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 (هللاއީވާ ޢަްބދ  ރައީސްނައިބ   މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސާ ވަނަސްތިރީސައ ރަ ދައ ރ ެގ  ދެވަނަވަނަ އަހަރ ެގ  2020

 ދ ވަސް( ދީއްތައާ) 2020 ސެޕްޓެންަބރ  6

 

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން. އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެރި    3ވީ  ތިއްބެ  ސަލާމ ގައި  . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  56ތިއްބެވީ    ވަޑައިެގންހާޒިރ ވެ   ށްލްސާއަޖަމި ވަގ ތ   

 ނެތް. ކ މެންބަރަިއއްޒަތްތެރި   ެއްއވެސްަގއި ރަސްމީ ދަތ ރ ފ ޅެއް. ންމެންބަރ 

 

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

 

 ން:ކެވ އް ދެކަހަސަތ ން ވާޔާރި

   .2/34/ 2020/ ޖއ ؛މިއަދ ެގ އެޖެންޑާ 

 

 މައްސަލަ ކ އްލި  

 

 ވ ން:ްއކެ ކަދެން ވާހަރިޔާސަތ 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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އެބަ ލިބިފައި  ަމއްސަލަެއއް  ކ އްލި  ޖަލްސާއަށް  މި  ކާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދާިއރާެގ  ށިއޮތް.  މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ދޫ 

ހ ށަހަޅ ްއވައި  ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  ަމއްސަލަ  ކ އްލި  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ަމއްސަލަެއއް.  ކ އްލި  ދެއްވ ން ހ ށަހަޅ އްާވ 

 އެދެން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ށިކާ

ދެ ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ވަރަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ މެން    ކޮށް މަސައްކަތްތަކެއް  ބ ރަ  އަނެއްހެން  ން  ނިމިެގން 

މިއަދަކީރެޕަ ދ ވަސް  ކ އްލި    .ޕްކ ރާ  މި  މާލަމ ން  މަޖިލީހ ގެ މި  ރައްޔިތ ންެގ  މެންބަރ ންނަށް   މައްސަލަ  އިއްޒަތްތެރި 

މައްސަލައަކީ މި  ހ ށަހަޅަނީ. `.  މި  ނޮވެ  2019ނިމިދިޔަ    ، އަޅ ަގނޑ   އަހަރ   ފެށިެގން ންވަނަ  މަހ ން  ބަރ  

މި    ،ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހާ ކަންކޮޅ ތަކަށް ފެތ ރި  19-ކޮވިޑ   ،ރޯނާ ަވއިރަސް ސިޓީން ފެތ ރިެގން އައި ކޮ  ންވާހ ޗައިނާެގ  

ރޯ މި  ފެށެިގން  މަހ ން  މާރިޗ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއަހަރ ެގ  ބިރ ވެރިކަން  ބޯޑަރ ތަްއ    ެގމ ޤައ   ،ހިްއޕާފައިަވކި  އިާގެގ 

އިމަރޖެންސީ  ޝަނަލް ސްޓޭޓްނެއަދި    ބަންދ ކޮށް ހެލްތ   ހާލަތައޮފް  ެގނެސް  ށް  ރަށްތަކެްއެގ    ،ޤައ މ   ޖަޒީރާވަންތަ 

ޤައ މ މައްޗަށް   މި  މަނާކޮށް  ެގއ ފެދިފައިވާ  އެރ ން  ރަށަށް  އަނެއް  ރަށ ން  މީހ ން   ،ެއއް  ފ ރަބަންދ ަގއި  އަދި 

މޮނިޓަރިންެގ    އެ  އި،ބައިތިއްބަ  ެގނެސްތަން  ދަނޑ ވެރިކަމާއި   ،މަސްވެރިކަާމއި  ،ކަމާއިތ ރ ވެރިތަން ފަ  އެ  ،ހާލަތަށް 

އަދި    ،ސިނާޢަތްތައް ކ ރިއަރައިދާނެ ފަސޭހަ މަގ ތައް ބަންދ ކޮށް އިތިޞާދ ެގ އެންމެހަލަ ޮގތެްއަގއި ދިވެހި އިޤ އަދި ޖ މ 

ެގއްލި ވަޒީފާތައް  ބިކަވެ  ، ދިވެހިންެގ  ޢާއިލާތައް  ދި  ، ދިވެހި  ދ ވަހަށް  ރަްއޔިތ ންދ ވަހ ން  ހާލަތ  ދި  ެގވެހި  ރިއ ޅ މ ެގ 

ދަނޑިވަޅެއްަގއިދަށްވަ ފެނިެގންދާ  ާގތ ން  މަންޒަރ   ނިމިދިޔަ    ނިއ   ، މ ންދާ  ނަމ ަގއި  މަހ ެގ    2020ނޯމަލްެގ  ޖ ލައި 

ހާލަތ1ާ ކޮިވޑ   ޤައ މ ެގ  ފެށިެގން  ދ ވަހ ން  ނިންމާ    ވަނަ  ދިވެހި  ހައި  އެންމެގ ޅިެގން  ނިންމ މަށް  ނިންމ ންތައް 

އިން ލ އިތަކެއް ދިނ މ ެގ (އެޗް.ޕީ.އޭ)ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  ހެލްތ     ،ިއވާރާ ކަމ ަގއިވާ އިދާޑައަޅާފަ ސަރ ކާރ ން ކަނ

އެކަމ ެގ ސަބަބ ން   ،ވާތީ  ދިން ލ އިތަކެއް ކަމަށް  އިނަމ ަގއި ދިން ލ އިތަކަކީ ޤައ މ ެގ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކ ރ މަކާ ނ ލަ

އަދި   .ދިޔަ ކަމެއްިއ ނެެގހެއްޓ މަށް ހ ރި ދޮރ ތައް ބަންދ ވެެގންށާމަޞާދ  އަލ ން އިޔާދަކ ރ ތި އަނެއްކާވެސް ޤައ މ ެގ އިޤ 

 ކ ންއްޤ ތަ އަސާސީ ޙަ  އިދިރިއ ޅ މ ެގ އެންމެހަ  ،އެޗް.ޕީ.އޭެގ އެ ފިޔަވަޅ ތަކ ެގ ސަބަބ ން ދިވެހީންެގ ދަރަނިތައް ބޮޑ ވެ 

މަޙ  މާސްކ ރޫމްވަނީ  ރައްޔިތ ންނަށް  ދިވެހި  ެއޮގތ ން  އަ  ވެފައިެއވެ.  ފަސޭހަ  ޮގތެއް  ދިލިބޭނެ  ރައްކާތެރި   

  އެއް ހާސް ނާޅާ މަގ މަތީަގިއ އ ޅޭ ފަރާތްތައް    ވަނަ ދ ވަހ ން ފެށިެގން މާސްކ   30ޖ ލައި މަހ ެގ    ިއ،ކަނޑައަޅ ްއވަ

  4ބަލި ކޮންޓްރޯލްކ ރ މ ެގ ނަމ ަގއި އޮަގސްޓ  މަހ ެގ  އަދި    ،ކ ރާ ޮގތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމ މަށާއިރިމަނާރ ފިޔާއިން ޖޫ

ދ ވަހ ން ފެށިެގންވަނަ  ފެށިެގން  އި  10ރޭަގނޑ       މަނާކޮށްފައި އ5ާން  އ ޅ ން  މީހ ން  ބޭރ ަގއި  ހަމައަށް   

ހަމަ    ،އޮތ މާއިއޮންނަ ެއއްަގމ     22ޖ ލައި    2020އަދި  ވިލިމާލޭަގއި  އަދި  ހ ޅ މާލެ  މާލެ،  ފެށިެގން  ދ ަވހ ން  ވަނަ 
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ރޭަގނޑ    މަނާކޮށ8ްއ ޅަނދ ތައް  ދ އްވ ން  ފަހ ން  ދ އްވާ   ،ެގ  ހ އް  ެވހިކަލް  އަޖޫ  އިޓ ވަ މީހ ން  ކ ށް ރިމަނާކޮށް  ދި 

ޓޯކޮށްރާރ ތަކ  ވެހިކަލް  ނަމަ،  ޖޫ  ެވއްޖެ  ދޫކ ރެވޭނީ  ވެހިކަލް  ކަނޑައަޅަ އަދި  ކަމަށް  ދެއްކ މ ން  މި  އި،  ރިމަނާ 

ފާ 14 ؛ތައްނިންމ ން މ ރާޖާނ ކޮށްދ ވަސް  ނިންމ ންތައް  މި  ވެސް  އެކ ަގިއ    އ19ާ-ކޮވިޑ   ،އިތ ެވެގންދިޔައިރ  

ދިވެޒްނޯމަލައި ހ ރަސްެވެގން  ބައްޓަންކ ރ މަށް  ދިރިއ ޅ ން  ޤައ   ،އި އަޅަހިންެގ  އެހެން  އެ    މ ތަކ ަގއިދ ނިޔޭެގ  ވެސް 

މެކޭނިޒަމެއް  ހާޤައ މެްއެގ   ފަސޭހަ  ދިރިއ ޅެޭވނެ  ރައްޔިތ ންނަށް  ރިޢާޔަތްކޮށް  ޮގތަކަށް  އިމ ގާ ލަތަށް  ފަދަ  ކ ރެވޭނެ 

ިއޚްތި ކަނޑަެއޅ މ ެގ  ވޯލްޑ ަގާވއިދ ތައް  ކ ދި ( އޯޑަބްލިޔ .ެއޗް.)އޯަގނައިޒޭޝަން    ހެލްތ   ޔާރ   ހިނދ ،  ދީފައިވާ  ިއން 

ފ ޅާ މެދ   މަޑ ޖެހިވިކ ރާ  ދާއިރާއެްއަގިއ    އަދި  އިޤ   ، ޔަފާރިތައް  އިޔާދަދިވެހި  އަލ ން  ފައްތަރަކަށް  ތިޞާދ   ނ ކ ރެވޭ 

ބިރ ހީެވފައިވާތީއާއި  ކަމަށް  ހިތްހަމަ  ،ހިނގައިދާނެ  ރައްޔިތ ންނަށް  ފަސޭދިވެހި  ދިރިއ ޖެހޭ  އ ޅ ނަހަ  ދިނ މަށް ޅ މެއް 

ތަން ަގާވއިދ ތައް  ކަނޑައަޅ ްއވާ  އެޗް.ޕީ.ޭއއިން  ކޮވިޑ މިހާރ   އެންމެހަ  އ19ާ-ނ ދޭތީ  ތަންފީޒ ކ ރަމ ންދާ   އިގ ޅިެގން 

އ ވާލަ ރައްޔިތ ން  ިއ،ަގާވއިދ ތައް  ރޯނަށް  ދިވެހި  ނޯމަލައިޒް އ ޅެވޭއެކ ަގއި    ގާއާމި  އެކަށީެގންވާ  ޑް ނެ    ދިރިއ ޅ މަކަށް 

ކ އްލި މަްއސަލަ   .ހ ށަހަޅާ ކ އްލި ަމއްސަލަެއއް  އިއިލަ ކެއް ވަގ ތ ން ވަގ ތަށް ހެދ މަށް ދިވެހި ސަރ ކާރަށް ޮގވަަގާވއިދ ތަ

ކޮވިޑ  މަޤްޞަދ .  ހ ރަސްއަޅަ  އ19ާ-ހ ށަހަޅާ  ބަްއޓަންކ ރ މަށް  ދިރިއ ޅ ން  ދިވެހީންެގ  ނޯމަލަިއޒްެވެގން    އި، އެކ ަގއި 

ޤައ މ ތަކ  އެހެން  ޤަ  އިގަ ދ ނިޔޭެގ  އެ  ފަސޭހަ  ހާއ މ ތަކ ެގ  ވެސް  ދިރިއ ޅެވޭނެ  ރައްޔިތ ންނަށް  ރިޢާޔަތްކޮށް  ލަތަށް 

ކަނޑައެޅ މ ެގ  ާގމެކޭނިޒަމެއް   ަގާވއިދ ތައް  ޮގތަކަށް  ފަދަ  ޯވލްޑ އިމ ކ ރެވޭނެ  އޯަގނައިޒޭޝަން   ހެލްތ   އިޚްތިޔާރ  

ދިވެހި އިޤ ތިޞާދ    ،ތައް މަޑ ޖެހިޔަފާރިއި ކ ރާ ވި ދާިއރާއެްއަގ މެދ  ފ ޅާ ،ކ ދި ؛ހިނދ ދީފަިއާވ އިން (ޑަބްލިޔ .ެއޗް.އޯ)

ހިތްހަމަޖެހޭ    ނަށްދިވެހި ރައްޔިތ ން  ،ނ ކ ރެވޭ ވަރަށް ފައްތަރަކަށް ހިނގައިދާނެކަމ ެގ ބިރ  ހީވެފައިވާތީާއއިއަލ ން އިޔާދަ

ދިރިއ ޅ  އ ޅ ނަފަސޭހަ  ަގާވއިދ   ދިނ މަށްމެއް  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  އެޗް.ޕީ.ޭއއިން   އާ 19-ކޮވިޑ   ،ނ ދޭތީންތަ  ތައް މިހާރ  

އެންމެހަ ތަންފީޒ ކ ރަމ ންދާ  އ ވަ   އިގ ޅިެގން  ރޯ  ިއލައި،ަގާވއިދ ތައް  މި  ރައްޔިތ ން  އ ޅެވޭނެ    ގާއާދިވެހި  އެކ ަގއި 

ވަގ ތަ   ޑްނޯމަލައިޒް ަވގ ތ ން  ަގވާއިދ ތަކެއް  ެއކަށީެގންވާ  ޓަކައި  ސަރ ކާރަށް   ކެއްދިރިއ ޅ މަކަށް  ދިވެހި  ހެދ މަށް 

ހ ށަހ2020ަމްބަރ  ޕްޓެސެ  6ޮގވާލަން.   މެންބަރ .  ޢަބްދ ކާށި ؛ޅާ  މެންބަރ   ދާއިރާެގ  އިްއޒަތްތެރި  ޖާބިރ هللا ދޫ   .

އެްއކޮށް ދަންނަވަން   ކީ. ޭއެގ ފަހ ން ތިޔަ ބޭފ ޅ ންނަށް އާދޭހާ  ރާރ  އަޅ ަގނޑ  މިަގކ ރަށް މި  އަކ ރ ން އަ ؛ ރައީސް

 ޝ ކ ރިްއޔާ.  .ރަްއޔިތ ން މިނިވަންކ ރަން ނެ،ރާރ  ބަލަިއަގަގ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

މޭޒ ން   )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    5އިދާރީ  އެދެން.  ޖަްއސަަވއިދެްއވ ން  ރަނަގބީލ   މަޖިލީހ ެގ  މިނެޓ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ 

ކ އްލި    ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ޖާބިރ هللا މެންބަރ  ޢަބްދ އިއްޒަތްތެރި  ދޫ ދާއިރާެގ  ށިކާވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން    170ަގާވއިދ ެގ  
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ބަހ ސްކ ރެްއވ މާމަޖިލީހ   ،ސަލަމައް ވޯޓ ދެއްވ ން   ަގިއ  ޮގތަކަށް  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  މެންބަރ ންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  މެދ  

 އެދެން.

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  ޖާބިރ هللا ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ށިކާ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 72    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 06    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 59    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    65     ދ : ެގ އަދަވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ން

 33      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ސްނ ވޭފާ       : ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަދަދ ތިއްބެވި  ހާޒިރ ވެ މެންބަރ ންެގ  ކަމަށް . 72؛   ވޯޓ ފެންނަ  ައދަދ :    މެންބަރ ންެގ  ކަމަށް  .  6ދެއްވި  ނ ފެންނަ 

.  1ންެގ އަދަދ :  މެންބަރ ންނ ވާ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ  ދޭން ބޭނ ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ   .59:  މެންބަރ ންެގ އަދަދ ވޯޓ ދެްއވި  

 . ފާހެއްނ ިވ.33 އަދަދ : ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ. 65 މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި

 

 ސްގެ މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން . މަޖިލީހ ގެ ރައީ 5

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 
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ނަންއެޖެން ނަންބަރ   ާގ  -5ބަރ   ޑާ  ސަރވިސްެގ  )  2007/5ނޫނ   ސިވިލް  މާއްދާެގ    13ެގ  (ނޫނ ގާ ދިެވހި  ވަނަ 

ަގއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވަނީ   2020ބަރ   ންސެޕްޓެ  1  ،ންމަތީ  ަގިއވާ ޮގތ ެގ)ނ(

ޢައްޔަންކ ރައްވާފަ  4 ސަމެ  4އެ    .މެންބަރ ން  ސިވިލް  މިހާރ ންބަރ ންނާއެކ   ކޮމިޝަންަގއި   ރިވސް 

ފާޠި ؛ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވަނީ ސ. އަލްފާޟިލާ  ޢާމިރާ،  ކ މ ންޒާނިެގ  މަތ   ރަޝީދ   ؛ފޭދޫ  އިބްރާހީމް    ، އަލްފާޟިލް 

ގދ.    ،އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތ  ޝަރީފް، މާކޯޅި ؛މާލެ،  ހާޓްސްޓޫ  ހ.އަލްފާޟިލް މ ޙައްމަދ  ފަރ ސަތ    ؛ރ.މީދޫ  ،ބްލެކް

ދިވެހި ސިވިލް ސަރިވސް ) 5/ 2007ާމލެ. ާގނޫނ  ނަންބަރ  ، ޙް، މ. ފަލްކަންގެ ޙައްމަދ  ނާސިއަލްފާޟިލް މ  ؛ތިނަދޫ

މަތީ  17ެގ  (ާގނޫނ  ޮގތ ެގ  ަގއިާވ  )ށ(  މާއްދާެގ  ތެރެއިން    ، ންވަނަ  މެންބަރ ންެގ  ކޮމިޝަނ ެގ  ސިވިލް ސަރވިސް 

މިހާރ    އަޅ ަގނޑ ލީހ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތެއް.  ކ ރ މަކީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިއްޔަންޢަެގ ރައީސަކާއި ނައިބ  ރައީސް  ކޮމިޝަނ 

ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    ތާއީދ ކ ރެްއވ މަށް ފ ރ ޞަތަށް.  އިލަނީ ރައީސަކަށް ނަން ހ ށަހަޅ އްވައިމި ހ ޅ ވަ

 މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް.

 

 ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: ހެންވޭރ  ދެކ 

ކަމަށް އަލްފާޟިލް މ ޙައްމަދ  ނާސިޙް، މ. އްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ެގ ރައީސްރިޝ ކ 

 އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން.  ،ފަލްކަން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މް ޝަރީފް. ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީ ކެލާ ،ތާއީދ ކ ރެްއވ މަށް

 

 މް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން: ންބަރ  އިބްރާހީކެލާ ދާއިރާެގ މެ

 އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިްއޔާ.  މަށްޙ ސައިން ޝަހީމް ހ ށަހެޅ އްިވ ނަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 (ކަށްފަހ ަވގ ތ ކޮޅަ )  ލަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ެގ ނައިބ  ރައީސަށް.އިއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ފ ރ ޞަތ  މި ހ ޅ ވަ

ރައީސް  ކޮމިޝަނ ެގ  ސަރވިސް  އިްއޒަތްތެރި  ކަމަށް  ސިވިލް  ހ ށަހަޅ އްވަން  ރ   ިއތ މެންބަރަކ   ެއއްވެސް  ނަމެއް 

ލަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ެގ  އިނެތް. މިހާރ  މި ހ ޅ ވަ)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ފ ރ ޞަތ .    ،ަވޑަިއަގންނަވާނަމައެދި

 ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް. ؛ވ މަށްކަމަށް ނަން ހ ށަހެޅ އްނައިބ  ރައީސް
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 ން: ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް ވާހަކަދެއްކެވ 

ރ. މީދޫެގ ނަންފ ޅ  އަޅ ަގނޑ    ،މް ރަޝީދ ، ބ ލެކްކަމަށް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީނައިބ  ރައީސް  ެގސިވިލް ސަރވިސް 

 .ހ ށަހަޅަން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 هللا.ބާރަށ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޢަބްދ  ،ތާއީދ ކ ރެްއވ މަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢަބްދ ބާރަށ  ދާއިރާެގ 

 ކ ރަން.ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްވި ނަންފ ޅަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އެދިަވޑަިއަގންނަވާނަމަ.   ފ ރ ޞަތަށް  މެންބަރަކ   ިއއްޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި    ހ (ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަ)އިތ ރ   ޝ ކ ރިްއޔާ 

ހ ން ދެންމެ ހ ށަހެޅ އްވި ނަންފ ޅ ތަކަށް ވޯޓ  ަގޑީަގއި ވޯޓަށް އެހޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި ވޯޓަށް އެ  މެންބަރ ން.

  ކ ރެވިފައިވާ ހ ރިހާ އެޖެންޑާ އަިއޓަމެއް ނިމ މ ން.އޮންނާނީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެޖެންޑާ

 

 ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން .  6

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނަ  ށް ދެވަ(އަ  1981މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނ   )  81/6ާގނޫނ  ނަންބަރ     -6.1،  6އެޖެންޑާ ނަންބަރ   

ާގނޫނ ެގ    ލާޙ އިޞް މާއްދާެގ    6ެގނައ މ ެގ  މަތީ  3ވަނަ  ޮގތ ެގ  ނަންބަރ ގައިވާ  މަނިޓަރީ   ،ންަވނަ  މޯލްޑިވްސް 

ަގވަރ  ޑެޕިއ ޓީ  ހ ސްވެފަިއވާ  ބޭއޮތޯރިޓީެގ  މަޤާމަށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އްޔަން ޢަފ ޅަކ   ނަރ ެގ  ކ ރެްއވ މަށްޓަކައި 

ން ދިރާސާކޮށް ނިންިމ ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ   މާލިްއޔަތ  ކޮމިޓީ  ،މައްސަލަ   ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނ އްވާފަިއވާ

ތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ   ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަ  ،މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިދެއްާވނީ މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީެގ މ ޤަްއރިރ 

 . ނާޝިޒް
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 ން:ވާހަކަދެއްކެވ   ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާޝިޒް

ރައީސް. ިއްއޒަތްތެރި  ނަންބަރ    ޝ ކ ރިއްޔާ  ާގނޫނ   )  81/6  ާގނޫނ   އޮތޯރިޓީެގ  މަނިޓަރީ  ށް  (އަ 1981މޯލްޑިވްސް 

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ   ،ންނަންބަރ ގައިވާ ޮގތ ެގ މަތީ  ވަނަ  3ވަނަ މާއްދާެގ    6ދެވަނަ އިޞްލާޙ  ެގނައ މަށް ާގނޫނ ެގ  

ަގވަރ  ޑެޕިއ ޓީ  ހ ސްވެފަިއވާ  ބޭފ ޅަކ   ރ  ނައޮތޯރިޓީެގ  މަޤާމަށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އްޔަން ޢަެގ  ކ ރެްއވ މަށްޓަކައި 

ފޮނ އްވާފަިއވާ މައްސަލައާ މަޖިލީހަށް  މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީ  ގ ޅޭ  ރައްޔިތ ންެގ  ދިރާސާކޮށްޮގތ ން  މި   ނިންމި ރިޕޯޓް.  ން 

މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް  ފަރާތ ން  ކޮމިޓީެގ  މި  ދިރާސާކ ރެއްވ މަށްޓަކައި  ޑެޕިއ ޓީ    މައްސަލަ  ހ ސްވެފަިއވާ  އޮތޯރިޓީެގ 

ކ ރެްއވ މަށްޓަކައި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ނަންފ ޅ  ފޮނ އްވާފަިއވާ ފަރާތްތަކ ެގ ކިބަިއަގއި އްޔަން ޢަެގ މަޤާމަށް  ނަރ  ަގވަރ 

ރީ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން، މިނިސްޓް   ، ންކޮމިޓީެގ އެދ މ ެގ މަތީ  މަށް ޝަރ ތ  ފ ރިހަމަވޭތޯ ބެލ މަށްޓަކައިއެ މަޤާ

ޑިވެލޮޕްމަންޓ   އިކޮނޮމިކް  ޑިޕާ  ،އޮފް  ކޯޓ ،  ހައި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކޯޓ ،  ސ ޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އޮފް އަދި  ޓްމަންޓް 

ކަރެ މޯލްޑިވްސް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،  އޮތޯރިޓީޖ ޑިޝަލް  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިްވސް  ސަރވިސް،  މި  ؛ކްޝަނަލް 

 . އަދި ެއއަށްފަހ ޓަކައި ސިޓީ ފޮނ ވ ނ    ބެލ މަށްން ޝަރ ތ  ހަމަވޭތޯމަޖިލީހ ެގ ފަރާތ މ އައްސަސާތަކަށް ރައްޔިތ ންެގ  

ަގވަރ  މަޤާމަށް  ނަރ  ޑެޕިއ ޓީ  ފަރާތ އްޔަންޢަެގ  ފޮނ އްވާފައިާވ  ލިބ ނ  ެގ  ކ ރެްއވ މަށްޓަކައި  ހަމަވޭތޯ  ޝަރ ތ  

. ނިންމާފަރ ތ  ހަމަވާ ކަމަށް  ވަނީ އެ ފަރާތ ެގ ޝަ  ޓ ެގ ފަރާތ ންރިއެ ޓޭރެސެކް  ،މަޢ ލޫމާތ ތަކ ެގ އަލީަގއި ބެލ ަމށްފަހ 

ަގާވއިދ ެގ    އެއަށްފަހ  މަޖިލީހ ެގ  ގަ   201ރަްއޔިތ ންެގ  )ޅ(  މާއްދާެގ  މަތީވަނަ  ޮގތ ެގ  ފަރާތ ން  ންިއވާ   ؛ކޮމިޓީެގ 

  މާދާ ޢިބ. އޭދަފ ށި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދ   ،  ދިޔަވަރ   ،ންވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އާިއ އަދި )ރ( ގައިވާ ޮގތ ެގ ަމތ201ީ

ފަ އިންޓަރިވއ ކޮ ކޮމިޓީެގ  ނިންމާފަ  ރާތ ންށް  ކޮމިޓީެގ  ވަނީ  އެއަށްފަހ   އަދި  ބައްދަލ ވ މ ަގިއ    49.  ވަނަ 

ޑަިއެގންނެވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ އިއްތިފާޤ ން އެ ނަން ފާސްކ ރެއްވި. ީވމާ، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  ބައިވެރިެވވަ

  އި، ޔަތްކޮށްދެްއވަ ޢާ ޮގތ ެގ މައްޗަށް ރި  ވާން ނިންމާފައިޓީކޮމިން  ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީ  201ަގާވއިދ ެގ  

ިއސްވެކޮމިޓީ ފާސްކޮށްފައިވާ  އެދި  ދެންނެން  ފާސްކޮށްދެއްވ މަށް  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ނަންފ ޅ   ފަރާތ ެގ  ވި 

ޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަން.  ެގ ދަށ ން މި ރިޕޯޓ  އިްއޒަތްތެރި މަވަނަ މާއްދާެގ )ކ(  201ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާިއދ ެގ  

 ޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބަހ ސްޝ ކ ރިއްޔާ   ރިޕޯޓަށް  މި  ެމންބަރ .  މެންބަރަކަށް  ިއއްޒަތްތެރި  އެއް  ޕާޓީއެްއެގ  ސިޔާސީ  ކޮންމެ  ކ ރ މަށް 

ނިސްބަތްވެަވޑައި ޕާޓީއަކަށް  ސިޔާސީ  އަދި  ލިބިވަޑައިަގންނަވާނެ.  އެއް ފ ރ ޞަތ   ތެރެއިން  މެންބަރ ންެގ  ނ ަގންނަވާ 
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ލަނީ ބަހ ސްކ ރެއްވ މަށް. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  އިިމހާރ  މި ހ ޅ ވަމިނެޓ  ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނެ. އަޅ ަގނޑ     5މެންބަރަކަށް  

 ޖާބިރ .هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ިއއްޝ ކ ރިއް ދެންމެޔާ  އާދެ!  ރައީސް.  ޑެޕިއ ޓީ    ޒަތްތެރި  ބޭންކ ެގ  ސެންޓްރަލް  ރިޕޯޓ ަގއި  ހ ށަހެޅިެގންދިޔަ 

ކޮމިޓީ މާލިއްޔަތ   މަޖިލީހ ެގ  މި  ކަނޑައަޅަންެވެގން  ބޭފ ޅަކ  ަގވަރ ނަރަކ   ކ ރެިވެގން  މަސައްކަތްތަކެއް  ން 

އިއްޒަ ދެކެވެނީ.  މި  ވާހަކަ  ރައީސްހަމަޖެއްސ މަށްޓަކައި  ބޭންކަކީ    ،ތްތެރި  ސެންޓްރަލް  އެބަ ކޮބައިތޯ 

ލާން ަގވަރ ނަރަކަށް  ޑެޕިއ ޓީ  ބޭންކ ެގ  ސެންޓްރަލް  އަޅ ަގނޑ މެން  މިހާރ   ބޭފ ޅާއަށް އަންޑަސްޓޭންޑްވާންޖެހޭ.    އ ޅޭ 

ވޯޓ  މިހާރ އަޅ ަގނޑ   ކަރަންސީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވާހަކަެއއް.  ދެ  ބޭނ ންވޭ  ދަންނަވާލަން  ކ ރިން  ހ ރި  ދިނ މ ެގ   

ބަދަލ ސިޓ އޭ އެޝަންސް  ޝަރ ތަކީ  ކ ރަން  އަނެއް  ޝަރ ތ .  ެއއް  އެއީ  ޖެހިވަޑައިަގންނަވާނެ.   އޮފްޝޯ   ،ބޭފ ޅާއަށް 

ކިޔ ނީ.    ންގ ބޭންކި މި  ދެވަނަ ޝަރ ތ   މިހާރ   ބޭންކ ތަކ ަގިއ    ،ވަނަ ޝަރ ތަކީ   3ހ ޅ ވާލަދޭންވާނެ.  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ކޮށްެގން  ޓ  ޮގތަށް މީޑިއޭ  ކޮމްފަޓަބަލްވާ  ލެންޑަރ   ،ންވިރޯއި އެ ބޮކ ރ މަށްފަހ ަގބޮރޯ  ށްކޮއެސެޓް މޯޭގޖ    ،ކޮށްފައިމޯޭގޖ 

ަވގ ތ  ސަލާމަތްކޮށް ބޭންކަށް ލާރި ލިބި ކޮށްފައި  ކ ރެވެންޖެހޭނެ. ބޭންކެއްަގއި މޯޭގޖ ކޭޝް  މޯޭގޖ   ،ވަގ ތ ން ވަގ ތަށް 

ނ ވާނެ. ދ ނިޔޭަގއި ިވޔަފާރި ެވެގންޝިކާޔަތެއް އޮ އިތ ރ     އި އޭަގ  ރަހ ނ  ަގތ މަށްފަހ  ދެން ؛އޮތް ރަހ ނެއްެގ މަްއޗަށް

ސެންޓްރަލް ރާއްޖޭަގިއ  ޮގތަށް  ހިނާގ  ވިޔަފާރި  މަރ ކަޒ ތަކ ަގއި  ބައްޓަން  ހިނާގ  ރީތި. ؛ ބޭންކ   ވަރަށް  ބިލްޑިންްގ 

؟ ެގ ބޭނ މަކީކޮބައިތޯ ސެންޓްރަލް ބޭންކެއް ހ ރ މ   ،ވަރަށް ޗާލ  ބިލްޑިންްގ. ޗާލ ޗާލ  ބިލްޑިންްގ ހ ރޭ. އެހެންނަމަވެސް

ކޮބައިތޯއަޅ ަގނޑ މެން ކަރަންސީ  ކަރަންސީ؟ ެގ  ކޮބައިތޯ  މި   20މިއަދ   ؟ ވެލިއ   ހާލަތަށް  ލިބޭ  ޑޮލަރ     ރ ފިޔާއަށް 

ހެދެން. ކަރަންސީ   ޑީލިންގ   ނަށް އެްއކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ބޮޑެތި ޤައ މ ތަކާ؟ ދިޔައީ ކީއްެވެގންތޯ

ދެން. ޗަިއނާއާއެކ  ެވސް ހެދެންވީ. އަދި އެހެން ޤައ މ ތަކާއެކ  ވެސް  ކާއެކ  ހެ ޤައ މ ތަތައް ިގނަސްވެޕް އެްގރިމެންޓ 

އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ޔޫރަޕިއަން    ،ހެދިެގންދާތީ އެކަމަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް   ކ  ހެދެންވީ. އިންޑިއާާއއެ

 ންކ ރަނީ. ޔޫ.އެސް ޑޮލަރ ރޯއިން އޮޕަރޭޓ ަގއި ޔޫއ މ ތަކ ހ ރިހާ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން ޤަ  ،ޤައ މ ަގއި ހ ންނަނީ  ޔޫނިއަން

ކ ރަން . ކީްއވެތޯ އެެމރިކާ ޑޮލަރ  އޮޕަރޭޓ ކ ރަނީ. ައޅ ަގނޑ މެން މާ ދ ރ ަގއި މި ތިބީ އެމެރިކާއާއެމެރިކާަގއި އޮޕަރޭޓ 

ޖެހެނީ އަރައިެގން ؟ މި  މާކެޓ   ބްލެކް  އެބަޖެހޭ.  ކޮންޓްރޯލްކ ރަން  ބޭންކ ން  ރާއްނ ސެންޓްރަލް  ރައް ވާނެ.  ޔިތ ން ޖޭެގ 

ބޮޑަށް   ވަރަށް  އެބަޖެހޭ  ބޭފ ޅަކ   ލާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ބޭންކަށް  ސެންޓްރަލް  މަްއސަލައިަގއި  މި  ބިކަވެދާނެ.  ވަރަށް 

ރައްޔިތ ންެގ ޙަްއޤ ަގއި މަސައްކަތްކ ރަން އެބަޖެހޭ. ރާއްޖޭެގ ކޮމާޝަލް ބޭންކ ތައް އޮޕަރޭޓްވާން އެބަޖެހޭ.   ،ވިސްނަން

ބޭ އިންޑަސްޓްރީތަކަށް ރެގިއ ލޭޓ    ރ ޯއވަންކ ތައް  ރާއްޖޭެގ  ރާއްޖޭެގ  ނ ކ ރެވޭ.  ވިޔަފާރިެއއް  ސަބަބ ން  ކ ރ މ ެގ 
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ފެސިލިޓީ ސެކްޓަޒްފަންޑ ކ ރެވޭނެ  ޕްރައިވެޓް  އެބަޖެހޭ  ސްޓިމިއ ލޭޓްވާން  ރައީސް.  ރަ  އިްއޒަތްތެރި  ެވސް  ށް 

ކޮބައިތޯ ިއްއޒަތްތެރި  ،ހ ޅ ވާށޭ ބ ނާއިރ  ތަންތަން ން އެ. ައލ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެތައް ބައިަވރ  ރިސޯޓެއް ހ ރީ ހ އްޓިފަ

އޮޕަރޭޝަންސް އޮފް  ކޮސްޓް  އ ފ ލަނީ ؟ރައީސް،  ޒިންމާ  އެއަށް  ޓ   ދ ވަސްމަސް 6 ؟ކާކ ތޯ  ރިސްޓަކ   އަވަންދެން 

އ ފ ލަނީ ޒިންމާ  އެއަށް  ކާކ ތޯ  ބަންދ ކޮށްފަ ؟ނާންނަންޏާ  ހ ޅ ވާއިރ ަގއި  އިރިސޯޓެއް  ހޮޓަލެއް  ސްޓަރ   ފައިވް 

މ ވައްޒަފ ން  ށްރައީސަތެރި  ްއޒަތްއި އަލ ން  ކ ރަންޖެހޭނެތޯ  މަސައްކަތެއް  ކިހާ  އިނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ   ރަނަގޅަށް 

އަލ ން  ލާން ބައިތިއްބަ  10  .ޖެހޭނެެގންނަން  ށްއޮޕަރޭޝަނަ ޖެހޭ،  ެގސްޓ ން  ނ ކ ރެވޭނެ.    ިއެގންކޮޓަރީަގިއ  އޮޕަރޭޓެއް 

މަސްވެރިކަން ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވަގ ތަށް  ކީްއވެެގންތޯ ސެންޓްރަލް  އެއީ  ނާ  ޒާޚަކަނޑ ެގ    ،ވަގ ތ ން  ޑޮލަރޭ.  ޓްރިލިއަން 

  ހި ނ ލިބޭ ޮގތަށް ހަދަިއެގން މިކީއްެވެގންތޯ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެ؟ ބޭންކ ން އެ މަޝްވަރާ ނ ދޭންވީ

މިހެ ؟އ ޅެނީ ރާއްޖޭ  ރައީސް،  ކަމަށްވަ  ންިއއްޒަތްތެރި  ެއްއވެސް  ނީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ލަްއވަވަންޏާ  ތާކ ންތާކ   ެއްއ   

ވިކި ހ ސްވާނީ. އަޅ ަގނޑ މެން އަމިްއލަ ރިސޯސް އަޅ ަގނޑ މެން  އި ނ ލާނެ. ދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދަރަ

ައކީ ސްޓޭޓް ބޭންކ  އޮފް އިންޑިއާ ؛ކ ބޭން  ކޮމާޝަލް  ގައި. ރާްއޖޭއެކަން ކ ރެވެންވާނޭ  ށްޓެޕްކ ރާށޭ. ސެންޓްރަލް ބޭންކަ

އިންޑިާއެގ އެހެނިހެން ކޮމާޝަލް    އި،އި ސްޓޭޓް ބޭންކ  އޮފް އިންޑިއާ ފިޔަވަ އް ނޫން. ރާއްޖޭގަ ލް ބޭންކެ އެއީ ކޮމާޝަ

ލެންޑ ކ ރަން  ،ބޭންކ  އަންނަންވީ  ރާއްޖެއަށް  ބޭންކ ތައް  އެބަޖެހޭ.    .ޕްރައިވެޓް  ދާން  އޮޕަރޭޝަންސް  ކޮމާޝަލް 

ބް ެއޗް.ެއސް.ބީ.ސީ  އޮޕަރޭޓްވޭ.  ބޭންކ   ކޮމާޝަލް  ހ ޅ ވާފަމޮރިޝަސް  ހިނ  އިރާންޗެއް  އޮފް އަނބ ރާ  ބޭންކ   ގައްޖެ. 

އޮޕަރޭޓ  ރާއްޖޭަގއި  ޒަމާންވެއްޖެ.  ސިލޯނ   ވަރަށް  އޮޕަރޭޓ   ބީބ ޙަާވތާ  އެބަ  ައދި  ބޭންކ   ބޭންކ   ކޮމާޝަލް  ކ ރެވޭ. 

. މި ވަގ ތ  ނ އްޖެ އް. ލިކ ިއޑިޓީ ޑ ރަިއވެއްނ ގ ޅިެގން އެބަ ހިންާގ. އެކަމަކ  މާރ ކޭޓަކ  ލާރިއެއް ނެތެ  ރާއްޖޭެގ ބަޔަކާ

ވިޔަސްސަރ  ބޭންކ ން  ސެންޓްރަލް  އަދި  ވިޔަސް  ައންަގންވީ  ،ކާރ ން  ބޭންކ ތަކަށް  ކ ރާށޭ ސްޓިމިއ ލޭޓ   ،ސީދާ 

ސެކްޓަރަ ކޮިވޑ ށްޕްރައިވެޓް  ބޮ  އ19ާ-.  ދައ ލަތަށް  ރައީސް ގ ޅިެގން  އިްއޒަތްތެރި  ދައ ލަތަށް.  ހ ރިހާ  ؛ރޯކ ރެވޭނެ 

ދައ ލަތ ގެ  ވެސް  ހ ންނަ  ންދައ ލަތ ހި.  އެއްޗެ  ރިސޯޓ ތަކަކީ  ކިޔައިެގން  އޯނަރޭ  ރިސޯޓ   ހިފައިެގން    މީހާ   ކ އްޔަށް 

އެހެންވެއްޖެްއޔާ  ހ ންނަނީ އެްގރިމެންޓެއްަގއި.  ާގއިމ ކ ރަން    ލެންޑިންގ  ؛މޯޭގޖ   ،ކ ލީެގ  ސެކިއ ރިޓީ  އެޖެންސީތަކަށް 

ޓަކައި   ރިތައް ކޮޅަށް ޖެހ މަށްރާއްޖޭެގ ވިޔަފާ ؟އަޅ ަގނޑ މެން ނ ކ ރާން މި ތިބީމި ކަންކަން  އެބަޖެހޭ. ކީއްެވެގންތޯ  

އަންަގން  ބޭންކ ތަކަށް  ފ ރަތަމަ  ބޭންކ ން.  ސެންޓްރަލް  އެބަޖެހޭ  އަޅަން  ޮގތަކަށް  އަަވސް  ފިޔަވަޅ ތައް  އަޅާންޖެހޭ 

ހަދަންވީކީ  ،އެބަޖެހޭ ކަމަށް  ނޫން  ޕޭމަންޓެއް  ޑިލޭ  ަވގ ތ   ސްޓިމިއ ލޭޓ މި  ޕޭކޮށްފައި  އިތ ރަށް  ރާްމ ރޮގ ޕް  .ކ ރާށޭ. 

ނެރޭށޭ.  ޕޭ  އަލ ން މީހ ން  ވަޒީފާއަށް  ހަދާށޭ.  ޮގތަށް  އަރ ވާށޭ  ން  ވާ  ދ ވަސްމަސް  6ކ ރެވޭ  ސެކިއ ރިޓީ  ދައ ލަތ ން 

ވަންޏާ ރިސޯޓ ތަްއ    ރިޒަމް ރަނަގޅ ެވއްޖެ ކަމަށްއަފަހ ން ޓ   ދ ވަސްމަސް  6ނިކ ންނާށޭ.  މީހ ން  ރިސޯޓ ތަކަށް. އަލ ން  

އޮ އޮފް  ކޮސްޓް  ދެ  ކ މީހަ  ސް ވެކޮންމެ ؛ޕަރޭޝަންސްކޮންޓިނިއ ކ ރާށޭ.  ދައްކަނީ  މި  އެބަޖެހޭ.  އ ފ ލަން  ތިން ޒިންމާ 
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ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ާވހަކަ.  ފ ނޑިއްޖެ  އިންޑަސްޓްރީެއއް  ޑޮލަރ ެގ  ބިލިއަން  ހަމަ އާދެ!   ؛ހަތަރ   މަސްވެރިކަން 

ސްޓޭޓް  އ ޅ ނ     އިަގ ިމނިސްޓްރީޒްޝަރީޮގތ ން ނެރ ނ  ގަވާިއދ ަގއި ކ ރީަގއި ފި  އެޮގތަށް. ިއއްޔެެގ މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ

އަލ ން   އެ ަގާވއިދ   ،އެ ބޭފ ޅާ މިހާރ  ނިޔާވެއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް  .އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ ؛މާޙޫމިނިސްޓަރ  އަލްމަރ 

މި ޕޭޖެ  50އީ.  އަ  ވެސް  ރިސޯޓ     އް.އެތައް  ޓ އަރިސްޓ   އޮތީ.  ޖޫރިމަނާ  މީހާއަށް  މަސްވެރި  އޮތީ.  ޖޫރިމަނާ  ހ ސް 

ބޭނޭކަށެކަހިންޭގ މަހެއް  ނެތް.  އެްއޗެށެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  ބޭރ ން  ރާއްޖެއިން  ލިބޭ.  ނ އެއް  ޑޮލަރ   ނެތް.  ހި އް 

ސް ކ ރިއަށް މި މަޖިލި  .ޖެހޭއެބައްލެއް ހޯދަން  ޙައަޅ ަގނޑ މެން    މަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިކަނީއިމްޕޯޓ ކ ރަންޖެހެ

އަޅ ަގ ހޯދަން  ޮގތެއް  މިއަށް  އެބަޖެހޭ.  އެބަޖެހޭ.ެގންދަން  ައޅ ަގނޑ   ނޑ މެން  ދަނީމިއަދ   މި  ނިކ މެެގން  ިމ   ،މެން 

ހ އްޓާފަ މަޖިލިސް  ބައިތިއްބާފައި  ބަންދ ަގއި  މަގ މަށްޗަށް  ރަްއޔިތ ން  ާމލޭެގ  މި  ލޮކްޑައ ނ ަގއި  ދާން   އިރާއްޖެ 

އިްއޒަތްތެރި  ؛ެގ ބޭނ ންއަޅ ަގނޑ މެން މި ޖެހެނީ. ވަރަށް ހިތާމަކ ރަން. މި ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން މި ފ ރ ޞަތ 

ޖޭެގ ސެންޓްރަލް ބޭންކ  އޮތ މ ެގ ބޭނ މަކީ ކޮބައިތޯ ވަރަށް ރަނަގޅަށް ސާފ ާވން އެބަޖެހޭ. ބިއ ރޮކްރެޓިކް ރައީސް، ރާއް

ރެ ނޫން.  ޓޭޕްޑްއޮޕަރޭޝަނެއް  އެއްޗެވިޔަފާރި  އިކަނޑާފަ    ބޭރ ން  ރާއްޖެއިން  އަޅ ަގނޑ މެން  އެބަޖެހޭ.  ހި  ކ ރެެވން 

ޮގތައިމްޕޯޓ ކ ރެ ައޅ ަގނޑ މެން    ޒް.ންޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެން ހ ންނަންވާނެ ފެސިލިޓީހ ރިހާ ދިމާލެއް އޮޕަރޭޓްވާ  ށްވޭނެ 

 ... ތީކޮށްެގން ކަންކަން ނ ކ ރެވޭ ޮގތ ެގ މައްޗަށް އޮޕަރޭޓްކ ރާއޯވަ ރެިގއ ލޭޓ ހަމައެކަނި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް.ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ނަރަކަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ ްއވާފަިއވާ ނަންފ ޅ   ޑެޕިއ ޓީ ަގވަރ   އެމް.އެމް.ޭއެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ވާ ރިޕޯޓަށް އެއްޗެއް ދަންނަވާ ކަމަށް  މި  އިފަހ ށަހަޅާ  ހަށްން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީދިރާސާކ ރ މަށްފަހ  މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީ

ދަންނަާވނީނީނަމަ  ވަ ދިޔަަވރ ޢިއަޙްމަދ     ،އަޅ ަގނޑ   އޭދަފ ށި،  މާދ ،  އަދި   ؛ބ.  ބޭފ ޅެކޭ.  ރަނަގޅ   ވަރަށް  ހަމަ 

ަގވަރ  ިއްއޒަތްތެރި ރަނަރަމިއަދ   ބޭފ ޅެއް. އެހެންނަމަވެސް  ޮގތަކީ  އީސް ކަށް ހ ންނެވި ބޭފ ޅަކީ ވެސް ރަނަގޅ     ،ާވ 

މ އައްސަސާތަކަށް  ސިޔާސީ ކަހަލަ މި  ،ކޮށް މިކަހަލަ ދަނޑިވަޅެްއަގއިޞަވަންނަނީ. ވަކިން ޚާއް  ނ ފޫޒ  މާ ބޮޑަށް މި 

އެމް.އެމް.ޭއ   ބޭންކ )ދަނޑިވަޅެއްަގއި  ސެންޓްރަލް  ނ ފޫޒ   (އަދިވެހިރާއްޖޭެގ  ސިޔާސަތ ެގ  ދޯދިޔާ  ސަރ ކާރ ެގ  ށް 

  ޯގސްެވެގން މި   ކ ރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހާލަތ  މިހާަގބޫލ   ައދ މި  ނޑ މެން ދިވެހި ރަްއޔިތ ންފޯރ ވިެގންދާތީ ކަމަށް އަޅ ަގ

  މ . އަޅ ަގނޑ ންޓަކަިއ ވަރަށް މ ހި  ހާލަތ ން އަރަިއަގތ މަށް  އެމް.އެމް.ޭއެގ ދައ ރ  މި ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް   އ ޅެނީ.
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ަގޅ  މަސަްއކަތްތަކެއް ކ ރެވޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން ން ރަނކ ރެިވެގއްޔަންޢަ އް  ނަރެަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ޑެޕިއ ޓީ ަގވަރ 

އްޔަނ ކ ރެވޭ ބޭފ ޅާއަށް ވެސް  ޢަ ކަށް މި  ނަރަމީދ ކ ރަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ޮގވާލަން ޑެޕިއ ޓީ ަގވަރ އްއ 

އްަވއިެގން ޤައ މ  މި އޮތް  ރަކ  ލްމެއްެގ ބޭނ ންޙިލްމަކާއި  ޢިއ ނެގނިފައި ހ ރި    ،ތްވެެގން ސިޔާސީ ނ ފޫޒ ން އެއް ފަރާ 

ރައީސް  ިއްއޒަތްތެރި  މަސައްކަތްކ ރަްއވާށޭ.  އަރައިަގތ މަށްޓަކަިއ  ެއކިެއކި    ،ޒ ވާނ ން  ،މަސްެވރިން ؛ހާލަތ ން 

މިޢަސިނާ ރައްޔިތ ން  ދިވެހި  ޒ ވާނ ން،  ދިވެހި  މަސައްކަތްކ ރާ  މަގ މަތިވެފަތްތަކ ަގއި  މިއަދ     އިއަދ   ިމއީ  ތިބިކަން 

އޭރ ަގއަޅ ަގނޑ މެން   ޙަޤީޤަތް.  ދަންނަ  ވެސް  އައިއިރ ަގިއ  އެންމެން  ފެށިެގން  ހާލަތ   އ ނދަޫގ  މި  ކޮިވޑ ެގ  އި 

ަގވަރ  ހިތާމަ  ނަރ އެމް.އެމް.ޭއެގ  ައޅ ަގނޑ މެން  ދިާމނ ވާކަން  ވެސް  ކަންތައްތައް  ފާހަަގކ ރަން.ޔާ  ވިދާޅ ވި    އެކީަގއި 

އެހެން ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ ން ވެސް އެމް.އެމް.ޭއ    ،ތަށްތިޞާދީ ކޮމިޓީަގއި އަޅ ަގނޑ  ހިމެނޭ ގޮ ަގނޑ މެން އިޤ އަޅ 

ިވދާޅ ވެފަ  ރެވިެގން ހާޒިރ ކ   ނަރ ަގވަރ  އޭރ   ަގވަރ ނަރ   އެމް.އެމް.ޭއެގ  ވާހަކަތަކ ަގިއ  ކަންތައްތައް    އިދެކެވ ނ   ހ ރި 

މިއިއ ޑާ  ވަމ ން  މިއަދ   ތަފާތ ކޮށް  ރައީސް  .ދަނީ  ބިމާހާ  ފައިސާތިަމންނަމެ  ،ވިދާޅ ވި ؛އިްއޒަތްތެރި  ޗާޕެްއ  ން  އެއް 

ޗާޕ ކޮށްފިއްޔާ ފައިސާ  ދެންނެވިން  އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރިމަތިވާނޭ  ނ ކ ރާނަމޭ.  އ ނދަޫގތަކެއް  ރައްޔިތ ންނަށް  . ދިވެހި 

ިމ    އްޅ ަގނޑ ެމންނަށް ބާޒާރ ން ޑޮލަރެ. މިއަދ  އަ. ޑޮލަރ ެގ ައގ  ބޮޑ ވާނޭއަށް މައްޗަށް ދާނޭހާމ ދަލ ެގ ައގ  އިންތި

ިއްއޒަތްރ ފި  20ލިބެނީ   ޓީޓީއެއް ޔާއަށް.  ރައީސް،  ހ ޅ ވާލަން   30000ޑޮލަރ ެގ،   40000 ؛ތެރި  ޓީޓީެއއް  ޑޮލަރ ެގ 

ދެން، މި ޖެހެނީ ކަޅ  ބާޒާރ ން ޑޮލަރ  ަގންނަން.   ؛ޑޮލަރ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  500ދިޔައިމަ ބޭންކަކ ން މި ދެނީ  

ކިހިނެރ ފިޔާ   20 ރައީސް،  އިއްޒަތްތެރި  ަގނެެގން  ޑޮލަރ   ވިއްކާނީއަށް  މ ދާ  އަގ ހެޔޮކޮށް  މީހާއަށް  ރައްޔިތ   ؟ އްތޯ 

ޞްތެރި ނިޔަތެއް ިމ  އިޚ ލާ އަގ  ދިނ މ ެގަމސްވެރިންނަށް ހަމަ ،އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ވެސް ޮގވާލަން ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ން ހަދާފައި އޮތް ރައީސް ޔާމީންެގ ސަރ ކާރ   ،ެއކީަގއި ހަނދާފައި އޮތް  އާަވނީނަމަ ޗައިނާށް  އޮެވއްޖެ ކަމަސަރ ކާރ ެގ  

ނ ަގންނަވާށޭ. ރައްޔިތ ންނަށް ހެޔޮއެދިެގން  ށް ވަޑަިއަގންނަވާށޭ. ފަސްޖެހިވަޑައިއައެކީަގއި ކ ރި   ޑް އެްގރިމެންޓާޓްރޭ  ފްރީ

ކަމަށްމަސައްކަތްމިސަރ ކާރ ން   ފްރީ  އާ ޗައިނާ  ،ވަނީނަމަ  ކ ރާ  އޮތް  ހެދިފައި  އެްގރިމެންޓަށް ޓްރޭ  އެކީަގއި  ޑް 

ިއޞްލާޙެއް ެގނެވ ނ އިރ ަގއި    ހާސިންާގބެހޭ ާގނޫނަށް މިއަދ  ބޮޑ   އާފާޒަތްތެރި ރައީސް. ަވޒީހޭ އިއް އެބަޖެ  ކ ރަންއޮނަރ

ވޯޓ  އިޞްލާޙަށް  އެ  ައޅ ަގނޑ މެން  ތިބީނ ކީްއވެެގންތޯ  ާގނޫނ ަގ ؟ދީ  އެ  ރައީސް،  އެބަހ ރި   އިއިއްޒަތްތެރި 

މި ކަމެއް.  ެއތައް  ކަންބޮޑ ވާ  މަޖިލީއިްއޒަތްތެރި   އަޅ ަގނޑ މެން  އޮތީތީވެ  ހ ގައި  މިއަދ   މެޖޯރިޓީ  މިއަދ     ،ސ ޕަރ 

ބަލައި އިޞްލާޙ ތައް  ލާ  ޕާޓީތަކ ން  ސިޔާސީ  އިޞް  ،ަގނެނ  ވާދަވެރި  މ ހިންމ   ކިތަންމެ  ރައްޔިތ ންނަށް  ލާޙެއް ެއއީ 

ިވޔަސް ބަލައި  އެ  ،ކަމ ަގިއ  މިކަމ ގައިއިޞްލާޙ ތައް  ައޅ ަގނޑ މެން  ނިމިެގންދާތީވެ  ކަންތައްތައް  ކާނެ ދައް  ނ ަގނެ 

ވާހަކަ  އިރާދަކ ރެއް އެއިތ ރ   ސަރ ކާރެްއަގިއ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ރަީއސް،  އިއްޒަތްތެރި  ނޯންނާނެ.  ދިވެހި އް  ވިްއޔާ 

ވަ   ،ޒ ވާނ ންނަށް ެގނެވ ނ   ޒީފާަގއި  އިރާދަކ ރެްއިވްއޔާ  މިއަދ   ރަްއޔިތ ންނަށް  ދިވެހި  ޒ ވާނ ންނަށް،  ދިވެހި  ތިއްބެވި 
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ނ ބައި   ހ ރި  އަޅ  ކަންތައްއިޞްލާޙ ަގއި  އެތައް  ނިގ ޅަިއަގންނާނަން.  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  ކަންތައްތައް    ަގނޑ މެން 

   ...ޒަތްތެރި ރައީސް، އިންސާފ ވެރިން އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްނަން އަޅ ަގނޑ މެފިލ ވާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝީދ .ތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރައިްއޒަރާެގ ާމފަންނ  މެދ ދާއި ؛ބެހޭ މައްސަލައެއް ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

އިްއޒަ ނިޒާމާޝ ކ ރިއްޔާ  ރައީސް.  ނެީގ  ތްތެރި  މި  ައޅ ަގނޑ   މައްސަލައެއް  އެްއޮގތަށް   ޙަޤީޤަތާ  ،ބެހޭ 

ލާޒިމ   10%  ޖ ޗާ  ިވސްރސަ  .ނ ދައްކަވާތީވެވާހަކަ ައޅ ަގނޑ މެން  އެދ ނީމާނަަގން  ފާސްކ ރަން  ވެސް   ކޮށްފައި 

،  ދަނީ. އެހެންވީމާ  ހާމަވެެގން މިކަން  ކަމެއް ނެތްތެރިޞްއިޚ ލާ  ވާހަކަތައް ދެއްކީމާ  އެ  ިއ، އިދިކޮޅ ން ޯވޓެއް ނ ދެްއވަ

ން  ވ ންނެްއެގ ޮގތ ަގއި ބަލަިއެގއްސަލައެނިޒާމީ މަ  ،ވާތީ  އެއީ ކަނޑައެޅިެގން ހަމަ އޮޅ ވާލަން ދައްކާ ވާހަކަެއއް ކަަމށް

 އެދެން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  

ރަީއސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އާވަޒީފާ ؛ އިްއޒަތްތެރި  ޒ ވާނ ން،  ދިވެހި  ާގނޫނަށް  އަބެހޭ  ވަޒީފާ  ފަރާތްތަްއ ދާކ ރަްއވާ   

ކަމީ ބެހޭ ާގނޫނ  މިއަދ  މިތަނ ން ނިމ ނ  އާޙ ތައް ނ ެގނެސް ަވޒީފާއެ އިޞްލާ ،ބޭނ ންވާ އެތައް އިޞްލާޙ ތަކެއް ހ ރެމެ

އްޖޭެގ  ގ ޅިެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ ދިވެހިރާ  ކޮިވޑާ  ؛ަގނޑ  ހިތާމަކ ރާ ކަމެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅ 

ހެ ހެލްތ ލްތ ޕަބްލިކް  ޕަބްލިކް  ރައީސް   ވަރަށް  ،  އިްއޒަތްތެރި  ދަށްެވއްޖެ.  ނައިފަ ؛ބޮޑަށް  ރޭަގއި،  ރަްއޔިތ ން  ރ ަގއި 

ޑޮކްޓަރެއް ނެތް  ؛ނެއްެގ ބަނޑަށް ދަރިއަކ  މަރ ވެެގން ދިޔައީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްނައިފަރ ގައި ރޭަގއި މާބަނޑ  އަންހެ

މީހާއަށް މާބަނޑ   ހިސާބަށް ވެސް އެ  ޑޮކްޓަރެއް ނެތް. މިއަދ  މެންދ ރާ   ނެވާހާއަށް އެޓެންޑ މީަގއި. އެ މާބަނޑ ނއެތާ

ފެންވަރ  ދަށްވެފައި އޮތް ކަމ ެގ ލާމަސީލ  މިސާލެއް. ެގ  ހެލްތ    ކަމީ މިއީ މިއަދ  ޕަބްލިކ ޓަރެއް ނެތްވާނެ ޑޮކްއެޓެންޑ  
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 ތަނެއްަގއި ހާލަތ  މިއަދ  ހ ރި  ހ ރިހާ  މި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،ނޫން  އެކަންޏެއް  އިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ނައިފަރ ގަ 

 ޮގތް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ،ބެހޭ މައްސަލަެއއް އާދެ! ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވ   މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާެގ 

މިތަނަށްޝ ކ ރިއްޔާ  މައްސަލައަކީ   .  އޮތް  ަގަވރ   ،ހ ށަހެޅިފައި  ޑެޕިޔ ޓީ  މަޤާމަށްނަރ އެމް.އެމް.ޭއެގ  ބޭފ ޅަކ    ެގ 

އެއްޔަންޢަ ވާހަކަ.  ވާހަކަ  އާމައްސަލަ  ކ ރ މ ެގ  އެކަނި  ޮގތ ން  ވާހަކަެއއްފ ޅ ބެހޭ  އެތަނ ެގ   ންމިތަނ   ، ދެްއކެވޭނީ. 

ހަމަ ދައްކާކަށް  ބޭ  ވާހަކަެއއް  ނިޒާމ ން  އެއީ  ފާހަަގކ ރެވޭތީ ންރ ސީދާ  ކަމ ަގިއ  ވާހަކައެއް  ދެކެވޭ  ވާހަކަ    އެ   ، 

 .  އިލީދަންނަވަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ކެވ މަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ެއދެން. ށް ވާހަކަދެއްޢަނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މައ ޟޫ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް 

 މާލިއްޔާއާ  . ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެމް.އެމް.އޭައކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސެންޓްރަލް ބޭންކ 

ެގ ހާލަތ ަގއި ދިވެހި ދައ ލަތ ން ފައިސާ ެގއްލިެގން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ މި ކޮވިޑ  .  އޮންނަނީ ސެންޓްރަލް ބޭންކާ  ފައި މިގ ޅި

ރަްއޔިތަކަށް އޭެގ    .ތަނެއް ނޭނޭގ  ހ ރި ފައިސާ ވީ   ރައްޔިތ ންެގ ނަމ ަގއި ހޯދާފައިދިވެހި  ށްތައ ލަޅެނީ. ދިވެހި ދައ   މި

އެ ނ ކ ރާތީ  މި  އަސަރެއް  ރައީސް  ވާހަކަތައް  އިްއޒަތްތެރި  ހާލަތ ަގިއ  ކޮވިޑ    ަގއިސަރަޙަްއދެއް 5 ؛ދެއްކެނީ.  ެގ 

 ... ހޮސްޕިޓަލެއްެގ ވާހަކަ 5ކ ރ މަށް ޓަކައި  ތަރައްޤީ

 

 :ހަކަދެްއކެވ ންން ވާރިޔާސަތ 

 . މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް



2002 ސެްޕޓެންބަރ  6                                         ސާލްޖަނަ ވަ  43 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

14 

 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް

ހާލަތ ަގއި   ކ ރ މަކީ އަދި މިއްޔަން ޢަޓީ ަގވަރަނަރަކަށް ބޭފ ޅަކ   އ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެމް.އެމް.ޭއެގ ޑެޕި

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ، މ ހިންމ  ބޭނ ންތެރި ކަމެއް ކަމަށް ައޅ ަގނޑ މެން ދެކެން. އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ފަދައިންވަރަށް

ދ ނިޔެއަށް މިއަދ   މ ޅި  ވެސް  އޮތް  ތަ  ،ކ ރިމަތިވެފައި  ިމއަދ   ވެސް  މިއްމަލ  ޙަރާއްޖޭަގއި  ބަލިމަޑ   ކ ރަމ ން   ކަމާ ދާ 

މި ތަދ މަޑ ކަން  އަޅ   އެކީަގއި  ކ ރިމަތިވެފަަގނޑ ވަނީ  އިންތިޙާއަށް  ެއއާމެންނަށް  އަދި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  .  ެއކ ަގއި 

އިޤ ތި މިޞާރާއްޖޭެގ  ހީނ ކ   ދ   އަޅ ަގނޑ މެން  ދަށަ  ރާހާަވނީ  ޮގތ ން ބޮޑަށް  ނަތީޖާއެްއެގ  ިމކަމ ެގ  ގޮއްސަ.  ށް 

އަދި   ،ބޮޑ ތަން މަތިވެ  ނީ ވަރަށްވަ  ވެސް މި  އެކީަގއި ޑޮލަރ ެގ ައގ   ކ ރަންޖެހ މާއަޅ ަގނޑ މެން ފައިސާ އިތ ރަށް ޗާޕ 

ވަރަށް އަގ   ފައިސާެގ  ދިވެހި  ޮގތ ން  ނަތީޖާއެްއެގ  ދަށްވެފަ  އޭެގ  ސަބަބ ން  .  ބޮޑަށް  މިހެންވ މ ެގ  މިކަން 

ވަނީ   މިހާރ  މި  އެކީަގއި ރާއްޖޭެގ އިންފްލޭޝަން ރޭޓ   ދަށް މިއައި ބޮޑ  ލޮޅ މާ ޞާނޑ މެންެގ ރާއްޖޭެގ އިޤ ތިއަޅ ަގ

އިންތިހީނ   އަޅ ަގނޑ މެން އަގ   ތަކެތީެގ  ޮގއްސަ.  މައްޗަށް  ހިސާބަށް  ހަމަހާކ ރާ  އަދި  ބޮޑ ވެްއޖެ.  ެއކީަގިއ  ެއއާ  އަށް 

އަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހާޑޮލަރ  ހޯދ މ ެގ ވެސް ދަތިކަން އިންތި  ،ވެސް  ށް ދޭނެ ފައިސާޭގަގއި ެގންގ ޅޭ ބޭރ  މީހާއަ

ދިޔ މ ެގ އަސަރ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖޭެގ  ދާ އަގ ބޮޑ ެވެގންތަކެތި  ޮގތެްއަގިއ ރާއްޖޭަގއި   ޞަބޮޑ ވެފަިއ އެބައޮތް. ޚާއް

އަޅ ަގނޑ މެ ޭއެގ އަސަރ   އެބަކ ރޭ.  މިއަދ   ހިސާބަކަށް  ރަްއޔިތ ންހ ރިހާ  މީހާއަށްންެގ  ނިކަމެތި  އެންމެ  ކ ރާވަރ     ެގ 

ކ ރާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ންްއޔަޢަނަރ ެގ އެހީތެރިއަކަށް މީހަކ  ، އެމް.އެމް.އޭެގ ަގވަރ ަވކިން ބޮޑ . އެހެންވީމާ އަދި

އެންމެ އ ްއމީދަކަށް  ރައްޔިތ ންެގ  މަތި  ،ވާނީ  ބޮޑ   ައގ   ފަިއސާެގ  ޮގތަކަށްރާއްޖޭެގ  އިޤ ތިރާ  ،ކ ރެވޭނެ  ދ   ޞާއްޖޭެގ 

ކަމާރަނަގޅ  ރާއްޖޭެގ  ޮގތަކަށް  ފަރާތްތަކާ  ކ ރެވޭނެ  މާލީ  ނަތީޖާއެއް    ބެހޭ  ރަނަގޅ   މަސައްކަތްކޮށްެގން  އެކ ަގއި 

 މިއަދ  ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންެގ ހާލ  މި   .ކ ރެވޭނެ ޮގތްތަކެއް ިވސްނ ންމަސައްކަތް  ނަށްށް އަޅ ަގނޑ މެން އެންެމންރ މަނެ

ވަރަށް އެ  ނިކަމެތި  އޮތީ  ފަދައިންޮގތެްއަގއި.  މަހަށް    ،ނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  ބާނާ  މަސްވެރިން  މަސްވެރިންނަށް 

ެއއް އޮންނަ  ލިބެން  އަދި  ައެގއް  ވެސް  އެކަށީެގންވާ  ދ ވަހެއް ޗެއް  އެ  އެތަްއ  ެވސް  ރައްޔިތ ންެގ   ާވއިރ   ފައިސާ 

އާ  ،އަތަކަށް ނ ލިބޭ.  އަތަކަށް  އާދަެވެގން  ންމަސްވެރިންެގ  ދިރިއ ޅ މ ަގއި  މަމ   ކ ރާ  ދ ވަހ ން  ؛ސައްކަތްތައް މީހ ން 

ތިކަން ކ ރ މ ެގ ދައްކަތް  ސަމަ  އެކަށް  ފްރީލާންސްކޮށް ކ ރާ މަސައްކަތް ކ ރާ ފަރާތްތަ  ، ދ ވަހ ން ކ ރާ މަސައްކަތްތައް 

އިންތިވެ ައޅ ަގނޑ މެންހާސް  އޮންނައިރ   ނަށްއަށް  އެހެން  އަދި  އެބައޮތް.  އެކިެއކި  ޓެކްސީ  ،މިއަދ   ފަދަ  ކ ރ ން 

  ،ނިކަެމތި ހާލ ަގއި އ ޅެމ ންދާއިރ    ރިއ ޅޭ މީހ ންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިންތިހާއަށް މަދ ވެފައިމަސައްކަތްތައް ކޮށްެގން ދި

ބޮޑަށް    ށް އޭެގ ނޭދެވޭ އަސަރ  ވަރަށްމ ޖ ތަމަޢަ  ޗަށް ދިޔ މަކީ އޭެގ ސަބަބ ން މ ޅިން ރޭޓް މައްއިންފްލޭޝަރާއްޖޭެގ  

އެހެންކަަމށްވ މާ ކަމެއް.  އަޅ ަގނޑ   ކ ރަމ ންދާ  ޑެޕިއެކީަގއި  އާ  މިއަދ   ަގަވރ އ  ެމން  އްޔަންކ ރެޭވއިރ  ޢަނަރެއް  ޓީ 
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މި އިޤ ތި  ރާއްޖޭަގއި  ހ ރި  މައްސަލަޞާަވގ ތ   ފ ންކޮ  ތާދީ  ވިސްނަ ދޭތެރޭަގއި  ފަރާތްތަކާ  ،އިށް  ެއކީަގއި   މާލީ 

ޚާއް މަސައްކަތްޞަވާހަކަދަްއކަިއެގން  ޮގތަކަށް  ދިރ ވޭނެ  އިތ ރަށް  ޓ އަރިޒަމް  ޮގތެްއަގއި  ކ ރ މ ެގ    މައްޗަށް  ތައް 

ވިސްނަ އެބަޖެހޭ  ފެފިކ ރ   އިއަޅ ަގނޑ މެން  ނ އެއް  މިއަދަކ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ސަބަބަކީ  ސަރ ކާރ ެގ    ،ނޭކ ރަން. 

ޮގތެްއަގއި ރާއްޖޭެގ މިައދ ެގ ހާލަތަށް ބަލާއިރ  ބޭރ ެގ ދ ނިޔެއިން ޓ އަރިސްޓ ން  ތެރެއަކ  ެއކަށީެގންވާ  ންނެއް އެންމެ 

  ،ބޫލ ކ ރަނީަގތަކަކަށް އެކަށީެގންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރެވޭ ތަނެްއ. ައޅ ަގނޑ މެން  ނެ ތަފާތ  ޮގތްެގނެވިދާ  ،ެގންނާނެ

ކ ރެިވެގން ރާއްޖޭެގ ޓ އަރިޒަމް މިހާރަށްވ ރެ ފ ޅާ ދާއިރާެއްއަގއި ހިންޭގނެ   ށްވ ރެ ރަނަގޅަށްތަްއ މިހާރަމަސައްކަތް  މި

ކ ރ މ ަގއި މަސައްކަތްތައް  ައޅ ަގނޑ މެން  ޑެޕި ޮގތަކަށް  ަގވައ   އެއްބާރ ލ ޓީ  އެހީތެރިކަމާއި  ލިބިެގން    ންރނަރ ެގ 

ކ ރި އިްއޒަށް އަމަސައްކަތްތައް  ކަމަށް.  ރައީސްެގންދެވޭނެ  ރޭޓ ރާއްޖޭެގ   ؛ތްތެރި  މައްޗަށް    އިންފްލޭޝަން  މިހާ 

މި  ޞަ ޚާއް  ، ބޮޑ ެވެގންދާއިރ  ހިސާބ ން  ލިބޭ  ނިކަމެތިކަން  ދިރިއ ޅ މަށް  މީހ ންެގ  ތައްތައް  ކަން  ޮގތެްއަގިއ 

އަޅާވެެގން މީހާއަށް  ނިކަމެތި  އެންމެ  ދާއިރާެއއްަގއި  ފ ޅާ  މިހާރަށްވ ރެ  އެބަޖެހޭ  ސަރ ކާރ ން   ،ނެތް  ލ މެއްދާއިރ ަގއި 

 އެހެން ސްކީމެއްެގ  ތ ދޭތެރޭަގއި މިހާރަށްވ ރެ ތަފާ  ެވސް ނ ލިބޭނެ ޮގތަށް ތިބި ފަރާތްތަކާއެްއޮގތަކަށް ނ ވަތަ އާމްދަނީ  

ޮގތްވިޑ  ށްެގން ެވސް ކޮކޮދަށ ން މަސައްކަތް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޮގތަށް މި   ،ނޭނޭގެގ މިހާލަތ ަގއި  މ އްދަތެއް ނޭނޭގ 

އް ލިބޭނެ ވެންސެ ނ ވަތަ އެލަ  ،މެވެސް ޮގތަކަށް އިތ ރ  އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެޖެހޭއިރ ަގއި ކޮންއ ޅެންބަލީަގއި މީހ ން ދިރި

ކަ ކަމެއް  މ ހިންމ   އެއީ  ރޭވ ން  ޮގތެއް  އަޅ ަގނ ކޮންމެވެސް  އ އްމީދ މ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ދެކެން.  މި ޑ     ކ ރަނީ 

ޓަކައި   އަރައިަގތ މަށް  ޤައ މ   މި  ޑެޕި ކ އްޔަންޢައަލަށް  ހާލަތ ން  ލިބިެގންދާނެ ވަރ ގަ ޓީ  އ ރެވޭ  އެހީތެރިކަން  ނަރ ެގ 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ށް. ވަރަށްކަމަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތް ނިޒާމާޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ .  މެންބަރ    ތެރި  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   ހެންވޭރ   މައްސަލައެއް.  ބެހޭ 

 ހީމް. ޙ ސައިން ޝަ

 

 ( )ނިޒާމީ މައްސަލަ

 

 ންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެ

ދާއިރާެގ   މަޑ ްއވަރީ  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރާެގ  ނަިއފަރ   މެންބަރާއި  އިްއޒަތްތެރި 

އެ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް  ެގންދަވަނީ  މެންބަރ   ނެތް  އިހިރާއްޖޭގަ ވެދި   ،ވިދާޅ ވަމ ން  ީވ    ، ާއއިވާހަކަ  ފައިސާ  ފައިސާއަށް 
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ވާހަކަ  ނޭނޭގ  އެ  ،އާއި ޮގތެްއ  ާވހަކަ.  އަރަމ ންދާ  އޮތް    އިންފްލޭޝަން  ކ ރަްއވާފަިއ  ކޯޓ ން   ންކ ހ  ބޭފ ޅ ންނަށް 

ހިތަ އަޅ ަގނޑ   ރަީއސްށްނ ފެންނަނީބާއޭ  ކ ރީެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް  އެ   ،އަރަނީ.  ސަރ ކާރ ެގ  ޔާ  ބޭފ ޅ ންެގ 

ަވަގ ފަިއސާ  ލައިެގން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެކައ ންޓަށް  އަިމއްލަފ ޅ   ނަންގަވަިއެގން  ޖަލ ަގއި  ންކ  ހ ށް    ންކ ހ ކޮށްެގން 

ޝަން އަރަނީ މިހެންވެެގން. މީހ ންނަށް ފައިސާެގ ދަތިކަމާއި ޑޮލަރ ެގ ދަތިކަން  ކ ރަމ ން ެގންދަާވއިރ . އިންފްލޭޒ ތަންފީ

މިކަން ފާހަަގކޮށްލީ.   ،މީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ދެކިނިޒާ  އީ ، އަޅ ަގނޑ  މިމާއެހެންވީވެެގން.    މީހެއް  ހ ރީ  އަިއއްސަ

 . ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަހްމަދ  ޝިޔާމް.   ،ބެހޭ މައްސަލައެއް ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 

 ހަކަދެއްކެވ ން:މް ވާޝިޔާެގ މެންބަރ  ައހްމަދ   ދާއިރާނައިފަރ 

ބ ނެދެނީ މިއަދ   ހާލަތ   ޤައ މ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  މިތާ  ، ޝ ކ ރިއްޔާ  ޔާމީން  ަގއި ނރައީސް 

އެހެންވީމާ ކަމަށް.  މިޮގވަ ހ ންނަވަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ   ރައީއި،  މިހާރަށް  މިހާރ ން  މިހާރަށް،  މިހާރ ން  ޔާމީން  ލަނީ  ސް 

ކޮޅަށް ނ ޖެއްސޭނެކަން މިއަދ ެގ   އި އިތ ރ  މީހަކަށް މި ޤައ މ  ނަަގރަީއސް ޔާމީން ފިޔަަވއިކ ރަން.  އެބަޖެހޭ މިނިވަން

 ...ހާލަތ 

 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވާ  ޒާމީ މައްސަލައަކަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޅ ަގނޑަށް ެއއްޗެއް ސާފ ކޮށްލަދެްއވަފާނަންތޯ ނި  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 މިރ . ޢާ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ   ނ ވި. ކ ޑަހ ވަދޫނޑަށް ސާފެއް  އަޅ ަގ ؟ޮގތެއް

 

 މިރ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:ޢާމެންބަރ  އަޙްމަދ  ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ 
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 ވަގ ތ ަގއި މިއަދ   ކ ރެވިެގންދާ މިއްޔަން ޢަނަރެްއެގ ޮގތ ަގއި ބޭފ ޅަކ   ޓީ ަގވަރ އ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޑެޕި

  ދީ ކަންކަމާޞާދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ ތި،  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ސް މި ޤައ މ ަގިއ ހ ރި ބައެއް ކަހަލަ މަނިޓަރީ ނިޒާމާއަޅ ަގނޑ  ވެ

އެ  ގ ޅޭ އިތ ރ ން  މަރ ޙަލާެގ  އިންޓަރވިއ ެގ  ކޮމިޓީެގ  ކަންބޮޑ ވ ންތައް  ހ ރި  ކަންފަތަށް   ޮގތ ން  ބޭފ ޅެއްެގ 

ޓަކައި  އަ ބޭނ ންޑ އިްއވާލ މަށް  އަފ ރ ޞަތެއް  ކަމަކަށް  ޅ ަގނޑ ކ ރ މަކީ  ބޭނ ން  ކޮންމެހެން  އަޅ ަގނޑ     ވެސް  ވާތީވެ 

ވަނީ ވަރަށް   ދީ ހާލަތ  މިހާރ  މިޞާދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ ތި  ،އެދ ނީ. އާދެ! ޤަބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ  ފ ރ ޞަތަކަށް މި

އި ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ވެސް ރީ އޮތޯރިޓީަގނ ވަތަ މަނިޓަ  އިދިވެހިރާއްޖޭެގ އެމް.އެމް.ޭއަގ  ،ނާޒ ކ  ފައްތަރެްއަގއި. އެހެންީވމާ

އިޚ ލާމަސައްކަތް  އެބަ ހާލަތ   މަލީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަންގައިދެވޭނެ  ތެރިކަމާޞްކ ރަންޖެހޭ  ރަްއޔިތ ންނަށް ސާފ ކޮށް  އެކ  

ރެޭވ  ކ ސިޔާސީ ނ ފޫޒ ން ެއއްކިބާވެ ތިބެ މަސަްއކަތް ،އި ތެދ ވެރި ނިޔަތ ަގ ،ތެރިޞްހަރ ދަނާ ނިޒާމެއްެގ ތެރެއިން އިޚ ލާ

ންކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮމިޓީ ޤީކަމ ެގ ޔަކ ރާނެ ، އެފަދަ ބޭފ ޅެއްެގ ޮގތ ަގއި މަސައްކަތްޮގތ ަގއި. އެހެންވީމާ  ްއެގއެބަ

  އެކ  ޝ ކ ރ ތެރިކަމާޞްޚ ލާބޭފ ޅާއަށް ވަރަށް އި   އަޅ ަގނޑ  އެ  ،. އެހެންކަމ ންވަނީ ދެއްވާފަ  މާދ ޢިމަރ ޙަލާަގއި ވެސް  

ހަ  ދަންނަވަން. މިއާއިއަދި  އަނެއްމަ  ބޭނ ންވާ  ފާހަަގކޮށްލަން  ައޅ ަގނޑ   ހަމަ  ،ކަމަކީ   އެކ     ގައިމ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ތައް ނެރޭ ވަގ ތ ތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތައް ނެރޭ ވަގ ތ ތަކ ަގިއ، އެކިއެކި މާލީ ރިޕޯޓ ވެސް ެއކިެއކި މާލީ ރިޕޯޓ 

އެއްކިބާ  ހ ރިއެބަ ނ ފޫޒ ން  މިކަމާހޭރެވެންޖެކ    ކަންެއކަންނ ވެ  ސިޔާސީ  ކަންބޮޑ ވ ން  ފަރާތްތަކ ން   ކަމ ެގ  ގ ޅޭ 

ަވކި ސަރ ކާރެއްަގއި ވަކި ބަޔަކަށް އިޝާރާތްކޮށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވ  .  ހިސާބަށް ާވސިލ ވެފަ  އަޅ ަގނޑ މެންނާ މިއީ 

ނޫން. މަ  ވާހަކަެއއް  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  މިނިވަންކަމާމ ޤާއެކަމަކ   މަތަކަށް  މީހ ން ކ ރ މަށްސަްއކަތްއެކ   ޓަކައި   

މައްޔަންޢަ ޙަޤީޤީ  މިކަމ ަގއި  އެހެންވީމާ ؛ދަންނަވަނީ  އަޅ ަގނޑ  މި  ،ދަކީ އެެއއް ނޫން. އެހެންކަމ ންޤްޞަކ ރ މ ެގ   ،

ބޭފ ޅާެގ މި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަމަފަރާތ   ވެސް  ކ ރެިވެގންދާނެ  ރަނަގޅަށް  އެންމެ  މިކަން  އަޅ ަގނޑ   ން  ށް 

ކަމެއްނަގޅަރައާދެ!    ކ ރަނީ.އ އްމީދ  ކ ރެިވެގންދާނެ  ހަމަ  ށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ؛ބޫލ ކ ރެވެނީ ަގވެސް    ަގއިމ ކަމަށް 

މީެގ އަޅ ަގނޑ   ނ ކ ތާއެއް  ފާހަަގކޮށްލާނަދެތިން  ހަރ ދަނާ ންތެރޭަގއި  ތެރެއަށް  ނިޒާމ ެގ  ބޭންކިންގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ   .

އެކ  ހަރ ދަނާ  ތެރެއަށް އެމް.އެމް.އޭެގ މަސައްކަތާ ނިޒާމ ެގ  ންކިންގއަންނަންޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޭއިޞްލާޙ ތަކެްއ އެބަ  

އަޅ ަގނޑ    ކަަމށް  އަންނަންޖެހޭ  އެއްަގނިޒާމެއް  މ ހިންމ   އެންމެ  ތެރޭަގއި  ކަންތައްތަކ ެގ    ،ކަމަކީ  ބޫލ ކ ރާ 

ޮއޑިދޯނިފަހަރ    މަށާއި،ރ ކ ރާތްދިވެހިރާއްޖޭެގ ެގދޮރ  އިމާ  ، ދ ހިނދިވެހިރާއްޖެއަކީ އ ފެއްދ ންތެރިކަން ކ ޑަ ޤައ ަމކަށް ވީ

ކަމ ެގ އާދޭސްތައް  ދެްއވާނެއިއް މި ޤައ މ ަގއި ހަމަޖައްސަބަނ މަށް ތަންކޮޅެއް ކ ޑަ ޕަސެންޓަކަށް ލޯނ  ލިބޭނެ މެކޭނިޒަމެ

ސް  ށަށް ވެބޭފ ޅ ންެގ ކަންފަތްދޮ  ސިޔާސީ ހ ރިހާ  ެގރަްއޔިތ ންދަނީ ކ ރަމ ން. އަޅ ަގނޑ މެން  އިދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެހަ

ނިޒާމެއްެގ ތެރެއިން މިކަން    ހަރ ދަނާ  ،ބޫލ ކ ރާހިތް އޮތީަގއާދޭ. އަޅ ަގނޑ   ދ ވާލަކ  އެތައް ފަހަރަކ  އެބަރ ކޮށް  ތަކ ރާ

  އި ހަމަތެރޭގަ . ޭއެގެވސް އިތ ރ  ކ ރެިވެގންދާނޭ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ އ ފެއްދ ންތެރިކަން ހަމަގައިމ   ،ވާނަމަ  ކ ރެިވއްޖެ ކަމަށް
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ބޮ  ކަންތައްތަކަށް  އިންއެހެން  ދިންޓްރެސްޓ ޑ   ލޯނ   ވީނަމަވެސް ަގއި  އ ފެއްދ ންތެރިކަން   ،ކަމ ަގއި  ރާއްޖޭަގއި 

އިމާރާތްއިތ ރ  ެގދޮރ   ޓަކައި  ބަނ މަކ ރ މަށް  އޮޑިދޯނިފަހަރ   މިށް  ކ ރ މާއި،  މިހާރ   ލޯނ ން    އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދޭ 

ލި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އާމްދަނީއަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަރައިަގނެވޭނެބޭ  ކ ން  ވަރ   ކަމަ  އެކިެއކި  ޑަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ށް 

ކ ރ މަށާއި،  ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް ެގދޮރ  އިމާރާތް  ،، އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން. އެހެންވީމާެގންދޭފަރާތްތަކ ން މަޢ ލޫމާތ  ލިބި

ނި ބޭންކިންގ  ނިޒާމެއް  ލޯނ ެގ  ކ ޑަ  އިންޓްރެސްޓް  ކަންކަމަށް  ތެރެއިން  ޒާމ  މިދެންނެވި  ނ މަށް ކޮށްދިތަޢާރަފ ެގ 

ބޮޑ  ެއއް    ވަގ ތ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިާމެވފައި އޮތް އެންމެ  މި  ްއކޮށްއެާއއެ  ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް. އަދި ހަމަތްމަސައްކަ

އިންތި އަގ   ޑޮލަރ ެގ  ަމއްސަލަ ހާކަންބޮޑ ވ މަކީ  ައގ   ޑޮލަރ ެގ  ބޮޑ ވަމ ންދާކަން.  އަޅ ަގނ  ގ ޅޭ  އާއަށް  ޑަކީ ޮގތ ން 

ގ ޅިެގން    އާއެ ހ ށަހެޅި މައްސަލަހ ށަހެޅި މީހެއް.    އެއްށް ޑޮލަރ ެގ މަްއސަލަކޮމިޓީއަްއޔަތ   ެގ މަޖިލީހ ެގ މާލިރައްޔިތ ން

ފ ލ ހ ން   އެމް.އެމް.އޭހާއަޅ ަގނޑ މެން  އޭރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހާ  ވަރ ނަރ ގަ   ގެ ޒިރ ކޮށް  ބެލިބެލ މ ން  ޒިރ ކޮށް 

ެއްއޗަކީ ާގނޫޑ ކޮށްއަގ ބޮ   ،އެނގ ނ   ެއއްެވސް  ވިްއކޭނެ  ޑޮލަރ   ހަމަ  ނެނީ  އެހެންނަމަވެސްއެއް  މިއަދ    ،ތްކަން. 

ލަތ ެގ ކ ންފ ނިތަކ ން ބޯޑ ން ފާސްކޮށްެގން ައގ ބޮޑ ކޮށް ޑޮލަރ  ަގންނަމ ން  އ ލަތ ެގ ކ ންފ ނިތަކ ން، ދައ ދަކީ  ޔަހިތާމަ

އިންޓަރވިއެބަދޭ.   ބޭފ ޅާެގ  މި  މަރ ޙަލާއ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވެސް  ެގ  ރެކޯޑ  ަގއި  ވިދާޅ ވެފައޮން  އެބައޮަގއި    ، ތްއި 

ނީ ކ ށެކޭ. ައގ ބޮޑ ކޮށް ޑޮލަރ  ވިްއކ މަކީ ާގނޫނޭ ކ ށެކޭ. އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއކަމަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅެްއ ނެތް. ާގނޫ

މިކަމާ  ފ ލ ހ ންނާ އަޅ ަގނޑ ެމން  ޑޮލަރ   ވެސް  ލިބޭ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ސ ވާލ ކ ރިން.  ޮގތ ން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ބެހޭ 

ދަބޭންކ  ާގިއމ ކަހަލަ    އ ރ ވާނެތަކ ަގއި  ނިޒާމެއް  ކަމަށްކޮންމެވެސް  ހަމަ  ،ވާނަމަ  ކ ރެވިއްޖެ  ވެސް    ގައިމ ރާއްޖޭެގ 

ދިވެހި ދަތިކަން  ބޭސް  ޑޮލަރ ެގ  މީހ ންނަށް  ރައްޔިތ ންނަށް  ހޯދާ  ޑޮލަރ   ބޭނ ންތަކަށް  ޒަރޫރީ  އެކިއެކި  ފަރ ާވއަށާިއ، 

މަށް އަޅ ަގނޑ ެމން އެންމެންެގ ސިކ ނޑިއަށް  ންދާނެ ކަ ލިބިެގއްލެއްޙަކަމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ  ޑޮލަރ  ލިބ މ ެގ ދަތި

އިޤ ތި  ގ ޅޭ   މިކަންކަމާ  ،ފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް ތަފާތ  ކަންކަން ސިފަކ ރޭ.  ޞާޮގތ ން  ޮގތްޮގތަށް  ތަފާތ   މާހިރ ން  ދީ 

.އެމް.ޭއއިން ޭއ އެމްތަކ ންތޯ ކޮންޮގނިތަކަށް ކ ރެވޭނެ ހަމައެއްޚިލާފަށް މަނާކަމެއް ކ ންފ   ާގނޫނާ   ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ

ތި އ ނދަގޫވާނަމަ ؟އްބެވީހ އްދަކޮށްެގން  ކ ރަން  ކަެމއް   އިާގނޫނ ގަ   ،އެކަން  އިދ ަގއި ގަވާ  ،ވާނަމަ  ކަމަށް  ލިޔެފައިވާ 

މ  ންއާ  ،ވާނަމަ  ން ކަމަށްންނޫ. އެހެކަމެކޭ ވިދާޅ ވޭ  ހ އްދަ  ،ކަމެއް ނޫނޭ  އެއީ މަނާ  ،ވާނަމަ  ކަމަށް  ލިޔެފައިވާ ކަެމއް

. މިއީ ާގނޫނ ހަދާ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރެއްެގ ހައިސިއްޔަތ ން އަޅ ަގނޑަށް  ނ ޖެހޭ  ވާކަށެއްށް ތަބާާގނޫނ ތަކަ  ނެއް ރައްޔިތ ން

  ށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރެއް ކަމަ   ،ވާނަމަ  ޚިލާފަށް ކަމެއް ކޮށްފި ކަމަށް  ބ ނަން އ ނދަޫގ ވާހަކައެްއ. ާގނޫނާ

، ެއކ ށަށް އެކަށީެގންވާ އަދަބ  ލިބެންޖެހޭ. ވީމާ. އެހެންކ ށަކަށްވާނީ    ވިޔަސް އަދި ކޮންމެ ބޭފ ޅަކ  ކަމ ަގއި ވިޔަސް އެ

، މިކަމަށް ނެތް. އެހެންވީމާ  ޔަކ ން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޑޮލަރ  ައގ ބޮޑ ކޮށް ިވއްކޭނެ ެއއްެވސް ހަމައެއް ާގނޫނީ އިމ ެގ ތެރެ

 އްޔާ.  . ޝ ކ ރިްއލ  ހޯދައިދެއްވާނެ ކަމަށްޙަަވރ ނަރ ެގ ހައިސިްއޔަތ ން ގަ  ،ބޫލ ކ ރަންަގއަޅ ަގނޑ  
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާެގ 

މާދަކީ  ޢިއަޙްމަދ     ،ށް ބަލާއިރ ކ ރެވޭ ބަހ ސަ  އިދެކެވޭ ވާހަކައާ   ަގއި މިނޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިތާ

މާދަކީ  ޢިއަޙްމަދ     ،ޖެހެނީވާހަކަ މިހެން ދަންނަވަން  އެކަށީެގންވާ ބޭފ ޅެކޭ ދަންނަވަން އެބަޖެހޭ. މި  ހަމަ މިކަމަށް އެންމެ 

އޭނާ ނޫން.  ބޭފ ޅެއް  ދާސިޔާސީ  ސިޔާސަތ ެގ  މަނިޓަރީ  އޮތީ  ބިނާވެފައި  މ ޅިން  އަދާކ ރ ން  ވަޒީފާ  ެއ  އިރާަގއި.  ެގ 

އަޙްމަދ     20ދާއިރާަގއި   ބޭފ ޅެއް  ހޭދަކ ރައްާވފައިވާ  ދ ވަސް  ިގނަ  ޕާޓީއަ މާދަކީ.  ޢިއަހަރަށްވ ރެ  ކަށް  ސިޔާސީ 

ނޫން.ނި ބޭފ ޅެއް  ސަރ ކާރ ން،  ސްބަތްވާ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް  ދިވެހި  އެމް.އެމް.އޭ ރާއްޖޭެގ  ނ ފޫޒ   ސިޔާސީ  އަށް ޔާ 

ރާއްޖޭެގ   ން މި މަޖިލީހަށް ފޮނ އްވީ. އެހެންވީމާ،ެގ ނަފޯރ ވަން ބޭނ ންފ ޅ ނ ވާތީ، މިކަހަލަ ޤާބިލ ، ޓެކްނިކަލް ބޭފ ޅ ން

ހާލ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި   ދަންނަވާ  ޝ ކ ރ   ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   އިއަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ޅ ދިކޮ، 

ޑ ވާނެ ކަމެްއ  ންބޮންނަވަން އޮތީ، ތިބޭފ ޅ ން އެއްޮގތަކަށްވެސް ކަބޮޑ ވ މަށް އަޅ ަގނޑ  ދަވާ ކަން ޕާޓީތަކ ން އެ ކަންބޮޑ 

ނަމެއް  ނެތޭ ޢިމާދ ެގ  އަޙްމަދ   ބޭނ ންފ ޅ ވާނަމަ،  ނ ފޫޒ   ސިޔާސީ  ސަރ ކާރ ން  މި  ބޭފ ޅެކޭ.  ޓެކްނިކަލް  މިއީ   .

ޢިމާދ   ހޭ.ނ އްވީނ ފޮ ބޮޑަވަރަށް  އަޙްމަދ   އަދި    ވަނީ.  މި  ދިރާސާކޮށްފައި  ބަލައި  ކޮމިޓީން  ާމލިއްޔަތ   ވެޓްކޮށް،  ށް 

ރި ކ ރައްވަިއ  މިހާރ   ނައިބ ކަން  ަގވަރ ނަރ ެގ  ޒާހިރާއެމް.އެމް.ޭއެގ  ޢާއިޝަތ   ހ ރި  ވެސް  ޓަޔަރކ ރަްއވާފައި  އަށް 

ވަރަށް ތަފްޞީލ  ރިޕޯޓެއް މާލިއްޔަތ      ބެހޭއަޙްމަދ  ޢިމާދާއަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. އެކަމަނާ ެވސް ަވޑަިއެގން  

ހ ށަހަޅ އްވާފަ. ވަނީ  ރަީއސް.  ކޮމިޓީއަށް  ޢިމާދ   އިއްޒަތްތެރި  ޤާބިލ ކަމ އަޙްމަދ   ވާހަކަެގ  ސިޔާސީ    ެގ  ޔަޤީންކޮށް، 

މަސަްއކަތް އެްއކިބާެވ  ބޭފ ނ ފޫޒ ން  ައޅ ަގނޑ ކ ރަްއވާނެ  ފަރާތްތަކަޅެްއކަން  އިދިކޮޅ   ާވހަކަ  ޔަޤީންވާ    ށްމެންނަށް 

  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ޑ  ެއއްޗެއް ދަންނަާވނަން.  ބޭފ ޅ ން އެދަންނަވާ ޑޮލަރާ ބެހޭ ޮގތ ން އަޅ ަގނހ ، އެ  ވ މަށްފަންނެދެ

ދަށް ވެސް ވަނީ ހީނަރ ކަން ޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާޖަހާ ތިޞާދ  ަވނީ ވެއްޓިފަ. ޑޮލަރ  އ ފައްދާ، ޑޮލަރ  މ ޅި ދ ނިޔޭެގ އިޤ 

ނދި ޤައ މ ތަކ ަގއި ވެސް ވަނީ އެކަން ެއޮގތަށް.   އެންމެ މ އްސަެގން ހ އްޓިފަ. ދ ނިޔޭއިޤ ތިޞާދީ ކ ރިެއރ އައިސްފަ.  

ޓ އަރިޒަމ ެގ  ވަނީ،  މި  ބިނާެވެގން  ޮގތެއްަގއި  މައިަގނޑ   އިޤ ތިޞާދ   ރާއްޖޭެގ  ކަމެއް.  ކަންބޮޑ ވާ  އަޅ ަގނޑ މެން 

މިކަން މިހެން ހިފައި އޮތް ކަމެއް.  ލާމެގ ޅި  އަރިޒަމާޢަތްތަކަކީ ެވސް ޓ ނާމައްޗަށް. ރާއްޖޭަގއި ހިނާގ އެހެނިހެން ސި

ހ އްޓ ނީ ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ ން  ޓ އަރިސްޓ ން  އެކަން  މާއޮތްއިރ   ހ ރިހާ ދިވެހިރާއްޖެ  ދ ނިޔޭެގ  މ ޅި  ނޫން،  ޏެއް 

  ! ޓެރި އިންޑިާއއށް ބައްލަވާއައި. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ައވައް  ތިޞާދަށް ެވސް ވަރަށް ބޮޑ  ހީނަރ ކަެމއްޤ ޤައ މ ތަކެްއެގ އި
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އި ހަތަރ ވަނަ  ބޮޑ   އެންމެ  އޮތް  ދ ނިޔޭަގއި  އ ފެއްދ   ޤ ތިޞާދ  މ ޅި  ެއއީ.  ތަން  ޤައ މަށް  އޮތް  އެ  ޤައ މެއް.  ންތެރި 

މ ދަލ   ތަކެްއޗާއި  % ބޭނ ންވާ  ޚިދ މަތ ެގ  އަދި  ޤަ  95ެގ  އ ފެއްދޭ  އަމިއްލައަށް  އެހެންނަމަވެސް،  އ ެއތަނ ަގއި  މެއް. 

ބޮޑ ކޮށް    އަށްވ ރެ  -23ެވއްޓި، އަދި އެ މީހ ންެގ އިޤ ތިޞާދ  %އް ތަނަކ ން  ސް ވަނީ އެތައެތަނ ެގ ފައިސާެގ ައގ  ވެ 

ޓަރީ ސިޔާސަތ   ށް ފާޑ ކިޔަންވާނީ. އެމް.ެއމް.އޭެގ މަނިިވސްނާފައި އަޅ ަގނޑ މެން ކަންކަމަމިކަންކަމަށް  ގޮއްސަ އޮތީ.  

ޑައަޅ އްާވ  ސަތ  ކަނޓަކައި، މަނިޓަރީ ސިޔާތީަގއި ހ ރި ކަމަށް  ަގއި ވަރަށް ހަރ ދަނާ ބިންަގލެއްެގ މަ ދަތި ދ ވަސްވަރ މި

އޮތޯރިޓީމަނި ކީްއެވެގންތޯޓަރީ  ެއއީ  ދަންނަވަން.  ޝ ކ ރ   އަޅ ަގނޑ   ލީޑަރޝިޕަށް  މ ޅި  ރ ފިޔާެގ،  ؟ ެގ  ދިވަހި 

ހިފެ ައގ   ެގންދަވާ.    ޓ މަށްޓަކައިއްހެފައިސާެގ  ކ ރަްއވަމ ން  މަސައްކަތްތަކެއް  ބ ރަ  ހަރ ދަނާ ވަރަށް  ވަރަށް 

ރ ފިޔާއަށް ޑޮލަރ  ނެތް    20ދަންނަވަނީ ފަހަރެއްަގއި ވެސް ޕެރަލަލް މާކެޓ ަގއި  އް ެގންގ ޅ އްވާ. މިހެން މިސިޔާސަތ ތަކެ 

މާ   މި ކޮމްޕެއަރކ ރަނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވ ރެ މާ ބޮޑ  އިޤ ތިޞާދ ތަްއ އޮތް،ވާހަކަ ދަންނަވަނީކީ ނޫން. ައޅ ަގނޑ   

އ ފެ  މާ  ޤައ މ ތަކ އްދ ންތެރިބައިބޯ،  މަތީ  ތަންކަން  އެ  ެވސް،  އަޅާބަތަނ ެގަގއި  އަާގ  ފަިއސާެގ  ރާއްޖޭ   ެގ ލާއިރ  

ށް އެރ މަކީ  އަ  25ރ ފިޔާަގއި ހ ރި ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ެއއްބަސް. އަދި    20ފައިސާެގ އަގ  ހ ރި ނިސްބަތ ން.  

ށް ނާރާ  ކަ ރ ފިޔާއަމިހާރ  ސަތޭ  ޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖޭެގ ފައިސާވެސް އެކަށީެގންވާ ކަެމއް. ެއކަން އެހެން އޮތަސް، އަ

އޮ ޕެރަލަމި  އެތީ،  އަދި  ޕޮލިސީއާއި،  ފިސްކަލް  ވެސް  ސަރ ކާރ ެގ  މާކެޓ ަގިއ  މަނިލް  ސިޔާސަތ ެގ  މް.އެމް.އޭެގ  ޓަރީ 

ހިފެހެއްހަރ ދަނާ ައގ   ފައިސާެގ  ދިވެހި  އެ  ކަމ ން  މަސައްކަތ ކ ރައް ފ ޅ ން  ބޭޓ މަށް  މިންނެތް  ންކަން ާވ 

ށިެގން ކޮންލާރިއެއްތޯ ލިބެނީ ޑޮލަރ ެގ  ރާއްޖެއަށް މިދިޔަ މާރިޗ  މަހ ން ފެ  އެނޭގ.އެބަ    ންވެމެންނަށް ޔަޤީއަޅ ަގނޑ 

ަވނީކޮންފައި؟ ޮގތ ން އޮތީ؟ ސާއެއްތޯ  އ ފެއްދ ންތެރިކަމެއްތޯ  ފައި؟ ކޮން  ކިހާ  އެކްސްޕޯޓ ކޮށްެގން  ތޯ  ސާއެއްމަސް 

ލިބެނީ ނިކަންމިކަންކަމ ؟ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބައްލަވައިލައްވާ  މަްއޗަށް  ސްރީލަންކާއަށް  .  ެގ  ބައްލަވާ!  ައވަްއޓެރި 

މެންބަރ މޮ ިއްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކާރާއި،  ކޯލައްވާ  ޓޯސައިކަލާއި  ކަހަލަ  މ ޅިން    އެތެރެކ ރ ން  ވެސް  ޓ  

  ވީ ލަްއވަިއެގން މިހާރ ވެސް ން ހަމަ އަގ ބޮޑ  ކޯޓ  ެގންނަަވިއެގން އެ ހ ންނެއޮތީ. އެހެންނަމަެވސް، އިޓަލީ  ށްފައިމަނާކޮ

އެްއޗެްއ   އެްއވެސް  ސަރ ކާރ ން  އަދ ެގ  އެހެންވީމާ،  މެންބަރ .  ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ  އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ނ ކ ރައްވާ  މަނަެއއް  ައގ ބޮޑ   އެތެރެކ ރ ން  އެހެންވީމާކޯޓަ،  ދަންދެން.  ރިޢާޔަށް  މައްޗަށް  މިކަންކަމ ެގ  ތްކ ރަްއވަިއ  ، 

ކަމެްއކެވ ވާހަކަދެ މ ހިންމ   ވަރަށް  ޚައްސާސް މަކީ  މިކަހަލަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ދެކެން.  ައޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  އް 

ސްކަާމއި ބިރ ވެރިކަން އ ފެދޭ ޮގތަށް އި ނ ތަނަވަލާފ  ވާހަކަ ދައްކައި، ރަްއޔިތ ންެގ ތެރޭަގ ޙަޤީޤަތާ ޚި ދަނޑިވަޅ ތަކ ަގއި

އެހެންނަ އަރައިފި.  ވެސް  ރ ފިޔާއަށް  ވިހި  ތެދެއް!  ކަމަކ ނ ދާނެ.  ައވައްޓެރި  ވާހަކަދެްއކީމަ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މަވެސް، 

އެ  ، ޤައ މ ތަކ ަގއި މ ދާ  ޤައ އަޅ ަގނޑ މެން  މ ހިންމ   ައގ   ތަކ ަގއި  މ ތެރެކ ރާ  ޑޮފައިސާެގ  ނިސްބަތ ން ވެސް  ލަރ ެގ 

ރަށް މިއަންނަ ބަދަލާ އެްއވަރަކަށެއް އިންފްލޭޝަން މައްޗަކަށް ނ ދާނެ. ށް ޑޮލަވާތީ، އަޅ ަގނޑ މެންނަފައި ދަށަށް ޮގސް



2002 ސެްޕޓެންބަރ  6                                         ސާލްޖަނަ ވަ  43 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

21 

 

ރ ފިޔާ    75. މިހާރ   ންޑިާއ ރ ފިޔާެގ މަގ ންއި  60ށް  ޔާއަކަށް ލިބެނީ ޑޮލަރަކަވިޑ  ައއ މ ެގ ކ ރީަގއި އިންޑިއާ ރ ފިކޮ

އެހެންކަމަށްވަންޏާ އެބަޖެހޭ  15،  އެބަލިބޭ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތަފާތ   އިންޑިއާ ރ ފިޔާެގ  ރާއްޖޭަގއި  އެހެންވީމާ،   .

 ްއޓިފަ.ރެްއަގއި ހިފެހެވަސާެގ ައގ  އަދިވެސް ހ ރީ ދާދި އެއްޅާބަލާއިރ ަގއި ދިެވހި ފައިރ ފިޔާއާ އަ

 

 ވ ން:ކަދެްއކެ ން ވާހަރިޔާސަތ 

 މެންބަރ .ިއއްޒަތްތެރި   ޝ ކ ރިއްޔާ

ޢަބް  -6.2ނަންބަރ     އެޖެންޑާ  -{ 6.2}  ނަންބަރ   هللا ދ ޑރ.  ދަފ ތަރ   އޮފް 4336ަމޢ ޞޫމް،  މިނިސްޓަރ   ،

ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ ައސާސީެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،  ޢައްޔަންކ ރަްއވައި   ގައި  2020ޮއަގސްޓ     30ޓ އަރިޒަްމެގ މަޤާމަށް  

)ރ(ގަ   129 މާއްދާެގ  ރައީ ވަނަ  މަތީން،  ޮގތ ެގ  މައްސަލަ،  އިވާ  ފޮނ އްވާފަިއވާ  ސަރ ކާރ ެގ  ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

ކޮމިޓީން ބަލާ  ިމންވަރ   އަދާކ ރާ  ނިންމި  މަސްއޫލިއްޔަތ   ދިރާސާކޮށް  ރިޕޯ  ރިޕޯޓ   ޮގތ ެގ  މި  މަޖިލީހަށް  ޓ . 

 ސައިން މ ޙައްމަދ ދީދީ.ޙ ބަރ  އިްއޒަތްތެރި މެން  ދާއިރާެގ، ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ، ފ ވައްމ ލަކ  މެދ  ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވާނީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  އިން މ ޙައްމަދ ދީދީސަޙ ބަރ  އިރާެގ މެންދާލަކ  މެދ  ފ ވައްމ 

ރަީއސް.  ރިއްޝ ކ  ިއއްޒަތްތެރި  ރިޔާ  މި  ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،  ޕޯޓަކީ އާދެ!  ވަނަ    129ޖ މްހޫރިއްޔާެގ 

( މެންބަ(ެގހމާއްދާެގ  މަޖިލީހ ެގ  ވަޒީރ ންެގ  ދަށ ން،  ޮގތ ަގއި    ޢަބްަގއި    2020ޮއަގސްޓ     30ރެއްެގ  هللا ދ  ޑރ. 

ނަންބަރ    ދަފ ތަރ   މަޤާމަށް  4336މަޢ ޞޫމް،  ޓ އަރިޒަމްެގ  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ރައީ، 

ޤާނޫނ ައސާސީެގ  ދިވެހިރާްއޖޭެގ  ،  ކ ރައްަވއިޢައްޔަން )ރ(ގަ   129ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ާމއްދާެގ  މަތީން، ވަނަ  ޮގތ ެގ    އިާވ 

ހޯއްދެ ރ ހ ން  މަޖިލީހ ެގ  މައްސަލަ،  ރައީ ޓަކައި    މަށްވ ރައްޔިތ ންެގ  ފޮނ އްވާފަިއވާ  ޮއަގސްޓ    30ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

ދެަގއި    2020 މަޖިލީހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ  ދައ ރ ެގ  ބޭްއވ ނ ،  ޖަލްސާ  33ވަނަ  މަޖިލީހ ަގއި  ގަ ވަނަ  އި ރައްޔިތ ންެގ 

ދިރާސާކ ރެއް މައްސަލަ  އެ  މިއިޢ ލާންކ ރެްއވ މަށްފަހ   ެއ ފޮނ  ކޮމިޓީއަށް    ވ މަށް  ކޮމިޓީަގއި  މި  ގ ޅިެގން  އްވ ާމ 

އަށް   ޮގތް. މި ކޮމިޓީއަށް ެގންޮގސްފައިވާ ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . އާދެ! ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ކ ރިއްސަލަމަ

ވަނަ ބައްދަލ ވ މ ަގިއ   23ވަނަ ދ ވަހ ެގ ރޭ ބޭއްވި މި ކޮމިޓީެގ    2020ޮއަގސްޓ     31ލަ ފޮނ ވ މާ ގ ޅިެގން  މި މައްސަ

މެދ ަގއި   މެންބަރ ންެގ  ެއޮގތ ން،  ކޮމިޓީެގ  މަޝްވަރާކ ރެވިފަިއވެެއެވ.  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  މައްސަލައާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މި 

ޤާނޫ މާއްދާަގ  130ނ ައސާސީެގ  ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ޝަރ ތ ތަކާއި،  ވަނަ  ބަޔާންކ ރާ  ާމއްދާގެ   136ިއ  އި  (ގަ ހ)  ވަނަ 

ޝަރ ތ ތައް ޢަބް  ބަޔާންކ ރާ  ކިމަޢ ޞޫމ هللا ދ ޑރ.  ރެކޯޑ   އިަގއިބަެގ  ފަރާތ ެގ  އެ  ބެލ މަށް  ކ ށ ެގ  ؛ ފ ރިހަމަވޭތޯ 

ލިޔެކިޔ ންތަރެ އެހެނިހެން  ލިބިފަިއވާ  ކޮމިޓީއަށް  މަޢ ލޫމާތާއި،  ދިރާސާކޮކޯޑ ެގ  ވަނީ  ކޮމިޓީން  ެއ  ފައެ ށްްއ  އަދި  ވެ. 
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ކޮމިޓީން ވަނީ  މަތީން،  ޮގތ ެގ  ވާ  ބަރ ަގއި ވަނަ ނަނ4ްޔަތްކޮށް މި ރިޕޯޓ ެގ  މަޢ ލޫމާތާއި ލިޔެކިޔ ންތަކ ެގ މައްޗަށް ރިޢާ

ޖިލީހ ެގ  އަށް ރަްއޔިތ ންެގ މަ  4336މަޢ ޞޫްމ، ދަފ ތަރ  ނަންބަރ   هللا ދ ޑރ. ޢަބް  ންކޮމިޓީެގ މެންބަރ ންެގ ިއއްތިފާޤ 

ހޯދ މަށްޓަކައި މައްސަލަރައީ  ރ ހ ން  ފޮނ އްވާފަިއވާ  މަޤާމަށް   މިނިސްޓަރ  އިަގއި ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޓ އަރިޒަމ ެގ    އޮފް 

މަޖިލީހ ެގ ރ ހ ން ދެއްވ މަށް މި ކޮމިޓީއަށް މަޢ ޞޫމަهللا ދ ޑރ. ޢަބް  ޢައްޔަންކ ރަްއވާފަިއވާ،ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ރައީ ށް 

ިއ  ނަ ބައްދަލ ވ މ ަގއި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރ ވެ، ވޯޓ ަގވަ  23ަގިއ އޮތް ިމ ކޮމިޓީެގ    2020  އޮަގސްޓ    31ފެންނަ ކަމަށް  

މައްސަ މި  ީވމާ،  ނިންމާފައެވެ.  ވަނީ  ިއއްތިފާޤ ން  މެންބަރ ންެގ  ކޮިމޓީބައިވެރިވި  ނިންމާފައިލައިަގއިމި  ޮގތ ެގ  ން  ވާ 

ރިޢާ އިމައްޗަށް  ތިޔަ  ފެނިޔަތްކޮށްދެްއވަިއ  މަޖިލީހަށް  ަމއްސަލަ  ްއޒަތްތެރި  މި  މަތީން،  ޮގތެްއެގ  ވަޑައިަގންނަވާ 

  މި ރިޕޯޓ  ހ ށަހަޅަން. ވަނަ މާއްދާެގ )ކ(ެގ ދަށ ން    113އެދި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ނިންމަވައިދެްއވ މަށް  

 . ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެމންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ރިިއއްޒަތްތެރި  މި  ބަހ .  ވެސް  ޖ މ ލަ  ސްޕޯޓަށް  ކަނޑަެއޅިފައިވަނީ  މިނެޓ .    30ކ ރ މަށް 

ޕާޓީއެ ސިޔާސީ  ކޮންމެ  ތަމްސީލ ކ ރާ  ވަކިމަޖިލީހ ަގއި  އަދި  މެންބަރަކަށް،  އެއް  ޕާޓީއަކަށް ްއެގ   

ން އެދިަވޑަިއަގންނަާވ  ކަވަފ ޅ ދައްމިނެޓ  ލިބިވަޑައިަގންނަވާނެ. ވާހަކަ  5ނިސްބަތްވެަވޑައިނ ަގންނަވާ ެއއް މެންބަރަކަށް  

 ޖާބިރ . هللا  ޢަބްދ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި ށިދޫ ދާއިރާެގ  މެންބަރަކ  ނެތް. ކާިއްއޒަތްތެރި  ްއވެސްއެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޖާބިރ  هللا ދ ޢަބްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ކާށި

މަރ ޙަބާ  ިއއްޒަތްތެރި    ޝ ކ ރިއްޔާ ދެން  މަޢ ޞޫމްޑރ.  ރައީސް.  މިނިސްޓަރ ޓ   އްޖޭެގރާ.  ވަރަށް   ައރިޒަމް 

، އަދި އިންޑަސްޓްރީއާ ވެސް  . މީެގ ކ ރީަގއި ވެސް މިނިސްޓަރ ކަން ކ ރަްއވާފައިއިން ބަދަލ ވަމ ން މި ދަނީނަ ިގނަިގ

ބޭފ ޅެއް ޤާބިލ   ވަރަށް  ފްރެންޑްލީ،  ހ މަޢ ޞޫމަޑރ.    ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   ކަމެއް  ހަތަރ   ދެތިން  ދެން  ށަހަޅާލަން ކީ. 

  ޓ ކ ރިއޮޕަރޭ  އިރ ަގއި އަދި މި އޮތީ، ސިއޯ ކޯޑިން ަވޑަިއެގން މް މިއަދ އަރިޒަށް ވެސް. ޓ  މަޢ ޞޫމަޑރ.    ބޭނ ންވޭ،

ދިޔައީ.   މި  މިފަހަރ   ތިރިއަށޭ  ވެސް  ކޯޑިންހިސާބަށްވ ރެ  ބޭފ ޅާ. ސިއޯ  އ ފަންކ ރި  ޓ އަރިޒަމް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަކީ 

އިން ބޮޑެތި  ހ ރީ  މި  މިހާރ   ފ ނޑިއެހެންވީމާ،  މ ޅިން  އާފްރާސްޓަރްކްޗަރ  އަލ ން  މި  ރާސްތ ކ ފައޭ.  އޮތް  ރަންވެފައި 

ދަނޑިވަޅ ަގިއ   ޓ    ކީމަޢ ޞޫމަޑރ.  ޗެލެންޖިން  ެއކަށީެގންވާ  މިނިސްވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   ޓައަރިޒަމް  ކަމަށް  ރެއް 

 ވާހަކަ އަޅ ަގނޑާ ވެސް ފޯނ ން ދެއްކެވި. އަދި ައޅ ަގނޑ  ވަރަށް ާގތް ވެސް ބޭފ ޅެއް.  އަދި ވަރަށް ިގނަ ަގބޫލ ކ ރަން.  

ވެސް  ޕާސަނަ ދަންނަވަރަ  ައޅ ަގނޑ  ލީ  ވަރަށް  ށް  ވަރަށް ކީ.  މަޢ ޞޫމަޑރ.    ފ ޅެއް ބޭޑް  ޓަޓްރަސް،  އަދި 
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ދިވެހިރާޕްރޮފެޝަ ޓ އަރިޒަނަލްކޮށް  ފެސިލިޓޭޓަރ އްޖޭެގ  މިނިސްޓްރީައކީ  ޓ އަރިސްޓ   ؛ ބަލައިެގން  ކަމަށް  މް  އެއީ 

ފަރާތްރިސޯޓ  ފެސިލިޓޭޓ ކޮށްދޭ  އެއ  ނޫން.  ފަރާތެއް  ހިންާގ  އަޮގތަ  ތައް  ޓ އަރށް،  ޓ އަރ    ،އޮޕަރޭޓަރ ންނާއި  ދި 

ަމޓާޓޯ  ޖެންޓ ންނާއި،އެ ބޯއީސްެގ  މަޓީާއއި  ރިސޯޓް  އިންޑަސްޓްރީަގއި  ޓ އަރިޒަމް  އަޅ ަގނޑ ެމންެގ  އަދި  އާިއ، 

ޓ އަރިސްޓ   އަދި  ރައްކާތެރިކަމާވަޒީފާއާިއ،  ސަލާމަތާއި  މީހާެގ  ޕްރޮމޯޓ ކ ރ   ތަހ ޒީބ ކޮށް  ދިވެހިރާއްޖެ  މާއި،  އި، 

ރ ެގ އަތްޕ ޅ މަތީަގއި.  ނިސްޓަމް މި އަރިޒަކެޓިންކ ރ މާއި، މި ހ ރިހާ ކަމެއްެގ ޒިންމާ އޮންނާނީ ޓ ރީބްރޭންޑ ކ ރ މާއި، މާ

ިއންޑަސްޓްރީ  ެގޖޭދިވެހިރާއް ބޭޓ އަރިޒަމް  ތަހ ޒީބ   ވަރަށް  އ ޅ ްއވާއަކީ  ބިލިއަނަރ ން އިންޑަސްޓްރީ  ފ ޅ ން  ެއއް. 

ކަމަށް   ށްެގންރަކަށް ވަނީ ވެސް ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއް ކޮނައާންމ ކޮށް އ ޅ ްއވާނީ. އެހެންވީމާ، ފަހަރެއްަގއި ބިލިއަ

ބޮ މާ  އޮޕަރޭޓ ކ ރަންޖެހޭނީ  އިންޑަސްޓްރީއެއް  ެއފަދަ  ަގބޫލ ކ ރަން.  ސިއަޅ ަގނޑ   ކޮމާޝަލް  ޔާޑަށް  ސީނ ވެ، 

އެ  ަގލަކ އޭން ޭއންަގލަކ ން.  ހޮސްޕިޓާލިޓީ  އ ނެގނިަވޑަިއެގންން.  ތަޢ ލީމ   މަތީން  ވަރަށް  ހ ންނެމަގ ން  ބޭފ ޅެ  އް  ވި 

އެހެންވީމާކީ.  މަޢ ޞޫމަޑރ.   ހ ންނާނެ.  ތަޖ ރިބާ ވެސް  ވަރަށް  އަދި އަދި  ދަންނަވަން.  މަރ ޙަބާ  މަނިކ ފާނަށް  އެ   ،

ސެލެކްޓ   ދަނޑިވަޅެއްަގއި  ޚައްސާސް  މިފަދަ  ބޭފ ޅަކ   މާތް  ރާއެފަދަ  ިއއްޒަތްތެރި  އްޖޭކޮށްދެްއވީތީ،  ެގ 

ދަންރައި ޝ ކ ރ   ތަހ ނިނަވަސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  މަރ ޙަބާއާއި،  އަދި  އަރިސްކ ރަންން.  މ ބާރިކ ބާދީ  ދެން ޔާއާިއ،   .

ރިސޯޓ ތަކ ގަ ޓ އަރިޒަ ނ ވާނެ،  ެވެގނެއް  މިނިސްޓްރީ  ހ އްޓ ވާމް  ޓ ައރިޒަމް  ިވޔަފާރިތަކާއި  ކ ރާ  ފަރާތަކަށް.    އި 

ސްޓޮފެސިލިޓޭޓ ކޮށްދި ވަން  ޓްރެކ ަގއި  ފާސްޓް  ޕޮއިންޓ ނ މަކީ،  އޮޕަރޭޓ ވެެގންދި ޕް  މިއަދ    އ ން.ން  އަޅ ަގނޑ މެން 

ަގން އެބަޖެހެއޭ.  ޓް އޮޕަރޭޝަންސް ވެސް ހިންލްސްޓޭޑެލްކ ރަން ޓ އަރިޒަމް. މާނައަކީ، ައޅ ަގނޑ މެން ރިއައެބަޖެހޭ ރީމޮ

ހަކ  ކ އްޔަށް ހިފީމާ ރ ފިޔާ ދީފައި މީ  5ޖެޭގ. މާނައަކީ،  އެއާ ގ ޅިެގން އިމިްގރޭޝަންެގ ާގނޫނަށް ވެސް ބަދަލ އަންނަން

ޮއންއޭނާއަ އ ސޫލެއް  ކޮންމެވެސް  ނޫން،  ވާހަކަެއއް  ދޭ  ދ ނިޔޭަގށް  ވިޔަފާރި  ންނަޖެހޭ.  ވަރަށޭ  ފަިއހަމަކ ރެވޭ  އި 

އި ދިވެހިރާްއޖޭެގ  އޮތީ ޓްންޑަސްއޮޕަރޭޓ ވާންޖެހޭނީ.  އަޅ  ްއޗެކޯ  ރީތަކަށް  އެބަޖެހޭ.  ބަލަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ށް  ަގނޑައްތޯ 

އެމް އޮތީއަންޑަސްޓޭންޑ ވޭ  މެޖޯރިޓީ  ވާން  .ޑީ.ޕީއެމް  މާ.ޑީ.ޕީެގ  އަބޭނ ންހާ  ދެއްކ ން.  މިތާ  ދައްކާ    ަގނޑ ޅ  ހަކައެއް 

މި   ،ރީަގއި މަސައްކަތްކ ރާ ޓްވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދަްއކަން ފ ރ ޞަތ ދެއްވާށޭ. ައޅ ަގނޑަކީ ރާއްޖޭެގ ޓ އަރިޒަމް އިންޑަސް 

ޫގތަކޭ މި ެއޑްރެސްކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑަށް  ހ ންެގ ތެރޭަގއި ހ ރި މީހަކަށް ވާތީ، ހ ރި އ ނދަމަސަްއކަތްކ ރާ މީ   މަޖިލީހ ގައި

ރަންވީ ޮގތް ވަރަށް ރީތިކޮށް. މަގ ޗާޓ  އެބަ ފެނެއޭ. އެ ަމަގށް ދަމާހިނާގށޭ. ނެއޭ ައޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކ އެބަ ފެ

އެބަޖެހެއޭ ހަމަ؛ އަޅ ަގނޑ މެން  ކީްއެވެގންތޯ  ޓ އަޅ ަގނޑ މެން  ކީއް އެކަނި  މަސްވެއަރިޒަމަށް،   ރިކަަމށްވެެގންތޯ 

އަޅ ަގނޑ މެޑޮލަރ ކީްއެވެގންތޯ  ؟ ނ ދާންވީ އެބަހ   އަތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ޑޮލަރ   ޓްރިލިއަން  އަތ ަގިއ  އްޓެއް  ންެގ 

މައަށް  ރ ކާ ހައަޅ ަގނޑ މެން    ކ ަގއި ހަމަެއކަނިެގ އަތ ަގއި ހ ރި ރިސޯޓ ތައަޅ ަގނޑ މެންނޫންތޯ. އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ  

ފަންސަވީ ބ ރިމ  ދިހަ  ބ ރި ދާންދެން،  ނާޅަންސް  ކީްއވެެގންތޯ  ބ ރި  ތިރީސް  ބިްގ  ކީްއވެ؟ ވީ،  އަޅ ަގނޑ މެން  ެގންތޯ 
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ަގއި ނެތް ބެޑް އައްޑޫ އަތޮޅ  ަގން އެބައޮތް. އެކަމަކ  އެތާކ  ނެތް ވޮލިއ މެއް. އެތާނ؟ ންވީ ނ ކ ރާއ މ ަގއި އޮޕްރޭޓ ވޮލި

ކިހިނެއްތޯކެޕޭސިޓީެއއް.   އިންދެން  އެއަރޕޯޓެއްޝަނަޓަރނޭ  އެއަރޕޯޓްޝަނަޓަރނޭއިންހަނިމާދޫ  ؛ ލް  އެތާނަގއި  ލް   ،

މާލެ، މާލެ ވަށައިެގން މާލެ،  ؛ ލް އެއަރޕޯޓް ޝަނަޓަރނޭއިންމާލޭ  ؟ ތޯ އޮޕަރޭޓ ކ ރާނީކިހިނެއްބެޑް ކެޕޭސިޓީެއއް.  ނެތޭ  

  ، ޓަރ ސްޒަމް މިނިރި ފ ރިެގން މި ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭެގ ިއޤ ތިޞާދ  ބެލެންސްކ ރ މަށް ޓަކައި ޓ އަ  ހ ރި ރަށްރަށް

މީޑިއިންޑަސްޓްރީޒަމް  ރިޓ އަ ވާހަކަދަްއކަިއެގން  އެބަޖެހޭ.އާ  ކޮންފަރެންސްކ ރަން  ލް  ޝަނަޓަރނޭއިން  އޭޓ ކޮށް، 

ޓްޓްނެޓްވޯރކިންާއއި،   އެޖެންޓ ންނާއި،  އޮރެވަލް  އޮޕަރޭޓ ވާން ޕަރޭޓަރ ންނާއަރ  އަލ ން  އެއްޗެހި  ހ ރިހާ  މި  އި، 

ސަރ ކާ  ހަމައެކަނި  ބޮލަކ ންއެބަޖެހެއޭ.  މިކަރ ެގ  އެ  ސަރ ކާރ   ނ ާވނޭ.  ޕާޓީއޭމެއް  ެއއް  ސެކްޓަރ  އީ  ޕްރަިއވެޓް   .

އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ެއއަށް ފ ރ ޞަތ  ދެއްވަންވާނޭ ޓ އަރިޒަމް މިނިސްޓަރ . ެއ   ޑްރަިއވެން އިކޮނޮމީެއކޭ ރާއްޖޭގައި

އަޅ ަގނޑ ެގމަޢ ޞޫމްޑރ.  ަގށް  މަ ަގބޫލ ކ ރާތީެވ،  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  މަސައްކަތްކ ރަްއވާނެ  ތާ    އެއީފ ލް   ދ  

ދެން ންނާނެ ވާހަކަާއއި، އަދި އަނެއް ިގންތި،  މަނިކ ފާނަށް އޮ  ދ  ެވސް އެށް، އަދި އިންޑަސްޓްރީެގ ތާއީމަނިކ ފާނަ

ހަރ ފަތަށް ޓ އަރިޒަމަށް.    40މިހާރ   ؛ ދާންޖެހޭ  މި  ވެއްޖެ  ވަ  40އަހަރ   ދެން  ދެން. އަހަރ ވީމާ  ބޮޑ ވީތާ  ރަށް 

މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ޓަކައި އަޅާންޖެހޭ ހަރ ދަނާ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ މަށް  ށް ެގންދިއ ، ދެން އޮތް ިގންތިއައެހެންވީމާ

ހ ރަސްތައް ހ ރި  އެކަންކަމަށް  އަދި  މަޖިލީހާއި  ނައްތައިލ މާއެކ   ؛ މި  ވެސް  ހ ރަސްތައް  ހ ރި  ޮގތ ން  ާގނޫނީ 

ޑޮލަރ ެގ ބާޒާރ  ވެސް އަލ ން އަނެއްކާ    ައނބ ރާ އައިސް،  ންޑަސްޓްރީ އަލ ންރ ެގ އިލަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ބިލިއަން ޑޮ

އި ހ ރިހާ އެްއޗެއް އޮޕަރޭޓ ވާން އެބަޖެހޭ. ދެން ދަންނަވާލަން އޮތީ، ބާޒާރާވަޒީފާެގ    ،ހަމަޖެހި، ހ ރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެހި

   މަކާއި އަދި...ެގ ޓީޑިއާ. މީނީއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ވަރަށް ައަވހަށް ރޯމަށް ދާން ތައްޔާރ ވަމ ންނޭ މި ދަ

 

 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާ

 ރީފް.  ޝައާދަމް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ  

 

 ކެވ ން:ވާހަކަދެއްފް އާދަމް ޝަރީދާއިރާެގ މެންބަރ    ޑ އްވަރީމަ

ޢައްޔަންކ هللا މް މިނިސްޓަރަކަށް ޑރ. ޢަބްދ . ޓ އަރިޒައިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޝ ކ ރިއްޔާ   ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ   މަޢ ޞޫމް 

ތެރި، ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް. ކަންދިމާކ ރި ޮގތ ން  ބޭނ ން  ން މި ަވގ ތަށް މި ޤައ މަށް ހަމަ ވަރަށް މި ވަގ ތ ހިތ ން

ކ ރާ ކަމެއް ނޫން. ދެވަނަ ފަހަރަށް  ކޮށް  ކީ އާންމ  ފަރިތަ ނ ވަތަ އާންމ އި މިައދ   މި ކ ރަނީމަޖިލީހ ަގ  ރައްޔިތ ންެގ

ތ ން  ޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އިދާރީ ޮގށް ރ ހ ންދޭން. މިއީ އަމް މިނިސްޓަރަޒަޓ އަރިމި ޖެހެނީ ހަމަ    އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ތެރެއިއަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކާރ ެގ  ބަލަކ   ންނަށް  ނ ކ ރެވި،  ޮގތެްއަގއި  އެދެވޭ  އެންމެ  ކަންތައްތަކެއް  ޖެހޭ ންރަންޖެހޭ 
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ބަބ ން ދިާމިވ ކަމެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ   ސަކަށީެގންާވ ޮގތެއްަގއި ނ ބެލ މ ެގ ކަންތައްތަްއ އެންމެ ރަނަގޅަށް، އެންމެ އެ

 ...ދެކެނީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރޮޒައިނާ އާދަމް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް، ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ  ނި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ރޮޒައިނާ އާދަމްދާއިރާެގ މެންބަރ   ދޫއަްއޑޫ މީ

؛ ޖިލީހާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ވިދާޅ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހަކ ން ދެ ފަހަރ މަޢ ލޫމާތ ެގ ކ ށެއް މަތްތެރި ރަީއސް.  އިްއޒަ

 ށް.ކަމަޢ ޞޫމަޑރ. ދެވަނަ ފަހަރަކަށް ރ ހ މެއް ނ ދެން 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   އެ ވިދާޅ ވީ ތެދ ފ ޅެއް.؛ ރީފްޝައާދަމް  ރި މެންބަރ އިްއޒަތްތެމަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ  މެންބަރ . ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ކެވ ން:ވާހަކަދެއްފް އާދަމް ޝަރީދާއިރާެގ މެންބަރ    ޑ އްވަރީމަ

އެޖެން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެވަނަ ފަހަޝ ކ ރިްއޔާއާދެ،   ރ ހ ން  މަޢ ޞޫމަޑރ.  ފައި މި އޮތީ، ހަމަ  ޑާކ ރެވިރަށް  ށް 

ދި އެ  ކ ރެިވެގން  އެކަން  އެކަންތައްތަ،  އީޔަ ދިނ މަށް.  ވަރަށް  ބަލަންޖެހޭ  ތެރެއިން  ނ ބެލިސަރ ކާރ ެގ  މަޖިލީއް  ހާ ، 

މިއީ ދެކެނީ.  ކަމަށް  ސަބަބ ން  އައ މ ެގ  އިދާރީ  ހަމައަށް  ތެރޭަގއި  ހ ރ މާއި،    ސަރ ކާރ ެގ  ދޯހަޅިކަން   ހިންގ މ ަގއި 

ނ ބެލ މ ެގ ސަބަބ ން ދިމާވެދާނެ، އަދި   ްއގައިތެވާ ޮގން ކަންކަން ބަލަންވާ ވަރަށް އެންމެ އެކަށީެގންސަރ ކާރ ެގ ތެރޭ

ވޭ ޔަންކ ރެށް ދިމާީވމާ އެ ކަމަކަށް ޢައްތްތަކ ަގއި މިޮގތަހާލަމެއަކަސް ވަރަށް  ކޮން  .ނީކަމަށް ަގބޫލ ކ ރެވެ  ދިމާވި ކަމެއް

މާ  ށްފަރާތަކަ ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ލިބިެގންދާނެވެސް  ފަރާމަޢ ޞޫމ هللا ޢަބްދ ޑރ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    .ޔޫސްކަމެއް  ތ ން  ެގ 

ކަންބޮޑ   ފާހަަގކ މިކަމ ެގ  މަނިކ ފާނ ރެިވެގންދިޔަވ ންތައް  ެއ  އަދި  ކ ރަްއވަންޖެހޭ .  އެމަނިކ ފާނ   ރަނަގޅަށް   ،

ވިދާޅ ނަގޅަށް ކ ރެްއވ މަށްފަހ ަގއި ހ ާވކ ރެްއވި ކަމށް ފ ރަތަކަންތައްތައް ރަ މަވެސް، ދެވަނަ ފަހަރަށް ނަވީ. އެހެން މަ 

ވެ، ދެވަނަ ނ ލިބި އޮެގ ރ ހ ން  ޤާމަކަށް، އެ މަޤާމ އް ވެސް ނެތް ޮގތ ަގއި އެ މަނީމާ ޝައްކެ މިކަންކަން ކ ރަންޖެހ 

ފަހަރަށް ރ ހ ން ދިނ މަށް މަޖިލީހަށް ފޮނ ވަންޖެހޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވ މަކީ، އަދި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ކ ރިފ ޅ މަތީަގިއ 

 ކަމެއް ތ ން ހ ރި ކޮށިޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ެއއީ އިދާރީ ޮގވަންޖެހިވަޑައިަގތ މަކީ އަ ރައް ޤާމަކަށް ހ ވާކ މަ  އަދި ހަމަ އެއް
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ަގބޫ ދިމާކަމަށް  އެކަން  އެހެން  އ ްއމީދ ކ ރަނީ  ލ ކ ރަންޖެހޭ.  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ެވސް    މަޢ ޞޫމް ޑރ.  ވިޔަސް 

ޮއތް  ރިއަށް   ކ އ އްމީދ ކ ރަން  މެންއަޅ ަގނޑ މާޔޫސްެވވަޑައިނ ަގންނަވައި މަސައްކަތ ަގއި ސާބިތ ވެ ހ ންނަވާނެ ކަމަށް.  

ރެވި، ޓ އަރިޒަމަށް ޕ ޅ ން ރަނަގޅ  ޚިދ މަތްތަކެއް ކ ެގ ފަރާތްމަޢ ޞޫމ هللا ޢަބްދ ޑރ.  ޒަމަށް  ތަނ ަގއި ރާއްޖޭެގ ޓ އަރި

 ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރިދިރ ން ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ސަތ ރިޔާ

 . ރ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ށް އެހ ން  ވޯޓަ ކަމަށް ން ކަ   ހ ރި ށް . ވޯޓަށް އެހ މަ 7

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ސަތ ރިޔާ

  4ށް އެހ ން. ޖ މ ލަ  ެއއީ ވޯޓަށް އެހ މަށް ހ ރި ކަންކަަމށް ވޯޓަ  -7ބަރ   ޅ ަގނޑ މެން ދެން މި ފަށަނީ އެޖެންޑާ ނަންއަ

މިވޯ ޖަލްސާަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އި އޮތީ  ޓެއް  މޭޒ .  ޖައްވޯޓ ން  ދާރީ  އެދެން. އިސަވަ ރަނަގބީލ   ދެްއވ ން 

ޗެކ   ،މެންބަރ ން  ިއއްޒަތްތެރި)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   އެދެން. ކާޑ ކޮޅ ތަްއ  ނަންބަރ     ކޮށްލަދެްއވ ން   2007/5ާގނޫނ  

ޝަނ ެގ  ކޮމި  ސްވިލް ސަރވި ސި ެގ )ށ(ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީން،  ވަނަ މާއްދާ   17ނ (ެގ  ސްެގ ާގނޫވިލް ސަރވި)ދިވެހި ސި

މ ޙަ އަލްފާޟިލް  ނާރައީސްކަމަށް  ފަލްކަންެގއްމަދ   މ.  ދާއިރާގެ   ސިޙް،  ދެކ ނ   ހެންވޭރ     ޢަްއޔަންކ ރެއްވ މަށް 

މެންބަރ  ދާއިރާެގ    އިްއޒަތްތެރި  ކެލާ  ހ ށަހަޅ އްވައި،  ޝަހީމް  ެމންބަރ ޙ ސަިއން  ރީފް  ޝައިބްރާހީމް    ިއއްޒަތްތެރި 

 ޓ ދެްއވ ން އެދެން.  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަށް ވޯ ،ންބަރ ންއިްއޒަތްތެރި މެ ހ ށަހެޅ މާ މެދ  ތާއީދ ކ ރެްއވި

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ހީމްޝަޙ ސައިން އިރާެގ މެންބަރ  ދާ ހެންވޭރ  ދެކ ނ   ހެޅ އްވި މެންބަރ :ހ ށަ

 މް ޝަރީފް ރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީދާއި ކެލާ ންބަރ : ދ ކ ރެްއވި މެތާއީ

 

 87    ރ ންެގ އަދަދ :ޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަމަ
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 69    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 68    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ކަމަށް ނަ ނ ފެން

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

    68     ރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ ަގއި ބަިއވެ

 35      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ކެވ ން:އް ވާހަކަދެރިޔާސަތ ން 

ށް ނ ފެންނަ ކަމަ. 68؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 69 ؛ރ ންެގ އަދަދ  މެންބަތިއްބެވި  ހާޒިރ ވެ

  ވޯޓ ަގއި އްިވ މެންބަރަކ  ނެތް.  ކަމަށް ވޯޓ ދެ  ދޭން ބޭނ ންނ ވާސް މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ވޯޓ ދެްއވި ެއއްވެ 

މެންބަރ ންެގބައި އަދަދ . 68؛ އަދަދ   ވެރިވި  ބޭނ ންވާ  އެހެންކަމ ން. 35؛ ފާސްވ މަށް  ވިލް  ސި   ،ފާސްެވއްޖެ. 

މ ޙަކޮމި  ސްސަރވި އަލްފާޟިލް  ރައީސްކަމަށް  ނާޝަނ ެގ  ފަލްކަންެގސިއްމަދ   މ.  ޢައްޔަންކ ރެްއވ މަށް   ޙް، 

 އްޖެ.ން ފާސްވެ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ނަންބަރ    ާގނޫވިލް ސަރވި )ދިވެހި ސި  5/ 2007ާގނޫނ   މާއްދާ  17ނ (ެގ  ސްެގ  މަތީން، ވަނަ  ޮގތ ެގ  )ށ(ަގިއވާ  ެގ 

ސަރވިސި އަލްނައިބ   ޝަނ ެގ  ކޮމި  ސްވިލް  ރަޝީދ ފާޟިލް  ރައީސްކަމަށް  މީދޫ ،  އިބްރާހީމް  ރ.   ބްލެކް، 

ދާއިރާެގ ދެކ ނ   ހެންވޭރ   މެންބަރ    ޢައްޔަންކ ރެއްވ މަށް  ހ ށަހަޅ އްވަިއ،    އިއްޒަތްތެރި  ޝަހީމް   ބާރަށ  ޙ ސައިން 

މެންބަރ ދާއިރާެގ   ޢަބް  ިއްއޒަތްތެރި  މެދ   ތާއީދ ކ ރެއްވިهللا ދ އަޙްމަދ   މެންބަރ ން  ހ ށަހެޅ މާ    ނަށް އިްއޒަތްތެރި 

 ޓ ދެއްވ ން އެދެން.  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަށް ވޯ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ހީމްޝަޙ ސައިން އިރާެގ މެންބަރ  ދާ ހެންވޭރ  ދެކ ނ   ހެޅ އްވި މެންބަރ :ހ ށަ
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 هللاޙްމަދ  ޢަބްދ ރާެގ މެންބަރ  އަދާއި ބާރަށ  ންބަރ : ދ ކ ރެްއވި މެތާއީ

 

 87    ދަދ :ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަހ މަޖިލީ

 69    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 68    އަދަދ :  ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    68     ދ : ބަރ ންެގ އަދަވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެން

 35      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނ ފެންނަ ކަމަށް. 68؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 69 ؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ބެވިތިއް  ހާޒިރ ވެ

  އި ބަިއވެރިވިކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގ  ދޭން ބޭނ ންނ ވާވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ   ޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް.ވޯ

ނައިބ   ޝަނ ެގ  ކޮމި  ސްވިލް ސަރވިސި އެހެންކަމ ން،  . 35 ؛ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ  . 68؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

އަލްފާޟިލް   ރަޝީދ ރައީސްކަމަށް  މީދޫ  ،  ިއބްރާހީމް  ރ.  ރައްޔަންކ ރެއްވ މަޢައްބްލެކް،  މަޖިލީހ ން  ށް  ޔިތ ންެގ 

   ފާސްވެއްޖެ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

މަނިމޯލްޑި)  6/ 81ާގނޫނ  ނަންބަރ    އޮތޯރިޓީވްސް  ާގނޫނ ެގ ެގނައ މ ެގ  ޙ ިއޞްލާދެވަނަ  ށް  (އ1981ަ  ާގނޫނ ެގ  ޓަރީ 

ވަނ3ަ)މާއްދާެގ    ހަވަނަ މަތީން، ނަންބަރ ަގއި   (  ޮގތ ެގ  އޮތޯރިޓީމަނިވްސް  މޯލްޑި  ވާ  ަގވަރ ނަރ ެގ  ޑެޕިއ ެގ  ޓަރީ  ޓީ 

އަ އަލްފާޟިލް  ޢިމާދ ،  ޙްމަޤާމަށް  ޢައްޔަންކ ރެއްވ ދިޔަވަމަދ   އޭދަފ ށި  ބ.  މެންބަރ ން  މާރ   އިއްޒަތްތެރި   ، މެދ  

 ތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން.ޮގ  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[
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 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ 

 70    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

 69    ންެގ އަދަދ : ބަރ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެން

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    69     ވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރި 

 35      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 69؛ ންެގ އަދަދ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ . 70 ؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ބެވިތިއް  ހާޒިރ ވެ

ވެރިވި  އި ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަ  ދޭން ބޭނ ންނ ވާކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ވި މެންބަރަވޯޓ ދެއް 

ޓީ  ޑެޕިއ ެގ  ޓަރީ އޮތޯރިޓީްވސް މަނިމޯލްޑި  ،އެހެންކަމ ން. 35؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 69؛ ދ މެންބަރ ންެގ އަދަ

އަ އަލްފާޟިލް  މަޤާމަށް  ޢިމާދ ޙްަގވަރ ނަރ ެގ  އޭދަފ ށީދިޔަވަ،  މަދ   ބ.  ފެނިަވޑަިއަގންނަވާ މަޢައްޔަންކ ރެއްވ   ރ   ށް 

   ފާސްވެއްޖެ.ޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ރައް ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ދިވެހިރާއްޖޭ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  މާ  129ެގ  )ހ(ވަނަ  ޓ އަރިޒަްމެގ  އްދާެގ  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ދަށ ން  ެގ 

ެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭ،  4336ތަރ  ނަންބަރ   ޞޫމް، ދަފ މަޢ هللا ންކ ރައްވާފައިާވ ޑރ. ޢަބްދ މަޤާމަށް ޢައްޔަ

މާ  129ޤާނޫނ އަސާސީެގ   )ވަނަ  މެދ  ަގ(ރއްދާެގ  ދެއްވ މާ  ރ ހ ން  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ  މަތީން،  ޮގތ ެގ   ިއވާ 

 ދެއްވ ން އެދެން. ންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ  އިަގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑަ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[
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 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަ

 70    ޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާ

 69    މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން 

 00     މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން

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

    69     ދ : ދަވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަ

 35      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ނަތީޖާ: ވޯޓ ެގ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 69؛ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ މަށް ވޯޓ ފެންނަ ކަ. 70 ؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ބެވިތިއް  ވެހާޒިރ 

އި ބަިއވެރިވި  ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގ  ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ވޯޓ ކަށްވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަ

ފް ޓ އަރިޒަމްެގ މަޤާމަށް މިނިސްޓަރ އޮކަމ ން،  އެހެން. 35؛ ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ މަށް  . 69؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ށް ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ  ރ ހ ން ދެއްވ މަ  އަށް  4336ތަރ  ނަންބަރ   ޞޫމް، ދަފ މަޢ هللا ޢައްޔަންކ ރައްވާފައިވާ ޑރ. ޢަބްދ 

 ފާސްވެއްޖެ.  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން  ކަމަށް

 

 ނިންމ ން 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަގރާރެއް    9ާގނޫނެއް.    21މި އަހަރ  އަދި މި ދައ ރ ެގ ތެރޭަގއި ނިންމަވައިފި  ތިބޭފ ޅ ން   ؛ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ަމއްސަލަ ނިންމަވަިއ، ރިޔާސަތ ން ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ    18މައްސަލަ، ސަރ ކާރ ން ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ    18ނިންމަވައިފި.  

ާއއި، އެހެނިހެން މައްސަލަ  3ވާފަިއވާ  ސަލަ ނިންމެވި. މެންބަރ ން ހ ށަހަޅ އްމައް  16މައްސަލަ، ކ އްލި މައްސަލަ    11

މެންނަށް ކ ރީއްސ ރެ  ައޅ ަގނޑ ސ ވާލެްއ ކ ރެްއވި.    30  ޒީރ ންނާަމއްސަލަައކާިއ، ވަ   29އް  މައްސަލަތަކާ ގ ޅޭ ރިޕޯޓ ތަ

މަސަ %އް ހ ށަހެޅިފައިވާ  ތެރެއިން  މެންބަރ މަސަްއކަތް    68ކަތ ެގ  ދައ   ންއިްއޒަތްތެރި  ތެރޭގަ މި  ިއ ރ ެގ 
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ފާސްކ ރެވ ނ   ؛އައިސްފައިވާ ފި. ފާސްކ ރެވ ނ  ބިލ ތަކ ެގ ތެރެއިން މިހާރ  ާގނޫނީ ޮގތ ން ވ ޖޫދަށް  ވައިނިންމަވައިދެއް 

ތެރެއިން   އިޞްލާޙ ތަކއް  ބިލ ތަކ ެގ  މ ހިންމ   ާގނޫނަށް  އިޖ ރާއަތ ެގ  ޖިނާއީ  ކޮށްދެވ ނ .  މަސައްކަތްތަކެއް  މ ހިންމ  

ނަރ ދަމާ ފެނާއި  ފާސްކ ރެވ ނ .  ެގނެވ ނ .  ބިލ   ފަންނ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ާގނޫނީ  ފާސްކ ރެވ ނ .  ެގ  ެއއްަގމ   ބިލ  

އ ފައްދައި  ދަތ ރ  ވާދަވެރިކަން  ދާއިރާަގއި  ިވޔަފާރީެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އަދި  އިޞްލާޙ ެގނެވ ނ .  ބިލަސް  ފަތ ރ ެގ 

ފާސްކ ރެވ ނ .  ެގ  ދެމެހެއްޓ މ  ދާއިރާެގ  ބިލ   ހ ޅ ދޫ  ފަރާތ ން،  މެންބަސަރ ކާރ ެގ  ލަބީބް    ރ ިއއްޒަތްތެރި  އިލްޔާސް 

ވަޒީފާއާ    އިހ ށަހަޅ އްވަ ާގނޫދިވެހިރާއްޖޭެގ  ެގނެސް،  ބެހޭ  އިޞްލާޙ ތަކެއް  މ ހިންމ   އަދި  ފާސްކ ރެވ ނ .  ނަށް 

ޙަތ ެގ ކ އްލި އާންމ  ޞިއް  އިހ ށަހަޅ އްވައްމަދ ދީދީ  ޙަމ ޙ ސަިއން    އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ދާއިރާެގ      ފ ވައްމ ލަކ  މެދ 

ބިލ    މިހާރ  ވަނީ   2020ނ ރައްކަލ ެގ  ހެދިފަ. މައްސަލަތަކ ެގ ފާސްކޮށް  ާގނޫނަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ، މިއަދ  ވަނީ 

ބްރޯޑްތެރޭ ރައްކާތެރިކ ރ މ ެގ  ަގިއ  ޙައްޤ ތައް  ކ ޑަކ ދީންެގ  ޢައްޔަންކ ރެވ ނ .  މެންބަރ ން  ކޮމިޝަނަށް  ކާސްޓިންގ 

އޮ ޗިލްޑްރެން  އަލަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ދަށ ން  މަޤާމަށް  މްބަޑްާގނޫނ ެގ  މީހަކ   ރަސްޕަރސަންެގ  މަޖިލީހ ން  އްޔިތ ންެގ 

ެއޕީލް  ޢައްޔަންކ ރެވ ނ .   ޤާނޫނ އަސާސީެގ ދިވެހިރާއްޖޭޢައްޔަންކ ރެވ ނ .  ޓްރައިބިއ ނަލަށް  ޓެކްސް  ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ެގ 

މ93ާ )ހ( ވަނަ  ދަށ ންއްދާެގ  އިންެގ  ކޮންވެ،  ޕްރޮޓަރނޭޝަނަލް  ދަ  ފޯ  ޕަރސަންޝަން  އޯލް  އޮފް   ންސްޓެކްޝަން 

އެންފޯސްޑް   ރައްޔިތ ންޕެައރެންސަޑިސަފްރޮމް  ދެށް  ރ ހ ން  މަޖިލީހ ން  އޭގެ ެގ  އަދި  އޮޕްޝަނައިވ ނ .  ލް ތ ރ ން 

އަށް ޓްސްެއންޑް ކަލްޗަރަލް ރައި  އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން އޮން ދި އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލްޕްރޮޓޮކޯލް ޓ  ދަ  

ހިއ  ރ ހ ންދެވ ނ .  މަޖިލީހ ން  މެންބަރ ން  މަރައްޔިތ ންެގ  ކޮމިޝަނަށް  ރައިޓްސް  އްޖޭެގ ހިރާދިވެޢައްޔަންކ ރެވ ނ .  ން 

އަޅ ަގނޑ މެން   ފަނޑިޔާރ ން  ކޯޓަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ޢަްއޔަންކ ރިސ ޕްރީމް  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ން. 

ނޑ މެންނަށް މަޖިލީހ ން މި  ަގއި އަޅ ަގއްވި މ ހިންމ  މައްސަލަތަކ ެގ ތެރޭން. މެންބަރ ން ހ ށަހެޅ ޢައްޔަންކ ރިމެންބަރ ން  

ކޮވިޑ  ތެރޭަގިއ،  މައްސަލަތަކ ެގ  މ ހިންމ   ނިންމ ނ   މ ހިންމ   19-ދައ ރ ަގއި  ކ ރަމ ންެގންދާ  ގ ޅިެގން ސަރ ކާރ ން  އާ 

ކޮމިޓީއަކ ން ދެކޭ    17ކ ން މަސަްއކަތްކޮށް  ކޮމިޓީއަ  17ެގ ލަފާ، އަޅ ަގނޑ ެމން  މަސައްކަތްތަކަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ 

އަ  ލަފާއެރ  ޅ ަގނޑ މެން،  ޮގތް  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  އަޅ ަގނޑ މެން،  ސަރ ކާރަށް  ވ ނ . ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށާިއ 

މެންބަރ ންއިްއޒަތްތެ ޚާއް ؛ރި  މ ވަްއޒަފ ންނަށް. ޝ  ކޮށް  ޞަ ައޅ ަގނޑ   މަޖިލީހ ެގ  ބޭނ ން،  ދަންނަވާލަން  ކ ރ  

މެންބަރ ންއިްއޒަތްތެ އެރި  ކޮިވޑ ނަށް  ވެސް 19-ނިަގވަޑައިަގންނަވާނެ،  ބްރޭކެއް  ދ ވަހެްއެގ  އެންމެ  ހާލަތ ަގއި  ެގ 

ހަމަކޮށް މެދ ކެނޑ މެއް ނަށް އެ މަސައްކަތް ެއހާ ފ ރިމެންބަރ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް،ނ ނަާގ.  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން  

މ  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ކ ރިއަށްެގންދެވ ނީ  މަސައްކަތް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހީވާ ނެތި  އެކީަގިއ، ަވއްޒަފ ން  ިގކަމާ 

ެއކީަގއި އެ މަސަްއކަތް ކޮ ށް ވަރަށް  ސްޓާފ ންނަ  ށްދެްއވަން ތައްޔާރަށް ތިއްބެވީތީވެ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ ހިތްވަރާ 

ރައް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާބޮޑަށް  ދަންނަވަން.  ޝ ކ ރ   ނަމ ަގއި  މެންބަރ ންެގ  މަޖިލީހ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޔިތ ންެގ  ނެ، 
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މަޖިލި މަޖިލީރައްޔިތ ންެގ  މި  ކޮވިޑ ސް،  ދ ނިޔެއ19ަ-ހަކީ  ހާލަތ   ދިމާވީެގ  ބަންދ ކ ރަންޖެހ ނީމާށް  މަޖިލިސްތައް  ، މާ 

ފ ރަތަ ދ ނިޔޭަގިއ  ނެތ ނީމާ  ހާލަތ   އެްއވެއ ޅެޭވ  އަނެކަކ   މަޖިލިސްއެކަކ   ރައްޔިތ ންެގ  ބޭއްވި  އޮންލައިންކޮށް  .  މަ 

ޖަމ ޢިއްޔާއި ބެހޭ  ޕާލިމެންޓ ތަކާ  ފާހަަގކޮށް،  ންދ ނިޔޭެގ  އެކަން  ވެސް  ޔޫނިއަނ ން  ޕާލިމެންޓަރީ  އިންޓަރނޭޝަނަލް   ،

އަޅ ަގނޑ    ނަށް އެހެންވީމާރި މެންބަރ ންިއއްޒަތްތެ  އަދި އެހެން ޕާލިމަންޓ ތަކަށް ނަމޫނާއެއްެގ ޮގތ ަގއި ެވސް ދެއްކި.

ދަ ދ ނިޔެއަށް މަރ ޙަބާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށާއި  ބޭނ ން.  ދިންނަވާލަން  މި  ރައްޔިތ ންނަށް  ދިވެހި  އެންމެ  ،  ހާލަތ ަގިއ  މާވި 

ެވސް   މެންބަރ ންިއއްޒަތްތެދ ވަހަކަށް  މަސައްކަ  ރި  ނެތި  ެގންމެދ ކަނޑާލ މެއް  ކ ރިއަސް  ދިވެހި  ދެްއވަޮގސްތް  ިއ، 

ނަށް ހަމަ ވަރަށް ރި މެންބަރ ންއިްއޒަތްތެރައްޔިތ ންނަށް ބޭނ ންވާ ާގނޫނ ތަކާއި ކަންކަން ނިންމަވައިދެއްވީތީ އަޅ ަގނޑ   

މި ނިމ ނީ މި ދައ ރ ެގ އެންމެ ފަހ    ެގންއަޅ ަގނޑ މެ ؛ރި މެންބަރ ންއިއްޒަތްތެބޮޑަށް މަރ ޙަބާ ދަންނަވާލަން ބޭނ ން.  

  ސާ.ޖަލް
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