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 (هللاއީވާ ޢަބްދު ރައީސްނައިބު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަނުވަ  ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 19

 (ދުވަސްހޯމަ ) 2019 ޖޫން 18

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصحله آ ىعلو الم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ފެށުން  ޖަލްސާ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މެންބަރުން.އިްއަޒތްތެރި  47 އްބެވީތި  ވަަޑއިގެންޒިުރވެ ހާށް ޖަލްސާއަމި ވަގުތު 

 

 ން ލާންކުރުޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2019/9ނަންބަރަީކ، އޖ/އެޖެންޑާ  މިއަދުގެ

 

އެންގުންިޔ ިރ ި .4  ސަތުންިއަންގި 

ި

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ލާނަން. އަުޅގަނޑުމެްނ އިމިއަދުގެ އެޖެންޑާ ހިނގާނެ ގޮތް އަުޅގަނޑު ުކޑަކޮށް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަ

ހަކަށް ތިރީނޑުމެން ހުރި މަސައްކަތުން. އެއަްށ އަޅުގަ ނުނިމި .އިްއޔެގެ ފެށި ބިލުން ،ފަށަނީމި މިއަދުގެ މަސައްކަތް 

ރވިސް ޖުޑިޝަލް ސަ ،އޮތީ  ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށް ދާނަން. ފުރަތަމަ މިހޭދަކޮށްފައި އަޅުގަނުޑމެން ކޮމިޓީއިން މިނެޓު
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ޢުލޫމާތުގެ ޒިުރވެ ހިްއސާކުރަްއވާފަިއވާ މަހާކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިަޝރީ ކޮމިޓީއަށް 

ހަޅާނެ. އެއަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހުށަ ރިޕޯޓް. އެކުެރވިފަިއވާ އްޔާރުމައްޗަށް ބިނާކޮށް ތަ

ދެން ކުރީގެ ަނއިބު ރައީސް އަޙްަމދު އަދީބު ރާއްޖެއިން ބޭރަްށ  ،ގަިޑއިރު ހޭދަކުރުމަށްފަހު ދެ މިއަދު ގާްތގަނޑަކަށް

ގޮތުން މަޖިލީހަށް  ގުޅޭ އެކަމާ  ،އްވާަފއިވާތީ ރވިްސއިން ދެފުރުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްްސ ކަރެކްޝަނަލް ސަ

މަްއސަލަ  ން އެޓީގުޅުންަތކުގެ ކޮމި ރިޖީޚާ ގޮތުން ަޤއުީމ ސަލާމަތާއި ުގޅޭ އާ ުކއްލި މަްއސަލަހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

އަނބުާރ ެވސް އަލުން ށް އަުޅގަނޑުމެން ގަިޑއިރެއް ހޭދަކުރުމަށްފަހު ައނެއްކާނިންެމވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓަ އިދިރާސާކުރަްއވަ

ރިޕޯޓަށް ވެސް އިޞްލާޙެްއ  ދެ ަގނޑު ދެންމެ މިދެންނެވިހުރި މަސައްކަތަށް ދާނީ. އަޅު ގަނޑުމެން ނުނިމިއަޅު

ަގއި  3ގަިއ މާލިއްޔަުތ ކޮިމޓީ، ކޮމިީޓ ކޮޓަރި  9:30ިމއަދު ހެނދުނު  ؛ކޮމިީޓގެ ަމސައްކަތްަތއްނުވޭ. އެްއ ލިބިފައި

ގަިއ  1ކޮޓަރި  ކުރެްއުވމަށް ހޮއްެވވި ކޮމިީޓގެ މަަސްއކަތް ކޮމިޓީ ިއޞްލާޙުގަިއ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު 10:00ހިނގާނެ. 

 ންޑްއޯސްޓޭޓް  ،ޖަހާއިރު 11ހިނގާނެ.  ަގއި 2އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ،ޖަހާއިރު 10ހިނގާނެ. ހަމަ 

 ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ްއސަސާތަކުގެމިނިވަންމުއަ  ،ޖަާހއިރު 11ަގއި ހިނގާެނ.  2އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ސަލާމަތީ  ،ޖަހާއިރު 12ގައި ހިނގާެނ.  3އްމު ކޮމިޓީ، ޮކމިޓީ ކޮޓަރި އާ ،ޖަހާއިރު 12ގައި ހިނގާނެ.  3ކޮޓަރި 

ާއއި ތަރިަކއިގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ އުމީ ތަރައްޤީ ޤަ  ،ޖަހާއިރު 2ަގއި ހިނގާނެ.  2ބެހޭ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ދުމަތްތަކާޚި

ގަިއ ހިނގާނެ. އަދި ިއއްޒަތްެތިރ  3 ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި އި ސުލޫކުަގއި އިމްތިޔާޒާ  2:15 ހިނގާނެ. އިގަ 2ކޮޓަރި 

 މުޅި  ،އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މަޖިލިސް ނިމުމަށްފަހު ،ލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފަިއވާނީޢު މެންބަރުންނަށް މިހާރު މަ

މާލަމުގައި މިއަދު   ބާއްވާ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްޮރްގރާމެއް މިމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން

 ހިނގާނެ.

 

މަސައްކަތްި .5 ހުރި   ނުނ މި 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ސަރިޔާ

ލް ރަޝީދު ޟުފެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަ ،ފަށަނީ މިއަދުގެ މަސަްއކަތް އަުޅގަނޑުމެން މި

ށް ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ބިލުގެ ( އަސްކޫްލ ހިންގުމުގެ ގާނޫނުޕްރީ) 2012/1 ނަންބަރުގާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު.ފޭ. ހުރި މަސައްކަތުން ނުނިމި ،ބަހުސް މަރުޙަލާއިން

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްެކވުން: 
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ސްކޫލް އަދި އެހެނިހެން ތަޢުލީމީ ކަންތައްތަކަށް ބޮޑު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ޕްރީ

ފެންނަ ކުރީ. އަޅުގަނޑަށް މިއަދު ބު ކާމިޔާބުޚާއެ ސިޔާސަތު ިވއްަކއިގެން ރިާޔސީ އިންތި ،އެކު ނިކުމެސިޔާސަތަކާ 

ޓަކައި ހިންާގ އެޅުމަށްއެ ސިޔާސަތަށް ހުރަސް ިއ،ފުނޑުކޮށްލަގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ަތޢުލީމީ ސިޔާސަތު ފުނޑު

ާވ އިޞްލާޙުތަކަކީ އަުޅގަނުޑ ންތައްަތކެްއ ނޫން. މިއަދު ހުށަހެޅިފައިބޫލުކުެރވޭ ކަގައެްއވެސް ކަަމކީ އަުޅގަނޑަްށ 

ހުށަހެޅިފައިާވ މަށް ކުރުފުރަްއސާރަ ،ންއަޅަލީމީ ސިޔާަސތަށް ހުރަސްޢުބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ތަގަ

ބު ޚާމެން ރިޔާސީ އިންތިައޅުގަނޑު ؛ހީލަތްތެރި އުކުެޅއްގެ ތެެރއިން ،ޮބޑު ރޭވުންތެރި ސިޔާސަތެއް. ިމއީ ވަރަށް

ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންަތއްތަކަްށ  މަށްކުރުޒުެގ ސިޔާސަތު ތަންފީަނވާރައި އެ މެނިފެސްޓޯެގ ތެރެއިން އެޖެންޑާ  ،ކޮށްކާމިޔާބު

 ތުތަކަށްސިޔާސަ އެ ،އެހެންކަުމންބޫލުކުރަން. ގަމަލުތަކެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ޢަ އެޅުމަށް ހިންގޭހުރަސް

 ކުެރވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ެވސް ވަރަށް އްޗަކަށް އަުޅގަނޑަށް ތާއީދުހުރަސްއެޅުމަށް ހުށަހެޅޭ އެ

އަދި  .ހޭކަންޖެްށގެންދަންއަ، ކުރިހަރުދަނާކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަތޢުލީމީ ނިޒާމު ،ބޫލުކުރަންގަ އަދި  ،ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން

. ވަނީ ސިޔާސަތުތަެކއް ކަނަޑއަޅާފަ ރުކާރުން މިއަދު މިހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ސަ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު

ތުތައް ނީ މަތީ ތަޢުލީމަށް ހިލޭ ކިެޔވޭނެ ފުރުޞަދަ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން ިމއަދު މި

ން. މިފަދަ ކުރަމުއިމުޤާަތއް ކިެޔވޭނެ އިންތިޒާމު ،ކޮށްރުފުތަކެްއ ތަޢާލޯނު ސްކީމު ،އިތުރުންހުޅުވަމުން. އަދި ޭއގެ 

ސްކޫލަށް ޕްރީ ،ދާ ހިނދުމަލުކުރަމުން ޢަހާލަތެއްގައި މިފަދަ ރަނގަޅު ސިޔާސަތެއްގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން 

ީކ އް ހުށަހެޅުމަނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ގާނޫނަށް ބޮޑެިތ އިޞްލާޙުތަކެއަޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅު ިސޔާސަތެއް ނޯންނާ

ަތޢުލީމީ ސިޔާސަތުެގ ތެރެއިން  ބޫލުކުރަނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ގަ ނޫން. އަުޅގަނުޑ ބޫުލކުެރވޭ ކަެމއް ގަ ބަލައިގަެނވޭނެ އަދި 

މި  ،. އެހެންކަމުންކަމަށް ސްދޭނެއިން ތަޢުލީމަށް އިންޤިލާބެއް ގެނެރަނަވާޖަޒީރާ ރާއްޖެ މެނިފެސްޓޯ އަދި އެޖެންޑާ 

 ކައި ުޝކުރިްއޔާ. ޓަދަންނަވަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ނުކުރާ ވާހަކައިޞްލާޙަށް އަުޅގަނޑު ާތއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 

 ދެއްކެުވން:ހަކަވާ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ވަރަްށ ރުމަކީ ކުސްކޫލް ތަޢުލީމު ހަރުދަނާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޕްރީ

ކަްނކަްނ  ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މިގަމު މަސައްކަތެްއ ކަުމގަިއ އަުޅގަނޑު ެދކެން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑު އްމުހި

ދާރާތައް މެދުވެރިކޮްށ ވެސް ކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ތެރެއިން ވެސް އަދި ސަރުކާުރގެ އި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

، ގާނޫނަށް މިހިނދުން މިހިދަށް މިފަދަ ބަދަލެއް ގެންނަން އޮތް ކަމަކަށް ހަމަޖެއްސޭނެ. އެހެންވީމާ ތައްއިންތިޒާމު
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ގަނުޑމެން ކަންކަމަށް އިޞްލާުޙ ނުކުރާ ވާަހކަ ވެްސ ދަންނަވަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅު ބޫލުގައަޅުގަނޑު 

ތަނުެގ  އި،ފުންކޮށް ވިސްނަ ،ބޮޑަށް ދިރާސާކޮށް ވަރަށް ،ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލުގެންނަން ހުށަހަޅާއިރު ،ހުށަހަޅާއިރު

ގިނަގުނަ ބަދަލުތަެކްއ  ބޫލުކުރަްނ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތަޢުލީމީ ނިޒާމަށްގަކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ހާލަތަށް ރިޢާޔަތް

ތެރޭގަިއ  ތަުކގެއަހަރުގެ 1960ގައި އިނގިރޭސި ތަޢުލީމު ނބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ވޭތުވެދިޔަ ތާގަކަމީ ންނަންޖެހޭގެ

ކުރެވިަފއި އޮތީ ސަރުކާރަށް ބޭނުންާވ އާއްމު ޮގތެއްަގއި ބައްޓަން  ނިޒާމު ހަމައަށް ތަޢުލީމީ ފެށުނީއްސުރެ މިއަދާ

ވެސް މަޤާމުތަކުަގއި ތިއްަބވާނެ ބޭފުޅުން ުއފެއްދުމަށް ކަމަށް ބުނުމަކީ ނޫން ންާނއި އަދި އެރީކާތިބުންނާއި، ސެކްރެޓެ

ވެސް އެ  އިރުއި މިހާހިސާބަށް އަ މިއަދާ  ،ޮގސް އިާރއްޖޭެގ ޓުައރިޒަމް އިންޑަްސޓްރީ ކުިރައރަ ނުވާނެ.ދޮގަކަށް

ކަމީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ފަށާ ވާނު އިންޑަސްޓްީރއަށް ބޭނުންވާނެ މީހުންނާއި، ފަންނީ ޤާބިލު މީހުން ތައްޔާރުކޮށްފައި

 ކުރެވުނު ތަޢުލީމު ހަރުދަނާ ފެށުން. ފަށާ  ،ތަުޢލީމެއްގެ ބިންގާ ީކ ހަމަ ކަށަވަރުން ެވސް ސްކޫލަތަޢުލީމަކީ ނުވަތަ ޕްރީ

ކީ ދަތި ތަރުބިއްޔަތު ދިނުމަ ،ތަކުގައި ކުދިްނނަށް އެކަށީގެްނވާ ތަމްރީނާއިމެނުވީ ޭއގެ ފަހަށް ހުރި ސްޓޭޖުމިންވަރަކުން 

އަުޅގަނޑު އި ކަުމގަ ަގއިއްދެޤްޞަ މަ މަތިވެރި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅާ ހުށަހެޅުއްވީ މި ،ވާނެ. އެހެންކަމުން ކަމަކަށް

ގެނެސްެގން މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ މިފަދަ ބިލަކަށް މިފަދަ ގޮތަކަށް ބަދަލުވަގުތަކީ  މި ،ބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ގަ

ކުެރވިފައި އޮްތ ބިލެއް ކަމަކަށް އަުޅގަނުޑ އިރު އެަކށީގެންވާ ކުރިއެރުެމއް ހޯދޭނެ ގޮތަކަށް ފަރުމާއިޞްލާޙުތަކަށް ބަލާ

މެދު އިންޤިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން އެބަޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ  ކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމާ ބޫލެއް ނުގަ

މު ކަމެއް ކަމުގައި އްކުރުމަކީ ވަރަށް ވެްސ މުހިތްަތއް ތަރައްޤީއެިކއެކި ފަންނުތަކަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަ

ކުރެވޭ ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެންެގ އިހަމަފަ އަްނނަމުންދާ ބަދަލުތަކާޔެއަށް ދުނި ބޫުލކުރަން. އަުޅަގނޑުމެން މިގައަޅުގަނޑު 

ފަހަތަށް  ތަނެއް އެތައް ގެ މަުގގައި މުސްތަޤުބަލުގައި ރާއްޖެ ތަރައްޤީ ،ނަމަ ނުކޮށްފިބައްޓަން ތަޢުލީމީ ނިޒާމު

ހުގައި ެވސް އެންމެ ބޮޑަށް މަޖިލީ މިއަދު މި !ވާބައްލައް. މިސާލަކަށް ޙަޤީޤަތެބޫުލކުރަންޖެހޭ ގަކަމީ ދާނެސޮއްސާލަިއގެން

ކަމަށް  ؟ކުރާ ވާހަކަ. އެކަމަކު މީގެ އަސްލަކީ ކޮބައިތޯރާއްޖޭގައި ދެކެވޭ ވާހަަކައކީ ޝަރުޢީ ނިޒާމް އިޞްލާޙު  މި

ަމއްސަލަ ފެށޭ  މި ،ނެތުުމގެ ަމއްސަލަ، އުފެއްދިފައިގޮތުަގއި ބިނާުކރެވި ލިބިފައ ތިިބ މީހުން ހެޔޮތަމްރީނުއެކަށޭނަ 

ފަށާ ތަޢުލީމުން ފެށިގެން އައިސް އެންމެ މަތީ ތަޢުލީމުގެ  ،ކަްނކަމުގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ، މިހެންވީމާހިސާބަކީ. އެ

ޤާބިލު މީހުން އުފެއްދުމަށް  ،ޭބނުންވާ ގޮތްގޮތަށް ފަންނީ ،ރޮނގުންހަރުފަތަށް ވެސް ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ރޮނގު

އެކަމަށް ެއއްވެްސ   އެއީ.ބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތެއްގަމެން ވެސް ކަމީ ހަމަ އެންކުރަންޖެހޭނެބައްޓަން ތަޢުލީމީ ނިޒާމު

ަގއި ވެސް ހަރުދަނާ ރުދޭއިސްކޫލް ތަމްރީނު ޕްރީ ،އެެހންވީމާ .ފަރާތަކަށް ދެކޮޅެއް ނެހެދޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ކުރަންޖެހޭ. ައޅުގަނޑުމެންެގ ޅަދަރިންނަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ތަޢުލީމާިއ ަތރުބިއްޔަތު ެދވޭނެ އިންިތޒާމު އިމު ޤާނިޒާމެއް 

ރާއްޖެއަށް  މި ،އޮތީ މިކުެރވިފަިއ ވަގުތު ބައްޓަން މި ކުރަންޖެހޭނެ. ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު އިމުޤާއަޅުގަނޑުމެން 

ނެވޭކަށް ނެތް އެއްެވސް ހާލެއްގަިއ. އެއީ ކޮންމެ ޤައުމެްއގައި ެވސް އަންނާނެ ގޮތަށް ކަމުގައި ެދންބޭނުންވާ 
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ވިްއޔާ ދުނިޔޭެގ ހަރުފަތުން އަޅުގަނޑުމެން  ނީވަ ހިނދުކޮޅު. އެވަގުުތގެ ޭބނުން އަޅުގަނޑުމެން ނުހިފައިފި ކަމަށްހިނދު

ާއިއ އަދި މިނޫންވެސް އެިކއެިކ ސިނާޢަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ރީ މް އިންޑަސްޓްޓުއަރިޒަދާނެ. ރާއްޭޖެގ ސޮއްސާލަިއގެން

އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އެކަންކަމަށް ފުރުޞަތު ދީގެން އަޅުގަނޑުމެން ތަޢުލީމީ  ،ކުރެވިފައި ނެތްމީހުން ތަމްރީނު

ން އަުޅގަނޑުމެކުރެވިގެްނ ކަށް ަފހިކުރުމަށް. އެފަދަ ގޮތަ މިަކން ވީހާވެްސ ައވަހަކަށް ފަހި  ،ލަނީއިވުޒާާރއަށް ގޮވަ 

ބަެއއް ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން މިފަދަ ބިލުތަކެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުެގ  ،ނަމަ ކުެރވެމުންދާސިޔާސަތު ަބއްޓަން

 ނޯންނާނެ. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އްފުރުޞަތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު.ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު 

 

 ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ލާއިރު މިއީ ވަރަށް އިށް ބަލަޢަކުރަމުންދާ މައުޟޫކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސއަށް. ބަހުސްޝު . حمد هللال ،بسم هللا

މި  ؛ސްކޫލް ތަޢުލީމުޕްރީ ،ނަމައާއްމު ބަހުން ،ފަށާ ަތޢުލީމު ނުވަތަ އް. ކުޑަކުދިްނގެ ތަޢުލީމުޢެމަުއޟޫވެސް 

މި އިޞްލާޙުން  ،ލަ ބޭފުޅުންގެ ބަހުސްގެ މައިގަނޑު ބީދަ ހުރީކުރަމުންދާއިރު ޖުމުބަހުސް ،ށް ވާހަކަދެއްކެމުންޢަމައުޟޫ

ން އޮތުމުން އަޅުގަނޑުމެންެގ ތް ކަމަކަށް ވެދާނެ. ެއކަމަކު މިހެއޮ . ެއއީ އެހެންވުންކުދިންގެ ތަޢުލީމު ފަށާލެއް ައވަސް 

މިއަދު ލަ އާބާދީއަކީ ސްކޫްލެގ ޖުމުކުޅުދުއްފުީށގެ ޕްރީ. ހދ ،އަޅުގަނޑުެގ ދާއިާރގެ ،ޑުވުން ހުރި ކަމަކީ ކަންބޮ

ގަނޑުމެން ކުއްާޖެގ ިމއީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ުކޑަރަށެްއގެ އާބާދީ. މިއަަދދަށް އަޅު ،. ީވއިރ770ު ދާ ކުދިންގެ މަދަރުސާއަށް

ނަމަ ގިނަ އަަދދެއްގެ ކުދިން އިތުުރވާނެ.  ސްކޫލް ފައްޓައިފި ،އަހަރުަގއި އެއް އުމުރުން ،ަގއިއަހަރުއެއް 

 ،ްސޫކލްތަކުގެ ހާލަތަީކ އަިދވެސް ޭނނގޭ ސިާޔސަތެްއގެ ތެޭރގަިއ އޮތް ކަެމއް. އަުޅގަނޑުމެން ،އެނގިަލއްވާނެ ފަަދއިން

މިކަހަލަ  ،ނދުހި. ވީމެއްކަ ަގއި ހުރިންބޮޑުވުން އެކަމުމު ަރއްޔިތުްނގެ ކަ ކޮށް އަތޮޅުތެޭރގެ ދިިރއުޅޭ އާއްޞަޚާއް

މުން. އުދިލެވޭީނ މިހިރަ ކަހަލަ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިގެންއިއިޞްލާޙަކުން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ހިންހަމަޖައްސަ

ގެ އެންމެ އްއެ މުޖުތަމަޢެތަޢުލީމަކީ  ލައިގެން. ތަޢުލީމާދަނީ އިޟާރަތެއް ކުިރއަރަޙަ ،ދެބަސްވެވެން ނެތް ޙަޤީޤަތަކީ 

ތަކުން ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުމާޒީަގއި  ،ތަޢުލީމު ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ލިބެންޖެހޭ. އެކަމަކު ، ބިންގާ.މު އަސާސްއްމުހި

ދޭތެރޭ ވެފައިހުރި ގޮަތކީ މަރުފެން ޖައްސާ އުސޫލުްނ ކަންތައް ކުރުން. ަބއެއް  ކޮށް އަތޮޅުަތކާ ޞަާޚއް ،ވެސް

ކޮށް ކުޅުދުއްުފށީގަިއ ތަޢުލީމީ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޞަޚާއް  ؛ގައި ަރށު، ބަެއއް ރަށްތަކުަގއިދާއިރާ

ސްކޫލްތަުކަގއި ކުދިން  ،މަދަރުސާތަކުގައި  ތަކުްނ ކޮށްދީފައި ނެތް. މިހެންވުމުގެ ސަބަބުންކަމެއް ނޫނީ ސަރުކާރު

ދިޔައިުރަގއި ވެްސ އެނިގގެންުވޒާރާތަކަށް   ކަންތައްތައް މިހިރަހާ ،ެއކުދިންގެ ކިެޔވުމުެގ ހާލަތު ގޯސްވެ  ،ގިނަވެ 
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 ހަމަޖެހުމަކީ މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް މިތްމިއަދު ލިބޭ ހި ،އެކު ފާހަަގކުރަން. އެހެންކަުމންޔާއިޞްލާޙު ނުލިބިވާކަން ހިތާމަ

އްޭޖެގ ިދވެހިރާ ،ނީހަމަޖެހުން. މިހެންކަމުން އެނގިގެންދަތްން ލިބޭ ހިމުބަހުސްކުރު ،ހުށަހެޅި ،މަޖިލީހަށް ގެނެސް

 ައޅުގަނޑުމެން އުފާކުރަނީ މި ،ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭކަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ށްނިޒާމަ  ށް،ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތަ

ލީމީ ޢުދިވެހިާރއްޖޭގެ ކުރިަމގުަގއި ތަ ،ބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލުފުޅުތައް ލިބި އެންމެ. ކުރެވޭތީދޭތެރޭ ބަހުސް މަޖިލީހުގައި މިކަމާ

 ނަށް ލިބޭކަމެްއ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ގޮތް މިތާނގައި މިއަދު ެދކެވޭތީ. މިއީ އުފާކުރަންޖެހޭ ނެހަޔާތް އޮންނަންޖެހޭ

ކަހަލަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  ފުރުޞަތު. އެހެންވީމާ، އުއްީމދުކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހިރަ

 . މިކަންކަން ހާސިލުވާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފުއިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ވިލުފުށީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަފީފު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

އް ލީމަށް ވަރަްށ ޚާއްޞަ އަހަމިްއޔަތުކަމެ ޢުަރީއސް. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެން ިދވެހިންނަކީ ތަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

މީހުންގެ ދަރިންނަށް  އެ ،ަގއި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ބައްޕައިން އަދި މަންމައިންދޭން ބޭނުންވާ ބައެއް. ޚާއްޞަ ގޮތެއް

ކަމެްއ. ާޚއްޞަ  ންނަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ފެނިގެންދާމިއަދު ައޅުގަނޑުމެ ،ލީމެއް ދިނުމަށް ކުރާ މަސަްއކަތަކީޢުފުރިހަމަ ތަ

ކަމެއް. އާެދ،  މުއްބިންގަލެއް އެޅިފައި އޮތުމަކީ ވެސް ހަމަ އެހާ މުހިހަމަ ރަނގަޅު ދޭއިުރގައި ފުރިލީމުޢުގޮތެްއގައި ތަ

ރުގައި ރަނަގުޅ ލީމީ ހަޔާތް ބިނާކުރަމުންދާއިޢުކުއްޖެްއގެ ތަ ލީމަކީ މިދެންނެވި ގޮތުން ކުރިއަށް އެޢުސްކޫލުގެ ތަޕްރީ

ކޫލުތައް ސްޕްރީފެނޭ ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އެބ އަދުޓަކައި ފެިށފައިވާ ިކޔެވުުމގެ މަރުޙަލާއެއް. މިބިންގަލެއް ެއޅުމަށް

ން. އާދެ، ސަރުކާރުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހިނގަމުންދާ ސްކޫލުތަކުަގިއ ތަ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަުށގައި ހިންގަމުންދާ

 ްއޒަތްތެރިމިހާރު އި ،ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލަކީ  ގެއަުޅަގނޑުމެންމިހާރުވެސް ހިނގަމުންދޭ.  ގެ ކްލާސްަތއްސްކޫލްޕްރީ

ވަނީ.  ދެއްަގއި މި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅުއްވާފައި މިޤްޞަހަމަ ޔަޤީން ވަރަށް މާތް މަ ށްމެންބަރު އަޅުގަނޑަ

 ؛އަހަރުަގއި ވިޔަސް  އެއްނަންޖެހޭ ބަދަލެއްތޯ މިއީ؟ އުމުުރން ވަގުުތ ގާނޫނަށް ކޮންމެހެން ގެން އެހެންނަމަވެސް، މި

ކަމެއް.  މުއްސޯޝަލް ަލއިފެއް ުއފެއްދުމަކީ މުހި ،އެނގި ފަިރތަވެ ށްނަކުދިން އެހެން ކުދިން އާދެ، އެކިެއކި

 މިހާރުވެސް ށް. އަމިްއލަ ފަރާތްތަކުންކަމަކަ ައޅުގަނޑަށް ހިެޔއްނުވޭ މިހާރުވެސް ެއއްެވސް ހުރަހެއް އޮތް ށްއެކަންތަކަ

ާގނޫނަށް މި ބަދަލު ގެނައުމަކީ  .އިކަޓަދު ހާސިލުކުރުމަށްޤްޞަބޭބީ ނާސަރީ ހިންގަމުންދޭ. އެއީ މިދެންނެވި މަ ،ނާސަރީ

ލީމީ ކަންތައްތަްއ ޢުނުވޭ. އާދެ، ތަ ގޮތުަގިއ މިހާރުން މިހާރަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ

 ކަެމއް. ައޅުގަނޑުމެން ޚާއްޞަ  ަމކީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާއުކުރިއަށްގެންދި ރަނގަޅަށް އިޞްލާޙުކޮށް
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ހިނގަމުންދާ ސިނާޢީ ކަންތައްތަކަށް ބޭނުންވާ ވަގުތު  މިލަން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި އިގޮތެްއގައި ބަލަ

މު. އްނޑުމެން ޚާއްަޞ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން މުހިޓަަކއި ައޅުގަކުރެވެމުންދޭތޯ. އާދެ، މިކަމަށްމީހުން ތަމްރީނު

 މު. މިއަދު އްންަގވަން ތިބި ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން މުހިތައް ހިކަންަތއް ލީމީ ދާއިާރގެޢުއެކަންތައްަތއް ތަ

ރާަގިއ ބޮޑު ސިނާޢަތް ަކމުގަިއވާ ޓޫރިޒަމް ާދއި ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދަނީ އަޅުގަނޑުމެންެގ އެންމެ

ކުރާެލއް ގިނަ. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެން ޓުަތކުަގއި ބޭުރގެ މީހުން މަސައްކަތްސޯުވރެ ބައެއް ރި އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަށް

ކަންތައްތަްއ ކުރުމަކީ  މުތަކަށް މީހުން ތައްޔާރުކުރަްނ. އެޤާ އެބަޖެހޭ އެ ސިނާޢަތަށް ބޭުނންވާ ެއކިެއކި ޓެކްިނކަލް މަ

ވާ ލީމު ރާއްޖޭަގއި ހިލޭ ހަމަޖެހިފައިޢުމެއް. މިއަދު ސަރުކާރުން މަތީ ތަކަ މުއްވަރަށް މުހި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އެކަްނކަމަށް ސަރުާކރުން އިސްކަމެްއ ދިނުމަކީ  ،ކަންަކމަށް ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ސަާމލުކަންދީ ގޮތަށް ބަލާއިުރގައި މި

ުޅގަނޑުމެންެގ ދަރިވަރުން ބޭރުގެ ޔުިނވަރސިޓީތަުކަގިއ ކަމެއް ކަުމގަިއ ައޅުަގނޑު ދެކެން. އަދި ހަމައެާއއެުކ އަ މުއްމުހި

ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ލިބޭނެ  ވެސް އެ ވަނީ އެކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު މި ،ރުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާއިޢުތަ

ރޭގަިއ ޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެ މިއަދު މިދޭން މުކަެމއް އް. އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން މުހިމަގު ތަނަވަސްކޮށްދީފަ

ކަމެއް  ކައި ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެޓަމަސައްކަތްތެރި ޢިލްމީ އަދި ހުނަރުވެރި ޒުވާނުން އުފެއްދުމަށް. މިކަމަށް

ލީމު ެވސް ރަނަގުޅ ޢުއެ ތަ ،ކަމުންމު މަރުޙަލާއެއް އްލީމަކީ މުހިޢުއަޅުގަނޑުމެން ކުރަން އެބަޖެހޭ. ހަމައެާއއެކު ފަާށ ތަ

ނުވަތަ ބަޖެޓަށް އޭެގ ނަމަވެސް، ދަުއލަތަށް  .މުއްމުހި ވޭނެ ގޮތްތަކެްއ ހޯދުންގޮތެއްަގއި ކުިރއަްށގެންދެ ހަރުދަނާ

ލީމަށް ބަޖެޓުން ޢުގޮތަށް ބޭުރގެ ފަރާތްތަކުން ވިޔަފާރި ުއސޫލުން ކުރާ ގޮްތގޮތަށް ހިނގަމުންދާ ތަ ބުރައެއް އަންނަ

ކަމެއްތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެން  މުއް މަކީ އެއީ މުހިވަގުތު ގެނައު ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް އެްއވެސް އިޞްލާެޙއް މި

ސްކޫލުގެ ޕްރީ ،ބަލަން އޭއަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހެ ،، އަޅުގަނޑު ދަންަނވާނީސުވާލު އުފައްދަން އެބަެޖހޭ. އާދެއެ 

ލީމަށް ގެންނަންޖެހޭ ޢުލީމެއްތޯ؟ އަިދ އެ ތަޢުލީމަކީ ވެސް ހަރުދަނާ ޮގތެއްަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ެދވޭ ތަޢުތަ

ލީމާ ބެހޭ ޢުާޚްއޞަ ގޮެތއްަގއި ތަ ،ންދަލުތަކަކީ ކޮަބއިތޯ؟ ެއކަްނތައްތައް އަުޅގަނޑަށް ޔަޤީން މިއަދުގެ ސަރުކާރުބަ

 ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ވުޒާާރއިން އެކަންަތއްތައް ކުިރއަށްގެންަދވާނެ ކަމަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމްއިްއޒަތްތެރި ދެކުނު ދާއިާރގެ  މައްޗަންޮގޅީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމްމައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެން

ފުރުޞަތު ވީހާވެސް  ގެލީމުޢުކުދިންނަށް ދެވޭ ތަ އަުޅގަނޑު ވެސް ގަބޫލުުކރަން ތުއްތު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

މަށް ލީމުގެ ފެންވަރު ރަނގަުޅކުރުޢުދެޭވ ތަ ،ކަމެއް ކަމުަގއި. އަދި ަހމައެއާެއކު މުއް ދިނުމަކީ ވަރަްށ މުހިފުޅާކޮށް
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އެހެންނަމަވެސް،  ކަމަށް.ކަމެއް  މުއްސް މުހިކަމެއް ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ލާޒިމުކޮށްގެްނ ކުރުމަކީ ވެ ބޭނުންވާ ހުރިހާ

އެއާ ބެހޭ  ،ވާހަކަ ައޅުގަނުޑމެން ދައްކާއިރުރަނގަޅުކުރުމަށް ކުދިންނަށް ދެވޭ ތައުލީމު ފުޅާކުރުމާއި ފެންވަރު ތުއްތު

 މީ ލީޢުފައިވާ ދިރާސާތަކަށް ބަަލންޖެހޭ. އަދި ދުނިޔޭގައި ެފންވަރު ރަނގަޅު ތަގޮތުން އެކަުމގެ މާހިރުން ހަދާ

އޮފިޝަލް ސްކޫުލ  ،ވެސް އެބަޖެހޭ. މިގޮތުން ބަލާއިރު ލީމު ދެވޭ ގޮތްގޮތް ބަލަން ޢުކުދިންނަށް ތަތުއްތު ގައިތަންތަނު

ގޮެތއް ނޫން އިނގޭތޯ.  ކަން ހިނގާކީ އެ އަހަރުގެ ކުިދން ބައިވެރިކުރުމަ  1ސްކޫުލގެ ނިޒާމެްއގެ ތެރެއަށް ނުވަތަ ޕްރީ

 ސްކޫލުގެ ނަމުަގއި ކަމަށް ނޫން. އެއީ ޕްލޭ  ވެސް ރަނގަޅު ޮގތެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަދި އެކަމުގެ އެންމެ

އަހަރުގެ ކުދިންނަށް  1ގޮުތގައި  ނޫން. އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތެއް ވާންވީ ނަމަވެްސ، އެ އުމުރުަގއި އެކަންވީ

މެްއެގ ކަ ކުަރންވީ މަިއގަނޑު ދެ  ެއކަން ،ނަމަ ވެްސ ފުޅާކޮށްދޭން އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވާރުޞަތު ވީހާ ތައުލީމީ ފު

ޓަަކިއ ދުޅަހެޔޮކޮށް އަދި ބޮޑުވުމަށް ،ކުދިންނަށް ސިކުނޑި ތަރައްޤީކޮށް އެއެ އުުމރުގައި  ،ތެރެއިން. އެކަމަކީ

އެްއޗެހި ހުންނަ ކުޅޭ  ،ގުޅޭ ރައާ  އުމުރުފުކުދިންގެ އްގައި އެއުެލއް ހޯދައިދިނުން. ކޮންމެ ރަށެޙައުޅެވޭނެ މާހެލިފެލިވެ

 ،ުއޅެލެވޭނެ ތަނެއް އެކު ުކޅެ އިލާއާ ޢާ ކުދިްނގެ މައިންބަފައިންނާއި  . އަދި އެތަނަކީ އެޕާކެއް ފަދަ ތަންތަން ހަދައިދިނުން

ހޭލުންތެރިކަން ބަފައިންނަށް ކުދިންގެ މައިން ތުއްތު ،އުލެއް ކަުމަގއި ހަދައިދިނުން. ދެވަނަ ކަމަކީޙަރައްކާތެރި މާ

 ،އެކު ކުޅޭނެ ގޮާތއިކޮށްދިނުން. އެ އުމުރުަގއި އެކުދިންނާޓަކައި ތަފާތު ޕްރޮގުރާމުތަކެއް ޯއގަނަިއޒް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

އެ އުމުރުަގއި ދިމާވާ  ،ކުރަންވީ ކަންތައްތައް އަްނގައިދީ  ންސިކުނޑި ތަރައްޤީކޮށް ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއްަގއި ބަލަހައްޓަ

ކުދިންގެ އުމުރުަގިއ ތުއްތު ކަމަށް ކަމެއް. މިދެންނެވި ދެ  ހޯދައިދިނުމަކީ މިކަމުގެ ތެެރއިން ކުެރވިާދނެތިތަކަށް ޙައްލުދަ

ކުދިން ވާނީ ކިޔެވުމަށް ތައްޔާުރވެފަިއާވ  އެ ،އެ ކުދިން ރަސްމީކޮށް ސްކޫލު ފަށާއިރު ،ނަމަ ސަމާލުކަން ދެވިއްޖެ

 .ފުރުޞަތަށް ގޮތަކީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި އަުޅގަނޑު ދެކޭ ކުދިންނަށް. މިއީ މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 .މްޡިނާ  މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ ދަނގެތީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މްޡިނާ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތި

ފަޟުްލ ގޮތުަގއި ފެލިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ގަބޫލުކުރާގަނޑު ، އަޅުިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް` 

ުމ އްވަރަށް މުހި ،ސްކޫލުގެ ގާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީޕްރީ ،މި އިޞްލާޙަކީ ،ވާ މި ބިލަކީހުށަހަޅުއްވާފައި ރަޝީދު

ކޫލުތައް ހިނގަމުންދަނީ ސްރީޕް ،އިންފަދަ ަވޑަިއގަންނަވާނެއިޞްލާޙެއް ކަމަށް އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރަން. އަދި އެނގި

 ގައި އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ާޚއްަޞ ގޮެތއްަގއި ރަށްރަުށގަިއ ކަުއންސިލުތަކުގެ ބެލުމުެގ ދަށުން. މިގޮތަށް ހިނގަމުންދާއިރު 

 ،ނުޑގެ ދާއިރާަގއި އަުޅގަޚާްއޞަ ގޮެތއްމަށް އަޅުގަނަޑށް ގަބޫލުކުރެވޭ. ކަ އަންނަނަ ގޮންޖެހުންތައް ތަފާތު ގިނަގު
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ސްކޫލުތަކަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ވަރަށް ފެންަވރު ދަށްކޮށް ހިނގަމުންދާ އިރާަގއި ހިނގަމުންދާ ޕްރީދާ ތީދަނގެ

ލީމު ޢުންނަށް ތަރީމީހުންގެ ޅަދަ އެ ،އެ ރަށްރަށުަގއި ިދރިއުޅޭ ރަްއޔިތުންނަށް ،ވަނީަކށް ސްކޫލުތަކެއް. މީގެ ޙަޤީޤަތަ

ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން ފަިއސާ ދަްއކަިއގެްނ ޚާްއޞަ ގޮެތއްަގއި  ކަން.ކުރެވޭ މީހުންނަށް ެއކަން އެފޯޑުނު  ދިނުމުގައި އެ

ބޮޑެތި ގޮންޖެުހންތަކެއް އެބަހުރި. ޚާއްޞަ  ީމހުންގެ ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި ވަރަށް އެ ،ކުދިްނގެ ޅަފަތުގައި އެ

ސްކޫލުތަކަށް ފޮުނވާ ރީޕް ،ޔާއިިފއް ލައިސްކޫލުތަކަށް ބަލަރަށުގެ ޕްރީ ފަސް ގޮތެްއގައި އަުޅގަނޑު ނިސްަބތްވާ ދާއިާރގެ

ފައިސާ ދިނުމުގައި ދަތިަތކެއް ދޭންޖެހޭ އެތަނަށް  ،މީހުންެގ ބެލެނިވެރިންނަށް ފައިސާ ިދނުމުގައި އެ  ،ކުދިންނަށްތުއްތު

 ންނަމުންދާ ބަދަލުތަކުގެސަތަްށ ގެލީމީ ސިޔާޢުގޮތުަގއި ަސރުކާރުގެ ތަ އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ،އެބަހުރި. އެހެންކަމުން

 . ހަމަލެވިފައިލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަުތ ހިލޭ ހުޅުވަ ޢުނީ ިޑްގރީ ފެންވަރަށް މީހުންނަށް ތަވަ ހާރު މިިއ މިތެރޭގަ

 ޚާއްަޞކޮށް ،ވެސް ުކދިންނަށްުގޅިގެން ތުއްތު  ގޮތުަގއި މި ބިލަށް މި އިޞްލާޙު އައުމާ އެގޮތަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ 

އުނގުން ފެށިގެން  ގެގޮތުަގއި މަންމަ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ  ފަހިވެގެންދާނެ.ހިލޭ ލިބޭނެ ގޮތަށްލީމު ޢުތަ ޅަފަތުގައި

 އި،ޮގތުން ލިބޭ ބަޖެޓަށް ބަލަ ރާއްޖޭަގއި ކަންކަން ހުރި މުގައި މިހާރު މިކުލީމު ހާސިލުޢު ތަވެސް  ކަށްވަޅަށް ދާންދެން

ލަތަށް އެބަ . ެއވަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަދއުމަށް އަުޅަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭެދވޭނެ ކަކިޔަަވއިއާމްދަނީއަށް ބަލާއިުރގައި ހިޭލ 

މިހާރު ވަކި އުމުރެއް ކިެޔވުމަށް  ،ދޭ. ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެންދާނެފައިސާ ލިބެމުން

ލީުމ ޢުވެސް ތަ ަގއިއަހަރުދޮޅަްސ ފަސްދިަޔއީ  ެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިިވގެން މި ނެތްކަން. ވަރަށް ފަހުން

ގެނެޭވ  ގޮތުަގއި މިހާރު މި އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ،. އެހެންކަމުންތަން ކުރިޑިގްރީ ހާސިލު ކުމީހަ ހާސިލުކޮށް

ފަހިވާންޖެހޭ. ޚާްއޞަ ގޮތެްއގައި އަުޅގަނުޑެގ  ތައްކުދިންނަށް ހިލޭ ކިޔެވޭނެ ގޮތްއިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ތުއްތު 

މި ކިަޔވައިދޭ ްސޫކލުތަކަކީ އެންމެ އެކަީށގެންާވ  ަޅފަތުގައިޚާއްޞަކޮށް  ،ތަކަކީ ސްކޫލުަގއި މިހާރު ހުރި ޕްރީ ދާއިރާ

ބެލެނިވެރިންނަށް ނުކުރަން. އަދި ހަމައެއާއެީކގައި  ގަބޫެލއް އްގޮތުަގއި ހިންގޭ ސްކޫލުތަެކްއ ކަމަށް އަޅުގަނޑެ 

، މި ބިލަށް ގޮުތގައި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ރާވީމާ، އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުޙަޤީޤަތުގައި ެއކަމެއް އެފޯެޑްއ ނުކުރެވޭ. އެހެން

ަކމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން.  މިކަން ފާސްުކރުމަކީ އަުޅގަނޑަށް ފެންނަ ،ތަަނށް ބަލައިގަނެ މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙު މި

 ބޮޑަށް.  އަދި ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުުކރިއްޔާ ވަރަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ކެލާމެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝަރީފް އިބްާރހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ
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 ގައި އަުޅގަނޑުމެން ބޭބީ ނާސަރީ ،އަުޅގަނޑަށް މި ބިލާ މެދު ދެންނެވޭނެ އެއްަޗކީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ދޭންޖެހޭ. ލީމު އަިދ ހުނަރު ދަސްކޮށްޢުނަްށ ތަރުބިއްޔަާތއި ތަލީމު ދޭންޖެހޭ. އަޅުގަނުޑމެން ކުޑައިުރ މި ކުދިންޢުތަ

 ކަންތައްތައް  އުމުތަކުަގއި މިޤަ ޒީބުވެފަިއވާ ހެން ތަހުލަން އެބަޖެހޭ ދުނިޔޭގެ އެއިއެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުެމން ބަލަ

ތުއްުތއިުރ  ،އެންމެ ކުަޑއިރު ،ގޮަތކީ ރަމުންދާކަންތައް ކު ބީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި މިހުޒީތަ .ތްގޮ ކުރަމުންދާ ،ގޮތް ކުރާ

ގާނޫނެއްގެ ދަށުން އަދި  ތަމްރީނުދޭ ބައެއް ތަންތަން ހުރޭ. ނަމަވެސް، ނަށްންކުދި ސްކޫލު މަރުޙަލާގައި މިޕްލޭ

ދަ ނަމަވެސް، އަމިއްލަ މިފަނުހިނގާ. އެހެންަކންތައްތަކެއް  އުމުތަކުަގއި މިޤަގެން ގިނަ ގަާވއިދެްއގެ ދަށުން ހެދި

މު އެއްަޗކީ ތަރުބިއްޔަތު. އްހިކުދިންނަށް އެންމެ މު ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހުރޭ. އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ތުއްތު

 ،ގިނަ މަރުޙަލާތަކުަގއި ޑަށް ވަަރށްބޮ މުކަން ވަރަށްއް އަޅުގަނޑުމެން ދީނުގައި ެވސް މައިންބަފައިންގެ މުހި

ކުދިްނ ފަިއ އޮތް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި ވެސް މިކަން ފާހަގަކޮށް ދީނުަގއިތަުކގައި ކަންތައް

ކަމަކީ  މުއްކުރަންޖެހޭނެ ޅަަފތުގައި ވެސް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ އެންމެ މުހިތަރުބިއްޔަތު

ރިކަން މެދު ހޭލުންތެ ންގުޭޅނެ ގޮތާކުދިން ގެ އިންނަށްމަިއންބަފަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ގާޫނނެއް ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި އަ

ކުދިްނެގ  އެ ،ދިނުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގިނައިން މަގުމަތިން ފެންނަމުންދާ ކުދިންނަކީތަރުބިްއޔަތު ،އިތުރުކުރުން

ށް ނިކުމެ ޖުތަމަޢަކުދިން. މިކުދިން މު ނުެލވި މަގުމަްއޗަށް ދޫކޮށްލެވިފައި ތިބޭއިއަޅަޅަފަތުގަިއ މައިންބަފައިންނަށް 

އެހެންވީމާ، ުކޑައިުރ އުޅެީނ.  ކުށްކުރުން އިތުުރވެގެން ައޅުގަނޑުމެންނަށް މައްސަލަަތއް ދިމާވެގެން މި

ާގނޫނަކުން މިކަމަށް ބާރުދީގެްނ ސް، ކަމެއް. އެހެންނަމަވެ މުއްކުރުމަީކ އަުޅގަނުޑ ދެކޭގޮުތގަިއ ވަރަްށ މުހިތަރުބިއްޔަތު

ނޫން. އަދި އެހެންމެ ދުނިޔޭގެ މަްޝހޫރު ޢިލްމުވެރިންނާއި އަދި  ކަެމއް ކުރާ ެވސް ތާއީދުކުރުމަކީ އަުޅގަނޑު މިކަން

ން ށް ގޮސްފައި ަތުއލީމު ހާސިލުކުރި ބޭބޭފުޅުމަރުޙަލާ ނުވަތަ ބޭބީ ނާސަރީއަ ސްކޫލްންނަކީ ވެސް ޕްލޭޕްރޮފެސަރު

ވީމާ، ކޮންމެހެނެއް މިއިްނ ނެތް. އެހެން ށްތަުކން ފެންނާކަފުތްބޭފުޅުންގެ ފަތް ްށ އެކަކަމަކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަ

ލީމު ލިބިގެން ނޫންކަން މީހާ ޢުއުމުރުގަިއ ދޭ ތައަުޅގަނޑުމެން ޅައުމުރުަގއި އެންމެ ތުްއތު  ދައްކައިދެނީ

 ؛އޮތް ނާސަރީގެ މަރުޙަލާ ވީމާ، ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިހާރު މިވަނީައކީ. އެހެން މުސްތަޤުބަލުގައި ކާމިޔާބު މީހަކަށް

ގޮތް އަުޅގަނޑު ރަނގަޅު  ލީމު މިހާރު އޮތްޢުސްކޫލު ތަޕްރީކުދިން އަދި   ދެމެދުގެއަހަރާހަތަރު  އަހަރާއި ތިންރުން މުއު

ސްކޫލަށް ދާއިރު ކުދިން  އިލާތަކުން މިޢާއުޅެނީ  މި ޑުމެންނަށް ިމހާރުވެސް އަުޅގަނ ،ކަމުގައި ެދކެން. އެހެނީ

ދެވޭތީެވ، ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސްކޫލަށް ރަށް ކަންތައްތައް ނުކޮށްއެކަީށގެންވާ ކާާނއާއި އެކަީށެގންވާ މިންވަ

ފެށުނީ. އަޅުގަނޑުމެން  މި ޑުމެންނަށްވެސް އަޅުގަނ ނާސްތާ ދޭން ގެނދުނުވެސް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ހެ ދާއިރު

ައޅުގަނޑުމެންނަށް ޭގގެއަށް ދިޔުމުގައި  ، ގޮތުން ރާއްޖޭ ރަށްރަށަށް ގޮސްތައްޔާރުުކރުމުގެ ނަވާރައެޖެންޑާ 

ނުލިބި ްއޗެއް ކަމަށް. އެއްވެސް އެއި ޔައީ ގިނަ ކުދިން ސްކޫލަށް ދަނީ ހެނދުނު އެއްވެސް އެްއެޗއް ނުކަިގގެންދިއެނ

 އިލައި ން އެކުލަވަގޮތުަގއި ނާސްތާ ދިނު ގެައޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުގެ ވެްސ ސިޔާސަތެއް ،ކަމަށް. އެހެންވެގެން
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ުދުކރާ އިޞްލާޙެްއ ނޫން ކަމަށް ޙަކީ ައޅުގަނޑު ތާއީއެހެންވީާމ، މި ިއޞްލާ ރިއަށްދަނީ.ޕްޮރގުރާމު ކު ، އެ އެކަންތައް 

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ވަރަށްދަންނަވަން. ފުރުޞަތު ދެއްވީީތ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފްއިްއޒަތްެތރި ާދއިރާގެ  މަޑުއްވަރީ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

ލީމަށް ޢުދިވެހިރާއްޖެައކީ ތަ ،ފަދައިން ވެސް ގަބޫލުކުރާނެ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ގައި އުމީ މަންހަޖުޤަދާ ކުެރވެމުންޒުއުމެއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ތަންފީޤަދިރިުއޅޭ ވަރަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކު 

އަހަރު  ކީ ފައުްނޑޭޝަން ސްޓޭުޖެގ ނަމުގައި ހިމެނިފައިާވ މަރުޙަލާއެއް. އުމުރުންސްކޫުލގެ މަރުޙަާލއަރީވެސް ޕް

ލީމު ފޯރުކޮށްދެވޭ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ މިހާރުެގ ޢުތަ ކޫލުގެ ސް އަހަރުން ފެށިގެން މަތީގެ ދަިރވަރުންނަށް އެބަ ޕްރީ

ވަިކ  އިލީމު ހާސިލުކުރުމުގަޢުތީގެ ކުދިން ތަ އަހަރުން މަހަތަރު ލާގައި އުމުރުން  މަރުޙަސްކޫލުގެޕްރީ ،ހާލަތަށް ބަލާއިރު

ބޭބީ ނާސަރީ  ،ެވސް ޔަސްއި ވިލަމްތަކެްއ ކަނޑައެޅިފައި އޮްތކަމުގަ އުއުސޫލުތަެކއް ވަކި ޕްރޮގުރާމުަތކެއް ނުވަތަ ކަރިކި 

ން. އަދި ނޫ މުންދަނީކީ އެހާ ރަނގަޅު ނިާޒމެއްގެ ތެރެައކުނުވަތަ އެއަްށވުރެ ދަށުގެ މަުރޙަލާގައި ކުދިންނަށް ކިަޔަވއިދެ 

 ދަނީ ރަށްރަށުގެ ކްލަބު  ކުރެވެމުން މި ،ގޮތަށް ބަލާއިރު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަންކަން ކުރެިވގެންދާ

ރާއްޭޖެގ  ،ސަބަބުން ދި ކަުއންސިލުތަކުން މިކަމުގައި އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދީގެން. އެހެންވުމުގެނާއި އަޖަމުޢިއްޔާތަކުން

ެވސް ައޅުގަނޑު އެ ދާއިރާައކަށް  ގައިމުއްޞަ ގޮެތްއގައި އަތޮުޅތަކުަގއި ހަމަޚާ ،ގިނަ އަދަދެްއގެ ބެލެނިވެރިން 

ންދަނީ އެކަށީގެްނވާ ބޮޑު އަދަދެްއގެ ފީެއއް އިދެމުވެސް ކިަޔވަ ރަށުގައި 2ނިސްބަތްވާ މަޑުްއވަރީ ދާިއރާގެ 

ވެސް އެ ތަންތަނުަގިއ  ދާިއރުންގެ އަތުން ެނގިގެން. މިކަން މިގޮތަށް ކުރެިވގެންނިވެރިބެލެ ،މައިންބަފައިންގެ އަތުން 

ފާތު ތަ ނޯވޭ. އަދި ާނޔަތެއް ދެިވފައެއްއިކުރާ ޓީޗަރުންނަށް އެކަީށގެންވާ ރަނގަޅު މުސާަރއެއް ނުވަތަ މަސައްކަތް

 ،ވެސް ެއކަށީގެްނވާ އިތުރު ތަމްރީނުތަކެއް  ކުރަން ތިބޭ ޓީޗަރުންނަށްތަންތަނުގައި މަސަްއކަތް ހުރެ އެ ސަބަބުތަކާ

ހުރިހާ ސަބަބުތަކަށް  ން ހުރިތަެކްއ ހިންގޭނެ ވަސީލަތްތަކެއް ޤާއިމުވެފަެއއް ނުހުރޭ. މިހެތާޒާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު

އެިކ ހިސާބުތަކުަގއި ހިންގާ ކަމަށް  ބޭބީނާސަރީ އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ،ބަލާއިރު ޕްރީސްކޫްލގެ ތެެރއިން

ދަނީ އެކަީށގެންވާ ގޮތެްއަގއި ދައުލަތުން  ބޫުލކުަރންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެަކން ކުރެިވގެން މިގަނޑުމެން އެބަ އަޅުގަ

ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ެތރެއިން ވެސް ރަނގަޅު އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންތަކެއް ނުވަތަ ވަސީލަތްތަެކއް ނުވަތަ 

 ،ބޫލުުކރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ތަޢުލީމީ ނިޒާމަށްގަ އެބަ ކަމަްށ އަޅުގަނޑުމެން ރުކޮށްދެވިގެން ނޫންފޯ

އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ  ،ނަމަ  ދާގޮތެްއަގއި ޕްރީސްކޫލް ރަނގަޅުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން ޚާއްޞަ
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، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ތަޢުލީމީ ށް މަސައްކަްތކުރަން. އެހެންނަމަވެސްރަނގަޅު ޮގތްތަކެއް ރޭވުމަ ،މީގައި ހަރުދަނާ

 ަގއިފަހުއަދި ދިާރސާކޮށް ފިކުރުކުރުމަށް އިބޮޑަށް ވިސްނަ  މަށް ގެެނވޭ ކޮންމެ ބަަދލަކީ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށްނިޒާ

 ،ބޫލުކުރަްއވާ ގޮތުަގއިގަން ބޭފުޅު، ޕިއާޖޭ ފަދަ ގެންނަންޖެހޭނެ ބަދަލެއް. ދުނިޔޭގެ މަޝްޙޫރު ތަޢުލީމީ ފިލޯސަފަރުން

އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގައި މި ކިަޔވައިދޭ ގޮތަށް ހަމައެކަނި  ،ދާއިރު ދާންޖެހޭނީ ތަޢުލީމްގެ މަރުޙަލާ ފެށިގެންސްކޫލްޕްރީ

އެ ުކއްޖާެގ  ،ވުރެ ބޮޑަށް ގަލަމުތުނޑުން ކުއްޖާއަށް ިކޔަަވއިދީގެން އޭަނއަށް ެއއްެޗހިތަކެއް ދަސްވާނެ ގޮަތކަށް 

އް ތަރައްީޤކުރުމުގެ ަމއްޗަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެްނ  އެިކއެިކ ހުނަރުތައެ ކުްއޖާގެ ތަފާތު ،ފިކުާރއި ނުމާއިވިސް

ދާއިރު ޕްރީސްކޫލްގެ ިނޒާމު މުޅިން ރިވިއުކުރަން އެބަޖެހޭ. ޕްރީސްކޫލްގެ ތަޢުލީމް ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން 

މި ކަންތައްަތްއ ކަތްކުރާ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ކަންތައްތަްއ ރަނގަޅުކުރުމަށް އަުޅގަނުޑމެން މަސައް ގެނިޒާމު ތަޢުލީމީ

އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،ކުރަމުންާދ ގޮތަށްކަން ކަން ދުނިޭޔގެ އެހެން ަޤއުމުތަުކގައި ެވސް މިގެންދިއުމުަގއި ކުރިއަށް 

 އަުޅގަނޑުމެންގެ ބެލެިނވެރިންނަކީ އަދި  ، ިވޔަސްަޤއުމެއް ކަމުގައި  އޮތް ރާއްޖެއަީކ ތަޢުލީމީ ގޮތުން ކުރިއަރާފައި 

ގޮތްނޭނގޭ ދުނިޔެައަކށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުދިން  ،ިވޔަސް ބޮޑަށް ތަޢުލީމް ދޭން ބޭނުންވާ ބައެއް ކަުމގައި މެންކިތަ

ސަްއކަތްކުެރވޭނެ ޓަކައި މައެ ކުދިންނަކީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ހަރުދަނާ ރަނގަޅު ޖީލެްއގެ ގޮުތގައި ހެުދމަށް ،ތައްޔާރުކޮށް 

މު އްގެންނަންޖެހޭއިރުގައި ޕްީރސްކޫލް މަރުޙަލާއަކީ މުހިރޭގައި ގެންނަންޖެހެނީ. ނިޒާމުތަކެއް އަުޅގަނޑުމެްނެގ ތެ

މަރުޙަލާއެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެ މަރުޙަލާއަށް އަޅުގަނޑުެމން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުުމގައި މިހާރަށް ވުރެ 

ނަށް ފޯރުކޮށްދެވިއްޖެ ކަމަށް މެއް އަުޅގަނޑުމެން ގޮތުން އެހީތެރިކަ ލަތު ހުންނަހާރަްއިޔތުންގެ  ،ނަށްބޮޑަށް ރައްޔިތުން

ޓަކައި ރަުށގެ ކައުންސިލުތަކުން އަދި ކުލަބު ޕްރީސްކޫްލތައް ހިންގުމަށްސަބަބުން  ޭއގެވާނަމަ، އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތަގއި 

ބޫލުކުރަން. ިމ ގަ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ތުރު އެހީތެރިކަމެއް ލިބިގެންދާނެޢިއްޔާތަކުން މިހާރު ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އިޖަމު

ރި ބައެްއ ަކންތައްތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެން ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ބިުލގަިއ ހު ،ބިލުގައި ހުރި ކަންަތއްތަކަށް ބަލާއިރު

އެްއ ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭނެ ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި ބަ ލަށް ބަހުސްކުރުމަށް ފާސްކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ ބި

 ބޫލުުކރާ ގަބޫލުކުރަން. އެއީ މީަގއި ހުރި ބައެއް ކަންތައްތަަކކީ ވެްސ އަޅުގަނޑު ވެސް ގަމަށް އަުޅގަނުޑ ކަންތައްތައް ކަ

ކަށް ްޕރީސްކޫލް މަރުޙަލާަގއި އެންމެ އެކަީށގެންާވ ކަންަތއްތަ ،ގޮތުަގއި ތަޢުލީމީ ނަޒަަރކުން ވިސްނައިފި ކަމަށް ވާނަމަ

 ގޮތުން ބެލެނިވެރިން ވެސް ވަރަށް ކުރާޔާލަތު ނިހާައދުގެ ، ރާއްޭޖގެ މިކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ނުވުމަކީ އެކަީށގެންވާ

އަިދ ކައުންސިލުތަކުން މިކަމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ  ،ބޮޑަށް ޕްރީސްކޫލްގެ ބޭބީނާަސރީ ހިންގަން ބޭނުންވުމާ

ވެސް މިންވަރެްއގެ ންމެދައުލަތުން ކޮ ައޅުގަނޑުމެން ، ކަނޑައެޅިފައި އޮންަނއިރުލާޒިމް ކަމެއް ކަމަށް އެ މީުހންނަށް

ންާދ ެރިވގެކު ތައްގޮތެއްަގއި ފައިސާގެ އެހީތެރިަކމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މި މަސައްކަތް ޚާއްޞަ ؛އެހީތެރިކަމެއް

ބޮޑަށް  . ވަރަށްންކަ ދަންނަވާލަފެންނާތީވެ އެ ވާހަ ކަމަށްފަރާތްތަކަށް އިތުރު އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވާ ކަމެއް 

 ރި ރަީއސް.ޔާ ިއއްޒަތްތެޝުކުރިއް
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖާބިރު.هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ކުދިްނ ތުއްތު ހާއެ ގޮތުަގއި ެވއްޖެއްޔާ ބޫލުކުރާގައަުޅގަނޑު ެވސް އާދެ! ރައީސް.  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ވިހާފައި ދަރިފުޅު ދައުލަތާ  ،ވާނީބޭނުން ބައެްއ ބޭފުޅުން ބޭނުމެއް ނުވާނެ. އަނެއް ބަޔަކު ޕްރީސްކޫލަށް ފޮނުވަން 

ފެންނަނީކީެއއް. އެހެންވީމާ، ދެޮކޅަށް ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އެކަން ެވސް މަދަކުން ނޫން ހަވާލުކޮށްލަން. 

ތަޢާރުފުވެގެން މި ދަނީ. އެ ހުށަހެޅި މެންބަރުގެ ވަރަށް މި ބިލު މަޖިލީހަށް  ން.ްއކެ ވާހަކަދެއޮތް މީަގއި އެބަ

ދައުލަތުން ކަމެއް  މުއްވަރަްށ މުހިވިސްނުންފުޅު ރަނގަޅު. އަުޅަގނޑުމެންގެ ޤައުމުަގއި ދެމަފިރިއަކު ެއުކގައި އުޅުމަށް 

ސަރުކާރު  ؛މި ރާއްޖޭގައި މިާސލަކަށް ސަރުކާރު ،އިދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ޤައުމުަތކުގަ  ރުން.ޤާއިމުކު ފެސިލިޓީތައް

ނުކުރެިވގެން ލާނެ މަރުކަޒެއް ބިނާކީއްތޯވާނީ ދެމަފިރިން ދަރިފުޅު ހަވާލުކޮށްލާފައި ބޮޑު. ޓަކައި ނުހަނު ވޭްސޓްހިނގުމަށް

ޓަަކއި އް ބިނާކުރުމަށްއިްނ ދުޅަހެޔޮ ެފމެލީއެރީސްކޫލަީކ ެއްއ ކަންތައް. އެޕް ؛އުޅެނީ. އެތައް ަބއިވަުރ ަކންތައްތައް މި

. މިހާރު މަސައްކަތްކުރަން ދެމަފިރިން ވެއްޖެްއޔާ ކޮންމެވެސް  ނިކުންނަން އެބަޖެހޭމަސައްކަުތގެ އެންަވޔަރަންމަންޓަށް

ލަދޭޝް މީހުން ގެންގުޅެންޖެހޭ. ދެން ގްބަން 4ހުންނަންޖެހޭ. އަދި އެބަ ދަރިން ބަލަން ގޭގައި އެކަކަށް މި ދެވެނީ. 

 ރިއްޔާ ކޮންމެހޫރައީސުލްޖުމްހުރިހާ ކުދިން ހަވާލުކޮށްފަިއ،  އެހެންވީމާ، ޕްރީްސކޫލާ ؟ރުމީހުން މަދުކުރާނީކިހިނެއްތޯ ބޭ

 ތަޢާރުފުކުރަމުން މި ގޮތަްށ އޮންނަ ސިސްޓަމެއްެގ ވާަހކަ ައޅުގަނޑުމެން ދުވަހަކު ަކއްކާަފއި ކޮންމެ ަބޔަކަށް ފޮނުވާ 

 ؛ިމ ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަުދ އަުޅގަނޑުމެން ޕްރީސްކޫލް ެވގެން ބަދަލު ކަށްދަނީ. ގާތްގަނޑަކަށް ކޮމިުއނިޒަމަ

ދޭކަްށ ވެްސ ބޭނުމެއް ުނވާނެ. ިރޒަމަށް ގެރެންޓީއަޕްރީްސކޫލް ައާޅކަށް ެވސް ބޭނުމެއް ުނވާނެ. ޓުއެމް.ޑީ.ޕީން 

އެީއ ނުވާނެ.  އެްއކަމެއް ކުރާކަށް ެވސް ބޭނުމެއްނާޔަތް ޮބުޑކުރަން ވެްސ ބޭނުމެއް ނުާވނެ. އިމުސްކުޅިންނަށް 

އުޅެނީ. ޕޮލިޓިކަލް ފޯރަމެއް  މި ބާއްވަިއގެން . މިހާރު ފޯރަމެއްސަރުކާރެއް ހިންގަން ފައިާސ ހޯދޭނެ ގޮތެއް ނެތީ

ދައްކަނީ.  ޕްރީސްކޫލްގެ ވާހަކަ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، މި ؛ ހަމަތިމަންނާމެން މިއަދު މި ގެންނަނީ، ބާއްވާަފއި

 މި ކޮނޮމިކް ފޯރަމެކޭތިމަންނާމެންގެ އި ،ބުނަނީ ސް ބާއްާވފައި މިނެބަސަޑަރުން ގެހުރިހާ އެމް ށްޕޮލިޓިކަލް ފޯރަމަ

ކޮބައިތޯ އެތާ ތިބި ބޮޑެިތ ކަމަކީ  . ފުރަތަމަުނވާނެތާަލއިގެންއިއޮުޅވަ މެއްލުއިބާއްވަނީ. މިވަރު ޮބޑު އޮުޅވަ

ޑަމީ ކަރޕެރާ  ،އެބަހުރިތޯ ގޭްޓސް  ތޯ، އެބަހުރިން މަސްކް އީލޯ. ނެތް އެްއެވސް ބިޒްނަސްމަނެއް. ނުންބިޒްނަސްމަ

ޕޮލިސީ ލެވެލްގައި ޕޮލިިޓކަލް  ަޔކު.ނެތް އެއްވެސް ބަ ؟މުއްސަނދިން އެބަ ތިބިތޯދެން އިންޑިއާގެ ބޮޑެތި  ؟އެބަހުރިތޯ

 ކުރަނީ. މި ރަދެއްޚަ ތައްމި ާބއްވަީނ އިކޮނޮމިކް ފޯރަމެކޭ ިކޔަިއގެން ދައުލަތުން އަެނއްކާ އެ  ،ވާހަކަދަްއކާފައި
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ށް ފެސިލިީޓ ގޮތަ ހާއަށް ދެވޭމީބޭނުންވާ ކުްއޖަކު ފޮނުވަން ތުއްތު އަހަުރގެ  2 ،ށް ކުަޑކުއްޖާޕްރީސްކޫލަ ވީމާ،އެހެން

ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ޯއގަނަިއޒްވާްނ އެ ފެސިލިޓީ އޮވެެގންނޫން މީހާއަށް އެފަދަ . ވާނެއޮންނަން

 ހަމައެާއއެްއކޮްށ އޮުޅވާލަިއގެން ދެން ހުރި  ،ސަރުކާުރ ހިންގުމާ ަގއިލުމެއްގެ ތެރޭ އިއެބަޖެހޭ. އަބަދުވެސް އޮުޅވަ 

ލާނީ ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ވެސް. އެކަމަކު އިއް ރާވަ ސްޓްރަްކޗަރެ ގެން މެގަތައް ހުއްޓުވާަލއިގެްނ ތިއްބެފެސިލިޓީ

ކްްސގައި ޮކންމެ ޕާޓީއެއް ޕޮލިޓި ކަެމއް ވެސް ނުހިނގާ. އް ޙަޤީޤަތުގައި ަރއްޔިތުންނަށް ޭއގެ ބެނިފިޓް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް އެ 

މި ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނަ ކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުެރވޭތޯ މި ބަލަނީ.  ވާވެސް އެ މީހުން ފޭމަސް ތިބޭއިރުަގއި

ރަނަގޅުކުރަންޖެހޭ. އަދި ޕްރީސްކޫްލ ނިޒާމު ވެސް. އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެބަހުރި ކަންތައްތައް 

ނީ. ޖެހޭވެސް ކުރަން އެކަން ނޫންހޭ  ބަރުބޭނުންވޭ ޕްރީސްކޫލް ހުންނަން. މެން ދާއިުރަގއި ރަްއޔިތުންނަށްންކުރިމަތިލައިގެ

އަުޅގަނޑުމެްނ ހޮވިގެްނ މެންބަރުން ހުރިހާ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ގޮތަށް  އެހެންވީމާ، ބަރުލަމާނީ ނިޒާެމއްަގއި އޮންނަ

ޕްރައިްމ ން. ެއކަމަުކ މިއީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ވެސް ނޫން. ކަމަކަށް ބަރޯސާކުރަނީ މެންބަރަށް ރައްޔިތު

ފެނޭ. ރައީސަކަށް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިނިސްޓަރަކަށް މިހާރު ޝާހިދު ހުންނަވާކަން އަޅުގަނޑުެމންނަށް އެބަ

ސްޕީކަރަކަށް  ޓްނޯނުކިޔަނީތާ. އެހެްނވީމާ، ކީެފނޭ. އެހެންތަން ވަރަށް ސާފުޮކށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ ހުންނަ

ޮކން އިކޮނޮމިކް ފޯރަމެއްތޯ މި  ،ސްޕީކަރަކަށް ނުވެ ނޯޓްކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ކީ އިދެން ،ފޮރިންގ މިނިސްޓަރު ވެފައި

ި...ންލަތުހީއެހެންވީމާ، އޮޅުާވލައިގެން މަކަާރއި  ؟އުޅެނީ ރާއްޭޖގައި ކޮން ިއންވެސްޓްމެންޓެއް ގެންނަންތޯ މި ؟ބާއްވަނީ

 

  ން:ހަކަދެްއެކވުރިޔާސަތުން ވާ

ދަންފަޅީގަިއ އަލުްނ  ހުގެމެންބަރު. މި ބިލަށް ބާކީ ބަހުސްެގ ަވގުތު ައޅުގަނޑުމެން މެންދުރުފަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 އަނބުރާ ފަށާނަން. 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝަންގެ ގައި ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމި 2019ޖޫން  13އެއީ މިހާރު މި ފަށަނީ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު. 

ަފއިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ރަްއވާކުސާ އްހި ވަޑަިއގެން މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް 

 1 ،ލިބޭނެަގޑިއިރު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  2ވާނީ ރިޕޯޓު. މިއަށް އަުޅގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާަފއި ކުރިބިނާކޮށް ތައްޔާރު

 10މިނެޓާއި  10ޕީ.ޕީ.އެމަށް ސިކުންތު.  10މިނެޓާއި  10ރީ ޕާޓީއަށް ހޫސިކުންތު. ޖުމް 14މިނެޓާއި  12ގަިޑއިރާއި 

ސިކުންތު. ވަކި ޕާީޓއަކަްށ  4މިނެޓާއި  7ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.އޭއަށް  6މިނެޓާއި  8ޕީ.އެން.ީސއަށް ސިކުންތު. 
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ސިކުންތު ލިިބވަަޑއިަގންނަވާނެ. ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިުރ  45މިނެާޓއި  1ންބަރަކަށް ާވ ކޮންމެ މެވެ ވަަޑއިނުގަންނަނިސްބަތް

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ.މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އި 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

، ނިންމެިވ  ޖުޑީޝަީރ ކޮމިޓީން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓު މިހާރު މި ިއއްވާލަނީަރީއސް. އަުޅގަނޑު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

ސަރވިސް ޮކމިޝަންގެ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ  ަގއި ޖުޑީޝަލް 2019ޖޫން  13 ރިޕޯޓު.

 13ވާ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯަޓކީ ގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ަތއްޔާރުކޮށްަފއި ުކރައްވާަފއިާވ މަޢުލޫމާތުސާއްހިކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެްނ 

 ޖުޑިޝަރީ ކޮމިީޓއަށް ަގއި ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގ2019ެޖޫން 

ތަްއޔާރުޮކށްފައިވާ ރިޕޯެޓކޭ. މައްސަަލ  ،ގުިޅގެން ކޮމިީޓން މަޝްވަރާކޮށް ވާ މަޢުލޫމާތާަރްއވާފައި ކުސާއްހި ވަަޑއިގެން 

ޖުޑީޝަރީ ކޮމިީޓގައި ހިެމނިވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުން؛ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ  ،ންމެިވއިރު ދިރާސާކުރަްއވައި ނި

ހިންނަވަރު ާދއިާރގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު،  ،މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫާސ ސިރާޖް

ތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު، ކަނޑިތީމު ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު، މަ

ރާެގ ގުރަިއދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާީހމް ރިޟާ، ކެންދޫ ާދއިޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް، هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު 

އެއީ  ؛މީދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން އަދި އަޅުގަނޑު އިމްތިޔާޒު ފަހު މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން، ވިިލނގިލީ

ަގިއ 2019ޖޫން  13ލާނަން. އި ގޮތް ދަންަނވަ މަްއސަލަ ކުރިއަށްދިޔަ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިެރއްގެ ަހއިިސއްޔަތުން. 

ގުޅޭގޮތުން މިހާތަނަށް  ވަަނ ބައްދަލުވުމުަގއި ފަނޑިޔާުރންނާ 3ޝަރީ ކޮމިޓީގެ ބޭއްވި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ޖުޑި

ނިންމަވާފަިއވާ  އިއެ ކޮމިޝަނުްނ ބައްލަވަ  ، ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލަތަކާއިޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނަށް

 ކޮމިޝަނާ  އެ ަނންގަާވއިރުަގއި ުޗއްޓީ ހުރި މައްސަލަތަުކގެ އިތުުރން ފަނޑިޔާރުން އަދި ނުނިމި ،މައްސަލަތަކާއި 

 ސާފުކުރެްއވުމަށް  އުސޫލު އެ ،މަނަ ކަނޑައަުޅއްވާަފއިވާ އުސޫެލއް  ގޮތުން ގުޅޭ އެކަމާ ،އްސާކުަރއްވާޯތާއއިހި އެކަން

 ަގއ8:30ި ދުވަހުގެ ވަނަ 2019 ޖޫން 13 ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް ،ފަރާތުން ކޮމިީޓގެ ޓަކައި

 ،ވަނިކޮށްގިފައި ރުވުމަށް އެން ހާޒި . އަދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ޮކމިޝަނަށް މި ކޮމިޓީއަށް ނިންމާފައިވޭ ބައްދަލުކުރުމަށް

ަގއި ނިންމެވި 2019ޖޫން  12ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  ،ކަުމގަިއވާ ލަެއއްފެންމަތިވި އެހެން މައްސަ

އެ ކޯުޓގެ ނަންބަރު  ،ޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވި ސު ،ގުިޅެގން މައްސަލައާ  JSC-BCB/2019/110ނަންބަރު

2019/SC-VA/02 ާެރވުނު ސާކުއްހި  ،މެުދ ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުމުަގއި ވާހަކަދެެކވި ަވގުީތ އަމުރުގެ ަމއްސަލައ

ނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވޭ. ފަނޑިޔާރުްނގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބެލުމަށް އަންނަ ،ހިނދު މަޢުލޫމާތަށް ރިޢާޔަތްކުރާ

ޕްރީމް ކޯޓުްނ ފަނޑިޔާރުންެގ ފެންވަރު ވަޒަްނކުރުމަށް ސު ؛ޕްރީމް ކޯޓުން ހުރަސްތަެކއް ކުރިމަތިކުުރވާކަން ސު

 އެ ކޮމިޝަނާ ނުންނޫގާ ގެސާސީާއއި ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު ނުއަޤާނޫ ؛ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިކުުރވާަކން
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ހުރަސްތަކެްއ ގެ ސަބަބުން ރީމް ކޯޓުން ވަނުމުޕްސު ށް ގެ ތެެރއަޞްތިޞާޚްމަތިކުރެވިފަިއވާ މަސަްއކަތުެގ އި

ވިސް ވަނަ ަބއްދަލުވުުމގައި ުޖޑީޝަލް ސަރ 4ޮކމިޓީގެ ަގއި ޭބއްެވވި މި 2019ޖޫްނ  13ކުރިމަތިކުރުާވކަން. 

މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް  ެރްއވިއްސާކުހި އެ ކޮމިޝަނުން ފަރާތުން ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެްއވުން ކޮމިޝަނާ 

ލިްއޔަތުތަްއ އޫނޫނުން އެ ކޮިމޝަނަށް މަތިކޮށްފައިާވ ވާިޖބުތަކާއި މަސް ގާޤާނޫނުއަާސސީއާިއ  ،ރިޢާޔަތްކުރާއިރު

އެ ކޮމިޝަުނގެ ފަރާތުން  ،ހަގަކުރެވިަފއިެއވެ. ެއގޮތުން ކޮމިީޓއަްށ ފާއަދާކުރުމުަގއި ހުރަސްތަެކއް ކުރިމަތިވެފަިއވާކަން 

ވަނަ އަހަރު ޖުޑީޝަްލ  2008 ކުރެްއވި މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި މި އަންނަ ަކންކަން ފާހަގަކުރެެވއެވެ.ސާ އްހި ކޮމިޓީއާ

 SC-RU/01/2008ނަންބަރު  ގުިޅެގން، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ ގާޫނނު ވުޖޫދަށް އައުމާ

ލަްއަވއި، އިޖުޑީޝަްލ ކައުންސިލް އުވަ  އިގަ އެކު  ުލކުރެްއވުމާތިވަނަ ާމއްދާގެ )ބ( ބާ 21ނޫނުގެ ގާލިންގއިން، އެ ރޫ

ޢަމަލުތައް  ން، ސުޕްރީމް ކޯޓުފަނޑިޔާރުން ބަދަލުކުރުމާ އައު ަކއުންސިލެއް އުަފއްދަވާަފއިާވކަމާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުއއްތަމަ ފަނޑިޔާުރ  .ށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިާވކަންޒިންމާ އަދާކުރުމަގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ  ހުންނަ

ފަނޑިޔާރުްނގެ ފޮނުއްވާަފިއވާ ސިީޓގަިއ، ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ވަަނ އަހަރު  2014ސޮއިކުަރއްަވއި، 

ފަނިޑޔާރުންެގ ްއވާފަިއވާތީ، މަށް ފާހަަގކުރަކަ ުނގެންދެވޭނެފެންވަރު ަވޒަންކުރުމުގެ ކަންަކން އެ ކޮމިޝަނަށް ކުިރއަށް

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކަމަކީ  ކަާމއި، މި ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަބަބުންމަޑުޖެހިފައިފެންވަރު ވަޒަްނކުރުމުގެ ކަްނަކން 

 ރުވަފެން ފަނޑިޔާރުންގެކަަމށް.  މިންވަރު އަްނގައިދޭ ހެްއކެއް ކޮމިޝަނުގެ މަްއޗަށް ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ނުފޫޒު އޮތް

 އްަޙއްލެގޮތުން ހުށަހެޅޭ  މައްސަލަތަކަށް  ފަނޑިާޔރުންނާ ގުޅޭ ،ނަމަ ައލުން ފެށިއްޖެ ވަޒަންކުރުުމގެ މަސަްއކަތް

  އިހުމާލުވެފަިއވާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަންދިނުމުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށް އެކަީށގެންވާ ތަމްރީނުމަށް. ކަ ލިބޭނެ

އެ ކޮމިޝަނުެގ  ކުރުމުެގ އާދަކާދަެއއް ސިއްރުކޮްށގެން ތައް މަސަްއކަތްޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުގެ ކަމަށް. 

ށްފަިއާވ ގޮތަށް ފާްސކޮ ނުކުރާރެޯކޑު ންޖަލްސާތައް ަވކި ހިސާބަކު ދިޔަރެކޯޑުކުެރވެމުން ންކުރި ކަާމއި، މީގެ  އޮތް ތެރޭގައި

ވުެރ ނަ ފަނޑިޔާރުގެއަށްމި ފެންދު މިއަ ނަމަ، ޒިންމާ އަދާކުރިން ފުރިހަމައަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުކަމަށް. 

 ،ަގއި ނިންމެވި 2019ޖޫން  12ރވިސް ކޮމިޝަނުން ޖުޑީޝަލް ސަ ކަމަށް. ނާނެރަނގަޅު ފަނޑިޔާރުެގއެއް ެފން

 SC-VA-J/02/2019ަނންބަރު  ކަމަށް ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ލު ނިންމުމެއްތިނިންމުމަކީ ބާ JSC-B-CB/19/110ންބަރު ނަ

ޖުޑީޝަލް  ،ނެތްކަމާއި، އެ ައމުރުގައި ހަމައެކަނި ބަޔާްނުކރައްވާަފއިވަނީ  ވާަފއިަރއްޔާންކުބަވަގުތީ އަމުރުަގއި 

 ްއޔަތާސިއިހައެ ނިންމުމުގެ ގާނޫނީ  ،ވުމާއެކު ރވިސް ކޮމިޝަްނގެ ނިންމެވުމަށް ޢަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށް ކަމަށްސަ

އަދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ވަނަ މާއްދާ،  159، ވަނަ މާއްދާއާއި  157ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަށް. ކަ މެދު ސުވާލު ނުއުފެދޭ

ނޫނީ ބާރު، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނެގ ގާވަނަ މާއްާދއިން ލިބިދޭ  42ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ަގާވއިދުގެ 

 އެއްވެސް ނޫނީގާމެދު ސުވާލު އުފެދޭނެ  އްޔަތާސިއިހަނޫނީ ގާކަމާއި، އެ ނިންމުމުގެ  ނިންމުމުގައި ފުރިހަމައަށް އޮތް

ކަމާއި، އެ ނިންމުމަށް ފުރިހަމައަށް  ންމުމަކީ ޞައްޙަ އަދި ދެމިއޮތް ނިންމުމެއްކަމާއި، ެއ ނި ނެތްއް ޙުއްޖަތެ
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ހަދާ މަޖިލީހަށް ލިބިދީފައި އޮންނަ ބާރެއް ނޫނުގާނޭކަން. ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

. ެއ އެކަން ހުއްޓުވަންޖެހޭކަން ން.ކައް ނޫންހެސާސީގެ ރޫއަނޫނުޤާމަށާއި، ެއއީ ކަ ފަނޑިޔާރުެގއަށް ބޭނުންނުކުރެވޭނެ

ނިންމުން ދަމަހައްޓަިއ  JSC-B-CB/19/110ނަންބަރު  ،ަގއި ނިންމަވާފަިއވ2019ާޖޫން  12 ންކޮމިޝަނު

ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް  ގެނެސް، ސުޕްރީމް ޯކޓުންނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުގާެބހޭ  ކުރުމަށްޓަކައި ކަމާޒުތަންފީ

ނޫނީ ވާޖިބަށް ހުރަސްއެޅުން ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި މިހިނދުން މިހިނދަށް އަޅަންޖެހޭ ކޮންމެ ގާ އަދި ގެ ދުސްތޫރީ ޝަންމިކޮ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަިމއްލަ އިސްނެގުމަށް ނުވަތަ ސުމޯޓޯ މައްސަލަތައް ބެލުން . ފިޔަވަެޅއް އަޅަންޖެހޭކަން

ރައްޔިތުންގެ . ގެ މަޖިލީހުން ުކރަންޖެހޭކަންތަްއ ރައްޔިތުންއްތަން ކުރަންޖެހޭ ކަންޮގތު ނޫނީގާހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި 

ގޮތަކަްށ  ނޫނުތަކުގެ ބައިަތއް ސުޕްރީްމ ކޯޓުން ހިތުހުރިގާ ެއ  ،ނޫނުތަކުގެ ާމއްދާތަކާއި ގާމަޖިލީހުން ފާސްކުރާ 

މަތީން،  ގޮުތގެ ވަނަ މާއްދާގަިއވާ 285ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .ފަތް ނިމުމަކަށް ގެންނަންޖެހޭކަންސަގާލުކުރުމުގެ ތިބާ

ގޮތަްށ  ހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުަތކުަގއި ތިްއބަވަންޖެހޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާބިލުކަމާއި، އެ ފަނޑިޔާރުްނގެ ފެންވަރު އެކަީށގެންވާދިވެ

ޠަބީޢަތުގެ ޖިނާއީ  ،މެދު އިތުބާުރ ގެއްލި  ވަޒަންކުެރވިފައިުނވުމުގެ ސަަބބުން، ރައްޔިތުްނގެ ހިތުަގއި ފަނޑިޔާރުެގއާ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ  އަދި. އްސަލަތައް ިއންތިހާއަށް ބޮޑުވެފަިއވާކަންރަޕްޝަނާއި ިމ ނޫންވެސް މަކުށްތަކާިއ، ކޮ

ހުރި ބަދަލުތައް  ންނޫނުތަކަށް ގެންނަގާކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްަތއް ހަލުވިކޮށްދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

 މެންބަރުން ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުގެޖު ،މިދެންނެވި ނުކުތާތަކަކީ ެއކަންކަން ައވަްސކޮށްދިނުން. ،ގެނެސް

ވަަނ  157ކުރެްއވި މަޢުލޫމާތު. ކޮމިޓީގެ ނިންމުން މި ދަންނަވާލަނީ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ސާއްހިކޮމިޓީއަށް ވަަޑިއގެން 

އެ  ،ކަމާއި  މިޝަނެއްމުސްތަޤިއްލު ކޮ ،މާއްދާގެ )ށ(ަގއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ

ނޫނުއަސާސީާއއި ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާވާޖިބުތަކާއި ަމސްއޫލިްއޔަތުތައް އަދާކުރާްނާވނީ ޝަނުގެ ކޮމި

 ،އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުަގއި ހިމެނޭ އެންމެހައި މީހުންނާއިކަމާއި، ޢަދުލު ނޫނާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތީންގާ

ކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞް  ފަރާތެްއގެ ަމއްޗަށް ޖުީޑޝަލް ސަރވިްސ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ

އަދި، އެ މާއްާދގެ )ނ( ަގއި ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަން ހިންގާނީ  ހިނދު؛ ވީކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި  ހިންގޭނެ

ކޮމިޝަނުގެ ކަމާއި، އެ ޤާނޫނުގައި އެ  ުތގެ މަތީންނޫނުަގއި ބަޔާންެވގެްނވާ ގޮގާޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ 

ކަމަށް  ބާރުަތކާއި، އެ ކޮމިޝަނުގެ ަމސައްކަުތގެ ދާއިރާ ކަނަޑައޅާފައި އޮންނާންވާނޭ ،ަތކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު

ވަނަ ާމްއދާއިން ޖުޑީޝަލް ސަރިވްސ ކޮމިޝަނާ ވަކި ާޚއްޞަ  159ޫނނުއަސާސީެގ ގާ ނދު؛ހި ވީބަޔާންކޮށްފައި 

ކަމަށް  މުގެ ބާރު އެ ކޮމިޝަނަށް ލިބިދީފައިވާއޫިލއްޔަތުަތއް އަދާކުރުވާލުކުެރވި، އަދި އެ މަސްހަތުަތކެއް މަސްއޫލިއްޔަ

ބަޔާންކޮށްފަިއވުމާއި، އަދި އެ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި އުއްތަމަ ަފނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ފަނޑިޔާރުން ފިޔަަވއި އެހެން 

މް ކޯުޓގެ އުއްތަމަ ަފނޑިޔާރާއި ސުޕްރީދިނުމާިއ، ބަދަލުކުރުމާއި، ރިއެރުންކުރުާމއި، މަޤާމުގެ ކުފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަން

މާއްާދެގ  އަދި އެ ހިނދު؛ ވީކުރުުމގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ަމޝްވަރާދިނުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަން
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ްއ މެދު އަޅާންޖެހޭ ފިޔަވަޅުއްތަ  ކާފަރާތްތަ ގޮތުން އުފުލާ ޝަކުވާަތްއ ބެލުމާއި، އެ )ށ( ގައި ފަނިޑޔާރުންނާ ބެހޭ

ާރންޖެހޭ މީހުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް، އެފަދަ މީހުން ވަކިކުރުމަށް އެޅުމާިއ، މަޤާމުން ވަކިކު

ގުޅޭ ކަންކަމާިއ،  ރުމާކުއަދި އެ މާއްދާގެ )ނ( އިން ފަނޑިޔާރުން ޢައްަޔން ،ހިނދު ވީޅުން ބަޔާންކޮށްފައިހެހުށަ

ސްއޫލިްއޔަތުތަކާިއ ވާޖިުބތައް ރަނގަޅަށް އަދާކުރުމަށް އަދި ކޮމިޝަުނެގ މަުގޅޭ ކަންކަމާއި،  ރުންގެ ސުޫލކާފަނޑިޔާ

 ވީ ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ ގަާވއިދުތައް ހެދުމުގެ ބާރު އެ ކޮމިޝަނަށް ލިބިދީފައި

ގުޭޅ  ންގުމުަގއްާޔއި، ކޯޓުަތކާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ކަންތައްަތއް ހިއިންޞާއަދި އެ މާއްދާގެ )ރ( އިން ޢަދުލު ހިނދު؛

އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލަފާދިނުމަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ މައްަޗްށ 

ޖުޑީިޝއަރީ ކޮމިީޓާއ އަިދ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ،ހިނދު ވީމަތިކޮށްފައި

ނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާތަާކިއ ޤާަބޔާންކުރި އި، އިސްވެޔާގަ މުޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރުވި މަކުރެއް ސާއްހި

ނޫނުއަސާީސން ތިން ބާރު ވަކިކުރެިވފައިވާ ގޮތަށް އޮތް ދުްސތޫރީ ނިޒާމާއި، މިނިވަން ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ސް ކޮމިޝަުނެގ ަފއިވާ ޖުީޑޝަލް ސަރވިނޫނުއަާސސީން ކަނޑައަޅާޤާކުރުމަށް މުއައްސަާސއެްއގެ ގޮތުން މަސައްކަތް

ޫނނީ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެެރއަށް ގާނޫނީ މަސްއޫލިްއޔަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގާ

ރުމަށް ހުރަސްތަކެއް ނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތުަތްއ އަދާކުގާެއކޮމިޝަނުގެ  ،އިންނަވަދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަ

ނޫާނ ގާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  ފާހަގަކުރެވޭތީ،ރުވާފަިއާވކަން މި ކޮމިޓީއަށް ކުރިމަތިކު

ކަމާިއ، ިމގޮތުން  ނޫނީ ބާރު ފުރިހަމައަށް އޮތް ނިންެމވުންތަކެއް ގާންތަކަީކ މަތީން ނިްނމަވާ ނިންމެވު އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ

 JSC-B-CB/19/110 ކޮމިޝަނުގެ ނަްނބަރުއެ  ނިންމެވި އިގަ 2019ޖޫން  12ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

ަކމަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކަނޑައެޅުމަާށއި، ަދއުލަތުެގ  އްމެނޫނީ ބާރު ފުރިހަމައަށް އޮތް ނިންމުގާ ،ނިންމެވުމަކީ

މް ކޯޓުން ނޫނީ އިޚްތިޞާްޞގެ ތެރެއަށް ސުޕްރީގާކަުތގެ އެހެން ބާރުތަކާއި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ މަސައް 

 ކަމަށް، ކޮމިޓީއަށް މަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިލްތިމާސްކުރުމަށް ފެންނަންނެވުނުވެ

ރަްއޔިތުންެގ ެއކަން ބަޔާްނކޮށް މި ރިޕޯޓު  އަޣްލަބިްއޔަތުން ިނންމަވާފައިވާީތ، މެންބަރުންގެ ިތއްބެވި  ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

ލޫމާތު މި ޢުއި ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ މަކޮމިޓީގަ ރީޖުީޑޝަ ވިދިރާސާކުރެއް  ސަލައްމަ މި ން. މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަ

ވަގުތު އަުޅގަނޑު ޖުޑީޝަރީ ކޮމިީޓެގ ހުރިހާ މަސައްކަތުގައި  ރިޕޯޓުގައި އެކުެލވިގެްނވާނެ. އަދި މި

އިދާރީ ގޮތުން މި ދަންނަވަން. އަދި  ރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުބައިވެިރވަަޑއިގެންެދއްިވ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެ

ވަރަށް ބޮޑަްށ  މަސައްކަުތގައި އެހީތެރިވެދެްއިވ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ެވސް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެްއ ދަންނަވަން.

 ތެރި ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ބާރަށު ދާއިރާގެ މަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ވުއް މެންބަރު. މިހާރު މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 .هللاޙްމަދު ޢަބްދުމެންބަރު އައިްއޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން:  هللاޢަބްދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބާރަށު

ިދޔަ ރިޕޯޓުގައި ހަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ދެންމެގައި އަުޑއިިވގެން`. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

ެކއް ފާހަަގކުރަްއވާަފއިވޭ. މި ކޮމިޓީން އެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުއްވުމުަގއި އެ ވިދާޅުިވ ވަރަށް ކަންޮބޑުާވ ގިނަ ކަންތައްތަ ވެސް

މިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިުތންގެ ހިތުަގއި ކަންޮބޑުވުމަްށ  ާއ މެދުރުޢީ ދާއިރާިދވެހިރާއްޖޭެގ ޝަ ،ކަންތައްތަކަކީ 

ތަކީ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލަިއއްޒަތްތެރި ރަީއްސ، ފަނޑިޔާރުގެަތުކގެ ހާތަކެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް ުގޅިފަިއވާ ވާަހކަ

 ،ކުމްތަކާއި ޙުހުރިހާ ދިމާލަކުން ވެސް ެއންމެ ބާރަށް އަުޑއިވެމުންދާ ވާހަކަ. އަދި ފަނިޑޔާރުގެަތުކން ކުރަމުންދާ 

ައޑުްނ ްއޔިތުންެގ ކަންބޮުޑވުމެްއގެ ގޮތުަގއި ގަދަމި ބާވަތުެގ ގިަނ ވާހަކަަތކެްއ މިއަދު ރަ ،މަލުތަާކއިޢަފަނޑިޔާރުންގެ 

ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު  ،ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު އުފައްދާ ުސވާލަކީ  .އިްއޒަްތތެރި ރައީސްނީ ދެކެވެމުން. ދަ މި

 މަތީން ކަންތައްތަްއ ކުރުުމގައި  ނޫނުައސާސީާއިއ ގާނޫނުަގިއވާ ގޮތުގެ ޤާފަނޑިޔާުރގެތަކުން  ،ކޮށްލާ ސުވާަލކީ

މަލުުކރަމުންދޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. ޢައެްއގޮތަށް   ާގނޫނުތަކާނޫނުއަސާީސާއއިޤާްއޔާ ވި ފަސްޖެހޭތޯ، ނޫންތޯ. ނޫނީ

އޮްތ. ައޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ތެރޭަގއި ވެސް މި ކަންބޮޑުވުން އެބަ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ކުރަންޖެހޭ ލާޙުފަނިޑާޔރުގެތައް އިޞްއަުޑިއވިގެންދަނީ ކުން ެވސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ާރއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަ

ވާހަކަ. ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަންޖެހޭ ވާހަކަ. ފަނޑިޔާރުންެގ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަްއ 

 ، ފަނޑިޔާުރގެތަަކކީބޭފުޅުން ބަރީޢަކޮށް ދޭތެރޭގަިއ ކުެރވޭ ތުހުމަތުތަކުން އެ ޓެންޖެހޭ ވާހަކަ. ފަނިޑޔާރުންނާހިފެހެއް

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ގިނަ ގުަނ މަސައްކަތްތަކެއް ހުރިކަން. ، ޝަރަފުވެރި ތަނަކަށް ހެދުމަށް ތްތެރި، އަނބުރުވެރިނަޒާހާ

ވަަނ މާއްދާގައި އަުޅގަނޑުެމން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް  20ނޫނުއަސާސީގެ ޤާއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

އިމުކުރެވޭތޯ، ޝަރީޢަތުަގއި ެއ ޤާ ކޯޓުަތކުން އެ ހަމަހަމަކަން ،. އެހެންނަމަވެސްކަށަވަރުކޮށްދީަފއިވަނީ ހަމަހަމަކަން

ވަނަ ާމއްދާަގއި ވެސް  58ނޫނުއަސާީސގެ ޤާ މިއީ ބޮޑު ސުވާެލއް. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ؟ހަމަހަމަކަން ލިބިދޭތޯ

އި ބަންދުކޮށްފައި އެތަްއ މަ ވާނުވާގަ ޚިލާފަށް ހަ . ގާނޫނާންޙައްޤުތަކެއް ކަށަވަުރކޮށްދޭ ،ބުނޭއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ

 ،މު ކަމެއް. އެާއއެކު އެތައް އަހަރެއްވާ ފަހުންއްވަންދެން ހަމަ ރަްއޔިތަކު ބެހެއްޓުމަކީ އެއީ މިައދު އާ ދުވަހެއް

އޭނަގެ ަޙއްުޤ  ،ދޫކޮށްލެވިގެންދާއިރުމި ްއޔާ އޭަނގެ މައްޗަށް ކުެށްއ ނެތް ކަމަށް ނިމައްސަލަ ސާބިތުނުވެ، ނޫނީ ވި

އޮތީމަ ދެން އޭނަ އަލުްނ ފަށައިގަންނަންޖެހޭއިރުަގއި  ސަގޮއް ހަލާކުެވގެން އޭނަ ދިރުުއޅުމަށް ުކރާ މަސައްކަތް  ؟ބައިތޯކޮ

ޖެހެނީ އަނެއްކާވެސް  މީހާ މި ނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައި އޮތް ބަދަލު އެންމެ ކުޑަމިނުން ނުލިބި، އެޤާމި 

މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  ، މިއީ ައޅުގަނުޑމެން ކަންބޮޑުވާ ކަންކަން.ނިކަމެތި ހާލުގައި. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް



20 

 

ވެްސ ފަރުވާތެރިަކމެއް ނެތި، ނޫނީ ފަުރާވ  ނޫނުއަސާސީން ކަަށވަރުކޮްށދީފައިވާ ަޙއްޤުތަްއ ެގއްލިެގންދާއިރުޤާ

ެމ ބޮޑަށް ކަންބޮުޑވާ އަނެއް ކުޑަކޮށްލާފަިއ ތިބުމުގެ ނަތީާޖ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ިމައދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެން

ކުމްތަކަީކ ޙުމިފަދަ  .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްކުމްތައް. ޙުއަދު ފަނޑިޔާރުގެަތކުން ނެރެމުންދާ މި ،މައްސަލައަކީ 

ކުމްތަކަށް ވެގެންާދއިރުަގއި ވެްސ ޙުކުރާ ަކނޑައެިޅގެން ޚިލާފުކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލު ނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫނާޤާ

ކުރަން. އިްއޒަތްތެރި  ކުމްޙުވެސް ހަމަ އެފަދަ އަނެްއ  ހުއަނެއް ުދވަ  ސްއައިހިނިމީހުން އެ ިތބެނީ އެކަންކަން ކުރާ 

އުމާއި ަރއްޔިތުން ސަލާމަތްވާންޖެހޭ. ޚާއްޞަކޮްށ ޤަ ކަންތަްއތަކުންުކރާ ގޮތުަގއި މިފަދަ ރައީސް، އަުޅގަނޑު ގަބޫލު

 ލިބޭނެކަމުގެ ހަމަހަމަކަމާއެކު އިންސާފު ،ތުބާރުކުރެވޭ އިމުކުރުމުގެ ބާރަކީ ރައްޔިތުންނަށް އިޤާފު ޞާޢަދުލުއިން

 ،ކަށަވަރުކަން އޮތް ތަނަކަށް ަހދަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދެން ފެންނަ އަނެއް މައްސަލައަކީ 

ށް އުނިއިތުުރ ނޫނަގާ ،ވަނަ މާއްދާއިން ކަނަޑއެިޅގެން ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ގާނޫނު ހެދުމާއި 70ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

، އިުއވާލަ ާމއްދާތައް މުގެ ބާރުދީފައިާވއިުރގަިއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގާނޫުނތަކުގެލުއި ގާނޫނު ުއވަ  ،ގެނައުމާއި 

 ،ގޮތަކަށް ކުރަން ބުނެފައި އޮތް ކަންތައްަތއް ެއނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ކޮށް ނޫނުއަސާސީަގއި ކަނަޑއެިޅގެން ަވކިޤާ

ސާީސަގއި ކަނޑައެިޅގެން ަރއްޔިތުްނގެ ނޫނުއަޤާކޯޓުަތކަށް ލިބިގެްނވާ ބާެރއް ނޫން.  މިއީ ފެނޭ.ތަން އެބަ ހަދަމުންދާ

ފެންނަނީ އެހެން ގޮތަކަށް  އެ ާބރުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  ،މަޖިލީހަށް ދީފައި އޮތް ބާރުތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް

ރި ނަމަވެސް ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރަކަްށ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ކޮންމެ ތަނަކުން ކުބޭނުންކުރަމުންދާ ތަން. 

ޚިލާފަށް ކުރާ އަމުރަކީ  ނޫނުައސާސީާއއި ގާޫނނާޤާކުރާ ޮގތުގައި ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކޯޓުތަކުން ވެސް ޖެހޭނެ. ނުބާވާކަށްތަ

 ..ވާކަށް. ގާނޫނީ އަމުރަކަށް  ގާނޫނީ އަމުރެއް ކަުމގައި ބެެލވޭކަށް ނެތް. ފަނޑިޔާަރކު ކުިރޔަސް ެއއީކީ

 

  ކަދެްއެކވުން:ން ވާހަރިޔާސަތު

 .ޖާބިރުهللا ޢަބްދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ކޮމިޓީެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  އަދިވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ.  ،ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއާދެ! 

. ދިވެހިރާއްޖޭެގ އޮންަނނީ ބުނެފަ ނޫނުައސާސީ ަވރަށް ސާފުކޮށް މިޤާ ިދވެހިރާއްޖޭގެވަން. ނަދަން ޝުކުރު

 އް،ބަރެމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތައް ލިޔެަފއި އޮތީ. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބާރު ދިންއިުރ މި މަޖިލީހުގެ މެންޢަ ފަނޑިޔާރުގެތަކުން 

ދިަޔީއ  ަދއްކަމުންރެްއ އަުޅގަނަޑކީ. އޭރުަގއި ވެސް އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޝަުނގެ މެންބަތްއޭރުަގއި އޮ

ދޭށޭ. ނުދޭންާވ ބާރުތަްއ ނުދޭށޭ. އަުޅގަނޑުމެން ބާުރތައް ދީފައި ިމއަދު ބާރުތަްއ  ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދޭންާވ ބާުރތައް

ނޫނުއަސާސީ ޤާނީ. ގެްނނަންޖެހޭނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙުޤާ ؟ކީ ކޮބައިތޯރަދޮ ންޖެހޭންނާއްޔާ ވަވެއްޖެ ންއަތުލާ



21 

 

ނޫނުއަސާސީން މަތިކޮްށ ޤާބާތިލުކުރުމުގެ ބާުރ  ތައްތައްސުޕްރީމް ޯކޓަށް މި މަޖިލީހުން ނިންމާ ކަން ،ނުކޮށްއިޞްލާޙު

އުޅެނީ އެހެން ގޮތަކަްށ  ގެން މިދެ ދީފައި އަލުން މިއަދު އަނެްއކާ ވަލުދޮރާށިން ވަ ، ބެލެިނވެރިކަންއިބަހައްޓަ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކޮންކަެމއްތޯ  ؟ނުޖެހެނީންކުރަޯކްއޗެއްތޯ ރިފޯމް ަގއިދިވެހިރާއްޖޭ ؛ބަުދނާމުކޮށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީ 

ވެސް  ގާނޫނު ،ޖެހޭ. މިތާނގައި ޕާީޓ ސިސްޓަމްކުަރން އެބަމި މަޖިލިސް ވެސް ރަނގަޅު  ؟ނުޖެހެނީކުރަންރަނގަޅު

ޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ ދަލުކުރަން އެބަދުަތއް ވެސް ބަކުރަން، ގަވާއިލުމިތާނގައި ސަރުކާރު ބަދަޖެހޭ. ދަލުކުރަން އެބަބަ

ގޮތަށް ވެްސ  މީހަކަށް ަވގަށް ވަެދވޭ ފައި،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ދެން ތިބޭ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް ބަހައްޓާ

ން ންމެއެ ،ޖެހޭވެސް ބާއްވަން އެބަ އިންތިޚާބު ންރެޓިކް ުއސޫލުތަކުވެގެންުނވާނެ. މި ހުރިހާ ކަންތައް މިނިވަން ޑިމޮކް

ކުއްިލއަށް ޖުޑިޝަލް ސަރވިްސ ޖެހޭ. ކީްއެވގެންތޯ މި ހުރިހާ ކަމެއް ެވސް ކުރަން އެބަ .ތިބޭ މިނިވަންވެގެން

 ؟ރެވޭނެތޯކުނޫނުއަސާީސންދީފައި ހުރި ބާރުތައް މި މަޖިލީހުން ހަނިޤާކޮމިޝަނާއި ރާއްޭޖގެ ސުްޕރީމް ކޯޓަށް 

ނޫނުއަާސސީން ޤާށް މި މަޖިލީހަށް ބާރު ލިބިގެންވޭ. އެހެންވީމާ، އުމަގެނަ ޫނނުއަސާސީ ބަދަލުޤާއެހެްނވީމާ، ނުކުރެވޭނެ. 

ގޮތަކަެށއް  ޚިލާފު އެއާަކމެއް.  ނެވިދާކުރެދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯަޓށް ދީފައި ހުރި ބާރުތައް ކުޑަކުރަން އެއީ 

ނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަްށ ޤާޖޭެގ ކޮންމެ ބައެއްގެ މެޖޯރިީޓއެއް އޮތް ނަމަެވސް. ރާއް ،ނުކުރެޭވނެމިތާނގައި ކަންތަެކއް 

 ..ސާފު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިބްރާހީމް ރަޝީދުމެންބަރު  ިއއްަޒތްތެރި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

ނޫނުއަސާީސގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަްށ ޤާޔާެގ އާދެ! ދިވެހި ޖުްމހޫރިއްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

ނޫނުއަސާސީަގިއ ޤާއޮތީ ގާނޫނީ ވެރިކަމެްއ. ހިންގަންޖެހޭނީ ގާނޫނީ ދައުލަތެއް.  މި ަގއިއަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދައުލަތު

 ނިގެން މި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެ ،ންޖެހޭނީ. އެހެންނަމަވެސްގަގެ ނިޒާމު ހިނބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަށް އިްނސާފު

ފަރާތުން ބޭނުންވެއްެޖ  އުމުަގއި ހިންގާ ތަން. ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމިއްަލއަްށ އެޤަމުޅި  ށްމޯޓޯ ސިސްޓަމަދަނީ ސޫ

. އެެއއް ނޫން ގާނޫީނ ތައް ިހންގަނީދަށު ކޯުޓގައި ހުންނަ މައްސަލަ ،ހިނދެއްގައި މަްއސަލަ އަމިްއލައަށް ނަގަިއގެން

އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި  ޙަނޫނުއަާސސީގައި ވަރަށް ސާފު، ސަރީ ޤާ ،ގެމިޝަންވެރިކަމަކީ. ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮ

އޮވޭ ަވކި ބާބެއް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ިއނގޭތޯ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވޭ. އޮ  ންކޮށްފައިވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާ 157ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ނެއް އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ 

އަދި ހަމަ )ށ( ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުެގ 
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 އެުކލެވިގެްނވާ ގޮްތ، ޖުޑީޝަްލ  ހިނގާނެ ކަމަށް. އަދި ހަމައެއާއެކު ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަންޞްތިޞާޚްއި

މުތަކުގައި ިތއްބަވާ ތިން ޤާއަދި އެހެން މަ ؛ދައުުރެގ މެންބަރެއްއަހަރު  5 ،ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެްނބަރުން

ބުނޭ. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެްނގެ މުގައި ތިޭބހާ ދުވަހެއްގައި ކޮމިޝަުނގަިއ އިންނަވާނެ ކަމަށް އެބަޤާ، އެ މަބޭފުޅެއް

، ފު ނެތިޞާޢަދުލުއިން ،މަެވސްފަރަގު ުކޑަކުރުން. އެހެންނަ ޔިތުން މުްއސަނދިންނާއި ފަގީރުންނާޞަދަކީ ރައްމަޤް

މުއްސަނދިންނަށް އިންސާފު ގަނެވޭނެ ފުރުޞަތު އޮވެަފއި، ަފގީރުން އިންސާފަްށ  ،ފަށް ސަލާންޖަހަންޖެހިޞާޢަދުލުއިން

. އިންސާފެއް ނުލިބޭ. އަުޅަގނޑުމެން ވަޢުދުވެގެން ައީއ އޮތީ މި ހާލަތަށް ވެއްޓިފަ އުމު މިޤަޖެހުނީމަ ސަލާންޖަހަން

ރީ ބަޣާވާތަށްފަހު ރާއްޖެއާއި މުިޅ ވަރު ފެބު 7 ،އެެހންނަމަވެސް. ށްކޮށްދިނުމައެކަން ށް ޭއގެކުީރގައި ެވސް ދާއިރާތަކަ

އޮްއާވ  ުދވެފައިޢުވަ ށްގޯްއޗަފްލެޓާއި އަްށވުރެ ގިނަ  500މާލޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއް، މާލޭގެ ކޮންމެ ދާއިާރއަކަށް 

ނެތް. ދެވޭކަށް ނެތް. ބަދަލުދެވޭނެ ގޮެތއް ވެސް ބަދަލު ންތަުކގެ. އެފަާރތަށް ލިބުނު ގެއްލުދިަޔއީބަޣާވާތްކޮށްގެން

ިވޔަފާރިވެރިންނަްށ އިންސާފު ގަނެވޭ. ފަގީރުން  ،އިންސާފެއް ވެސް ނެތް. ދާނެ ކޯޓެއް ވެސް ނެތް. އެހެްނނަމަވެސް

 އިން ސޫމޯޓޯ އިންސާފަށް ސަލާންޖަހަންޖެހޭ ނިޒާމެއް މިތާކު ނުބޭއްވޭނެ. ސޫމޯޓޯ އެއީ ރަސްކަމުގެ ސިފައެއް.

ދިޔަީއ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން އެންމެއިންސާފެއް ނުހިންގޭނެ. ސުޕްރީމް ކޯޓު ހިންގި 

އެ ކޮމިޓީގެ  ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ މެންބަރުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެފަިއ، އެ ކޮމިޓީ ޕެެރލައިްޒވެފައި

ދެއްެކވި. އެހެންވީމާ، ފަާރތުން އެ  ންވާހަަކ ވަަރށް ސާފު އިބާރާތު އޮތް ފައި ްއ ނަގާވާޖިބުތައް، މަސްއޫލިއްޔަތުތަ 

، އާދެ! ޖުީޑޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ އި ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮިމޝަނުގެ މެންބަރުން ފިޔަވަ 

ރ(، )ބ(، )ޅ(، )ނ(، ))ހ(،  ވަނަ މާއްާދގެ 158ން. މި ގާނޫނުއަސާސީގެ ިއލާނަމުއްދަތު އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ މި (، )ރ(، )ބ(، )ޅ(، )އ(، )މ( ައޅުަގނޑު މިދެންނެވި )ހ(، )ނ ިއ،)އ(، )ވ( ފިަޔވަ

އެއީ ާދއިމީކޮށް  ؛މި މާއްާދގެ )ށ( ގައި ހިމެނޭ ،(ވ(، )ކައހަރު. ދެން ތިއްބެވި )ހ(، ) 5މެންބަރުންގެ މުއްދަތަކީ 

 މުތަކުގައި ިތއްބެވި ޤާމުސްތަިޤއްލު މަ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ރައީސް 

 ،ންކަމެއް ނެތްޤީއަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަ ،. ެއހެންނަމަވެސްގިނައިން ތިއްބެވޭނެ ވުރެ އަހަރަށް 5 ނަށްބޭފުޅުން

އިންނާނެ. ބޭފުޅެއް ވެސް ކޮށްފައި އިން އްޔަންޢަމިހާރުވެސް މި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން 

އަހަރަށްުވެރ  5މި ބޭފުޅުންގެ މުއްދަތު އަުޅގަނަޑކަށް ނޭނގޭ. . ކޮށްފައްޔަން ޢަމުންގެ ތެެރއިން ބޭފުޅަކު ވެސް އްއާ

ވެސް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން މީހަކު  ވެްސ ބަލަންޖެހޭ މިހާރު. ރައްޔިތުން ހަމަަގއިމު އެ ގިނައިން ތިބިތޯ، ނުތިބޭތޯ 

 ؛. އިންސާފުވެްސ އެބަ ބަލަންޖެހޭ ކުޭރ ޖުީޑޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަަނށް. އެހެންވީމާ، މިއް ނުއްޔަނެ ޢައަދި 

ބޮޑު ެއއްެޗއް ނޫން. އިންސާފަކީ އަުޅގަނުޑ އަބަދުވެސް މި ދަްއކަީނ  އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކާ އިންސާފަކީ މާ

 އެ ،ނަމައަދަބުކަމުަގއި ވާ ވަނީ ޙައްޤު ކަށްމީހަ މީހާއަށް ިދނުމޭ. އެ މީހާއަށް ަޙްއޤުވާ ެއއްެޗއް އެ އިންސާފަކީ އެ
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. އެމީހަކަްށ އެ ޝަރަފެއް ދޭންޖެހޭނެ  ،ނަމަކަށް ޙައްޤުވަނީ ޝަަރފުކަމުގައި ވާމީހަ އެ .މީހަކަށް އަދަބު ދޭންޖެހޭނެ

 ..ފަރާތުން. މާފަންނު ނުވަތަ މާލެ ދާއިރާއަށް ޙައްޤުވާ ގޯތިތައް ދިނުމަކީ އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝަފީޤް هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވެލިދޫ

ަލއިފިން. ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ އިކޮމިޓީން ނިންމާފަިއާވ ރިޕޯޓު އަުޅގަނޑު ކިޔަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ހުރި. އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ފާހަގަކޮށްފަިއ އެބަކަންތައްތަެކއް 

 އިބާރާތުން ލިޔެފަިއވާ ޙަނޫނުއަސާސީަގއި ބާރުތައް ަވކިކޮށް، އެކި އިދާރާތަކަށް ެއިކ ބާރުތައް ދީފައިވަނީ ވަރަށް ސަރީޤާ

ނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ޤާވާ ބާރުތައް މި ލަތަކަކުންނޭ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިޖުމު

ހުރި. ޖުޑީޝަްލ ކުރެވޭނެ ކަންކަްނ ވެސް އެބަ އި،ކަންކަމާއޮތް. ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ނުކުރެވޭނެ އެބަ

 ޖުޑީޝަލް  އި،އެކަމަށް ހުރަސްއަޅަ ސުޕްރީމް ކޯޓު ހެދީމާސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ކުެރވޭނެ ކަންކަން ކުރަން އުޅެން 

ކަމެއް. އަުޅގަނޑު ވަރަށް ޮބޑަްށ  ލުން މިީއ ަވރަށް ވެސް ކަންބޮުޑވާއިމަސައްކަތް ުހއްޓުވަ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް

ވާަފއި ހުރި ކަންކަމުގެ ޓުގައި ފާހަގަކުރައްކުރު އަދާކުރަން މި ކޮމިޓީން ކުރައްވާަފއިވާ މަސަްއަކތަށް. މި ރިޕޯޝު

. ފަނޑިޔާރުްނގެ އޮތްހުރަސްއަޅާފަިއ އެބަ ޕްރީމް ކޯޓިންލުމަށް ސުފަނޑިޔާރުންގެ ުސލޫކީ މައްސަލަ ބެ ،ތެރޭގައި 

ކަންކަމަކީ މިދަންނަވާލި  މި ،ޕްރީމް ކޯޓުން ހުރަސްއަޅާފައި އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސް ފެންވަރު ވަޒަްނކުރުމަށް ސު

އަސާސީން ޖުޑީޝަލް ނުނޫޤާކަންކަމަކީ ވެސް  ކަމެއް. މި ޓުގައި ފާހަަގކޮށްފައި ހުރި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ދެރިޕޯ

 ،ތޯ ހައިސިްއޔަތެއްއިޕްރީމް ކޯޓަށް ކޮބަނަމަ ސުވާސް ކޮމިޝަނާ މަތިކޮށްފައި ހުރި ކަންކަން. އެހެންކަމަށްސަރވި

ބޭފުޅުންނަށް އޮތް ބާރެއް ނޫން ގާނޫނުތަްއ  އެ ؟ބޭފުޅުންނަށް ނެތް ބާރެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ތޯ ބާރެއް އެއިކޮބަ

ާގނޫނުތަކާ ޚިލާފުވުމަކީ. އަދި  މަޖިލީހަށް ވެސް އޮތް ބާރެއް ނޫން ލީހަށް އޮތް ބާރެއް. މިއުފަންކުރުމަކީ. ެއއީ މި މަޖި

 ން އޮތް ބާރެއް ނޫްނ. އަުޅގަނޑު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަްނގެ ކިބައި ވެސް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ޝަލްޖުޑީ

ންކަމާއެުކ މިނިވަ މުންކުރަތްުޕޅުކަަސއްން މަބޭފުޅު ންަނށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ތެޭރަގއި އެބޭފުޅު އެ ،ވެސް އެދެނީ

ޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިދީފައިާވ ބާރުތައް ހަނިކުރަން އުޭޅ މިތާނަގއި ވާހަކަެދކެިވއްެޖ ސު ޅޭ؛ގެންދަވާށޭ. މި މަޖިލީހުން ނޫ

ން މެންނަށް މި ފެންނަނީކީ. މި މަޖިލީހު ނޑުގަކުރާީތއެްއ ނޫން އަޅުކަތްވާހަކަ. މި މަޖިލީހަކުން އެަކމަކަށް މަސައް

ޕްރީމް ކޯޓުން ދީފައި އޮތް އިމުގެ ތެރޭަގއި ސުއިކުރަހަ  ،އަސާސީން ލިބިދީފައިނޫނުޤާކޯޓަށް  ޕްރީމްސު ،ދަނީބުނަމުން

ކުަރއްވާށޭ. އަނެްއ އިދާރާއަށް ލިބިދީފައި އޮތް ޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން އެ އިުމގެ ތެރޭަގިއ މަސައްކަތްތިބޭށޭ. ސު
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 ނުބާނުއްވަށޭ. އެހެން އެބޭފުޅުން އަތް އެ ތެރެއަށް އޮތް ބާރުގެ އަށް ލިބިދީފައިއަނެއް ިއދާރާ ،ޙައްޤުގެ ތެރެއަށް 

ޕްރީމް ކޯުޓެގ ސު ،ަގއި އެބަހުރި ފެނިފައިރީޚުދިެވހިރާއްޖޭގެ ތާ ،ަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫންކަންތައް ނުކުަރއްވާށޭ. އަޅު 

އް ދިވެހި ނުމެއް ނޫން އެފަދަ މަންޒަރެ ބޭގަނޑުފަނޑިޔާރުން ދަމާކޫއްތާފައި ޖަލަށް ގެންދިޔަ މަންޒަރު ވެސް. އަޅު

ބޭފުޅުންނާ  ކޯޓުގެ ޓިނު ނަގައިގެން އެރީމް ޕްސު ،ގަނޑު ބޭނުމެްއ ނޫންތާރީޚުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފެންނާކަށް. އަޅު

ންނަްށ އެކަން ކުރާކަށް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މެޖޯރިޓީ އެބައޮތް. އަުޅގަނޑުމެ އިތްތަކެއް ހިންގަ ދޭތެރޭ ބޭއިންސާފު ޝަރީޢަ

ކުރަނީ އެ ތްކަ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ފުުރޞަތު އެބައޮތް. އަުޅގަނޑުެމން މި މަސައްކުރުމުގެ ލާޙުޞްފަނޑިޔާރުގެ އި 

ކުުރމުގެ މަސަްއކަތް ކުރަން. ެއ މަސައްކަަތކީ ރަްއޔިތުންެގ ލާޙުޞްހިފައިގެްނ ފަނޑިޔާރުެގ އި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން

ކުރުުމގެ މަސައްކަްތ ކަްނކަން ރަނގަޅު ިއވާތުންގެ ކަންބޮޑުވުން ގުޅިފަްއޔިފަިއވާ މަަސއްކަތެްއ. ރަކަންބޮޑުވުން ގުޅި

ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ރައްޔިތުްނގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތް

 އިޓުގަކުރަނީ މި ރިޕޯމާސްލްތިމި އިކޯޓަށް ޕްރީމް އަޅުގަނޑުމެން ސުއެދެނީ.  އަުޅގަނޑުމެްނ މިއެކަމަށްޓަަކއި 

 ކަމަށް. މިކަންކަން މިގޮތަށް ކުރަން ފެންނަޕްރީމް ކޯޓަށް އިްލތިމާސްސު ،އޮންނަނީ  ނިންމާލަމުން މި

ބޭފުޅުންެގ  ން ލިބިދީފައިވާ ާބރާ އެްއގޮތަށް އެއަސާސީނޫނުޤާޖުީޑަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް  ،ނުކުރުމަށާއިތަކުރާރު

ކުރަމޭ ދުއީޓަށް ތާއަުޅގަނޑު މި ރިޕޯ ،ްއވުމަށް. ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ދެންދިުއމަށް އެއްބާރުލުންގެމަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް 

ގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގިއ ައޅުއެދުމެކޭ. ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭޕްރީމް ކޯޓަށް މިކަން އިލްތިމާސްސު

ން ކުރުމަށް މި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެިރ ލާޙުވާން. އެކަޞްޝަރީ އި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަްއޔިތުްނ މިއަދު އެދެނީ ޖުޑީ

މީދުކުރަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަްށ އްގަނޑު އު ކަމަށް އަޅު ދާނެގެންނިމެންބަރުންގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ނަމޫނާއެއް ފެ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 އަޙްމަދު ނަސީމް. ލުއީރި މެންބަރު މީކާގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:އަޙްމަދު ނަސީމް  އީލުގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މީކާ

 އި އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަީރއާ (ޖޭ.އެސް.ސީ) ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

ދާފައި އޮތް މިނިވަން މުްސތަޤިއްލު މުއައްސާސެއއް. ވާން އުަފއްއްޖޭގެ ފަނިޑޔާރުެގައށް ފާރަވެރިދިވެހިރާ

ފާރަވެިރވާްނ  ؛އްލުމުސްތަޤި ،ވަނަ މާއްދާއިން މިކަން ވަރަށް ާސފުކޮށް ބަޔާންކުރޭ. މިިނވަން 157އަސާސީެގ ނޫނުޤާ

  ފިަޔވަޅުތަާކއިއެ މުއައްސަާސގެ ،އޮންނަ ފަރާތުންފާަރވެިރވާން  ށްހަދާފައި އޮތް ކޮމިޝަނެއް. އެ މުއަްއސަސާއަ

އެޅީމާ، އެ މުއައްސަާސގެ މިނިވަްނކަްނ މެދު ފިޔަވަޅު  ނިންމުންތައް ރައްދުވާން އޮްނނަ ފަރާތުން އެ މުއައްސަާސއާ
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މި ފެހި ގާނޫނު އަސާސީން އެކިެއކި ދައުލަތުެގ  .ގެއްލުނީ. މުސްތަޤިއްލުކަން ގެއްލުނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ްސޓިކްޝަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ރިޖު އިމެންޑޭޓާއި، ޞާތިޞާ ޚްކުގެ އިސަސާތަ މުއައް ،ގުނަންތަާކއި ،ރުތަކާއިބާ

ެއއް މުއަްއސަސާއިން  .ނުދިނުމަށްޓަަކއިުނގަތައިބާރުގެ ަމްއޗަށް އަރަ ބާރުން އަނެއް ނީ ެއއްއޮންނަ ބަޔާންކޮށްފައި މި

ވެސް އަކީ ޖޭ.އެސް.ސީ  .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ  .އިކަނުދިމުމަށްޓައަނެއް މުައއްސަާސގެ ބާުރތައް ނިގުަޅިއގަތަ

 ،ގަނޑުމެން ަގބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސްއަޅު  ންނޫން. އެކަ ީމހުންނަށް ލިބިގެންވާ ތަނެއް ޕަވަރޒް އެ ޑްއަންޕެރަލަލް

އީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިސް. އަސާސީން އެބަ ބަޔާންކުރޭ. އެނޫނުޤާ ުކރުވޭނެ ވަކި ފަރާތެއް މިޖޭ.އެސް.ސީ ވެސް ޖަވާބުދާރީ

ން ޖޭ.އެސް.ސީއާ މެދު ގެ ނިްނމުންތައް ރައްދުވާ ފަރާެތއް ނޫކޯޓެއް ނޫްނ. އެއީ ޖޭ.އެސް.ސީ  މްޕްރީއެއީ ސު

މެދު ފިޔަވަެޅއް އެޅޭނެ ނޫނިްއާޔ  އާ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަދި މިކަން ޖޭ.އެސް.ސީ އަޅަން އޮންނަނީފިޔަވަޅު 

 އިބާރާތުން ޙަރަށް ސާފުކޮށް ސަރީމަޖިލިސްކަން ވަރައްޔިތުންގެ  ،ކުުރވޭނެ ހަމައެކަނި ފަރާތަކީސީ ޖަވާބުދާރީޖޭ.އެސް.

ނެރުއްވާފަިއވާ ބަޔާްނ  ބަޔާންކޮށް ިއއްޔެ ިދވެހިރާްއޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަިލއްޔުލްައމުރު

 ށްއަށް އެމަިނކުފާނަށް ވަރަށް ޝުކުރު ައދާކުރަން. ޖޭ.އެސް.ސީ . އަދި އެކަމަންއަޅުގަނޑު ވަރަށް ބަަލއިގަްނނަ

ކުމްތަކުން ޙުޕްީރމް ކޯޓުން ނެރޭ ޖޭގެ ސުދިވެހިރާއް އި،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކަށް ގޮންޖަހަމި  އި،ގޮންޖަހަ

މައްޗޭ. ތިރިކުރަން ރެ ވު ވުރެ މައްޭޗ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް  އަސާސީއަށްނޫނުޤާ ތިމަންނާމެން މި  ،އެބުނަނީ

މީހުން ތިބެންޖެހޭ ސައިޒުކަމަށް ބަޔާންކުރާ ސައިަޒށް  އަސާސީން އެނޫނުޤާ. އެބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ފެށި މަސައްކަތް  ޕްރީމް ކޯުޓ ތިރިވާން އެބަޖެހޭ. އަދި އިންސާފުގެ ަމގަށް އަުޅގަނުޑމެން މިދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު

 މީ އަުޅގަނޑު ވަރަށް އުފާކުރާދާކަގެންއް ނެތި މި ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ކުރަމުންެއްއވެްސ ބިރެ ،އެްއވެސް ުހއްޓުމެއް

 ކަމެއް. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ދު.ޙީއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަ

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަހީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

 ،ން މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުސް. ޖުޑިޝަރީ ކޮމިީޓގެ ފަާރތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީ 

ދަންަނވަން. ދުކުރާ ވާހަކަ އީޓަށް ފުރިހަމައަށް ތާ ރިޕޯ ،ށް ައޅުގަނުޑ ހަމަ ފުރިހަމައަށްހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަ

ވެސް ފާހަަގކުރަްއާވ  ބަރުންހުރިހާ މެންމިތާނގަިއ  ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ަރއްޔިތުން ވެސް

މެދު ކުރާ ޝަކުާވ. އަުޅގަނުޑ  ެގއާފަނޑިޔާރު އެންމެ ގިަނއިން ެއންމެ ބޮޑަށް ކުރާ ޝަުކވާައީކ މިތާނގައި  ،ފަދައިން

ރީމް ކޯުޓގެ ިނންމުންތަކާއި ބަެއއް ލިެޔކިޔުްނތައް. ައޅުގަނޑު ދެކުނިން ޕްށް ކުަޑކޮށް ދިާރސާކޮށްލީ ސުޢަޟޫއުމި މަ
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ގެ ގެން ޭބއްޭވ ޝަރީޢަތުލައިއި ވަަނ މާއްދާެގ )ރ( ގަިއ ހުޅުވަ  42އަސާީސގެ ނޫނުޤާަގއި 2009/1މު ިސޓީއަކުްނ އްއާ

ޒިންާމ  މަޖިލިސްތަކުން ނެރޭ އަމުރުތަކާއި ކުާރ ޙުކުމްތައް ބޭުނންވާ ފަރާތްތަކަށް ފެންނަން ބަހައްޓަންވާނެތީ އެ 

ޕްރީމް . ސުބަންދުކޮށްފަ ،މު ޙުކުމްތައް ކޮންޓްރޯްލޮކށްއްކޯޓުތަކުގެ އާ މު ސިޓީައުކން އެބައޮތް ދަށުއްމަތިކުރާތީވެ، އާ 

ގެނުމާިއ ތަމްރީނުކުރުްނ ނމު ސިީޓއަކުން އެބައޮްތ ފަނޑިޔާރުން އުއްއާ 2016/4 ގެއޭ ކޯޓުެގ ސީދާ ދަށުން ހިނާގ ޖޭ.ޑީ.

ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި  ްއބަވާތީބޭފުޅުން ތި  ގެ ފެންވަުރގެ 4. ފަހަރެއްގަިއ ެވދާނެ އެތަނުަގއި ގްޭރޑު ބަންދުކޮށްފަ

މާ ހޫއަސާސީގެ މުޅި މަފްނޫނުޤާލަންވީ ކަމެއް ހުއްޓާފައި ބަ އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ހުރިހާ  .ރައީސް

މަސްއޫލިއްޔަތުަތްއ  ބޭފުޅުންގެ ޕްރީމް ކޯޓުަގިއ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް އެހަވާލުކުރެވިަފއިވާ މަސްއޫިލއްާޔ އެއްގޮތަށް ސު

ްއ ބިލުކަން ހުރިތޯ. އެ ފެންވަރު އެބަހުރި އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ބާރުތަޤާކުރުމުގެ އަދާ

ކަންކަމާ ނުބައްދަލު ހިސާބަކަށް. ވާ ހެއްދެވި ފަރާތަށް ހަމައެކަނި ޚާއްޞަެވގެން  ،ދަނީެއއްކުރަމުން ެއހެރަ ،ނަންގަވަމުން

 އެއީ  ،ަކމަށް ކުޅަދުންވަންތަވުން ހުރިހާ ،ން ބަލާއިރުަގއި ދިރިދެމިވޮޑިގެްނވުންުދގެ ހަމަތަކުއުޙީއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ތަ

ަދނީ ެގއިން އެހެރައެކަނި ާޚއްަޞވެގެްނވާ ކަމެއް އިނގޭތޯ. މިތާނެގ ފަނޑިޔާރުގެ ކިބަފުޅަްށ ނމާތްރަސްކަލާ

ދަނީ. އަރައިގެން އެހެރަ ބަށް ހިސާކުރުމާޝިރުކު  ،ގޮސް ކަމަށް  ވާމިހިރަ ބާރުތައް މިލްކުެވގެން ،ގޮސްދަމުންދަމުން

ެއއީ ފަނޑިޔާރުގެ ހަމަމަގަށް އެުޅވުން.  ޒިނާމާެއއް ބޮޑު މަތިކުރެވިފައިވާ ވަަރށް އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހާ

ން ކުެރވިފަިއވާ ުޙސައިމަތުަގއި ަހއްޔަރުހުތު ،ގައި އި ޝީމް ޢަލީގެ މަުރގެ ަމއްސަލައަފްރާ ރ.ޑ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ދިޔަީއ. ކުރުމުގެ ވާހަކަ ދެެކިވގެންކުމް ތަންފީޒު ޙުގެ ޝަރީޢަތް، ސަުރާކރުން ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް މަރުގެ މްމާޙު

ކަމަށް  ގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަން އުޅޭއަދި މަރު އިކުމް އިއްވަ ޙުމަރުގެ  ށްމާމަޙުކުއްލިައކަށް ވަރަށް ބާރަށް ޙުސައިން 

ެއ  ،ން އެ މަރުޙޫމްގެ ބައްޕަާއއި އަދި ބޭބެ ސިޓީއެއް ލިޔުނު ސުގެ ވާރިލީމަރުޙޫމް ޑރ. ައފްރާޝީމް ޢަ ،ބެލެވިގެން

ކަމަށް. އެހެންވީމާ،  ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތާ މެދު އިތުބާރު ނެތް ،ކަމަށާއި ނުކުރާބޫލުގަ ކަމަށް  ވީޤީޤު ފުރިހަމަތަޙު

 ކޯޓަށް ދިޔަ ޕްރީމްގެން ސުހިފައިސިޓީ ކުރަން. އަޅުގަނަޑކީ އެ ނުގެ މައްޗަށް ތަންފީޒުމާމް ޙުސައިން ގެ ޙުކުމް ޙުމަރު

ހަމަ އެރެއިން އެރެއަށް  ،ިއން އެތަނަށް ފޮނުވާފައި އޮްއވާއަދި ފެކްސް  ،ތަނަށް ލާފައި އޮްއވާ މީހާ. އެ ސިޓީ އެ

، އިތުރަކަށް ަދއްކާެނ އެެހންވީމާއިނގޭތޯ.  އޮތީ ކުމް އިއްާވފައި އެހަމަ މަރުގެ ޙު ،ރޭގަނޑު ނިހާއީ ޙުކުމެްއކޮށް

މަގަްށ އޮތް ފަނޑިޔާރުޭގގެ ކަންކަން ހަމަ ކުރާނެ ކަމެްއ ނެތް. މިތާ މިނެތް. އަުޅގަނޑުެމން އިތުރަކަށް  ވާހަކަެއއް

 ނަށްމުންާއއް ،ދޭތެރޭަގއި އޮތް ޝަުކވާ ޒިންމާއެއް މި މަޖިލީހަކަށް ނެތް. ފަނޑިޔާރުންނާއެޅުވުމަްށވުރެ ވަކި ޮބޑު 

ތެެރއަްށ  ގެޞް ތިޞާޚްއަކީ. އެ ަތނުގެ އިކަނި ުމއަްއސަސާ ޖޭ.އެސް.ސީ އެތަނުގެ އިތުބާރު އުެފއްދުމަށްޓަކައި އޮތް ހަމައެ

ޖެޭހ  ހިނދުން މި ހިނދަށް އަުޅގަނޑުމެން އެބަ، މިއުޅެނީ. އެެހންވީމާ ތަނުެގ ބާރު ަކނޑުވާލަިއގެން މި އެ  ،ވަދެގެން

 ޅަން. ުޝކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ކަމަށް އަވަސް ފިަޔވަޅުތަެކއް އަ މި
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  ްއެކވުން: ވާހަކަދެރިޔާސަތުން

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް. އިްއޒަތްތެރި  މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް

 ،ވާހަކަދަްއކާއިުރ އަުޅގަނޑު ހިތަށްއަރަނީއަޅުގަނޑުމެން މި ޮކމިޓީ ރިޕޯޓަށް  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ގޮތުން  ބެހޭ ދިޔަ ގޮތާއިއެ މައްސަލަ ހިނގަ ؛އޮތް މައްސަލަ ހާރު މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުން ނިންމާފައިމެންގެ މިއަޅުގަނޑު

އްމަދު ރާހީމް މުޙަޖެހޭ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިައދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަރއީސް އިބްއެްއޗެއް ދަންނަވާލަން

 ،ބޫލުކުރަނީ ގަން ބަދަލުކުރުމަކީ. އަޅުގަނޑު މިޝަންެގ ކޮމްޕޮޒިޝަޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮ ،ދުފުޅެއް ޢުގެ ވަޞާލިޙް

ވަނީ ސިޔާސީ ެލވިގެން އިޝަން އެކުަލވަޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމި ؛ރައީސްގެ ވަރަށް ހަރުދަނާ ވިސްނުންފުޅެއް 

ވުރެ ގިނަ  އަހަރަށް 10ދާތާ ސީއަށް ޢަމަލުކުރަމުންނޫނުއަސާޤާބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް. އަުޅަގނޑުމެން މި 

ދިަޔއިރު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ އެއިެރއްަގއި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ބާރު ނުވަތަ ންދުވަސްެވގެ

މި ތަން. މިހާރު  ފަނޑިޔާރުގޭގެ ކޮންޓްރޯލް ނެގިގެންދާ ށްޝަންގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ގޮތަކަޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމި

ފުރަތަމަ ކަމަކީ ެވސް ފަނޑިޔާުރގޭެގ ބާރުތައް  ފެށުމަށް ބަލާއިރުއެ މަްއސަލަިއގެ  ،ދިމާވެގެން އުޅޭ މަްއސަލަައކީ

އްސަލައިގެ ފެށުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އޭުރގެ ދިޔަ މަނެގުމަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ކުރި މަސައްކަެތއް ފެއިލްެވެގން

ވަރަކަށް ދުވަހު  ބާރަފަނަރަމުޙައްމަދު ަހއްޔަރުކޮްށގެން ގާްތގަނަޑކަށް هللا ބްދުކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޢަ

ސް ގެ ގޮތުަގއި މޯލްޑިްވސް ޕޮލިއް އެ ަމއްސަލަ ެއއީ މައްސަލައެ  ިއ،ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގއި ދޫނިދޫގައި ބަހައްޓަ

ކުީރގެ  ،ްއސަލައަށް ދަޢުވާކޮށްވަޙީދުގެ ެވރިކަމުގެ ތެރޭަގއި އެ މަ .ރއަދި ޑ ،ސަރވިްސއިން ތަޙުޤީޤުކޮށް

ވަނީ. ޝަރީޢަތް ހިންގާފައި ިއ،ާވ އުފުލަޢުދެކޮޅަށް ދަ މިހާުރ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސާ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ރަީއސް ކުީރގެ  ަރއީސް، ނުވަތަ އޭުރގެ ،ަގއި ޙުކުެމއް ނެރެއި މުޙައްމަުދގެ މައްސަލަ هللا ކޯޓުން ޢަބްދު ޕްރީމްމިހާރު ސު

. އެ މައްސަަލ ެއ ހިސާބަްށ ށް އަންގާފައަލުން ބެލުމަ ުލކޮށް ނުވަތަ ތިމަދު ނަޝީދަށް ކުރި ުޙކުމް ވަނީ ބާމުޙައް

ިމއަދު ޖޭ.އެސް.ީސަގއި މިހާރު ސައްކަުތގެ ތެރެއިން. ފޯރުވަން ުކރި މަޒުފަނިޑޔާރުެގއަށް ނުފޫ ،ެއއް ކަަމކީދިއުމުގެ 

ޖިލީހުެގ ޖޭ.އެސް.ސީަގއި ރައްޔިތުންގެ މަ ،ލަ ބަލަމުންދާއިރުދީދީގެ މައްސަهللاކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދު ޕްރީމްސު

ަޙއްމަދު ކުީރގެ ަރއީސް މުޙައްމަދު ނަޝީުދ ހިމެނޭ. އަދި ަރއީސް މު ،ވާ ލިބުނުޢުއްޔަތުން އޭުރގަިއ ދަސި ރައީސްެގ ހައި

އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އޭގެތެޭރގައި މިހާރު ތުޅާދޫ ދާ  ؛ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން ކޯޓުަތކުަގއި ަވކާލާތުކުރި ވަކީލުން

ްނގައި މަަސްއކަތްކުރަމުން އެ ދަނީ. އޭރު ގެ މެންަބރެއްގެ ގޮތުަގއި ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ްއޔަތުން ސިރިފްޢަތު ބަންޑާރަ ނައިބެއްގެ ހައި ގެ ފަރާތްޕުޅުން ކޯޓުތަކުގައި ަވކާލާތުކުރިރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

މުޙައްމަދު هللا ތެރި ަރއީސް. ފަނޑިޔާރު ޢަބްދު.އެސް.ސީގައި ަމސައްކަތްކުރަމުން އެ ދަނީ. އިއްޒަތްމިހާރު ޖޭ
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މުޙައްމަދު هللا ނީ އެކަނި. ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުކުލޫ މާލްޖޭ.އެސް.ީސގައި މިހާރު މަދުވަނީ އަ .ސީއަށް ހާޒިުރކުރީމާޖޭ.އެސް

ސް.ީސއަްށ ކުލޫނީ ޖޭ.އެ ގޮތަށް ާއމާލް ންނެވިމިދެ ،އި ވާނަމަެއ މައްސަލަ ބަލަމުންދާކަމުގަ ،ްށ ހާޒިރުކޮށްޖޭ.އެސް.ސީއަ

ހީމް ރާރޫމް ހަމަވީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރައީސް އިބްދިޔަ ކޯޓު އޭރުަގއި ޝަރީޢަތްކުރަމުން ،ފަނޑިޔާުރގެ މާނައިގެ

އުމަށް އެންެމ ޤަ އީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަންގެ ކޮމްޮޕޒިޝަން ބަދަލުކުރުމަކީ އެ  ،ދުފުޅުޢުގެ ވަމުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ކޮށް ދެ ބާރެއްގެ ދޭތެރޭަގއި މި  ހިނގާ ޞަ ދޭތެރޭގައި ޚާއް އުމުގެ ދެ މުއައްސަސާޤަމު ގޮތް. އަޅުގަނޑުމެްނ އްމުހި

މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އްލުކުރެވިދާނެ ަމއްސަލަެއއް. ޙައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ވެސް އަކީ އަުޅގަނޑުމެން ރަހަނގުރާމަ

ާއއި އަިދ ނޫނުއަސާސީޤާއަުޅގަނޑުެމން  ،މަޖިލީހުންއޮތް. ރަްއޔިތުންގެ ރ މެޖޯރިޓީ ެއމް.ޑީ.ޕީއަށް އެބަމެޖޯރިޓީ، ސުޕަ

ގޮުތގައި ހިފަިއގެން ފަނޑިޔާުރެގ  ބާރުގެ ބޭނުން ރިވެތި ކެތްތެރިކަމާއެކު އަދި ލިބިފައިވާ ،ހުރި ގާނޫނުތައް ބަދަލުކޮށް

ގެ މެންބަރުންނަށް ރަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މި ަވގުތު ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުބޫލުކުގަލާޙުކުރުމުެގ މަސަްއކަތް އަޅުގަނޑު ޞްއި

ރަކަށް މިނެޓު. ވަ 10އަުޅގަނޑަށް ަވގުތު އޮންނާނެ ކަމަށް މި ަބލަނީ  ؛ޅުގަނޑަކީ ކުރެވޭނެ. އެހެން މިދެންނެވީ އަ

ކޮންމެ އަމުރަކީ އަުޅގަނުޑ  ޖެހޭނެ ަކމަށް. ފަނޑިޔާރުެގއިން ނެރޭލާުޙވާންޞްއަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ފަނިޑޔާރުގެ އި

ހިތްހަމަޖެހިގެން ތިބި އަމުރުތަކެއް ނޫން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ،ބަތްާވ މެންބަރަކަށް ވިޔަސްއޭރުަގއި ސަރުކާރު ނިސް

އްޖެ އެ ޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގެ މަްއޗަށް މިހާރު ހައެްއކަ އަމުރު ނެރެަގއި ސުއި މަްއސަލަމެންބަރެްއގެ  12

. މި ވަގުުތ މަދަނީ ޯކޓަށް އެ މީހުން ބަދަލަކަށް ވޭނު އްލެއް ޙަ  ރަނގަުޅކުރަން. ައދިވެސް އެ މައްސަލަ މައްސަލަ

. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ބާރު ނެޖެހޭޕްރީމް ކޯޓުން އެއަށް ބަހެއް ބުނަންއަެނއްާކވެސް ސު  ،ސްނައެދު

މަޖިލީހުން އޭރުެގ ަގއި ރައްޔިތުންގެ އިރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަޕްލުމަށްޓަަކއި އޭރުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ސުއިކަނޑުވަ 

ފައި ރެޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަ އަމުރު ނެނުބެލޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ސު ތްކަމުގެ މައްސަލަނެ މިނިސްޓަރުންގެ އިތުބާރު

އަުޅގަނޑުމެން ަގއި ސަރުކާރު ވެސް ތިބި ފަނޑިޔާރުން ނެރިފައި ހުރި އަމުރު. އެއީ އޭުރގައި ހުރި. މިއީ ހަމަ މިހާރުއެބަ

ރީަގއި ވަފެބުރު  1ައޅުގަނޑަށް މި ފާހަަގެވގެންދަނީ  ،ީރގައި ވަފެބުރު 1ނަގޅު އެްއޗަކަށް ުނވޭ. ތިބިކަމުގައި ިވޔަސް ރަ

ކުރުމަށް ވަކާލާތުކުރި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޒުއެ އަމުރު ތަންފީ ނެރުނު އަމުރު ގަބޫލުކޮށް

ޮއވޭ ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަްނގެ ހުރިހާ ުމރުގައި އެބަޕްރީމް ކޯޓު އަސު ހަމަ ،އެ އަމުުރގެ ފަހަތުަގއި ؛ންބޭފުޅު

މި މަޖިލީހުން  ؛ށް މިހާރުގެ ޖޭ.އެސް.ސީގެ އިްއޒަތްތެރިކުުރމަޒުގޮތަށް. އެ އަމުރު ތަންފީ ޕްރީމް ކޯޓަށް ނަގާބާރެއް ސު

ވެސް  ންޑާރަ ަނއިބުއިނާިއ އަިދ މިހާރުގެ ބަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން ޙުސަކަނަޑއަޅާަފިއ ހުރި އިްއޒަ ޖޭ.އެސް.ސީއަށް 

 ގެފެންނަން. އެ އަމުރު  އިޮގވާލުންތައް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އެހެރީ ސޯޝަލް މީިޑާއގައަމުރު ތަންފީުޒކުރުމަށް ޮގވާލިއެ 

ޕްރީމް ކޯޓުްނ ދިވެސް ސުއަ .ނަގާފަ ޕްރީމް ކޯޓަށްޖޭ.އެްސ.ސީގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ސު ޮއވޭއެބަ ަބއި  އެއް

މެންބަރުންެގ  12 އޮތީ އިުލކޮްށފަތިވެސް ބާއި ލުކޮށްފައެއް ުނވޭ. އޭުރގަ ތިއަމުރު ބާ ޖޭ.އެސް.ީސގެ ބާރުތައް ނެގި 

ރީްމ ޕްސު .އްތައްސަލަމަ ެބހޭ  ޙައްޤުަތކާމީހުންގެ ؛ހުރި މީހުންތަކާ ބެހޭއަދިެވސް ފަނޑިޔާރުންެގ ދެން ،މައްސަލަާއއި
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 ށް،ގޮތަ ޖޭ.އެްސ.ީސގެ ބާރުތައް ނެގި އިއޭރުގަ. ވޭނުއެްއ ލުކޮށްފަތިމިހާތަނަކަށް ބާ ބާރެްއ ވެސް އެއް ނެގި ކޯޓަށް 

ރީމް ކޯޓުން ޕްއް ސުއް ނުވަތަ ތިްނވަަނ އަމުރެބިނާކޮށް ދެވަނަ އަމުރެ ޭއގެ މަްއޗަށް ؛ޖޭ.ެއސް.ީސގެ ބާރުތައް އަދިވެސް

ސުޕަރ ޓީ، ަވގުތު އޮތް މެޖޯރި،ުޅަގނޑު އެދެނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މިއެ ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަ ނެރެމުންމިހާރުވެސް 

 ަވގުތު އޮތުމާެއކު ވަރަށް ރީތިޮކށް ފަނޑިޔާރުގެ އިޞްލާުޙކުުރމުގެ މަސައްކަތް މި އިމެޖޯރިޓީ އޮތް މި މަޖިލީހުގަ

ހަލަބޮލިނުވެ ނުވަތަ ދެން  ަޤުއމު ،ނަމަ އޮތް ކުރެވެން. ެއގޮތަށް ގެްނގޮސްފިއެބަ އިތާނގަމެންބަރުންނަށް މިެގ އެމް.ޑީ.ޕީ

ވެސް އަދި ަރއީސް  ޙަޤީޤަތުގައި އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެްނބަރުން ،ހިނގާ ހަނގުރާމަ ނުކޮށް މުއައްސަާސ ދޭތެރޭަގއި މި

ޔާރުގެ އިޞްލާުޙުކރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ. ބޭނުންވާ ފަނޑި ގެންނަން ވެސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ވިދާޅުާވ  ރިހާ ބޭފުޅުންހު އެ  ،ށް ޙަޤީޤީކަމިގޮތަށް ޮއެވގެން އަުޅަގނޑުމެންނަ ޖޭ.އެސް.ީސގެ ކޮމްޕޮސިޝަން 

 ވާ މާ ދިޔައިއަްށ ސީދާ ސިާޔސީ ބޭފުޅުން ޖޭ.އެސް.ސީ ،އިޞްލާޙުކުރުމުެގ މަސަްއކަތެްއ ނުކުރެވޭނެ. ސިޔާސީ ބޭފުުޅން

 މާނަުކރެވޭ ގޮތް. ފަހަރުގައި އެހެން ގޮތުަގއި. މިއީ އަުޅގަނޑަށް ގެއްހެގޮތް މިހާރު މި ފެންނަނީ ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫ

ކްރިމިނަލް ކޯުޓެގ  ގެއޭރު  ،ވެސް މިދެންނެވީ މާނަކުރެވޭ ގޮްތ ތަފާތުވެދާނެ. ައޅުގަނުޑ ފަށަމުން ނަށްބޭފުޅުން

އުޅެނީ އެ މައްސަލަ ނުނިމި.  ސަލަ ފެށުނު ހިސާބުން ފެށިގެން އަދިވެސް މިމުޙައްމަދުގެ މައްهللا ފަނޑިޔާރު ޢަބްދު

މިހާރު  ،ިދޔަ ކަންތައްަތކަކީއި ދެން ހިނގަ އުޅުުމެގ ތެރޭގައިމާ ެއ ގޯސް ރަނގަޅުރަންެމއް ދިޔައިގޯހަކަށް ކަ

 އި މަދު އޭރުގަމުޙައްهللا ޢަބްދު ވެސް މި ހިނގަނީއި ދަނީ. މިހާރު ޖޭ.އެސް.ސީގަ އަހަރު ވެެގން މި 8ގާތްގަނޑަކަށް 

ިރ ޙުކުމްކު ހުރި ފަނޑިޔާރު، ގެ ކަންތައްތަެކއް. އޭރުިދޔަ ބަދަލުހިފުމުއިދެން ހިނގަ އިހައްޔަރުކުރުމުެގ މައްސަަލއިގަ 

 ވުނު ދަޢުާވކުރެ އިއަދި އޭގަ  .ވަކާލާތުކުރި ވަކީލުްނ މިހާރު ޖޭ.އެސް.ސީގައި ތިބޭ އި،އަށް ެގނައުމާޖޭ.އެސް.ސީ  ރުފަނޑިޔާ

ވަންާޏ  ކަމަށް މިގޮތަށް ހިނގާ .ތަން ބޭފުޅުންނާ ދެކޮޅަށް ަމއްސަލަތައް ހިނގާ އެ ،ހުރެފަރާތް ޖޭ.އެސް.ސީަގއި 

 ކަމަށް ޕްރީމް ކޯޓު ުނވަތަ ުޖޑީޝަރީ އިޞްލާުޙކުރާސުކުެރވޭނެ. ައޅުގަނޑުެމންގެ އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމު އިޞްާލޙެއް ނު

މި ކޮމްޕޮޒިޝަްނ  ،ޞާލިޙް ވިދާުޅވި ގޮތަށް މުޙައްމަދުމިހިރީ ޚުދު ރައީސް އިބްރާހީމް ވެްސ  ވާނަމަ އަުޅގަނޑު 

ވެްސ  ބާރު ތިން ،އިގެންވަރާ ޯހދަވެސް މަޝް ްމ ކޯޓުގެ ނުވަތަ ފަނިޑޔާރުންެގ ތެރެއިންޕްރީސުބަދަލުކުރުމުގައި އަދި 

 ކަންކަން ގެންގޮސް ނިންމުމަށް ތާއީދުކުށްގެން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ގޮތުަގއި މި ރީތި ވާހަކަދަްއކަިއގެން

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދު ޒާހިރު.  މެންބަރު ޒަތްތެރިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ގައްދޫ ދާއިާރގެ ިއއް ޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:
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މުޅި  ،ވެސް ށަހެޅި ރިޕޯޓަކީ އަުޅގަނުޑމެން އެންމެންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޖުޑީޝަލް ކޮމިޓީން ިމ ހު

ކަްނކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ނިހާޔަތަްށ  ހުރި އިޕޯުޓގައް. އެ ރިޒާތުެގ ރިޕޯޓެ ސް ވަރަށް ަކންބޮޑުވާންޖެހޭވެ  ދިވެހިރާއްޖެ

 ،ނު ހިސާބަކީއުޅޭ މައްސަލަިއެގ އަސްލު ފެށުކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންކަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ިމ އުފެދިގެން 

ިއ ނިޒާމެއްގަ ބާރު ވަކިވެފައި އޮތް  ދުނު ހިސާބުން ތިން އާ ޤާނޫނުއަސާސީ އުފެ ަގއި އަުޅގަނޑުމެންގ2008ެ

ެއކަމަށް އަހުލުވެިރނުވެ މަސަްއކަތްކުރަމުންދިޔަ  ،ކަތްކުރަންޖެހުނީމާ ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް އެކަން ބަަލިއނުގަނެވިމަސައް

ން މަންޒަރު. މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށި ހިސާބުން އާ އުސޫލުަތއް ކަނަޑއެޅުނު ހިސާބު

ތަން.  ދެމިތިބި އިށް ހުވާކޮށްގެން ފަނޑިޔާުރކަމުގަޅަމިއްލަފު ޔާރުން އަފަނޑި ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ

 ސުލޫކު ހުރި ގޮތެްއ ބެލުމެއް  ،އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ުހވާކުިރ މަންޒަރު. ފަނޑިޔާރުްނގެ ފެްނވަރު އެސެސްކުރުެމއް ނެތި

މައްސަލަ  ،ފެދުނުއަސްލު އުންނަނީ. ތިބެގެންދާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެދެމި އިހުވާކޮށްގެން އެ މަޤާމުގަ ،ނެތި

ދިޔަ ގޮތް. ފަނޑިޔާުރގެަތކުން ޙުކުމްކުރަމުން ،ެގ ކުރިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔ2008ައުފެދުނު ހިސާބަކީ އެއީ. 

ށް ފަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަ ތަން. ބަެއއް  ކުރާ ޙުކުމް އިއެހެންނަމަވެސް ިކޔާފަ ،ފެނޭފަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބައެއް

ށް ފެނިގެންދިޔަ. ވެސް ައުޅގަނޑުމެންނަ މަންޒަރުެވގެންދިޔަ  ނޫނަކަށްގ  ޙުކުެމއް ؛ގެންނޫނަކަށް ވެ ގާ ކުންކުމަފެނޭ ޙު

މި އާ ޔާރުގެތަކުން އޮންނައިުރ ފަނޑި އިބާރު ވަކިވެފަ ތިން  ،ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު އަުޅގަނުޑމެންނަށް މި ފެންނަނީ

ސޫލަްށ އަދިވެސް އެ ބޭފުޅުން މަންޒަރު. ކުރީގެ އު ރަމުންދާސައްކަތްކުޤާނޫނުއަސާސީއަށް އަހުުލވެިރނުވެ މަ

ޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާންޖެޭހ އަމަސައްކަތްކުރަމުންދާ މަންޒަރު 

ްއޔަުތ ލިއޫމަސް ގެ އްލުކުރުމުޙަ އްލުކުރަން. މިކަންކަން ޙަން ކަންކަ ޖެހޭ މިމައްސަލަެއއް. ައޅުގަނޑުމެން އެބަ

ވާލުކޮށްފައި އޮތް ޒިންމާއަކީ ޤައުުމގަިއ ހަރަްއޔިތުންނަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް  . ގެއިންހުގެލީވަނީ މި މަޖިއެޅިގެން 

 .ދޭން ރައްޔިތުންނަށްއިހޯދައްލު ޙަޖެހޭ އެކަންކަން ގެއިްނ އެބަގެ ހުވަންޏާ މި މަޖިލީ  ކަމަށް ދާ  ކަންކަން ހަމަނުޖެހި

ޖެހޭ ވަަރށް ވިސްނުންތެރިކަމާ ެއއްކޮްށ ުޅގަނޑުމެން އެބަ. އަނުވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްވެެގންބަދަކު އޮ މިހެން މިކަން އަ

ބޫުލކުރަނީ ގަފަނޑިޔާރުގެަތއް އިޞްލާޙުކުެރވޭނެ ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ މަސައްކަތް ަބއްޓަންކުރަްނ. އަޅުގަނޑު 

هللا ކަމަށް.  އްލުކުރެވޭނެހަޑުމެންނަށް އަުޅގަނ ކަންކަން ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި 19އޮތް  މިއަދު މި

ރައްޔިތުންނަށް ފާގަތި މުސްތަޤްބަލެއް ގެނެސްދޭނެކަުމގެ  ،އްލުކޮށްޙަ މިކަންކަން ހުންއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި މަޖިލީ

. އަދާކުރަން ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ފުރުޞަތަށްލާނަން. ދެއްވި އިއުއްމީދުަގއި ައޅުގަނޑުގެ ާވހަކަ ނިންމަ

 އްާޔ. ޝުކުރި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ފޭދޫ ދާއިރާ އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު. 
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 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ުނެގ ސް ކޮމިޝަޝަލް ސަރވިޓަކައި ޖުޑީޅިފައިވާ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު މި ހުށަހެ

ހުރިން. އެ ބޭފުޅުން  އިވެސް އެތާގަ  އެުހމަށް ޓަކައި ައޅުގަނޑުއަޑު  ،ހިނދު ޒިރުކޮށްގެން ުސވާލުކުެރވުނުހާ މެންބަރުން

ވަނީ ޖުޑީޝަލް  ވި ފަނޑިޔާރުން މިޕްރީމް ކޯޓުގައި ތިއްބެދެއްވި މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރުގައި މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސު 

ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ދީފައިވާ އެްއވެސް ބާރެްއގެ  ށްފަ. ޖުޑީޝަލް ސަރިވސްހިސޯުރކޮ ކޮމިޝަން ސަރވިސް

ބޭނުންކުރަން ފުރުޞަތެއް ނުދޭ. މުޅި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ރަހީނުކޮށްގެން ގެްނގުޅޭ ުއސޫލުްނ 

ޭވ. ޖުޑީޝަލް  ބާރުަތކެއް ލިބިދީފައިކޮމިޝަނަށްސަރވިސް  ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ޖުޑީޝަލްމި ގެންގުޅެނީ. 

 ،އެގޮތުން .ކޮަބއިކަން ަކށަވަރުކޮށްދީފަިއވޭ ކަންތައްތަަކކީސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި ކުެރވޭެނ 

 ސާފުކޮށްައޅުގަނޑު  އްހަމައަށް ހުރި އެްއޗެ )ބ(އާ ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(އިން ފެށިގެން  159ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ެވސް ނޭނގޭ އެްއޗެއް  އީމިޓަކައި. ތުން އަދި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްލާނަން. ެއއީ ދިވެހި ރަްއޔިއިކިޔަ

 ،ންކުރުމާއި އްޔަޢަ ންފިޔަަވއި އެހެން ފަނޑިޔާރު ންޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުއުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސު -ނޫން. )ހ(

ްއޔަންކުރުމުަގިއ ޢަފަނޑިޔާރުން ރީމް ކޯުޓގެ ޕްުއއްތަމަ ފަނޑިޔާރާިއ ސު ،ކުރުމާއިބަދަލު ،މަޤާމުގެ ކުރިއެރުްނ ދިނުމާއި

ެއ  ،ގޮތުން އުފުލާ ޝަކުވާަތއް ބެލުމާއި  ބެހޭ ފަނިޑޔާރުންނާ -ޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ މަޝްވަރާދިނުން. )ށ(ލްރައީސު

ކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުން ވަކިންޖެހޭ މީމަޤާމުން ވަިކކުރަ ،ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުމާއި  ފަރާތްތަކާ މެދު އަޅަންޖެހޭ

ބެހޭ  ތިރީގައި ބަާޔންވެގެްނވާ ކަންތައްަތކާ -ރާތްތަކަށް އެފަދަ މީހުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅުން. )ނ(ފަ

ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ  -2. ހައި ކަންކަންގުޅޭ އެންމެ އްޔަންކުރުމާޢަގަާވއިދެއް ހެދުން. ފަނޑިޔާުރން ހޯދުމާއި 

 ހަަމޖައްސަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. ަޓކައިކާއި ވާޖިބު ރަނގަޅަށް އަދާކުރުށްލިއްޔަތުތަ އޫކޮމިޝަުނގެ މަސް -3. މިންގަނޑު

ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުަގއި  ޢަދްލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމުަގޔާއި ކޯޓުަތކާ -(ރ)

 މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން -ން. )ބ( ލަފާދިނު މަޖިލީހަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި ރައްޔިތުންގެ 

މި  ،ވާލުކުރާ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން. މިދެންނެވި ފަދައިންހަނޫނުން ކޮމިޝަނާ ގާވެސް މި ޤާނޫނުއަސާސީާއއި 

ޕްރީމް ސު ، މިއަދުްނނަމަވެސްއެހެއޮތީ ވަރަްށ ސާފުކޮށް ލިެޔވިފަ.  މި ،ނުއަސާސީަގއި އިްއޒަތްެތރި ރައީސްޤާނޫ

 ހުރަސްއަޅަމުން. މިއީ ހިސޯރުކުރެވިފައިވާ  ށްނޫނީ ވާޖިބަގާ ދަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  ކޯޓުން މި

މި ޤައުުމގަިއ  ުފވެރި ޖުޑިޝަރީއެއް ސާށް އިންމިނިވަންެވގެން ނޫނީ އަުޅގަނޑުމެންނަޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިަޝން 

ިޚލާފަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާާރއި  ނޫނާއި ޤާނޫނުއަާސސީއާގާޓިނު ނަގަިއގެން  ންެގ ފުރާޅުޕްރީމް ކޯޓުފެއްދޭނެ. ސުނޫ

އެއީ ކަމަކީ ހިންގާ ކަންމީހަކު ވައްދައިގެްނ  އެ ތަނަށް އެހެން ދެ ، އެހެން ފަނޑިޔާރަކު ވަގަށް ނެގުމަށްފަހު

 ޔާއަޅުގަނޑު ކުރި ހުވަ ށްއަުޅގަނޑަ .ރައީސް އިްއޒަތްތެރިލަންޖެހޭ. އިމެއްތޯ އެބަ ބަލަހިންގާ ކަގާނޫނެްއގެ ދަށުން ކޮން
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ދަތްދޮޅި ވިއްަދިއގެން  ،ފުރާޅުން ޓިނު ނަގަިއގެން ޓުގެސުޕްރީމް ކޯެއއީ ލަތަށް ގޮއްސި. ހާމެދު ވެސް ޝައްުކވާ 

 ދެޭއގެ  ،ލައި އިގެއްލުްއވަ ގެންގޮްސ  ތާކޫއްއެ ޯކޓުގެ އެހެން ފަނޑިޔާރަކު ިބންމަތީ ދަމައިއުއްތަމަ ފަނޑިޔާާރއި 

 ބޫލުކުރަން ދަތިގައަޅުގަނޑަށް  އެއީ ޖަރީމާއެ ހިންގާ ށް އިތުރު ދެ މީހަކު ވައްދައިގެން ން އެތަނަވަސް ފަހުދު

ުސވާުލއުފެދޭ ވަނީ  މެުދ ވެސް މި ޔާކުރި ހުވަ ންހުންނާމުަގއި ޤާއެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑު މިއަދު މި މަ ކަށް ވުން.އެްއޗަ

ފަނޑިޔާރުން ތިބެގެން  5ކުމުަގިއ ޙުގެ 1ރީ ވަރު ފެބުމް ކޯޓުގެ ސުޕްރީ ؛ަފނޑިޔާރުން 3އެ އްސަ. ހިސާބަށް ގޮ

ގުިޅގެްނ  މީހަކާ 2އިތުރު  ،ފަނޑިޔާރުން ތިބެގެން  3ފަނޑިޔާރުން ވަގަށް ެނގީ. ައނެއް  2ރުނީ. ނެކުެމއް ޙުސޮއިކޮށް 

އުޅެީނ  މިނަވާލަން ލަންޖެހޭ. އަުޅގަނުޑ ދަންއިވެްސ ެއބަ ބަލަކަމެއްތޯ  ކިހިނެއްވާކުރީ. މިއީ ލުތިކުމް ބާޙުއެ 

 ެކއް.ގެންދަނީ ސީދާ ގާނޫނާިއ ޤާނޫނުއަާސސީއާ ޚިލާފު ކަންަތއްތަގަމުންޭގަގއި މިއަދު ހިންމިދެންނެވި ފަނޑިޔާރު

ންނަށް މި ިޔތުން އަޅުގަނޑުމެކަންކަން އިޞްލާޙުކުރަން. ދިވެހި ރައް ތިބީ މި އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ނިކުމެ މި

ރަްއޔިތުންނަށް އިންސާފުވެރި ޖުޑިޝަރީެއއް  ،ޖުޑިޝަރީ އިޞްލާޙުކޮށް ރާއްޖޭގެކީ ދިވެހިހަވާލުކޮށްފަިއވާ ގާނޫނީ ވާޖިބަ 

ކޮރަޕްޓް ފަނޑިޔާރުްނނަކަށް ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން.  ކޮށް،އިތުރަށް ވައްަކން މި ފުރުޞަތުހޯދައިދިނުން. އަޅުގަނޑުމެން 

ައސާސީގެ ވަިކ މާއްދާތަެކއް މި ޤާނޫނުސް އަދި ަލިއގެން ވެއިނޑުމެްނ މި ޤާނޫނުއަސާސީ ުއވަޑުމެންގެ އަުޅގައަޅުގަނ

ިނު...ހީުސޕްރީމް ކޯޓު ރަ .ކުރާނަންމި ޖުިޑޝަރީ އިޞްލާޙު ،އުވާަލއިގެން ވިޔަސް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު މޫސާ.އިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫހަނިމާދޫ ދާ

 

  ވުން:ދެއްކެ ވާހަކަ ސާމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫހަނި

ްއ މެގެއްލުން ެއީއ އަޅުގަނޑުމެން ކުރި ކަމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު  ެގއާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފަނޑިޔާރު

އި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ބޮޑަށް ކޮރަޕްްޓވެފަ ވަރަށްއޮތީ ހަމަ  ގެަތއް އެިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ފަނޑިޔާރު ،ނޫން

މަސައްކަތެއް ނޫން  .ކުރާ މަސައްކަތަކީ މިއަދު ަރއްޔިތުން ބަލައިގަންނާނެ ތަނެއް ނޫން ންއެ މީހު ،ގެަތއްފަނޑިޔާރު

ޔާރުން ަލއިެގްނ ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި ިތއްބެިވ ފަނޑި ،އިތުރަކަށް މި ފަނިޑޔާރުން އްއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެނެ

މީދެއް ހުރި ރައްޔިތެްއ މި ޤައުމުގައި މިއަދު ނެތް އްއު އެްއެވސް ކަުމގެސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަށް ގެންދެވޭނެމި ޤައުމު 

ބާރުަތއް ނަަގިއ  ،ބޭރުގައި  ން ޤާނޫނުައސާސީ ،ގާނޫނުން ބޭރުގައި  ،ން ބޭރުަގއިޞުއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިޚްތިޞާ

ްއވޭނެ ސް ނުކުރެކަމެއް ވެ ހަމަ އެއް ؟ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް އުޅުއްވަނީ  ކުރަންތޯ މިމުށަށް ލައިގެން ކޮންކަމެއް

ކަންތައް ކުުރމުގެ ފަލްސަފާ ދުނިޔެ ދޫކޮށް  ގެންކޮށްބޭނުން ގެނުފޫޒު ،ކޮށްގެންބޭނުން ގެ ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބާރުއި

ން ނުލިބޭ ބާރެްއ އަސާސީންނާއި ގާނޫނުޖެހޭނެ. ޤާނޫނުމިހާރު ހިނގައްޖެ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ޙައްޤަށް ރުޖޫޢަާވން
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 ލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަންގެ އެްއވެސް ބާރެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބާރަކާ. ޖުޑީޝަނެްއ ނުވޭސުޕްރީމް ކޯޓަކަށް ލިބިގެ

އެއީކީ ނޫން އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަ އުސޫލަކީ. އުޅެނީ.  ގޮތް ތަފާތުވެގެން މި ދެކޭ ،ވިސްނޭ ޮގތާއިތަޢާރުޟެއް ނުވޭ. 

 މުއައްސަސާތައް ވެސް ދި ެއހެންޖެހޭނީ. އައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު އޮންނަންގާނޫނާއި ގާނޫނުަތކުގެ ތެޭރގަ 

 މެއްހޫޤާނޫުނއަސާސީ ދަންނަ މަފްހިތަށްއެރުން ެއއީ މި މަޖިލިސް އުވާަލން  .ންނަންޖެހޭނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްހު

މާ އެތިބީ ހަމަ އިިހސާބަށް ދިޔަ ނގޭތޯ. މިމަޝްވަރާކުެރވެމުން އިދަނީ އެ އެކަމާ ވެސް ވެސް ނޫން އިނގޭތޯ. އެކަމަުކ 

ބޫުލކުރާނެ އުޫސލާއި ހަމައެއް ވެްސ ނޫން. މި ގަ އަުޅގަނޑުމެން ފިލާފައި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީކީބުއްދި ރަނގަޅަށް

 ޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯަޓކަްށ ނުބެހެވޭނެ. ބެހުމުގެ ހަިއސިއްޔަެތއް ެވސް ނޯންނާނެ ކަމަކާ ދިވެިހރާއްމަޖިލީހުގެ ކަން

ބޭތިއްބީމާ ދެން ދުވަހު މަގުމަިތކޮށްލާފައި މަސް 12 ،ންބަރުންމެ 12އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި މަޖިލީހުގެ 

ިއ އިމާރާތެްއ އެބަހުރި. ރަނގަޅު، ނަންބޯޑަކާ ؟އޮތްތޯ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްސުޕްރީމް ޯކޓުގެ އެބަ އިދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ރައްޔިތުން . ރި ރައީސްކޯޓެްއ ދިވެހިރާއްޖެއަކު ނެތް ިއއްަޒތްތެ އެހެންނަމަވެސް، އިންސާފު ާޤއިމުކޮށްދޭނެ ސުޕްރީމް

ކޯޓުަތކަށް ަރނގަޅު ފަނޑިޔާރުން އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޓަަކއި އިންސާފު. އެ އިންސާފަށް ވާސިލުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވޭ

ެއއްކޮްށ  ވަފާތެރިކަމާ  ،ކުއެތެދުވެރިކަމާ  ،ެއއްކޮށް މާވަރަށް އިޚްލާޞްެތރިކަ ،ޫބލުކުރަންގަލާން. އަުޅގަނޑު ވެސް 

 ތިބި. މި ބޭފުޅުންދާ އިޚްލާޞްެތރި ފަނޑިޔާރުން ދިވެހިރާއްޭޖގައި އެބަ ތްކުރަމުންމަސައްކަދާ އަދި ޢަމަލުކުރަމުން

ބޮޑަްށ  އެ ދަނީ ވަރަށް ށް ގެންދަާވ އިޚްލާޞްތެރި މަަސއްކަތަކުރަްއވަމުން ޅުންކުރަްއވާ ކަންަތއްތަކުން އެ ބޭފު

ފާޑުފާޑުެގ  ،ރާރުަތކާއި ގަފާޑުފާޑުގެ  ،ގެންބޮވައިގަނެ ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބާރާއި ނުފޫޒަށް ފެންހުރަސްއެޅެމުން އި

ދެން އެއީ ތަންކޮޅެއް ބޮުޑވަުރ  ،މާއިހިސާބަށް ދިޔަ ނެރޭ ރައްޔިތުން ނިދާފައި ތިއްބާއަމުރުތައް ރޭގަނޑު ދަންވަުރ 

ރެއިްނ ސޫލުގެ ތެއުކަންކަމަކީ  ުކރާނެ ކަންކަމެއް ނޫން. މިބޫލުގަކަންކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި

ޤާނޫނުއަސާީސއާ  ،ންގާ ކަންކަމެްއ ެވސް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނެއް ހި

ތޯ އެ ބޭފުޅުންނަށް ބުނެވޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟުވެއޭ. އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާނީ ޤާނޫނުއަސާސީ ތަޢާރުޟުވަންޏާ

ްމ ކޯޓަށް އޮންނަ ބާރެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކިަތއް ކީ ސުޕްރީނީ. އެއީބަދަލުކުރާނީ ނޫނީ ގާނޫނުތޯ ބަދަލުކުރާ

ދިވެިހ  މިއީކީ؟ ތޯ އެ ބެހުނީ އިއްޒަތްެތރި ރައީސްސާއާކިތައް މުއައްސަ  ؟ގާނޫނުތޯއޭ އެ ބޭފުޅުން އެ ބަދަލުކުރީ

ދަންނަވަނީ  ނޑު މި، އަޅުގައެހެންވީމާ ންތައްތަކެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ދަންނަ ކަހޫޖުމް

ށް ނެތޭ. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސުޕްރީމް އޮވެެގނެއް މި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ އިންސާފެއް ހަމަ ފެންނާކަމި ޤައުމުގައި 

ދަރުގަނޑަކުން ހިނި ކުމްތައް ޙު އަހަރަށް ހުރި 25އަހަރުްނ  12 މާއައިޞާލިޙް ކިޔާ ބޭފުޅަކު ވެރިކަމަށް 

ސިޔާސީ ބޭނުމުަގއި  ؟ަޔީއ ބޭރުވެގެން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއީތޯ މި ބުނާ އިްނސާފަކީ އެ ދިދިޔަހެންންނިކުމެގެ

ބޫލުކުރާނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން ގައަކީ ިމ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން މި ކުރަމުންދާ އަނިޔާ އި،ޖަލަށް ލަކުމްކޮށް، ޙު

ރަްއޔިތުންެގ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުެރިވގެން  ،ބެލިގެން ންާސފަށްކުމަކީ އިޙު ރައީްސ. ސުޕްރީްމ ކޯޓުން ކުރާ  އިްއޒަތްތެރި
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ޢަދްލުވެރި ުޙކުމް މިއަދު މި ޤައުުމަގއި ނެތް ކުމްަތކަކަށް ވާންޖެހޭނެ. ޙުޢަދްލުވެރި  ، އިންސާފުެވރިޓަކަިއ ކުރާޤައުމަށް

ން ފަހަތަކަށް ުޅގަނޑުމެީއސް. އަނެ ހަމަ އެއްވެްސ ފަރާތެއް ިއއްޒަތްތެރި ރަ ނެރޭ ތަނަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކަމަށް ބުނާ

ގަދަކޮށް. ައޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތުަގއި ބާރަށް ތިބީ ނުޖެހޭނަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެން މި

ގެންދެވޭެނ ކުރިއަށް  މުޤައު މި ކުރިއަށްދާނީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް މި ޤައުމުގެ އިންސާފު ނުދީ

ހުންނާނީ. މުސާރަ ފައިސާ ދޫކޮށްފައި ވީ. އެ ބޭފުޅުން ބުނިވަރަކަށް  ރު ދުވަސްއަހަ 10. އް ނުފެނޭއެްއވެސް މަގެ 

ހަމަޖައްސައިދީފައި ހުންނާނީ. އެކަމަކު ރަްއޔިތުންނަށް ލިބުނު އިންސާފެއް އިްއޒަތްތެރި ވެސް ހަމަ ބުނިވަރަކަށް 

ދިޔަީއ މަން. ޤައުމު ހަލަބޮލިެވގެންކަން ނިންއި ިމކަންޓަކަންވީާމ، މިއަދު އެބަޖެހޭ މި ޤައުމަށް ރައީސް، ނެތް. އެހެ

ސަބަުބން ދިމާވި މައްސަލަތަކެއް. އޮތުުމގެ ކުރާ މިންވަރަށް. އެއީ ސުޕްރީމް ކޯުޓ ފެއިލްވެފައި ބޫލުނުގައަޅުގަނޑުމެން 

 ސާުބގެ ކުރެވޭ ހިދައުލަތުގެ މިލްިކއްާޔތު ހިމާޔަތްނުނަނީ. މުދަލަށް އަތްބާ އިންތިޚާބުތަކަށް އަތްބާނަނީ. މީހުންގެ 

ދިޔައިމާ، އެއީ ދެން ލައްކަ ބޮޑުވަރު ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެހެންވީާމ، އަމުރުތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެމުން

 މި ،ވެސް މެންސުޕްރީމް ކޯޓު ބަދަލުވާން ެއބަޖެހެއޭ. ބަދަލުކުރަން އެބަޖެހެއޭ. އަުޅގަނޑު ނީ،ބުނަ މި މެންއަޅުގަނޑު

ދޭތެރޭގައި މިއަދު  މީދެއް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯޓާއްއްެވސް އުއް އެ  އިތުބާރެ ެއއްވެސްވެސް ޤައުމުގެ ރައްޔިތުްނގެ

ގޮތެއް ހޯދުމުެގ  ނޫންއެ !ދީފައި ގެއަށް ވަަޑއިގަންަނވާފާޢުއުޅެނީ. ައވަހަށް އިސްތި  ނެތިގެން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ މި

ރެްއވި ކަންތައްަތއް. ތިޔަ ިތޔަ ބޭފުޅުން ކު ،އިނގޭނެ އުޅެނީ. ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް  ުޅގަނޑުމެން މިމަގުމަތީގައި އަ

 ...ން ލާޒިމުކޮށްަފއިވާ ަކންތައްތަކެއް ތިމަންނާމެން ނުކުރާކަން. ނޫނިއްޔާ ގާނޫނުއަސާސީނޫނުޤާ ،ބޭފުޅުންނަށް އިނގޭނެ

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ޢުަފށާއިރު މި މައުޟޫސް އަނެްއކާވެޖަހާއިރު އަުޅގަނޑުމެން  11ރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

  ގަިޑއިރު. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. 1އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބާކީ އޮންނާނެ 

 

 {އަށް 11:02އިްނ  10:30 :ކޮޅުސްވަގުތު ހު}

 (هللاދުއީވާ ޢަބް ރައީސްނައ ބުި މަޖިލީުހގެ ؛ވީންނެތުގައި އިސަޔާ)ރި

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ީރ ދިޔަ ރިޕޯޓު، ޖުޑިޝަމެން މި ފަށަނީ ކުރިން އަުޅގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުންއަުޅގަނޑު ދަންފަޅި މި`. 

ނަން މި ގަީޑގައި ހިނގަމުންާދ އިލާ. މި ބަހުސް ފެށުމުގެ ކުިރން އަުޅގަނޑު ދަންނަވަ ބައިން ކޮމިޓީގެ ރިޕޯުޓގެ ބާކީ އޮތް

މިނިވަްނ ރު، ޖަހާއި 11ހަމަ  .ކުރިއަށްދާނެމިޓީ ސް ކޮސަޒަ ޕްރައިއެންޓަރ ންޑްްސޓޭޓް އޯޖަހާއިރު،  11ކޮމިޓީތައް. 
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ބެހޭ  ތްތަކާދުމަޚިސަލާމަތީ  އިުރ،ޖަހާ 12ުމ ކޮމިޓީ ފަށާނެ. އްއާ ޖަހާއިުރ، 12މުއައްސަސާަތކުެގ ކޮމިޓީ ކުިރއަށްދާނެ. 

 އި ސުލޫކު އިމްތިޔާޒާ ަގއި  2:15އި ަތރިކަިއގެ ކޮމިޓީ ފަށާނެ. އާޤައުމީ ތަރައްޤީ  ޖަހާއިރު، 2އަދި  ،ކޮމިޓީ ފަށާނެ

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ތު މި އަރުވަނީޞަކޮމިޓީ ކުރިއަށްދާނެ. މިހާރު ާވހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް ފުރު

 . ށްއަޙްމަދު ރަޝީދަ

 

 ން: މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވު ހިތަދޫ

ކުރަންޖެހޭކަން ރީ ރިފޯމްސް މި ރިޕޯޓު ބަލައިލައިފިން. މިއީ ޖުޑީޝަވެ ޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަ

 ،ނޭ ސަބަބުތައްސާބިތުވާ ރިޕޯޓެއް. މިއީ ަވރަށް މުހިއްމު ރިޕޯޓެއް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ރިޕޯޓުން އެބަފެ

ކޮމިޓީެގ  ޅުއްވީތީއް ހުށަހެހުރި ކަންކަން. އެހެންކަމުން، މިފަދަ ރިޕޯޓެ ގޯހުން ގޯހަްށ ހިނގާފައި ،މައްސަލަތައް

އައްސަރިބަާހއި ސާބަްސ ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ  އިބާ ދަންނަވަޙަމަސައްކަތަށް މަރު

ކުރުުމގެ ވާހަކަ. ޙުލާޞްޖުޑީިޝައރީ އި ،ލިޝަނުން ބުނަމުންދިޔަ އެްއ ވާހަަކއަކީ ބުަގއި ރަްއޔިތުން ާގތު ކޯޚާއިންތި

ަރއްޔިތުން އެްއސެވި. އެ ވާހަކަ ބަަލއިގަތް. ބޮޑު ތަފާތަކުން މިއަުދގެ ޑު ެއ އަސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ވި މަސައްކަްތކޮށްދެްއވާތޯ. މި ދެންނެރީ  ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުޙްލިޞާމް މުޙައްމަދު ބްރާހީ އިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ކޮށްދޭން ޙުލާޞްރީ އިޔިތުން ޖުޑީޝަރައް ސް. ރައީމީދުގައި. ިއއްަޒތްތެރިއްެއްއ ދުށުމުގެ އުގެއިންސާފުވެރި ފަނޑިޔާރު 

އެއަށްފަހު މީދުަގއި. އްވެސް ހަމަ އެ އު  ކުރީބުޚާފަހަރަކު ނޫން. ފުރަތަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތި އްއެދުނީ އެ 

 ދަކަށްޢުވައެއް ތުންގެ އަރިހަށް ދިޔައީ ެއންމެ ބޮޑު ން އަނެއްާކވެސް ރަްއޔިހިފަިއގެން ެއމް.ޑީ.ޕީ 19ޑާ އެޖެން

ެވސް  ގައިޚުރާއްޖޭގެ ތާރީ ؟ދުލުވެރި ފަނޑިޔާރުެގއެއް ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ބުނެ. ކޮބައިތޯ ނަތީޖާއަކީޢަ ،ންނިވަމި

ން ރު މަތީފަހަ ދެ ،މަޖިލީހުން އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ރައްޔިތުން ދިނުން. އޭގެ މާނައަކީ ލަބިއްޔަތެއް މިޣްއަނުފެންނަހާ ބޮޑު 

 ދީފައޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމު އެަބވޭ މިތުޞަރު ފުބުނެ ދޭށޭކޮށް އޮތީ މިކަން ރައްޔިތުން އެ

ގެެއްއ ެއކު ރައްޔިތުން އެދޭ މިނިވަން ފަނޑިޔާރުެވސް ކުރަން. ހަމައެއާ އަދި މި މަސައްކަތް .ބަހުސް ކުރަން

ވެސް  ގަނޑުއަޅު  މިއީރަީނ ކު މި މައްސަލައަށް ައޅުގަނުޑ ތާއީދު މިރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދޭން ެއބަޖެހޭ. 

ށް އް ކަމަވެފައި، މިއީ ކޮންމެހެންވެސް މި ރާއްޖޭގައި ކުރަްނޖެހިފައި އޮތް ކަމެ ދަކަށްޢުރައްޔިތުންނަށް ވެފައި އޮތް ވަ 

 ކުރުމަށްޓަކައިރީ ރިފޯމްޝަޖުޑީ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިއްޔެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް .ގަނޑު ދެކޭތީ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްއަޅު

ގެންދަވަން ައޅުގަނޑު އަުޅއްވަމުން ސާސީ ަނގަހަްއޓައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަަކއި ަފސްޖެހުމެއް ނެތި ފިޔަވަޅު އަނުނޫޤާ އަދި

އަުޅގަނުޑެގ  ،ދަންނަވަމުން  ކަމަށްއާ އެުކަގއިަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަމުގައި ގޮވާލަން. މި މަޖިލީސް އޮންނާނީ

 ޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ބޮރަށްށް ވަތަޞަކޮށްލާނަން. ދެްއވި ފުރުވާހަކަކޮޅު ކުރު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު.

 

 މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:  ފަރު ދާއިރާގެ ދުވާ

ން ނިންމާފައިވާީތވެ، އެ ކޮމިީޓގެ އެންމެ މި ކޮމިޓީ ެތއް އްކަސަށް ހިތްވަުރގަދަ އަދި ަވރަށް ކެރުންތެރި މަވަރަ

ދިޔައިރުގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު ގަމުންލް ކޮމިޓީ ހިނމެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ޖުޑީޝަ

އަުޅގަނޑުމެްނ  ސްވެ ތުގައިޤީޤަޙަ ،ތިބި މިންވަރު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގުނުމަދުވެފައި ތްވާން ކެޙުލާޞްމި ދާއިރާ އި

ކަުމގެ ފުރިހަމަ ކުރާނެކުރަންޖެހޭ ކަމަށް، ޙުލާޞްރީ އި ގާތު ތަކުރާުރކޮށް ުޖޑީޝަ މިތަނަށް އާދެވިފަިއ މިތިބީ ަރއްޔިތުން

މިއަދު  ބާރުލުމާއި އެހީތެރިަކމާއެކު ައޅުގަނޑުމެންދުތައް އެަތއް ފަހަަރކު ެވގެން. ަރއްޔިތުްނގެ ފުރިހަމަ އެއްޢުފޮނި ވަ

، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މިކަްނ ފަހަތަށް ނުބަލައި މިކަން އަުޅގަނޑުމެންމިއަދު އޮތީ.  ދެވިފައި މިށް އާސާބަހިހާމި

ރީމް ކޯޓުގެ އޮތް ސުޕް ޤީޤަތުަގިއ ރާއްޖޭގައި މިއަދު އުފެދިފަިއ މިޙަމިަކން ކުރަންވެއްޖެ.  ކުރަންވެއްޖެ. ލަސްނުކޮށް

އެރީމާ، އުފެދިފައި އޮތް ސުްޕރީމް ކޯޓަކީ ހިތަށް ދުިމއަ ޖެ.ވެއް އުނދަގުލުން އަުޅގަނޑުމެްނ ސަލާމަތްވާން

އެރީމާ ހިތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަކީއޮތް  މި ެވވޭ ސުޕްރީމް ކޯޓެއް. މިއަދު އްޔާ ވާންެވއްޖެ ކޮމިޝަނަށް ސްއިލެކްޝަން

ޮއްތ  މި ދު. މިއަވެސް ަނގަމުންދާ ސުޕްރީމް ކޯޓެއް އެތަނުގެ ޒިންމާތައް އި،ރުވަވެސް ނުފޫުޒ ފޯ ޖޭ.އެސް.ސީއަށް

ެގންގޮސް އެތައް ަސކަރާތެްއ  ދޮށަށްސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަތް ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ މި އޮތް ބޮޑު މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ވެސް

އެއްކޮށް،  ނިންމުމާ ނިންމި ރައްޔިުތން އެއްކޮށް، ދިވެހި ތަން ފެނިދިޔަ ސުޕްރީމް ކޯޓެއް. އަުޅގަނޑު ހަމަ އާދޭހާ ޖެހި

އެކުގަިއ  ފުރިހަމަ ތާއީދާއެ ދެއްވާ  ންލަބިއްޔަތާއި އަދި އަުޅގަނޑުެމންނަށް މި ސަރުކާރުޣް އައްވި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެ

ްއގެ ގޮުތގަިއ ކުރަންޖެހޭ. ލަސްނުކޮށް ކުއްލި މައްސަލައެތިރާމުހުޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ިނންމުމަށް ފުރިހަމައަށް އިއަ

އަުޅގަނޑުމެން ނިކަމެިތ  ،ހާލަތަކީ ތްރީ އޮގެ ޖުޑިޝައްޖޭ ރާޖެ. މިނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މިކަން ކުރަންވެއް

 ތް ނުހިންގާ އެތަްއ ދުވަހެއް ޢަޝަރީ ،ޖަހާފައި. ވާނުވާޖަލުތަކުގައި ވާުނވާ ޖަހާފަވެސް އެަބތިބި  ރައްޔިތުން މިއަދު

 ސްބަތްވާ ކުދިންނަށް ނިކަށްއިލާތަ ޢާޔަކު ިމައދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަލުތަކުަގއި އެބަތިބި. ނިކަމެތި ވެފައި ތިބި އެަތއް ބަ

 ބޭފުޅުންގެ  ބޭފުޅުންގެ ސަކަރާތާއި އެ އެ ،އެދެންތިއްަބވަނީ. އަުޅގަނޑުެމން  ވާތީެވ، ަވކި ގޮެތއް ނުވެަފިއ އެ

ލަބިއްޔަތުެގ ޣްފުރިހަމަ އަ އޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވަގުތުަތއް ބޭކާރު ގޮުތަގއި ހިންގަން ދޫކޮށްލާފައި ނުތިބެ، 

ުތެގ ލަބިއްޔަޣްއަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ދެއްވި އަ .މި ބަދަލުތައް ގެންނަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސާ، ފައިން ހިބޭނު

ކުރަން. ތިރާމުހުއި ހިފުމަކީ އަޅުގަނުޑގެ ހިތުން އަޅުގަނޑު ެދކޭގޮުތަގިއ މައިނޯރިޓީއަށް ައޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީބޭނުން

ޓީ ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް، ނޫނީ މައިނޯރިޓީ ހިތްހަމަޖައްސައިގެން ނޯރިމައިމަކީ ކުރުތިރާމުހުއަޅުގަނޑުމެން މައިނޯރިޓީއަށް އި

އޮތީ  ރައްޔިތުން ގޮެތއް ިނންމާފައި މިއަދު މިގަނޑުމެން މަޑުން ތިބުމެއް ނޫން. ކަންކަން ގެންދަން ައޅު
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ޔާުތ ލިއްްސއޫއެ މަ . އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުރަްނ ހަވާުލކޮށްފަމި މައަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ،ކޮްށގެންގާނޫނީ އިމުގެ ތެެރއިން  ،މާގާނޫނުން މަތިކޮށްފައި އޮތް ޒިންއަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،ފަސްނުޖެހި ށްއަދާކުރުމަ

ދެްއިވ  ކުރަްނެވއްޖެ.ުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތްސުޕްރީމް ކޯޓު މި ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް ަފއްތަން ލަސްނުކޮށް އަ

 . އްޔާކުރިށް ޝުތަށް ވަރަށް ބޮޑަޞަފުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް. 

 

 ެކވުން:މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ 

އި އެންމެ މުހިއްމު ޑުގަ ގަނ ޮއނިގ19ެމެނިެފސްޓޯ އަދި އެޖެންޑާ  ގެޖޭޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ޖަޒީރާ ާރއް

ކުރުން. ޙުލާޞްުފގެ ނިޒާމު އިޞާދުލުއިންޢަދަކީ ޢުދެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑުެމން ރައްޔިތުންނަށް ވެަފއިާވނެ ވަޢުވަ

 ،ލް ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެން ދެއްެކވި ވާހަަކއަކީ ރީ ކޮމިޓީއަށް ޖުޑީޝައަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަ

ދަ ވާހަކަތަެކއް. އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ވާހަކަތަެކއް. އެންމެ ފިއްަކޑަިއގެންދާ ފަން ބިރު މެންއަޅުގަނޑު

ލޫކީ ަމއްސަލަަތއް ބެލުމަށް އެ ކޮމިޝަނަށް ފަނޑިޔާރުންެގ ސު ،މުހިއްމު ދެ ވާހަކަައކަށް އަުޅގަނޑަށް ފާހަަގކުރެވުނީ 

ގެ ފެންަވރު ވަޒަންކުރުމަށް ސުޕްރީމް ެއކުަގއި ފަނޑިޔާރުންއެއާހަމަ އަޅާކަމުގެ ވާހަކަަތއް.ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުރަސް

ލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުަގއި އަާސސީއާިއ ޖުޑީޝަނޫނު ޤާއަދި  ،އާއި ކޯޓުން ހުރަސްއަާޅކަމުގެ ާވހަކަ

 އެ ޓުންމް ކޯޕްރީސު ިއ،މަތިކޮށްފަިއވާ ަމސްއޫލިްއޔަތުތައް އަދާކުރުމުަގިއ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ނުފޫޒު ޯފރުވަ ކޮމިޝަނާއެ

އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެްސ  .ނުދިނުމަށް ހުރަސްއަޅާކަމުގެ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޔަކަންކަން ކުރި ންކޮމިޝަނު

ޤީޤަތުަގއި ވަރަށް ޙަތު އޮންނަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށޭ. މިއީ ޞަހު ބަސްބުނުމުގެ ފުރުފަ އަުޑއަހާ ވާހާަކއެއް ެއއީ، އެްނމެ

ވަނަ  145އަސާސީގެ ނޫނުޤާގެންދިޔަ ކަމެއް.  މިހާތަނަށް މާނަކުރަމުންރީމް ކޯޓުންސުޕް ަގއިއެކީ  ލުމަކާއިބޮޑު އޮުޅވަ

ވަރަށް މަުދ  ،ށް ހަނި ދާއިރާެއއްަގއިތު އޮންނަނީ ވަރަޞަފަހު ބަސް ބުނުމުގެ ފުރު ބުނާ އެްނމެަގއި  (ނ)މާއްދާގެ 

ތުން ބަލަމުންދާ ޢަިއ އަދި ޝަރީޔާކުރުމުގަ ނަ މާގާނޫނުއަސާީސއާއި ނޫނުޤާެއއީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަންކަމެްއގައި. 

 އްގެ ކަމެ . އެއީ ުދނިޔޭަގއި ލެއްވިހައި ބުނާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކަމުގައި މައްސަލަތަުކަގއި އެންމެ ފަހު ބަސް ނޫންވެސް އެ

ުމ ނިޒާގެ އުލަތު މި ދަ ،ަލއިެގންއިއަސާީސ ބުނާ ގޮަތކީ. މި މަފްހޫމް އޮުޅވަނޫނުޤާބަސް ބުނާ ތަނެއް ނޫން. މިއީ ފަހު

. އަދި އެ ސުޕްރީމް ދަނީމުންގޮސްަފއިވާ ުސޕްރީމް ކޯޓެއްގެ ވާހަކަ އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު މި ދައްކަކުރަމުންޑު ގަޑުބަ

ކަމުެގ ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަަނށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާޖުޑީޝަ ،ންކަން ބެލުމަށް މަތިކޮށްފައިވާސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކަ ކޯޓުން

ބުނާ އަނެއް  އަސާީސގައި ަވރަށް ސާފުކޮށްނޫނުޤާ .އްކަނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ދަދު މިމިއަ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން



38 

 

މި ރަްއޔިތުންެގ  !މާފުކުރައްވާ ؛ގައި ެއްއވެސްޖިލީހުމި ރަްއޔިުތންގެ މަ؛ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރުތައް މި ،ކަމަކީ

ތުން އެްއވެސް މީހަކަށް އެއްވެސް ކޯަޓކަށް ގޮ ޅޭގު މާކަޙަ ހިނގި ގޮތުގެ ސައްނިންމާ އެއްވެސް ކަމެއް  މަޖިލީހުން 

އޮންނަ ކަމެްއ.  ަބޔާންކޮށްފައިވަރަށް ސާފުކޮށް  ަގއި (ށ) ވަނަ ާމއްދާގެ 81އަސާީސގެ ނޫނު ޤާކަމުގެ ވާހަކަ. ނުދެވޭނެ

ށް ކޯޓަެއއް މައްސަލަ ؟ވެސް ފުރަތަމަ ކިހިނެއްތޯ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަދި އެނޫްނވެސް ކޯަޓކުން މައްސަލަެއއް ބަލާނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މަޖިލީހުން ކުރާ  .ވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއެހެންވެސް ެއޅޭ ގޮަތކަށް ނޫްނ މި އޮންނަނީ.  ށަހު

 ަސރވިސްއިން ކުރާ ކަްނކަން ެއއީ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަ ެއއީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ލްކަންކަމާއި އަދި ޖުޑީޝަ

ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް.  ައސާސީއާނޫނުޤާނޫން. ައދި ކަނޑައެޅިގެން  ަކއެއްވާހަކާ  ދައްެއއްގޮތަށް އަސާސީއާނޫނުޤާ

ވަނަ މާއްދާގެ  157ައސާސީގެ ނޫނުޤާ ،ބަލާއިރު ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ާބރުތަކަށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޖުޑީޝަ 

ންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑަައާޅ ޔިތު ރައް ،އިކުރުމުގެ ބާރުަގއި ހިމެނޭ ެއންމެހައި މީހުންނާިއމުޤާ ފުޞާއިންދުލުޢަގަިއ (ށ)

އަސާީސގަިއ ނޫނުޤާލް ސަރވިްސ ކޮމިަޝންގެ އިޚްތިޞާްޞ ހިނގާެނ ކަމަށް ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ ަމއްޗަށް ޖުޑީޝަ

މަތިކޮށްފައިާވ  ގާނޫނުން އަދިއަސާސީންނާިއ ނޫނުޤާލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މިހާރު ބަބުނޭ. ޭއގެ މާނަައކީ ޖުީޑޝައެ

އަެންއކާވެސް މި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ބާރުގެ ވާހަކަ. މި ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ  ،ރުންއިތު ޒިންމާތަކުގެ

 ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއެ ޒިންމާ އެ އޮތީ ޖުޑީޝަ ،އަދި އެކަންކަން ކުރުން ،ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްސަލަ ބެލުން

 މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އަިދ ލް ކޮމިޝަނަށާއި ޑީޝަޖު ،ނީދޭ ބާރު މި ދެ ޤީޤަތުަގއި މި ާމއްދާއިންޙަ .ހަވާލުވެފަ

ލް ސަރިވސް ލަ ބެލެންޖެހޭ. އަދި ޖުޑީޝަކަާމއި ސުލޫކީ މައްސަބިލުޤާމެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. ފަނޑިޔާރުންގެ  ވެސް

 ަތއް ގޮތްވޭނެ ކުރެ މަސައްކަތްއެކީގައި  މިނިވަންކަމާ ންލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުޖުޑީޝަމުޅި  ؛ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް

SC-SJ2009ި//02ި،ނުންްއ ހުށަހަޅަން ބޭޙެލާޞްން ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓަށް ައޅުގަނޑު އިރީ ކޮމިޓީހޯދައިދޭންޖެހޭ. ޖުޑީޝަ

އެއީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ބޭރުން  ، އެ އަމުރުނެރެފައިވާ އަމުރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ އަމުރު

މި ރިޕޯުޓގައި ހިމެުނމަށް އަޅުގަނުޑ ހުށަހަޅަން.  އެ؛ ލާފަށް ނެރެފައިވާ އަމުރެްއކަންޚިްނ ޅިގެނޑައެ ކަ އަސާސީއާނޫނުޤާ

ބަހުސް  އަދި މި ވެސް ންނިންމު ން ނިންމިރީ ކޮމިޓީޖުީޑޝަ ،ުބނެފައި އޮތް ވާހަަކއަކީގައި ޤީޤަތުޙައެ ރިޕޯޓުން 

ވެސް ބާތިލު ނިންމުމެއް ކަމަށް  މުމަކީންނި މާނިން ވެސް އަދި މި ތަޅުމުން މިއަދު މި ނަގާ ވޯޓަކީ ،ކުރެވިފައި 

ޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބޭ ާބރެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެ ޤީޤަުތގައި ސުޙަ. ެއއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ އޮތީ ކުިރން ކަނޑައަޅާފަ

ފަްށ ލާޚިކަނަޑއެިޅގެން  އަސާސީއާނޫނުޤާނިންމުމަކީ  އެ  !ވާބާިތލެއް ނޫން މާފުކުރައް  ؛ނިންމުން އެއީ ބާތިލު

ދަންނަވަން.  ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ރިޯޕޓު ފާސްކުރުމަށް، ރިޕޯޓަށް ިއ،މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަްށ މާފަނިން

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 
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 އަޙްމަދު ޙަލީމް. ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:އިރާދޫ ދާލެތްބި

ވެސް ވަރަށް ކަންބޮުޑާވ،  ޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ! މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ރިޕޯޓަކީ އަުޅގަނޑު` ޝުކުރިްއޔާ އިއް 

ވާ ހަމައެކަނި ޤު އްތިފާށް އިަމކައް ކަދިވެހިން އެހަމައެކަނި މިހާރު މި ރާއްޖޭގައި އެހެން މިދަންނަވަނީ ރިޕޯޓެއް. އާދެ! 

ގޮުތގަިއ ރާއްޭޖެގ ވަރަށް ގިނަ ަރއްޔިތުން ބޫލުކުރާ ގަ ގަނޑު މި ފަނިޑޔާރުޭގެގ މައްސަލަ. އަޅު  ،ކަމަކީ

 . އެހެން ދިމާވެފައި މިފަނޑިޔާރުގެތަަކކަށް އިތުބާރެްއ ނުކުރޭ. މިއީ ިއއްތިފާޤުެވޭވ ކަމެއް ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއިޔތުން

 ޔަ ދުަވސްތަުކގައިވެދި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވޭތު ،ެއްއ ނޫން. އެނިގަވޑަިއގަންަނވާނެނެތިއް ބުތަކެ އޮތީ ސަބަ

ކުމްތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އަަޖއިބުވާ ކަހަަލ ޙުހުރި  ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައި ،ކޮށްޞައްޚާ  ؛ފަނޑިޔާރުޭގގައި 

މުޅިން އެހެން ގޮތަކަށް، ބާތިލުކޮްށ،  ކުމްޙު އެ ހަމަ ވަހުއް ދު ޭއގެ އަނެ ،ކުމްޙުނެރޭ  ކުމްތަކެއް. އާދެ! އެއް ުދވަހު ޙު

ބާުރގަދަ  ާރއްޖޭގެފަނޑިޔާުރގެތަކަކީ  ،ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ ،ދިޔައީނޑުމެންނަށް ފެނިގެންބަ ނިންމާ. އަޅުގައެކަން 

ަގއި ތެރޭމުށު ،ަގއިކޮންމެވެސް ވިޔަފާިރވެރިންތަެކއް، ނޫނިއްޔާ ކޮންމެވެސް އެހެން ނުފޫޒުވެރި ފަރާތްތަކެއްގެ ބާރު

ތުގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ޞަހަނި ފުރު މެންނަށް މި ލިބޭތަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ފަނޑިޔާރުގެ ވެފަިއވާ

ުފ ޞާދުލުއިންޢަދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް  ފަނޑިޔާރުގެަތއް މިނިަވންކޮށް، ،އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ

 އެމް.ޑީ.ޕީ ވުޖޫދަށް ައއީ ،ސާފު ލިބޭނެަކން. އަޅުގަނޑުމެްނގެ މި ޕާޓީއިން ަގއިއެކީ ޔަޤީްނކަމާ ،ކަށަވަރުކޮށްދިނުން

ަގއި ވެސް އިންނާނީ ތިލަފަތެއް. އި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދިދަ ،ދަންނަވަނީ ވެސް ފަނޑިޔާުރޭގގެ ސަބަބުން. އެހެން އަޅުގަނޑު މި

ގަނޑުެމން ތިލަފަތެއް ޖަހާފައި އޮީތ އަޅު  ސް،ނަމަވެޖެހިދާނެ. އެހެންަގއި އިދިދަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބުޅަލެްއގެ ބޯ ވެސް 

ދަީނ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ިމ  އެކީަގއި މިއަދު މި ޮއެވގެން. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން ެއ ތިލަފަތާސަބަބެއް 

ޓީ މި  ޕާދު މިމިއަ ،އަދި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ އިުތބާރާއި ޔަޤީންކަން މި ޕާޓީއަްށ ލިބި ،ހުރިހާ ކަމެއް ހާމަކޮށްދީ

 . އެހެން އަުޅގަނުޑ މި މެ މުހިންމު މަރުޙަލާއަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިީދފަލާުޙކުރުމުގެ އެންޞްފަނޑިޔާުރގެ އި ވަނީ

މެންބަރުންގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަެތއް،  65 ،މިއަދު ދިވެހިރާްއޖޭގެ ވެިރކަން އެމް.ޑީ.ޕީ އަުތގައި ޮއވެފައި ،ދަންނަވަނީ

ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ލާޙު ޞްފަނޑިޔާރުގެ އި ،މަޖިލީހުގައި އޮތުމަކީ ންގެޔިތުރައް ސުޕަރ މެޖޯރިޓީއެއް މި

ދިޔަ ބޮޑު މި ދުވަސްތަުކގެ ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެން ލިބިގެންގޮުތަގއި  ވަރަށް ބޮޑު ބާރެއް. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

، . އެހެންވީމާއްނޑުމެންނަްށ ދިން ވޯޓެުޅގަން އަޔިތުލާޙުކުރުމަށްޓަަކއި ރައްޞްފަނޑިޔާރުެގތައް އި ކާމިޔާބަކީ ެވސް

ދެވޭނެ ެއްއވެސް ގޮެތއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލާޙުނުކޮށް ދެން ުކރިއަށްޞްފަނޑިޔާރުެގތައް އި ގަނޑުމެންނަށްއަޅު

އި ޓަނާ ހިލްތަން. އެހެންނޫންތޯ ވާނީ. ދާދީ ފަހުން ބޭރުގެ އިންވެސްޓަުރން ވެސް ބިރުގަންނަމުން އަންނަ ފެންނަނީ

ެއއްކޮޅަށް  މައްސަަލެއއްަގިއ ބޭރުގެ އާބިޓްރޭޝަން ޯކޓަކުން ހިލްޓަނާެތރޭ ދިމާވި ދޭ ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކާ
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ދަށު ކޯަޓކުން އަެނއްކާ އޭގެ ަމއްޗަށް އެހެން ޙުކުެމްއ  ަރށުގެކުމްކޮށްފައި ނިންމާފައި އޮތް މައްސަލަެއއް ައއިސް މި ޙު

ވާނެ. ައޅުގަނޑުމެން މި ދަނިޑވަަޅކީ ބޭުރގެ އިންވެްސޓަރުން ވެސް ޖެހިލުން މާޔައިށް ދި، މިހާހިސާބަ އެހެންވީމާ ؛ކޮށް

ތައް އަންަނން ހިފާފައި ހުރި ދަނޑިވަޅެްއ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަރަށް ބޮޑެިތ އިންވެސްޓްމަންޓު

 އަދިވެސް  ،އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ނަށްމެންގަނޑުކުރެވުނީތީ. އެހެންނަމަވެްސ، އަޅުޑިމޮކްރެޓިކް ވެިރކަމެއް ޤާއިމު 

 ޖުޑީޝަލް  ،، އަުޅގަނޑު ެވްސ މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީމިކަމުގައި ފަނޑިޔާުރގެތައް. އެހެންވީމާ

މާ އެކަ ، އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އިވަނުން ހުއްޓަަވންނަޕްރީމް ކޯޓުން ސަރވިސް ކޮމިޝަްނގެ ބާރުެގ މައްޗަށް ސު

ޕްރީމް ކޯޓު ސު އަުޅގަނޑުމެން ،އެހެން ޮގތެއް ނެތިއްޖެ ނަމައަދި  ،އަަޅއިފިަޔަވޅު އި ގައި ވިސްނަތެރޭދޭ

ދިވެހި  ،މިހާރުން މިހާރަށް މި ކޯޓުތައް ބަދަލުކޮށް ،ނޫނުައސާސީއަށް ބަދަލުގެނެްސގެން ނަމަވެސްޤާބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި 

 ިތބޭފުޅުން އިންސާފަށް ދިން ދިން ވޯޓަކީޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދޭންބަ ން އެރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަނޑުމެން ޔަޤީންކަ

ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އަުޅގަނޑަށް ދެްއވި ކަކަން. އަުޅގަނޑުމެން ިއންސާފުގެ ދަތުރު ފުރިހަމަކުރާނެއް ވޯޓެ

 ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ފަހުމީ.ޒުމެންބަރު އިމްތިޔާރި ޒަތްތެިއއް  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ައޅުގަނުޑ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.

ވެސް ކުރަންޖެހޭ  އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން އެންެމ ފުރަތަމަދަންނަވަްނ. ކަ ވާހަ ށްލާށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮހުއެ 

 އިންސާުފެގ މިންވަރަކީ މި ާރއްޖޭގެ މި  ،މިްނވަރަކީސުވާލަކީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ޙައްޤުވާ 

އަުޅގަނޑުމެން އެ ގޮތް  ؟ތޯސާފު އިންރުގެ ޕްރީމް ކޯޓުން މި ފޯރުކޮށްދޭވަނޫނިއްާޔ ާޚއްސަކޮށް ސު ،އޮތް ޖުޑީޝަރީ

ވެސް ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން  ؟އޮތީ  ގަބޫުލކޮށްގެންތޯ މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ވެސް މިއެ ގޮތް ؟ގަބޫލުކުރަންތޯ

އެ ފެންވަރުޯތ  ،ނިންމުންތަކަކީނިންމާ ޕްރީމް ކޯޓުންކޮްށ ސުޞަާޚއް ،މި ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުެގއިން ؟މި ތިބީ

 ؟ވެސް ނިަކމެތި ބައެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަކީ އެހައި ؟ޙައްޤުވާ ިއންސާފަކީށް ންނަނޑުމެއަޅުގަ

. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަވއިފިހެން. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގއި އެ ުބނީ ނޫނެކޭއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރައްޔިުތން ބަސް އިއް

ންގެ މަޖިލީހަށް މި ބޮުޑ އަޣުލަބިއްޔަތު އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ޔިތުރައް  .އޭހެލާޙުކުރަންޖެޞް. އިއޭފަނޑިޔާރުެގ ސާފުކުރަންޖެހެ

ޔިތުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ހަމައަށް ގެންގޮްސގެން، ަރއް  ދިނީ ހަމަ ސީދާ މި ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނާ

 ރައްޔިތުންނަށް ޖޭގެރާއް . މިވަނީދީފައި ހުރެގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިން ވޯޓެއް ވާހަކަ ހިއްސާކޮްށގެން. މި ސަބަބާ
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މި ހުރިހާ  ،ޙައްޤުވާ އިންސާފު ލިބެންޖެހޭނެކަން އެއީ ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިްއވަމުންދިޔަ އަޑަކީ 

މިކަންކަން ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ  ، ތެރެއިން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ބާރުވެރިކަމެއް ރައްޔިތުން ދީްއގެއިންތިޚާބެ

ނުވާނެ. އަުޅގަނޑުމެން މި މަސައްކަތަިއގެން ބާރަށް މެން ެދން މިކަން ކުރުމުގައި ފަސްެޖހޭކަށްނޑުުޅގަމަ އަވާލުކުރީހަ

 އި،ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ނިންމެވުން ނިންމަވަ . ައޅުގަނޑު ވަަރށް އުފާކުރަންވީކުރިއަށްދާން

ޝަްލ  ވެސް. އަދި އަުޅގަނޑު ިމ މަސައްކަތަިއގެން ޖުޑީވީތީންމެށް ނިއަށް މި ރިޕޯޓު ފޮނުވުމަލޯމި މަޖިލީހުގެ ފް

އެާއއެުކގައި ރަން. އަދި ހަމަގެްނދަވާތީވެ އަުޅގަނޑުމެން އުާފކު ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެ ަމސައްކަތްަތއް ކުަރއްވަމުން 

ށް ިއއްެޔ ގޮތައެއް ފުޅާދުޢުދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ މަނިކުފާނު ވެވަަޑއިގެްނ ވަ

ޕްރީމް ކޯަޓށާއި އަދި ދައުލަތުގެ އެހެްނ ބާރުތައް ވެސް އެއް ބާުރން އަނެއް ބާރުގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު

ޕްރީމް ކޯޓު ވެްސ ެތރެއަށް ސު ގެތިޞާސްޚް، މިިނވަން މުއައްސަސާަތކާއި އަދި އެހެްނ ބާރުތަކުގެ އިއިށާއަރައިުނގަތުމަ

ދަންނަވަން.  ށްޓަކައި އެ މަނިކުފާނަށް ައޅުގަނުޑގެ ހިތުެގ އެންމެ ފުްނމިނުން ޝުކުރުަކމަ އްވި ރު ދެ ނުވަނުމުގެ އިންޒާ

ފުގެ ނިޒާމު އަުޅގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީން މި ޞާއިންދުލުޢަ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ

ރު ގާނޫނީ  ޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާ ޣައިނުޖެހޭނެ. ސުކަށްހަތަ. އަޅުގަނޑުމެން ފަންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހޯދައިދޭނަ

ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ަވނީ  މަ އަުޅގަނޑުމެން މިނަކަމަށް ވާ ނިންމުންތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ބޯލަނބާ

އް. ބައެތިބި ތަނަށް ފޮނުވާފައި  އެުކަގއި ރައްޔިތުން މި ޚިޔާނާތް. އަުޅގަނޑުމެންނަީކ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ

މިފުށަށް ނުޖަހާ ހަމަ އެއް މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުްސތޫރީ ނިޒާމު އެފުށް ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެޭވ ކަމަކީ

ޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ތަނެއް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. ހަމަ އެއް މައްސަލަ ވެސް. ކޮންެމ ވެސް މި ރާއްޖޭގެ ސު

ޒާމު ހަމަ އެއް ފުށުން އަނެއް ފުށަށް ޖަހާފައިވާ މައްސަލަަތއް. ައޅުގަނުޑ  ނިތޫރީ ދުސްދިވެހިާރއްޖޭގެ ،މައްސަލައަކީ 

އިށީންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކީ، ކޮންމެ ދުވަހަކީ ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު  ،އަބަދުވެސް ފާހަގަކުރަމުންާދ ފަދައިން

ށް ނުރައްކާ ކުާރ ދުވަހެްއ. ީސއަ އަސާނޫނުޤާކުރާ ުދވަހެއް. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ނޫުނއަސާީސއަށް ތުރެޓުޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ާރއްޖޭެގ ދިވެހި ،ޙައްޤުތަކާއި  ،ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކަށް އަަރއިގަންނަމުންދާ ދުވަހެއް. ާރްއޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މުދަލާއި

 މި  އި، އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ައވަްށ ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގަ ދައުލަތުގެ ނިޒާމު ފުނޑާލަމުންދާ ދުވަހެއް. އެހެންވީމާ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ލާުޙކޮށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޙައްޤު އެބަ ހޯދައިދޭންޖެހޭ. ޞްޝަރީ އިގެ ޖުޑީއްޖޭރާ

ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެްއވި ކަންތައްތައް އަުޅގަނޑުމެން  ޒިރުކުރި ދުވަުހގައި އެޖުޑީޝަރީ ކޮމިީޓއަށް ހާ ،ކޮމިޝަން

ބޭފުޅުްނގެ ގާނޫނީ  އެ ،ގައި ިތއްެބވި މެންބަރުން އެ ފާހަގަކުެރއްވީ ނު ތަ ފި. އެރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ައޑުައްއސަވައި

 ނޫނައސާސީަގއި ދީފަިއވާ ބާރުތަކާ ޤާޚިލާފަށް.  އާނޫނުއަސާސީ ޤާ ،ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުރަސްއަަޅއޭ

ކީ މައްސަލަތައް ބެލުން ސުލޫގެ ޔާރުންފަނޑި ،ތިޞާސްތަކަށް އަަރިއގަްނނަ ކަމަށްޚްބޭފުޅުންގެ އި ޚިލާފަށް އަދި އެ

ހޯދަން.  އްލުޙަކަންކަމަށް  މި ،އަުޅަގނޑުމެންގެ ކިަބއިން . އެޭބފުޅުން އެދިަވޑަިއގެންމަށްކަ ހުއްޓުވަމުންދާ
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ނުތިބެވޭނެ.  އިނޑުމެން މަޑަކުން ނުތިބެވޭނެ. އަުޅގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހަރަކާތެއް ނުހިންގައަޅުގަ

އް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ އެްނމެ ކުޑަ މިންވަރު ކަމުގަިއާވ މި މިންވަރު، މި ކޮމިޓީގެ ޖިބެ  ވާމެންގެއަޅުގަނޑު

 ވެސް. އެއަށްފަހުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ދެން ހުންނަ އެހެން ރިޕޯޓުގައި ފާހަަގކޮށްލާފައިާވ މިންވަރު ބުނެލުމަކީ

ގަނޑުމެން ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް އަޅު  ްއޔާްއވި މަސައްކަތަިއގެން ވެސް ކުިރައށްދެވެން އޮތީ. އިރާދަކުރެ

 ކޯޓުންގެ ކިބައިްނ ދު ައޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ފުްއދައިދޭނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްޢުދުވި ވަޢުވަ

ސުޕްރީމް  ،ވާނެއްޤުރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އިްނސާފު ޙަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން މިނިވަންކޮށްދޭނެ. އަ

ިި.مكيلعم اللس  او  . ކޮށްދޭނެ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ކޯޓެއް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައުޅގަނޑުމެން ޤާއިމު

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 އަޙްމަދު ޢާމިރު.ިއްއޒަތްތެރި  ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ

 

  ން:ެކވު ވާހަކަދެއް ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

ދުސްތޫރުގެ ކަންބޮުޑވުން، އިންސާފުެގ ކަންބުުޑވުން،  އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް.

އުމުަގއި މިހާރު އެންމެ ވަރުގަދައަށް ދެކެވޭ ެއއް ވާހަކަ. ޤަވެސް މި  ދުލުވެރިކަމުގެ ކަންބޮުޑވުން، މިއީ ހަމަގައިމުޢަ

 ،ކުރެވިފަިއވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ޤާއިމުއިންތިޤާލީ މަރުޙަލާ ،ކޮށްފަިއވޭޔާން އި ބަވަނަ މާއްދާގަ 284ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

މި މަޖިލީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފެދެންދެން އެ ކޯޓު އެގޮުތގައި ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް. ެއހެންނަމަވެސް، ރައްޔިތުްނގެ 

ވިެގންދިޔަ ގޮތް ދަންނާނެ މި ކުރެކަން ަވނަ މަޖިލީހުގައި 17ލަިއގެން އިމަޖިލީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓެއް އެކުލަވަ 

ހުރިހާ ަރއްޔިުތން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަުދ މި ދިމާވެގެން އުޅޭ ޙަޤީޤީ މައްސަލައަީކ އަުޅގަނޑުމެން  ރާއްޖޭގެދިވެހި

ނެ ޖެހޭކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އޮންނަންފު ޤާއިމުޞާދުލުއިންޢަދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންަނށް  ،އެންމެން މި ދެކެނީ

ބޫުލކުރެިވގެން ކުެރވޭ މަސައްކަެތއްގެ ކަންބޮޑުވުުމގެ ވާަހކަ. ގައެގޮތަށް  ނުވަތަ ،ކަމަށް ސިފަކޮށް ންތަން ނޫންތަ

ަގއި އޮތް ބޮޑު ދެ ނދިޔަ ދުވަުހގައި މިތާލަިއގެންއިސުޕްރީމް ކޯުޓ އެކުލަވަ  ،ބޫުލކުރާހިތް އޮތީގަޤީޤަތުގައި ައޅުގަނޑު ޙަ

ވެސް ލިބުުނ  އި އަުޅގަނުޑގެ ހަމަގައިމުޔާތުގަ ހަސިޔާސީ  ،ޓު އުފެއްދި ދުވަހަކީމް ކޯޕްރީބައި ބަހާލައިގެން ސު ޕާޓީ

އެކި ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަަތްއ  އި ނޫނުއަސާސީގަޤާއަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު  ،އެންމެ ހިތާމަކުރި ދުވަސް. އެހެންކަމުން

 މަސްޫއލިއްޔަތުތަާކއި ބާރުތަެކއް ހަމަ ްއގެސަސާއެ ކޮްނމެ މުއައްސަާސއަކަށް ވެސް އެ މުއައް  ،ބަޔާންކޮށްފައި ވީހިނދު

ނޫނުއަސާީސ ޤާނޫނުއަސާސީ ކިާޔއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ޤާައޅުގަނޑުމެން ނޫނުއަސާސީން މަތިކޮށްފައިވޭ. ޤާމި 

 ގަނޑު އެއާެއކު އަޅު ތަކެއް ެނތެކޭ. ހަމަހާފުލާަފއި އެތެޭރގައި ސައިސިފަކޮށްގެން ނުވާނެ ބޭރު ބަނޑޭރިގަނޑު އެކަނި ކިޔަ 

ހަމައެާއއެުކ  ،ނޫނުއަސާސީން މަތިކޮށްފައިވާ ކަންތައްަތކެއް ވީހިނދުޤާޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް  ،ންނަވަނީމިދަ
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ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އިން ަވރަށް ސާފުކޮށް ވާހަކަތަެކއް  145ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވެސް 

ސާސްތަކުން ފުށުއަރަނީ ކަމަށް ވަންޏާ ހުމިއަދު މި އި ނަށްޑުމެން، މި ކަންކަން އަޅުގަނވޭ. އެހެންވީމާބަޔާންކޮށްފައި 

ނޫނުއަސާސީ ޤާ ތްނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ސާފުކޮްށ އެބައޮޤާއަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ މި 

ސީ ނޫނުއަސާޤާ ،ކަަމށް ވާނަމަ ކެއް ހުރިލާޙުކުރުމުގެ ބާބެްއ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންބޮޑުާވ ކަންތައްތަޞްއި

ަގނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރެިވެގންދާނީ. ކޮންބަޔަކު އުފެއްދި ކޮްށގެން އަޅު ލާޙުޞްނޫނުއަާސސީ އިޤާޙުކުެރވޭނެ. ލާޞްއި

ކުދިން ެވސް ނޫނުއަސާސީައކީ ައޅުގަނުޑ ހަމަ ސުވާލުކޮށްލަންޖެހޭ. މިއަދު ކިަޔވާޤާ އަސާސީެއއްތޯ މި ނޫނުޤާ

އަސާސީގެ މާއްދާަތއް ނުނޫޤާވަދެ މި  ތެރެއަށް ގެވް އާކައި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަުޅގަނޑުެމން މި މަޖިލީހުގެ 

ބެހޭ މާހިރުން ގެނެސްގެން ކޮށްފައި އޮތް މަސައްކަުތގެ ތެރެއަށް އެަބ  ދިޔައިުރގައި ައދި ބޭރުގެ ކަމާޑްރާފްޓްކުރަމުން

ސީ މައިދާނަްށ ިސޔާ ،ތީވެސް ގަބޫލުކުރަްނ އޮ ގައިމުވެސް ައޅުގަނުޑ ހަމަ ގައިމުމަހަ ،ވާނަމަވަދެލަންޖެހޭ. އެހެންކަމަށް

މިއަދު  ،ފަރިަތ އެްއެޗއް ނޫން ދުސްތޫރަީކ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ވަންއިުރގަިއ ައުޅގަނޑުމެންނަކަށް މާ

 ީކ ބޭރުގެ މާހިރުންގެ އެީހއާއަސާސީއަނޫނު ޤާލުމުން މިއި ބަލަ  އިއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ މިކަންކަން ހޯދަ

ނުކޮށްގެން ބަޔަކު މަގުމަްއޗަށް ނުކުެމ ގުމީތި ތަސްދީ ،އެއްޗެްއކަން ގަބޫލުކޮށް  ހަމަފުރި އެްއކޮށް ހެދިފައިވާ ވަރަށް

ރުަގިއ އަސާސީަގއި އޭނޫނުޤާއަސާީސއެއްަކން. އެހެންވީމާ، މި ނޫނު ޤާކޮްށފައިވާ ގުއިހުތިޖާޖުކޮށް ތަސްދީ

ެގ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވުމުން ތުން އްޔިވަނަ ރަ  17ށް ފާހަގަކުރެޭވ ކަންތައްތަކެއް ހުރީމާ، ައުޅގަނޑު މެންނަނޑުއަޅުގަ

ޮބޑުވުން އޮތީ ހަމަ ެއގޮތަށް. ންކަ އަުޅގަނުޑގެާލޙުތަކެއް މިއަށް ހުށަހެޅިން. އަދިވެސް ޞްނަ އިގުއަޅުގަނޑު ގިނަ 

ގެ މަސައްކަތަީކ އެންމެ މެންބަރަކަށް ކުެރވޭ ކަެމއް ނޫން. ގެަނއުމުލާޙުޞްައާސސީއަށް އިނޫނުޤާ ،އެހެންނަމަވެސް

 ލަިބއްޔަތުން އެ ޣްއަ ގެބައި ގެނެވެނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު ބައިކުޅަ ތިން ލާޙެްއ މިޞްއި  ށްއަސީއަސާނުނޫޤާ

ތެިރ ޞްއިޚްލާ ،ތީނަމަ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮ ލާޙެއް ފާސްކުރުމަށް ާފސްކުރުމަށް ވޯޓު ލިބިއްޖެޞްއި

 ؛އަިމއްލަ ،އަސާސީަގއި އޮތީނޫނުޤާމެްނ ލިޔެފައި އޮތް ނޑުގައަޅުވަންޏާ  ަކމަށް ނިޔަތުގައި މިކަން ކުރާ

 ސް އަދި ަދއުލަތުގެ ޔައަމިއްަލ ފަރުދަކު ވި  ،ވަނަ މާއްދާަގއި ވަރަށް ސާފުބަހުން ަބޔާންކޮށްފަިއވޭ 141އަސާސީެގ ނޫނުޤާ

 އިރުވަޒު ފޯ ނުފޫ ،ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަާތ ބެހި ،ސް ޔަވި އިކަމުގަހަކުހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި މީއް ކަމެ

 ،ކުަރމުންއެއާެއކު މިދެންނެވި މާއްދާތައް ތަރުތީބުބުނުން. އަދި ހަމަނުވާނެ ކަމަްށ ބުނާހަދައިގެން

ވާއިުރގައި އެންމެ ދިޔައިރުަގއި ަވކި ބާބެްއގެ ގޮތުަގއި މިނިަވން މުއައްސަސާަތކުެގ ބާބު ހިމަނާފައިކުރަމުންތަރުތީބު

 .އަންނަނީ ކުރެިވގެން މިހަކަ ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ. ހަމަ ތަރުތީބުގެ ވާޝަނު ވެސް ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމި ފުރަތަމަ

އަސާސީެގ ކުރިން ނޫނުޤާސަރވިްސ ޮކމިޝަނުގެ މާއްދާތަެކއް ނުިކޭޔނޭ  ޝަލްޑީވެސް ޖު  ހަމަގައިމުށްއަޅުގަނޑުމެންނަ

 ކަމަށް  ންބޮޑުވުން އޮތްްށ ކަންނަން އަޅުގަނޑުމެ)ނ( ނުކިޔަެއއް. އެހެންވީމާ، މިކަންކަމުވަނަ މާއްާދގެ  145މިއަންނަ 

ގަނޑު މިކަން ކުރީމާ، ޒިންމާދާރު ލާޙުކޮށްފައި ދެން އަޅު ޞްކުރަމާ. މި އި ލާޙުޞްއި އަުޅގަނޑުމެން ހިނގާޭށ މި ވަންޏާ
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ާދއިރުަގއި އަުޅގަނޑު ުކރެވިގެންލާޙުޞްއަސާސީ އިނޫނުޤާކުރުމުަގިއ ލާޙު ޞް. އެހެްނވީމާ، އެ އިނީމަސައްކަތެއް ކުެރވޭ

އަސާސީ ޙައްޤުަތކާިއ މިނިވަންކަމުގެ ބާބުގެ ތެރެއިންވާ ެއްއވެސް މާއްދާެއްއ  ، ދެންނެވި ފަދައިންވެސްކުރިންހަމަ 

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ެއކަން  ރަްއޔިތުންގެ ނޫނިްއޔާ  ،ވީނަަމވެސް އިކުރިކަމުގަ ލާޙުޞްއަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އި

ވަންޏާ  ކުރަނީ ކަމަށްތިރާމުހު ބޮޑަށް އި ނޑުމެން އެހާައޅުގަ ކަށްސާސްތަ ތިހުނުކުރެވޭނެ. އެހެްނވީމާ، ރަްއޔިތުންގެ އި

ރުން . އޭމާކުރަހިނގާށޭ މި މަޖިލީހުން އަުޅގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންނާ ހިާސބަށް މިކަންކަން ފޯރުކޮށްލުމަްށ މަސައްކަތް 

 ައސާސީ ނޫނުޤާވެނީ ކެދެހަކަ ވާ މިއަުދ އަުޅގަނޑމެންނަށް މި .ނީވެކުރެ  ކޮޅެއް ޒިންމާދާރު މަސައްކަތްތައް އެ ތަން

ގޮތަށް. ެއހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑ އެންމެ  ވާއިުރަގއި ީމގެ އެއް ާމއްދާ ިކޔާފައި އަެނއް މާއްދާ ުނކިޔޭކުރެވިފައި ތަރުތީބު

ދުސްތޫރީ އަނިޔާއަށް ދެވޭނެ އަދަެބްއ  ؛އަސާސީަގއި ނެތް ދުސްތޫރީ އަނިޔާނޫނުޤާ މިއަދު ،ކަމަކީ ހިތާމަކުރާ

ވެަފއި  ލިބިްއޔަެތއް އޮތް މަޖިލީހަކަށްޣްވަރަށް ސާފު އަާސސީގަިއ އެަބ ކަނަޑއަޅަންޖެހޭ. އަނުނޫޤާ މި މެންގަނޑުއަޅު

ކަނަޑއެޅ ގެންިއަސާސީއާ ނޫނުޤާނުވަތަ  ،ނަމަ ލައިފިއިރުމަތް ކަނޑަޙުއަސާސީގެ ނޫނުޤާ ،ގަނޑު ހަމަ ގޮވާލަންއަޅު

ިގަބޫލުުކރެވ އްޖެިޚ ލ ފުވެއްޖެ ިމ ނ ވަި،ނަމަިކަމަށް ިމުނުވަތަ ިއ ދ ރ އަކުންިއައްން ިތަޙުޤީޤީ ިނުވަތަ ސަސ އަކުން

ިކޮށްފ ި،ތަޙުޤީޤުކޮށް ިނަމަިއެކަން ިގަބޫލުކުރެވޭ ިަކނޑައެޅ ގެންި،ަކމަށް ިއަދަބެއް ިހަރުކަށ  ިމ އަދަުކިޭއެގިދެވޭނެ ދ އުން.

ިނެތްގަނޑުމެންނައަޅު ިއޮތީި.ކަށް ިދޫޮކށްލަން ިވ ހަކަަދއްކ ަފއ  ިއަޅުިި.ހަމައެކަނ  ިވެސް ިމަޖ ލީހަކީ ިއެަބިމެންގަނޑުމ  ނަށް

ި ިދަށުނ90ިްގަބޫލުކުެރވޭ ިމ އްދ ގެ ިޚ ލ ފުި،ވަނަ ިއަސްލަކ  ިއ ސްލ މްދީނުގެ ިމަތީިނުވ އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ިންިގޮތެްއގެ

ލ ފުވ ިމ ްނވަރުިޚ ެއިިކު،ލ ބެނީ.ިެއަކމަިމ ިއ މ އުނ ޓީތަކެއްިިއި ގަނޑުމެންަނށްިމ އޮންނަިޙައްޤުތަަކކ މ ިއަޅުިއެކަންިކުރީ

ިގޮތް ިއަޅުގަިއްަތކެކަނޑައެޅޭނެ ިެވްސ ިމ  ިއަޅުގަނޑުިޤ ނޑުމެންނަކަށް ިއެހެންވީމ ، ިނެތް. ިފެންނ ކަށް ނޫނުއަސ ސީަގއ 

ި ިމ  ިނ ޔަތުަގއ  ިއ ޚްލ ޞްތެރ  ިމ ޤަދަންނަވ ނީ ިިއުމުގައ  ިކަންބޮޑުވުން ިކަމަށްބ ވަތުގެ ވަންޏ ިިފ ހަގަކުރެވެނީ

ިއަޅު ިއަނެއްނޫނުޤ ގަނޑުމެންނަށް ިއެއްފުށުން ިނުޖެިއަސ ސީން ިހުމުފުަށށް ިހުެރއްޖެގެ މީގެިި،ވަންޏ ިކަމަށްިވ ސްނުން

.ިައޅުގަނޑުމެންނަކަށްިހަމަިގަބޫލެއްިނުކުެރވޭިށޭގެންދ ލ ޙުކޮށްފައ ިދެންިއެކަމ ގެންިުކރ އަށްޞްދަޫގވ ިމ އްދ ތައްިއ ނއު

 ިއެްއެޗއްިނޫނެކޭ.ިޝުކުރ ްއޔ .ދ ގެި)ނ(ިގައ ިއެިބުނ ިެއއްަޗކީިެއއްވެސްިވަނަިމ އ145ިްއަސ ސީގެިނޫނުޤ 

ި

ިސަތުންިވ ހަކަދެްއެކވުން:ރ ޔ 

ިހުޅުދޫިދ އ ރ ގެިއ އްޒަތްތެރ ިެމންބަރުިއ ލްޔ ސްިލަބީބް.ި

ި

ިހުޅުދޫިދ އ ރ ގެިމެންބަރުިއ ްލޔ ސްިލަބީބްިވ ހަކަދެްއކެވުން:

ެގިކުރުަމށްފަހުިރައްޔ ތުންގެިމަޖ ލީހުަތއްިކަތްޖުޑީޝަލްިކޮމ ޓީންިވަަރށްިބުރަިމަސައްޝުކުރ އްޔ ިއ އްޒަތްތެރ ިރަީއސް.ި

ިރ ޕޯލޯފް ިހުށަހެޅުއްވ  ިމ  ިމުއަށް ިވަރަށް ިރ ޕޯހ އްޓަކީ ިބޭނުންތެރ  ިއެހެންކަމުންމު ިރ ޕޯި،ޓެއް. ިއަޅުގަމ  ނޑުިޓަށް
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ިތ  ިވ ހައީފުރ ހަމައަށް ިރ ޕޯި،އި ކައ ދުކުރ  ިމ  ިމެންބަރު ިއ ްއޒަތްތެރ  ިދ އ ރ ގެ ިހުޅަނގު ިހެންވޭރު ިހުށައަދ  ހެޅުއްވ ިޓަށް

ިތ ޞްއ  ިއަުޅަގނޑު ިވެސް ިއ އްޒަދުއީލ ޙުތަކަށް ިދަްނނަވަން. ިވ ަހކަ ިރައީސްިކުރ  ިމި ި.ތްތެރ  ިބޭނުންޭވ ފ ހަގަކޮށްލަން

ިތެރެއ ން ިަރއްޔ ތުންގެ ިއ ބ ދީ ިދ ވެހ ރ އްޖޭަގއ  ިނޫނީޖުި، ިއެންމެިލ ޙުޞްިއި އްިފަނޑ ޔ ުރގެތަޑ ޝަރީަގއ  ިނޭދޭ ކުރަން

ިނެތް.ިރައްޔ ތަކު ިއ ނ އްޔ ޙުލ ޞްއ ިވެސް ިރައްޔ ތަކު ިނޭދޭ ިއެއީިކުރަން ިފައ ދ އެއްިކޮންިެއއީ ިނ ޖައ ޒު ިެމވެްސިކަހަލަ

އެހެންވީމ ،ިދ ވެހ ރ އްޖޭެގިހުރ ިބޭފުޅުން.ިިގޮތްތަެކްއިމެދެވެރ ވެފައި ނޫނީިލެބޭނެިގޮތްތަެކއްިމެދުވެރ ކުރަންިނޫނީިި،ލ ބޭ

ިއ  ިކޮންމެހެން ިތަލ ޙުޞްފަނޑ ޔ ރުެގއަކީ ިކުރަންޖެހޭ ިރައްޔ ތުްނގެ ިއ ންތ ޚ ބުންނ އ  ިރ ޔ ސީ ިމ ދ ޔަ ލީހުގެިމަޖ ނެއްކަން

ިއެބަ ިރައްޔ ތަކަށް ިކޮންމެ ިބުނެދީފ . ިސ ފުކޮށް ިވަރަށް ިރައްޔ ތުން ިދ ވެހ  ިފަނޑ ޔ ރުިއ ންތ ޚ ބުަގއ  ޭގަގއ ިއ ނގޭ

ިޢަދުލުއ ންތ އްބަަވއ  ިމުޅ ން ިޙުުކމަކީ ިކުަރއްވ  ިނޫޞ ގެން ިޙުުކމެއް ިކުރަްއވ  ިތެރެއ ން ިއަޅުގަނުޑިފުގެ ންކަން.

ިވ  ިހުރ ހ ިފަނޑ ޔ ރުންގެ ިތ އްެބވ ހަކަިމ ދަންނަވަނީ ިއެގޮތަށް ިރަްއޔ ތުންިއެއްިނޫން.ިގ ނަިފަނޑ ޔ ރުން ިދ ވެހ  ި،ކަމަށް

ިައޅުގަނޑު ިގަބޫލުކުރަްއވަނީ. ިރަްއޔ ތުން ިއި ިމެންގ ނަ ިމ ޙުލ ޞްމ  ިއަުޅގަނުޑ ިރައީސް، ިއ ްއޒަތްެތރ  ިކުރަންޖެހޭ.

ިފ ހަގަ ިތެރެއ ން ިބޭނުންވޭވ ހަކަތަުކގެ ިސުި،ޮކށްލަން ިކޯޓުގެ ިތ ފަނޑ ޔ ރ5ިުޕްރީމް ިން ަގއ ިރީިވަރުފެބ1ިުއްަބވައ ގެން

ި ިއެތަނުން ިޙުކުމް. ިހައްޔަުރކުަރއްަވއ 3ިނެރ އްވ  ިތ އްބަވަސުި،ބޭފުޅަކު ިމަސައްކަުތގައ  ިކޯުޓގެ ނ ކޮްށިޕްރީމް

ތިން ަފނޑިޔާރުން އަެނއްކާ އިތުރަށް  ކުރެއްވީ. އެޙުުކމް ބާތިލު ލީ. އަެނއް ތިން ފަނޑިޔާރުން އެ ށް ދަމާގެންގޮސް ޖަލަ

މިއީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ  ؟ކޯޓަކީ މްޕްރީކުޅޭކުޅޭ ތަެނއްތޯ ސު މިއީ ؛އެތާ ތިބެގެން ން ކޯޓަށް ލަްއަވއިގެން ޔާރުފަނޑި 2

 ،މިތަނުގެ އަނބުރާއި  .ދަްއކަނީ ތީ ތަނުެގ ވާހަަކ އަުޅގަނުޑ މިމަ އެންމެ އޮތް ފު ކަނޑަައޅަންޞާޢަދުލުއިން

ވާންޖެހޭނެ. އެގޮތަށް  ތުންގެ ނަމުގައި ނެރޭ ޙުކުމްތަކަކަށްއްޔިިމތަނުން ނެރޭ ޙުކުމަކީ ރަ އި،ތަކާކަރާމާތް ،އިްއޒަތާއި 

ކަށް އޭގެ ފައިދާ ލިބިގެން ގޮތަ ކުމަކީ އެހެންރައްޔިތުްނގެ ނަމުގައި ނެރޭ ޙު. އެކަން ނުވާތީ ރައްޔިތުން ަކންބޮޑުވަނީ

ބޭފުޅާގެ  އެ ،ފަނޑިޔާރު  ެއއްކޯޓުެގ މިހާރުގެ  ރީމްޕްައޅުގަޑުމެންނަށް މި ބެެލވެނީ. ސުނެރޭ ޙުކުމްތަކެއް ކަމުަގއި 

ކަމުެގ މައްސަލައެއް ޖުޑީޝަްލ ތްންނަ އެަކއުންޓަކަށް ފައިސާ ވައޮ އިގައާއަބިކަނބަލުންގެ ެއކައުންަޓކަްށ މެލޭޝި

ން ބާރުލިބިގެންޭދ ޫނނުއަސާސީޤާވިސް ކޮމިޝަނަށް ރސަ ޖުޑީޝަލް .ހުށަހެޅިގެން ބަލަން ފެށީރވިސް ކޮމިޝަނުން ސަ

ރވިސް ކޮމިޝަނަކީ ަވކި ސަ ޖުޑީޝަލް ،ބުނަނީ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި މި 157އަސާސީގެ ނޫނުޤާމިތަން ބެލުމަށް. 

އަދާކުރަްނވާީނ  ާކއި، ަމސްއޫލިްއޔަތުފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ މުސްތަޤިއްލު މުއަްއސަސާެއކޭ. އަދި ކޮމިޝަންގެ ވާޖިބުތަ

ފު ޞާންނޭ. ޢަދުލުއިންމަތީ ގޮތުގެ ތްވާއެްއގޮ ާއއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނާނޫނުއަސާސީޤާ

މީހުންނަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑަައޅާ ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް  އިކުރުމުގެ ބާރުަގއި ހިމެނޭ އެންމެހައިމުޤާ

 ވިޔަްސ އަދި ކޯޓުގެ ފަނޑިާޔރެއް ކަމުަގއިމް ޕްރީ. އެއީ ސު ހިްނގޭނޭޞްޞާތިޚްރވިސް ކޮމިަޝންގެ އިސަ ޑީޝަލްޖު

 ޞް ޞާތިޚްރވިްސ ކޮމިޝަނުގެ އިސަ ކޮންމެ މީހެއްމެ މައްޗަށް އެބަ ޖުޑީޝަލް ؛ކަމުަގއި ވިަޔސް ން މީހެއްއެނޫ

ބެހޭ ގޮތުން ުއފުލާ ޝަކުވާތައް ބެލުމާިއ،  ޔާރުންނާފަނޑި ،ވަނަމާއްދާަގއި ބުނަނީ 159ގާނޫނުގެ  ހިންގޭނެ. ހަމަ އެ
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ކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ަމޤާމުން ވަކިކުރަންޖެހޭ މީހުން ވަކި  ،އިމެދު އަޅަންެޖހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާ  ފަރާތްތަކާ އެ

ެގ މެންޑޭޓު. ރިވސް ކޮމިޝަންސަ ކުރުމަށް ހުށަެހޅުން. ެއއީ ޖުޑީޝަލްމަޤާމުން ވަކި ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ މީހުން އެ 

އެތަުނެގ  އި،ތަނަށް ބިރުދައްކަ އެ ،ކޯޓުން ވަދެރީމް ޕްރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މިނިވަންކަމަށް ސު ސަ ޖުޑީޝަލް

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި  145 ،ގޮތުން ބުނާ އިނޫނުއަސާސީގަޤާލީ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އިމިނިވަންކަން ނަގަ

ތުން ބަލާ ޢަރީޝައަދި  ،ާއއި ގާނޫނު ކުރުުމަގއިނޫނުއަސާސީޤާގައި އަދި ާއއި ާގނޫނު މާނަކުރުމުނޫނުއަސާސީޤާ ،ބުނަނީ

 ،ފަހުގެ ނިންމުމޭ. މީގެ ތެރެއަކު ނެތް ނިންމުމަކީ އެންމެކޯޓުން ނިންމާމް ޕްރީސް މަްއސަލަތަުކގަިއ ސުވެއެނޫން

 ،ބުނަނީ މީަގއި މި ބޭފުޅުން ނިންމާ ކަންތަކުގެ ާވހަކައެއް. ތެރެއިން އެގެ ރވިސް ކޮމިަޝނުގެ މެންޑޭޓުސަ ޖުޑީޝަލް

ނިންމާ  ންކޯޓުމް ޕްރީަގއި ސުތަކު ވެސް ަމއްސަލަތުން ބަލާ އެނޫންޢަރީދި ޝައަާއއި ގާނޫނު ާމނަކުރުމޭ. ނޫނުއަސާސީޤާ

 އިޯކޓަކަށް ވަެދވޭކަްށ ނެތް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ިއއްެޔގަމް ޕްރީ، ސުއެހެންވީމާފަހުގެ ނިްނމުމޭ.  ނިންމުމަކީ އެންމެ

ިކޮމިޓީ... ހުގެދިޔަ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ކަމެއް. ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

 

 ވުން:ްއކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ސައިން ފިރުޝާން. ޙުމަޑަވެލި ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ސައިން ފިރުޝާން ވާހަކަދެްއެކވުން:ޙުމަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު 

 އަުޅގަނޑު ވަރަށް ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ފްލޯއަށް ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓަކީ

ަގއި ެއކުލެިވގެްނވާ ރިޕޯޓެއް. ރިޕޯޓު  ެޓއް. އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮޑުާވ ފަދަ ބޮެޑތި ކަންތައްތަެކއް މިރިޕޯކަންބޮޑުވާ 

މަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން ކޮމިޝަންގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ޢަކޯޓުގެ މް ޕްރީސުައޅުގަނޑަށް  ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން

ޖޭ.އެްސ.ސީައކީ މު ކަމެއް. އާދެ! އްނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު ވަރަށް މުހިޅުގަދަތިތަކެއް ކުރިމަތިާވކަން. މިީއ މި ރިޕޯޓުން އަ

އެއީ ދިމާވުމަކީ ން ކޯުޓން ހުއްޓަރީމް ޕްމަސައްކަތްތައް ސު ޖޭ.އެސް.ީސގެ ،ވެފައި ކޯޓުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތަށްމް ޕްރީސު

ދިޔަ  ވޭުތވެގެން މި ،ހާ ދުވަހުއޮތް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މިއަދު ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން މި

ުރގެަތއް ރައްޔިތުން ފަނޑިޔާ އިއަޅުގަނޑުމެންގެ މާީޒަގއި ެފނިގެންދިޔަ ކަންކަމަށް ބަާލިއރުގައި ާރއްޖޭެގ އެންމެހަ

 ފަނޑިޔާރުްނގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ،ކުރަންކުރަން އެބަ ބޭުނންވޭ. ފަނޑިޔާރުގެަތއް ިއޞްލާޙުއިޞްލާޙު

ކޮށްފަިއާވ ފަރާތްތަކަށް ފަނޑިޔާރުގެަތުކން ފޯރުކުރަމުންދާ ނުފޫޒުތަކަީކ އެީއ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މަތިން ނޫނުއަސާސީޤާ

އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިާތމަކުރާ ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިފަދަ ކަްނކަމަކީ  ރައްޔިަތކަށް ީވތީވެ ހަމަ ދިވެހި

ކަނަޑއެޅޭ ފިަޔވަޅުަތއް ަތްއތަކެއް ނޫން. މިފަދަ ކަްނކަމަށް ކަން ވެސް ބަަލއިގަެނވޭނެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ެއއްގޮަތކަށް 

ނުފޫޒު ފޯުރވާ  އި،ފަދަ މައްސަަލތައް ބަލައަޅަން އަުޅގަނޑު ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ޮގވާލަން. ވީ އެންެމ އަވަހަކަށް މި
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ފަނޑިޔާރުންގެ މެ އެހެންލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު އަދަބު ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަދި ހަމަފަރާތްތަކަށް 

. ެއވެސް ގައި ފާހަގަކޮށްފައި ެއބައޮތް ރިޕޯޓު ންކަގެންދެެވން ނެތްށްއަކޮމިޝަނަށް ކުރި ކުރުމުގެ ކަންކަން އެ އަުގވަޒަން 

ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ  ،ބަިއވަުރ މައްސަލަތައް ޖުީޑޝަރީ ތެޭރގައި ހުރެ  ،އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިހެންގޮސް 

ޢަދުލެއް ނެތް  އިއި ފަނޑިޔާރުން ނެރޭ ޙުކުމްތަކުގަ އެބަ ވާހަަކދައްކާ. ފަނޑިޔާރުްނގެ ކޮރަްޕޝަނާ ކަމާރައްޔިތުން އެ 

އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލެންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެކެން.  ،ްއ ދެއްކޭއިރު ހުރިހާ ވާހަކަތަ މި ،ކަމާއި

ރާއްޖެ އަޅުގަނޑުމެން ގެްނދަން ބޭނުންވާ ހަމަމަގަކަށް  މި ،ނުވެ އެއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ފަނޑިޔާރުގެ އިޞްލާޙު

 އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަލް ެވސް އަދި މި ، ައޅުގަނޑު ޮގވާލަން ޖޭ.އެސް.ސީއަށްގެންދެވޭނެ. އެހެްނވީމާނު

. ދެްއވުމަށްއިސަޖައްކުރެވޭނެ ޮގތެއް ހަމަކަންކަން ރަނގަޅު މި  ،އަށް ެވސް މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލިރވިސް ކޮމިޓީސަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު.ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއް 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

ންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ޖުޑިޝަރީ މާފަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ރިޕޯޓަށް އަޅުގަނޑު  ރިޕޯަޓކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް. އެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ހައިިސއްޔަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ

 ފްޠީސަން ލަޙަޒަތްތެިރ މެންބަރު ިއއް ކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެފުރިހަމައަށް ތާއީދު

 ހުގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީވަނަ  19ަދންނަވަން. އަުޅގަނޑުމެން  ކުރާ ވާހަކަހުށަހެޅި އިޞްލާޙަށް ވެްސ ައޅުގަނޑު ާތއީދު

ާރ ކުެއންމެ ގަދަޔަށް އަުޅގަނޑުމެން ދެއްކި ވާހަކަައކީ ރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމް އިޞްލާޙުއިރު ށް ކުރިމަތިލީބަޚާއިންތި

ގެ ުއޅެނީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ އިޞްލާޙު ޝަރުޢީ ނިޒާމު ވާހަކަ. ައޅުގަނޑުމެން މި

ރައްޔިތުން  ޔިތުންނަށް ނުލިބިގެން. މިކަން ކުރަން އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ނިކުމެ މިތިބީ ދިވެހިތެރެއިން ރައް

، އަުޅގަނުޑ އޮީތ މިކަން އިޞްލާޙުކޮށްެދއްާވށޭ. އެހެންވީމާ ފައިބަސް ބުނެނތަނުން އާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޮޑު

މީހަުކ  މީހަކު ހިތުހުރި ގޮތަކަށް، އެ އޮތީ އެ އެ ނޫނުއަސާީސަގއި ެއކި މުައއްސަސާތަކަްށ ބާރުދީފައިޤާ ،ދަންނަވާނީ

  އުސޫލަކުން ނޫނޭ. މިކުރާޔަކު އަތްދަށަށް ލަިއގެން މާނަބަ  އެ ،އަމިއްލައަށް މާނަކޮްށގެން އެަބޔަކު ބޭނުންވާ ކަެމއް

ކަށް ނެގޭނެ ކަމަ  ން ދީފައިވާ ބާރުަތއް އެހެން އެްއވެސް މުައްއސަސާއަކަށްނޫނުއަސާސީޤާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

ާމއްދާތައް ެއގޮތަްށ  ނޫނުއަސާީސގަިއ ވަރަްށ ސަރީޙަކޮްށ އެޤާބޫެލއް ނުުކރަން. އެީއ ގައަޅުގަނޑެްއ 

ޖޭ.ެއސް.ސީއަށް ދީފަިއވާ ބާރުތަްއ  ،ރވިސް ސަ ވަނަ މާއްދާއިްނ ޖުޑީޝަލް 159ގެ ސާސީނޫނުއަ ޤާބަޔާންކޮށްފަިއވާތީވެ. 
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، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު އެހެންވީމާބޫެލއް ނުކުރަން. ގަ އެހެން ބަޔަކަށް ނަަގއިގަެނވޭެނ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑެއް

ރަނގަުޅ  ،ންމެން މިއަށް ބަހުސްކޮށްން އެުޖޑިޝަރީ ޮކމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯްޓ އަުޅގަނޑުމެ ،ހުށަހެޅިފައިވާ

ްއގޮތަށް ައޅުގަނޑުމެން އެ  ކުރުމަށް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ރައްޔިތުން ދީފަިއވާ މެްނޑޭޓާގޮތުަގއި ޝަރުޢީ ިނޒާމް ިއޞްލާޙު

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށްޓަަކއި ވަރަށް މަސައްކަތް

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް

ލާަފއިާވ ރިޕޯޓަށް ައޅުގަނުޑ ވެްސ ފުރިހަމައަށް އިްނ އެކުަލވަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ުޖޑިޝަރީ ކޮމިޓީ

އެ ރިޕޯޓަށް ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް މެ ކުރަން. އަދި ހަމައެހެންތާއީދު

ައޅުގަނޑުމެން  ބާޚާެގ އިންތިހުކުރަން. އާދެ! މީގެ ުކޑަ ދުަވސްކޮެޅއް ުކރިން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީދުވެސް ާތއީ

 ،. އޭެގ އެއް ކަެމއްގެ ގޮތުަގއިންހުށަހެޅި ކަންިގނަ ކަން ކުރިމަތިލިއިރުަގއި އަުޅގަނޑުެމން ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް

ޮގތުގައި އޮތީ އިންސާފު. އިްނސާފުގެ ބާބުގައި ެވސް އަދި ނަންބަރު ކަމެއްގެ  1 ،ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި މު އެއްއްމުހި

މެްނ ނޑުކުރުމަކީ އަުޅގަކުރުވަިނވި ދައުލަެތއް ބިނާކުރުމާއި ޖަވާބުދާރީޝަރުޢީ ދާއިާރގެ ޮއނިގަނޑު އިޞްލާޙު  ،އެބައޮތް

 7 ށްސަރުކާރަ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. މިން ކުރަން ފެށި މަސަްއކަތަކީ އެއީ. ކުރާނެ ކަމެކޭ. ޖުޑިޝަރީ ޮކމިޓީ

ބޮޑު  ސަރުކާރުން ހިންގާނެ އެންމެ މިއެބަ. ތަކެއް ނުހިނގާ ާވހަކަ ދައްކާ އިރުަގއި ބޮޑެިތ ޕްރޮޖެކްޓުދުވަސް ވީ މަސް

ކުރުން. ފަހަރެއްަގިއ އެއަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު ޑިޔާރުގެަތއް އިޞްލާޙުފަނ ކުރުން.ޙުޕްރޮޖެކްޓަކީ ޖުޑިޝަރީ އިްޞލާ

 މި ،ެއއީ ަރއްޔިތުންނަށް ޓަކައި ަރއްޔިުތން އެދިގެން ހިންގާ ،ންނަމަވެސްބަޖެޓުގައި ފެންނަން ނޯވެދާނެ. އެހެ

ނގޭ. އިްއޒަތްތެިރ އި އެބަކަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ިއއްެޔ ވެްސ ސަރުކާރުން ހިންގާނެ އެންެމ އަގުޮބޑު ޕްރޮޖެކްޓު 

ޖިލީހުން ކުރެވޭނެ މަ ކޯުޓން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަާކއި، މިމް ޕްރީނޫުނއަސާީސގަިއ ކަނޑައެިޅގެން ސުޤާރައީސް، 

. ކަންތައްތަާކއި އަދި ދައުލަުތެގ އެކިެއކި މުައއްސަސާތަކުްނ ކުރެވޭނެ ކަންކަން އެބަހުރި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނެދީފަ

ިއއްޒަތްތެިރ  ލަޤަށް ދީފަިއވާ ބާރެއް ނޫން. ދެންމެ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް މިޠުބާަރކީ ެވސް މުވާ ކޯޓަށް ދީފައި މް ޕްރީސު

ިއ އަދި އެހެނިހެން ޝަރުޢީ ޔާނޫނުއަސާީސގެ މާއްދާަތއް މާނަކުރުމުގަ ޤާ ،ކިއެިކ ބޭފުޅުްނ ވިދާުޅވެއްޖެމަޖިލީހުގައި އެ 

ކޯޓަށް ކުރެވޭނެ ކަަމކީ. މް ޕްރީސު ށް ބުނުން ކަމަބަސްފަހު އިހުރި މައްސަލަތަކުގަ  މަރުޙަލާތަކުގައި ހިންގާަފއި

މި ިހނގަނީ ގާނޫނީ ވެިރކަމެއް. މި  އިދައުލަތުގަ މިނޫނުއަާސސީ. ޤާފަހުބަސް ބުނާ އެއްަޗކީ  ޙަޤީޤަތުގައި އެންމެ

 ގުޅޭ  ކަމާޓަކައި އެކަންނޫނުއަސާސީަގއި ކަންކަން ުކރުމަށްޤާ ނޫނުއަސާސީަގއި އެބައޮްތ ކަންކަން ކުރަްނވީ ގޮތް. ޤާ
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 ހުބަސް މި ފަ ، ޙަޤީޤަތުގައި އެންމެ. އެހެންވީމާގާނޫނުތައް ހެދޭނެ ގޮތްގޮތް ވެސް އެބަހުިރ ބުނެދީފަ ؛ގޮތުން ގާނޫނީ

ނޫނުއަާސސީައކީ. ޤާލާފަިއ އޮތް ގާނޫނެއް އިރައްޔިތުން. ރަްއޔިތުންގެ ފަރާތުން ައއި މަންދޫބުންތަކެއް އެކުަލވަ ބުނަނީ

ކުރާ މަސައްކަތަކީ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންަނ  ކޯޓުތަކުން މި ،ފަހުބަސް ބުނެ އެންމެށް ކަމަކަ ، ކޮންމެއެހެންވީމާ

ބޮޑު އެދުމަކީ އިންސާފު ލިބުން.  ތުގައި ވެސް މިައދު ހަމަ އެދޭ އެންމެމަސައްކަތެއް ނޫން. ރަްއޔިތުން ޙަޤީޤަ

ކުރަން. އަުޅގަނޑުމެން ފަހަތަށް ޖެހޭކަށް ކަތްޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ މަސައްއިންސާފުގެ މަގަށް ރާއްޖެ ގެްނދިޔުމަށް

ސައްކަުތގައި އަުޅގަނޑުމެން މަ ިވއްޔާ މިސް އިރާދަކުރެއް ނެތިން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ިކތަންމެ ގޮންޖެހުންތަކެއް އަޔަ 

ން ރވިްސ ކޮމިޝަންގެ ކޮމްޕޮިޒޝަސަ އެަބކުރަްއވާ ޖުޑީޝަލް އާދެ! މިތަނުން ބައެއް ބޭފުޅުން ފާހަގަދެމިތިބޭނަން. 

މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެން  މި  ،ވާހަކަ މީަގއި ގޮތް ރަނަގޅު ނޫން ކަމަށް. ތެދު ވާހަކައެްއ. އަުޅގަނޑުމެން އެ އޮތް

ކުރުމަކީ ޭއގެ ތެރޭަގއި ހިނގާނެ ކަމެްއ. . ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ޮއނިގަނޑު އިޞްލާޙު އޮތީ ބުނެފަ ގެ ވާހަކަ އެކަމުކުރާނެ

 ކުރޭތޯ މި ޓެސްޓުން އެ އޮތް ގޮތަށް ވެސް ފަންްކޝަން ން މިހާރު މިމިޝަރވިސް ކޮސަ ޖުޑީޝަލް ،އެހެންނަމަވެސް

ރިވސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ސަ ަޑއިގެން ޖުީޑޝަލް. ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ކުރީރޭ ވަކޯޓު ފެއިްލެވފަމް ޕްރީއޮތީ ސު

 އިގަ ތަނުވާަހކަތަކެއް ނޫން. އެވިދާުޅވާ ިސޔާީސ ބޭފުޅުން ދެއްކެިވ  ދެއްކެިވ ވާހަކަަތކަކީ މިާހރު އެ

ށް ކުެރްއވީ. ތިމަންނާމެންގެ މައްޗަޝަކުވާުކރެއްވި ބޭފުޅުން ކުަރއްވާތާ އެަތއް ދުވަހެއް ވަންދެން މަސައްކަތްމަސައްކަތް

ނުކުާރ ރަނގަޅަށް ފަންކްޝަން ކަމާއި އަދި ޭއގެ ސަބަބުްނ ޙަޤީޤަތުގައި ޖޭ.އެސް.ސީ އޮތް ކޯޓުން ނުފޫޒުމް ޕްރީސު

ވަގުުތ އުފެދިފައި އޮތް ޖުޑީޝަލް  އެތަނަށް ދިޔަ ސިޔާސީ ޭބފުޅުންގެ ސަބަބުން މި ަގއި، ޙަޤީޤަތުކަމަށް. އެހެންވީމާ

ބޫލެއް ނުކުރަން. އަދި ިސޔާސީ ނުފޫޒު އެއަށް ވަންނަ ގަނޑުމެން ރވިސް ކޮމިޝަން ނުހިނގާ ކަމަކަށް އަުޅގަސަ

ކުރަން. އަދި އިޞްލާޙަށް ީއދުށް ތާބޫލެއް ނުކުރަން. މި ރިޕޯޓަށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަގަ ކަމަކަށް ވެސް ައޅުގަނޑު 

 ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.  ވެސް ތާއީުދކުރަން. ދެއްވި ުފރުޞަތަށް ވަރަށް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ސާ.ޢީކެދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 ސާ ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ޢީކެދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ގިނަ ކަްނކަން ފާހަގަކޮށްފައި އެބަހުރި.  ގައި އަުޅގަނުޑ ކަންބޮޑުވާ ވަރަށްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ރިޕޯޓުިއއް ޝުކުރިއްޔާ

ކޯޓުެގ އަމުރަކުްނ މް ޕްރީވަނަ މާއްދާެގ )ބ( ސު 21ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނުެގ  ،ށް އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލަންމިސާލަކަ

ކޯޓުެގ މް ޕްރީނިންމުން އެއީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. ސުންމި ޖުޑީޝަލް ކައުންިސލްގެ ބާރު ކަނޑުވާލަން ނި ަލއި،އުވާ

ެއއީ އަުޅގަނޑުމެްނ  ،ނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރު ނިގުޅަިއގަތުންސިޓީއަކުން ފަނޑިޔާރުްނގެ ފެންބަރު ބެލުމަށް ފަނޑިޔާރުން
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އޮތުްނ ހުމާލުވެފައި އޮތް އިރވިސް ކޮމިޝަުނންސަ ކުރުމުަގއި ުޖޑީޝަލްކަންބޮުޑވާ ކަމެއް. ފަނޑިޔާރުން ތަމްރީނު ވަރަށް

ކުރުން. ނަށް ސިއްރު ކޮމިޝަްނެގ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަންކަން ރައްޔިތުން .ކަެމއް އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ަކނބޮޑުވާ

ދައުލަްތ  މި ،އެއީ ައޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަެމއް. އަުޅގަނުޑމެން އަބަދުވެސް ދައްކަމުންދާ ވާހަކަެއއް

ައއުން ށް ފެންނަ ދައުލަތެއް ކަުމގައި ކަމަށް. މިއީ އަދިރި ދައުލަެތއްގެ ގޮުތގައި ހިނގަމުން އަންނަފު ދެ ،ހިނގަންވާނީ

 ރވިސް ކޮމިޝަން ސަ ޖުޑީޝަލްގެންދަނީ.  ކުރަމުން މިއަޅުގަނޑުމެން ފެށުނީއްސުރެ މަސައްަކތް ނިމުމަކަށް ގެންނަން

ނިންމުންތައް ނިންމާިއ، މައްސަލަތައް ބަލަމުންދާ ގޮތާނަ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައި ހުން ުގޅޭ  ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރުންނާ

މެއް. ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއަށް ކޯޓުތަކުްނ ރައްޔިތުންނަށް ސާފުވުމަކީ ޮކންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަ

އަުޅގަނޑުމެން އީ ގައި ފާހަަގކޮށްފައި ޮއތުމަކީ އެމި ރިޕޯޓުކޯޓުން ވަންނަ ކަމަށް މް ޕްރީ ކޮށް ސުޞަ ޚާއް ؛ވަންނަ

 ،ރުތައް ވަކިކޮށްދީ ން ބާއަާސސީނޫނުޤާ މި ،އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކަންބޮުޑާވ ކަމެއް. އަުޅގަނޑު މިހެން މިދަންނަވަނީ

ޓަކައި އެަތއް ގާނޫނުތަެކއް ހެދިފައި އެބަހުރި. އެއްބާރުން އެއްބާުރގެ މައްޗަށް އަެނއްާބރު އަރައިގަތުން ހުއްުޓވުމަށް 

އެއްބާުރން އަނެއްބާރުގެ މަްއޗަްށ  އި،ކުރުން ދޫކޮށްލަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޒިންމާދާރު ،ިރވެއަނެއް ބާރަށް ފާރަވެ

ެއއީ އަޅުގަނޑުމެން  ،ވާތީ ކަމަށް ނޫނުއަސާީސގެ ބާުރކެނޑިގެންދާނެ ކަމެއްޤާ ސަްއކަަތކީ މިބާރުވެރިވާން ކުރާ މަ

ކޮމިޝަނުން  ،ގައި ފާހަގަކޮށްަފއި އެބަހުރިޕޯޓުރި ެއކު މިހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަމެއް ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަދި ހަމައެއާ 

ކަމަށް. ކޮމިޝަންގެ ނިންމުންތަކުެގ ގެންދާ ބާރު ފޯރުވަމުންނިންމުންތަކުގެ މައްޗަށް ކޯޓުތަކުން ނެރޭ އަމުރުތަކުން ނިންމާ

ތަކަށް ަޓކައި ބަބުގާނޫނީ ބާރު ކަނުޑވަމުންދާ ވާހަކަ. އެީއ ވަރަށް އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ ކަެމއް. ިމދެންނެވި ސަ

 ރިވސް ކޮމިޝަނެްއ ނޫން. މި ސަ ޖުޑީޝަލް ަވކި  ؛ކުަރންއަުޅަގނޑު ެވސް ހަމަ ތާއީދު ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ން އުފެދިފަިއާވ އެްއވެސް ަދއުލަތެްއގެ މުައއްސަާސއެްއގެ މަްއޗަށް އަެންއ ބާރަކުން ނުފޫޒު ފޯރުވަން ނޫނުއަސާސީޤާ

މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭނެ. އެއީ  ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް މި ޓަަކއި ކުެރވެންމަށްކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ ހުއްޓުވު

 އޮތީ. މި އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ ހަވާލުކޮށްފައި މި ޒިންމާ ރައްޔިތުން އަުޅގަނޑުމެންނާ ޑުމެންގެ ޒިންމާައކީ. އެއަޅުގަނ

ރވިސް ސަ ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޖުޑީޝަލްޔާންބަ މުގައިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީރިޕޯޓު

ޓަަކިއ ވަންޏާ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ސް ފަރާތަުކން ބާރުފޯރުވާ ކަމަށްކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިްއޔަތުެގ މައްޗަށް އެްއވެ

 ލާފައި އިއަުޅގަނޑުމެން އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ހުއްޓަ ،ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ؛ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ވެސް

ވެއްޖެްއޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޢަދުލުވެރި ޝަރްޢީ ނިޒާމަކުން އަޅުގަނޑުމެން މަރްހޫމު ގެންނަންޖެހޭ. ވެސް

ރޫމުވުމުެގ ޙްން ކަަށވަރުކޮްށދީފައި ހުރި ހުރިހާ އަސާީސ އިންސާނީ ޙައްޤުަތކުން ައޅުގަނޑުމެން މަނޫނުއަސާސީޤާ

ަގނޑުމެން އެކަން ހުްއޓުވަންޖެހޭނެ. އަުޅގަނޑު ނިންމާލަމުން އަޅު  ދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެން އެ

ގޮތަށް  ނޫނުއަސާސީގެ ަބެއއް މާއްދާތައް އޮޅޭޤާފަހު ވާހަކަައކަށް ަދންނަވާލަން ބޭނުން ބައެއް ޭބފުޅުން  އެންމެ

ނޫނުއަސާސީެގ ޤާ ،ރުމިޚާްއޞަކޮށް ވަރަށް ުކޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާ .ގެންަދވާމާނަކުރައްވަމުން
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ޕްރީމް ކޯޓަށް ސުއެ މާއްދާގެ ދަށުން  .ވަނަ މާއްދާ އޮޅުންއަރާ ގޮތަށް މާނަކުރައްވާތީ ައޅުަގނޑު ދަންނަވަނ145ް

 ުކގައި ވެސް މައްސަލަތަރީޢަތުން ބަލާ އެހެންޝަނޫނުައސާސީާއއި ގާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ވެސް ޤާ ،ލިބިގެންވާ ބާރަކީ

އެއީ ުޖޑީޝަލް ސަރވިސް  ،ވަނީ ނިންމުމަށް މި ؛ފަހުގެ ނިންުމމޭ މުމަކީ އެންމެންނިޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާސު

ނޫން  ންެސއްޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިަފއި އޮތް ލައިސަހުރި ބާރުތަްއ ހަނިުކރަން ސު ދީފައިނޫނުއަސާސީްނ ޤާކޮމިޝަނަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޖުޑީޝަލް  ދޭއުފެން ުސވާލެއް ނު ކުނޫުނއަާސސީއަޤާ ؛ވަނަ މާއްދާައކީ. ގާނޫނު މާނަކުރުމުގައި 145

ި..ޓަަކއި.އެ ސަބަބަށް .އަކުބާރުތަކާއި ދޭތެރެ ހުރިދީފަިއ ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ށީހޯރަފުއަރުވާނީ. ށް އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތުސަލީމަ އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

އަރުވާނީ ވަިކ ޕާޓީައކަށް ފަހު އަޅުގަނޑު ދެން ެއއަށްފަހު ފުރުޞަތު ށްސަލީމަ އަޙްަމދު މެންބަރުރި ތްތެއިްއޒަ

 ހޯރަފުށީ މިހާރު ށް. މެންބަރައިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ ،ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް

 .މްސަލީ އަޙްމަދު ރުމެންބައިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

 މި ޝަރީ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ފުރަތަމަ ޖުޑީ ދެްއވި ފުރުޞަަތށް. އެންމެ ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސްއާދެ، 

 ން ކުރައްވާފައި މި ރާތު. އެ ކޮމިޓީގެ ފަތައްޔާރުކުެރްއވި ފުރިހަމަ ރިޕޯޓަށް އަޅުގަނޑު ތާއީުދކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަން

ކޮމިީޓގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ުޝކުރު ދަންނަވަން. އާދެ، މި  .ވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ މަސައްކަތްޕުޅެއް

މު ޒިންމާއެއް ކަުމަގިއ އްޒިްނމާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިތުން ހަވާލުކުރި ރައްޔި ދިވެހި  އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހާ

 ދުލުއިންޞާފުގެ ދާއިރާ އިޞްލާޙުކުރުން. އެކަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ނުވެއްޖެޢަވެހިރާްއޖޭގެ ދި ،އަޅުގަނޑު ދެކެނީ

ވި މަޖިލީހެއްގެ ގޮުތގައި. ެއކަން ލްމި މަޖިލީހަކީ ފެއި ،ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން ތާރީޚުގައި ލިާޔނީ ،ނަމަ

ހެންވިޔަކަ ވެްސ އަުޅގަނޑުެމން ނުދޭނަން. އިްއޒަތްތެރި  އެ ން. ެއކަންނޫ އަޅުގަނޑުމެން ެއގޮތަށް ވާކަްށ ބޭނުމެއް

ދާ ބުރަ މަސައްކަތަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޑިޮމކްރަސީ ފައްކާކުރުމަށް އަުޅަގނޑުމެން ކުރަމުން .ރައީސް

ގެންދިޔަީއ ޭއގަިއ ންވެ ން. އެކަްނ އެހެނެތުއިުމވެފައިޤާގޮންޖެހުމަކީ ރާއްޖޭަގއި ރަނގަޅު ޢަދުލުއިންޞާުފގެ ނިޒާެމއް 

ެވސް ބަެއްއގެ އިހުމާލާއި ފަރުާވކުޑަކުރުްނ މީގެތެރޭަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް  ނޫން. ހަަމ ޔަޤީނުން އަމިއްލަ ޒާތަކު

އެކަމުގައި ހުިރ  ، ނުކުންނަ ބަޔަކަށް ފުރަތަމަ އެނެގންޖެހެނީފާހަގަެވގެންދޭ. އާދެ، ކަމެްއ ރަނގަޅުކުރަން

ށް އަޅުގަނޑުމެން ނަޒަރު ހިންގާއިުރގައި ޖުޑީޝަރީ ކޮމިީޓން ވަރަށް ސާފުކޮށް ވަރަށް ަކމަަބއިތޯ؟ އެމައްސަލަތަކަކީ ކޮ

ސަލަތަކަށް ައޅުގަނޑުމެން ފަސޭހައިން ވިސްނޭ އިބާރާތްަތކަކުން ހުރި މައްސަލަތައް ާފހަގަކުރަްއވާފައި އެަބވޭ. އެ ަމއް
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 ،ސާސީއާއި ގާނޫނުތަކުން މަތިކޮށްފައިވާނުއަނޫޤާމަށް ލާއިުރގައި ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ދާއިރާ ބެލެހެއްޓުއިބަލަ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،ޖޭ.އެސް.ީސގެ ޒިންމާތައް އަދާނުކުރެވުން ،އަްށ ކުރަންޖެހޭ ަމސައްކަތްަތއް ނުކުެރވުމާއި ޖޭ.އެސް.ސީ

 ހުދޫދުން ުޓގެކޯ އެ ؛ޓުޕްީރމް ކޯސު ،ެއކު ފާހަގަުކރެވިގެންދޭ. އާދެ، އެކަން އެެހންވާންޖެހޭ ސަބަބަކީވަރަށް ކަންބޮުޑވުމާ

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ަވރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އެނގޭ.  ކަން އް ތިޞާޞުން ބޭރުްނ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަޚްއި ،ބޭރުން

ން ޖޭ.އެސް.ސީ ،ސަލަތައް ބެލުމުގައި ނުފޫުޒ ފޯރުވުމާއިމައް ،ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތްަތަކށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމާއި

ކިތަންެމ ިމހެންގޮސް ކިތަންމެ އި، ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަްއ ހުއްުޓވުމާމަށްރު ބެލުފަނޑިޔާރުންގެ ފެންވަ

ށް ވެސް ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަ ހަމަ ޔަޤީނުން ،މަސައްކަތްތަެކއް މި ރިޕޯޓުަގއި ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވޭ. އަުޅގަނޑުމެން

ޤު މިންވަރަށް ރާއްޖޭަގއި ޙައްށް ެއއްގޮތަްށ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަ ދާޢުވެފަިއވާ ވަ

ނޫން.  ވާހަކަތަކަކީ އައު ވާހަކަތަެކއް ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް. އާދެ، މި

ނަ ައހަރު ނިކުތް މަޝްހޫރު ރިޕޯޓު. ޑިމޮކްރަސީ ސަރޭވގެ ވަ 2010 ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަނދާނަށް ގެންނަމާތޯ

ނުކުާރ އަށް އިތުބާރުޝަރީދިވެހި ަރއްޔިތުން ުޖޑީ ،ަރށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްަފއި އެބަވޭ  ވައި ރިޕޯޓަށް. އެ ރިޕޯުޓގަ

ދިވެހި ރައްޔިތުން  ވަނަ އަހަރުގެ ރިޕޯޓަށް. 2013ޯރމީޓަރ ބެ ރަޕްޝަންގްލޯބަލް ކޮ !ކަމަށް. ހަމައެއާެއކީަގއި ބައްަލވާ

ާވ ކަމަށް. އާެދ، ޕްޝަން ައށަގެންފައިކޮރަ ގަބޫލުކުރަނީ ޖުޑީޝަީރގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މަތީ މިންވަރަކަށް

ދޭ ބާރުތަްއ އެއީ ިދވެހި ރައްޔިތުން ދޭ  އެ ުމއައްަސސާތަކަށް ،ޖުޑީޝަރީއަކަސް އަދި އެހެްނ މުއައްސަާސއަކަސް 

ވަނީ  ނުހިފޭ ހިސާބުން ެއ މުއައްަސސާެއއް އެމެދުަގއި އިތުބާރު އްަސސާައކާބާރުތަކެއް. ަރއްޔިތުންނަށް ެއ މުއަ

ިއމުކޮށްދިނުމޭ ބުންޏަކަސް އަދި ޤާގޮތުަގއި ޢަދުލުއިންޞާފު  ޮގސްފަ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާނެިތގެން ،ލާުކވެހަ ،އިލްވެފެ

ތަން. އެ މަންޒަުރ  އިުމވެގެްނ އަންނަޤާ އެހިސާބަކުން ނުފުދޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން އެބަޖެހޭ ޢަދުލުއިންޞާފު

ގޮުތގަިއ  ވަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ންބޮޑު މި ކަމެންދިވެހިރާއްޖެއިން ނުފެންނާތީ އަޅުގަނޑު

ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ކުރިމަތީގައި އިތުބާރު ގެއްލުނު ފަނޑިޔާރުންނަށް  ،ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޭވަފާތެރިވި

ޝަލް ސަރވިސް ޖުޑީ ކުރުމަށް ަޓކައި އޮތީ ައއިސްފަ. ެއކަން ކިަޔންޖެހޭ ވަގުތު މިޑުމެން އަްލވަދާޢުއަޅުގަނ

ތެެރއިން ކުިރއަށްގެންަދވަންވީ. އަުޅގަނުޑ  ނެިތ ގާނޫނީ އިމުގެ ކޮމިޝަނުން ކުރަްއވަންޖެހޭ މަސައްކަތްޕުުޅ ހުއްުޓވުމެއް

މަޖިލީހުން ދޭންޖެހޭ އެްއބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން އޭގެ  ނުކުރަްނ އެ ކޮމިޝަނަށް ރައްޔިތުންގެއް އެްއވެސް ޝަްއކެ

 އާދެ، މި ރިޕޯޓަށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް...އި ލިބެމުންދާނެ ކަމަށް. ތުގަފުރިހަމަ ގޮ އެންމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ނަސީމް އިބްރާހީމް މެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ
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 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަސީމް ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

، ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނުފޫޒު އޮތީ ހަމައެކަނި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ދެ. އާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ތަކެްއ މި ލާމެހިފައި ތިބި ފަނޑިޔާރުންބޭފުޅުންނާ ގުޅި މައްޗަކަްށ ނޫން. މުޅި ާރއްޖޭގަިއ ެއ ނުފޫޒު އެބައޮތް. އެ 

ނުދޭ. އަދި މި ޔަވަޅެއް އެިޅޔަކަފި މެދުރާއްޖޭގެ ެއކި ކަންކޮޅުަތކުަގިއ ބައިތިއްބާފައި އެބަތިބި. ެއ ފަނޑިޔާރުންނާ 

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،  ؛ވޯުޓގެ ތެރެއަށް ަވދެ އި،ފަނޑިޔާރުން މެދުވެރިކޮށް ިއންތިޚާބުތަކަށް ވެސް ނުފޫޒު ފޯރުވަ

 ނުދޭން ކުރެވެންއިބްރާހީމް ނަސީމް ހޮވުނަ ،ށް ކުރިމަތިލީ ކެނޑިޑޭެޓްއ. ނަމަވެސްމިނިަވންކޮ ؟އަޅުގަނޑު މިއީ ާކކު

. ތުލުސްދޫަގއި މީގެ ފަނިޑޔާރަކު އެބަ މިފަދަ ފަނޑިޔާރުންނަށް އެބައޮްތ،މަސައްކަތެއް ކުަރން އަންގާފައި ރިހާ  ހުހުރި

ބިުރވެރިކަމެްއގެ ތެޭރގައި. ތުލުްސދޫގެ ކޯުޓގައި މަަސއްކަތްކުާރ ތިބެނީ  ހުންނެވި. މިހާރު ތުލުސްދޫގެ ރައްޔިތުން އެ

 މަނިކުފާނު ވިދާުޅވި ގޮތަކަށް ކަންނުކުރަްއވައިފި ވިަޔސް ފަނޑިޔާރުމައަކަށްމަންކުދިންގެ  18އެ ހެޔޮ  ؛އަންހެންވެރިން

ލާ. ވީމާ، މިފަދަ ފަނޑިޔާރުންގެ ދަރިންނާއި ފިރިމީހާއާ ވަކިކޮށް ،އަދަބެއްގެ ގޮތުން އެެހން ރަށަކަށް ބަދަލުކުރެވި ،ނަމަ

ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ  ،ށް ންގެ މައްޗަޔާރުޕްރީމް ޯކޓުން ފަނޑިސު އި،އަޅަ ކަންތައްތަކާ މެދު އަވަހަށް ފިޔަވަޅު 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަން ހިތްވަރާއެކު  ،ނުދީކަންތައްތައް ބެލިޔަނުދޭން އެ ފޯރުވާ ނުފޫޒު ފޯރުވިޔަ 

. އަށް ހުށަހަޅާފަސްސަރވިވާލަން. މި ފަނޑިޔާރުގެ މައްސަލަ މިހާރު އޮންނާނީ ޖުޑީޝަލް މަށް އަުޅގަނޑު ގޮ އުކުރިއަށްދި

ކުރާ ކުދިންނަށް ވަރަށް ދަތި އުނދަގޫތަެކްއ ކޯުޓގަިއ މަސައްކަތްއެރަށުގެ  ،ނަމަ ފިނުދެްއވައި  ކޮށްހަށްއެކަން ައވަ

 ،މި ރިޕޯޓުގައި އެބައޮތް  ،، އަުޅގަނޑު ގޮވާލަން ކަުމގެ އިްނޒާުރތައް މިހާރު ދަނީ ދެމުން. އެހެންވީމާކުރިމަތިކުރުވާނެ

މިނޫންވެސް  ،ކުށްތަކާިއ ކޮރަޕްޝަން ؛ތުޠަބީޢަޖިނާޢީ  ،ގެއްލި ބާރުރައްޔިތުންގެ ހިތުަގއި ފަނޑިާޔރުންނާ މެދު އިތު

 މައްސަލަތައް އިންތިހާއަށް ޮބުޑވެފަިއވާ ވާހަކަ. ިމއީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރުޒަތްތެރި އިއް  ދާއިރާގެ ކެންދޫ

 

 ން:ވާހަކަެދއްެކވު ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ދާ ރިޕޯޓާ ގުިޅގެން ދަންނަވަން  ދައްކަމުން މިއާދެ، މިއަދު އަުޅގަނުޑމެން ވާހަކަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

ވެސް ހަމަ ރަނަގުޅ  ގުިޅގެން ދެެކވުނު ވާހަކަތަކާމި ރިޕޯުޓގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި  ،އޮތް ވާހަކަައކީ

އަޅުގަނޑު  ށް ގޮތެއްަގއި މި ރިޕޯޓުގައި ހުރި ކަންތައްތަކަލަ ހެންވީމާ، ޖުމު. އެވަނީ ހުށަހެޅިފަ އިޞްލާޙުތަކެއް މިހާރު މި

ވެްސ  ހިސާބަށް އުމުގައި ިދވެހި ރައްޔިުތންނަށް މިއަދާޤަހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި 

ގަނޑުމެންނަށް ފަހު ވެސް އަޅު މަށްނޫނުއަސާސީ ައއުޤާގެ. ިމ ނުލިބި އޮތް ެއއްަޗކީ އިްނޞާފުވެރި ފަނޑިޔާރު 
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އި ަރއްޔިތުްނގެ ޔާގެ. ިރޔާސީ ިއންތިޚާބުގަފުެވރި ފަނޑިޔާރުސާއުޅެނީ އިން ވިގެން މިނުދެ ރައްޔިތުންނަށް ކަަށވަރުކޮށް

ފުވެިރ ސާމަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ެވސް އެންމެ ގަަދއަށް އެްނމެ ބާރަށް ރައްޔިތުން ެއދެމުންދިޔައީ އިން

ޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުަގިއ ޗް ަމހު އަޅުގަނޑު ވެސް ޖުވަނަ އަހަުރގެ މާރި 2009ަދއިދޭށޭ. އް ހޯެގއެފަނޑިޔާރު

ދުވަހު ބުނި ވާހަކައެއް.  އޮތް އިންޓަިވއުައކަށް ދިޔައިްނ. މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑު ހަނދާން އެބަހުރި އަޅުގަނޑު އެ

 ،ވެސް ދެންެނވިން ހުދުވަ . އަުޅގަނޑު އެ އެއްވަނަ އަހަރުެގ ކުރީޮކޅުެގ ވާހަކަ  2009ދަްއކަނީ  އަޅުގަނޑު މި

ިމގޮތަށް  ،ޫނނުއަސާސީަގއި ުޖޑީޝަރީ އެުކލެވިފަިއވާ ގޮތަށްޤާގޮތަށް ޮއެވގެން މި ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިަޝން މި

 ހުފަ ގެ ިއޞްލާޙެއް ނުކުެރވޭނޭ. ރަނގަޅެއް ނުވާނޭ. ގާތްަގނޑަކަށް ދިހަ އަހަރަށްއޮެވގެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަނޑިޔާރު

. އޭރު އަޅުަގނޑަކީ ފްރެޝް ގްރެޖުއޭޓެްއ ހަކަ މި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ތަކުރާރުކުރަންވާ އެ ހަމަ ސް އަުޅގަނޑުވެ

ވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ ބަސް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން އަދި އޭރުގައި ހުންނެިވ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވެސް 

ބަސް.  ތަކުާރރުކުރަނީ ހަމަ އެ ުޅގަނޑު އަނެއްާކވެސް މި އަގަބޫލުފުޅެއް ނުކުރެްއވި. އެެހންނަމަވެސް، މިއަދު

 ނޫނުއަސާީސަގއި މިޤާޮގތަށް ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ޮކމިޝަނުގެ ކޮންޕޮޒިޝަްނ ޮއެވގެން  އޮތް ނޫނުއަސާސީަގއި މިޤާ

އްޖޭެގ ހިރާދިވެ އްގޮތަށް ކޯޓުތަކުގެ ބާރާއި ނުފޫޒު މިގޮތަށް އޮވެގެންނެ  އޮތް ގޮތަށް އަދި ގާނޫނުތަުކގައި މި އޮތް

ތާއަށް ވެސް ްނ އޮތް ހަފުއަންނަ ،ވެސް އަށްރެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، މާދަމާޝަރީ އިޞްލާޙެއް ނުކު ޖުޑީ

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ޖުޑީޝަރީއާ މެދު  ޖެހޭތީ ަވގުތީ ގޮތުންފު ކަށަވަރުކޮށްދޭންސާއަޅުގަނޑުމެންނަށް އިން

 ،ކުަރން އެބަޖެހޭ. އެހެންކަމުންބޭނުންވާ ގޮަތށް ޖުޑީޝަރީ އިޞްލާޙުން ރައްޔިތު ،ރައްޔިތުންެގ ކަންބޮުޑވުންތައް 

ކުރެވިަފިއވާ ތިބި ފަނޑިޔާރުންތައް މިވަގުތުން މިަވގުތަށް މިހާރުން ތައް އެިކފާޑުގެ ތުހުމަތުމަތާއި ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހު

ވަގުތުން މިވަގުތަްށ  ގެ ޮގތުން މިެލއްއަޅަން އެބަޖެހޭ. އެެހންވީމާ، ަވގުތީ ޙައްމިހާރަށްވެސް އަުޅގަނޑުމެން ފިޔަވަޅު 

އޮތް ޖުޑީޝަލް  ޖެހެނީ މިހާރު މި މުގެ ގޮުތން އަޅުގަނޑުމެން މިފު ނުވަތަ ފަރުވާ ހޯދައިދިނުސާދައިދޭންޖެހޭ އިންހޯ

ޕްރީމް ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ުކރާ މަސައްކަތަށް ސު ،ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ މަސައްކަތްތައް ބަަލއިގަނެ 

. ދެން ައޅުގަނޑުމެން ބުނަންޖެހެނީ ހޯހޯއޭ ،ވާނަމަ ަކމަށްމީހަކު ިވޔަސް ނުފޫުޒ ފޯރުވާ  އެހެން ،ސްކޯޓުން ިވޔަ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ވެސް ނުފޫޒު ފޯރުވާން ނޫޅުއްވާށޭ. އަދި އެހެން ކޯޓުަތކުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ވެްސ 

ވަގުތަށް ނީ މިއުޅެ ގުތު އޮތް ފަރުވާ އަުޅގަނޑުމެން މިވަ ޕްރީމް ކޯޓުން ނުފޫޒު ފޯރުވާން ނޫޅުއްވާށޭ. މި އިތުރަށް ސު

ވަގުތަށް ގެންނަންޖެހޭ  ވިސް ކޮމިޝަްނ ބޭނުންކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެްނ މިއޮތް ޖުޑީޝަލް ސަރ މި އެއީ މިހާރު  .ދޭން

މި ކީ ކަމަ ހޭއޮތް މުސްތަޤުބަލުގައި އަުޅގަނޑުެމން ކުރަންޖެ އިޞްލާޙު ގެަނއުން. އެހެންނަމަވެސް، ކުރިއަށް

މެން އެބަޖެހޭ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ކޮންޕޯަޝން އަޅުގަނޑުނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުްނ. އޭގެތެރޭަގއި ޖުޤާ

އަހަރު ކުރިން އަޅުގަނޑު ބުނި ވާހަކަ މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް  10ބަދަލުކުރަން. މީގެ 

އެކަން  ޮކންޕޮޒިޝަން އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ. ުނގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ ،މިދަންނަވަނީ
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ޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިފައިވާ ސޫމޯޓޯގެ ބަދަލުކޮށްގެން. ހަމައެއާއެުކގައި ސު ނޫނުއަސާސީޤާއަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނީ 

އްސަލައެއް  މަމީހަކު ،ާޓިއރަށްއްބާރު އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ހަމަ ތަނަކުން މައްސަލައެއް ފަނިރާސީ ނުވަތަ  ،ބާރު

އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަދަލުކުރަން.  ސަލަ އުފުއްލަވާަފއި މައްސަަލ ނިންމުމުގެ އުސޫލުޖައްސާއިރަށް އަިމއްލައަށް މައް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއްއވެސް ކޯޓަަކށް މައްސަލަ ބެލޭނީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީމާ. އަދި ހަމައެއާެއކީަގއި ކޯޓުން އެްއެވްސ 

ތޫާރ ދުސް ،ނަވާނީ ދުސްތޫރީ ެއއްެވސް މައްސަލަެއއްަގއިދަންއަުޅގަނުޑ ަވކިން ޚާއްަޞކޮށް ، އެްއަގއިސަލަ ޒާތެްއގެ މައް

ޕްރީމް ކޯޓުްނ އެ މައްސަަލއެއް ޖުޑީޝަްލ އަދި ާއއްމުކޮށް ފަނޑިާޔރު ގެާއއި ުގޅޭ ެއްއވެސް މަްއސަލައެްއގައި ސު ،ގުޅޭ

 ؛ޝަރީ ޖުޑީކަމަށްވާނަމައެެހންވާނުވާނެ. ހެއް ބުނެވިގެން ބަކުރީގައި ެއއްެވސް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމުމުގެ

ކޮށްެލވެީނ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮިމޝަނުގެ މަސަްއކަތް ެވސް ވާން ޙަޤީޤަތުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ

 ޞަތުކުރެވޭނެ މަގު އެްއވެްސ ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ދެވިގެންުނވާނެ. އެ ފުރު ޙަޤީޤަތުގައި ހުއްުޓވެނީ. އެަކން

 އަހަރު 800އުމަށް ޤަދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް އަދި ދިެވހި  ،އޮތީ ވަންދެވިގެންުނވާނެ. ނިންމާލަމުން ދަންނަ

 ސވެސް ނުލިބުނު އެއްަޗކީ އިންޞާފުވެރި ންއިލަގޮްތ ބަލަ ،ވެސް ލަންއިެވސް ހަމަ ބަލަ ދިަޔއިރުވެގެން

ގެ ޔާރު ފަނޑި ވެރިފުސާއިން ތުންނަށް ޓަކައިއްޔިގައިުމެވސް އަޅުގަނޑު މިހިރީ ދިވެހި ރަެގއެކޭ. ހަމަފަނޑިޔާރު

 ލައިކުމް. ޢަ ގެން. ވަްއސަލާމްދިނުމަށް ހަމަ އަތުކުރި އޮޅާލައިހޯދައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ިޒޔާދު ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ުވން:ވާހަކަދެްއކެ ބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދުމެން ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ

ކުރެއްވި  މި މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން މި ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ވެސް މި ޮކމިޓީން

ން އެގޮތަށް މި މަޖިލީހުގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަެތއް ައުޅގަނޑުމެން ޕާޓީއަށް ލިބު މަސައްކަތަށް ޝުކުރު އަދާކުަރން. ހަމަ

ޝަރްޢީ ނިޒާމަށް  ރަްއޔިތުންެގ ހިތުގައި ، ރަްއިޔތުންގެ މެދުގައިގޮތުަގއި އަޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ،ޙަޤީޤީ ސަބަބަކީ

އުޅޭ  ނުލިބިގެން މި ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށްސަބަބަށް ބޭނުންވެފައި އޮތްލެއް ބޮޑުަކން. މި

 ވެފަިއވާާލޒިމު މައްޗަށް މިއަދު ޑުމެންގެ ގެެއއް ހޯދަިއދޭން. މިއީ އަުޅގަނޔާރު ފަނޑި ެގއެްއ،ފު ސާހޯދޭނެ، އިންފު ސާއިން

ލުމުެގ ގޮތުްނ އިކަމެއް. އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ މިހާރު މި ހިނގަިއގެން ުއޅޭ މައްސަލަިއަގއި ެވސް ޙަީޤޤަތް އޮުޅވަ

ިއ ޤަތުގަޙަޤީ ގެންދޭ. މިއީ ަރއްވަމުން ެއބަކުތްމީގެކުރީަގއި މި މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަސައްކަ

 ،އުޭޅ ގޮަތކީ ެވގެން ނޫން. މިކަން މެއް ކަ ށް ޮކށްގެން އުޅޭ ހިފުމަހިފުމުގެ ރޫހެްއަގއި ނުވަތަ ބަދަލުވެސް ބަދަލު

 ން މިލިއަން ޑޮލަރު ވަ އެއްވަން  ވަނީމާ އެ މިލިއަން ޑޮލަރު އެއް އެަކއުންޓަށްންގެ ފަނޑިޔާރެްއގެ އަނބިކަނބަލު 
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މަނިކުާފނު ހުށަހެޅުން ހުއްޓުވަން އެ ފަނޑިޔާރުށަހެޅިނަްށ ހުގޮތެއް ބަލަން ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަ

ގަިއ މިހާރު އިދިކޮޅުިހސާބުން  ން. އެމުކުރާތީ ެއކަން ބަލަން އަނެއްކާ މި މަޖިލީހުން ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަސައްކަތް

އެހެން ފައިދާެއއް  އި ނޫނީކުރަނީ މިއީ ޒާތީ ހަސަދަެއްއގަ  މި ކަތްއަުޅގަނޑުެމންނާ ވާދަވެރި މަސައް  ،ބޭފުޅުންތިއްބެވި 

ތިޞާޞްތޯ؟ ޚްއިޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ  ކަމެޭކ. މިއީ ވަރަށް ސާފު މައްސަަލއެްއ. މިއީ ނެގުމަށް ކުރާ

 ، އެއްނީބުނަ މިއުފެދޭ. އަުޅަގނޑުމެން ސުވާލު ނަށްއަުޅގަނޑުެމން ،ނޫން އެެއއް ؟ތޯއްލިބިފައިވާ ބާރެ ހަށްމަޖިލީ

ލަންށޭ އިބަލަ މި  ؟މިލިއަން ޑޮލަރުއެއް ޖަމާވީ ކިހިނެއްހޭ  އީ. އެ މާވެއްޖޭޓަށް ޖަމިލިއަން ޑޮލަރު އެކަމަނާގެ ެއކައުން

 ަލއިގެްނ،އޮޅުވާާބވަތް މިހާރު އަުޅގަނޑަށް ބޮޑަށް ފާަހގަކުެރވޭ މި މައްސަލަިއގައި  އަޅުގަނޑު. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް،

 ްއ ކަމުަގއި މިހާރު ސިފަކުެރވޭކަމެ  ރާދެްއ ހާސިލުކުރުމަށް ކުޤްޞައޮތް ޒާތީ މަ ވަިކ ޭބފުޅަކުއީ ބަދަލުަގއި މި މީގެ

ޝަރްޢީ ނިޒާމަށް ރައްޔިތުްނ  .ޮބޑު ދެކެމެވުންދަނީ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިަޝން ޒިންމާ ވަރަށްގޮތަށް ވާހަކަ

ހަމަ ެއގޮތަްށ  ، އެ ފާަހގަކުެރއްވި ިރޕޯޓުތަކުަގއިވެސް އިތުބާރުކުރާ މިންވަރު ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ޖެހުނު  އަުޅގަނޑު މަަސއްކަތްކުރި ކުްނފުނީގެ ވެރިންނާ ،އަުޅގަނޑަކީ ވެސް ކޯަޓކުން ؛ސްގަނޑު ވެއަޅު

އް މީހެއަހަރު ޭގަގއި މަޑުކުރަްނ ޙުކުމްކޮށްފައި ހުރި  2ގޮތަްށ  މައްސަލަެއއްަގއި ކުރި ުޙކުމެްއގައި ަވޒީފާއަށް ނުދެވޭ

ކުރި ތަޙުޤީެޤއްަގއި  ނެގި ަމްއސަލައިަގއިޓިނު ިއ،ްއގަސަލައެއަޅުގަނޑަކީ ވެސް. އެ ޙުކުްމކުރި ފަނޑިޔާރު އެހެން މައް 

ކުރީ އޭރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ިމވެނި ބޭފުޅަކު ވިދާުޅވީމައޭ. އެ ބޭފުޅާ ވެސް ިމ ކުމްޙުތިމަންނާ މި  ،އެބައޮތް ބުނެފައި

ކުރި ކުމްޙުެވސް ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން. މި  ބޭފުޅާ ކުރިމަތިލެއްވީ . އެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލެއްވިއޭ

 ،ެއއް މާއްާދއަކީ އަުޅގަނޑަށް ވެސް އެންމެ ާފހަގަކުރެޭވ ދެން ކޮމިީޓގަިއ . މަގަކީ ކަން ހިނގާ ފަނޑިޔާރު ެވސް. މިއީ 

ފެންނަ މި މިއަދު  ،ދާކުިރ ނަމަ އަޒިންމާ އަށްޖުީޑޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަން ުފރިހަމަވަނަ މާއްދާ.  6

 7ނަމަ ނެތްއް. ެއ ފަނޑިޔާރު ގެ އެ ބޮޑު ނަމަ މިއީ ވަރަށް  .ފެންނާނޭ ެގެއއްެގއަށް ވުރެ ރަނަގުޅ ފަނޑިޔާރުފަނޑިޔާރު

ގޮުތގަިއ  ގެމެންބަރުން ހުގެނަމަ ބޮޑެތި ބާޣީން މި މަޖިލީ ގެ އޮތް ގެ ބަޣާވާެތއް ވެސް ނެތީސް. އެ ފަނޑިޔާރު ރީވަރުފެބު

މަޑުއްވަރީ ދާިއރާގެ މެންބަރު މިއަދު މިާތުކ ނީންނެވީސް. އެހެންވީމާ،  ،ެގ އޮތް ނަމަފަނޑިޔާރު ބެވީސް. އެ ތިއްނު

ފެރީ  ،ދާކުރަމުންގައި ވަގުތު ވައިަކރަދޫ މިއަދު މިހާރު މި ،ގެެއއް އޮތް ނަމަ މިއީ އިންސާފުވެިރ ފަނޑިޔާރުއަޅުގަނޑަށް

ނުޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު ނެތިގެން މަގުމަތީ ނިދާކަށްކަރަންޓުރައްޔިުތން އިދޫ އްލަނެ. ނުކުރާނެކުރާ އިޙުތިޖާޖު ހުއްޓާލަިއގެން

ސުޕްރީމް ކޯޓޭ. މި ޝަރްޢީ ނިޒާމޭ. ލަކޮށް މި ރާއްޖޭަގއި ދިމާވާ ހުރިހާ މައްަސލައެްއގެ އަސްަލކީ މިދަންނަވަނީ ޖުމު

ހެއް ފެންނާކަށް ނެތް. ވީމާ، އަޅުގަނުޑ ދުވަ ނޫން މި ކަށްމިކަން ބަދަލުކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަ

ކޮށް، ެއ ވަރިހަމަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް އެދެނީ ވީހާ ައވަހަކަށް މިކަން ކުރެވެން އޮތް ގޮތަކަްށ މި މައްސަލަ ޙައްލު

ހާ ލަތެއްަގއި ެވސް މިއަދު މިކަން ކުރަން އެބަޖެހޭ. ހުރިހާ ފަދަ މެކޮންކޯެޓއް ނަަގންޖެހުނަސް.  އުވާަލއިގެން އާ
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ޖެހެއޭ. ޝުކުރިއްާޔ އެބަ ންސުޕްރީމް ކޯޓު މިނޫން ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރަ ،އްޔިތުން ވެސް މިއަދު ބުާނ އެއް ވާހަަކއަކީ ރަ

 .ދެއްވި ފުރުޞަތަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަވޑަިއގެންފަިއވާ އެދި ންޕީ.ެއން.ސީ ،އެހެން ޕާޓީތަކުންމިނެޓު.  4މި ބަހުސްަގއި އޮީތ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން ދެން ބާކީ 

ިމ ތަޅުމަށް ވަަޑިއގެންފިއްޔާ ަވގުތު ލިބިަވޑަިއގަންނަވާނެ. މެންބަރު އަދި ޕީ.ޕީ.އެމުން ެއދިވަަޑއިގެންފަިއވާ މެންބަރު 

ޢަބްދުލްޙަކީމް. ޝަހީމް هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު  ،މިނެޓު 4އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ބާކީ އޮތް 

 މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސް މިއަދަށް ނިމުނީ.ން އެއަށްފަހު ދެ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އެ ތަނެްއގަިއ  އެބަ އެނގޭ ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށްނެތިެގންއާދެ! ޤައުމެއް ފަސާދަވެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ހެދިގެން  ންލަންބެފަޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި ހެދިގެން ގަނކަން. މިއަދު އަޅުނެތީމަ ޢަދްލުއިންޞާފު

ފެނޭ. އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ޖަހާ ތަފާމޫނުމަތީގަިއ ރައްޔިތުްނގެ ދިވެހިާރްއޖޭގެ އި، ކުމްތަކާޙުނެރޭ 

ޖިލީހަށް ވަދެ، އަދި ޚާއްޞަކޮްށ މި މަބުނަން ބަސްރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުން ޙަޤީޤަތަށް ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިއަދު 

ރީ ޙައްޤުބަްސ ކޮށް، މި މަޖިލީހަށް ވައްދާފައި މިހިކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ ލޮބުވެިތ ރައްޔިތުން ައޅުގަނޑު އިްނތިޚާބު

ވެަފއޭ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ުޖޑިޝަރީ އޮތީ ެފއިލް ،ވަނީ ޭބނުންމިއަދު އަުޅގަނޑު ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނަންބުނަން. 

ސުޕްރީމް ކޯޓު ގޮތުަގއި  ގެ ހުރަހެއްބެލުމުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ މައްަސލަތައް . އަދި ޚާއްަޞކޮށް ފައޭ ވެކޮރަޕްޓް

މި މީދުަގއި އް ވަރަށް އުިދއުމަކީ ެއއީ އަުޅގަނުޑމެންނަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެްއ ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްިޔތުންވެގެން

ގޮތުަގއި ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ބޫލުުކރާގަށް ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ަޞކޮއޮތީ. އަދި ޚާއް ކޮށްފައި މި މަޖިލިސް އިންތިޚާބު

ކަން މި މަޖިލީހުން އޮތް ޕާީޓއަކީ އެމް.ޑީ.ޕީކަށް ކޮށްދޭ ހަމައެކަނި ިސާޔސީ ޕާޓީއަރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި މަަސއްކަތް

ިދވެހިރާއްޖޭގެ  ،ތަކީ އްކައޮތް. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ނިކުމެ މި ކުާރ މަސަވަރަށް ސާފުކޮްށ ފެންނަން އެބަ

ދިނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް. ދިވެހިރާއްޭޖެގ ގެެއއް ހޯދައިޢަދްލުވެރި އިންސާފުވެރި ފަނޑިޔާރު ރައްޔިތުންނަށް 

ވަަޑއިނުގަންަނވަްއޗޭ. ެއކުަގއި އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން، ަރއްޔިތުން ާމޔޫސްވެ  ންނަށް ޔަޤީންކަމާ ރައްޔިތު

 ތިބީ ހިނގަންށޭ. ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް މި ޤައުމުގައި ޢަދްލުއިންޞާފު  މަގަކުން އަޅުގަނޑުމެން މިމެ ޖެހުނު ކޮންހިނގަން

ކުރެވެންދެން ައޅުގަނޑުމެން ކުރެވެން ހުިރ ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ ވަރަށް ޓަން މި ަޤއުމު ބައްކުރެވޭެނ ގޮަތކަށް ޤާއިމު

ކަމެއް ނެތް. އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުން   ރައްޔިތުން މާޔޫްސވާނެޖޭގެނަމޭ. ެއއްގޮަތކަށްވެސް ިދވެހިރާއްކޮށްދޭކަމާއެކު ސާބިތު

ކަެމއް ނެތް.  ވަަޑއިގަންަނވާނެއްޔިތުން މާޫޔސްވެ ކުމަކަށް ވެސް ރާއްޖޭގެ ރަ ޙުނެރޭ އަމުރަކަށް އަދި އެ ބޭުފޅުން ނެރޭ 



58 

 

ސުޕްރީމް ކޯޓު  ،ސްނަމަވެ ްސގެން ގެނެއަޅުގަނޑުމެން މި ދަނީ އެ ކޯޓު ސާފުކުރަން. ޤާނޫނުައސާސީއަށް ބަދަލު

 މިއަދު  ކަން އަުޅގަނޑުމެންމި ޤައުމުަގއި އޮތް  ނަަމވެސް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޢަދްލުއިންޞާފު އުވާަލއިގެން

 ކަން އަޅުގަނޑުމެންކަށަވަރުކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ. މި މަޖިލީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި އޮތް މަޖިލީހެއް

 ިއގެންބޫލުކޮށްލަގަކަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމައެކަނި އޮތް ދުވަސްޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އެބަސާބިތުކޮށްދޭން 

ގެ ނިޒާމު މުޅި މަސައްކަތްކުަރން އެބަޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދްލުއިންޞާފުމާއަށް އަޅުގަނޑުމެން ތިބެވޭކަށެއް ނެތް. މާދަ

ދެންމެަގއި ެވސް މި ތަނުގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ  ،ހިސާަބކީ ހުރިން ފަނޑިާޔރުންގެ ކަންކަ ،ކޮށް އެްއކޮށް ަގޑުބަޑު

އަދި ފަނޑިޔާރުންގެ ވާހަަކ  !ދަންނަވަންތޯ . ގޮތްހުރި ލަތުހާފަނޑިޔާރުގެ ތުލުސްދޫ ދެއްތޯ؟ ފާހަގަކުރަްއވައިިފ، 

 ކޮށްަފއި ހުރިނޑިޔާރުން ކަންފަ  .ވާނެމި ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން އަންތަރީސް ިފއްޔާއިއަޅުގަނޑުމެން މި ތަނުގަިއ ދައްކަ

ދިވެހިާރއްޖޭގެ އް. އަިދ ނުވިތާކަށް އެ ބޭފުޅުން ޮކށްފައި ހުރި ވަްއކަންތަ ،ކުމްތައްޙުުހރި  ގޮތް. އެ ބޭފުޅުން ނެރެފައި

 ،ސްގެނެ ހިސާބަށް މިގޮތް. މި ރާއްޖެ  ކޮށްފައި ހުރިމެދު ކަން އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވާ ިފރިހެނުންގެ އަނބިންނާ

ފަނިޑޔާރުން.  ގެކުރާ ެއއް ބަޔަީކ ސީދާ ުސޕްރީމް ކޯޓުޓަކައި އެންމެ ބޮޑަށް މަސަްއަކތްއްޖެ އޮޔާ ުދްއވާލުމަށްމި ރާ

 ެއއީޖެހޭ ކަމެއް. ކުރުަމކީ ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން ކުރަންހަމަ ބިމަށް ތިރިކޮށް ަސއިޒް ،މަގަށް އަުޅަވއިނޑިޔާރުން ހަމަފަ

ނޑުމެން ޒާތީވެގެން ކުރާ މަސަްއކަތެްއ ނޫން. އެއީ މި ރާއްޖޭގެ ޅުގަޓަކައި. އަ މި ރާއްޖޭގެ މުސްތަޤުބަލަށް

އަމާން ތަނެްއގެ  ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް މި ޤައުމަކީ .ޓަކައިނުމަށްހޯދައިދި ރައްޔިތުންނަށް ޢަދްލުއިންާޞފު

އީ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަްށ މި. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް .ދިނުމަށް ޓަކައި ކުރާ މަސަްއކަތްގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ހޯދައި

މިއަދު  މާދިޔައިފު ނުލިބިގެންގަނޑުމެންނަްށ މި ރާއްޖޭގައި އިންސާމިއަދު އަޅު ،ކަންބޮޑުވާ ކަެމއް. ޙަޤީޤަތަކީ

ކަމަށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުްނ ަރއްކާެތރި ގެއެ ބޭފުޅުން ،ނާަޔތުގައި އިފަނޑިޔާރުން އެ ބޭފުޅުންގެ  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ

އިއްޒަތްތެިރ ގެންދަނީ. ޖަހަމުން ކުމްޙުއެ ބޭފުޅުން ބޭނުން ގޮތަކަށް  ،ަގވާއިދުތައް ާގނޫނަށް ހަދައިށް އަމިއްލައަ

ޓަކައި  ކުރުމަށޖެހޭ. އެކަން ެގއެއް އެބަ ހޯދައިދޭންރައީސް، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޢަދްލުވެރި ފަނޑިޔާރު

މް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން ވަރަްށ ސާބިތުކަމާއެުކ ތިބި ވާހަަކ ވި އެތިއްބެ  ެވސް މި ތަނުގައި  އަޅުގަނޑުމެން ހަމަގައިމު

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. ވެތި ރައްިޔތުންނަށް ޔަޤީންކަމާއެކު އަުރަވން. ވަރަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ވޯުޓަގއި މި 1:30ަވގުތު މި ނިމުނީ. މިއަދުގެ ވާ ރިޕޯޓަށް ކަނޑައެިޅފައި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

އެ އިޞްލާޙަށް ވެްސ  ؛މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅިފަިއވާ އިްޞލާޙެއް ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހޭނެ. އަދި 

ފުރުމުގެ ށް ވޯޓަށް އެހޭނެ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ފަށަނީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަީދބު ރާއްޖެއިން ބޭރަ

ެއކަމާ ުގޅޭ ގޮތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ  ،ވާތީ ދެްއވާފައިއިން ސަރވިސް  ކަރެކްަޝނަލްހުއްދަ މޯލްޑިވްސް 
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ކުރަްއަވއި ކުއްލި މަްއސަލައާ ގުޅޭ ގޮުތން ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިީޖ ގުޅުންތަުކގެ ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ދިރާސާ

ބްރާހީމް ޝަރީފް މަރަޫދ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އި ،ޤައްރިރު މުކޮމިޓީ .ނިންމެވި ގޮތުެގ ރިޕޯޓު

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 އީލުގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މީކާގައި  2019ޖޫން  12! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ

 ލްކުީރގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބު ުކްއލި ގޮތަކަށް ާރއްޖެއިން ބޭރަްށ ފުރުވުމަށް ކަރެކްޝަނަވަނީ ނަސީމް 

ދިވެހި ށް ބޮޑަށް ވަރަމި މައްސަލައަކީ  މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފަ. މައްސަލަެއއް ،އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްސަރވިސް 

 މި މައްސަލައަށް ވަރަށް އިސްކަމެއް  ،ގުޅުންހުރި މައްސަލައަކަށް ވާތީ  ސަލާމަތާ މުގެަޤއު ،ރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތާއި

ދައުލަުތގެ ކަމާ ބެހޭ  ،ބެހޭ ކޮމިޓީްނ ވަނީ މައްސަލަ ބަަލއިފަ. ިމގޮތުން ދީގެން ޤައުމީ ސަލާމަތާިއ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާ

އެފެއާްޒ، ޕޮލިސް ސަރވިްސ، ފް ހޯމް އޮމިނިސްޓްރީކުރެވުނު. އޭގެތެޭރަގިއ މުއައްސަސާަތއް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު

 3އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އެކަމާ ުގޅިގެން ކޮމިީޓގެ ސަރިވސް އަިދ އިމިގްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް ހިމެނޭ.  ލްޝަނަކަރެކް

. ކޮމިޓީެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވުނުސާފުކުރެބެހޭ އިދާރާތަކުން  މަޢުލޫމާތު ކަމާ ،ބައްދަލުވުމެއް ބާްއަވއި

ޓަކައި އެޅިފައި ހުީރ މަދު އަދީބު އަނބުރާ ރާއްޖެ ެގނައުމަށްއަޙްބެހޭ ފަރާތްތަކުން  ވީ ދައުލަތުގެ ކަމާ ފުޅުބޭނުން

. މި މަސައްކަތް ށްމަކުރުަކށަވަރު ،ޔަޤީންކޮށްކަން ނުދެވޭނެއޭަނއަށް ފިލަިއެގންއަދި  ،ކޮންކަހަލަ ފިޔަވަޅުަތކެއްތޯ ަބލައި

ދެއްވި މަޢުލޫމާތުގެ އަީލގަިއ ތަކުން ތްބެހޭ އިދާރާ މިީޓއަށް ދައުލަުތގެ ކަމާކޮ ،މަޢުލޫމާތު އެްއކޮށް ،ކޮމިޓީން ބަލައި

ބޭސްވެރިކަމަށް ކުރާ ދަތުރުގަިއ  ،ކުރާ ދަތުރުގައިމި  ށްވަނީ އަޙްމަދު އަދީބު ރާއްޖެއިން ބޭރަ ކޮމިޓީން ނިންމާފައި

 ސަރުކާރުން އަޅާފަިއވާ ކަމަށް. ތްތަކުންދާރާ އިބެހޭ އަޅަންޖެހޭ އެކަށީގެްނވާ ފިޔަަވޅު ދައުލަތުެގ ކަމާ  ގޮތުންސަލާމަތީ

 އޮފް ޕޮލިްސގެރ ކޮމިޝަނަ އޭގެތެޭރަގއި ެއސިސްޓެންޓް  ންނާއި،ހަތަރު ފުލުހު ސާފުވީ އަށްކޮމިޓީ ،އާދެ! މިގޮތުން

ށް. ކަމަ ފުން އަޙްމަދު އަދީާބ އެްއކޮށް ދަތުރުކުރާްއޒަވަކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ ތިްނ މުރެބޭފުޅަާކއި އަދި ކަ  ރުގެވަފެން

ވާމީ ގު ވަނީ އިންސާނިއްަޔތަށް ޓަކައި ަބއިނަލްއަ ަފހިކޮށްދީފައިހަމައެއާެއކީ، މި ފުރުޞަތު ައޙްމަދު އަދީބަށް ސަރުކާރުން 

ގެ ލޮލަށް ެވސް އަޙްމަދު އަދީބު މުޢާހަދާތަކުން އެކަން ލާޒިމުކުރާތީކަން. އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ޑޮކްޓަރުން ގެނެސްގެން

ރަށް ފޮނުވުމަކީ މިހިނދުން ބޭ  ވެސް ލަފާދީފައި ވަނީ އަޙްމަދު އަދީބު ޭބރުގެ ޑޮކްޓަރުން ،ތި ނެފަރުވާކުރެވޭނެ ގޮތް

 ވެސް އޮީތ ވަރަށް ކުޑަ ދުަވސްކޮެޅއް އަޙްމަދު އަދީބުގެ މުއްދަތުން. އެއާެއކު، މަށްކަ ކަމެއްމިހިނދަށް ކުރަންޖެހޭނެ 

ދިއުުމގެ އޭނަ ފުރަިއގެން ންނަ ކަމަށް ެވއްެޖއްޔާނިކުކަމާއި އަދި އޭނަ މިިނވަންވުމުން އިތުރު ަމއްސަލަެއްއ ނު

ވެސް ިމގޮތަށް  އްކޮށް ަދއުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޭއނާއަށް ބޭރަށް ފުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތީއެ ފުރުޞަތު އޮތުމާ

ެއއް  ،ވަނީ ަފއިދޫކުރައްވާައދީބު ވެސް ކޮމިޓީގެ ހޯދުްނތަކުން ސާބިތުވޭ. އަޙްމަދު ކަން ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރަްއވަިއެގން
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ވެސް ހާމަވި. އަދި އިންިޑއާ  ްއކަން ވޭ ޓްރެވަލް ޮޑކިއުމަންޓެދެދުވަހުގެ އެންމެ ސިންަގލް އަދި އެންމެ ޤައުމަކަށް އަހަރު

ވެސް  ުލވެރިންއޫދަތުރުކުރާ ސްޓޭޓުގެ ސަރުކާރުގެ މަސް ފަރާތްތަކުންނާއި އަދި އިންޑިާއއަށް  ބެހޭ ސަރުކާރުގެ ކަމާ

ިދއުމުގެ ލައިގެންއަނބުރާ ފި ،އަޙްމަދު އަީދބު ބަލަހައްޓައިދޭނެ ކަމާއި  ހޭ ފަރާތްތަކަށްބެ މާދިވެހި ސަރުކާރުެގ ކަ

ކޮމިޓީއަށް ހޯދުނު  ވެސް ަކންއިންޑިާއގެ ަސރުކާރުން ޔަޤީންކަންދީފަިއވާ ކަމަށް ފުރުޞަތު އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުދޭނެ

އިންސާީނ  ،ކީ ސަރުކާރުން އިންސާނިއްޔަތަށް ޓަަކއިމުމަ، ކޮމިޓީގެ ިނންއޮތް. އެހެންވީމާކުން އެނގެން އެބަތަމަޢުލޫމާތު

އަޙްމަދު  ،ވަޢުުދގެ މަތީން ވެފަިއވާވެސް   އަދި އިްނސާނީ ޙައްޤު ކަަށވަރުކުރުމަްށ މި ސަރުކާރުންކަރާމަތަށް ޓަކައި

ހުރިހާ  ގެދިއުމު ންއިގެދިން ފުރުޞަތަކީ ެއކަށީގެްނވާ ސަލާަމތާއި ރަްއކާތެރިކަމާެއކު އޭަނައށް ފިލަބޭސްފަރުާވއަށް  އަދީބު

 ޔަވަޅެއް އެޅުަމށްފަހު ދިން ހުއްދައެއްކަން. އެހެންވީމާ، މި މަޢުލޫމާތަށް ބަންދުކުރުމަށް އެޅެްނހުރި ހުރިހާ ފި އްމަގުތަ

އިްއޒަތްތެިރ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނީ ކަމަށް ައޅުގަނުޑ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ މި ފަހު މި ރިޕޯޓު  

  .ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 36ގަޑިއިރު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  1ވަނީ ސް ހަމަޖެހިފައިހުމިއަދު ބަ  މި ރިޕޯޓަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ސިކުންތު.  5 އިމިނެޓާ 5ސިކުންތު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  5 އިމިނެޓާ 5ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  7 އިމިނެޓާ

ސިކުންތު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް  32 އިޓާމިނެ 3 އަށްތިން ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ އި ނެޓާމި 4ޕީ.އެން.ސީއަށް 

މިހާރު މި ރިޕޯޓަށް  ސިކުންތު ލިބިވަޑަިއގަންނަާވނެ. 52ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 

 ޖާބިރު. هللا ބްދު ރު ޢަކާށިދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަލަނީ. އިސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތަށް މި ހުޅުވަހުބަ

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ބްދުކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ

ޝުކުރިއްާޔ. ވަރަށް ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް ިއއްޒަތްތެރި މުޤަްއރިރު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވީތީ ަމރަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެިރ 

ތަކުރާރުކޮށް  އަށްهللاމާތް ،ޖިލީހުގައި ތިއްަބާވތީމި މަދަންނަވަން. މިކަހަލަ މޮޅު ޭބފުޅުން  މެންބަރަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު

ރާއްޭޖގެ ދާއިރުަގއި ެސކިއުރިީޓ ބޭްސފަރުވާއަށް މީހުން ފުރަިއގެންން ސް. ާރއްޖޭދަންނަވަން. އިްއޒަްތތެރި ރައީ ޝުކުރު

މި  އިލާފަ ޅުންދާއިުރގައި ެސކިއުިރޓީ ޮކމިޝަނަރުންނާއި ދެތިން ވަީޒރަކާ ބޭބޭފުބޭސްފަރުވާއަށް މީހުން ފުރަިއގެން

އޯގަނައިޒުކޮށް ކަމަށް އަުޅގަނޑަްށ ނީ އެހާވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ ކަްނތައްތައް މި ހުންނަފޮނުވަންޖެހެނީ. 

ތެރެއިން އެންމެ ވަގެއްގެ ަފހަތުން ދިއުން މިއީ ކޮންކަހަލަ  ގެ ފަސްވަގުން ލުމުފަސްމާ ގައިގްރޫޕު ފެންނަނީ. ވައްކަންކުރި 

ންޯތ ކީްއެވގެޔާމީން އެ އިންނަނީ ޭގަގއި ތާސްކުޅެން.  ަވގު ގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ. އެންމެ ބޮޑުއަޅު  ާބއޭ ވިޔަފާރިެއއް

އަުޅގަނޑު ބޭނުން މި  ،ކީހަދާފައި އޮތް ީޑލަ ސަރުާކރުން އޭނާއާކޮބައިތޯ  ؟އުޅެނީ ހައްޔަރުނުކޮްށގެން މި އިއޭނާ ހިފަ
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 މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ އަރިހުގައި މި މަޖިލިސް  ހީމްކަމަށްވާ ރައީސް އިްބރާ ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ

 ...ކޮށްމެދުވެރި

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު. 

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ދިޔަ ކުރީގެ ަނއިބު ރައީސް  މިއަދު އަޅުގަނުޑމެންނާ ހަމައަށް ލިބިގެން މިދެ! އާިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްާޔ 

ގެްނ ުކއްލި މައްސަަލއަކާ ގުޅި ހުށަހެޅުނު ލުމާ ގުިޅގެން މި ކޮމިޓީއަށް އިބޭސްފަރުވާއަށް ާރއްޖެއިން ޭބރަށް ފޮނުވަ

އަދުގެ ނޑު މިގައަޅު އިލާފައިވެސް މި ރިޕޯޓު ބަލަ އެންމެ ފުރަތަމަ  ތައްޔާރުކުެރވިފަިއވާ ރިޕޯޓު.

ކުީރގެ ވަންދެން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ހަމަ ޝުކުރާއި ަމރުޙަބާ ދަންނަވަން. އާދެ! އެަތއް ޒަމާނެއް

 ޙީ އްޞި ގެއެ މަނިކުފާނު އި،ކުެރވިފައި އޮތް ޙުކުެމއްގަ  ،ނޭނގިސް ވެ ނައިބު ރައީސް ޙުކުމްކުެރވުީނ ކޮންގޮތަކަްށކަން

 ވެސް ޭބސްފަރުވާގެ އެންމެ އަާސސީ ތެރެއަށް ދިޔައިރުތަކުގެ ލިކޭޝަންތަފާތު ކޮމްޕްވެްސ  ށްވަރަށް ބޮޑަލަތު ހާ

ވެސް ކެނޑެން  ކުއްިލައކަށް ޙުކުމް ިއ،ބާއްވާފަ ވަންދެން ފޯރުކޮށްނުދީ ޖަލުގައި އެތައް ދުަވސްތަެކއް ވެސް މިންވަރު

ާވލުވެ އިންސާިނއްޔަތަށް ޓަަކއި ހަ  ސަރުކާރާމި  ،ްއވާއޮ  އިވެފަ  ށް ޮގސް ކުަޑ ދުވަްސކޮޅަކަމުންނޑެކެމުންނޑެފަށާފަ. ކެ

އެ މަނިކުފާނަށް ފޯރުކޮށްޭދންޖެހޭ ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުަމތް މި ދައުލަތުން ފޯރުޮކށްދޭނެކަން ސާބިތުކޮށްދިން 

ިރވާ އެްއކޮށް ޝުުކވެ ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މި ސަރުކާުރގެ ެވރިންނަށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 ކަންތައްގެ ޖެހެނީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބުޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް، ފާހަގަކޮށްލަން . ިއއްކަމެއް

ޕްރީމް އެއްެވސް ކަމެއް ނުކުރާ ސުއިތުރު ުކމްކުރުން ނޫން ޙުވެސް ގޮސް މި ހުއްޓެނީ ެއްއކަލަ މަޤާމުގެ ދިފާޢުގައި 

ޤާމުގެ ދިފާޢުގަިއ ޕްރީމް ކޯޓުން މަމިދެންނެވި ސުފެނޭ ނު  ވެސް ހަކުކަށް ދުވަކޯޓާ ހިސާބުން. އަުޅގަނޑުެމންނަ

 1ކަމެއް ކުރާ ތަނެއް. ނޫން އެހެން އެއްެވސް ޙުުކމްކުރުން ދިފާޢުގައި މަޤާމުގެ ގެ ންތިއްބެވި ފަނިޑޔާރު ަގއި ނުއެތަ

ކުރީ ހަމަ އެގޮތަށް. ޙުކުމް ވެސް ތާ ފަހުން ހަފު ދެ ،ތާއެއް ފުއޭގެ ހަ ވެސް ޙުކުމްކުީރ ހަމަ އެބީދައިން.އި ރީގަ ވަރުފެބު

ބަލަން ފެށީމަ ދެންވެްސ  ަތއްފަހުން ގޮސް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެ ބޭފުޅުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ އެންމެ

އަްށ . އެގޮތުން. ަވރަށް ސާފުކޮށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ޖޭ.އެސް.ސީއިބޭނުމުގައެ ރުތައް މި އަންނަނީ ހަމަ  އަމު

ވެސް. އަދި އެ މައްސަލަތައް ބަލަން ފެށުމުން މީގެ   ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބެލޭނެކަންޔާރުންގެޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިސު

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(އާ  159ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ވެސް ނެރުނު އަމުރަކީ ޕްރީމް ކޯޓުންދުވަހެއް ކުރިން ސު ދެ

ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެްއ  އެ އަމުރާ ންވީ، ބޭފުޅުން ބުނަދެން ހަމަ ތި ވެސް.  ކަނޑައެިޅގެން ޚިލާފު އަމުރެްއކަން
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މަލުކުރާނެ ގޮތެއް އަޅެ ޢައެއްގޮަތށް  ނޫނުއަސާސީގެ ޭބރުން ނެރޭ އަމުރަކާޤާމި . ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ނުކުރެވޭނޭ

ށް. އަދިމާ ހާހުރީ މި މަޖިލީވެސް ނޭނގެ. ދެން މިހާރު މިސްރާބު ެއްއގޮތަކަށް އަުޅގަނޑަކަށް ހަމަ  !ވާެދއް ވިދާޅުވެ

ގޮސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރުން ކުންނަމުންނި، ނޫނުއަސާސީގެ ބޭރަްށ ނިުކންނަމުންޤާޖެހެނީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން

މަޖިލީހުގެ ބާރު ކަނޑާލަން އަޅުގަނޑުމެން  ، މިއިޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބާރު ކަނޑާލަ

މި މަޖިލީހުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ އަޅުގަނޑުމެން އަޅަންޖެހޭނެ. އޭގެ ކުރިން  ،އެހެންކަމުން. ފުރުޞަތުދީގެންނުވާނޭ

އަުޅގަނޑުމެން މި ތިބީ އެކަން ވެސް ކުރަން.  ،މުން ވަކިކޮްށގެން ކަމުގައި ީވނަމަވެސްޤާޔާރުން މައެއީ އެ ފަނޑި

ެގ ތެރެއިން. ނޫނުއަސާސީޤާއަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކުރާނީ މި  ،ފާަހގަކޮށްަލންޖެހޭ ކަމަކީ ،އެހެންނަމަވެސް

އާދެ! ކުރީގެ ރޭނީ ރަސްމީ ދޮރާށިން. ޓަކުން ނުނެރޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ނެށްބޭފުޅުން ވަލު ދޮރާ އަޅުގަނޑުމެން އެ

ކޮންެމ  ،ިވޔަސް، ކުީރގެ ކާތިެބއް ކަމުަގއި ިވޔަސް، ކުީރގެ ވޮޗަެރްއ ކަމުގައި ވިޔަސް  އް ކަމުަގއިނައިބު ރައީސެ 

ގޮީޅަގއި ކަުމގަިއ ިވޔަސް، ުކޑަބޭފުޅަކު ހުންނެީވ ޭގގައި  ނުންވާ ިޞއްޙީ ފަުރވާ އެ ބޭފުަޅުކ ބޭ ބޭފުޅަކަށް ިވޔަސް އެ

އެ ފަރުާވ ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަކީ ދިވެިހ ، ގޮޅީަގއި ކަުމގައި ވިަޔސް ފޯރުކޮްށދެވުމަކީިއ ިވޔަސް، ޮބޑު ކަމުގަ

، އެކަން ކޮށްދޭން ކުރަންޖެހޭ އި އް ކަނަޑއަޅަތައެކަން ކޮށްދޭން ކަނޑަައޅަންޖެހޭ އުސޫލުދައުލަތުގެ މަްއޗަށް ވާޖިބެއް. 

އެަމގުން ހިނގަމުންދާ ދިނުމަކީ ދައުލަތުން ުކރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. މިއަދު ެއކަން ކޮށްގެން އެކަންކަން ަމުގފަހިކޮށްޚަރަދު

ޓަކައި އަުޅަގނޑު ވަރަށް އިޚްލާްޞތެރިކަމާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެްނދާ ކަމަށްކުރިއަށް  ،ޓަކައި ކަމަށް

، އި މިކަމުގެ ޒިންމާ ނަންަގވައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި އަިދ ހޯމް މިނިސްޓަރަށާއި އަދި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރަށް ވެސް ރަ

އަދާކުރަން.  ކުރާ އެންމެހަިއ ބޭފުޅުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުމަސައްކަތް ްއވުަމށްމިކަމުގައި މަގުފަހިކޮށްދެ

ިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 .ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީމެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށި

ފުރުމުގެ ުހއްދަ  އިން ބޭރަށްކުރީގެ ަނއިބު ަރީއސް އަޙްމަދު އަދީުބ ރާއްޖެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. 

 ގޮތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު ކުއްލި މައްސަލައަކާ  އިން ދެްއވާފަިއވާތީ ެއަކމާ ގުޅޭކަރެކްޝަނަލް ަސރވިސްމޯލްޑިވްސް 

ތައްޔާރުކުެރއްވި ރިޕޯޓު  ިއ،އުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ ބައްލަވަޤަގެން ގުޅި 

 މީޓެގ މެންބަރުންނަށާއި މުޤައްރިރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ޓަކައި ކޮދެްއވި ކަމަށްއިންނަށް ހުށަހަޅުއްވައަޅުގަނޑުމެ

 އުމީ ސަލާމަތާޤަ ގުިޅގެން  ދަންނަވަން. އާދެ! ަރއްޔިތުްނގެ ހިތުަގއި ކުއްިލ ނުތަނަވަްސކަމެއް އުފެދުނު މި މައްސަަލއާ 
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. އަދި މިކަމުަގއި  ާފހަގަކުރަންއެޅުްއވީ ވަަރށް އަވަހަށްކަން އަުޅގަނޑުއަދި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ފިޔަވަޅު 

ގެންދެީވ ދެއްވުމަށް ެއ ކޮމިޓީން މަސަްއކަތްތައް ކުަރްއވަމުންއި މު ސުވާލުތަކަށް ަޖވާބު ހޯއްދަވަ އްއަޅުގަނޑުމެންނަށް މުހި

ުމ އްުތގަިއ ރިޕޯޓުން ވަރަށް މުހިކުާރ ގޮަގއިަކން ވެސް ފާހަަގކުރަން. ައޅުގަނޑު ގަބޫލުވަރަށް ހަލުއި ސްީޕޑު

އެާއއެުކގައި ަރއްޔިތުްނގެ ހިތުަގިއ އުފެދުނު ނުތަނަވަސްކަމަްށ ހިނގައްޖެ. މާތުތަކެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންލޫޢުމަ

އް މި ދިރާސާ ރިޕޯޓުގެ ސަބަބުން ލިބިެގންދިޔަ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރަން. އާދެ! ސަރުކާރުްނ ޔެ ވަރަށް ބޮޑު ލު

އަދި ދެ ސަރުާކރުގެ ދެމެދުަގއި ދަްއކަންޖެހޭ  ،ކަމަާށއި ޒިންމާދާރުަކމާއެކު ފިަޔވަޅުަތއް އަޅުްއވާފަިއވާމިކަމުގައި ވަރަށް 

މަލާތްތައް ކުރެވިފަިއާވކަން ެވސް ރިޕޯޓުން އެބަ އިނގޭ. އަދި އެމަނިކުފާނު އަނބުރާ ޢާްއވަންޖެހޭ މުރަވާހަތަކާއި ކު

ގޮތުން  އްކަތްަތއް ވެސް ކުަރްއވާފަިއވާކަން އެަބ އިނގޭ. ސަލާމަތީުކރައްވަންޖެހޭ މަސަޓަކައި ގަތުމަށްރާއްޖެ ވަަޑއި 

ވަީނ  ިދވެހި ސަރުާކރުން ކުރަްއވާފައި މި ންއަދި މިކައަޅުްއވަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތަްއ ައޅުއްވާަފިއވާކަން ވެސް އިނގޭ. 

ރުވާކުރުމުެގ ޙައްަޤީކ ބޭސްފައާދެ، ފާހަަގވޭ. ރިޕޯޓުން އެބަ  އިންސާނިއްޔަތަްށ ޓަަކއިކަން ވެސް އަޅގަނޑުމެންނަށް

ކޮންމެ ަގއިދީއަކަްށ ެވސް ލިިބފައިވާ ަޙއްޤެްއކަން އަުޅގަނުޑމެން ހަނދާން ބަހައްޓަންޖެހޭ. މީގެ ދެތިން ދުވަްސ ކުރިން 

ލުތަުކަގއި ޖަޙައްޤު އެ  ،ޤީޤަަތކީޙަފާސްކުރި ޖަުލތަކާ ބެހޭ ރިޕޯޓުން އަުޅގަނުޑމެންނަށް ހާމަވާ އެއް  އަޅުގަނޑުމެން

ްށ ނުދާކަން. އަިދ ކުރީެގ ނައިބު ަރއީސަށްފަިއ ތިބި ގައިީދންނަށް އެކަީށގެންވާ ގޮެތއްަގއި ލިބެމުންހައްޔަރުކޮ

ށް ވެްސ ކުރަނީ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ކޮންމެ ގައިދީއަކަވި ފުރުޞަތު އަޅގަނޑު ގަބޫލުނެ ލިބިވަޑަިއގެން

މަންޒަރަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާއިރުަގއި ސްޕެޝަލިސްޓަކަްށ  ޤީޤަތަކީ މިއަދުގެ، ޙަލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް

 ؛ސްޕެޝަލިސްޓެއް ކީއްުކރަންތޯ . އަދިތިބިމަސްވެފަިއވާ ނިކަމެތިން ޖަލުތަކުަގއި އެބަ 8މަސް،  7ނުެލވި އިދައްކަ

ނުެލވޭކަން ވެްސ އިދައްކަވާއިރު ނަރުަހކަށް  އްދުވަހެ  އްޑޮކްޓަރަކަށް ދެްއކުމުގެ ބޭނުމުގައި ެއކަމަށް އެދިގެން ތިބޭތާ އެތަ

 އި،ބަންދުކުރުން ފިޔަވަ  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ރިޕޯޓުން އެބަ ފާހަގަވޭ. އާދެ! ޖަުލގައި ބަންދުކޮށް ހައްޔަުރކުރުަމކީ

މުން. ދަނީ ބުނަ މީހަކަށް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް މި އިތުރު އަދަބެއް އެ

  އަދި މިގޮތަށް ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ،ގައި އަުޅގަނޑު ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދަންނަވާލަންމި ފުރުޞަތު ،އެހެންކަމުން

ކަންތަްއ ވެްސ ހަމަ މިހާ އޯގާތެރިކަމާިއ  ގެޑޮކްޓަރުންގެ އެހީއަްށ، އެހީެތރިކަމަށް އެދިފައި ތިބި އެެހން ގައިދީ 

 މި ރިޕޯޓަށް އަދިވެސް ެއއް  ، ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާގެންގޮސްެދއްވާށޭ. ވަރަށްކުިރއަށް  ،އިއިންސާފުވެރިކަާމއެކު ަބއްލަވަ 

 ފަހަރު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޙަސަން ޢަފީފުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ވިލުފުށީ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަފީފު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

އާދެ! ަގއިދީައކަށް ިވަޔސް އަދި އެހެން މީހަކަށް ިވޔަސް ފަރުވާ ލިބެންޖެހޭނެ  ަރީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

ކުީރެގ ނައިބު ރައީސްކަން ކުަރްއވާފަިއވާ އަޙްމަދު އަދީބަށް، އޭނައަށް ޖެހިވަަޑިއގެންފައިާވ  ،ބަލިތަކަށް. މިގޮތުން

. އެކަމާ ވަނީ ދީފަ މުގެ ފުރުޞަތު މިއުއޭނަ ބޭރަށް ދި ސަރުކާުރން ،ފަހުމަށްވު ބައްޔަށް ފަރުވާ ނުލިބި އެތައް ދުވަހެއް

ުގޅިގެން މި  . އަދި އެކަމާވަނީ ފާުޅކުރަްއވާފަ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ތެެރިއން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން

ޙްމަދު އަދީބު ކުރީގެ ނަިއބު ރައީސް އަ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު ކުއްލި މައްސަލަެއއް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު

ވަނީ  މިހާރު މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އްމަށް ދައުލަތުން ހުއްދަދިން ސަބަބުތައުރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ދި

އްވިހެްނ ޖަުލތަކުަގއި ދެންމެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެ .. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްވަރަށް ބޮޑަށް ސާުފވެފަ

އްާޔ ވެއްޖެތިބި. ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާންނުލިބި ތިބި ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެބަމަތް ނުވަތަ ފަރުވާބޭސްފަރުވާގެ ޚިދު

ކުރީގެ ނައިބު  ،ޖެހޭއުަފއްަދން އެބަ. ހަމައެއާއެކު އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލުޖެހެނީ ން މިއަމިއްލަ ޚަރަދުަގއި ދާ ؛ރަނގަޅު

ހިނެއްތޯ. އާދެ! އަްޙމަދު އަދީބު ދިވެހިރާއްޭޖގެ  މި މުއްސަނދިކަން ލިުބނީ ކިރައީސް އަޙްމަދު އަދީބަށް 

ހަވާލުިވއިރު އަޙްމަދު  މު ނުވަތަ އޭގެ ކުރީަގއި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްްޓރީއާޤާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބކަމުގެ މަ

 ކުޑަ  ، ަކމެއް. އެހެންނަމަވެސްމުކޮށް އެންމެނަށް އިނގޭއްވަރަށް އާ ެއއީ އަދީބުގެ މާލީ ހާލަތު ހުރި ގޮތް 

އަނެއްކާ ައޅުގަނޑުމެން އެނބުރި  ؟ދިޔައީ ކިހިނެްއެވގެންތޯ ެވގެން މި ބޮޑު މުއްސަންޖަކަށް ދުވަސްކޮެޅްއގެ ތެރޭަގއި މާ

 ންއިމުކުރުމުގެ ިނޒާމުަގއި ހުރި ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއަށް. ކްރިމިނަލް ކޯޓުޤާފު ޞާދުލުއިންޢަޖެހެނީ މިއަދުގެ އަންނަން

ވާތައް އަނބުރާ ޢު. ކީްއެވގެްނތޯ އެ ދަލެވިފައިވާަތއް ވަނީ އަނުބރާ ފޮނުވަޢުއިވާ ދަމެދު އުފުލާފަ  އަޙްމަދު އަދީބާ

މުގައި ތިއްބަާވ ޤާދައުލަުތެގ މަތީ މަ .އޮތީ. ައޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ ަކންތައްތަކެއް ިމއީ ފޮނުވިފައި މި

އެކަންތައް  ،ޔިުތންނަށް ނޭނގިސަނދިަކން ލިބުނު ގޮތް ރައްބޭފުޅުން ކުއްލިއަކަށް ުމްއސަނދިވެ، އެ ުމއް

ތުން ެގ ފަރާވާަކން. އާދެ! އަޙްމަދު އަދީބު ކުރެްއވި ވިޔަފާރިެއއް ނެތް. މައިންބަފައިންނުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފު

 ންޖަކަށް ުކއްލިައކަށް މި ރާއްޭޖގަިއ ނެތްވަރުެގ މުއްސަ ،މުއްސަނދިކަމެއް އަިއއްސަ އޮތީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް 

ކަްނތައްތައް ނުބެލި އަދި އެކަންަތއްތަުކގައި އެްއވެސް ކަމެްއ   އަުޅގަނޑުމެން ަބލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. މިވެއްޖެ. ިމއީ

ނުާވކަން. އާދެ! މަީކ މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ޢަދުލުއިންާސފު ކަށަވަރުއުދިނުކުރާ މީހެއްގެ ގޮުތގައި ަބރީޢަވެގެން

 ޚާއްޞަ  ،އިމުުކރުމުގެ ދާއިާރގައި ޤާފު ޞާިމއަދު ޢަދުލުއިން ،އަީކ ވެސް ވާަހކަދެއްކި މަްއސަލަކުރިން  މެންއަޅުގަނޑު

ުފ ޞާބޭފުޅުން އިޚްލާޞްެތރިކަމާއެކު ޢަދުލުއިން އެ ؛ގޮތެްއގަިއ ފަނޑިޔާރުްނގެ ޮގތުގައި މި ިތއްބެވި ބޭފުޅުން 

 ޅުން ވިސްނަވަނީ އެ ބޭފު ކީ. ނޫނީ އެމިއީ އަޅުގަނޑުމެން އުފައްދާ ސުވާލަ  ؟ކޮްށދޭތޯއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްޤާ

ބޭފުޅުން  ، އެ އި އޮތީ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއް ހިންގަންތޯ. އިތުރަށް ަފއިސާ ހޯދަ ހަވާލުވެފަިއ މި ބޭފުޅުންނާ

ނޭނގޭ ގޮތަްށ ފެނޭ ފަނޑިޔާރުން ވެސް މުއްސަނދިވަމުންދާ ގޮތް. ގޮތްމުއްސަނދިވާންތޯ. އަުޅގަނުޑމެންނަށް އެބަ



65 

 

ވަނީ ކިހިނެއްވެގެންތޯ.  މި ތަ އެހެން މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާ ކައުންަޓށް ނުވައަނބިކަނބަލުންގެ އެ 

ވަނީ ެއއީ ކޮންމެހެން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ ބުނާ  ޝަރީޢަތަށް މިފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭއިުރަގއި ެވސް މި

ގައި މިފަދަ ކަންަތއްތަްއ ނީ މި ރާްއޖޭދަނީ. އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވަ މަންޒަރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ވެަފއިވާތީ. އެ ފަނޑިޔާުރގެތައް ކޮރަޕްޓް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަެތއް އަދާކުރަންޖެޭހ ފަނޑިޔާރުގެތައް 

އިމުކުުރމަށް. އެ ފަނޑިޔާުރގެތަކަްށ ފަނޑިޔާރުން ިއސްކުރަީނ ޤާފު ޞާއަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔަީނ ޢަދުލުއިން

ޓަކައި. ެއްއވެސް ހާލެއްަގއި ެއ ފަނޑިޔާރުގެތަަކކީ ވިޔަފާިރ ކު ކަންަތއްތަްއ، ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމަށްލުވެރިކަމާއެޢަދު

ހޯދުމަކަށް ނޫން ކުރާކަށް ނޫން. އަމިއްލަ ުމްއސަނދިކަން އަމިއްަލ ފައިދާއަްށ މަސައްަކތް ،ކުންފުންޏެއްގެ ގޮުތގައި ެދކި

ވަރަށް ސާފު އިބާރާތުން ލިޔެވިފަިއ  ގައިނޫނުއަސާސީޤާއާދެ! މި  ؛ންޖެހޭނީ. ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުކުރަމަސައްކަތް

ކުރަންވާނީ ެއތަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަރުޢީ މައްސަލަތަކުަގއި ކަން ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަެއކަނި މަސައްކަތް ،އޮތްއެބަ

މިޝަނުެގ ގެނެއްނުވާނެ. ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮބޭފުޅުން ބެހި އެ ކަމަށް. ދެން އެހެން މައްސަލަތަކާ

. އިއްޔެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނީހުރި. އެ މަސްއޫލިްއޔަތުތަކާ ބެހެަތކެއް އެބަމަސްއޫލިއްޔަތު

 ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި މި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަމެްއ ކޮށްގެންނުވާނެ ކަމަށް ިވދާޅުވެފައި އޮތް ވާހަކަ. މި

  ކަނަޑއަޅާ ޞްޞާ ތިޚްޯކޓުތަުކގެ އި އަދި ަވކިކޮށް ،ކޮށްްއަޔންޢަކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން  ސުޕްރީމް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ

 ކަމާ ޙަަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ އެއްވެްސ ކަމެއްަގއި ޭއގެ ަސއް ،ނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާްނކުރޭޤާތަން. އަދި މި 

ށް އޮތް ހަމަެއކަނި ކަމަީކ މި މަޖިލީހުން ނުއުެފއްދޭނެ ކަމަށް. ފަނޑިޔާރުންނަމެދު އެްއވެސް ތަެނއްަގއި ސުވާލު

ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނ ބެލުން. ނޫނިއްޔާ  ވާ ގާނޫނެއްތޯނޫނުައސާސީާއއި ތަޢާރުޟުޤާފާސްކުރާ ގާނޫނަކީ 

އަމިއްލައަްށ، ސުޕްރީމް  ވަނަ މާއްާދގެ )ބ( ފަނިޑާޔރުން 21ހިނގައްޖެ ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުެގ 

 ބޭފުުޅންނަށް ވިސްނުނީ އެއީ އެ  ގޮތަށް އެ ދުވަހަކު ހެނދުނު އިރުއިރި ޔާރުން އަމިއްަލއަށް ެއއްކޯޓުގެ ފަނޑި 

ގާނޫނު ފާސްކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރާ ކަމެއް.  ؛ބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިްއޔަތެއް ަކމަށް. މި ގާނޫނު ފާސްކޮށް

 ންަލއަްށ ގާނޫނެްއ ފާސްކޮށް އޭެގ ާބރު ލިބިގަތީ. އަދި އަދަށްދާއަމިއް ،ފުޅުްނ ކުރެްއވި ކަމަކީބޭ ދުވަހު އެ އެކަމު އެ

ވެހިރާއްޖޭަގއި ބޭްއުވނު ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގަިއ ހަރު ދިވަނަ އަ  2013ވެސް އެކަންތަްއ އެ އޮތީ އެގޮުތގަިއ. 

 ާއއިޖުމްހޫރިއްޔާރައީސުލްހުރެ  ޖެހޭ. އެއްވެސް ސަބަަބކާލަން ެއބައިޅުގަނޑުމެން ބަލައަެވްސ  ގޮތްކަންތައްތައް ދިޔަ 

ގެ މަޖިލީހުގެ ހަވާލުވާންޖެހޭ ފަރާތަކީ ރައްޔިތުން މާޤާމު ހުސްވެއްޖިއްޔާ ދެން އެ މަޤާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބ މަ

 ...އާދެރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު 
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  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޙަކީމް ޝަހީމް هللاޢަބްދު މެންބަރު ގެދާއިރާ ކަނޑިތީމު

ތަނެއް އަިދވެސް  ރުިފޔާގެ ނޫުޓތައް ވީ 1000އަލަށް ޗާޕުކުެރުވނު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ެޗއް ެއ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް ނޭނގެ. އޭގެ ނޫޓެއް މި ލިބެނީ މާވަހަރެއް މީހަކަށް ލިބޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ލިބޭ އެއް

ހުންނަވާފަިއ، ނައިުބ ރައީސަކު ހަމަ ހުންނަވާަފއި  ޔާއަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް  ،އުޅޭ ވާހަކަައކީ ނޫޓަކީ. ދަންނަވަން މި

. ހަމައެކަނި ނައިުބ ވަނީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަންަގވާ ކަމެއް ކުރަން ހުންނަ ބޭފުޅެްއގެ ގޮތުަގއި ނައިބު ަރއީސް ުހންނަ

މި ރާއްޖެ މިހިސާބަށް ދިޔުމުގެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަން.  ންަކން ނިމޭނެހިސާބުން އެކަ ރައީސަކާ

މެޑަމް ފާތުން. އާދެ!  ؛ޔާމީން ޢަބްދުލްޤަްއޔޫމާއި އޭާނގެ އަންހެނުން ފާޠިމަތުهللا ޢަބްދުއެންމެ ބޮޑު ެއއް މޭސްތިރިައީކ 

އަިދ  ،ކަމަށް ވާނަމަ ންކަމުގައި ހިތްހަމަޖެހިގެން ތިބެވޭތިލަ ސާބިތުކޮށްގެން ައމާއިމި މީހުންނަށް މި ރާއްޖޭގައި ފަ

ނޫންތޯ އިންސާނީ ޙައްޤުަތއް، އިންސާނީ ކަރާމާތް އަުޅގަނޑުމެން ކަަށވަރުކުރަން.  ައއުލާކަން ބޮެޑއް މިއަށްވުރެ މާ

 ަރކަށް ކަންބޮޑެއްއެހެންވީމާ، މިއަދު އަޙްމަދު އަދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް ފޮނުަވއިގެން އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ އެްއވެސް ވަ

އްސަސާތަކަށް އިތުބާރުކުރަން. ދިވެހިރާއްޭޖެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ނުވޭ. އަުޅގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭގެ މުއަ 

އަޅުގަނޑުމެން އިތުބާރުކުރަން. މި މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެްއގެ ގޮތުަގއި ހުށަހެޅިގެންދިޔަ މައްސަލަ ކޮމިޓީން 

ވަނީ  ން ވަނީ، ކޮމިޓީންޖެހޭ ފަރާތްތައް ކަމާއި ގުޅޭ މުއައްަސސާތަކާއި މި މަޖިލީހު އަދި އެ ގެންނަން އިބަލަ

. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން، ައޅުގަނޑު ހަމަ ެވްސ ދެއްވާފަ ންކަންޤީވަނީ ޔަ ބޭފުޅުން . އަދި އެސުވާލުކޮށްފަ

ޖާބިރު، ކާށިދޫ ދާއިރާ. ެއއީ هللا ޢަބްދުތަނުގައި ވާހަކަދެްއކެވި އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު  ފާހަގަކޮށްލާނަން ކުރިން މި

ކަެމއް މި ާރއްޖޭަގއި  ނެއްިޓގެން ވަިކ އިތުރު ގައިން  ޔާީމންهللا މެންނަށް މި ރާއްޖޭަގއި ޢަބްދު ޤީޤަތެއް. ައޅުގަނޑުޙަ

ރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ގެނެސް  ޝަޔާމީންهللا ޢަބްދު ށް ގަބޫލެއް ނުުކރެވޭ.ތް ކަމަކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަކަކުރަން އޮ

އްޖޭގައި ޢަދުލުއިންޞާފު ވެސް ރާ މި ،ށް ޙައްޤު އަދަބު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުދެވޭހާ ހިނދުގައިއޭނައަ

ނުކުރެވޭނެ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްަތކެްއ ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންނަކަްށ  އިމެއް ޤާއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

ރި ހު އަދި ރުބޭލު ގުނަން،އި ެވއްދި ފައިސާއާ ގަނޑަށް އަަޅއިގެން ެވސް ފޮށިގަނޑު ހަމައަށް އައިއިރު މިއަދާ

ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް ނޭނގޭ. އެހެންވީާމ،  ީވނުވީެއއް އަށްހުރި ފައިސާ  ސް ބޭފުުޅން ގުނަންދެްނވެ ،ފައިސާާއއި

މަގަށް  ރާއްޖެ އިޞްލާޙުގެ ވާހަަކއެއް ނޫން ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ދައްކަންީވ. މި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ހަމައެަކނި އެއް

ޮގތް ހަދަން. އެގޮތް ހެދުމަށް  ގެ މަގަށް ގެނެވޭނެއުމު ިއޞްލާޙުޤަވާނަމަ ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި  ގެންނަ ކަމަށް

 ވެސް އަދި ފާަހގަކުރަން ވެސް އަުޅގަނުޑ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ގަބޫުލުކރަން ޓަކައި އަުޅގަނޑު ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް

. އިެނއްޚާއުމަށް ޚިޔާަނތްތެރިވެފައި ހުރި ޤަ ރާއްޖެއާއި މި  އްޔޫމަކީ މިޤަޢަބްދުލް ންޔާމީ هللا ޢަބްދު .ވެސް ބޭނުން

 ެއްއކޮށް މަސައްކަްތކުރި މީހުން އެހެންވީމާ، އޭަނއަށް ޙައްޤު އަދަބު އެބަ ލިބެންޖެހޭ. ހަމައެާއއެުކގައި ދެން އޭނައާ
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މިއަދު އަޅުގަނުޑމެންނަށް އެއްބައި ވާހަކަތައް  ދައްކަންޖެހޭ. ވާަހކަތައް ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އެ

ޓަކައި އަދި ޢަދުލުގެ ރާއްޖެ މިހިސާބަށް ެގނައުމަށް މި ،ފެންނަނީ. ނޫން  މެންނަށް މިތަން އަުޅގަނޑު  ގެއްިލގެންދާ

އިހުމާލު ބޭފުޅުންގެ  ލުމުަގއި ވެސް އެއިގޮތަްށ އިތުބާރު ެގއްލުވަ  ނިޒާމު ރައްޔިތުްނގެ ހިތުަގިއ ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ

ދީން ދިން ޢޫކުރަން ތިބީ އޭގެ މީހުން. އަދި ސައެބަޮއވޭ. އެއީ ަބއިވަރު ޮބޑު ޓީމެއް. ބޮޑު ޓީމެްއ ެއއީ. ޮޗުކލެޓު ބަންދު

ވެސް ކުޅެން ތިީބ އޭގެ މީހުން. ރާއްޖޭގެ ބައިތުލްމާލާ ވެސް ކުޅެން ތިބީ އޭގެ މީހުން. މި މީހުން  ކަދުރުކޮޅާ

ކަން. މިއަުދ ހަމަކުރާކަން ދައްއި ފު އަރަ ސާބޭފުޅުންނާ ވެސް އިން މެން އެބަޖެހޭ އެއަުޅގަނޑު އިއަޅުގަނޑުމެން ހޯދަ

ކުރީާމ ނަސްރު ލިބޭނެކަން. މިއަދު ޙައްޤަށް މަސަްއކަތް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ ެއއްަޗކީ

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރްއޔިތުންނަށް މިއަދަށްވުރެ މާ ދަނީ މި މަސައްކަތް.  ރާއްޖޭގެ މި މަޖިލީހުން ވެސް ފެނިގެން މި މި

ދަނީ. ދެން  ން ކުރި މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާ މި މަޖިލީހުން ފެނިގެން މި އިދިނުމަށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީއުފާވެރި ދުވަހެއް ހޯދަ

އަުޅގަނޑުމެން މި  ގޮތަށް ެއދޭދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި އެ ރަްއޔިތުން ، މި މަޖިލީހުން ކޮށްދޭންވީ ކަމަކީ

ތަފާތުވާނެ.  19ސް ގޮތުަގއި އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ މަޖިލި ބޫުލކުރާ މަޖިލީސް ކުރިއަށް ގެންގޮްސދޭންވީ. އަުޅގަނޑު ގަ

ސް ވެގެންދާނެ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ގުޅިފައި އޮތް މަޖިލީހެއް ކަމުަގއި މި މަޖިލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ުއއްމީދާ

 ިރއްޔާ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ އާދަމަ ރޮަޒއިނާ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ މީދޫ އަްއޑޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 އިރާގެ ދާ މީދޫ އައްޑޫޖަހާއިރު. އެެކއް މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދާނީ މިނެޓަށްފަހު ދެން އަޅުގަނޑުމެން ފަސް 

ި. އާދަމް ނާ ރޮޒައި މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

ވާ ގިނަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ކުރަން ޖެހިފައި އޮތް ގިނަ ބަހުސްތަކާއި އުފެދިފައި 

ައޅުގަނޑުމެންގެ ަޝރުޢީ ނިޒާމު ގަޑުބަުޑވެފަިއާވ ގޮތް.  ކޯޓުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ޕްރީމްސު  ،ސުވާލުތަުކގެ ޙަޤީޤަތަކީ

ވަނީ. ަރއްޔިތުްނ  ޖެހިފައި މިނުޖެހޭ އެތައް ބުރަތަެކއް އުފުލަންމިންވަރުގެ ސަބަބުން އަުޅަގނޑުމެން އުފުލަން

ސްކުރާ ހުބަނީ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ވަ ޖެހިފައި މިނުޖެހޭ އެތައް ކަެމއްަގއި ކަންބޮުޑވުން ފާޅުކުރަންކަންބޮޑުވާން

ކުރަމުން ަވނީ ކޯޓުތަކުން  ޢަމަލު ވެސް ގޮސްފައި މި ސްކުރާ ހިސާބަށްހުޓަށް ބަ ޤީޤަތުަގިއ މި ރިޕޯޙަ ،ވެސް ގައިޓުރިޕޯ

ރިމަތީ ކު ގެޕްރީމް ކޯޓަކީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިތުބާރު ެއންމެ ބޮޑަށް މީހުންޤީޤަތަކީ ސުޙަން. ަފއިވާ ގޮެތއްގެ މަތީއައިސް

މަލުތަކުގެ ސަބަބުން ސީދާ މުޅި ޢަޕްރީމް ކޯޓުގެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ސު ،ށް ވާއިުރގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ކޯޓަ
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ރަްއޔިތުންގެ އިތުބާރު ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ގެއްިލގެންދާ މަންޒަރު. މަޖިލީހުން  ،ަގޑުބަޑުވެ  ،ރާބުވެޚަރުޢީ ދާއިރާ ޝަ

 ވަންާޏ އެބޭފުޅުން އަިމއްލައަށް އެ ކަމަށް ންދާ ކަމެއްވެްސ ކުަޑވެގެ ޯކޓުގެ ބާރެްއ ކިރިޔާ ޕްރީމް ހަދާ ގާނޫނުތަކުން ސު

ގަނޑުމެންނަށް ކަންކަން ކުރާ މަންޒަރު މިހާތަނަށް އަޅު ،ގާޫނނުތަކުން ބައިބައި އުިނކޮށް ،ގާނޫނުތައް ބަދަލުކޮށް

ުނވަތަ  ކުރުވާއެކައުންޓަބަލް  ބޭފުޅުން  އެ ،ވެސް  އިފެނިފައި މިހިރީ. ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު ެވސް ކޯޓުތަުކގެ ގާނޫނުގަ 

 އްމާއްދާތަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ އެ ވަންޏާ ކަމަށް ކުރުވާ މާއްދާތަކެއް ހުރިއެބޭފުޅުން ޖަވާބުދާރީ

ޕްރީްމ ަގއި ސުރީވަރުފެބު 1ބޭފުޅުންގެ އަތްމަްއޗަށް މިބާރުތައް ނަގަމުންދާ މަންޒަރު.  ިމގޮތަށް ބަދަލުކޮށް އެއެގޮތް

ފަނޑިޔާރުން  2އަޅުގަނޑުމެްނނަށް ފެނުނީ  ،ފަހު ކުމަށްޙުފަޑިޔާރުން އެްއެވގެން ކުރި  5ފަހު، ށް ކުމަޙުކޯޓުން ކުރި 

ބޭފުޅަކު އަނެްއކާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަމަށް  1އެތަނުން  ،ފަނޑިޔާރުން އެތަނުގައި ތިބެ  3 އަނެއް ،ފަހު ޖަލަށް ލުމަށް 

 ވެސް ގެން އަނެްއކާކުމްތައް ނެރެޙުން ބަލަން ފެށީމާ، ސް.ސީުފޅުންގެ މައްސަލަަތއް ޖޭ.އެ ބޭ އެ ޕްރޮމޯޓުވެގެން މިހާރު

 އިލައި ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި އޮތް އިތުބާރު ެގއްލުވަ  ތަާހެވސް އެއްރައްޔިތުން ހަ ގޮތަށް، އަމިއްލަ ބާރުވެރިކަން އިތުރުވާ 

 .މަލުކުރާ މަންޒަރުޢަ ނުޖެހުން އުފެދޭ ގޮތަށްގައި ހިތްހަމަށް އެބޭފުޅުންާނ ދޭތެރޭގައި ރައްޔިތުްނގެ މެދުއަދިވެސް ބޮޑަ

ފު ޞާޢަދުލުއިން ؛ލާއިުރގައި ޭއަގއި މިއޮންނަ އިބާރާތްއިށް ބަލައަވަަނ މާއްދާގެ )ށ(  157އަސާސީގެ ނޫނުޤާ

ގެ މައްޗަށް ތެއްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ ފަރާ އި،މީހުންނާ އިއެންމެހަ ބާރުަގއި ހިމެނޭއިމުކުރުމުގެ ޤާ

އެާއއެީކގަިއ  ހިނގާނޭ. މިއީ ވަރަށް ސާފުކޮށް އޮތް މާއްދާއެއް. އަދި ހަމަޞްޞާތިޚްއިޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

އޮތް ފަނޑިޔާރުންާނ )ށ( ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ 159ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތަާކއި ބާުރތަކުގެ 

މުން ޤާމަ އި،މާފިޔަަވޅުތައް ެއޅު ފަރާތްަތކާ މެދު އަޅަންޖެހޭ އެ އި،އް ބެލުމާގޮތުން އުފުލާ ޝަުކާވތަ ބެހޭ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ މީހުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅުން. މިއީ ޖުޑީޝަލް  ކުރަންޖެހޭ މީހުން ވަކިކުުރމަށްވަކި

ްއ ކޮށްފައެމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން އިސްތިސްނާޕްރީމާއްދާއަކުން ސު ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތަކެްއ. މި

ަސލަ ބަލަން ފެށުމާ އެކީގައި ޖުީޑޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިަޝނުން ފަނޑިޔާރެއްގެ މައް  ނުވޭ. އެހެންކަމަށްވަންޏާ

އުމު ޤަ އަުޅގަނޑުމެންގެ  އި،ޢަމަލުތައް ެއކި ގޮްތގޮތަށް ބަހައްޓަ  ،ޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުަތއް ނެރެސު

އަސާީސގަިއ ނޫނުޤާކުރާކަށެއް ނުޖެހޭ. ވަރަށް ސާފުކޮށް ލް ކްަރއިިސސްއަކަށް ގެންނާކަށް މަސަްއަކތްކޮންސްޓިޓިއުޝަނަ

ެއގޮތަށް މާނަޮކށްގެން ކުިރއަށްދާން އޮންަނ  ،ޕްރީމް ކޯޓަކީ ފަހުބަސް ބުނާ ބަޔަކީއޮތީ ކޮންމެ ކަމެްއގައި ސު މި

 އި މެދުގަރިންގެފިބައެއް. ދެމަ ލަތަކުަގއި ފަހުބަސް ބުނާބޭފުޅުންނާ ހަމައަށް އަންނަ މައްސަ ނޫން. އެއީ އެ އިބާރާތެއް

ިމއީީކ  ،ނާއަށް ދިއުުމގައި ބުނާ ފަހުބަހާއިޚާމީހަކު ފާ ،ކުޑަކުދިން ުކރާ ކަންތައްތަުކގެ ބުނާ ފަހުބަހާއި ،ބުނާ ފަހުބަހާއި

 ކޮންމެ ؛ންނަނީ އަމިއްލަށްފެ  ގަނޑުމެންނަށް މިއަޅު  ކު،ޕްރީމް ކޯޓަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. އެކަމަ ސު

ސަުނގެ ދެފަިއ ޙަ އިީޑގަ މުިޅ އޮ ،ކަމެްއގެ ތެރެއަށް ބޭނިގަެނގެން ރިހާގަަވިއގެން ހުއަމިއްލައަްށ އިސްނަން  ކަމެއް

މި ހެންވީމާ، އެގޮަތަކށް ކަންތައްތައް ކުރާކަށް  މަންޒަރު. އެފަތުރާއުުމގައި ޤަ ބޭފުޅުންގެ ކަންތައްތައް މި އޮންނަހެން މި
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ގޮނޑި ދީފަިއ  65އަށް ކޮށްފައި އެމް.ޑީ.ޕީފުރުޞަތު ދެވޭކަށް ނޯންނާނެ. ރައްޔިތުން ވަރަށް އިތުބާރު ލީހުން މިހާރުމަޖީ

ކުރުމުަގިއ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ އިންތިޚާބު އާއ19ިގަނޑުމެން އެޖެންޑާ ފޮނުވީ. އަޅު  މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑުމެން

ކޯޓުަތކާިއ ފަނޑިޔާރުްނގެ  ،ބުނެ  ކުރާެނ ވާހަކަ ލާޙުޞްދާއިާރ އިޢީ ފެސްޓޯގަިއ ޝަރުނިނޑުމެން ގެްނގުޅުނު މެ ގައަޅު

ްސ ެވސް ޖުޑީޝަލް ސަރވި ގަނޑުމެން ބުނީމަ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަކަށްކަންކަން ރަނގަޅުކުރާނެ ވާހަކަ އަޅު 

ްސ ވިލް ސަރޖުޑީޝަ ،އަމުރުތައް ނެރެއި ޕްރީމް ކޯޓުން ުފންމައިގެން އަރަކޮމިޝަނުން މައްސަލަެއއް ަނގާއިރަށް ސު

މަޖިސް  ކޮމިޝަންގެ ބޯމަތިން ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންނަަކށް މި މަޖިލީހުން ދެވޭކަށް ނޯންނާނެ. އަދި މި 

ޕްރީމް ޯކޓަށް ފައެއް ނުވޭ. އެހެންވީާމ، ެއއީކީ ސުއަސާސީައުކން ދީނޫނުޤާލުމުގެ ބާރު އެްއވެސް ފަރާތަކަށް އިއުވަ 

ގަނޑެްއ ނުދެކެން. އަދި އެފަދަ އިގެން ކުރެވޭނެ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަޅު އި ބާނައޮީޑގައި ދެފަ އަނެއްާކވެސް މުޅި

ކަމަށް ވެސް އަޅުގަނެޑއް ނުދެކެން. ބޭސްފަރުވާ ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް  ޖެހޭނެމަޖިލީހުން ތަބާވާން ކަށް މިތައަމުރު

ނިންމުމަކީ މަށް ސަރުކާރުން ނިންމިނުވުއަދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް ފޮ ،ވާހިނދު މު ކަމަކަށްއްބޭސްފަރުވާ ދިނުމަކީ މުހި

އެކަންކަން އޮންނަްނާވ  ންވާނީދާކުރެިވގެންވެސް އިންތިޒާމު  ދުކުރާ ނިންމުމެއް. އެ ހުރިހާ ކަމެއްއީއަޅުގަނޑުމެން ތާ

ށް ގޮެތއް ނަހަދާ. އަދި ޖަލުގައި މިހާރު ބޭސްފަރުވާ ލިބެންޖެހޭ އެހެން ފަރާތްތަކަ ން ވަކި މީހަކަށް ވަކިމަތީ ގޮތުގެ

ކުރުމަކީ އަުޅގަނޑުމެްނެގ ޒިންމާއެއް. ޝުކުިރއްޔާ ދިުނމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސަްއކަތްއިޙައްޤު ހޯދަ ވެސް އެ

 ތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 {އަށް 13:01އިްނ  12:34 :ކޮޅުތު ސްވަގުހު}

 (، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުރައީސް ުހގެލީމަޖި ؛ވީންނެތުގައި އިސަ)ރިޔާ

 

  ދެްއެކވުން:ވާހަކަ ރިޔާސަތުން

. 5.1ދަނީ އެޖެންޑާ  ކުރަމުން މިސްހުބަ ބައްދަލު މި ވީ.ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު އަުޅގަނޑުމެން މެންދުރުގެ `. 

ލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް އިބު ރައީްސ އަޙްމަދު އަދީބު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުމުގެ ހުއްދަ މޯއެއީ ކުީރގެ ނަ

އުމީ ޤަ  ،ގޮތުން އިވާ ުކއްލި މަްއސަލައާ ގުޅޭޅިފަގޮތުން މަޖިީލހަށް ހުށަހެ އިން ދެްއވާފަިއާވތީ، ެއކަމާ ގުޅޭ ސަރވިސަސް 

 މިތަނަށް ފޮނުވާފައި އޮތް ރިޕޯރޓާ ގުޅޭ  އިކުރަްއވަމައްސަލަ ދިރާސާ އެރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ޚާސަލާމަތާއި 
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ރި އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެ އަރުވަީނ މައްޗަްނގޮޅީ ަދނީ. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި ރަމުން މިކުސްހުގޮތުން ބަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް. 

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ

އިބު ރައީސް އަޙްމަދު ކުރެވެނީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކުީރގެ ނަތުލާރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު މި ވަކާތެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

 ،ގޮތުން އިނގޭތޯ. ައޅުގަނޑު އެންމެ ބޮޑަށް ކަންޮބޑުވަނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ކާ ބެހޭިއގަތުމުގެ ކަްނތައަދީބު ފުރާވަޑަ

 ތިބީކީ ހަމައެކަނި ވެރިން ަފއިއަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަލުަގއި ހަމައެކަނި މިގޮތަށް ބޭސްފަރުާވއަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެ

މިހެން  ،ގަނޑު އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވަނީނުދެކެން. އަޅު ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު މިފަދަ އިސްވެރިން ނޫނިއްޔާ

އުޅެއޭ.  ކުާރއިރު ޖަލުގައި ހާދަހާ ބަޔަކު އެބަ ނިކަމެތި ހާލުގައި އެބަވަކާލާތު ،އިރުމިކަންތައްތަުކގައި ވާހަކަ ަދްއކާ

 ،ގެއްލިފު ޞާދުލުއިންޢަސް ވަރަށް ސާފުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައިނގޭ ޔަލިއި އަޅުގަނޑުމެްނ ބަލަޓަށްރިޕޯ ޖަލުގެ

ކަންތައްަތއް. ައޅުަގނޑު ހަމަ އެއްވެސް ވަރަކަްށ  ނުުކރެވި އޮތްއެބޭފުޅުންނަށް ވެސް ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ

އިގަންަނވަިއގެްނ ބޭސްފަރުވާއަށް ވަަޑއިގަަތްސ އެީއކީ މައްސަަލއެއް ނޫން. ވަޑަ ނުވޭ އަދި އަޙްމަދު އަދީބު ފުރާ ޖެހިލުމެއް

ރުޞަތުގަިއ ހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ާސލިޙަށް ވެރިކަުމގަިއ މިފަދަ އަޅުގަނޑު ހަމަ މިފު

ޓުތަްއ ނޑުމެންގެ ޖަލުގެ ރިޕޯއަުޅގައެއްބާރުުލން ދެއްވާތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.  މަށްކަންތައް ކުރު

އަުޅގަނޑުމެްނެގ  ،ދުެގ މަްއސަލައަކަށްެއންމެ ބޮޑު އަދަ ފެންނަނީ ލާއިރު މިއިއަދިވެްސ ތަކުރާރުކޮށް ބަލަ 

 ބޭފުޅުންނަށް އިތުރު އަނިޔާތައް ލިބި ގޮތުން އެ ޙީއްޞި ،ބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތްތައް ނުލިބި ާއއި އެބޭސްފަރުވާ

އަުޅގަނޑު ހަމަ މި  ،އެހެންވީމާ ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވެގެން މި ތައްތްޅޭ ހާލަގުޖަލުގައި ގެން 

ހިނގަމުންދާ މިފަދަ ޖަލުގައި މިހާރު  ،ފުރުޞަތުގައި ހަމަ އެންމެންނަށް ވެސް ހަމަ އަންގާލަން ބޭނުންވަނީ

 ކަންތައްަތއް އިސްކޮްށގެން ކަންތައްަތއް ސް ވެރިންނަށްއި، ކަންތައްތަުކގައި އަުޅގަނޑުމެްނ މާ ބޮޑަށް ބަލަންޖެހެއޭ

މިއަށްވުރެ އަޅުގަނޑުމެން މާ ބޮޑަށް ލުގައި ތިބި ކުދިންނަށް ހާއެތާނަގއި ތިބި ނިކަމެތި  ،ކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި

ިމ ފޯަކސްކޮށްގެން މިކަން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ެދކޭތީ އެ ވާހަކަ ހަމަ  ،ކޮންސެންޓްރޭޓްކޮށްގެން 

 . ޝުކުރިއްާޔ. ންތުގައި ދަންނަވާލަފުރުޞަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެކުނު ދާއިާރެގ  މަްއޗަންގޮޅީ ،މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 .ށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޚައިތަމަ
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  ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ޚައިތަމް ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މައްޗަންޮގޅީ

މަދު ގެންދަނީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަޙް ސްކުރަމުން މިހުއާދެ! އަުޅގަނޑުމެން ބަ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ްނ ތުގޮ ވާތީ އެކަމާ ގުޅޭ އަދީބު ރާއްެޖއިން ބޭރަށް ފުުރމުގެ ހުއްދަ މޯލްިޑވްްސ ކަރެްކޝަނަލް ސަރވިްސއިން ދެްއާވފައި

ިއނގޭތޯ. އާދެ! އަުޅގަނަޑކީ  ،ގުޭޅގޮތުން. އަުޅގަނޑަީކ ކޮމިީޓގެ ބޭފުޅެއް  އާމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުއްިލ މައްސަލަ

އާދެ! އެއީ އެންމެ ބޮޑަށް  ؛އަުޅގަނޑުމެްނ ދެކޭގޮތުަގއި ބޭސްފަރުވާ  ،ގޮތަކީ  ކޮމިޓީގެ މީހެއް. މީަގއި މި ވާ

ދިވެހި ރަްއޔިތެްއ ، ްއޗަކީ. ކޮންމެ ަގއިދީައކަށް ވިަޔސް، ކޮންމެ މީހަކަްށ ވިޔަސް އެދިޔަ އަޅުގަނޑުމެން ވަކާލާުތކުރަމުން

ދިޔަ އެއް ބުނަމުންވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ފުިރހަމަ ބޭސްފަރުވާ ލިބެންޖެހޭނޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެްނގެ އެްނމެ ބޮޑަށް 

. ައޅުގަނުޑ ނަށްޖެހޭނޭ އަޅުގަނޑުމެންރާތަކަށް ެދވެންޙައްުޤވާ ފަ ،ޙައްޤުވާ މިްނވަރަކަށް ،ަޙއްުޤވާ ެއއްެޗއް ،ވާހަކަައކީ

ހުށަހަޅާފައިާވ އަދީބުގެ މެިޑކަލް ރިޕޯޓު. ިރޕޯޓުގެ ބޯމިން ގާްތގަނޑަކަށް  ށްވަނަ ައހަރު މަޖިލީހަ 2016ވެސް ދުށިން 

މަށް ެއއީ. ކަސް އިޝޫއެއް އަ ދަނީ ވަރަށް ސީރިން ވެސް ައޅުގަނޑުމެން އެނިގގެންއި. އެވޭބުނަންޏާ މިހާކަށްހާވަރު 

ދިަޔއީ ނުެލވިފައި އޮތްކަން. ދެން އިްއޔެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިވިގެންއިެވސް އެއަށް ައޅަ އިރުއިއަދި މިހާތަނަށް އަ

ކުީރގެ ރައީސް ައވަހާރަވި ވާހަކަ. ެއއީ މުޙައްަމދު މުރުސީ. މެޑިކަލް ފަރުވާ ނުލިބި ކޯޓު ސެޝަނެއްަގއި ރުގެ ޞްމި

ގޮތަކަށް ައިއ ކަމެއް. ައޅުގަނޑު ހިތަށްެއރީ ހަމަ ނަސީބެކޭ އަދީބު  ރަށް ުކއްލިށް. މިއީ ހަމަ ވަހުންނަވަނިކޮ

 ؛އަުޅގަނޑުމެން ،ސް އިޫޝއެއް ކަމަށް ވާތީވެއަެލވުނުކަން. ެއއީ މިކަހަލަ ކަމެއް މިއީ ވަރަްށ ސީރިއިފުރުވަ

 ކަންތައް ނިގުޅަިއގަނެފައި ޮއްއވާ އެ ،ދީ ހުއްޓާދޭންވާ އަހައްިމއްޔަުތކަން ނު އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތަކަށް ާވހަކައަކީ

ގެންދިަޔީއ އްކެމުންއިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަނޑުމެން މިތާ ދަ އެކަހަލަ ކަމެްއ ދިމާވެއްެޖއްާޔ އެއީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް

ރީމް ކޯުޓ ކަންތައް ކުރަމުންދާ ވާހަކަ. ސުޕް ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވާހަކަ. ސުްޕރީމް ކޯޓުން ފާޑުފާޑުގެ ބަޔާްނތައް ނެރެ

ަފވަނީ ަތންކޮޅެއް ކުރިން އަުޅގަނޑު ަރއީްސ. އަުޅގަނޑަށް ސި ،ކުރައްވާތި އިނގޭތޯފުތްގޮތަށް ބަދަުލވާ ވާަހކަ. މާ ގޮ

ތަން  ގޮތަށް ުސޕްރީމް ކޯޓު ބަދަލުވާ ބަދަލުވާޕާޕަ ކިޔާ ކާޓޫނެއް. އޭަގއި ބަލަމުންގެންދިަޔއިްނ ބާބަކުޑައިރު 

އާދެ!  ؛މަދު އަދީުބ އެނބުރި ައއުމަކީމެން އެހެން ކިޔާފައި އަޙްުޅގަނޑުއަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. ތަުކރާރުކޮށް އަ

އޮތީ. އަދީބު ބޭސްފަރުވާ  ަގއި ވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތަށް މި 26އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދޭ ކަމެއް. އަދި 

އިތުބާރެްއ   ބޮޑުހަމަކުރުމަށްފަހުގައި މާލެ ވަޑަިއގަންނަަވއިފިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރަށް ެވްސ ވަރަށް

 ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް މި ކަމަކީ. މި ވަގުތުކޮޅު ެދއްވީތީ އަުޅަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސްކުރުމަށް އިތުރު މެންބަރަކު ހުގޮތުން މިހާރު ބަ ުގޅޭ އާމެންބަރު. މި މައްސަލަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ގެ މަސައްކަތް އެޖެންޑާގެ މި އައިޓަމު ؛، އަޅުގަނޑު މި އެޖެންޑާަގއި ދެން އޮތްވޭ. ެއހެންވީމާއެދިަވޑަިއގެންފަެއއް ނު
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ގުިޅގެން ނެތް ވޯޓަކަށް ދާކަްށ ވެސް ހުށަހެޅިފައެއް. އަދި  މި މަސަްއކަތާ ގެއެޖެންޑާ ،ގުިޅގެން ނިމުނީ. މި އައިޓަމާ

 މެއް ނެތް. އެހު ށް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް ެވސް ވޯޓަ

 

  އެހެން މަސައްކަތް . އިތުރު 8

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިނގަމުން މި  .ސްހު ބައީއަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ބަދަލުވަނީ އެޖެންާޑގެ ދެން ބާކީ އޮތް ައއިޓަމަށް. ެއއީ އިބުތިދާ 

ޅުގަނޑުމެންނަށް ، މިއަދު އަމިނެޓު. އެހެންީވމާ 30އޮތް ގޮތުން. މީގައި އަދި ބާކީ އެބަ ގުޅޭ ސްކޫލު ކުދިންނާދަނީ ޕްރީ

ފަރު ދާއިރާެގ އަރުވަނީ ުދވާޮކޅު މިކަމުގައި ބޭނުންކުެރވޭނެ. ައޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއޮތް ވަގުތު މިހާރު މި

 މަދަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙް

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙުމަދު

އަދު ހެނދުނު ސެޝަންގައި އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ މި ،ައޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް.

ެއގޮތުން މި ބިުލގެ  ،ފާހަގަކުރެވުނު ސިޔާސީ މަންާފއެއް ހާސިުލކުރުމަށްޓަކަިއ ހުށަހެޅުނު ބިލެއްގެ ގޮުތގަިއ މި. އެއީ 

ދެކޮޅަްށ  ކޮށް މި ބިލާމިގޮތަްށ ަވާކލާތު ،ކަމާއި ޖެހޭނެންކުދިންނަށް ހިލޭ ކިެޔވެްސކޫލު ިކޔަވާ ޕްރީ ،މުކަމާއިއްމުހި

ގޮތަްށ ކަންަކން  ސަރުކާރުްނ ނުރުހުންވާ ؛މި ބިލާ ށްއަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަުމންގެންދާތީ އެކަމަށް ސަރުާކރަ

ެގ 19ންޑާ ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުން. އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެން އެޖެ ފާޅުކުރަމުންދިޔަ

އޮތޭ ސްކޫލުަތކަށް ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޔަޤީންކަން ެއބަ .ތަނަށް މި އައީ ްނ މިސިޔާސަތުތަްއ ިވއްަކއިގެ

ޖެހޭ ބަދަލުތައް އަޅުގަނޑުމެން އިންތިޒާެމއްެގ ތެރެއިން ރޭވުންތެރިކަމާެއކު އަުޅގަނޑުމެން ގެންނާނެ. ގެންނަން

އެއާއެުކގައި ދަލުތައް ގެންނާނެ. ހަމަމީ ނިޒާމަށް ވެސް ގެންނަންޖެހޭ ބަވެސް އަދި ެއހެނިހެން ތަޢުލީ ށްސްކޫލަޕްރީ

ކޮށް ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް ޞަމިއަުދ މިއޮތް ސަުރކާރަކީ އަދި ޚާއް ، އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭުނންވަނީ

އި ކަންކަން އަުޑއެހުމުެގ އަދި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރަކީ ވެސް ައޅުގަނޑުމެްނގެ އެްނމެހަ މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ކަން ހުރި އެ ކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަެމއް ދެއްވާ ފަރާތްަތކެކޭ. އަުޅގަނޑު އެދެން ޤާބިލު

 ހުރި ކަންބޮުޑވުންތައް ވެސް މިދެންނެވި ފަރާތްަތކާ އިތަޢުލީމީ ނިާޒމުގަ ވާަދވެރި ފަާރތްތަކުން ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނާ

ބޭފުޅުންނަށް  އްލުކުރަްއވަްނ މަސައްކަތްކުެރއްވުމަށް. ައޅުގަނޑު އެރާކުެރވިެގން ކަންކަން ހަމަްޝވަ ،ހިއްސާކޮށް

ނެތި  ތަފާތުކުރުމެއް އްޔަޤީންކޮށް އަުރވަން. އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރަީކ އެްއވެސް ސިޔާސީ ފުުކރެ

، ިމ ންވީމާން ސާބިތުކޮށްދެމުން. އެހެއޮންނާނެ ސަރުކާރެއް. ެއކަން ެއ ދަނީ ޢަމަލާއި ބަހުދެމިދިނުމުގައި ޚިދުމަތް
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ސިޔާސީ މަންފާއަށް، ސިޔާސީ ހެޑްލަިއންތައް ހެދުމަށްޓަކައި މިފަދަ  ،ފުރުޞަތުގައި ައޅުގަނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް އެދެން

 ދެްއވި ފުރުޞަތަށް .ބިާނކުަރނިވި މަސަްއކަތްތަކެްއ އަުޅގަނޑުމެން ކުރުމަށް އަމާޒު ކަނަޑއެޅުމަށްގައި ކަންކަން ނުހިން

ިވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރއަދާކުަރން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު. ޢާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުދަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ  17ދިަޔއީ ނޫނެއް މި މަޖިލީހަށް ވުޖޫދުވެގެންގާސްކޫލުގެ ރީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޕް

ނޫނަކަށް ބަދަލުވެގެން. އަދި ހަމަ އެ ބިލު ގާމަޖިލީހުގައި މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅި ބިލެއް 

ސަްއަކތްތަކެއް ކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ނޫުނގެ މަގާވެސް އެ އި ހުށަހެޅުނު ވަގުުތގައި އެ ިބލުގެ ކޮމިީޓގެ މަރުޙަލާގަ 

ުގޅޭ ެއކި ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮުޑވުންތަްއ  ދިޔައިރުަގއި ކަމާ ބިލު ދިރާސާކުރަމުންއަޅުގަނޑަށް ލިބިގެންދިޔަ. މި

ނޫނުގައި ގާމިހާރު މި  ،ްސތަކެއް ވަރަށް ދިގުކޮށް ކުރުމަށްފަހުހުމުރުފުރަިއގެ ބަބެލުމަށްފަހުގައި އު އިއަޅުގަނޑުމެން ހޯދަ

ަވރު ކުދިންނަށް މި ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެްސ، ފުރާ އަހަރާ ދެމެދުގެ  6 އިއަހަރާ  4ވަނީ ބަޔާންކުރެވިަފއި

 ދެމެދުގެ އަހަރާ 6 އިއަހަރާ 4ނޫނުގެ )ހ(ގައި ގާމި  ،ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ަގއި އެބަ ބަޔާންކުރޭ  3ނޫނުގެ ގާމި 

 ކުދިންނަށް ގެ އަހަރު ދެ ،ނަމަ ބަފައިން ުނވަަތ ބެލެނިވެރިން ބޭނުންެވއްޖެަނމަވެސް މައިންވާހަަކ އޮތް ފުރައިެގ އުމުރު

ަމއިގަނޑު  ވެސް މި ޚިދުމަތް ލިިބގެންދާނެ ކަހަލަ ގޮަތކަށް ބަޔާްނކޮްށފަ. އާދެ! މިހާރު މި ހުށަހެިޅގެންދާ އިޞްލާުޙގެ

ތުަގއި ެއއް އަހަރަށް ބަދަލުކުރުމަށް. ދަށް އުމުރެއް ގޮ ވެސް  ގޮތުަގއި މި ާފހަގަކުރެވެނީ ެއއަށްވުރެ ގެނުކުތާއެއް 

ިމއަށް  ،ކުރަން މިއީ ހަމަ އިޚްލާްޞތެރި ނިޔަތުގައި ކުރެވޭ ކަެމއް ކަމަށް ވާނަމަބޫލު ގަެވސް ހަމަ  އަޅުގަނޑު

ވަންޏާ  ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ. ދެން ޤައުމީ ވިސްނުމަކުން އަުޅގަނޑުމެްނ ވިސްނަނީ

ކުރުުމެގ ޔޮގޮތުަގއި ތަރުބިއްޔަތުކުދިން ހެމިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތުއްތު ،ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީގަ މެންއަޅުގަނޑު

އޮތީ ކުރަންޖެހިފަ. ޤާނޫނުއަސާސީ އުފެދިގެން ައއިއިުރގައި  ކަންބޮޑުވުން އަޅުގަނޑުމެން ޮކންމެ މައިންބަފައިންނަށް މި

 ފަށާ ތަޢުލީމާއި މެދު ،ކޮށްފައި މި ވަނީގައި ަބޔާންަވނަ މާއްދާ 36ގައި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އުނގެނުުމގެ ޙައްެޤއްެގ ގޮތު 

ދައުލަތުން ހިލޭ ފޯރުކޮދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ  ،ދިނުމަކީތަޢުލީމު ހިލޭ ފޯރުކޮށް ؛މަދުރަސީ ތަޢުލީމު ދިނުމަކީ

ސީ ތަޢުލީމު ދިނުމަކީ ކުދިންގެ ލީމާއި މެދުމަދަރުޢުފަށާ ތަ ކުދިންނަށް ،ކަމެއް ކަމަށް. އަދި ހަމަެއއާެއކު

ލާޒިމުކުރާ ކަމެްއގެ ޮގތުގައި. މި ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައި ދެން ހަމަ ޖެހިގެން އައި  މައްޗަށްމައިންބަފައިންނާއި ދައުލަތުގެ 

 އި ދީނަށް ބޯލަނބަ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އިސްލާމް ،ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ،އަކުުރގައި މި ަބޔާންކުރަނީ
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 ،ތިރާމުކުރުމަށާއިހުަޙއްުޤތަކަށް އި އިންސާނީ ،ޖެްއސުމަށާއިބިއިސްލާމްދީނަށް ލޯ ،ކިޔަމަންގަތުމަށް ބާރުއެޅުމަާށއި 

ރަހުމަތްތެރިކަން ބާއްވަިއގެން އުޅުުމގެ މުހިއްމުކަްނ ޞުލްޙަމަސަލަްސކަމާިއ އްމުކޮށް އެންމެންގެ މެދުގައި އާ

 ހަމަ ކަމެްއ އަުޅގަނޑު އަޅަންޖެހޭނެ ކަަމށް. މީގެތެރޭަގއި ުކޑަުކޑަ ެއއްމިކަންކަން ކުިރއެރުމަށް ބާރު ،އުނގަަނއިދީ

އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މިއަދު މި ޤައުމުގައި ަޤއުމީ ކުލުނު ދިވެހި ދަރިންެގ ހިތްތަކުގައި ޖެހެމުންދާވަރު  ފާހަގަކޮށްލަން.

ކުއްޖާ، ޒާމުެގ ތެރެއަްށ ޙަޤީޤަތުގަިއ ތުއްތު އެހެންވީމާ، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ތަޢުލީމީ ނި ށް ފާަހގަުކރެވޭ.ކުޑަކަން އަުޅގަނޑަ

ސިފަެއއްެގ ގޮުތަގއި ެއ ުކއްޖާެގ  ދާއިުރގަިއ އެންމެ މުހިއްމުއަށަގަެނގެންމުެގ ތެރެއަށް ކުއްާޖ ތަޢުލީމީ ނިޒާތުއްތު

 ތަރުބިއްޔަތުގެ ތެޭރގައި ިމ ހިމެނެންޖެހެނީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި ަޤއުމީ ކުލުނު. ދެން އޭގެތެރެިއން

ގެ ތެރެއަށް މަސައްކަުތގެ އަޚްލާޤު ކުދިްނގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުއަުޅގަނޑުމެން  ،އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މިދެންނެވިހެން

ހިތްތަކުގަިއ އަަށގަނެވޭނޭ ިނޒާމެއް ާޤއިމުކުރުމުގެ މުހިްއމުކަން އަުޅގަނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާަހގަކުެރވޭ. 

 ހާަވނަ މާއްދާގެ މައިގަނޑު ރޫ 36ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ން މިދެންނެވިހެންއެހެންވީމާ، މި ކަންބޮޑުވުމަްށ އަޅުގަނޑުމެ

ލާޒިމުކޮށްފަިއވާ ކަންކަްނ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މަތީން މަިއންބަފައިންނާއި ދައުލަތުގެ މަްއޗަށް  އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ

އެކަން  ވަންޏާ ކަމަށް ން ޮއެވްއޖެމުުރފުރައިގެ ކަންބޮުޑވުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ އުދަރިން ތަރުބިއްޔަތު

 ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު  ރަންޖެހޭނެ ކަމެއްއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހަރުދަނާކުރުމަކީ ހަމަ ކޮންމެހެން ކު

މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަީކ އަޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅަށް  ،ވެސް މި އިޞްލާޙު  ވެސް ހަމަ ދެކެން. އެހެންވީަމ، މިއަދު

ން ވަކި ދައުލަތަށް ނުވަަތ ސަރުކާރަށް ނުކުޅަދާނަާވވަުރގެ ކަމެއް ެޖއްސުންކަމުަގއި ސްކުރުމަށްފަހު މިއީ ކޮންމެހެހުބަ

މިދެންނެިވ  ،މަޝްވަރާ ހޯދައިގެން އިކަމާ ގުޭޅ ފަރާތްތަކުގެ ލަފަޔާއަުޅގަނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނާވަަޑިއގެން  ،ނުދެކި

އުނގެނުމުގެ ަޙްއޤު  އި ގައަާސސީޤާނޫނު އި،ާސސީެއއް އެލުލަަވއިލަޤާނޫނުއަ އާ އަުޅގަނޑުމެން  ؛މަޤްޞަދު

ވެސް ހަމަ ކޮންމެހެން  މަަގިއމުހަގޮތަކަށް ިމކަން ެވގެންދިއުމަކީ  މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރެވޭނޭ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަުޅގަނޑު ހިތާމަޔައަކީ މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން  ގައި ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމު

އިސްލާމްދީނަށް  ޖެހޭއެބަ އަށަަގންނުވަންހަމަ މެ މުހިއްމު އެއް ކަމެއް ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ތެރެއަށް އެން

އޮތީ  ޤައުމީ ކުލުނު ޖެއްސުން. މިކަމުގެ ަކންބޮޑުވުން މިހާރު މި ،މަސަްއކަތުގެ ައޚްލާޤު އުފެއްދުމާއި ،ލޯބިކުރުމާއި

ވެސް ެއކަމުގެ ޙަޤީޤީ ކަްނބޮޑުވުން ކުރިމަތިލާންޖެހިފަ.  ތަަކށްކޮންމެ ދިވެހި ރަްއޔި ،ެވސް ކަށްކޮންމެ މައިންބަފައިންނަ

ެއކަން  އިކަްނކަން ނުވަތަ ޭއނަގެ ހަށިގަނުޑގަ އެ  އި ކުއްާޖގެ ހިތުގަ  އި، އެއީ ކުއްާޖގެ ޅަފަތުގައެހެންވީމާ

ންނަނީ އޮދަޫގވާނެ. އެހެންެވގެން މި ނކުރަން އު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެްނ އެކަން ަވންޏާ ކަމަށް ިވއްޖެނެއަށަނުގެން

 ފުށްގަނޑެކޭ. ޝުކުިރއްޔާ. އެއި ިއރު އުފަންވާ ދުނިޔެއަށް ކުއްޖާ ިއ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންގާފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ާދއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު  ދެން މި ފުރުޞަތު

 މުޙައްމަދު ރާޢީ. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ނީވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަ ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. ައޅުގަނޑު ފުރަތަމަ

ނޫނޭ މި ބިލު ހުށަހަޅާފައި އޮތީ. އިޚްާލޞްތެރިކަމުގެ ގޮތުން މި ބިލު  އިޚްލާޞްެތރި ހިތަކުންނެއް ،ށްމިރަޢާއަޙްމަދު 

ފުޅާ ހުރީ ވަނަ ަމޖިލީހަށް މި ބިލު ހުށަހަޅާނެ. މި ބިލު ހުށަހެޅި ބޭ 18 އި،މިދިަޔ ސަރުކާރުގަ  ،ނަމަ ހުށަހަޅާފައި އޮތް

ެވސް ކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ  މި ކުރާހާ .އިމަޤާމެއްގަ  ވަުރގެ. ހުށަހަަޅއިގެން އެ ބިލު ފާސްކުރެވޭ އިވަރުގަދަ މަޤާމެްއގަ

އެްއޗެހިތަެކއް ހަދައިގެން ަރއްޔިތުންނަށް ޭއެގ  އިޭއ ކިޔާފ19ަމަސައްކަތް ހުއްުޓވަްނވެގެން އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާ 

ނެތް  ޓަެރއްއްަވގުތު ުދްއވާލުން. ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތަގއި މިކަހަލަ އޮ ގެ ެވ އަުޅގަނޑުމެންފޮނިމީރުކަން ހޯދަން އުޅޭތީ

ސްކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ހުަލއިގެން އެކަންަތއްތައް ބަ އިަވގުތު ދުްއވަ މެންމީތި ހުށަހަޅަިއެގން އަޅުގަނޑުބިލުތަކާއި އޭތި

ތަނުން ސްކޫލަށް  ރަން ތުއްތުއިރު އުފަންވާނުކު ބޫލެއް ގަމި ބޮޑުތަނުން ބޭރުކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު 

 އިސްލާމްދީނުގެ އެްއޗެއްްށ. ކަވާނެ ކަމަހާސިލު އެްއޗެއް  ބޮޑު  ކުދިންނަށް މާ އެދަިއެގންނެއް އްވަ  އިބަަހއްޓާފަގެންގޮސް

ނުޖެހޭ ތާކުންތާކު ލަ، މިކަހަސިލެއް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ ހާވެސް  އެހެން އެއްޗެއްައދި ނުވާނެ. އް ވެސް ހާސިލެ

ގެން ައޅުގަނޑުމެން ރުޖޫޢަވާންވީ. ދުއްވާލުމުގެ ބަދަލުަގއި އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތާއި ތައްމި ކަންތައް ށްކަންތަކަ

 ބޫލެއް ނުކުރަން. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުަޞތަށް  ރައީސް. ގަ އް، ައޅުގަނޑު މިއެއެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހޯރަފުށީ ތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނުޑ ދެން މި ފުރުޞަ

 ދާއިރާގެ އިއް ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް. 

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

 ޞްލާޙަށްނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިގާސްކޫުލ ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ އާދެ! ޕްރީ .ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސްޝުކުރިއްާޔ 

ސްކޫލު ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ ޕްރީދެޭވ ަގއި މިހާރު ޖޭދިވެހިރާއް ،ބޫުލކުރަންގަވެްސ  ައޅުގަނޑު ުރގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާއި

ވެްސ  މި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އޮތީ ވަރަށް ދަށްކޮށްކަން ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ަކމަށް. އަދި ބައެއް ރަށްރަށުގައި 

ތުރާކުނަްށ  އި ނޑު ެއ ދާއިާރއަކަށް ނިސްަބތްވާ އުލިގަމާގޮތެްއގަިއ ައޅުގަ ޞައަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ޚާއް

ވާނެ. ވެސް އެީއ ކުށަކަްށ ނު އެ ދެ ރަުށަގިއ މި ޚިދުމަތް ހަމަ އެްއގޮތަަކށްވެސް ނުދެެވއޭ ދެންެނވުން ،ބަލާއިރުަގއި
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އާދެ! ިއއްޒަތްތެިރ  ދޭ.އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުުކރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެްއގެ ޮގތުގައި އެ ދެ ރަށުން ފާހަގަުކރެވިގެން

 4ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރުވެސް އުމުރުން  .އެކުގައި ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ މި ނުކުތާ ފާހަގަކޮށްލުމާ .ރައީސް

 އިނޫނުގެ ދަށުން ހަމަޖެހިފަގާ ސްކޫުލގެ ިޚދުމަތް ދެވޭނެ އިންިތޒާމު އަހަރާ ދެމެދުެގ ކުދިންނަށް ޕްރީ 6 އިއަހަރާ

ހުރި. އެބަ އިވެސް ޭއގަ ރިބާކާރުންނާިއ މި ރޮނގުގެ މާހިރުން ކަންބޮޑުެވވަަޑއިގަންަނވާ ކަންތައްތަެކއްތަޖުއޮތްއިުރގައި 

މަޢުލޫމާތު އުގަންނައިދިނުމުގެ  ،ބޮޑަށް ސްޓްރަްކޗަރކޮްށގެން މިހާުރވެސް މި ދެވޭ ތަޢުލީމަކީ މާ ،ބޭފުޅުން ވިދާުޅވަނީއެ

ގޮތުަގއި. އަދި ެއއީ އެކަން އޮންނަންވާނެ އެންމެ  ގެކުރެވޭ ަކމެއްރަންގަށް ުކދިން ބައްޓަންކުނމަޤްޞަދުގައި އެ ރޮ

ން ވިދާުޅވޭ. މި ރޮނގުން ކުެރވިފަިއ ހުރި ބައެއް ދިރާސާަތކަށް ވެސް ޢިލްމުވެރި ކަމަށް  ރަނގަޅު ގޮތް ނޫން

ލަން ބޭނުންވޭ. ވެސް އެ ވިދާުޅވާ އެްއޗަަކށް ބާރު ލިބޭކަން އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮށް ލާއިރުއިއަޅުގަނޑުމެން ބަލަ

ބޭކަން ކޮންމެެވސް ރޮނގުތަކުން ލި ،ކުދިންނަށް ކޮންމެވެސް ހުނަރުތަކެއް ސްކޫލަށް ކުދިން ފޮނުވައިގެން އެޕްރީ

 ުކދިން ހެދިބޮޑުވުމަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިޭބކަން ގޮތުން ޖިސްާމނީ އަދި ނަފްސާނީ ،ފާހަގަވެފަިއވާއިުރަގއި

އެބަހުރި ހަަމ  އިއިުރގައި ީމގައިލާދޭ. ހުށަހެޅިފަިއވާ ބިލަށް އަުޅގަނޑުމެން ބަލަހަގަެވގެންވެސް ދިރާސާތަކުން އެބަ ފާ

ކޮންމެ ފަރާތަކުްނ  ،ބުނޭއެބައި ތަެކއް. މިސާލަކަށް ެއއް މާއްާދގަށުއެރުންހުރި ފުއެބަ އިސީރިއަސް މަްއސަލަތަކެއް. މީގަ

އެ ޚިދުމަތް ދޭން.  އިގަ އެ ރަށެއްއެބަޖެހޭ ހަމަ ވެސް  ން އަދި ދައުލަތު ކަމުގައި ވިޔަސްޚިދުމަތް ދިން ސްކޫލްޕްރީ

 އި އެބަހުރި މާއްދާތަުކގަ އިެއުކގައި ީމގަެއއާނުވޭ. ހަމަ އަޅުގަނޑަކަށް ޭއގެ މަޤްޞަދެއް ހަމަ އެްއގޮތަކަްށވެސް ާސފެއް

ނޑުމެންނަށްވުރެ މި ވެސް ދުނިޭޔަގިއ އަުޅގަ ގޮތަށް ބަލާއިރު ހުރި އިއަދި އުމުރުފުރާ ބަހާފަ .ވެސް އޮޅުންބޮޅުންތައް

ފުރާތައް މި ހުށަހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙުތަކުަގއި އުމުރު ،ކަންކަން ކުރާ ގޮތާއި  ރޮނގުން ކުރިއަރާަފއި ހުރި ަޤއުމުތަކުަގއި މި

 ށް ދުނިޔެއަ .ށް ފާހަގަކުރެވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވެސް އަޅުގަނޑަށް މަްއސަލަެއްއ ގޮތަ ބަހާފައި ހުރި ގޮތް

އަހަރާ ހަމައަށް އޮންނަނީ  ކުއްާޖގެ އުމުރުން ތިން ،އަހަރާ ހަމަައށް ނގިރޭިސިވލާތުގައި ތިންލާއިުރގައި އިއިބަލަ

އޮންނަނީ. އޮސްޓްރޭލިޔާއަްށ  ރަދުގައި ެއކަން ކުރާ ގޮތަށް މިޚަބެލެނިވެރިންގެ އަމިއްލަ ގޮތަށް.  ޑޭކެާއގެ ޚިދުމަތް ދޭ

 7އުމުރަކީ  ފަށާ ރަސްމީ ތަޢުލީމު ،ފިންލޭންޑަށް ބަލާއިރުއަހަރު.  6ކުދިންގެ ތަޢުލީމް ފަށައި އުމުރަކީ  ،ބަލާއިރު

ިސވިލާތުަގއި ވެސް ހަމަ ކަން އޮތީ އަޅުގަނުޑ އިނގިރޭޕްރީސްކޫލް އެމެރިކާަގއި މަޖުބޫރެއް ވެސް ނޫން. އަހަރު. 

އަްށ އެންމެ ބޫލުކުރަނީ އޭނަގަ ކުއްާޖގެ އެންމެ ޅަފަތުގަިއ ދުނިޔެ މިހާރު މިދަންނަވާ ކަހަލަ ގޮަތކަށް. އެހެންވީމާ، 

މި ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙު . އިކަމުގަ ެއުކގައި މަންމަ އުނގުން އިލާއާޢާރަނގަޅު ތަރުބިްއޔަތާއި މަޢުޫލމާތު ދެވޭނީ ހަމަ 

މަހުގައި ކުދިން  12ުއމުރުން އަުޅގަނޑުެމންނަށް ކުރިމަތިވާނެ ސީރިއަްސ މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި.  ،ފާސްވެއްޖެ ނަމަ

ޭއަގއި ހުރި ދަތިތަކާއި އަދި ކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ  ،ބެެލނިވެރިން އުފުލަންޖެހޭނެ ތަކުލީފާއިއިގެން ފޮނުވަ ސްކޫލްތަކަށް 

 ލަޖުމުއަޅުގަނޑު ދެކެން.  ތެރޭަގިއ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭނެ ކަމަށް  މައްސަލަތައް ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން މީގެޞިއްޙީ

ރާއްޭޖގެ  ،ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙަކީ މިހާރު  ،ގޮތެްއގައި ފަހަރުަގއި މަްޤޞަދު ރަނގަޅު ކަމަށް ިވޔަސް
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އަުޅގަނުޑ  ،ނުކުރެވޭތީ ބޫލުގަދާެނ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑަްށ ލަތު އިތުރަށް ރަނގަުޅވެގެންހާ ސްކޫލްގެ ތަޢުލީމީޕްރީ

 ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. ކުރަނީ މި ބިލު ބަލައިނުގަތުމަށް. ވަރަށްތާއީދު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު.މެންބަރު. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރިޝުކު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

ނުޑ ޕްރީސްކޫލް ނަމުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ މި ބިލަކީ އަުޅގަ ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހުށަހެޅިފައިވާ 

ބޫލުކުރަނީ މިކަހަލަ ގަމު ބިލެއް ނޫން. ސަބަބަކީ، އަުޅގަނުޑ މި އްދެކޭގޮުތގައި ިމގޮތަށް ގެންަނން އެހާ މުހި

އުމުތަކުަގއި ބޭރުގެ އެހެން ޤަ ،ކުރެވިގޮްތ ރަނގަޅަށް ދިރާސާ ވާނީ ރާއްޭޖގައި ވެސް މިކަން އޮތްކަންތައްތައް ކުރަން 

އެކަްނކަން  ،ރިއަރާފަިއާވ ޤައުމުތަކުގައި މިކަން ުކރާ ގޮތް ބަލައިޚާްއޞަކޮށް ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ކު ؛ވެސް

މިއަށް ތާއީދުކުެރވެން ނެތް ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަނުޑ  ންމިގޮތަށް މިކަހަލަ ބިލެއް ައއުމުއެހެންވީމާ، ދިރާސާކުރުމަށްފަހު. 

މި ބިލު އެހެންވީމާ، ބިލުގައި އެބަހުރި.  މިމިހާރު ހުރި ގިނަ ކަންތައްތައް އެްއޮކށް ރާއްޖޭގައި ދަންނަވަން. އަދި ހަމައެއާ

 މިކަހަލަ ކަންކަން ަކމަކީ ރާއްޖޭެގ މުސްތަޤުބަލާ ،އެހެން ައޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީމަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލަން. ޖެހޭނީ 

ިއ ލައެްއގޮތަކަްށވެސް ބަހުރި ކަންތައްތަްއ. މި ކުދިން ވާނީ މާދަމާގެ މުްސތަޤުބަލަށް. އެހެންވީމާ، މި ިބލު  ގުޅިފައި

ބޮޑަްށ  ވަން. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށްުނގަނެ މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލަން އަުޅގަނޑު ދެކޭީތ، އެ ވާަހކަ ދަންނަ ވެސް

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ގަިޑއަީކ ވޯޓު  ކުަޑއިރުކޮެޅއް އެަބއޮތް.އަދި ދެމެދު  ވޯޓާ ނަށް މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރިއާދެ! 

އާއްމުކޮްށ ވެސް ޖެއްސޭނެ.  ެވސް ގެނެވޭނެ. އަދި ފަހަތަށް . އެހެންނަމަެވސް، ވޯޓުގެ ގަޑި ކުރިއަށ1:30ްއާއްމުކޮށް 

 ،ވޭިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން އެބަ ބޭނުންވަގުތު  އަޅުގަނޑު މި. 1:30ގާ ގޮތަކީ މި ހިނ

ވަަނ  2019ޖޫން  17ވަނަ ބައްދަުލވުން  3 ،ކޮމިީޓގެ ބަްއދަލުވުމެއް މެޓް ޗޭންޖުްކލައިއެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް 

ކޮިމޓީގެ މުޤައްރިރު، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި އެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހުގައި އޮތީ ބޭއްވިފަ.  މިދުވަހު 

ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްގެ ވާހަކަ ކޮމިޓީން މިޓީން ރު ކޮރިާޔސަތަށް ސިޓީފުެޅއް ފޮނުއްަވވާފަ. ޭއަގއި މެންބައޮތް އެބަ

ަގިއ ކުރާ މާލަމުރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ކުރާ ކޮޓަރިތަުކގައި އަދި ޖަލްސާ ،ބުނަނީ ނިންމުމުަގއި މިބުނޭ. އެ އެބަ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ މެންބަރުންނަށްމިއަދުން ފެށިގެން ޕްލާސްިޓްކ ފެންފުޅި ބޭނުންކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ެއ ކޮމިޓީެގ 
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ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ިމ ވިދާޅުވަނީ. އަުޅގަނޑަށް ެފންނަ ގޮތުަގއި މިއީ ރިޔާސަަތށް ނިންމެން އޮތް ނިންމުމެއް.  ؛ކަމަށް

 މަޖިލީހުގެ އިދާރާިއން އެހެން އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސިދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ، ،އަޅުގަނޑު މިކަމުަގއި ގޮތެއް ނިންމައި

މާދަމާއިން ފެށިެގންނޭ އެހެން ދަންނަވަން ދަތި. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑ މި ދެކެނީ އެއީ މިއަންނަ  ށްއަޅުގަނޑަ

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ތާގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއިން ފެށިގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ާބވަތުގެ ކަމެއް ަކމަށް. ހަފު

ަގއި ފެންފުޅި ނުހުންނާނެ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެ ތީތާއިން ފެށިގެން މޭޒުމަމި އަންނަ ހަފު މި ނިންމަނީ

ފަރާތުގައި ބެހެއްޓިަފއި ހުންނާނެ.  ޑިސްޕެންސަރު ތަޅުމުގެ ދެ ންނާނެ. ފެންހުބޭފުޅެއްގެ ވެސް ތަށިކޮޅު މޭުޒމަތީގައި 

 ، އަޅުްއވަިއގެންފެން ޕަވަިއގެން ފެންޑިސްޕެްނސަރުންއްތަށި ހިޕަވަން ބޭނުންވެލެްއވީމާ އްތި ބޭފުޅުން ފެންފޮދު ހި

ސް ތި ބޭފުޅުންގެ ޕަވަިއގެން ގެނެއްޕަވާފައި އަނެއްކާ ައލުން އަނބުރާ ތަށި ހިއްފެްނފޮދު ހި ،އަޅުއްވަިއގެން ފޮދުފެން

ނޫނިއްޔާ ެއއް ބޭފުޅަކު އަެނއް ބޭފުެޅއްެގ ތަިށ އެހެން ،މޭޒުކޮުޅގައި ތަިށ ބަހައްަޓވާނީ. މިހެން އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ

ޕްާލސްޓިކް ތަށި ބެހެއްޓުން. އެީއ  ،ނޫނިއްޔާ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ހަދަންޖެހޭ ގޮތަކަށް ވަނީން އެހެންދެނުވާނެ. ވަތްެކއް 

ދާނެ. އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ހަމަޖެހިގެން ބުއްދިވެރި ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މިދަންނަވާ އިންތިޒާމު

 ފުރުަޞތު އެބަ އަރުވަން. އަޅުގަނޑުމާމިގިލީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މާމިގިލީ

 ނޫނީ ،މަނިކުފާނު ތި ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލުފުޅަކީދެން މައްސަލަެއއް ނޫން. މިހާރު ދެން ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޫން. 

އޮތީ މަނިކުފާުނ ވެސް ހަމަ އެ އުސޫލުޯތއޭ  ބޫލުކުރާހިތްގަގަނޑު އަޅު  ،ހިތުން ައޅުގަނޑުވިދާުޅވުމަކީ ވިްއޔާ ވިދާުޅވި 

ދި ކުރައްވާނީ އިނގޭތޯ. ދެން އަދި އަުޅގަނޑުމެްނގެ އެންަވޔަރަންމަންޓް ކޮމިޓީން މިކަން ކުރެްއވިޔަްސ އަބޭނުން

 ެއގޮތަށް ކުެރއްުވާމ ންއެކަ ،ކަުމގައި ވިަޔސް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ކަމަކަށް ތަްއޔާރުނުެވވޭހާ ހިނދުވިލަފާފުޅެއް އެރު 

ބޫލުކުރަނީ. އެހެންވިމާ، ައޅުގަނޑު އެދެން ތި ފަދަ ގަކަމަށް އަޅުގަނޑު  މެދު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްާނލަންޖެހޭ

އެހެން ގޮތަކަށް ދަންނަވާ ކަމަްށ  ،އަުޅގަނޑުމެންގެ ވެސް ބަހެއް އޭަގއި އޮެވގެންމަޖިލީހުގެ  ،ނިންމުމެއް ނިންމަވާއިރު

ވާނަމޭ. ޭއގެތެރޭަގއި ނަމަވެސް ވޯޓެއް ނަްނަގވަިއގެން ެއކަން ކޮށްލަދެއްަވއިފިްއޔާ ވަރަށް ުޝކުރުވެރި ނުރަސްމީ  ،ވާނަމަ

. އިނގޭތޯ އްޔާ ކަންނޭނގެ އެްނމެ ރަނގަޅުވާނީހަމަ މަނިކުފާނު ވެސް ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަށް އެކަން ކޮށްދެއްވި 

 ނޫން އިނގޭޯތ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ނިާޒމީ މައްސަލައެއް ސްއެްއގޮތަކަްށވެމާފުކުރައްވާނެ ކަމަށް ހީކުރަން. ދެން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ގޮތަކަށް ނިންމަވާފައި މު ޮކމިޓީއްކުރަނީ މިކަން އާތުއަުޅގަނޑު ގަސް ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އެހެންވީމާ

 އެތެޭރގެ އިންިތޒާމުތަކަީކ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ ހިންގާ  މަޖިލީހުގެ  ،ގެންދަވަން. އެހެންނަމަވެސްއެކަން ކުރިއަށް 
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ޖަެގއް ބެހެއްޓުން ނުވަތަ ޖަގުތަެކްއ ންބޭރުގައި އެތަނުަގއި ފެ ތަނުގެ ފެނުމުގައި މިއިންތިޒާމުތަެކއް. އަުޅގަނޑަށް ފެންނަ

ތިޔަ ހަމަ ނީ. ދެކެ މި ސްވެ ވެސް ކުރެވެން އޮތް ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ބެހެއްޓުން އެއީ މި މަޖިލީހަށް މާދަމާ

 ،ބޭފުޅުން އަތުަގއި ތަށިތަްއ ެއބަހުރި. އިތުރަށް އަުޅގަނޑުެމން ބޭނުންވަނީ ޖަގެްއ އެކަނި. އަދި ޔަޤީންކަން އަުރވަން

މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި. ދެން  ،ތަނުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަުޅގަނޑު އެދޭނަން ވެސް ޖަގު އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މި އަޅުގަނޑުގެ

ޖަގަކުން ފެނެއް ނާޅުްއވާނެ.  އެހެން މެންބަރުން އެުޑގެ ޖަގު. އެ ޖަގަީކ ނޑުގެ ަޖގު އެއީ އަުޅގަނއަޅުގަ

ހުރިތަނުގައި ޖަުގ  ގަނޑަށް އެބަފެނޭ ޕްރިންޓަރު ބަހައްޓާފައިދެ ފަރާތުގައި އަޅު އަުޅގަނޑުެމންނަށް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

ފަރާތުގައި ބަަހއްޓަން. އަދި  ނުވާެނ ޖަގު ދެ  ށްއުނދަގޫ ކަަމކަވެސް  ެވސް. އެހެންވީމާ، އެއީ  ބެހެއްޓެން ހުރި ތަން

ރަެދއްެގ ޚަެއީއ ތަންކޮޅެއް ބޮޑު  ،ވެސް ުކޑަ ޖަެގއް ބެހެއްިޓދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މަތީަގއި މޭުޒކޮޅު ،އިތުރުންއޭގެ 

އްކާ ވަރަްށ އަނެ އަދި އެއީ އެރީ ޮކންމެ ބޭފުޅަކަށް ޖަގެއް ދިނުން ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑަށް ފާހަަގާވތީ، އަުޅގަނޑު ހިތަށް

ދެ އަރިމަތީަގިއ  ،ފަރާތުގައި ކަމަކަށް ެވދާނޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެ ވެސް ބުރަ . ބަޖެޓަށްބޮޑު ތަކުލީފަކަށް ވެދާނޭ

ހަތަރު މެންބަރަކަށް ޖަގެއް ޭމޒުކޮުޅ ފަސް މެންބަރަކަށް، ދެތިންހަތަރުނޫނިއްޔާ، ކޮންމެ ޖަގު ބެހެއްޓިދާނެ. އަދި އެހެން

ސިޔާީސ ޕާޓީތަުކގެ  ވެސް ައޅުގަނޑު ިވޔަސްގޮތެއް އްޓިދާނެ. އެހެންވީމާ، އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ކޮންމެވެސް ބެހެ  އިމަތީގަ

ވެރިންގެ މަޝްވަރާ މިކަުމގަިއ ބޭނުންކުރާނަން. އެއަށްފަހުގައި ކަނޑަެއޅިގެން ައޅުގަނޑު ގޮތެއް މިކަމުަގއި ނިންމާނަން. 

ން. މަޖިލީހުގެ ބަނޑޭރިކަމުގައި އެކޮމިޓީ އޮތުން. އެހެންވީމާ، މު ހިންގުއްއާމު ކޮމިޓީގެ ބޭނުމަކީ މަޖިލީހުގެ އްއާ

މަސައްކަެތއްެގ  ،އަޅުގަނޑު ދެކެނީ މިއީ މަޖިލީހުގެ ބަނޑޭރިއެްއގެ މަސަްއކަުތގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަެތއް ކަމަށް

ދާން މިތަނުން  ގެ މަަސއްކަތަކަށްތިބާވަތު ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރުގޮތުަގއި. )

 އެނުލައި. މިހާރު ރާއްޖޭގައި  ޓެންޑަރެއް ކުރަންޖެހޭނީ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ޕްލާސްޓިކާ

 ވާނެ. ވެސް މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުނިތަްއ އެބަހުރި. އެ ކުންފުނިތަކުން ތިޔަ ބާވަތުގެ މަސައްކަތަަކށް ޝައުގުވެރި

ޮކށް، އެ ޓެންޑަރުން ގޮެތްއ ޓެންޑަރ، ައޅުގަނޑުމެން އެކަމަށް ޖެހޭނީ ޓެންޑަރެއް ކުރަން. އެހެންވީމާ، އެހެންވީމާ

ދެން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކުރަްނޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި.  އީ ން އެދެނީ މިކްލައިމެްޓ ޗޭންޖު ކޮމިޓީވެސް  ނިންމެންދެން

 ،ލުެޔއް ،ްނ އިތުރު ތަކުލީފެއް އިމި ،ކޮްށގެންމިގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން ން މި ފެންނަނީ މިހާރު މިކަ އަޅުގަނޑަށް

ކުރަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ތުވެސް ގަސް  އަުޅގަނޑު ،އެހެންނަމަވެސްދެން ބޮޑު ނާންނާެނ ކަމަށް.  ބުރައެއް، މާ

ުޓގެ ރަނގަބީލު ންވީމާ، ވޯދަނީ ވޯޓަށް. ެއހެ ކުރަން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ލީޑަރުންގެ މަޝްވަާރގެ މަތިން މިކަން

ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ހިތުލީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންެގ )ޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދެން. 

މު ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުެގ އްބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަފުޅު ަޖގެއް. ދެން އެހެން އާަދިއގެ، އާ އެ  މޭޒުކޮޅުމަތީަގއި ހުންނާނޭ

މު ޖަގުން ިތޔަ ބޭފުޅުން ފެންފޮދު ހިއްޕަވަން. އްްނނަވާނީ ެއއްަކއިރީަގއި ހުންނަ އާވަޑައިގަމެންބަރުންނަށް ޖެހި

ނީ ޖަގު ލިބިވަަޑިއގަންނަާވނެ މޭޒުކޮޅުމަތީގަިއ. ދެން އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ހުންނާ 5އެހެންވީމާ، އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ، 
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ގެނައުުމގެ ޚިޔާލުފުެޅއް ެއއްެވސް މެންބަރަކަށް  ލަ ޖަގުމީގައި އަމިއްަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( އެްއކައިީރގައި. )

ބާވަުތގެ  ނުގެންގުެޅވޭނެ. މިތަނުން ައޅުގަނޑުމެން ަޖގު އަުރވާނަްނ. މި މަޖިލީހަކީ ފެންފުޅީގެ މައްސަލަތަކާިއ މި

ލަނީ. ބަ ޯތ މިބަލަިއގެން ނިންމުމަކަށް އާދެވޭ ކަމަށްކަންިތަކުރާުރވެފަިއވާ ަތނެއް ކަމުން ައޅުގަނޑު މި ކަންކަން

ލާނަން. މިސާލަކަްށ އިމަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އަެނއްކާ ަދންނަވަ މަހައަުޅގަނުޑ ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( )

ދާއިރާގެ މެންބަރު މިހާރުވެސް އިންނެވީ އަމިއްލަފުުޅ  ދާއިރާތައް. މައްޗަްނޮގޅީ ،ނަމޫނާ އަވަށްތައް އެބަހުރި ރަށްރަށް

ޤީޤަތުަގއި މެންބަރުންގެ އަިމއްލަ އިސްެނގުމުްނ ޙަމިކަމަކީ  އެހެންވީމާ،އިނގޭތޯ.  އް ހިއްަޕވަިއެގންބިއްލޫރި ފުޅިއެ 

 ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(ލެވެން އޮތް ކަމެއް. )އިނެންގެވުމުން މުޅިން ނިންމައަމިއްލަ ިއސް ،މައްޗަންޮގޅި ފަދަ

 

 ކަންކަމަށްިވޯޓަށްިއެހުންިހުމަށްިހުރި ށްިއެިޓަވޯި .7

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރުން. މެ 71ވަގުތު ވަަޑއިގެްނ ތިއްބެވީ  މި !އްވާވޯޓަށް ަތއްޔާުރެވލަ އިތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ާކޑުކޮޅުަތއް ޖައްސަވަ 

މެންބަރުން  ލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުގެޝަގައި ޖުޑީ 2019ޖޫން  13އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ މިއަހަނީ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުިޑޝަރީ ކޮމެޓީއަށް ވަަޑއިގެްނ ހިއްސާކުރަްއވާފަިއވާ މަުޢލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ 

ރިޕޯޓަށް.  ،އަހަނީ ށަހެޅުމަށް. ރިޕޯޓަކަށެއް ނޫން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓަށް މިތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހު

މު އަރިހުން ފުރަތަމަ ވޯޓު ެއއީ، ހެންވޭރު ހުަޅނގު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ އްޢާއަުޅގަނޑު އަމީންދެން އެހެންވީމާ، 

ރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ ،އިވަ ހުށަހަޅުއް ސަން ލަޠީފް ޙަމެންބަރު 

އިްއަވއިދެއްވުމަށް، ތަންޮކޅެއް ިދގުކޮްށ  ންމު އެ ހުށަހެޅުޢާއްއަމީން ،އަޅުގަނޑު އެދެން .ތާއިދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުން

 ވެސް ގިނަކޮށް.  އެ ހުށަހެޅުން އޮތީ. އޮބްލިކުަތއް

 

 ން: ޒުން އިްއެވވުމޭދާރީ އި

، މާފަންނު އުތުރު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިފް ހުށަހަޅުއްވަ ޠީންބަރު ޙަސަން ލަހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ މެ

ވަނަ މާއްދާެގ  88އަސާސީގެ ނޫނުޤާ. ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޙުލާޞްއި ދުކުރަްއވާފަިއވާއިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ތާއީ

ވަނަ ދުވަހު، ިދވެހިރާއްޭޖގެ  2019ޖޫން  17 ،ހަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރަށް ރިޢާަޔތްކުރާއިރުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ ( އިށ)

ކަނަޑއެިޅގެން  އަސާސީއާނޫނުޤާއަމުރަކީ SC-SJ/02ި/2019ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 

ށް މަތިކޮށްފައިާވ ބާރަށާިއ ޤަލަޠު މުއަާސސީންނޫނުޤާވީިހނދު، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  އް ކަމަށްލާފު އަމުރެޚި
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މަލެއް ނުހިންގުމަށް ޢަލާފަށް އެްއވެސް ޚި އަސާސީއާނޫނުޤާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަަސއްކަތަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް 

 ޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަްށ އިލްތިމާސްކުރަން. ދިވެހިރާއް

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ްއވުަމށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދެންނެވި ހުށަހެޅުއާދެ! އެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަުހމީއުތުރު ދާއިރާގެ މާފަންނު        ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 64    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަ

   64     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 64        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 72. ހާޒިުރވެ ިތއްބެިވ މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 87ލަ އަދަދު؛ ނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުދެންމެ ދެންނެވު

އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ވޯެޓްއ ނުދެއްވާ. އެހެންނަމަވެސް،  ކަށް. ނުފެންނަ ކަމ64ަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

ވޯުޓ  . މ64ި؛ އްބެވި. ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދުތި މެންބަރުން އެބަ 3ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ 

 . ެއހެންވީމާ، ފާސްވެއްޖެ. 33ފާސްވާން ބޭނުންވަނީ؛ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ގައި ޖުޑީ  2019ޖޫން  13 .ރިޕޯޓަށްއަޅުގަނޑު ދެން މި ވޯޓަށް ައހަނީ، 

 ،ޗަށް ބިާނކޮށްއިގެްނ ހިއްސާކުަރއްވާަފއިވާ މަޢުޫލމާތުގެ މައްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޖުިޑޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ވަޑަ 

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ެއކު ފާސްކުރެްއވުމާޙާލާޞްތައްޔާރުކުރި ރިޕޯުޓ މަޖިލީހުން ގެންނެވި އި 

 ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 64    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 06 ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް 

   64     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 64        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުެވ ތިއްެބވި 87ލަ އަދަދު؛ ވޯޓުެގ ަނތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މިީޓގެ ރިޕޯޓަްށ ދެންމެ ނެގުނުޖުޑީޝަރީ ކޮ

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 64. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 72މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ 6ދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު

 ވޯުޓގެ މަސައްކަތް ނިމުނީ. ވޯޓު.  އެހެންވީމާ، މި ރިޕޯޓު ފާސްވެއްޖެ. 33ބޭނުްނވަނީ  ންވާ. ފާސ64ްއަދަދު؛ 
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  އެހެން މަސައްކަތް . އިތުރު 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 15ދި ބާކީ އެަބވޭ ސްކޫުލގެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ އަރީގެ ތެޭރގައި ޕްއެއަށްފަހު އަުޅގަނޑުމެންގެ ުނނިމި ހުރި މަސައްކަތު

ގޮތުްނ  ގުޅޭ ސްކޫލުގެ ބިލާ. ޕްރީލާފައިވަނީ ހުޅުވަ ބަހުސްގެ ފުރުސަތު މިހާރު މި މިނެޓު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނުޑ އެ

ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުން  ،ޔާލުފުޅަްށ އަުޅގަނޑަށް ޔަޤީން ކަަށަވރުޚިދަވާ ތަނަވަްސ ެގންތިޔަ ދެއްވަމުން މެންބަރުން 

. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ސްގެ ވަގުތު އަނެއްކާ ހުޅުވިފަހުކޮމިޓީގެ ވަގުުތ، ބަ އޮތީ އެ ބިލުގެ ިރވާކަން. މިހާރު މިޝުކުރުވެ

، މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި އާދެ! އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ިއތުރު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަަޑއިގެންފަެއއް ނެތް. އެހެންީވމާ

އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ބަސް ިވދާޅުވުމަށް. އަރުވަން ފަހުލް ރަޝީދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުޟުފަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ލް ރަޝީދުޟުފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަ

ވަރަށް  ލަ ގޮތެއްަގއި ދަންނަާވކަމުގައި ވަންޏާމުންއާދެ! އަޅުގަނޑު މި ބިލު މި ހުށަހެޅީ ޖުމު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

މަތީން.  ވެސް އަުޅގަނޑު ިނސްބަތްވާ ދާއިާރގެ ބެލެިނވެިރންތަކެއްެގ އެދުުމގެ ގިނަ ބެލެނިވެރިންތަެކއް، ހަމަގައިމު

ވެސް އޮތީ މި އުޫސލުންކަން. އެހެންނަމަވެސް،  އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ މިކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގައި

އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ިގނަ މެންބަރުންތަކެއް ވަރަށް ބައިވަރު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ިމ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ތަފާުތ 

ކަން އަުޅގަނޑުމެްނ މި އެިކއެކި ގޮތްގޮތަށް ިހއްސާކޮްށދެއްަވއިފި. އެ މަޢުލޫމަތުތަކަީކ ދިރާސާކުރާ މަރުޙަލާަގއި ނޫނިއްޔާ

ކަންކަން ވެްސ  ންފައި ކުރިއަްށގެންދެޭވނެ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ފެންނާތީ މި ފުރުޞަތުގައި އެބަލައިގެ

ޙަޤީޤަތުގައި  ،ެވގެން މި ދަނީއަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ބިލު ހުށަހަޅަންޖެހުނު މައިގަނޑު ސަބަބަކަށް 

ނުދާތީ. މާލޭަގއި ިމ ފުރުޞަތުތައް ފަހިިވކަމުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް މި ފުރުޞަތުތައް ފަހިވެގެން ޏާދަންނަވާކަމުަގއި ވަން

 5އަހަރު،  7އުމުތަކުަގއި އުމުރުން ޤަ ުނވޭ. ބޭރު ދުނިޔޭގެ ްއސެއް ރަށްރަށުަގއި މި ުފރުޞަތުތަކެއް ފަ ،ވިޔަސް 

 ފުޅުންގެ ދިރާސާތަެކއް ކުރެވިަފއި ޮއވެދާނެ. އެ ބޭ ސްކޫލުގެ ޚިދުމަތްތައް ދޭއިރުަގިއ އެއަހަރުން ފެށިގެން ޕްރީ

 ،ބޭފުޅުންގެ ެއޑިުޔކޭޝަނަލް ސިސްޓަމް ބަދަލުވެފައި ޮއެވދާނެ. އެކަމަކު ިދވެހިރާއްޭޖގެ އުސޫލުތަކަށް ބަާލއިރު

 ސްކޫލުގެ ޚިދުމަތް މި ތަންތަނުން ވެސް މި ދަނީ ޕްރީ މިއަދު ،ވެސް މިއަދު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިންގަނޑުަތކަށް ބަލާއިރު

ދައްކާ ވާހަކައިން. އަުޅގަނޑަށް އެނގޭ  އޭ ިކޔަިއގެން މި ބޭފުޅުނ19ްދެމުން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ހައިރާންވޭ އެޖެންޑާ 

އޮތީ މި ބިލު ބޭރުކުރަންކަން. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ދަންނަވާލަްނ  ގެ ގޮުތގައި މިހުަގއި އޮތް ރޫމިތަނުގައި މި ފްލޯ

ތިބޭފުޅުންެގ ގެ ޙައްޤުަތއް ކުަޑކުދިންެގ ޙައްޤުަގއި މި ވާަހކަ ހަމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ބޭނުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްިޔތުން
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 ދަންނަވާލަން މިގެ ޙައްުޤގައި ެވސް އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި މި ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވޭ. 19އެޖެންޑާ 

ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި ކަންކަްނ  ޓަކައި ޙަޤީޤަުތގައި ތިބޭފުޅުންކުދިންނަށް މިކަން ކުރުމަށްކުަޑކުޑަ ުތްއތު ،އުޅޭ ވާހަކަައކީ

، މި ބިލު ފެއްތުމާއި ށް. އިންޓަރނޭޝަނަލް މިންގަނޑުތަކަށް މީތި ފެއްތުމަކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި ދިރާސާުކރެވޭނޭ

ވަރސިޓީތަާކއި އަިދ އެއީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންަކން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭރުަގއި ޔުނި  ދިރާސާކުރުމާ

ައޅުގަނޑުމެންނަށް  ނޫނީ ވުޒާރާަތކާ ،ްއޒަފުންނާއިބެޭހ މުވަ އިތުރުން ެއޑިުޔކޭޝަްނ މިނިސްޓްރީގެ ކަމާއޭގެ 

ޙަލާއަކީ ރުޮގތެއްަގއި ކޮމިޓީ މަ ޞަވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު މި ތަޅުމުން ފަހިވެގެންދޭ. އަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި، ޚާއް

އޭ 19އެޖެންޑާ  ،ނަމަ ލަ ގޮތެްއަގއި ދަންނަވާކަުމގަިއ ވަނީ، ޖުމު މެ. އެހެންވީމާ ންނަ ފުރުަޞތު ވެސްކަންކަމަށް އޮ މި

 ނުކުރެވޭ. ކުަޑކުދިންނަށް މިއަދު ލިއްބައިދޭން މި  ކިޔަިއގެން ތިބޭފުޅުން ތި ދައްކާ ވާހަކަައކަށް އަުޅގަނޑަކަްށ ތާއީދެއް

ންޏާ ތިބޭފުޅުންގެ ޤާބިލުކަން ެނތޭ ދެންނެވިޔަސް ކުށަކަްށ ކަމަށް ވަ އުޅޭ ފުރުޞަތުތަކަށް ޙަޤީޤަުތގައި ދަންަނވާ

ްސކޫލުތައް ނޫނީ ބޭބީ ނަރސަރީ ނޫނީ ނާރސަރީ ހިންގަމުންދާ އެތައް އިންޓަރނޭޝަނަލް ނުވާނެ. މިއަދު ވެސް ޕްރީ

ހުރި. ސްކޫުލގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން މި ފަސްގަނޑުަގއި، މި މާލޭ ފަސްގަނޑުަގއި އެބަސްކޫލަކާއި އެތައް ޕްރީ

ނާރސަރީ ޚިދުމަތް ދޭ  ،ސްކޫލު ދޭ ތަންތަނާއިއިންޓަރނޭޝަނަލް ތަންތަން ހަމަ ޕްރީ ،އުޅޭ ވާހަކައަކީ ދަންނަވާލަން މި

އަހަުރން އެކަީށގެންނުވަނީ. އެހެންެވއްޖެއްާޔ ކޮމިީޓގެ މަރުޙަލާަގއި  1. ަރނގަޅު. އުމުރުފުރާ ހުރިތަންތަން ވެސް އެބަ

ނޫންތޯ. ކީްއވެގެްނތޯ ރަށްރަށުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ނޫނީ ކުޑަކުދިންނަށް މި   އޮތެއްމިކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ

ރަށްރަށުގެ ުކޑަުކދިންނަށް މި ފުރުޞަތު ލިއްބައިނުދޭން ތި އުޅެނީ އެޖެްނާޑ  ؟ފުރުޞަތު ލިއްބައިނުދޭންެވގެން ތި އުޅެނީ

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށް މި . އޭޖެހެ ފަހިވާން އެބަމި ފުރުޞަތު  ،ގެ ފީކަޅާކަމުން. ދަންނަާވލަން މި އުޅޭ ވާހަކައަކ19ީ

، މިއީ ޖެހޭ. އެހެންވީމާކުދިންނަްށ މި ފުރުޞަތު ފަހިވާން އެބަޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ ތުއްތުފުރުޞަތު ފަހިވާން އެބަ

ހުށަހަޅައިގެން ިމ އުޅެީނ މަސައްކަތްތަްއ ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުގަނޑުމެން މި މަސަްއކަްތ ނޫނީ މި ބިލު އަުޅގަނުޑ 

ފުުރޞަތުތައް ރާއްޭޖގެ ރަށްރަށުގައި ނެތީމަ. ަކއުންސިލުތަަކށް ޒިންމާދާރުކުރުވާފައި ިމ  އެގަނޑުމެންނަށް އަޅު

އެ ފުރުޞަތު  ޙަޤީޤަތުގައި ދަންނަވާކަމުގައި ވަންޏާ ،ގޮތުން ޒިންމާދާރުކުރުވާފައި މި އޮންނަނީ ގާނޫނީ، އޮންނަނީ

އިތުރުން ޕްލޭ އަދި އޭގެ  ،ނިސްޓްީރން ސިލަބަސްތައް ހެދިޔަސް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި. އެިޑޔުކޭޝަން މި

ގްރައުންެޑްއގެ ގޮތުަގއި ގެްނދިޔަޔަސް، ޕްލޭ ސްކޫެލއްެގ ގޮުތގަިއ ގެންދިަޔޔަސް ަޙޤީޤަތުގައި ިމއަދު ވެސް ިމ 

ންނަ ޚިދުމަތެކޭ. ދެމުން އަ ،، ދަންނަވާލަން މި އުޅޭ ވާހަކައަކީދޭ. އެހެންވީމާފުރުޞަތު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އެބަ

ކައުންސިލުތަކުން ފޯރުކޮށްދެުމން އަންނަ ގޮތެކޭ. ޕޭރަންޓުްނ އަތުން ފައިސާ ަނގަިއގެންޭނ މިކަން ކުރަނީ. މި ޚިދުމަތް 

ޙަޤީޤަތުަގއި  ،މިދިޔަ ވެރިކަުމގައި އަުޅގަނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ބޭނުންވެއޭ. 

ގެ ތި . ތިބޭފުޅުންހިސާބަށް އަންނަން. އެހެންނަމެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް އާެދޭވވަރެއް ުނވި މި ދަންނަވާކަމުަގއި ވަންޏާ

. އަުޅގަނޑު އެއް އޮތިްއޔ19ާ ގެ ދަށުން މިކަން ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކޮށްެދްއވާ ތިހާ ރނގަޅު އެޖެންޑ19ާއެޖެންޑާ 
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އްވާނެ ކަމަށް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ލޮބުވެތި ކުޑަކުދިންނާއި ތިބޭފުޅުން ރަނގަޅުގޮުތަގއި މި ވޯޓުލަިއދެ ،އުއްމީދުކުރަނީ

. އަދި މީތި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުަގއި .ރައްޔިތުންގެ ނަމުަގއި މި ވޯުޓ ފަހި ގޮތުގައި ލައިދޭނެ ކަަމށް

ި.ިهاتكربو هللا ةمحرو مكل يع ماللس  او

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ގޮތުން ގުޅޭ ސްކޫލު ބިލާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕްރީމެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ކޮށް ނިމުނީ. ދެން  ސްހުގަޑިއިުރގެ ބަ  ތިން ސް،ހުޮގތުން ވަރަށް ތަނަވަސް ބަ  ގުޅޭ ބިލާ ހުށަހެޅުއްވި

ބިލަށް ވޯަޓްށ މި މަޖިލިސް ދެން އޮންނަ ދުވަހެްއގެ ވޯޓުެގ ަގީޑގައި އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާދަމާގެ 

  ނިމުނީ.ހިސާބުން މި  އެހޭނެ. މިއަދުގެ މަސަްއކަތް މި

 

 

 މުން ނިން 

 

 ން:ވުްއކެ ސަތުން ވާހަކަދެރިޔާ

 ަގއި. 9:00ވާ ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު  2019ޖޫން  19ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ 

ި

 .މުނީނި ލިސްޖިމަ  .ينالمالع ب  ر هلل حمدوال

__________________ 

 




