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

 

 ޖަލްސާ ަވނަތިން ހަތްދިހަެގ ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހު 19

 (ުދވަސް ހޯމަ) 2019 ަބރުންޑިސެ 02

 

  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

 . ފެށުނީ  މަޖިލިސް  .هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله  ى رسولالم علالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޚިރުަވނަ އަހަުރެގ ރަބީޢުލްއާ 1441ދުަވސް.  ހަަވނަަނަކތުން  ދޮށަދުަވސް.  ހޯމަީވ  2019ންބަރު ިޑސެ 2 ދަކީ،އަމި

މި  .ަގއިޖަލްސާަވނަ 73ނަ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިީލހުެގ ރަަވނަާވ ،މިތިބީ އިށީނދެ  ައުޅަގނޑުމެންަވަނ ދުަވސް.  5 ންމަހު

އެބަ  ންމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި 6 ސަލާމުގައި. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން 31ަވަޑިއެގން ތިއްބެީވ ހާޒިރުެވށް މަޖިލީހަަވުގތު 

 .ކުޭވިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަ ެއއް އިގަ ފުޅުރަސްމީ ދަތުރު .ތިއްބެިވ

 

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  .3

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . 2019/73މިއަދުެގ އެޖެންާޑއަކީ އޖ/

 

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން. 
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ެއއީ ނަާވރަަވނަ ރަްއޔިތުންެގ  .ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާެގ ތިންއަްށ،  2019/88އިން  2019/86ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު  -4.1

މި ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުެގ  .ތައްޔައުމިްއޔާ ިނޔަލަށް ހުރި ަވނަ ޖަލްސާެގ 68ަވނަ ޖަލްސާިއން 66ހުެގ މަޖިލީ

ެވބްސައިުޓަގއި ާޝއިޢުކުރުމަްށފަހު އެްއެވސް މެންބަރަކު ިއޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުްއާވފައިުނާވތީ، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ 

ަގިއ ެގ ޮގތު ަގބޫލުުކރާ ޔައުމިއްޔާަތކެއް   ން، މި ޔައުމިއްޔާތަަކކީ ރިޔާސަތުންަވނަ މާއްާދަގއިާވ ޮގތުެގ މަތީ  218ެގ  ަގާވއިދު

 . ކަނޑައެިޅއްޖެ

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .5

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަބޫދާބީއަްށ ހުކުރު ދުަވހާއި ހޮނިހިރު ދުަވހު މި އައީ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ، އަުޅަގނޑު މިދިޔަ  

ޒައިދު އާލް ން ރު ބިޞޫޔާނާއި އަިދ މަންހްނަ ުއމުެގ ަވީލއަހުދު މުޙައްމަދު ބިން ޒައިދު އާލްދަތުރެއް ކޮށްފަ. ެއއީ އެ ޤަ

ން ަޒއިދު މުަޙއްމަދު ބި  .ހުގައިއަރި   ގެ ރަީއސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ  ،ަވތަކަށް އަުޅަގނުޑ ކުިރ ދަތުރެއް ޢުބޭފުޅުންެގ ދަ  މިނަހްޔާނާ،  

މަނިއްޕުޅު ެވްސ ބޭފުޅުން، ދެ  ދެ  ަޒއިދު އާލް ނަހްޔާން ެވްސ،  ޒައިދު  ބިން  އަދި މަންސޫރު  ޔާން ެވސް،  ލް ނަހްޒައިދު އާ

ަގނޑާ ބާ ދަންނަަވން ިވދާޅުިވ. އަދި މި ދަތުރުަގއި އަޅު ޙަލީހުެގ އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް މަރުމަޖި

ރައީސްކަުމެގ ެގ ހުދިމާިވ. ދެން ައޅުަގނޑު މަޖިލީ  ަވީލއަހުދާ ެވސްިދއްާޔެގޢޫއެއީ ސަ ؛ން ސަލްމާންމުޙައްމަދު ބި

ބިން މުޙައްމަދު  ،މަނިްއޕުޅު ެވސް  ،މަނިއްޕުޅާ ދިމާިވ ފަހަރު މިއީ. ިވދާުޅިވއެ ފަހުން  މަސައްކަތް އަޅުަގނޑު ފެށި

ބާ ދަންނަަވން. އަުޅަގނުޑ އަދި ޙަނަށް މަރުަމޖިލީހުެގ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ،ސަލްމާން ެވސް ިވދާޅުވި 

ޤީޤަތަކީ ަވރަށް ޙައެމް.ބީ.އެްސއާއި ެއމް.ބީ.ޒެޑަކީ  .ބޭފުޅުން އިނޭގތޯ މިހާރު މިއީ ދެ ؛އިތުރަށް ދަންނަާވލަން އެބައޮތް 

އި އެމް.ބީ.ޒެޑް ތަްއ ކުރަްއަވނީ. ދެން އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގިވ ޮގތުގަ ާގތް ދެ ބޭފުޅުން. ދެ ބޭފުޅުްނ އެުކަގިއ ިގނަ ކަންތައް

ައޅުަގނޑަށް ފެނުނު ތަނުގައި ެއމް.މީ.އެސްއާ ަވރަށް ާގތުން  ،ެވފައި  ތަންކޮޅެްއ ދޮށީ އުމުުރެގ ބޭފުޅަކަށްމިއީ 

 ، ބޭފުޅުން އަރިހަކު ނުދަންނަަވން  ކަތްކުަރއްަވނީ. މުޙައްަމދު ބިން ސަލްމާނާއި މުޙައްމަދު ބިން ޒައިދު. އަޅުަގނޑު އެމަސައް

ާވ ހޮނިހިރު ދުަވހާ ހަމައަށް މި މަޖިލީހުެގ މުއްދަތު އަޅުަގނޑުމެން އެބަ  7 ،ނަަވން އެބައޮތް ހުަގއި ދަންބޭފުޅުން އަރި ތި

، ދުަވހު މަޖިލިސް ނިންމުމަށް ދާން. އެ ހެންީވމާ 5ންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ކުރީގައި ނިންމާފައި އޮންނާނީ އިތުރުކުރާ

 ކަމަށް ޯވޓަްށ އަހާނަން.އަޅުަގނޑު މިއަދު ޯވޓަށް އަހާ ަގީޑަގއި ިމއަދު މި
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަޅުަގނޑުމެންނާ ެއކުަގއި މިައދު މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ެއބައިންނެިވ. މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އިންނެީވ، ތިމަރަފުށީ 

. ައދި އިތުރު ުސާވލަށް ެވސް ރިޔާްޟ ކުަރއްާވ ސުާވލަށް ޖަާވބުެދއްުވމަށްهللا ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަބްދުދާއިރާެގ 

 ޞަތުއަރުަވނީ، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަށް. ޖަާވބުދެއްުވމަށް. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރު

 

 ުވން:ާވހަކަެދއްކެ  ޟްރިޔާهللا ތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ރަފުށީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަްށ `. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނުޑެގ ސުާވލަީކ، ތ. ތިމަ

ަވނަ ައހަރުެގ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައި، ައދި މި އަހަރުެގ މާރިޗް މަހުެގ ތެރޭގައި ހޮސްޕިޓަލް އަޅާނެ  2019ބަދަލުކުރުމަށް 

އަދި ިއ، ހޮސްޕިޓަލްެގ ުކރެހުން ކައުންސިލަށް ހުށަހަަޅއި އެޕްޫރްވކުަރްއަވިއ، ކަމަށް ސަރުކާރުން އިޢުލާންކުރަްއަވ

ެވސް ޢަމަލީ މަަސއްކަެތއް ފެށިފައިނުާވތީ، ހޮސްޕިޓަުލެގ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުމަށް ިބން ަވިކކުރުމަށްފަހު މިހާތަނަށް އެއް 

 ތެރި ރަީއސް. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތް؟ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ރު. ންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 

 އަމީން ާވހަކަެދއްެކުވން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޢަބްދު 

އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، ތިމަރަފުށީެގ ޞިއްޙީ ތަރައްީޤއަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ 

ލިޔެކިޔުމުެގ ޮގތުްނ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ؛ ހޭބެހޭ ޮގތުން ތިިވދާޅުިވ ޮގތަށް ކުރެހުމާއި ދެން ފާސްކުރަންޖެ

ންދާ ބަޖެޓުގައި ަކނޑައެޅިފައި އޮތީ އެއް މިލިައން ރުފިޔާ. އެއް މިިލއަން ނިމިފައިަވނީ. އެހެންނަމަެވްސ، ހިނަގމު

ޞައްުވުރކޮށްފަިއާވ ރުފިޔާއަކީ ެއަވރުެގ މަސަްއކަތަށް އެކަީށެގންާވ މިންަވރެްއ ޫނން. އެހެންީވމާ، މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން ތަ

ށް އޮތް އަހަރުެގ ބަޖެޓު ފާސްެވެގންދިޔައިާމ ޮގތަށް ތިމަރަފުށީެގ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް ެގންނަންޖެހޭ ކުރިއެރުން ކުރިއަ

ބަޖެޓުެގ ތެރެއިން ފަހިެވެގންދާ މިންަވރެއްެގ ަމއްޗަށް ބަަލިއ އަޅުަގނޑުމެން އެކަީށެގންާވ ޮގތަކަށް ކުިރއަށްދާނެ ާވހަަކ 

 . ޝުކުރިްއޔާ. ދަންނަަވން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަޅުަގނޑު، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 
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  ާވހަކަެދއްެކުވން:ޟްރިޔާهللا ތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ންނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުަގއި ހިމަނާފައި އޮތީ... ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިނިސްޓަރު ިވދާޅުެވއްޖެ މިއަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ކުޑަހުަވދޫ ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މިރު ާވހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުަވދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ހުޅުަވއިލުމަށްފަހު، ލިބޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ހަމަ  އާއްމުކޮށް ކަންކުރާ އުސޫލަީކ، އިތުރު ސުާވލަށް ފުރުޞަތު 

 ހުށަހެޅި... 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ށްފަހު( )ަވުގތުޮކޅަކަނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާ ބަލަިއަގެނފިން. މިހާރު މި ަވނީ އިތުުރ ސުާވލަށް ފުރުޞަތު ހުުޅަވިއލެިވފަ. 

ަވނަ ޤަުއމީ ދުަވސް. ނެޝަނަލް ޑޭ   48އިޓެޑް އަރަިބ އެމިރޭޓްސްެގ އަޅުަގނޑު އަދި ދަންނަާވލަންޖެހޭ، މިއަދަކީ ޔުނަ

މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދަށް    ށ. އަތޮޅު އިްއޒަތްތެރި؛ ބޭފުޅުންެގ. އަދި ހަމައެާއއެީކަގއި ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި  އެ

އަލުން އަނބުާރ މަޖިލީހަށް ަވޑަިއެގންނެީވ. ންނަަވން. ޝާހިދު އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުްއާވފައި އަެނއްކާ  ބާ ދަޙައަޅުަގނޑު މަރު

ތާެގ ތެރޭަގިއ ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އޮޕަރޭޝަނެއް ެވސް ފުެއކީ އަުޅަގނޑުެމންނަށް މިދިޔަ ހަ އަދި ހަމައެއާ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.   ހާލުކޮުޅަގއި ަވަޑއިެގން. އާދެ! ތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ  ހެޔޮއިންނެީވ    ކުރެްއިވ. ކުރަްއާވަފއި މިހާރު އެ

 

  ާވހަކަެދއްެކުވން:ޟްރިޔާهللا ތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ،ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި އޮތީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަންނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުގައި މިހާރު މިހާހިސާބަށް 

ތިމަރަފުށީަގއި ހޮސްިޕޓަލެއް އެޅުމަށް  ސަުރކާރުން   ،އޮތީ  މިސުާވުލ    ެގކުާރ ާވހަކަ. އަުޅަގނޑު  މަރުަކޒު އަޕްްގޭރޑުޙީޞިއް

އަޅުަގނޑު ކުިރ ؟ ތޯއިޓާފަިއނުާވތީެވ އެ ފެށޭނެ ތާރީޚަކީ ކޮބައްމަސަްއކަތް ފަ އެ އި،ނިންމާފައި ތާރީޚެއް ނުދެއްަވ

ން ކުރަްއާވނީ ން އެކަސަރުކާރު އަޅަންޏާ މި؟ ހޮސްޕިޓަލެއް ތިމަރަފުީށގައި އަޅާނެތޯ ،އަުޅަގނުޑެގ ުސާވލަކީ ؛ސުާވލަށް

 ެއއަށް ޖަާވބެއް ދެއްުވން ަވރަށް ބޮޑަށް ެއދެން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ؟ ތޯއިކޮންތާރީޚެއްގަ 
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 ެކުވން:އަމީން ާވހަކަެދއްهللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޢަބްދު 

 ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުން ބިނާަވނީ އެ ިއމާރާތަށް ކިޔާ ނަމަކަށް ނޫން ޙީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! ޞިއް

ތަޞަްއުވރުކުރެިވފަިއ، އަުޅަގނޑުމެްނ  މިނަކަށް ެވސް ނޫން. ދެން. ޚިދުމަތްތައް އަބަދުެވސްއިނޭގތޯ. އިމާރާުތެގ ބޮޑު 

އި ހުންނާނެ ކުރިއަށް އޮތް  ރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާއިރުގައި ައޅުަގނޑުމެން ތަޞަްއުވރުކޮށްފަ ތި ބޭފުޅުންެގ އިއްޒަތްތެ

ހަރުެގ ބަޖެޓު ފާސްެވެގްނ އަންނައިރުަގއި މި އަންނަ އަހަރުތަކަށް އެ ތަޞަްއުވރުުކރެޭވ ޮގތް. ޭއެގ މާނައަީކ، މި އަ

ޞަްއުވުރކުރެޭވ މިންަވރު ފެނިަވޑަިއަގންނަާވނެ. އަހަރަށް ެއ ރަށުެގ ޞިއްީޙ ތަރައްޤީއަްށ ފައިާސެގ މިްނަވރުން ތަ

ޓަލްެގ މިންަވުރ  ހޮސްޕިޓަލަށް ކިޔާ ނަމާިއ، އެ ހިސްޕިއެހެންީވމާ، ައޅުަގނޑު މިއަދު މަނިކުފާނަށް ަވކި ސްޕެސިފިކުޮކށް އެ

ބަޖެޓު މަރުޙަލާއަށް  ނުދަންނަވައި ކުރިއަށް މި  ދަނީ ބަޖެޓު މަރުޙަލާ ކުރިއަށްދާތީ. ބަޖެޓު މަރުޙަލާ ނިމުމުެގ ކުރިން 

ަވަޑިއަގންނަާވނެ، އަސަރު ފޯރާ ޮގތަށް އަޅުަގނޑު އެ ާވހަކަ ދައްކަން ބޭުނންނުާވތީ. އެހެންނަމަެވސް، މިހާރު އެނިގ

އްސާކުެރިވފައި އަދި ކައުްނސިލާ ެވސް ާވހަކަދެެކިވ، އަދި ަވރަށް ިގަނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ  މަނިކުފާނާ ެވސް ހި

ފަިއާވނީ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުމުެގ ތަޞަްއުވރު. ރާއްޖޭ އެކި ހިސާބުތަކުަގއި ހޮސްޕިޓަލްތައް، ެވސް ހިއްސާކުެރިވ

ޕިޓަލްތައް ތަރައްޤީކުރެިވ، އެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާ އެކީަގއި އިތުުރ ސަރަހައްދެްއގައި ޓާޝަރީ ހޮސް 5ަގއި ޚާއްޞަ ޮގތެއް 

ތް އެހެން ދާއިރާތަކަށް ތަރައްޤީކުރުމުެގ ތަޞައްުވރު ަވރަށް ިގަނ އާދެ! ޚިދުމަ؛ ސަރަހައްދުތަކުަގއި ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި

ަވރަށް ބޮޑު އަމާެޒއް މި ހިފަނީ، ރުން އަުޅަގނޑުމެން މި އަންނަ އަހަރު  ބޭފުޅުންނާ ހިއްސާކުރެިވަފއި ެވސް ާވނެ. ޭއެގއިތު

ނެ. ަޕބްލިކު ހެލްތުެގ ޛަރީޢާއިން އާއްމު ޞިއްޙަތަށް. އޭެގ މަާނއަކީ، ޕަބްލިކު ހެލްތަށް ަވރަްށ ބޮޑު އިސްކަެމއް ދެޭވ

އުމުެގ ތަޞައްުވރު މި ެގންނަނީ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ، އޭަގއި ހުރި މައިަގނޑު މައްސަލަތަކަށް ޙައްލުެގނަ 

 ޚާއްަޞކޮށް ތިމަރަފުށި ކަހަލަ ރަށްރަށުަގއި ެވސް ތި ބޭފުޅުންެގ އާބާީދއާއި އަދި ؛ ަވަޑއިަގންަނާވނެ، އަތޮުޅތެރޭަގއި އެނގި 

ރާ އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ެވސް ތި މިންަވރުެގ ރަށްރަށުގައި ަވރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުެރޭވ، ަގއިންަގއިން ނާ

ެގ މައްސަަލއިަގއި ޙައްލަކީ ަޙޤީޤަތުަގއި ާއއްމު ޞިއްޙަތު. މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުުވމަށާއި، ބަލިތަކުެގ މައްސަލަ. އެ ބަލިތަކު

ވާއާ ބެހޭ ޮގތުން ހުރި އިންތިޒާމުތަކާއި، މި ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ޮގތުން ަވރަށް މުހިންމު  މީހުންނަށް ދޭންާވ ފަރު

 އަހަރަށް އަޅުަގނޑުެމން އަމާޒުކޮށްފަިއާވނެ. އެީއ ެއ މަސައްކަތް ަވރަށް ބޮޑަށް މިއަންނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެޭވނެ.

ެގ ާއއްމު ޞިއްޙަުތެގ އަހަުރ ކަމަށް ާވތީ. ހަމަެއއާެއކީަގިއ ޚާއްޞަކޮށް މި އަންނަ އަހަރަީކ، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަކީ ރާްއޖޭ

ުގޅިެގން ައޅުަގނޑުމެން  ޓެއް އޮތް ރަށެއް ީވމަ، އެ އެއަރޯޕޓާއަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާ ހިތްޭވ، ތިމަރަފުށްޓަކީ އެއަރޕޯ
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ނޑުމެންެގ ތިމަރަފުށީެގ އިމަރޖެންސީގައި ދޭންޖެހޭ ފަރުާވެގ ކަންތަކަށް ަވރަށް ބޮުޑ އިސްކަމެއް ެދޭވނެ. ެއއީ ައޅުަގ

ންާވ، ތިމަރަފުށި ހިމެނޭ  ޞިއްޙީ ތަރައްީޤެގ އެންމެ ޮބޑު އަމާޒު. އެހެންީވމާ، ތިަމރަފުށީެގ ރައްޔިތުންނަށް އެަކށީެގ

އެކަީށެގންާވ ފަރުާވ ލިބިދެޭވނެ. ހަމަެއއާެއކީަގިއ އެ ސަރަހައްުދަގިއ ތިމަރަފުށި ފިޔަަވއި ދެންހުރި، ތަރައްީޤ   ސަރަހައްދަށް

އްުދެގ އެންމެންެގ ދުޅަހެޔޮކަމަްށ އެހީތެރިެވދޭނެ. އެޮގތުން ަވރަށް ކައިރީަގއި ހޮސްޕިޓަލެއް ހަރަސަޤަތުގައި މުޅި ޙަޤީ

 ޙީ ، ކޮންމެ ިޞއް ބަދަލުތައް އަންނާނެ. އެހެންީވމާޙީސާބަށް ެގންނަންޖެހޭ ޞިއްއަދި އަތޮޅުެގ ދެން ދުރު ހި އި،ހުރެފަ

ެއއް  ،ަހމައެކަނި ެއއް ރަށުން .ެވެގންއެ ފަުރާވ ކަށް ޔަޖެހިފައިާވ ފަރުވާ ަވށާ ރުކަްނ ލިބޭނީނިޒާމެއްެގ ޙަޤީޤީ ފޮނިމީ

 އަށް ނުޮގސްދާނެ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ޭއެގ އެންމެ އެކަީށެގްނާވ ނަތީޖާއާ ހަމަ ،ާވނަމަ ކަމަށް ރަށުން މިންކުރާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ފަހުން އައިސް އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އެއް ހެލްތު ސެންޓަރެއްަގިއ  ަގނޑަށް މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަޅު

ތިމަރަފުށީެގ ހެލްތު ސެންޓަރުަގއި ހުންނާަވ ބޭފުޅާ އިނޭގތޯ. އަުޅަގނުޑ   ،ހުންނެިވ އިސް ބޭފުޅެއްެގ ޮގުތަގއި ދިމާެވފަިއަވނީ

 . ށްރި މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފަފުރުޞަތުއަރުަވނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެމި މިހާރު 

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރެގ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ާވހަކަދެްއކެުވން:

 ނިޒާމު ޙީ ިދެވހިރާއްޖޭެގ ޞިއް ،ުސާވލަކީ  ެގރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަވީޒރު. މަރުޙަބާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަުޅަގނޑު ޝުކު

މުން ްއަވދަށުން ަވޒީރު އެތަެކއް މަަސއްކަތްޕުޅުތަެކއް ކުރަލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މަަސއްކަތްޕުުޅެގ ހަރުދަނާކުރެއްުވމަށް ރަީއސު

ސްޕިޓަލްެގ މަސަްއކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ  އިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ އާ ހޮގާ ގައި ކުޅުުދއްފުށީ  ،ެގންދަާވއިރުަގއި

ެވސް  ފަހަރަކު ކޮންމެ އިރކުރުމަުގމެން ޕޭޝަންޓުން ޓްރާންސްފައަދި މިީވހާތަނަށް އަޅުަގނޑު ،ކޮބައިތޯާއއި ތާރީޚަކީ

ރެއް އެޮކޅަށް މޯބައިލް ެވންޓިލޭޓަ ،އް ެއކޮޅަށްރެޓައަުޅަގނޑުމެން މާލެއިން މި ެގންދަންޖެހެނީ. ެވންޓިލޭ ރެވންޓިލޭޓަ

ކަމަށް   ެވންޓިލޭޓަރެއް ލިބޭނެއަދި ކިހާހިާސބެއްަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ،ެގންދިއުމަށް ކޮންކަހަލަ މަސައްކަތްތަެކއްތޯ

  ؟ތޯންލަފާކުރައްަވ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 އަމީން ާވހަކަެދއްެކުވން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޢަބްދު 
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  އޮތް  މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހިފައި އިަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! ކުޅުދުއްފުށީ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްަގ

 ؛ފަށައި ތައްއެޮގތުން ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތް އިޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްަގ ،ހުމާއިޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ކުރެޓާ ،މަސައްކަތަކީ 

 ކުެރޭވނެ އެއްޗެހި އްމު ިއޢުލާންތަކާއާތެރޭަގއި ެއކަމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ެގ ބަރުންއަޅުަގނޑުމެން މި އަމާޒުކުރަީނ ޑިސެ

ބެހޭ ފަރާތްތަކާ    ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކުެގ މަސައްކަތް އަުޅަގނޑުމެން ކަމާ. އޭެގއިތުރަށް މިހާރުެވްސ ކުޅުދުއްފުށްޓަށް  ކަމަށް

އަޅުަގނޑަށް ހިތްޭވ، ޮގތެްއގައި އަުޅަގނޑު ާފހަަގކޮށްލާ ޞަާވލުކުރެިވެގން ކުރިއަށް އެަބދޭ. އޭެގތެރެއިން ަވކިން ޚާއް ހަ

އިމާރާތަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކުގެ   ކުރަންޖެހޭދުަވހު މިހާރު    ަވނ5ަ  ބަރުންޑިސެ  ،ަގއި ލޫމާތު ލިބިފައިާވ ޮގތުމިހާރު މަޢު

މެޮމްގރަފީއާއި ދެންހުރި ޚިދުމަތްތަކަްށ  ،ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިެގންދާނެ. އޭެގއިތުރަށް އެމް.އާރު.އޭ ިޚދުމަތް ެގނައުމާއި

. ދޭއެބަ ކުިރއަށް އްކަތްާވލުކުރެިވެގން މަސަހަރުެގ ަވސީލަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނިތަކާ ބޭނުންާވ ކަންކަން މިހާރު ސަރުކާ

ެވންޓިލޭޓަރާއި ދެން މިނޫން ެއތަނަށް މިހާރު ެގންނަންޖެހޭ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކުެގ ސާމާނު ައުއމުެގ މަސައްކަތް އަުޅަގނޑަށް 

 ،ތެރޭަގިއ ފެށިެގންދާނެ. ހަމަ މީެގއިތުރަށް ެގރު މަހުބަންޑިސެ  ،މިހާރު އެންމެ ފަހުެގ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިާވ ޮގތުން

އްުދެގ ހަރަސަެވސް އެ އި އަދި މުސްތަޤްބަލުަގ ،ސްޕިޓަލަކަށް ެވފައިއްފުށްޓަކީ ަވރަށް ިގނަ ބަޔަކަށް ޚިދުމަތްދޭ ހޮކުޅުދު

ަގއި ކުރިއަށްދާތީ އަުޅަގނުޑ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް ބިނާުކރުމުެގ ތަޞަްއުވރާިއ މަސައްަކތް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނެގ ެތރޭ

ޮޑކްޓަުރންނާއި އަދި އިދާރީ ހިންުގމުެގ ތެރެއަށް ެގންނަންޖެހޭ އިްސ   ށް ސްޕެޝަލިސްޓްއެ ހޮސްިޕޓަލަ  ،ލާހިތްޭވވައިދަންނަ

ެވސް މިާހރު ކުރަމުން އެބަދޭ. ެއޮގތުްނ ކުރަންޖެހޭ އިންޓަިވއުތައް  މަޤާމުތަކަށް މީހުން ރެކްރޫޓުކުރުމުެގ މަސައްކަތް

، ކުޅުުދއްފުށީަގއި ތި ިވދާުޅިވ ަވިކ ފައިަވނީ. އެހެންީވމާމީހުން ނެުގމުެގ އެންމެ ފަހުެގ މަރުޙަލާއާ ހިސާބަށް ޮގސް  ،ރެިވކު

އެީކަގިއ ތަކެތި ހޮސްޕިޓަލަްށ   ެގންނަންޖެހޭ ސަމާނާއަށް  ެވންޓިލޭޓަރަށް ބޮޑަށް އަުޅަގނޑުމެން ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީ

އަުޅަގނޑު  ،ފަހުން ެގ ޚިދުމަްތ ފެށިަގިއ ސީ.ޓީ ްސކޭންށީ، މިހާރުެވސް ކުޅުުދއްފުމި ެގނެސްދެނީ. އެހެްނީވމާ

ެގންނަންނުޖެހި އެކޮުޅަގއި ފަުރާވދެޭވ ހިސާބަށް ެދިވފަިއާވކަން.   ށްމީހުން މާލެއަ  60ފާހަަގކޮށްލާހިތްޭވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް %

ެއކި ަގއި ރާއްޭޖެގ އެކީ  އް. ިމއަންނަ ބަދަލުތަކާއެރުމެކުރި ނަށް ލިބުނު ަވރަށް ބޮޑުއެއީ ޙަޤީޤަުތގައި އަުޅަގނޑުެމން

ފެންނަމުންދޭ.    ެވސްމަަސއްކަްތކުރެޭވ. ޭއެގ ނަތީޖާ ކުޅުުދއްފުށިން މިހާރު  ތޯދުތަކަށް މި ޚިދުމަތްތައް ައަވހަށް ެގނެޭވއްހަރަސަ

މަރުަކޒަށް.  ޙީޞިއް ންމެ ަވރުަގދަރާއްޭޖެގ އުތުުރގައި ހުރި އެ ، ުކޅުދުއްފުށި އިރާަދކުރެްއިވްއޔާ ެވެގންދާނީއެހެންީވމާ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން: 

ށް ކަ މަރުކަޒެްއެގ ޮގުތަގއި އެ ިވާދޅުީވކީ ާޚއްޞަ ނަމެއްެގ ޮގުތގައި ކަަމކަށެއް ައޅުަގނޑަޙީއިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު ިޞއް

  ޝިފާޢު. ލަފައެއް ނުިވ. އިހަަވންދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު
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 ދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ާވހަކަދެއްެކުވން:އިހަަވން

ނަން މަޝްހޫރު ަގއްލަންދޫކަނާޑއެކު ޖިއޮްގރަިފކަލީ ޮގތުން  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދިެވހިރާއްޖޭެގ

އިމުނުކުެރިވ ާގތަެކއް  ފަރުާވޙީ ޞިއް ަގޅުނރަ ،ެވްސ ަވުރަގދައި ރަހައްުދގަ ސައޮންނަ އިަހަވްނދިއްޕުޅު  ެވަފއިއެކަހެރި

އިަހަވންދިއްޕޮުޅ  ،ނުކުރަން. އެޮގތުން ބޫލެއްަގ ނެޓްޯވކް ފުރިހަމަެވދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ޙީިޞއް ދިެވހިރާއްޖޭެގ

ށްތަކުެގ ދެންހުރި ރަ އިއްދުގަ ހަ ރަސަސްޕިޓަލަކީ މުޅި އްދުަގއި އެންމެ ިގނަިއން މީހުން ދިރިއުޅޭ އިހަަވންދޫ ހޮހަރަސަ

މިހާރު އޮތް  ެގަވޒީރު ،އެ ހޮސްޕިޓަލުެގ ތަޞަްއުވރަކީ ،ވާއިރު ެވފައި ެވސް ަވރަށް ބޮޑު އުއްމީދަކަށް  އްޔިތުންެގރަ

ކުިރއަށްދާނެ ކަމަްށ  ަތއްޮކންޮގތަކަށް ެއ މަސައްކަތް ،ާގތްަގނޑަކަށް ކިހިެނއް ؟ަރކީ ކޮަބއިތޯއޭތަޞައްުވ

 ކީ. ނޑުެގ ުސާވލަތަޞައްަވުރކުރެޭވޯތއޭ ައޅުަގ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން: 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 އަމީން ާވހަކަެދއްެކުވން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޢަބްދު 

ޖެހޭ ތަަޞއްުވެރއް އިނޭގތޯ. ޙަޤީޤަތުަގިއ ސަރަހައްދަށް އަންނަން  އާދެ! އަުޅަގނުޑެގ ތަޞަްއުވަރކީ ަވރަށް ުއއްމީދީ ބޮޑު

ނޑާ ައބަދުެވސް މަޖިލީހުަގއި ތިޔަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވސް ަވރަށް ބޮޑު ބަދަލެްއެގ ާވަހކަ މިދެންނެީވ. ދެން އަޅުަގ

ތުގައި އަުޅަގނޑުމެްނ ޙަޤީޤަ ،ކުރާތީރުހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރެޭވނެ ުދަވހުެގ ުސާވލު ަތކުރާ ،ހޮސްޕިޓަލް އެޅޭނެ ދުަވާހއި

ޮގތަށް ެގނެޭވ ބަދަލުތަކާ ދޭތެރޭަގއި. ދެން، މުޅި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮދެޭވނެ    ކުރަން  ތެއް ެއބަަވރަށް ބޮޑު މަސައްކަތް

ރާތްކުރުުމެގ އިމާ  ،ަވރަްށ ިގނަ ތަންތަނުަގއި ހޮސްޕިޓަލްަތއް ެއޅުމާއި  ،ތެރޭަގއި ެއނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ  ެގމިހާރު މިއަހަރު

ަބއެއް މަަސއްކަތްަތއް ހުރީ ޢަމަލީ މަސައްލަތް ފެށޭ ހިސާބަށް   ،ހި ކުރެކުރެހުންތައް ެވސް  ،މަސައްކަތްތައް ެވސް ކުރެވި 

 ބަޖެޓު  ،ުއފެދިަވޑަިއަގންނަަވނީ  ތި ާވލުސުތުގައި ބަެއއް ޙަޤީޤަ ގޮއްަސ. އެހެންނަމަެވސް، މިހާރު ތި ބޭފުޅުންނަށް 

 ށްކަމަތީ   ފެނަވޑައިުނަގންނަާވއެޮގތަށްފަހަރު    އި ކުިރން އަޅުަގނޑުމެން ކުރި މަންަޒރުތައް ބައެއްމަރުޙަލާއަށް ދިޔައިރުގަ 

މު ދައުރެްއ ންަވރަްށ މުހި  އި ޞިއްީޙ ނިޒާމަށް އަންނަންޖެހޭ ބަދަލުަގ  ،އްޙީ ޚިދުމަތަށްެވދާނެ. އެހެންނަމަެވްސ، މިާހރު ޞި

. މިދިޔަ  ހެލްތު  ފާހަަގކުރަން މި ޖެހެނީ އާއްމު ޞިއްޙަތު ިއނޭތޯ. ޕަބްލިކު  އަދާކޮށްދޭނޭ ދިމާލެއްެގ ޮގތުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން

ހުީރ  ެގއަުޅަގނޑުމެންމުޅިން ެވސް އަުޅަގނޑުމެންެގ އަމާޒު ިހފިފައިނެތީމާ މިހާރު  ށްހެލްތަ  އަހަރުތަކުަގއި ޕަބްލިކު

ެދކުނުަގއި އަދި  ،ާޚއްޞަކޮށް އުތުރުަގއި ،ފަރުާވެގ ތެެރއިން. ބަިލުވމަށްފަހު ފަރުާވއާ ދިމާލަށް. އެހެންީވމާ، ތި ބޭފުޅުން

މިދެންނެިވ ފަރިާވނެ ނިޒާމު ކަށަަވުރާވނެ   ،ލެޭވ ނިޒާމެއްެގ ތެރެިއން އެބަ ރާަވންއިަގއި އަުޅަގނޑުެމން ބަހަމެދުރާއްޖެތެރޭ

އްުލކުރުމަށް އެ ސަރަހައްުދަގއި ޙަހުރަސްކުރުަމށް ދިމާާވ މައްސަލަތަްއ    ، ަގއްލަންދޫކަނޑުޭއެގ މާނައަކީ  ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ.
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. ށްއްލަޙަުނަވތަ ފަުރާވދިނުމިެގ ނިޒާމު ެވެގންދާނީ މިދެންނެިވ މުޅި  ލްޕިޓަހޮސް ،މަރުަކޒު ،ާގއިމުކުެރޭވ އިމާރާތް

 ،އްުވަރކީ ާރއްޖޭެގ ިޞއްޙީ ޚިދުމަުތެގޞަ ތަެގ  އަުޅަގނޑު   ،ާވނަމަ  މަށްކަ  އެހެންީވމާ، ތަަޞްއުވރެްއެގ ޮގތުަގިއ ދަންނަާވ

ރާއްޭޖެގ  ކަށަަވރުކުރުުމަގއި   ފަރުާވެގ ިނާޒމުށްޭއެގ މަްއޗަ ؛ޞިއްޙީ ނިޒާުމެގ މަިއ ތަރަހައަކީ އާއްމު ޞިއްޙަތުކަުމަގއި 

ފަރުާވދެޭވނެ ތަންތަން އެތަނުަގިއ  ެގން ބެލިށްދެންހުރި ކަންކަމަ ،ދަތުރުފަތުރާއި ،އާބާީދއާއި އެ ސަރަހައްދެްއެގ 

 ުމެވެގންދާނެ. ޝުކުިރއްޔާ.އިާގ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

ގައި އެބަޭވ ަވރަށް ލަތުެގ ބަޖެޓުއުަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދަ 2020ންެގ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަޅުަގނޑުމެ

ސެންޓަރެއް މި  އެޅުމަށް ޚަރަދުުކރަން ނިންމާފަ. އަޅުަގނޑު ނުދާ ހެލްތުުމެގ ޚަރަުދ. އިމާރާތް ޅުިގނަ އިމާރާތް އެ

ހަކު ިވހާފަެއއް ނެތް. މިދިަޔ ްއަގިއ މީސެންޓަރެ  އަހަރުދުަވހުެގ ތެޭރަގއި މީެގން ހެލްތު 7ރާއްޖެއަކު ނުހުންނާނެ. މިދިަޔ  

ތައް ހުރެދާނެ. އެކަމަުކ ިވހާ ކޮޓަރިެއއް ލްބޮޑެތި ހޮސްޕިޓަ ؛ައޅުަގނޑު ަވރަށް ރަނަގޅަށް ،އަހަރުުދަވހުެގ ތެޭރަގއި  7

ަތއް މި އިމާރާތް ،މިންަވރަކަށްތޯ ައޅުަގނޑުމެން ބަލައިލައިފިްއޔާ އަުޅަގނޑުމެނަށް އެނޭގނެ ބޭނުންކޮށްފައި އޮތީ ކޮން

 ،ންއެނދު ފުރިދާނެ. އެއީ ރޯާގއެއް ައއިްސެގ 5 ،އެނދު 4ކުރެޭވ މިންަވރު. ބައެްއ ފަހަރަށް ޯވޑުގައި އިންނަ ބޭނުން

ޗިކަންުގްނޔާ ޖެހިެގން ުނަވތަ މިހެން މި ބާަވތުެގ ކޮންމެެވްސ ކަމަކާ ުގިޅެގން. އެހެންނަމަެވސް، ިގނަ ަވުގތު އެ ހުރިާހ 

ކަމަށް ދެކެެވންޏާ އަޅުަގނޑަށް  އިމާރާތްކުރުން ލްހޮްސޕިޓަ ،ައކީޤީ. ތަރައްތަނެއް ެވސް ހުންނާނީ ހުސްކޮށް

ެއތަނުން ދޭ ޚިދުމަތް ރަނަގުޅކުރުން. ދެން ހައްތަހާެވސް  ،އަކީ ޤީ . ތަރައްޅޭއުފެންނަފެނެމުގައި ބޮޑު އޮޅުެމއް އެބަ

ޝައުޤުެވރިކަން ހުންނަ މިންަވރުން ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތްކުރެޭވެނ ދުަވހަކީ ކޮބައިތޯ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންެގ 

ިދއްަގރު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ،އަޅުަގނޑަށް މި ާވހަަކ ދަންނަާވލަންޖެހުނީ. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ

 މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަނަށް. 

 

 ދިއްަގރު ދާއިާރެގ މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން ާވހަކަދެްއކެުވްނ:

ކޮށްލަން. މުލީ ރީޖަނަލް  ނިސްޓަރ. ައޅުަގނޑު ެވްސ ަވޒީރާ ުސާވެލއްރި ަރީއސް. މަރުޙަބާ މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

 ޕޭޝަންޓުން ޮކންމެ ދުަވހަކު ދަްއކަމުންދާ ހޮސްޕިޓަލެއް. މި ހޮސްޕިޓަލުަގއި ށްަވރަކަ  100ނީ  ނޫ  80ހޮސްޕިޓަލަކީ މިހާރު  

ދެން މި  ،ދާނީ ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯާއއިއް ހަމަޖެހިެގންޝަނެްއެގ ަކންތަވެއްޖެ. ފިޒީ  ޝަނެއް ނެތި ަވރަށް ުދަވސްފިޒީ

ތާނުކުމުރުމުެގ ަކންތައްތައް އެބަ ކުިރއަށްދޭ. ޚިަވރަށް ިގނަ ަރށްރަށުގައި  ،ެވފައި ަކމަށް ތާނީ ސީޒަންޚިސީޒަނަކީ 

ބޭނުންޭވ.  ކަށް އެބަތާނީ ދުަވސްަވެރއް އެބަ ކުިރއަށްދޭ. ބައެއް ކަހަލަ ކުދިކުިދ އެހީތަޚިިދްއަގރުަގއި ެވސް  ،އެޮގތުން

 ސުާވލު.  2 މި ،އެކަހަލަ ކަންތައްަތއް ކޮށެދިވދާނެތޯއާއި
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 ހަކަދެްއެކުވން:ާވ ރިޔާސަތުން

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 އަމީން ާވހަކަެދއްެކުވން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޢަބްދު 

ތުަގއި ޙަޤީޤަ  ެވސް.  ތި ކުރެްއީވ   ޮގތުން ކަންނޭނެގ ސުާވލުުގޅޭ   ާވހަަކއާއާދެ! އަުޅަގނޑު ހަމަ ކުރިން ެވސް ދެންނެިވ

ތެރެއިން އަުޅަގނޑުމެން ދެން އައުޓްރީޗް ިކޔާ މަސައްކަެތއް މި ެގންދަނީ. އައުޓްރީްޗެގ މާނައަކީ ެވްސ  އަތޮޅުެގމިހާރު 

ދެންމެ މަޖިލީހުެގ އިއްޒަތްތެިރ  ؛ކުެރޭވނެ  ެއކަންކޮށް  ންނަނީ. ެއއަށްުވރެ ފުޅާެވފައި މި އޮ  ކަމަށް  ހަމައެކަނި މީހުން ބެލުން

 .ުޅަގނޑުމެންނަށް އާްއމު ރައްރަށުަގއި މީހުން ިވާހ ތަނެއް ނުފެނޭ އިނޭގތޯއަ ،ރައީސް އެ ިވދާޅުިވ ފަދަިއން

ން އެކަްނކަ އި،ަކށަަވރުކުެރިވފަ ޔެިވަފއި،މާބަނޑުުވމަށްފަހު އޭނަ ިވހެުވމާ ހަމައަށް ދޭންޖެހޭ ފަރާުވ އެބަޖެހޭ ލި

އަުޅަގނޑުމެން އައުޓްީރޗް ޕްރޮްގރާމުތަެކއް   ިޞއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ބެލެެވން އެބަޖެހޭ. އެހެންީވމާ،  ެގނޑުމެންއަޅުަގ

މި ކަންކަން އެ މީހުން ރަށުަގއި ތިބެގެގން ކުެރޭވނެ   ،މި ރާަވނީ މާބަނޑު މީހުންނަށް ކުރެޭވނެ ސްކޭންކުެރޭވނެ ޚިދުމަތާއި

ކުރާހިތްޭވ. ކަމެއް ފާހަގަ  2ނޫން އިނޭގތޯ. އެ ޮގތަށް އަުޅަގނޑުމެން  އިމާރާތެއް ކީ ހަމަެއކަނި. ެއކަން ކުރުމަށްޮގތަ

އެީއ ެއ ބަޔަުކ ތިބޭ ަތނަކުން އެބަެއްއެގ ސާމްޕަލް  ؛ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެްނެގ ޮމބައިލް ލެބޯޓްރީެގ ޚިދުމަތް

ނަތީޖާ ދުަވހުން ދުަވހަށް ލިބޭނެ ޮގތެއް. އެ ޮގތަށް ެގ އޭ  ،ކުރެިވމަރުަކޒީ ތަންތަނުން އެ ޓެސްޓު ،ރެިވެގންރުޓްރާންސްފަ

އަތޮޅުން އިރާދަކުެރްއިވްއޔާ. އަުޅަގނޑުމެން އަާމޒު   ަގނޑުމެން ފެށުމަށް މިހާރު ރާާވފައިަވނީ މ.އައުޓްީރޗް ޕްރޮްގރާމު އަޅު 

ްގރާމުެގ މާނައަކީ މިހާރު ފެށޭ މަހުެގ ކުރީކޮޅަށް އެ ފެށޭތޯ. އެ ޕްރޮ ކުރިއަށްމި މަހުެގ ނުަވތަ  ،އޮތީ ހިފާފައި މި 

އަދި މިނޫންެވްސ  ،އެކްސްރޭ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ،ންކުރެޭވނެ. ސްކޭކޮށް މި ކުރަނީކުރާ ޮގތާ ތަފާތުއަޅުަގނޑުމެން މި 

 މު ކަންތައްތައް ކުރެޭވނެ. އަޅުަގނޑުމެން ކުދިކުދި ރަށްރަށުގައި ބޮޑެތި އިމާރާތްތައްންކަށް ކުރަންޖެހޭ މުހި ޔަ ކުއްލި

ދެ އަހަރު ވާއިުރގައި އަލުން  ،ވަންޏާ އެ އިމާރާތް އަހަރު އެތަުނގައި ރަނަގޅު ޚިދުމަތް ނުލިބޭ ކަމަށް ،ކުރެިވފައި 

 ، މަޖުބޫރު އެބަޭވ  ެގ ސަބަބުންއްކަުތެގ ދާއިރާ ތި ބޭފުޅުންެގ މަސަ  ،ީވރާނާެވެގންދިަޔއިމަ ދެން ތިޔަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ެގ ކަންނޭނ ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ އެއީ ؟ކޮންއިަރކުތޯ އިމާރާތް އެޅެނީ ؟ޅެނީކުރަން. ކޮންއިރަުކތޯ އިމާރާތް އެ އެ ސުާވލު

ދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިރަނަގުޅ  ،އެ ސުާވލު އަމާުޒާވ ކަމަކީ. އެހެންީވމާ، ޚިދުމަތުެގ ފެންަވރު ރަނަގޅުކުރުމަށް

  ތިމަރަފުށީެގ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  ،ިވޔަސް ަވނީ. މ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ މުޅި އަމާޒު ހިފާފައި މި

ިޞއްޙީ ޚިދުމަތްދެޭވ  ،ައޅުަގނޑުމެންެގ އެންމެ ބޮޑު ައމާޒަކީ ،ޙީ ޚިދުމަތް ިވޔަސް އިަހަވންދޫ ޞިއް ،ކަމަށް ިވޔަސް 

ެއްއެވސް  ެގެނޭވނެ. އެާއ ދޭތެރޭ ޤީމްރާނީ ތަރައްޢުޚިދުމަތުެގ ފެންަވރު ރަނަގޅުުކރުން. އެާއއެީކަގއި އަންނަންެޖހޭ 

 . ޝުކުިރއްޔާ.އިނޭގތޯ ނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުންމި އަން ްއުވރު ފެްނނާނެެގ ތަޞަޢީމްރަީނ ތަރައް! ޢުނުކުަރއްާވ ތްޝައްކެ
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 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީުރ. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ ބާރަށު ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 هللا.ޢަބްދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު

 ަވރަށް ސުާވލާ ނުުގޅުނަސް ދީލަތިކަމާ  ބާ އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު. މިނިސްޓަރުޙަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރު

 ވާ ބޮޑު ރަށް ކަމަށް   ދާއިާރަގިއ ެވސް އެންމެއަުޅަގނޑު ހަމަ ހިތަށްެއރީ އަުޅަގނުޑެގ  ،އެްއކޮށް ޖަާވބުދެްއަވމުންެގންަދާވތީ

އި ހުރި ދަތިކަމުެގ ކަންތަްއ ލަތު ަވރަށް ބޮޑަށް އެނިގަވަޑއިެގންފައި ާވނީ. އަދި އެތާނގަ ހާއި ިޞއްޙީ މަރުކަުޒެގ  ބާރަށުަގ

 އްސުރެ އޮތްދެން ޒަމާނު ،އްލުކުރުމާއި ޙަ ކުެރިވފަިއާވނީ. ާޖަގިއެގ ދަތިކަން ސާއްހިަވރަށް ޮބޑަށް  ެވސް މިނިސްޓަރާ

އެ އާބާދީއާ   ،ކުތޯ ައޅުަގނުޑ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންޭވ. އެ ރަުށަގއިެގންދާނީ ކިހާތާްއލެއް ލިބިޙަ ޑޮކްޓަރުންެގ މައްސަަލއަށް  

ަވރަށް ހާލުަގއި ރަްއިޔތުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް  ،އެކަީށެގންާވ ޚިދުމަތް ދެޭވނެ އެްއެވސް ޮގތެއް ނެތި 

 ނަާވލަްނ. ޝުކުރިއްާޔ.އަރިހުން މިކަމަށް ޖަާވބެއްދެްއުވން އެދި ދަންެގ ޒީރުހަމަ ަވ ،ތީެވބޭނުންކުރަމުންދާ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 އަމީން ާވހަކަެދއްެކުވން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޢަބްދު 

 އޮތް  މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ތުކުރުމުެގ މަސައްކަތް މިހާރު އަުޅަގނޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. ިޞއްީޙ މަރުކަޒު މަރާމާ

ހުރި ކަމެްއެގ ތެެރއިން  ތުެގ މަސަްއކަތް މި އަހަރު ކުރުމަށް ޭރިވފައިކުރުމުެގ މަރުޙަާލެގ ތެރޭަގއި މަރާމާބިޑު  ،ޮގތުން

ކްޓަރުންެގ ކަންކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ، ޑޮދެން .ކުރިއަށްދާނެ ގައި ަވނީ. އެހެންީވމާ، އެކަންކުރުމުެގ މަރުޙަލާމިހާރު ބިޑު

އަޅުަގނޑުމެން މި ޚިދުމަތް ފެށިއިރުަގއި ތަންކޮޅެއް އަހަރުެގ ކުރީކޮުޅަގއި އަުޅަގނުޑ  ،ނަާވލަން ބޭނުންަވނީދަން

ގެ  ބަޖެޓު  ކުއްލިައކަށް. ބަދަލުކުރީމަ  ނީޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ދަރަޖަ ބަދަލުކުރެުވ  ކުއްލިައކަށް ހެލްތު  ،ދެންނެިވން

ން ލުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބިަފއެއް ނެތް. އެހެންނަމަެވސް. މި އަހަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތެރެއިން ެއ މިންަވރަށް މުަވްއޒަފު

ރުން މަދުެވެގން ބޭތިއްބުުމެގ ޓަ ޑޮކް 2ަގިޑއިރު ޚިދުމަތްދޭ ކޮންމެ ތަނެއްަގއި  24 އިމަސއްކަތުން ާރއްޖޭަގ ނުކުރެުވ

ޑޮކްޓަރުްނ   2ަގިޑއިރު ޚިދުމަތްދޭ ުހރިހާ ތަނަކަށް    24  ،ުރ ނިމުމުެގ ކުރިން ހުރިހާ ރަށަަކށްއަހަމި    ،އިންތިޒާމު ހަމަޖެހި
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ހަމަާވނެ. މިހާރުެވސް ަވރަށް ިގނަ ތަންތަނުަގއި ހަމަކުރެިވަފއިަވނީ. އެހެންީވމާ، ެއ މަރުޙަލާެގ ތެރެއިން ިތ ިވދާުޅާވ 

 އްުލެވެގންދާނެ. ޝުކުރިްއޔާ.ޙަޑޮކްޓަރުންެގ ަމއްސަލަ 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު. ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ ޝުކުރިއްޔާ

 

 އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

 ، ސުާވލުކޮށްލަން ބޭނުން ަގނޑު ަވީޒރާއިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ަވޒީރު. ައޅު ޝުކުރިއްޔާ

އަދި އެ ިއމާރާތުަގއި ޮސއިކުެރޭވނީ ކޮްނ  ،އިނުގަރއިދޫެގ ިޞއްޙީ މަރުަކޒުެގ ކުރެހުން ނިމޭނީ ކިހާ މުއްދަތެްއގައިޯތއާއި 

 16އެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު  ؟އިންނަމާދޫެގ ލެބޯޓްރީ ެބހެއްޓޭނީ ކޮން ތާރީޚެއްަގއިތޯ ،ަވނަ ުސާވަލކީ 2 ؟ދުަވހަކުންތޯ

ެއއީ އެތަނުަގއި އޮންނާނެ ކުނިއަންދާ ރަށެއް ަވންދޫ.   ،އެހެން ދަންނަާވލީ ؟ބަދަލުކުރެޭވނީ ކޮން ތާރީޚެއްަގއިތޯަގިޑއިރަށް  

އެ ރަުށެގ މީހުން އަދި ރަށުން ބޭރުމީހުން. ދެން އެ ރަުށެގ ިޞއްޙީ  ،ދެން ަވރަށް ިގނަ މީހުން އެާތ މަސައްކަްތކުރޭ

ކަމަށް    ަގޑިިއރަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ   16ކަން މި ޖެހެނީ. އެހެންީވމާ، އެތަން  ން ޮގސް ދައްމަރުކަޒަށް ިގނަ މަސައްކަތްތެރި 

ުކރުމުެގ މަޝްރޫޢު މިހާރު  ޤީއުނޫގފާރު ހޮސްޕިޓަލް ތަރައް ،އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެހެްނީވމާ، މިއަށް ޖަާވބުދީފައި

 ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ؟ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯ އޮތީ

 

 ކަދެްއެކުވން:ން ާވހަރިޔާސަތު

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. ޝުކުރިއްޔާ

 

 އަމީން ާވހަކަެދއްެކުވން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޢަބްދު 

ަގއި މިދެންނެވީ އުނޫގފާރު ން.އަޅުަގނޑު ފަށާނަ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ުފރަތަމަ އުނޫގފާރު ހޮސްޕިޓަލާ ހިސާބުން

ިޞއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުެގ ތެރޭގައި އުނޫގފާރު ހިމެނޭ. އެހެންީވމާ، އުނޫގފާރު ޓާޝަީރ  5ކުރެޭވ ޤީތަރައް މިހާރު

ެއޮގތުން  ،އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ  . ދަތުރު މިހާރު ަވނީ ފަށާފަ ުކެގހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކުރެޭވ މަސަްއކަތްތަ

ަވނީ. ސީޓީ ްސކޭންެގ  މާ ހިސާބަށް ޮގއްސައެތަން ހުޅުުވ ،މިނިމިހާރު މަސައްކަތް ކޮޓަރިތަުކެގ ޕްރައިެވޓް މިހާރު 

ތަނަށް ެގނެޭވނެ. ހިންުގމަށް ަވރަށް ބޮޑު  ެގ ޚިދުމަތް އެ.އައި ޚިދުމަތް ފެށޭނެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެމް.އާރު

ހުންެގ ޚިދުމަތް ނަރުހުންނަށް  ރުނަ  ،ޑައިެރްކޓަރެއްެގ ބެލުމުެގ ދަށުން  މެޑިކަލް  އޭެގ މާނައަކީ،  .ބަދަލެއް އަންނާނެ އިނޭގތޯ

 މްރާނީޢު  ،  ޚާއްޞަ މީހެްއެގ ބެކުުމެގ ދަުށން ދެޭވނެ ފުރިހަމަ ހޮސްޕިޓަލެއްެގ ނިޒާމަށް އެތަން ބަދަުލެވެގންދާނެ. އެޮގތުން
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އި ލްބޯޓްރީއަށް ބޭނުންާވ ސާމާނާ ،އޭެގ މާނައަކީ  ؛ން އެބަދޭ. ސާމާނުޮގތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ކުރަމު

 ކަށް،ސަުރކާރުެގ ކަމާބެހޭ ފަރާތަ  ،ޖެހޭ ސާމާނު ހަާވލުކުރެިވފަިއަވނީ ުގޅިެގން ެގންނަންމި އަންނަ ބަދަލާ  ،ނޫން  އަދި މި

ަގޑިއިރަްށ  16؛ މާ ބެހޭ ޮގތުންަގިޑއިރަށް ބަދަލުކުރު 16ދެން  އެ އޮތް ޓައިމްލައިނަށް ެއކަން ހިނަގމުން އެބަދޭ.

މެއްެގ ތެރެއިން ެއޮގތަށް ތުންނާއި އަދި އެނޫން ޮގްތޮގތުން ބެލުމަށް ހެދިފައި އޮންނަ ނިޒާބަދަލުކުރުން ބިނާަވނީ، ފަންނީ ޮގ

 16ކަނޑައެިޅއްޖެ ހިނދެއްގައި ުކރެޭވ ޮގތަށް ނިންމާފައިަވނީ. އެކަމުެގ މަސަްއކަތް މިހާރު ކުރިއަށް އެބަދޭ. އަދި 

ނެތް އިނޭގތޯ. ދެން އިމާރާތްތައް މަރާމާތުކުރުމުެގ ަގިޑއިރަށް ނިންމާނެ ދުަވހަކާ ހިސާބަށް އެ މަސައްކަތް ޮގސްފައި 

އަހަރުެގ ތެޭރަގިއ ބަޖެޓުކުރެިވެގން ދާ މިންަވަރކަށް އެބަދޭ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ކަންކަން މި 

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިަވނީ.   ތިބޭފުޅުންެގ މަރާމާތުެގ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް  އޮތް ޮގތުން، މި މަހުެގ ތެރޭަގއި

 ހިސާބަށް މަސައްކަތް ނިމިފައިަވނީ އިމާރާތް. ޝުކުިރއްޔާ.  އަޅުަގނޑުމެން ދެން ހަާވލުކުރަންޖެހޭ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. މެދު ހެންޭވރު ދާ

 

 މް ާވހަކަދެއްކެުވްނ:ޢާޡިޢަލީ އިރާެގ މެންބަރު މެދު ހެންޭވރު ދާ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ތިމަރަފުށީ ހޮސްޕިޓަލްެގ އިމާރާތްކުރުމުެގ ހުއްދަީދެގން ކުރިއަށްދާ ާވހަކަ ިއއްޒަތްތެރި 

ރާތްކުރުމުެގ ހުއްަދ ިވާދޅުެވއްޖެ. އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގުތގައި އެހެްނީވމަ މާލޭެގ ހޮސްޕިޓަލްތައް ެވސް އިމާަވޒީރު 

.ކޭ އެހެރަ ބިން، ިއމާރަތް އެކިެއކި ޮގްތޮގތުްނ އޭ.ޑީ؛ ދެމުން ކަމަށް ދާނީ އަޅުަގނުޑ ަގބޫލުކުރަނީ. އޭ.ޑީ.ކޭ އިމާާރތް

ތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތައް އިންތިހާއަށް ިގނަ. އެހެންނަމަެވސް، ޕާކުކުރާެނ ކުރަމުން އެހެރަ ދަނީ. އެ ތަނަށް ޚިދުމަ

ނިޒާމެއް އެަބ  ކޮޅެއް ެވސް ނީދޭ. އެހެންީވމާ، ހުއްދަދޭއިުރަގިއ އެތާ އެތެރޭަގއި ޕާުކކުރެޭވެނ ކޮންމެެވސްއެންމެ ތަން

؛ . އެހެްނީވމާ، ކިހިނެއް ބައްަލާވފައިތޯ ުހއްދައޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅަގނުޑ ަގބޫލުކުރަނީ މާލެ ޮތއްޖެހެމުންދާއިރުަގއި 

 ޝުކުރިްއޔާ. ؟ކުރެހުމުެގ ހުއްދަ ދެމުން ތި ެގންދަަވނީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 އަމީން ާވހަކަެދއްެކުވން:هللا ޢަބްދު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު
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ަނ ިރއްޔާ. ުކރެހުމުެގ ހުއްދަ، ކުރެހުމުެގ ހުއްދަ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައި އޮންަވރަށްބޮޑަށް ޝުކު

ެވނީ. އޭެގތެެރއިން ަކއުންސިުލ މިންަގނޑުެގ ތެެރއިން، ކަމާ ބެހޭ ހުއްދަ ދޭ އެިކއެިކ މަރުޙަލާތަކުެގ ތެެރއިން ހުއްދަދެ

 ަގއި ކޮށްަފއިާވ ފަރާތްަތއް ހިމެނޭ. އަދި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީހިމެނޭ. އަދި ހުއްދަ ދޫކޮށްފަިއާވ، ކުރެހުމުެގ ހުއްދަ ދޫ

މިނިސްޓްރީން ދޭ ހުއްދައެއް ނޫން. ދެން މިހާރު  ެއއީ ހަމަެއކަނި ހެލްތުން. ެގ ތެރެއިއުސޫލުތަކު ންނަ އޮއެކަމަށް 

ދެންނެިވ ކަހަލަ ހުރިހާ މި ،ކުރަހަނީ އަލަްށ ކުރަހާ ތަންތަން މި ؛ކޮށް ތަންތަންޞަޚާއް ،އަޅުަގނޑުމެން އަތޮޅުތެޭރަގއި 

ނަންޖެހިއްޖެ  ފަހުން އެތަނަށް އަލަށް ޚިދުމަތެއް ެގން އަހަރު 10އަހަރު ފަހުން ނުަވތަ  5މީެގ  ،ކަމަކަށް. އޭެގ މާނައަކީ 

އަލުން ިއމާރާތައް ކުދިކުދި ބަދަލުތަްއ ެގންނަންނުޖެހޭ މިންަވރަށް  ،ހިނދެއްގައި އަލުން އެކްސްެޓންޝަން ޮގސް

ނޫން.  އްންނެފަންނީ މީހުންނޭ މިދަންނަަވނީ ހަމައެކަނި އާރކިޓެްކޗަރު ؛ބެޭހ ފަންނީ މީހުން ެގން ކަމާުރކޮށްތަސައްުވ

 ޔާ ހޮސްޕިޓަލް ާއކިޓެކްޗަރުްނެގ ފަންނީ ލަފަ  ެގންދަނީ،  ހަމައެކަނި އާކިެޓކްޗަރުންނަށް ދޫކޮށްލާ ކުރެހުމެއް ނޫން. މިހާރު މި

ޕާކިްނގ ކަމަށް ިވޔަްސ،   ،މިހާރު ައޅުަގނޑުެމން އަތުަގއި މިހިރަ ކުރެހުންތަަކކީ،  އެީކަގއި ކުރެހިފައި ހުންނާނީ. އެހެންީވމާ

ކަށް ބެލިކަމުގައި ތަަގއި ހުންނަ ޚިދުމަތްއާ ކަމުގައި ިވޔަްސ، ކްލިނިކަލް އޭރި މަށް ވިޔަސް، ޕަްބލިކް ހެލްތުލެބްޓްރީ ކަ

ކިަޔަވއިދިނުމުެގ ަވސީލަތްތަާކއި ތަްމރީނުކުރުމުެގ ަވސީލަތްތަކަށް  ؛ދެން އެތަނުަގއި ހުންނަންޖެހޭ ޓްރެއިނިންގ  ،ިވޔަސް 

ެރހިފައި ހުރި ކުރެހުންތަކެއް މިހާރު ކުރަހާކުރެހުންތަކުަގިއ  ިވސްނިެގން ކުހުރިހާ ކަމަކަށް މި ،ބެލިކަމުގައި ިވޔަސް 

ތަނުގައި ައޅުަގނޑުމެން މާލޭަގިއ  ށް އޮތްއަކަމަށް ިވސްނިފައި ހުންނާނީ. ކުރި، ތި ދެންނެިވ ކަންހުންނަނީ. އެހެންީވމާ

 ަގއިތިޔާާރއި ހުރި ިވސްނުމަށް ބަލާއިރުއިޚްސެކްޓަރެގ ތެރޭގައި ހުރި  ެވސް ކަަމކަށް ދާއިުރގައި އަުޅަގނޑުމެން ހެލްތު

ިވސްނާނަމޭ. މިހާތަނަށް ިވސްނިފައި ނެތް ކަމެއް   އެކަންކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން  ،ތިކުރެްއިވ ސުާވުލެގ ޖަާވބުަގއި ދަންނަާވނީ

މެން ުޅަގނޑުން އައުންޖެހޭ ެގންދިދަހޭ ފަރާތްތަކަށް ެގންބެ ތަނުަގިއ ިވސްނާަފއި ކަމާ ށް އޮތް އަކުރި ،ާވނަމަމަށް ކަ

 ެގންޮގސްދޭނަމޭ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ؛ިގނަ ފަރާތްތައް އެުކެވެގން ަވރަށް ،ކިްނގެއއް ެނތޭ. ދެން ޖަާވބަކީއަޅުަގނޑަށް ިވސްނުނު ޮގތުަގއި ޖަާވބަކީ ޕާ

ީމެގ ެއްއެވސް ފަރާތަަކްށ   ،ޓްރީއާފިނޭންސް މިނިސް  ،ރީއާއި ޓްމިނިސް  ހެލްތު  ،ަކއުންސިލާއި  ،ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއާއި 

އެހެންނަމަެވސް އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ދެނ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ިވސްިނފައިނެތުނީ. ތަނުގައި އަންނަ މީހުން ޕާކު މި

ަވތަ އޮތީ. ނު  އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރުެގ ަވޒީރު ކަުމގައި ނޫން ކަމަށް ެވދާނެ އެތަނުެގ އިމާރާތުެގ ުހއްދަދެިވފައި އެ ،ބޭނުން

 ޖާބިރު. هللا ރި މެންބަރު ޢަބްދުޮއތީ. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ  ހުން ފާސްކުރެިވފައި އެކުރެ

 

 ޖާބިރު ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު
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ޓެއް ކީއްެވެގންހެއްޔޭ ހޮސްޕިޓަލް ބޯ ،ުސާވލު. ފުރަތަމަ ސުާވލަކީ 3، 2، 1ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

އޭޑީކޭ  ،ަވނަ ުސާވލަކީ  3 ؟ހުރިހާ ތަންތަނަށްކިާހަވރެްއ ޚަަރދު ޭވތޯޭއ  ،ެދަވނަ ސުާވލަކީ  ؟އުޅެނީ  ތިނެިވެގންނުެގ

އޭީޑކޭ ހޮސްޕިޓަލަކީ  ؟ނާޝިދަށް ދީފައި ހުރީމަ މަނިކުފާނު އެތަން އަތުނުލަނީ ކީއްެވެގންތޯ  ،މްސިމް އިބްރާހީޤާ  ލްހޮސްޕިޓަ

ިވލާ   ،ކަށް ލާފައިތުންެގ މުދާ. މަނިކުފާނު މިނިސްޓަރަނާޝިދު. އެއީ ރާއްޖޭެގ ރައްޔި  ހަރާމަށް ނަާގފައި ހުރި ތަނެއްއެއީ  

ތަނަށް އައިސް ާވހަކަދެްއކުން ރަނަގެޅއް ނޫން. ިވލާ  މީހުްނ މި ެގިވލާ ްގރޫޕު ؟ެއބަހުރިތޯ ލްެގ ކިތައް ހޮސްޕިޓަްގރޫޕު

ސިޔާސީ ކުންފުންޏެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެިރ  ،ފުންޏެއްްގރޫޕާއި އަުޅަގނޑުމެންނާ ދުރުާވން އެބަޖެހޭ. އެއީ ިވޔަފާރި ކުން

 ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.  ޮގސްލަނީ .މިނިސްޓަރު ޖަާވބުދިނީމަ ދެން އަޅުަގނޑު ދެަވނަ ުސާވލަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 އަމީން ާވހަކަެދއްެކުވން:هللا ޢަބްދު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު

 ޏާަވން ޮގތުން ުކރިން ދެންނެިވ ސުާވލުގައި ސްޕެސިފިކްާވ ކަމަށް ކުރުމާ ުގޅޭށް ޝުކުރިްއޔާ. ާއދެ! ޕާކުބޮޑަ ށްރަަވ

 އި . މިހާރު ޕާކިންގަ ނެކަމަކަށް ބެިލފައިާވ 3މިހާރު ކުރަހާ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ޕާކިްނގ ކަނަޑއެޅިަފއިަވނީ. އޭެގތެޭރަގއި 

 ...، ކާރުސައިކަލް

 

 ްއެކުވން:ކަދެާވހަރިޔާސަތުން 

 .ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ޖާބިރު ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ،ހޮސްޕިޓަލް ކިާހަވރެްއެގ ލާރިެއއް ޚަރަދުޭވޯތއޭ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ޔުނިޓު ،އަޅުަގނޑުެގ ުސާވލަކީ 

 ލްކީއްެވެގންހޭ ހޮސްޕިޓަ ؟އުޅެނީ ީކއްެވެގްނހޭ  ފުން ލައިެގން ތިނުލައި މުަވްއޒަ  މަކާ ކަމަރުކަޒުތައް ައޅަިއެގން ެއއްެވސް

 .އެކަމަށް ޖަާވބު.. ؟ބޯޓެއް ެގނެްސެގން ޚިދުމަތް ނުދޭންީވ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ެގންަދަވނީ. ޖަާވބުދެއްަވމުން އެ   ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރު އިްއޒަތްތެރި، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ުސާވލު ސާފުެވަފއި އޮތީ. އެއަށް  

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.
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 އަމީން ާވހަކަެދއްެކުވން:هللا ޢަބްދު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު

އާއްމު ޮގތެްއަގިއ  ،އްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިނާގ ޚަރަދަކީޞިސެންޓަރުތަކާއި  އާދެ! މުޅި ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ހެލްތު

 ،ކޮށްފައިަވނީ. ެއއިން ދޭހަކޮށްދެނީލިއަން ރުފިޔާ. އޭެގ މާނައަކީ އެމިންަވރަށް ބަޖެޓުބި  4މިއަހަރަށް ތަސައްަވރުކޮށްފަިއަވނީ  

އްޙީ ޞިބިލިއަން މި ޚަރަދުކުރެެވނީ  4ބިލިއަން ރުފިޔާ. އެ  4އްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޞިރާއްޖޭެގ 

ތަމްރީނާއި ދެން މިހެން ހުރި   ،ބަލްްސއާއި މައުފުންނާިއ، ބޭހާއި، ކޮްނޒިސެންޓަރުތަކާއި، މުަވއްޒަ  ، ހެލްތުހޮސްޕިޓަލްތަކާއި

އްޙީ ޚިދުމަތް ޞި ،ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރެޭވނީ. ބޯޓު ެގންނާނެތޯ ނޫންތޯ އެ ސުާވލުެގ ޖަާވބުަގއި އަުޅަގނޑު ަދންނަާވނީ

ަވން. ައޅުަގނޑުމެން ނުދަންނަ ޭއ،ނޫންތޯ އޭ،ސީދާ ބޯެޓްއ ެގންނާނެތޯ ގައިސުާވލު  އަުޅަގނުޑ އެ ؛ތަރައްޤީކުރުމުަގއި

 އިުތރަށް އެބަޖެހޭ ތަރައްޤީކުރުމަށް އްލާންސްތަ އުއެމްބި-ކޮްށ ސީޞަާޚއް ،އްޙީ ޚިދުމަތްޞިާރއްޖޭެގ  ،އެހެންނަމަެވސް

ސްުނން އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގިއ ިވ  އެ  ަގއި،ެއއާ ދޭތެރޭ ؛ިވސްނަން. ރާއްޭޖެގ އުތުާރއި ދެކުނުަގއި މޯަބއިލް ހޮސްޕިޓަލް

ަވުގުތ   ލާނަން. މިއިމަ އަުޅަގނޑު އޭެގ ތަފްސީލު ދަންނަަވއިދަލުާވ ހިސާބަށް ދިޔަ ޤަތަކަށް ބަިވސްނުން ޙަޤީ އެބަހުރި. އެ

އެ އަުޅަގނޑަށް ކަަށަވރުކޮށް   ،ބޯޓު ެގންނާނެތޯ ނޫންތޯ  ،ޯތާއއިޯބޓު އޮންނާނީ ކޮންތަނެއްގައި  ،އަޅުަގނޑަށް ޭއެގ ޚަރަދާއި

ބަހުރި. އެ ޙަޤީޤަތަކަްށާވ ުނން އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެޭރގައި އެަވުގތު. އެހެންނަމަެވސް، އެ ިވސް ދެންނެޭވކަށް ނެތް މި

ރާއްޭޖެގ އުތުާރއި  ،ހިސާބަށް ދިޔައިމަ އަޅުަގނުޑ ތި ބޭފުޅުންނާ ހިއްސާކުރާނަން. އަޅުަގނޑުމެްނެގ ތަޞައްުވަރކީ

އެއަށްފަހުަގިއ  .ބޯޓްރީމޮބައިލް ލެ ،މޯބައިްލކޮށް ޚިދުމަތްދެޭވނެ އިންތިޒާމުތަެކއް ެގނައުން. އޭެގ ފެށުމަކީ ދެކުނުގައި 

 ކްލިނިކަލް ޚިދުމަތް މޮބައިލް ނިޒާމުެގ ތެރެއަށް ދާނެތޯ ނޫންތޯ އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާނީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވީނ  ުތ މިހާރު މިިއއްޒަތްތެިރ ަވޒީރު. ައޅުަގނޑުމެންެގ އިތުުރ ސުާވުލެގ ަވުގ ،ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ 

 . ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަްތތެރި ަވޒީރު. ހަމަެވފާ

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 7

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދަނީ އިނޭގތޯ.  ރަނަގޅަށް މި . ދަނީ އެޖެންޑާ އަިއޓަމް. ރަނަގޅަށް މި 7.1. އިއްުވންމަޖިލީހުެގ ރިޔާސަތުން އިއްާވ 

 ަވނީ އިނޭގތޯ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން.   ކަަމށް ލެހެއްޓިަފއި އޮތްަވުގތު ބެ
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 ބޭފުޅަކު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުެގ މަޤާމަށް  ،ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން  147ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސެގ    - 7.1

ެތއް ނިންމުމަށް އެ މައްސަލައާ ުގޭޅ ޢައްޔަންކުރުމަށް ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ފޮނުްއަވާވަފއިާވ ނަްނފުޅު ދިރާސާކޮށް ޮގ

ރިއްާޔ ފޮނުއްަވާވފަިއާވ ސިޓީފުޅު ިވދާޅުެވދެްއުވމަށް އަމީންޢާއްުމ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނުވން. ައޅުަގނޑު ަރއީސުލްޖުމްހޫ

  އަރިހުން އެދެން.

 

 މޭޒުން އިްއެވުވން: އިދާރީ

ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ެވ.ެވދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަަވމެ ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރަީއސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުެގ މަޤާމަށް ބޭފުޅަުކ  ،ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން 147ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

މް ޢަދުނާންެގ ނަންފުޅު ޖުޑިޝަލް ސަރިވސް ޞިޠަޢުއަލްއުސްާތޛު އަޙްމަުދ މު ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަަކއި، މ.ުގްލފާމުޭގ

ދިެވހިރާއްޖޭެގ އުއްތަމަ ފަނިޑޔާުރެގ މަޤާމަށް ޢައްޔަްނކުރުމަށް  ،ަފއިާވތީ ޝަނުން އަުޅަގނޑަށް ަމޝްަވރާ ެދއްާވކޮމި

މަނިކުފާނުެގ ނަންފުޅު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްަވއި ެއ މަޖިލީހުން ނިންމެިވ ޮގްތ  ޓަކައި އެ

. 2019 ބަރުންޑިސެ 1. 1441އާޚިރު ރަބީޢުލް 4ލުކުެރއްުވން ެއދެމެެވ. ބޫަގއިޙްތިރާމް  ެވ.އަންަގވައިެދއްުވން އެދެމެ

 ޚާދިމްކުމް، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ އަމީންޢާއްމު. އެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވއްޖެ. 

 ،ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށުން 148ެގ ޤާނޫނުއަސާީސެގ ެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާ ދި 7.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{ 7.2} 

މަށް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުއްަވާވފަިއާވ ނަންފުުޅ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރުކަުމެގ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ަޢއްޔަންުކރެއްުވ

ށް ފޮނުުވން. ރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްަވާވފަިއާވ ދިރާސާކޮށް ޮގެތއް ނިންމުމަށް އެ މައްސަލައާ ުގޅޭ ާދއިމީ ކޮމިޓީއަ

 ސިޓީފުޅު އިްއަވއިދެްއުވމަށް ައމީންޢާއްމު އަރިހުން އެދެން. 

 

 މޭޒުން އިްއެވުވން: އިދާރީ

ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ެވ.ެވދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަަވމެ ،ޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރަީއސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށްރައް

ސުޕްރީމް ކޯުޓެގ ފަނޑިޔާުރކަމުެގ މަޤާމަްށ  ،ނަ ާމއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށުންަވ 148ޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސެގ ޖުމްހޫރިއް

އަލްުއްސތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދުެގ ނަްނފުޅު ޖުޑިޝަލް ސަރިވސް  މީދޫ ޙަސަންކާރިޭގ ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަަކއި ސ.

ފަނިޑޔާރުެގ މަޤާމަށް ސުޕްރީމް ޯކޓުެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ،ކޮމިޝަނުން އަުޅަގނޑަށް މަޝްަވރާ ދެްއާވފަިއާވތީ

އެ މަޖިލީހުން ނިންމެިވ  ،މަނިކުފާނުެގ ނަންފުޅު ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއަވއި ށްޓަަކއި އެ ޢައްޔަންކުރުމަ
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. 2019  ބަރުންޑިސެ  1.  1441ރަބީޢުލްއާޚިުރ    4ޮގތް އަްނަގވައިެދއްުވން އެދެމެެވ. އިޙްތިރާމް ަގބޫލުކުެރްއުވން އެދެމެެވ.  

 ޙް. ޚާދިމްކުމް، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ އަމީންޢާއްމު. މަްއސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުަވން ނިންމިއްޖެ. 

 އެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެަރލްެގ މަޤާމު ހުސްުވމާ ުގިޅެގން -7.3އެޖެންޑާ އަިއޓަމް  -{ 7.3} 

ަވނަ މާއްާދެގ )ށ( ަގިއާވ  3ެގ (ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ާގނޫނު) 2008/9ނަންބަރު  ާގނޫނު ،ޢައްޔަންކުެރއްުވމަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއަވާވފަިއާވ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރަްއަވއި ޮގތެއް ިނންމުމަށް އެ މައްސަލައާ ުގޭޅ   ،ންޮގތުެގ މަތީ

މިޓީއަށް ފޮނުުވން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްަވާވފަިއާވ ސިޓީ އިްއަވަވއިދެްއުވމަށް އަމީންޢާއްމު އަރިހުން  ދާއިމީ ކޮ

 . އެދެން

 

 މޭޒުން އިްއެވުވން: އިދާރީ

ާގނޫނު ނަންބަރު  ެވދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަަވމެެވ. ،ޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރަީއސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށްރައް

 ،ންަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގުތެގ މަތީ 10ެގ (ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ާގނޫނު) 2008/9

 ބަރުންނޮެވ  28އެ މަޤާމުން    ،ައލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް   އިމާސަ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަާޤމުަގއި ހުންނެިވ ގ.

އާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމުްނ  ،ންަގިއާވ ޮގތުެގ މަތީަވނަ މާއްދާ 3މި ާގނޫނުެގ  ،ގައި ިއސްތިޢުފާ ދެއްާވފައިާވތީ 2019

 އެ  ، ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަަކއިައލްއުސްތާޛު ޙުަސއިން ޝަމީމް ހިޔާކަން ހ. ،އެކަމަށް އިޖާބަދެްއިވ ބޭފުޅުންެގ ތެރެއިން

ނިންމެިވ ޮގތް އަންަގވައިެދއްުވްނ  މަނިކުފާނުެގ ނަންފުޅު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވައި އެ މަޖިލީހުން

ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްުވމަށް އިޢުލާންުކރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދެއްިވ   ެވ.އެދެމެެވ. އަދި ދަންނަަވމެ

. 1441ޢުލްއާޚިރު  ރަބީ  4ބޫލުކުރެއްުވން އެދެމެެވ.  ަގއެހެން ބޭފުޅުންެގ ނަންފުޅުތައް މި ސިޓީއާއެކު ފޮނުީވެމެވ. އިްޙތިރާމް  

 އްމަދު ޞާލިޙް. . ޚާދިްމކުމް، އިބްރާހީމް މުޙ2019ަ ބަރުންޑިސެ 1

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ އަމީންޢާއްމު. މަްއސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ. 

 ،ންަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ަގިއާވ ޮގުތެގ މަތީ 154 އެޖެންޑާ އައިޓަމް. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާީސެގ -7.5

ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުެގ ިއސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަްލުއސްތާޛު ައއިނާން ޢަލީ މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުެގ މަޤާމުން   ކ.

މަށް ނިންމު  ޮގެތއް  ،ޮގތުން ޖުޑިަޝލް ސަރިވސަސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްަވާވފަިއާވ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް  ަވކިކުރުމާ ުގޅޭ
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ޖުޑިަޝލް ސަރިވސަސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްަވާވފަިއާވ ސިޓީފުުޅ  އެ މައްސަަލއާ ުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުުވން.

 މަޖިލީހަށް އިއްަވަވއިދެްއުވމަށް އަމީންޢާއްމު އަރިހުން އެދެން. 

 

 މޭޒުން އިްއެވުވން: އިދާރީ

 ކ. ެވދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަަވމެެވ. ،އަރިހަށް ެގޝީދުމަދު ނަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރަީއސް، ރައީސް މުޙައް

 2008/10ާގނޫނު ނަންބަރު     މެދު،ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯުޓެގ މެޖިސްޓްރޭޓް އަްލއުސްތާޛު އައިނާން ޢަލީ މުޙައްމަދާ

ބީ  ަތއުދީަވނަ ނަންބަރުގައިާވ 4ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ  32-1ެގ (ޖުޑިޝަލް ސަރިވސް ކޮިމޝަނުެގ ާގނޫނު)

ިދެވހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރުްނެގ )  2010/13ާގނޫނު ނަންބަރު   ؛ފަނޑިޔާުރަކމުން ަވކިކުރަން ހުށަހެޅުން  ،ަވުޅކަމުަގއިވާ ފިޔަ

 މަޤާމުން    އަްލުއސްތާޛު އައިނާން ޢަލީ މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުެގ    ،ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ގައިާވ އުސޫލުން  22ެގ  (ާގނޫނު

 JSC-B-CB/19/537  (1 ނަންބަރު ކޮމިޝަނުެގ  މި  ހުށަހެޅުމަށް  މަޖިލީހަށް   ތުްނެގރައްޔި ަވކިކުރުމަށް 

. އަދި އެ ެވކުރުމަށްޓަކައި ތިޔަ މަޖިލީހަށް ފޮނުީވމެޒުެއކަްނ ތަންފީ ،ނިންމުމުން ނިންމުމާ ުގޅިެގން (2019 ބަރުންޑިސެ

ކޮމިީޓެގ ރިޕޯޓަށް  ،އަާކއިޕޯޓުެގ ކޮޕީތަޙުޤީޤު ރި  D-TC91/TF10/2019/7މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރި ކޮމިޓީެގ ނަންބަރު

   ކޮމިޝަނަށް  ޖަާވބުދާރީުވމަށް މައްސަލަ ރައްދުާވ ފަނޑިޔާރަށް ދެުވނު ފުރުޞަތުގައި ފަނޑިޔާރު ޖަާވބުދާރީުވމުން 

ނިންމުމުެގ ކޮޕީެގ   JSC-B-CB/19/537 ނަންބަރު ކޮމިޝަނުެގ   ،ކޮޕީައކާއި  ަމއްސަލަިއެގ  ހުށަހަޅާފައިާވ 

އިޙްތިރާމް ންތަކުެގ ކޮޕީ މި ސިޓީާއއެކު ފޮނުީވމެެވ. ޔުސަލައާ ުގޅުންހުރި އެހެނިހެން ލިޔެކިމައްމި  ،އިތުރުން

ޙިސާން ޙުސައިން،  .ކުމް. ޚާދިމަތ2019ު ބަރުންޑިސެ 1. 1441ރަބީޢުލްއާޚިރު  4ަގބޫލުކުރެްއުވން އެދެމެެވ. 

 . ކޮމިޝަނުެގ ރައީސާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ. ންޢާއްމު. މައް ޝުކުރިއްޔާ އަމީ

ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ަގިއާވ ޮގުތެގ  154ދިެވހިރާއްޭޖެގ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީެގ  -7.4އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{ 7.4} 

ޮގތުްނ   ެގ މަޤާމުން ަވކިކުރުމާ ުގޅޭކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ިއސް ޤާޟީ އަްލއުސްތާުޛ އަޙްަމދު ހައިލަމް ފަނޑިޔާރުކަމު  ،ންމަތީ

ޖުޑިޝަލް ސަރިވަސސް ކޮިމޝަނުން ފޮނުއްަވާވފަިއާވ މަްއސަލަ ދިރާސާކޮށް ޮގތެްއ ނިންމުމަށް އެ މައްސަަލއާ ުގޭޅ 

 ސަރިވސަސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްަވާވފަިއާވ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަްށ ޖުޑިޝަލް ،ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނުވމާ ުގިޅެގން

 ުވމަށް އަމީންޢާއްމު އަރިހުން އަޅުަގނޑު އެދެން. އިްއވައިެދއް

 

 މޭޒުން އިްއެވުވން: އިދާރީ
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ްލ  ކްރިމިނަ ެވދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަަވމެެވ. ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީްސ، ރައީްސ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަރިހަށް

ޖުިޑޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ )  2008/10  ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ދު މެކޯޓުެގ ިއސް ޤާޟީ އަލްއުސްާތޛު އަޙްމަދު ހައިލަމާ

ފަނޑިޔާރުކަމުން ަވިކކުރަން   ،ަވނަ ނަންބަރުަގިއާވ ތައުދީބީ ފިޔަަވޅުކަުމަގިއާވ  4ަވނަ މާއްާދެގ )ހ(ެގ    32-1ެގ  (ާގނޫނު

ަވނަ މާއްާދެގ )ށ( ަގިއާވ 22ެގ (ދިެވހިރާއްޭޖެގ ފަނޑިޔާރުންެގ ާގނޫނު) 2010/13ާގނޫނު ނަންބަރު  ؛ހުށަހެޅުން

އަްލއުސްތާޛު އަްޙމަދު ހައިލަމް ފަނޑިޔާރުކަމުެގ މަޤާމުން ަވކިކުރުމަށް ރައްިޔތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް   ،ސޫލުންއު

ެއކަން  ،ނިންމުމުން ނިންމުމާ ުގޅިެގން (2019 ބަރުންިޑސެ 1)  JSC-B-CB/19/536މި ކޮމިޝަނުެގ ނަންބަރު

-Dމައްސަލަ ތަޙުޤީުޤކުިރ ކޮމިޓީެގ ނަންބަރު  . އަިދ އެެވމެކުރުމަށްޓަކައި ިތޔަ މަޖިލީހަށް ފޮނުީވޒުތަންފީ

TC108/TF10/2019/5  ިކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓަށް ޖަާވބުދާރީުވމަށް މައްސަލަ ރައްދުާވ  ،ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓުެގ ކޮޕީއަާކއ

 ،ކޮީޕއަާކއިޔާރަށް ދެުވނު ފުރުޞަތުގައި ފަނޑިޔާރު ޖަާވބުދާީރުވުމން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލައިެގ ފަނޑި

މި މައްަސލައާ ުގޅުންހުރި އެހެނިހެން  ،ނިންމުމުެގ ކޮޕީެގ އިތުރުން  JSC-B-CB/19/536ކޮމިޝަނުެގ ނަންބަރު

 1. 1441ރަބީޢުލްއާޚިރު  4ބޫލުކުެރއްުވން އެދެމެެވ. ަގތިރާްމ އިޙްންތަުކެގ ކޮޕީ މި ިސޓީއާެއކު ފޮނުީވެމެވ. ޔުލިޔެކި

  ޙުސައިން، ކޮިމޝަނުެގ ރައީސާ. ސާންޙި .ުކމް. ޚާދިމަތ2019ު ބަރުންޑިސެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މަްއސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ އަމީންޢާއްމު. 

 ކާށިދޫ ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ؛ާގނޫނުދިެވހިރާއްޭޖެގ ޖުމްހޫރިއްާޔ  -7.6އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{ 7.6} 

 

 (މައްސަލަމީ ޒާ)ނި

 ޖާބިރު ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ރާއްޭޖެގ ރަްއޔިތުންނަށް މަނިކުފާނު ތި ކޮށްދެްއާވ ހެޔޮ ކަންތަކަްށ އަުޅަގނޑު ުޝކުރު އަދާކުރަން.   މި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ފުޅުން ަވކީުލކަމުަގއި ރުންެގ ތެރެއިން އިސް ބޭޖުިޑޝަރީ ޮކމިޓީެގ މެންބަ  އި އިނދެެގން،ޖުޑިޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަުނަގ

ޙުސްނުއްސުޢޫދަކީ   ،ޕްލަސް  ބައޮތް.މެއް އެަނާވނެ. ޙިސާނަކީ ަވކީެލއް. އޭަނެގ އަމިއްލަ ލޯ ފާއުޅުްއާވކަން އެނިގަވަޑއިަގން

ބެހޭ މައްސަލަެއއް.   ޢަލައިކުމް. ިމއީ ނިޒާމާ  އުޅެނީ ެވސް ޯގސް މީެހއް. ަވއްސަލާމް  ަވެގއް. އަދި ދެން އެތަނަށް ލާން ތި

އްޖޭެގ ޖުޑިޝަރީ ރަނަގުޅކުރަން މަނިކުފާނު ަވޑައިަގތީ. ަވނީ، ރާ ޖޭެގ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި އޮޕަރޭޓް މިރާއް

 ަވއްސަާލމްޢަލައިކުމް. ޖަާވބުދާރީާވންާވެނ.  !ޯގސްނުކުަރއްަވއްޗޭ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ަވާވފައިާވ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް ޑިޝަލް ސަރިވަސސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޖު

 އިދެްއުވމަށް އަމީންޢާްއމު އަރިހުން އަޅުަގނޑު އެދެން. އިްއަވވަ 

 

 މޭޒުން އިްއެވުވން: އިދާރީ

ާމކުރަތު   ރ.ެވދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަަވމެެވ.    ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީްސ، ރައީްސ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަރިހަށް

ޖުޑިޝަލް )  2008/10ާގނޫނު ނަންބަރު    ،މެދު  ޢަދުނާން ޙުސައިނާކޯޓުެގ އިސް މެިޖސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް    މެޖިސްޓްރޭޓް

 ،ަވނަ ނަންބަރުަގއިާވ ތައުދީބީ ފިަޔަވުޅކަމުަގއިވާ  4ަވނަ ާމއްދާެގ )ހ(ެގ  32-1ެގ (ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ ާގޫނނު

ަވނަ   22ެގ  (ާގނޫނުދިެވހިާރއްޖޭެގ ފަނިޑޔާރުންެގ  )  2010/13ާގނޫނު ނަންބަރު   ؛ޅުންފަނޑިޔާރުކަމުން ަވކިކުރަން ުހށަހެ

މާއްދާެގ )ށ( ަގިއާވ އުސޫުލން އަލްފާޟިލް ޢަދުނާން ޙުސައިން ފަނޑިޔާރުކަމުެގ މަާޤމުން ަވކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންެގ 

ނިންމުމުން ނިންމުމާ  (  2019  ބަރުންސެޑި  1)   JSC-B-CB/19/539މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް މި ކޮމިޝަނުެގ ނަންބަރު

 މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރި ކޮމިޓީެގ ނަންބަރު   އަދި އެ  ެވ.ކުރުަމށްޓަކައި ތިޔަ މަޖިލީހަށް ފޮނުވީމެޒުއެކަން ތަންފީ  ،ުގިޅެގން

D-TC86/TF10/2019/6 ަކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓަށް ޖަާވބުާދރީުވމަށް މައްސަލަ ރައްުދާވ  ،ޙުޤީޤު ރިޕޯޓުެގ ކޮީޕއަާކއި ތ

 ،ބުދާީރުވުމން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލައިެގ ކޮީޕއަާކއިނޑިޔާރަށް ދެުވނު ފުރުޞަތުގައި ފަނޑިޔާރު ޖަާވފަ

މި މަްއސަލައާ ުގޅުންހުރި އެހެނިހެން  ،ނިންމުމުެގ ކޮޕީެގ އިތުރުން JSC-B-CB/19/539ކޮމިޝަނުެގ ނަންބަރު 

 1. 1441ރަބީޢުލްއާޚިރު  4އެދެމެެވ. ބޫލުކުެރއްުވން ަގއިޙްތިރާްމ ންތަުކެގ ކޮޕީ މި ިސޓީއާެއކު ފޮނުީވެމެވ. ޔުލިޔެކި

 ޙިސާން ޙުސައިން، ކޮިމޝަނުެގ ރައީސާ.  .ުކމް. ޚާދިމަތ2019ު ބަރުންޑިސެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މަްއސަލަ ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި ުޖޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ އަމީންޢާއްމު. 

 

  ބަހުސް ތިދާއީ . އިބު 8

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 . 8އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ؛ތިދާއީ ބަހުސްއިބު

ާގނޫުނ  ،ކެޔޮޫދ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޙުސައިން ޤާިސމް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން -{ 8.1}

ލާޙުެގަނއުމުެގ ބިލު. މި ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިއުން ޞްއިށް ( އަމޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނު) 81/6ނަންބަރު 
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. މި ބިލު މަޖިލީހަށް  އިަވނަ ބައްދަުލުވމުގަ  69 ،ަގއި ބޭްއުވނު  2019 ބަރުން ޮނެވ 20 ،އިްއާވފަިއަވނީ

 . ރުބަހުށަހަޅުއްވައިެދްއާވނީ ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް. ކެޔޮދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ާވހަކަދެްއކެުވން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު މި ބިލު ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ސަބަބު ދަންނަަވއިލާނަން. ސަރުކާރުން މި 

ިއ، މަސައްކަތްތައް ޒަމާީނ މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ މައިަގނޑު މަޤްޞަދުތަކާ ،ބިލު ހުށަހެޅުމުެގ ބޭނުމަކީ

މި އޮތޯރިޓީެގ ިޑރެކްޓަރުންެގ ބޯޑަކީ ފަންނީ  ،ދުތަކާއި މަސައްކަތްތަކާ އެްއޮގތްކުރުމަށާއިސެންޓްރަލް ބޭންކެއްެގ މަޤްޞަ

ރާއްޖޭެގ މާލީ ދާއިާރއާިއ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެުރުވމަށް އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ބޯޑަކަްށ ހެދުމަށް މަުގފަހިކުރުމަށާއި، ދިެވހި

 ،މާލީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމުެގ ާގނޫނީ ބާރު ެއ އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިދިނުމަށާއި  ،ނުންތެރި އެކިއެކި މަޝްރޫުޢތައް ހިންަގއި ބޭ

ކުރުމުެގ އަދި އެ މާކެޓުަގިއ  މާކެޓް ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާޒްސަރުކާުރެގ ސެިކއުރިޓީ  ،ސަރުކާރުެގ އެޖެންެޓއްެގ ހަިއސިއްޔަތުން

ާގނޫނު   ،ކޮށް ސުޕަރަވއިްޒކުރުމުެގ ާގނޫނީ ބާރު އެ އޮތޯރިީޓއަށް ިލބިދިނުމުެގ އިތުރުންރެިގުއލޭޓުރަކާތްތެރިާވ ފަރާތްތައް  ހަ

އަށް ެގންނަންޖެހޭ އެހެނިހެން އިޞްލާޙުތައް ެގަނއުން. ެގ ާގނޫުނ(މޯލްިޑްވްސ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ) 81/06ނަންބަރު 

 ެގ މަިއަގނޑު މަޤްޞަދުތަކަކީ. ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ މި ބިލު ހުށަހަޅާލުމު ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނަ އަހަރު އޮްތ  1981ޮއތީ  އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފަިއ މި ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އެނިގަވަޑިއަގންނަާވނެ

ުވނު ާގނޫނެްއެގ ޮގުތގައި މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ނަމުަގއި ެއކުލަަވިއލެ ،ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސެންޓްރަލް ޭބންކު

 ކުެގަވނަ ައހަރު. ދެން އެކި އަހަރުތަ 81މި ދެންނެިވހެން  ،ށް. މި ާގނޫނު އެކުލަަވއިލެުވނީޢަމަލުކުރަމުން އައި ާގނޫނަ

ެވސް، މަިއަގނުޑ ޮގެތއްަގއި އަދިެވްސ މޯލްިޑްވްސ ން ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ަބއެއްފަހަރަށް ެގނެިވފަިއޭވ. އެެހންނަމަމަތީ

ޮގތަށް.  ާގނޫނު އެކުލަަވއިެލުވނުއިުރގައި އެ އޮތްަވނަ އަހަރު އެ  1981ރީ އޮތޯރިޓީ ހިނަގމުން އެ އަންނަނީ މަނިޓަ

ޅުާވލަނީ. އާދެ! އަޅުަގނޑު މިހާރު ބަހުސްެގ ަވުގތު ހު؟ ހުށަހަޅައި ނިމުީނތޯ؛ އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ

ތެރި މެންބަރަށް. ެގ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަުރާވނީ، ކެޔޮދޫ ާދިއރާެގ އިްއޒަތްއަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު، ބަހުސްެގ ަވުގތު

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ާވހަކަދެްއކެުވން:

 ،މް.އެމް.އޭ ެވފައި އޮތީިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އެނިގަވޑަިއަގންނަާވެނ، ދާދި ފަހަކާ ޖެހެންދެން ެވސް އެޝުކުރިއްާޔ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އާދެ!   ،ަވރަށް ބަިއަވރު ޒާތްޒާުތެގ ޖަީރމާ ހިންިގ ތަނެއްެގ ޮގުތަގއި ަރއްޔިތުން ަގބޫލުކޮށްފައި އޮތީ
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ރާ އިދާ؛ ޓީމޯލްިޑްވސް މޮނިޓަރީ އޮތޯރި،  81/6ނާކުރުމަށް ެގނެޭވ ބަދަލުތަކެއް.  ބޭންކު ހިްނުގން ހަރުދަ  އިމިއީ ރާއްޖޭެގ މަ

ނޫން މާލީ ިވޔަފާރިކަމަށް ބުނެފައި   ނޫން މާލީ ިވޔަފާރި ހިންާގ ޮކންމެ ފަރާތަކަށް. ބޭންކު  މަށް ބުނެފައި އެ ަވނީ ބޭންކު ކަ

ލާނަން ކޮންމެެވސް ަވަރކަށް އި ރިތައް. އަުޅަގނޑު ބަލަ ިވޔަފާރި ފިޔަަވިއ އެހެން ބާަވުތެގ މާލީ ިވޔަފާ ގ ބޭންކިން ،އެަވނީ 

 ގބޭންކިން، ިއންެވސްޓުމަންޓް ،އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ެއޮގތުން ،އި ހުރި ބައެއް ބަދަލުތައްލުަގމި ބި ،ދަންނަަވއިލެޭވތޯ 

އިންުޝއަރެންސް   ،ެސކިއުރިީޓސް ިވޔަފާރި  ،ިވޔަފާރި  ގ ިޑެވލޮޕްމަންޓު ބޭންކިން،  ިވޔަފާރި  ގ ބޭންކިން   ންޓްިވޔަފާރި، ާމޗެ

ިވޔަާފރި، ކޮންސިއުމާ ފައިނޭންސް   ގ ސިންޔަފާރި، ފައިނޭންސް ލީޮގތުން ލަފާދިނުމުެގ ިވ  އިްނެވސްުޓކުރުމާ ބެހޭ  ،ިވޔަފާރި

ާކޑު އިންުޝއަރ  ،މަނީ ޗޭންޖު ިވޔަފާރި ،ފައިޭނންސް ިވޔަފާރި، ރެމިޓެންސް ިވޔަފާރި ގަހއުސިން ިވޔަފާރި،

  މަންޓް ދި ސެންޓުލްޭޕމަންޓު އަ ؛އިންެވސްެޓއް  ރކުރުމުެގ ިވޔަފާރި، އެްއެވސް ބާަވެތއްެގ ޕޭމަންޓު އަދި ސެޓްލްމަންޓްއެުކއަ

ެވސް. އެސެޓް މެނޭޖުމަންޓު ިވޔަފާރި ނުަވތަ އޮތޯރިީޓން ކަނޑައަޅާ މިނޫންެވްސ  ސިސްޓަމެއް ހިންުގމުެގ ިވޔަފާރި

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މުދަލާއި   ،ތަށް ެވސް ހިމެނޭ. އޮތޯރިޓީެގ މައިަގނޑު މަޤްޞަދަކީ ޮގ  ރަކާތްތައް ހިމެނޭހަިވޔަފާރިާއއި މާލީ  

ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މި މާއްާދެގ )ހ(ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ މަޤްޞަދު   ،ތައް ަވިކ ހަމަެއއްަގއި ހިފެހެއްޓުންޚިދުމަތުެގ ައުގ

އަދި ހަރުދަނާ މާލީ ނިޒާމެއް    އި،އި މާލީ ނިޒާމު ކުރިއަރުަވއޮތޯރިޓީއެއް ރާއްޖޭގަ   ،ސިލުކުރުމަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެހެންހާ

ސިލުކުރުމަށް އުނިކަމެއް ހާ)ހ( އަދި )ށ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވ މަޤްޞަދުތައް ެވސް    ދެމެހެއްޓެންޖެހޭ. އަދި މި މާއްދާެގ

، 81/6އެހީތެރިާވންޖެހޭ.  ނާންނާނެހެން ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުާމއި ހަމަޖެހުން ެގނައުމަށް ސަރުކާރަށް 

ލިްއޔަތު އޫއިސިްއޔަތުން މަސްހަ އެއީ ަގަވރުނަރުެގ    ަވނަ މާއްާދއަށް އިްޞލާޙުެގނޭ.  20މި ާގޫނނުެގ   ؛ާގނޫނު  ެގއެމް.އެމް.އޭ 

ަވނަ މާއްާދައށް ެގންނަ އިޞްލާޙުތަެކއް ެވސް ޭވ. ަބއެއް އިޞްލާޙުތައް  22ަގއި ކަންކުރަްނީވ ޮގތުެގ ބައި. މުއަދާކުރު

  ނިޒާމާ ބެހޭއެކްްސޗޭންޖުެގ ،ަގނޑު ދަންނަވައިެލޭވތޯ ބަލާނަން. ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަނިޓަރީ ސިޔާސަތު ކަނޑަެއޅުންއަޅު

އެްކސްޭޗންޖު ރޭޓު ނިޒާމު ތަންފީޒުުކރުމަށްޓަކައި އެކްްސޗޭންޖު ރޭޓުތަކާ ބެހޭ ސިޔާސަތުަތްއ  ،ޮގތުން ލަފާދިނުން

ބެލެހެއްޓުން. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަިއސާ ނެރުމާއި   ،ްވ ބަހައްޓައި ނަލް ރިޒާ އެކްސްޓާކަނޑައަަޅއި ތަންފީޒުކުރުން. ިދެވހިރާއްޖޭެގ  

ނޫން މާލީ އިދާރާތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުެގ   ސް ހިމެނޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބޭންކުަތކާިއ ބޭންކުބެލެހެއްޓުން ެވ

 މިފަދަ އިދާރާތަކުްނ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުަގިއ ދިމާާވ ެވސް މި ބިުލަގއި ހިމެނިފައިާވނެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަދި ާވހަކަ

ަކމަށް ެވސް މި ބިލުަގއި އޮންާނނެ. އަދި މި ާގނޫނުަގއި ހުރި   ހޭނީ އޮތޯރިޓީންމައްސަލަތަކުަގއި މަްއސަލަ ަޙއްލުކުރަންޖެ

ދެންނެިވ އޮތޯރިޓީއަށް ލިބޭނެ. ާގނޫުނ ެވސް މި    ކަންކަން ހިންުގމަށް ހަދަންޖެހޭ ަގާވއިދުތަާކއި ުއސޫލުތައް ެހދުމުެގ ބާރު

 ިވޔަފާރިާއިއ ޒްޓުުކރާ ސެކިއުރިޓީ  ދަށުން ރެިގއުލޭާއ ބެހޭ ާގނޫނު(ެގޒް)ިދެވހިރާްއޖޭެގ މާލީ ސެކިއުރިޓީ   2006/6ނަންބަރު  

ބިލުަގިއ ސްޕަަވިއޒުކުރުން ެވސް މި  ،ެރިގއުލޭޓުކޮށް  އިއާ ުގޅޭ ޚިދުމަތްތައް ިވޔަފާރި އަދި މާލީ ދާއިރާަގޒްސެކިއުރިޓީ 

 ،ރާަވއި ހިްނުގމާއި  ސިސްޓަމު  ތައް ައދި ސެކިއުރިޓީ ސެޓްލްމަންޓްބަދަލުެވެގން އަންަނއިރު އޮންާނނެ. ޕޭމަންޓު ސިސްޓަމު

އެއްބަްސެވޭވ ަވކި ޝަރުތުތަކަކާއި ހަމަތަެކއްެގ ަމތިން ސަރުކާރަށް އެްޑާވންްސ  .ތަކުަގއި ބަިއެވރިުވންއެފަދަ ސިސްޓަމު
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މާލީ ކަންަތއްތަުކަގިއ އެްޑަވއިޒަެރއްެގ ޮގުތަގިއ  ،ކަެރއް ޮގތުަގއި މަަސއްކަތްކުުރމާއިސަރުކާރު ބޭން .ދިނުން

  ފައިސާ ނެުގން އަދި ެގރެންޓީޯބޑުން ކަނޑައަޅާ ޮގތަށް ާރއްޖެއިން އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ދަރަންޏަށްމަސައްކަތްކުރުން.  

ރުކާރުެގ އެޖެންޓެްއެގ ހައިސިއްޔަތުން ސަރުކާުރެގ ސަ، ެވސް ދޫކުރުން. ސަރުކާރުެގ އެޖެންޓެއްެގ ހައިިސއްޔަތުން 

ދި ސަރުކާރުެގ ތްަތއް ކުރުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަްށ ލިބޭނެ. އަ މާކެޓު ތަރައްީޤކޮށް ފުޅާކުރުމުެގ މަަސއްކަޒްރިޓީ ކިއުސެ

 ،ޒްރުެގ ސެކިއުރިޓީ ެވސް އޮތޯރޓީއަށް ލިބޭނެ. ސަރުކާ  މެނޭޖުކުރުމުެގ ބާރު  އިމާކެޓު ހިންަގ  ޕްރަިއެވޓަިއޒް  ،ޒްސެކިއުރިޓީ 

 ،ންޖެހޭ ޮގތްތަކާއިަގއި ޢަމަލުކުރަ ަގެނިވްއކުމުޒްއުރިޓީ ރީ މާކެޓާއި ސެކަންޑްީރ މާކެޓުަގއި ެވސް ސަރުކާުރެގ ސެކިޕްރައިމަ

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ   .ެވސް އޮތޯރިީޓައށް ލިބޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުުމެގ ބާރު  ،ޝަރުތުތަކާއި

ކު މި ބިލަށް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން. އަދި މި ބިލާއެ  ލާއެކު ިމއަށްުވރެ ފުރިހަމަައށް މި ބިލު ބަދަލުކުރެޭވނެޚިޔާ

، އަުޅަގނޑު ެއދެނީ ތި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ އެކުެލިވެގްނާވނެ. އެހެންީވމާ އިލުަގެގންނަ ބަދަލުެގ ތަފްސީލު ެވސް މި ބި

 ލު އަދި އިތުރަށް ތަނަަވްސެވެގން އަންނާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މެންބަރުންެގ ޚިޔާލާއެކު މި ބި 

 

 ްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ!  

 . ށްއިބްރާހީމް ޝަރީފަ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެުވން:

. ކަންަވނަ އަހަރުން ފެށިެގން އޮތް ބިލެއް 1981މި ބިލަކީ  ،ްއަވއިފިެވސް ފާހަަގކުރަ މަނިކުފާނު ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ،އްެގ ސަބަބުން ކަމަށް ިވޔަސްއާދެ! އެމް.އެމް.އޭެގ ާގނޫނީ ބާރު ނެތިެގން ނަމަެވސް އަދި ާގނޫނުަގއި ހުރި ލޫޕްހޯލްތަކެ

އިޤްތިޞާދަށް   ،ެގ ފައިާސެގ ބާޒާާރއިނިޔޭ ދު  ،އުލާއި ޙަމިއަުދެގ ިވޔަފާީރެގ މާ  ،އަދި ާގނޫނުަގއި އުނިކަމެއް ކަމުަގއި ިވަޔސް

ުނާވކަން ލިްއޔަތާއި ާވޖިބު އަދާކުރެެވމުން ޮގސްފައިއޫއަންނަ ހަލުިވ ބަދަލުތަކާ ަފިއހަމަކުރެޭވ ޮގތަްށ އެމް.އެމް.ޭއެގ މަސް

މު ން ެވސް މުހިިމ ބިލަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙުތަކަކީ .ހިތާމަޔާއެކު ައޅުަގނޑު ފާަހަގުކރަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ފަިއނޭންޝަލް އިންސްޓިޓއުޝަްނތައް ރެިގއުލޭޓުކުރުމަށްޓަަކއި  ގ ބޭންކިން -އަދި ނޮން ގ އިޞްލާޙުތަކެްއ. ެއއީ ބޭންކިން 

ެއ ބާރު ހޯދުމަށް މި ބިލުގައި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު  ،ިވއްޔާ  އެމް.އެމް.ޭއއަށް ބާރު މިހާރު ނެތް ކަމަށް ަވނީ

އްޖެއަކީ ތަަރއްޤީަވމުން އަންަނ ރާ  ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ .މު ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްންއީ މުހިތާއީދުކުރަން. އެ 

އެކްސްޕެންޝަނަރީ ބަޖެޓްރީ ސިޔާސަތެއް ހިންުގން. މިފަދަ  ،ޤައުމެއް. މިއަދު ސަރުކާރުެގ ފިސްކަލް ޕޮލިސީއަކަށް ަވނީ

 ަގއި އެމް.އެމް.ޭއެގ ދައުރު ަވރަށް ފުޅާ. އެއީ މޮނިޓަރީ ސިާޔސަތުކަމުމި  ،އެކްޕެންޝަނަރީ ބަޖެޓްރީ ސިާޔސަތެއް ހިންގާއިރު 

އޯޕަން މާކެޓު   ،އިޤްިތޞާދު ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި މާކެޓުަގއި ހުންނާނެ ފައިސާެގ މިންަވރާއި ނިސްބަތް  ،ކަނޑައެޅުުމެގ ބާރާއި
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މަސްޢޫލިއްޔަތަކަށް ާވތީ، ެއ  އެމް.އެމް.ޭއގެ  ބެލެހެއްޓުމަކީ އިަހއްޓަ ނަަގ ،އޮޕަރޭޝަންސްތައް ހިންަގއިެގން ރެގިއުލޭޓުކޮށް

ލުކޮށް މި ާގނޫނުެގ ތެރެއަކު ެނތް. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ާގނޫުނ ާވހަކަތައް އެހާ ތަފްސީ

މަށް. އިޞްލާޙުެވެގންދާއިރު ނުަވތަ ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިުދެގ ދަށުން މި ދެންނެިވ ކަންކަން ރަނަގޅުެވެގންދާނެ ކަ

ރާއްޖޭެގ ފަިއސާ ނުަވތަ ލީަގލް ޓެންޑަރ  ،ކަމަކީ  އްމު އެންއެމް.އެްމ.އޭއިން ކުރާ އެންމެ މުހި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ލީަގްލ  ލިްއޔަތެއް. އެންމެ އިސް ާވޖިބު.އޫއެމް.އެމް.ޭއެގ މަސް ބެލެހެއްޓުން. ލީަގލް ޓެންޑަރެގ ައުގ ހިފެހެއްޓުމަކީ

ްއޔާ ރާއްޭޖެގ ިވ ކަމަށް ަވނީ ެއކްސްޭޗންޖު ރޭޓު މެނޭޖުނުކުރެޭވ ،ިވއްޔާ  ަވނީ މަށްކަ ޓެންޑަރެގ އަުގ ނުހިފެހެއްޓޭ

ޒަމާނުގައި އުޅުނުހެން  ްއމު ރައްޔިތުންނަކަށް ނޭނޭގނެ. ކުރީއާބަޖެޓުކުރުމަކަށް  ،އިޤްތިޞާދު މެނޭޖުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށް

 ،އިޤްތިޞާދުަގިއ ފައިސާ އެނބުރޭ ޮގތާއި ،އްޔާ ެގ ޒަމާން ފާއިތުެވ ހިނގައްޖެ. އެހެންކަަމށްަވނީވި ބާޓާ ސިސްޓަމު

 ިލކުިއޑިޓީ ދެމެހެއްޓޭެނ މިންަވރާއި، ދަމަހައްޓަންާވެނ އުސޫލުތަްއ ކަނަޑއަަޅއި، ކުރުމަްށޓަކައިރައްޔިތުންނަށް ިވޔަފާރި

.ޭއެގ ކޮނުޑަގިއ އެކަންކަން މެނޭޖުކުރުމަށް އެމް.އެމް.ޭއއަށް ފުރުޞަތު އޮންނަންާވނެ. ާގނޫނުގައި އެ ޒިންމާ، އެމް.އެމް

ނުުކރެޭވ މިހާރަކު. މިސާލަކަށް ެއމް.އެމް.އޭއިން އެަބއޮޭވ ަވކި  އަޅަންާވނެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރެިގއުލޭޓެްއ ެވސް 

ބޭންޑެއް ކަނޑައަޅާފަ. ެއކަމަުކ އެމް.އެމް.އޭައކުން ަގބޫލުފުެޅްއ ނުކުރަްއާވ އެްއޮގތަކަްށެވސް އެ ބޭންުޑެގ ތެރޭަގއި ަފއިސާ 

ކަމެއް ކަމަކަށް. އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުން  މަކީ ނުަވތަ އެކަން ނުކުރެޭވ ކަމަށް ަވންޏާ ބަދަލުކުރުމަކީ މުހިންމުމެނޭޖުކުރު

ބޭރު ފައިސާ ބޭންކިންގ ނިޒާމުެގ ތެރޭަގއި ދައުރުޭވތޯ ކަަށަވރުކުރުމަށްޓަަކިއ އެމް.އެމް.އޭއިން ައޅަންޖެހޭ ؛ ލިބޭ ފައިސާ

މި ާގނޫނު  ކަތްަތއް ނުކުރެޭވކަން ހިތާމަޔާއެކު ައޅުަގނޑު ފާހަަގުކރަން. އެ ބައިފިޔަަވޅުތަާކއި ރެިގއުލޭޓްރީ މަސައް

ކޮމިޓީއަކަށް ޮގސްެގން އަންަނއިރުަގއި މި ާގނޫނުެގ ތެރޭަގިއ ހިމެނަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމުންދާ ބޭރު މީހުންެގ 

ަވއިލާނަން. އެީއ ެއމް.އެމް.އޭއިން މި ިވދާުޅަވނީ، މައްސަލަެއއްަގއި އިހަށްދުަވހު ފެންމަތިިވ އެްއ ކަމެްއެގ ާވަހކަ ދަންނަ

ރު ފައިސާ މި ރާއްޖެއިން ެގންޮގސްެގްނ ބޭނުން ޮގތަކަށް ހެދީމަ ެވސް އެއީ ކުރެޭވ ކަެމއް ނޫނޭ. ކޮންމެ ޮގތަކަށް ބޭ

ނެތިކަެމއް ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ޑޮލަރު ފިަޔަވއި ހުރިހާ ފައިސާެއއް، ރާއްޭޖގައި ިވޔަފާރި ލަިއސަންސް ޮއެވެގން ކަމެއް، 

ެގންޮގސް މި ހަދަނީ. އަދި ބޭންކުތަކުން އެްއެވސް ކަހަލަ އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ، ކުރާ ިވޔަފާރިތައް ބޭރުމީހުން ހިފައި

އުސޫލެއް ނެތި ބޭރު ފައިސާއަށް، ަގންނަ އަާގއި ިވްއކާ އަާގ ޭދތެރޭަގއި އޮންނަ ރޭޓުެގ ތަފާތު ބޮޑުކަމުން ަވުގ ިވޔަފާރިއަށް 

ހުރޭ. މި ކަންކަން އެންމެ ރެިގއުލޭޓެްއ ފައި މި އޮތީ. ރުފިޔާއެއް ިވްއކާ ައާގއި ަގންަނ އަާގ ދޭތެރޭަގއި އެބަފުޅާދޮރެއް ހުޅުިވ

ނުކުރައްާވ. ނަތީޖާއަކަށް ަވނީ ބޭރު ފައިސާ ރާއްޖެއިން ޭބރު މި ަވނީ ބްލެކް މާކެޓުަގިއ. އަދި ެއޮގތަށް ބޭންކިންގ 

ބުަރ  އިާސއެއް ަވިކ ބައެްއެގ އަތްދަށުެވެގން ރާްއޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ޭއެގނިޒާމަށް ނުވެއްދުުމެގ ސަބަުބން އެ ހުރިހާ ފަ

އުފުއްލަންޖެހޭކަމީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމައހަރުަގއި މާކެޓުްނ އަބަދު އިޭވ އެއް ާވހަަކއަީކ، ިވޔަފާރިެއއް 

؟ ޔައީ. ކީްއެވެގންތޯ ލިކުއިޑިޓީ ދަށަށް ދިަޔއީލިކުިއޑިޓީ ދަށަށް މި ދި؟ ނެތޭ. ިވޔަފާރިެއއް ނެތޭ. ީކއްެވެގންތޯ

މިާގނޫނަށް މިނިަވންކަމާއެކު ؛ ްނކަން ބަލަންާވ ޮގތަށް ނުބެލުމުެގ ނަތީޖާއެްއެގ ޮގތުން. ތެދުފުޅެއްއެމް.އެމް.ޭއއިން އެކަ
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ޅުާވނެ ާވހަކަ އެަބއޮތް. އޮންނަ ބޯޑެއް އޮންނަ ާވހަކަ އެބައޮތް. މާލީ ސިިކއުރިޓީޒް ައމިއްލަ ފަރާތަކަށް ިވްއކުމަށް ދޮރު ހު

ތަްއ އިންސްޓްރޫމެންޓު  ޒްބިލާއި ބޮންޑާ އަދި އެނޫންެވސް ސެިކުއރިޓީ-ިވްއކާ ޓީއެއީ ެވސް ތެދުފުޅެއް. ބޭންކަްށ ސަރުކާރުން  

ންމުކަމެއް ކަުމަގއި އަޅުަގނޑު ދެކެން. މިީއ ހިތުންނަށް ލިބޭެގ ޮގތް ހެދުމަކީ ެވސް މުިވްއކަިއެގން އޭެގ ފައިާސ ރަްއޔި

މި އިސްލާޙުތަކަކީ ެވސް. މީެގ އިތުރު އެަތއް އިސްލާޙުަތެކއް އެބަ އަންނަންޖެހޭ. އަދި  ،ންމު އިސްލާޙުތަކެއް ހިށް މުަވރަ

ެއއެްއެޗތީެގ ފްރޯޑް ހުއްުޓުވމަށްޓަަކއި   ،ަތކާ ެއއްޗެހި އަންނައިރުަގއިއި ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމުއާކޮމާްސ  -އީ  އެކި  މި ޒަމާނުގައި

އްޭޖގައި މިހާރު އޮތް އެންޓި މަނީލޯންޑްރިންގ ާގނޫނުަގއި ޤީޤަތުގައި މިރާޙަަޅންޖެހޭ. އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތއް އަ

ޤީޤަތުގައި ޙަފެތޭ ޮގތަކަށް ެއެވސް ބަދަލުުކރަން އެބަޖެހޭ.  ޒަމާނާ މި .އެމް.އެމް.ޭއއިން ތަންފީޒު އޮްތ ޮގތް ކަމަކުނުދޭ

 ނަށް ޮގތަކަްށެވސް ތިމަންމެންެއއް  ،ރި ސުާވލަކަށް ޑުމެން ކުއަުޅަގނ ިވއެމް.އެމް.އޭ ިވދާޅު  ،ކުރުމަށްރބޭރު ފައިސާ ލޯންޑަ

ެވސް ައދި ިއ  ާގނޫނީ ބާރު އޮްތ ޮގަތކުންނެްއ އެކަން ުހއްޓުޭވކަށް ނެތޭ. ަހމަ އެހެންމެ ސަރުކާރަށް ފަިއސާ ދޫކުރުރާއިުރަގ

 ރީ ނިޓަޮގތަކަށް މަިހފެހެއްޓޭނެ    ަފއިސާެގ ައުގ ؛ެވސް އެމް.އެމް.ޭއއިްނ ރައްޔިތުންއި  ަގއި ފައިސާ ހުންަނއިރުގަ މުޅި މާކެޓު

ާގނޫނުަގއި ބަޔާންކުާރ   މި  ަމށްސިޔާސަތަށް ރާަވން އެބަޖެހޭ. އެމް.އެމް.ޭއއިން މިހާރު ސަރުކާރުެގ ފައިާސެގ އެްޑަވިއޒަރުކަ

 ، ސަުރާކރުެގ ފިސިކަލް ޕޮލިީސއާއި  ،ކަމެއް. އެއީ  ކުރުމަށް އަުޅަގނޑު ަވރަށް ތާއީދުކުރަން. ެއެވސް ކުރަްނޖެހޭނެ

ނަޒީފާެގ  ،އިޔާ ޤަުއމުެގ އިޤްތިޞާދީ ދުެވލި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކަ ،އާ ދޭތެރޭގައި ސާބިތުވެ ޕޮލިސީ ނީޓަރީއެމް.ޭއެގ މަމް.އެ

ޮގތް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުެގ  ފުރުޞަތު ތަނަަވސްކުރުމަށްޓަކައި ފައިާސެގ ލިުކއުޑިީޓާއއި މަނީ ސަޕްލައި އޮންނަ

ިވއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން  . އެހެންނޫންކަމުަގިއ ަވނީާވނެ.އޭއަށް ލިބިފައި ޮއންނަންތަކާއި ބާރުަތއް އެމް.އެމްއިންސްޓްރޫމެންޓު

ަފއިސާެގ އަުގ ހިފެހެއްިޓެގނެްއ ކުިރއަކަށް   ،ޖެހޭ ޑެފިސިޓް ފައިނޭންސްކުރުމުެގ ބަޖެޓަރީ ސިޔާސަެތއް  މިހާރު ހިންަގން މި

ހޭ އެްއޗެއް. ންނަށް ޭއެގ ބުރަ އުފުލަންޖެނުެގންދެޭވނެ. އަދި ބޭރު ަފއިސާއަްށ އަންނަ ކޮންމެ ބަދަލަކީ ރައްޔިތު

 އުފެދިެގން މި ންމުކަމެއް ފައިސާެގ އަުގ ހިފެހެއްޓުން މާކެޓުގައި. އަދި ބްލެކް މާކެޓުހިއެހެންކަމަށްވީއިުރަގއި ަވރަށް މު

ތެރި ރައީސް. ތެރޭަގއި ހުރީމަ އިއްޒަތް ެގނާެއއް އަުޅަގނުޑމެންެގ ސިސްޓަމުކޫލެރީ ދަނީ ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ރެގިއުލޭޓް

ކޮމިޓީތަުކަގއި  ،ގައި ަވރަށް ފުންކޮށް ިވސްނަން އެބަޖެހޭ. މި ާގނޫނަށް ބަދަލު ެގންނައިރުަގއި މިކަމާ ދޭތެރޭ

  މި އުފެދިެގން  ރާއްޖޭަގއި ބްލެކް މާކެޓު ،ރީ ލޫޕްހޯލްތަކަކީ ކޮބަތޯާއއިދިރާސާކުރާއިުރގައި އެބަޖެހޭ މިދެންނެިވ ރެގިއުލޭޓް

ެގންނަނީ   ެއއީ ޔޫރަުޕެގ ހުިރހާ ޤައުމުތަކުން މި ؛ދެން ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާެއއް  ަވއިޑޮަލރު ފިޔަ،  އިެވެގންތޯއާ ހިނަގނީ ކީއް 

ެއއްޗެިހ  ފަދަ ފައިސާަތއް. ިއޓާލިއަން ލީރާއާ. މިއެއަދި ިމނޫންެވސް ެއކިެއކި ުސިވްޒ ފްރޭންކާއި    ،ޔޫޯރާއއި  ،ޕައުންޑާއި 

ޯތ އޭެގ ސަބަބަކީ. އަުޅަގނުޑ އިއެއީ ކޮބަ  ؟ދަނީ ކީއްެވެގންތޯ ން މި ތެރެއަށް ނުަވދެ ބޭރުެވެގޤައުމުެގ މާލީ ނިޒާމުެގ

ރުފިޔާއަށްުވރެ ޮބޑު  1ބޮުޑކަުމން.  ުގެގސަބަބު ދަންނަާވނަން. އެއީ ިވއްކާ ައާގއި ަގންނަ ައާގ ދޭތެރޭގައި އޮތް ފަރަ

ޑު ެގއްލުމެްއ ޔިތުންނަށް ލިބޭ ަވރަށް ބޮކަމެއް. މިއީ ޤައުުމެގ ަރއް  އެްއޗެއް ަބެއއް ހާލަތްތަކުަގއި. މިއީ ަވރަށް ހިތާމަހުރި

ަވނަ އަހަރު ހަދާފައި އޮްތ ާގނޫނަކަށް ބަދަލުެގންނަން  1981އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނީވމާ، ައޅުަގނޑުމެން 
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 އަުތަގއި ެގބޭފުޅުން  އެ ،އެމް.އެމް.ޭއެގ ާގނޫނަށް ،މިދެްނނެިވ ނުކުތާތަުކެގ މަްއޗަށް ިބނާކޮށް ،މަޝްަވރާކުރާއިުރަގއި

ސީދާކޮށް   ،ިވއްާޔ ަވރަށް ސާުފކޮށް  ކަމަށް ަވނީ  ާގނޫނީ ބާާރއި މަްސއޫިލއްޔަތު ނެތް  ެގުކރުމުކަންކަން ެރިގއުލޭޓު މިއަދު މި

 ،ޮގތަށް  ިވޔަފާރިތަަކށް ެގއްލުމެއް ުނާވ ،ޮގތަށް ކުރެޭވިއހަމަސިޔާސަތަކާއި ދައުަލތުެގ ފިސިކަލް ޕޮލިސީއާ ފަ ޓަރީނިމަ

 ،ފައިސާ ޖެހުމާއި   ،އެމް.އެމް.ޭއެގ މަނިޓަރީ ސިޔާސަެތއް ކަނޑައެޅުާމއި  ،ޮގތަށް  އުުޅމަށް ފަހިާވރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންެގ ދިރި 

އަދި ފައިާސ ހިނާގ މާލީ  ،ކުރުމާއި ެއކްސްޭޗންޖް ރޭޓް ރެިގއުލޭޓު  ،ހިފެހެއްޓުމާއި ރކުރުމާއި އަދި ީލަގލް ޓެްނޑަޗާޕު

 .. .ހުރިހާ ބޭންކެއް

 

 ން  ާވހަކަދެްއކެުވން:ރިޔާސަތު

ާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ އިހަަވންދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިއްޝުކު

 މުޙައްމަދު ޝިފާޢަށް.  

 

 އިހަަވންދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ާވހަކަދެއްެކުވން:

ތިޞާދީ ދުނިޔެއެްއަގިއ ބަދަލުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނ ޤްއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ކުރިއަރަމުން އަްނނަ އިޝުކުރިއްޔާ 

ދުނިޔޭގައި ކުރިއަރަމުން ައންނަ އިޤްތިޞާދުގައި މާލީ  ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭ. ތަރައްޤީއަށް ޖާަގ ދޭންޖެހޭ. އެޮގތުން

މެއް. އެ ބަދަލުތައް އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަގައިމު ެވސް ަގބޫލުކުރާ ކަ  އިދާރާތަކަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ހުންނާނެކަން

ންނަށް ދުނިޔޭެގ އިޤްތިާޞދާއެކު ފަިއ ހަރުނުކުރެޭވެނަކން ެވސް އެީއ ައޅުަގނޑުމެން ެގނެސްެގްނ ނޫނީ އަުޅަގނުޑމެ

އަށް   81/6ާގނޫނު ނަންބަރު    ،އޮތީ  މިއަދު ެވސް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މި   .ަގބޫލުކުރާ ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

މުގެ  ންދިެވހިރާއްޭޖެގ އިްޤތިޞާދުެގ އެންމެ މުހި ،އެހެްނނަމަެވސް .. ޒަމާންީވ ާގނޫނެއްޑު ބަދަލުތަކެއްެގންނަންޖެހޭ ބޮ

މިއަދާ ހަމައަްށ މި ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ  .ަތކެއް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްޙުލާޞްއެްއ ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ ބޮޑެތި އި

އަުޅަގނޑުމެންެގ މާލީ ތާރީުޚަގއި ދިމޭެވަފއި ހުރި ބޮޑެތި   ،ތުމުެގ ސަބަބުން ބަދަލުތައް ތަރައްޤީާއއެކު ފައި ހަރުކުރެިވފައިނެ

މިއަދު  ކުރަންޖެހުނު ބޮޑެތި ލަްއަގނޑުތަަކީކ އަުޅަގނޑުމެންއަުޅަގނުޑމެންނަށް ތަހައްމަލް ،ޮގންޖެހުންތަކާއި

މު  ންްއެގ މުހިޤްތިޞާދެފަދަ އި ސެންޓްރަލް ބޭންކު .ހަނދާންކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

ފަންކްޝަންތަކެއް އަދާކުރަމުންދާ ބޭންކަކަށް ދުަވހުން ދުަވހަްށ ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ެގނަުއމުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ފަހަތު 

އެދޭ ތަރައްީޤ އަުޅަގނޑުމެންެގ އިޤްތިޞާަދށް ެގނައުމުަގއި ދަތިތަތަަކކާ  ަގނޑުމެން މިއަޅު  ،ނަމަ ފަޔަށް ބުރަވެއްޖެ

ޤައުމެްއެގ ސެންޓްރަްލ ބޭންކަކީ އެ ޤައުމެްއެގ ދެން  ؛ދިެވިހރާއްޖެ  .ނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިާވނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަޅުަގ

މު ބޮޑީއަކަށް ން ރެިގއުލޭްޓކުރާ މައިަގނޑު ބޮޑީ. މިފަދަ މުހިކޮށް ހުންނަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަންތަެކއް އޮޕަރޭޓު

މު ބަދަލުތަކަކީ އެއީ އަޅުަގނޑުމެން އެ ޤައުމެްއެގ އިޤްތިޞާދު ކުރިއަރުަވްނ ންއަޅުަގނޑުމެން ެގންނަންޖެހޭ މުހި
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އެ ޤައުމެްއެގ  ، ުވޒާރާންކެއްެގ ފަންކްޝަން އަދާކުރަމުންދާ މާލީ ެގންނަންޖެހޭ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް. އެހެން ބޭންކުތަކަށް ބޭ

ބިލުކަން ާގނޫނީ ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން ޤާކުރުމުެގ އެއީ އެެހން ބޭންކުތައް މޮނިޓަރކޮށް، ކޮންޓްރޯލް ؛ސެންޓްރަލް ބޭންކު

ަޤއުމެްއެގ  .އެ ބޮީޑއަކަށް ެދިވފައި އޮންަނންޖެހޭނެ ބޮޑީއެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ަގބޫލުކުެރޭވ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް

 ށް ހަާވލުކުރެިވފައި ކް ފަންކްޝަންތަކެއް އަުޅަގނޑުމެންނަޔުނީ  ،މުންއެ ބޭންކަކަށް ަވރަށް މުހި  ،ލް ބޭންކަކީ އެއީސެންޓްރަ

ކޮށް އެ ޤައުމެއްެގ ލީަގްލ ޓެންޑަރ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުެގ ޞަަވކިން ޚާއް ،ބޭންކެއް، މުއައްސަާސއެއް. ެއޮގތުން ންނަހު

 ސެންޓްރަލް ބޭންކަށް ދީފަ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެން ހަމަގައިމު ެވްސ އޮންނަނީ ފުރިހަމަ ބާރު އަޅުަގނޑުމެން މި

އެ ަޤއުމެްއެގ ލީަގލް ޓެންޑަރ ރެިގއުލޭޓްކުެރޭވނެ ާގނޫނީ ފުރިހަމަ ހައިސިއްޔަތު ،ަވްނ އެބަޖެހޭކޮށް އަރު ކަށަަވރު   ،ކޮށްޤީޔަ

ތަކުެގ ޙުލާޞްމިއަދު މި ބިލަށް ހުށަހެޅިފައިާވ އި  ،އަޅުަގނޑުމެން އެ މުއައްސަާސއަކަށް ދެިވފައި އޮންނަންޖެހޭަކން. އެޮގތުން

ެސކިއުރިީޓއާއި ރަްއކާތެރިކަން ކަަށަވރުކުރުމަށްޓަަކއި ކޮންމެހެން ލީަގލް ޓެންޑަރެގ  އަުޅަގނޑުމެންެގ    ،ބަޔަކީ  މު އެއްންމުހި

 އެތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެްނެގ ޤައުމުން ބޭރުަގާއއި ޤައުމުން  .ދޭންޖެހޭ ބާރުތަކެއް، ފަންކްޝަންތަކެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

އެއް. އެކަންކަްނ ކޮންމެހެންެވސް އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ ންުކރުމަކީ އެއީ ސެންޓްރަލް ބޭންކުންޤީސްޓެބިލިޓީ ޔަ ފައިސާެގ

ތަުކެގ ޙުލާޞްއި ެގއަދާކުރުމުަގއި އެ ބޭންކަށް ިލބެންޖެހޭ ާގނޫނީ ހައިސިއްޔަުތތަކާއި ބާރުތައް އަުޅަގނޑުމެން މި ާގނޫނު

އީ އެ ޤައުެމއްެގ ެގ ފައިސާ އެ އެ ޤައުެމއް .އެކަން ކަށަަވރުކޮށްދޭންޖެހޭ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް .ތެރެއިން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ

އަުޅަގނޑުމެންެގ މި ޤައުމުެގ ފައިާސެގ ސްޓެބިލިޓީ   .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  މު ބަހާ.ންއިޤްތިޞާދުެގ އެްނމެ މުހި   ،ތަރައްޤީގެ 

އިޤްތިޞާދީ ދުެވލި އަންދާޒާކުރާ މިންަވރަށް ެގންދިއުމަށްޓަަކއި ޤައުމަކަށް  ެގ އެއީ އަުޅަގނޑުމެންކަށަަވރުކުރުަމކީ

ޤައުމެްއެގ އިޤްތިާޞދީ ސްޓެބިލިޓީއާއި ހިއުމިލިޓީ  .މު އެއް އަާސސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްން ނުންާވނެ އެންމެ މުހިބޭ

އެކަން ކަަށަވރުކޮްށެގން ނޫނީ ން ެވސް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. ކަށަަވރުކުރުަމކީ އެއީ ސެންްޓރަލް ބޭންކަކުން ކޮންމެހެ

ސް އިޤްތިޞާަދކަށް ނުލިބޭނެ. އިޤްތިޞާދީ ޔަމެަވރަކަށް މަސަްއކަްތތަކެއް ކުރި އަޅުަގނޑުމެން އެދޭ ތަރައްީޤ ކިތަން

ހަމަާވންޖެހޭ ހަމައެކަނި ދިއުމަށްޓަަކިއ ފުރިއިތަަކކީ ހަމަެއކަނި ެއ ޤައުމެްއެގ އިޤްިތޞާދު ކުރިއަރަ އިންެވސްޓްމަންޓު

 ކަަށަވރުަކން ކަމާއި ާމލީ ރައްކާތެރިކަުމެގއެްއކޮށް، ފައިސާެގ ަރއްކާތެރި  ކަންތައްތަެކއް ނޫން. އިޤްިތޞާދީ ކުރިއެރުމާ

ދާ ދުނިެޔެއއްަގއި އިއަުޅަގނޑުމެން އިޤްތިޞާދީ ޮގތުްނ ކުރިއަރަ .އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރުން މިހާރަށް  ތަެކއް މި ޤައުމަށް މިހާެގ އިޤްތިޞާދު ކުރިއަްށެގންދިއުމަށްޓަކައި ފައިނޭންޝަްލ އާ އިންސްޓްރޫމަންޓުޤައުމު

ތައް ތަާޢރަފްކުރުމުގައި އެ ޤައުެމއްެގ ފައިނޭންޝަލް އާ އިންސްޓްރޫމަންޓު .ބޭނުްނޭވ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ެވސް އެބަ

ތައް ޓުހަމައެަކނި އާ އިންސްޓްރޫމަން .އެއް މުއައްސަސާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މުންސެންޓްރަލް ބޭންކަކީ އެންމެ މުހި

ތައް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ެއއީ އެ ޤައުެމއްެގ ސްްޓރޫމަންޓުފަރުޖެއްސޭކަށް ނެތް. އެ އިންތަޢާރަފްކޮށްެގން ެވްސ 

މިހާރުވެސް  .ިއްއަޒތްތެރި ރައީސްމާލީ ސެންޓްރަލް ބޭންކުން ކޮންމެހެން އަދާކުރަންޖެހޭ ފަންކްޝަންތަކެއް. 

މި ޤައުމުގައި ެވހިކަލްަތއް  ހަކުން ދާދި ފަ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަުގމަތިން ެވސް ިއެވމުންދާ އެްއ އަޑަކީ 
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 މާނަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤީ  އޭެގ  ،އޭެގ އެންމެ ފުރިހަމަ މަންފާ  ،. އެހެންނަމަެވސްއިންޝުއަރެންްސކުރަން މަޖުބޫރުކުރީ

 ރައްޔިތުން އުފައްދަމުންދާ ސުާވލެއް. އެކަން މޮނިޓަރކޮށް، ދުަވހުން ދުަވހަށް ޭވތޯ އެއީ މިއަދު ދިެވހިކުރެސިލުހާ

ރަލް ބޭންުކ. އަުޅަގނޑުމެން އިޤްތިޞާދު ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ެގްނނަންޖެހޭ މުއައްސަސާައކީ ިމ ޤައުމުެގ ސެންޓް

ޓިދާނެ، އެމް.އެމް.އޭެގ ފުރިހަމަ ބާރާެއކު އެމް.އެމް.އޭ ފުރިހަމައަްށ މިއަދަށްުވރެ އަދި މާ ފުން ައނދަަވޅަކަށް މަދަމާ ވެއް

ފަހަރެއްަގއި ެވސް އެްއެވްސ ޤައުމެްއަގިއ ެއ ޤައުމެްއެގ  .ނަމަ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ފަންކްޝަން އަދާކުރަމުންނުދާ

ެވ، ަޤއުމުެގ އިޤްތިޞާީދ ސެންޓްރަލް ބޭންކަކީ އެއީ ސިޔާސީ މުއައްަސސާެއއް ނޫން. ސިޔާސީ ކަންކަމުން އެްއކިބާ

އަޅުަގނޑުމެންެގ އިޤްތިޞާދު   ، އޮތުމަކީ ެއއީކުރިއެރުމަށް ފޯކަސްކޮްށެގން ިހންޭގ މުއަްއސަސާެއްއެގ ޮގުތަގއި އެމް.އެމް.އޭ

އަުޅަގނުޑ  .މާދަމާއަށް ބައްޓަންކުރުމަށްޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ކަށަަވރުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޤްތިޞާދު ަތކާެއކު މިއަަދށްުވރެ މާ ފުރިހަމަ ޮގތުަގިއ، މި ޤައުމުެގ އިޙުލާޞްާވ އި މީދުކުރަނީ ހުށަހެޅިފައި މި އްއު

 ތަން، ތުުރކުުރމުގައި އެމް.އެމް.ޭއެގ ރޯލު ުފރިހަމައަށް އަދާކުރެވޭ ކުރިއެރުމުަގއި، މި ަޤއުމުެގ މާލީ ތަނަަވސްކަން އި

 ށް ފެންނާނެ ކަމަށް. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ. މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

. އަުޅަގނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ ކާށިދޫ ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ބަރުޒަތްތެރި މެންޝުކުރިއްާޔ ިއއް 

 ޖާބިރު.هللا އަބްދު

 

 ބިރު ާވހަކަދެްއކެުވން:ޖާهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްބދު

حيم. أعـوذ باهلل من الشيـطان الَرجيـم  حمن الر  وصحبه ومن  هللا وعلى الهألّصالة والّسالم على رسول . بسم هللا الر 

އެއީ ރުިފޔާ އޮޕްރޭޓުކުރަން ހަދާފަިއ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެމް.އެމް.އޭ ކީމާ ިދެވހިންނަށް ނޭނިގދާނެ.  .وااله أّمابعد

އެމް.އެމް.ޭއއަށް އަލަްށ  .ހުންނަ ތަނަކަށް ކިާޔ ނަން. ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިްވސްއިްނ މަނީ ލޯންޑްރިން ކުިރއިރުަގއި

 ތޯ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިްވްސއާ ލީއިރުަގއި އޭނާ ކީްއެވެގން   ދެ މީހުންޙާލިޞާމް މުޙައްމަދު  ކު މަނިކުފާނާއި އިްބރާހީަގަވރުނަރަ 

 ހުން ބަިއަވރު މީ ،ކިޔާ މީހަާކއި ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން ިކާޔ މީހަކާއިޕް ކުލްދީ ؟ދޭތެރޭގައި ފިަޔަވޅު ނާަޅއިެގްނ އުޅެނީ

ހިފާ މީހުންނަށް  ތުޢަބައި  އަށްއި އޭނާޙާލިޞާރައީސް އިްބރާހިމް މުޙައްމަދު    .މެދުެވރިކޮށް  އެމް.އެްމ.އޭަވއްކަްނކުރަނީ    ެވެގން

ކޮންޓްރޯލްސްެގ ދަށުަގިއ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސެންޓްރަލް ބޭންކު .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނު ދެނީ ެވސް އެތަނުން.އެކަނި ލޯ

ަވުގތުން ަވުގތަށް  ންކިންގ ބޭ  އޯފްޝޯ .އީސްތެރި ރަިއްއޒަތް އަމުރަށް ކުރަންޖެހޭ. ،ހުންނަންޖެހޭ ކަންކަން ތަރުތީބު

ރާއްޖޭެގ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިްވސްއިްނ   .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްބޭްނކެއް.    ކުރަން އެބަޖެހޭ. ރާއްޖެއަށް ބޭނުންޭވ އޯފްޝޯއިމާރާތް

ރުަގއި ހިފާ ބޭންެކްއެގ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ަރއްޔިތުންެގ ކަ .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް  މީހަކަށް ފައިާސ ލިބެނީ. 3ހަމައެކަނި 
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ިމހާރުން މިހާރަށް. އިއްޒަތްތެރި   ަވުގތުން ަވުގތަށް ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިްވސް ބަންދުކުރޭ ؛ބޭންކު އޮފް މޯލްިޑްވސް  ޮގތުަގއި

ޑިްވސް ބަންދުުކރަން ފަސޭހަކަމެއް ނޫންކަން. އޮފް މޯލް ައޅުަގނޑު މިހެން ބުނާއިރު ެވސް އެބަ އިނޭގ ޭބންކު .ރައީސް

ކަމެއް.   އަކީ ސީދާ މަނާމަނީލޯންަޑރިން  ،ނޯމްސްއާއި ސްޓޭންޑަޑްެގ ދަށުން  ދުނިޔޭެގ އިްނޓަރނޭޝަނަލް  ،މަެވސްއެހެންނަ

ންތޯ އުޅެނީ ކީްއެވެގ ލުނުކޮށް ތިތިަވުގތުން ބާ އެކަްނ ކޮށްފައި އޮތް ބޭންކެްއެގ ަލއިސަންސް ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދިެވހިާރއްޖޭެގ  .އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ސުާވލުކުރަން. ނަރާންކުެގ ަގަވރު ސެންޓްރަލް ބޭ، އަޅުަގނޑު ބޭނުން އެމް.އެމް.އޭ 

އަުޅަގނޑު ަބއްދަލުކުރީމަ  ިއއްެޔގައި ަބއްދަލުކުރިން. އޭާނއާ އެބަހުރި. އަުޅަގނުޑ އިންޑިާއެގ އެމްބެސެޑަރާ ތައްންކުބޭ

އެއްޗެތި ެގނެއޭ. ޖެހޭ ޮގތަްށ ކަލޭމެން ކާރާއްޖެއަށް ކެންސަރު  އަުޅަގނޑު ބުނިން މި ؟ތޯ ރައީސްއޭނާ ބުނި އެއްެޗއް އިނޭގ

 ބެހޭ  ޮގތުން ުސާވލުކޮށްަފއި އޮންނާނީ. ފޯަޅަވއްސާ  ބެހޭ  އޭނާ ބުނީ ކަލޭމެން މިތަނުން ދެން ނުެގންނާންީވ ނޫންހޭ. މަލިކާ

ެގން މައްޗަށް ލައި ައޅުަގނޑުމެން މި އަންނަނީ ފުރާނަ އަތް. ސްއިއްޒަތްތެރި ަރއީޮގތުން ސުާވލުކޮށްަފއި އޮންާނނީ. 

ތަނަށް އަިއސް.   ރީ މިރުބާނީއެްއާވން ައޅުަގނުޑ މިހިޤުރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި ކޮންމެ  ަތނަށް.    މި  ަގއިތުންެގ ޚިދުމަތުރައްޔި

ން މަނިކުފާނު ޕްރައިމް  ކަމަށް. ދެއަުޅަގނޑު ހޮވިއްޖެ އިނޭގޯތ، ކާިށދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 އެއްަބސްީވމަ ދެން އެކަން ނިމުީނ ދޭން ނައިބު ޕްަރއިމް މިނިސްޓަރުކަން ށްއަުޅަގނޑަ !މިނިސްޓަރަކަށް ަވަޑިއަގންނަާވ

ކުރަންޖެހޭ ޮގަތކަށް ނޫން މި ރާއްޖޭަގއި ސެންޓްރަްލ   ސެންޓްރަލް ބޭންކުން ކަންތައްތައް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިނޭގތޯ.

ބޭންކު އޮފް  .އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ލަބެއް ހަދަންީވ.ބޭންކުެގ ބޮޑު އިމާރާތެއް ެއޅީ. އެތާނަގއި ސެންޓްރަލް ނަިއޓް ކު

ސުާވިލ ޔާުރެގ ޮއޅުންފަނޑި  ،ާރއްޖޭެގ ފަނިޑޔާރުެގއަށް މިތަނުން މީހުން ަވދެ  !ބޯޑު ބަދަލުކުރޭ. ސްޕާއެއް ހަދާ  ެގމޯލްޑިްވސް 

، ިއއްޒަތްތެިރ ނައިރުއިން ަގއިފަނޑިޔާރުޭގއޭނާ  ؟ފާމް ހިންަގނީ ލޯ އަރުާވން އުެޅެގންނުާވނެ. ިޙސާން ކީއްެވެގންތޯ

ކަންކަން ރަނަގޅުކުރަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިބުނު  ،. އަުޅަގނޑު އެއްަބސްަވންިމކަންކަން މަނާކުރޭ  ރައީސް،

ކާށިދޫ ދާއިާރެގ   .. އެއީ ޖާބިރުއެދިފަ  އޮންނާނެ  ަބއްދަލުކުރަން  ނުޑ ޔާމީނާމު ބޭނުން ހިފަން. އަޅުަގންފުރުޞަތުަގއި މުހި

ރައްޓެްއސެއް  ެގއެއީ ޖާބިރު ޔައީ އޭަނ ހައްޔަރުކުރަން. ޖާބިރު މި ބުނަނީ އޭނަ މިނިަވންކުރަން.ދިމެންބަރު ިގަވމުން

ްށ ރައްޓެހިން ަބދަލުނުކުރެޭވނެކަން ަރއީސަށް ކަޔަޖާިބރުެގ ރަްއޓެހިން ތިބޭނެތާ ރަީއސް. ުކއްލި  އޭނައަީކ އިނޭގތޯ ަރއީސް.

ދަްއކާ ާވހަަކއަކީ މުޅިން ތަފާތު   އޮންނަ ރައްޓެހިކަމާއި މިތާނަގއި މި  އަޅުަގނޑާއި ަރއީސާ  ެވސް އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ.

މައްސަލައެއް ދިާމވެއްޖެހެން. އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ކުަޑކޮްށ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ާވހަކަެއއް އިނޭގތޯ ރަީއސް. ދެ

އެުކެވރި ބޭފުެޅއް  ،މަތްތެރިހުރަ ަވރަްށ ާގތް  ނެތް. އެްއެވްސ މަްއސަލައެއް  ޙާލިޞާ މް މުޙަްއމަދުއަޅުަގނޑާިއ އިބްރާހީ

އުޅެނީ. ދިނީމަ   ހަމައެކަނި ނެިގ ލާރިކޮޅު ނުދީެގން މި އެްއެވސް މައްސަަލއެއް ެނތް.މަނިކުފާނާއި އަުޅަގނޑާއ އެއީ. އެ

 ން.ދަނީ މައުމޫން ޮގަވިއެގ  މާފުކޮށްފައި އަުޅަގނޑު އަެނއްާކ އަނބުރާ މި ެގނައީ. ޯކޓަށް މިއަޅުަގނޑު  މައުމޫނަށް    ނިމުނީ.

  . އްނުރިފޯމްެވ ނިމިއްޖެ ؟މައުމޫން ކުއްލިއަަކށް ރިފޯމްާވންީވމަ ކިހިނެއްތޯ ާވނީ ؛ނެއްކާ ރިފޯމްާވންމާބާރަށް އަ  ،އެހެންީވމާ

. ާލރިކޮޅު އަުޅަގނުޑެގ އަތުން ޖޯކު ާވހަަކއެއްނު ދެން ތަންކޮޅެއްމިއީ ރައީސް  އަނެއްކާ މައުމޫން އަލުން ރިފޯމްާވން.
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 އި އެމް.އެމް.އޭގަ . ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ުވމުެގ ކުރިން މަޭގ ލާރި ދޭންީވނުން ރައީސް.މްާވން. ރިފޯމްކާލަިއެގން އޭނަ ރިފޯ

އަތުަގއި ހުރީ.   ބައްދަލުކުރަން ޔާމީނު  އްތޯ ޔާމީނާއަޅުަގނޑު އަހާލަން ބޭނުންޭވ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކިާހަވެރއްެގ ލާރިއެ 

 .ން ބޭނުން ރައީސްލައި ބަލަ އަޅުަގނޑު ؟ންތޯނޫ އެމް.އެމް.ޭއއަށް އެނެގންާވނެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މާފަންނު މެދުއަރުަވނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

  މް ރަޝީދަށް.އިބްރާހީ

 

 ެކުވން:މް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީ

އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގިއ  ؛ޙުލާޞްނޫނަށް މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެމް.އެމް.ޭއެގ ާގ

 އް. އާދެ! މިއާޙެ ލާޞްމިއީ ޒަމާނީ އިޤްތިޞާދީ މާލީ ނިޒާމެއްެގ ތެެރއަށް ސެންޓްރަްލ ބޭންކު ެގނައުމަށް ހުށަހަޅާފަިއާވ އި

ތުަގއި ަވރަށް ިގަނ ބަދަލުތަކެއް އަތުެވެގންދާނެ. ޮގ ަގބޫލުކުރާ ުގޅިެގން އަުޅަގނޑަށް ޙާލާޞް އިާވ އިޅާފަހުށަހަ ،ުގިޅެގން

ޒަމާނުަގިއ  . އެ ާގނޫނުަގއި އެ(މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނު) 81/6ާގނޫނަކީ  ،ދިެވހިރާއްޖޭެގ މާލީ ނިޒާމަކީ

 ،ބެހޭ ާގނޫނެއް   މާލީ ސެކިއުރިީޓއާ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ، ަވރަށް ތަާފތުދުނިޔެ  މިހާރާ  ،އޭރު ިވޔަފާރިކޮށްފައި ހުރި ޮގާތއި

މި ޒަމާނުެގ ަވސީލަތްތަްއ  ؛އް އެބައޮތް ހުށަހަާޅފައި އެމް.އެމް.އޭއިން. ހަމައެާއއެްއކޮށް ޕޭމަންޓް ޭގްޓޭވއަށްހެލާޞްއި

އަޅަން  ޮގތްތަެކއް ެއމް.އެމް.އޭއިން އެކަށަ ރެޭވނެމުާދ ބަދަލުކު ،ބޭނުންކޮށްެގން ަވުގތުން ަވުގަތށް ފައިސާ ބަދަލުކުރެިވ

ައޅުަގނޑު  ؛ިދެވހި ،މި ޮގތުން އި. ދިެވހިރާއްޖޭގަ ާގނޫނަށް ހުށަހަޅާފަ .ަވނީ ހުށަހަޅާފަ  މިޙު ލާޞްާގނޫނުތަކަށް އި

ތެޭރަގިއ . ޭއެގމް.އޭއިންތަރައްޤީކުރުމުެގ ޕްރޮޖެކްޓެއް އެބަ ހިންާގ އެމް.އެ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމު  ،ފާހަަގކޮށްލަން

ހަށް ފައިާސ ދެއްކޭނެ ނިޒާެމއް، ބޭންކުަތާކއި އެހެނިހެން ަވސީލަތްަތއް ުނަވތަ ާގއިމުކުެރިވފައި ހުރި ރައްޔިތުންނަށް ައަވ

 ދިެވހިރާއްޖޭެގ މިހާރު ؛ރަްއކާތެރި ޭޕމަންޓު ،ކަާމއެކު ފަިއސާ ދެއްކުމާއި ފަސޭހައިދާރާތައް މެދުެވިރކޮށް ހިންުގމާއި، ލުއި

 .ަވނީ ފާހަަގކުެރިވފަ  މާލީ ނިޒާމުެގ ތެެރއިން ަވރަށް ޮބޑަށް މި  ންިއ ހީލަތް ހެދުމަކަރާ،  ކޮށްަފއިާވ ނިޒާުމެގ ތެރެިއންގާއިމު

ދިޔައިރު ބޭންކުތަުކަގއި ތިިބ ފާއިތުީވ ެވރިކަުމަގއި ެވސް ާރއްޖޭެގ މާލީ ނިޒާުމެގ ތެރެއިްނ ަވރަށް ބޮޑެތި ަވއްކަންކޮްށެގން

 ަތކާިގނަ ބޭންކުަތކަށް އިނޭގ ކިހިނެއްކަން ހުރީ. ޗެކު  ުނނަާގ.ެއއް  ންާގ ފަާރތްތައް އެކަުމެގ ޒިންމާ ހިބޭންކު  ،ފަރާތްތައް

، މި ޒަމާނުެގ އެކަމަކު ޒިންާމާވނެ ފަރާތެއް ނެތް. އެހެންީވމާ .ކިހިނެއްކަން  ޓްރާންސެކްޝަންސް ހަދައިެގން  ހިންހިއެްއޗެ

މުދާ ބަދަލުކުެރޭވެނ   ،މުދާ ިވއްކޭނެ  ހަރުދަނާކޮށް އަަވހަށް ަރއްޔިތުންނަށްއަދި  ،  މާލީ ނިޒާމެއްެގ ތެެރއިން ކަންަކން ކުރުމަށް

އޮންނަ އުސޫލުތައް ބަދަލުކޮށް، ހަރުދަނާ   މިހާރު އިތުރުން ހިއްސާެގ ބާޒާުރަގއި ެވސްހަރުދަނާ މާލީ ނިޒާމެއް، އަދި މީެގ

މި  .ީއސްއިްއޒަތްތެރި ރަަގނޑު ަގބޫލުކުރަްނ. އަޅު  އް ކަމަށްޙެލާޞްއުސޫލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަަކިއ ހުށަހަޅާފައިާވ އި 
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ރާއްޖޭެގ މާލީ ނިޒާމު، ރާއްޖޭެގ   ،ާވނަމަ  ފާސްެވެގން ޮގސްފި ކަމަށް  ލާަގއި އިތުރަށް ދިރާސާކޮށްޙަ ކޮމިޓީ މަރުޙުލާޞްއި

 އްލު މި ބިލުަގއި އެަބއޮތްޙަދަތިތަކަކަްށ  އެތަްއ    ރައްޔިތުްނނަށް ދިމާާވ  ުގނަ ފައިދާަތކެއް ކުރާނެ. މިހާރުއިޤްތިޞާދަށް ިގނަ 

ުޝުކރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ށް ތާއީދުުކރާ ާވހަކަ ދަންނަަވން. ޙަލާޞް، މި ހުށަހަޅާފައިާވ އިއެހެންީވމާ .ހިމަނާފަ

 ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . ފީފުޢަޙަސަން ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު  ށީަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު( ިވލުފު)އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ފީފުޢަިވލުފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ަޙސަން 

ތަކަީކ ޙުލާޞްމޯލްިޑްވސް މަނީޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނަށް މި ހުށަހަޅާފައިާވ އި އާދެ!ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ެގ 1980  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ާގނޫނަކީ ަވރަށް އަުޅަގނޑު ެވސް ދެކެން.  އިތަކެއް ކަމުަގޙުލާޞްމު އިންަވރަށް މުހި

ތަެކއް ެގންނަންޖެހިފައިާވތާ ަވރަށް ޙުލާޞްއެ ާގނޫނަށް އި މަލުކުރަން ފެށުނު ާގނޫނެއް.ޢަ އަހަރުެގ ތެރޭަގއި ފާސްކޮށް 

. ެގ މަސްއޫލިްއޔަތަކީ ކޮަބއިތޯއޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ ެވއްޖެ. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަްނ އެބަޖެހޭ  ިގނަ ދުަވސް

 ،މު އެްއ މަސްއޫިލއްޔަތަކީ ންއެންމެ މުހި ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިާތަގިއ އެހެން ބޭފުޅުން ެވސް ފާަހަގކުެރއްިވހެން

އާެއުކ އިޝޫކުުރމާއި އަދި އޭެގ ައުގ ހިފެހެއްޓުން. އާދެ! ހަމައެ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަފއިސާ ނުަވަތ ލީަގލް ޓެންޑަރ

މެންނަށް ޑުއެ ސިާޔސަތަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ެގނައުން. އާދެ! އަޅުަގނ އި،ހިރާއްޖޭެގ މާލީ ސިޔާސަުތ ހިންަގދިެވ

ެގންދާ އުސޫލު ބަދަލުކުރުން. އިޫޝކުރަުމން  މިހާރު  ،ސަުރކާރުން އިޫޝކުރާ ބޮންޑުތައް  ،ބިލުން ފާހަަގެވެގންދާ އެއް ކަމަކީ  މި

ރިން ބޮންޑާއި އަދި ްވސޮ   ނުަވތަޒްއަުޅަގނޑުެމންނަށް މާލީ ސެކިއުރިޓީ  ކަމަށް ހެދުން.  މް.އެމް.އޭއިޫޝކުރާ ތަނަކީ އެ  އެ

އޮންނަ ޮގތަކީ ަހމައެކަނި ދައުލަުތެގ ބަޖެޓަށް ހޯދަން  އިޝޫކޮްށ ފަިއސާ މާލީ އިންްސޓްރޫމަންޓްތައްއެހެނިހެން ެވސް 

 ބޮންޑުތައް ފަދަނޫން ހަމައެކަނި މި އެއިްއޔަކީ .އީސްއިއްޒަތްެތރި ރަ .ިވފައޮންނަނީ ފާހަަގކުރެ ފައިސާ ހޯދުން ކަމަށް މި

؛ ރާއްޭޖގެ  ،ކޮށް ސެންޓްރަލް ބޭންކުެގ އެއް ަމސްއޫލިްއޔަތެއް އެއީ ޞަ އާދެ! މާލީ އިދާރާ، ޚާއް އިޝޫކުރުމުެގ ބޭނުމަކީ.

އާދެ!   ދިނުން.އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްަކލް ޕޮލިސީއަށް ެވސް ސްކަލް ޕޮލިސީެގ ތެރޭގައި ފިސްއެ ޤައުމެްއެގ ފި ނުަވތް

މިފަދަ ބޮންޑުތައް އިޝޫކޮށް،  މުދަލުެގ އަުގަތއް މައްޗަށް ުއފުލިެގންދާ ަވުގތު ނުަވތަ އިްނފްލޭޝަން މައްޗަށްދާ ަވުގތު

ދައުރުކުރާ ފައިާސެގ އަދަދު މަދުކުރުން، އެއީ ެވސް މި އިދާރާެގ އެއް މަސްއޫިލއްޔަުތެގ ތެރޭގައި ހިމެނިެގންދާ ކަމެއް. 

، ަކންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެން ުކރިއަށްެގންދާއިުރަގއި ައޅުަގނުޑމެން ިވސްނާލަން އެބަޖެހޭމި  .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ

ރުދަނާ  ހަޕޮލިސީ  ނުަވތަ އެ ،ބޭރުާވ ފައިސާެގ ނިޒާމުއިްނ އެތެެރާވ ފަިއސާއާއި އަދި ދިެވހިރާއްޖެދިެވހިރާއްޖެއަށް 

ަވުގަތށް ކުރަންޖެހިފައިާވ ކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގެވެގްނ   މި  އިންެގންދިއުން މިއީ އެމް.އެމް.އޭ ޮގތެްއަގއި ކުރިއަށް 
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އަންނަ ޮގތް ެއއީ ކިހިނެއް އަންނަ ފައިާސެއއް ފައިސާ  ،އަށް އަންނަ ފައިސާފަހަރު ިދެވހިރާއްޖެ ަބއެއް ،އްޖެަގހިނ

ިދެވހިރާއްޖެއިން ބޭުރާވ ކު، އާއެ އަދި ހަމައެ ތަން ެވސް.  ކަމެއް ނޭނޭގ ޮގތަށް ަބެއއް ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދެމުންދާ

އެބަދޭ ފައިސާ. އާދެ، ެވސް    ކޮންޮގަތކުން ލިބުނު ފައިސާއެްއކަން ނޭނިގ ބޭރުަވމުން  ،ފައިސާ ެވސް އެބަދޭ އެއީ ކިިހނެއް

އަުޅަގނުޑމެންެގ ތެރޭގައި ހިނަގމުންދާ  ،ކަމަކީ  މު އެއްންންމެ މުހިއެކޮންޓްރޯލްކުރުމުެގ ަފއިސާ  އި،މި ކަންތައްތަކުގަ 

 ،އް ކޮންޓްރޯލްކޮށްތަމަލުޢަިވޔަފާރިއާއި އަދި ޓެރަރިޒަްމެގ  ެގޑްަރުގ ާވކަމުަގއި ކަންަތްއތައް މެ ނޭދެޭވ ެއއް ންއެ

އެމް.އެމް.އޭެގ މަސަްއކަތް  .ޅަންޖެހޭ ފިަޔަވޅުތަްއ އެޅުން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ކަްނކަމަށް އަެއ  އި،ބަލަ ،މޮނިޓަރކޮށް

އެމް.އެމް.އޭެގ   ،ަވުގތުން ަވުގަތށް ެގނެސް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ށްނޫނަާގއަދި އެމް.އެމް.އޭެގ  ،އިޞްލާޙުކޮށް

ން ދިއުމަަސއްކަްތތައް ބައްޓަންކުެރިވެގން  ނުެގެއއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ފައިާދހުރި ޮގތަށް އެތަ  ،މަސައްކަތް ހަލުިވކޮށް

 ެވސް  އެހެން އިދާރާތައް މާލީ ރާއްޖޭަގއި ހިންާގ ދިެވހިއެމް.އެމް.އޭައީކ  ،މު ކަމެއް. ހަމައެއާެއކުންަވރަށް މުހި އެއީ

ންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް ެއޅުމުެގ އެންމެ މުހިންމު މަތީ  މަސައްކަތް ބަަލއި، ައޅަތަންތަނުން ެވސް ކުރާ އެ ކޮށް އަދިމޮނިޓަރ

ެގންދާ ޮގާތއި އަިދ ށް އެ މަަސއްކަތް ކުރިއަ  ށް ކޮމާޝަލް ބޭނުންކުތަކުންމިސާލަކަ؛ ކޮމާޝަލް ބޭންުކތަކުން  އިދާރާ. އާެދ،

އޮތީ  ެވސް މި ެގންދިުއމުެގ ބާރުދި އެ މައްޗަށް ކުޑަކުރުމާިއ އަ ދޭ ލޯނަށް އިންޓްރަސް ންކޮމާޝަލް ބޭންކުތަކު

ޮގތަްށ މި ކަންތައްތަްއ ކުެރެވމުން ާއދެ، މި ކަންތައްަތއް ކުރުުމަގިއ ެވސް ަވރަށް ިގނަ ޮގތް  އަތްމަތީަގއި.އެމް.އެމް.ޭއެގ

ަގއި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ އެމް.އެމް.އޭ ،ބޮޑަށް ދައުރުަވމުންދާ ކަމަށް ަވންޏާ ފައިސާ މާ ،މިސާލަކަށް އެބަދޭ. އާދެ!

 .އަށް ލިބިެގްނ އެބަދޭއެމް.އެމް.އޭ  ންނޫނުާގއެ ިރާޒްވ އިތުރުކުރުމުެގ ާބރު އެމް.އެމް.އޭ  ؛ިރޒާވް ކޮމާޝަލް ބޭންކުތަުކެގ 

ކޮްށެގްނ ޓުކްއިތުުރ ފައިސާ އިންޖެ ޞާދަށްޤްތިއި ،ަވމުންދާ ކަމަށް ަވންޏާތަެނއްެގ އިްޤތިޞާދު ހީނަރު އެ ،ހަމައެއާެއކު

އިންޓްަރސްޓް ރޭޓު  ރުމަށް ބޭނުންާވ ކަންތައްަތއް ކުރުމަްށ ެވސްރުދަނާކުރުމަށް ނުަވތަ އިތުރުކުހައިޤްތިޞާދު އަލުން 

ށް ޓަކޭރުމާ ރިޒާްވ ކުޑަކޮށްެގން ެވސް އި ހުންނަަގއެމް.އެމް.އޭ  ، ރިޒާްވލް ބޭންކުެގކޮމާޝަ ބޭންކު އަދި ކުޑަކޮްށެގން

 ؛ރުދަނާކޮށް މީހުންނަށް ލިބޭހަ  ،ދު ފުޅާކޮށްތަެނއްެގ ޢިޤްތިޞާ  އިތުރުކޮށްެގން އެ  އަދަދު  ފައިސާގެ   ނެރޭބާޒާރަށް    ނުަވތަ

ދު ޤްތިޞާބިެގްނ އެ ތަނެއްެގ އިަގއި ލިށް ލިބޭ ލޯނު ފަސޭހަކަމާއި އަދި ކުޑަ އިންޓްރަސްޓުތަކަކުރާ ފަރާތްިވޔަފާރި

.އެމް.ޭއެގ އެމް .ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް .ންނަނީ އެމް.ެއމް.އޭެގ އަތްމަތީަގއި އޮ ހުރިހާ ބާރެްއ ެވސް މި ކުރުމުެގަވރުަގދަ 

ޮގުތަގއި ހެދުން  ެގެއ ކަމަށް ޤާބިލު ބަޔަުކ ތިބޭ ބޯޑެއް  ،އަިދ އެމް.އެމް.އޭެގ ޯބޑަކީ ރަނަގޅު ،ރުދަނާކޮށްހަމަސައްކަތް 

މު ންތެޭރގައި އަުޅަގނޑުމެން ެއބަޖެހޭ ބަލަން. އެ އިޞްލާޙު ެވސް ެގންނަން ެއއީ މުހިެގ ޙު ށް ެގންނަ އިޞްލާނޫނަާގމި 

ދުރު ނޫން   އާދެ! އަޅުަގނޑުމެންނަށް ؛ދުަވހުމި ދާކަށް .ނޑު ަގބޫލުކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސްކަމެއްެގ ޮގތުަގއި އަުޅަގ

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެްއ  ެގލިއްޔަތު އޫމް.އޭެގ ައސްލު މަސްއެމް.އެ ،މާޒީއެްއަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގެވެގންދިަޔއީ

ދަންނަަވން  ދިޔަ ތަން. އާދެ! ެގން ނުަވތަ އިހުމާލުވެ ިއނުލެިވ،  އަޅަ ނުަވތަ ،ކުަޑކުެރިވކަންތައްތަކަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ފަރުާވ

އެމް.އެމް.އޭ އޮތީ ހަމަ  ،ދިޔައިރުރިނެްގ ހަރަކާތްތައް ހިންަގމުންއްޖޭގައި މަނީ ލޯންޑްރާމިސާލަކަށް މި ، އުޅޭ ާވހަަކއަކީ 
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ދައުލަުތެގ ނުަވަތ ެއ އިދާރާައކީ    ،ެވިސޔާސީ ނުފޫޒުން ެއއްކިބާ  ؛ާވންޖެހޭ  ންއިއަޅާ ެވސް ނުލާ. އާދެ، އެއީ އެމް.އެމް.އޭ 

 ކުރުމަށް އޮންނަ އިދާާރއަކަށް ާވން. ެއއީ ސިޔާސީ ރާއްޭޖެގ މާލީ ނިޒާމު ަވރުަގދަ  ،ރުދަނާކޮށްހަރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދު 

ްށ ނޫނަާގއެމްއެމް.ޭއެގ  .ޮގތަށް ކަންތައްަތއް ކުރަން އޮންނަ އިދާރާެއއްެގ ބަދަލުގައި. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ެވރިން ބުނާ

. ައޅުަގނޑު ދެކެން ށްމު އިޞްލާޙުތަކަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަެކއް ކަމަންމުހިމި ހުށަހެޅިފައިާވ 

މަރުޙަލާގައި މި މަސަްއކަތް ުކރެެވމުންދާއިރު އެމް.އެމް.ޭއެގ  ެގކޮމިޓީ  ، މި ބިލު ޮގސްއަށްއަދި ހަމައެާއއެކު ކޮމިޓީ 

ރަނަގޅަށް  ނޫނު މިއަށްުވރެާގ ެގެނސްެގން ެވސް އެމް.އެމް.ޭއެގ ފައިާވ ބިލަްށ އިތުރު އިޞްލާޙުތަެކއްހުށަހެޅި ،ށްނޫނަާގ

އަޅުަގނޑު ހިތުން މިހާރުން މިހާރަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެޭހ   ކުރުމަކީރުދަނާކޮށް އެމް.އެމް.އޭެގ މަސްޢޫލިއްޔަތު ަވުރަގދަހަ

  ޝުކުރިއްޔާ. ޓަކައި ިވ ފުރުޞަތަށްިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ދެއް މަސައްކަތެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރުޒަތްތެރި ިއއް ދާއިރާެގ މަތިެވރިއަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު،. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.ޒަރީރަ ޙަސަން

 

 ެދއްެކުވން:ާވހަކަ ޒަރީރު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ މަތިެވރި

 އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ މިއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ  ،އެމް.އެމް.އޭ  .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ، ރީތި ފަސޭހަ ަވރަްށ އަޑުއަހާލަން އި ދެކެުވނު އެއް ާވހަކަ.އެންމެ ަގދަޔަ ރާއްޖޭަގ ހިސާބުން ފެށިެގން  އާމެދުތެރެ

ދުަވހުަގއި ހިނިގ އަހަރުފަސް ަގއި ެވސް ނިމިދިަޔ އާ އޭޝި ،މި ޤައުމުެގ ތާރީުޚަގއި .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާވހަކަެއއް

 ،ބޭންކު ލްޖޭެގ ސެންޓަރަައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ރާއްއި މައްސަަލއިގަ  ންެގލޯންޑްރި މަނީ ،އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތް

 ހާއެމް.އެމް.ޭއއަކީ ރާއްޭޖެގ ހުރި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޒިންމާ ނަަގންޖެހޭ.  އެތަުނެގ ެވރިން މީެގ އެމް.އެމް.އޭ އަދި

 ޒިންމާ ތައްތައް ބެލުމުެގކަން އިމޮނިޓަރކޮށް އަދި އެތަނުެގ ެއ ބޭންކުތަކުެގ އެންމެހަ ،ކޮށްޓް ރެިގއުލޭ ތައްބޭންކު

 އި .ޕީ.އާރް.ސީެގ މައްސަަލިއަގއެމް.އެމް ،އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑު ފާަހަގކޮށްލަން ބޭނުން ފަރާތް.  ިއާވފަހަާވލުެވ

 ނެިގަފއެްއ ނެތް.  . އެ ބޭފުޅުންނަށް މިަކމުެގ ޒިންމާެވފައަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި އެމް.އެމް.ޭއ ަވނީ ޮބޑުތަނުން ފޭލް

އެުކ. ލާޫރަވއެޕްެގ  އޭ އެމް.އެމް.  ކްލިއަަރކުެރިވެގންދަނީ  ެއ ޗެކު   ،ޖަމާކުރުމަށްފަހުަގއި ބޭންކަށް ޗެެކއް    .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ެއ  ،ތައް ސަުރކާރުެގ ކުންފުނިތަކަށް އަމިއްަލ ފަރާތްތަކުން ދީފައި ހުރި ެޗކު އިމައްަސލައިގަ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ 

ެއ  ކޮށްނު ހޯލްޑުތައް އެ ެޗކު އި، މައްސަލަަތއް ނުބަލަައދި އެ އި،އެ ޭބފުޅުންނާ ހިސާބަށް ފޯރަ ތައްތަުކެގ މަްއސަލަޗެކު

ެވސް  އިމުަގހަމަ ށްކަމަކަ މިކަން މިހެން ާވނެ ނެތި  ެއއްސާ އްހިެވރިންެގ  .އެމް.ޭއެގއެމް  އިތައް ކްިލއަރުވުމަގޗެކު

ލާއިުރަގިއ އިރު ހިންގަ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ީސެގ ަމއްސަލަައށް ނަޒަ .އަޅުަގނޑަކަށް ަގބޫެލއް ނުކުެރޭވ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް
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ހެންނަމަެވސް، މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ެވރިކަމާ ހަާވުލެވ ން ރުފިޔާ ޭއރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަުޑއިުވނީ. އެއަބިލި   1.4އާދެ!  

ެގ ން ރުފިޔާއަބިލި  3.3އަދި އޮޑިޓްކުރަމުންާދއިރުަގއި މިއަދު ައޑުިއެވމުންދަނީ  އި،ބަލަ އި ފީނަފުނަށް މި މައްސަލައިެގ 

ސަރުކާރުން އަެނއް  ެއއް. މިއީކީ ކުޑަ ކަމެއް ނޫން. މިއީ ަވރަށް ބޮޑު މައްސަަލެއއް .ކަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްާވހަ

ރަޕްޝަންެގ ބޮޑެތި ާޒނާއިން ބޮޑެތި އަދަދުން ބިލިަޔނުން ކޮޚަ  ަޤއުމުެގ ،ސަރުކާރާ ހަާވލުާވއިރު މި ޤަުއމުެގ މާލިއްޔަތު

 .ން ނުހަނު ކަންބޮޑުާވ ކަމެއްމެދިއުމަީކ ައޅުަގނޑުޭއެގ އަދަދު ަބދަލުެވެގން  .ަތއްޓުނިންމާފައި ުހރި އޮޑި  އިކުގަ މައްސަލަތަ

 އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ  ކަށްޒިންމާާވ ފަރާތްތައި  މިކަމުަގ  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް .  މިހާރު ބަދަލުެވފަަވނީ    މި  އަށްނަުގ  ތިން

ން ެވސް އަުޅަގނޑު ަގބޫުލކުރާ ޮގުތގައި އެމް.އެމް.ޭއެގ ހަމަ ޔަޤީނު މި ގެއްުލނު ފައިސާ ހޯދަން. ދައުލަތުން ،ދީދަބުއަ

އެ ބޭފުޅުންެގ ބައިެވިރުވމެއްނެތި މިފަދަ ބޮޑު މަނީ    ،ނެތި  ެވރިންެގ އިހުމާލެއް ނުެގ  އެތަ  ،އެ ބޭފުޅުްނގެ   ،ނެތި  ޒިންމާއެއް

މް،އެމް.އޭެގ ޒިންމާތަކުެގ އެ .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކުން ނުިހންާގނެ.ތަިމ ރާއްޖޭެގ ބޭންކު އެއްރިންެގ މައްސަލަ ލޯންޑް

މިއަދު   ން.  ކުރުމި ޤައުމުެގ ބޭންކުތައް ރެިގއުލޭޓު   ކޮޅަްށ ޖެހުން.   އިމި ޤައުމުެގ އިޤްތިޞާދު ނަަގ  ،ތެރޭަގއި އެބަ ހިމެނޭ

ބޭފުޅުން ލޯނު  އެ ،މި ޤައުުމެގ ޭބންކުތަކުން ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާެވފަިއ އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ަމއްސަލަައކީ

ސްޓް ޭރޓުަގިއ ދުނިޔޭެގ ނިސްބަތުން ެވސް އެންމެ ބޮޑެތި އިންޓްރެ  ބޮޑުކަން.  އަށްސްޓް ރޭޓު އިންތިހާއިންޓްރެ   އިރުދޫކުރާ

 ދަނީ މިބޮޑެތި އަދަދުން  ދޭތެޭރެގ އ13ާާއއި އަދި % 12% ،ާއއި 11%ލޯނުތައް ދޭ ބޭންކުތައް ހުރީ ރާއްޖޭަގއި. 

ަވރެއް ން މަންފާ ހޯދޭއާދައިެގ މީހަކަށް ލޯނު ނަގައިެގން ިވޔަފާރި އީމި.ލޯނު ނަަގމުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ބޭންކުތަކުން 

  ށް ނުަވތަދުަވސް. މުއްސަނދި މަހުޖަނަކަމަސްހަ  ނުަވތަ އަހަރާއި އެއްފަހަރަށް ދެނީ  ނަިގ ށްޕީރިއަޑަ ސްނޫން. ްގރޮ

ލޯނު ނަގައިެގން ެއ  ކުތަކުންެގ ބޭންމި ޤައުމުހުރި މަހުޖަނަކަށް ނޫނީ ސީލަތްތައް ަވ ،އިންތިހާއަށް އެސެޓްއަތުަގއި 

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  އެހެންަކމުންހަމަޖެހިފައެއް ނެތް.  ގައިއަިދ މި ޤައުމު  އްުއސޫލެ ޭވބޭފުޅުންނަށް ިވޔަފާރިކުރެ 

މި ބިލަށް އަޅުަގނޑުމެން ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅަމުންދާއިރުަގިއ އަުޅަގނޑުމެންެގ ާރއްޖޭެގ  ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ޮގާވލަން

  ދިނުމަށް ފަންތީެގ ިވޔަާފރިެވރިންނަށް ލޯނު  ުކދި އަދި މެދު ސްޓް ކުޑަ ރޭެޓއްަގއިއިްނޓްރެ ުވރެށްން މިހާރަބޭންކުތަކު

 އެންމެ ބޮޑު އިންޓްރަސްެޓއް ރާއްޭޖގެ  .ޑިޕޮސިޓްރމް  ޓަފިކްްސޑް   ؛ޓީއެފް.  ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން  ،ހަމަެއއާެއކު.  ސްެވ

ިމ  ށްޓާމްކޮށް އަުޅަގނޑުމެން ބޭންކުގައި ބަހައްޓާ ަފއިސާއަްގ ލޯން ،ޮގތުަގއި ެގޓީބާންކުތަކުން ނަަގމުންދާއިރުަގިއ އެފް.

 އުމުެގ ބޭންކުަތކުަގއި ލާރި ބަހައްޓާނެ ބަަޔކު މި ޤަ   ،މީެގ ަނތީޖާއަކީ  .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ.  3%  ުނަވތަ  2.75ލިބެނީ %

މި ޤައުމުެގ ބޭންކުތަުކަގއި ފައިސާ   ެވސް  ުތގައިޮގ  ެގލައިބިލިޓީސް  މް ލޯނު ރޮގުތަގއި ނުަވަތ ފިކްސްޑް ޓަ  ެގޓީ.އެފް  ނުޭވ.

ދަނީ ބޭުރެގ  ނުޭވ. މި ޤައުުމަގިއ ިވޔަފާރިޮކށްފައި އެ ހުރިހާ ަފއިސާެއއް ހިފައިެގން މިނެްއ ނެ ިވޔަފާރިެވރިންބަހައްޓާ

ކްސް ޓް އެއިްޓ ލިބޭ ސިއެބަ ،ބެހެއްިޓޔަސް  ބޭންކުތަކުަގއިޓެރި ސްރީލަންާކެގއްޮއތް އަވަ  . ަކއިރީަގއި މިށްބޭންކުތަކަ

މި  ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ޮގާވލަންޓް. އެހެންީވާމ، ލިބޭ ސިކްސް ޓު ނައިން ޕަސެންެވސް އެބަ ޕަސެންޓް. ސިންަގޕޫރުަގއި

  ، ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންހަމަ  އިޞްލާޙުަތްއ ެގންނަމުންދާއިރުަގއި ައޅުަގނޑު    ށްނޫނަާގެގ  އެމް.ެއމް.އޭ  ައކީ،، ާވހަކައިޞްލާޙު
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ލުިއ  ރާއްޖޭެގ ބޭންކުތަކުން ،އަދި މަޝްަވާރކުރެވި  ،އިާރެއއްަގިއ މި އިޞްލާޙުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްދާ ގައި ފުޅާކޮމިޓީ

މިއީ  ދިއުން.ެގނެިވެގންިއޞްލާޙު  ޭވނެ ޮގތަކަށްެވރިންނަށް ދެފަންތީެގ ިވޔަފާރި ސްޓް ލޯނުތައް ކުދި އަދި މެދުއިންޓްރެ

 ރާއްޖޭެގ ކުދި އަދި މެދު   ،އަޅުަގނޑު ކުރިން ފާހަަގކުރިެހން  .ރައީސްއަޅުަގނޑު އެދޭ ަވރަށް ބޮޑު ެއދުމެއް. އިްއޒަތްތެރި  

 ފަންތީެގ...

 

 ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތު

ެގެނޭވ އިޞްލާުޙަގިއ   ށްނޫނަާގބޭންކުެގ    ސެންޓްރަލް ؛ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ ޮއތޯރިޓީ

އިޞްލާޙެއް. އޮތޯރިޓީެގ މަިއަގނޑު މަޤްޞަދަށް ެގނެޭވ  ،މު އިޞްލާޙަކީން މުހި އެންމެއަޅުަގނޑަށް ފާހަަގިވ ޮގުތަގިއ 

ދިެވހިާރއްޖޭަގިއ މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ އަުގަތްއ  ،ޮގތުަގއި މިހާރު އޮތޯރިޓީެގ ަމއިަގނޑު މަޤްޞަދަކީ މި އިޞްލާޙު ުބނާ

ައުގ  ފައިާސެގ ރުމާއިަފއިާސ ނެ ،ދަކީމީެގކުީރގައި އޮތޯރިީޓެގ ަމއިަގނޑު މަޤްޞަ ހިފެހެއްޓުްނ. ަވކި ހަމަެއްއގައި

އަމާޒަކަްށ  ،ނީ އިޤްތިޞާދީ ިވސްނުމުަގއި ެސންޓްރަލް ބޭންކުެގ އެންމެ ބޮޑު މަޤްޞަދަކަށްޒަމާ ެގމިހާރުހިފެހެއްޓުން. 

ކަން ހިފެހެއްޓުން. މި ހަމަެއއްަގއިާވން މިޖެހެނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ ައުގ ހިފެހެއްޓުން ުނަވަތ ޚިދުމަތުެގ ައުގ ަވކި 

 ،ސްޓް ރޭޓު މަތި ާވހަކަ. އެއީ އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެރެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ފާހަަގކުރައްާވ އިންޓް ؛ކުރުމަށް

  އޮތްއަުޅަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ،އުޅޭ އެއް ކަމަކީ  ދިމާެވެގން މި  .ކުރާ އަުގއިންޓްރަސްޓް ރޭޓަީކ ކެޕިޓަލް ރިސްކު

 ދަރަނި އަނބުރާ  .ފޯމިންގ ޕާންނޮ   15ކޮމާޝަލް ޭބންކުތަކުެގ ލޯނުތަކުެގ %  ،ެގ ބޭންުކތަކުެގ ލޯނުަތއްދިެވހިރާއްޖޭ   ،ޮގތުަގއި

ފޯމިންގ ޕާ-ންކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން ނަ ،ޮއުވމުެގ އިތުރުންަގއި  15ދަރަނި އަނބުރާ ނުދައްކާ އަދަދު % .ނުދައްކާ

 ނީ. އެހެންީވމާ، ލޯނު އަނބުރާ ނުދައްކާ މީހުންެގ ފަިއސާއާ ާވ ކަމަްށ އަުޅަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެރލޯނުތައް އެބަ ކްލިއަ

އެހެންީވމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތި ފާހަަގކުރައްަވީނ  މި ދެެވނީ.ކަށް ލޯނެއް ކިރިޔާ ެވސް ދަްއާކ މީހަ އެުކގައި

ރިސޯެޓއް  ،އް ިވޔަސް އެ ޯމޭގޖެްއެގ ޮގތުަގިއ ެގ ،ެވެގން ިމދާ ޮގތަކީ .ސްޓް ޭރޓު ަވރަށް ބޮުޑާވނެއިންޓްރެ ،ރަނަގޅަށް

ދެނީ ލޯނެއްގެ  ރަހުނެްއެގ ޮގތުަގއި އެްއެޗއް ބަހައްޓާފަިއ ރުފިޔާ މި ،އިބަހައްޓާފަ ،ތަނެއް ިވޔަސް ބެހެްއޓީމާ ،ިވޔަސް 

އޮންނަނީ ަވރަށް ހަނިކޮްށ  ބޭންކަށް މިއެ ލޯނު ައނބުރާ ނުދެއްކީމާ ރަހުނު ިވްއކާލުމުެގ ފުރުޞަތު  ދިނީމާ .ޮގތުަގއި

ސިިވލް ޕްރޮސީޖަރސް ނުަވތަ  ،އޮޅުންފިލުާވ ބެލިއިރުަގއި އި ހޯދަ ،މިކަމާ އަޅުަގނޑު ސުާވލުކޮށް . ންނުދީފަތަ ންނޫނުާގ

ިމ  ؛ނޫނުާގސެކިއުރިޓީްސެގ  ،ނޫނުާގެއއް މައްސަލަ. ރަުހެގ  ؛ނޫނެއް ނެތުމުން ދިމާާވ މައްސަލަާގތުެގ އަމަދަނީ އިޖުރާ

އޮތީ   ސަލަތަުކެގ ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންެގ މާލީ ނިޒާމު މިނޫނުަގއި ކަންކަން ހުރި ޮގްތ މި ބާަވތުެގ މައްާގ

ނުދާ އިރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާުދ ބާރުމިނުގައި ކުރިއަރަ  މެންެގ. އަުޅަގނޑުއޮބެހެއްޓިފަ .ތަޅުލެިވފަ .ޑަށް ހިފެހެއްޓިފަަވރަށް ބޮ

ބޭންކުތަކަށް ހެޔޮ ައުގގައި ކަްނ.  އިސާ ދޫނުކުެރޭވއެންމެ ބޮޑު ެއއް ސަބަބަކީ މިަދންނަާވހެން ބޭންކުތަކަށް ހެޔޮ އަުގަގިއ ފަ

ދޫކުިރ ފައިސާ ބޭްނކަށް އަނބުރާ ހޯދުމުެގ އިޚްތިޔާރު  ،ފަިއސާ ދިންަފއިާސ ދޫކުރި މީހުންނަށް ، ފައިސާ ދޫނުކުެރެވނީ
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ޤްތިޞާދީ އިރިސްޓް މޮނިޓަ .އިޤްތިޞާދީ ިވސްނުންދެ ބަާވތެއްެގ  ،އޮތީ  މައިަގނޑު ޮގތެްއގައި މިެވ. ކުޑަަވމުންދާތީ 

އެީއ  ،ށް މި ެގނެޭވ ބަދަލުެގ ދަށުންނޫނަާގ ެގއެމް.އެމް.އޭ މިހާރު  .އިްޤތިޞާދީ ިވސްނުން ކޭންސައިން ިވސްނުމާއި

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ  ،އޮތޯރިޓީެގ މައިަގނޑު މަޤްޞަދަކީ ؛އޮންނަނީ މި ދެއްެގ ޮގތުަގއިނޫނުެގ މަޤްޞަާގ

.ޭއ އުސޫލެްއގައި ެއކަން ކުރަން އެމް.އެމްރިސްޓް . އެހެންީވމާ، މޮނިޓަހެއްޓުމޭފެހި އަުގަތއް ަވކި ހަމަެއއްަގއި

އެއީ ސަުރކާރު ނޫން .  އުޫސލެއްަގއި ެއކަން ކުރުމުެގ ިވްސނުމެއް  އަންކޭންސި  އަކަށް ނެތްޖެހޭނީ. އެމް.އެމް.އޭ ަވންިވސްނަ

 ،ތީެވއަށް މަދުެވެގންދާނެރުން އެމް.އެމް.އޭއަދި ސަރުާކރުެގ ޚަރަދު އިތުރުކުރުން ނުަވތަ މަދުކު .ާވތީެވ ކަމަށް

ައްށ މަދުކޮށްެގން ނުަވތަ ިއތުރުކޮށްެގން އެމް.އެމް.އޭ، ފައިސާ ދައުުރާވ މިންަވރު އެހެންނަމަެވސް .ތީވެ އުނދަޫގެވެގންދާނެ

 މި މެދުކަނޑާލަނީ ުޅަގނުޑމެން މިހާރުއަ  .ެވންނެރެބާަވުތެގ ނަތީޖާހަމަ އެކި ާބަވތް  ށްއެބައޮތް ިދެވހިރާއްޭޖެގ އިޤްިތޞާދަ

 ލްެގ ަވުގތަށް.އިންޓޯ

 

 {އަށް 11:00އިްނ  10:32 }ހުސްަވުގުތކޮޅު:

 (ދުދު ނަޝީ ، ރަީއސް ުމޙަްއމަަރއީސްަމޖިލީހުެގ ؛ )ރިޔާސަުތގައި ިއންެނީވ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ށް އަިއރު އަޅުަގނޑުމެން ކުރި މަަސއްކަތް ހުއްޓާލި  ،ލްެގ ަވުގތަށް ހުއްޓުމަށްފަހުގައިއަުޅަގނޑުމެން ިއންޓޯ`. 

 ަބހުސް. އެއީ މޯލްިޑްވސް ަމނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނަށް އީތިދާ އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ އިބު ،ެގންދިޔައީ ެގންދަމުން

 ކޮމިޓީެގ ަވުގތު މި ،ޮގތުން ބިލުެގ މަޝްަވާރެގ ބަހުސް ޅޭ ުގ މިދެންނެިވ ާގނޫނާ. ަބހުސް ެގަނއުމުެގ ބިުލެގއިޞްލާޙު

ެގަނއުމުެގ ަވުގތު އެމް.އެމް.ޭއެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ތެރެއިން މި އަދި. ެލިވފައިަވނީ ހުޅުަވ

، އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ޯވޓުެގ އިތުރަށް ާވހަކަދައްކަން އެިދަވަޑއިެގންަފިއާވ މެންބަރަކު ނެތް. އެހެންީވމާޮގތުން  ުގޅޭ ބިލާ

ޮގތުްނ  ުގޅޭ ެގަނއުމުެގ ބިލާއެމް.އެމް.އޭެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު  ،އޭެގ ބިލަށް ަވުގުތަގއި އަުޅަގނޑުމެން ެއމް.އެމް.

އިްއޒަތްތެރި، ިއއްޒަތްތެރި ( )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެންެގ ނިންމުންތަްއ ޮގތެއް ނިންމުމަށް ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުޭވނެ. 

އިއްޒަތްތެރި  !ކުރައްާވފުމާ  .އިންތި، އިންތި  ން.ބޮޑަށް އެދެ ދެަވަޑިއަގތުން ަވރަށްނަގއި އިށީޑިކޮޅުތަކުނމެންބަރުން ޮގ

ނިޒާމީ މައްސަލަ އަރުާވކަްށ  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  !ާވްނނަޑިކޮޅުތަުކަގއި އިށީނމެންބަރުން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޮގ

  ހު()ަވުގުތކޮޅަކަށްފަ އެދެން.  ދެަވަޑިއަގުތންނޑިކޮޅުތަުކަގއި އިށީނން ޮގއް ނުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުތެ އަޅުަގނޑު ަގސް

މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް   ،ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން -8.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{ 8.2}

ްށ ( އަބެހޭ ާގނޫނު އާޒްދިެވހިރާއްޖޭެގ މާލީ ެސކިއުިރޓީ) 2006/2ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

ަވނަ  19މި  ،ގައި ބޭްއުވނު 2019 ބަރުންނޮެވ 20ަފއިަވނީ ްއާވމުެގ ބިލު. މިބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިެގަނއުއިޞްލާޙު
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ެދއްާވނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އްވައިބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅު  . މިަވނަ ޖަލްސާަގއި   69ލީހުެގ  ޖިމަ

 ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު.  އިބްރާހީމް ރަޝީދު. މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ

 

 ފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:މާ

 (ބެހޭ ާގނޫނު އާޒްދިެވހިާރއްޖޭެގ މާލީ ެސކިއުރިޓީ ) 2006/2ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނު ނަންބަރު 

ެކްޓ މާ ޒްކިއުިރޓީ ސެ ސަުރކާރުެގ ،ބޭނުމަކީ މުެގކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުސަރު ެގނައުުމެގ ބިލު. ަވނަ އިޞްލާޙު ...ށް އަ

 ...ުގޅޭ އާ ދެން ސެިކއުރިޓީ ،ހިންުގމުެގ ކަންކަން މޯލްިޑްވްސ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ބަދަލުކުރުމަށާއި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މަޑުކޮށްލަްއަވްއޗޭ. ަވންަނާވ.  ،އްޗޭ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުމަޑުކޮށްލައްވަ ، އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ާވރައްާވ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ފިޔަވައި އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ެއއްެވސް ާވހަަކއެއް ނުަދއްކަ ކުޖުތިޖާހުއި

ާވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފިޔަަވިއ ކުރައް ޖުއެކު އެދެން. އިހުތިޖާކަމާތެރި ޞްޚުލާ، ަވރަށް އިތިއްބެުވމަށް ައޅުަގނޑު ަވރަށް 

ެވސް ުނެވުޑުވްނ،  ހިނިފުޅުޮބޑަށް އެދެން.  ެއއް ނުެދއްެކުވމަށް އަުޅަގނޑު ަވރަށްއެހެން މެންބަރުން އެްއެވސް ާވހަކަ

މަްށ ށް ެގންޮގސްެދއްުވއަ މެންބަރުން ކުރިމިތަނަށް ރީތިކޮށް އަޅުަގނޑަްށ މި މަސައްކަތް ހިންޭގނެ ޮގތަކަށް ިއއްޒަތްތެރި

ޑިޮމކްރެޓިކް ާޕޓީެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ރައްޔިތުންެގ ޮގތެްއަގއި ދިެވހި  ޞަޚާއްބޮޑަށް އެެދން.  އަޅުަގނޑު ަވރަށް

ތްތެިރ އިްއޒަމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ބޮޑަށް އެދެން.  ޑު ަވރަށްނތިއްެބުވމަށް ައޅުަގ އިއެްއެވސް ާވހަަކއެއް ނުަދއްަކވަ 

 .  މެންބަރު

 

 ދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:މާފަންނު މެ

ކެޓް އިތުރަށް ލް މާޓަކެޕި ،ކުރުމަާށއި ކަންުގިޅެގން ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ކަން އާޒްިކއުިރޓީޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! ސެ

ބެޭހ  އާޒް މާލީ ސެކިއުރިޓީ ދިެވހިާރއްޖޭެގ) 2006/2ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ޓަކައިކުރުމަށްފަހިކުރުމަށް މަުގހަރުދަނާ ،ފުޅާކޮށް

ބެހޭ ާގނޫނަށް ެގނެޭވ އިޞްލާުޙެގ   އާޒް ތުން މާލީ ސެކިއުރިޓީއާދެ! މިޮގށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙު ެގނައުން.  ( އަާގނޫނު

 ،އިތުރުންއަދި އޭގެ  ،)ނ( ،)ށ( ،ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( 20 ،އިތުރުން ެގަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( 18 ަގިއ،ތެރޭ

ަވަނ  32 ،އާއި ަވނަ މާއްދާ  26 ،އާއި ަވނަ މާއްދާ  23 އްކޮށް،އެ ެގނެޭވ. އަދި މިއާ އަށް ެވްސ ަބދަލުަވނަ ާމއްދާ 22

 ޒް ަވނަ މާއްދާެގ ސެކިއުރިޓީ  63 ،ދާެގ އިތުރުންަވނަ މާއް 55 ،އާއި ަވނަ މާއްދާ 54 ،އާއިަވނަ މާއްދާ 33 އާިއ،މާއްދާ

 އްޒަތްތެރި ރައީސް އި  ،ނީހިމެނެ  މިތަުކެގ ތެރޭަގއި  ޭވ އިޞްލާޙުއިތުރުން ެގނެޭއގެ   ،ބެހޭ ކަންކަން ހިންުގމާއި  ކުރުމާލިސްޓު

                                2006/2ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ތަުކެގ ތެރޭަގިއ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިަވނީއިޞްލާޙުލާނަން. އިއަޅުަގނޑު ދަންނަވަ 
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ބެލެހެއްޓޭެނ  ،ކޮށްއްސާެގ ބާޒާރު ގާއިމުހި ޮގތުން ަގއި މިހާރު އޮންނަ(ާގނޫނު ހޭޒްއާ ބެދިެވހިރާއްޖޭެގ މާލީ ސެކިއުިރޓީ)

 ،ންތަ ެގ ިވޔަފާރި ކުރުމުެގ ަވުގތީ ަވސީލަތްތައް ބުނެފައިާވނުަވތަ ހިއްސާ ކަމަށް ހަމައެކަނި ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު

ކުރުމަށް އިމުގާ  ސްޓޮްކ އެކްްސޗޭންޖު އިތުރުންއަދި ޭއގެ  ،ބަދަލުކުރުމާއި މަށްކޮްށ ބެލެހެއްޓުރު ގާއިމުހިއްސާެގ ާބޒާ

ކުރާނީ ކުރުމަށް ހަާވލުގާއިމު ކުރުން. )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ިދެވިހރާއްޖޭެގ ސްޓޮކް އެކްްސޗޭންޖު ން އިޢުލާންއޮތޯރިޓީ

 ން ކަނަޑއެޅިފަިއާވ ުއސޫލެްއެގ މަތީ  ށްެގންކޮކެޓް ޑިެވލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީން ާއްއމުކޮށް އިޢުލާންދިެވހިރާއްޖޭެގ ކެޕިޓަލް މާ

ދި ކުރުމަށާިއ، އަޞްލާޙުއަންނަނިިވ ޮގަތށް އިަވނަ މާއްދާ  20ޔާންކޮށްފަިއާވ މާއްާދ، ބުނެިވދިޔަ ާގނޫނުެގ ކަމަށް ބަ

އެ އޮޯތރިޓީެގ ޑިރެކްޓަރުްނެގ ބޯޑު   ،އާއި   2  ،ަވނަ މާއްދާެގ )ނ( އާއި  22  ، މާއްދާެގ )ހ( އާއިަވނަ 22އިތުރުން  އޭގެ 

ކުުރމަށް މިހާރު އޮންނަ މާއްދާ  ގާއިމު ކުންފުންޏެއް ށްޕޮސިޓް ހިނުްގމަޑި ސެންޓްރަލް ންކަނޑައަޅާަފިއާވ އުސޫލުެގ މަތީ 

  އަންނަނިިވ ޮގތަށް ަވނަ މާއްާދެގ ނަންބަރު 2 އަދި އާއިމާއްާދެގ )ނ( ަވނަ 22 ؛ބުެނިވދިޔަ މާއްާދެގ ،އޮތުންތްއޮ

ޓަކައި ހިންުގމަށް ތައްމަލާތްޢާމު ޒްކުރެޭވ ސެިކއުރިޓީ  ކުރެޭވ ސްޓޮކް އެްކްސޗޭންޖުލާޙުޞްއި  ޮގތުން ކުރުން. އެއިޞްލާޙު

އިތުރުން އި، އަދި މީގެ ހަމަޖެއްސުމަށާކޮށް ން އިންތިޒާމުްއެގ މަތީލެސޫޯބުޑން ކަނޑައަޅާ އު  ރުންެގއޮތޯރިޓީެގ ޑިެރކްޓަ

ަވނަ ާމއްދާެގ އަރިމަތީ   32ިދޔަ މާއްދާ، ބުެނިވދިޔަ ާގނޫނުެގ  ިވްނސް ެވސް ބުނެދިނުމުެގ ލައިސަލަފާކުރުމަށް  އިންެވސްޓު 

އި ކުރުމުގަ ަވނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކުާރ އިންެވްސޓްމެންޓު 32ކުރުމަށާއި އަދި ޞްލާޙުއަންނަނިިވ ޮގތަށް އި ޚީރުސު

ބެހޭ  ެއ ކުންފުންޏަކީ ިދެވހިރާއްޖޭެގ ކުންފުންޏާ ،ތަކަީކ ކުންފުންޏެްއ ނަމަދޫުކރެޭވ ފަރާތްސް ންލަސަ ލަފާދިނުމުެގ

ންސް ދިނުމާއި ލައިސައަދި ލަފާ ،ކަމަށް އޮތްއޮތުން ފުންޏަކަށް ާވްނާވނެކުރެިވފަިއާވ ކުންާގނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ

ބުނެިވދިޔަ ާގނޫުނެގ   ،ްށފައިާވއްެގ ބަޔާންކޮައހަރުން މަތީ މީހެ  18  ންމުރުމީހަކީ އު  އެ  ،ަނމަ  އް ދޫކުރެޭވ ފަރާތަކީ ފަރުދެ

ންސް ދޫކުރެޭވނީ ދިނުމާއި ލައިސަކުރުމަށް ލަފާކުރުން. އިންެވސްޓުަވނަ މާއްދާ އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙު 32

ރިހަމަކުރާ ްއ ފު މިންަގނޑުތަހަާދ ަގވާއިދުން ކަނޑަައޅާފަިއވާ  ންއަދި އޮތޯރިޓީ ،ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަޖިސްޓްީރކޮްށފައިާވ

ަވނަ މާއްާދެގ )ނ( ގައި މި ާގނޫނުެގ ދަށުން  33އިތުރުން އަދި ޭއގެ  ބަޔާންކުރުމާއި، ކަމަށް ކަށްކުންފުންޏަ

ންްސ ލައިސަ ަތްއ ހިންުގމުަގއި އިންތިޒާމުެގ ޮގތުަގއި ުނަވތަ އެނޫން ެވްސ ުނަވތަ ފަންޑު ންޓް ފަންޑުއިންެވސްޓްމެ

 ަގއި ބަޔާްނކޮްށފައިާވ ާގނޫނުެގ ޝަރުތުތައް(ާގނޫނުކުރުމުެގ  ރި ރަޖިސްޓްރީ ިވޔަފާ)  2014/18ާގނޫނު ނަންބަރު    ،ދޫކުރެޭވނީ

މަްސ   3ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ     ަގއި،ަވނަ ާމއްދާ  54، އަދި  ަވނަ މާއްދާެގ )ނ( އުނިކުރުމަށާއި   33  އޮތުން،އޮތް

އޮިޑޓް ރިޕޯްޓ ެގ ތެޭރގައި ކުންފުނި ހުއްދަކުރާ މުއްަދތު ެއކްސްޗޭްނޖު ކް ސްޓޮ ންއޮތޯރިޓީއެ  ުނަވތަ ހަމަުވމުެގ ކުރިން

އަންނަިނިވ   ަވނަ މާއްދާެގ )ށ(    54  ބުނެިވދިޔަ ާގނޫުނެގހުށަހެޅުން.    ޏަށްކުންފުން  އަާށއި ސްޓޮކް އެކްްސޗޭންޖުއޮތޯރިޓީ

ަމސް ހަމަުވމުެގ ކުރިން ުނަވތަ  3ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ  -ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( 54ކުރުން. ޞްލާޙު ޮގތަށް އި

ަވނަ  55 ،އިތުރުންހުއްދަކުރާ މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި އޮޑިޓް ރިޕޯްޓ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުން. އަދި މީެގ ންއޮތޯރިޓީ

ތިރީަގއި   ކުރާ މަސައްކަުތެގ ތެރޭަގއިމީހަކު    ިވްއކުމުެގ ިވޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކު އޮޑިޓަރަކު އެެސކިއުރިޓީ ަގނެ  އިމާއްދާަގ
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 ،ކުންފުންޏަށް އެކަން ލަސްނުކޮށް ސްޓޮކް އެކްްސޗޭންޖު ،ނަމަ ބުނެފައިާވ ކަންތައްަތކުެގ ތެެރއިން ކަމެއް އެނގިއްޖެ

ފެށޭ އިބާރާތް އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.  ަވނަ މާއްދާެގ 55ާގނޫުނެގ  ޔަދި. ުބނެިވއޮތޯރިޓީއަށް އަްނަގންާވނޭ

ތެރޭަގިއ  މީހަކު ކުރާ މަސައްކަުތެގއެ ނެިވއްކުުމެގ ިވޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް އޮޑިޓަަރކު ަގެސކިއުރިޓީ  ؛ަވނަ މާއްދާ 55

ކަމަށް ބުނާ މާއްާދެގ   ކޮށް އޮތޯރިީޓއަށް އަންނަަގންާވނެަލސްނު  ،ނަމަ  ތައްތަުކެގ ތެެރިއން ކަމެއް އެނިގއްޖެކަން  ާވތިރީަގއި 

އިއްޒަތްތެރި  ޮގތުން ކަންކަމަށް އިޞްލާޙު ބެހޭ  ހިންުގމާ ،ބެހޭ ސެކިއުރިޓީ ލީސްކުރުމާ ަގއި ަވނަ މާއްދާ 63 ،އިތުރުން

 ފުރުޞަަތށް.ރައީސް، އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިްއޒަތްތެިރ    ބަހުސް.އީލަނީ މި ބިލުެގ އިުބތިދާއިިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ބަހުސް ހުޅުަވ  ކުރިއްޔާޝު

އަުޅަގނުޑ މިހާރު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( ެގންދާނަން. ުފރުޞަތުއަރުަވމުން  މެންބަރުން އެދިަވަޑއިަގތީމާ

 ، މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުމާފަންނު ،އަޅުަގނޑު އަުރަވނީ

ން. ނަިއއްަޒތްތެރި މެންބަރަށް އަރުާވމިހާރު އަޅުަގނޑު ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ    .ފަހުން ެވސް އެ ފުރުޞަތު ނެންެގޭވނެ

 ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ޙުސައިން ޝަހީމް ާވހަަކދެއްކެުވން:ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު  ހެންޭވރު

ްށ ( އަބެހޭ ާގނޫނު ދިެވހިރާއްޭޖެގ މާލި ސެކިއުރިޓީއާ) 2006/2ާގނޫނު ނަންބަރު  ީއސް.ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެންެގ ަކމަށް ަސރުކާރުެގ ފަރާތުން ހުށަހެޅުްއިވ ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއިވ ،ެގަނއުމުެގ ބިލު ޙުޞްލާއި

 .ންނަަވން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްދަ ށް ޝުކުރުމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަ

ކުރެޭވނެ ފުރިހަމަ މާޙައުލެްއ ޓުްސޓޮކް ެއކްސްޗޭންޖަކަްށ އޮޕަރޭ  ،އެްކސްޗޭންޖެއް އުފެއްދުމާއި ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ސްޮޓކް 

ަވނަ 18އަދި    ،)ނ(  ،ެގ )ށ( 17.1 ؛އަިދ އެ ިވދާުޅިވ ޮގތަށް  17.1ން ެއއީ ީމެގ ެއްއ ކަންތައް. މިާއއެކު  ގާއިމުކޮށްދިނު

ީޓއަށް ފައިދާކުރާނެ ކަމެއް. މިއާެއކު އަުޅަގނޑަްށ ެގން ައއުމަކީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ މާލީ ސެކިއުރިމާއްދާ އިޞްލާޙުކުރެވި 

ފުދޭަވރެްއެގ ފުޅާކޮށް ހިނަގމުންދާ   ،ނަމަެވސް  ހާރު ލަިއސަންސް ނެތިމި  ،ދިެވހިާރއްޖޭަގއި ހަާވލާ ސިސްޓަމު  ،ިވސްނެނީ

ުތަގިއ ހަާވލާެގ ޮގ ،ާވތީ ެވސް އޮޅުން ނުފިލާ ހިނާގ ކަންކަމަށްނިޒާމަށް އެްއޮގތަކަށް ގ މިއީ ބޭންކިން  ،ާވތީ ކަމަކަށް

އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަރާބަރަށް   އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ،ފައިސާ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާ ކަންކަމަށް 

ހަާވލާ ސިސްޓަމުަގއި  ،ކުރާ ފަރާތްތައް ހުއްުޓަވން. މިހެން މި ދެންނެީވާރއްޖޭަގއި އޮޕަރޭޓު  ހަާވލާ ިސސްޓަމު ،ބެލިެގން

ކަްނ މިއީ ައޅުަގނޑުމެްނެގ ރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދީ ކަން ،ާވނަމަ ކަމަށް ކޮށްާލފައި މިހެން އޮންނައަޅުަގނޑުމެން މިކަން ދޫ

ންާވ ޤީޔަ މެނަށްއަޅުަގނޑުއީ ަވރަށް ބޮަޑށް އެ ،ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީެވ ނަށް ސާފުނުާވނެ ކަމެއްންއަޅުަގނޑުމެ
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ސިސްޓަމުެގ   ގ ނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބޭންކިން ބޭރުާވންޖެހޭެއއްެވސް ފައިާސއެއް ރާއްެޖއިން އެތެރެެވ ރާއްެޖއިން  ،ާވތީ  ކަމަކަށް

ސިސްޓަމުެގ ތެރޭަގއި ނޫން  ގއަޅުަގނޑަށް އެބަޖެހެއޭ ބޭންކިން  ،ނީޅުަގނޑަށް ދަންނަަވންޖެހެއަ  ،ާވތީ ކަމަށް ތެރެއިން

ިސސްޓަމުެގ  ހަާވލާ ްއޖެއިން ބޭރުެގ ފަރާތްތަކުން ާރއްޖޭަގއިރާ ތިބި  ަވކިަވކި ޕޮކެޓް ހަދަިއެގން ،ޮގތަކަށް އޮޕަރޭޓްކުެރޭވ

ދިެވހިރާއްޭޖެގ ބޭންކިންގ  .ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ޮގތުަގއި ފައިސާ ބޭރުކުރުްނ ހުއްޓުަވން. އަުޅަގނޑުމެން 

ތަކާއި ާރއްޖޭަގއި ލޯކަްލ ޭބންކު ގ ެގން ތިބި ފޮރިންކޮށްެގން ރާއްޖޭަގިއ ޑިޕޮސިޓް ބަަހއްޓައި ސެކްޓަރުަގއި އިންެވސްޓު 

އަދާކުރާ ބޭރު  ަވޒީފާޗެއް ުހރިއިރުަގއި ހަާވލާ ސިސްޓަމުެގ ބޭނުންކޮށްެގން ދިެވހިރާްއޖޭގައި އެތައް ބްރާން ،ބޭންކު

ެއއީ ާރއްޖޭެގ  ،މެދުެވރިކޮްށ ބޭރުކުރަމުންދާތީ މީހުންނަށް ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާއެްއ ރާއްޭޖަގިއ ހަާވލާ ސިސްޓަމު

 އެންމެ ބޮޑު އެްއ މައްސަލަ. އަުޅަގނޑުމެނަްށ ތުގައި ިމކަން އަުޅަގނޑުމެނަށް ސާފުނުެވ އޮންނަޙަޤީޤައިޤްތިޞާދަށް 

ޮގސް އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޭޖގައި ިއންސްޓަންޓް ކޭޝް ފޮނުަވން މުރަނަކުރަމުން ،ހަރުކަިށކުރަމުން ހިެއއްޗެ ަގާވއިދުތަކާ

ހުރެ  ންތަކާލައިސަންސް ަވނީ މޯލްިޑްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ތަފާތު ސިޔާސީ ބޭނުެގންުގޅު ަބއެއް ކުންފުނިތަކުެގ 

ޮގސް   ީނ ހަމަ ފިއްތިފިއްތީނުންަވ  ފުންޏެއްެގ ލައިސަންސް. އެޮގުތން އަޅުަގނޑު ެވސް ދަންނަ ކުންހުއްދަ ކެންސަލްކޮށްފަ

. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ  ކޮށްފަޓުރޫއެ މީހުންެގ ިވޔަާފރި ބަނުގ  ،ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި ެއކަން ހުއްޓުަވއި

ޖެހޭ ަވރަށް ބޮޑަށް ިވސްނަން އެބަ   ެގެނިވެގން އަްނނައިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެންކޮންމެ ަގާވިއދަކަށް އިޞްލާޙު  ،ނޫނެއްކޮންމެ ާގ

ހުންނެިވ އިކޮމިްކ ަވނީ މި  މިކަން ދެނެަގންނަން. އަޅުަގނޑުމެންެގ ިވޔަފާރިަތއް ފުނޑާލުމުެގ ކަންކަން ކުރަމުން ެގންޮގއްސަ

ީނ ރަކަށް ހުންނެވިއިުރަގއި އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަ ކުންފުންޏެއްެގ ެވސް ިވޔަފަރި ަވއިކޮނޮމިްކ މިނިސްޓަ ،މިނިސްޓަރު

 ،ލައިސަންެސއް މިހުންނެިވ ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު  ރނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސްފަޓަ. ައޅުަގނޑުމެންެގ އިންފައިލާފުނޑަ

ަވީނ  ތުރާކޮށް ،ޖެއްސުންކޮށް ،ކޮށްދަތި އި،ރުެގ މިނިސްޓަރުކަުމަގިއ ހަމަ ފިއްތަމި ހުންނެިވ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަ

ރާއްޭޖެގ ިވޔަފާިރ  އިންސްޓަންޓް ޭކޝް ފޮނުާވ ،ންސެްއ ކެްނސަލްކޮށްނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސްފަރ ލައިސަޓައިން

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ިވޔަފާިރ   ،. އެހެންީވމާ، މިފަދަ ފަރާތްތަކުެގ އަނިާޔެވރިކަުމަގއި ޖެހިކޮށްފަ ިވޔަފާރި ބަނުގޫރޓުެގކުފުންޏެއް

އިކޮނޮމިކް  ެގދު ދާއިާރެގ ެމންބަރު ސަޢީޓަކައި މި ހުންނެިވ ިއއްޒަތްތެރި މާަވށުންފުނިތަކަށް ސިޔާސީ ސަަބބުތަކަށްކު

 މިނިސްޓަރުކަމުަގިއ ރާއްޭޖެގ އިންޓަނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސްފަރ ލައިސަންސް އޮތް ުކންފުންޏެއްެގ ިވޔަފާރި ހުއްދަ 

ޢީދަށް ެވސް ސަތިޖާޖުކުރާއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެން އަދިހުނަގއި އިއި އަިއސް މިތާ. މިއަދުަގލުކޮްށފަތިބާ  ،ަވނީ ކެންސަލްކޮށް

މަނީ  ،އެްއޮގތަށޭ. ރާއްޭޖގައި ހިނާގ އޮޕަރޭޓްކުރާ  ާގޫނނާ އި އަުޅަގނޑުެމން ކުރާނީ ަގވާއިދާ ،މި ދަންނަަވނީ

 ރ ޓްރާންސްފައިންޓަނޭޝަނަލް މަނީ  ،ލައިސަންސްތައް  ރއިންސްެޓންޓް މަނީ ޓްރާންސްފަ ،ކުރާރޓްރާންސްފަ

 .އޭކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ދޭން އެބަޖެހެާގނޫނުެގ ތެރޭަގއި އޮޕަރޭޓު  ،އެ ފުރުޞަތުލިބިފަިއާވ ަފރާތްތަކަށް ލައިސަންސްތައް 

މަުގފަހިާވ ޮގތަށް ކަްނކަންކުަރން ދޫކޮށްލައިެގން ތިބެޭވކަށް.   އަށް މަނީ ލޯންޑްރިން  ،އަޅުަގނޑުމެނަކަށް ނެތޭ ހަާވލާެގ ޮގތުަގއި

ިވ މި އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަނީ ދާއިރާެގ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހެޅުއް މާފަންނު މެދު
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ާވތީ. މި އަނިޔާ ލިބުނު މީހަކަށް އަޅުަގނޑު ާވތީ. އެހެންީވާމ،  ހުރި މީހަކަށް ޖުރިބާކޮށްފައިއަޅުަގނޑަކީ މިކަން ތަ

ށް އަށް މި ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަނީ ހަމަ ހިތުެގ އަޑިން. މި ދިެވހިރާއްެޖއަނިޓަރީ ސެކިއުރިޓީމަ

އެީކގައި ާގނޫނުެގ ތެރެއިްނ  ދަންނަަވން. މިފަދަ އިޞްލާޙުތަކާ  ކަމަށް އަޅުަގނޑު ބޭނުންާވ ކަމެއްމިހާރަށް މިހާރުން 

ޚިލާފަށް  ައޅުަގނޑުމެންެގ މި ސަރުކާުރެގ ިވސްނުން. ާގނޫނާ .ކުރުމަކީ އަުޅަގނޑުމެްނެގ މި ސަރުކާުރެގ އަާމޒުއޮޕަރޭޓު

ނުކުރުމަކީ އަުޅަގނޑުމެން ެވސް އެދޭނެ ަކމެއް ނޫން. ސަރުކާރުން ިވޔަާފރިއެއްޮގަތކަށް ކަންކަން ކުރުމަކީ އަުޅަގނޑުެމން

އަުޅަގނުޑ  އީ.ދިޔަ ކުމް އިއްިވެގންޙުކުރިކަމުެގ އެދުން. ދިެވހިރާއްޭޖެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް މަނީ ލޯންޑްރިންއެދޭ

މަނީ  ދައުލާއްރައީސު  ،މަނީ ލޯންޑްރިންގ  ަދއުލާއްރައީސު ،އަމްރުއްޔުލް ަވލި  އިސްލާމީ ޤައުމެއްެގ. ކުރަންހިތާމަ

އަޅުަގނޑު  . ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިނަމާކޮށް ޖަލަށް ލީ ،ލައި ަވހަށް ޖަލަށްދުފަސް ައހަރު އިކުރުމުަގލޯންޑްރިން

ންކަްނ ކައެފަދަ  ،ނީ އެފަދަ ކަންކަްނ ނުކުރެްއުވމަށް. އަުޅަގނުޑ އެދެނީދެއެކަމެއް. އަުޅަގނުޑމެން  ހިތާމަކުރާ

،  ދައުލާއްރައީސު   ،ދަންނަަވން އެއްެވސް ެވރިޔަކު ލްތިމާސްނުކުރެއްުވމަށް. މި ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު އި 

ކުރާ ބޭފުޅަކަށް ނުުވން. މި  ންމަނީ ލޯންޑްރި .ކުރާ ބޭފުޅަކަްށ ނުުވންއަކީ ަވއްކަންދަުއލާއްރައީސު ، ަދއުލާއްރައީސު

 .ރަނީ މިފަދަ ކަންކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހުއްޓޭނެތީެވފުރިހަމައަށް ތާއީދުކު  .ކުރަނީއިޞްލާޙަށް ައޅުަގނޑު ތާއީދު 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އުފެއްދުމާިއ، އަިދ ަވނީ ހިްއސާެގ ބާޒާރު ހުށަހެޅިފައި މި ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އެނިގަވަޑިއަގންނަާވނެ

ކުީރަގިއ މި ކަންކަްނ . ލެިވފަިއާވ ބިލުއިޮގތުން އެކުަލވަ  ުގޅޭ ކަންަކން ބެލެހެއްޓުމުެގ ކަންކަމާ މި ،ކުމާއިހިއްސާ ިވއް 

ލެިވފަިއާވ ާގނޫެނއް. އިަވނަ އަހަރު އެކުލަވަ  2006އެއީ    ،ާގނޫނު   ދިެވހިރާްއޖޭެގ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒް  ،ބެލެހެއްޓެމުން އައީ

މިހާރު މޯލްޑިްވސް   ،އެހެްނނަމަެވސް  .މުައްއސަސާެއއް މެދުެވރިކޮށްދިެގން ައއި  ުއފެދުނު އުފެ  ،ފަހުަގިއ ހެދުނުެއއަށްއަދި  

ިއންތިޒާމުތައް މި ާގނޫން ހަމަޖެހިެގން އެބަދޭ. އަުޅަގނުޑ  މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް މިކަން މިއަށްުވރެން ބޮޑަށް ބެލޭނޭ

އަުރަވމުން . ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެިދަވަޑއިަގތުމުން ފުރުޞަތުލެިވފައިަވުގުތ ހުޅުވަ   ަވނީ މި ބިލުެގ ބަުހސްެގ  މިހާރު މި

 . ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ މާަވށު)ަވުގުތކޮޅަކަށްފަުހ( ެގންދާނަން. 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު

ށް ަވރަްށ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަ  ،ހިފީ  މިޞަތުެގ ބޭނުން  އަުޅަގނޑު މި ފުރު، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 .ބަކުން މި ސަރުކާރު އައީޚާަވަގށް ނެިގ އިންތި  ،ބަކުންޚާފޭރިަގތްފައި އޮތް އިންތި  ،ރަނަގޅަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ

  ފަހު...ަވނަ އިންތިޙާބު އައުަމށް 2018
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 ހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވ

 ؟ ބުެގ ާވހަކަުފޅުތޯޚާންތިެގ އި 2013ީވ ތިޔަ ިވދާޅު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު

ރަީއްސ  ،އި ތްތެރި ރައީސާގައި އިްއޒަ 2018ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑު މި ދަންނަަވނީ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ަވރަށް  ށްށް ހެދެިގން މިތާ މަސައްކަތްކުރަްއާވ ބައެއް ބޭފުޅުންނަމެންބަރުންކަމަޞާލިޙާއި، އަދި ކޯލިޝަންެގ ބައެއް 

މި ސަރުކާރު އައުމަށްޓަކައި ޯކޓުތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުިވ ޮގތް. ،  ރަނަގޅަށް އެނިގަވަޑިއަގންނަާވނެ މި ސަރުކާރު އައި ޮގތާއި

ެތދުެވަވޑަިއަގތީ ިދެވހިރާއްޖޭެގ މަނިކުފާނު  ،ސްބިލުެގ ާވހަކަދަްއކާއިރު ިއއްޒަްތތެރި ރައީ ޒް މާލީ ސެިކއުރިޓީމިއަދު 

ޖެހޭނެ  މިއަދު އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަން  ަވންޏާ  ދެކޮޅަށް ކަމަށް  ޕޮލިޓިކަލް އެސްޓަބްލިޝްމަންޓާއި، އޭުރަގއި އޮތް ސިސްޓަމާ

 ،ންފޫޒު ފޯރުަވިއެގަހމަ ސީދާ ނު  ،ދާ ނުފޫޒު ފޯރުަވިއެގންމަ ސީން. ހަރަށް ދޫކޮށްލުރަީއސް ޔާމީން މިހާރުން މިހާ  ،ކަމަކީ

 ހުންނެީވ ޖަލުގައި. އެ އެ މަނިކުފާނު  ހަމަ ސީދާ ނުފޫޒު ފޯރުވައިެގން 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ެގ ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް.މެންބަރު އިްއޒަތްެތރި ދާއިރާެގ ކަނޑިތީމު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޢަބްދުލްޙަކީމްޝަހީމް هللا ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ބު ދީފައި ކޯޓުން ޤަށްފައި ޮބޑު ަވެގްއެގ ލަކޮކުމްޙުކޯޓުން  ،ކުރަންއަުޅަގނޑު ހަމަ ަވރަށް ހިތާމަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މި  .ޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލައިަގނެޭވނެ ކަެމއް ނޫންކި ޮގތަކަށް ނިންމާފައި އޮްތ މީހަކު ދޫކޮށްލަން ޮގުވމަކީ އެއީ އަަވ

ތިރާމުކުރަްނ ހުކުމްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އިޙުނިންމާ    ންޓުތަކަށް އަދި އިްއޒަތްތެރި ފަނޑިޔާރުމަޖިލީހުަގއި އިްއޒަތްތެރި ކޯ

ތަނުަގއި އައިސް   ، މިީވމާއެެހން.  އޮތީ ސީދާ ކޯޓުން ކަނަޑއަޅާފަ  ބޮޑު ަވެގއްކަން އެކީ  އެބަޖެހޭ. ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޫޔމަ

ބޮޑު ަވެގްއެގ ހިމާޔަތުަގިއ  ިއ،ހޭ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަްސއަޅަ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭންޖެ ެގއަޅުަގނޑުމެން

ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަީކ   ،ބެހޭ މައްސަލަެއއް  ެއއީ ަވރަްށ ބޮޑު ިނޒާމާ ؛ނުކުތީމާ މިއަދު ރައްޔިތުން 

 .އްޒަތްތެރި ަރއީސްއި. ަވރަށް ސާފުކޮށް ކަނޑަައޅާފަން ކުމުޙު ކޯޓުެގއޮތީ ސީދާ ޝަރުޢީ  ަވެގއްކަން އެ

ެއޮގތަަކށް ބުނެޭވކަށެއް ނެތް. އެއީ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް އަބަދުެވްސ  ެއކޭ،ާވޢުއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިއަދު ސިޔާސީ ދަ
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ކުރަންޖެހޭނެ. ތިރާމުހުމެން އިނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އަޅުަގނޑު ޖެހޭނެ. ޝަރުޢީ ކޯޓުންތިރާމުކުރަން ހުއަޅުަގނޑުމެން އި

ޢީ ކޯޓުން ަވރަްށ ސާފުކޮށް ބުެނފައި އެަބއޮތް ިއއްޒަތްތެިރ ޝަރު ،އޮތީއެ ސާފުޮކށް ބުނެފައި  ޝަރުޢީ ކޯޓުން ަވރަށް

 ،ލައި އި ނިޒާމު ެގއްލުވަ ކަމަށް. އެހެންީވމާ، މި މަޖިލީހުެގ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ ބޮޑު ަވެގއްهللا ޢަބްދު ،ރައީސް

ބެހޭ މައްސަލައެްއެގ   އެކަން އަުޅަގނުޑ ނިޒާމާ  ،ދާތީެވޅަމުންއަކަންކަމަށް ހުރަސް  ޖެހޭންށް މި މަޖިލީހުން ކޮށްދޭރައްޔިތުންނަ

 .ނެިގ ާވހަކަ ދަންނަަވން ޮގތުަގއި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  .މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ާދިއރާެގ ށުމާަވ ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: މުޙައްމަދު ސަޢީދުމާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ...ތެރި ރައީްސ، އަބޫދާީބ ކަހަލަ ރީތި ތަންތަނަށް ދިޔައިމާއިްއޒަތް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ާގނޫނު ނަންބަުރ   ،ދަނީ  ކުރެެވމުްނ މިއިނޭގތޯ. ބަހުސްށް އަޅުަގނޑު ދަންނަާވަލން  މެންބަރައިްއޒަތްތެރި   ދާއިާރެގ މާަވށު

. އަޅުަގނޑަްށ ށްބެހޭ ާގނޫނަ  އާލް ސެކިއުރިީޓޒްފައިނޭންޝަ  ،ާގނޫނު(  ބެހޭ  އާިދެވހިރާއްޖޭެގ މާލީ ސެކިއުރިީޓޒް)  2006/2

 އާލް ސެކިއުރިޓީޒްނޭޝަޖޭެގ ރައްޔިތުންނަްށ ފައިދިެވހިރާއް ،ޮގތުގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކީ ލޫމާތު ލިބިފައި އޮތްޢުމަ

ހުތިޖާޖުގައި ެގންދަާވއިުރގައި ެވްސ ، ަވުގތުޮކޅު އިލޫމާތު ދެއްޭވނޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއް. ެއހެންީވމާޢުޮގތުން މަ ުގޅޭ

ކަާވލަދިނުމަކީ އަުޅަގނުޑ ޮގތުން ަރއްޔިުތންނަށް ކޮންމެެވސް ެއއްެޗއް ސާފުާވ ބާަވުތެގ ާވހަކަކޮެޅއް ދައް ުގޅޭ މި ބިލާ

 ކަެމއްެގ ޮގތުަގއި ދަންނަާވލަން.  ށް އެދޭަވރަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ހާދަ ހެޔޮފުޅޭ އިނޭގޯތ. އަުޅަގނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަަވންށޭ ބޭނުންަވީނ. އެކަމަކު އަުޅަގނޑަށް ހަމަ 

 ރަނަގުޅކުރާކަން.  އްކަމެއް ެވސް ނެްތކަން އިޤްިތޞާދެ ހަމަ ކުރެޭވނެ ެއއްއިނޭގ މި ަސރުކާރަކަށް ބަށް އެކަށަަވރުކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ؛ޮގތުން ުގޅޭ ލް ސެކިއުރިޓީްޒއަކީ ކޮބައިޯތއާފައިނޭންޝަ ،އަޅުަގނޑު މި ދަންނަާވ ާވހަކައަކީ ؛މެންބަރުތްތެރި އިްއޒަ

 ެގ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް.ރުމެންބަިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ ހުޅަނުގ ހެންޭވރު
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ުވން:ާވހަކަދެއްކެ  ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރެގ ހުޅަނުގ ހެންޭވރު

ާމަވށު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ެއ  ،ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް 

ެއީއ އިހުތިޖާޖަށް ެވސް ކުރެވޭ  ތިޖާޖުގައި ހުންނަވައިެގން ބަހުސްގައި ބަިއެވރިީވމާިއހު .ހުންނަަވނީ އިހުތިޖާޖުގައި

ނޫން އެ ކުރެްއެވނީކީ.  އްއި ހުންނަާވއިރު ބަހުސްަގއި ަބިއެވރިީވމަ، ޙަޤީޤަތުަގއި އިހުތިާޖޖެއިހުތިޖާޖުގަ  ބޭއިހުތިރާމެއް.

 އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. ކަމުަގއި  ަވރަށް ބޮޑު ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ، ެއއީއެހެންީވމާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެލުވުނ އިަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ތިޔަ މާއްދާ އެކުަލަވ. ޙަޤީޤަތުަގިއ ހިންާގ ަގާވއިދުމެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ 

 .މެންބަރުތެރި އިްއޒަތް ާދއިރާެގ މާަވށު ؛އެއީ ބުއްިދެވރިކަމަކަށް ީވސް. ައޅުަގނޑަށް ެވސް ފެްނނަ ޮގތުަގއި، ނަމަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު

ެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް އެ  ސީޖޭ.އެްސ. ،ޮގތަށް ސަން ލަޠީފް އެ ިވދާޅުިވެގ މެންބަރު ޙަމިހާރު ޖޭ.އެސް.ސީ އާދެ،

  ..ިވދާޅުިވ ާވހަަކއަށް އަުޅަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް.

 

 ެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް 

 ، ނީހުންނަ ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ފޮނުާވފައި  ންމިތަނު؛ ދާއިރާޭވރު ހުޅަނުގ  ހެން  . މެންބަރުއިއްޒަްތތެރި    .މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  

 .  މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި މާަވށު ދާއިރާެގ  .ންބަރުމެިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

 

 ެކުވްނ:ާވހަކަދެއް މުޙައްމަދު ސަޢީދުމާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ހަމަ   އީއިންތިޔާ މި ،އިޙަސަން ލަޠީފާ ،އިތި ިވދާޅުިވ ޙިސާނާ .ދެން ހަމަ އެއް ބައެއްތާއީ މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މާލީ ސެކިއުރިޓީްޒެގ   .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  .އިނޭގ   ކޮންބައެްއކަން ެވސް އެބަދެން އޭަގއި މަދުަވނީ  .އެއްބަެޔކޭ އިނޭގތޯ

 ؛ ާވހަކަެއއްށްދެން ދައްކާކަ ކު މިއަ .ެވފަިއ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްއޮތީ ބަނުގރޫޓު ެވހިރާއްޖެ މިދި  ،ާވހަކަ ދައްާކއިރުަގއި

 ދައުލަުތެގ ރިޒާްވ މި ،ކުެރޭވނީ. ސަރުާކރުެގމި ސަރުކާރުން ގާއިމު ،އްޒަތްތެރި ރައީސް އްތޯ އި ކޮން މާލީ ސެކިއުރިޓީޒެ

އް މަޝްރޫޢެ.  ކަމެްއެގ ތެރެއަށް މި ެވއްޓެނީ އިްއަޒތްތެރި ރައީސްބިރުެވރި  ،ިމލިއަނަށް ވެއްޓި ތަ  ދުއިސައްޮގސް  އޮތީ މުޅިން



46 

 

ުޅަގނޑުމެްނ ިމއަދު އިންސާފު ގާއިމުކޮށްދޭށޭ އަ  .އީސް ުނެވސް ޖެހޭ ިއއްޒަތްެތރި ރަށްނުދޭ. މި ާވހަކަ ަދްއކާކަކުރިއަކަށް

ދު އިއްޒަތްތެރި ޚުހަމަ   .  ތެރި ަރީއސްމި ސަރުކާރަަކށް އިޤްތިޞާދީ ޮގތުން ކުެރޭވެނ ކަމެއް ނެތޭ ިއއްޒަތް  .މި ދަންނަަވނީ

 ހީޓް ރަނަގޅަށް ދާބީެގއަބޫ ؛ދާބީއަށް ަވަޑިއެގން ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްގެ އަބޫ ،ެވސް އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ށްރައީސަ

ލީމަ އިމިއަދު ތަންތަނަށް ޮގްސ ދިެވިހރާއްޖޭެގ ަރއީސުން ބަލަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް    .ްއޒަތްެތރި ރައީސްނުކެނޑޭހެން ހީަވނީ އި

 އެބަ އިނޭގ ެދއްތޯ ތަންތާ މީހުން ކަންކަން ކޮށްފައި ހުންނަ ޮގތް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ލޫމާތު ޢުކަމަށް އަޅުަގނޑަށް އެބަ މަ  ނުޖެހޭ ހަމަށް ހިތްެގންަދާވ ބޭފުޅުން ަވރަށް ބޮޑަބައްލަަވމުން. ޓީީވ  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  

 . މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މާަވށު. ަވރެއް ނެތުމުންމި އިހުތިޖާޖުަގއި ެއއްެވސް  ،ލިބޭ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު

ޗެއްތޯ އަޅުްއަވއިެގްނ އް އްޔާ ކަންފަތްޕުޅުަގއި ކޯދެން އިހުތިޖާޖުަގިއ ަވރެއް ނެތި  ،ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ހާރު ހެޑްފޯނެއް އަޅުްއަވއިެގން ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ތި އިންނަަވނީ ަގިއމު ކޮންމެެވސް އަޑެއް އިޭވީތ މި ؟ތި އިންނަަވނީ

 ؟ތިބީ ކީއްެވފައިތޯއިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން މި ންތޯ. މިތާ މިތިބިނޫނޫނީ ތީތި ނަންަގަވްނީވދެއްތޯ. އެހެން

އެދެނީ އިންސާފު  ދޭށޭ. އަޅުަގނުޑމެން މިއިލުަގިއ ާވހަކަދަްއކަބި ޒްމާލީ ސެކިއުރިޓީ  ،އަޅުަގނޑުމެން ާގތު ތި އެދެނީ 

މުޅި ދައުލަތް ފުނޑާލަިއެގން ނެތި  އުސޫެލއް ،ހަަމއެއް ނެތި ،ގާއިމުކޮށްދޭށޭ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އިްނސާފެއް ނެތި

ުމިޅ  ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ބިލިއަން ރުފިޔާ  91. އުޅެނީތި ެގންދަން ދު ަކންތައްތައް ކުިރއަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ މިއަ

 ދުަވހު ކިަތއް ަގރާރުތޯ ށްއިހަ ؟ފޯމްކޮަބއިތޯ މަސްެވރިންނަށް އެޅި ޕްލެޓް  .ަވަނ އަހަރު އަންނަނީ  12023ދަރަނީެގ ޮގުތަގއި  

މިހާރު މިހާރަށް ރައީސް ޔާމީްނ  ،ުޅަގނޑުމެން މި ދަންނަަވނީއަ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ؟ދިަޔއީމިތަނުން ފާސްެވެގން

ލާށޭ. މިހާރުން މިހާރަށް ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލާށޭ އަުޅަގނޑުމެން މި ދަންނަަވނީ. ެއއީ އިންސާުފެވރި ޝަރީޢަތެްއ ދޫކޮށް

. ޓުެގ ބެންޗަށް މީހުން ލާންމް ކޯއުޅެނީ ސުޕްރީ  ެދން މިއަދު ތި  .އްޒަތްތެރި ރައީސްކުމެއް ނޫނޭ އިޙުނޫނޭ. އިންސާފުެވރި  

ރީނދޫ ކުލަިއެގ ޓީޝާޓް ލައްަވއިެގން ކެމްޕޭނުަގިއ އުުޅނު ބޭފުޅުން އެއީ. އިްއޒަތްތެިރ   ،ަބއްލަާވ ތިބޭފުުޅން  ،ބަލާއިރުަގއި

ދެން މާލީ ކަށް ލިބޭނެ ފަރުވާއެއް ނެތް.  ޔަމިނެތް.    އްމިއަދު އަުޅަގނޑުމެްނނަކަށް މި ޤައުމުން ލިބޭނެ އިންސާފެ  .ރައީސް

މާލީ ާވހަކަ ދެއްކިދާނެ. ިވޔަފާރިެވިރއެްއ  ،ން ިވދާުޅިވސެހުެގ ާވހަކަ ެދއްކިާދނެ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޒްސެކިއުރިޓީ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިވޔަފާރިެއއް ކުެރޭވކަށް ނެތް މިއަދު އިދިެވހިރާއްޭޖަގ .ތިބޭފުޅާއަކީ ެވސް އެނިގަވަޑިއަގންނަާވނެ

އަުޅަގނޑުމެްނ   އި އެ ތިބީ.މެއްގަ ކުރާ ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބިރުެވރިކައިންެވްސޓު  ަގއިހިރާއްޖޭިދެވ  ،ރާއްޖޭެގ ިވޔަފާރިެވރިން

ރިޒަމަްށ އަޓު ،ފުޅުން ބުނަނީބޭ އަުޅަގނޑުމެން ާގތު އެއެ ބޭފުޅުންެގ ރިސޯޓެއް ނުހިނަގއޭ.  .ބުނަނީާގތު އެ ބޭފުޅުން 
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ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރައްާވ! މާފު ،މެން ކަހަލަންސެހުމިއަުދ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަނދުން . އެބައޮތޭބިރުެވރިކަން 

ތެރި ތްމާ ރީއްެޗއް ނުާވނެ އިްއޒަ އަދު މި ާވހަކަ ދައްކަން ތެދުެވ ެދއްކީމާ މެން ކަހަލަ ބޭފުޅުން މިންސެހުނދުން އަ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް.  ،މެންބަރުއިްއޒަތްެތރި  ދާއިރާެގަވިއކަރަދޫ 

 

 މީ މައްސަލަ()ނިޒާ

 

 ާވހަކަެދއްެކުވްނ:ސަން ޒިޔާދު ޙަ މެންބަރު ެގދާއިރާަވިއކަރަދޫ 

 ،ިވޔަސް މުކޮށް ބޭނުންކުރާ އުސޫލުން އަދި ކިތަންމެ ކޯފާ އްއަުޅަގނޑުމެން އާ   ،ޝުކުރިއްާޔ ރައީްސ. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު

ސް ަގާވއިދުަގިއ ލިކަމެއް މަޖިދިނުން އެއީ ަވރަށް ރަނަގޅު  ިވޔަސް އެކަްނ އޮންނަ އުސޫލުން އެކަން ކޮްށލަހިތްދަތިކިތަންމެ  

 އޮންނަ ޮގތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ެއހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކާ  ،ބުކުރެއްީވޠަޚާމާަވށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ މުނިޒާމީ ނުކުތާއެއް. 

  !ދާުޅެވދެްއާވެއުކގައި ިވ ނަމާާބޑީޭގ  .ކުރެއްީވއިުރގައި ަވނަމެއް  ޭބނުންކުރެްއިވ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު

ކުެރޭވ  ބޭނުމެއް ނޫން މާަވށުން ޔޫރަޕަށް ރިހާކުރު ެވސް ެއކްސްޕޯޓްށްލާކައިއަުޅަގނޑު ދަންނަަވ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

  ...ދިެވހިާރއްޖޭެގ  ،ަޑއިަގންނަާވނެއެނިގަވ .އީސްިއއްަޒތްތެރި ރަ. މި ާވހަކަ ަދއްާކަކން ނެތިން އަޅުަގނޑެއް.  އެބަ މިހާރު

 

 ހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވ

ރިހާކުރު ފުޅިއެއް ަވަގްށ  ،ބަރަކީޚައެންމެ ިގނައިން މިހާރު ލިބޭ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިހާކުރުެގ ާވހަކަ ިވދާުޅީވމާ

 ކުމެއް. ޙުދުަވހުެގ ޖަލު ނެިގ މީހާއަށް ހަ އަހަރު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު ޙައްމަދުމު ންބަރުމެ ދާއިރާެގ މާަވށު
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ެއްއެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު   ،ލީ ސެކިއުރީޓީްޒެގ ބިލުެގ ާވހަކަ ދަްއކާއިުރަގއިމާ  ،އުެޅނީ  އަޅުަގނޑު ދަންނަަވން މި

 ،ރިވޭ ރަިނެވބިލިއަން ުރފިޔާއަށް އެބަ ދަ 91 ؛ދެއްކޭނެރާއްޖޭެގ އިޤްތިާޞދޭ ކިޔަިއެގން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހިމިއަދު ދިެވ

ދިެވހިރާއްޭޖެގ ތާރީޚުަގިއ   ،ޓަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްާވއިރަށް. މިހާރުެގ ބަޖެންަވނަ ައހަރު އަންނަ  2023ދިެވހި ދައުލަތް  

މިަވުރެގ ބަޖެޓެްއ   ،ެވސް އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް  ކުދުަވހަ ؛ރިކަރެންޓު ޚަރަދަށް  61%  ،އެންމެ ބޮޑަށް ރިކަރެންޓު ޚަރަދަށް

އޮްތ ބަޖެޓެއް ނެތް، އް ހަާދފައި ންުގމަްށޓަކައި ސިޔާީސ ަވޒީފާތަކަށް މިހާ ބޮޑު އެލޮކޭޝަނެ ހި އަމިއްލަ ސަުރކާރު

 .ކުރާ ފަރާތްތަކެއް ނެތްިދެވހިރާއްޖޭަގއި އިްނެވސްޓު .ެދއްކީދެން ާމލީ ސެކިއުރިީޓޒްެގ ާވހަކަ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ށްދޭށޭ. ރައީސް ޔާމީން މިހާރުން މިހާރަށް ދޫކޮށްލާށޭ  ިއމުކޮަރއީސް ޔާމީނަށް އިންސާފު ާގ ،އަޅުަގނޑު މި ދަންނަަވނީ

 ...ސް. އަުޅަގނޑުއިްއޒަތްތެރި ރައީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަދި ެއްއެވސް ެއއްެޗްއ  !ަވދެ އިށީންނާަވ މެންބަރުއިއްަޒތްތެރި  ދާއިރާެގ މިލަންދޫ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 . މެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ ަކނޑިތީމު ދާއިރާެގ  .އެދެންއަުޅަގނޑު ރަްށ ބޮޑަށް މަށް ަވިވދާޅުނުެވ އިންނެުވ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ދާއިރާެގ ންނު މެދު  މާފަ  ބިލަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވައިދެްއީވތީެވ  ޒްެގމާލީ ސެކިއުރިޓީ.  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަުޅަގނޑުމެންނަށް   .ދަންނަަވން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާީހމް ރަޝީދަށް ަވރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު

ަހާވލުެވ ހުންނެިވ  ރީ ިހންެގުވމާން ހިނގައްޖެ މި ކުީރަގއި ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓްެގން އަޑުިއިވދެންމެ މި މަޖިލީހު 

 އިނޭގތޯ. އެްއެވސް ކުރެެވން ނެތްކަން  ިދެވހިރާއްޖޭަގއި ިވޔަފާރި ،ސާފުކޮށް ިވދާުޅެވއްޖެ ންމެ ަވރަށްދެމިނިސްޓަރަކު 

 . ނޫންތޯށްސާފުކޮށް އިނޭގކަ ، ަވރަށްއޮތީ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ިވޔަފާރިެއއް ކުރެެވްނ ނެތްކަން މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 ކުރިންކުރީ ަވްއކަކުމްޙުިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މިއަދު ކޯުޓން އެ     ،ކުރީ ދައުލަތުންރިޔަކަށް ހުރި ެވރިމީާހ ވައްކަން އޭރުެގ ެވ

ުރގައި ހުރި އޭ މުޅި ަޤުއމު ލޫޓުާވލީ ،މާލުން ރައްޔިތުންެގ ފައިާސައށް ޚިޔާނާތްތެރިެވދިެވހިރާއްޖޭެގ ަބއިތުލް  .ކަމަށް

ކުިރ ޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓުން ަވއްކަންެވިރއެްއެގ މައް  ،ައއިއްަސ ެވރިޔަކުކުަގއި ފަހަކަށްދިެވހިރާއްޭޖެގ ތާީރޚުތަ ެވރިމީހާ.

 ދުަވހު އޮންނާނެ ޮގތާދެން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި ޤައުމު މިދިޔަ ފަސް އަހަރު މާކޮށްަފއި ޖަލަށް ލީކުމްޙުކަމުގައި 

 ރިހާ ހު ކުރަން އެބަޖެހޭަވުރަގދައެބަޖެހޭ. ައޅުަގނޑުމެން ެސކިއުރިީޓ  ފުްނކޮށް ިވސްަނަވން ދޭތެރޭގައި އަުޅަގނޑުމެން

މި ރާއްޖޭެގ ސެިކއުރިީޓ   ،ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި   ނަށް ހެޔޮ ެވރިކަެމއްިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން  އިމެއްގަ ކަ

ލުތައް ެވްސ ސެކިއުރިޓީ ަވުރަގދަކުރަން. ަވުގތު ޖަ މި ،އަުޅަގނޑު ޮގާވަލން .އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ކުރަންޖެހޭަވރުަގދަ 

ފަސް   .ދުަވހަށްއެކީަގއި ޤައުމު ހަާވލުކުރީ ފަސް އަހަރު ރައްޔިތުން އިޚުލާޞްތެރިކަމާ ގެ ޤައުމު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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 ،މާލު ކާލައިެގން ބޮޑު ަވެގްއެގ ސިފަިއަގިއ. މުޅި ބައިތުލްފެނިެގންދިޔައީ ދިޔައިރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަހަރު ނިމިެގން

ރައީސް ޔާމީނަށް ބާރުދޭ މީހުން   ؛ހުންށް ބާރުދޭ މީއާއި އެ ބޭފުޅާއަމިއަދު އެ ބޭފުޅާ ،ކުރީމާކުމްޙުޓުން ޢީ ކޯޝަރު

އެއީ ިމއަުދ އަުޅަގނޑުމެން މި ދައްާކ  .އެބަޖެހޭން އްަވކުރަ ަވރުަގދަ ައޅުަގނޑުމެންެގ ސެިކއުރިޓީތިއްބަާވ ތަންތަން 

ޮގތުްނ  ބެހޭ ެގ ަރއްޔިތުންނަށް ރައީސް ޔާމީނާދިެވހިރާއްޖޭ ،ބޫުލކުރަންޖެހޭަގމިއަދު އަުޅަގނޑުެމން އެބަ  ައކީ.ާވހަކަ

ކަން. ދިޔަ ޝަރީޢަެތއްޮގތަށް    ާވނުާވ އިނޭގ  ދެފުށް ފެންނަ އަދި ރައްޔިތުންނަށް    ،ީކ އިްނސާފުެވރިހިނގައިދިޔަ ޝަރީޢަތަ

ނަށް ހަމަ މިއަދު ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން .ނޭގ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސްއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް ސާފުކޮށް އެބަ

ދުލްޤައްޔޫމަކީ ދިެވހިރާްއޖޭެގ ރައްޔިތުްނެގ ފައިާސއަށް ޔާމީްނ ޢަބްهللا ޢަބްދު . ެވސް އެްއޗަކީނޭގހާޔަޤީނުން ެވސް އެ

ދަނީ ސަރުކާރުގެ  އަުޅަގނޑުމެން ާވހަކަދަްއކަމުން މި ،އްޒަތްތެރި ރަީއސްއި  ހެދި، ހީލަތްއަދި މަކަރާއި  ،ޚިޔާނާތްތެރިެވ

 .ދައްަކާވއިދިކޮޅު މެންބަރުން  އެބަ    ުރކާުރެގ ރިާޒްވ ދަްށާވ ާވހަކަ ސަ  .ޮގތުން  ބެހޭ  ެގަނއުމުެގ ބިލާިއޞްލާޙު  ޒްސެކިއުރިޓީ 

  ..އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ނުކުތާެއއްނިޒާމީ  ،މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ

 ، ޖަލުަގިއ އެތައް ުދަވހަކު ޭބއްިވއިރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބައްޕާފުޅު ފޯނުެގ ޮލކްޯކްޑ ނުދީެގން ެގްނޮގސް

ދޫކޮށްލާށޭ ކިޔާފައި ނުކުންނަށް ނުކެރެނު މީހަކު މިއަދު މަޖިލީހުެގ ތަޅުމުގައި ނުކުމެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި މިކަހަލަ  

ސް ޖިލިމަ  .ކަްނތައް މީ ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް  މި  ،ރައީސް  .ަކމަކުނުދާނެ  މާކަަދއްކަން ނުކުތީހަޑި ާވހަ

އެއަށްުވރެ ކުރިން  .ޖެހިދާނެންތެދުަވމެން އަުޅަގނޑު .ނަކަށް ނުތިބެޭވނެ ދޫކޮށްލައިެގން އަޅުަގނޑުމެންށްމިޮގތަށް ހިންާގކަ

 ުވން ެއދެން.އްއިދެ މިކަން ޙައްލަކަށް ައޅުްއަވ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޢަބްދުލްޙަކީމް ޝަހީމް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކަނޑިތީމު
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އަުޅަގނޑުމެން ާވހަކަަދއްާކއިުރަގިއ  ޅި އިޞްލާޙަށްހުށަހެ ށް ޒަސް. މާލީ ސެިކއުރިޓީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ

ސެކިއުރިޓީ ހަމަ ޙަޤީޤަތަށް ެވސް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ  ،ޖެހޭއަޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ބޮޑަށް އެބަ ފާހަަގކުރަން

މު މި ޤައު ،ކުރަންީވ ޮގތަކީ  އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލު އިޖެހޭ. މީަގކުރަްއަވން އެބަކަންކޮޅުތަެކއްަގއި ެވސް ހަަމ ަވުރަގދަ

ޖެހޭ އިޚްލާޞްތެރިާވން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ،އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙުެގ މަަގށް ެގންނަން ބޭނުންާވ ަކމަށް ާވނަމަ

ދެން ކޮންކަމެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެންެގ އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް ާވނަމަ

ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  ؛ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް ،ދަނީ ޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނެިގން މިއަދު އަމި ؟ތުންނަށް ކޮށްދެޭވނީރައްޔި

ނީ. ނަފެން އަދު މިކަުމެގ ަނތީޖާ މިމިއަދު ޙަޤީޤަތަށް ެވްސ މި ޤައުމުަގއި ބަަޔކަށް އަިނޔާެވިރާވންެވެގން ކުެރުވނު

 ހުރިހާ ަކމެއް ެވސް ކުރެްއީވ. ިމއަދު އްލަފުޅަށްިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަމި ،ލަފުޅަށް ހުރިހާ ކަމެއް ެވސް ކުރެްއީވއަމިއް

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ ބޮޑު هللا ޢަބްދު ،ަވރަށް ސާުފކޮށް ސާބިތުާވ ކަމަކީ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންނަްށ އެނިގ

 ،އްތޯސައްކަތެ ެއއީ އިޚްލާޞްތެރި މަ ،ބޮޑު ަވެގްއެގ ހިމާޔަތުގައި ނިކުމެ މި ކުރާ މަސައްކަތަކީ ަވެގއްކަން. ދެން މިއަދު

 ކަށްތަެގ ޙުކުމްއްޖޭެގ ރައްޔިތުން. އަުޅަގނޑުމެންނަްށ އެނޭގހާ ެވސް ެއްއޗަކީ ޝަރުޢީ ކޯޓުރާއެ ނިންމާނީ ދިެވހި

 ާގއިމުކުަރންޖެހޭ. މިތަނުގައި މިއަދުނަށް އެ އުސޫލު އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ތަބާާވންޖެހޭނެކަން. އަޅުަގނުޑމެން

މި ބޭފުޅުން  ،ށް ާވހަކަދައްކަން އަޅުަގނޑުމެން ކިތަންމެ ބޭނުންިވޔަސްރައްޔިތުންނައަޅުަގނޑުމެންނަށް، އަޅުަގނުޑމެން 

ިޚލާފަށް މި ބޭފުޅުން ކުރާ   ޯކޓަކުން ކޮށްފަިއާވ ޙުކުމަކާ ކަކީ ޝަރުޢީއްތަ ކަންތަ ންާގމިއަދު މި ތަނުގައި މި ހި

މަަގށް ހަމައުމު މި ޤަޅުަގނޑުމެން އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަ ،ްއެގ ޮގުތގައި އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަންތެމަސައްކަ

ެވްސ  އްޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ާވިގެވރިިވ ފަރާތްތަهللا ކުރާ ޮގތުަގއި ޢަބްދުބޫލުަގއެޅުިވެގންދާއިުރަގއި އަުޅަގނުޑމެން 

މިއަދު  ،ޖެހޭ. މި ޤައުމު ހަމަ މަަގށް އެޅެން އޮތީއެއީ މި ާރއްޖޭަގއި ޝަރީޢަްތ ހިންިގ، އެ ކަްނކަން ބެލެން އެބަ

ކޮށްފި ކަމަށް ަދއުލަތުން ވައްކަން  ؛ަވއްކަން ،އެބަ އިނޭގ ަވރަށް ސާފުކޮށް އްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށްރާެވހިއަޅުަގނޑުމެން ދި

 ،އުފާކުރަނީ  އެންމެ  ރައްޔިތުން  ާވނަމަ، އަރާ ހަމަކުރާނެކަން. މިއަދު އެކަްނ ަވރަށް ސާފުކޮްށ އެބަ އިނޭގ. ދިެވހިރާއްޭޖެގ

ެއއީ  ،ނަމަ ެވފަިއާވއްޔިތުންނަށް ޚިޔާާނތްތެރިރަ  މި ާރއްޖޭެގދާތީ. ފު ގާއިުމެވެގންޞާ މި ރާއްޖޭަގިއ ޢަދުލުއިން

 ޮގތް  ކުރި، މި މަޖިލީހުގައި ކަންނަށް އެކަންކަން ބެލޭނެކަން. މިއަދު އާރާއިބާރު ހުރެެގން މި މަޖިލިހުގައިއަޅުަގނޑުމެން

ދެއްކި ހަޑިހުތުރު   ދިމާލަށް  މެންބަރުންނާ  އިދިކޮޅުބި އަދި އޭރުަގިއ ތި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ފެނިެގންދިޔަ.

ނުަގއި މިހާރު މުޅި މަންޒަރު ބަދަލުީވ.  ތަ  އަދު މުޅި މަންޒަރު ބަދަލުީވ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. މިމިޢަމަލުތައް ފެނިެގންދިޔަ.  

 މަކީ ެވސް ައޅުަގނޑަށް...ުވތިއްބެ އެުކަގއި މި ތަނުގައި ތިއްަބާވ އިޚްލާޞްތެރިކަމާެގ ންބަރުންމިއަދު އެމް.ޑީޕީެގ މެ
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މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  އިަހަވންދޫ ދާއިރާެގ   ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ 

 . ށްޝިފާޢަމުޙައްމަދު 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ އިހަަވންދޫ

މަސަްއކަތުެގ ތެރެއިން  ަކތުެގމަަސއްކަތް  ކުރިއެުރުވމުެގ ތިާޞދުއްޭޖެގ އިޤްރާދިެވހިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

ޓަކައި ހަމަ އަދުެގ ދިެވހިރާްއޖޭެގ މާލީ ސެކިއުރިޓީއާ ބެހޭ ާގނޫނަށް ހުށަހެޅުފައިާވ އިްޞލާޙުތަކަށް ،ކާރުންދިެވހި ސަރު

ބަުރ ންެވމިއަހަރުެގ ނޮ ،ކު ައުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންަވނީއެ ހަމައެއާދަންނަަވން.  ސަރުކާރަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު

ރަީއސް ޔާީމން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އެއީ މާީލ   ،ފަނޑިޔާުރން އިއްތުފާޤުވީ   5ެގ  ނަލް ކޯޓުަގއި ްކރިމި  2:00ަވނަ ުދަވހު    28

ކުރާ މީހެްއެގ ޮގުތަގއި. ކުާރ، މަނީ ޯލންޑްރީ ލޯންޑަރމާލީ ެސިކއުރިޓީ ،ނޫން. އެހެންނަމަެވސް ށްސެކިއުރިީޓއެްއ ކަމަކަ

ފަނޑިޔާރުން   5ެގ  އެ އޮތީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުކުރާ މީހެއްެގ ޮގތުަގިއ ރައީސް ޔާމީން    ންމަނީ ލޯންޑްރި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ؛ސާސްތައް ހުރީމު ރައްޔިުތންެގ އިހުއްއާ ޮގތުން  ުގޅޭ އިއްތިފާޤުން ޖަލަށް ލާން ޙުކުމްކޮށްފަ. ކުރެުވނު ޙުކުމާ

 5 ކުރު އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައީސް ޔާމީނަކީ ކުރެުވނު ުމއްދަތު މާހަމައަށް އައީ ޙުކުމް ެވްސ، އަުޅަގނޑާހަމަގައިމު

މަނިކުފާނު ދިން  ލެޭވަވުރެގ ެވރިއެއް ނޫން. ެއއަށްުވރެ މާ އަނިާޔެވރި ެވރިެއއް. މި ޤަުއމުގައި އެއިއަހަރުން ފުއްދަ

ަރއީސް ޔާމީނަށް  .މިލިއަން ޑޮލަަރކުން ނުފުދޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 5ހަރަކުން ނުފުދޭނެ. އަ 5 ައުގ ެގއަނިޔާ 

 ...ކުރެުވނީޙުކުމް

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 ދާއިރާެގ މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް.ތިނަދޫ ދެކުނު 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ސަނީފްهللا ކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުތިނަދޫ ދެ

ހުއްާޓ  ންާވހަކަދަްއކާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ާވހަކަދައްކަ ،ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް އަޅުަގނޑު މި ނެީގ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކައިީރަގިއ  ، މައިކުކޮންމެ ާވހަކަދައްކާ ބޭފުޅެްއެގ ަކއިިރއަށް ގޮއްސަ   ،ކުރާ ބޭފުޅުންތިޖާޖުހު ޮގސް އިމި މައިކް ކައިިރއަށް

 ނުކުރެޭވނެ ާވހަކަ ބުނެލަންެވެގން.ތިޖާޖުހުކުރަން، އެ އުސޫލުްނ އިޖާޖުތިހުއި
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ތަނުެގ ހިންާގ ަގާވއިދުަގއި އޮްތ ކަމެއް ނޫން. އެހެންީވމާ،  ރުން އެއީކީެއއް މިކުތިޖާޖުހުއި ،ކީމިހާރު މީގައި ޙަޤީޤަތަ

 ންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ކުރާ ކަމަކަށް ނުެބލެޭވ. އިަހަވ އްތިޖާޖެހުއި

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ އިހަަވންދޫ

 މެދު  ުކރެިވފައި ަވނީ އެްއެވސް ިދެވހި ރައްޔިތަކަށް ެއއާަރއީްސ ޔާމީންެގ މައްޗަށް ޙުކުމް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކުެރުވނީ މި މީންެގ މައްޗަށް ޙުކުމްަރއީސް ޔާ .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ލިބިެގން. ތައްމިންަވރަށް ހެކި އުފެދޭނެނު ޝައްކު

މެުދ  އެކުަގއި. އެއާ ކިބަހާފޮދު ާވރޭެގ ެވސް ހެމި ޤައުމަށް ެވޭވ ތުނިއެކުގައި.  ހެކިބަހާދޭ ތޫނު ހަނދުަވރުެގ  ޤައުމަށް

 ؟ީކްއެވހޭ ހަމައެކަނި ރައީސް ޔާމީން  ،ކީޝަުކާވއަ   ެވސް  އުފައްދާ ދިެވހި ަރއްޔިަތކު ނެތް. ޙަޤީޤަތުަގއި ިމެވރިންެގޝައްކު 

ތިމަންނަމެންނަކީ ެވސް އެ ފައިސާ ބޭނުންކުިރ ކީ ެވސް އެ ަވއްކަމުަގއި ބަިއެވިރިވ މީހުންނޭ. މެންނަތިމަންނަމެންނާ

 ން އެ ފައިާސެގ އެހީަގއޭ. ީކްއެވހޭ ހަމައެކަނި ރައީސް ޔާމީ  ތިބީމެން ެވސް މި ހިސާބަށް އައިްއސަ މި  ނަ މީހުންނޭ. ތިމަން

ތްތެރި ެގ ޝަުކާވއަކީ ިއއްޒަެވރިން  . އެއީ މިލާންޖެހޭނޭ ރައީްސ ޔާމީާނއެކު ތިމަންނަމެން ެވްސ ޖަލަށް ؟ލާންީވ ޖަލަށް

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި މި  .ޝަުކާވެއއް ކަަމށް ެވސް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ރަނަގޅު ރައީސް. ޙަޤީޤަތުަގއި ެވދާނެ އެއީ 

ާއ ޒް ރުމަށް ޓަކައި ިދެވހިރާއްޖޭެގ މާލީ ސެިކއުރިޓީކުންޤީނުދޭން، ޖަލަށް ނުލާނެކަން ޔަޔަލިށް  ޤައުމުަގއި މިފަދަ ެވރިން ޖަލަ

 ބެހޭ ާގނޫނަށް މި ެގންނަ އިޞްލާޙުތަކަކީ ެއއީ މުހިންމު އިޞްލާޙުތަކެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް...

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ނުކުތާއެއް. މީއުނޫގފާރު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ނިޒާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ަވޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ އުނޫގފާރު

ާވދަެވިރ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކަްށ  ،ނަނީެވސް މި މަިޖލީހުެގ ަގވާއިުދަގއި އޮން ހަމަގައިމު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.

ެވސް ދުަވރަކަށް ެމންބަރުން. ދެން އަބަ 12ތިއްބަާވ  ަގއިޕީ.ޕީ.އެމް  ،ޖާަގދީފަ. އަޅުަގނޑަށް އެނިގެގން ޕީ.އެން.ސީ

ބޭފުޅުން ެއ  3ބޭފުޅުން، އެންމެ  3ޚިލާފަށް އެންމެ  އެްއޮގތަށް. ޕާޓީެގ ިވޕާ ކުރަްއަވނީ ިވޕާޕާޓީއަކުން މަސަްއކަތް

 ެދއްާވ. ުޝކުރިއްޔާ. ވައިހުއްޓު  ހިންަގާވ ކަންަތއް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

 

 ހަކަދެްއެކުވން:ން ާވރިޔާސަތު
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 ރު. އިހަަވންދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ އިހަަވންދޫ

ެވރިން   ކުރާއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑު ކުރިން ެވސް ފާހަަގކުރިހެްނ ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި މި ޤައުމުަގއި ެވިރކަން

ަވނީ މުހިންމު   އާ ބެހޭ ާގނޫނަށް މި ޒް ޓަކައި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ާމލީ ސެކިއުރިޓީ ޔަޤީންކުރުމަށްނެކަން ޖަލަށް ނުލާ

ފަދަ މުހިންމު  މި ،ކަމަކީމިއަދު ހިތާމަކުރަންޖެހޭ  ،އެހެންނަމަެވސް . ރައީސްއިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިފަ. ިއއްޒަތްތެރި

ފުނޑާިލ އެްއކޮޅުން އަެނއްކޮޅަށް  ދިެވހިރާއްޖޭެގ މާިލއްޔަތު ،އި ަގކުރެެވމުންދާއިރު ބިލަކަށް މި މަޖިލީހުެގ ފްލޯަގިއ ބަހުސް

ރައްޔިތުްނ   .ތިޖާޖު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހުކުރާ އި  ކުރުން،އަުޑަގދަ  ދާަބޔަކު ިމ ފްލޯތެރޭަގއި ކުރަމުން  ެވރިެއއްެގ ދިފާޢުގައި

ފަހަރެއްަގއި ެވސް ދިެވިހ   .މެއް އޮތުމަށް ނިޒާމާލީ    ތިޞާދެއް އޮތުމަށް. ތާހިރުމި ޤައުމުގައި ތާހިރު އިޤް  ،ބަލައިަގންނަނީ

  މަށްފަހު ޮގތުަގއި ދައުރު ނިމު  ެވިރންނަކީ ބޮޑެތި ަވުގންތަެކްއެގ  ން އަންނަކުރަމި ޤައުމުަގއި ެވރިކަން   ،ރައްޔިތުން އެދެނީ

ތާހިރު  ކީ ސާފުޔަރިކުާރ ކޮންމެ ެވދިެވހި ރައްޔިތުން އެެދނީ މި ޤައުމުގައި ެވިރކަން ،އެހެންނަމެަވސް ޖަލަށްލާކަށް ނޫން. 

ިއއްޒަތްތެރި ތްތެރިކަމާއެކު މި ޤައުުމަގިއ ދިރިއުޅެޭވނެ ަރއްޔިެތއްކަން ކަށަަވރުކުރަން. ހާ ޮގތުަގއި ެވރިކަންކޮްށ، ނަޒާ

މޭ. ޙަޤީޤަތަކީ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ޙަޤީޤަތުގައި ަޔސް ައދި ނުނިމިއަދު އަ 5ރައީސް ޔާމީންެގ ަމއްޗަށް  .ރައީސް

ައދި ރައީސް ޔާމީންެގ ސަބަުބން އަނިޔާ ލިބުނު މީހުންގެ  އިން 5ާވ ަމއްޗަށް ިމއަދު ކުރެިވަފއި ރައީސް ޔާމީންެގ

ތްތައް ައަވސްކޮްށ، ޢަަރއީްސ ޔާމީންެގ މަްއޗަށް ދެން ހުރި ޝަރީ  .ތަކަށް ތަސައްލީެއއް ނުލިބޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްތްހި

ރައްޔިތުން އެދޭ. ދިެވހި ރައްޔިތުން އެދެނީ ީވހާެވސް ށް  ިދނުމަދައިއްލީއެއް ހޯސަތަ  ށް ދިެވހި ރައްޔިތުންެގ ހިތަ  ލަސްނުކޮށް

، ރައީސް ޔާމީން އަބަދުެގ އަބަދަށް، ދާއިމަްށ އި މީްނެގ މައްޗަށް ޖަހަަރއީސް ޔާ 60ނޫނީ  50އަަވހަކަށް އަދި އިތުރަށް 

ަރއީސް ޔާމީނަށް   ،ނެޭވ ޮގޅިއެްއ ނަމައެީއ ފްލެޓެއްެގ ޮގުތަގއި ަގ  .ކޮށްދިުނން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްޅި މިލްުކެވރިޖަލުެގ ގޮ 

ރައީސް ޔާމީން  .މީނަށް މިލްކުެވރިކޮށްދޭންޖެހޭ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްން އެ ޮގޅި ަރއީސް ޔާތުދީެގން ދައުލަ ސަބްސިޑީ

 ޖެހޭ މަނިކުފާނު ޖަލަށް ދާން ެވރިކަމުގައި ކުެރއްިވ ުހރިހާ ެވސް މަސައްކަތަކީ އެ ކުރައްާވ، އެމަނިކުާފނު ބަބޫލުފުޅު

އެމަނިކުފާނު   ،ަވޑަިއަގންނަވާ ްނެވޤީިއރު ެވސް އެމަނިކުފާނަށް ޔަކުރިމަނިކުާފނު މި ޤައުމުން ވައްކަން  ސައްކަތެްއކަން. އެމަ

ެއއީ   .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަން ޖަލުެގ ތޭރިތަކުެގ ތެޭރަގއި   ހޭދަކުރަންޖެހޭނީ   ބާކީ ދައުރު، ބާކީ އޮތް ދުަވްސތައް އުމުރުެގ

ޮގތް. ޭބނުންާވ ޮގތް. މިއަދު ިދެވހި ރައްޔިތުން ތިބީ އުފަލުން.  ދިެވހި ަރއްޔިތުން ެވސް އެދޭޤައުމުަގއި  އީ މިމި

 ެވރިމީހާ މިއަދު އެ ފުނޑާލިމި ަޤއުމުން އެ ަރއްޔިތުން  ،އުފާކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ  ؟ކީްއެވެގންތޯ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ނުލާ  ރައްޔިތުންަނށް އެއްެވސް ސަބަބަކާ ،ކުރާ ސަބަބަކީފާއު  ރައްޔިތުން .އޮތީ ޙައްޤު މަޤާމުގައި. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް

ޙަޤީޤަތުަގިއ ެވސް އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މަޤާމުގައި.މީހާ މިއަދު އެ އޮތީ ޙައްޤު ެވރި އަނިޔާދިން

 ެވރިކަން... އިމުެގ ޝަރުޢީ ނިޒާމާމި ޤައު
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި މިލަންދޫ ދާއިރާެގ، އަރުަވނީ ޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިއް 

 އަށް.ޢަލީ ރިޟާ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

ންުނ ދެްއީވީތެވ، މާފައިވަ އާ ބެހޭ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްޒް މާލީ ސެކިއުިރޓީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އިނޭގ އައަދާކުރަން. އާދެ!  ޝުކުރުަވރަށް ބޮޑަށް ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  މެދު

ޮގތެްއ ނޭނިގ  ކުަގއި ަދއުލަތުެގ މާިލއްޔަތުން ަވރަށް ިގނަ އަދަެދއްެގ ފައިސާ ާވުނާވ ނޭނިގ، ީވފާއިތުެވދިޔަ ުދަވސްތަ 

ލޫމާތު ދެއްާވފަިއ ޢުލިޖެންސުން ެވސް މި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީތަކަށް ަވޑައިެގން މަން. އެމް.އެމް.ޭއެގ އިންޓެކަފަިއވާ ެގއްލި

 .ކަމަށް..ޮގްސފައިާވ ެގންެގއްލި  ،އިާސެއއް ާވނުާވ ނޭނގި ިއަވރު ފަބަދައުލަތުެގ ަޚޒާނާއިްނ އެތައް  ،ހުރިބައެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޒަތްތެިރ މެންބަރު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް. އްމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ އި 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަކުނުދޫ

 އުޭޅީތ ންފާެވިރކަމުެގ ޝުޢޫރު، ިއއްޒަތްތެރި ަވުގ ަހއްޔަރުކޮްށެގއުޅޭ އުބޭފުޅުންނަށް ލިބިެގން އެ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނުާވނެ ޮގތަށް، ަގއިަގިއ އުނދަޫގ ނަށްާވހަކަދައްކާ މެންބަރުން ،ުޝޢޫރު ފާޅުކުރަމުންދާއިރު ެވރިއުފާ  ލިބިެގން އުޅޭ 

ނުކުރުމަށް އަުޅަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަްށ ެއ ބޭފުޅުންނަށް އިލްތިމާސްކުރަން. ތައްަތއް ، ނުކޮށްޕާ، ެއކަހަލަ ކަންއިނާތްލަ

މި ފެންނަނީ އިއްޒަތްތެރި ަވުގ މިހާރު ޝުޢޫރު  މުެގިރކައެހެންީވމާ، ފާހަަގކޮށްލީ އިނޭގތޯ. ެއ ބޭފުޅުންެގ އުފާެވ

 ކުރީމަ. ޝުކުިރއްޔާ.ހައްޔަރު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު. 
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 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

ށް ނަންެގ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުެގ މުހިންމުކަން އަޅުަގނޑުމެޒް ސް، ޝުކުރިއްާޔ. މާލީ ސެކިއުރިޓީތެރި ރައީއިްއޒަތްއާދެ!  

އްކި ދެެގ ތެރޭގައި ދައުލަުތެގ މާލިއްޔަތަްށ ލިބުން، ރައްޔިތުން އެބަ އިހުސާސްކުެރޭވ. އާދެ! ފާއިތުެވދިޔަ ދުަވސްތަކު 

ން ގެއްލިފައި ދިޔަކަން، ެގ ަސބަބުމުނިގ، އެ ސެކިއުރިޓީ ނެތުާވނުާވ ނޭ  އަކަށްޓެކްސް ފައިސާެގ އެތައް ބިލިައން ރުފިޔާ

ަވރަްށ މުނާސަބު   ޔިތުންނަށް އެަބ އިނޭގ. އަުޅަގނޑު ހިތުން ިމއީ މި ިބލު އަންނަންއްއްޭޖެގ ރަ ރާދިޔަކަްނ ދިެވހިގެއްިލެގން

ރަީއސްކަން ކުރެްއިވ ބޭފުޅަކަްށ  ރީެގކުހު ދުަވދާކަށް މިދިހިނގައްޖެ ދާ ައޅުަގނުޑމެންނަށް ފެނިެގން ،ކީސަބަކަ  ަވުގެތއް.

ކުމެްއ ޙުދޭތެރޭަގއި ކޯޓުތަކުން ޝަރުޢީ  ނާބިުތެވ، އެ މަނިކުފާމަނީ ލޯންޑްރިންެގ ދަޢުާވ ކުެރިވ، އަދި އެ ދަުޢާވ ސާ

ށް ޮގތަކަހަމަ އެްއެވސް  އޭދިެވިހ ރައްޔިތުންނެއް ބޭނުމެއް ުނވެ  ،އުޅޭ ާވހަަކއަކީ  ން މިދަންނަވަ ކުރެިވެގންދިޔަ ތަން. 

، ޒައްެރއްެގ މިންަވރު ެވްސ ދިެވހި ރައްިޔތުން ދައްކާ ޓެކްސް ފަިއސާިއން ޒައްރެްއެގ މިންަވރު ެވސް ށްދިެވހި ދައުލަތަ

 ާވނުާވ ނޭނިގ ގެއްިލެގންދާަކން. އަުޅަގނޑު ހިތުން މިީއ ަވރަށް މުހިންމު ބިލެއް. މި ބިލުެގ މުހިންމުކަން ޚާއްޞަ

ކުރަމުންދާ މީހެއް ެވރިކަން   ކޮށްފައި ހުއްަޓސް،ެވރިކަން  .އުޫސލުން  ކުރެެވނީ މިދެންނެިވފާހަަގ  ަގނޑުމެންނަށްޮގތެްއަގއި އަޅު 

ދޭ ނުަވތަ ދައުލަތަށް އުލަތުން  ދަޮގތަކަށް  އެފަދަ    ިވޔަްސ،އަދި ަވޒީރުަކން ކުރަމުންދާ މީހެއް ކަމުަގއި    ،ކަމުަގއި ިވޔަސް 

ލެޭވނެ ޮގތެއް އޮތުން ކަމަށް ިވަޔސް، އަދި އިޓުވަ ސް، ލޫއް އޮތުން ިވޔަ ަވަގށް ނެޭގނެ ޮގތެ  ފައިާސއިންދައްކާ

އެބަ އޮންަނންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއކަމުަގއި ފުލް ސެކިއުރިޓީ ،ެލޭވނެ ޮގެތއް އޮތުްނ ކަމަށް ިވޔަސްއިގެއްުލަވ

މިސާލަކަށް، ، ތެރެއިން ފަިއސާެގ ުދަވހުެގ ތެރޭަގއި ރައްޔިތުްނެގ ޓެކްސްއަހަރު 5މި ފާއިުތެވދިޔަ  ،ފާހަަގކުރެިވެގންދިޔަ

ދަންނަަވނީ މުޅި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކަށް،  މި .ބިލިއަން ރުފިޔާ 3.4 ؛އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ ފަިއސާ

ޮގްސ މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނެހާ މިހެން ،ފަޅާއި އަދި ބަނދަރުތަކާ ،ބޯފެނާއި  ،ަނރުދަމާއާއި ،ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި 

. ެސކިއުރިީޓ ތަން ، ެސކިއުރިީޓެއއް ނެތުމުެގ ސަބަބުން ެގއްލިެގންދިޔަުތމުެގ ސަބަބުންއުރިީޓެއއް ނެެސކި ،ސާފައި

ެވސް އަދި ދެން  ޭބނުމެއް ނުޭވއްއްޔިތުންނެލާފައި އޮތް ަތން. ދިެވހި ރައި، ލޫޓުވަ އި ނެތުމުެގ ސަބަބުން ަވަގށް ަނަގ

ަވރުަގަދކުރަން   ޓީކިއުރިމާލީ ސެއެހެްނީވމާ،  އީސް،  އިްއަޒތްތެރި ރަށް.  ާވކަ  ެވސް މިޮގތަށް މިކަންތް ތާނަގއި  ކުރިއަށް އޮ

ދައުލަތުެގ  ،އެއާއެީކަގއި އަުޅަގނޑުެމންނަށް ފެނުނު ޖެހޭ. އަދި ހަމޖެހޭ. މާލީ ސެކިއުރިޓީ ަވރުަގދަކުރަން އެބައެބަ

ތެޔޮ ލީޓަރެއް  ެގންދާއަތޮޅަށް  ޅ. ،މަސަރުކާުރެގ ކުންފުނިތައް ބޭނުންކޮށްެގން، މިސާލަކަށް ދަންނަާވ ނަ ،ކުންފުނިތައް

ތަން.  މުންދިޔަުރފިޔާއަށް ނަަގ 28 ރުފިާޔއަްށ ިވްއކާ ތެޔޮ ލީޓަެރއް 8މިސާލަކަށް  ؛އެތައް ަބއިަވރު ރުިފޔާެއއްއެތައް 

 ތެރެއިން ފައިސާެގށް ދައްކާ ޓެކްސް ތައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނޫން ދައުލަ. ދިެވހި ރަތަން މުންދިޔަރުފިޔާއަށް ބިލުކުެރެވ 28

ާވކަށް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދާދި    ެލޭވނެ ޮގެތއްއި، ލޫޓުަވއި ެގ މިންަވރު ެވސް ާވނުާވ ނޭނިގ، ަވަގށް ނަަގއެންމެ ޒައްރެއް 

ެވިރކަން ކުރި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއެްއެގ މަްއޗަށް  ދިެވހިާރއްޖޭެގ ،ދުަވހު، މީެގ ދެތިން ދުަވސް ކުރިން ފެނުނީމިދާކަށް

ޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން، ދިެވހި ރަްއޔިތުްނ އަބިތުެވފައި ޮއތް ތަން.  ރެިވ، ޝަރީޢަތަށް ސާކުެގ ދަޢުާވމަނީ ލޯންޑްރިން
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ދޭތެރޭގައި މިޮގތަށް  ރާ ޭބފުޅުންނާކުދޭތެރޭގައި، ރާއްޖޭަގއި ެވިރކަން ންނާހުކުރާ މީރާއްޖޭގައި ެވރިކަން ،ބޭނުމެއް ނޫން

ާގނޫނުތަކުެގ  ޕްހޯލެއްން އޮިތއްޔާ ޮއތްހާ ލޫކުރެެވކަން ވައްއް ނޫން.  ބޭނުމެކުރެޭވކަށްތުމަހުަވއްކަުމެގ ތުޢަމަލުކުރެޭވކަށް. 

ސެިކއުރިީޓ ބޭނުންާވ ސަބަބަކީ. އަދި  ޖެހޭ. ެއއީްނ އެބަެވކުރެ އްޔާ ހަރުދަނާތެރެއިން ެވްސ އޮތް ކަމެްއ ވެއްޖެ 

މުހިންމު ަވުގތެޭކ  މާ،. ެއހެންީވެވސް ކުރަން އޮތީކީާވ ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނޭގ މި ކަހަލަ ކިތައް ދަޢު

ަދއުލަތަށް ދަްއކާ، ަރއްޔިތުން ދައްކާ ެޓކްސް ަފއިސާަގއި ަރނަގޅު ެސކިއުރިީޓެގ ަތޅެްއ،  ،އަޅުަގނޑު މި ދަންނަަވނީ 

މިދިޔަ ދުަވސްތަުކެގ  ،ސާބިތުީވަވންޖެހިފައި ޮއތްކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޅު އަ އަޅުަވން.ޖެޭހ ަވރުަގދަ ބޮޑު ތަޅެއް އެބަ

ޑްރިންެގ މަނީ ލޯން ކޮށްަފއި ހުރި މީހަކަށް ދެތިން ުދަވްސ ކުރިން ރާއްޭޖެގ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ެގތެރޭަގިއ، މީ

އެާއއެީކަގިއ އައީ. އަދި ހަމަ   މިދުަވހުެގ ޙުކުމެއްއަހަރު  ފަސްން ސާބިތުެވ،  ތުޝަރީޢަށް  ޓަކޯރެިވ، ދަޢުާވކުެރިވ،  މަތުކުހުތު

ާރއްޖޭެގ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއ   ،ނަާވ ާވަހކަައކީއަުޅަގނޑު މި ދަން  މަ.މިލއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކުރީފަސް  

ަދުއލަތަށް ދައްކާ ފަިއސާ މިޮގތަށް   ުނޭވ  ތުން ބޭނުމެއް، ރައްޔިސް ހުރި މީހެއް ިވަޔސް، ވަޒީުރަކން ކުރެްއިވ ބޭފުެޅއް ިވޔަ

  ..ނީ.ޖެހެކުރަންދަ ަގެސކިއުރިޓީ ަވރު ،އެހެންީވމާ ެލޭވނެ ޮގަތކަށް އޮންާނކަށް.އިލޫޓުަވ

 

 ސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާ

ރި މެންބަުރ ތެތްދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްބިލެއަރުަވނީ ނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުިރ މެންބަރު. އަުޅަގތެއްޒަތްޝުކުރިއްާޔ އި 

 ލީމަށް. ޙައަޙްމަދު 

 

 ތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް ާވހަކަދެއްކެުވން:ބިލެ

މާލީ ސެކިއުރިީޓެގ ބިލު ދެކެން.  ކަމަށް ންމު ބިލެއްހިރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑު ެވސް ަވރަްށ މު`. ިއއްޒަތްތެ

އީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުެގ އަ  ަވުގތު މި  މާލީ ސެކިއުރިޓީ މި  .ަވރަށް އިއްތިފާޤު ދަނުޑަވެޅއް ،ދަނޑިަވަޅކީޚާއްޞަކޮށް މި  

ުގުޅަވިއެގން ކުރި ަވރަށް ބޮޑު ވައްކަންތަެކއް އޮްތ ލާރެާއ ެވސް  ޚާއްޞަކޮށް އެމް.އެމް.އޭ ތެ ؛ަވރަށް ބޮޑު ަވްއކަންތަެކއްގެ 

 ދުަވހަކު  ،ެވސް ދިޔައީ. މިއިން ދުަވހަކު މި ންމާލީ ސެކިއުރިޓީެގ ބިލު އައިސްެގނޑުެމންނަށް ދުަވސްަވެރްއގައި އަުޅަގ

 ިއ،ބާނަރުކާރުން ަވނީ އަތްނުބާނާ ަވރަށް މިދިޔަ ސަެގ ތެރެއަށް އަތްދިެވހިރާއްޭޖެގ ސަރުކާަރކުން އެމް.އެމް.އޭ ެވސް 

ނޑު . އަޅުަގހަލާލުކޮށްލާފަ  ެވސް  ބޭފުޅުން  ކްުޗއަލްކިޔަަވިއެގން ތިބި ރަނަގޅު އިންޓެލް  ،ބިލުޤާ ަގއި ތިބި ފަންނީ  އެމް.އެމް.އޭ 

ުޅެވެގން އެހާ ިގަނ މުްއދަތެއްަގއި ިކޔަާވިވދާ  ،ކުރަން ެއފަދަ ބޭފުޅުން އެހާ ރަނަގޅު ަމސައްކަތް  ،ރަނީކުއެންމެ ބޮޑަށް ހިތާމަ

ޮބޑަށް  ން އެހާބޭފުޅުންނަށް ނުފޫުޒ ފޯރުަވިއެގ ހުންނަ ެވރިޔަކު އެ އައިްސ ރާއްޖޭެގ މާލީ ކަންތަްއތަކާ ހަާވލުީވާމ، އެ 

ަވރަްށ އަދި  .ބޫލުކުރަންަގނުޑ ކަމެއްެގ ޮގުތގައި އަުޅަގ ރަަވރަށް ބޮޑަށް އެއީ ަވރަށް ދެ  ،ެގންދާތީންމުކަންކަން އަނބުރަ

ކަންކަން ރަނަގޅަށް  ކޮންމެހެންެވސް މި ،ދެނީނޑުެގ ދަރިންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ކިަޔވައި. އަުޅަގެވސް ކުރަން ހިތާމަ
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ޮގތަްށ  މި ސަރުކާރުން ޑިްގީރައށް ހިލޭ ކިޔަވައިދޭ .ޓަކައިބިލު މީހުން އުފެއްދުމަށްޤާ ނީފަންނަކުރެޭވނޭ ރަނަގޅު 

ރާއްޖެއަށް  ނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް މިން ހޯދަން. އަޅުަގެވސް ރާއްޖޭަގއި މިފަދަ ފަންނީ ބޭފުޅު އޮތީ ަފއި މިކޮށްއަމާޒު

 އި ަގިއަގ ގެ އަުޅަގނޑުމެން ؛މާލީ ކަންތައްަތއް ،ހިސާބީ ،ސް އަދި އެހެން ފަރާތަކުން ޔަވި  އްލިބެނީ އެަކއުންޓެންޓެ މި

 އި ަގިއަގއަުޅަގނުޑ ްސ ައޅުަގނުޑ ޔަޭވ. ފިރިހެނަކު ިވ ސާސްތަެކއްނޑަްށ އެހެން ކަހަލަ އިހުކުޑަކޮށް އަތްލާތީ އަުޅަގ

އަތްނުލަން  އިަގިއަގ ެގީވމާ، އަުޅަގނޑުާވނެ. އެހެން  ސްތަކެއްސާއަތްލަންޏާ އަޅުަގނޑަށް ަވރަްށ އެހެން ކަހަލަ އިހު

ސްޓޮކް  ،ފާހަަގކުެރޭވަވރަށް ޮބޑަށް މި ބިލުން އަޅުަގނޑަށް  .އިތްތަތެރި ރަީއސް .ަވރަށް ބޮޑަށް އެެދން ޅުަގނޑުއަ

މިހާރު ރާއްޖޭގައި  މިއީ މި ންޖެހޭ.ކުރައް ަތއްޔާރުަގާވއިދެ އިންއެމް.އެމް.އޭ  ންސް ެގ ލަިއސަމުހިންުގ އެކްްސޗޭންޖު

ސްޓޮކް އެކްްސޗޭންޖަށް  ކުރަންޖެހިފައި އޮތް އެއްެޗްއ.ެވސް އޮޕަރޭޓު ރާ ޮގުތަގއި ކޮންމެހެންއަޅުަގނޑު ަގބޫލުކު

ެވސް ބައެއް ކުންުފނިތައް ހުރިކަން އަުޅަގނޑު ރުމިހާ .ެގންދެިވދާނެށް ކުިރއަ ކުރިމަތިލައިެގން ނޑުމެންނަށްއަޅުަގ

 ދިމާވި ޔާމީނަށް  ،ނޑަށް ަގބޫލުކުެރޭވ ޮގތުަގއިމި މަްއސަލަ އަުޅަގ ،ަވނީ މި ށްކަށް ައޅުަގނޑަޤަތިފާިއއް ފާހަަގކުރަން.

ޤީެޤްއ ނު ތަޙުޓާ ުގިޅެގން ކުރެުވފޮނުިވ ރިޕޯ ޔުނިޓުން ލިޖެންސްެގ އިންޓެލަައކީ ެވސް އެމް.އެމް.އޭ ޑު މައްސައެންމެ ބޮ

 ،ކުރެޭވބަ ަގބޫލުއެނުޑމެންނަށް އެހެންީވމާ، އަޅުަގދިޔައީ.  ދައުާވ ކުރެިވެގން މިޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންެގ އްމަ

އިންޓެލިޖެންްސ އެމް.އެމް.އޭެގ ފަރާތުން ފޮނުިވ    ދިަޔއީކަމަށް ުޙކުމްކުރުެމިވެގންތަމަ ރަީއސަކަށް ވައްދިެވހިރާއްޖޭަގއި ފުރަ

ެވްސ  . އެހެންީވމާ، މީެގންބިނާކޮށް ކުރެުވނު ތަޙްޤީޤުެގ މައްޗަށް އަމާޒުކޮށްޓެއްެގ މައްޗަށް ޕޯޓުން ފޮނުިވ ރިޔުނި

ލާޙުތަެކްއ ޞްެގ ަގާވއިދަށް އިއެމް.އެމް.އޭ  ،ިގނައިން އަިއސް ބިލުތައްމި ަގބޫލުކުރެެވނީ މިފަދަ ނޑުމެންނަށް އަޅުަގ

ަވރަށް ބޮޑުެވެގންދާނެ.  ަތއް ހުއްުޓުވމަށްން ކުރާ ވައްކަންރި ެވ އަުޅަގނޑުމެމްނަށް ދައުލަތުެގަވންޏާ  ކަމަށްޖެ އްެގނެވި 

ޔާމީނަށް މި  ،މަެވސްނައެހެން .ކުާރ މީހުންނަށް މިހެން ދިމާާވތީެވސް ަވރަށް ހިްތދަތިޭވ ރާއްޭޖެގ ެވރިކަން އަޅުަގނޑު

  ބޮޑަށް ފާޅުކަން ބޮޑު  ލާ މާނުއިތަނަށް ިވސްނަ ިރއަށް އޮތްކު  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،އަކީދިމާިވ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ

ފާލެްއ  ނޑު ަގބޫުލކުާރ ޮގތުަގއި ަވރަށް ހެޔޮއެމް.އެމް.ޭއ ތެރެއަްށ އަތްބާނަިއެގން ދެުވނީ. އެހެންީވމާ، ައޅުަގ ޮގތަކަށް

ށް ޚާއްަޞކޮ ،ބިލަކީ ޒްގެ ހުށަހެޅިެގންދާ މާލީ ސެިކުއރިޓީޮގުތން  އާ ބެހޭނޑުމެްނނަށް އެމް.އެމް.އޭދަކީ. މިއަުދ އަުޅަގމިއަ

ނުފޫޒުން މި ސަރުކާރު ެގންުގުޅްއިވ  ،ޮގތުންދޭތެޭރގައި ެގންުގޅުނު  އާ.އޭނިމިދިޔަ ސަރުކާރުެގ ޢަމަލުތައް އެމް.އެމް

ެވެގން. މާލީ ސެކިއުރިޓީ ދާނީ ަވރުަގދަ   ެގމަސައްކަތެއް. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އަުޅަގނޑުމެން   ެވމުންދާކުރެ   މަށްޓަަކއިއެްއކިބާުވ

 .ހަރުދަނާެވެގންުގިޅެގން  މިއާދާނީ  ެވސް ސަރުކާރުެގ ހިންުގން މި .ެވެގންދާނީ ހަރުދަނާ ހިންުގންެގ އެމް.އެމް.އޭ 

. ދެްނ އިނޭގތޯ އަނބުާރ ޮގތްޮގތަށްއެބަ އަުޅަގނޑު  !ބައްަލާވ ؛ެވސް އިއުމެއްގަ ހުރިހާ ޤަ .ރި ރައީސްތެއިްއޒަތް

ިވްއޔާ ޔާމީނުެގ ނިޔާއެއް ނުކުރަން. އިރާދަކުރެއް ކޮށްލާނަން. ޔާމީނަށް އަޅުަގނޑުމެން އައަުޅަގނޑު ެކތް ،އެހެންނަމަެވސް

ތާނަގއި ޔާީމނަށް ރާއްޖެ ޓީީވ ފެންނަ ޮގތް  ެވސް އިންނާނެ. ކުރިއަށް އޮތް ޔާ ުއނދޯލި ގެއެއްްއިވއްޮގީޅގައި އިރާދަކުރެ

ިއއްޒަތްތެިރ  ެގންދާއިރު ނޑުމެން ކުިރއަށްމާލީ ެސކިއުރިީޓެގ ބިލު އަުޅަގ ައޅުަގނޑުމެންކޮށްދޭނަން. އަޅުަގނޑުމެން 
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އެމް.އެމް.ޭއ  ،މުތަކަށްޤާއަުޅަގނޑުމެން ިމ މަކަން އެބަހުރި. އަުޅަގނޑުމެން ިވްސނާލަންޖެހޭ ބައިަވރު ކަން ރައީސް، 

ބިލު ބޭފުޅުން. ޤާ ތިބި ޢިލްމީ ިވދާުޅެވެގން ން ކިޔަވާ ނީ ީވާހެވސް ޮބޑަކަށް ެއ ފަންނުންާވނޑުމެން ލާތަންތަނަށް އަޅުަގ

 ،ޮއވެ ނުފޫޒުން ެއއްކިާބެވ  ކަހަލަ ތަންތަނަކީ ސިޔާސީ އެމް.އެމް.އޭ ބޮުޑ ިވސްނުމަކަށް ާވްނާވނީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ 

ންމު އެއް ތަނަކީ ސެންޓްރަލް ހިުވން. ޤައުމެއްަގއި އެންމެ މު ރަނަގޅު ހަރުދަނާ ިވސްނުމެއްގައި ެގންުގޭޅޭވ ތަންތަނަށް

 .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްެގންދިއުމަށްަޓކައި. ށް ރިއަކުއުމެއް ންމު ތަނެއް ޤަހި. ސެންޓަރަލް ބޭންކަކީ ަވރަށް މުބޭންކު

ން. އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ތަ ހަރުދަނާެވެގން އިތުރަްށ ދާއެމް.ެއމް.އޭ ަގނޑުމެންެގ ޅު ފެންނަނީ މި ބިލުން އަ އަޅުަގނޑަށް މި

ހަރު ފަހުން ޔާމީން  އަ ަފސްމީދަކީ އްންނާނެ. އަުޅަގނުޑެގ ެވސް އުއަެވެގން މިނިަވންހަރު ފަހުން އަ ފަސް ޔާމީން

 އެ  މުޙައްމަދު  އަޙްމަދު ޖަމީލް ،ންކުރައިލްތިމާސްގައި ފުރުޞަތު އަުޅަގނޑު މި ،ެވެގން އައުން. އެހެްނނަމަެވސްމިނިަވން

ޕީ.ޕީ.އެމް ދަމައިަގންނަ   މަރު ނަޞީރާއި ޖަމީލާޢުސް  ޔަވި ތެއްޮގެގންުގުޅްއާވ ރޭުވމުން ޕީ.ޕީ.އެމް ސަލާމަތްާވންޖެހޭނެ. ކޮންމެ

ދަމަިއަގންނަ ެއއުޅޯ މަރު ނަޞީރު ޕީ.ޕީ.އެމް  ޢުކުަރން. ޖަމީލާއި  ކުށްެވރި އިބާރާތުން  ދަމަިއަގތުން އަުޅަގނޑު ަހރުކަށި    އުޅޭ

  ކުރާނަން. ޖަމީލް ޕީ.ޕީ.އެމް ެގންދަން އެ ތިޖާޖުހުމައްސަލަ އަޅުަގނޑު ެވސް ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ތިބޭފުޅުންނާ އެީކގައި އި

އަޅުަގނޑުމެްނެގ   އިދާެވސް މިތިީބ ސަޢީ  . އަޅުަގނޑުމެންންއަޅާނަ ން ހުރަސްަހމަ ކަނޑައެިޅެގ  އަުޅަގނޑު  ތަށްކުރާ މަސައްކަ

ޖަމީލަށް ޕާޓީ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކުެރެވން ހުރި ހުރިހާ   ރީޒަތްތެރި ނައިފަރު ޝިޔާމާ އެކީަގއި އަުޅަގނޑު ެވސް މިހިއް އި

ޔާ އަޙްމަދު ޖަމީލް މުޙައްމަަދކަށެއް ޕީ.ޕީ.އެމް އަތުލާކަށެްއ އިރާދަކުެރްއިވއް ސް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީމަސައްކަތެްއ ކުރަން. 

 .ބޭފުޅުން ންާވނީ މިބެގައި ތިކުރާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމްތިޖާޖުހުބޭފުޅުންނާ އެކީގައި އި  މިެވސް ނުކެރޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން

ރުކަން ލިބެންޖެހޭނެ. ެއއީ ޕާީޓެގ ލީޑަ އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގުތަގިއ މިހާރު އެންމެ ރަނަގޅު ލީޑަަރކީ ޝިޔާމް. ޝިޔާމަށް އެ

 ...ުތގައި އަޙްމަދު ޖަމީލް މުޙައްމަދަކަށްކުރާ ަވކާލާެތްއ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު ދެކޭޮގ ހަމަ އަޅުަގނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަށްދާ ބޭފުޅުން. އަޅުަގނޑު ންތެރިންަނކީ ފަހަތުން އެޅުީވމަ ެވސް ކުރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ބައެއް ބޯޅަ ކުޅު

 . ޙަސަން އަޙްމަދު ށް.އަރުަވނީ އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަމިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

 އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

 2006/2 ާގނޫނު ނަންބަރު .އީސްރި ރަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒައާދޭ ޝިޔާމް. ަވޑަިއެގން ިއއްޒަތްތެ

މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު   މަށްއުެގނައިްސލާޙު  (އަށްއާ ބެހޭ ާގނޫނުޒްދިެވހިރާއްޖޭެގ މާލީ ސެިކއުިރޓީ)

  މަޖިލީހަށް ފޮނުަވންޖެހޭ  ޞްލާޙެްއ މިކުރަން. މިފަދަ އި ދުއީމް ރަޝީދު ހުށަހެޅުްއިވ އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ތާ އިބްރާހީ

އަށް އަތްބާނާފައި ިދެވހިރާއްޭޖެގ އެމް.އެމް.އޭ  ،ުޅަގނުޑ ދަންނަަވން. ސަބަބަކީއެންމެ މުނާސަބަތު ަވުގތުކަުމަގިއ އަ
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ތަެނއް ޭނިގެގްނ ނަިއފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ީވ ،އިޓްތަްއ ކަނޑަްށ ފައްތަ ލެއެ ޕަ އިލެޓްގައި ަފއިސާޖަހަޕަލެޓްޕަ

ކަްތ ކައި ކުރާ މަަސއްހޯުދމަށްޓަ ތައްލެޓްއެ ޕަ މައުމޫނާ އްާސންޣަ ،ރި މެންބަރާއި ތެތްމާަވށު ާދއިރާެގ ިއއްޒަ ،ބަރާއިމެން

 އިޭޖެގ މާލީ އިާދރާ މިހާތަނަށް އޮތީ އަތްބާނަދިެވހިރާއް ،މިހާރުެވސް ދަނީ ކުރަމުން ިއނޭގތޯ. އަުޅަގނޑު މިދަންނަަވނީ

އެހެންީވމާ، މިަވުގތަށް އެންމެ ރަނަގޅު ބިލެއް މި  .ޮކށްފަެވސް އޮތީ ަވއްކަން. އަދި ކުންފުިނތަކުން ަވްއކަންކޮށްފަ

ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު  މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްީވތީ މާފަންނު މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

ަހމަ  .ަވގެއް ؛އްޗަށް ަވެގްއެގ މަ މާ،ްއީވއި ކުމްޙުރަްއޔިތެއްެގ މަްއޗަށް  ދަންނަަވން. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން އެ

 ދުހަޔާތެއް ހުންނަންާވނެ ކޮށްފައި އޮންނައިރުަގއި ލަމިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ޙުކުމް  ، ފަސްކޮށްފައިއަހަރަށް ޙުކުމް  ފަސްސީދާ  

 ދައުލަތް ކާލަިއެގން،ހަޔާތެއް. ދުލަހަޔާތެއް. ދުލަާވހަަކ ދައްކަން.  އިްސ ތިރަްއޔިތުންނަށް އަ ،ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކުރިމަތީ

އްޔާމުން ، މިއަދު ަގވާއިދުން ވެއްޖެ ަޝރުޢީ ޙުކުމަކުން ޖަލަށްލެިވ  ،އިންސާުނންނަށް އަނިޔާެވިރެވފައި   ލަތް ކާލަިއެގންއުދަ

ްއާޔ ބޮޑު ަވެގކޭ ިކޔަން ޙައްޤުަވނީ. އިންސާނެއް ވެއްޖެ ؛ނުެވސް ކިޔޭނެ. ޙައްޤުެވެގްނަވނީ ބޮޑު ަވެގއް  ރައީސް ޔާމީނޭ

އަިދ އެއީ ކުަޑކުޑަ މިންަވެރއް. އަދި އެއީ ެއއް ޙުކުމް. . އަދި އެއީ އެއް ޙުކުްމ. ދޯ ކޮންމެެވސް ޮގެތއް އޮންނަންާވނެ

  ޭއެގ އުރުއްޕަެތއްޔައިމަށް ދިނަމެން ާގނޫނީ ަވކީލުންއެްއޗެއް. މުަޙއްމަދު ޖަމީލް ައޙްމަދު އެެވްސ ބޯ ސަކަރާްތީވމަ ވީ 

  އް ނޭނޭގ...އެހެން ތަނެ ޭގ.ނުހުންނާނެ. ފަނޑިޔާރުން ދައްކާ ާވހަަކއެއް ނޭނ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ކުރެްއުވން ބުޠަޚާރިޔާސަތާ މު  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު  .އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

  .ކުރެްއުވން އެދެންބުޠަޚާރިޔާސަތާ މު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއާދެ، އެދެން. 

 

 އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

ިދެވހި ރަްއޔިތުްނ   އްސަ،ލާޙެއް ެގނެޞްަވނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ މާލީ އިދާރީތަކަށް މި ބިލަށް ެގްނނަންޖެހޭ ހުރިހާ އިމިދަންނަ

 ... ރުކާރުެގތް ހެދުމަކީ މި ސަނެ ޮގނުކުރެޭވަވްއކަން އިން ދައްކާ ަފއިސާއިންޓެކްސް ފައިސާ 

 

 ތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަ

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް. 

 

 ( މައްސަލަ)ނިޒާމީ
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 ާވހަކަދެއްެކުވން:ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ފެންނަނީ  އި ކަންކަން ފެންނަމުންދާ ޮގތް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއިުރަގދުނިޔޭަގއި ތިބިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ސީޔާސީ   ،ދަނީ މި ކުރަމުންތިޖާޖުހުބޭފުޅަކު މިތަނުގައި އިތިން ފެންނަ އަޅުަގނޑަށް  ،އުެޅނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި

މި ތިން  ނިެގންދަނީ. ފެ އްކަްތ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މިޕާޓީއެްއެގ ލީޑަރޝިޕް ހޯދަނެްވެގން ކުރަމުންދާ މަސަ

ޓަކައި ަރއީްސ ޔާމީން ޝަރުޢީ ކޯަޓކުން ޕީ.ޕީ.އެްމެގ ލީޑަރޝިޕް ހޯދުމަށް، ބޭފުޅުންެވސް މި ކުާރ އިުހތިޖާޖަކީ

އި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް. ެއއީ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ޓަކައެކަމުެގ އުފަލުގައި ލީޑަރޝިޕަށް ޙުކުމްކޮށްފައި ބަންދުކުރީމާ

 ، މިއަށްުވރެ ބޮޑު ަވކި ނިޒާމީ މައްސަލައެއް އޮންނާނެ ހޭ ަކމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެެހންީވމާރައްޔިތުންނަށް އެނެގންޖެ

 ުނކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.  ބޫލެއްަގށް އަުޅަގނޑު ކަކަމަ

 

 ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވ

 ދާއިރާނެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  އިނުގަރއިދޫ  ؛ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުމެން

 

 އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ ޙަސަން މުޙައްމަދު ާވހަކަދެްއކެުވން:

އުންޓަށް ޖަމާކުރި ލޯްނޑަރިން އެކަ  ކުަޑމިންަވރެއް. އެެވސް މަނީ ެގުޙކުމު އީއަދި އެ ަރީއސް،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ެގ ޝަރީޢަްތ ކުީރެގ ަނއިބު ރައީސް އަދީބު  ، ހުރި ޙުކުެމއް. އަދި ރަނަގޅަށް ޮގެތއް ނެިތެގން ިއްއިވފައި  ފައިސާއަށް ހަދާނެ

 ގެ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ދައުލަތު .ލައި ރައްޔިުތންނަށް ލައިްވކޮށް ދައްކާލީމަ އެނޭގނީ ކޮށްފައި ހުރި ވައްަކންޓާއްރަނަގޅަށް ފަ

ސަރުކާރު ހިނާގނީ  މި   ؛ލަތްއު ދަދަފުޅުިވއްޔާ މި  އިރާމި އަންނަނީ  އަުޅަގނޑުމެން    .ބައިތުލްމާލުން ކޮށްފައި ހުރި ވައްކަން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެއއް   ،ެވސް ސަރުކާރަކުންެނއް   ށް ހަަމގައިމުކަޝަރީޢަތަ.  އިއެީކަގ  ޢަދްލުެވިރަކމާ  އިފުެވރިކަމާ ސާއިން

އިރާަދކުރެްއިވްއޔާ  އްޮގތަކަށެ މަތީން ނޫން ދިެވހިރާއްޭޖެގ ޤާނޫނުއަސާީސއާއި ާގނޫުނތަކުަގއިާވ ޮގތުެގ .ނުބާނާނެ އަތެއް

ެއއްެވްސ ރަްއޔިތަކާ ދޭތެޭރަގިއ ނުކުރާނެކަުމެގ ފުރިހަމަ ަޔޤީންކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް   ،މި ސަރުކާރަކުން އެްއެވްސ ކަެމއް

ދިެވހި ަރއްޔިތުންނަށް  ،ެވސް ދިެވހި ދައުލަތުން ަވއްކަންކޮްށފައި މެ ބޭފުޅަކަށްއެބައޮތް. އެހެންނަމަެވސް، ެއއީ ކޮން

ބަޔަކަށް ލިބެންޖެހޭނެ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ފުރިހަމަ އަދަބު އެ ،ިގަވްނޏާމު އެ ޝަރީޢަތްތައް ހިން ކަމަށް ެވރި ވެއްޖެއަނިޔާ 

މަުގމަްއޗަށް ނިކުމެފަިއާވ  ،ތުކޮށްފަިއާވ މިންަވރު ޓަަކއި ަވކާލާއިމުކުރުމަށްގާ ރައްޔިތުން މިހާހިސާބަށް ޢަދްލުއިންޞާފު 

 ،އިމުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ަވޢުދުވެ ާގތްކުރީމާ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ޢަދްލުއިންޞާފުެގ  މިންަވރު އަދި ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަ

މިލިއަން ޑޮލަރުެގ  800މިލިއަން ޑޮލަރުެގ،  800 ކުެރއްިވއްޔާފުޅުއިރާދަ އޮތީ އެ ރައްޔިތުން ކުރި އުއްމީދު މިއަދު އެ

  އެ ތަޙްޤީޤަށް ދިެވހި ދައުލަތުން ލާރި  އި،އައިސްފަ  ޙީދުޣީ ަވ، ބާބާޣީ ަވޙީދު ކުރީމާ  ތަޙްޤީޤު ފަށައި ހުރިހާ ކަމެއް

އެ މީހަކު ކުރި ކުށެއް ރަނަގޅަްށ  ،އަތްނުބާނާ ކަށްޝަރީަޢތަ ސާފުސީދާކޮށް ެއއްެވސްކެންސަލްކުރީ. ދީފައި 
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އިދާރާތަކުެގ  އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ަވލާކާތު މި ކުރަނީ މާލީ  ؟އުޅެނީ ކޮންކަމެއްެވެގންތޯ ތި !ސާބިތުަވންދެން ތިބެލަބަލަ

ތިޔަ ބޭފުޅުން   ،މި ބިލުަގިއ އެންމެ ރަނަގޅަށް އަޅުަގނަޑށް ފެންނަނީޮގތުން ާވހަކަދައްކާ ބިލެއް.  ބެހޭ އާޒްސެކުއރިޓީ 

ކީ ތިޔަ ބޭފުާޅެގ ދާއިާރަގިއ ޒަ އެިޅެގން މާލީ ސެިކއުރިޓީތި ބޭފުުޅންނަށް އެބަ އެނޭގ ހަމަ ކަނޑަ ،ތިޖާޖިހުތި ކުރާ އި

މާަވށު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ދާއިާރެގ   ރުން.ފުޅާެގ ާދއިރާަގއި ހުރި ފައިާސ ރަްއކާެތރިކުތިަޔ ބޭ  ،ހުރި ފައިސާ

މޫންެގ ދާއިރާެގ އު ޣައްސާން މަމޫންެގ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުއުޣައްސާން މައަދި  ރައްޔިތުންެގ ފަިއސާ ރައްކާތެިރކުރުން.  

 ،އޮތީ. އަޅުަގނޑު މި ދަންނަަވނީ މި އިތަނަށް އައިސްފަ ބިލެއް މި ބެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާ ރަްއާކތެރިކުރުމާ

އިލާއަކަށް ބަލަިއެގން ޢާަވކި  ،ކީ ަވކި މީހަކަށްޔަމި .ޙުކުމްކުެރިވެގން މިއަދު ދާނެ ުފެވރިަކމާއެކީސާއިން އިޢަދްލުެވރިކަމާ

ހިތަންީވ. ރުމަތްތެރިކޮށްޙުމަތީން މިއަށް    ެގނޫން. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާީސއާއި ާގނޫނުަގއިާވ ޮގތު  ރާ ޒަމާނެއްޙުކުމްކު

ެގ ން ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރު ްޕރީމްނުކުރަންީވ. އަނިާޔެވރިނުާވްނީވ. ރާއްޭޖެގ ސުަވްއކަން ހިތަންީވ.ރުމަތްތެރިކޮށްޙުމިއަށް 

 ން ޖަހާއިރު ފަނޑިޔާރު 2ޭރަގނުޑ  ؟ކަެއއްތޯ ތި ދައްކަނީކޮން ާވހަދެން  ނެރުނީ ތި ބޭފުޅުން. ބިޑިއަުޅަވިއެގން

ތަނަށް  ތި ދަްއކަނީ މިދެން ާވހަަކއެްއ ޕްރީމް ކޯުޓެގ ފުރާޅުެގ ޓިނުނަަގއިެގންނޭ ެގންދިޔައީ ިޝޔާމު. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސު

  ؟އައިސްފަ

 

 )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިްއޒަތްތެިރ  ؛އަޅުަގނޑަށް  ،ބަރުންޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ. އިްއޒަތްތެރި މެންޝުކުރިއްާޔ. 

އަޅުަގނޑަށް މިނެޓެއް ެދއްުވން އެދެން. އިނުގރައިދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން    ،މެންބަރުން

އަްށ ޮގތެްއގައި ިދެވހިރާއްޖެ ޞަ ށް ފާހަަގުކރެުވނު ނުކުތާތަެކއް. ޚާއްއެ ިވދާުޅިވ ބަސްފުޅުތަަކކީ އަޅުަގނޑަށް ަވރަ

ިދެވހިރާއްޭޖަގއި ބާރުތަްއ ަވކިކުެރިވފަިއާވ  ،ަވނަ އަހަރު ިގނަ ޕާީޓ އެކުެލޭވ ިސޔާސީ ިނޒާމު ތަޢާރުފުކުރެިވ2008

 އެ  ،އިންތިޚާބެއް ޭބއްވި  ،އިންތިޚާބެއް ބޭްއވި  ނަށްއަޅުަގނޑުމެން އަދި އެ ަމއްޗަށް ،ޤާނޫނުއަސާސީެއއް ބަލަިއަގނެވި 

، ރައީސް ކުީރގައި ރަީއސްކަމުަގއި ހުންނެިވހި ރައްޔިތުްނެގ ޑިމޮކްރެޓިުކ ޕާޓީއަށް. އޭގެ ެވދިއިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުެރުވނީ 

ޤައްޔޫމަަކށެއް ނޫން. ދިެވހި ރައްޔިތުްނެގ ޑިމޮކްރެޓިކު ޕާީޓެގ ފުރަތަމަ މޫން ޢަބްދުލްއުރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްލއުްސތާޛު މަ

 ،ކުރީެގ ރަީއސުން ،ޔައީ ިދެވހިރާއްޖޭަގއި ކުީރެގ ރަސްރަސްކަލުންދިެގންރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ެވރިކަމުަގއި ަވ

ެގްނދާ އަނިޔާތަްއ ނުދިނުމަށް. ައދި ދިެވހި ރަްއޔިތުންެގ ޑިމޮްކރެޓިކު ޕާޓީެގ ފަރާތުން ަވރަށް ކުރީެގ ެވރިންނަށް ދެމުން

ޖަލަށް އެމަނިކުފާުނ  ،އްިވމެްއ ނީބޮޑު ޙުކު ށްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަމޫން އުމަ ޛުތާ އަލްއުސް ރަީއސް ،ބޮޑަށް މަސައްކަްތކުރި

ދިެވހި ރައްޔިތުންެގ  ؛އަމާޒަކަށް މި ޕާޓީއުެޅއްުވމަްށ. އެންމެ ބޮޑު  ަގއިއެ މަނިކުފާނަށް މިނިަވންކަންމަތީ ،ނުފޮނުިވ
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 ކުރީ ރައީސުން ރައީްސކަން ؛ކީ ކުރީެގ ަރއީސުންނަށްބޭުނމަ ،ެގންދިޔައީ ން އޭުރަގއި ފާހަަގކުރަމުންޕާޓީ ޑިމޮކްރެޓިކް

އިމުކުރުމަށް ދިެވހި ގާ  ުވމޭ. އެ އުސޫލު ޮގތް ެވރިކަން ދޫކުރުމުން ޖަލަށް ނުލެޭވެވރިން ނުަވތަ ކުރީެގ  ،ދޫކުރުމުން

އަހަރުެގ ރިާޔީސ ަވނަ  2013ެގންދިޔަ. އެހެންނަމަެވސް، ންމުޕާޓީން ަވރަށް މަސައްކަތްކުރަ ރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްެރޓިކް

ހުތުރު އާަދއިެގ ތެރެއަްށ ކުީރެގ ދެންނެިވ  ޔާމީން އަނެއްާކ ަވީނ އަުޅަގނޑު މި هللاއިންތިޚާބަށްފަހުގައި ަރއީސް ާޢބްދު

 އި ެއއީ ަކންދިމާކުރި ޮގތުން އަޅުަގނޑު. އަޅުަގނޑު ެގންޮގސް ހިފަ ؛ކުީރަގިއ ރައީސްކަން ކުރިެވދެަވޑަިއެގންފަ. އޭގެ 

ަވުގތު އަނެްއާކެވސް   . ދެން މިފައެހެން ހިންަގާވ  ކުފާނުެގ ަވނީ ެއ މަނިކުފާނުެގ ސަުރކާުރަގއި އެކަން ެއ މަނި  ،ހައްޔަރުކޮށް

އެ މަނިކުފާނު ޖަލުަގއި   ،ޙުކުމް އިްއިވ  ށްތުހުމަތުަގއި ަރއީސް ޔާމީނައެ  އަދި    ،ަވްއކަމުެގ ުތހުމަތުކުރެިވ  ށްރައީސް ޔާމީނަ

ންނަމަެވްސ، އެންމެން ެވްސ ކަންޮބޑުާވނެކަން. އެހެ ެމންއަުޅަގނޑު ންކުރެުވނީ ެއކަމާ ައޅުަގނޑަށް ޔަޤީބަންދު

ޮގތަކަށް މިކަްނ ކުރެެވން އޮތް ކަމަކަށެއް  އަުޅަގނުޑމެނަށް އެނޫން، އެހެންނަމަެވސް، މިއަދު އަުޅަގނޑުމެނަށް އެނޫން

 މަިތެވރި ދާއިރާގެ  ،ައޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ،ނުފެނޭ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 .ށްސަން ޒަރީރަޙައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން:މަތިެވރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ަޙސަން ޒަރީރު 

ުދަވހަށް ޖަލަށް ެވސް ލެުވނު. އެކަމާ ކަންޮބުޑިވ އަހަރު  6ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރިހާކުރު ފުޅިއެއް ަވަގށްނެީގމާ  

ދިަޔ އިހިނގަ  ން ެވސްޚުރީމި ާރއްޖޭެގ ތާ ، ދަާވަލއިފުެޅއް ީމެގތެރެއަުކ ނެތް. ދިެވހިރާއްޭޖެގ މާލިްއޔަތުބޭއެްއެވސް 

އަހަރުެގ ުޙކުމެްއ އައީާމ ެއކަމާ ކަންބޮުޑެވެގން   5ިހންިގ އެންމެ ޮބޑެތި ޖަރީމާތައް ކުރެުވނީމާ    ،ތި ަވްއކަންތައް އެންމެ ބޮޑެ

 ،ެގ ޖުޑިޝަރީ އިޞްލާޙުވެ އުމުޤަމި  ،ބޭނުން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން .އިއްޒަތްތެރި ރައީސްނީ. މި ބޭފުޅުން ތެޅިފޮޅެ

ތަކެއް އެ ކޯުޓތަކުން ދިެވހި ރައްޔިތުންނަްށ ލިބިދޭނެ ކޯޓުތަކެއްކަން އުމުެގ ކޯޓުތަަކކީ ޢަދުލުެވރި ޙުކުމްޤަމި 

ރައީްސ  ތިޖާޖުކުރާހުއި އެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދު އެ ބޭފުޅުން ،އެއް ޙުކުމް  ނަށް ކަށަަވުރެވެގންދިޔަންއަޅުަގނޑުމެ

ސަރުކާރުން އެ  .ންއިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުތަކުން ކުރި ޙުކުމް. ެގ ކޯޓުއުމުޤަށް މި ޔާމީނާ ދެކޮޅަ

މާ  އެއަށްުވރެ. ނޫން އަހަރެއް 5އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫުލކުރަން އެބަޖެހޭ އަންނާނީ  ،ފައި އޮތްނަމަާވޙުކުމަށް ނުފޫޒު ފޯރު

ތަން. ެއްއ   އުމުެގ ޖުޑިޝަރީ އިޞްލާޙުެވެގންދާޤަމި    ދަނީ  ންނަމުން މި . އަުޅަގނުޑމެންނަށް މިއަދު ފެއަންނާނެ  ިގނައިން

ބޭފުޅާ  ފައިސާ އަމިއްލައަށް އެ ކުރެުވނު. އަދި މަތެއްހުެގ މަނީ ލޯންޑްރިންެގ ތުިގނަ ފައިސާ ޑޮލަރަށްުވރެ ށްމިލިއަނަ

ެއ  ،ެއ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް ،އި ސް އެކައުންެޓއް ހުޅުަވލަ ގައި ޖެނެރަލް އިންެވސްޓްމަންޓް ޕްަވނީ އިސްލާމީ ބޭންކު

. ތިމާމީހާ އަމިއްަލއަށް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، މަށް ިއޢުތިރާފުެވފަކަ ެގ ފައިާދއެްއ ނެިގ 5ނުަވތަ % 6އެަކއުންޓުން 

ސަރުކާރުެގ އެންމެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނުެގ އެއް  .އިޢުތިރާފުީވ. ރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ހުރި މީހަކުމިއަށް 

އެ ފައިސާ  ؛އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުެގ އެަކއުންޓަށް ޖަމާކުރި  ކުންފުނިން އެ ބޭފުޅާ   ަވންއަދި އެ ފަިއސާ    ،އްސަލަ ހިނިގމަ
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ފައިދާހޯދުމަީކ އެީއ ސީދާ ކަނޑައެިޅެގްނ ން ޭއެގ ،އަމިއްލައަްށ ޖެނެރަލް އިންެވސްޓްމަންޓް އެަކއުންޓަކަށް ަޖމާކޮށް

ތަކީ ެއއީ. ޤަޙަޤީިގނަ ާވހަަކއެްއ ނެތް.  ދައްކާނެ މާ މިކަމާ .ރި ަރއީސްިއއްޒަތްތެ ؟ނޫންތޯ ަވްއކަންކުރުމެއް

 ެގިއ ދެރަޭވ. އަުޅަގނޑު ެވސް ބޭނުން ދިެވހިރާއްޖޭތުަގޙަޤީޤަސް، ައޅުަގނުޑ ެވސް ހަމަ އެހެންނަމަެވ

ޅުންެގ ަދއުރު ެއ ބޭފު ،ބޭފުޅުންނަކީ މުސްތަޤުބަލުގައި އެ ބޭފުޅުން  އްެބިވތި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާކަން ކޮްށފައި

 .އިޞްލާުޙކޮށްދިނުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ުއމުެގ ާގނޫނުތައް  ޮގތަކަށް މި ޤަެގންނެޭވނެ  ނުަޑއި ެވދެަވށްފަހުަގއި ޖަލަށްމުމަނި

ދިޔައިރުަގއި ިވދާޅުިވ ރައީްސ ޔާމީނަކީ ތިޖާޖުކުރަމުންހުފުޅުން ދެންމެ މިތަނުގައި އިެއ ބޭ ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން

 އުސް އެންމެ ަވރުަގދަ  ބުްނނާފު އިޤްތިޞާދުެގ ބާނީއޭ. ރައީސް ޔާމީނަކީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާުދެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ

ކަމެއް އަުޅަގނޑަކަްށ   ޖެހި ާވހަކައިޤްތިޞާދު ނަަގއި ކޮޅަށް  ޮގތަކަށް ަވނީ ކޮން ޅުއެ ބޭފުޅުން އެ ިވދާ ؛ރަނަގޅު   އެއް ލީޑަރޭ.

ެވަފއޭ. ރޫޓުރިަޒމް ަވނީ ބަނުގއަާރއްޖޭެގ ޓު  ،ރު ސަޢީދު ިވދާޅުވެއްޖެިއްއޒަތްތެރި މެންބަ ނޭނެގ. މާަވށު ދާއިާރެގ

ައުޅަގނޑުމެންނަށް ިއިވެގންިދޔަ  މި މަހު ،11 ބަރުންނޮެވ ،ަވނަ ުދަވހު 27 ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެހެންނަމަެވސް،

ދަނީ މި . ރާއްޖޭެގ ޓޫިރޒަމް ރު ޚަބަޒިޔާރަްތކުރި އުމަށްޤަިމ  ރިސްޓް ފަތުެވިރޔާއަމިލިައން ޓު 1.5ބަރަީކ ޚައުފާެވރި 

ޖޭެގ ތައް މިއީ. ކިހިނެއްތޯ އަުޅަގނޑުމެން ރާއްނަންހުރި ފެކްޓުފެން ތަކީހަޤީޤަކުރިއަރަމުން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިއީ 

 ލުގެ ދަޅައަށް އެ ބޭފުޅުން ކުއްލި ނުރައްކަދެއިރުއަުޅަގނަޑށް ފެނުނީ ދެ ؟ައހަރު ކުރިއަރައިދާނީ  5  ދިޔައިޤްތިޞާދު ނިމިެގން

ރަންީވމަ ެވސް އެ ބޭފުޅުން ހައްޔަުރކު ންއެ ބޭފުުޅން ސިޔާސީ ެވރި .ތަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ލަތު އިޢުލާނުކުރާހާ

ަވނީ ކުއްލި  ލަތު. ޤާޟީއެއް ހައްަޔރުކުރަން ބޭނުންީވމަ ެވސް އެ ބޭފުޅުންނަށްހާއިޢުލާނުކުރަނީ ކުއްލި ނުރައްަކލުެގ 

އްޖޭ . މުޅި ބޭރު ދުނިޔޭގައި ދިެވހިރާޑުކޮށްފޑުބަލީ ސެކިއުރިޓީެގ ނިޒާމު އޮީތ މުޅިން ަގމާލަތު. ރާއްޖޭެގ ހާނުރައްކަލުެގ 

 ންކަެމއް ޤީފަތުރުެވރިަޔކަށް އެްއެވސް ކަހަލަ ޔަ  ،ހަމަޖެހުން ބޮޑު  ،އްުވުރެވެގންދިޔަީއ ސަލާމަތީ ރައްކާތެިރކަމެއް ނެތްތަޞަ

 ލަތު އިޢުލާުނކުރީމަ ދެން އެފަދަ ބޭފުޅަކާ ހާއި ުކްއލި ނުރައްކަލުެގ  ގަ ފަސް ފަހަރު ދައުރެއްހަތަރު   އުމެއްެގ ޮގުތގައިޤަނެތް  

 އާދެ! އެ ޭބފުޅާއަކީ އިޤްތިޞާދީ މާހިރެޭކ ބުނީމާ އަޅުަގނޑު ލަދުަގނޭ ؛ބޭފުޅުން އެއީ އެ ބޭފުޅުންނަކީ ތެރޭގައި މިދޭ

 ،ިޚޔާނާތްބޮޑު ެގ އާރް.ސީ.މް.އެމް.ޕީއެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، އެ ބޭފުޅުްނެގ ެވރިކަމުަގއި ނޫންތޯ

އަޅުަގނުޑ  ؟ދިޔައީ. ީކއްެވެގންތޯ އެ މަްއސަލަތައް ނުބެލުނީއިހިނަގ  ޚިޔާނާތްއެންމެ ބޮޑު ގައިމި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ތާރީޚު

 ބިލިއަން  3.3އެ ޭބފުޅުން އެ ދުަވހު ިވދާުޅީވ މިއަދު މި ަވނީ  ؛ބިލިއަން ރުފިޔާ 1.4މިއަދު ކުރިން ހަމަ ބުނިހެން 

ެއ ސް އަދިެވ އް ނޭނޭގމިނެ ،ކޮޅެއް  .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް . އަދި ެވސް ދާނީ އިތުރުަވމުން.ޔާއަށް އިތުުރެވފަރުފި

ެވސް އެ ބޭފުޅުްނ ލަތަށް ދިން އެންމެ ބޮޑު ެގްއލުން. އަދިއުދަޢުލަތުން މިހާތަނަށް ރައީސަކު މި ދަ. ިމއީ މައްސަލަިއގައި

ތުަގއި ެވސް ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޙަޤީޤަތިޖާޖުކުރާތީ ހަމަ  ހު ދިފާޢުަގއި މިތާ އި  ފުޅާެގއެ ބޭ  ،މީން ދިފާޢުކޮށްފައިޔާއީސް  ރަ

ޮކންމެެވސް ރިޕޯޓެްއެގ ާވަހކަ.  ދިޔައީފުޅުން މީެގ ކުރިން ދަްއކަމުންއިްއޒަްތތެރި ރައީސް، އެ ބޭ .އަޅުަގނޑު ލަދުެވިތޭވ

 ،މަ އަލިއަޅުާވލަން ބޭނުން ހަމަ ކުޑަކުޑަކޮށް ނަމަެވސް ހައަޅުަގނޑު ނެތިއްޖެ.ެގ މަިތން ހަނދާންކުއްލިައކަށް އެ ރިޕޯޓު
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މާޔަތްކުރުމާިއ އަދި އިސްލާމްދީނުެގ ަމއި ތަނބަކީ އެ ބޭފުޅުން ކަމުަގއި ހިލާމްދީން ސްރާއްޭޖގައި އިހިއެ ބޭފުޅުން ދިެވ

އެ ބޭފުޅުން އެބަ ދުރުޭވ ށް ދަަޅއަ ދެދެއިރު ، އަުޅަވމުންދާއިރުަގއި ްގއަުޅަގނޑުމެްނެގ ބޮލުގައި ލާދީނީ ޓެ ،ަވކާލާތުކޮށް 

ެއ  ގައިފަހުން ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް ދިދާއާދެ   ؛ރު ދަރިޮކޅުެގ މުސްލިމުންުގޔަ ޗައިާނެގ ވި   .ޗައިާނއަށް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 މިއަދުެގ ދުނިޭޔގައި ބޭފުޅުން ހާމަކުރި މަޢުލޫމާތެއްެގ އަީލަގއި ދަންނަާވލަން ޭބނުން. އެންމެ ިގނަ މުސްލިުމންނަށް

 އި ިގނަ މުްސލިމުން އެބަތިބި ޗައިާނަގ މިލިއަނަށްުވރެ 3އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ގައި.ދަނީ ޗައިނާ ޔާދެމުންއަނި

އެ ކަންބޮުޑުވންތަްއ ީކއްެވޯތ  ،ދަަޅއަށް ދާއިރުަގއި ެއ ޝަުކާވތައް ދެޗައިާނއަށް ދެއިރު . މި ބޭފުޅުންކުެރިވފައެކަހެރި

މުސްލިމުންނަށް ކިތަންމެ ބޮޑު އަނިޔާއެއް   ނެތް  ންޏާ މައްސަލަެއއްނަށް ަވޅުންސިޔާސީ މަންފާ އެ ބޭފު ؟ނުކޮށްލަނީސާއްހި

އެ ބޭފުޅުންނަށް މުސްލިމުންނަށް ކިތަންމެ ބޮޑު   ،ދިނަސް. އެ ބޭފުޅުންނަށް މާލީ މަންފާ ލިބެންޏާ މައްސަލަެއއް ނެތް

ާވހެން. މިއީ އިްއޒަތްތެިރ   ކަމެއްފަދަ    އެހެން  ޖެހޭިއރަށް ހީަވނިއަނިޔާެއއް ދިނަސް. ެއކަމަކު، މި ގައުމުެގ ބިުމަގއި ފައި

 ؛ރައީސް، އަުޅަގނޑުމެން ރަްއޔިތުން މިއަދު ިވސްނާލަންޖެހޭ މައްސަލަެއއް. ހަމަ ެއއާެއްއކޮށް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން

ސަުރާކރު ހިއްސާާވ ކުންފުނިތައް  ،މު އެއް ބޭނުންންމިފްކޯ. މިފްކޯ. މާލީ ސެކިުއރިޓީ ނިޒާމެްއެގ އެންމެ މުހި 

ޕްރޮފިޓެއް ލިބިެގންދާނެ ނެޓް ،ސަރުކާރުްނ އަދި ސަުރކާރު އެ ކުންފުިނތަކުން ރަނަގުޅ ފައިދާެއއް ،ަވއިބުދާރީކުރުާވޖަ

 ށް ފެނިެގންދިޔައީ..މެންނަބައްޓަްނކުރުން. އެހެންނަމަެވސް، ައޅުަގނޑު ،ކޮށްޮގތަށް އެ ކުންފުނިތައް މެނޭޖު 

 
 ތާ ަހާވލުެވަވަޑއިަގުތން(ރިޔާސަهللا ަނިއބު ރަީއސް ީއާވ ޢަްބދު  ލީހުެގ)މަޖި

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

ސް ބަނިމުނީ. ފަހު  އިދިަވޑަިއެގންފަިއާވ ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ާވހަކަފުުޅދައްކަވަ މަްށ އެާވހަކަފުޅުދެއްެކުވމި ބިލަށް  

އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް އިރާެގ އިްއަޒތްތެރި  މާފަންނު މެދު ދާ  ،މެންބަރުއަުޅަގނޑު ބިލު ހުަށހެޅުއްިވ އިްއޒަތްތެރި    ންިވދާޅުަވ

 ފުރުޞަތުއަރުާވނަން. 

 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:ރު ނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަމާފަން

 ށް މަބަހުސްގައި ެއ ފާހަަގކުރެއްިވ ކަްނކަ ެގބެހޭ ބިލު އާޒް ރިޓީއުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މާލީ ސެކި

ން. ފުިރހަމަކަން ެގނެިވެގންދާނެކަ  އިތުރު  ،އް ުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި އިުތރު އިޞްލާޙުތައަ  ،ރިޢާޔަތްކޮށް

މާކެްޓ  ޒްސެިކއުރިޓީ ެގސަރުކާރު ކީ،މަބޭނުޅުމުެގ ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެ ،ހުށަހަޅާފައިާވ މަޤްޞަދަކީ ސަރުކާރުން

ހެން ކުރަންޖެހޭ އެހެނި   ުގިޅެގން  އާ ޒްެސކިއުރިޓީ   ،ރިޓީއަްށ ބަދަލުުކރުމަށާއިްސ މަނިޓަރީ އޮތޯހިންުގމުެގ ކަްނކަން މޯލްިޑްވ

 2006/2ާގނޫނު ނަންބަރު    ،ޓަކައިފުޅާކޮށް ހަދުދަނާކުރުމަށް މަުގފަހިކުރުމަށް  ށްއިތުރަ  ކެޓުކެޕިޓަލް މާ  ،ކުރުމަށާއި  ކަންކަން
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ހޭ އިޞްލާޙެއް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނުޑ ށް ެގންނަންޖެ(އަބެހޭ ާގނޫނު އާ ޒްދިެވހިރާއްޖޭެގ މާލީ ސެިކއުިރޓީ)

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރަން.  ޙުެވެގން އަންނާނެރުޙަލާގައި މި ބިލު އިތުރަށް އިޞްލާޮގުތގައި ކޮމިޓީ މަ ަގބޫލުކުރާ

 .ފުރުޞަތަށް  ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ
 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ބިލު ެވސް ޯވޓުަގީޑަގއި ޯވޓަށް އެހޭނެ ާވހަކަ ދަްނނަަވން.  މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . ކޮމިޓީ 9

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނީ އަިދ  ކުރެިވަފއި މިަތކުެގ މަސައްކަތް. ފުރަތަމަ އެޖެންޑާކޮމިޓީތަުކެގ ރިޕޯޓު ،މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ފަށަނީ

ޖެހޭ ރައްކާތެރިކަާމއި ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްަފއިާވ މީހަކަށް ދޭން) 2009/9ަނންބަރު  ާގނޫނު ،ހުށަހެޅެނީ ެވސް

ން ދިރާސާކޮްށ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ުގޅުްނތަކުެގ ކޮމިޓީ ،ެގަނއުމުެގ ބިލުްށ އިޞްލާޙު( އަބެހޭ ާގނޫނު އިނާޔަތްތަކާ

އްރިުރ. ޤަތަޅުމުން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިަވނީ ކޮމިޓީެގ މުމި ރިޕޯޓް  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕޯޓް.

 ،ކޮމިޓީެގ މެންބަރު ،އަުޅަގނޑު އެބަ އެދެން މާަވުގތު ތަޅުމުގައި ނެތީ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މި ،މަެވސްއެހެންނަ

 ދެްއުވމަށް. އިއްވަ ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު އެަބ އެދެން ރިޕޯޓް ތަޅުމަށް ހުށަހަޅު

 

 ޙަކީމް ާވހަކަދެއްެކުވން:ޢަބްދުލްމް ހީޝަهللا ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަން ކޮށްފައިާވ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ) 2009/9ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނު ނަންބަރު 

 ަޤއުމީ ަސލާމަތާއި ޚާރިޖީ ުގޅުންތަުކގެ   ،ެގނައުމުެގ ބިލުަވަނ އިްޞލާޙު...ށް  ( އަެބހޭ ާގނޫނު  ރައްކާތެރިކަާމއި އިާނޔަތްތަކާ

ެގ އަޅުަގނޑު ހަމަ ކޮމިޓީެގ ނިންމުން އަޅުަގނޑު އަޅުަގނޑު ިމ ރިޕޯޓުން ދިރާސާކޮން ނިންމެިވ ޮގތުެގ ރިޕޯޓް. ކޮމިޓީ

ކަްށ ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއާވ މީހަ) 2009/9ކިޔާލަދޭނަން. ާގނޫނު ނަންަބރު 

ޮގތުން ޤައުމީ ަސލާމަތާއި ޚާރިޖީ ުގޅުންތަކުެގ  ުގޅޭ ެގަނއުމުެގ ބިލާޞްލާޙުށް ަވނަ އި( އަ ބެހޭ ާގނޫނު އިނާޔަތްތަކާ

ަވނަ ބައްދަލުުވުމަގިއ  35އަހަުރެގ  ކޮމިޓީެގ މި ،ަގއި ބޭްއިވ 2019 ރުޮއކްޓޫބަ 7ކޮމިޓީގައި ކުެރުވނު މަޝްަވާރގައި 

ދެްއުވމަށް ޓަަކއި އިމަޖިލީހުން ޮގތެއް ނިންމަަވމެދު    ކުރެްއުވމަށާިއ، ިމ ބިލާެއކު ބިލު ފާސްށް ެގންނެިވ އިޞްލާޙުތަކާ ބިލަ

 ންޒިރުެވަވަޑއިެގން މެންބަރުންެގ ިއއްިތފާޤުން ނިންމެވިއެެވ. ކޮމިޓީހާމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޓީއަށް    ބިލުއެކު  މި ރިޕޯޓާ

ހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއާވ މީހަަކށް ދޭންޖެ) 2009/9ނު ނަްނބަރު ާގނޫ އިދިރާސާކުރަްއަވ
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މި  އްެގނައުުމެގ ބިލަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ެގނެިވފަިއާވ އިޞްލާޙުތަ ަވނަ އިޞްލާޙު ... (އަށް ބެހޭ ާގނޫނު އިނާޔަތްތަކާ

ށް މެންބަރުން ކުރެއްިވ ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުުވންތަކަބިލު ދިރާސާ  އަދި މިެވ.  ެގ ޮގުތަގއި ހިމެނިފައިާވނެއެ   1ޖަދުަވލް    ޓުެގރިޕޯ

ެގ ޮގތުަގއި ހިމެނިފައިާވެނެއެވ. 2ަތފްސީލީ ރިޕޯޓެއް ޖަދުަވލް  ެގޒިރީހާ ންެނިވ ނިސްބަތް އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ަވަޑއިެގ

ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ފާސްކުރެްއިވ ،ިވަފއިވާ ކުރެކޮމިޓީ އިޞްލާޙު ކުޓަކައި މި ރިޕޯޓާއެމަޖިލީހުން ޮގތެއް ނިންމުމަށް ،ީވމާ

ްށ ( އަބެހޭ ާގނޫނު ތްތަކާކަމާއި އިނާޔަމީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއާވ ) 2009/9

އެދި މި ދެްއުވން އިފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގެތއްެގ މަތިން ނިންމަަވ ށްމި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަ ،ެގަނއުމުެގ ބިލު އިޞްލާޙު

 ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަމެެވ. ޝުކުރިްއޔާ ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ކުރުމަށް ކަނޑަެއޅިފަިއަވނީ ބަހުސް  ،ދެްއެކުވމަށްމެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ާވހަކަފުޅުބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި  ަވރަށް

ށް . ޕީ.ޕީ.އެމަސިކުންތު 5މިނެޓާއި  5. ޖުމްޙޫރީ ޕާޓީއަށް ކުްނތުސި 7މިނެޓާއި  36ގަޑިއިރު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  1ލަ ޖުމު

ސިކުންތު. ަވކި  32 އިމިނެޓާ 3ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.ޭއއަށް  3 މިނެޓާއި  4އަށް . ޕީ.އެން.ސީިސކުންތު 5މިނެޓާއި  5

ަދއްަކަވން ފުޅުިސކުންތު. ާވހަކަ 52ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތެވަވޑައިުނަގންނަާވ ކޮންމެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަކަށް 

  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ފުރުޞަތަށް އެދަިވަޑއިެގންެނުވން އެދެން.އެދިަވޑަިއަގންނަާވ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން 

ރަށްަތކުަގއި   އަތޮޅުެގ  ުގޅިެގްނ ގއ.  އާސާމިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނ މި ފަށަނީ ދެަވނަ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް. ސުނާމީ ކާރި  -{ 9.2} 

 ނިންމި ޮގތުެގދިރާސާކޮށް ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ކަުމެގ މަޝްރޫޢުެގ ޚާއްޞަ އޮިޑޓް ރިޕޯޓް މާހިހިޔާަވބޯެގންދިޔަ ށް ކުރިއަ

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ތިމަރަފުށީ  ،ީޓެގ މެންބަރުއްވައިދެްއާވނީ ކޮމިހަށް ހުށަހަޅުރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީ 

 ރިޔާޟް. هللا ޢަބްދު

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން:ޔާޟް ރިهللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ތިމަރަފުށީ

ެގންދިޔަ ބޯހިާޔަވހިކަމުެގ ުކރިއަށް  އިގަ ެގ ރަށްތަކުޅު އަތޮ  ުގޅިެގްނ ގއ.  އާސާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސުނާމީ ކާރި

ޚާއްޞަ ޮއޑިްޓ ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެިވ ޮގތުެގ ރިޕޯޓް ައޅުަގނޑު މަޝްރޫޢުެގ 

ނުޑ ދަންނަަވއިލާނަން. ސުނާމީ  މު ނުކުތާތައް އަޅުަގން ޮގތެްއގައި ފާހަަގކޮށްަފއި ހުރި މުހިޑުމައިަގނން. ދަންނަަވއިލާނަ

ހިޔާަވހިކަން ހޯދައިދިނުމުަގިއ ތްތަކަށް ބޯ ފަރާ އި ޖެހިފައިާވގަ ލުހާ ،ެގއްލި އަތޮޅުެގ ަރށްރަށުެގ ެގދޮރު ަގއި ގއ.ސާކާރި

މްލާ ިވ ،ގައި ަވނީ  2008 އޮކްޓޯބަރު 20އެޅުމަށް  ޔުިނޓްސިންގ އުހަ 298ލަ ޖުމު އިގަ ރަށެއް  4އަޮތޅުެގ  ގއ.

އަށްާވ 5ފައިސާެގ ޮގުތަގއި ްޕރޮޖެކްޓުެގ ައުގެގ %ރިެޓންޝަން  ކްޓުެގ  ޖެހަާވލުކުެރިވފައިާވކަން. މި ޕްރޮ  ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ

 މަސައްކަުތެގ ެގ ޮގތުަގއިސާފައި އަދި އެްޑާވންސް ،ކަމާއި އްޓާފައިާވހައެާގރަ މިލިއަން ދެހާސް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ލާރި ބަ
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. ކާފަިއާވކަންއް ދަިވމްލާއަށް  ނުަވ ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ލާރި ހާސްސާޅީސްާބީވްސ މިލިއަން ، 10ލަ އަުގެގ %ޖުމު

 ބަރު ންޮނެވ 12ަވނީ ިވމްާލއިން ނުެގންެދިވެގން ކުރިއަށްމި މަސައްކަްތ ން ެއކުަގއި ިވމްލާ ކޮންްސޓްރަކްޝަނުހަމައެއާ

އޭޝްލީ އެލެްކސިސް އަިދ  ،ކަުމަގިއާވއް އިންޓްެވންޗަރެ  ފިލިޕީންސްެގ ޖޮންސޫލުއު  ެގބް ކޮންޓްެރްކޓުަގއި ސަ 2008

 ެގ މަސަްއކަތްތަްއ ަވުގތުން ޓު މި ޕްރޮޖެކް  ެއުކގައިކޮށްަފއިާވކަން. ހަމައެއާލުހަާވ އާ (ޕީ.ބީ.ޑީ.ސީ) ފޯމަންސް ބިލްޑަރސްޕާ

ހަށް ަވއް އަ މަސައްކަތްތަ  ،ލި ައަވސްކޮށްދިނުަމށްމަސަްއކަތުެގ ދުެވ  ،ާވތީ  އިބިކަމުަގތިށް  ރަތައްޔާ މޮބިލައިޒްކުރުމަށް ެވސް  

ިމ   ،އިތުރުން ެވސް މީަގއި ފާހަަގކޮށްފައިޭވ. މީގެ ން އްާވފައިާވކަދެލޫމާތު  ޢު މަށް ނިންމުމަށް ިވމްލާެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަ

 ،ންސްެގ ދެ ކުންފުނީެގ މެދުަގއި މައްސަލަަތކެއް ޖެހިެއކު ފިލިޕީރޮޖެކްޓުެގ މަސަްއކަތް ފައްަޓއި ަވކި ހިސާބަކަށް ދިއުމާޕް

 ޮގތުން ިވމްލާ  އެކު މިކަމާ ުގޅޭން ަވކިެވެގންދިއުމާ ޓުޖެކްޕްރޮސް މި ސިކުންފުނީެގ ތެރެއިން އޭޝްލީ އެލެކްމި ދެ 

ން  ޅުެގ ބޭފުރ މެނޭޖްމަންޓުޓަދީ ފަންޑުެގ ބޭފުޅުން އަދި ިޑޒާސް ޢޫސަ،  އޮފް ފިނޭންސް  މިނިްސޓްރީ  ،ޓްރަކްޝަންކޮންސްރަ

ޕްރޮޖެކްޓް  ން ެގ މަތީފާޕްރޮޖެކްޓުެގ ކޮންސަލްޓެންޓުެގ ލަޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ އަދި  ،މަޝްަވރާކޮށް ނިންމެީވ

ެގންދިއުމަށްކަްނ ލުކޮްށެގން ކުރިއަށް ހަާވ ކަތްތައް ފިލިޕީންސްެގ ކޮންޓްރެކްޓަރާއްޓުެގ މަސަކްޓަރމިނޭޓްނުކޮށް ޕްރޮޖެ

ކޮން  ،ހަާވލުކޮށްފަިއަވނީިއާވަކން. ނަމަެވސް، މި މަަސއްަކތް ފަމަޢުލޫމާތު ދެއްާވަޓރ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްެގމްލާިވ

ސް ފާހަަގކުެރިވފައިޭވ. މި މައްސަލަ ަވރަްށ ެވންތަކުން އެނެގން ނެތްކަން  ޔުއުސޫލަކުންކަން ކޮމިީޓއަށް ލިބިފައިާވ ލިެޔކި

މެއްެގ ިއލާނަން. ކޮމިޓީެގ ނިންމުވަ ތް ައޅުަގނޑު ދަންނަޮގރަނަގޅަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު މިހާރު މި ކޮމިޓީން ނިންމާފައިާވ  

ެގންދިަޔ ެގ ރަށްތަކުަގިއ ކުިރއަށްޅު އަތޮ ުގިޅެގން ގއ. އާ ސާސުނާމީ ކާރި  ،ަރއްާވަފއިކުއޮީތ ފާހަަގ ޮގތުަގއި މި

ނަ ަވ  2019 ،ަވނަ ދުަވުހ ބޭއްުވނު  2019 ބަރުންެސޕްޓެ 4ކަމުެގ މަޝްރޫޢުެގ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯްޓ ބޯހިޔާަވހި

ުވުމގައި ަމޝްަވރާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީަގިއ އެ ަވުގތު ހާޒިުރެވަވަޑއިެގން ަވނަ ބައްދަލު 39ކޮމިީޓެގ  ޔަތުއްއަހަރުެގ މާލި

ލޫމާތަށް ޢުބިފައިާވ މަކޮމިޓީއަށް ލި ،ންމާފައިަވނީނި އަޣްލަބިްއޔަތުންމެންބަރުންެގ  6ޯވޓުަގއި ބަިއެވރިެވަވޑަިއެގންެނިވ 

ސަތޭކަ   ހާސް ހަތަރު ލައްކަ ހަތް ހަތްދިހަ އަށް މިލިއަން ހަ ލަ ާވ ޖުމުށަހަޅާފައިާވ ބިލުތަކަށް ހުއިން ިވމްލާ ،ރިޢާޔަތްކޮށް

ންނަ ކަމަށް. މި ޕްރޮޖެކްޓުެގ ފެ ފައިސާ ކަމަށް ނުރުފިޔާައކީ ިވމްލާއަށް ަދއްކަންޖެހޭ   ؛ފިޔާ ހަތާީވސް ލާރިތިރީސް ނުަވ ރު

ހި ދައުލަތަށް ެވްސ ސްުވމުެގ ސަަބބުން ދިެވމި ޕްރޮޖެކްޓް ލަ ،ވާއިރު ދުަވހުން ނިންމާފައި 20 އި އަހަރާ 6މަސައްކަތް 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ -، ެއންޓިއިފީހާއޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް އޮ .ިއާވކަންސްފަޮގެވެގން  އް ރަށް ބޮޑެތި ެގއްލުންތަކެ ަވ

ިގނަ ފައިސާތަެކއް ހުރިކަްނ  ންޖެހޭ ރޮޖެކްޓުެގ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބެޕްއިާވ ޮގތުން މި ފަތަކުން ފާހަަގކޮށްޓުރިޕޯ

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުުރމަށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް  މަށް ައަވހަކަށް އެ ފައިސާ ހޯދުީވ އެންމެ ،ފާހަަގާވތީ

ދޭން  ރިހަމަނުކޮށް ބަދަލުލާއެްއ ފުކޯުޓެގ ހުރިހާ މަރުޙަ  ،ެވަފއި އެންުގމަށް. މި މައްސަލައަކީ ކޯޓުަގއިާވ މައްސަަލއަކަށް

-އެންޓިއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް،  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީސް،  މައްސަލަ ނިންމަންާވނީ  މި  ހޯދުމުެގ  ދަލު ބަ  ،މާނަމަނިން

، އަދި މި މައްސަލައާއި  ،ކަމާއި ންސާތަކެްއެގ ލަފާެގ މަތީސަ  ކޮމިޝަން އަދި މިކަމާ ުގޅޭ އެންމެހައި މުއައްންޝަޕްކޮރަ
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ށް ރުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލައެްއޮގތަށް މަސަްއކަްތކު އާުކެގ ލަފާ ހޯދައި، އެއެންމެަހއި އިދާރާތަ ޅޭގު  އާމި މައްސަލަ

 ؛ަގއި 5.5 ދެންނެުވމަށް. ށް  ފޮނުުވމަށްތު ކޮމިޓީއައްޔަެގ ރިޕޯޓް މާލިތުިވ ޮގމި މައްސަލަިއަގިއ ނިންމެ ،އަންަގަވއި 

އިދާރާތަކުން ން  ހެރަލްެގ އޮފީހުންނާއި އެހެނިނީ ޖެނެރއެޓަ  ،ލިބިެގންާދއިރު  ޚާއްޞަކޮށް ދައުލަތަށް މިފަދަ ބޮޑު ެގއްލުމެއް

މިފަދަ މައްސަލަތަކުަގއި  ،ކަާމއި ނުާވނެ ކަްނަކން ނިންމަވައިެގންށްޮގތަ މިފަދަ ކަންކަމުގައި ދައުލަތުެގ ޙައްޤު ެގއްލޭ

 ކޮންޓްރެކްޓުތަކާދަ ، މިފަަކމާއި ންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަަވޅެއް އަުޅއްަވްނާވނެެގއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް އަޅަ ދައުލަތަށް ލިބޭ

މާލުާވ ހުއި އަިދ އެ ކަންކަމުަގއި އި،ށް މަސައްކަތްކުރަްއވަ މަލަތަށް ލިބޭ ެގްއލުމުެގ ބަދަލު ނަގައިދިނުެގން ދައުޅި ުގ

 ޒިންމާދާރުކުރެއްުވމަށް އެޓަރނީ ެޖނެރަލްެގ އޮފީހަށާއި އެހެނިހެްނ އިދާރާތަކަށް އެްނުގމަށް. ފަރާތްތައް ފަރުދީ ޮގތުން

ޓަކައި މެދު ޮގތެއް ނިންމެުވމަށް ދެންނެުވމަށް ށް މި ރިޕޯޓާކަ ތަ ންަނާވ ޮގޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގއްީވމާ، އި 

ޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން.  މަދަށުން މި ރިޕޯޓް ތިޔަ ިއއްަޒތްތެރި  )ދ( ެގ  ަވނަ މާއްދާެގ    112ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ  

 ރި ރަީއސް. ޔާ ިއއްޒަތްތެރިއްޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދައްކަަވން އެދިަވޑަިއަގންަނާވ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންނެުވން އެދެން.  ރިޕޯޓަށް ާވހަކަފުޅުމި

 ދު ނިހާދު.  ރު މުޙައްމަރި ެމންބައްޒަތްތެފޭދޫ ދާއިރާެގ އި 

 

 ުވން:ާވހަކަދެއްކެފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު 

 ލަ ޒު ފޯރަފާނެ ކަހަޮގތުން ޝަރީޢަަތށް ނުފޫތް ލިެޔިވފައި އޮ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ރިޕޯޓް މިހާރުޝުކުރިއްާޔ 

ުގިޅެގްނ ޙަޤީޤަތުގައި މިީއކީ ބަދަލު  މި މައްސަލައާ .ލަން ބޭނުންދެން އަދި ދަންނަާވ ،މާ ތީބާރާތަކުން ލިެޔިވފައި އޮއި

ސާ ފައި އިެގންޅަފައިާވ މަސައްކަތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ، ބިލު ހުށަހަން. މިއީ ކޮށްނަގައިދިނުމުެގ މައްސަަލއެއް ނޫ

އި ހިފެހެއްޓިަފއިާވ ގަ ޝަން ފަިއސާެގ ޮގތުގިއިުރަގިއ ރިޓެންިހން  އްކައި ކުެރެވމުންދާ މަސައްކަތް. އަދި ޕްރޮޖެކްޓެ ޓަހޯދުމަށް

 ،ާވތީ ށްކައަލަގައި ހިނަގމުންދާ މައްސަޓުމައްސަލަ ކޯ މި، އެހެންީވމާ .ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލައެއް

ސީދާ  ،ނުފެންނަ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާފައި ކަމަށް ޮގތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނެތް ތްއި އޮފަނިންމި މިހާރު

އަްށ އްދާ މާހަމަ އެ    5.1  ،ުޒ ފޯރުޭވ ކަމަށް އަުޅަގނޑަްށ ފެންނާތީެވނުފޫށް  އެޮގތަށް ނިންމައިިފ ކަމަށް ެވްއޖެއްޔާ ޝަރީޢަތަ

މްލާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ިވ  ންލޫމާތުޢުާވ މައިބިފަން. އެއީ ކޮމިޓީއަށް ލިޅަކުަޑކުަޑ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަ ؛އަޅުަގނޑު އިޞްލާޙު

ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް، ދައުލަތުން  ނަ ފައިސާއެއް ކަމަށް ނުފެން އްކަންޖެހޭދަލާއަށް މް ރުފިޔާއަކީ ިވ ާވ ބިލުތަކަށް

އެ ފައިސާެއއް   ،ނަމަ  އެްއެވސް ފަރާަތކަށް ދައުަލތުން އެްއެވސް ފަިއސާެއއް ޭދންޖެހޭ  ،އް ބެލުމަށްފަހުންޖެހޭ ބެލުންތަބަލަ
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އް ދައުލަތަްށ އެ ފައިސާއެ  ،ނަމަ  އެއް ލިބެންޖެހޭސާފައި  ން ދައުލަތަށްއި ދިނުމަށާއި، އެއްެވސް ފަރާތެއްެގ ކިބަ ށްފަރާތަކަ  އެ

 ކުރިއްޔާ. ހުށަހަޅަން. ޝު ލާޙުމި އިޞް . މިޮގތަށްހޯދުމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް. ހެންޭވރު ދެކުނު ދާ

 

 ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ާވހަަކދެއްކެުވން:

هللا ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު  ްއީވތީ ތިމަރަފުށީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްަވއިދެ

އެކު ޭފދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު އެ ހުށަހެޅުއްިވ ށް އަުޅަގނޑު ޝުކުުރ ދަންނަަވން. ހަމައެއާރިޔާޟަ

އަންނަ   މި ންމުޢަމަލުކުރަ އީދުުކރަން. މިހާތަނަށް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އަުޅަގނޑުމެންއަުޅަގނޑު ތާ  އިޞްލާޙަށް

 ،މަާވނަ ެވސް މައްސަަލއެއް އެއީ ޝަރުޢީ އެްއެވސް ކޯޓެްއގައި ހިނަގމުން އަންނަ މައްސަލަެއއް ކަމަށްއްއެ  ،އުސޫލަކީ

ކޮމިޓީތަކުން ަވންނަންޖެހޭ މައްސަލަތަކެްއ  ެގޑުމެންއަޅުަގނ އެއީ ،އެ މައްސަަލއެއް ޝަރުޢީ މަރުޙަލާތައް ނިމެންދެން

މި މަްއސަލަ  ،ބާުރއަާޅ ޮގތް. އަުޅަގނޑަށް ަގބޫލުުކރަން ދަތިަވނީ ،ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން ބުަރެވ ؛ހެދުމަށްިއ ނުަގކަމު

މި މަާވފަިއާވ  ރުން ހާޒިރުެވަވަޑއިެގން ނިންމެންބަ  6އެންމެ   ،އިގަ ބަާވއިރުއްމެންބަރުން ތި  14ލަ  މުބެއްލެިވ ކޮމިީޓަގއި ޖު

މަކަށް ކަމެުވމެްއ ނިން ެވރިފުއިްނސާ  ،. އަުޅަގނުޑ މިީއ އެންމެ ޢަދުލުެވރި ުނަގނެޭވނިންމެުވން އަުޅަގނޑަކަްށ ބަަލއެއް

މައްސަލަތަކުގައި   އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ުގޅިެގްނ ހުށަހެޅޭ  ،ދެންނެީވ. މިހެން މިންއަޅުަގނޑު މި ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓް ަގބޫލެއް ނުކުރަ

 ،ން ެގުގޅި އާލަމި މައްސަ ،ޮކށްޞަކިން ޚާއްަވ .ރަނަގޅަށްތޯ ނޫނީ ނޫންތޯ މިހާތަނަށް ނިންމިފައި ހުރީ އެ ރިޕޯޓް އޮތީ

އޮތް ކަެމއް ނޫްނ ެވސް  އެދިފައި ށްބަދަލު ހޯދުމަކަ ؛ތައްގެ ން ހަާވލުިވ ޅަން ސުނާމީގައި އަ ިވމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނު

ންފުނިން ކުށް އެ ލަ ައެގްއ ލިބެންޖެހޭ ކަމަމުހޭދަިވ ަފއިސާެގ ބިލުތަކުެގ ޖު ޚަރަދާއިުކރި މި ކަމަކީ. މި މަސަްއކަތަށް 

ެވސް ކޯޓުގައި ހިނަގުމންދަނީ. ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއް މި މައްސަަލ މިހާރު. ެގންަދާވ މައްސަލަެއއްކުރިއަށް  އިަގބޫލުކުރަްއވަ 

 ރިޕޯޓެއް ފާސްކުރުމަކީ ޓީމިކަހަލަ ޮކމި،  ނެތް. އެހެންކަމުން، މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މިކަހަލަ ަގރާރެއްނިމިފައެއް

ށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު ލިބުމުގައި ހުރަހަކަށް ދިމާެވދާެނ ިވމްލާ ކޮންސްޓްރަްކޝަނަ ،ޖެހޭންބެއްޤު ލިޙަ  މި މައްސަލައިަގއި

ންނަން. އަޅުަގނޑު ެއކަން ަގބޫލުކުރަން. އަުޅަގނުޑ އެދެނީ އަލުން އަނބުރާ މި ަގިއ އަުޅަގނުޑ ބަލައިަގކަމު  އްރިޕޯޓެ

އިއްޒަތްތެރި މި    މިކަމާ މެދު  ލަަތއް ޝަރުޢީ މަރުޙަލާތައް ނިމެންދެންޝަރީޢަތުަގިއާވ މައްސަ،  ރިޕޯޓް ކޮމިޓީއަށް ެގްނޮގސް

، ޮގތެއް ނުނިންމުން. އަޅުަގނޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުމެދު  މަޖިލީހުން ެވސް މިކަމާެވސް، މި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީއަކުން 

މި ކޮމިޓީެގ  ،ާވހަކަ ދަންނަަވމުން ކުރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ނިހާދުެގ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުރާފޭދޫ ދާއި

    ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދަންނަަވން. އޮތް ޮގތް އަުޅަގނޑު ަގބޫލުނުކުރާ ާވހަކަ  ޓް ނިންމަާވފައި މިޕޯރި
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިޞްލާޙު  ،ދެއްެކީވމާޅުފުފޭދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ާވހަކަ .ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

، . އެހެންީވމާއިށް އަހާ ަގޑީގަ ޖެހޭނެ ޯވޓަންަވހާރު ަގވާއިދު އޮންނަ ޮގތުން އިޞްާލޙު ހުށަހަޅުއްމި ،އްަވންޖެހޭނެޅުހުށަހަ

 ރި މެންބަރު ރާެގ ިއއްޒަތްތެއިހަނިމާދޫ ދާ.  ލިބުމުން ޯވުޓ ަގޑީަގއި ޯވޓަްށ އެހޭނެތާއީދު  ،އިޞްލާޙު ޯވުޓ ަގޑީަގއި ހުށަހެޅި

 ލްޣަފޫރު މޫސާ.  ދުޢަބް

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ،ންމުމަކީަރީއސް. މި މައްސަލަިއަގއި މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިާވ ނި ރިޒަތްތެއްާޔ އި އްޝުކުރި

ޭވނެ ، ެއީއ ކޮމިޓީއަށް ެވސް ކުރެ ނިންމުމެއް. އެހެންީވމާޮގތުން ނިންމާފައިާވ  އޮިޑޓް ރިޕޯަޓކާ ބެހޭ ނެރުނު ޚާއްޞަ

ދަލެއް ހަމަ ލިބުމަކީ ޙައްޤެއް ހަމަ ކޮންމެ ދިެވިހ އަުޅަގނުޑ ެވސް ަގބޫލުކުރަން ޢަދުލުެވރި ބަ ؛ކަމެއް. ކޮމިޓީން

އި އޮްތ ގަ ރުޙަލާކޯޓު މަ ،ކޮމިީޓން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމަކީ ެގތަކަށް ެވސް. އެހެންނަމަެވސް، އަޅުަގނޑުމެންރައްޔި

ނުކޮށް އިހަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  ޔާއްނޫނި ،ަތުކން އެކަން ނިމެންދެން ބަދަލުނުދީކޯޓު ،ާވތީ މައްސަލައަކަށް

މައްސަލަ ބަލަމުންދަނިކޮށް މި   ކޯޓުން މި އިގަ ލެއްހާ ންނާނީ. އެއްެވސްމަޑުޖައްސާލަދޭށޭ. އެަވރު ކޮިމޓީން ބުނެފައި އޮ

ިމޓީން ނިންމާފައެއް ނޯންނާނެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮޑިްޓ ނޫނީ އެކަހަލަ ެއްއެވސް ކަމެްއ ކޮ ،ކޭއްުޓާވށެހުމައްސަލަ 

ަޔތްކޮށް އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީްނ އެ މަްއސަލަ ބަލާފައި ާވނީ. ޢާކޮށްފަިއ ހުރި ކަންތައްތަުކެގ މަްއޗަށް ރިރިޕޯޓުަގއި ފާަހަގ

ރަނީ. މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީއަށް އެ ޙައްޤު އޮންނާނެ. ހަމަ އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކު، މިއީ ހަމަ ޞައްޙަ ބެލުމެއް ކަމަށް  އެހެންީވމާ

ާވފައި  ތަޅުމަށް ފޮނުެގަމޖިލީހު، އަުޅަގނޑުމެން އެ މައްސަލަ ބަލާފައި  އެހެންީވމާ   ބެލޭނެ.ލަން އެ މަްއސަ ޓީތު ކޮމިޔަމާލިއް

އް ނިމެންދެން މި މައްސަލައިަގިއ ތަރުޙަލާމަކޯޓު  ނިންމުމުަގއި ެވސް ަވނީ  ނިންމި  މިއަުޅަގނޑުމެން    ،ަވނީ. އެހެންީވމާ  އެ

 ށޭ. ޝުކުރިއްޔާ. ދޭލަމަުޑކޮށް ށްޓް ސެޓްލްމަންަޓކަށް ނުޮގސް އިހައޮފް ކޯ އައުޓް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ށް އަޅުަގނޑުމުޙައްމަދު ނާޝިޒަ ތްތެރި މެންބަރު. ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުޒަޝުކުރިއްޔާ ިއއް 

ަވނަ މާއްާދެގ   87ާވއިދުެގ  ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގ  ،ނިންމި ރިޕޯޓްރުުވމުެގ ކުރިން، ުކރިން އަޅުަގނޑުމެން  އެފުރުޞަތު

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާެގ   ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން  ،ންއެ މާއްދާެގ )ށ( ަގިއާވ ޮގތުެގ މަތީ  ،ަވނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން  3ެގ  )ހ(

 އްޔާކަން ރިރައީސުލްޖުމްހޫ) 2009/9ނޫނު ނަންބަރު ާގ ،ޔާދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވޒި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން



71 

 

 ން ޔުެގނައުުމެގ ބިުލެގ ތިންަވނަ ކިްށ އިޞްލާޙު (އަބެޭހ ާގނޫނު  ާނޔަތްތަކާއި  ކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަާމއިކޮށްފައިާވ މީހަ

 ނާޝިޒް. މުޙައްމަދު  އިްއަވން. ކިނބިދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 މުޙައްމަދު ނާޝިޒް ާވހަކަެދއްެކުވން: ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑު ެވސް ހަމަ ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަަގކޮށްލި ޮގތަްށ ޔާ  އްޝުކުރި

ސިޓީއެްއަގއި ފާހަަގކޮށްަފއިާވ   އޮތްށް ފޮނުާވފަިއ  އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް ކޮމިޓީއަ  ީއ،ނިންމި މައްސަލައަކީ މިން ބަލައި  ޓީމި ކޮމި

 އަުޅަގނޑު ޚުލާސާކޮްށ ދަންނަވައިލާ ކަމަށް ަވންޏާ  ،ަވނީ  ސިޓީަގއި މި  އެ  އް.މެނިންމުމިން ިނންޓީޮގތުން ކޮމި  ުގޅޭ  ކަމަކާ

ޅޭ ޚަބަރު އޮޑިޓަރ އުެވިވފަިއާވ ެއއްބަްސުވން ައުއޓް އޮފް ކޯްޓ ސެޓްލްމަންޓަަކށް ދާންއެުކ ިވމްލާ ކޮންސްޓްރަްކޝަނާ

ެގ ބޮޑު ެގއްލުމެއް ސަުރކާރަށް، ނެަވރު ެރޭވދަނުކުޔާއި ،ނަމަ ފިށް ލިބުމުެގ ސަބަބުން އެޮގތަށް އެކަން ނިންމައިލަޖެނެރަ

ން ދިރާސާކޮށް ޮގތެއް ނިންމީ. އަދި އެ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ޓީ ފޮނުިވ މައްސަލަ ކޮމި  ަގކޮށްހަ ކަމަށް ފާ   ދައުލަތަށް ލިބިދާނެ

އެއީ ޯގހެއް. އެ ބައްދަުލުވމުަގއި  ކީިވދާޅުުވމަިވދާޅުވި   ތިއްަބަވިއެގްނނޭއިމެންބަރުން ކޮމިޓީަގ 6އެންމެ  ،ނިންމިއިރު

ަގިއ ޓީރުން ކޮމި މެންބަނަނަށްުވެރ ިގންމެންބަރު 8ަގިއ އޮތް ތު ެގ ޮގކޮމިޓީން ނިންމިއިރު ކޮމިޓީަގއި ޯވޓިްނގ ކޯރަމު 

ެގން ެއ ދެްއަވއި ޓުޯވ ންޔަތުއްިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ތެރެއިން އަޣްލަބި  ހާިޒރުެވ ތިއްެބިވ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ. އަދި

 އޮތީ. ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުން މި މައްސަލައަީކ.. ނިންމުން ނިންމާފައި އެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ރި ެގ ިއއްޒަތްތެސަލައެއް ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާބެހޭ މައް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލަދެއްުވން އެދެން. ނިޒާމާ

 ހީމް.  ޝަ މެންބަރު ޙުސައިން

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ާވހަަކދެއްކެުވން:

މެންބަރުން ނިންމެިވ   6މެންބަރުން ހިމެނިަވޑަިއަގންނަާވ ކޮމިީޓެއއްަގއި    14ރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑު  ތެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 ންމެ އިްއަވަވއިދެްއިވ ތިމަރަފުށީދެދާދި ށް ެގ ތަޅުމަޖިލީހުމަ މި ރިޕޯޓް މި  .ދެންނެީވމައްސަލަެއއް ކަމަށް އަުޅަގނުޑ 

އެކަން އަުޅަގނޑު  ،ހެންީވމާއެ  ެއކަމާ ުގޅިެގން. ީވމާޅުރިޔާޟް އެޮގތަށް ިވދާهللا ރި މެންބަރު ޢަބްދުދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެ

ަކާވ ކިނބިދޫ ދާއިާރެގ އްދައިަގންނަން. މިހާރު ާވހަކަފުޅުަގނޑު ބަލައެއީ ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަމަށް އަޅު   ލަން.ށްފާހަަގކޮ

  އަުޅަގނޑު މި ރިޕޯޓް ތަޅުމަށް  ؛އަޅުަގނޑު ދެންނެވި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒް އެ ިވދާޅުަވނީ 



72 

 

ެގ ތިމަރަފުށި ދާއިރާ ،ެމންބަރުހުށަހެޅުްއިވ  ަގނޑު ދެންނެީވ.ށް އަޅު ްށ އަުޑއިުވނު ޮގތަޑަހުށަހެޅުނުއިރުގައި އަުޅަގނ

 މެންބަރު ިވދާޅުިވ ޮގތަށް އަުޅަގނޑު ދެންނެީވ. އިްއޒަތްތެރި 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 :މުޙައްމަދު ނާޝިޒް ާވހަކަެދއްެކުވން ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

ުރެވަވޑަިއެގން ޒި ާހޒިރީަގއި ހާެގހުުދަވ  މިޓީެގ ރިޕޯޓުެގ އެންމެ ފަހަތުަގނޑުަގއި އޮންނާނެ އެހަމަ ކޮްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  އި

، އެއަށް ބައްަލަވއިލެްއީވމަ އެކަން ސާފުެވެގންދާނެ. ރި މެންބަރުންެގ ތާަވލެއް ެވްސ. އެހެންީވމާިވ ިއއްޒަތްތެތިއްބެ

ލުަގއި ޖެހުނު ދިެވހި ހާގައި ސާަވނަ އަހަރު ސުނާމީ ކާރި 2008މި މައްސަލައަކީ  ،ނުންަވނީ ބޭލަންއަޅުަގނޑު ދަންނަާވ

މިލިއަން   220ދީ ަފންޑުން ލިބުނު  ޢޫެއކު ސަކޮްނސްޓްރަކްޝަނާ  ފޯރުކޮށްދޭންެވެގން ިވމްލާ  ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާަވިހކަން

ދުަވްސ   420ުވނު މަސައްކަތެއް. އެ މަސައްަކތް ނިންމުމަށް  ލުކުރެ ލިއަން ރުފިޔާއަށް ހަާވމި  220  ،ރުފިޔާެގ ޕްރޮޖެކްޓަކުން

ުގ އަހަރަްށުވރެ ދި 8ސް، މަސަްއކަތް ނިމިެގްނދިޔައީ ެވެރިވފަިއޭވ. އެހެންނަމަކުސޮއިްސުވމުަގއި ބަތެރޭގައި ެއއް

 ،ފިޔާެގ އިތުރުންިމލިއަން ރު 220ދީ ފަންޑުން ޢޫސަލަުތން، އުނިމިެގްނޮގސް އެ މަސައްކަތަށް ދަ ެގ ތެޭރަގއި. މުއްދަތެއް

 ،ހުަށހެޅިފައި އޮތް މައްސަަލއަކީ އޮތީ މަަސއްކަތް ނިމިެގންދިޔައިރު. އަނެއްކާ  އި  ފަ ލަ ޚަރަދުެވެގންޮގސްމިލިއަން ޖުމު  382

މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިާވ  78އިތުރަށް އަދި އޭެގ ،ރުފިޔާ ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮށްމިލިއަން  382އެ 

ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން   މި  ،ޮގތެއްަގއި މި މައްސަލައިެގ ބާަވތަށް ބަލާއިރު  ، އަުޅަގނޑު ހަމަ ޚުލާސާހެންީވމާމައްސަލަެއއް. އެ

 ފަިއވާ ފާހަަގކުރަްއާވެވސް ޕޯުޓަގިއ  އޮޑިޓު ރިޞަން ފޮނުއްިވ ާޚއްޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހު ،ދިރާސާކޮށް  ަވރަށް ބޮޑަށް

މިލިއަން  107ައދި އޭއިތުރުން  ،އާއިާވހަކަ ކޭކަމަށް ނުދެ ންޖެހޭ ފައިސާއެއް ޮގތުަގއި އެ ފައިާސއަކީ އެ ަފރާތަށް ދައްކަ

އޭެގތެޭރަގިއ ސް ފާހަަގކުަރއްާވަފއިޭވ. އެއްކޮށް އެ ފަރާތުްނ ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ެވ ލަތަށް އެކި ކުންފުނިތަކަށާއުރުފިޔާ ދަ

މިލިއަން ރުފިޔާެގ މުދާ ީވނުީވއެއް ނޭނިގ  32 ،މުދަލުެގ ތެރެއިންެގ މިލިއަން ރުފިޔާ 92މުދަލުެގ ޮގތުަގއި ެގނައި 

މުދަލަށް ދެއްކި ފައިާސެގ ތެރެިއން އަދިެވސް މުދާ ެގނަިއ  ެގމިލިއަން ރުފިޔާ 92އަދި އެ  ،ެގއްލިފަިއާވކަން

ެވސް ފާހަަގކޮށްފައިޭވ. އަިދ  ާވކަންމިލިއަން ރުފިޔާ ސާޅީހަކަށްއަށް ބާކީ ނުދައްކާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ،ިއާވަގފަރާތްކަމު

ެވްސ މިކަންކަން ހަމަ މިޮގތަށް އި ރިޕޯޓުގަ އޭ.ސީ.ސީން ކޮމިޓީއަށް  ،ޑިޓަރ ޖެނެރަްލެގ ރިޕޯޓުެގ އިތުރުންއޮ

 ދަންނަަވން.   އްިވ ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި ަވރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރުދެ   ،ކުރަން. އެހެންީވމާކަން އަުޅަގނުޑ ފާހަަގފާހަަގކޮށްފަިއާވ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ޖަހާއިރު އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތް ފަށާނީ    1ލާފައި  އިމިހާރު މެދުކަނޑަ ؛ޖަހާއިރު  1އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.    ޝުކުރިއްޔާ

 .ންބައި ްސެގ ބާކީ އޮތްހުމި ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓުެގ ބަ

 

 {އަށް 13:06އިްނ  12:31 ހުސްަވުގުތކޮޅު:}

 (ީޝދުަމޖިލީހުެގ ަރއީސް، ރަީއސް ުމޙަްއމަދު ނަ؛ )ރިޔާސަުތގައި ިއންެނީވ

 

 ުވން:ާވހަކަދެްއކެ ޔާސަތުން ރި

 އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. ލައިުކމް.  އަްއސަލާމް ޢަ`.  

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ޢަބްދު ޔަޢުޤޫބްދާންދޫ ދާއުރާެގ މެންބަރު 

ިވމްލާއިްނ ސުނާމީ ްޕރޮޖެކްޓާ ުގިޅެގން   ؛ެގށް މި އެދުނީ ިވމްލާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅަގނުޑ ފުރުޞަތަކަ

 ޮގތުން ކުޑަކުަޑކޮށް ެއއްެޗއް ދަންނަާވލަން އަުޅަގނޑު  ާވ ރިޕޯޓާ ބެހޭމާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން މި ހުށަހަޅާފައިޅާފައިާވ، ހުށަހަ

ބައެްއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ  ެވސް މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓެގ މެންބަރަކަށް ާވތީެވ. އަޅުަގނަޑށްުވރެ ާވހަކަެދއްެކިވ

މަ އަުޅަގނޑު ހިތަށްއެރީ އަުޅަގނޑު ތްޮގތަށް ާވަހކަތައް ދެކެިވެގންދިަޔއިޮގ ކޮންމެެވސް ަވަރކަށް މާނަ އޮޅޭާވހަކަފުުޅގައި 

ތުން ޮގ ުގޅޭ ީމެގކުރިން މި މައްސަލައާ ،ަވރަކަށް ިއޞްލާޙުކޮށްލުން ރަނަގޅުާވނެ ކަމަށް. އެޮގތުން އެކަން ކޮންމެެވސް

މާލިްއޔަތު   އި،ނިންމަަވ،  ފެނިަވޑައިަގްނނަާވ ޮގތަށް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅުްއަވއި އޮތީ އޮޑިޓރަ ޖެނެރަލްއަށް    އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

-ުގިޅެގން އެންޓި މި މައްސަލައާ ،އަދި ހަމަ އެއާެއއްކޮށް މިއާ ުގޅިެގން. ެވސް ފޮނުއްަވާވފަ ށްމަޖިލީހަ ،ކޮމިޓީއަށް

ަފ. އަޅުަގނޑުމެން މާލިއްޔަތު ާވަވމި މަޖިލީހަށް ފޮނުއް އި ޮގތެއް ނިންމަވަ ތްސް އެބައޮެވ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މި ކަންތައް   ،މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ކޮމިޓީއަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން  ،ކޮމިޓީން ކުރި މަސައްކަތަކީ

 މުން ދިރާސާކުރު ހެކިތަކާއި އަދިލިބުނު ހުރިހާ  ،ްށ ފެނުނުއޭެގފަހުން އަޅުަގނޑުމެންނަ އި،ދިރާސާކޮށް ނިންމާފަ އިބަލަ

މައްޗަށް އެއްޗެްއެގ  ައޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީައށް ފެނުނު   ؛ނިންމި ޮގތުެގ  ކޮށްފެނުނު ހުރިހާ ކަންކަމުެގ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް

ނުކުެރޭވ ޝަރުޢީ  ބޫލެއް ަގ ކުން އަޅުަގނޑަކަށް ޔަ ، މިއޮތީ. އެހެްނީވމާ ހުށަހަޅާފައި މި ނިންމި ރިޕޯޓެއްއި މާފަނިން

ައޅުަގނޑު   ،އެްއެވސް ކަހަލަ އަސަރެއް ކުރާނެ ކަމަކަށް. ެދން އަނެއް ކަމަކީ ކަށް  ޔައެ ތީެވ  މައްސަލަ އޮތީ މި    އިމަރުޙަލާަގ

 ،ރުމިއަށް ކޮމެންޓުކުރާއި  ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް ހިތާމަކުރަން ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ރިޕޯޓު ރަނަގޅަށް ިވދާޅުނުެވ

ެއުކ ހާަވރަށް އާދޭން،  ދެއެައޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮަޑށް    ެވ. މިތާނަގއި ދެކެޭވތީ ޑިބިލިޓީ ގެއްލޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް ާވހަކަމީެގ ކްރެ

ޮގތުްނ  ެވސް މި ރިޕޯޓު ރަނަގޅަށް ދިރާސާކުރައްާވފައި ދެން އެއާ ުގޅޭ ހަމަ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދެން 

މެން މި ކުރާ މަސައްކަތަށް އަުޅަގނޑު އްމު ަރއްޔިތުންނަށް ެވސް އާން ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ކޮމެންޓުކުރަްއަވން. އޭރު
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މި ކުރާ   އަޅުަގނޑުމެން ެވސް ަވެރއްެގ އިތުބާރެއް ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް. އެހެންނޫނީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ކޮންމެެވސް

އެއްފަހަރު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް   ޅުަގނޑު ހަމަ އަދިެވސްތަން ފެންނާނީ. އަ  އްމު ރައްޔިތުްނ އިތުބާރު ކުޑަާވއާ   ށްމަސައްކަތަ

. ަވރަްށ މަށްހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ާވހަކަފުޅުދެއްކުމުެގ ކުރިން ރިޕޯޓު ރަނަގޅަށް ދިރާސާކޮށް ބެއްލެުވ ،އެދެން

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

   . ިވލުފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ފުފީޢަިވލުފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ަޙސަން 

އިމާރާތްކުިރ   އިެގއްލުންތައް ިލބުނު ރަށްތަކުަގ  ެއކިުގޅިެގން ެއކި  ސުނާމީ ކާރިާސއާއާދެ!  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ާވުލކުރެުވީނ ހައެ މަސައްކަތް  ،ކްޓުކުެރިވރަެށއްަގއި ެގ އިމާރާްތކުރުމަށް ކޮންޓްރެ 4އ. އަތޮޅުެގ ގ  ،ެގތަުކެގ ތެރެއިން

މި މަސައްކަތަށް ފައިސާ  ،މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަަގކޮށްފަިއާވ ފަދައިން ،. ެދން މި މަސައްކަތްކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ިވމްލާ

ިވ ެވސް ފައިސާ ދެ އެ ްޑާވްނސްކޮށް އަދި އިތުރަށް ،ދީ ފަންޑުން. ަވކި އަދަދެއް ކަނަޑއެޅިއޮތީ ސަޢޫ ން މިޚަރަދުކުރަ

އެަތއް  ،ާވލުކުރި މުއްދަތަށްުވެރ އެަތއް ދުަވހެްއ އިތުރަށްހަ އަދި މަސަްއކަތް ާވލުކޮްށފައި އޮތީ.ހަ ށްމަސައްކަތް ފެށުމަ

ިދޔަ ޮގތުެގ ާވހަކަ މި އިނިމިެގންދިޔައީ. މި މަސައްކަތް ހިނަގ ުގނަެއއް އިތުރަށް މުއްދަތު ނެިގެގން މި މަސައްކަތް

މަސައްކަތް  މަށްފަހު ެއ މީހުންނަށް އެާވުލުވހަމި މަސައްކަތާ  ންލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުދަންނަަވނީ. އާދެ! އެއީ ިވމް 

  ެވސް އެ މަސައްކަތް ނުނިމިެގން އެހެން ފަރާތަކާ  އަނެްއކާ އެ ފަާރތަށް އަދި ،ށްާވލުކޮހަނުނިމި އެހެން ބަޔަކާ 

ސަުރކާރުން ކާރުން މީެގތެރެއަށް ަވދެ ފަހުން ސަރު ެއންމެ ،މަސަްއކަތް ނުނިމިެވސް  ާވލުކޮށްެގން އެ މީހުންނަށްހަ

އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން  .ަވނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް މި އިފައިސާ ޚަރަދުކޮށްެގން މި މަސައްކަތް ނިންމާފަ އިތުރަށް

ާވލުކުެރޭވ ހަ   ާވލުކުރެޭވ މަަސއްކަތް ައދި ަވކި އަދަދަކަށްހަކޮންޓްރެކްެޓއް ޮކށް ަވކި މުއްދަެތއްަގއި ނިންމަން    ،ބޭނުންަވނީ

 ؟އޭއުފުލަންޖެހޭ ެގްއލުމަކަށް ެވެގންދާންޖެހޭތޯއެީއ  ދައުލަތުން    ،ެގއްލުން  ާވޔާ ދެން  ނިންމިްއޖެއްނު  މަސައްކަތް އެޮގތަށް 

 އެކު އެއްަބސްެވޭވ އެ ާވލުކުރަނީ ަވކި ފަރާތަކަށް ަވކި މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރުމަށް. އަދި އެ ފަރާތާހައަޅުަގނޑުމެން މި 

ާވލުކުެރުވނު މަސަްއކަްތތަކެއް އެީއ. ދެން މީެގތެޭރަގއި ހަޮގތަށް  އާދެ! މި ދެންނެިވ    .ކުެރޭވ އަުގ  މަސައްކަތް މީހުންނަށް އެ  

އެއީ ކޯޓަށް މައްސަަލ  ؛ކޯޓުން ބޭރުން އިގަ ލައިމި މައްސަ، ޖެހުނު ސަބަބަކީއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މައްސަލަ ބަލަން

ކުރެިވެގން އެކަމާ ުގިޅެގްނ ކޯޓުން ބޭރުން މައްސަލަ ނިންމަން މަސައްކަތް  އްޔާހުށަހަޅަން އުޅޭކަމުެގ ޚަބަރެއް ލިބިެގން ނޫނި

 ،މި ޝަކުާވކުރާ ފަރާތް ؛އަދި މި މަސައްކަތް ފޮނުިވ. ެވްސ  ސިޓީ ެގޮގތުށް ފެނިަވަޑިއަގންނަާވ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ

. އަދި ދެ ފަރާތުެގ ާވހަކަަތްއ ނުސިޓީެއއް ފޮނުުވ އަށްެވސް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ާވުލކުރެުވނު ަފރާތުންހަމަސައްކަތް 
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ިމ  އޮތީ. އަދި މި ރިޕޯޓުެގ މަަސއްކަްތ އަުޅަގނޑުމެން ފެށިއިރު ިމ ރިޕޯޓެއް ނިންމާފައި މި ،މި ކަންތަެކއް އިއަުޑއަހާފަ

ޭވެނ  ފާހަަގކުރެ  ، މި ޝަރީޢަތުަގއި އޮތް މައްސަލަ އޮތް ޮގތުަގއިެވސް ނެތް. އެހެންީވމާ  އެއްޮގސްފަކަށް  މައްސަލަ ޝަރީޢަތަ

 ،އި މި މައްސަލަ އަުޅަގނޑުެމން ބެލީ މި މައްސަލަިއަގ  ،ުއޅޭ ާވހަަކއަކީ  ެވސް ނެތް. އަުޅަގނޑު ދަންނަާވލަން މި  ސަބަބެއް

މި އޮންނަީނ   އިަގކޮންޓްެރކްޓު އުސޫލު   އި،ާވުލކޮށްފައި އެ މަސަްއކަތަށް ަވކި ައެގއް ހަމަޖައްސާފަ ހަމިހާރު މަސައްކަތެއް  

މަސަްއކަތް ނިންމަންވެއްޖެްއޔާ ެއ  ާވލުކޮށްެގްނ އެ ހަ އްާޔ ދެން އިތުުރ ބަޔަކާ ށް ނުކުރެިވއްޖެކަންަތއް އެ މީހުންނަ އެ

 އި ހިނާްގ ހުރިހާ ކޮންޓްރެކްޓެއްގަ  ލަތުންއުޮގތެއްަގއި ދަ އްމުއާމަސައްކަުތެގ އަުގ އެ ފަރާތުން އަތުލާނެ ކަމަށް. މިއީ 

އިތުރަްށ ިވފަިއާވ ައަގށްުވރެ އެތައް ުގނަެއއް ހަމަ އެއްބަސްވެ  އި، އެ ކޮންޓްރެކްުޓަގއެެހންީވމާ. އްއުސޫލެ ެވސް އޮންނަ

 އާދެ! ކީ.މާ ދެން ކޮން ފައިސާެއއްތޯ ދެން ދައްކަންޖެހެނީ. މިއީ އަުޅަގނޑުމެން މި ނިންމަންޖެހޭ މައްސަލައަދިޔައި

ތުން މަލުކުރާނެ. ޝަރީޢަލަތުން ޭއެގ މަްއޗަްށ ޢައުޝަރީޢަތަށް ޮގްސެގން ޝަީރޢަތުން ޮގތެއް ނިންމައިިފއްޔާ ދެން ދަ

ެގންދާނެ.  މުންލަުތން ޢަމަލުކުރައުއެްއޮގތަށް ދަ ަވންޏާ އެއާ ކަމަށް  ނިންމައިެގން އިތުރަށް ފަިއސާ ލިބެންޖެހޭ

އް ން ނިމިފައި އޮތް މައްސަލައަކަށް ެވެގނެކޮންމެހެން ޝަރީޢަތު  ،އޮތީ  އެހެންނަމަެވސް، މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީން ނިންމާފައި މި

ެވސް ނެތް.  އްއެެވސް ޝަރީޢަތަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަ އިއިުރގަ އިލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް މި މައްސަލަ އަމާނޫން. އަދި 

އެ ފަރާތުން ދައްކާ  .، މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓން މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރީ ދެ ފަރާތުެގ ެވސް ބަސް ހޯދައިެގންއެހެންީވމާ

ތަުކެގ މައްޗަށާއި އަދި ކަން ހިނާގފައިާވ ޮގުތެގ މައްޗަށް ބަލާފަ. ހަކަދެކެުވނު ާވ  .ެވސް ބަަލއިެގން ާވހަކަައކީ ކޮބައިތޯ

 ،މިއީ ަވިކ ފަރުދަކަށް، މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓން މި ނިންމާފައިާވ ނިންމުމަކީ ެއޮގތަށް ނިންމާފައިާވ ނިންުމމެއް. އެހެންީވމާ

ެވސް ނޫން. އާދެ!   ނިންމާފައިާވ ނިންމުމެއް  ކަށްނުދިނުމަަވކި ބަަޔކަށް މަންފާއެއް ހޯދަދިނުމަކަށް ނުަވތަ މަންފާއެއް ލިބުނަ

މަސައްކަތް  މީހުންނާ ކޮންޓްރެކްޓަށް  ޖެހޭ މިޮގތަށްއަުޅަގނޑުމެން ަވރަށް ބޮޑަށް ިވސްނަން އެބަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޖެހޭ ސް އެބަެވ ތޯކުރެެވނީ އެކަެމްއ ކުރެޭވފަދަ ޤާބިލުކަެމއް ހުރި ބަޔަކާާވލުހަ  ާވލުކުރެޭވއިުރގައި އެ މަަސއްކަތްހަ

ެވސް އެބަހުޭރ   އިމިހާރު ހަމަ މަސައްކަތް ހޯދުމުެގ ޮގތުން މާ ުކޑަ އަެގްއަގ ؛އަދި އެ މަސައްކަތަށް  އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން.

ދެްނ އެ މަސައްކަެތއް ނުނިމިެގން   އި،އެ ފައިސާކޮޅު ބޭނުންކޮށްފަ   މީހުން ލާފަ. ދެން އެ މީހުންނަށް އެޑްާވންެސއް ދިނީމާ

. ނިންމަން  ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްެގން  ެއއަްށުވރެާވލުކޮށްެގން  ހަބަޔަކާ  އެހެން  ނީ އެ މަސައްކަތް  އުލަތުން ޖެހެދައަނެއްާކެވސް  

 ނިންމާފައި މި  ގައިއަޅުަގނޑުމެން މި މައްސަލަ ބެލުމު ދިމާެވފައި މި ހުންނަނީ. ހުންނަ ކަންތައްތައް ، މިހެންއެހެންީވމާ

 ޮގާތ  އެއްބަްސެވިވަފއި އޮތް މީހުންނާ ހިނެއްތޯ. އެން އެކަން ކޮށްފައި އޮތީ ކިމަސަްއކަތް ހަާވލުކުެރުވނު ފަރާތު ،އޮތީ

މީހުންނަށް މަސައްކަތް ހިންިގަފއި ހުރީ. އަދި  މީހުންނަށް ދެިވފައި ހުރި ފައިާސއާ ެއްއޮގތަށްތޯ އެ އެ ،އެްއޮގތަށްތޯ

ެއއަށްުވެރ މާ ބޮޑު އަދަދެްއ   ،ިއ އޮތީ ބަާލއިރުަގއި ކުރެިވފައެްއަވރަށްތޯ އެކަމަށް ަޚރަދު  އާއެކަމަށް ކަނޑައެޅިަފއިާވ ފަިއސާ

ދި މަސަްއކަތް ނިންމަން ދިން މުއްދަތަށްުވރެ ެއތައް އަހަރެއް އިތުުރެވެގްނ ކުެރިވފައި އޮތީ. އަ ެވސް އެކަމަށް ޚަރަދު
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ކަންތައްަތއް   ، މިއީ މިެވސް ސަރުކާރުން ެއހެން ބަޔަކާ ހަާވލުކޮށްެގން. އެހެންީވމާ  މަސައްކަތް މުޅިން ނިންމުނީ. ނިންމުނީ

 ހިނާގފައި އޮތް ޮގތަކީ. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ އިހަަވންދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.  މުޙައްމަދު ޝިފާޢަ

 

 އިހަަވންދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ާވހަކަދެއްެކުވން:

ދާ ސުނާމީ ކާރިާސެގ   ކުރަމުން މިސްހުަވުގތު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅި ބަ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! މި

ޮގތުން މަޖިލީހުެގ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން   ުގޅޭ  ބަަޔާކ ހަާވލުކުރުމަށްފަހު އުފެދިެގން އުޅޭ މައްސަަލއާކުރުމަށް  އިމާރާތްެގތަެކއް  

ޙަޤީޤަތަކީ މިފަދަ ަވރަށް ިގނަ މައްސަލަަތއް  .ރި ރައީސްތެޮގތުން. އިްއޒަތް ރޓާ ުގޅޭރުކޮށްަފއިާވ ރިޕޯޔާތައް

މި  ،އަރަނީނޑު ހަމަ ހިތަށްައުޅަގ ،ކުރިމަިތަވމުން. އެހެންނަމަެވސް  ،މަތިެވެގން ފެންއާދޭ ށް އެބަ ނޑުމެންނާ ހަމައަަގއަޅު

އި ޭވނެ ކަންތައްތަކެއް ބާަވއޭ. ނޫނީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުަގނުދެނޑުމެންނަށް މިއާ ނުލާ ކުރިއަށްމައްސަލަތައް މިއީ ހަމަ އަޅުގަ 

ުގިޅެގން  ެވސް އްބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަ ކަމާ އި،ފަރާތްތަކާ ދެން ހުރި ހުރިހާ ،ެވސް ައޅުަގނޑުމެން ސަރުާކރާއި

ޮގތުަގއި  ެގކަމެއް ންމު ހިޮގތެއްަގއި ނިންމުން އެއީ އަުޅަގނޑު ހިތުން ަވރަށް މުނާ ހަރުދަކޮެޅއް މިކަންތައްތައް ތަން

ެއ ކޮންޓްރެކްޓް ފެއިްލެވެގން  ،ކުެރިވ އްޤީަޤތަކީ ކޮންޓްރެކްޓެ ޙަ . ފާހާަގކުެރޭވތަކުން އެބަޓުއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ރިޕޯ

ތިބުން   ދައްކާލާފެއިލްާވ ާވހަކަ ދައްކާލަ  ފެއިލްީވމާ  މެންއަބަދު އަުޅަގނޑު  .އުޅެނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އަޅުަގނޑުމެން މި

އަުޅަގނޑުމެން ެލޭވނެ ޮގތެއްހެނެއް. އިފުއްދަނުޭވ ަޤުއމެއްެގ ނިސްބަތުން މިއީ ައުޅަގނޑުމެންނަށް އްއަޅުަގނޑަކަށް ހިއެ 

ކަން ރަނަގޅުކުެރޭވޭނ ކަން މި އި،ދިމާާވ ސަބަބުތަްއ ހޯދަކްޓްތަްއ ފެއިްލާވން ރެ ެވސް ފެއިްލާވ ކޮންޓް ރުން މިހާރަށްމިހާ

ލިބެނީީކ ެގއްލުން  ކްެޓއް ފެއިލްީވމާރެމިޮގތަށް ކޮންޓް .ިރ ރަީއސްައޅުަގނޑުމެން އެަބޖެހޭ ރާަވން. ިއއްޒަތްތެ ޮގތްތަެކއް

 ެވސް  ކޮންޓްރެކްްޓ ހަާވލުާވ ފަރާަތކަށް ؛ނޫން. ހަމައެކަނި އެ ކޮންޓްރެްކޓްެގ ބެނިފިޝަރީެވސް  ހަމައެކަނި ދައުލަތަކަށް

 ޤީޤަތަކީ މިޙަ ،ެވސް އިއުޅޭ ިވމްލާެގ މައްސަލަިއަގހަޤީޤަތުގައި މިހާރު ހުށަހެޅިެގން  .ރި ރައީސްތެނޫން. އިއްޒަތް

ކުރުމަށްޓަަކއި ކަންތައްތައް ދަނީ ރަނަގޅަށްތޯ ކަށަަވރު އެ ،މޮނީޓަރކޮށް އިދިެވހިރާއްޖޭަގއި މިފަދ ކަންކަން ބަލަ

  ،ހެންނަމަެވސްެވސް މި ޤައުމުަގއި އެބަހުރި. އެ  އްޖެނެރަލެހުރި. މިނިަވން އޮޑިޓަރ  ަތއް އެބައުފައްދާފައި ހުރި މުއައްސަސާ

ންނަނީ ފެ ސަލަެއއް ހުށަހެިޅެގން އަންަނއިރު އަުޅަގނޑުެމނަށް ސާފުކޮށް މިރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހާ ހަމައަށް މިފަދަ މައް

 ރއޮޑިޓަ ެވސް.ޮގތެއް  ީވ ެވްސ، ޮގތެއް ާވންީވ ެވސް ސާފެްއ ނޫނޭ ކަށްލަރ ޖެނެރަޤީޤަތުަގއި ޮއޑިޓަޙަސްލު އަ

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން-. ެއންޓިއޮތީ އޭ.ސީ.ސީ  ކަށް ެވސް ސާފުކޮށް ިމކަމަށް ޮގތެއް ނިންމިފަެއއް ނެތް. ދެން މިޖެނެރަލަ
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ކަށް. ހުއްުޓާވ ތަނަ ހަމައެކަނި އުުމެގ ތަަރއްީޤއަށް ހުންނަ މަސައްކަތްަތއްުނާވނެ ެއްއެވްސ ހާލެއްަގއި ޤަެވސް ެވެގން

 ހާލަތަކު ނޫން. އެތައް ުދަވހެއް ކުަޑކުއްެޖެގ  ތްގައިަގނދުަވހު ހިއުޅެނީ އިހަކަށް މި ޤަުއމު މި .ސްރި ރައީތެއިްއޒަތް

. އުމުގައި ކުިރއަށްދާތާޤަމިފަދަ ކަންތައްތައް މި  ،މިފަދަ މަސައްކަްތތައް ވެއްޖެ އެތައް ޒަމާންތަކެއް  ،ވެއްޖެ

ކުެރެވންޖެހޭނެ. ލާފައި ކަންކަން ރަނަގޅުރިބާއަށް ބަޖު އަންނައިރުަގއި މާީޒެގ ތައަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދާ ހަމައަށް

ޓްތަކާ  މިފަދަ ތަންތަނުން ނެރޭ ރިޕޯ  އި އޭ.ސީ.ސީއާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ  ،ދަނީދޭހަެވެގން  ެގންއަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭ  ،ނޫންނަމަ

ތަންތަނުން   . އެންނަނީއޮ މާލުެވފައޭ މިހު އިބޮޑަށް ެވސް އަަޅންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން މާ މެދު ޙަޤީޤަތުގައި ފިޔަަވޅު

 .އޮްނނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެރވިއޭ މިނުކުކުރަން ބުނާ ކަންތައްތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނަގޅުޅުރަނަގ

 ެގ ޮގތަކުން ހިލޭ އެހީ ނޫންނަމަ އެހެން ،ފައިސާ ދައުލަތުެގ ދައްކަނީ ދައުލަތުެގ މާލިއްާޔެގ ާވހަަކ.  އަޅުަގނޑުމެން މި

ދަުއލަތަށް ލިބޭ ފައިސާ ރައްޔިތުންނަށް ބިނާކުރަންޖެހޭ   ލޯުނެގ ޮގތުަގއި ނަމަެވސް ،ނަމަެވސް ނަމުގައި

ފައިސާ މި ކުރާ ާވހަކަ. ރައްޔިތުްނެގ ފަިއސާ ޚަަރދު ،ފައިސާ  ކްޗަރ ބިނާކުާރ ާވހަކަ. ަދއުލަތުގެ އިންފްރާސްޓަރަ

ޅެންޖެހޭ. ަވރުަގދަ އުސޫލުަތކެއް ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ެގންުގ މުގައިކުރުރަދުޚަ ންދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތު ،ކުރުމުަގއި ޚަރަދު

 އިޯކސްކޮށޭ ކިޔަ  ،ށޭ ަގއި އެކަން އޮތީ ޯގސްކޮެގ ފްލޯކޮންމެ ުދަވހަކު ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހު ،ދުަވހަކު ކޮންމެ

ދަނީ ރަނަގޅަށް   ެވެގން މިޤީޤަތުަގއި ފެިއލްޙަމިފަދަ ިގނަ ކަންތައްތައް ނަކަށް ފުއްދާލެޭވކަށް ނޯންނާނެ. މެންއަޅުަގނޑު

ކޮށްަލއިެގން. ިއ ފެއިލްަގތުފަރުާވުކޑަެވެގން ނޫނީ ަގސް ،އިހުމާލުން ެގތިބޭ ފަރާތްތަކު ކުަރންނުކުރެިވެގން. މެނޭޖުމެނޭޖު

ެވސް މިހާރު މައްސަލަ އޮތީ ކޯޓުގައި.  އިމައްސަލައިަގ އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުން މިއަދު މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ހުރި  އިށް ފޮނުވާ ެވސް ިވމްލާއިން ކޮށްަފއި ހުރި މަސައްކަތަ އަކީއުޅޭ ފައިސާ  ޤަތުގައި ިވމްލާއިން އެިދެގން މިޤީޙަ

ފެންނަނީ ިވމްލާގެ   މި  ލީމާއިސަލައިެގ ތެރެއަށް ފުންކޮށް ީފނަމައް  ،ހެންނަމަެވސްބަދަލެއް ެވްސ ނޫން. އެ  އަދި  ،ބިލުތަކެއް

ާބަވއޭ. ޑަންީވއި ކަނފަރާތް އަޅަ  ދައްކަން. ދެ   ފައިސާެއބަޖެހޭ  ެވސް  ން  ލަތަށް ިވމްލާއިބެލެޭވ. ދައު  އިހުމާލުން ކަމަށް އެބަ

ހަމަ ޓަސްލާފައި ހުރެފައި ބަޔަކު ކުރި  ،ޤީޤަތަކީޙަ. ޭގޭނނ ންީވ ޮގތެއްދާެވސް މިަކން ކުރިއަށްއި ޤަތުަގޤީޙަނޫނީ 

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބި ބަޔަކަށް  ،ެވްސ ނުެވސް ހިފެހެއްޓޭނެ. އެހެންނަމަެވސް ކަުތެގ ފައިސާެއއްއްމަސަ

ެވްސ  ާވކަށްދަުއލަތަށް ެގއްލުން ބަދު އަ އި،ެވސް ދުލެްއ ނުުކރެޭވނެ. ދައުލަތަށް ލިބޭ ގެއްުލން ފޫނުބައްދަ ފައިސާެއއް

ށް ހަާވލުކުެރޭވ ހަަގކުރެެވނީ ިއްއޒަތްރި ރައީސް، ިމޮގތަފާ ޑަށް ނޤީޤަތުގައި އަުޅަގޙަދުލެއް ނުކޮށްލެޭވނެ. އެހެްނީވމާ، 

ންޖެހޭ. ތުން އެބަ ހޯދަލަދައު  ،ބެހޭ ފަރާތްތަކުން  ްއ ހަމަ ކަމާކުރުމުަގއި މިހާރަށްުވރެ ރަނަގޅު ޮގތްތަކެ ޖުޕްރޮޖެކްޓްތައް މެނޭ

ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. ކުރަން ތިބޭ މީހުންެގ ލީޑަރޝިޕް އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ޔަޤީންތައް މެނޭޖުއެާއއެްއކޮށް މި ޕްރޮޖެކްޓު

ޔަޤީންކުރަންޖެހޭ. ހިންޭގަވުރ ބައެއްކަން    ތައްކްޓުެއއީ އެ ޕްރޮޖެ  އްތައް ހަާވލުކުރާ ފަރާތްތަޖެކްޓުެގ ފަރާތުން އެ ޕްރޮދައުލަތު

ރަން ދައުލަތުން ޔަޤީންކު  ެގަވުރެގ ބަެއއްކަން ައޅުަގނޑުމެންެވސް އެއީ ެއކަން ކުެރޭވ  ކުރަން ހަާވލުކުރާ ފަރާތްތަކަކީމޮނިޓަރ

  އޮތް ތްާދނެކަމީ އެއީ ޝަްއކެތާނަގއި ކުރިމަިތެވެގން ތްފަދަ އެތައް މައްސަލަތަެކއް ކުރިއަށް އޮމި ،އެބަޖެހޭ. ނޫންނަމަ
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ތަްއ މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓު ،ކަަމކީ ނެއްެއާއއެްއކޮށް އަުޅަގނަޑށް ފާހަަގކޮށްލެޭވ އަ .ތްތެރި ަރއީސްން. ިއއްޒަކަމެއް ނޫ

ެގ ޕްރޮޖެކްޓު  ،އެއް ުނކުރެޭވ. ނަތީޖާައކަށް ެވެގންދަނީޓަރސް މޮނިންޤީޤަުތަގިއ ދުަވހުން ދުަވހަށް ޕާފޯމަޙަހިންާގއިރުަގއި 

ެވސް ލިބޭ ެގއްލުން. ޕްރޮޖެކްޓް  ލަތަށްއިލްުވުމެގ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމަކީ ދައުފެކޮންމެެވސް ހިސާބަކުން ފެއިލްުވން. 

ބޮޑު    ޔިތުންނަށް މާޖެހޭ ދިެވހި ރައްަވކިން ޚާއްޞަޮކށް އޭެގން މަންފާ ލިބެން   ސް ލިބޭ ގެއްލުން. އަދިހިންާގ ފަރާތަށް ެވ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ދައުލަތުން މިފަދަ   މއެެހންކަމުން.  އެބަ ކުރިމަތިވޭ   ެގއްލުން

ްއ ހޯދައިެގން ޕާފޯމަންސް މޮނިޓަރކުރެޭވނެ މެކޭނިޒަމެ ރަނަގޅަށްތައް ހިންގާއިުރަގިއ ކޮންސަލްޓެންޓުން ޕްރޮޖެކްޓު

ބަލުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޤު ބޮޑެތި މައްސަލަތައް މުސްތަ  މިއަށްުވރެ މާ   ،ނޫންނަމަ  އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހިފަހައްޓަން.

މިފަދަ ބޮޑެތި ާމލިއްޔަތުން ބޮޑެިތ ޚަރަދުކުާރ  ،ކުރިމަތިާވނެކަން ކަށަަވރު. ެއއާެއއްކޮށް ހަމަ އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ 

 ފައިސާެގ ޮގތުން ބޮޑެތި ކިތާބު ނުބެހެއްޓި ފެއިލްެވފައި އޮންނަ ފެއިލްުވަމކީނަގޅަްށ ހިސާބުރަ ތަކުަގއިޕްރޮޖެކްޓު

މިކަްނކަން  .ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ތައް.ޕްރޮޖެކްޓު ،ެގއްލުންތަްއ ދައުލަތަށް ކުިރމަތިެވފައި ހުރި ކަންަތއްތައް 

 ، ކޮށްމެނޭޖު ހެޔޮ ނިޔަތަކާއެކު ދައުލަތަްށ ލިބޭ ފައިސާ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނަގޅުކުެރޭވނީ އިޚްލާސްތެރި ނިޔަތަކާެއކު 

ންކުރަން ޤީެއކަން ޔަރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ނިޔަތް އަުޅަގނޑުމެންެގ އޮެވެގން.  އޭެގ އެންމެ ފުރިހަމަ މަންފާ

ހަަގކޮށްލަން ބޭނުން  ފާ ހަމަ ކޮށް ައޅުަގނޑުޞަ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތއް ދައުަލތުން ެވސް ައޅަިއެގން. ެއއަްށުވރެ ޚާއް

ތުަގއި ޙަޤީޤަަފއްޓަންޖެހޭ އެްއޗެްއ ނޫން.  ޕްރޮޖެކްެޓއް ެއއީ ހަަމ ފައްޓަންީވމަ ،ތްތެރި ަރީއސްއިްއޒަތުގައި ޤީޤަޙަ

މިަކހަލަ ިގނަ މައްސަލަތައް  ،ނަމަ ކުެރިވެގން ފެއްޓޭފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުެވ، ެއކަން ރަނަގޅަށް ޕްލޭން

 ޖެކްޓުން ެވސް އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގކުރެިވެގން މިޕްރޮ ިވމްލާތުަގއި ޙަޤީޤަ ަމްއޗެއް ުނާވނެ.އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ކުރި 

އިތުރަށް މަަސއްކަެތއް ަހާވލުކުރަންެވއްޖެ. މަަސއްކަތަްށ މުދާ، ނޫނީ ސަޕްލަިއކުރާ  ަވކި ހިސާބަކަށް ޮގްއސާ ،އުޅެނީ

ސާބަކުްނ ހޯދަންޖެހޭ އުސޫލު ކޮންޓްރެކްޓުން ަވކި ހިފަރާތް ަވކި ހިސާަބކުން ބަދަލުާވންެވއްޖެ. މަސަްއކަތަށް ުމދާ 

ަވރަށް ިގނަ މައްސަލަތަކެއް މި ޕްރޮޖެކްޓުން ެވސް  އިމިޮގތަށް ޕްލޭނިނަްގ .އިއްޒަތްެތރި ރައީސްބަދަލުކުރަންޖެހިއްޖެ. 

މިފަދަ ބޮޑެތި  ، ދަުއލަތަށް ލިބޭއިްއޒަތްތެރި ަރއީސްއެހެންކަމުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުެރިވފައި އެބަހުރި.

ކަންމަތީަގިއ ޒިންމާދާރު ފަރާތްތަކުން ފުރިަހމައަށް ލުާވއޫބެހޭ މަސް ކަމާފޫެބއްދުމަށްޓަކަިއ ދައުލަތުެގ ެގއްލުންތައް 

 ،ަވންޏާ އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ކްޓްކުެރޭވ ކަމަށްރަނަގޅަށް ރޭިވެގން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކޮންޓްރެ ،ކުރެިވޕްލޭނު

  ކުރިމަތިާވ ބޮޑެތި ެގއްލުންތަކުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ސަލާމަތްެވޭވނޭ.ރާދަކުެރްއިވްއޔާ މިޮގތުންބަލުގައި އިޤުމުސްތަ

ތުގައި ޙަޤީޤަޖެހެނީ އަުޅަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން މިފަދަ ިގނަ ކަންތައްތަުކެގ ތެރެއަށް ަވންނަން ސް.އިްއޒަތްތެރި ރައީ

 މި ިއ،ަކންކަމުެގ ޒިންމާ ަނަގ މި އި،ހިންގަ  އިކަްނކަން ރާވަ  މި ،ެވސް އަުޅަގނޑު ދެންމެ ެވްސ މި ފާހަަގކުރިހެން

ށްޓަކައި އެޅޭެނ މިފަދަ ކަންތައްތައް މަދުކުރުމަ .ފަރާުވކުަޑކަމުން ން،ކަންކަމުަގއި މަސްއޫލުާވންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އިހުމާލު

ދައުލަތުން ކޮންްޓރެކްޓް ކުެރވޭއިުރ    ،ނީއެންމެ ބޭނުންތެރި ފިޔަަވެޅްއެގ ޮގުތަގއި ައުޅަގނޑަށް ހަމަ ފެންނަ  ،މުންއެންމެ މުހި
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ެއ  ،ާގއިމުކުެރިވ ފަރާތްތަކާ ކުރެޭވ ހަރުދަނާ ކޮންޓްރެކްޓެއް އެތައްޔާރުެވ، ރަނަގޅަށް މެނޭޖު ެވސް ހަމަ ފުރިހަމައަށް

ުޝކުރިްއާޔ ކޮންޓްރެކްުޓެގ ފައިދާ ިދެވހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެކަން ކަަށަވރުކުރުން. ެދއްިވ ފުރުޞަތަްށ ަވރަށް ބޮޑަށް 

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރު. ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް.  ިއއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ 

 

 ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ާވހަަކދެއްކެުވން:

  ..ކުރީ.ތުއަުޅަގނޑު އަިދެވސް މި ރިޕޯޓަށް އެްއޗެއް ދަންނަާވލަްނ މި ަގސް .ސްިއއްޒަތްތެރި ރައީ ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

. ފައާެދ! ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް. އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެދިަވޑައިެގންއާދެ! )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ެއ  .ށީ އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެދިަވޑަިއެގންފައި އޮތީޅުދުއްފުކު ފުރަތަމަ ފުުރޞަތަށް !މާފުކުރައްާވ

ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ،އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށްފަހު ،ފުރުޞަތަށްފަހު

ކަމެއް.  ަވނަ އަހަރު ހިނާގފަިއާވ 2010ކަމަކީ އުޅޭ  ހިނަގިއެގން މި ؛އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން އެރުޭވނެ.ފުރުޞަތު

ަވނަ އަހަުރ   2008ދިެވހިރާއްޖެއަށް ސުނާމީ ައރައިެގން    މިކަމުެގ މެދުަގއި ައޅުަގނޑު ހުރީ.  ދިމާކުރި ޮގތުންރުަގއި ކަންއޭ

ތިބީ އެކިެއިކ  މިތަނުގައި ެގދޮރު ނެތިފައި މީހުންންހަާވލުިވއިުރގައި ާރއްޖޭެގ އެތަ އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރު ހިންުގމާ

ތަުކެގ އެ ކޮންޓްރެކްޓު ،ެވސްކަމުަގއި ީވނަމަ ތައް ެއކިެއކި ފަރާތްތަކަށް ހަާވލުކުރެުވނު ތަންތަނުގައި. އަދި ކޮންޓްރެްކޓު

 ތައް ރަނަގޅަށް ބެލެހެއްޓެމުން އައި ކަމަކަށްުރގައި މި ކޮންޓްރެކްޓުއަދަދާއި މިންަވރު އިތުރުކަމުްނނާއި ބޮޑުކަމުން، އޭ

އް ތަ ކޮންޓްރެކްޓު އެއް ނެތް.އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް އޭުރގައި ފެނިފަ  ، މެންބަރު ތި ފާހަަގކުަރއްާވ ފަދައިންއިްއޒަތްތެރި

ދެން ކޮންޓްރެކްޓަރަށް  ،ތައް ނެތުމުންދިޔައިރުަގއި ރަށްރަުށެގ ރަްއޔިތުން ބޭނުންާވ ޮގތަްށ، އެ ކޮންޓްރެެކޓުހިނަގމުން

ސުނާީމަގިއ މީެގ އެންމެ ރީތި މިސާލަީކ ރުަގއި އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގިވ.  އޭދިޔަ ހުރަސްތައް ަވަރށް ިގނަ ކަމަށްއެޅެމުން

ކޮޅުފުީށަގިއ  ،ނިގަވަޑއިަގންަނާވނެރަށަކީ ެވސް މީެގ މިސާލު. އަދި އެ 4 ހާހުރި މި ؛ެވސް ަގއިގއ. ިވލިނިގލީހަމަ 

ހުިރ   މީހުންެގ ެގަތއް  ކު ބޭނުންީވ އެން. އަނެއް ބަޔަ ދާ  ަބޔަކު ބޭނުންީވ ޕްލޭނަަކށް  ކަންތައްތައް ދިާމިވ ޮގތް ެވސް. އެއް

މަރާފައި ހުރިހާ އެންމެން ެގނެސް ޭގެގއަށް ވެއްދޭޯތ ޮގތަށް ހުއްޓާ މަރާމާތުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުން ިނންމީ ދެލޯ

 ަގއި. 2004ސުނާމީ އައީ  ؛ިވ. އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރު ބަލަން. އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން

، ަވނަ އަހަރު އިރާަދކުރެްއިވްއޔާ 2010އަުޅަގނޑުމެންނަްށ ހަާވލުެވުވނީ.  ަވނަ އަހަރު ސަރުކާުރ ހިންުގމ2008ާ
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ނެތް މީހުން ޭގގެއަްށ އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ހުރިހާ، ހުރިހާ ެގދޮރު ގައިޖެހުނުއިރު ަވަނ އަހަރާ 10ަވނަ އަހަރު، 2011

 ،ނުޑ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަާވލަން އޮތް ާވހަަކއަކީ ، އަުޅަގއެހެންީވމާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވއްދުނު. 

ޮގތުން   ުގޅޭ  ަވރަކަށް ެވެދަވަޑިއަގންނަަވއިެގންތޯ މިކަންކަމާމިކަންކަމުެގ ތެރެއަށް ކިހާ   ންތުަގއި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުޙަޤީޤަ

އިރެްއަގއި ކިހިނެްއެވެގްނ ކޮން އީންބަރުން މިއަޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން، އިްއޒަތްތެރި މެހުރީ.  މުތާލިޢާކުރެިވފައި

ހުއްޓުުނ  ؟ެވެގންތޯ ުރގައި ކިހިނެއްއަދި މިކަންކަން ހުއްޓުނީ އޭ ،ކަންަތއްތަެކއްތޯ ،މަަސއްކަތްތަެކއްތޯހިނާގފައި އޮތް 

ެގން އުޅުނު ކޮންމެ ނުކުރެވި ޮކންޓްރެކްޓް ހުއްިޓެގން މަސަްއަކތް  ،އަދި ެއއިން  ކޮންމެ ރަށަކަށް ދިޔަ ހަނދާން އަޅުަގނޑުޭވ.

 އެކިެއކި ޮގްތޮގތް ހެދުނު.  ، މަސައްކަތް ފެށުމަށް އެކިއެކި ބަދަލުތައް ެގެނވި ީވ މިންަވރަކުން ައލުން އަނބުރާތަނެއްަގއި 

ފަހުން މީގައި އިހުމާލުެވފަިއާވ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބަިއތޯ ނުަވތަ ެއއްެވްސ ބަޔަކަށް ދައުލަތުން ިވޔަސް ެއއްެޗްއ ދެން އޭެގ

ކަންކަަމކީ ބަލަންޖެހޭނެ ކަންކަން.  މި ،ތްތޯނުަވތަ ަބަޔކު އެހެން ބަަޔކަށް އެްއޗެއް ދޭން އެބައޮ ،ބައޮތްތޯދޭން އެ

ޮގތުން ތަހުލީލުތައް  ުގޅޭ ފުންކޮށް ިވސްނަަވއިެގން މިކަމާ މީދުކުރަން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންއްއަޅުަގނޑު އު 

 .ރު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފްކުޅުދުއްފުށީ އުތުެގންދަާވނެ ކަމަށް. ކުރަްއަވމުން

 

  ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރެގ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ާވހަކަދެްއކެުވން:

 ރަށްަތކުަގއި އިމާރާތްކުރެުވނު ެގތަކާ   ުގިޅެގން ގއ. އަތޮުޅެގ  ރިާސއާއާދެ! ސުނާމީ ކާ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.

ދަނީ.  ން ނިންމާފައިާވ ރިޕޯަޓށް ބަހުސްކުރަމުން މިމާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ ، ރިޕޯޓަށްޞަން ތައްޔާުރކުރެުވނު ާޚއްުގިޅެގ

މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓެގ މެންބަރެްއެގ ހައިިސއްޔަތުން އަުޅަގނޑު  ،ކަމަކަށް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރަތަމަ

ހަމަ ހާމަކޮށްދޭން. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ށް ނަށްިދޔަ ޮގތް އެންމެހައި މެންބަރުންކުރިއަ ެވސް ބޭނުންޭވ މި މަސަްއކަްތތައް

ނުން ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ޤީކޮމިޓީެގ ަމސައްކަތްަތއް ދިޔައިރު ހަމަ ޔަ  ،ދަންނާަވލަން ބޭނުންަވނީހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

ން ދީފައިާވ ިވމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުއަިދ ހަމަ އެހެންމެ  އިއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ ،މަސައްކަތްކޮށްަފއި ހުންނާނީ

ތަކަށް ބަލާފަިއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ ހުރި ޑޮިކއުމަންޓު މާތުތަކަށް ބަލައިެގން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަންމަޢުލޫ

 ެގޝަން ލާތަެކއްަގއި ިވމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޙަނުން ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ތަފާތު އެތަކެއް މަރުޤީ އެއީ ހަމަ ޔަ  .ޮގތެއް ނިންމާފަ

 ،ލާއިރު މި މަސައްކަތަށް ބަ  ،ފާަހަގކޮށްލަން އަުޅަގނޑު  ެވސް ބައްދަލުކުެރިވފަިއާވނެ.    އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލާ  ،ެވސް  ބޭފުޅުންނާ

ީބ އޭ.ޕީ.އޭ.ބޭފުޅުން ފުރަތަމަ  އެ ،ހަާވލުކުެރިވފައި  އާިވމްލާބަރު މަހުގައި އަހަރުެގ ޮއކްޓޯ ަވނަ 2008 މި މަސައްކަތް

ހަާވުލކުރެިވަފިއ   ކިޔާ ބަޔަކާ  .ސީ އެކަން ކާިމޔާބުނުެވ، ދެަވނަ ފަހަރަށް ޕީ.ބީ.ޑީ  ،އެހެންނަމަެވސް.  ރެިވފަަހާވލުކު  ކިޔާ ބަޔަކާ

އެކަންަތއް ކާމިޔާބުނުެވ،  ،ަގިއ ނިންމުމަށް. އެހެންނަމަެވސް  2010ޗު ދިޔައީ. ފުރަތަމަ ހަާވލުކުރެިވފައިަވނީ މާރި

ަވނަ  2015ކަންތަްއ ނިމިފައިަވނީ  މި ،ހަާވލުކުެރިވ އާލާ ޮގސް ިވމް ހަާވލުކުރެިވ، އަނެއްކާ ޕީ.ބީ.ޑީ.ސީ ކިޔާ ބަަޔކާ

ސުނާމީަގއި ހާުލަގިއ ޖެހިފައި ތިބި ެގަތކެއް  ؛ެގަތކެްއ އިމާާރތްކުރުމަށް ،ުއޭޅ ާވހަަކއަކީ އަހަރު. ދަންނަަވން މި
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ންތަަކކަށް ަވރަށް ބޮޑު  ރައްޔިތުޮގސް، ފުރަތަމަ ކަމަކަށްއެ މަސައްކަތް ނުމިެގން ހަާވލުކޮށްެގން އިމާރާތްކުރުމަށް ބަޔަކާ

މިލިއަން  220ދީ ފަންޑުން ޢޫ ސަ ،ެގއްލުމެއް ެވފަިއާވކަން. ެދަވނަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ

މިލިއަްނ  156ދިެވހި ދައުލަތުން  ،ސަރުކާރުން ،ޚަރަދުކޮށްެގން ހިންުގމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ޕްރޮޖެކްޓެއް. އެހެްނނަމަެވސް

، މިއީ ެވސް އަޅުަގނޑުމެން މިއީ ހަމަ ފައިަވނީ. އެހެްނީވމާނިންމި   މި ޕްރޮޖެކްޓުން  ދިުގ ުމއްދަތުކޮށްެގން  ތުރަށް ޚަރަދުއި

 މި ބޭފުޅުން  ؛އެއް ކަމެއް އެީކގައި ައޅުަގނޑު ހަމަ އެންމެ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންާވިވސްނާފަިއާވނެ ކަމެއް. ދެން އެއާ 

ލާަގއި ަވިކަވކިްނ މި އިންޮވިއސްތަކަށް ހަމަ ޙައެކި މަރު އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ތަފާތު ؛އިްނޮވިއސްތައްހުށަހަޅާފައިާވ 

 މިސާލަކަށް ެއޮގތުން ބަެއއް ިއންޮވއިސްަތކުަގއި،  ،އަުޅަގނުޑ ފާހަަގޮކށްލަން ލާގައި.ޙަޑެލިބަރޭޓްކުރިން ކޮމިީޓ މަރު

 ކުަރއްާވއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގިވ ެއއްމްލިއަން ކްލެއިމި 19.24ުގޅިެގން  ބަަދލާ ރޭޓަށް އައި ޖުއެކްްސޗޭން

ިހ ޗެމުދާ ެގނެުވުނއިރުަގިއ އެސް.ޓީ.ޯއއިން ެއ ެއއްކުރަްއާވފަިއާވކަން. ެދަވަނ ފަހަރަށް  ން ޕޭރުބޭފުޅުންނަށް ޑޮލަ  އެ  ،ކަމަކީ

ުގޅިެގްނ   ޓަށް އަިއ ބަދަލާރޭ  ެއކްސްޗޭންޖު  ، އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ެއްއެވސް ޖާަގެއއް ނުފެނޭެގނެސްފަިއަވނީ. އެހެްނީވމާ

ތަކަށް ބޭސްކޮށްފައި މިއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި ޑޮކިއުމަންޓުއެބޭފުޅުންނަށް އިތުރު ެއއްެޗއް ދޭންޖެހޭ ކަމަކަށެއް.  

 1.62 ފުޅުންބޭ ުގިޅެގން އެ ަގއި ފާހަަގކޮށްލަން، ޖީ.އެސް.ޓީއަށް އައި ބަދަލާހަމައެއާެއކީ ާވހަކަދައްކަނީ. އަޅުަގނޑު މި

އެސް.ޓީ.އޯައކަށް   އިރު،ބޭފުުޅން އެސް.ޓީ.ޯއއިން މުދާަގނެފަިއ ހުރި  ން އެކްލެއިމްކުރައްާވިއރުަގިއ، ޖީ.އެސް.ޓީހަމަ  މިލިއަން  

ހަމައެާއއެީކަގއި ެއއީ އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންާވ ކަމެއް. ބޭފުޅުން ފައިސާ ދައްކާފަެއއް ނުޭވ.  އަދި އެ

ތި ެވސް ބޭފުޅުންނަށް ަދއްކާފަިއާވއިރުަގއި، އޭ އެ ންމިހާރު މިނިސްޓްރީ މިލިއަން ރުފިޔާ 8ތުން ދައުލަ ،ކޮށްލަންފާހަަގ

ފަހުެގ   ލާަގއިޙައަުޅަގނޑު ފާަހަގކޮށްލަން. ެދން ކޮމިޓީ މަރުހަމަ  ަދއުލަތަކަްށ ދައްކާފަެއއް ުނޭވ. ިމއީ  އަެނއްކާ  އަނބުރާ  

ދިަޔއިުރަގިއ ހަާވލުކޮށްެގން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ނާޅުންބޭފު އެަވަނ އަހަރު އަނެއްކާ  2013ތާރީޚުތަކުަގިއ، 

ތަކުަގއި ކަންތައްތަެކއް ނިމުނު ބޭފުޅުން ދެންނެީވ މީޓިން  ކިހިނެއްތޯ ކަންތައްތައް ދިަޔއީ. އެ  ،އަޅުަގނޑުމެން ސުާވލުކުރިން

އްާވަފއެއް ުނޭވ. އަޅުަގނޑު ށަހަޅު ހު ބޭފުޅުން ހިސާބަކަށް ެއއްެވސް ޑޮިކއުަމންޓެއް އެ ާވހަކަ. އަޅުަގނޑުމެންނާ

ތަކުަގއި ަބއިެވިރިވ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ މީޓިން ؟ތަުކގައި ތިއްބެީވމީޓިން އެ ތޯކޮން ބޭބޭފުުޅންނެއް ،ސުާވލުކުރިން

ންމާނީ،  ، ކިހިނެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ބްލައިންޑްލީ ނިމާއެހެންީވ  ބޭފުޅުންނެއް ިވދާޅުެވފަެއއް ނެތް.    ބޭފުޅުން ެވސް އެ

ބޭފުޅުންނަށް   ހަމަ އެއްެވސް ެއއްެޗއް ނެތި އެ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ ޮގތެއް ދަންނަާވނީނޫނީ  ،ފައެއް އަރުާވނީ ލަ

އެބަ  ެވސްމެންނަށް މިހާރުއެީކަގއި ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ރިޕޯޓުން އަޅުަގނޑުމި ދޭންޖެހޭ ކަމަށް. އެއާ

މިލިއަން ރުފިޔާ. މި މަސައްކަތުެގ ތެރޭަގިއ   37އެބަ    ން ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ހަމައެކަނިރަްކޝަނުފާހަަގޭވ، ިވމްލާ ކޮންސްޓް

މުދާ ެގނެސްދީފަ. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން  އާދެ! އެްމ.ޓީ.ސީ.ސީ މެދުެވިރެވެގން އެަބހުރި މި ބޭފުޅުންނަށް ؛އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއަށް

ހިސާބަށް މި  ައޅުަގނޑުމެންނާ ،ންއްކި ޕީ.ބީ.ޑީ.ސީބޭފުުޅން ދެ އެާއއެީކގައި މި. ހަމ68ައުލަތަށް އެބަ ލިބެންޖެހޭ ދަ

ރުފިޔާ.   މިލިއަން  79އެބޭފުޅުން އެބަ ަދްއކަންޖެހޭ  .  ެގ ޮގުތަގއި ޕީ.ބީ.ޑީ.ސީ ެގެނސްދެއްީވރެއް ބޭފުޅުން ސަބް ކޮންޓްރެކްޓަ



82 

 

ޮގތަކަށް މިއީީކ  މަ އެއްެވސްހަ ،ން ނިންމާފައިާވނީކަންތައްތަކަްށ ބަލާފައި އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ ، މިއެހެންީވމާ

 ،އެހެންނަމަެވސްލާއެކޭ، ނޫނީ އޭެގ މައްޗަށް ބަސްކިޔުުމެގ ޮގތުންނެއް ނޫން. ޙައަޅުަގނޑުމެން ކޯޓުަގއި އޮތް މަރު

ިވމްލާއަްށ  ފާހަަގކޮށްފަިއާވނެ، އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ހަމަ  ،ސާ ދެއްކުމަށް. އެޮގތުންކޮމިޓީއަށް ނުފެންނަ ކަމަށް މި ފައި

މި  ،ފާހަަގކޮށްފައިާވނެ މެން ހަމައެއާެއކީަގއި ައޅުަގނޑުެއއް ކަަމށް ނުފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް. ންޖެހޭ ފައިސާދައްކަ

  ބަދަލުދޭން ނިންމާނަމަ،  ލާތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްޙަރުކޯުޓެގ ހުރިހާ މަ ،ާވތީ ަގއިާވ މަްއސަލައަކަށްމައްސަލައަކީ ކޯޓު 

އެާއއެީކަގއި ެއ މަޝްަވރާކުެރިވެގން އެކަން ނިްނމުމަށާއި، ހަމަ  ަކކާހުރިހާ މުއައްސަސާތަުގޅުންހުރި    ބަދަލުދޭއިރުަގއި ިމއާ

 ލާަގިއ ަވރަށް ޮބޑަށްޙަިމއީ ކޮމިީޓ މަރު  އަުޅަގނޑު ދަންނަާވލަން،،  އެހެްނީވމާިހއްާސކުރެްއުވމަށް.    އާނިންމާ ޮގތެއް ކޮމިޓީ

 ފަރާތުެގ ބަހާ ދެެއކީަގއި ހަމަ ެއއާ ،އި އް ކަމާޑޮިކުއމެންޓުތަކެ ހިސާބަށް ައއިސްފައި ހުރި ހުރިހާ އަޅުަގނޑުމެންނާ

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.ފާހަަގުކރަން.  އެީކގައި އަުޅަގނޑުމެން ނިންމާފައިާވ ނިންމުމެއްކަން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މަރަދޫ ދާއިރާެގ ޯވޓަށް ދިއުމުެގ ކުރީގައި  ގައިޢުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މި މައުޟޫ

އަދި ހެންޭވރު ެދކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ   ،އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށާއި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށާއި

 .ށްތެރި މެންބަރައަްއޑޫ މީދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްއަރުަވނީ އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުާވނަން.  ބަރަށް ފުރުޞަތުމެން

 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ާވަހކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ 

ޮގސް ެއިކ ލުކުރެިވެގން ތިކޮންޓްރެްކޓްތަކެްއ ބާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް އެނޭގ 

އަހަުރެގ ތެރޭަގއި ެވސް   5ސް އެަބއާދޭކަން. މިދިަޔ  ަދއުލަތުން ބަދަލުދޭންޖެހޭ ހާލަތްތައް ެވ  ،ފަރާތްތަކަށް ެގއްލުން ލިބި

 ،ހެންނަމަެވސްއެކަހަލަ އެތައް ކަންތައްަތކެްއ ހިނާގފައި އެބަހުރި. އަދި އޭެގކުރީަގއި ެވސް ހިނާގފަިއ ހުރެދާނެ. އެ

އެްއޮގތަްށ  ލުކުރެޭވ ކޮންމެ ފަހަރަކު ނުަވތަ ޢަމަލު އެއާތި ކޮންޓްެރކްޓެއް ބާ ،އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ

 ދިެވހި ރައްޔިތުން .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްނުޖެހޭކަން. ދިެވހި ރައްޔިތުން ޭއެގ އަުގ ަދއްކާކަށް ،މެ ފަހަރަކުނުކުރެޭވ ކޮން

ކަށް ބަދަލުެގ ޮގުތަގއި ދީދީ ތިބެޭވކަްށ ޮކންމެެވސް ކުންފުންޏަ  އަބަުދެވސް  އެްއކޮށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ދޭ ޓެކްސް ފައިސާ

 ،މިކަހަލަ ަކންކަން ރަނަގޅަށް ެގްނުގޅޭ ،އެހެން ޤަުއމުތަކުގައި ެވސް ،އެބަޖެހޭ ޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލަންކަން. އަނެތް

ނުަވތަ އެކަެމއް ދާންޖެހޭ ލުީވާމ، ތިއޮްނނަ ކޮންޓްރެކްޓްތައް ބާ ރުކާރާބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް ެގްނުގޅޭ ޤައުމުތަކުަގއި ސަ

ތެްއަގއި ފައިސާ ދައްކަނީ ހަމައެކަނި އެބަޔަުކ ަވންޏާ، އާއްމު ޮގ ހިއްޖެ ކަމަށްޖެޮގތަކަށް ނުޮގްސެގން ެވސް ހުއްޓާލަން

ދެން އަދި ނިކުމެާދނެ އެހެން ކަންތައްަތކަކަްށ ކޮށްފައި ހުރި މަސަްއކަތަކަށް އެކަނި. ކުރިއަށް ލިބެން އޮތް ޕްރޮފިޓާއި 

 ، އްކާ. އެހެންނަމަެވސް އްތަކަކަށް ަފއިާސެއއް ނުދަކަންތަ  ުނެވ ހުރި ކަންަތްއ، އަމިއްަލ އަތުން ޚަރަދުނުެވ ހުރި  އި،ބަލާފަޔާ
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އެީކަގިއ  ސަރުކާރާ ،ކުންފުނިތަކުން އެިކއެކި ކަްނކަން ކުރަން ަވޢުދުެވެގން ،ފެންނަނީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

 ގައި ިވޔަސް ކަމުލުކުރިތިއެއްބަްސުވންތައް އެއްބަްސެވަފއި، ފަހުން އެކަންކަން ނުކޮްށެގން ސަރުކާރުން ކޮންޓްރެކްްޓ ބާ

ޕްރޮފިޓެއް ހޯދަންށޭ ކިޔާފައި   ލިބިފައި ހުރި ެގއްލުންތަކަކަށޭ ކިޔާަފއި ނުަވތަ އިތުރަށް ލިބެން އޮތްކުރީަގއި ެވސް

ރައްޔިތުންެގ ތެރޭަގއި   ތަން.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދައުލަތުން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާެއއް ދެްއކުމަށް ކޯޓުތަކުން އަންަގމުންދާ

ލިބޭ ޮގތަށްކަން،   ކުރަނީ ަވިކ ބަޔަކަށް އޭެގ ަފއިދާ  ޓުތަކުން މިފަދަ ޙުކުްމތައް މިަހަކއެއް. ކޯއްމުެވަފއި އޮތް ާވަވރަށް އާ 

ލޯ   ، އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް މިފަދަ ހުރިހާ ކަންތައްތައް މި މަޖިލީހުން ެވސް ދެބައި އަަޅއިެގްނކަން. އެހެންީވމާ

އަުޑއަހާއިުރަގިއ   އް އެކި ބޭފުޅުްނ ދެއްެކިވ ާވހަކަތަ އިަގއިމި މައްަސލަކަށް.  ޭވދެލާފައި މިޮގތަްށ ނިންމަން ފުރުޞަތުއިމަރަ

ާވކަން. ެއކަމަކު އެފަދަ ކަންކަމަކަްށ އިސިފައިން ަލްއާވ ެވސް ކުރުިވފަ އެބަ އިނޭގ ަވރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަެކއް 

ސިފައިން  ނުކުރަން.  ަގނޑެއް ަގބޫލެއްޖެހޭ ކަމަކަށް އަޅު  ދިެވހި ރައްޔިތުން ލާރި ދައްކާކަށް   ،ދައުލަތުން  ެގއަޅުަގނޑުމެން

ކުރާ މަސައްކަތަށް ެވސް ކުްނފުންޏަށް އޭެގ ފައިދާއިން ލާރި ލިބެންޖެހޭ ކަމަކަށް ެވސް އަޅުަގނެޑއް ަގބޫލެއް ނުކުރަން. 

ނުާވކަން އިއްކަތްތައް ކުެރިވފަެއއް ުއސޫލަކުން މަސަ   ، މި މައްސަލަ ޮގްސފައި އޮތް ޮގތަށް ބަލާއިރު ކޮްނޓްރެކްޓާއެހެންީވމާ

ކަމަށް އަޅުަގނަޑްށ  ، މި މައްސަލައަށް ބަލަންޖެހޭ ަވރަށް ރަނަގޅަށް ބެލުމަށްފަހުފާހަަގކުެރޭވ. އެހެްނީވމާއެބަ 

ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަނުން ެވސް މި މައްސަލައިަގއި މި ފައިސާ މިއީ -އި އަދި އެންޓިަގބޫލުކުެރެވނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ

އެ ފައިސާ ކޯޓަކުން  ،އަދި ހަމައެއާެއކީަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮްށލަންށް ނިންމާފައިާވނީ. ނޫން ކަމަ އިސާއެއްދޭންޖެހޭ ފަ

އެކަަހލަ ާވހަކަެއއް ނެތް ކަމަށް.  ،ަވްނޏާ ނުދިނުމަކަށެއް ރިޕޯޓަކުންނެއް ެއއްެވސް ކަހަލަ ކަމަށް ދޭން ޙުކުމްކޮށްފި

ކު އެްއެވްސ ަގނޑަށް މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަ، އަޅު ތެރި ރައީސްނުންަވނީ އިްއަޒތް، ައޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭއެހެންީވމާ

ކަހަލަ މައްސަލައެއް ނުފެނޭ. މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް މި އޮތް ޮގތަށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނަޑށް ެވސް ަގބޫލުކުެރޭވ ާވހަކަ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޝުކުރިއްޔާ ދަންނަާވލަން.

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

ހެންޭވުރ ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި   ،އަރުަވނީއަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު  ންބަރު.ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެއާދެ!  

މި ނުކުތާަގިއ  ،ތިޖާޖުކުރަްއާވ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންހުމި އި ؛އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމަށް. 

ދައްކަމުން ޮގުތން މެންބަރުން ާވހަކަ ުގޅޭ ސަލައަކާމައް ސާސްއްޚަން އެދެން. މިއީ ަވރަށް ލަދެއްވު ކުޑައިުރކޮޅަކު މަުޑކޮށް

ފާނެތީ އިކުަޑއޮޅުމެއް އަރަ. އެހެްނީވމާ، ެގންދަަވނީ. އެހެންީވމާ، މެންަބރުން ދައްކަަވނީ ތަފްޞީލު ިހސާބުތަކެްއެގ ާވހަކަ

 .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ ެއދެންން ކުޑައިުރކޮޅަކު މަުޑކޮށްލު

 

 ާވހަަކދެއްކެުވން: ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންޭވރު
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މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ  ،ޖެހެނީމާލިްއަޔތު ކޮމިޓީން ނިންމަާވފައިާވ ިމ ރިޕޯޓަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަަވން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

މުދާ ޕްރޮޖެކްޓަށް ިވމްލާ  ރަށް ަބއިަވރު ަވ އިންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވްސ އެބަ ަގބޫލުފުުޅކުރަްއާވ ެއސް.ޓީ.އޯ 

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ެވްސ ަވރަްށ ބަިއަވުރ  ،އަދި ހަމައެއާެއކުަގއި .ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިން ނަާގފަިއ ހުރި ކަމަށް

 ެވސް، އެްއޮގތަކަށް ެވސް ދަންނަަވނީ އެްއޮގަތކަށްމިައޅުަގނޑު  ،އަޅުަގނޑު މިދަންނަަވނީ ކަމަށް. މުދާ ެގނެސްފައި ހުރި

 ...އިްއޒަތްތެރި

 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އެއް.އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ
 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޙަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ
ކުީރަގިއ ތިބި މެންދުރު ،ެވއްޖެ. ކުރީަގއިްއ ަވރަށް މަދުކުރާ ފަރާތްތައިހުތިޖާޖުއަޅުަގނޑުެގ ނިޒާމީ ނުކުާތައކީ، 

 އިހުތިޖާޖު. އަުޅަގނޑު އެދެން ރަންއިތުުރކު އެހެންީވމާ،ކަށް ބަދަލުވެއްޖެ. ދެއަމިހާރު  .ަވރަކަށް ބޭފުޅުންހަތަރު
 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންޭވރު

 

 ދެއްކެުވން:ާވހަކަ  ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާެގ ނުދެކު ހެންޭވރު

ާމަވށު   ،އޮތީ  މިެވފައި  މަްއސަލަތައް މިހެން ެފންމަތި  ،ދަންނަަވންޖެހޭ ސަބަބަކީަގނޑު މިހެން  ޅު އައިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،  

ާކ ތަަޔފާރިެވރިންެގ ކޮންޓްރެކްޓްދިެވހިރާއްޭޖެގ ިވ އި،މިނިސްޓަރަކަށް ުހންނަަވދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިކޮނޮމިްކ 

ަވކި ފަރާތްތަކަށް ތައް ަވކި ަޙއްޤު ަކމަކާ ނުލާ އެ ބޭފުޅުންނަށް މަންފާ ލިބޭ ޮގތަށް މިކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓު  ،ލުކޮށްތިއެްއޗެހި ބާ

މް.ޓީ.ސީ.ސީ އެ  މެދުެވރިކޮށާއި އަދި  އެސް.ޓީ.އޯ  ންކްޝަނުެވސް ިވމްލާ ކޮންްޓރަ  ށްމި ޕްރޮޖެކްޓަ  ،ދޫކުރައްާވަފއި ހުރީތީެވ

ވާއިުރަގއި އަޅުަގނޑުމެން ޝަރީޢަތުަގިއ   ހުރި ަވރަށް ިގނަ އަދަދެްއެގ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް  މެދުެވރިކޮށް ނަާގފައި

ުމގައި ކަަކއެއް ިލޔުްއިވދެން އޭެގ ފަހަތަށް ކިތަންެމ ާވހަ ،ނުޖެހޭ ކަމަށް ލިޔުއްާވފައި އޮތް މައްސަަލއަކާ ުގިޅެގން ޭދން

ރީޢަުތަގއި އޮްތ މައްސަަލއަކަށް ނުފޫުޒ ފޯރުުވން ކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެެކން. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑަށް ޝައީ  އެ   ،ނަމަެވސް ީވ

ޝަރީޢަތުަގއި އޮންނަ އެްއެވސް މައްސަަލއެްއ ޝަރީޢަތުން ަވކި ޮގތަކަްށ  ،ހަމަ ަވރަށް ކެރިެގން ދަންނަަވން ކެރޭނީ
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ނުޖެހޭ ޮގތަށް ނިންމުމަކީ  މި އެއްެޗއް ދޭން ،ނުޖެހޭން އެ އެއްެޗއް ދޭންއިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީތަކުމި ން ނިމެންދެ

މި ރޕޯޓު   .މި މައްސަލަ ފާހަަގކޮްށފައި އަދި ބާްއަވން  ،ޝަރީޢަތައް ނުފޫޒު ފޯރުުވމޭ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަަވނީ

ތަުރ ހަތިން  އި،ލަރު ރޭޓަށް އައި ބަދަލަކާ ޑޮ ؛ދެއްމެއެއީ ޝަރީޢަތުން ަވކި ޮގެތއް ނިމެންދެން. ތެ  .މިޮގތަށް ފާސްނުކުރަން

ެއއީ ކަނޑަެއޅިެގން ޭރިވެގން ބަާޣާވތަުކން އިންތިޚާބުިވ ސަުރކާރެްއ  ،ކޮންޓްރެކްްޓ ދިނުމާއިމީހުންނަށް ބައި

 އިޓާލަސަރުކާރު ވައްއެހެންީވމާ، ބަޣާާވތަކުން    ؛ާވތީެވ  މަށްހުރި ކަންކަ  ތަކުން ކޮށްފައިވައްޓާލުމަށްފަހުަގއި އައި ސަުރކާރު

ނުކުރެޭވ އިޔާދަ ،އައި ަބޔަކު ކޮށްފައި ހުރި ަކމަކާ ުގިޅެގން ދިެވހިާރއްޖޭެގ ިވޔަފާރި ކުންފުންޏަކަށް ލިބެުމންދާ މިފަދަ

ަކމުގައި އަުޅަގނޑު ދަންނަަވން. ެއއީ ކުރަންޖެހޭ ކަެމއް  ސަލާމަތްކުރުަމކީ އްތަފަދަ ބޮޑު ެގއްލުމަކުން އެފަަދ ކުންފުނި

 ،ދިެވހިރާއްޭޖގައި މަީނ ލޯންޑަރިންެގ ކަންކަމާއި ،ދިެވހިރާއްޭޖަގއި ،ނަާވ ާވހަކައަކީ އަޅުަގނޑުމެން މި ދަން

މަކީ މިީއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރުުމެގ ކަންކަދައުލަތް ަބިއެވރިެވެގްނ ަވއްކަން  ،ސްޓޭްޓ ރޮަބރީ ހިންުގމާއި  ،ަވްއކަންކުރުމާއި 

 ،ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަވޒީރުން  ެވސް، ެއްއޮގތަކަށް ެވސް ެއއްޮގަތކަށް  ކަމެއް ނޫނޭ. އަޅުަގނޑުމެން މިދަންނަަވނީ  ދެޭވނެފުރުޞަތު

ބައިެވރިެވެގން ކުާރ ވައްކަންތަަކކަށް އަުޅަގނުޑމެން ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަމޭ.   އް ދައުާލ، ރައީސުްއ ދައުލާރައީސު

ހަމަ  ، ކަމަށް ާވނަމަފަދަ ކަންަކން ކުރާެއ  ،، އަޅުަގނުޑމެން އެބަޖެހޭައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ،އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނޭ

. ކުރިއަށް ޖަލުަގިއ އިންނަަވންޖެހޭނޭ  ެގ ދައުރެްއގައިއަހަރެއް ފަސް  ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށްލާން. ރައީސް ޔާމީން  އި  ސީދާ ހިފަ

ހަމަ  ،މިދަންނަަވނީބެްއަގއި ާވދަެއއް ނުކުެރޭވނެ. އަުޅަގނޑުމެން ޚާއަހަރު އެ މަިނކުފާނަކަށް އިންތިފަސް އޮތް 

ސަޢީދުމެން ހުރީ ުގޅިެގން  ަގއި ދައުލަތުެގ އެަތއް ފައިާސއެއް  )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު( ... ދައުލަުތެގ ފަިއސާނޑައެިޅެގންކަ

އޮތީ ަރއްޔިތުްނެގ  އެ ،ކޮްށފައޭ. އެހެންީވމާ، ަޙއްޤު އަދަބުދޭންކަންަވއްކޮށްފައޭ. ަރއީސް ޔާީމން ހުރީ ބޮޑުކޮށް ަވްއކަން

ނެޭތ   ނަމަެވސް ކަމުަގއި ީވޖެހޭނީ. އެހެން ހެއްދެިވހަމަ ޖަލުަގޭއ ޮއންނަަވން.  ިއއްީވޙުކުމް   ަލިއްވ ީޓީވަގއޭ  ލޯކުރިމަތީގައި

އެހެރީ   .ލާނަމޭ އޭ.ޖެހެދާން ޖަލަށް ކުރީމަރަްއޔިތުންެގ ފަިއސާއިން ަވްއކަން .ރައްޔިތުްނެގ ފައިސާއޭނެރެޭވކަށް ެއއީ 

ަރއްޔިތުްނެގ ޑުމެންެގ ައޅުަގނއް ކުރިަޔސް  ބޭފުޅުން ތިހެން ކިތަންމެ ަވރެ. ތިނީލާފައޭ. އެ ާވހަަކއޭ މި ދައްކަ

 ކުރީ. ަރއްޔިތުންެގ ަފއިސާއިންނޭ ަވްއކަން .ފައިސާއިންނޭ ަވއްކަްނކުރީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ނުކުުޅްއާވތި އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރުން ތަކެްއޗާ !ނުކުޅުްއާވތި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތަކެްއޗާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ައޅުަގނޑު  !އެހެން ދެ މެންބަރުން ނުކުޅުްއާވތި އިނޭގތޯ. ހެންޭވުރ ދެކުނު ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ތަކެްއޗާ

 ށް. ފައަރުަވނީ މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީމިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

 ުވންާވހަކަދެއްކެމަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  އިބްރާހީމް ޝަރީފް 
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އަށް ބަލާއިުރގައި ައުޅަގނޑުމެން ަވރަށް ފުންކޮށް އާދެ! ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 އި މައްސަލައިގަ  ނުމުެގދިކާރުން ބަދަލުސަރު ،ދައުލަތުން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ންތައްތަކެއް އެބަހުރި. ިވސްނަންޖެހޭ ކަ

އެހެންީވމާ، . ޮގސްފަލައިެގން އޮތީ ކަންކަން ބޮއްސުން ޙުކުަމކާ ުގިޅެގން މިހާރު މި ޕްރީމް ކޯޓުން ކުެރއްިވެވސް ސު

ޔިތުްނެގ ަރއް ،ޓަކައިމާަޔތްކުރުމަށްހިމި މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ ޙައްޤު  ،ނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުތަކާ ާގއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

. ަބލައިެގން ތިބޭކަށް ނޯންނާނެ  ،ސްަވންދެން ދޫކޮށްލެޭވކަށް ރައްޔިތުން އެ މުޅި މާލިްއޔާ ހު  ،ޓަކައި މުދާ ރައްކާތެރިކުރުމަށް

 ،އަށް ހުށަހަޅުއްާވަފއި އޮތް ރިޕޯޓަކީޙަޤީޤަތުަގއި އޮީޑޓަރ ޖެނެރަލް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ  ،އެހެންަކމުން  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ،ޅުަގނޑުމެންެގ ާވަހކަައކީ. އެހެްނީވމާ، އަ ތަކެއް މު ޕޮއިންޓްތަެކއް ފާހަަގކޮށްަފއި އޮތް ޮޕއިންޓުންަވރަށް މުހި

 ކޭ.މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ރިޕޯޓަކީ ފާސްކުރަްއަވންޖެހޭ ރިޕޯޓެ ށްރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަ ެގއަޅުަގނޑުމެން

 އްއޮޑިޓް ރިޕޯޓެްއގައި ކަމެ  .ްއާވފަ ފާސްކުރަ ެވސް ަވނީތަކުން ްގރޫޕު ޕާލިމެންޓްރީ ޑުމެންެގ މަޖިލީހުެގނއެޮގތަށް ައޅުަގ

އްޔިތުްނެގ އަދި ރަ  އި،ބަޖެޓާދިެވހި ަދއުލަތުެގ  ިއ،ތާާމލިއްޔަ ރަްއޔިތުންެގ  އީފާހަަގކުރެިވއްޖެ ކަމަށް ަވނީ ިވްއޔާ އެ 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު  އިފެންނަ ޮގތަކަށް އެކަްނ ބަލަ ޮގތުން މާލީ ،ިވއްޔާ  ަވނީ ށްކަމެއް ކަމަުގޅުންހުރި  ފައިސާއާ

އަުޅަގނުޑ  .ުކރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކުރަން ާވނެ ކަމެއް. ޖިލިހަށް ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގުތަގިއ މަ

ފާހަަގކޮށް ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރު ދަންނަަވން. އެއީ  އެކަން ށްބަރުން ކުރެއްިވ ބުރަ މަސައްކަތަމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ މެން

ދަނީ ފަނޑިޔާރުން   ައޅުަގނޑުމެން މި އަދި އެހެންކަމުން، ،ަވރަށް ިގނަ ކަންކަމަކީ ެއކަހަލަ ޮގްތޮގތަށް .ތެދު ާވހަކަެއއް

. ެވސް އެތައް ބަޔަކު ުދރުކުރަން އެބައޮތް ހުށަހަޅާފަ މިއަދު. ދުރުކުރަމުން  މީހުންޭވެވސް މަޤާމުން އެހެން ފާހަަގކުރެ

ން ރައްޔިތުންެގ މަތީ އެބަ ކުރަން. ހަމަ އެ އުސޫލުެގ  ެވސް މަތީން އެކަންއެހެންީވމާ، ތި ބޭފުޅުން ިވދާޅުާވ ޮގުތެގ

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅު އަޅަްނާވނެ. އަދި   ންޓަކައި މި މަޖިލީހުމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށްހިމާލިއްޔަތާއި ރައްތުްނެގ ފައިާސ  

އަިދ ފަނޑިޔާރުެގ އިޞްލާޙުކޮްށ .ނެ ޭވމަޑުކޮށްެގން ނުތިބެ ނަށްއެހެން ފަރާތަކުން ކަމެއް ކޮށްފާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން

ިރ ިއއްޒަތްތެ .ތިރާމްކުރަންހުދޭތެރޭަގިއ އަުޅަގނޑުމެން އި ބޭފުޅުންެގ ކަންބޮޑުުވމާ ތި  ؛އްކާތެރިކުެރެވންދެން ެވސްރަ

ަޓކައި އަޅުްއަވންޖެހޭ ފިޔަަވޅު މަށްޔާރުެގ އިޞްލާޙުކުރުމި ކަންކަން ކުރަމުން ފަނޑި  ެވސް.  މެންބަރު ިވދާޅުާވ ާވހަކަފުޅަށް

މިއަދު  ،އެހެންީވމާއަޅުަގނުޑމެން ބަރާބަރަށް އަޅަމުން މި ެގންދަނީ. ެގންދަނީ.  މި  ނޭންއަޅަމު، އަުޅަގނޑުމެން ޝިޔާމް

ަޓކަިއ ށްއިޞްލާޙުކުރުމަ ރަނަގުޅކޮށް ފަނޑިޔާރުން ޯގސްކޮށް ކޮށްފައި އޮްތ ކަމެއްޯގހުން،  ،ެވސް މިކުރާ މަަސއްކަަތކީ

 .ެގންދާނަން އަޅުަގނޑުމެންޅަމުންމުން. ބަރާބަރަށް އައަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތަްއ އަޅަ މި މަޖިލީހުން މި ދަނީ މިހާރުެވސް

ހަަކ ން އަޅުަގނޑު މަޑުމަޑުން ިމާވއޭރު  ންީވ.މަޑުމަޑުން ޮގނޑީަގއި އިށީނދެަވަޑއިަގންަނަވއެތާނަގިއ  އެހެންީވމާ، ިޝޔާމް  

ރައްާވަފއި އޮތީ. ކު ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކޭމު މަސައްކަތެންަވރަށް މުހި ،އަޅުަގނުޑެގ ާވހަަކއަކީ ކުރިއަްށެގންދާނަން. 

 މު ނިންމުމެކޭ...ންަވރަށް މުހި ެވސް ނިންމަާވފައި އޮތް ިނންމުމަކީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހަމައެހެންމެ،
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރި އިްއޒަތްތެ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުިރއްޔާކުރިއްާޔ، ޝު

 ދުބާއޭ ހުސްނުސުޢޫދުަވހަުކ ެވސް ދުށީމު  ،ިވދާުޅާވތީ މި ހިތަށްއެރީއަުޅަގނޑު ިތޔަހެން    .ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ،މެންބަރު

  ަވހެކޭ. )ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު(އެ މައްސަލަ އަުޅަގނުޑމެންެގ ތެރޭަގއި ޖެހޭތާ އެަތއް ދުުހންނަާވ.    އިނިކުންނަވަ   އަކަށްމުޒާހަރަ

 

 މަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން . ވޯޓަށް އެހު 10

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޯވޓު ނަގާއިުރ  . ޖެހެނީ މި ނަށްމިހާރު ޯވޓުެގ ަގޑި ައޅުަގނޑުމެން !އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެަވަޑއިަގންަނާވ

އަޅުަގނުޑ ދެންނެޭވނީ   ތުކޮަޅަކށްފަހު(...)ަވުގއިށީނދެަވަޑއިަގތުން ަވރަށް ބޮޑަްށ ެއދެން. ޯވޓަށްފަހު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ؛އެހެން މަސައްކަތް .  އޭޯވޓަކަށް އަުޅަގނޑުމެްނނަކަށް ނުެގންދެެވ  މިއަދު  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ މި ރިޕޯޓު

ެގ ރިޕޯޓާ ުގިޅެގްނ އަދި މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ  .ެގންދެޭވނެދެިވފަިއާވ ެއހެން މަސައްކަތްތަކަށް ޯވޓަށް އަހަމުންޯވޓާ ހަމައަށް ެގން

މި ކަންކަމާ   ،ކޮމިީޓއާއި   ންެގމިތާ   ،ހިނަގމުންދާ ޝަރީޢަތާއި  ،ޤާނޫުނއަސާީސއާއި  ،ނޫނާއި އަދި މިތަނުެގ ަގާވިއދުތަކާއިާގ

ޯވޓަށް ފަހުގައި އަުޅަގނުޑ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އޮތް. ެއހެންީވމާ، ޮގތުން އަުޅަގނޑު ާވހަަކއެއް ދަންނަަވން އެބަ ުގޅޭ

އިއްޒަތްތެރި  ،ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(ކަންކަން ފާހަަގކުރެޭވތޯ އަުޅަގނޑު ބަލާނަން. މިދެންނެިވ 

ކުރެއްުވން އަދި ޖުޯވޓު ަގޑީަގއި އެްއެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިހުތިޖާ .ޓަކައި ދަންނަަވންސަމާލުކަމަށް ެގމެންބަރުން

ުބއްދިެވރި ކަމަކަްށ   އީެދއްެކުވން ެވސް އެރުޞަތު ލިބިަވަޑއިނުަގންނަަވނީސް ާވހަކައެްއެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފު

 ނުާވނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މެދު  އިތުރުކުރެްއުވމާެގ ިނޔަލަށް 2019ބަރަށް ންޑިސެ 7ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މި ހިނާގ ދައުރު ފުރަތަމަ ޯވޓު. 

 ނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ޯވުޓދެއްުވން އެދެން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ 

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

  ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:
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 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 69    މެންބަރުންެގ ައދަދު:ހާޒިރުެވ ތިބި 

 61    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 02    އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ 

 01 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   63     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 32      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ތުން ނެުގނު ޯވޓުެގ ޮގ  ެގ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރެްއުވމާ ުގޅ2019ޭ  ބަރުންޑިސެ  7 މި ހިނާގ ދައުރު  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ

ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ . 69؛ ހާޒިުރެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 87؛ ލަ އަދަދުމަޖިލީހުެގ ޖުމު .ނަތީޖާ

 1ނުދެްއާވ  ަވިކ ޮގތަކަށް ޯވޓު .2؛ ންެގ އަދަދުނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރު. 61؛ މެންބަރުންެގ އަދަދު

އެހެންީވމާ،   ޯވޓު.  32ނީ  މަށް ބޭނުންަވުވފާސް  .ރުންމެންބަ  63ަވަޑއިަގތީ  ޯވޓުަގއި ަބއިެވިރވެ   މެންބަރަކު އެބަ އިންނެިވ.  

 . )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(ދިުގެވެގން ހިނަގއްޖެ ށްބަރަންޑިސެ  7މި މަޖިލީހުެގ ދައުރު 

 

 ކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަ

ނޫނު ނަންބަރު ާގ ،އިން ޤާސިމް ހުށަހަޅުއާްވފަިއާވސަޙުކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

މެދު އިްއޒަތްތެރި   ެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާއުމުެގނައިޞްާލޙު  ާގނޫނު(އަށް  މޯލްިޑްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ)  81/6

ަގލޮުޅ އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ ކަށްފަހު(  )ަވުގުތކޮޅަ  ދެްއުވން އެެދން.ޓުނިަވޑައިަގްނނަާވ ޮގތަކަށް ޯވމެންބަރުންނަށް ފެ

 އި ، ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ތެދުަވންނަަވުހންނެީވ. އެހެންީވމާ  އިނުެދއްވަ މެންބަރުެގ ކާުޑެގ މަްއސަލަެއއް ުއޅޭތީ ޯވޓު

 ދެްއުވން އެދެން. ޯވޓު

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: هللاއިރާެގ މެންަބރު އީާވ ޢަބްދުަގލޮޅު އުތުރު ދާ 

 ފެންނަ ކަމަށް.

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[
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 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

   ޤާސިމްކެޔޮދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙުސައިން  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 66    މަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   65     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 33      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ކެޔޮދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް  ،ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން ؛ޝުކުރިއްާޔ. ދެންމެ ނެުގނު ޯވޓުގެ 

ެގނައުުމެގ ބިލު ލާޙުށް އިޞް( އަ މޯލްޑިްވސް ަމނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނު) 81/6ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

ާހޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ . 87؛ ކީލަ އަދަދަމަޖިލީހުެގ ޖުމު ދު ނެުގނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ.މެ މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާ

ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވުޓދެއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވިކ . 66؛ ކީފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ . 71؛ ކީއަދަދަ

. 65؛ ނެތް. ޯވުޓަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ޮގތަކަށް

 )ަވުގތުޮކޅަަކށްފަހު( ބިލު ބަލައިަގުތމަށް ފާސްވެއްޖެ. ީވމާ، މި. 33؛ މަށް ބޭނުންާވ އަދަދުުވފާސް

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ަވނަ މާއްދާެގ )ނ( ަގއި  141މުެގ ކުރީަގއި ދަންނަާވނަން. ޤާނޫނުއަސާސީެގ އަޅުަގނޑު ދެން އޮތް ޯވޓަްށ އެހު

ބެހި   ހަާވލުެވހުރި މީހަކު ިވޔަސް، ފަނޑިޔާރުންެގ މަސަްއކަތާ  ކަމެއް ހިންުގމާ  ،އަމިއްލަ ފަރުދަުކ ިވޔަސް  ،ނީބަޔާންކުރަ

  ިވލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި އެ . ިވމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންެގ ފަރާތުން ސިނުާވނޭހަދައިެގން އިނުފޫޒު ފޯރުަވ

  ޮގތުން ިސިވލް އީދެމެދު ެވފަިއާވ އެއްބަްސުވމުެގ ދަށުން އިޖުރާ ިވމްާލ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ލަތާއި އުމައްސަލައަީކ ދަ

ުރ ކޯޓުެގ ނަންބަ ިސިވލް ،ީވ ނަމަެވސްކޯޓަށް ހުށަހެޅިެގްނާވނެ މަްއސަލައެްއ ނޫން ކަމަށް ަދއުލަތުން ފާހަަގކޮށްފައި 
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1714/CV-C/2015  ައަކީ ިވމްާލ ލާރި  27ރުފިޔާ    439ހާސް    7އްކަ  ލަ  7މިލިއަން    78ޟިއްޔާއިން ނިންމާފައިަވނީ  ޤ

ދެންނެިވ ނުކުތާަގއި ިދެވހިރާއްޖޭެގ މައްސަލަ އިްސެވ ށް ދައުލަުތން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކަަމށް. އެކޮންސްޓްރަކްޝަނަ

ންދާ ކަމަށް ކޯޓުގައި ހިނަގމު . އަދި އެމައްސަލަ މިހާރު އެކޮށްފާޢުނާފުހައިކޯޓަށް ދައުލަތުެގ ފަރާތުްނ ަވނީ އިސްތި

 މި  ،މައްސަލައިގައި ހައިކޯުޓން ޮގތެއް ނިންމަާވއިރު މި ،ކަމުންނައިބުެގ އޮފީހުން މަޢުލޫމާތު ދެއްާވ. އެހެން ބަންޑާރަ

 ޮގތުން ބެލޭނެ އީމައްސަަލއަކީ އިޖުރާ  މި  ،މާނައަކީ  .ދާނެޮގުތން ެވސް ޮގތެއް ކަނޑަައޅަިއެގން  އުޟޫޢީމައްސަލަިއަގއި މަ 

ލަތުެގ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ  އުދަ ށްފައިސާއަކީ ިވމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަ ނުަވތަ މި ؟ ނޫންތޯނުަވތަ މައްސަލަެއއްތޯ

 މާމިދެންނެިވ ނިންމުން ކޯުޓން ނިންމުމުެގ ކުީރަގއި މަޖިީލހުެގ ކޮމިީޓއަކުން މި ނިންމު  ،އެެހން ؟ނުަވަތ ނޫންތޯ  ފައިސާތޯ

، ދިެވިހރާއްޖޭެގ ޝަރުޢީ ކޯެޓއްަގއި އަޅުަގނޑު އެހެންީވމާ  ؛ކަމަކަށް ުނާވތީވެ ޮގތުން އެްއޗެއް ބުނުމަީކ ބުއްދިެވރި ުގޅޭ

ބާރު  ތިންން ނޫނުއަސާސީޤާ ،ބަސްބުނުމަކީ  އިހިނަގމުންދާ މައްސަލަެއއްަގިއ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ޮގެތއް ނިންމަ

 ،ތީެވާވ ށްޚިލާފު ކަމަކަ ހާެގ ރޫ ލިްއޔަތު ަވރަށް ސާފުކޮްށ ކަނޑައަޅާަފއިާވ ިނޒާމުަމސްއޫ ެގބާރުތިން އެ  ،ވަކިކޮށް 

ިދުގކޮްށ  މަޑުކޮށްލުމަށް. ަވރަށް އަދި މައްސަލައިަގއި އަުޅަގނުޑމެން ޮގތް ނިންމުން ލިބޭ މި ލަފާއެބަ އަޅުަގނޑަށް 

އަދި ނުަވތަ  ޯވޓަށް އެހުންޮގތުްނ  ުގޅޭ އާސަލަމައް ޑުމެން މި، އަޅުަގނއެހެންީވމާ ދިނީ.އިނިންމަ އިކިޔަމި އަޅުަގނޑު 

 ފަސްކުާރނަން. ޑު ޮގތުން ޮގެތއް ނިންމުން އަޅުަގނ ުގޅޭ މި ރިޕޯޓާ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ާގނޫނު  ،ފަިއާވހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވރާމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބް ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

 ޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާ ެގަނއުމުެގ ބިލު މަށް އިޞްލާޙު(އަބެހޭ ާގނޫނު  އާދިެވހިރާްއޖޭެގ މާލީ ސެިކއުރިޓީޒް )  2006/2ރު  ނަންބަ

 ދެްއުވން އެދެން. މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަްށ ޯވޓު

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 ނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު މާފަން  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 72    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 65    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:
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 00    ދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަ

 00 ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު:  ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން

   65     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 33      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ާގނޫނު  ،ފަިއާވންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

 މާ ެގަނއުމުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުށް އިޞްލާޙު(އަނުބެހޭ ާގނޫ  އާދިެވހިރާްއޖޭެގ މާލީ ސެިކއުރިޓީޒް )  2006/2ނަންބަރު  

. 72؛ ކީބަރުންެގ އަދަދަހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެން. 87؛ ކީލަ އަދަދަމަޖިލީހުެގ ޖުމު .ނަތީޖާ  ޯވޓުެގނެުގނު ުގޭޅޮގތުން

ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ ެމންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަްށ . 65؛ ކީފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ ެމންބަރުންެގ އަދަދަ

. ޯވޓު 33؛ ނީމަށް ބޭނުންަވުވފާސް . 65؛ ކީޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަނެތް.  ެވސް  މެންބަރަކު    ނުދެްއާވޯވޓު

 މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމަށް ފާސްެވއްޖެ. )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( ލުބި ، މިމާއެހެންީވ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 އަޅުަގނޑަށް ނިންމުން އޮޅިަވަޑިއަގންނަާވ ކަމަށް އެބަމިިނން ،ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ދެންނެިވ

އެ މަްއސަލަ  ކޯޓަށް މައްސަަލއެއް ހުށަހަާޅފައި ަވނިކޮށް ސިިވލް ،ކީދާ ޮގތަ ެވެގން މި ެރޭވ.ކުެވސް ލަފާއަނެއްކާ 

 ކޯޓުަގއި މި  ހައިކޯޓުަގއި.  ހައި ،ނައިބު އިސްތިޢުނާފުކޮށްފައި ކޯޓަށް ބަންޑާރަ މައްސަލަ ަވނީ ހައި ދެން އެ ،ނިންމީމާ

 ލޭނެތަނުގައި ބެ މި ޮގތުން އީމައްސަލައަކީ އިޖުރާ މި ،މާ މި ސާފުެވެގން އަންނަނީމައްސަލަ އިސްތިޢުނާފު ނިމުނީ

ލަތުެގ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ  އުިވމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ދަ ،ފައިސާއަކީނުަވތަ މި  ؟ނުަވތަ ނޫންތޯ މައްސަލަެއއްތޯ

ނިންމުމަކުން ޝަރީޢަތުން ނިންމާން އޮތް ނިންމުމަށް މަޖިލީހުން ނިންމާ  މި ،މިތަނުން ؟ނުަވތަ ނޫންތޯ ފައިސާެއއްތޯ

ާބަވުތެގ ލިޔުން އަުޅަގނޑަށް ލިބުނީާމ  ލިބޭ. ދެން ާއއްމު ޮގެތއްަގއި މި ނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް އެބަ ލަފާއެޅިދާހިޔަނި

މީަގއި ިމ .  ަގނޑު އެދެންއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަން މިޮގތަށް ބަލައިަގތުމަށް ައޅުދަނީ.    ކުރަމުން މިމަލުޢަ  އެޮގަތކަށް

 މިތަނުން ދޭން ނިންމުމެއް ެވސް ނޫން. ނުދޭން ނިންމުމެއް ެވސް ނޫން. މި  ހާލެއްގައި އެްއެވސް ،ދެކެޭވ ާވހަކަައކީ

ޮގތުން ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް.   ުގޅޭ އާމައްސަލަ ބޭއްެވނީ މި މައްސަލަ މަޑުކޮށްފައި މި ތަނުން މި

 ޯކޓުން މިކަމާ ިދެވހިރާއްޖޭެގ ހައި އެދޭނެ ،ރައްޔިތުންެގ މަިޖލީހުން އެދެޭވނެ ،ރަށް މިތަނުންއަުޅަގނޑު ަވ، ީވމާއެހެން

 ެއއްެވްސ، މަސައްކަތް ހުއްުޓާވފަ ެއއްމަޖިލިސް ހުއްޓުާވފަ . އެއީ މިދިނުމަށްމައިޮގތުން ައަވހަށް މިމައްަސލަ ނިން ުގޅޭ
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 މި ، އެ ކޯޓުން ެވސްނޫން. އެހެންީވމާ ބުއްދިެވރި ޮގތެއް ބޭްއުވން ެއއީ  ެވސް އެހެްނ ކޯޓަކަށް ،އެހެން ތަނަކަށް  ެވސް

ބަލައިަގތުމަށް  ކަމެއް. އަޅުަގނޑު މި ރައްޔިުތންެގ މަޖިލީހުން ަވރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ދިނުމަކީއިނިންމަ ށްމައްސަލަ އަަވހަ

 ބިލު ެވސް ފޮނުޭވނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް.  2ޯވޓުން ފާސްިވ 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ބެޭހ  ކޮްށފައިާވ މީހަކަށް ދެންޖޭ ރައްކާތެރިކަމާއި އިނާޔަތްތަކާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ) 2009/9ާގނޫނު ނަންބަރު 

ޮގތުން ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު މި  ުގޅޭ ޕޯޓާެގނައުުމެގ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ރިށް އިޞްލާޙު ( އަާގނޫނު

އްާވަފިއާވ އިޞްލާޙަށް. އެ ހެންޭވރު އުތުރު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު ހުށަހަޅު ،އަހަނީ

އެ މާއްދާެގ )ހ( ގައި އޮތް އިބާރާތް އެއީ ެއ  ،ަވނަ މާއްާދެގ )ށ( އުނިކޮށް 10ބުނެިވިދޔަ ާގޫނނުެގ  ،އިޞްލާޙަކީ

ޮގތުން. މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު  ުގޅޭ މި އިްޞލާޙާ ؛ަވނަ މާއްދާކަުމގައި ހަމަޖެއްސުން 10ނުެގ ާގނޫ

 އިބްރާހީމް މުޢިއްޒަށް ފުރުޞަތުއަރުަވން. ،އިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށްހެންޭވރު އުތުރު ދާ

 

 ކެުވން:އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު ާވހަަކދެއްޭވރު އުތުރު ދާއިާރެގ މެންބަރު ހެން

ހޭ ބެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިާވ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރަްއކާތެރިކަމާއި އިނާޔަތްތަކާ) 2009/9ާގނޫނު ނަންބަރު 

ަވނަ މާއްާދ އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. ބުނެިވދިޔަ ާގނޫނުެގ  1 ެގށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުެގ ބިލު( އަާގނޫނު

ަވނަ މާއްދާކަމުަގއި  10އިބާރާތް ެއއީ އެ ާގނޫުނެގ އޮތް އެ މާއްާދެގ )ހ( ަގއި  ،އުިނކޮށްަވނަ މާއްާދެގ )ށ(  10

 ޝުކުިރއްޔާ. ޓަކައިހަމަޖެއްސުން. ދެއްިވ ފުރުަޞތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ ެއއްެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެ  އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

 ؛އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުެރްއުވމުެގ ފުރުޞަތު. ހުޅުހެންޭވރު ،ނަމަ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުަރްއަވްނ އެދިަވޑަިއަގންނަވާ 

 ފުކުރައްާވ! ހުޅުމާލެ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.މާ

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ާވހަކަެދއްެކުވން:ހުޅުމާލެ 

 ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ާތއީދުުކރަން.މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ހެންޭވރު އުތުރު ދާއިާރެގ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:



93 

 

ޓަށް ައހާނަން. ބުނެިވދިޔަ ާގނޫނުެގ ތްތެރި މެންބަރު. ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފައިާވ ިއޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ޯވޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

ަވނަ މާއްދާކަމުަގއި  10އެ މާއްާދެގ )ހ( ަގއި އޮތް އިބާރާތް ެއއީ އެ ާގނޫުނެގ  ،ަވނަ މާއްާދެގ )ށ( އުިނކޮށް 10

 ޯވޓުދެްއުވން އެދެން. ށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށްބަރުންނަންިއްއޒަތްތެރި މެ ޮގތުން ޅޭުގ ހަމަޖެއްސުމާ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 ހެންޭވރު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު        ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ  ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    ރުންެގ އަދަދު:މެންބަމަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ 

 72    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 58    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 02    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   60     ިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:ޯވޓުަގއި ބަިއެވ

 31      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ބެހޭ  މާއި އިނާޔަތްތަކާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިާވ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރަްއކާތެރިކަ) 2009/9ާގނޫނު ނަންބަރު 

އުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ުގޅުންތަކުެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ޤަ ،ެގނަުއމުެގ ބިލުޞްލާޙުށް އި( އަާގނޫނު

ުގިޅެގން ހެންޭވުރ ުއތުރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްުޒ ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙަްށ  ރިޕޯޓާ

މަޖިލީހުެގ  ؛ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް. ނެުގނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާއަކީ ހުޅުާމލެ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ،ިއަވނީތާއީދުކުރަްއާވފަ

. 58؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 72؛ ހާޒިރުެވ ތިއްބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 87؛ ޖުމްލަ އަދަދު

 ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ .2؛ ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ ެމންބަރުންެގ އަދަދު
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ީވމާ، މި އިޞްލާޙު . 31؛ ކީ މަށް ބޭނުންާވ އަދަދަުވާފސް. 60؛ ކީނެތް. ޯވޓުަގއި ބަިއެވރިިވ ެމންބަރުންެގ އަދަދަ

 ފާސްވެއްޖެ. )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަުހ(

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ާގނޫނު ނަންބަރު  ،އްާވަފއިވާ ބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު ހުށަހަޅުަވއިކަަރދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެން ،ފަރާތުންސަރުކާރުެގ 

ށް (އަބެހޭ ާގނޫނު ތްތަކާކާތެރިކަމާއި އިާނޔަންޖެހޭ ރައްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންކޮށްފަިއާވ މީހަކަށް ދޭ) 2009/9

މަޖިލީހުން   ،ފައިާވ ޮގތަށް ޖީ ުގޅުންަތކުެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮްށ ނިންމަާވުއމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޤަ   ،ެގަނއުމުެގ ބިލު އިޞްލާޙު

 މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވން އެދެން.   ެއކު ފާސްުކރެއްުވމާެގންނެިވ އިޞްލާޙާ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

  މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:ހުެގ މަޖިލީ

 72    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 66    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   64     ޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:ޯވ

 34      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ބަރު ާގނޫނު ނަން ،ަވއިކަަރދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު ހުށަހަޅުއްާވަފއިވާ  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

 (އަށް ުގޅޭ ާގނޫނު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްަފއިާވ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ިއނާޔަތްތަކާ) 2009/9

ން ދިރާސާކޮްށ ނިންމާފައިާވ ޮގތަށް މަޖިލީހުން މަތާއި ޚާރިޖީ ުގޅުންަތކުެގ ކޮމިޓީަޤުއމީ ސަލާ ،ެގަނއުމުެގ ބިލު އިޞްލާޙު
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ހާޒިރުެވ ިތއްބެިވ . 87 ؛މަޖިލީހުެގ އަދަދަކީޮގތުން ނެުގނު ޯވުޓެގ ނަތީޖާ.  ުގޅޭ ރުމާެގންނެިވ އިޞްލާޙާއެކު ފާްސކު 

ދެްއިވ މެންބަރަުކ ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓު. 66 ؛މެންބަރުންެގ އަދަކީ  ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ. 72؛ ކީމެންބަރުންެގ އަދަދަ

. 64 ؛ކީމެންބަރުންެގ އަދަދަ  ގައި ަބިއެވރިެވަވަޑިއެގންނެވި ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުނުދެްއާވ މެންބަރަކު ެވސް ނެތް. ޯވޓު

 ން ދިރާސާކޮށް ނިންމާފައިާވ ޮގތަްށ ފާސްވެއްޖެ. ީވމާ، އިޞްލާާޙއެކު ކޮމިޓީ. 34 ؛ފާސްުވމަށް ބޭނުންަވނީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ާގނޫނު  ،ރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބް ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

މަޖިލީހުން  ، ެގނައުމުެގ ބިލުށް އިޞްލާޙު(އަބެހޭ ާގނޫނު އާކިއުރިީޓޒްދިެވހިާރއްޖޭެގ މާލީ ސެ) 2006/2ނަންބަރު 

ހަށް އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ޯވޓަށް އަ !ކުރަްއާވމާފު ؛މެދު އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގންނަާވ ބަލައިަގތުމާ

 ނިމުނީ.   އި ހުރި މަސައްކަތް ޯވޓަށް އަހަ

 

 ން . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަ 9

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ހުރި މަސައްކަތް. އެޖެންޑާ އަިއޓަމް   ނުނިމި  .ކަންކަން  ެވސް ކޮމިޓީަތކުން ހުށަހަޅާދެން އަޅުަގނޑުމެން އެނބުރޭީނ އަނެއްކާ 

  .މެން މި ނިމުނީ ަވކި ޮގތަކަށްދެންމެ އަޅުަގނޑު ެގ މަްއސަލ9.2ަ

ކުރެްއުވމަށްޓަަކއި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުާވފައިާވ އްޔަންޢަކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަނަށް ދެ މެންބަރަކު ބްރޯޑް -9.3

 އެއީ ރިޕޯޓް ނަންބަރު ޮގތުެގ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު  ން ދިރާސާޮކށް ނިންމިތައް މިނިަވން މުއަްއސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީނަންފުޅު

12/2019/M19/MM ުރާެގ މީދޫ ދާއި ައއްޑޫ ،އްރިރުޤަމި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްާވނީ ކޮމިީޓެގ މ

 .އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު

 

 :ާވަހކަދެއްެކުވން އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާެގ މީދޫ އަްއޑޫ

ޖޫން   25  ،ޓިްނގ ކޮމިަޝންެގ ދެ މެންބަރަކުކާސްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި މައްސަލައަކީ މޯލްިޑްވސް ބްރޯޑް

ުގޅިެގން އެ ކޮމިަޝންެގ މެންބަރުންެގ ދެ މަޤާމު  ފާ ހުށަހަޅުއްުވމާޢުަގއި އިސްތި 2019ޖޫން  30އާއި  2019

ަވަނ މާއްދާެގ )ހ(ަގިއާވ ޮގުތެގ  6ެގ (ާކްސޓްކުރުމުެގ ާގނޫނުބްރޯޑް) 92010/16ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ހުސްެވފަިއާވތީ

ަވނަ މާއްާދެގ   6ެއ ާގނޫނުެގ    ،ކުރުމަށްޓަކައި އްޔަން ޢަލްޑިްވސް ބްޯރޑްކާްސޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ދެ މެންަބރަކު  މޯ  ،ންމަތީ

 27ާވ ފަރާތްތައް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންފުޅު ފޮނުއްާވފައި  ،ންޮގުތެގ މަތީ )ށ( ަގއިވާ 
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މަށްފަހު މި އްުވކުރެ ަވނަ ޖަލްސާަގއި އިޢުލާނު 42ްނެގ މަޖިލީހުެގ ަވނަ ަރއްޔިތު 19 ނު،ގައި ޭބްއވު  2019ަގްސޓް އޯ

ުގޅިެގން އަުޅަގނޑުމެްނެގ ކޮށްފައިާވ މަސަްއކަތުެގ ރިޯޕޓު. އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން  މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުުވމާ

ބޭފުޅެްއެގ  36މްހޫރިއްޔާ ަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީއަށް ދިާރސާކުރެްއުވމަށްޓަަކއި ރައީސުްލޖުއަޅު  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މް ރީދިެވހިރާއްޭޖެގ ސުޕް ؛އެ ބޭފުޅުންެގ މައްސަލަަތއް  ،ބޭފުޅުންެގ ޝަތުރު ހަމަޭވތޯ ބަލައި  36އެ  .  ކަންާވފަިއާވނަންފޮނުއް

ދި މޯލްިޑްވސް ކަެރކްޝަަނލް ސަރިވްސަގިއ ެއއްެވސް އަ  ،އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަން   ،ކްރިމިނަލް ޯކޓު  ،ހަިއ ކޯޓު   ،ކޯޓު

ޮގތަްށ  ެދޭވެގންއިންަޓިވުއެގ މަަސއްކަތް ކުިރއަށް ،ފުޅުންެގ ެވސް ަމސައްކަތް ބޭ 36ލަެއއް ހުރިތޯ ބެލުމަށްފަހު މައްސަ

އަށް ބޭފުޅުން އިންޓަިވއު  ނުަވެގންދިޔައިމު. އޭެގތެެރއިން ޝަރުތުހަމަާވތީ އެ މަސައްަކތް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް 

ކޮްށެގން ފަހުން ައޅުަގނޑުމެން އިންަޓިވއުއަށް ަދންނަަވން މަސައްކަތްޭއެގ .ަވަޑއިނުަގންަނާވނެ ާވހަކަ ިވދާޅުެވފަިއަވނީ

ނުަވ އެ ހަތަރު ބޭފުުޅންނާއި މި ދެންނެިވ  ،. ެއހެންކަމުންެވސް ުގޭޅޮގތް ުނެވފަަވނީ އެްއޮގަތކަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކާ

 އިންޓަިވއު ކުރިއަށް  ެގންިދޔައިމު.އްބެިވ ބޭފުޅުންެގ އިންޓަިވއު އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްކީ ތިނުލައި ބާ ބޭފުޅުންނާ

ބައިކުޅަ ދެބައިން  މަށް ޤާބިލުކަމަށް ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންެގ ތިންޤާަވނީ މި މަ ބޭފުޅެްއެގ ނަން މި ބާރަެގންޮގްސެގން 

ެވސް  އިައޅުަގނޑުމެން ކުީރަގ ،ފާސް ެވފައިާވއިރުންެގ ނަން ަބއިކުޅަ ދެަބއި މެންބަރު މިޮގތަށް ތިން .ފާސްެވފަ

ަގނޑުމެން ާވނެ ެވސް އަޅު މީަގއި  .ެގންދިޔަ މައްސަލައެއްން ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަަވމުންނޑުމެން ހަމަ ކޮމިޓީއަޅުަގ

ެއ   . ފޮުނާވފަމު ކޮމިޓީއަށްއްއިޞްލާޙު އަޅުަގނޑުމެން ާވނީ މިހާރު އާ ޖެހޭ  ންެގންނަށް މި  އަދި މި ަގާވއިދަ   .ފާހަަގކޮށްފަ

އަަވހަކަށް ފޮނުއްވައިެދްއުވމަށް ކޮމިޓީެގ  ެވސްީވހާ ން ނިންމަާވފައި ތަޅުމަށްމު ކޮމިޓީއްމައްސަލަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާ

 ،މެންބަރުން އެދިލައްާވ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދިމާާވ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަަލއެްއެގ ޮގތުަގިއ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ

ލާއިުރަގިއ ކޮމިީޓގައި އިންޓަިވއުެގ ަވުގުތަގިއ ެއިކ އިެއއްކޮށް ފާްސކުރަން ބަލަ ކުޅަ ދެަބއިެގ އަޣުަލބިއްޔަތަކާ ބައި ތިން

 އެންމެ މެންބަރަކު އަށް މެންބަރުން ތިއްބަާވ ަވުގތެްއަގިއ ، އަަދދަށް މެންބަރުން ތިއްބަާވތީެވ ެއކި ،ފަހަރު އެކި ަވރަށް 

މެންބަރުން ބާރަ  ،އެހެންނަމަެވސް. ހަމައަކަށް ނާދޭ ޯވޓު ނުދިންކަމުަގއި ިވަޔސް ެވސް އެ ބޭފުެޅއްެގ ނަން ަތޅުމާ

އެ މެންބަރެއްެގ ނަން ތަޅުމަށް  ،ިވޔަސް ކަމުގައިކުެރޭވ ަގީޑގައި އެއް މެންބަރަކަށް އަދި ނުފެނުނުތިބެެގން އިންޓަިވއު

ކަމަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެޭވތީ ަތކުރާރުކޮްށ  ފު ެގއްލޭ ޮގެތއް ދިމާާވ، މީަގއި އިންސާއެހެންީވމާ. އާދޭއެބަ

އެެހންެވެގން ައޅުަގނޑު ހަމަ އެ . ން މި ާވހަކަ ހަމަ ތަޅުމަށް ދެންނުެވމަށް ހުށަހަޅާފައިަވނީ ކޮމިޓީއަޅުަގނޑުމެން

ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ  ުޅަގނޑުމެްނެގހަމަ އަ ކޮމިީޓައށް އަދިެވސް އެއްފަހަރު އަުޅަގނޑު މުއްއާ  އި،ާވހަަގކޮށްލަ 

ެއާއއެީކަގއި މިހާރު  .ކަށް އެ ިއޞްލާޙުތައް ަގވާއިދަށް ެގނެްސދެއްުވމަށްެވސް ައަވހަީވހާ ،ފަރާތުން ދަންނަާވލަން ބޭނުން

 ތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތް. މެދު ތަޅުމުން ޮގތެއް ނިންމަވައިެދއްުވން އެދެން ެވފަިއާވ މި ނަންތަކާފާސް
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ާކސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ދެ މެންބަރަކު ބްރޯޑް ،ދިޔަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ، ދެންމެ ހުށަހެޅިެގން

ން ދިރާާސކޮްށ މިނިަވން މުައއްސަާސތަކުެގ ކޮމިޓީ  ،ކުރުމަށްޓަަކއި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުާވފަިއާވ ނަންފުޅުތައްއްޔަންޢަ

އެއީ މަޖިލީހުަގއި  .މިނެޓު 30 ، ޖުމުލަޮގތުެގ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފަިއަވނީނިންމެިވ 

ެއްއ ުނަގންނަާވ އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްެވަވޑައި ،ތަމްސީލުކުރާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއެގ ެއއް މެންބަރަކަށް

ަވނީ.  ެލިވފައި މިއިަވޑަިއަގްނނަާވ ޮގތަށް. މިހާރު ފުރުޞަތު ހުޅުަވމިނެޓު ލިބި 5ށް ކޮންމެ މެންބަރަކަ ،މެންބަރަކަށް

 .ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރެގ މެދުހެންޭވރު ،އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

މީެގ  ،ކުރުމަށް މީެގ ކުރިންއްަޔންޢަެއކި ބޭބޭފުޅުން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިނިަވން މުއައްސަސާަތަކށް އެކި

އެނެގން އެަބއޮތް. ަވރަށް ސާފުކޮށް  މެންނަށް ެވސްންދިޔަ ޮގތް އަުޅަގނޑުމެްނ އެސްތަކުގައި ކަން ިހނގައިކުރީ މަޖިލި

ކިެއކި އެ  ،މިނިަވން މުއައްސަސާަތކަށް ަގނޑުމެންޅުމީެގ ކުިރން އަ ،ަހކަައކީއުޅޭ ާވއަޅުަގނޑު މި ދަންނަަވން 

ދިޔަ ހަތް ޭވތުެވ ،ދިަޔއީޮގއްސަ އޮްތކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނިގެގންެވެގން ނެންެގިވ ބޭފުޅުން ފެއިލް ކޮމިޝަންތަކަށް

މެން ނެިގ ބޭބޭފުޅުން ހުރިހާ ޮގތްޮގތަކުން ނޫނީ އަޅުަގނޑު ،ދުަވސް ތެޭރގައި އަުޅަގނޑުމެން މިތަނުން ފާސްކުރިއަހަރު

ނެގން ޮއތީތީެވ. ހަމަ ޔަޤީނުން ެވސް އެ މެންބަރުން އޭރުގައި ެނިގ ޑުެމންނަށް ސާފުކޮށް އެފެއިލްެވފަިއާވކަން އަުޅަގނ

 ރަނަގޅަށް ޮގތަށް  ނަަގން ބޭނުންާވ ފަރާތްތައް އެ އޮތް  ނޫނީ އަޅުަގނުޑމެން  ،ނަމަ  ދޭތެރޭަގއި މައްސަލަތަެކްއ ނޫޅޭ  ޮގތާ

ތެރޭަގއި  ދުަވސްމަ ޔަޤީނުން ެވސް މިދިޔަ ހަތް އަހަރުބޫލުކުރާ ޮގުތަގއި ހަަގައޅުަގނޑު  ،ނަމަ ނީކަމުަގއި ަވނެުގން

 ، އަުޅަގނޑު އެހެން މި ދަންނަަވނީ. ނުާވނެ އެއްޮގއްސަ ނިަވން މުއައްސަސާތަކެއް ފެއިްލެވެގންއަޅުަގނޑުމެންެގ ހުރިހާ މި

ަވނަ އަށާރަ އަދި ަވނަ މަޖިލީހުގައި ެވސް . ސަތާރަކުރި ޮގތުން އުޅުނިންދިމާަގިއ ެވސް ކަންހުމަޖިލީދެ އެ އަޅުަގނޑު 

ދިަޔ ޮގްތ ައޅުަގނޑުެމންނަށް ަވރަށް ބޮޑަްށ ސާފު. ކަން ިހނގައިއޭުރގައި  ން.މަޖިލީހުގައި ެވސް އަޅުަގނުޑ އުޅުނި

ނުަވދިހައިން   ،މެންބަރުން ެވސް އެބަތިބި. އަށްޑިހައިން މަތި  ކްސް ަވރަށް މަތިކޮށްދޭމާ  .ދޭކްސް މާއެބަ    ،ތެދެއްމެ  އިއޭރުގަ 

 ފަންސާސް ކްސް ނޫނީ މާ  ސް ، ސާޅީބުނެފައި  ރިޕޯުޓަގއި އެބަޮއޭވ ކަނޑައެިޅެގން އިއާދޭ. އޭުރަގއެބަލިބިެގން މަތިން 

އަެނއްާކ   އެފަދަ ފަރާތްތައް ެވސް އަުޅަގނޑުމެން  ،އެހެްނނަމަެވސް.  ފާސްިވ ަބއެްއ ނޫނޭ  އީކްސް ނުލިބޭ މީހުންނަނީ މިމާ

ކުރުމަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެން ދިޔަ ޮގތް ތަޖުރިބާ އިެއަކން ހިނަގ ،އެހެންީވމާ . ެގނެސްެގން ހޮާވފައި އެބަހުރިމަޖިލީހަށް 

ެވސް މެންބަރުން ނުެގމުަގއި ކޮންމެެވސް ަވެރްއެގ   ންަވނަ މަޖިލީހުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ަގސްތުކުރީ އެ ދެ މަޖިލީހުނަާވރަ

. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެން ންންނަނޫނީ ބަދަލެއް ެގ ން،ަގވާއިދަށް އިޞްލާޙެއް ެގންނަ ،ށް ބަލައިކަމަ މައްސަލަތަކެއް އުޅޭ
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ްގރޫޕުެގ ލީޑަރެއްެގ ހައިސިްއޔަތުން ހުރެެގްނ  ޓްބޫުލކުރަން ޕާލިމެންަގހަމަ ޔަޤީނުން ެވސް އަުޅަގނޑު  ،ބޫލުކުރަންަގ

ތް ަގވާއިުދަގިއ ެވސް އަިދެވސް އިތުރަްށ އޮ މިހާރު މިާވނެ. ކަންކަން ރަނަގޅުކުރަން ުކރަންޖެހޭ ކަންކަން 

ރަނަގޅުކުރަންޖެހޭނެ. . ކަމެއް ނޫން އޮންނާނެ ތުަގއިޮގ ބޫލުކުރާ ަގހޭ ކަންކަން ނެތުމަކީ އަޅުަގނޑު ޖެރަނަގޅުކޮށްލަން

 މިކަން މިޮގތަށް އަުޅަގނޑުމެން އަލަށް  ،ހިނާގށޭ މާކޮށްލަމި ަވުގތަްށ އަދި އަުޅަގނޑުމެން ތަޖުރިބާ ،އެހެންނަމަެވސް

ިސޔާސީ  ؛ދޫކޮށްލާ އި ތަުކަގއި ައޅުަގނޑުމެން މިނިަވންކޮްށ ނަަގޯބޑު ،ހަދައިެގން މި ނަާގ މިނިަވން މުއައްސަސާަތކުަގއި

މި ަވކި މުއަްއސަސާައކަށް  ،ަވކި ފަރާތެއް  ނަާގފައި ަވކި ބޯަޑކަށް ލަނީ ކަނޑައެިޅެގންޮގތަކުން ނޫން އަޅުަގނޑުމެން 

ބިލު ފަރާތްތައް  ޤާހެން އޮތީ ނާލާލުމުަގއި ޤާބިލު ފަރާތްތައް ހަމަ ތިއްބާ މީެގ ުކރިން އަޅުަގނޑު މި ދެންނެިވ. އެއްލަނީކީ

ފަރާތް ލާން. އަޅުަގނޑުމެން މި ތަޅުމުން  ހިނާގށޭ އަުޅަގނޑުމެން ޤާބިލުޮގއްސަ. ލައިެގން ެފއިލްެވެގންއެތަންތަނަށް 

 ށް މަނެތް އެޮގތަކަށް ކަންކައަޅުަގނޑުމެންނަށް    ކޮށްލިޔަކަސްއަދި ނިންމާފައި ދޫ  ހަމައެކަނި ކޮމިޓީއަކުން  ،ކަންކަން ނިންމަން

 ، އެއް އެހެންީވމާ .ީމެގ ކުރިން އެކަން އަޅުަގނޑުމެން ތަޖުރިބާކޮށްފަިއ ހުރީމަ ،ކަމަކީ . ނެތްއެއްބަްސެވޭވކަން ނެތް

 ނަގާ  ސަސާތަަކށް އެކިެއކި ބޯޑުތަކަށްަވނަ މަޖިލީހުން މިނިަވން މުއައްނަާވރަ ލާފައި އިފަހަރަކު އަޅެ އަުޅަގނޑުމެން ބަލަ

ެވސް ދެން އަެނއްކާ  ،ލާފައިއިކުރަންޖެޭހ ކަންކަން ކޮށް ނިމިެގން ބަލަ  ޭދތޯ. އަުޅަގނޑުމެންފަރާތްތައް އަެޅ ފެއިްލެވެގން

ަގއި ކަމެއް ކަމު  ޖެހޭންކުރަ  އްަގއިކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެ  ބޫލުކުރާ ޮގތުގައިަގެގަނއުމަކީ އަުޅަގނޑު  މި ަގވާއިދަށް ެވސް ބަދަލު

ލާ ފަރާތްތަކަށް ެވސް  އެިކއެކި ބޯޑުަތކަށް ،ަވން މުއައްސަސާތަކަށް މިނި .ބޫލުކުރަން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްަގއަޅުަގނޑު 

ޮގތުަގއި  ބޫލުކުރާަގައޅުަގނޑު ެއ ފަރާތްތައް ލޮބީ ކުރަން ަވުގތު ެއްއެޗއް ދަންނަާވލަން ބޭނުން.  އަޅުަގނޑު މި

އުސޫލުން އެކަން ނުކުރުމަްށ  ކެމްޕެއިެނއް ކުރާސް މެންބަރަކުންނަކަށް ުގަޅއިެގން ަތކުރާރުކޮށް ެގ މަޖިލިއަޅުަގނޑުމެން

އަޅުަގނޑުމެން އެކަމަށް ނެޭގތޯ މި ބަލަނީ އެކަމަށް އެންމެ    .ކުރަންތިމާސްލްއަޅުަގނޑު ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ެވސް އި

ޭގތޯ މި ބަލަނީކީ އަޅުަގނޑުމެްނެގ ތެރެއިން ކެމްޕޭނެއް ކޮށްެގން އެކަމުްނ ބިލު ފަރާތް. އަޅުަގނޑުމެން އެކަމަށް ނެޤާ

ކުރަން ތިމާސްލް، އަުޅަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް އިާވ މީހެއް ނަާގ ޮގތަކަށް ނޫން އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނުން ހުރީކީ. އެހެންީވމާމޮޅު

ލެްއިވ އެކަންކަމަށް ކުރިމަތި  ،ނުކޮށް ކުރުމުެގ މަސައްކަތްބީލޮ  ުގޅައިެގން   އެ ފަރާތްތައް ެވސް އަުޅަގނުޑމެންެގ މެންބަރުންނާ

ކުެރޭވތޯ އްޔަންޢައެންމެ ރަނަގޅު ފަރާތެއް ނަާގަފއި ައޅުަގނޑުމެން ެއ ތަންތަނަށް ،ބިލު ޤާ މެ ބޭފުޅުންެގ ތެރެއިން އެން

 ،އެކަނި އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންާވހަމަ ،ަވނީ ނަމަ އެހެން އަޅުަގނޑުމެން ނަހަދައިފި ކަމަށް .ކުރެޭވތޯބުޚާނޫނީ އިންތި

 ނަގައި ދޫކޮށްލުމަކީ ެވސް ެއންމެ ބުއްދިެވރި ޮގްތކަމުަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ިގނަ މެންބަރުން ބޭނުންާވ ހަމައެކަނި މީހެއް 

 ހުރިހާ ، އަުޅަގނުޑެގެއހެންީވމާ.  ޖެހެނީންިހސާބަށް މި އަންނަ  ބޫލުނުކުެރޭވތީެވ މިކަހަލަ ބަހުސްތަކާަގ  ނަށްއަޅުަގނޑުމެން

ސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ެވ ލައްާވ ބޭފުުޅން ށްއެިކެއކި ބޯޑުތަކަ އިމިނިަވން މުއައްސަސާތަކާ  ،ކީ ތިމާސަލްެވސް އި

ެވސް އޮތް  ަރއްޔިތުންނަްށ ހަމަ ޔަޤީނުން ނެުގމަށް ދޫކޮށްލާފައި އޮތުމަކީ ދިެވހިއެންމެ ރަނަގޅު ފަރާތް މެންބަރުންނަށް 

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  .އެ ާވހަކަ ެވސް ދަންނަާވލީ  ،އި ދެކޭތީވެ ކަމުގަ   އްރަނަގޅެ   ،ކުރިއެރުމެއް 
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 ތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަ

 .ަވުގތު ސިޔާސީ އެހެން ޕާޓީއެްއެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ަވޑަިއެގން ނެތް  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، މި

 އެިދަވަޑއިެގންިފއްޔާ ފުރުޞަތު  ފުރުޞަތަކަށް .މިނިަވން މެންބަރުންެގ ތެރެއިން އެއް މެންބަރަކު އެބަ އިންނެިވ

ހިސާބުން   މި  ،ނުާވތީދަްއަކަވން ބޭނުންފުޅުހަކަފުޅުާވރަކު  ޮގތުން އިތުރު ެމންބަ  ުގޅޭ  ރިޕޯޓާއާދެ، ިމ    ންަނާވނެ.ލިބިަވޑަިއަގ

  .މި ރިޕޯޓު ޯވޓަށް އެހުން މާދަމާެގ ޯވޓުެގ ަވުގތުަގއި ޮއންނާނެ ާވހަކަ ދަންނަަވން .ލާނަންއިމި ރިޕޯޓުެގ ބަހުސް ނިންމަ

ބަރަކު  ބްރޯޑްކާސްިޓންގ ކޮމިޝަނަށް މެން -9.4އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ،ދަނީ މި އާދެ، އެއަށްފަހު އަޅުަގނޑު -{ 9.4} 

ން ދިރާާސކޮްށ މިނިަވން މުައއްސަާސތަކުެގ ކޮމިޓީ  ،ކުރުމަށްޓަަކއި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުާވފަިއާވ ނަންފުޅުތައްއްޔަންޢަ

ެދްއާވނީ ކޮމިޓީެގ ހަށް ހުށަހަޅުއްވައިމި ރިޕޯޓު މަޖިލީ M19/MM/13/2019ރިޕޯުޓ ނަންބަރު  .ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕޯޓު

  ދަމް.އިނާ އާރޮޒަ  މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ މީދޫ ައއްޑޫ ،އްރިރުޤަމު

 

 ާވަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

  އެ ކޮމިޝަންެގ މެންބަރުން ،  ސް ާކސްޓިންގ ކޮމިޝަންެގ ރައީމޯލްޑިްވސް ބްރޯޑް  އީޝުކުރިއްާޔ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިުތންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްާވފަިއާވ ނަންތައް ދިރާސާކުރެއްުވމަށް ުގޅިެގން  ދެއްުވމާފާޢުއިސްތި

އެީއ އަލްފާޟިލް . ހަތަރު ބޭފުޅެްއެގ ނަމެއް ،ފޮނުްއާވފަިއަވނީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ . ޓުކުރެުވނު މަސަްއކަތުެގ ރިޕޯ

މްރާނާ ބިންތި  ޢިއަލްފާޟިލާ  .  ކުނަހަންދޫ  ، ހަނދުަވރީެގ ލ.މިނަތު އަމީނާއާހިލްމަން. އަލްފާޟިލާ    ގ.،  މަރިޔަމް ަވޙީދާ

މި ހަތަރު ބޭފުޅުންެގ   ސ.ހިތަދޫ.  ،ސްޓަރސެަވ  ،ހިރުޠާއިޝަތު ދިާޔނާ  ޢާއަލްފާޟިލާ  .  ކަޭރޖް  ލް މ.ސަނީޑޭ ،هللاޢަބްދު

ބިލީ ބަލަން ނެުގނު ޯވޓުން ތިން ބޭފުޅެއްގެ ޤާނެއްތޯ  ތަނުން ކޮން ބޭފުޅުންކޮމިޓީގައި މި ،ން ދިރާސާކޮށްނަން ކޮމިޓީ

އަލްފާޟިލާ   -2ހިލްމަން.    ގ.  ،އަލްފާޟިލް މަރިޔަމް ަވޙީދާ  ެއއީަވނީ.    ތަޅުމަށް އައުމަށް ފާސްެވފައި މި  ހުެގނަން މަޖިލީ

ދޫ. ސ.ހިތަ ،ސްޓަރ، ސެަވންހިރުޠާނާ އިޝަތު ދިޔާޢާއަލްފާޟިލާ  -3ކުނަހަންދޫ  ހަނދުަވރީެގ ލ. މިނަތު އަމީނާއާ

ދެްއުވްނ ެގންޮގސްކުރިއަށް   މަސަްއކަތް،  ދެްއަވއި ުގޭޅ ޮގތުން މަޖލިލީހަށް ފެންނަ ޮގތަކަށް ޯވޓު  ، މި ތިން ނަމާއެހެންީވމާ

 ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެދެން.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެއއީ . މިނެޓު 30ކަނަޑއެިޅފައިަވނީ  މަށްބަހުސްކުރު، މި ރިޕޯޓަށް ެވސް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ

ައދި އެްއެވސް ޕާޓީައކަްށ  ،ގައި ތަމްސީލުކުރާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްެގ އެއް މެންބަރަކަށާއި ހުމަޖިލީ

 ންނަާވނެ. އާދެ މިހާރުކޮންމެ މެންބަރަކަށް ފަސް މިނެޓު ލިބިަވޑަިއަގ ؛ުނަގންނަާވ ެއއް މެންބަރަކަށްނިސްބަތްެވަވޑައި
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މެންބަރު ރޮަޒއިާނ އިްއޒަތްތެރި  )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( ަވނީ. ެލިވފައި މިއިފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއަގތުމުެގ ަވުގތު ހުުޅަވ

 އާދަމް.

 

 ާވަހކަދެއްެކުވން:އާދަމް  ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާެގ މީދޫ އަްއޑޫ

.ޑީ.ީޕެގ މެންބަރެއްެގ ހައިސިްއޔަތުްނ ކަންބޮޑުުވން ފާޅުކޮށްލަން ރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑު އެމްތެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވ ނަންތަުކެގ ތެެރިއން ހުރިހާ ނަމެއް މަޖިލީހުެގ ަތޅުމަށް، މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން   ،ބޭނުންަވނީ

ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން  ތެރި ރައީްސ، ހަމަމިހާރު އޮތް ޮގތުން އިްއޒަތްޮގެތއް ނިންމުމަށް ނާންނަ މައްސަލަ.  ދޭތެރޭ އެއާ

. އެހެންީވމާ، އެހެން ެއކަްނ ނާދޭ ޯވޓުދެްއާވފައި ޯވޓު ލިބިަވޑަިއނުަގންނަާވ ބޭފުޅެްއެގ ނަމެްއ މަޖިލީހުެގ ތަޅުމަކަށް

ން ކަމުަގިއ ނުދިޯވޓު  ޅަކުަގއި އެންމެ ބޭފުބޭފުޅުން ތިބެެގން ޯވޓުދޭ ަގޑީ   8ހިނާގއިރުަގއި ހަމަ ަވރަށް ބޮަޑށް އެކަށީެގްނޭވ  

ހަމައަށް ނާންނައިުރަގއި އެންމެ ޭބފުޅަކަށް މުޅި ކޮމިީޓެގ ނިންުމން ބަދަލުކޮށްލުމުެގ ފުރުޞަތު   އެ ނަމެއް ަތޅުމާ  ،ިވޔަސް 

 ކޮމިޓީަގިއ ޤާބިލު، އެ ބޭފުޅާ ައދި ޤާބިލު ކަމަށްހަމަ އެ ލިބިެގންދަނީ. އަދި ހަމަެއާއއެީކގައި ޤާބިލު ބޭފުަޅކު ެވްސ، 

ން ބުއެންމެ ބޭފުޅަކަށް ޤާބިލު ނޫން ކަމަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ހިސާ ،ކަމުަގއި ިވޔަސްބޭފުޅުންނަށް ފެނުނު ދެން ތިއްބެިވ

ންީވމާ، މިއީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރެްއެގ ހަިއސިއްޔަތުން ެވސް އަުޅަގނުޑ ހެ. އެނާދޭ  ކަށްޔަހަމަ   އެ ބޭފުޅެްއެގ ނަން ތަޅުމާ

ކުރާ ަގީޑަގއި ހުރިހާ  އިްނޓަރިވއު  ، ތިބޭ ކޮމިޓީއެއްަގއި ހުރިހާ ަވުގތެްއަގއި މެންބަރުން  12ބޮޑުާވ ކަެމއް. ަވރަށް ކަން

ކުެރޭވ އް ނޫން އެ ަވނީ އިންޓަރިވއު ންނެއެންމެ އިންސާފުެވރިކޮ ،ޮގތަކީ  މެންބަރުންނެއް ނުތިއްބަާވ. ނުތިއްބެީވމަ ާވ

 ޅަކާ ން ތިބެފައި، އަެނއް ބޭފުމީހު 12ކުރާއިރު ށް އިންޓަރިވއު . ެއީއ އެއް ބޭފުަޅކަދޭތެރޭގައި ބޭފުޅުންނާ

  ޯވޓު ނެިގެގންދާއިރުަގއި އެހެން އެކަން ެވެގން އެ މީހެއްެގ ނަން ތަޅުމާ  ދެން ؛މީހުން ތިބެފައި 8އިރު ކުރާ އިންޓަރިވއު

ސް ހަމަ ކަޓުާވލަން ބޭނުމިއްޔާ ކޮމިީޓެގ އަސްލު އެްނމެ ރަނަގޅު މީހާެވ  ،ދިޔުމަކީެގންހަމައަށް އައުމުެގ ފުރުޞަތު ުނލިބި

.  ނާދޭ ހަމައަކަށް އެ ނަމެއް ޔާ ތަޅުމާއް ވެއްޖެކަމަށްލިބޭ. އެހެންކަޓުާވލުމުެގ ފުރުޞަތު އެބަ އެންމެ މީހަކު ޯވޓުނުލާފައި

ށް ަވންޏާ ކަމަ އެންމެ ރަނަގުޅ ނޫން ޮގަތށް ކަމެއް ާވ ،ކަމަށް ަވންޏާ އެހެންީވމާ، އިންސާފުން ބޭުރން ކަމެއް ާވ

އަީކ ައުޅަގނޑު ދެކެން. އެމް.ޑީ.ޕީ   ކަމަށްޅުކުރުމަކީ އަުޅަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް  ީވހާެވސް ައަވހަކަށް އެކަމެއް ަރނަގ

ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަމެއް   ބޭރުން ދާ  ެގކުރާ ޕާީޓއެއް. އެހެންީވމާ، އިންސާފުއިންސާފަށް އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް

ކުރަން. ބޫލު ަގޕާޓީއެްއެގ ހައިިސއްޔަތުން ެވސް އަުޅަގނޑު އަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް އެކަމަކަށް ިފޔަަވޅު  ބޫލުކުެރެވންޏާަގ

 އެހެންެވ، އެކަން ފާހަަގކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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އަްއޑޫ މީދޫ ދާިއރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،.ޕީެގ ފަރާތުންއެމް.ޑީއާދެ! ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

ދެްއކުމަށް ފުރުޞަތު ފުޅުާވހަކަ ށްބޭފުޅަކަ ދެްއކެީވ. ދެން ސިާޔސީ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް އެ ޕާޓީެގ ފަރާތުން އެއްހަކަފުޅުާވ

ނެތުމާއެކު މި ރިޕޯުޓެގ އެދިަވޑަިއެގންފައިދަްއކަަވން  އޮންނާނެ. )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ާވހަކަފުޅު

ން ނިންމާލީ. އާދެ! މި ރިޕޯޓަށް ެވސް ޯވޓަށް އެހުން މާދަމާެގ ޯވޓުެގ ަވުގުތގައި އޮންނާެނ ސާބުހި ބަހުސް ެވސް މި

 ާވހަކަ ދަންނަަވން. 

ސްިޓންގ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ބްރޯްޑކާ -9.5ން އަޅުަގނުޑ މި ދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު ދެ -{ 9.5} 

ަތކުެގ ކޮމިޓީްނ ނަންފުޅުތައް މިނިަވން މުއައްސަސާ ފަިއާވފޮނުއްާވ ޓަަކއި، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާމަށްކުރުންޢައްޔަ

. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް  MM/M19 /14/2019 ރިޕޯޓު ނަންބަރު. އެއީ ޮގތުެގ ރިޕޯޓު ކޮށް ނިންމިސާދިރާ

 ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮަޒއިނާ އާދަމް.ައއްޑޫ މީދޫ  ،ނީ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރުއިެދްއާވހުށަހަޅުއްަވ

 

 އާދަމް ާވަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ މެންބަރު ެގދާއިރާ މީދޫ އަްއޑޫ

އެ ކޮމިޝަނުެގ  ،ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ މޯލްޑިްވސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުެގ ނަިއބު ރައީސް

ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ޓަކައި ަރއީކުރުމަށް އެ ކޮމިޝަުނެގ މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢަްއޔަން  ުގޅިެގން  މެންބަރުކަމުން ވަކިކުެރއްުވމާ

ޅުތައް ދިރާސާުކރުމަށް ކުރެުވނު މަސަްއކަތުެގ ރިޕޯޓު. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުްއާވފަިއާވ ނަން

هللا، މްރާނާ ބިންތި ޢަބްދުޢިއަލްފާޟިާލ  -1ނަމެއް. އެއީ  ތިންިއަވނީ މަޖިލީހަށް ުގޅިެގން ފޮނުއްާވފަ ނާމި އިޢުލާ

 މ. ،އިބްރާހީމް ޝިޔާމް .ރޑ -3ބޮޑުަމުގެގ.  މއ. ،އަލްފާޟިލް ޙަސަން އިރުފާން -2ޖް. ކަރޭ މ.، ސަނީޑޭލް

ްއ ާލއިރުަގއި އެއިކޮމިޓީން ޯވޓު ލިބިފަިއާވ ޮގތަށް ބަލަ ފަހުކަފިޔާިވލު. މި ތިން ނަން ޮކމިޓީން ދިރާސާކުރެްއުވމަށް

ޯވޓު. އަދި   ެއއްަވނީ    ލިބިަވަޑިއަގންނަާވަފއި މި  ޯވޓު. އަެންއ ބޭފުޅަކަށް  ފަސްަވނީ    ަފއި މިންަނާވަގއިބޭފުޅަކަށް ލިބިަވޑަ 

  ފާސްކުރުމަށް   ޯވޓު. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއިން ނަން ތަޅުމަށް އަންނަން  ތިންފައި މި ަވނީ  ނަާވންއަނެއް ބޭފުޅަކަށް ލިބިަވަޑިއގަ 

އި ކޮމިޓީން ސް ބޭފުޅެްއެގ ނަމެއް ިމ ކޮމިޝަނަށް ލުމަށް، ޤާބިލު ބޭފުޅުންެގ ޮގުތަގޯވޓު ބޭނުންާވީތ، މިއިން އެްއެވއަށް 

ކުރައްަވިއެގން އިތުރު ބޭފުޅުން ހޯއްދެުވމަށް  ންޑޭޝަނަކީ އަލުން އިޢުލާނުނުޭވ. އެހެންީވމާ، ކޮމިޓީެގ ރެކަމެ ފާސްެވފަެއއް

 . ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.މަށްނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ަރއްިޔތުންެގ މަޖިލީހުން ދަންނަވައިދި

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

މިނެޓު ކަނޑައެިޅފައިޭވ ބަހުސްކުރުމަށް. އެީއ  30ލަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! މި ރިޕޯޓަށް ެވްސ ޖުމު

ަވޑައިުނަގންނަާވ އަދި ަވކި ޕާީޓއަކަްށ ނިސްބަތްެވ  ،ކުރާ ކޮްނމެ ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއެގ ެއއް ެމންބަރަކާއިތަމްސީލު  އިމަޖިލީހުަގ
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 އާދެ! އަުޅަގނުޑ ފުރުޞަތު މިމިނެޓު ލިބިަވަޑިއަގންނަާވނެ. ފަސް ންމެ މެންބަރަކަށް ކޮ  އެްއ މެންބަރަކަށް، މިއިން 

 .ށްމެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމަިއއްޒަތްތެރި ހިތަދޫ އުތުރު ާދއިާރެގ ، ރުަވނީއަ

 

 ާވހަަކދެއްކެުވން: އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ހިތަދޫ

ިމނިަވން މުައއްސަސާތަކާ ބެހޭ  ،ނަށް ފެނިެގން މި ދިޔައީ ން މެއަުޅަގނޑު. ތެރި ރައީސްއިްއަޒތް، ލަިއކުމްޢަ އައްސަލާމް

ތަން. އަދި   ނުދިޔަފާސްކުރުމުެގ ާޖަގ ލިބިެގން  ކޮމިޓީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްެވިވ ނަންފުޅުތަކުން އެްއެވސް ނަމެއް

ކުީރެގ ރިޕޯޓަށް ެވސް ާވހަކަަދއްަކަވމުްނ މީެގ ރިރު މުޤައް އެހެންމެ، މިނިަވން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީެގހަމަ

އިންތިޒާމުތަުކެގ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން އެާހ  ދާ  މަލުކުރަމުން މިޢަ މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން ،ިވދާޅުެވއްޖެ

ކަމަށް އިޞްލާޙުަތކެްއ ަގއި މިއަުޅަގނޑު ދެޭކޮގތު  ،ަވީނ ނަމަކަމުަގއިޢަދުލުެވރިކޮށް ކުރުމުެގ ޖާަގ ކުޑަ ކަމަށް. އެހެން

 މިނިަވން މުައއްަސސާތައް އުފެދިެގން އަިއއިރު   ،އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ  .އަޅުަގނޑުމެން ެގންނަންޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ަވކިން ޚާްއޞަކޮށް،   ،ެވސް  އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުުވުމެގ ކުީރަގއި ެވސް، ާގނޫނުތަުކެގ ތެރެއިން އުފެިދެގން ައއިިއރު

 ،ރުއި އޮތްއިއަދި ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ އެކަްނކަން ކަނޑަައުޅއްަވން ހަމަޖެހިފަ  ިއ،ޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންތައް ފޮނުއްަވރައީސުލް

މިކަން   ،ޞަދަކީމަޖިލީހުެގ ދައުރެއް ެއކަމުަގއި ާބްއަވން ނިންމި އެންމެ ބޮޑު މަޤް  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ާގނޫުނތަކުަގއި

ން. މިކަުމަގިއ ކަމަށް ެގނައުކަން ކުެރއްުވމަްށުވެރ ެވސް ޮބޑަށް ޢަދުލުެވިރކޮށް ހުން އެރައީްސ ޮއފީ ؛އެއަްށުވރެ ެވސް

ޞަދުަގިއ. ކުެރިވެގން މިަކން ކުރުމުެގ މަޤްއެަބއެްއެގ މެރިޓަށް ބަލާފައި ރަނަގަޅށް އިންޓަރިވއު ،އެކަީށެގންާވ މީހުން

ަސސާތަކާ ބެޭހ ކޮމިޓީެގ މުަޤއްރިރު އެހެން މުއައް މިނިަވން އަުޅަގނޑުެމންނަށް މިއަދު ަވރަށް ދެރަ ،އެހެންނަމަެވސް

ެގނެސްެގން ެވސް މިަފދަ އަުޅަގނޑަށް ީހަވނީ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދަށް ިއޞްލާޙު ،ކަމުަގއި ަވނީ ނަމައެކަން ފާހަަގކުަރްއާވ

ެއކަމަށް   ،ރާ ޮގތުންކުބޫލުަގމަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލައްާވ ބޭފުޅުންެގ ތެރެއިން މި ކަންކަމަށް ހޮިވެގންދާންޖެހޭނީ އަޅުަގނޑު  

އެންމެ އެކަީށެގންާވ ފަރާތެއް. އެކަުމެގ މެރިޓް އެންމެ ަރނަގޅަށް ހުރި ފަރާތެއް. އެޫނން ޮގތަކަށް އަުޅަގނޑުމެންެގ 

ނުދެްއުވމުެގ ސަބަބުން ހަމަ ޤާބިލު ބޭފުޅަކަށް ެވްސ ތެރޭގައި އެތާ ތިއްަބާވ ަވކި މެންބަރަކު ަވަޑއިނުެގން ުނަވތަ ޯވޓު

 އްމިކަން އެ ،ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެން. އެހެންކަމުން ެއއީ ދެރަލިެގންދާ ޮގތަށް އޮތުމަކީ ެވސް ތު ގެއްފުރުޞަ

ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުއްާވ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރުމުެގ މަރުޙަލާ ރައީސް އޮފީހުެގ ތެރެއިން ެވސް އީ ރަ، ޮގތަކީ

ނަށް މަޖިލީހުެގ ންައޅުަގނޑުމެ  ޔާ ނަންފުޅެްއ ފޮނުއްީވމާއްޖުމްހޫރިރައީސުލް  ،ށްޚާއްޞަކޮަވރުަގަދެވފައި އޮތުން. އަދި ަވިކން  

ނަމަ، ެއއީ ަވރަށް ުހތުރުކޮށް، ަވރަށް ދެރަަވުރކޮށް ހިސާބަށް އަންނަަވރުެގ ނަމަކަށް ނުާވ  ެވސް ތަުޅމާން އެްއޮގތަކަށް ކޮމިޓީ

އި އަުޅަގނޑު ގަ އެެހން އެކަން އެއީ މުޅިްނ ާވންޖެޭހ ޮގތެްއ ކަމު  ދެކެނީ. އެހެންީވާމ،ެވެގންދާ ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑު  

ނުދީ ދެިވދާނެ. ޯވޓު ގައިއެަކމު ަގނޑުމެން މަޖިލީހުެގ ތެރޭަގއި ޯވެޓއްދޭއިރު ދެންއަޅު  ،ލަކަށްސާނުދެކެން. މި

ެގ ތެރެއިން އެންމެ  ފޮނުްއިވ ނަންފުޅުލާއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއިދިރާސާކުރަން ބަލަ ކޮމިީޓއަކުން  ،އެހެންނަމަެވސް
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 ،ނީ ނަމަަވކަުމގައި ެވސް އަންނަން ކަމުނުދާ ޮގތަށް ނިޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ހިސާބަށް މަޖިލީހުެގ ފްލޯއާ ނަންފުޅެއް

ލީހުެގ ަގވާއިުދ ެގނެޭވނީ ަގާވއިދު، މަޖިމިކަމަށް އިޞްލާޙު  ،. އެހެންކަމުންމިއީ މައްސަަލއެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ެދކެން

 ،ކަމުަގއި ިވަޔސްމިކަން ކުރުމުެގ އުސޫލަށް ބަދަލުެގނެސްެގން  ންކަމުަގއި ިވޔަްސ ނުަވތަ އަޅުަގނޑުމެލުކޮށްެގންބަދަ

މިއިން   ،ނުްނ ެވސް ބޭނުންަވނީޤީޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ޔަމިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދަން އެބަ އަަވހަްށ  އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއި  

 ޔަތު އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެޭވެނ، އެންމެ ޤާބިލު،އްމަޤާމުެގ މަްސޫއލިނުެގ ކަށް ެވސް ެއ ކޮމިޝަކޮންމެ ކޮމިޝަނަ

 ދިޔުން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.އެންމެ ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅުންކޮޅެއް އެތަނަށް ޮހިވެގން އެކަމުެގ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެއްއެވސް މެންބަރަުކ   ،ާވ ފަދައިންށަހެޅުނު ރިޕޯޓުަގއި ފާަހަގކުަރއްާވަފއިއާދެ! ދެންމެ ހުރު.  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ 

ނުާވތީ، އެ މައްސަލަ ޯވޓަކަށް އެހުެމއް ނޯންނާނެ. އެ މައްސަލަ މަޖިލީހުެގ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅޭ ޮގތަށް ކޮމިޓީން ނިންމާފައި

 ންޑް...މެން ރެކަާވފައި ކޮމިޓީހުެގ ރައީސް ޮގެތއް ނިންމަމަޖިލީ ،އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ

 

 އާދަމް ާވަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާެގ މީދޫ އަްއޑޫ

ުކރަން ޯވޓަށް އައްަސަވްނާވނެ ކުެރޭވ ޮގުތގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޯވޓަށް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު އެޑަޕްޓުބޫލުަގނޑަށް އަޅުަގ

 ޓު ރިޕޯ ،ކޮމިޓީ ރިޯޕޓަށް ޯވޓަށް އެހުމުން ްނީވމާ،އޮތް. އެހެންޑޭޝަނެްއ އެބަ ރެކަމެ. ެއއީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުަގިއ ެގނކަންނޭ

ްއޔާ ޭއެގ މާނައަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަްށ އަލުން ނަންފުޅެއް ހުށަހެޅުމަށް ތަޅުމުން ފާސްީވ ކަމަށް.  ބަލައިަގެނވިއްޖެ

 ނިމޭނެ. އެއްނުެވސް އްެސީވމަ މި މައްސަލަ އެްއޮގތަކަށް ރިޕޯޓަށް ޯވޓަށް ނޭ

 

 ދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

)ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު( އާެދ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ފާހަަގކުރެްއިވހެން ކޮމިީޓެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ރިޕޯޓު    ޮގތުެގ  ކޮށް ނިންމިމައްސަލައަކީ، މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާ. އާދެ! ދެން އޮތް  ރިޕޯޓަށް ޯވޓަށް އައްަސާވނެ

 ރިޔާސަުތަގއި އިންނަާވނީ މަޖިލީހުެގ ރަީއސް.  ކޮމިޓީެގ ހުށަހެޅުން. އެހެންީވމާ، މުޅި މަޖިލީހުެގ

 

 ންމުން ނި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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މި އަންނަނީ. ނޑު  އަުޅަގހިސާުބން މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާ ނިމުމަކަށް    އެކު މިަވުގުތ ެވސް މިހާރު ހަމަުވމާއަދި  އެހެންީވމާ،  

ކުާރ ޖަހާއިުރ، މަޖިލިސް 9ހެނދުނު  ާވ އަންާގަރ ދުަވހު 2019ބަރު ންޑިސެ 3ޮއންނާނީ ދެން މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެއް 

 ޭގަގއި.

 

 . ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




