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

 

 ޖަލްސާ ވަނަތާރަ ސަދައ ރ ެގ   ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( އަންގާރަ) 2022  ޖޫން 21

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އަދަ   ިމއީވަނަ ދ ވަސް.    21މަހ ން  ޛ ލްޤައިދާ  ަވނަ އަހަރ ެގ    1443ދ ވަސް.    އަންާގރަ  ވީ   2022  ޖޫން  21  ދަކީ،މިއަ

ަވނަ ޖަލްސާަގއި. މި ވަގ ތ     17ވަނަ ައހަރ ެގ ދެވަނަ ދައ ރ ެގ    2022މި ތިބީ،  އްވެ  . އަޅ ަގނޑ މެން އެ 5ނަކަތ ން  

ތިބީ  ޖަލްސާއަ ހާޒިރ ވެަވޑަިއެގން  މެންބަރ ން  36ށް  މަރ ޙަބާ  އިްއޒަތްތެރި  ޓޫރިޒަމަށް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  އަދި  ނާއި، 

   .ކ  އެބަވޭިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަ 3ސަލާމ ަގއި   ދަންނަވަން.

 

   ންދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 17/ 2/ 2022އޖ/  އަކީޑާ އެޖެންމިއަދ ެގ 

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ  .  4
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 .މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ 

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ     ދޫޑޫ މީއައް  - { 4.1}  ބަރ  ާގނޫނ  ނަންހ ށަހަޅ ްއވާފަިއވާ،    ދަމްރޮޒައިނާ އާމަހިބަދޫ 

ާގނޫނ (އަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  )  2010/7 ހިންގ މ ެގ  އ ސޫލ ން  ލާމަރ ކަޒީ  ދާއިރާތައް  ބިލ އިދާރީ  .  އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ 

ނަން ާގނޫނ (ައށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  )  2010/7ބަރ   ާގނޫނ   ހިންގ މ ެގ  އ ސޫލ ން  ލާމަރ ކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ 

 . އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ 

އަޙްމަދ   ވިލިމާލޭ    -{ 4.2}  މީކާއީލ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ނަން  ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއވާ،  އ ޝާމްދާއިރާެގ  ބަރ  ާގނޫނ  

ބަރ  ާގނޫނ  ނަން  .ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ންއިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ  ާގނޫނ (އަށް    ާގނޫނީ ފަންނ ެގދިވެހިރާއްޖޭެގ  )  2019/5

 .  ިއޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ާގނޫނ (އަށް  ާގނޫނީ ފަންނ ެގދިވެހިރާއްޖޭެގ ) 2019/5

 

 ރިޔާސަތ ން އަންގާއެންގ ން .  5

 

 

 ކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެއް 

އަންގާއެންގ ން.   ދަން ރިޔާސަތ ން  ވާހަކައެއް  ދެ  އެބައޮތް.  އަޅ ަގނޑ   ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  އ ތ ރ  ތިނަދޫނަވާލަން 

ކ ރ މަށް  އިޞްލާޙ   (ދިވެހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނީ ފަންނ ެގ ާގނޫނ )   5/ 25019  ނަންބަރ ާގނޫނ    ؛ވަނީ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ މެންބަރ 

ޮގތ ން    ،ވާތީނިންމާފައި   ބޭއްވ މަށް   ބާ ކައ ންސިލ ން ބާ އިމްތިހާނ ވަނިކޮށް ދިވެހިރާްއޖޭެގހ ށަހަޅާފައި ަވގ ތީ  ެއކަން 

ވަނަ މާއްދާެގ    80މަޑ ޖައްސާލ މަށް ހ ށަހަޅާ މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ފޮނ ވާފަ. އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  

ނ ކ ރ މަށް.  މައްސަލަެއއް މި މަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސްޝަރީޢަތ ަގއި އޮތް މައްސަލައަކާ ގ ޅ ންހ ރި    ،)ބ( ަގއި އެބަ ބ ނޭ

 ިއއްވ މަށްފަހ ަގއި  ންކ ހ އިްއވ ން ޝަރީޢަތ ަގއި އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ، އެ  ން ކ ހ މިއަދ  މި ދެންނެވި މައްސަލައިެގ  

.  ތްއިއްވ ން އެބަ އޮ  ންކ ހ ަގއި   1:30އަދ ެގ  ެގންދެވޭކަށް ނެތް. މިށް ކ ރިއަށްކައަޅ ަގނޑ މެންނަ  އްޔާ މި މައްސަލަނޫނި

ފޮނ   ރމިނިސްޓަ މަޖިލީހަށް  ފިނޭންސް  އެބައްއޮފް  މަޖިލީއޮ ވާފައި  އިންތިޒާމ ތައް  ކ ޑަކ ރ މ ެގ  ޚަރަދ   ވެސް  ތް  ހ ން 

ެގންޮގއަކ ރި  ،ހަމަޖެއްސ މަށް މި ސަރށް  އިރާދަކ ރެްއިވްއޔާ  މިވާ ރލަކިއ ސްދިނ މަށް.    މަޖިލީހ ން   މަތީން  ތ ެގޮގ  ަގއި 

ައޒްބަކިސްތާނަށް ދާން   ،ވަތަކާއިޢ އަޅ ަގނޑަށް އެބަ އޮތް ކޮަމންވެލްތަށް ދާން އޮތް ދަ  އަދި   ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާނެ. ދެން

ަގއި ރދެ ދަތ ރ  އަޅ ަގނޑ  ކެންސަލްކޮށްލަން. އެއީ މި ސަރކިއ ލަމި  ،ަގސްތ ކ ރަނީ ވަތެއް. ދެން ައޅ ަގނޑ  ޢ އޮތް ދަ

 ހަމައަށް ދެެވން މި އޮތީ.  އެހެންވީމާ، ކޮޅ ބާ .ންނ ކ ރާދެއް ރަޔާއަށްވ ރެ މަތީ ޚަފިހާސް ރ  ފަސް ،ވަނީ
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 . ސ ވާލ  6

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދާއިރާެގ    ތިމަރަފ ށީވަނަ އަހަރ ެގ ދެވަނަ ދައ ރ ެގ ފ ރަތަމަ ޖަލްސާަގިއ    2022  ، ނ ބޭއްވ   އިގަ   2022މޭ    16  ސ ވާލ .

  ށް ކ ރެއްވި ސ ވާލަ  މަޢ ޞޫމާ هللاޢަބްދ .  ޑރ  ޓޫރިޒަމް  ޮއފް  މިނިސްޓަރ  ،ރިޔާޟްهللا ޢަބްދ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  

އެއް ސ މެއް އިތ ރ ކޮށްފަިއ ިވދާޅ ވެވ ނީ. މި ތަނ ެގ ަގވާއިދ    ށްޓަރަން. މިނިސްމިނިސްޓަރ ދެއްިވ ޖަވާބ  ިއޞްލާޙ ކ ރ 

 ޖެހިވަޑަިއަގންނަނީ. ނޫނިއްޔާ ޙަޤީޤަތާކ ރަްއވަންމިނިސްޓަރ އަލ ން އަނބ ރާ ަވޑަިއެގން ެއ އިޞްލާޙ   ،މި އޮންނަ ޮގތ ން 

އޮތް   ވިދާޅ ވެފަިއ  އެއްޗެއް  ހި  ކަމ ަގއިޚިލާފ   ތަނ ަގިއ  އޮންނަނީ.  މެނިމި  މިނިސް  ވީމާ،ފައި    ޓަރަށް އަޅ ަގނޑ  

ދިނ މަށް. ދެން އެހެންނަމަވެސް،  އަލ ން ވަޑަިއެގން އެ ވާހަކަ އޮޅ ންފިލ ަވއި  ،އި އެކ ަގ  ނ މާަގާވއިދ  ތަންދި  އެރ ވީފ ރ ޞަތ 

ތަ އޮންނަ  މިނިސްޓަރަށް  ސ ވާލ ެގ    ،ކ ލީފަކީމީަގއި  ތަޙައްމަލ   30އިތ ރ   ޖެހިވަޑަިއަގންނަވާނީ.  ކ މިނެޓަށް  ރަްއވަން 

 ށް.މަޢ ޞޫމަ هللاޢަބްދ . ޑރ ޓޫރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓަރ އަރ ވަނީއެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޢ ޞޫމް هللاޢަބްދ . ޑރ  ޓޫރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓަރ

މި މަޖިލީހ ަގއި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅ ަގނޑަށް މި ފ ރ ޞަތ  ދެއްވީތީ. އާދެ! އެ ދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ   

ހައ ސްެގ  ިއ ހ ރި ެގސްޓ ަގއަތޮޅ   ންޖެހޭ. ދެން ތ.ޔަފަހަރ  ކި  ެއއްޗެހި ބަެއއް  ޖަވާބ ދޭއިރ  އަދަދ ތަކާއި ނަންބަރ ތަކާ

ޔަތްކޮށްފައި ބ ނީ. ޭއެގ  ޢާންގ ޅ ނ  ނޯޓަށް ރިއެނދ ެގ އަދަދ  އަޅ ަގނޑ  ބ ނިން. ދެން އަޅ ަގނޑ  ެގ  ،އަދަދ ތައް ކިޔާފައި

ސްޓެްއ ފޮނ ވާފައި މި  ކްެއއްކޮށް ޓެ  ކޮޅަކާރިޔާޟް ައޅ ަގނޑަށް ވީޑިއޯهللا ތެރި ެމންބަރ  ޢަބްދ އަނެއް ދ ވަހ  ިއއްޒަތް

އޭ. ހަތްދިހަެއއް ނޫނޭ.  ހަތް ސަތޭކަައޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަގ ތ ން ޖަވާބ ދީފިން   ؟އްޔޭހެ  އެނދ   700ރަށ ަގއި    6  ،ންނަނީއޮ

ވީޑިއޯ. އެ ވީޑިޯއަގިއ    ކިލިން. ެއއީ އަޅަގނޑ  މި މަޖިލީހ ަގއި ވާހަކަދެއްއިދެން ައޅ ަގނޑ  ވީޑިއޯ ބަލަދީފައި  ޖަވާބ 

މި    ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް  ވެ އަޅ ަގނޑ ކަމަށް. ދެން ައޅ ަގނޑ  އެހެން   700ންނަނީ  އަޅ ަގނޑަށް ބ ނެވިފައި މި އޮ 

ދެއްވީތީ ވަރަށް އ ފާކ ރަން. ައޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ   މިއަދ   ދެން  މަޖިލީހަށް ސިޓީއެއް ފޮނ ވީ މި ރަނަގޅ ކޮށްލަން. އެހެންވީާމ،

ތ. ެގސްޓ   6އަތޮޅ ަގއި    އެހެންވީމާ،  ރެކޯޑ   70  އިހައ ސްތަކ ަގރަށެއްަގއި  ކަމަށް  ހ ރި  ރަނަގޅ ކޮށްލަން.    އެނދ  

 އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ރިޝ ކ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ަވޒީރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ސ ވާލަޝ ކ ރިއްޔާ  ގ ޅ ންހ ރި  ގ ޅިެގން    ށް.އަރ ވަނީ 

 ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ   ތިމަރަފ ށީ.  ދިނ މަށްގ ޅިެގން ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ   ،ސ ވާލ ކ ރެއްވ މަށް. ަގވާއިދ ަގއި މި އޮތީ

 .މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޔާޟް هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތިމަރަފ ށީ

ޝ ކ ރިއްޔާ   ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  އެކަން  ޝ ކ ރިއްޔާ  ތަފ ސީލ ކޮށް  މިނިސްޓަރ  މިނިސްޓަރ.  އިްއޒަތްތެރި 

ރާެގ ެވސް އަދި އަތޮޅ ެގ ވެސް ވަރަށް ިގނަ ބަޔަކ  ވަރަށް  ަގނޑ ެގ ދާއި ޅ ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. ެއއީ އަ   ތީްއވީފާހަަގކޮށްލެ

ކ ރިއަށް    !މިނިސްޓަރ  ،ބޮޑަށް ހާސްވި އަދަދެއް މިނިސްޓަރ ވިދާޅ ވީ. ދެން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ކޮށްލަން ބޭނ ންވާ ސ ވާލަކީ

ެއްއވެސް ރިސޯޓެއްަގއި ބަޔަކަށް  ؟ އަތޮޅ ެގ އެްއވެސް ބެޑެއް އިތ ރ ކ ރެވޭނެތޯ  ތ.  ދ ވަހ ެގ ތެރޭގައިއަހަރ   އެއްއޮތް  

ދެޭވނެ؟ ދެވޭނެތޯ ރަށެއް  އެއްވެސް  ތަރައްޤީކ ރ މަށް  ޖަވާބ ސ އެ  ؟ ތޯރިސޯޓ   ރަނަގޅ . ދެވާލަށް  ވަރަށް  އްަވއިފިްއޔާ 

 އްޔާ. ޝ ކ ރި

 

 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާ

ވިދާޅ ވީ ވެސް އ ންމީދ  ހ ރީ އެ ތަނ ަގއި ކަމަށް  އެ  އޭ  ހަތް ސަތޭކަމިނިސްޓަރ     ،ކަށަވަރ އާދެ! އަޅ ަގނޑަށް ޔަީގން

 މް.ޒަވާތީވެ. މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޢ ޞޫމް هللاޢަބްދ . ޑރ  ޓޫރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓަރ

މ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ޔ ހަމަ ޓޫރިޒަމް ެގންދި  ،އަތޮޅަކީ އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ތ.ޝ ކ ރިއްޔާ  

ޅ ަގއި  ކޮ  ވަރަށް އިސްކަންދޭ އަތޮޅެއް. ދެން ސީދާ އަޅ ަގނޑ މެން ެއންމެ ބޮޑ  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް މިހާރ  ސަރ ކާރ ން އެ

އެހެން   ،ލަށް ވިޔަސް ވެސް މޮޑެ   ޓެޑް ޓޫރިޒަމްްގރޭ. ެއީއ އިންޓެޓް ޖެކްނިމީދޫެގ ޕްރޮކަ  ،ކ ރަނީސައްކަތް މަެގންދަން މި  

ކ ރިއަށް ދަށ ން  ސަބްސިޑީެގ  ކްރޮސް  ވެސް  ވިޔަސް  ތ.މޮޑެލަކަށް  މިހާރ    ެގންޮގސް  ތިމަރަފ ށީ  އަތޮޅ ަގިއ    ެގ އޮތް 

ޓެއް. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ކްމަގ  ތަނަވަސްވާ ޮގތަށް ެގންދާ ޕްރޮޖެ  ނެހެދޭ  ެއހެން އެއަރޕޯޓެއްއަދި    ،އެއަރޕޯޓްެގ އިތ ރ ން

ޞްލާޙ ަގއި  ވަނަ އި  11ާގނޫނަށް ެގންނަ    ޓޫރިޒަމް ؛ާގނޫނ  ނަންބަރ މަޖިލީހަށް އަޅ ަގނޑ މެން ހ ށަހަޅާފައި އޮތް  މި  މިހާރ   

އޮތް ތަކ ލީފެއް   ގ ތ ަގިއ މި ވަހައ ސް ހެދ މ ެގސްޓ  ؛ހައ ސްހައ ސް. އެއީ ހޯމް ސްޓޭ ެގސްޓ އޮންނާނެ ކ ދި ެގސްޓ 

. އެ ނައްތާލ މ ން އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ވަރަށް ައވަހަށް ބެޑް  ކަލާ ވާހަ އިރ ފިޔާެގ ފީ. އެ ފީ ނައްތަ   ހާސް  ފަސްީއ،  އެ

 ، ބ ނ މަކީވަރާކޮށްެގން އެ ބޭފ ޅ ން ބ ނާޝްމަ  މާ ބެހޭ މާހިރ ންނާރިޒަކެޕޭސިޓީ އިތ ރ ވެެގންދާނެ. ައޅ ަގނޑ މެން ތަފާތ  ޓޫ
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ދެން ކ ރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރ ެގ ތެރޭަގިއ    .ހާސް އެނދ ަވރ  ބޭނ ންވާނޭ  ްއަގއި ޓޫރިޒަމް ފަހިކޮށް ހިންާގލަން އަށްއަތޮޅެ

ވަރަށް  ؛މަށްރިޒައަތޮޅ  ހަމަ ޓޫ  ހާސް އެނދެއް ނ ލިބިދޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، އ ންމީދަކީ މ ސްތަޤ ބަލ ަގިއ ތ.  އަށް

އެކި  އަތޮޅ ެގ ވަރަށް ިގނަ މ ވައްޒަފ ން    ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް ލިބ ން. ތ.އަތޮޅ ެގ    މްެގ މަންފާ ތ.ޓޫރިޒަ  ރަނަގޅަށް

ަގނޑ މެންެގ  ދ ރ ގައި. އަޅ    އިލާއާ ޢާކ ރަމ ންެގންދޭ  ކަތްއްެއކ  ަމސަ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ވަރަށް މ ރާލިކަމާރަށްރަށ ަގއި  

ބޭފ ނ ެވ    ލަސްތަކެއް  ،އ ންމީދަކީ ބޭފ ޅ ންންޅ އެ  އެ  ރިސޯޓަކީ ކ މަސައްކަތް  ނަށް  ރަށާ   ، ރާ  ދިރިއ ޅޭ  ބޭފ ޅ ން   އެ 

ދިޔ ން.  ކ ރިއަށް  ތައްަަންތައް  އެކ   ،ކައިރީަގިއ އޮތް ރިސޯޓަކަށްވެ، އެހެންނޫނިއްޔާ ެއ ރަށ ަގއި ފަތ ރ ވެރިކަން ގާއިމ ވެ

 ސް.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މާވަށ  އިތ ރ  ސ ާވލ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ .    ނީއަރ ވަަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޅ  މިނިސްޓަރ. އަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  

 .ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

؟ އައ  ރަށްތަކަށް ފައިސާ ލިބިއްޖެތޯ  އެ؟ ކ ރައްަވއިފިންތޯމި ސަރ ކާރ ން ކިތައް އައ  ރަށް ދޫ  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ބަ އޮތްތޯ މި ަވގ ތ ނ ލިބޭ ކިތައް ރަށް އެ ،ފައިސާ ނ ލިބޭ ނަމަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޢ ޞޫމް هللاޢަބްދ . ޑރ ،ޓޫރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓަރ

ވަރަށް މ ހިންމ     ،ރަށްތަކަށް ފައިސާ ލިބ ން، ނ ލިބ ން މިއީ  އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ސަރ ކާރ ން ދޫކ ރާ

  އް ޕްޓެ ހަމައެކަނި ދައ ލަތ ެގ ރިސި  ނ ލިބި އެބަ ހ ރި އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ މެން  ،ސ ވާލެއް. ފައިސާ ލިބ ނ  ކަަމށް ބ ނެފައި

ރަށްތައް. ވަރަށް    އިނޭނިގ އެބަ ހ ރި ކ ރީަގ  ވެސް  ވެސް ނޫން އިނޭގތޯ. ވީ ނ ވީެއއް  އެއްތިޖޫރީއަށް ނ ވަންނަނީ  ދީފައި

ކ ރަން  ކ ރި ހ ރިހާ ރަށެއް އިނޭގތޯ އެ އަޅ ަގނޑ މެން ެއވޯޑ  އެކަަމކ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ފަހ ން ބިޑ   .ިގނަ ރަށްތައް

 ؛ ރަށްކިނިންމައިފި. ފައިސާ ނ ދެއް  ކައިއް ފިޔަވައި ހ ރިހާ ރަށަކަށް ފައިސާ ދައްށެ ރަެގ ތެރެއިން ެއންމެނިންމި ރަށްތަކ 

ންނަ  އިެގރެންޓީއެްއ ޮގތަށް ބައިންދާފައި  އެީއ  .  ނެރަށް ލިބޭކާހާސް ޑޮލަރ  ސަރ    ފައިސާ ނ ދެއްކި ރަށ ެގ ފަންސާސް
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 . ދަނީ  އިނޭގތޯ، ފަިއސާެގ މ ޢާމަލާތްތައް ބަރާބަރަށް އެ. އެހެންވީާމ، އަޅ ަގނޑ މެން ސީދާ ހަމަ ހ ރިހާ ރެކޯޑެއް  ސާފައި

މިއަދަކ     ، އޮތަސްހ ތ ރެއް އަިއއްސަ  ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ދާއިރާއަށް    ާމޒި  ރީއްޗަށް ފެންނަން އެ ހ ރީ. އިރާދަކ ރެްއވީތީ

 ނ ދޭނަން. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޔަކަވިހ ތ ރ  ންފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ދާއިރާއި

 

 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަ

 . މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކާށިދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ހަމަ ގ ޅިެގން    ،ބޭނ ންވަނީަގނޑ  ސ ވާލ ކޮށްލަން  ރ . އަޅ  ޒީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަ

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ    ،ލެއް މި ސ ވާލަކީ. ފ ރަތަމަ ވެސް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން ތިޔަވަރ  ޔަީގންކަމެއް ދެއްވީމަކ ރާ ސ ވާ

ސ ވާލާ އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ން.  ދިމާވެފައިވާ  ކ ރިއަށްހާދިސާ  ސ ވާލަކީ  ިއެގން  ދަނީ.  ޓޫރިޒަމް   ، މި  ހަދައިެގން  ޒޯނެއް 

ޒޯންތަކ ަގއި ނަާގ ބޮޑ     ކައިރި  ތަންތަނ ަގއި ވެސް މާލެއާތް  ނެ  ކެޕޭސިޓީ  ،ހާސް ބެޑް  ެގންދާއިރ ަގއި ައށްބަހާލައިެގން  

ދެވަނަ  ؟ ކަެމއްތޯ  ކިހިނެްއ ވިސްނާ  އީއެ  ؟މްރިޒަކ ރާނީ ޓޫސްޕްރެޑް  އަށް ކ ލި ނަަގއިެގން ކިހިނެއްތޯ ރާއްޖެ  ެގދ އަދަ

؟ ކަމެއްތޯ  ނ ަގއި މަނާިއސްލާމްދީއީ  ންތައް މި މި ކަހަލަ ކަދިޔަ ޔޯާގ ކަންތަކާއި އިރާއްޖޭަގއި ރޭަގިއ ހިނަގ  ،  ސ ވާލަކީ 

ކަންތައްމި ކަންތައްތަކާ  ެގރާއްޖޭ  ވީމާ  ތައްކަހަލަ  އަންނާނެ  އެއްޗެއް    ޓޫރިޒަމަށް  މިނިސްޓަރ   އިްއޒަތްތެރި  މެދ  

 ކ ރީ. ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. ޖޭެގ ރަްއޔިތ ން. އެހެންެވެގން މި ސ ވާލ  މި އްރާ  ނެކ ރަންޖެހޭެއޑިއ ކޭޓ ދެްއވަންވާނެ.  ވިދާޅ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޢ ޞޫމް هللاޢަބްދ . ޑރ ،ޓޫރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓަރ

ަގނޑ   ޅ  ޖާބިރ  އެ ކ ރެއްވީ އަهللا ޢަބްދ ރާެގ އިްއޒަރތްތެރި މެންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކާށިދޫ ދާއި

އަނެއްހެން    ކޮޅެއްތަން  ންފަތ ރ ވެރިކަ  ގ ޅ ންހ ރި ސ ވާލެއް. މާލެ އަތޮޅ  މި އޮތީ  ހިތ ން މ ޅި ރާއްޖޭެގ ފަތ ރ ވެރިކަމާ

އަޅ ަގނއެހެންނަމަވެސް، އެހެން އަތޮޅ ތަކަކަށް ނާދޭ  .އެނދ ެގ ނިސްބަތ ން ވަރަށް ބޮޑަށް ތަރައްޤީވެފަ ޑ މެން  . ދެން 

މާ ބޮޑަށް ނ ވިސްނާ ކ ރިން   ،މިހެން ހަދައިެގން މި މީހ ން ބ ނަނީ  ިއ،މާހިރ ން ކައިރި އަހަ  އި،ފޮތް ކިޔަތަފާތ  ފޮތް

.  ޭގތޯރަނަގޅ ވާނެ އިނލީމަ  އި ބަލަެއއީ ބައެއް ކަންތައް މާޒީއަށް  !ހެއްޔޭ ލަމާއިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމް ފެށި މޮޑެލް އަޅެ ބަލަ
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އަހަރ  ކ ރިން. އޭރ  ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކ ރަން ކ ރި ކަންތައްތައް އެހެން   50  ،ށ ނީފެ  ޒަމްަގއި ޓޫރި   1972އެހެންވީމާ،  

ޕްލޭންއްހިސާބެ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އެހެންވީމާ،  ބ ނޭ.  އެބަ  މީހ ން  އެ   ކަމަށް  ރަނަގޅ ވެދާނެ  ކޮށްފިްއޔާ    ދެން ؛ަގއި 

އްދ ަގއި އޮތް މޮޑެލް  ޙަހިސާބަށް ސީދާ ނ ދިޔަސް ައޅ ަގނޑ މެން މި ބަލަނީ އޭރ  މާލޭަގއި އޮތް، މި ސަރަ  އ1972ާ

ކ އިޒިޝަން ކޮސްޓެއް އެބަ  ސްޓެއް ނެތް. މިހާރ  އެޝަން ކޮކ ިއޒިެގންދަން. އޭރ  އެ ރިއަށްކ އަތޮޅ ތަކަށް ެގންޮގސްެގން  

 ރެންޓ   ކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނ ން ރަނަގޅ  ކަމެއް. ދެން ލޭންޑ ދަށް  ކ އިޒިޝަން ކޮސްޓ އޮތް. އެހެންވީމާ، އެ

ނޫން އޮތީކީ. ޓެކްސްތަްއ އޭރަކ  ނެތް. ެއހެންވީމާ، މި ހ ރިހާ ކަމަކ ން ލ އިތައް ދީެގން ެވސް ެއ    އްއޭރ  މިޮގތަކަށެ 

ކ ރިއަށް  ދަތ ރ ފަތ ޔ ެގންދިސަރަޙައްދ   އޭރ   ދެން  ކަމެއް.  މ ހިންމ   ވަރަށް  ރައީސް،    ކ ރ މ ގައިރ ަމކީ  އިްއޒަތްތެރި 

ނީ ހަމަ އެއް ބޯޓ  އަިއއްސަ ފ ރަިއެގންދާ  ،ހަމަ ފ ރައިެގން އެ އަންނަ ޤައ ަމކ ން އަިއއްސަ  ؛ރ ންޓް ޗާޓަޕޮއިޕޮއިންޓް

 އަޅ ަގނޑ މެންމް އޭރ  އޮތް. އެހެންވީމާ، ެއ މޮޑެލްތައް  ޓޫރިޒަ   ލަބ މީހ ން ެގނެއްސަ. ވަރަށް ބޮޑަށް ކ   އަނެއް ބެޗ 

ޓެކްސް    ކާިމޔާބ ވާނެ ކަމަށް ވަރަށް ިގނަ މާހިރ ން ބ ނޭ. ދެން މިއަދ  މި އޮތީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްެގންޮގއްސިއްޔާ  

ޓެކްސްެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެން   އް،ތަ ކަންތައް  . އެހެންނަމަވެސް، އެއިނޭގތޯ  ގައި  2009ރަފ ކ ރަްއވާފައި  ޢާވެސް ތަ

ޚިދ މަތްތައް މި އޮތީ އިންތިހާއަށް ބޮޑ ވެފަ.   ެއއީ ދައ ލަތ ން ރަްއޔިތ ންނަށް ދޭކްސް އ ވަެއްއނ ލެވޭނެ.  ޓެކ ރިއަށްދާއިރ  

އޭރ    ؛އައި ޮމޑެލް  ރާއްޖޭަގިއ އެންމެ ފ ރަތަމަ ޓޫރިޒަމް ފެށިެގން މި  ،އެހެންނަމަވެސް، ލ އިދެވޭ ތަންތަނ ން ލ އިދީެގން

މިޔާބ ކޮށްފައި ިމ ކާމަސައްކަތ ން    އި އަިމއްލައް ނ ދީ ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރގަ އަދި ސަރ ކާރ ން މާ ބޮޑ  ިއންސެންޓިވެ

އެންމެ ބޮޑ   ަގނޑ  ހިތ ން ކާމިޔާބ ވެދާނެ.  ޅ  ކ ރިއަށް ެގންޮގސްެގން އަަގިއ  ންވީމާ، އެ މޮޑެލް ެއހެން އަތޮޅ ތަކ  ހެއެ  ތީ.އޮ

ދ . އެހެންވީމާ، މި އޮތީ ފައިނޭންސް. އެ ކ ރިން ތިބި ކަހަލަ ބޮޑެތި ޓ އަރ އޮޕަރޭޓަރ ންތަްއ މިހާރ  މަ  ށްޗެލެންޖަކަ

އަތޮޅ ތަކަށް ފަތ ރ ވެރިން    ހ ރިނ ވެ  ހާރ  ތަރައްޤީބ ރަތް ހާސިލ ކޮށްެގން ފަތ ރ ވެރިކަން ތަރައްޤީކ ރ މ ަގއި މިޢިމާޒީން  

 . ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ށް ަގބޫލ ކ ރެވޭއަޅ ަގނޑަ ފ ޅާކ ރެިވދާނެ ކަމަށް ،ނެ ކަމަށްދާެގންދެވި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޢަބްދ ލްޙަކީމް ޣަނީޢަބްދ ލް  މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ކ ރެންދޫރ . ޒީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަބްދ ލްޙަކީމް ޢަބްދ ލްޣަނީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކ ރެންދޫ

ހ ރި ރިސޯޓ ތަކ ެގ ތެރެއިން މި އަހަރ     އަތޮޅ ަގއި ނ ނިމި  ިއއްޒަރްތެރި ރަީއސް، މަރ ޙަބާ މިނިސްޓަރ. ޅ. ޝ ކ ރިއްޔާ  

ަގިއ ޅ އަތޮ  އަދި ޅ.؟ ތަރައްޤީކ ރ މަށް ކިހާ މަސައްކަތެއް ކ ރެވޭތޯޓޫރިޒަމް  އަދި ހެރިޓޭޖް    ،ާއއިކިތައް ރިސޯޓ  ހ ޅ ވޭނެތޯ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ދޭތޯ ކިހާ މަސައްކަތެއް ިމ ވަގ ތ މިކަމ ެގ 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރ . ޒީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ވަ ޔާޝ ކ ރިއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޢ ޞޫމް هللاޢަބްދ . ޑރ  ޓޫރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓަރ

ބޮޑަށް  ވަރަށް    ށްޢަބްދ ލްޙަކީމަ ޣަނީ ޢަބްދ ލް މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކ ރެންދޫ.  ރަީއސްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

ސޯޓ  ހ ޅ ޭވނެ ކަމަށް. ދެން ކަލްޗަރަލް  މިހާރ  ދެ ރި  ،މެން މި ބަލަނީދަންނަވަން. އާދެ! ޅ.އަތޮޅ ަގއި އަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރ 

އަޅ ަގނޑ މެން  އްޞަކޮށް ކ ރެންދޫއަށް  . ޚާއްވަރަށް ބޮޑަށް ކ ރިއަށް ެގންދެިވދާނެ ޓޫރިޒަމެ  ެއއްކޮށް  ޅާއަތޮ   ޓޫރިޒަމަކީ ޅ.

ންތަްއ  ކަ  އެ  އި،ބަލަ   ތައްތައްކަން   ބެހޭ  އެ ތަނ ަގިއ ހ ރި އާސާރީ ޓޫރިޒަމާ  ،. ޮގއްސަމިނިސްޓްރީންޒިޔާރަތްކ ރިން  

 ، ދ ވަހ  ނިންމާލިމިދާކަށް  ކ ރަން. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ދާދިމަސައްކަތް އެބަ  ންދެވޭނެ ޮގތެއް ައޅ ަގނޑ މެން  ކ ރިއަށް ެގ

ޭއަގއި ވަރަށް    "ޒަމްޓޫރި  ޑްްގލޯބަލް ސަމިޓް އޮން ކޮިމއ ނިޓީ ބޭސް "ނިންމާލި  ގ ޅިެގން  ެއއްކޮށް    އާބްލިއ .ޓީ ޑަ.ޔޫ.އެން

ތަކ ަގިއ  ސް، އެހެން އަތޮޅ ޔައަތޮޅ ަގއި ވި   ެގންދާނެ ޮގތެއް. އެހެންވީމާ، ޅ.ކ ރިއަށް   ޓޫރިޒަމްބޮޑ  އިސްކަެމއް ދެވ ނ  އެ  

އެްއކޮށްެގންދެވޭނެށްކ ރިއަ  ބައި  އެވިޔަސް   އެކަމާ  ކަލްޗަރާ  .  އެންޑް  އާޓްސް  އޮފް    އި، ދައްކަ ވާހަކަ  މިނިސްޓްރީ 

ކަމެްއ    ބަލާ މައިަގނޑ  އެއް  ކ ރާއިރ ފާތ ދަން ސިންކަެގންދާނަން. މީަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ފަތ ރ ވެރިއަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް 

އަދި   ،ހެރިޓޭޖާއި  ،އަތޮޅ ެގ މ އްސަނދި ކަލްޗަރާއި  ޒަމަކީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން މި ބަލަނީ ޅ.ފީ ޓޫރިާގސަ   އީމި

ޓޫރިޒަްމ  ޚާއްޞަކޮށް ކޮމިއ ނިޓީ ބޭސްޑް    ،އަތޮޅ ަގިއ ވެސް ފަތ ރ ވެރިކަން  ޅ.އަލީަގއި    އެންމެ މ ހިންމ  މެހެމާންދާރީެގ

 ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ފ ޅާވެެގންދާނެ ކަމަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމަށް. هللا ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމްهللا ޢަބްދ ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ   

ފައްކާވ މަށް އޮތް  ވެތިލަދ ންމައްޗަށް ޓޫރިޒަމް ދޮން ބޮޑ  !މަރ ޙަބާ އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ވީހިނދ ަގއި  ދަތ ރ ފަތ ރ ކަމަށް  ޮގންޖެހ މަކީ  އެްއ  ބޮޑ   ރައީ  ،އެންމެ  އަދި  ސަރ ކާރ ން  ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މިއަދ ެގ 

އެއަރޕޯޓ ، މަކ ނ ދޫ އެއަރޕޯޓ  ައވަސްކ ރ މަށް    އަލަށް ފަށާނެ ކަމަށް ވިދާޅ ވެފަިއވާ ެއއަރޕޯޓ ، ބިލެތްފަހީ  ،ދ ވެފަިއވާއ ވަ
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އަ ޓޫރިޒަމް   މިހާހިސާބަށް  މަސައްކަތްތަކެއްތޯއިމިނިސްޓަރ  ކޮންކޮން  ކ ރެވިފައިވަނީ  ކ ރެވިފަިއާވ  ؟ އިރ ަގިއ  އަދި 

މި މަޖިލީހަށް އަދި   ،އަދި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ނަތީޖާއެއް ވާނަމަ؟ މަސައްކަތްތަކ ން ލިބިފައިވަނީ ކޮންކޮން ނަތީޖާއެއްތޯ

 ްއވ ން އެދެން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ހިއްސާކޮށްދެ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަްއޔިތ ންނާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޢ ޞޫމްهللا މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ. ޢަބްދ 

 އާދެ!؛ ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމްهللا ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އަތޮޅަކީ ތ.އަތޮޅ  ޮގތަށް އަނެއްހެން    ށ. ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކ ރެްއވީތީ.    ވަރަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިނޭގތޯ ތި ސ ވާލ 

އަތޮޅ ަގއި ެއއަރޕޯޓެއް    ޮގތަށް ބެލެވޭ. އެހެންވީާމ، ށ.   އޮތް އަތޮޅެއްރަފީ ޮގތ ން ބަލާއިރ  ެއއަރޕޯޓ ތަކާ ދ ރ ަގއިއޮްގޖި

ބިލެތްފަހީަގޭއ    ، ލިބިފައިވާ ޮގތ ަގއި އެ ެއއަރޕޯޓ  އެކޮޅ ަގއި  ހެދ ން އެއީ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް. އަޅ ަގނޑަށް ޚަބަރ 

ކަމަށް ބޭނ ންާވ  ށްދޭ. އިޢ ލާންކ ރެވިެގން އެ ަގބޫލ ކ ރެވެނީ. ެއ އެއަރޕޯޓ  ެއޅ މ ެގ މަސައްކަތް އެބަ ކ ރިއަށްއަޅ ަގނޑަ

ފަންޑ  ހޯދ މ ެގ މަސައްކަތް ެއބަ ކ ރިއަށްދޭ. ދެން ައޅ ަގނޑ  އިްއޔެ ކަނޑިތީމ  ކައ ންސިލ  މެންބަރ ންނާ ބައްދަލ ކ ރިން. 

ޒަމް ތަރައްޤީކ ރާނެ  އިތ ރ  ޓޫރި  ަގއިވާހަކަތައް ދެކެވ ނ . ޭއެގތެރޭަގއި ކަނޑިތީމ  ކައިރީ އޮންނަ ބޮޑ ފަޅ   އި އެބައްދަލ ކޮށްފަ

ޮގތ ން    ޮގތ ން ވާހަކަދެކެވ ނ . އަދި ކަނޑިތީމ  ކޮޅ ަގއި އެ އޮންނަ ކ ޑަކ ޑަ ރަށް ތަރަްއޤީކ ރާނެ ޮގތަކާ ބެހޭ  ޮގތަކާ ބެހޭ

އަތޮޅަށް ފަތ ރ ވެރިކަން ެގނައ މ ެގ އެންމެ މ ހިންމ  ކަމަކަށް   ވެސް ވާހަކަދެކެވ ނ . އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މ ޅި އަތޮޅަށް، ށ.

ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓާ ބެހޭ އަޕްޑޭޓެއް ނެިގން  މޭ   21ން.  ޔ ންދިެގ  ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓ  ކ ރިއަށް  ،ތީއޮ  މި

އޭރ  ޓެންޑަރ ޕްރޮސެސްެގ ިއވެލ އޭޝަން ބައި ނިމިފަ.   ؛ޕްރޮސެސްގ ޅޭ އިދާރާތަކ ން. އޭރ  ބިޑިންގ އިވެލ އޭޝަން    ކަމާ

އެއީ  އޮތީ.  ދާންޖެހިފައި  ނެޯގޝިއޭޝަނަކަށް  ޕްރައިސް  ޮގތ ަގއި  ލިބިފައިވާ  މަޢ ލޫމާތ   އަޅ ަގނޑަށް    އެހެންނަމަވެސް، 

ހ ރި    ން ލިބިފައިސީދާ ސިޓީއަކ ހ ރި ޓެންޑަރތަކ ެގ އަގ  ބޮޑ ވީމަ. ެއއީ ދެން އަނެއްހެން އަޅ ަގނޑަށް މިހެން    ލިބިފައި

  ، ެގންދަން ބޭނ ންވާތީ  ގޮއްސަ އޮތް ޕްރޮސެސް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ތިލަދ ންމަތީަގއި ޓޫރިޒަމް ކ ރިއަށް  މަޢ ލޫމާތެއް ނޫން. އެ

ެގންޮގސްެގން    ލަިއެގން ލިބ ނ ވަރ . އެހެންނަމަވެސް، ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓ  ވަރަށް ރަނަގޅަށް ކ ރިއަށްދައިއެ މަޢ ލޫމާތ  ހޯ

 ޓޫރިޒަމް ކ ރިައށްދާނެ. ދެން ހަމައެކަނި ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓަކ ން ނ ވާނެ. ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓ ން ވެސް  ތިލަދ ންމަތީެގ

މިނެޓ  އެބަ ނަާގ. އެހެންވީމާ، ެއ   30އެއަރޕޯޓ ން  މިނެޓ  ނަާގ. ކ ޅ ދ ްއފ ށީ 45ކަނޑިތީމ  ހިސާބަށް އަންނަން އެބަ 

އަރޕޯޓެްއ އޮެވެގން. އެކަމަކ  މިހާރ  ސަރ ކާރ ން އަލަށް އެ ފެށި ެގންދެވޭނީ އިތ ރ  އެ   ދޭތެރޭަގއި ޓޫރިޒަމް ކ ރިއަށް
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ފެރީަގއި ދަތ ރ ކ ރެވޭނެ ޓޫރިސްޓ ންނަށް ވެސް ހަމަ ދިވެހިންނާ    ސްޕީޑ  ފެރީ ވަރަށް ބޮޑ  ލ އިކަމެއް ެގނެސްދީފި. ސްޕީޑ 

ތްތެރި މެންބަރ ންެގ ކިބައިން ވެސް  އެއް އަެގްއަގއި. އެއީ އާންމ ކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އިްއޒަ

 ؟ކ ރިމަތިކ ރާ ސ ވާލެއް، ކީްއވެހޭ މޯލްޑިިވއަންެގ ޓިކެޓ  ދެ ައެގްއަގއި ިވއްކަނީ އަދި އެހެން އާންމ ންެގ ކިބަިއން ވެސް

އެ ސަބަބ .  ިވއްކަންޖެހޭ  އެނޭގ  އަޅ ަގނޑަށް  އެ ދެން  ކޮންމެހެންއީ  ނ ލިބޭތީ  ވޮލިޔ މް  މަތިންދާ  ވަރަށް  ބޯޓ  ވެސް 

 ދަތ ރ ކ ރާއިރ  ޚަރަދ ތައް ކޮންމެވެސް ވަރަށް ޗަލާ ޮގތަށް ދަތ ރ ތައް ކ ރަންެވެގން ކ ރާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ސްޕީޑ  

ަގއި އެ އޮތީ  .ބޭރ  މީހ ންނާ އެއް ައެގްއަގއި ކ ރިއަށް ލިބޭނެ. މިހާރ  ހދ  އިދާިއރ  ދިވެހިންނާފެރީތައް ދަތ ރ  ފަށައިެގން

ާވއިރަށް ައޅ ަގނޑ    އަށް ފެތ ރިެގންދާއިރ  ދަތ ރ ފަތ ރ  ވަރަށް ލ ިއވާނެ. ދެން އޭރަށް.ށ  .،ފަ. ދެން ހއސްޕީޑ  ފެރީ ފެށި

ެގންނަންޖެހޭ    ހައ ސްތަކާއި ކ ދި ހޮޓާތަކާ ގ ޅ ންހ ރި ބިލ ގައިއާދެ! ކ ދި ެގސްޓ   ؛ހޯމް ސްޓޭއާ ގ ޅ ންހ ރި  ،މި ަގބޫލ ކ ރަނީ

ދައްކަނީ    ރ ފިޔާެގ ވާހަކަ މި  5000އިރ އިރ ކޮޅާ ކީްއވެތޯ   ؛ދެން އެ ވާހަކަ  .ރ ފިޔާެގ ބަދަލެއް 5000 ؛ކ ޑަކ ޑަ ބަދަލެއް 

ރ ފިޔާއަކީ ވެސް ވަރަށް ިގނަ ލާރި ރާއްޖޭަގއި ރަށެއްަގިއ    5000ވެސް ބައެއް ބޭފ ޅ ން ސ ވާލ ކޮށްފާނެ. އަނެއްހެން  

ޮއކިއ ޕަންސީ ފޯކާސްޓަކާ ެއއްޗެހި    އަދި އޭނައަށް ސީދާ  ، މިހެން އާންމ ކޮށް އ ޅޭ މީހަކަށް ތަނެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްލަން

އިރާދަފ ޅ ކ ރެްއވިްއޔާ    ،ނ ފެނި މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި  އެހެންވީމާ،  ނ ހ ންނައިރ .  ފައިސާތަކެއް  ސަލާމަތްކޮށްފައި  އަތ ަގއި 

ބަރ ން  ކަނޑިތީމ  ކައ ންސިލ  މެން  އެނދ ތައް އިތ ރ ވާވަރަށް ެއައރޕޯޓ ތައް އަންނާނެ. ދެން އިއްޔެ އަޅ ަގނޑ  ބައްދަލ ކ ރި

ހިސާބ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިން    އެކިހިނެއްވެތޯ އެއަރޕޯޓ   ކ ރިމަތިކ ރި، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.    އަޅ ަގނޑާ ސ ވާލެއް

އޭރ  އެއަރޕޯޓާ    ،އަޅ ަގނޑ  ބ ނީ ؟ދޭން އިޢ ލާންކޮށްެގން ނ ނަާގ އޮތީ  އެ ތަނ ެގ ފ ށިފަރ  އަޅ ަގނޑ މެން ކ އްޔަށް 

ސ ވާލ  މީހ ންނަށް  އެ  އިނޭގތޯ.  އ ފެދޭތެރޭ  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  ނަާގނޭ  މީހ ން  އެ  އިޢ ލާންކޮށްފިއްޔާ  ދެން  ދ ނީއޭ. 

އަތޮޅ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް ވެސް ފަތ ރ ވެރިކަމ ން ކ ރިއެރ ން ލިބޭނެ ކަމަށް.    ށ.  ،މީދ ކ ރަނީން އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  މި އ 

ހެދި އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ދެންމެ    މަކާައދި ށ.އަތޮޅ  ވަރަށް މ ހިންމޭ އެހެން ކަ  ،ދެން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ކޮމިޔ ނިޓީ ބޭސްޑް ޓޫރިޒަމްަގިއ    އޮން  ްގލޯބަލް ސަމިޓ .ޯއ،  ޔޫ.އެން.ޑަބްލިޔ .ޓީ  ން،އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން މި އިޝާރާތްކ ރި

ރަށް ފ ޅާ  ރާއްޖޭަގއި އެްގރިކަލްޗަރެގ މަސަްއކަތް ވަ  ،އަތޮޅަކީ  ްއމިއްޔަތ ކަމެްއ ދިނިން. ށ.އެްގރޯ ޓޫރިޒަމަށް ވަރަށް އަހަ

އި ފަތ ރ ވެރިކަމާ  ޓޫރިޒަމާއް ތިބި އަތޮޅެއް. އެހެންވީާމ،  ތެފެންވަރ ަގއި އެ ކަންތައް ކ ރާ ރައްޔި   ،ދާއިރާެއއްަގއި ކ ރާ

 ءاش إِنއަތޮޅ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް ވެސް ވަރަށް ތަނަވަސްކަން ލިބޭނެ ދާދި އަވަހަށް،    ގ ޅ ވަިއެގން އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ށ.

 ރިއްޔާ.  . ޝ ކ َلّلٰ ٱ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަވޒީރ . މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 
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 :ވާހަކަދެއްކެވ ން މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް

އަތޮޅ ަގއި ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކ ރ މަށް    ައއްޑޫ  ،އެ ސ ވާލަކީ ؛އަޅ ަގނޑ ެގ ދެ ސ ވާލެއް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

އިޢ ލާންކ ރައްވާފައިވާ  ؟ ދެްއވަންތޯ  ކިހާ އިސްކަެމއް މަޝްރޫޢ ެގ    8000މިހާރ  ސަރ ކާރ ން  ތަރައްޤީކ ރ މ ެގ  ބެޑ ެގ 

ަގއި ހިނަގމ ންދިޔަ ދެ ރިސޯޓެްއެގ ހިންގ މަށް،  އަްއޑޫއަދި މިހާރ   ؟ ޮގްއސަ އޮތް ހިސާބެއް  އަޕްޑޭޓެއް ދެްއވަފާނަންތޯ

ކޮބައިތޯ ޗެލެންޖ ތަކަކީ  ހ ރި  މިނިސްޓަރ   ؟ އޮޕަރޭޝަނަލައިޒްކ ރ މަށް  ސ ވާލަކީ،  ދެަވނަ  ސ ވާލ .  ފ ރަތަމަ  އެއީ 

. ެއ  ނީއަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެ  ހެންދޭ ވާހަކަ  ހޮލިޑޭތަކެއްމ ަގއި ޓެކްސް  ޔ އަތޮޅ ތަކަށް ޓޫރިޒަމް ެގންދި  ،ވިދާޅ ެވއްޖެ

ވަނީ ދައ ލަތަށް އާމްދަނީ    ދައ ލަތެއް ބަނގ ރޫޓ  މި؟ ދޭ ާވހަކަތޯ  އްނޫނިއްޔާ ޓެކްސް އިންސެންޓިވެ ؟ ވާހަކަތޯ ވިދާޅ ވަނީ

ނިންމާލަނީ.   ލިބެން މި  އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ.  ރަނަގޅަށް  މިނިސްޓަރަށް  ބަންދ ކ ރީމަކަން  ފ ރ ޞަތ ތައް  ހ ންނަ 

 ؟ ޕްލޭންކ ރައްވަނީ  ކަންކަން  އެއް ހައްދަަވއިެގންތޯ، ކޮންކަހަލަ ޮގތަކަށްތޯ އެއެހެންވީމާ، މި ކަންކަމ ެގ ދިރާސާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޢ ޞޫމްهللا މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ. ޢަބްދ 

މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް އެ ކ ރެއްިވ ސ ވާލަށް    ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔާ  

ދައްކާލ މ ެގ    ައއްޑޫ ސިޓީެގ ވާހަކަ  ،ލާއިރ އިއަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ. އެއީ އަޅ ަގނޑަށް ޓޫރިޒަްމެގ ވާހަކަދަްއކަ

  ، ދައްކާފައި ދާއިރަށް މީހ ން ބ ނާނެ  ނާތީ. ދެން އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަކަމ ަގއި ފެން  ފ ރ ޞަތެއް ލިބ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް

އެހެންނަމަވެސް،    !ތި ކަމެއް ނ ވިނޫންހޭ  !ނ ދައްކާށޭ  ތި ވާހަކަ  މަޢ ޞޫމް އެބަ އައްޑޫ ސިޓީެގ ވާހަކަދައްކައޭ. މަޢ ޞޫމް

މ ޅިން ސަބްސިޑަިއޒްކޮށްެގންދާއިރ   ޓޫރިޒަމަކީ މިއަދ  ިވޔަފާރިެއއްކަން. މަސްވެރިކަން    ،އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނަންޖެހެނީ

އެކަމާ ދޭތެރޭަގއި އެ ހ ރި ފައިސާތަކެއް، ެއކަމ ން ދައ ލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާ ދޭތެރޭ އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަންޖެހޭ. 

  ތ ކަންއެހެންވީމާ، ޓޫރިޒަމް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަރ ވާއިރ  ވަރަށް ބޮޑަށް މ ޅި އިންޑަސްޓްރީ ކ ރިއެރ ވ މަށް އަހައްމިްއޔަ

ދޭންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ައއްޑޫ ސިޓީެގ ޓޫރިޒަމް ކ ރިއެރ ވ ަމކީ އަދިެވސް ައޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ ދަންނަވަން، އަޅ ަގނޑ   

 އޮތީ ހ ޅ ވިފަ.   އެންމެ އިސްކަންދޭ ކަންތައް. ހެރެތެރަ އެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ސ ވާލެއް ކ ރެްއވީ އިނޭގތޯ. ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން އެ އެއްސެވި    ސްޕެސިފިކ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ؛ަވޒީރ އިްއޒަތްތެރި  

  މި ސްޕެސިފިކ ؟ ހެރެތެރައެއް ވެފައި އޮތީ ކިހިނެއްތޯއޭ؟ ޝަންްގރިއްލާއަށް ވެފައި އޮތީ ކިހިނެއްތޯއޭ  ،އެއް ސ ވާލަކީ 

ވަރަށް   ންސާދާކޮށް އޮޅ ންފިލ ވާލަދެްއވަ ؛ކަންތައް މި މަޖިލީހަށާއި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އޮޅ ންފިލ ވާލަދެއްވ މަށް

 ބޮޑަށް އެދެން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޢ ޞޫމްهللا މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ. ޢަބްދ 

  ،ރިސޯޓެއް އެބަ އޮތް. އެއް ތަނަކީ   4އަތޮޅ ެގ ޓޫރިޒަމްަގއި މ ހިންމ     އާދެ! އައްޑޫ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

މޮޑެލެއް ކާމިޔާބ ނ .  ހެރެތެރަ ހ ޅ ވީ އަޅ ަގނޑ މެން ބިޒްނަސް  ދ ވަސްވަވާހެރެތެރަ  ެއކަމަކ  ސަރ ކާރ ން    .އްަގއިރެ ނެ 

ންނަމަވެސް، ފ ލް ވޮލިޔ މް ނ ލިބޭތީ އަޅ ަގނޑ   . ހެރެތެރަ ހ ޅ ވިެގން އެބަ ކ ރިައށްދޭ. އެހެތަފާތ  އެއްބާރ ލ ންދީެގން

. އެ މީހ ން ބ ނި ޮގތ ަގއި  މ ދ ވަހ  ެވސް އަްއޑޫ ސިޓީެގ ބަޔަކާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީަގއި ބައްދަލ ކ ރީ ށްއިްއޔެ ނޫން އިހަ

ރިއްލާެގ މަސަްއކަތް ވެސް އަދި ހެރެތެރަައކަށް އެހާ ިގނަ މ ވަްއޒަފ ންނެއް ނ ނަާގ. ދެން އޮތީ ޝަންްގރިއްލާ. ޝަންްގ

ތަން    މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައި އެބަ އޮތް އެ  ،ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސިޓީބިޓީން މަޢ ލޫމާތ  ނ ލިބ ނަސް  ލްކޮށް ދާލަޕެރަ

އެ މީހ ން  ޓަކައި.    ހަދަންވެެގން  މަރާމާތ ކ ރ މަށް  ފޮނ ވާ  އެބަ  ދ ވަހ    އެންމެތަނަށް  ވާހަކަދެްއކި  އަޅ ަގނޑ   ފަހ ން 

އެބަދޭ. އެކަމަކ  ހަދަން   ހ ންމީށް  ވަރަކަށް އެ ތަން ހެދ މ ެގ މަސައްކަތަ  ކޮންމެވެސް  ،އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބ ނ  

އެ   ެގންދަނީ  މި  މީހ ންތައްމީހ ން  އެހެން  ފ ރ ޞަތެއް   .ކ ންފ ނީެގ  އެ  އަދި  ދިވެހިންނަކަށް   ނ ލިބޭ.   ެއހެންވީމާ، 

 ...ލިބ ނީމާ ދިވެހިންނަށް އެ ތަނ ން ފ ރ ޞަތ  ލިބެން ފަށާނީ ވަޒީފާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހިތ ން   އިޝާރާތްކ ރައަޅ ަގނޑ   އެ  މެންބަރ   ވިލިނިގލީަގިއާވ  ،  ޝަންްގރިއްލާަގއިވާ  ؛ހެރަތެރަ  ،އްވަނީ އިއްޒަތްތެރި 

ގ ޅޭ  މިކަމާ  ނެތްކަން  ކ ރިައށްދާން  މިކަން  ނޫނިއްޔާ  ދޫކޮށްލަިއެގން  ހިއްސާ  އިރ ޝާދ   ސަރ ކާރ ެގ  ހ ރިހާ   ދޭޮގތ ން 

 ދިޔަީއ. ބޭފ ޅ ން ވެސް އެބަ ވިދާޅ ވޭ އެކަން ސާފ ވަނިކޮށް އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މި ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ  ސާފ ވެ

 

 މަޢ ޞޫމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاޢަބްދ  .ރ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑ

މި އ ޅެނީ. ޝަންްގރިއްލާެގ  މެންބަރ ެގ ފ ރަތަމަ ސ ވާލ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އަދި    .އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ   އެއީ އެ ކަމަށް ބޭނ ންވާ ބަދަލ  ؛ބައި މީހ ން އެއްބަސްވާ ޮގތަށް  ދެ  ،ހިއްސާ ދޫކޮށްލެވޭ ޮގތަށް

ހިއްސާ  .  ހިއްސާ ބަދަލ ކ ރެވޭނެއެ  މަޖިލީހ ެގ ާގނޫނަށް އެބަ ެގންނަވާ. އޭރ ން އެ ކަންތަްއ ލ ިއވެެގން އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން  
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ެއ ކ ންފ ންޏަކަށް    އޮެވެގންރަކަށް  ހޯލްޑަމައިނޯރިޓީ ޝެއަރ  ވާހެން  އްަގއިޏެއެހެން ކ ންފ ން  ،ޮގތަކީ   ވާ  މި  ނ ކ ރަންޏާބަދަލ 

ޓެކްސް  ،  ނީ. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެްއވި އަނެއް ސ ވާލަކީވާންޖެހެވާ ހ ރިހާ ެގއްލ މެްއަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ޒިންމާ

ވާހަކަ. މާޒީެގ  ރެޖީމ ެގ  ވާހަކަދެްއކީ  ކ ރިއަށް  އަޅ ަގނޑ   ކަންތަްއތައް  ބަލަިއެގން  މޮޑެލްތައް  ވާހަކަެގކާމިޔާބ     .ންދާ 

އެ ކަންތައްތައް ކ ރިއަށް    ޓެކްސް ފަދަ ކަންތައްތަކަކީ ދައ ލަތަްއ ކޮންމެހެން ވެސް ބޭނ ންވާ އާމްދަނީ ީވމާ  ،އެާއއެކ  

ައއްޑޫ  .  ރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމްަގިއ އައްޑޫ ސިޓީެގ ވާހަކަ އަބަދ ވެސް ދައްކަންޖެހޭނެއަޅ ަގނޑ  ހިތ ން    .ެގންދަންޖެހޭ ވާހަކަ

އެހެން ކަހަލަ   އަދި  ،އިންސެންޓިވް މޮޑެލް ކަމ ަގއި ިވޔަސް ވެސްންދަންޖެހޭނެ. އޭަގއި އެއީ ޓެކްސް  ސިޓީ ކ ރިއަށް ެގ

އިންސެންޓިވް ވެސް  ސްކަހަލަ  ވިޔަސް  ކަމަށް  ެގންދި  ،ދީެގން  ކ ރިއަށް  ޓޫރިޒަމް  ސިޓީަގއި  ޓޫރިޒަްމ  ޔ އަްއޑޫ  މަކީ 

މިނިސްޓްރީން ދެވޭނެ   ސް، ޓެކްސް އިންސެންޓިްވސްއަކީނަމަވެމިނިސްޓްރީން ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް ދޭ ކަެމއް. އެހެން

ެގނެސްެގން ކ ރެވޭނެ ކަމެއް. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި  ާގނޫނަށް ބަދަލ   އިކަމެއް ނޫން. އެއަށްވ ރެން ފ ޅާ ދާއިރާއެްއގަ 

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނ ކ ތާއެއް. ނިޒާމީ ެގ މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މަރަދޫ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

 ޮގސްފައިވާ ހިސާބެއް.   ،ބެޑްެގ އަޕްޑޭޓެއް ހާސް ށްއަސަރ ކާރ ން ކަނޑައަޅ އްވާފައި  ،އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ޝ ކ ރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ 

 

 މަޢ ޞޫމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاޢަބްދ  .ރ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑ

މިއްޔަތ ކަމެއް މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން އްބެޑްެގ ތެރެިއން އެންމެ މ ހިންމ  އަހަ  އަށް ހާސްިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ  

އެ ކަމަށް މިހާރ  ވަކިން ފައިނޭންސް  .  ށް ތަރައްޤީކ ރާ ކަމެއްްގރޭޓް މޮޑެލައެއީ އިންޓެ .  ދެނީ ހަންކެޑަެގ އެނދ ތަކަށް

ެއބަހޯދ މ ެގ މަސައްކަތްކ ރާ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް އެ   ްއކޮށްއޮތް. ދެން އެއާއެ   ކ ންފ ނިން މަޢ ލޫމާތ  ހިއްސާކޮށްފައި 

 ސީޓީ މެދ ވެރިކޮށް ދީފަިއވާ ބިންތަކ ެގ...   އަްއޑޫ  ،ސިޓީއަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދީފައިވާ ބިންތައް އަްއޑޫ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް. މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރާޢީ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ

ރައީސް ދަންނަވާލަ ؛އިްއޒަތްތެރި  ަވޒީރަށް  އެދެން  ވަރަށް  ސާފ ކ ރ    ،ންދެއްވ އަޅ ަގނޑ   ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

އެބަ ؛ޖަވާބ  އިންތިޒާރ ަގއި  މެންބަރ ން  ބައިވަރ   ވަރަށް  ފޮތެއް    .ތިބޭ  ައޅ ަގނޑ މެން  ބޮޑ   އެތަްއ  ވަރަށް  ކިޔާހެން 

ކ ރ ކޮށް    ހާއެއްފ ސަ ބޭނ ންވާ ސ ވާލ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ކ ރެވޭ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް  ކީމަ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަން 

 ވާބ ދެއްވ ން އެދެން.ސާފ  ޖަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އެކަން އެހެން   ؛އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ   .އިެގން އ ޅެއްޖައިމ ކަމާޔަ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  ވެސް ތި

 ކޮށްދެއްވ މަށް އަޅ ަގނޑ  އަނެއްކާވެސް އެބަ އެދެން. ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . 

 

 މަޢ ޞޫމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاޢަބްދ  .ރ ޒަމް ޑމިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރި

އެނދ  އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި ާގއިމ ެވެގންދާނެ.   އަށް ހާސްސިޓީެގ    ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަްއޑޫ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ނައިފަރ ޝ ކ ރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

އައްޑޫ ސިޓީެގ ރަްއޔިތ ންނާއި ދިވެހި ލޮބ ވެތި ރައްޔިތ ން މި ސަރ ކާރ ން މި ދައްކާ   .ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އަޑ އަހާ އެބަ  ވޯޓ    2023ތިބީ    ،ވާހަކަތައް  އަޅ ަގނޑ ެގ  ތިން.  ދޭންޖަވާބ ފޮށިން  ނައިސްެގން  މިއަދ    ؛ސ ވާލެއް 

އަންނަ   ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި  ންތާއިދެ ހަފ   ،ކީފ ރަތަމަ ސ ވާލަ.  ިއތ ރ ފ ޅެއް ހެއްދެިވެގން  ހާޒިރ ކ ރެވިފައި ތި އިންނެވީ
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  ކީ އެމަޑިވަރ  ެއއަރޕޯޓަ،  ދެވަނަ ސ ވާލަކީ؟ ޓޫރިސްޓް އެރަިއވަލްސް މިއީ ރަނަގޅ  އަދަދ ތަކެއްތޯ ؛ޓޫރިޒަމް އެރަިއވަލް

ހައ ސްތައް މި  ެގސްޓ މި  ހަރަށް  ފަ  ހައ ސްތަކާ ަވރަށް ބޮޑަށް ގ ޅިފައި ހ ރި ެއައރޕޯޓެއް. ދިވެހިން ިގނަހިސާބ ެގ ެގސްޓ 

ޓިކެޓ   .ފިލްކ ރަނީ ައގ ބޮޑ   މަސަްއކަތްކ ރަްއވަންތޯއެ   .ވަރަށް  ހޯއްދަވަން  ހައްލެްއ  ސ ވާލަކީންތި؟ ކަމަށް  ، ވަނަ 

ހިސާބ ެގ    އެ ؛މިއީ ވަރަށް ބޮޑ  ނެދެވޭ އަސަރެއް  ؛މިނިސްޓަރ.  މޯލްޑިވިއަން  ،އޮތީ ބަނގ ރޫޓ ވެފައި   އެއަރލައިން މި

ަވކިން  ޓޫރިޒަމަ ކ ރާނެށް  ޓޫރިޒަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކ ރާނެ.  މި.  ޚާއްޞަކޮށް  ކިހިނެއްތޯ  ކޮބައިތޯ  ދޭތެރޭ  ކަމާ 

 ؟ކަަމށްކޮންކަހަލަ ފިޔަވަޅ ތަކެއްތޯ ޓޫރިޒަމް ިމނިސްޓްރީން އަޅ ްއވަނީ މި؟ ދެކެވަޑަިއަގންނަވަނީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެ

 

 މަޢ ޞޫމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاޢަބްދ  .ރ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑ

ކ ރައްވާނެ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ   ފަހ ން ރަނަގޅ ފ ޅ  އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ރައީސް ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ވެސް  

 .ދޭން..އަޅ ަގނޑ  މި ކަންތައް ސާފ ކޮށްލަ ތަނަށް ސިޓީއެއް ފޮނ ވަިއެގން އެދެން. އަޅ ަގނޑ  އަިމއްލައަށް މި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މި   އްިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ  އިތ ރ ފ ޅެއް ހައްދަަވއިެގނެ ވިދާޅ ވީ ވަރަށް ބޮޑ  ރަނަގޅެއް.    އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ  އެ އާދެ!  

ިއއްޒަތްތެރި    އަދި އެކަން އެ  ، ވަޒީރަށް އޮޅ މަކ ން ެއއްޗެއް ވިދާޅ ެވވި ނޫން. އިއްޒަތްތެރި    ތަނަށް އަޅ ަގނޑ މެން ެގނައީކީ 

 އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ .   .ވޭތަނަށް ލިޔ އްވާފައި މި އިވަޒީރ  ފާހަަގކ ރަްއވަ

 

 މަޢ ޞޫމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاޢަބްދ  .ރ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑޮ

ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ެއ ކ ރެއްިވ ސ ވާލ ަގއި އަޅ ަގނޑ   އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

އިނޭގތޯ ؛ދަންނަވާލަން ކަމެއް  ހިންާގ  ިވޔަފާރިއަށް  އެއަރލައިންތަކަކީ  އެ    .މިހާރ   ހިންގައިެގން  ޮގތަށް  ވިޔަފާރިައށް 

ރ  ހ ޅ ވ ނީތީ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް އ ފާކ ރަން.  އަތޮޅަށް އެައރޕޯޓެއް މި އަހަ  ވާނީ. ދެން ޅ.އަޅ ަގނޑަށް ކާމިޔާބ   ކ ންކަންތަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ޝ ކ ރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ވަޒީރ . އަދި އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ  މި މަޖިލިހ ަގއި ތިޔަ ހޭދަކ ރެއްވި ވަގ ތ ކޮޅަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ!  

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. 

އެޖެންޑާ އަޅ ަގނޑ މެން މި އެނބ ރެނީ    !ްއވާފ ކ ރަމާށް.  އަ  7ނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  މި ެއނބ ރެ  އަޅ ަގނޑ މެން  -{ 6.2} 

 މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޒާހިރ ، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމްއިްއޒަތްތެރި  ގައްދޫ ދާއިރާެގ    -6.2އައިޓަމް  

 އަރ ވަނީ ަގއްދޫ ދާއިރާގެ ޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ނފައިާވ ސ ވާލ . އަޅ ަގ ލިޔ މ ން ޖަވާބ  ހޯއްދެވ މަށް ކ ރައްވާއަމީރާ

 .ށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޒާހިރަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޒާހިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ގައްދޫ

ކ ރަން ބޭނ ންވާ ސ ވާލ .    އިބްރާހީމް އަމީރާ އަޅ ަގނޑ   މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލްޝ ކ ރިއްޔާ ރައީސް.  

މަސް ހަދަޭގދޮށ   ކަމަކަށް   އިޕްލާންޓ   ހިމެނޭ  ަވޢ ދ ނާމާަގއި  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ަވޒީރ  ނިސްބަތްވާ  ިއއްޒަތްތެރި    ހިންގ މަކީ 

އަދި ގ ޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ެގ މެނިފެސްޓޯަގިއ ހިމެނި ބަލައިަގނެފައިވާ ކަމެކޭ. ގައްދޫ ކައ ންސިލ ން ކ ރި   ،ވެފައި

ރީެއއް ހިންަގން ތަްއޔާރ ވެ ތިބި ކަމަށް އެ ފަރާތ ން  އި ބޭރ ެގ ފަރާތަކ ން ަގއްދޫ ކައ ންސިލާއެކ  ޭގދޮށ  ަމސްފެކްޓަބިޑެްއަގ

އަދި މި ސިޔާސަތ  ބަދަލ ކ ރ މަށް  ؟ ދެއްވަފާނަންތޯއޭކަން ވިޔަނ ދީ ސަރ ކާރ ން ހިފަހައްޓާ ސަބަބ  ސާފ ކޮށްއެ  ،އެކ   ބ ނ މާ

 ؟ ކ ރައްވަންތޯއޭތ ވަޒީރ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވަން ަގސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އަމީން ޢާންމ .   ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ ެގ ޖަވާބ  ިއއްަވއިދެްއވ ން އެދެން

 

 : ވ ންއިްއވެ މޭޒ ން  އިދާރީ

ވެދ ން ސަލާމަށްފަހ  ދަންނަވަމޭ. ތިޔަ އިދާރާެގ ނަންބަރ    ،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށް 

57-D/13/2022/20   (18  ެ2022ޕްރީލް  އ )ި57  ،ާއއ-D/13/2022/32 )  31  ޭއަދި މި މިނިސްޓްރީެގ  (  2022  މ

ސިޓީއާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމޭ. ހަވާލާދީފައިވާ ތިޔަ އިދާރާެގ ސިޓީތަކ ަގިއ  (  މޭ  19)  E1/57/2022/23-13ނަންބަރ   

ކ ރިއަށް   ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކައ ންސިލ ން  ގައްދޫ  ހަދަ ގދ.  މަސްޕްލާންޓް  ޭގދޮށ   ފަރާތެްއ    އިެގންދިޔަ  ހިންާގނެ  އަދި 

 ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށް އެ ފަރާތ ން  ކޮށް ބޭރ ެގ ފަރާތްތަކ ން އެ މަސައްކަތްކ ރ މަށްހޯދ މަށް އެ ކައ ންސިލ ން އިޢ ލާން

ދަންނަވަމޭ.  އެ   ،އެކ   ބ ނ މާ އެދިލައްވާފަިއވާތީ  ހިފަހައްޓާފައިާވ ސަބަބ  ސާފ ކޮށްދިނ މަށް  ވިޔަނ ދީ ސަރ ކާރ ން  ކަން 

ަގިއ  ވަނަ ނަންބަރ   4ެގ  1ވަނަ ބާބ ެގ ޖަދ ވަލ     10ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަދި    10.15ދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ ެގ ަގާވއިދ ެގ  
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ޮގތ ެގ މަތީ ައގ     ،ންބަޔާންކ ރާ  އެ ކަމެއް ކ ރ މަށް   ،ނަމަ  ވ ރެ ބޮޑ    މިލިއަން ރ ފިޔާއަށް  ފަސްޕްރޮކިއ މަންޓެްއެގ 

ހ ށަހަޅަ ބޯޑަށް  ޓެންޑަރ  ނެޝަނަލް  މަތީ،  އިހ އްދަދޭނީ  ޮގތެއްެގ  ނިންމާ  ބޯޑ ން  ބަޔާންކޮށްފައިވެޭއ. ންއެ  ކަމަށް   

އަދި ހިންާގނެ ފަރާތެއް ހޯދ މަށް    އިެގންދިޔަ ޭގދޮށ  މަސްޕްލާންޓް ހަދަގދ. ަގއްދޫ ކައ ންސިލ ން ކ ރިއަށް   ،އެހެންކަމ ން

އިޢ ލާނާ ގ ޅިެގން    2020ޑިސެންބަރ     419-ESMSED/419/2020/63  (17(IUL)ކ ރި ެއ ކައ ންސިލ ެގ ނަންބަރ   

ވާނެ ކަމ ަގއި ދަންނަވަމޭ.  ކަމާ ގ ޅޭ އެްއވެސް ކަމެއް މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތ ން ކޮށްފަިއނ އަދި އެ  ،ޕްރޮކިއ މެންޓ ެގ މަރ ހަލާ

މިނިސްޓަރ    ،އިބްރާހީމް ޢަމީރ   ،. ޚާދިމްކ މ2022ްޖޫން    15  ،1443އިދާ  ޤަޛ ލް  15ބޫލ ކ ރެްއވ ން އެދެމޭ.  ަގތިރާމ   ހ އި

 އޮފް ފިނޭންސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަގވާިއދ ެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ   މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ޢާންމ .  މާއް  80އަމީން  މަތީންވަނަ  ޮގތ ެގ  ަގިއވާ  )ނ(   ، ދާެގ 

ވަނީ މަޖިލީހ ެގ   އެ ޖަވާބ   ،އަމީން ޢާންމ  އިްއވ މަށްފަހ ސ ވާލ ތަކަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ފޮނ އްވި ޖަވާބ   

 ޔައ މިްއޔާަގއި ފާހަަގކ ރެވިފަ.  

، މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް  -6.3އެޖެންޑާ އައިޓަމް    -{ 6.3} 

ފައްޔާ އަލްފާޟިލް  ދާއިރާެގ ޟްޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހޯރަފ ށީ  ސ ވާލ .  ކ ރައްވާ  ހޯދ މަށް  ޖަވާބ   ލިޔ މ ން  އިސްމާޢީލާ   

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ދަންނަވަ ޝ ކ ރިއްޔާ  ސ ވާލ އި އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގިއވާ ؛ލާނަން  އ ތ ރ   އެންމެ    ، ރާއްޖޭެގ 

ފަހަރަށް ދެވެން  ބޯޓ ންޓް ބަނދަރެއް ގާއިމ ކ ރެވެންދެން މި ސަރަޙައްދ ން ދަތ ރ ކ ރާ އާގ އިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގއި ޓްރާންޝިޕްމަ

ތ ރާކ ނ  އަދި އ ލިަގމ     ،ހޯރަފ ށި  އި،އި ދިނ މަށް މަގ ފަހިކޮށްދެއްވ މަށް އެދިލަްއވަ ހ ރި ޚިދ މަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެްއަގ

އިސްނަންަގވަިއެގން   މިނިސްޓްރީން  ތިޔަ  ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގރާރ ަގއި  ފާސްކޮށްފައިާވ  ކައ ންސިލ ން 

ޮގސްފަޒ ތަންފީ މަސައްކަތް  ހަވާލ ކ ރަްއވާފަިއާވ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ކޮބައިތޯކ ރ މަށް  ހިސާބަކީ  އެ ؟ ިއވާ  އަދި 

 ؟މަސައްކަތ ެގ ޚިދ މަތްތައް ދެެވން ފެށޭނެ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ  ިއއްަވއިދިނ މަށް އަމީން ޢާންމ   ؛ަވޒީރ ގެ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 އެދެން.އަރިހ ން 
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 : ވ ންއިްއވެ މޭޒ ން  އިދާރީ

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށް، ވެދ ން ސަލާމަށްފަހ  ދަންނަވަމޭ. ތިޔަ އިދާރާެގ ނަންބަރ  

57-D/101/2022/20  (1    ް2022ޖޫނ )  ާދަންނަވަމޭ.    ސިޓީއ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ހަވާލާދީ  އިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގިއ 

ހއ.    ،ފަހަރަށް ދެވިދާނެ ޚިދ މަތްތައް ފާހަަގކޮށްބޯޓ ބަނދަރެއް ތަރައްޤީކ ރެވެންދެން އެ ސަރަޙައްދ ން ދަތ ރ ކ ރާ އާގ 

ައވަހަ އެންމެ  ވީ  ކަންކަން  ަގރާރ ަގއިވާ  ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއވާ  ކައ ންސިލ ން  އ ލިަގމ   އަދި  ތ ރާކ ނ   ެއ  ހޯރަފ ށި،  ށް 

އިސްނެގ މަށް ކަމާ ގ ޅޭ އިދާރާތައް ހިމެނޭ ޮގތަށް ވޯކިން ްގރޫޕެްއ ސަރަޙައްދ ަގއި ފެށ މައް ޓަކަިއ މި މިނިސްޓްރީެގ  

މަސައްކަތްތަްއ ދަނީ ކ ރެވެމ ންނޭ. ޯވކިން ްގރޫޕ ަގއި ކ ރެވ ނ  މަޝްވަރާތަކަށްފަހ  އިހަވަންދިއްޕޮޅ ގައި   ،ލެވިއިއެކ ލަވަ

އަވަ ތެރޭަގއި އެންމެ  ޚިދ މަތްތަކ ެގ  ފެށިދާނެ  ޚިދ މަތާއި  ،ހަށް  ޗޭންޖ ެގ  ސްޓޯރ  ،ކްރޫ  ސަޕްލައި   ،ޝިޕް  އަދި 

،  މި ކަންކަމަށް ބޭނ ންވާ އިމާރާތާއި ަވސީލަތްތައް ގާއިމ ކޮށް  ، ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ ޚިދ މަތް ވަނީ ފާހަަގކ ރެވިފައޭ. އެހެންކަމ ން

މަސައްކަ ތައްޔާރީތައްވ މ ެގ  އެހެނިހެން  މޯވާންޖެހޭ  ލިމިޓެޑާއިތް  ޕޯޓްސް  ޓްރާންސްޕޯޓް   ،ލްޑިވްސް  އޮފް  ިމނިސްޓްރީ 

ކަމާ ގ ޅޭ އެހެނިހެން އިދާރާތަކާ ގ ޅިެގން މި މިނިސްޓްރީން މި ދަނީ ކ ރަމ ންނޭ. މި   ، އެންޑް ސިވިލް އޭިވއޭޝަނާއި 

އަާމޒަކީ އަހަރ   2023ލަސްވެެގން    ، މިނިސްޓްރީެގ  ކ އާވަނަ  ފ ރަތަމަ  އިހަވަންދިއްޕޮެގ  ޚިދ މަތްތައް  ޅ ަގިއ  ޓަރ ަގިއ 

ނ ވަތަ    2022މޭ.  ޔ ދިތަޢާރަފްކ ރެވިެގން ފަހ ކޮޅ   އަހަރ   ކ އާ  2023ވަނަ  ފ ރަތަމަ  އަހަރ ެގ  ޓަރ ަގއި ވަނަ 

ބައިނަލްއަ  ޯއަގނައިޒޭޝަން ގ އިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގއި  ޓްރޭޑިންގ  ސްޓޭޓް  ވެސް  ފެށ މަށް  ޚިދ މަތް  ބަންކަރިންގ  ވާމީ 

މަސައްކަތް ދަނީ  މިމެދ ވެރިކޮށް  ހަމަޖެއްސ މާއި  ،ޮގތ ންކ ރެވެމ ންނޭ.  ފައިސާ  ބޭނ ންވާ  ކަމަށް   އ ޅަނދ ފަހަރާއި   ،މި 

އެހެނިހެން ތައްޔާރީތަކ ެގ މަސައްކަތްތައް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ  ، ލ މާއި  އިާގނޫނީ އޮނިަގނޑ  އެކ ލަވަ   ،އިކ އިޕްމަންޓ  ހޯދ މާއި

  އެކ   ކަމާ ގ ޅޭ އެހެނިހެން އިދާރާތަކާ  ،އޭިވއޭޝަނާއިމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް    ،އޯަގނައިޒޭޝަނާއި

.  2022ޖޫން    13،  1443އިދާ  ޤަޛ ލް  13ބޫލ ކ ރެްއވ ން އެދެމޭ.  ަގތިރާމ   ހ އި  މި މިނިސްޓްރީން ދަނީ ކ ރަމ ންނޭ.

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް. މިނިސްޓަރ އޮފް  ، ިއސްމާޢީލްޟްފައްޔާ ،ޚާދިމްކ މް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އަމީން ޢާންމ . ވަޒީރ ެގ ޖަވާބ  މަޖިލީހ ެގ ޔައ ިމއްޔާަގއި ހިމެނޭނެ.ކ ރިއްޔާ  ޝ 

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް 7
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިބްތިދާޢީ ބަހ ސް.    -7އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ސަރ ކާރ ެގ    އަޅ ަގނޑ  ކ ޑަ ވަގ ތ ކޮޅެއް އެބަ މަޑ ކޮށްލާންޖެހޭ. ؛ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  -{ 7.1} 

ބަރ  ާގނޫނ  ނަން  ،ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމް ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  هللاކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ   ،ފަރާތ ން

 ެގނައ މ ެގ ބިލ . މި ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން ިއްއވާފައި ށް ިއޞްލާޙ އަ(ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނ )  2010/13

ވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި ބިލ  މަޖިލީހަށް    8ވަނަ އަހަރ ެގ ދެވަނަ ދައ ރ ެގ    2022  ،ަގއި ބޭއްވ ނ    2022  މޭ  31  ،ވަނީ

ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމް. ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ   هللاރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވާނީ ކަނޑިތީމ  ދާއި

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަބްދ ލްޙަކީމް ޝަހީމް هللاޢަބްދ   މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކަނޑިތީމ 

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ނަންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ  ާގނޫނ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ)  2010/13  ާގނޫނ   ެގނެވޭ  (އަފަނޑިޔާރ ންެގ  ށް 

ބޭނ މަކީ ބޮޑ   އެންމެ  ހ ށަހެޅ މ ެގ  ބިލ   މި  ސަރ ކާރ ން  ފަނޑިޔާ  ،އިޞްލާޙ .  މަޤާމ ަގއިފަނޑިޔާރ ންނަކީ    ،ރ ކަމ ެގ 

ޔާރ ކަމ ެގ ފަނޑި  ،އަދި ޝަރ ޢީ ދާއިރާެގ އިތ ބާރ  ދެމެހެއްޓ މާއި  އި،ޝަރ ޢީ ދާއިރާެގ މ ސްތަޤިްއލ ކަން ދެމެހެއްޓ މާ

ޮގތ ން    އަދި ރައްކާތެރިކަމާ ގ ޅޭ  ،ެއޅ މާއިމެދ  ފިޔަވަޅ   އެކަށީެގންނ ވާ ޢަމަލެްއކ ރާ ހާލަތެއްަގއި އެ ފަރާތްތަކާ  މަޤާމާ

އަދި ފަނޑިޔާރ ންެގ މާލީ ބަޔާން ހ ށަހެޅ މާ ގ ޅޭ އ ސޫލ ތަްއ   ިއ،ާގނޫނ ަގއި ކަނޑަައޅާފަިއވާ އ ސޫލ ތައް އިޞްލާޙ ކ ރ މާ

ިއއްޒަތްތެރި  (އަނ ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫ)   13/ 2010ލ ކ ރ މަށް ާގނޫނ  ނަންބަރ   ސީއިތ ރަށް ތަފ  ށް ެގނެވޭ އިޞްލާޙ . 

މަޖިލީހ ެގ   ށްެގނެވޭ ިއޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާޙަ  ފަނޑިޔާރ ންެގ އަޚްލާޤާ ގ ޅޭ ޮގތ ން  އީމި  ،ބ ނާނަމަ  ކ ރ ކޮށް؛ ރައީސް

ބަހ ސްކޮށް ފ ންކޮށް  ވަރަށް  ވެސް  މެންބަރ ން  ކޮމި  ،ހ ރިހާ  ބަހ ސްކޮށްއަދި  މަރ ހަލާަގއި  ާގނޫނަކަށް  ،ޓީ  ބިލ     މި 

އަދި   ،ވެެގންދާއިރ ަގއި ފަނޑިޔާރ ން ޢަމަލ ކ ރާ ޮގތ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޝަރ ޢީ ދާއިރާ ރައްޔިތ ންނަށް އެީއ ަގބޫލ ކ ރެވޭ 

ެވެގން    ރާއަކަށް ރައްޔިތ ންނަށް އިތ ބާރ  ލިބޭ ދާއި  ،އ ސޫލ  ހިފަހައްޓާ ޝަރ ޢީ ދާއިރާެއްއެގ ޮގތ ަގއި  ،ހަމަހަމަކަން ލިބޭ

 މި ބިލ ން ރައްޔިތ ންނަށް ލިބޭ ފ ރިހަމަކަން ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް އ ންމީދ ކ ރަން. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މިހާރ  މި ހ ޅ ވާލަނީ މި ބިލ ެގ ބަހ ސްެގ ވަގ ތ . ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ    އަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ   ،އަޅ ަގނޑ  މި އަރ ވަނީ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .
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 : ކަދެއްކެވ ންވާހަ ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަންނ 

ރައީސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ދެމެހެއްޓ ންޝ ކ ރިއްޔާ  އިތ ބާރ   ދެމެހެއްޓ ން  ،ފަނޑިޔާރ ޭގެގ  އިތ ބާރ    ؛ފަނޑިޔާރ ންެގ 

ކިޔާލ މަށްފަހ  ވަރަށް ިގނަ ސ ވާލ    އިބަލަދަށް  ގ ސަމަ  އިައޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ބިލ ެގ ހ ށަހަޅާ ސަބަބާ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެބަ   ދަމަހައްޓާނީހިތ ަގއި  ފަނޑިޔާރ ގެއެއް  ހ ރި  އިތ ބާރ   ރާއްޖޭަގއި  މި  ކިހިނެއްބާއޭ  ހ ރި   ؟އ ފެދޭ.  އިތ ބާރ  

ތާެގ ވާހަކަ  ތޫވަނަ ަގރ ނ ަގއި އިބ ނި ބަ  14  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތާރީޚަށް ބަލާއިރ  ؟ފަނޑިޔާރ ެގއެްއ ޤައ މ ަގއި ބައިތިއްބާނީ

ަގނޑ  ހިތ ން މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން ވެސް ލައިބްރަރީއަށް  ތްތަކ ން އަދި އަޅ ފޮތްތައް ކިޔާ ފަރާ  ތާރީޚީ  ،ވަރަށް ިގނަ މީހ ން

އެީއ ރެހެންދި ޚަދީޖާ ޒަމާނ ަގއި   ،ކިޔާފައި ހ ންނާނީ. އިބ ނި ބަތޫތާ ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ،ކިޔާނެ މި މަޢ ލޫމާތ   ވަދެ

  ، ެވސް ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ފަނޑިޔާރ ކަން ކ ރި ޮގތް އޭނާ ،އޭނާއަށް ފަނޑިޔާރ ކަން އޭރ ަގއި ހ ރި ރަސްެގފާނ  ދެްއވ މ ން

އެބަ  އަދި ތާރީޚ ން  މަސައްކަތްކ ރިވަރ   ބޭނ ންކ ރާން  ނ ފޫޒ   މިއަދ   ސިޔާސީ  ފެންނަން.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ހ ރި 

ރައީސް  ހިނަގ  ،އިްއޒަތްތެރި  ތިއްއިއިހަށްދ ވަހ   ޕާޓީަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  މިީއ.  ކަމެއް  ޕާޓީ  ދިޔަ  ފަނޑިޔާރ ން،  ބެވި 

އަރާ  ވަކިކޮޅަކަށް  ތިބި  ތެރޭަގއި  އިންތިޚާބެއްެގ  ފަނޑިޔާރ ން  ތިއްބެވި  ސ ވާލަކީ ތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ   ކިހިނެއްތޯޭއ    ،. 

ދެްއަގއި. ގ ސައޮންނަނީ ވަކި މަމި  މި ޤައ މ ަގއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަްއ އަޅ ަގނޑ މެން ހަދާފައި   ؟ކ ރާނީ  ކަންއަޅ ަގނޑ މެން މި

އެ  ؟ކިހިނެއްތޯ ިމ ރާއްޖޭެގ އެހެން ފަނޑިޔާރ ެގތަކ ން ވެސް ދައްކާނީ  ޕާޓިތަކ ން ނ ދައްކާ ނަމޫނާއެއް ދެން  އެކަމަކ 

އ ޅޭ ބޭރ     ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގއި އަދި ކ ޅިވަރ ތަކ ަގއި ެވސް އެބަ  ނ ފެންނާނެ ފަނޑިޔާރ ެގތަކ ންނެއް. ދެން

  ،ވަރަށް ިގނަ ބޭރ ެގ ފަނޑިޔާރ ން  ވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ރ  ފަނޑިޔާރ ން.ފަނޑިޔާރ ން. ކ ޅިވަރ ަގއި ެވސް ތިބެނީ ބޭ

ހ ރިހާ އެންމެންނަށް އެއްބަސްެވވޭ ޮގތަކަށް ބޭރ ެގ ފަނޑިޔާރ ން   ،ތިބި. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮށްފައި އެބަ ފަނޑިޔާރ ކަން

ންވާ ެއއް ކަމެއް  ީގންވޭ، ޔަގީ ޅ ަގނޑަށް ޔަގައިމ  ވެސް އަެއއީ އިތ ބާރ  ދެމެހެއްޓ ން މި އޮތީ. ހަމަ ؛ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ޕާޓީ    ،ެވއްޖެ މި މަސައްކަތެްއަގއި އ ޅޭތާ. ސިޔާސީ ޕާޓީ ހަދައިެގން   އޮތް. އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  އެތައް ދ ވަހެއް  އެބަ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ދ ގައިގ ސަމަިއންސާފ  ރަމްޒ ކޮށްދެނީ. އެ    .. ތިލަފަތެއް ރަމްޒ ކޮށްދެނީރަމްޒ ކޮށްދެނީ ވެސް އިންސާފ 

ރަޖިސްޓަ އެޕާޓީ  އެކަަމކ   ހާސިލެއްނ ވިރީކ ރީ.  ކަމެއް  ކަެމއް  އެއް  ހަމަ  ވެސް.  ހަމައަށް  ފަނޑިޔާރ ެގ  ؛މިއަދާ 

އަރަނީ ކިތަންމެ އޮތީމަ އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްދ   ގ ސަން މި މަފަނޑިޔާރ ންެގ އިތ ބާރ  ދެމެހެއްޓ ން. މިހެ  ،އިޞްލާޙ ކ ރ ން

ކޮށް ފަނޑިޔާރ ެގ ޞަކަމެއް ނ ވާނޭ. ޚާއްއިންސާފ ން މި ؛މި ކަމެއް   ،އ ޅ ނަސް ކ ރަން  ކަން ށް އަޅ ަގނޑ މެން މިވަރަކަ

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން.  އެބަ ބަދަލ ވޭ ޖ ޑީ   ންއަހަރަކ  ެއްއ ފަހަރ   5ކޮންމެ   ؛ބަލަހައްޓަން އެ އޮތް ބެލެނިެވރިން

ެގނަޔަސް އޭަގއި ތިއްބަވާ ބޭފ ޅ ން ެވސް ތަންތަނަށް ށް. ެއއަށް ބަދަލ ށް ާވކަމެންނަނަޔަސް ނެތް ައޅ ަގނޑ ެގއެއަށް ބަދަލ  

ދެން ެވސް  އެއީ  ،ކިހިނެއްތޯއޭ  ވަޑައިަގންނަވާނެ.  ފާރަވެރިޔާ  ަވކި ؛ފާރަވެރިޔާ.  ވެސް  ފާރަވެރިޔާ   ފަނޑިޔާރ ންނަށް 
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އަރަނީ އި ކިހިނެްއބާއޭ އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްކޮޅަކަށް ޖެހިވަޑައިެގން ަވކި ކޮޅެއްަގއި އެބަ ތިއްބަވާ. އެހެން ތިބޭހާ ހިނދެއްަގ

 ދެން  މި ރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ެގ ނ ަވތަ އިންސާފ  ރައްޔިތ ންނަށް ކަށަވަރ ކޮށްދޭނީ. ކޮންމެެވސް އެއް ކޮޅެއް އެބަ ނަާގ.

ރާއްޖެއަށް  އޭނަ ދިވެހި  ،އިބ ނި ބަތޫތާ  ،ބޭރ ން ފަނޑިޔާރ ން ެގނައީ. ބޭރ  ފަނޑިޔާރ ން ެގނެސްެގން ެވސް މި ދެންނެވިހެން

އަޅ ަގނޑަކަށް ހަަމ  ؛ ކަހަލަ ޮގތަކަށް. ީމަގއި އިންސާފ ވެރި ޮގތެއް އެ ކަން ހިނާގފައި އޮތީއައި ޒަމާނ ަގއި ވެސް ހަމަ އެ 

ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމ ަގިއ    އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ،ބައި އިޞްލާޙ ނ ކޮށް  އެްއޮގތަކަށް ވެސް މި ބިލަކ ންނެއް އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެ

އެ  ބައެ ދ ޝްމަނ ންނޭ.  ާވދަވެރިންނަކީ  ސިޔާސީ  ބޭނ ންކ ރޭ  އެބަ  މިހާރ   ހާލަތްތަކ ަގއި  ބޭނ ންކ ރާ  އިއް  ބާރާތްތައް 

ދެން ވާދަ  ހިސާބ ން  އިންސާފެއް. ސިޔާސީ  ނޯންނާނެ  ރާއްޖޭަގއި  ޕާޓީވާދަ  ؛މި  އަޅ ަގނޑ މެން ވެރި ސިޔާސީ  ތަކެއް 

 އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދ ޝްމަނ ން ކަމަށް އްވާދަކ ރާ ފަރާތްތަ  ،ތައް އ ފައްދަން ނ ކ ތީ. އެކަަމކ  ާވދަވެރި ސިޔާސީ ޕާޓީ

ހަރ ކަށިކޮށް އެހާ  ދެކިެގން  ނަތީޖާއެއްހެން   ،އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެން  ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށް  ވާދަކޮށްފިްއޔާ  ނ ކ މެ  ދެން 

މި އޮތީ ހ ށަހަޅާފަ. އެކަމަކ  މީަގިއ  ދެްއަގއި  ގ ސަވަރަށް ރަނަގޅ  މަ  ވެސް ނެތް. މި ބިލ ކ ންނާނީ. މީެގން އެއްޮގތަކަށްނ 

އިންތިޚާބ ތަކ ަގިއ   ؛ކ ންނާނެ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީެގ އެތެރޭަގއި މިހާރ  އޮތް ފަނޑިޔާރ  ކޮމިޓީއެްއވެސް ނަތީޖާެއއް ނ ނ 

ާވނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަނަގޅ  ޢަމަލ ނ ކ ރާ ހިނދެއްަގއި މި ޤައ މެއް އިޞްލާޙެއް ނ   ،ޮގތަށް ބަިއވެރިނ ވެއެ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ . ިއއްޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތ   ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  މިހާރ   މެންބަރ   އަޅ ަގނޑ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ވެލިދޫ  އަރ ވަނީ 

 ޝަފީޤަށް. ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .هللا މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފީޤް هللاޢަބްދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވެލިދޫ

ރައީސް.  އާދެ!   އިްއޒަތްތެރި  ޢަބްދ ޝ ކ ރިްއޔާ  މެންބަރ   ދާއިރާެގ  ކަނޑިތީމ   ާގނޫނަށް  ޝަހީމް هللا ފަނޑިޔާރ ންެގ 

ން. އާދެ! މި އިޞްލާޙ ތަކ ެގ  ލަ ޮގތެްއަގއި އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަ ވާ އިޞްލާޙ ތަކަށް ޖ މ   ޢަބްދ ލްޙަކީމް ހ ށަހަޅ އްވާފައި މި

ޮގތ ން ނޫންނަމަ ޝަރ ޢީ   ފަނޑިޔާރ ންނާ ގ ޅޭ   ،ބޭނ ން އެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވަމ ން ވިދާޅ ވެދެއްަވއިފި

ގ ޅޭ މަ  ނިޒާމާ  ދެމެހެއްޓ ން،  މ ސްތަޤިއްލ ކަން  ދެމެހެއްޓ ން،  އިތ ބާރ   އެކަށީެގންނ ާވ  ާގޮގތ ން  ކ ރ ން  ހ ރެ  މ ަގއި 

އެ ކަންކަން    ،ފަނޑިޔާރ ންެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން   ،ބަޔާންކޮށްފައި އިތ ރަށް އެ ކަންކަން ހަރ ދަނާކ ރ ން  ކަންކަން

ޮގތ ން ވެސް ެގނެވޭ އިޞްލާޙ  މި ބިލ ަގއި އެބަ ހިމެނޭ. އަދި ފަނޑިޔާރ ންެގ މަސައްކަތ ެގ    ކަށަވަރ ކޮށްދިނ މާ ގ ޅޭ

  ، ސީލ ކޮށްފައިވޭ. އަދި ފަނޑިޔާރ ންެގ މާލީ ބަޔާން ހ ށަހަޅާއިރ ތަފ   ކ ރާނެ ޮގތް ވެސް   ފެންވަރ  ބެލ މ ަގިއ ކަންތައް
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ލަ  މީަގއި ޖ މ    ،ކަން ވެސް އިތ ރަށް ހަރ ދަނާކ ރ މަށް މީަގއި މާއްދާތައް ހިމަނާފައިވޭ. އެހެންވެ ައޅ ަގނޑ  މި ދެންނެވީއެ

 މާއްދާއެއް މި އިޞްލާޙ ަގއި އެބަ  ވާއަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ކަންބޮޑ    ،ޮގތެްއަގއި އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަމޭ. އެހެންނަމަވެސް

މ ން ވަކިކ ރެވޭ ފަނޑިޔާރ ންނަށް ާގމަ   ،ޭއެގ )ހ( ަގއި މި އޮންނަނީ 22-1 ؛1ވަނަ މާއްދާެގ    22  ،އެ މާއްދާއަކީ   އޮތް.

މަ އީޝަރ  ދާއިރާެގ  ައދާނ ކ ރެވ ންާގ  ތަފ  ؛މެްއ  މި އޮންނަނީ.  ިމ  އަރިމަތީ ސ ރ ޚީަގިއ  ަގއި  ސީލަކަށް ދާއިރ  )ހ( 

މ ަގއި ހ ރި މީހަކ  މި  ާގފަނޑިޔާރެްއެގ މަ ،ސަބަބ ން މ ެގނ ވާ ޢަމަލެއް ކ ރ އެކަށީެގން ާގމާެގ މައް ފަނޑިޔާރެ ،އޮންނަނީ

އެ މީހަކަށް ޝަރ ޢީ ދާއިރާެގ    ،ނަމަ  މ ން ަވކިކޮށްފިާގވަނަ ާމއްދާެގ ދަށ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން އެ މަ  22ާގނޫނ ެގ  

  ހ(ެގ ބޭނ މަށް ޓަކައިިމ މާްއދާެގ )  ،ަގއި މި ބ ނަނީ  ނ ކ ރެވޭނެެއވެ. )ށ(މެއް ނ ވަތަ ވަޒީފާއެއް އަދަދެއްާގއެްއވެސް މަ 

ފަނޑިޔާރަކ  ހ ރެެގން ނ ވަތަ ފަނޑިޔާރ ންތަކެްއ ތިބެެގން ޝަރީޢަތްކ ރ މަށް    ،ކަމަށް ބ ނެފައި ެއ ވަނީ   ޝަރ ޢީ ދާއިރާ

އެ ދާއިރާަގިއ    ،އިމ ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ތަނަކާއިާގޤާނޫނ އަސާސީން ނ ވަތަ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރާ ާގނޫނަކ ން  

މީެގ  ،އަންނަނީއަޅ ަގނޑ  ހަނދާންނަށް    ކޭ. މި މާއްދާ މިޮގތަށް ފެނ ނީމާން މ އައްސަސާތަކާއި އިދާރާތަހިމެނޭ އެހެނިހެ

މިހާރ  އޭނަ ނިޔާވެއްޖެ. ކ ރީެގ   ؛ވަރަކަށް އަހަރ  ކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑ  ނޫސްވެރިޔަކަށް އ ޅ ނ އިރ  ކ ރީެގ ޤާޟީެއއްފަނަރަ

ެގ އަހަރ ތަކ ެގ ތެރޭަގިއ  80ން.  ފާޅ ކ ރަންވެެގކަންބޮޑ ވ މެއް    ބޮޑ   ރަށްވައޭނަެގ  ބައްދަލ ކ ރަނީ    ޤާޟީއެއް ައޅ ަގނޑާ

މި ދިމާވާ   .ގ ޅިެގން އޭނަެގ ލިޔ ންތައް އަތ ލަނީ  ކާކ މަހ ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަށެއްަގިއ ހިނިގ ކަމެއް. އޭނަ ކ ރި  

ނީ. އެހެންވީމާ، އަތޮޅ ވެރިޔާއާއި އޭރ ެގ ނ ފޫޒ ަގދަ  އަތޮޅ ވެރިޔާ ހިތްހަމަނ ޖެހެ  ކ މ ެގ ސަބަބ ން އޭރ ެގހ އޭނަ ކ ރި    ،ކަމަކީ

ވެސް  ށް  ހިސާބަ  ފަހ ން އޭނަ ދ ނިޔެިއން ވަކިވ މާޭއެގ  ،ވަޒީރަކާ ގ ޅިެގން އޭނަެގ ހ ރިހާ ސަނަދ ތަކެއް އަތ ލަނީ. ދެން

ސަ ދެން  . ނ ލިބޭތަކެއް  ނަދ އޭނަެގ  މަސައްކަތްކ ރި.  ވަރަށް  އޭރ ގަ   ،އޭނަ  ޖަހަންވެެގން  ނޫހ ަގއި  ވާހަކަ  އެ  އި  އޭނަ 

ފެނ ނީމާ  އަޅ ަގނޑާ ިމ މާއްދާ  ާވހަކަ ދެއްކީ. އަޅ ަގނޑަށް  ބޮޑަށް އެބަ އެޭވ.   ބައްދަލ ކޮށް އެ  އެ ހަނދާން ވަރަށް 

 ..އޭނަ ހޯދާ ފާހެއް. ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މީހަކ  ތަޢ ލީމީ ޮގތ ންަގއަޅ ަގނޑ  

 

 ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ 

ާގނޫނ ތަކަށް ށް  ފަހަރަ  އެއީ ބައެއް ؟ހ ރިތޯ  ޤާޟީެގ ނަން ހަނދ މަފ ޅ  އެބަމީހާެގ، އެ    އެ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ާގނޫނ  ބެލެހެއްޓ މަށް، ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ާގނޫނ  ބެލެހެއްޓ މަށް   ،ތަނ ަގއި އެބަ  ފާހަަގކ ރެވޭ  ވަނަން ކިޔ ން އެއީ މި

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ވެލިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  ވާތީވެ.  ލިބޭ ކަމަކަށްންކަފަސޭހަ

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 
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ރައީސް  ވެލިދޫ ؛އިްއޒަތްތެރި  ނ.  ރައީސާ  ،ޯއޝަންވިލާ  ،ެއއީ  އިނޭގތޯ.  މޫސާ  ޢަބްދ ލްޢަޒީޒ   ވެސް    ައލްމަރ ޙޫމް 

އެ މީހަކ  ތަޢ ލީމީ ޮގތ ން ހޯދާފައި އޮންނަ ފާހެްއ    ،އ ޅޭ ވާހަކައަކީ   ބައްދަލ ވެފަިއ ހ ންނާނީ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން މި

ޮގތަ ރަށް  ބޭކާރ ކޮށްލެވޭ  އެންމެ  އެއީ  ހިމެނ ން  ައޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ ާގނޫނެްއަގއި  ނޫން.  ކަމެއް  ެވސް   ނަގޅ  

އިނދެފައި އޭނާ ސ ލޫކީ    އިޮގނޑީގަ ެގ  ޮގސްފައި ހ ރި ޮގތަކީ، ފަނޑިޔާރ  ވެެގން ރާްއޖޭަގއި ކަން ތަނ ަގއި    މި  ،ބޫލ ކ ރަންަގ

ވަކިކ ރަނީާގމަ  ޖެހިެގން  މައްސަލަެއއް އިސްތި  ،މ ން  އޭނަ  މަޖ ފާއ ނޫންނަމަ  އިސްތިދޭން  އޭނަ  ފާދީފައި  އ ބޫރ ވެެގން 

ވެސް    ެވސް ކޯޓަކަށް. އަޅ ަގނޑ    ނޫންނަމަ އެހެން  ،ދަނީ ާގނޫނީ ވަކީލެއް ޮގތަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް  އްދ ވަހ  މިއަނެ

ވާނެ ކަމަކަށް. މިައދ  ފަނޑިޔާރެްއެގ ޮގތ ަގއި ިއންނަވާފައި މާދަމާ ރަްއޔިތ ންެގ ބޫލެއް ނ ކ ރަން ެއކަން ެއޮގތަށް ެވެގންަގ

ބޫލެއް ނ ކ ރަން. ަގޮގތ ަގއި ކޯޓަށް ދެިވެގންވާނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ     ެގކީލެއް ދ ވަހ  ވަ   އަނެއް   ،މަޖިލީހ ން ވަކިކ ރީމާ

ޮގތަށް  އޭނައަށް ކޯޓެއްަގއި  ށްދ ވަހަމ ރ އެކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. އެހެންނަމަވެސް، މ ޅި އ    ، ވަކާލާތ ނ ކ ރެވޭ 

ކަމ ދާ އ ސޫލެއް ނޫން. މިސާލަކަށް    ،ތަށް ެއއީޝަރ ޢީ ނިޒާމ ެގ ެއއްވެސް ަމސައްކަތެއްަގއި އޭނައަށް ބަިއެވރިނ ވެވޭ ޮގ

ނޫންނަމަ    ،ކަށް ަވކީލެްއެގ ޮގތ ަގއި ޔަ ވަންދެން އޭނަ  ދ ވަސްއަހަރ   ެއއް  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި މާއްދާަގއި ެގނެވިދާނެ

 މާއްދާަގިއ  . އެީއ ެގނެވިދާނެ ޮގތެއް. އަދި ެއއާެއކީަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މިޝަރ ޢީ ނިޒާމ ަގއި މަސަްއކަތެއް ނ ކ ރެވޭނޭ

ެއޮގތަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ    ،މިސާލަކަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ވަކިކ ރީމައޭ އޭނައަށް އެކަން ނ ކ ރެވޭނީ  ،މިޮގތަށް އޮވެފައި 

ށް އެހ މ ެގ  އެ ފަނޑިޔާރ ެގ މައްސަލަ ވޯޓަ ؛ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ވޯޓަކަށް  ،ފަހަރ  މި ދިމާވާ ކަމަކީ  ވަނީ. ިގނަ  މި

ކ ރަްއވާ  ފާއ ސްތި އިކ ރިން   ކަންތައް  ެއޮގތަށް  ދޭ.  ައޅ ަގނޑ    އެބަ  ވެސް  މެދ   ޮގތަށް   ފަނޑިޔާރ ންނާ  މިދަންނަވާ 

މި މާއްދާ މިދެންނެވި    ،މީދ ކ ރަނީންބޫލ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  އ ަގ  ސަސްޕެންޝަނެއް އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ 

މީދ  މި ކ ރަނީ ިގނަ އިްއޒަތްތެރި  ންއަޅ ަގނޑ  އ   ،ެއއްޮގތަށް   ވާހަކައާ  ޮގތަށް އަދި ިގނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ދައްކަވާ

ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތަކ ެގ  ެގ އަހަރ 80މެންބަރ ންެގ ވިސްނ މާއި ޚިޔާލ  ހ ންނާނީ އަޅ ަގނޑ  މިދެންނެވި ޮގތަށްހެން.  

ޒީބ ކޮށް ކަންތައް ކ ރ މަށް ވިސްނަވާނެ ކަމަށް  ހ ވ ރެ ައޅ ަގނޑ މެން ެއައށްވ ރެ ތަ  ދިސާތަކަށްހާ  ވާތެރޭަގއި ހިނާގފައި

ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަ އޮތް    30  ،އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ   އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. އެޮގތަށް ިއޞްލާޙ ވެެގންދާނެ ކަމަށް. ދެން

މ ން  ާގ މަފަނޑިޔާރަކ   ،މި މާއްދާެގ )ށ( އެހެން އޮތް ނަމަެވސް  ،)ރ(. މި މާއްދާަގއި މި ބ ނަނީ، )ރ( ަގއި މި ބ ނަނީ

ަމތީން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް   ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތ ެގ  22ވަކިކ ރ މަށް ޓަކައި މި ާގނޫނ ެގ  

އިސްތި ހ ށަހަޅާފައި ފަނޑިޔާރަކ   ލިބި   ،ނަމަ  ދީފިފާއ ވަނިކޮށް  އިނާޔަތްތަކެއް  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  . އެއްނ ދެވޭނޭމި 

ފާދިނ ން.  އ މ ން އިސްތިާގފަނޑިޔާރ ން މަ  ،ވަނަ މާއްދާަގއި މި އޮންނަނީ 27ާގނޫނ ެގ    ،ލިއިރ  އިއަޅ ަގނޑ  ާގނޫނ  ބަލަ 

ވަނަ  30ބޫލ ކ ރެވެނީ. އެއީ  ަގމިސްޓޭކެއްހެން އަޅ ަގނޑަށް    ޓައިޕިންގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި މި އިޞްލާޙ ަގއި  ަގއަޅ ަގނޑަށް  

ޮގތ ަގއި މިއީ  ަގައޅ ަގނޑަށް    .އޮތީ  މި  މާއްދާެގ )ނ(ެގ ފަހަތަށް )ރ( އިތ ރ ކ ރ މަށް ވަނަ މާއްދާެގ   27ބޫލ ކ ރެވޭ 
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އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް    .ާގނޫނ  ބަލައިލީމަ  ބޫލ ކ ރެވެނީަގ  )ނ(ެގ ފަހަތަށް )ރ( އިތ ރ ކ ރާ ވާހަކަ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ  )   2010/13  ،ވެސް އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސަށް

މިހާތަނަށް ާގތްަގނޑަކަށް    ާގނޫނ  އ ފެދ ނ   އެ  ،ކީ (އަާގނޫނ  ވަރަކަށް އިޞްލާޙ   ެގނެވިއްޖެ. އެހެންވީމާ،  ހަތްފަހ ން 

މި އޮޅ ންއަރާ   ފަހަރ ަގއި  އ   އަދަދ ތަކ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ   ެވދާނެ.  ވެސް  މަޖިލީހ ެގ    ،މީދ ކ ރަނީންޮގތް  ރައްޔިތ ންެގ 

އެްއޮގތަށް އަދި ފަނޑިޔާރ ކަމ ަގއި ތިއްބެިވ ބޭފ ޅ ންނާއި ޝަރ ޢީ ދާއިރާަގއި    އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ވިންނ މާއި ފިކ ރާ

މަތީ މަޝްވަރާެގ  ޚިޔާލާއި  ވެސް  ބޭފ ޅ ންެގ  އިޞްލާޙ މަސައްކަތްކ ރައްވާ  ބިލަށް  މި  ޮގތ ަގއި    ެގާގނޫނެއް   ،ެގނެވި ން 

 .  ކ ރިއްޔާވެެގންދާނެ ކަމަށް. ޝ  ޒ ތަންފީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 ރީރަށް. މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ޒަޙަސަން 

 

 ރީރ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޒަމަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން 

ާގނޫނ  ނަންބަރ  )  ެގނައ މ ެގ ބިލ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ  

މަށް އަޅ ަގނޑ  ހީޝަ  ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ހ ށަހެޅ އްވިމި ބިލ  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން(  2010/13

ރައީސްހަމަ   އިްއޒަތްތެރި  މަ ؛ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން.  މައިަގނޑ   ބިލ ެގ  ހިމެނޭގ ސަމި  އެބަ  ތެރޭަގއި   ،ދ ތަކ ެގ 

ވެސް މ ސްތަޤިއްލ ކ ރ ން. އެކަށީެގންނ ާވ ޢަމަލެއް   އަދި މ ޅި ޝަރ ޢީ ދާއިރާ  ،މަނިކ ފާނ  މ ސްތަޤިއްލ ކ ރ ންފަނޑިޔާރ 

އެއާެއއްކޮށް.  ބަޔާންކޮށްފަ  އޮތް  ވެސް އެބަ  ޮގތ ެގ ވާހަކަނެ  ދެން ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  ،ނަމަ  ފަނޑިޔާރަކ  ކޮށްފި ،  ހަމަ 

ބެލ މ ެގ ފެންވަރ   ކ ރިއަށް  ފަނޑިޔާރ ންެގ  ވެސް  އެބަކަންތައްތައް  ބިލ ަގއި  މި  ވާހަކަ  ޮގތ ެގ  އަދި    ެގންދާނެ  އޮތް. 

އަދި އެ ވިޔަފާރި   ،ނަމަ  ހިނާްގން  ފަނޑިޔާރ ކަމ ަގއި ތިބޭއިރ ަގއި ވިޔަފާރީެގ މ ޢާމަލާތް ފަނޑިޔާރ   ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

އެބަ  ވަރަކަށް މި ބިލ ަގއި    ނިޒަމަކީ ކޮބައިތޯ ވެސް ކޮންމެެވސް ބެލޭނެ މެކޭ  ގ ޅ ން އޮތީ ކިހާވަރަކަށްތޯ  އެ ފަނޑިޔާރ ންނާ

ނާޒާހާތްތެރިކަން  ފަނޑިޔާރ ންެގ ނަޒާހާތްތެރިކަން. ،އޮތީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޖ މ ލަކޮށް މި ބިލ ަގއި މި އިލާ.ވަ އަލިއަޅ  

ތްތެރި  ނޑ  ެއއް  އަސާސަކީ. އިްއޒަެގއްލ ނީމާ ދެން ފަނޑިޔާރ ން ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވާނެ ޮގތ ެގ ވާހަކަތައް މި ބިލ ެގ ަމއިަގ

 ޢަދްލ ެގ  އީދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖިނާ   ،ދެއް އ އަޅ ަގނޑ މެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ އެންމެ ބޮޑ  އެއް ވަ އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ،   ؛ރައީސް

އިޞްލާޙ ކޮށް  ޅިމ  ؛ނިޒާމ  ނިޒާމ   މިނިވަންކަމާ  ،ޝަރ ޢީ  ނ ފޯރ ަވއި  އެކ   ފަނޑިޔާރ ެގތަކަކީ  ެއ    ،ނ ފޫޒެއް 

ރަްއޔިތ ންނަށް ކަށަވަރ ކޮށްދިނ ން.   ،ންކޮށްީގޔަ  ދެވޭނެ ތަނެއްކަންނެރެތައް  ންކ ހ ތަކ ން ރަްއޔިތ ން ބޭނ ންވާ  ފަނޑިޔާރ ެގ
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އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ިމ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެވސް އެންމެ ބޮޑ  އެއް އަސާސް.    މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ

ފަނޑިޔާރ  ައދި  ފަނޑިޔާރ ެގާއއި  އަޅ ަގނޑ މެންދައްކަނީ  ވާހަކަ.  އިޞްލާޙ ކ ރާ  ފެނިެގންދިޔަން    ، މިކަމ ަގއި  ،ނަށް 

ނަޒާހާތްތެރި ފަނޑިޔާރ ންނަކީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނ ެވއްޓި  ، ޙަޤީޤަތ ަގއި  ޖީބަށް  ކ ރާ    ،މ އްސަނދިންެގ  އެ  އަމިއްލައަށް 

ކ ރެްއވި ނޑިޔާރ ންެގ މ ސާރަ ބޮޑ ެއ ފަ  ،ދޭނެ ެމކޭނިޒަމެއް ރާވައި އްމަސައްކަތ ން އެ މީހ ންެގ ދިރިއ ޅ މ ެގ ޚަރަދ ތައް ފ 

ވެރިކަމ ގައި.    ފ ރަތަމަ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ،މަނިކ ފާނ  ؛ރާއްޖޭެގ ފ ރަތަމަ ޑިމޮކްރެޓިކް ރައީސް، ރަީއސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ 

އ  ފޮނި  ަވރަށް  ރަީއސް،  އިްއޒަތްތެރި  ކ ރީ  ެއކަން  އެހެންނަމަވެސް،ންއަޅ ަގނޑ މެން  އަދިެވސް   މީދެއްަގއި. 

މ އްސަނދިންެގ    އަދިެވސް    ން ބަެއއް ފަނޑިޔާރ   ،ދަނީ  މި  ކަހަލަ ކަންތައްތަކ ަގއި ފެނިެގން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބަެއއް

ޮގތަށްތައް ރައްޔިތ ންންކ ހ   ،ޖީބަށް ވެއްޓި ވިއްކަމ ން ނ ވަތަ    ،މަނަބ ނާ  ސާފ  ދިވެހި ބަހ ން  ، އެންމެ ބޭނ ންނ ވާ 

 . ރައީސް ޔާމީނ ެގ ވެރިކަމ ަގއި  ،ފެނިެގންދިޔައީ  ޑަށްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި މަންޒަރ  އެންމެ ބޮލާ މަންޒަރ .    ނީލަމަށް

ބ ދާރީކ ރ ވައި އަދި މ ސްތަޤިއްލ  ައޅ ަގނޑ މެން ފަނޑިޔާރ ން ޖަވާ ؛ފިސާރި ރަނަގޅަށް ފެނ ނ . އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 ، ނަމަ  ފަނޑިޔާރ ން ކ ށެއް ކޮށްފި  ،ބަޔަކަށް ހަދަން މަސައްކަތްކ ރާއިރ ަގއި ފަނޑިޔާރ ންނަށް ެވސް އެބަ ޖެހޭ އެނެގން

ކަންކަން    ބަރާބަރަށް އެ  ،ށްކޮ ޓ ވ ރެ އެކިއ ރޭ   ޕްރޮސެސްތައް އެބަ ޖެހޭ މިހާރަށް   ވޭއަދަބ  ލިބޭނެކަން. އަދި އެ  ައދަބ  ދެ

މިޔ ންދިމަޖެހިެގހަ ައޅ ަގނޑ   އެހެން  ރައީސް،    ލީދަންނަވާ  ން.  ފަނޑިޔާރަކ އާންިއްއޒަތްތެރި  ވަކިކ ރ މ ެގމ ކޮށް     

ބަލަނީ. ބަލާފައި ދެން މި   މިއެ ފަނޑިޔާރެްއެގ މައްސަލަ  ފ ރަތަމަ ޖޭ.އެސް.ސީން  ކ ރާ ޮގތަކީ  މަރ ޙަލާތައް މި ކަޑައްތ 

 ތަޅ މަށް،   ފޮނ ވ މަށްފަހ ަގއި ދެން މި ފޮނ ވަނީ  އަށްތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ. ެއ ކޮމިޓީރީ ކޮމިޓީައށް ރައްޔިއަފޮނ ވަނީ ޖ ޑީޝި

ފޮނ ވީމާ ތަޅ މަށް  ނިމިެގންދާއިރ ަގއި   ތަޅ މ ން  ބެލ މަށްފަހ ަގއި.  މަރ ޙަލާތައް  މި  އެހެންނަމަވެސް،    ، ަވކިކ ރަނީ. 

އެންމެ ނ ނިމެނީސް    ކަޑައްތ ކ ރަމ ންދާއިރ ަގއި  މަރ ޙަލާ  ފަނފަހ   އިއެ  އެއްކަލަ   ،ނަމަ  ފިތިއ ފާދީސްޑިޔާރަކ   ހަމަ 

 ފާދެވޭ. އެހެންކަމަށްވަނީއ އެބަ ިއސްތި  އަށްމ ން އޭނަާގއެ މަ  އްކޮށް އެ  ނާޔަތްތަކާއިއެކ  ހ ރިހާ    ފަނޑިޔާރ  ނަޒާހާތްތެރިކަމާ

ފަނޑިޔާރ ން  ،ނަމަ ނ ވަތަ  ކ ށްތައް  ހިންާގ  ފަނޑިޔާރ ން  ޓަކައި  ޖަވާބ ދާރީކ ރ މަށް  ތްތެރިކަން ނަޒާހާ  ެގފަނޑިޔާރ ން 

އެންމެ ރަނަގޅަކަށެއް އަދި  އޮތީ މ ޅިން    ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވާ ނިޒާމ  މިއަޅ ަގނޑ މެން    ،ސްައސާެއއް  މަިއަގނޑ   ެގއްލ މ ެގ  

މި މިހެން  އަޅ ަގނޑ މެން    ދާދި  ،ބ ނީ  ނޫން.  ފޮނ ަވއިެގން  ދެ  ފަހ ން  ޖޭ.އެސް.ސީން  ވަކިކ ރަންެވެގން  ޤާޟީން 

  މީގެ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .  ފްލެޓެއްެގ މައްސަލައީ  އެ  .ވެސް އެ ަމއްސަލަ ބެލި  ރީން ކޮމިޓީންޗިއަޖ ޑީއަޅ ަގނޑ މެން  

ދިން ފާއ ދީފި. އިސްތިފާއ ރީ ކޮމިޓީަގއި މައްސަލަ ބަލަމ ންދަނިކޮށް އިސްތިއަެއއް ފަނޑިޔާރ  ޖ ޑީޝި  ،ހެއްވާ ތަންކޮޅަކީ 

މަނިކ ފާނ  ހޯ  ވެސް އ ޅެނީ. އޭަގއި ނެތް އެްއވެސް މައްސަލަެއއް. މި  އޭަގއި   ،ވެސް  ފްލެޓ ވި  ދެއްފަނޑިޔާރަށް އެ 

އިސްތި  ،ތަނަށް ފޮނ ވައިެގން  ފަނޑިޔާރ  އ ތަޅ މަށް  މަ  ؛ފާނ ދިން  މަނިކ ފާނ ެގ  އޭނަާގއެ  ެގއްލ ނީ.  ނ ލިބޭ ޔަ މ   ކަށް 

ނަގޅެއް ނޫނޭ. ެއއީ  ނާޔަތެއް. އެހެންވެެގން މި ބ ނީ މި ޕްރޮސެސްތައް ތަރ ތީބ ކ ރެވިފަިއ އޮތް ޮގތް އަދި ެއންމެ ރައި
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ފާދީފައި އެްއކަލަ ފްލެޓ ތަކ ަގއި ެއ  އ އެއްކޮށް އިސްތި   ތްތެރިކަމާހާތައް ހޯދި އެތައް ފަނޑިޔާރ ންތަކެއް ހަމަ ނަޒާއެ ފްލެޓ 

ފްލެޓ  އެ  ޮގތެއްއ ޅެނީ.  ނެނޭގނެ  މީހ ންެގ  ނެތް.  އެއްފެނިފަ  ތައް  ނެތް. އި  އެ  ޮގތެއް  ކެނޑޭނެ  ެވސް  ނާޔަތްތައް 

ޙަޤީޤަތ ަގިއ    ،މިކަހަލަ ހަމަނ ޖެހޭަވކިކ ރީ.  މި  ފަނޑިޔާރ     އަޅ ަގނޑ މެން   އަނެއްކާ  އެ މައްސަލައިަގއިއެހެންނަމަވެސް،  

ފަނޑިޔާރ ން  ކަހަލަ  ބައެއް އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަދިެވސް  އެ    ،ކަންކަން  ނ ވަތަ  މައްސަލަެއއްަގއި  ބޭފ ޅ ން ސ ލޫކީ  އެ 

ބޫލ ކ ރާ  ަގފާހަަގކޮށްލީ. އަޅ ަގނޑ   މި  ހ ރީމަ ެއކަންކަން އަޅ ަގނޑ     މައްސަލަ ބަލަމ ންދަނިކޮށް ވަކިކ ރާ މަރ ޙާލާތަކ ަގއި

ެގ މެންބަރ ން ބަހ ސްކ ރެވިެގން  ހ ޮގތ ަގއި މި ބިލ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ރިހަމަކ ރެވިެގން ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި އަދި މަޖިލީ

 އެއްކޮށް މި ބިލ  ފާސްކ ރ މ ެގ ހެޔޮ ނިޔަތް  މި އިޞްލާޙ ތަކާ  ،ނިމިެގންދާއިރ ަގއި މި ހ ންނެވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކ ރެވި

 މީދ ކ ރަން. ޝ ކ ރިއްޔާ.  ންއަޅ ަގނޑ މެންެގ އެންމެހައި ެމންބަރ ންެގ ކިބަިއަގއި ހ ންނާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ށް.އަޙްމަދ  ޝިޔާމަ

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ޮގތްޝ ކ ރިއްޔާ  މިސް ހ ސަރ ކާރ ން  ިމ    ެވެގން  ސަރ ކާރަށް  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  އ ޅެނީ 

ކަމަށް   ސިފައިން  ،ފ ލ ހ ންނާއި  ،ހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކާއި ދިވެ  ،މިހާރ  ސަރ ކާރ  ހިފެހެއްޓެން އޮތް މަަގކީ  ،ބޫލ ކ ރެވެނީަގ

މިފަދަ ކަންކަން  ،ވަނީ ދެން އޮތް މަަގކަށް މި ެގއްލިއްޖެ.  ޕާޓީެގ ތާއީދ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

  ފަނޑިޔާރ ެގތައް އިޞްލާޙ ކ ރަން އޮތް ޗާޓަރ .   ،އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެނިފެސްޓޯަގިއ އޮންނާނެ ؛ކޮށްެގން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ެވެގންތޯ ކީއް   އ ޅެނީ  ފަނޑިޔާރ ެގތައް އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައް އޮންނާނެ. އެ ސަރ ކާރ ން ނ ފޮނ ަވއިެގން މި

 ށްރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަ ؛ދަން. އެހެންނޫނީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް އެ އިޞްލާޙ ތައް ހ ށަހެޅ މ ެގއްއ ފައަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ 

ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް މި ެގންނަ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ؟ާގނޫނ ތައް ެގނައ މ ެގ ހ އްދަ ދޭންވީނޫންތޯ ؛ާގނޫނ  ހެދ މ ެގ

ސަރ ކާރ ެގ މ ށ ތެރެއަށް ފަނޑިޔާރ ެގތައް ެގނައ މަށް ެގންނަ އިޞްލާޙެއް. ޖޭ.އެސް.ސީެގ ބާރ  އިންތިހާއަށް     ،އިޞްލާޙަކީ

އި ެގންނަ  ޮގތަށް  އޮންނާނެ  ބިރ   އް. ޞްލާޙެ ފަނޑިޔާރ ެގތަކ ަގއި  އިޞްލާޙެއްންނަވަން  ަގފަނޑިޔާރ ން  ިމ    ،ެގންނަ 

އިޞްލާޙ ެގ   އޮތް  ހ ށަހަޅާފައި  ިމ  ކަންބޮޑ ވޭ  އަޅ ަގނޑ   ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  މާއްދާެގ    22އިޞްލާޙަކީ    -1ވަނަ 

ވަސް މެއް ނ ހިފޭ. އ މ ރ ދ ބޭނ   ެގހިސާބ ން ދިޔައީ. ކިޔެވި ެއއްޗެއް   ފަނޑިޔާރ ެގ ދ ަވސް އެ  ،ފަނޑިޔާޔަރ  ަވކިކ ރ މަށްފަހ 

ވިދާޅ ެވެގން  އިލާއަށާއި ތިމާ މީހާއަށް ލިބ ނ ހާ ފައިސާއެއް ކިޔެވ މަށް ހޭދަކޮށްެގން ާގނޫނީ ދާއިރާއިން ކިޔަވާޢާހޭދަކޮށްެގން  
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މަކ ން  ކ ހ ނ ޖެހޭ ޮގތަކަށް ކ ރާ  މަރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ނ ވަތަ ސަރ ކާރ ަގއި ތިބޭ ބަޔަކ  ހިތްހަ  ،ފަނޑިޔާރަކަށް ެވެގން

ވަނަ   22ދަނީ.    ދަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އ މ ރަށް މި  ދ ަވސް އ މ ރަށް މިެގ  ނ ވަތަ ކ ރާ ޢަމަލަކ ން އެ ފަނޑިޔާރ 

އިޞްލާޙ  ؛މާއްދާ ގޮވާ  މި  އަޅ ަގނޑ   ެގއްލ ވަ ލަނަަގން  މި  ދިރިއ ޅ މެއް  ޔަ އިލަނީން.  ،  އިލާެއއްގެ ޢާވެސް    ނ ންީގ 

މި    ،މީަގއި މި އޮންނަނީ،  )ރ( ވަނަ މާއްދާއަށް އިތ ރ  މި ކ ރާ     30،  ވޭ ރ ކ ރެއިތ  ؛ެގވަނަ މާއްދާ   30އިލާތަކެްއެގ.  ޢާ

ވަނަ މާއްދާެގ    22މ ން ވަކިކ ރ މަށް ޓަކަިއ މި ާގނޫނ ެގ  ގާ ފަނޑިޔާރަކ  މަ   ،މާއްދާެގ )ށ(ަގިއ އެހެން އޮތް ނަމަވެސް

ނަމަ   ފާދީފިއ ވަނިކޮށް ފަނޑިޔާރަކ  ިއސްތިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅާފައިމަތީން ރައްޔި  )ށ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތ ެގ

ލިބިެއއް ިއނާޔަތްތައް  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގިއ  ރަީއސްނޭނ ދެވޭމި  އިްއޒަތްތެރި  ދި؛ .  އިތ ރ ންޔ ދިރިއ ޅ ން  އެ    ،މ ެގ 

މަސައްކަތަށް ކ ރި  މިހާތަނަށް  އިނާޔަތްތަްއ    ، ދައ ލަތަކ ން  ފަނޑިޔާރަކ   ދޭ  މިވެސް  ދައ ލަތަކ ން  ދަނީ    ކެނޑިެގން 

ނ ވާނެ.  ނ ވާނެ. މިހާވަރަށް ފަނޑިޔާރ ން ބިރ ަގންނަވާކަށްބިރ ަގންނަވާކަށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާވަރަށް ފަނޑިޔާރ ން  

މިހާރަކަށް   ،އެނިގނވަޑާއިަގންނަވާނެ މައްސަލަތަކެއްކަން  ސިޔާސީ  ަމއްސަލަތަކަކީ  ފޮނ ވާ  އިސް. އަޖޭ.އެސް.ސީން 

މީެގ ކ ރިން    ، ފާހަަގ މި ކ ރެވ ނީ  މެންނަށްމައްސަލަތައް ައޅ ަގނޑ  ފަނޑިޔާރ ންެގ  ޖޭ.އެސް.ސީން ރައްޔިތ ންެގ ަމޖިލީހަށް

ރީ ކޮމިޓީން  އަމި މަޖިލީހ ެގ ޖ ޑީޝި ؛ރީން ކޮމިޓީންއަޖ ޑީޝި  ،ވެސް   އިހަކަށްދ ވަހ  ޖޭ.އެސް.ސީން ފޮނ ވި މައްސަލަ

ރީ  އަޝި ޖ ޑީ  ޔާސީ ަމްއސަލައެއް ޮގތަށް، ސިސިޔާސީ މަްއސަލައެއް ޮގތަށް  .ތްތައް ހަމަނ ކޮށް އޮތީއިޖ ރާ  ބެލިއިރ ަގއި

ނިންމާފަ އޮތީ  މަްއސަލަ  އެ  ބޭނ ންވީމާކޮމިޓީން  މިދެންނެވީ ސަރ ކާރ ން  އެހެންވެެގން  ފަނޑިޔާޔާރެްއެގ    ، .  ބޭނ ންވާ 

ފަނޑި އެ  ރަީއސް.  އިއްޒަތްތެރި  ދ އްވައިލެވެނީ  މި  މިޔާރަށް  ދިރިއ ޅ ން  ހ ށަހެޅ ނީމާ ތަނަށް    މިހާރ     މައްސަލަ 

ހާސިލ ކ ރ މަށް ޓަކަިއ.   އްޔާސީ ބޭނ މެސިރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް މައްސަލަ މި ހ ށަހަޅަނީ  މި  ،  ތަނަށް  ން މިޖޭ.އެސް.ސީ

ވެސް ނިގ ޅަިއަގންނަނީ މި އިޞްލާޙ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ  ގ   އްހަދިނ މ ެގ  ފާއ އިސްތި  އެ މައްސަލަ ހ ށަހެޅ ނީމާ

ދިނ މަށް ޓަކައި ހ ށަހެޅިެގން އ ޅޭ ިއޞްލާޙެއް  ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ހަމަ އަނިޔާ ؛ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ،ދިނ މަށް ޓަކައި އަނިޔާ

އެންގ މަށް ތަބާވާންޖެހޭނެ ކަމަށް  ން އަންގާ ސީފަނޑިޔާރ ން ޖޭ.އެސް  ،އޮތީ މި  އިވަނަ މާއްދާގަ   44 އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ވަނަ މައްދާަގއި ބ ނާ ކަންކަމ ެގ    4މި ާގނޫނ ެގ    ،ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގައި  44އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.    އިއޮތީ ބ ނެފަ  މި

 ބ ރޫނާރާ ކަމަށް ށް ކަމަށް ނ ވަތަ ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތަމިނިވަންކަމާއި މ ސްތަޤިއްލ ފަނޑިޔާރ ންެގ    ،އިތ ރ ން

ކަމެއް ނޫނޭ އިްއޒަތްތެރި   ވާޟ ތަޢާރަ  ކަމާފަނޑިޔާރ  ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން ކަނޑައަޅާ މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކަކީ  

މި ބ ނަނީ   އިވަނަ ާމއްދާގަ   44ވާހަކަ    ންެގ ޢަމަލ ތައް ހ ންނަންޖެހޭނީ. އެން ބ ނާ ޮގތަށޭ ފަނޑިޔާރ .ސީރައީސް. ޖޭ.ެއސް

ހީކޮށްެގން ސަރ ކާރ ން  ރައީސް.  ހީކޮށްެގންއިްއޒަތްތެރި  ސަރ ކާރ ން  ސަރ ކާރ ަގިއ  ނ ވާނެ،  ތިމަންނަމެންނަށް  ނ ވާނެ 

ެގނެވިދާނެ    އިއެކީަގ   ސަލާމަތީ ބާރ ތަކާނ ވަތަ ދެވަނަ ދައ ރެއް ފަނޑިޔާރ ެގާއއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،ދެމިތިބެވިދާނެ ކަމަށް

  ން ރައްޔިތ ންނަށް ފަނޑިޔާރ ން ގ އްހަކަމަށް. ނ ވާނެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން މި މަްއސަލަތައް ބަލާނަން. ނ 
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 ގ ހައް ކ ރާ ނ   އާއި ސަރ ކާރ ެގ އަމ ރަށް ފަނޑިޔާރ ން ރައްޔިތ ންނަށްސީ ެގ އަމ ރަށް، ޖޭ.އެސް.ސީ ދޭ އަނިޔާ ޖޭ.އެސް.

ފަނޑިޔާރ ންެގ މައްސަލަ ބަލަންޏާ ބަލަންވީ.   .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްރަން  ހ ކ ންތައް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލާނެ ވާހަކަ ތަކ ރާރ ކ 

ހ ރި. ައޅ ަގނޑ  ތަކ ރާރ ކ ރާނަން މިއަދ    ފަނޑިޔާރ ންެގ މައްސަލަ ބަލަންޏާ ފަނޑިޔާރ ންެގ ސ ލޫކީ މައްސަލަތައް އެބަ

 ރައީސް ޔާމީންެގ ަމްއސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރ ...  ،ފަނޑިޔާރ ވެސް، ކްރިމިނަލް ކޯޓ ެގ 

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  އ ތ ރ ތިނަދޫ  ،ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ލްމ ޣ ނީޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ތިނަދޫ

ރައީސް ޝ ކ ރިއްޔާ   ިއއްޒަތްތެރި  ރަީއސް.  ފަނޑިޔާރ ންނަ؛ ިއްއޒަތްތެރި  ވާހަކަފ ޅ ަގއި  މެންބަރ ެގ   ށްއިްއޒަތްތެރި 

ކަމަށް ބ ނެ،   ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅ އަޅާނެ  ދައްކާ ވާހަކަތައް ހ ްއޓ ވަންޖެހޭ. ފަނޑިޔާރ ންނާެއ  ކަނޑައެޅިެގން ބިރ ދައްކަން  

 .  މަޖިލީހ ން ކަންތައް ހ އްޓ ވަންޖެހޭނެ އެ ؛ބ ނެ ބިރ ދެއްކ ން އެއީ މަލ ކ ރާނެ ކަމަށް ޢަވަކި ޮގތްތަކަކަށް 

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ލެްއވ ން ބޭނ ންތެރި. އިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ނ ކ ތާތަކަށް ބައްލަވަ 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ލާ އިޞްލާޙެއް މި އިޞްލާޙަކީ.  އިމ ސްތަޤިއްލ ކަން ނަަގ  އިފަނޑިޔާރ ޭގެގ މިނިވަންކަމާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ތަނ ން ފާސްކޮށްެގން ސަރ ކާރ  ބޭނ ންވާހާ ޮގތަކަށް ފަނޑިޔާރ ެގތަްއ ހިންަގިއެގން މި ސަރ ކާރަށް   މި އިޞްލާޙ  މި

ެއކީަގއި ފަނޑިޔާރ ން    އިޞްލާޙ ތަކާ. މި ސަރ ކާރ ން މި ެގންނަެއކޭކ ށްހީ  ަގބޫލ ކ ރ ން އެއީ ކަމަށް    ދެމިއޮެވވިދާނެ

ރައްޔިތ ންނަށް ދޭ އަނިޔާ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލާނަމޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ބަލާނަމޭ މި ދަންނަވަނީ ތަކ ރާރ ކޮށް. ފަނޑިޔާރ ންެގ  

 ކ މާރައީސް ޔާީމންެގ މައްޗަށް އިްއވި ހ   ،ހ އްޓޭ ބަލަންޖެހޭ. ކްރިމިނަލް ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރ   ސ ލޫކީ މައްސަލަތައް އެބަ

ޮގތެއް ބެލެންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ބެލެންޖެހޭނެ. އެ ފަނޑިޔާރ ެގ ސ ލޫކީ    ޖެހިއެކީަގއި ސ ޕްރީމް ކޯޓަށް ޖަްމޕ 

މައްސަލަެއއް ެވސް އޮތް. ެއ ސ ލޫކީ މައްސަލަ އަދިއަދަށް ދާންދެން ވެސް ނ ބެލޭ. އެހެންނަމަވެސް، ރައީސް ޔާމީންެގ  
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ވަނިކޮށް  އި ގަޑިއިރަށް ވެފަ  އަޑ އެހ މަކަށް ތިން  ފަނޑިޔާރ  ރައީސް ޔާމީންެގ ޝަރީޢަތ ެގޭއެގ ކ ރިން ބެއްލެވި   ؛މައްސަލަ

ބަލަންޏާ ؟ ވީ ކިހިނެއްތޯ  . އެ ަމއްސަލަައށްކ ރީން ސަސްޕެންޑ ސީޖޭ.އެސް.   .ން ރިމޫވްކ ރީސީއެ ފަނޑިޔާރ  ޖޭ.އެސް.

ިމހިރީ ފަނޑިޔާރ  ޢަލީ  ؛ޢަލީ ރަޝީދ   ، ރ ކ ރަންައޅ ަގނޑ  ތަކ ރާއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.    ބަލަން ހ ރި މައްސަލަތައް 

ަމއްޗަށް    އިރަޝީދ  ކްރިމިލަން ކޯޓ ގަ  ޮގތަށް ރައީސް ޔަމީންެގ    ހ ކ ންންރާޖެހި ހަހ ރެެގން ސަރ ކާރ ން ބޭނ ންިވ 

 ،ވީއިރާދަފ ޅ ން އަންނާނެ. އެހެންވެެގން މި ދެންނެهللا އަޅ ަގނޑ މެން ބަލާނަން. އަޅ ަގނޑ މެން ބަލާނަން. ބެލޭނެ ދ ވަހެއް  

ެގ  ސީއިތ ރަށް މިހާރ  ވެސް ފަނޑިޔާރ ޭގަގއި މިނިވަންކަމެއް އޮތިްއޔާ، މ ސްތަޤިއްލ ކަމެްއ އޮތިއްޔާ އޮތް އެްއޗެއް ޖޭ.އެސް.

މި ޮގތަކަށް ދައ ލަތެއް ނ ހިންޭގނެ. މިޮގތަށް ދައ ލަތް ހިންަގން އިބްރާހީމް    .މ ށ ތެރެއަށް މި މަހާލަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

  ޑ މެން ދެކެނީ. އަޅ ަގނ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ.  ވިސްނެވ މަކީ ެވސް މިއީ ބަލި ވިސްނ ެމއް  މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް

 އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ައޅ ަގނޑ މެން...

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ    ައޅ ަގނޑ ؛ ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ށް.  ޙަކީމަލްޝަހީމް ޢަބްދ هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ޖޯޝް ވަރަށް  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވައިްއޒަތްތެރި    ގައިޝ ކ ރިއްޔާ  ނިންމާލެއްވީ.    އިމެންބަރަކ   އެ 

ްއ  ބޮޑަށް އ ންމީދ ކޮށްެގނެ  އާދެ! މިއަދ  މި ދ ވަސް އަންނާނެކަން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން މާ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޖޭަގއި ފެށ ނ  ކ ރިން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނިސްބަތްވާ ޮގތަށް މި ރާއް  ެގނޫން ތިބީކީ. އެހެންނަމަވެސް، މީެގ އަހަރ ތަކެއް 

ބޮޑެތި ޤ ރ ބާނީތަކެއްެގ ތެރެއިން ކ ރެވ ނ  ވަރަށް  ރައްޔިތ ންެގ ޤ ރ ބާނީތަކެއްެގ    ދިވެހި ؛އިޞްލާޙީ މަސައްކަތްތަކ ެގ 

  ،ލިބ މަކީ އެއީލިބ ނ  އަޅ ަގނޑަށް މި ބިލ  ހ ށަހަޅަން ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ސަބަބ ން މިއަދ  މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް 

ދި ރާއްޖޭެގ  މަސައްކަތެ މި  ބ ރަ  ވަރަށް  ކ ރި  ރައްޔިތ ންތަކެއް  ނަތީޖާއްވެހި  ރައީސް  ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން   .އިްއޒަތްތެރި 

 މ ޅި އ މ ރ ދ ވަހ  އެތާ ތިބެން އ ޅ ނ    ، މި ރާއްޖޭަގއި ފަނޑިޔާރ ންތަކެއް މ ޅި އ މ ރ ދ ަވހަށް ހ ވާކޮށްެގން  ،ދެކ ނިން

މަނިކ ފާނަށް އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ، ފަނޑިޔާރ   .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ  ތަން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ދެކ ނިން

 ްއސަސާަގއި ހޭދަކ ރި ދ ވަހ  ލިބ ނ  ތަޖ ރިބާ އެއަހ ރިހާ ދ ަވހ  އެ މ   އޮތް  އެ  ބޭފ ޅާ  އެ  ، ކިޔެވި ެއއްޗަކާއި  ބޭފ ޅާ  އެ

؟ އްޒަތްތެރި ރައީސް. ދަންނަވަންތޯބައެއް މެންބަރ ން ކަންބޮޑ ެވެގން އ ޅ ނީ އި   ބޭފ ޅާ ޢަމަލ ކ ރާ ޮގތަކ ން ެގއްލިެގންދާތީ

ެއ  ؟ ޮގސްފިތޯހ ރި ޮގތ ން ކިތައް ޢާއިލާ ބިކަެވެގން   އިފަނޑިޔާރ ން ޢަމަލ ކޮށްފަ  އިމި ރާއްޖޭަގއި މިހާހިސާބަށް ައއިއިރ ަގ
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މިއަދ     ތިއްބެވި  ޭގަގއި ހ ކ ންޖަހަން އެބަހަމަ އެ ފަނޑިޔާރ ން، އެ ފަނޑިޔާރ  ؟ ލާތަކަށް މިއަދ  އިންސާފެްއ ލިބިއްޖެތޯޢާއި

ލާތަކަކަށް ެވސް އަދި އެ ފަނޑިޔާރ ންނަކަށް ޢާއިކ ރެވިެގން ނޫން ޮގތަކަށް އެ  ވެސް. މި ބިލ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ރިހަމަ

ނ ކ ރެވޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދ  ިމ   ވެސް ދެދ ނިޔޭެގ ބާއްޖަވެރިކަމެއް ހޯދޭނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫލެއް

މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން   ، ޝަކ ވާތަކެއް ނ ބަނދެމި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން    ހެޅީމާމަޖިލީހަށް މި ބިލ  ހ ށަ

މި  ރައްޔިތ ންނަށް  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ފަރ މާކ ރަންވީ.  ބިލ   ޖ ޑީ  މި  ރަނަގޅ   ޝަަވގ ތަށް  އެންމެ  އޮތް  މިނިވަންކޮށް،  ރީ 

އޮތް ޮގތަކަށް ނޫން ފާޑ ކިޔަންވީ.   އިހިފަންވީ. ބިލ  ހ ށަހަޅާފަމި ފ ރ ޞަތ ެގ ބޭނ ންއޮތީ ފ ރ ޞަތ  ލިބިފަ.  ޮގތަކަށް މި

ިއޞްލާޙ ކޮށްފަ އިޞްލާޙ ކ ރަންވީ.  އަޅ ަގނޑ     އި،މިކަން  ބިލ   މި  ދޭންވީ.  މިނިވަންކަން  ވެސް  ފަނޑިޔާރ ންނަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ޢަދ ލަށް ހ ކ ންކ ރެިވެގން ނޫން ޮގތަކަށް    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނޭގަގއި  އިރ  ލާއިބަލަ

  އި ެއކ ަގއި އ ޅެެވން ނެތްކަން. އެހެންނަމަވެސް، ޢަދ ލަށް ހ ކ ންކ ރ މ ަގ  ބޭފ ޅ ންނަށް މި ރާއްޖޭަގިއ މިނިވަންކަމާ  އެ

ޖެހޭ. އެ ފަނޑިޔާރ ންނަށް   އެބަ   ވެސް ދައްކަން  ވާހަކަ  އަޅ ަގނޑ މެން އެ ؛ފަނޑިޔާރ ންނަށް ވެސް ހ ރި ޮގންޖެހ ންތަކެއް

ފަނޑިޔާރ   އިހ ކ ންކޮށްފަ އެ  ދެން  އަޅ ަގނޑ މެން ނިކ ންނައިރ ަގއި  މިއީ  ކަންކަން.  ކ ރިމަތިލާންޖެހޭ  މަނިކ ފާނ  

ހޭ ޢަމަލ ތައް ބަހައްޓަން. ޖެ  ވިސްނަންޖެހޭ ކަންކަން. މި ހ ރިހާ ކޮޅަކަށް ވެސް ވަށާޖެހޭ ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ

ހ ކ ންކޮށްފަ ޤައ މ ަގ  އިފަނޑިޔާރ   މި  ެވސް  ފަނޑިޔާރަށް  އެ  މިނިވަންކަން  އިނިކ ންނައިރ   އަނބިދަރިން  ؛އ ޅެވޭނެ 

ހާއަށް  މީއެ ފަނޑިޔާރ    އިމި ބިލ  ާގނޫނަކަށް ެވެގން އަންނައިރ ަގއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޮގަވިއެގން އ ޅެވޭނެ މިނިވަންކަން 

މަނިކ ފާނ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތަކަށް ނޫން ޮގތަކަށް އެ ފަނޑިޔާރ   އިނަންޖެހޭ ޔަީގންކަން. ހަމަ އެއާއެކ ަގވެސް އެބަ އޮން

މަ  އެ  އި،ހ ކ ންކޮށްފަ އެ  ާގނޫނަކަށް  އިމ ަގާގބޭފ ޅާއަށް  ބިލ ން  މި  ވެސް  އެބަ   ނީނދެވޭނެކަން  އަންނައިރ   ވެެގން 

ކަހަލަ ެއއްޗެއްތޯ  މިއީ ކޮން  ،އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ވިސްނިން   ަގއިޅިއިރ ކަށަވަރ ވާންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ  މި ބިލ  ހ ށަހެ

ހ ށަހެޅެނީ.   ދިނަސް  ވެސް  ގައިމ ހަމައަޅ ަގނޑ   މި  އެްއޗެއް.  ހ ށަެއއް  ވެސް  ސަރ ކާރ ން  ކޮންމެކޮންމެ  ނާޅާނަން 

ތިބީ    ޖިލީހަށް ވަދެ މިައޅ ަގނޑ މެން މި މަ  ،ސަބަބަކީއެއް  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑ     މި ބިލ   ،އަޅ ަގނޑަށް އެނގޭ 

މި ބިލަކީ ަވރަށް މ ހިންމ  އެއްޗެއް. އަޅ ަގނޑ ެގ ޕާޓީެގ މެންބަރ ންނަށް   އިރީ މިނިވަންކ ރަން. ެއކަން ކ ރ މ ަގޖ ޑީޝަ

ައޅ ަގނޑ     ގައިނެސްދޭނެ ބިލެއް މި ބިލަކީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލ  ާގނޫނަކަށް ވެެގން އަންނައިރ އ ންމީދ  ެގ

އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރ ން މި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް އަދި މި މަޖިލީހަށް ކ ރާ އ ންމީދ  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ   އިޮގތ ަގ  ަގބޫލ ކ ރާ

އޭގަ  ެގނެސްދޭނަން.  ފޮނިކަން  ކ ލަޖައްސަ   އިއަޅ ަގނޑ މެން  ބިލ   އަޅ ަގނޑ މެން  ދޭނަން.  އިއަޅ ަގނޑ މެން  މި 

މަޝްވަރާ ވެސް ،  ވެސް ހޯދާނަން  އަޅ ަގނޑ މެން ލަފާ  އިަގއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ައޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރާއިރ  

މިކަން މަޖިލީހ ން  ިމ  ރަނަގޅަކަށް  އެންމެ  އޮތް  ކ ރެވެން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ   ،ކޮށް  ހޯދާނަން. 

އެދޭ ޮގތަްއ  އަދި އަޅ ަގނޑ މެން    ،ރީއަކީ މިނިވަންވެ އަޅ ަގނޑ މެން އިރާދަކ ރެއްިވްއޔާ ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ޖ ޑީޝަ
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ދޭނަން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ  އިކަށް ހަދަ ޔަހ ކ ންޖަހަން ތިބޭ ފަނޑިޔާރ ން ތިބޭ ފަނޑިޔާރ ގެ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 ށް.  އިކްރާމް ޙަސަނަ

 

 ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ސަރ ކާރ ން   ،ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝަހީމް ސްޕޮންސަރކޮށްއާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

 ވާ އިޞްލާޙ ތަކަކީ ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ  މި  ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް ހ ށަހަޅާފައި  ،ވާ އިޞްލާޙ ތަކަކީ  މި  ހ ށަހަޅާފައި

އިޞްލާޙ ތަކެއް. ައޅ ަގނޑ މެން އިންސާފ ެގ ދާއިރާއަށް މި ެގންނަންއ ޅޭ ހެޔޮ ބަދަލ  ެގނައ މަށް ވަރަށް  މ ހިންމ     އިޮގތ ގަ 

ޮގތ ަގ އިޞްލާޙ ތަކެއްެގ  މ ހިންމ   ދާއިރާގަ   އިވެސް  ޝަރ ޢީ  އިޞްލާޙ ތަކ ން  މި  އާދެ!  ފާހަަގކ ރަން.    އިއަޅ ަގނޑ  

ބޭފ ޅ ން މިނިވަންކަމާ  އެ ؛މަސައްކަތްކ ރައްވާ  ނ ކ ތާތައް މ   އި ބޭފ ޅ ންެގ  ބައެއް  ކަށަވަރ ކޮށްދިނ މަށް  ސްތަޤިއްލ ކަން 

ެއޮގތ ން ަގބޫލ ކ ރަން  ،އެބަވޭ.  ވެސް  ދާއިރާގަ   ،އަޅ ަގނޑ   ނ ފޫޒަކ މަސައްކަތް  އިއެ  އެްއވެސް  ބޭފ ޅ ންނަކީ   ؛ކ ރާ 

ނ ފޫޒެްއަގ ެވެގން  އިއެްއވެސް  ބަޔަކަށް  މަސައްކަތްކ ރެވޭނެ  މިނިވަންކަމާއެކ   ސާފ   އެ ދާންޖެހޭނެކަނ ޖެހި،  އަދި  ން. 

 ކަށް ހެދ މަށް ޓަކައި ެވސް މި ބިލ ަގ އެބަޭވ ކަންތައްތަކެްއ ފާހަަގކޮށްފަ. އަދި އެޔަދާއިރާއަކީ އިތ ބާރ ހިފޭނެ ދާިއރާ

ވަނީ ެގނެވިފަ.    އިޞްލާޙ ތަކެއް މި  އިދިނ މަށް ވެސް މި ބިލ ަގ  ބޭފ ޅ ންނަށް، ފަނޑިޔާރ ންނަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން

އަޅ ަގނޑ މެން އަ  އިމަޖިލީހ ަގ  ެގއާދެ!  ވެސް  ކެމްޕޭންކ ރަމ ންދިޔައިރ   އިންތިޚާބަށް  ވީ    ޅ ަގނޑ މެންއަޅ ަގނޑ މެންެގ 

މިއީ އ ވަ ވަޖ ޑީޝަ  ،ދެއް  ިއޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ  ދައ ރެއް އ ރީ  މ ހިންމ   ވަރަށް  ފަނޑިޔާރ ންނަކީ    އި ރީަގޖ ޑީޝަ  ،ދ . 

 އެ   އިސާފ  ހޯދައިދެވޭނީ ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގަ ރައްޔިތ ންނަށް އިންސާފ  ހޯދައިދިނ މަށް އ ޅެންޖެހޭ ބައެއް. އެ އިން

ބޭފ ޅ ންނަށް އެްއވެސް ނ ފޫޒެްއ    އެކ  އެ  ބޭނ ންވާ ރަްއކާތެރިކަން ވެސް ދެިވެގން. ައދި މިނިވަންކަމާއެ  ބޭފ ޅ ންނަށް  

  ނެ ޮގތަށް އެއިތ ބާރ ހިފޭ  އިއޮެވެގން. އަދި ހަމަ އެާއއެކ ގަ   އިކ ރެވޭނެ މާޙައ ލެއް ެވސް ާގއިމ ކ ރެވިފަ ނެތި މަސައްކަތް

އަޅ ަގނޑ މެންެގ   ބިލަކަށް  ކޮންމެ  ހ ށަހަޅާ  މި  އެމް.ޑީ.ޕީން  މިހެން  އާދެ!  ބެހެއްޓިެގން.  ވެސް  ޢަމަލ ތައް  ބޭފ ޅ ންެގ 

 ޤީޤަތެއް ނެތް ވާހަކަތައް ޙައެްއެވސް    ިއ،ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑ ކިޔަ  އިފަނާކ ރ ވަނިވި ިވސްނ މެްއަގ  އިވާދަވެރިން ޙަޤީޤަތ ގަ 

އެކ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ނަިއފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ޔާ  ދައްކާކަމީ ވެސް ހިތާމަ

ބިނާކ ރ މަށް  އާދެ!  މެންބަރ . ޤައ މ   ވެސް  އެންމެން  ކަންކަން    ،އަޅ ަގނޑ ެމން  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް،  ކަންކަން 
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  އި ސަްއކަތްކ ރާ ކަމަށް ވާނަމަ، ޙަޤީޤަތ ަގއިޞްލާޙ ކ ރ މަށް އެކަްއޗެއް ކިޔަންޖެހޭ މަޖިލިސް ތެރޭަގއި. ެއނޫން މަަގކ ން މަ

އޭ.ޖީން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ކ ރެެވނީ ވަރަށް ދެރަ މަސައްކަތްތަކެއް. ވަރަށް ިގނަ ބިލ ތަކެއް މި ދައ ރ ަގއި ވެސް  

  އަޅ ަގނޑ މެން   އި ދަނީ ހ ށަހަޅަމ ން. މެީގ ސަބަބ ން ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރ ން މި  އިފޮނ ވަ

  އިޤައ މ  ބިނާކ ރ މަށް މި ކ ރާ މަސައްކަތްތަކަށް ރަނަގޅ  ކ ރިެއރ ންތަކެއް އަންނާނެ. މިހެން މި ކ ރެވޭ މަސައްކަތްތަކ ގަ 

ޕާޓީތަ ވިސްނ މެްއަގހ ރިހާ  ބިނާކ ރ ވަނިިވ  މަސައްކަތަކީ،  ސިޔާސީ  ކިޔަންޖެހޭ.  ެއކައްޗެއް  ވެސް  ކ ރަންޖެހޭ   އި ކ ން 

ކ ރ މާ ދޭތެރޭ ވިސްނ ން ެގންގ ޅ ަމކީ ރަނަގޅ  ކަމެްއ    ޅ ަގނޑ މެން މި މަސައްކަތްމަސައްކަތެއް. އެނޫން ޮގތަކަށް އަ

  ، މަޖިލީހ ގައި ؛ތެރޭގައި ސްއަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލި ،ނޫން. އާދެ! އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ވެސް ފާހަަގކ ރައްަވއިފި

މަޖިލީހ ަގ އަޅ ަގނޑ މެން  ަގބޫލ ކ ރަން  ވެސް  ކަމ ަގ  އި އަޅ ަގނޑ   ަގވާއިދ   ޕާޓީެގ  ަގާވއިދ ތަކަށް    އިއަދި  ވިޔަސް 

ސާސްތަކާއެކ  މަސަްއކަތްކ ރ މަކީ  ހ އަޅ ަގނޑ މެން އި  އިހިތަންޖެހޭ. އެ ގަވާއިދ ތައް ބާްއވާފައަޅ ަގނޑ މެން ޙ ރ މަތްތެރިކޮށް

ހިތަންޖެހޭ.  ަގާވއިދ ތަކަށް ޙ ރ މަތްތެރިކޮށް  އެ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން  އިކޮންމެ ހާލަތެއްަގވެސް އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތެއް ނޫން.  

މި ބިލ     ،ޔަީގން  ލިޔެފައިާވ އެއްޗެހި ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ. ެއއަށް ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ  އިއެ ަގާވއިދ ތަކ ަގ

ޑ މެންެގ  މ ން އަޅ ަގނ ޔ ދިމި އިޞްލާޙ  ާގނޫނަކަށް ވެެގން  ، ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް ެގނެވިމިއަށް    އިލާަގޙަކޮމިޓީ މަރ 

އ ޅޭ ހެޔޮ ބަދަލ ތަކަށް އިތ ރ  ކ ރިއެރ މެއް އަންނާނެކަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ރީއަށް ެގންނަން މިޖ ޑީޝަ

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 ށް. އިބްރާހީމް ޝަރީފަ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ޝަރ ޢީ ދާއިރާ ހަރ ދަނާކ ރ މަށް    ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙަކީ

މ ހިންމ  ކަމ ަގއެޅޭ  ،  ޓަކައި  ފިޔަވަޅެއް  އަޅ ަގނޑ    އިމ ހިންމ   ބިލަށް  މި  އެހެންކަމ ން،  ަގބޫލ ކ ރަން.  ައޅ ަގނޑ  

ެއކިެއކި ނ ފޫޒ ތަކ ން    ،ޞްލާޙ . ފ ރަތަމަ ކަމަކީ، މިނިވަން މ ސްތަޤިއްލ މި ެގނެވޭ އި  ، ދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަންއީތާ

ވަރަށް    ،އޮތ ން އެއީެއކ  ޝަރީޢަތްކ ރ މ ެގ މިނިވަންކަން    އަދި މިނިވަންކަމާ  ެއއްއޮންނަ ފަނޑިޔާރ ެގ  އިއެްއކިބާވެފަ 

ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ފަހަރެްއަގއި    ،ވިސްނަންވާނީ   އިކަމެއް. އަޅ ަގނޑ ެމން ސިޔާސީ މީހ ން މި މަޖިލީހ ަގ  މ ހިންމ 

ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެން    އްލީޑަރަކ  ނ ވަތަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތިމާެގ މީހަކ  ޝަރީޢަތ ން މިންޖ ވ މ ެގ މައްޗަކަށެ 
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މިނިވަންވިސްނާ އެދޭ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ދ ވަހަކ   ނަމަ،  އިންސާފ ވެރިކަމާ  ،ންެވއްޖެ  އަދި    އި، މ ސްތަޤިއްލ  

އިއްޒަތްތެރި ން ހ ކ ންކ ރާނެ ފަނޑިޔާރ ެގެއއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހޯދަން ދަތިވާނެ.  ިއވާ ޮގތ ެގ މަތީބަޔާންކޮށްފަ  އިާގނޫނ ގަ 

ައސާސެއް؛ ރައީސް ދެ  މ ހިންމ   އިޞްލާޙ ކ ރ މ ަގއި  ެއއް  ފަނޑިޔާރ ެގ  އިޖ ރާ  ވޭ.  ކަނޑައެޅިެގންވާ  ތެްއެގ  ކަމަކީ، 

 އިކ ރެވޭނެ އިންތިޒާމ ތައް ރޭވިފަ   މަސައްކަތްފަނޑިޔާރ ންެގ    ާގނޫނ ެގ އޮނިަގނޑެްއެގ ތެރެއިން  ،އިތެރެއިން ހ ކ ންކ ރ މާ

މި ދެންނެވި ކަންތައްތައް    ، ބެހޭ ާގނޫނ ތަކަށް ެގނެވޭ އިޞްލާޙަކީ   ރީއާޖ ޑީޝަ ؛އޮތ ން. މިހާރ  ާގނޫނ ތަކަށް ިމ ެގނެވޭ 

ކަމާފ ރިހަމަ ދައ ލަތ ެގ  ހަމައެއާެއކ   ފިޔަވަޅެއް.  އެޅޭ  ކ ރިއަށް  ޓަކައި  ފަރާ  ކ ރ މަށް  ފަނޑިޔާރ ން ބެހޭ  ތްތަކ ން 

؛ ކ ރ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކަމަށް ޤާބިލ  ފަނޑިޔާރ ން އ ފެއްދ މަށް މަސައްކަތް  އި،ތަމްރީނ ކ ރ މާ

. އެހެންކަމ ން، ދައ ލަތ ން ތައް ތަފާތ ވެެގން ހ ށަހެޅޭ ަމއްސަލަ  ޚިޔާލ   ،ފަނޑިޔާރ ެގއަށް ހ ށަހެޅޭ ިގނަ މައްސަލަތަކަކީ 

ހަމައެހެންމެދަޢ ވާ  ދަޢ ވާކ ރިޔަސް، ދަތިވާނެ.  ބަލައިަގތ ން  ދަޢ ވާ  އެ  ީމހާ  ދޭތެރޭގަ   ،ލިބޭ  ފަރ ދ ންެގ  އޮންނަ    އިދެ 

ެއއް  އިމައްސަލަިއަގ ކޮންމެެވސް  އެހެން  ވެސް  އޮންނާނެ.  ހިތްހަމަނ ޖެހ ން  އެހެންވީމާ،  ނިމޭނީ.  ަމއްސަލަ   ކޮޅަކަށް 

ވާ ޮގތަށް  އިކޮށްެގން ާގނޫނ ގަ ފ ރިހަމަތްތައް  އިޖ ރާބަޔާންެވެގންވާ    ަގއިާގނޫނ   ިއ،އިެގ ތެރޭަގހައޮތަސް، ާގނޫނ ެގ ތަރަ

ބަޔާންެވެގންވާ ޮގތ ެގ    އިވަރަށް ސާފ ކޮށް މި ާގނޫނ ަގ  ،ދެން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެނޭގނެ  މަކަންކަން ނިމިެގންދިޔައި

ތިމަން މި  ނަެގމަތިން  ވެެގން  މައްސަލަައކަށް  ައީއކަން.  ހ ކ މެއް  އޮތް  އަންނަން  ާގނޫނ ެގ   މިހާރ   ،ދަނީ  މައްޗަށް 

ނެއްޓިެގންދާ    ،ޮގތ ން ރޫޅިެގން  ޝަރ ޢީތްތައް ފ ރިހަމަ ނ ވެެގން ލޮލަށް ފެންނަން ހ ންނަ ކަންތައްތައް ެވސް  އިޖ ރާ

 ދާން  ކަށްނިޒާމަޓިކް  ޑިމޮކްރެައޅ ަގނޑ މެން ރާއްޖެ  ؛ ބޮޑ  މައްސަލަެއއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމައްސަލަ. އެއީ ވަރަށް  

ބައްޓަންކ ރިއިރ ޤާފެހި    މި ތ ގ އްހަރައްޔިތ ންެގ  ،  ނޫނ އަސާސީ  ކ ށ ެގ  ޓަކައި  ހިމާޔަތްކ ރ މަށް  މަތ ަގިއާވ  ހ ތައް 

އެާއއެކ ަގއި ޝަރީޢަތްކ ރ މ ެގ    ނޫނ އަސާސީެގ ތެރެއިން. ހަމަޤާކޮށްދީފަިއވޭ  ތަކެއް ކަށަވަރ  ގ އްހަ ބޮޑެތި  ށްފަރާތްތަކަށް ވަރަ

ވާކ ރެވޭ ހިސާބ ން ޢ ތަޙ ޤީޤީ އިދާރާއިން ފެށިެގން ދައެއީ    ،ދ ލ ެގ ނިޒާމ  ވެސްޢައާދެ! މ ޅި ޖިނާއީ   ؛ނިޒާމ  ވެސް

ވެފައި އޮތ މަކީ ާގއިމ   ނިޒާމެއްވަށައިޖެހޭ    ،ކ ރެވޭ ހިސާބަށް ދަންދެން ވެސް ފ ރިހަމަންކ ހ ފެށިެގން އަދި ކޯޓ ތަކ ަގއި  

ފަރ ދ ންެގ  ގ އްހަ  މ ޖ ތަމަޢ ެގ އާންމ   ލިބޭ  ދަޢ ވާ  އަދި  މ ހިންމ   މާޔަތްކ ރ ަމށްހި  ތަކާގ އްހަތަކާއި  އެޅޭނެ  ކ ރިއަށް   

ކަށް  ޔަހ ރެ. ވަރަށް ިގނަ މީހ ންެގ ޝަކ ވާ  ފިޔަވަޅެއް. އަބަދ ވެސް ޝަރ ޢީ ނިޒާމ ެގ ވާހަކަދައްކަނީ ިމދެންނެވި ސަބަބާ

ފަނޑިޔާރ ން ފަރ ދ ންެގ    ،ބޮޑަށް ފަރ ދ ންެގ ިވސްނ މަށް  ކަނޑަެއޅި ލިޔެފަިއވާ އ ސޫލަކަށް ވ ރެ   ،އޮންނަނީ  ވެފައި މި

ަމއްޗަށް    ތ ެގނޫން ެއކަން ޮއންނަ ޮގތަކީ. ާގނޫނ ަގއި ބަޔާންވެެގންވާ އިޖ ރާ  އް ެއއެ  ، އެބަ ކ ރެއޭ. ނޫންންކ ހ   ވިސްނ މަށް

؛ ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ ެމން މަސައްކަތްކ ރަމ ން މި ެގންދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްެއ އ ސޫލ ތައް ާގއިމ   ންވާނީ.ކ ރެވެންކ ހ 

ދަ މަރ ޙަބާ  ައޅ ަގނޑ   ެގންނަންޖެހޭ   ،ންނަވަންސަރ ކާރަށް  ާގނޫނަށް  ފަނޑިޔާރ ންެގ  ވެސް  މިހިނދަށް  މިހިނދ ން 

ހަމަެގނައ މަށް  އިޞްލާޙ ތައް   އެދޭ    ،ެއއާެއކ ހ ށަހެޅ އްވީތީ.  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ހެދިޔަސް  އަދި  ާގނޫނެއް  ހަަމއެކަނި 
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  ، ހ ރިއަދި ކ ރީަގިއ    ،ތަކެްއ ތިބެފައިޢިލްމީ ފަނޑިޔާރ ން  ، ކ ޅަދާނަ  ،ބިލ ޤާތަމްރީނ  ލިބިެގންާވ  ކ ރިއެރ ން ނ ހޯދޭނެ.  

ތަްއ ބިނާކ ރާނެ ނިޒާމެއް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި ާގއިމ ެވެގން ންކ ހ ވެސް ރިޢާޔަތްކޮށްެގން    ތަކަށްންކ ހ ނިމިފައި ހ ރި  

  ، ނ ކ ރ މާއިކަށް ނާންނާނެ. އެހެންވީމާ، ތަމްރީޔަގެ ހެޔޮ ބަދަލ ތަކެއް ފަނޑިޔާރ ، ނޫނީ އަޅ ަގނޑ މެން މި އެދޭ ހެޔޮ ޮގތް

އ ފެދ މާއި،  ދިރާސާކ ރ މާއި ންކ  ހ   ލައިބްރަރީ  ވަ  ،ތައް  އެްއޗެއް  ހ ރިހާ  އިންތިޒާމ ކ ރެިވެގން ށާޖެިމ  ޮގތަކަށް  ހޭ 

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ކ ރެިވެގންދާނީ.  ކަންތަްއތައް  އެދޭ  ވެސް   ؛އަޅ ަގނޑ މެން  ނިންމާލަމ ން  ވާހަކަ  އަޅ ަގނޑ ެގ 

ވަކި ބަޔަކަށް އަމާޒ ކޮށްެގން   ،ަވކި ފަރ ދަކަށް  ،ޙ ކ ރ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެކޭ. ވަކި މީހަކަށްފަނޑިޔާރ ެގ ިއޞްލާ  ،ނީދަންނަވާ

ބަދަލ  ެގނެވޭ އިޞްލާޙަށް  ކޮށްެގން   ވެސްއެްއޮގތަކަށް ެގނައ މަކީ  ާގނޫނަށް  ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. އެހެންކަމ ން، މިހާރ  މި 

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ޓަކައި  ށްއަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ،އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ 

 ޖާބިރަށް.هللا ޢަބްދ 

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޖާބިރ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

  ،ދަނީ  ރީޚ ތަކ ެގ ތެރެއިން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަ ފެނިެގން މިއްޖޭެގ ތާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއާދެ!  

ވެސް   އިޞްލާޙ ކޮށްއަބަދ   ފަނޑިޔާރ ެގ  ތަމްރީނ ކޮށްހ އަދ ލ ވެރި    ،އަޅ ަގނޑ މެން  ފަނޑިޔާރ ން  ނެރެވޭތޯ  ،  ކ މެއް 

ފަނޑިޔާރ ންނަށް ދޭންވާ   ،ނަށް ދޭންވާ މިނިވަންކަމާއިނޫނ އަސާސީން ފަނޑިޔާރ ންޤާައދި    ،ފަނޑިޔާރ ން ތަހ ޒީބ ކޮށް

ދަނީ. އަދި ފަނޑިޔާރ ންނާ    ނޫނ އަސާސީެގ ދަށ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން އޮޕަރޭޓ ކ ރަމ ން މިޤާ  ، ދީެގން ކ ރިއަށްދާ   ބާރާއި އާރ 

ާގނޫނަށް އަޅ ަގނޑ ެމންެގ    ބެހޭ  އިޞްލާޙެއް.  މ ހިންމ   ެވސް  އިޞްލާޙަކީ  ހ ށަހެޅި  އަބަދ ެވސް  ޔާތ  ހަމިހާރ   ަގއި 

ދޭތެރޭަގއި   އެކި ތަފާތ  މީހ ންނާ   ،އެކި ތަފާތ  ދ ވަސްތަކ ަގއި އެކި ޮގތްޮގތަށް  ،ވަނީ  އަޅ ަގނޑ މެން އޮޕަރޭޓ ކޮށްފަިއ މި

މި މިސާލެއް   ޢަމަލ ވެފައި  އޭެގތެރޭަގއި  މައްސަލަިއަގނހޮ  ،ޮގތ ން   ެގހ ރީ.  ނ ދީެގން    އިޑައިދޫ  ޔޫރިން  ައޅ ަގނޑ  

ދެން ތިބި މީހ ންނާ ދޭތެރޭަގއި ެއއްވެސް ކަހަލަ    އިމި ަމއްސަލައިގަ .   ޮގނޑި ެގއްލ ނ ހައްޔަރ ކޮށްެގން މި މަޖިލީހ ގެ 

އެޅިެގން ތަފާތ ފިޔަވަޅެއް  ހ ރި  ޝަރީޢަތްކ ރ މ ަގއި  ެއއީ  އިމްތިޔާޒޭ.    ،ކ ރ ންތައްނ ދޭ.  ނަސްލީ  ކިޔާނީ  ެއއަށް 

މިދ ލ ޢައެކ     އަމާނާތްތެރިކަމާައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޤައ މ ަގއި    ެގއަޅ ަގނޑ މެން ނ ލިބި  ހ ރީ   ވެރިކަން  ދެން  ދިޔައީ. 

ޝަރީޢަތަ މ އާމަލާތްތައް  ހ ށަހެޅޭވިޔަފާރީެގ  ދޭންޖެހޭ  ޝަރީޢަތަށް .  ށް  ބާރ ވެރިކަން    .ބާރ ވެރިކަން  ފަނޑިޔާރ ންނަށް 

ރާއްޖޭެގ   މިނިވަންޤާދޭންޖެހޭނެ.  ކޯޓ ތަކ ން  ޢަ  ،ނޫނ އަސާސީަގއި  އޮންނަނީ. ންކ ހ ދ ލ ވެރި  ކަމަށް  ކ ރަންޖެހޭނެ 
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އެއެ ކޯހެންނަމަވެސް،  މިނިވަންހާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޓ ތައް  ކަންކަން  އެ  ނ ކ ރެވޭ.  ަގބޫލެއް  އަޅ ަގނޑަކަށް  ކަމަކަށް 

ޖަހާފައި ވެއްޖެ. މާބ ލްރީތިއެއްކޮށް ފަނޑިޔާރ ެގތައް    ޒަމާނަށް އަންނަ ބަދަލާ ؛އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ވެސްއަދިވެސް ދެން  .ސްވިމްޕޫލް ހ ންނާނެ  .ވަނީއޮޕަރޭޓ ހ ރި އިމާރާތްތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ފަނޑިޔާރ ެގތައް މިހާރ   

 އަންނައިރ  މިކަހަލަ ކ ޑަކ ޑަ އިޖ ރާއީ މައްސަލަ  ންކ ހ   ިއންހ ރި އެްއޗެއް ވެސް ހ ންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ފަނޑިޔާރ ގެ 

ކ ރާ ޚަރަދެްއ  ެގއަށް  ކަށް ފަނޑިޔާރ ޔަ މިހާ ކ ޑަ އާބަދީ  އެކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. މި ރާއްޖޭަގއި ނޫނިއްޔާ،  ތީވެ އ ޅޭ

ބޮޑ  މަސައްކަތެއް ނެތް. ކޮންމެ މީހަކަށް   އަދި ފަނޑިޔާރ ން ތަމްރީނ ކ ރ މަށް ޓަކައި ކ ރާންޖެހޭ މާ  ،ވެސް ކ ޑަެއއް ނޫން

ނ ވާ ކަމަށް  އޭނާ އެހެރީ ކ ށްވެރި  ،ވެފައި ކަމަށްމީނާ މިހިރީ ކ ށްވެރި   އެނޭގ.  ރަނަގޅަށް  ެއކަކ  އަނެކަކ  ވަރަށްވެސް  

އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ރާއްޖޭަގއި މިހާރ     މަދ  މީސްކޮޅ ން އ ޅޭ އާބާދީއެއް ިމ ރާއްޖޭަގއި މި  އެހާވެސް ؛ކަނޑައެޅ ން 

ފަނޑިޔާރ ން   އ ނދަން ކ ހ އެކ     ދ ލ ވެރިކަމާޢަތިބި  ޖެހޭނީ ކ ރ މ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ހ ރި  ޫގތަކެއް 

ނޫނ އަސާސީ  ޤާވަންޏާ    ކަމަށް  ެއއީ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް  .ފ  ގާއިމ ކ ރ މަށް ޓަކައިޞާދ ލ އިންޢަ  ކ ރަންފަނޑިޔާރ ން އިމްޕޯޓ 

ފ ރ ޞަތ  ވަނީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ެއކަން  ަގބޫދީފައ ފަންކ ރިއިރ   އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންނަމަވެސް،    ، ލ ކ ރަނީ. 

ހިންޭގ  އިޤައ މ ގަ އަޅ ަގނޑ މެން   ދޭންވާ ޤާވަރ ެގ  ފަނޑިޔާރ ެގެއއް  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  ކަމަށް.  ތިއްބަވާނެ  ބޭފ ޅ ން  ބިލ  

ދިނ މަކީ   ހިމާޔަތްތަްއ  ރައީސްރައްކާތެރިކަާމއި  ިއއްޒަތްތެރި  ކަމެއް.  ކ ރަންޖެހޭ  ވެސް  ، ހިތާމަޔަކީ ؛ކޮންމެހެން 

އެކިެއކި    . މި ެގންދަނީމ ން  ޔާރ ެގ ރަނަގޅ ކ ރަން މި ދައްކާ ވާހަކަ ކެނޑިނޭޅި ދަްއކައަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ ވެސް ފަނޑި

ކ ރެވޭތޯ  އިތ ރަށް އެކައ ންޓަބަލް  ިއ،އެކިއެކި މ އައްސަސާތައް އ ފައްދަ  އި،ަގވާއިދ ތައް ހަދަ، ެއކިެއކި  އި ާގނޫނ ތައް ހަދަ

ދަނީ. އަޅ ަގނޑ     ވެސް ކ ރަމ ން މި  ޚިދ މަތްތައްކ ރަންޖެހޭ   ؛ދި ދޭންޖެހޭއަ.  ދަނީ ކ ރަމ ން  ބަލަން ކ ރާ މަސައްކަތް މި

ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން އިތ ރަށް  މި ޒަމާނަށް އަންނައިރ ،  ހިތްވަނީަގބޫލ ކ ރާ

ކޮށް ންޓ ސީދާ އިންޑިޕެންޑެ  ،ހ ން ނ ތިބެޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަންަގއި ސިޔާސީ މީޖ ޑީ  ،އެންމެ އަވަހަށް ކ ރަންވީ ކަަމކީ 

 ެވސް  ގައިއަހަރ  ނިމިެގންދާއިރ   ފަސްމި   . އޮޕަރޭޓ ކ ރާނެ މީހ ންތަކެއް މިހާރ  ވަރަށް އަވަހަށް އަންނާނެ ކަމަށް ބ ނަނީ

ނ ފެނޭ. އަންނަނީ  އަޅ ަގނޑަކަށް  އެބަައންނަނީ.  ،  އަންނަނީ،  އަދިެވސް  އަރަން  އެންޑް  އެ  ދަ   .މައްސަލައަށް  ޖެހޭ 

މިހާރ  އެ ކަމަށް.    ނ ދަ އެންޑް އަރަން އެބަޖެހޭ  އަހާ ވަރ ބަލިވެއްޖެ.މިއީ ައޅ ަގނޑ މެން ައޑ އަހާ   .ނަނީ، އަންނަނީއަން

ވެސް   މިމި  އަޅ ަގނޑ   ވެެގން  އަހަރެއް  އެތައް  އ ޅޭތާ  ދަްއކަނީ  މަޖިލީހ ަގއި  މި  ވާހަކަ  މި  ތަކ ރާރ ކޮށް  . ދަނީ. 

ަގިއ  މިނިވަންކަމެްއ ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނެތް. އޭ ،  ބާރެއްއޮތް  އަތ ަގއި    ގެ ޅ ަގނޑ މެންއަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އަ،  ނަމަވެސްއެހެން

ވެސް   ސަރ ކާރަކ ން  ކޮންމެ  ނި  މިހިފަހައްޓާލައިެގން  އެހެންވީމާއޮތީ  ވާންކޮށް.  ބަރާބަރަށް  ޞާދ ލ އިންޢަ  ، ކަން  ފ  

  ، އެ ފިޔަަވޅ  ެވސް އަޅަިއެގން  .މާ ހިނާގށޭއަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަ  ކަމަށް ވެސް  ނ ދަނީ އެ ސަބަބަށް ޓަކައިެވެގންއޮޕަރޭޓ 

ލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށާއި މި ތަންތަނަށް ޝަޖ ޑީ،  ޝަރީައށާއިއަދިވެސް ޖ ޑީ   ،ހަރ ދާނާކޮށް  ދެން ހ ރި ފިޔަވަޅ ތައް 
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ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން   ؛ން ވެސްއަދި މި ާގނޫނ ަގއި ެވސް ދެން އަންނަން ހ ރި ާގނޫނ   ،ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ  ެގނެސް

 ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. އީސް. އިްއޒަތްތެރި ރަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި މެދ ކަނޑާލަނީ ސަިއެގ ަވގ ތަށް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ޑަކ ޑަ  

  ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގއާދެ! އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ   ؛ަގއި ިއރާދަކ ރެއްިވއްޔާ   11މިނެޓ ކޮޅެއް އޮތީ.  

ޖަހާއިރ     11ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. އެހެންވީމާ،    ޖަހާއިރ ަގއި ފ ރިހަމަ ަވގ ތ ަގއި ިމކަން ކ ރެއްވ ން ބ ްއދިވެރި  11

 ތްތެރި މެންބަރ ން.ފ ރަތަމަ އެރ ވިެގންދާނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަ  ،މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ފ ރ ޞަތ 

 

 { އަށް 11:01އިން  10:27 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 ( ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނޑ މެން    މަށް އަޅ ަގނޑ  މި ފަށަނީ. މިހާރ ޔ ެގންދިވަލްެގ ހ ސްވަގ ކޮޅަށްފަހ  މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާ ކ ރިއަށް އިންޓަ

ެގންދަނީ   މި  ދާއިރާެގ    - 7.1ކ ރިއަށް  ކަނޑިތީމ   ފަރާތ ން،  ޢަބްދ ްއޒަތްތެރި  އި ސަރ ކާރ ެގ  ޝަހީމް  هللا މެންބަރ  

ނަންބަރ   ހ ށަހަޅ އްވާ ޢަބްދ ލްޙަކީމް ާގނޫނ   ާގނޫނ )  13/ 2010ފަިއވާ،  ފަނޑިޔާރ ންެގ   އަށް( ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 . މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ .ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސްއިޞްލާޙ 

 

 މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ދާއިރާެގމާފަންނ  މެދ   

އެދ ނީ މި  ފ ރ ޞަތަކަށް  ދެވަނަ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ނަންބަރ   ،  ޝ ކ ރިއްޔާ    13/ 2010ާގނޫނ  

 ލީހ ން ދިރާސާކޮށްފައި ިމ މަޖި ؛ކަރ ދާސް ބިލާ ގ ޅޭ ދިރާސާގ ޅޭ  އިޞްލާޙ ކ ރާ   (ާގނޫނ   ންގެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ )

ާގނޫނީ    ،ހ ށަހަޅާފައި އޮތް ކަރ ދާހ ގައި  އެބައޮތް ގ ޅ ންހ ރި  ޭއެގތެރޭަގއި ާގނޫނ  .  ދީފަމަސްދަރަކަށް ހަވާލާ  21ބިލާ 

. މި މަސްދަރަކާ ހަވާލާދީފަ  11ޮގސް އެބަހ ރި  މިހެން  ،2008/10ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،22/ 2010،  2010/13  ނަންބަރ 

ވެސް ހ ރި ާގނޫނ ތަކ ަގއި ހ ރި    ެވސް މިހާރ   ިމއީ ހަމަ ކ ރީަގއި  ،ނ ކ ތާތަކަށް ބަލާއިރ ަގިއ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްހ ރިހާ  

ޖ މ   ،ކަންކަން އަކ ރ   މިހިރީ. އެހެންނަމަވެސް،ކ ދިކ ދި  ބަދަލ ވެފައި  އަޅ ަގނޑަށް   ؛އ ޅެނީ  ބަދަލ ެވެގން މި  ލަތަކެއް 

ލޫކީ  ފަނޑިޔާރެްއެގ ސ  ؛ލޫކީ މައްސަލަެއއްަގއި ައޅާ ފިޔަވަޅ އޮންނަނީ ސ  މިމަ ފ ރަތަ ހީވަނީ އަޅ ަގނޑަށް ބަދަލ ވެފައި
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ކޮބައި  އަޅ ަގނޑަކަށް  ދަރަޖަތަކަކީ  ސާފެއްެއއްޮގތަކަށްކަމެއް  އޮންނަނީ  ވެސް  ަގވާއިދެއްަގިއ  އެބަ  ނ ވޭ.  ވެސް  ބާވަޭއ 

ހިތްޕ ޅަށް މިޝަންަގއި ތިްއބަވާ މެންބަރ ން  ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮ ؛މިސާލަކަށް ފަނޑިޔާރ ންެގ ސްލޫކ .  ހިތަށްއަރާ

ދޫކޮށްލައިފި  ނ ވަތަ  އަރަިއވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް  ފިޔަވަޅ   ،ނަމަ  ހިތ ހ ރި  ދަރަޖަކ ރ މ ަގއި އަޅާ  ތެރޭަގިއ  ެގ  ސ ލޫކ  

މީހަކ  ޝަރ ޢީ ނިޒާމ  އެއްކޮށް ބާކީކޮށްލ ން. މިސާލަކަށް   ،ޮގތަށް   ތާރ  ވެރިކަމ ަގއި އޮތްޚްކ ރީެގ އެންމެ ޚ ދ މ  އެ 

  ށް ފަނޑިޔާރ ެގއިން ވަކިކ ރަނީ ނ ވަތަ ފަނޑިޔާރ ޭގެގ ވަޒީފާެއއް އޭނައަށް ނ ދެނީ. ނ ދޭ ހާލަތ ަގއި އޭނައަފަނޑިޔާރަކ   

ާގނޫނީ ވަކީލ ކަމ ެގ ނ ވަތަ ޝަރ ޢީ ދާއިރާެގ ެއްއވެސް ކަމެއް ނ ކ ރެވޭނެ ޮގތަށް، އާމްދަނީ ނ ލިބޭނެހާ ހ ރިހާ ޮގތަކަށް 

ޮއވޭ ؛ނިކަމެތިކޮށްލ ން ޚ ދ މ އެކަހަލަ    ،ކ ރީަގއި  ކ ރޭ  އަޅ ަގނޑ ޚްކަންތައް  އެހެންވީމާ،  ދާއިރާެގ    ،ތާރ .  ވެލިދޫ 

ވެލިދޫެގ ޤާޟީއަކަށް ނ ވަތަ ފަނޑިޔާރަކަށް އެހެން ހެދި ވާހަކަ ކ ރީ ޒަމާނ ަގއި.    ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވެސް ފާހަަގކ ރި

ކ ރި ދ ވަސްވަރ ގައި.    ތިކޮށް ކަންތައްތައްދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޭރ  ފަނޑިޔާރ ންނަށް އިހާނެ  ، ތާރ  ވެރިކަންޚްއެންމެ ޚ ދ މ 

ދޫ ޢަބްދ ލްޢަޒީޒ  ފަނޑިޔާރަށް ނ ަވތަ ޤާޟީއަކަށް އެހެން ހެއްދެވި ވާހަކަ. އެކަހަލަ ޮގތަކަށް  ޢަޒީޒ ، ވެލިލްއެއީ ޢަބްދ 

. ނޭސިލ ވާދެއް ހާގ ސައެ މަ  ، އަޅ ަގނޑ މެން މި ކ ރަން އ ޅޭ ކަންތައްތަކެއް  ،އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލެއްނ ކ ރެވޭ   ކީހެދީމަ އެއީ

މިސާލަކަށް    ، އަށްކ ށެއް ކ ރ މ ން އެ މީހާބޮޑެތި ަމއްސަލަތައް. މީހަކ     . ައނެއްކާެވސް ދިމާވާނީފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ވާނޭ

އެބަ ާގނޫނ ތައް  ވާހަކަ.  ޚިލާފ ވާ  ާގނޫނާ  ާގނޫނަށް    .ހ ރި  ފަނޑިޔާރަކ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވިޔަސް  ފަނޑިޔާރަކަށް  އަދި 

ދޭހިތަންރ މަތްތެރިކޮށްޙ  ކޮށްފިްއޔާ  ކ ށެއް  ބޮޑ   ޚިލާފ   ާގނޫނާ  އެހެންވީމާ،  އެހެން    ،ނެޖެހޭނެ.  ހ ންނާނެ  ާގނޫނ ަގއި 

ނ ވަތަ    ޑީ ކާޑ  އަތ ލ ން.ނ ވަތަ ައއި  ، އަދަބ ތައް. އެކަމަކ  ޭއެގ ބަދަލ ަގއި އޭނަެގ ޕާސްޕޯޓ  ހިފެހެއްޓ ން މިސާލަކަށް

ނ ކ ރެވޭ  އެފަދަ ފިޔަވަޅ ތަކަކީ އަޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫލެއް  ،ތަށް ެއކަހެރިކޮށްލ ންއޭނައަށް އެހެން ވަޒީފާެއްއެގ ައދާނ ކ ރެވޭނެ ޮގ

އެހެން  ރ  ފަނޑިޔާ  އީއެ އަންނާނީ  ސަބަބ ން  އޭެގ  ބަދަލ ަގއި  އޭެގ  ކަމަކަށް.  ފިޔަވަޅ ތަކެއް  އިޞްލާޙ ެވެގންދާނެ  ެގ 

ކޮމިޝަން އެބަ ބަދަލ ވޭ. ޖ ޑީޝަލް    ފަހަރ  ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް  އެއްއަހަރަކ ން    5ކަންތައްތައް އަނެއްކާވެސް. ކޮންމެ  

ބަދަލ ވެެގންދޭ.    އެހެންޮގސް މ ޅި ނިޒާމ   ،މަޖިލީހ ންނާއި  ،ޮގސް މެންބަރ ންނާއި ސް ކޮމިޝަންެގ ރިޔާސަތާއި އެހެން ސަރވި

ވެރި ޮގތަކަށް  އަދ ލ    ،އިންސާފ ވެރި  ،ބަދަލ ެގންނާނެ. ެއހެންވީމާ، ދާއިމީކޮށްދާއިރ ަގއި އަނެއްކާވެސް ދެން ތިބި ބަޔަކ   

ތެރޭަގިއ ރީ. މިދެންނެވި މަސްދަރ ތައް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މީެގހިމި ބިލ ަގއި ހަމަ ެއކަްއޗެއް މި ؛ކަންކަން ނިމެން  މި

ެއ  ؛ފަނޑިޔާރ ން ޗ އްޓީއަށް ދާނަމަ އެ ކޯޓ  ހިންގ ން އެހެން ފަނޑިޔާރަކާ ހަވާލ ކ ރ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ ޮގތ ެގ އ ސޫލ 

ކަރ ދާސް އެބަހ ރި މީަގއި. ދާއިމީ ފަނޑިޔާރ ން ހަމަޖެހިފައިނ ވާ ކޯޓ ތަކ ެގ   ހަވާލާދީފައި އެބަ ޮއތް. އޭެގ ދިރާސާމަސްދަރަށް

ދަންނަވަނީ. އެހެންޮގސް   ޗ އްޓީެގ ވާހަކަ މި  ންެގކޯޓ  ހިންގ މ ަގއި ހަވާލ ވެ ހ ންނަ ފަނޑިޔާރ   ،ހިންގ ން ހަވާލ ކ ރ މ ަގއި 

ފަނޑިޔާރ  ކޯޓ ތަކ ެގ  އެބައަން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ެވސް  ަގވާއިދ   ޮގތ ެގ  ޢަމަލ ކ ރާ  ހ ރިހާ    ްއޔަންކ ރ މ ަގއި  މި  ހ ރި. 

އެންމެ   ،ކަރ ދާހަށް ބަލާއިރ  މީަގިއ ބަދަލ ވެެގން އ ޅެނީމަސްދަރަކަށް ހަވާލާދީފައި ދިރާސާ  މި ހ ރިހާ ާގނޫނީ  ؛ކަންކަމަކަށް
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އްަގއި ފަނޑިޔާރަކ  ނިކަމެތިކޮށްލަން އ ޅޭ ކަހަލަ އަޅަން. އެހެން ނިޔަތެ  ކަމެއް. ކޮންމެވެސް ފަނޑިޔާރަކަށް ފިޔަވަޅެއް

އެދ ނީ.  ފ ރ ޞަތަކަށް  އިތ ރ   ައޅ ަގނޑ   ފާހަަގކޮށްލަން  އެކަން  އެހެންވީމާ،  އިހ ސާސްވަނީ.  އަޅ ަގނޑަށް  ކަމެއް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން . ކޮމިޓީތަކ  9

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަމަށް. އެއަށްފަހ  އެނބ ރި ައޅ ަގނޑ މެން އަނެްއކާެވސް މި ދަނީ    އާދެ! މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  މި

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ެގ    22/ 2010ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ވާ  ަގއި މ9.1ިސަށް އަންނާނަން.  ހ ފަނޑިޔާރ ންެގ ބިލ ެގ ބަ

އިޞްލާޙ  (އަނޫނ ާގ ބިލ ށް  ނިންމި  ެގނައ މ ެގ  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން  މަޖިލީހަށް   ޖ ޑީޝަރީ  ރިޕޯޓ   މި  ރިޕޯޓ .  ޮގތ ެގ 

މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ިއމްތިޔާޒ  ފަހ މީ. އިްއޒަތްތެރި   ،ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވާނީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ 

 މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފަހ މީ.

 

 : އްކެވ ންވާހަކަދެ ފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފަހ މީ މާ

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ   ،ަގއި ބޭއްވި 2022ޗް  މާރި  7މި ރިޕޯޓަކީ    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

  ، މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރީރ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ،ވަނަ ޖަލްސާަގއި ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  14

އަށް  ރީ ކޮމިޓީއަޖ ޑީޝި  ،ެގނައ މ ެގ ބިލ ޙ ށް އިޞްލާއަ()ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނ   2010/22ާގނޫނ  ނަންބަރ   

  ކޮމިޓީން ދިރާސާކ ރ މ ަގއި ޚިޔާލ  މި މައްސަލަ  ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ .    ދިރާސާކޮށް ނިންމި  ވ މާ ގ ޅިެގން ކޮމިޓީން ެއ ބިލ ފޮނ 

ފަރާ އެކި  ހ ށަހެޅ ނ .  ތްހޯދ މަށް  ޑިޕާޓް  ،އޭެގތެރޭަގއި ތަކަށް  އޮފީސް،  ޖެނެރަލްެގ  ޖ ޑީޝަލް އެޓަރނީ  އޮފް  މަންޓް 

ބިލ  ދިރާސާކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށް ޖެނެރަލ ެގ އޮފީސް.  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  މ ަގއި  ޔ ެގންދި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، 

ކޮމެންޓ  ބިލ  ބިލަށް  މި  އަދި  ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެ.  ކޮމިޓީން  ކޮމެންޓ ތަކަށް  ފޮނ އްވާފަިއވާ  ފަރާތްތަކ ން  ކ ރެއްވި 

ތްތަްއ  އިޖ ރާ   އަދި މަދަނީ މައްސަލަތަކ ެގއީ ކޮމިޓީން ިއތ ރަށް ރިޢާޔަތްކ ރި ކަންކަމ ެގ ތެރޭަގއި ޖިނާދިރާސާކ ރ މ ގައި

ފާސްކޮށް  ބަޔާންކޮށް   މަޖިލީހ ން  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ފައިވާ  ކޮށް ގ ތަސްދީރަްއޔިތ ންެގ  ކަންކަން  ާގނޫނ ތަކ ަގިއ  އިޖ ރާއީ 
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ތަކ ރާ ާގނޫނ ަގއި  ކޯޓ ތަކ ެގ  ތެރޭަގިއ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ާމއްދާތަކ ެގ  ބިލ ގައިވާ  މި  އަދި  ހިމެނޭ.  ރ ނ ކ ރ މަށް 

ބެހޭ މ އްދަތާ  ފެނ ނީ  އިސްތިޢ ނާފ ކ ރ މ ެގ  ކޮމިޓީއަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ހ ށަހެޅ ންތަކެއް.  ހ ރި  ބިލ ަގއި    ، ޮގތ ން މި 

ާގނޫނ  މިހާރ  ތ ެގ   އިޖ ރާތ  އަދި މަދަނީެއީއ ޖިނާއީ އިޖ ރާ ؛އިޖ ރާއީ ާގނޫނ ތައް  ،ކ ރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން 

ފާސްކޮށް ފެށިފައިވ މާގ ތަސްދީ  ،މަޖިލީހ ން  ޢަމަލ ކ ރަން  އަދި  އެ    ކ ރެވި  ބިލ ަގއި  ކޯޓ ތަކ ެގ  ބިލ ަގއި،  މި  އެކ ަގއި 

ބިލ ން  ،ވާތީވެތަކ ރާރ ނ ކ ރ މަށް. އެއީ އިޖ ރާއީ ކަންކަމަށް ވާތީެވ، އެޮގތަށް ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިެގންފައި

ހަމަ އެާއއެކ ަގއި   ބިލ ަގިއ    ކ ރ ން ފަސްކ ރ މާޒ ތަންފީ  ންކ ހ އ ނިކ ރ މަށް ކޮމިޓީން ނިންމީ.  މި  ބައެްއ ވެސް  ބެހޭ 

މިއީ ވެސް ހަމަ އިޖ ރާއީ ާގނޫނ ތަކ ަގިއ    ،ހިމަނ އްވާފަިއވޭ ފޮނ އްެވިވއިރ ަގއި. އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިޓީއަށް ނިންމ ނީ

ބަޔާ ތަފ ސީކަނޑައެޅިެގން  ވާތީވެ ލ ންކޮށްފައިާވ،  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިކަން    ،ކޮށް  ާގނޫނ ަގއި  ކޯޓ ތަކ ެގ 

އެކ ަގއި ލިސްޓ ކ ރެވިފަިއޭވ    ބަިއ ވެސް އ ނިކ ރީ. ައދި ހަމަ އެއާެއކ ަގއި މި ބިލާ  ތަކ ރާރ ނ ކ ރ މަށް. އެހެންވީމާ، އެ

އާންމ  ސިޓީތަކ ަގއިާވ ބަެއއް ކަންކަން  ދާއި، ސަރކިއ ލަރތަކާއި،  ތަކަކާިއ، ަގރާރ ތަކަކާއި، ަގވާއިކޯޓ ެގ ރޫލިން  ޕްރީމްސ 

ފާހަަގކ ރެވ ނީ ކޮމިޓީއަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވޭ.  އ ވައިލ ަމށް  ނޫނީ  ކޯޓ ެގ    ،އ ނިކ ރ މަށް  ސ ޕްރީމް 

ެއއާެއކ ަގިއ    ވެ، އަދި ހަމަެއންމެ ރަނަގޅ  ޮގތަކަށް ނ ވާނެތީއެހެން ބަޔާންކޮށް ާގނޫނެއް ލިޔ މަކީ    ،ލ މަށްއެއް އ ވާރޫލިން

އެބަ ާގނޫނ ތަކ ަގއި  އިޖ ރާއީ  ޢަމަލ ކ ރެވެމ ންދާ  ސިޔާ  މިހާރ   އެސައޮތް  ކަނޑައެޅިފަ.  އެީއ    ހެންވ މާތ   ެއކ ަގއި 

 ކޯޓ ެގ ޮގފިތަކާ  އިބަލާފައި ކޮމިޓީން މި މާއްދާ ވެސް އ ނިކ ރ މަށް ނިންމީ. އަދި ހަ  ކަމަށް  ޢަމަލ ކ ރެވެމ ންދާނެ ޮގތް

ންމެވީ މި ތީވެ، ކޮމިޓީން ނިރެވިފަިއވާ ވެސް ެއޑްރެސްކ   ށްޔަ ބަ  އި އެަގއެކ    ޔާވާތީ  އިަގގ ޅ ންހ ރި މާއްދާތައް މި ބިލ 

 ވި ޮގތަށް އެ މާއްދާ ެވސް އ ނިކ ރ މަށް. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީން ނިންމި ޮގތް ދަންނަވައިލާނަން. ާގނޫނ ދެންނެ

ކޮމިޓީެގ    ،ެގނައ މ ެގ ބިލ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށްއަށް އިޞްލާޙ ވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނ ( )ދި  22/ 2010  ނަންބަރ 

  ގައ2020ިމޭ    30  ،އެކ   ެވސް  އަދި ކޮމިޓީން ބިލަށް ެގނައި އިޞްލާޙ ތަކާ  ،މެންބަރ ންެގ މެދ ަގއި މަޝްަވރާކ ރ މަށްފަހ 

މިއަހަރ ެގ    ،ބޭއްވި  ކޮމިޓީެގ  ބި  20މި  ބައްދަލ ވ މ ަގިއ  ފާސްކޮށްފައިވަވަނަ  ހާ  ،ނީލ   ޒިރ ެވވަޑަިއަގތް ކޮމިޓީއަށް 

އިއްތިފާ  ފާސްކޮށްފަިއވާގ މެންބަރ ންެގ  ކޮމިޓީން  ީވމާ،  ފަރާތ ން  ، ން.  ދާ  ،ސަރ ކާރ ެގ  ިއއްޒަތްތެރި  މަތިވެރި  އިރާެގ 

ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  ޒަރީރ   ޙަސަން  ނަންބަރ     ،މެންބަރ   ާގނޫ  )ދިވެހިރާްއޖޭެގ  2010/22ާގނޫނ   އަށް  ނ ( ކޯޓ ތަކ ެގ 

ެގ ދަށ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ(  121ހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  ލީރަްއޔިތ ންެގ މަޖި  ،ެގ ބިލ  ެގނައ މ އިޞްލާޙ 

ބިލ  މި   ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިން ނިންމަވައިދެްއވ މަށް މި ރިޕޯޓ  ހ ށަހަޅަން.  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތެއްެގ ަމތީ

ހިމަނާފައިވާނެ. އަދި މެންބަރ ން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރ ެވވަޑައިަގތް ޮގތ ެގ ތަފ ސީލ  ވެސް ހިމަނާފަިއވާނެ.    ަގއި އެކ    ރިޕޯޓާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރި  ބަހ ސްކ ރ މަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ  ރިޕޯޓަށް  މި  ޖ މ ލަ  އާދެ!  ެއއީ    1ކަނޑައެޅިފައިވަނީ  ަގޑިއިރ . 

  43މިނެޓާިއ    3ސިކ ންތ . ޖ މްހޫރީ ޕާޓީއަށް    15މިނެޓާއި    5ސިކ ންތ . ޕީ.ޕީ.އެމަށް    46މިނެޓާއި    35އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  

  3ސިކ ންތ . އެމް.ޑީ.ޭއއަށް    43މިނެޓާއި    3ސިކ ންތ . އެމް.އެން.ޕީއަށް    43މިނެޓާއި    3ސިކ ންތ . ޕީ.އެން.ސީއަށް  

ރ  ހާސިކ ންތ . އާދެ! މި  57ސިކ ންތ . ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެަވޑައިނ ަގންނަވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް    11މިނެޓާއި  

ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑައިަގތ މަށް    ،ނަމަ  ދައްކަވަން ބޭނ ންފ ޅ ވާމި ރިޕޯޓާ ގ ޅޭ ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ވާހަކަފ ޅ 

ރިޕޯޓ ެގ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ދަންނަވަން.   މި  ބަހ ސް  އާދެ!  ވެސް   އަޅ ަގނޑ   ބަހ ސްތައް  ހ ރި  ދެން  ނ ނިންމަން. 

 ެގންދެވޭނެ. ކ ރިއަށް   ކ އަޅ ަގނޑ މެން ދެން ޖަލްސާއެއް އޮންނަ ދ ވަހަ

 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ގައި.   9:00ހެނދ ނ   ެގދ ވަހ  ބ ދަވާ    2022 ޖޫން 22 ،ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ
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