ ވެސް މި އަޅުގަނޑު، ރި ރަީއސްތެއްޒަތް، އި  ދިޔައީ. އެހެންވީމާމި ލިބިގެން

ދިޔަ ގޮތް މި އިރާރަށް ތާއީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި މިކަން ހިނގަގަތަށް މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނެކޭ އެއްގޮ

 އް އަުޅއްވަްނޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުތަގޮތުން އަުޅްއަވންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ކަމާ ގުޅޭ ، ބަލައި ޖިލީހުންމަްއޒަތްތެރި އި

 ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަރަށް ހަިއ އްކު ތަނަކުން ފިލައިގެންދިޔަ ވާހަކައެ ތަގެ ރަްއޔިއި އާދަ ،ގަބޫލުކުރަން. މި ދަންނަވަނީ

ކުރީެގ ގެ އްޖޭރާހިދިވެ ،ނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވައަކަ ހަޕްރޮފައިލް ބޭފުޅެއްގެ ވާ

 ތަަކކާ ތި ކަންތައްދިޔަ ވަރަށް ބޮޑެއިގައި ހިނގަ އް ޚެމި ފަހުގެ ތާރީ އިނައިބު ރައީސްކަން ކުަރއްވާަފއިވާ އަދި ރާއްޖޭގަ 

ިއ ގަ މި ފަހުގެ ތާރީޚު ؛ިދޔަ ބޮެޑތިއިހިނގަގައި ޖޭއްރާލުނު ވާހަަކއެއް. ދިެވހިއް ގެށްިލއަކަ ކުއްޅަކު ހުރި ބޭފުގުޅުން

މަތުކުރެވޭ ބޭފުޅަކު ކުއްިލއަކަށް މިގޮަތްށ ހުގުޅޭ މައްސަަލތަކުަގއި ތު ކާމަރުތަ ތި ވަްއކަމާއިޑެދިޔަ ބޮއިގަނހި
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.  ކަމެއްއަުޅގަނުޑމެން ވިސްނަންޖެހޭ  މެދުގައި ދިއުމަކީ އަުޅގަނޑުެމންގެ ދިފާޢީ ނިޒާމު މިހާރު އޮތް ގޮތާގެއްިލގެން

ިލޖެންސް ނިޒާމު އޮތް ގޮތް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންޓެ ،ފަދައިން ވިޅުެކިވ ބޭފުޅުން ވިދާއްދެ ކުރިންވެސް ވާހަކަފުޅު

 ؟ގެއްިލގެންދަނީތަްށ ކުއްލިައކަށް އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރެއިން އްތޯ މިގޮނެހިޢާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ކިއަޅުގަނޑުމެން މުރާޖަ

ގަތުމަށް ެވްސ އި ނަށް އޮީތ ކޯޓަށް ަވޑަފާނިކުމަ ިހގެން އޮްތ ދުވަހު އެޖެތުަގއި އޭގެ އިާވ ގޮށް އެނގިފަ ނައަޅުގަނޑުމެން

ދިއުމަކީ އަުޅގަނޑުމެްނ  ގެއްލިެގންދާންމިހެން މަންޒަރު އެ ހުރިހާ ަކމެއް އެހެން ޮއއްާވ ުކއްލިއަަކށް .ޗިޓެއް ފޮުނވިފަ

ހައްޔަރުކުރުުމގެ އަމުރަކަށް  ،ފައިާވ ބޭފުޅެއް ހައްޓާފަނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. އަދި ޚާއްަޞކޮށް ޕާސްޕޯްޓ ހި

ަވޑަިއގަތީ. މި  އި ލަވައްން ފިމަނިކުފާނު ރާއްޖެއި  ހުން އެފަގޮސް އެންމެ އިގެން ޅަ ހާ ަކމެއް ފޫއަވަިނކޮށް އެ ހުރިދިފައިއެ

ގެ ޖޭިދވެހިރާއް އި،ލަ ބަ ސް މައްސަަލެއއްގެ ޮގތުގައިއައަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގިއ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ސީރި

ގަިއ ހުރި މިކަމު  ،ލިޖެންސް ސަރވިސްަތއް ައޅުގަނޑުމެްނ ރިވިުއކޮށްންގެ ޚިދުމަތާއި، އިންޓެހުދިފާޢީ ނިޒާމާއި، ފުލު

ްތ އަޅަންޖެހޭނެކަމުެގ ތަިފޔަވަޅު ންޖެހޭޅަކަންކަން ތަކުރާރުުނާވނެ ގޮތަކަްށ އަ މިަކހަލަ ،އް ދެެނގަނެތަމައްސަލަ

 އީ. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ޔަދި މައްސަލައިަގއި ލިބިގެން މިމި ނަށް  ނޑުމެންސިގްނަލް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ސަލީމް ރު އަޙްމަދުބަދާއިރާގެ ިއްއަޒތްތެރި މެން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އޭދަފުށީ

 

 ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު  އޭދަފުށީ

އްލި މައްަސލައަކީ ައޅުގަނަޑކަށް ހަމަ ކު  ޅޭރި ަރއީސް. އާދެ! މި ހުށަހެޅިގެން އުްއޒަތްތެޝުކުރިއްޔާ އި

ތަުނގައި  ގެން މި މިހާރު ކުއްލި މަްއސަލަެއްއ ހުށަހަޅައިށްހަަމ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަހަލަ ގޮަތކަ  ،ވެސް ނޭނގޭގޮތަކަށް އް އެ

ދަކީ. ޤްޞައަރާ މި މަޖިލީހުގެ މަށްެއއީބާއޭ ައޅުގަނޑު ހިތަ ،މީހުން ބޭޒާރުކޮށް ،ކޮށްތްޙަ ޟީ ފަންމީހު ންއަޅުގަނޑުމެ

ގައި ވެްސ  19އެޖެންޑާ  ގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ަތކެއްކަންތައް ބިނާކުރަނިވި މު ވަރަށްންހުރި ވަރަށް މުހި ންމަޖީހުގައި ކުރަ

ސަލަތައް ހުށަހަޅާ ވާހަަކެއއް ހިމެނިފައި އޮތް ތަނެްއ މައް ވެސް ުކއްލިގަިއ އެްއގޮތަކަށް  19. އެޖެންޑާ ބަހުރިއެ

ކަހަލަ މައްސަލަތަްއ މިއަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ ސަބަބަކީ،   ނުފެނުނު. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،ސްއަޅުގަނޑު ބަލާބަލާ ވެ

ރުކޮްށގެން . ހަްއޔަފިރުކޮށްޔަަގއި އޭަނ ހައް  6:30މީހުން ފަޟީޙަތްކުރުމަށް، ީކއްކުރަންތޯ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު 

 ފުލުހުންގެ ރީއި ވެސް ހުގަދޫކޮށްލީ. އޭރުރަށު ބަންދަށް ތްަތއް ފުރިހަމަނުވާތީ އަރުަގއި އިޖުރާދޫއަށް ގެންގޮސްފި. އޭނިދޫ

 ،ިވަޔސް އަދި ކިތަންމެ ނުބައި  ކަމުަގއި ދީބެއްއަ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ގައި. އޭނަ ދޫޮކށްލީކީ ނޫންދަށު ބެލުމުގެ

މީހަކަށް  ޤުތަަކކާއި މީހެއްގެ އެއްވިޔަސް މީހެއްގެ ޙަ ކަމުގައި  އްހެކިތަްނމެ ޖައްބާރު މީ  ، އަނިޔާވެރިމެކިތަން

ހިނދެއްގަިއ  ށް އެ ކުްށ ސާބިތުނުވާހާޗައްމަގެ މީހެއް ޤަދަރު އަޅުގަނޑުމެން އެ ތިރާމާއިހުއޮންނަންޖެހޭ އި
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. މިއީ މިދިޔަ ކޮށްލާފަތިލުއޮތީ ބާ ސް އެވެ އަޅުގަނޑުމެން އޮންނަންޖެހޭނެ. އަދީބުގެ މަްއޗަށް ކުރި ހުިރހާ ޙުކުމެއް

 ހަމަ ،އޮތް ޖުޑިޝަރީ ،ގޮަތށް އައިސްފައި ހަމަ އޭުރގައި  ސަރުކާރު އައި މި ޙުކުމެއް ކުރި ހުރިހާ ންސަރުކާރު

ނެްއ ނިޒާމު ގެއްލޭ ކަހަލަ ކަމެއް މިތާނގައި ހިނގިހެ ؟އަޅުގަނޑު ގެންދަްނވީތޯ ކުރިއަށް  ޑިޝަރީ.ޖު ވެސް އެމިހާރު

 ގަނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ. އަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު.ބަދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންތްދޫ ލެމާ ބެޭހ މައްސަލައެއް ބިޒާޑުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. ނިބަރު މަމެންއިްއޒަތްތެރި 

  

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް 

ާދއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ  ވާހަަކ އޭދަފުށީލި ކޮށް ޫދކޮށްތިލުލަެއއް ބާސަކާރުން އަދީުބގެ ހުިރހާ މައްމި ސަރު

. ބެހޭ ކަމެއް ތަކާޓުދާނެ. އެއީ ކޯ މީހުން ދޫކޮށެއް ނަހައްހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ދޮގެއް. ސަރުކާރަކުންނެ  ،ވިދާޅުވަނީ 

 ، ެއކަން ސާފުކޮށްަލދިނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި ތެދާއިރާގެ އިްއޒަތް ޒާާމ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. ޭއދަފުށީނި ސް،ވެރު. އެހެންނަމަބައިްއޒަތްތެރި މެންއްޔާ ޝުކުރި

 ެގންދެވުން އެދެން. ރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ންބަމެ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އޭދަފުށީ

 ހަމަ ޖުޑިޝަރީއަށް. އަުޅގަނޑު ގެނައީ އަމާުޒކުރީ ިއގަނޑު ޮގތެއްަގއި ރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު މަތެްއޒަތްރިއްޔާ އިޝުކު

 އިނގޭތޯ. ނޭން ވެސް ތިއްބެވީ އެ ބޭފުޅުންރިނޭ އަދި ކުހަމަ މިހާރުވެސް ތިބީ އެ ބޭފުޅުން ޑިޝަރީގެ ވާހަކަ.ޖު

 ލިމެ ުކއްއަބަދުއަބަދުއަުޅގަނުޑމެން ދެން އަކީ ކަ ހަވާއުޭޅ  އަުޅަގނޑުމެން މި ދައްކަން .ރި ރަީއސްއިްއޒަތްތެ

މަތުކުރެވޭ މައްސަލަތައް ހުތު ،ލަ ސަފާނު އެހެީރ މިހާރުވެސް އެ މައްކުމަނި އެ ؛ހަކަމައްސަލަެއއް ލަިއގެން މި ވާ 

އެއްބަްސވުންތަެކްއ  ފާނާަމނިކު ދަނީ. ތަޙުޤީޤުކޮށްފައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅަނީ. އެންގެކުރަމުންޤީޤުތަޙު

ދައްަކއިގެން މި  ހުންނަށް ވެސް ބިރުތަކެްއ ދައްކަނީ. މީބިއްކަނީ. ދެން ތިމަނިކުފާނަށް ބިރުތަކެއް ެވސް ދަ ހަދަނީ. އެ

ށް ގެނެސްގެން ީކއްކުރަން ކުާރ ހަމަޖިލީ މިއާާރއި ބާރު އޮތްއިުރގަިއ  ،ުރގައި އިދާހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުން ހަމަ ގެން

އިއްޒަތްތެިރ  ؟ދަކީޤްޞަންެގ މަގޮުތގައި ދުއްވާލަންތޯއޭ އަުޅގަނޑުމެ މަޖިލީހުގެ ވަގުތުަތއް ބޭކާރު ؟މިއީ އޭތޯ ކަމެއް
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ޙަދީޘްަގއި  އެބަހުރި ށް ވީއިުރގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަމަ ކަނަޑެއޅިގެންމަކަ ައޅުގަނޑުމެންނަކީ ިއންސާނުން .ރައީސް

ކުރުމާއި، ފުރި ަރީއސް. މީހުންނަށް މާ ިއއްޒަތްތެވާަހކަ ވެސް  ވެްސ ގޮސް ުސވަުރގެ ދިޔަ މީހުން މެރި މީހާ 99

މަނިކުފާނު ވެސް  ، އެމި ކަންކަމަކީ ވެސް ޮއތް ކަންކަމޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ،ބާވުމާޢުތަ މުގައިމީހުންނަށް ކަންކަ

 ެވސް މަނިކުފާނު މަޢުގައި އެައއުމަށްފަހުގަިއ މުޖުތަ ގެންިލބި ދަބުއަ ހޭޖެލިބެން ،އެމަނިކުފާނު ކުރި ކުށްަތކަށް ތަޢުބާވެ

ކަެމއް ކުާރ  ކިތަންމެ ނުބައި ،ހާ މީހުން ވެސް މީހަކަޭށ އިނގޭތޯ. ައޅުގަނޑުމެން ެއދެނީ ހުރިޅު ހަމަ ރަނގަ ވާނީ

ތަމަޢަށް ނުކުމެގެން އައުން. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރޭަގިއ ޖުވެގެން މު ށްވެސް އާޚިރުަގއި ރަނގަޅު މީހަކަ މީހަކު

ބަތިބި. މީހުން ވެސް އެ ތިބިސާބިތުވެފައި  ،ފައިގާއެކަހަލަ ކަންތައްަތއް ހިން ރުމާއިމެމީހުން  ،ވަރު މިނޫންވެސް ބައި

މީހުން ޝަހީދުވެގެންިދޔަ  19ބޮޑެތި އަުޅގަނޑުމެންެގ  ަހމަ ކޮށްޒުއް ވެްސ ތަންފީތަހުންގެ ުޙުކމްމީ ، އެއެހެންވީމާ

ވެސް އެ ތިީބ  އަހަރަށް ޙުކުްމކުރި މީހުން 25 އެ ތިބީ ވެސްލަިއގައި ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރުސަމައް

 ،މައްޗަށް ނުކުންނަންވީތޯ އޭަނ ފަހަތުން ހަޅޭއްލަވަމުންގުސް އަުޅގަނޑުމެން މަވެދު އަމި ދެން .ކޮށްލެވިފަދޫ

ްށ އްޭކކަ. އެހެންނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެ ވާހަކަ ދެފަޓާމެރި މީހެކޭ ކިޔާ ބަހައް މީހުން 19 އީހަޅޭއްލަވަމުން ތި

. އްހެލީރި މަޖިާނލަންޖެހޭނެ ކަންކަމުގައި. މިއީ އިްއޒަތްތެސްސް. އަޅުގަނޑުމެން ވިނޯންނާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީ

 ލަައކީސަވޭ މި މައްނުއަުޅގަނަޑކަށް ހިއެއް ؛ރާއިުރގަިއ ތަންކޮޅެއްއް ކުތަ، މި މަޖިލީހުގައި މި ކަންތައްއެހެންވީމާ

ަގއި. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ގެ ގޮތު ލި މައްސަަލއެއް އްހެން ވެސް ކުއްލައެއްސަމިއަދު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެވޭނެ މަ

ކަެއއް ދަްއކައިިފއްާޔ ހަ. އެއީ ައޅުަގނޑު ވާތީކޭނެއްނުދެ ޑަ ވަގުުތކޮޅަުކންކުއަޅުގަނޑު ދައްކަން ހުރި ވާަހކަ މިހާ ކުޑަ

ެތއްަގއި ވާހަކަ ނުެދއްކޭނެތީ ހާ ކުުރ ަވގުތީ މިއް ފުރުޞަުތ ބޭނުންވާެއްއޗެހި ގެންަނންޖެހޭތީ ތަންކޮޅެ އޭެގ މާނަތަކާ

 އަޅުގަނޑު ނިންމާލީ. ޝުކުރިްއޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ިޒޔާދު. އް އި ންބަރު. ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެމެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:ޔާދު މެންބަރު ޙުސައިން ޒިވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ 

ވާ ކުއްިލ  އިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ހުށަހަޅުއްވާަފއި މިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ހުޅުޫދ ދާ

ްށ ރަދިއުމަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް ވަންދިޔަގެއިފިލަ ށް ތާއީދުކުރަން. އަޙްމަދު އަދީބުއަިރހަމަމައްސަލައަށް އަުޅގަނޑު ފު

ތުެގ ލަނީ ދައުކައަުޅގަނުޑމެން މި ދައް .ދަނީ ބޮޑުވާ މިންވަރު މިހާރުެވސް ެއނގިގެން އެކަން ލަެއއް. ކަންބޮޑުވާ ަމއްސަ

ތެރިވި މިލިއަން ރުފިޔާ އެ ބޭފުޅާގެ އެކަނި ޚިޔާނާތް 1.3ށް ބަިއެގންދިޔަ އެންމެ ބޭފުޅެއްގެ ޖީކޮށްލަހުސް އިދޮވެލަ ޚަޒާނާ

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް،  ފަހަރުަގއިލަްއކަ ފަިއސާ.  އީ. މިވި ބޭފުެޅއްޅު ދާއްޔާ ވިރިމްހޫޖުަރއީސުލް ކަމަށް އޭރު ަޤއުމުގެ 
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ދާއިާރެގ  އޭދަފުށީ ،އެހެންނަމަވެސް ކަމެއް. ބިިލއަނަކީ ކިހާވަެރއް 1.3ކުރެވިދާނެ ނުށް އިހުާސސްއިްއޒަތްތެރި ރައީސަ

އަުޅގަނޑު މި  .ވެސް ނޭނގެ މުގައިހަމަކުެރޭވނެ. އަޅުގަނޑަށް އިހުސާސްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން 

ުކއްޖެްއގެ ވާހަަކ. ެއއީ  ގެންުގޅުނު އަޅު ކުުއޅުނު ދެމަފިރިއަ ކުރަންއާްމދަނީ ހޯދަން ވައްކަން ،ކުރަންދައްކަނީ ަވއްކަން 

 .ޖެހޭލަން އެބައިކުީރގެ ަނއިބު ރަީއސްކަން ކުރި ބޭފުެޅއް. ައޅުަގނޑުމެން ބަލަ އުމުގެޤަ މިއަދު އެީއ މި .އިއިްއޔެގަ 

ވެްސ  އިދޭތެރޭގަ އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރާ މަ.ށް ދެވުނީބަހިސާ އަޅުގަނޑު ކަންބޮުޑވޭ އެ ބޭފުޅާ ފިލައިގެން އެ

  ިކތަންމެ އަދީބެއް އަިދވެސް މިވަނީ މިކަހަލަ ައޅުގަނޑުގެ ަމްއސަލައަކަށް ،އެހެންނަމަވެސް. އަޅުގަނޑު ކަންބޮުޑވޭ

 ން . އަދީބުޏާގޮތަށް ޕޯޑިއަމްތަުކަގއި އަދިެވސް ވާހަކަދަްއކާނެ ފުރުޞަތު ލިބެންއެކަހަލަ ރައީސުން އެ . ދީބަށް އަންނާނެ

އަދީާބއިގެްނ ުއޅޭ. އަދީބަީކ ހަމަ އާަދއިެގ  އި ފަހުގަޭއގެ. އަޅާްއޔާ ުފރަތަމަ އެކަމަށް ފިަޔވަޅު ވެއްޖެ ކަމަށް ހުއްޓުވާ

ނައިުބ ވަޒީރުކަމުން، ން ވަލީދުން ފެށިގެން ލިދު ބުޚާކުޅެން އުޅުނު ސޮރެއް. އެުކ ފުޓްބޯޅަސޮރެއް. އަުޅގަނޑުމެންނާ

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން  އިދޭތެރޭގަ އެ ރެނދާމިހާރު . ލެއް ނެތްޠައެވަުރގެ ބަ އެ ރެނދު ައޅަންދެން ،ންރައީސްކަމު

. އެވެސް ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް .ބަލަންޖެހެއޭއެބަ ބުނޭ އެކަން ވެސް އެބައޭރުގެ ތަރުޖަމާނު . އޮތީ މި އިފަޝައްކު އުފެދި

ވަރަށް . އުުމގައި ެއބަހުރި މި ނޫނަސް ބަލަންޖެހޭ ބައިވަރު މައްސަލަޤަމި ގެ އަުޅގަނޑުމެން .އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވޭ 

އަުޅގަނޑު ަތއްޔާުރިވ ، ވަގުތުޮކޅު ކުޑަ. އެހެންވީމާަވރަށް . ބުނެލާނަން އަޅުގަނޑު ެއއް މައްަސލަ. ގިނަ މައްސަލަ

އުމީ ބޮޑު ޤައެކަމަކު  އީ އެދެން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިށް . މާފަންލާނަން ވެސް ކުޑަކޮްށ ބޭރުވެމައުޟޫޢު

އެތަން  .ހުންނާނެ އިރެޑްވޭވް ިކޔާ ފިހާރައެއް ހަދާފަ ،ފިހާރައެއް ހަދަން އިހުޅުމާލޭގަބަލަންޖެހޭ.  ،މައްސަލަެއއް

ންޓެއް ހުއްދަ ނުލިބިގެން ހުރި ރެސްޓޯރެ އިރު ިބޑުކުރި ގޮތް ހުޅުމާލޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ދަންނާނެ. އެތާރިބިޑުކު

ޖާައކަްށ ރު ނަތީޚިމެން ވަރަށް ފަރިތަކަށް ދަންނާނެ. އޭެގ އާން ޮގތް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އެ އެތަނުގެ ވެރިމީހާ އުުޅްއވި

ގޮތެްއ ވެސް އަިދވެސް ނޭނެގ.  ެއކަން ވީ .އްސިންގާ ބިލްޑިންގެގެ ބޮޑު ވީ ރެްޑޭވވް މޯލް ިކޔާ ފަސް ހާސް އަކަފޫޓު 

މަރުގެފާނުގެ ޢު ކަމަަކށް ނުވެދާނެ އެއީ މާ ބޮޑު ށްދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަ އޭަދފުށީ އިފަހަރެްއގަ ،އެހެންވީމާ

ގަނޑު ޮބޑު މައްސަަލއެްއެގ މި މަްއސަލަ އަޅު  ،ސްވެމައެހެްނނަ .ނެތީމައިމިފަދަ ބޮޑެތި ަވްއކަން ހިނގާފަ އި ޒަމާނުގަ

ކޮންެމވެސް ބޭފުޅަުކ  ،ރެްޑޭވވުެގ ކަންތައް ކޮންމެވެސް ުދވަަހކުން މި. ގޮތުަގއި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައީ 

 ދުުކރަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.އުއްމީ ބަލައިލަދޭނެ ކަމަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިންޙުސަ ޢަލީ މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކެންދޫ .ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ
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ކުިރން ދުވަހަކު އަުޅގަނޑު ިމ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .ދެއްވި ފުރުޞަތަށްޓަަކއި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ތަެކއް އެ .ްއގެ ތަންކޮޅެއް އޮންނަ ްސޕީޗެ އިދެްއވާފަ އިމަޖިލީހުގަޓުއިޓާއަށް ވަނީމަ ފެންނަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި 

ގޭ ބަންދުަގއި ޕާސްޕޯޓް ، ރު ދިވެހިރަްއޔިތުން ޒަމާންަތކެއް ވަންދެން ޖަލު ބަންދުގައިއެަތކެއް ަބިއވަ ،ބައިވަރު މީހުން

ެގ އްޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ހިފެހެއްޓިގެން ތިބޭ ވާހަކަ. އެ މީހުންނަށް ނިކުމެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަންޖެހޭނެ ވާހަކަ. އި

. ފަހު އޭނަގެ ޕާސްޕޯޓް އެ ދޫކޮށްލެވުނީއަހަރަށް ދިހަ ައޅުގަނޑުގެ ވެސް ކްލައިންެޓއް ދާދި ފަހުން  ،ސް ރައްެޓއްެސއްވެ

 ޕާސްޕޯޓު .އް ނުކުރޭޒެތަންފީ ެވސް ޙުކުމެއް .އަހަރުވީދިހަ ހުންނަތާ  އިކޮށްފަޙުކުމް އޭނަ ، ކުރަންޒުޙުކުމެއް ތަންފީ

ދޮންފަނުން އަޅުގަނުޑގެ  .އިގެންނެއް ނުެދވޭ. ހަމަ އެގޮތަށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއޭނަައކަްށ ފުރަ. އޮތީ ހިފެހެއްޓިފަ

އޮތީ. އަދި  އިތިރާފު ވެސް ވެފަޢުދުވަސް ެވްއޖެ. ޙުކުމެއް ނުކުރެވޭ. އިދެ އަހަރު .އިމޫސާ ހުރީ ޖަލުގަ ،ރައްޓެއްެސއް

 ،އްޓާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީދެން އެހެން ހު. ވެސް ޙުކުމެއް ުނކުރެވޭ. ިމއަދު ވެސް ޙުކުެމއް ނުކުރެވޭ 

ކީމާ ައުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ަވގުތު ދެއް  މޮޅު ވާހަކަ އިފަ ޖަލްސާ ބާްއވާ އިއެީކގަ  ކަމާރައީސް ޔާމީން ހަމަ މިނިވަން 

ން ައިއއްސަ ރައީްސ ޔާމީން ޕްރޮމޯޓްކުރަން މިތާ އެްއގަިޑއިރު ވަންދެން މިތާ ކުއްލި މައްސަލަ ނަގަިއގެ އިލާފައިނަގަ

ށް ގޮތަކަ ނުކިއްސަރު ،ކީ ފާޑެއްގެ އެްއޗެއް. ުނގޮަތކަށްރައީސް ޔާމީންގެ ވާަހކަ ދައްަކން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ޕީ.ާއރަ

ދެން މިއަދު  .ވެސް އެ މީހެްއގެ ވާަހކަ ތަކުރާރުކޮށް ދައްކަން ފަށައިިފްއޔާ އެއީ ހަމަ އެމީހަކު އިްޝތިހާރުކުރުން

 ގާނޫނުގެ އުސޫލުތަކާ  ން،ހުރީ ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީ ހާރު އަޙްމަދު އަދީބު އެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ މި

ެވސް ކުއްލި މައްސަލަަނގަިއގެްނ އަެނއްކ ،ހެރީ ބަންދުކުެރވިފަ. އެހެންނަމަވެސްވެސް އެއެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތިން މިހާރު

  ކަމަކީ.އޮތް މި އިކުރަންޖެހިފަ ކުރުންރޮމޯޓްއަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްަގޑިއިރު ވަންދެން އަދީބު ޕް

 ،އަރަނީިވސްނަމުން މި ހިތަށްސްނަމުންވި  ،އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ވިސްނަނީ ،އުޭޅ ވާހަކަައކީ ޙަޤީޤަތުގަ ދަންނަވަން މި

އަެނއްާކ މި ބަދަލުކުރަން ފަށާނީ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް  އި ުތގަަހގީގަހިސާބަކުން ބާަވއޭ އަުޅަގނޑުމެން މި ކަންތައް ކޮން

ދެން ގޯސްކަެމއް  ،ން ގޮތަށްނަސޭހަތް ދި ށްމް ކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރުންނަޖެހޭނީ ފުންކޮށް ވިސްނުމަށްފަހު ސުޕްރީ

ބޯޓަކަށް ައރައިގެން ފުަރއިގެްނ ނުދާށޭ ށް ެވސް ދެން މިގޮަތށް ރަތްކުލަިއގެ ަޓގުގޮަތށް އަދީބަ ނަސޭހަތް ދިން ކުރަންނު

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށްޓަަކއި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ؟އެ ހިސާބުން ނިންމާލަން ހެއްޔޭ އިދީފަހަމަ ނަސޭހަތް އިކިޔާފަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކެލާރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކު

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ ޝަރީފް އިބްާރހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ
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ގަރާރަށް ހުށަހެޅުއްވި މި  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

މި  ށްކުއްލި މައްސަލައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑަ ؛އަޅުގަނޑު ވެސް 

ިތއްބެިވ  ަގއިތަޙުޤީޤު ވެސް މއެްއގޮތަކަށް  ތައް.ޤު މައްސަލަތަޙުޤީ  ތަޙުޤީޤު، ޤު،ދަނީ ތަޙުޤީއައިސް އަުޑިއވެމުންފަހަކަށް

. ެއކި ތަންތަނުން އަތުލަނީ. ބޭރަށް ގޮސް ާރްއޖެއިން ބޭރުން އަތުލަނީ ރާއްޖެއިން .ދަނީބޭފުޅުން ފުރައިގެން

 . މައްސަލަތައްޢީއިޖުރާ ؟އްވެގެްނތޯގޮތެއް ނުވޭ. މި ތަޙުޤީޤުތައް ނުނިމެނީ ކީ ވެސް މި ތަޙުޤީޤެއް ނިމޭއެްއގޮތަކަށް 

ވީ  މަލުކުރަން ފެށީއްސުރެން މިހާތަނަށް މި ޢަ ށްތުެގ ގާނޫނައަ އިޖުރާޢީޖިނާބާަވއޭ އަރާ ކީްއެވގެންއަޅުގަނޑަށް ހިތަށް

މި ބޭފުޅުން ށް ތްތަކައަާބވައޭ އިޖުރާީކްއވެގެން ،ާވއިރުއިހާ ދުވަސް ވެފަ އްދެ އަހަރެ ،އަހަރަކަށް ވުރެ ،ދުވަހު

ޅުގަނޑުމެން އެބަޖެޭހ ތްތަްއ އައަައޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮްނގެން ވެސް މި އިޖުރާ ؟ނުވަނީހުލުވެރިއަ

 ވަރަކަށް ކޯޓަށް ކިތަންމެ  ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރަން އެބަޖެހޭ. ނޫން ކަމަށްތްތައް ފުރިހަމައަހޯދަން. އިޖުރާ

ތްތައް އަ އިޖުރާޢީމަ ފުލުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ީކއްެވެގންތޯ ޖިނާދަނީ ހަ ކަްނތައް މި މައްސަލަ ެވއްދިޔަސް މި

މި ކަންތައްތައް ނުވަތަ މި ކަންތައްތަުކގައި ަބއިވެިރިވ  ،ނުދަނީތްތައް ފުރިހަމަވެގެންއައިޖުރާ ؟ނީނުވެގެންދަފުރިހަމަ

ބި މި ބޭފުޅުން ތިބެގެން ކަންތައްތައް ކުރާތީވެ. ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އަދިވެސް އެބަތި ބޭފުޅުން މި

ކުރި ވަްއކަންތަކުން  ވެސް އިސް މި މަޖިލީހުގައަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޝަރީޢަތްތަކެއް ނުހިންގޭނެ. އިްއޒަްތތެރި ރައީ

. ދަްއކާތީވެ .ބޭފުޅުން އެބަތިބި. އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އަަސރުކުރޭ އަުޅގަނޑުމެން މި ވާހަކަތައް ދެއްކީމަ ނުޅުއެބައި

ވާހަކަ މިކަހަލަ  ބޭފުޅުންނަށްކުރި ވެރިކަން އިކުރި ނުވަތަ ކުރީގަ ރަީއސްކަން އިކުރީގަ ، މެން މި ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑު

ޚާއްަޞކޮށް އަޙްމަދު  ،މި ބޭފުޅުންނަކީ. ދައްކާތީވެ އެ ބޭފުޅުންނަށް ަވރަށް ހިތަށް އަސަރުކުރޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދަނީ ނުވަތަ ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ނިމިގެން ،ހުރިހާ މަރަކާއި ކުރި އަހަރު ފަސްޭވތުވެދިޔަ  ،ރާއްޖޭަގއި ހިނގި ކީއަދީބަ

ެވސް އަދީބު މިނިވަންކޮށް ހުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ، އެްއގޮތަކަށް  ޮއވެގެން. އެހެންވީމާއަދީބުގެ އަެތއް

 ،ގޭްނގު މަރާއި، ތަކާއި ހިނގައިދިޔަ ޭގންގު .ކަމެއް ނޫން. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް ާވނެވެސް ކުެރވިގެން އެްއގޮތަކަށް 

އި އަދި އަދީބުގެ ބަިއވެިރން ނުވަތަ އަދީބުގެ މައްޗަށް އަދީބާދަނީ ނިމިގެންކަމެއް  މި ހުރިހާ ،ޚިޔާނާތާ ،ފައިސާާއއި

ތްތަކަްށ ޢަބޭފުޅުން ސަލާމަތުން ތިބުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޝަރީ މި ،އެހެންވީމާ. ތިބި ބޭފުޅުން ގުޅިގެން

. އި ބަންދުގަ، މި ބޭފުޅުން އަބަދުވެސް ތިބެންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުަގއިއް. އެހެންވީމާކަމެ ދާނެއެޅިގެންހުރަސް

ނޫންކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން ދާންޖެހެނީ. އެހެންތްތައް ކުރިއަށް ޢަބަހައްަޓިއގެން ބޭފުޅުންގެ ޝަރީއި ބަންދުގަ

، މި ބޭފުޅުންގެ ޝަރީަޢތް އެބަޖެހޭ އަަވސްކޮށް ވީހާ އެެހންވީމާ ތްތަކެއް ނުހިނގޭނެ.ޢަކަންތައްތަުކގެ ަޝރީ ހުރި އެހެން

ދައްކާ ބޭފުޅުންަނީކ  ވެސް ެއ ވާހަކަ އިނެ ގޮތެއް ހަދަން. އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މި މަޖިލީހުގައަވަހަކަށް ނިންމޭ

  ...ވެސް އި މަޖިލީހުގަާވނޭ ބޭފުޅުންނޭ އަޅުގަނޑު އަދިވެސް ެއއްފަހަރު ދަންނަވަން. މިއިނަފާ ކޮށްފަހަމަ މިކަމުގެ 

 



54 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

 ތުހުމަތުތަކެއް ކުެރވިފަިއވާ ފަރާތެއް ބޮޑު ،މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ ކުްއލި މައްސަލައަކީ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ދޫކޮށްލާފަިއވާ ަމއްސަލައާ  ،އަމުރު ނުލިބި ޯކޓު ،އަމުރަަކށް އެދުމުންކޯޓު ބަންދުކުރުމަށްޓަކައި ުއޅުމަށްފަހުފިލައިގެން ދާން

އެިކ  ،ގާފަތަކީކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވެނީ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި ރާއްޖޭގައި މިހާރު މި އުފެދެމުންދާ ސަ ގުިޅގެން

 ކުރާ މަސައްކަތްަތއް ެއއީ  ށްެއއް މުައއްަސސާއިން އަެނއް މުއަްއސަސާއަ  ،ކޮށް އްށް އިނގިލި ދިއަދިމާ މުއައްސަސާަތކާ

ދެން އަނެްއ ، ދަންނަވާނީައޅުގަނޑުއެކު ނޫން ގޮތަށް ކުެރވޭ ޝަކުވާަތކުގެ ވާހަކަ. ދުލުވެިރކަމާޢައިންސާފުވެރިކަާމއި 

 ،ކަމާއި ފާނެއިފިލަ ،ދިއުމާއިފިލަިއގެން  ،ފިލުމާއި ،ަތކަކީމިހާރު މި ދެކެވޭ ވާހަކަ އިކަމަކީ އެންމެ ބާރުލަ

ނޫނުއަސާީސގެ ދަށުން ޤާވަނީ އާ  މި ސަގާފަތް .ކަމުގެ ކަްނބޮޑުވުން އުފެދިގެން ދެެކވޭ ާވހަކަތައްޮގސްދާނެފިލައިގެން

 މުގެ ބާބުގެ ތެެރިއން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައެއް އަާސސީ ޙައްޤުތަާކއި މިނިވަންކަ .ވަރަށް ތަނަވަްސކަމާއެކު ހުުޅވިފަ

ލަތްތަކުަގއި ހާބޫލުކުރާ ހިނދު، އަނެއްބަިއ ގަލިބެންޖެހޭނެ ކަަމށް ލަތްތަކުގައި ަބއެްއ ކަްނތައްތައް ހާ

 ސްގައި ހު، މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބަބޫލެއް ުނކުރެވޭ. ެއހެންވީމާގައަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ެއކަން ެއގޮތަކަށް 

މުޅި ދައުލަތް ވަނީ  ،ިއގަންނަވާނެދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރައްޔިތުން ައޑުައއްސަވަން ތިއްެބވިްއޔާ ވަަރށް ސާފުކޮށް އެނގިވަޑަ 

ސް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ވެ ގައިމުފެއިލްވެފަިއކަން. މުޅި ދައުލަތް ފެއިލްވެފައިވާ މިންވަރު އަުޅގަނޑު ހަމަ

 ބާވަތުގެ ކަންކަމަށް  ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ. މި  ހަމަ އެ މަޖިލިސްމެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން

ްށ ދިމާއަ ެއއް މުައއްސަސާައކާ ްއޔާެއއީ ހަމައެަކނި އެއްފަރާތަކަށް ނޫނި ،ނަމަ ވާނުދެވި އިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙައްލު ހޯދަ

ރުން ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ތަކުރާރުކޮްށ ްއކުރެވޭނެ ވާހަކަެއއް ނޫން. ކޯޓުތަުކގެ ފަނޑިޔާއިނގިލި ދި

ތްތައް އަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާފުރިހަމަތަކުގަިއ ކުރަމުްނދާ މަސައްކަތްތަްއ ތަޙްޤީީޤ މަރުޙަލާ ،ވާހަކަދަްއކަމުންދޭ

 އިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަހަންނަ ޝަކުވާ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހުފުރިހަމަނުވުމުގައި 

އޮތީ ަރއްޔިތުްނގެ  މަށްާވނަމަ އެހެންކަކަންކަން ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދޭންޖެހޭ. އެ އަުޑއަހާފައި ގާނޫނުގެ ތެެރއަްށ މި

ިދއުމުގެ ފިލައިދިެވހިރާއްޖޭގައި  ނީ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާމަޖިލީހުގެ ދައުރު އޭގެތެެރައށް އައިސްފަ. އެހެްނވީމާ

ނޫނުއަސާީސއަށް ޤާސިޔާސީ ޕާޓީަތއް އުފެިދެގން އާ  ވަނީ ފިާލ ފުރުޞަތު މިުނވަތަ ފަތެއް ގާސަ

ގޮތުން ައޅުގަނޑުމެން  ، ިމކަމާ ުގޅޭާލފައޭ. އެހެންވީމާއިއިރުގައި ަވރަށް ތަނަވަސްކޮށް ހުުޅވަދިޔަޢަމަލުކުރަމުން

ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ކުޅެން މި ދައްކާ ވާހަކަތަކެއްވަންޏާ ރައްޔިތުން ކުރިމަތީަގިއ ޑްރާމާ ޮއެވއްޖެ ކަމަށްކަންބޮޑުވުން 

ބާވަތުެގ  މުޅި ދައުލަތުގެ މައްސަލައެއް. މި . މުޅި ދައުލަތްބޫލުކުރާނެހެނެއް. މިއީ ހަމަގަނުވޭ ރައްޔިތުން އެއްމިހާރު ހި
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އަުޅގަނޑުމެންނަށް އާދަިއގެ މީހުންނާ ދޭތެރެއަުކ ލަތް ެފއިލްވުން. އުެއއީ ދަ ،ފުރުޞަތު މިހެން އޮއްެވއްޖެ ަކމަށް ވާނަމަ

 ގޮސް.ިއވަރު މީހުން ފިލަިއގެންއުޅޭ ވަރަށް ބަ އެބަ ވެސް  މީހުންހަކަތަެކއް ިމގޮތަކަށް ުނދެކެވޭ. އެކަމަުކ އާަދިއގެ މި ވާ

ކުރުމުގައި ވެސް އެކި ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ގާނޫނު ހިންގުމުަގއި ނުވަތަ ޝަރީޢަތްއެކަމަކާ ުނވެސް ުއޅޭ. އެހެްނވީމާ

ގެ ކުެރވޭނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން މެނާ މެދު ހަމަހަމަކޮށް ކަންއެން އިމީހުންނަށް އެކިގޮތަށް ނުހަދަ

 .ބާވަތުގެ ކަންތައްަތކަށް ޙައްލު ލިބިގެންދާނީ މި  ބޫލުކުރެވޭ ިމންވަރަށް އެކަން ކުރެވުނީމާ ދެނޭގަ އަށްސިކުނޑި

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް. ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް 

މު ންބޫލުކުާރ ގޮތުގައި ވަރަށް މުހިގަވެސް  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ކުއްލި މައްސަލައަކީ އަޅުގަނޑު

ވަިކ  ،ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މި ރާއްޖޭަގއި އަބަުދވެސްމައްސަލަެއއް. އަޙްމަދު އަދީަބކީ ނުރައްކާތެރި ޅަ ުޒވާނެއް. އަުޅގަ

ބާވަުތގެ ބޮޑެިތ ަވއްކަންތަާކއި ޚިޔާނާތްތެިރވެަފއި ތިބޭ ފަރާތްތަްއ ވަީނ  ވެްސ މިމިހާރަކު ނޫން. އަބަދު

ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ ތަފާތަކީ، މި ސަރުކާރުގެ  ؛ޮގސްފަ. އެކަމަކު، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ތަފާތަކީގެންއިފިލަ

ވެސް  . ލުޠުފީފިމާލެ ގެނެސް އަދީބު ،މު ކަމަކީން ނުދީ ހޯދުން. އަޅުގަނޑުމެން ކުރި ެއންމެ މުހިފިލައިގެންދިޔަފާތަކީ ތަ

ފު ަރއްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ސާަސރުކާރުަގއި އޮީތ އިން ،އިން އެނގޭ ެއއްަޗކީ، މިމާލެ ގެނެސްފި. އެހެްނވީމާ

، މި . އެހެންނަމަވެްސ، މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ދިމާވެދާނެ. އެހެންވީމާރިވެގެްނކަންތެޓަކައި ވަރަށް ހޭލާ ފަރުވާ

ހިނގައްޖެ. މާ ޔަޤީންކަން ބޮޑަށް އިތުރުބާރު ބޮޑުެވގެން ވުރެ އަދި މާއިުތބާރު ކުރިއަށް ގެށް އަުޅގަނޑު ސަރުކާރަ

ވެސް، އަދި  ރުކާރުއަުޅގަނޑުމެންގެ ސަ ،ބޮޑުެވއްޖެ. އަުޅގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ަދއްކަމުން ައިއ ވާހަކަައކީ

ހަކަ. މިހިރަ ކަންކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ފަރުވާތެރިވާެނ ވެސް ތަފާތުވާނެ ވާ ވަނަ މަޖިލިސް 19ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް، 

 ،، މިއަދު އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގަިއ ދިވެހި ސަރުކާރަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަންވާހަކަ. އެހެްނވީމާ

ތިމަތީގަިއ މު ޝަރީޢަތްތަކެއް ކުރިމަންއެހާމެ މުހި ،އަދި ެއވަރުގެ ބޮޑު ިޚޔާނާތެއް ވެަފިއ އޮތްއެވަުރގެ ނުރައްކާތެރި 

ެއއްހާ މޭލު ދުރަށް ދުއްވާފައި ގޮސް ގެނައިކަްނ އެއީ މި ސަރުކާުރގެ ހުިރ  400ވެސް  ދިަޔއީމައޮތް މީހަކު ފިލައިގެން

ކަމެްއ ނޫން. ެއއީ މި ސަުރކާރު  ރުގަިއ ހުރި ފަރުވާުކޑަިމ ސަރުކާ  ެއއީކީ .އިޚްލާޞްތެރިކަން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް

، ހެންވީމާ ގެނެސް ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ހައްޔަރުކުެރވިފަ. އެ . މިއަދު އެ ވަނީ އަޙްމަދު އަީދބުދެއްކި އިޚްލާޞްތެިރކަން

ތުންނަށް ވެސް ރަްއޔި އުޅެނީ. ޙަޤީޤަތުގައި މި ސަރުކާރެއް ސަމާސާކުާރކަށް ނޫންކަން މި އިން އެނގޭ އެްއޗަކީމި
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އަޙްމަުދ  ،އް ޝަރީޢަތް ކުރެވިގެންދާނެ ބޭފުޅަކީ މު އެންފު ހޯދުމުގައި އެންމެ މުހިސާމި އިން .ފު ހޯދައިދޭންކަންސާއިން

ލުވިކަުމގައި ވިޔަްސ ކިތަްނމެ ގިނަ ބަޔަކު ާރވަިއގެން އަދި ފި ، އަުޅގަނުޑމެން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ. އެހެންވީމާއަދީބު

ފުރުޞަތުގަިއ . އަުޅގަނޑު އެހެްނނަމަވެސް، މި ޑުމެންނާ ހަމައަށް މި ސަރުކާރުން ގެނެސްދީފަނމިއަދު އެ ވަނީ އަުޅގަ

ވެްސ މި ބާވަތުެގ ކަންަތއްތަްއ  ވެްސ، ދިވެހި ސިަފއިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިލްތިމާސްކުަރން ދިވެހި ފުލުހުންނަށް

ން ހަރުދަނާކޮށް، އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރެއިން މިހެން ކަކަން ނުދިނުމަށް ޓަކައި އިުތރަށް ފާރަވެރިވެ އިތުރަށް މިހިނގިޔަ

، ުނދެވޭނެ ގޮތަކަށް ކަންކަން ޭރވުން. ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން މިތާ ދައްކަވައިފި ންކަންކަން ކޮށްފައި ފިަލއިގެ

ލީހުގެ މަޖިޖެހޭ. ކުއްލި މައްސަލައަކީ ވެސް . ާއދެ! ކުއްލި މައްސަލަވެސް ލާން އެބައޭލަނީ ކުއްލި މައްސަލަ

ދިޔައީ ިމ ވެސް މި ަމޖިލީހަށް ނުލެވިގެން އްސަލައެއް ގަާވއިދުަގއި ެލވޭ ގޮަތކަށް އޮްނނަ އެްއޗެއް. ީމގެކުީރގައި ކުްއލި މަ

ޮބޑުތަޅު  އިއަހަރެއްހާ ދުަވސް ދިޔަ ެއްއގޮތަކަްށވެސް ަމޖިލިސް ނުހުޅުވަ ދެ ،އަހަރު މަޖިލިސް ގާތްގަނަޑކަށް ދޮޅު 

ދަގޫވާނެ. ނމި މަޖިލީހަކަށް ކުއްލި މައްސަލަެއއް ލާން ވަރަށް އު ޅުވާަފއި ހުއްޓަޅު އަތަބޮޑު .އަޅުވާަފއި ހުރީމަ

ވެސް ބޭރުގައި.  މަޖިލީހަކަށް ނުވެސް ވަދެވޭ. ގިނަ މެންބަރުން ތިބެންޖެހެނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އޭރު

، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުަޑކޮށް ާއ ވީމާހެންޔައީ. އެވެސް ނުެލވި އެހާ ދުަވސް ދި ، ކުއްލި ަމއްސަަލއެއްއެހެންވީމާ

ތަން ފެނުނީމާ  ވަންދެން މި މަޖިލިސް ނުހިނގާފައި ުކއްލިައކަށް މި މަޖިލިސް ހިނގާ ުއޅެނީ އެހާ ދުވަސް  ވެގެން މި

ރަީނ ، އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުމާދިޔަީއ. އެހެންވީލަިއގެންޓާވެސް ހަނދާނުން ނައް ކުރީަގއި ވެފައި ހުރި ކަންަތއްތައް

އަުޅގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަްށ  ،ެވސް ލަިއގެން ތަނުަގއި މިއަްށުވރެ ގިނައިން އަދި ުކއްލި މަްއސަލަތައް އަށް އޮތްކުރި

ކަްނކަމަށް  މުވެފައި ހުރި ކަންތައްތައް އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ތިލަކޮށްލައިގެން ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްގެން މިންމުހި

ައތޮޅު ހުޅުދޫ ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު  ތުގައި ައއްޑުޞަމި ފުރުސްކުރަމުންދާނެ ކަމަށް. ހުބަ

ުކއްލި  ގިނައިތުރުން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި މަޖިލީހަށް ލައްވާ ޝުކުރުއަދާކުރަން. އަދި އޭގެ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ . ވަން ންނަޝުކުރެއް ދަ ޞަވެސް އަުޅގަނޑު ވަރަށް ޚާއް މައްސަލަތަކަށް އެ މަނިކުފާނަށް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު. 

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ލްޔާސް ލަބީބް ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އިަޒތްތެރި ރައީސް. ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއއްްއޔާ ޝުކުރި .`

ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ކުއްލި  .ވާ ކުއްލި މައްސަލައަށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މި
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މަޖިލީހަށް ވަޑައިވެްސ  ދުަވހަކު ،ހުގެ އަގުހުރި ވަގުތު ޖިލީ. މަމައްސަލަެއއް ލީމަ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަައކަށް ވަނީ

 ހަމަ އެ ީޓވީން ލަިއވްކޮށްލާ ަގޑީަގއި މި މަޖިލީހުގެ އަގުހުރި ަވގުތު ނަގާލަީނއޭ ިކޔަިއގެން  އި،ނުގަންނަވާ ިތއްބަވަ 

ގެ ހާލަތު މި ރާއްޭޖަގިއ މައްަސލައެއް ނޫން ކުއްލި ނުަރއްަކލު ބޭފުޅުންނަކަށް އެ ކު ެއކަމަވާހަކަދަްއކަާވ ބޭފުޅުން. 

ބަަޔކު  އް، އެތަ އިޤައުުމގެ އިޤްތިާޞދަށް ކުރުވަ ެގއްލުން ހިންގައިގެން. އެަތއް މިލިއަްނ، އެތަްއ ބިލިއަން ރުިފޔާެއއްެގ 

ލަެއއް ނޫން. މި މަޖިލީހަށް މި ަގއި ެއއީކީ ަމއްސަ، އެަތއް އަުހވަެއއް ެދއްިކއިރުއިަޖލަށްލަ ކުހައްޔަރުކޮށް، އެަތއް ބަޔަ

ދެން  ެއއީ ،ފުޅުންބޭ ވާހަކަަދްއކަވާ އްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ކަންބޮުޑވާ ކަމެްއގައި ުކއްލި މައްަސލައެއް ލީމާ އެކަމާރާ

އްޔާައކު ދަތުރުކުރަްއާވ ރިރާއްޭޖގެ ރައީސުލްޖުމްހު .އަޅުގަނޑުމެން ހައިރާންވާ ަކމެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގެ ފަޅުން، ފަރުން އެތައް  .ނޫން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ލުން އެއީ ާއދައިގެ ކަމެއްކޮޅު ޮގްއވާޔޮޓު

 ،ސަރުާކރުގެ އެންމެ ބޮޑު އިމާރާތް ރާއްޖޭގެ .އިއްޒަްތތެރި ރައީސް .އް ނޫންމެ. މިއީކީ ކުޑަ ކަބައިވަރު ހަތިޔާރު ފެނުން

ދިވެހިރާއްޭޖގެ މާލިްއޔަތުން ކަމެްއ ނޫން. ރެކޯުޑ އަދަދަކަްށ  ުކޑަ ވެލާނާޭގގަިއ ރޯކޮށްލަން ުބނުން އެީއކީ

 ވަްއކަންކުރުން، ޚިޔާނާތްތެިރުވން މިއީކީ ކުޑަ ކަމެއް ނޫްނ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރާްއޖެ ޓީވީަގއި ރޯކޮށްލި މީހުން 

 އްެގ ފަހަތުގަިއ ހުރި ކަމަށްެލވުުނ އެތަްއ ބަެއްއގެ އެަތއް މަރެ އިމިީއކީ ުކޑަކަެމއް ނޫން. ރާއްޖޭަގއި މަރަ ،ފޮރުވުން

އެކަމު މިއިން ެއއްވެސް ކަމެްއގައި ޝާމިުލވާ އެްއވެސް މީހަކު މިހާތަނަށް އް ނޫން. މެކުޑަ ކަމިއީކީ  ،މަތުހުތު ކުރެވޭ

ދުން.  ކުރެވުީނކީ ޫނން. ހޯދުނީކީ ވެސް ނޫން. ައުޅގަނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑު ވަޢުދަކީ ކުރި ަވއްކަން ހޯވެސް ހައްޔަރެއް

އެންމެ ބޮޑަށް  ކުރުން. އެ ހުރިހާ ކަމަކާތަޙުޤީޤު އިހުރި ޖަރީމާތައް ބަލަ ވަގަށް ނެގި ފައިސާ ހޯދުން. ހިންގާފައި

 ވެސް ަދއްކަންޖެހޭ. ހަމަ މާޝާމިލުވާ ފަރާތުގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން މި ދަްއކަނީ. ިމ ވާހަކަ ަދއްކަންޖެހޭ. މާދަ

އަޝްރަފު ކިޔާ ކުއްެޖއް.  ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،އި ހޭގިނައގިނައިން މި ވާހަކަ ދައްކަންޖެ

 އިލާއެްއެގ ކުއްެޖއްޢާ މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ ޝުމްބާ، ސިލޯނުަގއި ުހއްޓާ ހަްއަޔރުކޮށްގެން ގެނައީ. ދެރަ ނިަކމެތި

ބެލުމެއް ނެތް.  އެއްމި ؟ިއތޯއް ޖެހި ގެއެްއގަ ދައެދިކޮން ، ކޮން ޤައުމެއްަގއިތޯ ،އެްއގޮަތށްތޯ ތާއަރާ ޖުވީމަ އެއީ އި

ުޑިސންގާ ބޮޑު ވަެގްއގެ ވާހަކަ ދެއްކީމަ ކަނުޑގެ ކިަތއް ފޫުޓ ބޭރުގައިތޯ؟ ކިަތއް ފޫުޓގެ ިލއަކަށް ބޮކުއް ކުއެކަމަ

ންޖެހޭނީ ވެކުރެ ަގއި ެވސް ރިޢާޔަތްފުއިންސާވެްސ، ގާނޫުނގަިއ  .މިއެއް ނޫން ؛ ދެންދެން ބަލަިއގެން ތެރޭަގއިތޯއެ

ޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން މި ންކައްމި ވާހަކަ ދަ ށް. އަޅުގަނޑމެންތޯ، ނޫންތޯ އެގޮތަެރވެނީ ރަނގަޅުއަށް މި ކުމު ބުއްދިއްއާ

 މި ނަތީޖާއެއްތޯ ތްގޮތް، މިއީ ކޮންބަެއއްގެ ިއހުމާލުން ދިމާވި މައްސަލައެްއތޯ، ނިކު ވާހަކަ ދައްކާނަން. މިކަން ވީ 

ށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއާޔ ައޅަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ވަރަވަޅުދޭތެރޭގައި ފިޔަ މާލީހުން މިކަޖި، މި މައިބަލަ ންޅުގަނޑުމެއަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 .ޙިސާން ޙުސައިންމެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުޅާދޫ

އަހަރު ދިވެހި  5ދިޔަ ގެންކަން. ފާއިތުވެވައްކަްނ، ވައްކަން، ވައް އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

ަރއްޔިތުްނގެ ފައިާސއިން ދައުލަުތެގ  ،ޔަތުންދައުލަުތގެ މާލިއް ،ޅި ދައްަކމުންދިޔަ ވާހަކަައކީކެނޑިނޭ  ންރައްޔިތު

 މީހުން  ހައްޔަރުކުރުން. އެ އިން ހިފަވަގު ،ވީމީދަކަށްއް ކުރަމުންިދޔަ ވާހަކަ. ަރއްޔިތުްނގެ އު ން ވަްއކަންއިސްވެރި

އް ަވގުންގެ ޝަރީޢަތްތައް ހިނގާ އެންނަށް ޓީވީން ބަދު. އަުޅގަނޑުމެމީއްއިންސާފުގެ ކުރިމަްއޗަށް ގެްނނާނެކަމުގެ އު

އަދި  ،ންދާއިރުމުކުރަޝަރީޢަތް ހަްއޔަރުކޮށް އިވަގުން ހިފަ ،ތަން ވެސް އެބަ ފެނޭ. ނަމަެވސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

ންޖެހޭ ރަފެނޭ ިސއްރުކުރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަަބއެްއ ފަހަ ،ންދާއިރު ރަމުކު ތައްވަގުްނ ހިފުމުގެ މަސަްއކަތް 

 މަންޒަރު. ވިނުކުރެ ރުނެތިގެން އެ ލިޔުންތައް ސިއްހަނދާންއެދެން އް ިސއްރުކުރުމަްށ އެދޭ އަމުރަށް ކެލިޔުންތަ

ބަުބން މީހާ ދޫވެގެންދާ މަންޒަރު. ނުކުރުމުގެ ސަތްަތއް ފުރިހަމައައެ އިޖުރާ ެއއްގޮތަށް ތްތަކާއަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާފުރިހަމަ

ކުރުމުން ވެސް ބައެއް މީހުން ދޫކޮށްލާ ތްތައް ފުރިހަމައައިޖުރާ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ދި، އެދެންޖެހޭ އަމުރުތަކަށް އެ

ނެސްއެްއގަިއ ދައުލަެތއް ސްކޮމްޕްލީޓް ލޯ ލެ ،ަކމެއް ނެތިމަލުނުކޮށް، ގާނޫުނގެ ވެރިޢަ މަންޒަރު. އާދެ! ގާނޫނަށް 

ން ގިނަ ދުވަސްތަކެްއވަންދެން ދިއުމަށްފަހު، ގާނޫނުގެ ވެރިކަމަށް އަނބުރާ ުރޖޫޢަވެ، ގާނޫނު ނަގަހައްާޓ ހިނގަމު

ނެކަން ދިމާވާ ރުމިކަހަލަ މައްސަލަތައް ބައެއް ފަހަ ކުރަން ފެށީމަ ޝަންކްފަންދައުލަތެއް ގޮތަށް ދައުލަތަްށ 

ކުރީގެ ނައިބު ރައީްސ އަޙްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް  .ސްކުރަންޖެހޭ. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި ރައީ ގަނޑުމެން ގަބޫލުޅުއަ

މަތުތަކެއް. އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ހު ތުތިމަތުތަކަީކ ދިވެހިން ސިއްސުވާލި ފަދަ ބޮޑެހުކުރެވިފައި ހުރި ތު

ހުންގެ މައްޗަށް މީ ގެ ކުރިމައްޗަށް ެގނެސް، އެފު މީހުން އިންސާބިކުރެވިފައި ތިތުމަހުބޭނުންވޭ އެފަދަ ޖަރީމާތަކުގެ ތު

ކުރިން ވެސް އަުޅގަނުޑ  ،ކުރެވޭ ތަން ދެކެން. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މިފެންނަ މަންޒަރަކީޝަރީޢަތް

މަލުކުރާއިުރ ޢައެްއގޮތަށް  ، ގާނޫނާއި ާގނޫނު ނަގަހައްޓަ ،ން ގާނޫނުގެ ވެިރކަމެއް ކުރަން އުޭޅއިރުހެދެންނެވި

ގެ ތެރޭގައި ކޮށް އޮތުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުނުމަލުޢަގާނޫނުަތކަށް  ތްތަކާއިއައިޖުރާ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަުކަގއި މިފަދަ

އެ  ،ންނަނީފެ ނަމަވެސް އަުޅގަނުޑމެންނަށް މި ތަން. މިއަދު މަތިވެގެން އުޅޭްއ ފެންކެތަހުރި ލޫޕްހޯލްފައި އުފެދި

 ވޭރެކުރެވޭ މީހުން ހާޒިރުކުމަތުހު ކުށްތަކުގައި ތުމިފަދަ  ށްަތކަ މައްޗަށް ކޯޓުރިއެުކގައި ވެސް ިއންސާފުގެ ކު ލަތަކާމައްސަ

ތަން.  ޒިރުކުރެވޭމެދު ގޮތެއް ިނންމަން ހާ ބަންދާތަން.   ކުރެވޭތްމީހުންގެ މަްއަޗށް ޝަރީޢަ ތަން. އެ

ން ިދވެިހން އުފާކުރާ މަންޒަެރއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ައޅުގަނޑުމެތަން. މިއީ  ފައި ހުރިެރވިހައްޔަރުކު

 ހި ދިވެ، ދަކީ މީއްގަނޑުމެންގެ އުމަސައްކަތްތަެކއް ެއބަ ކުރާކަން. އަދި އަޅު  ންރުން ވަގުްނ ހިފަމިއަދުގެ ސަުރކާ
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ީމދު. ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި އްކަުމގެ އު ކުރާނެވެހި ސަުރކާުރން ކާމިޔާބުމީދަކީ އެ ަމސައްކަތްަތއް ދިއްޔިތުންެގ އު އްރަ

 ރައީސް.

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

އިްއޒަތްތެރި . ޝަހީމް ުޙސައިން މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރުޝުކުރިއްތާ އިްއޒަތްއތެރި ެމންބަރު. 

ގަިޑއިރުގެ ަވގުތު ހަމަވީ. އިއްޒަތްތެިރ  1މައްސަލައަށް ކަނޑައެޅިަފއިވާ ދެއްކެވީމަ މި ކުއްލި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު

 ބަރު.މެން

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ރާގެދާއި ދެކުނު ހެންވޭރު

އިވާ ުކއްލި ފަހުށަހަޅުއްވާ އިލްޔާސް ލަބީބް ރި މެންބަރު ތެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒްތެރި ރަީއސް. ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތް 

، މި ރާއްޖޭެގ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް އް.މައްސަލައެ  ޑުވިޤީޤަތުގަިއ ވެސް އަުޅގަނޑު ވަރަށް ަކންބޮޙައަކީ ހަމަ ލަމައްސަ

ބޭފުޅެްއގެ ތަޙުޤީޤުތައް ބައެއް މަރުޙަލާތަކުަގއި ހިނގަމުންދާ ބޭފުޅަކު  އަދި އެ ،ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓިފައި ކުރައްޔިތަ

އެ ޤައުަމކުން  ލޫމާތުޢުކޮށް އެ މަނިަވަޑއިގަންަނވަން އުުޅްއވަޯބޓެްއގައި ކައިިރ ޤައުމަށް އަރާދަްނވަރު ޓަގު ރޭގަނޑު

ުއޅޭ ވަރަށް ބޮޑު ކޯޑިނޭޝަން ކުރުމުަގއި އެބަ ކުރިހައްޔަރު އެީކަގއި ގޮސް  އަމުރަކާޭޖގެ ފުލުހުން ކޯޓުގެން ރާއްއިދެއްވަ 

ންާވ ޤީަލއަށް. އަުޅގަނޑަށް ޔަައޅުގަނޑު ކަންބޮުޑަވނީ މި ކޯޑިނޭޝަން މައްސަ .ަރއީސްމައްސަލަެއއް. ިއއްޒަތްތެރި 

ހައްޔަުރކުރެވޭީނ  ،ކިހިނެއްކަމާއި އަމުރު އޮތީފުޅުންނަށް ކޯޓުއިން ަވޑަިއގަންނަވާ ބޭ ސްލިސް ސަރވިޕޮގޮތުަގއި ރާއްޖޭގެ 

 ށްދަތިތަކެއް ހުރުން ވެސް އެަކށީގެންވޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަ. ނުތިއްބަވާނެ ުނގެންކަމާއި ެއނގިަވޑައި އްދަކުންހަކޮން ސަރަ

ލައިނުގަނެވޭ އޭންގަލުްނ ގަނޑުމެންނަށް އެކަމުަގިއ ބަޅުއަ. ސީދާ ފޭސް ޓު ފޭސް ވާހަކަ ނުދެއްކޭތީ އެބޭފުޅުންނާ

 ގޮތަށް  ނޫންަގއި ޔަސް އިންޓަރނޭޝަނަްލ ވޯޓާވި އްގޮތެ އަޅުގަނޑު މީަގއި ދެކެން ބޭނުންވަނީ. އެއީ ކޮންމެ

 ގެ ، ރާއްޖޭއިދައްދަށް ަވއްހަ ސަރަ ގެާރއްޖޭ .ގޮތް ވެސްގެެނޭވނެ އޮތޭ . އެބައްޔާ ޭއގެ މައްސަަލއެއް އުޅެދާނޭކުރި ހައްޔަރު

ކަމުަގއި ވީަނމަވެސް ާރއްޖޭގެ ޕާސްޕޯޓް އަިދ ކޮންމެ ގޮަތކަށް ހަްއޔަުރކޮށްގެން ގެނައި  ން ނެގުން.އްދުހަސަރަ

ކުރި ހައްޔަރު  ަޓކަށް ހާޒިކުރީމާެއއީ ބޮޑު ކުެށޭކ. އެ ކުށް ކުރި ފަރާތެއް ކޯ ،ން ޔުދިހިފަހައްޓާފައި ހުރި މީހަކު ފުރައިގެން

ކުރަްއވަން ވަކާލާތު  ަގނޑުމެންގެ ސަރުކާުރގެ ފަރާުތން މިކަމާގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮެތއް ނިްނމާފައި ދޫކޮށްލިއިުރގަިއ އަޅު 

ބޭފުޅުން މިކަމުގަިއ  އޭ ކުރެްއވީ؟ ކޮބައިޯތއޭ އެތިްއބެވި ޕީ.ޖީ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން ކީއްތޯ ތަނުަގއި އެގެން ވަަޑއި

ޑަށް ފެންނަނީ ބޮޑުތަނުން ވާހަަކ. އަުޅގަނ ވަންޖެހޭަސރުކާރުގެ ފަރާތުން މިކަމުގައި ދައްކަ ،އި ރާޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ވަ

މަގަށް އެޅި، ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ ުހރިހާ މީހުން ހަމަތެރި ަރއީސްއިހުމާލުވެފައި އޮތް ތަން. އެެހންވީމާ، ިއއްޒަތެ

ނީ އަޅުގަނޑަށް ފެނު ފު ނުލިބޭނެ.ޞާޢަދުލުއިންޮކށްގެން ނޫން ގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެއް އަމާެޒްއގައި މަސަްއކަތް
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ވޭނެ ކަންކަމެއް ނޫން. ނެ  ބަލައިގައިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިީއކީތަން.  ނުކުރިވަކާލާތު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މިކަމާ ންޕީ.ޖީ

އުޅެނީ އެއްބަަޔުކ  މި ނިޒާމުގެ މައްސަލައެކޭ. އުޅެނީ  މި ވާނީދަންނަ ނޑުއަޅުގަސީދާ  މައްސަަލއަށްުވރެ ހެއްގެއި މީގަމީ

އަދިވެްސ . ފަހަތަްށ ޖެހުމުގެ މައްސަލައެކޭ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑު އެކޭގެ މައްސަލަ އަނެއް ބަެއްއގެ ޒިންމާ ނުނެގުމު

ޒިންމާ ނަންަގވަން ކެރިވަަޑއިުނގަންނަވަންޏާ ެގައށް ވަޑަިއގަންނަވާށޭ. ިތއްބަާވ  ،ޮގވާލަން ފަރާތްތަކަށް އެއްފަހަރު އެ

މަތް ދެއްވާށޭ. ޝުުކރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ޚިދު ީކަގއިއެ ތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާޔިްއޔާ ރައް ކަމަށް ވެއްޖެ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 . އިބުތިދާއީ ބަހުސް 7

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

هللا ޢަބްދު މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި ދާއިާރގެ ކާށިދޫ އްކަތް.  ބަހުްސގެ މަސަ އީތިދާމެން މިހާރު މި ފަށަނީ އިބުއަޅުގަނޑު

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ ގަރާރު. ގަާރުރ  142ގެ ަގވާއިުދގެ ހުަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީ ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޖާބިރު

ވަަނ  19 ،ަގއި ބޭްއވުނު 2019ޖުލައި  30ިކޔުން ިއއްވާަފއިވާނީ  މި ގަރާރުގެ ފުރަތަމަ .9-ޤ/2019/19 ނަންބަރު

ެއއީ  .ަގޑިއިރު 4ލަ މުަވނީ ޖުަވނަ ޖަލްސާގައި. މި ގަރާރަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑަެއޅިފައި  27ޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައް

 ސިކުންތު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް 21މިނެޓާއި  20ސިކުންތު. ުޖމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  29މިނެޓާއި  24ގަިޑއިރާިއ  2 އެމް.ޑީ.ޕީއަށް

ިސކުންތު.  8މިނެާޓއި  14ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  12މިނެާޓއި  16ށް ސިކުންތު. ޕީ.އެން.ސީއަ 21މިނެާޓއި  20

ސިުކންތު. މި ގަރާރު މަޖިލީހަށް  30މިނެާޓއި  30ވަކި ޕާީޓއަކަްށ ނިސްބަތްެވވަަޑއިނުގަންނަާވ ކޮންމެ މެންބަަރކަށް 

 ޖާބިރު.هللا ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުެދްއވާނީ ކާށީދޫ ދާއިރާގެ އިހުށަހަޅުއްވައި

 

 ން:ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުهللا މެންބަރު ޢަބްދުށިދޫ ދާއިރާގެ ކާ

ދާނަން. ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކުިރއަށް އިގެންމާައޅުގަނޑު ގަރާރު ުހށަހެޅުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

އަދި ރާއްެޖއަީކ  ،އިްމޕޯޓްކުރެވޭ ާބވަތްތަްއ ކަމަްށ ވީހިނދުރާއްެޖއަށް ޒަމާނުއްސުރެން ބަވާތްތަަކކީ ހަކަތައިެގ 

ދައުލަތުން  ޓަކައިމި ކަމަށް ،މުން އަންނަ ޤައުމަކަށް ވީހިނދު ވަހަކަތައިގެ ބާވަތްަތކަށް ކުރާ ހޭދަ އަހަރުން އަހަރަށް ބޮޑު

. މިގޮުތން އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ހަކަތަިއގެ ނީ ފާހަގަކުރެވިފަކަްނ ވަބޮޑު ހޭދައެއްމެ ކުރަމުން އަންނަ ހޭދައަކީ ެވސް އެހާ
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 ،ައކީ ޕެޓްރޯލްކަމާއި 0.7% ،އޭވިއޭޝަން ޭގސް ކަމާއި ޓްޖެއަކީ  33% ،ލްކަމާއި އަކީ ޑީސަ 58%ނޭ ތެރޭގައި ހިމެ

ކޮންމެ  ،. ިމދެންނެވުނު ފަދައިންރެވޭކަން ފާހަގަކުފެންނަން ހުރި ކުންކަން ހިސާބުތަށްދުރަތީ ޭގހަގުހޭދަވަނީ  0.2%

ތަކުްނ ހިސާބު ޓަން ކަމަށްލަްއކަ މެޓްރިކް ހަތް ،ގެ އަދަދަކީާބވަތްތަކު އަހަރަކު ރާއްެޖއިން އިމްޕޯޓްުކރެވޭ ހަކަތަިއގެ 

އެމެރިާކ ން އަސަތޭކަ ަފންސާސް މިލި އަހަރަކު ފަސް ،އުލަތުން ކުރާ ހޭދައަކީމި ކަމަށް އެކަިނ ދަ ،ދައްކާއިރު 

ވެސް ޤައުމީ  ނިމިގޮތުން ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ހަކަތައިގެ ބާވަތްަތއް އިމްޕޯްޓކުރުމަށް އެކަ .ވެސް އިނގޭ ކަންޑޮލަރު

 އް ވަރަށް ޮބޑު އަދަދެ ގެއީ ާރއްޖެއަށް ލިބޭ ޮޑލަރުމި ،ންޖެހިފައިވާަކމާއިަދއުލަތުން ހޭދަކުރަ 18% ގެކަމުއުފެއްދުންތެރި

 ،ހިނދުރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާ ގޮތެްއގެ މަތިން ދައުލަތުން އުފުލަމުންދާ ބޮޑު ބުރަެއއްކަން ސާފުކޮްށ އިނގެން އޮންނަ 

ކަަތއިެގ ދުނިޔޭގައި ބޭނުންކުރެވޭ ހަ ،ޓެއް އޮންނަ ޖަޒީރާ ޤައުމަކަށް ވީހިނދުށްއަކީ ނާުޒުކ ތިމާވެއަދި ދިވެހިރާއްޖެ

ކަނުޑެގ  ،ެއއިން އުފެދޭ ދުމާއި ނުސާފު ވަިއގެ ސަބަބުން ޖައްވު ހޫނުވުާމއި ،ބާވަތްތައް ުދވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވެ 

ގޮތުަގއި  ގެ ސަަބބުން އެންމެ ބޮޑަށް ެގއްލުން ލިބޭ އެއް ަޤއުމުލޮނުގަނޑު އުފުލެމުންދިއުން ަފދަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަުކގެ

މައްސަލަތަުކގެ ަސބަބުން ދުނިޔޭގައި ހަކަތަިއގެ އެ އަދި  ،ބިރު އޮތުމާއި  ގެކަމުމެނިގެންދާނެމި ކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖެ ހި

މުޅި ދުނިޔެ  އަށްހަކަތަނިވި އިޔާަދކުރެ  ،ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރަމުން އަންަނ ތެލުގެ ބަވާތްަތކުގެ އަދަދު ޮބޑުތަނުން މަދުކޮށް

މި ކަމަށްޓަކައި ބައިނަްލއަުގވާމީ  ،ހިނދު ވާޤައުމުތަކުން މަސައްކަތް ފަށާފައި އިގެ އެންމެހަބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭ

 ،ވީހިނދުއަުޑއުފުލަމުންދާ ޤައުމަކީ މި ކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖެ ކަމަށް  ކޮށްއިދާނުތަކުަގއި އެންމެ ބޮޑަށް ވަކާލާތުމަ

 ،ރި މައްސަަލއަްށ އަަވސް ޙައްެލއް ގެނެސް ނުރައްކާތެ މިކުރަމުން އަންނަ ވަކާލާތުއިން ޒަމާނުއްސުރެން ރާއްޖެ 

އަދި ތެލުގެ ބާވަތްތަކަްށ  ،ހޭދަ ބޮޑުތަނުން މަދުކޮށް  މާލިއްޔަތުން ހޭދަކުރަމުން އަންނަ ގެ ރާއްޖޭ ކަށްހަކަތައިގެ ާބވަތްތަ

 ދިއުުމގެ ގެންަވންތައް ސިފަެއއްަގއި މި ޤައުމު ކުިރއަށްަޖޒީރާ ،އޮތުން ދޫކޮށްނަރާއްޖެއިން ބަރޯާސވެފައި ޮއން

ބެހޭ ވަޢުދު  އާވިސްނުންފުޅުަގއި މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތަުކގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ނޫން އިޤްތިޞާދުގެ ހަކަތަ

ނުވަތަ އިޔާދަކުރަިނވި ހަކަތަ  ހަކަތަ ވެސް ާޚއްަޞ އިސްކަމެއް ދެްއވަިއގެން ދިވެހިރާއްޖެައކީ ސާފު ފުއްދުމަށްޓަކައި

ރާއްޖެ ، ތަޢާރުފުކޮށް އަށްރާއްޖެ އެންމެ އަވަހަކަށް ސާފު ހަކަތަ ށް ހެދުމަށްޓަކައި ވީބޭނުންކުރުމުގައި ނަމޫނާ ޤައުމަކަ

 އިރުެގ ދޯދިން ލިބޭ ހަކަތަނުވަަތ އަށް ކް ސެލް ްފޓް ވޯޓި ކާބަން ފުޓް ޕްރިންޓް ބޮޑުަތނުން ކުޑަކުރުުމގެ ގޮތުން 

 ،ގަބޫލުކުރެވުނު ހިނދު ކަމަށް ބޭނުންކުރާ ޤައުމަކަށް މި ޤައުމު ހެދުމަކީ މިހިނދުން މިހިނދަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް

ވުުމގެ  ކަމަކަށްދައުލަތް ސަލާމަތްވެގެންދާނެ  އަދި މި ކަމަކީ ދިވެހި ދައުލަތުން އުފުލަމުން އަންނަ ބޮޑު ބުރައަކުން

އްޙީ ފައިދާަތކެއް ލިިބގެންދާނެ ކަމެއްކަްނ ޞިޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް މިކަމުން މާލީ އަދި މި ކަމަކީ ިދވެހިާރއް ،އިތުރުން

ކޮްށގެން ރާއްޖެއިްނ  މިެދންނެވި ސަބަބުތަކަށްޓަަކއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަދއުލަތުން ބޮޑު ހޭދައެއް ،ަށވަރުވާ ހިނދުވެސް ކަ

ޒަމާނުއްސުރެން ރާއްޖެިއން ވަކާލާތުކުރަމުން އަންނަ  ،ދުކޮށްއިމްޕޯޓްކުރެވޭ ހަކަަތއިގެ ބާވަްތތަކުގެ އަދަދު ބޮޑުތަނުން މަ

 ިއ،ނޫ އިޤްތިޞާދުގެ ވަޢުދު ފުއްދަ ގެަޙއްލެއް ގެަނއުމަްށޓަކައ މި ސަރުކާރު ނުރައްކާތެރި މައްސަލައަްށ އަވަސް މި 
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 އިޔާދަކުރަިނވި ހަކަތަ ރާްއޖެއަކީއަދި  އި،ގެންދާ ޤައުމަކަށް ހަދަވަންތަްއ ގޮތެއްަގއި ކުރިއަށް ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޖަޒީ 

އެންމެ ރައްޓެހި ގޮތެްއގަިއ އަިދ  ޓާށްިމގޮތުން ދިެވހިރާއްޖެއަކީ ތިާމވެ އި،ބޭނުންކުރުމުގައި ނަމޫނާ ަޤުއމަކަށް ހަދަ

އެންމެ ކުޑަ  ންޖެހޭަޓަކއި ކުރާއަދި އެ ކަމަށް ،ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރީ ސަުފަގއި އިޔާަދކުރަނިވި ހަކަަތއް ބޭނުންކޮށް

އެ  އި،މިހާރުން މިހާރަށް ހަދަތައް ރަމުން އަންނަ ޤައުމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނުހޭދައެއް ކު

ންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުަތއް މިހިނދުން މިހިނދަށް އެޅުމަށް ސަރުކާރަށް ތަންފީޒުކުރުމަށްަޓކައި ައޅާނޫނުތައް ގާ

ރާުރވެ މިދެންނެވި މަޤްޞަދު ާހސިލުކުރުމުގެ ހެޮޔ ނިޔަުތގަިއ ގުބާރުއެޅުމުެގ ގޮތުން ިމ ިއްއޒަތްތެރި މަޖިލިހުން އި

ހާސިލުކުރަން  ންގެ ަދށުން މި ގަރާރު ހުށަހެޅީމެވެ. މި ގަރާރުވަނަ މާއްދާ  142ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

 އެންމެ ކުީރ ސަފުަގއި އެންމެ ރައްޓެހި ގޮެތްއގަިއ އަދި ދުިނޔޭގެ ޓާށްިދވެިހރާއްޖެއަީކ ތިމާވެ ،ބޭނުންވާ މަޤްޞަދަކީ

 ކުރާ ޤައުމަކަށް ހެދުމަށްޓަކަިއ ޖެހޭ އެންމެ ކުޑަ ހޭދައެއްންބޭނުންކުރާ އަދި އެ ކަމަށްޓަަކއި ކުރާ  އިޔާދަކުރަިނވި ހަކަތަ

ންޖެހޭ އެންމެހައި އެ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްަޓކައި އަޅާ އި،ހަނދާންޖެހޭ ގާނޫނުތައް މިހާރުން މިހާރަށް ހަދަ

ެވ އިގުރާރުން ސަރުކާރަށް ާބރުއެޅުމުގެ ގޮތުން މި ިއއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުަތއް މިހިނދުން މިހިނދަށް އެޅުމަށް ފިޔަވަޅު

ރާުރ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ގަދާއިރާެއއްަގިއ ވިސްާނވަަޑއިގެން މި  މެދު ފުޅާ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މި ގަރާރާ

 . ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޖާބިރުهللا ށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކާ ؛. ހުށަހަޅާ މެންބަރުވެފާސްވެގެންިދއުމެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ަގޑީަގިއ ދަންނަވާނަން ލުުމގެ ކުރިން ައޅުގަނުޑ އިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ޤަރާރަށް ބަހުސް ުހޅުވަ

ގަިއ  1ޓަރި ކޮބެހޭ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  ަގއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ 9:30އަދި މިއަދު ކުރިއަށްދާނެ ޮކމިޓީތައް. 

އެންަވޔަރަންމަންޓް އެްނޑް  ،ޖެހިއިރު 10އްސަސާަތކުގެ ކޮމިޓީ. މިނިވަން މުއަ  ،ޖެހިއިުރ ފެށީ 10ކުރިއަށްދިޔަ. 

ަޤއުމީ  ،ޖެހިއިރު 11އިޖްތިމާޢީ ޮކމިޓީ.  ،ޖެހިއިރު 11މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީ.  ،ޖެހިއިރު 11ކޮމިޓީ.  ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

ޤައުމީ ތަރައްޤީާއިއ  ،ޖަހާއިރު 2ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ފަށާނެ.  ،ޖަހާއިރު 12ބެހޭ ކޮމިޓީ.  ކާތަޚާރިޖީ ގުޅުން އިސަލާމަތާ

 4ގައި އާއްމު ކޮމިޓީ އަދި  2:30ހިއުމަން ރައިޓްސް އެްނޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ.  ،ޖަހާިއރު 2ތަރިކަިއގެ ކޮމިޓީ. 

، ަގއި ކުިރއަށްދާނެ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 3މިޓީ ކޮޓަރި ކޮއެްނޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ،  ންޑްޖަހާއިރު ސްޓޭޓް އޯ

 މަށް ްއވުރާރަށް ބަހުސްކުރެގަ ވި އްޖާބިރު ދެންމެ ހުށަހެޅުهللا ބަރު ޢަބްދުން މެކާށިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި

ޒަތްތެރި މެންބަުރ އްންވޭރު ދެކުުނ ދާއިރާގެ އި ން ުފރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންނެވުްނ އެދެން. ހެފުޅުގަންނަވާ ބޭއި ަވޑައެދި

 ޙުސައިން ޝަހީމް. 

 

 ވުން:ވާހަަކދެއްކެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް
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އްވާފަިއާވ ޅުޖާބިރު މި ހުށަހަهللا ބަރު ޢަބްދުީއސް. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންރަރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ހަކަތައް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ވަރަްށ ގައި މި ވާެމނިފެސްޓޯ އެަބއޮތޭ ންއެމް.ޑީ.ޕީ ، ދަންނަާވނީރާރަށް އަުޅގަނޑުގަ

ރު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުން ރައީްސ ވަނަ އަހަ 2009ހިާރއްޖެައށް ވެދަކުރަނިވި ހަކަތައަކީ ދިޔާ. އިލިޔެފަ ފުރިހަމަކޮށް

ގެ ަފއިދާ ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ބޮުޑކޮްށ މެކޭ. ެއކަމުންޓްރޮިޑއުސްކުެރްއވި ކަ ދާއިރާެއްއގަިއ އި ނަޝީދު ފުޅާ

ަރއީސް މުޙައްމަދު  ،ރައީސް ގެވަގުތު ސައްކަތްތަެކއް މި މަޖިލީހުގެ މިމަ ގިނަ ބުރަ އި،ގިނަ ަވގުތާ  އި،ވިސްނައިެދއްވަ 

ސަްއކަތުންނޭ. މަކޮށްދެްއީވ އެ ބުރަ ގެ ހަކަަތއިެގ ކަންކަން ތަޢާރަފުވީ އަ ށް އަޖެއްިމރާ ކުރީެގ ރައީސް ،ޝީދުނަ

ަގއި އަޅުގަނޑުމެން މި ކަންކަން ވާނީ ވަރަްށ  19ގެ ޕާީޓގެ މިހާރުގެ މެނިފެސްޓޯއާއި އެޖެްނޑާ ންއަޅުގަނޑުމެ

 ގުޅޭ. ކަމާ ތޯ ސާފުާވވަރަށް ިލޔެ އަންަގއިދީފައްރައްޔިތުްނނަށް މި ކަންކަން އަންނާނީ ކިހިނެ ،ފުރިހަމަކޮށް ލިޔެ

 ަވރަށް ކައިރީަގއި. އަުޅގަނޑު  ަގއި،އަށް އައުުމގެ މަގުމަތީފްލޯޔާުރވެގެން މަޖިލީހުގެ ތައް މިހާރު ބިލުތަކާ ތަާކއިރާރުގަ

ތައްޔާރުކުިރ  ދިޔައިުރަގއި އަޅުގަނޑުމެންބަރު ވިދާޅުވަމުންށިދޫ ދާއިރާގެ މެންކާލިއިރުގައި އިްއޒަްތތެރި އިބަލަމި 

 އޮތީ. މިކަން ންނަށް މިކަްނ ކުރެވިަފއި. މާ ފުރިހަމަކޮށް އަުޅގަނޑުމެތުވަރަްށ ތަފާ މިއާ އި ކަރުދާސްތަކާ

މަނިކުފާނުގެ  ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވާނީ، އަުޅގަނޑު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިރުކުެރވިފައި އޮތީ. އެެހންވީމާތައްޔާ

އެުކ މާރާތިހުއޭ. އަޅުގަނޑު އިގަ ހުރީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ކަންބޮޑުވުމަްށވުރެ ތަންކޮޅެއް ފަހަތު ކަންބޮޑުވުން ތިޔަ

 އި ތަނަށް ލަ ރާރާ މިގަ ޖެހޭ ފެންވަރަށް ގެނެޭވވަރުގެ ިބލާއިމަ ތިޔަ ކަންބޮޑުވުން ހިތްހަކުފާނުގެމަނި ،ދަންނަވަނީ

ވެަލއްާވ ތި ބޭފުޅާ ކަންޮބޑު ަގއިގޮތެއް  ދި ޚާއްޞައަނަށް ރަްއޔިުތން ، ގާނޫނު ގެނެސް ވާއަޅުގަނޑުމެން މިކަމަށް ބޭނުން

ހަކަތަ  ރޖީ ނޫންނަމަ އަވީގެ ހަކަތަ އަޅުގަނޑުމެން ސޯލާ އެނަރޖީގެ ވިންޑް އެނަ ރިނުއަބަލްދާއިރާއަށް  ކާށިދޫ، ގާފަރު

ގެްނ ވެމިހާރު ދިމާ .ފޯރުޮކށްދެވޭނޭތަކަށް ޯފރުކޮށްދޭނަމޭ. އަދި އެތާނެގ ެގސްޓްހައުސްތަކަށް ވެސް ރާގެ ދާއިފުޅުންތި ބޭ

ާމާވ ގަތުމަށް ދި ންޓުރަކަކަ ތަންތަނަށް ނޫންނަމަ ފެނަ ،ްސޓެލްކޯއަށް ކަރަންްޓ ގަތުން ،އުޅޭ އެއް ަމއްސަލަައކީ

ންސްޓޯލްކުރެވިަފއި އިމިހާރުވެސް އަުޅގަނޑުެމންނަށް  ލަެއއް. މިކަމުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙައްލަކަށް އާެދުވނީމާސަމައް

ކާށިދޫ  .ހަމަޔަކަށް އެޅިގެންދާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ނުގައި ހުރި ކަރަންޓުގެ ކަންތައް ތަރަށް ގިނަ ތަންވަހުރި 

ގެ ައގު ދަށްކުެރވޭނީ ތެލަްށ އި ާރއްޖޭެގ ހަކަތަ ،ރާރުަގއި ވެސް ލިުޔްއވާފަިއވާ ފަދައިންގަތެރި މެންބަރު ތްދާއިރާގެ އިްއޒަ

ައވީގެ ހަކަތައަށް އަުޅގަނޑުމެން ބޮަޑށް ގޮްސގެން. އަުޅގަނޑުމެން މާލޭގެ ހުރިހާ ގެޔަކުންހެްނ  ،ބަރޯސާވުން ކުަޑކޮށް

ކަރަންޓު ބިލު ދަނީ ކުޑަކޮށް މައްޗަށޭ ހަމަ މަޑުމަޑުން އަރަނީ  މަ ބުނަމުން އަންނަނީން ހަދިމާވާ ކޮންމެ މީހަކުހެ

، ސްޓެްލކޯއިްނ ކު އެކަމަ ކޮްށ ެވސް ދެން ވާނެ ގޮތެްއ ނެތް.ނުމައްޗަށޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ، ެއ ވާހަަކ ގަބޫލު

ނުކޮށް ވާނެ އީްސ، އެ ވާަހކަ ވެސް ގަބޫލުރި ރަތެނާމެން ޓެރިފަކަށް ބަދަލެއް ނުގެންނަމޭ. އިްއޒަތްންޅުވަނީ ތިމަވިދާ

ރުން ކާށް އަުޅގަނޑަްށ ފެނިގެން އަންނަނީ ހަމަ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ީލޑަރޝިޕުންނާއި ސަރު ކަގޮތެްއ ނެތް. ދޭތެރޭގެ ަޙއްލަ 

ށް ން ބާރަގޮތު މިކުރާ މަސައްކަތުގައި ޢަމަލީ ރާ މަސައްކަތުގައި ެއކަން ފުޅާކުރުމަށްކު ލް އެނަރޖީއަށް ދާން މި ބަރިނު
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ްށ ކަރަންޓަ ލާތަނުގައި ސޯ ވެސް ެއކުަގއި މި ބަޖެޓު ތަންދިން މިންވަރަކުން އަދި ބޭރުގެ އެހީތަކާ ،މަސައްކަތްކޮށް 

އުެމްއގައި ތެލަށް ބަރޯާސވެ ޮއެވ ޤަމިންވަރު ކުޑަކުރުން. ދުނިޔޭގެ ެއްއވެސް  ވުން. ތެލަށް ބަރޯސާވާ ދެވޭނެ ގޮތް

ޓެިރ އްެތއް އެްއވެްސ ޤައުމަކަށް މިހާތަނަށް ިވސްނިފައެއް ނެތް. ައވަްއވެްސ ގޮުލ ކުަޑކުރެވޭެނ އެކަރަންޓުގެ ބި

ރުކުރަމުން. ހަ ހުރިހާ ފުރާޅެއްަގއި ސޯލާ ދަނީ ސްރީލަންކާަގއި ެވސް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކަށް ީދެގން އެ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނީދަރު ިމހިރަކަރަންޓް ދެވޭނެ ކުންފުނިތަކުގެ ފުންނާބުއުސްކަމުގެ މިންވަ ސޯލާ އިއްޖޭގަ ރާދިވެހި

ޑްކުެރވެްނވީ. އެފަަދ ވޯއެ  ތައްންވީ. އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓުހިފައެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުން ން.އެނގެމު

 ްސ، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. އީކްސްޕަރޓީޒް ައޅުގަނޑުމެން ބަލަިއގަންނަންވީ. އިްއޒަތްރި ރައެ ފަރާތްތަކުގެ 

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ސަތުން ވާރިޔާ

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް

ެގ ވަނަ މާއްދާ  142މެންބަރު މި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ްއޒަތްެތރިއިރާގެ އިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކާށިދޫ ދާ

ކަމުަގިއ  ރާެރއްގަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޢަޟޫއުމު މަންވެސް މުހި ރާރަކީ ވަރަށްގަވާ  މި ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފައި

ސިުލކުރުމަީކ ހާތައް އްްއވަން ވިދާުޅވެފަިއާވ ކަންތަރަކުސިލުހާ ކުފާނުމަނި ރާރަކުން އެގަ ލަ ހަދަންނަވަން. އަދި މިކަ

 ން ކަމުަގިއ އަުޅގަނޑު ެދކެން. އެހެ މުކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑުެވގެންދާނެ ކަމެއްންހިމުއޮތް ސަުރކާރަށް ޭއގެ  މިއަދު މި

އުމު ޤަޚިލާފަށް  މިއަދުގެ ސަުރާކރަކީ އެްއވެސް އާމްދަނީއެއް ިއތުރުކުރަން އެނގޭ ސަުރކާރެްއ ނޫން. އެއާ ،މި ދެންނެވީ

މުޅި ިދވެިހން  ުކން ނަގަިއގެންލިއަން ޑޮލަރު ަޤއުމަބި 1.4 ތެޭރަގއި މަސް 8ނިވެރިވަމުން. ދަނީ ދަރަ މި

ށް އެ ކޮަވކިން ޚާއްޞަަޓކައި ޑަކުރުމަށްކު ރަނިވެރިކުރަމުންދާ ސަރުކާރަކަށް އެ ދަރަނި ނުވަތަ ކުރާ ހޭދަތައްދަ

 ވެސް ންޓަކައި ކޮންމެހެުރމަށްތައް ކުަޑކުޚަރަދު ންދާ ދާއިރާއެްއގެމުއަކަށް އިންތިހާއަށް ދައުލަތުން ހޭދަކުރަރާދާއި

ވި ހަކަތައަްށ ދަކުރަނިޔާރާރުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އިގަ ކަންތައްތަކެްއގެ ވާހަކަ މި ކުރަންޖެހޭ

ތްތައް ހޯދުމަށް ލަސީންޖެހޭ ވަރަ އިުމކުޤާޓަކައި ރުމަށްއިމުކުޤާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ޔާސާވާން އެބަޖެހޭ. އިއަޅުގަނޑުމެން ބަރޯ

އޮތް  މިއަދު މި .ދެކެނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު މުން ކައި މި ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުން ވަރަށް މުހިޓަ

އް ނޑެ ކުިނގޮ ،ހަގަކޮށްލަންޖެހޭރަކީ އަުޅގަނޑުމެން ތިމާވެށީގެ ވާހަކަ ަދއްކާއިުރ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ފާކާސަރު

މަސައްކަެތއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ކޮން ރެވޭނީށް ކުޓަށްއޮތީ. ދެްނ ތިމާވެ މި އައިސް  މިއަދު ހުސްކޮށްނުލެވުނު ސަރުކާެރއް

 ހިސާބެއްަގއި ދިރިުއޅުނު ބަޔަކަށް. ސުވާލު އެބަ އުަފއްދަން. މާލޭަގއި ކުިނގޮނުޑގެ އުނަދގޫ ހުިރ މިންވަރު އެނގޭނީ އެ 

ަޔ ނުެލވިދިއިމޫސުންތަކެްއަގއި ވަކި މޫސުެމއްަގއި ދަރިަވރުންނަށް ކިޔަވަސްކޫުލތަކަކަށް. ަވކި  ހުރިގައި ހިސާބު އެ
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ވަނީ އެތަނުން  މަވެސް، ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން މި ދެންނެވި ކުނިގޮނޑު މިނަތަކެއް ވޭުތެވގެންދިޔަ. ެއހެންއަހަރު

މެއް ޒާ ނގަޅު ނިޓަކަިއ ރަނގަޅު ނިޒާމުތަެކްއ ނުވަތަ ރަކުރުމަށްދިވެހިރާއްޭޖގައި ކުނި މެނޭޖު ިއ،ނަގަ

މަންޓް ންިއވަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، މިއަދު އެްނވަޔަރައިމުކޮށްދެްއވުމަށް ޓަަކއި މަސައްކަތްތަެކއް ފައްަޓވާފަޤާ

ކުރި ކަެމކޭ ކުނިން ކަރަންޓް ނުވަަތ މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ބޭުފޅަކު އެބަ ވިދާޅުޭވ މިއީ މި ސަރުކާރުން ތަޢާރަފު

ކަެތއް ނުކޮށްދެވުުނ ީވއިރުަގއި ތަރައްީޤއަށް އެްއވެްސ މަސައް މަސް އަށްހަކަތަ އުފެއްދުމަކީ. ެއހެންނަމަވެސް،  ކުނިން

ކަމެއް. ދިވެހި ރައްޔިތުްނ  އުފައްދާނެމިއީ އަުޅަގނޑުމެން ސުވާލު  ،ކަންސަރުކާރަކަށް ކިހިނެއް އަންާނނެ ޚިޔާލެއް

ނުގެ ސަުރކާރުަގިއ ަރއީސް ޔާމީ ،ކަެމއް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާުރަގއި ވާނީ އުަފއްދާސުވާލު

 ،ސަތޭކަ ިމލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ ގިނަ ެއހީ މިދެންނެވި ކަންތައްތައްތިން ވެީށގެ ދާއިރާއިން ވާނީ ހަމައެކަނި ތިމާ

ީކ ޔައެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަ .ވަނިވި ަހކަތައަށް ތިމާވެށި ރައްކާތެިރކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަަކއި ހޯދާފައިޔާދަކުރު 

ހެއްދެވި. ިގނަފަހަރު އިތުރުފުޅު ވަޑަިއގެން ވަރަށްތަނަށް  ސަރުކާރުެގ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މި އިހަކަށްދުވަހު މި

 ގިނަ ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވި. އެ  ވަރަށް ،އް ނުލިބޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުން ބޭރުެގ އެއްެވސް އެހީތެރިކަމެ

ންނަކަށް ނޭނގޭ. ގޮތެއް ައޅުގަނޑުމެ ގެންނަވާ އެހީއަށް ވާމަނިކުފާނު  މަނިކުފާނު ގެންނަވާ އެހީތެރިަކމަށް ނުވަތަ އެ

 30.2ދައްކަނީ  ން މިެތރޭގަިއ ހުސްވި ވާހަަކ އަުޅގަނޑުމެ މަސްއަށް އަހަރުގެ ބަޖެޓު  މި ،ދިވެހި ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު

ދިވެިހރާއްޖޭގެ ެއްއވެސް ދާއިރާައަކށް ތަރައްޤީގެ ެއކަށީގެްނވާ  ،ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް

އް ނުފެށި މި ބަޖެޓު ހުސްވެގެންދިޔަ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި އިވެނީ. މިއަުދގެ ފިނޭންސް އެްއވެސް ޕްރޮޖެކްޓެ 

 އުޅެނީ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް... ވަނީ ތިމަންމެން މިވިދާޅުމިނިސްޓަރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން. ހުޅުދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލަދެއްވުން އެދެ

 . ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް. އިލްޔާސް ލަބީބް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަބީބް އިްލޔާސް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުދޫ

ފަހަރު  ކު އެއްން ކޮންމެ މަހަފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ .ހައްދަވާތީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކަނަޑއެޅިގެން އިތުރުފުޅު

 އި ން އިއުލާނުކުަރްއވަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީކުރިވަރު ވަރަްށ ސާފުކޮށް ަދއުލަުތން ޚަރަދު ޚަރަދާއި ކުރަްއވާ

  ލީ.ހައްދަވާތީ އެކަން ފާހަގަކޮށްކަނަޑއެިޅގެން އިތުރުފުޅުދެން . ތްވެބްސައިުޓަގއި ޖައްަސވާފައި އެބައޮ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެހެންނަމަވެސް، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ާވހަކަފުޅު ކުރިއަށްގެންެދވުން  ތެދުފުޅެއް

 އެދެން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

 ޅުވެފައި ފަހުން ހިތަށްއެރި ހަފްތާއަކު ނެރުއްވަން ިވދާވިާދޅުވާ ރިޕޯެޓއް ޮކންމެ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ

ބިލިއަްނ  30.2ވެސް އަުޅގަނޑުެމން ފާހަގަކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  ފަހަރަކު އެ ރިޕޯޓު ނެރެވިެގންދާކަން

ނަމެން ބޭނުމޭ ބަޖެެޓއް ހުސްެވގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މިއަދު މި ވިާދޅުވަނީ ތިމަން ހާޮބޑުސިންގާ ގެރުފިޔާ

އަޅުގަނޑުމެން ސަޕްލިމެންޓްރީ  .އް ގެންނަން. އަޅުގަނޑު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވަންސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެ

ބިލިއަން ރުިފޔާގެ  30.2ތަނަށް ގެންނަ ސަްޕލިމެންޓްރީ ބަޖެޓަކަށް ވޯޓުދޭީނ  ޔަޤީނުންވެސް އަުޅަގނޑު މި ށްބަޖެޓަ

ހުރީ ގެންނަ ަސޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގައި  ހުގައޭ. އެ ިހ ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދިުނމަށްފައެްއޗެްއ ދިވެ ހެދިބަޖެޓަށް 

ދޭނަން. އެހެންނަމަވެސް، ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެ ބަޖެޓަށް ވޯޓު ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްތަެކއް ކޮށްދެއްވަން ކަމަށް ވަނީ

ގޮތެއް  އްދެވިބޮޑު ބަޖެޓަށް ހެ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ 30.2އެބަ ޖެހިވަޑައިގަންަނާވ  އޭެގކުރިން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަށް ކާށިދޫ ދާއިާރެގ  .ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ސާފުޮކށްދެއްވަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ފާހަަގކުރަްއވާފަިއ މަނިކުފާނު މި ގަރާރުަގއި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް މި ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރަށް ާތއީދުކުަރމުން އަދި އެ 

ޓަްށ ލޯބިކުރާ ސަުރކާރެްއގެ ގޮަތށް ވާހަކަަދއްކާ ސަުރކާރަކުްނ ށް ސަރުާކރުން މިއީ ވަރަށް ތިމާވެހުރި ކަންތައްތަްއ މި

 ލާނަން. ވައްސަލާމްއިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިލްތިމާސްކުަރމުން އަޅުގަނުޑގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމަޒުކަންތައްތައް ތަންފީ މި

 ޢަލައިކުމް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު  މާފަންނުޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

އޭރުގެ  ޓަކައިއުމަކަށް ިދވެހިރާްއޖެ ހެދުމަށްޤަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިޔާަދކުރަނިވި ހަަކތައިގެ 

ނުނެތޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކުރެއްވި މަސައްކަްތ އަދި އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާނެއް

ބޭރު ކޮޕް ފިފްޓީން ޓަރ ކެބިނެުޓ ޖަލްސާއެއް ޭބއްވުމަށްފަުހ އަދި އޭރުގެ ސަރުކާރުން ކަނޑުައޑީަގއި އަްނޑަވޯ
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އެކަމާ ބެހޭ އޮޑިޓެްއ  އިމަށް ގެންނަންވެގެްނ ވަރަށް މަސައްކަތްކުަރއްވަ މުޅި ދުނިޔެ ސަމާލުކަ އިއުމެްއގަޤަ

ކުރާ ވަރަށްވުެރ ފެނިގެންދިޔައީ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ދިވެހިރާއްެޖއިން އެތެރެ ނޑުެމންނަށްތައްޔާރުކުިރއިރު އަުޅގަ

އީ. ެދން ބެލިބެލުމުގައި އަުޅގަނޑަށް ޔަ ގެންދިވެފާހަގަ މެންނަށްން ައޅުގަނޑުކަބޭރުކުރާެތޔޮ ގިނައިން ދިވެހިާރއްޖެއިން 

ތެލުގެ ވިޔަފާިރއެއް ކޮްށފައިވާ މަންޒަރު. ެއއަށްފަހު  ،ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވަގު ވިޔަފާިރެއއް އަށްމިފެންނަނީ 

ތް މަސައްކަ ކުރި ން ދަހަ އުަމަކށްޤައުމަކަށް ނުވަތަ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ޤަރަލް ޓްން ނިއުއަޅުގަނޑުމެން ކާބަ

 އިތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރިތައް ުކރުން އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގަ  ،ފަރާތްތަކުން. ތެލުގެ ވައްކަާމއި  އެ ކޮށްލީ ހަމަން ބޭކާރުމުޅި

 .ނެގި ވާހަކަ ަދއްކާނެ ގަިއ ހުންނަ ތެޔޮތައް ަވގަށް ފުނަދޫ  .ފީކަމެްއގެ ގޮތުަގއިގާސަ  ކަމެއް  ކުރަމުން އަންނަ

ނެ. ކަނުޑބޯޓުތަކުން ތެޔޮ ވަގަށްަނގާ ވާހަކަ ދައްކާނެ. މި ތެލުގެ ހަކަ ދަްއކާނެގި ވާ ވަގަށްތެޔޮ އެސް.ޓީ.އޯއިން 

އަގުހެޔޮ އެްއޗެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ިއޔާދަކުރަނިވި ހަކަަތައކީ ވަރަށް ނެއްޓިނުދޭ. ދިވެހިރާްއޖެ ވަްއކަމުގެ ތެރެއިން 

 ނަށް ހިލޭ ލިބެނީ.މެންެވސް އަުޅގަނޑު އަވިން ،ސްވެ ވަިއން ،ވެސް މަތިން ،ވެސް ކަނޑުައިޑން ،ތެޅުިވޔަސްގަހެއް 

އުޅެނީ ތިމާމެން ައމިއްލައަށް ތިމާމެން ދަހިވެތިަކމުގައި ހޯދާ ަފއިސާތަެކއްެގ  ނުުކރަން މި އެހެންނަމަވެސް، ިމކަން

ޔައީ ފެނިގެންދި މެންނަށްންނަނީ ވައްކަންކުރުން. ައޅުގަނޑުއޮ ސަބަބުން. ރާއްޖެއަށް އެތެރެުކރާ ތެލުން ގިނައިން މި

ރާއްޖެއަްށ ގްރާންޓުތަކުން އެކިެއކި  ފާހަގަކުރި އިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހު ދެންމެ ނައިފަރު ދާބަޣާވާތްކުރުމަށްފަ

ލާ މެޝިނާއި މިހެންގޮސް ޒާްތޒާތުގެ މެޝިންތަްއ އިުކނިނައްތަ .ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދިަޔއީ ދިން ފައިސާތައް ނަހަމަ

 އެހެްނގޮސް ެއކިެއކި ތަންތަނުން ންން އައި.އެމް.އެފުތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވޯްލޑް ބޭންކުސަހަތަރު ސަތޭކަ،  ތިން

 ލީމާ އިއަޅުގަނޑުމެން ބަލަ ؛ކޮމިޓީަގއި ގައިލާޙަދީފައި ހުރި ފައިސާތައް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ދިރާސާކުރުމުގެ މަރު

 ތައް އެންމެ ފަރާތްވެސް ވިމްޯކގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ އެހެރީ އަދި ވެސް ބަލާނަން. ހުރިވަރު. ބަލަން އިއެނގެނީ ަކއިފަ

މެޝިންތަކެއް. އެްއވެްސ  ނަށްތިމަންނަމެން އޭނުދެ ސް ވެސް ފާހަގަކުަރްއވަނީ ިވދާޅުވަނީޔަ ސް ސުވާލުކުރިފަހުން ގެނެ

އް. ކުިނ ކަމެ ލިބުނީ ކޯްއޗެއް  .ހުރީ ހިފަހައްޓާފައޭ  ަގއިތެރޭ މިނިސްޓްރީ އެްނވަޔަަރންމަންޓް ނުދޭ.އާލާތްތަކެްއ 

ިގނަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގާފަިއ  މަށް ަޓކައި ވަރަށްއުެރއަްށ ގެނަކުރަނިވި ހަކަަތއިގެ ތެއިާޔދަ އަށްރާއްޖެ ،މަށްނައްތާލު

 ހުގެ ނުވި. ައޅުގަނޑަށް ފެނިގެންިދޔައީ ފާިއތުވި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، ަރއްޔިތަކަށް ަފއިދާެއއް

ކޮންމެ މެންބަރަކީ ފިއުލް  ތަން. ކެއް ހެދިގެންދިޔަފިއުލް ސަޕްަލިއތައެފް.އެސް.އެލްތަކެްއ، ދި ތެރޭގައި ކުދިކު

އިްނ ނަގަިއގެން ސީދާ ާރއްޖޭަގއި އެ ެމންބަރަކު ތެޔޮ އެސް.ޓީ.އޯ ،ކޮންމެ މެންބަރެއް  .މިދިޔަ މަޖިލީހުަގއި ެއއްސަޕްލައި

ރަށްރަށަްށ ރުފިާޔއަށް ސޯޅަ  އިރުފިާޔއަށް ގަނެފަ އަށްގުަގއި. ރަށްރަށަށް އަޮތޅުތަކަށް ވިްއކީ ބޮުޑ އަ  ،އަތޮޅުތަކަށް

ދައްކަވަނީ؟ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން މުޅި  މިހާރު ކޮން ވާހަކަތަކެއްތޯ މި އިމުންދިޔައީ. ވަްއަކންކުރައްވާފަ ސަޕްލައިކުރަ

ން ބޭނުން. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެ ވެސް ހަދަން ދިވެހިރާއްޖެ  އަށް ހަދަން.ހަކަތަ ވެސް އިޔާަދކުރަނިވި ދުނިޔެ

ހަތަރު ޕާޓީ ތިން ،އަށް އެތެެރކުރާ ތެޔޮ ެއކި އަތްމަތިންއެސް.ީޓ.އޯ ާޓލައިގެންނު ކުެރވޭނީ.މިކަން މި ވައްކަންތައް ުހއް
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ފަތް އަޅުަގނޑުމެން ހުއްޓާލަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާނެއް ގާލިބެނީ. އެ ސަ މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް މި

ެއ ަވގު ިސކުނޑިން  ،އަދި އެ ަވގު ވިަޔފާރި ސަތޭަކ މިލިއަްނ ޑޮލަރުެގ ތެލުެގ ަވގު ިވަޔފާރިއެއް.އަށް  ނުނެތޭ

ގަިއ ނަވާރައި ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެނޭގ. އެަކން އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުކުާރނަން. އެޖެންޑާ  ގޮތް ރާވާފައި އޮތް

ކަންަތއް.  ދޭ އެއް މެނިފެސްޓޯަގއި އެންމެ އިސްކަމެއް ގައިރާއްޖޭ އެބަ ހިމެނޭ އެމް.ޑީ.ޕީ މެނިފެސްޓޯަގއި އަދި ޖަޒީރާ

 ރާނަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ކަންތައް ކު  ނޑުމެން މިއަޅުގަ

 

 ވާލުވެވަޑައިގަތުން(ފު ރިޔާސަތާ ހަސަން ޢަފީ)ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިން. ންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަކެ

 

 އިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަ

އިްއޒަތްތެރި ދަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ  ސްކުރަމުން މިހުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިހާރު އަުޅގަނުޑމެން ބަ

ޮގތުން. އާދެ! އިޔާދަކުރަނިވި ަހކަތައަށް ދިވެހިރާއްޭޖގައި މި  ގުޅޭ ރާަރކާގަވާަފއިވާ ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްهللا މެންބަރު ޢަބްދު

ރާުރ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ދިވެހިާރއްޖޭގަިއ ގަގޮތުން ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  ގުޅޭ ރުމާކުބޭނުންކުރާ ހަކަތަ ބަދަލު

ހޭދަިވ  އަހަރު ްށ ވޭުތވެިދޔަ ފަސްވަކިން ާޚއްޞަކޮ ،ނީ މި ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުަތކުންއަޅުގަނޑު ދަންނަވާ

އަްށވުރެ  30% ގެއެްއވެސް ެގއަުކން އެ ެގއެްއަގއި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓު ،ފައިޮއވޭ ަގާވއިެދއް ހަދާސަރުކާރުަގއި އެބަ 

އޮތް ކަމެއް ގޮތުަގއި އެބަ  . މަނާނޭނުކުރެވޭމެއް މަތިވާ ގޮތަކަށް ިއޔާދަކުރަިނިވ ހަކަތަ ނޫނިއްޔާ ސޯލާ އެނަރޖީ ބޭނު

ޮއވޭ ސިީޓއެްއ އަށް އެބަމޯްލޑިވްސް  ސްމިދިޔަ ސަރުކާުރން ފިއުލް ސަޕްލައި .. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްނޑައަުޅްއވާފަކަ

ތެޔޮ އިން ދިވެހި ރާއްޖޭަގއި ހުރި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ ފިއުލް ސަޕްލަިއސް މޯލްޑިވްސް ،ފޮނުވާފައި

ުއޅުއްވާ ބޭފުޅަކަށް ގުޅުވާަފިއ  މޯލްޑިވްްސގައި ސްފިއުލް ސަޕްލައި ސަޕްލައި ކުރެވިދާނެތޯ. އިުރކޮޅަކުން ގުޅާަފއި

ށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ފެނަކަ ކަސިޓީގައި ޖަާވބު ދޭށޭ ތިމަންމެންނަ ،ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވާ ކަމަށް ވަނީ

ސް އެތަެނއްަގއި އުޅުނު ވެ . އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ނޭުނކުރެވޭއިންޖީނުގެަތކަށް ތެޔޮ ސަޕްލައިތަކުގެ ކޯޕަރޭޝަން

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ތެޔޮ  އިމޯލްޑިވްސްގަ  ސްފިއުލް ސަޕްލައި  ،ތަނަކަށް ވާތީ އަޅުގަނޑަށް އެނގެނީ

ރުފިޔާއަށް ހުރި  9އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ފެނުނީ  .ިރ ރައީސްއޮތް. އިްއޒަތްތެސަޕްލައިކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައި އެބަ

ރުފިާޔއަށް ިވއްކިަކން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ އަުޅގަނޑު އެ ރަށަކަްށ  26 ،ރުފިޔާައށް 20ތެޔޮ ލީޓަރެއް 

 ވޭތުވެދިޔަ ފަސްބޮޑުކޮށް  ވުރެ ދެރުފިޔާ އަގު އަގަށްލް ވިއްކަން ހުރި ޑީސަނިސްބަތްވާ ކެންދޫގައި ެވސް އެ ރަށުން 
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މި  ،މިހާރު މި ނެގޭ ކަރަންޓަކީ ،އުޅޭ ވާހަކަައކީ ލް އަޅާފައި ހުރީ. ދަންނަވަން މިޑީސަ އަށްއަހަރު ރަށުގެ އިންޖީނުގެ

އިންޖީނުތައް ގަެނގެން ޮބޑެތި  ޙަޤީޤަުތގައި ޮބޑެތި އިންޖީނު، މިހުރި އިންޖީނަށްވުރެ އަދިެވސްކަރަންޓަކީ  އުފެއްދޭ 

ސިަފކުރަނީ. ޓަކައި ހިންގާ ބޮޑު ޖަރީމާެއއް ގޮަތށް އަުޅގަނޑު މަންފާ ހޯދުމަށް ،ޓަކައިދުމަށްަފއިދާ ހޯވަކި ަބޔަކު 

ިވއްަކއިގެން ނުޙައްޤު މަންފާ  އެއާެއކީަގއި ތެލުގެ ވިޔަާފރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ބޮޑު ައގުަގއި ސަރުކާރަށް ެތޔޮހަމަ

ދަނީ  ދުނިޔެ މި .ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ސިފަކުރަނީ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ގެ ކަމެއް ގެންދާ ޓަކައި ކުރިއަށް ހޯދުމަށް

ދިޔައީ ގްރީްނ  ޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިއްޔެ ެއނގިގެން މިސް ބަދަލުވާން އެބަވެ ބަދަލުވަމުން. އަޅުގަނޑުމެން

ާދކަން. ބަގިރެމުން އެ ގެންން ޓަނުެގ އައިސް ފެނަށް ބަދަލުވެ އަބިލި  12.5 ލޭންޑުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު 

އިންޑަްސޓްރިއަލް  ،ރެ ދާ ގޮތަށް ގޮސް ދެ ިޑްގރީއަށްވު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ގްލޯބަލް ޓެމްޕަރޭޗަރ މި 

އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވަންޏާ ކަމަށް  ވަރަށްވުރެ ދެ ޑިގްީރއަށް މައްޗަށް ޖެހިއްޖެ ހުރި ައއިއިރުރިވެލިއުޝަން 

. ދިވެހިރާއްޖެ އެކަންޏެއް ނޫން. ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ވޭނެނުތިބެށް ތަކަރައްޔިތުން މިގޮތަކު އަންނަން އޮތް ޖީލު

ތުަގއި އާދަިއގެ ވާހަަކއެއް ނޫން ހަގީގަ، މި ދައްކަނީ ޤަތުގައި ފެުނގެ އަިޑއަށް ދާނެ. އެހެންވީމާޙަޤީ އްޤައުމުތަ

ކަށް ނެތް. ޙަޤީޤަތުގައި މުޅި ސަރުކާުރެގ ދަްއކާ ތިބެވޭ ވާހަކަ ަދއްކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ތުގަިއ ހަގީގަޖެހޭ ލިސީ އެބަ ޖެހޭ ބަދަލުވާން. އަޅުގަނޑުމެން އެބަރޖީ ޕޮއެނަ ނިޒާމު، އަުޅގަނޑުމެން މުޅި ދައުލަތުން

ޖެހޭ. ބައެއްޮކށް ހިޖުރަކުރަން އެ ،ޖެހޭއެބަ ނަގާ ކަރަންުޓގެ ބަދަލުަގއި ިއޔާދަކުރަނިިވ ހަކަތައަށްމި ޑީސަލުން 

ވުރެ ބޮޑު އިންޖީނެއް ވަގުތު ިވސްނަންޖެހޭ، ވިސްނަންވީކީ ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު ހުރި އިންޖީނަށް އަޅުގަނޑުމެން މި

ގޭތަުކަގއި ފުރާޅުތައް  ގެނޫން. އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނަންވީ އަުޅގަނޑުމެން ގެންނާކަށް ނޫން. ފަލަ އިންޖީނެއް ގެންނާކަށް

ވެސް ެއކަށީގެްނވާ މިންވަރަށް ައވިޭދ  ދުވަހުގެ ތެރޭަގއިނެ ގޮތެއް ހޯދަން. މުޅި އަހަރުސޯލާ ހަކަތައަށް ބަދަލުކުރެވޭ 

 ،ޓާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ އިއްޒަްތތެރި މުޤައްރިރު ވިދާޅުވާނެށްްއޒަތްތެރި ރައީްސ މިއީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތިމާވެޤައުމެއް އި

ަގއި މި ކިޔަނީ އިުރގެ ދޯދި ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ވަޅުތައް ޙަޤީޤަތު ށޭ. ތެޔޮވަޅުަތއް ފެންނާމަތީގައި އެހެރީ ތެޔޮ 

ށޭ. އަންނަނިވި ކޮންމެ ލީާމ ތެޔޮ ޙަޤީޤަތުގައި އެހެރީ ފެންނާއިގެ އުޑުމަތި ބަލައެހެރީ އަުޅަގނޑުމެންެތޔޮ ވިދާޅުވަނީ. 

އުޅެނީ. ކޮން  ން މި، ކޮން ތެލެއް ކޮންތާކުންޭހ ހޯދައެހެންވީމާ އޭ.ލިބެތެޔޮ ހިލޭ ެއބަ  އޭ.ލިބެ ދުވަހަކު އެބަ

ޖެހޭ މި އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ،އީސްއިްއޒަތްތެރި ރަ  ،އެހެްނވީމާ އިންޖީނެއްހޭ އަުޅގނޑުމެން ބޮޑުކުރަން ބޭނުންވަނީ.

 ،ޖެހޭވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ގޮތުން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ގުޅޭ ވާ ކަންތައްަތކާ ރާރުަގއި މިގަ

ޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން މި ާވހަކަ ތަކުރާރުކޮށް ަދއްކަން ުޅގަނޑުމެންވެސް އެިޑއުކޭުޓވާން ެއބަޖެހޭ. އައުނގެނެން އެބަ

ސީގެ ރިޕޯުޓގެ ވާަހކަ ސީ.ޖެހޭ ައއި.ޕީ.ވަކިން ޚާްއޞަކޮށް ައުޅގަނޑުމެން އެބަ ،ސިޔާސީ މީހުން ޖެހޭ.އެބަ

 އީ އަުޅގަނޑުެމންގެ ދިރިހުރުމާއި ނެތިދިއުމާެޖހޭ. މިއީ ސީރިައސް ވާހަކަެއްއ އިނގޭތޯ. މިއަޅުގަނޑުމެން ދައްކަްނ އެބަ

 ،، އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ސިޔާސީ މީހުން. އެހެންވީމާގުޅުންހުރި ވާހަަކއެްއގެ ވާހަަކ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ
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ޖެހޭ. ބަތަކުރާރުކޮްށ މި ވާހަކަ ދަްއކަން އެ ،ޖެހޭވަކިން ާޚއްޞަކޮށް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑުމެްނ އެބަ

ތުަގިއ ހަީގގަ ،ކަންވެސް މިކަމަށް ދޭ އަހަމިއްޔަތު މިވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ގިނަިއން ދައްކައިގެން ނޫނިއްޔާ ަސރުކާރުން

ރަރާރަީކ ގަުތގަިއ މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ ހަގީގަނުދާނެ. އެހެންީވމާ، އަވަްސެވގެން ވެސް އެކަން ކުރާ ސްީޕޑު

ޓަަކިއ ދެއްވި ފުރުޞަތަށްމި ރާރެއް. ގަވަރަށް ތާއީދުކުރާ  ،ހަމަޖެހޭދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްމެ ރާރަކާގައަޅުގަނޑު އެ 

 ިރއްޔާ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް. 

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ގޮތުްނ  ގުޅޭ ަތއަށް ރާއްޭޖގެ ހަކަަތ ބައްޓަންކުރުމާއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! އިޔާދަކުރަިނވި ހަކަ

ދަްއކާކަށް  ތަކެއްދިގު ވާހަކަ ގޮތުން އަޅުގަނޑު މާ ބެހޭ ާރރާގަކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުށަހެޅުއްވި 

  2012 ،ންނަވާނެނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ހަަމ ދެ ނުކުތާެއއް ފާހަަގކޮށްލަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް ެއނގިަވޑަިއގަ

ޭޖގަިއ ފުރަތަމަ އުފެދުނު ޑިމޮކްރެޓިކު ސަރުކާރު މަގުމަތިން ަވއްޓާލި ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެްނ ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއް

ދިަޔކަން ގޮތުން ލިބިގެންެއކަމާ ގުިޅެގން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނުހަނު ގިނަ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް އެކި ގޮތް ،ދައްކަމުންދާއިރު

މު ކަމެއް މި ންމު، ވަރަށް މުހިންހިގަނޑުމެން ފާހަގަނުކުރާ މުައޅު ،ައޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު ވެސް މިއަދު

އޮތް. ައޅުގަނުޑގެ ވިސްނުމުަގއި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ފުރަތަމަ ޑިމޮްކރެޓިކު ވެިރކަން މަގުމަތިން ކަމާ ގުިޅގެން އެބަ

އިގެ ދާއިރާ. އޭުރ ންދިޔަ އެއް ދާއިާރއަކީ ރާއްޖޭެގ ހަކަތަވައްޓާލުުމގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިގެ

ށް އަމާޒު ހިފަިއގެން ދިވެހިރާއްޖެ ކާބަން ނިއުޓްރަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން. އަ 2020އަޅުގަނޑުމެން ދިޔައީ 

ހޯދުމަށް ތައްޔާރުވަމުން. ދުނިޔޭގެ އެހީ އެ ރޮނގުން ބޭރު އިގެންމަންޓް ޕްލޭންތައް ހަދައަޅުގަނޑުމެން ދިޔައީ އިްނެވސްޓް

ލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ތެލަްށ ބަރޯސާވެފައި އޮތް މި ދިވެިހރާއްޖެ ސާފު ހަކަތައަށް ބަދަ ،މެން ދިޔައީއަޅުގަނޑު

ދަނިކޮށް އަދި މުިޅ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން. އެ ހުރިހާ މަސައްކަތްަތކެއް އެ ދިމާލުން އަުޅގަނޑުމެން ކުރަމުން

ތުަގއި ެވރިކަން ވައްޓާލީ މި ދެންނެިވ ހަގީގަ ،ދަނިކޮށްނގުން ލިބެމުންދާއި ސަޕޯޓު ދިެވހިރާއްޖެއަށް އެ ރޮދުނިޔޭގެ ތާއީ

ވެރިކަން ެއގޮަތށް ވައްޓާލުމަށް ތާއީދުކުރި އޭރު  ،ަކންކަމަށް އެ ގޮތުން.ނުދިނުމުގެ ހާިސލުވިޔަ ށްކަންކަން ދިވެހިރާއްޖެއަ

 ގައިުމވެސް އަންނަނީ ހިނި. ގާތަށް ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ މާތަނަށް އައި ގެން މިރާރުތައް ހިފައިގަފަރާތްތަކުން މިފަދަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



71 

 

 މައްސަލަެއއް.  ބެހޭއާދެ! ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އަުޅގަނަޑކީ ބަޣާވާތެްއގައި ަބިއވެރިވާ ށީ ދާއިރާގެ ހޯރަފު

ނޫންކަން. އެ މަނިކުފާނުގެ މަޢުލޫމާތު، އެ މަނިކުފާނު ކަންނޭނގެ ތިޔަ ބަޣާވާެތއް ކުރަްއވަިއގެން ތި އުުޅްއވަނީ.  މީހެއް

. އަދި ތެދުބަހުން ޖެހޭނީމި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދަްއކަން. ވާނެިގވަަޑިއގަންނައެކަން އެ މަނިކުފާނަށް ާސފުކޮށް އެނ

  ދޮގުބަހުން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުގަންނަން. އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި އިމައްސަލައެއް ގޮތުަގިއ ބަލަ ބެހޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ 

  !ގެންަދވާކުރިއަށް ވާހަކަފުޅު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ނޫން. އާދެ! ހޯރަފުށީމެންބަރު ނިޒާމީ މައްސަލައެއް

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

އަުޅގަނޑުމެން އެ މިސްރާބުން ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  ،، އަުޅގަނޑުމެން މި ދަންނަވާ ވާހަަކއަކީއާދެ! އެހެންވީމާ

އިންތިޚާބަށް  ޓަަކއި މިފަހަރުގެ ރިޔާސީޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްމަށްވުކުިރއެރު ިނވި ހަކަތަ އިޔާދަކުރަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ  ،އޮތް އެބަވަރަްށ އިުރަގއި ރިާޔީސ ވަޢުދުެގ ތެރޭަގއި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ނިކުންނެވި

ން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންގެ ކަރަންޓު ބިލުަތއް މާަލށްކަދި ކަރަންޓު ދެން ދާނީ އިާޔދަކުރަނިވި ކަރަންޓާ

ވިދާޅުވެަފިއ ދެއްވާެނކަން ރައީސް އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަރަށް ސާފުކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއަގއި ކުަޑކޮށް

ކަމަށް ައޅުގަނޑުމެން ން. އެދަނީ ކުރަމު ޓަަކިއ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން މިވޭ. ެއގޮތަށް ދިއުމަށްއެބަ

ފާހަގަކޮށް އެކަްނކަން ުކރަމުން. އަދި މި މަޖިލީހަށް  ދަނީ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ގާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުތައް މި

ެވސް މި ެގންދަނީ ކުރަމުން. އެހެންވީމާ،  ެއ މަސައްކަތްަތއް ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަރުދާސްތައް ައޅުގަނޑުމެން ތަްއޔާރުކޮށް 

މެއް ނޫނޭ. އެީއ ައޅުގަނޑުމެން ިމ ންސްކުރުން މުހިހުަވގުތު މި ބަ  މި ،ންނަަވން އޮތީުޅގަނޑު ދަމިކަމަށް އަ

މަޖިލީހަށް، މި އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނީ  މިކަމަށް ފުރިހަމަ ޕެކޭޖެއް. ޭއގެތެޭރގަިއ ކުރަންީވ 

ީވ މަސައްކަތް ގެންދަން އަޅުގަނޑުމެން ،އަުޅގަނުޑމެން ހާސިލުކުރަންވީ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި  ،މަސައްކަތްތަާކއި

ސާފު  ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ދިވެހިރާއްޖެގައެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އަުޅގަނޑު އިން އެސާފުކޮށް މިސްރާބުތައް ވަރަށް 
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ގާަތށް ވެސް އެހެން ެއްއވެްސ  އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާ  ޓަކައިށް ގެންދިއުމަށް އަދިމާ ހަކަތައާ

ތާރީޚުން ފެންނަށް އޮތް ޙަޤީޤަތެއް.  ނަށްނެތްކަމީ އަޅުގަނޑުމެން އިކޮށްފަ ޔަކު މި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މަސައްކަތްބަ

 ދައްކަންޖެހޭ ފައިާސގެ  ށްެތލަ ،އަށް ދަކަންޖެހޭހަމައެކަނި ެއސް.ޓީ.އޯ އިރު ވޭުތވެދިޔަ ސަުރާކރު ނިމުނު !ބައްލަވާ

ފެނޭ. އެީއ ނުދައްކާ ުހރި ފައިސާ. މާނައަކީ ތެުލެގ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ މިިލއަން އޮތްކަްނ ރެކޯޑުތަކުން 800އަދަދު 

 އިން ނާޖާއިޒު ފައިދާތައް ހޯދުމަށްއެ ،ތީއޮ މި އިމައްޗަށް ބަރޯސާެވގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަކަތަިއގެ ދާއިރާ ބައްަޓންކޮށްފަ

 ،ހަކަަތއިގެ ާދއިރާ ސާފުކުރުމަކީ  ،އެކަމަކީ  .ންއުެޅނީ ރާއްޖޭގެ ހަކަަތއިގެ ާދއިާރ ސާފުކުރަ ކަމަށް. އަުޅގަނޑުމެން މި

 އޮތް އިވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފަ  އި ޑިމޮކްރަީސއާަގވަަނންސާ ުގޑް ،ވެރިކަމުގެ ިނޒާމު ހިންގުން ރަނގަޅުކުރުމާއި 

 ާތއީެދްއ މި ގަރާރަށް އަުޅގަނޑު ،އެކު ދަންނަވަންޔާައޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތާމަ ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްއެހެްނވީމާ .ކަމެއް

މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް  ،ނުކުރަން، ސަބަބަކީ މިއަށްުވރެން މާ ފުރިހަމައަށް މި މަސައްކަތް ައޅުގަނޑުމެން ކޮށް

 ޝުކުރިއްޔާ.  ވަރަށް ބޮަޑށް .ދާތީތައްޔާުރވަމުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވުންޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އެ އްރިރު ޤަބެހޭ ކޮމިޓީގެ މު ޓާށްތިމާވެ އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހައިާރންވޭ މިތާނގަ

ުފރިހަމައަށް އެްއޗެހި ހުށަހަޅާ  ދައްކަނީ ައޅުގަނޑުމެން މި؟ ތި ވިދާޅުވަނީވަން ަޗކަށްތޯ ތާއީދުނުުކރެއްއްބޭފުޅާ ކޯ

 ؟ެއއްެޗއް ހުށަހަޅާނީ ފުޅުން ފުރިހަމައަށްބޭ ތި ރު ނިމުނީމަތޯފަސް އަހަ ؟ކޮން ދުވަހަކުންތޯވާހަކަ. 

 އަށް  ބަލަން.ތިބީ  މި ރާއްޖޭގެ ަރްއޔިތުން މި ؟ކީކޭތޯ ތި ވިދާޅުވަނީ ؟ތިބޭފުޅުންނަށް ެއއްެޗއް ހުށަހެޅުނީދުވަހަކުތޯކޮން

 .ތައްޔާުރކުރަނީ  ނޫން.ކޮްށގެން ގެެނވުނީކީަތނަކަށް ތައްޔާރު ގާނޫެނއް ވެސް މި ވެސް ދިޔައިރުެވގެން ދުވަސްމަސް

ދަނީ.  ޮކސްޓު ބޮޑުެވގެން މިގޮްސ ނުލާހިކު އޮޕަރޭޝަނަލް ތެލުގެ ައގު ބޮުޑެވގެން އި އުމުގަ ޤަމި  .ލާރި ގެންނަނީ

 އި ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ެވސް މި މަޖިލީހުގަ. ކީނޫން ކަްނތައްތައް މިދަނީ ދުކުރި ގޮތަކަށްޢުވަ ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

ލިއަްނ ބި ބައްތިރީސް ވެސް ބަޖެޓުގެ އޭނާއަށް ަބއި އެޭޅތީވެ ސަރުކާުރގެ ލާރި ،ރޕޯެޓއް އެޅޭތީ ގެ އެއައިންނަވާފައި އޭނާ

ގޮަތކަށް ނޫން.  އެްއޗެއް ލިބޭ  ަރއްޔިަތކަށް ،ަދއުލަތަކަށް .ލީތާހައިސަުރކާރުެގ ތެރޭަގއި ތިބި ބޭފުޅުން ބަވެސް 

ިމ  ، ެވސް އަުޑ އަހަންތާ އިންނާނީއިރު ައޅުގަނޑުދާއިރާެގ މެންބަރު މިތާ ވާހަކަ ދެއްކި ، ހޯރަފުށީއެހެންވީމާ

 ޓާށްއަެނއްާކ ތިމާވެޭބފުޅެއް. ދަރުކުާރ ޤައިނީ. އެ މަނިކުފާނަކީ ައޅުގަނޑު ވަރަށް  ތާ އަުޅގަނޑު ވެްސ މިއިމަޖިލީހުގަ

ޑު ވުމަކީ އަުޅގަނކުރަންޖެހޭނެތޯ. އެ ބޭފުޅާ ފެއިލްތިރާމުހު، ކިހާ ައޅުގަނުޑ އި ެއހެންވީމާ. އްރިރުޤަޓީގެ މުބެހޭ ކޮމި
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 ވެސް ނުވާހަކަ މި  ށަހެޅުނު.ތަނަކަށް ނުހު ވެސް މި ގަރާެރއްމިވަރު  އެ ބޭފުޅާއަށްނެއް ނޫންތޯ. ކަމެއް ނޫ ކުރާނެ

މާ ކުރިްނ  ކަސް ެއއަްށވުރެދިޔަުރއް އިންދަމުން އިދި ރަްށރަށުގަގޮތުން ހެދިގެން އަ ބެހޭ ޓާ ށްމާ ތިމާވެ ދެއްކުނު

ދަނީ. ފުރަތަމަ ތިމާމެންގެ  ކުރަމުން މި މި ރާއްޖޭެގ ކަންކަން ތަރުތީބު އި،ރިސޯޓު ހަދަ ިއ،އަޅުގަނޑުމެން ރުއް އިންދަ

ޕްރޮފެޝަނަލް  ،ށްފަހުގޮތުން މިތާ ޖައްސާލުމަ ޒާތީ ންނާއެހެން މީހު އި،އަމިއްލަ މައްސަލަިއގެ ވާހަަކ ނުދައްކަ

؟ ކޮންމެ އެއްެޗއް ކޮބައިތޯ ގާނޫނުތައް ؟ނޭޅީހުށަދިޔައިރު ީކްއވެގެންތޯ ދުވަސް ެވގެންއަށް މަސް ެރވުނު.ނުކުމަސައްކަތް

ހޭ ފުރިހަމަ އެްއޗެްއ އްޗެއް . މާ ފުރިހަމަ އެއްެޗއް ހުށަހަޅަނީ. ކޯނަންމާ ފުރިހަމަ އެްއޗެއް ހުށަހަޅާ ހުށަހަޅާއިރަށް،

ހޭ މި ރާއްޖޭގެ އްފަހުްނ ކޮންކަމެ މި ސަރުކާރު އައި ؟ކޮންކަމެންހޭ ވީ ؟ހުަށހެޅެނީ ހޭޗެއްއްކޯ؟ ނީހުށަހެޅޭ

 ،ހަކަތައަޅުގަނޑު އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ދޭނެ އެްއެވސް މީހަކު ނެތް. މި ސަރުކާރުން  ؟ވީ ރައްޔިތުންނަށް

 މިއަށް ތާއީދުނުކުރާ ތިމާވެށީގެ ކަނީ.އިުރގެ ދޯދިން ހަކަތަ އުފައްދާ ވާހަކަ މި ދައް ،ވި ހަކަތަކުރަނި އިޔާދަ

 އިބްރާހީމް ންނާނެ ނޯ އިމި މަޖިލީހުގަ މި ކޮމިޓީތަކުން. ނޫންތޯ ދޭންޖެހޭނީ.އިސްތިއުފާއެ މަނިކުފާނު ކަމުން އްރިރުޤަމު

 އިހަޅަށަ، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑުމެން ގަރާރުތައް ހުއެހެންވީމާ ެއއް. ވަޒީފާތް އޮ އިދީފަ ޞާލިޙް މުޙައްމަދު

މޮޅު  މާ މާމާދަ ތިމަންނަމެން ރުން ތިމަންނަމެން ހުށަހަޅަނީއޭ.މިހާރުގެ ސަރުކާ ،މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު

 ނަމަތާ އެހެން އެއްެޗއް ހުށަހެޅިހުއްޓާ  އިތަނަށް މޮޅެތި އެއްޗެިހ ހުށަހަޅާފަ މި . މޭއެްއޗެއް ހުށަހަޅާނަ

ތަނަށް ހުށަހަޅާ  ދެން ައޅުަގނޑުމެން މިންޅެތި އެްއޗެހި އަންނަމޮންޖެހެނީ. ކޮށްގެން ވެްސ ާވހަކަ ދައްކަގްރޭޓް އިންޓެ

ދިެވހިރާއްޖޭގެ ކަރަންޓުގެ ައުގ  ،އަޅުގަނޑު މި ދައްކަނީ .ފަރާތުން ތްއޮ ނޫންތޯ މެޖޯރިޓީ ވީ އެްއޗެހި ވެސް ބަލަިއގަންނަށް

ކޮންމެ ދުވަހަކު ބިުލ ބައާދެއޭ އެ ވީމަ އަުޅގަނޑުމެން މެންބަރުންބޮޑުވަމުންނޭ ދަނީ. މިއަދު ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން 

ތެލަްށ  އިމި ރާއްޖޭގަ  ،ތެލަށް އަންނަ ބަދަލާއި އިބިލު ބޮޑުވާނެތާ ދުނިޭޔގެ ބާޒާުރގަ ؟ބޮޑުވަނީޭއ. ީކއްވެހޭ ބިލު ބޮުޑވަނީ

ކުރާ  މި ންވެގެންވި ހަކަތަ މި ރާއްޖެއަށް ގެންނަކުރަނިއަުޅގަނޑުމެން އިާޔދައްޔާ އެހެންވެއްޖެ . ދަނީ ވެގެން މިބަރޯސާ

އަުޅގަނުޑ މިހިރީ  .ަދންނަވަން ސަރުކާރުން ަރނގަޅު މަަސއްކަެތއް ކުރަްނޏާ އަުޅގަނޑު ުޝކުރު ؛މަސައްކަތް

ެއއްކޮްށ  ސަރުކާރާ އިވި ހަކަތަ ގެނައުމަށްޓަަކއި ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގަ އިޔާދަުކރަނި ،ސަރުކާރުން ކުރާ

ވަކި މީހަކު  ނުރުހޭ ެއއްވެސް ކަެމއް ނޯންނާނެ. އަދި ސަރުކާރުގެގަނޑު ކުރަން. އަދި ެއކަމަށްޓަކައި އަޅު މަސައްކަތް

ދަްއކަާމ ތަށް ވާހަކަގޮ ޖެހޭދެކޮޅު ،ށް ެވސް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާކަނުކުރާ ގޮތައޭތި ހުށަހަޅާތީ އަޅުގަނޑު ޭއތި ތާއީދު

ކޮންމެ މީހަކަށް ވެްސ  .ކަތްކުރާ މަސައްމި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްިޔތުން މި ތިބީ ބަލަން އަޅުގަނޑުމެން . ހިނގާ

އޮތް ގޮަތކަށް މެޖޯރިޓީ ވެސް ނޯންނާނެ.  ތެރި މަސަްއކަތެއް ިމތާ ކުރުމުގެ ަޙއްޤު އޮންނާނެ. އަދި މިއަދު މިޞްއިޚުލާ

 ދާދަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ސަރުކާރު ފެއިލްވަމުން މިހާރުވެސް މި. ވެސް ނޯންނާނެ ގޮތަށް ސަރުކާރު އޮތް އަދި މިއަދު މި

ނުނެގޭނެ ރާއްޭޖގެ ވެިރކަމަކަށެއް.  ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްާރހީމްމިހާރު އިންތިޚާބެއް ބޭްއވިަޔސް  ގަނޑުމެންތަން. އަޅު

 ގެަނއިމަ އެ މަިނކުފާނު ނެގުނީ އަުޅގަނޑުމެން އިމެން އައްސާފަ ންއެ އިމި ރާއްޭޖގަ އިބުގަޚާ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އިންތި
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ވޯޓު ވެސް މި ރާއްޖޭެގ  30ށް %އައެމް.ޑީ.ޕީ !ބު ބާއްވަބަލަޚާ އިންތިެއއްޮކށް. މިހާރު  މަސައްކަތާ ގެއެންމެން

އަުޅގަނޑުމެްނ އެބަ ގެންނަމޭ މާ ފައްކާ  ،ނެ. އެއީ ކޮްނމެ ކަމެއް ވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަބުނޭރައްޔިތުން ނުދޭ

ބިލިއަން ރުފިޔާ  32 ؟އްޯތ މަދީޗެއް ކޯގައި ދައުލަތު ؟ޗެއްޯތ މަދީއްކޯ ؟ވީ ނޫންތޯންގެންނަ ؛ޕެކޭޖެއް. އަުޅގަނޑުމެން މާ

  ...ހަމަ ؟ޯތ ކުރެވުނީކޮންކަެމއް ؟ޗެއްތޯ ގެނެވުނީއް ދިަޔއިރު ކޯ ހުސްެވގެން އިކާލަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވަޙީދުهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަްތތެރި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ވަޙީދުهللا ބްދުދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ

ކަމަށް ވަކާލާުތކުާރ  ޖެހެންދެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕާީޓގަިއ ހުރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ވަރަށް ފަހަކާ

ތަންކޮެޅއް ަފރިތައީ ކަމަށް. ިއއްޒަތްތެރި  ފަހަރުގައި ވެދާނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ިސޔާސަތުަތއް އެހެންވީމަ .ބޭފުޅެއް

ތާތަކުގެ  ހަފުއަުޅގަނޑުމެްނ މިހާރު މިދިޔަ ބައެއް. ށްގެން ކަންކަން ހުށަހަޅާކޮުޅގަނޑުމެންނަކީ ތަރުތީބުއަ .ރައީސް

ބެހޭ ގަރާރުތައް އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް  ގޮތުން. މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ކުރީ މަސްވެރިކަމާތެރޭގަ މި މަޝްވަރާ

ބެހޭ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް  ގަނޑުމެން މިހާރު މަސްވެރިކަމާފަހުގައި ައޅުކުރުމަށްހުށަހަޅައިގެން ެއއަށް ބަހުސް 

 އި އަޅުގަނޑުމެންެގ މި ޕެކޭޖުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވާހަކަތަކެއް މި ގަރާުރގަ. ވަނީ. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް ހުށަހަޅާފައި މި

ގޮތުން ވަރަށް ރަނގަުޅ  ހޭބެ ކުަރނީ އަުޅގަނޑުމެން މިކަންކަމާއެހެންވީމާ ައޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރުން އެ ފާހަގަ . ހުރީ

ސަުރކާރު  ގެއެމް.ީޑ.ޕީ އިގަ  2008. ންނާނެ ވާހަކަ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްސިޔާސަތުތަެކއް މި މަޖިލީހަށް ގެ

ހައުސްަތްއ ސަރުކާރުން ހަވާލުވެގެން ރގެންދިޔަ ވަރަށް ގިނަ ޕަވަަރއްޔިތުން ހިންގަމުން އިރުގަ އޭ އިއައުމަށްފަހުގަ 

ހުރި ހާލަތުގެ ސަބަބުން އެ ތަންތަނުގައި  އިުރގައި އެރައްޔިތުން ހިންގަމުންިދޔަ  ،ބޭނުމަކީ ހިންގަން ފެށުނު. ޙަޤީޤީ

ކުރާއިރުަގއި ބޭނުންާވ ހުރީ. ސަބަބަކީ އެ އެއްޗެހި ބޭނުން ވަރަށް މައްޗަށް ގޮްއސަ ވެސް ބޭނުންކުރާ ތެލުގެ މިންވަރު

އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސިާޔސަތެްއގެ  ،އެހެންނަމަވެސް  .ންދިއުންޕާޓްސް ނުިލބިގެބޭނުންވާ ސްޕެއަރ ،ނުކުރުމާއިވަރަށް ޯއވަރހޯލް

ތަންތަނަްށ  ކުންފުނިތަުކން ހަވާލުވެ، އެ ގެސަރުކާރު  ކާހައުްސތައޭރު ާރއްޖޭަގއި ހިންގަމުންދިޔަ ގިނަ ަޕވަރތެރެއިން 

ވަގުތުތަކުަގއި އޯަވހޯލްކުރަންޖެހޭ  ހަމަ އެުކގައިއަދި އެއާ  ބޭނުންވާ ސްޕެއަރާއއި އަިދ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކާ

 ެއުކގައި އެމައެއާިދޔަ. އަދި ހަދިޔަ. ޭއގެ ސަބަބުން ތެޔޮ އިސްރާފުވާ މިންވަރު މަދުކުރެވިގެންއޯވަހޯލްކުެރިވގެން

ރެ އިތުރަށް ވު، ރަށަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށްތަންތަނުގައި ހުރި ބޭނުންނުކުރެވޭ އިންޖީނުތަކާއި އަދި ބޭުނންކުރަމުންދިޔަ

އޭގެ  އިންޖީނުތައް ބޭނުންކުރަން ފެށުނު.ލެިވ، ެއކަށީގެްނާވ މިންވަރަށް އިންޖީނުތައް ހުއްޓަ ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ އި

މިއީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޕާީޓގެ  .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ގެންދިޔަ ެތޔޮ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ސަލާމަތްުކރެވުނު.ސަބަބުން ގެއްލި 
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ކާބަން ިނއުޓްރަލް  އިގަ  2020ކުފާނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަނި ރައީސް ރަީއސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ސިޔާސަެތއް. އެ

ދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ޔާުރަގއި ވަރަށް ގިނަ ޤައުމުތަކުްނ އިއެކުަގއި އޭ ިދއުމާުކރެވިގެންލާނުޢުޤައުމެްއގެ ގޮތުަގއި އި

 ކާރު ަވއްޓާލުމާވާތުގެ ެތރެއިން ސަރުޣާބަ ،. ެއހެންނަމަވެސްވާން ފަށާފައި އޮތީ ވަރަށް ގިނަ އެހީަތއް، ރާއްެޖއަށް

މަަސއްކަތް ފެިށގެްނ ފަހުން އެ އެުކގަިއ އޭުރގަިއ އެީހވަމުން ދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓްަތއް ހުއްިޓގެންދިޔައީ. އަިދ ޭއގެ

ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އޭިތ  ،އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ލިބުނު. ށްއަިއއިރުަގއި ނިމި ދިޔަ ސަރުކާރަ

އެހެންވީމާ،  ދަކުަރނިވި ހަކަތައަީކ.ޔާނޫން އި  ބޭފުޅުްނގެ ސިޔާސަތެއް އެ ،ސަބަބަކީ ބޭނުންކުރާކަށެއް ނޭނގުނު.

ައއީ ިމ  ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން މި . ައއިއިުރގައި ތިބީ ސަރުކާރަްށ އައިސްފަ ގަނޑުމެން މިއަލުން އަނބުރާ އަޅު އަނެއްާކ 

މި ސިޔާސަތުގެ މައްޗަށް ެއކުލެވޭ ބިލު މި  ދަނީ އެުކަގއި. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުަރމުން މި ސިޔާސަތާ

ކަން ކުރެވޭނެ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، މި މަޖިލީހުގައި މަޖިލީހަށް ވެއްދުމަށްޓަކައި. ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ވަރަށް ައވަަހށް އެ

 .ޒަތްތެރި ަރއީސް. އިއް ހަވާލުކޮްށގެން ުއޅޭ ވާހަކަ ބިލިއަންެގ ބަޖެޓެއް އަުޅގަނޑުމެންނާ 30ަދއްކާ  ވަރަށް ބާރަށް އެބަ

ނީ ޕީ.އެސް.އައި.ީޕ ވަ ބިލިއަން ރުފިޔާ މި 7ތެރެއިން އޭގެ ރަދަށް.ޚަބަޖެޓުގެ ބޮޑުބައި ހިމެނިގެންދަނީ ރިކަރަންޓު 

ުސވާލުކުެރވުނު. ވިާދޅުީވ، ބަޖެޓުަގއި  މިނިސްޓަރާ . މި މަޖިލީހުގައި ޕްލޭނިންގގޮުތގައި ހިެމނިފަ ތަކުގެޕުރޮޖެކްޓު

މިސާލަކަށް ނަރުދަމާގެ  ވެްސ ޫނނޭ. ތަކަކީ އެ ޕްރޮޖެކްޓެްއ ފެށުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދެއް ހުރި އަދަދު ޖަހާފައި

 .މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަހާފަ 1ބަޖެުޓގައި އޮީތ  މިލިއަން ހިނގާއިރުަގއި 30ލިއަން ިހނގާއިރު ނޫނީ މި 40 ށްޕްރޮޖެކްޓަކަ

 ށްފިްއޔާ، ެއްޑވާންސްެގ ގޮތުަގއި ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އެޯވޑުކޮއަޅުގަނޑުމެން އެ ޕްޮރޖެކްޓު މިއަދު  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަހަރުގެ  ތަކެއް މިޢުހުރި ހުރިހާ މަޝްރޫ ަބޖެޓުގައި ހިމަނާފައި ،ވިދާޅުވީ ވެސް ނުދެވޭނެ. އެހެންނަމަެވސް މިނިސްޓަރު

ލާއިުރަގއި އިން ބަލަހުރި އަދަދުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެ ބަޖެޓުގައި ިހމެނިފައި .ކަމަށް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ތެރޭގައި ފަށާނެ

ގޮތުން  ބެހޭ ، މި މަޖިލީހުގައި ބަޖެޓާއެހެންވީމާ ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވަނީ މުސާރަ ދިނުމަށްޓަކައި. 7ހަމައެކަނި 

 .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ކަމެއް. ަރްއޔިތުންނަށް އޮުޅވާލަން ކުރާ  ހިލާފު ވާހަކަތަެކއް. ޙަޤީަޤތާ އެ ދަްއކާ ވާހަކަތަަކކީ

ންޓަރީ ބަޖެޓަކީ ބަޖެޓް ހުސްވެގެން ގެންނަ ބަޖެޓެއް ނޫން. ހަމަ މި މަޖިލީހުގައި ހަމަ ވޭތުވެިދޔަ ސަޕްލިމެ

އުރުތަކުަގއި ތިބި ބޭފުޅުން އެ ދަްއކަނީ ހަމަ ރައްޔިތުްނނަށް ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ ގޮތަށް. މިފަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ފެނާިއ ދަ

 ޢީ އަދި އިޖުތިމާޙީއްޞިެއކުަގިއ ހަމަެއއާ. 19.2%ގެ . ެއއީ ބަޖެޓުހިމެނިފައިވޭ ޢުމަޝްރޫ 136ނަރުދަމާއަށް 

. ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވޭ 7.8%ތަކަށް ޢު. ތިމާވެށީގެ މަޝްރ9.7ޫ%. އެއީ އިވޭ ހިމެނިފަޢުމަޝްރޫ 168ދުމަތްތަކަށް ޚި

ޤައުމުަގއި  މި ސަރުކާރުގެ ވަޒީުރން އެކަންކަން މި މި ަމސައްކަތްަތއް މި ސަރުކާރުން ކުރާނެ. .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތަން ފެނިގެންދާނެ.  ބަޖެޓް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭުނންކުރާ އޮތް އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދީފައި ތަންފީޒުކުރާނެ.

ބިލިއަންގެ  7ރަދުކުރެވިފަިއވަނީ. ެއއީ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނުނު ޚަ ތަކަށްޢުމަޝްރޫ ބިލިއަން ރުފިޔާ 1.5 ހިސާބަށްމިހާ

. އެހެންވީމާ، ބަޖެޓުަގއި ވަނީ ބޭނުންކުރެވިފަ އިރު މިއައި ހިސާބަށް މިހާ 21% އެއީ .ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  .ތެރެއިން
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ކަުމގެ ޔަޤީްނކަން ގޮތުަގއި ބޭނުްނކުރެވޭނެ އަހަރު ނިޭމއިރުަގިއ ފުރިހަމަ މިތައް ޢުހުރި މަޝްރޫ ހިމެނިފައި

. އެހެންވީމާ، ރަދުޚަބިިލއަނަކީ ިރކަރަންޓު  19ތެރެއިން  މި  ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެުޓގެ 30އަޅުގަނޑުމެން އެަބއޮތް. 

 ހިލާފު ވާހަކަެއއް. އެހެްނވީމާ، ބަޖެޓް ރަނގަޅަށް ބައްލަަވިއގެން ބޭފުޅުން އެދައްކާ ވާހަަކައކީ މުޅިން ޙަޤީޤަތާ އެ

 ތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ޞަރައްޔިތުންނަށް ސާފުވާނެ. ދެްއވި ފުރު ވާހަކަދެްއކީމާ

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 :މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވުންކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ 

ކަން މި މަޖިލީހުން އިދިކޮޅު ޕާޓީ ުނވަތަ ިއދިކޮޅު މެންބަރުންގެ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ތަށް، ވާހަކަތައް ގޮ ސަރުކާުރ ޒިންމާާދރުކުރުމަކީ ެއއީ ަރއްޔިތުންަނށް އޮޅޭ ވަރަށް ރީތިކޮށް ފާހަަގެވގެްނ އެބަދޭ.

ދަްއކާފަިއ  ބިލިއަުނގެ ބަޖެޓެއްގެ ވާހަކަ 32 ތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން. އެއީ ޞަފުރު ދެއްކުމެއް ނޫންކަން އަުޅގަނުޑ މި

. ކޮށްފަޢުގޮްތ އެ އޮންނަނީ ާޝއި ން ބަޖެޓަށް ެވގެންދާފަަހރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ  އެއްކޮންމެ ހަފުތާއަކު

 ވެސް  ޭރަގއި މަންޓް ެއންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރުންމި މަޖިލީހުގެ އެްނވަޔަރަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޑީސަލް މަދުކޮށް ރާއްޖޭަގއި  ،ކޮށް ވިދާުޅވެދެްއވައިފިއަޅުގަނޑުމެންގެ ބައްދަުލވުމެްއގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަުފސީލު

ގެންދަވާ ރެޑީކުރަމުންހަކަތަ އުފެއްދޭނެ ގޮތްތަކެްއ ރޭވުމުގެ ކަންތަކެްއ ބިލެްއގެ ސިފައިަގއި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން 

 . ހަމަ ދެންމެޅުވެފަވެސް ަވނީ ވިދާ ެއ މި އީުދގެ ުކރިން ނޫނީ އީދުގެ ފަހުން ހުށަހެޅިގެންދާނެ ވާހަކަ ވާހަކަ. އަދި

ދަީނ  އަުޅގަނޑުމެން މި ވެްއޖެ. ސް އެާވހަކަ ފާހަގަކުަރއްވާަފއިވެ  މަނިކުފާނުެގ ވާހަކަފުުޅގައި  އެފަދައިން އެ

ވަނަ އަހަރު ެއއީ މި  2008 ، އަންާނނެ. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެހިސާބަށް ކުރަމުން. ކަންތައްތަްއ ރެޑީވީމާ، އެޕްލޭން

މަންޓް ންއެއީ އެންަވޔަރަ ،މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހަމަ  ތްަވޑަިއގަ ޕާޓީގެ ވެިރކަމަށް އަރާ

 މަނިކުފާނު  އެ ވެސް ވަރަށް ިގނަ ބޭފުޅުން އަޑުއަްއސަވާަފިއ އޮންނާނެ. ިކޔާ އަެޑއް ިޑގުރީ 360ޗެމްޕިއަން، 

 ތަން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ދުށް މަންޒަރު. ވިޕެނަލް ހަރުކުރެއްވަަޑއިގެން ސޯލާއަރާފުރާޅަށް އަމިއްލަފުޅަށް ފުރާޅު

ޑީސަލް މަދުކުރަން ކުރެއްިވ ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާުރގައި  .ކަންތައް ކުރަމުން ގެންދަނީ އެ އަުޅގަނޑުމެން މިއެހެންވީމާ، 

 ނެތް. ވެފައިޅު ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްާކއިރު ވިދާ ވާހަކަަދއްަކވާިއރު ނޫނީ އެ ލީޑަރުންއިދިކޮޅު ާޕޓީގެ  އެއްކަމެއްގެ ވާހަކަ 

ނޫނީ ޑީސަލް އިންޖީނު މި ޤައުމަށް  ؛ޑީސަްލ އިންޖީނުގެތައް  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމައެކަނި އެނގޭ އެްއޗަކީ

ހުޅަނގުފަރާތު ބިުތަގއި  ޒަތްތެރި ރަީއސް، ހުޅުމާޭލގެއިއް  އިތުރުިވކަން. ެއކަން ހަމަ ޭއގެ ވަރަށް ރަނަގޅު ހެްއކެއް 

ހުރި  ޑީސަލް ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގަން ތައްޔާުރކޮށްފައި ވެސް ހަމަ  ންޖީނުގެައކީސިންާގ އިހުރި އެ ބޮޑު  އަޅާފައި
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ރީ ބަޖެޓަކީ ންޓްވެސް ދަްއަކވަިއފި. ސަޕްލިމެ ރީ ބަޖެޓެއްގެ ވާހަކަޓްންލިމެސަޕް .އިންޖީނެއްކަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނޫން  އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ގެންނަ ބަޖެޓެއް ރަުދތަކެއް ހިންގަން އިތުރަށް މި މަޖިލީހަށްޚަމިއީ ދައުލަތުން އިތުރު 

ެއކަމަކު ބަޖެުޓގަިއ  ެއހީތައް. ހިލޭ ބޭރުން ލިބިފަިއވޭ. ެއއީ ވެްސ ައޅުގަނޑުމެންަނށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ ކަމަށް

ފިނޭންސް  .ރަދުތަްއ ކުރާ ވާހަކައެއް ފިނޭންްސ މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަފުޅުަގިއ އެނގިފަިއވަނީޚަ އޭގެ ހިމަނައިގެން

ން ކުރަމުންދާ ކަންތައް ސް އިންޓަރވިުއެއއްަގއި ވިދާުޅެވފައިެވއްޖެ، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީވެ މިނިސްޓަރު އިހަށްދުވަހު

ފެންނަ ގޮތަށް  ، ވަރަށް ސާުފކޮށް، ދެފުށްކުރުާވށޭ. އެހެންވީމާދާރީ ރަދުތައް ރައްޔިތުން ޖަވާބުޚަނޫނީ ދައުލަތުން ކުރާ 

ހަމަ މި މޭރުމުން  ގެންދަނީ. ދެންކަްނތައްތައް ކުިރއަށްްނ އިރާދަކުރަްއވަިއގެން ސަރުކާރުއަޅުގަނޑުމެންގެ 

ންނަކަށް ނޭނގެ. ކޮންމެވެްސ މިދިޔަ ސަުރކާރުަގއި ބޭރު ަޤއުމުތަކުން ިލބުނު ހިލޭ އެހީ، އަުޅގަނޑުމެ ނަން.އިލާދަންނަވަ

ގޮތަށް ކަމުނުދާތީވެ . އެގޮތް ޔައީދި ވެސް ންހި ބޭނުންކުރަމުއޮފީހެއްގެ ވަތްގަނޑުން ަކންނޭނގެ އެ އެްއޗެ

 .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއޮތީ ދެއްވާފަ މަޖިލީހަށް މި މި އެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުްނ މިވަރުގެ ބޮޑު މެޖޯރިޓީ 

އްޔިތުން ބުނަނީ އެ ެއަކމަކު ރަ .ފާލަމެއް އަޅާފަ އިނގޭތޯ ތޭވެސް އެބައޮ ރަކީދޫގައި ދާއިރާގެ  އަތޮުޅގެއަޅުގަނޑުގެ 

އެކަަމކު އެީއ ެއއީ . އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކްރީޓުގަނޑު ބޭނުމެއް ނުވެޔޭ. ތިމަންނަމެން ބޭނުންވަނީ އެ ނަގަންށޭކޮން

އޭެގ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޓްަރކްޝަން ކުންފުންޏަކުން ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް އިނގޭތޯ. ދިވެހިރައްޔިެތއްގެ ކޮންސް

ބިިލއަންގެ ބަޖެޓުންނޭ.  32ދެނީ މި ވިދާޅުވާ  އެ ޕޭމަންޓު މި ެޓއް ނުދޭ.ޕޭމަން ގެގޮަތށް އޭ ދިންއެްޑވާންސް ޕޭމަންޓް 

އޭނައަށް ލިބެންޖެހޭތީވެ، މި ބަޖެޓުން އިނގޭޯތ ވާ މިންވަރު ޤު އްޙަވާތީެވ އޭނާއަްށ  ަރއްޔިތަކަށް  ހަމަ ދިވެހި އެއީ

ރޭވިގެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ިމ  އިދުރާލަ ކަންތައްތަަކކީއުޅޭ  ކުރަން މިދެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  އެވެސް މި

ތަށް ވަރަްށ ޞަ. ދެއްވި ފުރުއްެލއް ލިބިގެންދާނެ ޙަވެސް  ކަންތަަކށް ހުރިހާ ކަމެއްގެ ނިމިގެންދާއިުރ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.ރި މެންބަރު. ހަނިމާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރު ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ 

 2008. އަުޅަގނޑުމެންގެ ސަރުކާރު ބަޔަކީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީެގ ވާހަކަ ދެއްކި 

ެވސް  މި ސަުރކާރުން ެދއްކީ. ވާަހކަ ާކރުން، ފުރަތަމަ ރައީސް ނަީޝދުގެ ވެިރކަމުަގއި އެށް އޮތް ސަރުއަ 2012ން އި

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ން. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އޮިޅގެނެއް ޫނޅެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ އެ

މު ހެދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ ރަލް ޤައުމަކަށް މި ޤައުކާބަން ނިއުޓް ކުާރނެ. ކަންއަޅުގަނޑުމެން އެކަން
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ކަސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޔަވެސް މިދަނީ ކުރަމުން. ދޮގު ވާހަކަ މި މަޖިލީހުގައި ދެްއކި ރުންކުރުމަށްޓަކައި މި ސަރުކާ

ޖިލިސް މި މަ ްއާކ މަޖިލީހަކަށް ޑަރުހީއެއް ނުވޭ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެްއވެސް މީހެއްެގ ހަޔާތްކުޑަކަމަކަށް ައގުދަ

ނެތް އެްއވެްސ  ވެސް ނުާވނެ. އެއަކަށް މް.ޑީ.ޕީއެ ،ވެސް ނުވާނެ. އަދި އަުޅގަނޑުމެންެގ ޕާޓީ ނުވާނެ، މި ސަރުކާރު

ކަމެއް ސާފުވޭ.  ރަްއޔިތުްނނަށް ހުރިހާ އަެގއް ދެޭވކަށް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި މަޖިލިސް ބަރާބަރަށް ކުރިއަށްދާނެ.

ވެސް ހަނިމާދޫގަިއ  އަޅުގަނުޑގެ ާދއިރާަގއި ތެރޭގައި ހިނގާދާނެ. އަހަރު  މިހެރަ ހުރިހާ ކަމެއްބަޖެޓުގައި އެ

ޕޯޓު ރހަނިމާދޫގެ އެއަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިނގާނެ. ވެސް އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ މި މުގެ މަސަްއކަތްޅުހޮސްޕިޓަލެއް އެ

 ،އޭގެއިތުރަށް ނަިއވާދޫާއއި  އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ ހިނގާނެ އިނގޭތޯ. އަދި މި ވެސް މުގެ މަސަްއކަތްތަރައްޤީކުރު

އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ  ވެސް މި މަސައްކަތް އިމުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޤާނިޒާމު  ނަރުދަމާއާއި ފެނުގެފިނޭގެ  ،ހިރިމަރަދޫއާއި

ބިލިއަން ރުފިޔާ ހުސްީވ،  13 ަރއީސް.ނުވޭ ިއއްޒަތްތެރި ހިނގާނެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓެްއ ހުހެއް

. އޮތީ. އެހެންވީމާ، ކަްނކަމުަގއި ދޮގުެހދުމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅާފަ މަސް ބާކީ މި 4. ބިލިއަން ުރފިޔާ 17ބައޮތް ބާކީ އެ

ބަނީ އިސްރާއިުލ މީހުންނަށްވުރެ ހާލު ބޮޑު އިނގޭތޯ. އަދި މިތަނުގަިއ ދެތިން މީހުން ތިބީމާ، އަުޅގަނޑުމެން 

ދަނީ އިްއޒަތްތެރި ބުހުތާނު ދޮގު ހަދަމުންހަމަ ތަނަށް  ސް ހެްއދެވިވެ ތުދީގެން ރީތިކޮށް، ެގންދަން ބޭނުންވީމާޞަފުރު

. ަރއްޔިުތން އްކޮށްއެ  ބޫލުކުެރޭވނެ ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރައްޔިތުން ތިބީ މި ސަރުކާރާގަމިީއ  ރައީސް. 

ެގ ޙްލިޞާމް މުޙައްމަދު ްބރާހީއުމަށް ގެންނާނީ އިޤަ ހެއްޓެނިވި ތަރަްއޤީ މިައޅުަގނޑުމެން ދެމެ ތަރައްޤީ ބޭނުންވޭ އެބަ.

. ދުވާލަުކ ދިހަ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެިރކަމެއް މިއީ. މިއީީކ ައޅުގަނުޑމެންނަށް އޮޅިގެން އުޅޭ ކަންަކމެއް ނޫން ،ސަރުކާރުން

ައީއ  . އަޅުގަނޑުމެން މިއީސްނުުކރާނަން އިއްޒަތްތެރި ރަ ބޫލެއްގަގަރާރު ލިޔަސް، ައޅުގަނޑުމެންނެއް އެެއއް 

އީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުުކރާނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިގެން އަ ގެން. ައޅުގަނުޑމެން މި ަކއިސިޔާސަތަ

ދައްކާހާ ވާަހކަތަކަކަށް އަުޅގަނޑުމެނެއް އިޖާަބއެއް ނުދޭނެ ނެްއ ން، އަުޅގަނޑުމެތިބީ. ެއހެންވީމާ ވެރިކަމަށް އައިސް މި

 މި ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްދޭނީ، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ތެރިކަންޞްލާޚު ރައީސް. ރަްއިޔތުންނަށް އިއިްއޒަތްތެރި

. ކަން އޮތް މިންގަނޑުތެރިޞްލާޚުއި ގެރުނގޭނެ މި ސަރުކާދޭނީ، ރަްއޔިތުންނަށް އިއިމި ސަރުކާރުން ފުއްދަ މުހުތާދުތައް

 ުއޅޭކަން ިދވެހިސް އެ ވަްއކަމުން އަަރިއނުގަނެިވގެން ކަންކަން ޮއޅިގެެނއް ނޫޅެ. އިްއޔެ ކުރި ަވއްކަމާިއ އަިދވެ

. ބުނަނީ ، އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަްއކަމަށް އަޅުގަނުޑމެން ނޫނެކޭ މި ނެތްއެްއ ރައްޔިތުންނަކަށް އޮޅިފަ 

ޤައުމު ދުއްވަެއއްނުލާނެ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެީއކީ  ށް މިކަސާދައިގެ ތެރެއަ އަޅުގަނޑުމެންނެއް ކޮރަޕްޝަާނއި ފަ

 މަސައްކަތް މިއައި ބޭނުމަކީ. ެއގޮުތގައި ވެރިކަންކުާރކަށް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން  ކަންކުރަންން އަޅުގަނޑުމެން ވެރި ނޫ

އެބަދޭ ހަމަ . ކަންކަން އިނގޭތޯ އް ނޫންލަހެ ،ނޫން ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ހީވެދާނެ ކަންކަން ހިނގާލެއް ލަހޭ. ކުރަނީ.

ސަރުކާރުން  ޓުތަކެއް އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މިހުރި ހުރިހާ ޕްރޮޖެކް ބަޖެޓުަގއި .ދޭކުރިއަށް ރަނގަޅަށް. ބަރާބަރަށް އެބަ

ޤައުމުގައި ހިންގުމަށްޓަަކއި  ދަކުރަިނވި ހަކަތަ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއގައި މި ޔާފުރިހަމަކުރާނެ. ހަމައެއާއެއްޮކށް، އި
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. ތްތެރި ރަީއސްމި ޤައުުމގައި ޯނންނާނެ އިއްޒަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމަްށވުރެ ިގނައިން މަސައްކަތްކޮށްަފއި އޮްތ ވެރިކަމެއް

އެްއކޮށް،  ވެސް އިންސާފުވެރިކަމާ ކަންތައް. އެހެންވީމާ އެހުރިހާ ކަމަކީ ވެސް ކުރަމުން އެދަނީ އެ މި ސަރުކާރުން

 .ށްންކަން އެބައޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަޤީއަުޅގަނޑު ޔަ ަކމުގެގެންދާނެ ކަންކަންެއއްކޮްށ، ކުރިއަށް  ވަރަށް ސާބިތުކަމާ

ރީ . ސަޕްލިމެންޓްވެސް ކުެރިވގެންދާނެ ކަންތައްތައް ުކަގިއ ކުރަން މިހިރަ މަސައްކަތްތަކަކީއަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާތަ

ނޫން. މާލިއްޔަތު  ހުރި ފައިސާ ހުްސވެގެެނއް ކޮންމެހެން ބަޖެޓުގައި ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅަން ނިންމައިގެން މިއުޅެނީ

ެއއީ ކުެރވޭނެ ކަމަކަްށ ނުވާތީ، އިތުރު ގޮތްގޮތަށް މި  ޖެޓުގެ ކޯޑުަތއް ބަދަލުކުުރމަކީބަގޮތުްނ،  ގަާވއިދާިއ ގާނޫނު ބުނާ

ރީ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅަން ނިންމައިގެްނ އެްއކޮށް ސަޕްލިމެންޓް ެއކަހަލަ ދަތިތައް ހުރުމާ ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާތީ، ބަޖެޓު

. ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި ،ނިމިަފއި އިތްގަނޑަކަށް ހަދަގާ ހަވާލިއިރު ބަޖެޓު އޮތީ އަުޅގަނޑުމެން ެވރިކަމާ އުޅެނީ. މި

ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓެއް  ،ނޫން ރީ ބަޖެޓެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓު ހުސްވެގެނެއް އެހެންވީމާ، ސަޕްލިމެންޓް

އޮތީ.  މި ންމަސްދުވަސް ދެ 4ބިލިއަން ރުފިޔާ ާބކީ.  17ބަޖެޓުަގއި އެބައޮްތ  .ހުށަހަޅައިގެން މިކަން ކުރަން މިއުޅެނީކީ

 ކުރާނީ ަވއްކަމޭ. ވެސް ަތކީ. ެއހެންވީމާ، ަވގުންނަށް ހީވާނެ އަބަދުވެސް ދެން އެހެން މީހުންއެއީ ިމއަދުގެ ޙަޤީޤަ

 ތަށް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޞަ ލާޭނ. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުއިކެޔޮގަނޑު ކަނޑަ ސަނަށް ހީވާނެ ފުޅަށްބުޑުން ދަންޏާޙަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

އެީއ  .ލާނަން ކުރިއަށް އޮތް ކޮމިޓީތައްއިގަނޑު ތި ޭބފުޅުންނަށް ދަންނަވަބަރު. އާދެ! އަޅު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެން 

ގަީޑގައި ހިއުމަން  އެ ގައި. އަިދ ހަމަ 2އާއި ތަރިަކިއގެ ކޮމިޓީ، ޮކމިޓީ ނަންބަރު ޤައުމީ ތަރަްއޤީ ،ގައި  14:00

ކޮޓަިރ  މު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ނަންބަރުއްއާ ،އިގަ  14:30ަގއި.  6ންބަރު ކޮމިޓީ ނަ ،ރައިޓްސް އެްނޑް ޖެންޑަރ ޮކމިޓީ

ަގއި. އާދެ! މިހާރު  3ކޮމިޓީ ަނންބަރު އިސަސް ކޮމިީޓ، ރަޕް ސްޓޭްޓ އޯންޑް އެންޓަރ ،ަގއި 16:00ަގއި.  4ނަންބަރު 

 .ގައި 1:00އަރުވަނީ. ދެން ޖަލްސާ ފެްއޓޭނީ  އަޅުގަނޑު ހުސްަވގުތުޮކޅެއް މި 

 

 {ށްއަ 13:01 ން އި 12:31 :ކޮޅުތު ގުވަސްހު}

 (، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުސްއީރަ ގެހު ޖިލީމަ ؛ވީނެންއި ގައިތުސަޔާރި)

 

 ތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . ކޮމިޓީ 8

 

  :ވުންދެްއކެ ވާހަކަ ތުންޔާސަރި

 ން. އި 8.2ުޅގަނޑުމެން މި ފައްޓަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު އަ `.



80 

 

 ފަހަރު ރާއްޖެބޭރުގެ ބޯޓު ،ލް އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އެއީ ދުވާފަރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީ -8.2

އިޤްތިޞާދީ ، ގޮތުން ހުށަހަާޅފައިވާ ގަރާރު ގުޅޭ އައިސް ިދވެހި މަސްވެރިްނެގ އަތުން މަސްގަތުމަށް ހުއްަދދިނުމާ

ފަރު ދާއިރާގެ ދުވާ . އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ މިހާރުވަނީ މި  ފޮނުވާފައިން މި ގަރާރު ދިރާސާކޮށް، ތަޅުމަށްކޮމިޓީ

  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން އެރިޕޯޓު ހުށަހަޅަިއދިނުމަށް ދަންނަވަން.

 

 މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދުވާފަރު ދާއިރާގެ 

ފަހަރު ބޭރުެގ ބޯޓު ،ދުވާފަރު ދާއިާރގެ މެންަބރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.ޝުކުރިއްާޔ 

 ،ގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގަރާރު ގުޅޭ ދިނުމާައއިސް ދިވެހި މަްސވެރިންގެ އަތުން މަސްގަތުމަްށ ހުއްދަ ރާއްޖެ

މި ރިޕޯޓަކީ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ؛ރަފްޢާ ގޮުތގެ ރިޕޯޓް. ތަނިންމި އިން ދިރާސާކުރަްއވައިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

 ދިނުމާ އައިސް މަސްވެރިްނގެ އަތުްނ މަސްގަތުމަށް ހުއްދަ ފަހަރު ރާއްޖެބޭރުގެ ބޯޓު ،ށަހަޅާފައިވާ އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ހު

ައޅުގަނޑު  ގޮތް ދެވުނުެގންއަށް ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތްތައް ކުރި  ށްރާރަގަރާރު. މި ގަގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ގުޅޭ

ވަނަ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ  19ގެން ގުޅި ދަންނަވާލަން. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މި ގަރާރު ފޮނުއްވުމާ

އެ ބައްދަުލވުމުަގއި  ކުރެްއވުމަށްޓަަކއި އެޖެްނޑާކުރެްއވި.ވަނަ ބައްދަލުވުމުަގއި އެ ގަރާރު ިދރާސާ 8ވަނަ އަހަރުގެ 2019

ިއ ޖުލަ 17މީގެއިތުރުން  ިއ،ދުވަސް ކަނޑަައޅަ ވާ ހޯމަ 2019ޖުަލއި  29ގަރާރު ނިންމާ ސުްނގަިޑއަކަށް  އެ

 ،ވާ ވަނަ ޖަލްސާގައި އިޤްތިާޞދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައި 22ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަަނ  19ަގއި ބޭްއވުނު 2019

ދިވެހި މަސްކަނޑުތަކުން ފަަހރު ރުގެ މަސްބޯޓުހުށަހަޅާފައިވާ ބޭ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް

ވަނަ  2019 ގުިޅގެން އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީގެ ރާރާގަށަހަޅުއްވާަފިއވާ ހުގޮތުން  ގުޅޭ މާ ވުން ހުއްޓު ކުރުމަސްވެރިކަން

މިނިސްޓަރ އެުކ، އެ ބައްދަލުވުމުަގއި ލެްއވުމާއިރާރުގެ ކަްނކަމަށް އަލިއަޅުްއވަ ގައެ  ވަނަ ބައްދަލުވުމުަގއިހައަހަރުގެ 

ރާާރ ގަަތކާިއ، ކެިވ ވާހަކަދެއް ިރސޯސަސް އެންްޑ ެއގްރިކަްލަޗރ އަލްފާޟިލާ ޒަހާ ވަޙީދު މެރިންއޮފް ފިޝަރީޒް، 

ން  ކޮމިޓީތަޅުމުގަިއ ފާޅުކުަރއްވާަފއިާވ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށްރުން ގޮތުން ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަ ގުޅޭ

މަސްވެރިކަމަކީ ދިވެހިްނެގ . ނުކުތާތައް ފަިއވާފާހަގަކުރެވިއަްށ ކޮމިޓީ މުގައިރުދިރާސާކު މަްއސަލަށްފައިވާނެ. ރިޢާޔަތްކޮ

ވުާމއެކު،  މު ޞިނާއަތަކަށްން ނާޢަތަކީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ މުހިސިވެފައި، މަްސވެރިކަމުެގ  ށްކަމަ ލޭނާރު

ރަކާތްތެރިވަމުންދާ ހިނދު، މަސްވެރިން ކުރަމުންއަންނަ ބުރަ ހަދަދެްއގެ ދިވެހިން އަނާޢަުތގައި ގިނަ ސިމަސްވެރިކަމުގެ 

ނާޢަތް ފުޅާކޮށް، އެ ސިޒަންކުުރމުގެ ގޮތުންނާއި، މަސްވެރިަކމުގެ މަސައްކަުތގެ އަގު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވަ

މަސްވެރިން . ންޖެހޭކަންދާއިރާެއއްަގއި ިދވެހިންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަްތކުރަ ތުގެ މަންފާ ވީހާެވސް ފުޅާޢަނާސި

ކުން މަސް ގަންނަ އަގުތަާކިއ އި، ކުންފުނިތަޔާ ބާނާ މަހަށް ހަމައަގު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޭޖެގ ބާޒާރުގަ

އަގުަތއް ދުނިޔޭގެ ާބޒާރުަގއި ހުންނަ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު  ުކގެ ދިވެހިރާއްޖެއިން ެއކްސްޕޯޓުުކރާ ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތަ
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ރަކާްތތެރިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިބޭނެހެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަ ނާޢަތުގައިސިމަސްވެރިަކމުގެ  ،މަސްވެރިންނަށް

މިހާރު . ަގއި ޝާއިޢުކުރަމުންދާކަންން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްިރކަލްޗަރގެ ވެބްސަިއޓުފިޝަރީޒް، މެރީ

ކަށް ޙައްލު ހޯދައިދީ، އަދި މި ރުމާކުރެވިފަިއވާ މަސްވެރިަކމުގެ ބިލަކީ މަސްވެރިންގެ މިފަދަ ކަންބޮޑުވުންތަފަ

 ކަމަށް  ފަރުމާކުރެވިފަިއވާ ބިލެއްށްގޮތަ ލިބޭ ެއއްނާޢަތުގައި މަސަްއކަތްކުާރ ފަރާތްތަކުގެ ހިތަށް ތަޞައްލީސި

ން. ިމ ދެއްވާފައިވު މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީްޒ، މެރިން ރިސޯސަސް ެއންޑް ެއގްރިކަލްޗަރއިން މަޢުލޫމާތު

ރާރު ދިރާސާކުރެްއވުމުގެ މަސަްއކަތް ގަ ،ފަދައިން މި ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ. ންނިންމު މަސައްކަުތގައި ކޮމިީޓގެ

މައްޗަށް  ތަުކގެކަންވަނަ ނުކުތާަގއި ފާހަގަކޮްށފައިވާ ހަތަރު ގެގެންަދވަިއ، އަދި މި ރިޕޯޓުއަށްކޮމިޓީން ކުރި

ަގއި އޮތް އިޤްތިޞާދީ  2019ޖުލައި  29 މަށްފަހު،ރިޢާޔަތްކުރަްއވައި ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަާރކުރު

ޓީއަށް ހާޒިރުެވަވޑަިއގެން ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި ކޮމި  ށްވަނަ ބައްދަުލވުމައަށްވަނަ އަހަުރެގ  2019ކޮމިޓީގެ 

 އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް މެންބަރު ދާއިާރގެ ދުވާފަރުާފޤުން ފާސްކުރަްއވާފަިއވަނީ، މެންބަރުންގެ ިއއްތިނުވަ 

 ގުޅޭ ދިނުމާހުއްދަ ގެމަސްގަތުމު އަތުން މަސްވެރިންގެ ދިވެހި އައިސް ރާއްޖެ ބޯޓުފަހަރު ބޭރު މހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 އެ ގޮތްީވމާ، މަޖިލީހުން ން. ފާސްކުރުކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ގޮތަށް  ރާރުގަ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތުން

އްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އިރާރު، މި ގަނިންމެވުމަށްޓަކައި މި ރިޕޯޓާއެކު މި ކޮމިޓީން ފާސްކުރަްއވާފަިއވާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގަިއވާ  86ދެްއވުން އެިދ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ވައިން، ނިންމަަމތީ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތެްއގެ

 ބޭުރގެ  ،ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް މެންބަރު ދާއިާރގެ ދުވާފަރުން. ން، މި ރިޕޯޓް ުހށަހަޅަމަތީ ގޮތުގެ 

 ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ގޮތުން ގުޅޭ  ދިނުމާހުއްދަ މަސްގަތުމަށް އަތުން މަސްވެރިންގެ ިދވެހި އައިސް ރާއްޖެ ބޯޓުފަހަރު

 ވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުން ބައްދަލުވުމަށް  މި އަދި  .އެވެަވނީ އެ ހިމަނާފައި ގޮުތަގއި ގެ 1 ޖަދުވަލު  ރިޕޯުޓގެ މި ރާރުގަ

 ވާނެ. ޝުކުރިްއޔާ.ިހމަނާފައި ގޮތުަގއި ގ2ެ-ޖަދުވަލު ރިޕޯޓުގެ މި ތަފްޞީލު ހާޒިރީގެ އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެ ނިސްބަތް

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ލެވިފައިރިޕޯޓަށް ބަހުސްގެ ވަގުުތ ހުޅުވަ  ވަނީ މި ޮކމިޓީން ހުށަހެޅި މެްނބަރު. މިހާރު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

. ަވގުތު އިުތރަށް ބަހުސްގަިއ ބަިއވެރިަވޑަިއގަންނަވާނެ މެންބަރަކު ނެތް ތުން މިގޮ ގުޅޭ  ރާރާ ގަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މި 

އެ މާއްާދގެ  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 3އްދާގެ )ހ( ގެ ވަނަ މާ  75ލީހުގެ ަގވާއިުދގެ އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖި 

ބޭުރެގ  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ދުވާފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ،މަތީން ގެ)ށ( ގަިއވާ ގޮތު 

ރާރުެގ ގަހަޅާފައިވާ ޮގތުން ހުށަ ގުޅޭ ދިނުމާދަމަސްވެރިންގެ އަތުން މަްސގަތުމަށް ހުއްއައިސް ދިެވހި  ބޯޓުފަހަރު ރާއްޖެ

 ގޮުތން ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެ. ގުޅޭ ރާރާގަގައި މި  1:30ން މި އިްއވީ. ޔުވަނަ ކި  3
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ނަށް. ެއއީ އަރުވަނީ ޮތއްޫޑ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޙަސަން ޝިޔާއަޅުގަނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތު -{8.3}

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ތޮއްޑޫދެްއވަނީ ށަހަޅުއްަވއިގެ ފަރާތުން ހުކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ކޮމިޓީ

ޮކމިޓީގެ ފަރާތުން އެ ރިޕޯޓު  !ފުކުރައްވަްއޗޭމާ ،ނޫން . އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން.ޝިޔާން ޙަސަން

 ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  އަލިފުށީ ،އްރިރުޤަޓީގެ މުެދްއވަނީ ކޮމިއްވައިހުށަހަޅު

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށީ

 ރަށު، ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރގެ ތޮްއޑޫޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! 

 ގޮތުން ގުޅޭ މާކުރުއިމުޤާ ފެކްަޓރީޕްލާންޓާއި މަސް ގޭދޮށު ރަށްރަށުގައި  ގުިޅގެން ަފރާތްތަކާ އްލައަމި އަދި ކައުންސިލާއި

 . ކޮމިޓީަގއި މި ރިޕޯާޓ ުގޅޭރިޕޯޓު  ގޮުތގެ ނިންމެވި  ދިރާސާކުަރއްަވއި ކޮމިޓީން އިްޤތިޞާދީ ރާރުގަ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ެއ ގޮތުން މަސައްކަތްަތއް ކުެރުވނު އިއްޒަތްތެރި ކޮމިޓީ 

މަޖިލީހުގަިއ  ،ގޮތުން ހުށަހެޅި ުގޅޭ ޚާްއޞަކޮށް މަސްވެިރކަމާ ،މި ރިޕޯުޓ ތަްއޔާރުކުރުމުގެ ކުރީަގއިކަމަށްޓަކައި 

ޒް މިނިސްޓަރު އަދި ފިޝަރީ ،ގޮތުން ތަފާތު ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އެއްކުެރވި ގުޅޭ ރާރާގަ ފަސްބަހުސްކުރެވުނު 

 ފަސް މި  އި،ތުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވަ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީެގ ޓީމެއް ވަަޑއިގެން ިމކަމާ ުގޅޭ މަޢުލޫމާ

ރާރުަގއި މަިއގަނޑު ގޮެތްއގައި ސާފުކުރަން އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ބޭނުންވި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ވަރަށް ގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާވަޑަިއގެން މި ކޮމިޓީގައި މި  ދެއްވާފައިވާތީށްފުރިހަމައަ

ކޮމިޓީަގއި މަސައްކަތްކުިރއަށް ގެންެދވުނީ  ،ެދއްވި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީަގިއ. އެގޮތުންިދޔައީ އިއްކަތް ހިނގަމަސަ

 2019 ިއޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ަގއި ބޭްއެވވި 2019ޖުލައި  29 ާރރު ފޮނުއްވުމާ ގުިޅގެން،ގައިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް މި 

ރާުރ ގަ އެގޮތުން ،އެޖެންާޑކުރެްއވި މަށްޓަަކއިރާުރގެ މަސަްއކަތް ފެއްޓުގަވަނަ ބަްއދަލުވުމުގައި އަށް ވަނަ އަހަުރގެ 

ޓީން ެގންގޮސް ނިންމުނު. ކޮމިއެްއގޮތަށް ކުރިއަށް  ެއ މަސަްއކަތް އޮންނަްނާވ ތާވަލާ ،ކަނޑައެޅި  ނިންމަވާ ސުންަގޑި

ކުރެވުނު ބަހުސްތަކުގެ އަލީަގިއ އެ ކަންތައްތަކަށް ެވސް  މަށްފަހުގައި ބަހުސްކުރުފްލޯ ،ދިރާސާކޮށް މިކަން ނިމިދިޔައީ

ފާސްވެގެންދިަޔއީ މިދެންނެވި  ރާރު ނިންމެވި ގޮތަށް ކޮމިޓީންގައިން މަޖިލީހުގެ ފްލޯ، ޮކށްތްވަަރކަށް ރިޢާޔަ ކޮންމެވެސް

ގެންދެވީ ިމ ވުމުގެ މަަސއްކަތް ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ރާރު ިދރާސާކުރެއް ގަ ،ންޮކށްފައިވާ ފަދައިންގޮތަށް. މި ރިޕޯޓުަގއި ބަޔާ

 މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ ރިޢާޔަތްކުަރއްަވއި މަްއޗަށް ނުކުތާތަކުގެމާއްދާަގއި ފާހަގަކުެރވިފަިއވާ  ވަނަހަތަރު ރިޕޯޓުގެ

 ވަނައަށް  އަހަުރގެ ވަނަ 2019 ކޮމިޓީގެ އިޤްތިޞާދީ އޮތް ަގއި  2019 ޖުަލއި 29 ،މަޝްވަާރކުރެްއވުމަްށފަހު މެދުގައި

ވޯޓު ލިބިގެން.  އިއްތިފާޤުން މެންބަރުންގެ ނުވަ ބައިވެިރވެަވަޑއިގެންެނވި ާހޒިރުެވވަަޑިއގެން ށްކޮމިޓީއަ ބައްދަލުވުމުަގއި

ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އި ތިޔަރު، ރާގަމަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމަށްޓަކައި މި ރިޕޯޓާއެކު ކޮމިޓީން ފާސްކުރައްވާަފއިވާ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ަގއިާވ  86މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުެގ  ،އެދި  މަށްދެްއވުނިންމަވައި ންަމތީ ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮެތްއގެ
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ރަށު  ތޮއްޫޑ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާްނ ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ވެ.ޅަމެން މި ރިޕޯޓް ހުށަހަމަތީ ގޮތުގެ 

ގޮތުން  ގުޅޭ މާކުރުފެކްޓަީރ ޤާއިމުއި އަދި އަމިއްަލ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ރަށްރަށުގައި ގޭދޮށު މަސްކައުންސިލާ

އަދި މި ބައްދަލުވުމަށް، ެވ. ވަނީއެ  ގެ ގޮުތގައި ހިމަނާފައި އ1ެ-ިމ ރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު ރާރުގަހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

ެއކުަގއި ވާނެެއވެ.  ޓާިމ ރިޕޯ އްތަފްޞީލެ ގޮތުގެ ާވނެ މެންބަރުން ވަޑަިއގެންނެިވ ނިސްބަތް އެނިގވަަޑިއގަންނަ

ނިންމެވުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ކަްނކަމުގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ ކޮމިޓީން ނިންމެވި

 ރިއްޔާ. މި ރިޕޯޓަށް ތާއީދުކޮށްދެްއވުމަށް އެދި ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކު ،ވުމަށްފަހުރަނގަޅަށް ވިދާޅު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮމިޓީ  ނުހުށަހެޅު ީނ ދެންމެއިލަައޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ހުޅުވަ !ަވޑަިއގަންނަވާވެދެްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އި

ތެިރ އަރުވަނީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްއަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމުގެ ވަުގތު. 

 ދެްއވުމަށް.ބަސް ވިދާޅުވެގުޅޭ ގޮތުން ފަހު މެންބަރަށް މި ރިޕޯޓާ

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް މި ރިޕޯޓާއި ގުޭޅގޮތުން ފަހު ބަސް އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ތޮއްޑޫ ދާއި

 ވިދާޅުވެެދްއވުމަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ

ގޭދޮށު  ރަށްރަށުަގއި އަމިއްލަ ފަރާތްަތއް ުގޅިގެން އަދި ަތކާއިކައުންސިލުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރަށު 

މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް އަދި ކޮމިޓީ  ގޮތުން މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅި ގަރާރު ގުޅޭ  އިމުކުރުމާޤާފެކްޓްރީ ސްމަ

 މުގައި ައނެއްކާެވސް ައޅުގަނޑުމެންނާ ވަނީ މި ތަޅު މިއަުދ މިކޮށް،  އްމަސައްކަތެ ގުނައި ވަރަށް ގިނަ މަރުޙަލާގަ

ތަމަ ކަމަކަށް މި ކޮމިީޓގެ އެންމެ ފުރަ މެންއަުޅގަނޑު. އި މި މަްއސަލަ ައިއސްފަފައިގަ ށް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓެްއގެ ސިބަހިސާ

 ކުރުޚާއްޞަކޮށް ކޮމިޓީގެ މުަޤއްިރރަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝު ،ންނަށްބޭފުޅު މެހައި އެންވިމަސައްކަތް ކޮށްެދއް  ފަރާތުން

ކޮމިޓީން ދިރާާސކޮްށ  ޑަށްބޮރަށް ވަޞަދު ގައި ވެްސ މި ގަރާުރ ހުށަހެޅި މަޤްތުދަންނަވާލަން. އަުޅގަނޑުމެން ޙަޤީޤަ

ްއ ފާހަގަކޮށްފަިއވާކަްނ ގުިޅގެން ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަކެ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކާ މިަކމާ ،އަދި މިނިސްޓްރީތަކާއި 

 ،ންވަނީނު ބޭ ދަންނަވާލަންގޮތުަގއި ވެސް ައޅުގަނުޑ  ގެހަގަކުެރޭވ. އެހެންކަމުން ފަހު ވާހަކައެއް ފާވެސް  ށްއަޅުގަނޑަ

ގައި ިމ ރު އަންނައި ވާ މަސްވެރިކަމުގެ ބިލު ގާނޫނަށް ވެގެންމިހާރު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި
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ތަާކއި އަމިްއލަ ފަރާތްތަކުން ގުޅިގެްނ ކައުންސިލު އަދި ގައިޚާއްޞަކޮށް ރަށްރަށު ،ވާ ކަންކަން މި ގަރާރުަގއި

ރިސޯޓުތަކާއި އަިދ  ަކއިރީަގިއ އޮންނަ މަސްއަދި އިމުކޮށް، އެ ފެކްޓްރީތަކުން އައިްސއާއި ޤާއް ތަފެކްޓްރީމަސް

އް މި އި ގޮތްތަ ކާ ލުތަމުެވގެންދާނެ އުސޫއިޤާ ތަކެއް ތަކަށް ިވއްކޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމުއެހެންވެސް ރަށްރަުށގެ މާކެޓު 

 ޒަތްތެރި ރައީްސ.އް  އިޔާއް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިވެގެންދާނެ ަކމަށް. މާގާނޫނުަގއި ފަރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3ާމއްދާގެ )ހ(ގެ  ވަނަ 75އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އެހެންވީމާ، ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

 ޙަސަން މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ތޮއްޑޫގެމަތީން ގަިއވާ ގޮތު އެ މާއްދާގެ )ށ(  ،ދަށުންވަނަ ނަންބަރުގެ 

 ކްޓްރީ ފެމަސް ގޭދޮށު ގުިޅގެން ރަްށރަށުގައި ރަށު ކައިންސިާލއި އަދި އަިމއްލަ ފަރާތްތަކާ، ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ޝިޔާން

ަގއި މި މަްއސަލައަށް  1:30 ވަނަ ކިޔުން ައޅުގަނޑު މި ިއއްވީ. 3 ގެރުއިވާ ގަރާފަޅާން ހުަށހަތުގޮ ގުޅޭ  މާރުއިމުކުޤާ

 ނެގުން އޮންނާނެ.  ވޯޓު

 ؛ތިާޞދީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް. އެީއ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިޤްނީއަރުވަފުރުޞަތުމި އަުޅގަނޑު މިހާރު  -{8.4}

 އިބްރާހީމް  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ގެދާއިރާ މެދު މާފަންނުްއވަނީ އިދެހަޅުއްވަގެ ފަރާތުން ހުށައާދެ! މި ރިޕޯޓު ކޮމިޓީ

މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުގެ ކިަބއިން އެދެނީ  ؛އިބްރާހީމް ރަޝީދު އެހެންވީމާ، ައޅުގނޑު. ރަޝީދު

 ށް.ދެްއވުމައިހުށަޅުއްވަ  ރިޕޯޓު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު ހީމްއިބްރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

ޯޝ ފްއޮ ްއދެއް ފާހަގަކޮށް،ހަކުރާ ސަރަމި ރިޕޯޓަކީ ިދވެހިން މަސްވެރިކަންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 ިއ،ދިރާސާކުަރްއވަ ؛ބުނެފައިވާ ކަމުަގއިގަރާރު  ގައިރިޕޯޓުމި  ގެފަހުންގަރާރު. މީވާ  ންގޮތު ގުޅޭ އިމުކުރުމާޤާ މްޕްލެޓްފޯ

ވަަނ  26 ވަނަ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ 19 ވުނުއް ަގއި ބޭ 2019 ޖުލައި 29 މެދު ގޮތެއް ނިްނމުމަށް ރާއެ ގަރާ

 ،އި ގައި ހިމަނުްއވަޑާއެޖެން ގެ ތިޞާދީ ކޮމިޓީއިޤް ގުިޅގެން ެއ ގަރާރު ތިޞާދީ ކޮިމޓީއަށް ފޮނުވުމާޖަލްސާގައި އިޤް

 މި ރިޕޯޓުގެ  ކީގައި ހިމެނިފައިވާ ޖަދުވަލަޓުޯޕޓު. މި ރިޕޯގެ ރުނިންމެވި ގޮތު އިއްވަ ރަ  ދިރާސާކުރުގަރާ އިކޮމިޓީގަ

ގަިއ ުރ ކޮމިޓީ ރެްއވިއިކުތިޞާދީ ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުން. މި ގަރާރު ދިރާސާެކވެ. އިޤްބައެ

ފަންނު މެދު މާ، ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން އަލިފުށީ، ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންނަކީ

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ، ޢަލީ ރިޟާމިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ، އިބްރާހީމް ރަޝީދުދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ،ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މާމިގިލީ ، ަނއިފަުރ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް، އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު

މީދޫ ދާއިރާގެ ، ސިން ޙަމީދުޢަބްދުލްމުޙް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ، ން ޒަރީރުޙަސަމަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު 
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ތިނަޫދ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ، މުޙައްމަދު ސަޢީދުމާވަުށ ދާއިާރގެ މެންބަރު ، މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުަޙއްމަދު

އިބްރާހީމް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ، ޝީދުމުޙައްމަދު ރަފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ، ޢަބްދުލްމުޣުނީ

 ޖުަލއި 31 ގުޅިގެން ިތޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ގަރާރު ފޮނުވުމާގެންދެވި ގޮތް. އިޤްކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް . ނާޒިލް

 ގަރާރު ަގއި އެ މުބައްދަލުވުަނ ވަނަ ވަ 9 ނަ އަހަރުގެވަ  2019 ގެޓީމިތިޞާދީ ކޮޤް އި ،ގައި ޭބއްވުނު  2019

ވާ ުބަދ  2019 ޖުލައި  31 ސުންގަިޑއަކީ  ވާ ނިންމަރުގަރާ  އިއެ ބައްދަުލވުމުގަ  ،ކުރެވިދިރާސާކުރަްއވަން އެޖެންޑާ 

 ންދީ ކޮމިޓީތިޞާމެވުމަށް އިޤްމެދު ގޮތެްއ ނިން ރާރާ ގަ އިަރއްވަ ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑަެއޅުްއވި. އަދި ގަރާުރ ދިރާސާކު

ެއގްރިކަްލޗަރ އެންްޑ ނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިޯސސަސް މި އިވަަނ ބައްދަލުވުުމގަ 6 ވަނަ އަހަުރގެ 2019

 މެންބަރުން ތަޅުމުގައި  ގުޅޭ ގޮތުން ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ރާރާގަ ،އަލްފާޟިލާ ޒަހާ ވަޙީދު ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅުތަކަާށއި

ިވ ކޮމިޓީން ފާހަގަކުރެއް ުކރިރާސާ ދިމައްސަލަ  .ކުރައްވާަފއިވާނެޔަތްޢާ ކޮމިޓީން ރިޚިޔާލުތައް  ފަިއވާޅުކުރަްއވާފާ

ުކރާ ކަންބޭުރ ކަނޑުަގއި މަްސވެރި ،މަށާއިދިނުއަގު ހޯަދއިދިވެހި މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަ -1 ނުކުރާތައް.

ދުރަްށ  ޓަަކއި ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއިންިތޒާމުތަކެއް ހަމަޖެއްސުމަށްބާނާ މަސް ިވއްކުމުަގއި ފަސޭހަ މަސްވެރިން 

އިމުކުރުމަކީ މުހިންމު ޤާ މްޝޯ ޕްލެްޓފޯފްއް ފާހަގަކޮށް، އޮތައްދުހަ ކުެރވޭ ސަރަމުންކޮށް ަމސްވެރިކަންއްގެން އާދުއްަވއި

-2 .ކޮށްފަިއވޭކަމަށް ފާހަގަ ކަންބިދާނެލިންތަެކއް ތިޞާދަށް ކުރިއެރުއެކަމުގެ ަސބަބުން ރާއްޖެ އިޤް .ކަމެއް ކަމުަގއި

ޝޯ ޕްލެޓްފޯމް ފްއޮ ،ށްއްދުަތއް ފާހަގަކޮހަކުރެވޭ ސަރަކޮށް މަސްެވރިކަންމުންއްވަިއގެން އާ ދުރަށް ދުއް  އްޖޭގެ ރަށްތަކާރާ

 .ފާހަގަކުރެވިަފއިވޭ  އިތުރުކޮށް، ހަރުދަނާކުރެވޭނެކަން ންސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަ ގެއްދުހައިމުކުރުމުން ކަނޑުގެ ސަރަ ޤާ

ނާޢަތް ސިކަަމކަށް ވުމާެއކު މި  ކުރެވޭޢާރަފުތައަލަށް  ށްނާޢަތަސިގެ ރުމަކީ މަސްވެރިކަމުއިމުކު ޤާޝޯ ޕްލެޓްފޯމް ފްއޮ -3

ޯޝ ފްއޮއަދި  އި،ކުރައްވަ ތާއީދު ށް ސަބަބުން ހުޅުވިެގންދާނެ ފުރުޞަތުތަކަމިކަމުގެ  ކާއި ޚިޔާލުތަ އާކުރިއެރުމަށް 

ޖޭެގ ރާއް  ތެރެއިންނާޢަތުގެސި  ތަރައްޤީެވ، އެ އިތުރަށް ނާޢަތްސިމަސްވެރިކަުމގެ  އިމުކުރުމުން ރާއްޖޭގެޤާ މްޕްލެޓްފޯ

 ރިޕޯޓުގައިފަ. ކޮމިޓީގެ ނިންމެވުން. މި ކޮށްފުރުޞަތު ފަހިވެގެންދާނެކަން ަވނީ ފާހަގަ ން އިތުރަށްމަސްވެރިކަ

ވަަނ  4 އަދި ރިޕޯޓު ވިެއވެ.ތް ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދެކަގެ މަސައް ގަާރރު ދިރާސާކުރެއްވުމު ،ވާ ފަދައިންއި ބަޔާންކޮށްފަ

 މެދުަގއި  ގެންބަރުންމެ ކޮިމޓީގެ އިކުރަްއވަ ރިޢާޔަތް ރާތަކުެގ މައްޗަށް ާވ ނުކުއި ިއ ފާހަގަކޮށްފަނުކުތާގަ

 ވަނަ  9 ވަނަ އަހަރުގެ  2019 ތިޞާދީ ކޮމިޓީގެަގއި އޮްތ އިޤް 2019 ޖުލައި 31 ހުފަމަޝްވަރާކުރެްއވުމަށް

 ންގެ އިއްތިފާޤުންމެންބަރު 11ގެންެނވި ވަޑައި ބައްދަލުވުމުަގއި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވަަޑިއގެން، ވޯުޓަގއި ބައިވެިރވެ 

ކުާރ ިދވެހި މަްސވެރިކަން ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާއިްބރާހީމް ރަޝީދު ވަނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ފާސްކުރަްއވާފައި 

ގޮތަްށ  ފަިއވާގޮތުން ގަރާރު ކޮިމޓީއަށް ފޮނުްއވާ ގުޅޭ އިމުކުުރމާޤާޕްލެޓްފޯމް ފްޝޯ އޮ ،ސަރައްހައްދުތައް ފާަހގަކޮށް

މި ކޮމިޓީން ފާސްކުރަްއވާފަިއވާ ގަރާރު ތިަޔ  ޓަކައި މި ރިޕޯޓާއި. ވީާމ، މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަށްވެމަށެފާސްކުރެްއވު

ވަނަ މާއްދާެގ  86 އެދި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ންއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮެތއްގެ މަތީން ނިންމެވު
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ޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު މި ރިޕޯޓު އަ މަތީން )ރ( ގަިއވާ ގޮތުގެ

އިމުކުރުމުގެ ގަރާުރ ޤާފްޝޯ ޕްލެްޓފޯމް އޮ ،ިދވެހިން މަސްވެރިކަންކުާރ ސަރަހައްދުތަެކއް ފާހަގަކޮށް  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ވުމަށް މެންބަރުން ވަޑަިއގެންނެވި ނިސްބަްތ  މި ބައްދަލުއެވެ. ައދިވަނީ  ގެ ގޮުތަގއި ހިމަނާފައި އ1ެމި ރިޕޯޓު ޖަދުވަލު 

ވާނީ ހިމަނާފަ. ޝުކުރިއްޔާ ދެއްިވ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ހާޒިރީ ތަފްސީލު މި ރިޕޯޓުގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުވަނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ އަމި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު 

. )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު( އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ. މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމުގެ ވަގުުތގެ ފުރުޞަތު

 އެ މާއްދާގެ ،ންވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށު 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  75އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 ،މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ،މަތީން )ށ( ަގއިާވ ގޮުތގެ

ވަަނ  3އިމުކުރުމާ ގުޅޭ ގަރާރުގެ ޤާފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމް އޮ ،ސަރަހައްދުތަކެއް ފާހަގަކޮށް  ކުރާމަސްވެރިކަން ންދިވެހި

 ަގިއ އޮންނާނެ.  1:30ން މިއަދު ނީ. މި ގަރާރަށް ޯވޓަށް އެހުކިޔުން ކިޔު

 

 . އިބުތިދާއީ ބަހުސް 7

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު  ،ގައިވާ  7.1އަޅުގަނޑު މިހާރު މި އެނބުރެނީ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 

ގަރާރު. މި ގަރާުރގެ  ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ 142 ދުގެ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއި ،ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ވަނަ  27މަޖިލީހުގެ  ،ަގއި ބޭްއވުނު 2019ޖުލައި  30ަވނީ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާަފއި 

ގެ ވޯޓު  ަގއި 12:25 . )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު(ވަނީ މި ގަރާރުގެ ބަހުސްގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިފަ ބައްދަލުވުމުަގއި. މިހާރު މި

ަގއި ވޯުޓގެ ރަނގަީބލު ޖެހޭނެ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި އަހަނީ ތިން ވޯޓަށް.  1:25ރައްާވ! ރަނގަބީލު ޖެހޭނެ. މާފުކު

މް އި، އަދި އެޖެންޑާ އައިޓަގަިއވާ ގަރާުރގެ ވޯޓާ 8.3، ގަިއވާ ގަރާުރގެ ވޯާޓއ8.2ިއެއީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް ނަންބަރު 

  ގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ގެ ވޯޓު. )ވަ ރު ރާަގއިވާ ގ8.4ަ

 

 ށް އެހުން ކަމަށް ވޯޓަ . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަން 9
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑު މިހާުރ މި ވޯޓަށް އަހަނީ. ވޯޓަްށ އެހުމަށްފަހުގައި ެއއްވެސް  ޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން

 އެހުމުގެ  އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް ،ހުމަށް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ބަލާނަންމެންބަރަކަށް އިށީނދެވަަޑއެއް ނުގެންނެވޭނެ. ޯވޓަށް އެ

ފެށީ. އެއަށްފަހު ވޯުޓގައި އެްއވެސް ބޭފުަޅކަށް  ންައހާ ބަސްތައް ކިޔަން ފެށުނީމާ އެއީ ވޯޓަށް ައޅުގަނޑު

 ބައިވެިރެވވަޑަެއއް ނުގެންެނވޭެނ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ފަިއވާ އްވާވާފަރު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ހުށަހަޅުދު ؛އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރަތަމަ ވޯޓު

ގޮތުން ހުށަހަޅާފަިއވާ  ގުޅޭ ދިނުމާއްދަހުގަތުމަށް ރާއްޖެ އަިއސް ދިވެހި މަސްވެރިްނގެ އަުތން މަސްފަހަރު ބޭރުގެ ބޯޓު

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ރެްއވުމާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުޞާތިޤްއި ،ރާރުގަ

 ޔާ ރަނގަޅީ.ނުދެއްިވއްދެްއވުން އެދެން. ފަހުން ވަޑަިއގެންނެވި ދެ ބޭފުޅުްނ ވޯޓުފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު

ގެ ޯވުޓ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިސްޓަމުގެ މައްސަލައެްއގައި ތި ބޭފުޅާ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ވެެދއްވުމަށް. ގޮތެްއ ވިާދޅު ެދއްވާ ވޯޓު ތި ބޭފުޅާގެ  ންފައިގެ ނުގުނި ހުރީ. ައޅުގަނުޑ މިހާރު މި އެދެނީ ތެދުެވވަަޑއި 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ

 ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދުރާގެ މެންބަރު އިދާ ދުވާފަރު  ށަހެޅުއްވި މެންބަރު:ހު

 

 87    ރުންގެ އަދަދު:ންބަމެ ލަ މަޖިލީހުގެ ޖުމް

 72    ައދަދު: ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ

 66    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    އަދަދު:ންގެ ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރު

 00 ޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯ ންދޭވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު

   69     ިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ިއވެބައި ވޯޓުގަ 
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 35      ނުންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭ

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

އިރާގެ ދާ ދެކުނުމާފަންނު  ވެސް، މެންބަރުންބަރު މާަފންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެ. 87 ކީ؛ދައަދަޖިލީހުގެ މަ

ޖުމުލަ ޖިލީހުގެ މަ)ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( ދެއްވުން އެދެން. ޯވޓު އިންަނވާފަތެދުވަ ވެސް، މެންބަރު ންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެ

. 66ޢ ؛ދަދުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަ  .72؛ އަދަދު ހާޒިރުެވ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ. 87 ؛ދުއަދަ

. ނެތް މެންބަރަކު ދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ގޮތަކަށް ވޯޓުންބަރަކު ނެތް. ވަކިނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެ 

މި ގަރާުރ ، އެހެންވީމާ .66ލަ؛ . ޖުމ35ު  އަދަދު؛ބޭނުންވާ މަށްވުފާސް . 66 ؛އަދަދު ރުންގެިއވެިރވި މެންބަވޯޓުަގއި ބަ

 ޅަކަށްފަުހ()ވަގުުތކޮ ޖެ.ފާސްވެއް

 

 :ންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ގޮތަށްތޯ އިނީ ރަނަގޅަށް  ވޯޓުދެްއވޭ  އިއަޅުގަނޑުމެންގެ ިމއަދުެގ ދެވަނަ ވޯޓު. މެންބަރުން ާކުޑކޮޅު ޖައްަސވަ 

 ޝިޔާން  ޙަސަން ެމންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތޮއްޑޫ ން ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ވުބެހެްއޓެ އިބައްލަވާފަ

ދޮށު މަސްފެކްޓްރީ ގުިޅގެން ރަށްރަުށަގއި ގޭ ލަ ަފރާތްތަކާރަށު ަކުއންސިލާއި އަދި އަމިއް ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ށް ދިރާސާކޮށް ނިންމަވާފައިވާ ގޮތަން ދީ ކޮމިޓީޞާތިޤްއި  ،ގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގަރާރު  ގުޅޭ އިމުކުރުމާޤާ

ން. ދެއްެވވުން އެދެމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓު މާްއވުފާސްކުރެ

ދެއްވާނެ ގޮެތއް ތިބޭފުޅާ ވޯޓު އިތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތެދުވެވަަޑއިގަންަނވަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

  !މައިކުން ވިދާުޅވެދެްއވާ !ވިދާޅުވެެދްއވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަސީމް ިއބްރާހީމް ންބަރުމެ ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

 އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 72    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

  72     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

. ފެންނަ ަކމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ 73. ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87ލަ އަދަދު؛ މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ވެްސ މެންބަރަކު  ނުދެއްވާ އިންވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުއް ުނދެއްވާ. ވޯޓެ އެްއވެސް މެންބަރަކު  . ނުފެންނަ ކަމަށ72ްއަދަދު؛ 

 .72ލަ؛ . ޖުމ37ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ފާސް 72؛ ކީ މެންބަރުންގެ އަދަދަވަަޑިއގެންނެވި އި ަބއިވެިރވެ ނެތް. ވޯޓުގަ 

 އެހެންވީމާ، މި ގަރާރު ފާްސެވއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑު ވޯޓަްށ  ،ވޯޓަްށ އަހާއިރު  .ޯވޓަށް. ައޅުގަނޑު ަތކުރާރުކޮށް ދަންނަވަންއަޅުގަނޑުމެން މި އަހަނީ ިތންވަނަ 

 ހިންނަވަރުެވދެވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުންނަކަށް ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑެއއް ނުގެންނެވޭނެ.  ،އަހަން ކިޔަން ފެށުމަށްފަހު

ކުރީ ދެ ވޯޓުގަިއ ބައިވެރިެވވަަޑެއއް ނުގަންނަވާ. ތިންވަނަ ވޯޓުަގިއ  މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

ާއއި މަަރދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެއް ވޯުޓ ނެ. ކަނޑިތީމު ދާއިރާބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވޭ

 ންިދވެހި ،ޅުއްވާފަިއވާހުށަހަ ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނުލާފަިއވަނީ. އިކައްސަ 

ން ދީ ކޮމިޓީޞާތިޤްއި ،ގުޅޭ ގަާރރު އިމުކުރުމާޤާފޯމް ފްޝޯ ޕްލެޓްފާހަގަކޮށް އޮއްދުަތކެއް ހަކުރާ ސަރަމަސްވެރިކަން

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް  މާްއވުދިރާސާކޮށް ނިންމަވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރެ
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ދެއްވާ ގޮތެްއ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވޯޓު)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  އެދެން. ދެްއެވވުންވޯޓު

 ވިދާުޅވެދެްއވެވުން އެދެން.   އިތެދުވެަވޑަިއގަންނަވާފަ 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަސީމް ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

 ގަރާރު ފާސްކުރަން ފެނޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރަޝީދު އިބްރާހީމް ބަރުމެން ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 74    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 72    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00 ެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު

  72     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ަކމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ 74ދަދު؛ . ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އ87ަލަ އަދަދު؛ މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ނެތް. ވޯުޓގަިއ  ވެސް ކުމެްނބަރަނުދެއްވާ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓ72ުއަދަދު؛ 

 ޖެ. . އެހެންވީމާ، މި ގަާރރު ފާސްވެއ37ް؛ ނީމަށް ބޭނުންވަވު. ފާސް 72؛ ކީބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދަ 
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 އީ ބަހުސް ބުތިދާ . އ7ި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންދިޔަ މަސަްއކަތަށް. ެއއީ ވޯުޓގެ ކުީރަގއި ކުރަމުން ،ީމގެ ކުީރގައި  ،އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި އެނބުރެނީ އެޖެންޑާގެ

 ގެ ގަރާރުގެ ބަހުސް މިހާރު މިތްތެރި މެންބަރުގެ ގަރާރު. ކާށިދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ

 އޮތީ ހުޅުވިފަ. ކަނޑިތީމު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ސަލަ()ނިޒާމީ މައް

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ތަނުގައި  ނުެވވުނީ އަޅުގަނޑުމެން މިފުރަަތމަ ވޯޓުަގއި ބަިއވެރި އި،ނޑު ދެންމެ ވޯޓުގަ އަުޅގަ  ޝުކުރިއްޔާ ިރޔާސަތު.

އަުޅގަނޑުމެން މި އައީ. މިނިސްޓަރުން ހާޒިރުކޮްށގެން ތިބި ކޮމިޓީއެއް ވީމަ،  އިއިނދެފަ އިހިނގަމުންދިޔަ ކޮމިޓީއެްއގަ 

ަބ ނުޑގެ ާދއިރާެގ މީހުންނަށް އަޅުގަނޑު އެ، ެއ ވާހަަކ އަުޅގަނާދެވުނީ. އެހެންވީމާ އިއަޅުގަނޑު ވެސް ކޮމިޓީ ދޫކޮްށފަ

 ބުނެލަދޭންޖެހޭ. އަޅުގަނޑަށް ެއ ވޯޓު ނުލެވުނީ ީކއްެވގެންކަްނ ޝުކުރިއްޔާ.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ކަމީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އުފާވެރިކަން ލިބޭ ލޫމާތު ދެއްވާޢުދާއިރާގެ މެންބަރުންނަށް މަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދިއރާގެ ހުޅުދޫުނގަނެވޭނެ. ތާއެްއގެ ގޮުތގަިއ ބަލައެއްިނާޒމީ ނުކު ،ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް

 .ލަބީބް އިލްޔާސް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަބީބްއިްލޔާސް ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ިމ  ގޮތުން ބެހޭ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކާށިދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުްއިވ ގަރާރާ

ލޫމާތު ބައެއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ޢުޚިލާފު ބައެއް މަ ދާއިރު ޙަޤީޤަތާބަހުސްތައް ކުރަމުން ހުގައިއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީ

ސް ކާށިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ގަކުރާކަން ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ.ފާހަ

އަން ރުފިޔާ މިހާރު ޚަރަދުކޮށް ބިލި 32ހަގަކުެރއްިވ، ދައުލަތުން މިހާރު ވެސް ވާހަކަފުުޅގައި ފާގެ އަދި ނައިފަރު ދާއިރާ

، ދޮގު ވާހަަކ މި ފްލޯގައި ފާހަގަކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ގޮތަްށ ގެން ދޮގު މަޢުލޫމާތުކަނަޑއެޅި  .ނިންމައިފިއޭ

ޖެޓުގައި ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި ލަްނ ބޭނުންވޭ، މި އަހަރުެގ ބަ ފާހަަގކުރަމުންދާތީ އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮށްތައްަތއް އެކަން
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ޭއގެތެރެއިން  .އަން ރުފިޔާިބލި 27.342ކޮށްފަިއވަނީ، ވަނަ އަހަރަށް ބަޖެޓުަގއި ާފސ2019ްހުން އަށާރަވަނަ މަޖިލީ

ބިލިއަްނ  32ށް ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަަރދުކުރ ތަނަކަ 13.94 .ލިއަން ރުފިޔާބި 13.948ކޮށްފައިވަނީ، ދައުލަތުން ޚަރަދު

 ގޮތަށް ވާހަކަދެްއކުމަކީ ައޅުގަނުޑ ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް. ކޮށްފި ކަމަށް ރަްއޔިތުންނަށް އޮޅޭސް ޚަރަދުކޮށް ބަޖެޓު ހުޔާ ފިރު

ށް ންޖެހޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަދއުލަތައިއްޒަތްތެރި މެންބަުރން ފާހަގަކޮށްދޭރައްޔިތުންނަށް ކަންކަުމގެ ަމޢުލޫމާތު 

ބިލިައން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި. އެހެންނަމަވެސް، ދައުލަތަށް މިއަދާ  23.3ވަނީ މި އަހަރު ށް އަންދާޒާކޮށްފައި ލިބޭނެ ކަމަ

ކުރި ހިސާބު ގާތްގަނޑަަކްށ ބިލިއަން ރުފިޔާ. ބަޖެޓުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ 13.3ނީ ވަ ހަމައަށް ލިބިފައި މި

ލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރާނެ ގޮތަކީ ބި 32 ތަނަކަށް ރުފިޔާ ިލބުނު ބިލިއަން 13. ދޭލިބެމުން އެބައަންދާޒާކުިރވަރަށް 

 ،ދައުަލތަށް ލިބުނީ ކިހާވަރެއްކަން  ގައިމިދިޔަ ސަރުކާރުތަކު  ،ވެސް ނޭނގެ. ެއ ބޭފުޅުންނަށް ސާފުނުވެދާނެ ކޮބައިކަެމއް

 . އޭރުވެސް ނޭނގޭ ސަރުކާަރަކށް .ެވސް ނޭނގޭ އެ ބޭފުޅުންނަކަށް .ޚަރަދުކުރީ ކިހާވަެރއްކަން

ގުިޅގެން އެ ހައްދަވާ އެްއޗެއް ހައްދަަވިއގެން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ިއންނެވި ބޭފުޅާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ

ސަރުކާަރކީ  ގެގޮަތށް ގެންދަވަނީ. އެހެންނަމަެވސް، މިއަދު ފޮރުވަިއގެން ރައްޔިތުންނަްށ ވާނުވާެއއް ނޭނގޭ

 ،ކިހާވަރެްއގެ ާއމްދަނީއެއްކަން ޚަރަދުކުރަނީ ،ކު ލިބެނީ ކިތައް ރުފިޔާކަންޮކންމެ ދުވަހަ ދައުލަތަށް ،ރައްޔިތުންނަށް

ތާއަކު އެއްފަހަރު ެޗއްކަން ސާފުކޮށް ބުނެދެމުން އަންނަ ސަރުކާރެއް. މި ސަރުކާރުން ކޮންމެ ހަފުއްކޯ  ،ކިހާވަރެްއކަން

ޚަރަުދކުރީ ކިހާވަރެްއކަން. މަހަކު  .ހާވަރެއްކަންއާމްދަނީ ކިލިބުނު  ށްބުނޭ ދައުލަތައްމުކުރޭ ރިޕޯެޓއް. ޭއަގއި އެބައާއެބަ 

ޚަރަދުކުރަީނ  .ވޭުތވެދިޔަ ތަނުގައި މުޅި ދައުލަތަށް ލިބުނީ ކިހާވަރެއްކަން ،އެއްފަހަރު ތަފްސީލުކޮށް އެބަ ނެރުއްވާ

 ަކއިފިއްޔާ ޓީބިލުިވއް އްބިލެބޮންޑެއް ގަނެފިއްޔާ ޮބންޑެއް ގަތީ ކިހާވަރެްއކަން. ޓީ .ކިހާވަރެްއކަން. މީގެ ތަފްސީުލތައް

ވިްއކާފައި އޮތީ ކިާހވަރެްއކަން. މިހާ ތަފްސީލުކޮށް ރައްިޔތުންނަށް ސާފުކޮށް ހުންނަ ކަންތައްތައް ަރއްޔިތުންނަްށ 

ރާުރގަިއ ގަފުރެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރާީތ މިއީ އަުޅގަނުޑ ކަންބޮޑުާވ ކަމެއް. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، މި އޮޅުވާަލއި ަމގު

މި  .މި ސަރުކާރުެގ ވަރަށް ޮބޑު ސިޔާސަތެްއގެ ތެެރއިން ހިނަގމުން އަންނަ ކަންތައް ،ވާ ކަންަތއްތަކަކީ ންކޮށްފައި ބަޔާ

ރިސަރޗް  ،ސަރުކާުރގެ މަސައްަކތްތައް ކުރެވި ،ުކރެވިސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ސަުރކާރުގެ ސިޔާސަތު ބައްޓަން 

ސަރުކާރުްނ މަޝްވަރާކުެރއްިވ. ކަުމގެ  ވެސް ބަރުންނާގެ ެމންގޮުތން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހު ހެދެމުންދަނީ. އެކަމާ ބެހޭ

ބިލުތައް އެކުލެވުުމގެ މަޝްަވރާތައް އެ ދަނީ ހިނގަމުން.  ،އެކުަލވައި ރާރުތައް ގަ ،އެކީ މަޝްވަާރކުރެވިތަޖުރިބާކާރުންނާ

ރާރަށް ތާއީދެއް ގަހުށަހެޅި ކާށިދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ؛އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑު މިައދު އިއްޒަތްތެރި

މާ ބޮޑަށް މިކަމާ ބެހޭ ދުނިޔޭގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި  ،މާ ބޮޑެތި  ،ނުކުރަން. ސަރުކާރުން މިއަްށވުރެ ފުރިހަމައަށް

މި ކުރައްވާ މަަސއްކަތާ ެއކީ  ،ކޮށްސާއްހި މިކަމުގައި ހުރި ކަންތައްަތއް މެންބަރުންނާ ،ރާއްޖޭގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ގަނޑު ާތއީދުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.ށް އަޅު ރާރަގައަންނަ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސްެގ ަވގުުތ ނިންމާލުމުގެ ކުރީަގއި ެއ ހުރާރުެގ ބަގަ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. 

ވަގުުތ  ކަެމއް. އެހެންނަމަވެސް، މެންބަރު މި އެރުވުން އެއީ އޮތްފަހު ފުރުޞަތު ރާރު ހުށަހެޅުްއވި މެންބަރަށްގަ

ކާށިދޫ ދާއިާރެގ  ،ސް ނުނިންމާހުބަ ަވގުތަކު. އަުޅގަނޑު މި ފަހު ފުރުޞަތު އެރުޭވކަށެްއ ނެތް މިނެތުމުން  ވަަޑއިގެނ

ކުަރނީ އެހެން މަސައްކަތަކަށް ތުސްސް ނުނިންމާ އެ މަސައްކަތް ބޭއްވުމަށްފަހު ގަހުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ބަ

  އަޅުގަނޑުމެން އެނބުރެން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާިއ ކޯޕްރަޓަިއޒުކުރުާމއި އަދި ކުރުަދއުލަތުގެ ވިޔަފާިރ ތަންތަން ޕްރައިވެަޓއިޒް ) 2013/3ގާނޫނު ނަންބަރު  -{8.1}

 އެންޑް ކޯޕްރަޓަިއޒޭޝަން ބޯުޑގެ  ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޕްރަިއވެަޓއިޒޭޝަން(ނިޓަރކޮށް އިވެލުޭއޓުކުރުމުެގ ގާނޫނުމޮ

ސް ކޮމިޓީން ދިރާާސކޮށް ޒައޯންްޑ އެންޓަރޕްަރއި  ސްޓޭޓް ،ލިއްޔަުތ އަދާކުަރްއވާފައިވާ މިްނވަރު މުރާޖަޢާކޮށްއޫމަސް

ތް މިއަދުގެ ތަޅުުމގައި. އަޅުގަނޑު ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ކިބައިްނ އޮފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯެޓއް އެބަނިންމާ

 އެ ރިޕޯޓު މި ތަޅުމަށް އިއްަވއިދެްއވުމަށް.  ،މި އެދެނީ

 

 ްލޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން:އިހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ކުރުމާިއ ޕްރައިވެޓަިއޒް ތަންތަން ލަތުގެ ވިޔަފާރިދައު) 2013/3ސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

 އެންޑް ވާ ޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަންދިފައިގެ ދަށުން އުފެ(ކޮށް އިވެުލއޭޓުކުރުމުގެ ާގނޫނު ކޯޕްރަޓައިުޒކުރުމާއި އަދި މޮިނޓަ

ްސ ޒަންޓަރޕްަރއިއޯންޑް އެ ޢާކޮށް، ސްޓޭޓް ލިއްޔަތު އަދާކުެރވިފަިއވާ ިމންވަރު މުރާޖައޫބޯޑުގެ މަސް  ކޯޕްރަޓައިޭޒޝަން

. އިއްޒަތްތެިރ ފަެލވި މި މަޖިލީހަށް ވަނީ މަޖިލީހަށް ހުށހެޅިއިރިޕޯޓެއް ވަނީ އެކުަލވަ ރައްަވއިކޮމިޓީން ދިރާސާކު

އެ މެންބަރުން ކޮމިޓީގެ ބަިއވެިރވި  ،މި ރިޕޯުޓގައި ހިމެިނފައިވާނެ މި ކޮމިީޓގަިއ ބަިއެވރިވި މެންބަރުންނާއި .ރައީސް

ާބވަެތްއެގ  4ރިޢާޔަްތކުރެްއވި މަިއގަނުޑ  ،. ކޮމިޓީެގ މަސައްކަްތ ދިރާސާކުރެްއވިއިރު ގަކުެރވިފަމިންވަރު ވާނެ ފާހަ 

ެއީކ ދުވަހު ފޮނުވި ސިޓީއާވަަނ  2019ޖުލައި  7ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން  ،އެއީ .މުޢާމަލާތްތަކަށް ލިޔުމާއި

ކޯޕްރަަޓއިޒޭޝަްނ  އަށް ޕްރަިއވެޓަިއޒޭޝަްނ އެންޑް 2013/3ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އެޓޭްޗކުރެވިަފއިވާ މެނޭޖުމަންޓު ލެޓަރ

ޕޯޓެްއ ނު ގޮުތގެ ރިޕޯޓެްއ. ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ރިބޯޑުން ޢަމަލުކުރެވިފަިއވާ މިންވަރު ރިިވއުކޮްށ ފެނު

ގޮތުން އެ ބޭފުޅުން  ބެހޭ ކޯޕްެރޓައިޒޭޝަން ބޯުޑގެ މަސަްއަކތާ ިއޒޭޝަން އެްނޑްޕްރަިއވެޓަ .ފަިއވޭްއވާތައްޔާރުކުރަ 
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 އެ  ،ސައްކަތް ކުެރވިފަިއވަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ނޫނީ އެ ބޯޑުން ޢަމަލުކުރެވިަފއިާވ މިންވަރު ރިިވއުކޮށްމަ

ވޭ. އެ ރިޕޯޓު ައޅުގަނޑުމެން ލާފައި އިކަންތައްތަކުގެ މަްއޗަށް ބަޔާްނކޮށް ރިޕޯޓެއް ެއކުލަވަ  ބޭފުޅުންނަށް ފެނުނު

 7ބޯޑުން ކޯޕްރެޓައިޭޒޝަން  ، ޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަން އެންޑްއެާއއެކީހަމަ ދިރާސާކުރި.ިރޕޯޓު އަށް ލިބި ކޮމިޓީން އެ ކޮމިޓީ

 މަސަްއކަތްތަކާ ބެހޭ  އެ އެ ޯބޑުގެ މަަސއްކަތްަތކާއި ،ައޅުގަނޑުމެންނަށް ސިީޓއެއް ިލބުނުވަނަ ދުވަހު  2019ޖުލައި 

 އެ ބޭފުޅުްނގެ ރަޢުޔު ގޮތުން ައދި ބެހޭ ގޮތުން ެއ ބޭފުޅުން ދެެކވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތާއި ދިާމވާ ަމއްސަލަތަކާ

ވަނަ ދުވަުހ  2019ލައި ޖު 11އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުވެެގންދިޔަ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން 

 ބެހޭ  މަަސއްކަތްޕުޅާ އެ  ،ގޮތުން ދެެކވަަޑއިގަންަނވާ ގޮާތއި ބެހޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެ ބޯޑާ 

 19އެއް ުސވާލުތަކަށް ަޖވާބުދެްއަވއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ސިީޓެއއް ލިބުނު. ހަމަ އެާއއެކީ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން ކުރި ބަ 

ކޯޕްރެޓަިއޒޭޝަން ބޯުޑ  ވަނަ ދުވަުހ ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުމުަގިއ ޕްރައިވެަޓއިޭޒޝަން އެްނޑް 2019ޖޫން 

ގަިއ ކޮމިޓީ މެންބަރުން ބޭނުންވާ އެކީ އަުޅގަނޑުެމން ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރިން. އަދި ެއ ބައްދަލުވުމު މެންބަރުންނާ

ހުިރ ިވ ނުކުރެ ،ތު އަާދކޮށްފައިާވ މިންވަރާއިލިއްޔަތުަތކާއި މަްސޢޫލިއްޔައޫއެ ބޭފުޅުންެގ މަސް ،ސުވާލުކުެރވި

 ބޭފުޅުންނާ  ބެހޭ ގޮތުން އެ ކަންތައްތަކާ އި ހުރިނުކުެރވުނު ކަމަށް މެންބަރުންނަށް ފާހަގަކުރެވިފަ ،އިކަންތައްތަކާ 

 4ދިރާސާކުެރވިފަިއވޭ. މި  ަގއިބޭފުޅުން ޖަާވބުދެއްވާފަިއވޭ. އަދި މީގެ ަޔުއމިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީ  ްށ، އެސުވާލުކޮ

ގެންދެވީ. ައޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަްތ ގެ މަްއޗަށް ބަލާފައި ައޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަްތ ކުރިއަށް ކަމު

، މާލީ ހިސާބުތައް އިންފުނިތައް ހިނގަނީ ހަރުދަނާ އުސޫލުންތޯ ބަލަސަުރކާރު ހިއްސާވާ ކު ،ގެންދެވި ގޮަތކީކުރިއަށް 

ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ވިއިރުގެްނދެއަށް ސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެްސ.އޯ.އީ ކޮމިޓީން ކުރިދިރާސާކުރުމުގެ މަ

،  މޮނިޓަރކޮށްއަދި ރަަޓއިްޒކުުރމާއިކުރުާމއި ކޯޕްަޓއިޒްން ޕްރައިވެތަަދއުލަތުެގ ިވަޔފާރި ތަން) 2013/3

ޭޒޝަން ބޯޑުގެ ޒިންމާ އެންމެ ފައިވާ ޕްރައިވަަޓއި ން އުފެދިދަށުައއުމަށްފަހު، އެ ގާނޫނުގެ  (ކުރުުމގެ ގާނޫނުޓުއިވެުލއޭ

 ަބާޔންކުރެވުނު ގާނޫނުން އެ ޯބޑާ  އިްސވެ،ކޮމިީޓއަށް ފާހަގަކުެރވުނު. އެގޮތުން  މަށްކަ ނުވާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުެރވިފައި

ންސް މެފޯއެ ބޯޑުގެ ޕާ ރު ބެއްލެވުުމގެ ގޮުތން،ވަމިންވާ ަފއި  މަސްއޫިލއްޔަތުަތއް އެ ބޯޑުން އަދާކުަރއްވާމަތިކޮށްފައިވާ

 ންބޭފުޅު އެ ،އިރުވިއޮޑިޓަރ ޖެނަރަލަށް ދެންނެމަށް ކޮމިޓީން އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލަށް ދެންނެވި. ވުެދއްއިއޮޑިެޓއް ހައްަދވަ

އަިދ ްއވި. އްަވއިދެޓީއަށް އޮޑިޓަރ ޖެަނރަލް ފޮނުމިކޮން ައޅުގަނޑުމެ  ރިިވއު ރިޕޯެޓއް ހައްަދވާފަ. ެއ ރިޕޯޓު އޮތީ

ޝަން ބޯޑުން ހަދަންޖެހޭ ޒޭަޓއިރެކޯޕް ،ޅުންގެ ފުބޭ ން އެ(އިޕީ.ސީ.ބީ ) ޓައިޒޭޝަން ބޯޑުރެޯކޕް އެންޑް ަޓއިޒޭޝަންޕްރައިވެ

ހުިރ ލަން ކޮށްފައި އިލަވައެކު  ނޫނިއްޔާ ،ލާފަިއާވ ނަމަ އެ ގަާވއިދުތަކުެގ ކޮޕީއެއް އިގަާވއިދުތައް އެކުަލވަ

ފުޅުން ބޭ އެ ،ންކަމުންއެހެމިޓީއަށް ހިްއސާކުރެވުމަށް ދެންނެވުނު. ކޮޕީެއއް ައޅުގަނޑުމެން ކޮ ުކގެމަސައްކަތްތަ

ހިއްާސުކރެއްވި. ކޮމިޓީން މި ހުރިހާ  ޑުމެން ކޮމިޓީއާނކޮށްފައިާވ މަސައްކަތްަތކުެގ ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓުތަކެއް އަުޅގަ 

ކަމެއް  12 ރިއާޔަތްކޮށް، ައުޅގަނޑުމެންނަށް ކަށްލޫމާތުތަޢުލިބިފައިވާ މަމަށްފަހު ކޮމިޓީއަށް ލިޔެކިޔުމެއް ބެލު
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ވާ އިމަތިކޮށްފަ ބޭފުޅުންނާ އެ ގާނޫނުން އެ ،މާއްދާާއއިގެ ގާނޫނު  ،ފާހަގަކުރެވުނު. މި ރިޕޯޓުަގިއ ފާހަގަކުރެވިފަިއވާނެ

މަލުނުކުރެިވ ވަީނ ޢަމިންަވރާއި މަލުކޮށްަފއިާވ ޢަ އެއަށް ބޭފުޅުން އެންމާތަކާއި އަދި އެ ޒިންމާތަކުގެ ދަށުން ޒި

ކޮންެމ މާއްދާއެއް ވަިކަވކިންވާނެ ފާހަގަކުރެވިފަ. އަުޅގަނޑު މި  ،ގަންަނވާ ގޮތްއިކޮންކަމެއްކަން ކޮމިޓީން ދެެކވަޑަ 

. ހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭމާއްދާ ކިޔުުމގެ ކުރިން ތަފްޞީލުކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން މީގެ ފުރަތަމަ މާއްދާ ފާ 12 ؛މާއްދާތައް

ބޯުޑަގިއ  ވަނަ އަހަރު 2014ޖެނުއަރީ  26 ؛ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުރަތަމަ ފަހަރުވަނަ ައހަރު  2014 ޖެުނއަރީ 26

އަހަރުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮްށފައިވާ ގޮތަށް  6ެލއްީވ މި ގާނޫނުގެ އިފުރަތަމަ ބޯޑު އެކުލަވަ

ންގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ބޭފުޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ،ފަހުލުމަށްއިބުނޭ އެކުލަވަ ެއބައިދައުރަކަށް. އެ ގާނޫނުގަ 

ޑު ވަނަ ދުވަހު ބޯ 26ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ  2014ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް. 

އަހަރުެވ، ދައުުރ  4ފައެއްނުވޭ. ހަޅާހުށަ ެލއްވުމަށްފަހު، އެ ރުހުން ހޯދާކަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް އިއެކުަލވަ

ވަނަ  2018ޖެނުއަރީ  29ދިޔައިރު ވެސް މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަކަށް ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ފޮނުވާފަެއއްނުވޭ. ނިމިގެން

ވާ. ލެްއވިއިރު ބޯޑު ފުރިހަމައަށް އެކުލަަވެއއްނުލައް އިވަ ލަލެްއވި. ެއކުއިބޯޑު އެކުލަވަ  އަހަރު ދެވަނަ ފަހަރަށް އަލުން

 ެލއްވީ. އަދި އޭުރގެ އިމެންބަރުން އެުކލަވަ 5ސް މެންބަރުން. އެހެންނަމަވެ 7ވަންޖެހެނީ ަގއި ތިއްބަ ބޯޑު

މަށް ވުދެއްދިޔައިރު ވެްސ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ރުހުން ހޯރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ދަުއރު ނިމިގެން

ެއއީ އަުޅގަނޑުމެްނ  ންބަރުންނަށް ވަނީ ފާހަގަުކރެވިފަ.މެ ގެ ޓީ ކޮމިއަުޅގަނޑުމެން  ، އެކަންފޮނުއްވާފަެއއްނުވޭ. އެހެްނވެ

ންވާ ތަފްޞީލުކޮށް ގެއެކުލެވި  ޕޮއިންޓަށް 12މި ރިޕޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަްއ. އަދި މި 

 ވި ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭނުބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ައދާ ހެދިކަން ކޮމިޓީ މެންބަރުންނަށް އެ ކާކޮންކޮން ސަބަބުތަ

ޕޮއިންޓަށް  12މި  .މައްޗަށް މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފަ ންޓެްއގެޕޮއި 12ވަނީ  ކަންތައްތަުކގެ ތަފްޞީލު މި 

ަދއުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ) 2013/3ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ބެއްލެވުމަށްފަހު އަުޅގަނޑުެމން ކޮމިޓީން ނިންމީ

ވަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  3ެގ ( އަދި މޮނިޓަރކޮށް، އިވެުލއޭޓްކުރުމުގެ ގާނޫނުކުރުާމއިކުރުމާއި ކޯޕަރަަޓއިޒްަޓއިޒް ޕްރައިވެ

ވަަނ  7 ެއއީ ޕީ.ސީ.ީބ ބޯޑު. ެއ ގާނޫުނގެ ؛ޓަިއޒޭޝަން ބޯޑުރެޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕްޓައިޕްަރއިވެ  ،ދަށުން އުފައްދާފަިއވާ

 ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ާއއި އަދި  4ނޫުނގެ ގާ ،ހުމެންބަރުން ަވކިކުރުމަށްފަ ގެ ބޯޑު ،މަތީން މާއްދާގެ )ރ( ަގއިާވ ގޮުތގެ

އަލުން މެންބަރުން   މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ބޯޑަށްނަވަ 9

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން  4 ކުރުމުަގއި ގާނޫުނގެއްޔަންޢަ

ން ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް ދެންނެވުމަށް. ވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހު ޖިލީހަށް ފޮނުވުމަށްމަށް މަހޯއްދެވު

އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. ވަރަްށ  މަކީގަންނަވާ ގޮތަކަށް މި ރިޕޯޓު ނިންމަވައިދެްއވުފެނިވަޑައި 

 ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ޔާބޮޑަށް ޝުކުރިއް 
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  ދެްއެކވުން:ޔާސަތުން ވާހަކަރި

ވަގުުތެގ ލަނީ މި ރިޯޕޓަށް ބަހުސްކުރުމުގެ އިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ހުޅުވަ

ަޓއިޒޭޝަްނ ގުޭޅ ރިޕޯޓެއް. ޕްރަިއވެ ޓައިޒޭޝަން ކޮމިޓީއާ މި ރިޕޯަޓކީ ޕްރަިއވެ  ،ންނަވާނެއެނިގވަަޑިއގަ ފުރުޞަތު.

 ،ގޮތުން ގޮެތއް ނިންމުމާއި ގުޅޭ ނަނީ ސަރުކާރު ހިއްާސވާ ކުންފުނިތަކުގެ ހިްއސާ ިވއްކުމާންއޮ ފެދިފައި މިކޮމިޓީ އު

ާވ  މިހާރު ،ދިރާސާއިން ފާހަގަވެފަިއވަނީ ޓީގެ އެކަންކަުމގައި މަަސއްކަްތ ުކރުމަށް. ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަުތން، ކޮމި

ހުގެ ލީމި އިއްޒަތްތެރި މަޖި މެންބަރުންގެ މައްަޗށްމަށް. އެ ބޯޑުގެ ަޓއިޒޭޝަން ބޯަޑކީ ޞައްޙަ ބޯޑެއް ނޫން ކަޕްރައިވް

މިހާރު  ،ޅަނީމަޖިލީހަށް ހުށަހައެހެންވީމާ، ކޮމިޓީން މި  ؛ނުވާ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުރުހުން ހޯދާފައި

ހުގައި މްހޫރިއްޔާ އަރިަރީއސުލްޖު ،މަށްބޯޑެއް އުފެއްދެވު ލުމަށްފަހުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ އާ އިއޮތް ބޯޑު އުވަ މި

 ޙުސައިން މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ ދެކުނު ހެންވޭރުއަރުވަީނ  ރު ފުރުޞަތު މިހާ ދެންނެވުމަށް. އަުޅގަނޑު މި

 .ށްޝަހީމަ

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

 އެ ވިދާޅުވެެދއްވީ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް . ހުޅުދޫ ދާއިރާގެތެރި ަރއީސްޔާ އިްއޒަތްޝުކުރިއް

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް މި ، އިދިރާސާކޮށް، ގޮތް ނިންމަ އިއެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީން ނިންމެިވ ޕީ.ސީ.ބީ ބޯޑުގެ ކަންކަން ބަލަ

ެއ ވިާދޅުިވ  ަގއިކުރަން. މި ރިޕޯޓު ާތއީދުނޑުއަުޅގަފޮނުވި ރިޯޕޓަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް، ަފއިނަލް ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

އިވާ ރިޕޯަޓކަށް ވެސް ބެއްެލވުމަށްފަހު. އަދި ފިނޭންސް ފަ  ދެއްވާލްޮއޑިޓަރ ޖެނަރަ ،ވަނީ ެލވިފައި އިފަދައިން އެކުަލވަ

ން ދެްއވުމަށްފަހު. ޕީ.ސީ.ބީ ބޯުޑގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުއްލޫމާތެއް ެވސް ހޯޢުހުރިހާ މަހޯއްދަވަންެޖހޭ  މިނިސްޓްރީން 

 ،ަގއިއެކު  ރުމާބޭފުޅުން ދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅުަތކަށް ެވްސ ރިޢާޔަތްކު ، އެއިީޓައށް ގެންނަވަ މަޖިލީހުގެ އެސް.އޯ.އީ ކޮމި

މި އިއްޒަތްތެިރ  ،ތޯ ބެލުމަށްފަހުކުރެވިަފއި ހުރިެވސް ެއްއގޮތަށް ކަން  ޕީ.ސީ.ބީ ބޯޑު ހިންގުމަށް ހުިރ ހުރިހާ ގަާވއިތަކާ 

ންނަށް ސަރުކާުރގެ މެައުޅގަނޑު ، ހޯއްދަވާފައި ުނވާހިނދުދަންޖެހޭ ރުހުން އެ ބޯޑަށްހޯންެގ މަޖިލީހުން ތުރައްޔި

ކުންފުނިތަްއ، ސަރުކާރު ސަުރކާުރގެ  ،ގޮސްފަިއވާއިުރަގއި އިކުންފުނިތަކުން ޚިޔާނާތުގެ އެަތއް ބޮޑެތި ކަންކަން ހިނގަ 

.ބީ ބޯޑަށް ެވްސ އަދި ޕީ.ސީ. ކަން ވެސް ނޭނގޭހުރި ޕީ.ސީ.ބީ ބޯޑު އެީއ ކޯއްެޗއްއެބަްއ ކުންފުނިތަހިއްސާވާ ަބއެއް 

ބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކަްށ  އެ ،ބެލުމުންބެލި ންނޭނގޭ ވަރަށް ގިނަ ކުންުފނި ހުރި ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެ

މި  ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުެރވޭ ގަނޑަށް ހަމަައޅު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްން ސާފުވެފައި އޮތީ. މުރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިބެލު

ދީގެން  ަވގުތުވާ މަސައްކަތަަކީކ އެކަށީގެްނވާ މި  ކުރެވިފައި ،ލޫމާތުތަކާއިޢުވާ މަ ގައި މިވާ ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައި

ފައިވާ ކުރަން ހަމަޖެހިދީގެން، މި މަޖިލީހުގައި ކަން ވެސް ފުރުޞަތު ބޯޑުަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް ޕީ.ސީ.ބީ

ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކޮްށ  އިމިފަދަ ބޯޑުތަުކގަަގއި. އްގެ ގޮތުގެން ކުރެވިަފއިވާ މަަސއްކަތެ ތަާކއި އުސޫލުަތކަށް ފެތިގަާވއިދު
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ގޮްސފައިވާ ކަންކަން. ިއއްޒަތްތެިރ ޔާއެއް ގެއްލުްނވެގެން މަސަްއކަތްތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ އެތައް މިލިއަން ރުފި ފައިވާހިންގާ

ަރއްޔިތުން  ،ެގއްިލ، މުދާ ގެއްލި ރަްއޔިތުންގެ ފަިއސާ ގެހިރާއްޖޭ ދިވެ ،ފި ނަމަން ދޫކޮށްލައިދާމިކަން މިހެން  .ރައީސް

 ިއ،މާކަރިތެުދވެ ،ޮކށްފައި މި ތިބެނީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިއްޔަންޢަނިކަމެތިވާނީ. ރައްޔިތުން ަތންތަނަށް މީހުން 

ސާ ރައްާކކުރުމަށް، ރަްއޔިތުންގެ މުދަލާިއ ފައިއެ  ޚިދުމަތްކޮށް، އެީކގައި ެއ ރައްޔިތުންނަށް ތެރިކަމާއަމާނާތް

 ބޮޑަށް ވަގުތު ނެތިގެން، މާ ވެގެން، މާބޮޑަށް ބިޒީ އެއްެވސް ބޭފުޅަކު މާ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސްމަށް. ނުރައްކާތެރިކޮށްދި

ްއާޔ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޖެހޭނީ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ެވއްޖެޓަކުން ނިންމާލަންވީކަމެްއ ޓު ގެން ކޮންމެ ވެޤާބިލު

އެތާނގެ އެންމެ އިްސވެރިާޔ  ،ށް ޕީ.ސީ.ބީ ބޯޑު ހިނގާފައި އޮތް ގޮތަކީ މިހާތަނަ ހެން ބަދަލެއް ގެންނަން.އެ އެދެން

މިއީ މި ރާއްޭޖގައި އަދި . ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ވީ.އްޔަންޢަ ކޮށްލާ ްޓވީަޓކުން މީހަކުވަިކވީ. ން މީހަކު ކޮށްލާ ޓްރީޓަކު

ބައްދަލުވި. ރަީއސް  ވެސް އަޅުގަނޑާ  ޑާކުރެވެންޖެހޭނެ. މި ބޯ ކޮށްމާދާރުވެން އޮތް ގޮތެއް ނޫން. މާބޮޑަށް ޒިންރެކަންކު

އިޓިންެގ ވެ  އިންގަވަރމަންޓް  ،އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ރައްޔިތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށް

ތެްއ އެއްވެސް ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަ މުން،ދިޔު ލޫމާތުތައް ހޯދަންޢުންނަށް ބޭނުންވާ މަ ހުރިއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެގޮތުަގއި 

 ،ނެތޭ ވިދާުޅވެ ށްަވއިޓިންއަ ، ަގވަރމަންޓް އިންކުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުން ިއންތިޚާބު

 ައދި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ވަނީ އަންގާފައި މަޢުލޫމާތު  އެއްެވސް މައުލޫމާތެއް ނުދެއްވާ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަނީ

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު  .އެުކގައި ތެދުވެރިކަމާ އިނުކުރުމަށް ވެސް. އަުޅގަނޑުމެން ދިޔައީ ހެޔޮ ނިޔަތާސާއްހި

އޮްކސިޖަން  މެިޑކަލް ސްޕިޓަލްގައިހޮ ،ެތޔޮ ހުރިތޯ އިހަވާުލވެަވަޑއިގަންަނވާއިުރގައި އިންޖީނުޭގގަ ލިޙް ވެރިކަމާޞާ

ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ . މިކަހަލަ ކަންކަން ބަލަން ؟ ބޭނުންވާ ކާޑު ހަމައަށް ހުރިތޯއެސް.ޓީ.ޯއަގއި ރައްިޔތުންނަށް ،ހުރިތޯ

ައސާސީ ޚިދުމަތެއް މެދުކެނޑިދާނެކަމުގެ ބިރު އޮުތމުން އެކަން ސާފުކުރަން.  ،އެްއވެސް ޚިދުމަތެއް

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރަކީ ޖެހުނު ސަބަބަކީ ވެސް މި އެހެން ބަލަން .ަގއި ފެނުގެ ރިޒާވް ހުރިތޯލިއު.އެސް.އީއެމް.ޑަބް

ވާތީ. ިއްއޒަތްތެރި  ކުރަމުންދިޔަ ސަރުކާރަކަށްެނތި ވައްކަން  މިނެއް ،އްނެތިއިމެ އި،ވަްއކަންކުރުމުަގއި ހައްދުފަހަނަޅަ

އެހެްނވީމާ، ކޮށްފަިއ ނުކުރާނެ އެްއވެސް ކަެމއް މީގައި ނެތީ. އަިމއްލަފުޅު ެއަކއުންޓަށް ވެސް ަރއްޔިތުްނގެ  .ރައީސް

.ީސގެ ބޭފުޅުން އޭ.ސީ.ީސއަށް ަވޑަިއގެްނ އޭ.ސީ، އިގެން ހަމަ ދެނަހުރި ކަމަށް ނަހަދަފައިސާ ލައި 

ަލިއވް  ،ހަމަ ދިމާ އިދިކޮޅަށް ީޓވީަގއި ދުވަްސވަުރގައި ގެންނަވާ ދެްއވި ބަޔާނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީަހށް އެ

މާ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ މި ރިޕޯޓަށް މި މަޖިލީހުގެ ދަނީ ޯކޓުަގއި ވަާކލާތުކޮށް ވާހަކަަދއްކަމުން. އެެހންވީ ޓީވީަގއި އެ

މީތި ފާސްކޮށްދެްއވާށޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ  ިއ،ތެރި މެންބަރުން ވެސް ވޯޓުދެްއވަހުރިހާ އިއްޒަތް

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ފޭދޫ( ރު ޙަސަން ޢަފީފު ރިޔާސަާތ ހަވާލުެވވަަޑިއގަތުންގެ މެްނބަ)ވިލުފުށީ ދާއިރާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 .ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއް  ،އްރިރުޤަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީގެ މު

 ،ދި މޮނިޓަރކޮށްަޓއިްޒުކރުމާއި އަރެޓަިއޒްކުރުާމއި ކޯޕްޕްރަިއވެ ދައުަލތުގެ ިވޔަފާރި ތަންތަން ،ލަބީބް އެ ހުށަހެޅުްއވި

ޓަިއޒޭޝަން ބޯޑުން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް ޕްރަިއވެ. ދަށުން ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ ިރޕޯޓެއް ގެނޫނު ގާއިވެުލއޭޓުކުރުުމގެ 

މި ރިޕޯޓަށް  .ުލއޭޓުކޮށްަފއި ހުށަހެޅި ރިޕޯޓަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވެއި

ރިޕޯޓުގެ ެއްއ  އަދި ،ފާހަގަކުެރއްވި ފަދައިން ވެސް އެ އިލްޔާސް ަލބީބް ،ަޓއިޒޭޝަން ބޯޑު ޕްރައިވް ،ނީތާއިދުކުރަންޖެހެ

 2013/3 ފަހުންޚިާލފަށް. އޭގެ ނޫނާގާބޯޑު ފުރަތަމަ އެކުލެިވގެން ވަނީ  ،އިންނަންބަރުގައި ފާހަގަކުެރވިފަިއާވ ފަދަ

ަޓއިްޒކުރުމުގެ ކަންކަްނ ގޮތަށް ދަުއލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާަގއި ބާރަނޫނުގެ ގާ

ުނވުން. ށް ބެލެހެއްޓޭނޭ މެކޭނިޒަމެއް އެކުަލވާފައިޮކންޓްރޯލްކޮ ،ބެލެހެއްޓުމާއި ،ރޭވުމާއި، ހިންގުާމއި، ތަންފީޒުކުރުމާއި 

ިއއްޒަތްތެރި  ،ނަމަ ވާ. މިހެންގޮްސ ދަންނަވާއެ ބޭފުޅުްނ ކުރަްއވާފައި  ޚިލާފުކަމެއް ނޫނާގާ މިއީ ވެްސ ކަނަޑއެިޅގެން 

 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ޒ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާރަބާނޫނުގެ ގާ  2013/3 ،ަވނަ ނަންބަރުށްއަރައީސް މި ރިޕޯޓުގެ 

 ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގާ ސަރުކާރުގެ ތަންތަނާ ،ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަާކއި ައދި ސަރުކާރު ބައިވެިރވާ ކުންުފނިތަކާއި

 .ކަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ެއގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަންނުވާޢަމަލުކޮށްފައިމަށް ޅޭ ގޮތުން އަންނަނިިވ ކަންކަ ގު

ސަރުކާުރެގ  ،ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތަށްތިން އެއީ އަކުުރގެ . ފަސް ޕޮއިންޓެއް މީގެ ހަތަރު

ނުާވ ވިަޔފާރި އުސޫލުން ހިންގާ ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުގެ ފައިދާ، ނިތަކާއި ސަރުކާރު ަބއިވެިރވާ ކުންފު، ކުންފުނިތަކާއި

ގެ ަޓިއޒޭޝަން ބޯޑުގެ ޒިންމާެއއް ޕްރައިވެމިއީ  .ނެތްކަންމެދު އަޅާނޭ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް ކަނަޑއަޅާަފއި ތަންތަނާ

ވަނަ ނަންބަރުގައި ފަސްުކރުގެ ނުވޭ. ހަމަ އައަދާކޮށްފައިނޫނީ ޒިންމާެއްއ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ޒިންާމ ގާ  ،ގޮތުަގއި

 ،މާއިކުންފުނިތަކުެގ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުސަރުާކރު ބައިވެިރވާ  ،ގެ ކުންފުނިތަކާއި ސަުރކާރު ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަށް

ދަނާ ވަޒަްނކުރާނޭ ހަރު ،ކޮށްރަދުނާހަހިންގުން  ،ތައްކޮށްކުރަންޖެހޭ ދިސާރާނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމަށް އެ ތަންތަން ހިނގާ

ބަެއއް ކުންފުނިތައް ދިާރސާކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާކުުރމަށް ދޭންޖެހޭ ލަފާ ވެސް ، ުނވުމާއި ނިޒާމެއް ާޤއިމުކޮށްފައި

ނޫނު ލާޒިމްކުރާ ގާވެްސ ކަނޑައެިޅގެން އެ ބޭފުޅުންެގ މައްޗަށް އީ އީސް ފާހަގަކުެރވޭ. މިނުވާކަން ިއއްޒަތްތެރި ރަ ދީފައި

އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ރިޕޯޓުންނުާވކަން ކަނޑައެިޅގެން ވެސް ކޮށްފައި މިކަން އެހެންނަމަވެްސ،އް. މަސައްކަތެ

، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަާކއި ؛ގޮތަށް ންކޮށްަފއިވާވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާއަށްފާހަގަކުެރވޭ. ހަމަ އެ އަކުުރގެ  ގައިރިޕޯޓު

ތަންތަނުގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި ވިޔަފާރި އުސޫުލ ހިންގާ ސަރުކާރު ، ސަރުކާރު ބައިވެިރވާ ކުންުފނިތަކާއި
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ބެލެހެއްޓުމާއި ހިސާބު އުސޫލަުކން  އެއް ،ނަމަވެސް ކުރުން އެއް ުއސޫލަުކން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީއޮޑިޓު

ނެތުމާއި އަދި އެ މަސައްކަުތގެ ޤާބިލުކަން ބޯޑުގައި ނެތްކަން ވެްސ ކުރުުމގެ ކަންތައްަތއް ހަމަޖައްސާފައިއޮޑިޓު

ާވކަން ދަންނަވަން. އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ރިޕޯޓުން ވެސް މި ކަންކަން ފާހަގަވާކަން ދަންނަވަން. ފާހަގަކުރެވިަފއި

ކަންަތކަށް ބަލާއިރުަގިއ  12މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާ  .ތްމިހެންގޮސް ކިޔާނެ ކަެމއް ނެ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ންޫނނީ ޒިންމާ އަދާނުކުރެޭވކަގާއެ ބޭފުޅުންގެ  ،އެ ބޭފުުޅންނަށް މެންބަރުން އި ތިއްބެވިަޓއިޒޭޝަން ޯބޑުގަ ޕްރައިވެ

 ނަރަލް ހުށަހެޅުއްވިގޮތުން ޮއިޑޓަރ ޖެ . ައދި އެކަމާ ގުޅޭއެސް.އޯ.އީ ކޮމިީޓއަށް ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ފާހަގަކުރެވޭ

 ސަުރކާރުގެ ލުމަށްފަހުގަިއ އަިދވެސް މި ހުރިހާ ކަމެއް ބެ .ރިޕޯޓުން ވެސް އެކަން ކަށަަވރުވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން . ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ވެސް ުސވާލުކުެރުވނު ދާރާސާއްހި ،ކުރައްވާ ފަރާތާހިއްސާ މެނޭޖު

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެްނ  2014ނޫނީ ޒިންމާ ގާބަލާއިުރގައި ވެސް މި ބޯޑުގެ މެންަބރުންނަށް ދެއްވާފަިއވާ ޖަވާބަށް 

އޭގެތެރެއިން ެއއް  .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްނުވާކަން ކަނޑަެއޅިގެން ސާިބތުވާން އެބައޮތް. ދާ ހަމައަށް އަދާކުރެވިފައި މިއަ

އެމް.ޑީައކު ނެތްތާ ، ނި. އެ ކުންފުނީގައި ޗެައރމަނެއްުކންފުއިންވެސްމަންޓް  ހެކި އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަްލ އެއަރޕޯޓް

ނޫނީ ގޮތުން ހިނގާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ވެސް ނުބެލެވޭނެ ގާކުންފުންޏަކީ އެތައް ދުވަހެއް. އެމް.ޑީެއްއ ނެތް 

ެއއަރޕޯޓް  އެ ދު މިއަ ،ވީާރނާވެ ،ކަންތައްތަްއ ނުބެލެހެއްޓި ގެ މިއަދު އެ ެއއަރޕޯޓު، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންަކމުން

ހިރާއްޭޖގަިއ ހެދުނު އެންމެ ފުރަތަމަ މިއީ މުޅި ިދވެ .. އިްއޒަތްތެރި ަރީއސްނުކުރެޭވ ހާލަތަށް ގޮސްފަވަނީ ބޭނުން

މި ޒިންމާ . އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް. މި އެއަރޕޯޓް ވީރާާނވެގެްނދާ މަންޒަރު ދިވެހި ރައްޔިުތން ނުތިބޭނެ

މި ބޭފުޅުްނގެ ޒިންމާ  .ަޓިއޒޭޝަްނ ބޯޑުރެމިދެންނެވި ޕްަރިއވަޓަިއޭޒޝަން އަދި ކޯޕް ،ނަގަންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު ފަރާަތކީ

އަްއޑޫ ސިީޓގަިއ ެގ ފަރާތުން .ސީ .ޑީ. އެމް.ޓީމުގަިއ ވެްސ ނަންަގާވފައެއް ނެތް. ދެން އޮތީ ެއމް.ޓީ.ޑީ.ސީމި ކަ

މިހާރު އެހެން  ންނަމަވެސް،ހެއޮންނަ. އެ ހިއްސާ 100އޮންނަ، ނޫން %ހިއްސާ  30% ރިސޯޓެއް އެބަ ހިންަގވާ

ކޮޓަީރގެ ރިޯސޓެއް. ެއ ރިސޯޓް މިއަދު ެއ ރިސޯޓުގެ މެނޭޖްމަންޓުން  271ކާަލއިފި. މިއަުދ އެއީ އްބަޔަކަށް ވި 

 ނުކުރެވިގެން.ޕަރޭޓްއޮ ؟ކީއްެވެގންތޯރަން. ކުކޮޓަީރގެ ރިސޯަޓކަށް ބަދަލު 100ގެންަދވަީނ މަސައްކަތްކުރަމުން

މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ ނަާގ މި ކަންތައްތައް ބަލަންޖެހޭ  އިބަލަ  ތޯއިކޮބަ، ގެންތޯވެ ނުކުރެވެނީ ކީއް އޮޕަރޭޓް

. ީކައށް ބަދަލުކުރަން މަޖުބޫރުވެފަ 100ނުނެގުނީމާ މިއަދު އެ ރިސޯުޓ ވެްސ އެވަނީ އެންމެ ފަރާތްތަކުން ޒިންމާ

ބުން އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދައުލަތުެގ ނޫނީ ޒިންާމ އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަގާމިފަދަ ބައިވަރު  .ތްތެރި ރައީސްއިްއޒަ

 ،މުގެ ސަބަބުންވުއް ބަލަހައްޓަން އޮންނަ މުއައްސަސާއިން މިކަްނ ނުކުރެތަމުއައްސަސާަތކާއި އެސް.އޯ.އީ 

. އޭގެ ހެކި ދެން ފަހިވެފަ ލާހިކު ބޮޑެތި މަގު ވަނީޖަރީމާ ހިންގުމަށް ނު އިއެސް.އޯ.އީތަުކގެ ވެރިންނަށް ވަްއކަންކުރުމާ

ދަީނ  ވެސް މީޑިއާތަކުން ވެސް މި   މިއަދުންނަށްނިގެންދާނެ. އަުޅގަނޑުމެތަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެއަންނަ ރިޕޯޓު

ދަނީ  ހުން އެތަކުަގއި. ފުލުުމގެ ވާހަކަ. އޭގެ މައްސަލަަތއް އެހެރީ ކޯޓު ކުރާ ބޮޑެތި ވައްކަ ކުންފުނިތަކުން ،ފެންނަމުން
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ބޮޑީެއއްގެ ގޮުތަގއި ޮއވެގެން ގާނޫނީ ޒިންމާ  ންގނިޓަރިގޮުތގައި މޮ ދާރުހަމަ ޒިންމާ އެ މައްސަލަތައް ަބއްލަވަމުން. އެއީ

އެހެންކަމުން، ިމއަުދ  އީސް.އިްއޒަތްތެރި ރަ ، މައްސަލަކަުމގައި އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރަންވާމާދިބަބުން ސަގެ މުދާނުކުރުއަ

 ށްއަުޅގަނޑުމެންނަ އި،ލަ އިވަލަ ޅު ބޯެޑއް ެއކުނގަފަދަ ރަ ާދކުރެވޭއަގާނޫނީ ޒިންމާ  ،ލުކޮށް އޮތް ބޯޑު ބަދަ މި

އިމުކުރުމަީކ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަްއޗަްށ ޤާއަޅުގަނޑުމެންގެ ކުންފުނިތަްއ ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު 

 އަށް ށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާތަ ގޮ މި ހުށަހެޅިފައިވާ ،ިމ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑު ެއދެނީ ،ވީހިނދު ލާޒިމުކަމަކަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ  ،ށް ފާސްކޮށްތަގޮ އަދި މި ިރޕޯޓް މިއޮތް ިއ، ރިޕޯޓަށް ތާއީދުކޮށްދެްއވައެރުވުމަށް މިލަފާ

 ފުރުޞަތަށް ވި އްދެްއވުމަށް. ދެވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް އެއްބާރުލުންމާއަރުވަިއގެން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މި ދި ލަފާ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް،ުޙސައިން މުޙައްމަދުދީދީ ،މި އަރުވަނީފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު މިހާރު  ޒަތްތެރި ެމންބަރު.އް އި ޔާކުރިއްޝު

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ބަރު ންރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެއިމަ ރިޕޯޓެއް. ހުޅުދޫ ދާ ހަވަރަްށ ފުރި މިއީ  .ސީ.ބީގެ ރިޕޯަޓކީޝުކުރިއްާޔ ރަީއސް. އާދެ! ޕީ 

. ގެންގޮސްފަ ން ވަނީބުތްަތއް ތަރުތީކަގެ މަސައްށް ރަނގަޅަށް މި ކޮމިޓީރައަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ވަ

ކުރެވުނު  އެ ބޭފުޅުންނަށް ،ންޅު.ސީ.ބީގެ ބޭފުޕީހުން ފަރެވުނު. ޭއގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުކު އާދެ! ޕީ.ސީ.ބީއާ

 ށް ރަނގަޅަށް ވަރަ ކޮމިޓީއާ ވާހަކަަތއް އެ  ގެދާކުރެވިަފއި ހުރި މަސްއޫލިްއޔަތުށް އަެއ ބޭފުޅުންނައި ތަކާ ތްމަސައްކަ

ްއޔަތުތައް ލިއޫމަސް އެ ބޭފުޅުންގެ ،ރުންނަށް ފެނުނީބަގެ މެންޓީ ކޮމި ،މެންނަށްފަހުން ައޅުގަނޑުހިއްސާކުރެްއވި. ޭއގެ

 ށްރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން އެ ބޭފުޅުންގެ ލަފަޔަކަޓައޮޑި ،ރެވި ކަމަށް. ެއގޮތުންކުވަނީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާނު

އި ވަރަށް ސާފުކޮށް ގަރިޕޯޓު ރިިވއު . އެއް ދެއްވާފަޓެިރޕޯރިވިއު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަނީ އެ ބޭފުޅުން  ނީމާދުއެ

ޕީ.ީސ.ބީގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ވަނީ  ؛ެގ މަސްއޫލިއްޔަތުއެ ބޭފުޅުން ،ނަށްފުޅުންބަޔާންކޮށްފައި އެަބވޭ އެ ބޭ

ަގއި މުެއ ބޭފުޅުންގެ ބައްދަުލވު ،ހަކަ ކަން ހުރި ވާތިދަބޭފުޅުްނގެ ބަޖެޓުެގ  ގަިއ އެއަިދ އޭ  އަދާނުކުރެިވކަން.

ގެ  އެ ބޭފުޅުންތްްއާވފައި އެަބއޮދެ ަޖވާބުށްށް ރަނގަޅަރަންސް މިނިސްޓްރީން ވަ ފިނޭ، ވެސްހަގަކުރެވުނު. ނަމަ ފާ

ކަމަށް. އަދި ލަތްަތއް ވަނީ ފުިރހަމަކޮށްދެވިފައި ސީވަ ،ަކއި ބޭނުންވާ އެންމެހާ ކަންަކންޓަ ދާކުރުމަށްއަމަސްއޫލިއްޔަުތ 

ރީއަށް ވަރަކަްށ ފިނޭންސް މިނިސްޓް ސްަގއި ވެސް އެްއވެރުކުރީ ސަުރކާ ،ޕީ.ސީ.ބީގެ ފަރާތުން މީގެ ުކރިންވެސް

، . އެހެންވީމާ ވޭނޫނީ ަބޖެޓުގެ ދަތިކަން ހުރެގެން އެްއވެސް ސިީޓއެްއ ެއއްެޗއް ފޮުނވާފަެއއް ނު ، ދަިތކަންފައިސާގެ
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ދާނުކޮްށ އަނގޭ އެ ބޭފުޅުން ވަނީ އެ ބޭފުޅުންެގ މަސްއޫލިއްޔަތު އި ބަސާފުކޮށް އެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް 

ށް ކަގާްތގަނޑަ  ؛ރާއްޖޭގައި މިތިބަ ބަިއވަރު ކުންފުނިތައް ގެ މިމެން އަުޅގަނޑު، މިަފދަ ބޯޑެއް ނިދާފައިކަން. އެހެންވީމާ

ކުންފުނި ފަންސާހަކަށް ރުކާުރގެ ހިއްާސާވ ސަ ފަންސާހަކަށް ކުންފުނި އެބައުޅޭ ެއސް.އޯ.އީތަުކގެ ތެޭރގައި.

ގެެނއް މި ބެއި ތިވާނުާވގަ  ،ގާތްގަނޑަކަށް އެބައުޭޅ. މި ހުރިހާ ކުންފުނިތަކުގެ ބެލެނިެވރި ފަރާތް ނިދާފައި ޮއވެގެން 

 ،ހަަކއަކީ މިހާރުވެސް އެންެމން ވެސް ަދއްކާ ވާ އިވެުލއޭޓެްއ ނުކުެރވޭނެ. ައޅުަގނޑުމެންނާ ،ކޮށްޓަރކުންފުނިތަކެއް މޮނި

. ނިދާފަޕީ.ސީ.ބީ ބޯުޑ އޮީތ  ދިަޔއިރު ވެސް އިން ހިނގަްޕޝަެގ ކޮރައެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ ވާހަަކ. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ

 ެއ ދިއަ ،ށްމޮނިޓަރއެއް ނުކުަރްއވާ. ކޮރަްޕޝަން ހުއްޓުވުމަ .ކޮަބއިތޯ އް ނުބަލާ މި ހިންގާ ޖަރީމާތަކަކީއެ ބޭފުޅުންނެ

ބަހުރި އެ އެބަިއަވރު ކުންފުނިތައް  ތުގެލައް ކުެރވިފަެއއް ނެތް. އަދި ދައުކުރުމަށް އެއްވެސް ކަމެވާބުދާރީޖަން ޅުބޭފު

ނިތައް ރަނގަޅަްށ ފުން ެއ ކުންއެެހންނަމަވެސް، ޕީ.ސީ.ބީ .ނިތައްކުން ފައިދާނުވެ ެގއްލުންވާ ކުންފުތަކުންފުނި

 ސަރުކާރަށް ލަފާދީފައެއް ށްފުނިތައް ކަމަ ންވާލަންޖެހޭ ކުއެ ކުންފުނިތަކަކީ ެއއީ ބަންދުކޮށް ނޫނީ އު ،އިވެުލއޭޓްކޮށް 

ިވޔަފާރި  ،ފުނިތަކާއިންާވ ކުއިވެރިބަ ސަރުކާރު ،މެނޭހިއެބަ   ތެރޭަގއިގެގެ ޒިންމާތަކުޅުންމި ބޭފު ނެތް. އާދެ!

އަދި ެއ  ،ނުމާދިއްދަހުރުެގ ގެރެންީޓގެ ދަށުން ދެވޭ ލޯނުތައް ެނގުމަށް ކާކާއި، ސަރު ތައުސޫލުން ހިންގާ ކުންފުނި

 ،ޭއގެ ަޖވާބުަގއި ބެލުން. އެ ބޭފުޅުްނ ވިދާުޅވީ ގޮތަކަށްތޯސާތަްއ ޚަރަދުކުރެވެނީ ކޮން އެ ލޯނުތަުކގެ ަފއި ،ދިރާސާކޮށް

، އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެ މާ. އެހެންވީމިނިސްޓްރީންނޭ އް ނުބަލަމޭ. އެ ބަލަނީ ފިނޭންސްއެތިމަންމެން އެ

 ަކމެއް އެ ބޭފުޅުން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އެ ބޭފުޅުްނ ސްުކެގ ތެރޭގައި ހަމަ ެއއްވެ ތަޔަތުބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިއް 

 އެ ބޯޑުގައި ތިެބގެން  ތިބަ މެންބަރުން ޑަ ޕީ.ސީ.ބީ ބޯޑުަގއިންމާދާރުކަން ކުޒި، މިފަދަ ްނވީމާހެގަބޫލުނުކުރަްއވާ. އެ

ެއީއ  ؛އެދުންރަނގަޅަށް ކުންފުނިތަކުން ަރްއޔިތުން މި އެދޭ  ،ވާބުދާީރކޮށްނިތައް ޖަންފުކު  ަދއުލަތުގެ މިއަޅުގަނޑުމެންގެ 

 ގެންޤީވެ ތުަގއި ތަރައްނަށް ފައިދާހުރި މަންފާއާއި ލާބަ ލިބޭނެ ކުންފުނިތަކެއްެގ ގޮންރަްއޔިތު ،ނުވާޚިޔާނާތް

 އި ވަރަށް ސާފުކޮށް  ރިޕޯޓުގަމި ، އަުޅގަނޑުމެންގެމެދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޝައްކު. އެހެންވީމާ ގައިދާނެކަމާނހި

ވަނީ  މި ޕީ.ސީ.ބީ ބޯޑަށް އަހަރު  ޕީ.ސީ.ީބ ބޯޑު ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ސަަބބުތައް. ނަމަވެްސ، މި ،ބަޔާންކުރެވިަފއިވާނެ 

. އެ ބޭފުޅާއަށް މިކަުމގެ ޒިންމާ ނަންގަވަންޖެހޭ ކަމަކަްށ ޔަްނކުރަްއވާފައްން ބޭފުޅަކު ޢަލުއަ އްޔާރައީސުލްޖުމްހޫރި

އިްނ  ޔަންކޮށްފައިއްމިހާރު ޢަ ؛އެ ބޭފުޅާ  ،ާލއިރުއިޕީ.ސީ.ބީ ބޯޑު އަލުން އެކުަލވަ، ނުދެކެން. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑެއް 

 ރުޞަތަށް. ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުނުނޑެްއ ސް ައޅުގަވެކަމަކަށް  ޖެހޭބޭފުޅާ ކޮންމެހެން ވަކިކުރަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު.  ރި މެންބަރު. މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެތެތްރިއްޔާ ިއއްޒަޝުކު
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 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 އަދި ،ޓަިއޒްކުރުމާއި ރެކޯޕް ަތންތަން ޕްރައިވެަޓއިްޒކުރުމާއި   ިވޔަފާރިގެ ދައުލަތު . ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ 

ުޑގެ ޓަިއޒޭޝަން ބޯރެށުން އުފެދިފައިވާ ޕްަރއިވެަޓއިޭޒޝަން އެްނޑް ކޯޕްދަގެ ގާނޫުނގެ މު ިއވެލުއޭޓްކުރު ،މޮނިޓަރކޮށް

އެންޓަރޕްރައިަސސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެްއިވ  ޑްކޮށް ސްޓޭޓް އޯންޢާރާޖަމުާވ މިންވަރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުެރވިފައި 

ންޖެހޭ. ރަކުއެބަ  ތަނެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެްނ ސުވާލުންކޮ ، ޕީ.ސީ.ީބއަކީރައީސްޒަތްތެިރ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. އިއް 

ލާފަިއ އިވަޑެއް އެކުލަ  ބޯތަނެއްތޯ. ފާއިތުވީ ދެ ވެރިކަމުގައި ެވސް ގާނޫނަކުންކޮން އީއެ އެންމެ ފުރަތަމަ  ނަށްރައްޔިތުން

ދާއިރާެއއްަގިއ  ވަރަށް ފުޅާ ކަންލެނިވެރި ބެގެ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކެއްގެ ހިާރްއޖޭގެ ދައުލަތުދިވެތަުކގައި ޑުދި ބޯއަ

ހަވާލުކޮށްފައި އޮތް ބޯެޑއް. ިމ ބޯޑަށް ފާއިތުީވ ވެިރކަމުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުެރއްވި ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

ން ތަފާތުޮކށް އެކި ުދވަސް މަތީ ައކީ. ބޯޑުގެ މެންބަރުންނާލަމައްސަ ެއންމެ ބޮޑުިމއީ އް ނުދެއްވާ. ހުމެރު

ވަރަށް  ެއ ބޯޑަށް އަޅާލަންޖެހޭ ،. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑަށް ފާަހގަކުެރވުނީވާުލކުެރވިފަިއވޭށް ސުމެންނައަޅުގަނޑު

ލެއް މާހުފަިއވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ވެސް ނުދީ ވަރަށް ބޮޑު އިއަދި ބޯޑާ ހަވާލުކުރަން ކަނަޑއެޅި ،ނުެލވިއިޅައަ

ނުކުެރވޭ ގެންދިޔައީ. މި ބޯޑަށް އޭގެ ޒާތުަގއި މަސައްކަތްނިފެތަން އަޅުގަނޑަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެފަިއވާ 

ޔާމީން  ޒިންމާ އޭުރގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެިމކަމު ،. އެހެންވީމާ ގޮސްފަދަރަޖައަށް އޮތީ ކަންކަން ގެން

ދިޔަ ންތަކުން ކުރަމުއަދި ބޯޑު ،ޑުތަކުގައި ަޢއްޔަންުކރަމުންދިޔަ މީހުންނާއިޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ނަންގަވަންެޖހޭނެ. ބޯ

އިްއޒަތްތެިރ ޗިޕެއް ނެތް ގެ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކެއްގެ ބޯޑުަތކުގެ މަދަރ ބޯޑު. ލަތުޑަކީ ދައުނުބަލާ. މި ބޯ ންކަންކަ

ނިތަކުން ކުރަމުންދިޔަ ފު ކުންހާ ހެން ހުރި އެގެތު ލަީސއާއި ދައު. ނެތް. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރުޗިެޕއް އިގަރައީސް. މަދަރ ބޯޑު

ެގ ތު ދައުލަ .މި ބޯޑުގެ މަްސއޫލިްއޔަތެއް. ނުކުރޭ ންޖެހޭ. އެއީރަންޖެހޭ. އިވެލުއޭޓްކުރަބަަލއި މޮނިޓަރކު ތައްއްކަންތަ

 ާސއެއް ން ަނަގމުންދިޔަ އެތަްއ ފައިއެމް.ޕީ.އާރު.ސީ.އެމްނުވަަތ ނެިގ ން ޚަޒާާނއި ދިޔަންކުރަމުމާލިއްޔަތުން ަވއްކަން 

އެކަހަަލ ؛ ޚިލާފަށް ގެންދަނީ ތަކާ ގާނޫނު ،ންކުތަކާއި ބޭ ،ސްކުަރމުންކުަތއް އެންޑޯޗެ ޔައިރު ވެސް ީކްއެވގެންތޯދިންނަގަމު

ރޯޑް  . އެއީރަކު އޮތީންމެ ފަހައެ ،ންމެ ސުވާލެއްއެ .ިރންއަޅުގަނޑުމެން ސުވާުލކު .ތް ކުރަްއާވފަނެސުވާލެއް ވެސް 

އެހެންނަމަވެސް، މި ޯބޑު . އޮތް  ފޮުނވާފައިށްސީ.ސީއަ.ަފއި އޭ ށްަގއި ުސވާލުކޮކޯޕަރޭޝަން ޗެކުަތކެްއގެ ަމްއސަލައި

އެްއ ދައުެރއްަގއި ވެސް ނެތް ރުހުން ހޯދާފައެއް ނެތް.   އަހަރު ވަނީ ޯބަޑށް.ކަ މިހާރު އަށެއް ޖެެވއް މި ބޯޑަށް ،އުފެދި

ޯހދާފަ. ވަޙީދެއް ނެްތ ރުހުމެއް  މެއް ޢަްއޔަންކުރި. ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުަގއި ނެތް ރުހު ވެިރކަމުަގއި ިމ ބޯޑު ގެ ވަޙީދުނެތް. 

އަުޅގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވެީނ  އިރުހުން ނުހޯދަ ،ހޯދާފަ. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ނެތް ބޯޑަކަށް

. ބޮޑުވެގެންވާ ޚިޔާނާތެްއ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީަގިއ ަގއި ހިންގާފައި އޮްތ ޚިޔާނާތެއް ކަމަށްތުގަސް

ީތ އޮ މުގަިއ ހުންނެވި ބޭފުޅަކު މިޤާމަ ގެ ކޮމިޓީ ޯބޑުަގިއ ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންނަށްވުރެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން

ދައުަލތުގެ ކުންފުނިތަުކގެ ބޯޑުަތްއ ދިނީ  ފުރަތަމަ އެސް.އޯ.އީ ކޮިމޓީން އިސްކަެމއް . ެއންމެވަރަށް ބޮޑަްށ އިހުމާލުވެފަ
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 ،ހަދަނީ ކިހިނެއްތޯ ކަށްރަްއޔިތުންެގ ކުންފުނިތަ ،ާވ ކަންކަްނުކރޭތޯގާނޫުނން މަތިކޮށްފައި ،ހިނގަނީ ކިހިނެއްތޯ

ޙައްމަދު ޞާލިޙް މިކޮޅަށް ރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުވެރިައކީ؟ ަރީއސުލްޖުމްހޫޮކބައިތޯ ބެލެނި ،ިބޑުކުރަނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ

ލަތުެގ އިދާރާތަކާިއ އަދި ސަުރކާުރ ަދއު ،އައުމާ އެއްކޮށް ފޮނުްއެވވިހަމަ  ށްއަުޅގަނޑު މި މަޖިލީހަ ؛ފޮނުވި ތަމަފުރަ

ވަީނ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުުމގެ ދަށުަގއި.  އެކަަށއަޅާފަ. މި ބޯޑު ތައްކުންފުނިތަކުގެ މަަސއްކަުތގެ ދާއިރާ

ވަރަށް ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި. ބޯޑުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  ެއއީ  ދެއްވީމޭ.ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވަނީ ބަޖެޓު 

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ތިމަންނަމެނަށް ބަޖެޓު ނުލިބުނޭ. އެހެންނަމަވެސް .ވި އޮތް ކަމަށް އެ ބޯުޑން ފާހަގަކުރަނީނުކުރެ

ަގވާއިދަކާ ނެތް. ަގާވއިދުތަްއ  އިޓަކާހަދަނީކީ. ބަޖެގަވާިއދެއް ނޫން  ންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ބަޖެޓަކު

ގިނަ  ބޯޑެއްތޯ؟ ވަރަށް އޮތް  އި މަސައްކަތްކުިރން މިއީ ކިހިނެއްވެފަހައްދަވާފަެއއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް

ގިނަ ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކުެރވުނު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނަޑށް ފެންނަނީ މި ރިޕޯޓަށް  ދިރާސާތައްކުެރވުނު. ވަރަށް

 ށް މި ރިޕޯޓު ފާސްކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުުރޞަތަށް. ތާއީދުކޮ

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު ފުަވއްމުލަކު އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 . ށްރަޝީދަ މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ރަޝީދުރާގެ ެމންބަރު ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއި

މިީއ  ،ވާ ރިޕޯޓަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައި މި

ށް ބޮޑަށް މި ރިޕޯޓު އެްސ.އޯ.ީއ ކޮމިީޓގައި ހުރިހާ ެމންބަރުންނަށް ވަރަ ،ވަރަށް ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެކޭ. ެއހެންކަމުން

ާދއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްާޔސް  ހުޅުދޫ ،އްރިރުޤަ ީޓގެ މުޝުކުރު ދަންނަވަން. ާޚއްަޞކޮށް އެްސ.އޯ.އީ ކޮމި

އަހަުރެގ  ފަސްދަނީ ފާއިތުވެދިަޔ  ުޝކުރެއް ދަންނަވަން. ައޅުގަނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މިލަބީބަށް ވަރަށް ޚާްއޞަ 

 ވާ ޕީ.ސީ.ބީ ބޯޑު އެޓަކައި ގާނޫނުން އެކަަށައޅާފައި ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމަށްކުންފުިނތައްސަރުކާުރގެ ތެރޭގައި 

ތަން. އަުޅގަނުޑ މިހެން  ވާ އި ވެފަޕެރެލަިއޒް  ،ވެ އެ ބޯުޑ ބޮޑުތަނުްނ ފެއިލް ،ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާތަްއ އަދާުނކޮށް

ތެރޭަގއި އެ ބޯުޑެގ   ހަތަރު އަހަރުފާއިުތވެދިޔަ ،ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެަބ ފާހަަގކުރެވޭ ންމި ރިޕޯޓު މިދަންނަވަނީ

 އެންމެ ،ނުވާކަން. އެގޮތުން ން ލާޒިމުކޮށްފައިާވ ކަންަތއްތައް އެ މެންބަރުން ކޮށްަފއި މެންބަރުންގެ މައްޗަށް މި ާގނޫނު

ެއ ބޯުޑގެ މެންބަރުންނާއި އަދި ޚާއްަޞކޮށް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން މި ގާނޫނަްށ  ،ކަަމކީ ބޮޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ެއއް

ލުމަށްފަހު ވީާހވެސް އަވަަހކަށް އެބަޖެހޭ އެ އިކުަލވަމި ރިޕޯޓުން ފާހަގަކުެރވޭ. ިމ ބޯޑު އެނުވާކަްނ ހިތާފައިރުމަތްތެރިކޮށްޙު

ތެރޭަގއި  އަހަރު ފަސްބޯޑުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން. ނަމަވެސް ފާއިުތވެދިަޔ 
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ނުކޮްށ  ވެސް އެކަން ެލވުނު ބޯުޑގެ މުްއދަތު ހަތަރު އަހަރު ނިމިގެންދިޔައިރުއިވަ ފުރަަތމަ އެކުލަ ،ވެސް ނިމިގެންދިޔައިރު

 ން ހަމައަށް މި މަޖިލީހަށް ރުހުން ހޯދަ  ލުމަށްފަހު ވެްސ އަދިވެސް މިއަދާއިދެވަނަ ފަހަރަށް އެ ޯބޑު އެކުަލވަ .ނީވަ

ބޯުޑގެ  ެލވުނުއިރުއިށް މި ބޯޑު އެކުލަވަ ނުާވކަން މި ރިޕޯޓުން ފާހަގަކުރެވޭ. އޭެގއިތުރަްށ ދެވަނަ ފަހަރަފޮނުވާފައި

ގޮތުން ބޯުޑެގ  ވެސް ފާހަގަކުެރވޭ. ެއއީ ގާނޫނުގައި ބުނާ ާވކަންނުލެވިަފއިއިކުލަވަ މެންބަރުންގެ އަދަދު ފުރިހަމައަށް އެ

ވަީނ ށްަފއިރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮމި ހަމައަށް ބޯޑުަގއި ތިއްބެވި ކަމަށް  . ނަމަވެސް، މިއަދާހަތެއްމެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 

 ސަބަބުން ަސރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ވަރަށް މިހެންވުމުގެ ،ދަނީމެންބަރުން. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ފަސް

ލަން އެބަޖެހޭ އިވާކަން. އަުޅގަނޑުމެން ބަލަާގތަށް ގޮސްފައި  މާބަެއއް ުކންފުނިތައް ބަނގުރޫޓުވު އި،ބޮޑުތަނުން ދަރަ

އި ަތކެއް ދީފަ ން ޗެކުވަނީ. އަޅުގަނުޑމެންނަށް އަޑުިއވިގެންދިަޔ އެްމ.ޕީ.އެލުގޮަތށް ވާން ދިމާކީްއވެގެންތޯ މިކަންަތއް މި

ޓަކައި އެތަްއ ސް އިންތިޚާބަށް ޕީ.ޕީ.އެމަށް ޚަރަދުކުރުމަށްމަޖިލި ގެވަނަ އަހަރު 2014ޑޮލަރު ގަންނަން ކަމަށް ބުނެ 

ިއވޭ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ އޮފީސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަޑު އެބަ ކަމަށް ބުނާ އަޑު. ނެގި ންމިލިއަން ރުފިޔާއެއް އެ ކުްނފުނި

 ،އިވޭ މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރި ވާހަަކއިގެ އަޑު. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަޑު އެބަ  ދެޏަކުން ހަދަން ކޮންމެވެސް ކުންފުން

އަން ޑޮލަރު މިލި އެއް ްއ އަޅަން ކޮންެމވެސް ކުންފުންޏަކުން ބުރީެގ ދަނގަޑު ސްޓްރަްކޗަރެ ތިންކާށިޫދގަިއ  ކ.

ވަުރގެ މަސައްކަތެްއ ކަމަށް ވަނީ. ނުވާނެލަްއކަ ޑޮލަުރ ވެްސ ޚަރަދުދެ ޚަރަދުކުރި ވާހަކަ. މިއީ ގާްތގަނޑަކަްށ 

ބޭފުޅުންގެ ާދއިރާތަުކގައި ޭބއްިވ ބަެއއް  އޭެގއިތުރަށް ނިމިދިޔަ މަޖިލީހުގެ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ބަެއއް ެމންބަރުން އެ

ަގއި ވެސް ސަުރކާރުެގ ކުންފުނިތަކުން އެތައް މިލިއަނެއް ޚަރަދުކުރިކަން ަބއެްއ ހަރަކާތްތަކުގެ ސްޕޮންސަރެގ ގޮތު

ކަންތައް ވުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ  . އެހެންވީާމ، މިހެން މިހުރިކުގެ ރިޕޯޓުން ފާހަގަވެަފއި އެބަކުންފުނިތަ

ތެރި ަރީއސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ވަރަށް ޮބުޑ ތަނުން ދަރާފައި އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ިއއްޒަތްވަނީ ކުންފުނިތައް 

 އި،ކަންތައްތައް ބަލަ ވާ މެންޑޭޓަކީ މިން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ދިވެހި ރައްޔިތު

ންގުމުެގ އް އެޅުން. އެްއގޮތަކަްށވެސް މިއީކީ ސަުރކާރު ހިކެމިކަންކަމާ މެދު އެޅެންހުރި ރަނގަުޅ ފިޔަަވޅުތަ  ،ތަޙުޤީޤުކޮށް

ނޫން. އެހެންވީމާ، މި  ެވސް ެވސް ނޫން. އަދި ނުފޫޒު ފޯރުވުމެއް ބާރުގެ ތެރެއަށް މި މަޖިލީހުން ވަދެގަތުމެއް

 ،ކުރާނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން އެކަންތައް ؛މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

 ާރއްޖޭގެ ގިނަ އަޮތޅުތައް ސަރުކާުރގެ ކޮންމެެވސް ކުންފުންޏަކުން ހަވާލުެވ ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގއި ވެސް

ޕީ.ޕީ.އެމަށް ކެމްޕޭނަށް ފުވައްމުލަކު ިސޓީގައި  ވާއަުޅގަނޑު އެ ރަށަކަްށ ނިސްބަތް ،. އެޮގތުންތަން ޚަރަދުކުރަމުންދިޔަ

މިޓެޑުން. ެއޮގތުން އެސް.ޓީ.އޯެގ ފަރާތުން މޯލްިޑވްސް އެއަރޕޯްޓސް ކޮމްޕެނީ ލިާއއި ޚަރަދުކުރަމުންދިޔައީ ެއސް.ޓީ.އޯ

ސް ވެ މިއަދު ،ކީޔަނަމަވެސް ައޅުގަނޑު ހިތާމަ .މުރާދު ކިާޔ ބޭފުޅެއް ގޮސް ފުަވއްމުލަކުަގއި އިސްޮކށް ހަރަކާތްތެރިވީ

 ހަގަކުރާއެކު ފާޔާމުތަކުަގއި ެއޮގތަށް ތިބިކަން އެއީ އަުޅގަނުޑމެން ހިތާމަޤާއެ މުރާދު އެސް.ޓީ.އޯގެ ަވީޒފާގައި އެ މަ

ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ މަސަްއކަުތގައި ހަަރކާތްތެރިވި އެތަްއ  ހަތްކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންނާ ެއއްކޮށް ާފއިތުވެދިަޔ 
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ވެސް  ބޭފުޅުން މިއަދު އްބެވިވެސް މިފަދަ ޖަރީމާތައް ހިންގާފައި ތި ބި ތިބިއިރުރައްޔިތުންނަށް ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު ނުލި

ކަމެއް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް  ޒީފާަގއި ތިބިކަމީ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރާވަ  ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަުކގެ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހުޅުދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

 ށް.އިލްޔާސް ލަބީބަ

 

 ްލޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން:އިހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މު ންވެސް ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނުންވާ ވަރަްށ މުހި ގޮތުން އަޅުގަނޑު ބެހޭ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މި ރިޕޯޓާ

ނޫީނ  ،އިޒޭޝަން ޯބޑުޯކޕްރަޓަ އެންޑް ްޕރައިވެަޓއިޭޒޝަން  .އް ުނކުތާތައް އެބަހުރި. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްބައެ

ދުވަސް ތެރޭގައި އޮތް ބޯެޑއްކަން ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް އަޑުިއވިފަިއ އަހަރު ފަސްމި ރާއްޖޭަގއި މިދިޔަ ހަތަރު ޕީ.ސީ.ބީއަކީ

ކޮން ގާނޫނެްއގެ ދަށުން ކިހާ ބޮުޑ  ،ވާުލވެފަިއވާހަމަސަްއކަތެއް ކޮން ،މުންމިީއ ކިހާ މުހި ،ހުރެދާނެ. އެހެންމަވެސް

ވާލުވެފަިއވާ ބޯޑެއް ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް އެހާ ބޮޑަށް ސާފުނުވެފައި އޮވެދާނެ. ހަޒިންާމއެްއ  ،ޔަެތއްލިއްއޫމަސް

ކުންފުނިތަުކެގ  ކުންރަީއސް ޓްވީޓައިންނަ ސަބަބަކީ، ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް މިކަން ފެނިފައި މި އޮންނަނީ އެ ބޯޑުަގއި 

ވަިކކުރާކަްނ ފެނިފައި އޮންނަނީ. އެނޫން  ،ެރކްޓަުރން ޢައްޔަންކޮށްޑި ގބޯޑު މެންބަރުންނާއި ކުންފުނިތަކުގެ މެނޭޖިން

 ؛ެވސް ެއއް ނެތް. އަދި މި ކުންފުނިތަކަކަށްއެްއވެސް ކަމެއް މި ބޯޑުްނ ކުރާ ތަނެއް ަރއްޔިތުންނަކަްށ ސާފުވެފަ

އާދޭ މި ވިސްނުމަށް އެބަ ވެސް އެހިސާބުން، ެއއް ނެތް. އެހެންވީމާވެސް ސާފުވެފަ ވާ ކުންފުނިތަކަކަށްސާއްހި ސަރުކާރު

ކުރޭތޯ ނޫންތޯ. ޙަޤީޤަތުގައި މި ގާނޫނުން ވަރަްށ ބައިވަރު މަަސއްކަތްަތއް ބޯޑު ރަނގަޅަށް ފަންކްަޝން

ލެވުމަށްފަހު އޭުރގެ ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ހުންނެިވ އިއެކުަލވަ  މި ބޯޑު  ެއކީއެއާވާލުކުރެވިަފއިާވ ބޯޑެްއ. ހަމަހަ

 ހޯދުމަށް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ންރުހު ށްހުރީ. ެއއީ މި ބޯޑަ އިމާތަކެއް އަދާނުކުރަްއވަވެސް ގާނޫނީ ޒިން ބޭފުޅާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ަގއި  129އަސާސީގެ ނޫނު، ޤާބުނޭެވސް އެބަ  ނޫނުއަސާސީަގއިޤާ ،އެއް ނެތް. ވަޒީރު ފޮނުވާފަ

 ހޯއްދުމަށް ންޔަންކުެރއްވުމަށްފަހު ެއ ނަންތަކަށް ރުހުއްޢަބުނޭ ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ަވޒީުރން އެބަ

ނެތަސް  ދުވަހު ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ގާނޫނުގައި ވަކި މުއްދަތެއް ބުނެފައި 7ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

ނެ ކަމަށް. ދުވަސް ތެޭރަގއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ 7ވެސް މި އޮންނަނީ ގައި ނޫނުއަސާސީަގއި ަވޒީރުންެގ ކަންތައްތަކު ޤާ

 ބޯޑެްއޯތ ޙަ ، މި ބޯޑަކީ ޞައްނުކުރަްއވާ. އެހެންވީމާއޮތީ  އެ، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުަރއްވަންޖެހޭ ކަމެއް އެހެންވީމާ

ެގ ިލއްޔަތު އޫހުރި. ހަމަ މި ބޯޑުގެ މަސްއުަފއްދަވާ. ެއ ސުވާލުތައް އެބަން ސުވާލުވެސް ބަެއއް ގާނޫނީ ބޭފުޅު ނޫންތޯ
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ހުރި. މި ބޯުޑެގ ލާިއރު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ަވރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަުކެގ ވާހަކަ އެބައިތެރެއަށް އަުޅގަނޑު ބަލަ 

މި ބޯޑަށް ލިބޭ  ،ބަޔާްނކޮށްފައިވޭ  އިަވނަ މާއްދާގެ )ގ(ގަ  12އެ ގާނޫނުގެ  ،މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ

ޒިންމާ  ެޓވުމުގެސިއްރު ގޮުތަގއި ބެލެހެއް . އަދިކަމުގަިއ ބަލަހައްޓަްނޖެހޭނޭ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ސިއްރު މަުޢލޫމާތު

މާތު އެ ލިބޭ މަޢުލޫ ،އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ،ގޮތްތައް  ނެއެ ސިއްރުކުެރވޭ އި،އުފުލަ

ގޮުތގަިއ  މާތު ރައްކާތެރިއެ މަޢުލޫ ،އުަފއްދަންޖެހޭ އިދާރީ ހަމަތައް އުފައްަދއިއެ ޓަކަިއ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަށް

ވާ ކުންފުނިތަުކގައި ިތއްެބިވ ސާ އްހި، މިއީ ސަުރކާރު . އެެހންވީމާބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް މި ބޯަޑކުން ނެތް ޤާއިމުކުެރވިފަ

 ބައެއް އެސް.އޯ.އީސްތަކާ ،ުޑ ކަންބޮޑުވުެމއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންާނއި ވެސް ވަރަށް ބޮ ބޭފުޅުންގެ

މި  ގާނޫނުގެ  ،އެއާއެކީ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭގަނޑުމެންނަށް އެކަން ފާހަގަެވގެންދިޔަ. ހަމަބައްދަލުކުރިއިރު ައޅު

ސަރުކާރު ބަިއވެިރވާ ،  ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ގޮތުން ސަުރކާރު ކުންފުިނތަކާއިަވނަ 3)ޒ(ގެ ވަނަ މާއްާދގެ 12

އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް  މެދު އުސޫުލން ހިންގާ ސަރުކާރު ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ފައިދާނުވާ ތަންަތނާ ިވޔަފާރި ،ކުންފުނިތައް

ްސ ދޭންޖެހޭ. ވެ ރަށް ލަފާޑަ ޝެއަރ ހޯލް  ،. އަދި އެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ަސރުކާރުަގއިނޭހޭކަނޑައަޅަންޖެ

ދަނީ  ވާުނވާެއއް ނޭނގި މި، ނގި ވެސް ނޭ ކުންފުނިތައް ބަނގްރޫޓުެވގެްނދާއިރު ،ކުންފުނިތަކުން ގެއްލުްނވެ

ޮއޑިޓު  ،ނުކޮށް އޮތީމަ. މި ބޯޑު ކުންފުނިތަކުގެ ކުއާޓަލީ ިރިވއު ރިޕޯޓު ހައްދަވައި ޙަޤީޤަތުގައި މި ބޯޑު ފަންކްޝަން

ގޮުތން ރިޕޯޓެއް ހަދަންޖެހޭ. މި  ބެހޭ ފަހަރަުކ ކޮންެމ އެސް.އޯ.ީއސްތަކާ ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް .ބަހުރިރިޕޯޓުތައް އެ

ޕްރޮފެޝަނަލް ލަފާ  ގެގެއްލުންވަނީ ކީްއވެގެންތޯ ބަލައި ސަރުކާަރށް އޭށް ކައް ހަދާއިރު ގެއްލުްނާވ ކުންފުނިތަރިޕޯޓުތަ

ތައް ނެގުމުގެ ވިސްނުން ނަގަންޖެހޭ ޑިސިޝަން ންރުޝެއަރ ހޯލްޑަރެއްގެ ދަށުން ސަުރކާ ،ދެމުން އައި ނަމަ

 މަސައްކަތް ކަތް ސަރުކާރުން ކުަރއްވާނެ. މި ބޭފުޅުން އެ އެ ކުންފުނިތައް ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަަސއް ، ސަރުކާރަށް ލިބި

ނޑަްށ އަުޅގަ .ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަެކއް ދިމާވެފައި އޮތީ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ނުކޮށް އޮތުމުގެ ސަބަބުން

އި ވަނަ ނަންބަރުގަ  5ވަނަ މާއްާދގެ )ޒ(ގެ  12 ވަގުުތކޮެޅއް އިތުރަށް ދެއްަވއިފިއްޔާ ރަނަގޅު އިނގޭޯތ.

ގައި ސަރުކާުރެގ ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާުރ ބައިވެިރވާ ކުންފުނިތަކުެގ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމު ،ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ

ވަޒަންކުރާނެ ހަރުދަނާ  ،ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ،ންޖެހޭ ދިރާސާކޮށްނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމަށް ކުރައެތަންތަން ހިނގާ

 ވީދޭންޖެހޭ ލަފާ ދެއްވާފައި  ރުމަށް ހަރުދަނާކުން ހިންގު ދިރާާސކޮށް ބައެއް ކުންފުނިތައް ،އި ުނވުމާނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްފައި

ވެސް ނެތީ. އެކަްނ  ނަމަވެސް ހުރިހާ ކުންފުނިތައް ދިރާސާކުރާނެ ޤާބިލުކަމެއް މި ބޯޑަކު ނެތް. އޭގެ ޤާބިުލކަމެއް

އެންމެ  އި.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީައކީ މި ދިވެހިރާއްޖޭގަ ރަނގަޅަށް ހުރިހާ ކުންފުންޏެއްަގއި ަބއްލަވާަފއި ެވސް ެނތީ. އެމް

 ،ޝަން ހިންގަމުން އައި ކުންފުނި. މި ކުންފުނިން ދެތިން އަހަރު ވަންދެން ކޮރަޕްޝަންގެ އެތައް ކަމެއްބޮޑެތި ކޮރަޕް

ހާ ކަމެއް ހުރިށް ޚިލާފަ ކޯޕަރޭޓު ަގވަރނަންސްގެ ހުރިހާ މާއްދާައކާ ށް،ޚިލާފަ ކުންފުނި ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ކަމަކާ

ުކއާޓަީލ  ؟. ކީއްތޯ ކުރީމަތިކޮށްފައި އޮތް ޯބޑު އޮތީ ިނދާފަގާނޫނުން  ،ހިންގަމުން ގެންދެވިއިރު ބަަލން އޮތް ބޯޑު
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މިކަން ފެންނާނެ.  ،ރިވިއު ރިޕޯެޓއް ހައްަދަވންޖެހޭ. ހައްދަވާފައި ބެިލ ނަމަެއކުލަަވއިލަންޖެހޭ.  އްރިޕޯޓެ

 ،އެ ފަރާތްތައް .އަޅާނެ. ެއކަން ނުޮކށް އޮތީ. އެ ފުރުޞަތު ދީެގން ތިބީފިޔަވަޅު  އަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށްފިޔަވަޅު 

އޮތް އެ ބޭފުޅުްނ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ިޚޔާނާތުގެ ކަންތައްަތއް ހިންގަން ފުުރޞަތު ދީގެން ތިބި ކަމަށް ބެލެވެން އެބަ

ބެހޭ  ކަމާ ،ގެނެސްހަމައަށް  ފްސީލު ރައްޔިތުންނާމިކަން ނުކޮށް އޮތީމަ. އެ ބޭފުޅުން އެކަން ކުރަްއވާފައި އެަކމުގެ ތަ

ިމކަން  ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ލައްާވ ރިޕޯޓު ބައްލަަވއި ،އޭ.ސީ.ީސއަށް މައްސަލަ ހުށަަހޅައި ،ހަމައަށް ގެނެސް  ވުޒާރާަތކާ

ހިނގި  އަދި ބޭންކު އޮފ މޯލްޑިވްްސަގއި ،ނަމަ ުކށެއް ވާނަމަ ފުލުސް އޮފީހަްށ އެންގި އަދި ޖިނާޢީ، ނަމަ ކުރުވި

މި ކަންތައްތަްއ  ،ނަމަ  އޮތްތޯ ބަލައި އެކަން ކުރިކަންތަކުގެ ތެރެއިން އެ ބޭފުޅުން ބޭންކުގެ މައްސަލައެއް 

 ހަމަ އެ އަކުރުގެ  .އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ،އެާއެއކީމިހާހިސާބަކަށް ނުދިޔައީސް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ

ވިޔަފާރި ހިންާގ  ،ސަރުކާުރގެ ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރު ަބިއވެރިވާ ކުންފުނިތަކާއި ،ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކޮްށފައިވޭ 9

އިތުރު ރައުސްމާލު  ،މާލަށް ވާނުވާ ގޮތް ެބލުމާއިވާލުކޮށްފައިވާ ަރއުސްހަސަރުކާރުގެ ތަންތަނަށް ސަރުކާރުން 

 ބޯޑުން ދައުލަުތގެ ވިޔަާފރި ތަންތަނަށް ދޫކޮށްފައިާވ އެ ،ނެތުމާއި ވާލުކުރުމުަގއި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަލާފައިހަ

ނެތްކަން. ކުންފުނިތަކަށް ސަރުކާރުން ދީފައި ހުރި ގޮތެއްަގއި ބަލަހައްާޓފައި ޯކޑުތައް ަހރުދަނާލުގެ ރިރައުސްމާ

ދީފައި ހުރި  ެއއް ނެތް. ރައުސްމާލެއް ދޭިއރު ކުރީގައިގެ ރިކޯެޑއް ހަރުދަނާ ގޮތެއްަގއި ބެލެހެއްޓިފަރައުސްމާލު

 ،ދިން އެއްެޗއް އެހެން މީހަކު ނަގާފައި އެހެން އެަކއުންޓަކަށް ރައުސްމާލު ރަނގަޅަށް ބޭނުންކޮށްފައި ހުރިތޯ. އެ 

އް ނެތް. މި ބޯޑުގެ ޒިންމާ ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ އެމީހެްއގެ ތަނަކަށް ވިޔަފާރިައކަށް ބަދަކުރީތޯ ނޫންތޯ ބެލިފަ ޕްރައިވެޓް

. ެވސް ތިބީ ނިދާފަ ިދޔައިރުންހަލާކުވެގެ ާވ ކުންފުނިތައްސާ އްހިސަބަބުްނ މުޅި ދައުލަތުގެ  ނެތުމުގެއަދާކޮށްފައި

ޓަަކއި ބިުރން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ގާނޫނުން އަނަގއިން ނުބުނެ. ބަހެއް ނުބުނެ. ވަޒީފާއަށް

ގާނޫނުަގއި ބުނެފަިއ ހުރި ބައެއް ކަންތައްތައް  .ރައީސް . އިއްޒަތްތެރިމަތިކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތައް ނުކޮށް ތިބީ

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ރިޕޯޓުތައް  52ީކްއވެގެންތޯ ައހަރަކު އެއްފަހަރު  ން. ބޭފުޅުންނާ ސުވާލުކުރިއަޅުގަނޑުމެން އެ

ކަުތގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓު ފަހަރު ބޯޑުން ކޮށްފައިވާ މަސައް ވަނަ މާއްާދގައި ބުނާ ޮގތަށް ކޮންމެ ހަމަހަކުން އެއް 54

ވިދާުޅނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން  ؟ދި މާލީ ހިސާބު ނަހައްދަވާ އޮތީ ީކވެގެންތޯއަ ؟ވެެގންތޯކޮށްފައި ނެތީ ކީއް ޢުއިޝާ

، ކުރައްވަނީ. އެހެންވީމާ ނޭކިތާބު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ، ތިމަންނަމެންގެ ޚަރަދުބަޖެޓެއް ނުދެއްަވއޭ. އެހެންީވމާ

ކުރިޔަސް ސް މިނިސްޓްރީން އެ ހިސާބު  ބަލަހައްޓާތީ ތިމަންނަމެން ނަހަދަމޭ. ފިނޭން ޓްރީން ފިނޭސް މިނިސް

ބެލެހެއްޓުމަށް. އެކަން ކުެރއްވުމަށް. ެއ  ނުކުރިޔަސް ގާނޫނުން ލާޒިމުުކރޭ މި ބޭފުޅުން ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ މާލީ ހިސާބު

ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ،ރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ މިހުރިހާ ކަމެއް ހިނގަމުންދިޔައި ކަންތައްތަްއ ނުކުރެިވ އޮތީ.

އަދި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ވައްކަމަށްފަހު އަެނއްާކ  .ސީ.އެމް.އެމް.ޕީ.ާއރު ،އެްޗ.ޑީ.ސީ  ؛ރުގަދަ އެއް ކުންފުނިއެންމެ ވަ

ރު ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ކިޔަިއގެން އޭ އިއޭ ސަރުކާރު ތެރޭގަހަދައިެގން ހަލާލު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ  ެއއްއެމް.ައއި.ޓީ.ޑީ.ސީ
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 ، މި ބޯޑަކީ މިއެކަން ުކރުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވައިގެން. އެހެންވީމާ އި،އިރު ވެސް މި ބޯޑު އޮތީ ނިދާފަމިކަން ކުރެއްވި 

އެ ފުރުޞަުތ  ،ނީ އެަކމުގެ ތަޙުޤީޤީ ވުޒާރާަތކުން. ެއހެންނަމަވެސްކަންތައްތަުކގައި ަބއިވެިރވި ަބއެއްތޯ ނޫންތޯ ބައްަލވާ

ނުގަންަނވާކަން ތިއްބަަވން ޖެހިވަޑައި އިތަނުގަ ދެއްަވއިގެން މި ބޭފުޅުން ތިްއބެވިކަމުން ވެސް ހަމަެއކަނި މި ބޭފުޅުން މި

ގޮތަށް  ނިންމެވިޓީގެ މެންބަރުން ކޮމި ،މި ރިޕޯޓުގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުވޭ. ެއހެންކަމުން

މި ބޭފުޅުން މި ބޯޑުން ވަކިުކރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށް ދެންނެވުމަށް އަުޅގަނުޑ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާަހަކ 

 ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ުދވާފަރު ،ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިވަގުުތ ައޅުގަނުޑ ިމ ދަންނަވާލަނީ

 ށް.އަޙްމަދަ އިސްމާޢީލް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ިއސްމާޢީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދުވާފަރު

މަޖިލީހަށް ވަނަ ނަވާރަހުށަހަޅާފައި އޮތް ރިޕޯޓަކީ އަދި މި މަސައްކަތަކީ މި  ންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މި ކޮމިޓީ

ކަންތަްއ  އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި އިތުގަ ހަީގގަލަން ފަސޭހަ އެއް ރިޕޯޓު. އިހުށަހެޅުނު އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި އެންމެ ބަލަ

ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތް ވަރަށް ގިަނ  އިުމގަލުއިޅޭތާ ކިތަންމެ ދުވަހެއް ވެއްޖެ. މި ރިޕޯޓު އެކުަލވަފެންނަށް ބޭނުންވެގެން އު

ކަމެއް.  ދިޔަދިަޔކަން ހާމަވެގެންބޭފުޅުންގެ މަޝްވަާރއާއި ަލފާ ހޯދާފައިވާކަން މި ރިޕޯޓު އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެން

ހުރި އަދާކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން އެދެން ދެން ަޑށް ޝުކުރުްއރިރަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޤަކޮމިޓީގެ މު އެކަމަށްޓަަކއި

ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަނޑުމެން . ންވި މަސައްކަތްަތއް މި މަޖިލީހަށް އެބަޖެހޭ ގެންނަކޮމިޓީތަކުން ވެސް މިފަދަ ބިނާކުރަނި

 ގެއްލިފަިއވާ ރުފިޔާތަކުެގ ދުވަުހެގ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ަޚޒާނާިއންފާއިތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ،އެންމެ ކަންބޮޑުވާ ކަމަކީ 

އިުރގަިއ ެއކަންކަން ކުރަމުްނ އަންނަކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަކާލާތު ށް އޮތްއަމައްސަލަ. ކޮރަޕްޝަން އިންތިހާ

ތަނެއް ނުފެނޭ. އަޅުގަނޑަށް ފެނުނު އެންމެ  އްލުކުރާނެ މަސައްކަތްަތކެްއ އަދި މާ ބޮޑު މަސައްކަތްަތކެއް ކުެރވޭޙަ

ތުަގއި ސަރުކާުރ ހަގީގަން މި ފްލޯއަށް ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓު. މިއަދު މި ކޮމިޓީ  ،ލިގަދަ މަސައްކަތަކީ ފުރަތަމަ އެންމެ އަ

 ށް ކޮށްގެން ަވޒީފާތަކަބާރު ބޭނުން ،ގޮުތަގއި ނުފޫޒު ނާޖާިއޒު ،ދިަޔއިރުކުރަމުންއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ަވއްކަންހި

އެންމެ ބޮުޑ އެއް އިހުމާލު. އަޅުގަނޑު  އީއޮތުމަކީ މިއޮތް އިވެފަ އިޒްޕީ.ސީ.ބީ ބޯޑު ޕެރަލަ ދިަޔއިުރގައިއިހުމާލުވެގެން

އެންމެ  އަށްއޮތް ިނާޒމަކީ ދިވެހިރާއްޖެ މި އިމި ދިވެހިާރއްޖެައށް ފައްކާވެފަ  ،ިމ ނިޒާމަކީ ،ކުރަންއަބަދުވެސް ވަކާލާތު 

އިހުމާލުން ގޯސްތަކެއް ވެގެން. އުޅެނީ މިކަންކަމަށް އިސްކުރެވިފައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ  ތުަގއި މިގަހަގީ. ފުރިހަމަ ނިޒާމޭ

ެވސް މިއަދު ވެްސ އެ ގޯސްަތއް އަނެްއކާއެމް.ޕީ.އެްލ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ޯގސްތަކެއް ދިޔަ. މިދިޔަ ދައުރުގައި 



109 

 

ބޫލުކުެރވެނީ މި ބޯޑުެގ ދާކަން މިައދު އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ބޮަޑށް ގަތަން ފެނޭ. އެކަން ނުހިއްުޓވި ދާެވގެންތަކުރާރު

އެސް.ީސ .ެއކުަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރަގއި ެވސް އެމް.ޑަބްލިއުއެއާއިހުމާލުން އިންތިހާއަށް އޮތްއޮތުން. ހަމަ

ަވޒީފާ އަދާކުރި އެަތއް ުކދިންނަކަށް އެތައް ގޮތަކުްނ  އިމިދިޔަ ދުވަސްތަުކގައި އެތަނުގަ  އިދާއިރުގަ ހަރަކާތްތެރިވަމުން

  އެތައް ވަޒީފާތަެކއް ީދފައި އެބަވޭ. މިކަން ކަން ުކރިއިރުަގއި މިފަދަ ބޯޑުތަކުންޤުއްޙަ އެބަވޭ. އަދި ނުގޯނާކޮށްފައި

މިކަހަލަ ޖަރީމާތައް  އިދުވާލު އެންމެން ކުރިމަތީގަރޯމާ ންއެހާ ފަސޭހައިބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ނުބަލާ އޮތުމުގެ ސަބަބުން 

ލުމަށް ވީ އެންމެ ައވަސް މި ބޯޑު އަލުން ެއކުަލވައި ،ހުށަހެޅި ޮގތަށް ންއަޅުގަނޑު ހަމަ މި ކޮމިޓީދިަޔއީ. ގިގެންހިން

އަދިވެސް އެއްފަހަރު އަުޅަގނޑު މި ކޮމިޓީގެ އެންމެ  .ވާހަކަ ދަންނަވަން އަޅާތެއްަގއި ކުރުމަށް ބާރުޞަފުރު

މިފަދަ މަސައްކަތްތައް  ،މަ ވަރަށް ބޮޑަށް ެއދެންއަދާކުރަން. އަުޅަގނޑު ހަ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

 ދެއްކޭނީ  ަގއި ހުރި ތަފާތު އަޅުގަނޑުމެންނަށްނަވާރައި އެޖެންޑާ  ،ވީހާވެސް ގިނައިން މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯއަށް ައއިސް

 އަދާކުރަން. މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ތަކުރާުރވި މިންވަރަކުން. ދެްއވި ފުުރޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު 

 

  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 
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