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

 

 ޖަލްސާ  ވަނަސް  ހަތާވީދައ ރ ެގ  ދެވަނަވަނަ އަހަރ ެގ  2020

 ދ ވަސް( ހޯމަ)  2020  އޮގަސްޓ  17

 

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން. އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މާިމއީ  ވަނަ ދ ވަސް.    27މަހ ން    ޙިއްޖާޛ ލް  ަވނަ އަހަރ ެގ  1441  ވަސް. ދ   ހޯމަ  ވީ  2020  އޮަގސްޓ   17  ދަކީމިއަ

ދ ވަސް.   7  ނަކަތ ން އަހަރ ެގ2020،  ތިބީ  މި  ނދެއިށީ   މިއަދ މެން  ނޑ ޅ ަގއަ  ވަނަ    ދައ ރ ެގދެވަނަ    ވަނަ 

 . ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން 37ތިއްބެވީ  ވަޑަިއެގންހާޒިރ ވެ ށް މަޖިލީހަމި ވަގ ތ   .ަގއިވަނަ ޖަލްސާސްހަތާވީ

 

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

 

 ން:ކެވ އް ދެކަހަސަތ ން ވާޔާރި

  .27/ 2/ 2020/ ޖއ މިއަދ ެގ އެޖެންޑާއަކީ،

 

 ން ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ  .  4

 

 ކަދެްއކެވ ން:ން ވާހަރިޔާސަތ 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 . ރިޔާސަތ ން އަންާގ އެންގ ން؛ އެޖެންޑާ އައިޓަމ  -4

ބިފަިއާވ ޮއޑިޓ   ަގއި ލި  2020ޮއަގސްޓ     13ހަށް އެބައޮތް  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހ ން އަޅ ަގނޑަށް އެބައޮތް، މަޖިލީ

 މިނިސްޓްރީ  އާޓަރަގއިވަނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދެ ކ   2020ެގން  އާ ގ ޅި 19-ވިޑ ކޮ ؛ ރީ އޮފްރިޕޯޓަކާއި، އެއީ މިނިސްޓް

ހެލްތ ން     މިނިސްޓްރީ އޮފްއާޓަރަގއި ދެ ކ  ކޮމްޕްލަޔަންސް ޮއޑިޓ  ރިޕޯޓާއި،  އޮފް ޓ އަރިޒަމ ން ކޮށްފަިއވާ ޚަރަދ ތަކ ެގ  

ަގިއ  އެކީ  ންނަށް ޝ ކ ރާމެންބަރ އިއްޒަތްތެރި    ދ މިއަ  . އަޅ ަގނޑ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓ  ރިޕޯޓ ކޮށްފައިވާ ޚަރަދ ތަކ ެގ  

ނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ،  އެ ؛ ަވނީަގނޑ މެންނަށް ފެނިފައި މިއަޅ    ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓ  ރިޕޯޓ މި    ދަންނަވާލަން ބޭނ ން،

އިޤ ތިޞާދަށާއި 19-ކޮވިޑ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ގ ޅިެގން  އަސަރާއި،  ،އާ  ކ ރާނެ  މާލިއްޔަތަށް  މިއަދި  ދައ ލަތ ެގ  ރޯާގ    

އަ ފިޔަަވޅ ތަފެތ ރަނ ދިނ މަށް  ވިޔަފާޅާ  ޢާއިލާތަކާއި  ސަބަބ ން،  އާމްދަނީއަށްކ ެގ  ނ ރަނަގޅ  އަންނަ  ރިތަކ ެގ   

ރައްޔިތ ންެގ   މެދ   ތަންފީޒ ކ ރ މާ  ޕްރޮްގރާމ   ނިންމާފައިވާ  ހިންގ މަށް  ސަރ ކާރ ން  އަރަިއަގތ މަށް  ބަދަލ ތަކ ން 

ޅާފައިވާ މަްއސަލައާ ގ ޅިެގން މާލިއްޔަތ   ށަހަށް ހ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަޅޭ ޮގތ ން  ޑަެއޅ މާ ގ މަޖިލީހ ން ދެކޭ ޮގތް ކަނ 

ފޮނ ވ ނ ، ކޮމިޓީ ދިރާސާކ ރ މަށް.  މައް  އަށް  ކޮމިޓީސަލަ  މި   އިރ ގައިޔަދި  ސަލަ މައްއެ  އަށް  މާލިއްޔަތ   ތަޅ މ ަގިއ 

ރ ކޮށް ސަރީޙަ  ވަރަށް ތަކ ރާ  هللاޢަބްދ އީވާ    ބަރ މެންިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ރިޕޯޓަށް ބަހ ސްކ ރެވ ނ އިރ  ަގލޮޅ  އ ތ ރ   

ށް.  މަސް އޮޑިޓެއް ހަދަންޖެހޭނެ ކަލަޔަން، ކޮމްޕްއިރ ަގއި ޔައ ިމއްޔާަގއި ވޭބަހ ން ވިދާޅ ވެފަިއވާ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ބެލި

 13  ެގރިޕޯޓ  ވަނީ  ފައިެއކަން ފާހަގަވެަގއި  އިރ އެހެންނަމަވެސް، މާލިްއޔަތ  ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބ ނ 

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގަގލޮޅ  އ ތ ރ   ފ ހާަގއި. އެ މިންވަރަށް ެއކަން ހ ށަހެޅިފައިވަނިކޮށް  ވަނަ ސަ  92ވަނަ ހ ށަހެޅ ން،  

ދާއިރާެގ  ަގލޮޅ  އ ތ ރ   މ ން  ކ ރެވ މ ން، އާންމ ކ ރ ޓަށް އިޢ ލާންޕޯޓ  ކޮމެންހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނ ަގންނަވާތީ ރި  މެންބަރ 

މޭ ވީ   20ންވާ ޮގތާ ގ ޅޭ ޮގތ ން. އެއީ  އޮތީ އިޞްލާޙެއް ހ ށަހަޅ އްވާފަިއ، މި އޮޑިޓ  ހިނަގ  މެންބަރ ތެރި  އިްއޒަތް

ިވ   މިދެންނެވަނީ. މި ިއޞްލާޙ  ފާސްވ މ ން އޮޑިޓ  ރިޕޯޓ  ފާސްެވެގންދިޔައީބ ދަ ދ ވަހ  އެ އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅ އްވާފައި

ރިޕޯޓ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ވާފަިއވާ ދެ އޮޑިޓ އް ދެދަަވއިލް ހައްޖެނެރަޞްލާޙާ އެކ ަގއި. އެހެންވީާމ، އޮޑިޓަރ  އި

ީވމާރިޕޯޓެ   އޮޑިޓ ،  ރިޕޯޓ   އޮޑިޓ  ބިފައި މި ވަނީ. މި  ލި ައޅ ަގނޑ  އެ  އް  މި   ބަ ފޮނ ވަންޖެހޭމާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީއަށް 

ޮގތ ރިޕޯޓާ  އޮޑިޓ  ގ ޅޭ  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން  ދެންން  ބެލ މަށް. އަޅ ަގނޑ   ފާ   މި  މި    ހަަގކ ރިމެ    އޮޑިޓ  ކަންކަމަކީ، 

އަރިޕޯޓާ ައޅ ަގނޑ މެން  ައއ މަށް  ހަމައަށް  ަމއްޗަން   ޭއގެއިތ ރ ން  ފިޔަވަޅ .  ބަެއއް   ދާއިރާެގ  ދެކ ނ  ޮގޅީ  ޅާފަިއވާ 

މިނިސްޓަރާ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ހެލްތ   ސ ވާލެ  ވަނީ  ކޮށްފަ.  ލިޔ މ ން  ކ ރ މ ން  އް  ސ ވާލެއް  ހެލްތ  ލިޔ މ ން 

ޖަާވބ ދެއްވ މ ންވާބ ދެއްޖަ  މިނިސްޓަރ  އިވި.  ސ ވާލ ކ ރެވ ނ   މިނިސްޓަރާ  ހެލްތ   އަނެއްކާ  ޮގތ ަގއި  ސ ވާލ ެގ  .  ތ ރ  

ފީމ .  ޖަވާބ ދެްއވާފަިއވޭ. އަޅ ަގނޑ  ރޭަގއި މި އޮޑިޓ  ރިޕޯޓ  ކިޔައިއަދި އެ ސ ވާލ ތަކަށް ެވސް ހެލްތ  މިނިސްޓަރ 
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ްއވާނެ ކަމަށް. މީކީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ކަންކަން  ވެސް ެއކަން ކ ރަ  ންމެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަން  

 ނެ. ހިނާގންވީ ރަނަގޅ  ޮގތް ކަަމކަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގިއ ފާހަގައެއް ނ ވާ

 

 ސ ވާލ    .5

 

 ކަދެްއކެވ ން:ން ވާހަރިޔާސަތ 

ައއިޓަމ    ހި  5އެޖެންޑާ  އަޅ ަގނޑ   ކ ރީަގއި  ދިޔ މ ެގ  އެޖެންޑާ؛ ތ ންއަށް  އައިޓަމ   ނޫން،  ފަހ ނ5ް  ކ އްލި  ެގ   

 ސ ވާލ .  ަގއި މި ވަނ5ީއައިޓަމ   އެޖެންޑާން މި ޖެހެނީ. މައްސަލައަށް ައޅ ަގނޑ  ދާ

ހ ޅަނ ލަޠީ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ގ   ހެންވޭރ   އޮފް  ފްޙަސަން  މިނިސްޓަރ  ޕްލޭނިންގ، ،  ނެޝަނަލް 

އިން  ހައ ސިންގ  މ އެންޑް  އަލްފާޟިލް  ލިޔ މ ފްރާސްޓްރަކްޗަރަ  އަދި .  ފަކ ރަްއވާން ސ ވާލ   ޙައްމަދ  އަސްލަމާ ވަނީ 

އެހެންނަ ދެއްވާފަ.  ވެސް  ޖަވާބ   ލިޔ މ ން  ވަނީ  މިނިމިނިސްޓަރ  އިންނެވީމަވެސް،  އެ  ަވޑަިއެގން  ވަރަށް   ސްޓަރ 

ބޭނ މަކަށް ދަންނަވަންމ ހިންމ   ޝ ކ ރ   މިނިސްޓަރަށް  ފަށްފަށ ން  އަޅ ަގނޑ   އަދި  ވަޑަިއެގމިނި  ..  ެއ ސްޓަރ  ން 

ގ    އިންނެވީ ބޯހިޔާވަހިކަމާ  ރީޖަންެގ  ެއ މާލޭ  ފޮނ އްަވވާފަިއވޭ.  އެކ ަގއި  ޖަވާބ ތަކާ  މިނިސްޓަރ ެގ  ކަރ ދާހެްއ  ޅޭ 

ާގތްަގނޑަކަށް    ންންަގވާނެ ައޅ ަގނޑ  ހިތ ދޭން. ެއކަމަށް މިނިސްޓަރ  ނަޓ ކޮށްލަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޕްރެޒެންއަ ދާސް  ކަރ 

ށް. މެންބަރަިއްއޒަތްތެރި   ދާިއރާެގގ   ހެންވޭރ  ހ ޅަނ   މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީފަނަރަ، ވިހި މިނެޓ . ައޅ ަގނޑ   

 ހެންވޭރާިއ ަގލޮޅާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދ ރ ކޮށް. .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގގ  ހެންވޭރ  ހ ޅަނ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފްޙަސަން ލަޠީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ 

ށް ހ ށަހަޅާފައިވާނީ ރަ، ހައ ސިންގ މިނިސްޓައަޅ ަގނޑ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،  ތެރި ރަީއސް. އާދެޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތް

ކަން  ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ، މާލޭ ސަރަޙައްދ ން ބޯހިޔާވަހި   ދަންނަވައިލާނަން.ސ ވާލ ފަސް    އެ  އަޅ ަގނޑ .  ފަސް ސ ވާލ 

މަޝްރޫޢ ތަކެއް ނ ފަ  ފޯރ ކޮށްދެވޭނެ  ނަމަ  ށާމިހާތަނަށް  އެހ ރި  ހިންގ މަށް ،  ސަރަޙައްދ ތަކެްއަގއި  ކޮން  އީ 

ފްލެޓ ެގ އަދަދ ، ޯގއްޗާިއ    މަޝްރޫޢަކ ން ކަނޑައެޅޭ ޯގތީެގ އަދަދާއިއިން ކޮންމެ  އެ؟ އްތޯމަޝްރޫޢ ތަކެ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ

ބޮޑ މިނާއި، ސަރަފްލެޓ  ޮގތަށް ވިދާޅ ވެދެްއވަފާނަންތޯ  އްްއދ ތަޙަ ެގ  މާލޭ ސަ؟ އެނޭގނެ  ޙައްދ ން ރަދެވަނަ ސ ވާލަކީ، 

އަދި އެފަދަ މަޝްރޫޢ ތަކެއް ހ ރިނަމަ، އެ ؟  މަޝްރޫޢ ތަކެއް މިހާތަނަށް ނ ފަށާ އެބަހ ރިތޯކަން ފޯރ ކޮށްދެވޭނެބޯހިޔާވަހި

ތާމަޝް ނިމޭނެ  ތާރީޚާއި  ފަށާނެ  ހިންަގން  ދެްއވަޚ ރީރޫޢ ތައް  އަންދާޒާއެއް  ވަނަ  ؟ ފާނ ތޯެގ  މާލޭ ސ ވާލަކީ،  ތިން 

ޑައަޅާފަިއވާނަމަ،  އެކަން ކަނ؟ ނ މަށް ކަނޑައަޅާފައިވޭތޯކަން ފޯރ ކޮށްދިބޯހިޔާވަހިނަށް  ޔިތ ންމާލޭެގ ރައްޙައްދ ން  ސަރަ
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ޭގނޭ ޮގތަށް، އަދި ކިތައް ފްލެޓ ކަން، ފްލެޓ ެގ  ، ޯގތީެގ ބޮޑ މިނާއި ސަރަޙައްދ ތައް ަވކިވަކިން އެނ އެއީ ކިތައް ޯގތިކަން

ހަތަރ ވަނަ ސ ވާލަކީ، ؟ ތޯދާޅ ވެދެއްވަފާނ ށް ވިޭގނެ ޮގތަން އެނދ ތައް ަވކިަވކިބޮޑ މިނާއި ކޮޓަރީެގ އަދަދާއި ސަރަޙައް

ްއަގިއ މާލޭ ރައްޔިތ ންނަށް އަދި މާލޭަގއި  މަޝްރޫޢެ  ހިނަގމ ންދާ އެއް ވެސް މަޝްރޫޢެއްަގއި އަދި ނިމިފައިާވ ެއއްވެސް 

ބޯހިޔާވަހިކަ ރައްޔިތ ންނަށް  ފޯރ ކޮށްދިރިއ ޅޭ  ފްން  އަދި  ބިން  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  އެބަވޭތޯދިނ މަށް  ހިމެނިފައި   ؟ލެޓ  

ޯގތިކަން  ނިފައިވާނަމަހިމެ ކިތައް  ކިއެއީ  އަދި  ޮގތަށް  ެއނޭގނޭ  ވަކިވަކިން  ސަރަޙައްދ ތައް  ބޮޑ މިނާއި  ޯގތީެގ  ތަްއ  ، 

؟ ތޯދާޅ ވެދެްއވަފާނ ށް ވިޭގނެ ޮގތަދ ތައް ވަކިަވކިން އެނސަރަޙައްިއ،  ޑ މިނާއި ކޮޓަރީެގ އަދަދާ، ފްލެޓ ެގ ބޮފްލެޓ ކަން

ވޭނެ މަޝްރޫޢ ތަކެއް ހ ރިނަމަ، އެ މަޝްރޫޢ ތަކ ެގ ކަން ފޯރ ކޮށްދެބޯހިޔާވަހި  ޙައްދ ންމާލޭ ސަރަ  ނަ ސ ވާލަކީ،ވަފަސް

ކޮންޓްރެކްޓ ކ ރެވިފަ ކޮބައިތޯ ތެރެއިން  މަޝްރޫޢ ތަކަކީ  ހިންގ މަށް  ؟ އިާވ  މަޝްރޫޢ ތައް  ނ  ކޮންޓްރެކްޓ ކ ރެވ އެކި 

އެނރ ން  ކޮންޓްރެކްޓަ އަޭގނެވަކިވަކިން  މަހެން  އެ  ތެރެދި  މަޝްރޫޢ ތަކެްއ ކ ރެނ ކޮންޓްރެކްޓ   އިންޝްރޫޢ ތަކ ެގ  ިވވާ 

ރައީސް، އެއީ އަޅ ަގނޑ     އިްއޒަތްތެރި؟ ނ ތޯފާދާޒާެއއް ިވދާޅ ވެދެްއވަރީޚ ތަކ ެގ އަންނެ ތާކޮންޓްރެކްޓ ކ ރެވޭހ ރިނަމަ،  

 .  . ޝ ކ ރިއްޔާހ ށަހެޅި ފަސް ސ ވާލަކީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

.  ެގ ފަސް ސ ވާލަށް ވެސް ޖަވާބ  ފޮނ އްަވވާފާިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ވަނީ    ވަޒީރ ްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  އްޔާ އިޝ ކ ރި

 އަޅ ަގނޑ  އަމީންޢާންމ  އަރިހ ން އެދޭނަން އެ ފަސް ޖަވާބ  މަޖިލީހަށް އިއްވައިދެއްވ މަށް.  

 

 އިދާރީ މޭޒ ން އިްއެވވ ން: 

ރައީސް ރަީއސް،  މަޖިލީހ ެގ  ސަލާމަރައްޔިތ ންެގ  ވެދ ން  ނަޝީދަށް،  މ ޙައްމަދ   ރަްއޔިތ ންެގ    ދަންނަވަމެވެ.  ށްފަހ  

ގަވާއިދ ެގ  މަޖި ދަށ ން    80ލީހ ެގ  މާއްދާެގ  މަޖިަވނަ  މެންބަރ  ހެންވޭ  ލީހ ެގރައްޔިތ ންެގ  ދާއިރާެގ  ހ ޅަނގ   ރ  

، 9ބަރ   ލިޔ ން ނަން؛ ނޯޓިސްެގ  ސ ވާލ  އްވާފަިއވާ  ދ މަށް އެދި ފޮނ ފް ލިޔ މ ން ޖަވާބ  ހޯއަލްއ ސްތާޛ  ޙަސްނަ ލަޠީ

ާއއެކ   މި ސިޓީ  ެގ ޖަވާބ    7  ބަރ  ނަންލިޔ ން، އަދި  5  ބަރ  ނަންލިޔ ން،  6  ބަރ  ނަންލިޔ ން،  8ބަރ    ނަންލިޔ ން

ބޯހި ސަރަޙައްދ ެގ  ާމލޭ  ސިޓީާއއެކ   މި  ފޮނ ވީމެވެ.ފޮނ ވީމެވެ.  ކަރ ދާހެއް  ހިމެނޭ  ތަފްސީލ   އިތ ރ   ގ ޅޭ    ޔާވަހިކަމާ 

ދިމ ކ މް، މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް،  . ޚ2020ާޮއަގސްޓް    11.  1441ޛ ލްޙިއްޖާ    21ދެމެވެ.  ރެްއވ ން އެ ލ ކ ބޫއިހ ތިރާމ  ަގ

ރައްޔިތ ންނަށް؛ ސ ވާލ   މިނިސްޓަރ. ދިރިއ ޅޭ  މާލޭަގއި  އަދި  ރައްޔިތ ންނަށް  ސަރަ  -ހ()؛ މާލޭ  އްދ ން ޙަމާލޭ 

ބޯހިޔާވަހިކަން  އްދ ން  ޙަމާލޭ ސަރަ  -ވޭ. )ށ(ނޑައަޅާފައި ކަ؛ ޖަވާބ  ؟ އަޅާފައިވޭތޯށްދިނ މަށް ކަނޑަފޯރ ކޮބޯހިޔާވަހިކަން  

ކަނޑަފޯރ ކޮ )އަޅާފައި ށްދިނ މަށް  އެއީ  ޯގ  -( 1ވާނަމަ  ވަކިަވކިން ތިކަން،  ކިތައް  ސަރަޙައްދ ތައް  ބޮޑ މިނާިއ  ޯގތީެގ 
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ޮގތަށްއެނ ޖ މ ލަ  ޭގނޭ  ކަނޑަެއޅިފައިވަނީ  ޮގތ ަގއި  ޯގތީެގ  ަވގ ތ   މި  ެއއީ  ގ   1474.  ެއއީ    ހިްއކައި   ޅ ޅީފަލޮޓެވެ. 

ރެ  ތަރައްޤީކ ރެޭވ  ސަރަޙަ ޒިއެތަނ ަގއި  ތަރައްޤީ ޑެންޝަލް  ރޯހައ ސް  ހަމަޖެހިފައި  ކ ރ މަށްއްދ ން    750ވާ  ދޫކ ރ މަށް 

އެއް ހާސް  އަދި އިތ ރަށް    ، އިކ ރ މަށާ ރޯހައ ސް ތަރައްޤީލޮޓެްއ    26އިން  2-ލޭ ފޭސްހ ޅ މާލޮޓާއި،  ޕް  1200  އަކަފޫޓ ެގ

ހ ޅ މާލޭ    ރޯހައ ސް ތަރައްޤީކ ރ މަށް.ލޮޓް ޕް  1200  އަކަފޫޓ ެގ 750 ؛ޅީފަޅ  ސަރަޙައްދ ންވެ. ގ  ޕްލޮޓެ  248އަކަފޫޓ ެގ  

އަކަފޫޓ ެގ  ؛ 2-ފޭސް ހާސް  ރޯހައ ސްޕްލޮޓް  26ެއއް  ފޭސް   ތަރައްޤީކ ރ މަށް.  ،  އަކަފޫޓ ެގ  ؛ 2-ހ ޅ މާލޭ  ހާސް  ެއއް 

ވިްއކ މަށް.  ، ޕްލޮޓް  248 ކޮޓަރީެގ   ،  ން ފްލެޓ ކަކިތައް    -2  ތަރައްޤީކ ރ މަށް.  ރޯހައ ސް  ެއއީ  ބޮޑ މިނާއި  ފްލެޓ ެގ 

ސަރަޙައް އެނ އަދަދާއި  ަވކިވަކިން  ޮގތަދ ތައް  ރޭވިފަިއވާ ށްޭގނެ  ެގންދިއ މަށް  ކ ރިއަށް  މަޝްރޫޢ .  .ސީ  އެފް.ޑީ؛ ތައް 

ހ ޅ މާލޭ  އެފޯޑަބަ ޔ ހައ ސިން  4000ލް  އަދަނިޓ ގ  ކޮޓަރީެގ  ކޮޓަރި.    3ކޮޓަރިއާއި    2ކޮޓަރި.    3ނ ވަތަ    2ދަކީ  . 

އީ.ޕީކ  މިންވަރަކީ،  ެގންޮގސްފައިވާ  ކޮންޓްރިއަށް  ވަމ ންދަނީ. ސީ.އެޗް.ސީ .ސީ  ތަްއޔާރީތައް    ރެކްޓ ަގއި ސޮއިކ ރ މ ެގ 

ލޭޓ ކ ރ މ ެގ  ޓ . ޕްރޮޖްކެޓ  ފޯމިއ ެގ ފްލެކޮޓަރީ   3ކޮޓަރިއާއި    2.  ނިޓ ގ ޔ ހައ ސިން   1155ަގއި  ހ ޅ މާލޭ  ،ހައިއެންޑް 

ޕްރޮޖްކެޓ    ކޮޓަރި.    3ކޮޓަރިއާއި    2.  ނިޓ ގ ޔ ހައ ސިން  78  ހ ޅ މާލޭަގއި؛ ލާމަސައްކަތް ކ ރިއަށްދަނީ. ޕްރީމިއަމް ވި

ކ ރިއަށްދަނީ.ފޯމިއ  މަސަްއކަތް  އެފޯޑަބަސިނޯ؛ އެފް.ޑީ.ސީ   ލޭޓ ކ ރ މ ެގ  ހައިޑްރޯ  ހ ލް  ގ  ހައ ސިން   1700ޅ މާލެ.  ، 

އެޕްރޫވަލަށް ފޮނ ވާފަ.  ސްޓްރީެގ  ޓ ތައް ފިނޭންސް މިނި. މި މަޝްރޫޢ ެގ ޓަރމް ސީެގކޮޓަރީ  3ކޮޓަރިާއއި    2.  ނިޓ ޔ 

މ ެގ  ހ ށަހެޅ ންތައް ިއލް ކ ރެހ . ޑީޓެކޮޓަރި  3ކޮޓަރިާއއި   2.  ނިޓ ގ ޔ ހައ ސިން  100، ހ ޅ މާލެ. އިމިނާދީ ހަިއއެންޑްއަ

ންތަްއ  އިލް ކ ރެހ ޑީޓެ  .ކޮޓަރި  3ކޮޓަރިއާއި    2،  162ސީ، ހ ޅ މާލެ.  ، އެމް.ައއި.ޕީ އެންޑް އާރ ..ވީ މަރ ޙަލާަގއި. ޖޭ

ކޮޓަރިާއިއ    2ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ ،    2000.  ޅ މާލެހ ، ކައ ންސިލ  ހައ ސިންގ،  އެޗް.ޑީ.ސީމ ެގ މަރ ޙަލާަގއި.  ށަހެޅ ހ 

ފޯމިއ  .  ކޮޓަރި  3 ކ ރިއަށްދަނީ.  ޕްރޮޖްކެޓ   މަސަްއކަތް  ހ ޅ މާލެ.  ޗް.ޑީއެލޭޓ ކ ރ މ ެގ  ހައިެއންޑް،    2،  355.ސީ، 

ޑިވެލޮޕާ.  ކޮޓަރި  3ކޮޓަރިާއއި   މަޝްރޫޢ ެގ  ޔޫސްޑް   ސްމި  މިކްސްޑް  ހ ޅ ަވއިލެވިފަ.  ބިޑަށް  ހޯދ މަށްޓަކައި 

މި ލޭޓ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށްދަނީ.  ޕްރޮޖްކެޓ  ފޯމިއ .  ކޮޓަރި   3ކޮޓަރިާއއި    2،  744ޒިޑެންޝަލް، ހ ޅ މާލެ،  ރެ

ދަށ ން   ބެޑްރޫ  3ކޮޓަރިއާއި    2މަޝްރޫޢ ެގ  ތަރަކޮޓަރީެގ  ފްލެޓ ތައް  ހިމެނޭ  މެނޭ ހިޓަރި  ކޮ  2ކ ރެވެނީ،  އްޤީ މް 

އަކަފޫޓަށްވ ރެ    900އޭރިއާ    ެގ ފްލެޓެްއގެ ކޮޓަރީ   3ހެންނެެވ. އަދި  ައކަފޫޓަށްވ ރެ ކ ޑަނ ވާނޭ  650ސަރަޙައްދ ެގ އޭރިާއ  

މަ  ހެންނެވެ. ކ ޑަނ ވާނޭ އެްއވެސް  ހިނަގމ ންދާ  ނިމިފައިާވ  ޝްރޫ)ނ(  އަދި  މަޢެއްަގއި  މާލޭ ޢެްއަގއި  ޝްރޫެއްއވެސް 

މާލޭގަ  އަދި  ބޯހިޔާވަހިކަދި  އި ރައްޔިތ ންނަށް  ރަްއޔިތ ންނަށް  ފޯރ ކޮށްދިނ ރިއ ޅޭ  ކަން  އަދި މަށް  ބިން  ނޑައެޅިފައިވާ 

ހިމެނި އެބަވޭތޯފްލެޓ   ) ؟ ފައި  ެއއީ  ބޮޑ މިނާއި    -(1ހިމެނިފައިވާނަމަ،  ޯގތީެގ  ޯގތިކަން،  ސަރަޙައްދ ތަްއ  ކިތަްއ 

އެނ  ޮގތަށްވަކިވަކިން  ބޯހިޔާދ ސަރަޙައްމާލޭ  .  ޭގނޭ  ރައްޔިތ ންނަށް  ފޯރ ކޮށްެގ  ވަގ ތ  ދިނ މަވަހިކަން  މި  ށް 

ޑް  ފަޅ  ޕޯޓް އަދި މިކްސް ެގ މަޝްރޫޢާއި، ގ ޅީކ ރ މ ތަރައްޤީ  2-ޅ މާލޭ ފޭސްއެކެވެ. އެއީ ހ ރޫމަޝް  2ހިނަގމ ންދަނީ  
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ޮގތ ަގއި ންޝަލްރެޒިޑެ މަޝްރޫ  ެގ  ޯގތިތަރައްޤީކ ރ މ ެގ  ދަށ ން  މަޝްރޫޢ ެގ  ދެ  މި  އަދި  ޢެވެ.  ޮގތ ަގއި  ލޮޕް  ޓ ެގ 

ތަރައްޤީޕްލޮޓެވެ.    1474ވަނީ  ފައި ޅިޑައެކަނ އެތަނ ަގިއ  ހިއްކައި  ގ ޅީފަޅ   ސަރަޙައްދ ން ރެ  ކ ރެވޭ އެއީ  ޒިޑެންޝަލް 

ލޮޓެއް ރޯހައ ސް    26އިން  2-ފޭސްލޮޓާއި، ހ ޅ މާލޭ  ޕް  1200އަކަފޫޓ ެގ    750ރޯހައ ސް ތަރައްޤީކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  

ހާސް   އެއް  އިތ ރަށް  އަދި  މަޕް  248  ެގ  ޓ ައކަފޫތަރައްޤީކ ރ މަށާއި،  ބޯހިޔާަވހިކަމ ެގ  ދަށ ން ެގޝްރޫޢ ލޮޓެވެ.   

  -2ެވ.  ޗެއް ޯގ  948  އިން  1-އަދި ހ ޅ މާލޭ ފޭސް  460 ދޫކޮށްފަިއވަނީ ހ ޅ މާލޭން  މިހާތަނަށް މާލޭ ސަރަޙައްދ ން ޯގތި

ހިނަގމ ންދާ . ޭގނޭ ޮގތަށްނސަރަޙައްދ ތަްއ ަވކިަވކިން އެ ކޮޓަރީެގ ބޮޑ މިނާިއ،   ،ކިތައް ފްލެޓ ކަން، ފްލެޓ ެގ ބޮޑ މިނާއި

ނަން 1370؛ މަޝްރޫޢ ތައް މަޝްރޫޢ ެގ  ޔ ނިޓ .  ހ ޅ މާލޭަގއި  .އެމް.އީ.ސީސީ؛ ހައ ސިންގ  ހައިއެންޑް.   ،1344 

މިންވަރަކީ ކޮޓަ  3އާއި  ރިކޮޓަ   2  ،ޔ ނިޓ   ހައ ސިންގ  ޮގސްފަިއވާ  ކ ރިއަށް  %  ،ރި.  މަސައްކަތް   50މަޝްރޫޢ ެގ 

ހިޔާ ޔ ނިޓ   6720  .ހ ޅ މާލެ  ،ފްލެޓް  ނިމިފައި. ސީ.އެސް.ސީ.ީއ.ސީ  މަޝްރޫޢ ެގ %  2  ،ހައ ސިންގ    80ކޮޓްރީެގ 

އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ނިމިފަ.  ަމޝްރޫކޮޓަ  3ާއއި  ރިކޮޓަ  2  .384  ، ހ ޅ މާލެ  ،މަސައްކަތް  % ރި.  މަސައްކަތް   50ޢ ެގ 

އެސް.ޓީ.އޯ އަދި  ކޮޓަ   2ރި،  ކޮޓަ  1.  432  ، ހ ޅ މާލެ  ،ނިމިފަ.  ކޮޓަރިކޮޓަ  2ރި  ކ ޑަ  ހިމެާއއި  ހައ ރި  ސިންގ  ނޭ 

ކ ޑަ    ،ރިއާއި ކޮޓަ  2  ،ރިއާއި ކޮޓަ   1  .534  ،ހ ޅ މާލެ  ،ސައްކަތް ނިމިފަ. އެމް.ޕީ.އެލްމަ  11މަޝްރޫޢ ެގ %.  ޔ ނިޓްސް

ހިމެނޭކޮޓަ %   ރި  މަޝްރޫޢ ެގ  ޔ ނިޓްސް.  ސް  32ހައ ސިންގ  ނިމިފަ.    1  .384  ،ހ ޅ މާލެ  ،ޓެލްކޯމަސަްއކަތް 

ކޮ  ،ރިއާއި ކޮޓަ  2  ،ރިާއއިކޮޓަ ހިމެޓަކ ޑަ  %  ނޭރި  މަޝްރޫޢ ެގ  ޔ ނިޓްސް.  ނިމިފަ.   75ހައ ސިންގ  މަސައްކަތް 

ކޮޓަ  ،ރިާއއިކޮޓަ  2  ،ރިާއއިކޮޓަ  1  . 384  ،ހ ޅ ާމލެ  ،ސީ އެމް.ޑަބްލިއ .އެސް. ޔ ނިޓ ކ ޑަ  ހައ ސިންގ  ހިމެނޭ  .  ރި 

% އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  58މަޝްރޫޢ ެގ  ނިމިފަ.  ޔ ނިޓ   400  ،ހ ޅ މާލެ  ، މަސައްކަތް    2  ރިއާިއ،ކޮޓަ  1  .ހައ ސިންގ 

ކޮޓަ  ،ރިާއއިކޮޓަ %ކ ޑަ  މަޝްރޫޢ ެގ  ޔ ނިޓްސް.  ހައ ސިންގ  ހިމެނޭ  އައިލެންޑް   8ރި  ނިމިފަ.  މަސައްކަތް 

އަދި  ކޮޓަ  3ރި،  ކޮޓަ  2ރި،  ކޮޓަ  1  .328  ،ހ ޅ މާލެ  ،އެކްސްޕަރޓް  ޔ ނިޓްސް.  ކޮޓަ  4ރި  ހައިސިންގ  ހިމެނޭ  ރި 

އެފް.ޑަބްލިއ   9%  މަޝްރޫޢ ެގ ނިމިފަ.  ރި.  ކޮޓަ  3އަދި    ،ރިކޮޓަ  2ރި،  ކޮޓަ  1.  95  ،ހ ޅ މާލެ  ،މަސައްކަތް 

ރިާއިއ  ކޮޓަ  2ރިާއއި،  ކޮޓަ  2  ،ރިއާއި ކޮޓަ  1  . 136  ،ހ ޅ މާލެ  ،އެސް .މަސައްކަތް ނިމިފަ. ރެއިންބޯ  78މަޝްރޫޢ ެގ %

ކޮޓްރި އަދި  ކޮޓަ  3އަދި  ،  ކ ޑަ  ކޮޓަ  ރިާއއިކޮޓަ  3ރި،  ހައ ސިންކ ޑަ  ހިމެނޭ  މަޝްރޫޢ ެގ %ރި  ޔ ނިޓްސް.    99ގ 

މަސައްކަތް    99ރި. ަމޝްރޫޢ ެގ % ކޮޓަ  3  ،ރިއާއި ޓަކޮ  2  ،ރިއާއި ކޮޓަ  1  .97،  މާލެހ ޅ   ،. އެޕޯލޯމަސައްކަތް ނިމިފަ

ކޮޓަކޮޓަ  2  ،ރިއާއި ކޮޓަ  1.  92  ،ހ ޅ މާލެ،  މ ނި  ނިމިފަ. ކ ޑަ  ކޮޓަކޮޓަ  3  ،ރިރިާއއި  ކ ޑަ    4އަދި    ،ރިރިާއއި 

ކޮޓަކޮޓަ ކ ޑަ  ޔ ނިޓ ރިާއއި  ހައ ސިންގ  ހިމެނޭ  މަޝްރޫޢ ެގކެއް ތަރި  އެންސިސްމަސައްކަ  %64  .  ނިމިފަ.    ،ތް 

  50ރީެގ ހައ ސިންގ ޔ ނިޓްސް. މަޝްރޫޢ ެގ %ކޮޓަ  4ރި ައދި  ކޮޓަ  3  ،ރިއާއި ކޮޓަ  2ރިއާިއ،  ކޮޓަ  1  .94،  މާލެޅ ހ 

ޖާ ނިމިފަ.  ައދި  ކޮޓަ  3ރި،  ކޮޓަ  2  ، ރިާއއިކޮޓަ  1  .83،  ހ ޅ މާލެ  ،ހްމަސައްކަތް  ހައ ސިންގ ކޮޓަ  4ރި  ރީެގ 
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ރި އަދި ކޮޓަ  3ރި،  ކޮޓަ  2  ، ރިާއއިކޮޓަ  1  .110،  ހ ޅ މާލެ  ،މަސައްކަތް ނިމިފަ. ހަމްބޯ  91ޔ ނިޓްސް. މަޝްރޫޢ ެގ %

ޔ ނިޓްސް.  ކޮޓަ  4 ހައ ސިންގ  ރެއިންބޯ  75%  މަޝްރޫޢ ެގރީެގ  ނިމިފަ.    1.  144،  ހ ޅ މާލެ  ،ސީ  މަސައްކަތް 

ރިއާއި ކ ޑަ  ކޮޓަ  4ދި  ރި. އަކޮޓަ ޑަ  ރިއާއި ކ  ކޮޓަ  3ރި އަދި  ކޮޓަ  3ރި.  ރިއާއި ކ ޑަ ކޮޓަކޮޓަ   2ރި،  ކޮޓަ  2  ،ރިާއއިކޮޓަ

ޔ ނިޓ ކޮޓަ ހައ ސިންގ  ހިމެނޭ  % ތަކެއްރި  މަޝްރޫޢ ެގ  އެ  94.  ނިމިފަ.    1  . 96،  ހ ޅ މާލެ  ،އެޗް .ޕީ. ންމަސަްއކަތް 

ކޮޓަޓަކޮ  2  ،ރިާއއިކޮޓަ ކ ޑަ  ކޮޓަކޮޓަ   3  ، ރިރިާއިއ  ކ ޑަ  ޔ ނިޓ ރިއާއި  ހައ ސިންގ  ހިމެނޭ  ކެްއ. ތަރި 

ނިމިމަސައް  60މަޝްރޫޢ ެގ % އޭކަތް  ކޮޓަކޮޓަ  2  .14،  ހ ޅ މާލެ  ،މް.އޭ.ބީ.ފަ.  ކ ޑަ  ހައ ސިންގ ރިާއއި  ހިމެނޭ  ރި 

  3އެއީ  ހައ ސިންގ ޔ ނިޓްސް.     14  ،ހ ޅ މާލެ  ،11  މަސައްކަތް ނިމިފަ. ޖަވާހިރ   80ތަކެއް. މަޝްރޫޢ ެގ % ޔ ނިޓ 

ޔ ނިޓ ކޮޓަ ހައ ސިން  %ރީެގ  މަޝްރޫޢ ެގ  ނިމި  90ތަކެއް.  ހައ ސިންގ   13  ،މާލެހ ޅ   ، ެގލިއަން.  ފަަމސައްކަތް 

މަސަްއކަތް   55ތަކެއް. ަމޝްރޫޢ ެގ % ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ   ގެ ރީކޮޓަ  5  ރި، އަދިކޮޓަ  3،  ރިާއއިކޮޓަ  2ޔ ނިޓްސް. އެއީ  

  އްކަތް މަސަ   20%   . މަޝްރޫޢ ެގރީެގކޮޓަ  5  ،ރިާއއިކޮޓަ  1ހައ ސިންގ ޔ ނިޓްސް.    15،  ހ ޅ މާލެ  ،ނިމިފަ. ކީސްޓޯން

 ، އަމީންމަސައްކަތް ނިމިފަ.    5ތަކެއް. މަޝްރޫޢ ެގ % ރީެގ ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ ކޮޓަ  3.  14،  ހ ޅ މާލެ  ،މާލާނިމިފަ.  

  3  ،ާއއިރިކޮޓަ  2  .402،  ހ ޅ މާލެ  ،ސީ .ޑީ. އެޗް  .ނިމިފަ  10ރި. މަޝްރޫޢ ެގ % ކޮޓަ  3  ، ރިާއއިކޮޓަ  2  . 90،  ހ ޅ މާލެ

ރި  ރި އަދި ކ ޑަ ކޮޓަކޮޓަ  2  ،ރިއާއި ޓަކޮ  1  .300،  ހ ޅ މާލެ  ،ޕޮލްކޯ  .ފަމަސައްކަތް ނިމި  20ރި. މަޝްރޫޢ ެގ % ކޮޓަ

ޔ ނިޓ  ހައ ސިންގ  % ހިމެނޭ  މަޝްރޫޢ ެގ  ނިމިފަ  78ތަކެއް.  ހައ ސިންގ    300،  ހ ޅ މާލެ  ،ސިފްކޯ  .ަމސައްކަތް 

ެއއީ   ކޮޓަ ކޮޓަ  2އަދި    ،ރި ކޮޓަ  1ޔ ނިޓްސް.  ކ ޑަ  ޔ ނިޓ ރިއާއި  ހައ ސިންގ  ހިމެނޭ  މަރި    80ޝްރޫޢ ެގ % ތަކެއް. 

 .މަސަްއކަތް ނިމިފަ  2%މަޝްރޫޢ ެގ  ހައ ސިންގ ޔ ނިޓްސް.    14،  ހ ޅ މާލެ  ،ައއި.ސީ.އީ. އެމް.އާރް  .މަސައްކަތް ނިމިފަ

ފޯރ ކޮ  މާލޭ  -)ރ( ބޯހިޔާވަހިކަން  މިހާތަނަށް ނ ފަށާ އެބަހ ރިށްސަރަޙައްދ ން  އެފަދަ ؟ ތޯދެވޭނެ މަޝްރޫޢ ތަކެއް  އަދި 

ކ ރިއަށް ެގންދިއ މަށް    ،ތަކަކީހ ރި މަޝްރޫޢ   މަސައްކަތް ނ ފަށާމަލީ  ޢަމިހާރ    ؛، ޖަވާބ އީތަކެއް ހ ރިނަމަ އެމަޝްރޫޢ 

ތަރައްޤީކ ރ18ާކޮށްފައިވާ  ޕްލޭން ދަށ ން  މަސައްކަތެވެ.    10294  މަޝްރޫޢެއްެގ  ޔ ނިޓްސްެގ  ކޮން    -1ހައ ސިންގ 

މަޝްރޫޢ ތަކެއްތޯ ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ހިންގ މަށް  މަޝްރޫޢ   ،ޖަވާބަކީ؟ ސަރަޙައްދ ތަކެްއަގއި  މި  ހިންގ މަށް  މި  ތައް 

  ދަދާއިއައިން ކޮންމެ މަޝްރޫޢަކ ން ކަނޑައެޅޭ ޯގތީެގ  އެ  -2ަގއެްއވެ.    2އަދި    1-ވަނީ، ހ ޅ މާލެ ފޭސްއަޅާފައި ކަނޑަ

ޮގތަށް؛ ދަދ އަ  ފްލެޓްެގ އެނޭގނެ  ސަރަޙައްދ ތައް  ބޮޑ މިނާއި  ފްލެޓްެގ  ޮގތ   ؛ޖަވާބަކީ  .ޯގްއޗާއި  ަގިއ  ޯގތީެގ 

ޖ މ ޅާފައި ކަނޑައަ އެއީ   1474ލަ  ވަނީ  ރެޒިޑެންތަރައްޤީއެތަނ ަގއި    ހިއްކައި  ފަޅ ގ ޅީ   ،ޕްލޮޓެވެ.    ޝަލް ކ ރެވޭ 

ރޯ ތަރައްޤީކ ރ މަށްސަރަޙައްދ ން  ފޭސް  ،ޕްލޮޓާއި   1200ެގ  އަކަފޫޓ    750  ،ހައ ސް  ލޮޓެއް    26އިން    2-ހ ޅ މާލެ 

ތަރައްޤީރޯ ހަމަޖެހިހައ ސް  ދޫކ ރ މަށް  ހާސްފައިވާއިރ ،  ކ ރ މަށް  ިވއްކ މަށް  ޕްލޮޓް  248އަކަފޫޓ ެގ    އެއް   

ޕްލޮޓ ެވއޭށްފައިކޮންލޭޕް މި  އެހެންނަމަވެސް،  ތާރީޚެއް  .  ވަކި  ވިްއކާނެ  އިތ ރ    އެއްކަނޑައެޅިފަ އަދި  ތައް  ނ ވެެއވެ. 
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ެއއް  އިން    2- ފޭސްހައ ސް ތަރައްޤީކ ރ މަށް. ހ ޅ މާލެރޯ  1200  އަކަފޫޓ ެގ  750ން  ދ ގ ޅީފަޅ  ސަރަޙައް  ؛ތަފްޞީލ 

ތަރައްޤީރޯ  26  ، އަކަފޫޓ   ސްހާ ހ ޅ ރ މަށްކ ހައ ސް  ފޭސް.  ހާސްއިން    2-މާލެ  އެީއ   .ޕްލޮޓް  248އަކަފޫޓ ެގ    ެއއް 

އަންދާޒާ   -3ވިްއކ މަށް.   ތާރީޚ ެގ  ނިމޭނެ  ތާރީޚާއި  ފަށާނެ  ހިންަގން  މަޝްރޫޢ ތައް  މަޝްރޫޢ   -4  .އެއްއެ  ތަކ ެގ އެ 

ކޮންޓްރެކްޓ   މަޝްރޫޢ ކ ރެވިފައިތެރެއިން  ކޮބައިތޯ ާވ  ހިންގ މަށް؟ ތަކަކީ  މަޝްރޫޢ ތައް  ކ ރެވ ނ  ކޮންޓްރެކްޓ   އެކި 

އެނޭގނެހެން ަވކިަވކިން  ކޮންޓްރެކް  -5  .ކޮންޓްރެކްޓަރ ން  ތެރެއިން  މަޝްރޫޢ ތަކ ެގ  މަޝްރޫޢ ތަކެއް ނ ކ ރެވި ޓ އެ  ވާ 

ކޮންޓްރެކްޓ  ތާރީޚ ހ ރިނަމަ،  ޖަވާކ ރެވޭނެ  އަންދާޒާއެއް.  ތަރައްެގ  ފްލެޓ  ؛ބ ތަކ ެގ  ޕްލޭންކޮށް، ޤީޮގތ ަގއި  ކ ރ މަށް 

ވަނީެއވެ.    ތަކ ެގ ތަފްޞީލް ތިރީަގއި މިެގ މަސަްއކަތް ހިމެނޭ. އެ މަޝްރޫޢ ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ   10294ނ ފަށާ ހ ރި  

ޔ ނިޓ   4000އެފޯޑަބަލް    ،ސީ .ޑީ.އެފް ފެށޭ ހައ ސިންގ  ތާރީޚަކީ 2020ބަރ   ންނޮވެ  17  ،ތާރީޚ   ނެ.  ނިމޭނެ   .

. ނިމޭނެ ތާރީޚަކީ  2021ޚަކީ ޖޫން  ނެ ތާރީ. ފެށޭހައ ސިންގ ޔ ނިޓ   1155  ޑްއެންހައި  . ސީ.އެޗް.ސ2023ީރ   ބަންނޮވެ

  . ތާރީޚ ކ ރާ  ކަމަށް ލަފާ  ަގއި ފެށޭނެ  2023. ޖެނ އަރީ  ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ   78  ،. ޕްރީމިއަމް ވިލ2023ާބަރ   ންޑިސެ

ނިމޭނެ  2025ނ އަރީ  ޖެ ލަފާ  ަގއި  ތާރީޚ ކަމަށް  ހަިއޑޯ.ޑީ.އެފް  .ކ ރާ  ސައިނޯ  ހައ ސިންގ    1700ެއފޯޑަބަލް    ސީ 

ކަމަށް   ަގއި ނިމޭނެ  2022ބަރ   ންސެޕްޓެ  22ކ ރެވެނީ. ދެން  ަގއި ފެށޭނެ ކަމަށް ލަފާ  2020  ކްޓޫބަރ އޮ  2.  ޔ ނިޓ 

ހައިލަފާ އައިމިނާދީ  ޔ ނިޓ   100އެންޑް  ކ ރާ.  އޮކްޓޫބަރ   ހައ ސިންގ  ލަފާ  2020.  ކަމަށް  ފެށޭނެ  .  ތާރީޚ  ކ ރާ  ަގއި 

  ަގއި ފެށޭނެ  2020ބަރ   ން. ޑިސެ 162ސީ  .ޑް އާރްއެންޕީ  .އައި. އެމް،  ވީ.ަގއި. ޖޭ  2021ބަރ   ންޑިސެ  ،ކަމަށް  ނިމޭނެ

ލަފާ ތާރީޚ .  ކަމަށް  ލަފާ  2022ބަރ   ންސެޕްޓެ  22ކ ރާ  ކަމަށް  ނިމޭނެ  އެޗްަގއި  ތާރީޚ .  ސިން  ކައ ން  ،ސީ.ޑީ. ކ ރާ 

ޔ ނިޓް.  2000ހައ ސިންގ   ޖެނ އަރީ    2021  ޖެނ އަރީ  ހައ ސިންގ  އަދި  ކަމަށް.  ފެށޭނެ  ނިމޭނެ   2023ަގއި  ަގއި 

ެއޗްކަމަށް ކަމަށް.   ނިމޭނެ  2023ަގއި ފެށޭނެ ކަމަށް. އަދި ޖެނ އަރީ    2021ޖެނ އަރީ  .  355  އެންޑްހައި   ،ސީ .ޑީ.. 

ރެޒިޑެންޝަލް   ޔޫސްޑް  ޖެނ އަރީ  744މިކްސްޑް  ފެށޭނެަގ  2022.  ޖެނ އަރީ    އި  އަދި  ނިމޭނެ   2024ކަމަށް.   ަގއި 

 ކަމަށް. ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަމީންޝ ކ ރިއްޔާ އަމީން  ޖައްސަވާފަިއ    އެ  ޢާންމ ޢާންމ .  އެކެއް  ޕްލަސް  ބެޑްރޫމް  ޓޫ  ކޮޓަރިއަކީ،  ކ ޑަ  ވިދާޅ ވާ 

ރިއެއް   ކޮޓަކޮން ބޭނ މެއްެގ  ެއއީ   ނަޒަރ ަގއި ެއއީ ކ ޑަ ކޮޓަރިޢާންމ ެގ    އަމީނ  ،ންޤީއެބަހ ރޭ. ދެން އަޅ ަގނޑަށް ޔަ

  ،ހައ ސިންގ މިނިސްޓަރ  އަރިހ ން އެދޭނަން  އިގަ ބ ވެރިކަމާ އެކ ަގނޑ  ވަރަށް އަދަވެފައި އެ އޮތީ. އަޅ ކަމަށް ފާހަަގ

މިނިސްޓަރ  ހ ށަހަޅަ  ހައ ސިންގ  މަޢ ލޫމާތަށްޓަކައި  ރީޖަން  ދެްއވާއިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބޯހިޔާވަހިކަމާމާލެ  ގ ޅޭ    ެގ 

 ދެއްވ މަށް.ރި މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅައިކަރ ދާސް މި އިްއޒަތްތެ
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ނެ އޮފް  ޕްލޭމިނިސްޓަރ  ހަޝަނަލް  އިންފްރާ އ ސިންގ ނިންގ،  އަސްލަމް ސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް   މ ޙައްމަދ  

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: 

އަޅ ަގނޑ  ިމ   ންޮގތ   ގ ޅޭ  މި މަޖިލީހަށް މާލެ ރީޖަންެގ ބޯހިޔާވަހިކަމާ  ށްއަޅ ަގނޑަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. އަޅ ަގނޑ ެގ  މަޖިލީހަށް ފޮނ ވާފައި ވާ ކަރ ދާސް ހ ށަހަޅާލ މަށް ފ ރ ޞަތ  ދެއް

ދިމާ  މާލޭ  ނަޒަރ ަގއި މައްސަސަރަޙައްދ ަގއި  ބޮޑ   އެންމެ  ަމއްސަލަިއަގ  ،ލަވެފަިއވާ  އެކިއެކި    އި ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ  ހ ރި 

ކަން އޮތް ޮގތް    ،ޓަކައި  ކ ރ މަށްކ ރަން ބޭނ ންވާ މަޤްޞަދ  ހާސިލ އަޅ ަގނޑ ެމން އެންމެން ހާސިލ   ،އިޮގންޖެހ ންތަކާ

އަޅ ަގނޑ  ިމ    ،ސާފ ކޮށް ކަނޑައެޅިފައި އޮތ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި ވާތީ އަދި ކ ރިއަށް ދާން ބޭނ ންވާ މިސްރާބ 

ބަ އަޅ ަގނޑ   ކަރ ދާހ ަގއި  ހ ށަހަޅަނީ.  މި  އާބާދީ އިވާލާފައި ލަ ކަރ ރާސް  އެ  އަދި  އާބާދީއާއި  މިހާރ ެގ  މާލޭެގ  ނެ، 

ތަރައްޤީމާ،  އިޮގތާ   ވާއިބެހިފަ އަޅ ަގނޑ މެން  ތަރައްޤީލޭަގއި  އަދި  ބާވަތްތަކާކ ރަމ ންދާ،  ެގދޮރ ެގ  ހ ރި  ، އި ކ ރެވިފަިއ 

  ، ތަކަށް ހ ރި ޮގތާއިއެކި ކެޓަަގރީ  ރީޖަންެގ ހައ ސިންގ ނީޑ   ނަމަ، ޓައިޕޮލޮޖީ. އަދި މާލޭ ންނަވާދައިނިގރޭސި ބަހ ން  

މި ސްޓޮކް  އަދި  ދަންނަވަވަގ ތ   ޮގތް  ހ ރި  ހައ ސް  މާއިަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ލޭެގލާނަން.  އާބާދީއަކީ 

އޮތީ،ތަފާސް ފެންނަން  ފަންސާސް  ހިސާބ ތަކ ން  ލައްކަ  ފަސްދޮޅަ  ދެ  ސަތޭކަ  ހަތް  ހާސް  އަށް  ދެ    .މީހ ންސް 

ނޑ މެން މި ދައްކަނީ،  ކަމަށް ވަންޏާ އަޅ ަގ  އެ ނިސްބަތ ން ބަލާ  .5.5ދަދަކީ  އަލާއެްއެގ  ޢާއި   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެއވްރެޖ 

މާލެއަށް އ ފަން   މީހ ންނަކީ  76556މިދެންނެވި އާބާދީެގ ތެރެއިން   ؛ލާތަކ ެގ ތެރެއިންޢާއިލާެގ ވާހަކަ. އެ  ޢާއި  46551

މީހ ންނަކީ    އްތަ ބާރައެްއ ލައްކަ ހަތްދިހަ ހާސް ދ އިސަތަރ ަގއި ޖެހިފައިވާ މާލެއަށް ވޯޓ ލާ އާބާދީ.  މާލޭެގ ދަފ   ނ ވަތަ

ހިޖ ރަކޮށް މާލެއަށް  ދިރިއ ރަށްރަށ ން  ބަލަޅެ،  ޕަސެންޓޭޖަށް  ރައްޔިތ ން.  ދިވެހި  އެހެން  ެގންދާ  ކަމަށް    އިފިމ ން 

މާލެއަށް ހިޖ ރ30ަ%   އާބާދީއަކީ  މާލޭެގ  މާލެއަށް ވޯޓ ލާ  އްޔާ،ވެއްޖެ  ރަށްރަށ ން  މީހ ން   70ކޮށްފައި %. އެހެނިހެން 

 އާދެ! ނަވާކަށް ނެތް.ވަޑަިއަގންތަކެއް ތިބޭފ ޅ ންނަށް ފެނިޑ ައޅ ަގނޑ ެގ ސްލައި ދިރިއ ޅެމ ން އެބަ ެގންދޭ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ފެންނާނެ އިނޭގތޯ. ،ނޫން

 

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

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: 

 މިހާރ  ފެންނަން ފެށީ. 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .މ ންދަނީކޮށް މިތަން ހިނަގޓެކް ހައިވަރަށް 

 

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

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: 

ޮގތް.އިފަދެންނެވި އާބާދީތައް ބެހިމި  އިދައްކާލަނީ، މާލެ، ވިލިމާލެ އަދި ހ ޅ މާލޭަގ  މި   އަޅ ަގނޑ މި ސްލައިޑ ން     ވާ 

ހިޖ ރަކޮށް މާލެ  އިއާމާލެއަށް ވޯޓ ލާ އާބާދީ  ޑްޖިސްޓެމާލެ ރެ ރަށްރަށ ން  ވިލިމާލޭަގއި ރަްއޔިތ ން ،  ހ ޅ މާލެ  އާއިއަދި 

ބެހިފަ ޮގތް  ސްލައިޑ ން  އިދިރިއ ޅޭމ ންދާ  މި  ޮގތް  މިކަރ ދާސް  . އޮތް  ސްލައިޑ ތައް  ،ދެން  ައޅ ަގނޑ     މި  ވެސް 

ލައްވަން ހަމަ ރަނަގޅ  ހިސާބ ތަކެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   އި. ބައްލަވައިަގމްލް ފޯޑިޖިޓަ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް އަރ ާވނަން

ސާފ ވެެގންަގ ބަރޯސާ  ދޭބޫލ ކ ރަނީ.  ދިވެހިރާއްޖެ  މ ޅި  މީެގތެރެއިން.މާލެއަށް  މިންވަރ   ހައ ސިންގ    ވެފަިއވާ  މާލޭެގ 

ބަލަ އަޅ ަގނޑ މެން  ބަލައި ނީޑަށް  އެޕްލައިލިން.  ައޅ ަގނޑ މެން  ދިރިއ ޅޭ  ކ އިލ މ ަގއި  މާލޭަގއި  މެތަޑޮލޮޖީއަކީ،  ރި 

 ދެންނެވި އެންމެން  ކ ރިން  އަޅ ަގނޑ ؟ ނ ވަތަ ނޫންތޯ  ކަށީެގންވާ ތަނެއްތޯ ރައްޔިތ ން ދިރިއ ޅެމ ންދާ ެގދޮރ  އެއީ އެ 

ނ ާވ ށީެގންއެކަ  ،އިގަ ކޮންމެވެސް ޮގތަކަށް. އޭެގތެރެއިން އެކަށީެގންވާ ޮގތެއް   މ ން އެބަ ެގންދޭޅެވެސް މާލޭަގއި ދިރިއ 

ތަނެއްގަ  ކިހާ  އިޮގތަށް  ބަލަދިރިއ ޅެނީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ބަެއއްތޯ  ދަންނަވާއިވަރެްއެގ  ބަހ ން  އިނިގރޭސި  ކަމަށް    ލިން. 

ހައ ސިން އިންެއޑިކ އޭޓް  އަޅ ަގނޑ މީހ   ދާމ ންދިރިއ ޅެ  އިަގވަންޏާ،  ބަލަލިންއިލަބަ  މެންން  މިޮގތަށް  ލ މ ަގއި އި. 

ބޭނ ން މާލޭގައިއަޅ ަގނޑ މެން  ރެޖިސްޓަރމި  ކ ރީ  ތެރެއިންހާރ   ބިންތަކ ެގ  ކ ޑަ    600  ކ ރެވިފަިއވާ  ވ ރެ  ައކަފޫޓަށް 

ދިރިއ ޅެ އެ  ،މ ންދާތަންކޮޅެްއަގއި  ކޮންމެ    އިމާރާތްކޮށްެގން  ދިރިއ ޅޭމ ންދާ  އެޑިކްއޭޓ   ލާއަކީޢާއިތަނ ަގއި  ކޮށް  އެއީ 

ނ ކ ރަން.   ަގބޫލެއް  ައޅ ަގނޑ މެން  ކަމަކަށް  ތަނެއް  ވ ރެ  ޓް  ޕްލޮ  5691ދިރިއ ޅޭނެ  ދެންނެވި ސައިޒަށް  މި  އެބައޮތް 

، އަދި  އިބަލާފަ  އިކަމ ަގ  ފްލޯ  ތިނބްހައިޓަކީ  ބިލްޑިންގ    އަކަފޫޓަށް ވ ރެ ކ ޑަ. އެތަންތާނަގއި އެވްރެޖ    600ކ ޑަކޮށް.  

ށް  ކަމަ  ނެ ވާއިކޮށްފަ ަގއި ބިލްޑ ފްލޯ  6  ެއވްރެޖ   ބިންތަކ ަގއި ައކަފޫޓަށް ވ ރެ ބޮޑެތި    600  ،ޑެތި ތަންތަންވ ރެ ބޮއެއަށް 

އަންދާޒާ  ،އިބަލާފަ ހައ ސިންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އިންއެޑިކ ޭއޓް  ކަމަށް. ޢާއި  17073ަގއި  ކ ރެވެނީ،  ދިރިއ ޅެމ ންދާ  ލާ 

ލާ.  ޢާއި  11951ތިބި    އިކޮށްފަރަހިޖ   އަށްާއއި އަދި ރަށްރަށ ން މާލެލާޢާއި  5122އެީއ، މާލޭެގ ރައްޔިތ ންެގ ތެރެއިން  

ނޫނީ ،  ހ ރީ  ތޯ މާލޭެގ މީހ ންެގ ހައ ސިންގ ޑިމާންޑ އްލިން ކިހިނެއިބަލަ  އިަގމެތަޑެއް  ހެންއެ  ހަމަ   އަޅ ަގނޑ މެން ދެން

މިންވަރަކަށްތޯ  އިބޭނ ންޖެހިފަ ކޮން  ސަރ ކާ  އެންމެ ؟އޮތީ  އިޢ ލާންފަހ ން  ހިޔާ  ރ ން    23064މަޝްރޫޢަށް  ކ ރި 

ކ ރިމަތި އޭެގތެރެއިން  އިލާފަފަރާތަކ ން  ފްލެޓ ކޮޓަެއއް  ވޭ.  ބަޔަކ     ތަކަކަށްރީެގ  ރިއަށް  ކޮޓަ  އެއް ކ ރިމަތިލި.  ެވސް 
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އަދި  ކ ރިމަތި އެއީ  ަގބޫލ ކ ރީ  އަޅ ަގނޑ މެން  އ ފެއްދިފަލާ އިޢާލާނީ  ލާއަކަށް  އިޢާނިސްބަތ ެގ  ެގ  5.5  ، ނ ވާއިއެއް 

އެހެންވީމާފަ   ނ ވާނެވެސް    ގައިމ ހަމަ އ ނިކޮށްފަރާތްތަކޭ.  އެމީހ ން  އެޕްލައި  21021  ،އި ،  ޭވ. އިކޮށްފަ ފަރާތަކ ން 

މިހާއޭެގ ހަދަތެރެއިން  ިއވެލ ޭއޝަން  އެލިޖަބަލް  19402ފައިާވއިރ ،  ނިމި  އިރ   ޖ މ ފަރާތެްއ  އެީއ  ކ ރިން  ؛ ލަވޭ. 

   . 19402  އަންނަނީ  އިޑޮލޮޖީަގ މެތަެގ ވާހަކަ. މިހާރ  މިސަތާރަ ހާހ   އިއަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވއިފިން އެހެން ސްލައިޑެއްގަ 

ތިބި ރައްޔިތ ން    އިކޮށްފަރަށްރަށ ން ހިޖ ރަ  ިއ،ންނާށް ވޯޓ ލާ ރައްޔިތ  މާލެއަތެރެއިން  އޭެގތެރެއިން މާލޭެގ ރަށްވެހިންެގ

ެގ  ވަންޏާ މާލޭ  ކަމަށް  ރަޖެއް ނަގައިފިމިދެންނެވި ދެ މެތަޑ ެގ އަޅ ަގނޑ މެން ެއވް  ،ދެ އަދަދ ، މި  ފައިއިލާބަލަ   އިކަމ ަގ

އިލާ ރަށްރަށ ން ޢާ  10659. އަދި   އ ޅޭ މީހ ންަގއި މާލޭގައިޑިކ އޭޓް ހައ ސިންއެ އިލާ ެއއީ އިންޢާ  6414  ރައްޔިތ ންެގ

ެގ ޮގތ ަގިއ  ވަގ ތ ެގ ހައ ސިން ނީޑ   މާލޭެގ މި  ޮގތ ަގއި ދިރިއ ޅެމ ން ެގންދޭ. ެއއީ  ެގޖ ރަކޮށް އިންެއޑިކ އޭޓ ހި  މާލެއަށް

އެސެސްމެންޓ ންއަޅ ަގނޑ މެ ބަލަ  ފެންނަ  ންެގ  އަޅ ަގނޑ   ދެން  ރައްޔިތ އިޮގތަކީ.  މާލޭެގ  ކިހިނެއްތޯ  ންެގ  ލީ 

ެގދޮރ ވެރިކަންއާމްދަނީ އެފޯޑ   ؛އާއި  ވަރަެގދޮރ   އެ ކ ރ މ ެގ  އަދާކ ރޭ  ހިއްސާެއއް  ބޮޑ   އިލާެއއްެގ  ޢާ އެ    ،ބައެްއެގ  ށް 

ހަރ  ކޮށްފައި އޮތް. އެއީ ަވނަ އަ  2016ހައ ސްހޯލްޑް އިންކަމް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ސަރޭވއެއް    ލިބޭ ނިސްބަތް.  އާމްދަނީ

ލިބެން   އެންމެފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތަންކޮޅެްއ  މީެގ    ނޑަށް އެނޭގއަކީ. އެ ޑޭޓާއަށް އަޅ ަގހ ރި ޑޭޓާ  މިހާތަނަށް 

އެހެންނަމަވެސް ކ ރީަގއި.  ފަހ ންއަހަރ ތަކެއް  އެންމެ  ބަލާ   ލިބެން  ،  ޑޭޓާއަށް  މާލޭެގ  ެވއްޖެ  ކަމަށް  ހ ރި  އްޔާ 

ން އ7000ިތެރެއިން އަދި  ލާތައް. އޭެގއިޢާވ ރެ ދަށ ން އާމްދަނީ ލިބޭ    ށް ރ ފިޔާއަ  15000  ،އިލާތަކަކީ ޢާ   15އާބާދީެގ %

ލިބޭ   އާމްދަނީ  އެހެންކެއިލާތަޢާދަށ ެގ  އ ޅޭ.  ވެސް  މި  15000  ،ވެސްމަނަ އް  ފަީގރ    ބެލީ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެއީ 

ޮގތަކީ ދ ވާލަކ     ެގރ ން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފަީގޮގތ ަގއި  ކ ެގއިލަތަޢާ   ރ ފިޔާ ބޮލަކަށް ނ ޖެހޭ  74ނިސްބަތް ކަނޑައަޅާ 

ފަީގރ ންކަން ކަނޑައެޅ މ ަގއި.    ޑްއިންކަމް ބޭސް   ،ވަނީ ވަންޏާ ެއއީ ފަީގރެއްެގ ޮގތ ަގއި ރާއްޖޭަގއި ކަނޑަައޅާފައި  ކަމަށް

އެހެންވީމާ،    12200އްޔާ  އެހެންވެއްޖެ  މިޢާ ރ ފިޔާ.  އަޅ ަގނޑ މެން  މަދ ން    15000ބެލީ    އިލާއަކަށް  ރ ފިޔާއަށްވ ރެ 

ެގން ތަނަކަށް  ަގނެ ެގއެްއ އިލާައށް ޤާ އިލާތަކަކީ އެޢާއިލާެއކޭ. މި ޢާރ  ީގނެ ފަޒަކާތް ޙައްޤ ވާ ، އިލާައކީޢާއާމްދަނީ ލިބޭ 

ލިބޭނެ    ނެވަދެވޭ އާމްދަނީެއްއ  %ޢާވަރ ެގ  އާބާދީެގ  މާލޭެގ  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  މިދެންނެވި   15އިލާތަކެއް  ެއއީ 

ނިސްބަތްވާނެ   ލޯޢާ ކެޓަަގރީއަށް  އިންކަމް ޑ މި   ،އިލާތައް.  ެއއި    ެގލް  ދޭތެރޭަގއި   އާ   25000ާއއި    15000ޮގތ ަގއި 

އާ ދެމެދ  އާމްދަނީ ލިބޭނެ  45000ާއއި    25000އިންކަމް އެއީ  ލް  މިޑ   ،ޕަރއަދި އަ  .24%  ،އިލާތައްޢާއާމްދަނީ ލިބޭ  

އ ޅޭ.   ެވސް ބަޔަކ  ޭއެގ މަތިން  . ދެންދެމެދ  ައށާވީހަކަށް ޕަސަންޓް އާ  51000ާއއި   45000. އަދި 33އިލާތައް % ޢާ

މ އް ވަރަށް  މީހަކ ދެން  ހަެއއްކަ  ޖ މ   ސަނދި  އެންމެންެގ  ނިސްބަތ ން  މާލޭެގ  ދިރިއ ޅެމ ންދާނެ.  މާލޭަގއި  ލަ ވެސް 

އާމްދަނީއާމް ޕަސެންޓެްއ  ބޮޑ   ބަލަދަނީެގ  ހ ންނާނެކަ  ކަމަށް  އިފިއަށް  މީހެއް  މަދ   ވަރަށް  ވެސް    ންވަންޏާ 

އެހެންނަމަވެސް އެނޭގ.  އެސެސްމަެއއީ  ށް  ޑ މެންނަައޅ ަގނ   ޓަކައި  މިބޭނ މަށް  ،އަޅ ަގޑ މެންނަށް  ލަިއެގން  މި  ންޓަށް 
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އޮތް އެ  ކަމެއް  ބޭނ މެއް  ނ ދެކޭތީ  އަޅ ަގނޑ   މި  ކަމަށް  އާމްދަނީއަށް އ ނިކ ރެވިފައިން  އިކެޓަަގރީ  މިދެންނެވި  ަވނީ. 

 ަގނޑ މެން އިލާތަކަށް އަޅ ޢާމެ ފަީގރ   ންއެ  .ލޮޖީއެއް ޕޮކަނޑައަޅަނީ ހައ ސިންގ ޓައިމި  ބަލާފައި މާލޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން  

އާމަދަނީން  މީހ ންނަށް  އެ  އެީއކީ  ،މިދަންނަވަނީ ލިބޭ  ފަރާތްތަކެއް  ަގނެވޭނެ  އެ  ގެއެއް  ދޭން    މީހ ންނަށް  ނޫނޭ. 

ތަންތާނަގ އެހެން  ދ ނިޔެޭގ  ޖެހެނީ  ތަހ ޒީބ   ވެ އި  އަޅ ަގނޑ މެން  ކައ ންސިލ  ޤަސް  ކ ރާހެން  މިކަން  އ މ ތަކ ަގއި 

މަގ މަތި  ންގ.ހައ ސި އެތަނ ަގިއ  ލޯނ ދިނ މަވިޔައެީއ  މީހ ން   ސަބްސިޑަިއޒް  ،ރެންޓެްއަގއި   ށްޓަކަިއ  ރޭޓެއްަގއި 

ބޯހިޔާ  ދައްކާ  ކަ ދިރިއ ޅެން  ެއއީ  އެހެންވީމާވާހިކަމެއް.  ހައިސިންގ.  ސަބްސިޑަިއޒްއ ންސިލ   ކައ ންސިލ     ޑް، 

ނިޓެއް  ެގ ހައ ސިންގ ޔ ކ ރަނީ ާގތްަގނޑަކަށް ެއވަރ   މި  ޒާ ޭއެގ އަެގްއެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އަންދާ ؛ހައ ސިންގ 

މްލެސް ހަކ  ހޯްއަގއި މީލެންޖ ަގއި. ެއއީ އެންމެ ބޭސިކް ލެވަރޭރ ފިޔާެގ  ހާސް    ލައްކަ ފަންސާސް ފަސްތް  އެޅޭނޭ ހަ

ބޯހިޔާވަ  ނ ދިނ މަށްވިޔަ ދަްއކާނެ  ެއއަށްވ ރެއްކަމެހިޓަކައި  ޖެހިލީމާ  .  މައްޗަށް  ފެންވަރ   ދިރިއ ޅ މ ެގ    ،ތަންކޮޅެއް 

ހައ  ޮގތ  އެފޯޑަބަލް  ެއއީ  ،ަގއިސިންެގ  ސަބްސިޑީއެްއ   އެހެންނަމަވެސް  މިންވަރެއްެގ  ކޮންމެވެސް  އަދި  ސަރ ކާރ ން 

ދައްކައިެގން ބިން  ނަމަވެސްދީެގން  ދީެގން    ،  ސަބްސިޑީއެްއ  ނަމަވެސް  ޮގތަކ ން  އެހެން   1.5މިލިއަނާއި    1އަދި 

ހިފެހެއްޓޭވަރ ގެ  ައެގްއަގއި  ދެމެދ ެގ  ހައ ސިން  ،މިލިއަނާ  ެއއީެއވަރ ެގ  ޔ ނިޓެއް  ޔ ނިޓ ެގ  ގ  ހައ ސިންގ  އެފޯޑަބަލް   

ިމޑ ށްކަމަ  ަގނޑ މެންނަށް ކަނޑައެޅިދާނެތ ަގއި ައޅ ޮގ   2.5މިލިއަނާއި    1.5ެގ ޮގތ ަގއި  ން ހައ ސިލް އިންކަމް  . އަދި 

  ކ ރެވޭނެއެފޯޑ  އެތަންތަން    މީހ ންނަށްލް އިންކަމް މީހ ންނަށް އިންކަމް  ޑ މި  ފެހެއްޓީމާމިލިއަންެގ ައެގއްެގ މެދ ަގިއ ހި

އިންކަމަ ަގބޫލ ކ ރެވެނީ.  ޑ  ނއަޅ ަގށް  ކަމަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ބަލާއިރ   ހައިއެންޑް  މެން  ހަމަ ހައ ސިންދެން  ައކީ 

ެއއިރަމާކެޓ  ދާ  ކ  ަގިއ  ައެގްއަގިއ  ބޭނ މަށް  ހ ރި  ެއކްސަސައިޒ ެގ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  އެހާ   އެްއޗެއް.  ޓަކައި 

 މިދެންނެވި ކެޓަަގރީތަކަށް ބަލާފައި މާލޭެގ މެންނޑ އެހެންވީމާ، އަޅ ަގ ؛ގ ހައ ސިން  ބަޔަކަށް ނ ބަލަން.  ތަފްސީލ ކޮށް އެ

ނީޑ   ނީޑ   ،ހައ ސިންގ  އަދަދާއި  ހައ ސިންގ  ރިޒަލްޓާއިމާ   ،އޮތް  ސަރޭވެގ  އިންކަމް  ހައ ސްހޯލްޑް  ެއީއ   ،ލޭެގ 

ކިހާ  ވަރ އެފޯޑަބަލްވާނެ  ކަނޑައެޅީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ހައ ސިންކަކޮން  ،ވަރަކަށްތޯ ބަލާފަިއ   . ބޭނ ންވާނީ  ތޯެއއްހަލަ 

ރަޖިސްޓެލެއަމާ މާލެށް  ވޯޓ ލާޑް  ޮގތ ަގއިރައްޔިތ ންނަ  އަށް  ހައިސިންެގ  ކައ ންސިލ   ބޭނ ން  ށް    1336ވޭ  އެބަ 

ޔ ނިޓ   ރަށްެވއްސަކ  ހައ ސިންގ  މާލޭެގ  ކައ ންސިލ ން  މާލެ ސިޓީ  ެއއީ  ހޯމްލެސް   ،.  ރަށްވެއްސަކ   ޯވޓ ލާ  މާލެއަށް 

މީހަކ   ކަ ޓަ  ނ ދިނ މަށްވިޔަ ދަށަށް  ފ ރާޅެއްެގ  ެއއް  ބޭނ ންވާަވއް އި  އަދަދ .   މި ؛ދަން  އެ  ބޭނ ންވޭ  އެބަ  ަވގ ތަށް 

ދިރިއ ޅ މަށް އެބަެގންއިތ އަދި  މާލޭަގއި   ރަށްރަށ ެގ  ރަށް  ޭއެގޢާދޭ  އެ  އިލާޢާ  3137  ންތެރޭއިލާތައް ެވސް.    އެބައ ޅޭ 

ން  ސިލ  ހައ ސިންގ ދޭސިޓީ ކައ ންސިލ ެގ ކައ ން  އެހެންވީމާ،އިލާތައް.  ޢާނ ެވވޭނެ  މީހ ންނަށް އަމިއްލައަށް ެގދޮރ ވެރި

ޖެހޭނެ    އެ މީހ ންނަބަޔަމީހ ންނަށް  އެ  މާލެއަށް  ،އެހެންނަމަެވސް  .ކީކ   ވޯޓ ލާ  މާލެއަށް    ތިބި   ނިސްބަތްވެފައި  ެއއީ 

  .ތ ންބި ދިވެހި ރައްޔިހެދި މާލެއިން ހިޖ ރަކޮށްފައި ތި  ަގއި ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާއް ނޫން. އެއީ ިއޚްތިޔާރ ރައްޔިތ ންނެ
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ކައ ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެއަޅ ަގނޑ މެން   ސިޓީ  މާލޭ  ކައ ންސިލ     ،ންސިލ ން  ކައ ންސިލ ެގ  ސިޓީ  މާލޭ  މީހ ން  މި 

ަވއް  ހައ ސިންެގ ނޫންތޯތެރެއަށް  ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ  ،ދަންޖެހޭތޯ  ައޅ ަގނޑ މެން  އެހެންނަމަވެސް   އެއީ  މި    ،ކަމެއް. 

އެއީ މިދަންނަވާ  އަޅ ަގނޑ    ވަކިން  ފިަގރތައް ސަބަބަކީ  ނަަގންޖެ  ،   ޑިޒިޝަނެްއ  މީަގއި އަޅ ަގޑ މެން  ސަބަބެއް  ހޭނެ 

  2838ލެއަށް ވޯޓ ލާ މާލޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް   ހައ ސިންެގ ޮގތ ަގއި މާކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެންނާތީ. އެ ފޯޑަބަލް  އެބައޮތް

މިޑ   ޔ ނިޓ  އަދި  ެގންނަން.  އަޅ ަގނޑ މެން  ހައެބަޖެހޭ  އިންކަމް  ޮގތ ަގލް  ރަށްރަށ ން  2940ިއ  އ ސިންެގ   .

  4607ލް އިންކަމް ހައ ސިންެގ ޮގތ ަގއި  . މިޑ 2916ފޯޑަބަލް ހައ ސިންެގ ޮގތ ަގއި  ންނަށް އެރަްއޔިތ ހިޖ ރަކޮށްފައިވާ  

މިއަޅ ަގ  ޔ ނިޓ  އެއީ  ެގންނަންޖެހޭ.  އެބަ  ބަލާފަ  ނޑ މެން  ނީޑަށް  ހައ ސިންގ  ވަގ ތ   ރީޖަނަްގއި  މާލޭ  ަގިއ  ސްޓޮކ . 

ހަމަ  ދަްއކާލަނީ. ކޮމްޕްލީޓްނެސްއަށް ައޅ ަގނޑ   އި ހ ޅ މާލެ އަދި ވިލިމާލޭަގިއ ހ ރި ނިސްބަތް މި ޕައި ޗާޓ ންއާލެމާ

އޮ މާތްލާފައި  މިީއ.  ސްލައިޑެއް  ވާ    ދައްިގނަ  މިއަކ   ހ ރި  ހަކައެއް  ނިމިފައި  ކ ރިން  މީެގ  ދެން  ނެތް.  ކާކަށް 

މި    އްތަކ ެގ ހިސާބ ތަޑް އަދި މަޑ ޖެހިފަިއވާ ޕްރޮޖެކްޓ އިން ޕްރޮޕޯޒްއަދި އޮންގޮ   .ހިސާބ ތަކެއްމަޝްރޫޢ ތަކ ެގ ތަފާސް

މި ޖަވާ  ސްލައިޑ ން  ސ ވާލ ތަކ ެގ  ކ ރެވ ނ   އަޅ ަގނޑ   ދެންމެ  ައޅ ަގނޑ   ތަފްސީލ     އި ބ ަގފެންނަނީ.  މީެގ  ވެސް 

ވެސް    ޓެޑް މަސައްކަތ ެގ ވާހަކަނޑ  ދައްކާކަށް ނެތިން. ކޮމްޕްލީދެންނެވިއްޖެ. އެހެންވީާމ، އިތ ރަކަށް މީެގ ވާހަކަ އަޅ ަގ

ވަނީ  އިކޮށްފަ އް ކޮމްޕްލީޓ ތަޕްރޮޖެކްޓ   ގ ކ ރެވ ނ  ހައ ސިންކޮމްޕަލީޓް   . ވަކިވަކިން  ނެތިންށް ދަްއކާކަށް އަޅ ަގނޑ  އެހާބޮޑަ

ފެނިވަޑައިަގންނަވާނެ. މި  ކ ރިޑިވެލޮޕ ކޮން ބަޔަކ    ހައ ސިންގ    29އޮންޮގއިން  ވަގ ތ     އެްއޗެްއކަން މި ސްލަިއޑ ން 

މަސަްއކަތް  13070  އެއީ   ،ޕްރޮޖެކްޓެއް އެ  ޔ ނިޓެްއެގ  ޕްރޮޖެކްޓ އޮ  ބަެގންދޭ.ކ ރަމ ން  ތަފްސީލ  ންޮގިއން  ތަކ ެގ 

  ސިންގ ޔ ނިޓ ެގ ވާހަކަ.ހައ ހަތް ހާސް  ނަ  ންމ ކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން މިދަންެއއީ އާ  ،6720ނޑ  މިދަންނަވާލަނީ.  އަޅ ަގ

ޑިޒައިން  ހ ރިއޭެގ  ސައި   ކ ރެވިފައި  ބަޒަށްޮގތާއި  ެއ   އަޅ ަގނޑަށް  ކެޓަަގރީއަށް  ހައ ސިންގ  ކައ ންސިލ   ލާފައި 

ޓަކަިއ ަގނެެގން    ށްވ މަމީހާ ެގދޮރ ވެރި  އެ   ،ހަކ ލް ިއންކަމް މީެއއީ މިޑ   ށް ލެވޭނީ. އަޅ ަގނޑަކަ  ގ ޔ ނިޓ ތައްހައ ސިން

ތަން   އެ  އިއެތަނ ެގ ސައިޒާ އެތާނެގ ސަިއޒެއް ނ ފެނޭ.    އްޮގތ ަގއެެގ  ތަނެއް  ފެންވަރ ަގއި ހ ރިތަނެއްެގ  ކ ރާ  މިލްކ 

މިހާރ    ޔ ނިޓ   6720ތަނެއް. އޭެގ    މިންަގނޑަށް ހ ރި  ިއ،ގަ ކޮލިޓީ  ކައ ންސިލ  ހައ ސިންއަށް ފެތޭ  ،އޮތް ޮގތ ން ެއއީ

  ހަމަ އެކައްޗެއް ވެސް މި  ކެޓަަގރީަގއި   ގ ޑަބަލް ހައ ސިންއެފޯ   ،ިއަގންނަވާނެ ދަނީ. ެއިގަވޑަ  ލާަގއި އެޙަނިމ މ ެގ މަރ 

ނެ މިޑ ވަގ ތަކ   ހައ ސިންެގ  ދޭ.  އިންކަމް  އެބަ  3938ލް  ކ ރިއަށް  މަސައްކަތް  ޔ ނިޓ ެގ  އަދި  ހައ ސިންގ   ހައި ދޭ. 

ޮގތ ަގއި  2375  ހައ ސިންެގ  އިންކަމް ޯގތީެގ  އަދި  ެއކި    37.  ދެން  އެބަވޭ.  ފާހަަގކ ރެވިފައި  ވާހަކަ  ޕްލޮޓެއްެގ 

 ެގންދަނީން އަޅ ްއވަމ ން  ރ ކަން އެކި ޑިވެލޮޕަޔ ނިޓ   ކިތައް  ައދި މަސައްކަތް ޮގއްސަ އޮތް  ،ޑިވެލޮޕަރޒްެގ މަސަްއކަތް

ކ ރިންެވސް    . އޮތް މިންވަރ   އްސަ އެހެރީ. އަދި ހިޔާ ަމޝްރޫޢ ެގ ޕްރޮްގރެސް ގޮ   ފެންނަން   ބާޗާޓ ން ތްދެން ޖެހިެގން އޮ

ރެސް  ހާރ  ޕްރޮްގޢ ތަކ ެގ މިތަކ ެގ ކ ރިން ދެްއކި ސްލަިއޑ ަގއި ހ ރި މަޝްރޫހައ ންސިންގ ޕްރޮޖެކްޓ   ،ދަންނަވައިފިން
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ބޭނ ން  ހ ރި ދަންނަވާލަން  އަޅ ަގނޑ   މިއާއެކީަގއި  ފާހަަގކ ރީ ސްލައިޑ   ،ޮގތް.  މިޑ   ވާން  އަދި ކަމެއް.  އިންކަމް  ލް 

އަޅ ަގ ކެޓަަގރީަގއި  ހައ ސިންގ  ނ ނެރެވި އެފޯޑަބަލް  މާކެޓަށް  ޔ ނިޓ ތަކެއް  ކ ރީ   ؛އަޅ ަގނޑ މެން  ،ނޑ މެންނަށް 

ދަ އަޅ ަގނޑ   ބަލައިފި  ،ންނަވައިފިންސްލައިޑެއްަގއި  ނީޑަށް  ހައ ސިން  ކަމަށް  މާލޭެގ  ކައ ންސިލ   އަށް  ވަންޏާ 

ެއއީއޭ  3137މާލޭ ރައްޔިތ ންނަށާިއ އަދި ރަށްރަށ ން މާލެއަށް ހިޖ ރަކޮށްފައިާވ    ،1336ނީ  ވަބޭނ ން  ނޑ މެންަގއަޅ   .

ކައ ންސިލ  އޮ  ހައ ސިންެގ  ޖ މްލަ  ޖެހިެގން  ދެން  އަދަދަކީ.  ބޭނ ންވާ  ކެޓަަގރީ.  ޮގތ ަގއި  އެފޯޑަބަލް  ކެޓަަގރީއަކީ  ތް 

މި ސްލްއިޑ   ،ދެންނެވިފަހ ން  ފެނިވަޑައިަގދެއްކި  އެހެންވީމާ، 6700  ،ންނަވާނެތަކ ން  ކައ ންސިލ   ؛ެއކްސެސްއިން  . 

ކެޓަަގރީަގއި   އެބަހ ރި.  އިން ހައ ސިންގ  އެްއޗެްއ. އެކްސެސް  ނެތް  ކެޓަަގރީއަކަށެއް  އޮތް  ޖެހިެގން  ދެން  ހ ރެފަިއ 

ވާނީމަނެތ  މީހާމިޑ   ، ޮގތަކީ    އިންކަމް  ހައ ސިން  އަށްލް  ދިއ މަށްކައ ންސިލ   ވަރެްއެގ   އެ   .އަށް  ބޭނ ންނ ވާ  މީހާ 

އެއެ ހޯދަން  ދާ  ްއޗެއް  ފެތޭނެމީހާއަށް  ކެޓަަގރީއަށް  ހައ ސިން  ކައ ންސިލ   ދާން   ،ންޖެހެނީ.  ެއއްޗަކަށް  ކޮލިޓީެގ  އެ 

ތަން    އެތާކ  ދިރިއެއް ނޫޅޭ. އެތަން ހޯދާފައި އެ  ފައިމާ، އެތަން ހޯދަލް އިންކަމް މީހާއަށް މަޖ ބޫރ ވަނީ. އެހެންވީމިޑ 

ދީފައި   ހ ންނަނީކ އްޔަށް  ކ އްޔަށް  ހ ންނަންޖެހޭ  ޮގސް  އަސްލ   ސަބަބަށް  ވަރ އޭނަ  މި  މި ޓަކައި    ތަނެއްގައި. 

ށް.  ޑިވެލޮޕަރޒައިވެޓް  ލީ ޕްރައިނޑ މެން ބަލަެގންދަނީ. ދެން އަޅ ަގމި  ދައްކަމ ން    ަގއި މި ފިަގރޒްތައްއެކްސަސައިޒް 

ވަކި ިގންތިައކަށް ބޭނ ންވާ   މށްއަކީ ހަމައެނި ވަކި ފަންތިއަކަހައިސިން  ،އަށް އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަވަނީދެން ހައ ސިން

ހޯދައިެގން އ ޅޭ    އާމްދަނީ  ، އެންމެ ފަީގރ  މީހާއަށް ވެސް ވެސް ބޭނ ންވާ ކަމެކޭ.    އެްއޗެއް ނޫނޭ. ކޮންމެ އިންސާނަކ 

އިންކަމްމިޑ  ވެސް  މީހާ  ލް  މީހާހައި  ،އަށް  ދިރިއ ޅޭ  އިންކަމްަގިއ  އެ    އެްއޗެކޭ  ބޭނ ންވާ  އެްއޗަކީ.   ވެސް 

މީހ ން  ންމ އާ  ،އެހެންނަމަވެސް ހިފައިެގން ނޫޅެވޭ  ތަނެއް  ބޮޑ ވާނީ ކ އްޔަށް  މިކަމ ެގ ޝަކ ވާ  .  ެގޮގތެއްަގއި އެންމެ 

ނޫޅެ ހޯދަިއެގން  ހޯވޭ އާމްދަނީއެއް  ޮގތެއް  ކޮންމެވެސް  މީހ ން  ެއހެވަރ   އ ޅޭ.  އެބަ    މީހ ންގެ   އެ  ،ންނަމަވެސްދައިެގން 

އަސްލ ގައި.    ނީޑ    ވެސް ސްލައިއެބައޮތް  މި  މިހާރ   ޖަވާއަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރިން  ދައްކާލަނީ  މި  ެވސް    އި ބ ަގޑ ން 

ދަދ ތަްއ. ޮގތް އަދި ޭއެގ އަ  ކ ރެވޭނެޒްކެޓަަގރައި   އްމި ތަފްސީލ ތައް. މިހާރ  ކ ރިއަށްދާ މަޝްރޫޢ ތަ  ،ލިބިވަޑަިއެގންފި

އެލޮކޭޓެޑް    13070ން  އޮންޮގއި ނޫނީ  ވިކިފައި  ތެރެއިން  ެއބަވޭ.    11225ޔ ނިޓ ެގ  އަދި  1808ޔ ނިޓެއް    ޔ ނިޓެއް 

ޕްރޮޖެކްޓ  ޮއންގޮއިންގ  އެބަހ ރި.  ނެތިން. އެެވއިލަބަލްކޮށް  ކިޔާކަށް  ްގރާފް  ަވކިަވކިން  ައޅ ަގނޑ   ސަމަރީއެއް  ތަކ ެގ 

ދަ  ،ސްއެހެންނަމަވެ މި  ްގރާފ ން  ނޫކ ލައިެގމި  ބާއިންއްކަނީ  އަޅަމ ން  ،  ޔ ނިޓ ތަކ ެގ  އެބަެއއް  ހައ ސިންގ  ެގންދާ 

އެ ރަތްކ ލައިން  އަދި  މަސައް  އަދަދ .  ފަހ ން ބައެްއެގ  އެހެންވީމާ،  މިންވަރ .  އޮތް  ޕްރޮްގރެސްވެފަިއ  ކަތް 

ޕްރިޖެކްޓ އިބައްލަވަ  އެކި  ފެނިވަޑައިަގންނަވާނެ  މިންވަލެްއވީމަ  ކިހާ  އޮތީ  ގޮއްސަ  އެތަްއ  އަދި  ލިބެނީ    އިންރަކަށްތޯ. 

  ލް އިންކަމްެގމިޑ ްއސަ ހ ރީ އަޕަރ  ެގންޮގކޮށް އަޅަމ ން އާންމ ރޒް. މިީއ ޕްރައިވެޓް ޑިވެލޮޕައަސްލ   ކިތައް ޔ ނިޓްތޯ

ޑަށް ފޯލްވާ ެއއްޗެހި. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން މިހިރީ ކައ ންސިލ  ހައ ސިންގ ކެޓަަގރީެގ  ންއަދި ހައި އިންކަމް ބޭ
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 އި ލިބެން އެންޑްަގއި ހ ރިއެްއޗެހިތަކެއް. މެދ ތެރެ އެކީަގއި ހ ސްކޮށް އޮތީ. އާންމ ކޮށް ބާޒާރ ގަ ހައި   ތަކަކާއި ވެރީހިއެްއޗެ

ަގއި  ވަނަ ކޮލަމ    4  .ރީ ހ ރި އަގ ތައްނޑ މެން މިހިއަޅ ަގ  ، ަވގ ތ ަގއި ހ ރި އަގ ތަކަށް ބަލާއިރ    މި ބާޒާރ ަގއި    ،ހ ރި

އެ އަގ ތައް.  ހ ރި  މިހާރ   ކޮލަމްަގ  ،ކޮށްވްރެޖ އެހެރީ  ެއވްރެޖ ލާސްޓް  އެހެރީ  މިއި  ޖެހޭ  އަކަފޫޓަކަށް  ވަރ . ންކޮށް 

އެވެ  މާކެޓ ަގއި  ެއއީ  ހ ރިއެހެންވީމާ،  އެްއޗެހި  ޕްރޮޕޯޒް  އިލަބަލް  އެބައޮތް.    18  ޑްޮގތް.  ޕްރޮޖެކްޓެްއ    18ޔ ނިޓެްއ 

   ވާހަކަ ޕްލޮޓެއްެގ  14074ވައިފިން  ން ދަންނައަދި ކ ރި  ދައްކަނީ.  މި  މެންނޑ ޅ ަގޔ ނިޓެްއެގ ާވހަކަ އަ  2294އެބައޮތް.  

ޕްރޮޕޯ ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  ޓ ގެ ޖެކްޕްރޮ  ޑްޒް ވެސް.  މިފަހަރ   ފޯކަސްައޅ ަގނޑ     ،ނެތެރޭަގއި  ބޮޑަށް  ރަން ކ ަވރަށް 

އެ    ،ނެ. އެހެންވީމާ، މި ްގރާފ ން ފެނިވަޑަިއަގންނަވާއަށްލް އިންކަމް ހައ ސިންއާއި މިޑ ބޭނ ންވަނީ އެފޯޑަބަލް ހައ ސިން

އަޅ ަގނޑ މެން    ދެ ެގންދާމަސައްކަތް  ކޮށްެގންފޯކަސްކެޓަަގރީއަށް  ދެންނެވި   ކ ރަމ ން  ކ ރިން  ދެން  ތަން. 

ފެނިަވޑަިއަގންނަވާނެސްޓޭޓަސް  ެގ  ތަކ ޕްރޮޖެކްޓ  އ   ، ކޮލަމ ަގއި  މިއީ  ދެން  ހިސާބ .  އޮތް  ގޮއްސަ  މީދެްއ  އްމިހާރ  

ހަމަ  ވަރަށް ރައްޔިތ   ގައިމ ބޮޑ   މާލޭެގ  ވާވެސް  ގ ޅީފަޅ ެގ  އޮރެންޖ ންނަށް  އެބައޮތް  ގ ޅީފަޅ ަގއި  ކ ލައިން    ހަކަ. 

އްދ . ދެން ޙައްދ ެގ ޮގތ ަގއި ކަނޑައަޅާ ސަރަޙަޑް ދިރިއ ޅޭ ސަރަޒްޕްރޮޕޯއަޅ ަގނޑ މެން    ، އްދަކީ ޙަސަރަ  ފަިއވާށްފާހަަގކޮ

ައޅ ަގނޑ  މިދަންނަވަނީ  އްޙަ އެ ސަރަ ދެން ހަކަ އަޅ ަގނޑ  މިދަްއކަނީ.  ޔ ނިޓެއްެގ ވާހަކަ. ލޮޓެްއެގ ވާ  1200ދ ަގއި 

ދ . ދެން އްޙަސަރަ  އެއީ ޕޯޓް  ވަނީ ޑ ން ފެނިަވޑަިއަގންނައީސްޓް ސައިއެންމެ ބޮޑ ކޮށް ހ ސްކޮށް ފެންނަ ނޯތ   ،ބާކީ އޮތް

  އެ ޒާތ ެގ ކަންތައްތައް. އަދި އެތެރޭަގިއވާ  ،ކ ރ މަށްކ ރ މާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތްވާ ގ ދަން  އެއާ ގ ޅިެގން މި

ހާބަ ހާބަރ ސަރަރެހާބަރަކީ އިނަރ  މާލޭެގ ނޯތ   މިހާރ   ެއއީ  އެހެރަޙައް.  ގ ޅީފަޅަށް    ނެއްފަންކްޝަހ ރިހާ   އްދ ަގއި 

އަރަ  އި އެތަނ ަގ  ،ބަދަލ ކޮށް ރަށްރަށ ން  އަދި  ފިހަރާތަކާއި  ކަމަށް  ަގއި ތަނ  އެފ ރ ން    އިހޯލްސޭލް  އަދި    .ހިންާގނެ 

ލަދޭޝް ބަންގޮގތަކަށް  އެއްެވސް    ބޭނ ން އެއީކީޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން  ދެން ވޯކަރސް ވިލެޖ  އަ  ،ވޯކަރސް ވިލެޖެއް

ަވކި   ރައްޔިތ ން ދިރިއ ޅެން ހަދާ ތަނެއް ނޫން. އެއީ އެކަނި ައިއސް އެ މީހާެގ ވަކި އ މ ރެްއަގއި މަސަްއކަތްކ ރަން 

އ ޅޭ މީހާއަށް އ ޅެވޭނެ ތަނެ އް އެއީ. ރިސޯޓ ތަކ ަގިއ ވެސް  ތަނެއްަގއި ހ ރެފައި އެކަނި އ ޅެލާފައި މަސަްއކަތްކ ރަން 

  .ވޯކަރސް ވިލެޖެއް  ވަކި އ މ ރެްއަގއި އެކަމަކ  އެހެން އ ޅެވެނީ. އެހެންވީމާ،  ،. އެކަނި ޮގސްއ ޅޭދިރިއެޮގތަށް    މީހ ން

  ހ ންނަ ހަމަ   ހ ންމީ  4ކޮޓަރިއަކަށް ާގތްަގނޑަކަށް   .  ލ ތައް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން އަތ ަގއި އެބަހ ރިސީދެން އޭެގ ތަފް

އަޅ ަގނޑ  މިތަނ ަގިއ އެ ޕްރެޒެންޓެއް ނ ކ ރަން.    .ޕްލޭންތަކާ ެއކީަގިއ ހަދާފަ   ފްލޯއެ  ،ެއކީަގއި ލިބޭ ވަރަށް   ކާއަނާފާޚަ

މީގަ  ފެނިވަޑައިަގންނަވާނެ  ނޫނީ    އިއެހެންނަމަވެސް،  ވަންޏާ  ކަމަށް  ފެނިަވޑަިއަގންނަވާ  މައ ސް  ައޅ ަގނޑ ެގ 

 . އެ ސަރަޙައްދަކީ  ،ނަވާ ވޯކަރސް ވިލެޖ ޙައްދ  އެއީ މިދަންއެހެރަ ސަރަތަކެއްހެން  ސީ ބްލޮކ   .ނ ަގންނަވާފެނިވަޑައި

ފާހަަގ ކ ރިން  އަޅ ަގނޑ   އޮތްދެން  ބައި  ކޮށްފައި  ކ ލައިެގ  އެއޮރެންޖ   އަޅ ަގނޑ މެން  ފެނިވަޑަިއަގންނަވަނީ    ން  އެއީ 

ޓިހައ ސިން ދެން  ސަރަޙައްދ .  އޮތް  ކަނޑަައޅާފައި  ރޯއަށް  ޕް ޕިކަލް  އެލެވޭޝަން  ފްލޯހައ ސް  އަދި   ޕްލޭނެއް   ލޭނެއް 
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ޮގތްއޮ ހ ރިހަމަ  މިހާރ     މި  ،ންނާނެ  މަސައްކަތްކ ރެވިފައި  ެގންދަން   ؛އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  މިކަން 

ދައްކާލަނީ.    އޮތް  ށްފައިކޮޒެޖ އެންވި  މި  ކ ރެހ ންތައް  މި  ޓަކައި  ދައްކާލ މަށް  ދަންނަވައިފިން  ޮގތް  ކ ރިން  ދެން 

ހ ރި  ވަ މި   ،ތައްޕްރޮޖެކްޓ  ހ ްއޓިފައި  ސްޓޭޓަސްޕްރޮޖެކްޓ ގ ތ   ޭއެގ  ޮގތާއި  ހ ރި  ޝ ކ ރިއްޔާ    . ތައް  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކަށަވަރ  ޔަޤީން  އަޅ ަގނޑަށް  ަވޒީރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ރައްޔިތ ންނަށް   ،ޝ ކ ރިއްޔާ  ދިރިއ ޅޭ  ސަރަޙައްދ ަގއި  މާލޭ 

އ އް  ސާފ ވާނެ ރަްއޔިތ ންެގ  އެ  އާ އަދި  ހިތްހަމަޖެހ ން  .ވާނެމީދ   މާލޭ    ،މާޔޫސްވެ  .ބޮޑ   ވަރަށް  ައޅ ަގނޑ ެގ 

ދެން ނ ޖެހޭނެ.  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ތިބޭކަށް  ރައްޔިތ ން   އޮރެންޖ  ؛ކ ލައިންތް  ރަ  އެހެންނަމަވެސް،  ސަރަޙައްދ ެގ 

އަޅ ަގނކ ލައިން   ތަންތަން  ފެނިަވޑަިއެގންނެވި  އަޅ ަގނޑައަސްލަމަށް  ރަތ ން.  ފެނ ނީ  ނޭނެގ  ޑަށް  އެހެން ކަށް 

ދަލ ވެެގން ައއި ޮގތެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . އަދި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް މި ކ ލަ ބަ

ނަ ވަޒީރ ެގ  ބޭފ ޅ   ،މިނިސްޓަރ ންނާއި  ސްޓޭޓް  ،އިބ ންނާއިއިްއޒަތްތެރި  މަސައްކަތްކ ރަްއވާ  ވެސް ވ ޒާރާަގއި  ންނަށް 

ދަންނަވަން ވަޒީރ .  ޝ ކ ރ   ކަންކަމާ   ؛އިއްޒަތްތެރި  ކަންބޮޑ ވެމަޖިލީހ ެގ  އިއްޒަތްތެރި  މި  މި    ބަެއއް   ،މެންބަރ ން 

ކޯފާ އ ޅ ްއވަނީ  ވެސް  އިއިސްކ ރަްއވަފަހަރަށް  މިކީ  އެ  ނޫން،  ެވެގނެއް  ކަންކަންއިތ ރ ކަމެއް  އަޅ ަގނޑ       ކ ރ މަށް 

ލްޑިވްސް  މޯ  -6އެޖެންޑާ އައިޓަމް  .  ޔާވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއް.  ން މިންވަރ ވެސް އެދޭ  ންހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ

ވަނަ މާއްދާެގ    210ަގވާއިދ ެގ   ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންެގ މެންބަރަކ  މަޤާމ ން ވަކިކ ރ މ ެގ މައްސަލަ، މަޖިލީހ ެގ

ަމއްސަލަ    ފައިވާމ އަްއސަސާތަކ ެގ ކޮިމޓީން ފޮނ ވާ ން މަޖިލީހ ަގއި އިޢ ލާންކ ރ މަށް ިމނިވަންތީމަ  )ށ( ަގިއވާ ޮގތ ެގ

ގ ޅޭ މައްސަލައާ  އެ  ނިންމ މަށް  ޮގތެއް  ފޮނ ވ  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީއަށް  މ އައްސަސާދާއިީމ  މިނިަވން  ސިޓީ   ؛ން.  އެ 

އަޅ ަގނޑ   އަމީންޢާންމ   ދެއްވ މަށް  އިްއވައި އެދެން.  ކ ރީަގިއ  އަމީންޢާންމ   އަރިހ ން  ިއއްވ މ ެގ  ސިޓީ  މި 

ކޮމިޝަނާބް މި  ިއ، ރޯޑްކާސްޓިންގ  ދެން  މީޑި  އަދި  ކޮމިޝަނާއާ އޮތް  މަސައްކަތް  ،  ކޮމިޝަންެގ  ދިރާސާކޮށް   ތައްދެ 

ނެގ މ ަގއި ކ ރެވެން އޮތް ކަމެއްތޯ ބެލ މ ެގ މަސަްއކަތް އަމިއްލައަށް އިސް  ށްނޫނީ ޮގތ ން އެއީ އެްއ ކޮމިޝަނަކަާގއަދި  

ތ ން ެއ ބޭފ ޅ ންެގ ަމސައްކަތް ވެސް މިހާރ  ވަނީ   ެގންދޭ. އަޅ ަގނޑ  ހިނިވަން މ އަްއސަސާ ކޮމިޓީން ކ ރަމ ން އެބަ މި

 ައމީންޢާންމ . )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( . ވަރަށް ބޮޑ ބަެއއް ނިމިފައި

 

 ކ އްލި މައްސަލަ 
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 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

ްއސަލަ ލިބިފައި އެބަވޭ. އެީއ  އްލި މަ . މިހާރ  އަޅ ަގނޑަށް ދެ ކ ތ  ޮއޅިފާއައޮތީ އިޖ ރާ   އަޅ ަގނޑަށް މި  !ފ ކ ރައްވާމާ

މައްސަލައަކާ  ކ އްލި  ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ިއއްޒަތްތެރި   އި،ކާށިދޫ  ދާއިރާެގ  ިވލިމާލޭ 

އްލި  ކ   ެގދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ   މެންބަރ  އަޙްމަދ  އ ޝާމް ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ކ އްލި މައްސަލައެއް. ވިލިމާލޭ

ޮއޑިޓ  އޮތީ  ގ ޅިފައި  އޮތީ  .  ރިޕޯޓާ  މައްސަލަ  ގ ޅިފައި  މައްސަލަ  ކ އްލި  މެންބަރ ެގ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ 

މެންބަރ ންނަށާއި    .މަސްވެރިކަމާ އިްއޒަތްތެރި  ދެ  އަދި ޖެނެރަލަ  ލްކައ ންސެށާއި،  އަމީންޢާންމައަޅ ަގނޑ   ށާއި 

އެދެން  ރސަ ައރިހ ން  އާމްސް  އެޓް  ހަމަޖައްސައިޖެންޓް  ކަންތައް  އަދި  މަށް.  ްއވ ދެގ ރ އަތ ެގ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

އިރާދަކ ރެވިްއޔާ ؛ދަންނަވަން މިތަނަށް   އަޅ ަގނޑ   އަދި  ވެސް  ޕްރެޒެންޓޭޝަން  ހައ ސިންެގ  ޮއފް  މިނިސްޓްރީ 

ޖަވާބ ތައް ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނެހެން    ފޮނ އްަވވާފަިއވާ  މެންބަރ ންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ވެބްސައިޓ ެވސް  ަގިއ  މަޖިލީހ ެގ 

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ   ވިލިމާލޭ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ކ ރެއްިވއްޔާ ނެރެދޭނެ.  ދަފެންނަން ހ ންނާނެ ޮގތަށް އިރާ

 އަރ ވާނަންދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް ފ ރ ޞަތ   ވިލިމާލޭ  ،އަޅ ަގނޑ    .ނެންގެވިފައިވަނީ  ށްއަމީންޢާންމަނަންފ ޅ   

ބޭފ ޅާ ލިޔ އްވާފައިވާއެ  ަމއްސަލަ  ހ ށަހެޅ ްއވ މަށް.  ެގ  ޖަހާނެ  ޮގތަށް  އަޅ ަގނޑ   ރަނަގބީލ   ވޯޓ ެގ   .އެއަށްފަހ  

ކ ރިއަޓ ން  ވޯވޯޓ ލ މަށްފަހ    މައްސަލަ  ޮގތަކަށް  ފެނިވަޑައިަގންނަވާނެ   ދާއިރާެގ ވިލިމާލޭ.  ެގންދެވޭނީށް މެންބަރ ންނަށް 

 . މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: އ ޝާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވިލިމާލޭ

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ  ަގާވއިދ ެގ    .އާދެ!  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  މައްސަލައަކީ  މާއްދާެގ    170މި  ވަނަ 

މަޖިލީހ ެގ ރައްޔިތ ންެގ  ދަދަށ ން  އިޚްތިޔާރ ެގ  ލިބިދޭ  ހ ށަހެޅ މަށް  މައްސަލަ  ކ އްލި  މެންބަރ ންނަށް  ހ ށަހަޅާ    ށ ން 

ޚ ލާސާ  މައްސަލައިެގ  ކ އްލި  ކޮިވޑ   'މައްސަލަެއއް.  ަމއްސަލައަކީ  މ ައއްސަސާތަކ ން    އ19ާ-މި  ދައ ލަތ ެގ  ގ ޅިެގން 

ކޮމްޕްލަ ޚަރަދ ތަކ ެގ  ޮއޑިޓެޔަކޮށްފައިާވ  ޖެނެރަލް  އް ންސް  އޮޑިޓަރ  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ  އޮފީހ ަގިއ    ެގހެދ މަށް 

ފަރާ އޮފީހ ެގ  އެ  ޓ އަރިޒަމާއެދ މ ން  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ހެލްތ   އިތ ން  އޮފް  ކޮމްޕްލަމިނިސްޓްރީ  އޮޑިޓެްއ  ޔަެގ  ންސް 

ގ ޅިެގން ސަރ ކާރ ެގ    އ19ާ-ކޮވިޑ ށް ބެލ މ ން  ިމ ރިޕޯޓ ތަކަ  ،މ ކޮށްފައިާވއިރ އާންސް  ްގެގ ފައިންޑިން ޮއޑިޓ    އި އެހަދަ

މާލިްއޔަތ ެގ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޚަރަދ ކ ރ މ ަގއި  މާލިއްޔަތ ެގ  ނޫގާ ވ ޒާރާތަކ ން  ޚިލާފަށް  ނާއި  ކަންތަްއ  ތަކެއް  އެަގާވއިދާ 

ރިޕޯޓ  މި  އެނެގންކޮށްފައިާވކަން  އެތައް    ،އޮތްއިރ   ތަކ ން  މީެގ  ކަންކަމަކީ  ިގނަ  ފާހާަގކޮށްފަިއވާ  ރިޕޯޓ ތަކ ަގއި  މި 

ކަންބޮޑ ވ ންތަކާއް  މަސްތަކެ އެކަމ ެގ  ފެށިެގން  ހި  ކ ރިން  ވެސް  މަޖިލިސް  ރަްއޔިތ ން  ެއކި  ގ ޅިެގން  ޮގތ ން  މެނޭ 

މިނިސްޓްރީތަކާ  ތަކ ަގއި  ފޯރަމ  ވާއިރ އެ  ކަންކަމަށް  ސ ވާލ ތަކާ  ،ސ ވާލ ކ ރެވިފަިއވާ  ރައްޔިތ ންނަށް    މި  ގ ޅިެގން 
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މިނިސް އެ  ހާމަކ ރިއިރ   މަޢ ލޫމާތ ތައް  ހާމަކޮށްއެކަމ ެގ  މަޢ ލޫމާތަކެްއ  ދޮގ   ރައްޔިތ ންނަށް   ޓްރީތަކ ން 

ތެރޭަގސަރ ކާރ    ،ލާފަިއވާތީއިއޮޅ ވަ  ބޮޑެތި  ކޮރަޕްޝަންެގ  އިެގ  ސަރ ކާރާކަންކަން    ިމފަދަ  އަންނަނީ    އިހިނަގމ ން 

އިސްވެރިންެގ މ އަްއސަސާތަކ ެގ  ފެންނާތީ  އިހ މާލ ތަކެއް  ބޮޑެތި  ދައ ލަތ ެގ  ކަމަށް  އޮެވެގން  ކަންކަން މިފަދަ   ،ވެސް   

މިކަމ ަގއި    ،ތީވާ  ކަމަށްކަމެއް  ޅ މަކީ މ ހިންމ   ހ އްޓ ވ މަށް ޓަކައި މިހާރ ން މިހާރަށް ވެސް މ ހިންމ  ފިޔަވަޅ ތަކެއް އެ

ކަންބޮޑ ވ ންތަހ  ރައްޔިތ ންެގ  ސަރ ކާރާ  އްރި  މެދ ވެރިކޮށް  މަންދޫބ ން  މ އަްއސަސާތަކ ެގ    އިރައްޔިތ ންެގ  ދައ ލަތ ެގ 

ެގނައ މަ ަގާވއިސަމާލ ކަމަށް  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ެއހެންކަމ ން،  މައްސަލައެްއ.  ހ ށަހަޅާ  ޓަކައި  ވަނަ   174ދ   ށް 

މައްސަލަިއަގ މި  ޓަކައި  ހާސިލ ކ ރ މަށް  ނަތީޖާ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މެންބަރ ންެގ    އިމާއްދާަގިއ  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ 

 ހ ށަހަޅަމެވެ. ޝ ކ ރިއްޔާ.    މައްސަލަޮގތ ަގއި މިެގ  އެއް މައްސަލަކ ްއލި ޚިޔާލ  ހާމަކ ރ މަށް ޓަކައި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ   ރިއްޝ ކ  އިްއޒަތްތެރި  އެދެން.  އަމީންޢާންމ   ޔާ  ޖައްސަަވއިދެްއވ ން  ރަނަގބީލ     )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ވޯޓ ެގ 

ަގވާިއދ ެގ   މަޖިލީހ ެގ  ދަށ ން  170ރައްޔިތ ންެގ  މާއްދާެގ   އަޙްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ވިލިމާލޭ  ވަނަ 

މައްސަލަ  އ ޝާމް ކ އްލި  ބަހ ސްކ ރެްއވ މާހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  މަޖިލީހ ަގއި  މެންބަރ ންނަށް     އިްއޒަތްތެރި  މެދ  

އެ ވޯޓ ދެްއވ ން  ޮގތަކަށް  ވޯޓ ދެއްވ ން(  )ދެން.  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ނަތީޖާ މެންބަރ ން  ވޯޓ ެގ  ނެގ ނ   ދެންމެ 

އ ތ ރ  ދާއިރާެގ    ންޮގޅީމައްޗަ  ،އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވިން ؛އިޢ ލާންކ ރ މ ެގ ކ ރީަގއި ައޅ ަގނޑ  އެބަ ސާފ ކޮށްލަދޭންޖެހޭ

ޮގތަކީ މައްޗަންޮގޅީެގ ދެކ ނ .    ޅ މަކ ން. ރަނަގޅ އޮ. އެއީ އަޅ ަގނޑަށް  އިމެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްވި މައްސަލައެްއެގ ޮގތ ގަ 

 އްޗަންޮގޅީަގއި އޮންނަނީ މެދ .  ދެން މަ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  ައޙްމަދ  އ ޝާމްރ  ދާއިރާެގ މެންބަ ވިލިމާލެ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 49    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 47    މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން 
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 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    47     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 24      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        : ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަގވާިއދ ެގ   މަޖިލީހ ެގ  ވިލިމާލޭ  170ރައްޔިތ ންެގ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  އިއް   ވަނަ  އަޙްމަތްތެޒަދާއިރާެގ  މެންބަރ    ދ ރި 

ބަލައިަގތ މާ މަޖިލީހ ން  މައްސަލަ  ކ އްލި  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  މަ  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  އ ޝާމް  ނަތީޖާ.  ވޯޓ ެގ  ޖިލީހ ެގ ނެގ ނ  

ތިއްބެވި. 87 ؛ދަދަކީއަލަ  ޖ މ  އަދަދަކީހާޒިރ ވެަވޑަިއެގން  މެންބަރ ންެގ  ކަމަށް  . 49 ؛  މެންބަރ ން    46ފެންނަ 

ވޯޓ ދެްއވި  ފެނ .  ވޯޓ ދެްއވީ ކަމަށް  ވޯޓ ިއއްޒަތްތެރި  ންނަ  ޮގތަކަށް  ަވކި  ނެތް.  އިެމންބަރަކ    ްއޒަތްތެރިނ ދެްއވާ 

ވޯޓ .    24ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަނީ    47  ތީވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވެަވޑަިއަގ.  ވެސް ނެތް  މެންބަރަކ 

  ޖެ.ެވއްފާސްތ މަށް ަމއްސަލަ ބަލައިަގކ އްލި މި  ،އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދާއިރާެގ   ށް. ހ ޅ މާލޭދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  އ ޝާމަ  ލޭއަރ ވަނީ ހ ޅ މާއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ވިލިމާލޭ  !ކ ރައްވާފ ބަރ . މާންއިްއޒަތްތެރި މެ

 

  މް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ރ  ައޙްމަދ  އ ޝާދާއިރާެގ މެންބަ ވިލިމާލޭ

ިއއްޒަތްތެ އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ރަީއސް.  ލިމަ  ހަ  ރި  ހ ށަހެޅީ  މައްސަލަ  ކ ްއލި  ފާހަަގކޮށްފައިާވ  ވެިއ  ަގޔ މ  މި  ސް 

ވެ  ،ފަދައިން އަޅ ަގނޑ   ސް އަޅ ަގނޑ ެގ  އަދި  ވަރަހި  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ިގނަތ ން  ވެސް ބަމެން  ށް  ރ ންެގ 

ޮގތެްއަގިއ    ޕޯޓ ގައި ޚާއްޞަ. މި ރި އިއްތަކަށް ބަލާއިރ ަގތަމި ހ ރި ކަން  އެބައޮތް މި ރިޕޯޓ ތަކ ގައި ެމއް މިހާރ ވ ބޮޑ ންކަ

ޮއޑިޓް މިނިސްޓްރީެގ  ހެލްތ ޔަކޮމްޕްލަ  ، ހެލްތ   ބެލ މ ން  ރިޕޯޓަށް  އޮޑިޓް  ހެލްތ    ، ޮގތ ން  ގ ޅޭ   ސްޓަރާނިމި  ންސް 

މަޖި ރައްޔިތ ންެގ  އަރިހ ން  މެންބަރަކ  ލީމިނިސްޓަރ ެގ  ސ ވާޮގ  ގ ޅޭ   މިކަމާ  ހ ެގ  ދެްއިވ  ލ  ތ ން  ކ ރެވ ނ އިރ   ތަކެއް 

ތަކަށް ބެލ މ ން ޔަޤީންވާ  ށް އޮޅ ވައިލާފަިއާވކަން ސާބިތ ވޭ. ރިޕޯޓ ޑަހަށް ވަރަށް ބޮލީވެސް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިބ ަގއި  ވާޖަ

ކަަމކީއެ ާގނޫނާ  ،އް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވ ޒާރާތަކ ން  ދައ ލަތ ެގ  މިނިސްޓްރީތަކ ން ލާޚި  މިކަމ ަގއި  ފ ވެފައިާވކަން. 
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މާލިޚަރަދ  މާއްކ ރ މ ަގއި  އަދި  ާގނޫނާއި  ަގާވއިދާޔަތ   ފ ރަ  ލިއްޔަތ ެގ  އެންމެ  އެކަމ ެގ  ހާލަތ ަގިއ    މަ ތަޚިލާފ ވާ 

އެންމެ  ،ކޮންޓްރޯލް ބެލ މ ެގ  ޕޭ  ޒިންމާ  ފ ރަތަމަ  އެކަން  މަްއޗަށް.  މިނިސްޓްރީެގ  ފިނޭންސް  އޮންނަނީ  ންޓ ތަްއ  މަމި 

  ެއކަން  އް ކަނޑައަޅާފައި އޮތްއިރ ަގއިކަންތައްތަކެ އި ަވކި  ން ކ ރ މ ަގއި ާގނޫނ  އަދި ަގވާއިދ ގަ ކަން ކަންހެއެ  މާއިހެދ 

ޮގތާ ޮއތް  ބަޔާންކޮށްފައި  ޒިންމާ  ާގނޫނ ަގއި  ހެދ މ ެގ  ޕޭމަންޓ ތައް  އެ  ފިނޭންސް    ޚިލާފަށް  ހިތ ން  އަޅ ަގނޑ  

އެހެން އެބަޖެހޭ.  ނަަގން  ވެސް  މާވީމާމިނިސްޓްރީން  ާގނޫލި،  ކަނނާ އްޔަތ   ަގވާިއދ ަގއި  އަދި  ހ ރި   އަޅާފައިޑަ އި 

ކަ  ތަކާއ ސޫލ  ކ ރެވޭ  މި  ފިންޚިލާފަށް  ާގނޫނާ ނިމި  ންސްނޭތައްތަކ ަގއި  ވެސް    ، މަވަނީނަ  ކަމ ަގއިޚިލާފ ވާ  ސްޓްރީން 

ހ ން. އެޮގތ ން  ލީެގ މަޖތ ންރަްއޔި ނީ  ހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެޖެއްލެއް ހޯދަންޙަނަށް މިކަމ ަގިއ  ންއަޅ ަގނޑ މެ  ދެން

ހ ރި އ ނިކަމެއް  ފާހަަގކ ރެށް  މަކަ  ާގނޫނ ަގއި  މިހާ  ،ނަމަވޭއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އ ނިރަމިހާރ ން  އެ  ވެސް  ކަން  ށް 

ަމްއސަލަތައް ދިރާސާކޮށް ނައްތާ   މ  ންހިމ ްއ ެގނައ މަކީ ވަރަށް  ތަޖެހޭ އިޞްލާޙ ެގންނަންށް  ާގނޫނަ   ،ލ މަށް ޓަކައި އެ 

ކަމަ މިކަމ ގަ   ށްކަމެއް  އެހެންކަމ ން،  ދެކެން.  މަޖިއަޅ ަގނޑ   ރައްޔިތ ންެގ  ހޯދ މަކީ ހ ލީއި  ޚިޔާލ   މެންބަރ ންެގ  ެގ 

މައްސަލައިަގިއ    މ ންމ ހި މި  ހިތ ން  އަޅ ަގނޑ   ހ ށަހެޅީ.  މައްސަލަ  މި  ދެކޭތީވެ  ެވސް  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ކަމެއް 

މެންބަރ ންރައްޔިތ ންެގ    ަގއިވޭއިރ  ރެކ ބަހ ސް ރަނަގެގމަޖިލީހ ެގ  ފަރާތ ން  ޙައްލ ޅ   ހޯދޭނެ  މިކަމަށް  ކަމަށް    ތަކެއް 

 ޝ ކ ރިްއޔާ.  ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން.ވަރަށް ބޮޑަށް ކައި ރ ޞަތަށް ޓަްއވި ފ . ދެރަންއ އްމީދ ކ 

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

ހ ޅ ވަިއލަނީ. ވަގ ތ   ބަހ ސްެގ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  މި    ޝ ކ ރިއްޔާ  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ  

 އަށް.  هللا ރި މެންބަރ  އީވާ ޢަބްދ ްއޒަތްތެރ  ދާއިރާެގ އި ޅ  އ ތ  ލޮރ ވަނީ ަގއަފ ރ ޞަތ  

 

   ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللاޢަބްދ  ވާދާއިރާެގ މެންބަރ  އީަގލޮޅ  އ ތ ރ  

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ޝ ކ ރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  އަ 2010 ؛ރަީއސް.  ރައްޔިތ   މޭެގ  ހަރ  ވަނަ  މަޖިލީހ ން  ެގންމަހ    

މަޤާރ އޭ ނަޢީމް  ައޙްމަދ   ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ައޅ ަގނޑ   ެގ  ވަކިކ ރިއިރ   މަޖިލީމިމ ން  އޭރ ގަ   ހ ގައި    އިއިނިން. 

މަޖިލީހ ަގއި ޑީ.އާރ .ޕީގަ   ޔަތ އްބިއަޣްލަ  ،ވިޔަސް   ގައިތްކަމ  އް އޮރެ ޕީ ސަރ ކާ.އެމް.ޑީ ޕީ  .. އެމް.ޑީއިއޮތީ ރައްޔިތ ންެގ 

ކ ރިން  ވެ މައ ރިކަމ ެގ  ރައީސް  ޢަބްދ ލްޤަްއޔޫމްހިނިގ  ޒަ  ،މޫން  ހިނޑީ.އާރ .ޕީެގ  ެވރިކަމ ަގިއ  ހ ރި    އިާގފަޢީމ ެގ 

ން އޭރ ެގ  އޭރ ެގ ޑީ.އާރ .ޕީ  ،މާދީހެޖެނެރަލް ލިޔ އްވަން އ ޅ ްއވަން  ރ  ިއެގ ރިޕޯޓެއް އޭރ ެގ އޮޑިޓަެގ ވާހަކަޚިޔާނާތްތަކ 

އެތައް ވޯޓެްއ    ސާޅީސްބޭނ ންކޮށްެގން. އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންވަނީ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މަޤާމ ން ވަކިކ ރީ އަޣްލަބިްއޔަތ   

ޑީ.އާރ  ެއއީ  ލިބ ނ .  ތިބި  ޕީާއއި.ވަކިކ ރ މަށް  މެންބަރ ންކޮޅަކާލަައމިއް  އޭރ ަގއި  ޕާޓީއާ  އި،  ޖ މްހޫރީ  ވެސް   ައދި 
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އޭރ ެގ ޮއޑިޓަރ    ،ހަރ ަވނަ އަ  2014ރ ން.  ންބަރ ަގއި ތިބި އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެކާދިނީ ސަރ ޓ  ން ވޯކ ރާނ ެގން. ވަކި  ގ ޅި 

އޭރ ަގއި    ،ންެގ އަޣްލަބިއްޔަތ  ބޭނ ންކޮށްެގން ޕީ.ޕީ.އެމ ހ މް ވެސް ހަމަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ ހީބްރާޒް އިނިޔާޖެނެރަލް  

ޕާޓީ ހިންިގ  އޮޑިޓަރ  ންސަރ ކާރ   ވަކި ޖެ  އަޙްމަ  ރީ ކ ނެރަލް  މިނިސްޓަރ   ޓ އަރިޒަމް  ދީބ ެގ  އަދ   އޭރ ެގ 

ބޮ. އެމް.ޕީ.އާރ .އެމް ޚި ސީެގ  އޮޑ   ނެރ ްއވީމާ  ރިޕޯޓެއް  ޖެނެރަޑިޔާނާތ ެގ  ވަކިކ ލްޓަރ  އިްއޒަވީއްރެ   ރައީސް.   ؛ތްތެރި 

.  އިތ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި އޮތް ޕާޓީގަ ލަށް އަޣްލަބިއްޔައަ  ،ށްލަރީ އަޔާ އަޅ ަގނޑ  މި ހ އްމިއަދ  އިރާދަކ ރެއްވި 

އޮއަނެއްކާ  ޖެނެރަލަޑި ވެސް  ނެރ އްަވއިފި. ޓަރ  ރިޕޯޓެއް  ބޮޑ   ކ   ދަން ؛ސަރ ކާރ ެގ  ބޮޑ     ،ވާނީނައަޅ ަގނޑ   ހަމަ 

ޑިޓް  ނިސްޓްރީެގ ބޮޑ  ޚިޔާނާތ ެގ އޮމިސްޓްރީއާިއ، ހެލްތ   އަރިޒަމް މިނިޓ   .ޔާނާތެއްެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ނެރ އްަވއިފިޚި

އޮޑިޓަރ    ،ން އޮތީ ހަިއސިްއޔަތ ން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ  އެއް ޕާޓީެގ މީހެްއެގ  ހިންާގ  . ސަރ ކާރ ރިޕޯޓެއް ނެރ ްއަވއިފި

ދޭނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ބޭހީއެކ  ތެދ  ރިޕޯޓް ނެރ ްއވާހާ ހިނދަކ  ައޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ތަރ ލޫމާތާޢ ނެރަލް ތެދ  މަޖެ

އެއްެވސް   ދަންނަވާނީ.  މިކަހަލަ  ލަތެހާޝ ކ ރޭ  ނޫޅޭނަން. ވައްަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނެއް  ފޮރ ވާކަށް  ވާހަކަ  އްކަމ ެގ 

ރައީސް ްއޒައި ދަންނަވަނީ ؛ތްތެރި  މި  މިހެން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ،އަޅ ަގނޑ   މ ޙައްމަދ    އަޅ ަގނޑަކީ  އިބްރާހީމް 

އި ވެސް  މީހަކަށްލާޞްތެޚ ޞާލިޙަށް  ދިވެހި    ރި  އިޚ ވާތީ.  ޕާޓީެގ  ޑިމޮކްރެޓިކް  މެންބަރަކަށްރަްއޔިތ ންެގ    ލާޞްތެރި 

ސް އަޅ ަގނޑ މެން  ވެ ވާހަކަެއއް  ންނ ވަތަ އެހެވާހަކަ  ހެއްެގ ވަްއކަމ ެގ  މީތަ  ވަސަރ ކާރ ަގއި ނ   ތީ. އަޅ ަގނޑ މެންވާ

އެހެން    ،ލަންށޭ ވައްޓާއެ އ ޅެނީ އެްއވެލަިއެގން އިދިކޮޅ  މީހ ން އ ޅޭ ފާޑަށޭ، އެ އ ޅެނީ ސަރ ކާރ   ،ހެދީމާ  ދައްކަން

 ،ސް ޔަވި   ތެރޭަގއިކ ރާނެ މީހެއް. ސަރ ކާރ ެގލ ބޫ ަގކަކިޔަކަސް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖެއަކ  ނޫޅޭނެ އެ ވާހަ

ން ބޭނ މިއްޔާ. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާ  ރަެއ ކަންކަން ރަނަގޅ ކ   ން ދައްކާނީ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެެގއަޅ ަގނޑ މެން ވަްއކަމ 

އް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަން  ތައްކަންވަ އްސާ އޮތް ވެރިކަމެްއަގއި ެއކަހަލަ  ހި ޕީެގ  .އެމް.ޑީ  ޙާއިލިމް މ ޙައްމަދ  ޞާއިބްރާހީ

އިއްޒަތްތެމަނެތީބޭނ ން ރައީސް.  ކަންކަން ؛ރި  މިހިރަ  ފާހަަގކޮށްފަިއ  މީަގއި  މިހާރ   ބޭނ މީ  ދަންނަވަން   ؛އަޅ ަގނޑ  

މީަވގ   މި  ށްއެއަ ފޯރ ވޭނެ  ނ ފޫޒ   ވެސް  މަޤާމ ަގއި  ތ   އެ  ހަމަ  ތަޙ ޤީޤ އް ހ ންނެވި  ެވސް  ަވގ ތ   މިހަކ    ޔާ 

ންތައް ޮއޅ ަވއިލާފައި އެބަހ ރި.  ޔ . އެިއ ލިޔެކި ޖެހޭނޭންރެވެމ ން ަވކިކ  ން ވެސް އެ މަޤާދެޝަރީޢަތް ނިމެން   ،ނިމެންދެން

އިލާފައި  ވަން އޮޅ  ޔ ހަށް ފޮނ ވި ލިޔެކި ލީފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނ ވި ލިޔ ން އޮޅ ވާފައި އެބަހ ރި. ރައްޔިތ ންެގ މަޖި

ވާހަ ދެްއކި  ރައްޔިތ ންނަށް  ލިޔެކިކަ އެބަހ ރި.  އޮޅ ޔ ިއަގއި  އިތ ރަށް  ދެ،  ންވީމާއެހެ އެބަހ ރި.    އިލާފައިވަ ން  ންވެސް 

އޮޅ ވައިނ ލެ ޔ ލިޔެކި ހަދަންވޭން  ޮގތެއް  ފޯރ ވޭނެ  ،ނެ  ނ ފޫޒ   ރައީސް،ޮގތެ   މިއަށް  އިްއޒަތްތެރި  ހަދަން   ންރ މިހާ  އް 

އެކަހެރިކ ރެވެންޖެހޭނެ މަޤާމ ން  ވެސް  ޝަރީޢަތަކ ން  މިހާރަށް  ނ ވަތަ  ވަކިކ ރެވެންދެން  ޤަކަށްފަހ   ތަޙ ޤީ ؛މަޤާމ ން 

ޮގތް ތަޝަރީޢަ ރަނަގޅަށް  ރައީސްނިންމަ  ކ ން  ބޭނ މީ ؛ންދެން. އިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވަން  ދެން  މަޤާމ ން    ،އަޅ ަގނޑ  

ވަކިކ ރީމާވަކި މަޤާމ ން  ނ ފ ދޭނެ.  ޖިނާކ   ހިންއީރިޔަސް  ކ ށެއް  އޮތިއްޔާ  ާގ  ވެސް    ،ޤީޤ ކޮށްޙ ތަ ފައި  ެއކަމަށް 
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ފިނޭންފިޔަވަޅ   ކ ރީެގ  އެހެންނޫންނަމަ  މ ސްއެޅެންޖެހޭނެ.  މިނިސްޓަރ   ހަ  މިދިޔަ  މަޖިލީހ ެގ  ަގތާފ ނައްވަރ   އި 

މެން  އަޅ ަގނޑ  ވިޔަނ ދޭން  ން، އެހެޓީޗަރެކޭ. އެހެންވީމާ   ތިމަންނާއަކީރ މިހާ  ،ން ިވދާޅ ވާނީހެއިންނަަވއިެގން ވިދާޅ ވި

ސް، އަދި ނ ފ ދޭނެ. އީމަޤާމ ން އެކަނި ވަކިކ ރިޔަކަސް ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރަ  .ޖެހޭނެ ތަޙ ޤީޤ  ވެސް ހިންަގންޖެހޭނެ

ރައީސްއިްއޒަތްތެ ދެްއވި ށްއަޅ ަގނޑަ ؛ރި  ވަގ ތ ކޮޅެއް  ިއއްއް   އާދެ!  ރަނަގޅ .  ރައީސްޒަޔާ  ރައްޔިތ ންެގ   ؛ތްތެރި 

ހ ށަމަޖިލީހަ ފ ރަތަމަ  ހ ށަހެޅ ން  މި  އަޅ ަގނޑ   ދެފްލޯ ؛ޅީމާހެށް  ވާހަކަ  އެ  އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ   އްަގއި  ކީ. 

ޚަރަދ  ޑ ކޮވި   ،ންނެވިންދެ އޮތަކަކީ  ެގ  ވަގ ތ   ހިނާގ  އެހެން  ކ ޓ ޑިއެ  އެްއޗެކޭ.  ރިޕޯޓ ތައޮރެވެންޖެހޭނެ    އް ޑިޓް 

ފަހ ން،    1  އަންނަހެން އައިމާރ އަހަ  2އަހަރ   ޚަރަދ ތައް  އެ  ފަހ ން  ިއއް   އަޅ ަގނޑ މެންޒަ  ރައީސް،   ކަށްނަތްތެރި 

ރޭަގއި ހެދިފަ. އަޅ ަގނޑ    ދޭތެ ޯގސް އެބޮޑ   މާ  ންނާނީއޮ ޯގސްކޮށް ހިނާގފައި ހ ންނަ ކަންކަމަކ  ނ ހިފޭނެއޭ. އޭރަށް  

ބޮޑެތި    ތި ޖަރީމާއާއިބޮޑެ  އޭ ޤައ މ ތަކ ގައިހ އްތަކަށްފަންތަތި ކަޑެބޮ  ލަހަމިކަ  ،ހ ފަ  މިކަހަލަ ކާރިސާތަކަކަށް  ،ދެންނެވިން

ހިންާގފައި   ޢަމަލ ތައް  ދެންނެ  ންނަނީ.ހ ނޭއްާގނީ  އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ން  ސ ނާވިމިސާލެއްެގ  ވާހަކަން  ސް. ވެ  މީެގ 

ަގއި އަޅ ަގނޑ  އެ . އޭރ  ފްލޯކ ރެވެންޖެހޭނޭސް އޮޑިޓ ސަންޕެ ެއކްސް  ޑ ތ ން ވަގ ތަށް ކޮވިވިން ވަގ ަގނޑ  ދެންނެއަޅ 

  އަށް ، އަޅ ަގނޑ  ފްލޯއެހެންވީމާ  ން ރިޕޯޓް އަިއިއރަކ  ނެތް އެ ވާހަކަެއއް.ޓީމާލިއްޔަތ  ކޮމި  ،ސްވެ ނަމަ  ވާހަކަ ދެއްކި

ހ ށަހެޅީ އަޅ ަގނޑ  ބޭނ މޭ  ނޑ   އަޅ ގަ   ވެސްނެއްކާ އަހ ށަހެޅީ.     އެ ؛ތެރޭަގއި  މަސްދ ވަސް  1ފްލޯރއަށް އިޞްލާޙެއް 

އޮޑިތެރޭ  މަސްދ ވަސް  1ނިންމާފައި    ރޓައާކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ކޮވިޑ ޓްަގއި  ރިޕޯޓް     

ފާސްވީމާ ތަޅ މ ން  އިޞްލާޙ   އެ  ފޮނ ވަން.  ޖެނެރަލްެގ    އެކްސްޕެންސަސްެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނާރިޕޯޓ އޮޑިޓަރ   ތައް 

މިއަމަހަ ފާހަަގކ ރަން  ށް  އަޅ ަގނޑ   އަދި  ޭއރ   ،އައީ.  އެަގހަމަ  އި   އި  ދާިއރާެގ  ހ ޅ ދޫ  މެންދ ވަހ   ރ  ބަްއޒަތްތެރި 

ހ ށަހެޅ ލައިލްޔާސް   ޚާ ކޮ   ،ްއވި ބީބް  ފަވިޑަށް  އޮފިއިއްޞަ  ހ ވެއް  ސަރެނޭންޝަލް  އިނަންޖެހޭނޭންސް  އްޒަތްތެރި . 

 އެދ ން މިއަދ  މި ހ  އެދ ނ ވައެ ފާރަެވރިވ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެ ދ   ،ނީއަށް ސްކްރ ޓ   އެ،  ށްނީއަރ ޓ އެ ސްކް  .ރައީސް

މި  .ނީފެންނަ ޖަސްޓިފިކޭޝަން  އެ  ސަބަބ   މޭމެއަޅ ަގނޑ ފެންނަނީ.    އެ  ދ ވަހަކ   އެ  މަހަކ    ން  މާރިޗް  މަހ ، 

ހީކޮށެއް ނޫން. އެކަމަކ ،    ނ ކ ންނާނެއޭ ތައްޓ އޮޑިޓް ރިޕޯމި    ތަށްކޮންމެހެން މިޮގ  މި ވާހަކަ ދެއްކީކީ  އަޅ ަގނޑ މެން

ބަރޯސާވ މީހ ން ބަދަލ ނަށް  އިތ ރ ބާރ ކ ރ މ ެގ  ެއކަނި  ީމހާއަށް  އިތ ގަ މާއި،  ނިޒާމަކަށް    ށް ނިޒާމަކަ  ،ބާރ ކ ރ މާއި އި 

ސްޕެންސަސް  ެއކް  ޑ ން ކޮވިމަޖިލީހ   އްޔިތ ންެގރަކައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑ މެން ެއ ދ ވަހ   ބަރޯސާވ މަށް ޓަ

އޮޑިޓ   ިއއްޒަވަގ ތ ން  ހ ށަހެޅީ.  އަޅ ަގނޑ މެން  މި  ތްތެރިކ ރ މަށް  އަދި  ރިޕޯޓ ތަކ ަގއި  އޮޑިޓް  މި   އޮތީ   ރައީސް، 

ޚ30ަޖަނަވަރީ، ޖޫން   ހަދާފައި ހ ރި    އޮތީ ޕޭމަންޓް  ކ ރަްއވާފައިޑިޓ ޑިޓަރ އޮ އޮދ ތަްއ އިނޭގތޯ.  ރަެގ ނިޔަލަށް ކ ރި 

އަދިކަކަން ކަންކަން  ހިނާގފައި  ދެން  ،ކޮބައިތޯ   ން.  އަ  ، އެހެންވީމާ  ؟ކޮބައިތޯ  ހ ރި   އަދި   ފެށ ން  ދިމިއީ 

  ޚާއްޞަ  .ރި ރައީސް، މި ފެންނަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަދި ފެށ ން ިއްއޒަތްތެ  މި ފެންނަނީ. މިއީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް



2002 އޮގަސްޓ   71                                            ސާލްޖަނަ ވަ  72 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

23 

 

 ރ  ށް ހެލްތ  މިނިސްޓަހަޔިތ ންެގ މަޖިލީންޖެހޭނެ ރައްޮގތެްއަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ތަޙ ޤީޤ ކ ރަންޖެހޭނެ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަ

ޕޯޓ ތަކ ަގއި ައޅ ަގނޑ ށް ން ވެސް. މި ރިކަހެއްދެވި  ،ބެްއ ނޫންބަވި ސަބަބ . ހެއްދެވި ސަދެ އްހެރ ފ ޅ އެޅިެގން އިތ ޑަކަނ

ތައް. ރިޕޯޓ   މިހާރ   މި  ަގޅަށް ވިދާޅ ވެފަިއވާނީނރަށް ރަވައިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން    ހާހ ރި  ،އްކެއް ނެތްޝަ އެްއވެސް  

ދި ޚަބަރ ތަކ ަގއި ހ ރިހާ ވާހަކައެއް  ވާތީއާއި އަ  ެގ ޖަލްސާއަކަށްއެހެންނަމަވެސް، މިއީ ލައިވް ޓެލެކާސްޓ ަގިއވާ ތަޅ މ 

ރިޕޯޓ  ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި  ފާހަަގ  ތަކ ގައިނ ެގންނާތީވެ  އަޅ ަގނޑ   ކަންކަން  އެއްބައި  ބޭކ ހ ރި  ން. ނ ރަން 

ޓްރޭރަލްޖެނެ  ޒެކިއ ޓަރސްއެގް  ހޯދ މަންވެ  75މެދ ެވރިކޮށް    ،ޑ ބާއީ  ،ގއަށް ޑިން  މ ޓިލޭޓަރ   ކ ރި   ގ ޅޭ  މަލާތާޢާށް 

މާލިއްހަފާން  ޮގތ  ކަންކަމ ަގއި  ާގނޫނާއިޔަަގކ ރެވ ނ   ެއއްޮގގަ   ތ   ބ ވާއިދަށް  ނެތޭ  ބަލައިލާފައި  ވެސް  ންޏަސް  ތަކަށް 

މާލިއްޔަތ    ؛ބެލިބެލ މ ގައި  އޮފީހ ން  ރަލްނެޖެ. އޮޑިޓަރ  ނީ އެހެންހޭޮގތަކަށް ދަންނަވަންޏާ ބ ނަންޖެ  ރ ވާނެ. ކ ޅ ރަނަގ

އޮންނަނީ ޕްރޮފައިލެކ ން   ،ަގާވއިދ ަގއި  ބަޔާންކޮށްދޭ  ތަޖ ރިބާ  މިކަމ ެގ  އިފ ނީަގއި  މާލީ   ،ތ ރ ންްއެގ  ކ ންފ ނީެގ 

އެހެނިހެން   ނެންަގއިދޭކަން އަލ މާލީ ޤާބި  ކޮށްފަިއާވ މާލީ ބަޔާނާއިފ ނީެގ އޮޑިޓ  ންކ ރ މަށް ޓަކައި ކ ންޒަކަން ވަޤާބިލ 

ރޮޖެކްޓެްއ  ޑ  ޕްބޮ  މިހާ ބޮޑ ، މިހާ ؛ދ ަގިއ ބ ނޭއިތ  ަގވާނ ވޭ. މާލިއްޔަ ން ހޯދާފައިމާތ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ލޫމަޢ 

 ހ ން އެ މީ  ހޭނެ.ޖެެވސް ބަލައިލަން  ށްމަންސަފޯއެ ކ ންފ ނީެގ ކ ރީެގ ޕަރ  ،ފ ންޏަކަށް ދޭއިރ މިހާ ބައިވަރ  ފައިސާ ކ ން

އޮމަސައްކަތެމިކަހަލަ   ކޮށްފައި  މީއް  އެ  ބަޔާނަށްތްތޯ،  ާމލީ  ވެސްހ ންެގ  ރައީސް،    ތްތެރިޒައިއް  ބަލައިލަންޖެހޭ.   

ޖެއޮ ފާހަަގކ ރައްވަނީ ނެރަޑިޓަރ  ރިޕޯޓ ަގިއ  ބެލިބެލ މ ން  މި ؛ލް  ޓްރޭޑިންގ   އެގްޒެކިއ ޓަރސް  އޮފީހ ން  ޖެނެރަލް 

ފާހަަގކ    އްއިޓެ ސަވެބް ވެބްސަިއޓެއް ވެސް ނެތްކަން  ހެލްތ ެގ މިނި ؛ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި.  އޭރެވެވެސް،   ސްޓްރީ އޮފް 

ޮގތަށް ށްދައ ލަތ ެގ މާލިްއޔަތ  ަގވާއިދ ަގއި ބަޔާންކޮ  ،ަގއި ނިންމާފަިއވާއިރ    2020ލް  ޕްރީއެ  1  ޑ  ކޮމިޓީންބި ފަިއވާ 

ޓްރޭޑިއެްގޒެކިއ ޓަރސް   ފަންނީ  ޖެނެރަލް  ޤާބިލ ކަންއަންގ  މާލީ  ކޮމި  ތޯވޭންކޮށްފައި ވަޒަ  ދި  ބަބިޑ   ިއ  ލަޓީން 

އެނެގއޭ.  ޗެކ ކޮށްފައި ޓްރޭޑިއެްގޒެކިއ ޓަރސް  ނ ާވކަން  ޑަބްލިޔ .ެއޗް.އޯގެ ޖެނެރަލް  ެއކ   އާޑަބްލިޔ .އެޗް.އޯ  ؛ންގައކީ 

ންޑެޑް ސަޕްލަޔަރެއް  ެގ ރެކޮމެތަކީ ޑަބްލިޔ .އެޗް.އޯ އެ ފަރާ  ،އެްއވެސް މ ޢަމާލާތެއް ކޮށްފަިއވާ ކ ންފ ންޏެއް ނޫންކަމާއި 

ޑަމާއިކަ  ނޫން ަގބޫޔ .އެ ބްލި،  ކ ންލ ޗް.ޯއއިން  ސަޕްލައިކ ރާ  ވެންޓިލޭޓަރ   ފަރާތ ން ގެ ފ ނިތަކ ކ ރާ  އެ  ލިސްޓެއް   

އެ   ؛. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އޭ ލޫމާތ  ދީފައިވެކަން ޑަބްލިޔ .ެއޗް.ޯއއިން މަޢ ނ ވާ ހިއްސާކޮށްފައި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާ

ޮގތ ަގއި އެ އަންކިވާހަކަ ވަ ޑ ބާއީ    ،އެގްޒެކިއ ޓަރސް ޓްރޭޑިންގ  ރީން މިނިސްޓް، ހެލްތ ކީބަ ނަ ސަބަ ނ ކ ތާއެްއެގ 

ދި  ފ ންޏަށްކ ން ބިޑ   ބ ނަނީމި  ރެކޮމެޑަމިއީ    ،ންއިރ   ރައްޔިތ ންބްލިޔ .އެޗް.އޯ  ސަޕްލަޔަރެކޭ.  މަޖިލީހ ެގ  ންޑެޑް  ެގ 

ސް ވެ  ދެްއވަމ ން  ވާބ ޖަ  ައށްްއވި ސިޓީ ހ ށަހެޅ ތަމް  އިދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޚަ  މައްޗަންޮގޅީ

ވިދާޅ ވެފަިއވާނެ ހެލްތ   އޮފް  މިނާތިމަން  ،މިނިސްޓަރ  ޑަބްލިޔ   ދަނީ  މެން  ކ ންފ ންޏެކޭ.  ރަނަގޅ   .އެޗް.ޯއ  ވަރަށް 

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްންންޑެޑް ކ މެރެކޮ ޖެނެރަލް ނަސީބަކ ން، ؛ފ ންޏެކޭ.  ވަރަކަށް   ޮއޑިޓަރ  ނަސީބަކ ން ކޮންމެވެސް 



2002 އޮގަސްޓ   71                                            ސާލްޖަނަ ވަ  72 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

24 

 

ނެރަލް ދޭތެރަޭގއި ެވސް އޮޑިޓަރ ޖެ  ވާފައި އެބައޮތް. ޑަބްލިޔ .ެއޗް.ޯއެގ މ ޢާމަލާތާއް ސ ާވލ ކ ރަ  ސްވެ  އާއޯ. ޗް.އެ ޔ ޑަބްލި

ޖެނެރަލަ  ފައިސ ވާލ ކ ރައްވާ ޮއޑިޓަރ  ޑަބްލިޔ .ެއޗް.އޯއިން  ލަފާދެއްވާއެބައޮތް.  އެބަ  ހެލްތ ން   މިނިސްޓްރީ  ،ށް    އޮފް 

ފިނޭންސް މި ކ ންފ ންވި  ފޮނ  ؛މިނިސްޓަރ އޮފް  މަތީސިޓީަގއި  ަމޝްވަރާެގ  ެއ އިޏަކީ ޑަބްލިޔ .އެޗް.ޯއެގ  ދާރާެގ ން 

ޕްރިޕެއަރޑްނެޖެއެމަރ ދަންސީ  ތަށ ސްެގ  ސަޕްލައިކ ކެން  ކ ން ތި  އެކަށީެގންވާ  ކަރ މަށް  ރައްޔިތ ންެގ ފ ންޏެއް  މަށް 

މިލީމަޖި އެބަ  ވީއިފަބަޔާންކޮށް  ސްޓަރނިހަށް  ޑަބްލިޔ .އެޗް.ޯއއިން  މަހ ެގ  ،ބ ނޭނަމަވެސް   ؛ތެރޭގައިމެދ   މާރިޗް 

 މިީއކީ   ،ހ ަގއި ޑަބްލިޔ .އެޗް.ޯއއިން ބ ނެފައި އޮންނަނީރިމަ ކަނޑައެޅިެގން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަހަ  ޑަބްލިޔ .ެއޗް.އޯއިން

ެއ   ؛ސަޕްލަޔަރެއް ނޫނޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ންޑެޑް ލިސްޓެއް ނޫނޭ. މިއީ ތިމަންނާމެންެގ ރެކޮމެންތިމަންނާމެން ދި

ޑަބްލިޔ .ެއޗް.އޯެގ ނެޝަނަލް ޕްރޮފެޝަނަލް    .ޅ ވާންޖެހޭނެހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ވެސް ވިދާ  ހަމަ  ، އެ ސެކްޝަންސެކްޝަން

 ، ގ ޅައިލ މ ން އިނޭގތޯ   ،މ ންޅ ގ   ދ މަށްހޯ  ތ މާން މަޢ ލޫޓީކޮމި  ޑ ަގއި މިނިސްޓްރީެގ ބިޮގތ   ލޫމާތ ދިންޢ ރ މަސައޮފި

 ، ކަމަށާއި  ެގންވާ ފަރާތް ނޫން ށީ ބައިވެރިވާން އެންމެ އެކަ  އި ގަ އެފަދަ ކޯލެއް  ރާތަކީގ ޅ މ ން އެ ފަ؛ ތްތެރި ރައީސްޒައިއް 

ފޯވައެގްޒެކެޓިވަ  ޝަލްފައިނޭން އީށް  ފަރާތާޑްކޮށްފައިވާ  ނޭނޭގ  ެމއިލްަގިއާވ  މަޢ ލޫމާތެއް  އެއްެވސް  ކަމަށާއި،    ގ ޅޭ 

ރައީސްތްްއޒައި ތި ؛ތެރި  ޖަލްސާއެްއަގިއ  ކޮމިޓީެގ  ބިޑ   އޮފިމިއީ  ޑަބްލިޔ .އެޗް.ޯއެގ  ގ ޅައިސައްބަވާފައި  ލަނީ.  ރަކަށް 

 ...ޑަބްލިޔ .އެޗް.ޯއއިން ބ ނަނީ ިމއީ ރަނަގޅ  ކ ންފ ންޏެއްތޯއޭ. ދެން ،ގ ޅައިލާފައި މި އަހައިލަނީ

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި ޑަބްލިޔ .އެޑ އަޅ ަގނ ؛  ދެން  ެއރ ވިން.  ެވސް  ވަގ ތ ކޮޅެއް  މިންވަރަށް   ތިޔަ  ވާހަކަ  ޗް.ޯއެގ 

  ؟ ޕްރޮްގރާމް އޮފިސަރަށްތޯ އަނެއްކާ ގ ޅ އްވީ، ެގންދަވާތީދައްކަވަމ ން  

 

   ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللاޢަބްދ  ވާދާއިރާެގ މެންބަރ  އީަގލޮޅ  އ ތ ރ  

 މާ. އަޅ ަގނޑ މެން ެއކަވާފަިއވަނީ އިނޭގތޯއްމާތ  ދެއްޙަ މަޢ ލޫޞަ  ށް ޑަބްލިޔ .އެޗް.އޯއިން ވަރަ ؛ރަީއސްއިްއޒަތްތެރި  

ޕަ ބޮޑ ވާ ކަން އަދި  ނ ވޭ.  ެގރެންޓީރފޯކަށް  ރައީތްްއޒަ އި ؛މަންސް  ކ ންތެރި  ކައިސް،  ފައިސާެއއް ރީފ ނި  މިވަރ   ަގއި 

ެގ ޕަރފޯމަންސް  އިއްނެބ   ލަންހައްޓާބަންޓީއެއް  ރެދިންއިރ   ނެތް.  ކަނޑައެޅިެގންތްޒަފައެްއ  މިއީ  މ ޅި   ތެރި ރައީސް، 

 ށް ފ ންޏަކަ ކ ންނ ދަންނަ  ،ކ ންފ ންޏަކަށް   އާ  ،ޑ  ފައިސާއެއް ދޭއިރ  ބޮރެންޓީރާވަރ  ކަންކަން. ެގއަސަރ ކ މާލިއްޔަތަށް  

ހަވާލ ކ ރާިއރ  % ެއޑްވާންސް  90މިވަރަށް ފައިސާ  ބަޔަކަށް ދޭނީ   އިަގޮގތ    ެގވާންސްފަ. އެޑް ދީ  ޮގތ ގައި  ެގއެބަހ ރި 

ބަެއއްކަން ކޮށްލެވޭވަރ ެގ  އެކަން  ޔަޤީންވީމާފިސާރި  ރަނަގޅަށް  ެއވަރ   ކޮށްލާފައި  .  ނެވެސް  ފިތް  ންސް ނޭ 

ޅި  މ މިހާރ    ؛އެބައޮތް  ބ ނެފައި  ފ ނިންއަދި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެ ކ ން  .އިޑްކ ރި ލިޔ ންތަކ ގަ  ފޯވަށްމިނިސްޓްރީއަ
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އެގްޒެކެޓިވް އަދި    ނާޑް ކ ންފ ނިޑް ޓެކް،  މެ.  ފ ންޏެއްެގ ވާހަކަންކ   ތިން  . އެއީނީއްކަދަ މި ވާހަކަ ޑ ށް އަޅ ަގނރިޕޯޓަ

މ   ކ ންފ ންޏާ  3  ސް.ޓްރޭޑިންްގ ެއއްޮގތަކަށް  ދީފަޢާވެސް  ފައިސާ  އެޑްވާންސް  ހ ރީ  ހިނާގފައި  .  ތްއޮ  އިމަލާތް 

ކޯޓޭޝަނަކީ ލިބ ނ  ކޯޓޭޝަނެއް ކަމަކަށް ެވސް  އެސް.ޓީ.އޯެގ އެްއ    ،އެސް.ޓީ.އޯއިން އެންމެ ކ ޑަ ކޯޓޭޝަން ހ ށަހެޅީމާ

ހަދާފަ  ހެލްތ  ހަނދ މަފ ޅ މަނިކ ފާ ؛މަނިކ ފާނ ނެތް.    އެއްމިނިސްޓްރީއިން  މެނޭޖިންގ ނ   އެސް.ޓީ.އޯެގ   ހ ންނާނެ 

އަމްރ  ޙ ސައިން  މަޖިލިސްަގއި  ،  ޑިރެކްޓަރ  ޤައ މީ  އަޅ ަގނޑ މޭ  10އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ލިޔ އްވާފަިއ ހަނ  ަގއޭ  ދާންވަނީ 

މޭ. މި ތިމަންނަ ދެން މި ވާހަކަ ދަިގކަށް ދަްއކާކަށް ނެތީ  . ދިނީ  އެސް.ޓީ.އޯއިންނޭ އެންމެ ކ ޑަ ކޯޓޭޝަނެއް  ،އޮންނާނެ

 3އެސް.ޓީ.އޯއިން ދިން    .. ެއސް.ޓީ.ޯއއިން ދިން ކޯޓޭޝަނަކީ އެންމެ ކ ޑަ ކޯޓޭޝަން ކަމަށްއޮތީ ެއ ވާހަކަ ހާމަވެފަ

ތެރެއި ކޮމިޓީކޯޓޭޝަންެގ  ބިޑ   ވެސް  ކަމަށް  ލިބ ނ   ކޯޓޭޝަން  ެއއް  ނަހަދާ ން   3ދިން  އަދި  ދެން  ވާހަކަ.    ން 

ކަމަށް ވެ  ކ ންފ ންޏަށް ބޮޑ  އަގ ަގއި  މާ  މިހިންދިނީ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެބަހ ރި.  ޮގސް މި  މިހިން،  މިހިން،  ސް 

އިތ ރ ން ޚަބަރ ެގ  ރައްޔިތ ން  ހ ރިހާ  ދިވެހި  ހަމަ ޚަބަރ ެގ ސ ރ   ، ރިޕޯޓަކީ  ރައްޔިތ ން  ހ ރިހާ  ދިެވހި  އިތ ރ ން  ޚީެގ 

ރިޕޯޓ އިކިޔ ްއވަ  ރަނަގޅ   ހަމަ  ދަންނަވަންލަްއވަން  ވެސް  ދެން  އަޅ ަގނޑ   މި   ،ބޭނ މީ  ތަކެްއ.  އަޅ ަގނޑ މެން 

ފިޔަވަޅ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޯގސްނ ވަނީސް  މާ  މިއިްއޔޭ.  ބާރ އެޅި ސަބަބަކީ  ނެރެން  ބޭނ ންވާތީ.  ރިޕޯޓްތައް  ައޅަން ވެސް 

ހ ރިހާ  އަދި ކ ރެއްިވ  މަސައްކަތް  ވެސް  ؛މި  މެންބަރ ންނަށް  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ޝާމިލ ވި  މަސައްކަތ ަގިއ  މި 

ޑިޓަރ ޖެނެރަލް މިވަރ ެގ ތެދ ވެރި ރިޕޯޓެއް ނެރެދެއްވީތީ ވެސް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ   ނަވަން. އޮއަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  ދަން

ފޯރ ވޭަވރ ެގ މީހަކ  އަދިެވސް ނ ފޫޒ    މި ކަންކަމަށް ނ ފޫޒ   ، ބޭނ މީއަދިވެސް ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން ދަންނަވަން. ދެން

ވެ މިހާރަށް  މިހާރ ން  ހ ރިއްޔާ  މަޤާމ ަގއި  ހިސާބ ަގއި  ޕެންޑިންގ ފޯރ ވޭ  މަޤާމ ން    ގައިތަޙ ޤީޤ   ސް  އޭނަ 

 . ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. . މަޤާމ ން ދ ރ ކ ރެވެންޖެހޭނޭވަކިކ ރެވެންޖެހޭނޭ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނޑ  އާދެ!   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ކޮންޝ ކ ރިއްޔާ  މިީއ  ހިތ ން  އަޅ ަގނޑ   ސ ވާލެއް.  އެބަވަދޭ  ހިތަށް    ެގ 

މި ކ ންފ ނިތަކަށް ކޮންމެހެން ވެސް ފައިސާ ދޭންޖެހިއްޖެ  ؛އަރ ވަނީފ ރ ޞަތ މި  މިހާރ     ައޅ ަގނޑ  ؟ ކ ންފ ނިތަކެއްތޯއޭ

ދައ  އޮތް ކަމަށް  ދީފަިއ  އޮތީ  މި  ފެނިވަޑަިއަގންނަަވއިެގން  ބަޔަކަށް  އެތައް  ސާފ ކޮށް  ލަތ ެގ  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ކަން 

ޔަބަޔާންކޮށްދެްއވާ އަޅ ަގނޑަށް  ކަށަވަރ ޤީފި.  މި ؛ނ ން  ނޫންކަން  ވ ޒާރާެއއް  އެއް  ރ ފިޔާ    ދައ ލަތ ެގ  އަދަދަށް 

ނ ކ މެެގން ތެރެއިން  ބަޔަކަށްޮގސް  ދައ ލަތ ެގ  އެތައް  ޮގސްފަިއވާއިރ ަގއި  ވަދެެގން  ެއކައ ންޓަށް    ކ ންފ ންޏެއްެގ 

އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   ؟އޭބާ ކޮން ބައެއް  އީއެހެންވީމާ، މި ؛އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އެކަން ހިނަގމ ންދާކަން ސާފ ވާނެ. ސ ާވލަކީ

ފ ރ ޞަތ  މެންބަރ މި  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   ަގލޮޅ   ނަސީމަށް.  މީކާއީ  އަރ ވަނީ  އަޙްމަދ   ދެކ ނ  ލ   ަގލޮޅ  

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .
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 ލ  އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެްއކެވ ން: ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މީކާއީ

އަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއް ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  މިޔާ  ފެނިެގން  މިއަދ   އެންޑް   މެންނަށް  ޗެކް  ދައ ލަތ ެގ  ދިވެހި  ދަނީ 

ސިސްޓަމ  ހަމަ    ބެލެންސް  ވިސްނ މ ން  ިވސްނާލި  ައޅ ަގނޑަށް  ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި  މަންޒަރ .  ވަރ ަގދަވެެގންދާ 

ބަޔަކ  އެްއޮގތަކަށް  އެތަްއ  މީހ ން  ބަޔަކ   ނ ވިސްނޭ  ލާންޖެހިދާނެވެ  ، ވެސް  ބިކަންޓިލޭޓަރަށް  އޮތް  މ ެގ  ރ ވެރިކަމެއް 

ހ ތ ރ    ،ކަމެްއ ނެތްކ ރ މަށް އ ޅ މަށްވ ރެ ވަކިން އިންސާނިއްޔަތ ، އެ ވެންޓިލޭޓަރ ތަކ ން ަވއްކަންއި ދަނޑިވަޅެއް ބަލަ

  ލިއަނ ން ކައި ވެސްމަލެއް އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ވިސްނޭ. ބަޔަކ  ވަްއކަން ެވސް ކޮށްފާނެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިޢަހަޑި  

އެހެންނަމަ ބަލަ   ،ވެސްފާނެ.  ދަނޑިވަޅެއް  މަރ ވެެގންދާ  މީހ ން  ބޭނ ންކ ރާ އިބަޔަކ   ސަލާމަތްކ ރަން  މީހ ން  އެ   ،

ވަްއކަންމެޝިނަރީ ހ ތ ރ   ން  ވަކިން  ރައީސް  މަލެއްޢަކ ރ މަށްވ ރެ  ިއއްޒަތްތެރި  ނ ވިސްނޭ.   ؛ައޅ ަގނޑަކަށް 

ޕާޓީ ހިފާ  ަވގ ން  މެންޑޭޓަކާއެމް.ޑީ.ޕީައކީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ރައް .  ހަމަ ސީދާ  އިެގން  ވެސް  ހޮވ ނީ  މަޖިލީހަށް  ޔިތ ންެގ 

އެހެންވީމާ ބ ނެ.  ކަމަށް  ހިފާނެ  ކަމަކީ  ،ވަގ ން  އ ފާކ ރާ  މިއަދ   މެންބަރެއް  ،އަޅ ަގނޑ   އިއްޒަތްތެރި  ޕާޓީެގ    ، މި 

 ޮއޑިޓެްއ  ކޮމްޕްލަޔަންސް ؛އްއޮޑިޓް ކޮމްޕްލަޔަންސެ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ހ ށަހަޅ އްވަިއެގން  

ސަރ ކާރެއް  ިއ،ހައްދަވަ އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ހިއްސާވާ   ، މިއަދ   ސަރ ކާރެއްެގ   ،އެމް.ޑީ.ޕީ  އޮތް  މެޖޯރިޓީ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ 

ރަްއޔިތ ންނާ ައޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަ  ކޮރަޕްޝަނ ެގ  ހަމަ  ވ ޒާރާއެްއެގ  އަޅ ަގނޑ   ހާމަކ ރާތީ  ސް  ވެ  ގައިމ ހަމައަށް 

ރައީސް،  ޚ ފަ ިއއްޒަތްތެރި  ައޅ ަގނޑ   ރ ވެރިވަން.  ހެލްތ މިއަދ   ރައްޔިތ ންެގ   މިނިސްޓަރ   ަގބޫލ ކ ރަނީ  އަމީން 

ކ ރައްވަން އެ ކ ރެްއވި ރައްޔިތ ންެގ މާލިއްޔަތ ން ަވއްކަންެއއް ކަންތައް.    ެއއީ  ،ހެއްދ ވ ންހެއްދެވިމަޖިލީހަށް އިތ ރ ފ ޅ 

  އި އިެގން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރަްއޔިތ ންތަކެއް އިތ ބާރ ދީފަހިންަގ  އިމަނިކ ފާނ  ރާވަ  ެއއީ އަނެްއކަން. އެ   ،ކަންކަން

ވައްކަން  ބޭފ ޅ ން  ތިއްބަވާ  ތަމްސީލ ކ ރަްއވަން  ކަންކަން  ެއއީ  ރައްޔިތ ންެގ  ަވއްކަން.  ދެ  ކ ރެއްވެނީ  އެ  ކ ރެްއވީމާ 

ަމނިކ ފާނ  މިއަދ  އެ ހ ންނެވީ ، އެ  އްކަން. އެހެންވީމާމާލިއްޔަތ ން ކ ރާ ވަ  އިތ ބާރ ން ކ ރާ ވަްއކަމާއި ައދި ފިޒިކަލީ

އަމީން އެ   މިނިސްޓަރ   މިހާރ ން މިހާރަށް ހެލްތ   ،ދެ ވައްކަން ކ ރަްއވަިއެގން. ައޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން މިހާރ ން މިހާރަށް

އޮޅ ވާ ޔައ މިްއޔާ  ޗެއަރ  ކޮމިޓީެގ  ބިޑް  ވަކިކ ރަްއވަން.  ވެސް  ،އޮޅ ވާލ މަށްލި މަޤާމ ން  ކަމަނާ  މަޤާމ ން  އެ  އެ   

ހެލްތ ވަކިކ ރަްއވަ ެއއީ  މިކަމާ  ން.  އަދި  މިނިސްޓަރ.  ޑެޕިއ ޓީެގ  ވީ    މިނިސްޓްރީެގ  ފަރާތްތަކެއް  ހ ރިހާ  ގ ޅ ންހ ރި 

އިތ ރަށް  ފ ރ ޞަތެްއަގއި  އަވަސް  ވަްއކަން،  އެންމެ  މާލިްއޔަތ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ފ ރ ޞަތ ނ ދީ އިތ ރަށް  ކ ރަން 

ޮގވާލަން އަޅ ަގނޑ   ރައީސް ވަކިކ ރ މަށް  އިްއޒަތްތެރި  ދަންނަވާލަންއަ ؛.  ތަކ ރާރ ކޮށް  މިއަދ     އަޅ ަގނޑ   .ޅ ަގނޑ  

ދާތީ.  ކ ރ ވަނިވި ނިޒާމ  އެއް ދ ވަހ ން އަނެއް ދ ވަހަށް ވަރ ަގދަވެެގންޖަވާބ ދާރީ  ދައ ލަތ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،އ ފާކ ރަނީ
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ދިވެހި ރަމެންބަރ ންނާ  65އަދި   މަޖިލީހ ން  މި ރައްޔިތ ންެގ  ޕާޓީޓި އްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެއިެގން  ން ރަބަރ ސްޓޭމްޕް  ކް 

 ސް ނަހަދާތީ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަޖިލީހަކަށް މި މަޖިލި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މި މަޖިލީހަކީ ރަބަރ ސްޓޭމްޕް މަޖިލީހެއްެގ  ،ހ ވަފެނެއް ވެސް ނ ފެންނާނެ ކަށްމީހަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 ޖާބިރ . هللا ޮގތ ަގއި. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

الص الة والس الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن  .حيم ن الر  مح الر  م للا بس   .جيـم الر    ْيـطانالش    نم  اهللب  عـوذأ

މި  ،އަދި ރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ،މެންބަރ ން އިރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އެންމެހަހިރާއްޖޭެގ ދިވެ. دأما بع  ،وااله 

ސާފ ކޮށް އެނެގން   ؛ންރާއްޖޭެގ ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރ މަށްޓަކައި ވަޢ ދ ެވެގން ރައްޔިތ ން ހޮވާފައި ތިބި ހ ރިހާ ބޭފ ޅ 

ފަހަރ     ކ ރާ ކަމެއް. އެކަަމކ  މިވެސް  މިއީ ފެށ ނީއްސ ރެ    ކ ރ މަކީ.މިއީ އަލަށް ކ ރާ ކަމެއް ނޫން ވައްކަން   ،އެބަޖެހޭ

ަވއްކަން  ބޮޑެތި  މިހާ  އަިއސް  ކިޔަިއެގން  ވަްއކަންނ ކ ރާނަމޭ  އަދި  ތަދ ވޭ.  ހިތަށް  ައޅ ަގނޑ ެމން ކ ރީމާ  ކ ރިއިރ  

ސެކް އޮޅ ާވލަޕްރައިވެޓް  ކޮރަ  ލާފައިއިފ ނޑަ  އި،ޓަރަށް  ަވގ ތެްއަގއި  ދަންވަރ ެގ  ބަހައްޓާފައި  ރޭަގނޑ   ންޓައިންކޮށް 

ކަނބަލ ންެގ   އަންހެން  ދިވެހިރާްއޖޭެގ  އިތ ރަށް  އަރަ ަގޔަށް  ވަްއކަމ ެގ  ަގދަކަމ ން  ވެންޓިލޭޓަރ ތަްއ    އި،ވެސް  އަދި 

ކިޔަ ހަދައިއޮޅ ވާލަ   ފައި ބަހައްޓާ  އިެގންނަންށޭ  ހީލަތް  މަކަރާއި  މިއި،  ކަމެއް ހިނަގ  ،  ކޮބަިއހޭ  އިހ ރިހާ  ދިޔައިރ ަގއި 

ޒިންމާ ؟ޖ މްހޫރިއްޔާރައީސ ލް ބޭފ ޅާެގ  އެ  މީސް  ކާކ ތޯއޭ؟ ކޮބައިހޭ  މި މި    އެ  އްަވގ ންތަ ؛ލައިެގންތަނަށް    މީހ ން 

މި ލައިެގން  ކާކ ތޯ  ތަނަށް  ަވއްކަން؟ އ ޅެނީ  ޕާޓީައކަށްތޯ  ހ އްދަކޮން  އޮތީދީކ ރަން  ޒިންމާ އެމް.ޑީ.ޕީ ؟ފަިއ  ން 

މި  މިކަމ ގައި.  ނެއ ފ ލަންޖެހޭ ލީޑަރ   ނ ދޭ އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ރައްޔިތ ންނެއް  ރާއްޖޭެގ  އ ފ ލަންޖެހޭނެ.  ޒިންމާ  ކަމ ަގިއ 

ލާރި ވެރިކަމެއް.  ސަރ ކާރަކަށް  ކީކޭ  ކޯލިޝަން  ބ ނަމ ންދިޔައީ  ނެިގއިރ ަގއި  ލާރި  އަޅ ަގނޑ .    ، އަދ ލ ވެރި؟ ދިނީ 

ރާ މި  ވައްކަންއިންސާފ ވެރިކޮށް  ހިނާގނޭ.  ވައްކަނ ކ ރާނޭއްޖެ  ލާރިން  ނެިގ  އަތ ން  އަޅ ަގނޑ   މީހ ންންކ ރާ.    އް ކެތަ 

. ހަމަ މިހާރ ން މިހާރަށް ވަކި ނީދިއިސްތިއ ފާ؟ ވީ  ބެއިރޫތ ަގއި ކިހިނެއްހޭ؟ ތަނަށް ލީ މީހާެގ ޒިންމާ ކޮބައިހެއްޔޭއެ

ނޫން ދޭން  ،މިނިސްޓަރެއް  އިސްތިއ ފާ  އެްއކޮށް  ޮގވާލަންސަރ ކާރ   އަޅ ަގނޑ   މިއަދ .  މިހިނދ ން   ،ޖެހޭނީ  ހަމަ 

ސަރ ކާރ  ފެއިލްވެއްޖެ. އެމް.ޑީ.ޕީ   ެގ ރަްއޔިތ ން ނިކ މެ މި ސަރ ކާރ  ބާލާށޭ ވަގ ތ ން ވަގ ތަށް.މިހިނދަށް ދިވެހިރާއްޖޭ

ވަްއކަން ރާއްޖޭަގއި  މި  ޮއޅ ވަ ފެއިލްވެއްޖެ.  ރައްޔިތ ންނަށް  ކިޔައިެގން  ައއިސް އިނ ކ ރާނަމޭ  ކ ރާ ަވއްކަން   ެގންލާފައި 

ދ  ޚ   ހ ން އަޅ ަގނޑ މަޖިލީމި    ،ދަނީ  ގޮވަމ ން މިކ ރާރ ކޮށް  މ ން ދަނީ. ތަވައްކަންކ ރަ  ްް އަދިވެސް އެ މީހ ން؛މީހ ނ



2002 އޮގަސްޓ   71                                            ސާލްޖަނަ ވަ  72 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

28 

 

މަޖިލީ  ،ވެސް ވެސް  ހ ެގއަދި  މެންބަރ ން  އެބަކ ރެ  ،އެހެން  ަވއްކަން  ތާނަގއި  ޒިންމާ  އޭމި  ނެތް.  މީހަކ   ބަލާނެ   .

ނެތް މީހަކ   ވަކިކ ރީމާއ ފ ލާނެ  ވަޒީފާިއން  ވެސް  މީހަކ   ކޮންމެ  ހަމަ  ޒިން  .  ެއއްވެސް  ދަނީ.  އ ފ ލާނެ އޭނާ  މާއެއް 

މި ދަނޑިވަޅ ަގއި ދިވެހި  ،  ޒާނާއިން ވަްއކަންކ ރާއިރ ަގއި ޚަ، ރައްޔިތ ންެގ  މި ޤައ މަކ  ނެތް. އެހެންވީމާ  އެކަކ  ވެސް 

ަވއްކަންކ ރީމާ   ތިއްބާ  ހާލ ަގއި  ނިކަމެތި  މިހާ  ތަދ ވާނެތޯރައްޔިތ ން  ހިތަށް  ބަންދ ކޮށް  ؟ ކިހާ  ޭގޭގަގިއ  އަދި 

  ނެީގ. ރައްޔިތ ން އެ   ކަހަލަ އިޖ ރާއަތެއް ނެތި. ކޮރޯނާ ަވއިރަސްއޭ ކިޔާފަިއ ޭއެގ ެއޑްާވންޓޭޖ އެްއވެސް    އި،ބަހައްޓާފަ

ދެރަޑިޕްރެސްވެފަ  ތިބީ މިހާ  ވަގ ތެއްަގއި  ދަތި  ހާލ   އެހާ  ކ ރީމާ ސަރ ކާރ  އިސްތިއ ފާ    . ދިވެހި ރައްޔިތ ން  ކަމެއް 

އިބްރާހީ ފެއިލްެވއްޖެ.  ސަރ ކާރ   މ ޙައްމަދ ދޭންޖެހޭނެ.  ނޭނގ ނ . ޙަލިޞާ  މް  ހިންާގކަށް  ރާއްޖެ  ށް 

އަރަ ހިތަށް  ވާހަކަދެްއކީމާ  ހ ރެެގން  މިތާނަގއި  އަޅ ަގނޑ   މިއަދ     ށްއަޅ ަގނޑަ  ،ފާނެއިއަންޑަސްޓޭންޑްވާންޖެހޭނެ. 

ކަމެއް މިިމވެނި ކަމެ  ،އެވެނި  ދައްކަންވީ. ކީއްވެ ނ ދައްކާންވީ  އ ޅެނީ. ނ ަވންޏާ  ްއ ނ ވެެގންނޭ  ؟ އެ ވާހަކަ ވެސް 

. އެމް.ޑީ.ޕީެގ  . އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރ  ފެއިލްެވއްޖޭސަރ ކާރ  ފެިއލްވެއްޖޭ  ެއއް ނޫން މި ދަްއކާ ވާހަކައަކީ.މަކ  އެއެކަ

ރައްޔިތ ންށޭސަރ ކާރ  އިސްތިއ ފާދޭ އެ   ނޭ!.  ނ ހޮވާތި  ވަރަށްދެން  ހޮވަންޖެހޭ  މީހ ން  އެމް.ޑީ.ޕީ  މީހ ން.   ވ ރެ މް.ޑީ.ޕީ 

އަށް.  އެމް.ޑީ.ޕީ  އިަވރަށް ސާފ  ޮގތަކަށް މަޖިލިސް އޮތީ ދީފަ  .އީ. ސަރ ކާރ  އޮތީ ދީފަފަހަރ  މި ދިޔަ  އަަގލ ކ ޑަކޮށް މި

ެގނެސްެގންއެމް.ޑީ.ޕީ ބަޔަކ   ތިބި  ދ ރ ަގއި  ނ ޖެހޭނެ މާ  ލައިެގ  ، ން  ެގނެސްެގން  ކ ރާކަށެއް.  ވަގ ންތަކެއް  މިކަން  ން 

 ކީ އްޔަ ދޭތެރޭަގއި ފިޔަވަޅެއް އެޅެނި   ން މީހަކާެއއި  ތަނ ގައި.  އެ ވަގ ން އެ ތިބީ އަދިވެސް އެ  ،ކޮށްފައި އަދި މި ބ ނަނީ

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއޭ ނޫން. އަދި    ވެސް ދެނީކީ  ނޫން. މީހ ންެގ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ަގއި މަސައްކަތްކ ރި މީހ ންނަށް ލާރި

 ؟ނޫންތޯ ޖެހޭނީ ދޭންދިޔައިމާ ސަރ ކާރ  ިއސްތިއ ފާއިކިޔާފައި ލިބ ނ  ެއއިޑ  ަވަގށް މި ނެީގ. މިހާ ބޮޑ  ކަމެއް ހިނަގ

އޮޕަރޭޓ    ނޫނިއްޔާ ަވގ ތަށް  ވަގ ތ ން  މަޖިލީހ ން  މި  ބާްއަވން  ނޫންތޯ  ؟ ނޫންތޯވާންޖެހޭނެ  ސަރ ކާރ ން  އެއީ 

ަވއްކަ؟ ކ ރ މަކީއެކައ ންޓަބަލް މިމިއަދ   ވާހަކަ  ވާހަކަ  ދައްކާލީމަ  ތާންކ ރާ  ވެސް  ަގރާރަށް  މި  ެއ  ނިމ ނީ.  ދެކެވ ނީ. 

އަނެއްކާވެސް އެކަން އެ ނިމ ނީ. އެހެނެއް ނޫން. ދާ ޮގތަށް ޮގސް ކޮޅެްއަގއި ޖައްސާށޭ.  ދެކެވ ނީ.  ަގރާރަށް ވެސް ވާހަކަ

ާގނޫނީ    . އޮންނާނީޮގތް  ދެ  ސަރ ކާރ  ބޭލޭނެ ވަގ ތ ން ވަގ ތަށް ސަރ ކާރ  ބާލާށޭ އަވަހަށް.    ،ވަގ ތ  ސަލާމަތްކޮށްފައި

ރައީސ ލް ބޭލެންވާނެ.  ސަރ ކާރ   މަޖިލީހ ން  މި  ބްރިޭގޑ   ޖ މްހޫރިއްޔާެގއިމ ން  މިިއސްތިއ ފާ  ތަނ ގައި.    ކ ރަންވީ 

ނީ.  ޖަލަށް ލައިެގންނޭ މި އ ޅެ  ހެދި  ޔާމީން އެންމެ މިލިއަން ޑޮލަރާ  ނ ހ ރެވޭނެ.  މަޤާމެއްަގއި  އަށްރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

ގ ނި  100 އެކަމަކ   ބ ނީ.  ކަމަށް  ނެިގ  ޑޮލަރ   ނެިގބިލިއަން  މިލިއަނެްއ  އެންމެ  މި  އިރ ަގއި  އޭނާ  ކަމަށް   ވީ. 

މި މީހ ންތައް  މިތިބަ  ހ ންނަންޖެހެ  ޖަލަށްލާފައި  އެބަ  ވެސް  ޖަލެއް  ލާނެ  މީހ ން  މި  ވައްކަންކ ރާއިރ   ؟ ނ އެއްއޮތް 

 ގާއިމ ކޮށްފައި ދިވެހި ރައްޔިތ ން ޒްށް ކޮރޯނާ ވައިރަސްއޭ ކިޔައިެގން ފެސިލިޓީއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އިތ ރަ  އެހެންވީމާ

 ންވީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރެއް ަވއްކަންކ ރާ މީހ ން ރަނަގޅ ކ ރަން. ހަދަ ހައްޔަރ ކ ރާނެ ކަެމއް ނެތް.
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 11މެން މިހާރ  މ މެދ ކަނޑާލަނީ އިންޓޯލަށް. އަޅ ަގނޑ މެން އެނބ ރި  އަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ޖަހާއިރ ަގއި އަނެްއކާވެސް ބަްއދަލ ވާނެ. ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 { ށްއަ 11:04އިން  10:28 :ޅ ކޮގ ތ  ސްވަހ }

 ( ދ މަދ  ނަޝީ، ރައީސް މ ޙައްރައީސްމަޖިލީހ ގެ  ؛ވީނެންތ ގައި އިސަޔާ)ރި

 

 ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން ހ ގެ ރައީސްގެ މޭޒ  . މަޖިލީ 7

 

 ްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެ

ެގ  ބަރ އްޒަތްތެރި މެންދާއިރާެގ އި   މާލޭވިލި  ،ދަނީ  ކ ރަމ ން މިބަހ ސްއަޅ ަގނޑ މެން  އްސަލާމް ޢަލައިކ މް.  އަ `.  

  އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްެގ ދެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ   ،ސަލަ ހ ށަހަޅ އްވާފައިވަނީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ އްލި މައް  .ކ އްލި މައްސަލަ

ިމހާރ  އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ން.  މިނެޓެއް،   ؛ގ ޅޭ  މަޑ ކ ރާ   2އަޅ ަގނޑ   އެބަ  އިްއޒަތްތެރި  މިނެޓެްއ  އިތ ރ   ންޖެހޭ. 

އޮވޭ.  މެ ހަރ ބަހެއް  ކިޔާ  ރަށ ަގއި  މި  އެބަ.  ނަންަގވާ  އިރ ކޮޅެއް  ކ ޑަ  ވަޑަިއެގންނެވ މ ަގއި  ންބަރ ން ސައިފޮދަށްފަހ  

ރާެގއަކީ. ދެން މިތަނަށް އަންނާނީ ޒަންީގން ހަކ   މިއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި އެ ؛ޒަންީގން އަންނަ ޮގތަށް އައ ން  އަށް ހަކ ރާެގ

އެހެންވީމާ، ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި    ޑ ށް ވަނީ ަގޑިއަށް ެއްއފަހަރާ. އަޅ ަގނއަންނަ ޮގތަށް. ޒަންީގން ނާންނަ ކަމަ

 ދާއިރާެގ ތ ލ ސްދޫށް.  ނަސީމަ އިބްރާހީމް މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ތ ލ ސްދޫ  !ފ ކ ރައްވާ މާ  ،ނޫން ؛މެންބަރ 

 .މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މްނަސީ ިއބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތ ލ ސްދޫ

ކޮިވޑ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ކ ރ ާމއެކ 19-ޝ ކ ރިއްޔާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އަސަރ   ދައ ލަތ ެގ   ،ެގ  ފ ރަތަމަ  އެންމެ 

އިޚ  މި އިސްވެރިންެގ  ބަޔަކީ  ހިތްވަރ ދިން  ހިންަގން  ދައ ލަތް  އ ނިކޮށް،  ބަެއއް  މ ސާރައިން  ލާޞްތެރިކަމާއެކ  

ލާޞްތެރިކަމާއެކ . . އަޅ ަގނޑ މެން އެ ދ ވަހ  އެކަން ކ ރީ ވަރަށް އިޚ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި ރަްއޔިތ ންެގ

ދިޔައި ބަލަމ ން  އަބަދ ވެސް  އަޅ ަގނޑ ެމން  ތ ންފަތް  ،ންއެހެންނަމަވެސް،  ަމރ ެގ  ތެރޭަގއި  ވެސް  ދައ ލަތ ެގ  މަތީަގއި 

ފ ރިހަވަްއކަން އަދި  މިކަން  ތިބެދާނެ ކަމަށް.  ބަޔަކ   މެނޭޖްމަންޓ މަވެެގންދާނީ ޑިޒާސްކޮށްފާނެ  ެގ އޮޑިޓެއް ވެސް  ޓަރ 
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ލިބެނީ  ހަދާލެވިެގން. ޚަބަރ   ފޮނ ވ މ ގައި،  ންފެސިލިޓީތަކަށް ކެއި  ކޮވިޑ   ،އަޅ ަގނޑަށް  ބޭނ ން ކ ރާ ސާމާނ   ބ އިމަށް 

ވަރަށް   ެވސް  އެއީ  ކަމަށް.  ހިންގާފައިވާ  ޖަރީމާތަކެއް  ބޮޑެތި  ވެސް  ފޮނ ވ މ ަގއި  އ ނދަޫގ ބޫލ ަގކާބޯތަކެތި  ކ ރަން 

ހ ރި  ؛ ތަކަށްޮގ ހިނާގފައި  ވައެހެންނަމަވެސް،  ބޮޑެތި  މެނޭޖްމަންޓް ބެލެވޭ.    ކަމ ަގއި  ްއކަންތަކެއް ވަރަށް   ޑިޒާސްޓަރ 

ބޭމަސައްކަތްސެންޓަރ ެގ   ބައެްއ  ބޮ ބޭފ ޅ ކ ރަްއާވ  ނިދިކ ރައަޑ ންެގ  މިހާރ ވެސް  ތަންތަނ ަގއި   ނޫޓ   ގެ 500ވަން  އްށި 

ކަމަ ހ ރި  ލިބޭބަހައްޓާފައި  ޚަބަރ   ފައިސާ    ށް  ނަގ ދ   ސީރިައސް  ނަގަ ސީދާ  ވަރަށް  މިއީ  ެގންޮގސް.  އިެގން 

ެއކަމ ަގއި މައްސަލަެއއް.   މެނޭޖްމަންޓ   ެވސް  އެހެންވީމާ،  އޮޑިޑިޒާސްޓަރ  އެދޭ ޓެ ެގ  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   ހެދ މަކީ    އް 

އެ ދަންނަވާލަން.  ކަމ ަގއި  ޖަރީމާ  ނެގތާކަމެއް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ވަނީ  ނ ރަނަގޅ ތެރެއިން  ތަކެްއ  ތައްކަން  ތަކެއް، 

ލިބޭ.ހިނާގފަ ޚަބަރ   ކަމަށް  ބަލަ  އި  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ރިޕޯޓ   ބޮޑ ސޭޓ  އިއޮޑިޓް  ފިހާރައިެގ  ކިޔާލަިއފިން.  ލައިފިން، 

  މި ވަނީ ފާހަަގކޮށްފަ. އިނިކ ތް ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓ ަގ  ކ ންނަ އ ސޫލ ންބަލަން އިންދާ އަންބޮޑިއަށް މ ދާ ޖަހައިެގން ނި

ޕޭމަންޓް އެޑްވާންސް  ެގރެންޓީއަކާއެްއވެސް  ދިވެޕޭމަ  90%ނ ލާ      މިނިސްޓްރީން  ރާހިންޓް  ފިނޭންސް  އްޖޭެގ 

ޕޭމަންޓް   15%ތަކ ަގއި  ޓ ރޮޖެކްއެންމެ ބޮޑެތި ޕް ؛ސްނޭ. ބޮޑެތިށް ނ ވިކަކ ރަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް އަޅ ަގނޑަދޫ

ދޫކ ރަ މި  ޕޭމަންޓްނީވެސް  މި އޮތީ އެންމެމ ންހެޅ ހ ށަ   ެގރެންޓީ   އެޑްވާންސް  މިކަން ހިނގާފައި  ފ ރަތަމަ   . ވީމާ، 

  ޞާދ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ ތި  ، ށިެގން ެވސް ނ ކިްއސަރ  ޮގތަކަށްކަން އިނޭގ. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  ވިދާޅ ވިދ ވަހ ން ފެ

ެގ  ނގ ނޭ ތިޔަ ވިދާޅ ވި ބަހ  ބޭެގ ލަވަެއއް. ނޭ ދޮހޮއްކޮ   އައީށްނޑ  ހިތަދ ވަހ  އަޅ ަގ  އެއޭ.  ޓަރެްއެގ ތެރޭަގއޮތީ ވެންޓިލޭ

އެހެންނަމަވެ ވިސްނިއްޖެމާނައެއް.  އަޅ ަގނޑަށް  މިއަދ   ވިދަޅ   ،ސް،  އަޅަިއެގން،  ވީ އެ  ތެރެއަށް  ވެންޓިލޭޓަރެއް   

ހ ރި ފައިސާތަކެއް  ޖޭދިވެހިރާއް ބައިތ ލްމާލ ަގިއ  ހ ރީ  ނ ެގންދާ ވާހަކަކަން. ވިސްނެރެެގން  ެގ  ދ ވަހ ެގ  މަސް  3މ ަގއި 

މެއް ނައިކަން މިހާރ   މ  ނިމ ނ އިރ  މިކަމަށް ނިމަސް  3ޕްރީލް، މޭ، ޖޫން. އެހެންނަމަވެސް،  ކަމަށް. އެދެއް އައީ  ޢީ

މިކަން ނ ނިމ ނ ކަން އެނިގ،    މަސް ނިމ ނީމާ  3ކ ރީ.  ރާހެން ވަްއކަންކ ދެއް ައިއސްެގން ަވއްކަންޢީޖެ.  އިހ ސާސްެވއް

ރާލައިެގން. އެ ންަގނޑ  ބިމަށް ހަތ ން  ހެމާކަނާތަކެއް  ތިއްބެވި  ރ ން މިހާެވއްޖެކަން އެނިގެގ  އްޖެއަށް ދަތިތަކެއްރާދިވެހި

މިކަމާ ވެސް  އަޅ ަގނޑ   މިއަދ    އަޅ ަގނޑ މެން.  ކ ރީތ ވަކާލާ   ދ ވަހ   ކ ރާނީ  ކ ރާނީ ވެސް  ވެސް  މާދަމާ  ެމން. 

ޑައިރެކް މެނޭޖިންގ  ކ ންފ ންޏެއްެގ  ހިއްސާވާ  ސަރ ކާރ   ދިވެހި  އަދި    ައޅ ަގނޑާ  ޕައިލަޓަކ   ރަކާއި ޓައަޅ ަގނޑ މެން. 

ވިދާޅ ވި  އްމެންބަރެ  2  އިއްޒަތްތެރި  އެހެން އެ    ،ާގތ ަގއި  ވާހަކަެއކޭ.  ބޮޑ   ވަރަށް  މިއީ  ވާހަކައެއް.  ދަންނަވަންތޯއޭ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ     ވެކްސިން އަންނައިރ  ވެސް. މިައދ ވިދާޅ ވާ ވެންޓިލޭޓަރ ތަކެއް ދިވެހިރާއްޖެައކަށް ނާންނާނޭ

  ތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ޞަިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެްއވި ފ ރ   ޅ ވި ބަހ ެގ މާނަ.ހ  ވިދާއިހ ސާސްޭވ ެއ ދ ވަ

 ވަގ ތ  ހަމަެވއްޖެ. 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތް ދާއިރާެގ  ތ ލ ސްދޫ  މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ ތެޝ ކ ރިއްޔާ  ެވސް    ރި  ބަހ ސްަގއި  ދ ވަހެއްެގ  ކ ރީ 

ތް ވެސް ކ ރި.  ކަގ ޅިެގން ސަރ ކާރ ެގ ކަމާ ބެހޭ ޮގތ ން މަސައް   ވިދާޅ ވި. ެއކަމާރަށް ނާޒ ކ  ވާހަކައެއްސީދާކޮށް ވަ

ހިތައަ ވަންނަނީށްޅ ަގނޑ   މި  މިއަދ   ސާފ   މިއަދ   ،  ވަރަށް  ވިދަޅ ވީ  ތި  ނައިފަރ   ވާހަކަެއކޭ.    ސީދާ  ،ސާދާެވސް 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރ ނައި

މައްސަލައެއް  ކ ްއލި  މައްސަލައެއް  މ ހިންމ   ވަރަށް  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ޮގތ ަގއި    ެގވަރަށް 

ހ   ވިލިމާލޭ މި  އ ޝާމް  އަޙްމަދ   މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ބޮޑަށް ޝ ކ ރ   .ހެޅ އްވީށަދާއިރާެގ  ެއ    ވަރަށް  ދަންނަވަން 

ކޮިވޑ މަ އ ފާކ ރަން  ިމައދ   އަޅ ަގނޑ   ހ އްޓަނިކ ފާނަށް.  މަޖިލިސް  މި  ވެސް  ހާލަތ ަގއި  އ ނދަޫގ  އެންމެ  ނ ލާ އިެގ 

އ ނދަޫގމަޖިލީ   ނިކ ފާނ މަ ވެސް  އޭރ   ސަރ ކާރ ން  ވަރަށް  ެގންޮގސްދެއްވިތީވެ.  ކ ރިއަށް  ޖަލްސާތައް  ކ ރި.  ހ ެގ 

ކަންތައް ކ ރަމ ންދާ  ހ ރަސްއަޅަމ ތަސަރ ކާރ ން  ވާހަކަާއއިކަށް  ވާހަކަތަްއ   ،ންދިޔަ  ކަންތަކ ެގ  ނ ކ ރާ  ސަރ ކާރ ން 

ވާހަކަާއއި މަޖިލީ ދައްކާ  ޭއރ   ،ހ ަގއި  ވާހަކަތަކެއް  ހ ރިހާ  ރަީއސް  މި  އިްއޒަތްތެރި  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ؛ދެއްކި. 

. އަތް  ދޮންނަން ވިދާޅ ވީ  އިދ ރ ކޮށް ތިބެ، ައތްަގ  ،އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް ދިވެހި ރަްއޔިތ ން ެގއަށް ވަްއދާފައި

ވިދާޅ ވެދޮ ފެނ ނީންނަން  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތަން.    ،ބަހައްޓާފަިއ  ދޮވެލި  ދައ ލަތް  ދޮވެލީމ ޅި  ދައ ލަތް  .  މ ޅި 

އަތް ވަްއދާފައި  ރައްޔިތ ން  ދޮވެލީދޮންނަން  މި  .ދައ ލަތް  މަްއސަލަތައް  ކޮމްޕްލަ  ވަޒީރ ންތަކެއްެގ  ދެ  ންސް ޔައައީ. 

ރީެގ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ  އެ  ޓްމް މިނިސްނީ. ފ ރަތަމަ ޓ އަރިޒަކަެގން އެ ވާހަކަތައް އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްއޮޑިޓެއް ހެދި

ޓ އަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ކ ރެވިފައި ހ ރި ޚަރަދ ތަކަކީ    80% ރައީސް،    ލިއިރ ަގއި އިްއޒަތްތެރިއިލައޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ބަ

ޚިލާފަށް ކ ރެވިފަިއ    މާލިއްޔަތ  ާގނޫނާއި މާލިއްޔަތ  ަގާވއިދާ  ، ތެރޭަގއި ނ ހިމެނޭެގންޑޭޓ މެޓ އަރިޒަމް މިނިސްޓްރީެގ  

މިނިސްޓްރީެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓ .    އައީ ހެލްތ   ފާހަަގކޮށްފަ. ދެން މި  ތީޓ ަގއި އެ އޮޮއޑިޓް ރިޕޯެގ ޮގތ ަގއި  ހ ރި ޚަރަދ ތަކ 

މަޖިލީ އިއްޒަތްތެރި  ސާފ  މި  ވަރަށް  ރައީސް  ނައިބ   ވިދާޅ ވެދެްއވީހ ެގ  އެ  ިގނަ    .ކޮށް  ހ ރި  ދައްކަން  ައޅ ަގނޑ  

ވިދާޅ ވެދެްއަވއިފި.   ކަމަނާ  އެ  ޕޭމަންޓ ވާހަކަތަކެއް  ޮގތ ަގއި އެޑްވާންސް  މާލިއްޔަތ    ،ެގ  ނ ފެނޭ  އަޅ ަގނޑަކަށް 

ަގވާ  މާލިއްޔަތ   އަދި  ވެސް  ާގނޫނަކ ން  ކ ންފ ންޏަކަށް  ،  90% އިދަކ ން  ެގނ90ް%ނ ދަންނަ  މ ދަލ ެގ  ،    90%ނަ 

ވެސް    15%ެގރެންޓީެއއް ވެސް ނެތް. އެހެންނޫނީ    .ެގރެންޓީ ނެތް  ޕޭމަންޓް މި ހަދާލަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން.

ދިނީމާ ެގރެންޓީ  ނޫނިްއޔާ،  ބެހެއްޓީމަ  ދޫ  ނޫނިްއޔާ   ެގރެންޓީ  އަޅ ަގނޑަށްފައިސާ  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި    ނ ކ ރޭ. 

 އޮތް. ހެލްތ  އީސް، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީެގ މަްއސަލަ ވެސް ީމަގއި އެބަރަ  އިްއޒަތްތެރި  !ތި ގ ތ ކޮޅެއްދެއްވާކ ޑަކ ޑަ ވަ



2002 އޮގަސްޓ   71                                            ސާލްޖަނަ ވަ  72 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

32 

 

އޮތް. ފިނޭންސް  އޮތް. ޓ އަރިޒަމް މިނިސްޓްރީެގ މައްސަލަ ީމަގިއ ވެސް އެބަބައެވެސް މީަގއި    ރީެގ މައްސަލަޓްމިނިސް

ކީްއވެެގންތޯ   މި އެނެގނީ ؟ރަންވީކ ދޫ  ޕޭމަންޓް  90%މިނިސްޓަރ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެބަ ދެން  ލަފާ  އޭ.ޖީެގ  އޮތޭ   

ކޮން  އޭަގއި އޭ.ޖީއަށް  މިތަނ ންލިބިފަ.  ައޅ ަގނޑ މެން  ދެވޭނީ  ާގނޫނ ތަކާ  ލަފައެއްތޯ  ތްތެރި ިއއްޒަ ؟ޚިލާފަށް  ހަދާ 

އިއްޒަތްތެރި  ަގއި އެބަ ހިމެނޭތާ.  ، އޭ.ޖީ ވެސް މިކަމ މާއެހެންވީ  !ނޫންތާ  ނިސްޓަރ  އެކަންޏެއްރައީސް، ފިނޭންސް މި

އަ  ،ރައީސް މ ޢ ތަބަރ އަދި  ވަރަށް  މަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެބަޢ ކޮށް  ރިޕޯޓެއް ލޫމާތ   އޮޑިޓް  މިނިސްޓްރީެގ  ފޮރިން    ލިބޭ 

ހާމަނ ކ ރަނީއޮއެބަ  ވެސް ރިޕޯ  . ތް.  ޮއޑިޓް  ބޮޑެތި  ޓ  އެ  އިންތިހާއަށް  ކަންތައްތައް،  ކަންބޮޑ ާވ  ިއންތިހާއަށް  ަގިއ 

ހިނާގފައި  ވަްއކަ އެބައޮތް  ންތައް  ރިޕޯޓ   އެ  އެދެން ބ ނޭ ކަމަށް  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،   .

އަރިހ   ރައީސްެގ  ރިޕޯޓ ންއިްއޒަތްތެރި  މި  މިނިސްޓްރީގެ     ޕްލޭނިންގ  ައދި  ހައްދަވައިދެއްވަން.  ޮގތެއް  ހާމަކ ރެވޭނެ 

އެބަ ވެސް  ބައްލަވަމ ރިޕޯޓެއް  މަޖިލީހ ން  މި  ކަންތައްތައް  މި  އެހެންވީމާ،  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  މިއަދ  އޮތް  ން 

ޚާއްޞަކޮ  ؛ެގންދަވާތީ ިއސްަވކިން  ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  ދިވެހި ްއވާތީ،  ކ ރަ  ތައްންތައްކަ  މި  އިހ ންނަވަ   ވެށް 

އެބަރައްޔިތ ންނަށް   ތަޞައްލީެއއް  ވަރެްއެގ  ނިކަމެތި    ކ އެކަމަލިބޭ.  ކޮންމެެވސް  ވަރަށް  ތިބީ  ރަްއޔިތ ން  ދިވެހި 

ތިއްބާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ މި ކަހަލަ  ތ ަގއި  ހާލައ ނދަޫގ  ނިކަމެތި  މި  ؛ ަގިއ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްއްހާލެ

ބިލިއަނަށްވ ރެ    1ެގ ތެރޭަގއި  މި ކޮިވޑ ލިބިއްޖެ.    އެއް ތަން. ދިވެހި ދައ ލަތަށް އެތަްއ ފަިއސާ  ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންާގ

ހ ރީ ދައްކާފަ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   އެފޯމްތަކ ަގއި  ރާއްޖޭެގ ވަޒީރ ން ެއކިެއކި ޕްލެޓްދިވެހިިގނަ ރ ފިޔާ ހޭދަކ ރި ކަމަށް  

އ  އ ޅެނީ   ،ނީޅެމި  މި  ރަްއޔިތަކަށް،  އަދި  ެއްއވެސް  އެްއވެސް  ހިލޭ    ރާއްޖޭެގ  ވެސް  މާސްކެއް  ވެސް  ރަށެްއަގއި 

ކިޔަންެވއްޖެ  ނ ދޭ.  އަދި  ސަރ ކާރ ން އަކ ރަށް  ައކ ރ ން  ވާހަކަ  އެ  އެރިޕޯޓ ތަކ ަގއި  ވާހަކަ  ިގނަ  ވަރަށް    . ރީހެއްޔާ 

ރައީސް ހަނދާންވޭ    ،އިްއޒަތްތެރި  މި    15އަޅ ަގނޑ   އަންނަންާވއިރަށް  ހ ޅ ވަޖ ލައި  ޓަކައި  ލ އިބޯޑަރ   މަށް 

 މިނިސްޓަރާ  ތ ލްހެ  ައރައިެގންތައްޔާރ ކޮށް ހ ޅ ވ މަށް ޓަކައި ފަޔަށް ހިނި  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަސް ހަސްފަތާލެއް ފައްކާކޮށް

އ ޅ އް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ހަނދާން.  އެކީަގއި  ހ ރީވި  އެކްސްޕާޓް ޖީ  ނައިފަރ ަގއި  މެޝިނ ން    ން  އެ  މެޝިނެއް. 

ސްޕިޓަލ ެގ  ފަސް ހޮ  މި ދަންނަވާ  އަތޮޅ  ހޮސްޕިޓަލަކީ  . ޅ.މެޝިނެއްކ ރެވޭ  ކޮިވޑަށް ޓެސްޓ ހެދޭ.    ޓ  ޕީ.ސީ.އާރ  ޓެސް

  ،ވެސްޕިޓަލް ތައްޔާރ ކ ރަންޖެހޭތީސް ހޮެގ ކ ރިން މި ދަންނަވާ ފ15ަޓަލަކަށް ވާތީވެ، ޖ ލައި  ޕިސްނޭ ހޮތެރޭަގއި ނ ހިމެ

މި   ؟ތަށް ހޯދި ފައިސާކޮބައިތޯ މި ދައ ލަ  . ހޮސްޕިޓަލ ަގއި ހ ރި މެޝިން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ެގންދިޔައީ  އަތޮޅ    ޅ.

މި   އޭރ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ދެއްކީ އެ ާވހަކަ. ކީއްތޯއޭ މި ކ ރަނީ ؟މި ހެދީކިހިނެއްތޯ    އަށްސަރ ކާރ ން ހޯދި ފައިސާ

އޮ ؟ސާފައި ކޮންމެ  ނިކ ންނަ  ރިޕޯޓަމިއަދ   އެބައަ  ކ ންޑިޓް  ރައްޔިތ ންެގޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދިެވހި  ފައިސާއަށް   ފެނޭ 

ހަދާފައި ހ ރި އެްއޗެހި. ކަންކޮށްފައި ހ ރި ޮގތ ެގ ތަފްޞީލީ ރިޕޯޓ ތައް އެ އަންނަނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ   

ވެރި އެމް.ޑީ.ޕީެގ  މިއީ  މ ހިމެއްބާ ކަހިތައްއަރާ  ކަހަލަ  މި  ހިތާމަކ ރަން  މިައދ   ެވސް.  މި އޭ  މައ ޟޫޢަކަށް  ންމ  
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ތިން ކ ރެވ ނ އިރ ަގއި  އެޖެންޑާ  ތިމަޖިލީހ ަގއި  މި  ާވހަކަދައްކަވަން  ތަނ ަގއި  މި  މެންބަރ ން  އެމް.ޑީ.ޕީ  . އްބެވީހަތަރ  

ބޭފ ޅ ންނަށް   އެ  އަބަހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ބޭފ ޅ ން  އެ  އެމް.ޑީ.ޕީން  ެއ  ދ  ޝ ކ އަދާކ ރަން.  ކަންތައްތަްއ،  ވިދާޅ ވާ  ވެސް 

ބަސްފ ކަންތައްތަކ   އެ  މަތީަގިއ،  ދެތިޅ ތަކ ެގ  ެގ  ދެމިތިއްބަވާ  އަޅ ަގނޑ ންމަތީަގއި  ތިއްބަވާތީ  މެންބަރ ން  މެން ހަތަރ  

ތަނ ގައި  ކޮބައިތޯއ ފާކ ރަން.   ކ ރިޔަސް  ؟އެމް.ޑީ.ޕީެގ  މެންބަރ ން  65  މި  ކަންތައް  ވަޒީރެއް    މް.ޑީ.ޕީެގއެ  ،ޖޭ.ޕީެގ 

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް. ؛ލެރެންސް ކަމެކޭ މިއީ އިްއޒަރްތެރި ރައީސް. ޒީރޯ ޓޮވެރި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ން ކ ރިއަށް ދެމަޖިލީހ ަގއި    ެގ ރައްޔިތ ންގެ ޖޭވެހިރާއްމީދ ކ ރަން ދިއްންނަރ . އަޅ ަގނޑ  އ މެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  

ތަނ ަގއި ހިނާގނީ    އޮތް  ކަންކަން  މެންބަރ ވެސް  ފާހަަގކ ރައްާވ    ިއއްޒަތްތެރި  އިޖ ރާ ޮގތި  ހިންާގ  ތްތަކެއްެގ  އަތަށް 

 .ލަބީބް އިލްޔާސް މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫ. ތެރޭަގއި ކަމަށް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ލަބީބް އިލްޔާސް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫ

ރައީ  ިއއްޒަތްތެރި  ޖެނެސްޝ ކ ރިއްޔާ  އޮޑިޓަރ  ކޮމްޕްލަރަލް  .  ދެ  މ ހިންމ ނެރ އްވާފައިވާ  ވަރަށް  އޮޑިޓަކީ  ، ޔަންސް 

  އާ 19-މިނިސްޓްރީން ކޮވިޑ   ޕޯޓ  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ހެލްތ ވަރަށް ބޭނ ންތެރި ދެ އޮޑިޓް ރި

އޮޑިޓް ރިޕޯޓަކީ ަވރަށް މ ހިންމ  ރިޕޯޓެއް. އަދި ޔަންސް   މި ނެރ ްއވާފަިއވާ ކޮމްޕްލަގައިެގން ފ ރަތަމަ ދެ ކ އާޓަރ ގ ޅި 

އަންނަން ރިޕޯޓ   ސަބަބ   ޖެހ ނ މި  ރިޕޯޓަކަށް  ،ކަމަށްވާ   ެއއް  އަިއ  ކޮމިޓީން  ދާއިރާެގ    މާލިްއޔަތ   އ ތ ރ   ަގލޮޅ  

މެންބަރ    އިޞްލާޙަކާށަހ އިްއޒަތްތެރި  ތައްޔާރ ކ ރެވިފައިއޮޑިޓްިމ  ގ ޅިެގން    ހެޅ އްވި  ޓަކައިވަނީ.    ަގލޮޅ   އެކަމަށް   

އަޅ ަގ މެންބަރަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރ އ ތ ރ   އަޅ ަގނޑ     ނޑ   ރައީސް،  އިއްޒަތްތެރި  ހަކަ ވާދަންނަވަން. 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ފެށ  ހ ެއޮގތަށް ނ .  ތްއޮއެދ މެއް އެބަހ ން އެދޭއަރި  ެގމ ެގ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ   ޅ މެއްެގ  ށަހެވަންޏާ 

އަޅ ަގ ހ ށަހަޅާޮގތ ަގއި  އާނޑ   ބޭނ ންވޭ.  އޮޑި   މ ކޮށްންލަން  ނެރ އްވާ  ޖެނަރަލް  ރިޕޯޓ ތައްއޮޑިޓަރ  މ ކޮށް  ންއާ ؛ޓް 

ޖެނެ ރިޕޯޓ ތައްއޮޑިޓަރ  އޮޑިޓް  ނެރ ްއާވ  ޖެނަރަލްރަލް  އޮޑިޓަރ  ކަމާލިމާ  ،  ނޫނިއްޔާ  ކޮމިޓީއަށް  ގ ޅޭ    އްޔަތ  

ކޮށްދެްއވާ. ައޅ ަގނޑ   ޅ ވެދެްއވާ. ޕްރެޒެންޓ ފްލޯއާއެކީ ވިދާ   ސިފަިއަގއި ޭއަގއި ހ ންނަެގޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ކޮމިޓީއަކަށް  

މައްސަލަައކީ   މި  ޮގތ ަގއި  ޕްމެން  15ދެކޭ  ކޮމިޓީއަކަށް  ތިބޭ  މާރެޒެންޓ  ބަރ ން  މާމ މ ހިން  ކ ރ މަށްވ ރެ،  ބޮޑ     ، 

ވީމާ،  ޑ  ދެކެން. އެހެން ސާފ ވާންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމ ަގއި ައޅ ަގނ  މެންބަރ ންނަށް  87މައްސަލަެއއް. މި މަޖިލީހ ެގ  

ޑިޓަރ ޖެނަރަލް މީެގ ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮފްލޯަގއި    ހ ެގޖިލީއަޅ ަގނޑ  އެދެން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ތަނ ަގއި، މަ

 . މަށްހައްދަވައިދެއްވ 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ؟މެންބަރ ެގ ހ ށަހެޅ މެއްތޯ ެއއީއިްއޒަތްތެރި 

  

 ހަކަދެްއކެވ ން: ވާ ލަބީބް ޔާސްއިލް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫ

ެއޮގތަށް   ރައީސައިންތިޒާމ   އާދެ!  އެ ށް  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތ ަގއި  ހ ށަހެޅ މެއްެގ  ައޅ ަގނޑ   ވަންޏާ  ކަމަށް  ކ ރެޭވ 

ގ ޅިެގން އެކިއެކި ވާހަކަ    ފ ރަތަމަ އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ެގ މިކަމާ ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސްށަހެޅ ން ހ ށަހަޅަން.  ހ 

ބޮޑ  ބޭނ މެއް ވެސް ނެތް. އަޅ ަގނޑ މެން އޭރ ަގިއ    ތަކ ރާރ ކ ރ މ ެގ މާ  އަލ ންން ދެްއކި ވާހަކަ  ޅ ަގނޑ މ. އަ އްކިންދެ

-ކޮވިޑ   ޖެއަށް ދިމާވެފައި މި އޮތީ.މިއީ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެކޭ. ވަރަށް ބޮޑ  މައްސަލަެއކޭ ރާއް  ،ވެސް ދެންނެވިން

އަކަންތައްތައް  ެގ  19 ބެނ މެއް ނިމިެގންދާއިރ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ،ނޫނޭ  ޅ ަގނޑ މެން  ނިމިެގން  ސ ނާމީ  އަނެއްކާ 

ވަްއކަމ  ބޮޑ   ކ ރަންތަޙ ޤީޤެ  ގެ ފެނ ނީ  އަނެްއކާ  މަްއސަލަ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ  ތަން.    ފެށ ނ   އް  ނިމ ނ އިރ  

.  ންތަ   ޖެހ ނ އް ބަލަންެއކަންތަ  ،އް ކޮށްެގން އެކަމ ެގ ތަޙ ޤީޤ ކޮށްސިންާގ ވަްއކަންތަކެމާނީ ބޮޑ  ނ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެ

 ފ ޅ ންެގ ޚިޔާލާއި ފިކ ރާބޭފެށިއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ަގއި ވަރަށް ިގނަ  ހިނަަގން  އަޅ ަގނޑ މެން މި މައްސަލަ  

ައޅ ަގނޑ މެން ބޭނ މެއް ނޫނޭ  ،  އަޅ ަގނޑ މެން ދެއްކެވި ވާހަކަައކީ އިރ  މަޖިލިސް ހިންގެވިރައީސް  ދެކޮޅަށް ިއއްޒަތްތެރި 

ކ ރާކަށް. ެއކަން ޤީޤ ހަދައިެގން ބަޔަކ  އެކަން ކޮށްެގން ެއކަން ތަޙ   ަވއްކަމާއި މަކަރާިއ ހީލަތް  ، ފައިހިންާގ  19-ޑ  ކޮވި

ކ ރެވެނ ދިޔަވި އިންނ މަށް  ޮގތަކަށް  ހ ރި  އަތިން  ރޭވ މޭ  އެއް   ންޅ ަގނޑ މެޒާމ ތައް  މ ހިންމ   އެންމެ  އޭެގ    ބޭނ މަކީ. 

އަލ ަގ ޮގތ ަގއި  ހ ށަހެޅިންނ ކަމެއްެގ  ދ ވަ  ،ޑ   ޚަރަދ އެ  މިކަމަށް  ފަރާތ ން  މިނިސްޓްރީެގ  ފިނޭންސް  ވެސް  ކ ރާ، ހ  

ފައިނޭންޝަ އިންޑިޕެންޑެންޓް  ނޫން  މިނިސްޓަރ   ކޮންޓްރޯލަރެފިނޭންސް  މިކަމަށް  ލް  ބޭފ ޅާ   .ކ ރ މަށްއްޔަންޢައް  އެ 

  ންއެކައަދި  ނަމަވެސް،  . އެހެންއްސ މަށްއިންތިޒާމ  ހަމަޖެ  ، އެނ ކ ރަްއވާ ޕޭމަންޓެއް ނ ހެދޭނެ ޮގތަށް އެކަންވްއެޕްރޫ

ފައިސާއިން  ށް  ޮގތަސް މި ތ ަގއި އަދިވެކ ރާ ޮގބޫލ  ަގއަޅ ަގނޑ     ، ނަމަ  ނ ކ ރައްވާތީ ެއކަން ހަމަނ ޖެހި އޮތީ. އެކަންވި

މިއީ ހަަމ    . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ފައިސާައކީޅ ަގނޑ  ދެކެނީ އައި ޔައީސް ކަމ ަގދިވަްއކަންކ ރ މ ެގ ޖާަގ ހަނިެވެގން

  އޮތްށްފައި އެބަހ ރި ފައިސާ. އޮޑިޓް ރިޕޯޓ ަގއި ފާހަަގކޮ  އި ކ  ރާވާިއެގން، އިންތިޒާމ ެވެގން، ަވަގށް ނަާގފަދާ ބަޔަސީ

ޕޭމަންޓ  ޮގެގއެޑްވާންސް  ކ ންފ ންޏަށް  ެއގްޒެކިއ ޓަރސް  ފައިސާއަކީ    ،ތ ަގއި  އޮތް  ދީފައި  ކ ންފ ންޏަށް  ޑ ބާީއެގ 

  ،އަށް. އިންސާނެއްެގ ބ އްދި ކަމަށް  ނ ވާއި ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިބ އްދިއާމ   ންއާ  އިދިނ މ ަގ  ޕޭމަންޓް  އެޑްވާންސް

މިލިއަން    2ާގތްަގނޑަކަށް   ؛ ިގނަރެޑޮލަރަށްވ   ންމިލިއަ  2  ،ވެސް ބަލާފައި ނެތިށް އަންނަ ކަންތައްތަކަށް  ވިސްނ މަ

ދައ ލަމިލި  30  ،ޑޮލަރ  ރ ފިޔާ  ފަ ތ އަން  ރައްޔިތ ންެގ  މާލިްއޔަތ ން،  ޚަރަެގ  ވާހައިސާއިން  އޮތް    ކަދ ކޮށްފައި 
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ދައްކަނީ. އަޅ ަގނޑ  މި  މިކަމާ   މެން  ރައީސް،  މިކަމ ެގ    އިްއޒަތްތެރި  ފަރާތްތައްގ ޅިެގން    ،ދައިހޯ  ، އިބަލަ  ޒިންާމާވ 

ހިންަގންޖެހޭނެ.  ވަގ ތަށް  ތަޙ ޤީޤ   ޖެހޭނެ.ފާވަޒީ  ވަގ ތ ން  ވެސް  ަވކިކ ރަން  ކ ރިން   އިން  ބެލ މ ެގ  އެކަން  އަދި 

ބަލަންޖެހޭނެ. އެއާެއކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ތައް ކަން ހޭކ ރަންޖެ ފައިމީހ ން ޭގަގއި ވެސް ބައިތިއްބާޖެހެންޏާ އެ ންއަޅަ

ކަމަކީ މ ހިންމ   ޢަމަލެއްެގ  ،މިކަމ ަގއި  ލޯންޑްރިންެގ  މަނީ  މިއީ  ނޫން.  ަވއްކަމެއް  ހަމައެކަނި  ވެސް    މިއީ  ޮގތ ަގއި 

އެބަ  ތަޙ ޤީޤ ބެލެވެން  މިކަން  ފަރާތަކ ންއޮތް.  ފައިސާ  ންގ ޅިގެ   ސަރ ކާރާ  ޑ ބާއީ  ކ ރާ  މި  ޮގތް   ދިޔަ 

ކާކ ެގ އެކައ ންޓަކަށްތޯ    ހ ރި،ގ ޅ ން  ނީ. ޑ ބާީއެގ ކާކާވަކާކ ެގ ކޮން އެކައ ންޓަކަށްތޯ އެ ފަިއސާކ ރަންޖެހޭނެ.  ޓްރޭސް

ކިހިނެ ވީ  ލާރިއަށް  ެއ  ދެން  ވަދެފައި  ެއކައ ންޓަށް  ެއ  ހިންޑ  ؟ތޯއްވަނީ.  ތަޙ ޤީޤ   ިމ  ތެރެއިން  ބާއީ  ޑ ަގން  ބާީއެގ 

  ، ންއަދޫކޮށްފިްއޔާ ދެން އަންނާނީ ބިލި ޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެން ިމަވރ  ތަންކޮޅެްއ ެވސް  ސަރ ކާރާ ެއކީ މަސައްކަތްކ ރަން

އަކީ  ބާއީ ޑ   ަގއިެގ އިޝޫމަނީ ލޯންޑްރިން ؛، މިކަން އަޅ ަގނޑ މެންން ޑޮލަރ ެގ ަވއްކަން ައނެއްކާެވސް. އެހެންވީމާއަބިލި

ާގ ހަރ ކަށި  ަގވާ ވަރަށް  ތަނެއިނޫނާއި  އޮންނަ  ހެދިފައި  އެއްދ   ހިންަގސަރ ކާރާ  ނެގތާ  .  ތަޙ ޤީޤ   ިމ  ކަން އެ   އިއެކީ 

ރައީސްބަލަން އިއްޒަތްތެރި  ރިޕޯޓަ  ! ބައްލަވާ  ޖެހޭނެ.  ޮއޑިޓް  ބަލާއިރ   ށްމި  ދ ވަހ     ،އަޅ ަގނޑ މެން  ހެލްތ  ކ ރީ 

. އެ ވާހަކަ  އޮތީއި  އެްއޮގތަށޭ މިކަން ކޮށްފަ   ލަފާފ ޅާނީ ޖެނެރަލްެގރއެޓަ  ،މަޖިލީހަށް ވަޑައިެގން ވިދާޅ ވި   މިނިސްޓަރ 

ރިޕޯއެބަ އޮޑިޓް  މި  އެޓައިޓ ގަ އޮތް  އެބަރ.  ވާހަކަ  ޮގތ ެގ  އޮތް  ލަފާދެއްވާފައި  ޖެނެރަލް  ނޫން ނީ  ެއޮގތަކަށް  އޮތް. 

ނީ  ރއެޓަނެރަލަށް.  ނީ ޖެރެއޓަ  ވިއްޚިލާފަށް. ލަފައެްއ ހޯދަން ސިޓީއެއް ފޮނ   ޔާާގފައި އޮތީ. ހަމަ ކަނޑަެއޅިެގން އެ ހިން

ާގނޫނާއި ަގާވއިދ  ެއއްފަރާތްކޮށްފައި އަމިއްލައަށް  . ހަމަ  ޖެނެރަލް ލަފާދެއްވި. ެއކަމަކ  އެައކަށް ެއއްެވސް ބެލ މެއް ނެތް

ވޭ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ބާރ  ލިބިެގން ؛ޮގތަކަށް މިކަން ކޮށްފައި އޮތީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ބޭނ ން

ނ ރައްކަލ ެގ    ދަށ ން ނ ކ ރައްހާކ އްލި  ކަމެއް  އެ  ެއމަނިކ ފާނ   އިޢ ލާންކ ރައްވަން.  ާގނޫނާލަތ   ަގވާއިދ ެގ  ވާ.  އި 

ހިންގަވަން  ކަމެއް  ހ ރިހާ  ނ ރައްކަލ ެގ    ،ތެރެއިން  ކ އްލި  ބޭނ ންފ ޅ ވާތީ  އިޢ ލާންހާމިކަން  މި    އިނ ކ ރައްވަ ލަތެއް 

 ންނަށްމިކަން ކ ރަްއވަން ތިބި ބޭފ ޅ   ،ނިންމެވީ. އެކަން ވަޒީރ  ބޭފ ޅަކަށް   މަސައްކަތް ކ ރަްއވާފައި މިޮގތަށް ެގންދަވަން

ހަމަވޭތޯސާފ ނ  ޝަރ ތ   ހ ރ މ ެގ  މަޤާމ ަގިއ  އެ  ކަމަކަށްސ ވާލ    ށްައޅ ަގނޑަ  އޭ،ވަންޏާ  ފ ރަތަމަ  އެވަރ    ،އ ފެދޭ 

ަގނޑ މެން މަޖިލީހ ން ވެސް އަދި  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މި މައްސަލަ އަޅ   ؟ދޮރެއް ސާފ ނ ވަންޏާވިސްނ މެއް، ތަނެއް

ގ ޅިެގން މި ތަޙ ޤީޤ     ފަރާތްތަކާ  އިން ވެސް އަދި ބޭރ ެގމް.އެމް.އޭއޭ.ސީ.ސީން ވެސް، ފ ލ ސް އޮފީހ ން ވެސް އަދި އެ

 ؛އަޅަންޖެހޭނެ. މިއީ މި ދައ ލަތ ެގމިކަމ ަގއި އިހ މާލ ވާ އެންމެން ހޯދައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ    ،ބަލައި   ިއ،ބޮޑަށް ހިންަގ

މ ސްތަޤ ބަލާޤަމި   އަޅ ަގނޑ މެން  އ މ ެގ  ކަމެއް.  މި  ެގގ ޅ ންހ ރި  އަޅ ަގނޑ   ސަރ ކާރ ން  ކަމަށް  ކ ރާނެ  ކަން 

ޔަޤީން ސަތޭކަ  ޝައްނެ  .  ސަތޭކައިން  ެއްއވެސް  ިމ އް  އަޅ ަގނޑ މެން  އެއްބާރ ލ ން  ދޭންޖެހޭ  މިކަމ ަގއި  ނ ކ ރަން 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ޔަޤީން. މަޖިލީހ ން ވެސް ލިބޭނެ
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

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

 .ށްއިބްރާހީމް ރަޝީދަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ދ އިބްރާހީމް ރަޝީމެންބަރ  މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ 

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ހ ށަހަޅާފައި  ވިލިމާލޭ  .ޝ ކ ރިއްޔާ  އ ޝާމ   އަޙްމަދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ވާ  ދާއިރާެގ 

ޚަރަދ ތަ  އާ 19-ިވޑ ކޮ   ،މައްސަލައަކީ  ކޮށްފަިއވާ  މ އައްސަސާތަކ ން  ދައ ލަތ ެގ  ޮއޑިޓެްއ ޔަކޮމްޕްލަ  ކ ގެ ގ ޅިެގން  ންސް 

 ؛ހ ެގ ފަރާތ ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓ އަރިޒަމްއެ އޮފީ  ،ންއެދ މ   އި މަޖިލީހ ން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްަގހެދ މަށް ރައްޔިތ ންެގ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ  އެންޑް...

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އެކީަގއި މާސްކ  ނެންެގވ ން.  ކައިރި ހިސާބ ަގއި އިތ ރ  ބޭފ ޅެއް ނެތ މާ ެގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މެންބަރ  ނ  މެދ  ދާއިރާެގ މާފަން

ވ ޒަރާތަކ ން ކޮށްފަިއވާ ޚަރަދ ތަކ ަގއި ކޮރަޕްޝަނަށް   ެގގ ޅިެގން ސަރ ކާރ   އ19ާ-ވިޑ  ކޮ  ންރ  މި ރިޕޯޓަށް ބެލ މ މިހާ

ވަނީ  ށްފައިކޮ  ޮއޑިޓެއް ؛ރަީއސްނ ވަތަ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިފައި ހ ރި ކަންކަން މި ވަނީ ހާމަކޮށްފަ. އިްއޒަތްތެރި  

ކ ރީެގ ސަރ ކާރ ތަކ ން އަދި    ،ހ ށަހެޅ މަކަށް. ތަފާތަކީެގ  هللاަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އީވާ ޢަބްދ 

މަޖިލީހ ން،   މި  އެހެންނަމަެވސް،  މައްސަލަ.  ކަންތައްތައް ސިއްރ ކ ރާ  މިފަދަ  ވެސް  މަޖިލިސްތަކ ން  ވަނަ 19ކ ރީެގ 

ކަމެްއ  މަޖިލީހ  އެއްވެސް  ކަމ ަގިއ،  ސިއްރ ން  ހިނާގ  މި  މިހާރ   ފާހަަގކ ރެވޭ.  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނ ކ ރާކަން 

ރަީއސް ހިނާގ ؛އިްއޒަތްތެރި  ސަރ ކާރެއްެގ  ކޯލިޝަން  ކަންކަން.    ،ިމއީ  ހިނާގ  ސަބަބ ން  ޢަމަލ ތަކ ެގ  ަވޒީރ ންެގ 

އެމް.ޑީ.ޕީއަށް.   އެހެންކަމ ން، ރައްދ ވަނީ  ކަމެއް  ހ ރިހާ  ބ ނަމ ން  މި  އެޖެންޑާ  ރައްޔިތ ން  މިކަމ ަގިއ    ، އަށް   19ދަނީ 

ތިމަންނަމެން  އެމް.ޑީ.ޕީ ދީފައޭ  މަޖިލިސް  ހ އްޓ ވަންއަށް  ކަންތައްތައް  ހ އްޓ ވައޮތީ.  ފަރާތްތައް  މި    އިޖެހޭނޭ. 

ވޯޓެ އަޅަންޖެހޭނޭފިޔަވަޅ   ވެސް  ނަާގކަށް  ައޅ ަގނޑ މެން  އިތ ބާރ   ވަޒީރެްއެގ  ފަހަރަކ   ކޮންމެ  ނ ޖެހޭ  . އި އްގަ . 

ނ ވަތަ   ކޮންމެ ކަމެއް ކ ރީމާ  ،ވެސް، ކޯލިޝަން ސަރ ކާރެްއަގއި ޕާޓީތަކ ން ފަހަރަކ  މީހަކ ، ފަހަރަކ  މީހަކ އެހެންނަމަ

ދިއ މ ން އެހިސާބ ން ނިމ ނީއެއް ނޫން، އިްއޒަތްތެރި    އިފާދީފައ އޭނަ އިސްތި  ޚިޔާނާތެއް ނ ވަތަ ފަސާދަެއްއ ހިންީގމާ
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ލެއް ެގންނަން. މި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން ދެކޭޮގތ ަގއި މިހާރ  ވެރިކަން މި އްޙަޖެހޭ މިއަށް  ބަރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން އެ

އެހެން ޕާޓީތަކ ން ފޮނ ވާފައި ތިބި ވަޒީރ ންގެ   ،ކ ރަނީ އެމް.ޑީ.ޕީން. އެހެންނަމަވެސް، ކޯލިޝަން ސަރ ކާރ ެގ ވަޒީރ ން 

ރައް ރާއްޖޭެގ  މި  ެއމް.ޑީ.ޕީއަށް.  ރައްދ ވަނީ  މި  އިތ ބާރ ކ ޢަމަލ ތައް  ރައީސް  ޔިތ ން  ލީޑަރަކީ  ވަރ ަގދަ  އެންެމ  ރާ 

އްލ ކ ރާނެ ކަމަށް. ދެން އިތ ރ   ޙަެވސް އ އްމީދ ކ ރަނީ މި މައްސަލަތައް ރައީސް ނަޝީދ   ނަޝީދ . ރައްޔިތ ން އަބަދ 

ރައީސް މަޖިލީހ ެގ  ރައްދ ވަނީ  ކަމެއް  ހ ރިހާ  އެ  ނެތް.  އެމް.ޑީ.  ،ފަރާތެއް  އިންނެވި  ތި  ރަީއސް،  ރިޔާސަތ ަގއި  ޕީެގ 

ޔާނާތ ެގ  މި ޚި ؛، ިމއީ ސަރ ކާރާ ވާހަކަދަްއކަިއެގން ވެސް މި ޚިޔާނާތ ަގއި  މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށް. އެހެންވީމާރައީސް

ހ ރިހާ ރަްއޔިތ ންނަށް ވެސް އެނޭގ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، މި ކަންތަްއ    އީކަމެްއ ނެތް. މި  ދެން ދާނެ  ށްތަފ ސީލަ

ޮގތަށް ތަކ ރާރ ކޮށް  އި އޮޅ ވަ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ވެސް   އެއީ؛ ތަކ ރާރ ނ ވާނެ  ހ ރިކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ލާފައި 

އެނޭގ.   ެއބައެއީ  އެބަ  ތަކ ރާރ ކޮށް  މިނިސްޓަރ   މިކަމާހެލްތ   އޮޅ ވަ  ހ ރި  އެހެންވީމާއިސ ވާލ ކ ރީަމ  ،  ލާފަ. 

ތޯ ދާނީ، ފަޅ ަގއި  މިހާރ  ކޯލިޝަން މިޮގތަށް ؛ެގންދައްކައި   މި ވާހަކަތައް  ާއއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ރައީސާ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

އޮންނާނީތޯ ައޅަިއެގން  ރައީސް ؟އޮޑި  އިްއޒަތްތެރި  ޔަޤީނ ން ވެސް  ފާހަަގކ ރެވޭ   ހަމަ  މި ސަރ ކާރެއް    ،އަޅ ަގނޑަށް 

ހިން ޖަަގހަެއއް  ދާއިރާެގ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ެއއީ  ނ ހިނާގކަން  ވެސް.  ަވރަށް  ކެނޑިަގާގ  ކަމެއް.  ނޭޅި ބޫލ ކ ރަންޖެހޭ 

ފަސް  ށް އެބަ ފޯނ ން ގ ޅާ އެކި ފަރާތްތަކ ން.  މެންނަނ ދީެގން ައޅ ަގނޑ ވ ޒާރާތަކ ން ޖަވާބ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކިއެކި  

 3އަޅ ަގނޑ މެން ވޯޓ ލަން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތިބި ހ ރިހާ އެންމެން    މީހ ން ކޮޑ އަޅަިއެގން ެއކި ޮގތްޮގތ ން ނެރެ  ހާސް

 ؛ން އެބަ. ކީްއެވެގންތޯ މިހާރ  އ ޅޭ ބިދޭސީންރަޖިސްޓްރީކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެ  ކ ރާށޭ ބ ނީމާރަޖިސްޓްރީ  ދ ވަސް ތެރޭ ރީ

ނ ކ މެއްޖެްއޔާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ރަޖިސްޓްރީކ ރަން  ހ ރި  45  އަޅ ަގނޑ   ތިބި  މާލޭަގިއ  ތެރޭަގއި  ބިދޭސީން ހާދ ވަހ ެގ   

ން . ފޯނ  ވެސް ދެޭވނެ. ކީއްެވެގންތޯ އެ މީހ . ރަޖިސްޓްރީ ވެސް ކ ރެވޭނެ. ފޮޓޯ ެވސް ނެޭގނެންކ ރާނަރަޖިސްޓްރީރީ

އ ޅެނީ މި  ޒިންމާވާންޖެހޭ  ؟ނޭނިގެގން  އެމް.ޑީ.ޕީ  ޒިންމާވާންޖެހޭ.  އަޅ ަގނޑ މެން  މިކަމ ަގިއ  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި 

ނަަގންޖެހޭއިމިކަމ ަގ ައޅ ަގނޑ މެން  ކ ރިއަށް ؛.  މިކަމ ަގިއ  އެމް.ޑީ.ޕީން  އ އްމީދ ކ ރަނީ  ކަމަށް. ެގންދާނެރައްޔިތ ން   

ކޮންމެވެސް އެހެން ޕާޓީއަކ ން އައިސް ހ ރި މީހެއް. އެީއ  ންނަށް ހެލްތ  މިނިސްޓަރ   އަޅ ަގނޑ މެ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ވާހަކަދަްއކާފައި  ވާހަކަދަްއކާ  ،އޭނަެގ  މި  ރިޕޯޓަކަށް  އެ  ޖެނެރަލް  ސަކަރާތެއް    ފައި،ޮއޑިޓަރ  މި  ދ ވަހަކ   ކޮންމެ 

އްލ ކ ރަންޖެހޭ މައްސަލަެއއް.  ޙަ ކައިެގން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވާހަކަދައް  ،ހަކަދައްކައިެގންނ ޖެހޭނެ. މިއީ ޕާޓީތަކ ން ވާ

ދީެގން    ދީެގން ވެސް ނ ވާނެ. ަވޒީރ ން މިފަދަ ކަމެއް ކޮށްފިއްޔާ އެ ޕާޓީއަށް ސްލޮޓ ވެސް    ދެން އިތ ރަށް ސްލޮޓ 

އް  މީހ ން ފޮނ ވާއިރ  ޒިންމާއެ   ންޕާޓީތަކ ރި ރައީސް.  ވެސް ނ ވާނެ. ެއ ޕާޓީައކ ން ޒިންމާ ނަަގނީެއއް ނޫން، ިއްއޒަތްތެ

 ެވސް. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.   ވެސް އޮންނާނެ އެ ޕާޓީެގ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޒަތްތެރި މެންބަރ  ދާއިރާެގ އިއް   މަޑަވެލީ  ،އަރ ވަނީ ފ ރ ޞަތ މި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   

 އިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .ދާ ޙ ސައިން ފިރ ޝާނަށް. މަޑަެވލީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޙ ސައިން ފިރ ޝާންދާއިރާެގ މެންބަރ   މަޑަވެލީ

ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި  ިއއް  ޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރާެގ  ހ ޅ ދޫ  ކ ރީަގއި  ކ ރިއަށްެގންދިއ މ ެގ  ވާހަކަ  ޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ  

ލަބީބްމެން ހ ށަހެޅ މަށް    ބަރ  އިލްޔާސް   ؛ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަޅ ަގނޑ   ހ ށަހެޅ އްވި 

.  އިޙަޤީޤަތ ަގއި ަވއްކަންކ ރަން ލިބ ނ  ފ ރ ޞަތެއް ނޫން އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގނަށް  ލަތަކީ އަޅ ަގނޑ މެންހާެގ  19-ވިޑ  ކޮ

އިތ  ދާއިރާ  ޞިއްޙީ  ކ ރާއްޖޭެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ރަށް  ފ ރ ޞަތެއް.  ލިބ ނ   ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރިއަރ ވަން 

ޖެނެރަލް    ، ންމ ވެފަިއވާއާ ފާހަަގއާޮއޑިޓަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރިޕޯޓ ން  އޮޑިޓ   އިްއޒަތްތެރި  ންމ ކޮށްފަިއވާ  ވަނީ 

ސްޓަރާއި މިކަމާ ގ ޅ ންހ ރި ހެލްތ  މިނި  ؛ައދި އެހާމެ ދެރަވާ ކަމެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ،ރައީސް، ވަރަށް ލަދ ވެތި 

މި ފަރާތްތަކެއް  ހިންގ ަމކީ    ހ ރިހާ  ަވއްކަމެއް  މިަވރ ެގ  ޮގވާލަން.  އަޅ ަގނޑ   ވަކިކ ރަން  ވަގ ތަށް  ވަގ ތ ން 

 ޮގތަށް  ދެކޮޅަށް ނ ވަތަ މިކަންކަން ހ އްޓ ވ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން ވަކާލާތ ކޮށްެގން ައދި ރައްޔިތ ން އެދ ނ   ވަްއކަންކ ރ މާ

، މި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ   ފ ރ ޞަތ  ދީެގންވާނެ ބައެއް ނޫން  ،މަށް ައޅ ަގނޑ މެން އައި ބަެއއްއެކަން ކ ރ 

ޮގވާލަން  އަޅ ަގނޑ   ހަމަ  ވަގ ތަށް  މަޤާމ ން    ،ވަގ ތ ން  ފަރާތްތަކެއް  ހ ރިހާ  ގ ޅ ންހ ރި  މިކަމާ  މިނިސްޓަރާއި  ހެލްތ  

ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި  ކެމްޕޭނ ަގވަނަ    2018  ދ ރ ކ ރ މަށް.  އިންތިޚާބ ެގ  ރިޔާސީ  ރާއްޖޭެގ  ބޮޑަށް   އިއަހަރ   އެންމެ 

ވާހަކައަކީ  އަދި   ،ދެކެވ ނ   ދޭނަމޭ.  ައޅ ަގނޑ މެން  އަދަބ   ޙައްޤ   ބަލައި  ަވއްކަންތަކެއް  ހ ރިހާ  ސަރ ކާރ ެގ  ކ ރީެގ 

ވާހަކައަކީ އެއީ. ައޅ ަގނޑ    ދެްއކި  ވަނަ މަޖިލީހ ެގ އިންތިޚާބ ެގ ކެމްޕޭނ ަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ ބޮޑަށ19ް

  އި،ދިޔަ ނ ކ ތާތަކާއަޅ ަގނޑ މެން އޭރ  ނަަގމ ން  ،މިއަދ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެ ވާހަކަތަކާއި 

ބަލަ ކަމަކަށް  ހ ރިހާ  ތިބެެގން    މި  ،އި އެ  ސަރ ކާރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ ެމން  ހ ރިހާ  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެންމެން ަވއްކަންކ ރި 

އޮ އަދިވެފ ލ ސް  ދިނ މަށް. ފީހާއި  ައވަހަކަށް  ވީހާވެސް  އަދަބ   ޙައްޤ   ެމދ ވެރިކޮށް  ވ ޒާރާތައް  ގ ޅ ންހ ރި  ކަމާ  ސް 

ިމއީ ަވރަށް ދެރަ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ދާއިރާތަކ ން ހަމަ މި ރިޕޯޓ  ައއ މާއެކ  ގ ޅާފައި އެ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އ އްމީދަކީ މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހޭ.   ައޅ ަގނޑ   ؟ކޮބައިހެއްޔޭ އ އްމީދަކީ  ،ކިޔަނީ ދަންނަވާނީ 

ަވއްކަންކ ރ މަކަ  ނ ދޭނަމޭ.  ފ ރ ޞަތެއް  ެއ  ވަކިކޮށްފަިއ  އަޅ ަގނޑ މެން  ހަމަ  ސަރ ކާރަކ .  މި  ނެތޭ  ފ ރ ޞަތެއް  ށް 

 ޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އަޅާނަމޭ. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއް

 



2002 އޮގަސްޓ   71                                            ސާލްޖަނަ ވަ  72 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

39 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އޮތް އަޅ ަގނޑަށް ދެ ކ ންފ ންޏެއްެގ މަޢ ލޫމާތ  ދެއްވާފަ. ނާޑް ންމ  އެބަޢާއަމީން  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

  ނަންބަރަކީ   ަގއި. ރަޖިސްޓްރީ  2017ބަރ   ންޑިސެ  17ކޮށްފައި އޮންނަނީ  މި ކ ންފ ނި ރަޖިސްޓްރީ ؛ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

C-1235/2017  ވަނީ  ރަޖިސްޓަރ އިސްކަން  ަމއްޗަންޮގޅީކޮށްފައި  މާލެ.  ގ ޅީެގ،  ޝެއަރހޯލްޑަރ ން    4ދަރ މަގ ، 

ޖަލާލް މ ޙައްމަދ   ށ.ތިއްބަވާ.  ވިލ ދޮޅި،  މޢާއިބްރާހީމް  . 60% ؛ކޮމަންޑޫ  ،  %  އ.ޒިމް،  ކމާލެ.  .  10ގ ޅީެގ، 

. ނާޑް ޕްރަިއވެޓް  20ފާ. %ކޯ  ޙ ސައިން، ގ.  ޝާޔަމް ނަމަރް  .10ކޮމަންޑޫ. %   ވަިއޓްރޯސް، ށ.  ،ޙ ސައިން ޙަބީބް

ކޮމަންޑޫ.    ، ވިލ ދޮޅި، ށ.މ ޙައްމަދ  ޖަލާލް ؛އޮތް. ެއ ބޯޑ ަގއި ތިއްބަވަނީން ވެސް އެބަލިމިޓެޑްެގ ސަބްސިޑްރީެއއް ދެ 

ޙަބީބް އިބްރާހީމް    ަވއިޓްރޯސް، ށ.  ، ޙ ސައިން  މާލެ.  ގ ޅީެގ،  ޒިމް،  ޢާކޮމަންޑޫ.  ކ ންފ ނީެގ  ަމއްޗަންގޮޅި،  އެ  އަދި 

ވަނަ    2009ވަނީ  މި ކ ންފ ނި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ؛ކ ންފ ނިގ ޅީެގ. މެޑްޓެކް    ޒިމް، މއ.ޢާައކީ އިބްރާހީމް  ސެކްރެޓަރީ

ނަންބަރަކީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ފަސްއެރި  އެޑްރެހަކީ   .C-0006/2009  އަހަރ .  އަމީނީމަގ .  ތިން،  ފ ލޯ،  ވަނަ 

. އަދި 50އޭދަފ ށި. %  ރާފިޢ ، ޑޭޒީވިލާ ބ.  ޙް. މ ބ50ާހ ދ ރަން. %  އިކަލް، މއ.އަޙްަމދ  ހަ؛ ޝެއަރހޯލްޑަރ ންނަކީ

ރާފިޢ ެގ ސަބްސިޑަރީއެއް ވެސް އެބަ އޮވޭ. މި ކ ންފ ނީގެ   ޙްއި މ ބާއަޙްމަދ  ހައިކަލް އާ  އިތ ރ ން މި ހިމެނެނީއޭގެ 

ޭވ. އޭަގިއ   ސަބްސިޑަރީެއއް އަދި އެބަހ ދ ރަން. މެޑްޓެކް ކ ންފ ނީެގ އެހެން  ައކީ އިސްމާޢީލް ހަމޫޝް، މއ.ސެކްރެޓަރީ

އ ޒާން ހަައކީ  ރީއި އަދި މެޑްޓެކް ކ ންފ ނި. އެ ކ ންފ ނީެގ ސެކްރެޓަހައިކަލާ  ންހ ދ ރަ  މއ. ؛އި ވެސް ތިއްބެވީ ހައިކަލާ

ބ.   ،ޙަބީބް އަޅ ަގނޑ    ލައިޓްހައ ސް،  މެދ   އަރ ވަނީ  ފ ރ ޞަތ މި  މިހާރ     އޭދަފ ށި.  ިއއްޒަތްތެރި ހިތަދޫ  ދާއިރާެގ 

 .  ށްއަޙްމަދ  ރަޝީދަންބަރ  މެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: އަޙްމަދ  ރަޝީދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ހިތަދޫ މެދ  

ވާހަކަ ފެށ މ ެގ ކ ރިން ވެސް ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ެގއަޅ ަގނޑ    ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ބެލ މަށް ތާއީދ ކ ރާ  އެކަންކަން ؛ހިމެނޭ ފައިސާ ދައ ރ ވި ޮގތާއި އިމި މައްސަލައިގަ  ،ހ ށަހަޅ ްއވާފައިވާ  ލްޔާސް ލަބީބްއި

ކޮ ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ދަންނަވަން.  ބޮޑ19ަ-ވިޑ ވާހަކަ  އެންމެ  މެދ ަގއި  ރަްއޔިތ ންެގ  ދ ވަސްވަރ ަގއި   ށްެގ 

އ ފެދި  ވެސް    ،ކަންބޮޑ ވ ން  ވާހަކަައކީ  ދެކެވެމ ންދިޔަ  ތ ންތ ންމަތިން  މައްސަލަ  ިމއީ.  އަދި  ވަނީ  މި  މި  މިހާރ  

، މިކަމ ެގ ވާހަކަދެްއކ މަށް ެއްއވަރަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓ  ނެރ އްވާފަ. އެހެންވީމާ  އިލް ބައްލަވަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ

އެބަ ފަރާތްތަކާއަޅ ަގނޑ މެން  އިހ މާލ ވެފައިވާ  ބަލަިއ  ައވަހަކަށް  ވީހާވެސް  މިކަން  ފިޔަވަޅ   ޖެހޭ  ޮގތަކަށް  މެދ   އެޅޭނެ 

ރަކަންކަން   ކަމަކީ  މި  ެގންދިއ ން.  ވީތަރ ތީބ ކޮށްެގން  މިއަށް  ފައިސާ.  ކޮ  އްޔިތ ންެގ  ބެލ މަކީ  ވެސް ޮގތް  ންމެހެން 

އަޅ ަގނޑ    ކަމ ަގއި  ކަމެއް  ފ ރ ޞަތ   ،ބޫލ ކ ރާތީަގކ ރަންޖެހޭ  ބޭނ ންކޮށްލީ  ިމ  އިްއޒަތްތެރި ވެސް  އަޅ ަގނޑ    .
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ޖެހޭނެ  ކަން ކ ރަންލަތެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ  ހާ އޮވޭ މިފަދަ  ވަނަ މާއްދާެގ )ބ(ަގއި އެބަ   32ޤާނޫނ އަސާސީެގ   ؛ރައީސް

ަވގ ތ  ިމ    ، އަޅ ަގނޑ  މި. އެހެންވީމާއޮތް ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް މިކަން ހިންަގންޖެހޭނޭޮގތް. އެހެންވީމަ، އޭަގއި އެބަ 

ހޭކަން. އިއްޒަތްތެރި  ކ ރަން އެބަ ޖެޒ އެ ާގނޫނ  ތަންފީ ؛ކ ރަން ޒ މި ކަމަކީ ތަންފީ  ،ފ ރ ޞަތ ަގއި ވެސް ފާހަަގކ ރަން

  ނިމިދިޔަ   ބ ނޭ މި މައްސަލަ ބަލާ ވާހަކަ. ކ ރީަގއިއޭ.ސީ.ސީން އެބަ  ، މ އައްސަސާއެްއ ކަމ ަގިއވާދައ ލަތ ެގ ؛ރައީސް

ދިޔައިރ  ވެސް  ޮގސް ދައ ރ ތައް ނިމިެގން  .ބަލަނީ، ބަލަނީ، ބަލަނީ ؛އީސް ދެ ދައ ރ ަގއި ވެސް އޭރ ަގއި އޭ.ސީ.ސީެގ ރަ

ނ ބެ މިއަދ މައްސަލަތައް  އެޮގތަށް  ހަމަ  އޮތީ.  އޭ.ސީ.ސީން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ލި  މި  ވެސް  ސަރ ކާރ ެގ  ވާހަކަ  ބަލާ 

ބޭނ ންވަނީ އަޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަ.  ބަލާ  ފަރާތްތަކާ  އިބަލަ  ކިޔަނީ.  އިހ މާލ ވާ  ނިންމަން.  ާގނޫނ ަގިއ   ކަން  މެދ  

، އަޅ ަގނޑ  އެދެން ޮގތަށް ފިޔަވަޅ އަޅަން. ެއހެންވީމާ  މި ރާއްޖޭެގ ާގނޫނ ތައް ތަރ ތީބ ކ ރެވިފައި އޮތް  ،ކަނޑައެޅިފައި

އެހީތެރިކަމާ ެވސް  މަޖިލީހ ެގ  މި  މައްސަލަތައް  ވީ  މި  ބަލައި  މިކަން  އޭ.ސީ.ސީން  ައވަހަކަށް  ެއކ ަގއި  ހާވެސް 

ރި ރައީސް.  އިްއޒަތްތެ  ،ޖެހޭއިން ެވސް މިކަން ބަލަން އެބަ ހަމަ އެާއއެްއކޮށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ފިޔަވަޅ އަޅަން.  

ެއހެންވީމާ ޮގވާލަންމިއީ ރައްޔިތ ންެގ ފައިސާ.    ، ، މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ދައ ލަތ ެގ ހ ރިހާ މ އައްސަސާއަކަށް އަޅ ަގނޑ  

އަޅަން. ހަމައެކަނި މިނިސްޓަރަށް މެދ  ފިޔަވަޅ   ދ  އިހ މާލ ވާ ފަރާތްތަކާމެ  މިކަމާ  ،އަވަހަކަށް ބަލައި  މިކަން ވީހާވެސް

ފައިސާ    ދައ ލަތަށް ެގއްލިފަިއވާ  އަޅައި އަދިމެދ  ފިޔަވަޅ   . މީަގިއ އިހ މާލ ވާ ހ ރިހާ އެންމެންނާ އެޅ މަކ ން ނޫންފިޔަވަޅ  

ލާ ވާހަކަ ދަންނަަވމ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަކޮޅ   އިއިެގން ވިޔަސް ހޯދަން އަޅ ަގނޑ  ޮގވައެ މީހ ންެގ ޯގތިެގދޮރ  ވިްއކަ 

 ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކ ރ ކޮށްލާނަން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މިހާރ    އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ     މާވަށ  ރ ވަނީ  އަފ ރ ޞަތ މި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ 

 ސަޢީދަށް. މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މ ޙައްމަދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މާވަށ  

 މި ކ އްލި މައްސަލައަށް ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  ވިލިމާލޭ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ތ ން  ޮގ އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ވަގ ތ  މި އޮތް ؛އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަން ބޭނ ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ދަންނަވަތ ސްަގކ ރ ކޮށްލަން   ވާހަކަެއއް  ދެ  މ ހިންމ   ހަމަ  އަދި  އިކ ރަނީ  ރައީސަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ައޅ ަގނޑ   ލާފަ. 

މެ ެގންދަނީއިްއޒަތްތެރި  މި  ދަންނަވަމ ން  ނ ރަްއކަލ ެގ    ،ންބަރ ންނަށް  ކ އްލި  މި  މަޖިލިސް  ލަތ ަގއި ހާމި 

ދިވެހިނަގމ ން ވާހަކަ.  މ ހިންމ   ވަރަށް  ހިނަގމ ންހާމި    އި ހިރާއްޖޭގަ ދިއ ން  މަޖިލިސް  މ ހިންމ ކަން  ލަތ ަގއި  ދިއ ން 
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މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން ބަލައިަގންނާނެކަން އަޅ ަގނޑ     މަސައްކަތްޕ ޅ ެގ ތި  ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  މިއަދ  ހަމަގައިމ 

ތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ ެގ ހ ށަހެޅ މެއް އެކ ަގއި ިއއްޒަތް  ބޫލ ކ ރާތީ އެ ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ. އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކައާ ަގ

ިއއްޒަތްތެރިއެބަ ވާހަކަދަްއކަވާ  ފަހ ން  އަޅ ަގނޑ ެގ  އެދެން  އަޅ ަގނޑ   ތާއީދ ކޮށްދެއްވ ން.  އޮތް.  މިއަށް  މެންބަރަކ    

 ވެސް ހ ށަހެޅ މެއް އަިއްއސަ އެ ދިޔައީ. ޤާނޫނ އަސާސީގައި... ދެންމެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި އަރިހ  ؛  މެންބަރ   ކ ރީ  އަީމން  އަޅ ަގނޑ   ދަންނަވާލަންޖެހޭ.  ވިދާޅ ވަނީޢާވެސް  ކ އްލި    ،ންމ  

ހ ށަހަޅަ  ގައިއި މައްސަލަ ހެ   އިކަންކަން  ތާއީދ ކޮށް  އިްއޒަތްތެރި  އޭނޯވެ  އްދެވ މެއްެއއަށް  ކ ރިއަށްެގންދަވާ  އާދެ!   .

 މެންބަރ .  

 

 ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  

ދަންނަވާ ސަބަބަކީ  އެހެންވީަމ، ހ ށަހެޅ މަކަށް ނ ދަންނަވާނަން. ދެން އެހެންނަމަވެސް ހ ށަހެޅ މެއް. އެހެން މިއާދެ! ދެން 

މި    ،ބޫލެއް ނ ކ ރަންަގތާ ފަހ ން. އަޅ ަގނޑެއް  ތާެއއް ދެ ހަފ ރިސެސްއަށް ދާ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑަށް އެބަ އަޑ އިވޭ. ހަފ 

ކަމަކަށް.    ނެިގދާނެ  އްވާ ދައ ލަތ ެގ ތިން ބާރ ން އެއްވެސް ބާރަކަށް ޗ އްޓީެއއްކ އްލި ނ ރައްކަލެއްެގ ހާލަތ  އޮ  ތްދައ ލަ

މަލ ކ ރަްއވާ ޮގތ ެގ ޢަމި ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ަގއި    އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،ޮގތް އެއީ   ކ ރަްއވާ  މިކަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ވާހަކަ މި ދެންނެވީ. ައޅ ަގނޑ މެން ދެންނެވިން   ބޫލ ކ ރާތީ އެަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ     ނެމެދ  ތެރޭެގ ނަތީޖާއަކަށް ވެެގންދާ

ތިމަންނަ މި   ،ނ ކ ރާށޭ. ވިދާޅ ވީަގވަރ ނަރ  އަރިހ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެންނެވިން ޗާޕ   ެގމި ޤައ މ ެގ ސެންޓްރަލް ބޭންކ 

ހ ރެެގން ރ ފި  ޮގނޑީަގއި  ބިލިއަން  ހަތަރ   ނ ކ ރާނަމޭ.  ޗާޕެއް  ޗާޕ ފައިސާ  ދިޔައީ ޔާ  އެ  ހ ސްވެެގން  މިއަދ  ކޮށް   .

ދަރަނި   ބިރ     100ދައ ލަތ ެގ  އެރ މ ެގ  ނިމޭއިރ   އަހަރ   ފަސް  މި  މިބިލިއަނަން  ފެނިފަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  .  އޮތީ 

ހިތަދޫ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ދާއިރާެގ  ދާއިރާެގ ދޯނި ؛ައޅ ަގނޑ ެގ  މިހާރ ެވސް ވަސީމ  ާމވަށ     ،ެގ އެންސިސް ފަހަރ  

އެބަތިބިއެ އައިސް  މަސްކިރަން  މަހެއް   .ދޯނިފަހަރ   ތަނަށް  ހަމައެކަނި  ދޯންޏަކ ން.  ހަތަރ   ގ ޅި  އަޅ ަގނޑަށް 

ވީމާއިކިރަ ކަމަށް  ެއތަނ ަގއި  ޤައ މ ަގއި  މި  ވީމާ  އިހ ޅ ާމލޭަގ  ،ލެވެނީ  ބިރެއްެގ    ކަމ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ިމއަދ  

މި ކ ރިމަތިވެފަ  ޮގތަށް  ކަން  މަސްވެރިންއޮތީ  މަހެއް.  ތެލެްއ،  މަހަކަށްނަކަށް  ކިރާ  އެްއވެސް    ،  ލިބޭނެ  ފައިސާެއއް 

ރާއްޖޭގެ  މ ޅި  ތަނެއްަގއި  އިންތިޒާމެއް  ރައީސް.   ،އެްއވެސް  އިްއޒަތްތެރި  ނެތް  ހަމަޖެހިފައެްއ  ޕޯޓެްއަގއި  އެްއެވސް 

ބަށް އެ އަންނަނީ. އެ މީހ ން ހިސާ  ކަމަށް ވާތީ ވަރަށް ދ ރ ން ދ އްވާފައި މި  ހ ޅ މާލެއިން  ެވސް މަހެއް ކިރެނީ  ކިރިޔާ

ކޮންމެ   ،ދޭށޭ. ކޮިވޑ ެގ މި ހާލަތ ަގއި ދ ވާލަކަށްއިބ ނޭ މި ވާހަކަތައް މި މަޖިލީހ ަގިއ ދައްކަމެން ާގތ  އެބައަޅ ަގނޑ 
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ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބަޖެޓ ން   ،މިލިއަން ރ ފިޔާ  11މި ބަލި ދިވެހިރާއްޖެއިން ފެނ ނ  ހިސާބ ން ފެށިެގން    ،ަގޑިއިރަކަށް  24

މިލިއަން ހޭދަކ ރާއިރ    11ފިޔާ އެބަ ހޭދަކ ރޭ. ދ ވާލަކަށް. ދ ވާލަކަށް  މިލިއަން ރ   11ން  ލަކ  ޓެކްސްޕޭޔަރ މަނީދ ވާ

ދ ވަހ .  މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރެއް ދީފިޭއ އިހަށް  250 ސަރ ކާރ ން  އާ އިންޑި  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޑ ިއވިެގން ދިޔައީ 

އީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޑޮލަރ ެގ އަގ   ހަމަ އެންމެ ބޭނ މަކަށް. އެ  ،ކަ މިދެންނެވީމިލިއަން ޑޮލަރެއްެގ ވާހަ 250 ؛މި ވާހަކަ

ސަރ ކާރަށް    ، ްއޔާއެހެންވެއްޖެ  ދިނީ.ކ ރ މަށޭ  ކޮންޓްރޯލް ޤައ މ ެގ  މި  ސަރ ކާރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މިައދ   އަޅ ަގނޑ  

ކަމަށް    ނޫންައގ  ފިކްސްކ ރާށޭ. އެހެންެގ ރޭޓަށް ޑޮލަރ ެގ  15.42ޮގވާލަން ހަމަ މިއަދ ން ިމއަދަށް މިހާރ  ހ ރި ރޭޓް  

ޖެހެނީ. ކ ރަންވެސް ޕްރިންޓ ދީ ހ ސްކޮށްލަނީ. އަނެްއކާމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިހެން ނަާގ ހ ރިހާ ލޯނެއް މ ސާރަވާނަ

ވާހަކަދެއްކީ މި  އަޅ ަގނޑ   ދާތީ  ނާމާންކަމަކަށް  ބޮޑ   މިއަދ     ންއޮކްސިޖަނ   .ޤައ މ   ނޭވާލާން   ؛ންކަވައް ވެސް 

ވަްއކަންބޭނ  ވެސް  ވައިން  ވާހަކަންކ ރާ  ލިޔެފަމިއަ  ކ ރާ  އެހެރީ  ނޫސްތަކ ެގ  އެހެންވީދ   މި މާ.  ދެން  އަޅ ަގނޑ    ،

 ވާހަކަެއއް ނެތް. އަޅ ަގނޑަށް ބޮޑަށް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ށްމައ ޟޫޢ ަގއި އިތ ރަކަށް ދަްއކާކަ

ެގ ތެރޭަގިއ ްގރޭންޑް އޯލްޑް ޕާޓީެގ  އެެމރިކާެގ ރިޕަބްލިކަންސް  ، ަގކޮށްލެވ ނީފާހަ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ ެގ ވާހަކަފ ޅަށްފަހ 

ޕާޓީ ޓީ  އޮންނަ  މަޝްހޫރ ވެފައި  ބޮ ؛ނަމ ން  ދ ަވސްވަރ   އައި  އ ފެދިެގން  އެމް.ޑީ.ޕީ  ޑިބަތް  ނއަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ޤައ މ  މި  އައި  ފެނިެގން  ހިތަށްގައިމޫވްމަންޓެއް  މި  އަޅ ަގނޑ   ފެކްޝަނަލަ.  ވަރަށް  އިޒްއަރަނީ  ޒާތ ަގއި  ޭއެގ  ވ މަކީ 

ފެކްޝަނަލައިޒް ޞިއްޙަތަށް ފިކ ރަކަށް  ސިޔާސީ  ރަނަގޅ ކަމެއް.  ރަނަގޅ   ބޮ  ވ މަކީ  ޫމވްމަންޓަށް ނކަެމއް.  ޑިބަތް 

ކަމަށް ވަންޏާ،    ރިޕަބްލިކަންސްެގ ޓީ ޕާޓީ ޮގތަށް ރ ޖޫއަވާ  ،ޮގތަށް  ޓީ ޕާޓީ  ކަމަށް ަވންޏާ ނ ވަތަ  އެމް.ޑީ.ޕީ ރ ޖޫއަވާ

ޕާޓީެއްއެގ  ،އެމްޕީ.ޕީ. ވާދަވެރި ސިޔާސީ  ހަިއސިްއޔަތ ން  ޕީ.އެން.ސީެގ  އަޅ ަގނޑ މެން ޑިމޮކްރެ  ،ެމންބަރެއްެގ  ސީއަށް 

އެ ެއމް.ޑީ.ޕީއަށް  ސަބަބ ން  އ އްމީދ ެގ  މި  ކ ރާ  ދަންނަވާލަން.  ވާހަކަ  އެ  އަޅ ަގނޑ   ހެޔޮއެދޭތީ  ރައްޔިތ ން   އީޮގތް 

ން މިލިއަނ ން ބަޖެޓ ން ލާރި ވަށާ މީހ ން ބައިތިއްބައިެގ  ށް ކޮކްޓެއިލަ  ،ނަމަހަވާލ ކ ރި ސަރ ކާރެއްކަމަށް ވާ  އެމް.ޑީ.ޕީއާ

ކޯލިޝަނެދީެގން   ޮގތްދަމަހައްޓަންޖެހޭ  ރަނަގޅ   އެންމެ  އޮތ މަކީ  ވަލި  އް  ހީވާނަމަްއޔ  ކަމަށް  އެއީ    ،ލްއަމްރަށް 

ހައެއްކަ ނ؟ ސްކޮބަިއތޯ މި މަޖިލިަވގ ތ  ދިމާވާނެ އެންމެ ބޮޑ  ނ ރައްކާ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.    ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި

މި ކޮބައިތޯ މިއަދ ތިބީ. އެ  މީހ ން  މެންބަރ ން  މެންބަރ  ޝިޔާމް އެ ވިދާޅ ވި ؟މް.ޑީ.ޕީެގ  މަދ    އިްއޒަތްތެރި  ޮގތަށް 

އަމިއަދ     ކޮޅެއްމެންބަރ ން އ ފާކ ރަމޭ  އަޅ ަގނޑ   ނަންަގވާތީވާހަކަދައްކަނީ.  މައްޗަށް  ތިބޭފ ޅ ންނަށް  ތް    . އިނޭގތޯ 

މިއަދ  ހަމަ ަގސްތ ަގއި މި ސަބްޖެކްޓަށް   !ބައްލަވާއި ދައްކަވަލާފައިަގނޑ  މިތާ ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ން މި ޓީވީ އަނބ ރައަޅ 

ދަްއކާއިރ  އަޅ ަގނޑަކަށް    ންެވެގން ކޮމިޓީތަކ ެގ ނަމ ަގއި ބޭރ ަގިއ ެއ ތިއްބެވީ. އާދެ، އަޅ ަގނޑ  ިމ ވާހަކަނ ކ ރާޑިބޭޓ 

އަނބ ރަ ކެމެރާ  ކައިނޭނެގ  ހ ން ލެޭވނެ  ހަމަޖެހިފައި  އިންތިޒާމ ތައް  މަޖިލީހ ެގ  މި  ޮގތ ންމެއް  ނެތް    ،ނަ  އެކަމެއް 

 ވެސް.   ވާކަން. އެހެންނަމަ އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ން ދައްކާލަން
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝިފާޢ  މ ޙައްމަދ  ރ މެންބަ ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

ސަޢީދ ގެ  އަޙްމަދ   މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ބޭނ ންވީ،  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  ައޅ ަގނޑ   ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި 

އެ އެޅ ވީ. ެއއީ މި ކަމަށް    މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންެގ ބޮލ ަގއި ވަރަށް ޯގސް އިލްޒާެމއް މި  ވާހަކަފ ޅ ަގއި އިްއޒަތްތެރި  

ެއކަހަލަ ދޮގ    ބޫލެއް ނ ކ ރަންގަ ށް ވާހަކަނ ދަްއކަންެވެގން ކޮމިޓީއޭ ކިޔާފައި ބޭރ ަގއި ތިބޭ ވާހަކަ. ައޅ ަގނޑ   އ ޟޫޢަމަ

 ކަމަށް މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންެގ ބޮލ ގައި.  އިލްޒާމެއް އެޅ ވިދާނެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ށްވެސް ބަލައިަގނެވޭނެ އިލްޒާެމއް ނޫން. އެއީ އަޅ ަގނޑ ެގ އަތ ަގިއ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އެއީ އެްއޮގތަކަޝ ކ ރިއްޔާ  

އެބައޮތް ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑަިއެގންފައި ތިއްބެިވ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރ ން. މީަގއި ާގތްަގނޑަކަށް ނެތް މެންބަރަކ  ނެތް.  

ބައިވެރިވެަވޑަިއަގންނަވަން. އަޅ ަގނޑ ެގ  ތަނަށް ބަހ ސްަގއި    ޑަިއަގންނަވާނެ މި، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވައެހެންވީމާ

 . މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މާވަށ ހިތ ގައި ޝަްއކެއް ނ އ ފެދޭ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ނެތް   ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  ނީންނާނެއާދެ،  އިނޭގ  .މެންބަރެއް  ތެދެއް  ބޮޑ   ވަރަށް  ހަމަ  ބޮޑ   ތިއީ  ވަރަށް  ތޯ. 

 ... ޤާނޫނ އަސާސީެގ ވަނަ ާމއްދާ 253ތި ވިދާޅ ވީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ތެދ ފ ޅެއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކ ރާނަން. ނެތް އަޅ ަގނޑ  ެއކަމަށް ތައ ރީފ   ވެސް މޮޅަށް ކަމެއް ކ ރެްއވީމާ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މާވަށ ދެން  

 ނެ. އެްއޗެއް ނޯންނާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 
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ރައީސް،   އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ  އަޅ ަގނޑ   ؛ވަނަ  253އާދެ،  މެންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    އިހަވަންދޫ 

ނޫން.   ލްތ  ޑައިރެކްޓަރަކާރައްޔިތ ން ވެރިޔަކަށް އިސްކ ރީ މައިމޫނާެއއް ނޫން. ހެ  ގައިމި ޤައ މ   ،ދަންނަވާލަން ބޭނ ން

ނ ރައްކަލެްއ   253 ކ އްލި  ޞިއްޙީ  ހާލަތެްއ،  ނ ރައްކަލ ެގ  ކ ްއލި  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އެބަބ ނޭ  ާމއްދާަގއި  ވަނަ 

އިޢ ލާން ވާހަކަދިމާވިޔަސް  ނައިމާކ ރަންޖެހޭނެ  އެޮގތަށް  ހާލަތ   އެ  މި  .  ިގނަެވެގން  ވައްކަން  މިއަދ  ދަނީ.    މިއަދ  

ވަރ  ޓީީވ ބައްލަވާ ބޭފ ޅ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި  ކ ެގ ވާހަކަ މި މަޖިލީހ ެގ އަޑ ިއވ ނ ވެންޓިލޭޓަރ ތަ

ނޭވާލާ   ދައްކަނީ  މި  ިމއަދ   އިނޭގތޯ.  ިއިވެގންދާނެ  ަވއްކަމ ެގ  ރައްޔިތ ންނަށް  ވާހަކަ.  ވަްއކަންކ ރާ  ވެސް  ަވއިން 

ކޮންކަ  65ނަމ ަގއި   ބަލަން.  ވަްއކަން  ހޯދީ.  ކ ރެވ ނީޮގނޑި  މިދިމާނ ވެ  މަންޒަރާ   އިއަޑާ  ؟މެއްތޯ  ދަނީ.    ނޫންތޯ 

ރައީސްއެހެންވީމާ އިްއޒަތްތެރި  ހ ސްނ ވަނީސް  ދައ ލަތް  މ ޅި  ިމއަދ   ނ ރަްއކާތެރި    ، ،  ހިނާގ  މި  މަލ ތައް  ޢަމިހާރ  

 ތެރި ރަީއސް. ސް ރިސެސްއަށް ދިއ ން ހ އްޓ ވާށޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްއްޓ ަވއިދެްއވާށޭ. މަޖިލިހ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަގއި. 27ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ކ ރީަގއި ދަންނަވާފައި އޮތީ   ސް ރިސެސްއަށް ދާނެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަޖިލި

އިއްޒަތް އަޅ ަގނޑ މެދެން  ނ ކ ތާއެއް.  ވިސްނާލަންޖެހޭ  ހިތ ން  ައޅ ަގނޑ   ފާހަަގކ ރަްއވާ  އެބަ  މެންބަރ   ން ތެރި 

އެހެންނަމަވެސް މަޝްވަރާ ކަމަކީ.  ތިޔަ  ކަމެއް.  މެންބަރ ން  ، ކ ރަންޖެހޭ  ހިމެނޭ   އިއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   އަދި   ެވސް 

ހ ރޭ.   ވެސް  ތަންތަން  އެހެން  ހ ންނަ  ދާން  މިހާޮގތަށް  ފ ރ ޞަތ އަޅ ަގނޑ   މި   ދާއިރާގެ  މެދ ހެންވޭރ ައރ ވަނީ  ރ  

 ށް.ޢާޡިމަ ޢަލީ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދ ހެންވޭރ މެ

ޮގތ ން ރައްޔިތ ން   ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތ ން ވެރިކަން ދިނީ އެމް.ޑީ.ޕީައކަށް ނޫން. ކަންދިމާކ ރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ަވޒީރ ން   60ހިމެނޭ %  އިއެ ކޯލިޝަންަގއި ހިމެނޭ ަވޒީރ ންެގ ތެރޭގަ   ،ކަށް. އެހެންނަމަވެސްވެރިކަން ދިނީ ކޯލިޝަނަ

ކ ރަމ ންޮގތ ަގިއ މަސައްކަ  ބޫލ ކ ރާަގއަޅ ަގނޑ    ހ ތ ރ  ނަންތް  ބޮލ ަގއި ކަންކަން   ؛ދަނީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  އެމް.ޑީ.ޕީެގ 

ން ްއޔިތ ރަ  ދިވެހި  އާން މިކަންކަން ކ ރަމ ންދާކަން ދައްކ ަވއިދޭން. ެއމް.ޑީ.ޕީއެމް.ޑީ.ޕީ  ، އެޅ ވ މަށްއިލްޒާމ    ،އެޅ ވ މަށް 

މި  65ލ ކ ރީ  ހަވާ އަޅ ަގނޑ މެން  ތެދެއް.  ެއީއ  އެ  ޮގނޑި.  ކ ރިން ދަނީ  މީެގ  ދައްކަމ ން.  މަޖިލީހ ގައި  މި  ކަން 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި މަޖިލީހ ން ފެނ ނ  މަންޒަރ ތަކަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޮއޑިޓް ރިޕޯޓެއް ނެރޭ ކޮންމެ ފަހަރަކ  

ެއ    ،ަގއި ވަނީނަމަރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ވާހަކަެއްއ އޮތްކަމ   ނޫނިއްޔާ  ،ނަމަކަމަށް ވަނީ   އައީށްދިމާލަ  އެއީ ަވޒީރަކާ

ޖެނެރަލަ އެހެންނަމަވެސް   ކާއޮޑިޓަރ  ދަނީ.  ނަަގިއެގން  ފ ރަތަމައިނ ން  މިތާ  ވޯޓ   ނެތްކަމ ެގ  އިތ ބާރ     ،ދޭތެރޭަގއި 
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  65އްޔިތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރަ  .ރ  ޕާޓީއެކޭދަނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ޒިންމާދާމިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަމ ން

މިކަ ދިނީ  އެހެންވީމާޮގނޑި  ކ ރަންށޭ.  ޖެނެރަލަން  ޮއޑިޓަރ  އަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރ ައދާކ ރ މާ،  އަޅ ަގނޑ     ށް  އެްއކޮށް 

ހަލަ  ިގނަިގނައިން މިކަ  ،ވިދާޅ ވިހެންهللا ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އީާވ ޢަބްދ   ،ދަންނަވަންޖެހެނީ

ހިސާބަށް ތިލަކޮށްލާށޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ވެސް މިތިބީ   ންނާމި މައްސަލަތަކ ެގ ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ މެ  ،ތައް ވާނަމަމައްސަލަ

ރާއްޖޭެގ ރައީސް   ،ަވއްކަމ ެގ  މި  އިްއޒަތްތެރި  ނ ކ މެ.  މިތަނަށް  ފޮހެލަން  ކަންކަމެއް  ހ ރިހާ   ؛ކޮރަޕްޝަނ ެގ 

ވާހަކަެއއް މިކަހަލަ  ފަށާ އަޅ ަގނޑ މެން  ދަްއކަން  މިތާ  އަޅ ަގނޑ މެންނާ    ބަެއްއ  ފަހަރަކ   ކޮންމެ  ެއއްކޮށް   

ެއބަމަސައްކަތް ފަރާތްތައް  ޖެއްސ ންކ ރާ  ސަރ ކާރަށް  ވައްޓާލަބ ނޭ  ސަރ ކާރ   އ ޅެނީ  އެ  އ ޅެނީ   ން،ކ ރަނީއޭ.  އެ 

މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙާ އިބްރާހީމް  މަ  ރައީސް  ކ ރާ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ނޫން،  އިބްރާއިދިކޮޅަށް.  ރަީއސް  ހީމް ސައްކަތަކީ 

ސަލާމަތް ޞާލިޙް  މަސައްކަތް.  ކ ރ މ ޙައްމަދ   މަސައްކަތަކީމ ެގ  ކ ރާ  ކެބިނެޓ ަގއި    ،އަޅ ަގނޑ މެން  ައޅ ަގނޑ މެންެގ 

ވަްއކަން މަސައްކަތް.  ތިބި  އެްއކައިރިކ ރ މ ެގ  ަވޒީރ ން  މެދ  ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ނެތި    ،ނ ކެނޑިއެކަން  ހ އްޓާލ މެއް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް   ،ެގން މި އޮޑިޓް ރިޕޯޓ ަގއި ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކަނޑައެޖޅި ނޑ މެން ކ ރިއަށް ެގންދާނައަޅ ަގ

އެކި ވާހަކަ  ަވއްކަމ ެގ  ސާފ ކޮށް  ކަނޑައެޅިެގން  ރިޕޯޓ ަގއި  އޮތް  އެބަހ ރި.    ނެރެފައި  ެގނެވިފައި  ޮގތްޮގތަށް 

 އެ  ،ައޅ ަގނޑ މެންެގ ބައެއް ކޮމިޓީތަކ ންަގއި މި މަސައްކަތަކީ.  ފެށި މަސައްކަތެއް ޙަޤީޤަތ    އަޅ ަގނޑ މެން މިތާ ކ ރަން

އަނެއްކާ  އަދާނ ކ ރީތީވެ  ޒިންމާ  ވަރަށް  އަދާކ ރަންޖެހޭ  ެއއްކަލަ  ޒިންމާ  ކޮންމެެވސް    65ވެސް  ތެރެއިން  މެންބަރ ންެގ 

ންކޮޅ   ، މިތައެއް. އެހެންވީމާމި ރިޕޯޓ ަގއި އަދި ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަން ނެތޭ ހިމެނިފަ   ،ބ ނޭމެންބަރެއް ނ ކ މެފައި އެބަ

އަނެްއކާ  އިތ ރ ކ ރާށޭ. ކ ރެއްވީ އެކަން  ޢަބްދ  ؛ވެސް  އީވާ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   هللا ަގލޮޅ  

އޮޑިޓ   އެބަޖެހެޭއ  ރިޕޯޓަށް  މި  ނޫނެކޭ  ވިދާޅ ވީ  މި  ކ ރެވޭ ނ ކ މެވަޑައިެގން  ލާން.  ޕެންޑަމިކެއްަގިއ   ަވގ ތ   ޮގތެއް 

ވައް  ނ ކޮށްފިއްޔާ  ކ ރަމ ންދާިއރެއްަގއިކަންކަންކަން  މިކަންކަން  ޖެހިލަ  ަވގ ތ ން  ފަހަށް  މާ  އަނެއްކާ   އިއަޅ ަގނޑ މެން 

ފަސްއިބަލަ އޮންނާނީ  މަްއޗަށް  މީެގ  ނިންާމފައޭ.  ކޮށް  ަވއްކަެމއް  ެއތައް  އޮންނާނީ  ފޮރ ވާފައޭ.    އިއަޅަލާއިރ ަގއި 

 ޮގނޑި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  65ރައްޔިތ ން    .ވެ މި ތަންތާ މި ތިބެނީ، އަޅ ަގނޑ މެން ެއކަންކަން ބޭނ ންނ ވާތީ އެހެންވީމާ

ޖަވާބ ދާރީ ސަރ ކާރ   އަޅ ަގނޑ މެން  ސަރ ކާރ   ދިނީ  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ަގއި  ރީތި  ކ ރ ވަން. 

މަދ  ަވޒީރ ންކޮޅ     މެންެގއަޅ ަގނޑ   ، މި ސަރ ކާރ ންކީކ ރ ވަމ ން މިތާ ެގންދާނަން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ އ ްއމީދަޖަވާބ ދާރީ

  ، އްޔާ އަޅ ަގނޑ މެން އަނެްއކާވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމަށް އަންނާނެ އެކިެއކި ޮގތްޮގތްއިރާދަކ ރެއްވި   ،ތިބެެގން ނަމަވެސް

 ބޫލ ކ ރަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަގއެކިއެކި ކަންކަން ކ ރ ން ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  

  

  ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން



2002 އޮގަސްޓ   71                                            ސާލްޖަނަ ވަ  72 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

46 

 

އަޅ ަގނޑ     ،ނޫން؛ އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ  އަރ ވަނީމެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރި

 . ށްލަޠީފަ މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ އަރ ވަނީމިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޠީފްލަ މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

ޒަތްތެރި ރައީސް، މ ޅި ރާްއޖެ ފ ރަބަންދެއްަގއި ވަނިކޮށް  ގ ޅިެގން ިއއް  އ19ާ-ޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮިވޑ ޝ ކ ރިއްޔާ އިއް 

ޓަކަިއ،    ސް މި ހ ރިހާކަމަކަށް ފާރަވެރިވ މަށްށް ެވސް މި މަޖިލިއިއްޒަތްތެރި ރަީއސަ  ިއންއަޅ ަގނޑ މެން ޮގވާލަމ ންދިޔަ 

  ، ބޫލ ކ ރަނީ ަގައޅ ަގނޑ   މިކަން ކ ރިއަށް ެގންޮގއްސަވާތީވެ    އިދެއްވަ ބަމަނިކ ފާނ  އިޖާ  ށް ެގންދިއ މަށް. ެއކަމަކ ރިއަށް

ހަމައަށް    ެއކިެއކި މ ައއްސަސާތަކ ން ކޮށްފައިާވ ކަންތައްތަކ ެގ ރިޕޯޓް އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ،ތައް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ރިޕޯޓ 

 ހަމައަށް އަންނާނެ  ހަކަތައް އަޅ ަގނޑ މެންނާިގނަ މ ައްއސަސާތަކެްއެގ ވާ  ،ރަށް ތިލަވެއަންނައިރ ަގއި މި ވާހަކަތައް އިތ 

އޮތް ޝައްކެއް  ބޭނ ންވަނީ  ކަމީ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅ ަގނޑ   ނޫން.  ބަނޑަށް  ،ކަމެއް  ރަްއޔިތ ންތަކެއް   ،ޖެހި  އެތައް 

މ   ސަރ ކާރ ެގ  ހާލަތެްއަގއި  ަމގ މަތިވެފައިާވ  ރައްޔިތ ންތަކެއް  މިފަދަ އެތައް  އިސްވެރިން  ތިބި  އައްސަސާތަކ ަގިއ 

މިހާރަށް    ށްބަލަން ތިބެން ހެޔޮވާވަރ ެގ ކަެމއް ނޫނޭ. މިކަމަ  މަލ ތައް ހިންީގމާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިއީޢަ މިހާރ ން 

އިްއޒަތްތެރި  ދޭތެރޭަގިއ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް މިހާރ  ކ ރަން އެބަޖެހޭ.    އެކަމ ެގ ޒިންާމވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ  އި،ފިޔަވަޅ އަޅަ 

ށް ބަިއވަރ  ވަޢ ދ ތަކެްއެގ މަްއޗަށް ވަރަ  ވީ  ޮގތަށް ބަލާފައި، ިމ ސަރ ކާރ ން  އި އޮތްރައީސް، މާޒީަގއި ކަން ހިނާގފަ

މަލީ ޢަވީ އެްއވެސް  ވަޢ ދެްއެގ    ހަމައަށް  މިއަދާ  ،މި ސަރ ކާރ ން މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަންޖެހޭ އެބަ. އެހެންނަމަވެސް

ފެނިފައިހިސާމިހާމަސައްކަތެްއ، އެކަމ ަގބަށް  ވާހަހިތާމަކ   އިނ ވާތީ  މަސްވެރިންތަކ ެގ  ދަންނަވަން.  ވާހަކަ    ، ކަާއއިރާ 

ހަމަހަމަޞާއިންދ ލ ޢަ ވާހަކައާިއ،  ވާހަކަާއއިޢަކަމާއި،  ފ ެގ  ހިންޭގނެ  ޤައ މ   ވާހަކައެއް   ،ދ ލ ވެރިކަމާއެކީ  ހ ރިހާ  މި 

އިންތި ރިޔާސީ  މިދިޔަ  ރަީއސް  ިއއްޒަތްތެރި  އަނެއްބ ޚާދެއްކެިވ  ވާހަކަތައް  އެ  މިއަދ   ކ ރިން.  ކާވެސް ެގ 

މަލީ ޮގތ ން ހަމަ ދަންނަވާނީ ހަމަ ސ މެކޭ. ޢަދަނީ.  ދާ މަންޒަރ  ފެންނަމ ން މިވާހަކަތައް ިގނަވަމ ން  ،ތަކ ރާރ ކ ރަމ ން

ވާން ޤައ މާއެހެން  ރައީސް،  އިއްޒަތްތެރި  އިޚ ލާޞްތެރި  ޖެހެނީ  ކަންފ ޅެއްދޭތެރޭަގއި  ނެތީމަ  ކަމ ެގ  ޤައ މ ެގ  ވެސް   .

އްޔިތ ންނަށް މިއަދ  ބަލަިއަގނެވޭނެ ކަންކަމެއް ނޫން.  ތީމަ. މިއީ ދިވެހި ރަނެ  ވ މެއްއި ހަމްދަރ ދީދޭތެރޭގަ   ރައްޔިތ ންނާ

މާލިއްޔާ    ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ  ހިންާގ  ޤައ މ ަގއި  ޖަރީމާތައް  ބޮޑެތި  މިފަދަ  ބަންދ ކ ރ މަށްފަހ ،  ޭގަގއި  ރައްޔިތ ން 

ކ ރ ކޮށްލާފައި    ޑ ، އަޅ ަގނށް ތިބެން ކެތެއް ނ ވާނެ. އެހެންވީމާ ރައްޔިތ ންނަ  ން ދިވެހިޒަރ  ބަލަހ ސްކ ރަމ ންދާ މަން

ދަންނަވާލަން ބޭނ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެން  ދެންމެ އަޅ ަގނޑ ެގ ކ ރިން ާވހަކަދެއްކެވި މާވަށ  ދާއިރާެގ  

  ، ތާއީދ ... އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްވި ހ ށަހެޅ ްއވ މެއް 
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 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  ،ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝިފާޢ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

ގ ޅިެގން ވަރަށް    ޞިއްޙީ ކ އްލި ނ ރަްއކަލ ެގ ހާލަތާމި މަޖިލީހ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ   ؛ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  

ަމއ ޟޫޢ ަގިއ ހަމަ ވާހަކަ ެއ ދައްކަނީ އެ ވަްއކަންތައް ހިންގ މ ަގއި   މި  .ވާހަކަ  ހ ރި  ާގފައިތި ަވއްކަންތަކެއް ހިން ބޮޑެ

 ކޮށްލީ އަޅ ަގނޑ . ، ހަމަ އެކަން ފާހަަގދާރ ން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާހިއްސާ ހަމަ ބައިވެރިވެފައި ހ ރި ކ ންފ ނިތަކ ެގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެ ތިޔަ ؛ންބަރ އިްއޒަތްތެރި  މެދ ވެރި  އަޅ ަގނޑ   ކަމެއް  ނާޑް އަމީން  ޓަކައި   ކަމަށް  ވެދާނެބާވަތ ެގ  އެބައޮތް  ޢާންމ  

އިޢ ލާން މިތަނ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ   ހިއްސާދާރ ން  ލިމިޓެޑްެގ  އަދި  ޕްރައިވެޓް  ދަންނަަވއިފިން.  ޓެ ކޮށް  ކ ންފ ނީެގ    ކްމެޑް 

އިޢ   ހިއްސާދާރ ން މިތާނަގއި  އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ  ދަން  ،ކޮށްލާންވެސް  އިްއޒަތްތެރި  ޭއަގިއ  ނަވައިފިން. 

ކ ރިއަށްހިމެނިވަޑަިއެގންފަ މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ނ ވޭ.  މެންބަރ  ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  )ަވގ   !ެގންދަވާއެއް  އިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރ   ެގންދަވާކ ރިއަށް ފަހ (  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށް  !ެގންދަވާކ ރިއަށް  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (އިްއޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި    . 

ަމްއސަލައެއް. ހައްތަހާވެސް މަޑަެވލީ  ެގމެންބަރ ެގ މައިކ   ތަނަށް ދިއްލެނީ އިނޭގތޯ.   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މި  ކ ޑަ 

ހަމަޖައްސާފަ  އާދެ، ؛ ނޑ މެންނަށްއަޅ ަގ ތި  މެންބަރަށް އަޅ    އިއިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ  އިްއޒަތްތެރި  ަގނޑ  

އ ޅޭ މައްސަލަ. ަމޑަވެލީ ދާއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    ލާނަން ދިމާވެެގން މިއިވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ  ބަލަ   މި  .އަރ ވާނަންފ ރ ޞަތ 

ރި  ކަމަށް. އިހަަވންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެކ ން  ކ ެގ މައްސަލައަނެވެނީ ަމއިނ ެގންަވޑައިސްަގއި ބައިވެރިވެހ މެންބަރަށް ބަ

މައްސަލައެ ؛މެންބަރ  ނ ކ ތާެގ  ނިޒާމީ  މެންބަރ ެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މީފަރެސްމާތޮޑާ  ނޫން  އަޅ ަގނޑ   ްއ  ކީއެއް. 

 .ށްމ ޙައްމަދ  ޝިފާޢަރ  އަރ ވަނީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަފ ރ ޞަތ  މިހާރ  މި

 

 ދެއްކެވ ން: ދ  ޝިފާޢ  ވާހަކަމ ޙައްމައިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ރައީސް.އި ޝ ކ ރިއްޔާ   ެއންމެ    އްޒަތްތެރި  ހަމަ  ކޮވިޑާ   ރަތަމަފ އަޅ ަގނޑ   މިގ ޅި   ވެސް  ދިޔަ  ަގއިނހި  ެގން 

އަޅ ަގނޑ މެންނާ  !ދެއާ ؛ކަންތައްތައް  ޖެނެރަލް    މިކަންކަން  އޮޑިޓަރ  ތިލަކޮށްދެއްވި ހަމަ  ހަމައަށް  ރަނަގޅަށް   ވަރަށް 

ޖެނެރަލަ  ކަމަށް އޮޑިޓަރ  ހަމަ  އަޓަކައި  ދަންނަވަންއްށް  ސާބަސް  ދަންނަވަން.   ،ސަރިބަހާއި  ޝ ކ ރ   ހަމަ  އަދި 
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 ސް ެގ މަޖިލި ރައްޔިތ ންމިސް  ވެ  ދަނީ އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ ފ ރަތަމަ   މިއަޅ ަގނޑަށް ފެނިެގން ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ެގ ޙަޤީޤަތް. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ކަމަށް ދެއްކި ވާހަކައި  ކ ރަންޖެހޭނެިއ ފަންކްޝަންލަތްތަކ ަގހާ މިފަދަ  ށްފ ރިހަމައަ

ދަނީ. އިްއޒަތްތެރި   މިއަދ  ފެންނަމ ން މިކަންތައްތައް ބެލ މަށް ެއޅި ބާރ ެގ ނަތީޖާ  މިފަދަ  މިފަދަ ކަންކަން ކ ރަން  

ެއއް ؛ރައީސް އ ފާކ ރަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ ެމން  މި   މ ަގއިމަހަ  ،ކަމަކީ  މިއަދ   މަޖިލީހަކ ން ތ ރައްޔި  ެވސް  ންެގ 

ކަންކަން  އަޅ ަގ މިފަދަ  ރައްޔިތ ންނާއްރީފ ރިހަމައަށް  ނޑ މެން  ތިލަ  ޗަށް  ޖެނެރަލް  ޮއޑިޓަރ    ށްދެއްވީމާކޮހަމައަށް 

ކަންކަން   ޙަޤީޤަތ ަގއި މި  ،ެވަގންނާނީސް ިއ އަޅ ަގނޑ  ައވަސްކ ރ މ ެގ ބަދަލ ަގވައަން  ެއޅ ށް ފިޔަވަޅ ޖެނެރަލައޮޑިޓަރ  

ާގނޫނ ެގ   ފަރާތްތަކާވިކަން ކ ރ މ ަގއި ބައިވެރި މިކަން   އި،އްތޯ ބަލަހ ރީ ކިހިނެއި  ހިނާގފަ ތެރެއިން އަޅަންޖެހޭ   މެދ  

ޮގތަކަށް ައޅ ަގނޑ މެން   ްއަގިއ ލ އިލެހާްއވެސް  ފަދަ ކަންތަްއތަކަކީ އެ މި ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްތައް ެއޅ މަށް.  ފިޔަވަޅ 

ައޅ ަގނޑ    ކަމަކަށް  ކަންތައްތަކެއް  ނ ކ ރަންބޫލެގަ ދޫކޮށްލައިެގންވާނޭ  ކަންކަން  އް  ތަޖ ރިބާއިން  އަޅ ަގނޑ މެން   .

މަސައްކަތްހާސިލ  މަްއޗަށް  ޭއެގ  ޙަޤީޤަތ  ކ ރަންޖެހޭނެކޮށް  ެވެގން  ގައި.  ކަންތައްތައް  ެވސް  ސަރ ކާރ ަގިއ    ދިޔަ ކ ރީެގ 

ންކަން  އެީއ ނ ފެންނަ ކަމަކަށް ހަދައިެގން އެކަ  އިށް ނ ހަދަކަމަ   އްކަމެ   ެއއީމިފަދަ ކަންތައްތަްއ ތިލަވީމާ ވެސް    ، ޮގތަކީ

ދަންނަވާނީ ދޫކޮށް އަޅ ަގނޑ   ޯގހަށް.  ޯގހ ން  ދިޔައީ  ނަތީޖާ  އާޚިރ   އޭެގ  ޖެނެރަލްެގ  ،ލީމާ  ޕޯޓ   ރި  މި  އޮޑިޓަރ 

ޮގތ ން ެއޅެން އޮންނަ   ާގނޫނީ ދޭތެރޭަގއި ހަމަ ައޅަންޖެހޭ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކާމީެގ ސަބަބ ން ފިޔަވަޅ  އި،ހަމައަށް ބަލަރިފ 

  ،ސަރ ކާރ ެގ ތެރޭަގއި   މި  ،މިއީ ައޅ ަގނޑ މެން ތެރޭަގއި   ، ކަމަށް ވަނީނަމަ  . ނޫންއޭޖެހެައޅަން އެންމެ ހަރ ކަށި ފިޔަވަޅ 

ތެރޭަގއި  މި ސަ  ޤައ މ ެގ  ހިނަގއިދާނޭ  ފަތަކަށްާގއ ފެދޭ  ދީެގން  .ވެެގން  ފ ރ ޞަތ   ެއކަަމށް  .  ނ ވާނޭއަޅ ަގނޑ މެން 

 ؛. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ކަންކަމަށް ފ ރ ޞަތ ދޭކަށްއެ  ށް ނޯންނާނެކޮއް އްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް މަޑެރަ   މި  ޔާއްްއވި އިރާދަކ ރެ

އޮތީ   އަދ  މިމި ؛އެއް ނޭނިގވީ އި އެބަހ ރި. ދައ ލަތ ެގ ފައިސާ ވީނ ފަފާހަަގކޮށްއޮޑިޓް ރިޕޯޓ ަގއި ވަރަށް ިގނަކަންކަން  

ތަކެއް ަގންނަން  ރ ވެންޓިލޭޓަ ؛ރަީއސް  . އިްއޒަތްތެރިްއލިފަގެ   ، ލަތަށް ޮގސްފައިހާ ބ ނާ  ވީނ ީވއެްއ ނޭނީގ ެގއްލިއްޖޭ

  ޮގތެއް   ފައިސާއަށް ވީ  ޮގތެއް އަދި އެ  ވީ  ށް ވެސްކަޓަރ ތަލޭވެންޓި  ވެސް އެ  އެތައް ޒަމާނެއް ީވއިރ   އިފައިސާ ދައްކަ 

ބޮޑަށް   މާ  ރަްއޔިތ ން ތިބީ އެއަށްވ ރެ  .މާކެއްެގ ތެރޭގައިސ ާވލ ހިތ ަގއި  ވެސް    އަޅ ަގނޑ މެން މިތިބީ ހަމަގައިމ  ؛ވެސް

ޮއޅ ން  އެކަންތައްތައް އެނެގންޖެހޭނެ    .ނ ފިލާހަމަ  މިއިފަ  މިރައްޔިތ ންނަށް  ކިހިނެއްކަން.  ވީ   ކަންކަމަށް  ސާއަށް 

ދޭތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  އަޅާ ފިޔަވަޅ    ައދި މިކަންކަމަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ  ،އްކަން ޒިންމާވަނީ ކޮންބައެ 

މ ހި  ވާނެ ވަރަށް  ފިލާވަޅަކަށް.މާދަމާއަށް  ރައީ  ންމ   އަދ ެގ  ަގއަޅ ަގނޑ    ؛ސް ިއްއޒަތްތެރި  ބޫލ ކ ރަނީ  

މިކަންކަންރައީސ ލްޖ މ ހޫރި ވެސް  ދޫ  އްޔާ  މިކަންކަމާ  ކޮށްލައްވާނެނ ލ އިކޮށް  ފިޔަވަޅ  ގ ޅި   ކަމަށް.  އަޅަންޖެހ ނ  ެގން 

ރާދަކ ރެްއވިްއޔާ މިއަދ  އި  ،އި ހަމައަށް ފިޔަވަޅ އަޅަ އިން ފ ރިފަރާތަކަށް ާގނޫނީ އިމ ެގ ތެރެކޮންމެ  ކޮންމެ ބޭފ ޅަކަށް،  
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މި ހ އްޓ ވާނެކަން  ރ ެގ  ސަރ ކާ  މިކަންކަން  ސާބިތ ކޮށްދެއްވާނެތެރެއިން  ފ ރ ޞަތަށް   ރަްއޔިތ ންނަށް  ދެއްވި  ކަމަށް. 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މިހާ އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  މިރ ޝ ކ ރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތ     ދާއިރާެގ  ފަރެސްމާތޮޑާ  އަރ ވަނީ 

  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޑާސްމާތޮމެންބަރަށް. ފަރެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

ދެްއވީތީވެ. އަޅ ަގނޑ  ނިންމާލަމ ން   އަނބ ރާ  އަނެއްކާޞަތ   ރ ފ   އަޅ ަގނޑަށް މި  ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އ ޅ  ދަންނަވާލަން  މަޖިއޭރ   ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  މިނީ  ބަދަލ ަގއި  ދިއ މ ެގ  ރިސެސްއަށް  ކަންކަމަށް    ލިސް 

ޅ މަށް  ރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅި ހ ށަހެއަޅ ަގނޑ  މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ  މަށްއ ޓަކައި ެވސް ކ ރިއަށްެގންދި ފާރަވެރިވ މަށް

   އްޔާ.ޝ ކ ރި ދ ކ ރާ ވާހަކަ. އަދިވެސް ެއއްފަހަރ  ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަމ ން ނިންމާލަން.ތާއީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ މަްއޗަންޮގޅީ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ޞަތ ރ ފ    ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި

 ށް. މައްޗަންޮގޅީ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަޝީދަމެން

 

 މައްޗަންޮގޅީ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަޝީދ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: 

ޑ މެން އަޅ ަގނއީ އިނޭގތޯ.  ެގ ތަފާތަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް މި 19އެޖެންޑާ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ،  

މި ކ ރާ  ކ ރަން  އަލަށް  ިމއީ  ކަމަކީ  ފާހަަގކ ރަްއވާނެ  އ ޅޭ  ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ކަެމއް. 

ކޮންމެ  ނަށް،އަޅ ަގނޑ މެން ފާރަވެރިވެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ތެރެއިން  މަޖިލިސް  އެ   އަބަދ ެވސް  ކ ރަން.  ވެސް    ކަމެއް 

ބަލަ އިއް   އ ޅޭނެ  ެއކަންކަމާ  އިތަންތަން  ރައީސް ޒަވާހަކަ.  އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،ތްތެރި  ތަކ ރާރ ކޮށް  ައޅ ަގނޑ މެން 

ފާރަވެރިވަމ ންދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ތަކ ރާރ ކޮށް    ލަމ ންރ ކޮށް އެކަންކަން ބަހާޒި  ،ެގނެސްެގން  މިނިސްޓަރ   ށްކޮމެޓީތަކަ

ށް ދީފައި ހ ރި ޮގތްޮގތ ެގ ބަޔަކަ  އެ  އިލަބައް  ތަކ ވެންޓިލޭޓަރ  ؟އްތޯނެއެކަންކަން ކ ރީ ކިހި  ،ސ ވާލ ކ ރަމ ން ދިޔައިން 

ހޯދަ  ތައްތަފްޞީލ  ރައީސްއިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  އެކަމާ ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ؛ދިނ މަށް.    ތަކ ރާރ ކޮށް 

ދައްކަން  ދެކެވިފައި މިހާރ   އަދި  ވާހަކަާއއި  ވާހަކަާއއި    ހ ރި  ފާހަަގކ ރެވިފައިހ ރި  ރިޕޯޓ ަގއި  އޮޑިޓް  ހ ރި    އަދި 
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ދަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން    މި  ހަމަ ސީދާ ދިމާ އިދިކޮޅަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަމ ން   ތައްތަކާކަން

ބަންދ ކޮށްފައި    ރައްޔިތ ން ބަންދ ކޮށްފައި  40  މދ ވަހ ން  30ޭގަގއި  ިއއްޒަތްތެރި    އާ.އޭޕީ އެޗް.  ،ދ ވަހ ން  ގ ޅިެގން 

ެގ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވަޒީރ ންނަކަށް. ދިނީކީ މިނިސްޓްރީފ ރ ޞަތ މެން  ަގނޑ ނޫން އަޅ   ކ ރާކަށްމިފަދަ ވައްކަން  ،ރައީސް

އެހާއެްއވެސް   ވައްކަންކ ރާކަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  އ ފާކ ރަން   އްތެފ ރ ޞަ  ލެއްަގއި  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ނ ދޭނަން. 

ނައި ޢަބްދ   ބ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ީއވާ  ފާހަަގކ ރަهللا ރަީއސް  މިކަން  ބެ ިއ  ްއވަައޅ ަގނޑ މެންނަށް  އްލެވ މަށް  މިކަންކަން 

އެކަން އިސްނަންގަވަިއެގން  ހިސާބަށް   ކ ރަްއަވއިެގން  ހަމަ  ެގނެވޭ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރިޕޯޓެއް  ޮއޑިޓް 

  ،ދެކެވެމ ން ހިނަގއްޖެައޅ ަގނޑ މެންނަށް އަދި މިދޭތެރެއިން ާވހަކަ ؛މަސައްކަތްކ ރެއްވީތީ. އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ސޯ ީމޑިއަޅ ަގނޑ މެން  ކޮިވޑ ެގ  އާ ޝަލް  ޑޮކްޓަރަ  އާ 19-ތެރޭަގއި  ެގނެސްެގން  ޑޮކްޓަރ ން  ކޮންމެ ކަގ ޅިެގން  ށް 

ދެ މަްއޗަށް  ޑޮލަރ   ދ ވާލެްއެގ  ދެހާހެއްހާ  ވާހަކަ   ،  ހޭދަކ ރި  ޑޮލަރ   މައްޗަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   އެއް ހާހ ން  ވެސް 

  ކަންކަން ކ ރ މ ެގ އެންމެ ބޮޑ  ެއއް  ން މިފެށިެގ އިލަޔާދަނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރި އަޑ އިިވެގން މި

އިްއޒަތްތެ ރަީއސްބޭނ މަކީ  މި  19-ކޮވިޑ   މި  ،ރި  ކިހިނެއްދެމިެގން  ޕެންޑެމިކް  އަދި  އަދި    ދާނީ  ކަެމއް 

ނޭނޭގ މ ސްތަޤ   .އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  އަދި  ވެސް  އޮތީފަހަށް  ދ ވަހެއް  ބަލ ަގއި  ނޭނޭގ.   ކަމެއް  ކިހާ  އަދި  ވެސް 

  ، ފާރަވެރިވެެގން މިކަމަށް ޙައްލެއް ެގނެސް   މާއަޅ ަގނޑ މެން މިކަ  ،މަސައްކަތްކޮށްެގންށް  ޅ ަގނޑ މެން ކ ރީަގއި މިކަމަ އަ

ެއއީ   ،ޅ ތަކެއް އެޅ ަމކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވަޔަެގންނަންޖެހޭ ފި  ،ެގންނަންޖެހޭ ހިސާބަކަށް ެގނެސްކ ރާ ބަޔަކ     މިކަން

  ކ ރާ މަސައްކަތ ެގ ެއއް  ސަރ ކާރ  ހިންގ މަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން މި  މިމިއަދ ެގ      ދިޤައ މަށް އަ   އަޅ ަގނޑ މެން މި

އަދި    ،ލާކަށް ނޫންއިމިއަދ  ވެރިކަން ަވއްޓަ  ލެއްަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މިއ ޅެނީހާކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެްއވެސް  

 ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   .އްސ ންކ ރާކަށް ވެސް ނޫންދި ޖެށް އ ނދަޫގކ ރާކަށް އަ މަކ ރ ވެރިކަންވެރިކަންކ ރާ ފަރާތްތައް  

މަޖިލިސް އަޣ ލަބިއްޔަތަކ ން  ބޮޑ   ވަރަށް  ރައްޔިތ ން  އިނޭގ  ކޯލިޝަނަ   ،ދީފައި   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަށް  ރައްޔިތ ން 

މިންވަރެއް   ކ ޑަ  ލިބިފައި އެމް.ޑީ.ޕީވަރަށް  މި  އަށް  އަޅ ަގނޑ   ެވސް  ފާހަަގކ ރަން  އޮތްކަން  އެފ ރ ޞަތ ަގއި  ހެންެވ  . 

 ވެސް ހިމެނޭ   ތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑ ެމންެގ ަވޒީރ ންއަދި މީެގ  .ކ ރަނީ  ކަންތައްތައް މި  ރ ެގއަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލީހ ން މިވަ 

އަދި    ،ައޅާނެ ވާހަކައާއި ފިޔަވަޅ ހަމަ  ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް    އެއަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ    ،ވާނަމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކަމަށް

އެންމެ   ކ ރ މަށް  މިބޮޑައެކަން  އެއްބާރ ލާނީ  ކަމަށާއި  ށް  ތެރެއިން  މި ؛މަޖިލިސް  އެމް.ޑީ.ޕީ ހ މަޖިލީ  ޚާއްޞަކޮށް  ެގ 

  ، އެކަންކަމަށް އެއްބާރ ލ ން ދޭނެކަން. އާދެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ިއ،މެންބަރ ން އެކަމ ަގއި ނިކ މެ އެކަން ފާރަވެރިކ ރ ވަ

ފާހަަގކ ރަން  ހަމަ  ރިޕޯޓ   ، އަޅ ަގނޑ   ޮއޑިޓް  ނިކ ތ މާނ ކ މެ  މިކަމ ަގިއ  އޮތް  ހ ރި  މިކަމާ  ެގންގ ޅި  ފައި  ހާ ގ ޅޭ 

އެ އެކަހެރިކޮށް  މިހާރަށް  މިހާރ ން  ބަލަބޭފ ޅ ން    ފަރާތްތައް  އެކަންކަން  ދ ރ ކޮށް  ައވަހަށް   އި،މަޤާމ ން  ވީހާވެސް 

 . ޝ ކ ރިއްޔާ. މަށްއެކަންކަމ ެގ ތަޙ ޤީޤ  ނިންމައިދިނ 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނީ ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  އަރ ފ ރ ޞަތ   ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މިޝ ކ ރިއްޔާ  

 މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފަށް. 

 

 ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ އމެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ރައީސް.  ިއްއޒަތްތެރި  މި   ، ޝ ކ ރިއްޔާ  މައްސަލައެއް  މިއަދ   ކ އްލި  ޮގތަށް    ތަނ ަގއި 

ހިތާމަކ ރާ ައޅ ަގނޑ   ވެސް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  އެއީ  ކަންކަން  ހ ރި  ރިޕޯޓ ަގއި  އޮޑިޓް  އޭަގިއ   ؛ކަމެއް  ހ ށަހެޅިެގންދިޔަ 

  ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި  ެވސް ވާ  ދެރަ   ،ކަމެއް  ވެސް ވާ  މެދ  ލަދ ެވތި  ހ ރި ކަންކަން. އަޅ ަގނޑ  އެއާ   ފާހަަގކޮށްފައި

ސަބަބަކީ ؛އީސްރަ ވެ  މި  ،ޭއެގ  އަޅ ަގނޑ   ޕާޓީއަކީ  މައި  ތަމްސީލ ސަރ ކާރ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ސް  ދިވެހި  ކ ރާ 

ޕާޓީ ރައީސް   ކަމަށް  ޑިމޮކްރެޓިކް  އިްއޒަތްތެރި  ދެ   ؛ވާތީ.  ހ ޅަނސިއިހައަޅ ަގނޑ ެގ  ހެންވޭރ   ެއބައޮތް،    ގ  ްއޔަތ  

 ،މެ. އެހެންކަމ ން  ޕާސަން ވެސް ކީ މިދެންނެވި ޕާޓީެގ ޗެއަރޑަ އަޅ ަގނ  ،ްއޔަތ ެގ އިތ ރ ންސި އިހަދާއިރާެގ މެންބަރ ެގ  

ރަނަގޅ  މިކަންކަން  ދެކޭޮގތ ަގއި  ޒިންމާެއއް  ކ ރ މަށްއަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ ެގ  އޮންނާނެ  ޓަކަިއ  އިއްޒަތްތެރި    .ެވސް 

ރާެއްއަގއި ހ ރީ  ވ ޒާ  ކަމެއް ކ ރާ  ކ ރާ  ނ ޖެހޭ އެރައީސް، ސަރ ކާރ ން ކ ރާ ެއކިއެކި ކަންކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ބަލާކަށް

ނޫން    އެއްެވސް ޕާޓީެއއްެގ ވަޒީރެއްތޯ. ެއއީ   އެހެން  އަދި  ޖ މްހޫރީ ޕާޓީެގ ަވޒީރެއްތޯ ނ ވަތަ  ،ެގ ަވޒީރެއްތޯ އެމް.ޑީ.ޕީ

ޮގތ ން މި  ،ކަމަކީ. އަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަންޖެހޭ ޕާޓީ އެބަޖެހޭ    ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީެގ 

ޕާޓީކީގައިއެ  ސަރ ކާރާ މި  އެބަޖެހޭ  ސަރ ކާރ   މަސައްކަތްކ ރަން.  ރައީސް އާ  އިއްޒަތްތެރި  މަސައްކަތްކ ރަން.   ؛އެކީ 

 ނ ދިނ މަށް ޔަހިތާމަހ ރި ކަންކަން ތަކ ރާރ ވި  ،ލަދ ވެތި ،ަގޅ ހިނާގ ނ ރަނ  މި ،ޓަކައި ނ ދިނ މަށްމިކަންކަން ތަކ ރާރ ިވޔަ

ކ ރެވެން މ ހިންމ   ޓަކައި  އެންމެ  ޕާޓީއާސަރ ކާރ   ،ކަމަކީ  އޮތް  ޑިމޮކްރެޓިކް  ރައްޔިތ ންެގ  ދިވެހި  ެއކީަގއި    

ސަރ ކާރ ން   ގ ތ ވަ  އެކީަގއި މިދަންނަވަނީ މި  ޔާހިތާމަ ؛މަސައްކަތްކ ރ ން. ައޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ޕާޓީއެއްެގ ސިފަިއަގއި  ކް ޕާޓީދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓި  ،ކ ރާ މަސައްކަތްކ ރާއިރ  ސަރ ކާރ ެގ މައި ޕާޓީކަމ ަގިއވާ

ެއއީ ހިތާމަހ ރި ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިގނަ   ؛. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްންތަ  އެކީަގއި މަސަްއކަތްކ ރެވޭ  ޕާޓީއާ  މި

ހިންާގ ސަރ ކާރ   ެގނެސްެގން  އަޅ ަގނޑ މެން  ނިޒާމެއް  ސިޔާސީ  އެކ ލެވޭ  ޮގތާއިޕާޓީ  މަޖިލިސް   ،ނެ  ރައްޔިތ ންެގ 

އޭެގ ލިޔ މެްއ   ؛ޓަކަިއ އ ފައްދާ މ ައއްސަސާތައް ހިންާގނެ ޮގތ ެގ  ކ ރ ވ މަށް ސަރ ކާރ  ޖަވާބ ދާރީޮގތާއި އަދި  ހިންާގނެ

އެކ ލަވަ ބާްއވަޤާނޫނ އަސާސީއަ   ލިއިއަޅ ަގނޑ މެން  އިންތިޚާބ ތައް  އެކީ  ހަމައެއާިއ  ފަރާތްތަްއ  އެކި  އެކި   ިއ،ކީ. 

ހިންގ މ ެގ  ސަރ ކާރާ  ، އިންތިޚާބ ވެ ދައ ލަތް  ބަމ ޅި  ނިޒާމ   މި  ިގނަ  އްޓަންކޮށްފަިއ  ސިޔާސީ   އޮތީ  ެއކ ލެޭވ  ޕާޓީ 
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ެގންދާ  މި  ނިޒާމެއްެގ ތެރެއިން މިކަން ކ ރ މަށް. މިކަން މިހެން އަޅ ަގނޑ މެން އެކ ލަވާލިއިރ  ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރަމ ން  

ސަރ ކާވެރިކަމ ެގ   ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި  ނިޒާމެްއަގއި  ރިޔާސީ  ނިޒާމެއް.  ރިޔާސީ  އ ފައްދާ ސަރ ކާރާއި  ނިޒާމަކީ  ރ  

ކޯލިޝަނެއް ެއއީ  ޕާޓީއާޭއެގ  ،ވަނީނަމަ  ކަމ ގައި  ޕާޓީތައް  މައި  ގ ޅ މަކަށް    ތެރެއިން  ާގތް  ވަރަށް  ގ ޅ ަމކީ  އޮންނަ 

 ، ފަދަ މ ހިންމ   ހިނާގ ދެ ފ ރާނައިެގ ގ ޅ ން  ނޭވާ  އްޙަޤީޤަތ ަގިއ އެ  ގ ޅ މަކީ  އެ  ،ވާންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ

ގ ޅ މެއް ނެތިެގންދާ    ށް.މަކަ  ރީތި  ގ ޅ ން  މިދެންނެިވ  ރައީސް،  މިކަހަލަ ހާިއްއޒަތްތެރި  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ލަތްތަކ ަގއި 

ހިނާގއިރ ، ސިޔާސީ ނިޒާމ  ހިނާގލެްއ އިތ ރ ވެެގންދާނެ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއނޭގ ސަރ ކާރެއް  މިޮގތަށް    ކަންކަން 

ިގނަ ެއއީ  އޮންނައިރ ،  ސިޔާސީ  ބައްޓަންވެފައި  އެކ ލެވޭ  ނިޒާމ ޕާޓީ  އޮންނައިރ     ޕާޓީއަކީ    ،ބައްޓަންވެފަިއ  މައި 

ބޮޑ ބަސް އެހެންނަމަވެސް  ، ބ ނާ  އަބަދ ވެސް  ޕާޓީ.  ކ ރާނެ  ިގނަކަންކަން  ހިތާމަ  ،އަދި  އެކ   ޔާައޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ޮގތ ަގއި ސަރ ކާ  ތަކ ރާރ ކޮށް   ،ޖެހެނީދަންނަވަން ޕާޓީއެްއެގ  ކ ޑަ.    ވާ މިންވަރ   ތަމްސީލ ރ  ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ ސިޔާސީ 

ހިމެނިވަޑައިަގންނަވާ  ޕާ އެބަ  ރައީސް،  އިއްޒަތްތެރި  މަޖިލީހ ަގއި  ޤައ މީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޮގތ ަގއި    146ޓީއެްއެގ 

އެއާ ހަމަ  އަދި  އެބަހިމެނޭ.  މެންބަރ ން  ނިސްބަތްވާ  ދާއިރާއަކ ން  ކޮންމެ  މަޖިމެންބަރ ން.  ޤައ މީ    ހ ަގއި ލީެއކީަގއި 

ހ ރިހާ   މި  ، ރޫހާއި ޒ ާވނ ންެގ ހިތްވަރާ  ންެގހެނ ންއަދިެވސް އަ،  ރިހާ ަވޒީރ ންވާ ހ އަށް ނިސްބަތްހިމެބޭ އެމް.ޑީ.ޕީ ބައެ

މަޖިލީހެއް އެމް.ޑީ.ޕީ  146ފަރާތްތަކެއް އެްއކޮށްލީމާ   ަގއި އެބައޮތް. އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ ންެގ މައްޗަށް އެކ ލެވޭ ޤައ މީ 

 ؛އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީެގ ޤައ މީ ހިންާގ ކޮމެޓީދި  އި އަައޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީެގ ޤައ މީ މަޖިލީހާ  ، މިދަންނަވާ ވާހަކައަކީ

މަޖިލީހ ެގ   ރައްޔިތ ންެގ  ހިމެނޭއެމް.ޑީ.ޕީ   65އެއީ  ަވޒީރ ން  ސަރ ކާރ ެގ  އަދި  މެންބަރ ންނާއި  އޮތް    ެގ  ޮގތަށް 

ންީވ  ކ ރަލިސްތަކ ން ނިންމާ ނިންމ ންތަކަކީ ސަރ ކާރ ން ކަންކަންމަޖި  މަޖިލިސްތައް ވެސް އެބަ ހިނަގންޖެހޭ. އަދި އެ

ވާން ޮގތްކަމ ަގއި  މަިއަގނޑ   ނެތް   ޮގތ ެގ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ ެމންނަކަށް  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  އެބަޖެހޭ 

ސަބަބަކީ ހަމައެކަނި  ެއީއ  ތަކ ރާރ ވެެގންދާކަށް.  ކަންކަން  މިކަހަލަ  ޑިމޮކްރެޓިކް    ދިވެހި   ،ދޫކޮށްލެވޭކަށް  ރައްޔިތ ންެގ 

 ޗއެކީަގއި މި  ރަ މަސައްކަތާބ ކީަގއި މިޕާޓީއިން ކ ރި  އަދި ހަމަ އެއާއެ  ،ކަމާއި  ކ  ހ ރިއަ ޕާޓީެގ ރައީސ ލްޖ މ ހޫރިއްޔާ

ޕާޓީއިން ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން އިންތިހާއަށް   ޓަކައި މި  ރަްއޔިތ ންނަށް ވީ ވަޢ ދ  ފ އްދ މަށް  ،ލެވިއިރ ކާރ  އެކ ލަވަސަ

ތަށް. އަޅ ަގނޑ  އެންމެ ފަހ  ވާހަކަައކަށް  އްވި ފ ރ ޞަޝ ކ ރިއްޔާ ދެ  ށްބޮޑަ  ވަރަށް  ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ިގނަވ ން.  

ސަރ ކާރ  ެވސް ޕާޓީ ވެސް އަދި ައޅ ަގނޑ މެން ޕާޓީެގ މެންބަރ ންނާއި ސަރ ކާރ ަގއި ތިއްބެިވ    ،ވެސް ދަންނަވަން އޮތީ 

ށް ޅ ަގނޑ މެންނަވަގ ތ  އަ  ތިބި ތަން. މި  އާދެވިފައިއަޅ ަގނޑ ެމންނަށް    ،ވެސް މިއަދ  ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ  ބޭފ ޅ ން

ޕާޓީެގ  ފ ންކޮށް  މެދ     ޮގތަކާ  ދާންވީ  ތިބެވެނީ ކޮންތަނެއްަގއިކަން. މިތަނ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ތިބޭއިރ  ދެން ކ ރިއަށް  މި

 މެންބަރ ން ވިސްނަންޖެހޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. ފ ރ ޞަތ   އްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މިޝ ކ ރި

  ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ؛ށް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަވގ ތ ޙިސާން ޙ ސައިނަ،  އަޅ ަގނޑަށް ނަންކިޔަން ކ ޑަކޮށް އ ނދަޫގވީ

ހަ  12:15  ވާ!މާފ ކ ރައް؛ އަށް   1:15 އިްއޒަތްތެރިއަށް  އިތ ރ ކ ރ މަށް   މަވޭ.  ވަގ ތ   ނެތް  މެންބަރަކ   އެއްވެސް 

 އް. ތ ޅާދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙިސާން ޙ ސައިން. ވާފައެ އްހ ށަހަޅ 

 

 ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙިސާން ޙ ސައިން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ކ ތް   މި   ،މަކަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނ މީެއންމެ ފ ރަތަމަ ކައާދެ، ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅ ަގނޑ   

ރިޕޯޓާ މި  އޮޑިޓް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  މި  ގ ޅިެގން  އަޅ ަގނޑ ެމން  ހޮވެން    ފެނިެގންދަނީ  މަޖިލީހަށް 

އެ  ކ ރި  ފ ރިހަމަވެެގންދާމަސައްކަތްކ ރިއިރ   ވަޢ ދ   އޭރ   ްއ  ދެންނެިވން  އަޅ ަގނޑ މެން  ަގނޑ މެން އަޅ    ،ތަން. 

ބިނާކ ރަން މަސަްއކަތްކ ރާނެ ރީޖަވާބ ދާ ދައ ލަތެްއ  ވަޢ ދަކީ  ކ ރ ވަނިވި  ެއއް  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  އަޅ ަގނޑ މެން    ،ކަމަށް. 

ދަ އާ ފާރަވެރިވާނެކަން،  ވެސް.  ސަރ ކާރަށް  އަދި  ވެސް  މ އައްސަސާތަކަށް  ހިންގި   މި  ،ދެއ ލަތ ެގ  މަޖިލީހ ން 

ތަކަކީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް  ތައްންހ ރި ކަ  ފާހަަގކޮށްފައިޕޯޓ ަގއި  ނެރ އްވި ރި  ނެރަލް މިގ ޅިެގން އޮޑިޓަރ ޖެ  މަސައްކަތަކާ

އަޅ ަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ވާ ކަންތައްތަކެްއ، ހިތާމަކ ރާ ކަންތައްތަކެްއ. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ   

  .އީމި   ކަންކަެމއް  ޕާޓީއެްއެގ ކޮން ަވޒީރެއް ކ ރިޖެހޭ ކޮންނ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލާކަށް   ،ފަދައިން  އިރ  ވިދާޅ ވިވާހަކަދެްއކި

މި ކާކ   ވާލ ވެ ހަ  ޒިންމާއާ   ނ ވަތަ  މި  ހ ރީ  ޖެހޭނީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ބަޔަކާ  ކަންމިވަގ ތ     ކަމެއް.  މެދ     ކ ރި 

ފޮނ ވަިއެގންޖަވާބ ދާރީ  ،ކ ރ ވަންޒިންމާދާރ   ،ފިޔަވަޅ އަޅަން މ އައްސަސާތަކަށް  ތަޙ ޤީޤީ  އަދި  މައްސަލަ    މި  ކ ރ ވަން 

އާދެ ރައީސް  !ބަލަން.  ކިޔަ  ،އިއްޒަތްތެރި  ރިޕޯޓ   އޮޑިޓް  ޖ މ އިބަލަ  އިމި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޮގތެއްަގއި    ލަލާއިރ  

ޚަރަދ ކޮ  15ސަރ ކާރ ން    ،މިފެންނަނީ ރ ފިޔާ  ޖ މ ށްމިލިއަން  ަގތް  18ލަ  ެގން  މާނައަކީ   ވެންޓިލޭޓަރ   އޭެގ    ،ތަން. 

ާގތްަގނޑަކަށް  3  ރައޭވެންޓިލޭޓަރެްއެގ އަަގށް އެބައަ    3.05  .ވެސް ިގނަ ރ ފިޔާ  މިލިއަނަށްވ ރެ   3  . މިލިއަން ރ ފިޔާ 

އާދެ އަޅ ަގނޑ މެން  3.05ވެންޓިލޭޓަރަށް    18  !ރ ފިޔާ.  ރ ފިޔާ  މިލިއަން  މާލިއްޔަތ ން    ރައްޔިތ ންެގ  ދިވެހި   ރ ފިޔާ، 

މިކަން ކ ރި ބަޔަކީ އިންސާފ ެގ ކ ރިމަްއޗަށް    އަޅ ަގނޑ މެން ޖަވާބ ދަރީވާންޖެހޭ ކަމެއް މިއީ..  ތިބީ  ޚަރަދ ކޮށްެގން މި

  އި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އިންތިޚާބ ގަ ވެސް އަދި މި    އިެގންނަންޖެހޭނެ ބައެއް. އަޅ ަގނޑ މެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބ ގަ 

 ކޮރަޕްޝަނާ  ދެކޮޅަށް އަޅ ަގނޑ މެން ފިޔަަވޅ އަޅާނެ ކަމަށް.  ކޮރަޕްޝަނާ  ،ކަމަކީ  ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ަވކާލާތ ކ ރި އެއް

ހ އްޓ ވާނެ ވައްކަންކ ރ ން  ކަމަށް.  ހ އްޓ ވާނެ  ކޮރަޕްޝަން  ކަމަށް.  މަސައްކަތްކ ރާނެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމަށް. ދެކޮޅަށް   

އަޅަންޖެހޭ   އެހެންކަމ ން ފިޔަވަޅ ތަކެއް  އަވަސް  އަޅ ަގނޑ މެން  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް،  އިއްޒަތްތެރި 
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ހަމަ އަދި  މިއީ.  ތަކ ރާރ ިވޔަ  މައްސަލަެއއް  ކަންތައްތައް  ޒާތ ެގ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އެއާއެކޮށް  ޓަކައި  ނ ދިނ މަށް 

އިޞްލާޙ ކ ރަން ތެރެއިން  ކަންތައްތަކެނިޒާމ ެގ  ކޮން  އަދި   އްކަމެ އް  ޖެހެނީ  ދެނެަގންޖެހޭ.  އަޅ ަގނޑ މެން  އެބަ 

ތެރެއިން ނިޒާމ ެގ  ކަންތައްތަ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ފިޔަވަޅ ތަ އިޞް  އްކެ އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ  އެބަޖެހޭ.    ކެއްލާޙ ކ ރަން 

ރާވައަޅަން ނިޒާމ   ދައ ލަތ ެގ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަ  އި ޖެހޭ.  އަބަދ ެވސް ބައްޓަންކ ރާއިރ   ޅ ަގނޑ މެން 

އަނެްއދ ވަހ  ދިމާވާ   ،މަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭނީ  މައްސަލަ  މި  މިއަދ   ނ ވަތަ  ކަންތައްތަކަށް  ހިނާގ  މި  މިއަދ   މާދަމާ 

އެނ ތަކ ރާރ ވިޔަްއ  ކަންތައްތަ ބަލަިއ  ކޮބައިތޯ  ފިޔަވަޅ ތަކަކީ  އަޅަންޖެހޭ  އިޞްލަޙ ކ ރ ންކަން.   ދިނ މަށް  ކަންތައްތައް 

 ރަީއސް.ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޒަތްތެރި މެންބަރ   ިއއްއަރ ވަނީ މަކ ނ ދޫ ދާިއރާެގ  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

ރާޢީ މެންބަރ .  އަށް.  މ ޙައްމަދ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެންދޫ  ފ މާ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (މަކ ނ ދޫ  މިހާރ   ކ ރައްވާ! 

އެބައިން މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރަށް.  ދާއިރާެގ  ެމންބަރަށް ؛ިއއްޒަތްތެރި  ިއ  އަރ ވާފަފ ރ ޞަތ   އިްއޒަތްތެރި 

 އަރ ވާނަން. ކެންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފ ރ ޞަތ  ަގނޑ  މަކ ނ ދޫއަޅ 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ނޑ  ދެ ޖިލީހ ެގ މައިަގރައްޔިތ ންެގ މަ  ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ހަނދާންކ ރަން އެބަޖެހޭ

މ ހި އެންމެ  ތެރެއިން  މ ންމަސައްކަތ ެގ  ދައ ލަތ ެގ  އަދި  ސަރ ކާރ   މިއީ  މަސައްކަތް  އެންމެ  ައއްސަސާތައް މ  

އަދި ސަރ ކާރާއި   ،ހެދ މ ެގ އިތ ރ ން ދެން އޮންނަ ހަމަ އެންމެ ބޮޑ  މައިަގނޑ  މަސައްކަތަކީ ޒިންމާދާރ ކ ރ ވ ން. ާގނޫނ 

ވ ޒާރާތަ ސަރ ކާދައ ލަތ ެގ  ނ ވަތަ  މަސައްކަތާއި އް  ކ ރާ  އޮފީސްތަކ ން  ޖ މ   ،ރ ެގ  ހ ރި އަދި  ދެން  ދައ ލަތ ެގ  ލަކޮށް 

މ އައްސަތާކެއް   އޮތް ހ ރިހާ  ދަންނަވަން  އަޅ ަގނޑ   ހިނަގނީ.  މި  މިއަދ   ކަމެއް  އޭެގތެރެއިން  ޒިންމާދާރ ކ ރ ވ ން. 

އެ ބިޑަކާ ގ ޅިެގން އަދި    ، ހަމަ ޔަޤީން އި އަޅ ަގނޑަށްވާލ ކ ރާއިރ ަގހަމިނިސްޓްރީއަކ ން ބަޔަކަށް ބިޑެއް    ،ވާހަކަައކީ

ބަޔަކަ ބިޑެއްބޭރ ެގ  ކަމަހަ  ށް  ގ ޅޭ  ،ިވޔަސް  ށްވާލ ކ ރެވ ނ   ބަޔަކ ެއއާ  ދިވެހި  އެ  ،  ތެރޭަގއި  މީހ ން    ދިެވހިންެގ 

އަޅ ަގނޑ މެން   ތިބޭނެ.  އެޖެންޓ ންތަކެއް  އެބަރެޕްރެޒެންޓ ކ ރާނެ  ކޮންބަލަން  ހިމެނެނީ  މީަގއި    އިން މި  .ބައެއްތޯޖެހޭ 

ރާއްޖޭަގއި ަވކި ކަމެްއ  ފެނޭ ދިވެހިމަންފާ ލިބެނީ ކޮންބައެއްތޯ. މިހ ރިހާ ކަމެއް ހިނާގއިރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ

ދިެވހިރާއްޖެއަށް ބޭނ ންވާ މެޑިކަލް އެސް.ޓީ.އޯ.  ތަން.    ސިންާގ ކ ންފ ންޏެއް ހަދާފަިއ އޮތް ބޮޑ  ޞަ ަވކި ޚާއް  ،ކ ރ މަށް

ތެޔޮ ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް   ،އަށް ބޭނ ންވާ ހ ރިހާ އާލާތްތަކަކާއި އާދެ! ބޭސްފަރ ވާ ؛ސަޕްލައިސް ކާޑ ެގ ބާވަތްތަކާއި 
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ޓަކައިސަޕްލައިކޮ ބޮޑ   ، ށްދިނ މަށް  އޮތް  ދާފައި  ހަ  ޓަކައި  އަދި  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  އެބަޮއވޭ.  ކ ންފ ންޏެއް  ސިންާގ 

ންނަނީ ެއސް.ޓީ.އޯއިން ސަޕްލައިކޮށްދެމ ން.  އަބޭސް އި އާލާތްތަކާއި  ދާއިރާައށް ބޭނ ންވާ އެންމެހަޙީޞިއް ޒަމާނ އްސ ރެ

އެްއވެއެހެންވީމާ ޕްރަިއވެޓް  ޮއްއވާ  އެސް.ޓީ.އޯ  ޕާޓީއަކަށް،  ބޮޑ    ،ސް  މިފަދަ  ފަރާތަކަށް  ެއްއެވސް  ޕްރަިއވެޓް 

 ންވާލ ކ ރ ހަ  ފ ރަތަމަ  ން،ވާލ ކ ރ މ ހަ ިމޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެތެރެކ ރަންޖެހޭ ވެންޓިލޭޓަރ ތަކެއް    ތަކެއް،ކޮންޓްރެކްޓ 

ތަ ކަތިކޮށް އެޅޭ ފިޔަވަޅ ެގ ފެށ ން ދާ ކަމެއް. އެއީ ޯގސްކޮށް ނ ވަ  ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އެއީ ޯގހ ންަގވެސް ައޅ ަގނޑ   

ހަމަ ލަތ ެގ  އ ދަ  .ދީެގން އެ ފައިސާ ހ ންނާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އެޑްވާންސް ފައިސާ  އަށްޙަޤީޤަތ ަގއި ެއއީ. އެސް.ޓީ.އޯ 

ކ ންފ ން ހ ންނާކޮންމެވެސް  ފައިސާ  އެ  ނ ލިބިެގންޏެްއަގިއ  އެ  ކަންބޮޑ ާވކަށް  ނީ.  ނ ޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެން 

އިންޓައެ ކ ންފ ންޏަކަށްރހެންނަމަވެސް،  ނެތް  ވެބްސައިޓެއް  ކ ންފ ންޏަކަ  ،ނެޓްެގ  ކަރ ދާސް  ނޭނޭގ   ށްވާނ ާވެއއް 

އެވޯޑ އަޅ  ހަމައެކަނި  ފައިދާތަކެއް   އިކޮށްފަ ވާލ ހަ  އްކޮންޓްރެކްޓެ  ،ށް ކޮވާލ ހަ  ،ކޮށް ަގނޑ މެން  ދައ ލަތ ެގ    ،އަނެްއކާ 

ބަލަން އެބަޖެހޭ. ،  ޚިލާފަށް ދިނީާމ އެ ަމއްސަލަ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭޚިލާފަށް ކަނޑައެޅިެގން    މާލިއްޔަތ ެގ ާގނޫނާ

އެބަ ދިރާސާކ ރަން  އެބަޖެހޭ.  ބަލަން  މައްސަލަ  އެ  އަޅ ަގނޑ ެމން  ރަނަގޅަށް  ހަމަވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  އެކަނި  ޖެހޭ. 

މިއަދ  ނެތްއޮނިންމަ  އިފިޔަަވޅ އަޅާފަ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެބަ  ައޅ ަގނޑަ ؛އަޅ ަގނޑ މެންނަށް.  ލެވޭކަށް  އެނެގންޖެހޭ ށް 

އެއްބަސްވ ންތަކ ގަ  އެ  ލިޔ ންތަކ ަގއާމިއަދ   އެ  ފަިއސާ  އާ އި  މީހ ންނާ  ވާލ ކ ރަންހައި  މީހ ން   ،އިސޮއިކ ރި    މިހ ރިހާ 

ކ ރިންެވސް ފިނޭންސް   ދަނީ ފެންނަމ ން. މީެގ  ހޭ. އޭެގ ބޯތަްއ އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މިން އެބަޖެވަޒިންމާދާރ ކ ރ    ސްވެ

 ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ން ޯގސްކޮށް ސޮއިކ ރައްވާފައި ހ ރި ކަމަށް ފެނިެގން ދަޢ ވާކ ރެވެމ ން މި   އިމިނިސްޓަރ ކަން ކ ރައްވާފަ 

އެހެންވީމާ ޯގސްކަމެއްދަނީ.  މީަގއި  ހިނާގފައި  ،  ވާ  ވާ ކަމެއް  ާގނޫނާ  ،ނަމަކަމަށް  ކަމެއް   މާލިއްޔަތ   ޚިލާފަށް 

 .  ކަށް ބެލ މެއް ނެތި ފިޔަވަޅ އަޅަންޖެހޭނޭޔަވެސް ކ ލަ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ އެއް   ،ހިނާގފައިވާ ނަމަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢީމަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާ

ރަީއސްޝ  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  އެއް ؛ކ ރިއްޔާ  ފްލޯަގއި    ވޭތ ވެދިޔަ  މި  އަޅ ަގނޑ   މިހ ރެ  އަހަރ    ކިޔަމ ން 

ފ ެގންދިޔަ ވަޢ ދ ފ ޅ   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާެގ  އައްީއ  އެބަޖެހެއޭ.  ކ ޑަކ ދިދަން  ޚާއްންހެނ ންނާއި  ޑޮކްޓަރެްއ  ޞަ ންެގ   

ނަމ ންދަނީ. އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކާ ވާހަކަ ހަމައެކަނި  ގ   ށްއަހަރަ  ދޮޅ   ؛ދެވަނަ  .ދ ވަސްއަހަރ   ބޭނ ންވެއޭ  ރަށަށް. ެއއް

އް ވެސް  މެންބަރެ  ންމެހ ރީ ރައީސް ނަޝީދ . އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެިއން އެިއވ ނ  މީހަކަށް  މ ޅި ރާއްޖޭަގއި ެވސް ައޑ 



2002 އޮގަސްޓ   71                                            ސާލްޖަނަ ވަ  72 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

56 

 

މެންބަރ ން  ،ކޮބާނ ލާ  އިއަހަ ނާހާ  އެ  ވެސް.  މި  ކަމެްއވިހޭ  އ ޅ ނީ  މިނިސްޓްރީ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ    ެގބ ނާ  ތެރެއިން 

ވާތީވެަގ ޮގތްތަކެއް  މޮޅ   ޮގތ ަގއި  އެކަމަކ   ،ބޫލ ކ ރާ  ނާހާ.  ކައިރީަގއި  އަޅ ަގ  ައޅ ަގނޑ   ކޮންމެ ެވސް  ހަމަ  ނޑ  

ސ ވާލ ކ ރަމ ންދިޔައީ  ފަހަރަކ  ޑޮކްޓަ  އޭކޮބައިތޯ  ،ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ   ؟ރ ެއ  ސަބަބަކީ  ސަބަބަކީ، 

ޕާޓީއަޅ ަގނޑ   ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ހ ރީ  އަޅ ަގނޑަށް   ،މެންެގ  ދީފައި  ބޭފ ޅ ން  ޮގނޑި  ހ ތ ރ    .އެ  ނަމަށް  އެ 

. ވާނެތީވެރަށަށް ދ ރ ވަން އ ދަޫގ  އަންނާތީވެ. އަޅ ަގނޑ މެން ޕާޓީއަށް ހ ތ ރ  އަންނާތީވެ. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް އެ

ވީ   އަހަރަށް ދޮޅ  ،އިދެން އަޅ ަގނޑ  މިވާހަކަ ދަްއކަމ ން ޮގސް ނިންމަ ކޯލިޝަން މިނިސްޓަރ  ނ ވިސްނާނެ އެކަމަކަށް.

މަސްފަހ ން   ތިން  މިދިޔަ  އަޅ ަގނޑަބަރާބަރ   ތެރޭަގއި  ފެނ ށް  ދ ވަސް  ވައްކަންކޮށްލި  ނީމި  މިލިއަނ ން   މިލިއަނ ން 

ތެރޭަގއި. އެކަަމކ ، ެގ  ލެވ ނ  ދޮޅ  އަހަރ އިނ ނ ވަ ޑޮކްޓަރެއް ނޮ  ންނަމ ަގއި.އެކި ނަދ ވަސް ތެރޭަގއި  މަސް  ތަން. ތިން

މި ފެނިފަ އަޅ ަގނޑ މެން  ކޮށްލި ކަންތައް  ލިބ ނ  ނަން ރީތިތޯއޮތީ  މިހާރ   އެމް.ޑީ.ޕީ  ؟ލިބ ނ  ނަން ރީތިތޯ ؟ނަށް. 

އަވަްއކަން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  އަޅ ަގކ ރީ.  ހ ތ ރ ވީ.  މިއޭ ؛ނޑާބ ރ ފ ޅަށް  ކައިރީަގއި  އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަ    ރ  

ެމންބަރ   ލިނ އިއަހަ ެއކަން ޢީރާ  އިއަޅ ަގނޑ  ކައިރީގަ   ،މިކަން ނ ވެެގން އ ޅޭތީވެ އަޅ ަގނޑ    ؛ންއަޅ ަގނޑ މެންެގ  އޭ 

އެމް.ޑީ.ޕީަގ ެމންބަރެއް  އެްއވެސް  އަހާލި  ނެތްއި  ވެއްޖެތޯ  ބ ނާ  .ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ެއކަނި  ނަޝީދ   އެތި    ރައީސް 

މިތަނަނީހައަޑ އަ ވަޒީރާ .  ެގނެސް  އެ  ސ ވާލ ކ ރާއިރ   ށް  ނިމ ނ ިއރ    ެވސް  މިކަން  މިއަދ   ެވސް.  ދައްކަނީ  ވާހަކަ 

އަޅ ަގނޑ މެންނާ ވާދަވެރި   ؛ފަހ ން އިދިކޮޅ   ެގ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. އެންމެބޮޑ  ވަްއކަމެއް  ؟ޮގތް  ވަރަށް ރީތިތޯ ވީ

  ދ ވަހ   އެވާހަކަ އަޅ ަގނޑ     ެގ ބިރަކަށް ވީ. އެެއއީ ައޅ ަގނޑ    .އިރައީސ ލްޖ މްހޫރީއްޔާ ބޮލ ަގ  ން އެ ކިޔަނީފަރާތ 

މ ހި އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ވަޒީރެއްންދެއްކީ.  ވަކި  ނޫނޭ  ބޭފ ޅަކ   ނޫނީ  މެއް  މީ ންމ ހި  ށް ޅ ަގނޑައަ .  ަވކި 

ޕާޓީއާ   ،ާއއިރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި  މި  ، އިމި  ވަޢ ދ ތަކާއި  ފ   ޕާޓީެގ  ދ ވ މޭ. އްކަންތައްތައް 

އިރާދަކ ރެއްވި އަޅ ަގނޑ  އަދިެވސް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ނެތް.  މައްސަލައެްއ  މިހެން ެގ  ޙައްޤ ަގއި  ބޭފ ޅ ންެގ  ެއ  އްޔާ 

ރަށަށް ެއ  ވަޢ ދ ފ ޅ  ފ ދިެގންދިއ ން.   . އަޅ ަގނޑ ެގ އ އްމީދަކީ ކޮންމެ ޮގތަކ ން ނަމަވެސް އެކިޔާލަކިޔާލާ ހ ންނާނަން

 ސް. ްއޒަތްތެރި ރައީވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބޭނ ންާވ   ޑޮކްޓަރެއް  އަންހެނ ންެގ  އަދި  ޑޮކްޓަރެްއ  ކ ޑަކ ދިންެގ  މަކ ނ ދޫއަށް  މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

އި އޮންނަނީ. ރަށެއް. ދ ނިން ބޭރ ަގ  އި އޮތެއކަހެރިވެފަ  ެއއީ  ،ބޮޑ  އެއް ސަބަބަކީ  ކިތަންމެ ސަބަބެއް އެބަވޭ. ެއންމެ

ަގޑިއިރ ެގ ަގދަ ދަތ ރެްއ    ފަސްހަތަރ   ،ާގތްވ ަމށް ވެސް ރަނަގޅ     އަތޮޅަކާ ން ދެން އެންމެ ކައިރީަގއި ރާއްޖޭެގއެތަނ 

ބ ނާންކ ރާ ފ ރަތައިނ ން  އެންމެ  ޑޮކްޓަރަކަށް  ކ ޑަކ ދިންެގ  ޮގތ ަގއި  ހަނދާންވާ  އަޅ ަގނޑ   އަދި  ފެށ ނީޖެހޭނެ.   ، ން 
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މަކ ނ ދޫގަ ސް ހިސްޓީރިއާެގ މައްސަމާ މަދަރ ސާގެ    11ވަނަ އަހަރ  ނ ވަތަ    2010އި  ލައެއް  ައހަރ  އ ފެދ ނ .  ވަނަ 

ހިސްޓީރިއާ މާސް  ކ ދިންނަށް  ޖެހި  ހ ރިހާ  ކ ދިންނަށް  ިގނަ  ވަރަށް  ނ ވަތަ  އެކަން   ،ޖެހި  ކަމަކަށް  ބޮޑ   ވަރަށް 

އެ  ައޅ ަގނޑ މެން  އެދ ނިން  ރ އްސ ރެ އިވެެގންދިޔަ.  ހެލް  ،ފަށައިެގން  މަ މަކ ނ ދޫ  ސެންޓަރ ަގއި  ކ ދިން ތ   ކ ނ ދޫެގ 

ޮގ އެކަން  ބެލެހެއްޓޭނެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދަންނަވާނީ  އަޅ ަގނޑ   އިރާދަކ ރެއްިވްއޔާ  ހޯދ މަށް.  ރަނަގޅަށް  ތެއް 

ަގއިމ ަގ . މި ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެ ރަނަގޅ  ިވސްނ ން މިދިޔަ ކޮށްދެވޭނޭ ނިކ މެފަ  ރ ނ ަގއި  މަކ ނ ދޫ    އިވެސް  ހ ރީ 

އަރ ވަނީ ދާންދޫ  ޅ ޭގ ސީދީ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ފެންވަލާފައި ހ ންނެިވ ބޮޑ އިވަ ން. މަކ ނ ދޫއަށް އަރ  ތެރެއި

 އަށް.  هللا ޢަބްދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:هللا  ޢަބްދ  ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބް

ަގލޮޅ    ،ކ ރަން ބޭނ ންވަނީވެސް އެންމެ ފ ރަތަމަ ޝ ކ ރ އަދާ  ޅ ަގނޑ  ފަށަމ ންޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަ

  މާލިްއޔަތ  ކޮމިޓީން މި ކޮވިޑާ ގ ޅޭ  ެގއަށް. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންهللاއ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިވާ ޢަބްދ 

ހަމައަށް ޙަޤީޤަތ ަގއި    އަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނާއޭެގ ނަތީޖާ މި  ،ޮގތ ން ނިންމި ރިޕޯޓަށް އިތ ރ  ފ ރިހަމަ ކަމެއް ެގނެސްދީ

ބޭނ ންވާ  އަޅ ަގނ  މަޖިލީހެއް ޑ މެން  މަސައްކަތ ެގ  ެގފާރަވެރިވާ  ކ ރާ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ނަތީޖާޮގތ ަގއި  މި     މިއަދ  

ޢަބްދ އީލިބ ނީ   ދ ވަހ هللاވާ  އެ  ހ ށަހެޅ   ެގ  ހ ށަހެޅ ްއވި  އެހެންވީމާއްވ އެ  އަދިވެސް  މ ން.  ޓަކައި  އެކަމަށް    އެ ، 

އަދި ހަމަ އެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ދަންނަވަން. ަގނޑ ެގ އަމިއްލަ ނަމ ަގއި ވެސް ޝ ކ ރ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅ  

  ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަކ  ތެދ ވެރި ޮއޑިޓ  ރިޕޯޓެއް ނެރެފި   ،މީެގ ކ ރިން ކަންކ ރަމ ން އަންނަނީ   މފާހަަގކ ރެްއވި ޮގތަށް

ޒީރަކަށް ނޫނީ ސަރ ކާރ ެގ ބާރ ަގދަ ފަރާތަކާ މެދ   ޅިެގން ސަރ ކާރަށް ނިސްބަތްވާ ވަ ގ އަދި އެ ރިޕޯޓާ    ،ކަމަށް ވަންޏާ

.  ށްތަން ފެންނަނީ ރިޕޯޓ  ނެރ ނ  ފަރާތަ   އަޅާފިޔަވަޅ    ،ކަމަށް ވާނަމަ  އެޅޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް ެއ ރިޕޯޓ  އޮވެއްޖެފިޔަވަޅ  

ޖެނެރަލަ ކަންކ ރެވިފައޮޑިޓަރ  މީެގކ ރިން  މިއި ށް.  ެއޮގތަށް.  ވަ  އަދ ވަނީ  ސަރ ކާރ ެގ  ހަަމ  މިއައީ  ބެހޭވެސް    ޒީރަކާ 

ފިޔަވަޅ    ،ޮގތ ން މައްޗަށް  ނިކ ެމެގންވަޒީރެއްެގ  ރިޕޯޓެއް  ޮއޑިޓ   ޒާތ ން  ރިޕޯޓެއް    .އެޅޭ  ޮއޑިޓ   ކަމަށް ތެދ ވެރި 

ޓާ މި ރިޕޯ  ،އަޅ ަގނޑ މެން މި ބަލަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ރަްއޔިތ ންނަށް އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ދޭން އޮތް ޔަޤީންކަމަކީ

ފަރާ ނެރ ނ   ރިޕޯޓ   ޖެނެރަލާ ؛ތްގ ޅިެގން  ފިޔަވަޅ    އޮޑިޓަރ  ވަކިކޮށްފައި  މެދ   މަޤާމ ން  ޖެނެރަލް  ޮއޑިޓަރ  އަޅައި 

މަޖިލީހަކ ން  ސަރ ކާރަކ ން   ެގއަޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ންެގ  ިމ  އަދި  ޖެނެރަލަ  ވެސް  އޮޑިޓަރ  ނ ފޮނ ާވނަމޭ.  ށް  ވެސް 

ޔަޤީންކަ އޮތް  އަރ ވަން  އަދާކ ރާހާ  ހައެކ   ައމާނާތްތެރިކަމާ  އިތެދ ވެރިކަމާ  ،މަކީއަޅ ަގނޑ   ޒިންމާ  ވާލ ކ ރެިވފައިވާ 

ބޭފ ޅެއް  ،ހިނދަކ  ކޮންމެ  އެީއ  ބޭފ ޅެއް  ކަމަށް.   އެ  ދ ރ ނ ކ ރާނެ  އަޅ ަގނޑ މެން  މަޤާމަކ ން  އެ  ިވޔަސް  ކަމ ަގިއ 

ވިޔަސް  ވަޒީރަކަށް  ބާރ ަގދަ  ކި  ،ކިތަންމެ  ފަރާތަކަށްއަދި  ބާރ ަގދަ  ފަރާތެއް   މި  ،ވިޔަސް   ތަންމެ  އެ  މަޖިލީހ ން 
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ވާނަމަ  ކޮށްފިންވަްއކަ ެއްއޮގތަކަށް   ، ކަމަށް  ވެސް ދޫނ ދޭނަން. އަޅ ަގނޑ މެން    އްއެ އިންޗި  ެވސް އެންމެއަޅ ަގނޑ މެން 

. މި ރިޕޯޓާ ގ ޅޭ ތަފްސީލީ ޮގތ ން މަޝްވަރާކޮށްފަ  އައީ އަޅ ަގނޑ  މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީަގއި މި ރިޕޯޓާ ބެހޭ  މިއަދ  މި

މާދަމާމަ ޖެނެރަލާޖަހާއިރ     2  ޝްވަރާ  އޮޑިޓަރ  އޮންނާނެ  ކޮމިޓީަގއި  ރިޕޯޓ     މާލިއްޔަތ   މި  ެއއަށްފަހ   އެްއކޮށް. 

ފަރާތް މިނިސްޓްރީ  ، ކަމަށްވާ  ރައްދ ވާ  ބޭފ ޅ ންނާހެލްތ   އިސް  މިނިސްޓްރީެގ  ހެލްތ   އަދި  އެއްކޮށް   އާއި 

މި ރިޕޯޓާ ގ ޅޭ ިމ    ،ވެސް ކ ރަނީ  މީދ އ އް  ، ޮގތަކީބޫލ ކ ރާަގކޮމިޓީެގ ބަްއދަލ ވ ން ދާނެ. އަޅ ަގނޑ   ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން

އެންމެ   ވީ  ކޮމިޓީން  މާލިއްޔަތ   އަޅ ަގނޑ މެން  ރިޕޯޓެއްއެންމެ  މައްސަލަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ެގ  އަވަސް  ޮގތ ަގއި 

ކާ  ތަތްއެ ފަރާ  ،ެއްއވެސް ފަރާތެއް ވާނަމަ  ،ހަމައަށް ެގނެސް މިކަމާ މެދ  އިހ މާލ ވާ ފަރާތެއް  ފާސްކޮށްެގން މިތަޅ މާ

އަޅ ަގނޑ   މެދ    ކަމަށް  އަޅާނެ  ަވގ ތަށް  ަވގ ތ ން  ހަމަ  ޚާއްަގފިޔަވަޅ   ައދި  އަޅ ަގނޑ   ޞަބޫލ ކ ރަނީ.  ކޮށް 

ތެރޭގައި  ،ފާހަަގކޮށްލަން މަޢ ލޫމާތ ތަކ ެގ  ހ ރި  ލިބިފައި  އަޅ ަގނޑަށް  ގ ޅިެގން  ރިޕޯޓާ  މި  އަދި  ރިޕޯޓ ަގިއ   ެވސް  މި 

ކޮމި ބިޑ   މިނިސްޓްރީެގ  ޗެއަހެލްތ   ކަމަށް.    ޗެއަރއަކަށް  ނޫނީކަށް  ރމަނަޓީެގ  ފަރާތެއް  ސިޔާސީ  އިންނަވަނީ  މި 

ވެސް އަޅ ަގނޑ   އީ  ނ ވާނެ. އެ ދެެގންނބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ސިޔާސީ ފަރާތެއް ބިޑ  ކޮިމޓީެގ ޗެއަރައކަށް އިަގއަޅ ަގނޑ   

އޮތްަގ ކ ރިައށް  އަޅ ަގނޑ މެން  މަްއސަލައެއް.  ޮގތ ަގއި  ހ ރި  ބޫލ ކ ރާ  ހ އަޅ ަގ ؛ހާތާނަގއި  ހިތ ން  ރިހާ ނޑ  

 ، އެލާެމއް ކަމަށް ހ ރިހާ ފަރާތަކ ން ދެކި  ،މިއީ އެލާމިން ؛ވެސް މިފަދަ މައްސަލަތައް މިއަދ ން މިއަދަށް   ވ ޒަރާއަކ ން

ހ ރި މައްސަލަތައް  ރަނަގޅ ކ ރާނެ  އެކަހަލަ  އެކަންކަން  ވާނަމަ  ހަަމ  ކަމަށް  އެބައޮތް.  އަޅ ަގނޑ ެގ  އ އްމީދ   ކަމ ެގ 

މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީންެވސް އަދި މި މަޖިލީހަކ ން ވެސް އަދި  ؛ލާނަންސް ތަކ ރާރ ކޮށްޑ  ހަމަ އަދިވެކޮށް އަޅ ަގނއެާއއެއް 

ކަމެއް   މިފަދަ  ވެސް  ަވއްކަންތަކެްއ  ސަރ ކާރަކ ން  ދ ލެއް  މިފަދަ  ނަމަވެސް  ކ ޑަ  ފަރާތަކަށް  ެއްއވެސް  ކޮށްފަިއވާ 

ދަކީ ެވސް ެއއީ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވަޢ ދަކީ ވެސް ރ ކާރ ެގ ވަޢ ސް އެއީ. ސަވެނ ދޭނަން. އަޅ ަގނޑ މެން މާޖިލީހ ެގ ވަޢ ދަކީ  

އަންނަން    އަދިއެއީ.   މަޖިލީހަށް  މި  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  އިސިއްޔަތ ން  ހައަމިއްލަ  އަޅ ަގނޑ   ހަމަ  ވަޢ ދަކީ  ހަމަ ވީ 

 ޔާ.  . ޝ ކ ރިއްއިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ އެކަން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް ެގންދާނަން  ދެކޮޅ  ވަޢ ދ . ވަްއކަމާ

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ 

މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އަޅ ަގނޑ    ،އަރ ވަނީ  ޅ ަގނޑ  މި ބަހ ސްެގ އެންމެ ފަހ  ފ ރ ޞަތ  މިއަ

ބަ ިމއަދ ެގ  އަރ ވަމ ންދާއިރ ަގއި  ފ ރ ޞަތ   އަހ މި  ހިނަގމ ން  ކަންކަން  އެންމެ  މިހ ރިހާ  ައޅ ަގއި ސާއި    ނޑަށް އިރ  

ކޮ ައއިސްވެސް  އެހެންނަމަވެސް  އިފަމެންޓ   އައިސްފަދަންނަވާލަން  ،އެބަހ ރި.  ކޮމެންޓ   ިގނަ  އެންމެ  އޮތީ    އިޖެހެނީ 

 ޮގތ ން ކަމަށް. މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް.    ނާ ގ ޅޭވާއަޅ ަގނޑ ެގ ިގރ  
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 :ވާހަކަދެއްކެވ ން މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް

  ، ރައްޔިތ ން ކަންބޮޑ ވ މ ެގ ތެރޭަގއި  ،ެގ ނ ރައްކާތެރި ބިރ ވެރިކަމ ެގ ތެރޭަގއިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮިވޑ 

  ްއ ރަށްރަށ ަގއި ނެތް. ެވސް ލިބޭނެ ޮގތެ  މާސްކެއް ނެތް. ސެނިޓައިޒާ   މި ބަލިމަޑ ކަމ ެގ ތެރޭަގިއ ތިބިއިރ  ރަށްރަށ ަގއި

އަޅ  ލަތ ހާ  މި އޮްއވާ  މިފެނި  ަގނޑ މެންނަށްަގއި  ގ   ެގން  ކޮިވޑާ  އެތައް ދިޔައީ  ޚިޔާނާތ ެގ    ކަމެއްަގއި  ޅޭ  ބޮޑެތި 

ރަށް ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ  ސް ނެތް ޮގތ ަގއި މިއީ ައޅ ަގނޑ މެން ވަވެ   ތަން. ޝައްކެއް  މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިެވެގންދިޔަ

ޖެނެރަލަ އޮޑިޓަރ  އަޅ ަގނޑ   ބޮޑަކަމެއް.  ވަރަށް  ޝ ކ ރ ށް  ކަމައަދާކ ރަށް  ެއކ ލަަވއިލެްއވި  ރިޕޯޓެއް  މިފަދަ  ށް ން 

ބޭނ ން ފާހަަގކ ރަން  ގ ޅޭ  ،ޓަކައި. އަދި އަޅ ަގނޑ   މައްސަލަތަކާ  މަޖިލީ   މި  މި  ެގ ނައިބ  ހ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ ެމންެގ 

މަޖިލީ ބޮޑަށް  ވަރަށް  މަސައްކަތްކ ރެއްވިހ ރައީސް  ެގނައ މަށް  މިކަން  ޓަކަިއ  ސަމާލ ކަމަށް  ފާރަވެރިވ ެގ  އަދި  މަށް . 

އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ  ހ ޅ ދޫ  ލަބީބްއިމެންބަރ   ޓަކައި  މި  ލްޔާސް  މަސައްކަތްތަ  ވެސް  ކ ރ މ ަގއިބާވަތ ެގ  ވަކި    ްއ 

ޮގތެްއެގ ބެލެހެއްޓޭނެ  ރަނަގޅަށް  ކަނޑައަޅ އްަވިއެގން  އަލިައޅ ވަ   ންމަތީ  ބޭފ ޅަކ   ވެސް  ލެްއވި.  އިކަންކ ރ މަށް 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   މާށް ދިޔައިމިއަދ  މިހ ރިހާ ކަމެއް މިޮގތަ  ،ރ މެއް ނެތިއިން އެްއެވސް ކަމެއް ކ އެހެންނަމަވެސް، އެ 

މިއީ މަންޒަރަކީ  މިދާ  ސްޓޭޓް،  ފެންނަމ ން  ހަމަ  ތެރެއިން  ސަރ ކާރ ެގ  ލެވަ  ކަނޑައެޅިެގން   އި އްގަ ލެހ ރިހާ 

އަޅ ަގނޑ  ކަމ ަގއި.  ޚިޔާނާތެއް  ބޮޑ   ކ ރެވިފަިއވާ  ހަމައެ  ބޫލެއްަގ  ބައިވެރިެވެގން  މިނިސްޓަރ  ނ ކ ރަން  ހެލްތ     ކަނި 

 އޮތް ކަެމއް ކަމަކަށް. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބައޮތް ފެންނަން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހ ެގ މިކަމ ެގ  އެކަނި ކ ރައްވާފައި

ތީ. މިހ ރިހާ ކަމަކަށް  ވަޒީރ ކަން ފައިސާ ޚަރަދ ކ ރަްއާވފައި އޮ  ތަން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ މާލީ  ހ އްދައެއް ދެްއވި

ރެންސް މިއީ ސަރ ކާރ ެގ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަނަށް ޒީރޯ ޓޮލަ  ،ބޫލ ކ ރެވޭ ަގތްކ ރާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ  ރިޢާޔަ

ލެވަ  ހަމަ  ،އެހެންނަމަވެސް  ؛މ ންކިޔަ ހ ރިހާ  ސަރ ކާރ ެގ  ރީތިކޮށް  ކަެމްއ ލަވަރަށް  އޮތް  ހިންާގފައި  ގ ޅިެގން  ކ ން 

 ؛ދެން އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ  މާ،ތައް މިޮގތަށް ައއިނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ މި މައްސަލަކަމަށް. އަޅ ަގ

  ށް ހަމި މަޖިލީ  ޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތަްއ އެޅ މަކީ އެއީވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ ދަށ ން އަޅ ަގނޑ މެން އަޅަން  70ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

 . މިއަދ ެގ މި ތަނެއް ނ ފެނޭ  ޒިންމާ އ ފ ލަމ ންދާއެ    ވެސް  މަޖިލިސް މިއަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މިއަދަކ  ލާޒިމްކ ރާ ކަެމއް.  

ނ ކ ރެްއވި. އަދި    ނެ ބޭފ ޅ ންނެއް ނ ލިބ ނ . ވަގ ތ  އިތ ރެއްވާއޮތް ބޮޑ  މައްސަލަ ކ ރިމަތިެވެގންދިޔައިމާ ވާހަކަދަްއކަ

މި ފެނިެގން  ދަންނަވާ ދަނީ    އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިއްޖެ ވެ  ކަމަށް  ޙަޤީޤަތަށް  ޒިންމާދާރ އްޔާ  ިމ    ކަމ ަގިއ  ޮގތެްއަގއި 

ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅ ައޅ އްވަން. ފިޔަވަޅ ައޅަިއެގން    ތަން. މި މަޖިލީހ ން ވެސް ެއބަޖެހޭ މިކަމާ  މަސައްކަތްތަްއ ކ ރެވެމ ންނ ދާ

ކ ރެވ ނީމާ އެޮގތަށް  މިކަންކަމ ން ރަނަގޅ   އެކަންތައް  ންނާނެ  ތީޖާއެއް ނ ކ ންނަނީ. ނަތީޖާއެއް ނ ނ ކ ނަ  ޙަޤީޤަތ ަގއި 

ކ ރެވިެގ މިކަން  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ނ ނެރެވޭނެ.   ،ނެއް ޮގތަކަށް  ނަތީޖާއެއް  ބޭނ ންވާ  ައޅ ަގނޑ މެން  ޙަޤީޤަތ ަގއި 

ަގބޫލެއް މިކަމާ  އަޅ ަގނޑ   ސަރ ކާރަކ ން  ފިޔަވަޅެ އިނ ކ ރަން  ދޭތެރޭ  ައޅ ަގނޑ މެން  އް  ކަމަކަށެއް.  ނަށް  އަޅ ްއވާނެ 
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ބޭ،  އެނގޭ  ތިއްބެިވ  އެބަމަޖިލީހ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނަންަގަވިއެގންކަން.  ފައިސާ  މި  ތިއްބެީވ  މި  ވެސް    ފ ޅ ން 

އިންތިހާއަށް   އިންތިހާއަށް،  ތެރޭަގިއ  ސަރ ކާރ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކ ރީމާކަން  ކަންތައްތައް  މި  ިމޮގތަށް   އެނޭގ 

މި މަޖިލިސް ވެސް    ،ހިނދަކ    ނ ރޭވޭ ންކަން ނ ކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށް މިކަންކަ  މިދަނީ.    ކޮރަޕްޝަން އިތ ރ ވެެގން މި

ފެއިލްވެފަ ދަންނަވާނީއޮންނާނީ  އަޅ ަގނޑ   އަދި  ެވސް.އެމް.ޑީ  ،.  ބޮޑަސް  ކިތަންމެ  ކިތަންމެ އެމް.ޑީ  ،ޕީ  .ޕީެގ 

އި ރަްއޔިތ ންެގ  އެކީގަ   ދ ވެތިކަމާސް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ދަންނަވާނީ މިއަދ  ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީން މި ޖެހެނީ ލަޔަަގދަބާރ 

  ، . އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަން ފަށް އެދޭށޭ މިހާ ބޮޑެތި ކަންތައްތައް ައޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި ެވެގންދިޔައިމާން މާކިބައި

ފިޔަވަޅެއް މަޖިލީހ ން  މެޖޯރިޓީއެ  އްވާނެއަޅ    މިކަމ ަގއި  އެބައޮތް. ސ ޕަރ  މަޖިލީހަށް މިއަދ   ފ ރ ޞަތ   އެ  އް  ކަމަށް. 

އޮތް ދަންނަވާނީއަޅ ަގ  ،ވާނަމަ  ކަމަށް  އެބައޮތް.  ބޭފ ޅ ން  ނޑ   ތި  ކ ރިއަށްެގންދިއ މަކީ  ފިޔަވަޅ އަޅ އްަވިއެގން 

 ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ކ ރަްއވަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ. ފ ރ ޞަތ ދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ  ފަހ   މިައދ ެގ  އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ    ދެކ ނ   މައްޗަންޮގޅީ  އަރ ވަނީމި  .  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ 

  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ށް. މައްޗަންޮގޅިއިތަމަޚައަޙްމަދ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އިތަމްޚައަޙްމަދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ދެކ ނ   މައްޗަންޮގޅީ

  ، ދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ދެކެވެމ ންދާ އެއް ވާހަކަައކީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިމއަ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ނެރެ ރިޕޯޓ   ފައިއޭ.ޖީ.ޯއއިން  މިއޮތް  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  އޭ.ޖީ.އޯ  އަދި  ވާހަކަ.  އޮތް   ެގ  ކޮށްދެްއވާފައި  ކަންތައްތައް 

އެއިިއއްޒަ  ވާހަކަ. ރަީއސް،  އެ  ްއޔޭތްތެރި  ބޭނ މަކީ.  ކ   އޭ.ޖީ.އޯެއްއެގ  ކަންތައްތައް  ޮގތަށް    ރައްވަންޖެހޭބޭފ ޅ ން 

އެތަްއ   ،ށް އެނިގލެްއވާނެދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސަ  ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން މި  ކަންތައް ކ ރައްވާފައި އޮތް

ތެރޭަގއި  ކ ެގ  ނޫނޭ. ވެޓިލޭޓަރ ތަކެއް ނާދެއޭ. ޕަބްލި  ތައް ރަނަގޅެއްސްކ މާ  ،ކ ރިން ދެކެވެމ ންދިޔަ ވާހަކަައކީ  ދ ވަހެއް

ރައީސަިމޮގއެޮގތް ިއްއޒަތްތެރި  ދެކެވެމ ންދިޔަީއ.  ވާހަކަ  ެއ  ފޮނ ިވ    ، އެނިގލައްވާނެ  ށްތަށް  މިކޮޅަށް  ައޅ ަގނޑ  

ޖަވާބ ަގސިޓީ ކިހާ އެްއެގ  ވެސް  ލިބ ނީ  ޖަވާބ   އެ  އަދި  ވެސް.  ކޮބައިކަން  ޖަވާބަކީ  ދެއްވި  މިނިސްޓަރ   އި 

ހިސާަގއި ވަގ ތެއް  ވަކި  ޖަވާބ   އެ  ނ ލިބިެގންކަން.  ހޯދަން  ހަމަެވެގން  14  ބަކ ން  ބަލާފައި  ދ ވަސް  މިކޮޅ ން   ،ކަމަށް 

ތައް  ބ ކަށް އެ ޖަވާޔަކ އްލި   ހެން ެއއްކޮށްހަމަ ެއއާ  ،ނެއްރ ްއވި ބަޔާނެއް. އެކަމަކ    އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ؛އަޅ ަގނޑ މެން

ދެން އެ ބ ރ ަގއި ވެސް ައއިއްސި. އަދި ޭއެގ ފަހ ން ފްލޯއަޕް ސ ވާލ ތަކެއްެގ ޮގތ ަގއި ވެސް ސ ވާލ ތަކެއް ކ ރެވ ނ .  

ޗެއް ބެލެން އެބަޖެހޭ.  އްޔާ ެއ އެއް ވެއްޖެ ވަރަށް ފަސޭއިން ެއ ޖަވާބ ތަްއ އަިއއްސި. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޚިޔާނާތެއް  
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ެއއަށް އެބަޖެހޭ.  ބަލާފައި  އަޅަން  ފިޔަވަޅެއް  ޢަބްދ   އަޅަންޖެހޭ  އީާވ  މެންބަރ     ، ޮގތަށް  ފާހަަގކ ރެްއވިهللا ިއއްޒަތްތެރި 

ހިތަށްއަރަނީ  އެ  ދ ކ ރަންއަޅ ަގނޑ  ތާއީ މި  ައޅ ަގނޑ   ެއކަމަކ ،  އިނޭގތޯ.  މީބާއޭ  ލަމިސާ  ،ބޭފ ޅާެގ ވާހަކައަށް  ކަށް 

ޒަމާނ ްއސ ރެއަޅ ަގނޑ މެންެގ އެތައް  ތެރޭަގިއ  ކަމަކީފެށި    އައި  ފެންނަމ ން  އޮ  5  ،ފ ރަތަމަ ؟ެގން  ންނައިރ   އަހަރ  

އެްއވެސް އަހަރ   ނ ހިނާގ.    ފ ރަތަމަ  ައހަ  2ކަމެއް  ޖ މ ލަވަނަ  ަވްއކަންކ ރަނީ.    ރ   އަހަރ     3ޮގތެއްަގއި  ވަނަ 

ވަނަ    6ވަނަ އަހަރ  ވެސް ޖަލ ަގއި ހޭދަކޮށްފަިއ    5ދަނީ.    ވަނަ އަހަރ  ޖަލަށް  4ވަރަކަށް ބަލާ.    އެކަންތަްއ ކޮންެވސް

 ؟ އޮންނަ ޮގތަކީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިމއީތޯ މިކަން  ަވނީ.ެއއްކޮށްހެން ެއ މީހާ މިނިވަން  އަހަރ  ވެރިކަން ބަދަލ ވ މާ

. އަދި އޭެގ  މަތ ކ ރެވޭ އެބަހ ތ ކަމަށް    ވައްކަންކ ރާ ؟ކަށް އޭަގއި ފިޔަަވޅ ތައް ނޭޅެނީޔަޔާނާތެްއވާ ބަޚިކީްއވެެގންތޯއޭ  

ހިންަގެއްއޗެ   އިންވެސްޓިޭގޝަންތަކާ ކީއްެވެގންތޯއޭ  ،އިހި  ނޭޅެނީ  ފިޔަވަޅ ތަކެއް  އެޅެންވާ  ައޅ ަގނޑ މެން   ؟އެއަށް 

  ، ސ ނާމީެގ ކަންތައް ވެސް ޮގއްސި  ؛ކޮންމެ ކާރިސާއެއް އަންނައިރ    ،ކަމެއް މިއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި   ޖެހޭމިއަދ  ވިސްނަން

މިކަން  ެގކޮވިޑ   ެވސް  މިއޮށްދަނީ  ތައް  އަދި  ައއީ.  އޭެގތެރެއިން    އޮތް  ވެސް  އަންނައިރ   ކަމެއް  ކޮންމެ  ކ ރިއަށް. 

ބޭ ބައެއް. އަދި އެކަމ ެގ ތެރޭަގއި ކަންތައްތައް ހިނާގ  ނޫން. ެއީއ ތި  ކ  އެއީ ނެތް ބައެއްޔަނާޖާއިޒ  ފައިދާ ނަޖާ ބަ

ބަލަންޖެހޭ  ،ޮގތަކީ ރަނަގޅަށް  ކ ރީއްސ ވަރަށް  އެންމެ  ކަންތައްތަކ ެގ  ރެ.  މި  ދައްކަނީ  މި   ތެރޭަގއި   ފަށައިެގން 

އެބަ  އ ޅޭކަމ ަގއި  ލަސްވީ  ޯގސްތަކެއް  މިހާ  ކީްއވެެގންތޯ  މިއްކީ ؟ ފެނެއޭ.  މައްސަލަތަކ ަގއި  މި  ތަްއ  ރިޕޯޓ   ެވެގންތޯ 

ދިޔައީ މި  ލަސްެވެގން  އެހާ  ރައީސް ؟ނ ކ ންނައިރ   ިއއްޒަތްތެރި  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ދެކެނީ  ޯގހެއް  މި  ،އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި 

ެވއްޖެ ބަލައޮތްކަމ ަގއި  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  އެކަެމއް  ޓްވީޓަކ ން ވެއްޖެ ؛އިއްޔާ  ފެނ ނ   ރޭަގއި  އަޅ ަގނޑަށް  ްއޔާ  ދެން 

ންތައްތައް ބަލަން ނިންމައިފި. އެހެންވީމާ، ބަލައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެޅެން އޮތް ފިޔަވަޅެއް  މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީން މި ކަ

ބަ އެ  ފަރާތ ން  ސަރ ކާރ ެގ  ދިވެހި  ބަޔައަޅައި  އެ  އަދި  އެބަޖެހޭ.  ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވަން  ެއ  ފި  ށްކަޔަކ   ޔަވަޅ ައޅައި 

 ށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަނަގޅަށް ނިންމަން އެބަޖެހޭ. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަ ކަންތައްތައް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ކ އްލި މައްސަލައިެގ ބަހ ސްެގ ވަގ ތ  ނިމ ނީ.   ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ މެން މި ބަހ ސްެގ ަވގ ތ 

ތްތެރި ެމންބަރ ންނަށް ވެސް ވަރަށް  ިއއްޒަ  ަގޑިއިރ  އަޅ ަގނޑ މެނަށް ހަމަކ ރެވިއްޖެ. ބައިވެރިަވޑަިއެގންނެވި ހ ރިހާ  1

ބަހ  ޝ ކ ރިްއޔާ.  އެދިވަޑައިެގންނެވިބޮޑަށް  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ތެރެއިން  ރިޕޯޓް  ،ސްެގ  ދެ  ކޮމިޓީއަށް    ޮއޑިޓް 

ށް  ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ަވޑަިއެގންނަވާނެ މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީއަށް. މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީއަ  ،ސޫލަކީމ  އ ންހ ށަހަޅައިދިނ މަށް. އާ

. ދެން މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީއަށް އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ހާޒިރ ެވވޭނެ. ެއއީ ަގވާއިދ   ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއވާނެއެ  

 ަގިއ ދެ ވާހަކަެއއް ދަންނަވާނަން. ދޭ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  ެމންދ ރަށް ހ އްޓާލ މ ެގ ކ ރީދަހ އް
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 ގެ ރައީސްގެ މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން . މަޖިލީހ  6

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އެޖެންޑާ   ދެ ވާހަކައެއް.  6އެއީ  މަ  -6.1ެގ  މެންބަރަކ   ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނ ެގ  މ ން ވަކިކ ރ މ ެގ  ޤާމޯލްޑިްވސް 

ަގވާ މަޖިލީހ ެގ  ަގއި   210ދ ެގ  އިމައްސަލަ  )ށ(  ާމއްދާެގ  މަތީ  ވާވަނަ  އިޢ ލާން  ،ންޮގތ ެގ  ކ ރ މަށް  މަޖިލީހ ަގއި 

ގ ޅޭ ދާއިމީ   އްސަސާތަކ ެގ ކޮމިޓީން ފޮނ ވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ޮގތެއް ނިންމ މަށް އެ މައްސަލައާމ އަމިނިވަން  

 މަށް.ްއވ އިއްަވއިދެ ށްމ  އަރިހ ން އެދޭނަން އެ ސިޓީ މަޖިލީހަންޢާކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ ން. ައޅ ަގނޑ  އަމީން

 

 ން:  އިްއެވވ އިދާރީ މޭޒ ން

ރަީއސް މަޖިލީހ ެގ  ނަޝީދަށްރައްޔިތ ން  މ ޙައްމަދ   ރަީއސް  މޯލްޑިވްސް   ،،  ދަންނަވަމެވެ.  ސަލާމަށްފަހ   ވެދ ން 

މަޖިލީހ ެގ މިނިވަން މ އައްސަސާތަކ ެގ ކޮމިޓީެގ    ެގޮގތ ން ރަްއޔިތ ން  ގ ޅޭ  ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރ ންނާ  ގ ބްރޯޑްކާސްޓިން 

ޮގތ ން ފާހަަގކ ރެވ ނ  ކަންތައްތަކ ެގ    ޅޭގ   ރާސާކ ރ މ ަގިއ އެ ކޮމިޝަނާދިޔަ މައްސަލަތައް ދިންސަބް ކޮމިޓީން ބަލަމ 

އޮތް ބަިއވެރިވ ން  ޒާހިރ ެގ  ޒީނާ  އަލްފާޟިލާ  ފާހަަގކ ރެިވެގންށްކަމަ  ތެރެއިން  މި    ،  ކަމަނާ  ސަބް ކޮމިޓީެގ  އެ 

  ތްކޮށް ރިޢާޔަ  ޔެކިޔ ންތަކ ެގ މަްއޗަށްހިއްސާކ ރި ލި  ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރ ކ މ ން ދެއްާވފައިވާ މަޢ ލޫމާތ ތަކާއި ސަބް ކޮމިޓީއާ

ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރ ންނަކީ ފ ލް ޓައިމް   ގ ންޑިވްސް ބްރޯސްކާސްޓިލްމޯ  -1ފާހަަގކ ރެވ ނެވެ.    ކަންތިރީަގއި މިވާ ކަން

ޮގތިަގއި  މެންބަރ ން ފަރާތްތަކެއްޢަެގ  ކޮމި  ،ވިޔަސް ކަމ ަގއި    އްޔަންކޮށްފައިވާ  ފިޔަަވއި  ރައީސް  ޝަނ ެގ ކޮމިޝަނ ެގ 

މަސައްކަތްތަކަމެން ރަސްމީ  ބައްދަލ ވ ންތަކަށް  ބަރ ން  ކޮމިޝަނ ެގ  ހަމައެކަނި  ހާޒިރ ވެވަޑައިެގންނަވަނީ  އޮފީހަށް  ށް 

ކަމަ ނިންމަވަިއެގން  ،ށާއި އެކަނި  ކޮމިޝަނ ން  މި  ޢަމަލ ކ ރަްއަވނީ  އެޮގތަށް  މިނިވަން   މެންބަރ ން  ކަމަށް 

ކޮިމޝަ މ ޅި  ބައްދަލ ވ މަށް  ކޮމިޓީެގ  ބައްދަމ އައްސަސާތަކ ެގ  ބޭްއިވ  ހާޒިރ ކޮށް  މެންބަރ ން ން  ލ ވ މ ަގއި 

އެކ ލަވަ   2016  ޮއަގސްޓ   10ވިދާޅ ވެފައިެވެއވެ.   ކޮމިޝަނ ން  މެންބަރ ންެގ ސ ލޫކީ އިަގއި  ކޮިމޝަނ ެގ  ލަްއވާފަިއވާ 

ަގިއ  )ހ(  ދާެގއްވަނަ މާ  11އ ސޫލ ެގ   މިންަގނޑާއި ކޮމިޝަނ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރ ކ ަގއި މެންބަރ ން ޢަމަލ ކ ރާނެ

މެން ހެނދ ނ   ކޮމިޝަނ ެގ  ދ ވަހ   މަސަްއކަތ   ގަޑިއަކީ  ރަސްމީ  މެންދ ރ ފަހ   އި  9ބަރ ންެގ  ކަމަށް   3ން 

ނަމަެވސް ބައްދަލ ވ    ،ބަޔާންކޮށްފަިއވެެއވެ.  ކޮމިޝަނ ެގ  ކޮމިޝަންެގ  ަމސައްކަތްތަކަށް  އެހެން  ފިޔަަވއި  ންތައް 

އޮފީހަ ހާޒިރ ށްމެންބަރ ން  ކީވެ  ކޮމިޓީން  ްއެވެގންތޯަވޑައިނ ަގންނަވަނީ  ސ ވާލ ކ ރ މ ންސަބް  އ ސޫލ ަގިއ    ،  ދެންނެވި 

ަވގ ތ     މ ކޮށް ިގނަންއާ  ،ކަމ ަގއި ިވޔަސް  ނ ަގތްށްފަިއވާ ަގޑިއަށް ރަސްމީ މަސައްކަތަށް އޮފީހަށް ހާޒިރ ވެަވޑައިބަޔާންކޮ

 މެންބަރ ން  ، ިމއީ ކޮމިޝަނ ެގެވއެވެ. އެހެންނަމަވެސްކަމަށް ވިދާޅ ެވފައި ވާ އިކޮމިޝަނ ެގ މަސަްއކަތ ަގއި ހޭދަކ ރައްވާފަ 
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މައްސަކަތްތަކަށް  މަ އެހެން  ކޮމިޝަނ ެގ  ފިޔަވައި  ބައްދަލ ވ ންތަކަށް  ކޮމިޝަނ ެގ  ބައްދަލ މ ަގިއ  ކޮމިޓީެގ  އި 

އަދި ރަސްމީ ެއހެން މަސައްކަތަށް އޮފީހަށް   ،ިއެގން ކަމަށާއިހާޒިރ ެވވަޑައިނ ަގންނަވަނީ ކޮިމޝަނ ން އެޮގތަށް ނިންމަވަ

ޚިލާފ     ޝަނ ެގ ރައީސް އެކަނި ކަމ ަގިއ މައި ކޮމިޓީަގއި ކ ރިން ދަްއކަވާފަިއވާ ވާހަކަތަކާަގންނަވަނީ ކޮމިނ ކ މެވަޑައި

 ،ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން  253ޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  އްދިވެހިރާ  -2ކަމަށް ފާހަަގކ ރެވ ނެވެ.    ވާހަކަތަކެއް

ނ ރައްކަލ ެގ  2018ފެބ ރ ވަރީ    5 ކ އްލި  އިޢ ލާން  ަގިއ  ފޮނ ވަމ ންދިޔަ  ހާލަތ   ޓީ.ވީން  ރާއްޖެ  ކޮށްފައިވަނިކޮށް 

މި  އަދި  ނިންމާފައިވެެއވެ.  ކޮމިޝަނ ން  އެދ މަށް  ޑިފެންސްަގިއ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހ އްޓ ވައިދިނ މަށް  ކޮންޓެންޓް 

ާވ  ސްޓްރީއަށް ލިބިފައިށް ފޮނ ވި ސިޓީަގއި ެއ މިނިޮގތ ން އެ ކޮމިޝަނ ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސަ  ގ ޅޭ  ނިންމ މާ

ބާރ ތަކ ެގ ތެރެއިން ރާއްޖެ ޓީ.ވީން ފޮނ ވަމ ންދިޔަ ކޮންޓެންޓް ހ އްޓ ަވއިދިނ މަށް އެދިފަިއެވއެވެ. މިޮގތަށް ކޮމިޝަނ ން  

ވޯޓާ މެންބަރ ންެގ  ދެ  ކޮމިޝަނ ެގ  ކަމަށް  ނިންމާފައިވަނީ  ބަިއވެރިަވޑަިއެގންފަިއވަނީ   ،ވާއިރ    އެކ ަގއި  ވޯޓ ަގއި  އެ 

  16/ 2010މިޝަނ ެގ ކ ރީެގ މެންބަރ  ައލްފާޟިލާ ފާޠިމަތ  ޒައިނާެއވެ. ާގނޫނ  ނަންބަރ   އި ކޮ ނާ ޒާހިރާ ލާ ޒީއަލްފާޟި

ާމއްދާަގއިާވ ޮގތ ެގ  37ެގ  ( ކ ރ މ ެގ ާގނޫނ ބްރޯޑްކާސްޓ ) ން ބްރޯޑްކާސްޓަރ ން ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ ކޯޑް އޮފް  މަތީ  ވަނަ 

އެކ ލަވަ ކޮމިޝަނ ން  ޢަމަލ އިޕްރެކްޓިސްައކީ  އ ސޫލެލައި  ބްރޯޑްކާސްޓ   ކަމަށް  އްކ ރަންޖެހޭ  ކ ރ މ ެގ  ވެފައި 

ޕްރެކްޓިސްއާ އޮފް  ކޯޑް  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  އެ  ފަރާތަކ ން  ދޫކޮށްފަިއވާ  ލައިސަންސެއް   ޚިދ މަތްދިނ މ ެގ 

ަގބޫލ ކ ރެވޭނަމަ  ޚިލާފ ވެފައިވާ ކޮމިޝަނަށް  ޮގތ ެގ  ގ ޅޭ  އެކަމާ   ،ކަމަށް  ޫގނ ނ ަގިއާވ  އަޅަމަތީ  ޮގތ ން  ންޖެހޭ  ން 

ޮގތ ން   ގ ޅޭ   ކޮންޓެންޓަކާ  ރާއްޖެ ޓީ.ވީން ފޮނ ވާފައިވާ  ،އް ެއޅ މަކީ ކޮމިޝަނ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ނަމަެވސްފިޔަވަޅެ 

ޑިފެންސަ އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ނިންމެވ މަކީ  ފިޔަވަޅ އެޅ މަށް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޝަނ ން  ލަފާދެއްވ މަށް  ށް 

ބަރ ން ނިންމާފައިވާ ނިންމ މެއްކަން ފާހަަގކ ރެވ ނެވެ. ވީމާ، ޚިލާފަށް އެ ކޮމިޝަންެގ މެން  ރ މ ެގ ާގނޫނާބްރޯޑްކާސްޓްކ 

ދިރާސާކ ރ މަށް   މައްސަލަ  ވަކިކ ރ މ ެގ  ޒާހިރ   ޒީނާ  އަލްފާޟިލާ  މެންބަރ   ކޮމިޝަނ ެގ  ބްރޯޑްކާސްޓިން  މޯލްޑިވްސް 

ރަްއޔިތ ން ަގާވއިދ ެގ    ެގޓަކައި  )ށ(ަގ  210މަޖިލީހ ެގ  މާްއދާެގ  ޮގތ ެގއި ވަނަ  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔި  ،ންމަތީ  ވާ  ތ ންެގ 

ދަންނަންވަން އިޢ ލާނ ކޮށްދެއްވ ަމށް  ކޮމިޓީެގ    2020  ަގސްޓ އޮ  10  ތަޅ މ ަގއި  މި  ބޭްއވި  ދ ވަހ   ވަނަ    53ވަނަ 

ޓ   ޮއަގސް  11.  1442ޙިއްޖާ  ލްޛ   21ތިރާމް ަގބޫލ ކ ރެއްވ ން އެދެމެވެ.  ހ ކ ރައްވާފައެވެ. އިސްބައްދަލ ވ މ ަގއި ވަނީ ފާ

 ައއްޑޫ މީދޫ ދާިއރާެގ މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް.  ،އްރިރ ޤަމިޓީެގ މ ކޮ ،ކ މް. ޚާދިމަތ 2020

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފޮނ ވަން ައޅ ަގނޑ     މ .ޢާންއަމީންޝ ކ ރިއްޔާ   ކޮމިޓީއަށް  މ އަްއސަސާ  މިނިވަން  ދިރާސާކ ރ މަށް  މަްއސަލަ  މި 

 ނިންމައިފިން. 
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އައިޓަމް    -{ 6.2}  ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  -6.2އެޖެންޑާ  ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ަގއި   154  )ށ(  މާއްދާެގ   ވާވަނަ 

 ގ ޅޭ  މ ން ވަކިކ ރ މާޤާޘްމާން ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ މަޢ ން ހައިކޯޓްެގ އިސް ފަނޑިޔާރ  އަލްއ ސްތާޛ  ޝ ޖާޢ   މަތީ  ޮގތ ެގ

 މ މަށް މި މައްސަލައާކޮށް ޮގތެއް ނިންމަްއސަލަ ދިރާސާ  ޮގތ ން ޖ ޑިޝަލް ސަރިވސަސް ކޮމިޝަނ ން ފޮނ އްަވވާފައިވާ

ޖ ޑިޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނ ން   ،މ  އަރިހ ން އެދޭނަންޢާންގ ޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ ން. އަޅ ަގނޑ  އަމީން

ޖ ޑިޝަލް ސަރވިސަސް ޢާން ފަިއވާ ސިޓީ އިްއަވއިދެްއވ މަށް. އަދި އަޅ ަގނޑ  އެދޭނަން އަމީންވާފޮނ އްވަ  މ  އަރިހ ން 

 ވަަވއިދެްއވ މަށް.އް ންެގ ނިންމ ން އިކޮމިޝަ

 

 ވ ން: އިދާރީ މޭޒ ން އިްއވެ 

މަޖިލީ ނަޝީދ ހ ރައްޔިތ ން  މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ރައީސް،  ދަންނަވަމެވެ.   ،އަރިހަށް  ެގ  ސަލާމަށްފަހ   ވެދ ން 

އަލްއ ސް ފަނޑިޔާރ   ިއސް  ހައިކޯޓްެގ  މައްޗަށް  ޢ ޝ ޖާޢ     ޛ  ތާދިވެހިރާއްޖޭެގ  ތަޙ ޤީޤ ކ ރެވ ނ ޘްމާނ ެގ   ހ ށަހެޅި 

 ޢަމަލަކީ  ޘްމާނ ެގ މައްޗަށް ސާބިތ ވި މަްއސަލައިަގއި އޭނާ ކ ޅަޢ ޝ ޖާޢ     ގ ޅިެގން އަލްއ ސްތާޛ   ކީ މައްސަލައަކާސ ލޫ

ަގބޫލ ކ ރެވޭތީ  ފަދަ ޢަމަލެއް  އެކަށީެގންނ ވާ  މާޤާފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ މަ ޖާޢ  އަލްއ ސްތާޛ  ޝ   މކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ    32-1ެގ  (ޖ ޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ ާގނޫނ )  10/ 2008މެދ  ާގނޫނ  ނަންބަރ     ޘްމާނާޢ 

ެއޅ މަށް މި ކޮމިޝަންެގ   ނޑިޔާރ ކަމ ން ވަކިކ ރަން ހ ށަހެޅ މ ެގ ފިޔަވަޅ ފަ  ،ވަނަ ނަންބަރ ަގއިވާ ފިޔަަވޅ ކަމ ަގއިވާ   4

ރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ދިވެހި  ،ނިންމ މ ން ނިންމާފައިވާތީ  ގެ ( 2020އޮަގސްޓ    12)  JSC-B-CB/20/294ރ   ނަންބަ

އާއި   154ޤާނޫނ އަސާސީެގ   )ށ(  މާއްދާެގ  ނަންބަރ     ،ވަނަ  ފަ)  13/ 2010ާގނޫނ   ނޑިޔާރ ންެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ޝ ޖާޢ     ވަނަ  22ެގ  (ާގނޫނ  ައލްއ ސްތާޛ   އ ސޫލ ން  ގައިވާ  )ށ(  މަޢ މާއްދާެގ  ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ  މ ން ޤާޘްމާން 

ަމއްސަލައާ  ޮގތެ މެދ   ވަކިކ ރ މ ެގ  ިމ   ހަވާލާދެވ ނ   ޓަކަިއ  ހ ށަހެޅ މަށް  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ނިންމ މަށް  އް 

 JSC-B-CB/20/294ފޮނ ވީމެވެ. އަދި ހަާވލާދެވ ނ  މި ކޮމިޝަންެގ ނަންބަރ     ކޮމިޝަންެގ ނިންމ ން ތިޔަ މަޖިލީހަށް

ޤީޤ ކ ރި ކޮމިޓީެގ ނަންބަރ   ތަޙ     ޛ  ޝ ޖާޢ  ޢ ޘްމާންެގ މައްސަލަތާއަލްއ ސް  ،ެގ ނިންމ މާއި( 2020ޮއަގސްޓ     12)

D-TC89/TF10/2020/13   ނިމ ނ އިތ ރ ން  މައްސަލަ  ރިޕޯޓްެގ  އެހެނިހެން ގ ޅ ންހ ރި  މަްއސަލައާ  ،ޮގތ ެގ   

ަގބޫލ ކ ރެްއވ ން އެދެމެވެ.  ހ ެއކ  ފޮނ ވީެމވެ. އިލިޔެކިޔ ންތަކ ެގ ކޮޕީ މި ސިޓީއާ  12،  1441ޙިއްޖާ  ލްޛ   22ތިރާމް 

ޚ2020ާއޮަގސްޓ    ޙ ސައިން   ،މްކ  ދިމަތ .  ކޮމިޝަންެގ    ،ޙިސާން  ދަންނަވާލަނީ  މި  ދެން  ރައީސް.  ކޮމިޝަންެގ 

ހަިއކޯޓ ނިންމ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އި.  ޝ ޖާޢ   ެގ  ައލްއ ސްތާޛ   ފަނޑިޔާރ   މަޢ ސް  ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ  މ ން ޤާޘްމާން 

މަޖިލީހަ ރަްއޔިތ ންެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ށްވަކިކ ރ މަށް  ނިންމ ން.  ހައިހ ށަހެޅ މަށް  ޝ ޖާޢ     ފަނޑިޔާރ   އިސް  ކޯޓްެގ 

ސޯ ެގމަނަފ ށީ  ގއ.  ފަނޑިޔާރ ންތަކެއް  އެހެން  ޒ ހ ރީ  ޢ ޘްމާނާއި  ެގމަނަފ ށީ ޙ ސައިނާސަންވިލާ  ގއ.  ެއކ  
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ރިޔާސީ    ،ޮގތ ންނާއި  ގ ޅޭ  ލައިޓް ޭގަގއި ބައްދަލ ކޮށް ޖަލ ަގއި ހ ރި ފަރާތެްއެގ މައްސަލަ ަވކި ޮގތަކަށް ނިންމ މާސްޕޯޓް

ެގ  އަޙްމަދ  ކާމިލް   އާޭގިއރ މަތީ  ިގލީނގއ. ވިލި  ،ކަމާއި  ޮގތ ން މަޝްވަރާކޮށްފަިއވާ   ގ ޅޭ  ޓ  ހޯދ މާޑޭޓަކަށް ވޯކެނޑި

ޮގސް ކާމިލް  ،ގެއަށް  ބައިވެރިވިކަާމއި  އަޙްމަދ   ޢ ޘްމާން  ޝ ޖާޢ   ފަނޑިޔާރ   އިސް  ސޮއިކ ރ ވ މ ަގިއ    ، ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

އިންތިޚާބ ަގއި    2018 ރިޔާސީ  ބޭްއވި  އަހަރ   ކެންވާދަކ ރިވަނަ  ރިޔާސީ  ޮގތ ން  ހޯދ މ ެގ  ތާއީދ   ގއ.    ޑިޑޭޓަކަށް 

  ، ޘްމާން ބައިވެރިވިކަން އެނެގން އޮންނާތީޢ  ފަނޑިޔާރ  ޝ ޖާޢ   ިގލީ ސީނާޭގަގއި ބޭްއވި ބައްދަލ ވ މ ަގއި އިސްނވިލި

ތެރިވެފަިއާވކަން ކާތްހަރަ  ވެދާއިރާެއްއަގއި ބަިއެވރި  ޘްމާން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކެްއަގއި ފ ޅާޢ   އިސް ފަނޑިޔާރ  ޝ ޖާޢ 

ވަނަ  142ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާ  ،ޘްމާންެގ މި ޢަމަލަކީ ޢ އިސް ފަނޑިޔާރ  ޝ ޖާޢ     ،ސާބިތ ވާތީ

ވަނަ   5ެގ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  32ެގ  ( ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނ )  2010/13ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،މާއްދާއާއި 

 ވަނަ ނަންބަރާ  7.2އަދި    7.1،  4.9،  2.2ފަނޑިޔާރ ންެގ ސ ލޫކީ މިންަގނޑ ެގ    ،ބަރާއިވަނަ ނަން  10  ،ނަންބަރާއި

ޢަމަލަކީ  ޢ އަދި އިސް ފަނޑިޔާރ  ޝ ޖާޢ     ، ވާތީއާއި   ކަމަށް  ށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަނޑައެޅިެގން ޚިލާފަށް ކޮ ޘްމާންެގ މި 

ފަދަ ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ    އި ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގަ   154ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

ޢަމަލެއް  އެކަށީެގންނ ވާ  މާޤާމަ ނަންބަރ     ،ވާތީ   ކަމަށް  ފަދަ  ކޮމިޝަންެގ  )  10/ 2008ާގނޫނ   ޖ ޑިޝަލް ސަރވިސް 

ފަނޑިޔާރ  ޝ ޖާޢ     4ެގ  )ހ(  1-32ެގ  (ާގނޫނ  ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ މަޢ ވަނަ ނަންބަރ ެގ ދަށ ން އިސް  މ ން  ޤާޘްމާން 

މަށް ކޮމިޝަނ ން ނިންމިއެވެ. މި ނިންމ ން ނިންމާފައިވަނީ ކަ  އްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ މަށް ފެންނަށް ރަ ވަކިކ ރ މަ

ބ ދަ  2020އޮަގސްޓ     12،  1441ލްޙިއްޖާ  ޛ   22 ޖ ޑިޝަލް  ވީ  ބޭއްވި  ނަންބަރ     ދ ވަހ   ކޮމިޝަންެގ  ސަރވިސް 

ބައިވެރިވެަވޑަިއެގންނެވި    2020/55 ޖަލްސާަގިއ  ވޯޓ ަގިއ  ރ ންެގމެންބަ  8ވަނަ  ފިޔަަވއި  ރިޔާސަތ   ތެރެއިން   

އަލްއ ސްތާޛާ   -1؛ މަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންނަކީންނެވެ. މި ނިންމ  ޤ މެންބަރ ންެގ އިއްތިފާ  7ބައިވެރިެވވަޑަިއެގންނެވި  

މ ޙައްމަދ   ޢާއިޝާ ސަމީރ   -2  .ޝ ޖޫން  ޢަލީ  ޝަރީފް  -3  .އަލްއ ސްތާޛ   ޢަލީ   އަލްފާޟިލް  -4  .އަލްއ ސްތާޛ  

އ އްމ  އާ ޙ ސްނީ  -5  .ކ ލްސޫމްމިނަތ   މަސްތޫރ   ރި  -6  .އަލްއ ސްތާޛ   އިބްރާހީމް    -7  .ތ ފްޢައަލްއ ސްތާޛ  

 ކޮމިޝަންެގ ރައީސް.   ، ޙ ސައިން. ޙިސާން ޙ ސައިންޢ ސްތާޛ  ޢަބްދ ލްމާނިއަލްއ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް    ،ންޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ަގިއވާ ޮގތ ެގ ަމތީކ ރ މަށް މަޢާންމ . މި މައްސަލަ ދިރާސާޝ ކ ރިއްޔާ އަމީން

ހ އްޓާލަނީފޮނ ވިއްޖެ.   މި  މިހާރ   ައޅ ަގނޑ މެން  ޝ ކ ރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  އިރާދަކ ރެްއވިޔާ    ވަރަށް  މެންދ ރަށް. 

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  އިގަ  1:05 ވާނީއަޅ ަގނޑ މެން އެނބ ރި ބައްދަލ 
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 { ށްއަ 13:08އިން  12:35 :ޅ ކޮގ ތ  ސްވަހ }

 (ވިލ ފ ށީ ދާއިރާގެ މެންަބރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ؛ވީނެންތ ގައި އިސަޔާ)ރި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފަހ    ހ ސްވަގ ތ ކޮޅަށް  ފަ`.  މި  ައޅ ަގނޑ   ެގންދިއ މަށް  ކ ރިއަށް  ޖަލްސާ  މިހާރ ، މަޖިލީހ ެގ  ށަނީ. 

މި ނަންބަރ     އަޅ ަގނޑ މެން  އެޖެންޑާ  ނ7.1ަދަނީ  ޝިޔާމް.  އަޙްމަދ   މެންބަރ   ދާއިރާެގ    ރައްޔިތ ންގެ   ،އިފަރ  

ގަވާއިދ ެގ   މައްސަލަ  179މަޖިލީހ ެގ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  ދަށ ން  ހ ށަހަޅ އްވައި ؛މާއްދާެގ  މައްސަލަ  ދެްއވ މަށް  މި 

 އަރ ވަން. ންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމަށް ފ ރ ޞަތ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ

 

 ެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ނައިފަރ  ދާއިރާ

ަގވާއިދ ެގ   މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މާއްދާެގ   179އާދެ!   ވަނަ 

އޮތް  ހ ށަހަޅާ މައްސަލަ  އަޅ ަގނޑ  މަޖިލީހަށް މި    ،ޮގތަށް  އޮތް  ސަލަދަށ ން އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާ މައްސަލަައކީ، މައް

އަ ދަންނަވަޮގތަށް  ފ ރަތަމަ  ޞާއިޅ ަގނޑ   މ ޙައްމަދ   ިއބްރާހީމް  ރައީސް  އެކި  ލިޙްލާނަން.  ބޭރ ެގ  ސަރ ކާރަށް  ެގ 

ޖަމާޢަތްތަކ ން  ޤައ މ ތަކ ންނާއި ދޭ  ހޭދަކޮށް  އެހީ  އެހީ  ލޯނ ެގ  އެހީއާިއ،  ފައިސާެގ  ޮގތް   ،ދެމ ންދާ    ބޭނ ންކ ރެވޭ 

ކ ރެވެމ ން އްޔާ ޖަމާޢަތަކ ން މި  ޢިއެތަށް ޖަމ   ނ ދާ ހިނދ ، ދ ނިޔޭެގ އެތަށް ޤައ މަކާއިރައްޔިތ ންނަށް ސާފ ކޮށް ހާމަ 

ވެރިކަމާ ފަހ ންހަ  ސަރ ކާރ   އެކި  ވެސް  ވާލ ވި  ރައްޔިތ ންނަށް  ދިވެހި  ފޯރ ކޮށްއަ،  އެހީތައް  ބޮޑެތި  ދީފައި  ދަދ ތަކ ން 

ދިރިއ ޅ މ ެގ  ވީނަމަވެސް  ރައްޔިތ ންެގ  ރަނަގޅ  ހާ،  ރަްއޔިތ ނ ލަތ   ނިވެ،  ހިނދ ،  ަވމ ންކަމެތިން  ރާއްޖޭގެ  ދާ 

ވަޑައިެގންނެވ މަށްފަހ ،  ވަޢ ދެއް ވެ އްދެއްވާނެ ކަމަށް އެތަވަންތަ އ ފާވެރި ދިރިއ ޅ މެއް ހޯއްދަަވއި ރައްޔިތ ންނަށް ޖަޒީރާ

ވަޢ   އިއަ ވެފައިވާ  ރައްޔިތ ންނަށް  ނ ފ އްދޭސަރ ކަރ ން  އެތަ  ދ ތައް  ޝަކ ވާކޮށް،  އް  ކަމަށް  ރައްޔިތ ން  ެއ  ހާސް 

މި ސަރ ކާރ    ،އެއާިއއެކ  ހަމަ ؛ދާ ހިނދ އ ފ ލަމ ންއ ދާސްތައް އެކިއެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކ ަގއި ހާމަކޮށް، އަޑ  އްޔިތ ންެގ  ރަ

ޤަވާލ ހަވެރިކަމާ   ެއކި  ފަހ ން  ދީފަޢިޖަމ   އ މ ތަކ ންނާއިވި  ޖަމާޢަތްތަކ ން  ތަފްޞީލަށް ވާ  އްޔާ  އެހީތަކ ެގ  ބައެއް 

ބަލަ ސްވޮ   ވަނަ  2019ޗް  މާރި  19ލާނަން.  އިއަޅ ަގނޑ   ކަރަންސީ  އިންޑިާއެގ  ޮގތ ަގއި  ދ ވަހ   މިލިއަން   150ޕްެގ 

  ފޯ   ، އަބޫދާބީ ފަންޑ 2020ޗް  މާރި  9ބިލިއަން ރ ފިޔާ މި ސަރ ކާރަށް ލިބިފައިޭވ.    2.3ދިވެހި ރ ފިޔާއިން    ،ޑޮލަރ 

ދިވެހި   ،ލިއަން ޑޮލަރ މި  7.3ޑް ބޭންކ ން  ލް ވޯ،  2020އެޕްރީލް    2ލިައން ދިވެހި ރ ފިޔާ.  މި  771ޑިވެލޮޕްމަންޓ ން  

  54  ،މިލިއަން ޔޫރޯ  3ން  ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިައނ   ،ަވނަ ދ ވަހ   2020އެޕްރީލް    9މިލިއަން ރ ފިޔާ.    112ރ ފިޔާއިން  

ރ ފިޔާ.   ދިވެހި  ައއި.އެމް.އެފ 2020އެޕްރީލް    22މިލިއަން  ޑޮލަރ   28.9ން  ،  ރ ފިޔާއިން  ،މިލިއަން   445  ދިވެހި 
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ބިލިއަން ރ ފިޔާ.    4.2ކ ރި  ން ޯއވަރޑްރޯއެކައ ންޓ   ޕަބްލިކް ބޭންކ   ،ވަނަ ދ ވަހ   2020  އެޕްރީލް   26  މިލިއަން ރ ފިޔާ.

  ، މިލިއަން ޑޮލަރ   2އެމެރިކާއިން    ވަނަ ދ ވަހ   2020  މޭ  2ޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީ.  ކ ރި ފައިސާެގ ވާހަކަ އައެއީ ޗާޕ 

މިލިއަން   16.5ން  ންކ ލްޑް ބޭ، ވ2020ޯ  މޭ  8މިލިއަން ރ ފިޔާ.    8، ޖަޕާނ ން  2020  މޭ  2މިލިއަން ރ ފިޔާ.    30

ގ ޅިެގން ހާލ ަގއި ޖެހ ނ  ރައްޔިތ ންނަށް   އ19ާ-، ކެނެޑާއިން ކޮިވޑ 2020  މޭ  18މިލިއަން ރ ފިޔާ.    254ެއއީ   ؛ޑޮލަރ 

ލްޑް މިލިއަން ރ ފިޔާ. ވޯ  68.7ެގ ޮގތ ަގއި  ، ޖަޕާން ްގރާންޓް އެިއޑ 2020  މޭ  21މިލިއަން ރ ފިޔާ.    1އެހީ ވ މަށް  

ން  ޖޫ  14ލްޑް ބޭންކ ން  ރ ފިޔާ. ވޯ  254ދިވެހި ރ ފިޔާއިން    ،މިލިއަން ޑޮލަރ    16.5،  2020ރީ  ވަފެބްރ   27ން  ބޭންކ 

ދ ވަހ     2019 ޑޮލަރ   20ވަނަ  ރ ފިޔާިއން    ،މިލިއަން  ވޯ   308ދިވެހި  ރ ފިޔާ.  ބޭންކ ން  މިލިއަން  އެޕްރީލް   2ލްޑް 

  20  ،ވަނަ ދ ވަހ   2019ޖ ލަިއ    1ލްޑް ބޭންކ ން  ވޯ  މިލިއަން ދިވެހި ރ ފިޔާ.  112  ،މިލިއަން ޑޮލަރ    7.3،  2020

  ،މިލިއަން ޑޮލަރ   10  ،ވަނަ ދ ވަހ   2019ޖ ލައި    1ލްޑް ބޭންކ ން  މިލިައން ދިވެހި ރ ފިޔާ. ވޯ  308  ،ޑޮލަރ މިލިއަން  

އިންޑިއާއިން    154 ރ ފިޔާ.  ޑޮލަރ   5.5  ،2019ޗް  މާރި   19މިލިއަން  ރ ފިޔާއިން    ،މިލިއަން  މިލިއަން    84ދިވެހި 

ޗް  މާރި  19މިލިއަން ރ ފިޔާ.    106ދިވެހި ރ ފިޔާއިން  ،  މިލިއަން ޑޮލަރ   6.9ންޑިއާއިން  އި   ،2019ޗް  މާރި  19ރ ފިޔާ.  

  . އޯޕެކް ފަންޑ ބިލިއަން ރ ފިޔާ  12.3  އިެގ ޮގތ ަގިމލިއަން ޑޮލަރ  ކްރެޑިޓް ެއްގރީމަންޓ   800އިންޑިއާއިން  ،  2019

  1ދިވެހި ރ ފިޔާއިން   ؛މިލިއަން ޑޮލަރ   65.25،  2019އެޕްރީލް    1ން  (އިއޮޕިޑ )  ވެލޮޕްމަންޓްއިންޓަރނޭޝަނަލް ޑި  ފޯ

ޕިއަން  މިލިައން ދިވެހި ރ ފިޔާ. ޔޫރަ  308  ،ހަމަ އޮޕިޑ ން  މިލިއަން ޑޮލަރ   20،  2020  ޕްރީލް އެ  15ބިލިއަން ރ ފިޔާ.  

ބޭންކ  އެއީ    45،  2019ޖ ލައި    13  ންއިންވެސްޓްމަންޓް  ޔޫރޯ.  ރ ފި  818ިމލިއަން  ޔޫރަޕިއަން ިމލިއަން  ޔާ. 

ޔޫ މޯލްޑިވްސް  .އީހި ރ ފިޔާ.  މިލިއަން ދިވެ  90މިލިއަން ޔޫރޯ. އެއީ    5  ،ވަނަ ދ ވަހ   2019ޖޫން    17ން  ޔޫނިއަނ 

މިލިއަން ރ ފިޔާ.    45އެއީ    މިލިއަން ޔޫރޯ.  2.5ވަނަ ދ ވަހ     2020ރީ  ވަފެބްރ   9ސެކިއ ރިޓީ ކޯޕަރޭޝަންެގ ދަށ ން  

ޔޫ މޯލްޑިވްސް ސެކިއ ރިޓީ  . ވެސް ހަމަ އީ  މިލިއަން ރ ފިޔާ ެއއީ. ެއއީ  90  ،މިލިއަން ޔޫރޯ  5  ،2020ރީ  ވަފެބްރ   9

ދަށ ން.  ކޯޕަރޭ ޔ ނިސެފ ން    ،2020  ޮއަގސްޓ   5ޝަންެގ  ައދި  ކަމަށް  11.5އެމެރިކާ  ލިބިފައިވާ  ރ ފިޔާ   .މިލިައން 

އަދި އިސްވެ ދެންނެިވ    އް މިއީ.ހ ރި މަޢ ލޫމާތ ތަ  އިއެކި މަސްދަރ ތަކ ން ހޯދާފަ  އި،ސަރ ކާރ ން ހާމަކޮށްފަ  ސްމީކޮށްރަ

ެވސް ދިވެހިރާްއޖެއަށް އެހީެގ ޮގތ ަގއި ިގނަ   ގ ޅިެގން   އ19ާ-ޑ ކޮވި   ކޮށްޞަޚާއް   ، އެހީތަކ ެގ ތެރޭަގއި ލޯނ   އި އެހީތަކާ

ބިލިއަން ރ ފިޔާއަށް    24.2  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ދަދ އަ  ލަލޯނ  އެހީތަކ ެގ ޖ މ   އިއެހީތައް ލިބި، މިހ ރިހާ އެހީތަކާ

، އާމްދަނީ ލިބޭނެ  ތައް ދެއްކޭނެ ޮގތެއް ނެތިބިލ   ،ލިއި ިވޔަސް، ރަްއޔިތ ން ބިކަވެ، މަގ މަތިެވ، ވަޒީފާ ގެއްކަމ ގަ އެރި

ނެތި ހ ސްވެ،ހާ  ވަރަށް  ޮގތެއް  ޮގތް  ހަދާނެ  ޖެހި،  ދިރިއ ޅ ން  ަވޒީފާތަކާއި  ލ ަގއި  ކިޔެވ މާިއ،   ކ ދިންެގ 

ިއން ރައްޔިތ ންެގ ދިރިއ ޅ މ ެގ  ލިބެމ ންދާހާ ފައިސާ  އެހީެގ ޮގތ ަގއި  ރ އިދާވަމ ންކ ރ މަށްފަހ ، ރަށްރަށަށް ބަދަލ ޤ ރ ބާން

ބެހޭ ހ ރިހާ   ލޯނ  އެހީތަކާ  މ ންދާ އެހީތަކާއި ރާއްޖެ އަށް ލިބެ  ،ނ ދާ ހިނދ ލަތަށް އެްއވެސް ކ ރިއެރ މެްއ އަންނަމ ން  ހާ
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ފްޞީލެއް ދިވެހި ލޮބ ވެތި ރައްޔިތ ންނަށް ވީ  ހާ ތަދާ ޮގތ ެގ ހ ރިކ ރެވެމ ން، އެ އެހީާއއި ލޯނ  ބޭނ ންއިތަކާމަޢ ލޫމާތ 

ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށ ން ިމ މައްސަލަ    179މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ    އި، އެންމެ ައވަހަކަށް ހާމަކ ރ މަށް ސަރ ކާރަށް ޮގވާލަ

ޮގތަށް.    ތްއޮ  އިއަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވާލީ މީަގ  ،ށަހަޅަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަޅ ަގނޑ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ 

މިއާ ދައްކާލ މަށް  ބެހޭ  އަޅ ަގނޑަށް  ވާހަކަ  އިތ ރަށް  ވަރަށްޮގތ ން  ދެއްވައިފިްއޔާ  ފ ރ ޞަތ   ޝ ކ ރ        ބޮޑަށް 

އެހެން ކަރ ދާހ ގައިދަންނަވަން.  މި  މިހާރ   ބޮޑަށް   ނަމަވެސް،  ވަރަށް  ދެއްވީތީ  ފ ރ ޞަތ   ހ ށަހެޅ މ ެގ  ޮގތަށް  އޮތް 

 ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. 

 

 ކަދެްއކެވ ން:ހަރިޔާސަތ ން ވާ

ަގާވއިދ ގަ  އަޅ ަގނޑ   އިއާދެ!  ޮގތ ން  މަޖިލީހ ަގ  މެންއޮންނަ  ޖެހޭނީ،  ބަހ ސް  އިފ ރަތަމަ  ވޯޓަކަށް މަްއސަލަ  ކ ރ މަށް 

އެހެންވީމާ އަމީން  ،ދަންނަވަން.  ޖަްއސަވަން.އަޅ ަގނޑ   ރަނަގބީލ   ވޯޓ ެގ  ދަންނަވަން  ޅަކަށްފަހ ( )ަވގ ތ ކޮ   ޢާންމަށް 

ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށ ން    179މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ    ، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމްއާދެ! ނައިފަރ  ދާއިރާެގ

ބަހ ސް މަޖިލީހ ަގއި  މައްސަލަ  މެދ ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ    ،ކ ރެްއވ މާ  މެންބަރ ންނަށް  އިްއޒަތްތެރި 

 ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ތީޖާ: ވޯޓ ެގ ނަ

  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމްނައިފަރ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

  

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 23    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 07    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 13    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    20     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 11      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 
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  ނ ވޭސްފާ       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ބިތި  ހާޒިރ ވެ . 87 ؛ލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިދެންމެ ނެގ ނ  ވޯޓ އާދެ،  

ވަކި  . 13 ؛ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 7 ؛. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 23

ބޭނ ން ވޯޓ ނ ދޭން  މެންބަރަ  ނ ވާޮގތަކަށް  ވޯޓ ދެްއވި  މެންބަރ ންެގ ކަމަށް  ބައިވެރިެވވަޑައިެގންނެވި  ވޯޓ ަގއި  ނެތް.  ކ  

އަދަދ   . 20 ؛އަދަދ  ބޭނ ންވާ  ބަހ ސ11ްފާސްވ މަށް  މަޖިލީހ ަގިއ  މައްސަލަ  މި  އެހެންީވމާ،  ފާހެއްނ ވި. .   ކ ރ މަށް 

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  

 

 . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން 8

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ހ ށަހަޅާ ކަންކަމަށް.  ނޑ  މިހާރ  މިދަނީ ކޮމިޓީތަކ ންއަޅ ަގ

އ މީ ތަރައްޤީއާިއ  ޤަ   ،ެގނައ މ ެގ ބިލ ލާޙ ޞްށް އި(އައެްއަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނ )   2009/5ާގނޫނ  ނަންބަރ     -8.1

ރިޕޯ ޮގތ ެގ  ނިންމި  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން  ރިޕޯތަރިކަިއެގ  މި  ހ ށަހަޅ އްަވއިޓް.  މަޖިލީހަށް  ކޮމިދެްއވާޓް  ެގ  ޓީނީ 

 هللا.އަޙްމަދ  ޢަބްދ   ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ބާރަށ  ،އްރިރ ޤަމ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ބާރަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢަބްދ 

ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،އާއި ތަރިކަ ކޮމިޓީއާ ހަވާލ ވެފަިއވާ މަސައްކަތް އ މީ ތަރައްޤީޤަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

ކޮމިޓީެގ ިއއްޒަތްތެރި   ،ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ްއެވވި ަމއްސަލަ  ލާޙ ތަކާ ގ ޅޭޞްއަށް ެގނެވޭ އި 2009/5

ހޭދަ ވަގ ތ   ިގނަ  ވަރަށް  ވަރަށް    އިކ ރަްއވަ މެންބަރ ން  އެހީތެރިކަމާ  ފ ރިހަމަ އަދި   އެއްކޮށް  އެއްބާރ ލ މާއި 

ނިންމާލެވިފަ މިވަނީ  އެހެންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަޅ ަގ.  މިައދ   ރިޕޯވީމާ،  އެ  މިނޑ   މަޖިލީހަށް   ޓް  އިއްޒަތްތެރި 

ހ ށަހަޅަ ނިންމ މަށްޓަކައި  މެންބަރ ން  އިފެނިވަޑަިއަގތ މަށް  ކޮމިޓީއަށް  ޮގތ ެގ  ޒިރ ވެވަޑައި ހާލާނަން.  މި ެގންނެވި  ތާވަލ  

ރައީސް ލެވިފައިެއކ އެކ   ޓާރިޕޯ އިްއޒަތްތެރި  އި ؛ވާނެ.  ބިލ   މަސަ ލާޙ ޞްމި  ދިޔައިރ ަގިއ  އްކަތްކ ރ މ ެގ  ކ ރަމ ން 

  އި ޤީޤަތ ގަ ޙަ  ،ކީ ޙަލާޞްެގނެވޭ އި  ަގއި ެއއްަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނަށް މިހާރ  މިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަގބޫލ ކ ރެޭވ ޮގތ 

 އަދި  ،މަގ ތަކާއި ޓްރެފިކް ނިޒާމ  ބޭނ ންކ ރާ ފަރާތްތަކާއިވަރަށް ެއކަށީެގންވާ އަދި ެއކަމ ެގ ސަބަބ ން    ށްމިހާރަވެސް  
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ހިނާގބިނާގވެ  މީހ ންނާމަގ ތަކ ަގއި  ފަރާތްތަކަށްއ ޅޭ  ހ ރިހާ  މިފަދަ  ކަށަވަރ ކޮށް  އި  ިއތ ރަށް    ، ދިނ މާއިރައްކާތެރިކަން 

 އަދި  ،އަޅ ަގނޑ މެން ފ ރަތަމަ ފަހަރާއި ދެވަނަ ފަހަރާެވސް  އި  ތަކ ަގނާމަރިކ ރެވޭ ޖޫގ ޅިެގން    އަދި އެކިއެކި ކަންކަމާ

  މާދ އްވީ  ލާފަށް އ ޅަނދ ޚިއެއާެއއްކޮށް ަގވާއިދާ  ހަމައަދި  .  ވަނީ މީަގއި ތަފާތ ކޮށްފަ  ްއ މިދާނަމަ އަދަދ ތަތަކ ރާރ ވަމ ން

ކ ށަކަށްވާކަންތައްތައް   އެ  ތަފްސީލ ކޮށް  ހ ރިހާ ކަންތައްތަކެއް    މިފަދަ  ،ޮގތާއި   ވާނެދެން    ، ޮގތާއި  ނޫނީ  މި ވަރަށް 

ފާހަަގކ ރެވިފައިޙ ލާޞްއި ތެރޭަގއި  ބަޔާން  ެގ  ދ ނިޔޭެގ ިއވާނެ.  ކ ރެވިފައަދި  މިއަދ   ައޅ ަގނޑ މެން  އެާއއެްއކޮށް  ހަމަ 

ރަމ ންދާ މަސައްކަތ ެގ ތެރޭަގއި ތެޔޮ  ޓަކަިއ ކ  ކ ރ މަށްޓެހި ވެހިކަލްތަްއ ބޭނ ންއްރަ ތިާމވެށްޓަށް ބާރ އެޅޭއެންމެ ބޮޑަށް 

ބާވަތ ެގ   ދައްކަންޖެހޭ ފީއާއި މިކ ރ މަށް  ރަޖިސްޓްރީކ ރާއިރ   ރަސިސްޓްރީނ ކޮށް ދ އްވާ ވެހިކަލްތައް އެތެރެކޮށް  ބޭނ ން

މ ހިންމ  ވަރަށް  ކައ ންސިލ ތަކަށް  ެއއާެއއްކޮށް  ހަމަ  އ ނިކ ރެވިފަިއވާނެ.  ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެންެގކަންތައްތަްއ   ،  

ނިޒާ ތެރެލާމަރ ކަޒީ  މިމ ެގ  މި  އަށް  ބޮޑަށް  ަވރަށް  މަސައްކަތް  ލެިވފަ  ބިލ ެގ  ެއޮގތ ން  ވަނީ  އެހެންވީމާ.   .

އަދި މ އްދަތ    ، އްދެްއަގިއ ދ އްވާނެ އ ޅަނދ ެގ އަދަދ  ކަނޑައެޅ ާމއިޙަރަށެއްަގއި ނޫނީ ެއ ސަރަ  އެކައ ންސިލ ތަކ ން  

ދޫކޮށްލ   ، ކަނޑައެޅ ާމއި ކައ ންސިލ ތަކަށް  ވާނީ  ކަންތައްތައް  އިމިފަދަ  ހިމެނިފަޙ  ލާޞްމަށް  އެއާެއއްކޮށް  ަގިއ  ހަމަ   .

އަޅ ަގނޑ މެންނަ ކ ރަމ ންނާމަރިޖޫ މިހާރ   ޮގސް  މައްސަލަައކީކ ރަމ ން  ދިމާވާ  މި  ބޮޑަށް  ކ ރަނީ.  ނާރިމަޖޫ  ،ށް 

ނީ. ވަ  ކަމަށް މި   ެވސް ނޯންނަ  ކަމެއް  ދެން ކ ރެވޭނެ އިތ ރ   ސްޔަނާ ނ ދެއްކިރިމަދަްއކާ. ައދި ޖޫ  ނާއެއް ނ އެއްރިމަޖޫ

އަދަދ  އެ  ކ ރަމަރިޖޫ  ،އެހެންވީމާ،  ޮގސް  މ ންނާ  ެގނެ   10000ކ ރަމ ން  މިހާރ   ައރައިފިއްޔާ  މި ވޭ  ރ ފިޔާއަށް 

މީރާއަޙ ލާޞްއި ކޯޓ   ށްަގއި  ކޯޓ ަގއި  ޮގސް  ކޯޓަށް  ފ ރ ޞަތ   ލިބިދޭ  މީހާއެބަ  ދަށ ން  ކޮމިއ ނިޓީ    އަމ ރެއްެގ 

ޔާރާއި ބާރ  ވެސް  ތިކ ރ މ ެގ ފިޔަވަޅެއް ެއޅ މ ެގ އިޚ އްކަތްސަރވިސްއަށް ނެރ މ ެގ އ ސޫލާއި ހަމައިެގ ތެރެއިން މަސަ

ށް މި މަސަްއކަތް ކ ރެވިެގންދަނީ. ހަމަ އެާއެއއްކޮށް ރޯޑް ސޭފްޓީ ކައ ންސިލެއް  އެބަދެވޭ. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ޮގތަ

  ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި   .ވިފަވަނީ ފާހަަގކ ރެ  ހިމެނޭ ޮގތަށް ވެސް މިމެންބަރ ން    7ކ ރިން ކައ ންސިލ ަގއި    ،ލެވިއިއެކ ލަވަ

ރިޕޯ މި  ވެބްސައިޓ ގ  މެންބަރ ންނަށް  ހިމަނަ  އިޓް  އަދިވެސް  ރިޕޯ  އި  ހިއްސާކ މި  މ ޅި  ނއަޅ ަގ  ފަިއވާތީ،ރެވިޓް  ޑ  

އެހެންނަމަވެޓަރިޕޯ ނ ދާނެ.  ދަންނަވަ  ،ސްކަށް  މި  އަޅ ަގނޑ   ޮގތެްއަގިއ  ކަންތައްތަކ ެގ    ލި އިމަިއަގނޑ   ިގނަ  ވަރަށް 

ނޑ   ަގކަމަށް އަޅ   ރ ެގ ނިޒާމަށް ހެޔޮ ބަދަލ ތަކެއް އަދި ހަރ ދަނާ ބަދަލ ތަކެްއ އަންނާނެސަބަބ ން އެްއަގމ  ދަތ ރ ފަތ 

މީހ ންެގ ރަްއކާތެރިކަމާިއ   ދ އްވާ ވެހިކަލް    ، އަދިަގބޫލ ކ ރަން. އަދި ެއކަމ ެގ ސަބަބ ން މަގ ތައް ބޭނ ންކ ރާ މީހ ންނާއި

އަދި ރައް . ހަމަ އެއާއެއްކޮށް މީަގއި  ކާތެރިކަމެއް ލިބިެގންދާނެ ސަލާމަތްތެރިކަމަށް ވެސް އިތ ރ  ހިތްހަމަޖެހ މެއް ނޫނީ 

ަގާވއިދާއަޅ ަގނޑ މެ  ،އޮންނާނެ ެގއްލ ން  ން  ފ ރާނައަށް  މީހެއްެގ  ދ ްއވަިއެގން  ބާރ  ސްޕީޑ ަގއި  އަދި  ލިބޭ    ޚިލާފަށް 

ެގ ސަބަބ ން މ ޅި ހާލަތ ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މ އްދަތ  އެއީ ދިމާވާ    ،ހިފެހެއްޓ މާއިމީހެއްެގ ލަިއސެންސް    ަގއި އެތަކ ހާލަތް

ެވދާނެ.  ވެ  ކަމަށް  ދ ވަސްއ މ ރ  ބަ   10ސް  ވެސް  ހިނގަ އަހަރަށް  އެފަދަ ދާނެ.  އިދަލ ވެެގން  އެއާެއއްކޮށް  ހަމަ  އަދި 
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ންސް ނެތް ޮގތ ން ޒިންމާ އެބަ އ ފ ލަންޖެހޭ. މިދެންނެވިހެން ލައިސަ  އޮތް  ެވސް މިހާރ  މި  އ ޅަނދ ތަކ ެގ ވެރިފަރާތް

ދ  އ ޅަނދ   ދޭއިރ ގައިފަރާތްތަކަށް  ޔަޤީންކ ރަންޖެހޭ  އްަވން  އެބަ  ލައިސަ  ،ވެރިފަރާތ ން  އޮތް  މިދެވެނީ  ންސް 

އެއާއެްއކޮށް މިދެންނެިވ   ހަމަ  ވެސް ީމަގއި އެބަޮއވޭ.  ފަރާތަކަށްތޯ ނެތް ފަރާތަކަށްތޯ. އެހެންވީމާ، ވެރިމީހާެގ ޒިންމާއެއް

އ ޅަނދ    ެގްއލ ން ލިބ ނީމާ، އެ  ،ަގނޑަށް ނ ރައްކާވީމާ ޮގތަށް އ ޅަނދ ތައް ދ ްއވަިއެގން މީހ ންެގ ފ ރާނައަށް ނޫނީ ހަށި

އިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެގނެވޭ  މިހާރ   ކޮންމެވެސް  ޞް  ތެރެއިން  ހިފެހެއްޓޭ.  މ ލާޙ ެގ  އެބަ  ދ ވަހަށްވ ރެ    15އްދަތަކެއް 

 ެގނެވެނީ.  ޙ ލާޞްއިމި  އެްއކޮށް    ކަހަލަ ރަނަގޅ  ބަދަލ ތަކަކާ  އެބަ ހިފެހެއްޓޭ. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި  ވެސް  އިންިގނަ

އި ކ ރިންވެސް  ޞްއެެގނެވޭ  އަޅ ަގނޑ   ރިޕޯ  މި  ،ހެންކޮށްލިަގފާހަލާޙ   މެންބަރ ންނާ ވަނީ  އިއްޒަތްތެރި  ހ ރިހާ    ޓް 

ފާސްކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ     ޓްޕޯމި ރި  . އެހެންވީމާ، މިއިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށްކ ރެވިފަހިއްސާ

 . ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ހ ށަޅަން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަގޑިއިރ . އެއީ   1ލަ  ަވނީ ޖ މ   ޅިފައިޓަށް ބަހ ސްކ ރ މަށް ކަނޑައެ އްޒަތްތެރ  މެންބަރ . އާދެ! މި ރިޕޯޝ ކ ރިއްޔާ އި 

ޕީ.ޕީ.އެމަ  5ޓާއި  މިނެ  5ޕާޓީއަށް  ސިކ ންތ . ޖ މްހޫރީ    7ޓާއި  މިނެ  36އެމް.ޑީ.ޕީއަށް     5ޓާއި  މިނެ  5ށް  ސިކ ންތ . 

ސިކ ންތ . އަދި ވަކި ޕާޓީައކަށް   32ޓާއި  މިނެ  3އަށް  ޑީ.އޭސިކ ންތ . އެމް.  3ޓާއި  މިނެ  4އަށް  ސިކ ންތ . ޕީ.އެން.ސީ

ޓާ ރިޕޯމި  ަގނޑ   ހާރ  އަޅ ހެންވީމާ، މިސިކ ންތ . އެ  1ޓާއި  މިނެ  1ަވޑައިނ ަގންނަވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް  ނިސްބަތްވެ

ބައިވެރިވެ   ގ ޅޭ ބަހ ސްކ ރަން  ފ ރ ޞަތ ޮގތ ން  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެދިވަޑައިެގވަޑަިއަގންނަވާ  އެދެން.އަރ ވަން.   ންނެވ ން 

މި  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ   އަޙްމަދ     މިހާރ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނައިފަރ   އަރ ވަނީ 

 ޝިޔާމަށް. 

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ހ ރި   އިށް ެގނެވިފަ (އައްަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނ އެ )  5/ 2009ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ެއ   ،ޓަށް ެއއްޗެއް ދެންނެވ މ ެގ ކ ރިންއ މީ ތަރައްޤީާއ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ޮގތ ެގ ރިޕޯޤަ ލާޙ ތައް  ޞްއި

މަސައް ކ ރެއްވި  މެންބަރ ން  ިއއްޒަތްތެރި  އިކޮމިޓީެގ  ވަރަށް  ދަންނަވަން.   އެކީަގއި  ލާޞްތެރިކަމާޚ ކަތްޕ ޅަށް  ޝ ކ ރ  

އި  މި  ރައީސް،  އި  ލާޙ ތަކ ެގޞްއިްއޒަތްތެރި  ރަނަގޅ   ޭއެގޞްތެރޭަގއި  އެބައ ޅޭ.  ެވސް  ޕަބްލިކ ލާޙ ތައް    ތެރޭަގއި 

އިސޭފްޓީ ހ ރި  ެގނެވިފައި  ދޭތެރޭަގއި  އަޅ ގަ ޞްއާ  ފާހަަގކ ރަންލާޙ ތައް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެން   ،އެހެންނަމަވެސް  .ނޑ  

ހިމެނޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،   ތެރޭަގއި އެބަ  ލާޙ ތަލ ެގޞްެވސް މި ދެންނެވ ނ  އި  ލާޙ ތަކެއްޞްވަރަށް ކަންބޮޑ ވާ އި
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ތަކ ން އަދިވެސް ދައ ލަތަށް އާމްދަނީ ޙ ލާޞްއަދިވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ރަްއޔިތ ން ނިކަމެތި ހާލ ަގއި ތިބިއިރ ަގއި މި އި

ޖޫ ރައްޔިތ ން  އަދިވެސް  ބޭނ މ ަގއި  ރައްރިމަހޯދ މ ެގ  ސްޓިކާނާކޮށް  އ ޅަނދ ފަހަރ ަގިއ  ސަޔިތ ންެގ  ާގފަތް ޖެހ މ ެގ 

މި  ދިރ ވ މަށް މަސައްކަތްޙ ލާޞް އި  ޓަކައި  ހ ރިތަކ ން  އެބަފެނޭ.    ކ ރެވިފައި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އިްއޒަތްތެރި ތަން 

  ،މިދެންނެވީ ؛ރ ންެގ ބޭނީދަދައ ލަތަށް ލިބިފައި ހ ރި އާމް  ، ހ ށަހެޅި  ރައީސް، މީެގ ކ ޑައިރ ކޮޅެއް ކ ރިން އަޅ ަގނޑ  މި

އާމްޖަހައިެގން  ސްޓިކާޓެކްސް އާމްދަމނީެގ ބޭރ ން   ދައ ލަތަށް  ދަނީ ހޯދަން ހަމައެކަނި ހޯދާ އާމްދަނީ އެއީ މިހާރ  މި 

  ފެންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން   ްއެގ ޮގތ ަގއި މިކަނި އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ސޯސެހަމައެނ ވަތަ    ، އޮތް މަގ ެގ ޮގތ ަގއި

އ ޅަނދ   އ ޅަނދ ފަދަްއވާ   ؛އ ޅަނދ  ކަނޑ   އަދި  އެްއަގމ   ޖަހައިެގންނާއި  ސްޓިކާ  ފަރާތްތައް ހަރ ަގއި  ދ އްވާ 

ފައިސާއިން  ރިމަޖޫ ހޯދާ  އޮތް  އ މ ޤަނާކޮށްެގން  ސަރ ކާރ   މި  ވިސްނަން  އަޅ ަގ  ހިންަގން  މި ތަން    ނޑ މެންނަށް 

ކ ރިން ީމެގ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް،  އިއްޒަތްތެރި  އިރ ކޮޅެ  ،ފެންނަނަނީ.  މިކ ޑަ  ކ ރިން  ހ ށަހެޅި މަޖިލީހަށް    އް 

  ، ށްޮގތަ  ޖަހައިެގން ނޫންމިދަންނަވާހެން ސްޓިކާ  ،މައްސަލައަކީ ދައ ލަތަށް ލިބިފައި ހ ރި ވަރަށް ބައިވަރ  އާްމދަނީތަކެއް

  ދެފައި ވަތަށްލަލޯނާއި ހިލޭ އެހީެގ ޮގތ ަގއި ދައ   ،ިމދެންނެވީ  އާމްދަނީއޭ ؛ހ ރިލިބިފައި  ށް  ޮގތަ  ނަަގއިެގން ނޫންޓެކްސް

ފައިސާ   އަރާ  24ހ ރި  ރ ފިޔާ  ިގނަ  އެކި   ބިލިއަނަށްވ ރެ  ސަރ ކާރ ެގ  އަޅ ަގނޑަށް  މަސްދަރ ތަކ ން  ކަމަށް  އެކި 

ެއކ ލަވަ އަޅ ަގނޑަ އަލީަގއި  މަޢ ލޫމާތ ެގ  ހ ރި  ލިބިފައި  ެއ  އިށް  ަމއްސަލަައކީ.  އެ  މައްސަލައެއް  އޮތް  ލާފައި 

އެ ފައިސާ    ،ހިލޭ އެހީެގ ޮގތ ަގއި ދައ ލަތަށް ލިބި  ލޯނާއިލިއަން  މި 24200 ؛ބިލިއަން  24.2އޮތީ    ަގިއ މިއި މައްސަލަ

އ މީ ޤައިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،    ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  އެދ ނީ   ދިނ މަށްތަފްސީލ ކޮށްކ ރެވޭނެ ޮގތް ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް  ޚަރަދ 

ހ ރި ކަންތައްތަކާ  އި   މައްސަލައިގަ ހެޅިހ ށަ  ވެސް އަޅ ަގނޑ  މިދެންނެވި މި  ތަރައްޤީާއއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީެގ ބޭފ ޅ ން

ރަނަގޅަށް  ރޭދޭތެ ރަީއސް،    .ަގބޫލ ކ ރަންއަޅ ަގނޑ     މަށްކަ  ވިސްނަވާނެަގއި  މިއަދ   އިްއޒަތްތެރި  ރައްޔިތ ންނަށް 

ނޑ މެންނަށް ެގ ެއކި ރަށްރަށ ަގއި އަޅ ަގދައްކާއިރ ަގއި ރާއްޖޭ މި ބިލަށް އަޅ ަގނޑ މެން ވާހަކަ ؟ކޮންކަމެއްތޯ ކޮށްދެވ ނީ

ވެސް.  އި  ނާތައް އެބަކ ރޭ. ސްޓިކާޖަހާ އެބަ މާލެއިން ބޭރ ގަ ރިމަމިފެންނަނީ ރޯޑްވާދިނަސް ދަްއކަން އެބަޖެހޭ. އެހެން ޖޫ

ނަހަދަތެއިްއޒަތް މަގ ތައް  ހަދަންޖެހޭ  ރަށްރަށ ަގއި  އެ  ރައީސް،  ވާދީ  އި،ރި  މަގ ތައް  ރަށްރަށ ެގ  ޮގތެްއ    ވާނެއެ 

ދ އްަވން  ވިދާޅ ވެދެްއވާ ހޭދައެ   ؟ެއއްޗެހި  ކ ރަންޖެހޭ  ަމގ ތަކަށް  ހެދ މަށް  ،ރަށްރަށ ެގ  ަމގ ތައް  ިމ    އެ  ޓަކައި 

ޮއޑިޓް ރިޕޯޓ ތަކ ން    ޭގ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތަފާތ  އެކިެއކިވާނ ނާެއއް ނޭނ  އަށްދައ ލަތަށް ހޯދާފައި ހ ރި ފައިސާ

ރަީއސް އިއްޒަތްތެރި  ފެންނަނީ  މި  މި  ކޮވިޑ    .އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޭގތެރެއަށް  މަސްދ ވަ  6ެގ  ރައްޔިތ ން  ދިވެހި  ހ  

ކައިރީގަ   ،ވައްދާފައި  ރައްޔިތ ން  ވިދާޅ ވީ  އިދިވެހި  ވިދާޅ ވެފައި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ   ދޮންނާށޭ.  އަތް  ދިވެހި    ، 

ދަންނަވާހެން ޓެކްސްެގ   . މިއޮތީ ދޮވެލާފަ  . ދައ ލަތް މިއޮތީ ދޮވެލާފަ  ބަހައްޓާފައި ޤައ މ  މިްއވާ  ދޮރައްޔިތ ން އަތް

 ތެރެއިން  ދަންނަވާ އާމްދަނީެގ  މި .  ނ ފެނޭ  މެންނަކަށްތަރައްޤީކ ރާ މަެގއް އަޅ ަގނޑ   ންލިބިފައި ހ ރި އާމްދަނީ ން  ބޭރ 
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މި ރައްޔިތ ންނަށް  ނ ފެނޭ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ހޮސްޕިޓަލެއް  ކަމެއް  މަންފާއެއް  ން  އިއަޅާ  އެއްވެސް  ކ ރާ  ލިބޭނެ 

ނ ފެނޭ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ނެރެރައްޔި  .ތަނެއް  ރައްޔިތ ން  ތެރެއިން  ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ  ތިބި  ވަދެ  ެގތަކ ން ،  ތ ން 

ނެރެ ޭގ  ކ ރާ މަގ މަތި  ރައްޔިތ ން  ރަީއސް.  އިއްޒަތްތެރި  ފެންނަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މި  ދޮރ މަތީަގއި    ތަން 

ނ ދައްކާ. ިއއްޒަތްތެރި    ތަން  ކ ރާ ެއއް ނ ޖަހާނަމޭ ޕާކ ކިންގ ސްޓިކާޕާކަމެްއަގިއ  ތިމަންނަމެންެގ ވެރި  ،ސަރ ކާރ ން ބ ނީ

ގ ޅޭނެ  މި  ،ރައީސް ވަރަށް  ސްޓިކާ  .ބިލާ  ޕާކ ޕާކިންގ  ނ ޖަހާނަމޭ  އެހެންނަމަވެސް،    ނެރާކ ެއއް  ނ ދައްކާ.  ތަނެއް 

ސްޓިކާ ޕާކިންގ  ހެސްކިޔާފައި  ފެންނަނީ  މި  އ ޅަނދ ތަކ ަގއި ޕާކ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހ ންނަ  ޒޯނ ތަކ ަގިއ   ،ކޮށްފައި 

ވެ ސްޓިކާހ ންނައިރ   އެހެންވީމާ،  ޖަހަނީސް  ނޭނިގެގން.  ޮގތެއް  ހޯދާނެ  މި  އާމްދަނީ  ިއޞްލާޙަކީ  ެގނެވިފައި    އޮތް 

މީެގތެރޭަގއި ކަންބޮޑ ވާ ކަންތައްތައް ިގނައީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވސް އިނޭގ އާމްދަނީ ހޯދަން 

  ނ ވަތަ ސްޓިކާ   ސްޓިކާ  ،ޔިތ  މީހާ އަތަކ  މިއަދަކ  ނެތޭރައް   ،ން. އެހެންނަމަވެސް ކަމި ސަރ ކާރ ން އ ޅޭ  ނޭނިގެގން

ނެތި ރައްޔިތ ން ތިއްބާ   ރިމަނާއަށް ދައްކާނެ ފައިސާރިމަނާކޮށްެގން ޖޫޖޫ  .އަށް ދަްއކާނެ ފައިސާއެއްޖަހައިެގން ސްޓިކާ

ކޮވިޑ  ފެންނަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބަިއތިއްބާފައި  ރައްޔިތ ން  ހާލ ަގއި  ހާލައެ  ހ ރިެގ  ވ ޒާރާެއއް  ތ ަގއި  ހާ 

ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި   ކ ރަމ ންދާވަްއކަން  އެްއވެލަިއެގން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވެސް ޭއެގތެރޭަގއި ހިމެނޭ ޮގތަށް

ހޯދާފައި ހ ރި    ށްމި ދައ ލަތަ  ، އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަވަނީ  ،އެހެންވެެގން.  ފެންނަނީ. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ވާ ކަމަކީ

 ދެއްވާށޭ. ހައްދަވައިލިބޭނެ ޮގތެއް ތަފްޞީލ  . އެ  އޭބޭނ ންވެ  އެބަ ދިވެހި ރައްޔިތ ންޞީލ  ތަފްނީެގ އާމްދަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ބެހޭ މައްސަލަެއއް.   ނިޒާމާ ެގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގމައްސަލަެއއް.  ނިޒާމީ

  

 ( )ނިޒާމީ މައްސަލަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ންޔާ ޝިސަންޙަ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތޮއްޑޫ

ދެންމެ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވަރަށް   ،އަޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް މި ނެގީ   އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވިދާޅ ެވއްޖެ ބައިވެރިވާ  ސާފ ކޮށް  މިކަމ ަގިއ  އަޅ ަގނ  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ކަށަވަރ  ކަމަށް.  ޔަޤީން    ،ޑަށް 

ބައިވެރި ރައީސ ލްޖ މްހޫ ކަެމއްަގއި  އެްއވެސް  މިއިން  ކަމެްއަގއިއެއް  ރިއްޔާ  އެއްެވސް  ހިމެނޭ  ކޮރަޕްޝަން   ނ ވާނެ. 

ބަިއވެރިނ ވާނެކަ އަޅ ަގނޑ   މ ެގރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޔަޤީކަން  ވެސް .  އެބަޮއތް  މެންނަށްފ ރިހަމަ  ސަރ ކާރ ން  މި 
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ކޮށްފިނަމަ ހިންަގ  ،ވަްއކަމެއް  ކަމެއް  ދެކޮޅަށް  ބަލަ  އިފިކޮރަޕްޝަނާ  އެކަން  ފިޔަވަޅ   އިނަމަ،  ައޅަންޖެހޭ ތަޙ ޤީޤ ކޮށް 

 ައޅާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއކަމާ ދޭތެރޭގައި ޝަްއކެއް ނ ކ ރަން.ފިޔަަވޅ ބަޔަކާ ދޭތެރޭަގއި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ނައިފަރ އާދެ! ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

 .މީެގތެރޭަގއި ހިމެނެންޖެހޭ ސަބަބަކީ.. އިބްރާހީމް މ ޙަްއމަދ  ޞާލިޙްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީސް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ބެހޭ މައްސަލައެއް.  ނިޒާމާ

 

 ( )ނިޒާމީ މައްސަލަ      

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ އިހަ

ނިޒާމާ އަޅ ަގނޑ   ރައީސް،  ނެީގ  އިްއޒަތްތެރި  މި  މައްސަލައެއް  ިއއްޒަތްތެރި    އަޅ ަގނޑ   ،ބެހޭ  ދާއިރާެގ  ނައިފަރ  

ބޭނ ންވަނީ ސާފ ކޮށްލަން  ކިބައިން  ބިނާކ ރެ  އިަގނައިފަރ   ،މެންބަރ ެގ  ޔ ނިޓ ހައ ސިދާ  ވެމ ންމިހާރ   ތަކ ެގ  ންގ 

  ؟ތޯއޭ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ބައިވެރިވ ން އޮތީއިމަސައްކަތ ަގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ! ކ ރިއަށް ެގންދަވާ ފ ޅ  ވާހަކަ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ނައިފަރ  1އާދެ .ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވ  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ވާހަކަ މިތާނަގއި ދައްކަވާތީ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް    މަސައްކަތްތަކ ެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ނައިފަރ ަގއި ކ ރެވޭ 

ފައިސާ    2018.  އ ފާކ ރަން ެއ  ޖަހަިއެގން  ބަޖެޓ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ައހަރ   ެވސް   2019ވަނަ  އަހަރަށް  ވަނަ 

ެގނެްއސަ އަޅ ަގނޑ މެން  ދައްކަނީ  އެލޮކޭޓ ކޮށްެގން  ތި  ވާހަކަ  ޕްރޮޖެކްޓެްއެގ  ޕްރޮޖެކްޓ    .އޮތް  އެ    ހިންަގނީ   ދެން 
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 ، އް ނެތް. ެއއީ ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އޮތް ލޯތްބެއްސީައށް މި ސަރ ކާރ ން ދިން ފައިސާއެ.ސީ. .ސީ.ސީން. އާރ އާރ 

  ..ނައިފަރަށް އޮތް ލޯތްބެއްެގ ސަބަބ ން.

 

 ރިޔާސަތ ންވާހަކަދެއްކެވ ން: 

 . ޢީސާ އަޙްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކެނދިކ ޅ ދޫ ،ނިޒާމީ މައްސަލައެއް  .ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ( މައްސަލަ)ނިޒާމީ       

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޢީސާ އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެނދިކ ޅ ދޫ

ކ  ވެސް  ދެންމެަގއި  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނައިފަރ   ވާހަކަ  މިހާރ   ބައެްއ  ޮގތަށް  އޮޅ ންއަރާ  ޑަކޮށް 

ައހަރ  ކ ރީެގ މަޖިލީހ ަގއި އިންނަވަިއެގން ބަޖެޓ ކޮށް  2018ވިދާޅ ެވއްޖެ.   އޭރ ެގވަނަ  ސަރ ކާރ ަގިއ    ފައި އަދި ހަމަ 

ކްޓެްއ  ާވހަކައެއް. އެއް ޕްރޮޖެ  އްވިކ ރެ ވަނަ އަހަރ  ވެސް ބަޖެޓ   2019ތިއްބަަވއިެގން އެކަން ނ ކ ރަްއވާފައި އަނެއްކާ  

މެންބަރަށް   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނައިފަރ   ބަޖެޓ ކޮށްެގންތޯ  ފަހަރަށް  ނިމިދިޔަ ާގލެވިހިންއެ  ކިތައް  އޮތީ    ފަިއ 

 ؟ަގއިސަރ ކާރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ްއޒަތްތެރި  ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ އި  މި އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ   

 .ށްޙަސަނަ އިކްރާމްމެންބަރ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ 

އަށް ެގނެވިފައިާވ (ނޫނ ާގެއއްަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  )  22009/5ނޫނ  ނަންބަރ   ާގއާދެ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ތަރި ތަރައްޤީާއއި  ޤައ މީ  ެގނައ މަށް  ކޮމިޓީގަ އިޞްލާޙ   އަޅ ަގނޑ     އި ކަ  ހައިސިްއޔަތ ން  މެންބަރެއްެގ  މަސައްކަތްކ ރި 

ވަރަށް ރަނަގޅ   .  ވާނީހަމަ އަޅ ަގނޑ މެން މި އިޞްލާޙަށް ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި  ،ދަންނަވާލަން ބޭނ ން

ެގނެވިފައި  މިއަށް  މެ  .ވާނީއިޞްލާޙ ތަކެއް  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނައިފަރ   ޮގތަށް ދެންމެ  ފާހަަގކ ރި  ންބަރ  

މީަގ ވަރަކަށް  ެއއްވެސް  ނެގ މ ެގ  ނޯންނާނެ    އިއަޅ ަގނޑ މެން  ފައިސާެއއް  ެއްއވެސް  ނ ޙައްޤ ން  އަތ ން  ރަްއޔިތ ން 

  ، އެކ ަގއި އެންމެ ރަނަގޅަށް ކަންކަން ތަންފީޒ ކޮށް  އަދި ވީހާވެސް ފަސޭހަކަމާ  .އިމަސައްކަތްކ ރ މ ަގ  ވިސްނ މެއް މީެގ
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މަ ހިފަހައްޓަޙަލަޞްމަގ މަތީެގ  ހެލިފެލިވެ  ިއ،ތ   ފަސޭހަކަމާއެކ   ރަްއޔިތ ންނަށް  ކަންކަން  އ މަގ މަތީަގއި  ޮގތަށް  ޅެވޭނެ 

ވާނީ. އެހެންވީާމ، އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެން މި އިޞްލާޙ ތައް ެގނެސްފައި އި  ބާރ އަޅަހިންގ މަށް    އިރާވަ

ބޭނ ން ޮގ  ،ދަންނަވާލަން  އޮޅޭ  މެންބަރ ރައްޔިތ ންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނައިފަރ   ސަރ ކާރ    ،ތަށް  އަބަދ ވެސް 

ދައްކަމ ން ކ ށްވެރިކޮށްފައި   ވާހަކަތަކެއްއެ  ދެރަ  ވަރަށް  ވާހަކަތަކަކީ  ވާހަކަދެްއކ މަކީ  .ެގންދާ  އަޅ ަގނޑ     ،ެއޮގތަށް 

ެވސް ޕާޓީއަށް  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  ޮގތ ަގއި  ސަބަބ ން  ަގބޫލ ކ ރާ  ލި ނި  ޭއެގ  އިތ ބާރ    .ކަމެއް  ބޭނޭކަމެތިކަން  އެއީ 

ޒިންމާދާރ ކަމާ ކަމެއް.  އިދިކޮ  ކ ޑަެވެގންދާނެ  ޮގތ ަގިއ  އެކ ަގއި  ކަމެްއެގ  ރަނަގޅ   މަސަްއކަތްކ ރ މަކީ  ޕާޓީއެްއެގ  ޅ  

އާދެ!   ފާހަަގކޮށްލަން.   ހަމަ  ެއ  ާގއަޅ ަގނޑ   ލިޔާއިރ ަގިއ  ެއްއޗެހިތަކެްއ  އަޅ ަގނޑ މެން  ނޫނެްއަގިއ  ާގނޫނެއްަގއި 

ސަރ ކާރަކ ން    ،ފީޒ ކޮށް. ތަންމ ގައިއެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި އެ ތަންފީޒ ކ ރ މ ެގ ވިސްނ   ،މެން މި ލިޔަނީއަޅ ަގނޑ 

ތަންފީޒ ކ ރާނެ މިނިސްޓްރީންއެ  ޓްރާންސްޕޯޓް  އ ްއމީދ ަގއި  އަޅ ަގނޑ     ދިއަ  ،ކަމ ެގ  އޮތޯރިޓީން  ޓްރާންސްޕޯޓް 

ެގނެސްފަ މި  އަޅ ަގނޑ މެން  މިހާރ   ޮގތ ަގއި  މަސައްކަތްކ ރާނެަގބޫލ ކ ރާ  ތަންފީޒ ކ ރ މަށް  ބަދަލ ތައް  އަދި   .އިވާ 

މަ ބަޙަލަޞްމަގ މަތީެގ  ފަރާތްތ   ިމާއ    ޓްރެފިކ   ،ކަމަށްވާ  ލަހައްޓާ  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ޕޮލިހ ން 

ބަލަނީ ައޅ ަގނޑ   ކަމަށް  އަދާކ ރާނެ  ރަނަގޅަށް  އެންމެ  ޒިންމާ  ހެ.  ގ ޅިެގން  ވަރަށް  ސަބަބ ން  ބަދަލެއް އޭެގ    ޔޮ 

އަންނާނެ.    އިމ ހަމަގަ   މަގ މައްޗަށް ފާެވސް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   މީަގއި  ބޭނ ންދެން  ކަމަކީ ހާ  ހ ރި ؛ހަަގކޮށްލަން 

ލިޔެވޭނޭ ާގ ޓްރާންސްޕޯޓްކަ  ނޫނެްއަގއި  މިއަދ ެގ  ެއދެން  ައޅ ަގނޑ   ނޫން.  މަގ މަތީަގިއ    ،މިނިސްޓަރަށް  ންތައްތަކެްއ 

ބަދަލ ތަ ެގނައި  މި  ނެރެދިނ މަށް  ކާއަޅ ަގނޑ މެން  ނަތީޖާ  ކ ޑަކޮށްތޮއްޖެހޭ،  އެކީަގއި  ޕާކިންގ  ،  ދިނ މަށްތޮއްޖެހ ން 

މެނޭޖ  ޮގތ ަގިއ  ރަނަގޅ   ނިޒާމ   ،ޓްރެފިކ އަދި    ،ކޮށްދިނ މަށްއެންމެ  ހިންަގއިާގ  މި  މ ޅި  އެކީަގއި   .ދިނ މަށްނޫނާ 

ހިންަގއި މިކަން  ފެންނާނޭ ވަރަށް  ފައިދާ  ޭއެގ  ޒިންމާތަކެއް ނަންަގަވިއެގން ދިނ މަށް. ވަރައްޔިތ ންނަށް  ރަށް ރަނަގޅ  

ނޫނިއްޔާ ކަން  އެ ރައްޔިތ ންނަ  މިހެން  ކޮށްދެިވއްޔާ  ނަތީޖާެއއް  ެއްއވެސް  ބަދަލަކ ންނެއް  ނ ލިބޭނެ.    ކަށްެގންނަ 

މިނިސްޓްރީ ޓްރާންސްޕޯޓް  ެއކަން  ނޫނިއްޔާ  ،އެހެންވީމާ،  ކޮށްެގން  އޮތޯރިޓީން  ަގބޫލެްއ    ޓްރާންސްޕޯޓް  އަޅ ަގނޑ  

 . ދެން  ފާހަަގކޮށްލަން ވެެގންއަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެކަން   ،  އެހެންވެެގން.  ކަމަކަށް އިނޭގތޯއެކަން ކ ރެވިދާނޭ    ،ރަންނ ކ 

މިއ ޅޭ    މިދަންނަވާހެން  އަޅ ަގނޑ  މަގ މަތީަގިއ  ހ ންނަ ޕާކ   އި،ޭއެގ ސްޕީޑާ  ؛އ ޅަނދ ތައްހ ރިހާ  މިހާރ   ކ ރެވިފަިއވާ 

ޕާކ   ކިހާ  ،ތަނާއި އ ޅަނދެއް  ކޯ  ާއއި،ހ ރިތޯ  ކ ރެވިފައިއަދަދެްއެގ  ތަނެްއަގއި  ހ ރިއްޔާއް ކޮން  ހ ރިހާ   ،ޗެްއކަން  މި 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ކަންތައްތަކެއް މިއަދ   ފޮނ ާވ .  ކ ރެވިދާނެޗެކ ވެސް    ސްޕީޑ   .ކ ރެވިދާނެޓްރެކ ވެސް  އޭނާއަށް 

މ   މި ނިޒާ  ،ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް ވެސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މީހަކ  އަދި ކޮންމެ އ ޅަނދެއްެގ ފަހަތ ަގއި ނެތް    މެސެޖ 

ޮގތަށް މިދެންނެވި  ޓަކައި    އެހެންވީމާ،  .ހިންިގދާނެ  ނެތްާގހިންގ މަށް  ލިޔެފައި  ވާހަކަތައް  އެ  އަދި  ކަމ ަގިއ  ނޫނ ަގއި 

އޮތޯރިޓީންވިޔަސް   ދައ ރ ަގއި   އިނަންަގވައިސް  ޓްރާންސްޕޯޓް  މި  ކޮށްދެއްަވިއެގން  ދައ ރ ަގއި  މިކަން  މި  އެދެޭވ  ، 
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އި   ،ބަދަލެއް ެގނެސްހ ސާސްރަްއޔިތ ންނަށް  ބަދަލެއް  އެދެޭވ  ވަރ ެގ  ވަރަށް  ކ ރެވޭ  އަޅ ަގނޑ   ހަމަ  ދެްއވ މަށް 

ލާނަން ވަރަށް އިދަންނަވަމ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަކޮޅ  ނިންމަ  ލާޞްތެރިކަމާެއކ  ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ ެގ އަރިހ އިޚ 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެ

 މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މައްޗަންޮގޅީއަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ    ހާރ މިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ޝ ކ ރި

 ށް. ރަޝީދަ މ ޙައްމަދ 

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރަޝީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މައްޗަންޮގޅީ

ށް މި ެގނެވޭ ބަދަލ ތަކަށް އަދި އެ ކޮމިޓީން ނޫނަާގފަތ ރ ެގ  އެްއަގމ  ދަތ ރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ!  

ކ ރަްއވާ ބ ރަ މަސައްކަތްތަކަށް ހަމަ އިންތިހާއަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ ެގ  

އެބަހ ރި ކަންބޮޑ ވ ންތަކެއް  ކ ދިކ ދި  ޮގތް  .ހަމަ  ވަރެްއަގއި  އެްއވެސް  ކިޔަނީކީހަމަ  ހަމަ  ތަކެްއ  އަޅ ަގނޑ   ނޫން.   

ލާމަރ ކަޒ  ސިޓީތަކަށް    ކ ރެވިދެކޭޮގތ ަގިއ  ފަހ ންކައ ންސިލ ތަކަށާއި  ދިން  ލޭންޑ    ،ބާރ ތައް  ދެކޭޮގތ ަގިއ    އަޅ ަގނޑ  

ން ޕްލޭ  ޔޫސް   އެ ކައ ންސިލ ތަކ ން ލޭންޑ   .ޕްލޭންތައް ހެދ މ ެގ ބާރ ތައް ލިބިެގން ދާންޖެހޭނީ ކައ ންސިލ ތަކަށް  ޔޫސް

ތޮއްޖެހެމ ންދާ   ޚާއްޞަކޮށް ހ ރިހާ ސިޓީތަކެްއަގިއ އަދި ؛އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން   ، ހެދިެގންދާއިރ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ެއ    ،ނޑައެޅި އަދި އެ ވެހކަލްތައް ވަންނާނެ ސްލޮޓް އަދަދ  ކަ  ،ތައްޕާކިން  ތަކާއިތަންތާނަގއި މަލްޓި ސްޓޯރީ ޕާކިން

ނ ކ ރެޭވނެ އ ސޫލ ން ކަންކަން ކ ރިއަށް ެގންދިއ ން. އިްއޒަތްތެރި ރީކަލްތައް ރަޖިސްޓްެވހި  އަދަދަށް ވާވަރަށް ނޫނިއްޔާ

ރައީސް ؛ ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ވެެގންދާނީ  ޙައްލަކަށް  ބޮޑ   އެންމެ  . އ ފެދިެގން  ޓްރާންސްޕޯޓް  ޕަބްލިކ   ،މީެގ 

ރައީސ  ؛ޓީމާލެ ސި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދ ެގ  އ ފާކ ރަން  ހަމަ  މ ޙައްމަދ  އިބްރާހީ  ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަޅ ަގނޑ   މް 

ރައީސާއަދި  ނަންަގވަިއެގން  އިސްލިޙް  ޞާ ލޭންޑް ޔޫސް  ،މަޖިލީހ ެގ  މާލެ ސިޓީ  އެްއކޮށް  ބޭފ ޅ ންެގ ވިސްނ މާ   ދެ 

އެ ތަންތަނ ަގިއ   ނެވަރާއިތަްއ ހ ންނާގ ސްލޮޓ ޕާކިން  ށްވަރަށް ތަފްޞީލ ކޮ  .މ ން އެދަނީވެކ ރެ  ޕްލޭނެއް މަގ މަތީަގއި

ތަފްޕާކ  ވަރަށް ސާފ   ކ ރެވޭނެ  ކަންކަން  އެ  އަދި  އަދަދ ތަކާއި  ފެނިެގންދޭޞީކ ރެވޭނެ  މަންޒަރެއް  އިްއޒަތްތެރި    ،ލ  

ކަމ ަގިއ    ޔަދިެގންވެކ ޑަކޮށް ލަސް  ކޮވިޑާ ހެދި  ެވސް އެބަދޭ.  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ކ ރެމ ންهللا ރައީސް. އެ މަސައްކަތް  

ވަރަށްهللا  ،ވިޔަސް  ެއކަން  ާވިގފ ޅ ން  މީެގ  ކ ރިައށް  ހަށްައވަ  ެގ  އެފަދައިން  ހަމަ  ރަީއސް،  އިްއޒަތްތެރި  ެގންދާނެ. 

އ ފެދިެގންދާއިރ  ސަރަޙައްދެއް  ޮގތ ން،  ކޮންމެ  ވަކާލާތ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   އަބަދ ވެސް  ެއއީ    ،މިނިސްޓްރީތަކަކީ 

އެ ބޭބޭފ ޅ ން    ،ނެރެދ ތައް  ޮގތ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ން ަގވާއި   ގެ ގިއ ލޭޓްރީ ބޮޑީއެއް އެއީ ރެ  .ކ ރާ ބައެއް ނޫނޭއިމްޕްލިމެންޓ 
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ށޭ  އަދި ކައ ންސިލ ތަކަށް އެ ޒިންމާ ައދާކ ރ މަށް ހަވާލ ކޮށްދެއްވާ  ،ބެލެހެއްޓ މަށާއި  ކަށްޖެހެނީ ކައ ންސިލ ތަހަވާލ ކ ރަން

  އަދި   ،ެގންދާނީ  ށްކިހިނެއްތޯ އެކަން ކ ރިއަ  ،ތޯއެ ކައ ންސިލ ތަކ ން ނިންމާނީއޭ ކިހާ ވެހިކަލެއް  .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ

އެްއކޮށް އެކަން ކ ރެވޭނެ   އާރައްޔިތ ންެގ ސޭ  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ  ވެސްއީ  އެ   .ވެހިކަލްތަކެްއތޯ ެގންގ ޅޭނީ  އ މ ރެއްެގ  ކޮން

ކަންތައްތަކެއް    ހަގަވާެގންދަވާށޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  އެބަހ ރި މީަގއި ހަމަ ފާޮގތެއް އިންތިޒާމ  ކ ރިއަށް 

 ތާޑް  ނ ވޭއަޅ ަގނޑ  ބަލައިލިއިރ  ފާހަަގ  . ަވރަށް ރަނަގޅ  ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައި އެބަހ ރިރިޕޯޓ ަގއި ހަމަ  މި،  މީގައި

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއަދ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،އިނޭގތޯއް  ރެންސެ އަޕާޓީ އިންޝ  ކަހަލަ ކަންތައްތަކަކީ  ރޯޑްވާދިނަސް 

ވެހިކަލެ ެގންގ ޅޭއެްއވެސް  ބޭފ   ކ ރާރަޖިސްޓްރީ  ، އް  ރައީސް.  އެްއވެސް  އިއްޒަތްތެރި  ނޫން  ކަެމއް  ބަލައިަގންނަ  ޅަކ  

ކެނޑިނޭޅި   .ރައްޔިތ ންެގ ޖީބ ން ބޮޑ  ޚަރަދ ތަކެއް ދަނީރެންސަކ ން ހަމަ  އަތާޑް ޕާޓީ އިންޝ  ކޮންމެ އަހަރަކ  ހަމަ 

ށް ފެންނާކަށް ނެތް.  އަޅ ަގނޑ މެންނަ  ންއިއެ   ން ރަްއޔިތަކަށްވާ ެއްއެވސް ފައިދާއެއްއިމ ން. އެދަ  ދަނީ  ބޮޑެތި ހޭދަތަކެއް

އަޅ ަގނއެ އެހެންވީމާ،  ކ ރަމ ންދޭ.  އެބަ  ރަްއޔިތ ން  ޝަކ ވާތަކެއް  އެދެންތަކެްއ  ހަމަ  ޕާޓީ    ،ޑ   ތާޑް  މި 

އެކަން ކ ރަން ބޭނ ން ބަޔަކަށް އެކަން ކ ރާ ޮގތަށް  އި، ޮގތ ަގިއ ނ ބާއްވަ ެގ މަޖ ބޫރ  މާއްދާެއއްެއއީ ރެންސަކީ އައިންޝ 

ެގއްލ ެމއްަގއި އަދި މަގ މަތީަގއި ހ ްއޓާމިކަން ނަާގކަށް ކަމަށް ވާނަމަ،    ،ޔާ ނޫނިއްއެހެން  .ދޫކ ރަންވީ ާވ    ވާ ކޮންމެ 

ޭއެގ   ،ޭއެގ މާނައަކީ   ދަްއކައިފިްއޔާ  ރެންސެއްއައިންޝ    ،މ ަގއި ވިޔަސްކަވީ   އްއަދި ެއކްސިޑެންޓެ   ،ވިޔަސް މަކ ން  އްލ ެގ

ން  އިއްޔިތ ންނަށް ލިބެންޖެހޭނޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިރެންސް މެދ ވެރިކޮށް ރައަފައިސާ ނޫނީ އޭެގ ބަދަލ  އެ އިންޝ 

ބެލެވެން ކަމެއް  އަދި    އެްއވެސް  ބަލަމ ންދަނީ  ކަންތައްއެ    ެގވާދިނަސް ރޯޑް ނެތި  ދ ްއވަމ ން   .ވެސް  މަގ މަތީަގިއ 

ހަމަ ން ެއއީ  ދިއ ބ ރ ވަމ ންދާ  ބޮޑެތި ވެހިކަލްތަކ ން ހަމަ ފަހަތަށް ކަޅ  ދ ންހަމަ    ،ސިނިގރޭޓެްއ ނ ބޮވޭ. ނަމަެވސް

ކ ށްވެރި އަޅ ަގނޑ   ބޮޑަށް  އަޅ ަގނޑ   ވަރަށް  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  ކަމެއް.  މި    ވެސް  ވާހަކަެގ  ދިނަސްރޯޑްވާ ކ ރާ 

 ؛އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. ރޯޑް ކައ ންސިލެއް އ ފެއްދ ން  ނެތްކަން  ޭއެގ ެއްއވެސް ކަހަލަ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލެއް  ،ދައްކަނީ

ކަމެއް އ ފާކ ރާ  މޮނިޓަރ  ،ވަރަށް  ކަމެއް  ހ ރިހާ  މި  ރަީއސް،  ވަރަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ބޭްއވ ން  ނިޒާމެއް  ކ ރެވޭނެ 

އިންޝ  އޭރ .  ރަނަގޅ ވާނެ މިެގތެރޭަގއި  އޮއަން  ކަންތައްތައްއައިންޝ   ންނަންޏާރެންސެްއ   ވެސް   ރެންސްެގ 

އަދި   ލިބިެގންދާނެ.  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  ޤާބިލ ކަން  ވެސް    ކ ރ މ ގައިކޮންޓްރޯލް  ދިނަސް ރޯޑްވާއެހެންވީމާ،  ބެލެހެއްޓ މ ެގ 

ން ކޮންމެ ކަމެއް  އިމި  ،ހަަގކ ރަންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑ  އެއް ކަމަކީފާއަޅ ަގނޑ  ހަމަ    ،ރަީއސް  ދާނެ. އަދި އިއްޒަތްތެރި

؛ އެ ހޭދަ ،ރައްޔިތ ން އަތ ން ހޭދަެއއް ކ ރާ ކަމަށް ވާނަމަ  .ވާނީނެރެފައި ރައްޔިތ ންނަށް ފައިދާހ ރި ޮގތަކަށް ކަންކ ރަން 

ކ ރާ  ތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އަބަދ ވެސް ަވކާލާތ ން ފައިދާ ފެންނަން އޮންނަންވާނެ ިއއްޒަ އިރައްޔިތ ންނަށް އެ 

ލާ ހ ރިހާ އެްއޗެއް ރަޖިސްޓްރީ އެހެން ނަހައްދަވާށޭ. ައޅ ަގނޑ    ށްއެޕްލިކޭޝަނަ  ،ހ ރިހާ ެއްއޗެއް   އެތެރެކ ރާ  ،ކަމެއް

ވެސް ހަމަ   ކާރ ަގއިކ ރަމ ންދިޔައިރ  ވެސް ތަކ ރާރ ކޮށް އޭރ  ރައީސް ޔާމީންެގ ސަރ ކައ ންސިލ ަގއި މަސަްއކަތްހަމަ  
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ވެހިކަލްތައް ރާއްޖޭަގއި  މ ޅި  ހަމަ  އެތެރެކޮށް  ހަމަ  ކަނޑައެޅިެގން  އެކަން    މ ން،ރަޖިސްޓްރީކ ރަ  ،އިންތިހާއަށް 

ޯގޅިއެއް ތެރެއަށް    ،ެއއް ބަހައިފިއްޔާެގ  .ވޭވަރެއް ނ ލެވޭނެއި މަގ ތަކ ަގއި ދ ްއވަ   ،ކ ރަމ ންދިޔައީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވެސް ހަމަ ފ ރޭ ވަރަށް ވެހިކަލް ވަްއދަން އެބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ތެރެޅިލައިފިއްޔާ އެ ޯގ

މި  އާދަވެފައި  ނެތިްއޔާ  ރައްޔިތ ންނަށް  ވެހިކަލެއް  ފެންވަ  އޮތީ  ނ ދެވޭ  ެވސް  ބްލޮކަށް  އޮންނަ  އެ   ،ރ ަގއިޖެހިެގން 

މި ބައްޓަން   ހާލަތ ގައި ގެއަ  .އޮތީ  ވެފައި  ސައިކަލ   ކޮންމެ  ދެ  މަދ ވެެގން  ރައީސް.  ހ ކަށް  އިއްޒަތްތެރި  ންނާނެ 

ތާޑް ޕާޓީ    ،ށް މިވަރ ެގ ބަދަލ ތަކެއް ެގންނައިރ  އެންމެ ބޮޑަށް ވިސްނަންވީނޫނަާގއެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ  ހަމަ އެދެން  

ސީޓީއެްއެގ ލޭންޑް  ޔާ އެ  ސިޓީ ނޫނިއްްއޔާ މާލެ  ޖެޚާއްޞަކޮށް މާލެ ސިޓީ ވެއް  ،ސްރޯޑްާވދިނަ  ރެންސް އަދިއައިންޝ 

 ހަމަ  އެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ ވާނޭ ޕާކިންވާނޭ. އޭަގއި ހ ންނަންޕްލޭނެއް ރައްޔިތ ންނަށް ފެންނަން  ޔޫސް

އަރަމިއަދ     ،ހިތާމަކ ރަން ވަރަށް.  ލީމައިހ ޅ މާލެއަށް  ހީކ ރީ  ހިތްއަޅ ަގނޑ   ދިރިއ ޅ ވާއިމ ަގ  އެތާނެގ  ކަމަށް  ން ނެ 

ފަރާތ ަގިއ    ންެވެގންދާނެބައްޓަ ދެ  މަގެއްެގ  ހ ރިހާ  ހަމަ  ރަށ ެގ  އެ  މިހާރ   ރައީސް،  އިއްޒަތްތެރި  ޮގތް. 

ފެނިެގން ޕާކ    ،ކާރ ތަކާއި   ،ދަނީ ސައިކަލްތަކާއިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަންޒަރ ވެހިކަލްތައް  ހ ންނަ  އިއްޒަތްތެރި    ކޮށްފައި 

ކަށް އަހަރ  ވާންާވއިރަށް ހަމަ މާލެއެކޭ އެ ތަނެކޭ އެްއވެސް  ވަރަ ދިހަ  ،މ ސްތަޤ ބަލ ގައި  އޮތް   އީސް، މިދަނީ ކ ރިއަށްރަ

ނޯ ސަރ ކާރ ން  ންނާނެތަފާތެއް  މި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މިހާރ   އެހެންވީމާ،  ރައީސް.  ކ ރަްއވާ   އިްއޒަތްތެރި 

ކަންކަމަށް ހަމަ  މި    ،ރ  ދަންނަވަން. އަދި އެ ކަންކަމަށް ބަްއލަވާފައިމަސައްކަތްތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފަށްފަށ ން ޝ ކ 

  ޚާއްޞަކޮށް ޕަބްލިކ    ،ޮގތަކަށާއި  ފަސޭހައިން އ ޅެވޭނެ  ،ހާވެސް އަރާމ ކޮށްނަންަގވަިއެގން ރަްއޔިތ ންނަށް އެކަން ވީއިސް

ނިޒާމެއް   ކ ރެވޭނެ  ބޭނ ން  ބޮޑަށް  އެންމެ  އަޅ އިމ ކޮށްގާ ޓްރާންސްޕޯޓް  އެ ދިނ މަށް  އެހެންވީމާ،  އެދެން.  ހަމަ  ަގނޑ  

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ޝ ކ ރިއްޔާ.  ލީ.ކޮށްލަން ފ ރ ޞަތ  ހޯދާވާހަކަ ހަމަ ފާހަަގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ   މި  ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ   މިހާރ   ެމންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ   މަޑ އްވަރީޝ ކ ރިއްޔާ 

 ށް. ފަޝަރީ އާދަމް ރ މެންބަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

ކޮމިޓިން   ތަރިކަިއެގ  ތަރައްޤީާއއި  ޤައ މީ  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ރިޕޯޓަކީ  ޝ ކ ރިއްޔާ  އޮތް  ތައްޔާރ ކ ރަްއވާފައި 

ޮގތެއްަގއި.  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ވަރަށް މ ހިންމ  ރިޕޯޓެއް ށް މި  ނޫނަާގބެހޭ    ކ ރ މާެއއްަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ   ޚާއްޞަ 

ެގނެވޭ އިޞްލާޙ  ސަބަބ ން ހެޔޮ ބަދަލ ތަކެއް ައއ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ެއންމެން ވެސް އ އްމީދ ކ ރާނެ  
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އަޅ ަގނޑ  ވެސް ކަމެއް. މި މަސައްކަތްކޮށްދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި ެއ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރަށާއި އަދި ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންނަށް  

ނޫނ ތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެން ާގ  ، އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެއް  .ޒަތްތެރި ރައީސްޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. ިއއް

ވ ޖޫދަށް ވެސް  ެގންނަނީ  ކިބައިގަ   ، މި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އ ޅ ާމއި  ކަހަލަ   އިއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވަކި  ހ ންނަންޖެހޭނެ 

އަށަެގންނެވ  ޓަކައިސިފަތަކެއް  ޓަކައި  .މަށް  ކ ރ މަށް  ެއޮގތަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  އެކަން  ފަހަރަށް   ބައެއް ؛ނޫނ ތައްާގ 

ހަރ ކަށި   އަނެއްބައި    ،ނޫނ ތައް ާގވަރަށް  އަދި  ދެވޭ  ދ ލެއް  ނ ވަތަ  ލ ޔެއް  ވަރަކަށް  ކޮންމެެވސް  ފަހަރަށް  އަނެއްބަިއ 

 ން މި ނޫނ ތައް ބައްޓަންކ ރެވެމ ާގލެވޭ ޮގތަށް  އިމަޖައްސަރިމަނާއަކ ން ކަންތައްތައް ހަފަހަރަށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ޖޫ

އެ ކަންކަމ ެގ ތެރެއިން   ،މ  ޮގތެއްަގއި ޭއެގ ސަބަބ ން އިޖ ތިމާޢީ ޮގތ ން އ ފެދޭ މައްސަލަތައް ކ ޑަކ ރ ާމއިންދަނީ އާ

ދަތ ރ ފަތ ރ  އެްއަގމ   ނިޔަތ ަގިއ.  ފަހިކޮށްދިނ މ ެގ  ދިރިއ ޅ މެއް  ރަނަގޅ   އަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވާހަކަ  ެގ 

އަޅ ަގނޑ މެ ރާއްޖޭަގއި  ދައްކާއިރ ަގއި  އެކްސިޑެންޓ ން  ބޮޑެތި  މަރ ވެފައި ތަނ ރައްކާތެރި  މީހ ން  ހިނަގިއެގން  އް 

ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ.  އެބަ  ވެސް  ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ  އެއާެއކީަގއި   ހ ރިކަން  އެބަ  ކ ދިކ ދި    ،އަޅ ަގނޑ މެން  ވަރަށް 

ސަބަބ ން  ،ރިމަނާކ ރެވިޖޫސް  ވެ  ކަންތައްތަކާ ޭއެގ  އަދި  ނ ދެްއކި  ފަިއސާ  ވެ   ،އެ  އ ޅަނދެއް  ބަެއްއ އެ  ސް 

މި    ،ންވީމާއެހެ ؛ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި.  ސްފަިއ އެބަހ ރިސް ބަެއއް ކަންތައްތަްއ ޮގހާލަތްތަކ ަގއި ނ ދ އްޭވ ހާލަތަށް ވެ

ހާރ  ހ ށަހެޅިފައި ހ ރި އިޞްލާޙ ތަކ ެގ  މި   ނަށްމި ާގނޫދެކޭޮގތ ަގއި ޚާއްޞަކޮށް    އަޅ ަގނޑ   ،އިރ  ބަލާށްކަމަކަ  ހ ރިހާ

ކ ށްތަކަ  ،ތެރެއިން ނިސްބަތްށްބޮޑެތި  ޮގތަށްވާ  ނ ރައްކާތެރި  ރަށްބާ  ،  ޮގތަކ ން  ވެސް  އެނޫން  ނ ވަތަ  ދ އްަވއިެގން   

ޙަކީ އަޅ ަގނޑ   ޞްލާއިފައި ހ ރި  ސްމި ބިލަށް ެގނެ  އި،ސް ހ ށަހަޅަވެދެތެރޭަގއި މިހާރ   ފަރާތްތަކާވާ  ހާލަތެއް ކ ރިމަތި

ރިމަނާއަކީ ބައެްއ  ޖޫ  ،ރަންޖެހޭނެިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ   ތާއީދ ކ ރާ އިޞްލާޙެއް. އެހެންނަމަވެސް

ކަންތައް ޖޫ  ،ނެިގޔަސް   ިގނައިންތަންމެ  ކިައޅ ަގނޑ މެން    ަގއިކ ތަކަހަލަ  އެ  މައްޗަށްއަދި  ވަރަކަށް  ކިތަންމެ    ރިމަނާ 

ހ ންނަވިޔަ  ދިޔަކަމ ަގއި ހާލަތ   ވެށީެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ހަމަ  ހާލަތްތަކ ަގއި  ބައެއް  ވެސް  ތަ  ސް  ރާރ ވާނެ ކ ޮގތ ން 

އ ޅަނދ ތަކަން ދ ްއވާ  މިހާހިސާބަށް އަިއއިރަކ   ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އަދި  ތައް އެންމެ އެކަށީެގންވާ އްތައް. ރާއްޖޭަގއި 

ތަން ޕާކ ކ ރާނެ  އ ފެއްދިފަެއއް  ތަޮގތެްއަގއި  ެވެގ  ،ތްނެނެއް  އެޮގތަށް  އެކަން  ނެތް.  ދާއިރ ަގއި  ންތަްއޔާރ ކ ރެވިފައެއް 

އަށް ބޮޑެތި އަދަދ ތަކ ން ފައިސާ ޕާކ ކޮށްލާ ތަނ ެގ ސަބަބ ން އެ ޖަހާ ސްޓިކާއެްއޗެހި  ޮގތެްއަގއި ސަިއކަލ     ޚާއްޞަ

އާނަަގންޖެ ބޮޑަށް  ވަރަށް  މިއަދ   ކ ރިމަތިލާންހ މަކީ  ތަކ ލީފެއް  ސަބަބ ން  އޭެގ  ޚާއްޞަ މ ންނަށް  ކަމެއް.   ންޖެހޭ 

ތަނަށް ލަފާކ ރެވޭއިރ  ވެސް ރާއްޖޭެގ    އަދި ކ ރިއަށް އޮތް  ،ވ މާއި  ވަސްވަރަކީ ކޮވިޑ ެގ ދ ވަސްވަރަށްދ    ޮގތެްއަގއި މި

އަ  ހީނަރ ކަމެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  ،ބެލެވޭތީވެ  ކަމަށްނާނެ  ންއިޤ ތިޞާދަށް  ދެކޭޮގތ ަގއި  ނަާގ ޖޫ  ައޅ ަގނޑ   ރިމަނާއަށް 

ސް ވަރަކަށް އަޅ ަގނޑ  ިމ  ވެ އަޅ ަގނޑ  ނ ދަންނަވަން ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެކޭ. ކޮންމެ ؛ތަކ ަގއި ށްދި ކ ކ ދިކ   ،ފައިސާ

ވާ އ ޅޭ  ޕާކ ކ ރ ން  ، ައކީކަހަދަންނަވަން  އެއަށް ެގ  ން ވައިލޭޝަ  ކ ދިކ ދި  ފަދަ  ތަންތާ  ކ ރިމަތިވީމާ  މަްއސަލަތައް 
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  ހަމަ މިހާ ބޮޑެތި   ، ައޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  އެބަ ވިސްނަންޖެހޭމަނާކ ރާ މިންވަރަށް އަޅ ަގނޑ  ހިތ ންރިއަޅ ަގނޑ މެން ޖޫ

ން ހަމަ އެކިއ މިލޭޓްވަމ   ،ތަކީގޮ   ވާ  ބޮޑ ކ ރީމަ މިހަމަ ބޮޑ ކ ރާނީތޯ.    ދިޔައިމާއަދި ތަކ ރާރ ވަމ ންނަާގނީތޯ    އަދަދ ތަކ ން

 އޭނަ  ރެވެނީ ނ ވަތަކ ގ ފަހިމަށް  ކ ރ މަ  ވެސް އެ ކ ށްމާ ވެސް ހަމަ އަނެއްކާ އްކ ނީޮގސް އެންމެ ފަހ ން އެ ފައިސާ ނ ދެ

ވ މ ެގ ބަދަލ ަގއި    ތަކަށް ޮގނެ ، ކ ށަށް އަރައިަގނެވޭތަން. އެހެންވީމާ  ހަމަ ދ އްވާ   ވެސް މި ފެންނަނީ މަގ މަތީއަނެއްކާ 

ަގބޫލ   ޮގތ ގަ ކ އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެންރާ  ހ ށަހަޅާ ވައިލޭ  ރެފިކ  ޓް  އި  މި  ކ ށްތަކަކަށް  ކަހަލަ  ަވކި  ޝަންަގއި 

ނ ވަތަ  އިންފަ ދެކޭޮގރިމަނާޖޫކ ރ މ ެގ  އަޅ ަގނޑ   އަދަދ   އަޅ ަގނޑ   މިހާރަށްވ   ތ ގައިކ ރާ  ެއއީ  ކ ޑަކ ރ މަކީ  ރެ 

ތި  ވާނެ. ބޮޑެ  މަކަށްކަ  މ ންރ  ވެސް މ ހިތަނަށް ބަލާއި  ވަގ ތ ެގ ހާލަތަށް ވެސް އަދި ކ ރިއަށް އޮތް  ތ ަގއި މިދެކޭޮގ

ކ ރީމާ ؛މައްސަލަތަކަށް ކ ށްތައް  ބޮޑެތި ނ ވަތަ    ބޮޑެތި  ވެސް  ތެރެއިން  ދ އްވ މ ެގ  އ ޅަނދ ެގ  ދަތ ރ ތަކ ެގ  ެއްއަގމ  

ކަމެކަތަށްކ  އަރަިއަގނެޭވ  ބޮޑ ވ މަކީ  ެވއްޖެއްޔާ ްއ  ށް  އަދަދ   ދެކޭޮގތ   ެއ  އަޅ ަގނޑ   ނޫންަގއެީއ  މައްސަލަެއއް    . ިއ 

ދަގޫވާނެ ކަެމއް. ނެވސް ހަމަ އ ތަކ ން ހ ރ މަކީ އަދިދަދ އަތި  ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މިހާ ބޮޑެކ އެނޫން ހާލަތްތަ

ކަމަށް.   ނަވާނެސްރ ން އަދިވެސް ވި ބަމެން  ހ ެގރަށް މަޖިލީދޭތެރޭަގއި ިއތ   ދ ކ ރަން މިކަމާ، އަޅ ަގނޑ  އ އްމީއެހެންވީމާ

 ން ބ އަށް ކ ޑަކ ރ މަކީ މީެގ ސަބަ  50ރިމަނާތައް ހަމަ %ޖޫ  މަދެކޭޮގތ ަގއި މިހާރ ެގ މި ހާލަތަށް ބަލާއިރ  ހަ އަޅ ަގނޑ   

އި  ށްފަރާތްތަކަ  ކ ށްކ ރާ ،  ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން ލ ޔަކަށްތ ވެސް  ތަކ ރާރ ވި  ،ވެފައި  ރ   ފައިސާ ޔަ އެކަން  ވެސް  ސް 

 ކަމަށް  ކަމެއް  ނެރެއް ލިބޭރ  ހިތްވަކ ށްކ ރ ން މަދ ކ ރ މަށް އިތ    އެށްއަދި އަޅ ަގނޑ މެންނަ  ،ކަން ފަސޭހަވެފައި އްދަ

 ތްތެރި ރައީސް.  ޒަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިއް . ވަރަށް ބޮޑަތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވައިލީވާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

ހ ރިހާ   ވަގ ތ   ގ ތެއް ނޫން. އެވަ ހެޅ މ ެގ  އިޞްލާޙ  ހ ށަށްމި ބިލަަވގ ތ   މެންބަރ . އާދެ! މިއްޒަތްތެރި އި ޝ ކ ރިއްޔާ 

މެންއި ލިބިބަރ ްއޒަތްތެރި  ިއއް ވަންނަށް  ދެން  މެންބަރ   ޑަިއެގންނެވި.  ކަމަޒަތްތެރި  ހ ށަހަޅ އްވާ  ވަންޏާ   ށްއިޞްލާޙ  

 ؛ންނަވައިލަނީވާނީ. އާދެ! މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  މި ދަނަ ންޑައިަގވަ ހިޖެރ  ބިލެްއެގ ޮގތ ަގއި ހ ށަހަޅ އްވަންތ ވެސް އިއަނެއްކާ 

ާވ  އެ މާއްދާެގ )ށ( ަގއި   ،ވަނަ ނަންބަރ ެގ ދަށ ން  3ެގ  އްދާެގ )ހ( ވަނަ މާ  87ިއދ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާ

މަ ފަރާތ ން  ،ންތީޮގތ ެގ  ޢަބްދ އްލަޠީފް   ކ ޅ ދ އްފ ށީ  ،ސަރ ކާރ ެގ  ޔާސިރ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ  

ަވނަ   3ެގނައ މ ެގ ބިލ   ޙ ށް ިއޞްލާ(އައެްއަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނ )  5/ 2009  ބަރ ާގނޫނ  ނަން  ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

 ކިޔ ން އަޅ ަގނޑ  އިްއވަން.  

މި  -{ 8.2} އަޅ ަގނޑ   ދެން  އ    8.2ދަނީ    އާދެ!  ވާދަވެރިކަން  ދާއިރާަގއި  ބިލ  ދެމެފައްދައި  ިވޔަފާރީެގ  ހެއްޓ މ ެގ 

. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވަިއދެއްވާނީ ކޮމިޓީެގ މެންބަރ  އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓް
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ދާއި އިރާދ ވާފަރ   މެންބަރ   އއްޒަތްތެރި  އަޙްމަދ ެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ސްމާޢީލް  ދާއިރާެގ  ދ ވާފަރ   އިސްމާޢީލް ންބަމެ.  ރ  

 އަޙްމަދ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މަދ  ިއސްމާޢީލް އަޙްދާއިރާެގ މެންބަރ  ދ ވާފަރ  

ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި  އިޤ ތި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބިލ   ދެމެހެއްޓ މ ެގ  އ ފައްދައި  ވާދަވެރިކަން  ދާއިރާަގއި    ޞާދީ ވިޔަފާރީެގ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ    ،ކީބޭނ މަ  މ ެގތ ން މި ބިލ  ހ ށަހަޅ އްވ ޮގތ ެގ ރިޕޯޓް. ސަރ ކާރ ެގ ފަރާ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި

ދާއިރާތަކ ފާވިޔަ ދެމެރީެގ  އ ފައްދައި  ވާދަެވރިކަން  ދާއިރާެގ  ވިޔަފާރީެގ  ހަނިވާ ތައް  ހެއްޓ ާމއި،  ޮގތަށް    ާވދަވެރިކަން 

ވިޔަފާރީެގ   ސަބަބ މަލ ތަކ ޢަހިންާގ  އިޤ ތި  ،ންެގ  ހ އްޓ ވ މަށް ކ ރިއެރ މަށް    ޞާދީޤައ މ ެގ  އަސަރ ތައް  ނޭދެވޭ  ކ ރާ 

އެފަދަ ިވޔަފާރީެގ ޢަމަލ ތައް މަނާކ ރ މާއި،    ،ކާއިތަސްވ ންހ ރަސްއަޅާ ެއއްބަ   ިވޔަފާރީެގ ދާއިރާެގ ާވދަވެރިކަމަށް  ޓަކައި

ފިޔަަވޅ  ފަރާތްތަކަށް  ހިންާގ  ޢަމަލ ތައް  ބަޔާންކ ރ މާޅޭ  ގ   އެޅ މާއެފަދަ  ބަޒާރ ަގއި  އ ސޫލ ތައް  ިވޔަފާރީެގ  ފޫޒ   ނ ިއ، 

ިވޔަވޭފޯރ  ލިބިފަިއވާ  މަޤާމެއް  ނަހަމަ  ބޭނ ން  މަޤާމެއްެގ  އެފަދަ  ހިޮގ  ފާރިއަކ ން  ެއްއ  ފ ތެްއަގއި  މަނާކ ރ މާއި،  ން 

 ހ ރަސްއެޅިެގންދާދިއ ން  ށްިވޔަފާރީެގ ދާއިރާަގއި ވާދަވެރިކަމަ  ،ްއކ ރ މ ެގ ސަބަބ ންއެ  ވިޔަފާރިެއއް އަނެއް ިވޔަފާރިައކާ

ކަމާ  ޮގތަށް  އ ސޫ  ކޮންޓްރޯލްކ ރެވޭ  އެކ ލަވަލ ބެހޭ  އ ފައްދަ   ،ލައިއި ތައް  ވާދަވެރިކަން  ދާއިރާަގއި  ވިޔަފާރީެގ    އި އަދި 

ބާރ ތަކާިއ    ދެމެހެއްޓ މާ އިދާރާެގ  ބަލަހައްޓާ  ކަންކަން  ބަޔާބެހޭ  ެގނެކ  ން މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  މި ރ މަށް  ާގނޫނެއް  ވޭ 

ކަންތައްާގނޫނަ ބެލި  ކޮމިޓީން  ދިރާސާކ ރ މ ަގއި  ބިލ   މި  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ތެރޭަގއި ކީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ތަކ ެގ 

ޮގތަށް    ކަން ހަނިވާވާދަވެރި ދާއިރާަގިއ  ވިޔަފާރީެގ    ،ވިޔަފާރީެގ ދާއިރާަގިއ ވާދަވެރިކަން އ ފައްދައި ދެމެހެއްޓ މަށް ޓަކައި 

 ކ ރިއެރ މަށް ކ ރާ ނޭދެވޭ އަސަރ ތައް ހ އްޓ ވ މަށް  ދީސަބަބ ން ޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާތަކ ެގ  ލ ޢަމަ  ެގހިންާގ ވިޔަފާރިތަކ  

ވިޔަ ދާޓަކައި  ވާދަވެރިކައިފާރީެގ  ެއއްބަސްވ ންތަކާއި މަށްރާަގއި  ހ ރަސްއަޅާ  ވިޔަފާރީެގފައެ  ،  މަނާވާނެ  ޢަމަލ ތައް    ދަ 

ފަރ މާކ  ބިލ   ބިރ ން.  ޮގތަށް  ކ ރިއަށްލ މި  އަޅ ަގނ    މަޤްެގންދިއ މ ަގއި  ބެލި  ދެން  ތެރޭގައިޑ މެން    ، ޞަދ ތަކ ެގ 

ނ   ރީެގވިޔަފާ މަޒ   ފޫބާޒާރ ަގއި  ވިޔަފާފައިލިބިމެއް  ޤާފޯރ ވޭ  މަޤާވާ  އެފަދަ  ނަހަމަރިއަކަށް  ބޭނ ން  ޮގތ ަގިއ   މެއްެގ 

ވިޔަފާރީެގ    އެްއކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން  އަނެއް ވިޔަފާރިއަކާ  ،އްފަރ މާކ ރ ން. އެއް ވިޔަފާރިއެ   ލ ތަށް ބިހިފ ން ހ އްޓ ވޭ ޮގ

ވާދަވެރިކަމަށް   ޮގ  ކޮންޓްރޯލްކ ރެވޭ  ދިއ ންރަސްއެޅިެގންދާހ ދާއިރާެގ  ބި  ކަށްތަފަދަ  ފަރ މާކ ރ ން.  ާގނޫނަލ ބިލ    ށްކަ 

ާގނޫނ  މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާަގވެެގންދާއިރ   ތަންފީންތަ ކަ  ިއ  ކަމާޒ އްތައް  އިދާރާ  ކ ރ މާިއ،  ދިމާގ ޅޭ  ވެދާނެ ތަކަށް 

ހ ރަ ނައްތައިސްޮގންޖެހ ންތަކާއި  ޮގތަލެތަްއ  ފަރ މާކަށްވޭ  ބިލ   ވިޔަކ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ދާއިރާަގިއ ފާރ ން.  ރީެގ 

ބޮޑ  އަމެހެވާދަވެރިކަން އ ފައްދައި ދެ މެދ    އް ދީފައިވާނެ. އަދި މި ބިލާކަމެ ިމއްޔަތ އްހައްޓ މަށް މި ބިލ ެގ ތެރެއިން 

ކޮ ؛ރ ންމެންބަ ބިލާ މިއަޅ ަގނޑ މެން  މި  ޮގތަކީޢަމަލ ކ   މެދ    ޓީން  މެން ޑ އަޅ ަގނ  ފަރާތްތަކާ  ބެހޭ  ކަމާ  ،ރި 
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އޮފް    ރީމިނިސްޓް،  އިއޮފް ފިނޭންސާ  ޓްރީލޮޕްމަންޓާއި، މިނިސްވެއޮފް އިކޮނޮމިކް ޑި  ޓްރީމިނިސްބައްދަކ ރިން. ެއޮގތ ން  

ސައިންސް  ކޮމިއ ނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއާިއ،  ިއ،ޓެކްނޮލޮޖީއާ  އެންޑް  އަދި  މަނިޓަރީ  ޓްރޭޑި  މޯލްޑިވްސް  ންގ  ސްޓޭޓް 

ޕަބް ބޭންކ އޯަގނައިޒޭޝަން  ލިިމޓެޑާިއ،  ޕަބްލި  ލިކް  މޯލްޑިްވސް  އިސްކްއޮފް  މޯލްޑިވްސް  ލިމިޓެޑް،    ބޭންކ   ކ  މިލާ 

މޯލްޑި  ލިމިޓެޑް،  މޯލްޑި ްވސް  ޕަބްލިކް  އިންޑަސްޓްރީ،  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން  ވްސް ނެޝަނަލް 

ޓ އަ އޮފް  އިންޑަސްޓްރީ ރި އެސޯސިއޭޝަން  ޗެދި  އަ  ،ޒަމް  ނެޝަނަލް  ކޮމާމް މޯލްޑިވްސް  އޮފް  އެންޑް ބަރ  ސް 

މަެގތްތަކ ފަރާ  ހ ރިހާ  މި  ،އިންޑަސްޓްރީ  ެއކ ލެިވެގންާވނެ.  ބިލ ަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ ެމން  ޚިޔާލ   ްއެގ  ބެބާ  7އިަގނޑ    

މި ކޮމިޓީއަށް    އިޞްލާޙެއް ވަނީ ެގނެވިފަ.  6ން ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތ ން  މި ބިލަށް އަޅ ަގނޑ މެ  މައްޗަށް ެއކ ލެިވެގންވާ

ން ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން ެގނަިއ ޓީލ  ކޮމިބިއްދަިއ ދެމެހެއްޓ މ ެގ  އ ފަ  ިވޔަފާރީެގ ދާިއރާަގއި ވާދަވެރިކަން  ،ފޮނ ވާފައިވާ 

އެދި  ހ ން ރިޢާޔަތްކޮށްދެްއވ މަށް  ލީމެދ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖި  އެކ  އެ ބިލ  ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިވާ ޮގތަށް ބިލާ ބަދަލ ތަކާ

ޖޫން    30ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނ އްވ މަށް  ެގ ދަށ ން  ވަނަ ާމއްދާެގ )ރ(   99ިއދ ެގ  ހ ެގ ަގވާ ެގ މަޖިލީރައްޔިތ ން

ކޮިމޓީެގ    ،ބޭްއވިަގއި    2020 އަ  2020މި  ބައްދަލ    45ހަރ ެގ  ވަނަ  ހާވ ވަނަ  ކޮމިޓީަގއި  ވޯޓ ަގއި    ރ ވެޒިމ ަގއި 

ނިންމާފަ.  ބައިވެރިވި   ވަނީ  ިއއްތިފާޤ ން  ދާއިރާ ކޮމިޓީން    މެންބަރ ންެގ  ވިޔަފާރީެގ  ވާދަވެރިކަން  ެގ  ދިރާސާކ ރި 

.  ވަނީ  ޮގތ ަގިއ އެެގ  1ޖަދ ަވލ     ެގއެކ  މި ރިޕޯޓ  ތަކާޙ ފަިއވާ އިޞްލާސްކޮމިޓީން ެގނެ  ، އި ދެމެހެއްޓ މ ެގ ބިލ އ ފައްދަ

ބޭްއވި ޓަކަިއ  ދިރާސާކ ރ މަށް  ބިލ ެގ  ހާޒިރ ވިދަބައްކޮމިޓީެގ    އަދި  މެންބަރ ން  ނިސްބަތް    ލ ވ ންތަކަށް 

ސްކޮށްފައިާވ   ހިމަނާފައި އެވަނީ. ވީމާ، މި ކޮމިޓީެގ ފާޮގތ ަގއިެގ  2އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ހާޒިރީ ތަފްސީލ  ޖަދ ވަލ   

ން އްެގ މަތީތެ މި މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގ  އްޓ މ ެގ ބިލ ކަން އ ފެއްދ މާއި ދެމެހެވެރި ދަވިޔަފާރީެގ ދާއިރާަގއި ވާ

 ރިޕޯޓް ހ ށަހަޅަން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.    އެދި މިނިންމަވައިދެްއވ މަށް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ސަތ ންރިޔާ

އިްއޒަތްތެރި   ދެއާދެ!  މެންބަރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ  އ ފަްއދައި  ވާދަވެރިކަން  ދާއިރާެގ  ބިލ ވިޔަފާރީެގ    ، މެހެއްޓ މ ެގ 

ދިރާސާކޮ ކޮމިޓީން  ހ ނިށް  އިޤ ތިޞާދީ  ދެންމެ  ރިޕޯޓް  ޮގތ ެގ  ރިޕޯންމި  މި  ދިޔައީ.  އެ  ވެސް ށަހެޅިެގން  ޓަށް 

 5ސިކ ންތ . ޖ މްހޫރީ ޕާޓީއަށް    7މިނެޓާއި    36ޕީއަށް  . އިރ . އެއީ އެމް.ޑީަގޑި  1ބަހ ސްކ ރ މަށް ކަނޑައެޅިފައިަވނީ  

އަށް  ތ . އެމް.ޑީ.އޭސިކ ން  3މިނެޓާއި    4ސިކ ންތ . ޕީ.އެން.ސީއަށް    5މިނެޓާއި    5ށް  ސިކ ންތ . ޕީ.ޕީ.ެއމަ  5މިނެޓާއި  

  . ތ ންސިކ   1  އިމިނެޓާ  1ންމެ މެންބަރަކަށް  ކޮޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއނ ަގންނަވާ    ަވކިތ .  ންސިކ   32  މިނެޓާއި  3

ބަހ  ރިޕޯޓ ެގ  މި  މިހާރ   ހ ޅ ވާއާދެ!  ަވގ ތ   ތަރ ތީބ ން ލަސްެގ  ެއދިވަޑައިަގންނަވާ  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ން. 

 ރ  އިކްރާމް ޙަސަން. ތެރި މެންބަން. ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒްތްއަރ ވަމ ންދާނަޞަތ ރ އަޅ ަގނޑ  ފ 
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ިއކްރާމް ޙަސަންދާއިރާެގ މެންބަރ  ދިއްަގރ  

ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި  ވާދަވެރިކަން    ޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރާަގއި  ިވޔަފާރީެގ  ދެމެއ އާދެ!  ބިލ ފަްއދައި   ،ހެއްޓ މ ެގ 

ކޮށްދެްއވީތީވެ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރަށާިއ    ތްރިޕޯޓް. މި ބިލ ެގ މަސައްކަށް ނިންމި ޮގތ ެގ  އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮ

.  ވޭރެ ކ ރެވިފަިއވާކަން ފާހަަގއް ކ  ކަތްތަކެ ޅ  މަސައްރަނަގެގ މެންބަރ ންނަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން.  ޓީއަދި ކޮމި

ފ ރ ޞަތ ަގއި   މި  ކޮންމެެވސް  މިއާއަޅ ަގނޑ   ހަމަ  ދަންނަވަ   ގ ޅިެގން  ބޭނ ންވާތީވެެއއްޗެއް  މި ފ   ، އިލަން  ރ ޞަތ  

  ވިޔަފާރިތައް ދެމެހެއްޓޭނޭ  ،އަދި އެ ވާދަވެރިކަމަކީ   .ތ ަގއި އޮންނަންޖެހޭނެލ ކ ރާ ޮގހޯދީ. ވާދަވެރިކަން އަޅ ަގނޑ  ަގބޫ

ޖ ތަމަޢ ަގއި ބައެއް  ޑަ މ ެގ މި ކ ންަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެއް ކަމ ޮގތަށް އޮންނަންޖެހޭނެ ވާދަވެރިކަމެ

ތަކަށް ދެމެހެއްޓޭ ޮގތް ނ ވެފައި ވެސް އެބަހ ރޭ. މި ވިޔަފާރި  ،ބަހ ރޭއެވެސް  ން  ސަބަބ   ދަވެރިކ ރ މ ގެ ވާ  އިަގތަކ ލަތްހާ

ައޅ ަގނޑ މެން ވިސްނަންޖެހޭ  ކަންކަމާ ހަމައެއާ  .ވެސް  ދަންއެއަދި  އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ންލަވައި ނަކީަގއި  ސަރ ކާރ ން   ،ން 

އެއްބާރ   ތަކެއްޚަރަދ  ދޭންޖެހޭ  ވިޔަފާރީތަކަށް  އެއީވެދިނ މަކީ    ންލ ނ ކޮށް  ެގންދިއ މަށް    ،ސް  ކ ރިއަށް  ިވޔަފާރިތައް 

ދަން މި  އަޅ ަގނޑ   އެހެން  ކ ރިއެރ މެއް.  ބޮޑ   ވަރަށް  ވިޔަފާރިއަކަށް  ކ ވިޔަފާރިެއއް    ،ވަނީނަލިބޭނެ  އެ  ރާއިރ ަގއި 

ދިއ މަކީ ވަރަށް ތްތަކަށް އިތ ބާރ  ލިބިެގންފަރާ  ައކ ން ވިޔަފާރިކ ރާޔަފާރިއެ ވި؛ ކ ރާ ފަރާތްތަކަށްޔަފާރިއެ ވި  ،އިތ ބާރ 

މިސާލަކަށްކަމެއް.    މ ންމ ހި ހ ޅ ަވއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ފިހާރައެއް  ަގން  ،ކަންމަތީ  ފިހާރައިން  ކަންމަތީ  ލިބޭ އެ    ނަން 

އިތ ބާރ ކ  ރައްޔިތ ން  ެއއްޗެއްސަށްވަރާއެްއޗެއްސަކީ  ރައްޔިތ ން  ޚިދ މަ  ބޭލި އެތަނ ން    މވ މާއި  ރ ެގ  ތަކީ 

ކަެމއް. ހަމަ ެއ އ ސޫލ ން ވިޔަފާރީަގިއ އެބަހ ރޭ އެކި ކަހަލަ   މ ންތަކަށްވެެގން ދިއ މަކީ މ ހިއިތ ބާރ ކ ރާވަރ ެގ ޚިދ މަ

ވިޔަފާރިތައް އެބަހ ރޭ. އެކިެއކި ދާއިރާތަކ ން    ދާއިރާއެްއަގއި ޤައ މ ަގއި ކ ރެވޭނެ  ރިތައް. އެ ިވޔަފާރިތަކަށް ފ ޅާފާވިޔަ

ވިޔަފާރިތައް  ތައްރިފާވިޔަ  ކ ރާ މިހެން  ޚަރަދ ތަކެއް    އެބަހ ރި.  ސަރ ކާރ ން  ވިޔަފާރިތަކަށް  އެ   ކޮށްނ ކ ރާއިރ ަގއި 

  ،ނަމަވާ  ކަމަށް  ޑަކަށް އެ ިވޔަފާރިކ ރާަގނ މިންލަކަހަ  ަވކި  ކޭޝަނެްއެގ ވާހަކަ.މިސާލަކަށް، ސެޓްފި ؛ދީ  އެއްބާރ ލ މެއް

އިމ  ވެސް ކ ރިއަށް ދިއ މަށް ލިބޭ ވަރަށް  ހަމަަގ  ކަށްއެ ވިޔަފާރިއަ  ، މަވާނަ  ށްކަމަ  ެއއަށް ސެޓްފިކެޓެއް ދޭ  ސަރ ކާރ ން

  ، އެ ވިޔަފާރި ބަލައިަގނެނ ަވތަ  އެ ެއވޯޑ ، ކޮްގނިޝަންަގއި ެއ ރިވާނެ. ައދި ވާދަވެރި މާޙައ ލެއް   އްބާރ ލ މަކަށްއެ ބޮޑ  

މާޙައ ލެއްވިޔަފާރިއަށް   ވިޔަފާރިކ ރާއިރ ަގއި  ވާދަވެރި  ވިޔަފާރިއަށްަގއި  ރިކޮ   ެއ  ައޅ ަގނޑ   ދެވޭނިޝަން  ގް ދޭންާވ  ނީ 

ތެރެއިން އ ސޫލެްއެގ  އޮންނަ  ހަމަ  ޮގތ ަގއި  ރިކޮްގނައި ޒްރިކޮްގނައި   ަގބޫލ ކ ރާ  ކ ރެިވެގން.  ވެސް  ޓަކަިއ  ޒް  ކ ރ މަށް 

ޮގ  މި  އަޅ ަގނޑ  ެއއްޗެ   ،ނަމަވެސް   ެއވޯޑ   ،ށްތަ ދަންނަވާ  މ ހިކޮންމެވެސް  ހަމަ  ދިނ މަކީ  ކަމ ަގިއ    ކަމެއް  މ ންއް 

އެހެންވީމާ  ޮގތްޮގތަށް  ،  ފާހަަގކ ރަން.  ކޮމިއި ؛ިވޔަފާރިމި  ދެންނެިވ ޤ ތިޞާދީ  މި  ަމސައްކަތްތަކ ަގއި  ކ ރަްއވާ  ޓީން 

ތަކަށް ޮގތ ަގިއ ކ ރަން ބޭނ ންވާ ފަރާތް  ަގއި ވިޔަފާރި ރަނަގޅ ލ ރަށް ވިޔަފާރީެގ މާޙައ އް ެވސް ެގނެސް އިތ ތަންނ ވިސް
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ރަނަގޅަށް ކ ރެވޭ  ވީހާވެސް  ޮގއެކަން  ރޭިވެގން   ލިބޭނެތްވަރ ހި  ،ށްތަނެ  ކަންކަން  މ ހި  ޮގތަށް    ކަމެއް   މ ންދިއ މަކީ 

ފާ  ކަމ ގައި މިއާ  ރަން.ކ ހަަގއަޅ ަގނޑ   ހަމަ  އައަދި  މިޑ ަގނ ޅ އެކީަގއި  އިކޮނޮމިކްއަމެންެގ  މިނިސްޓްރީން ވެސް   ދ ެގ 

ަގބޫލ ކ ރާ ދެންނެހަމަ    ތ ަގއި ޮގ  އަޅ ަގނޑ   ވިސްނ މ ަގވިމި  ހިތް  އި  ިވޔަފާރިވަވިޔަފާރިތަކަށް  ރިއަށް  ކ ތައް  ރ ދީ، 

ރަނަގ ވިސްނ ންތަކެެގންދިއ މަށް  ރަނަގޅ   ެގނެސް  މަސައްކަތްޅ  އް  މ ހިތަ  ކ ރ މަކީ  ހަަމ   އްމެކަ  މ ންކެއް  ކަމ ަގއި 

ފާހަ ތާއީދ ކ އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ   ހަމަ  ރިޕޯޓަށް  މި  އާދެ!  އަވަހަކަށް  ަގކ ރަން.  ވީހާވެސް  ިމ    ،ާގނޫނަކަށްވެރަން. 

 ބޮޑަށް ށްހަަގކ ރަން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ވަރަކަމ ަގއި ވެސް ައޅ ަގނޑ  ފާ  ކަމެއް  މ ންދިއ މަކީ މ ހިކ ރެިވެގންޒ ތަންފީ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

އިްއޒަތްތެރި  ޝ  އިއް  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  މެންބަރ .ކ ރިއްޔާ  ދާއިރާެގ  މެދ   މެންތްޒަ މާފަންނ   އިބްރާހީމް  ބަތެރި  ރ  

 އަރ ވަން.  ރ ޞަތ ށް ފ ދަރަޝީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  

ހެއްޓ މ ެގ ބިލ ެގ ރިޕޯޓް.  ދެމެ  ،ބެހޭ  މާރި ރަީއސް. ވިޔަފާރީެގ ދާއިރާަގއި ާވދަވެރިކަން އ ފެއްދ ތެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތް

ބިލ    ރައީސްޒަތްއް އިދިރާސާކ ރިއިރ ަގއި  އާދެ!  ފާ  ތެރި  ބޮޑަށް  ބޮޑެތި    އިރާއްޖޭަގ  ، ެގންދޭވެަގހަަވރަށް  ވަރަށް 

ކޮވިޔަފާރި ނެތްކަންތަ  ލްކ ރަމ ންދާންޓްރޯތަކެއް  ވާދަވެރިކަމެއް  އަދި  އަދި  އިޒާމ ަގނިލީ  މާއްޞަކޮށް  ޚާ   ،ން.   .

ޚިދ މަތްތަކ ަގއިތ ރަށް  އޭގެ  އޮން  އިމ ވާޞަލާތީ  މި  ބޮޑަށް  ހިފެހެއްވަރަށް  ފައިދާާވ  އަބިލި  ނ ންއަބިލި   .ފަޓިނަނީ  ނ ން 

ބ ނަމ ންކަވާހަ ރާ ދަނީ  މި    އެހެން  އްޖެ.  އިއް   އެބަޖެހޭ  ބަދަލ ވާން  ވިޔަފާރި ޒަމިސްރާބަކަށް  ރައީސް.  ވަކި   ؛ތްތެރި 

ވާދަކ ރެ އޮވޭ ވިޔަފާރިތަކެއްަގއި  ޮގތަށް  ިވޔަފާރިތަ  ،ބަދަލ ަގއި   ެގތ މ އޮތް  އ ސޫލ ތައްއެ  ބެލެހެއްޓޭނެ  އެބަ ކެ  އް 

މިންވަރަކަށް.    .ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ވަކި  ނެެގންޖެހޭނީ  ވެސް  ޤައ މެއް  3ފައިދާ  ދިރިއ ޅޭ  މީހ ން  ޤައ މަކީ.   ލައްކަ  މި 

މ   ޚިދ ޞައާއެހެންނަމަވެސް،  އަޅ ަގނޑ މަލާތީ  ވެސް  އެބަނަންމެތްތަކ ން  ބިލިށް  ފައިއަ ފެނޭ  ހަމަ    ނަާގދާނ ން  ތަން. 

ެއކިެއކި ޚި އޭގެ  މެްއ  ތަން. ވާދަވެރިކަ  މ ންދާގަ ތަްއ ނަދާތި ފައިޑެބޮދ މަތްދޭ ފަރާތްތަކ ން ވެސް ވަރަށް  އިތ ރ ން މާލީ 

މަތްދޭ ދ ޚި ެގނިޒާމ ަގއި ބޭންކ   ރި ރަީއސް. ސ ވާލަކީ، ރާއްޖޭެގ މާލީތެތްއ ފެދިެގން އިްއޒަ  ދެނީ ިގނަ ވިޔަފާރިތަކެއްފެއ 

ރަ  ރާތްތަކ ންފަެއކި    ،ފަރާތްތަކާއި ކ ރަމ ންދަނީ  ކަންކަން  ރައީސް.  ނމި  އިްއޒަތްތެރި    އެބައަޅ ަގނޑަށް  ަގޅަށްތޯ 

އަޅ ަގނޑ  ؛ފާހަަގކ ރެވޭ  ޮގތ ން  ާގތްަގނޑަކަށް  އިދަންނަވަ   މިސާލެއްެގ  މީެގ  ރާއްޖޭެގ  ހާހ ެގލާނަން.  ކ ރީކޮޅ ަގއި   ދެ 

ވެ،  އެ ފަރާތްތަްއ ނިޔާ   ،ޮގސް ޝަރ އީ ކޯޓ ތަކ ަގއިދިޔައީ. އެ ލ ިއ ލޯނ ތައް މިހާރ  ބަރ ވެެގން ލ އި ލޯނ ތަކެްއ ދެމ ން
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 މި ދަރަޖައަށް ދިޔައިމާ  .ނަާގއެބަ   ަގބ ރ ސްތާނ ން ވެސް އެބަ ޗާޖ ކ ރޭ. ކަށްވަޅ  ރިބާ  އިއަދި ނިޔާވ މ ން ސަންދޯކ އަޅަ 

ވާން. ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގއި ޢަޭއެގ ައސްލަށް ރ ޖޫ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެބަޖެހޭ ވިޔަފާރިތައް ކޮންެމވެސް

މާލީ ނިޒާމ ން ނ ވަތަ ިއންޓަރެސްޓް ނަާގނެ ޮގތްތަކެްއ ވެސް އެބަ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ.   ،ތަކ ންވެސް ވިޔަފާރިކ ރާ އ ސޫލ 

އެ   ؛ެގ ލ އި ލޯނ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސްފަނަރަ ހާހ މި ދެންނެވި    ،ވ މަށްފަހ  ޝަރ އީ ކޯޓ ތަކ ަގއި ލ އި ލޯނ މީހާ މަރ 

. އިޝްތިހާރ  މި ކ ރަނީ އެއީ ލ އި ލޯނ  ކަމަށް.  ރ ފިޔާެގ ލ ިއ ލޯނަށް ބަދަލ ވީ  ސްހާ  ފަންސާސްލ އި ލޯނ  ފަހ ން  

ޮގސް  ލ އި ލޯނ  ނެގ މަށްފަހ  އެ މީހަކ  ސަލާމަތްނ ވެެގން  ؟ިއވާނީކިހިނެއްތޯ ލ   ބަރ  ލޯނެއް.  އެކަމަކ  އެއީ ޙަޤީޤަތ ގައި

ސަލާމަތްނ ވެެގން ޮގސް  ފަހ ން  އެންމެ  ދައްކާދައްކާ  އިންޓަރެސްޓް  ވަރަށް ޤީޝަރ   ،އެ  އެބަހ ރި  ޮގްއސަ  ކޯޓަށް   

  ޢީ ލޯނ ެގ މައްސަލަތައް ހ ރީ ޝަރ   ވަރަކަށް ޕަސެންޓ ލޯނ  ނެިގ ަމއްސަލަތައް ހަތްދިހަ  80ބައިވަރ  ަމއްސަލަތައް. % 

އެހެންނަމަެވސް މިހާރ .  ނެިގެގންވާނެ  ،ކޯޓ ަގއި  އަޅ ަގނޑ     ެއއީ  ކަމަށް  އެބަޖެހޭ   ނ ދެކެން.އިންޓަރެސްޓެއް  އެކަން 

  އެ ާގނޫނ ެގ ތެރެއިން    . އެ، އަޅ ަގނޑ ެގ ކ ރިމަތީގައިބެހޭ ާގނޫނ  އެބައޮތް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  އްލ ކ ރަން. ބޭންކާޙަ

އެ އ ސޫލ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވަރަށް    ،ދަނީ  ވެެގން މި  ައހަރ   25  ،ެވެގން  އަހަރ   20ނިމ މަކަށް އަންނަންޖެހޭ. އެއީ  

ންފ ންޏަކ ން. އެއް ކ   ރ ލާތީ ޚިދ މަތްތައް ދޭން ފެށީ އޭޞަ. ހަމައެާއއެްއކޮށް މ އާ ިގނަ ރައްޔިތ ން ތިބީ ދަރަނިެވރިވެފަ

އްލެްއ  ޙަހަމައަށް ވެސް ނެތް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކަމަށް    މިއަދާ  އެ ކ ންފ ނި ހައްދެއް ނެތި ފައިދާ ނަަގމ ންދިޔައީ.

ެއކިެއކި ސަިއޒ ެގ ވިޔަފާރިތައް ހިންަގމ ންދާއިރ ަގއި    ،ފަންތީެގ  މެދ   ،ބޮޑ   ،، ވިޔަފާރީެގ ކ ދިއެއް. އެހެންވީމާހޯދިފަ

އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި   ކ ރެެވންޖެހޭ. ބެލެހެއްޓޭނެ ޮގތްތަކެްއ ވެސް އެބަ ކަނޑަައޅަންޖެހޭ.  ބަކޮންޓްރޯލް ވެސް އެ

މ ންދާ ތަހ ޒީބ  ވިޔަފާރީެގ  ދ ނިޔޭެގ އެހެނިހެން ނިޒާމ ތަކ ން ވެސް މިހާރ  ކ ރަ ؛ނިޒާމ ން އެހެން ނިޒާމަކަށް ބަދަލ ވާން

ވަނ މަށް ޚާއް  ތެރެއަށް  ީއކޮޞަޓަކައި،  ްގލޯބަލް  ވަނ މަށް  ެގމާސްކޮށް  އީކޮމާސް   ، ޓަކައި   ތެރެއަށް  ބޯޑަރ  ކްރޮސް 

ދަނީ   ދަނީ. ކޮމެޓީަގއި އެ މަސައްކަތްތަކެއް  މިޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ، ހަދަންޖެހޭ ބިލ ތަކެއް ހައްދަމ ން    ތެރެއަށް ވަނ މަށް

އެހެންނަމަވެސް ރިއެބައަޅ ަގނޑަށް    ، ކ ރެވެމ ން.  ކަމަށް  ެއކަން  ބޮޑަށް  ވެސް  ބިލ ަގއި  މި  މި    ،ށްޔަތްނ ކޮޢާފެނޭ 

ބާރ ެގންދިއ   ވ ޒާރާތަކަކަށް  ވަކި  އިސްކަންދީފަިއވަނީ  ބޮޑަށް  އެންމެ  ވެސް  ޖަޒީރާ މަށްބިލ ަގއި  ދިވެހިރާއްޖެައކީ   . 

ޖެހޭ ރާއްޖޭަގއި  މައްސަލަތަކ ަގއި ؛ރަށްތަކެއް.  އި  ،ދިމާވާ  ހަމައެކަނި  މައްސަލަތަކ ަގިއ  ދިާމވާ  ކޮނޮމިކް  ވިޔަފާރީަގއި 

ވ ޒާމިނިސްޓްރީ މާލީ  ނ ވަތަ  އެކަންން  ނ ވާނެ.  އެކަެމއް  ނިންމަންވެއްޖެއްޔާ  ކަންކަން  ދިގ ލަިއެގން.    ރާއިން  ދާނީ 

ހިންަގ ިވޔަފާރި  ސަރަޙަްއދ ތަކ ަގިއ  އެހެނިހެން  އެބަހ ރި.  ިއ، ރާއްޖޭެގ  ކަންތައްތައް  ބެލޭނެ  ވެސް   ކައ ންސިލ ތަކ ން 

އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެވި ބައި   ؛ޑް ޓޭޕް ރެ  އްލ ކ ރެވޭނެ ކަންކަން ވެސް އެބަހ ރި. ެއކަމަކ  އޭެގ ބަދަލ ގައިޙަ   ،އެކަން

ިގނަެވެގންދާނީ  އިތ ރ ކ ރީމާ އިތ ރަށް  މަްއސަލަތައް  މި    .ވިޔަފާރީެގ  ވަރަށް  ބިލ   އަޅ ަގނޑ މެން  ދިރާސާކ ރިއިރ ަގިއ 

ރި އެކަމަށް  އަޅ ަގނޑ ޢާބޮޑަށް  ރަްއޔިތ ންނަށް   ،އެދެން  ޔަތްކ ރިން.  ބިލ ތަކ ަގއި  މިފަދަ  ފޮނ ވާ  ސަރ ކާރ ން 
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ކޮމެންޓ ޞަޚާއް  ،ޓަކައި   ފަސޭހަކޮށްދިނ މަށްލ އި ފޮނ ވާ  ފަރާތްތަކ ން  އެކި  ކޮމެންޓ  ؛ތަކަށްކޮށް  ތަކަށް އެ 

އި ރައްޔިތ ންނަށް  ސް ވަކި ވ ޒާރާައކަށް ބާރ  ެގންޮގސްެގން ބާރ ތައް ޖަމާކ ރ މ ެގ ބަދަލ ަގވެކޮށްެގން އަނެއްކާ ކޮމެންޓ 

ލޯނ ލ އި ބޭންކ ން  ހޯދަިއދިނ ން.  ޮގތްތަކެއް  ކ ރ ން.    ފަސޭހަ  ކަންތައް  ޮގތަކަށް  ސަލާމަތްވާނެ  ވެސް  މީހ ން  ނަާގ 

އިސްލާމީ ޝަރީ ނ ވަތަ  ލޯނ ތަކަށް  ނަާގ  ިއސްލާމީ އ ސޫލ ން  ޤައ މ ތަކ ަގިއ ވެސް  އެހެން  އޮންނަ  ޢަދ ނިޔޭެގ  ތ ަގއި 

ކ ރާ ތެރެއިން  ބ ނޭ  ނިޒާމެއްެގ  ކަމެއް  .ކަމަށް  އެހެން  ކ ރަނީ  މި  ބޭނ ންކޮށްެގން  ނަން  ވެސް  .  އިސްލާމްދީން 

ރައީސް ހޯދަން.  ؛އިްއޒަތްތެރި  ފައިސާ  ކ ރަނީ  ވެސް  ކަމެއް  ހ ރިހާ  ނަހީކ ރައްވާފައިވާ  ނ ކ ރަން  ވެސް    ދީނ ަގއި 

ކަށް ނޫން  ހި ެއޮގތަމަލާތްތަކާއި ެއްއޗެޢާކ ރަންޖެހޭ މާލީ މ   އިސްލާމީ އ ސޫލ ތަކ ން ނ ވަތަ އިސްލާމީ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން

ކ ރަމ ން ތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ރައީސް،  އެކަމަކ އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑަކަށް  ވާހަކަ  ދަނީކީ.  ފަރާތްތަކ ން  ދައްކާ 

  ަގިއ،ބިލ އެްއޗެއް ބ ނާ އަޑެއް އަޅ ަގނޑަކަށް ނީވޭ. މި    ބެހޭ ޮގތ ން އެއްވެސް  މިކަމާ  ކެއް.ނީވޭ އެ ވާހަކަތަ   އަޑެއް

ވާދަވެރިކަމާ އެހެންނަމަވެސް  ވިޔަފާރީެގ  މަސައްކަތްކ ރިން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ައޅ ަގނޑ   ބިލ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން    ،ބެހޭ 

ަވކި އޮންނަނީ  ފޮނ ވާއިރ ަގިއ  ބިލ   ނިމިފަ.  ނެތް  ޮގތަކަށް  ފޮނ ވާފަ  ބޭނ ންވާ  ނިންމަން  އެހެނިހެން ޮގތަކަށް   .

ޮއވެއްޖެއްޔާ  މިސާލަކަށް އެމް.އެމް.ޭއއިން  ،ދާއިރާއިން ކޮމެންޓެއް ކޮށްފައި  ތަނަކ ން ވެސް މިއަށް  އެހެން  އެ    ނ ވަތަ 

ކ ރާ    މެންއީ އަޅ ަގނޑ އެ ،  އެހެންވީމާ  ކޮށްެގން ަވކި ވ ޒާރާއަކަށް ބާރ  ެގންދާ ޮގތަށް.  ެގ މަްއޗަށް ކޮމެންޓެއް ކޮމެންޓ 

ާގނޫނ ތަކާ ހެދޭ  މި  މިހާރ   ރާއްޖޭަގއި  ބޭނ ންވާރައްޔިތ ންނައެ  އަދި    އި،ޝަކ ާވއަކީ.  އްޤ ތަްއ  ޙަ ރައްޔިތ ންެގ    ށް 

ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން މި ކ ރާ    ތިޞާދީ މިނިވަންކަން ހޯދައިދިނ މަށްިވޔަފާރީެގ ޙައްޤ ތަްއ، އިޤ   ،ހޯދައިދިނ މަށްޓަކައި

މިހާ  ނަތީޖާ  މަސައްކަތ ެގ މި ދެންނެވި އ ސޫލަށް މަސައްކަތްކޮށްެގން.  ރ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނެރެވޭނީ އަޅ ަގނޑ  

ފަރ މާކ ރެވިފަިއވަނީ މ ޅިން ހިތްހަމަޖެހޭ ޮގތަކަށް  މި ބިލ  ވާހަކަދަްއކާއިރ ަގއި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން މ ޅިން މި ރިޕޯޓަށް 

 ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން އެބަހ ރި. ޝ ކ ރިްއޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  ައދިވެސް އިޞްލާޙ   ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެ

ވަނަ ނަންބަރ ެގ    3ެގ  )ހ(  ެގވަނަ މާއްދާ   87ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

މާއްދާެގ  ،ދަށ ން މަތީން  އެ  ޮގތ ެގ  ަގއިވާ  ފަރާތ ން  ،)ށ(  މެންބަރ    ،ސަރ ކާރ ެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަކ ނ ދޫ 

ވަނަ ކިޔ ން    3ދެމެހެއްޓ މ ެގ ބިލ ެގ    އިވާދަވެރިކަން އ ފައްދަ  އިވިޔަފާރީެގ ދާއިރާގަ   ،މ ޙައްމަދ  ރާޢީ ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ

ން ނިންމެވި އެްއަގމ  ާއއި ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީމީ ތަރައްޤީޤައ   އެއީ ؛މިއަދ  މި ނިމ ނ  ދެ ރިޕޯޓ   ްއވަން. އާދެ! މިއީއި

ބިލ ދަތ ރ ފަތ ރ  އ ފައްދަ  ެގެގ  ވާދަވެރިކަން  ދާއިރާެގ  ވިޔަފާރީެގ  އަދި  ރިޕޯޓާއި  ބިލ    އިކޮމިޓީ   ދެމެހެއްޓ މ ެގ 

މާެގ ވޯޓ ެގ ވަގ ތ ަގިއ  ޮގތ ން މާދަ  ގ ޅޭ  ރިޕޯޓާދެ  ާއދެ! މި   ؛ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓް ތިޞާދީ ކޮމިޓީއިޤ 

 ވޯޓަށް އެހ ން އޮންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 
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  1 ޞަފްޙާގެތެރެއިން ޞަފްޙާ  1
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 ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  08އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ރައް 

ހޯދުމަށް  އަރިހުން ލިޔުމުން ޖަވާބުހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް 
 D/471/2020/41-57( ސިޓީއާއި، 2020ޖުލައި  22) D/471/2020/42-57ނަންބަރު  އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެރައް 
 D/471/2020/38-57ސިޓީއާއި،  (2020ޖުލައި  22) D/471/2020/39-57ސިޓީއާއި،  (2020ޖުލައި  22)
ފޮނުއްވާފައިވާ ސުވާލުތަކުގެ  1ސިޓީއިން  (2020ޖުލައި  22) D/471/2020/40-57ސިޓީއާއި،  (2020ޖުލައި  22)

 ޖަވާބު ކަރުދާސް.
 

 ސުވާލު : މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް އަދި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް؛

 

 ނޑައަޅާފައިވޭތޯ؟ޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަ މާލޭ ސަރަހައްދުން ބޯހި )ހ( 

  ކަނޑައަޅާފައިވޭ     

 ނޑައަޅާފައިވާނަމަ އެއީ؛ޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަ މާލޭ ސަރަހައްދުން ބޯހި  )ށ(

 

 ( އެއީ ގޯތީގެ ބޮޑުމިނާއި ސަރަހައްދުތައް ވަކިވަކިން އެނގޭނޭ ގޮތަށް)ކިތައް ގޯތިކަން - 1

ހިއްކާ އެތަނުގައި ތަރައްޤީ ކުރެޭވ  ގުޅީފަޅުޕްލޮޓެވެ. އެއީ  1,474ޖުމްލަ  ކަނޑައެޅިފައިވަނީ،މިވަގުތު ގޯތީގެ ގޮތުގައި 
، ޕްލޮޓާއި  1200އަކަފޫޓުގެ  750 ދޫުކރުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވާ ރޯހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށްރެސިޑެންޑަޝަލް ސަރަހައްދުން 

 އެވެ.ޕްލޮޓް 248އަކަފޫޓުގެ  1000އަދި އިތުރަށް  ކުރުމަށާއި،ލޮޓެއް ރޯހައުސް ތަރައްޤީ  26އިން  2ހުޅުމާލެ ފޭސް 

 

 އިތުރު ތަފްސީލު  އަދަދު ސައިޒު  ހައްދު ސަރަ

 ރޯހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް  1200 އަކަފޫޓު 750 ގުޅިފަޅު

  ރޯހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް 26 އަކަފޫޓު 1000 2ހުޅުމާލެ ފޭސް 

 (ށްވިއްކުމަ)  ޕްލޮޓް 248 އަކަފޫޓު 1000 2ހުޅުމާލެ ފޭސް 
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 (ގޮތަށް  އަދަދާއި، ސަރަހައްދުތައް ވަކިވަކިން އެނގޭނޭ ފްލެޓްގެ ބޮޑުމިނާއި، ކޮޓަރީގެ )ކިތައް ފްލެޓްކަން  -2

 ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ރޭވިފައިވާ މަޝްރޫުޢތައް  

ހައުސިންގ  ސަރަހައްދު  މަޝްރޫޢުގެ ނަން 
 ޔުނިޓްގެ އަދަދު 

 ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ މިންވަރު  ކޮޓަރީގެ އަދަދު 

FDC - Affordable ެ3-2 4000 ހުޅުމާލB ްރޫމ EPC  ެކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއި ކުރުމުގ
 ތައްޔާރީތައް ވަމުންދަނީ 

CHC- High End ެ3-2 1155 ހުޅުމާލB ްޕްރޮޖެކްޓް ފޯމިއުލޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ރޫމ
 ކުރިޔަށްދަނީ 

ޕްރޮޖެކްޓް ފޯމިއުލޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ރޫމް 3B-2 78 ހުޅުމާލެ ޕްރިމިއަމް ވިލާ
 ކުރިޔަށްދަނީ 

FDC, Synohydro-Affordable ެ3-2 1700 ހުޅުމާލB ްމިމަޝްރޫޢުގެ ަޓރމް ޝީްޓތައް ފިނޭންސް  ރޫމ
 މިނިސްޓްރީގެ އެޕްރޫވަލްއަށް ފޮނުވާފައި 

ޑީޓެއިލް ކުރެހުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ  ރޫމް 3B-2 100 ހުޅުމާލެ High End –އައިމިނައިދީ 
 މަރުހަލާގައި 

JV MIP&RC ެ3-2 162 ހުޅުމާލB ްޑީޓެއިލް ކުރެހުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ  ރޫމ
 މަރުހަލާގައި 

HDC-Council Housing ެ3-2 2000 ހުޅުމާލB ްޕްރޮޖެކްޓް ފޯމިއުލޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ރޫމ
 ކުރިޔަށްދަނީ 

HDC-High End ެ3-2 355 ހުޅުމާލB ްމިމަޝްރޫއުގެ ޑިވެލޮޕަރސް ހޯދުމަށްޓަކައި  ރޫމ
 ބިޑަށް ހުޅުވާލެވިފަ 

ޕްރޮޖެކްޓް ފޯމިއުލޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ރޫމް 3B-2 744 ހުޅުމާލެ ޔޫސް ރެސިޑެންޝިއަލް މިކްސްޑް 
 ކުރިޔަށްދަނީ 

 ޫކޮޓަރީެގ  2 ތަރައްޤީކުރެވެނީ،ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް  ހިެމނޭ ކޮޓަރީގެ ބެޑް ރޫމް 3ކޮޓަރިއާއި  2ތަކުގެ ަދށުން ޢުމިމަޝްރ
އަކަފޫޓަށްވުރެ  900 އޭރިއާ ފްލެޓެއްގެކޮޓަރީގެ  3އަށް ވުރެ ކުޑަނުވާހެންނެވެ. އަދި އަކަފޫޓަށް  650އޭރިއާ  ފްލެޓްގެ

 ކުޑަނުވާހެންނެވެ.

އަދި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ  ހިނގަމުންދާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއްގައި، އަދި ނިމިފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއްގައި މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް  )ނ(
 ފްލެޓް ހިމެނިފައި އެބަ ވޭތޯ؟ ހިމެނިފައިވާނަމަ އެއީ؛ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބިން އަދި ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވެހިކަން 
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 )ގޯތީގެ ބޮޑުމިނާއި، ސަރަހައްދުތައް ވަކިވަކިން އެނގޭނޭ ގޮތަށް ) ގޯތިކަން  ކިތައް  -1

 ްޢެކެވެ. އެއީ މަޝްރޫ 2ދަނީ މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިވަގުތު ހިނގަމުނ
ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަްޝރޫއާއި، ގުޅިފަޅު ޕޯރްޓ އަދި މިކްސްޑް ރެސިޑެންޝަލް ގޮތުގައި  2ހުޅުމާލެ ފޭސް

 ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫއެވެ. 

ހިއްކާ  ގުޅީފަޅުޕްލޮޓެވެ. އެއީ  1,474ޖުމްލަ  ކަނޑައެޅިފައިވަނީ،ގޮތުގައި  މިދެމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ގޯތި އަދި ޕްލޮޓްގެ
 750އެތަނުގައި ތަރައްޤީ ކުރެވޭ ރެސިޑެންޑަޝަލް ސަރަހައްދުން ރޯހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކުރުަމށް ހަމަޖެިހފައިވާ 

 1000ލޮޓެއް ރޯހައުސް ތަރައްޤީ ކުރުމަށާއި، އަދި އިތުރަށް  26އިން  2ޕްލޮޓާއި، ހުޅުމާލެ ފޭސް  1200އަކަފޫޓުގެ 
 .ޕްލޮޓެވެ 248އަކަފޫޓުގެ 

 

 ައަދި ހުޅުމާލެ 460ހިކަމުގެ މަޝްރޫއެއްގެ ދަށުންމިހާތަނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ދޫކޮށްފައިވަނީ ވިލިމާލެއިން ބޯހިޔާވ
 ގޯއްޗެވެ. 948އިން  1ފޭސް

 

 )ގޮތަށް  ފްލެޓްގެ ބޮޑުމިނާއި، ކޮޓަރީގެ އަދަދާއި، ސަރަހައްދުތައް ވަކިވަކިން އެނގޭނޭ )ކިތައް ފްލެޓްކަން  -2

  ާހައުސިންޔުނިޓް  13,070 -މަޝްރޫޢުތައް  ހިނގަމުންދ 

  

ހައުސިންގ  ސަރަހައްދު  މަޝްރޫޢުގެ ނަން 
 ޔުނިޓްގެ އަދަދު 

 ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ މިންވަރު  ކޮޓަރީގެ އަދަދު 

CMEC – High End ެ3-2 1344 ހުޅުމާލB ްމަސައްކަތް ނިމިފައި  %50މަޝްރޫޢުގެ  ރޫމ 

CSCEC  ް2 6720 ހުޅުމާލެ ހިޔާ ފްލެޓB  ްމަސައްކަތް ނިމިފައި  %80މަޝްރޫޢުގެ  ރޫމ 

MACL ެ3-2 384 ހުޅުމާލB ްމަސައްކަތް ނިމިފައި  %50މަޝްރޫޢުގެ  ރޫމ 

STO ެ1 432 ހުޅުމާލB,2B,2B+1  ެމަސައްކަތް ނިމިފައި  %11މަޝްރޫޢުގ 

MPL ެ1 534 ހުޅުމާލB,2B+1  ެމަސައްކަތް ނިމިފައި  %32މަޝްރޫޢުގ 

STELCO ެ1 384 ހުޅުމާލB,2B+1  ެމަސައްކަތް ނިމިފައި  %75މަޝްރޫޢުގ 

MWSC ެ1 384 ހުޅުމާލB,2B+1  ެމަސައްކަތް ނިމިފައި  %58މަޝްރޫޢުގ 

MTCC ެ1 400 ހުޅުމާލB,2B+1  ެމަސައްކަތް ނިމިފައި  %8މަޝްރޫޢުގ 
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ISLADN EXPERT ެ1 328 ހުޅުމާލB,2B,3B,4B  ެމަސައްކަތް ނިމިފައި  %9މަޝްރޫޢުގ 

FW ެ1 95 ހުޅުމާލB,2B,3B  ެމަސައްކަތް ނިމިފައި  %78މަޝްރޫޢުގ 

RAINBOW S ެ1 136 ހުޅުމާލB,2B+1,3B,3B+1  ެމަސައްކަތް ނިމިފައި  %99މަޝްރޫޢުގ 

APOLLO ެ1 97 ހުޅުމާލB,2B,3B  ެމަސައްކަތް ނިމިފައި  %99މަޝްރޫޢުގ 

MUNI ެ1 92 ހުޅުމާލB,2B+1,3B+1,4B+1  ެމަސައްކަތް ނިމިފައި  %64މަޝްރޫޢުގ 

ENSIS ެ1 94 ހުޅުމާލB,2B,3B,4B  ެމަސައްކަތް ނިމިފައި  %50މަޝްރޫޢުގ 

JAAH ެ1 83 ހުޅުމާލB,2B,3B,4B  ެމަސައްކަތް ނިމިފައި  %91މަޝްރޫޢުގ 

HANBO ެ1 110 ހުޅުމާލB,2B,3B,4B  ެމަސައްކަތް ނިމިފައި  %75މަޝްރޫޢުގ 

RAINBOW C ެ1 144 ހުޅުމާލB,2B,2B+1,3B,3B+1,4B+1  ެމަސައްކަތް ނިމިފައި  %94މަޝްރޫޢުގ 

NPH ެ2 96 ހުޅުމާލB+1,3B+1  ެމަސައްކަތް ނިމިފައި  %60މަޝްރޫޢުގ 

ABAM ެ2 14 ހުޅުމާލB+1  ެމަސައްކަތް ނިމިފައި  %80މަޝްރޫޢުގ 

JAWAHIRU 11 ެ3 14 ހުޅުމާލB  ެމަސައްކަތް ނިމިފައި  %90މަޝްރޫޢުގ 

GALLEON ެ2 13 ހުޅުމާލB,3B,5B  ެމަސައްކަތް ނިމިފައި  %55މަޝްރޫޢުގ 

KEYSTONE ެ1 15 ހުޅުމާލB,5B  ެމަސައްކަތް ނިމިފައި  %20މަޝްރޫޢުގ 

MAALAA ެ3 14 ހުޅުމާލB  ެމަސައްކަތް ނިމިފައި  %5މަޝްރޫޢުގ 

AMIN ެ2 90 ހުޅުމާލB,3B  ެމަސައްކަތް ނިމިފައި  %10މަޝްރޫޢުގ 

HDC ެ2 402 ހުޅުމާލB,3B  ެމަސައްކަތް ނިމިފައި  %20މަޝްރޫޢުގ 

POLCO ެ1 300 ހުޅުމާލB,2B+1  ެމަސައްކަތް ނިމިފައި  %78މަޝްރޫޢުގ 

SIFCO ެ1 300 ހުޅުމާލB,2B+1  ެމަސައްކަތް ނިމިފައި  %80މަޝްރޫޢުގ 

MREIC ެމަސައްކަތް ނިމިފައި  %2މަޝްރޫޢުގެ   14 ހުޅުމާލ 
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އެފަދަ މަޝްރޫއުތަކެއް  މަޝްރޫއުތަކެއް މިހާތަނަށް ނުފަށާ އެބަހުރިތޯ؟ އަދި މާލޭ ސަރަހައްދުން ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނޭ  (ރ(
  ހުރިނަމަ / އެއީ؛

މަްޝރޫއެއްގެ ދަށުން ަތރައްޤީކުާރ  18މިހާރު އަމަލީ މަސައްކަތް ނުފަށާުހރި ަމޝްރޫޢުތަީކ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައިވާ 
 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތެވެ. 10,294

 

  މަޝްރޫއުތަކެއްތޯ؟ ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހިންގުމަށް  ސަރަހައްދުތަކެއްގައި  ކޮން  -1

 ގައިއެވެ.2އަދި  1މިމަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ފޭސް 

  

ބޮޑުމިނާއި  ގޯއްޗާއި ފްލެޓުގެ )އޭގެން ކޮންމެ މަޝްރޫއަކުން ކަނޑައެޅޭ ގޯތީގެ އަދަދާއި ފްލެޓްގެ އަދަދު.  -2
 (ސަރަހައްދުތައް އެނގޭނޭ ގޮތަށް 

  ިޕްލޮޓެވެ. އެއީ ގުޅީފަޅު ހިއްކާ އެތަނުގައި ތަރައްޤީ ކުރެވޭ  1,474ޖުމްލަ  ފައިވަނީޅާއަޑަ ނކަގޯތީގެ ގޮތުގައ
 2ހުޅުމާލެ ފޭސް ، އިޓާލޮޕް 1200އަކަފޫޓުގެ  750ރެސިޑެންޑަޝަލް ސަރަހައްދުން ރޯހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް 

ޓް ފްލޮ 248އަކަފޫޓުގެ  1000ލޮޓެއް ރޯހައުސް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ދޫކުރުަމށް ހަމަޖެހިފައިާވއިރު،  26އިން 
ވަކި ތާރީޚެއް އަދި  ނެކާ ވިއްޕްލޭންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިޕްލޮޓްތައް  ށްވިއްކުމަ

 ކަނޑައެޅިފައެއްނުވެއެވެ.

 

 އިތުރު ތަފްސީލު  އަދަދު ސައިޒު  ސަރަހައްދު 

 ރޯހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް  1200 އަކަފޫޓު 750 ގުޅިފަޅު

 ތަރައްޤީކުރުމަށް ރޯހައުސް  26 އަކަފޫޓު 1000 2ހުޅުމާލެ ފޭސް 

 (ށްވިއްކުމަ) ޕްލޮޓް 248 އަކަފޫޓު 1000 2ހުޅުމާލެ ފޭސް 

 

 .އެމަޝްރޫއުތައް ހިންގަން ފަށާނެ ތާރީޚާއި ނިމޭނޭ ތާރީޚުގެ އަންދާޒާއެއް  - 3

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް  އެކި)މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައިވާ މަޝްރޫއުތަކަކީ ކޮބައިތޯ  އެ  -4
 (ކޮންޓްރެކްޓު ކުރެވުނު ކޮންޓްރެކްޓަރުން ވަކިވަކިން އެނގޭނޭހެން 

ރެވޭނޭ ތާރީޚުތަކުގެ ކު  މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންޓްރެކްޓް ނުކުރެވިވާ މަޝްރޫއުތަކެއް ހުރިނަމަ ކޮންޓްރެކްޓް އެ -5 
 އް.އަންދާޒާއެ 
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 ިހިމެނެއެވެ. މަސައްކަތް ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ  10,294 ފްލެޓްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށް ނުފަށާހުރ
 އެމަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލު ިތރީގައި މިވަނީއެވެ.

ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ  މަޝްރޫޢުގެ ނަން 
 އަދަދު 

 ފެށުނު / ފެށޭނެކަމަށް 
 ރީޚް ކުރާ ތާ 

 ށް ލަފާ ކުރާ ތާޜީޚް ނިމޭނެކަމަ 

FDC - Affordable 4000 17  2023ނޮވެމްބަރ  2020ނޮވެމްބަރ 

CHC- High End 1155  ް2023ޑިސެމްބަރ  2021ޖޫނ 

 2025ޖެނުއަރީ   2023ޖެނުއަރީ  78 ޕްރިމިއަމް ވިލާ

FDC, Synohydro-Affordable 1700 2  2022ސެޕްޓަރ  22 2020އޮކްޓޫބަރ 

 2021ޑިސެމްބަރ  2020އޮކްޓޫބަރ  High End 100 –އައިމިނައިދީ 

JV MIP&RC 162  2022ސެޕްޓަރ  22 2020ޑިސެމްބަރ 

HDC-Council Housing 2000  ީ2023ޖެނުއަރީ  2021ޖެނުއަރ 

HDC-High End 355  ީ2023ޖެނުއަރީ  2021ޖެނުއަރ 

 2024ޖެނުއަރީ  2022ޖެނުއަރީ  744 މިކްސްޑް ޔޫސް ރެސިޑެންޝިއަލް 

 



` 
 

 ސަފަޙާ 1

 

 ކަރުދާސް   މާލޭ ރީޖަންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ގުޅޭ 
 

ބޯހިޔާވަހިކަަމށް   ގޮންެޖހުަމކީ  ބޮޑު  އެންމެ  ދިާމވެފައިވާ  ސަރަހައްދަށް  އަރބަން  ާމލެ    ދެެމހެއްޓެނިވި ގްރޭޓަރ 
އެކިފަހަރުަމތިން  ހައްލެއް ނަންނަުމގައި  ނުލިބުެމވެ.  ބައެއްފަރާތްތަކަށް    އި ހިންގައް  ަމޝްރޫއުތަބޯހިޔާވަހިކަުމގެ  އެކި 

ދައްވެފައިނެތުާމާމލެ  ނަަމވެސްއެވެ.  ފަވިފޯރުކޮށްދެވަނީ  ހިޔާވަހިކަންބޯ ިމންވަރު  ހިުޖރަކުރާ  އަތޮޅުތަކުން  އާބާދީ  އަށް  އި، 
   ބޯހިޔާވަހިކަަމށް އޮތް ޑިާމންޑް ކުޑަކުރުަމށްވަނީ ގޮންޖެހުންތައް ދިާމވެފައެވެ. އިތުރުވުުމގެ ސަބަބުން

 

 -:ތެރޭގައި ސަބަބުތަކުގެަމއިގަނޑު  ވަކިކަން ފޯރު ކޮށްދެވިފައިވާ ނުވާ ާމލޭ ރީަޖންގެ އަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ބޯހިޔާ

އެއްހަަމއެއްގައި .1 ފެންވަރަކަށްއަދި  ާމލެއާ  އެއް  ސަރަ    އެހެން  ދުަމތްތަކާއި ޚި  ޝަރީރޓަތަކުގައި  ހައްދުރާއްޭޖގެ 
ކުރިއަރާފައިއިޤްދި ކަންކަން  ސަބަބުންތުުމނެ  ޞާދީ  ހިުޖރަކޮ  ގެ  ާމލެއަށް  ވަޒަންވެރިވާއަތޮޅުތަކުން  ިމންވަރު    ށް 

 . ންދައްކުރެވިފައި ނެތު

 .ންރަށްވެހި އާބާދީ އިތުރުވު ގެާމލޭ .2

ަމއިގް .3 އާއި  އިތުރުވަުމންދާ  ރޭޝަނުއާބާދީ  ސަބަބުން  އެއްވަރަށް  ގެ  ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ  ނުވަތަ  ޑިާމންޑާއި  ގެދޮރު 
 .ހިެމނިގެން(ޓް އެސްޓޭރިއަލް ޕްރައިވެޓް ޝްރޫޢު ތަކާއި )ސަރުކާރު ަމ ންނެތުބޯހިޔާވަހިކަން އުފެއްދިފައި

ނުވަތަ    ޑިާމންޑްހައުސިންގ  އި  ހިންގުުމގަކޮށް  ތަރައްޤީހައުސިންގ ޕްރޮގްރާްމތައް  ގެ  ސަރުކާރުއްގައި،  ތެއަދި ޚާއްސަ ގޮ .4
ކޮބައިތިފަންއޮތް  ނީޑް   ކަނީ ޔުނިޓްތަހައުސިންގ  ފައިވާ  ރެވި ކުތަރައްޤީިމހާތަނަށް  ގަނެވިފަނެތުާމއި،  ދެނެ  ކަންތަކަކީ 

"ސޯ އަށްވުުމން  ހަަމއެކަނި  ހައުސިންގ  ފަންތީގެެމޝަލް"  އާއިލާތަކަށް  ހައުސިންގ    ދު  ބޭނުންވެފައިވާ  އަށް 
  ތުން.އިނެދެވިފަހައްލެއް ހޯދްބޯހިޔާވަހިކަުމގެ 

 -:ބަޔަކަށެވެ. އެއީ 5ަމއިގަނޑު   ިމކަރުދާސް ބެހިގެންވަނީތާތަކަށް އަލިއަޅުވާލައި،  މި ނުކު

 (އިޕޮލޮީޖޓަތައް )ފަންތިހައުސިންގ  .1

 ާމލޭ ރީަޖންގެ އާބާދީ އެނަލިސިސް  .2

 ާމލޭ ރީަޖން ހައުސިންގ ނިޑް އެނަލިސިސް  .3

 ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ ަމޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލްއަދި  ާމލޭ ރީަޖންގެ ހައުސިންގ ސްޓޮކް .4



 
 

2 ޙާ ސަފް  

 ( ޓައިޕޮލޮޖީ ފަންތިތައް ) ހައުސިންގ   -1

ަމޝްރޫޢުތައްހައު އެއް ތައްގަޑެއް   ހިންގުުމސިން  ބަދަލުގައިގައި  ބުރަވެ،  ގެންގުޅުުމގެ  އާްމދަނީއަށް  ، ފަރުދުންގެ 
ަމޝްރޫ ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ  ގައި  ވުރެ ފުރިހަމަ ގޮތެއްރަށް ިމހާޢުތައް ފަރުާމކުރުުމންތަފާތު ފަންތިތަކަކަން ހައުންސިން 

 އެވެ.އްސަލައަށް ހައްލެއްހޯދިގެންދާނެަމ

ނުވަތަ   ބާވަތުގެ  4  ވިދާނެވާ ފަރާތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތަރައްޤީކުރެދިވެހިރާއްޭޖގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުން،  ިމގޮތުން
 ގެ ތަފްސީލުތައް ތިރީގައިިމވަނީއެވެ. ހައުސިންގ އަގުގެ

 

 

 

 

 

 

 

 (CH)ކައުންސިލް ހައުސިންގ   1.1

)15,000ިމއީ   އާްމދަނީ  ަމދުން  ކެޓަގަރީރ އަށްވުރެ  ތަކަށްލޯއިންކަމް  ގޭބީސީ  ތަރައްޤީ   ( ލިބޭ  ޚާއްސަކޮށްގެން 
ިމހައުސިންގ ޔުނިޓްތަ  ކުރާ ކުރާ  ކެވެ.  ތަރައްޤީ  ދަށުން  ކުރުަމށްފަހު  ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައްކެޓަގަރީގެ   ތަރައްޤީ 

 ހިލޭ ނުވަތަ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ސަބްސިޑީއެއްގެ ަމއްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށެވެ.  ދޫކުރެވެނީ،

 (AH)އެފޯޑަބަލް ހައުސިންގ   1.2

)25,000-15,000ިމއީ   އާްމދަނީ  ދޭތެރޭގެ  އާއި  އިންކަރ  މިޑް  ކެޓަގަރީލޯވަރ  ތަކަށްމް  ގޭބީސީ  ލިބޭ   ) 
ިމކެޓަ ޔުނިޓްތަކެވެ.  ހައުސިންގ  ކުރެވޭނެ  ތަރައްޤީ  ކުރެޚާއްސަކޮށްގެން  ތަރައްޤީ  ދަށުން  ހައުސިންގ  ގަރީގެ  ވޭ 

އަދި ިމހައުސިންގ    ގައެވެ.ދެެމދު  ިމލިއަން ރުފިޔާއާ  1.5  –  1  ޔުނިޓްތަކުގެ އަގު ހިފެހެއްޓުަމށް ހަަމެޖހިފައިވަނީ 
ެމ ލޯނު  ނުވަތަ  ކުލި  ަމހަޔުނިޓްތަކުގެ  ނަގާނަަމ  ދައްކަންޖެހެނީ ދުވެރިކޮށް  ދޭތެރޭގެ   ރ13,000-8,670  ކު 

 އަދަދެކެވެ. 

 (MH)މިޑް ރޭންޖް ހައުސިންގ   1.3

)ރ  35,000-25,000ިމއީ   އާްމދަނީ  ދޭތެރޭގެ  ކެޓަގަރީއާއި  އިންކަމް  މިޑް  ތަކަށް  (އަޕަރ  ގޭބީސީ   ލިބޭ 
ިމ ޔުނިޓްތަކެވެ.  ހައުސިންގ  ކުރެވޭނެ  ތަރައްޤީ  ހައުސިންގ  ކެޓަޚާއްސަކޮށްގެން  ކުރެވޭ  ތަރައްޤީ  ދަށުން  ގަރީގެ 

ހަަމެޖހިފައިވަނީޔުނިޓްތަކުގެ   ރުފިޔާއާ  2.5  –  1.5  ހިފެހެއްޓުަމށް  ިމހައުސިންގ   ގައެވެ.ދެެމދު    މިލިއަން  އަދި 
 ދޭތެރޭގެ އަދަދެކެވެ.  ރ18,423-13,004ޔުނިޓްތަކުގެ ކުލި ނުވަތަ ލޯނު ެމދުވެރިކޮށް ނަގާނަމަ ަމހަކު 



 
 

3 ޙާ ސަފް  

 (HH)ހައި އެންޑް ހައުސިންގ   1.4

)  ިމއީ އާްމދަނީލިބޭ  ފަންތީގެ  ކެޓަގަރީަމތީ  އިންކަމް  ތަރައްޤީ    (ހައި  ޚާއްސަކޮށްގެން  ހައުސިންގ    ކުރާއަށް 
ާމރކެޓް ޑިާމންޑަށް    ބިނާވަނީހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ އަގުތައް    ކުރާޔުނިޓްތަކެވެ. ިމކެޓަގަރީގެ ދަށުން ތަރައްޤީ  

 ރިޢާޔަތްކޮށެވެ. 

 އެނަލިސިސް   ބާދީ މާލެ ރިޖަންގެ އާ  -2

ާމލޭގެއެވެ.     1252,768އާބާދީ އަކީ  އަންދާޒާރީަޖން )ާމލެ، ހުޅުާމލެ، ވިލިނގިލި( ގެ    ާމލެ • ރަށްވެހިންގެ    އެއީ 
އެހެނިހެން    76,556ވާ  ވެފައިރަޖިސްޓްރީގޮތުގައި   ނުވަތަ  ކުއްޔަށް  ާމލޭގައި  ހިުޖރަކޮށް  ރައްރަށުން  ީމހުންނާއި 

ރަށްވެހިންގެ    ާމލޭގެ އަކީ    30%ިމއާބާދީގެ ނިސްބަތަށްބަލާއިރު    ީމހުންނެވެ.  176,212ގޮތްގޮތުން ދިރިއުޅެުމންދާ  
އަދި    ވާވެފައިރަޖިސްޓްރީގޮތުގައި   ހިުޖރަކޮށްއަކީ    70%އާބާދީއެވެ.  ވަާމ  ރައްރަށުން  ވާ  ވެރިވެފައިޒަންރިލޭގައި 
 ވެ. އާބާދީއެ

ގައި ދިރިއުޅެުމންދާ  ާމލޭަމށް ބަލާނަމަ  މީހުން ދިރިއުޅޭ ކަ  5.5ގޭބީސީ އެއްގައި  ުޖްމލަ އާބާދީއަށް ބިނާކޮށް    ލޭގެާމ •
   އެވެ. 46،251 ގޭބީސީ ތަކުގެ ުޖްމލަ އަދަދަކީ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Resident population data based on MWSC house hold connection, NBS population projections, Registered population via MCC. 

RESIDENT POPULATION 

252,768 
HOUSEHOLDS 

46,251 



 
 

4 ޙާ ސަފް  

 ހައުސިންގ ނީޑް އެނަލިސިސް މާލެ ރިޖަންގެ   -3

ދެނެގަތު ިމންވަރު  ބޭނުންވާ  ބޯހިޔާވަހިކަން  ފަރާތްތަކުގެ  ދިރިއުޅެުމންދާ  ރީަޖންގައި  ބަލާފައިވަނީ  ާމލޭ  ގޮތަކަށް   2ަމށް 
 ؛ ( ބިނާކޮށެވެ. އެއީއަކަށް )ެމތަޑޮލޮީޖ

އިާމރަތްތަކުގެ    ާމލެ ( ހ) ކޮށްފައިވާ  ތަކުގައި  ގޯތި   / ޔުނިޓް  ހައުސިންގ  ކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީ  ރީަޖންގައި 
 ؛ދިރިއުޅުުމގެ ފެންވަރު )އެޑިކުއެސީ / އިންއެޑިކުއެސީ( އަށް ބިނާކޮށް

 . މު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނިސްބަތަށް ބިނާކޮށްހިޔާ ަމޝްރޫޢަށް ފޯ ( ށ)

 

ާމލޭ ރީަޖންގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓް / ގޯތި ތަކުގައި ކޮށްފައިވާ އިާމރަތްތަކުގެ ދިރިއުޅުުމގެ   3.1
ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފަ ސަރަޙައްދުގައި  ާމލެ  ބަލާފައިވަނީ  އިންއެޑިކުއެސީ(   / )އެޑިކުއެސީ  ގޯތިތަކުން ފެންވަރު  އިވާ 

ބުރީގެ އުސްިމނަށް އިާމރާތް ކޮށްފައިވާ ތަންތަން ކަުމގައި ބަލާ،    6އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯތިތަކަކީ އެވެރެޖް    600
އެއިާމރާތްތަކުގައި ދިރިއުޅެުމންދާ ގޭބީސީ ތަކަކީ އެކަށީގެންވާ ބޯހިޔާވަހިކަުމގައި އުޅެުމންދާ ގޭބިސީ ތައް ކަުމގައި  

ގޮތެއްގައި     600  އަދި  ބަލައިގެންނެވެ. އެވްރެޖް  ގޯތިތަކުގައި  ކުދި  ފޫޓަށްވުރެ  އިާމރާތް    3އަކަ  ބުރީގެ 
ބޯހިޔާކަެމއް   ނެކޮށްފައިވާ އެކަށީގެންވާ  ފަރާތްތަކަކީ  ދިރިއުޅެުމންދާ  ިމއިާމރާތްތަކުގައި  ކުރެވޭއިރު  އަންދާޒާ  ކަަމށް 

 ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ކަަމށް ބަލައިގެންނެވެ.

ބަލާއިރު ާމލެ ރިަޖންގައި ިމއަންދާޒާތަކައެގޮތުން   އެކަށީގެންވާ  ތެރެއިން  ގޭބީސީގެ    45,958    ދިރިއުޅެުމންދާ  ށް 
އަދި އެކަށީގެންވާ ބޯހިޔާވަހިކަެމއްނެތް  އެވެ.    29,178އަދަދަކީ    ތަކުގެ)އާއިލާ(  ގައި ދިރިއުޅޭ ގޭބީސީ ބޯހިޔާވަހިކަުމ

   އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ.  ގޭބިސީއެއް )އާއިލާ( ާމލޭގައި ދިރިއުޅެުމން ގެންދާކަަމށް 17,073
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ބޯހިޔާ ބޭވަހިއެކަށީގެންވާ  ތެރެއިން  17,073   ނުންވާކަަމށް  އޭގެ  ބަލާއިރު  ތަކަށް  އަކީ    5,171ގޭބީސީ  ގޭބީސީ 
އަކީ އަތޮޅުތަކުން   11,902  އަދި  .އާއިލާތަކެވެގޭބީސީ ނުވަތަ  ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ  ާމލޭގެ ރަށްވެހިންގެ ގޮތުގައި  

 ކޮށްފައިވާ އާބާދީއެވެ.ާމލެއަށް ހިުޖރަ 

 

 

 

 

 

 

 

ހިން 3.2 "ސަރުކާރުން  ބިނާކޮށް  " ޔާހިގި  ނިސްބަތަށް  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފޯމު  މިސަރަހައްދަށް   ަމޝްރޫޢަށް 
އަދަދަށްވާނީ  ތަކާއި،  ކެޓަގަރީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފޯމު  ދެނެގަތުަމށްޓަކައި  ިމންވަރު  ބޭނުންވާ  ބޯހިޔާވަހިކަން 

 ބަލާލެވިފައެވެ.  

ހުށަހަޅާފައިވާއިރު    23,064  ުޖްމލައެގޮތުން   ފޯމު  ފަރާތްތައް    1ފަރާތަކުން  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފްލެޓަށް  ކޮޓަރީގެ 
އަދަދަކީ   ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފޯްމ  )  21,021އުނިކޮށް  ހުށަހަޅާފައިވާ    1އެވެ.  ފްލެޓަށް  ކޮޓަރީގެ 

ޓަގަރީ އަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތްތަކަކީ ދެަމފިރިން  ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ިމއެނަލިސިސްގެ ބޭނުަމށް އުނި ކޮށްފައިވަނީ، އެކެ
ނުބެލެވޭތީއެވެ.( ގޮތުގައި  އެއްގެ  ގޭބީސީ  އެއީ  ފަރާތްތަކުގެ   ކަުމގައިވެފައި،  ހަަމވާ  ޝަރުތު  ީމގެތެރެއިން  އަދި 

 އެވެ. 19,402 އަދަދަކީ  
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ރަ  19,402  ޝަރުތުހަަމވާ ގޮތުގައި  ރަށްވެހިންގެ  ާމލޭގެ  ތެރެއިން  ވެފައިވާފަރާތްތަކުގެ   7,657  ޖިސްޓްރީ 
ާމލޭގެ ރަށްވެހިންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ  އަކީ    11,745އަދި  ފަރާތަކުން އެކި ކެޓަގަރީތަކަށް ކުރިަމތިލާފައިއެވެ.  

ހުށަހަޅާފައިވާ   ވެފައިވާ ފޯމް  ަމޝްރޫއަށް  ހިޔާ  ިމއަދަދުތަކަކީ  އެހެންކަުމން  ފަރާތްތަކެވެ.  ނޫން  ފަރާތްތައް 
  ކޮށް ާމލެ ރީޖަންގެ ބޯހިޔާވަހިކަަމށް ބޭނުންވާ މިންވަރުކަަމށް ބެލެވިދާނެ އަދަދުދަތަކެވެ. ފަރާތްތަކަށް ރިޢާޔަތް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ދިރިއުޅެމުންދާ    އި،ބަލަ މެތަޑަށް    2މަތީގައި  ރީޖަންގައި  )އާއިލާ މާލޭ  ތަކަ ގޭބީސީ    ށް ( 

އަދި އޭގެ ތެރެއިން މާލޭ ރަށްވެހިންގެ  .  އެވެ ގޭބީސީ    17,073ޒާ އަކީ  މިންވަރުގެ އަންދާ   ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވާ 

އެވެ. އަދި މާލޭގައި   6,414އަދަދަކީ  ރެޖް ވަ އެ   ގެ ލާ އާއި / ގޭބީސީ  ( މާލެއަށް ވޯޓުލެވޭ ) ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ  

 ވެ. އެ   ސީ ގޭބީ   10,659ކީ  އަދަދަ   އާއިލާ ތަކުގެ އަތޮޅުތަކުން ހިޖުރަ ކޮށްފައިވާ    ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ، 
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ސީ / އާއިލާ އަށް  ގޭބީ  17,073ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވާ ގޭބީސީ އަދަދުގެ ގޮތުގައި ބެލިފައިވާ   އަށް،  ަޖން ރީ   ާމލެ 3.3
ހައުސިންގ ޕްރޮގްރާްމ ހިންގުުމގައި  ތައް ބޭނުންވާ  ަމޝްރޫޢުތައް  ޓްތައް  ޔުނި ހައުސިން  ވާގޮތަށް ތިރީގައިިމ  ،ނުވަތަ 

ކަނޑައެޅިފައެވެ.   ކުރުަމށްވަނީ  ކަނތަރައްޤީ  ބަލާފައިވަނީ  )ިމއަދަދުތައް  ރީަޖންޑައެޅުުމގައި  ދިރިއުޅޭ    ގައިާމލޭ 
 .( ވެނިސްބަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށެތަކަށް ަމހަކު ލިބޭ އާްމދަނީގެ  އާއިލާ/ގޭބީސީ
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 ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލް އަދި    މާލޭ ރީޖަންގެ ހައުސިންގ ސްޓޮކް  -4

 ިޖސްޓްރީ ކޮށް އަދި ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތި ާމލެ ރީަޖންގައި ރަ 4.1

ިމހާތަނަށް   ރީަޖންގައި  ހިގޯތި    210,705ާމލެ  ތެރޭގައި  އޭގެ  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ޒަާމނުއްސުރެ  ރަޖިސްޓްރީ  ެމނެނީ 
ގޯއްޗާއި އަދި ހުޅުާމލެ    460ގޯއްޗާއި، ވިލިނގިލިން ދޫކޮށްފައިވާ    9,297މާލެއިން ދޫކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ  

 ގޯއްޗެވެ.  948ކުން ދޫކޮށްފައިވާ އަ 1ފޭސް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ ަމޝްރޫޢުތައް 4.2

ރީަޖންގައި   ފޯރުކޮށްދިނުާމލެ  ގެންގޮސްފައިިމހާތަނަށް  ަމށްޓަކައި  ބޯހިޔާވަހިކަން  ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ ކުރިޔަށް  ވާ 
"ހައުސި ރީަޖންގެ  ާމލޭ  އަދި  ހިނގަުމންދާ  މަސައްކަތް  ިމހާރު  އެސެސްަމންޓް" އަށް  ަމޝްރޫޢުތަކާއި،  ންގ ނީޑް 

 ަމޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި ިމވަނީއެވެ. ޕްލޭން ކޮށްފައިވާކުރިޔަށްގެންދިޔުަމށް  ބިނާކޮށް

 

 

 

 

 

 

 
2 53% (5,691) of plots = inadequate  

COMPLETED 

4,597 
ONGOING 

13,070 
PROPOSED 

11,768 
ON HALT 

 1,147 
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 ިމހާތަނަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވާ ބޯހިޔާވަކުުމގެ ޕްރޮގްރާމް / ަމޝްރޫޢުތައް  4.2.1

ރީަޖންއަށް   ފޯރުކޮށްދިާމލޭ  ފިޔަވައި(ނުަމށްޓަކައި  ބޯހިޔާވަހިކަން  ގޯތިތައް  / ދޫކޮށްފައިވާ   )ިމހާތަނަށް ރަޖިސްޓްރީ 
 4,597ުޖްމލަ    ،ތަކުންގޮސްފައިވާ ަމޝްރޫޢުކުރިޔަށް ގެން  ނާއި ޕްރައިވެޓް ޑިވެލޮޕަރުން ެމދުވެރިވެގެންސަރުކާރުން
 .  ތަރައްޤީކޮށްފައިވެއެވެހައުސިންގ 

ދަށުންބޯހިޔާވަހިކަުމގެ  އެގޮތުން   ކޮށްފައިވަނީ ސިނަާމލެ    ،ޕްރޮގްރާްމގެ  ތަރައްޤީ  ފުރަތަމަ ސަރުކާރުން    1އެންމެ 
ފައްޓާފައިވަނީ    2އަދި   އެޕްރޮގްރާމް  އެޕްރޮ  1990އެވެ.  ތެރޭގައިއެވެ.  ފެށުނު އަހަރުގެ  ހިންގަން  ގްރާްމއަށްފަހު 

ޕްރޮގްރާްމތަކާއެކު ކަުމގެ  ބޯހިޔާވަހި  ފެތޭ  ،އެހެނިހެން  ހައުސިންގ ކެޓަގަރީއަށް  ހައުސިންގ   3,008  ކައުންސިލް 
ފެތޭ   ކެޓަގަރީއަށް  ހައުސިންގ  އެފޯޑަބަލް  އަދި    352ޔުނިޓާއި،  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ތަރައްޤީ  ޔުނިޓް  ހައުސިންގ 

އާްމދަނީ އަމާޒުކޮށް    ަމތީފަންތީގެ  ފަރާތްތަކަށް  ޔުނިޓާއި    1,176ލިބޭ  ހައުސިންގ  ރޯހައުސް    61ހައިއެންޑް 
 ތަރައްޤީކޮށްފައިވެއެވެ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 ޙާ ސަފް  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 ޙާ ސަފް  

 ހިކަުމގެ ަމޝްރޫޢުތައްިމހާރު ކުރިޔަށްދާ ބޯހިޔާވަ 4.2.2

ޕް  ކުންފުނިތަކާއި  ހިއްސާވާ  ެމދުވެރިވެގެން، ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ  ސަރުކާރާއި، ސަރުކާރު    29ރައިވެޓް ޑިވެލޮޕަރަސް 
ހައުސިންގ ޔުނިޓް ތަރައްޤީ   13,070 ުޖްމލަ  ަމޝްރޫޢެއް ިމހާރުވެސް ކުރިޔަށްދެއެވެ. ިމަމޝްރޫޢުތައް ނިޭމއިރު 

 ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

ނިޓް ގޮތުގައި ހިމެނެނީ ހިޔާ ަމޝްރޫޢުގެ  ކެޓަގަރީއަށް ފެތޭ ހައުސިންގ ޔު  ކައުންސިލް ހައުސިންގ ީމގެ ތެރެއިން  
ފްލެޓްގެ   ހިޔާ  ގެންދާ  ކުރިޔަށް  ިމަމޝް  6،720ދަށުން  ހަމަ  އަދި  ޔުނިޓެވެ.  ދަށުން ހައުސިންގ  ރޫއުގެ 

ސަރުކާރުސަރުކާރާ ގޮތުގައި    އި  ޔުނިޓްތަކުގެ  ހައުސިންގ  ެމދުފަންތީގެ  ކުންފުނިތަކުން    3,938ހިއްސާވާ 
ކު ތަރައްޤީ  ޔުނިޓް  ކުންފުނިތަކުން  ހައުސިންގ  އަިމއްލަ  އެކިއެކި  ހައުސިންގ    2,375ރާއިރު  އެންޑް  ހައި 

ކުރިއަށެވެ. ދަނީ  މަސައްކަތް  ކުރުުމގެ  ފޭސް    ޔުނިޓްތަރައްޤީ  ހުޅުާމލެ  ފަރާތްތަކަށް   2އަދި  އަިމއްލަ  އިން 
 ޕްލޮޓެއް ތަރައްޤީ ކުރުުމގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދެއެވެ.  37ދޫކޮށްފައިވާ 

 

 

 

PROJECTS 

29 
HOUSING UNITS 

13,070 



 
 

12 ޙާ ސަފް  

 

 ަމޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު 4.2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,720 Hiyaa Flats 

Expected Completion Dat March 2021 



 
 

13 ޙާ ސަފް  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ާމރކެޓް ހުރިގޮތްކާއި ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަަމޝްރޫޢޫތައް އަމާޒުިމހާރު ކުރިޔަށްދާ  4.2.4

ކުރިޔަށްދާ   ދަށުން  ަމޝްރޫޢުގެ  ޝަރުތު  6720ހިޔާ  ފަރާތްތަކުން  ކުރިަމތިލާފައިވާ  ޔުނިޓްތަކަށް   ހައުސިންގ 
ެމދުފަންތީގެ ހައުސިންގެ ގޮތުގައި  ރޭންޖް ނުވަތަ  -ހަަމވާ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުުމގެ ަމސައްކަތްދަނީ ކުރިއަށެވެ. މިޑް

ސަރުކާރުރާސަރުކާ ތަރައްޤީކުރަުމންގެންދާ    އި  ކުންފުނިތަކުން  ޔުނިޓުތައް    3,848ހިއްސާވާ  ހައުސިންގ 
 ރާ ުމވައްޒަފުންނަށެވެ. އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ އެކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތްކު

ކުރާ    އިންސީ.އެްމ.އީ.ސީ   ކޮންޓްރެކްހައުސިންގ    1344ތަރައްޤީ  ބިނާަމޝްރޫޢު  އަގަށް  ކުރެވިފައިވާ  ، ށްކޮތް 
ހަ ތަރައްޤީކުރާ  ކެޓަގަރީއަށް  އުއެަމޝްރޫއުގެދަށުން  ހައިއެންޑް  އަދި  މިޑް  ޔުނިޓްތަކަކީ  ހައުސިންގ ފެތޭ  ސިންގ 

ޔުނިޔުނިޓްތަކެކެވެ.   އެދެފަންތީގެ  ިމހައުސިންގ  ލިބޭފަރާތްތަކަށް  ޓްތައް    ނެރުުމގެ ާމރކެޓަށް    މާޒުކޮށްއައާްމދަނީ 
އެހެންނަަމވެސް ހައި އެންޑް ހައުސިންގެ ގޮތުގައި އަިމއްލަ ފަރާތްތަކުން    ންނެވެ.މަސައްކަތް ިމހާރުދަނީ ކުރެވެުމ

އެފަރާތްތަކުން ތަރައްޤީ   ތަރައްޤީ ކުރާ ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ާމރކެޓް ޑިާމންޑަށެވެ. އެގޮތުން
  ރު، ިމރޭންްޖގެ ގަނެފައިވާއިތަކުން  ޔުނިޓް އެކި ފަރާތް  657ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން    2,375ުޖްމލަ    ކުރާ
   .(HDC)ަމއުލޫާމތު:  ޔުނިޓް ާމރކެޓްގައި ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ 374

 

 

 

 

 

 

 

HOUSING UNITS 

13,070 
SALES / ALLOCATED 

11,225 
AVAILABLE 

1,808 



 
 

14 ޙާ ސަފް  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ހައުސިންގ ާމރކެޓްގައި ޕްރައިވެޓް ޑިވެލޮޕްރަސް ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ހައުސިންޔުނިޓްތަކުގެ އަގު ހުރިގޮތް  4.2.5

 

 

 

 



 
 

15 ޙާ ސަފް  

 ޔާވަކުމުގެ ޕްރޮގްރާމް / މަޝްރޫޢުތައް ވާ ބޯހި ކުރިޔަށް ރޭވިފައި    4.3

 

 

 

 

 

 

ަމޝްރޫޢެއް    18ސަރުކާރާއި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި ޕްރައިވެޓް ޑިވެލޮޕަރަސް ެމދުވެރިވެގެން، ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ  
ކުރެވެުމންނެވެ. އެގޮތުން   ިމހާރުދަނީ  މަސައްކަތް  ގެންދިޔުުމގެ  ކައު  2000ކުރިޔަށް  ގޮތުގައި    ންސިލްޔުނިޓެއް  ހައުސިންގެ 

ހައުސިންގ ޔުނިޓް   5,700ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން "އެފޯޑަބަލް" ރޭންްޖގެ ތަރައްޤީކުރުަމށް ރޭވިފައިވާއިރު، 
 ފޯިމއުލޭޓްކުރުުމގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރިއަށެވެ.  ޓެއްޕްރޮެޖކްތަރައްޤީ ކުރުަމށްޓަކައި 

ހައި އެންޑް   2,594  ހުޅުާމލޭގައި  ބައެއް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އެކު  ކަށް އަމާޒުކޮށްގެންރާތްތަަމތީފަންތީގެ އާްމދަނީ ލިބޭ ފަ
ކުރެވިފައިވާއިރު،   ޕްލޭން  ކުރުަމށް  ތަރައްޤީ  ޔުނިޓް  ޕްލޭންވަނީ    26ހައުސިންގ  ކުރުަމށް  ތަރައްޤީ  ރޯހައުސް  ލޮޓެއްގައި 

 ކުރެވިފައެވެ. 

ލޮޓެއް    26ގޯތި ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު،    248ގެ ދަށުން    2ހުޅުާމލެ ފޭސް  ށް  ވިއްކުަމގޯތީގެ ގޮތުގައި އަިމއްލަ ފަރާތްތަކަށް  
ހަަމެޖހިފައިވެއެވެ. ދޫކުރުަމށް  ކުރުަމށް  ތަރައްޤީ  އެސަރަހައްދުން  އަދި    ރޯހައުސް  ނިޭމއިރު  މަސައްކަތް  ހިއްކުުމގެ  ގުޅިފަޅު 

 ށްވަނީ ހަަމެޖހިފައެވެ.ކުރުަމޕްލޮޓް ދޫ 1200 އަކަފޫޓުގެ 750 ރޯހައުސް ތަރައްޤީ ކުރުަމށްޓަކައި

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTS 

18 
HOUSING UNITS 

10,294 
PLOTS 

1,474 



 
 

16 ޙާ ސަފް  

 އް ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބުށްގެންދިޔުަމށް ރޭވިފައިވާ ަމޝްރޫޢުތަޔަކުރި 4.3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ގުޅިފަޅުގައި ރޯހައުސް ތަރައްޤީ ކުރުަމށް ތައްޔާރު ކުރަުމންދާ ޕްލޭން  4.3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposed Row House 
Communities 

DEVELO PER DESCRIPT IO N 
NO S O F 

HO USING  UNIT S
ST AT US

FDC 4000 Housing 4000

1 5%  financing is being finalised. 85%  fincaing 

term sheet has been sent to MO F. SG application 

initiated after ITC .

CHC Coral Boulevard 1 1 55 Project Formulation O ngoing

Premium Villas Detached Housing 78 Project Formulation O ngoing

FDC Sinohydro 1 700

ITC for the 85%  financing has been submitted by 

the developer. Submitted for MoF Approval.

Private Row House 1 200 Reclamation O ngoing

Private Row House 26 Project Formulation O ngoing

Private Private Residential Lots 248 Project Formulation O ngoing

Aminaedi 
Mixed-use residential 

complex 1 00 Detail Drawing Submission Stage

JV MP&RC 1 62 Detail Drawing Submission Stage

HDC/FDC 2000 Housing 2000 Project Formulation O ngoing

HDC
Mixed-use residential 

complex 355 Invitation sent for Bids

P2 Mix R 
Mixed-use residential 

complex 744 Project Formulation O ngoing



 
 

17 ޙާ ސަފް  

 

   ރޯހައުސް ތަކުގެ ފްލޯރ ޕްލޭން ހުންނާނެ ގޮތް ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

18 ޙާ ސަފް  

 ރޯހައުސް ތަކުގެ އެލެވޭޝަން ހުންނާނެ ގޮތް •

 

 ހުންނާނެ ގޮތް ފްލޯރ ޕްލޭންިމކްސްޑް ޔޫސް ޓައިޕް ރޯހައުސް ތަކުގެ  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 ޙާ ސަފް  

 ހުއްޓިފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް  4.4

 

 

 

 

 

 

ަމއްސަލަތަކާއިހުރެ   އެކި  ސޮއިކުރުަމށްފަހު  އެއްބަސްވުންތަކުގައި  ހައުސިންގ    1,147ގެންދެވިފައިނުވާ  ކުރިޔަށްަމޝްރޫޢު 
ކުރަން   ތަރައްޤީ  ާމލޭގައި  ފަރާތުން  އެޕެކްސް ރިއަލިޓީގެ  ހިެމނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި  ަމޝްރޫއެއް  ކުރުުމގެ  ތަރައްޤީ  ޔުނިތް 

ދަށުން  ހައުސިންގ ޔުނިޓްއަކާއި    117ހަަމޖެހުނު   ހައުސިންގ ސްކީްމގެ  ގެ ފަރާތތުން   Customsއަދި    MNUހިޔާ 
. ހަމަ އެހެންމެ ސެންޑަލް ޮމރިޝަސްގެ ފަރާތުން ހައުސިންގ ޔުނިޓެއް ހިެމނެއެވެ  729 ގެންދަން ޕްލޭން ކުރެވުނު  ކުރިޔަށް

ޔުނިޓްތަކާއި  120  ކުރާތަރައްޤީ   ހައުސިންގ  ރޭންްޖގެ  ކުރިޔަށް    60  މިޑް  ވަނީ  މަސައްކަތްތައްވެސް  ވިލާގެ  ލަގްޒަރީ 
 ނުގެންދެވި މަޑުެޖހިފައެވެ.
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MALE’ REGION HOUSING NEED AND DEMAND ASSESMENT 
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1. MALE’ REGION POPULATION ANALYSIS

2. HOUSING TYPOLOGY

3. MALE’ REGION HOUSING NEED ANALYSIS

4. MALE’ REGION HOUSING STOCK AND PROJECTS

CONTENTS



76,556
Registered Male’ Residents

176,212
Other local Residents in Male’ 

252,768
Resident Population

46,251
Households

30

70

Registered Male' Residents Othher Local Residents in Male'

HHs Size Assumption = 5.5

MALE’ REGION POPULATION



POPULATION  DISTRIBUTION



(HNA) METHODOLOGY 

1- Existing Built (Residential) Context; Adequacy Inadequacy

MALE’ REGION HOUSING NEED ANALYSIS

2- Application assessment on  “Hiyaa” Housing Scheme 



29,178
Nos HHs with adequate Housing
(Assumption = Nos of HHs >600sqft X6 story (building 

height)

17,073
Nos HHs in need of Adequate Housing
(Assumption = Nos of HHs <600sqft X3 story (building 

height)37%, 

63%, 

Existing Context

Inadequate Adequate
5122

11951

Of Inadequate Housing

No. Male' Residents Other Local Residents

1



2

AVERAGE



1- Low Income 15%
B7K and 7K-15K (monthly income)

2- Lower Mid Income 24%
15K -25K (monthly income)

3- Upper Mid Income 33%
25k-45k (monthly income)

4- High Income 28%
45k-51 and above (monthly income)

6938

11101

15263

12951

Low Income Lower Mid Income

Upper Mid Income High Income

INCOME DISTRIBUTION



HOUSING TYPOLOGY 

1- CH- Council Housing
Free or Subsidy, (also referred as social housing)
755,580 (Property Value)

2- AH- Affordable Housing
8.6k-13k monthly  (Rent/Loan Repayment)
1M-1.5M (Property Value)

3- MH- Mid Range Housing
13k-23.8k monthly  (Rent/Loan Repayment)
1.5M-2.5M (Property Value)

4- HH- High End Housing
Market Demand

CH AH MH HH

Monthly Payment Property Value
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HOUSING ALLOCATION BASED ON HNA



MALE’ REGION’S HOUSING STOCKS & 
PROJECTS



PROJECTS

COMPLETED

4,597
ONGOING

13,070
PROPOSED

11,768
ON HALT

1,147



COMPLETED PROJECTS



COMPLETED PROJECTS



ONGOING PROJECTS

PROJECTS

29

HOUSING UNITS

13,070



ONGOING PROJECTS



ONGOING PROJECTS -
progress

6,720 Hiyaa Flats

Expected Completion Dat March 2021



ONGOING PROJECTS –
market demand

1- Hiyaa Flat 6720
Allocation ongoing

2- Hiyaa SOE’s 3,848
Company staffs

3- CMEC 1344
Mid-High End

4- Private Developers 2375
High End

Private Developers 2375
High End

657 UNITS SOLD

374 UNITS remaining



ONGOING PROJECTS – summary 

HOUSING UNITS

13,070

SALES / ALLOCATED

11,225

AVAILABLE

1,808



ONGOING PROJECTS – summary 



ONGOING PROJECTS – Average Price



PROPOSED PROJECTS

PROJECTS

18

HOUSING UNITS

10,294

PLOTS

1,474



PROPOSED PROJECTS –typology 



PROPOSED PROJECTS –
progress 

DEVELO PER DESCRIPT IO N 
NO S O F 

HO USING  UNIT S
ST AT US

FDC 4000 Housing 4000

1 5%  financing is being finalised. 85%  fincaing 

term sheet has been sent to MO F. SG application 

initiated after ITC .

CHC Coral Boulevard 1 1 55 Project Formulation O ngoing

Premium Villas Detached Housing 78 Project Formulation O ngoing

FDC Sinohydro 1 700

ITC for the 85%  financing has been submitted by 

the developer. Submitted for MoF Approval.

Private Row House 1 200 Reclamation O ngoing

Private Row House 26 Project Formulation O ngoing

Private Private Residential Lots 248 Project Formulation O ngoing

Aminaedi 
Mixed-use residential 

complex 1 00 Detail Drawing Submission Stage

JV MP&RC 1 62 Detail Drawing Submission Stage

HDC/FDC 2000 Housing 2000 Project Formulation O ngoing

HDC
Mixed-use residential 

complex 355 Invitation sent for Bids

P2 Mix R 
Mixed-use residential 

complex 744 Project Formulation O ngoing



PROPOSED PROJECTS –Gulhifalhu Row House Communities Draft

Proposed Row House 
Communities



PROPOSED PROJECTS –Gulhifalhu Row House Communities Draft



Gulhifalhu Row House – Plans & Elevation



Gulhifalhu Row House – Mixed use type 



PROJECTS ON HALT
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1,147



THANK YOU




