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

 

 ޖަލްސ   ވަނަސްތިރީސައ ރަ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގވަނަ އަހަރ   2021

 ދ ވަސް( ހޯމަ) 2021 އެޕްރީލް 26

 

 

  :ވ ހަކަދެއްކެވ ން ރިޔ ސަތ ން

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

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސ ގެ ހ ޒިރީ .2

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއކެވ ން:

އަހަރ ެގ    1442ދ ވަސް.    ހޯމަީވ    2021  ޕްރީލްއެ  26  އީމި   ބ ރ ނ މިއީ    ދ ވަސް.  ވަނަ  14  ންމަހ   ދަރޯވަނަ 

 ވަނަހަތަރ   ސްތިރީތަމަ ދައ ރ ެގ  ެގ ފ ރަވަނަ އަހަރ   2021ބީ  ތިމި  ށީނދެއި  ންމެޑ ނަގޅ އަ   ވަނަ ދ ވަސް.  5ނަކަތ ން  

ތިއްބެވީ    އަށްލްސ ޖަަވގ ތ   މި    .ގައިޖަލްސ    3  ނީވަ  ސަލ މ ގައިމެންބަރ ން.  ިއްއޒަތްތެރި    26ހ ޒިރ ވެަވޑަިއެގން 

 ން.މެންބަރ ތްތެރި އިްއޒަ

 

 ން ރ  ކ ން ލ  ޢ  އި  ޑ  ންޖެ އެ  ގެ ހ  ވަ ދ   .3

 

 :ންވ ކެ އް ދެކަހަވ  ސަތ ންޔ ރި

  .34/ 1/ 2021/ޖއ  ކީއަޑ  އެޖެން މިއަދ ެގ

 

 ޖެހޭ ގަރ ރ  މަޖިލީހަށް ތަޢ ރ ފ ކ ރަން .  4

 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވ  ންތ ރިޔ ސަ

 ހޭ ަގރ ރ .  ޖެމަޖިލީހަށް ތަޢ ރަފ ކ ރަން -4މ  އެޖެންޑ  ައއިޓަ

ނ ކ ރ މ އި ރޭޕްކ ރ މ ެގ ސީ ޯގއ ދަމް ޝަރީފް ހ ށަހަޅ އްވ ފަިއވ ، ޖިންިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ   މަޑ އްވަރީ ދ އިރ ެގ    -4.1

ރ  މައްސަލަތަ އިތ ރ ވަމ ންދ ތީއް  ަގރ ރ ހ ށަހަ  އްޖޭަގއި  އިްއވ ން.  ޅ   ކިޔ ން  ފ ރަތަމަ  ޯގެގ  ނ ކ ރ މ ިއ  ޖިންސީ 

 . ޅ  ަގރ ރ ހ ށަހަ ްއޖޭަގއި އިތ ރ ވަމ ންދ ތީއް ރ  ރޭޕްކ ރ މ ެގ މައްސަލަތަ

 

 ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅ  ކަންކަން .  5

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަ

އެންގ ރިޔ ސަތ   -5 އަންގ   ރި .  ންން  އަޅ ަގނޑ   ދަންނަވަ  5ޔ ސަތ ން  މިއަދ   ބޭނ ވ ހަކައެއް  ފ ރަތަމަ  ން  ންވޭ. 

،  ންޓް ކޮމިޓީ ެގ ޖޮއިމިޓީކޮ  ލ މަރ ކަޒީ   ކޮމިޓީއ އި  ެގޤައ މީ ތަރައްޤީ  . ވ ހަކަައކަށް ސ ންަގޑި ކަނޑަައޅ ފައިވ  މަސައްކަތް

ޓްރ ންސް މޯލްޑިވްސް  އޮތޯރިޓީއެއީ  ގ ނޫނ ޕޯޓ   ަމސައްކަތް ެގ  ގ ނޫނ   .ޖޫން 30 ؛ެގ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  ެގ  ެއއްަގމ  

 .  ޖޫން 30ސ ންަގޑިއަކީ    ،އް ޙެލ ޞްދިވެހިރ އްޖޭެގ މަސްވެރިކަމ ެގ ގ ނޫނަށް ެގނެވޭ އި .ޖޫން 30ހަމަ  ؛ސައްކަތްމަ

 

 . މަޖިލީހ ގެ ރައީސްގެ މޭޒ ން ހ ށަހަޅ  ކަންކަން 6

 

 ކެވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެއް 

އެބަޭވ އިންފޮމޭޝަން    ރައީސ ލްޖ މ ހޫރިއްޔ  މަޖިލީހަށް ފޮނ އްވ ފައި  ،ންމ  އަރިހ ންޢ  މި އެދެނީ ައމީންންދެ  އަޅ ަގނޑ 

 .  ންދެްއވ މަށް އެދެއިވަވަ އިއް  ޅ ހ ން އެ ސިޓީފ ޢ ންމ  އަރިއަމީން  އަޅ ަގނޑ . ފ ޅ ތައްޅ ންެގ ނަންރަށް ބޭފ މިޝަނަކޮ

 

 : ންވ ވެ އިއް  އިދ ރީ މޭޒ ން

މަޖިރައްޔިތ  ރަންެގ  ނަޝީދަށްލީހ ެގ  މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ދަންސަލ މަށްފަ  ންވެދ   ،ީއސް،  އިންފޮމޭޝަން ހ   ނަވަމެވެ. 

މަޤ މ ަގއި   ވިލ ފ ށީންހ  ކޮމިޝަނަރ ެގ  ތ.  ޙ ސަ ލްފ ޟިއަ  އަތަމ ޭގ  ނެވި  މޫލް  ފިޔ ޒް  މައިން  އެ  ޤ މ ން ސ  

ވަނަ   44ެގ  (އްޤ ެގ ގ ނޫނ ބިަގތ މ ެގ ޙަލި  އިޢ ލޫމ ތ  ހޯދަމަ )  1/ 2014ގ ނޫނ ން ނަންބަރ     ،ތިއ ފ ދެްއވ ފަިއވ ތީ އިސް

އިން  ތެރެ  ެގޅ ންމ ން އެކަމަށް އިޖ ބަދެއްވި ބޭފ ކޮށް އިޢ ލ ންކ ރ ން އ ންމ  ޮގތ ެގ މަތީިއވ ވަނަ މ އްދ ގަ   47ދ އ އި  މ އް

ފެންނަ  އަޅ ަގނޑަ މަޢ ލޫ  3ށް  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  ނަމ އި  ސިޓީއ އެކ ބޭފ ޅ ންެގ  މި  ފޮނ ވީމެވެ.  މ ތ     ސްތ ޛ  އަލްއ   -1 
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  ވަ.، ހ. ގ ރ  މަދ  އ ހިދ  ރަޝީދ އަޙްސްތ ޛ   އ އަލް  -2  .5143  ރ.ސ  ނަންބަރ ތަރ   ފ  ވަޙީދ ، ދަ ޙައްމަދ ހ މް މ ޝި

މަތީން އިންފޮމޭޝަން   ޮގތެއްެގ  ވަޑައިަގންނަވ ވިމ  މަޖިލީހަށް ފެނި.  ، ގ. ދ ސްތ ނ ލީމްޢައަލްފ ޟިލ  މަރިޔަމް    -3

ދި ދަންނަވަމެވެ.  . އަ ފ ސްކޮށްދެއްވ ން އެދި ދެންނެވީމެވެނެ ބޭފ ޅެއްެގ ނަން ވ އްޔަންކ ރައްޢަމަށް  މަޤ ޝަނަރ ެގ  މިކޮ

ކޮއިންފޮމޭ އިޖ ޝަން  އެކަމަށް  ކ ރިމަތިލެއްވ މ ން  މަޤ މަށް  އެހެންމިޝަނަރ ެގ  ނަންތަބޭފ ޅ   ބަދެްއވި  މި ންެގ  އް 

 ، މްކ މް . ޚ ދ2021ިރީލް ޕްއެ  25،  1442ން ޟ ރަމަ 13އެދެމެވެ. ލ ކ ރެްއވ ން  ބޫަގތިރ މް ހ ސިޓީއ ެއކ  ފޮނ ވީެމވެ. އި

 މަދ  ޞ ލިޙް.އިބްރ ހީމް މ ޙައް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވ ރިޔ ސަތ 

މެންބަރ ހެންވޭ އިްއޒަތްތެރި  ދ އިރ ެގ  ހ ޅަނގ   މ   ރ   ލަޠީފް  މަހ ރިޙަސަން  ދ ވަ  21ން  ޗް  ވަނީ ސިޓީެއއް  ވަނަ  ހ  

.ޕީ.އ ރ .ސީެގ ަވއްކަމ ިއ  އެމް.އެމް  ،ޑަިއެގންފައި އޮތީ ދިވަރި މެންބަރ  އެތެއި އިްއޒަތް. އެ ސިޓީގަ ވ ފައްށް ފޮނ އަޅ ަގނޑަ

ފަރ ތްތަޚި ހިމެނޭ  ތެރޭަގއިޔ ނ ތ ަގިއ  ޚިދ ަމތްތަކ ަގއި ކ ރީ ކ ެގ  ފަރ ތްތަކ އި ިއ މަސަްއކަތްަގ ސަލ މަތީ    ، ކ ރަްއވ ފަިއވ  

،  ތްތަކ އިވ  ފަރ ކ ރަްއވ ފައި ކަތް ރ ަގއި ކ ރީަގއި މަސައްއިދ   ޢީ، ޝަރ ންެގންދ  ފަރ ތްތަކ އިކ ރަމ މިހ ރ ވެސް މަސައްކަތް

މަސައްކަތް ކ ރީަގއި  މ އައްސަސ ތަކ ަގިއ  ފަރ ތްތަކ  މިނިވަން  ރައްޔިތ  ކ ރައްވ ފައިވ   މެންބަރ ކަން އި،  މަޖިލީހ ެގ  ންެގ 

ފަރ ތްތަކ  މެކ ރަްއވ ފަިއވ   މިހ ރ ވެސް  އަދި  ތި ިއ  ފަންބަރ ކަމ ަގއި  ސްޓޭޓް ދައ   ،އިރ ތްތަކ އްބެވި  ލަތ ެގ 

މިނިސްޓަޓަރ މިނިސް ކ ރަރ ކަމ އި  ބޭފ ޅ ންނ ކަން  މިހ ރ   ،އިއްވ ފަިއވ   މިނިއަދި  ސްޓޭޓް  ސްޓަރ ންނ އި ވެސް 

މިހ ރ  އެ   ،މަކޮށްފައިވ ކަމ ންލަތ ން ހ  ކަމަށް ދައ   މިނިސްޓަރ ކަން ކ ރަްއވ ފަިއވ  ބޭފ ޅ ން މި މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ

ގޮ މައްސަ ހިލަ  އަސްފަިއވ   އެސ ބަކ އި  ސަރ މ ަގއިކަންކަ  ދި  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދ   އޮ  ކ ރ ން  އެދި  ވ މަޅ ންފިލ  ޮގތެްއ  ށް 

ފޮނ ރި  އިްއޒަތްތެ ސިޓީެއއް  އެވިއްމެންބަރ   އައި.  ވިދިެގން  ފޮނ ވިން  އަޅ ަގނޑ ވަހ   ދ    އ   ސިޓީ  ސަލ މަތީ   ،އެ 

ންމަށް  ޢ މީންއި އަތ ަގމިދިޔަ ހަފ   ރިރ މިޓީެގ މ ޤައްކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ މ ން ކޮއެ  . އެ ސިޓީ  ޅޭ ކޮމިޓިއަށް ގ   ޚިދ މަތްތަކ 

 މެންބަރ  އެދިވަޑަިއަގންނަވ   ރިއްޒަތްތެެގ އި  ހ ޅަނގ  ދ އިރ  ، ހެންވޭރ ރި މެންބަރ ، މި ިއއްޒަތްތެއެބަވޭ  ޔ ްއވ ފައިލި

ހިކޮމިޓީ   241  މަޢ ލޫމ ތ  ކ ރީަގއި  މަސައްކަތަަގއި  މަޢ ލޫމ ތ ތަ  ކ  ންގ ނ   މި  ހަމަ  ބޭގ ޅިެގން  އޮތީ    ންވ ނ އް  ކަމަށް 

އ ލ ކަން ބޮޑ ވެެގންވ ނީ  ލޫމ ތ  ހޯދ ން އަޢ އެ މަ  ތ ަގއިޮގ  ށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވ  އަހެންވީމ  ެއ ބޭފ ޅ . އެފައޭފ ހަަގކ ރެވި

ކޮމިޓީންނޭމި ކޮންމެއަކަދެންނެވި  ކަމަކީ.  މި  ރައްޔިތ ސް  ރ އްޖޭެގ  މައްސަލައަކަށްން  ހ އްޓިފަިއވ   ނަޒަރ     ،ވެފައި   ެގ 

ހަމަ ހެން  އަދި  ވެސް  ހ ޅަނކަށަވަރ ން  މެން  ގ ވޭރ   ޝައ ދ އިރ ެގ  އެކަމަށް  މައްސަލައެއް ބަރ ން  ހ ރި    ޤ ެވރިކަން 

އަމީންޔެއިއް   އަޅ ަގނޑ   ،ންކަމ  ދަޢ ަގއި  ޕްރޮސިކި  އަޅ ަގނޑ   އިންނަވަންމަށް  ޖެނެރަލް  އެދިއްޖައިން  އ ޓަރ 

ކޮމިޝަނ ަގއ އިކޮރަޕްޝަ-އެންޓި  ، އަރިހ ަގއ އި ރިކަ  ،ން  ކޮމިެއސެޓް  ރ އްޖޭޝަންވަރީ  އަދި  ފ ަގއ އި  ެގ ލ ހ ންެގ 
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ހ ޅަ  ،ބައިންކި އިްއޒަތްތެނ ހެންވޭރ   ދ އިރ ެގ  އެގ   އެ  މެންބަރ   ސ ފ ކޮށްދިނ މަށް ރި  މަޢ ލޫމ ތ   .  ދިވަޑައިަގންނަވ  

ންނަށް ޅ ތި ބޭފ   ،ލިބ ނީމ  އެ ސިޓީތައް ިމ މަޖިލީހަށްކ ރަނީ އެ ސ ފ ވީމ  ނ ވަތަ އެ ޖަވ ބ ތައް  ަގސްތ   އަޅ ަގނޑ 

އެީއ،   ދަން  އަޅ ަގނޑ ފޮނ ވަން.  ރައް  ،ންނަވ ހެމި  ކެތްމަދ ވ ކަން  ޔިތ ން  ރ އްޖޭެގ  ސ ފ އަޅ ަގނޑަމިކަމަށް  ވޭ.  ށް 

ނެތް މި މައްސަލަތައް ހ ރި  ،ވީމ  . އެހެންނެތް ހިސ ބެއްވ ލ ކ ރޭ މި ަމއްސަލަތަްއ ހ ރިސ   އަޅ ަގނޑ  ރ ރ ކޮށް އެބަ  ތަކ 

މިދެކޭ   އަޅ ަގނޑ މަކީ   ސ ފ ކ ރ މެންއަޅ ަގނޑ ހިސ ބެއް   ބިލ ޖިބެއްެގ ވ ލީހ މަޖި  ޮގތ ަގއި  ޕެންޝަން  ޅ އްވީ ހ ށަހެ  . 

ދ އިސަރ ކ ރ  ތޮއްޑޫ  ފަރ ތ ން  މެންބަރ ެގ  އިްއޒަތްތެރި  އިއްޒަ  .ރ ެގ  މެއެ  ވަނީ  ތްތެރި  ބިލ ންބަރ   އަނބ ރ     އެ 

އެ ރ ން  ވ ކަމ ން ސަރ ކ ންނަފެނިވަޑައިަގ   ެގނައ މަށްތަކެއް އެ ބިލަށްޙ ލ ޞްދެކެނީ އި  މި  އަޅ ަގނޑ ދި  . އަެގންދަވ ފަ

ެގންދެވީ  ލ ބި ޕެންޝަންެގ  ކަމަށް  އަނބ ރ   ދެންނެވޭނީ .  އަނެއްކ ވެސް  ގ ޅިެގން  ބޮޑ   އެށް  އަޅ ަގނޑަ  ، ބިލ   ންމެ 

ޮގތ ަގއި އ ފ ލޭ އެއްޝަކ  ިގެގ ކ ރީގައިންޝަން ގ ނޫނ  ވ ޖޫދަށް އައ މ ޕެ  ،ވ އަކީ ޝަކ   ވ އެްއެގ  ދ ވަހ    ނަ ވަރަށް 

ޚިދ ސަރ  ބޭފ ޅ ންކ ރަށް  މިނަށްމަތްކ ރަްއވ ފައިވ   ލިބިވަޑައި  ހަމައެކަނި  ަގންހ ރ   އޭޖް، ނަވަނީ  އަހަރ ން   65  އޯލްޑް 

ސަރ މަތީ ބޭފ ޅ ން  އެ  އިނ ޔަތް.  ދޭ  މި  މީހ ންނަށް  ޚިދ މަތްކ ެގ  ބޮކ ރަށް  ޚިދ މަތްކ ރި  ޑ   ރި  ނ ވަތަ  ޕެންޝަން، 

ލިތަކ  ދ ވަސް ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  ޕެންޝަން  ބޮޑ   ބޭފ ެގ  އެ  ޕެ ބިވަޑަިއނ ަގންނަވަނީ  ކޮންޓްރިބިންޝަންޅ ން  އ ޝަނެްއ   

ހައޭރ  އެހެންނަމަވެސް،ދ ފައިނ ވ ތީަގއި  ވޯލްޑ ޮގ  ހަނދ ންވ   އަޅ ަގނޑ   .  ލޯނެއް    މެންއަޅ ަގނޑ ކ ން  ން ބޭ  ތ ަގއި 

ބޭފ ޅ ންެގ   އެ  ކޮންޓްރިނެިގން  ޕެންޝަންޕެންޝަން  މި  ހިމެނ މަ  ފަންޑ   ބިއ ޝަން  ދެން ށްޓަކައިފަށ އިރ ަގއި   .

ކޮ   ،ހ ރީދެކި  އަޅ ަގނޑ  ޕެންޝަން  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  މިންޓްރިއޭރ ން  ދައ ލަތ ން  ހިބިއ ޝަން  ހިމެނީމެނީއޭ  .  ކަމަށް   ، 

މިހ ރ     އަޅ ަގނޑ   ،އެހެންވީމ  ބޭފ ދަންނަިމ    އަޅ ަގނޑ ދެކޭޮގތ ަގިއ  ކެޓަަގރީެގ  ވެސް  ވ   މަދ ވެއްޖެ  ޅ ން  ވަރަށް 

ދި އި އަކަން ކ ރެއްވި ބޭފ ޅ ންނ ޅ ވެރިސް، ެއއީ އަތޮ. އެހެންނަމަވެޅ ންނަށް ވ ތީވެެގ ބޭފ . އެއީ ދޮށި އ މ ރ  ރ އްޖޭަގއި

ޖެެގކ ރ ސަރ  ޑިރެކްޓަރ  ޑިރެކްޓަރ ކަންލްނެރަ  މައ މޫ  ،،  ރަީއސް  ސަރ ނ މިހެންޮގސް  ވަރަކ ރ ަގއިެގ  އިސް    ށް 

  ައޅ ަގނޑ   ޮގތެއް  ނެވޭކ ރެޖ ޅ ންނަށް މި ބްރި ބޭފ   ތިއްބެވި. އެ  ރި ބައިވަރ  ބޭފ ޅ ން އެބަނަޒ ހަތްތެތައް ފ ރ އްވި  މަޤ މ 

ގ ނޫނ ހިތ ން   ބޭނ ންތެޕެންޝަން  ދަންނަވ ރިަގިއ  އިތ ރަށް  އަދި  ބޭނ ން.  ޕ ލަ ؛ލަން  އެބައޮތް މެއިނިގރޭސި   ންޓ ން 

ފޮނ ވ ފައަޅ ަގނޑަ ސިޓީއެއް  އައިލެންޑް    .ށް  ސްމޯލް  ސްޑިވެއެއީ  ޕ ޓީ  އ ޓޭޓްސް ލޮޕިންގ  އޯލް  ޕ ލަގ ޅޭ   ރީ ޓަމެން 

ހައ ސް  ްގރޫ ކޮމަންސްަގއި ޕެއް  ޕ ލަމެންޓ ގައިއިނިގރޭސި  ،އޮފް  ފ ރައިްއދައ ފަ  އ ފެއްދ މަށް.    ްގރޫޕ ެގ  އެ  ތަމަ  ، 

ބަިއވެރިވ މަށް އެދި އެ   އަޅ ަގނޑ ތަނ ަގިއ    އެ  ،ަގއި ހައ ސް އޮފް ކޮމަންސްަގިއ އޮތަތ11:00ީދަލ ވ ން މިއަދ   ބައް

އޮތީބޭފ  ފޮނ ވ ފަިއ  ސިޓީއެއް  ދެޅ ން  މީ.  ޖަން  އެބަަގއި  ސްޕީއޮހ ފަިއ  އޮނަރަބަލް  ޕ ލަމެން،  ކަރތް  ޓް.  މޯލްޑިވްސް 

ރީ އީ އޯލް ޕ ލަމެންޓަވ  ކަަމށް. މި  ގ ޅ ެމއް އެބަމިކަމ  ވަރަށް ބޮޑ     އިދެކެނީ މި މަޖިލީހ   މި  އަޅ ަގނޑ   ،އެހެންވީމ 

އިނިގރޭސި ޕ ލަްގރޫޕެއް  އ   ްގރޫފައްދ މެންޓްަގއި  މި  އަމ ޒަކީ .  ޤަޤީވަމ ތަރައް  ،ޕ ެގ  ކ ދި  ައންނަ    ގ ޅޭ  އ މ ތަކ ން 
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ޤައ ޮގތ ން އެ  ދިމ ވެ،  ގ ޅޭ  ފައިމ ތަކަށް  ކަންކަމ   ގ ޅޭ  އިހ ރަސްތަކ   ،ންތ ޮގ  ހ ރި  އިނ ޮގ  ދަތިތަކ     ިގރޭސިތ ން 

އ ފެއްރ މަލ ކ ޢަޕ ލަމެންޓ ަގއި   ްގރޫޕެއް  އަދިދ ންނެ  މިސ26ް-ކޮޕް  .  ދ ނިޔެ  ޖަލްސ އަށް  ހިފ ފައިވ އިރ ަގއި ެގ  ރ ބ  

. ޮގތެއް ހޯދ ން  ތިކަމެއް ދެވޭނެނެވޭނެ ނ ވަތަ އެއް ފ ަގްއ ެގނ މެސްއް ވިށް އެޮގތ ން ވެސް ކ ދި ޤައ މ ތަކަ   ގ ޅޭމ އެކަ

މިއަދ   ދަކ ރެއްރ އި  ،އެހެންވީމ  ބައިވެރިވ ނަންމ ގަ ބައްދަލ ވ މި    އަޅ ަގނޑ ޖަހ އިރ ަގިއ    11ިވއްޔ   މި އަ  .ިއ  ދި 

އެ  އަޅ ަގނޑ ބައްދަލ ވ މ ަގއި   ބޭފ ޅ ން  ގ ތ ަގއި  އެ  ދިތަޤ ރީރެއް  ،ތްބައޮއެދިފަިއ  ދެން    ނ މަށް    އަޅ ަގނޑ  ވެސް. 

  ހެންނަމަވެސް، ކޮިވޑ  . ދެން އެހޭހ ރެވ ނީއި  ށް ހައ ސް އޮފް ކޮމަންސްަގއަޅ ަގނޑަނަމަ މިއަދ   ނެތް  އަރ  ކޮވިޑ ހިތަށް

ރޫމް  މި  އަޅ ަގނޑ   ،މ އެހެންވީ  .އެބައޮތް ކޮމިޓީ  ކ ރ1ިއަދ   މިކަން   ށްފަހ ()ވަގ ތ ކޮޅަކަ  .ންންދ ނައަށްެގަގއި 

ފޮނ ްއވ ފައިވ  ކޮމިޓީއަރައީސ ލްޖ މ ހޫރިއްޔ   މ އައްސަސ   މިނިވަން  ސިޓީފ ޅ   ދ ނީ  މަސައްކަތް  ެއ  ދެން  ށް   .

 .  އިންނެވި  ރޮޒޭ އެބަ .ކ ރަްއވ ނެ ހަކަށް އެކަން ވީހ ވެސް ައވަ ންމިޓީ އެ ކޮ ،ންީގށް ޔަ އަޅ ަގނޑަ

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް 7

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވ ސަތ ރިޔ 

 ނ ނިމިހ ރި މަސައްކަތް.   -7ޓަމް ޑ  ައއިއެޖެން

 ނަންބަރ    ގ ނޫނ ށަހަޅ އްވ ފަިއވ ސް ޢަލީ ހ ޔޫނ   ްއޒަތްތެރި މެންބަރ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ އިހޮ  ،ންރ ެގ ފަރ ތ ސަރ ކ   -7.1

ދ ްއވ   )  69/ 78 ދ އްވ މ ކަނޑ ަގއި  ގ ނޫނ   އ ޅަނދ ތައް  އި(އަބެހޭ  ބިލ މ ެގނައ ޙ ލ ޞްށް  ބަހ ސް ެގ  ެގ 

ބަހ ސްެގންދިއ ކ ރިއަށް  ބިލަށް  މި  ޖ ެއޅިފައިވަޑަ ކ ރެއްވ މަށް ކަނން.  އޮ. އޭެގތެރެަގޑިއިރ   4ލަ  މ ނީ  ބ ކީ    3ތީ  އިން 

ބަސިކ ންތ   23  ޓ އި މިނެ  47އިރ ިއ  ޑި ަގ ބަހ ސްތަކ ަގިއ  ެމންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  މިން ވެ ިއވެރި.  ވަރ  ވަޑަިއަގންނަވ  

. ކޮންމެ ކޮމިޓީ  ނަވެސް މި މަޖިލީހ ަގއި ިގޕޯޓ ތައް  ތައް ިގނަ. އަދި ކޮިމޓީ ރިލ . މި މަޖިލީހ ަގއި ބިވަރަށް މަދ ވެއްޖެ

ެގ ބޭނ ން ެއ ހަތަރ  ގަޑިއިރ    ،ވީމ . އެހެންަގޑިއިރ  އެބަދެވޭ  4ތަކަށް  ބަހ ސް  އީތިދ ޕޯޓަކަށް، ކޮންމެ ބިލަކަށް ިއބ ރި

ހ ރ  މި  މި  އަޅ ަގނޑ .  ޖިބެއްޮގތ ަގއި މި މަޖިލިސް އަދ ކ ރަންޖެހޭ ވ  ކޭދެ  އަޅ ަގނޑ ކީ  ރި މެންބަރ ން ހިފ މަ އިްއޒަތްތެ

ެގ  ލ ެގ ބި( ބެހޭ ގ ނޫނ   ވ މ ދ ތައް ދ އްޑ ަގއި ދ ްއވ  އ ޅަނކަނ)   69/ 78  ގ ނޫނ  ނަންބަރ   ،ލަނީއިވަ ކޮމިޓީ ަވގ ތ  ހ ޅ  

ކ ރިއަށްެގންދިއީދ ތިއިބ  ބަހ ސް  ޝ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  އ މަށް.    ބޮޑަށް  ދެންމެ   އަޅ ަގނޑ ކ ރިއްޔ .  ވަރަށް 

ސްކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ބަހ   މެންބަރ ން މި ބިލ  ގ ޅޭިގނަ    ހ ެގ ވަރަށްމަޖިލީައކަށް  ޝ ރ ތްކ ރ މ ަގއި ކ އްލިއި  ޝ ރ ތްކ ރިއި

ެގ  އަޅ ަގނޑ  ކީ.  ވީއެހެނެއް ނޫން    ،ނޫން ؛ހެންވީމ . އެން ފ ހަގަވެްއޖެކަަގއި ނެތް ޙަޤީޤަތ އެްއވެސް ޝައ ޤ ވެރިކަމެއް

ން. މ ެގ މައްސަލަެއއް ނޫސިސްޓަ  ،އ ދެ! ނޫން)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  .  ވަނީ  މި  މަށްކަ  ސަލަެއއް ހ ރީމައް   ގައިމ ޓަސްސި
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ށް  ވަނިކޮ  .ވަނީއި  ންނަވަނ ަގއި ޑަ އެްއޗެއް ވިދ ޅ ވ ން އެދިވަރި މެންބަރަކ  ވަކި  ޮގތ ން ެއްއވެސް އިްއޒަތްތެ  މި ބިލ  ގ ޅޭ

މެދ އި  ފަރ ނައި އިްއޒަތްތެރި  ފ ރ ެގ  އެޞަރ ންބަރ   ފ ރ ޞަތ މި  ައޅ ަގނޑ ދިވަޑައިެގންފި.  ތަށް  މި  އަރ ވަނީ ހ ރ  

 .  ބަރަށްނައިފަރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ޔ މް ވ ހަކަދެއްކެވ ން: ައޙ މަދ  ޝިބަރ މެންނައިފަރ  ދ އިރ ެގ 

އި  ކަނޑ އްޝ ކ ރިއްޔ   ރަީއސް.  ގ ޅޭތ ރ ކ ރ މ ދަތ ރ ފަ  ޒަތްތެރި  ގ ނޫނ   އިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ެގ  ޅ ދޫ  ހޮ   ތ ންޮގ  ެގ 

ހ ށަހަޅ  ޔޫނ ސް  މަމި    ވ ފައިއްމެންބަރ   ހަމަ  ސަލައައްވ   ެއކަމެއްަގއި  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  މެން  އަޅ ަގނޑ ކީ 

ދޫކޮށްލައިެގން   ެގނައ މަށްޓަކަދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ރަނ  ން. ކަނޑ މައްސަލަެއއް ނޫވަރ ެގ  ވ ބަހ ސްނ ކޮށް    އި ަގޅ  ނިޒ މެއް 

  ންތައްތައް ދިޔަ ެވސް ކަ  ަގއިއޭރ    ،. އެހެންނަމަވެސް ސައްކަތްކ ރި ވެސް ވަރަށް މައިަގ2008ރ ން  ކ ސަރ    އެމް.ޑީ.ޕީ

ދި އެނޭގ  ވެހިޮގތް  ކަނެރަްއޔިތ ންނަށް  ދަތ ރ ފަތ .  ފަހިރައްޔިތ   ދިވެހިރ   ނޑ   ކ ރ މަށްޮގތެްއަގ  ންނަށް  ިއ  ޓަކައި 

 ވެސް  ަގއިއޭރ ށް ފެނ ނީ  މެންނަ ައޅ ަގނޑ ން  އިެގ ތެރެޔ ސަތ ވެސް، އެ  ސިއެހެންނަމަލެވ ނ .  އިތެްއ ެއކ ލަވަ ސިޔ ސަ

ނަމ ގައި، ެއ ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  ނޑ . ކަތަން  ދިޔަންށް ކަންތައްތަކެއް ކ ރެިވެގޮގތަ  ފަހިވ ގ ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަ

ކޮެގ  ނިޒ މ  ބޮޑެތި  ވަރަށް  އޭރ ަގއިރަޕްޝަނަމ ަގއި  މައްސަލަތައް  ހިނަގއި   ންެގ  އެންމެރ އްޖެ ދިވެހިދިޔަ.  ެވސް   އަށް 

އ މް ޓޫދަނީ  ބޮޑަށް  ސިނ ަވއްދ   ތަ ޢަރިޒަމްެގ  ފަރ ރަނ   ،ންއްޔ ރ ކ ރެވެތަށް  ދެތްތަަގޅ   ވަރަރިހ   ވެންކަށް  ިގ  ނަ  ށް 

ދަތ ރ  ކަނޑ   ނިޒ މ ެގރަށްތަކެއް  ވަނީއަޅ ަގނޑ ން  ތެރެއި  ފަތ ރ ެގ  ފެނިފައި ލެިވެގންއިބަހަ  މެންނަށް  މަންޒަރ     ދިޔަ 

ކ ރަން ޤ ޙ ޤީތަތައްތައް  ހިސ ބަށް ވެސް އެ ކަން   މިއަދ ދިކަމެއް. އަ   ޑ ވ ކަންބޮ  ރައްޔިތ ން  އީއީސް. އެ އިްއޒަތްތެރި ރަ

ސަލަތައް ހ ރިކަން  މައްސް އެވެ   ޮގތ ަގއި އޭ.ސީ.ސީަގއި ެވސް މިއަދ   ލ ކ ރ ަގބޫ  ައޅ ަގނޑ އް.  ކަމެ   ވ ވެސް ބޭނ ން

  ަގއި ެވެގންދިޔަ އަހަރ   5މަ  . ފ ރަތަ ައއީ  ސް މިއަނެއްކ ވެރެއް  ރ ކ ވަނަ ސަެގ ދެ. ެއމް.ޑީ.ޕީަގކ ރަންމެން ފ ހަނޑ އަޅ ަގ

އެމެންނައަޅ ަގނޑ ޮގތް   އަނެްއކ ވެސް  އެނޭގ.  ސަރ ކ ރެށް  ދެވަނަ  އައިސްެގން  މް.ޑީ.ޕީެގ  ފަތ ރ ެގ ދަތ ރ   ކަނޑ އް 

އަ   ނިޒ މަކ  އަިއކަން  އަނެއްކ ެވސް  އެެއކީަގއި  ސިޔ ސަތަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެނޭގ.  އަެއކީގަ   ކ ބަ  ކަން އި އި 

އެމް.ޑި.ޕީެގ މި ސަރ ކ ރ ން    ، ނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  މި ފެންނަނީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނޭގ. އެހެން

ކ ރ މ ެގ  ވެރިކަން  !ހިނގ މ  ބ އްވަމ ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒ  ؛ެވސް  ެގ ނިޒ މ ެގވެރިކަންކ ރ މ    ޅިއޮތް މ   އި މިގަ ޖޭދިވެހިރ އް

ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ    އަންނަ  ކ ރަމ ންސަރ ކ ރ ން ވެރިކަން  .ޑީ.ޕީރ ވ  ޮގތަށް އެމްތ ނިޒ މަށް ވެސް ހ 

ވ ރެ ބޮޑަށް  ދަތ ރ ފަތ ރަށް   އިންތިހ އަށް އެބައޮތް. ކަނޑ ންވ  ޑ  ބޮރަްއޔިތ ންެގ ކަން  ހިވެއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދ  ދި

ކަންދިވެހިރ އްޖޭ ރައްޔިތ ންެގ  އޮތީެގ  މި    ،ބޮޑ ވ ން  މިނިވަންކަިމއަދ   އަޅ ަގނޑ މެންނ ޤައ މ   އައިހިސ ބަށް  ންމަތީ    

ފަސް  ޮގތަށް މި  ޤައ މ   މި  ނިމިެގންދ   ޮއެވދ އަހަރ   ދިވެކަމ ނެއިރ   ބިރ   ރަްއޔިތ ންެގ  އޮމި  ެގހި    އެ   ތީ.އަދ  
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ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ކަންބޮޑ ވ ން މ  ބަރ  މަހ ެގ ންެގ ނޮވެވަނަ އަހަރ   2018ިމއަދ . ވެރިކަމަށް ވަޑަިއެގން    ،ބޮޑ  

ހ ވ    17 ދ ވަހ   މަނިކ ފ ރަީއސ ލްޖ   ކ ރެްއވީވަނަ  އެ  ޞ ލިޙް.  މ ޙައްމަދ   އިބްރ ހީމް  ވަޑައިަގމްހޫރިއްޔ     ތީ ނ  

އި. އެކީގަ   ކ ރަްއވަނީ އެމް.އ ރ .ެއމްެގ ތަޞަްއވ ރަކ ސް، ވެރިކަންިއެގން. އެހެންނަމަވެްއޕަވަ.ޕީެގ ތަޞަްއވ ރެްއ ހިއެމް.ޑީ

ވެސް   އްވ . އަދ ލަތ  ޕ ޓީެގ ތަޞަްއވ ރެޅ އްއެބަ ެގންގ   ސްވެ   ްއވ ރެއްޞަޓީެގ މިކްސްޑް ތަޖ މްހޫރީެގ ޕ އެއ އެކީަގއި  

ޮގތ ަގއި އަިއ  ސަރ ކ ރެއްެގ    .ޑި.ޕީގެ އީ އެމްމި  ،ވ ހަކައަކީ ދައްކަން އޮތް    ނޑ ެމންނަށް އެކަމަކ . އަޅ ަގްއވ ޅ  އެބަ ެގންގ 

ވ ތީވެ ވެރިކައެމް.ޑީ.ޕީެގ  ،ސަރ ކ ރަކަށް  ވެރިކަމަކޭ  މެ  މި  ރައީައޅ ަގނޑ މެން  އިްއޒަތްތެރި  އޮތީ  ކިޔަން  ސް.  ށް 

އަހަރ 2019 ދިވެހިރ އްވެސް    ވަނަ  ފެނ ނީ  އިައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބޯޞ ތިޤ ޖޭ  ވަތަށްދ   މިއީކީ   ދ   ކޮޅ   ތަން. 

ޕެންޑަ އިއްޒަތްތެރި  ލަތ ހ ެގ  މިކ ކޮންމެހެން  ނޫން  ކަމެއް  ވީ  ތަ  އައިސްެގން  މިހ ރ ވެސް  ހިސ ބ ތައް ސްފ ރައީސް. 

ކ   !ބައްލަވ  ވަރަށް  ތަފ އަމީރ   ނެސްޅަދ ނަވ ނެ  ނެރ ްއވ   ހިސ ބ ތައް  އެ  ެއހެންނަމަވެސް،  ރ ްއވަން. 

  ލީދ ނިޔޭެގ މ   ން.ނޫ  އްޅ ަގނޑ މެން ެއކަނި ދަްއކ  ވ ހަކައެ އީ އަމި   ވ ހަކަ  މައްސަލަ އ ޅޭކަމ ެގ  އި ސ ބ ތަކ ަގހިސްތަފ 

ރައީސް. މައްސަލަ އ ޅޭކަން  މައްސަލަ އ ޅޭ އިއްޒަތްތެރި    އި ކ ގަ ހިސ ބ ތަ ތަފ ސްއެ  .އިދ ރ ތަކ ން އެ ވ ހަކަ އެބަ ދައްކ 

އެްއޗައަ އެނޭގ  މި  މިނި  ،ކީ ޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްފިނޭންސް  މިއަދ ެގ  މަޢ ލޫމ ތ ެގ ދެއް   ޔ ސްޓަރ   ވ  

މަނިކ   އަލީަގއި ވިދ ޅ  ފ އެ  އެބަ  ިއޤ ދިވެހިރ އް  ،ވޭނ   ދިވެހިރަނަގޅޭ  ތިޞ ދ ޖޭެގ  އިޤ ރ އް.  ބޫތިޖެއަށް  ެމއް  ޞ ދީ 

ސ  ފައިމި ޖެހެނީ  ކ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކޮންމެ އަހަރަ  ، އެނޭގ ެއްއޗަކީވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށްނަމައޭ. އެހެންފި އައިސް

މަޖިކ ރަންޗ ޕ  މި  ފަ.  ޗ ލީހ ން  ހ ްއދަދޭޕ އިސ   އަ  ކ ރަން  އިތަން  ފެނޭ.  އެބަ  ަގިއ އްޔެ ޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ފެނ ނަށް  ނޑ މެންއަޅ ަގ ދިމި  ،ނީމި  އަހަރ     ތަން.  ންއަހަރަށް  ފެނ ނ  ރީޕްއެ  26ިމދިޔަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ލްަގިއ 

ދޭ އަހަރަށް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.    މިދިޔަ  ރ ފި  4.4ތަން  ޗ ބިލިައން  މަޖިލީހ ން   2020  ކ ރިޕ ޔ   މި  އަހަރ   ވަނަ 

  ކޮބައިތޯއޭ ިމޮގތަށް  ، އަކީޝަކ ވ     އެންމެ ބޮޑ  ންގެ އްޔިތ ވެސް ރަ  ެއކީަގއި. ެއހެންނަމަވެސް، މިއަދ   ދެވ ނ  ހ އްދަައކ 

ފައިސ އ އި   ދަދިވެހޯދ   އ މްދަނީހި  ވަންނަ  ދިވެ ؟އ ލަތަށް  ކޮންތ ކަށްތޯ  މިދަނީ  ފައިސ ތައް  ރައްޔިތ ން  ހިމި   

.  ސ އިންފައި  ށްެގން ލިބޭކޮޗ ޕ  ފައިސ     ،ލ ވަނީ ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ  މި ޗަ  ،ކޮށްެގން ޚަރަދަށްޕ ސ  ޗ ފައި  ސ ވ ލ ކ ރޭ. 

ގ ނޫނ ަގއި ވަރަށް ސ ފ ކޮށް އެބަ ންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  އެހެ  ،ޮއވޭ ބ ނެފައިއެބަ އެނޭގ ޚަރަދަށް ޒިންމ ވ  

ޗ ޕ  ކ ރަންޖެހޭނީފައިސ   މ ސ ރަކޮށްެގން  މީހ ންެގ  ނޫންކަން.    ކީ  އަސްހެންނަމަވެއެދިނ ން  މިފަހަރ   ވެސް    އިރ އި، 

  މަހ ެގ   މި  ،ނަމަން ނ ނިންމިެގ ކ ރިން މި މަޖިލީހ    26  ކަންތައް   ަގއި އެ  26މަހ     އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނގ ނީ މި

 ވެސް  ންކޮށްެގޕ ެގނީ ފައިސ  ޗ ، މި އެނ ނީ. އެހެންވީމ ޑ މެންނަށް މި އެނގ  ވެސް ދެވެން ނެތްކަން އަޅ ަގނ  މ ސ ރަ

، ކ ރަނީ. ޚަރަދަށްޚަރަދަށްކަން މި ޚަރަދ ނި  ހަމައެކަ  .ނ ކ ރ ކަންކަށް ޚަރަދ ންޓަމަޕިޓަލް އިންވެސްޓ ވެސް ކެއް އިތ ރ  އެ

 ، ެގނީޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އެނރައީސް. ދެން އަެވސް ިއއްޒަތްތެރި    ކޮށްެގންޕ ޗަލ ވަނީ ފައިސ  ޗ ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ  މި  
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ކޮބޮޑެތި ރައީަމއްސަލަ  ޕްޝަންެގރަ  ފެށިެގތައް  އޮފީހ ން  އަނެއްސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ ެގ  ފަިއސ ޗ ޕ ކ   ން  ަގއި ކީ އެ  އ ކ ރ  

ން   ރައްޔިތ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ ދިވެހިއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ިމ ފެންނަނީ  ންތަ  ދަލ ެގ ޮގތ ަގއި ދީދީ ހ ސްކ ރ ބަ

ބޮޑަށް   މ ތެރޭަގއި  ދޭ  މި ޤައ މ މިއަދ   ރައްޔިތ ން  ރެ ދިވެހި  ވ ރ ެގ ނިޒ މަށްކަނޑ ދަތ ރ ފަތ   ކަންބޮޑ ވ  ކަމަކީ.  އަދ މި

 ށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަ ފ ހަަގކ ރެވޭ. ދެއްވިންނަށް ވިސްނ ކަން ައޅ ަގނޑ މެ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއކެވ ން:

މެ އިްއޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތ ންބަރ ޝ ކ ރިއްޔ   މި  މިހ ރ   އަޅ ަގނޑ   އިއްޒަތްތެރި  ވިލިިގނ  ،އަރ ވަނީ.  ދ އިރ ެގ  ލީ 

 ޒަތްތެރި މެންބަރ .  ެގ ިއއް ލީ ދ އިރ  ނށް. ވިލިިގޢ ދ  ޙ ސައިނަމެންބަރ  ސަ

 

  ޙ ސައިން ވ ހަކަދެްއކެވ ން: ދ ވިލިނިގލީ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ސަޢ 

ޝ ކ ރި ނަންބަރ     ްއޔ އ ދެ!  ގ ނޫނ   ރައީސް.  ދ )  69/ 78އިްއޒަތްތެރި  އ އްވ  ކަނޑ ަގއި  ދ އްވ މ ނދ ތަޅަ  ބެހޭ   އް 

އިޞްލ ޙ (އަގ ނޫނ  އަހ ށަހަޅ އްވ ފައިވ ތީ   ބިލ   ެގެގނައ މ   ށް  ފ ރ ޞަތ ގައި،  މި  މެންބަ  ޅ ަގނޑ   ރަށް އިްއޒަތްތެރި 

  އަންނަންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑ  އެއް ބަދަލ ެގ ެމރިޓައިމް ދ އިރ ަގއި  ދިވެހިރ އްޖޭ ؛ވަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްޝ ކ ރ ދަންނަ

ވ   ދިމ ވެފައި  ތ ވަގ   ފަތ ރ ެގ ނިޒ ަމށް މި ދަތ ރ ެގ ކަނޑ ެގމިއީ ރ އްޖޭ.  ލ ކ ރަން މި ބަދަލަކީބޫަގަގނޑ    އަޅ ކަމަށް

ޮގ ބޮޑ   ހަރ ދަނ   ،ންޖެހ މަކީއެންމެ  ދ އިރ   ރ އްޖޭ ކ ރ މަށްމި  ޓަކައި  ސަރަޙައްދ ަގއި  ކަނޑ ެގ  ހިނެގ  ަގމ ންދ   

ދިމ ވ  އެކްސިޑެންތަ އަދި  ހ ދިސ ތަކ ެގކ އި  މައް   ތަ  ކޭސް  ،ކ ރެވިޤީޤ ޙ  ޗަށް  ދިމ ވ އެ  އެޮގތަށް  ސަބަބ   ންޖެހ ނ   ތައް 

އިދ  އެްއވެސް  ރިޕޯދެނެަގތ މ ެގ  ކިޔަވ  ރީ  ފަރ ތްތަކ އިއަ  ،ކ ދިންނ އި ޓ ތަކެްއ  އިންވެސްޓިޭގޓ ކ ރަމ ންދ   މި    އަދި  ،ދި 

އިއްޒަތްތެރި  ދ އިރ  ނެތ ން.  ފެންނަން  ފަރ ތްތަކަށް  ތިބި  ކ ރިއަށްދ ން    ކަނޑ ގެ   ެގޖޭހިރ އްދިވެ ؛ރަީއސްއިން 

 ފ ރ ޞަތ ަގއި  ޅ ަގނޑ  މިއަ  ކަން ރ ންދޭންވީ ދ އިންމެ އިސްކައަޅ ަގނޑ މެން އެއީ  މި  ،ބަލ އިރ   ށްދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒ މަ

ދިވެހިރ އްޖެރަފ ހަަގކ  އ މްދަނީއެން.  ބޮޑ   ވަރަށް  ދ އިރ އިން  ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ މ ެގ   ވަ ޤައ   އްައކީ  ދަމ ންދިޔަ  އްމަށް 

ލެވެރަޙަްއދީސައަކީ  ޖެރ އްއ މެއް.  ޤަ ޝިލް  ވަރ ަގދަ  އެންމެ  އޮޕަރޭޓ   ގ ޕިންަގއި  ރ އްއ ެމއްޤަ  ކ ރިލައިނެއް  ޖޭެގ  . 

ފ ތިއިޤ  އިސްކަންދޭންޅ ކ ރ މަށްޞ ދ   ބޮޑަށް  ިމއަށްވ ރެ  ދ އިރ އަށް  ިމ  އެބަޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  އިްއޒަތްތެރި    ޓަކަިއ 

  ެގ ލޯކަލް ޝިޕިންގެ ރ އްޖޭ  ، ސްޝިޕިންއަށް ބެލިޔަ  ލޯކަލްއަދި    ،ށް ބެލިޔަސްންއަނަލް ޝިޕިއިންޓަރނޭޝަ  .ރައީސް

މެދ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ވިސްނަން   ލަތ ހ މިައދ  މި ތިބި  ފިއްޔ  އަޅ ަގނޑ މެން  ލަތ  އަޅ ަގނޑ މެން ދިރ ސ ކޮށްހ 

މ ލެއި ރައީސް.  ކ ޯގ  ،ށްކަޅ ތައަތޮން  އިްއޒަތްތެރި  ކަންތައްތަެގ  ފަހަރ ޅަނދ އ ލ   އ ފ   ރަށްތަކަށް  އެ    ،ކ އި ސަލ މަތީ 

މަސަްއކަތްކ ފަޅަނދ އ  ބ ވަތެއް   ،ރައީސް އިްއޒަތްތެރި   ؛ލަތ އި ހ ންެގ  ކ ރޫރ   ހަރ ަގިއ  ކ ހ ރިހ     ސ ނ ންނ  އިން  ގޯ ެގ 
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އެްއކޮށްއެކީ  ނ ރައްކ ަގއި  ެގންދަނީ.  އެ  އަދި  ކ ޯގތެރި   ެގން  ެވސްކެމިކަލް  ެވސް  ވެސް  ސ ނ ން  އިން  އަދި،  ތައް 

ވަނީ ނަތީޖ ައކަށް  އ ފ ލ މ ެގ  ެއކްސިޑެންޓ ތައް  ތަފ ތ   ،އެްއކޮށް  ެގއްލ ންޑެބޮ   ިއ،ހިނަގ  ެއކިއެކި  ޤަތި    މަށްއ ތައް 

ރަ   .ލިބޭބައެ ދ ހަރ ދަނ ކ ރަން  މިއީ ؛ީއސްިއއްޒަތްތެރި  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އިރ އެއްޖެހޭ  ބަލ ިއރ  .  ޝިޕިންއަށް 

ދ އިރ  އެޑިއ ކޭއިމެރިޓަ  ،މެރިޓައިމް  އަމް  މިޅ ަގނޑ ޝަން  ޖެހިފައި    ެމންނަށް  ފަހަތަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މިއަދ   ވަނީ 

ރ އްްއޒަތްތެރިއި ރައީސް.  ައއި  ރެގިއ .އެމް.އޯޖެއަކީ  ދަށ ން ކޮންވެންޝަން   95  ބްލިއ ޑަ.ސީ. ޓީ.ސްއެއި  ަގލޭޝަން  ެގ 

ޤަ   ޓް ވައި ބ ނީމ އ މެއްލިސްޓ   ސީމެނެކޭ  ދިވެހިރ ްއޖޭެގ  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ދ ނިޔޭެގ    ޝިޕިންމ ޅި  ކޮންމެ  ގ  

ނޑ މެންެގ  މިއަދ  އަޅ ަގތެރި ރަީއސް.  ހިނގައްޖެ އިްއޒަތް  ން ެގން އ ޅ ނ  ޒަމ އް ނ ލިބިމަނެވެހި ސީވެސް ދި   ނަކ ންލައި

ަގނޑ މެންެގ  އަޅ ؟ މ ލ ކަން ނ ދޭންވީސައިމް ދ އިރ އަށް  ކީްއވެތޯ މެރިޓަ  ނ ކ ންނައިރ އެތަކެއް ޖީލ  ސްކޫލ  ނިންމ ފައި  

މި    ންސް ފަރ ތްތަކ ޔަ އިދިހިންަގމ ން  ސަރ ކ ރ   ،ލަތަކަށްސިޔ ސީ ޕ ޓީތަކ ެގ އިސް ފަށަ   ،ލަތަކަށްށަސިޔ ސީ އިސް ފަ

އްޖެއަށް  ދ އިރ އަކީ ދިވެހިރ  މެރިޓަިއމް  ،ޓައިމް ދ އިރ  ރިއޮތީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މެ  ވެފަިއ މިހ މ ލ  އިމެދ   އ ދ އިރ 

އ މްދަ ިގނަ  ރިސޯސްއެންމެ  ދ ނީ  ެއއް  ވެއްދޭނެ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެބައިރ .  ނަަގހޭޖެ  ދ އިރ   މި  ޖަހަން   އި  ކޮޅަށް 

ރައީ މަޖިލީ  ސް.އިްއޒަތްތެރި  މިހ ށަ ތަޅ މަށް    ެގހ މިއަދ   ބިލަކީ  ހެޅިފައި  މިއަދ   ،ވ   ބިލ ން  ސްދޭ ެގނެ  މި 

ވެސް    ނ ންީގމަ ޔަވަނަ ނަންބަރަށް މި އިތ ރ ކ ރެވޭ މ ްއދ އަކީ ހަ  30ވަނަ މ އްދ ެގ    36ކޮށް  ޞަ ޚ އް  ،އިޞްލ ޙ ތަކަކީ 

ރަނަގޅ  ވަރަށް  އެޅޭނެ  ކ ރިމަަގށް  ދ އިރ ެގ  އި ފިޔަވަ  މި  ފ ހަޅެއްކަން  އަޅިަގނޑ   ރަީއސް  ަގކ ރަން. އްޒަތްތެރި 

އެދ މަކީއެހެންވީމ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ގ ޅ މަރ ޙަލ   ކޮމިޓީ  ،،  ދ އިރ ަގއި  މި  ެވސް   ،ފަންނީ  ގެ ދ އިރ   މި  ،ތިބި  ންަގއި 

އެ   ،ށްޒިރ ކޮހ ފަރ ތްތަްއ މަޖިލީހަށް    ހައިވ  އެންމެއިރ ަގއި ހަރަލ ތްތެރި މި ދ އަދި  ،ހ ރިރިބ   ތަޖ   ،ކިޔަވަިއެގން ތިބި

މި ދ އިރ  މިއަށްވ ރެ   ،ތައް ެގނެސްމި ބިލަށް ެގންނަންޖެހޭ އިތ ރ  އިޞްލ ޙ   އިެގންވަރ  ހޯދައި މަޝްޔ ލަފަެގ  ބޭފ ޅ ން

ކ ރިއަށް މެންބަރ ންެގ  ދިއ މަކީ  ެގންންތިޒ މ ކ ރެވި އިޮގތެއް  ެގންދެވޭނެ  ރަނަގޅަށް  އިްއޒަތްތެރި  ހ ރިހ   ހަމަ  ައޅ ަގނޑ  

ބޮ ވަރަށް  އެދޭ  އެއަރިހ ން  އިްއޒަތްތެރިޑ   އަޅ ަގނޑ މެން  މި ؛ރައީސް   ދ މެއް.  ނޫންދޫކޮށްލަންޖެހޭއީ  ކަމެްއ  . ވަރ ެގ 

ފްލީޓ   ރ އްޖޭެގ މަސަްއކަތްކ ރަމ ންމަސްވެރި  ބޮަގއި  އ ބ ދީދ   ދިވެހި  ކަނޑ ޑ   މިއަދ   ތ ިއ ސަލ މަމަތީަގއި   

އ ޅަނދ    އްރައްކ ތެރިކަމެ  އެ  އިތަކ ގަ އެ  ނ ކ ރެޭވ.  ޓްރެށީެގންވ ކަކަށަވަރެއް  މަސްއިންތަކެއް    ރ ަގިއ  ދޯނިފަހައެ 

 ތ ަގއި ފ ހަަގކ ރަން.މި ފ ރ ޞަ  ޅ ަގނޑ އަ   ނ ދެޭވކަން  ވެސް  ސްވެރިންނަށްދިވެހި މަ  އި އަދިނ ސީންރަކ ތްތެރިވ  ބިދޭހަ

ވަނީ ؛ވަނީ  ނަތީޖ ައކަށްއޭެގ   ނަތީޖ އަކަށް  ޭއެގ  ރައީސް،  ކަންކަން    ،އިްއޒަތްތެރި  ޮގތަށް  ެއކަށިެގންވ  

ކަނޑ މަވި ޓްނ ކ ރެ އ ލޭރެިގ ދޯނިފަހަރ   އެހެނިހެން ހ  ެގ  އަލިފ ނ    ،ދިއ މ އި ބިންދަިއެގން  ަގއިތީެގން  އަދި  ދިސ ތަކ އި 

ހި  އެތަކެއްޮގތ ން  ޮގތްެއކި  ެއކި  ، ޮގތްޮގތ ން އެބަ  އިހ ދިސ ތަކެްއ  ރ  ނގ   ރައީސް.  ކަނޑ ެގ  ްއޒަތްތެރި  އްޖޭެގ 

 ރަޙައްދ ...... ސަ
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 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއކެވ ން:

 ލަދެއްވ ! އިވަދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިންމަރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އ ކ ޝ 

 

  ޙ ސައިން ވ ހަކަދެްއކެވ ން: ދ ވިލިނިގލީ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ސަޢ 

ދިމ ކ ރޭ.   ޓްކް ޑައިރެއި މަސްވެރިން އެބަފަހަރ ޓ ސް ބޯޓ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ޮގތް ނޭނޭގ ބޯމަ ޚިލ ފަށް ވަންނަ    ދ ަގވ އި

ވަނީނަތީ އ    ،ޖ އަކަށް  އެޅި  މަސްވެރިން  ޅަނދ ތަކ ހަތިޔ ރ   އޭ  ނ ެވސް  ބައްދަލ ޭވ.  ޓެރަެގއެބަ  ރިސްޓ   ތެރޭަގއި 

ތ ރީރ އްޖޭ  ،އ ޅަނދ ފަހަރ  ކަނޑ ެގ  އެބަހ ރިެގ  ފަހ ވަ   ޚ ަގއި  ހ ހ   ރަށް  މިފަދަ ކަވަދޫދިސ ތަކ ަގއި  ވެސް  ނޑ ަގއި 

އަދި    ،ނެވޭ ބަދަލ ތަކ އި ެގ މި  ތަކަށްރެސްކިއ  އޮޕަރޭޝަން  އެންޑް  ސަރޗް  ،އް ހިނގ ފައި އެބަހ ރި. އެހެންވީމ ތަދިސ ހ 

އްޔ   ޝ ކ ރި   ކ ރަން.ން މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ފ ހަަގއްކަޙެޞްލ ށް ރަނަގޅ  އި ފައިވ  ިއޞްލ ޙަކީ ވަރަޅިށަހެހ މި ބިލ ަގއި  

 ސް.  އިްއޒަތްތެރި ރައީ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެރި   އަޅ މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔ   މިހ .  ފ ރ ރ ަގނޑ   މަރަދޫވައަރ ތ ޞަ  މެން  ނީ  އިްއޒަތްތެރި  ބަރ  ދ އިރ ެގ 

 ބަރ . ރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންމަރަދޫ ދ އިށް. އިބްރ ހީމް ޝަރީފަ

 

 ފް ވ ހަކަދެއްކެވ ން:ބްރ ހީމް ޝަރީމެންބަރ  އި މަރަދޫ ދ އިރ ެގ

ލަތ  އޮތް  ހ ެގ މ އ ކީ މި ހިނދ  މި ޤަނެވޭ އިޞްލ ޙަމި ެގ 69/ 78ނަންބަރ   ގ ނޫނ  ީއސް.ރަ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި 

 ކަނޑ ގެ   ،ބޫލ ކ ރަން. ދިވެހިރ ްއޖެއަކީ ކަނޑ  ބޮޑ ަގަގނޑ   ޮގތ ން ކޮންމެހެން ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލ ޙެއް ކަމަށް ައޅ 

ތެރިކަމަށް ރައްކ ސަލ މަތ އި    ދ ެގޅަނކަނޑ ަގއި ދ ްއވ  އ   ، ބޮޑ  އްދ ވ ރެ ސަރަޙަހިކި ފަސްތަނަށް  ، ބޮޑ ޙައްދ ރަސަ

ފިޔަވަހަރ  އަ ޅ ތަކެ ދަނ   ކަ  ،ޅަންޖެހޭއް  ފ ނޑ ދަތ ރ ފަ އަދި  ނިޒ މ   ހަރ ދަނ ކ ރަންޖެހޭތ ރ ެގ  ޤައ މެއް.   ޅ ކޮށް 

އެ ކ ރިއަށް  ފިޔަވަޅެއްއެހެންކަމ ން،  ދެކޭތީގަ ކަމ   ޅޭ  ައޅ ަގނޑ   ހ ށަ  ،އި  އިޞްމި  އޮތް  ޅ ަގނޑ   އަލ ޙަށް  ހެޅިފައި 

ދަންނަވަން.  ތ އީ ވ ހަކަ  ޓްރ ންސްޕޯޓ ދ ކ ރ   މިހ ރ   އިޞްލ ޙަކީ  މިމި  މަސް  ބަދަލ  ލިއްއޫނިސްޓްރީެގ  އަންނަ   ޔަތަށް 

ގ ނޫނ ތަކ    ،ންެގގ ޅި  ެގންނަ  އެހެން  އިޞް   ،ވ ތީ   އިޞްލ ޙަކަށް  ންޖެހޭގ ޅިެގން  ތ އީ  ލ ޙ މި  ޭމ  ދ ކ ރަދޭތެރޭަގއި 

އިތ ރަދެންނެވ  ދަންނަވ ކަށް  މ ެގ  ރައީސް  ނެތް.  ެއްއޗެއްށް  ނަމަވެސްނ ގ   މ ކަ ؛ިއއްޒަތްތެރި    ވ ހަކަެއއް ދެ    ،ޅޭ 

ވ ހަކައަކީ ދަންނަވ  އެްއ  ބޭނ ންވޭ.  ހ ށަހެ  ،ލަން  ބިލެއް  އިކޮންމެ  ޕ ޓީތަޅޭއިރ   ތިދިކޮޅ   ިމ  ލީޑަރ ންނަށް  އްބަވ   ކ ެގ 
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އް.  ކަމެހ ރި  ތ މައެއީ ހި،  ޮގތަށް ވ ހަކަދަްއކަވ ތީ  ވ އެ ބޭފ ޅ ންެގ ބޭސިކް އިކޮނޮމިކް ނޮލެޖ  ނެތްކަން ހ މަ  ،ޅ ންބޭފ 

ސިކް  ބޭ  ،ޖައިެގ ވ ހަކަ ހ  ދަށ  ދަރަެއއީ ައޅ ަގނޑ  ހިތ މަކ ރ  ކަމެއް. އެ  ަގނޑ ،ވަޅ ންއޮތް ފ    ފައި މިޓިޤައ މ  ެވއް

  ، ނޑ  ފ ހަަގކ ރަންަގައށް އަޅ ދެވަނަ  .ލޫމ ތ  ނެތި ދައްކަވ ތީޞ ދީ ނޮލެޖ  ނ ވަތަ މަޢ ތިނޫނީ އިޤ   ނޮލެޖް  މިކ އިކޮނޮ

.ޕީެގ ފ ރަތަމަ   އެމް.ޑީއަދި  ، ގެ ކ ރީތެރި މެންބަރެއް  ވެސް ހަމަ ިއއްޒަތް  މި މަޖިލީހ ެގ  ޗެްއ. ށްއަރ  އެއް އަޅ ަގނޑ  ހިތަ

 ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްްއވ ފައޭ.  ނިކި   ބޮންވ ނީލަބޭ މީހ ން ހެދ ން ބ ޭގޭގަގއި ތި  . ބިއްލޫރިއެއްރައީސް ވިދ ޅ ވި ވ ހަކަ 

، އަޅ ަގނޑ   ލަށް ވެސްަގނޑ  ދިމ ލ ތަކ ަގއި ައޅ ޙަރ މަ    ބޭފ ޅ ން ތަފ ތ ތަފ ތ     ،ދަންނަވަނީމި  މި ވ ހަކަ    އަޅ ަގނޑ 

ވެސް އެމްއިޝ   ދިމ ލަށް  ކަލޭ  މައްސަ.އެރ ތްކޮށް،  އެމް.އެމްއަޅ   ؛ލަމް.ޕީ.އ ރ .ސީެގ    އަދީބަކ    .ސީެގ.ޕީ.އ ރ ަގނޑ  

  އި އޮތީ ދެްއވ ފަަގއި ދިން ވޯޓެއް  ހ ަވރަށް ކެރިެގން މި ދަންނަވަނީ. އަޅ ަގނޑ  މި މަޖިލީ  .ލެއް ނަހަދަންޑީ  އެްއކޮށް

 ކ ރިއްޔ . ޝ   ޓަކައިނ . ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށްފ ހެއްދެވީ މަނިކ ތިން. ޑީލް މަ  ތ ެގޮގ  ވިނ  އެންެގމަނިކ ފ 

 

 ކެވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެއް 

ނައިފަރ  މެންބަރ ެގދ އިރ    އ ދެ!  ިއއްޒަތްތެރި  މައްސަލަެއއް  ެގ  މަޢ ނިޒ ީމ  އަދި  ދަންނަލޫމ ތަށް.    ން.ވަޓަކައި 

  މ ޢ މަލ ތެއް އެްއވެސް އިރެްއަގއި  ެގބ ވަތެއްެގ އެ ބ ވަތ  އެއްވެސް    މެންބަރ   ރިރ ެގ އިްއޒަތްތެމަރަދޫ ދ އި  ޑ އިއަޅ ަގނ 

ަގއި އެހެން   ތެރޭ ަމސައްކަތެއްެގ  ވިލަފ ޅަށް ހިންގެ އްބަރ  އަމިމެން އިްއޒަތްތެރި  ނ ވ ނެ. މަރަދޫ ދ އިރ ެގއެއް  ހިނގ ފަ

 ފަރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ނައި. ނޫންއް އްކަތްކ ރ މަކީ ބ އްދިވެރިކަމެތެރޭަގއި ހިމަނަން މަސަެގފ ޅ ން އޭބޭ

 

 ނިޒ މީ މައްސަލަ( )

 ކެވ ން:ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔ މް ވ ހަކަދެއް

އިްއޒަތްތެރި   އިްއޒަތްތެޝ ކ ރިއްޔ   ރައީރައީސް.  އިްއޒަތްތެ ؛ސްރި  މަޖިލީހ ގައި  އިއްޒަތްތެރި  ރިމި   ޔ ސަތ  ރި 

ތ ަގިއ  ބޫލ ކ ރ  ޮގަގ ވ ހަކަފ ޅ  ައޅ ަގނޑ   އެ ދެްއކެވި ތ ހ މަތ ކ ރަްއަވއި  ރި ރިޔ ސަތަށް  ޒަތްތެިއއް  ، ަވއިޚ ޠަބ ކ ރައްމ 

އޮތްއަ  މިހ ރ   ވ ހަކަެއއް.  ޤ ކ ރެވެންޖެހޭޤީތަޙ  ސަރ އިސްފައި  ބޮ  އެންމެ  މަޤްޞަދަކ ރ ެގ  އެއް  ކީ ޑ  

ަމއްސަލަ މަޤްބެލ ން  އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ .ސީެގ  ތެރެޞަ  މަދ ތަކ ެގ  ަގިއ  ަމނިކ ފ ނ ެގ އިސްތަށިފ ޅ    ްއސަލަިއގައިއިން. އެ 

ވ ހަކަފ ޅ   އެޅޭ މެން  ޮގތަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި  ދ އިރ ެގ  ައޅ ަގނޑ     އެ  ީވމ ދެއްކެ ބަރ   މަރަދޫ  ކަންތައް 

 ޔ .  ޝ ކ ރިއް  ށް ބޮޑަށްލީ. ވަރައިނަވަކ ރެެވން. ހަމަ ދަންޤީޤ ހޭ ތަޙ އެބަޖެކ ން ޤަޤީ ޑ  ތަޙ  ބޮއިގަ ރ  ޮގތ  ބޫލ ކ ަގ

 

 ރިޔ ސަތ ން  ވ ހަކަދެްއކެވ ން: 
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ހ ށަހަޅ އްވ  މެންބަރ   އޮފީއިްއޒަތްތެރި  ފ ލ ސް  މައްސަލަ  ެއ  އަނބ ރ   އަލ ން  މިއަދ ނަމަ  ހ ށަހެޅ މަށް    ހަށް  ވެސް 

މެންބަރ އަޅ ަގނަ  އި ޑަށް  ލިބޭ  ހ ށަހެޅ މ އި  ،ވ ނަމަޒ ނަންެގ  ކ ތ ީއދ   އެކަން  ކޮމިޓީއެއް  ށް ރިއަނަމަ  އަދި  ެގންދެވޭނެ. 

ވެސް    ންތިބެ  ށްައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ނ ކޮލެއްަގއި  ހ ެގންދެވޭނެ. ެއއީ ެއްއެވސް  ދ ވެރިކޮށް ެވސް ެއކަން ކ ރިއަށްމެ

މެން އިްއޒަތްތެރި  ނޫން.  ކަމެއް  ރަނަގޅ   އެހެން  މިހ ރ   ހިތ ން  ދ ޅ  ވިބަރ   އަޅ ަގނޑ   އެކަމަށް  ވެފަިއވ ކަމ ން 

 .މެންބަރ   މަރަދޫ ދ އިރ ެގންތެރި ކަމެއް. ކ ރ މަކީ ބޭނ   އެ މަަގށް މަސައްކަތެއް  ސްވެ މެންއަޅ ަގނޑ 

 

 މަރަދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އިބްރ ހީމް ޝަރީފް ވ ހަކަދެއްކެވ ން:

ިއ  ަގހ ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި މަޖިލީ  ނ ންީގނޑ  ހަމަ ޔަޖެހ ނީ އަޅ ަގއ ދެ! އެހެން ައޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވ ލަން

އެއްވެ ެއއްޗެ ނޯންނ ނެ  ޕ ސް  ައޅ ަގނޑ    ންމ މ ނި  ޓީެގްއ  ހ ށަހަޅ ފައެއް.  ބޭފ ޅ ން  ޚިލ ފަށް  ބައެއް   ،ދިމ ލަށް 

ތ އީކ މަނި ބޭފ ޅ ން  ފ ނަށް  ބައެއް  ދައްކަންޖެ  ،ތީދައްކ ވ ހަކަ    މިދ ކ ރ   ވ ހަކަ  އެ  އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ   ހ ނީ. 

ވ ހަކައަކީ ދެން  އަޅ ަގނޑ  ؛ނ ދަންނަވަން އަދީބ ައޅ ަގނޑެއް    ،ނެވި  ޑީއްއެ   އަޙްމަދ   ނޯންނ ނޭލްކޮށް  . ހަދ ފައެއް 

ދ ފަެއްއ ެއއް ހޯ. އަޙްމަދ  އަދީބް އަތ ން ފައިސ ހަށް ހ ށަހަޅ ފައެއް ނޯންނ ނޭން އެްއޗެްއ މި މަޖިލީމަދ  އަދީބް ދިޙްއަ

.  ވީއި ދެންނެލޯަގ ފްެގހ ، މަޖިލީވ ތީ  ދަންނަވ ހަކަ  މ ލަށް ސައިކޮޓަރީަގއި މިޅ ން އަޅ ަގނޑ އި ދިއެއް ބޭފ ބަ  .ނޯންނ ނޭ

  ށްފައި އޮންނ ނީ. އެ ވ ހަކަ އަޅ ަގނޑ  ކޮވި ކަމެއް މިދިޔަ މަޖިލީހ ގައިން އެންެގިވ ޮގތަކަށް އެންގެ ޝިޕ ޑަރޕ ޓީެގ ލީ

 . އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެވީ

 

 ކަދެްއކެވ ން:ން ވ ހަތ ރިޔ ސަ

މެންބަރ .  ޝ ކ ރިއްޔ   ިއއްޒަތްތެރި  ިއއްޒަމިހ ރ     ހަރ ބަ މީަގއި  ދިވެހި  މެންބަރ   މިސްކިތ     ހެއްތްތެރި  ެއއީ  ޮއވޭ. 

  .. .ޅ ނ  މައްސަލައ އިށަހެބަރ ން ހ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންތަނ    ހި ހަރ ބަހެއް. މިއީ ދިވެޖެހި މީހ އަށް ވީ ޮގތް. އެ ޅ ހ 

ޟޫޢ ަގއި  އ ތަކަށް މި މަތ ން ނޫން ޮގޮގ  ގ ޅޭ  މިސްކިތ ެގ ަވކަރ  ؛ބަރ ންއ ދެ! އިްއޒަތްތެރި މެން  ()ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ 

ވ އިްއޒަތް މެންބަރ ން  އެދިވަޑަިއަގންނަތެރި  ދަންނަވަ  ،ވ ނަމަހަކަދައްކަވަން  ވ ހަކަ  އަޅ ަގނޑ   ފ ރ ޞަތ ދެވިފައިވ   ން. 

 ޒަތްތެރި މެންބަރަށް.  އަރ ވަނީ މަރަދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްމިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 ދެއްކެވ ން:ފް ވ ހަކަދ އިރ ެގ މެންބަރ  އިބްރ ހީމް ޝަރީ މަރަދޫ

އަޅ ަގނޑ    އަޅ ަގނޑ   ނެވީދެންއ ދެ!  ސ ފ ،  ކެވަރަށް  ދަންނަވ ނަމޭކޮށް  މި  ،ރިހ ރެެގން  ބޭފ ޅ ން   ވ ހަކަ   ބައެއް 

ހިތަށްއެ  ،ދައްކަވ ތީ  ފްލޯހ މަޖިލީ  ރީައޅ ަގނޑ   ހިނަގއި  ަގެގ  ެގ  .ޕީ.ޑީވ ނަމޭ. އެމްއަޅ ަގނޑ  ދަންނަ  ޮގތްދިޔަ  އިކަން 
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ްއވ ފައި  ަގއި ފިޔަވަޅ  އަޅ ދޭތެރޭ  ދިން ފަސް މީހ ންނ ޓ ވޯޚިލ ފަށް    ނީ ނިންމެވި އަމ ރަކ ޚިލ ފަށް ނޫ  އަސ ސީ ަގވ އިދ 

އައޮން ނޯންނ ނެނ ނީ.  ފިޔަ  ަގނޑ އަޅ   ،ޅ ަގނޑ   ެއޅ ނ   ދަްއކަވ ދޭތެރޭަގއި  އެމްައޅ   !ވަޅެއް  ވިޕަކ  .ޑީ ަގނޑ     .ޕީެގ 

ޓެްއ  ވޯ  ނޑ  ދިންލީހ ަގިއ އަޅ ަގވަނަ މަޖި  18ކަށް  ން ޮގތަމަނިކ ފ ނ  ވިދ ޅ ވި ޮގތަކަށް ނޫ  ! ވި ތަން ދަްއކަވ ޚިލ ފ 

ވެސް  އެހެންވީމ   !އްކަވ  ދަ އެްއޮގތަކަށް  ައޅ   ކ ޙައްޤަ ،  ތ އީދ   ނަށްމަނިކ ފ   މ ލަށްދި  ަގނޑ މެންނ ނ ލ   ކ ރ   ބައެއް 

ނެ. އެމް.ޑީ.ޕީން އޭރ  ލ ކ ރ  ޮގތ ަގއި ރައްޔިތ ންނަށް ޙަޤީޤަތް ހ މަވ ންޖެހޭމ ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫޮގވީމީހ ން ލައްވ  އެއްޗެހި 

 ނިމިވެގ ތ ަގއި  ޑ މެން  . އަޅ ަގނވޯޓ ކ ރ މަށް ދިން  ން ސަލ މަތްބަންދ   އީއެ  ،ދ ަގއި ހ ރީމ  ބަންނިކ ފ ނ ދިނީ މަވޯޓ 

މިވެކަ ބ ނީމ މެއް  ކ ރ ށޭ  ޮގތަކަށް  ެއން  އެކ ރި  ނި  ައޅ ޮގތަކަށް  ވޯަގނ ީގ.  އަމިއްލައަށް  އޮޑ މެން  ދީފަިއ  ނަމަ  ތްޓެއް 

ފިޔަވަޅ  އެމް.ޑީ ހ ށަހަޅަ.ޕީެގ  ކޮިމޓީއަށް  ނިމިފައަޅ   މަްއސަލަ  އެ  އޮތީއިެގން  އެހެންވީމ ،  އިއްޒަ   ހީއި  ރައީސް.  ތްތެރި 

އަޅ ަގނޑ ެމންނ ނ   އްޤަކ ޙަވެސް  އެއް   ނަށްޑ މެންއަޅ ަގނ  ބ ނަމ   ލ   އެއްޗެހި  ވިއްޔ     ކަމަށްންދ   ދިމ ލަށް  ވަނީ 

ވ ހަކަ ބައެއް  ވެސް  މިސްކިދައަޅ ަގނޑ މެން  ވަކަރ ްއކ ނެ.  މީހަކަށްތ   ހ ޅ ޖެހި  މި  ނޫ  އްނެެވގެ   ަގއި  ެއއް.  އ ޅެނީން 

 އަޙްމަދ   ސީދ  ބ ނީ. ދޮންބިލެތް   އްއެކަވ ހަ  ރަކ ޕީެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ.ދިމ ލަށް މިއަދ  ހެނދ ނ  އެމް.ޑީ  އަޅ ަގނޑ 

ކ ރީގޮވީ ޮގވި.  ަގއިހ ދ ވަ  .  ވެސް  ފްލޯަގއި  މަޖިލީހ ެގ  މި  އަދި  ޮގވި.  ކ ކ   ވެސް  ދޮންބިލެތަކީ  ؟ ތޯއެހެންވީމ ، 

ެގން އެ ދެ ރަށް ނަަގއި   އި،ފަށް ދެއްވަޚިލ   ނޫނ ގ   ރަށް  ޚިލ ފަށް ދެ   މަނިކ ފ ނ ެގ ވެރިކަމ ަގއި ަގވ އިދ   ންބިލެތަކީދޮ

  ...އަދިވެސް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވ ރިޔ ސަތ 

 ނ ކ ތ އެއް.  ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒ މީ 

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(       

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން:  ސަނީފްهللا  މެންބަރ  ޢަބްދ ެގތިނަދޫ ދެކ ނ  ދ އިރ 

ރައީސް އަޅ ަގނޑ   އިްއޒަތްތެރި  މި ،  ނ ކ ތ އެއް  ތަބ ކޮށް ޚ މ   މެންބަރަކ   ަގވ އިދ ގައި  ެގހ މަޖިލީ  ،ނެީގ  ނިޒ މީ 

   މެންބަރ  ލައިެގން...ލީހ ެގ ޖިމަޔ  ކ ރިއަށް ިއއްޒަތްތެރި އްޖެއް ކަމަށް ވެ ވ ހަކަދަްއކ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވ ރިޔ ސަތ 

  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ގެ ބިލެތްދޫ    ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ މަރަދޫ ދ އިރ ެގ  ޒ މީ ނ ކ ތ  ބަލައިެގންފިން.  ދެ! ނިއ 

 . އެހެންވީމ ، ެއކަން ރަނަގޅ ކ ރެއްވ ން އެދެން. އެހެން ވިދ ޅ ވެފަ "ތް އަޙްމަދ މިހިރަ ދޮންބިލެ"ދ ޅ ވީ ވިނަންފ ޅ  
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 :ވ ހަކަދެއްކެވ ން ރީފްޝަ އިބްރ ހީމް މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ރަދޫމަ

އަބަރ  ދޮންބިލެމެން   ތެރިއެހެން. އިއްޒަތް  އަޅ ަގނޑ  އަނބ ރ  ެގނެއްސިން އިނޭގތޯ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ     ޙްމަދ ތް 

ށް ބައިވަރ   އަޅ ަގނޑ  ނ ދައްކ  ވަރަ ؛ދިމ ލަށް  އަޅ ަގނޑ   ،ކަސް އަޅ ަގނޑ ެގ ވ ހަކައަކީއަކޮންމެ  އަޙްމަދ .  ދޮންބިލެތް

އެބަހ ރި. އަދި ވ ހަކަ ެވސް    ކ އް ނ ދަަމޞްލަޙަތަށް ޓަކައި  ޓީެގ  ޕ  ބަިއަވރ  ވ ހަކަ އެބަހ ރި.  ވަރަށްވ ހަކަ އެބަހ ރި.  

 ރި. ެއހެންވީމ ، އަޅ ަގނޑ މެންނ ވެސް އެބަހ ރި. އަދި އެހެން އެއްޗެހި ވެސް އެބަހ   މެން އަތ ަގއި ރެކޯޑިންގ އަޅ ަގނޑ 

ޙައްޤަކ  މެންބަރ     ދިމ ލަށް  އިްއޒަތްތެރި  ެއްއޗެހިންބިލެތްދޮނ ލ   ވެސް  އަޙްމަދ   ކަމަށް  ޮގވ ނެ  ޮގވ   ނެތް.    ކަމެއް 

ހަމަ  ވެ ެވސް  އަޅ ަގނޑ މެން  އެއްއްޖެއްޔ   ެގންދ ނަންޗެއް  ދަންނަވަންޖެހޭ  ދެދަންނަވަމ ން  ފ ރ ޞަތަށް .  އްވި 

 ސް. އީ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވ ރިޔ ސަތ 

 ޒަތްތެރި މެންބަރ .އް އި . ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދ އިރ ގެ ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒ މީ ނ ކ ތ އެއް

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(       

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން:  ސަނީފްهللا ެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދ އިރ 

ހެން. ހަމަ  އަށް ހ ންނެވިރޯދަށް  ށް ބޮޑަވަރަ  ޝަރީފްމިއަދ     ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް ހަމަ  ސްލ   ށް ހީވަނީ އަ އަޅ ަގނޑައ ދެ!  

ވިދ  އެ  ކިޔ   ޙަދޮންބިލެތް  މިތ     ،ޅ ވަނީތަކ ރ ރ ކޮށް  މަޖިލީހަލީމް  މި  ެއކަން ބޭފ ޅަކ   އެހެންވީމ ،  ނީންނަވ .  ކ  

 ނީ މި.  ނދ މަކޮށްދެހަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވ ރިޔ ސަތ 

  ، ކިޔ  ބޭފ ޅަކ  އިނ މ ެގ އިތ ރ ންންބިލެތް އަޙްމަދ   މިތ  ދޮ ؛ރި މެންބަރ ތެތްއްޒައިމެންބަރ .    ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި

  . މި ރ ވޭނެރ .ސީެގ ެއއްވެސް މައްސަލަެއއް ނ ފޮޕީ.އ ޔ ސަތ ަގއި އިންދ  އިރ ދަކ ރެްއވިްއޔ  އެމް.އެމް.އަޅ ަގނޑ  މި ރި

 މި  ،މެ ބޮޑ  ަވޒީރަކަށް ވިޔަސް ތަންކި  ތަނ ެގ  މި  ،ބަރަކަށް ވިޔަސް ެގ މެންތަންމެ ބޮޑ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ކި  ތަނ ެގ

ވިޔަސްކި  ތަނ ެގ އަމީރަކަށް  ބޮޑ   މައަޅ ަގނ   ،ތަންމެ  މި  އިންނަޑ   ވަނީނަމަޤ މ ަގއި  އަޑި  މިކަމ ެގ  ،ކަމ ަގއި   

  ކ ކަމީ ވެސް ައޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ަގއި ޝައް ނެތެރިވެދޭސް އެކަމަށް އެހީދ ނަން. މި މަޖިލިއިރ ދަކ ރެްއިވއްޔ  އަޅ ަގނޑ  ހޯ

ެގ ހިތ ަގިއ  ޅ ަގނޑ   އަވެސް  ކަމީރ ްއޖޭެގ ރަްއޔިތ ން ެއއް އަޑ ން ނ ކ މެ އެކަމަށް އިޖ ބަދޭނެ  ނޫން. އަދި  ކަމެއް   ހިނގ 
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ހިނގ  ދިވެހިރ އްޖޭ  ކަެމއް  ޝައްކ   ހަޒ ނޫން.  އެތައް ނ އިެގ  މިލިއަންއެތަން  ރ ފިޔ އް  ޑޮލަރ   މިލިއަން   70 ؛ެއއް 

މަޖި ރައްޔިތ ންެގ  ޮގތ ަގއި  ެމންނ ޖ އިޒ   އިްއޒަތްތެރި  މެންބަ  ،ށ އިނަބަރ ންލީހ ެގ  މަޖިލީހ ެގ   ، ށ އިރ ންނަަވޒީރ ންެގ 

އެހެން މ އައް  އަދި  އެތަްއ    އިރ ތަކ ގަ އިދ   ،ތަކ ގެ ސަސ ވެސް  ބަތިބި  ތަފ އިލެ ހަބަޔަކަށް  ވަރަށް  ޮގތް    ސީލ ކޮށް ވ ނ  

ަގރީ ސަރ ކ ރ    ނ އ ހެއްކ އި  ވ ނީ  ކޮމިޝަެގ  އެކ ަގއި  ބެހޭ  ހ ށަހެކަމ   ދަ  270ޅިފަ.  ނަށް  ޢ ވ ކ ރ މަށް މީހ ންނަށް 

ނޫން.    ކަމެއް  ހިނގ   އްކ  ޝައަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ަގއިކަމީ  އަށްެގންދ ނެރިއް ކ މިހ ރ ވެސް ވަނީ ފ ހަަގވެފަ. އެ ދަޢ ވ ތަ

ޮގއިްއޒަތްތެރި   ެގއްލިދ ނެކޮނޑިބަެއއް މެންބަރ ންެގ   ލިދ ނެ. އަދި ވެސް ގެއް  ޅ ެގ މަޤ މ ފ ބައެއް ބޭފ ޅ ން   .ޅ  ވެސް 

ޮގތްޮގތްބޭ  އަނެއްބައި    ، އޮތީ  ފައި މިސަރ ކ ރ  އ ފެދި  އެހެންނަމަވެސް، މި  ެވސް ވެދ ނެ.  ފ ޅ ންނަށް އިތ ރ  އެހެން 

މަޖިލި މި  މިއަދި  އ ފެދިފައި  ވެސް  ކ ރ   ،އޮތީ  ސް  އަޅ ަގނޑ މެން  މަސައްކަތް  އަޅ ަގނޑ މި  މި  ަމށް.  މިހ ރ    

 ދަށް. ޢީއްމަދ  ސަމެންބަރ  މ ޙަިއއްޒަތްތެރި ރ ވަނީ މ ވަށ  ދ ިއރ ެގ އަފ ރ ޞަތ 

 

 :ވ ހަކަދެއްކެވ ން  ޢީދ ސަ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ މ ވަށ 

ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ މ  ބެހޭ   ކަނޑ )   69/ 78  އޮތީ   ރައީސް. މިއަދ  ހ ށަހެޅިފައި މި  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި  ވަރަށް ބޮޑަށް 

ރަީއސް  (.ގ ނޫނ  ރަނަގޅަށް   ؛އިްއޒަތްތެރި  މިނ ނދ ހެވަރަށް  އިއައީ.    ވެެގން  ކަނޑ    އިމިކްސްއ ކޮނޮބޭސިކް 

ޅ ަގނޑ   ދަނީ. އަ  މިވެމ ން  ަގއި މަޝްވަރ ކ ރެ ނެވސް މިތ   ހ ރި ގ ޅ ންޕީ.އ ރ .ސީއ   މް.އެމް.އެ  އި،ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ މ 

ދަންނަވ  މިއަދ   ވެރިކަ  ލަންހަމަ  ރައީސް،  އިއްޒަތްތެރި  އަހަރ ިއ  ބޭނ ން  ދެ  ހިނގައްޖެ.   ބައިމަށް    ެވެގން 

ރައީސް ޔ މީނަށް ހ ރިހ    .ަގއި ގ ލ ަގއި ހ ންނެވި ފަރ ތް އަމީން ެއވެނިއ ެގ އެންމެ މަތީ ބ ރީ.ސީެގ މ  ރ މް.އެމް.ޕީ.އ އެ

.  ދ ޅ ވަނީ ކަމަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތި ވިއެބަ ތިއްބެވިފ ޅ ން  ެގ ބޭއި އޭަގޖިލީހ  މަނަމ ަގއި މިތ ެއއް ދެނީ.  ޔ ނިއަ

  އި ދ ޅ ވަނީ. މިނިވަން މ އައްސަސ ތަކ ަގކަމަށް ތި ވިބެވި  އެބަ ތިއްފ ޅ ން  ބޭެގ  އި އޭ ަގޓ ބިނެ މިއަދ ެގ ކެ  ،ކެބިނެޓ ަގއި

  ގެ .ސީ ރ އެމް.އެމް.ޕީ.އ   ،ނީ. އަދި ފަނޑިޔ ރ ންެގ ޮގތ ަގއި ެވސް އޭގެ ވަެގ ބޭފ ޅ ން އެބަ ތިއްބެވި ކަމަށް ތި ވިދ ޅ އޭ

 ދ ޅ ވަނީ.  ރައީސް ތި ވިްއޒަތްތެރި ށް އިބެވި ކަމަނެންެގވި ބޭފ ޅ ން ތިއްސީދ  ފައިދ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވ ރިޔ ސަތ 

 ތަނެއް ވީމަ.  އީ ައޅ ަގނޑ  އިންނައެ . ރެވިފަިއވ ނީފ ކ ސ ޭގެގ ވ ހަކަެއއް.  ރ ނ ދަންނަވަން ފަނޑިޔ އަޅ ަގނޑ   ،ނޫން

 

 :ވ ހަކަދެއްކެވ ން  ޢީދ ސަ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ މ ވަށ 



1202 ލް އެްޕރީ 62                                           ސ  ލްޖަ ވަނަ  43 ގެރ އ ދަ  މަތަރަގެ ފ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

16 

 

ތޯ. ިއއްޒަތްތެރި  އިނޭގ  މިތަނ ން އެބަ  ަގނޑަށް އަޑ ިއވޭށް އަޅ ތިއްބެވި ކަމަނ ވީ.  ްއޔ ްއޔ  ވީ. ނ ވިއްޖެސ ފ ކ ރެވިދެން  

ދަތ ރ  ނކަ  އ މި ؛ރައީސް އަ  ހ ރި  ގ ޅ މ   ފަތ ރ ެގޑ   ގ ޅ މެއް  ނ ވިސްއެއްެވސް  އެހެންނަމަވެސް، ޅ ަގނޑަކަށް  ނ ނ . 

ވެސްކަނޑ    ދަތ ރ ފަްއަގއެ  ،ދަތ ރ ފަތ ރ   ވެސް  އިޤ ތިޞ ދ   ،ވެސް  ތައްރ ތ މ   ކަމ ަގިއ   ޗ ޕ ކ ރ ން  ފައިސ   އަދި 

ކަމަކ   ހ ރިހ   މި  ،ސް ވިޔަ އެންމެ  ގ ޅެނީ  މި  ޮގސް  ހިންގ މ އި.  ކަމެއް  ދައ ލަތ ެގ  މި  ހިންގ މ ަގިއ  ލަދައ   ،އެއީ  ތް 

 ؛ްއޒަތްތެރި ރައީސް ހޮވަނީ. އިސް ވެސް މި  ކޮށް މަޖިލިއްޔިތ ން ަގބޫލ  ހ ންނަކަން ރައްެގންދަންޖެހޭ އިންތަކެ   ކ ރިއަށް

މައްސަ އަދިލަ  މި  ޮގވ ލަން.  އަޅ ަގނޑ   ބެލ މަށް  ނަމަވެސް  ނަަގިއެގން  ކޮމިޓީއެއް  ކަނޑ ޚ އްޞަ  ެގ  ދަތ ރ ފަތ ރ    

މި ބިލ ގަ   ތެރެއިން  ދެ އަިއ  ވިލިނިގލީއި  މެންބަރ  ސައިދ   ންމެ  ިއއްޒަތްތެރި  ދެއް ޢ ރ ެގ  އެ  ވ ހަކަފ ޅ ތަކަށް ކެދ   ވި 

ބޮޑަ ވަރަށް  ދަތ ބަށް  މިހ ހިސ ދ ކ ރަން.  ތ އީށް  އަޅ ަގނޑ   މަސްވެރިކަމ ެގ    ރ ެގރ ފަތ ކަނޑ   އަދި  ވިޔަފ ރީަގއި 

ދަތ ރ ކ ރ  ޝިޕި  ،އިސިނ ޢަތ  ޑޮރ އް   ،ލައިންތަކ އި ންބޭރަށް  ެއކްސިޑެންޓ  ތަކ ލަިއންޝިޕިންސްޓިކް  މެޖޭެގ  ހ ރި  ަގިއ 

އިންވެވ ކިޔަ ރިޕޯޓ ތައް   ކަންކަން  މިފަދަ  ވިޔަފ ރީެގ  ފަރ ޭގޓ ސްޓި ކ ދިންނަށ ިއ  އިންތިޒ މ ތައް  ތްތަ ކ ރ   ލިބޭނެ  ކަށް 

ނ ނެ ކަމަށް އި ެގންއިރ ަގޝްވަރ ކ ރެވޭމަ  ،ރ ަގއިކ ރެޭވއިއްސ ން ކޮމިޓީ މަރ ޙަލ ަގއި މި ބިލ ެގ ތެރެއިން ބަހ ސްހަމަޖެ

  ެގން އަިއއިރ ަގއި ތައް ފެށިމި ސިނ ޢަތް  ،އެކ  ދިވެހިރ އްޖެ ފެށިެގން އަިއއިރ ަގއި ހަމަ މިއ   އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަން.

ދަތ ރ  އިންޑަސްޚ އް   ،ައކީވިޔަފ ރި  ރ މ ގެ ކ ފަތ ރ ކަނޑ   ޝިޕިންގ  ހަމަޓްރީއަ ޞަކޮށް  އޭރ    ގައިމ ކީ  ވެސް 

ހޯދި  ދ ަގއިސަރަޙައް ރ އްޖެ  ެއކި ކ މިޔ ބެ  ކަންތައްތަކ ަގއި  އެކި  ރ އްޖެ  ހިސ ބަކ ން  ވަކި  އެހެންނަމަވެސް،  އް. 

ނިކަމެތިވަމ ން ދޮކޮރަޕް  ، ކަންކަމ ަގއި  އައި ހ ރ ތައް  ޝަނަށް  ވަައއިމ ޅ ވެމ ން  ވެސް  ސިނ ޢަތް  މި  ނީ  ަގއި 

ރ .ސީެގ  .ޕީ.އ މް.އެމްއެ  ،ންނެވީޅ ަގނޑ  ވ ހަކަ ފަށަމ ން މި ދެއެހެންވީމ ، އަ  ؛ރައީސްތްތެރި  ލ ފަ. ިއއްޒައިބަނޑ ދަމަ

ކަންމައްސަ މިފަދަ  ޖ މ ލައ އި  ހ ންނަނީ.  ގ ޅ ން  ވެސް  މިތައްތަކ   ކަންކަދައ ލަތ   ،ކައަކީ ވ ހަ   ދެކެވޭ  ލަކޮށް  މ  ެގ 

އެއް ނ ދ ނެ. އަރަ ެއއްެވސް ސިނ ޢަތެއް ކ ރި  ،ކ ރ ނަމަ  ތްތައް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގ ފަހިވ ނެ ޮގތަށް ކަންކަންހަވ ލ ވ  ފަރ 

ދޭތެރޭ ރައްޔިތ ން    ރެންސް ދީެގން މި ސަރ ކ ރ  ައީއ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އައި ސަރ ކ ރ ނަށް ޒީރޯ ޓޮލަކޮރަޕްޝަ

ކަން  ޖޭެގ މެޖޯރިޓީ ރައްޔިތ ން ބޭނ ންނ ވ ނެވެސް ދިވެހިރ އް  އިމ ަގން ހަމަރ  ކ ރިއަށްދ ކަމި ސަރ ކ ރ  މިހ   ، މ ޔޫސްވެ

ސް މި ޔަޓެއް ނެންެގވި ރަށް ވޯއީސް. މިހ ރ ން މިހ ކެރޭ އިްއޒަތްތެރި ރަން  އެކ  ދަންނަވައަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ކަށަވަރ ކަމ 

ތައް ވެސް އެބަހ ރި އިއްޒަތްތެރި  ސަބަބ ންނ ނެ.  ޗަކ  ނޯމައްރި ކ   ރައްޔިތ ންެގ  ހިއެއް ދިވެރޭޓިންސަރ ކ ރ ެގ އެޕްރޫވަލް  

ވަރަށް ސަބަބ ތައް  ިގނަ.  ރައީސް.  ޓޮލަރެންސްެގޒީ  ައއީނަމ   ރޯ  ފަސ ދައ ިއ    ،މ އިވަްއކަތެރޭަގއި    ކެބިނެޓ   .ަގއި 

އީސް. މި  ރަ   ތްތެރިކަެމްއ އިްއޒަ  މެން. ބައްލަވ  ހަމަ އެހިނގައްޖެ   އިންތިހ އަށް ިގނަވެެގންމަލ ތައް  ޢަރަޕްޝަންެގ  ކޮ

ރޭޢ ޟޫމައ  ދަންނަވ ލަފ ނަން.  އަޅ ަގނޑ   ނ ނެއްޓި  ރޭޕ ޕ  ން  ކަންތައްތައް.  މިެގ  ކަންތައްތައް  އި  ރ އްޖޭގަ   ެގ 

  އެްއވެސް   ށްހޯމް މިނިސްޓަރަޑ ނ ވ  ވަރަށް. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ ެގ  ބޮވެސް ކަން  ދ ަވހަކ   ،މިންވަރަކީ އަށްދިޔަ  ރިކ 
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މިކަކަމަކަ ެއއްށް  ކަހަންނ ވެ  މައްސަލައެއް ެވސް  އ ޅޭ  ސޮސައިޓީަގއި  ރެކޮެގ  ލަ  ނ ކެނަިއޒ ކ ރ ކަށްްގޮގތ ަގއި  ރ ނ .   

 ، ސް ފެށެންޖެހޭ ހިސ ބ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއީ ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް އަސ އެ  ކަށް.ނ ެގންނެވި އެ ަމނިކ ފ ނަކެރިވަޑަެއއް

ެވސް ެއނޭގ އަޅ ަގނޑަށް މި ބިލ    ންކަދީ ކޮމިޓީއަށްތިޞ ޤ ަގއި ދެން އިމ ަގއި. އެހެންވީމ ، މި ބިލ ކަންކަމ ޢީ  ތިއިޖ 

އަޅ ަގނޑ ެގ   ނޫންނަމަދ ނީ.  ކ ށް  ފ ންކޮށް   ،މަޢ ލޫމ ތ   ވަރަށް  މިކަމ   ތަމަޝްވަ  އަޅ ަގނޑ މެން  މި  ޅ މަށް  ރ ކޮށް 

މައްސަލަތަކަށް  އިެގންނަ ކަހަލަ  ދެންނެވި  މި  ހޯދޭރ   އިންތިޒ ޙައްލ   ދަފަހިކ ރަ މ ތަކެއް  ނެ  ވ ހަކަ  ންނަވ ލަން.  ންޖެހޭ 

އިްއޒަތްތެއަޅ  ނިންމ ލަމ ން  ވ ހަކަ  ފަށަމ ންަގނޑ   ހަމަ  ރައީސް،  .ސީެގ  ޕީ.އ ރ މް.އެމް.އެ  ،ންދެންނެވި  ވެސް  ރި 

ތަށް ދޫކޮށްލ މަށް  ަވގ ތ ން ވަގ   ންލަން. ހަމަ މިއ އެކ  ރައީސް ޔ މީރަން އަޅ ަގނޑ  ޮގވ ކ  ަގޅަށް ތަޙ ޤީޤ މައްސަލަ ރަނ

ހަދަ  ހަކ ކި މީއަދި ވަ ޮގވ ލަން.    އަޅ ަގނޑ  ވެސް   ވ ހަކަ  ނިއ ަގިއ ނ ބެހެއްޓޭނެވެއިެގން އަމީން އެ ސަރ ކ ރ ން ޑީލް 

  ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ . އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ަވރަށް .ވެސް ކ ރަން ރިށްވެއަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން. ެއކަން އަޅ ަގނޑ  ކ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވ ރިޔ ސަތ 

ިއްއޒަޝ  މެންބަރ .  ކ ރިއްޔ   މިހ ތްތެރި  ދ އިރ ެގ  އަރ ވަނީ  ފ ރ ޞަތ މި  ރ   އަޅ ަގނޑ   އ ތ ރ   އިްއޒަތްތެރި ަގލޮޅ  

 އަށް.  هللاމެންބަރ  އީވ  ޢަބްދ 

 

 ވ ހަކަދެްއކެވ ން:  هللاންބަރ  އީވ  ޢަބްދ ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ މެ

އިްއޒަތްތެރިޝ  ރައްކ ތެރިކަ  ކ ރިއްޔ   ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ މ ެގ  ކަނޑ   މައ ޟޫޢަމ ެގރަީއސް.  ވ ހަކަ  ވ ހަކަދަށް  ކަމ ން އް  

ޮގސް ދައްކަ އެމް  ،މ ން  ނެހެދޭއެމް.ޕީ. ެއއީ  މިއަދަކ   ދެން  ކަމަކަށް  ބަދަލ ނ ވ   މައ ޟޫޢ   ވ ހަކައަށް    ނެ .އ ރ .ސީެގ 

 ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި  ން މިމ ވެސް ެއއްކޮށްެގން މި ތަޅ މ ަގއި މިއަދ  ވ ހަކަ ދައްކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެ މައ ޟޫޢ   

ގ ނޫނީ  އެއީ  ހ ރިން  ނ ދެނަ. އަޅ ަގނޑ   ކ ރީ މީހަކ  ބ ނެެގންނޭަވއްކަން  ތިމަންނ   ،އެބަ ިވދ ޅ ވޭ  ކ ބަޔަ  އެއް ؛އީސްރަ

ހަ ކަމަކައެްއވެސް  ބ އްދި  ވެސް.    ށްމައެއް  ކަމަކަށްަގބޫލ ކ ރެވޭއަދި  ހަމައެއް  ަގބޫ    ދ ނިޔެ  އަދި  ކ ރ   ލ ވެސް. 

ރަން. އެހެންނަމަވެސް،  ނ ކ   ރައީސް، އަޅ ަގނޑެއް ަގބޫލެއް   ކަށް އިްއޒަތްތެރިމައެއް ކަމަދ ނިޔެމަތީ އެްއވެސް ކަހަލަ ހަ 

ފ ޑ ފ ޑ   ރައީސް،  ިއްއޒަތްތެރި  ަގބޫލ ކ ރަން  ބަޔަ ތ   ގެ އަޅ ަގނޑ   އެތައް  ކޮންމެހެންހ މަތ   ކ ރ ތީވެ،    ވެސް   ކަށް 

މައްޚި  .ސީއެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ  ބެލ ން  ޔ ނ ތ ެގ  ދ އިރ ެގހިންމ  މ ސަލަ  މަރަދޫ  އިްއޒަތްވަނީ.  މެ  ހީމް  އިބްރ ންބަރ   ތެރި 

ވިދ ޅ ވަނީ ތިމަންޝަރީފް  އަބަދ   އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ   ނައ   ވަމް.އެމް.ޕީއެ  ،ވަގޭ   .ސީދިމ ލަށް  ޮގަވއޭ..އ ރ .ސީ  އެބަ    ޭގ 

އިއެހެ އަރައެއްނ ަގނެވޭނޭ.  ޙައްޤަކަށް  ތިމަންނަެގ  ރައީސްން  ތަޙ ޤީ ؛ްއޒަތްތެރި  ރަނަގޅަށް  ހީވަނީ  ޤީ އަޅ ަގނޑަށް 

މ އައްސަސ ތަޙ   ،ލ ތަކ ންރ ޙަމަ އެމް.އެމް.ރައީސ ލްޖ މްހޫ  ،ތަކ ން ޤީޤީ  ކޮމިޝަރިއްޔ ެގ  ފ ލ ސް  ޕީ.އ ރ .ސީ  އަދި  ނ ން 
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އެންޓިއޮފީ އަދި  ކޮމިޝަނ -ހ ން  ރަނަގމި    ،ންކޮރަޕްޝަން  ބަލ ތަންތަނ ން  ނީ.  ކ ރަންޖެހޭމަތ ތ ހ   ދެން  އި ފަޅަށް 

ވި އެ  އިނިގލިދިމ ލަށް  ބަޔަކ ރ   ބަިއވައް  އެތަ  ހެންދ ޅ ވިއެހެންނޫނިއްޔ   ރައީސް،    ިއްއޒަތްތެރި  ދިއްކ ރެޭވތީވެ،   

އި ކ ރަންޖެހެނީ.  މިކަން  ރަނަގޅަށް  ރައީސްއަޅ ަގނޑ މެން  ދައެޔ ހިތ މަ ؛އްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑަކަށް ންނަވަންޖެހޭނީކ    

އަޣ ލަބިއްެގ  އަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލީހ ެގ  ބަލަރައްޔިތ ންެގ  މިކަން  ެވސް  ބޭނ ންކ ޔަތ   ނ ފެނޭ.ން  ތަނެއް    ބ ނެވޭކަށް  ރ  

ނޑ   ބަލ ކަށް. އަޅ ަގަމއްސަލަ    ެގޕީ.އ ރ .ސީން ވެސް ފ ރިހަމަ އެއްބ ރ ލ ން ދީފިއޭ އެމް.އެމް.ލީހ މަޖި  ނެތް ރައްޔިތ ން

ެއއީވަހެކި ރައީސް  ،ން  ރައީސްނޫޅ ްއވަ   މިކަމ   އިްއޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި  ނޫންކަން.  މަނިކ ފ ނަށް   ؛އިެގން 

ކ    އްކ ރެވ ނ ވަރެ މަޢ ލޫމ ތ އްރަމަނިކ ފ ނ   ކޮމިޓީތަކަށް  ހައްދަ  ަވއިފި.  ކޮމިޓީތަްއ  ކޮފޮނ އްވައިފި.  މިޓީތަކ ަގިއ  ަވއިފި. 

ހ އްޓޭކަށް ހިސ ބ ަގއި ވެސް މި މައްސަލަ    މިތަނ   ެވސް އަދި  ށް ފޮނ ވީމ މިޓީތަކަނަމަވެސް، ކޮ. އެހެންފިއެދިަވޑަިއެގން

ރި ރަީއސް،  ްއ ނޫން. އިްއޒަތްތެނެ ކަމެވޭއިލެ ންނަށް އޮޅ ވަ ހ ރ  އަޅ ަގނޑ މެދެން މި  އެއީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ެއއިކީ

ވިދ ޅ  މައްސަ  ،ވެއްޖެމަނިކ ފ ނ   އޮން ފަނޑިޔ ރ ންެގ  ބެލަ  ތި މޭސ ފ ކޮށްފީލިފައޭ.  ނ ނީ  ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށް   .

ޢައްޔަންކ ރިދ ޅ ވި އަލަށް  ތ ހ ވަނީ  އެކަހަލަ  ތެރޭަގއި  ފަނޑިޔ ރ ންެގ  ފަނޑި  ނ ހ ންނަމަތެއްެގ  ވ ހަކަ ނެވ ޔ ރަކ    

ތ ، ހަފ ދެ    ޙަސަން ލަޠީފް  މެންބަރ ޒަތްތެރި  ިއއްދ އިރ ެގ    ޅަނގ ހެންވޭރ  ހ ޚް  ޅ ަގނޑ ެގ އައެކަމަކ  އަ  ކަންނޭނެގ.

  ފްސަން ލަޠީ ޙަ  ހިނގައިެގން އ ޅޭތ . ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ތަނަށް ލައިެގން ނ   މިހ ރ  މިކަމެއް މި  ،ވަނީތ   ފ ހަ  ތިން

ަގިއ  ެގ މަޤ މ ތަކ  ަވގ ތ  ދައ ލަތ   މި ؛ދައ ލަތ ެގ މަޤ މ ތަކ ަގއި ތިބި މީހ ން  ،ލައިދޭށޭށް ބަންނ އަތިމަ  ، ޅ ވަނީއެ ވިދ  

މީހ ންނ އި   ދައ ލަތ ގަ ތިބި  ޚި ؛އިކ ރީަގއި  މައްސަޔ މި  މީހ ންެގ  ތިބި  މަޤ މ ތަކ ަގއި  ދައ ލަތ ެގ  ހިނގިއިރ   ލަ ނ ތް 

އިްއޒަތްބަލަން  ވަކި  ތިމަންނ  ބޭނ މޭ.  ރަން  ެއއްބަސް ަގނއަޅ   ؛ީއސްތެރި  އަޅ ަގނޑ   އެކަން   ތ އީދ ކ ރެވޭ  ،ވ ޑ  

ޗަށް އެ މީހ ންެގ މައްއެ މީހ ންެގ    ،ީމހ ންެގ މަންދޫބ ންނ އި  އެ  މ ލ ކަމެއް އޮވެރައްޔިތ ންެގ ޚ ްއޞަ ސަ  ،ބަކީސަބަ

ތިވެރިކަން މީހ ންނ ކ ރަން  މ އައްސަ   ،އިބި  މައްޗަށް  މީހ ންެގ  މީހ ންނ އިހަވ ލ ެވެގން    ކ ސ ތައެ  މީހ ން   ،ތިބި   ެއ 

ކ ރ ނަމޭއްޓެވޯ ހެޔޮވެރިކަމެއް  ލަިއެގން  ކިވ ނަވެރި ފ ސ އިން  ،  މީހ ން   ލަތ ދައ   ޔައިެގންމޭ  ތިބި  ހަވ ލ ވެފައި 

ައޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީކީ  ؛ޚ ްއޞަ ސަމ ލ ކަމެއް ރައްޔިތ ންެގ އޮވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ލ ން  ވީތޯ ބެނ ތްތެރިޚިޔ 

ސަލަ ނ ބަލ ށެކޭ ނޫން.  މައް  ެގމީހ ން  އެ  ،ވެރިންނ އިވައްކަމ ަގއި ަވއްކަންކ ރި ިވޔަފ ރި  އެމް.ޕީ.އ ރ .ސީގެ އެްއކަލަ އެމް.

  ން އަޑީ  ހިތ ެގ  އަޅ ަގނޑ   ، އްބަސްެވވޭއީސް، ައޅ ަގނޑަށް ވެސް ހަމަ އެއިްއޒަތްތެރި ރަ  ނެ. އެހެންނަމަވެސްޖެހޭބަލަން

މަޤ   ،ަގބޫލ ކ ރަން މީހ މ ދައ ލަތ ެގ  ތިބި  މަޖިލީ  ،އިފަނޑިޔ ރ ންނ  ؛ންަގއި   ، ންނ އިރ މެންބަ  ހ ެގރައްޔިތ ންެގ 

ސަލަ  ންެގ މައްންތ ނަގއި ތިބި މީހ ތަ  މި  ،ވަން މ ައއްސަސ ތަކ އިމިނި  ،ފ ލ ހ ންނ އި  ، އ އިސިފައިންގެ   ،ރ ންނ އި ވަޒީ

އަހައްމި ރައްޔިތ އްޚ   ، ޔަތ ކަމެއް އް ޚ އްޞަ  ސަމ ލ ކަެމއް  އިޞަ  ދޭނެކަން  ރައީްއޒަން  އަޅ ަގނޑ މެންތްތެރި    ސް، 

ެއކަން    ،ށްލ ކޮަގބޫ އަޅ ަގނޑ އިބަލައަޅ ަގނޑ މެން  ތެދ ވެރިކަމ ދޭންޖެހޭ.  އެކީަގއި    ލ ޞްތެރިކަމ އިޚ   ، ަގއި އެކީ   މެން 
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އަޅ   މިކަން ބޭނ ންކަން  ައވަސްވެކ ރަން  ދެްއކޭނީ  ދެން  ރައްޔިތ ންގެ  ެގ  ރައްޔިތ ން   ،ަގނޑ މެންނަށް  މަޖިލީހ ން 

ބޭރ ބ   ލިބިފައިވ މަޖިލީހ ން   ހޯ  ،ށްެގންނ ންކޮތައް  މަޢ ލޫމ ތެއް  ހޯދ ނ   އަޅ ަގނޑ މެން   ،ދައިެގންއަޅ ަގނޑ ެމންނަށް 

ހ މަކ އެކަން   ރައީސް ީވވަރަކ ން  އިްއޒަތްތެރި  ހެ ؛ރިްއޔ .  މަޖި މިއަދ   އިއް ނދ ނ   ރިޔ ސަތ ން    ްއގެ ިއްއވ މެވ ލީހ ެގ 

މަ ވިދ ޅ ވެނިކ ޮގތ ަގއި  ފޮމަނިކ ފ ނ ތިމަން  ،އްޖެފ ނ   ސިޓީ  މަޢ   ެގނ އްވަިއެގން  ދެން ންނަލޫމ ތ   ވަިއެގން 

ސިޓީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ   ެގނިކ ފ ނ މަ ؛ދެްއވ ނަމޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއިލަ ބައްލަވަ ޔ  މި މައްސައިރ ދަކ ރެްއިވއް

ފޮނ ްއވަ ނަމ  އަޅ  ވައިދެއް އިަގއި  ވީހ ވެސް ފި.  ކޮމިޓީައކ ން  މަޖިލީހ ެގ  މ ޅި  ދެން  އެދެނީ  ވެސް  ބޮޑ     ހ މަކަން  ަގނޑ  

ކ ރ ންތެްއަގއި ޮގ މިކަން  ދެން  އި   .  މިހ ރ   ރައް އަޅ ަގނޑަކަށް  ނ ކ ރެޭވ  މިޔިތ ބ ރެއް  މަޖިލީހ ަގއި  އޮންނަ   ތ ންެގ 

ފޮނ ވަިއެގންކޮމިޓީ މި  ، އްނެތަކަށް  ކޮ  މިހ ރ   ފޮނ ވަމިޓީތަކައޮތް  ބެނެއިެގންށް  މައްސަލަ  މި  ދެން  ކަމަކަށް. ލޭނެ  އް 

ރައީސް އިމިހ ރަކަށް  ޅ ަގނޑައަ ؛އިްއޒަތްތެރި  ނ ކ ރެވޭކ   މި  .ތ ބ ރެއް  އިތ ބ ރ ކ ރަނީ  އަޅ ަގނޑ   ދ  ޚ   ވަގ ތ  

 ން މައްސަލަ ހ މަކަ  ަގއި މިމަނިކ ފ ނ ެގ ބެއްލެވ މ ެގ ދަށ ން މި ތަޅ މ    ، އެދެނީމަނިކ ފ ނަށް. އެހެންވީމ ، އަޅ ަގނޑ 

ބައްލަވަ  ޮގތެްއަގއި  އަޅ ަގނޑ  އިބޮޑ   އަދެްއވަން.   ޙަސަން މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދ އިރ ެގ ޅަނގ ހ  ހެންވޭރ   ،ޚްެގ 

އެދިަވޑައިެގންފަިއވ ނެ  ލަޠީފް މީހ ންނ އިއ ދަ  ، ކަނޑައެޅިެގން  ތިބި  ަމޤ މ ަގއި  ކ ރިން   ، ލަތ ެގ  މަޤ މ ަގއި  ދައ ލަތ ެގ 

 ؟ދަްއކަނީ  ތޯ މިވ ހަކަބައެްއެގ  ކޮންކޮން  ؟ ވަނީ ކިހ ހިސ ބަކަށްތޯސްފައި  ޮގޤީޤ ޙ ންެގ ތައެ މީހ    މީހ ންެގ މިހ ރ ތިބި  

ކީއްެވެގންތޯނ ޮގސްެގން  ކ ރިއަށް  ތަޙ ޤީޤ އަދި   ތަފ  ؟އ ޅެނީ  ވަރަށް  ސްޕެސިފިކްކޮށް   ،ސީލަށްސްޕެސިފިކަލީ  ވަރަށް 

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ވެސް    ، ންއ އްމީދ ކ ރަ  ަގނޑ ޅ އަ  ވީމ ،ވަނީ. އެހެންތ ތައް އެދިވަޑަިއެގންފައި މި މަޢ ލޫމ ހަމަ  

މަޢ ލޫމ އެދޭ އެ  އަޅ   ށްތަނީ  އ އްމީކަމަށް.  ހ ަގނޑ   ޮގތެއްަގއި  ދ ކ ރަން  ބޮޑ   މ ޅި  މަޖިލީމަކަން  އަކ ން ކޮމިޓީހ ެގ 

ިއއްޒަތްތެރި  . ޝ ކ ރިވ ނެ ކަަމށްލަ ކ ރިއަށްެގންދަފ ނ ެގ ބެއްލެވ މ ެގ ދަށ ން މި މައްސަދ  މަނިކ ޚ ނަަގިއެގން   އްޔ  

 ރައީސް.  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވ ރިޔ ސަތ 

އި ޝ ކ ރި އެނިގވަޑައިަގންރ .  ެމންބަ  އްޒަތްތެރިއްޔ   މެންބަރ ންނަށް  މި  ،ނަވ ނެއިްއޒަތްތެރި  ތަނ ަގިއ   އަޅ ަގނޑ  

ތީ ޚިދ މަތްތަކ  މަސަލ   ،މަތ އިލ ޑްރައިެވއް ވ ނީ ޤައ މީ ސަހ ސް ޓެކްސްޓ  މެސެޖ  ހިމެނޭ ޕެންހަތްދިހަ  ދެންނެވިން  

އެ ައދި  ފޮނ ވިފަ.  ކޮމިޓީއަށް  ވ ނީ  ޕެންޑް  ބެހޭ  އަރ ޝީ  މިރަިއވް  މިފ ކ ރެވިތަނ ަގއި  އެހެންވީމ ،  ިމ   ފަ.  ތަނ ަގއި 

މެންބަރ ން  މަ އިއްޒަތްތެރި  ދެން  ހ ންނ ނެ.  މިހ ރ   މ ގ  ނަލްއަބައިޢ ލޫމ ތ   މިކަން  ވ މީ  ބޭނ ންކ ރައްަވއިެގން  ހިރ ން 

ބޭނ ން ެއކަން  އެހެން  އިަގންނަވަންޏ ެވވަޑަ ހޯއްދަވަން  ފޮރެން  ކ ރެވޭނެ.  ެވސް  މި ންޓެންޓ ެއކައ   ސިކްއެީއ    ންނަކީ 

  އަދި  .ެއއްހޯއްދަވ  ބަ  އިމި ބ ވަތ ެގ ކަންކަން ވަރަށް ފަސޭހައިން ކ ރައްވަ ކަމ އެކ   ބ ކ މިޔ   ރަށްހ ރ  ވަމިއި  ދ ނިޔޭަގ



1202 ލް އެްޕރީ 62                                           ސ  ލްޖަ ވަނަ  43 ގެރ އ ދަ  މަތަރަގެ ފ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

20 

 

މި ބ ވަތ   2010ކ ރީަގއި    ،ވަޑައިަގންނަވ ނެއެނގި  ފޮރެންސިކް އެވަނަ އަހަރ   ސީ މަސައްކަތެއް ދިވެހި  ންކައ ންޓެެގ 

ހަވ ލ  ތޯޓްްގރ ން  ، ކ ރެވ ނީސަރ ކ ރ ން  ބައިނަލް  ކިޔ   ޮއޑިއަގ  ންޓަން  ފޮރެންސިގ ޓިންވ މީ  ޮއޑިޓިން ،   ގ ކް 

ހޯދ ނީމ    އިސ ފަ  ،ސްކީ އ ޖޫރައެއް ނ ލައި. އެހެންނަމަވެޔަން އެ މަސައްކަތްކ ރަމ ން ެގންދި ނިއެ ކ ންފ   .ކ ންފ ންޏަކ 

ބަދަލ ވެެގން އެ ކ ންފ ނިން  ރ ކ ރ  ސް، ސަހެންނަމަވެޮގތަށް. ދެން އެ  ކ ންފ ންޏަށް އެއްޗެއް ވ ން އެ  އެ ހޯދޭ ފައިސ އި

ންވަނީ އަޅ ަގނޑ  ހަނދ  ؛ފަހ ަގއި އެ މަސައްކަތްނ މަށްމިލިއަން ޑޮލަރ  ދި  5ންޏަށް  ލަތ ން އެ ކ ންފ އ ވަނީ ދިވެހި ދަ

ވި ޅ ަގނޑ  މި ދެންނެލަްއވ ފަ. އައިހ އްޓ ވަ  އިލައްވައެ ކ ންފ ނި    އެ މަސައްކަތްނ މަށްފަހ ަގއި  މިލިއަން ޑޮލަރޭ. ދި  10

މި ޕެންޑްރައިވް ކ ންފ ންޏަށް  މަޢ ލޫމ ތ  އެރ ވިން  ޕެންޑްރައިްވަގއި  ،ަގއިވ   މަޢ ލޫދިނިން. އަދި ކ ންފ ނިން އެ   މ ތ  ވ  

ބަ މަގ ޅޭ  އަޅ ަގނޑ   ސައްކަތްކ ރ މަެއއް  އޮތީށްފަހ ަގއި  ބ ނެފައި  ސަރ   ،ގ ތ ަގިއ  ނޫނި  ކ ރ ތަކ މިއީ    އްޔ  ގ ޅިެގން 

ބ ވަތ   މަސައްކަތްތަކެއްެގހިންގ   އެދ ނީމ     ސަރ ކ ރަކ ން  އެހެންވީމ ،  ދެން  ނޫނޭ.  ހިންޭގނީ.  ަމސައްކަތް  މި  އޭ 

ނ ވަތަ އެހެން ބޭރ    ،ނޫން  ެގ ކަމެއްދޭ ބ ވަތ މިސ ލަކަށް އިނިގރޭސި ސަރ ކ ރ ން އެ   ޮގތ ަގއި ެއީއކީށްއަޅ ަގނޑ  ދ 

ންނަށް މި  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  މެއް.  ކަ  ެގން އެދޭ ބ ވަތ ދިވެހި ސަރ ކ ރ   ނޫން. މި   އެދޭ ބ ވަތ ެގ ކަމެއް  ސަރ ކ ރަކ ން

އެބައޮތޭންމެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި    ،ހަކައަކީ ވ   ދަންނަވ  މ ހިރ ން    ެގދ ނިޔޭ  ،ނަށް  ރަނަގޅ   އެންމެ  ތިބި  މިކަމ ަގއި 

ހިނަގ ިމކަން  ޮއޅ ންފިއިމެދ ވެރިކޮށްެގން  ޮގތް  ޑޮ  70އެ    ، އި ވަލ ދިޔަ  ހޯދައި  މިލިއަން  މިލިއަން    70ެއ  އަދި  ލަރ  

އަޅ ަގނޑ މެޑޮ ޮގތެއްޚަންެގ  ލަރ   ެގނެވޭނެ  އ ދެ ޒ ނ އަށް  މަ.  އެ  ބަ !  އ ޖޫރަެއއްެގޔަސަްއކަތްކ ރ     70ޮގތ ަގއި    ކަށް 

މި އެއީ  ދޭންޖެހޭނެ.  އެއްޗެްއ  ޑޮލަރ ން  ހިނބ ވަތ   މިލިއަން  މަސައްކަތް  ޮގތް.ެގ  ން މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ގ  

މަ  ،ނަމައެދިަވޑަިއަގންނަވ  ޮގތަށްމި  މި  ކ ރިއަށްސައްކަތް  މިެގންދި  އަޅ ަގނޑ   ތަްއޔ ރަށް. ރީހ   އ މަށް  ވަރަށް   

ފ ރ  އަޅ ަގ މި  މިހ ރ   މަޑ އްވަރީޞަތ އަރ ވަނީނޑ   ޝަރީފަށް  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ިއރ ެގ  ދ     މަޑ އްއ ދަމް   ވަރީ. 

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ެގ  

 

 :ންވ ހަކަދެއްކެވ   ފްއ ދަމް ޝަރީ މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ޑ އްވަރިމަ

ކަނޑ   ރަިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔ    ސަރ ދަތ އީސް.  އިޞްލ   ބެހޭ  ްއކ ތެރިކަމ  ރަލ މަތ އި  ެގ   ޙ  ގ ނޫނަށް 

މި  ވ އިރ ހ ށަހެޅިފައި ހ ށަހެޅިފައި  އަޅ ަގނ  އިޞްލ ޙ   ފ ވަނީ  ޮގތ ަގއި ޑަށް  އޮތޯރިޕޯޓްރ ންސް  ، ހަަގކ ރެވޭ   ޓީ ޓް 

ެގންނަންޖެހޭގ ޅި   ލ މ އިއ ވަ  ދިޔައީ.    ށްކަމަ  ދަލ ތަކެއްބަ  ެގން  އޮތޯ ؛ރައީސްއިްއޒަތްތެރި  ފ ހަަގކ ރެވިެގން  ރިޓީ  އެ 

ބައިއ ވަ  ެގންނަންޖެހޭ  ެގނައ މަށްލީމަ  ހ ށަހެޅިެގންދ އިރ ދަލ ތަކެއް  އިޞްލ ޙ   މި  ހިތ ން   ،ޓަކައި  އަޅ ަގނޑ   އެއީ 

ލ މަތ ިއ  ދަތ ރ ެގ ސަނޑ ކަ،  ރައީސްޒަތްތެރި  ިއއް  ންބޮޑ ވޭނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ކަ ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެން

 ފަސް ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ަގއި މީެގ ެއއް އަހަރ އި  ބެހޭ  ކ ފިޔަވަޅ ތަ  ންޖެހޭނެކައި އަޅަޓަރައްކ ތެރިކަމަށް
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މިއިމަހ  ހ ށަހެޅިެގން  ެވސް  ަގރ ރެްއ  ކ ރިން  ދ ވަސް  ދިހަ  އެހެންނަމަވެސް، ތަ    ހެދ ނ .  ބަހ ސްކޮށް    ނ ަގއި 

ނ  އެއްވެސް ކަމަކ   ރ ރ ަގއި ހިމެނ އެ ަގ ؛ންގ ޅިެގ  ކަންކަމ   އެ  ،އައި ކަމަކީ ެގން  ަގއި ފ ހަަގކ ރެވި ރ އައިހިސ ބަށް  މިހ 

ވ ހަކަދެކެވިތ ޮގ  ބެހޭ ރަ  ކަމ   ެގރ ސަރ ކ   ،ން  އަޅ ފައިބެހޭ  ފިޔަވަޅެއް  އެއ ނ ވ ކަންނަގޅ   ހަމަ  އަދި  އެކީަގިއ  . 

އަހަރ އި ފަސް މަހ އި ދިހަ އެކ ަގއި ެއްއ    ރ ރ  ހ ށަހެޅ މ  ަގ އެވެސްމި މަޖިލީހަށް    ،ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންއަޅ ަގނޑ  ފ 

މަޖި މި  ހިއެއްނ ވޭ  އަޅ ަގނޑަކަށް  ެއއީ  ނެީގމ   ސޮއިކ ރަން  ަގރ ރ ަގއި  އެ  ސްޕީޑ ދ ވަސް  ހެންނެއް.  ލީހ ެގ 

ވަރަށް ދިޔައިމ އެހެންނަމަވެސް،  ފަސްެވެގން  ބޮޑަށް  ފ ހަަގ    ައޅ ަގނޑ   ވެސް  ބޭނ ކޮެއކަން    . މިއަދ   ންށްލަން 

ޭއެގ    ިއރ  އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ވ ހަކަދައްކަމ ންދ ށްއްކ ތެރިކަމ ެގ މި ބިލައި ރަލ މަތ ކަނޑ  ދަތ ރ ެގ ސަ  ނޑަށްަގއަޅ 

ބައެއްހެންފަހަތ  އަންނަ  ވ ހަކަައކީ  ން  އެބަ  އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރް.ސީެގ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ެވސް  ޭއަގއި  އެހެންވީމ ،   .

ކަމަށް އަީއ ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮރަޕްޝަނ  އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރި  ،ަގނޑ ެގ ސ ވ ލަކީ، އަޅ  ރައީސްރި  ތްތެޒައިއް ޖެހޭ. އެއީ  ޖެހިލަން

ޓެްގ ޖަ  އިދެކޮޅަށް ވ ހަކަދަްއކަ  މި ސަރ ކ ރަކ ންނެއް  ،ހ ޑައިެގންނެވ މަށްފައްސަަވިއެގން ވަަވކ ލ ތ ކ ރަްއވަިއެގން. އެ 

މަޖިލިކަމެ ައީއ  ދެން  ނ ކ ރެވ ނ .  ފެންނަނީ  އިމަޖިލީހ ަގ  ސް.އް  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޮގތަށް  ވިދ ޅ ވ   ޕޭޕަރ    ،ތި 

ހ ންނަ މިޮގ  ކ ންފ ނިތައް  އެކަމަކ ތަނ   ތަށް  ދެކެވޭ.  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ވ ހަކަ  މި  ހަމަ ނަތީ  ަގއި  ޖ އެއް 

މި ހ ރިހ    ،ތަށް ޮގެވސް ހިމެނޭ  ިއ ައޅ ަގނޑ  މީަގ  ،ށްައރަނީނޑ  މި ހިތަޮގތެްއ ނ ވި. އަޅ ަގވެސް ނެރެވޭ  ތަކަށް ޮގއެއް 

 ... ނޫނީވިއްޔ  ؟ތޯއި ބަރ ން ވެސް މި ތިބީ ކޮރަޕްޝަންެގ ފައިސ ަގއި ޖެހިފަމެން

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވ ރިޔ ސަތ 

އިއްޒަތްތެރި    ،ހިނދަކ ެގ އަޑި ނ ފެންނަހ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މީ  ،ނީންޖެހޭފ އެކީ ދަންނަވަމ  ؛މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  

ވެމެންބަ އަޅ ގަ ރ   އަދި  ވެެގ  ނޑ ސް  މިބޮލ ަގއި  އެޅިފަ  70ތީ  އޮ  ސް  ޑޮލަރ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ މިލިއަން   .

ހ ރިހ     ،ހ ރިހ  ތިޖޫރީއެއް ހ ޅ ވަިއެގން ވެސް   ،ވެސްނގައިެގން  ން ދޮރަށް ހިދޮރ   ،ވ ޖިބެއް މިއީ  ،މަސްއޫލިއްޔަތެއް

އ ނ  އަލަމ ރިއެއް އެންމެ  ވެސް  ވެއްދޯބަލަިއެގން  ދަށް  ކ ނ   ހޯޔެްއެގ  ނ ބ އްވ   މިކަންެގދައިސް  އަޅ ަގނޑ މެން  ން   

 ! މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި ހޯދ ން. ކ ރިއަށްެގންދަވ   

 

 :ވ ހަކަދެއްކެވ ން އ ދަމް ޝަރީފް މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ރީޑ އްވަމަ

އެހެރަީއސްިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔ    މި .  އަޅ ަގނޑ   ދަންނަވަނީންވެ  މިކަެގންތޯވެ ކީއް   ،  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ން ޭއ 

މިކަމ     ރަީއސްއިްއޒަތްތެރި    ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގއި މިހ ރ  މިހ  މަސައްކަތްކ ރަންެވެގން ؟ޅެނީއ   ނ ވެެގން މި

ހަކަފ ޅ   ވެސް މި ވ ނައިބ  ރައީސް ީއވ     ،މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  އެބަފެނޭ. ދެން ހަމަ މިކަމ  ގ ޅިެގން    ކަމަށް  އ ޅ ްއވ 
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ބޮ ދައްކަވައިފިވަރަށް  އަޅ ަގނޑަށް  ދެން  ކަމ ަގއި ލެއްނ ަގބޫޑ   .  މި  އީވ  ވެސް  އީ އިއްޒަތްތެރި    ، ކ ރަން  ވ  މެންބަރ  

ކަމ ެގ މި  ޝ ވެސް  ތެރޭަގއި  އ ޅ   ހަމަަގއިމ ްއވި  މިލ ވެަވޑަިއެގން  ިއއްޒަތްތެރި  ކަށް  އަޅ ަގނޑަ  ،ެވސް  ކަމަކަށް. 

ތަނ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    މި  ބޭ. އެކަމަކ ،މަ އެންމެ ލޯ ލ ރިއެއް ވެސް ނ ލި.އ ރް.ސީެގ ހަތި އެމް.އެމް.ޕީ،  ރައީސް

ފ ހަަގކ ރެވޭ  ތަކ ރ   ،އެބަ  ވ ހަކަމިކަން  ދައްކ   ދެއްކިއެއް  ރ ކޮށް  ތަކ ރ ރ ކޮށް  ހަމަ  ިއްއޒަތްތެރި ކަމަކ     ިއނޭގތޯ. 

ެއހެންވީ  ކ މޭޖ އެއް ނ ނިވެސް ނަތީ، ހަމަ އެއް ރައީސް ައޅ ަގނޑ  އެބަ އިނޭގތޯ.   ންނަށް އަޅ ަގނޑ މެ  ، ހިތަށްއަރ މ ، 

ދ ރަ  ވައޭބ  ެގންކީްއވެ ނ ދެވިެގންމިއ   އެއްޮގތަކަށް ؟އ ޅެނީ  މި  ށް  ހ ހަމަ  ބައިޅ ވަ ެވސް  ރަނަގޅަށް  ލަިއެގން އިލަލަިއ 

ކަތިލެވ ނަ ؛އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަބ ރ   މީހެއްެގ  ހިތަށްއަރ   ހެޔޮއަޅ ަގނޑ   ވިދ ޅ   ،ކަމަށްސް  ޕެންޑްރަތިޔަ  ިއްވަގިއ  ވ  

އެްއޗެހ  ދަްއކަ ރި  ެވސް  އަޅ ަގނޑ މެކޮންވަންވީނޫންތޯ.  ހި  ޮގތަކ ން  ކޮންމެވެސް    ،މެންނަށްވެސް  މިހ ރ   އެބަޖެހޭ 

ނޑ   ނޫން އަޅ ަގ  އްކެއްކަން. ައޅ ަގނޑ  ބޭނ މެ ވ ހަކަތަ ދަްއކަނީ ކޮންމި އެނެގން މީަގއި  ޮގތަކ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް

ެއކަހަލަ ކަެމއް.  ްއ ނ ކ ނޑެ . އަޅ ަގކަށެއްއްކ ރެވޭިގއްޔެްއ ދިއިނސް ވަރަކަށް  ދިމ އަކަށެއް ކޮރަޕްޝަންެގ ެއއްވެ ރަން 

މިއަޅ ަގނޑަށް   ތިއްބަވ ނެ  އެނޭގ  ވެސް  ނަ ތަނ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ހަޒ ކަން  އެކަމަކ ،  ބޭފ ޅ ން.  ،  އެންމެންތްތެރި 

ބެއް ކަހަލަ ކަމެއް ނ ވި. ދެން އަޖައިން މި  ޖިލީހަކ ވި. މި މަސަރ ކ ރަކ ން މިކަމެއް ނ   ،ށް ޮގތަ  ހިމެނޭ   ހ ރިހ  އެންމެން 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށްނޫންތޯ  މެއްކަ ނެތް.  ޮގތެއް  އެްއވެސް  ހަމަ  ވ ނެ  ކަމެއް  މި  ަގބޫލ ކ ރެވޭށްއަޅ ަގނޑަ ؛.    ންޮގތ    

 ށް . ރައީސް ޔ މީނަމިކަން ނިންމަންމިހ ރ   އެބަޖެހޭ  ެގން ވެސް  ދެން ރައްޔިތ ން ކޯޓެއް ހަދައި  ހިސ ބަށް ދިޔައިމ މިހ 

ންނަކަށް ޭގގައި. ައޅ ަގނޑ މެމެން މި ތިބެނީ  ހ ންނ ިއ ހ ރިހ  އެން މީނެިގަގިއ ފައިސ   މ  އަނިޔ ދެމ ން އެބަދޭ. ިމ ކަ

ފެށީމ    ތައް ދަްއކަން. މިތަނ ަގއި މި ވ ހަކަތަނެއް  އި ކަެމއް ޮގސްެގން ދ އިންސ ފަކ ން މިތަނ ަގ  ،ކ ންޔަނ ފެނޭ ހަމަ

ިއތ ށެއްކަސަރ ކ ރަ  ހ ރަކ ނެްއ މިތަކަކ ންހަކަފ ޅ ވ   ލީހ ެގ މެންބަރ ން ވެސް ވިދ ޅ ވ  މަޖި   ށް . ސަރ ކ ރަކަ ބ ރެއް ނެތް 

ޝަންތައް ހަދައިެގން އެތަްއ  ހެދި ކޮމި  ކަމެއް ނ ކ ރެވ ނ ތ  އަދި  އިންމި  ށްނޫން. ސަރ ކ ރަ  ކަމެއް ކ ރެވ ނީކީ  މިއިން

 މ ،ވީއެހެން ؟ޮގތަކީ  ން ހަދ ނެކަމަށް ޖަވ ބ ދ ރީވ ކޮބައިތޯ ރައްޔިތ ން މި  ޚަރަދ ކ ރޭ.  މިލިއަން ރ ފިޔ އެއް މިއަދ  ެއބަ

ޏ  މެންބަރ ން ތިބެން 87މި މަޖިލީހ ަގއި ެވސް  ، އަޅ ަގނޑ މެންރައީސްއިްއޒަތްތެރި ިއރ  މިހ ހިސ ބަށް މި ކަންކަން ދ 

ކޮންމެެވސް   ވެސް  ހ ންނަޕައްރައ އަޅ ަގނޑ މެން  މިއިތެއް  އެނަތީޖ   ންންޖެހޭނެ  ނެރެން.  ެއއިން މަހަ  ކަމަކ އެއް   

އަނެްއ    ކ ނަކައެނަން ކިޔޭ.  ްއގެ ައއިސް މިވެނި މީހެ  ކ ދައްކ ލ . ދެން އެކަކ ލައް ކަދަެއ ވ ހަ  ،ރެވިއެްއވެސް ކަމެއް ނ ކ 

 މިށް ވ ހަކަދަްއކ ފައި  ވަލަތަނ ަގއި ވެސް އެ ލެ  މި  ެގންމިހެން ކިޔައި ؟ކަމަކީ   ކ ލޭ ކ ރިމީހެއްެގ ނަން ކިޔޭ. ކޮބައިހޭ

މި  ށް ކޮން  . ރައްޔިތ ންނަދަނީ މި ދައްވ ދޯކ ެއއްދޭކަށްތޯ  ނޫންތޯ އަޅ ަގނޑ މެން   އްއްޗެމ  ރީ  މިއަށްވ ރެ ؟ކަނީހަކަ 

ނ ވ ނެ މިކަން  ވެއްޖެ  އަމިއްލައަށް  ގ ތ ކަމަށް  ރައްޔިތ ން  ހޯދަން  ފައިސ   މި  ދެން  ބ ްއޔ   ކ ރެވޭ  މިކަން  ނެ  ނެެގން 

އަޅ ަގނޑަށެ ހެދ ން.  މިޮގތެއް  ސަރ ކ ރަކަްއ  ވީމިކަ  ށްއަދަކ   ނ ފެނ ނ . ތަ  ން   ދިހެށް  ނޑ މެންނަކައަޅ ަގ  ނެއް 
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ނ ކ ރެވ ނ .  އެްއވެފ ކ ރައްވ !  މ  ؛ކ ންފ ންޏަކ ން މިކަމެއް  ކޮމިޝަނަކ ން  އޮތީ   މި  މެންނަށްއަޅ ަގނޑ ދެން  ސް 

އި ދ ވެފަތެހަމަ ކޮންމެ ބޭފ ޅަކ     ހިވެއްޖެ.ދައްކ  މިހ ރ  ފޫކަ ދައްކ  ހަމި ވ   ގައިނ ތަ  . މިއްކަންދެ  ހަކަމިތަނ ަގއި މި ވ 

ށް   ެވސް މިއަދ  ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑަތ  ދޭތެރޭގައިކަވ  ބޭފ ޅ ންެގ ހ ލައްދަކަވ ހަ   އެ  ވ ނެ.ދައްކަ   ކަހަމި ވ 

ޮގތަށް މިސްކިތ  ހ ޅ ޖެހި ވ ހަކަދައްކ  ޮގތަށް މިހ ރ    ވ ތި ވިދ ޅ ވި މިސ ލ ަގއި   ،ޮގތަށް  ވިދ ޅ ވ    ތި  ވެސް ަގބޫލ ކ ރެވޭ

ކަމެ  މި ހ ރިހ   މިތަނ ަގއި  ޮގތަ އެހެންނ ވ ދަނީ.    އް  ވ ންޖެހޭރައީސްތެރި  ތްްއޒައިށް  ކަނެ  އަޅ ަގނ  ނެ،  ޑ   ކަމަށް 

 .ރަީއސްިއއްޒަތްތެރި ޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ   ަގބޫލ ކ ރަން. ވަރަށް ބޮ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވ ރިޔ ސަތ 

ބަރ   މެންިއއްޒަތްތެރި    ރ ގެ ބިލެތްދޫ ދ އި  އަރ ވަނީފ ރ ޞަތ މި  މިހ ރ   ޑ   އަޅ ަގނ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔ   

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ބިލެތްދޫ ދ އިރ ެގ .ށްލީމަޙަ އަޙްމަދ 

 

 : ވ ހަކަދެއްކެވ ން ތްދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމްބިލެ

ހިންމ   ކީ ވަރަށް މ ބަހ ސަ  ،ލ ެގ ވ ހަކައަކީ އޮތް ބި  މިހ ށަހަޅިފައި    ކަނޑ ދަތ ރ ަގއިޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ބޭނ ންންއެ ؛ރައީސްތްތެރި  އިްއޒަސެއް.  ބަހ  ބަލައިލަން  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ފ ރަތަމަ  ިމ   2008  ،މެ  އަހަރ   ވަނަ 

އަށް  ޖެވެހިރ އްދި  ލިއިރ ަގއިޓ ވައް  ؛ެގ ތިން އަހަރ  ފަހ ންއޭ   އިރ ،ޓ ލިކ ން ަވއްޣ ވ ތަރ ކ ރ  ބަރ އްޖޭަގއި އ ފެދ ނ  ސަ

 ވެސް  މެ މީހަކަށްހަމަ އެން  މަވެސް،ނަހެންހެކިވ ނެ. އެ  ރ އްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން  މ ޅި  ތްކަންއޮ  ސަެގނެއް ބަދަލެއް    ބޮޑ 

ހެދި   ރީކޯ މޫސައ  ؛އް ހީވަނީ އެންމެ މީހެއްެގ މައްސަލައެނެތް. އަޅ ަގނޑަށް  ނެއް  ެގއްކަންކޮށްވަ   ،ކ މެއް ކޮށްފައެއް ހ 

. ދެން ކ ރިންކ ހ ވ ކޮށް  އް ކ އްޖަކަށް ދަޢ ންމެވެސް އެކޮ  ެގަގއި އަޅ ަގނޑ މެންއި މައްސަލަ  އްެގެވސް ބިމެރ ަގއި ކޮންމެއޭ

ވ ޒ ރ ައކ ން އެްއވެސް ބޭ  ެގއެހެންނަމަވެސް، މ ޅި ސަރ ކ ރ  ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޣ ވ ތަކ ން    2008ށެްއ  ޅަކަފ އެްއވެސް 

ވަ ނ ވެއިލީއްޓަ ވެރިކަން  ައޅ ަގނޑ މެނަށް  އެނިގތިއްބ ސް  ިއރ   އެއް.    ހެނދ ނ   ވެރިކަރިއިއެދ ވަހ ެގ   .ތްނެ  އްމެ ރ  

ނެތްއެްއޗެ   ރ ވ ނެފޮ ވެސް  ސަރ ކ ންެގމީޔ .  އް  ނިިމެގންރ   ަވގ ތ   ފޮރ ޮގސް  ކަންކަން  ލިބ ނ   ވެސް.    ވަންތަކެއް 

ނ ލިބ ސަރ ކ  އެ  ،  އެހެންނަމަވެސް ނ ފެނ ނ  ؛ރައީސްއިއްޒަތްތެރި  ނ .  ކަށެއް  ކަމަކަށެއް  އޮތް  ވަްއކަމެްއ  .  ކ ރެވ ނ  

ވަްއކަންކ ރި  މީހަކ   އެހެން ވެސްވިފައެއް  ތ ކ ރެސ ބި  މަށްކަ  އެްއވެސް  ނެތް.  އެމް.ޑީ.ޕީެގ   2008  ،ވީމ   އަހަރ   ވަނަ 

ވަނަ    2013ނ ކ ރޭ މި ރ އްޖެއަކ . އެހެންވީމ ،    މީހަކ  ަގބޫލެއްެއްއވެސް  ވަްއކަންކޮށްފައި އޮތް ކަމަކަށެްއ    ސަރ ކ ރ 

ނ  އެކަނި  ނަޝީދ   ރައީސް  އައެހ   އި  ކ ންނަވައަހަރ   ރ ލަބިއްޔަތެ ޣްބޮޑ   މި  އަހޯދީ  ން އިއްޖެއް  އެއީ  ޅ ަގނޑ މެން . 

ތިބީތީ.  ންްއކަވަ ސަރ ނި؛ ރައީސްއިއްޒަތްތެރި  ނ ކޮށް  ަވއްކަންމިެގންދިޔަ  އޮތްކަން    ހައްދ ފަހަނައަޅ ފައި  ކ ރ ަގއި 
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ެއހެންނަމަވެސް އެނޭގ.  އަރ ހ   ،ރައްޔިތ ންނަށް  ވެސް  އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރްޭއެގތެރެއިން  ވައްކަެމއް  ކީ.  .ސީއަރި 

ވަނަ    18  ،ގައިަގިއ މި މަޖިލީހ ނޫން. އޭެގތެރޭ   މް ކ ރި ވަްއކަމެއްއެ. .ޕީހަމައެކަނި ޕީ  ަވއްކަަމކީ  ސީެގ. ރް.އ މް.އެމް.ޕީއެ

މަޖި އެރައްޔިތ ންެގ  ތިބި  މެންބަ މް.ޑީލީހ ަގއި  ބައެއް  ަވއް.ޕީެގ  އެ  ވެސް  ސ ރ ން  ހަމަ  ބައިވެރިވި.  ކަމ ަގިއ  ފ ކޮށް 

ތެއް. ެއއީ  ހ ރި ފަރ އި  ެވރިވެފައި ބަ އި އިންތިހ އަށްއްކަމ ގަ ވަ އެ    މެންބަރަކީއިްއޒަތްތެރި  މަރަދޫ ދ އިރ ެގ    އްޞަކޮށްޚ 

ދައ ރަ ވެސް  ކ މި  ދައ ރެއްަގއި  ހ ރިހ   ބޭފ ޅެްއ.  ަވއްކަމ   ނޫން.  އ ޅ ްއވ    ؛ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ަގއި 

 .. .އިަގންނަވ ނެޑަ ނިގވައެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވ ރިޔ ސަތ 

ގ ޅޭރަންބަމެްއޒަތްތެރި  އި  އެހެން،  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ،  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ތިހެން    ކ   ސ ފ ކޮށް  ޮގތ ން 

ބައްލަވަ ހިތ ން  ައޅ ަގނޑ   އެނގޭ ެއބަ  ލަްއވަންއިވިދ ޅ ވ އިރ ަގއި  އަޅ ަގނޑަށް  އިމްތިޔ   ، ޖެހޭ.  ތަނަކީ  ތައް  ޒ މި 

ބަހ ން ތި ސ ފ ތިހ     ބޭނ ންވ ނެ  ެގ ކަންކަން މި ކަމަށްމި ބ ވަތ   ިއ،ކ މަކ ހ ނަމަވެސް،  . އެހެން ލިބިފައިވ  ތަނެއްކަން

 . ންޅ ވ ވިދ  ކަވ ހަ

 

 : ވ ހަކަދެއްކެވ ން ތްދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމްބިލެ

ސް  ފަތި  ރީ ރޯދައަށް. ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ރޭަގއިމިހ   ނ ވ ނެ. ައޅ ަގނޑ    ބޭނ މެއްދޮެގްއ ހަދ ކަށް  އަޅ ަގނޑ   މަހ     ރޯދަ

ްއސަލަ ބެލޭނީ ކޮންއިރަކ ންތޯ. އަޅ ަގނޑ   މަ  ެގ.ސީ.ޕީ.އ ރްއެމްއެމް.   ،ކޮށްެގންހަމަ ވަރަށް ދ ޢ ނަމ ދ  ވެސް ކޮށްެގން  

ދ އަބަދ ވެސް ކ ރ   ަގބޫލ ކ ރ ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ޢ ެއއް    އަޅ ަގނޑ   މި  ،  މިއަދ   ފެށި  ޮގތ ަގއި  މިކަން  ފައި  ވަނީ 

ލިޔ މެ ؛ރައީސްިއއްޒަތްތެރި  ވެސް.  އަނެއްކ   ެއބައޮތް  އަތ ަގއި  އަޅ ަގނއަޅ ަގނޑ   އަތ ގަ ޑ އް.  ބަބައޮތްއި އެ    ، އްޔ ނެ  

  މިލިއަން ބިލެއް މި   20  ،މިލިއަން  15  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  އިރ ެގ   ދ މަރަދޫ  ނެއްތް ބަޔ ފ ލ ސް އޮފީހ ން ނަގ ފައި އޮ

ދަްއކ    ަގނޑ އަޅ    މ  ދ ވ ލ  ރޯދައަށްހ ރެ، މި ރޯރައީސްިއއްޒަތްތެރި  ން ނަގ ފައި އޮތްކަމ ެގ. ިމއީ  ނަށް ހ ށަހަޅ ލަތަ

ވ ހަކަ  ދ އިރ ެގ  މަރަ ؛ރައީސްތެރި  ތްއްޒަ އި ން.  ނޫ  އެއްދޮގ   ޙަޤީިއއްޒަތްތެރި  ދޫ  ެއކަން ޤަމެންބަރ   ވެސް  ތ ަގއި 

އޭ  އި،ކޮށްފަ އެްމ.ޑީއަދި  މިތ .ރ ަގއި  އިނޭގތޯ  ޕީަގއި  މެންބަރ ން  މަދ   މެންބަރ ންނެއް  ،ތިބި  މަދ     . ނޫން  ހ ރިހ  

 މެންބަރ ން...

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވ ރިޔ ސަތ 
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ކަ   ބަޔ ނ ެގ ވ ހަިމއްޔ ަގއި ތިޔައ    އެދެން.ވ ންމަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްަވއިދެއް ން  ޅ ވ  ބަޔ ދ  ވިތި  މެންބަރ ރި  އިްއޒަތްތެ

ޮގތ   ލިޔ މ ެގ  އިތ ރ   ދެން  ލިޔެވިފަ.  އޮންނ ނީ  ތިމެންބައިްއޒަތްތެރި  ަގިއ  މިހ ރ   ބަޔ   ރ   މިވިދ ޅ ވ   ތަނަށް    ން 

 ދެއްވ ން އެދެން. 

 

 : ވ ހަކަދެއްކެވ ން މްލީދ  ޙަރ  އަޙްމަތްދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަބިލެ

ތ ން ވަރަށް ދޮގ  ވ ހަކަތަކެއް  ޮގ  ބެހޭ ން. އެއީ އަޅ ަގނޑ އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅ ނަން. އަޅ ަގނޑ  އަތ ަގއި އެބައޮތް އެ ބަޔ  

 ވެެގން މި ޅ ަގނޑަށް މަޖ ބޫރ އަ   ސް،ނަމަވެހެންއެ  ދ ވަހެއް.  ަގއި ދައްކައިފި. އަޅ ަގނޑ  ކ ޑަކޮށް ބަލިކޮށް އ ޅ ނ މިތަނ 

އައީ. އެީއ އަޅ ަގނޑ   ށްތަނަ  ؛ސްރައީއިއްޒަތްތެރި  ހަދ .  އެބަ  ގ ބ ހ ތ ން ދޮޮގތ ން ކަނޑައެޅިެގން     ބެހޭމިއަދ  މި 

އަޅ ަގއެްއވެ ސަރ ކ ރަކ ން  ރިސް  ހަނދ ކަޓެއްސޯނޑަކަށެއް  ފަޅ   ދީފައެއްށް  ސ ފ ކޮށް    ރަށެއް  ވަރަށް  ނޯންނ ނެ. 

މަޖިލީހ ަގއި   މި  މިއަދ   ދިންބޭނ   ންދަންނަވައަޅ ަގނޑ   ރައްޔިތ ންނަށްވެހިރ އްޖޭ،    ބޭނ ން. ދަންނަވަން    ެގ 

 . ..ަގނޑަކީއަޅ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވ ރިޔ ސަތ 

 އެއް. ޒ މީ ނ ކ ތ ނި މެންބަރ ެގ  ިއއްޒަތްތެރިއިރ ެގ މަރަދޫ ދ 

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ( 

 :ވ ހަކަދެއްކެވ ން މް ޝަރީފްއިރ ެގ މެންބަރ  އިބްރ ހީމަރަދޫ ދ 

އަޅ ަގއ ދެ މި!  ދަންނަވަންޖެހޭވ   ނޑ   ވަރަށް  ތީހަކަ  މަނީ  ރަވޭދެ  ލޯންޑްރިންންޑްރިންލޯ.  މަނީ  މީހ ން  ކ ރަނީ ކ ރ  

 ....ހ  އެންމެން ދަންނަރިއަމިއްލަ ނަމަކ  ނޫން. މި ރ އްޖޭެގ ހ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވ ރިޔ ސަތ 

 ންބަރ .މެއިްއޒަތްތެރި އިރ ެގ  ދ ތްދޫބިލެވޭ. ނ ަގނެލައެއްނިޒ މީ ނ ކ ތ  ބަ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިްއޔ  އ ދެ! 

 

 : ވ ހަކަދެއްކެވ ން ތްދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމްބިލެ

ރައީސް ދިވެހިފ ކޮައޅ ަގނޑ  ސ  ؛އިްއޒަތްތެރި  ބޭނ ން  ރައްޔިތ ންނަށް ރ އްޖޭށްލަންދޭން  ދ ވަ  ،ެގ  ހަކ   އަޅ ަގނޑަކަށެއް 

ސަރ ކ ރަކ ންނެއް  ވެރަސަރ ކ ެއްއވެސް    ،ވެސް  ހަދ ކަސޯރި   ސްކ ން  ދީފައެްއ  ށްޓެއް  އަޅ ަގނޑަށް  ދަތ ރ ފަތ ރަކަށް   
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އަޅ ަގނޑަ އަދި  ދަތ ރ ފަތ ނެތް.  ނިޒ މ ރ ކީ  އެކީަގއި ދި  ހިންަގން  ެގ  ސަރ ކ ރ   އެްއވެސް  އިސޮ  ވެހި  ކޮށްެގން 

ނޫން.   ހެއްމީ  ވެސް ހ ރިްއ  މެނަކ  ގ ޅ ކިޔ  ކ ންފ ން  އެ  "ންވ މިލަ" ޑަކީ  ނޫން. އަޅ ަގނ   މީހެއްނެިގ    ރެކްޓެއްކޮންޓް

މިރައީސް އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ   ވ ހަ  ،  އ ޅޭ  ނަަގިއެގން  ރަށް  ބޮލ ަގއި  އަޅ ަގނޑ ެގ  މެންބަރ ން  ބަެއއް  ކަިއެގ ތަނ ަގއި 

މެންބަރ  އަޅ ވަމ ންދަނީ. ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން ބޮޑ   ތްތެރި  އިްއޒަދޫ ދ އިރ ެގ  ޞަކޮށް މަރަ. ޚ އް އިލްޒ މ  އަޅ ވަމ ންދަނީ

.  ނޫން  އެއްވެސް ގ ޅ މެއް ހ ރި މީހެއް  ދިޔަ ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒ މ އިމެ ހިނަގްއޖޭަގއި އެންރ ހިވެދި  ަގނޑަކީ. ައޅ ދޮގެއް

އަޅ  މީހެއް.  މަސައްކަތްކ ރި  ތަނެްއަގިއ  ވެސް  ކ ންފ ންއަޅ ަގނޑަކީ  ނޯންނ ނެަގނޑ ެގ  ެވސް  އަޅ ަގނޑ ެގ  ޏެއް   .

ރައްސޯރި ދިވެހި  ނޯންނ ނެ.  ވެސް  އަޅ ގަ ށްޔިތ ންނަޓެއް  ވަ  ސ ރަށްނޑ   ބޭނ ން  ބޯަގންޚ   .ފ ކޮށްދޭން  ވިލ  އްޞަކޮށް 

  އިޕ ޓީެގ ރައީސްކަން ވެސް ކ ރައްވަ ކ ރީަގއި މި    .ދޭން ބޭނ ންލަށްއިބްރ ހީމް އިސްމ ޢީލަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ  ސ ފ ކޮ

ކޮންމެވެ ހީވަނީ  އަސް  އަޅ ަގނޑަށް  ވެރިކަމަށް  ހަދައިެގން  ވޯ  ންރަޕ ޓީއެއް  ކަ  ވ ރެށް ޓަބ ޠިލ   އެ  ެގ  ންނޭނމަދ ން 

ހ ރީ ވެސްވޯޓ  ލި  ފ ޅ އަށްބޭ ވެބިފައި  ބޭފ ޅ އަށް   ، ންން ބޭނ ސް އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ސ ފ ކޮށް މިއަދ  ދަންނަވަ. އެ 

ރި ސަރ ކ ސޯއަޅ ަގނޑ ެގ  ދީފަޓެއް  ބައްލަވ ނޯ  އެއްރ ން  ވ ރ އް!  ންނ ނެ.  ހ ންނ   ރ ތަކ ންޒ ޖޭެގ  ނެ.  ފެންނަން 

ބިލެއް ަގނޑަކީ ދޮންއަޅ    ،ށް ސ ފ ރަ. އަޅ ަގނޑ  ވަނެނޯންނ   ޑ ެގަގނޅ  . އަތޯއް އޮތްވިޔަފ ރިއެއަޅ ަގނޑ  އެްއވެސް  

ރް.ސީެގ . އެމް.އެމް.ޕީ.އ ނ ވ ނެ  މަދ . ތަފ ތެއްއަޙްތް  ބިލެންނީ ދޮންނ  ހ ހަމަ  ނެީގމ  ވެސް    . އަޅ ަގނޑ  މ ސްކ އަޙްމަދ 

ނިކ ފ ނ ެގ ސީދ  މަ  ،ރަން ބޭނ ންކ ވެރިށް ނޑ  ކ ދ  އަޅ ަގނޯންނ ނެ. މިއަ  ޖެހިފައެއްައޅ ަގނޑ     ަގއިޚިޔ ނ ތ   ،އި ލ ރީަގ

ދ ން މިއަދަށް  އަމި ؛ރައީސްއިއްޒަތްތެރި  ންމ  ކަމެއް.  ކަމަކީ ވަރަށް މ ހި  ވަންޏ  މި  ކަމަށް  ލ ަގއި މި އިލްޒ މ  ައޅ ވ ބޮ

ން މ ކަސް މި  ންބަރ  ވެމެިއއްޒަތްތެރި  އިރ ެގ  ދ   ޅ ަގނޑ  ބޭނ ން މަރަދޫޓަކައި ބެލ ން. އަ ވ މަށްމ ން ބަރީޢައެކަ  ވެސް

މި  ކަމަށް  ބަރީޢަވ  ޔަ ޙ ތަ  ވަންޏ   ވަރަށް  ައޅ ަގނޑަށް  އެކަަމކ ،  ބެއްލެވ މަށް.  ރަނަގޅަށް  ހިންަގއި  ކަން  ީގންޤީޤ  

 .ކަން.. ބިލެތް ހ ށަހެޅިރ ފިޔ  ނަަގިއެގންމިލިއަން  15ށް ޓަކައި ޔ ރ ން ބަދަލ ކ ރ މަމިތަނަށް ފަނޑި އެބައޮތް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވ ރިޔ ސަތ 

 ެގ ނިޒ ީމ ނ ކ ތ އެއް. މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި ިއއްޒަތްތެރި   ެގއިރ ދ  ރަދޫމަ

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ( 

 :ވ ހަކަދެއްކެވ ން ޝަރީފްއިރ ެގ މެންބަރ  އިބްރ ހީމް ދ  މަރަދޫ

ސް  ނެ ެއްއވެވޭޢަތަށް ސ ބިތ ކޮށްނ ދެރީޝަބަލަން. އަޅ ަގނޑަށް    ދެނީ ހަމަ އެކަން ރަނަގޅަށްސް އެޅ ަގނޑ  ވެ އ ދެ! އަ 

 ކަން. ތ ކ  ނ ދައްައޅ ަގނޑ  މި އްކައެ ހަވ 
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވ ރިޔ ސަތ 

 ންބަރ  ވ ހަކަފ ޅ  ނިންމަވ ލެއްވ ން އެދެން.މެއިްއޒަތްތެރި ބިލެތްދޫ ދ އިރ ެގ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔ   

 

 : ވ ހަކަދެއްކެވ ން ތްދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމްބިލެ

ރަްއޒަތްތެއި މަޖިލިސް   ؛ީއސްރި  ފެންނަނީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނ ޮގސް ޗ އްޓީ އެހެންވީމ ،  ެވސް  މަޖލިސް    ،އަށް  މި 

ނަމަވެސް  އިތ  ދަންމ ލައިެގން  ވަރައެމް.އެމް.ޕީ.އ ރްރަށް  ައޅ ަގނޑަށް  ބަލަން.  މައްސަލަ   ،ޔަީގން   ށް.ސީެގ 

ޅ   ދިކޮއި  ވެފައި ތިބިތަނަށް އިލެކްޓ    ރ  މި މިހ ދި  ަގއި އައެކީ  ކ ދ  މެންބަރ ންކޮޅަތެރެއިންނ އި މަ  ޓީޕ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  

އަލ ން    ންހ މި މަޖިލީ  ޔ ލަ ބަލަިއފިއްސަހ ސްކަން ބޮޑ ވ ނެ. މި މައްަގއި  ޅ ން މި ކަމ ފަރ ތްތަކ ެގ ވަރަށް ިގނަ ބޭފ 

ހ ސްެވެގއަޅ ަގ ޮގނޑި  ަގބޫލ ކ ރ ންދ ނެނޑ މެންނަށް  އަޅ ަގނޑ   މިއަ  .  އަޮގތ ަގއި  .ސީއަށް  އެންޕީ. މެންެގ  ޅ ަގނޑ ދ  

މެންބަރ   ވ  އެ ތްސްބަނި މަޑ ން.  ޣަންނެވި.  އި  އްސ ން މައ މޫން ވެސް އެބަ ޣައް  ވަރަށް  އެ އިންނެވީ  އްސ ން ވެސް 

އެމް.އެމް މިއަދ   ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރ   މ ހި  ބެހޭ  އ .ޕީ.އ ރް.ސީއަޅ ަގނޑ   ވިދ ޅ ވ ނެޮގތ ން  އެއްޗެއް  ކަމަށް   ންމ  

 އްވި ފ ރ ޞަތަށް. ދެ ، ރައީސް އިްއޒަތްތެރި   އްޔ ޝ ކ ރި ކ ރަން.އ އްމީދ  އަޅ ަގނޑ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވ ރިޔ ސަތ 

އިްއޒަތްތެރި    ދ އިރ ެގސްމ ތޮޑ   ފަރެ  އަރ ވަނީފ ރ ޞަތ މި  މިހ ރ   ޑ   އަޅ ަގނ  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔ   

  .ބަރ ންމެތްތެރި ިއއްޒަ ދ އިރ ެގސްމ ތޮޑ  ފަރެ މ ޙައްމަދ  ލަޠީފަށް.ޙ ސައިން މެންބަރ  

 

 : ވ ހަކަދެްއކެވ ން ލަޠީފްއްމަދ  މ ޙަދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން  ސްމ ތޮޑ ފަރެ

ޅިފައި އޮތް އިޞްލ ޙަށް  ރ ެގ ނިޒ މ ެގ ގ ނޫނަށް ެގންނަން ހ ށަހެކަނޑ  ދަތ ރ ފަތ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ވެ  ތ އީދ ކ ރަސްއަޅ ަގނޑ   ބެޙ އިޞްލ   މި ؛އީސް ރައިްއޒަތްތެރި  ން.    ވ   ހޭ  ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ކަދައްހަ ޮގތ ން  ކ އިރ  

  ން، ފަރ ތްތަކ   ވަންނަ  ށްވެސް ބޭނ މަ  ޓަކައި ނޫނީ އެހެންށް ސަރަހަްއދ ތަކަށް ވަންނަ މަސް ބޭނ މަ ރ އްޖޭ  ،އެއް ކަމެއް 

ބޮޑެ ވަރަށް  ބ ރ ތަކަށް  ސަލ މަތީ  މަސްވެ އެއްބ ރ ލ ން ތި  ރ އްޖޭެގ  މަސްވެރިން.  އެބަދޭ  ކަނރިން  ހޭަގއިޑ މަތީ  ރ  ދަކ  

ތެރެއިންދ ވަސްތަކ ެގ އެ  ،  ެއއްކޮށް  ދ ަވސް  އެްއ  ތެރެއިން  މަސަްއކަތ ެގ  ކ ރ   ހޯދ މަށް  ހޭދައ މްދަނީ  ކޮށްލ  ބަ 

ްއކޮށް  އެ. އެ ދ ވަހ ެގ އ މްދަނީ ޓަކައިށް، ބަެއއް ފަހަރ  މިފަދަ ނ ރައްކ ތެރި އ ޅަނދ ފަހަރ  އަތ ލ މަރައީސް އިްއޒަތްތެރި 

އ ޅަނ  ،ހެންނަމަވެސްއެ  ށްލ .ހޭދަކޮ  ށްއެކަމަ ހިފައެ  ފަރ ތ   ކަމ   އި ދެއް  ނ ވަނީސް  ަގ  24ކ ރ ތ   ވ ލ ހަ  ބެހޭ  ޑިއިރ  
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ރައީސް އިްއޒަތްތެރި އެބަ  ދޫކޮށްލ   ،  ކ ތަން  އެކަން  ބަދަލ ަގއި  ޭއެގ  ފަރ ތްތަކަފެނޭ.  މަސައްކަތް    ،ށްރަްއވ   ެއ 

ޙަރައްޔިތ  އިްއޒަތްތެރިަގއްޤ  ންެގ  ފަރ ތްތަކަށް  އ ފ ލ   ނޫ   ްއވެސްއެ  ،ރައީސް  އި  އެޓްލީސްޓް  ޤެތަޙ ޤީނީ  ބަދަލެއް  އް 

އެންދ ެގކ ރިއަށް  ނ ވ ތީ  ފަރ ތަކަށް  އެ  އިހ ސ ސެއް  ެއްއވެސް  އޮތް  ކަމ ެގ  ަގނޑ   އަޅ  ކަމ ަގއި  ކަންބޮޑ ވ ން 

ރައީފ ހަަގ ިއްއޒަތްތެރި  ބޭނ ން.  ވެ؛ ސް ކޮށްލަން  އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ންމިއަދ   ފ ހަަގކޮށްލަން  މިއަދ     ،ސް 

އިްއޒަތްތެރި  ެގ.ސީރް.އ ޕީއެމް.އެމް. ިގނަ  ވަރަށް  މެންބަރ ން  މައްސަލައިަގއި   ، އެހެންކަމ ންދައްކަވ .  ކަފ ޅ ހަވ  

ދަންނަވ ލަންއަޅ  ވެސް  ބޭނ ންވަނީަގނޑ   ރައީސް  ،  އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގ  ،މިއީ  ިމހ ރަށް  ބަލަމިހ ރ ން    އިނޑ މެން 

އަޅ ަގ ވ ހަކަ  މި  މައްސަލައެކޭ.  ކޮންނިންމަންޖެހޭ  އިރ   މެނޑ މެން  މިއްސޭއިރައޮ  އިއަރަދ ވަހަކ   ތަނ ަގިއ    ށް 

ނޑ   ތެރިކަމެއް ސަރ ކ ރ ެގ ނެތީމަ ކަމަށް އަޅ ަގޞްޚ ލ  ނ ފެންނަނީ އިފަޭއެގ ޢަމަލީ ސި  ،ސްކަމ ަގއި ވީނަމަވެ ދެއްކި

މި   ،އި ހަކައ ރި ވ ަގިއ ހ އަތްޕ ޅ ތައް  މެސެޖ    ބަިއވަރ އްެއތަ  ،ސް ވެސް ތި ވިދ ޅ ވީ ކ ރަނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީަގބޫލ 

  ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޚ ދ  އަޅ ަގނޑ  ވެސް  ސ ފ ވ ންޖެހޭ ކަންތައްތައް އިޗަކީ ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށްއެއް  ހ ރިހ 

ސް ބޭނ ންވޭ   ަގނޑ  ވެަގިއ އިނީމ  އަޅ  މަޖިލީހ ސް އަޅ ަގނޑ   ރ ަގއި ވެއ ދަ ޔަ  އިންނަ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހެްއ. ވޭތ ވެދި

  ، ންެގ ލީޑަރ ޅ ަގނޑ މެއަ  އި. ހަަމއެކަނި އޭގަ ވ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސްސ ފ   ތ ންނަށްޔިއް ރަ  ޮގތް ދިޔަ  އިހިނގަ   އެކަން

ކޮށްދެއްވަބޮޑެތިޤައ މަށް   ޚިދ މަތްތަކެއް  ލޯ   އި  އިހ ތިރ ތްރަްއޔިތ ންެގ  ހޯއްދަވ ބ އި  ހ ރި  މ   ަގއި ބޮލ   އެއްެގވެރިފައި 

 ރައީސް. އެއީ ިމ  ެއކަންކަމެއް ނ ނިމޭނެ ިއއްޒަތްތެރި  ވ ަމކ ންނެއްަގއި ބޭއްލ އް ައޅ ވ ފައި ޖަހ މަތ ތަކެތ ނ ޙައްޤ ން  

ލްެވއްޖެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑ ތަނ ން މި ސަރ ކ ރ  ފެއި  ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްވ ނަމަ  ކަމ ަގއިފ ޅ ސަރ ކ ރ ެގ ވިސްނ ން

އެ ަގބޫލ   ރައްޔިތ ން  ޙަމީ  .ކޮށްފައޮތީ  ހޯދ މަށްޤީޤަެގ  ނ ކ ޅެޓަކައި ސަރ ކ ތް  އޮތްދިރަށް  ރަްއޔިތ ން ކަންފައި  ދިވެހި    

ަގބޫލ ކޮށްމިއަ ރައީސް  .ފިދ   އިްއޒަތްތެރި  އަޑަށް  މަނިކ ފ ނ     ،މިއަދ   ކިތަބ ރ ލައްމިކަމަށް  ށް  ވަރަކަ  ންމެވ ފައި 

ކ ެގ  ތަ. އެީއ ވެންޓިލޭޓަރ ފަައޅ އޮތީ ފޫ   އި ކޮރަޕްޝަން އިންތިހ އަށް މިތެރޭގަ   ެގރ ރ ކ މި ސަ  ،ަގއި ވިޔަސް ކަމ ވިދ ޅ ވި 

ރ ެގ ވ ހަކަ ލިއަން ޑޮލަ. ހަތްދިހަ މިފައިސ   އަދަދ ން ކ ޑަ  ، މަަގއި ވ ނަކަމ  އ ދައިެގ ޮގތ ަގއި ބަލ އަށްވ ރެސަލަ. މިއްމަ

ތްތެރި . އިްއޒަ މި ދަނީިވެގންދެކެ  ޓިލޭޓަރ  މައްސަލަިއގައިޑޮލަރ ެގ ވ ހަކަ ވެން  މިލިއަން   ދައްކަނީ. ދެަގނޑ  މިއަޅ 

 ހ ސް  ހަތަރ  ؛ފަތ ން މި ނަގ  ސ މްޕަލްނޭމެން  ޑ އަޅ ަގނ   ،މަކަމ ަގއި ވ ނައިލ ލަބަ  ށްކޮ ކ ޑަ އަށްވ ރެ ެވސްއެ؛ ރައީސް

ވ  ޮގތް   . މިއެބަ ެގއްލޭ  ،މްޕަލް އިއްޒަތްތެރި ރައީސްހ ސް ސ   ދެ  ،ކަމ ަގއި ވ ނަމަ މައްޗަށް ނަގ ވ ލެއްެގމްޕަލް ދ ސ 

ަވއްކަމ ެގ ތެރޭަގއި    ،ބެތިފިލ ެވެގން  ޣ ަގިއ  ެގ ތެރޭ ކަމ ރ ކ ރ ން ވައް ، މި ސަހެންވީމ އެ؟ ންތޯޖެހޭ ނޫއެބަ  ވެސް ބަލަން

ރަީއސް އ ޅެދ ރެއ އި   ،އިްއޒަތްތެރި  މިޅެމ ންއ މ ންވ ލ   ހައޮ  ޮގސް  ސަރ ކ ރ ން  ނިމިދަނީ  ވެލ ކ  ތް  މި  އެހެންވީމ ،   .

ނެއް  ތަ  ލަ ބެލޭމި މައްސަ  ، ލ ފައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަށް ބަހ ރިހ  ކަމަ  މި  ،އިންނ ނ ެގ ތެރެއިކޯލިޝަތް  ހަދ ފައި އޮ

ހިތ މަ  ނ ފެންނަ އެހެންވީމ ،  ެއކ   ޔ ވ ހަކަ  ރައީސްބީ  މިތިނޑ މެން  ޅ ަގއަ ދަންނަވަން.  އެކީ  ކ ފ ނ މަނި  ، އިްއޒަތްތެރި 
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ޅ ަގނޑ މެން ކަށް އައޮތް ހ ރިހ  ކަމަ  ން  ތެރެއިން މަޖިލީހ ން ކ ރެވެީމެގއްޔ ރަށް.  ދޭން ތަލ ންއްސަލަ ބަލަން ެއއްބ ރ މަ

ކީ ފ ހަަގކ ރަން މި އެޔ ހިތ މަ  ، އެހެންނަމަވެސް؛ ތެރި ރައީސްދޭނަން. ިއއްޒަތްއްބ ރ ލ ންށް އެެއކަމަ  ސް ީގނ ން ވެހަމަ ޔަ

ފ ހަަގކ ރަން. ޝ ކ ރިްއޔ   ެއކީ  ޔ މަނޑ  ހިތ ޅ ަގއޮތްކަން އަ  އް ނިދ ފައިއްސަސ ތައަބޮޑެތި މ ފަިއވ   ސަރ ކ ރ ން އ ފައްދ 

 އްވި ފ ރ ޞަތަށް. ދެ

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވ ރިޔ ސަތ 

މެންޝ ކ ރިއްޔ    މެންބަރ .  އަންނަގ ތްވަ  ދ ރ  އިްއޒަތްތެރި  އަދި  ކަމ ން  އެ  12މ ންނ އި  ެގ  ައޅ ަގނޑ މެން   އީޖަހ އިރ  

  1ނީ  ދަލ ވ ނޑ މެން ދެން އެނބ ރި ބައްަގނީ. ައޅ ލަކަނޑ ސް މެދ މަޖިލިމި  އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ     ، ކަމ ންރ  ވަގ ތ މެންދ 

 ޝ ކ ރިއްޔ .  ޖަހ އިރ .

 

 { އަށް 13:02އިން  11:36 :ކޮޅ ތ  ގ ވަސްހ }

   (ޢަފީފ  ވިލ ފ ށީ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޙަސަން ؛ވީނެ ންއި ތ ަގއިސަރިޔ )

 

 . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅ  ކަންކަން 8

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވ ސަތ ރިޔ 

 ،ތ ންދެ! މިޮގޅ ަގނޑ  ފަށަނީ. އ ެގންދިއ މަށް އަކ ރިއަށްޖަލްސ   ގ ތ ކޮޅަށްފަހ  މަޖިލީހ ެގ  . މެންދ ރ ެގ ހ ސްވަ`

 . ކޮިމޓީތަކ ން ހ ށަހަޅ  ރިޕޯޓ  -8އެޖެންޑ  ނަންބަރ   ،ނޑ މެން މި ދަނީޅ ަގމިހ ރ  އަ

މ   ޞިއްޙީ ނިޒ ން ދިވެހިރ އްޖޭެގ  ގ ޅިެގ  މ ކަޑ ެގ ބަލިމ19ަ-ޑ ވި ކޮ  -8.1ންނަވ ލަނީ   ފ ރަތަމަ މި ދަނޑ ޅ ަގއަ  -{ 8.1}

ޭގސްދަނ ހަރ  މޯލްޑިވްސް  ލިމިޓެ   ކ ރ މަށް  ެގނެހަވ ލ ކޮށް  ޑ ޕްރައިވެޓް  ޮއކްސިޖަެގން  މެޑިކަލް  ން  ސްފައިވ  

. މި  ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ   ންމި ނި  ސ ކޮށް ން ދިރ ސް ކޮމިޓީޒައެންޓަރޕްރައި  ސްޓޭޓް އޯންޑް  ،މައްސަލަ   ގ ޅޭ  ސިލިންޑަރ ތަކ 

.  ރ  އިލްޔ ސް ލަބީބް މެންބަހ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި   ،އްރިރ  ޓީެގ މ ޤަށް ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވ ނީ ކޮމިލީހަޖި މަރިޕޯޓ 

 ބް.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިލްޔ ސް ލަބީ

 

 ޔ ސް ލަބީބް ވ ހަކަދެްއކެވ ން: ހ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އިލް 
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ޒ މ  ހަރ ދަނ ކ ރ މަށް  ޙީ ނިޖޭެގ ޞިއްގ ޅިެގން ދިވެހިރ އް  ޑ ކަމ  މަެގ ބަލ19ި-ސް. ކޮވިޑ  ރައީ ތްތެރިޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަ

އް މައްސަލައެ  ން ސިލިންޑަރ ތަކ މެޑިކަލް ޮއކްސިޖަ  ެގން ެގނެސްފައިވ ވ ލ ކޮށްހަ  ޓެޑ  ލިމިޭގސް ޕްރަިއވެޓްސް  ލްޑިވްމޯ

ހ ށަހެއަޅ ަގނޑ މެ ކޮމިޓީއަށް  ކޮމިޓީން  އެ  ދިރ ސ ކޮޅި،  ރިޕޯޓ ށް  ން  ޮގތ ެގ  ކޮމިނިންމި  މައްސަލަ  މި  ޓީއަށް . 

ގ ޅިެގންހ ށަ މައްސަލައަކީ  ؛ހެޅ މ އި    ނިޒ މ   އްޙީޞި  ދިވެހިރ އްޖޭެގ  ޅިެގންގ   ބަލިމަޑ ކަމ ެގ  19-ކޮިވޑ   ،މި 

  ސިލިންޑަރ ތަކ   ންސިޖައޮކް  މެޑިކަލް   ެގނެސްފަިއވ   ވ ލ ކޮށްެގންހަ   ލިމިޓެޑ   ޕްރައިވެޓް  ޭގސް  މޯލްޑިވް  ހަރ ދަނ ކ ރ މަށް

މައްސަލަލީޖިމަ  ޮގތ ން  ގ ޅޭ ހ ށަހެޅ ނ   މަހަށް  މި  އޮއެން.އީ.އޯސީ   ،އްސަލައަކީ.  މެޑިކަލް  ފަރ ތ ން  ކްސިޖަން ެގ 

ބޭ ހ ށަހެޅީއެސް.ޓީ.އޯ ،ތީ  ނ ންވ ސިލިންޑަރ ތަކެއް  އެސް.ޓީ.އޯއިންމ އަށް  ޭގސް  މޯ  ،  ެގންނަން މެދ ލްޑިވްސް  ވެރިކޮށް 

މަްއސަލައ  ރ ތަކެ ލިންޑަސިޭގސް  ނިންމި   މި  އަޅ ަގގ ޅިެގ  އް.  ދިރ ސ ކ ރި  ން  ަގއި  ތެރޭ  ގެ ތަކ ކ ރ ންސ ދިރ ނޑ މެން 

އަޅ ަގނޑ މެއި.އޯއެސް.ޓީ ފޮނ ވ ފަން ން  ފަހަރ   ،ވިނ  ފޮ  އެއްޓީސި  ހަތަރ ދެތިން؛ ސިޓީއިވ   ނަށް  މަތިން    ެއކި 

މަޢ މެޅ ަގނޑ އަ ހޯދިން.ން  ލިލްޑިއަދި މޯ  ލޫމ ތ   ޕްރައިވެޓް  ޭގސް  އަޅ ަގނޑ މެވްސް  މަޢ ލޫމިޓެޑ ން  ލިޔ މ ން  މ ތ   ން 

މަޢ ލޫމ ތ   ން  ންސ ޑިފެ  ތ  ހޯދިން. މިނިސްޓްރީ އޮފްނޑ މެން މަޢ ލޫމ ން އަޅ ަގދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ހޯދިން. އަ

އެންޓި މަކޮރަ-ހޯދިން.  ކޮމިޝަނ ން  އަޕްޝަން  ހޯދިން.  މީެގޢ ލޫމ ތ   މޯއިތ ރަދި  އެކްށް  ޭގސްެގ  ޓިންގ ލްޑިވްސް 

ން. އަދި ބައްދަލ ކ ރި  ރޮކިއ މަންޓް މެނޭޖަރ އަދި ކ ރީެގ ޕް  ، ކ ރިންލ ބައްދަ  ބޭފ ޅ ންނ ޖްމަންޓް   މެނޭެގއެމް.ޑީއ އި ޭގސް 

ޑ މެން  ތ  އަޅ ަގނމ ޢ ލޫބެހޭ މަ  މިއ ކޮށްފައި  ބަްއދަލ ކ ރިން.    ންޓަރނަލް އޮޑިޓ  ކޮމިޓީއ އިޓީ.ޯއެގ  ސް.އެއިތ ރަށް  ގެ އޭ

؛ ރައީސްިއއްޒަތްތެރި  .  ށް ނިންމ މަށްފަހ  ނިންމ ފައިވަނީއަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮ  ،ފަހ ދ މަށްށް ހޯތަފ ސީލ ކޮ

ން  ަގނޑ މެޅ  އަ ޮގތަކަށް  އިވ ކަން ހިނގ ފަ؛ ންތައްތަކަކީ ަގވެފަިއވ  ކަހައިރ  ފ ނޑ މެން މި މައްސަލަ ދިރ ސ ކ ރިއަޅ ަގ

  އެކްޓިންގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ    ޑ ެގޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެ  ޭގސް ވް  މޯލްޑި ަގއި  2020ނަވަރީ  ޖަ  9ފ ރަތަމަ    ، ރ ލ އިއިބަލަ

ދަތ ރ ކ ރަ ފ ހަަގކ ރެއަޅ ަގ  ްއވ ފައިވ ކަންސިންަގޕޫރަށް  މި  ނޑ މެންނަށް  އަދި  ޓިކެވޭ.  ފައިސ     ެގޓ  ދަތ ރ ެގ 

އި  ޕްރޯބިޒް  ލިމިޓެޑް  މްޕެކްޓްސްދައްކ ފަިއވަނީ  އެ   ޔ  ކި  ޕްރަިއވެޓް  ސިންަގޕޫކ ންފ ންޏެއް.  ިއ  ގަ ރ އީ 

އެ  ކ ރެވިރަޖިސްޓްރީ އަދި  ކ ންފ ންޏެއް.  ފ ފަިއވ   ޑައިރެކްޓަރެއްކަން  އެހަކ ންފ ނީެގ  އަދި  ކީ  ބޭފ ޅ އަ  ަގކ ރެިވފައިވޭ. 

ޕްރައިވެ މޯލްޑައި ޑިރެކްލި  ޓްސް  ދިވެހިރ އްޖޭަގމިޓެޑްެގ  ެއއީ  ފ ހަަގކ ރެވޭ.  ެވސް  ރަޖިސްޓްރީޓަރެއްކަން  ރެވިފަިއވ   ކ އި 

 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  ެއކްޓިންގ    ޑ ެގޭގސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެމޯލްޑިވް  ަގއި  2020  ޖަނަވަރީ  11ންޏެއް. އަދި  ކ ންފ 

ފ ހަަގކ ރެވޭމ ލެ    ންސިންަގޕޫރ  ސިންަގޕޫގަ 9.  ވަޑައިެގންފައިވ ކަން  ވަޑައިަގއި  އަނބ ރ   ޖަ  11ތީ.  ރަށް  ނަވަރީަގއި 

ޕްރޯބިޒް ކ ންފ ންޏަށް ފޮނ ވ މަށް  ޓޭޝަން  ކޯ  ަގންނަން ރިކ އެސްޓް ފޯޭގސް  އެލް.ޕީ.ޖީ  އި  ވަރީަގޖަނަ  12ވަޑައިަގތީ.  

އަދި    މެނޭޖަރ   ވަނީ އެ ކ ންފ ނީެގ އެޗް.އ ރ   އެކްޓިންގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ   ޑ ެގޕްރަިއވެޓް ލިިމޓެ  ޭގސްމޯލްޑިވް  

ޭގސް މޯލްޑިވް  ރ ވަރީަގއި  ފެބް  16ވޭ.  ކަން ފ ހަަގކ ރެ ދަންނަވ   އިންރީޢ ޛައީމެއިލްެގ    ށްއެކްޓިންގ ޕްރޮކިއ މަންޓް ހެޑަ
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ލިމިޓެ ބައްދަލ ވ މ ަގއި   ޑ ެގޕްރައިވެޓް  ޕްރޮސެސެ  ،ވޭބޯޑ   ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ވެންޑަރ   ،ކ ރ މަށ އިއިމ ގ އް  ވެންޑަރ 

ޕްރޮސެރެ ނިންމ ފަޖިސްޓްރޭޝަން  އަޕްޑޭޓްކ ރ މަށް  މެނޭޖަރ    .ސް  ޕްރޮކިއ މަންޓް  މަސައްކަތް   މި    އަދި 

ހ ސްަގއި  2020ލް  އެޕްރީ  3ަގއި.  2020ވަރީ  ބްރ ފެ  16  ވޭކ ރެވިފައިވ ލ ހަ ސިލިންޑަރ   ކްސިޖަން  އޮމެޑިކަލް    ެއއް 

ކަމަށް   2020ލް  ޕްރީއެ  3ދީފަިއވޭ.  ޑިއެްއ  ންަގލެވިފަިއވޭ. ސ އިވަޅ ކޯޓޭޝަން ހ ށަހެޅ މަށް ހ   ރިކ ެއސްޓް ފޯ  ތ މަށްަގ

ހ ށަހަޅަން  ޝަން  ކޯޓޭ  ރިކ އެސްޓް ފޯށްފައިނ ވޭ.  ހ  ަގޑި ބަޔ ންކޮފަ   ހ ށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ  ،ބަޔ ންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް

ސ ންަގޑީެގ ކ ރިން   ،ނަމަވެސް  .ސް ރ އްޖެއިން ބޭރ ެގ ކ ންފ ނިވެ  . މ ޅިންށްކަކ ންފ ންޏަ  6  ނ ވ ފައިވަނީދަޢ ވަތ  ފޮ

ހަމައެކަނިކޯ ފޮނ ވ ފަިއވަނީ  ލިމިޓަޑ ން    ޓޭޝަން  ޕްރައިެވޓް  ޖީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޭގސް  އެންޑް  ޖީ( އޭ  )އޭ    އެންޑް 

ފ ންނަށްޅ ަގނޑ މެއަ  ކަމަށް އަދި  އަަގކީހަަގކ ރެވ ނ .  ހ ށަހަޅ ފައިވ   ކ ންފ ނިން  މި  ޕްއެފް.އޯ  ،    170  ،ިއސްރަ.ބީ 

ޑޮލަރ .އެޔޫ އަދި  ގެ މީ  ސް  ސިލިންޑަރަކަށް.  ޓަރމްޕޭމަން  ޮގތ  ޓް  ެއޑްވ ންސް    100%   ފައިވޭފ ހަަގކ ރެވި ަގއި  ސްެގ 

ދަްއކަން.  ފައި ދ   2020ލް  ޕްރީ އެ  5ސ   ޕްރޮސެސް    1200ވަހ   ވަނަ  ސޮލިއ ޝަން  ފޯރ ކޮށްދޭން  ސިލިންޑަރ  

ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް  ކޯއިންޖިނިއަރިންގ  ހަމަވިތ     ފޮނ ވ ފަިއވޭ  އްޓޭޝަނެ ެގ  ފަހ ން.    ދެސ ންަގނޑި  އެ  ދ ވަސް 

ހ ށަހަކ ންފ ނިން   އަގ   ދަށް  އެހެންއެންމެ  ކ ންފ ނީ  ،ނަމަވެސްޅ ފައވަނީ.  ިއވެލ އޭޝަކޯ  ގެ ެއ  ން ޓޭޝަން 

ރިންގ ޕްރަިއވެޓް  އަަގޕޯރ ސޮލިއ ޝަން ޕްރޮސެސް އިންޖިނިސިން)  ސްޕެންޖީ  ހިމަނ ފައިނ ވޭ.ކ ރި ފޯމ ަގއި  ޕްރޮސެސް

ަގއި.  2020ލް  ޕްރީއެ  3ވަނީ  އް ކަމަށް ޖަހ ފައި ޚެޓޭޝަންެގ ތ ރީފައިވ  ކޯފޮނ ވ   ޕެންޖީ. ސްޕެންޖީންއެއީ ސް  (ލިމިޓެޑް

ޑ މެންނަށް ފ ހަަގވޭ. ިމ  ނޅ ަގން އަހ ންކަދ ވަސް ފަ  ދެނީ މ އްދަތ  ހަމަވިތ   މި ކޯޓޭޝަން ލިބިފައިވަ  ،ނަމަވެސްއެހެން

  70ކީ % މަޓް ޓަރމަންށް. ައދި ޕޭއީ ސިލިންޑަރަކަޔޫ.އެސް ޑޮލަރ . އެ   161.68އެފް.އޯބީ    ،ކީހ ށަހެޅި އަގަ ފަރ ތ ން  

ލިބ   30އަނެއް %  .އެޑްވ ންސް ކޮޕީ  ބީ.އެލް  ދ ވަހ   ؛ ލްޕްރީއެ  6މ ން.  އޭެގ  އަނެއް     ަގއި 2020  އެޕްރީލް  6އޭެގ 

ޮގތ ންކޯ  ފޮނ ވި ސަމަރީަގއިވ   ފޯ  ،ޓޭޝަން  ފޮނ ވިފައިވަނީ    ކޯޓޭޝަން  ރިކ ެއސްޓް  ދަޢ ވަތ     6ހ ށަހަޅަން 

ކަމަށް.   ނިންކ ންފ   އޭ އެންޑް ޖީހަމައެކަނި    ނ ވ ފައިވަނީ  ފޮރިކ ެއސްޓްކ ރިން  ސ ންަގޑީެގ    ، ށް ނަމަވެސްކަކ ންފ ންޏަ

  14  ވޭ. އަށް ފޮނ ވިފައިއޭ އެންޑް ޖީ  ،، ޕަރޗޭސް ޯއޑަރ ތައް އަވަހަށް ބޭނ ންވ ތީ މައްސަލަިއެގ ބ ވަތ ން ސިލިންޑަރ 

 6 ަގތ މަށް  ންއޭ އެންޑް ޖީ  ސިލިންޑަރ   ެއއް ހ ސްލްަގއި  އެޕްރީ  14  އެޕްރީލްަގއި ޕީ.ޯއ ފޮނ ވ ފައިވަނީ. 6 ؛އެޕްރީލް

ޕަ  2020ލް  ޕްރީއެ ފޮނ ިވ  ކޯއޯޑަރ   ސްޗޭރަގއި  ސަމަރީ  އި  އ ޓޭޝަން  އް  އޯޑަރެ   ސްޗޭރޕަ  ކެންސަލްކ ރ މަށްފަހ ، 

ޓ ވިން މެޑިކަލް    ސަތޭކަށް ބަދަލ ެގނައ މަށްފަހ . މިޮގތ ން  ފޮނ ވިފަިއވަނީ ޯއޑަރަ   އޯޑަރ   ންގސިޗޭރޕަ  . އ ވޭފައިފޮނ ވި

ތި  އިތ ރ  ފްރައިޓް ޗ ޖެއް ނެ  ،މި ކ ންފ ންޏ  މަޝްވަރ ކ ރ މަށްފަހ   ބޭނ ންވ ތީ  ށްކ ރ މައިތ ރ   ސިޖަން ރެިގއ ލޭޓަރ އޮކް

ފޮނ ވިދ ނެ  ތަކ ސިލިންޑަރ  އެކަމަށް  އެްއކޮށް  ރެިގއ ލޭޓަރ      އަންގ ފައިވ ތީ،    ށް އޯޑަރަ  ސްރޗޭޕަ  ވަނީ  ކ ންފ ނިން 

ރެިގއ ލޭޓަރ   ކަސަތޭ ަގއި  2020ލް  ޕްރީއެ  15  .އިތ ރ ކޮށްފަ ޮއކްސިޖަން  މެޑިކަލް  ސްލިޕް    ޓ ވިން  ރިކ ެއސްޓް 
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ފ ހަަގކ ރެވޭ.  ންތަކ ން  ޔެކިޔ ށް ލިންނަމެޅ ަގނޑ  އަކަމަށް  ދ ވަސް ފަހ ން  އެއްދިންތ     އޯޑަރ   ސްރޗޭފޮނ ވިފައިވަނީ ޕަ

ބޭނ ންވ  ޑިޕ ޓްމަންޓަކ ން ދިނ މ ެގ ކ ރިން ތަކެތި    އޯޑަރ   ންގސިރޗޭލ  އޮންނަ ޮގތ ން ޕަޞޫކ ންފ ނީެގ އ   ،ނަމަވެސް

ށް  ޯއޑަރަ  ސްރޗޭވެސް ޕަ  ވ ިއރ ފައި ނ ކ ރެވިެގ މަޢ ލޫމ ތ  ފ ރިހަމަ ރިކ އެސްޓް ސްލިޕ .  ފޮނ ވަންޖެހޭ  ރިކ އެސްޓް ސްލިޕ 

ތަ އިތ ރ ކޮށްމި  ފ ހަަގކ ރެވޭ.ކެތި  އ    ފަިއވ ކަން  ޕްރޮކިއ މަންޓް  ޮގސޫކ ންފ ނީެގ   ރޮކިއ މަންޓްޕް  ،ތ ން ލ ަގިއވ  

ސަސެކްޝަނ ން   ކޯޓެޝަން  ޑިރެކް  ކ ރަންވ ނީއެޕްރޫވް  މަރީތައްޔ ރ ކ ރ   ކަމަށ އިމެނޭޖިންގ  ސަމަރީއ   ،ޓަރ     އެ 

އެޕްރޫ   ންގ ރޗޭސިޕަފޮނ ވ     އެްއޮގތަށް ޕްރޮކިއ މަންވްޯއޑަރ   ނަމަވެސް ވެރިޔ ކަމ   ެގޓްކ ރ ނީ  ބަޔ ންކޮށްފަިއވޭ.   ،ަގއި 

އެޕްރޫއޯޑަ ސަމަރީ  ކޯޓޭޝަން   ޯއޑަރ    ންގސިރޗޭ ޕަ  ،ކަމަށ އި  މެނޭޖަރ ެގ  ނޭންސްފިނީ  ްވކޮށްފަިއވަރ ކ ރިއިރ  

ށް.  ސިލިންޑަރ  އިތ ރަ  3128  ،ަގއި 2020ލް  ޕްރީއެ  16.   ފ ހަަގކ ރެވޭންކައެޕްރޫްވކޮށްފަިއވަނީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ 

ކ ރީެގ   ހ ސް  އެއީ  ސިލިންޑަރ ގޭ ެއއް  އިތ ރަސް  ފޯތ މަށް  ަގ  ންޑަރ ސިލި  3128ށް  ެގ    ޓޭޝަން ކޯ  ރިކ އެސްޓް 

ޮގތ ަގއި ޖަހ ފައިވޭ. ީމެގ ސ ންަގފޮނ ވ  . ތ ރީޚެއް ވެސް  . ދ ވަހެއް ވެސް ނެތްވީ އެންމެ އަވަސް  ،ވަނީފައި ޑިެއއްެގ 

މީަގ ފޯ  ، ފ ހަަގކ ރެވ ނީ  އިނެތް.  ކ ންފ ނިތަކ   ޓޭޝަންކޯ  ރިކ އެސްޓް  އިމްޕެކްސް  ފޮނ ވ ނ   ޕްރޯބިޒް  ތެރޭަގއި  ެގ 

ރެފްރިޖަރެންޓް   ން ކެލްޓަންކ ންފ ނި  އެ  ން،ލިމިޓެޑ   ޕްރައިވެޓް   ސް ޭގ  މޯލްޑިވް   ކ ރިން  ،ހިމެނ ނީޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  

ޕްރޮކިއ މަންޓް  ކަމަށް    ވެސް ފޯރ ކޮށްދެވޭނެ  އެ ކ ންފ ންޏަށް މެޑިކަލް އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރ އަދި  ފޯރ ކޮށްދީފައިވ ތީ،  

ސް ޕްރޯބިޒަށް  ވެ  އިރ ޏަކަށް ފޮނ ވިކ ންފ ން  ހަ. ޭއެގ ކ ރިން  ވަނީ ކ ންފ ންޏަށް އެ ކަަމށް ބޫލ ކ ރެވޭތީަގ  ށްޖަރަމެނޭ

ރިކ  ސިލިންޑަރ .  ފަފޮނ ވ   އެސްޓ ނެތް  ައގ ހެޔޮކޮށް  އެންމެ  ބ ރ ަގއި  ސްޕެންޖީ    ފ ރަތަމަ  ހ ށަހެޅި  ފޯރ ކޮށްދޭން 

އޮ  3128ކ ންފ ންޏަށް   ސިމެޑިކަލް  ބޭނ ންވެލިކްސިޖަން  ފަހަރަށް  ދެވަނަ  ރިކ އެސްޓ  ންޑަރ   ފޮނ ވިއިރ     ެގން 

ޖީަގއި  2020ލް  ރީޕް އެ  16 .ތްނެއް  ފޮނ ވ ފައެ އެންޑް  ކޯއޭ  ހ ށަހަޅ ފައިން  ިއ  ގަ 2020ލް  ޕްރީއެ  17ވޭ.  ޓޭޝަން 

ކޯޕްރޯބިޒ  ހ ށަހަޅ ފައިން  ހ ރީ  ،ޓޭޝަން  އަގ ތައް  ޕްރޯބިޒްެގ  ޖީ  އަދި  އެންޑް  ައގ ތަކަށްއޭ  ކ   ެގ  ޑަތަންކޮޅެްއ  ވ ރެ 

ޔ ނިޓް    ޓޭޝަންެގން ހ ށަހަޅ ފައިވ  ކޯއޭ އެންޑް ޖީ  ގައި  2020ލް  އެޕްރީ  16  ެއއީ  ފ ހަަގކ ރެވޭ.އަގ ހެޔޮކޮށް ކަމަށް  

ޮގތ ަގއި ޕްރައިޒެ    ހ ށަހަޅ ފަިއވ  ން  ޕްރޯބިޒ   ަގއި   2020ލް  އެޕްރީ  17އަދި    ،ޑޮލަރ  އެމެރިކ     164ވަނީ    އްެގ 

 ށް ންނަނޑ މެއަޅ ަގ ައގ ހެޔޮކޮށް ޑޮލަރ  އްއެ . ޑޮލަރ   އެސް. ޔޫ  163  ވަނީ  ޮގތ ަގއި  އްެގޕްރަިއޒެ   ޔ ނިޓް  ކޯޓޭޝަންަގއި

ފަރ ތެއްއޯޑަރ. ފ ހަަގކ ރެވޭ ކަންހ ރި އަގ   ފޯރ ކޮށްދޭ  އަގ ަގިއ  ހެޔޮ  އެންމެ  ހޮވ ފައިވަނީ  ކ ންފ ންޏެްއ   ކަމަށް   ދޭނެ 

ޓޭޝަން ސަމަރީ އެއްފަހަރަށްވ ރެ ިގނައިން  ެގ ކ ރިން ކޯކ ރ މ ޓޭޝަން ސަމަރީަގިއ ބަޔ ންކޮށްފައިޭވ. އޯޑަރ ކޯ،  އިބަލަ

ސަމަފ ހަަގކ ރެވޭ.  ނަށް  ންއަޅ ަގނޑ މެބަދަލ ކޮށްފައިވ ކަން   ކޯޓޭޝަން  ފަހަރ   ބަދަތިންހަތަރ   އަދި ލ ކޮށްފަރީ    އިވޭ. 

ސަމަރީކޯ އޮ ވަ  ޓޭޝަން  ެމޑިކަލް  ސިލިންޑަރ ކްސިޖަން  ނީ  ެއއީ  ހ ސް  އޮކްސިޖަން  ެގލީޓަރ   47،    ، މެޑިކަލް 

ެއއީ  ިގއ ލޭޓަރ  ރެ ހިއ މިޑްފަޔަރއ އެކ ،  އަދި  މީޓަރ  ކަމަށް  ަގންނަން  ފްލޯ  ވަނީ ހަތަރ   .  ބޭނ ންވ   ކ ންފ ންޏަކ ން 
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ކޯ ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  ހ ށަހަޅ ފަމިތަކެތި  ހެޔޮކޮށް   ،މިޮގތ ން  .ޓޭޝަން  ައގ   އެންމެ  ސިލިންޑަރ  ޮއކްސިޖަން  މެޑިކަލް 

  އެންމެ އަގ ހެޔޮކޮށް ފޯރ ކޮށްދޭނެ  މެޑިކަލް އޮކްސިޖަން ރެިގއ ލޭޓަރ ން.  ރޯބިޒ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ޕް  ފޯރ ކޮށްދޭނެ

ވަނީ   ޕްރޮކިއ މަންޓް މެނޭޖަރ ވަނަ ދ ވަހ     2020ލް  ޕްރީއެ  17  ން.ންއިޓްރަލް ޓްރޭޑިށް ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ސެންކަމަ

އެޕްރީލް    17ެއއީ    .މެިއލްކޮށްފަ  ށް ޑިރެކްޓަރަ  ގ އަދި ެއކްޓިންގ މެނޭޖިން  ފައިނޭންސް މެނޭޖަރ   ،ޓޭޝަން ސަމަރީކޯ

ހަވީރ    ދ ވަހ   ޑިރެކްޓަރ ެއކްޓިންގ  ަގއި    4:14  ހަވީރ ެގ  2020ލް  ޕްރީއެ  17އި.  ަގ  4:06ވަނަ    ، މެނޭޖިންގ 

މެނޭޖަރ  ފޮނ ވ ފައި މެއިލަ  ެގޕްރޮކިއ މަންޓް  ޖަވ ބ   ޕެންޑަމިކް   ؛ވޭށް  މ ހިންމ ހ މި  ެއންމެ  އަަގށްވ ރެ ލަތ ަގއި  ވ ނީ 

ކ ރިއަށްދިއ މަށްޕްރޯބިޒ   ،އެހެންކަމ ން ؛ކަމަށ އި  ޓައިމް  ލިވަރީޑެ ރެގިއ ލޭޓަ.  ެއކ   ޯއޑަރ ރ  އޮކްސިޖަން   ންެގ 

ޔޫއެސް    87.50އެފް.އޯ.ބީ  ،  ގ ްއެގ އަ ރެރެިގއ ލޭޓަެގ ައގ ެގ ޮގތ ަގއި މީެގ  ލް ޓްރޭޑިންސެންޓަރަ  ، ވެނ  ކަމަކީފ ހަަގކ ރެ

އަދި  ދީ  ރ ޑޮލަ ޮގތ ަގއި އަ  .އޯ.ބީއެފް  ންޕްރޯބިޒ ފަިއވޭ.  ޑެ  122  ތީއޮ  ެގްއެގ  ބަޑަޕީރިއަ  ލިވަރީޑޮލަރ .  ލ އިރ   ށް 

ދީފައިސެންޓްރަލ  މިނިމަމްދ   21  ނީވަން  ިގނަެވެގން ؛ވަސް.  އެންމެ  ދީސް ވައަ  އެންމެ   .ެއީއ    ވަނީ ފައިެވެގން 

ދ ވަސް.    17. އެންމެ މަދ ވެެގން  ދ ވަސް  22ިގނަެވެގން    ންމެނީ އެވަދީފައި  ންޕްރޯބިޒ   . ދ ވަސް  14ން  ސެންޓްރަލ 

ސެންޓްރަލް  ވީ ވެސް  އަދި އެންެމ އަގ ހެ ވެސް  ލިވަރކޮށްދެވޭނީ  ވެސް އެންމެ ައވަހަށް ޑެ  އި ލަތ ަގހ ދެ  އެހެންކަމ ން،  

ކަމަށްޓްރޭޑި އޮތީ.    ން  ފެންނަން  އޯޑަރ  ލިޔެކިޔ މ ން  ޓްރޭޑި  މި  ނ ދީންސެންޓްރަލް  ެއ    4އިތ ރ     ،އަށް  އޯޑަރ  

ދީފައިވ ކަން   ދީ  2020މ ރިޗ     9  އޯޑަރ   2  އެއީ  ފ ހަަގކ ރެވޭ. ަގނޑ މެންނަށް  އަޅ ކ ންފ ންޏަށް   އެއް   ވޭ.ފައިަގއި 

ލްަގިއ ސެންޓްރަލް  ޕްރީއެ  28އަދި  ަގއި.    2020  ޕްރީލްއެ  28  ޯއޑަރ   ެއއްއަދި    ،ަގއި   2020މ ރިޗ     15  ، އޯޑަރ 

އޯޑަރ    ށްއަންޓްރޭޑި ޕްރޯބިޒ ލިބިފައިވަ  ދެވ ނ   ޖީ  އިނީ  އެންޑް  ދ ވަސްކޮޅ    ންޭއ  ލިބިފައިވ   ތަކެތި   ންކަވެސް 

ހަމަ   ؛ޕްރީލްއެ  17ރެވޭ.  ފ ހަަގކ  އަލ ން  ޓޭކޯ   ގައި  5:15ވަހ   ދ   އެމިއީ  ބަދަލ ކ ރ މަށްފަހ   ސަމަރީ  ޝަން 

އެ މެނޭޖިންއެޕްރޫްވކ ރަން  މެނޭޖަރަ  ،ޑިރެކްޓަރ   ގ ކްޓިންގ  ފައިނޭންސް  ޑެ  .ވޭފޮނ ވިފައި  ށްއަދި  ލިވަރީ  އަދި 

ބަލ ފަ ސްޓައިމް ޕްރޯބިޒް  ރެިގއ ލޭޓަރ   އިއަށް  އޯޑަރ ަގތ މަށް  ނިންމ ފައިވ ކަ ށް  ކޯންދިނ މަށް  ސަމަރީަގއި    ޓޭޝަން 

އަދި  ފައި ބަޔ ންކޮށް ކޯވޭ.  ސެންޓްރަކ ރީެގ  ހ ރި  ސަމަރީަގއި  ޓްރޭޑިޓޭޝަން  މަޢ ލޫމ ތ ތަންއ ލް  ގ ޅޭ  މީަގއި    އް 

ހިމަނ ފައިފަހ ން ތައްޔ ރ ކ ރި ކޯޓޭޝަން ސަމަރީ  ،ނ ވ ކަންހިމަނ ފައި ފ ހަގަ ަގއި  ޕްރޮކިއ މަންޓް އަދި  .  ކ ރެވޭނ ވ ކަން 

  ނޑ މެންނަށްފ ޅ އަކަށް ސ ފ ކޮށް އަޅ ަގބޭ އެ މެއް ކަ ކީްއވެެގން   ،ވަނީއެހެން ދިމ ވެފައި ެއކަން ސ ވ ލ ކ ރ މ ން  މެނޭޖަރ 

ނެތް.   ކޯބ ނެދީފައެއް  މި  ސަމަރީއަދި  މ ވަްއޒަފެއް  ޓޭޝަން  އެހެން  ސެންޓްރަލް ށ ިއ،  ކަމަ  ތައްޔ ރ ކޮށްފައިވަނީ 

ޢ ލޫމ ތ   ންނަށް މަަގނޑ މެޅ  އަޅ ބޭފ   އެ  ކަމަށް  ވެފައިނ ވ ޑިލީޓްކ ރެވިފަިއވ ކަން އޭނ އަށް ފ ހަގަ މަޢ ލޫމ ތ     ންެގޓްރޭޑި

ޕްވަނީ.  ދީފައި ބެލިއޯޑަރިން  އިތ ރ ރޮސެސް  އަދި  ޮގތ ން  އެފ ހަަގކ ރެވިފަިއވޭ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވެސް    ކަމެއް  އިރ  

ައގ ތަ  ،މަށްވ ކައް  އެއް ސަޕްލަޔަރެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޭގސްއިން  ައގ    .ފޮނ ވ ފަިއވޭ  ކެއްޑަބްލިއ .ކޭ.އެސް  މީހ ން    އެ 
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ަގއި ހިމަނ ފައިވޭ.  ޓޭޝަންކޯލަރ  ކަމަށް  ޑޮ  229  ޑޮލަރ ން  ސިންަގޕޫރ ހަމައަށް    ެއީއ މ ލެއ   .އެފް.ސީ.ައއިވަނީ   ފައިދީ

ރ  ަގޕޯނ ވޭ. ސިން  އް ޭއޓްކޮށް ައގ ތަްއ ައޅ ކީއިރ  މި އަގ  ޔޫ.އެސް ޑޮލަރަށް ބަދަލ ކޮށްފައެިއވެލ    ކޯޓޭޝަންދި މިއަ

މީ މި  ބަލ ފަހ ންޑޮލަރ ން  ައގ   އޮެގ  ޭގސް  .ތީއި  މޯލްޑިވް  މިކަން  ލިމިޓެޑ   އަދި  މ ވަްއޒަފ ންޕްރައިވެޓް  ނަށް ެގ 

އެސް.ޓީ.ކ ރެވިފައި ފ ހަަގކަން  މި  ، ކަމަށ އި   ރެވިފައިނ ވ ފ ހަަގކ  އިންޓަަވނީ  ޑިޕ ޓްމެނަރ ޯއެގ  ދި  ހެ   ންންޓ ލް 

އަޅ  އޮ ފ ހަަގކ ރެވިފަިއވޭޑިޓަކ ންކަން  އަދި    ސިލިންޑަރ   475  އަހަރ ވަނަ    2020ޕްރީލް  އެ  29  .ަގނޑ މެންނަށް 

ރެިގއ ލޭޓަރ    ވެންޓިލޭޓަރ  ރެިގއ ލޭއީ  އެ   ،ޕެލެޓްއެްއ  ެގ  ކަނެކްޓިންގ  ޮއކްސިޖަން  ން  ޕްރޯބިޒ   . ނޫންއް  ޓަރެމެޑިކަލް 

ރެިގއ ލޭޓަރ  ދ އިސައްތަ  ން  ޕްރޯބިޒ   ަގއިމޭ  2ފަިއވޭ.  ޝިޕްކ ރެވި އޮކްސިޖަން  . ވޭޝިޕްކ ރެވިފައި   މެޑިކަލް 

  ޓަރއޮކްސިޖަން ރެިގއ ލޭަގއި މެޑިކަލް    2020ލް  ޕްރީއެ  21ޕްރޯބިޒްެގ މެއިލްަގއި  އިރ   ދިން  ޯއޑަރ   ،އެހެންނަމަވެސް

މެޑިކަލް ޮއކްސިޖަން   1298ދީފަިއވަނީ  އޯޑަރ   ންފައިނަލްކ ރިއިރ  ޕްރޯބިޒ   ޯއޑަރ ވޭ.  ބަޔ ންކޮށްފައި  ކަމަށް  ޝިޕްކ ރ ނެ

ޓްރޭޑި ޕްރޯބިޒ ވެފަިއ،  ށް  ރެިގއ ލޭޓަރަ ސެންޓްރަލް  ތަފ ތަކީ  ައގ ެގ  ންެގއި    ން ކަޑޮލަރ   އެމެރިކ    34.50 

ލަ  ށް މި ދިނ މ ެގ ސަބަބ ން ޖ މ  ޕްރޯބިޒްދީ  އަށް ނ ން ޓްރޭޑިސެންޓްރަލްކަމ ން،  ހެން. އެަގކ ރެވޭ ހަފ   މެންނަށްއަޅ ަގނޑ 

ށް  ނަަގނޑ މެންކަން އަޅ    690523.02،  ނަމަެއއީ ދިވެހި ރ ފިޔ އިން ބަލ   ވޭ. ވެފައި ޑ  އެމެރިކ  ޑޮލަރަށް ައގ  ބޮ  44781

  ަގއި މޭ  28ށްފައިވޭ. އަދި   ޝިޕްކޮންޕްރޯބިޒ   ރެިގއ ލޭޓަރ   ެއއް ހ ސް އެއް ސަތޭކަ   ގައި  2020  މޭ  23ފ ހަަގކ ރެވޭ.  

ލިބި ޝިޕްމަންޓް  ފ ރަތަމަ  ސިލިންޑަރ ެގ  ލިބިފައިވ   އޮކްސިޖަން  އެ  ފައިވޭ.  ބެލ މަށްފަހ   ސިލިންޑަރ   އޮކްސިޖަން 

  ކަމަށް ޕްރޮޑަކްޝަން މެނޭޖަރ    ކޮށްފައިވ ށް ރިޕޯޓ  ޕްރޮކިއ މަންޓް މެނޭޖަރައަދި  ލަތ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހ ތަކެތީެގ  

ބޭ  ، ނަމަވެސް  ވީ ފައިވިދ ޅ ވެ އެ  ތަްއޔ ރ ކ ރ މަށް  ރިޕޯޓެއް  ކްލެއިމް  ނ ވަތަ  ރިޕޯޓެއް    އަށްފ ޅ  ިއންސްޕެކްޝަން 

ްއެގ  ތަކެންޑަރ ސިލި  ރި ބ ށްފަިއ ހ ކޮރީފަރބިޝްކީ  ކަތަޖަން ސިލިންޑަރ ކްސިކަލް އޮ މި ލިބ ނ  މެޑިނ ވޭ.    އްއަންގ ފައެ 

  ،ލިބިފައިވަނީ   ން ފޮނ ވ ފަިއވ  ގ ޑްސް ރިސީވްޑް ނޯޓ    މެނޭޖަރ ޕްރޮޑަކްޝަންަގއި    2020ން  ޖޫ  2.  ޮގތ ަގއި ފ ހަަގވި

އަދި    ޭއ އެންޑް ޖީން  ހ ޭގޑިްވސް  ތް. ފ ހަަގކ ރެވ ނ  މޯލްން އެބައޮ އެނެގސ ފ ކޮށް  ކަމަށް    ތަކެއް ނޫންއ  ސިލިންޑަރ 

ސިލިންޑަރ އޯޑަރ ށް  ބިޒަޕްރޯ އ   ލިބިފައި  ަގންނަން  ދީފަިއވަނީ  ލިޔ ންތަކ ން    ކަމަށް  އޮތް.ނެގން  އެހ ރި   ސ ފ ކޮށް 

ރީފަރބިޝް ސިލިންޑަރ   ކ ންފ ނިން  ދެމި    ،އެހެންނަމަވެސް ފޮނ ވ ފައިވަނީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސ ފ ކޮށް ކަން  ވެސް 

ހ ރި.  ޔ ންތަކ ން  ލިޔެކި ގ ޅޭލިބިަގއި  ޖޫން  5ފެންނަން  ސިލިންޑަރ ތަކ   މެ  ފަިއވ   ސަޕްއިލެޮގތ ން  ޔަރ ންނަށް ލައް 

ހަމައަށްމިއަ  ، ފޮނ ވ ނ  ނަމަވެސް ތަްއޔ ރ ކޮށް   އަދިޕޯޓެއް  ވެސް އިންސްޕެކްޝަން ރި  ދ     މ އެކަ  ،ކްލެއިމް ރިޕޯޓެއް 

ހިންިގ އިންވެސްޓިޭގޝަނެއް  ޖީަގއި    2020ޖޫން    9ނ ވޭ.    ފައެއްބެހޭ  އެންޑް  ވ ފައިވ  ފޮނ   ކ ންފ ނިން  އޭ 

ވ ފަިއވ  ސިލިންޑަރ ތަކ ެގ  ން ފޮނ ޕްރޯބިޒ ޖޫންަގއި    12ތަކެއް ލިބިފަިއވޭ. އަދި  ސެޓްފިކެޓ   ސިލިންޑަރ ތަކ ެގ ޓެސްޓ 

ފައި ދެ ތަނ ން ފޮނ ވ ލ އިރ   ބަ  ތަކަށްސެޓްފިކެޓ   ޕްރޯބިޒްެގ ޓެސްޓ   އ އިއޭ އެންޑް ޖީ  އިވޭ. ސެޓްފިކެޓް ލިބިފަ  ޓެސްޓ 
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ވެސް   އެކައްޗެއްހަމަތައް  ޓްފިކެޓްސެ   ޓެސްޓ ހަމަ  ހ ރީ  ފޯމެޓެއް   ،   ޓެ  ،އެއް  މައެކަނިހަމަ  .މްޕްލޭޓެއްެއއް  ތީަގއި   

ބަދަރޓަލެ އަލ ވެފަހެޑް  ފ ހަަގކ ރެވިފައި ޅ ަގނޑ އިވ ކަން  ވެންޑަރ  ސްމީކޮށް  ރަަގއި  ޖ ލައި   5  .ވަނީމެންނަށް 

ިމއިން   މީކޮށްރަސް  ިއރ  ވެސް ޖ ލަިއ ވީ   5ޖ ލަިއަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ބެލިއިރ ،    5ސްޓްރޭޝަން ގ އިމ ކ ރެިވފައި،  ރެޖި

މިކަމ  ގ ޅިެގން   .ނ ވ ކަން ފ ހަަގކ ރެވޭހިނގ ފައި  ން ޕްރޮސެސް ރަސްމީކޮށްޓްރޭޝަސްއެްއވެސް ތަނެްއެގ ވެންޑަރ ރެޖި

ކޮމިޓީމެަގނޑ އަޅ  ކޮމިގ ޅި   މައްސަލައ   މިފަހ   ދިރ ސ ކ ރ މަށްން  ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ނިންމ ންތަކެއް ެގން  ޓީން 

އަޅ  ނިންމ  ނިންމ ންތައް  އެ  އެބަހ ރި.  އިްއޒަފައި  ަމޖިލީހ ެގ  ސަތްަގނޑ   މެންބަރ ންެގ  ޓަކައި  ކަމަށްލ މ ތެރި 

 އްޙީ ނިޒ މ ޞި ދިވެހިރ އްޖޭެގ    ެގ ބަލިމަޑ ކަމ  ގ ޅިެގނ19ް-ކޮވިޑ   ޔެއަށްނިމ ޅި ދ   ،މަކީކަ މަ  ފ ރަތަ  ލ ނަން.އިވަދަންނަ

ކޮށްެގން ެގނެސްފައިވ  މެޑިކަލް އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރ ތަްއ  ވ ލ  ހަ  ޑ ޓެރ ދަނ ކ ރ މަށް މޯލްޑިވް ޭގސް ޕްރައިވެޓް ލިމިހަ

  ޭގސް   މޯލްޑިވްސްއަދި    ،ށ އިކަމަ  މަތ ކ ރެވޭހ ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ތ   މަލ ތަކެއް ހިންގ ފައިވ ޢަ އ މ ަގއި ކޮރަޕްޝަންެގ  ެގނަ

ޭއ އެންޑް ޖީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޭގސް    ،ނަމަވެސް  ަގންނަން  ސިލިންޑަރ   އ   ، ދީފައިވަނީޯއޑަރ ން  ޑ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ 

  ކަން ތަކެއްސިލިންޑަރ   ރީފަރބިޝް  ފޮނ ވ ފަިއވަނީޑ ން  ޑ ންނ އި ޕްރޯބިޒް އިމްޕެކްސް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ 

ލިޔެކިޔ ންތަކ  ލިބިފައިވ   ކަށަވަރ ކޮމިޓީއަށް  ޮގތ  ކ ރެވިފަިއވޭން  ކަމެއްެގ  ދެވަނަ  ޕްރައި ަގއި  .  ޭގސް  ވެޓް  މޯލްޑިވް 

އޮކްސިޖަން  ވ ލ ހަ  ޑ ލިމިޓެ ެމޑިކަލް  ެގނެސްފައިވ   ބޮެގނަ   ކެއް ސިލިންޑަރ ތަކޮށްެގން  ޑ   އ މ ަގއި ކ ންފ ންޏަށް ވަރަށް 

ފ ހަަގކ ރެވޭ ލިބިފަިއވ ކަން  ެގނެސްފައިވ   .ެގއްލ މެއް  ރ އްޖެ  ސިލިންޑަރ ތައަދި  ޮއކްސިޖަން    ހަިއޑްރޮސްޓޭޓިކް އް  ކެ 

ބޭނ   އްޓެސްޓެ މެނ ވީ  އަދި  ންހެދިެގން  ހޭދައެއް   އްއެތަ  ހެދ މަށް   ޓެސްޓ    ހައިޑްރޮސްޓޭޓިކްނ ކ ރެވޭނެކަމ އި، 

އޭ އެންޑް    ެގއްލ މ ެގ ބަދަލ   ކ ންފ ންޏަށް ވަރަށް ބޮޑ  ެގއްލ މެއް ވެފަިއވ ކަމ ން، އެ  ކަން ފ ހަަގކ ރެވޭ.ކ ރަންޖެހިފައިވ 

ލިމިޓެ ޕްރައިވެޓް  ޭގސް  އިންޑަސްޓްރިއަލް  އިމްޖީ  ޕްރޯބިޒް  ލިމިޓެޑ ންނ އި  ޕްރަިއވެޓް  ހޯދ މަށްޕެކްސް  ދެ   ޑ ން  އެ 

އަދި  ޝިއޭޓް ނެޯގ  ކ ންފ ންޏ  ހޯދ މަށް  ކ ރ މަށ އި،  ފައިސ   ޮގތ ން  ގ އެ  ފިޔަަވޅ ތަްއ  ނޫނީ  އެންމެހައި  އަޅަންޖެހޭ 

  އިވެޓްޕްރަ   ޭގސް  މޯލްޑިވް  ، ޮގތ ަގއި ްއެގ  ވަނަ ކަމެތިންށް.  ޑަށް ދެންނެވ މަޓް ލިމިޓެމޯލްޑިްވ ޭގސް ޕްރައިވެ  އެޅ މަށް

 ކަންކަން   މިފަދަ  އަދި  ެގނެސް،  ހ އްޓ މަކަށް  މަލ ތައްޢަ   ކޮރަޕްޝަންެގ  މިފަދަ  އަންނަ  ހިންަގމ ން  ގައިޑ ލިމިޓެ

އެންމެހައި    އ ފައްދަންޖެހޭން  ރެއިތެެގ  އ ސޫލ   ންސްނަރ ަގވަ  ކޯޕަރޭޓް  ބައްޓަންކޮށް،  ކ ންފ ނި  ތަކ ރ ރ ނ ވ ނޭހެން

އަލަށް    ،ންމެހައި ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ މަށްެގ ހިންގ ން ހަރ ދަނ ކ ރ މަށް އަޅަންޖެހޭ އެކ ންފ ނީ  އެ ލަިއ،އިކޮމިޓީތައް ެއކ ލަވަ 

  ލް އިންޓަރނަ  ،ަގއިމެއްެގ ޮގތ ވަނަ ކަހަތަރ ށް.  ެގ ބޯޑަށް ދެންނެވ މަޑ މޯލްޑިވް ޭގސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެލެވ ނ   އިއެކ ލަވަ

 ކ ރެިވެގންޙ ލ ޞްއި  ޕޮލިސީ  މަންޓްއ ޕްރޮކި   ކ ންފ ނީެގ  ،މައްސަލަތަކަކީ  މަިއަގނޑ   ފ ހަަގކޮށްފައިވ   ރިޕޯޓ ަގއި  އޮޑިޓް

ޕްރައިެވޓް    ޭގސް  މޯލްޑިވް  ކ ރ މަށްޙ ލ ޞްއި  ޕޮލިސީ  މަންޓްއ ޕްރޮކި   ،ވ ތީ  ކަމަށް  މަްއސަލަތަކެއް   އްލ ކ ރެވޭނެޙަ

މެން މަށް އަޅ ަގނޑ ލް ކަެއޕްރީ 30 ؛ކ ރ މަށްފަހ ޙ ލ ޞްއަދި ޕްރޮކިއ މަންޓް ޕޮލިސީ އި  .ންނެވ މަށްބޯޑަށް ދެ  ލިމިޓެޑ ެގ
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ނިންކޮމިޓީ އެހެންނަމަވެސްން  އޮތީ.  އަޅ  މ ފައި  ލަަގނޑަ،  މިފ ކ ރެވޭ  ށް  މިހ ރ   ެގންނަންޖެހޭ ޮގތ ަގއި  ބަދަލެއް  އަށް 

ންޓް  ޕްރޮކިއ މަ  ނ ދެންނެވ ، އަދި މިއިމަށ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ އްވ މަށް ދެންނެވ   މިެގ ކ ރިން  2021ޕްރީލް  އެ  30  ށް.ރީޚަތ 

ތެރެއިޕޮ ޕްރޮސެސްލިސީެގ  ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ވެންޑަރ  ކ ންފ ނީެގ  ނިޒ މ  ޑަރ އޯ  ންގ ޗޭސި ރޕަ  އ އި،ން  ކ ރ މ ެގ 

ދަހަ ޕޮރަދ ނ ކ ރ މަށް  ޕްރޮކިއ މަންޓް  އަދި  ތެރެއިން  ލިންނަވައި،  ދެްއކ މަށް   100% ސީެގ  ފައިސ   އެޑްވ ންސްކޮށް 

ދެންނެވ އޮން ބަދަލ ކ ރ މަށް  އ ސޫލ   ޮގތ ަގއިފަސް  ން.ނަ  ކަމެއްެގ  ކޮމިޓީން    2020  ނޮވެންބަރ   30  ،ވަނަ  މި  ަގއި 

 ޭގސް  މޯލްޑިވް  ،ކަމަށްވ   އް ޒެ ސަބްސިޑިއަރީ  ލިމިޓެޑްެގ  ޕަބްލިކް   ޯއަގނަިއޒޭޝަން  ޓްރޭޑިންގ   ފ ސްކޮށްފައިވ  ސްޓޭޓް

 މަށް ކަ  ހިންގ   ކަންތައްތަކެއް  ޮގތަށް   މަގ ފަހިވ   ކޮރަޕްޝަނަށް  މ ަގއިޭގސްަގތ   ބޭރ ން  ރ އްޖެިއން  ންލިމިޓެޑ   ޓްޕްރައިވެ

  އެ  ފޮނ ވ މ ން  އަށްކޮމިޓީ  އަނބ ރ    ރިޕޯޓ   ޮގތ ެގ  ނިންމި  ދިރ ސ ކޮށް  ކޮމިޓީން  މި  ަމއްސަލަ   އެ  ،މަތ ކ ރެވޭތީޚ ތ 

ނިންމަވ ފަިއވ ކޮމިޓީ  ބަލައި  މައްސަލަ އަލ ން  މެނޭ  އެ   ،ޓ ަގއި ރިޕޯ  ން  މިހ ރ ެގ  ޑިރެކްޓަރ ކ ންފ ނީެގ    ޖިންގ 

އެކްޓިންގ    ،ހިނގ ފައިވަނީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރެއް ނެތި  ދިޔަ އަހަރ ވެފ އިތ   ކ ންފ ނި  ، ސަސްޕެންޝަންަގއި ހ ރ މ ން

ޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ހަަގކ ރެވޭ.  ކަމަށް އަ  ކ ންފ ނީެގ މިސްރ ބ  ެގއްލިެގންދ ނެ،  ވ މ ެއކ   މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރެއް ކަމަށް 

ޑިރެކްޓަރެއް ޢަްއޔަންކ ރ މަށް ސަރ ކ ރ  ރ ދަނ ކ ރ މަށް ކ ންފ ންޏަށް މެނޭޖިންގ  ހަކ ންފ ނީެގ ހިންގ ން  ،  އެހެންކަމ ން

ކަމ އި، ނަމަވެސް     ފައިވ ނެދެންނެވި   ށްސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯަގނައިޒޭޝަނަ  ކ ރ މަށްކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  ގ ޅިެގން  

ދެންނެވ މަށް   މި  ފ ހަަގކ އިމަލ ކ ރެވިފަޢަމިހ ތަނަށް   ތެރޭގަ   ވީ  ތީ،ރެވޭނ ވ ކަން  ފ ރ ޞަތެްއެގ  ައަވސް  އި  އެންމެ 

ޑިރެކްޓަރެއްކ ންފ ންޏަށް   ޯއަގނައިޒޭޝަނަ  މެނޭޖިންގ  ޓްރޭޑިންގ  ސްޓޭޓް  ދެންނެވ މަށް.  ޢައްޔަންކ ރ މަށް  ވަނަ ހަށް 

ޮގތ ަގއި ޕްރައިވެޓް   ،ކަމެއްެގ  ޭގސް  ޑިރެކްޓަރ   މޯލްޑިްވ  މެނޭޖިންގ  ކ   ލިމިޓެޑ ެގ  ކޮރަޕްޝަންެގ  މެދ   ރެވިފަިއވ  

މައްސަލަތަޚ ތ  ގ ތްަގނޑަކަށްމަތ ެގ  ފ ިއތ ވެ  ދެ  އް  މައްސަލަ  ވެސް  އިރ ވީފައި އަހަރ   ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި  މި 

ކޮށްެގން ެގނެސްފަިއވ  މެޑިކަލް  ވ ލ ހަ  ލިމިޓެޑ   އަދި މޯލްޑިވް ޭގސް ޕްރައިވެޓް  ކޮމިޝަނ ން ބަލައި ނިމިފައިނ ވ ކަމ ިއ،

ޑިރެކްޓަރ   ިއގައިމައްސަލަ ސިލިންޑަރ ތަކ ެގ   މެނޭޖިންގ  ކ ރެވިފައި   ެއކްޓިންގ  ތ މެދ   ކޮރަޕްޝަންެގ  މަތ ެގ ހ ވ  

މ ، މިފަދަ ވީ ؛ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް މަޢ ލޫމ ތ  ލިބިފައިވ ކަމ އި  ކ ރަމ ންދ ން މިހ ރ  ތަޙ ޤީޤ ކޮމިޝަނ   އެ  އިިއަގމައްސަލަ

އަަވސްކޮށްދިނ ޮގތްތައް    އިގަ މައްސަލަތަކ   އްސ ސްޚަ ކަހަތް  ނެވ މަށް.  ދެންއަށް  އޭ.ސީ.ސީމަށް  ނިންމ ން  މެއްެގ ވަނަ 

  ޕްރަިއވެޓް  ޭގސް  މޯލްޑިވް  ރ ދަނ ކ ރ މަށްހަ  ނިޒ މ   އްޙީޞި  ދިވެހިރ އްޖޭެގ  ގ ޅިެގން  ބަލިމަޑ ކަމ   ެގ19-ކޮިވޑ   ،ަގއިޮގތ 

  ޢަމަލ ތަކެއް   ޝަންެގކޮރަޕް  އ މ ަގއި ެގނަ  ސިލިންޑަރ ތައް  ޮއކްސިޖަން  މެޑިކަލް  ެގނެސްފައިވ   ކޮށްެގންވ ލ ހަ  ޑ ލިމިޓެ

އި، ެއކްޓިންގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ތީ، ކ ންފ ނީެގ  މަތ ކ ރެވޭހ ތ   ކޮމިޓީއަށްށް  ކަމަކ ންފ ނީެގ ތެރެއިން  ،ވަނީ ހިންގ ފައި

މ ލ ވ   ހ ަގއި އިއިަވއި، މި މައްސަލަންނަދަ  .ސީ.ސީއަށްއޭ  މަށްލ ޮގތަށް މި މައްސަލަ ބެ  ކ ންފ ނީެގ މ ަވއްޒަފ ން ހިމެނޭ

ައވަސްކޮށްދިނ މަށްފިޔަވަޅ    މެދ   ފަރ ތްތަކ އެންމެހ    ޮގތ ަގިއ    ނަވ8ަ.  އެޅ ން    ޕްރަިއވެޓް  ޭގސް  މޯލްޑިވްކަމެްއެގ 
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ެގނެސްފައިވ   ލިމިޓެޑ    ހަދ ފައިވ    ޓެސްޓް  އެ  ނަމަެވސް  ވީހަދ ފައި  ޓެސްޓ   ހަިއޑްރޮސްޓޭޓިކް  ތަކ ެގސިލިންޑަރ ން 

ފ ޑް ވްސް  ކަމަށް މޯލްޑި  ނޫން  ކ ންފ ންޏެއް  އޮންނަ  ހ އްދަ  ކ މ ެގވިއް  އ ފެއްދ މ އި  އޮކްސިޖަން  މެޑިކަލް  ކ ންފ ންޏަކީ

ޑްރަގ  އަދިތީ ފައިވ ވ ައންަގން  ޓީއޮތޯރި  އެންޑް  ޕްރީ  ހަިއޑްރޮސްޓޭޓިކް  އ ިއ،    ކޮލިޓީ   ކ ރިން  ފިލްކ ރ މ ެގޓެސްޓަކީ 

އޮތޯރިޓީން ކަމަށް    ޓެސްޓެއް  ހަދަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ވަކިަވކިން  ސިލިންޑަރަކަށް  ކޮންމެ  ޓަކައި  އެޝ އަރކ ރ މަށް އެ 

ސިލިންޑަރެްއ ބޭނ ންނ ކ ރ މަށް މޯލްޑިވް   އެއްެވސް  ނޫނީ  ފަހ ަގއި   ހެދ މަށް  ޓެސްޓ   ޓިކްހަިއޑްރޮސްޓޭ   އަންަގވ ފަިއވ ތީ،

ޑ ން ަގނެފަިއވ   މޯލްޑިވް ޭގސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ  ،ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއިވަނަ    9.  ދެންނެވ މަށްލިމިޓެޑަށް    ޭގސް ޕްރަިއވެޓް

ޕ ޓްމެންޓ ން ޑިއިންޓަރނަލް  .އޯެގ  އެސް.ޓީވ   ކޮށްފައިތައްޔ ރ ަގއި    2020ޖޫން  ޮގތ ން    ޅޭ ސިލިންޑަރ ތަކ  ގ   މެޑިކަލް

އިންޓަތައްޔ ރ ކޮށްފަ  އޮޑިޓ ރނަލްއިވ   ަމއްސަލަތަކަށް      ފ ހަަގކޮށްފައިވ   ފިޔަަވޅ ތަކެއް  ރިޕޯޓ ަގއި    އެެއކަށީެގންވ  

އަޅ ްއވ ފައިނ ވ   ކ ންފ ނީެގ ކޮ  ބޯޑ ން  ފ ހަަގކ ރެކަމަށް  ފ ހަަގ  ޮއޑިޓ   ވޭތީ،މިޓީއަށް  ވ ފަިއވ  ކ ރައް ރިޕޯޓ ަގއި 

ލިމިޓެމަށް  އްވ އެޅ  ފިޔަވަޅ    ،ށްކޮޙ ލ ޞްއި   އްކަންތައްތަ ޕްރަިއވެޓް  ޭގސް  ދެންނެވ މަށްމޯލްޑިވް  ބޯޑަށް  އަދި   .ޑ ެގ 

ިމފަދަ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓ   ގ ޅިެގން  ނިތަކ ވ  ކ ންފ ސ  އްހިސަރ ކ ރ    ރިޕޯޓ ތަކ ަގއި ފ ހަަގކޮށްފައިވ     ތައްޔ ރ ކ ރެވޭ 

ވަ ވަގ   އްމައްސަލަތަ ސަރ ކ ރ   ފިޔަވަޅ    ޙީލ ޞްއި  ށްގ ތަ ތ ން  ދެންނެވ މަށް ސ  އްހިއެޅ މަށް  ކ ންފ ނިތަކަށް  ހ ރިހ   ވ  

ަގވ  ކަމ ން،  ން އެހެ  މ ފައިވޭ.ކޮމިޓީން ނިން މަޖިލީހ ެގ  މ އްދ ެގ   124އިދ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ދަށ ން،  (މ)ވަނަ  މި   ެގ 

ފެނިވަޑައިަގންނަވ  ޮގތަކަށް    ށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަެގ  ލީހ  އަދި މަޖި  ،ންމަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަ  މި އިއްޒަތްތެރިޓ   ރިޕޯ

 ޔ . ވަން. ޝ ކ ރިއް އެދި ދެންނަށްނިންމަވައި ދެްއވ މަ

 

 :ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއކެވ ން

ބަޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންޝ ކ ރިއް   36ށް  އެމް.ޑީ.ޕީއަ.  ޑިއިރ ަގއެއް  ނޑައެޅިފަިއވަނީ  ހ ސްކ ރ މަށް ކަބަރ . މި ރިޕޯޓަށް 

ޕ ޓީއަށް    .ސިކ ންތ   5  އިމިނެޓ   5ށް  ޕީ.ޕީއެމަސިކ ންތ .    73  އިނެޓ މި   .ސިކ ންތ   5  ޓ އިމިނެ  5ޖ މްހޫރީ 

ޕ ޓީއަ  .ންތ ކ ސި  32  އިނެޓ މި  3މް.ޑީ.ޭއއަށް  އެ.  ސިކ ންތ   3  އި މިނެޓ   4ން.ސީއަށް  ޕީ.އެ ކަށް  ވަކި 

ސްެގ ަވގ ތ   ހ ހ ރ  މި ރިޕޯޓ ެގ ބަމި  ތ .ސިކ ން  އްއެ   އިމިނެޓ    އެއްމެންބަރަކަށް    ންނަވ  ކޮންމެަގނ  ޑައިވެވަ ސްބަތްނި

)ަވގ  ހ ޅ ވ ލަން.  މެކަށްފަހ (  ތ ކޮޅަ އަޅ ަގނޑ   އިްއޒަތްތެރި  ެއއްވެސް  ވ ހަކަފ ޅ އ ދެ!  ވަން ދަްއކަ ންބަރަކ  

އެހެންކަމ ންޑައި އެދިވަ  ނެތް.  ރި  ،ެގންފައި    ރި އިްއޒަތްތެ ދ އިރ ެގ ނައިފަރ އ ދެ!  ކަށްފަހ (  ތ ކޮޅަ)ވަގ   ...ެގޕޯޓ މި 

 .ޝިޔ މް އަޙްމަދ  މެންބަރ 

 

 ކަދެއްކެވ ން:ވ ހަ ޝިޔ މް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ނައިފަރ 
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ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް އ ފ ކ ރަންއ ދެ! ޝ ކ ރި  ބޮޑަށް ޝ ކ   ،އްޔ   ،  ންނަވަން ރ  ދަވަރަށް 

މަ  ،ރިރ  އްޤަމ ެގ  ކޮމިޓީ ސްޒައެންޓަރޕްރައި  ޑްއޯން ސްޓޭޓް ތަ  .ސައްކަތްފ ޅަށްމަފ ނ ެގ  ނިކ އެ  ވަރަށް  ލީ ސީފ އަދި 

ވ ހަޕޯޓެއްރި އިތ ރަށް  ރިނ ޖެހޭންްއކަދަ ކަ.  ހ ށަވަރ ެގ  ެއ  އިްއޒަތްތެރި ޕޯޓެއް  އެހެން  ކޮމިޓީެގ  އަޅ ަގނޑ   ހެޅ އްވީ. 

ބޮ  ށްމެންބަރ ންނަ ވަރަށް  ޝ ކ ރ ޑަވެސް  ިއއްޒަތްތެދަންނަވަ  ށް  ރައީސްން.  ައއީ  ؛ރި  ފެށިެގން    މިއަދ  

އަޅ ޕީ.އެމް.އެމް ވ ހަކަިއން.  އަޑ .އ ރްސީެގ  ިއވޭ  މި  އެ ޕީ.އ ރްސީެގ  .އެމް.އެމް  ތަކ ންަގނޑ މެންނަށް  އްޗަކަށް  މައްސަލަ 

އަ ކަހަލަ  އިވެނީޑ ތަކެއް  ނ ވ   އަިމ  ވައްކަމ   މިއްކ   ނެ.  ބޮޑ   ރިޕޯޓ  ޮއތް  މިެގ   ްއެވވީމ  އިތަނ ަގއި     

ފ ރ ދަްއކަވަންވ ހަކަފ ޅ  އެްއވެ  ދެއްވީމ   ވ ހަކަފ ޅ ޅ ފ ބޭ  ސްޞަތ   ބޭނ ންފ ޅ   ވ ނ ވ   ދައްކަވަން    އް ޅެފ ހަކަކަހަލަ 

ބަނދެފައި  ސަރ ކ ރ ަގިއ. ރައްޔިތ ން މޫނ   މިފި  ކޮށްްއކަންން ވަޅިނޭވ ހޮ ؛އީސްްއޒަތްތެރި ރަވީ. އިވިދ ޅ   ރިޔ ސަތ ން ތި

ަވއްދަެގ ވ ހަޅިހޮނޭވ   ޓ ފައިއްހަބަ  އިއަށް  ކ ރި  ވައްކަން  އަޅ ަގނޑ މެން ޅެވަސްކޮ ކ ޑަދ ހަމަ    ެގމީކަ  ން  ކ ރިން  އް 

ކ ރި ވ ހަކަ.  ން ވައްކަންއޮކްސިޖަނ   ،އަޑ އިވ ނީ މި  ަގނޑ މެންނަށްޅ ރިޕޯޓ ން އަ   އިްއވެވި  އިަގންމެދެދ   މިއަ.  ޑ އެހިންއަ

ވަްއކަންސިލި ވ ހަކަންޑަރ ތަކ ން  ސި  .ކ ރި  ރެިގއ ލޭޓަ ކޮޅ ަގއި    ގެ ންޑަރ  ލިއެ  ވައްކަންއަޅ ވ   ވ ރ ން  ހަކަ.  ކ ރި 

ރަީއސްޒަތްއް އި ވައްކަ ؛ތެރި  ހަމަ  ޓޮލަރެ މަިމއީ  ޒީރޯ  ސަރ ކ ރެއްންސްށް  ައއި  ދީެގން  އެބަ    ރައްޔިތ ން  މިއަދ   ތޯ 

ރަީއސް.  ސ ވ ލ ކ ރޭ ސަރ އެހެ  އިްއޒަތްތެރި  މި  ރައްޔިތ ން .  ދަނީ  ތ އީދ   ށްކ ރަންވީމ ،  މި އިތ ބ ރ     ެގއެހެންވީމ ، 

ން ބޭނ ންވަނީ. ެއ ކަންތަްއ ރަން ރައްޔިތ ފ ޅަކ  ބަދަލ ކ ވި ބޭއި ހ ންނެަގމ ، މިއަދ  ވެރިކަމ . އެހެންވީސަރ ކ ރަށް ދަނީ

ބ ރ ވެރިކަންަގނޑ މެންނައަޅ  ހިސ ބަށް  ރައްޔިތ ންނ   އެނެގނީ  މި  އެންމެށް  ވަގ ތ ަގއި.  ލޯފަހ   ދ   ބޭއްވ ނ   ކަލް  ން 

ަވއްކަންކ ރ މަށް   މި ސަރ ކ ރ .  ކ ރެއޭ  މި ސަރ ކ ރ  ަވއްކަން އެބަ  ،ބ ނީ   ތ ން އެރައްޔި  ގައިބ  ންތިޚ  އިންސިލ ކައ 

ބަ މީހ ން އެން  ރ ސަރ ކ   ދެއޭ. މިމ ޔަތްކޮށްހިންކ ރީމ  ވަްއކަންކ ރ  މީހ  އެބަ  އެބަ ބ ރ އަޅައޭ. މި ސަރ ކ ރ ން ވަްއކަ

ފަރ ތް ފ ރ ވ ލައޭރޭޕްކ ރ   އެބަ  އި ތައް  ރަތްތެްއޒަ  މިއީރި  ދައްސް.  މި  ކ ރިއަށް އީ  ސަރ ކ ރ ން  މި  ވ ހަކަައކީ.  ކ  

އް ނަަގިއެގން އ ލަތ ން ނެގ ނ ހ  އެްއޗެދަ،  ކ އި ތިބި ބަޔަރ ކ ރ ގަ ސަ  ލ ފައިއިނައްތަ ވަޢ ދ ތައް ހަނދ ން އައިންރެެގނެ

ރ   ށް ނ ކ މެ މި ސަރ ކ އަދ  މަގ ތަކަމި  ރައްޔިތ ންށް މި ސަރ ކ ރ  ފެންނ ތީ  ކަން އ ޅޭ ކަހަލަ ޮގތައަހަރ  ހަމަކ ރަ  5

އ ބަދަލ ކ ރ މ  ފަށައިެގން  މަސަްއކަތް  ަގބޫލ ކ ރެ މަށް  ކަ  ޅޭެގ  ރައީސްއަޅ ަގނޑަށް  އިްއޒަތްތެރި  އިޞްލ ޙޭ،  ވެނީ   .

  މި އެނެގނީ ށްައޅ ަގނޑ މެންނަން  ތްކަނެއް ވެސް  މިންވަރެ  ެގ ކ ޑަެގން އައި ސަރ ކ ރ ަގއި އޭމޭ ކިޔައި ކައިންސ ފ ވެރި

ހ ރިހ  ަގއި  ރަށް ިގނަ ކޮމިޓީތަކ ވަ  ،ވީހެން މި ދެންނެއެީއ މި ؛ރަކަށްމަދ  މެންބަ  ރަށްލ  ރިޕޯޓަކ ން. ވައިވައްއި  ހެންމި

ަގިއ މި އޮތީ  މެ ކޮމިޓީއެއް ންކޮ   75ރ ން. %ޕީެގ މ ޤައްރި.މި އޮތީ އެމް.ޑީ   99%   މި އޮތީ  ކަހަލަހެން  ކެްއަގއި ތަކޮމިޓީ

އެހެންނަމަ.ޕީއެމް.ޑީ މެޖޯރިޓީ.  ޤަވެެގ  އި ،  ވ ހެޔޮއެދިވަޑައިަގންނަ   އ މަށްސް،  ބޭކަންކަން  ވ  ނ ންފ ޅ ޞްލ ޙ ކ ރަްއވަން 

. މި ލ  މިސ ލ  ބޭފ ޅެއްރިރ  މިއީ އޭެގ ލ މަސީޤައްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އެސް.އޯ.އީ ކޮިމޓީެގ މ ޤައްރިރ ން  މ 
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ަވއްކަންކ ރީމ  ެއބަ    ސަރ ކ ރ ން  ކެރިެގން  ވ ހަކަ  އިލްޔ ސް  އިްއޒަތް  ،އިލްޔ ސްދ ޅ ވޭ  ވިަވއްކަންކ ރ   މެންބަރ   ތެރި 

ދަންނަވަލަބީ މި  އެހެންވީމ ،  މިބް.  އިޞްލ ޙ ކ   މި  !ޞްލ ޙ ކ ރ ށޭއިކަންކަން    ނީ  ރިކަން  ވެއިންސ ފ   !ރ ށޭކަންކަން 

ރައީ ހަމަ  !ގ އިމ ކ ރ ށޭ ވ ހަކަ ެއކަނި  ޔ މީނ ެގ  ދައްކ އިސް  ވ ހަކަ  ަވއްކަމެއްެގ  މިރަ،  ތެދ ވެނ ތަ  ށް  ރައީސް    ،ަގއި 

ޮގތް   އި އޮތްފަކަންތައްތައް ވެ  ސަލަިއަގއިމީނ ެގ މައްއިރ  ރަީއސް ޔ ހަކަދައްކ  ކިޔައިެގން ވ    ޔ މީނޭރައީސް  ،ޔ މީން

ރަްއޔިތ ންނަ ވަރަށް  އެއީ  މަރީށް  ފެނިެގންދިޔަ  ތަޙ ޤީލަސައްއްޗަށް  ފެށިެގންޮގސް  ެއއް.  ހިސ ބަށް ހ ޤ ން  ކ މ  

. ނީކަ ކަންތަްއތަކެްއެގ ވ ހަކަ މި ދައްޔަދި އިޔިތ ންނަށް ފެންނަ ޮގތަށް ކަންތައްތައް ހިނަގދިޔަ ޮގތް ރައް  ކަންތައްތައް

ކަހަލަ  ިއއްވެ   ގައިންމެދެ ރިޕޯޓ   އިްއޒައެވި  އަދި  އެބަހ ރި  ރިޕޯޓެއް  ރައީތްތެތައް  ރިޕޯޓ ސްރި  އެ  އެ  .  ްއކ   ދަތަކ ން 

ނ ފެންވ ހަކަތަކަ  ރަްއޔިތ ންނަށް  އިއް ކެތަވ ހަކަ  ނަކީ  ރައީސްޒައް  ބ ނ ހ ތްތެރި  ބަޔަކ   ވަކި  އަޅ ަގނޑ މެން ޮގތަ  .  ށް 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރ ކ ރ  ހިންގ ތަން މި ފެންނަނީ.  ސަ  އަދ  މިތެރޭަގއި މިެގ އ ނގ . ވަކި ބައެއް ހަދައިެގން މި ތިބެނީ

ހަމަ ތެދ ވ މ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އ ނދަިއސްކޮޅަށް  ހ ރިތަ ޫގެގ  ފެންތަން    ކެްއ  މި  އިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރި ްއޒަތްތެނަނީ 

އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މިއަދ   ވ ހަކަައކީ  މި  ރައީސް.  ރޮ ތަކ ަގބީސީޭގ  ،އަޑ ިއވޭ  ދަމ   އ ޅޭއި  ނ ދެމިެގން  ވ ހަކަ.  ށި   

ވ ފ އް ން  ހެރަބަރ ަގނޑެއް އ ޅޭ  މި  ައޅ ަގނޑ ހަކަ  ަގނޑ   އިންޑިއ އަށް  މިއަ؟ ންތޯކީއްެވގެ އިވެނީ.  މެންނަށް  ދ  

އި ކަމެއް  ހ ރިހ   މިތަނަބަރޯސ ވެެގން  އިްއޔެ  މިއަދ   ައއިސް  ފ ށެއް  ސަޕްލައިކ ރި    ށްންޑިއ އިން  ނޫނޭ ވެކަހަލަ  ސް 

ނޭނޭގއަޅ ަގނޑަ ވެސް.    ރަނީކ ޕްލައިމިއަދ  ސަ އެއަޅ ަގނޑ މިައދ   .  ކަށް  އެއްޗަކީމެންނަށް  މީ  ،ނޭގ  ދިން އެ  ހ ން 

ކަިއެގން  ވެއެްއޗެއް   ތިއަޅ ަގނޑ އްޖެއްޔ   މި  ރައްޔިތ މެން  ދިވެހި  އެއަނަކީންބީ.  ފ ދިވ  ށް   މ   ،  ންެގރެ  ެއއަށްވ ރެ 

އ  ޮގތ ަގއި  ކެ ޔިތ ންތަރައް   ޅޭފ ދިެގން  މިބޫގަ   އަޅ ަގނޑ އްެގ  އަމިއްލަ    ލ ކ ރަނީ.  ރައީސް،  ިއްއޒަތްތެރި  ޤައ މަކީ 

ތެދ  ވަ ފައިމައްޗަށް  ޤައ މެއް.  ބޭ ެވވެންޖެހޭނެ  ބަޔަކ   ހިސ ބެ  ،ނ ންވީމ ކި  ނޫންއެ ްއަގބޭނ ންވ   މެން އަޅ ަގނޑ   އް 

. ވަރަށް ިގނަ  ވޭއި ބަ  އެ  ޑ އަހ ރ  މި ދައްކަނީ ނިޒ މ  ބަދަލ ކ ރ  ވ ހަކަ. ވަރަށް ބޮޑަށް  މި  ންރ ކ ރ ކީ. ސަންޖެހޭނީތިބެ

އަމެޒަތްތެރި  އިއް  ބ ރ ޑަ ންބަރ ން  އެބަ    ށް  ދަންނަވަނީ  އަޅ ަގނޑ ޭވ.  ދ ޅ ވިލައްވ ފައި  ެގ  ނިޒ މ    މިއީކީ  ،މި 

މ  ނ ބަލ  މީހ   . ވަްއކަންކ ރީއްކަންކ ރ ނޭވަމީހ   ަވްއކަންކ ރ     ،ޔަސް ދަމ  އެހެން ނިޒ މެއް ެގނަމައްސަލަެއއް ނޫނޭ. މ 

މިއީކީ  ނޭނ ބަލ  މައް.  ނޫސަނިޒ މ ެގ  އިއްލަެއއް  ރައީސް.  ޒަން  އޮތީ  މެއަޅ ަގނޑ ތްތެރި  އެ  ނިޒ މެއްެގ    ރިޔ ސީން 

ކަން  މި ކަންތ ަގއި.  ޔ މީނ ެގ ޒަޢ މަ، ރައީސް   ރައީސްރިތްތެޒަ އިއް ތ ންނ  ހިސ ބަށް ެގނެސްދީފައިޔިނިމީރ ކަން ރައްފޮ

އް އޮންނަން ތެޔަ، ތެދ ވެރި ނިދ މަތްކ ރ މ ެގ މަތިވެރިނަށް ޚިންތ ކަމ  އެކީަގއި ރައްޔިރިތެތް ހަޖެހޭ. ނަޒ ބަކ ރަން އެލ ަގބޫ

  .. ތްތެރި ރައީސް.ޖެހޭ އިްއޒައެބަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވ ރިޔ ސަތ 
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ދ   ،އަރ ަވނީމި  އް  ފ ރ ޞަތެޑ   ައޅ ަގނމިހ ރ   .  ޝ ކ ރިްއޔ އ ދެ!    .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   މެދ    އިރ ގެ މ ފަންނ  

 .  ށްމް ރަޝީދަހީންބަރ  އިބްރ އިްއޒަތްތެރި މެ

 

 : ވ ހަކަދެއްކެވ ން އިބްރ ހީމް ރަޝީދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ނ  މެދ މ ފަން

ނިޒ މ  ހަރ ދަނ ކ ރ މަށް   ރ އްޖޭެގ ޞިއްޙީހިގ ޅިެގން ދިވެކަމ   ެގ ބަލިމަޑ   19-ކޮވިޑ .  ރައީސް  ިއްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔ   

ތަކ  ގ ޅޭ މައްސަލަ ސިލިންޑަރ ކްސިޖަން   މެޑިކަލް އޮފައިވ ޭގސް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑ ން ހަވ ލ ކޮށްެގން ެގނެސް   ޑިވްމޯލް

 ލ ތ   މައްސަލަ އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީން ބަމި ؛. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްެގ ރިޕޯޓ ންމި ޮގތ ށް ނިރ ސ ކޮދިއި  ން ބަލަކޮމިޓީ

ކަމަށް އެ ސްެގން  ން ޮގތަ ބަލި ފެތ ރިެގރ އްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް ނ ވައ  ގ ޅިެގން ދިވެހ19ި-ޑ ޖެ. ކޮވިއްވެ ދ ވަސްކޮޅެއް  

. މިހ ރ  އެބަ އެއްޗެއް  ހިންމ މ ޓަކައި އޮކްސިޖަން ެއއީ ވަރަށް  ދިނ މަށްވ ފަރ   ،އި ރަްއކ ތެރިކަމަށްޓަކަެއޅ މަށް  ފިޔަވަޅ 

ސް  ހ   ސ ޅީސް  .ރީހ ޖަން ެގނެއްސަ  . ޮއކްސިތަން  ށް ޖެހިެގން އ ޅޭސިޖަނަވެސް ޮއކްޑިއ ަގިއ  އިންށް ފެނޭ  އަޅ ަގނޑަ

އަރެޅިއަށްވ ފ  ިގނައިން  ަގބޫޑަޅ ަގނ  ޮއކްސިޖަލ ކ ށް  ޮގތ ން  ހ ރީތެރެއެ  ންރެވޭ  ކޮމިޓީކޮށްފައި  އެހެންނަމަވެސް،  ން . 

ކޮށްފަިއ ހ ރީ ެއ  ލްންޑ ކްސިޖަން ެގނައ މ ަގއި ހޭއްތޯ އޮ ކިހިނެ  ،އެކިއެކި ފަރ ތްތަކ ެގ ޝަކ ވ އ  ގ ޅިެގން ކޮމިޓީން ބެލީ 

މަތައް ތައްކަން އަޅ ަގނލަތައްސައް،  ފ ޑަ.  ކ އްލި  ވަރަށް  ރެވ ނ ހަަގކ ށް  އޮ  ރ ހ ލަތެްއަގއި  އަށް އްޖެކްސިޖަން 

ފައި ނަމަވެސް  ދ ޮގތެއް ހަ  . ކޮންމެ އި އޮތް ހ ލަތެއްަގއިފައްޖެ ބަންދ ވެ ރ މ ޅި ދިވެހި  ،އެތެރެކޮށްފައި ހ ރީ. ެއއީ ދ ނިޔެ

ކޮންކްސިޖައޮ ބޭނ ންވޭ.  ނަމަވެސްން  ޮގތަކަށް  ލިބ ނ   ޮގތަކަށް  ބޭހޯދަ  ،ެމ  އެވ ންނ ން  ދިވެހިރ އްޖޭެގ ޗެއް   އެއީ  އް 

ފ ރަ އޮކްސިޖަން  މި  ކަރައްޔިތ ން.  ހ ރިހ   ެގންދަނީ  މި  ފެސިލިޓީޅިތައް  ކަރަންޓީނ   ފެސިލިޓީންތަކަށް.   ތަކ ަގއި ޓީން 

ނ ލިބިއްޖެއްޔ   މީ ޮއކްސިޖަން  ިގނަވެ،  މިހ ރ ހ ން  އިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެ  ންޑިއ  ވެސް  މީހ ން ިއވެއިން  ަމގ މަތީ  ނީ 

ޖެންސީ މަރއެ  ެގނައިރ ގައި؟ ށްތޯ ރަނަގޅަރީހ ސަ  ެގނެއް. ދެން ބެލީ  ންވީމ ، ެއކަން ކޮށްފައި އޮތްޑ . އެހެއަމަރ ވ   

ޕަރޝަލް ،  ކެއް. އެީއ މިސ ލަކަށްތަޮގތްލަތެއްަގއި ނ ކ ރެވޭނެ  މ  ހ ންރީ އ ހަަގކ ރެވޭ ކަންތައްތަކެްއ ހ  ފ ހ ލަތެއްަގއި 

ޮގތ  ސިންަގޕޫޝިޕްމަންޓ ެގ  ެއއްޗެއްއްެގނެން  ރ ަގއި  ހ ރި  ެގނަ   ،ސަ  އޭެގެއއްޗަކީ.  ނޯވޭ    އިރ ަގއި  ރ އްޖޭަގއި 

ން ގެޔަކަށް ެގންދ  ޭގސްފ ޅި   ނ ބަލ . އެންމެ ކ ޑަމިނ ބެހޭ ގ ނޫނެއް. ެއއްވެސް ޮގތަކަށް  ޝަނ ޕްރޮޓެކް  ކޮންސިއ މަރ

ންނަ ޖޭަގއި އޮރ އް  ްއސ ރެ މިއެއީ ކ ރީ  . ނ ބަލ ަގޅަށް ރައްކ ތެރި ފ ޅިތޯ  ރަނ  ،ށްފައި ކޮޓީ ވެރިފައިޑް ޕ ތަރސް އެއީ  ވެ

އެހެންނަމަވެ މަޖިލީހ ސް،  ޮގތް.  މި  ގ ނޫނެފ ސްކޮށް  މަށްެއކަ  ގައިއަޅ ަގނޑ މެން  ވަކި  އެކަމަށް  ފައި  ހަދައިފިން.  އް 

މިހ ރ .  މަނެސްޑް ކައި ކޮންސިއ މަރ އޮމްބަޓަ ކް އިކޮނޮމިދަންޖެހޭނެ  ެގން  ކަންތައްތައް ކ ރިައށް  އެ  އް ހ ންނަންޖެހޭނެ 

ޮގތ ަގއި.    ންރީޓްމިނިސް ަގބޫލ ކ ރ   ފ ހަަގކ ރެވ ނ އަޅ ަގނޑ   ޕަރޝަލް އް  ތަސެޓްފިކެޓ ބަެއްއ    ،އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް 

ޮގ ައއިތ ގަ ޝިޕްމަންޓ ެގ  ހ ރިއިރ އި  ސެޓްފިކެޓ އެބަ  ،ްއސަ  ހ ރީމ ކ  ތައް  މައްސަލަ  މި  ، ަގއި  ޅިތައް ފ   ކޮލަމްބޯއަށް 
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ދެ ހަޓެސްޓ ތަ  ފަހަރަށް  ވަނަފޮނ ވަިއެގން  ހ އް ވެސް  ފ ދ ފައި  އެންރީ.  ޑްރަގ ޑް  ބ ނ  ސެޓީރިޮއތޯ  ޑް  އެ  ފައި ޓިން 

ނޫން ކަންތައްތަކ    ބައެއް  ބ ނ   ހ ރީ  ،އިކަމަށް  ދިމ ވެފައި  އެ  ފ ހަަގކ ރެވެނީ ؛ނ ވަތަ  ބޮޑަށް    ، އަޅ ަގނޑަށް 

ހ ރީލަތެއްަގހ ސީ  ޖެންއިމަރ ެއތެރެކޮށްފައި  މައްސަލައި  ބޮޑ   އެންމެ  އެހެންނަމަވެސް،  އަޅ ަގއަކަ.  ނަށް ންނޑ މެށް 

ދި ެއ  އަ  ،ން ހިންގ ފައިޝަަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮރަޕް ޑިވް ޭގސް ނިިމދިޔަ ސަރ ކ ރ ަގއި މޯލް  ،ފ ހަަގކ ރެވ ނީ  ންކޮމިޓީ

ކ ރޭ. ތް އެބަކަން ހޯދަން މަސައްމިހ ރ  ވީ. އިންޓަރޕޯލ   ފައިޮގސް ރ އްޖެއިން ފިލައިެގންއިން ހިންގ ފަޝަބޮޑެތި ކޮރަޕް

ކ  އެ  އެފ ންއެއީ  ޔ މީނ ޑައަޅ ަގނމް.ޑީހެން  ނީެގ  އެީއ  ހީވަނީ.  އޮސަރ ކ ރ ަގ  ެގށް  ހިންގ ފައި  ންެގ  ޕްޝަކޮރަތް  އި 

އެއްޗެތެރެ މި  ކޮނ ކ ންނަނީ  ހިއިން  ވެ.  ބަޔަކ   ސަރ ންމެ  ހަވ ލ ވެފައި  ކ ސް  ސަރ ނ  ރ   ކ ންފ ނިތައް  ކ ވަތަ  ރ ެގ 

ވަރަށް    މިއީ  ،ަގނޑ  ބޭނ ންއަޅ    !އަޅ ަގނޑަށް  ތިތ  ދެއްވ ޞަ ރ ފ ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި   ؛ވ ލ ވީމ ހިންަގން މިހ ރ  ހަ

މަޢ ލޫ ންމ ހި އެމް.ޑީމ ތެމ   ކ ންފ ނިތަކ ެގ  ސިޔ ސީލީ    ންނަށްއް.  ބަެއްއ   ނ ވަތަ  ސަރ ކ ރ ން  ނ ވަތަ  ފަރ ތްތައް 

 ތީ ހަމަ އޮވޯރކް  އް ނ ވޭ. މި ނެޓްސް ބްރޭކެ ވެކް އަދި ވޭ. މި ނެޓްވޯރއޮ އް  ރކެހ ންނަ ނެޓްވޯ  ކަނޑައަޅ އިރ  ކ ރީަގއި

ފ ޅ ވެފައި  ވަރ ަގދަޔަށް  އެހެންވީމ ،  ފަލ މޫ،  ވަރަށް  އޮތީ.  މޫއި  ކަނޑަމި  ބަލަން  .ސީ.ސީއޭ ؛ލެވޭނީއިތައް  މިހ ރ   ން 

ފަރ ތްއިން  ،ޖެހޭބައެ އެ  ވެސް  މެދ ެވރިކޮށް  ެގނެޓަރޕޯލް  ބިމ އި،ތަްއ  މ ލެއިން  ަގނެފަިއ    އޭތިމީތި  ިއ،ޯގްއޗ   ސް 

އެހެއެބަހ ރި ަމްއސަ.  އެ  އެންވީމ ،  އެމް  ބަލަންޖެހޭ.ބަ  ލަތައް  އޮތީ  މ ފ ކ ރަްއވ މައް  ެގ.އެމް.ޕީ.އ ރ .ސީ ދެން    !ސަލަ. 

އެމް.އެ  ވަގ ތ ކޮޅެއް.  މައްކ ޑަކ ޑަ  އަޅ ަގނޑ މް.ޕީ.އ ރ .ސީ  ދަންނަވަނީ   ސަލައިަގިއ  ޔ މީޔ މީން  ، މި  އެހެރީ ،   ން 

އަޅ ަގނޑަނޭނަންަގަވއިެގން ބޮޑަ.  ރައްޔިށްވ ރެ  އެްއވެސް  ނޭނޭގނެ  އެކަމެްއ  އަޅ ަގތަކަށް  ލޮލ ށް.  ން  އަތ   ން،ނޑ ެގ 

އެ ކަމެކޭ  ހ ރި  އެހެހެރީހިފ ފައި  ޔ މީން  ންވީމ .  މައްސަލައިގަ ފ ،  ނަަގިއެގންއްިގރި  ފައިސ   ފައިސ  ނޭއި  އެހެރީ.   

ތްތެރި ރައީސް. އެ ފަިއސ  ނަަގއިެގންނޭ އެހެރީ އިްއޒަ  ،ލަކަށް ޮގސްވެސް އެހެން ދިމ އެސް.ޓީ.އޯ މެދ ވެރިކޮށް އަނެްއކ 

ނަގައިެގންނޭށް އެކަެމއް ނޭނޭގނޑަށްވ ރެ ބޮޑަޅ ަގއަ ށް  ކަޔ މަޒަތްތެރި ރައީސް. ޝިިއއް   އެހެރީނޭ މި ބ ނަނީ. އޭނަ 

މެއް އެއީ. ކަށް ނ ކެރޭނެ ނޫނެކޭ ބ ނ ކަށް. އެއީ ކަނޑައެޅިެގން ކޮށްފައި ހ ރި ވައްކަނ ކަށް. ޝިޔ މަނ ކެރޭނެ ނޫނެކޭ ބ 

އީ   ދައްކ  ވ ހަކަެއއް ެއއީ. އެނަގއިއެތަންމިތ   އިޓީވީއ    ދައްކ ފައި ރ ްއޖެ  އަޅ ަގނޑ   އެ ވ ހަކަ ؛ރައީސް ރި  ތްތެޒައިއް 

   .ރަީއސް ިއއްޒަތްތެރިތް ބަެއއް ވަރަށް ގ   އަޅ ަގނޑ  އިންނ ރ އިންެވސްޓަ  ރ އްޖެ އައި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވ ރިޔ ސަތ 

އިއް   !ވ އްޑ ކޮށްލަމަ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދ އިރ ެގ  މެންޒަނައިފަރ   ިއއްޒަތްތެރި ބަތްތެރި  ދ އިރ ެގ  ނައިފަރ    ރ . 

 ލައެްއ. ސަނިޒ މީ މައް ،ބަރ މެން
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 )ނިޒ މީ މައްސަލަ( 

 :ވ ހަކަދެއްކެވ ން  މަދ  ޝިޔ މްދ އިރ ެގ މެންބަރ  ައޙް ރ ނައިފަ

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ކަނޑަ ޝ ކ ރިއްޔ   ދަޅި އެއަޅ ަގނޑަށް  ސިޔ ސީ ޔ މީން  ރައީސް  ،ކެރޭންނަވަންެގން  ހ ރީ  އެ     

ަވއްކަންކ ރ   ންޮގތ  ލ ފަ.  ހަްއޔަރަށް  ރިޕޯޓ ތަކ ން  މީކަން  ަވއްކަން ހ ން  ފެނޭ.  އެބަ    ،މ ކ ރީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

 ...ތަން ލްެވެގންދ ރ ކ ރ  ފެއިސަން ނ ކެރިެގން މި ތަކ  ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅ އަޅަވަްއކަންކ ރ  ފަރ ތް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވ ރިޔ ސަތ 

ރި މެންބަރ  ތެތްޒަަގރ  ދ އިރ ެގ އިއް ދިއް  ،އަރ ވަނީ މި ފ ރ ޞަތ  ޑ  އަޅ ަގނމިހ ރ   .ބަރ މެން ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔ  

 ށް.  ކްރ މް ޙަސަނައި

 

 :ވ ހަކަދެްއކެވ ން  ންމް ޙަސަރ ކްދިއްަގރ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އި 

ރައީސް.  ދެ!  އ  ިއްއޒަތްތެރި  ވައ ޝ ކ ރިއްޔ   ރަނަގޅ   ރަދެ!  މ ޤަށް  ކޮިމޓީެގ  ކޮމިއްރިރ މަސައްކަތްތަކެއް    ންޓީއި، 

ފ  އޮތްކަން  ވަހަކޮށްދެއްވ ފައި  އ ދެ!  ކަންރަަގކ ރަން.  ވ ހަކަތަކެ ވ ޑ ބޮ ށް  ކަހަލަ  ވެސް    ހ ރިކަން  ރިޕޯޓ ަގއި  ިމ  އް 

މޯލްޑި ޞިއްމެޑިކަލް   ؛ޭގސް  ވް ފ ހަަގކ ރަން.  ތަކެތި  ނ ވަތަ  ގ ޅ ންހ ރި  ބަލަންވ  ަގންނަިއރ ޙަތ   ނ ބަލ  ވަަގިއ  ރަށް 

 ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ރެވޭ.  ސް ފ ހަަގކ  ވެހ ރިކަން  ހިންގ ފައި    ރެވޭ. އަދި ކޮރަޕްޝަންެގ ޢަމަލ ތަކެއްކ ހ ރިކަން ފ ހަަގ

 .  ތޯއެބަ އިނޭގ ޫގވޭދަނެގންދަން ކ ޑަކޮށް އ ށް ރިއަކ މިކަން  އަޅ ަގނޑަށް ،އްލި ެގ ތ ނެގ ނިޒ މ މި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވ ރިޔ ސަތ 

މެންދަޅ ފ ވ ހަކަ  ންމެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   އިްއޒަތްތެރި  ދެއްވ ފ ރ   ށްރަބައްކަވ   އިްއޒަތްތެރި،ޞަތ   މިހ ރ    ! 

އިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ެގ  ދިްއަގރ   މި މެ  އިްއޒަތްތެރި،  ވ ހަންބަރ   މެންބަރ ން ފ ޅ ކަހ ރ   އިއްޒަތްތެރި  ެއހެން  ދައްކަވަނީ. 

އަކަފ ޅ ވ ހަ އެދެން.  އެނ ކ ރެއް ަގދަޑ  ނ ދެއްކެވ ން  ދ އިދެވ ން  ދިއްަގރ   ިއއްން.  ވ ރ މެންބަތްތެރި  ޒަ ރ ެގ  ހަކަފ ޅ   

   !ެގންދަވ ށް ރިއަކ 

 

 :ވ ހަކަދެްއކެވ ން  ންމް ޙަސަރ ކްދިއްަގރ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އި 

ހިތަށްހެޅ މ ން  ހ ށަ  މި ރިޕޯޓ    ،ޑ ައޅ ަގނ އ ދެ!   ދައ ރ ަގއި   ،އަރަނީއަޅ ަގނޑ   މެންބަރ  އިްއޒަ،  މި ނިމިދިޔަ  ތްތެރި 

 ...ބަރ ނޭގތޯ، ިއއްޒަތްތެރި މެން އެދެން އިއަޅ ަގނޑ   ؛ރަޝީދ  އިބްރ ހީމް



1202 ލް އެްޕރީ 62                                           ސ  ލްޖަ ވަނަ  43 ގެރ އ ދަ  މަތަރަގެ ފ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

43 

 

 

 :ވ ހަކަދެްއކެވ ން ތ ންސަރިޔ 

އަޑ އައްސަވ މެްއޒަތްތެރި  އި ހ ރިދައްކަވަން ފ ޅ ކަވ ހަ  !ންބަރ ން  ތި  އެ  މެންބަރަށްއިްއޒަތްތެރި      އ ނދަޫގފ ޅ ވޭ  ބަ 

އަޑ ަގ ވ ހަކަފ ޅ ބޭފ ޅ ން  ވ ހަކަފ ޅ ދަކޮށް  ެއޮގތަށް  ރ ޞަތ  ފ   ންވަދައްކަ ޅ ވ ހަކަފ   އިނ ދައްކަވަ ދެއްކެވީމ . 

ފ ރ ޞަތ ދެއްވ ށްރަބަމެން  އިްއޒަތްތެރިެގންފަިއވ   ލިބިވަޑައި  ދ   !  ވ ހަ  ިއއްޒަތްތެރިރ ެގ  އިދިްއަގރ   ކަފ ޅ  މެންބަރ  

 ދަވ ! ެގންކ ރިއަށް 

 

 :ވ ހަކަދެްއކެވ ން  ސަންކްރ މް ޙަރ ެގ މެންބަރ  އި އިއްަގރ  ދ ދި

ހިތަށްއަ އަޅ ަގނޑ   މިރައ ދެ!  ދައ ނީ  ހި  ،ނަމަރ ގައިދިޔަ  ކަމެއް  ކަންކިހިނެއްބ   ޔައިމ ދިއިނަގމިކަހަލަ   ؟ކ ރ ނީ  އޭ 

ނެރޭނެބ އޭ ރިޕޯޓެއް  ބަލައި  މިޮގތަށް  ދައ ރ ަގއި  މިދިޔަ  ؟މަޖިލީހ ން  ކޮގ ސަ   ައއީ  އ ފެދިެގން  ރަޕްޝަންެގ.  ފަތެއް 

. އެންމެ މަތިން ފެށިެގން ހ ރިހ  އީއަދިެގން  ފަތެއް އ ފެގ ސަޝަނަށް ހިތްވަރ ދޭ  ކޮރަޕް  މި ބ ނީ ؛ދޭށް ހިތްވަރ ފަތަގ ސަ

ވެހި އޮންނަންޖެހޭނެ ސް  ސ ބެއްަގއި  ސްކޮ،  ކަމަށް  ކޮރަޕްޝަން  މީހ އަކީ  ބައިވެރިވ   މީހ ރަޕްޝަންަގއި  މަށް  ކަ  މ ޓް 

ހަމަ   މެންބަރ ރި  އިްއޒަތްތެ. ެއކަން އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ  ފަތެއް އ ފެދިެގން އައީގ ސަ ހަލަ  ވިސްނޭ ކަ

ފައ ންޑޭޝަނެްއެގ ޮގތ ަގިއ    ޑޭޝަނަކީ ވެސް ހަމަ އެކަހަލައ ންތ  ފަޤ . ޞަދައިނޭގތޯ  ހެންއަޑިން ަގބޫލ ކ ރ ނެ  ތ ެގހި

 .. ވ ހަކަައކީ.އ ޅޭ  ދަންނަަވން މިއަޅ ަގނޑަށް ފ ހަަގކ ރެވެނީ. ެއހެންވީމ ، އަޅ ަގނޑ  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވ ރިޔ ސަތ 

ވ ހަކަފ ޅ   މެންބަރ     ިއްއޒަތްތެރިރ ެގ  އިދ ދިއްަގރ     .ބަރ  ނިޒ މީ މައްސަލައެއްމެން  ތްތެރިިއއްޒަރ ެގ  އިސްމ ތޮޑ  ދ ރެފަ

 ! މަޑ ކޮށްލަްއވ 

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ( 

 : ވ ހަކަދެްއކެވ ން ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް ސްމ ތޮޑ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ ފަރެ

ރީ  ތީ ކ އި އޮސ ޕަރ މެޖޯރިޓީ ދީފަޑީ.ޕީއަށް  . ޔިތ ން އެމްރައް ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ަވއްކަމ ެގ    ަގއި އެނޫން. ދެންމެ ހ ށަހެޅ އްިވ ރިޕޯޓ    ކިޔ ކަށްކ ރީ ސަރ ކ ރޭ  ،ރ ކ ރ ސަ އޮތީ މި ސަރ ކ ރ ން ކ ރި 

 ..ފިޔަވަޅ ައޅަން. ، ބަލައިރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ތަކ ެގ ވ ހަކަންވ ހަކަ. މި ސަރ ކ ރ ން ކ ރ  ވަްއކަ
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަ ވ ންރިޔ ސަތ 

 ! ެގންދަވ  ވ ހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށްމެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ރ ެގއިދ   ދިްއަގރ ! އ ދެޝ ކ ރިއްޔ . 

 

 :ވ ހަކަދެްއކެވ ން  ސަންކްރ މް ޙަރ ެގ މެންބަރ  އި އިއްަގރ  ދ ދި

ރ ަގއި އެްއ  ކ ތ  ނަންަގވ އިޒ މީ ނ ނި  ، ެއއް ދ ވަހ   ައޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން ިއނޭގތޯ،  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ؛އަޅ ަގނޑ 

ކ  އެ ފ ޅައެ ބޭ  ،ވ ނަމަ  ކަމަށް  ކައިފިވ ހަކަެއއް ދައް  ނ ގ ޅޭ  ތ އ އި ނިޒ މީ ނ ކ ނިޒ މީ ނ ކ ތ  ނަންގަވ ފަ   ދ ވަހ  ދެ

ހީވަނީ އަޅ ަގނޑ ކ ދ ވަހ  ނިޒ މީ ނ  ައޅ ަގނޑަށް  އިނޭގތޯ.  ަގވ އިދަށް  ތ  ނެގ މ ން ސަސްޕެންޑްކޮށްދެއްވ މަށް  މެންެގ 

 ޓަކައި. ލ މަށްވިދ ނެހެން މިކަން ރަނަގޅ ކޮށްނެެގދަލ ބަ

 

 ކެވ ން:ހަކަދެއް ސަތ ން ވ ރިޔ 

 ! ެގންދަވ ރިއަށްވ ހަކަފ ޅ  ކ 

 

 :ވ ހަކަދެްއކެވ ން  ސަންކްރ މް ޙަރ ެގ މެންބަރ  އި އިއްަގރ  ދ ދި

މި ފ ހަަގކ ރަން  ައޅ ަގނޑ   ޕޮއިންޓަ  އ ދެ!  ހ ށަހެޅި  ، ކީއ ޅޭ  އިނޭގތޯަގރިޕޯޓ   މި  ހ ށަހެޅިމި  .ިއ  ރި  މިދިޔަ   ޕޯޓ  

ހ ށަނ ޅ ނެސަރ ކ ރ ން އަޅ ަގނޑ     ނަމަ  އެވ ހަކަ  ދަންނަވަނީ.  އ ފައްދަމ ންގ ސަ  މި  މި ފަތް  އަޅ ަގނޑ   ވ ހަކަ  ދ  

  ، ށްމަންޓް ނިޒ މައ ކި ޑ މެންެގ ޕްރޮމިއަދ  އަޅ ަގނ  ،ނޭގތޯބޫލ ކ ރ  ޮގތ ން އި ، ައޅ ަގނޑ  ަގއްކަނީ. އެހެންނަމަވެސް ދަ

ޮގތަށް  ތަކެއް އަންނަން. ދެ ވެސް އެބަޖެހޭ ބަދަލ   ށްމަންޓް ނިޒ މަކިއ ތަކ ެގ ޕްރޮހ ރިހ  ކ ންފ ނި  ަގންނަ ފ ށް ފެންނަ 

ަގނެ ިއޢ ލ ނެއްތަކެތި  އެބަޖެހޭ.  ވީހ ކ ރެވޭ  ވެން  ބަ  ެވސްއިރ ަގއި  އެބަޖެހޭ  ކަށްޔަިގނަ  އިންޓައެނެގން  ނޭޝަނަލް ރ. 

ކ ރެވެން   އ ސޫލެްއެގ ޮގތ ން ސަބްމިޓްަވކިއެބަޖެހޭ.   އެނެގން  ށްނަންއެކަން އެންމެ  ،ނަމަވ   ކަމަށް  އަކަށް ދ ރޓެންޑަ

މިއަށްވ ރެއިވެލ އޭއެބަޖެހޭ.   އެބަޖެހޭ  ޕްރޮސެސް  ހިނަގން  ޝަން  ރަނަގ  .ހަރ ދަނ ކޮށް  އެފިވަރަށް  ޓްކޮށް ންޝެޅަށް 

އަޅ ަގނޑަށް   ؛ރޭަގއި ތެހަމަ ސަރ ކ ރ ެގ ކ ންފ ނިތަކ ެގ  ،ޮގތަކީ  މި ވ ހިނގ  ނިޒ މެއް ގ އިމ ކ ރެވެން އެބަޖެހޭ. މިހ ރ   

 ! ވ ކ ޑަ ަވގ ތ ކޮޅެއް ދެއް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވ ރިޔ ސަތ 

 .ސ ޢީންބަރ  އަޙްމަދ  ކެނދިކ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ މެ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔ   

 

 :ވ ހަކަދެއްކެވ ން ރ ެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢީސ އިކެނދިކ ޅ ދޫ ދ 
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ވ ހަކައިން މަޖިލީހ ަގއި ދައްކަވ     ންމެންބަރ ން ރައްޔިތ   އިްއޒަތްތެރިށް ބައެއް  ހަރަފަ  ދެން ބައެއް ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ލަދ ން އަނގައިން   . އަނެއްހެން  ނީނ ބ ނެ އިންނަން އ ނދަޫގވ ވަރަށް ލަދ ަގންނ ތީ ތެދ ވަންޖެހެދެން އަނެއްހެން ހަމަ 

ރިޕޯޓެރައީ   އިްއޒަތްތެރި ފ ރިހަމަ  ވަރަށް  ރިޕޯޓަކީ  މި  ރިސް،  މި  ފ   ޕޯޓ އް.  ވަރަށް  ކޮމިޓީން  ހަމަ  ރިތައްޔ ރ ކ ރި 

އެ  ސައްކަތެއްމަ ރެކޮމެ.  ޮއތީ  ކޮށްފައި  ރަނަގޅ   މަޖިލީހަވަރަށް  ރައްޔިތ ން  އަޅ ަގނޑ މެން ންޑޭޝަންތަކެއް  ދީފަ.  ށް 

ންޖެހޭ ދައްކަތް. އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ން ނެ  ގ ޅޭ އެ ރިޕޯޓ   ދިގ  ވ ހަކަތަކެއް ޙަޤީޤަތ ަގއި ދައްކ ކަށް   ދެން މިތަނ ަގއި މ 

އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ވ ހަކައެްއ  ތިއްބަ އަޚ   ހ ރިހ   ކޮމިޓީަގއި  ރަނަގޅަށްން  ވަރަށް  އެ ދައްކަ   އިއްލަވ ފަބަ  ވަިއެގން    ވ ފައި 

މިއަދ  ޮގތެްއ    ކ ންއި ވޯޓަަގހ ޮގތ ން ރައްޔިތ ން މަޖިލީ  ގ ޅޭ   ޑޭޝަންތަކ ންޅ ންެގ ރެކޮމެ. އަޅ ަގނޑ މެން އެ ބޭފ އޮތީ

ެއއީ   ،ލީހ ަގއި އިނދެެގންމި ަމޖި  ނީދައްކަންވ   ެއއްވ ހަކަ،  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ވ ހަކަށްސަބަބަ  ނީ. އެހެނިންމަންޖެ

ދައްކަ އަ   .ރަީއސް  އިއްޒަތްތެރި  ވ ހަކަ  ންޖެހޭކޮންމެހެން  މިހ ރ   އެހެންވެެގން  ތިއްބ   ނ ބ ނެ  އަނަގއިން  ޅ ަގނޑ މެން 

ނައިފަރ ހަމި ނަޒ   ރ ވެއްޖެޖ ބޫމަ ވ ހަކަ  ދައްކަޑަށްބޮ  މ ޝިޔ މް  މެންބަރ     ިއއްޒަތްތެރި  ދ އިރ ެގ  ތްތެރިކަމ ެގ  ވ ތީ   

ނަޒ އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ވ ހަކަތްހަނަށް  ނަޒ ދައްކަން  ތެރިކަމ ެގ  މިންވަރަކީ  ތްތެރިހަ.  ހ ރި    5ކަން 

ވެރިކަންކޮށްފައި   ދިޔައިރ   ފައިބައިއަހަރ   އެ  100ެގން  ޕަރސަނަލް  އަމިއްލަ  ރ ފިޔ   އެބަހ ކައ ންޓ  މިލިއަން    ރި ަގއި 

ކ ންފ ނީވިދ ޅ  އެ    އިނޭގތޯ. ޭގސް  ކ   މޯލްޑިވް  ޅ ވ  ވިދ   ޔަތި  ،ެގވ   އެމް.ޑީޭގސް  ކ ރީެގ  ޝިޔ މ ެގ   ،ންފ ނީެގ 

  މެއްހެން އޭނަ ފ ފ ނ އިރ ަގއި ވެސް ހަމަ މިހަޮގސް ފ އްޕ ކ ރަމ ން    ،ކ ރަމ ން  ،ކ ރަމ ންސަރ ކ ރ ެގ އެމް.ޑީ ަވއްކަން

ްއ  ނެވީ. އަޅ ަގނޑ މެންބަރ  ވެސް އިންނެމެން  އިްއޒަތްތެރިއިރ ެގ  އިފަރ  ދ  ވަޑ ވަން ނަފ ޅ  ހިނިތަނ ަގއި ކިނބ ލެއްހެން

ނީ މި  ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވެރިކަމ ަގިއ ކ ންފ ނިތަކ ެގ ވެރިންނަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި ދަ  އިއްޒަތްތެރިނ ތިބެން  

އަމަޖިލީ ފ ރަވެރިވަމ ން.  ދަނީ ހ ން  މި  ބޭ ޅ ަގނޑ މެން  އެ  ކ ންފ ނިތަކ ެގފ ޅ ން  ހި  ތެރޭަގއި  އެދެވޭ ެގ  ނޭދެޭވ  ،  ނގ  

ޒިންމ  އަޅ ަގނޑ މެން ލަންޖެހޭ  އ ފ   ން މި މަޖިލީހ   ެގައޅ ަގނޑ މެން  ،ަގނޑ މެން ފ ރަވެރިވެ ބަލައިކަންކަން ވެސް އަޅ  

 ރިއިްއޒަތްތެ  ،ކީޓީ ރިޕޯޓަދިޔަ ކޮމިމަޖިލީހ ަގއި އިިވެގން  ޑައިރ ކޮޅެއް ކ ރީަގއި މިެގ ކ މީ  އ ފ ލަމ ން. އެކަމ ެގ ހެއްކެއް

، އަންހެން ކ ދިންނަށ އި  ،ސ ލަތ ެގ ރައްޔިތ ންެގ ފައި އ  ރ ފިޔ  ދަހިބިލިއަން ދިވެ  3.5  ،މިލިއަން ޑޮލަރ   70  .ރައީސް

މެންބަރ ން،  ކަށ އި ކެސިނޯތަ،  ތަކަށ އިބ  މަޖިލީހ ެގ  ަވޒީރ ންނަށ އިއ ދަ،  ނަށ އިރައްޔިތ ން  ކ ންފ ނިތަކ ެގ  ،  ލަތ ެގ 

ނައިފަރ   ވެރިންނަށް ވެސް  ބެހިއިރ   ވިދ ޅ ވ   އިްއޒަތްތެރިއިރ ެގ  ދ   އެ  ހަމަ  ނަޒ މެންބަރ   ތޮފި ރިކަތްތެހަ   މ ެގ 

  2ަގނޑ ެގ  ޅ  އަ  ،ނަށްބޭފ ޅ ންމި    ހަމަ  ،ވީ އަނގައިން ވެސް ނ ބ ނެ. އެ ބ ރ  ޮއވެތަނ ަގއި ިއންނެ  އަޅ ްއަވއިެގން މި

ތިއްބެވި   މި  ރައްޔިތ ންެގ  2ފަރ ތ ަގއި  މެޖޯ  ބޭފ ޅ ންނަށް  ބޮޑ   އެ  ރިޓީމަޖިލީހ ެގ  ޮގތަކަށް  ބޭނ ން  ލަ  ަމއްސަ  އޮތް 

 ތިއްބެވީ.   އިވަ ޞަތ  އޮވެ އެކަން ނ ކ ރައްބަލ ނެ ފ ރ 
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 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަ

 ެއއް.  ނިޒ މީ މައްސަލަ ،އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ދ  ނައިފަރ 

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ( 

 އްކެވ ން:މް ވ ހަކަދެޔ ދ  ޝި މެންބަރ  ައޙްމަރ ެގރ  ދ އިފަނައި

ރައީ އި ރިއެމް.ެއމް.ޕީ.އ ރ .ސީ ؛ސްްއޒަތްތެރި  މައްސަލައަށް  އެފ ޅ  ވ ހަކަ  އިކ ރަްއވަ ތްޢ ޔަެގ  މަނިކ ފ ނަށް    ދައްކަވ އިރ  

ެމންބަރ    ؛ނަގޅަށްރަ ވަރައަސ ޢީިއއްޒަތްތެރި  އެނގި ށް  ރަނަގޅަށް  އެމް.އެމް.ށް  ޕީ.އ ރ .ސީ  ވަޑައިަގންނަވ ނެ 

ބަލަންޔ މީންެގ  ރައީސް    މައްސަލައަކީ  މައްސަލަެއއްކަން.ފެ   ސަރ ކ ރ ަގއި  އެ  ށ ނ   ނ   ބެލ   އިގަ ލައި ސައްމަ   އަދި 

އޮއްޖެވެ   އެްއޗެއް ބެލިފައި  އަދަްއޔ   އަދި  ސަރ ކ ރ ަގއި  އެ  ވެސް  ދ ންދެން.  ތީ  ވެށް  ހަމަރ ތައް  އެސް  ފަދަ. މަ 

އަޅ ަގއެހެންވީމ  ސަރ ކ ރަކީ ނޑ މެން،  ކ ށެ  ،ެގ  ބަލަމިދަންނަވ ހެން  އެކަމެއް  ކޮށްފިއްޔ   ކ ރ   ޤީޤ ތަޙ   އިއް 

 ނޭގ.  އެ ންނަށް އެބަލިޔަސް ައޅ ަގނޑ މެއިެގ މައްސަލައަށް ެއކަނި ބަލަސަރ ކ ރެްއކަން އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ .ސީ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއކެވ ން:

 ! ެގންދަވ ށްއަކ ރިބަރ . ޒަތްތެރި މެންކ ރިއްޔ  ިއއްޝ 

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން: ޢީސ ދ   އަޙްމަރ މެންބަެގ އިރ  ކެނދިކ ޅ ދޫ ދ 

. އެކަަމކ   ތައް އަދިވެސް ބަލަމ ން އެބަދޭ އިނޭގތޯ މައްސަލަފެށި އަީމން ދައ ރ ަގިއ ބަލަން  ޙައްމަދ ޮގތަށް މ ! ތިއ ދެ

 ކ ރި ވަގ ންނެއް ނީ ކަމަކަށް. ވަްއކަންއެއީ ބަލަ ބ ނ މަކ ން  ލަމޭބައް  ކަމެ  ،ނޫން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   މ ނަެއއްއޭެގ

ތަފ  ވަްއކަމ ެގ  ހ މައެއްސީކ ރި  އެރ ނ ކ ލ   ދ   ނެ.  ނައިފަރ   ކ ރީ  މެންބަވަްއކަން  ިއްއޒަތްތެރި  އި ރ  ޝިޔ މ އިރ ެގ 

ޢަބްދ  ތިއްބަވަ   ޔޫމ ޤައްލްޔ މީން  އަޅ ސަރ ކ ރ ެގ  އެަގނިއެގން.  ބަކަންޑ މެން  މި  އެމް  ލަން    ޕީ.އ ރ .ސީ ..އެމްއ ޅެނީ. 

  ...އަދި ސަރ ކ ރ ން. މި ކ ރ ނީޗަށް ވެސް ދަޢ ވ  މައްހ ންެގ ވެރިވ  މީމައްސަލަިއގައި ބައި

 

 :ޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއކެވ ންރި

ންތައް ކަ  ކ ރައްވ ިއރ ަގއި ރަނަގޅަށް އެ   މެންބަރަކަށް ތިފަދަ ތ ހ މަތެއްޒަތްތެރިއިއް   ނގައިމިތ  ؛ބަރ ްއޒަތްތެރި މެންއި

 .  ބައްލަވ ފައި ވިދ ޅ ވޭ
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 ވ ހަކަދެއްކެވ ން: ޢީސ ދ  މަރ  އަޙްމެންބަެގ އިރ  ކެނދިކ ޅ ދޫ ދ 

ނައިފަރ ެގ ނަރ ދަމ   ރި ރައީސް ނ ދައްކ ނަން.  ނ ހިފޭ ވ ހަކަެއއް އިްއޒަތްތެސ ބިތ   ،ަގނޑ  މިތ  ނ ދެއްކޭ ވ ހަކަެއއްއަޅ 

.  ށް. އަމިއްލަފ ޅަށް ވިދ ޅ ވީޮގތަށް ކ ންފ ންޏަކަ  އެޅޭއިށް ބަޝިޔ މަ ތް  ރިބ  ނެއަޅަން ހަވ ލ ކ ރީ ދ ވަހަކ  ެއކަމ ެގ ތަޖ 

ވިދ ޅ ވީ.   އަ  އެއަމިއްލަފ ޅަށް  ވެސް  ޔ ނިޓ   ،ފެށީ   ޅަންނަރ ދަމ   އެންމެ  ހައ ސިންގ  ޔ މީ  ވެސް   ެގންފަހ ން 

 ..ން ފެށިވެރިކަމ ަގއި އެޅަ

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަ

 އެްއ.  މައްސަލަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިޒ މީއިރ ގެ ސްމ ތޮޑ  ދ ރެފަ !ކޮށްލައްވ ްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މަޑ އި

  

 ޒ މީ މައްސަލަ( )ނި

 ވ ހަކަދެްއކެވ ން:  ފްޠީއްމަދ  ލަޙ ސައިން މ ޙަބަރ  އިރ ެގ މެންސްމ ތޮޑ  ދ ފަރެ

މައް ނިޒ މީ  ައޅ ަގނޑ   ރައީސް،  ނެީގއިްއޒަތްތެރި  ަގވ އި  ،ސަލަެއއް  މ އްދ  ވަ  61ެގ  ދ  މަޖިލިސް  ދަށ ނަ   ންެގ 

 . ތީދައްކަވ  މ ޅިން ތަފ ތ  ވ ހަކަފ ޅެއް  އ ވ  މައްސަލަ ހ ށަހެޅިފައި

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއކެވ ން:

 ނިޒ މީ މައްސަލަެއއް.   ،ޒަތްތެރި މެންބަރ އިރ ެގ އިއް ފަރ  ދ ނައި

 

 ޒ މީ މައްސަލަ( )ނި

 ވ ން:މް ވ ހަކަދެއްކެ ޝިޔ  މެންބަރ  ައޙްމަދ  އިރ ެގދ ނައިފަރ  

ިއއްޝ ކ ރިއް ބޭޔ   ދަންނަވ ލަން  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.  ދ ކެނދިހަމަ    ،ނ ންވޭޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި  ކ ޅ ދޫ  އިރ ެގ 

ތަށް ރޯދައަށް ހ ންނަވައިެގން  ނަވ ލި ޮގވެސް ދަން  ދ ވަހ   ދ  ވެސް ހަމަ ދަންނަވ ލަން އޮތީ ހަމަ ކ ރީމިއަ ؛މެންބަރ 

ނ ދަްއކަވ ނެޔަީގ ވ ހަކަފ ޅެއް  ެއވަރ ެގ  ވެސް  ރަނަގޅަށް  ޭގތޯ އިނ  ނ ން  ވަރަށް  ރަްއޔިތ ންނަށް  ދ އިރ ެގ  ނައިފަރ    .

   ޮގތް. ތްގ ފައި އޮނނެ ކަންކަން ހިނޭގއެ

 

 ކަދެްއކެވ ން:ން ވ ހަސަތ ޔ ރި
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މެ  ިއްއޒަތްތެރި  ދ  ޝ ކ ރިއްޔ   ކެނދިކ ޅ ދޫ  އިންބަރ .  މެންއް އިރ ެގ  އީސ    ރ ބަޒަތްތެރި  ވ ހަކަފ ޅ     އަޙްމަދ  

 ވ ! ެގންދަށް އަކ ރި

 

 ޢީސ  ވ ހަކަދެއްކެވ ން:މަދ  ޙްރ ެގ މެންބަރ  އަދ އި ޅ ދޫކ ދިކެނ

ތިއްބަަވިއެގން ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނ ނ   އިބޭފ ޅ ން މަޖިލީހ ަގ ަގިއ މިކަމ  ވެރި އްޔޫމްެގޤަޔ މީން ޢަބްދ ލް  !ބައްލަވ 

ންނ ނެ. އަޅ ަގނޑ   ސަ ނޯއްގޮ ށް އަކ ރި  ކ ންފ ންޏަށް ފައިސ  ނ ދައްކ   3،  ފަހަރަށް ނ ހިއްޓި  4،  އްއެްއވެސް މަޝްރޫޢެ

  4  ، ައަގކީ ޙަޤީޤީ  އަސްލ ޖީނ ޭގެގ  އިން  .ހަވ ލ ކ ރި  ބައި މީހ ންނަށް އަޅަން  4ނ ެގ  ދ އިރ ެގ ހެނބަދޫަގއި ހ ރި ިއންޖީ

ވ  ފަިއސ     ށް ިއންޖީނ ޭގެގ ައަގކ ންފ ންޏަށް  4  ނީ.ނިމ   އި ޖީނ  އަޅަ  ޚަރަދ ވެެގން އިންޔ  މިލިއަން ރ ފި  12މިލިއަން.  

ނައިފަރ ަގއި   ؛ސްޒަތްތެރި ރައީިއއް  !ލަވ ެއޅި ހ ރިހ  ހައ ސިންގ ޔ ނިޓެއް ބައް  އިރ ަގފަނައި.  އި ހ ރީކަންދީފައި  ފަދީ

ޔ  ހައ ސިންގ  ހ ރިެގނިޓ އެޅި  ކޮރަޕް  ބަޝި  އިނެއްަގޝަހ   މި   އެންމެ  ،ފައިވެރިވެަވޑަިއަގންނަވ އިޔ މް   ފަހ ން 

އަޅ ަގނޑ  ޖެހ ނީމެންނަ ސަރ ކ ރ ން  ވެސް  ށް  ޔ   ، އެކަން  ހައ ސިންގ  ައޅަން.    ޓ  ނިއެ  ދަޤ ތް ޞަވެސް 

  ޔޮތެ  ،ސްވެ  ލްޑޯނަޕެ  .އޮތީ  އި ފަށްކޮންނ ސް ދައ ލަތ ެގ ފައިސ  ނަހަމަ ޮގތ ަގއި ބޭކ ރިޔަސް ވެން ކަމެއް  ނ ފައ ންޑޭޝަ

  ބަރ އި އަދި މި ންތެރި މެތްޒަ އްއި   ެގރ އިދ   ރ ފައިނަ  އިަގއްމެކަ  ހ ރިހ   އެ؛ އް ޗެއްއެ  މެންކޮ  މި  .ސްވެ  ރ ދ ކަ  ،ސްވެ

 ...މަ ރަނަގޅަށް ބޭފ ޅ ން ހަ 2އި ރ ންބަރި މެްއޒަތްތެ އިއިރ ެގފަރެސްމ ތޮޑ  ދ އިން އި ަގފަރ ތ 

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ޔ ސަތ ން ވ ރި

ފ ރ  މިހ ރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  މިޝ ކ ރިއްޔ   ދ އިރ   ވަނީއަރ   ޞަތ   ިއއްޒަތްތެރި  ެގ  ފ ަވއްމ ލަކ  

 އަށް. ދީދީޙ ސައިން މ ޙައްމަދ ރ  މެންބަ

 

 : ކަދެްއކެވ ންވ ހަ އަށްމަދ  ދީދީޙ ސައިން މ ޙައްރ  މެންބަެގ ފ ވައްމ ލަކ  ދ އިރ  

ިއއްޒަތްކ ރިޝ  ވ އްޔ   މި  މިހ ރ   އ ދެ!  ރައީސް.  ކޮވި ހަކަދެކެވެމ ންތެރި  ބަލިމަޑ ކަމ   19-ޑ ދ   ގ ޅިެގން    ެގ 

ހަރ ދަނ ޞި  ގެ ދިވެހިރ އްޖޭ ނިޒ މ   ޕްރައި އްޙީ  ޭގސް  މޯލްޑިވްސް  ލިމިޓެކ ރ މަށް  ެގނެސްފައިވ   ހަވ ލ ކޮ  ޑ  ވެޓް  ށްެގން 

ކީ  ޅ ަގނޑައަ!  . އ ދެތ ެގ ރިޕޯޓ ވި ޮގން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމެމިޓީލަ ކޮމައްސަގ ޅޭ    ކ ޑަރ ތަލިންކްސިޖަން ސިމެޑިކަލް އޮ

އެ ކޮމިޓީެގވެސް  މި ޑ މެނއަޅ ަގ  ރެއް.މެންބަ    ދިމަ  ން  އަޅ ަގނޑ އްސަލަ   މެންރ ސ ކ ރަމ ންދިޔައިރ ަގއި 

އި  ،ފައިވ ނެ ކޮށްޔަތްރިޢ  ރިޕޯޓަންޓައެސް.ޓީ.އޯެގ  އޮޑިޓް  އިތ ރަރނަލް  އަދި  އަޅ ށ އި،  ދެން ަގނށް   ޑ މެންނަށް 

ޕްރޮޕްރޮކިޔ މެ ޑޮބޭނ ންކޮ  ތެރޭަގއި ސެސްެގ  ންޓް  އެއް މެންޓ އ ކި ށްފަިއވ   މި  ރިޢ ޔަތްކ ސަޗެއްއި  ފަހ  ރ މަށްށް 
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ރިޕޯޓ އަ މި  ނިންމ ފައިވ ނީ.ޅ ަގނޑ މެން  ބެލިައޅ ަގނޑ މެ    ކ ންފ ނީެގބެލ ން  އެކްޓިންއެ   މ ން  މިކަމ ަގގ    އި މް.ޑީ 

ފެންނ އި ކަމަށް  އެ   ،ތީވެހ މ ލ ވެފަިއވ   ރެކޮމެންޑޭޝަންސް  ކޮމިޓީެގ  މި  ެގނެޮގައޅ ަގނޑ މެންެގ  އަދި  ްއސަވަނީ.  ތަށް 

ފ ހަަގކޮ ހިނދ ަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ   އަޅ  ؛ށްލަންހަމަ  ވެސް  ކ ރީެގ  މޯލް  މެންަގނޑ މީެގ  ޭގސްެގވ ނެ  ކ ރީެގ   ޑިވްސް 

 ؛ކ ރީަގއި ވަނީ އެކްޓިންގ އެމް.ޑީޭއެގގ ޅިެގން    ޕޯޓ ރ ަގއި އެ ރިއޭން  . ދެއެޅ ަމށް ނިންމ ފަމެދ  ފިޔަވަޅ     އ  ޑީ.އެމް

ފަހ ން އަދިެވސް އެމް.ޑީ ހ ންނެވީ ސަސްޕެންޝަނ ގައި. . އެހެންނަމަވެސް އޭެގކ ރެވިފަޑ ސްޕެން ސައެމް.ޑީ ވަނީ  !ސޮރީ

ހަމަ  މ އެހެންވީ އަޅ ަގނޑ   ެވސް  ސަރ ،  ބޭނ ންކ ރަށް  އަޅ ަގ  ،ވަނީޮގވ ލަން  މަޖިލީހ ން  މިޮގތަށް  ނިންމ   ނޑ މެން 

މިންަގނޑެްއަގއި ރެކޮމެ ެއއް  ހަމަ  ކަންތައްތައް  ،ންޑޭޝަންތަކަށް  ހަމައެްއަގއި  ކ ެއއް  މ ހިންމ  ކަ    މެކޭ. ރ ަމކީ ވަރަށް 

އަޅ   އަޅ ަގނޑ މެން  އެއީ  މިހ ރ   ނިންމ  ކޮމިޓީއެސް.އޯ.އީ  ަގނޑ މެންނަށް  ނިންމ ންތައް  ނިންމ ފައިވ   އިވ ނީ ފަން 

ލިބިންއަޅ ަގނޑ މެ ޑޮނަށް  އެްއޗެނ ކިޔ މެންޓޭޝަފައިވ   ބެލ މައްސައި  އެހެންވީމ ށް  މިހ ރ  ށްފަހ .  އެޮގތަށް   ،

އެންމެޅ ަގނޑ މެއަ ރިޕޯ  ންނަށް  މި  ހިސ ބ ންފަހ ން  ނިމ ނ   ގ ތްަގނޓ   މިހ ރ     ޑަކަށް  އެމް.ޑީ    ކްޓިންގ އެވަނީ 

އެހެންވީފަދީފ އ އިސްތި އަޅ ަގނޑ މެމ .  މި،  އެބަފެނޭ  ކަންތައްތަކެއް ކ ސަރ   ންނަށް  ކޮންމެވެސް  ރ ަގއި 

ދ އިރ ކަމަށް  ކ ރަމ ންދ ރަނަގޅ  ނައިފަރ   އިްއޒަތްތެ .  ކ ރީެގ  ެގ  މެންބަރ   ކ ރަމ ންދިޔަ ހަރ އަ   5ރި  އޭރ   ދ ވަހ  

ބޭފ ކ ރަމ ންދިޔަ  އޭރ   ތަކ ޚިޔ ނ ތް  ،ވަްއކަންތަކ އި  ތިބީ    ޖަބޭފ   އެ  .ނިދ ފަޅ ން  އެއް ކ ރ ވ ބ ދ ރީޅ ން  ވެސް  މ ެގ 

ކޮމަސައްކަ ނެތިތްތަކެއް  ނެތް.  މިށްފައި  މިތަންތ ަގ    މިހ ރ   ބެލި  އި  މިމައްސަލަތައް  ރަނަގޅަށް   ފައި  ކަންތައްތައް 

ސަރ ކ ރ ެގ    މި  ،ކަކީ ވ ހަކަތަދައްކ   ރ  މިބޭފ ޅ ން މިހ   މ ންދ ތީވެ އެޮގތަށް ފެންނަ  ވޭ ކ ރ  ރައްޔިތ ންނަށް ޖަވ ބ ދ ރީ

ވ ހަކަ.  ޔ ނ ތ ޚި މިޙަެގ  ބަލ އިރ   ސަރ ކ ރ ތަކ ސަރ ކ ރ   ޤީޤަތަށް  ކ ރީެގ  ޖަވ ބ ދ ރީއަޅ ބަލ އި  ން  ރ ވޭލެްއ  ކ ރ  

ވ ހަ  ރަނަގޅ ވީމ  އެކަމެްއެގ  ފެނ ނަސް  ކަމެްއ  މަކ ޑަ  މެޖޯއެމް.ޑީޖިލީހ ަގއި  ކަ  ޮއވެެގންރި.ޕީ   ޓީ 

  ، ބ ނ  ވ ހަކައަކީ   ަގނޑ މެން އަބަދ ވެސް މިއަޅ ލަވަމ ންދަނީ.  ތިހިތައް ރަްއޔިތ ންނަށް  ވެ އެްއޗެދ ތީމ ންރަކ މަސައްކަތް

ްއޔ  ނ ތ  ކަމެްއ ފެނިއްޖެޚިޔ   ނޫނިއްޔ  މައްސަލަެއއް ދިމ ެވ    ،. ޭއެގ މ ނަައކީރެންސޭސަރ ކ ރ ެގ ޕޮލިސީައކީ ޒީރޯ ޓޮލަ

ކީ އެީއ  ލަރެންސަރޯ ޓޮޒީ  ލެްއަގއި ކަ. ެއއްެވސް ހ ވ ހަޅ ތަްއ ައޅ ނެ  ޅަންޖެހޭ ފިޔަވަ ނެ ވ ހަކަ. ައދި އަވ ހަކަ ދަްއކ   އެ

  ، މި އް ނޫން. އެހެންވީމ  އެހެންނެއް ޮއވ މެްއކަމެއް ސަރ ކ ރ ެގ ތެރޭަގއި ނ ހިނގ ނޭނޫނިްއޔ  ވަ  ،ރީން ފްކޮރަޕްޝަ

މި ރައީސ   ސަރ ކ ރ   ރަނަގޅަށް.  ވެފަ ލްޖ މްހޫދަނީ  ވަޢ ރިއްޔ   ކަންތަެއއް  ދ ިއވ   ހިނަގޮގތަށް  މިްއތައް  ދަނީ.    މ ން 

ށް ހ ރިހ  އިއްޒަތްތެރި ރިޕޯޓަމި  ނިމިފައިވ     ،ޔަސްެވެގންދިމެންނަށް މި ފ  ޞަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ފ ރ 

 ޝ ކ ރިއްޔ .  ން.ލ ނައި ވ ހަކަ ނިންމަދި ދަންނަވަމ ން އަޅ ަގނޑ  ދެްއވ މަށް އެޓ ރ ން ވެސް ވޯމެންބަ

 

 :ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއކެވ ން
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 ރީރ .ޙަސަން ރ  ްއޒަތްތެރި މެންބައިރ ެގ އިމަތިވެރި ދ ތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތް

 

 ރީރ  ވ ހަކަދެްއކެވ ން:ޙަސަން އިރ ެގ މެންބަރ  މަތިވެރި ދ 

ކ ރ މަށް  ޒ މ  ހަރ ދަނ އްޙީ ނިޞިވެހިރ އްޖޭެގ  ގ ޅިެގން ދި  ލިމަޑ ކަމ  ެގ ބ19ަ-ރަީއސް. ކޮވިޑ ޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔ  އިއް 

ޭގސްމޯ ލިމިޓެޑ ލްޑިވްސް  ޕްރަިއވެޓް  މެހަވ ލ ކޮ    ެގނެސްފައިވ   އޮޑިކަށްެގން  ސިލިންޑަރ ކްސި ލް  ޅޭ  ގ   ތަކ ޖަން 

ކޮމިޓީމައްސަލަ ނިސ ކޮރ ދިން    ރިށް  ޮގތ ެގ  ޙަމިއީ ؛ރައީސްއިްއޒަތްތެރި    .ޓ ޕޯންމި  ފ ރިހަމަ ޤީޤަތ ަގ  ވަރަށް   އި 

ޔ ންކޮށްފައި   ފިޔަަވޅ ތައް ވެސް ބަސ ކޮށް އަދި އަޅަންޖެހޭއްސަލަ ދިރ  މަ   ރަނަގޅަށް މި  ރަށް . މި ރިޕޯޓ ަގއި ވަޕޯޓެއްރި

ށް އަރ . އަޅ ަގނޑަށްހިތަޑަކ ޑަ ދެތިން އެއްޗެއް ހަމަ ދަންނަވ ލަން  ަގނޑ  ހަމަ ކ އަޅ  ؛ސް ބަހ ރި. އިއްޒަތްތެރި ރައީއެ

އަޑ އި  ދ އި  ،ވޭއެބަ  ނައިފަރ   އިްއޒަތްތެރިރ ޚ އްސަކޮށް  މިމެން  ެގ  ނަޒ ހަތްތެރިކަން  މެންބަރ ންގެ   ބަރ   މަޖިލިސް 

އަހަރ ެގ    5މީންެގ  ރައީސް ޔ  ؛ހަރ އަ  5މިދިޔަ  ފ ޅ ން ނިބޭ   އެ  ،ރަނީއަ   މިށްައޅ ަގނޑ  ހިތަކިބަިއަގއި ނެތް ވ ހަކަ.  

ނިމިެގންވެރި މިދިޔައިރ ަގއި ކަން  ތ ރ އްޖޭ  ނ ދެކޭޚ ރީެގ  ވެސް  ވައް    ިގނަގ ނަ  ވަނީ    ،ތަކެއްކަންފަދަ  ޖަރީމ ތަކެއް 

  ށް އެ ރމަނައެ އެސް.ޓީ.އޯެގ ޗެއަ  ސް.ޭގނި  އި ކ ންފ ހިންގ  ސަޕްލަ  ކޮށް އެސް.ޓީ.އޯެގ ދަށ ންޞަ ވަކިން ޚ އް.  ފަހިންގ 

އިޤ ތިސ ދީއެ  ބޭފ ޅ ން   ބޮވިދ ޅ ވ   ހ ންނެވިއިރ   މ ހިރ   ެއސް.ޓީޑ   ޗެއަަގއި  އެކަރަމނަ.އޯެގ  ރައީސް    ،ފ ޅ ބޭ  ށް 

ެގ  ވެހި ރ ފިޔ ދިބިލިއަން    67.   ކޮށްފަވަނީ  ލ ެގ ވިޔަފ ރިބިލިއަން ރ ފިޔ ެގ ތެ   67ން ހ ންނެވިއިރ ަގއި  ޔ މީهللا ޢަބްދ 

  ނަގޅ  ނ ރ . ކިހ  ރަމިލިއަނަރަކަށް ވެސް  ހ ސް ޑޮލަރ .    74ނެރެވ ނީ އެންމެ  ފައިދ ފ ޅ އަށް  ބޭ  ކޮށްެގން އެރިޔަފ ވި

މިއީ.  ޞ އިޤ ތި މ ހިރެއްތޯ  ބަ  އެދީ  ދިލީހައިއަހަރ ތަކަށް  ބަޖެޓަށްހިވެމަ  ނ ޖ މ   ،ރ އްޖޭެގ  ބަޖެޓަށް  ޖެހޭވަރ   ލަ 

އެށް.އޯއަޓީއެސް. އެބަހ ރި  ހަމަ    އިންވެސްޓ   އެކަނިބޭފ ޅ ން  ހަމައެކަނި.  ކޮށްފަތެލަށް  ބޮޑަށް  ބަޖެޓަށްވ ރެ    ރ އްޖޭެގ 

ވިދ ޅ ވަނީ   އެ  އެކަމަކ ލަރ .  ހ ސް ޑޮ  74 އެންމެ  ކޮށްފައި ނެރެވ ނީ އިންވެސްޓ އަހަރ ތަކަށް ތެލަށް  ޓީ.އޯއިން އެއެސް.

ެގން އަނެއްކ  އެމަނިކ ފ ނ   އިޤ ތި ނަވ ށޭ  ޤައ މ ެގ  މި  ބައްޓަންދ ޞ ވެސް  ސ ކ   ރައީސް.  އިްއޒަތްތެهللا ބ ޙ ނަރަން.  ރި 

ރަމަމިއީ   ހެޔޮ  ދަރޯ  ، ޟ ންމ ތްވެެގންވ   ދައްކަން  ވ  ވެ  މަހ   ނޫނެސް  ވ ހަކަެއއް  އެބޭއްވަރ ެގ  މި ނޫންތޯ.    ފ ޅ ން 

އިޤ ތި ކޮދަޞ ޤައ މ ެގ  ކ ރީ  ޔ މީން ؟ތޯންކަމެއްށް  ވެރިރަީއސް  ދ ެގ  އިކަަމކީ  އެންމެ  ޞ ޤ ތިނިޔޭެގ  ޑަށް ބޮދ  

ލަ ތަދ މަޑ ކަމެއް ވެސް  ދީ ެއްއވެސް ކަހަޞ އިޤ ތިވަސްވަރ .  އް ދ ވަސްވަރ . ކ ރިއަރަމ ންދިޔަ ދ  ކ ރިއަރ ފައި އޮތް އެ 

ވެ އޭރ   އެހިސ ބ ން ވެސް  އެނެތް.  ހިންގ ފައި  ސް  ޤައ މ ަގއި  އެއް   ބޭފ ޅ ން  ނެތްޕްރޮވެސް  ހ ރި  ބޭރ ން   ،ޖެކްޓެއް 

ިގ  ަގިއ ހިންވެރިކަމ  ބޭފ ޅ ންެގ    އެ ؟އްތަލ ރި ެވއްދިހ   އ ަމށްއިތޯ މި ޤަ ކޮބަ   ނ ނަގ .  އިންޓްރެސްޓް ބޮޑ  ރޭޓ ަގިއ ލޯނ 

ބެލިތޯ ބެލިތޯއެ ؟ޖަރީމ އެއް  މައްސަލައެއް  ކޯޓަ ؟ްއވެސް  އެްއވެސްކ ޝަރ ޢީ  ބެ  ީމހަކ   ން  މި   ؟ނ ތޯލެދޭތެރޭ 

ތަކ ަގއި  ޓީމިކޮ  ހިންިގ ެއްއވެސް ަމއްސަލަެއއް އެ  އިެގ ވެރިކަމ ަގސް ޔ މީންއަކ ން ރައީ ޓީ ެގ މަޖިލީހ ެގ ކޮމިތ ންރައްޔި

ޒަ

ޒަ
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ލަ  ކ ރެވ ނަސް އެ މައްސަވައްކަމަކަށް ތ ހ މަތ   ރ ން ކ ރ ސަރ ކ   މި ؛އީސްއިްއޒަތްތެރި ރަ ؟ވ ނ ތޯރެކ ދިރ ސ   އިބަލަ

ފިޔަވަ  ސަރ ކ ރ ން މި  . މިންވެސް އެބަ ބަލ  އަޅ ަގނޑ މެ    ، އީ އެްއވެސް ހ ލެއްަގއި، މިއެހެންވީމ   ައޅަމ ން.ޅ ދަނީ 

ވަ  ހ ލެްއަގިއ  ެއއްެވސް  ފ ރ ޞަތ އްކަމަމިއީ  ސަރ ށް  ނޫންދޭ  އަޅ ަގކ ރެއް  ހ މަވޭ.  އެބަ  ކ ރ ެގ ސަރ   މި  ، ނޑ މެން 

ަވއްކަންމް.ޑީއެ ތ ހ މަތ ކ ރި ެއއް  ވަްއކަމ ެގ  މީހަކ   އެހެން  އަދި  ފ ޅ  ބޭ  އެ  އިކ ރ ވަޒިންމ ދ ރ އެޅ ނަސް  ޔަސް 

ށް ވައްކަމ ެގ  ލަދިމ   ސަރ ކ ރ   ، މިދިމ ލަށް  ނ ޅ ަގނޑ މެން، އަ ތައް އެޅެމ ން. އެހެންވީމ  ދަނީ ފިޔަވަޅ    އެ  ،އެކަހެރިކޮށް

އިނިގލި  ސަރ ކ ރޭ   އިނިގފ ބޭ  އެ  ،އްކ ރަންދި ކިޔައި  އެޅ ން  ަގ  ލިދިއްކ ރަން  ވެސް  ލަދ   ންނަންޖެހޭނެ.  ބޭފ ޅ ން 

ރީ  ފަންޑ ން ވެސް ކ ޞަދަޤ ތ  ؟ކ ންތޯކަމަނ ކ ރަނީ ކޮން  އެބޭފ ޅ ން ވައްކަން   .ންނަންޖެހޭނެަގ  ލަދ  ވެސް  ގައިޤީޤަތ ޙަ

ރަމަޟ ން ބަމަ  ވަްއކަން.  ކަދ ރ ހ   ވެސްހަންދިން  ވައްކޮޅ ން  ކ ރީ  ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރި  ކޮންކަމަކ ންކަން.  ތޯ ، 

 ... ކަންވައް 

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ 

 ނީފް. ސަهللا  ޢަބްދ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނަދޫ ދެކ ނ  ދ އިރ އްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ތިކ ރިޝ 

 

 ވ ން: ހަކަދެއްކެ ސަނީފް ވ هللا ރ ެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ދ އި ނ ނަދޫ ދެކ ތި

އ ދެ ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  އެސް.އޯޝ ކ ރިއްޔ   ކޮމިޓީ.!  އޮކްސިޖަން    ންއީ  ހިނގ ފައިވ   ޭގސްަގިއ  މޯލްޑިވްސް 

ވ ލ ވެ ހަ  ރ ސަރ ކ   ޑ މެން މިއެއީ ައޅ ަގނ   ޤީޤަތަކީޙަ  ،ށް ބަލ ިއރ ންތަކ ެގ މައްޗަބެލ ސިލިންޑަރ ތަކ ެގ މައްސަލަ ބެލި

ހޮވިމަޖިލީހަށްޅ ަގނޑ މެން  އަ އެންމެއަޅ ަގނޑ   ،މެ  ވީ  ވަޢ ދ .ބޮ  މެން  އަޅ ަގނޑ މެަގނޑ އަޅ  އެއީ    ޑ   ން މެންނަކީ 

ނަޒ  ރައް  ރިކަމ ތްތެހަމަޖިލީހ ން  ތެޔިތ ންނަށް  އެކީަގއި  ހިރޭަގސަރ ކ ރ ެގ  ބަލައި  ކަންކަން  ކަމަށް.އިނގ    ދޭނެ 

އެސް. އިންތި ކޮރަޕްއޯ.އީތަކ ަގއިހ އަށް  އ ޕްރޮ އި  ޝަނ   އެޚިލ   ަގވ އިދ ތަކ   އިސޫލ ތަކ ކިޔ ެމންޓް  ކަމެއް  ފަށް  ތަކެއް 

އި ހ ޭގ  .އޯއެސް.ޓީ  ކޮށްލެވޭ ތަނެއް.ތެރެއިން ފ ހަަގކަކީ ޭއެގއޯެގ ނެޓްވޯރ .  އެސް.ޓީކޮށް މ ޅިޞަ ޚ އް ؛ނަގމ ންދ ތީވެހި

ފިއ ލ އެސް.ޓީ.އޯ އެސް.ޓީެގ  ކ ރީިއ  ީމެގ  ޒ ތ ަގއި  އޭެގ  އެތަެގ  .އޯައކީ  ބޮވެސް  މ ލީ  މީހ ންނަށް ކެއް  މަންފ     ޑެތި 

އެޮގތ ން ތަންތަން.  ހ ރި  ބ ނަންޏ ފޯރ ކޮށްދީފައި  މިސ ލަކަށް  ޮގތ ަގއިމަޖިލި  ށްރެޑިއަމަ  ،  މެންބަރެއްެގ  އޭރ     ސް 

ބޭފ  ހ   ،އްޅެ އިންނެވި  ބޭތި  އެސް.ޓީމ ންދ ނެ.  އްސަވައަޑ އަފ ޅ ން  ރިހ   އެޮގތަށް  އެންމެ  .އޯހަމަ  ށް  ަގދައަވަރ  އިން 

ެގ  ޖިލީހ ެގ ޕ ޓީެއއްދ ެގ މަރ ކޮށްލ ފައި ަވކި މިއަހ ތިއިޝް  ނ ންވީމ ހަމަ ބޭތައް  ޝް ކަހަލަ ބްރޭންޑ ދިކެޓްކ ރި އަލްމ މ 

ހަވ ލ ކ ރެވި ބޭފ ޅ އަށް  އިންނަ  އެފަިއވަނީލީޑަރަކަށް  މިކަހަލަ  މަންތަކެ .  މ ލީ  ފައް  އެހެނިހެން  ރ ތްތަކަށް ފ އެްއ 

ބަދެމ ންދި އެޮގތ ން  އެޔަ  ބެލީ ަގނޑ އަޅ އް.  އެކަންތައް  ކޮމިޓީއެސް. .  މެން  އޮއޯ.ީއ  ބަލ ފައި  ރޭަގިއ  ތެޭއެގ  ،ންނ ނެން 
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 ހ ރ މ އި، އެންެމ  ތ ކޮށްޚިލ ފަށް ތަފ   އ ދަޔ   . އެއީ އޮކްސިޖަން ެގނައ މ ެގ ައގ ތައްމަްއސަލަ  2ބެހޭ    ހ މޯލްޑިވްސް ޭގ

ކޮމިޓީ އެސް.އޯ.އީ  މައްސަލައިަގއިން  ފ ރަތަމަ  އެމް  ،ބެލި  ޮގތ ން  އ ޑީ.އޭރ ެގ  ފައިދ ކ ންފ ން  ބެހޭ  ޮގތަށްނ ޏަށް    ،ވ  

  ފައި މެންޑޭޝަންަގއި ހ މަކޮށްކަމަށް އެ ރެކޮ   ތ ރިފައި ހ ރިޑީެގ މަސައްކަތްތައް އެ ކ ންފ ންޏަށް ގެއްލ ންވ  ޮގތަށް އެމް.

ހ ން ނެރ ނ  ރިޕޯޓ ަގއި ފައޭެގ  ެގންދިޔ މަށް ށް އަ.ޑީައކ  ލަިއެގން ަމސައްކަތް ކ ރިހަމަ އެހެންމެ ކ ންފ ންޏަށް އެމް.  އޮތް

އޮ ރެކޮމެންޑޭ ނެރެފައި  މިތްޝަން  ވެފަިއއޮގ.  މިކަން  މިއަދ އޮތ  ތަށް  ވެސް  ެވސް    ހަމައަށް  އިރ ަގއި  އަިއއިރ ަގއި 

ޭއގަ  އެހެންނަމަވެސް ފަ ދިޔައީ  ފިޔަވަޅ  ނޭޅި  އިވ ހަކަައކީ  ބެލިމައްސަލަިއަގއި ކޮމިޓީ  ހ ން އޮކްސިޖަން.  ަގިއ  ލ މ ބެން 

  .އޯައކީ މައި އެސް.ޓީ  ،އަށް.އޯހަމަ ދަންނަވ ލަން އެސް.ޓީ  ޑ  ، އަޅ ަގނވީމ ން އެންީގ. އެހެން ޅ ތަކެއް އަޅަފިޔަވަބަލ ފައި  

ކަމަށްކ ންފ  ޭގމޯލް  ،ވެ ވ ތީ  ނި  ެއސް.އޯގަ ދޭތެރޭ  ހ ޑިވްސް  ކޮމިޓީއި  އޮތް  .ީއ  ނިންމ ފަިއ  މަްއޗަ  2ން  ށް  ރިޕޯޓ ެގ 

ެއއް ހަމަ ވަކި    .ށޭކަންތައް ކޮށްދޭެއއްޮގތަށް އެ  ހަމަ ހަމަ އ ސޫލ   ށޭ. ށްދޭމަލ ކޮޢަެއއް އ ސޫލަކ ން    ، ކ ންޔަބިނ ކޮށް 

 ފި ކަމަށްޖަހައި  އިލައިބޮލަ  .އީ ކޮމިޓީނިންމ ންތަކަކީ އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީެގ  . އެސް.އޯނ ެގންދ ށޭށްއަޮގތަކަށް ެއކަން ކ ރި 

މ ސްތަޤ ބަލ  ވެއްޖެ  އޭގަ އްޔ   ކަމެއް.  އަސަރ ކޮށްފ ނެ ވޭ  ނޭދެ   އިަގިއ  ކޮމިޓީެގ،  މ  އެހެންވީ  ނިންމ ންތަކަށް    ެއސް.ޯއ.އީ 

އެބަޖެހޭ.  ތިރ މ ހ އި އ  ކ ރަން  ހަމަ  ،ސޫލަކ ންެއއް  އިޔަ ެއއް  ނ ކ ތިރ މ ހ ކ ން  ައޅ ަގނޑަށް  ެއްއ  ފެރަންޖެހޭ.  ންނަނީ 

ހަމަ  ،އ ސޫލަކ ން އެސް.ޓީޔަެއއް  އެކަމަށް  . ކ ން  މި  ކ ރަމ ންދ މަލ ޢަ އޯއިން  ނ ފެނިެގން  ، އެހެންވީމ    .އ ޅެނީ  ތަން 

 ...މަލ ޢައ ސޫލ ން  ހަމަހަމަ ރިޕޯޓ ަގއި އޮތް ކަންތައްތަްއ ވެސް 2ަގނޑ  ނިހ ޔަތަށް އެދެން  އަޅ 

 

 ކެވ ން:އް ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެ

 .هللاބްދ  ޢަ ޤޫބްޢ ދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔަދ ންޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ކަދެްއކެވ ން: ވ ހަ هللاބްދ ޢަ ޤޫބްޢ މެންބަރ  ޔަދ ންދޫ ދ އިރ ެގ 

ިއއްއްޔ  ޝ ކ ރި އަ  ރައީސް.  ދެންމެ  ޅ  ޒަތްތެރި  ދެކ ނ ަގނޑ   ފ ހަަގކ ރި   ތިނަދޫ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދ އިރ ެގ 

ައޅ  ތ އީދ ކަންތަކަށް  މީަގނޑ   ކ ރީަގެގކ ރަން.  ވ ނެ  އި   ޭގސްމޯ  ވެސް  ެއސް  ގ ޅޭ  އ  ލްޑިްވސް  ހަމަ  .އޯ.ީއ  ޮގތ ން 

ވެސް  އަދި މިހ ރ   ،ރިޕޯޓ ަގއި ވެސް ވ ނެ އޭރ ެގ އެމް.ޑީ  . އެކޮށްފަސްފ ފްލޯއިން    ،ސްފްލޯއަށް ެގނެޕޯޓެއް  ން ރިކޮމިޓީ

ހީވަނީއަޅ ަގނޑަ އެއްފަރ ތްމަސައްކަހެން.  އެމް.ޑީ  ށް  ދ ވަސްތ ން  މި  ހ ރިކޮށްފައި  ބަހަްއޓ ފައި  ވިޔަސް ކަމ ކޮޅ     ، ަގއި 

ފިޔަަވޅ   އ އެމް.ޑީ ރިޕޯޓ މެދ   އެ  ޮއތީެއޅ މަށް  ވެސް  އެމް.ޑީަގއި  އެތ ެގ  ހަވ ލ ެވެގ  މަސައްކަތ   .  ހ ރިއިރ   ން 

ފަހ ެގ  ރފޯމެންސ ޕަ އޭެގ  ަވރަށް  ންސ ރފޯމެޕައި  ތަޑ ބޮ  އަޅ ކިޔ ފައި  އަގ ތަނ ން  .ޑީ  އެމް  ،ދިޔައީ ެވެގން  ހެޔޮކެތީެގ 

ން ޕޯޓ ެއ ރިތަކެއް ވެސް އަިއކަން  އެތަނަށް ހެޔޮ ބަދަލ ރޭަގިއ.  ެގ ތެއަހަރ   1  އްޓ ފައި އެހެރަދ ރ ަގއި ބަހަ   މަސައްކަތ 
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 ޮގތަށް އެ ކަންކަން  ތްޓ ަގއި ފ ހަަގކޮށްފައި އޮަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގއި އެ ރިޕޯއަޅ  ،  ހެންވީމ އެ  ވޭ.ހަަގކ ރެފ 

ހަ  ،ކ ރަން އަޅ ަގނޑ އެއީ  ކ ރަންޖެހޭ  މަ  މަޖިލީހ ެގ  މެން  މެންބަކަމެއް.  އިއްޒަތްތެރި  އެހ ރިހ   ހަމަ  ދ ވަހ     ރ  

ބިލ  ޤ  އެކަމަކަށް  ށް ނޫނީމަސައްކަތަ.ޑީައކީ ެއއީ ެގ އެމްހ ، މޯލްޑިވްސް ގޭ މަ އެސް.ޓީ.ޯއެގހަ ، ފ ޤ ިވ ކަެމއް ެއއީއްތިއި

ޓ ގައި ޕޯމި ރިކ ރަން.  ހަމައަށް ތ އީދ ޅ ަގނޑ  ހަމަ ފ ރިސް އަޕޯޓަށް ވެކ  މިއަދ  މި ރިޅެއް ނޫން ކަމަށް. ހަމައެއ އެފ ބޭ

މަށް ރިވީ ކަޚިޔ ނ ތްތެ  ނގައިހަމަ އެތ   ،ޅަކ މް.ޑީައކަށް ހ ންނެވި ބޭފ އެ  ދިޔައީ އެކްޓިންގ ކ ރެިވެގން  ހަަގވެސް ހަމަ ފ 

މައްސަލަތ ހ މަތ  ފ ހަަގކ ކ ރެވޭ  މިތަކެްއ  ގޮވ އަޅ ަގ.  ދަނީ  ރެިވެގން  ވެސް  އެންޓިމައްސަލަ  އެ  ، ލަން ނޑ   -ތައް 

ކޮމިޝަކޮރަޕްޝަ ބައްލަވަ ން  ައވަހަށް  ވީހ ވެސް  ވ ނައި،  ނ ން  ކަަމށް  ޮއވެއްޖެ  ޯގސްކޮށް   ފަރ ތްތަކ    އެ  ،މަކަމެއް 

ސަރ ކ ރ ތަކ  އެޅ މަށް.  ޔަަވޅ ފި  އިމެދ ަގ ކ ރީެގ  މީެގ  މިދެން  ކަމަކީ  ކ ރ ސަރ   އި  މިކަހަލަ    ،ތަފ ތ ވ   ކ ރީެގ  މީެގ 

ކ ރަން އޭރ   ނީ ވައްކަންވ ން ނޫއިޒ  ޮގތ ަގއި ފައިދ ، މ ްއސަނދި މިޮގތަށް ނ ޖ  މޯލްޑިްވސް ޭގހަކީކޮށްޞަޚ އް  ؛މެއްކަ

އިނ ޔަތްތަކ އި،   އަށްރ  މީހ ކ އޭރ  ވަްއކަން  ،ތަފ ތަކީ އޭރ ިއ މިހ ރ .  ބޮޑ  ެއއް ޓޫލް ނަ ެއންމެސަރ ކ ރ ން ދީފައި އޮން

 .ަމ އެްއވެސް މީހަކަށް ނ ބަލ ވަްއކަންކ ރީ  ތަފ ތަކީކަމަކ  މި ސަރ ކ ރ ެގ  އެ  ނީ.މި ލިބެ  ތައްދަރަޖައިނ މ ތަކ އި، މަތީ  

މީހެއްތޯ ނިސްބަތްވ   ޕ ޓީައކަށް  ކޮން  ޢ އިލ ެއއްެގ،  ކޮން  މަޤ މެްއެގ،  ކޮން  އެްއވެސް  އެީއ  ނ ބަލ   އެހެން   ،

ިއެގ ތ ހ މަތ ކ ރެވ ނ  ެގން ވެސް، މި މައްސަލަޅިނަނީ. މިކަމ  ގ ފެންން ދ  ތަން މި  އް ނެތި ފިޔަވަޅ ައޅަމ ތަފ ތ ކ ރ މެ

މައްސަ އެ  ހިސ ބަހިސ ބ ން  ވަކކި  ހަަމ  ވެސް  އެމް.ޑީ  ހަމަ  މަސަްއކަތ ން ެއއްފަރ ތްވެެގން ކ ން  ލައިަގިއ   ،

އި މިހ ރ  ތަފ ތަކީ، މިހ ރ   އޭރ ؛ މް.ޑީ ވަނީ އިސްތިއ ފ ދެްއވ ފަ. އެހެންވީމ ، ތަފ ތަކީއެރ   ހ އަދި މި  ،ކޮށް އެއްފަރ ތް

ޭއ. އޭރ ަގިއ  އް ނެތޭ. އެ ފ ރ ޞަތެއް ނ ދެްއވ ނޭ. ފިޔަވަޅ އަޅ ނެވަްއކަންކ ރ  މީހަކަށް މި ސަރ ކ ރ ން އެ ފ ރ ޞަތެ

މީ ފ ރ  ވަްއކަންކ ރ   އޮތީ.  ޞަހ އަށޭ  އަދިފ ރ ތ   ދެނީ،  ކ ރިއަށްޞަތ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ވެނީ.ދެ   އެހެންވީމ ، 

އަސަރ ކ ރެ މެޖޯްއަގިއ  ސްޕަރ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އޮވެެމ،ދި  މިތ   އަޅ ަގނ   ރިޓީ  ފ ރ ޞަތެއް  ނ ދޭނަން. ެއ  ޑ މެންނެއް 

އެއްެވސް ؛ ، ހަމަ މިފަދަރ ކޮށް މި ޮގަވއިލަނީނޑ  ވެސް މިހ ރ ެވސް ތަކ ރ ހ ރ ވެސް، ހަމަ އަޅ ަގއަޅ ަގނޑ މެން މި

ށް ވެސް  ޅަން. ެއހެންވީމ ، މި ރޕޯޓަހަމަ ަވގ ތ ން ވަގ ތަށް ފިޔަވަޅ އަ،  ކަމަށް ވ ނަމަ  ލެއް ކޮށްފި މީހަކ  މިފަދަ ޢަމަ

ށްދީ،  މި ރިޕޯޓ  ހަމަ މި އޮތް ޮގތަށް ފ ސްކޮ  އަޅ ަގނޑ  ނިންމ ލަމ ން ފ ހަަގކ ރަން،؛ އަޅ ަގނޑ ެގއަޅ ަގނޑ ،  މަ  ހަ

މަލ ކޮށްދިނ މަށް އެދި ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ޮގވ ލަން ސަރ ކ ރަށް ވެސް އަދި ތަށް ޢަކ ރ ން ވެސް މި ރިޕޯޓ  ެއއްޮގއަދި ސަރ 

 . ޝ ކ ރިއްޔ .  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ވެސް-އެންޓި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވ ރިޔ ސަތ 
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ެގ  ށް އެހ ން މ ދަމ މިހިސ ބ ން މި ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސް ނިމ ނީ. އ ދެ! މި ރޕޯޓަށް ވޯޓަ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔ  

 ވޯޓ ެގ ަވގ ތ ަގއި އޮންނ ނެ.  

 

 ންމ ން ނި

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވ ތ ސަރިޔ 

 ަގއި.  10:30ވަހ ެގ ހެނދ ނ  ދ  އަންގ ރަވ    2021ޕްރީލް  އެ 27ނީ ޖަލްސ އެއް ޮއންނ ން މަޖިލީހ ެގ ދެ
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