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

 

 ޖަލްސާ ވަނަސް ފަދައ ރ ެގ   ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( އަންގާރަ) 2022  މޭ 24

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

 . ފެށ ނީ  މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن الر  بسم هللا الر  

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނަކަތ ން    ރޯނ ވަނަ ދ ވަސް.    23ވަނަ ައހަރ ެގ ޝައްވާލް މަހ ން    1443 ދ ވަސް.  އަންާގރަވީ    2022މޭ    24،  މިއީ

ޖަލްސާގައި. މި   ވަނަ  5ވަނަ އަހަރ ެގ ދެވަނަ ދައ ރ ެގ    2022ވަނަ ދ ވަސް. އަޅ ަގނޑ ެމން އިށީނދެ މި ތިބީ،    5

 . އެބަވޭ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ   7ސަލާމ ަގއި    .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  27ަވޑަިއެގން ތިއްބެވީ  ހާޒިރ ވެށް  މަޖިލީހަވަގ ތ   

 

   ންދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 5/ 2/ 2022އޖ/  ޑާއަކީ،އެޖެންމިއަދ ެގ 

 

 ސ ވާލ  .  5
 

 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

 .  ސ ވާލ ކ ރ ން  ނާޅ ަގނޑ މެންެގ އެޖެންޑާެގ ފ ރަތަމަ އައިޓަމަކީ ވަޒީރ ންއަ
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  ސިވިލް  ންސްޕޯޓް އެންޑް ޟް، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާރިޔާ هللاމެންބަރ  ޢަބްދ އިްއޒަތްތެރި ެގ  އިރާދާ ތިމަރަފ ށީ -{ 5.1} 

ދާއިރާގެ   . ތިމަރަފ ށީލ ސ ވާ ފަިއވާ ބ  ހޯއްދެވ މަށް ކ ރައްވާލިޔ މ ން ޖަވާ  އާިއޝަތ  ނަހ ލާ ޢާޟިލާޝަން އަލްފާިވއޭއޭ

 ބަރ .ންތެރި މެއިްއޒަތް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޔާޟް هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތިމަރަފ ށި

މާލޭަގއި ދިރިއ ޅޭ ރައްޔިތ ންނަށް މާލެ އަދި    ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ!  `.  

ެއކަމ ެގ ޝަކ ވާ  ރެ ފަސޭހަކަމާވ   މިހާރަށް  ، ދަނީ ލިބެމ ން. ވީމާ   ހ ޅ މާލެއިން ޓެކްސީ ޚިދ މަތް ހޯދަން ދަތިވެެގން 

ންގ ޅ ްއވާ ވިސްނ ންފ ޅަކީ  ދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ސަރ ކާރ ން ެގކ ެގ ޚިއެކީަގއި މާލޭަގއި ޓެކްސީ ޚިދ މަތް ނ ވަތަ ދަތ ރ ތަ

  ރައީސް. ރިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ؟ ތޯކޮބައި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޢާންމ  ބަރ ެގ ސ ވާލަށް މިނިސްޓަރ ދެއްާވފައިވާ ޖަވާބ  އަމީން  ންޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެ

 . އިްއވައިދެއްވ ން

 

 ވ ން: މޭޒ ން އިްއވެ  އިދާރީ

މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި  މަޖިލީހ ެގ  ޢަބްދ   ތިމަރަފ ށީ   ،ރައްޔިތ ންެގ  މެންބަރ   ޖަވާބ   هللا ދާއިރާެގ  ލިޔ މ ން  ރިޔާޟް 

ހ ޅ މާލެއިން    ެގ  35ނަންބަރ     ލިޔ ން ؛ފޮނ ވާފައިާވ ސ ވާލ އެދި  ހޯއްދެވ މަށް   އަދި  މާލެ  ދަންނަވަމެވެ.  ޖަވާބ ަގއި 

ރައްޔިެގ  ޓެކްސީ ދަތިވެެގން  ހޯދަން  މައްސަ  ތ ންޚިދ މަތް  ހ ށަހަޅަމ ންދާ  ހ ށަހަޅަމ ންދާތީ  އްލ ކޮށް،  ހަތައް  ލަޝަކ ާވ 

ދަތިތައް   ދިމާވާ  ހޯދ މ ަގއި  ޚިދ މަތް  ޮގތ ން ޓެކްސީހަރައްޔިތ ންނަށް ޓެކްސީެގ  ދަތިވާ   އްލ ކ ރ މ ެގ  ހޯދަން  ޚިދ މަތް 

އިން ލިބޭ  ޢާ ރިޛަމެއިލްެގ  -ކޯލ  އަދި އީ، ފޯނ ގާއިމ ކޮށް ލައިނެއް  ގ ޅިެގން ޝަކ ާވ ހ ށަހެޅ މަށް ޓަކައި ހޮޓް  މައްސަލައާ

އްލ  ހޯދައިދިނ މަށް މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާ ހަޞަތެއްެގ ތެރޭަގއި  ރ އެންމެ އަަވސް ފ   ެގން އެ ކަންކަމަށް ވީޅިގ    ޝަކ ވާތަކާ

ދަތ  ޓެކްސީ  އަދި  ދަންނަވަެމވެ.  ައގ ރ ކަމ ަގއި  މައްސަލައާތައް  ކ ރަމ ންދާ  މި  ބޮޑ ކޮށް  ޝަކ ވާތަގ ޅިެގން  ްއ  ފަދަ 

ެއކ ލަވަ ޓްސްނިމި ކޮމިޓީެއއް  ޓަކަިއ  ބެލ މަށް  މައްސަލަތައް  ހ ށަހެޅޭ  ގާއިމ ކޮށް،  ނިޒާމެއް  ހ ށަހަޅާނެ    ،ލައި އިރީއަށް 

މަްއސަލައެްއ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް    15ަމއްސަލަ ދިރާސާކޮށް،   57ެގ ތެރެއިން މިހާތަނަށް  ތަކ  ޝަކ ވާ  57ހ ށަހެޅިފައިވާ 

ޚިލާފަށް ދަތ ރ ކ ރި   ެގ އިތ ރ ން ަގާވއިދާތ ރ ން މައްސަލަ ހ ށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކ އިސަރވިސްއަށް ވަނީ ފޮނ ވާފަެއވެ. މީގެ 

ށް ޓެކްސީ  މަޅ އެމެދ  ފިޔަވަޅ   އެ ފަރާތްތަކާ  އި، ލިބިފައިވާ ޝަކ ވާެގ ަމއްޗަށް ބަލައި ނަަގބައެއް ޑްރައިވަރ ންެގ ބަޔާން
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ސެންޓަރ ތަކަށް ވަނީ އަންާގފައެވެ. އަދި އޮންލައިން އެޕް ެމދ ވެރިކޮށް އަގ  ބޮޑ ކޮށް ދަތ ރ ކޮށްފައިާވކަން މިނިސްޓްރީެގ  

މިކަމާ ގ ޅިެގން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ވެސް މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތ ން ބަލަމ ންދާ ކަމ ަގިއ   ، ސަމާލ ކަމަށް ެގނެސްފައިވާތީ

ެގ ކ ރިން ނޭނޭގނެ މ ނެގ ސިންޖަރ ން ދާން ބޭނ ންވާ ޑެސްޓިނޭޝަން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަށް ދަތ ރ ދަންނަމެވެ. އަދި ފަ

ފަރާތްތަކަށް  ޮގތަކަށް އެޕްލިކޭޝަންެގ ޑިޒައިން ބަދަލ ކ ރ މަށް އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން މެދ ވެރިކޮށް ޚިދ މަތް ދެމ ންދާ 

ދެމ ންެގންދާ  ޮއންލައިން އެޕްލިކޭޝަން މެދ ެވރިކޮށް ޚިދ މަތް  ،ންމިނިސްޓްރީން ވާނީ އަންާގފަެއވެ. އަދި ހަމަ އެފަދައި

ގ ޅިެގން އެޮގތަށް އެކަން ނ ކ ރ މަށް   މާހ ށަހެޅ މިނިސްޓްރީއަށް    ފަރާތްތަކ ެގ އެޕްލިކޭޝަންތައް ޑައ ންކ ރ މ ެގ ޝަކ ވާ މި

ދޭ ށް ވާނީ ސިޓީ ފޮނ ވިފައެވެ. އަދި ޚިދ މަތްދޭ ސެންޓަރ ތަކަތްތެރިވެ، އެޕްލިކޭޝަން މެދ ވެރިކޮށް ޓެކްސީެގ ޚިދ މަތްހަނަސޭ

މޯލްޑި އަދި  މިނިސްޓްރީ  އެޕްތަކ ަގއި  މަޢ ލޫމާތ   ވް އޮންލައިން  ހ ންނަންޖެހޭ  ފެންނަން  ސަރވިސްއަށް  ޕޮލިސް  ސް 

ން  ކ ރާ ސެންޓަރ ތަކަށް ވާނީ އަންާގފައެވެ. އަދި މާލެ ސިޓީަގިއ ސަރ ކާރ ރޭޓ  އޮޕަ  އަޕްޑޭޓްކ ރ މަށް އެޕްލިކޭޝަންތައް

ައަގށް ފެށ މާ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ކ ރަން  ދަތ ރ ތައް  ޓެކްސީ  ބޮޑ ކޮށް  ކ ތރިމަތިވަ  ވ ރެ  ރަްއޔިތ ންނަށް  ންދާ މ ގ ޅިެގން 

 މަކަށް ެގނައ މަށް ޓަކައި މިފަދަ ފަރާތްތަކާޚިލާފަށް ދެމ ންދާ ޚިދ މަތް ހ އްޓ   އްލ  ހޯދ މަށް ޓަކައި ަގވާއިދާހަމައްސަލައަށް  

 ކަމ ަގއި އާންމ ކޮށް ވާނީ އެންިގފައެެވ.  ނެައޅާތެރެއިން ފިޔަވަޅ މެދ  ގަވާއިދ ެގ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މިއަދ ެގ    ، މަތީން  ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ަގއިާވ ޮގތ ެގ  80ޝ ކ ރިއްޔާ އަމީން ޢާންމ . ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  

ޝާއިޢ ކ ރާނެ ވާހަކަ    އިނ ލަ އިތ ރެްއ ެގނައ މަކާޖަލްސާެގ ޔައ މިއްޔާަގއި އަމީން ޢާންމ  މަޖިލީހަށް އިއްެވވި ޖަވާބ  އ ނި 

 ދަންނަވަން. 

  ނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  ރޫން، މިމެންބަރ  އަޙްމަދ  ހާިއއްޒަތްތެރި  ެގ  އިރާމަނަދޫ ދާ  -5.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ     -{ 5.2} 

 . މަނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ލ ސ ވާ ބ  ހޯއްދެވ މަށް ކ ރައްވާލިޔ މ ން ޖަވާ ޟިލް އަޙްމަދ  ނަސީމާއަލްފާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ހާރޫން އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަނަދޫ

ސެންޓަރ ެގ   ފަރ  ހެލްތ މާ  ،ފޮނ ވާފައިވާ ސ ވާލަކީ  ންޖަާވބ  ހޯދަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ލިޔ މ ން  

ވަނީ  ނ  ފައިފެށި  ތަނަށް މަސައްކަތްމިހާ  ،ނަމަވެސް ކ ރިންަގއި އިޢ ލާ  2021ރ ކ ރ މަށް  ތ ެގ ކ ރެހ ން ތަްއޔާއިމާރާ  އ އަ

އަދި    ،އާއި ތޯފަރާތަކާ  ލ ކ ރެވިފަިއވނީ ކޮންހަވާލިބެއެވެ. މި މަސައްކަތް   ތ ކ ރެހ ން ނ ނިމި އޮތ މ ން ކަމަށް މަޢ ލޫމާ

 . ޝ ކ ރިއްޔާ. މެވެ ނިމޭނެ ތާރީޚެއް ސާފ ކޮށްދެްއވ ން އެދެޢަމަލީ މަސައްކަތް  އިރީޚަކާނެ ތާކ ރެހ ން ނިމޭ

 



2220 މޭ 42               ޖަލްސާ                              ވަނަ   5ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

4 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަމީން ޢާންމ . 

 

 ވ ން: މޭޒ ން އިްއވެ  އިދާރީ

ނަޝީދަށް މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ރަީއސް،  މަޖިލީހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ    ،ރައްޔިތ ންެގ  ދަންނަވަމެވެ.  ސަލާމަށްފަހ   ވެދ ން 

ނަންބަރ  މަޖިލީހ  ރައްޔިތ ންެގ  (2022އެޕްރީލް    25)  D -57/13/2022/23  ެގ  ދަންނަވަމެވެ.  ހަވާލާދީ  ސިޓީއަށް  ެގ 

މެންބަރ  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަނަދޫ  ހާރޫން  މަޖިލީހ ެގ  އެދިވަޑަިއެގންނެިވ    އަޙްމަދ   ފޮނ އްވ މަށް  ޖަވާބ   ލިޔ މ ން 

ންޓިޓީ  އޮފް ކ އެޑިޒަިއންކޮށް، ބިލް    އްޙީ މަރ ކަޒ ެގ ައއ  އިމާރާތްޞިމާފަރ     ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގއި ދަންނަަވމެވެ. ނ.

ރި ކ ރ މަށް  މަސައްކަތް  ލިމިޓެޑާ  ޔަންހެދ މ ެގ  މި    2021  ަގސްޓ އޮ   22  އެންޓަރޕްރައިސަސް  ހަވާލ ކ ރެވި،  ަގއި 

  12އޮފް ފިނޭންސަށް    ޓްރީޓެންޑަރކ ރ މަށް މިނިސް  ހޯދ މަށް  މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ. މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް

މޭ   9.  1443  ޝައްވާލް  8ތިރާމ  ަގބޫލ ކ ރެްއވ ން އެދެެމވެ.  ހ ންނެވީނެވެ. އިނެ ކަމ ަގއި ދެަގއި ފޮނ ވާ  2022މޭ  

 .މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  ،އަޙްމަދ  ނަސީމް ،ކ މް. ޚާދިމ 2022

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މި   ،މަތީން  ވާ ޮގތ ެގަގއި   (ނ) ވަނަ މާއްދާެގ   80ޝ ކ ރިއްޔާ އަމީން ޢާންމ . އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  

 އިތ ރެއް ނެތި ޝާއިޢ ކ ރެވޭނެ. ޖަވާބ  ވެސް މަޖިލީހ ެގ ޔައ މިއްޔާަގއި އ ނި

 

 . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން.  -6އެޖެންޑާ ައއިޓަމ  

ލަ  -6.1 އަޙްމަދ   އަލްފާޟިލް  ހ ންނަވާ ސަފީރ   ކަނޑަައޅާފައި  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ހ.ޖަރ މަނ ވިލާތަށް  ސީވީޑް   ޠީފް، 

ވ މަށް  ސެޕެންޒީމާެގ ހަމަޖެއް  އިޝަތ  ޝާން ޝާކިރ ، ގ.ޢާ، އެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ  ވައިއަނބ ރާ ެގންނެވ މަށް ނިންމަ

ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ .   ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި  ،ޓަކައި ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ އްވާފަިއވާ މައްސަލަ 

މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަރަދޫ ދާއިރާެގ    ،ދެއްވާނީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ އިށަހަޅ އްވަމި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

އާދެ! އަޅ ަގނޑ  މި ހ ށަހަޅާ ރިޕޯޓަކީ ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތި ހާމަކ ރެއްވި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ސީވީޑް   އަލްފާޟިލް ައޙްމަދ  ލަޠީފް، ހ.  ،ދިވެހިރާއްޖެ އިން ޖަރ މަނަށް ކަނޑައަޅާފައި ހ ންނެވި ސަފީރ   ،ފަދައިން

ޕެންޒީމާެގ ހަމަޖެއްސ މަށް    ރ ، ގ. ، އެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތ  ޝާން ޝާކިއިއަނބ ރާ ެގންނެވ މަށް ނިންމަވަ

ނިންމި ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން  މައްސަލަ  ފޮނ ްއާވފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް    ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މައްސަލަ  މި  ރިޕޯޓ .  ޮގތ ެގ 

ވަނަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ   19  ،ވަނަ ޖަލްސާަގއި  19ަގއި ބޭްއވި މަޖިލީހ ެގ    2022ޕްރީލް  އެ  25ހ ށަހެޅިފައިވަނީ  

ޝާން ޝާކިރަކީ   ،މި މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކ ރިއިރ   ؛ވަނަ ޖަލްސާަގއި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   35ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ  

މަސަްއކަތް  މިހާރ  ދ ވަހ   ިގނަ  ސަރވިސްަގއި  ފޮރިން  ރާއްޖޭެގ  ބަ  އި،ކ ރަްއވަ ވެސް  ްގލަދޭޝްެގ  ނއަދި 

ކޮމިޓީން ނިންމެވީ ިމ    ،ވަމ ންދާ ބޭފ ޅަކަށް ވާތީއްމިހާރ  ޗީފް ޕްރޮޓޮކޯލްެގ މަޤާމ  ެވސް ފ ރ ކަމާއި އަދި  ހައިކޮމިޝަނަރ 

 ،މަށް ކ ފޫހަމަވާ ކަެގ އެމްބެސަޑަރ ލާތ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ހ ށަހެޅ ްއވި ޮގތަށް ޝާން ޝާކިރ  ޖަރ މަނ ވި ؛މައްސަލައަކީ 

ޖަރ މަނ ވިލާތަށް   ،މަތީން  ވަނަ މާއްދާ )ތ( ަގިއވާ ޮގތ ެގ  115އެކަށީެގންވާ ބޭފ ޅެއް ކަމަށް. އާދެ! ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

، އެ މާއްދާެގ )ދ( ަގިއވާ  އިން ނިންމަވަ ވަކަނޑައަޅ ްއވާފައި ހ ންނަ ސަފީރ  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދ  ލަޠީފް އަނބ ރާ ެގންނަ 

ފޮނ އްެވިވ    ްް ެއ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތ  ޝާން ޝާކިރ  ހަމަޖެއްސ މަށް ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ،މަތީނ  ޮގތ ގެ 

ދިރާސާކޮށްމަ ރިޕޯޓ   ނިންމި  އްސަލަ  ހ ށަހެޅީ  ޮގތ ެގ  މި  މިކަމާ  ،އަޅ ަގނޑ   މަޖިލީހ ން  ޮގތެއް   އިްއޒަތްތެރި  މެދ  

 ޞަތަށް ޓަކައި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރ މަށް ޓަކައި. ދެްއވި ފ  ވ ނިންމެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  30ރިޕޯޓަށް ބަހ ސްކ ރ މަށް ކަނޑައެޅިފަިއވަނީ ޖ މ ލަ  މި   ؛ހަށްރިޕޯޓ  މަޖިލީމި    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 މިނެޓ . ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރވިސް ވަރަށް ެވސް ރަނަގޅަށް ހިނަގންވާ ތަނެއް. ދެން އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

  ކަމެއް  އެމްބަސީތަކ ން  ނީ ރައްޔިތ ންެގ ފައިސާއިން، ޓެކްސް ޕޭޔަރ ންެގ ފައިސާއިން. ދެންއެމްބެސަޑަރ ން މި ކަނޑަައޅަ 

އެބަ ބަލަ  ވޭތޯ  ރި  ލަން އިޖެހޭތާ  ފޮނ ވީމާމި  ނަމެއް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ހަދާފަ.  އަދި  އަޅ ަގނޑ މެން   ޕޯޓ   ދެން 

އަދި ކިޔަން ވެސް ޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ދަންނަވަންފާސްކ ރަނީ. ެއއީކީ ަމއްސަލަެއއް ނޫން. މަރ ޙަބާ
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ަގއި ވެސް  ސް މިހާރ  އެބަ ހ ރި. އަދި ނިއ ޔޯކ  އެމްބަސީެއއް އިނިގރޭސިވިލާތ ަގިއ ވެސް އެބަ ހ ރި. އަދި ޖަރ މަނ ަގއި ވެ

 ؛ވެސް އެބަ ހ ރި. އެހެންނަމަވެސް، މަސްކޮޅ    ތަނެއްަގއިހ ރިހާ    ގެ ވެސް އެބަ ހ ރި. ދ ނިޔޭ  އި އެބަ ހ ރި. ކޮލަމްބޯަގ

އިން  ައޅ ަގނޑ ެމންެގ މަސްކޮޅ  ވިއްކޭނެ ޮގތަކަށް ފޮރިން ސަރވިސް  އި ނ ނަަގތަކަށް ޑިއ ޓީޕިއަން ޔޫނިއަން ޤައ މ ޔޫރަ

ކ ޑަކޮށް އ ނދަޫގވޭ އަޅ ަގނޑަށް ވެސް އަދި މަސްވެރިންނަށް ވެސް. އެމްބެސަޑަރ  ވެދާނެ ދ ނިޔޭެގ އެންމެ    ނ ެގނެވ ނީމާ

މިހާރ  އ.ދެގ   ފޮރިން މިނިސްޓަރަކީ ؟އެމްބެސަޑަރަށް ވެސް. އެކަމަކ  އެމްބެސަޑަރ  ކ ރި ކަމެއް ނެތިއްޔާ ކޮބައިތޯ  ޖްލާ

އްޔާ އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ދަރަވަންދޫެގއަށް.  ެވއްޖެބައްދަލ ކ ރަން  . ފޮރިން މިނިސްޓަރާބޭފ ޅާއްޓާ  ޖެނަރަލް އެސެމްބްލީ ބަލަހަ

ނިއ ޔޯކަ ދާންޖެހެނީ  އެމިހާރ   ޑޮލްފިން   ށްހިސާބަ  ށް.  ކީއްެވެގންހެްއޔޭ  ތަރައްޤީވީއިރ ަގިއ  ޤައ މ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ފްރެންޑްލީ، ހ ރިހާ ފްރެންޑްލީއެްއަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން މަސްކޮޅ  ެއ  ފްރެންޑްލީ، އެންވަޔަރަންމަންޓް ފްރެންޑްލީ، ދޫނި  

  ޮގތަށްއެއް   ސްއާމްނޯ  ޝަނަލްޓަރނޭ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ މަސްކޮޅ  އިންޔޫރޮޕިއަން ޔޫނިއަން ޤައ މ ތަކ    ކ ބާނަނީ. އެކަމަ

ިމ  އެހެ ؛ނ ދިޔަ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑަށް އ ނދަގ ލޭ މިހާ ބަިއވަރ ެވެގން  ޑިއ ޓީ މާފެއް  ންވީމާ، ފޮރިން ސަރވިސް 

އެބަ ނަަގން  އޮޑިޓެއް  ކިހާވަރެއްތޯ  ދަނޑިވަޅ ަގއި  ޚަރަދ ވަނީ  އެމްބަސީައކަށް  ޮގތ ން  މިސާލެއްެގ  ކޮބައިތޯ   ؟ޖެހޭ. 

ކާރ ކޮޅާއި  ؟ޕްރޮޑަކްޝަނަކީ އޮންނަ  ދީފައި  މި  ،އޭނާއަށް  ކިހިނެއްތޯ  ދިދަ  ވިހ ރ ވޭ  މަތީަގއި   ؟ވަނީ  އޭނާެގ 

ެއީއ   ؟ރިޓަރން އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ކިހާހިސާބަކ ތޯ އޮޕަރޭޓްވަނީ ؟އަންނަނީ  ން މިއިއްތޯ މިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޯއްޗެ 

މި މޫސ މަކީ  ؛ކ ރ މ ަގއި ހ ރިހާނަގޅ ރާއްޖޭެގ ކަންކަން ރަ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރާ ފ ރަތަމަ ނ ކ ތާއަކީ. ދެވަނަ ނ ކ ތާއަކީ

އެކި ކަންކަން. މި މޫސ މަކީ މ ސާރަ   މޫސ މަށް އަންނާނީންބަހާރ  މޫސ ން. މ ސާރަ ބޮޑ ވާ މޫސ ން މިއީ. ެއކި މޫސ  

ކާމިޔާބ  އިންތިޚާބ ތައް  މޫސ ން.  ކާމިޔާބ ބޮޑ ވާ  މޫސ ން.  ބަޔަކ   ކ ރާ  އަނެއް  މޫސ ން.  ދެރަވާ  މީހ ން  ނ ވެއްޖެ 

  30% ހ ންެގ މ ސާރަ  ެއކަމާ އ ފާކ ރާ މޫސ ން. މި މޫސ މ ގައި، މި ބަހާރ  މޫސ މ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފ ލ   ވެކާމިޔާބ ވާނެތީ 

މީހ   ޚިދ މަތްތެރި  އެންމެ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެބަޖެހޭ.  މ ސާރަޖައްސަން  ވަރަށް ންެގ  މ ސާރަ  ސަރވިސްެގ  ފޮރިން  ނ ދީ، 

ދަނީ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް. ވަރަށް ފިނީަގއި އެ ބޭފ ޅ ން ތިއްބަވަނީ. ވަރަށް    މައްޗަށް މި

އެމްބަސީތިއް  އަރާމ ަގއި ރާއްޖޭެގ  ތާކ   ެއއްެވސް  ދ ނިޔޭެގ  އެމްބަސީން    ެއއްބަވަނީ.  އެތާ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ހ ރެއްޖެ 

. ފިހާރައަށް ވެސް ކޮންމެވެސް އެްއޗެްއ ވަތްަގނޑަށް ވަންނަންވާނެ.  ދޭެއވްރީ ޑޭ ޕްރޮޑަކްޝަނެއް ނީ ؛ޕްރޮޑަކްޝަން

ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯ މިހެން ހަދާ ރިޕޯޓ ތަކ ން   ،ކޮބައިތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ޤައ މ ަގއި އެމްބަސީތަކ ން މި ކ ރާ މަސައްކަތަކީ

އެބަ ރިޕޯޓ ކ   އަޅ ަގނޑ މެން  ކޮމިޓީ ރަޖެހޭ  ފެންނަނީ  ަވށައިެގން  އަޅ ަގނޑަކީ.  މެންބަރެއް  ކޮމިޓީެގ  މާލިއްޔަތ   ެގ  ން. 

 މިހާރ    ޑީ.ާއރ .ޕީެގ ލީޑަރ  ވީމަދެން  ވަރަށް އ ނދަޫގވޭ ރައީސް. ައޅ ަގނޑަކީ  ަގޑީަގއި   ތެރެއިން ވެސް ކަމެއް ކ ރަންވާ 

ވަންނަ މީހ ން  ޕާޓީއަށް  ޮގވާލަނީ  ިގނަކަމާމ ންދާލެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ  ން  ޑީ.އާރ .ޕީ  ،އެކ  

ވާދަކ ރާނަކ ރިމަތި ެގންދާނަމޭ. އަދި    މޭ. އަމާނާތްތެރިކ ރާނަމޭ.ލައިެގން  ާމ މައްޗަށް  މިއަށްވ ރެ  ފޮރިން ސަރވިސަސް 



2220 މޭ 42               ޖަލްސާ                              ވަނަ   5ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

7 

 

ޝާހިދ    ،. ޝާހިދ  އަދި މައްޗަކަށް ނ ެގންދެވ ނ ތާ. ޝާހިދަށް ކ ރެވ ނ  ކަމެއްދެވޭނޭ މައްޗަށް ެގންވ ރެ މާ   ޝާހިދަށް

ކިހިނެއްތޯ ވެެގން މި އ ޅެނީ. ޤައ މ ެގ ހާލަތ  ކިހިނެއްތޯ    އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ދޭންއިއެބަޖެހޭ މި މަޖިލީހަށް އައިސް ކިޔަ 

ެގ  ސެންޓްރަލް ބޭންކ   ެގ ރާއްޖޭެގ ކަރަންޓް އެފެއާޒްަގިއ ައޅ ަގނޑ މެންއަޅ ަގނޑ މެން ދާ މިސްރާބަކީ. އަދި   އޮތީ. ކޮބައިތޯ

ބޭންކ   ،ަގވަރ ނަރ   ދަންނަަވންަގވަރ ެގ  ސެންޓްރަލް  ކަލޭފާނ   ،މީބޭނ   ނަރ   މަނިކ ފާނ    ބެންކްރަޕްޓްވީ  ޑީލެކޭ 

  ބޭންކްރަޕްޓްވިބ ންޏޭ. މިއަދ  ރާއްޖެ    ާގތ އަޅ ަގނޑ     .އައި.ކޭ ކަލޭފާނ ޑީބައްޕާޕ ޅ     ެގ. މަނިކ ފާނ ނޫންހޭދީެގންއެޑްވަިއޒް

ދަްއކާއިރ   ދަރި.ައއި.ކޭ  ޑީ  ،ވާހަކަ  ބޭފ ޅެއް. ރާއްޖޭެގ  ޔަކަލޭފާނ ެގ  ހ ރީ. ނާާގބިލ   ބޭންކ ަގއި  މިހާރ  ސެންޓްރަލް  ކ  

މަޖި މި  ޓަކައި  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް  ވިޔަފާރިތައް   ގައިލީހ ކަންތައްތައް  ފިޔަވަޅ ައޅަމ ންދާއިރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން 

، ކޮންކަމެއްތޯ އަލަށް  އިކަމެއް ކަމަށް ހަދަ  ދިނ މަކީ މަނާ  ކަމެއް. ވިޔަފާރިތަކަށް ފ ރ ޞަތ އޮންނަމަކީ  ކ ރ ބެއިލްައއ ޓް

ޖެހޭ މި ހ ރިހާ ކަމަކަށް އެޑްރެސްވާން.    މެން އެބައެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ؟ކޮން ބޭންކެއްތޯ ެގނެވ ނީ  ސެންޓްރަލް ބޭންކ ން

ނ ކޮށް އައިސް  ވެފަިއ ހ ރި މީހަކ  އަލ ން ބެންކްރަޕްޓް ޑިކްލެއަރްއޔާ ބެންކްރަޕްޓްކ ރާ ޮގތ ަގިއ ވެއްޖެއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ 

ހަމަ އ ޅެެގންނ ާވނެރާއްޖެ  ދަނޑިވަޅ ަގއި  މި  އަޅ ވަން  ރާއްޖޭެގމަަގށް  އަބަދ ވެސް    ،ިވޔަފާރިންނޭ  .  ވިޔަފާރިވެރިންނޭ 

ފެއިލް  ވިޔަފާރި  އެހެންވީމާ،  ފެއިލްވެދާނެ  ވީމަވިޔަފާރިކ ރަނީ.  ދިެވހިރާއްޖެ  ބޭންކ    ދެން  ސެންޓްރަލް  ބިރ ން  ކަމަށް 

ޢަލީ  އޮޕަރޭޓ  އިންނަން  ބިރ ނ ަގނޭހެއްޔޭހާނ ކޮށް  އެކައ ންޓަބަލް ؟ޝިމް  ތިބީ  މި  އަިއއްސަ.    ށޭކ ރަންއަޅ ަގނޑ މެން 

ށް މަަގށް އެޅ ވ މައެހެންވެެގންނޭ އަޅ ަގނޑ މެން މި ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޖޭެގ ކަންކަން ހަމަ

ލިބެނީ ބަލަން.    ނަށްަގނޑ މެންޅ  ކޯއްޗެއްތޯ އަ  ،ރިޓަރންނ މޭ  . އަޅ ަގނޑ  ބޭޓަކައި ފޮރިން ސަރވިސް ވަރަށް މ ހިންމ ވާނެ

ކީ. ޒާތީ މ ޢާމަލާތެއް ނޯންނާނެ. އަޅ ަގނޑ ެގ  ތަކަމެން މި ރިޕޯޓަށް ބަހ ސްކ ރ މ ަގއި މި ދަންނަވާލި ވާހަކަަގނޑ ޅ  އެީއއޭ އަ

ހ ރި ެގސްޓ  ތަޅަިއަގތ މަކީހައަތ ަގއި  ަގިއަގއި  ލާރިދީފައި އަޅ ަގނޑ   މީހަކަށް  ފޭރިަގންނަން ޝާހިދ   ރަނަގޅ     އ ސް 

ނޫނެ ނ ކ ރާނަން  އްނ ކަމެއް  ަގބޫލެއް  އަޅ ަގނޑ   ދަރަވަންދޫެގއަށް  އެ .  ފ ރ ޞަތ   ކަމެއް.  އަދިވެސް  ލިބިއްޖޭލައްކަ   .

 .عليكم ورحمة هللا وبركاته  الموالس    މެންނަށް. އަޅ ަގނޑ އްޔާ އ ނދަޫގވާނޭ ެވއްޖެކ ރަންދަރަވަންދޫގެއިން ރާއްޖެ އޮޕަރޭޓ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގއަރ ވަނީ  ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ    އިްއޒަތްތެރި  މަރަދޫ 

 ޒަތްތެރި މެންބަރ .. މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިއް ށްއިބްރާހީމް ޝަރީފަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ
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ސިޔާސީ  ބިޔަ    ،ރާއްޖޭަގއި އޮތް ފިސާރި ބޮޑ   ،ފ ރ ޞަތަކަށް އެދ ނީވެސް  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ   

ލީޑަރ    ިއއްޒަތްތެރި  ޤައ މ ތަދިވެޕާޓީެގ  ބޭރ   އެމްބަސީ  ކާ ހިރާއްޖެއިން  ބަދަހިކޮށް،  ހެދ މ ން  ތަގ ޅ ން  ާގއިމ ކޮށް  އް 

މަންފާއެއްތޯ ކޮން  ލިބެނީ  ސ ވާލ ކ ފައި  ރާއްޖެއަށް  ދަންނަވާލަން.  ރަދާއެއްތޯ  އެއްޗެއް  ފެންނަ  އަޅ ަގނޑަށް  ްއވާތީ 

  ،ލަިއެގން  . ައދި ބޭރ ެގ އެހީއާރާއްޖެައކީ ކ ޑަ ޤައ މެްއ. ބޭރ ެގ އެހީ ބޮޑަށް ބޭނ ންވާ ޤައ މެއް ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،މިނިަވންކަމާއި ،ސިޔާދަތާއި ގ ޅ ން ބަދަހިކޮށްެގން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޓެރި ޤައ މ ތަކާއްޚާއްޞަކޮށް އަވަ 

އޮންނަ    މި ކަންކަން ފަހިެވެގންދަނީ ބޭރ  ޤައ މ ތަކާ ؛މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބ މަށް ބޭނ ންވާ ޤައ މެްއ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ގ ޅ ން    ކާ ޤައ މ ތަރިސްޓ ން އަންނަ ޔޫރަޕްެގގ ޅ ން ބަދަހިކ ރ މ ން. ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ިގނައިން ޓޫ

ފަރާތްތަކ   މ ހިންމ  ކަމެއް. އަދި އެ  އެމްބަސީބަދަހިކ ރ މަކީ  ާގއިމ ކޮށް ތަަގއި  ހެޔޮ  ެގންއް  ތަމްސީލ   ތ ަގިއ  ޮގ  ރާްއޖެ 

ހޭ ޮގތ ން ސ ވާލެއް ކ ރިމަތިކ ރެްއވި.  މަސްވެރިކަމާ ބެ ؛ތެރި ރައީސްތްކ ރ މަކީ ރާއްޖެއަށް ނ ހަނ  ބޭނ ންތެރި ކަމެއް. ިއއްޒަ

އޮންނަނީގ  އިނަލްއަބަ ިމ  ގ ޅ ންތައް  ިވޔަފާރީެގ  މ ޢާމަލާތްތަކާއި  ހިތަ  ކީވާމީ  ޮގތަކަށްައޅ ަގނޑ މެން  ނޫން.    ށެއްއަރާ 

ރައީސް  މަސައްކަތް ؛އިްއޒަތްތެރި  ބ ރަ  ޗެނަލް   ،ކޮށްެގންވަރަށް  ޕްރޮޕަރ  އޮންނަ  ނޫނީ ސްއެ  ބޭނ ންކޮށްެގން  ތައް 

 މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން ދާދި  ،. ރާއްޖެމޭކަށް ނޯވޭއަޅ ަގނޑ މެން އެދޭ ކޮންމެ ކަމެއް އިނިގލިދިއްކޮށްލާހާ ޮގތަކަށް ނި

އެފްރިކާ  ފާސްކ ރި  ޖަމ ޕެސިފި  ، ފަހ ން  ޤައ މ ތަކ ެގ  ކެރީބިއަން  އަދި  އިނާޔަތ    ޢިއްޔާަގއި ކް  ދަށ ން ޚާއްޞަ  ެގ 

  ނ ންއަން ޔޫނިއަބަިއވެރިކ ރަން. އެ ޖަމ ޢިއްޔާތަކ ެގ ތެރެއިން ޔޫރަޕިއެއަށް    ބައިވެރިކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބިފައި އޮތީމާ

ދޭ ޚާއްޞަ އިނާޔަތްތަކ ެގ ތެރޭަގއި ެއކިެއކި ވިޔަފާރީެގ މ ޢާމަލާތްތަކ ަގއި ކޮންސެޝަން ލިބޭ މެކޭނިޒަމެއް އޮވޭ. އެކަން  

ެގ  އެކ  މަޝްވަރާކ ރަމ ންދާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އޭރ ން އަޅ ަގނޑ މެން މަސްވެރިން  ދިވެހި ސަރ ކާރ ން މިހާރ  އެ ފަރާތްތަކާ

ކަންކަން ހިނަގމ ން އެ ދަނީ.    ލާފައި އެ  އެ ޤައ މ ތައް ާގނޫނ ތަކ ެގ ތެރެއިން ؛އ މ ތަކ ންއަތ ން މި ނަާގ ޑިއ ޓީ ބޭރ  ޤަ

 ؛އެއަށް ޚާއްޞަ ލ އިތަކެއް ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެވޭ. އެ މެކޭނިޒަމް އެބަ އޮވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ދިވެހިރާްއޖެ    ،މަޝްވަރާކޮށްެގން ބަިއވެރިެވެގން  ބަިއނަލްއަކަންކަމ ަގއި  އެކިއެކި  ޖަމ ޢިއްޔާތަކާިއ  ގ  ތަމްސީލ   ވާމީ 

އެދޭ ،  ޖަމާޢަތްތަކާއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރަނަގޅ ކޮށްެގން  ގ ޅ ން  އޮންނަ  ޤައ މ ތަކ ެގތެރޭަގއި  ދޭދޭ  އެކިެއކި  އަދި 

ެއހެންކަމ ން، ރާއްޖެ ވީހާވެސް ިގނަ ޤައ ގ  ކަންތައްތައް ބައިނަލްއަ ދާއިރާަގއި ހާސިލ ކ ރެވޭނީ.  މ ތަކެްއަގއި އެކި  ވާމީ 

ބޭނ ންތެރި ކަމެއްކަން އަޅ ަގނޑ     ،ހ ރި  އަދި އެހާމެ ޤައ މަށް ފައިދާ  ،ަގއި ތަމްސީލ ކ ރ މަކީ ވަރަށް މ ހިންމ އިސިފަސިފަ

ރަީއސް ިއއްޒަތްތެރި  ދަންނަވާލަން.  ވެސް  ވާހަކަ  އެ  ލިބޭ   ؛ދެކޭތީ  އާމްދަނީ  ކ ޑަ  އެހެންވީމާ،   ޤައ މެއް.ރާއްޖެއަކީ 

ދ ނިޔޭަގިއ ހ ރި ހ ރިހާ ޤައ މ ތަކ ަގިއ ެއމްބަސީ ބެހެއްޓ މަކީ ކ ރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ެއއީ ޚަރަދ ެގ އަޅ ަގނޑ މެން މ ޅި  

ޮގތަކަށް    ،ނޫން. އެހެންވީމާ، ވީހާވެސް ޚަރަދ ކ ޑަކޮށް  ލޭނެ ބ ރައެއްއްޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އ ފ  ވީހާވެސް ލ އި 

އަދި އެމްބަސީތައް   ، ިގނަ ޤައ މ ތަކ ަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމ ސީލ ކޮށްރާއްޖެއަށް އ ފ އްލޭވަރ  ބ ރަެއްއެގ ތެރެއިން ވީހާެވސް
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އެ ނ ކ ތާ    ،ކަމ ަގއި ދެކޭތީ  އެމްބަސީތައް ބެހެއްޓ މަކީ ވެސް މ ހިންމ  ކަމެއްޤައ މ ތަކ ަގއި  ބެހެއްޓެން ހ ންނަ މ ހިންމ   

ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކޮށްލަން.  ައޅ ަގނޑ   ވާމީ  ގ ބައިނަލްއަ   ،މ ޖ ތަމަޢ ގައިވާމީ  ގ ބައިނަލްއަ ރާއްޖެ   ؛ވެސް 

ސ ވާލ    ،ޖަމާޢަތްތަކ ގައި ކަމެއްތޯ  ކޮންކަހަލަ  ތަމްސީލ ކ ރ މަކީ  ޤައ މ ތަކ ަގއި  ނޫން. މ ހިންމ   ކަމެއް  އ ފައްދަންޖެހޭ 

.  ކަމަށް ވަންޏާ  މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ ެއއްެވސް މެންބަރަކ  އެފަދަ ސ ވާލެއް ކ ރިމަތިކ ރާ  ،އަޅ ަގނޑ  ހިތާމަކ ރަން

ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ ބެހޭ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ކަމެއް.   އެއީ  ބޮޑ ކ ރ މާ  ޮގތް. ދެން މ ސާރަ  މިކަން އޮތް  ޮގތ ން   މިީއ 

ވާހަކަދަްއކައިފި. ައޅ ަގނޑ މެން މިތިބީ ހަނގ ރާމައެއްެގ ތ ންފަތްމަތީަގއި. ރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ވެސް އޮތީ އަދި ފ ން 

މަަގށް ނޭޅޭ. އެހެންކަމ ން، މ ސާރަ ބޮޑ ކ ރ މާ ދޭތެރޭ ވެސް މި ސްޓޭޖ ަގއި. ހަމަރިކަވަރީ    ،ވަޅ ަގނޑެްއެގ ތެރޭަގއި 

އިދާރާތަކަށް އެކި  ތަފާތ   އޮތް   ،މަޖިލީހ ަގއި  މިހާރ   މެންބަރަކަށް  އެއްެވސް  މަޖިލީހ ެގ  އިއްޒަތްތެރި  މި  ޚާއްޞަކޮށް 

ެއ   ވެސްންނަވަން. އެއީ ެއއްޮގތަކަށްކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަ  މ ސާރަ މި ވަގ ތ  ބޮޑ ކ ރަން ނ ފެންނަ  އަށް ވ ރެމ ސާރަ

ްއ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެ ވެސް  ކަމ ަގއި  ވާހަކަ މި މަޖިލީހ ަގއި ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޫން. ދަްއކަިއެގންވާނެ ވާހަކަެއއް  

 ޓަކައި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ނ ކ ރަން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ނައިފަރ  ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 އަޙްމަދ  ޝިޔާމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ވާހަކަދައްކާލަން ފ ރ ޞަތެއް މި ލިބ ނީ.ންނަށް  ވަރަށް ިގނަ ދ ވަސްކޮށްފައި އަޅ ަގނޑ މެ  ރައީސް

ރިޕޯޓެއް. ޖަރ މަނ ވިލާތަށް ފޮނ ވާ ސަފީރެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ހ ށަހެޅިފައި މި ފޮނ އްވާ ބޭފ ޅެްއެގ   ؛އޮތީ ކޮމިޓީ 

  ،ރިން ހ ންނެވި ބޭފ ޅަކ  އަނބ ރާ ެގނެވ ނީ ނޫން މި އ ޅެނީ. އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ޖަރ މަނ ވިލާތ ަގއި މީެގ ކ   މައްސަލަެއއް

އިންތިޚާބ ަގއި ޯގސްވީމަހެން އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ މި   ެގއެ ބޭފ ޅެްއެގ ކޮއްކޯފ ޅަށް ތާއީދ ކ ރެްއވ ނ  ކެނޑިޑޭޓ  އެތެރޭ

ޖެހޭ ފޮރިން ސަރިވސް ޑައ ން ސައިޒ ކ ރަން؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބަދަލ  އަންނަން ވެސް މި ޖެހ ނީ ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް.  

ދ ނިޔޭެގ މާލީ އިދާރާތަކ ން ެއ   ؛ވާ އިޤ ތިޞާދީ ހާލަތ   ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައި މި

ކ ޑަކޮށް  ،ވިދާޅ ވަނީ  ޚަރަދ ތައް  ހޯދަންޖެހޭ  ،ރާއްޖޭެގ  ޮގތްތަކެއް  އިތ ރ ކ ރެވޭނެ  އެހެންނަމަވެސް،  .  ކަމަށް  އާމްދަނީ 

ކ ޑަކ ރ މަށް ޓަކައި ސަރ ކާރ ން އެްއވެސް މަސަްއކަތެއް ޚަރަދ ތައް    ކ ރާ   އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ  ބޮޑ ެވެގން ހިނަގއްޖެ. އިންތިޚާބ ތަކާ ދިާމކޮށް އިންތިހާއަށް   ެގތަނެއް. ސަރ ކާރ  ހިންާގ ޕާޓީެގ އެތެރޭ 



2220 މޭ 42               ޖަލްސާ                              ވަނަ   5ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

10 

 

  ، ޤައ މ ެގ ހާލަތ  މި ކަހަލަ ނާޒ ކ  ފައްތަރެްއަގއި އޮްއވާ  ، ސާ މި ހޭދަކ ރެވެނީ ކޮންކޮން ޮގތަކަށްތޯރައްޔިތ ންެގ ފައި 

އިހަ މިއީ  ނެިގެގންދިޔަކަން  މަޤާމ ތައް  ސިޔާސީ  މ ސާރަތަކ ަގއި  ބޮޑެތި  ދިމާކޮށް  އިންތިޚާބ ތަކާ  ދ ވަހ  ށްއެތެރޭ 

އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ަގވަރ ނަރ   ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޔެ  ން ފެނިެގންދިޔަ ކަންތައްތައްއަޅ ަގނޑ މެންެގ ލޯކ ރިމަތީ

ޓޫ  ވަޑައިެގން ވަޑައިެގންއިންނެވި.  މިނިސްޓަރ   ވަޑައިެގން  ރިޒަްމ  މީރާއިން  ކ ޑަކ ރާ  ތިއްބެވި.    އިންނެވި.  ކ ލި  ބިމ  

އަޑ އިިވެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ެއޖެންޑާކ ރެވިފަ.  ކޮމިޓީަގއި  އޮތީ  އިމައްސަލަ  ކަންބޮޑ ވާ  ދިޔައީ  ރައީސް،  ްއޒަތްތެރި 

ދެްއވީ  ަގވަރ ނަރ   އިންޒާރ   ދިމާވެދާނެކަމ ެގ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ހާލަތ   ލަންކާެގ  ވާހަކަތަކެއް.  ކަންބޮޑ ވާ  ވާހަކަތަކެއް. 

ނޫނަށް ރިޒަމް ާގޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަށް ފެނިވަޑަިއަގތީ އެހެން ޮގތަކަށް. މިހާރ   އިްއޔެ ކޮމިޓީަގއި. އެހެންނަމަެވސް، ޓޫ

ނ ން ެވސް ސެންޓްރަލް  ީގނެއްހާ ރ ފިޔާ މަދ ވާތީ އެކަމ ެގ ކަންބޮޑ ވ ން ޔައަމިލި  600އެކީަގިއ    މި ެގނެވޭ ިއޞްލާޙާ

ނ ން ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ އަސާސީ ވަރަށް  ީގނ ން ވެސް އެބަ އޮތް. ޔަީގބޭންކ ެގ އެބަ އޮތް. ައޅ ަގނޑ މެންެގ ޔަ

ދާ މިކަހަލަ ދަނޑިަވޅެއްަގއި ދައ ލަތ ެގ އާމްދަނީ މަދ ވ މަކީ މިއީ ބަލައިަގނެވޭނެ    ދެވިެގންިގނަ ކަންކަން ނ ފ ދިެގން، ނ ކޮށް

ފޮރިން   ،ފޮރިން ސަރިވސްެގ ައއ  ާގނޫނެއް ެގނެވި ،ފޮރިން ސަރވިސް ބޮޑ ެވެގންކަމެއް ނޫން، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ބޮޑ ވެެގން  ރަްއޔިތ ންނަށް  ،ސަރވިސް  ދިވެހި  ދަ  ،ވަރ ަގދަވެެގން  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ދިވެހި  ފައިދާެއއް  ވީ  އ ލަތަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެ ބޮޑ  އެްއ ސިނާޢަތ ެގ ވާހަކަ ދެންމެަގއި ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި    ނ ފެނޭ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

  ން ެވއްޖެއްޔާ ޮގތ   ވަނަ އަހަރ  ައޅ ަގނޑ  ހަނދާންވާ  2019  ،އެބަހ ރި  މެންބަރ  ވެސް އެ ވިދާޅ ވީ. ައޅ ަގނޑ  ހަނދާން

ކ ރެްއވި. ތަޤ ރީރ ކ ރައްވަން ފ ރ ޞަތ  ތަނ ަގއި ތަޤ ރީރ    ކޮިމޝަންެގ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓ  މި  ރީނީ ކިޔާ އޭރ ެގ އީ.ޔޫ ްގމޮ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރ ކ ރާ، ޔޫރަޕަށް ބޭރ ކ ރާ    ،ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރިޔާސަތ ން ދެއްވި

 ،ދަނީ އިދެންނެވ މ ެގ ޮގތ ން ކ ރެްއވި ކަމެއް ެއއީ. ކިހާވަރަކަށްތޯ މި މަސައްކަތް ހިނަގޑިއ ޓީ ކ ޑަކ ރ މަށް އާދޭސް  މަހ ެގ

ޔޫރަޕ ަގއި ެއކި ޤައ މ ތަކ ަގއި އެްމބެސެޑަރ ން ބައިތިއްބަިއެގން   ؟ސަރ ކާރަށް ކިހާވަރަކަށް މި މަސައްކަތް އެބަ ކ ރެވޭތޯ

މިއީ ؟ ކަމ ަގއި ކޮބައިތޯ ދިވެހި ރަްއޔިތ ންނަށް، ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ލިބ ނ  ލ ޔަކީބޮޑެތި އޮފީސްތައް ހަދައިެގން މި

އަޅ ަގނޑަކަށް ހިެއއްނ ވޭ މި މަޖިލީހަށް ކޮންމެހެން   ؛ވެސް ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ ސ ވާލެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މި އެޕްރޫްވކ ރަން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ މެން  މިހާރ  ކަންކަން  ާގނޫނ ހަދަން  އެޕްރޫްވކ ރަން،  ސަފީރ ން   ،

ފޮނ ވަންޖެހޭ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫލެއްނ ކ ރެވޭ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ޢަމަލ ކ ރައްވާ ޮގތ ން. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާ  

ހީވަނީ އަޅ ަގނޑަށް  ނެރ އްވާފައި  ަގރާރެއް  ކ ރެއްވީމާ   ، އަމިއްލަފ ޅަށް  ކަންތައްތައް  ރަނަގޅަށްހެން    ހ ންނާނީ   މި 

ހ ރިހާ ހަދަންޖެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ަގރާރަކ ން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ހީވަނީ.  ހަދައި   އަޅ ަގނޑަށް   ، ާގނޫނެއް 

ސަފީރ ންތައް   ތިބެންޖެހޭ  ބޭރ ަގއި  ހީަވނީ  އަދިވެހިރާއްޖެއިން  ައޅ ަގނޑަށް  ކ ރެއްވީމަ  ކަމެއް  ހ ރިހާ  މި  އްޔަންކޮށް 

ރަ  ހ ރިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  ވެރިކަންކ ރެވިފަިއ  ަގބޫލ ކ ރެވެނީ.   ނަގޅަށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  ކަމަށް 
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ރ  ާގނޫނީ ަގރާރެއްކަން ނެރ އްަވއިެގން އެ އ ޅ ްއވަނީ.  އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް އެބަ އެނޭގ ސީދާ ޣައި

ތައް އެ ަގރާރަކ ން އެބަ  ގ އްހަ ހ ރި    ނަށް ލިބިދީފައިދިވެހި ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ ައސާސީން ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ތަންމި

ކ ރަނީ   މަޖިލީހ ން  ިއްއޒަތްތެރި  މި  ހިތަށްއަރާ  ައޅ ަގނޑ   އެހެންނަމަވެސް،  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ނިގ ޅަިއަގނޭ، 

  ން ނިގ ޅަިއަގނެފައި ތަކެއް އެ ަގރާރަކ ގ އް ހަމަޖިލީހ ެގ   ؛މި ަގރާރާ ދޭތެރޭަގއި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން ދެކޭ ؟ކޮންކަމެއްތޯ

ހަމައަށް   މިއަދާ  އެްއޗެއް  އެއްވެސް  ދޭތެރޭަގިއ  ަގރާރަކާ  އެ  މަޖިލީހ ން  މި  ވެސް  މިއީ  ވިދާޅ ނ ވ ހ ރިއިރ ަގއި  މަކީ 

އަޅ ަގނޑ  ހަމަ   ،އަޅ ަގނޑ ެގ ކަންބޮޑ ވ ން އިންތިހާއަށް އޮތް ކަމެއް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތިއްބެވި ފ ންނާބ އ ސް ލޯޔަރ ން

ފަދަ    ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ އަނބިކަނބަލ ން، ކ ރީަގއިހެން އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ. ދިޔާނާ ސަޢީދ މެން

ބޭބޭފ ޅ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ން ފާޅ ކ ރައްވާފަ.    ރީ މި ަގރާރާ ދޭތެރޭަގއި އެހިންނާބ އ ސް ލޯޔަރ ން މިރާއްޖޭެގ ފ   ،ބޭބޭފ ޅ ން

 މި ަގރާރަށް... ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި  ކާށި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ވެސް،  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   ހެންވޭރ   ދާއިރާެގ  އަދި  ދޫ 

ސްކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ހ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވެސް ެއދިވަޑައިެގންފައި އެބަވޭ. އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ، މި ރިޕޯޓަށް ބަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ލިބިވަޑަިއަގންނަވަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީން ވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    ެއއްކޮންމެ ޕާޓީއަކ ން  

ވާހަކަދައްކަވާފަ. އެހެންވީމާ،  ވަނީ  ކަވާފަ. އަދި ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވެސް މިހާރ   މެންބަރ  ވާހަކަދައް

މަޑ އްވަރީ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ޮގތ ން ދެން ާވހަކަދެއްކ މަށް އެހެން ޕާޓީއަކ ން އެދިވަޑައިެގންފައެއްނ ވޭ.    މި ަގރާރާ ގ ޅޭ

  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަން ޝަރީފް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް 

  ވަރަށް ިގނަ ދ ަވސް   ،ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވިދާޅ ިވ ފަދައިން  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބިެގން މި  ވ މަށްފަހ ަގއި  ހަމަ    ފ ރ ޞަތ   މިއީ  ޙަްމދ ކ ރާވަރ  ކަމެއްهللاދިޔައީ.  މިކަހަލަ    .އަށް 

ވަނަ މަޖިލިސް ތަފާތ ވީމައާ ެވސް ެއކ ގައި.    19  ،ކަމެއް  ފ ރ ޞަތެއް ވެސް މިހާރ  ދެން މި މަޖިލީހ ން ލިބ މަކީ ނާދިރ  

އަޅ ަގނޑ ެމން މި މަޖިލީހ ަގއި ކ ރަންޖެހޭ  ؛އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އެހެންނަމަވެސް،

މިތާ    ،ތެރި ރަީއސްމަސައްކަތްތަްއ ކ ރ މ ަގއި ރަްއޔިތ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ންތައް އިންތިހާއަށް ހ ރި ކަންކަމ ެގ ވާހަކަ އިްއޒަތް

  ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ ދެން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނ ން، މި މަޖިލީހ ެގ މާ މ ހިންމ  ބޭނ މެއް   ނ ދެކެވޭ

އިްއޔެ އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅިން މައްސަލަެއއް. ެއއީ މ ޅި ރާްއޖޭެގ ރައްޔިތ ންނާ ގ ޅ ންހ ރި   ،ނެތް. އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ 
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ރީވެފައި ތިބޭ  . ރަްއޔިތ ންނަށް ނޭނިގ ެއއް ޕާޓީން އަނެްއ ޕާޓީއަށް ބަދަލ ާވ ވާހަކަ. ޕާޓީތަކ ަގއި ރަޖިސްޓަމައްސަލަެއއް

ޕާޓީތަކަށް އެހެން  ނޭނިގ  މިކަހަލަ    މެންބަރ ންނަށް  ވާހަކަ.  މައްސަލަޚަދާ  މައްސަލަެއއްއްސާސް  މި  ބޮޑ     .  އެންމެ 

ޕާޓީތަކަށް ވަނ މ ެގ    ،ހެން ޕާޓީތަކަށް ބަދަލ ވ މާއިދަނީ އާންމ  ފަރ ދ ންނަށް ވެސް ނޭނިގ އެ  ވެެގން މި  މައްސަލައަކަށް

އޭެގ ޒާތ ަގިއ އެ މީހ ންނަށް ެވސް ވަރަށް ބޮޑެތި ޮގންޖެހ ންތައް ހ ރި މައްސަލަތައް. އަދި   ، މައްސަލައަކީ ޭއެގ ސަބަބ ން

ކި ޮގތަށް ކ ރާ  ފަހަރ  އެ  ާއއި ެގއްލ ން ެއކިފައިދާ ؛ރ ހަމަ އެއާއެކީަގއި ސިޔާސީ ެއހެން ޕާޓީތަކަށް ވެސް އޭެގ ައސަ

ދަނީ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރެކޯޑ ތައް ބޮޑަށް ބަލަހައްޓަމ ން މި ، ހ ރި ކަންތައްތައް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވިފައި އެބަ

ޕީ.އެން.ސީގެ ޕީ.ޕީ.އެމާ ބަދަލ ވެފައި ؛އި  ނ ވަތަ  ެގންޮގއްސަ  ޕާޓީތަކަށް  އެހެން  ބޭފ ޅ ން  ިގނަ  ހ ރިކަން   ވަރަށް 

ކޮން    ،ން އެއީ ޔ ހ ރި، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ބަދަލ ވެެގންދާ ބަދަލ ވެެގންދި  ހަަގކ ރެިވފައި އެބައަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާ

ސިފައެްއަގއި ކޮން ޮގތަކަށްވާ ކަމެއްކަން، އެކަން ދެނެަގތ މަށް ޓަކައި އެތައް މަސަްއކަތްތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެން ކޮށްފިން. 

ކ ރި އެނެގނީއަޅ ަގނޑ މެން  ޒިން  ،ކ ރ މ ން  ނަހަމަ  މާދާރ ކަންވަރަށް  އޭެގ  ޮގތެއްަގއި  ކ ރެވިެގންދާ    ކ ޑަ  ޮގތ ަގއި 

ފޯރ ަވިއެގން.  ޒ ފޫހ ރީ ބަެއއް ޕާޓީތަކ ެގ އެތެރެއިން ނ  އެ ކަންކަން މީެގ ކ ރިން ކ ރެވިފައި ، ކަންތައްތަކެއްެގ ތެރެއިން

ބައެްއ  ހ ރި    ޕާޓީތަކ ން ހިންާގފައި  އަދި ހަމަ ެއއާެއކީަގއި ބައެއް ހާލަތްތަކ ަގއި އެކަން ކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ނޭނިގ ބައެއް

އަތޮޅ  ހ ޅ މީދޫެގ ބޭފ ޅަކ    މިއަދ  ވެސް އަޅ ަގނޑަށް އަްއޑޫ ހ ރީ.    ޖަރީމާތަކެއްެގ ޮގތ ަގިއ އެ ކަންކަން ވެފައިކަހަލަ  

ހަލަ  ެވސް ނ ދެނަހ ރީމޭ މިކަތިމަންނަ އެބަ އޮތޭ މިވެނި ޕާޓީެއއްަގިއ. ތިމަންނަ ހަމަ އެްއޮގތަކަށް   ،ގ ޅ ްއވާފައި ވިދާޅ ވި 

  ،ތިމަންނަ ޗެކްކޮށްލައިފީމޭ  ،ހަމަ މިއަދ  ވެސް ގ ޅާފައި ވިދާޅ ވި   ންކަމެއް ވެފައި އޮތް ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާއިން މީދޫ

މި ކަންކަން ައޅ ަގނޑ މެން   ިމކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް ހ ރީމާ ؛ތިމަންނަ އޮތީ އެހެން ޕާޓީެއްއގައޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ހޯދަން. އަޅ ަގނޑ     އްލ ހަޒިންމާދާރ ވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ވާހަކަދަްއކަިއެގން މިއަށް    ކަމާދަނީ މި މި މަޖިލީހަށް މި ވައް

  އި ދަްއކަ  ކޮމިޝަނ ން އަޅ ަގނޑ މެން މި ވާހަކަ  ސްމިއަދ  ފާހަަގކ ރަން ވެސް ބޭނ ން، އިލެކްޝަން  ،ވަރަށް އ ފާކ ރަން

ކ ރ މާ ކަންކަން  ޮގ  މި  މައްސަލައެއްެގ  ސީރިޔަސް  މިއީ  އެބަ  އެކީަގިއ  ބައްލަަވއިެގން  ބޭފ ޅ ން  އެ  އްލެްއ  ހަތ ަގއި 

މި މަޖިލީހ ން ވެސް   ،ހޯއްދަވައިދެވޭތޯ މަސައްކަތްކ ރައްވާ. ެއކަމަކ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެ ކަންކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން

އޮންނާ  މަސައްކަތްތަކެއް ދެވެން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކ ރިއަށް  ަގބޫލެއްނ ކ ރެވޭ  އަޅ ަގނޑަކަށް  ކަމަކަށެނ ކޮށް  .  އްނެ 

ކަންކަމާއި  ކ ރަންޖެހޭ  މި  މަޖިލީހ ަގިއ  ސަރ ކާރ     ،އަޅ ަގނޑ މެން  ތެރެއިން  މަޖިލީހ ެގ  މި  ައޅ ަގނޑ މެން 

ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވ މަށް ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކ ރ ަމކީ އެއީ އެްއވެސް ހާލެްއަގއި ސަރ ކާރަށް ޖެއްސ ންކ ރާކަށް، ސަރ ކާރަށް  

 ކަމަކީ ޭއެގ ޒާތ ަގއި...ނާގ ކަމެއް ނޫން، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ އ ނދަޫގކ ރާކަށް އެހެން ހި
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 ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެްއ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް

ތަނަށް ކ އްލި ަމއްސަލަެއއް    ިއއްޔެ ވެސް ަމޑ ްއވަރީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މި   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

އިލެކްޝަން މައްސަލަ  ސްލެއްވި  ެގންދާ  މީހ ން  ޕާޓީއަށް  އަނެއް  ނޭނިގ  ޕާޓީއަށް  އެއް  އިްއޒަތްތެރި  ؛ކޮމިޝަނ ން 

ދާއިރާެގ ހ ންނަވަނީ ޕީ.ޕީއެމް، ޕީ.އެން.ސީެގ ޕޯޑިޔަމ ަގއި. އެކަމަކ  އެންމެ ބޮޑަށް އިލެކްޝަނަށް މަޑ އްވަރީ    ،މެންބަރ 

ޕީ.އެން.ސީެގ ބޭފ ޅ ން ޕީ.ޕީ.އެމަށް ބަދަލ ވާ   ،ގޮއްސަ އޮންނަ ޝަކ ވާެއއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސާފ ވެފައި އޮތީ 

 ތަނަށް ކ އްލި މައްސަލަ ލައިެގން މި   ންޖެހޭ މައްސަލައެއް މިމައްސަލަ ނޭނިގ. އެހެންވީމާ، އަމިއްލަފ ޅަށް ހަމަޖައްސަ

  ތަނަށް އައިސް މިތާަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަވގ ތ  ބޭކާރ ކ ރ ަމކީ އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވާ ކަމެއް ނޫން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް 

މިދެންނެވީ މައްސަލަ  ،އާދެ!  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަންތައްތަކ ަގއި  މި،  މިކަހަލަ  ވާހަކަތައް  ރައްޔިތ ން    މި  ދައްކަނީ 

ފިކ ރެއް. ައޅ ަގނޑ މެން މި ދެ    އި ޕީ.އެން.ސީއާ ެއއީ ެއއްޕީ.ޕީ.އެމާ   ،ވެކަމަށް ވާތީ ކަންބޮޑ ވާ ސީރިޔަސް މައްސަލަތައް  

އެންމެ ފަހ ން ބޭއްވި އެމް.ޑީ.ޕީެގ އެތެރޭެގ    ،. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވޭދައްކަނީ  ނޫން މި  ޕާޓީެގ ވާހަކައެއް

އެބަ އޮތޭ   ،ކެމްޕެއިން އޮފީހ ން ގ ޅާފައި ވިދާޅ ވި   ެގއްޔާޟްފައިންތިޚާބ ަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑަށް ެވސް  

އި ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   ދެން  ދެންނެވިން    ތިރާމާހ ލިސްޓ ަގިއ.  މަޖިލިސް ،އެކ   ޕާޓީއެއްެގ  އެހެން  މިީއ  އަޅ ަގނޑަކީ 

ތި އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ކެރޭނޭ  މި؛ ތަނަކަށް  މެންބަރެކޭ. އެހެންވީމާ،  އަޅ ަގނޑ   ޖަވާބ ދޭން ވެސް  ފޯނ ކޯލަށް  ހ ރީ   ތި 

ހ ރި މިކްސްކޮށްފަިއ އިނޭގތޯ.    ކ ޑަކޮށް ޖެހިލ ންވެފައޭ. އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ކެރޭނޭ ވޯޓ ލާންދާކަށް. މިހާވަރަށް މީތި އެބަ

 ކ ރަމ ންދާއިރ އެްއވެސް ލިސްޓެްއަގއި އޮތްތޯ. ިމވަރަށް މިކްސް ެއއިން  ލެްއވޭނެ  އިރައީސަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ބައްލަވަ 

، އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަން އެބަ ޖެހޭ މި މައްސަލަތައް އެބަ އޮތްކަން. އަޅ ަގނޑ  މި އ ޅެނީ ހަަމ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

  ން އެ ވާހަކަ ފާހަަގކ ރެްއވީމާ ސެ ހ އެްއވެސް ހާލެްއަގިއ މި ވަކި ޕާޓީއެްއެގ ވާހަކަ ދަންނަވާކަށް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް،  

ހިތަށްއެރީ މި މައްސަލަ އޮތް މިންވަރ  ހާމަކޮށްލަދޭނަމޭ. އެކަމަށް ޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އަޅ ަގނޑ   
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މިކަހަލަ މައްސަލަތައް   ހ ރި  ތެރޭަގއި  ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ބޭނ ން، އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ  އްލ ކ ރަން ހަދަންނަވާލަން 

 ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާއްކަތްކ ރަން. ވަރަށް މަސަމަޖިލިސް ތެރެއިން 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 އެހ ން   ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް   ވޯޓަށް އެހ މަށް   .7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ އައިޓަމަށް. އެީއ، ވޯޓަށް ެއހ މަށްހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް    7ދެން މި އެނބ ރެނީ އެޖެންޑާެގ  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   

ގ ޅޭ ވޯޓަ  އެހ މާ  ަގސްތ ކ ރަނީ  އަޅ ަގނޑ   އިޢ ލާންކ ރަން.  ޮގތ ން  މިހާރ   ަގޑި  އަހާ  އެހޭނެ.    ަގއި  9:45ށް  ވޯޓަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    ސަމާލ ކަމަށް ޓަކައި ދަންނަވަން.ވެސް  އެހެންވީމާ، ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ  

ޢާއިޝަތ    އަލްފާޟިލާ  ،ވަނަ މާއްދާެގ )ދ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތ ެގ މަތީން  115އަސާސީެގ  ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ 

ޮގތ ން    ޝާން ޝާކިރ ، ގ. ޕެންޒީާމެގ ޖަރ މަނ ވިލާތަށް ދިވެހިރާްއޖެއިން ކަނޑަައޅާ ސަފީރ ކަަމށް ހަމަޖެއްސ މާ ގ ޅޭ

 ދެއްވ ން އެދެން. ށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 32    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 29    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    29     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 
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 15      ބޭނ ންވާ އަދަދ : ފާސްވ މަށް 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އަލްފާޟިލް   ،މަތީން  ޮގތ ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   ގައި(  ދ)  މާްއދާެގ  ވަނަ  115  އަސާސީެގޤާނޫނ   ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ

ކ ރ މާ އަްއޔަން  ސަފީރ ކަމަށް  ކަނޑައަޅާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ޖަރ މަނ ވިލާތަށް   ޕެންޒީމާެގ.  ގ  ޝާކިރ ،  ޝާން  ޢާއިޝަތ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން.  32  ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވީ .87؛ ލަ އަދަދަކީޮގތ ން ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ   ގ ޅޭ

މެންބަރަކ    މެންބަރަކ ، ިއއްޒަތްތެރި ދެއްވީނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން.  29 ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވީ

ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިަވޑަިއަގތީ    ެވސް  ވޯޓ ދެްއވި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ ނ ވާ ކަމަށް  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ން

 ވޯޓ . އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ ފާސްވެއްޖެ.    15އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފާސްކ ރ މަށް ބޭނ ންވަނީ   29

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް. 

  

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ނިޒާމީ މި  ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން އަޅ ަގނޑ     61ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  

ލީހ ން ކ ރާ ކަންތައްތައް މަޖި  އިސަރ ކާރ ން ާގނޫނ ހަދަ،  އައިސް އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ މިހާރަކަށް  ،މައްސަލަ މި ނެީގ

ޓާފައި ނިންމާލަން މި ޖެހެނީ.  އް ދ ވަހަކ  މަޖިލިސް ފަ  ކޮންމެ  . މި ކ ރަނީ. މަޖިލީހަކަށް ނޯވޭ މިހާރ  ޒިންމާއެއް ޙަޤީޤަތ ގައި

އެޖެންޑާ ލެޖިސްލޭޓިވް  ސަރ ކާރ ެގ  ސަރ ކާރ ން،  އެބަ   ހިތަށްއަރާ  ައިއ    ، އަޅ ަގނޑ   ހިފަިއެގން  އެމް.ޑީ.ޕީ  ނޫނީ 

އަޅ ަގނޑ މެން ެގންނަ  ؟ އޭތީަގިއ ހ ރި ާގނޫނ ތަްއ، ހަދަންޖެހޭ ާގނޫނ ތައް ނިމ ނީތޯ ؟ވް އެޖެންޑާ ފ ރިހަމަވީތޯލެޖިސްލޭޓި

ބަލައެއް  މި  އްއެްއޗެ މި ތަނަކ ން  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  އިނޭގތޯ  އެހެންެވެގން  މަސައްކަތްތަކެއް    ނ ަގނޭ.  ތަނ ަގއި 

ަވޒީރ ންނަށް    ސ ވާލ ކޮށްެގން މި  ދެ ަވޒީރަކާ  ބޫލ ކ ރަނީ.ަގކ ރެވެންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ    ނ ެވެގންނޭ ވަގ ތ އ ޅެނީ. 

  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.   ގ ޅ ންހ ރި ބޮޑެތި ސ ވާލ ތައް މި ހ ންނަނީ  ދާއިރާއާ  ވިދާޅ ވަނީ. މިހާރ  ދެ މަސްވެްއޖެ. އަޅ ަގނޑ ެގ

ނ ލަ މަޖިލިސް  ނ ހިނާގނެ  އެކަންޏެއް  ސަރ ކާރަށް  ސަރ ކާރ ން،  މިީއ  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ދައ ލަތެއް  މިއީ  އެއް. 

މަޖިލީހ ން   ތައްތައްނ ކ ރެވޭނެ މި ނިޒާމަކ ންނެއް. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހ ން ކ ރަންޖެހޭ ކަންދައ ލަތެއް. މަޖިލިސް ބާކީެއއް 
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ދެކޭތީ އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ޑްރާފްޓ ،  ކ ރަންޖެހޭ  ާގނޫނ   ކަމަޖިލީހ ން  މަޖިލީހ ެގ  މިހާރ   ހިސާބަށް  ންކަން ކ ރަންޖެހޭ 

. ށްއިލީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ރިޔާސަތަވައެ ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަ  ،ބޫލ ކ ރެވޭތީަގކަމަށް އަޅ ަގނޑަށްެވސް މިހާރ     ހިނގައްޖެ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަގއި   9:00 ދ ވަހ ެގ ހެނދ ނ  ބ ދަވާ   2022މޭ  25 ،މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ ދެން
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 









Overall Voting Result 5/24/2022 9:48:58 AM

Voting Mode: Open

VOTE

Germany ah Dhivehi Raajje in kanda alhuvaa safeeru kamah_Aishath Shaan
Shakir

Results

Present: 42
Eligible to vote: 41

Yes: 29
No: 0

Abstain: 0
Voted: 29

Not Voted: 12

VOTE - 1 / 2    [Document created: 5/24/2022 9:49:42 AM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
18 Ahmed Haitham (MDP) Mahchangoalhi Dhekunu Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Yes
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Not Voted
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Not Voted
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
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