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

 

 ޖަލްސާ  ވަނައެކާވީސްދައ ރ ެގ    ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( ބ ދަ)  2022  ޖޫން 29

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ ދ ވަސް. މިއީ އަދަ   29ވަނަ އަހަރ ެގ ޛ ލްޤައިދާ މަހ ން    1443ދ ވަސް.    ބ ދަީވ    2022ޖޫން    29މިއަދަކީ،  

ވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި ވަގ ތ     21ވަނަ އަހަރ ެގ ދެވަނަ ދައ ރ ެގ    2022މި ތިބީ،    ށީނދެ. ައޅ ަގނޑ މެން އ13ިނަކަތ ން  

މަދ   އަޙްހެލްތ  އަލްފާޟިލް  މިނިސްޓަރ އޮފް  އަދި    ނާއި،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  30ޖަލްސާއަށް ހާޒިރ ވެަވޑަިއެގން ތިބީ  

އެކ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނާ  މިނިސްޓަރ !ބަިއވެރިވެަވޑަިއަގންނަވާ.    ނަސީމް  ވެސް   މަރ ޙަބާ  މިނިސްޓަރ   ސްޓޭޓް  އަދި 

 ބަިއވެރިެވވަޑަިއަގންނަވާ.  އަޅ ަގނޑ މެންނާ އެކ ގައި

 

   ންދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 21/ 2/ 2022އޖ/  އަކީޑާ އެޖެންމިއަދ ެގ 

 

 މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން ޔައ  .  4
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ކ ރ ން.ޔައ މިްއޔާ ފާސް -4އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ވަނަ އަހަރ ެގ    2022، ތިން ޖަލްސާެގ ޔައ މިްއޔާ. އެއީ  2/17/ 2022އިން    15/ 2022/2ޔައ މިއްޔާ ނަންބަރ    - { 4.1}

މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ރި ޔައ ިމްއޔާތައް.  ެގ ނިޔަލަށް ހ ވަނަ ޖަލްސާ  17  ފެށިެގން  ވަނަ ޖަލްސާއިން  15ދެވަނަ ދައ ރ ެގ  

 ވަނީ ބަލަިއަގނެވިފަ.ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން މި ޔައ މިްއޔާތައް    218

 

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ  5

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޖެހޭ ބިލ .  މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފ ކ ރަން -5ައއިޓަމް  އެޖެންޑާ

ފޭދޫ    - { 5.1} ފަރާތ ން،  މެންބަރ ސަރ ކާރ ެގ  އިްއޒަތްތެރި  ާގނޫނ  މ ޙައްމަ  ދާއިރާެގ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ،  ނިހާދ   ދ  

ށް ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތަ(އަށް ިއޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން.  )ދިވެހިރާްއޖޭެގ ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ   9/ 2014ބަރ   ނަން

 . 9/ 2014އެއީ   އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން.

 

 ންގާ އެންގ ން . ރިޔާސަތ ން އަ 6

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފަހ    މާދަމާއަކީ މި ދައ ރ ެގ އެންމެށް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ،  ޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަ. އިއް ންާގ އެންގ ންރިޔާސަތ ން އަ

ނީ ޮގތ ން ެވއްޖެއްޔާ ނިމޭ ޖަލްސާ ވާންޖެހެ  ައދ އެއް ނޫން. ކޮންމެ ދައ ރެްއ ަގާވއިދ  ބ ނާމިޖަލްސާ އޮންނަ ދ ވަސް.  

މާދަމާއަށް   އި،ހޯމަ ދ ވަހަކަށް ނ ވަތަ ބ ރާސްފަތި ދ ވަހަކަށް. އަޅ ަގނޑ  ހޯމަ ދ ވަހ  ދައ ރ  ނިންމ މ ެގ ޖަލްސާ ނ ބާއްވަ

ޮގތަށް ނިންމާފައި އޮތީ. އެ ހެންވީމާ، މާދަމާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން މި ދައ ރ ެގ ދައ ރ  ނިންމ މ ެގ ޖަލްސާ ބާއްވާ 

 ހ  ޖަލްސާަގއި އިށީނދެވަޑައިަގންނަވާނެ.ފަ އެންމެ

 

 . ސ ވާލ  7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 . ސ ވާލ  -7 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

ހާރ  މި ަގނޑ  މިއަޅ  ކ ރައްވާ ސ ވާލ .    ހެލްތާ  ، މިނިސްޓަރ އޮފްދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ނައިފަރ   -{ 7.1} 

 . ށްދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ ނައިފަރ  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  މްޝިޔާ ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

މިނިސްޓަރަށް. ހާލ ކޮޅ  ރަނަގޅ  ކަމ ަގިއ    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަރަށް ބޮޑަށް މަރ ޙަބާ ދަންނަވަން ހެލްތ 

ޕިޓަލް ޓަރޝަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކ ރ މަކީ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އަތޮޅ  ހޮސް  ޅ.  ، ޔަީގންކ ރަން. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ

ޞާލިޙް މ ޙައްމަދ   ވަ  އިބްރާހީމް  ތަރައްޤީކ ރެްއވ މަށް އ ވެަވޑަިއެގންފަިއވާ  ފެންވަރަށް  ޓަރޝަރީ  ހޮސްޕިޓަލް  ދެއް. 

ކޮބައިތޯ މަސައްކަތަކީ  ކި؟ ކ ރެވެމ ންދާ  ނިމޭނީ  ތަރައްޤީކޮށް  ފެންވަރަށް  ޓަރޝަރީ  ބޮޑަށް  ؟ ހާތާކ ތޯއަދި  ވަރަށް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

 ކަންތައްތައް މިހާރ  ެވސް ކ ރިއަށް ެގހޮސްޕިޓަލްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

ވަނަ އަހަރ ެގ    22  ،ވަނަ އަހަރ   21  ،ވަނަ އަހަރ   20ދަނީ އިނޭގތޯ. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    މ ން މިެގންދަ

ހިމެނިފައެއްނ ވޭ.   ފައިސާ  މިއަށް  ވިޔަސް  ބަޖެޓ ަގއި  ހިމެނިފައި  އެހެންވީމާ، އެނ ފައިސާެއްއ  މިފައިސާ  ލިބޭ.  އް 

ނ ެގންދެވިފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި މަސައްކަތްތައް ެގންދަންވާ ސްޕީޑ ަގއި ކ ރިއަށް

މިމަސައްކަތް ފެންވަ  އެ  ،ެގންދަނީ  ކ ރަމ ން  ޓަރޝަރީ  މިހާރ   ޚިދ މަތްތައް  ޓަކަިއ  ތަނ ަގއި  އަޕްްގރޭޑ ކ ރ މަށް  ރަށް 

ނޫނިއްޔާ މިއަންނަ  ،އަހަރ ެގ ނިމޭ ހިސާބ  ކ ރަމ ންެގންދާ މަސައްކަތްތަކެްއ މި ކ ރަމ ންެގންދަނީ. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މި

މި  ެގއަހަރ  ކ ރަމ ން  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ނިމ މަކަށް   ކ ރީކޮޅ   ިއރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  މަސައްކަތްތައް  ެގންދާ 

 ރަމ ންެގންދާާގއިމ ކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތް ކ ސެންޓަރެްއ  ޑައިލިސިސް  މިހާރ     އިޑ މެންނަށް ެގނެވޭނެ. ދެން ނައިފަރ ގަ އަޅ ަގނ 

  ، ަގސްޓ  މަހ ެގ ތެރޭަގއި ފެށޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މީގެއިތ ރ ންވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. އަދި މި ސެންޓަރ ެގ ޚިދ މަތް އޮ

އިތ ރ  ބޭނ ންވާ ރޝަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކ ރ މ ެގ މަސައްކަތ ެގ ދަށ ން ޚިދ މަތް ފ ޅާކ ރ މަށް  ނައިފަރ  ހޮސްޕިޓަލް ޓަ
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  ،އިތ ރ ން ޚިދ މަތ ެގ    ސްކޭންކ ރ މ ެގ  ޑޮކްޓަރ ން ވަނީ ފޮނ ވިފަ. މި ދެންނެވި ޚިދ މަތްތަކ ެގ ތެރޭަގއި ލޮލ ެގ ޚިދ މަތާއި 

 ފަށާފައި ނައިފަރ ަގއި.  ވަނީ ދޭން  މިހާރ ކަށީެގ ޚިދ މަތް ވެސް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރަތަމަ    ގ ޅިެގން ކ ރައްވާ ސ ވާލ  ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ  މިހާރ އަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ .  

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް.  ،ފ ރ ޞަތ 

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ޅ ަގނޑ  ކޮށްލަން ބޭނ ންވާ ވަރަށް މ ހިންމ  އަތޮޅ  ހޮސްޕިޓަލާ ގ ޅިެގން އައާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

ކިޔާ   " އިންޑިއާ ލިމިޓެޑް  ންސް ޓެލެކޮމިއ ނިކޭޝަން ކޮންސަލްޓަ"އޮތް    ަގއި އެބަ  2022  މޭ  30  އޮތް.  ސ ވާލެްއ އެބަ

  221ާގތްަގނޑަކަށް    ،ިމލިއަން  887ފ ކ ރައްވާތި! އެއީ  މާ ؛މިލިއަން ޑޮލަރަށް އެއީ ދ ިއސައްތަ   57.2ކ ންފ ންޏަކަށް  

އަތޮޅ  ހޮސްޕިޓަލް    ޅ.  ،ދައްކާިއރ އަތޮޅ  ހޮސްޕިޓަލ ެގ ވާހަކަ    މިލިއަން ރ ފިޔާ ހޮސްޕިޓަލަކަށް މި އަރަނީ. މިއީ ޅ.

ިމލިއަން ރ ފިޔާއަށް މިއިން ކޮންމެ ހޮސްޕިޓަލެއް މި އެޅެނީ.    221މިލިއަން ރ ފިޔާއަށް.    43ނިންމާފައި އެހެރީ    އިއަޅަ

ޮގތ ަގއި  ؟ އްތޯއަޅާ ހޮސްޕިޓަލެފެންވަރެއްަގއި    މިއީ ކިހާ   30  ،ހޮސްޕިޓަލަކާއި   3އެނދ ެގ    50އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ 

ރަށ ަގއި މި އަޅަނީ. ކޮން   4ދިއްދޫއާ މި    ،ވިލިނިގއްޔާއި  ،ާއއިކ ޑަހ ވަދޫ  ، ޓާއިށްއަލިފ   އެނދ ެގ އެްއ ހޮސްޕިޓަލަކާ

ފަންިގފިލާެގ އިމާރާތެްއ    6  ، އަތޮޅ  ހޮސްޕިޓަލް ެއހެރީ ވަރަށް ައއ  އިމާރާތެއް  ޅ.  ،ެއއީ؟ ފެންވަރަކަށްތޯ މި ައޅަނީ

 ެއކަން ސާފ ކޮށްލަންވެެގން ހަމަ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  ެގންމިލިއަން ރ ފިޔާއަށް އަޅާފަ. އެހެންވެ  43އެހެރީ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

ހޮސްޕިޓަލް ހެދ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ވަރަށް   ،އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން އޮތީ

ތަކެތީެގ    މިހާރާ  އިތޮޅ  ހޮސްޕިޓަލް އެޅިއިރާއަ  އޭރ  ޅ. ؛ކ ރަނީ. މިހާރ    ންތައް މިިގނަ ދިރާސާތަކެއް ކޮށްެގން މި ކަ

މިހެންކަން   ،ނައިފަރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ރަނަގޅަށް އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  ިއނޭގތޯ.  އަގ  ވެސް ވަރަށް ބޮޑ ވެއްޖެ

ހަމައަށް މި    ވަނަ އަހަރާ  2040  ،ފެޝަނަލްކޮށްމި ކަންތައް އޮންނަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން މި ކަންތައް ކ ރާނީ ހަމަ ޕްރޮ
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ދެމި ޮގތަށްކަންތައް  ފެންވަރަކަށް އި  ، އޮންނާނެ  ކ ރަން ނ ޖެހޭ  ކަެމއް  ެއއްެވސް  އެކްސްޓެންޝަނެއް  ެއްއވެސް  ތ ރަށް 

ރިހަމައަށް ކ ރަނީ. އިކ އިޕްމަންޓާއި ހ ރިހާ އެއްޗެއް ފ   އަޅ ަގނޑ މެން ހަދާނީ. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތައް ިމޮގތަށް މި

ވަރަށް ރަނަގޅ    .ވެސްއެ ކަންތައް ކ ރާނީ. އެހެންވީާމ، ކަންބޮޑ ެވވަޑައިނ ަގންނަވާ ެއއްޮގތަކަށް  ކޮށްެގންތަނަށް ޖަމާ  އެ

 އްޔާ އަޅައިދޭނީ އިނޭގތޯ.   ވި ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅ ަގނޑ މެން ައޅާ ކަމަށް ވަނީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ .   ލަނީ ގ ޅިެގން ކ ރާ ސ ވާލ އިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވަ

 ފ ވައްމ ލަކ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ ދީދީއަށް.  ،ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ

 

 މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވ ން: ފ ވައްމ ލަކ  މެދ  ދާއިރާެގ 

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ  ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ފ ަވއްމ ލަކ     2022  !ޝ ކ ރިއްޔާ 

ށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައިވާ އިމާރާތެއް އެޅ މަށް ަވނީ ބަޖެޓ ކ ރެވިފަ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑަ  އާ  ،ސިޓީެގ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީކ ރ ން

ޢަމަލީ   ،ވަނީ ޑިޒައިންެގ މަސައްކަތް އެޯވޑ ކ ރެވިފަ. މިހާރ  މި ޑިޒައިންެގ މަސައްކަތް ނިމި  ނަމަ މިހާރ  މި  ޮގތ ން

ދެވިދާނެތޯ ކިހާހިސާބެްއަގއި  މަރ ޙަލާއަށް  ފެށ މ ެގ  މަސައްކަތް  ؟ މަސައްކަތް  ޢަމަލީ  ޕްރޮޖެކްޓ ެގ  މި  ކޮންދ ވަހަކ ތޯ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ ފެށިެގންދާނީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

ން  ޑަރކ ރާނަަގސްޓ  މަހ  މި ޓެންއާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ކަންތައްތައް ޮގސްފައި އޮތް ހިސާބ ން އަޅ ަގނޑ މެން އޮ

 އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ.  ނަންޓެންޑަރކ ރާމި ހޮސްޕިޓަލް  އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝަފީޤް. هللا ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ  
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފީޤްهللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

އޯޕަނިންގ   ޖޫންަގއި ބިޑ   9ރަށް ހ ޅ ވާލި.  ޕްރީލްަގއި ޓެންޑައެ   5ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވެލިދޫ ހޮސްޕިޓަލް  

  . ދެން ޭއެގފަހ ން މިހާރ  ވެފައި އޮތް ށް ލަސްކ ރީޖޫނަ  23ކ ރައްވާފައި އޮތީ. ފަހ ން  އޮންނާނެ ކަމަށް އޭރ  އިޢ ލާން

ޢަަމލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް    ،ހަވާލ ކ ރެވި  އަދި ވެލިދޫ ހޮސްޕިޓަލް ބަޔަކާ ؟ޭއެގ އަޕްޑޭޓަކީ ކޮބައިތޯ؟ ބައިތޯޮގތަކީ ކޮ

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ ލަފާކ ރައްވާ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

ކ ރަމ ން  އެ އިވެލ އޭޓ ަގއި ބިޑ  ހ ޅ ވާފައި އޮންނާނީ. މިހާރ     23އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން  

 ެގންދާނަން.   ން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށްެގންދަނީ އިނޭގތޯ. އެހިސާބ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

އަޅ ަގނޑ    ަވޒީރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ބޭނ ންވަނީޝ ކ ރިއްޔާ  އަލ ން  ކޮ  ،ސ ވާލ ކޮށްލަން  ސަބަބ ން  ަވއިރަސްެގ  ރޯނާ 

 މި ދ ވަސްކޮޅަކީ... ؟ ކ ރަންޖެހިދާނެތޯދިވެހިރާއްޖެ ލޮކްޑައ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ންބަރ . އިްއޒަތްތެރި މެ  !ފ ކ ރަްއވާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ މާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ޓ  ސޯރި  ހެލްތ   ަގއިަގއި ރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމ އްސް މޯމެންޓެދ ނިޔެ މިހާ ހެލްތ  ކޮންޝަ   ، އަޅ ަގނޑ ެގ ދެވަނަ ސ ވާލަކީ 

ކަނޑައެޅިފަިއވަނީ އ ސޫލަކ ންތޯ  ކޮން  ޓަކައި  ސ ވާލަކީ؟ އެޅ މަށް  ކޭކާށިދޫާއއި   ،ތިންވަނަ  ދޭތެރޭ  ާގފަރާ  ކާރ  ބަލް  
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  ،މިހާރ  ެއއްެވސް ޚިދ މަތެއް ކާށިދޫަގއި ެވސް؟ އޮތްތޯ  ދެވޭނެ ޮގތެއް އެބައަޅަިއެގން ނޫން ޮގތަކަށް ބަރާބަރަށް ޚިދ މަތް

ވާހަކަ ދެންނެީވއޭ.    އެ  ތީވެދާއަށް ނ ިގންތި   ވާާގފަރ ަގއި ވެސް ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ޮގތ ން އިންސާނ ންނަށް ވަސީލަތްކ ރެވިފައި 

 ! ވަޑައިަގންނަވާ ިއެގން ކ ރިއަށް ލ ެގ ޖަވާބާސ ވާ ތިންމި  .ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

ކޭބަލް އިނޭގތޯ.  ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ.  ރައީސް،  ޮގތ ން  އިްއޒަތްތެރި  ބެހޭ  އެޅ މާ  ކާރ  

ާގފަރާއި ކާށިދޫއާ ދޭތެރޭަގިއ. ދެން އެހެންނަމަވެސް،   ކޮށްފައެއް ނޯންނާނެ އިނޭގތޯ  އެ  އަޅ ަގނޑ މެން ދިރާސާތަކެްއ 

އަހަރ    ެގންދަނީ. އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ މި  ކ ރަމ ން މި އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްތަންތަނ ެގ ފެސިލިޓީތައް އިމްޕްރޫވްކ ރ މަށް

ކ އާ ކޮފަހ   ދެން  ކ ރެވޭނެ.  މަސަްއކަތްތަކެއް  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވެސް  ކަންތައްޓަރ ަގިއ  ަވއިރަސްެގ  ރޯނާ ކޮ ؛ރޯނާ 

ލޮކްޑައ ން އަޅ ަގނޑ މެން  ކަންތަކ ަގއި  ަގސްވައިރަސްެގ  އަދިެއއް  ެއއްޮގތަކަށްތ  ހަދާކަށް  ނ ވޭ  ެއއީ  ކ ރެވިފައެއް  ވެސް. 

ހ ރިހާ ކަމެއް ރަނަގޅަށް   އިއަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވާ ކަމެްއ ވެސް ނޫން ކ ރާކަށް އިނޭގތޯ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދާ 

ކޮ އަޅ ަގނޑ މެން  ނަސޭހިނަގންޖެހޭނެ.  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ދަސްކ ރަންޖެހޭނެ.  އ ޅެން  އެކީަގިއ  ވައިރަސްއާ  ކީ  ތަހަރޯނާ 

ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް އެބަ    ،ިމހެން ބަންދ ވެފައި ހ ންނަ ތަންތަނ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އ ޅޭިއރ   ،ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް

ދެން މާސްކ ެގ ކަންތައްތައް ތަންކޮޅެްއ    ، ވަނީ ވިްއޔާ  ވިސްނާލަންޖެހޭ. ދެން އެކީަގިއ އ ޅޭ މީހ ންތަކެއް އ ޅޭ ކަމަށް

ވަނީ    ކަމަށް  ނޫނިއްޔާ ނ ދަންނަ ބައެްއެގ ތެރޭަގިއ އ ޅޭ   ،ވެސް، ބޭރ  ބައެްއެގ ތެރޭަގއި ލ އިކޮށް ެގންދެވިދާނެ. އެހެންނަމަ

އެޅ ަމކީ ރަނަގޅ  ކަމެއް.  ަގއި މާސްކ ނ ިގނަ މީހ ން ތިބޭ ތަ  ،އެޅ މަކީ ހަމަ ރަނަގޅ  ކަމެްއ. އެހެންނޫނަސްވިްއޔާ މާސްކ  

މީހ ންނަށް މިސާލެއްެގ ޮގތަށް    ،ޮގތަށް މިދެންނެވީ  އަނެއް  އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައްތައް މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން ވެސް ހަމަ

ޮގތ ން  ބެހޭ  މިކަމާ  މަޢ ލޫމާތެއް  ހ ރިހާ  ދެން  ހީވަނީ.  އަޅ ަގނޑަށް  ކަމެއްހެން  މ ހިންމ   ވަރަށް  ދެއްކެވ ަމކީ 

ޓްރީެގ ޓީމެއް މިނިސް  ވަނީ ވިްއޔާ ހެލްތ   ބޭނ ންފ ޅ ވާ ކަމަށް  ،މިނިސްޓްރީން. އަޅ ަގނޑ މެން  ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނެ ހެލްތ 

މި ކަންތައްތައް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށްެގންދާ ޮގތ ެގ ތަފ ސީލ    މި ތަނަށް ފޮނ ވައިެގން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް 

 މަޢ ލޫމާތ  އަޅ ަގނޑ  އަރ ވަފާނަން އިނޭގތޯ. ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ޮގތ ން އޮތް ސިޔާސަތަކީ ކޮބައިތޯ.    ޓަކާ ގ ޅޭސޯރި ހެލްތ   ،ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ސ ވާލ ކ ރެްއވި؛ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ 

 

 އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

 ޓ  ހެދ މަކީ. އެއީ ޖަވާބަކީ އިނޭގތޯ. ސޯރި އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ސަޕޯޓ ކ ރާ ކަމެއް ހެލްތ 

 

 ކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެއް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމް. 

 

 ކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

މިނިސްޓަރ މަރ ޙަބާ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ހެލްތ   !ޝ ކ ރިއްޔާ  މަސައްކަތްސެ  ކ ރެންދޫ  އަޕްްގރޭޑިންގ   ؛ންޓަރ ެގ 

ދެން   ؛އަޕްްގރޭޑިންގ މަސައްކަތް އޮތް ހިސާބެއްސެންޓަރ ެގ    ހެލްތ މަސައްކަތް އޮތް ހިސާބެއް، އަދި އޮޅ ވެލިފ ށީެގ  

ކ ރ މަށް  ަވގ ތ  ވަރަށް މަދ . އެހެންވީމާ، މ ވައްޒަފ ން ހައްލ   މ ަވއްޒަފ ން މިވެސް    އިސެންޓަރ ތަކ ަގ  ހ ރިހާ ހެލްތ  

 ؛މަހ   ބަރ ސިސްެގ ޚިދ މަތް އޮކްޓޫެއއާެއކ ަގއި ޅ. އަތޮޅ ެގ ހޮސްޕިޓަލ ަގއި ޑައިލި ؟ންގ ޅ ްއވާ ސިޔާސަތަކީ ކޮބައިތޯެގ

 ކަމަށް ޓަކައި ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ރަީއސް.  އެ  ،ވީތީ ފެށޭނެ ކަަމށް ވިދާޅ  ގައިމަހ  ަގސްޓ އޮ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

ަވނީ އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ،    ފެށޭނެ ކަމަށް މިމަސައްކަތްމި  މަހ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ަގސްޓ އާދެ! އޮ 

މިހާރ  ދެކޭޮގތ ަގއި  މި  ހެލްތ   އަޅ ަގނޑ   ކ ރަމ ން  ައޅ ަގނޑ މެން  ކަންތައްތައް  އިްމޕްރޫވްމަންޓ ެގ   ސެންޓަރ ތަކ ެގ 

މިޓާެގޓ ެގންދަނީ.   ިމކަމާ  ކ ރަމ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  މިނިސްޓް  ެގންދަނީ.  ފިނޭންސް  ޮގތ ން  ވާހަކަ    ރީއާބެހޭ  ެވސް 

ެގންދަނީ. މި ދ ވަސްކޮޅަކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަސައްކަތް ފެއްޓޭނެ ދ ވަސްކޮޅެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް،    މ ން މި ވަދައްކަ

ކަމަށް   މި ެގންދެވޭނެ  ރަނަގޅަށް  ތަންކޮޅެއް  މަސައްކަތްތައް  އެކިެއކި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކ އާޓަރ ަގިއ  ފަހ   އަހަރ ެގ 

އ  ިމހިމީދ ކޮންއަޅ ަގނޑ   ތިށްެގން  އަޅ ަގނޑ   ދެން  ހެލްތ   ރީ.  މިހ ރިހާ  މަސައްކަތ ަގއި    ބޭފ ޅ ންެގ  ސެންޓަރ ތަކ ެގ 

ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވޭ. ޑޮކްޓަރ ން ވެސް މަދ ވޭ. ނަރ ހ ން ވެސް މަދ . އެކަމަކ    ބޮޑަށް މި  ވަރަށް
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އެ ދެއްތޯއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބޭނ ންވަ  ،ނޭގނީ  ޑޮކްޓަރ ންކަންއަޅ ަގނޑ މެން  ކިތައް  އެީއ    ،ނީ  ނަރ ހ ންކަން.  ކިތައް 

މަޢ ލޫމާތ  ދެއްވާތީ.   ،ނޭގ ސަބަބަކީނޭގނީ. އަޅ ަގނޑަށް އެއަޅ ަގނޑަށް އެ އަޅ ަގނޑަށް އެ  ބޭފ ޅ ން  ޕްރޮފެޝަނަލް 

  . ންތޯ ބޭނ ންވަނީކިތައް ނަރ ހ   ،ނޭގނީ އެ ކަންތައް ކ ރަން. ކިތަްއ ޑޮކްޓަރ ންތޯ ބޭނ ންވަނީއެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑަށް އެ

އެްއވެސް ވ ޒާރާައކަށް ނޫން  ހެން. އެކީނޭގނީން. އެހެން އެއްވެސް ތަނަކަށް ނޫން އެޕްރޮފެޝަނަލް އެ ލަފާެގ މަތީ އީއެ

 . ޝ ކ ރިްއޔާ.  ކީނޭގނީއެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ފީފ .ޢަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން 

 

 ފީފ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޢަވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން 

 އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ ެގ އަރިހ ން އަޅ ަގނޑ   !ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ 

އެޅ މަށް ބޭރ ެގ އެހީ   އެނދ ެގ ހޮސްޕިޓަލް  30އެކ  އަދި އިތ ރ  ރަށްރަށ ެގ    ޓާށްމިހާރ  ވިލ ފ   ،ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ

ކ ރާނެ ބަޔަކ  ހޯދ މަށް ބިޑަށް  މަސައްކަތް   ،ެއކަން ؛ކަންތައް  މިހާރ  އެ   ، ލިބިވަޑަިއެގންފަިއވާ ކަމަށް ކ ރިން ވިދާޅ ވެފައި

އަށް   23  ހެއަނެްއކާ މިހާރ  ޖޫން މަހ   ،ަގއި ޮއވެފައި  6މަހ ، ޖޫން މަހ     ޑ  ހ ޅ ވ ން މިއަދި އެ ބި  އިކަމާލެވިފަިއވާ

ކަންތައް ކ ރެވޭނެތޯ ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ ެގ އަރިހ ން އަޅ ަގނޑ  ސާފ ކޮށްލަން    ަގއި މިޚ ތާރީ  ދެން މި  ،ބަދަލ ވެފައި

އެޯވޑ ކޮށްެގން މި މަސަްއކަތް    ،މި ބިޑ  ހ ޅ ަވިއެގން؟ އަނެްއކާ އިތ ރަށް ފަސްވެދާނެތޯ ޚ ިމ ތާރީ އްޔާބޭނ ންވަނީ. ނޫނި

 ؟އްތޯޚެކަމަށް މިނިސްޓަރ  ލަފާކ ރައްވަނީ ކޮން ތާރީ  އްޚެފެށޭނެ ތާރީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފައިސާ   ،ނ ކ ތާއަކީ ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ   ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ 

 ޓެންޑަރ ކޮށްފައި މި  ،ވަނީ އެހީެގ ފައިސާ ނަމަވެސް، ނ ވަތަ ލޯނ ެގ ފައިސާ ނަމަެވސް، މި ފައިސާ ވަނީ ހަމަޖެހިފައިތޯ

 ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ .   ؟ވާ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް

 

 އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްއާދެ! ފައިސާވަނީ ހަމަޖެހިފައި ވަނީ    ފައިސާެގ ކަންތައްތައް ؛ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ، އިނޭގތޯ. 

 އ ޅެނީ އިނޭގތޯ.  ހަމަޖެހިފަ. އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ޓެންޑަރ އިވެލ އޭޝަން ޕްރޮސެސްަގއި މި
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރި މެންބަރ  ޢަލީ ރިޟާ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

   !ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ވަޒީރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . އެއްނިޒާމީ ނ ކ ތާ ެގދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވިލ ފ ށީ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަފީފ  ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ވިލ ފ ށީ

ނ ލިބޭ.  ބަޔަށް އަދި ޖަވާބ   ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލ ެގ ެއއް   ެގއާދެ! އަޅ ަގނޑ 

ހ ޅ ވަިއެގން ބިޑ   މި  ޕްރޮސެސްކޮށްެގން،  އެއީ  ކަ  ބަޔަކާ   ބިޑ   ފެށޭނެ  މަސައްކަތް  މިނިސްޓަރަށް  ހަވާލ ކޮށްެގން  މަށް 

 ؟ކީ ކޮބައިތޯޚަލަފާކ ރެވޭ ތާރީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

 އިނޭގތޯ.    ކީތި ކ ރެްއިވ ސ ވާލ ެގ ޖަވާބަ   މަށްކަންތައް ކ ރެވޭނެ ކައެ  ަގއި  ސެކަންޑް ހާފ   ބަރ  އާދެ! ައޅ ަގނޑ މެން އޮކްޓޫ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ރިޟާ. 

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވ ން: 
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ކ ރެވިފަ. އަޅ ަގނޑ ެގ  ކ ރ މަށް ބިޑ  ކްލޯސްވެސް ިއވެލ އޭޓ    ވަނީ މިލަންދޫެގ ހޮސްޕިޓަލް   ށްޖޫނަ   23ޝ ކ ރިއްޔާ ރައީސް.  

  އްޙީ ޞި ފީަވކ ެގ    ،ދެވަނަ ސ ވާލަކީ؟ ކީ ކޮބައިތޯޚަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ތާރީޢަ  ،ކޮންޓްރެކްޓަރާ ހަާވލ ކ ރެވި  ،ސ ވާލަކީ 

  ،ވަނަ ސ ވާލަކީ  3؟ ކީ ކޮބައިތޯޚަހަވާލ ކ ރެވޭނެ ތާރީ. ކޮންޓްރެކްޓަރާ  ކޮށްފަވަނީ އިޢ ލާންށް  މަރ ކަޒ ެގ އެކްސްޓެންޝަނަ

އިޢ ލާން  އްޙީޞިނަރ ދޫެގ   ވަނީ  އެކްސްޓެންޝަން ވެސް  ހަވާލ ކ ރެވިފަމަރ ކަޒ ެގ  ކޮންޓްރެކްޓަރާ  ތާރީ.  ކީ ޚަކ ރެވޭނެ 

 ؟ކޮބައިތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ 

 

 އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

މަހ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ތި ކަންތައް ކ ރިއަށް   ބަރ ޮއކްޓޫ  އީއެ  ؛އާދެ! ހަމަ ކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑ  މިދެންނެވި ޖަވާބ 

މަސައްކަތް އެކްސްޓެންޝަނ ެގ  ކ ރެވެމ ންދާ  މިހާރ   ދެން  ކަމަށް.  ދަންނަވައަޅ ަގ  ތައްެގންދެވޭނެ  ެއއީ އިނޑ   ލާނަން. 

ޅ ދ އްފާރ ،  ހ ރީ، މަރޮށި، ކެންދޫ، އ ތީމ ، ލަންދޫ،  ޔޯމިލަދޫ، ފި  ކޮށްފަ. އެއީފޯކާސްޓ   އިތ ރ  ސ ވާލެއް އަތ ވެދާނެ ކަމަށް

މާޅެންދޫ، ރަތްމަންދޫ، ނިލަންދޫ، ނަރ ދޫ، މާޅެންދޫ،   ،އިވެލ އޭޓ ކ ރަމ ންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަކީދެން    ަގރ .އްއަނޮގޅިތީމ ، ދި 

 ކ ރަތ ، ޅައިަމގ ، ފީަވއް، ަވށަފަރ ، ދެއްވަދޫ، ހެނބަދޫ، ކާށިދޫ، މަތިވެރި. މާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީ. ަވޒީރ . މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢީމަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާ

ން ލައަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލ ެގ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ  މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާ  !މަރ ޙަބާ ވަޒީރ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

  އަޅ ަގނޑ    . އެކަމަކ ތޯމިކަން ކ ރެވިދާނެ  ންއްޔަންކ ރި ދ ވަހ  ހީކ ރިއަޅ ަގނޑ މެން މިނިސްޓަރ ފ ރަތަމަ އަ  ،ބޭނ ންވޭ

އިްއޔެ ވެސް ނައިފަރ  ދާއިރާެގ    ،ޮގތަށް ފާހަަގކޮށްލަންއެ  ،ސް އަދި ައޅ ަގނޑ މެންނާ ޚިޔާލ  ތަފާތ  މެންބަރ ން ވެސްވެ

ެގ މިނިސްޓަރ   ތ  މިނިސްޓްރީއޭ. ހެލްއެންމެ ރަނަގޅަށް ހިނާގ އެއް ވ ޒާރާއަކީ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވެސް ވިދާޅ ވި 

ކ މ ންދޫެގ ހެލްތ  ސެންޓަރަށް އިތ ރ ކ ރާ  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީމަސައްކަތް ައޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ ފާހަަގކ ރަން. ދެން  
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މި ފެށޭނީ ކޮންދ ވަހަކ ތޯ. ދެން ހަމަ  ޢާރަފ ނ ކ ރެވިެގން މި ތަޮގތަށް ރާއްޖެއަށް މެޑިކަލް ޓޫރިޒަމް  ބައިެގ މަސަްއކަތް 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ އ ޅެނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހެދިތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

 . ގ ނ ނވި ތަންކޮޅ  އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭޅ ރައީސް، އެންމެ ފަހ ން މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވިދާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ބައި އަލ ން ތަކ ރާރ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން. މެންބަރ  ސ ވާލ ެގ ފަހ ެގ ފަހ  މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢީމަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާ

؟ އިތ ރ ކ ރެވޭ ބައިެގ މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކޮން ދ ވަހަކ ތޯ  ށްފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ، ކ މ ންދޫެގ ހެލްތ  ސެންޓަރަ ؛ދެ ސ ވާލެއް

ވެއްޖެ    ވަރަށް ދ ވަސް؟ ތަޢާރަފ ނ ކ ރެވިެގން މި އ ޅެނީ ކީްއެވެގންތޯ  ރިޒަމްމެޑިކަލް ޓޫރާއްޖެއަށް    ،ނަ ސ ވާލަކީ ދެވަ

 . ޝ ކ ރިއްޔާ. ެއއީދައްކާ ވާހަކަެއއް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

ތަނ ެގ    އެ  ،ނޫން  ކަންތައތައް ހިންަގނީ ވަކި ބޯޑަކ ން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑެއް  ދާއިރާެގހާރ  މި  އާދެ! މި

ކަންތައްތަކާ  ،ކަންތައްތައް  ކ ރަނީކީ  އިެއކްސްޓެންޝަންެގ  ކަންތައްތައް  މިނިސްޓްރީއަކ ންނެއް  މި  ތި   ހެލްތ   ނޫން. 

ން  ތަ  ހަމަޖައްސަވަިއެގން އެމެނޭޖަރ ން  ފ ޅ ން ހަމަ  ތި ބޭ  .ތައްކަން  ބޭފ ޅާއަށް ރަނަގޅަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ އެ

ވަކިކ ރަްއވަިއެގން ަވކި ބޯޑަކ ން ހިންަގވާ ޮގތަށް ނިންމާފަިއ މިހާރ  މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑެއް ނ ބެހެން ެއ  

ހެްއ  އެކަާމ އަޅ ަގނޑ  ބެހޭނަން. ޯގ ،ވިްއޔާ ވާ ކަމަށް ވަނީށް ތަނ ެގ ޚިދ މަތްތައް ދަ  ކަމަކާ އިނޭގތޯ. ދެން އެކަމަކ ، އެ
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ވަނީ ކަމަށް  އެ  ހިނާގ  އެިވއްޔާ  އެކަމަކ ،  ބެހޭނަން.  އަޅ ަގނޑ   މިކަހަލަ    ކަމާ  ހެދ މާއި  އެކްސްޓެންޝަން  ތަނ ެގ 

ރީ  ޝަރއެ ޓަ  ،ތަނ ަގއި ގާއިމ ކޮށްފައި  ރީ ހޮސްޕިޓަލެއް އެޝަރކަންތައްތަކާ އަޅ ަގނޑެއް ނ ބެހެން. އެއީ ވަކިން ޓަ

ކަންތައް އިނޭގތޯ.    ވ ޒާރާއިން ވަކިކޮށްފައި އޮތީ އެ  ެގއެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން  ހޮސްޕިޓަލ ެގ ދަށ ަގއި އެ ތަންތަން އޮތީ.

ޝ ކ ރިއްޔާ. މެޑިކަލް ޓޫރިޒމ ެގ ކަންތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލްތަކެްއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އައިްއސައެއް ނެތް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

 އީދ ކ ރާނަން އިނޭގތޯ.  ތާ ،ިއންފެކްޓްށް އިނޭގތޯ. ކައޮބްޖެކްޝަނެއް ނޯންނާނެ މެޑިކަލް ޓޫރިޒަމަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް

މި   ، ރަްއޔިތ ން ވަރަށް ކަންބޮޑ ވި ަމއްސަލަެއއް  ،ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ  ؛ދެ ސ ވާލެއްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލ ކ ރާ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ    ދޭތެރެއިން މަރަދޫަގއި ހ ރި ހަމައެކަނި ހެލްތ  ސެންޓަރ  ކޮވިޑ 

؛ ނޑ  ބޭނ ންވަނީ މި މަޖިލީަގއި އެ ޔަީގންކަންނެތްކަން އެކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގދެއްވާފައި   މިނސްޓަރ  ހ އްދަ

އަޅ ަގނޑ  އެދޭ ކަމަކީ.   ފެސިލިޓީއަކަށް ބަދަލ ނ ކ ރަްއވާނެކަމ ެގ ޔަީގންކަން މިނިސްޓަރ  ދެއްވ ން. އެއީ ފ ރަތަމަކޮވިޑ  

  ންނާތީ ނޯ  ހެލްތ  ސެންޓަރަށް  ަވކިން  ވަކިން ޑެޑިކޭޓް އެންބިއ ލާންސެއް  ،ެއންބިއ ލާންސެއް  އިމަރަދޫަގ  ،ދެވަނަ ކަމަކީ

ލ ން މީހަކ  ޕޫމިހާރ  އޮންނަ  ؟ . އެފަދަ ކަމެއް ހަމަޖެއްސިދާނެތޯމައްސަލައެއް  ޑ ވ ން ފާޅ ކ ރާޔިތ ން ވަރަށް ކަންބޮރައް

ނާދޭ. އެހެންވީމާ،    އްވެސް އެންބިއ ލާންސެ  ތިން ަގޑިއިރ  ާވއިރ   ،ދެ ަގޑިއިރ  ާވއިރ  ވެސް   ،ބަލިވެެގން ގ ޅީމާ ވެސް ަގޑި 

 ހަމަ އެ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ން ދަންނަވާލަން.  ،ހަމަ ަވކިން ބޭނ ންވާތީއެ ހެލްތ  ސެންޓަރަށް އެންބޮއ ލާންސެއް ވެސް  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

މަރަދޫ ދާއިރާެގ ހ ރިހާ ކަމެއް އެ ހިންަގނީ ވަކި   ،މެންބަރަށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން އޮތީ  މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި

  ރިއަލް ހޮސްޕިޓަލ ެގ ތެރެއިން މެދ ވެރިކޮށް އެ ކަންތައް އެ ހިންަގނީ. އެ ބޭފ ޅ ންނާ ތި ސ ވާލ  ކްއިޓޯބޯޑެްއެގ ދަށ ން. އި

ކަށް ނ ވަންނަން. އެހެންނަމަވެސް، ކ ރިން ވެސް  ޔަެގ ތެރެމްރާނީ މަސައްކަތ ޢ ކ ރެްއވ ން ރަނަގޅ ވާނެ. ައޅ ަގނޑެއް ތި  
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ޓޯރިއަލް  އިއިކ    ،ދާއިރާެގ ހެލްތ  ސެންޓަރ ތައް ވެސް ބަލަހަްއޓާ ފަރާތަކީ  ، ތި އެރ ވި ޮގތަށް ތި ދާއިރާައކީޖަވާބ   އަޅ ަގނޑ 

 ދައްޗެއް އ ޅޭ ކަމަށް ޑ ބޮ  ހޮސްޕިޓަލް އިނޭގތޯ. އެހެންީވމާ، އެ ބޭފ ޅ ންނާ މަޝްވަރާކ ރެއްވ ން ރަނަގޅ ވާނެ. ދެން މާ

 އަޅ ަގނޑަށް ވެވެން އޮތް ހ ރިހާ އެހީއެއް ވެދޭނަން އިނޭގތޯ. ޝ ކ ރިްއޔާ.  !ިވއްޔާ އަޅ ަގނޑާ ވާހަކަދައްކަވާ  ވަނީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއްއޒަތްތެރި   ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ  ހަމަވަނީ    ަވޒީރ .  ަގޑި  ހޯރަފ ށީ  9:37ަވޒީރ ެގ  ިއއްޒަތްތެރި    ަގއި.  ދާއިރާެގ 

 . ބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމްމެން

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމްދާއި ހޯރަފ ށީ

ސެންޓަރ ތައް ހިންގ މ ަގއި އެބަ ެގ ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ، ހެލްތ   އަޅ ަގނޑ   ؛މިނިސްޓަރޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ހަމަ އަދިވެސް ދަތިތަްއ އިދާރީ ޮގތ ންނާއި މާލީ ޮގތ ން. އެ ތަންތަން ހިންގ މ ަގއި އިދާރީ އަދި މާލީ މިނިވަންކަން   ދިމާވޭ

 ؟ތޯލ ެގ އަޕްޑޭޓަކީ ކޮބައިޓަހޮސްޕި ދެަވނަ ސ ވާލަކީ، ހޯރަފ ށީ؟ ދެއްވ މަށް މިނިސްޓަރ ެގންގ ޅ އްވާ ޕްލޭނަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

ފ ރަތަމަ ސ ވާލަށް  ،އެންމެ  ކ އާ  ހޯރަފ ށީ ؛ފަހ   ތަރޑް  ޓެންޑަރކ ރާނަން ޓަހޮސްޕިޓަލް  އަޅ ަގނޑ މެން  ރ ަގއި 

  އި މީހ ން ހަމަކ ރ މ ެގ ކަންތައްތަކާ  އި،ވަޒީފާތަކ ެގ ކަންތައްތަކާއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ އިނޭގތޯ. ދެން ހެލްތ  ސެންޓަރ ތަކ ެގ  

ހީވަނީ   ައޅ ަގނޑަށް  ިއނޭގތޯ.  ެގންދަނީ  މި  މަޝްވަރާކ ރަމ ން  މިނިސްޓްރީއާ  ފިނޭންސް  އަޅ ަގނޑ   ކަންތައްތަކާ  މި 

އަޅ ަގނޑަ އެހާވަރ ހެން  ނިމެންވާއިރަށް.  އަހަރ   މި  ހަމަކޮށްދެވޭނެހެން  މީހ ން  ވާނީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހީވަނީ  .  ށް 

އަދަދ   އަޅ ަގނޑ މެން މީހ ން  ތަންތަން   އިލިސްޓާ  ،ބޭނ ންވާ  އެ  ދެން  ހަމަޖެހިފަ.  އޮންނާނީ  މިހާރ   އެއްޗެއް  ހ ރިހާ 

ތި ސަލީމް  ހަމަ  ކަންތަކ ަގއި  ޮގތަށް  ހިންގ މ ެގ  ވިދާޅ ވި  ތި  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ޮގތަށް،    ، ިވވާޅ ވި 

ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އެ ކަެމއް ނ ކ ރެވޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ     ޔާޑީސެންޓްރަލަިއޒްކޮށްެގން އެ ކަންތައް ކޮށްެގން ނޫނިއް 

އަޅ ަގނޑ މެން މި ތަނަށް މިހާރ  ބިލެއް ވެސް ހ ށަހަޅަން    ، ަގބޫލ ކ ރަނީ އިނޭގތޯ. ދެން މިހާރ  އެނގިވަޑައިަގންނަވާނެ

ރެއްިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކ ދަރާ އި  މޯލްޑިވްސް ހެލްތ  ސަރވިސަސްެގ ބިލ . އެ ބިލ  ައއިމާއެއީ،  ތައްޔާރ ވަމ ން މި ދަނީ.  
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ޚިދ މަތެއް މިނިސްޓްރީޓަހޮސްޕި  ،ހ ރިހާ  ހެލްތ   ޚިދ މަތެއް  ހ ރި  ދެވެން  ވަކިވެފައި  ެގލ ން  ކ ންފ ނިއެ  ،ތެރެއިން    ން 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކ ރީމާ  އެހެން  ކ ރާނީ.  ކ ރާއިރ   ކަންތައް  އެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ދަށ ން  މ އައްސަސާެގ  އެ  ނޫނިއްޔާ 

ޚިދ މަތ ެގ ފެންވަރ    ،ބެލ މާއި  ،ން ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެވޭނެ. އެއީ އިވެލ އޭޓްކ ރ މާއި ޑ މެއަޅ ަގނ 

ކ ރަމ ން    ،ބެލ މާއި މަސައްކަތް  އެ  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ކ ރެވޭނެ.  ކަންތައްތައް  ބިލ     މިމި  މި  ެގންދަނީ. 

ައަވހަށް ވަރަށް  މި  ނަށްމެންއަޅ ަގނޑ   ،އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  ބިލ   ތެރޭަގއި  މަހ ެގ  ކަމަށް ކޮޅަ  އޮަގސްޓ   ފޮނ ވޭނެ  ށް 

ރީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެއަށް ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ތާއީދ ކ ރެއްވ ަމކީ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް  ހިއ ންމީދ ކޮށްެގން މިހާރ  މި

 . އެދޭ ކަމެއް. އެއީ އަޅ ަގނޑ ެމންެގ މައިަގނޑ  ެއއް އަސާސް

 

 ްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެ

 އ ތ ރ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠީފް. ށީކ ޅ ދ އްފ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވ ންވާހަކަދެްއކެ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ެމންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠީފް ކ ޅ ދ އްފ ށީ

އިމާރާތެްއ    ރީ ހޮސްޕިޓަލެއް ގާއިމ ކ ރ މަށް އާޝަރޓަފ ލްފްލެޖ   އާދެ! ކ ޅ ދ އްފ ށީަގއި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެންމެ ފަހ ން  އިސްނެންގެވ ެމއްެގ ދަށ ން ކ ރިއަށްދާ މަސަްއކަތެއްެގ  ޞާލިޙް   ސްގާއިމ ކ ރ ަމކީ ރައީ

ޮގތ ަގއި  ލިބިފައިވާ  މަސައްކަތްމިހާރ     ،މަޢ ލޫމާތ   އިޢ ލާން ؛މި  ވަނީ  މަސައްކަތް  ކިހާތާކ  ކ ރެހ މ ެގ  ކ ރެވިފަ. 

ވަނަ އަހަރަށް ބޭހ ގެ   2022އަދި ހަމަ އެއާއެކީަގއި    ،ކ ރިއަށްދަނީ ކިހިނެއްތޯާއއި  މި މަސައްކަތް ؟ތޯނެކ ރެވޭއިޢ ލާން

ސައްކަތް މިހާރ  ޮގސްފައިވާ ހިސާބަކީ  ސްކ ރީމ  ބަޖެޓ ަގއި. އެ މަފާއެމް.އާރް.ޕީއެއް ކަނޑަެއޅ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން  

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ؟ކޮބައިތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

މެންބަރ  ޝ ކ ރިްއޔާ. އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން ޓެންޑަރކ ރާނަން އޮަގސްޓ  މަހ     ިއއްޒަތްތެރި ؛އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ އިނޭގތޯ. ޮއަގސްޓ  މަހ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ޓެންޑަރކ ރާނަން. ދެން ޖ ލައިަގއި މިހާރ  ވަނީ  

ނިމޭނެ ޖ ލައިަގއި  އެމް.އާ  ،ނިންމާފަ.  ދެން  ނިމޭނެ.  އެކީ  ޕްރޮސެއިން  އަޅ ަގނޑ މެން  .ޕީރްމި  ކަންތަކ ަގއި  ެގ 
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  އިނޭގތޯ. އެީއ ކ ދިކ ދި މައްސަލަތައް އެބަ   ަގއިމަސައްކަތްކ ރަމ ން މި ެގންދަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާ ވެސް އެކީ 

އެމް.އާރް.ޕީެގ ކަންތައް ހަމަޖެއްސޭތޯ ަމސައްކަތްކ ރާނަން އިނޭގތޯ.   އ ޅޭ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ީވހާ ވެސް އަވަހަކަށް 

 .ަމމް..ނޫން ެއއީކީ. މިނި ޑ މެންނަށް އެކަނި ކ ރެވޭ ކަމެއްއަޅ ަގނ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަވޒީރ . ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ޤާސިމް.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 : ކަދެްއކެވ ންވާހަ ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޤާސިމް

ކެޔޮދޫަގއި އަލަށް އިމާރާތްކ ރަން ހަމަޖެހިފައިވާ   . ވ.އޮތް  އަޅ ަގނޑ ެގ ދެ ސ ވާލެއް އެބަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

  ކ ރަހާ ވާހަކަ. ިމހާރ  އެ މަސަްއކަތް ޮގްއސަ  ، ލިވބިފައި އޮތް އަޕްޑޭޓަކީ  މަރ ކަޒ ެގ އެންމެ ފަހ ން އަޅ ަގނޑަށް  ޙީޞިއް

  ވ.   ،ދެވަނަ ސ ވާލަކީ؟ ާވނީ  ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެއްޓޭވަރ   ،ހަވާލ ވެ  ންއިރަކ ންތޯ ބަޔަކާކޮ؟ އޮތީ ކިހާ ހިސާބަކަށްތޯ

 ޝ ކ ރިްއޔާ. ؟ އަތޮޅ  ހޮސްޕިޓަލ ެގ ައޕްޑޭޓަކީ ކޮބައިތޯ އަލަށް ައޅާ ވ. ؛އަތޮޅ  ހޮސްޕިޓަލ ގެ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

ފ ށީެގ  ލ ފ ށީެގ ސިޓ އޭޝަނެކޭ ެއއްޮގތަށް އިނޭގތޯ. ވިވިލ   ،އޮތީ  އަތޮޅ ެގ ހޮސްޕިޓަލ ެގ ކަންތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި  ވ.

ޮގތަށް ތަކ ރާރ ނ ކ ރާ  ޖަވާބ  އެސިޓ އޭޝަނެކޭ އެްއޮގތަކަށް އޮތީ. އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ދެންނެވި    ،ކޭ ސިޓ އޭޝަނެ

ސ ވާ ވެސް  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެހެން  ބޭނ ންފ ޅ ވާނެތީލ ސަބަބަކީ،  ދަންނަވަނީ  ،ކ ރަްއވަން  މި  މަށް  ހ ކ ރެ  .އެހެންވީމާ، 

 ރ  ހިނަގމ ންދަނީ.ކ ރެވިފަިއވަނީ އިނޭގތޯ. ދެން އިވެލ އޭޝަން މިހާއިޢ ލާން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަވޒީރ . ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިކްރާމް ޙަސަން.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 :ހަކަދެްއކެވ ން ވާ ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން
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ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  މަރ ޙަބާޝ ކ ރިއްޔާ  ވެފައި  !މިނިސްޓަރ   އާދެ!  ފ ރަތަމައިނ ން  ކަންކަމ ެގ   އަޅ ަގނޑ   ހ ރި 

ފިޒިޝަނެއިވާހަކދަްއކަ އިނޭގތޯ.  އެބަ  ،އްލާނަން  ހެދިފަ.   ރޭޑިއޮލޮޖިސްޓެއް  ވަނީ  މެޝިން  އެކްސްރޭ  ލިބިފަ.  ހ ރި 

ވަނަ  11މަހ     މޭ  މި  ،ކަ ިއނޭގތޯހަ ރ ފިޔާެއއްެގ ވާ  58000ންޝަންެގ  ޑެންޓަލް ކެއަރ މިހާރ  އޮން ދަ ވޭ. ލެބް އެކްސްޓެ

ން ނ ވެ ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވޭ. ކަނޮވޭޝަން ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިން ކ ރެވެންޖެހޭ ކަމެއް. މިައދި ރި  ،ދ ވަހ  އެކޮޅ ން ފޮނ ވިފައި

 ޔާ.  ހިސާބެއްަގއި ެއކަން ވެދާނެތޯ ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ ކޮށްލަން. ޝ ކ ރިއްކިހާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

  

 އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ   ެމންމެންބަރ . އަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!  

އިނޭގތޯ. ދެން ެއއީ މި    ކ ރާނަން   ކަންތައްތިލިބ ނ ހާ އަވަހަކަށް ައޅ ަގނޑ މެން  މަޝްވަރާކ ރަމ ން މި ެގންދަނީ. ހ އްދަ

  ، ނަވާނެތި ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް އެނިގވަޑައިަގން ؛ކަންތައް އޮންނަ ޮގތަކީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން 

ޑީލްކ ރަނީ މި  ފ ރާނަ  ، އަޅ ަގނޑ މެން  މީހ ންެގ  ކަނޑައެޅިެގން  ިމ    ،ދ ޅަހެޔޮކަާމއި  އި،މީހ ންެގ ޞިްއޙަތާ  ،އިޔާހަމަ 

ހ ރިހާ މެންބަރ ން ދެއްވ މަކީ  ތި  މިްއޔަތ ކަމެއް އްކަންތައްތަކ ަގއި ވަރަށް ބޮޑ  އަހަ ެގއަޅ ަގނޑ މެން .ހ ރިހާ ކަންތައްތަކާ

 ؛ބޮޑ  އެދ މެއް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކ ެގ ކަންތައް  ަވރަށް  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ އާދޭހެއް

އަޅ ަގނޑ  މި ކަންތައް ހިފައިެގން އަޅ ަގނޑ  އަންނަންޖެހޭނީ ރައްޔިތ ން މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންެގ އަރިހަށް. އެހެންވީމާ،  

މަސަްއކަތްކ ރައް ވީހާ ގ ޅިެގން  އެކީ  އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ޮގތްތަްއ   ަވއިވެސް  މަގ ފަހިވާނެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

 . ހޯއްދަވައިދެއްވ ަމކީ އަޅ ަގނޑ ެގ ވަރަށް ބޮޑ  އެދ މެއް އިނޭގތޯ. ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަޢީދ . ިއއްޒަތްތެރިެގ ދާއިރާ ަވޒީރ . ެގމަނަފ ށީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަޢީދ  ެގމަނަފ ށީ

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ވަޒީރ ޝ ކ ރިއްޔާ  ސެންޓަރ     !މަރ ޙަބާ  ހެލްތ   ބަދަލ ވެ  24ެގމަނަފ ށީ  އެކަން    ،ަގޑިއިރަށް 

އެހެންނަމަވެސް، ހެލްތ  މިނިސްޓްރީން ކ ރަންޖެހޭ  ވެއްޖެ.   ކ ރެއްވިތާ ވަރަށް ިގނަ ދ ވަސްންރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިޢ ލާ
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އަދިވެސް ސަބަބ ން  ނ ނިމ މ ެގ  ކަންތައްތައް  އިޢ ލާން  ބައެއް  ނެގ މ ަގއި  ދެވަނަ  މ ވަްއޒަފ ން  އ ޅެނީ.  މި  ކ ރެވިެގން 

ލްތ  ފެސިލިޓީސްެގ ޚިދ މަތް ލިބ ން ވަރަށް ދަތިވޭ. ހެ  ،ެވފައި  ސ ވާލަކީ، ދެްއވަދޫއަކީ އަތޮޅ ެގ މެދ ަގއި އޮތް ރަށަކަށް

ތިންވަނަ  ؟ ެގންގ ޅ ްއާވ ޕްލޭނަކީ ކޮބައިތޯ  މަށް މިނިސްޓްރީންސެންޓަރ ެގ ޚިދ މަތްތައް ރަނަގޅ ކ ރ    ދެން ދެއްވަދޫެގ ހެލްތ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ެގންދާނެތޯެގމަނަފ ށި އަދި ދެއްވަދޫެގ ހެލްތ  ސެންޓަރ ެގ ަމސައްކަތް ކިހާ އަވަހަކަށް ފެށި  ،ސ ވާލަކީ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

މިހާރ  ލަފާކ ރެވޭ ޮގތ ގައި. ދެން ބަެއއް ތަންތަން   ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން  ، ޓަރ ަގިއ އިނޭގތޯމަސައްކަތް ފެށޭނެ ތަރޑް ކ އާ 

ނ ކ ރެވި    ދިރާސާތަކެއް  ،ބޯޑ  ބަދަލ ކޮށްލާފަ. އެްއވެސް ކަހަލަ ސިސްޓަެމއް ނެތިހ ރި ހަމަ ނަން  މިދިޔަ ސަރ ކާރ ަގއި އެބަ

ކަށް ައޅ ވަމ ން  ޔަ ހ ރި. ދެން މިހާރ  ައޅ ަގނޑ މެން މި ދަނީ ެއ ކަންތައްތައް ހަމަ  އި ހ ރި ކަންތަްއތައް އެބަ މިހެން ކ ރެވިފަ

މީހ ންެގ އާބާދީެގ    ،އިނޭގތޯ  ރިޓީެއއް ރާވާފައި އޮންނާނީއޯެގންދަން. ދެން އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ޕަރި

ތަނ ން    އެ  ،ޭއ މި ދަންނަވަނީއާމަންޓް އޭރި ޒްމަންޓް އޭރިާއައށް ބަލާފަ. ކެޗްތަނ ން ކެ  ބަލާފަ. އަނެއްކާ އެ  ނިސްބަތަށް

ތަނ ގެ   ތި  ؛ލިބޭނީ ކިހާ މީހ ންނެއްތޯ ބަލާފަ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ދިރާސާތަކެއް ކޮށްފައި އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ   ޚިދ މަތް

 ފަހ  ކ އާޓަރ ެގ ކ ރީ  ޑަށް ލަފާކ ރެވޭ ޮގތ ގައިއަޅ ަގނނ ވާނެ.    މަސައްކަތް ވެސް ކ ރިއަށްދާނެ އިނޭގތޯ. ލަސްތަކެއް

 ތަކާ ބެހޭެގންދެޭވނެ އިނޭގތޯ. ދެން މީހ ން އިތ ރ ކ ރ މ ެގ ކަންތައް  ކޮޅ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ތި މަސައްކަތްތައް ކ ރިއަށް

ވާހަކަިއެގ ތެރެއިން  ދެންނެވެން އޮތް އެްއޗަކީ. އަޅ ަގނޑ މެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ދެކެވ ނ     ޮގތ ން އެއީ އަޅ ަގނޑަށް

މާ ދޭތެރޭަގިއ އ ޅ ްއވ މަކީ  ކަމި  ވެސް   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ އިޝާރާތް ލިބިފައި އޮތީ އިނޭގތޯ. ެއހެންވީމާ، ތި ބޭފ ޅ ން

 ހަމަ ރަނަގޅ  ކަމެއް. ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް.  ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް
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ފަހ ން  ޝ ކ ރިއްޔާ  ހަވާލ ވި  މިނިސްޓަރ   މިނިސްޓަރަށް.  ބޭނ ން  ޝ ކ ރ ދަންނަވާލަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ    .

ދެ އަހަރ . މިއަދަށް  ެގންދާތާ    ށް ބާރަށް ކ ރިއަށް ެގ މަސައްކަތް މިހާރ  ވަރައެޅ މ    ެގ ފީއަލީެގ ހެލްތ  ސެންޓަރ އަޅ ަގނޑ 

ވިލ ފ ށި ފެށެނީ ފަހ   ؟ ދެން އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ، އަޅ ަގނޑ ެގ ހެލްތ  ސެންޓަރ ެގ ކަންތައް ފެށޭނީ ކޮން ހާފެްއަގއިތޯ

ހާފެްއަގއިތޯ ކޮން  ފެށޭނީ  މަސައްކަތް  ފީއަލީެގ  ދާއިރާެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ެއއް؟ ހާފ ަގއި.  އަޅ ަގނޑ   ރ  ފަހަ  އަދިެވސް 

 ެގންދަާވތީ. ޝ ކ ރިއްޔާ.   އެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކ ރިއަށް ،ޝ ކ ރ ދަންނަވާލަން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

ފިނޭންސް   މަށްރ ކ ރިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޓެންޑަ  ، ޓެންޑަރކ ރ މަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނ ވާފަިއވާނީ އިނޭގތޯ

 މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނ ވާފަިއވާނީ.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޒާހިރ . .ަވޒީރ . ހަމަ ކ ޅެމ ންދާ ހާފ ގައިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޒާހިރ 

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ވަޒީރ ޝ ކ ރިއްޔާ  ވަ   !މަރ ޙަބާ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ހޮސްޕިޓަލަކީ  ަވޒީރ  އ ގައްދޫ  ދެއް. 

އޮތީ ވިދާޅ ވެދެްއވަފާނަންތޯ  ،ވިދާޅ ވެފައި  ކޮށްދެްއވާނަމޭ.  އެކަން  ކ ރިން  ނިމ މ ެގ  ދައ ރ   ވެރިކަމ ެގ  ަގއްދޫ    ،މި 

ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯ  ؟ ްއޓޭނެތޯެއ މަސައްކަތް ފެ  ،ނ ފ އްދެންޏާ؟ ދ  މި ދައ ރ  ނިމ މ ެގ ކ ރިން ފ އްދޭނެތޯއ ހޮސްޕިޓަލ ެގ ވަ

 ޝ ކ ރިްއޔާ. ؟ އެކަން އޮތީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 
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ރައީސް. ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅ މަށް ާގތްަގނޑަކަށް ދެ    މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  އާދެ!  

ޔަީގންކޮށް އަހަރ  އަޅ ަގނޑ   އިނޭގތޯ.  ނަާގ  ތި   ،އަރ ަވންދ ވަސް  ދައ ރ ަގއި  މި  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  އަޅ ަގނޑ މެން 

 ފައްޓާނަން.  މަސައްކަތް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ން ޝިޔާން.ސަިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ޙަސަން ޝިޔާންދާއިރާެގ މެންބަރ   ތޮއްޑޫ

ވަޒީރ  މަރ ޙަބާ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  އ ފާކ ރަން  !ޝ ކ ރިއްޔާ  ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް    ކަމާަވޒީރ   ،ވަޒީރ   ؛އަޅ ަގނޑ  

  އިހާޅަދާއިރަެގ އ ކ   ެގއަޅ ަގނޑ    ،ހަވާލ ވެ ވަރަށް ބަރ  ސްޕީޑެްއަގއި ހެލްތ  ސެންޓަރ ތަކ ެގ މަސައްކަތްތަްއ ކ ރިއަށް ޮގސް 

  ، ހަަގކ ރަްއަވއިފި ދެންމެގައިތޮއްޑޫެގ ހެލްތ  ސެންޓަރ  މިހާރ  ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނ ވިފަ. ދެން ވަޒީރ  ފާ

 ،ފައިސާ ހ ރީ ހަމަޖެހިފައޭ. އަޅ ަގނޑ  ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ  ،ހެލްތ  ސެންޓަރ ތަކ ެގ ބަޖެޓ ތައް ވަނީ ހަމަޖެހިފައޭ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީންޑަރކ ރ ޓެ؟ ހިސާބެއްަގއި ޓެންޑަރކ ރެވޭތޯކިހާ ހ ރީތޯ   ،ން ލަސްވާތީވެ ން  ހަމަނ ޖެހި    ފައިސާ 

އިމާރާތަކީ    އަތޮޅ  ހޮސްޕިޓަލ ެގ އާ  އއ.  ،ހަމަޖެހިފައި ހ ރީތޯ. ދެވަނަ ސ ވާލަކަށް ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ  ނ ވަތަ

 ހިސާބަކ ކިހާ؟ ހިސާބަކަށްތޯކ ވޭތ  ފަންޑ ެގ ފަރާތ ން ކ ރިއަށްދާ ޕްރޮޖެކްޓެއް. މި މަސައްކަތް މިހާރ  ޮގސްފަިއވަނީ ކިހާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެތޯ ،ރެވިހަވާލ ކ   ބަޔަކާ ،ޓެންޑަރކ ރެވި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

  ، މެންބަރ . ޓެންޑަރކ ރަން ފޮނ ވޭނެ އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ މެން  އިްއޒަތްތެރި  ،ރަސްދޫ މި އަންނަ އަފ ތާަގއި ޓެންޑަރކ ރެވޭނެ 

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ޓެންޑަރކ ރާނީ.  ؛ޓަރ ަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ޓެންޑަރކ ރާނީ އިނޭގތޯ. ދެން ތަރޑް ކ އާ

 ނޫންތޯ ޖަވާބެއް އެރ ވޭކަށް ައޅ ަގނޑަކަށް. އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ.ދެން އެހެން ސ ވާލެއް ނެތެއް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢާމިރ .

 

 ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢާމިރ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ހޮސސްޕިޓަލ ެގ އާ ިއމާރާތެއް އެޅ މަށް ބަޖެޓ ަގިއ    ކ ޑަހ ަވދޫގައި  !ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ވަޒީރ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

އަހަރެއް އެތައް  ޖަހާތާ  ލަސްވަނީ  ފައިސާ  ނ ފެށި  ކީްއވެތޯ  މަސަްއކަތް  އެ  އަޅަން  ؟ ވެއްޖެ.  މިހާރ   ކ ޑަހ ވަދޫަގިއ 

ކިހާހިސާބަކ ތޯ ލިބިެގންދާނީ  ޚިދ މަތް  ހޮސްޕިޓަލްެގ  ހޮސްޕިޓަލ    އެކަން؟ ޚިޔާލ ކޮށްފަިއވާ  ކ ރީަގއި  ެގ  ކ ރ މ ެގ 

 ؟ ފިލ ވ މ ެގ އެްއވެސް ކަމެއް ނ ކ ރަްއވަން ނިންމާފައިަވނީތޯއާބާތ ރަ

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

މި   އޮކްޓޫބަރ ަގިއ،  ފެށޭނެ އިނޭގތޯ.ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝ ކ ރިއްޔާ މެންބަރ . އޮކްޓޫބަރ ަގއި މަސައްކަތް  

އޮކްޓޫބަރ ަގިއ.   ހޮސްޕިޓަލެްއަގިއ އަހަރ ެގ  ހ ރިހާ  އިނޭގތޯ.  ކ ރިއަށްދަނީ  ހަމަ  ޕްރޮސެސްތައް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ދެން 

ައޅ ަގނޑ މެން ބައެްއ    ،ތައް ކ ރިއަށްދަނީ. ދެން މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަކީޕްރޮސެސްހ ރިހާ ތަންތަނެއްަގއި ވެސް  ،  ވެސް

ެގ ދަށ ން ކ ރާ  ކ ރާ ކަންތައްތައް. އަނެއްބަިއ ކަންތައްތަކަކީ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓ   ކީ ލޯނ  ނަަގއިެގން ކަންތައްތަކަ

ިގނަ ކަންތައްތަކެްއ ނ ކ ރެވި.   ދިޔައީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މާ  މިދިޔަ ތިން އަހަރ  މި  ،ކަންތައްތައް. އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ

ތައްތައް ހަމަ ބަލިވާ މީހ ން ބަލވަމ ންދޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ ކަން  ،ކަމަކ ކަމެއް. އެ   ދެން ބަދ ނަސީބ  ކަމެއް. ދެރަ

، މާ ކަންތައް ކ ރަމ ން މި ެގންދަނީ. އެހެންވީ  ކ ރަން ވެސް ޖެހޭނެ. ވެވ ނ ހާ ރަނަގޅަކަށް ައޅ ަގނޑ މެން މިއަޅ ަގނޑ މެން  

ކަންތައްތައް    އެތީބ ކޮށްެގން ކ ރ މަށް.  ސްޓްރެޓެޖީެއއް ރާވަިއެގން ކަންތައްތަްއ ތަރ   ،ތާވަލެއް ރާވަިއެގންމ ހިންމ ވަނީ  

ރައްޔިތ ންނަށް އެންމެ ރަނަގޅަށް ޚިދ މަތް ލިބޭނެ    ،ވީހާވެސް ރަނަގޅަކަށް  ، އަޅ ަގނޑ މެން އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ކ ރާނަން

ންޑަރކ ރ މަށް.  ހަވާލ ކޮށްފައި ޓެ  ޮގތަށް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން ިގނަ ކަންތައްތައް މިހާރ  މިހިރީ ފިނޭންސާ

އަހަރ ެގ ފަހ ކޮޅ  އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ރަނަގޅަށް    އެބަދޭ. ދެން މި  ެވސް  ކ ރ މ ެގ ޕްރޮސެސްޓެންޑަރ

 އިނޭގތޯ. ޝ ކ ރިއްޔާ.    އިތަންތަނ ަގކި މަސައްކަތްތައް ފަށައިަގނެވޭނެހެން އެ

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:  
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 هللا.ޢަބްދ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބް

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ވަ ާގއިމ ކ ރ ން.  އ ޝ ކ ރިއްޔާ  ދެއް ހ ވަދޫަގއި ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް 

ތިނަދެޫގ ވާހަކަ. ދެން ދެވަނަ ސ ވާލަކީ، އަތޮޅ  ހޮސްޕިޓަލްތަކ ން   ،އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެވީ؟ ކިހާތާކ  މަސައްކަތް ފެށޭނެތޯ

ކިހާތަކ ތޯޚާ  ގެ އެތާ  ،ސެންޓަރ ތައް  ހެލްތ  ަވކިކޮށްލެވޭނީ  ބަޖެޓ   ބަޖެޓ   ؟ އްޞަކޮށް  އަހަރ ެގ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން 

 ޝ ކ ރިްއޔާ.  ؟ ވެސް ރިކޮމެންޑޭޝަނެއް ލިން އެޮގތަށް ބަޖެޓ  ވަކިކ ރަން. ކިހާތާކ  ބަޖެޓ  ަވކިކޮށްލެވޭނެތޯ  އިރ ފާސްކ ރި

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

މްހޫރިއްޔާ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޖ ތިޮގތަށް ވަކިކ ރ މަށް މިހާރ  ރައީސ ލް  ،ޮގތ ން  އާދެ! އަޅ ަގނޑަށް އެނިގފަިއ އޮތް

އެ  ކ ރިައށް  ތާޢީދ ކ ރައްވާ.  ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށް  މަހ   ކަންތަްއ  ޮއަގސްޓ   މަހ ،  މިައންނަ  ދެން  ެގންދެވޭނެހެން. 

 ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް.  ކ ރެވޭނެ އިނޭގތޯ ނަށް ޓެންޑައަޅ ަގނޑ މެން

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އެކ ަގއި ތި ހޭދަކ ރެއްވި ަވގ ތ ކޮޅަށް ފަށްފަށ ން   އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ 

ވެސް   ޓަކައި  ކަމަށް  ޖަވާބ ދެއްވި  ސ ވާލ ތަކަށް  މެންބަރ ންެގ  އިއްޒަތްތެރި  ހ ރިހާ  އަދި  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. 

 ގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (... )ވަރެނީޝ ކ ރ ދަންނަވަން. އަޅ ަގނޑ  މި އެނބ 

ލިޔ މ ން ކ ރައްވާ ސ ވާލެްއެގ    ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ދާިއރާެގ    ަގއި ވަނީ ކަނޑިތީމ 7.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް    -{ 7.2} 

ްއވާކަމ ން، އަޅ ަގނޑ  ަގސްތ ކ ރަނީ ެއ  މިއަދ  ާއލާސްކަންފ ޅާ އ ޅ    ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ދާއިރާެގ    ކަނޑިތީމ   ޖަވާބ .

 ސ ވާލ  އެހެން ދ ވަހަކަށް ބާްއވަން.  

މިނިސްޓަރ  هللا، އީވާ ޢަބްދ   ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ދާއިރާެގ  ަގލޮޅ  އ ތ ރ     ،އި މި އޮތީގަ 7.3އެޖެންޑާ އައިޓަމް    -{ 7.3} 

. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ހީމް އަމީރާ ލިޔ މ ން ޖަވާބ  ހޯއްދެވ މަށް ކ ރައްވާ ސ ވާލ އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިބާރާ

 ށް.ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަދާއިރާެގ ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ 
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  އީވާދާއިރާެގ މެންބަރ   ަގލޮޅ  އ ތ ރ 

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ދެންނެވީ،  އަޝ ކ ރިއްޔާ  ވަޒީރަށް  ސ ާވލ   މި  އަޅ ަގނޑ   ަގ2022ޖޫން    7ޅ ަގނޑ   އި. 

ތެރެއިން ސަރ ކާރަށް    ފެށ ނިއިރ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޭރ ެގ ފައިސާެގ ރިޒާްވެގދަންނަވާފައިވާ ސ ވާލަކީ، މި ޖޫން މަސް

  130މަހ   ރިއަށް މި އޮތް ޖ ލައިހާއި ކ . މިހިނާގ ޖޫން މަމިލިއަން ޑޮލަރ  317ކ ރެވޭ ފަިއސާެގ ޮގތ ަގިއ ހ ރީ ބޭނ ން

މަށް ހޭދަކ ރަންޖެހޭ. މި ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރ ެގ އިތ ރ ން،  ދެއްކ    އަނބ ރާނަށް ވ ރެ ިގނަ އަދަދ ެގ ޑޮލަރ  ދަރަނިމިލިއަ

މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވ ރެ އިތ ރ  އަދަދެކެވެ. މާލީ ކަންކަން މިދެންނެވި    150ކޮށްފައިވާ ޑެފިސިޓަކީ،  މި ދެ މަހ ެގ ބަޖެޓ 

ކިތައް ދ ވަހ ެގ ކާޑ ، ތެލ ެގ ްވަގއި  ޒާއި ަމސް ނިމޭއިރ ، ސަރ ކާރަށް ބޭނ ންކ ރެވޭ ދައ ލަތ ެގ ރި މަގ ަގއި ހ ރިއިރ ، ޖ ލަ

ލަފާކ ރެވޭތޯ ކަމަށް  ހ ންނާނެ  ފައިސާ  ބޭހ ެގ  ވަޒީރަށް.  ؟ އަދި  މާލީ  ދެންނެވީ،  ސ ވާލ   މި    ޝ ކ ރިްއޔާއަޅ ަގނޑ  

 .  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

،  ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ  އިއްަވއިދެްއވ މަށްންމ  އަރިހ ން އެދޭނަން،  އަޅ ަގނޑ  އަމީން ޢާ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

  .އިދެްއވ މަށްވައިްއވަ ނ ވަތަ މާލީ ވަޒީރ  ވިދާޅ ވެފައި އޮތް ެއްއޗެއް  

 

 އިދާރީ މޭޒ ން އިްއެވވ ން: 

ނަޝީދަށް މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ރަީއސް،  މަޖިލީހ ެގ  ދަންނަވަމެ  ،ރައްޔިތ ންެގ  ސަލާމަށްފަހ   ރަްއޔިތ ންެގ  .  ވެވެދ ން 

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ނަވަެމވެ.  ( ސިޓީާއ ހަވާލާދީ ދަނ2022ްޖޫން    7)  D/13/2022/34-57މަޖިލީހ ެގ ނަންބަރ   

ީއާވ    އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ދާއިރާެގ  ަގލޮޅ  އ ތ ރ   ރަްއޔިތ ންެގ ަމޖިލީހ ެގ    ށ ންވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަ 80ެގ  ަގާވއިދ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޭރ  ފައިސާެގ  ގ ޅޭ ޮގތ ން ދަންނަވަެމވެ.  ލިޔ މ ން ޖަވާބ  ހޯްއދެވ މަށް ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ސ ވާލާ هللاޢަބްދ 

މެނޭ ހަވާލ ކ ރެވިފަިއވަޖ ކ ރ ން  ރިޒާްވ  ޮގތ ން  ޮއޓޯރިާގނޫނީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  ރިޒާވްެގ  ނީ،  އަދި  ޓީއަށެވެ. 

ެގ  ބޭރ  ފައިސާެގ ރިޒާވް   ވެ.، އަންދާޒާތައް ތައްޔާރ ކ ރ މަކީ ވެސް އެ އޮޓޯރިޓީެގ ޒިންމާއެކެ ޓައިހިސާބ ތައް ބަލަހައްތަފާސް

ރި ޔޫޒަބަލް  ނ ވަތަ  ފައިސާ  ބޭނ ންކ ރެވޭ  ސަރ ކާރަށް  ަވގ ތ   ޒާވަ ތެރެއިން  މި  އޮޓޯރި ކީ  މަނިޓަރީ  ން ޓީމޯލްޑިވްސް 

ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި ރެއް ނޫނެެވ. ނަމަވެސް، ލިބެންހ ރި މަޢ ލޫމާތަށް ބަލައި މި މިނިސްޓްރީއަށް އަންދާޒާޝާއިޢ ކ ރާ ނަންބަ

މަސްދ ވަހަށް  2022 ފަސް  ާގތްަގނޑަކަށް  ބޭހ ެގ  ތެލާިއ،  ކާޑާއި،  ބޭނ ންވާ  ރާއްޖެއަށް  ނިޔަލަށް  މަހ ެގ  ޖ ލައި  ެގ 

މޯލްޑިވްސް  ފ ދޭމިންވަރ ެގ ޔޫޒަބަލް ރިޒާވް ހ ންނާނެއެވެ. މިކަމާ ގ ޅޭ ޮގތ ން އިތ ރ  މަޢ ލޫމާތ  ބޭނ ންފ ޅ ވެލަްއވާ ނަމަ،  
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މޯލްޑިވްސް  ޖ ކ ރ މ ަގއި ދައ ލަތ ން ބޭނ ންވާ ެއއްބާރ ލ ން  މް މެނޭވެ. ރިޒާމެން ހޯއްދެވ ަމށް ދަންނަވަޓީމަނިޓަރީ އޮޓޯރި

  20ަގބޫލ ކ ރެްއވ ން އެދެމެެވ.    ތިރާމ ހ އިނދ  ފާހަަގކ ރަމެވެ.  އަބަދ ެވސް ދެމ ންދާކަން މި ހިއަށް  ޓީމަނިޓަރީ އޮޓޯރި

 .ފް ފިނޭންސްއޮ ނިސްޓަރމިބްރާހީްމ އަމީރ ، އި ،ކ މްޚާދިމ  .2022ޖޫން  20، 1443ޛ ލްޤައިދާ 

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޢާޝ ކ ރިއްޔާ   ޖަވާބ ަގއިންމ އަމީން  ަވޒީރ ެގ  އިްއޒަތްތެރި  ދެކޭޮގތ ަގއި   .  އެބަވޭ.    ،އަޅ ަގނޑ   އ ނިކަމެއް  މީަގއި 

ޮގތ ަގއެއް.  މ ެގ  ކަންކަން ެއއީ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރާ ހަވާލ ވެފަިއނ ވާ ކަންކަ  މާލީ  ،އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރަކަށް ވިދާޅެްއނ ވެވޭނެ

ބަޔާންކ ރަނީ  116ސީެގ  ޤާނޫނ އަސާ  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ މާއްދާަގއި  ބޭނ ންވާ    ،ވަނަ  އ ފައްދަން  ސަރ ކާރ ން 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް    އިއެންމެހަ އިޚ ތިޔާރ   ކަނޑަެއޅ މ ެގ  ދާިއރާތައް  މަސައްކަތ ެގ  ވ ޒާރާތަކ ެގ  އެ  ވ ޒާރާތަކާއި 

ކަތ ެގ ދާއިރާތައް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން  ލިބިެގންެވއެވެ. އަދި ސަރ ކާރ ން އ ފައްދާ ވ ޒާރާތަކާއި އެ ވ ޒާރަތަކ ެގ މަސައް

ފަހ ން  ފާސްކ ރ މަށް   އެންމެ  ހ ށަހަޅ އްވާނެެއވެ.  މަޖިލީހަށް  އެ  ދަށ ން    116ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް   ،ވަނީ ފާސްކޮށްފައިދ ވަހ   އެ.  ގައ2019ިފެބ ރ ވަރީ   22ވަނީ   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ހ ށަހަޅ ްއވާފައި

ދައ ލަތ ެގ    ،ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓާ ބެހޭ ކަންކަން  ،ދައ ލަތ ެގ މާލިްއޔަތާ ބެހޭ ކަންކަން  ،ފިނޭންސްެގ މަސައްކަތްތަކ ެގ ތެރޭަގއި 

ޮގސް މި ހެންމި ؛ދައ ލަތ ެގ  ،ލޯނ  ހޯދ މާ ގ ޅޭ ކަންކަން  ބޭރ ެގ އެހީާއއި  ،އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި ދަރަންޏާ ބެހޭ ކަންކަން

ސ ވާލ   ވ ޒާރާއާ މެންބަރ ެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   ަގލޮޅ   ކަންކަން.  ދެންނެިވ    ،ހަވާލ ކ ރެވިފަިއވާ  މި  ސީދާ 

މި ރައްޔިތ ންެގ   ،ވަނަ މާއްދާަގއި ަވޒީރަށް މަޖ ބޫރ ވަނީ  134ސީެގ  ކަންކަމަށް ނިސްބަތްވޭ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނ އަސާ

ޖަވާބ ދާރީވ  އަރިހ ން އެދެންމަޖިލީހަށް  ަވޒީރ   އިްއޒަތްތެރި  އަލ ން   ،ން. އަޅ ަގނޑ   ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ ެގ ސިޓީފ ޅ  

 މި މަޖިލީހަށް ފޮނ އްވައިދެއްވ މަށް.  އި އިސްލާޙ ކ ރައްވަ 

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް 8

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .  8އެޖެންޑާ ައއިޓަމ  

ފަރާތ ން  -8.1 ހ ށަހަޅ އްވާފަ  ،ސަރ ކާރ ެގ  ޙަސަން  އިކްރާމް  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ާގނޫނ     ،ިއވާދިއްަގރ  

މި ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން   . ެގނައ މ ެގ ބިލ ށް ިއޞްލާޙ (އަދިވެހިރާްއޖޭެގ ާގނޫނީ ފަންނ ެގ ާގނޫނ )  2019/5ނަންބަރ   

. މި ބިލ   ވަނަ ޖަލްސާގައި  10ވަނަ އަހަރ ެގ ދެވަނަ ދައ ރ ެގ    2022  ،ަގއި ބޭްއވ ނ 2022ޖޫން    6އިްއވާފަިއވަނީ  
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ހ ށަހަޅ އްވަ ދާއިރާެގ    ،ާވނީދެއް އިމަޖިލީހަށް  ދިްއަގރ   ޙަސަން.  ިއކްރާމް  މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދިްއަގރ  

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އޮތް ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާެގ ދަށ ން އަޅ ަގނޑ މެން   ފައި މިވެ ހަވާލ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އެމް.ޑީ.ޕީއާ

އެޮގތ ން މަސައްކަތެްއ.  އަންނަ  ކ ރަމ ން  އިޞްލާޙ ކ ރ މަކީ  ހ ށަހަޅަ  ،ޖ ޑީޝަރީ  ސަރ ކާރ ން  މިައދ   ، އިއަޅ ަގނޑ  

ެގނައ މ ެގ ދި އަޅ ަގނޑ  މި ހ ށަހަޅާ ބިލަކީ، ާގނޫނީ ފަންނ ެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ  އަ  އިސަރ ކާރ ން މަޖިލީހަށް ފޮނ ވަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،  2010/13ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން މި ބިލ  ހ ށަހެޅ މ ެގ ބޭނ މަކީ، ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ބިލެއް. ެއޮގތ ން

ާގނޫނ  ފަންނ ެގ  ާގނޫމާފ ކ ރައްވާ!   ؛ާގނޫނީ  ފަނޑިޔާރ ންެގ  މަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ  ދަށ ން    މާާގނ ެގ 

ކޮށްެގން ފަނޑިޔާރަކ   ޢަމަލެްއ  މަ   ،އެކަށީެގންނ ވާ  ަވކިކ ރ މަާގފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ  ފަނޑިޔާރަކ   ރައްޔިތ ންެގ    ށްމ ން 

ާގނޫނީ ވަކީލ ކަމ ެގ    ެގލަތ ަގއި އެ ފަނޑިޔާރެއް ހާސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން ނިންމާ    ޖ ޑީޝަލް  ށްލީހަށް ހ ށަހެޅ މަމަޖީ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނީ  )  2019/5  ނަންބަރ    މެދ  ޢަމަލ ކ ރެވޭނޭ އ ސޫލ ތައް ާގނޫނ ަގއި ބަޔާންކ ރ ން. ާގނޫނ ޔާހ އްދަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނީ ފަންނ ެގ )  5/ 2019އެޮގތ ން ާގނޫނ  ނަންބަރ     ތައް.ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ (އަށް  ފަންނ ެގ ާގނޫނ 

އިޞް(އަާގނޫނ  ދަންނަވައިލަލާޙ  ށް  މި  އަޅ ަގނޑ   ބައިތައް  މައިަގނޑ   ހިމެނޭ  ބިލ ަގިއ  ބިލ ަގިއ    ނީ.ެގނައ މ ެގ  މި 

މަ މަ  މާާގފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ  ފަނޑިޔާރަކ   ކޮށްެގން  ޢަމަލެއް  ސަރވިސް ާގެއކަށީެގންނ ވާ  ޖ ޑީޝަލް  ވަކިކ ރ މަށް  މ ން 

ރައްޔި ހ ށަހެޅ މ ންކޮމިޝަނ ން  ަމޖިލީހަށް  ފަނ  ،ތ ންެގ  މައެ  މަޖިލީހ ން   ންމ ާގޑިޔާރ   ރައްޔިތ ންެގ  ަވކިކ ރ ަމށް 

 ،ޚިލާފ  ޢަމަލެއް ކަމަށް ބަލައި  އެ ފަނޑިޔާރަކ  ކ ރި ޢަމަލަކީ ާގނޫނީ ވަކީލ ކަމ ެގ ސ ލޫކީ މިންަގނޑާ  ،ނަމަ  ނިންމައިފި

ދޫކޮށްފައިވާ  ފަނޑިޔާރަކަށް  ހ ށަހެޅ މ ގައި  އެ  މި  ބާޠިލ ކ ރ މަށް  ހ އްދަ  ވަކީލ ކަމ ެގ  އަދި    ާގނޫނީ  ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. 

ހ ރި މީހެއް ަވކީލ   ެގމިފަދައިން ފަނޑިޔާރ ކަމ ަގއި  އެ މީހަކ  ދެން ާގނޫނީ   ،މަ ނަ  ވެއްޖެހ އްދަ ބާޠިލ   ކަމ ެގާގނޫނީ 

ދި  ޮގތ ން  ފަސްވެހިވަކީލެއްެގ  ފެށިެގން  ތާރީޚ ން  ެއ  މަސަްއކަތްކ ރެވޭނީ   ،ފާއިތ ވ މަށްފަހ   ސްދ ވައަހަރ   ރާއްޖޭަގިއ 

ޮގތ ެގ ހ އްދަ    ާގނޫނ ަގއިާވ  ަވކީލ ކަމ ެގ  ާގނޫނީ  ހ ށަހަޅައިހޯދ މަށް  މަތީން  ހ އްދަ    ،އަލ ން  ަވކީލ ކަމ ެގ  ާގނޫނީ 

ކަނޑައެޅި  ކަމަށް  ހޯދ މަށްފަހ ގައި ބިލ ަގއި  ފަނޑިޔާރަކ  ފަ މި  ެއހެންނަމަވެސް،  މަ   ، ިއވޭ.  މ ން ާގފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ 

ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ    ،ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން ނިންމާފައި ވަނީ  ،ޅިހެރައްޔިތ ންނަށް މަޖިލީހަށް ހ ށަ  ވަކިކ ރ މަށް

އެ މީހަކަށް    ،ނަމަ  ސާބިތ ވެފަިއވާ  ށްބެހޭ ތަޙ ޤީޤަ  ކަމާ  ެގކަމަށް އެ ކޮމިޝަނ    ބޮޑ  ޢަަމލެއް ކ ރިއެކަށީެގންނ ާވ    މާާގމަ

އޮތީ. މި ބިލ ަގއި ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ  މި  ބޭނޭ ޮގތަށް މި ބިލ ަގއި ހ ށަހަޅާފައި  ާގނޫނީ ަވކީލ ކަން ކ ރ މ ެގ ހ އްދަ ނ ލިއަލ ން  

ކ ރި   ކ ންމ ަގއި ހ ރި ފަރާތަގާ ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ މަ  ،ވަނީ  ކަމަށް ބ ނެފައި އެ  އެކަށީެގންނ ވާ ބޮޑ  ޢަމަލެއް ކ ރ ން  މާާގމަ
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ކަމ ަގިއ    ލެއްތ ބާރ  ެގއްލޭ ފަދަ ބޮޑ  ޢަމައަދި ޝަރ ޢީ ދާއިރާެގ އި  މ ާގނޑިޔާރ ކަމ ެގ މައޭެގ ސަބަބ ން ފަ  ،ޢަމަލަކީ

 ެގ ދަށ ން ހަދާ ކަމާ (ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނ )  13/ 2010ާގނޫނ  ނަންބަރ     ޑައަޅާފަިއވޭ.  ކަމ ަގއިވ ން  

އާދެ!   ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޢަމަލެއް ކ ރ މަށް ކަމަށް ބަޔާކޮށްފައި ޮއވޭ.  ލްޖ ޑީޝަަގާވއިދ ަގއި ބެހޭ 

އަޅ ަގނޑ    ހ ށަހެޅ ންތަކަކީ  ކަމ ަގިއ  ަގމި  ހ ށަހެޅ ންތަކެއް  މ ހިންމ   އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް  ޖ ޑީޝަރީ  ޮގތ ަގއި  ބޫލ ކ ރާ 

ޑިސިޕްލިންައކީ ފަނޑިޔާރ ން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އެއްޗެއް. އެ ޑިސިޕްލިން އެހެނީ،    ބޫލ ކ ރަން.ަގއަޅ ަގނޑ   

ޝަރީ ިއޞްލާޙެއް ނ ކ ރެވޭ. އެހެންވީާމ، މި އިޞްލާޙަށް މި ފްލޯަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ޖ ޑީ  ޔާހިފެހެއްޓިެގން ނޫނިއް

ެގނެވި   ،ބަހ ސްކ ރެވި އިޞްލާޙ ތައް  ެގންނަންޖެހޭ  މަރ ޙަލާަގއި  ކޮމިޓީ  ނިމި  ،އަދި  އަވަހަށް  ބިލ   މި   ،މި 

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ރަނަގޅެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  ަގމަކީ އަޅ ަގނޑ   ޔ ދިރެޓިފައިެވެގން

 ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. ރައީސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  އިބ   އާދެ!  ހ ޅ ވަިއލަނީ  ބައީތިދާފ ރ ޞަތ   ސްަގިއ  ހ  

 ޖާބިރ . هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ބައިވެރ ވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ . 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ  ކާށިދޫ

މި ދ ަވހެއް  މިއީ ވަރަށް    ވާހަކަ  އާދެ!  ވަރަށް ރަނަގޅ   ތަްއޔާރ     ވަރަށް މ ނާސަބ ދަްއކާލަން.  ދ ވަހެއް ރަީއސް. 

  ، ފަނޑިޔާރ ެގތައް އިޞްލާޙ ކ ރ ާމއިހ ރި ކަމެްއ.    ޖަލްސާއެއް ޤާސިމް ރޭަގއި ބާއްަވއިފި. ވަރަށް ވަރަށް މިކަާމ ގ ޅ ން

ވަންވީނޫންތޯ. މިީއ  މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ޤާސިމް ވަޑަިއަގންނަ  ެވއްޖެއްޔާ . ދެން ތައްޔާރ  ކ ރ މާޕާޓީތައް ިއޞްލާޙ 

ތައްޔާރ  މީހ ން  މަޖިލީހަށް    ދާވެެގން ނޫންތޯ  އަންނަންވީމާލީޑަރ     .ތަނަށް  މިހޮވަނީ  ތަނަކީ.  ވެސް    ހާޓް  ވެރިކަަމށް 

އެހެނެއް ނ ހިނާގނެ.    ޮގތް،  ތިރާމ ކ ރަމ ންދާހ އި  ،ޤަދަރ ވެރިކަން ވެސް   ،ޒ ވާންކަން ވެސް   . ވެސް ރަނަގޅ   ބީޓް  ރަނގަޅ ،

ކޮޅ   ހާސް މީހ ން އެބަ ތިބި. ދެން އެމް.ޑީ.ޕީން ަވަގށް ނެިގ ފޯމ ތިރީސް  އާރ .ޕީެގ ލީޑަރ . ޑީ.އާރ .ޕީަގއި  އަޅ ަގނޑަކީ ޑީ.

ދެން  ކ ރަންރިޓަރން އަޅ ަގނޑ   ސްއިލެކްޝަން،  ވިދާޅ ވީ.  އެހެން  އިއްޔެަގއި  ވިއްޔާ  ކ ރާނީ  ކޮމިޝަނ ން    ؟ކީއްތޯ 

. ތަްއޔާރަށް  ތާއިއަޅ ަގނޑ  ިމހިރީ ހޮވިފަ  . މީތިކޮޅ  ލިބ ނީމާއެތަްއ ހާސް ފޯމެއް އެބަ އޮތް ެގންޮގސްފަ  ންޕީ.ޕީ.އެމ 

 ؛ފަތ ވާނ ބައިކޮށް އާޔަތް ކިޔައި، ިއސްލާމްދީނ ެގ ޮގސް ތަްއޔާރ ެވެގން ައއިސް  ނ ވެޤާސިމް ތައްޔާރ  ،އަޅ ަގނޑ  ހ އްޓާ

ނޫންހެއްޔޭ.    ދިޔައީމަ ހަޑިއެއް  ންތައްކަެގ  ކައިރިއަށް ެގނެސް ޖަވާބ ދާރީވާންޖެހޭ. އެކަހަލަ ހިސާބަކަށް ޤައ މ   ވަގ ތ ން މައިކ 

ނ ހަނ     ،މި މަޖިލީހަށް ރައްޔިތ ން އެ މަނިކ ފާނ  ހޮވާފައި ވަނީ  ށް.ކ ރަން ޤާސިމް އިބްރާހީމަ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ރެސްޕެކްޓ 
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ބޭނ މަ ވިޔަފާރިވެރި ކ ބޮޑ   ތަޖ ރިބާކާރ   ވެކަޔަ.  ވާތީ  ށް  އެދިެގން.އެ ސް    އިމަޖިލީހ ަގ  ،ނަމަވެސްެއހެން  ކަމަށް 

ވެސް    ،ޕާފޯމަންސްނ ކޮށް ޕާޓީން  ބޭފ ޅާެގ  މިހާރ ެގ    މިތާއެ  ކަނޑައެޅިެގން  ދެން  ނ ފެނޭ.  ތަނެއް  ޕާފޯމްސްކ ރާ 

ކައިރީަގިއ    ސިމްޤާ ؛އެ ދިނީ. ސީދާ ހ ރިހާ އެްއޗެހި  ،ކިހާ ބޮޑ  ދޯކާއެއްތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  އަށްރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

ވަށަިއެގން ތިބި އެންމެންނަކީ އަޅ ަގނޑ  ލާރިދީެގން ެގނައި މި ވެރިކަމ ެގ ތައްޕާހ ަގއި ވަޒީފާަގއި ތިބި މީހ ން. ދަންނަވަން 

ސާފ  ؟ރައީސް ވާހަކައެއް ތާވަރަށް  އެންމެހަ  މިޝަން،ކޮސް  އިލެކްޝަން  ،ހިރ    ދިވެހި ؛ނަށްރައްޔިތ ން  އިރާއްޖޭެގ 

ނޯ ޕާޓީން  އެްއވެރައްޔިތ ންެގ  ވަްއދާފައެއްންނާނެ  މީހަކ   ެއއްވެސް  ބޭނ ންކޮށްެގން  ނ ފޫޒެއް  ސީދާ    ،ސް  ބަރާބަރަށް 

މިހެން މި ؛ ތިރީސް ހާސް ޕްލަސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ން!ވަދެ. ތިރީސް ހާސް ޕްލަސް. އާ  ތާއީދ ކ ރާތީ އެ ތިބީ

އިޞްލާޙ ކ ރަމ ން   ފަނޑިޔާރ ެގ  ޕްރޮްގއަކ ރިއަޅ ަގނޑ ެމން  ދަންނަވައިލަނީ  މި  ެވސް ށްދާ  އިންސާނ ން  ރާމ ަގއި 

ޓަިއމް ޝެޑިއ ލަ ޖެހޭ.  އެބަ  ތަރައްޤީ  އިޞްލާޙ ވާން  ޖެހޭ. ޤައ މ   އެބަ  އެބަ ވޭ. ނ ދަްއކަމާ ހިނާގ  ށް އޮޕަރޭޓްވާން 

ވާހަކަތަކާ ނ ދައްކާން މަންޒަރ .ނ ދައްކާން  އިޖެހޭ  ޖެހޭނީ   ޖެހޭ  ވާހަކަދައްކަން  މީހ ން  ހ ރި  ބަރ ދަން  ޮގތ ން  ސިޔާސީ 

ހަމަ   .ކ ރާ ޮގތަށް. އަޅ ަގނޑ  މި އަންނަނީ ރާއްޖޭެގ ވެރިކަމަށްތަހ ޒީބ  ޤައ މ ތަކ ަގއި އޮޕަރޭޓ    ،ދަނާ އެކ  ސިޔާސީ ބަރ 

ދެނީ މި  އަޅ ަގނޑ   ކާޑެކޭ  ޕޭ  ަވގ ތަށް  އަކަފޫޓ   ،ވަގ ތ ން  ހާސް  ޑީ.އާރ .ޕީ   އިޯގއްޗަކާ  ެގދެ  ކާޑަކާ   ރ ލީޑަ  ެގޕޭ 

މަތިންނޭ މި އަޅައިލަނީ. އެއީ ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓް   ށްތ ރެއެއަ  .ދެނީ  ެގރެންޓީއެއް ނޫނޭ މި  ރިންވްނަމޭ ސޮއިޝޫކ ރާ

ައޅ ަގނޑައޮޕަރޭޓ  ދެންމެ  ޮގތަކީ.  ފިނޭންސް    ، އަޑ ިއވިެގންދިޔައީ  ށްާވ  ރައީސް  ނައިބ   މަޖިލީހ ެގ  ިއއްޒަތްތެރި  މި 

އެއީ އެބޯޓ ެވެގންދިޔަ  މިނިސްޓަރާ ކ ރެއްވި ސ ވާލ . އެ މަނިކ ފާނާ ސ ވާލ ކ ރަން ނޭނޭގތީ އޮފްލޯޑްވެެގންދިޔަ ތަން.  

ނޫނ އަސާސީަގއި ވަރަށް ސާފ  ޤާމި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން.    ،ބޫޓ ކ ރަން އެބަ ޖެހޭ އެ ސ ވާލ ތަން. އަލ ން އަނބ ރާ ރީ

ހ ރިހާ ކަމެއް ފިޓ . މަޖިލީހަށް އަިއސް   ، ތިމާ ވާންވީމާ  ޑިޑޭޓަކަށްޮގތް. ެއހެންވީމާ، ރިޔާސީ ކެން  ހ ރިބައެއް ކަންކަން  

ނޫން. އެހެން ހ ރިހާ ކަމެއް ރަނަގޅ . އެހެންވީމާ، އެފަދަ ލީޑަރ ން ރައްޔިތ ން ބަލައިނ ަގންނަން    ފިޓެއް  ވީމާސަރވްކ ރަން 

އަޅ ަގނޑ  މި ގޮވަނީ. އަޅ ަގނޑ ެގ އަތ ަގއި ެވސް ރަށް މަދެއް ނޫން. ކ ރާނެ ކަމެއް ނެތިެގންނެއް ނޫން މި މަޖިލީހަށް  

އަޅ ަގނޑ  މަޖިލީހަށް ނައިއްސިއްޔާ  ؛އަޅ ަގނޑ  ހޮވީ ރަްއޔިތ ންެގ އ ންމީދ  ވަރަށް ؛ އަންނަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ބަލައިކަށް ވެސް ބޭނ މެއް ނޫނޭ. އެ ވެމަޖިލި  މެންތިމަންނާ  ،ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން   ،ބައެއް މީހ ން އެބަ ބ ނޭ   ދާނެ ސް 

ންތާ! އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭެގ  ީގމަށް ވެސް. ޔަ ވަރަށް ރަނަގޅ  ކަމެއް އޮތީ ކަ  އިފަހަރެއްަގއި އަޅ ަގނޑ  ދައްކާ ވާހަކަިއަގ

ދޭއިރ  އަޅ ަގނޑ  ނ ހ ންނާނެތާ   ސިމްޤާރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙަށް މިފަދަ ބޮޑ  ދޯކާއެއް  

 އޮތް  އަތ ަގއި  ސިމްޤާ  ،އެންމެ ބޯކޮށް ލާރި ޚަރަދ ކ ރިމަނިކ ފާނ  ވެރިކަމަށް ެގންނަން    އެއަޅ ަގނޑަކީ    . ބަލަހައްޓައިެގން

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ   ،. ފ ލ ހަށް ހ ށަހަޅާފައި ހ ރި މަްއސަލަމިލިއަން އަޅ ަގނޑ ެގ ލާރި ދޭށޭ މިއަދ ން މިއަދަށް  1.5

ރާއްޖޭެގ  !ަވގ ތ ން ަވގ ތ  ސަލާމަތްކ ރާށޭ !ސިމ ެގ މައްސަލަ ބަލަިއ ފިޔަވަޅ ައޅާށޭޤާ ،އެމް.ސީ ހަމީދަށް މި ދަންނަވަނީ
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ނ ދީ ރާއްޖޭެގ ވެރިކަމަށް ޖަލ ަގިއ    އެ ފައިސާ  އި،އަޅ ަގނޑ ެގ އަތ ން ފައިސާނަގަ   ،ތިމާ؛ ންބ ވެތި ރައްޔިތ ލޮ  އިއެންމެހަ

 ... ކަންރާއްޖޭެގ ވެރިާމ ދޯކާދީފައި އަނެްއކާ އިބަހައްޓައިެގން ެގނަ ސިމްޤާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ތިދާއީ ބަހ ސް. ލަދެއްވާ އިބ ނިންމަވާ ؛ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ ކާ

އަޅަމ ން    ،އަޅަމ ން  ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަބަދ ވެސް ފިޔަވަޅ ތައް ައޅ ަގނޑ މެން އަޅަމ ން  ،މިހާރ  ހ ށަހެޅިފައި ހ ރި ާގނޫނަކީ

. މި ާގނޫނ ން  ފިޔަަވޅ އަޅަންވާނޭނ ލެވޭ ަވރ  ނ ކޮށް އެޅެން ހ ރި  ނޭވާ  ،ހަނިކ ރަމ ން  ،ފަނޑިޔާރ ންނަށް ހަނިކ ރަމ ން

 ނ ޖެހޭނެ. ކޯޓަކ ން ެވސް ސާބިތ ކ ރާކަށް؟ މ ަގއި މީހަކ  ހ ރެެގން ކ ރާ ކަމެއް ސާބިތ ކ ރަނީ ކޯޓަކ ންތޯާގކަމ ެގ މަފަނޑިޔާރ 

 ...ކަމަށްވެއްޖެ އެހެން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 ށް.ޝަފީޤަهللا ޢަބްދ މ ޙައްމަދ  

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

މި ހ ށަހެޅިފައި  މިހާރ   ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ާގނޫނަށް    ޝ ކ ރިއްޔާ  ފަންނ ެގ  ާގނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އޮތް 

ވަރަށް   އަޅ ަގނޑ   މީަގއި  އެހެންނަމަވެސް،  ތާއީދ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   ޮގތެއްަގއި  ޖ މ ލަ  ބިލަށް  އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ 

ޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލަށް ވާހަކަދެއްކިއިރ   ކަންބޮޑ ވާ ކަެމއް އެބަ އޮތް. ކ ރީ ދ ވަހ  ވެސް ފަނ

ހ ންނަ މީހެއްެގ މައްޗަށް  ކޮށްފައި    ފަނޑިޔާރ ކަން  ،އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ކަންބޮޑ ާވ ކަމެކޭ  ، ވެސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރިން

ހިންިގ  ،ކ ރެވި  ތ ޙ މަތެއް ރައްޔިތ ން   ،ތަޙ ޤީޤ ތަކެއް  ވަކިކ ރ މަށް  މީހާ  ެއ  ފޮނ ވ މ ންޖޭ.އެސް.ސީން  މަޖިލީހަށް    ، ެގ 

އެ   ؛އޭނައަށް ާގނޫނީ ވަކީލ ކަން ނ ކ ރެވ ން   ،ނަަގއި ަވކިކ ރ މަށްފަހ   މ ން ވަކިކ ރ މަށް ވޯޓެއްާގެގ މަްއޗަށް އޭނަ މަނައޭ

ދ ވަހަށް ނިގ ޅަިއަގނެިވެގންދާ ޮގތަށް ާގނޫނ  އިޞްލާޙ ކ ރ ަމކީ އަޅ ަގނޑަށް ތާއީދ ކ ރެވޭ  ހ އްދަ އޭނަެގ ކިބައިން އ މ ރ  

އޮތް   އޮތް އިޞްލާޙަކީ. އަދި މި އިޞްލާޙ  މި  އެއާ ގ ޅ ން ހ ރި އިޞްލާޙެއް މިހާރ  ހ ށަހެޅިފައި މި  ކަމެއް ނޫނޭ. ހަމަ

މި މާއްދާެގ )ނ(ެގ  ؛ފަސް އަހަރ ެގ މ އްދަތަށޭ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވައިލާނަން  ،މި އިޞްލާޙ ަގއި މި އޮންނަނީ ؛ޮގތ ން
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އެ މީހަކަށް ދެން ާގނޫނީ    ،ކަމ ެގ ހ އްދަ ބާޠިލ ކ ރެވިއްޖެ ނަމަނޫނީ ވަކީލ ކަމ ަގއި ހ ރި މީހެއްެގ ާގދަށ ން ފަނޑިޔާރ 

މި   ،ވަކީލެއްެގ ޮގތ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސައްކަތްކ ރެވޭނީ އެ ތާރީޚ ން ފެށިެގން ފަސް އަހަރ ދ ވަސް ފާއިތ ވ މަށްފަހ 

މަތީން ޮގތ ެގ  އަލ ން   ، ާގނޫނ ަގއިވާ  ހޯދ މަށް  ހ އްދަ  ވަކީލ ކަމ ެގ  ހ އްދަ   އި،ހ ށަހަޅަ  ާގނޫނީ  ވަކީލ ކަމ ެގ  ާގނޫނީ 

ދިގ  މ އްދަތެއް.   ފަސް އަހަރ ދ ވަހަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ެއއީ މާ  ،އަޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫލެއްނ ކ ރެވޭ   .ހޯދ މަށްފަހ ގައޭ

އަލ ން    އަދި އޭނައަށް އަނބ ރާ ާގނޫނީ ވަކީލ ކަމ ެގ ހ ްއދަ ހޯދ މަށް އަނބ ރާ  ،އެއް އަހަރ ދ ވަހ ެގ މ އްދަތ  އޮވެފައި

ޮގތް އަޅ ަގނޑަކަށް ކަމަކ ނ ދޭ. ައޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި އެއް އަހަރ ދ ަވހ ެގ ސަސްޕެންޝަނެއް މި    އެ  ،ހ ށަހަޅައިެގން

ކ ރި ކ ށ ެގ ކ ޑަބޮޑ މިނ ން އަދި އެބަ އޮތް މީެގ އިތ ރ  ާމއްދާތަކެއްަގއި އެ ވާހަކަ ެގނެއްސަ    ޖެހެނީ. އޭނައަންނަން

ޮގ ދެކޭ  އަޅ ަގނޑ   މިވެސް.  މިހާރ   ރައްޔިތ ން  ތ ަގއި  ޮގތ ން  ވާހަކައެްއ    ،އޮތް  ދެއްކި  ެއމް.ޑީ.ޕީން  އަޅ ަގނޑ މެން 

ިއއްޒަތްތެރި    އިތ ބާރ  އ ފެއްދ މ ެގ ވާހަކަ. ޝަރ ޢީ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކ ރ މ ެގ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް   މެދ ޝަރ ޢީ ނިޒާމާ

މެދ  ރައްޔިތ ންެގ އިތ ބާރ ޝަ  ،ދަނީ  އަދިވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން މި؛ ރައީސް   ެގއްލިފަިއވާ   ރ ޢީ ނިޒާމާ 

މިހާރ  ބަދަލ ތަކެއް އައިއްސި އަދި ބޭނ ންވާ ޮގތަކަށް ކޯޓ     ،ބަލާއިރ   ށް. އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން ކ ރިޔަމަންޒަރ 

ައޅ ަގނޑ މެ އަދިވެސް  އެހެންނަމަވެސް،  ފޮނ ވައިލެވިއްޖެ.  ެވސް  ގެއަށް  ފަނޑިޔާރ ން  ވިްއކަމ ންދިޔަ  ންެގ ހ ކ ންތައް 

ކަންބޮޑ ވ ންތަްއ އިންތިހާއަށް ބޮޑ . އަދި ޖޭ.އެސް.ސީ އެތ ރިފައި އޮތް ޮގތާ ގ ޅޭ  އޮތް  ތެރޭަގއި ޝަރ ޢީ ނިޒާމާ މެދ   

މި ދައ ރ    ،ންީގއަޅ ަގނޑަށް ޔަތެރޭަގއި ދެކެވޭ ވާހަކަ ހަމަ އެޮގތ ަގއި އަދިވެސް އެބަ އޮތް.    ެގޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން

ކ ރަްއވާނެ    ންކަން ވެސް އެބަ ދެއްވާ ޖޭ.އެސް.ސީ ބަދަލ ކ ރެްއވ މ ެގ މަސަްއކަތްީގޔަނިމ މ ެގ ކ ރިން ސަރ ކާރ ން އެ  

އެކަށީެގންާވ    ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަދި މިހާރ  އޮތް ޮގތ ން ސިޔާސީ ބޭނ މަށް ޓަކައި ފަނޑިޔާރ ން ބޭރ ކޮށްލ މަކީ ހަމަ

ފަސް އަހަރ ދ ވަހ ެގ މ އްދަތަށް ާގނޫނީ ވަކީލ ކަން    ،ވަކިކޮށްފައި  މ ން އޭނަާގކަމެއް. އެ ހާލަތ ަގއި ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ މަ

އަޅ ަގނޑ     ،ޖެހޭ ޮގތް އޮތ ން އެއީ އަދި އޭނަ ފަހ ން ާގނޫނީ ވަކީލ ކަމ ެގ ހ އްދަ ވަކިން ހޯދަން  ،ނ ކ ރެވޭ ޮގތަށް ޮއވެފައި 

ރެވޭ. ައޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވާ ޮގތަށް  ނ ކ   ދެކޭ ޮގތ ަގއި އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތެއް ނޫން. ެއޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް ތާއީދެއް

ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި މިއަށް    ،އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރެވޭ ޮގތެއް. އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަނީ   ،އެއް އަހަރ ދ ވަހ ެގ މ އްދަތ  ެއއީ

ޑ  ފަނޑިޔާރ ންެގ ވެސް ވަރަށް ބޮ  ،އިތ ރ  ބަދަލ ތަކެއް ައއިސްެގންދާނެ ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  ިމ ދަންނަވާ އިޞްލާޙަކީ

ރައްދ ވާ ފަރާތަށް  އެކަެމއް    ،ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން ކަމެއް ނިންމާއިރ  އެބަ ޖެހޭއެހެންކަންބޮޑ ވ ެމއް އޮތް އިޞްލާޙެއް.  

އަޅ ަގނޑ މެން   އި،ާވހަކަދައްކަ   ،ކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެން ފާސްކ ރ މ ން އޭެގ ައސަރ ކ ރާނެ ފަރާތްތަކާ ވެސް މަޝްވަރާކޮށް އެ

އެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގިއ    ،ރަނަގޅ  ބަދަލެއް ެގންނަން. ައޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަނީއެންމެންނަށް ަގބޫލ ކ ރެޭވ ފަދަ  

 ކ ރެިވެގންދާނެ ކަމަށް. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ނައިފަރ ށް. ޝިޔާމަ އަޙްމަދ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ާގނޫނަށް ދިއްަގރ  ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މި  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނީ ފަންނ ެގ  

މި ިމ    މިއީ ޒާތީ ހަސަދަެއއް މި  ، ނިގވަޑަިއަގންނަވާނެވާ އިޞްލާޙަކީ އެ  ހ ށަހަޅ އްވާފައި  އ ޅެނީ. ޒާތީ ހަސަދަެއއް 

ފަނޑިޔާރ ން ހަމަ  ިމއީ  ބޭފ ޅ ންފިލ ވައިލެވެނީ.  ތިއްބެވި  ޖޭ.އެސް.ސީަގއި  ފަހަތ ން  ދ  ކޮޅެއްެގ  މަންޒަރ .  ކޮޅެއް  ވާ 

ދ ވެ ނ ނިމެނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީެގ ކ ރިން    . ނ މިނޭސަރ ކާރ ން ބ ނެެގން ދ ވާ މަންޒަރ  މި ފެންނަނީ. އަދިވެސް  

 ؛ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް އެ ެގނެވ ނ  އިޞްލާޙ   ،ދެންމެަގއި ވެލިދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ރެއްިވ ޮގތަށް

ފަނޑިޔާރ ންތަކެއް ަވކިކ ރަން މި ތަނަށް ޖޭ.އެސް.ސީން ހ ށަހަޅާފައި   .ހ ށަހެޅ ނ  މައްސަލަައކާ ގ ޅިެގން  އިޞްލާޙ ެގނެވ ނީ

ތަނ ެގ މި  މައްސަލަ  ެއ  ބައްލަވާއަޖ ޑީޝި   އޮތީ.  ކޮމިޓީން  ޮގތް  ،ފައި ރީ  އޮތް  ޢަމަލ ކޮށްފައި  އެ    ،ޖޭ.ެއސް.ސީން 

 ؛އް ކަމ ނ ޮގސްެގން އެ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެންނާ ހިސާބަށް ރިޕޯޓ ތްތަފަނޑިޔާރ ންނާ ދޭތެރޭަގއި ޢަަމލ ކޮށްފައި އޮތް އިޖ ރާ

އެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށް ރިޕޯޓ  އައީ. ޖޭ.އެސް.ސީެގ ނިންމ ން ޯގސްކަމ ެގ ވާހަކަ އެ ރިޕޯޓ ަގއި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް،  

ޖ   ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ އޮތީތީވެ،  މެޖޯރިޓީ  ސަރ ކާރ ެގ  މިއަދ   ޮގތް.  ކަންކ ރި  ތަނ ން  ކޮމިޓީއަޝި ޑީމި   ން ރީ 

އެ ރިޕޯޓ  ބަލައިނ ަގނެ، ޖޭ.އެސް.ސީން ހ ށަހަޅާފައި    އަނެއްހެން ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ  ،ކ ރި ޮގތް ަގބޫލ ނ ކޮށްންޑ ރެކޮމެ

ށްދިޔައީ. އެ ފަނޑިޔާރ ން އަސަރ ކާރ ން ހ ށަހަޅާފައި އޮތް ރިޕޯޓާ އެކީަގިއ މި މަޖިލީހ ން ކ ރި  ، އޮތް ރިޕޯޓާ ެއކީަގއި

ިއަގނެިވެގންދިޔައީ. މިއީ ހަމައެކަނި އެ ފަނޑިޔާރ ންނަށް ދެވޭ ވަކިކ ރެވ ނ އިރ ަގއި އެ ފަނޑިޔާރ ންެގ ހައްގ ތަކެއް ނިގ ޅަ

ހިސާބަށް ފަނޑިޔާރަކާ  ަގބޫލެއްނ ކ ރަން.  ައޅ ަގނޑ މެން  ކަމަކަށް  މަރ ޙަލާއެްއ    އަނިޔާެއއް  ދިގ   ވަރަށް  ދެވޭއިރ ަގިއ 

ހޭދަތައް ބޮޑެތި  ވަރަށް  ޓަކައި  ކިޔަަވއިވިދާޅ ވ މަށް  ދާއިރާއިން  ާގނޫނީ  ަވކީލ ންނަށް، ެގން  ކޮށް   ކަޑައްތ ކ ރޭ. 

ތަން މި ފެންނަނީ. އެތައް ޢާއިލާތަކެއް ވާހަކަ މި ދެކެވެނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.    ފަނޑިޔާރ ންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވާ

  ހަމަ ބިރ ން   ،ޖެހެނީމި ތިބެން  ެއއް ނޫން. ފަނޑިޔާރ ން އަނެްއހެން ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާދެ ޢާއިލާ   ،އެންމެ ޢާއިލާެއއް

ބިރ ނ ަގންނަ ފަނޑިޔާރެއް ެވއްޖެްއޔާ ސަރ ކާރ ން މި ބަލަނީ ކިހިނެއްތޯ    .ތ ރ ތ ރ އަޅާ އެ ތިބީ. ސަރ ކާރ ން ބިރ ދައްކަނީ

ދ ރ ކ ރ ން   ،ނޫން  އެ ފަނޑިޔާރަކ  ވަޒީފާއިން ަވކިކ ރެވޭނީ. އަނެއްކާ އެ ފަނޑިޔާރަކ  ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރ ން އެކަންޏެއް

ާގނޫނ ތައް   އެއްވެސް މަސަްއކަތެއްއެ ދާއިރާގެ   ،ނޫން  އެކަންޏެއް  ؛ނ ކ ރެވޭ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ 

 ފަހ ން ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް ިމ ެގނެވ ނ  އިޞްލާޙ ަގިއ މި އެންމެމިހާރ  ާގނޫނ ތަކަށް އިޞްލާޙ ތައް ެގންނަ ތަން.  
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ދާއިރާަގ  ،އޮތީ ދާ  އިޝަރ ޢީ  ޮގތަށް. ޝަރ ޢީ  މަސައްކަތްނ ކ ރެވޭ  ޮގތަށް.  ެވސް  މަސައްކަތްނ ކ ރެވޭ  ެވސް  އިރާަގއި 

ފާ ވެސް  އ އަނެއްކާ ސީދާ ސިޔާސީ ބޭނ މެއްަގއި އެ ފަނޑިޔާރެއްެގ ކަރ ަގއި ހިފާކަން އެނިގެގން އެ ފަނޑިޔާރަކ  އިސްތި

ޔާެއްއެގ   އަނިދޭ  ޖެހޭ ހ ރިހާ ިއނާޔަތްތަކެއް ވެސް ެގއްލޭ ޮގތަށް. ދާއިމަށްއޭނައަށް ދައ ލަތަކ ން ދޭން  ،އޮތީ  ނަމަ މި  ދީފި

ައީއ    ފަންނ ެގ ާގނޫނަށް މިާގނޫނީ    ،އައީ   ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އިޞްލާޙ ތަްއ މި ފެންނަނީ. ދެން މިހާރ  މި

އިޞްލާޙ . އޭނައަށް ކޯޓަކަށް މީހެއްެގ ަވކީލެްއެގ ޮގތ ަގއި ެވސް މަސައްކަތްނ ކ ރެވޭ ޮގތަށް މި އ ޅެނީ ހަދަން. އޭނަެގ  

ެއއީ ބޮޑ  އަދަދެްއ ެއއީ. ދިގ    ،ފަސް އަހަރ  އަދި އޮތެްއ ކަމަކ    ،ލަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވަކީލ ކަމ ެގ ހ އްދަ މި އަތ 

މ އްދަތެއް ެއއީ. ެއއީ ދިރިއ ޅ މެއް ހަލާކ ވެެގން ހިނަގއިދާނެ މ އްދަތެއް އެއީ ފަސް އަހަރ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި 

ފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ކ ރަން   ؛ރ ކާރ ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދޭން ސަހެޔޮނ ވާނެ ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް މި ވަރ ެގ އަނިޔާ

ކ ރިއިރ ަގއި ދެްއކި ވާހަކަތަްއ  ންކ ރަން ހ ރި ކަންތައްތައް ހ ރީ. ފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ކ ރަން މި ސަރ ކާރ  އޭރ ަގއި ކެމްޕޭ

އޮތް ބޮޑ  މަޖިލީހ ގެ ކަށް ނ ފެނޭ މި  އެ ހ ރި ޮގތަށް ަގނޑ ވެފައި ހ ރީ. އެ ަގނޑ ކަން ފިލ ަވއިލާނެ ހިތްވަރެއް އަޅ ަގނޑަ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްެގ ހ ރިހެ   . އަޅ ަގނޑ މެން އެ އްނެއް އަޅ ަގނޑަކަށް ހިޔެއްނ ވޭ. ނ ފެނޭ އެ މަންޒަރެއެްއވެސް 

ޝަން  ޕޮޒިއްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި ތިންހަތަރ  ފަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކޮށްފީމ . ޖޭ.އެސް.ސީެގ މި ކޮމްހަ ކަންތައްތައް  

 ،އި މާފ ކ ރަްއވާތި! ޖޭ.އެސް.ސީަގއި މި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސާ ؛ޖޭ.އެސް.ސީަގއި މަނިކ ފާނާ  ،ޖެހެނީމި ބަދަލ ވާން

ފ  ސާ، ސަރ ކާރ ން ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ީމހ ންތަކެއް ތިބެެގން އިންއިރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ކަނޑައަޅާ މީހަކާ

ނެތިއްޖެ. ކަންތައް ހަނދާން  ދެއްކީ އެމް.ޑީ.ޕީން. ެއކަމަކ  މިއަދ  އެ   ންނަށް ނ ލިބޭ ާވހަކަ އެންމެ އަޑ ހަރ ކޮށްދިވެހި ރައްޔިތ 

ސް ތަފާތ ވާނޭ ވިދާޅ ެވ  ވަނަ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލިނަވާރަސިންާގ އެޖެންޑާއެއް ހިފަިއެގން  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ލެޖިސްލޭޓިވް ބޮޑ  

އަޅ ަގ އެހެންނަމަވެސް،  އައީ.  ތަނަށް  ފާހަަގކޮށްމި  މީހ ން  ވަކިވަކި  ފެންނަނީ  ިމ  މީހ ންނަށް   ،ނޑ މެންނަށް  އެ 

ކަމެއް ނެތް، އިޞްލާޙ ީވ ެއއްެވސް ެއއްޗެއް ނެތް އިްއޒަތްތެރި   ފ ވެރި ސާއަނިޔާކ ރަމ ންދާ ތަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިން

 ރައީސް. ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 .ށްސަޢީދަ މ ޙައްމަދ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 
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މި ؛ ެގ ބިލަށް މި ެގނޭ އިޞްލާޙ  އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްާގނޫނީ ފަންނ ،  2019/5ރަީއސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

އިޞްލާޙ  އައީ ވަރަށް މ ނާސަބ  ވަގ ތެއްަގއި އަނެއްކާެވސް. އިޞްލާޙ  ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތައް ކ ރަން އެބަ ޖެހޭ. 

ހައިރާންެވއްޖެ ދެންމެ  ފޮނ އްވާފަ   ،އަޅ ަގނޑ   ރަިއސް  ނައިބ   މިނިސްޓަރ  މަޖިލީހ ެގ  ފިނޭންސް  އޮތް ސިޓީައކަށް  އި 

ހ ރި ޖަވާބެކޭ ޭއަގއި  ހިތ   ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ތި ފާހަަގކ ރެްއވީ ؛ދެއްވާފައި އެ އޮތް ޖަވާބ . ދެންމެ ތި ވިދާޅ ވީ

ކޮން   ،ެގންތޯ ހިސާބަކ ން ފައްޓައިރީެގ ާވހަކަތައް މި ދައްކަނީ ކިހާޝިޖ ޑީ  އިދެއްވާފައި އޮތީ. ފަނޑިޔާރ ންެގ ކަންތައްތަކާ

  19-. އެއީ އެޖެންޑާއަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ ކ ރަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސާ ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ؟ އެއް ެއއްލަިއެގންތޯސަފ ހާ

ާގތްަގނޑަކަށް އަހަރެއްހާ ދ ވަސް  .  ދިޔައީ  ހަތަރ  އަހަރ  ނިމިެގން މި   .ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތ ވާނޭ ވިދާޅ ވެފައި ަވޑަިއަގތީ

ެގ އަތްޕ ޅ ަގއި ޖެހ ނ  ނާ ދޭތެރޭަގއި. ރައީސް ޞާލިޙްެގ ކެމްޕ2023ޭނާ ދޭތެރޭަގއި.   ވެސް ނެތް ކެމްޕޭކެމްޕޭނ ، އަހަރެއް

ހ ންނަވަނީ ތަޅ އަޅ ވަިއެގން  ހިފަހައްޓައިެގން  ހިފަހައްޓަިއެގން   .އެްއޗެއް  އެއްޗެއް  ޖެހ ނ   އަތްޕ ޅ ަގއި  މަނިކ ފާނ  

މިނިސް ފިނޭންސް  ހ ންނަވަނީ.  ެއްއޗެއް  ޓަތަޅ އަޅ ވަިއެގން  ހ ރި  އަތްޕ ޅ ަގިއ  ތަނ ން  ، ހިފަހައްޓަިއެގންރ ެގ  މި    ،މި 

  ކަށް ދޭނެ ޖަވާބެއް ވެސް އޮންނަނީއެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މިސާލެއްޔަ ކ ރިޔަސް އެ  މަޖިލީހ ން މީހަކ  ސ ވާލެއް

ެގންނަން މި   އިޞްލާޙެއް  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ؟ ދީފާނަން އަޅ ަގނޑ . ައޅ ަގނޑ  ނެތިން ޖޭ.އެސް.ސީަގއި ތިބީ ކޮން ބައެއްތޯ

ދައްކާކަށް އަޅ ަގނޑ  ނެތިން. ނައިފަރ    ިމ ތަނ ން ބޭރ ކޮށްލަނީ. އެ ވާހަކަ  ،ަގިއ ވާހަކައެްއ ދެްއކި މީހަކ  ދެއްކިޔަސްތާ

މާލިްއޔަތ   ؛ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދެންމެ ވަރަށް ތަފ ސީލ ކޮށް އެ ވާހަކަތައް ވިދާޅ ެވއްޖެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މިއަށް ވިސްނައިލީާމ    ،ދެންމެ ނައިބ  ރައީސްެގ ސ ވާލ ެގ ޖަވާބާ  ިއ،ާގނޫނަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  މި ފޮނ ވި އިޞްލާޙާ

ދައ ލަތ ަގއި  މި  ޮގތެއް  ،އެނޭގ  ކަހަލަ  ެއއްެވސް  ާގނޫނަސަރ ކާރ ެގ  މާލިއްޔަތ   ނެތްކަން.  އޮތް   ފިނ ވާފައި  ށްފޮތެއް 

 ؛ގާއިމ ކ ރ މަށް ދެ ތިލަފަތް ދައްކައިެގން  ފ ސާވާހަކަދައްކަނީ. އިން  ފ ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ  މިސާއިން ؛އިޞްލާޙަކީ

އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަ  މޮޅ   ހ ރި  ވެރިކަމެްއަގއި  އަިއ  ދައްކަިއެގން  ތިލަފަތް  ދެ  މާލިއްޔަތ     ރައްޔިތ ންނަށް  ދަްއކަނީ.  މި 

އިޞްލާޙަކީ އޮތް  ފޮނ ވާފައި  ސިޔާސަތ   ،ާގނޫނަށް  ފިސްކަލް  ެއއްކޮށް  މަނިކ ތިމަން  މަނިޓަރީ  އަތްޕ ޅަށް  ފާނ ެގ 

ަގއި ހަމަ އެ ފިނޭންސް 2020އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންވަނީ   ؛ަގއި 2019  ،ނަަގން ބޭނ މޭ. އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ކޮންޓްރޯލް

ކިރިޔާ    ، ާގމިނިސްޓަރ ެގ އަތްޕ ޅަށް މީރާެގ ކޮންޓްރޯލް ވެސް ނަންގަވާފަިއ އޮތީ. ރާއްޖޭަގއި ހަމަެއކަނީ މިނިވަންކޮށް ހިނ

މީރާެގ ވާހަކަ.    ،އެކެއް، ދޭްއ، ތިނެއް ވެސް މި ބ ނަނީ  ،ނަމަ  ލިބިފައި އޮތް މ އައްސަސާއެއް ވީ  ރެއްވެސް އިތ ބާ

.ޭއެގ  ، އެމް.އެމްދާކަށް ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ތަނ ެގ ެވސް ފ ލް ކޮންޓްރޯލް ނަންގަވާފައި   އަޅ ަގނޑ  އެ ޑިބޭޓަށް

ކޮންޓްރޯލް މި   ، ންގަވާފައިނަ  ފ ލް  ޕާޓީ  ދެން  ހިންާގ  ސަރ ކާރ   ސ ވާލެއެއްެގ  ތަނ ން  އޭެގ  އް  މެންބަރަކ   ކ ރިޔަސް 

ރައީސްދެއްވަން  ޖަވާބ  ިއއްޒަތްތެރި  ދައްކަންވީ  މިތާ  ވާހަކަތޯ  އިންސާފެއްެގ  ކޮން  ދެން   ؟ބޭނ ންނ ާވއިރ ަގއި 

ާގނޫނީ ދާއިރާއިން ޢިލްމެއް ނ ވަތަ ތަޢ ލީމެއް ހާސިލ ކ ރަން ބޭނ ން ކޮންމެ ކ އްޖެއް ާގތ   ކަމަށް  ވަކީލ   ،ކަމަށްފަނޑިޔާރ 



2220 ޖޫން  92              ޖަލްސާ                             ވަނަ  12ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

33 

 

ޮގތަކަށް   މ އައްސަސާެއއް ބޭނ ންއޮތް ހ ރިހާ    މި  ،ބާރަކާ އެއްކޮށް އޮތް ހ ރިހާ    މި؟ މިއަދ  ތިބ ނަނީ ކީކޭތޯން  އެމް.ޑީ.ޕީ

އަޅ ަގނޑ މެން ވަކި ކަހަލަ    ،އިންސާފ  ގާއިމ ވާނީ ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ފ އްަގނޑެއްހެން މޮޑެމ ން ތި ެގންދަނީމޮޑޭ  

 ،ކ ރީމަ ފ ރައްސާރަ  އަށް   يه وسل م على هللا  صل  ل  رسوައޅ ަގނޑ މެންެގ މަްއޗަށް ލާޒިމ ކަމެއް    ަގބޫލ ކޮށްެގން. އ ސޫލ ތަކެއް  

  ، ރާްއޖޭެގ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް  ،އެއަށް ވާހަކަދެއްކ މަކީ ލާޒިމ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް  ތަނަށް އައިމާ  އެ މައްސަލަ މި

މަޖިލިސްާގނޫނ  ބަލައެއް  މި   ،ހަދާ  ކަމެއް  އެ  ޮގންޖެހ ންތައް   .ތްނ ަގތަނަކ ން  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަންކަމ ަގއި  ދީނީ 

 ... އައިމާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދީން ހަތިޔާރަކަށް ނަންގަވަިއެގން ސިޔާސީ ފައިދާއަށް ޓަކައި ިމ މަޖިލީހ ަގއި ވާހަކަދެއްކ މަކީ   ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ހަމައެކަނި މި މަޖިލީހ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ލިބޭ ދެރައެއް ނޫން. މ ޅި ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް ލިބޭ 

ެއކަން އެޮގތަށް ނ ކ ރެްއވ މަށް.    ،ތެރި މެންބަރ ެގ އަރިހ ން އަނެއްކާވެސް ތަކ ރާރ ކޮށް އެދެންދެރައެއް. އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތް

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މާވަށ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

  އަޖާއިބ ެވއްޖެ. އަޅ ަގނޑ     ،ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ވިދާޅ ީވމާައޅ ަގނޑ  ދީން ހަތިޔާރަކަށް ނެިގ  ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ވާހަކައިގަ  ދައްކަނީ  އިއަޅ ަގނޑ ެގ  ވިދާޅ ވެފައި  މި،  މި  ފަނޑިޔާރ ންެގ އިޞްލާޙޭ  ބިލެއް  އޮތް  ހ ށަހެޅިފައި    ، ތަނަށް 

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  އަސާސަކީ  ވާހަކައިެގ  ކޮންމެ    ނެތިޢަދ ލ ވެރިކަން    ،އަޅ ަގނޑ ެގ  މިހާހިސާބަށް ދާ  އ އްމަތެއް 

 އަށް ފ ރައްސާކ ރީމާ  يه وسل م على هللا  صل  ل  رسوޗަށް ލާޒިމ ކަމެއް  ޮގއްސަ އޮތް ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ މައްނެތިެގން

މަޖިލީހ ގައި ލާޒިމ   ،މި  މަްއޗަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އެއީ  ދެްއކެންޖެހޭނެ.  ވާހަކަ  މި  އ އްމަތެއްަގއި  . ކަމެއް   އިސްލާމީ 

އަ އިންސާނިއްޔަތަށްޅ ަގނޑ މެންއިންސާފ   ވަތަޢާލާ هللا  ކިޔައިދެއްވީ  ނަށް  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެ  ސ ބ ޙާނަހޫ  ރި 

 ތަކެްއ.... އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަކި ކަހަލަ އ ސޫލ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރައްސާކ ރ މ ެގ  ތަނަށް ކީރިތި ރަސޫލާއަށް    މި  ،އަޅ ަގނޑ  ސާފ ކ ރަންޖެހޭ؛ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ،  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ހ ށަހެޅި ވެސް   ،މައްސަލަެއއް  އަޅ ަގނޑ   ޮގތެއް  އޮތް  ޢަމަލ ކ ރެވިފައި  ތަނ ަގއި  ިމ  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  މައްސަލައާ  ެއ 
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ތ   ،ސާފ ކޮށްލާނަން ތި  މެންބަރ   ެގންދަވާހ ިއއްޒަތްތެރި  ތަކ ރާރ ކ ރަްއވަމ ން  ވަރަށް    )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  . ންކަމ މަތ  

 . މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ އް ނ ވޭ. ތަނަކަށް ހ ށަހެޅިފައެ އެ ބާވަތ ެގ މައްސަލައެއް މި  !ފ ކ ރައްވާބޮޑަށް މާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރި  ހަމަ  ،އަޅ ަގނޑަށް ؛އާދެ!  ރަްއޔިތ ންނަށް  ރާްއޖޭެގ  މި  އޮޅ ވަެއއްަގދެން  ވެސް  ނ ލެވޭނެ  ިއމ  

 .ތަނަށް ވާނެ ލާފައި.. ކ އްލި މައްސަލަެއއް މި ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން: 

، އެހެންނަމަވެސް .  ދަންނަވަނީ  ނޑ  މިތަނަށް ކ އްލި ަމއްސަލަ ނ ލަްއވާ ާވހަކައެްއ ނޫން އަޅ ަގ  މި؛ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ނޭޅޭ. ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ތަނަކަށް ހ ށައެއް  ގ ޅޭ ޮގތ ން ބަހ ސްކ ރ މ ެގ ކ އްލި މައްސަލައެއް މި  ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފ ރައްސާކ ރ މާ

  ިއއްޒަތްތެރި  ،ހެންނަމަވެސްކޮންމެހެންވެސް، ކޮންމެހެންވެސް ބަލާނެ މައްސަލައެއް. އެ  ،ނަމަ  ތަނަށް ހ ށަހެޅިއްޖެ  އެއީ މި

މި  އްމެންބަރެ  އެްއވެސް މައްސަލަެއއް  ބާާވތ ެގ  ނ ވޭ.    އެ  ހ ށަހެޅ އްވާފަެއއް  ވާހަކަ  އެހެންވީމާ،  ތަނަށް  ބާވަތ ެގ  އެ 

 . މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މާވަށ ހ ން އެދެން. ނ ދެއްކ މަށް އަޅ ަގނޑ  ތަކ ރާރ ކޮށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަޢީދ  މަދ މ ޙައް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ރައީސް  ތި ؛ އިްއޒަތްތެރި  ހަވާލ ކޮށްފައި  ބޭފ ޅަކާ  އެހެން  ރިޔާސަތ   މި  ދެން  ފެންނަނީ  އަޅ ަގނޑަށް  ތަނަށް    ތަނ ން 

ިއްއޒަތްތެރި ދެއްކޭނެ.  ބަހ ސަށް ވަޑަިއަގންނަވަން. ޭއރ ން ތަންކޮޅެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ބޭނ ންފ ޅ ވާ ވަރަށް ވާހަކަ

ސަބްޖެކްޓ ަގއި  މެންބަރ ންނަށް     ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ؛ރައީސް ނަާގ  މި  އަޅ ަގނޑ ެމން  ދަށ ން  އިމްތިޔާޒ ެގ  ލިބޭ 

ރައިޓެއް ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ކަހަލަ.  ވާހަކަދެްއކ މަކީ  ވަކި  ރައީސް ވާހަކަތަކެއް    އެހެންނަމަވެސް،  ހަމަ   ،އިްއޒަތްތެރި 

ރ މ ެގ ބާރ  ހަމަ ރިޔާސަތަށް ވެސް ނެތްކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އަޅ ަގނޑ ެގ މ ޅި ވާހަކަ ކ ވެސް ހަޖަމ އެްއޮގތަކަށް 

ބައްޓަން އިޞްލާޙަށްމި  ބިލެއްެގ  އޮތް  ހ ށަހަޅާފައި  މިއަދ   ރަީއސް.  ވެެގންދަނީ  ނ ލިބޭނެ ؛އިްއޒަތްތެރި   .އިންސާފެއް 

ރިޔާސަތ ަގއި ފަރާތްތަކެއް  ހ ރަސްއަޅާ  ލިބ މަށް  ދައ ލަތ ެގއިންސާފ   ނ ވަތަ  ބާރަ  އިްއޒަތްތެރި    ތިބީމަވެރިވެެގން  ށް   

ވެެގންދަނީ    ހަތަރ  އަހަރ މި ވާހަކަ ތިން  ،މިއީ ؟އ ޅެނީ  ނ ކ ރެވިެގން މި ރައީސް. ކިްއވެެގންތޯ ޖޭ.ެއސް.ސީ އިޞްލާޙ 

އިންސާފ  ގާއިމ ކ ރަންށޭ    ،ާވނޭއޮންނަނީ ވަރަށް ތަފާތ   މި  އިން ެގ ހ ރިހާ ވާހަކައެްއެގ ތެރެ 19. އެކަމަކ  އެޖެންޑާ  ދައްކާތާ

ތަނަށް ލާފައި އޮންނާނެ   އެ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. ދެން ކ އްލި މައްސަލަެއއް މި ؟އ ޅެނީ. ކޮން އިންސާފެއްތޯ ގާއިމ ވީ  މި

އަށް  يه وسل معلى هللا  صل  ل  سو؛ ސާރަފ ރައް  ރަސޫލާއަށް  .ރަކޮށްފަމީހަކ  އިސްލާމްދީނަށް ފ ރައްސާ  ޓެރި ޤައ މެްއެގއްއަވަ 
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ލާފައި އޮންނާނީ. އެ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ކަންބޮޑ ވެެގން ކ އްލި މައްސަލައެއް ކ ރީފ ރައްސާރަ ޮގތ ަގއި މި    ެގމަ 

 ތަނ ން ބޭރ ކޮށްލީ... މި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިހަށް ެގނައިމާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިންމަވާލަދެއްވ ން އެދެން. 

 

 ވާހަކަދފެއްކެވ ން: ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ަގބޫލެއް އަޅ ަގނޑެއް  އިޞްލާޙ އާދެ!  އެމް.ޑީ.ޕީއަޢަ ؛ނ ކ ރަން  ިއޞްލާޙެއް  ކަމަކަށް.    ކަށްދ ލ ވެރިކަމ ެގ  ެގނެވިދާނެ 

 . ވެސް.. އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ މި ހ ރިހާ ބާރެއް ރައްޔިތ ން ދީފި. ދިނީމަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަވގ ތ  ހަމަވިއިރ ަގއި ިއްއޒަތްތެރި   ،އެރ ވީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ   .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

ނިންމާލ މަށް. އެހެންނަމަވެސް، އެހެނެްއ   ފައި އަނެއްބައި ވިދާޅ ނ ެވވި އޮތީމާވިލައިެގ ބައެއް ވިދާޅ ވެ ޖ މ   މެންބަރ ެގ ބަހ ެގ

 މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ    ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ   ،އަރ ވަނީައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   .ނޫން އެކަން ހިނަގއިދިޔައީ

 ށް.ޙަސަން ލަޠީފަ

 

 :ވާހަކަދެއްލކެވ ން ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  ހެންވޭރ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ؛އޮތް ބިލ   މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިމަތީ މި؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެޭވ  ރ  އަޅ  އިތިދާއީ ބަހ ސަށް އައި މި ބިލ ެގ އިބ ؛ ާގނޫނީ ފަންނ ެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅ މ ެގ ބިލ 

ގާއިމ ކ ރ މ ެގ  ޢަދ ލ އިންޞާފ     ،ގެ 95% ެގ ާގތްަގނޑަކަށް  19އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެޖެންޑާ    ،ކަމަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

  މިއަދަކީ  ؛ނިޒާމާ ގ ޅޭ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކާފައި ހ ރި ވާހަކަތައް މި ހާސިލ ވަމ ންދަނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ހަމަ  އަޅ ަގނޑަށް އެކަމ ން     ، ައޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކާ ވާހަކައަކީ  ؛އ ފާވެރިކަން ލިބޭ ދ ވަހެއް. 

އައި ފެށިެގން  މިކަން  އެބަ  ށްޮގތަ  ފ ރަތަމަ  ބަލައިލަން  އަޅ ަގނޑ ެމން  އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ    ވެސް  ފަނޑިޔާރ ެގ  ޖެހޭ. 

އަދި މި މަޖިލީހަށް އަޅ ަގނޑ މެން އިންތިޚާބ ވެެގން ައޅ ަގނޑ މެން މި   ،ކަންކަން ހ ރި ޮގތާއި  ވާހަކަދަްއކަން ފެށިއިރ 

ފެށީމާ ރައީސް  މަސައްކަތް  ފެންނަން. އިއްޒަތްތެރި  އެހެރީ  ބަދަލ ތަކާ  ބައްލަވާ ؛އައި  ފަނޑިޔާރ ން ސ ލޫކީ    !ނިކަން 

ށް ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަ  ،މައްސަލަެއއް ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން ބަލަމ ން ޮގސް
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ޔާރަކ   ލޫކީ މަްއސަލަ އޮތް ކަަމށް ސާބިތ ެވެގން ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް އެ ފަނޑިސ   އްގެ ބ ނާ ޮގތަށް ފަނޑިޔާރެ   އެ

ފޮނ ވީމާ ޮގތަކީ  ވަކިކ ރ މަށް  ފެއްޓެވި  އިސްތިއ ފާއިސްތިއ ފާ  ،ހައްދަަވން  އެ  ދެން  ފަނޑިޔާރ ންނަދެއްވަނީ.   ށްދެއްވާ 

ެއއްވެސް ތަފާތެއް ނެތް ޮގތަށް    އެކީަގއި ިއސްތިއ ފާދެްއވީމާ އެ ތިބޭ ފަނޑިޔާރ ންނާ  ޤަދަރ ެވރިކަމާ  ، ކީއެ   ޝަރަފ ވެރިކަމާ

. ނަށްންމަްއސަލަ ސާބިތ ވެެގން މި މަޖިލީހަށް ވަކިކ ރ މަށް ފޮނ ވާ ފަނޑިޔާރ ލޫކީ  މިދެންނެވި ސ   ،ފެއްޓެވީ   އްވަންޢަމަލ ކ ރަ

ވަރަށް   ، ވާތީއާ ވެސް އެކީ ކަމަށް ައޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނީ  މަށްރީ ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ން ކައައަޅ ަގނޑ މެން ޖ ޑީޝި 

ކައިރީަގ އަޅ ަގނޑ މެން  ފަނޑިޔާރ ން  ރައީސް   އިބައިވަރ   ިއއްޒަތްތެރި  މައްސަލައެއް  ޖައްސަމ ންދިޔަ    ،ެވސް 

ތިމަންނާމެންެގ  ޝަރަފ ވެރިކަމާ ނިންމާލީމާ  އެކީަގއި  ސ   ނާޔަތްތަކާއިލިބޭ    ށްތިމަންނަމެންނަ  ކެރިއަރ  ލޫކީ  އެކީަގއި 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ؛ މައްސަލަ ސާބިތ ވެފައި ތިބޭ މީހ ންނަށް ލިބ މަކީ އިންސާފ ވެރި ޮގތެއް ނޫނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އ ޅޭ   މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެން ައނެއްކާެވސް ކ ރަން މި.  އޮތީ ބަދަލ ކޮށްފަ  އެކަން އަޅ ަގނޑ މެން އެ   .ަގބޫލ ކ ރެވ ނީ ެއކަން

ލޫކީ ަމއްސަލަތަކެއް ސާބިތ ެވެގން ސ   ،ދަންނަވާ ވާހަކަައކީ  އަޅ ަގނޑ  މި ؛ތްތެރި ރައީސް، ދެން އެ ބޭފ ޅ ންކަމަކީ އިްއޒަ

؛ މީހ ންެގ ކ ރިއަށް އޮތް  އެ  ކ ރެވިދާނެތޯކ ރާ ފަނޑިޔާރ ންނަށް ާގނޫނީ ވަކީލ ންެގ ޮގތ ަގއި އެ މީހ ންނަށް މަސައްކަތްވަކި

އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ؟ ންވާ މ އްދަތެްއގައިމަސަްއކަތްކ ރަން ބޭނ   ބާކީ އެ މީހ ން

ރާއްޖޭެގ ބާ ކައ ންސިލ ެގ އިންތިޚާބ ތަކ ަގިއ    ،ެއކަން އެންމެ ބޮޑަށް އެނޭގ ކަމަކީ .  ފަނޑިޔާރ ންނަކީ ވެސް ާގނޫނީ ވަކީލ ން

ވޭ. ކ ރިމަތިލެްއވޭ. އެހެންީވމާ، އެީއ ެވސް ހަމަ ާގނޫނީ  ޑައިެގންނެވަެއ ބޭފ ޅ ން ބައިވެރިވެ   .އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ވޯޓ ދެއްވޭ 

  ،ދާ ބަޔަކ  ވެްއޖެއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   މެ. އެހެންވީާމ، ާގނޫނީ ވާކީލ ންެގ ޮގތ ަގިއ ތަމްސީލ ވާން  ވެސް  ވަކީލ ން

 ނިކ ންނަ ޮގތަށް ނ ވާނެ. އޭނާނޫނީ ަވކީލ ކަން ކ ރެިވެގންާގއޭނާއަށް    ، ލޫކ  ނެތް ކަމަށް ސާބިތ ވީމާފަނޑިޔާރ ންެގ ސ 

ނ ވާނެ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެީއކީ ރަނަގޅ  ޮގތެްއ  އަނެއްދ ވަހ  ލޯފާމެއް ހަދައިެގން އެ މަސައްކަތް ކ ރެވިެގން  ،ނިކ މެ

އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ  އެއަށް   ؟އަހަރަށްތޯތިން    ،އަހަރަށްތޯ  ދިހަ  ،އަހަރަށްތޯ  ފަސްނޫން. ދެން އެއީ  

ން އޮތް ކަމެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  މި  ޮގތެއް ނިންމަ

ތާއީދ ކ ރެވޭ ފ ރިހަމައަށް  ރައީސް  ބިލަށް  ދިވެހި  .އިްއޒަތްތެރި  ހަމަ  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ރައްޔިތ ންެގ ައޅ ަގނޑ މެން   

މެންބަރ ން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށްެގން    65ޓިކް ޕާޓީން އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  ޑިމޮކްރެ

 ނިޒާމ  އިޞްލާޙ ކ ރާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޢަދ ލ އިންޞާފ ެގ  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ރާއްޖޭެގ  

 

 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަ

މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  މަރަދޫ ދާއިރާެގ    ، ނީއަރ ވަޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ށް.އިބްރާހީމް ޝަރީފަ
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ރައީސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ނަންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ާގނޫނ )  2010/13ާގނޫނ   ފަނޑިޔާރ ންެގ    ..(.ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

މި ާގނޫނަށް ެގނެވޭ    !ފ ކ ރަްއވާމާ  .އިނޭގތޯ  (ފަންނ ެގ ާގނޫނ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނީ  )  2019/5  އާދެ!)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

ތްޮގތަށް ވާހަކަދެއްކިދާނެ.  ެއކި ޮގ ؛އިޞްލާޙަކީ މ ހިންމ  އިޞްލާޙެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ވާހަކައަކީ  އެްއ  ދެކެވޭ  އަބަދ ވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ސ ފަނޑިޔާރ   ،އެހެންނަމަވެސް،  ވާހަކަ. ކަމ ެގ  ހިފަހައްޓާ  ލޫކ  

ާވހަކަ އިޞްލާޙ ކ ރާ  އިން  .ފަނޑިޔާރ ން  އިންސާ ރައްޔިތ ންނަށް  ވާހަކަ.  ެގންނަންޖެހޭ ސާފ ނ ލިބޭ  ޓަކައި  ހޯދ މަށް  ފ  

ކަމ ަގއި    މިއީ ެވސް ޭއެގތެރެިއން މ ހިންމ  ބޮޅެއް ؛. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްވާހަކަ  ތައް ެގންނަންޖެހޭލާޙ ޞްމ ހިންމ  އި

ވެސް ފާހަަގކ ރެްއވި    ޙަސަން ލަޠީފް  އަޅ ަގނޑ ެގ ކ ރިން ވާހަކަފ ޅ ދެއްކެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ އަޅ ަގނޑަށް ފެނޭ.  

  ، ފާދެްއވިޔަސް އ ބޭފ ޅަކ  އިސްތި   މައްސަލަ ސާބިތ ވެެގން ފަނޑިޔާރ ކަމ ން ވަކިކ ރާއެ  ސ ލޫކީ މައްސަލައެްއަގއި    ،ފަދައިން

އިނާޔަތްތައް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ    ހ ރިހާ  ބެންޖެހޭއެކ  ރިޓަޔަރކ ރަްއވާ ފަނޑިޔާރަކަށް ލި  ޝަރަފ ވެރިކަމާ

ން  ކަންކަ  ވެސް ަގބޫލެއްނ ކ ރަން. އެހެންވީމާ، މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙަށް ައޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. އެހެންވީމާ، މި

އި އިންޞާފ  ަގބޫލ ކ ރާ ކަމަށް  ޔާއަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ހަމަ  ، މި މަަގށް ެގންނެވ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ވާހަކަދެކެވޭއިރ  

ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަން. މިއީ އެއްޮގތަކަށްެވސް    މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙަކީ މ ހިންމ  އިޞްލާޙެއް  ،ވިްއޔާ  ވަނީ

ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއްނ ކ ރަން.    ނަން ބޭނ ންވެެގން ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއްޮގތ ން ސަރ ކާރ ން ެގން  ސިޔާސީ

  ، އ ސޫލ ތަކާއި  ،ފަނޑިޔާރ ންެގ ސ ލޫކީ މައްސަލަތައް ސާބިތ ާވ ހަމަތަކާއި  ،އަޅ ަގނޑ މެން ހަރ ދަނާކ ރަންޏާ ކ ރަންވީ

ސާބިތ   އެކަމަށް މައްސަލަެއއް  ސ ލޫކީ  ހަރ ދަނާކ ރަންވީ.  މިންަގނޑ ތަްއ  ފިޔަވަޅ ތަްއ    ،ވ މަށްފަހ ހ ރި  އެޅޭ  ދެން 

ވެސް އެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރަކ  ކ ރަްއަވއިެގންވާނެ ސްކޮށް ވަކާލާތ ކ ރ ަމކީ ެއްއޮގތަކަށް ހ ކަމަށް ބަ  އަޅަންނ ޖެހޭނެ

ސިސްޓަމ  ައޅ ަގނޑ މެން  އެހެންވީމާ،  ވަކާލާތ ކޮށްެގންނ ވާނެ.  އެކަމަށް  ވެސް  ސަރ ކާރ ން  އަދި  ނޫން.  ްއ  ތަކަމެއް 

ތަޙ ޤީޤ ކޮށް  ބޭފ ޅ ންތަކެއް  ތިއްބަާވ  ތަޙ ޤީޤ ކ ރަން  މަްއސަލަ  ެއ  ކަމަކާނ ލާ  ވެސް  ފަނޑިޔާރ ން    ،ހަރ ދަނާކ ރަންވީ. 

އެކަން ައޅ ަގނޑ މެން  ؛އ ސޫލ ތައް  ކަމަށް ކަނޑަައޅާ  ނެތީސް ސ ލޫކީ މައްސަލައެއް  ޙަޤީޤަތ ަގއި ސ ލޫކީ މައްސަލައެއް

ެވސް ހޭނީ. އެއްޮގތަކަށްޖެތައް ހަރ ދަނާކ ރަންއެބިއ ސްނ ކ ރެވޭ ޮގތަކަށް އެ ސިސްޓަމ   ބަލަންވީ. އެ މަަގށް އެ ސިސްޓަމ ތައް

ހ ރިހާ އިނާޔަތްތަކާއި ެއއްޗެހި ޮއެވެގންނ ވާނެ. މި ރާްއޖޭަގއި މިހާރ  ވެސް ދިާމާވ    ،ސ ލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތ ވ މަށްފަހ 

އެ ކ ށެއް ނ ކ ރާ ކަމަށް ހެދ މަށް ޓަކައި   ، އޮތް މީހަކަސްކިތަންމެ ބޮޑ  ކ ށެއް ކ ރިކަމ ެގ ތ ހ މަތ ގައި  ،މައްސަލައަކީ 

. އެހެންވީމާ، ާގނޫނީ ަވކީލ ންެގ މައްސަލަ ވެސް އެބަ ޖެހޭ ނަށްވަރަށް ިގނަ ފ ރ ޞަތ ތައް ެއބަ އޮވޭ ާގނޫނީ ަވކީލ ން

އިޞްލާޙެއް   ޖެހޭނަންެގން  ،ސްކޮށްހ އެކަމަށް ބަ  އި،އިޞްލާޙ ކ ރާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ބަލާލަ  ބިލ  މި ާގނޫނީ ފަންނ ެގ  
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ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ެގންނަން.  ޤައ މ ތަކ ަގއި ؛ވެސް  އެހެން  ކ ރިއަރާފައި  ،ދ ނިޔޭެގ  ޤައ މ ތަކ ެގ    ތަރައްޤީވެ  ތިބި 

 ،ނަމަވާ  ންީގކޮށްފައި އޮތްކަން އޭނަެގ ވަކާލާތ ކ ރާ ފަރާތ ން އޮތްކަން ޔަ  އްމ ޖ ތަމަޢ ތަކ ަގއި ާގނޫނީ ވަކީލ ން ވެސް ކ ށެ

 ؛ނ ކ ރާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   ޔެްއ ހޯދަން ަވކާލާތ ކޮށްފާނެ. އޭނަ ކ ށ ން ބަރީޢަކ ރ މަށް ޓަކައި މަސައްކަތެއްއަދަބަށް ލ 

ިވއްކ މ ެގ   ، މި ރާއްޖޭަގިއ އޮތް އެންމެ ބޮޑ  ަމއްސަލައަކީ ޑ ރަގ ެގ ަމއްސަލަ. ޑ ރަގ  އެތެރެކޮށް  ،މިއަދ ެގ ޙަޤީޤަތަކީ 

  ކިލޯ، ބަެއއް   20،  ދިހަބާރަ ކިލޯ ދ ވަހަށް ފ ޅާވަމ ންދާ މައްސަލަ. އެކަމ ަގއި  މައްސަލަ. އެކަން އެއް ދ ވަހ ން އަނެއް

 އަދ ލ ެގ ނިޒާމ ެގ  އީތެރޭަގއި ނ ވަތަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޖިނާ  ެގާގނޫނީ ނިޒާމ   ކިލޯ ެގންނަ މީހ ން ވެސް  ސަތޭކަފަހަރ   

ާގނޫނީ ވަކީލ ން.   ،ނީ. އޭެގތެރެއިން އެންމެ ބޮޑ  ދައ ރެއް އަދާކ ރާ ފަރާތްތަކަކީދަ  ތަކ ން ނ ކ މެެގން މިލޯަވޅ   ތެރޭގައިހ ރި

 ،ވަކީލ ންެގ ސ ލޫކީ މިންަގނޑ ތައް ވެސް   ،ކ ރެވޭއިރ  ޮގތ ން ަމޝްވަރާ  ެގ ބިލާ ބެހޭއެހެންވީމާ، މިއަދ  ާގނޫނީ ފަންނ 

ދޭތެރޭަގިއ   ފަނޑިޔާރ ންނާ ،ހަމަ އެހެންމެ ން އެބަ ޖެހޭ. ސްކ ރަހ ހަމަ ޝަރ ތ ތައް ހ ންނަންވާ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބަ

ކަމ ަގއި ދަންނަވަން.    މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙަކީ ރަނަގޅ  އިޞްލާޙެއް  ،ވެސް ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭނީ މިޮގތަށް. އެހެންކަމ ން

ށް ޮގތަ  މިދެންނެވި  ،ފ ރިހަމަ ތާއީދ  މި ބިލަށް އެބަ އޮތް. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ މެން އިޞްލާޙ ކ ރަންވީ  ެގއަޅ ަގނޑ 

އެ ލޯވަޅ ތަްއ   ؛ންޔ ލޯވަޅ ތަކ ން ދާދި  އްފަނޑިޔާރ ންނާއި އަދި ވަކީލ ން ވެސް މަސައްކަތްކޮށްެގން މިކަހަލަ މައްސަލަތަ

ފަނޑިޔާރ ން ެވސް އަދި ާގނޫނީ ަވކީލ ންެގ ސ ލޫކީ މިންަގނޑ ތަްއ   ،ބައްދަން. އަދި އެ ބޭފ ޅ ންެގ ސ ލޫކީ މިންަގނޑ ތަކާއި

ަވކީލަކ     ،އެޅޭނެ ނިޒާމ ތައް ގާއިމ ކޮށް އެފަދަ މީސްމީހ ންނާ ދޭތެރޭ ވެސް ފިޔަވަޅ    އި،ޑަައޅަބަހައްޓަންވާ ޮގތްތައް ކަނ 

ެއ    ،އެ މީހ ން ެވސް ސަސްޕެންޑ ކ ރެވޭނެ އ ސޫލަކާއި ،  ކަމަށް ވާނަމަ  ވެސް އެ އޮންނަ ާގނޫނީ މިންަގނޑ  ބޭރ ވާ

ނޑ މެން ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމ ަގއި  މިއީ ައޅ ަގ  .މީހ ންެގ ލައިސަންސް ހިފެހެްއޓޭނެ އ ސޫލ ތަކެއް ކަނޑަެއޅ ން

މީދ ކ ރަމ ން  ންކަންކަމަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކ ރައްާވނެ ކަމަށް އ   ފެންނާތީ މި ވާހަކަ ދަންނަވަމ ން، ކޮމިޓީ ސްޓޭޖ ަގއި މި

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ،ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި  . ންއަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ނިންމާލަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ   މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  މެންބަރ    އަރ ވަނީިއްއޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ކާށިދޫ 

 . ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ށްޖާބިރަهللا ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ވަކީލ ންނަކީ    ،މިއީ ދެ ބައެއް. އެހެންނަމަވެސް  ފަނޑިޔާރ ންނާއި ަވކީލ ންނާޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!  

ދ ލ އިންޞާފ  ޑެލިވަރީކ ރަން މި ތިބެނީ. ދެން  ޢަވެސް ކޯޓ  އޮފިސަރ ން. ފަނޑިޔާރ ންނަކީ ކޯޓ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  
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ތާ ދިގ   މިދިޔަ  ރާއްޖޭަގއި  ވެސް  ޑެލިވަރީ ޢަ ރީޚ ަގއި  ދ ވަހަކ   މިނިމަދ ލ އިންޞާފ   ފަނޑިޔާރ ެގންކ ރެޭވ  ްއ  އެ  

ދިޔައިރަ  އ ފަންކ ރެވިފައެއް މިހިސާބަށް  އަދި  ނަތީޖާއަކީކ ެއއްނެތް  ނެރެންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ ެމން  މީެގން  ެއހެންވީމާ،   . ،  

ނަމެއް ފަނޑިޔާރ ންނަކީ. ދެން    އެ ކޯޓ ަގއި ތިބޭ މީހ ންނަށް ކިޔާ  ،ފ ވެރި ކޯޓެއް ހ ރެސާ އިން  ،ދ ލ ވެރިޢަ  ،މިނިވަން

މި ދެބައި މީހ ން ވެސް ދެ   .ންމ ަވއްކިލ  ޑިފެންޑްކ ރަން އަންނަ ވަކީލ  ދެން އިންނާނީ. އެއީ ވަކީލ  ؛ޑިފެންޑްކ ރަން

ކޮށްފައި ނިމިެގން އައިސް ެއބަ ހ ންނަންޖެހޭ ވަކީލަކަށް.   ޖެހިދާނެ. އެކަކ  ފަނޑިޔާރ ކަން މ ަގިއ ވެސް އޮޕަރޭޓްވާންާގމަ

އެއީ ކަން ހިނަގމ ން އަންނަ ޮގތަކީ.  ؛ ކ ރާ މީހަކ  ފަނޑިޔާރަކަށް އެބަވޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  އަނެކަކ  ވަކީލ ކަން

މި ތަހ ޒީބ ވަމ ން  އ ފަންކޮށްެގން  ރާއްޖެ  ާގނޫނެއް  މިކަހަލަ  ރިއަލް  ؛ ދާއިރ ަގއި  ކޮބައިތޯ  ބަލަންވީ  ައޅ ަގނޑ މެން 

ާގނޫނަކ އިރިއަލް ބްރޮބްލަމް މި  ކީ.ޕްރޮބްލަމަ  ،ދ ލ އިންޞާފ  ނ ލިބިެގންޢަ އަސްލ     ތީތާވާނ  އެޑްރެސްން  ން އެްއވެސް 

  ،ރިޕޯޓެއް ނ ކ ރެވޭ  ،ދ ލ އިންޞާފ  ބައިެގންދަނީ. ދ ވަހަކ  މައްސަލަެއއް އެޑްރެސްކ ރާ ދ ވަހަކ ޢަދަނީ.    ބައިެގން މި

ހިތާނ ވާ ދަނީ.    ެއކަހަލަ ބައިވަރ  ޮގތްޮގތް ވަމ ން މި  .ޭއނާ ހިތާނ ވާ މައްސަލައެއް ވެްއޖެއްޔާ  ،ފާދެނީއ ފަނޑިޔާރ  އިސްތި 

ތް ވަމ ން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ،  ތްޮގތަން ވެސް ފެނޭ އެބަ. ެއ ކަހަލަ ޮގ  ނިންމާ  ެވއްޖެއްޔާ އެކޮޅ ކޮޅ ން  މީހެއްެގ މައްސަލަ

  ، މި މަޖިލީހ ެގ ަވގ ތ  ބަރ ބާދ ނ ކޮށް،  ކަންތައްތައް ނ ކޮށް  މި ކޫސަނި  ،މި ކ ރާ ކަންކަމ ެގ ނަތީޖާއަކަށް އައ މަށް ޓަކައި 

އ  ރައްޔިތ ންެގ  ރާއްޖޭެގ  ފަނޑިޔާރ ެގއާއި  ކަމަކީންއަދި  ކ ރާންވީ  ބަރ ބާދ ނ ކޮށް  ެވސް  ނޫނ އަސާސީއަށް  ޤާ  ،މީދ ތައް 

އިޞްލާޙ  ެގނެސް ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިޞްލާޙ ކ ރ ން ސިޔާސީ މީހ ން އަތްނ ބާނާ ޮގތަށް. އެ ނޫނިއްޔާ  

ކައްޗަށް އެޅި ބިންާގ  އިނޭގތޯ. އަސްލ  ެއއްޗާ ނ ކ ޅެ ކިހިނެއްތޯ  ހަތެއް  ރާޗަކ ން  އް ެއއްެވސް އެ މި ހަދާވަށަވަށައިެގން  

އެހެންވީމާ ދާނީ.  ކަތިކޮށްނޭ  ދާނީ  ވެސް  ހަމަޔަށް  ރާއްޖެ  ، ކެްއޗާ  އޮންނަނީ  މި  ވެފައި  ެއޮގތަށް  ކަތިކޮށްތާ.  . ދާނީ 

އަބަ ދާއިރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  މިހިސާބަށް  ރައީސް،  ވިސްނަނީ ދ ވެއިްއޒަތްތެރި  މި  ތަހ ޒީބ ކ ރަން،    ،ސް  ރާއްޖެ 

ތަކަށް ޮގ  މި ދަނީ އާ  ކ ރަން. ދ ނިޔެ މި އޮތީ ވަރަށް ބަނަކޮށް. އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ވާހަކަދައްކަމ ންޓ ވިޔަފާރިތައް އޮޕަރޭ

 ؛ފަނޑިޔާރ ެގންސްވާނެ ޮގތެއް ެވސް ނޯންނާނެތާ.  ބެލެ  އްޓަންކޮށްެގން ނޫނިއްޔާ ައޅ ަގނޑ މެންެގ އިޤ ތިޞާދ ބަކަންކަން  

ިއންވެސްޓްމަންޓ ތައް ދެންމެ   ބަލްކ  ؛ފަނޑިޔާރ ެގއެއް ނެތިެއއް ބޮޑެތި ިއންވެސްޓްމަންޓ ތައް  ދޭޑެލިވަރީތެރި  އަމާނާތް

ނީ. ޓްރާންސެކްޝަން ދަނީ  ދަކާލަމ ން އެ  އް ދެންމެ ވި  ،ރާއްޖޭެގ ރިސޯޓ  ޕްރޮޕަރޓީތައް  ކާލީއްއެ ވި   ޖޭ.އެލް.އެލްއިން

ހިރާއްޖޭަގިއ ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ ތެރެއިން ެގއްލިެގން އެ ދަނީ. ދިވެ  އްެވސް ފ ދޭވަރެްއެގ ބޮޑ  އިންކަމެ   ކ ރިއަށް. ެއއީ

ލާފައި ފައިސާ ބޭރަށް މޫްވކ ރަމ ންނޭ ދަނީ. އެކަމާ ސަރ ކާރ ން އިކަ އްބި މީހ ންެގ އިންވެސްޓްމަންޓް ވި ތިކޮށްފައި  އިންވެސްޓ  

ލ ކ ރަންޖެހޭނެ އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ވެސް  ބޫއަޅ ަގނޑ މެން ަގ  ޅ ަގއި.ވަދަނޑި  މި  ޔާރ ކަމާ އެްއކޮށް ވިސްނަންޖެހޭނެސިހ 

ކަމަށްރޯބައިޤ ތިޞާދ     ެގންައޅ ަގނޑ މެ ؛ށްދަޞާއިޤ ތި ޓޫރިޒަމަށް  އޮންނަނީ  މި  މަ  ސާވެފަިއ  ސްވެރިކަމ ެގ  ވާއިރ ، 

  ން އަޅައިެގކ ރެިވެގން ބައިލ މީހ ންނާ ހަވާ  ބިލ ޤާށް ޓަކައި އެކަމަށް ނާންތަކަވ ޒާރާއާއި ދެން ހ ރި ވ ޒާރާތަްއ ސިޔާސީ ބޭނ 
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ކ ރާނެ    އިޤ ތިޞާދަށް އޭެގ ނޭދެވޭ ައސަރ   ސޫލ ން ހަތަރ  ވައްތަރަށް ސަރ ކާރ  ހިންަގންޏާހިންާގ ސަރ ކާރ ތަކ ެގ އ 

ތަހ ޒީބ  ޒަމާނާ އެއްޮގތަށް. ދިވެހިރާއްޖޭަގ މި ކ ރަނީ  ާގނޫނ ތައް އ ފަން   ވެސް  އިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، 

ާގނޫނާއި  ކޮންޓްރެކްޓާ ނިވާފަތްަގނއަދި    ، ބެހޭ  ސަރ ކާރ   ވެސް  ހ ރެެގން  ޑ  ސަރ ކާރ ން  ެގއްލ ންދީަގއި   ، މީހަކަށް 

ވަންޏާއިންވެސްޓަރ   ކަމަށް  ކޮށްފި  ކަެމއް  ކަހަލަ  ގެއްލޭ  ފި،  ކޮންފިޑެންސް  އެޒިސީދާ  ަމއްޗަށް    ކަލީ  މީހާެގ 

އޮއެޅެފިޔަވަޅ   ާގނޫނ ަގއި  ެވސް  މިހާރ   އެ ންވާނެ.  ރަްއޔިތ ންނޭންނަނީ  އެންމެހާ  ެއއްެވސް ވެހިރާދި  !ޮގތަށް.  އްޖޭެގ 

ވަޒީރ   . އެ  ރަްއޔިތަކަށް ެގއްލ ންދީފި ކަމަށް ވަންޏާ ސީދާ އެ މީހާ ޮގަވިއެގން ކޯޓަށް ދެވޭނެ  ކ މެއްަގއި ހ ރި މީހަާގމަ

  ންލަ. އޮޅ ވާޮގތަށޭ. ރައްޔިތ ންެގ ބާރ  ވަރަށް ަގދަވެއްޖޭމިހާރ . ޤާނޫނ އަސާސީަގއި އޮތީ އެ  ނޭވޭޮގަވިއެގން ވެސް ކޯޓަށް ދެ

. މީހ ން ކަންބޮޑ ވާނޭ  ން ދަންޏާެގލ އިންޞާފ  ފެއިލްވެ ދ ދިވެހިރާްއޖޭެގ ހ ރިހާ ކަމެްއަގިއ ވެސް ޢަ  !ނަހަދަމާ ހިނާގށޭ

އް  ެގއް ހަ ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ރަްއޔިތ ންނަށް ދީފައި ހ ރި އެއްވެސް  ރ  ދިނ މ ެގ ޮގތ ން ވެސްެގދޮ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

. ދިވެހިންނޭ  މީހަކ  ނ ހ ންނާނޭ  ރޭޖެތެއްދައްކާ ާވހަކައެއް ނޫނޭ. ރާމީހާ  ެވެގން  ން. ެއއީ ރޭސިސްޓްވާނ ވާނޭހަނިކޮށްެގން

 މ ސްލިމެކޭ އޭނާއަކީ. އެހެންވީާމ، ނީ، ސ ންފައި އޮތީ. ދިވެހި ރައްޔިތެކޭޔެލިނޫނ އަސާސީަގއި  ވި ޮގތަށޭ ޤާތިބޭނީ. އަންނަނި

 ނިކަން ބާރަށް އަޅ ަގނޑ މެން ވާހަކަ...  ަގއިދައްކާއިރ  ޢަދ ލ އިންޞާފ ެގ ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ދެކ ނ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތް  ހެންވޭރ     ރި ތެދާއިރާެގ 

 ކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ސައިން ޝަހީމަށް. ހެންވޭރ  ދެމެންބަރ  ޙ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަހީމް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހެންވޭރ 

ައށް  ނީ ފަންނ ެގ ާގނޫނ ()ދިވެހިރާއްޖޭެގ ާގނޫ  2019/5ާގނޫނ  ނަންބަރ   ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  `.  

ނީ  ނޫާގެގ ދަށ ން ފަނޑިޔާރ ކަމ ަގއި ހ ރި މީހެްއެގ  މި މާއްދާެގ )ނ(  -ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( 35 ؛ެގނައ މ ެގ ބިލ އިޞްލާޙ 

ސައްކަތްކ ރެވޭނީ  މަން ާގނޫނީ ވަކީލ ކަމ ެގ ޮގތ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އެ މީހަކަށް ދެ  ،ނަމަ  ވެއްޖެ ލ ވަކީލ ކަމ ެގ ހ އްދަ ބާޠި

ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން ެއ    ،ދ ވަހ ެގ މ އްދަތަކަށްފަހ އަހަރ   5އެކަެމއް ކ ރި ތާރީޚ ން ފެށިެގން  އެ މީހަކ   

މީެގ    ،މިއާއެކ    އަލ ން އެ ހ އްދަ ހޯދ މަށްފަހ އޭ. ހަމަ ކ އަހަރ  ފަހ ން އެ މީހަ  5  ،ކ ރ މަށްފަހ މީހެއްެގ ހ އްދަ ބާޠިލ 

ން  މ ާގކަމ ެގ މަޔާރ ފަނޑި  ،ެގ )ނ( ައދި )ރ( މިހެން އޮތް ނަމަވެސްމި މާއްދާ  ،އްދާެގ )ބ( ަގއި ިމ ބ ނަނީވަނަ މާ  35

މަޖިލީށްވަކިކ ރ މަ ހ ށަހެޅި ރައްޔިތ ންެގ  ކޮމިޝަނ ން ނިންމާފައި  ،ހަށް  ެގ  ވަނީ ފަނޑިޔާރ ކަމ   ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް 

ަގިއ  އްދާެގ )ރ(މާމި    ،މަނަ   ސާބިތ ވެއްޖެށްބެހޭ ތަޙ ޤީޤަ  ކަމާ   ،ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް  ށީެގންވާ ބޮޑ  ކަމެްއ ކ ރިއެކަ  މާާގމަ
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ިމއީ  ؛. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއްދަ ނ ލިބޭނޭ ހ ެގއަދި ެއ މީހަކަށް ާގނޫނީ ވަކީލ ކަމ    .ސޫލ  ނ ހިމެނޭނޭއ  ބަޔާންކ ރާ  

ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( ަގއި މި ބ ނާ ފަނޑިޔާރަކަށް    35ބ(،  ) ؛ވާ ާމއްދާދަގޫ ނރަން ތަންކޮޅެއް އ އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ 

އަޅ ަގނޑ    ؛އޮތ ން ބޭ ޮގތަށް އޮތްފަނޑިޔާރ ކަން ކ ރ މ ެގ ހ އްދަ ނ ލި ؛ޔާރ ކަމ ގެ މާނެއްަގިއ ފަނޑިޒަ  ފަހ ން އެއްވެސް

ކޮންލ ަގބޫ ޮގތ ަގއި  މ މެކ ރާ  ފައްެވސް  ދެން ހ ދަތެއްެގ  ކ ރެވެންޖެހޭނެ.  އަޅ ަގނޑ     ން  ވެސް  ދަންނަވާއިރ   މިހެން 

،  ދެ ޕާޓްނަރެްއެގ މެދ ަގއި އޮންނަ ހައެްއކަ  ،އިރ ަގއި ލާތަކަށް ބަރާއްޖޭަގއި ހިނާގފައި ހ ރި ބައެއް ޝަރީޢަތް  ،ނަވާނީންދަ

ރިސޯ ޢާޓ ފަސްވަރަކަށް  ޮގތ ަގއި  ހިްއސާދާރ ންެގ  ތިބެގ ޅިއިލާތަކާ  ެގ  ތިބޭ.  އެބަ  ފަނޑިޔާރ ން  ތިއްބަވާ   އެ   ، ފައި 

ދަންނަވާ ކ ންފ ންޏަށް   މި  އަދި  ،ބެހޭއިރ ަގއިންެގ މެދ ަގއި މ ދާ  މަށްފަހ  ދަރިޔ ދިދ ނިޔެ ދޫކޮށް  ،އްސާދާރ ން ނިޔާވ ންހި

ރ ންނާ ޔާސޯޓ  އެ ފަނޑި ކޮށްފައި ޮއންނައިރ ަގިއ ޭއެގތެރެއިން ިގނަ ރިޕްލޮ ޑިވެޓ ނަަގިއެގން ފަސްވަރަކަށް ރިސޯނ ތި ލޯބޮޑެ

ތްތަކ ަގއި ލޯނ   ލަ. އެފަދަ ހާޓ  ވަރަށް މަދ  ރިސޯ  ބޭއިލާއަށް އެބަ ލިދެން ގ ޅ ން ނެތް ޢާ  ،އިލާއަށް ޮގސްގ ޅ ންހ ރި ޢާ

ހ ރި ލިބިފަ.    ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޝަކ ވާތައް އެބަ  ރިސޯޓ  ލިބޭ ފަރާތަށް ދިމާވެފައި ހ ރި  މަދ   ދެއްކ މ ަގއި ވެސް

ކަމ ަގއި އާންމ ންެގ ިގނަ ބަޔަކ  އެ ވާހަކަ ދަްއކާ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ހާލަތްތަކ ގައި    ތްތައްޢަ މިއީ ޯގސްކޮށް ނިންމޭ ޝަރީ

ރ ކަން  ޔާދ ނިޔެ އ މ ރަށް ފަނޑި  ،ދަށްތާއަބަ  ތައް ނިންމާފައި ތިއްބަވާ ޤާޟީންނަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީޢަތްޝަރީ

ދަތެްއެގ ފަހ ން އެކަން ނިމެންޖެހޭނެ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަމޭ. ެއީއ  ސް މ އްވެއޮތ ން ކޮންމެށް އޮތްތަނ ކ ރެވޭ ޮގ

 މ އްދަތެްއ ނެތް،  މިނެއް ނެތި،  މ އްދަތަކަށް ކ ރ ން. ޭއެގ ފަހަށް ހަމަ އިމެއް ނެތިވަކި    މަކަށް ހ އްދަ ބާޠިލ ކަރަތަމަ  ފ 

ކަމެއް ކަމ ަގިއ    ޅ ކޮށްފައި ބޭްއވ ން ެއީއ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އެންމެ ރަނަގހ އްދަ ބާޠިލ އެ  ޮގތަށް އެ މީހެްއެގ  

ވާތީ    އަޅ ަގނޑ  އެދޭ ކަމެްއެގ ޮގތ ގައި  ،ނ ން އެއީ ނ ވެދާނެ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި މިކަމަށް ސަމާލ ކަމެއް ދި

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ދަންނަވައިލީ. ޖ މ ލަކޮށް އަޅ ަގނޑ  މި ބިލަށް ތާއީދ ކ ރަން. ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 ށް. އަޙްމަދ  ޠާރިޤަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޠާރިޤް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

ރަީއސް އިްއޒަތްތެރި  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ފަނޑިޔާރ   ؛ޝ ކ ރިއްޔާ  އޮތީ  އަިއއްސަ  ވެރިކަމަށް  ސަރ ކާރ   ެގ  މި 

ފަނޑި އިޔާރ  އިޞްލާޙ ކ ރަން.  މ ހިންމ   ކ ރަން  ޞްލާޙ ކ ރަންެވެގންެގ  އެންމެ  ސަރވިޝަޖ ޑީ  ،ކަމަކީ  އޮތް  ސް  ލް 

ހ ށަހަޅައިެގން  އެ ބިލ ތަްއ     ކޮމިޝަން އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ  ސްޙ ކ ރ ން. ޖ ޑީޝަލް ސަރވިލާކޮމިޝަން އިޞް
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މި ސަރ ކާރަށް    ،ައޅ ަގނޑ  މި ދެންނެވީ ؛ނެތިެގންވެސް ތި ބޭފ ޅ ންނަށް އެކަން ކ ރާނެ ވަގ ތެއް އަދި  ޮގތަކަށް އް ހަމަ އެ

މި ދަނީ. ާގނޫނީ ފަންނ  ނ ވަތަ ާގނޫނީ ވަކީލ ކަން ނ ކ ރެޭވ ޮގތަށް  ށް  ތްވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނާއި ސަރ ކާރަނިސްބަ

  މި  ވާޅާފައިާގނޫނަށް ހ ށަހަ ؛ނ ވަތަ ޖޭ.އެސް.ސީން ވަކިކ ރާ ފަނޑިޔާރ ންނަށް މި އޮތް  ށްމިހާރ  ތިބި ފަނޑިޔާރ ންނަ

 ދެން  ؛ޭގެގ ކޮންޓްރޯލްޔާރ އެ އޮންނަ ސަރ ކާރަކަށް ފަނޑި  ، މެންދާއިރ ލަކީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ސަރ ކާރ  ނިބި  ތްއޮ

އް. ޤާނޫނ އަސާސީެގ  އަޅ ވަންެވެގން ކ ރާ ކަމެމަޅި  މި ނިމެނީކަން އެނގ ނީމާ އެ މީހ ން  ޮގތ ން   މި ސަރ ކާރ  ސިޔާސީ

  ،ތަކާއި މިނިވަންކަމ ަގއި ގ އްހައަސާސީ   ؛ތަކާއި މިނިވަންކަން ގ އް ހަައސާސީ   ؛އްދާވަނަ މާ 37ނީ  ވައަޅ ަގނޑ  ހަނދާން

ރާތީ ޤް ހަނިކ ރެވެނީ ާގނޫނަކ ން އެއީ މިނިވަން ދީމިގ އްހަ އެބަ ލިބިެގންޭވ. ެއ  ގ އް ހަކޮންމެ މީހަކަށް ވަޒީފާ އަދާކ ރ މ ެގ  

ޚާއްޞަކޮށް    ،ކ ރެޭވނީ ވެސް. މިހާރ  މި ބިލ  ހ ށަހަޅާފައި މި އޮތީ  ާގނޫނަކ ންއެއްޮގތަށް  އ ސޫލާ  ޢަމަލ ކ ރާ    ޤައ މ ތަކ ަގއި

ކޯޓަށް.  ކޯޓާހައި މަތީ  ފަނޑިޔާރ ންއި  ހ ރިހާ  ބިރ ދައްކަ  ،އެހެންނަމަވެސް،  މީހ ންނަށް  ޖޭ.އެސް.ސީަގއި  އި އެ  ިމ  ެގން 

ިއެގން އެ ފަނޑިޔާރ ންެގ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ެވސް އިންނަވަ  ،ެގ ރައީސްލީހ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިޭއެގތެރޭަގއި   ؛ވަގ ތ  

ށް ހ ރި އަޮގތ ން ެގއްލިެގންދާނެކަމ ެގ ބިރ  އޮތީމަ ކ ރި  ތެރޭަގއި ސިޔާސީދ ވަހ ެގ  އަހަރ   1ކޮންޓްރޯލް ކ ރިއަށް އޮތް  

ރ ވ މ ެގ ޮގތ ން މި ބިލ  ތަކަށް ނ ފޫޒ  ފޯންކ ހ ފަދަ ބޭފ ޅ ންެގ ކޯޓ ެގ    ޚާއްޞަކޮށް ރައީސް ޔާމީން ؛ސިޔާސީ މީހ ންެގ

  އި، އަޅ ަގނޑ  ސ ޕްރީމް ކޯޓާއި، ހައިކޯޓާ  ؛އީސް ރަ އޮތީ ފަނޑިޔާރ ންނަށް ބިރ ދައްކަންެވެގން. ިއްއޒަތްތެރި  ހ ށަހަޅާފައި

ސީެގ  .ޖޭ.އެސް  !ލަން ބިރ ނ ަގންނާށޭރ ންނަށް ދަންނަވާތަކ ަގއި މި ތިއްބެވި ފަނޑިޔާޓ ކޯ  ތަކ ެގ ސ ޕީރިއާސް ދަށ ކޯޓ ވެއަދި

ހަމަވަނީ ޖޭ.އެސްއޭވަގ ތ   ެގއްލި ސީެގ  . .  ބާރ   ވަގ ތ   މި  ހަމަވަނީ.  ހަންމ ށިެގަވގ ތ   ާގނޫނ ން  ތި ންދާތީ  އަޅައިެގން 

އަ ަވޒީފާ  ރައީސާ ގ އްހަކ ރ މ ެގ  ދާ ބޭފ ޅ ންެގ  އިްއޒަތްތެރި  މިހާރ   ަމސައްކަތް  ނިގ ޅައިަގތ މ ެގ  ތިބި    މިތާ  އަދި  އި 

 ޮގތަކަށް.   ނީ. ޖޭ.އެސް.ސީ ިއޞްލާޙެއް ނ ވާނެ ތިއެމް.ޑީ.ޕީެގ ެއކްޓިިވސްޓ ން ޖޭ.އެސް.ސީަގިއ ތިބެެގން ކ ރަމ ން އެ ދަ

ރައްޔިތ ންނަށް މ   ލެއް ެވސް ނ ކ ރެވޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރ  ތި ެގންދާ ޮގތަކަށް. އާންބާރ ެގ ކޮންޓްރޯ  ދިއަ

ން މި ތިބީ ވަރެއް ފެށިފަ. މ ޅި ރައްޔިތ  ކ ޅިލަނޭގ ސަރ ކާރ  ނިމެނީކަން. ސަރ ކާރ  ތެރޭަގއި މި އޮތީ ެއހެން ކަހައެ

ދީެގން ކަމަށް ބ ނެ ެގނަިއ ސަރ ކާރ  ވެރިކަމަށް ނިމެން ޓ ހާސް ރައްޔިތ ން ވޯ   ހަތް  ލައްކަ ތިރީސް  މާޔޫސްވެފަ. ެއއް

ޔާރ ންނަށް ޑިފަނ ؟ކިހިނެއް ހަދާނީ ؟ހިނެއް ހަދާނީކިޮގއްސަ.  ވަރެއްަގއި ޖެހި ހަލާކ ވެ ޅިކ އޮތީ އެހެން    މި  ،ީވއިރ   އްއަހަރެ

ޖޭ.އެސް.ސީ   ،މި ކ ރާ ކަމަކީ  ނޭގ. އެހެންވީމާ،މި ނިމެނީކަން. މި ވެރިކަން މި ނިމެނީކަން އެ  ނޭގ މި ވެރިކަންވެސް އެ

ެގނެއްސަ ފަނ  ތެރެއަށް  ކަނމަތި  އި،ބިރ ދައްކަ   ތަކަކަށްރ ންޑިޔާަވކި  ކަލޭ  ޑަންނާމެން  ކަނޑައިލީމާ   5އިލާނަމޭ. 

މިޮގތަކަށް  ؛ށް މިކަމެްއ ނ ވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްޖެހޭނީ ވަޒީފާ އަދާނ ކޮށޭ. މިޮގތަކަން ތިބެންދ ވަސް ވަންދެން ދެއަހަރ 

،  ރ ން ރަހީނ ކޮށްޔާތަކ ެގ ފަނޑިަގދަބާރ ން ފަނޑިޔާރ ެގއަށް އަތްބާނައި، ކޯޓ   ، ަގދަކަމ ންސް ކ ރިން ވެމިކަމެއް ނ ވާނެ.  

ވެރިކަން ބައިެގންދާ  މި    ،ޮގތް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނޭ. އަޅ ަގނޑ  ނ ދަންނަވަން  ހެދީމާ އޭެގ ނަތީޖާ އައި  އި ނަަގަގށްވަ
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ަގިއ    2023ރަްއޔިތ ން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމ ން  އެ  ެގން.  މައި. އެކަމަކ  ރައްޔިތ ން ތިބީ ނިންންދޭތެރެ މެދ   ވާހަކަެއއް

އަދި އަޅ ަގނޑ     ،ނިންމާނެ. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ައދި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާރ  މި ކ ރެވޭ ތަޖ ރިބާއަށް ބަލާއިރ ަގއި ވެސް 

ަވކި މީހަކަށް ޚާއްޞަކޮށްެގން    ،އިރ  ވެސްންެގ މަޖިލީހ ަގއި ހޭދަކ ރި މ އްދަތ ަގއި ކ ރެވ ނ  ތަޖ ރިބާއަށް ބަލާރައްޔިތ 

ކަށް ޚާްއޞަކޮށްެގން މިޮގތަށް ާގނޫނަށް ެގންނަ ބަދަލ ތަކ ެގ ނަތީޖާ ރަނަގޅެއް ނޫން. ނަތީޖާ ރަނަގޅެއް ޔަނ ވަތަ ވަކި ބަ

ތްތެރި މެންބަރ ންނަށް  ޒަެގ އިއް އަދި ސަރ ކާރ  ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ  ލަންސަރ ކާރަށް ދަންނަވާ  ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ 

 ،ިވ ޮގތަށް ބަދަލ ނ ކޮށް ސްެއއްބަ؛ ަގއި ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭޤަތ ިއެގން ޖޭ.ެއސް.ސީ ޙަޤީކަމިހެން ބިރ ދައް  ، ލަންވެސް ދަންނަވާ

ވެފައިވާ   އި  އެބަ  ދ ހ  އަރައްޔިތ ންނަށް  ރަީއސް  މ ޙައްމަދ   ރާބް އޮތް  އެ  ޞާހީމް  ރ ެގ  ޑިޔާފަނ  ދަކީހ އަލިޙް. 

ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ބަދަލ ކ ރ ން. އެ ބަދަލ ކ ރާނެ ަވގ ތެއް އަދިެވސް ނައިސްެގން  ޝައިޞްލާޙ ކ ރ މަށް ޓަކައި ޖ ޑީ 

ޤާ  މި ދެއ ޅެނީ.  ވެސް  ައއ މަށްފަހ   ވެރިކަން  މި  ޖޭ.އެ  ނޫނ އަސާސީ  ވެސް  އެކަމަކ   ބަދަލ ކޮށްފި.  ސް.ސީ ފަހަރަށް 

ނައިސްެގން ަވގ ތ   ކޮންޓްރޯ  ،ބަދަލ ކ ރ މ ެގ  ފަނޑިޔާރ ންެގ  ފަހ ން  ެގއްލިެގންލްއެންމެ  ތިބި   ،  ކޯޓ ަގއި  ސ ޕްރީމް 

ެގން އެ  ސަރ ކާރަށް ެގއްލި   ، ޓ ަގިއ ތިބި ފަނޑިޔާރ ންެގ ކޮންޓްރޯލް ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ެގއްލިެގންކޯފަނޑިޔާރ ންނާއި ހައި 

ބިރ  މަސަކ ދެއްމީހ ންނަށް  ކ ރާ  ދަންނަވާތެއްކަމަށް  ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ައޅ ަގނޑ   މިއީ.  ވެރިކަން    ،ލަންްއ  މި 

މަ ބޭފ ޅ ން  ތި  ތިބޭާގބަދަލ ވ މަށްފަހ   މީހ ން    މ ަގިއ  މި  ާގނޫނ   މި  އަޅ ަގނޑ މެންދަލ ކ ރިބަޮގތަށް  އަނެއްކާ    ޔަސް 

 ޞަތަށް.ރ ރި ރައީސް، ދެްއވި ފ ތެތް ޒަ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްމޭއަނބ ރާ ރ ޖޫޢަކ ރާނަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މ ެގ ކ ރީަގއި  ލ . މެދ ކަނޑާސައިެގ ަވގ ތަށް  ލަނީމެން މިހާރ  މި މެދ ކަނޑާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ 

ދަންނަވައިލާނަން އެބަހިމަ ؛އަޅ ަގނޑ   ހ ށަހަޅ އްވާފައި  ޠާރިޤް  އަޙްމަދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އޮތް    ބަދޫ 

ނަން.  ޔާޔ ން ައޅ ަގނޑ   ކިެގނައ މ ެގ ބިލެްއ. އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ މާދަމާ މި ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިއަށް އިޞްލާޙ  ސީނޫނ އަސާޤާ

ދަންނަވާ އަރިހ ަގއި  މެންބަރ ން  ބޭނ ންއިްއޒަތްތެރި  އިޞްލާޙ ޤާ ؛ލަން  މަސަްއކަތްކ ރ ން ނޫނ އަސާސީއަށް  ެގނައ މ ެގ 

ޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނ ެގ އިޞްލާޙ ތަްއ  ޖ ޑީ  ،އިންތިހާއަށް މ ހިންމ . އަދި ައޅ ަގނޑ  ހިތ ެގ ައޑިން ަގބޫލ ކ ރަނީ

ތ  ެގންނަންޖެހޭ އަށް މި ވަގ ސީ ސާއަނ ނޫޤާ  ،ކ ރެވޭ ލ ކަމަށް. ހަމަ އެއާއެކ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫ  ކޮންމެހެން ބޭނ ންތެރި 

އެ ވެސް  އިޞްލާޙ ތައް  ވެސް  ންކަހ ރި  ބައެހެން  ހައްތަހާ  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  މި  ކަސައްމަ .    ، އީއަ ތްކ ރަމ ން 

ޮގތެއްަގއި ެގންނަ އިޞްލާޙަކަށް    ޖ މ ލަ  ،ނ ވެ  ނޫނ އަސާސީއަށް ެގންނަ ިއޞްލާޙަކީ ވަކިވަކިން ެގންނަ އިޞްލާޙަށްޤާ

ޤާނޫނ އަސާސީ    ،ައނެއްކާެވސް ހ ރިހާ ޕާޓީތަކާ ވާހަކަދައްކައި  ،ންވީމާ މަސައްކަތްކ ރާނަންމިކަން ކ ރ ން. އަޅ ަގނޑ  އެހެ 

ކ ރިއަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަސަްއކަތް  އ ށް އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ  އަޅ ަގނޑ   ހޯދ މަށް.  ޮގތެްއ  ކ ރަން މީދ ންެގންދެވޭނެ 
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ން ވެސް، ޕީ.އެން.ސީން ވެސް، ޖ މްހޫރީ ޕާޓީން ވެސް އަދި އެމް.ޑީ.އެންއިން ވެސް  މ ދި ޕީ.ޕީ.އެޕީން ވެސް އަ.އެމް.ޑީ

ޤާނޫނ އަސާސީއަށް    ،ވެރިވެއިކަތ ަގއި ބަހ ރިހާ ޕާޓީތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނާ މި މަސައް ؛އެހެން ޕާޓީތަކ ން ވެސްއަދި  

ބޮ  ވަރަށް  ކަމަށް.  ެގނެވިދާނެ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  އިޞްލާޙ ތައް  އަޅ ަގނޑ މެން ެގންނަންޖެހޭ  ދެން  ޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

   ޖަހާއިރ .  11ބައްދަލ ވާނީ 

 

 { އަށް 11:05އިން  10:30 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 (هللاމަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަބްދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ، ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  ެގންދާނީ އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް.މި  `. މި ދަންފަޅީަގއި ައޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް ކ ރިައށް  

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ    2019/5ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ރ  އިކްރާމް ޙަސަން ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަަގރ  ދާއިރާެގ  އްދި

 ބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ .  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމން ެގނައ މ ެގ ބިލ . ިވލ ފ ށީޙ ާގނޫނީ ފަންނ ެގ ާގނޫނ ( އަށް އިޞްލާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަފީފ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށީ

ިއްއޒަތްތެރި   ނަންބަރ   ރައީސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ  ާގނޫނ (   5/ 2019ާގނޫނ   ފަންނ ެގ  ާގނޫނީ  އަށް  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ދ ލ އިންޞާފ  ގާއިމ ކ ރ މ ެގ  ޢަ ޖޭަގއި  އްރާމި    ،މެން މި ދައްކާ ވާހަކަައކީއަޅ ަގނޑ އާދެ!   ؛ެގނައ މ ެގ ބިލ އިޞްލާޙ 

މެން އެންމެން ެއކަމަށް ރެވޭނީ އަޅ ަގނޑ ޢަދ ލ އިންޞާފ  ާގއިމ ކ  ؛ރަީއސް  ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކ ރ މ ެގ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި

ެގ ނަޒާހަތްތެރިކަން ވެސް ހިފެހެއްޓޭނީ  ން ކީ މިންަގނޑ  ެވސް އަދި ފަނޑިޔާރ މަސައްކަތްކޮށްެގން. ފަނޑިޔާރ ންެގ ސ ލޫ

ދަންއަޅ ަގނޑ  ބަިއވެރިވެެގން.  އެކަމ ަގއި  ވެސް  ވާހަކަައކީނަމެން  އ ޅޭ  މި  ފަނޑިޔާރ ެގއަށް    މިސާލަކަށް  ،ވަން 

މައްސަލަަގނޑ އަޅ  ހ ށަހަޅާ  ރިޝްވަތ  އެއް މެން  ފަނޑިޔާރަށް  އަޅ ަގނޑ ެމން  ޓަކައި  ނިންމ މަށް  މައްސަލަ  އެ   ،

މެން އެންމެން ޑ މެންނަށް. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނލެެވނީ އަޅ ަގނޑ އިނަގަ އެ  ހ ށަހަޅައިފިއްޔާ އެ ފަނޑިޔާރ ެގ ނަޒާހަތްރިކަން  

ވިސްނަންޖެހޭ ާގއިމ ކ އި ޢަދ ލ   ،އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށްންޞާފ   ހ ށަހަޅާ  ؛ރ މ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފަހަރެްއަގއި 

ޮގތަށް ފަނޑިޔާރަށް   އި އޮތްަގދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ މަްއސަލަ ާގނޫނ  މެންނާ ދެކޮޅަށް ނިމިމައްސަލަެއއް އަޅ ަގނޑ 

ށް  އަ ނިންމާ ކަހަލަ ޮގތަކަށް އޭނައްތައްތަރ ން އެ ކަންބޭ  ހަތްތެރިކަމ ެގ ދާއިރާިއންޒާއޭނަެގ ނަ  ،ކަމާއިންލިބިފައިވާ މިނިވަ

ެއއީ ފޯރ ވ މަކީ  ޢަދ އަޅ ަގނޑ   ، ނ ފޫޒ   މި  ކަންލ މެން  ހ ރަސްއެޅޭނެ  ކަންތަކ ަގއި  ގާއިމ ކ ރ މ ެގ  އް.  ތަ ތައްއިންޞާފ  

ރައީސް  ފަނޑިޔާރ ން ؛އިްއޒަތްތެރި  ދިވެ ؛ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކ ރިން  ފާސްކ ރ މ ެގ  ޤާނޫނ އަސާސީ  ފެހި   ހިރާއްޖޭެގމި 
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ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައކ    ހ ންނަވާ  އޭރ ަގއި  ބައެއް.    ،ކޮށް ޔަންއްއަ ފަނޑިޔާރ ެގއަކީ  ފަނޑިޔާރ ން  ަވކިކ ރާ  އޭރ  

ތިަމންނާމެންނަކަށް އެްއވެސް މިނިވަންކަމެްއ ނެތޭ. ތިމަންނާމެން ޖެހޭނީ ސަރ ކާރ ން އަންާގ    ،މ ން ެގންދިޔައީވަވިދާޅ 

މި   ިމއަދ   ކ ރާށޭ.  ކަންކަން  ލިބިފަ.  ސީ ޤާނޫނ އަސާޮގތަކަށް  މިނިވަންކަން  އޮތީ  އެ  ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ދަށ ން  ެގ 

މާނަ ޭއެގ  ނޫން.ހަމަ    ،ކީއަ އެހެންނަމަވެސް،  ކ ރ މެއް  ކަންކަން  ޮގތަކަށް  ބޭނ ންވާ  ކަންކަން   ފަނޑިޔާރ   ފަނޑިޔާރ  

އ ސޫލ ތަކާކ ރަން ކަނޑައެޅިފަިއވާ  ޝަރީޢަތ ަގއި  ިއސްލާމީ  އަދި  ާގނޫނ ތަކާއި  މި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ެއއާ   ިއ،ޖެހޭނީ 

ފަނޑިޔާރ ންެގ   އަޅ ަގނޑ ެމން  އަދި  ޮގތަށްއެްއޮގތަށް.  ކަހަލަ  ބަލައިަގނެވޭ  އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެންނަށް.    ، މަސައްކަތް 

ނިންމ މަކީ ޢަދ ލ ވެރި ނިންމ މެއް ކަމ ަގއި ބަލަިއަގނެޭވ  އާންމ ންނަށް އެ ނިންމާ،  އެއީ   ފަނޑިޔާރ  ނިންމާ ނިންމ މަކީ

މަސައްކަތްކ ރީމާ ފަނޑިޔާރ ން  މިނިވަންކ ރެވޭ  ޮގތަކަށް  ފަނޑިޔާރ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނީ. 

ޖޭ.އެސް.ސީ ކޮމްޞާޢަދ ލ އިން ގާއިމ ކ ރެވޭނީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބަދަލ ކ ރ މަކ ންނެްއ    ންޕޮޒިޝަފ   ބަދަލ ކ ރެވިދާނެ. 

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ނ ކ ރެވޭ.  ޔަީގނެއް  ކަންތައްތަކެއް  ދަންނަވާ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން ؛ އަދި 

އޭނާެގ ޓެކްނިކަލް ނ ވަތަ ތަޢ ލީމީ   ، ބ ނާ  އެ  ފ ރަތަމަ ފަނޑިޔާރަކ  އިސްކ ރ މ ެގ ކ ރިން ާގނޫނ ަގއި،  ޖެހޭނެދަންނަން

ވަރ ެގ ސ ލޫކީ ރަނަގޅ  މިންަގނޑެއްަގއި ހ ންނަ އޭނާއަކީ މަސްއޫލިްއޔަތ  ައދާކ ރެވޭ   ،ފެންވަރ ެގ އިތ ރަށް އެބަ ބ ނޭ 

މެން އެބަ ޖެހޭ ބަލަން. ދާއިރާެއއްަގއި އެ އޮތީ. އެ ސ ލޫކީ މިންަގނޑަކީ ކޮބައިތޯ އަޅ ަގނޑ   މީހެއް ކަމަށް. ވަރަށް ފ ޅާ

އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންވާ ޮގތ ަގއި ެއީއ    ،މީެގ ކ ރީަގއި ؛ . އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޖެހޭނީލަންކަންތައްތަްއ ބަ  ކޮން ޮގތަކަށްތޯ އެ

ކްލިންޓަން ބިލް  ހ ންނެވިއިރ   ،ރައީސް  ރައީސްކަމ ަގއި  ކޯޓަށް    ،ެއމެރިކާެގ  ސ ޕްރީމް  އެމެރިކާެގ  ކްލިންޓަން  ބިލް 

ފަނޑިޔާރަކ   ބޭފ ޅަކ   ާއދެ! ؛ނޮމިނޭޓ ކ ރި  ބޭފ ޅާ  ، ނޮމިނޭޓ ކ ރި  ތަސައްރ ފ އެ  އެ  ނޫނިކަމަށް  ެއކަމަށް   އްޔާނ ފ ދި 

ޭއެގ މާ ކ ރީ ދ ވަހެއްަގއި އޭނާ ވަނީ ކަޅ  މީހަކަށް   ،އިރ ަގއިއިލާސެނަޓ ން ހ އްދަނ ދިނީ ކީްއެވެގންތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަ 

މި ފަދަ ކަންތައްތައް    ،ނިސްބަތްކޮށް ވަރަށް އިހާނެތި ބަހެއް ބ ނެފަ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން މި އ ޅޭ ވާހަކައަކީ 

ެއ    ، . ފަނޑިޔާރަކ  އިސްކ ރ މ ެގ ކ ރިންކޭޖެހޭ ކަންތައްތަފ  ގާއިމ ކ ރ ަގިއ ބަލަންޞާރީ އަޅ ަގނޑ މެން ޢަދ ލ ިއންހިމި

ކަހަލަ މީހެއްތޯ، އަދި އޭނާެގ ގ ޅ ން ހ ރީ ކޮން ބަޔަކާތޯ، އޭނާެގ ޢާއިލީ ޮގތ ން އޭނާެގ  ކޮން  ،ފަދަފަނޑިޔާރަކީ ކޮން

ޮގތަކަށްތޯ، މި ހ ރިހާ ކަންތައްތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަން ޢާއިލާެގ   ޖެހޭ. އެއީ އޭނާ މީހ ން ކަންކޮށްފައި ހ ރީ ކޮން 

މި ކ ރިއިރ   ބޮޑ ވެ،  ހ   ،ަގއިކަންތައްތައް  ލިބިފައި  އޭނާއަށް  ވެށިން  ހ ންނާނެ.   ންނައޭނާެގ  ކަންތައްތަކެއް  އެކިއެކި 

އެ މީހަކީ މި ދެންނެވި    ،ލ ވެރިކ ރ މަށް ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭނިންމ ންތައް ޢަދ އެހެންވީމާ، އޭނާ އެ ނިންމާ

ެއއްވެސް އަމިއްލަ އެދ މެއް ނެތި، ަވކި މީހަކަށް ނ ބަލައި،    އެކ  އަދި ާގނޫނ ތަކާ އެްއޮގތަށް  ތެރިކަމާޞްޮގތަށް އިޚ ލާ

ކަނ އޮތްޑަ ާގނޫނ ަގއި  ކޭ  ،ޮގތަށް  އެޅިފައި  ޕްރެޒެންޓ ކ ރާ  ކ ރިމަްއޗަށް  މަޢ ލޫމާތ ެގ އޭނާެގ  ލިބޭ  އޭނާއަށް  ސެްއަގއި 

ފަނޑިޔާރެއްެގ    ،ބޮޑަށް ފާހަަގކޮށްފައި މި އޮތީމި ބިލ ަގއި  ؛ ކަންކަން ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ
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ކ ރ މ ން ނ ވ މ ން، އަދި މި ތަނ ން އެ މީހަކ  ވަކިމި ތަނަށް ފޮސ ލޫކީ މިންަގނޑ ެގ ސަބަބ ން ޖޭ.އެސް.ސީން ނިންމައި،

އަމިއްލައަށް  މީހަކ   އެ  ފޮނ ވ މ ން  ތަނަށް  މި  އަދި  ވާހަކަ.  ބާޠިލ ކ ރ މ ެގ  ހ އްދަ  ވަކީލ ކަމ ެގ  އޮންނަ  އޭނާއަށް 

ފަނޑިޔާރަކަށް މި ވަނީ އޭނަެގ ވަކީލ ކަމ ެގ ހ އްދަ    ން،ދެ! ފަނޑިޔާރ ކ ރާ ވާހަކަ. އާހ އްދަ ބާޠިލ އެ    ންފާދިނ މ އ އިސްތި

މާ އެކަށީެގންނ ާވ ކަމެއް  ާގނ ޖެހޭ ކަމެްއ، ެއ މަމ ަގއި ހ ރެެގން ކ ރަންާގފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ މަ އޮެވެގން. އެހެންވީމާ، އޭނާ

މ ން ވަކިކ ރާ ކަމަށް ވަންޏާ، އޭނާއަށް ވަކީލ ކަން ކ ރ މ ެގ  ގާ މަ  އޭނާ  މާ އެކަށީެގންނ ވާ ކަމެއް ކޮށްެގންާގއެ މަ؛ ކޮށްެގން

ޖެހޭނެ. ކަން ކ ރ މ ެގ ހ ްއދަ ސަސްޕެންޑ ކ ރެވެންތަކަށް ޭއނާެގ ވަކީލ  ނ ވާނެ. ކޮންމެވެސް މ އްދަނެއް  ންހ އްދަ ދެމިއޮެވެގ

  ފަނޑިޔާރަކ  ވަކިކ ރީ ސ ލޫކީ ވަރަށް ބޮޑ  މައްސަލަެއްއަގއި ކަމ ަގއި   ،އަދި ހަމަ އެއާެއކ  މި ބިލ ަގއި މި ބަޔާންކ ރާ

ނ ވާނެ. އިރާއަށް ވަދެވެން ފ ރ ޞަތ ދީެގންެވސް ދެަވނަ ފަހަރަށް އެ ދާއޭނާއަށް ެއއްޮގތަކަށް  ، ވާނަމަ  ވާނަމަ، ކ ށެއް ކަމ ަގއި

މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ ހައްގ    އަށްއޭނާ؛ ނ ދޭން މި އ ޅެނީ ކޮންމެހެން އޭނާއަށް އޮންނަ  އެއީ ައޅ ަގނޑ މެން މި ފ ރ ޞަތ 

ތް  ފަނޑިޔާރ ޭގަގއި ެއކަންޏެްއ ނޫން. އެހެން މަސައްކަ  ކީމަސަްއކަތްކ ރެވޭނީ އޭނާއަށް  އެބަ އޮތް. އެކަމަކ  ހަމަެއކަނި  

ފަނޑިޔާރ ެގއަށް ެއކަމަކ   ކ ރެވޭނެ.  ޭއނާއަށް  ވެސް  މަސައްކަތް  ވަކީލ ކަމ ެގ  ކ ރެވޭނެ.  އޭނާއަށް  ނޫނީ    ވެސް  ވަދެ، 

ވެ،   ފ ރ ޞަތެއް  ނޫނީ  ފަނޑިޔާރަކަށް  މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ  ދާއިރާަގއި  އަނެއްކާ އްޮއެވއްޖެއޭނާއަށް  ެއ  ހަމަ  ޔާ،  ވެސް 

ކ ރަމ  އޭނަ  ނޫނިްއޔާ  މިސްޓޭކް  ކަންތައްތައް،އެްއކަލަ  ެގންދިޔަ  ތަކ ރާރ ެވެގން  ން  ޢަމަލ ތައް  ދާނީ. ކޮރަޕްޝަނ ެގ 

ޖެހޭ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަންތައްތަކެއް މިއީ. އެްއވެސް  އެހެންވީމާ، ފަނޑިޔާރ ެގ މިނިވަންކ ރ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަން

އ ޅެނީ ިމ  އަޅ ަގނޑ މެން  މީހަކަށް  ކީހާލެއްަގިއ  ަވކި   ވަކި  އަޅ ަގނޑ މެން  ނޫން.  ނިގ ޅަިއަގންނާކަށް  ހައްގ   ޮއންނަ 

އަޅ ަގނޑ  އަބަދ ވެސް ިމ   ؛ަގއި ނެތް ކަމަށް ވަންޏާނ ވެރިކަން މި ތަކަންތައްތަކެއް މި ބ ނަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ޢަދ ލ 

ހާ ކަމަކަށް އޭެގ ައސަރ  އެބަ ކ ރޭ. އެހެންވީމާ،  ދައްކަނީ ޢަދ ލ ވެރިކަެމއް ނެތޭ. ޢަދ ލ ވެރިކަން ނެތް ކަމަށް ަވންޏާ ހ ރި

ކަންތައްތައް މަ؛ މިފަދަ  ފަދަ  ާގމިފަދަ  ދަންނަވާ  މި  ކ ރީމާ،  ކަންތައްތަކެއް  އެފަދަ  ފަރާތްތަކ ން  ހަވާލ ވާ  މާ 

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  އަންނަނީ.  މި  އޭނާއަށް  ެވސް ނަށް  އަޅ ަގނޑ ެމން؛ ސަސްޕެންޝަނެއް  ޖޭ.އެސް.ސީ 

ފާހަަގއިޞްލާޙ ކ ރެވިދާނެ މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ބަެއއް  އިޞްލާހ ކޮށްެގންނޭ   ،ކ ރަްއވާއެބަ    .  ޖޭ.އެސް.ސީ 

މިނިވަންކ ރެވޭނީ ފަނޑިޔާރ ެގ  މި   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަންތަްއތައް  ޢަދ ލ އިންސާފ ެގ  ނޫނިްއޔާ 

ން. ހަމަެއކަނި ޖޭ.ެއސް.ސީ އިޞްލާޙ ކޮށްެގންނެއް އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވާ ޮގތަށް ކ ރެވޭނީ. ނޫން، އެހެންނެއް ވެސް ނޫ

ިއޞްލާޙ ކ ރަން ވެސް  ޖޭ.އެސް.ސީ  އެނޫން.  ވެސް  ޖެހޭ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް. ؛ ތަންތަން  ކ ރެވިދާނެ  ވެސް  އެކަން 

  ، ޮގތަކީ  ަގނޑ މެންެގ ވިސްނ ން ބަދަލ ވާން މި ޖެހޭޅ ޖެހޭ. އައެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިވސްނ ން އެބަ ބަދަލ ވާން

މެންނަށް ލިބެންވާ ކަންކަެމއް ނޫންކަން.  ޢަދ ލ ވެރިކަމަކީ ހަމައެކަނި އަޅ ަގނޑ ؛ ފ  ާގިއމ ކ ރ މަކީޞާހަމައެކަނި ޢަދ ލ އިން

ައޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވާ ޮގތަށް    ޖެހޭ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން ަވކި ކަެމއްއެކަން ލިބެން  އެއީ މ ޅި މ ޖ ތަމަޢަށް
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ހ ރިހާ ރައްޔިތ ން   އަޅ ަގނޑ މެން؛ އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން  މ ންނިންމ މަށް ޓަކައި މި ދަންނަވާ ފަދަ ކަންތައްތައް ކ ރ 

އިންސާފ ވެރި ފަނޑިޔާރ ެގެއއް ގާއިމ ކ ރެވޭނީ. ިއއްޒަތްތެރި    ،އެބަ ޖެހޭ އެކަހެރިވާން. އޭރ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިނިވަން

ކަންތައްތަކަކީ އަޅ ަގނޑ މެން    ހިރަފައި މިޅިށް މި ބިލަށް ތާއީދ ކ ރަން. މި ބިލ ަގއި ކަނޑައެ އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަ ؛ ރައީސް

 ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.   ކަންޖެހޭނެ ކަންކ ރަން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ބަރ  އާދަމް ޝަރީފްންމެ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރީފް އާދަމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

ރައީސަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ކަމަށް ؛ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނ ވަތަ  ފިލްމެއް  އޮންނަ  ތަްއޔާރ ކޮށްފައި  މީހަކ   ކިޔާ  އޯވެލް  ޖޯޖް  ެއއީ  އޮވޭ.  ވާހަކަެއއް  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ  

ބަޓް ސަމް   ،އޯލް އެނިމަލްސް އަރ އީކ އަލްސް ،އި ބ ނާ ޮގތ ން ވިއްޔާ ގައި، އޭގަ "މްރދަ އެނިމަލް ފަ"ސްޓޯރީއެްއަގއި 

ަގބޫލ ކ ރަނީ   ، އެނިމަލްސް އަރ މޯ އީކ އަލްސް ދޭން އަދަރސް އިނޭގތޯ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން 

ކަމަށް ނިމިެގން   ރަ ޮގތް ެވެގންމީހާއަށް ބޮޑ  ޮގތް، ދެރަ މީހާއަށް ދެ  ޮގއްސިއްޔާ އަބަދ ވެސް ބޮޑ އިންސާފ ެގ ދަރ ބާރަށް  

ކ ރަން  އަންނަނީ. އެއަކަށް ރާއްޖެައކ  އަދިވެސް ބަދަލ އައި ކަމަކަށެއް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބަޔަކ  ަގބޫލެއް ނ ކ ރޭ. ވެރިކަން

ތ ންނަށް ޭއެގ  އަބަދ ވެސް ރައްޔިތ ންނަށް ވިްއކ މަށް ޓަކައި އެޖެންޑާެއއް ނެރ ނ  ކަމ ަގއި ވިޔަސް، ރައްޔި  ،އަންނަ ބަޔަކ 

  ،ޔާ ައޅ ަގނޑ މެން އަދި މި ތަނ ަގިއ އެ ވާހަކަދެއްކިއެއް ކަމަކ އްެއްއ ނ ކ ރާ ކަމަށް ވެއްޖެ ދާޒާތ ަގއި މަންފާއެްއ، ފައި

 ،ށް ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރާނީ. ައޅ ަގނޑ  ކ ރިން މި ދެންނެވި ފަދައިންޮގތަ  ތްއަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އެ ނަތީޖާ އޮންނާނީ އޮ

ތ ން މީެގ ކ ރިން ަގބޫލ ކ ރި  މިއީ ރައްޔި   ،ހ ންނަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތަށް ކަންކަން ހިނަގމ ންދާއިރ މީ ؛ޖަންަގލީެގ އ ސޫލ  

ޮގތް މީހ ންނަށް އެކި  ެއކި  ހަމަ  ޖެހ ނީ ؛ހަދާ ކަމަށް  ޮގތް.  މި  ވާހަކަތަްއ ދައްކަން  ހަމައެކަނި އާންމ     ،މިހާރ  އެ 

 ނޫން، ޭއެގ ބަދަލ ަގއި މިހާރ  ފަނޑިޔާރ ން ވެސް މި ޖެހ ނީ ތަނަށް ހާޒިރ ކ ރާ ދެ ޚަސްމ ންނެއް  އެ  ،ތ ންނެއް ރައްޔި

ބައެއް ފަނޑިޔާރ ންނަށް އެކި ފަހަރ  ެއކި ޮގތަށޭ މި   ،ކިޔަން މި ޖެހ ނީމިހާރ   ދައްކަން. ފަނޑިޔާރ ން ވެސް    އެ ވާހަކަ 

ވަކިއިރ ަގއި އޭނާއަށް    އަށް މި އޮތީ ަވކި ޮގތެކޭ. އެވެނި މީހަކ ން ވަކިކ ރާއިރ ަގިއ ތިމަންނާމ ާގދިމާވަނީ. ތިމަންނަ މި މަ

 ހަމަ ހ ރި ޝައްކެްއ ވެސް ނެތް ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި    ،އޮތީ ަވކި ޮގތެކޭ ހެދ ން. މި ހިސާބަށް މި އައީ

އިތ ރ ން މެންބަރ ކަން ވެސް، މި  ަވޒީރ ކަން ވެސް، އަދި އޭގެ   ،ފ ނިޖެހެމ ން ޮގސްބައިވަރ  މަްއސަލަތައް ފ ނިޖެހެމ ން

ވަންނަވާފައި ނ ަވތަ ވަންނަވަން ބޭނ ންފ ޅ ވާ  ހަމަ  އަދިވެސް ފަނޑިޔާރ ެގއަށް ވެސް  ،  ކޮށް ނިމިެގން ެވސް  ހ ރިހާ ކަމެއް
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މިހާރ އްސ ރެ އަޅ ަގނޑ މެން މި ތަރ ތީބ ކ ރަން ބޭނ ންވާ ޮގތަކަށް ކަންތައްތައް ތަރ ތީބ ކ ރަން، ނ ވަތަ އެހެން   ،ފ ޅ ންބޭ

އެ   ،އި ތިބި ބަެއްއެގ ތެރޭަގއި ތިބި އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ނ ވަތަ ވަކި ބަޔަކ އެްއވެސް ހާލަތެއްަގއި މި މަސައްކަތް ކޮށްފަ

ެވއްޖެޔާ ބަޔަކާ ދޭތެރޭަގއި ވަކި ފިކ ރެއް ެގންގ ޅެން ބޭނ ންވާ ކަމަށް    ނ ވަތަ އެ  ،ބެއްްއޞަބަޔަކާ ދޭތެރޭަގއި ޒާތީ ތަޢަ

އްކެއް ެވސް ޝަރަށް އ ނދަޫގ ހާލަތެއް.  ޅ ަގނޑ މެން މިންަގނޑ ތަކެއް ކަނޑައެޅ މ ެގ މައްޗަށް. މިއީ ވަބަލައިެގން އަ 

ޖެހޭ. ޝަރ ޢީ ނިޒާމ ަގއި ފަނޑިޔާރ ންެގ ަމްއސަލަތަކެއް އެބަ ހ ރި. އަދި  ނެތް ޮގތ ަގއި ޖ ޑީޝަރީ އެބަ ރަނަގޅ ކ ރަން

ރަނަގޅ ކ ރަން ވެސް  ވަކީލ ން  ާގނޫނީ  އެއާއެކީަގއި  ހ ރިއިރ ަގއިހަމަ  ކަންތައްތަކެއް  ބައިވަރ   އިޞްލާޙ ގެ   ،ޖެހޭ    މި 

ބިިގންސް ވިތް    ޖެހެނީ ތިމާ. ޗޭންޖ އެންމެ ފ ރަތަމަ އިޞްލާޙ ވާން  ،ކ ރާއިރ  ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ން  މަސައްކަތް

އް ނާންނާނެ، ިއއްޒަތްތެރި  ލެޔާ ބަދަ އްއްޖެ ވެކަމަށް    ށް މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ ސިފަ ނެތްޙައިޞްލާ  މީ. އެ މީހެއް ކިބައިަގއި

ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ށީދެންމެ ވިލ ފ   ،ޔާ އްރަން ބޭނ ންވާ ކަމަށް ެވއްޖެ ނިޒާމ  ރަނަގޅ ކ ޢީރައީސް. ޝަރ 

ެއްއވެސް ކަމެއް ކ ރ މަށް ޓަކައި    ،ން ޖެހޭ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކ  ވެސް ޔަީގންކ ރަންމެއަޅ ަގނޑ   ،އެ ވިދާޅ ވި ފަދައިން

ަވސީލަތެއް ބޭނ ންކޮށްެގން ެވސް އެހެން މީހަކަށް  ނ ވަތަ  ނ ވަތަ އިޚ ތިޔާރެއް ތިމަންނައަށް ލިބިފައިާވ ބާރެއް،ތިމަންނަ 

މަސައްކަތްނ ކ ރާނެކަން   ތިަމންނަ  ޮގތަކަށް  ލިބޭނެ  ޮގތ ަގއި  ނ ހަްއގ   މަންފާއެއް  މީހަކަށް  އެހެން  ނ ވަތަ  ނ ފޫޒެއް، 

ރިއެއް ކަމަށް ެގ މެންބަރެއް ކަމަށް ވިޔަސް، ވަޒީރެއް ކަމަށް ިވޔަސް، ނ ަވތަ ވިޔަފާރިވެހ ވަރ ކ ރަން. އެއީ މަޖިލީށަކަ

ފަނޑިޔާރ ންނަށް ދެން އެ މީހ ން މަގ ން ކައްސާލ މަށް އޮންނަ މަގ    ،ޔާއްއެކަން ެއޮގތަށް ކ ރާ ކަމަށް ވެއްޖެ  ،ވިޔަސް 

 ،ޖެހޭލ ކ ރަންމިއަދ  ަގބޫއެބަ  ރައީސް، ފަނޑިޔާރ ން ވެސް    ތަންކޮޅެއް ހަނިވެެގންދާނެ. ހަމަ އެއާއެކީަގއި އިްއޒަތްތެރި

ތް، ފަނޑިޔާރ ންނަށް ހައްގ   ޮގ  މީހ ން ދެކޭ  ގައި، ފަނޑިޔާރ ންނާ ދޭތެރޭކ ރިން ހ ރި އިނާޔަތްތައް  ފަނޑިޔާރ ންނަށް މީެގ

ދަނީާގމަ ިމ  އ ނިެވެގން  މިއަދ   ޮގތ ން. ޅ އަ   ،މ   ކ ރެޭވ  ކަންކަން  ެވސް  ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ތެރޭަގިއ  ަގނޑ މެންެގ 

މިނަލް ކޯޓ ން ސ ޕްރީމް ކޯޓަށް އ ދ އްސަިއަގނެވޭ ކަމަށް ކްރި  ރަީއސް ޔާމީނަށް ހ ކ މެއް ކޮށްލީމާ  ،އިަގންނަވާނެޑަ އެނިގވަ

ކ ރެވޭނެ  ،ޔާއްވެއްޖެ  ފަނޑިޔާރ ންނަށް  އަޅ ަގނޑ ެމންނަކަށެއް  ކޮށައިދިނީ    ދެން  އެ  މަގ   އެ  ނޯންނާނެ.  އިތ ބާރެއް 

ތިރާމެއް ނެތް ހ އި  މި ފަންނަށް  ، ހިތ ަގއި އީމާންތެރިކަމެއް ނެތް  ސަރ ކާރ ން، ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ ަމގ  ކޮށައިދިނީމާ

ޔާ އަނެއްކާވެސް ނ ބައި ހ ކ މެއް ޖަހާފައި ހަމަ ސ ޕްރީމް ކޯޓަށް ފ އްމާލ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮތް އް މީހެއް ކަމަށް ވެއްޖެ

ވެސް އިޞްލާޙެއް    ވެސް، ދ ވަހަކ   ޔާ ދ ވަހަކ އްޖެ މަގ ން މި ރާއްޖޭެގ ކަންތައްތައް ދާ ކަމަށް ވެއް  ލ ކ ރާނެ. އެ ކަމަށް ަގބޫ

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖޭަގއި އަދިވެސް މި އޮތީ ހަމަ ޖަންަގލީެގ އ ސޫލޭ.    ،ނ ވާނެ. އެހެންވެ، އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެވީ

ދެންނެވީ މި  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް    ،އެހެންވެ،  ބޭނ ންވާ  ފ ރަތަމަ އްއްޖެ ވެބަދަލ ެގންނަން  އަޅ ަގނޑ މެންނޭ  ޔާ 

ޔާ ރަނަގޅ  ަމގ ން އްނީ. ނ ފޫޒ ނ ފޯރ ވާނެ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މަސައްކަތްކ ރެވޭ ކަމަށް ވެއްޖެ ޖެހެންނަންބަދަލ ެގ

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދާނޭ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ބަރ  ޙަސަން ޒަރީރ ންމެ އިްއޒަތްތެރި  މަތިވެރި ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޒަރީރ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި

ބާރ ތައް މ ށްކޮށްެގން    އިޮގންމ ށ ެގ ބާރ ެގ ތެރެއަށް ދައ ލަތ ެގ އެންެމހަ  ،ޖަންަގލީެގ އ ސޫލ ން؛ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ވާހަކަވެރިކަން އޮތް  ޤައ މ ަގއި  މި  މިއަދ   އ ސޫލ   ޖަންަގލީެގ  ބަޔަކ ،  ާމ   ދެްއކެވީމާ  ކ ރި  އަޅ ަގނޑ   ޙަޤީޤަތ ަގއި 

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ނ ވޭ.  ޖޯޖް ވޮޝިން؛ ހައިރާނެއް  ފ ރަތަމަ ރައީސް  އަށް    1797އިން    1789ޓަން،  އެމެރިކާެގ 

ވެރިކަން ފ ރަތަމަ ރައީސްއެމެރިކާެގ  ކ ރީެގ ވާހަކަ   225މީެގ   ؛ކ ރި  މަނިކ ފާނ  ވެސް    ެއއްއަހަރ   މި ދައްކަނީ. އެ 

ެއންމެ ބޮޑ  އިންވެސްޓ މަންޓްމަންޓެއް ދައ ލަތ ން ކ ރި އެއް  ޓަކައި އެ ދާއިރާއަކަށް ޙަޤީޤަތ ަގއި އެ ޤައ މ ަގއި ފ ރަތަމަ

އެމެރިކާައކީ    ،ބަލާއިރ ަގއި ފ ެގ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކ ރ ން. ޙަޤީޤަތ ަގއި ދ ނިޔޭެގ ިގނަ ޤައ މ ތަކާ އަޅާޞާޢަދ ލ އިން  ،ރާއަކީ ދާއި

ހ ރި  ފެންނަން  އ ޅޭތާ،  މީހ ން  ރާއްޖޭަގއި  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ޤައ ެމއް.  އ ފަންވި  ދ ނިޔެައށް  ފަހ ން  ވަރަށް  އަދި 

ދ އިސައްތަ ކަށް  ޑަވީ ާގތްަގނ   ރެއް ވެއްޖެ. އެހެންނަމަެވސް، އެމެރިކާ ހޯދ ނ ތާ އަދި މި ލިޔެކިޔ ންތަކ ން އެތަްއ ހާސް އަހަ

ރ ނެއްހާ ދ ވަސް. އެ ޤައ މ   ަގވީ ާގތްަގނޑަކަށް ދެ    ކ ރެވ ނ ތާ އަދި މިކަށް އަހަރ . ފ ރަތަމަ ރައީސް އައްޔަންފަންސަވީހަ

ބާރެއްމި   ސ ޕަރ  ޤައ މ ގައިެގ  ދ ނިޔޭެގ  އެ  އޮތީ  އެ  ޖިނާފ ވެރިކަޞާޢަދ ލ އިން  ޮގތ ަގއި  އިޖ ރާއީން،  ނިޒާމ    ތ ެގ 

ކ ރާ ވާހަކަ.  ޙ ައޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ން އިޞްލާ؛ . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްމާދިޔައިރަނަގޅ ެވެގން

 ؛މ ެގެގނައ ޙ ބިލަށް އިޞްލާ  ެގނޫނީ ފަންނ ާގ  ެގދިވެހިރާއްޖޭ،  5/ 2019ނަންބަރ   ނޫނ   ހާ  ،މިއަދ  ހ ށަހެޅިެގން މި ދާ ބިލަކީ

ވަނަ  35ޖެހޭ ވާހަކަ. މި ބިލ ެގ  ޮގތ ން ދައްކަން  ޅ ަގނޑ ެމން ެގންނަން ބޭނ ންވާ އިޞްލާޙ ތަކާ ބެހޭޮގތ ން އަ  އެކަމާ ގ ޅޭ

ޔާރ ކަމ ަގއި ހ ރި މީހެްއ ާގނޫނީ ަވކީލ ކަމ ެގ ހ އްދަ  މި މާއްދާެގ )ނ(ެގ ދަށ ން ފަނޑި  ، މާއްދާެގ )ރ(ަގިއ އެބަ ބ ނޭ 

ޚ ން އެ ތާރީ  ،ކަތްކ ރެވޭނީކަށް ދެން ާގނޫނީ ވަކީލެއްެގ ޮގތ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސައްއެ މީހަ  ،ލ ކ ރެވިއްޖެ ނަމަޠިބާ

އަލ ން    އަށް ާގނޫނީ ވަކީލ ކަމ ެގ ހ އްދަންމި ާގނޫނ ގައިވާ ޮގތ ެގ މަތީ  ،ފަހ ތ ވ މަށްފެށިެގން ފަސް އަހަރ ދ ވަސް ފާއި

ހޯދ މަށް ހ އްދަ  ވަކީލ ކަމ ެގ  ާގނޫނީ  ރައީސް ހ ށަހަޅައި  ިއްއޒަތްތެރި  އެންމެ ؛ ފަހ ަގއޭ.  ހަމަ  ވެދާނެ  މި  ފަހަރެްއަގިއ 

ސ ލޫކީ ބަެއއް ކަހަލަ    ،ލަތްތަކ ަގއި ނ ކ ރެވޭ ބަެއއް ހާަގބޫލ   ވެސް  ށްކަށް ވެސް. ައޅ ަގނޑަޙަރަނަގޅ  ނޫން އިޞްލާ

ހަޔާތ ެގ އޭނާެގ  ދާއިރ ަގިއ  ފަނޑިޔާރަކ   ަވކިކ ރެިވެގން  ދާއިރާއިން   މައްސަލަތަކ ަގއި  އެ  ދެން  ބައެއް  ބޮޑ  

ޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އެހެންނޫން، އޭނާ ކ ރި ކ ށ ެގ ބާވަތ ން އަދަބ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަސައްކަތްނ ކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށް އޮންނަން

ހީވަނީކ  އަޅ ަގނޑަށް  ބޮޑ ކ ރެވިދާނެ.  ކޮމި  ،ޑަކޮށް  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ކަންތައްތައް  ހ ރި  މަރ ޙަލާަގއި    ޓީމިހެން 
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އެހެންނަމަވެސްހެންރަނަގޅ ކ ރެވޭނެ ރައީސް  .  ވާހަކައެއް   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ، ިއއްޒަތްތެރި  ދައްކަމ ންދާ    ، އަބަދ ވެސް 

ހ ގައި، ފަ.އެސް.ސީން އެ މައްސަލަ ބަލަން ފެށ މަށްޖޭ  ،ފަހ ގައިށ މަށް ބަލަން ފެ  ފަނޑިޔާރަކ  އޭނާެގ ސ ލޫކީ މައްސަލަ

އެ މަްއސަލަ ބަލައި ނިމ މ ން އެ ފަނޑިޔާރ  ކ ށްވެރިވާ    ،ފާދީފި ކަމަށް ވަނީ ނަމައ ދެން އެ ފަނޑިޔާރ  މަނިކ ފާނ  އިސްތި

ދެން ެއ    ،ނަމަ  ންމިއްޖެ ކަމަށް ވަނީރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ފްލޯއަށް ފޮނ ަވއިެގން ނި  އި ކަމަށް ޖޭ.އެސް.ސީން ނިންމަ

ލިބިެގން ޭއެގ ކ ރިން އޭނާ އިސްތިނ ވާނޭފަނޑިޔާރަކަށް އިނާޔަތްތައް  މި އ ޅޭ ވާހަކައަކީ އ  އަދި  ބ ނަން    ،ފާދިނަސް. 

 ދީފި ފާއ އިސްތި ފަހ  އެ ކަނޑައްތ ކ ރެިވެގންދާ މ އްދަތ ަގއި އެ ފަނޑިޔާރަކ   ފަނޑިޔާރ  ސ ލޫކީ މައްސަލަ ބަލަން ފެށ މަށް 

. ނ ވާނޭއެ އިނާޔަތްތައް ދެވިެގން  ،ނަމަ  އެ ފަނޑިޔާރަކަށް ސ ލޫކީ މައްސަލަިއަގއި އޭނަ ކ ށްވެރިވެއްޖެ  ،ނަމަ  ވަނީ  ކަމަށް

ކ ރިން   ާގނޫނ ަގއިޢައެހެންނަމަވެސް،  ކ ރަމ ންދިޔަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ބަލަ  ،މަލ   މައްސަލަ  ފްލޯއަށް    އި،އަޅ ަގނޑ މެން 

ެއކ  އޭނައަށް    ދިނަސް އެ ފަނޑިޔާރަކަށް ހ ރިހާ އިނާޔަތަކާ ފާ އ މިނެޓ  ކ ރިން އިސްތި  އެއް އެހ މ ެގ    ށްއަދި ވޯޓަ  އިފޮނ ވަ

އަޅ ަގނޑ މެން ފަނޑިޔާރ ން ޒިންމާދާރ ކ ރ މަށް   ،ނަމަކ ރެވޭ. އެހެންކަަމށްވަނީއިްއޒަތ ަގއި އެބަ ރިޓަޔަރ  އިއޭނަެގ ޝަރަފާ

މި މަސައްކަތަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ަގބޫލ ކ ރެވެނީ ލޮޅ ން  ށްކ ރާ  އަޅ ަގނޑަށް  ެގނެވޭ   ،އަރާ.  މި  ދަށ ން  ާގނޫނ ެގ  މިއީ 

ކަމަށް.   ެގނެވޭނެ  ިއޞްލާޙެއް  ވަރެްއެގ  ކޮންމެވެސް  ެވސް  މިކަމަށް  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތެރެއިން  އިޞްލާޙ ތަކ ެގ 

ެގ ނިޒާމ ެގ އިންސާފެއް ނެތް  ޢަދ ލ އީބޭފ ޅ ން މި ރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ޭގަގއި ނ ވަތަ ޖިނާ  މި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޮގތ ެގ   ދިޔައިރައީސް ޔާމީނ ެގ ޝަރީޢަތް ހިނަގ  ،ބޮޑަށް ވަކާލާތ ކ ރާ އެއް ސަބަބެއް ކަމަށް އެ ިވދާޅ ވަނީ  ކަމަށް އެންމެ

މި    !އަޅެ  ،އަރަނީ   މިށްއަޅ ަގނޑ ެގ ހިތަ ؛ނ ވަތަ މިހާރ  ހިނަގމ ންދާ ޮގތ ެގ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،ވާހަކަ

ވެ ހިނިގއިރ ަގއި    ރިކަމ ެގބޭފ ޅ ންެގ  ޑިމޮކްރެ  މިބާރ   ފ ރަތަމަ  ކޮން   ޓިކްރާއްޖޭެގ  ެގންދިޔައީ  ރަީއސްެގ ޝަރީޢަތް 

  ންކ ހ   ށްއަހަރަ  12ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި    12ބަރިއެއްހެން  ބަރިއެއްހެން، ފަޓާސް ފަޓާސް؟ ކާއި ކޮން އ ސޫލަކ ންތޯޔަހަމަ

އިންސާފަކީ ެއއީތޯ  ިމއީ.  ބައެއް  މިއަ  !ރަނަގޅ  ؟ތަޅާލި  ިމއަދ   ރައްޔިތ ންެގ   އިސަރ ކާރ ގަ   ޅ ަގނޑ މެންެގ  އަދި 

ސްޕީޑ   ހަމަޖިލީ ެއ  ފަހަރެއްަގއި  ނ ކ ރަން.  ެއކަމެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  ނޫން.  ކަމެއް  ހިތްވަރ ދޭ  ނ ވަތަ  ސަޕޯޓ   ކ ން 

ކިބައިަގއި ނެތީމާ އެ ވާހަކަ  އިކ ރ މ ގަ ންކ ހ އަޅ ަގނޑ މެންެގ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ެއ  ، އެ ނާއިންސާފ ކަން  ކަންނޭނެގ 

ހަމަަގއިމ  ވެސް    ،ނަމަ  އަދި ނ ފޫޒ ފޯރ ވާ  އިފަނޑިޔާރ ެގއަށް ައޅ ަގނޑ މެން ބާރ ފޯރ ވަ ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ދައްކަނީ.  

އެްއވެސް ނ ފޫޒެއް ނެތި ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ޭގަގއި މިއަދ  ނީދެވޭނެ. ދ ނިޔޭެގ ަގބޫލ ކ ރާ އެއް ޙަޤީޤަތަކީ  ނަށްރައީސް ޔާމީ

ޭގގައި.   ،ހ ރީ މިއަދ  ފަހ ެގ މަރ ޙަލާއިން މިނިވަންވެ  ރައީސް ޔާމީނ  އެ  ،ކަމ ެގ އެއް ހެްއކަކީ ންދާފަނޑިޔާރ ެގ ހިނަގމ 

މ އައްސަސާެއއް ެއްއެވސް  ދައ ލަތ ެގ  މި  ސަރ ކާރ ން،  ދައ ލަތ ން،  މި  ޖ ޑީ ؛އެއީ  ނ ފޫޒ  ޚާްއޞަކޮށް  ޝަރީއަށް 

ރައީސް ނ ފޯރ ވާ ިއއްޒަތްތެރި  ހެއްކެއް.  ވަރަށްރަނަގޅ   ވިދާޅ ވަނީމި ؛ކަމ ެގ  މި  ދެން  ބޭފ ޅ ން  ނ ވަތަ  ޖ ޑީ  ،  ޝަރީ 

ޒަމާނަށް ކ ރަން އެބަޖެހޭ.  ރީ އިޞްލާޙ ޝަޖ ޑީ  .އަޅ ަގނޑ މެން ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން  !ރަނަގޅ   .ކ ރަންޖޭ.އެސް.ސީ އިޞްލާޙ 
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އ ޅެނީ ެއ    މި  ައޅ ަގނޑ މެން  ،ވިސްނާލަންޖެހޭ ނ ކ ތާއަކީ   އަޅ ަގނޑ މެން  ،ކ ރަން. ެއހެންނަމަވެސް  ޮގތަށް ެއކަން  ފެތޭ

އެ ނިޒާމ ގެ    ،ނޫނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މީެގ ކ ރިން އިންސާފ  ނ ލިބ ނީ  ،ނ ކ ރެިވެގންތޯނިޒާމ ، އެ މެކޭނިޒަމް ރަނަގޅ 

ޖޭ.އެސް.ސީގަ  ބަޔަކ    އިތެރެއިން  މީހ ން ؛ތިބި  ނޫންތޯ.  ޞްއިޚ ލާ   ެގެއ  ނެތީމަ  ތެދ ވެރިކަން  އަޅ ަގނޑަށް  ތެރިކަމާއި 

ކ ރެވި، އަދި އޮތް ބައްޓަމަށް، އަދި މި ފްރޭމް  އޮތް ސިސްޓަމަށް، މި  ނެތޭ. މިއަދ  މި ެއކަން    ގައިކ ރީ   ،ަގބޫލ ކ ރެވެނީ

މި ަގބޫލ ކ ރޭ  އޮތް  މިއަދ   އެބަ  ރަްއޔިތ ން  ކަމަކ   އޮތެއް  ޖޭ.ެއސް.ސީ  ޖޭ.އެސް.ސީ  ،ޮގތަށް  އިންސާފ  މިއަދ   ން 

އަޅ ަގނޑ މެން    . އެތައް ސަތޭކަ މައްސަލަެއއްކަންކ ރ ވާފަނޑިޔާރ ން އެބަ ޖަވާބ ދާރީރައްޔިތ ންނަށް އެބަ ފޯރ ކޮށްދޭކަން.  

މިއަދ  އެ މަސައްކަތްތައް ބާރ  ސްޕީޑ ަގއި    .ހ ރި  ލިއިރ ަގއި ނ ނިމިއިހަވާލ ވިއިރ ަގއި އަލަށް ޖޭ.އެސް.ސީ އެކ ލަވަ   ވެރިކަމާ

ރަނަގޅ  އިޞްލާޙ   !އެބަދޭ.  ައޅ ަގނޑ ެމން  އެބަހ ރި  ވެސް  ކަންތައްތައްއަޅ ަގނޑ   ބައިަވރ   އަދިވެސް  ކ ރަންޖެހޭ   .

ކަހަލަ ކަންކަމ ަގިއ    ެއކ  ބައެއް  ޮގތަށް، އެންމެ މިނިވަންކަމާ  އެންމެ އެދޭ  ،ރައްޔިތ ން އެންމެ އެދޭ ބާރ  ސްޕީޑ ަގއި

ަގބޫލ ކ ރޭ. ައޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް މި ންކ ހ  ަގބޫލ ކ ރަން. ރަްއޔިތ ން ވެސް    ތައް ނ ނެރެވޭކަން އަޅ ަގނޑ  ވެސް 

ދަްއކާއިރ ަގިއ    ކ ރަން. އެކަންކަން ހައްލ ކ ރަން. ދެން ޖޭ.އެސް.ސީެގ މިނިވަންކަމ ެގ ވާހަކަކ ރަނީ އެ މައްސަލަތައް ހައްލ  

އެކަން މި ބޭފ ޅ ން ވަރަށް އަޑަށް ބާރ ލާފައި    ،ތިބޭތީ  އިެގ ބޭފ ޅ ން އެތާ ޖޭ.އެސް.ސީަގއި ބައިތިއްބާފަހ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ

އެބަ ވާހަކަ  ބަްއލަވާ  އެ  ިއއްޔެއަކ  !  ދައްކާ.  ކ ރިމި  ،ެއއީ  މި  އަދަކ   ެއއީ  ނޫން.  ޤާނޫނ އަސާސީ    ކަމެއް  ރާއްޖޭެގ 

އޮންނަ  ެއކަން  އ ފެދ ނީއްސ ރެ  ޖޭ.އެސް.ސީ  ެއކަން    އިޞްލާޙ ެވެގން  ވެރިކަމ ަގއި  ބޭފ ޅ ންެގ  މި  ކީއްެވެގންތޯ  ޮގތް. 

ެގ މެންބަރ ންެގ ތަނ   އެ  ،ލަނީ. ޖޭ.އެސް.ސީެގ މިނިވަންކަެމއް ނެތޭއިހަމަ ކ ޑަކ ޑަ އެްއޗެއް މިދަންނަވަ  ؟ނ ކ ރީއިޞްލާޙ 

ނެތޭ ވާހަކަދައްކާއިރ   މިނިވަންކަމެއް  ބޭފ ޅ ން  ދ ށީމ   ،މި  ތެރޭަގިއ    މި  ،އަޅ ަގނޑ މެން  ވެރިކަމ ެގ  ބޭފ ޅ ންެގ 

ޖަހާއިރ  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް.   10ޖަހާލައިެގން މެންދ ރ  ޑި ކިހިލިނބޮފައިލް ހ ރި މެންބަރ   ައއްޔަންކޮށްފައިއަށް ޖޭ.އެސް.ސީ

 . ަވކީލަކަށް. އާދެ! އެ މަންޒަރ ..  ،ޮގތަށް ކ ރިމަތީަގއި އިންނަ ކޯޓަށް އެތަނ ން ނިމިެގން ދާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ކަން ން . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކ10ަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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މެޖިސްޓްރޭޓަރ ންގެ   -10.1ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަމ ން. އެޖެންޑާ ނަންބަރ   ،ށާނީއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މަސައްކަތް ފަ

މާލިއްޔަތ     ،ރިވސަސް ކޮމިޝަނ ން ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއވާ މައްސަލަ ސަ  މ ސާރަ މ ރާޖާކޮށްދިނ މަށް އެދިވަޑައިެގން ޖ ޑީޝަލް

ކ ޅ ދ އްފ ށީ   ،ކޮިމޓީެގ މެންބަރ   ދެްއވާނީއިށަހަޅ އްވަޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ   ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި

 ތްތެރި މެންބަރ .އިްއޒަ. ފްޠީދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލައ ތ ރ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ފްޠީކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ެމންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަ

ރިޢާޔަތްކޮށް  އޮނިަގނޑަށް  މ ސާރައިެގ  މެޖިސްޓްރޭޓަރ ންެގ  ރިޕޯޓަކީ  މި  އާދެ!  ރައީސް.  ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

މައްސަލަ ހ ށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތ ން  ޖޭ.އެސް.ސީެގ  އެދިވަޑަިއެގން  މ ރާޖާކޮށްދިނ މަށް  މ ސާރަ    ، މެޖިސްޓްރޭޓ ންެގ 

ޮގތ ެގ    ދާެގ )މ( ެގ ދަށ ން މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިވަނަ ާމއް  112ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާިއދ ެގ  

ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން ؛ން ބަެއއް ކަންތައްތައްނައިލާރިޕޯޓ . ވަރަށް ތަފ ސީލ ކޮށް ލިޔެފައި އޮތް ރިޕޯޓެއް. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ

މެޖިސްޓްރޭޓ ންނަށް   ؛ށްލަން ބޭނ ންކޮމިޓީން ދިރާސާކ ރިއިރ ަގއި ފާހަަގކ ރެވ ނ  ކަންތައްތައް. ެއޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮ

ވަނަ އަހަރ  ކަނޑައަޅާފައިވާ މ ސާރައެްއ ކަމަށާއި، އަދި މ ސާރަައކީ    2010މިހާރ  ކަނޑައަޅ ްއވާފަިއވާ މ ސާރައަކީ  

އަޅާބަލާއިރ     ރައާމ ތަކާއި އަދި އެހެން ދަރަޖައިެގ ކޯޓ ތަކ ެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ މ ސާާގދައ ލަތ ެގ އެ ފެންވަރ ެގ އެހެން މަ

މ ަގއި ދެމެހެއްޓ މަށް ާގމަށް އައްޔަންކ ރ މ ަގާއއި މަާގމަ  ކަމަށާއި، މިކަމ ެގ ސަބަބ ން މެޖިސްޓްރޭޓ ން  ކ ޑަ މ ސާރައެއް

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ެގ  )  22/ 2010ވާކަން. ާގނޫނ  ނަންބަރ   ދިމާވާކަން ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ފާހަަގކ ރެވިފައި   ޮގންޖެހ ންތަކާ

ކަމަށާއި، އެ ބަދަލ ތައް   ހިމެނޭ  ންރކިޓް ކޯޓ ތައް އ ފެއްދ ސަ  ،އޮތް އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި   ށް ހ ށަހަޅާފައި(އަނޫނ ާގ

ނިންމައިފި ބ ރަ  ، ނަމަ  ެގނައ މަށް  އިތ ރ   މަސައްކަތަށް  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް މެޖިސްޓްރޭޓ ންެގ  ކަމަށް  އަންނާނެ  ކަމެއް 

މެޖިސްޓްރޭޓ ންެގފާހަަގކ ރެވިފައި ތިބި  ާވކަން.  މިހާރ   ބޮޑ ކ ރ މ ން    މެޖިސްޓްރޭޓ ންގެ   މ ސާރަ 

ރ މެއް އަންނާނެ ކަމަށާއި، އަދި މިދެންނެވި ކ ރިއެރ ން ެގނައ މަށް ބަޖެޓަށް ދެމެދ ެގ ކ ރިއެ  އ24ާާއއި %9%  މ ސާރައަށް

މަންޓ  އޮފް ޖ ޑީޝަލް ޓްވަނަ އަހަރ  ފެށ މ ން ޑިޕާ  2022މިލިއަން ރ ފިޔާ    6.7  ،އިތ ރަށް ބޭނ ންވާނެ ކަމަށް ލަފާކ ރެވޭ

  ާވކަން ން ޖޭ.އެސް.ސީއަށް އަންާގފައިކ ރެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރީ އޮފް ފިނޭންސ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެގ ބަޖެޓަށް އިތ ރ 

ޖ ޑީޝަލް )  ޖޭ.އެސް.ސީ ؛ެއއާެއކީަގިއ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން  ކަމަށް. އަދި ހަމަ  ކޮމިޓީއަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައިވާ 

ކޮމިޝަނ ރވިސަ ޑިޕާ  (ެގސް  މަތީމެންބަރ ންނާއި،  މަޝްވަރާެގ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެގ  ޖ ޑީޝަލް  އޮފް  ން ޓްމަންޓ  

ފާސްކޮށްފައިާވ މެޖިސްޓްރޭޓ ންެގ ކޯޓ ތަކ ެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ މ ސާރައިެގ އޮނިަގނޑ  އަންނަނިވި ޮގތްޮގތަށް އަންނަނިިވ  

ހިމެނޭކަން.   އި ަގއި،  1ކަންތައްތަްއ  ކޯޓ ތަކ ެގ  މަމިހާރ   މެޖިސްޓްރޭޓ ންެގ  ފަނޑިޔާރ ންނާިއ  ާގސް  ތިއްބެިވ  މ ަގިއ 

ކ ރިން ކޯޓ ެގ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓ ންނަށް   ،އެއްހަމަކޮށް  މ ަގއި ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރ ންެގ މ ސާރަާގމެޖިސްޓްރޭޓ ންެގ މަ
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  މެޖިސްޓްރޭޓ ންެގ މ ސާރަ  މި ދެމެދ ަގއި ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރ ންނަށް ދިނ މަށާއި، ިއސް މެޖިސްޓްރޭޓ ންނާއި  ދިން މ ސާރަ

ވަރަށް  ެމއް ނޫން ކަމަށް، ހަވާލ ކ ރެވޭ ޒިންމާެއްއ ކަމަށް ކަނޑައެޅ ން.  ާގއެްއވަރ ކޮށް، އިސް މެޖިސްޓްރޭޓ  ކަމަކީ މަ

އެބަ  24ތަފ ސީލ ކޮށް   ކިޔަ   މާއްދާެއްއ  އަޅ ަގނޑ   އެހެންނަމަވެސް،  ެގންނަން އިއޮތް.  ކޮމިޓީން  މިހާރ   ލާނަން 

މެޖިސްޓްރޭޓ ން ކަނޑައަޅާއިރ ަގއި އެތައް ޓަޔަރތަކެއް،   ؛ތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަންދަލ ތައް. ޭއގެ ނިންމަވާފައިވާ ބަ

ދާއިރާެގ    ،ޮގތަކީ   ވާ  ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ކޮމިޓީން ނިންމާފައި މި. ޭއެގން އެބަހ ރޭ ކަނޑައަޅާފަޖޭ.އެސް.ސީ

ދާއިރާެގ އިސް  ރ ފިޔާއަށް.    33350ކ ރެވޭ އަދަދަކީ  ރ ފިޔާ. އިތ ރ   23150  އިސް މެޖިސްޓްރޭޓަށް މިހާރ  މި ދެވެނީ

-އަށް. ކޯޓ ެގ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ޓަޔަރ  31350 ،. ބަދަލ ކ ރެވެނ21150ީއަށް ިމހާރ  ލިބެނީ   2ޓަޔަރމެޖިސްޓްރޭޓް  

. ކޯޓ ެގ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓ   ރ ފިޔާ  31400ރ ފިޔާ. އަދި އިތ ރ ކ ރެވޭ އަދަދަކީ    21000  ،ށް މިހާރ  ލިބޭ އަދަދަކީ އ1ަ

މެޖިސްޓްރޭޓ ންނަށް މިހާރ    ރ ފިޔާ.  29400ރ ފިޔާ. ބަދަލ ކ ރެވޭ އަދަދަކީ    21000  ،އަށް މިހާރ  ލިބޭ ައދަދަކީ  2ޓަޔަރ  

ރ ފިޔާ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވަނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް،    31400  ،ރ ފިޔާ. އިތ ރ ކ ރެޭވ އަދަދަކީ  18850

ވެެގން  10  ،އައިއިރ ަގއިހިސާބަށް  މިހާ މ ސާރައައަހަރ   މެޖިސްޓްރޭޓ ންެގ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ެއއްވެސް    ކަށެއްދިޔައިރ ަގއި 

ލާއިރ ަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މެޖިސްޓްރޭޓ ން އިމަސައްކަތަށް ބަލަ   ބަދަލެއް ެގނެވިފައި ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ މެން

މަސައްކަތްތަކަކީ މަ  ހަމަ  .ކ ރާ  ކ ޑަ  ވެސް  އެންމެޔަީގނ ން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މިއަދ   ނޫން.  އެްއ    ސައްކަތެއް  ބޮޑ  

ފެންނަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަތްމަތީަގިއ.  މެޖިސްޓްރޭޓ ންެގ  އޮތީ  ެވސް  މައްސަލަ  މިއަދ     ،ފެނ މ ގައިމަސްތ ވާތަކެތީެގ 

 ޞަކޮށް މި ޕާޓީެގ އެންމެކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ޮގތ ަގއި މިއަދ  މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން މި މަސައްކަތް ކ ރަންޖެހޭ ވަގ ތ . ޚާއް

  ފ ވެރިކަމާ ޞާފަނޑިޔާރ ެގތައް ޢަދ ލ އިން  ،ބޮޑ  ެއއް އަސާސަކީ ކޯޓ ތައް އިޞްލާޙ ކޮށް  އެންމެ   ،ސަދަކީ ގ ބޮޑ  އެްއ މަ

ލާނަން ކޮމިޓީެގ ނިންމ ން. މެޖިސްޓްރޭޓ ންގެ  އިޮގތަށް މި މަސަްއކަތްތައް ބައްޓަންކ ރ ން. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ  އެކ  ހިނާގނެ

ޖޭ.އެސް.ސީ    އިނާޔަތްތައް މ ރާޖާކ ރ މަށް އެދިވަޑައިެގން  އިަގނޑަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މެޖިސްޓްރޭޓ ންެގ މ ސާރައާމ ސާރައާ އޮނި

ވަނަ 13ކޮމިޓީެގ    ،ަގއި ބޭއްވި   2022ޖޫން    22ކޮމިޝަނ ން ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީެގ މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ   

ަވގ ތ    އެ  ކޮމިޓީއަށް  ތިއްބެވިޒިރ  ހާބައްދަލ ވ މ ަގއި  މެންބަރ ންެގ  ހާ  ؛ވެަވޑަިއެގން  ބަިއވެރިވި  ވޯޓ ަގއި  ޒިރ ވެ 

 ؛ވީމާ، މި ރިޕޯޓ  ވާކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން.  އަޣ ލަބިއްޔަތ ން އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ދެންނެވި ޮގތަށް ފާސްކ ރެވިފައި 

ކޮމިޓީ މައްސަލައާވީމާ،  މި  ރިދ މެ  ން  މައްޗަށް  ޮގތ ެގ  ނިންމަވާފައިވާ  މަޖިލީހ ެގ   އި،ޢާޔަތްކޮށްދެްއވަ   ރައްޔިތ ންެގ 

މަތީން   112ަގާވއިދ ެގ   ޮގތެްއެގ  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  މަޖިލީހ ން  ރަްއޔިތ ންެގ  ދަށ ން  )ދ(ެގ  މާްއދާެގ  ވަނަ 

 . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ންދެްއވ ން އެދި ރިޕޯޓ  ހ ށަހަޅައިނިންމަވަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ؛ންދައްކަވަން އެދިވަޑަިއަގންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފ ޅ 

 . ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  އިލްޔާސް ލަބީބް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިލްޔާސް ލަބީބް

މެޖިސްޓްރޭޓ ންެގ   ،ރަީއސް. މިއަދ  ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ހ ށަހެޅ އްވި ރިޕޯޓ  އެއީ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

ގ ޅިެގން  މ ސާރަ   ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ މައްސަލައާ  ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން  މ ރާޖާކޮށްދިނ މަށް އެދިވަޑައިެގން 

ނިންމި  ދިރާސާކޮށް  ރިޕޯޓ   ކޮމިޓީން  ރައީސްޮގތ ެގ  އިްއޒަތްތެރި  ހިމެނެނީ ؛.  މި  މައިަގނޑ ކޮށް  ރިޕޯޓ ަގއި    ، މި 

މ ސާރައަށް އައ ން.  ބަދަލ ތަކެއް  މ ސާރައަށް  އެލަވަންސްތަކެއް  މެޖިސްޓްރޭޓ ންެގ  ބޮޑަށް  ށް  އެލަވަންސަ ؛ވ ރެ 

ލްތަކެްއ  ތަކެއް އެކި ލެވެޔަރލާއިރ  މެޖިސްޓްރޭޓ ންެގ އެކި ޓައިއައިްއސަ މީަގއި ފާހަަގކ ރެވެނީ. ދެން މި ރިޕޯޓ  ބަލަބަދަލ 

އެބަ ކަނޑަެއޅޭ. އ ސޫލެއް ޮގތ ން މެޖިސްޓްރޭޓ ންެގ ވެސް މ ސާރަ ބޮޑ ވ މަކީ އަޅ ަގނޑ ެގ މައްސަލައެއް ނޫން. އަދި 

ކ ޑަކ ރ މަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ    އެހެންނަމަވެސް، ދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ ަގއި ދަތިކަމެއް ހ ރި ވާހަކަ ފާހަަގކޮށް ޚަރަދ 

ސަރ ކާރ ެގ އޮފީސްތަކަށް ސަރކިޔ ލަރެއއް ފޮނ ވާފަިއާވ ދަނޑިވަޅެްއކަން ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ. އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް  

މެޖިސްޓްރޭޓ ންެގ.  އިތ ރ ކ ރ މަކީ  މ ސާރަ  އޮތީމަ  ވިދާޅ ވެފައި  ކަމަށް  ނެތް  އިޢ ތިރާޟެއް  މިނިސްޓަރ ެގ  ފިނޭންސް 

ފާހަަގ އެބަ  މީެގ  މަިއަގނޑ   ެވސް  މައްސަލައެއް   ،ކ ރެވޭ އަޅ ަގނޑ   ސްޓްރަކްޗަރަލް  މަްއސަލަެއއް   ؛މީަގއި  އ ސޫލީ 

ރިޕޯޓ ަގއި   4.5  ،ކަމަކަށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ  އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ. ެއއް 

ފާހަަގކ ރަނީ ބަދަލ ތަކާ  ،އޭަގއި  ދަންނަވާފައިވާ  ކޯޓ ތަކ ެގ    މަތީަގިއ  މެޖިސްޓްރޭޓ   މައެކ   މ ެގ  ާގފަނޑިޔާރ ންެގ 

ންނަނީ ޓޭބަލެއް.  ވަނީެއވެ. ދެން މި އޮ  ނާޔަތްތައް ރިވިއ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާ ޮގތް ތިރީަގއި މިއިއޮނިަގނޑާއި މ ސާރައިެގ  

ލެއް.  ދާއިރާެގ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓ  އެބަ އިނދޭ ދެ ލެވަ ؛ދާއިރާެގ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓ   ،މި ޓޭބަލްަގއި ފާހަަގކޮށްފައި ެއބަވޭ

ެގ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓ . އެކަމަކ  މި ޓޭބަލަކ ން ދާއިރާެގ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓ ެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެއީ  ދާއިރާ

ހޯމްެގ  ކީ ނ ފެނޭ. ދާއިރާެގ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓ  ޖަހާފައި މި ޓޭބަލްަގއި އެއް ފަރާތަކަށް ޖ މ ލަ ޓޭކްގަ ކޮބައިކަން ފަރަ

ރ ފިޔާ. ހަމަ އެޮގތަށް ެއބަ    31350މަށް އެބަ އިނދޭ  ާގރ ފިޔާ. އަނެްއކާ ހަމަ އެ މަ  33350  ،ޮގތ ަގއި އެބަ އިނދޭ

ބޭފ ޅ ން މި ވަގ ތ  ތިއްބެވި ކަމަށް   32 ؛ކޯޓ ެގ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓ ން އެބަ ތިބި ؛ކޯޓ ެގ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓަށް  ،އިނދޭ

ހަމަ އަނެއްކާެވސް އެބަ އިނދޭ ކޯޓ ެގ އިސް   .31400އި އެބަ ލިބޭ  ހޯމްެގ ޮގތ ަގއޮތް. އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ޖ މ ލަ ޓޭކް  އެބަ

ރ ފިޔާ. ދެން އެބަ   29400ންނަނީ  ހޯމްެގ ޮގތ ަގއި އޮބޭފ ޅ ން. އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ޓޭކް  48މެޖިސްޓްރޭޓ . އޭަގއި އެބަ ތިބި  

  31400އެ ބޭފ ޅ ންނަށް   ؛ން އެބަ ތިއްބެވި ކަމަށްބޭފ ޅ   20މެޖިސްޓްރޭޓ ންެގ ދެ ލޭޔަރ. މެޖިސްޓްރޭޓ ންެގ  ،  އިނދޭ

 ؛ރ ފިޔާ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  29400އެ ބޭފ ޅ ންނަށް   ؛ބޭފ ޅ ން  4އަނެްއކާ ެވސް ހަމަ މެޖިސްޓްރޭޓ ންެގ    .ރ ފިޔާ
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ންނަނީ ސ ޕްރީމް  މި އޮ  ،ރެވެނީކ   ޤާނޫނ އަސާސީާއިއ ާގނޫނ ތަކަށް ބަލާއިރ  މައިަގނޑ  ޮގތެްއަގއި ފާހަަގ މި  ށްއަޅ ަގނޑަ

ންނަނީ ހައިކޯޓ .  . ދެން މި އޮވޭކޯޓ . ސ ޕްރީމް ކޯޓ ެގ މ ސާރައިެގ އޮނިަގނޑާިއ އެލަވަންސްތަކާ ެއއްޗެހި ތަފާތެްއ އޮ 

އެލަވަންސްތަކ ގަ  މ ސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ހައިކޯޓ ެގ  ވެސް،  އޮ ެގފަރަ  އި ހައިކޯޓ ެގ  މި ވޭއް  ދެން   .

އޮއިސްޕީރިއާ ކޯޓ ތައް. އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް ލިބޭ އެލަވަންސްތަކާއި    އިންނަނީ ންނަނީ  ނާޔަތްތަކެއް ހ ރޭ. ދެން މި 

މ ސާރަ  އަިމއްލައަށް  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  އޭެގތެރެއިން  ައނެއްކާ  ތެރެއިން  ކޯޓ ެގ  މެޖިސްޓްރޭޓ   ކޯޓ ތައް.  މެޖިސްޓްރޭޓ  

ޑޭޝަނާއި އެ ރަށްރަށ ެގ   ރާއްޖޭެގ ެއކި ރަށްރަށ ެގ އެ ރަށްރަށ ެގ ެއކަމަމިސާލަކަށް  ،ލައިެގން އިބަޔަކަށް ބަހަ  ވަކި  ދޭންވީމާ

ައދަދާއި ހ ށަހެޅޭ  މައްސަލަ  ޕޮޕިއ ލޭޝަނާއި  ،ކޯޓަށް  ރަށްރަށ ެގ  ެއ    އި،ދަތ ރ ފަތ ރާ  ،އެ  ބަލާފައި  ކަމެއް  ހ ރިހާ  ިމ 

ޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ ކަެމއް ނޫން. ރަށްރަށ ެގ މަސަްއކަތް ކ ރާ މެޖިސްޓްރޭޓ ން ދެ ކެޓަަގރީައކަށް ބަހާލ ން އެއީ އަޅ ަގނ

މިސާލަކަށް ކ ޑަ ރަށެްއެގ މެޖިސްޓްރޭޓެއް ވީމާ، މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް އެ   ؛އެހެން ބަހާފައި އެޮގތަށް މ ސާރަ ކަނޑައެޅ ން

  ފިޓ ވީމާންނަ ެއހެން ކެޓަަގރީައކަށް  އޮ  މީހ ން ިގނައިން އ ޅޭ ރަށަކަށް ނޫނީ އެ  ،ރ ފިޔާ. ބޮޑ  ރަށެއްަގއި  29400ލިބެނީ  

ައޅ ަގނޑ މެން ކައ ންސިލަރ ންނަށް ބަލައިފި ކަމ ަގއި ިވޔަސް   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   .31400މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް އެ ލިބެނީ  

ކ ރަންޖެހޭ ކައ ންސިލ ތައް. ކ ރަންޖެހޭ ކައ ންސިލ ތަކާއި ވަރަށް މަދ މަދ  މަސަްއކަތްތިބި ވަރަށް ބައިވަރ  މަސައްކަތް  އެބަ

ވެއްޖެްއޔާރަށެ ކައ ންސިލެްއ  ރަށ   އޮ  ،އްެގ،  ކައ ންސިލަށް  ރަށެްއ  ހަމަ  ކ ޑަ  އެއީ  މ ސާރަ.  ކައ ންސިލެްއެގ  ންނަނީ 

ކަމަކީ  އޭނަެގ ހ ރިހާ އި،މަސްއޫލިއްޔަތާ  ،ާމއިާގބޮޑ  ރަށެއް ވިޔަސް. ެއއީ އޭނަެގ މަ ،ވިޔަސްމަސައްކަތް ިގނަ  ،ވިޔަސް 

އ ނދަޫގތަކެްއ   ؛ންނަނީ. އޭނަެގ ޑިމާންޑާއި އެހެން ކަންތައްތައް ކ ރަން އޮކަމެއް    މެއް. އެއްގާ އެއް މަސްއޫލިއްޔަތެއް އެއް މަ

ންނަނީ އެހެން. ކައ ންސިލ ެގ މ ސާރަތައް ވެސް އޮ  ،އިނދެދާނެ އެއް ރަށ ަގއި. އަނެއް ރަށ ަގއި ލ ިއވެދާނެ. އެހެންވިޔަސް 

  ޮގތަށް ފާސްކޮށްފިއްޔާ   އޮތް  ކަށް މީތި މިމިހާރ  މީތި އެތ ރިފައިވާ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑަ ؛އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑަކަށް އެހާ

ސްޓްރަކްޗަރެގ މައްސަލަެއއް އަޅ ަގނޑަށް އެބަ ފާހަަގކ ރެވޭ. އެހެންވީމާ،    އިމީަގ ؛މީަގއި އެބަ އ ސޫލީ މައްސަލައެއް 

ޮގތަކީ ފެންނަ  މިކަން  ؛ ކޮމިޓީއަށްއަނބ ރާ    ، އަޅ ަގނޑަށް  ެގންގޮއްސަ  ކޮމިޓީއަށް  އަނބ ރާ  އަލ ން  ރިފޯޓ   މި 

ށް ރަނަގޅަށް ފިޓ ާވ ޮގތަށް މި  މި އ ސޫލީ މައްސަލަ ހައްލ ކޮށްލައިެގން ސްޓްރަކްޗަރަ  ، ކޮށްލައިެގން ެގނެްއސަޅ ރަނަގ

އަޅ ަގނޑ  ެއޮގތަށް ހ ށަހަޅަން. ޝ ކ ރިއްޔާ    ،ޓޭބަލް އަޅ ަގނޑ މެން ެގނެސް ފާސްކ ރ ން ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ފެންނާތީ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ . 
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 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ެގން ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މެޖިސްޓްރޭޓ ންެގ މ ސާރަ މ ރާޖާކޮށްދިނ މަށް އެދިވަޑައި

ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ .  އިކޮމިޝަނ ން ހ ށަހަޅ އްވާފައި އޮތް މައްސަލަ ބަލަ   އި ރިޕޯޓ  އައިސް މި އޮތީ. މީަގމި    ދިރާސާކ ރި 

ދެން    މައްސަލަ.ނ ވާ  ޖޭ.އެސް.ސީެގ ކަންތައްތައް ިއޞްލާޙ   ، ހެނދ ނ  ދަންފަޅީަގއި ވެސް ައޅ ަގނޑ މެން ވާހަކަ މި ދެއްކީ 

މ ސާރަ ކ ޑަވާކަށް    ،ވިސްނާ ނޭނޭގސްނާވެސް ވިއޮްއވާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދ  އަޅ ަގނޑަކަށް ހަމަ އެއްޮގތަކަށް

ސް އޮންނަ ވެ ސާރަ ބޮޑ ކ ރ މަކީ ހަމަ ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި އަބަދ މ ނ ވާނެ.    އެްއވެސް ފަރާތަކ ން ބޭނ މެއް

ަގނޑަށް ނޭނިގެގން މި އ ޅޭ  ިއ ވެސް. ައޅ ަގހ ރިހާ ދިމާލެއް  ،ނޫން  އް ތަނެއްަގއެ ކިދ ނިޔޭެގ ވަ  ީއ،މައްސަލަެއއް މި

ފެށ ނ  މަޖިލިސް  މި  މިއަދ   ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  އޮތީ އެްއޗަކީ  މި  ހ ށަހަޅާފައި  މިނިސްޓަރަށް   ،އިރ ަގއި  ފިނޭންސް 

އޮތީ މި  ފަމަސް  3  ދައ ލަތ ގެ   ،ސ ވާލެއް  ަގންނާނެ  ކާޑ   ހ އިދ ވަހ ެގ  އެބަ  ދެންނެވީތޯރިސާ  މި  މ ދާ  ބޭރ ން    ،. 

މި ސ ާވލ ެގ ޖަވާބ ަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  ރެކިަވޑަިއަގންނަވަނީ.    .ކ ންފ ނިތަކަށް ބޭނ ންވާ އަދަދަށް ޑޮލަރ  އެބަ ހ ރިތޯ

ބޭނ މެއް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް    ޖަވާބ ދެއްާވކަށް  ކަނޑައެޅިެގން  ހަމަ  ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  ވާބ ދާރީވާންޖެހޭ ޖަނ ވޭ. 

ޤާނޫނ އަސާސީަގއި. މިހެން   ، މިންވަރަށް މި މަޖިލީހަށް ޖަވާބ ދާރީވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑަެއޅިެގން ބަޔާންވެފައި އެބަ ޮއވޭ 

  9ރަށް މި އޮތީ    4  ،އީދިޔަ ކަމެްއ މިއިމިސާލަކަށް އިއްޔެ ހިނގަ  ؛ްއވާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދާދި ދެންމެއޮމިކަން  

މިލިއަން    9ރަށް މި ވިްއކާލަނީ    4ދައ ލަތ ަގއި ފައިސާ ނެތިެގން. ރިސޯޓެއް ހަދަން    އީ ލާފަ. އެއިކަ މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއް

ވިްއކަ އ ފައްދަންއިޑޮލަރަށް.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހ ރި    ،ޖެހޭ ސ ވާލަކީ ލާއިރ   ދޫކޮށްފައި  މިހާތަނަށް  ހަދަން  ރާއްޖޭަގއި 

ރަށް އެބަ އޮތް. އަދި   ށްޑިހަހަތްދިހައަނަމަ  ށް ނޫންލޫމާތ  ކ ނިމ ނީތޯ. އަޅ ަގނޑަށް ލިބިފަިއވާ މަޢ   އިދަ ހައްތަރިސޯޓ 

މާކެޓ  ހ ރި  އެބަ  ރަށް  އަދަދަކަށް  ިގނަ  ނ ހެދިއެއަށްވ ރެ  ނ ލިބިެގން  ފައިސާ  ވެސް  ަގއި  ދައ ލަތަށް  އަހަރ ެގ   3. 

މ ން  ދަންމ އަހަށް ދަ  3އަހަރަށް،   3 ؛އަހަރަށް  3އަހަރ  އަނެއް    3އެ    ،ދީ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން މ އްދަތެްއ ނިންމަން 

އިތ ރަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ މައްސަލަ ވެސް  ހ ްއޓާ އަދި ޭއގެ   ފަިއ ހ ރި ރަށްރަށާއި ފަޅ ފަޅާވެ  އަހަރ   ރަދިހަފަނަޮގސް  

ަގއި  ބިރ ވެރިކަމެއް ބޮޑ   އި މ ޅި ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިޞާދީ  ަގއަނެއްކާ މި ސަރ ކާރ  އަިއސް ޕެންޑަމިކްެގ މި ހާލަތ   ، އޮއްވާ ލިނ ބެ

އެއަށް    އެ ސ ވާލ  ކ ރީމާ  ،ށް ނ ލިބި އޮއްވާ ތަޖޭެގ ޑޮލަރ  ވެސް ބޭނ ންވާ ވަރަށް ސަރ ކާރަށް، ދައ ލަްއވާ އަދި ރާއްއޮ

ންތޯ  ރަރަށް ކީްއކ   4މި ދަނޑިވަޅ ަގއި    ،ޖަވާބ  ވެސް ނ ދީ، އަޅ ަގނޑ މެން ާގތ  ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  ވިދާޅ ވެބައްލަވާ

 9ރަށަށް    4ރިސޯޓ  ހަދަން ދޫކ ރާ ރަށްރަށ ެގ އަަގކީ   ؛ރަށް   4ރާއްޖޭެގ   ؟މިލިއަން ޑޮލަރަށް މި ވިއްކާލީ  9އެންމެ  

  ށް ހަތަރ  ފަހަރަ ައހަރ  ތެރޭ ތިން  4ކޮށްެގން.  ހަތަރ  ފަހަރ  އިޢ ލާންމިވެސް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ތިން ؟މިލިއަން ޑޮލަރ ތޯ

ޮގތ ަގއި އަޑ  މި ެގ  މިހާހިސާބަށް ކަންކަން މި ދިޔައީ ކީްއެވެގންތޯ. ދެން އެއާެއކ ަގއި ދެަވނަ ކަމެއް  .ކޮށްެގންއިޢ ލާން

ޖަވާބ  ހޯދަން މި    ކޮށްފި. ކޮށްފައި ައޅ ަގނޑ މެންނަށްފިޔާ ޕްރިންޓ ރ ބިލިއަން    6  .ކ ރާ ވާހަކަ ފައިސާއިވެނީ ޕްރިންޓ 
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ޕެންޑަމިކް ީވމައޭ. ދެން އެންމެ ރަނަގޅ .    ،ޖަވާބަކަށް މި އަންނަނީ ؟ކ ރި ފައިސާެއއްތޯންޓ ކީއްކ ރަން ޕްރި  އީ އެ  .އ ޅެނީ

ތެރޭ،    އެއަށް ވަކި ކަހަލަ އ ސޫލ ތަކެއް، ވަކި ކަހަލަ ަގާވއިދ ތަކެްއ ހަދައިެގން އެ ފައިސާ އަހަރެއް ނ ވަތަ ދޮޅ  އަހަރ 

ވެސް އިްއޒަތްތެރި    ހަމަގައިމ  ،ރެވޭނީ ބ ނެދ ކ ވަރެްއ ކަމަށް ޚަރަޖެހޭނެ ކަމަށް. އޭެގން ަވކިންދެ އަހަރ  ތެރޭަގއި ދަްއކަ

އި. އެހެންނަމަވެސް، މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީން  ކަމަށް ޓަކ ރ ހަމަ ޖަާވބ ދާރީ  ނައިބ  ރައީސް ވެސް މި ވާހަކަ ދެއްކެވި މިތާނގައި

  6އިފި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި  ދަމާލަ  އަހަރަށް  50ކަންނޭނެގ    ތީވެފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ެގ ފ ލް ކޮންޓްރޯލް އޮންނާ

މިކަން މިހެން ؟ އްތޯއެމާލީ ޑިސިޕްލިން  ލަކޮންކަހަ  އީއަހަރަށް. މި  50  ،ބިލިއަން ރ ފިޔާ ދައ ލަތަށް ައނބ ރާ ދެއްކ ން

ޑ ކ ރާ ާވހަކަ. މ ސާރަ ބޮޑ ކ ރާ ވާހަކަ  ބޮމ ސާރަ    ަވކި ސެްގމަންޓެއްެގ  ،ނެދާއޮްއވާ ދެން ހަމަ މިއަދ  ހެނދ ނ  އައިސް

ޖެހޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަންނަން. ެއ   ެގ މި ަވގ ތ  ހާލަތ ެގ ވާހަކަ ވެސް އެބަލަތ އ ެއއްވަރަށް ދައަންނައިރ ަގއި އެއާ 

ިި ތަނ ގަ  މި ،ވާހަކަ ނަިއސް އަހަރ ެގ   4؟ ތޯއިޞްލާޙ  އީއެްއވެސް ކަހަލަ އ ސޫލެއް ނެތި މި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ، މި  އ 

ދ ވަސް މި އޮތީ. އަޅ ަގނޑ  މިހެން މި  އަހަރ   އެއްނިމެން އިރާދަކ ރެއްވިްއޔާ    ވެސް މި ވެރިކަން  ތެރެއިން ހަމަގައިމ 

  ،ދެންނެވި ސަބަބަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ރަްއޔިތ ންނެއް ނެތް މި ސަރ ކާރ  ބާއްވާކަށް ދެނެްއ. އެްއވެސް ކަހަލަ ޢަޒ މެއް 

ން ކ ރިޔަސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ރައްޔިތ ންނަށް ހިތްވަރެއް ެވސް ނެތް. ކިތަންމެ ކިތަންމެ ވަރަކަށް މިކަ  އެްއވެސް ކަހަލަ

އެބަ ދައ ލަތ ން  ޖަވާބ ދާރީވ ންތައް  ހ ރި  މި  ވާޖިބ ކޮށްފައި  ދަންނަވާލަން    ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  ވާހަކަ  އެ  ާވން.  ޖެހޭ 

 އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ެގ ބޭނ ންހިފީ. ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ކ  ނެތް. ދައްކަވާނެ އިތ ރ  މެންބަރަ މެންބަރ . މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފ ޅ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

ނަންބަރ     -{ 10.2}  އެލަވަންސް    -10.2އެޖެންޑާ  ޑިއ ޓީ  ސްޕެޝަލް  ޤާޟީންނަށް  ކޯޓ ެގ  ކްރިމިނަލް 

،  ިއވާ މައްސަލަން ހ ށަހަޅ އްވާފަނ ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަދިަވޑައިެގން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖ ޑީ މަށް އެހަމަޖައްސައިދެްއވ 

ދެްއވާނީ ކޮމިޓީެގ  އިޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ  ވެސް މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވަ  މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި

 . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ޢަބްދ އްލަޠީފް ޔާސިރ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ ،މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޢަބްދ އްލަޠީފް ޔާސިރ  ެމންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ކ ޅ ދ އްފ ށި

ދަންނަވަ ައޅ ަގނޑ   ތަޢާރަފ ަގއި  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ަގ ؛ލާނަންއިޝ ކ ރިއްޔާ  ނ ރަސްމީ  ރިޕޯޓަކީ  ޑީަގިއ  މި 

ރ ފިޔާެގ    500ޤާޟީންނަށް މަސައްކަތަށް ނިކ ންނަވާ ކޮންމެ ދ ވަހަކަށް    10ނިކ ންނަ ކްރިމިނަލް ކޯޓ ެގ    އަޑ އެހ ންތަކަށް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖ ޑީޝަލް  ،  އެދި  މަށްދ ވަހ ެގ މ އްދަތަށް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވ މަސް  4 ޑިއ ޓީ އެލަވަންސެއް  ލްސްޕެޝަ
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ެގ ދަށ ން ވަނަ މާއްދާެގ )މ( 112ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދ    ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ ން ހ ށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ސާކޮށް  ލާަގނޑ  ޚ ޅ   އައްޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . ކޮމިޓީން މަޝްވަރާކ ރެވ ނ  ކަންތަްއތަ  ނިންމިދިރާސާކޮށް  މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީން  

ކޯޓ ެގ  އިނަވަދަން ކްރިމިނަލް  ނިކ ންނަ  ައޑ އެހ ންތަކަށް  ަގޑީަގއި  ނ ރަސްމީ  މަސައްކަތަށް   10ލާނަން.  ޤާޟީންނަށް 

ދ ވަހަކަށް  ނި ކޮންމެ  ޑިއ   500ކ ންނަ  ސްޕެޝަލް  އެލަވަންސެްއ  ޓީ ރ ފިޔާެގ  މ އްދަތަށް މަސް  4  ދ ވަހ ެގ 

ށަހަޅ އްވާފަިއވާ މައްސަލަ  ަވޑަިއެގން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖ ޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ ން ހ ހަމަޖައްސަވައިދެއްވ މަށް އެދި 

އި މަޝްވަރާކޮށްފަިއވާ ަމއިަގނޑ  ނ ކ ތާތައް ތިރީަގއި ޢ ލޫމާތާއި ކޮމިޓީަގ މަމާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިާވތީ، ލިބިފައިވާ

ިގނަ އަދަދަކަށް ެއ    ،މައްސަލަ ހ ށަހެޅޭއިރ   750ކޮށް  ކޮންމެ އަހަރަކ  އެްވރެޖ   ށްކްރިމިނަލް ކޯޓަ  -4.1ވަނީއެވެ.    އެ

ވ ރެ ިގނަ    އަހަރަށް  އެއްށް ނ ނިިމ  ވަނަ އަހަރ ެގ ނިޔަލަ  2021  ،ކަމ ަގއި ވީނަމަވެސް   ކޯޓ ަގއި މައްސަލަތައް ނިންމި

ޖ މ ލަ   ކަމަށާއި  1182ދ ވަސްވެފައިވާ  އޮތް  އެބަ  ކަމ ަގއި   ،މައްސަލަ  މައްސަލަތަކެއް  ދ ަވސްވީ  މައްސަލަތަކަކީ  އެ 

އި ކޯޓ ެގ މަސަްއކަތްތަކަށް  ނިންމ މަށް ޓަކަ  އިއެންމެ އަވަހަކަށް ފަށަ  ބަލައިަގނެ، އެ މައްސަލަތައް ނިންމ މ ެގ މަސައްކަތް ވީ

ފާހަަގކޮށް، މަސަްއކަތ ެގ ޕްލޭނެްއ   ލަތްތައްސީވަ  ންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް ދެނެަގނެ، މިކަމަށް ބޭނ ންވާ މ ވަްއޒަފ ންނާއިެގ

ޑީ.ޖީ.އޭ އިއެކ ލަވަ ޕްލޭނާލާފަިއވާކަން  ދެންނެވި  ިއސްވެ  ފާހަަގކޮށްފަިއާވކަން.  ފަށަ  އިން  މަސައްކަތް  ެއ   ިއ،އެްއޮގތަށް 

އިތ ރ  އިންތިޒާމ ތަްއ    ،ތަށް ހިންގ މަށް ޓަކައި މި ވަގ ތ  ކޯޓ ަގއި ހ ރި އިންތިޒާމ ތަކ ެގ ބޭރ ންެއއްޮގ  މަސައްކަތްތަްއ ތާވަލާ 

ފާހަަގކ ރައްވާ ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ ން  ޖ ޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ެއޮގތ ން  ފައިހަމަޖައްސަންޖެހޭކަން  ާވކަން. 

ޕްލޭނާ ިގނަ  ަގޑީ   ރަސްމީ  ކ ރ މަށް ކްލިއަރ  ކްލޮްގބެއެްއޮގތަށް    ކަނޑައެޅިފަިއވާ  ަގޑިާއއެކ   ނ ރަސްމީ  އިތ ރ ން  ެގ 

  ން ިގނަ ވަގ ތ ތަކެއް ހޭދަވެެގންދާނެ މި ކަންކަމަށް ޓަކަިއ ކްރިމިނަލް ކޯޓ ެގ ޤާޟީ  ،އް ތާވަލ ކ ރެވިެގންދާއިރ އަޑ އެހ ންތަކެ

 މަށްކަ  ންމާފައިވާމިހާރ  ނި  ންޝަރީޢަތް ހިންަގ  ށްއަ  17:00އިން ހަވީރ     8:00ކޮންމެ ދ ވަހަކ  ހެނދ ނ     ،ކަމަށާއި

ކޮށްެގން ކަމަށް ވާތީ،  އް  ރަ މަސައްކަތްތަކެބ ކޯޓ ެގ ޤާޟީން    ،އަންާގފަިއާވކަން. މިކަމ ެގ ފ ރިހަމަ ނަތީޖާ ނެރެވޭނީ

ކ ންނަ ޤާޟީންނަށް މަސައްކަތަށް ނ   10ނ ރަސްމީ ަގޑީެގ ައޑ އެހ ންތަކަށް ނިކ ންނަވާ    ،ކ ރ މ ެގ ޮގތ ންމިކަމަށް މަގ ފަހި

ދ ވަހ ެގ މ އްދަތަށް ހަމަޖެއްސ މަށް ބޭނ ންވާ  މަސް  4ރ ފިޔާެގ ސްޕެޝަލް ޑިއ ޓީ އެލަވަންސެއް    500  ކޮންމެ ދ ވަހަކަށް

ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖ ޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ ން ފާހަަގކޮށްފައިވާކަން. އަދި މިއާެއކީަގއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 

  ން ނޑަކަށް ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ތްގަ ށް މި ެއލަވަންސް ހަމަޖެއްސ މަށް ާގވާ ޮގތަރޭޝަނ ން ހ ށަހަޅާފައިޓްޖ ޑީޝަލް އެޑްމިނިސް

ލާނަން. ކްރިމިނަލް ކޯޓ ެގ އިވަނަ ލައްކަ ރ ފިޔާ ޚަރަދ ވެެގންދާނެ ކަމަށް. ކޮމިޓީެގ ނިންމ ން އަޅ ަގނޑ  ދަން  6އިތ ރ   

ޑިޕާޓްމަން އެދި  ހަމަޖަްއސަވައިދެްއވ މަށް  އެލަވަންސެއް  ޑިއ ޓީ  ސްޕެޝަލް  ޖ ޑީޝަލް ޤާޟީންނަށް  އޮފް  ޓް 

ަގއި ބޭއްިވ    2022ޖޫން    22  ،ހ ހަޅ އްވާފަިއވާ މައްސަލަިއަގއި ކޮމިޓީން މަޝްވަރާކ ރ މަށްފައެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ ން ހ ށަ

ން  ގ ަގއި ބައިވެރިވި މެންބަރ ންެގ ިއއްތިފާވަނަ ބައްދަލ ވ މ ަގއި ކޮމިޓީއަށް އެ ަވގ ތ  ހާޒިރ ވެ ވޯޓ    13ކޮމިޓީެގ މި އަހަރ   
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ަގިއ   އޮފް ޖ ޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ ން ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ޮގތަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓ ޓްޑިޕާޓްަމން  -1އެވެ.  ފަމާވަނީ ނިން

ނ ރަސްމީ ަގޑީަގއި އަޑ އެހ ންތަކަށް    މ މަށް،މައްސަލަ ނިން  1182ވ ރެ ިގނަ ދ ވަސްވެފަިއވާ ޖ މ ލަ    އަހަރަށް  އެއްނ ނިމި  

  ލްެގ ސްޕެޝަރ ފިޔާ   500ޤާޟީންނަށް މަސައްކަތަށް ނިކ ންނަވާ ކޮންމެ ދ ވަހަކަށް    10ކ ންނަ ކްރިމިނަލް ކޯޓ ެގ  ނ 

  ދ  ނިންމަވާފަިއވާ މެ  ދ ވަހ ެގ މ އްދަތަށް ހަމަޖައްސަިއދިނ މަށް. ވީމާ، ކޮމިޓީން މި މައްސަލައާމަސް  4ސެއް  ވަންއެލަ  ޑިއ ޓީ

ވަނަ މާއްދާެގ )ދ( ެގ ދަށ ން ރައްޔިތ ންެގ   112ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ    ިއ،ޮގތ ެގ މަްއޗަށް ރިއާޔަތްކޮށްދެްއވަ

މަތީން މި މައްސަލަ ނިންމަވައިދެްއވ ން އެދި މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަމެވެ.   މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތެްއެގ

 ރަީއސް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކ   ދައްކަވަން އެދިވަޑަިއަގންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފ ޅ 

 . ޢަފީފ  ޙަސަން ެމންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށީވަޑައިެގންދެއްވ ން އެދެން. އިންނެިވއްޔާ ފ ރ ޞަތަށް އެދި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަފީފ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށީ

ރ  ހާކ ރާއިރ  މިޤާޟީންނަށް އިތ ރ  ަގޑީަގއި މަސަްއކަތް  10ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ކްރިމިނަލް ކޯޓ ެގ  

ވަނީ    ަމއްސަލަ ނިންމ މަށް މި ރިޕޯޓ ަގއި ކަނޑަައޅާފައި މި  1182ށަހެޅިފައި ހ ރި މައްސަލަތަކ ެގ ތެރެއިން  ަގއި ހ އެތާ

ޖެހޭ   ބައެރ ފިޔާ. އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން    500  ށްނިކ ންނަ ކޮންމެ ދ ވަހަކަ ؛ދ ވާލަކަށް  ފަސް ސަތޭކަ

ދިޔ ން  ލިބ މަށް ހ ރި ޮގންޖެހ ންތަކެއް ކަމަށް. އިންސާފ  ނ ލިބި  މަކީ އިންސާފ ޔ ދިނ ނިމި މައްސަލަތައް ިގނަ ދ ވަސްެވެގން

އްލެްއ  ހަ އެއަށް    އިެއ މައްސަލަތައް ބަލަ ؛ތައް ލަކަމަށް. އެހެންކަމ ން، ކްރިމިނަލް ކޯޓ ަގއި ނ ނިމި ފ ނިޖެހިފައިވާ ަމއްސަ

މިނަލް ކޯޓ ގެ ރ ން ނޫނީ ކްރިޔާ  ފަނޑިަގއިަގޑީ  އިތ ރ   މަށްކ މެއް އިްއވ  ހ އެއަށް    އިބަލަ  މައްސަލަތައް   ދި އެއަ  ،ހޯދައިދީ

އާދެ!  ؛މައްސަލަ ނިންމ މަށް  1182ތެރޭަގއި މި    ހ ެގދ ވަަމސް  4  ،ޖެހިވަޑަިއަގންނަވާތީވެކ ރަްއވަން ން މަސައްކަތްޤާޟީ

ވާހަކަދެްއކިިއރ ަގއި  ކޮމިޓީަގއި  މި  ައޅ ަގނޑ މެން  ޮގތް.  އެދިވަޑައިެގންަގިއވާ  ބޭފ ޅ ން  އެ  މައްސަ  ،އެއީ  އެ  ލަ  އެއީ 

މަށް އިތ ރ  އެލަވަންސެއް ނ ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން ލ އެ މައްސަލަ އިތ ރަށް ބެ   ،ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަދި ނ ނިމި

ކޯޓ ތަކ ަގިއ    ޚާއްޞަ ޮގތެްއަގއި  ،މިހެން ހ ރި ކަންތައްތައް ؛. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްދެކެވިފަިއވާނީއެ ކޮމިޓީަގއި ވާހަކަ

މައްސަލަތަ ދިގ    ، ކަކީފ ނިޖެހިފައިވާ  ނ ނިމި  މަްއސަލަ  ހ ށަހެޅިފައިވާ  ،  ލަމ ންދާތީއެ  ލިބ މަށް  އިންސާފ   މީހ ންނަށް 

އެއީ ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ؛މި މައްސަލަތައް ައވަހަށް ނިންމ މަށް  ،ހ ރަހަކަށް ވާތީ

ބޭނ ންތެރި  ،ން ވެސް މި މަްއސަލަތައް ައވަހަށް ނިންމ މަކީކ ރާ ޮގތ ަގއި މި ކަންތައްތައް ކޮށްގެ ަގނޑ  ަގބޫލ ޅ ފެނޭ. އަ
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ރ ފިޔާ    500ކ ރާ ޤާޟީންނަށް ދ ވާލަކަށް  މަސައްކަތް  އިއަދި މި މައްސަލަތައް ނިންމ މަށް ޓަކައި އިތ ރ  ަގޑީަގ  .ކަމެއް

 އަޅ ަގނޑ މެން ޓ މި ރިޕޯވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި    ކޮިމޓީން ނިންމާފައި މި  ެގދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން

ވަހ ެގ  ދ  މަސް  4ވާ މައްސަލަތައް    ފ ނިޖެހިފައިވާ މި  ފާސްކ ރ ން މ ހިންމ . އަދި ހަމަ އެާއއެކ ަގިއ ކްރިމިނަލް ކޯޓ ަގއި 

 ިއއްވ ން ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެން މި ކަންތައްތައް ނިންމ މ ަގިއ  ންކ ހ   ، އި، އެައށް ޮގތެްއ ނިންމައި ނިންމަ  އިތެރޭަގިއ ބަލަ

 ހިންމ ކަން ދޭންޖެހޭ ކަމަކީ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެ މ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މާވަށ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ބޭނ ން.  ކޮންޓިނިއ ކޮށްލަން  ވާހަކަ  ދައްކަމ ންދިޔަ  ހަމަ  ައޅ ަގނޑ   އަނެއްކާވެސް  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

އެ މަނިކ ފާނ    ،ޖެހޭ ހޯދަން. އެހެން މި ދެންނެވި ސަބަބަކީ  ހިސާބެއް އެބަ  ވީ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ފަހަރ  ިގނަ  ވަވަރަށް  ޕްރެސްއަށް  ޚަރަދ    ވިދާޅ ަވނީ  މި  ޚަރަދ ޑަކ ކ   ޑަިއެގންފައި  ދައ ލަތ ެގ  ކ ޑަކ ރަން.    ތައްރަން. 

މ ސާރަ    ،ޓެއް ވެސް ޮގސް މި ނިމެނީތަނަށް ހ ށަހެޅިެގން މި އަންނަ ހ ރިހާ ރިޕޯ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި   ،ވިދާޅ ވެފައި

ފޯ  ވަކި  ،ދިނ މާއިއެލަވަންސް    ،ބޮޑ ކ ރ މާއި ނ ފޫޒ   ކ ރާ ޮގތަކަށް  ބައްޓަންކ ރ މަށް  ކަންކަން  ޓަކައި  ރ ކޮށްވ މަށް 

ރ ފިޔާއަށް ދެވެނީ.   2226ކ ރިން  ތޮޅ ެގ ކައްދޫއަށް މާލެއިން  އަ  މިއަދ  ލ. ؛އީސްރަމަސައްކަތްތަކ ެގ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި  

ެގ  ޓ ފޫ 60ން ދިމާވި އެއް ާވހަކަ. އަޅ ަގނޑަށް ނ.އަތޮޅ  ިމލަންދޫ އީމި ؛ރ ފިޔާައށް. އަޅ ަގނޑަށް  2588މިއަދ  ދެވެނީ 

ރާލަން ކ ރިން  ފ   ދިމާނ ވެފައޭ. ޓޭންކ   އި އަތާޔާތިބީ އަނަގަ މި  ، ބ ނީ  ތ ަގނޑ  ާގދޯންޏެއް ެގންގ ޅޭ މީހަކ . އޭނަ އަޅ  މަސް

މިހާރ  ތެޔޮ  ދައްކަންޖެހެ  3000  އަޅާލީމާ  އަޅާ  އިތ ރަށް  މަހަށްއޭރ ފިޔާ  ކިހިނެއްހޭ  ފ ޅިެއްއ  ޮއއިލް  ކ ކިން ؟ދަނީ  . 

މަހަށް  ހިވިކ ރިއަށްވ ރެ   ކިހިނެއްހޭ  އަގ ބޮޑޭ.  ައގ  ؟ދަނީ  ރ ފިޔާ  ކިލޯެއއް  ކ ކ ޅ   އަގ ބޮޑޭ.  ބޮޑޭ. ެގރިކިރ  

ފިޔާ  ރ  3000 ؛ން އ ޅެވޭކަށް ނެތޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްެގއި އަތާ ދިމާކޮށް ޔާބޮއިެގން އަނގަ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ކައިެގން

  އޭނަެގ ދޯނިން  އޭނާ  .ބ ރި ައިއއްސަމ ޅި ދ ވަސް ހޭދަކޮށް އެނ ؛އިެގން ދާ މަސްވެރިޔާތެޔޮއަޅަ ޓޭންކަށް  ޑ ކޮށް  ގ ބޮ އަ

  10ލިބެންޏާ މިއަދ  އެއަށްވ ރެ    ރ ފިޔާ  22އީސް، ކ ރިން  ލާ ައގ  ިއއްޒަތްތެރި ރަ އިބާނަންދާ މަސްވެރިކަން، އެ ިވއްކަ 

ޖަވާ  15ރ ފިޔާ،   މީެގ  ދެން  ހ ރީ.  އަގ   މަހ ެގ  ައގ ހެޔޮކޮށް  ހޯރ ފިޔާ  ނ ވަތަ  ދަބ   ދާއިރާެގ  އެ  މަޖިލީހ ެގ  މި  ން 

ރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ     ،މެންބަރ ން ބ ނަން މި ޖެހެނީ  މެންބަރ ންނަށް ގ ޅާލީމާ  ،އަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލިސް ތެރޭަގއި ހިމެނޭތީ

  ،ތ  ތި އެއްސެވީނޫންތޯ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  ާގއެކަމާ ކަންބޮޑ ެވެގން ؟ރާނީ. ކިހިނެްއހޭ މިކަން ކ މި ވަގ ތ  އޮތް ހާލަތޭ
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ކ ރާ ޕާޓީެގ އަދި މި މަޖިލީހ ެގ ެވސް  ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ވެރިކަންބޫލ  ަގކިހާވަރެްއެގ ބޭރ  ފައިސާއެއް އެބަ ހ ރިތޯ. ައޅ ަގނޑ   

ރައީސް ސ ވާލ    ނައިބ   މިނިސްޓަރާ  އެ  ބޭފ   ފިނޭންސް  ތި  ރައީސް، ޅ ކ ރައްވާނީ  ިއއްޒަތްތެރި  ވެސް  ންނަށް 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވެސް ސަރަޙައްދ ަގއި ހިމެނޭ ހ ރިހާ    ،ނ ދީހ ރީމަ. އެކަމަކ  މިއަށް ޖަވާބ   ކަންބޮޑ ވ ންތަކެއް މިތާ

މިނި ސްޓޭޓް  އަރ ވަިއެގވ ޒާރާއެްއެގ  އެއަރވޭސްއަށް  ަގތަރ   ނޫނީ  އެމިރޭޓްސް  ދަންދެން  ކޮޅ ކޮޅަށް  ސްޓަރ ންނަށް  ން 

މިލިއަން    8  ،މިލިއަން ރ ފިޔާ  7  ،މިލިއަން ރ ފިޔާ  6ށް  ކޮންމެ ދަތ ރަކަ  ،ދަތ ރ ކ ރައްވަނީ. އާޚިރ ަގއި ނިމި ބަލާއިރ 

 ރ  ކ ރިއަށް މިހާފައިސާއެްއ ނެތޭ ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރާށޭ. މަޖިލީހ ަގއި މި  ، ރައްޔިތ ން ާގތ ަގއި މި ބ ނަނީކ ރ ފިޔާ. އެކަމަ

ކޮށްފަިއ  ކ ރާށޭ. ޗާޕ އިތ ރަށް ފަިއސާ ޗާޕ   ،ދާ ހ ރިހާ ރިޕޯޓެއްަގއި މަިއަގނޑ  ސ ރ ޚީެގ ފަހަށް މި އަންނަ ހ ރިހާ ވާހަކައަކީ

ޓ ތަކަށް މިއަށް އިތ ރަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވާހަކަެއއް  ޕޯދެކޭ މިއީ. ދެން މި ރިއ ތިމަންނަމެން ވީ ވަ   !މިކަން ކ ރާށޭ

ދ  މިހާ ބޮޑ   މިއަ ،ަގނޑަކަށް ނ ވިސްނ ނ ޅ  ކ ރ ން ނޫން ޮގތެއް އަކަރައްޔިތ ންނަށް ބި ؟އޮތްބާ ދެއްކ މ ެގ ބޭނ މެްއ އެބަ  

ދައ ލަތެއް ހިނަގމ ން    ްއ ނެތިތެ ފޮޮގތެއް ،ށް. އެްއވެސް ކަހަލަ އ ސޫލެއްކަލީހަކ ން ެގނެއްސި ކަމަމެޖޯރިޓީއެއް އޮތް މަޖި

  ،ަގނޑ  ދަންނަވަން އޮތީޅ ގ ޅިެގން ވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔާސިރ  އަ  ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ މި ރިޕޯޓާ  މި

 ؟ކޮންކަމެއް ވިސްނިެގންތޯ މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީއަށް ތި އ ޅެނީ ؟އަށް ކޮންކަެމއް ިވސްނިެގންތޯ ތި އ ޅެނީޔަތ  ކޮމިޓީ ލިއްމާ

ސަތޭކަ    މި ޤައ މ ެގ ދަރަނި ؟ނ ކ ރަންތޯޓ ބިލިއަން ޕްރިން 6 ؟ނ ކ ރަންތޯޕްރިންޓ ؟ މި ޤައ މ ަގިއ ފައިސާ އެބަ ހ ރިތޯ

ނާރަނީތޯއަބިލިއެއް   ކޮމިޓީ ؟ނަށް  މާލިއްޔަތ   ބިލި ؟ކޮބައިތޯ  ބިލިއައެއް  އެއް  އޮތް އަން،  އެބަ  ދަރަނި  ރ ފިޔާެގ  ން 

ންޑް އޭިވއޭޝަންަގއި. ސްޕެއަރޕާޓްސް ނ ަގނެިވެގން އެ އ ޅެނީ. ޓަޔަރ  ބަދަލ ނ ކ ރެވިެގން ެއ ައއިލެ  ،މޯލްޑިވިއަންަގއި 

ިއއްޒަތްތެރި  ؟ ލިްއޔަތާ ދޭތެރޭގައިކޮން ކަމެއްތޯ، ކޮން ލޯތްބެއްތޯ ތި ބޭފ ޅ ންެގ އޮތީ މާ ؟ކޮބައިތޯ މާލިއްޔަތ  ކޮިމޓީއ ޅެނީ.  

  . ން ޑޮލަރަށް ވިްއކާލީ. ެއކަމ ަގއި މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީއަށް މި ވަގ ތ  އެްއޗެއް ނ ބ ނެވޭއަމިލި  9ރަށް    4ރަށް،   9 ؛ރައީސް

ިއ  ޒީބ  ޢަމަލެއް އެބަ އޮތްތޯ. ދެން ރައީސް އޮފީހ ަގއި ހިރ ވާތަން ހިރ ވަހ އެއަށްވ ރެ ނާތަ  ،އިތ ރަށް ޗާޕ ކ ރާށޭ ބ ނީމާ

މި ވެސް ނ ލާ މީހަކ  ވެރިކަންކ ރަން ހ ރީ. މި ވާހަކަ ދެން ތަކ ރާރ ކޮށް މި ދައްކަންޖެހެނީ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ދަރާ އޮތް ވާހަކަ. ސްޕެއަރޕާޓްސް ނ ލިބޭ ވާހަކަ.   ނަށްއަބިލި  އެއްއައިލޭންޑް ޭއިވއޭޝަން    ،ކިޔަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދ ވަހ ެގ ކާޑ  ަގންނާނެ ފައިސާ ނެތް  މަސް  3ްވަގއި ހ ރި ފައިސާ މަދ ވާ ވާހަކަ.  މި ޤައ މ ަގއި ފައިސާ ނެތް ާވހަކަ. ރިޒާ

ފައިސާ    ،ބޮޑ ކ ރަންދަްއކަނީ. އެކަމަކ  މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީން ެގންނަ ހ ރިހާ ރިޕޯޓެްއަގއި މ ސާރަ    ވާހަކަ. އެ ވާހަކަ މި

  ކ ރަން. ރައްޔިތ ން ތިބީ ޭގެގ ކ ލި ނ ދެއްކިފަ. ކާބޯތަކެތީެގ އަގ  މީެގ ކ ރިން ދ ވަހަކ އިތ ރަށް ޗާޕ ކ ރަން، ޕްރިންޓ  

މަޖިލިސް    މިއަދ  ނިންމާފައި މާދަމާ ނިމ ނީމާ  ؛ންވެސް މައްޗަށް ނ ދާހާ ބޮޑަށް މައްޗަށް ޮގއްސި. އަޅ ަގނޑ ެމން މާދަ

ވެސް ހިއެއްނ ޭވ    އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ވާހަކަ ވެސް ދެން ދައްކާނެ ބަޔަކ  ހަމަގައިމ   ހަށް ބަންދ ވީދ ވަދޮޅ  މަސް

ވެރިެއއް    އިސަރ ކާރ ަގ  ،ޮގސްތިބޭނެހެނެއް މި ދައ ލަތ ަގއި. އެހެންވީމާ، ސަރ ކާރ ެގ ހިންގ ން މިއަދ  ބޮއްސ ންލައިެގން 
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ޮގތަކަށް ހިނާގ މި ރާއްޖެއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑ    ،އ ސޫލ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ނެތި، އެ މިނިސްޓަރަކ  ހިތަށްއެރި 

 ؛އްލެއް. މިކަމ ންހަ ، މިކަމ ން ރަށްވެހި ފަތިހެއް ނެރެންވީއްލ ާވނެ ޮގތެްއ، މިންޖ ވާނެ ޮގތެއް ހަނ ރައްކަލަކީ. ިމކަމ ން 

 ތެރި ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. ިއއްޒަތް  ރ އަރަންވީ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ބަދަލ ކ ރަންތި ބޭފ ޅ ންެގ ފަތިހ ެގ އި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ފައިސާެގ ވާހަކަ ދެކެވޭއިރ ަގިއ   ؛މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ ތައް ވަރަށް ިގނަ ދ ވަހެއް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އިްއޒަތްތެރި    ޚަރަދ ތަކެއް ިއތ ރ ކ ރާ ވާހަކަ  ،އަންނަނީ  ދައްކަނީ ޚަރަދ ކ ޑަކ ރާ ވާހަކަ. އަނެްއކޮޅ ން މި  އެްއކޮޅ ން މި

ދެންމެަގއި މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވަރަށް ތަފ ސީލ ކޮށް އެ  ؛ހަމަ  ވެސްރައީސް. މީތި އަޅ ަގނޑަކަށް  

މީެގ   ؛ވިދާޅ ީވ. އަޅ ަގނޑަށް ވެސް މި އ ޅެނީ ހަމަ އެްއޮގތަކަށް މީތި ދިމާކޮށްލަން ނޭނިގެގން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މެޖިސްޓ  ކ ރިން  ދެކ ޑައިރ ކޮޅެއް  އިނާޔަތްތަކެއް  އިތ ރ   ވާހަކަ ރޭޓ ންނަށް  މި  ،ްއވާ  ކޯޓ     މިހާރ   ކްރިމިނަލް  އޮތީ 

އެލަވަންސެ ޑިއ ޓީ  ސްޕެޝަލް  ހަމަޖައްސަޤާޟީންނަށް  ޖ ޑީޝަލް  ްއވ އިދެވަ އް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އެދިވަޑަިއެގން  މަށް 

ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ  ،ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ؛ންއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ  މިއީ  ހަމަ އެކައްޗެއް.    މިއީ ހަމަ   ،މިއީ 

ންނަނީ. ބޭނ ންފ ޅ ާވ އިޞްލާޙ ތަކެއް މި އަ  މި އަންނަނީ ހަމަ ޖޭ.އެސް.ސީެގ ރައީސާ  ކަމަށް ަވންޏާ  އަނެއްހެން ދަންނަވާ

 މި  ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކ ރައްވާ ކަންތައްތަކެއް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ިވދާޅ ވެެގން  ،  ނޫނިއްޔާ ޖޭ.ެއސް.ސީެގ ރަީއސާ

އިމ ކ ރާކަށް ވެސް ނޫން. މީެގ ގާ އ ޅެނީ އަދ ލ ވެރިކަމެއް    އް އިޞްލާޙ ކ ރާކަށް ވެސް ނޫން. މިއ ޅެނީ ފަނޑިޔާރ ެގތަ 

ދެއް  ގ ސަދެއް އޮތީ. އެއީ ވެރިކަން ހޯދ ން. ވެރިކަމ ަގއި ދެމިތިބ ން. ވެރިކަން ހޯދ ން. އިތ ރ  އެްއވެސް މަގ ސައެންމެ މަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދީ ހާލަތާ ދޭތެރޭަގއި    މާލީ އިދާރާތަކ ންދ ނިޔޭެގ  ،މީަގއި ނެތްކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އެނެގނީ

އޮތީ    ވ ރެ ބޮޑަށް ޚަރަދ ތައް ކ ޑަކ ރަން މި  އޮތީ ޚަރަދ ތައް ކ ޑަކ ރަން އަންާގފަ. ޚަރަދ ތަްއ މެނޭޖ ކ ރ މަށް  ކަންބޮޑ ވެ މި

ތަން. އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ   ރ ވެެގންދާ އަންާގފަ. އޮތް ދަނޑިވަޅެއްަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ ޚަރަދ ތައް އިތ 

ކީ ެއްއވެސް ދިވެހި ރަްއޔިތަކަށް އިތ ރ ވާ ފައިސާއަކާ ދޭތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ވަނީ   ، އެްއވެސް ފަނޑިޔާރަކަށް

ޤައ މ ގަ  ިމ  މާދަމާ  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޖެހޭ،  އެބަ  އޮންނަން  ޤައ މ   މި  އެހެންނަމަވެސް،  ރަޕްސީ  ބޭންކ   އިނޫނޭ. 

ކޯޓެ  ލާންކ ރީމާއިޢ  އެްއވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހިއެއްނ ވޭ  ހ ންނާނެހެނެ  ްއަގއިއަޅ ަގނޑަކަށް  ެވސް  . އްފަނޑިޔާރަކ  

މި    ،އ ނދަޫގ ހާލަތެްއަގއި މި ޤައ މ  އޮތްއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ  ،އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ހާލަތެއްަގއި
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ކަމަށް އަޅ ަގނޑ     ބޭނ މަކީ ސިޔާސީ ބޭނ މެއް ؛ތަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ހާލަތ  އިތ ރަށް އ ނދަޫގކ ރަން މަސައްކަތްކ ރާ

ހިތާާވ    ،ރ ން ބޭރ ކ ރީ ފ ރަތަމަ. ބޭރ ކޮށްފައި ަގޔާވާ ހިތާނ ވާ ފަނޑިޔާ  ،ދަންނަވައިފިން. ކޯޓ ތަކ ަގއި ތިއްބެވި ަގޔާނ ވާ

ފެންނަނީ    މި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،ބަޔަކ  އެތެރެކ ރީ. އެ މީހ ންނަށް ަގޔާނ ވާ މީހ ންެގ މައްސަލަތައް މި ހަވާލ ކ ރެވ ނީ

ދ ވަސް ފަހ ން. އަހަރ އެއް  އޮތީ ާގތްަގނޑަކަށް    ބ  މިއިންތިޚާ ؛ތަން. ކ ރީަގއި ރައީސް  ދިމާލަށް ދާ  ރައީސް ޔާމީނާ

. ފަނޑިޔާރ ންނަށް ވެސް މިއަދ  އެބަ  މަކީެގ ިއންތިޚާބ ގައި ކ ރިމަތިނ ލެވޭނެ ޮގތަށް ހެދ ން ބޭނ 2023ރައީސް ޔާމީނަށް 

މި ސަރ ކާރ  ފެއިލްެވއްޖެކަން. ކޯޓ ތަކ ެގ ފަނޑިޔާރ ންނަށް   ، ކޯޓ ތަކ ަގއި ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރ ންނަށް އެބަ އެނގޭ   ،އެނގޭ 

އޮތީ ނިމިފައިކަން.   މި ސަރ ކާރ  މި  ،ތަނަށް ެގނެޔަސް  ޒަތްތެރި ރަީއސް، ކިތަންމެ އިޞްލާޙެއް މިއެބަ އެނޭގ ިއއް

އެއް ނެތްކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އެއް، މަނިޓަރީ ޑިސިޕްލިންފިސްކަލް ޑިސިޕްލިން  ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މާލީ ކަންކަން

ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރި  މި ؛އެނެގނީ  ހެނދ ނ   ހާޒި  މިއަދ   ހެލްތ  ތަނަށް  އަޅ ަގނޑ   މިނިސްޓަރ .  ހެލްތ   ރ ކ ރެވ ނީ 

ރަށެއްަގއި    4ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ، އޮތީ   ވަނަ ދ ވަހ  މި  30މަހ ެގ    މިދިޔަ މޭ ؛މިނިސްޓަރާ ކ ރި ސ ވާލަކީ، އިހަކަށްދ ވަހ 

  ފިޔާއަށް މިން ރ އަމިލި  884  ،ން ރ ފިޔާއަށް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އަމިލި  884އިމ ކ ރ މަށް ޓަކަިއ  ގާ ހޮސްޕިޓަލެްއ    4

ހ ރި   ތަނ ގައި  ހަދަން. ހަމައެކަނި އިމާރާތްތައް ހެދ މަށް، އެ  އި،އޮތީ އިންޑިއާެގ ކޮންސަލްޓެންސީ ފަރމަކާ ހަވާލ ކޮށްފަ

ން ރ ފިޔާ ހޭދަކ ރާ އަމިލި  221ހޮސްޕިޓަލަކަށް   ؛ވަސީލަތެްއެގ ވާހަކަެއއް އެ ެއްގރީމަންޓ ތަކަކ  ނެތް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

މި އަޅ   ޮގތަށް  ނަމ ަގއި  އޮތީ.  ރައްޔިތ ންެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަޅަނީ.  ހޮސްޕިޓަލ ތައް  މި  ރަނ ންބާއޭ  ހިތަށްއަރާ  ަގނޑ  

ލޯނ   ،ނަގައިެގން ލޯނ  ފަރމަކައިންޑިާއއިން  ކޮންސަލްޓެންސީ  އިންޑިއާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ށްނަަގިއެގން  ހަވާލ ކ ރަނީ  މި 

ނައިފަރ ަގއި ހ ންނާނެ   ،ކަށް ނިސްބަތްވާ ނައިފަރ  ދާއިރާަގއިހޮސްޕިޓަލ ތަކެއް އިމާރާތްކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  އެ ދާއިރާއަ

ފަންިގފިލާެގ ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ަގއި، ރައީސް ޔާމީންެގ ސަރ ކާރ ަގިއ    6ސްޕިޓަލ .  އަތޮޅ  ހޮ  ޅ.

 ،ދައްކަނީ   މި ޅަން.  އެ އިާމރާތް އަ  ،ން ރ ފިޔާ އެ ތަނަށް ޚަރަދ ވި ޚަރަދަކީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއަމިލި  42އަޅާފަ.  

ހޮސްޕިޓަލެއްތޯއަމިލި  221ހޮސްޕިޓަލަކަށް   އެނދ ެގ  ކިތައް  އަޅަނީ  މި  ޚަރަދ ކޮށްެގން  ރ ފިޔާ  އެނދ ެގ   30 ؟ން 

ރައީސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ހޮސްޕިޓަލަކަށް    30ހޮސްޕިޓަލެއް،  ހޮސްޕިޓަލ   އަމިލި  221އެނދ ެގ  ދަރ މަވަންތަ  ރ ފިޔާ.  ން 

ބޭ ވާހަކަދެއްކެވި  ކޮބައިތޯއަގ ބޮޑ ެވެގން  ޗެއަރ؟ ފ ޅ ން  ކ ރީެގ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ދެކ ނިން  ކ ރީަގއި    ، ސަންޕާއަޅ ަގނޑ  

ދާއިރާެގ    މެން ވެސް މިކަމާ ދޭތެރަޭގއި ނިކަން ައޑ ހަރ ކޮށް ވާހަކަދެއްކެިވ. އަލިފ ށީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް

ން  އަމިލި  221ވާހަކަތައް ދެއްކެވި. މިއަދ  ކީްއވެެގންތޯ  މި ބޭބޭފ ޅ ން ނިކަން އަޑ ހަރ ކޮށް ިމ    ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

  ެއއް  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟ އެ ވާހަކަނ ދައްކަނީ  އެނދ ެގ ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅަން ހަވާލ ކ ރީމާ  30ރ ފިޔާ ޚަރަދ ކޮށްފައި  

ފެންނަނީ   މި  ކަންތައްތަްއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކ ރަމ ންދާ  އެއް ހާސްރ ފިޔާއަށް ކ ރެވޭ  ޤައ މ  މި    ތަން.  ރ ފިޔާއަށް 

ތިޖޫރީ   ،ކަހަލަ އިޞްލާޙ ތައް ާގނޫނ ތަކަށް ެގނެސްެގން  އިލާހާލަތ ަގއި ޮއއްވާ ޤައ މ ެގ މި ދައ ލަތ ެގ ތިޖޫރީެގ ފޫކަހަ
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  ފަހަރ  މިވެރިން ކަންކަން ކ ރާ   ކަހަލަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބައެއް  އ ޅޭމިވެރިން މި ޤައ މ  ދޫކޮށް ދާން  ފައިލާއިފޫކަހަ

ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކަިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް    ،ީއސްޮގތ ން ހީވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަ

އަޅ ަގނޑ މެން ބަލައިަގންނަންޖެހޭ  ކަންބޮޑ ވ ން އެބަހ ރި މި އިޞްލާޙ ތަކ ަގއި. މިއީ މި ޤައ މ  މިއަދ  އޮތް ހާލަތ ން 

ތަނ ން ބޭރ ކ ރަންޖެހޭ. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޓަކަިއ    މި ރިޕޯޓ ތައް މި  ،އިޞްލާޙ ތަކެްއ ނޫން މިއީ. މި އިޞްލާޙ ތައް 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަަވން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ހެންވޭރ  ހ ޅަންގ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް

އަދި    ،ނިންމާފައި އޮތް މި މައްސަލަ  އިމާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީން ބަލަ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ލާފައި އޮތް ރިޕޯޓ ަގިއ ހ ރި ކަންކަމަކީ އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރާ ކަންކަން. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖ ޑީޝަލް އިއެކ ލަވަ

 ދިނ މަށް ހަމަޖެއްސ މަށް ފޮނ ވ މާ ޓީ އެލަވަންސެއް  އ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ ން ކްރިިމނަލް ކޯޓ ެގ ޤާޟީންނަށް ސްޕެޝަލް ޑި

ފާހަަގކ ރެވެނީ  އަޅ ަގނޑަށް  ކިޔާލިއިރ   ރިޕޯޓ   ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ކަންކަން  ދިރާސާކ ރި  ކޮމިޓީން  މާލިްއޔަތ   އެކީަގއި 

އެކަމަށް ވިސްނާއިރ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިމއީ ވަރަށް މ ހިންމ   ؟މިކަމ ެގ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯއިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  

  ވަންދެން ރާއްޖޭގެ   އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ިގނަ ދ ވަސް  މެއް މި ވަގ ތ  ކ ރ މަށް. އަޅ ަގނޑ  އެހެން މިދަންނަވާ ސަބަބަކީކަ

  ން ފޮނ ވި މައްސަލައެއް. .އޭޚާއްޞަކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓ ަގއި ހ ރި މައްސަލަތަކެއް އަވަހަށް ނިންމ މ ެގ ބޭނ މ ަގއި ޑީ.ޖޭ

ރައީސްއެކަމަށް   ިއއްޒަތްތެރި  ެވްއޖެއްޔާ  ޚަރަދެއް  ވެސް    ، ހިނާގ  ަގބޫލ ކ ރާހަމަގައިމ   ިވއްޔާ،    ންތ ޮގ  އަޅ ަގނޑ  

މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީން   ،އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން  ،ސަރ ކާރެްއ ވިްއޔާ އެކަން އަވަހަށް ކ ރަންޖެހޭނެ. އެޮގތ ންއެމް.ޑީ.ޕީ އެކ ލެވޭ 

މާފ ކ ރައްާވ! ؛ އެއް އަހަރ ދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއިއެކީަގިއ ނިންމާފައި އޮތް ނިންމ މެއް މި ނިންމ މަކީ.    ރަށް ޒިންމާދާރ ކަމާވަ

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި  މަސް  4އޮތް ކަމަށް އެބަ ފާހަަގވޭ.    މަްއސަލަ އެބަ  1182ިގނަ ދ ަވސް ވެފަިއވާ    އަހަރަށް ވ ރެ   އެއް

ބަލަ މައްސަލަ ޝަރީޢަތްކޮށް  ރައީސް  އިއެ  އިއްޒަތްތެރި  ކަމެއް.  ،ނިންމ މަކީ  މ ހިންމ   މ ހިންމ ވާ ސަބަބަކީ    ވަރަށް 

ރައީސް މީހ ންނަކީ  ،އިްއޒަތްތެރި  ހިމެނޭ  މައްސަލަ  ިގނަ  ތެރެއިން  މައްސަލަތަކ ެގ  ެވސް   މި  ،މިދަންނަވާ  ވަގ ތ  

. އެހެން ޮގތަކަށް  ޖަހާފައި ޖަލ ތަކ ަގއި ބައިތިއްބާފަޖަލ ތަކ ަގއި ތިބި މީހ ން އެ ތިބީ ވާނ ވާ  ޖަލ ތަކ ަގއި ތިބި މީހ ން.

އިްއޒަތްތެރި   .ކ ރެވިފަންކ ހ ތިބީ    ކ މަކ ން އެހ ދަންނަވަނީ ނަމަ، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން އެ މީހ ން ޖަލ ަގިއ ބޭތިއްބ މަށް  

އެހެންނަމަވެސް،    .ޮގތެއް  ކަން ދެކޭކަށް ނޭނެގ ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ފަރާތ ން އެ އިމ  ެވސް އަޅ ަގނޑަަގއެީއކީ ހަމަ ؛ރައީސް
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ޤ ވެރިކަމެއް ހ ރި  އ މި ކަމަކީ ެއ ބޭފ ޅ ންެގ ޝަ   ،ޕީ.ޕީ.އެމްެގ މެންބަރ ން ދެްއކެވި ވާހަކަފ ޅ ން އަޅ ަގނޑަށް އެނގޭ 

އެ މީހ ންެގ ޝަރީޢަތްތައް ައވަހަށް  ކަމެއް ނޫންކަން. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑެއް ހަމަަގއިމ  ވެސް ވަރަށް މ ހިންމ   

ޖެހޭ ކަހަލަ ކަންކަން.  މި ސަރ ކާރ ން ވެސް ޚަރަދ ކ ރަން  ،ނިންމޭނެ ކޮންމެވެސް ޮގތެއް ހޯދ ން. އެއީ މި ދައ ލަތ ން

ދިނ މަކީ ޤާޟީންނަށް    ށް،ރ ފިޔާ ދ ވާލަކަށް ެއ މައްސަލަތައް ބަލާ ފަނޑިޔާރ ންނަ  500  ،އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

މި ހިތ ން  ރައީސް  އަޅ ަގނޑ   ިއއްޒަތްތެރި  ބަލައިލާއިރ .  ނަތީޖާއަށް  މީެގ  ކަމެއް  މ ހިންމ    ؛ައޅ ަގނޑ މެން ؛ވަގ ތ  

ބެހޭ ކޮމިޓީން ރާއްޖޭެގ ޖަލ ތަކަށް   ވާތީއާ ވެސް ެއކީަގއި ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ  ޑ  ވެސް ހިމެނޭ ކޮމިޓީއެއް ކަމަށްއަޅ ަގނ 

އިމ  ގަ . ހަމަތެރޭަގިއ ވާނީ ޒިޔާރަތްކ ރެވިފަ  ދ ވަހ ެގއަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ިގނަ ޖަލަށް މިދިޔަ ަމހެއްހާ    މ .ޒިޔާރަތްކ ރަ

އެ ޖަލ ތަކ ގައި ތިބި މީހ ންެގ ތެރެއިން ބޮޑ  އަދަދެްއެގ   ،ވެސް ައޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ  ކަމަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ޮގތަށް    ،މީހ ންނަކީ ނޭނޭގ  ވާނ ވާ  މީހ ން. ންކ ހ އެއީ  ތިބި  ބައިތިއްބާފައި  ނިމެންދެން  ޖަލ ަގއި ޝަރީޢަތް  ކޮށްފައި 

،  އަހަރ   4އަހަރ ،    3އަހަރ ، ދެ ައހަރ ،    ެއއްދަންނަވަނީ ކ ރ  މ އްދަތެްއެގ ވާހަކައެއް ނޫން.    މި؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ކ ރެވޭނެ ކަެމްއ   ،ށް އެކަން ކ ރެވޭނަމަެއއީކީ އިންސާފ ވެރިކޮ.  އެ ޖަލ ތަކ ގައި  އަހަރ  ވެފައި ތިބި މީހ ން އެބަތިބި  5

ރައީސް  އިއްޒަތްތެރި  މިހިރީ  ؛ނޫން.  ަގބޫލ ކޮށްެގން  އަޅ ަގނޑ   ހިތ ން  ައޅ ަގނޑ   ޓަކައި  ހޯދ މަށް  ހައްލެއް  އެއަށް 

ދެން އަހަރ  ވަން 5 ؛އެ ނިންމ ން ނިންމާފައި އެއޮތީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ؛މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތް ރިޕޯޓ 

ކޮންމެ   ،ޝަރީޢަތް ނ ކ ރެވި އޮތ ން ޭއެގ ޒާތ ަގއި ެއއީ ބޭއިންސާފ . ެއ މީހާއަށް އެ ލިބެނީ  ،ޖަލެއްަގއި ޝަރީޢަތެއް ޮއވެ

ދިނ މަށް ޓަކައި މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީން މި ރިޕޯޓ ަގއި ކަނޑައަޅާފައި  ދ ވަހަކ  އެބަ ލިބޭ ބޭއިންސާފ . އެ ކަމަށް ހައްލ  ހޯދައި

  ދ ވަހ ެގ ތެރޭގައިމަސް  4އޮތް.    އަދި މީެގ މ އްދަތ  ކަނޑައެޅިފައި ވެސް އެބަ  ،ތައް ައަވސްކޮށްޮގތަށް މައްސަލަ  އޮތް

ވަގ ތ    އެލަވަންސް ދީެގން ވެސް އެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމ މަކީ މި  ،ދޭ އެއްޗެއް ދީެގން ވެސްފަނޑިޔާރ ންނަށް  

އަޅ ަގނޑ  މި ރިޕޯޓަށް ތާއީދ ކ ރަން. އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ،  ންވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންކަމ 

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރެއްަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ިވސްނ މަކަށް ވެފައި އޮތީ ވެސް   ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރެްއަގއި

ޝަރީޢަތް އަވަހަށް ކ ރެވޭނެ   ، ޝަރީޢަތ ަގއި ހ ރި މައްސަލަތައް ައވަސްކޮށް   ،ޮއންނާނީ ވެސްއޮތް ތަނ ަގއި  އަދި ކ ރިއަށް  

 އިންސާފ  ާގއިމ ކޮށްދިނ ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ،ހޯދައިދީ އްޮގތެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މަދ  ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައް  ،މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 . ނާޝިޒް
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނާޝިޒް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކިނބިދޫ

ފ ރިހަމައަށް  ހަމަ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  މި ރިޕޯޓ ަގއި މި ހިމެނޭ އެލަވަންސްެގ ކަންތައްތަކަކަށް 

އޮތް   ކްރިމިނަލް ކޯޓ ަގިއވާ މަްއސަލަތަކެއް ކ ރިއަށް މިމިއީ ވަރަށް ިގނަ އަހަރ ތަކެއް ވަންދެން ނ ނިމި  .  ތާއީދ ކ ރަން

ލާފައި އޮތް ޕްލޭނެްއެގ ދަށ ން ހ ށަހެޅިފައިވާ އެލަންވަންސެްއ  އިވަރަކަށް މަސް ތެރޭަގއި ނިންމ މަށް ޓަކައި އެކ ލަވަހަތަރ 

ލައްކަ ރ ފިޔާ.   ހަދ ަވހަށް. އެއީ މަސް 4 ނޫނިއްޔާ ޑްހަމަޖައްސައިދެނީ ލިމިޓެމި އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، މި އެލަވަންސް 

ހަ އިްއޒަތްތެރި    ލައްކަ ރ ފިޔާ ހޭދަކޮށްެގން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދެންމެ ވާހަކަދެއްކި  އެހެންވިމާ، އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ މި 

މަކީ ެއއީ ވަރަށް ެވސް އޭެގ ފައިދާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޔ ދިމި ކަންކަން ހައްލ ެވެގން  ،މެންބަރ  އެ ފާހަަގކ ރެއްވި ފަދައިން

އެކި ބޭބޭފ ޅ ން މި ކޮމިޓީގެ   ، ލިބިެގންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް. ދެން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންރައްޔިތ ންނަށް

އަށް ލިބޭ  ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަށް ކ ރިމަތިލ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ހަމަހަމަ  ،ރާއްޖޭެގ ބައެއް ރަށްރަށް   ،ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެްއކެިވއިރ 

ެއ ފައިސާ އެއީ އިޤ ތިޞާދަށް    ،ލިބ ނ  ފައިސާެގ އަދަދ  ދަށްެވެގން  ެގން ދޫކ ރިއިރ ޮގތަށް ބީލަމ ެގ އ ސޫލ ން އިޢ ލާންކޮށް

ކަމަށް ދެކެވަޑަިއެގން ބައެްއ ބޭބޭފ ޅ ން ވާހަކަދެއްކެވީމަ އެކަމާ ބެހޭ ޮގތ ން އެއްޗެްއ    ،އެންމެ ފައިދާހ ރި ޮގތް ނޫން 

އަޑ އެހިން ބޭފ ޅ ން ސަރ ކާރ   ދަންނަވާލަން. އަޅ ަގނޑ މެން  ފަޅ ތައް   ގަވަންހިން  އެ  ރަށްރަށް،  ތިއްބެިވއިރ ، އެފަދަ 

ހ ސްކޮށްލެްއވިއިރ   ނ ލިބޭ   ،ބަހާލައިެގން  ވެސް  ރ ފިޔާއެއް  އެންމެ  އާމްދަނީއަށް  ދައ ލަތ ެގ  ނޫނީ  ބަޖެޓަށް  ދައ ލަތ ެގ 

ވެރިކަމ ަގިއ ތިއްބެވި    އިޭއރ ަގ  ،އަިމއްލަ ކ ންފ ނިތަކަށް އަދި ެއ ބޭފ ޅ ން  ،އެ ބޭފ ޅ ންެގ އަމިއްލަ މަންފާއަށް  ،ޮގތަށް

. އޭރަކ  އަޅ ަގނޑ  ައޑެއް ނާހަން މިއިން އެްއވެސް  ޔައީޮގތަށް އެ ފައިސާ ވަދެެގންދި ވާމަންފާ  ެގބޭބޭފ ޅ ންެގ ޖީބަށް އޭ

ރަްއޔިތ ންނަށް އެކިއެކި    އަދި ދިވެހި  .ދެން ހޮސްޕިޓަލްތައް ިމ ސަރ ކާރ ން ައޅާނެ.  ބޭފ ޅަކ  އެ ވާހަކަ ދެއްކެވި ައޑެއް

ޓީސްއާ ެއކީަގއި ހޮސްޕިޓަލްތައް މާލެއެކޭ އެއްފަދައިން ލިބޭ ޮގތަށް އެ ފެސިލިސަރަޙައްދ ތަކ ން ޞިއްޙީ ޚިދ މަތްތައް  

ފައިދާހ ރި އެކަހަލަ އެ ރައްޔިތ ންނަށް  ބޭފ ޅ ންނަށް  ފަހަރެްއަގއި އެ  ގާއިމ ކޮށްދޭނެ އިނޭގތޯ. ދެން އެ ބޮޑ ވެދާނެ އިނޭގތޯ  

ނިމިެގން   ސަރ ކާރ ެގ  މި ބޭފ ޅ ން  ،. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންކަމެއް މި ސަރ ކާރ ން ކ ރާތީ

ންާވ  ބޭނ   ، ޓަކައި  ަގނ މަށްޕިޓަލަށް ިއކ އިޕްމަންޓްސް  އަށް ހ ރި ހޮސްބ ރިބ ރި ؛ރ  ހަމަެއކަނި ެއވިދާޅ ވާ ދަރ މަވަންތައިއައި 

މިލި ހިމެނޭ ކ ންފ ންޏަކަށް ފަސްދޮޅަސް އެތައް  ބޭފ ޅ ން  ާގތް  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  ޓަކައި  ަގނ މަށް  ން  އައިކ އިޕްމަންޓްސް 

ސަރ ކާރ  ފ ރަތަމަ ހަވާލ ވެެގން ޑޮލަރ   މި  އެ ކޮންޓްރެކްޓަކީ  ކޮންޓްރެކްޓ .    ޑޮލަރަކަށް އިނޭގތޯ ވަނީ ދެްއވާފައި އެ

ލާރި އެ  ބޭބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  ވެސް  ބޮޑ   ،ހޯދައިެގން  ވަރަށް  ސަރ ކާރ ން  ޓަކައި  ދެއްކ މަށް  މަސައްކަތެްއ   ވާހަކައަކީ 

ނަކަށް ވ ރެ ިގނަ  އަރ ފިޔާއިން ބަލާ ނަމަ، މިއަދ ެގ ރޭޓ ން ބަލާ ކަމަށް ަވންޏާ ބިލިކ ރަންޖެހ ނ  ކަމެއް. އެއީ ދިެވހި  

 އަށް ނިމިފައި ހ ރި ބޮޑ  ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބޭނ ންވާ ިއކ އިޕްމަންޓްސް   އި ހަމައެކަނި ހަދަ،  ދަންނަަވނީ  މި  ރ ފިޔާ އިނޭގތޯ.

ވަރ  އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންކަން މިހެން އެކަނި މި ބޭފ ޅ ން ޚަރަދ ކ ރަން ކޮންޓްރެކްޓަށް އެންޓަރކޮށްފައި ހ ރި
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ތެރި ބަޔަކ   ޞްވަރ  އިޚްލާ  ވަރ ެގ ބަޔަކ  ނެތިެގން ނޫނީ ތިމަންނަމެން ނާ  މިއަދ  މިތާނަގއި ތިމަންނާމެން  ،ފައިކ ރަްއވަވާ

އަނަގފ ޅާކޮށްފަިއ މި ދައްކާ ވާހަކައާ ހެދި ހަމަ އަޅ ަގނޑ  އެްއޗެއް ނ ބ ނެ  ،  ދައްކަންވެެގން  ނެތިެގން ރައްޔިތ ންނަށް

 ދެންނެވީ އިނޭގތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  މި  ެއއްޗެއްމިތާ ނީނދެވިެގން މިއަދ  ތެދ ވެ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 هللا.ޝ ކ ރިއްޔާ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ދާންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބް ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދާންދޫ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ މި ރިޕޯޓަށް ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. އަދި...

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ . ،އާދެ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް

 

 މައްސަލަ( )ނިޒާމީ 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ދެންނެވ ނީމަ އަޅ ަގނޑަށް  ކޮމިޓީއޭ  ތިއްބަވާ  ،މާލިއްޔަތ   ބޭރ ަގއި  އިްއޒަތްތެރި ފަިއ  އެތާ  ވިދާޅ ވަނީ.  ެއ  ަވޑަިއެގން 

  ޕެންޑަމިކާ ގ ޅިެގން ކޮންމެ ރަށެއްެގ ެގެއްއަގއި ބަނބ ކެޔޮ  ،ކީޔަމާލިްއޔަތ  ކޮމިޓީން މިހާތަނަށް ދީފައި އޮތް ލަފަ؛ ރައީސް

ހިސާބަކ ން  އްލަކީ. އެއީ ކިހާހަ ވިދާޅ ވާ    އެކަން އެބަކ ރޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިީއ މި ބޭފ ޅ ން  ަގހެއް އިންދ ން. އެ

 .. އައި ޚިޔާލެއްތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފާހަަގކޮށްދެްއވ ން އެދެން. އާދެ! ދާންދޫ   ،ވާނަމަ  ނިޒާމާ ބެހޭ ނ ކ ތާއެއް ،، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދާންދޫ

ދިގ ލައިެގން  ،ހ ރި ކްރިމިނަލް ކޯޓ ަގިއ ނ ނިމި ހަމަ މި ރިޕޯޓަށް ތާއީދ ކ ރަން. އަދި ފަނޑިޔާރ ންނަށް އާދެ! އަޅ ަގނޑ 

އެ މަސައްކަތް    ދީެގން ެވސް ފަނޑިޔާރ ން  ވަންދެން ޮގސް ހ ރި މައްސަލަތައް ނިންމަން އިތ ރ  އެލަވެންސެއް  ޒަމާންތަކެއް
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އަދި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ެވސް    .ވެސް އަވަހަކަށް ނިންމ ން އެއީ ައޅ ަގނޑ ެގ ވެސް އެދ ންހާއަދި އެ މައްސަލަތަްއ ވީއި،  ކ ރ ވަ 

ފަހަރެއްަގއި ޕީ.ޕީ.އެްމެގ ވިސްނ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ   ،އަދި ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ެވސް އެދ ން. އެހެންނަމަެވސް  .އެދ ން

ވެހި ރައްޔިތަކަށް އިންސާފ ެގ ކަންފ ޅެއް ވެސް ލިބޭކަށް ދި ؛ވިސްނ މާ ތަފާތ ވެދާނެ. ޕީ.ޕީ.ެއމްެގ ވިސްނ މަކީ ރައްޔިތަކަށް

އަނެއް ކަަމކަށް   ިމއަދ  މި ރިޕޯޓަށް ޕީ.ޕީ.އެމްެގ މެންބަރ ން ވެސް ތާއީދ ނ ކ ރާ ސަބަބަކީ. ދެން  ،ޕީ.ޕީ.އެމަކ ން ނޭދޭތީވެ

އިމ ކ ރަން ވިސްނާފައި ހ ރި ކޮށް ރާއްޖޭެގ އެކި ކަންކޮޅ ތަކ ގައި މި ސަރ ކާރ ން ގާ ޞަޚާއް  ،ރަށްރަށ ަގއި   ،ފާހަަގކ ރެވ ނީ

 ؛ޮގތަކަށް ވެސް ބޭނ މެއް ނ ވާނެ މާލެ ނޫން އިތ ރ  އެްއވެސް ތާކަށްޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރ ން އެއްހޮސްޕިޓަލްތަކ ެގ ވާހަކަ. 

ަގއި ދިރިއ ޅޭ  އަދި ރާއްޖޭެގ އެހެނިހެން ރަށްރަށ އި،  . އެއީ މާލޭަގއި ދިރިއ ޅޭ ރައްޔިތ ންނަށާމާލެ ތޮއްޖައްސަން ބޭނ ންވާނީ

ވިސްނ މ ަގއި ބިކަކ ރ މ ެގ  ނިކަމެތިކޮށް  ެވސް  އެހެންވީާމ،  ރައްޔިތ ން  އ ސޫލެއް.  ެގންގ ޅޭ  ރަށްރަށ ަގއި    ޕީ.ޕީ.އެމ ން 

 އެއް ފެންވަރެްއެގ ޚިދ މަތް ލިބޭ ފަދަ ކޮށް މާލެއާޞަ ޚާއް ؛ގާއިމ ކ ރަން މި ސަރ ކާރ ން ނިންމާފައި ހ ރި ހޮސްޕިޓަލްތައް

ޕީ.ޕީ.އެމ ން އެދޭނެ ކަެމއް ނޫން. އަދި ޕީ.ޕީ.އެްމެގ ވެރިކަމެއްަގއި ެވސް ކ ރާނެ ވެސް    ، ތައް ާގއިމ ކ ރ މަކީހޮސްޕިޓަލް

ކަމާ ކަނޑައެޅިެގން  ާމޒީން ވެސް އޮތީ އެނިގފަ. އެހެންވީމާ، އެ   ެގކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މީެގ ކ ރީ ކަމެއް ނޫން. އަދި އެ

އަޅ ަގނޑަށްވ ރެ ކ ރިން ވާހަކަދެއްކެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ    . ދެންކަން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގދެކޮޅ ވާނެ

މި ދ ނިޔޭެގ  ؛ ށް ެގއްލ ންތަކެއް ލިބެމ ންދާ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްނަމޯލްޑިވިއަ  ،ފާހަަގކ ރެްއވި  ،ސަޢީދ  ވިދާޅ ވި

ޕެންޑަމިކ  އެއަރލައިނެއްތޯ  ފައިދާވީ  ެގކޮން  ަގތަރާއި  ށްނަމޯލްޑިިވއަ؟ ތެރޭަގއި  ތަންތަން  ހ ރި  ކ ރީަގއި  މާ    ، ވ ރެ 

ތެރޭަގއި ދިޔައީ ބޮޑެތި ެގއްލ ންތައް ވެފަ.   ެގސިންަގޕޯރާއ މި ތަންތަން. އެ ތަންތަން ވެސް ޕެންޑަމިކ  ،އެމިރޭޓްސްާއއި

. އެހެންވީމާ، ފަހ  އަދި ކިރިޔާ ފައިދާވާން ފެށީ  ޕެންޑަމިކަށް ؛ވ ރެ  ފަހ ން ޕެންޑަމިކަށްއަދި ކިރިޔާ ަގތަރަށް ވެސް ޭއެގ

މޯލްޑިވިއަންެގ ހާލަތ  އޮންނާނެ ހިސާބ  އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސަޕްރައިޒެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ  ވެސް ކ ރަން.  

  ، ކ ރި ޮގތް. މޯލްޑިވިއަންެގ އެްއވެސް މ ވަްއޒަފެްއެގ މ ސާރަެއއްއެކަމަކ  ވެސް ކިހާ ރަނަގޅ ތޯ މި ސަރ ކާރ ން މެނޭޖ 

ޖެހ ނ  ވަޒީފާއިން ަވކިނ ކޮށް މ ަވއްޒަފ ންނަށް މ ސާރަދީެގން އަދި މޯލްޑިވިއަނ ން ކ ރަން  ،އް އ ނިނ ކޮށްއެްއވެސް މ ަވއްޒަފެ 

ރައްޔިތ ންނަށާ ދިވެހި  ޚިދ މަތްތަކެއް  ޚިދ މަތްތައް   ިއ،ހ ރިހާ  އެ  ރަްއޔިތ ންނަށް  ހ ރިހާ  ދިރިއ ޅޭ  ޤައ މ ަގއި  މި  އަދި 

ރަމ ން އައީ. އެހެންވީމާ، އެ ެގއްލ ން އެ މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގއި  ކ ނޭޖ ތެރޭަގއި މެ  ެގފ ރިހަމައަށް ދީެގން އެ ޕެންޑަމިކ 

އެއީ އެ  ،ލިބ މަކީ  ެގއްލ މެއް  ؛ކަމާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނ ވާ    ،ެއއީ  ގެއްލ މަކަށް  ޙަޤީޤަތ ަގއި.  ނޫން  ެގއްލ މެއް  އެއީ 

ރ  އެ މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގއި މޯލްޑިިވއަނ ން އެކ  އޭ  ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ދޭންޖެހޭ ހ ރިހާ ޚިދ މަތެއް ފ ރިހަމަކަމާ  ،ސަބަބަކީ

ކަން ނޭނިގ ދައްކާ ވާހަކައެއް ެވސް ނޫން. އެ  ،ވެސް ދީފައިވާތީވެ. އެހެންވީމާ، އެ ދައްކާ ވާހަކައަކީ ެއއީ ޙަޤީޤަތެއް ހ ރެ

.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ  ކީްއވެތޯ އެމް  ،ނަމަ  ެއކ  މި ޤައ މަށް ހެޔޮއެދިެގން އެ ބޭފ ޅ ން ވާހަކަދައްކާ  ތެރިކަމާޞްމިސާލަކަށް އިޚްލާ

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާރ  މަޢ ލޫމާތ  ލިބޭ ޮގތ ަގއި އެ ލިސްޓ ތަކ ަގިއ    ،ކީްއވެތޯ؟ ބޮޑ  ޚިޔާނާތ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ން ބައިވެރިވީ
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އެއީ   މަޢ ލޫމާތ   ކަމަށްސައޮތް  މަޢ ލޫމާތ   ިއއްޒަތްތެރި    ،ވާނަމަ  އްޙަ  ވާހަކަދެއްކެވި  މެންބަރ ،  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ 

ވެސް    މެންބަރ  މިންވަރަކަށް  މަދ   އެންމެ  ވެސް  ސަޢީދަށް  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ    8.3މ ޙައްމަދ   ރ ފިޔާ  މިލިއަން 

ކީްއވެތޯ ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ  ؟ ފައިސާއިން ލިބިފައި ހ ރި ކަމަށް މަޢ ލޫމާތ  އެބަ ލިބޭ. ކީއްވެތޯ އެ ފައިސާަގއި ޖެހ ނީ

އަމި ބޭފ ޅ ންެގ  ެއ  ނަަގއިެގން  ަވަގށް  ލެއްވީފައިސާ  ޖީބަށް  ކީްއވެތޯ ؟އްލަ  ރަނަގޅ   ؟ ެއއީ  ރައްޔިތ ންނަށް  ދިެވހި 

ކަމަށް މީހެއް  އެދޭ  ރަނަގޅެްއ  ރައްޔިތ ންނަށް  ދިވެހި  ކ ރަން،  ެއ    ،ވާނަމަ  ޚިދ މަތެއް  ބާރ ވެރިކަން  ރައްޔިތ ންެގ 

ސިޔާސީ    ،ދައްކާ ވާހަކަައކީޒާނާއިން ަވއްކަެމއް ނ ކ ރާނެ. އެހެންވީމާ، އެ  ޚަ  ބޭފ ޅ ންނަށް ލިބ ނ  ވަގ ތ  ރައްޔިތ ންގެ 

ކޯޓ ތަކ ަގިއ    ،ވަކި މަންފާެއއް، ސިޔާސީ ވަކި ބޭނ މެއް ހާސިލ ކ ރ މަށް ދަްއކާ ވާހަކަ. މިހާރ  ކަންބޮޑ ެވެގން އެ އ ޅެނީ

ނިމި ައވަހަށް  މައްސަލަތައް  ފިލައިެގން   ،ހ ރި  ބެކްލޮްގ  ތެރޭަގއި  ކޯޓ ތަކ ެގ  މީހ ންެގ  އެ  ބިރ ެވރިކަން  އެ  ޮގސްދާނެތީ 

އަދި   ިއ،އަދި ޚާއްސަކޮށް ކޯޓ ތަކ ަގއި އެ ހިނާގ ޝަރީއަތްތަކ ެގ ތެރެއަށް އެ މީހ ންެގ އަތް ނ ބޭނޭނެތީއާ  ،ތީވެއ ފެދޭ

ެވެގން ދައްކާ  ނ ދޭންވިޔަ  ކަން އެހެންއެ   ،އެ ކަމ ެގ ބިރ ވެރިކަމަށް ޓަކައި   ،ދިވެހި ރަްއޔިތ ންނަށް އިންސާފ  ލިބިދާނެތީ

އެހެންވީމާ، މި ރިޕޯޓަށް ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ   އ ޅޭ މަސައްކަތ ެގ ވާހަކަ.ކ ރަން  .ވާހަކަ

ން.  ްއވ ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވެސް މި ރިޕޯޓަށް ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކޮށްދެ  ،ދަންނަވަން. އަދި ައޅ ަގނޑ  ެއދެނީ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މޫސާ.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މޫސާ ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ

މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީން ހ ށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓ ތަކަކީ އެ ރިޕޯޓ ތަކ ަގއި އެހެރަ ކަންތައްތަްއ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އަޅ ަގނޑ މެން ހ ށަހަޅާފަިއވާ ރިޕޯޓ ތަކެއް. އެ ރިޕޯޓ ތަކ ަގއި އެހެރީ ރާއްޖޭަގއި ނ ނިމި   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރަންޖެހޭތީވެ

މި ކަންކަން ކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ    ،އްލ ކ ރ ާމއިހަމައްސަލަތައް    ހ ރިއި  ޝަރ އީ ދާއިރާަގ،  އިހ ރި މައްސަލަތައް ނިންމ މާ

ކަންތައްތައް. އެއީ ައޅ ަގނޑ މެން ދައްކާ ވާހަކަައކީ ވެސް، ދައްކަމ ން އަންނަ ވާހަކައަކީ ެވސް. މި ބޭފ ޅ ންނަށް ހިތަށް  

ތެއް ވެސް ނ ވާނެ. އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހ ަގިއ  ކ ރާ ހި  ކަންކ ރީމާ. ހިތެްއ ހަމައެއް ވެސް ނ ޖެހޭނެ، އެ  ކަންއެ   ތަދ ވާނެ

ކަން  ބީޢީކަމެްއ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ ޠަދެްއކ މަކީ އެ ބޭފ ޅ ންެގ    އެ ކަންކަމާ ބެހޭ ޮގތ ން އެ ބޭފ ޅ ން އެ ވާހަކަ

ނ ކޮށް    ންކަންމި ކަ  ،އި ފ ރައްސާރަިއެގ ތެރޭަގިއ ތިބެޔާފިތ ނަ  ،ފަސާދަާއއި  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް ސާފ . ވަްއކަމާއި 

ޞިއްޙީ ދާއިރާަގިއ އަޅަންޖެހޭ ހޮސްޕިޓަލްތައް  ؟ދެން، މިއަދ  ކޮން ވާހަކަެއްއތޯ ދައްކަން އޮތީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކޮން ރަށެއްަގއިތޯ ހޮސްޕިޓަލެއް   ؟ިމއަދ  ހޮސްޕިޓަލ ެގ އަގ  ބޮޑ ވެެގން ވެސް ެއ ވާހަކަދައްކާކަށް ނ ޖެހޭނެ ނޫންތޯ  ،އެޅިނަމަ
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ރަ ކޮން  ބެހެއްޓީއެޅީ،  މެޝިނެއް  އެމް.އާރ .އައި  ރަށެއްގައިތޯ  ކޮން  ބެހެއްޓީ،  މެޝިނެއް  ސްކޭނިންގ    ށެްއގައިތޯ 

ދ ވަހ  ވެރިކަންކޮށްފައި މި ތަނަށް އައިއްސާ ތިބެެގން ައހަރ   5އެްއކޮށް    ޮގނޑިކޮްއކޮ ސަރ ކާރަކާ  !ބައްލަވާއިއައްސަވަ 

ދައް  ވާހަކަދަްއކާއިރ ގައި މި  ވެސް  މީހ ނަށް  އެހެން  އެދެން  ވާހަކަ  އެބަކާ  ހަނދާންކޮށްލަން  ހަމަ  ޖެހޭ.    ނޭގނެކަން 

ލަދ  މީހ ންެގ  މި  އަޖައިބ ވަނީ  އަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ   އެީއ  ދޭތެރޭަގއި.  ޮގތަކާ  ކެނޑ ނ   ވަރަށް  މި  ހަޔާތް 

 އެތައް ފަހަރަކ   ންޖެހޭ ކަމެއް މިއަދ . މިނިސްޓަރަކަށް ރާއްޖޭަގއި ހ ންނަވަިއެގން މި މަޖިލީހަށް އަންނަންއ ފައްދަސ ވާލ 

އަހަރ ެގ ވެރިކަމެްއަގއި ައއިއްސަ ނެތް ބޭފ ޅަކ     5ެގ ހައިސިއްޔަތ ން މި މަޖިލީހަށް  އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ   ،އެންީގމާ

އެހިސާބ ން މީހ ން މަލާމާތްކ ރާނެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.   ދެން  ،ވާހަކަދަްއކާއިރ ަގއި  ްއސަށް ެއއްޗެ މިތާ އިނދެެގން މި

ދަްއކަން   ލާފައި މިއަދ  އިންސާފާއި ހަމައިެގ ވާހަކައިމި މަޖިލީހ ަގއި ތިބި މެންބަރ ންތައް އ ކަ   ،މި މަޖިލީސް ތެރެއަށް ވަދެ

ކަން ހިނާގނެ ޮގތް،  ކ ރާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެއީ އެބަރެއް ކަމަކ  މީހ ން މަލާމަތްހެދީމާ މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ މެން

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ   .އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަގިއަގއި ައތްލީ  . ކަން ވާނެ ޮގތް. ައޅ ަގނޑ މެން މި ތިބީ މި ކަމ ަގއި ހެކިއެ

ނ ަގއި ތިބެެގން އިންސާފ ެގ  ވީ މީހ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ. ދެން، މިއަދ  މި ތަ ކަށްޔަޝިކާރަދިނީ. އެ އަނިޔާެގ    އަނިޔާ

  3މި ޤައ މ ަގއި  ،ވަރަކީ ވާހަކަދެްއކީމާ މީހ ން އަޖައިބ ާވނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަްއކަމާއި ފަސާދައިން ފޯވެފައި ޮއތް

ފަރާތަށް ވިްއކާފަ.   9ފަޅ ރަށް ރިސޯޓ  ހަދަން    3މީހ ންނަށް ވިްއކާފައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.    9އޮތް    ފަޅ ރަށް އެބަ

 ، ރަތްދިއްާގެގ ނަމ ަގާއއި ؛ކިޔާ ރަށެއް  " ރަތްދިއްާގ"ަގނޑ  ކ ޑަކ ޑަ މިސާލެއް ދަންނަވާނަން. އދ. އަތޮޅ ަގިއ އޮންނަ  އަޅ 

ރިސޯޓ ހަދަން ލާރި   ،އޮތް. މިއީ އެއް ރަށް ިވއްކާފައި   ފަރ ދިއްާގެގ ނަމ ަގއި ިވއްކާފައި އެބަ  ،ފ ށިދިއްާގެގ ނަމ ަގާއއި

ބިލިައން ރ ފިޔާ ދައ ލަތ ން ވަަގށް    1.2. ަވަގށް ކެއީ. އޭރަށް އެ ލާރި ނ ަވދެއަދި އެ ލާރި ނ ވިތާކަށް ސަރ ކާ ،ނަާގފައި

ދަްއކަނީ   މި  ވާހަކަ  ބައެްއެގ  ތިބި  ިވއްކާފައި  ރަށް  އެއް  މީހ ންނަށް  ތިންހަތަރ   ތެރޭަގއި  ވަްއކަމ ެގ  އެ  ނަަގިއެގން 

ނ ބ ނެ ނ ހ ރެޭވނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ  ދިޔައިމާ ހަމަ އަނގައިންވަރ  ހަޔާތްކެނޑިެގންމި   ދެން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

  ،އި ފަސާދައިެގ ތެރޭަގއި މ ޅި ޤައ މ  ެގންޮގސް ޔާއެ ކަންކަން ހިނަގމ ން މި ދަނީ. ފިތ ނަ  .ކަންކަން ފެންނަމ ން މި ދަނީ

ލޫޓ ވަ ޤައ މ   ބޭފ ޅ އިމ ޅި  މި  ވަރަކަށް  ކޮންެމވެސް  ތިބޭއިރ ަގއި  ވާހަކަދައްކަން  ތަނ ަގއި  މި  އައިސް  ން ލާފަިއ 

ތިޞާދ  އޮތީ ރަނަގޅަށް. މި ދައ ލަތެްއ  ދައްކަނީ، ރާއްޖޭެގ އިޤ   ތިޞާދީ ވާހަކަ ވިސްނަންޖެހޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިޤ 

  ،ބަނގ ރޫޓެއްނ ވާނެ. މި ދައ ލަތް އޮތީ ަގދަކޮށް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދ ނިޔޭެގ ެއްއވެސް މާލީ ވ ޒާރާއަކ ންނެއް ނ ބ ނޭ

ކާކ ތޯ    މި ބޭފ ޅ ން ދައްކާ ވާހަކަ  . ދެންބޭންކަކ ން ނ ބ ނޭ  ވޯލްޑ   ،ިއ.އެމް.އެފަކ ން ނ ބ ނޭރާއްޖެ ބަނގ ރޫޓ ވަނީއެކޭ. އަ

އިޤ ؟ ަގބޫލ ކ ރާނީ ރާއްޖޭެގ  ނ ވާނެ.  ބަނގ ރޫޓެއް  ރާއްޖެ  ރާއްޖެ  އެމް.އެމް.އޭން  ރާްއޖޭެގ  ރަނަގޅަށް.  ދަނީ  ތިޞާދ  

 ؟ތިޞާދީ ވާހަކައެއްތޯ މި ބޭފ ޅ ން ދައްކާނީކޮން އިޤ   ސް. ދެންންކަން އެބަދޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީީގކަމ ެގ ޔަ ބަނގ ރޫޓ ނ ވާނެ

ރ ފިޔާއަކަށް ހަނޑޫ ކިލޯއެއް ނަހަދާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެންނެއް    8ެއއް  އަޅ ަގނޑ މެންނެއް ރޮއިެގންފަ 
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ސް ކަރަންޓ ެގ ައގ  ވެސް އެހެރީ ރ ފިޔާއަކަށް ނ ެގންނާނެ. މި ހާލަތ ަގއި ވެ  8ހަނޑޫ ކިލޯެއއް، ހަކ ރ  ކިލޯެއއްެގ ައގ   

އެއް އަެގްއަގއި. ފެނ ެގ ައގ  ވެސް އެހެރީ އެއް އަެގްއގައި. ކާޑ ެގ ައގ  ެވސް އެހެރީ އެއް އަެގްއަގއި އިްއޒަތްތެރި  

ެއއަ  ޤައ މީ  ރާއްޖޭެގ  ެއއަންލައިރރައީސް.  ޓަކައި  ަވއްޓާލ މަށް  ައގ   މިތާ  ރެގ  ކިޔައިެގން  ބަނގ ރޫޓ ވަނިްއޔޭ  ލައިން 

ލައިނެއް ެއއީ. އެ  ރޝަރަފ  ލިބިެގން އެއަ  އިދަރާޤަލައިން. އެއީ  ރްއކ މ ެގ މާނައެއް ނެތް. އެއީ ދިވެހިންެގ ެއއަވާހަކަދެ

ިއއްޒަތްތެރި  ައގ  އެބަހ ރި. ދިވެހި ދައ ލަތް ދެމި  ެގއިނ ރލަ އެއަ ޭއވިއޭޝަން ކ ރިއަށްދާނެ  ައއިލެންޑް  ދ ވަހަކ   އޮތްހާ 

 އް ނޫން. އެ ކަންކަން ެއޮގތަށް ހިނގައިދާނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެންރައީސް. ެއއީކީ އަޅ ަގނޑ މެން ނ ކ ރާނެ ކަމެ

އެ ބޭފ ޅ ންެގ    ،މި ތަނ ަގއި ައއިލެންޑް ޭއިވޭއޝަން ބަނގ ރޫޓ ވަނިްއޔޭ، ެއވެނި ތަނެއް ބަނގ ރޫޓ ވަނިްއޔޭ ކިޔަިއެގން

ތްތެރި ރަީއސް ނެތް. ދިވެހި ރައްޔިތ ން އައިލެންޑް  އެ އަޑ އަހާނެ ބަޔަކ  ިއއްޒަ  ކ ންފ ނީެގ ައގ ަވއްޓާލަން ވާހަކަދެއްކ މަކ ން

އޮތް    އޮތް. އައިލެންޑް އޭިވއޭޝަނ ެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ މެދ  އިތ ބާރ  އެބަ  އޭިވއޭޝަނާ މެދ  އިތ ބާރ  އެބަ

 ވެސް ހަމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ކަންކަމަކީ ސަރ ކާރ ން ނ ކޮށް ދޫކ ރާނެ ކަންކަމެއް ނޫން. ައއިލެންޑް ޭއވިއޭޝަން

 ،އެޮގތ ަގއި ހިނަގމ ންދާނެ. އަދި ރާއްޖޭެގ އެހެން ކ ންފ ނިތަްއ ވެސް ހިނަގމ ންދާނެ. ރާއްޖެ ހަމަ ހެޔޮ ޞިއްޙަތެްއަގއި 

އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ    ،ރަނަގޅ  ހެޔޮހާލ ަގއި ޮއވެ މި ދަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއ ބޭފ ޅ ން ބޭނ ންނ ވި ކަމ ަގިއ ވިޔަސް

ހާލ ަގއި ރަނަގޅަށް ކ ރިއަށްދާނެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ބޭފ ޅ ން   ހެޔޮ އް ވެސް ހަމަ ރަނަގޅަށްރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ކަމެ 

 ވެސް ރާއްޖެއަށް ޯގސްވާން. މަގ މައްޗަށް ނިކ ތް ކޮިވޑ  ޖެހޭތޯ ބަލަން ވެސް. އެކަމަށް   ަގއި ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ   ،ބޭނ ންވި

ނ ޖަހާށޭ ކިޔައިެގން ެވސް މަގ މައްޗަށް ނިކ މެ ހަޅޭއްލެވި ންނޭގނެ. އިންޖެކްޝަކ ރި ޖެއްސ ން މިއަދ  ވަރަށް ސާފ ކޮށް އެ

ނޯންނާނެ  ޖާަގެއއް  ބ ނާކަށް  ނޫނެކޭ  މިއަދ   އެބަހ ރި.  އަތ ަގިއ  ައޅ ަގނޑ މެން  ރެކޯޑިންގ  އެ  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި 

  ރައީސް. ވަގ ތ  ހ ސްވ މާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް އިްއޒަތްތެރި  

 އެްއކޮށް ނިންމާލީ.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔާ  ޝިޔާމް  އަޙްމަދ   މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނައިފަރ  

އެބަ ފ ރ ޞަތަށް   އެދިަވޑަިއެގންފައި  ރަޝީދ   ފަޟ ލް  އިބްރާހީމް  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފެލިދޫ  އޮތް. 

އެބަ ހަމަޖެހިފައި  އެދިަވޑަިއެގންފައި  ޕީ.އެން.ސީއަށް  ޕީ.ޕީ.އެމަށާއި  އެހެންނަމަވެސް  އިްއޒަތްތެރި  އޮތް.  ަވގ ތ   ާވ 

ަވނީ ނިމިފަ. ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙިސާން   އިދައްކަވަ ފ ޅ މެންބަރ ންެގ ޕާޓީެގ އެހެން ބޭފ ޅ ން ވާހަކަ

 . މިނެޓ  22އޮތް  ޙ ސައިން. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ބާކީ އެބަ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ޙ ސައިން ޙިސާން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތ ޅާދޫ
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އަޅ ަގނޑ  އެންމެ ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން ؛ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އާދެ!  

މެޖިސްޓްރޭޓ ންެގ މ ސާރައަށް މިއަދ  މި ރިޕޯޓ  މެދ ވެރިކޮށް އަންނާނެ ކަަމށް އަޅ ަގނޑ  މި ަގބޫލ ކ ރާ    ،ބޭނ ންވަނީ

ބަދަލަކީ ވެ  ،ހެޔޮ  އެންމެން  ރަީއސްއަޅ ަގނޑ މެން  އިއްޒަތްތެރި  އާދެ!  ކަމަށް.  ކަމެއް  ބަލައިަގންނަންޖެހޭނެ  ؛ ސް 

މ ސާރަިއެގ ބަދަލާިއ މި އޮނިަގނޑ  ހިމަނާފައި ފާސްކޮށްފައި މި ވަނީ. އަޅ ަގނޑ     އަޅ ަގނޑ މެން މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ގައި

ކޮށް  ޞަޚާއް ؛ފަނޑިޔާރ ންެގ  ، ސަރ ކާރަށްރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށާއި،  އަދި ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން ބޭނ ން  ފާހަަގކ ރަން ބޭނ ން

ެގންނަން ދެއްވި އެއްބާރ ލ މަށް. އަދި އެއާެއއްކޮށް މި އިްއޒަތްތެރި    މެޖިސްޓްރޭޓ ންެގ މ ސާރައިެގ އޮނިަގނޑަށް މި ބަދަލ 

ނޑިޔާރ ެގައކީ  ފަ؛ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން ބޭނ ން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  މަޖިލީހ ެގ

އަޅާ އަޅ ަގނޑ މެން  ބޮޑަށް  ބަޖެޓ ވަރަށް  ދާއިރާެއއް  އޮންނަ  ދޫކ ށްލާފައި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ނ ލާ  ޕާސްޕެކްޓިވ ން. 

ފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ކ ރ ން، މައްސަލަތައް ހ ރި ވާހަކަ، ފަނޑިޔާރ ން މަސައްކަތްނ ކ ރާ    ،އަބަދ ވެސް ދެއްކޭ ވާހަކައަކީ

ލަ ހ ރި ވާހަކަ، މަްއސަލަތައް ލަސްވާ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އެކަމަކ  އެ ކަންތައްތައް ވާހަކަ، ސ ލޫކީ މައްސަ

ޗޭންޖަސްެގ ވާހަކަެއއް ޙަޤީޤަތ ަގއި ނ ދެއްކޭ. މިއަދ     ެއާއއެްއކޮށް ެގންނަންޖެހޭ ބަޖެޓަރީ  ،ދައްކާއިރ    އިޞްލާޙ ކ ރާ ވާހަކަ 

އަދި   އެ މިސްރާބަށް. އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވެސް  ،އަޅ ަގނޑ މެން، އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މި މަސައްކަތް ފެށީ

 ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީައށް ނިސްބަތްވާ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރައްވައިފި   ،ކޮށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަންޞަޚާއް

ހާލަތ  މީހ ންެގ  ތިބި  މަޢަޝަރީ  .ޖަލ ތަކ ަގއި  ދިމާާވ  އެ  ތިބީމާ  ބަންދ ަގއި  ނިމެންދެން  އެ  ތް  ވާހަކަ.  އްސަލަތަކ ެގ 

ވެސް މަޖިލީހެއް  އިއްޒަތްތެރި  ކޮންމެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ހިތ ން  އަޅ ަގނޑ   ެއއްބާރ ލ ންދީ،  މަޖިލީހ ގެ   ،މަސައްކަތަށް 

އެބަ ވެސް  ރައީސް   މެންބަރެއް  އިްއޒަތްތެރި  ވޯޓ ދޭން.  ބަދަލ ތަކަށް  މި  ބޭނ ން؛ ޖެހޭ  ފާހަަގކޮށްލަން   ،އަޅ ަގނޑ  

ލަސްވެެގން އެ ކ ރާ ޝަކ ާވެގ ފަހަތ ަގއި ހ ރީ އެތައް އަހަރެްއެގ ބެކްލޮެގއް.    ،ތް ނ ނިމިެގންޢައަޅ ަގނޑ މެން ޝަރީ

 ،ނަމަ  ޖަހަންދެން މަސައްކަތްކ ރާ  2ން  އި  8އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި މަސައްކަތްކ ރާ ރޭޓ ން ކޮންމެ ދ ަވހަކ  ހެނދ ނ   

ހ ށަހެޅޭ    އަދި ކޮންމެ ދ ވަހަކ  ބަންދ ކ ރާ މީހ ންނާއިއަހަރ  ވެސް އެ ބެކްލޮްގ ނ ނިންމޭނެ އިނޭގތޯ.    13ކ ރިއަށް އޮތް 

އިތ ރ ވަމ ންދާިއރ  އެފަ  ،މައްސަލަތައް  އިތ ރ   ދައ ލަތ ން    ޓެއްރއަޅ ަގނޑ މެން  މ ޅި  މަސައްކަތްކ ރަން  މި  ލައިެގން 

ަގނޑ  މިއަދ   އިންތިޒާމ ތަކެއް ކޮށްެގން ނޫން  ޮގތަކަށް މި މަސަްއކަތް ނ ކ ރެވޭނެކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އަޅ  

 ، އަދި އެާއއެްއކޮށް ައޅ ަގނޑ  އަނެއްކާެވސް ތަކ ރާރ ކޮށް ފާހަަގކޮށްލަން  މި ދެ ނ ކ ތާ.،  ހަމައެކަނި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވީ

ހެޔޮ ބަދަލެއްކަން. ައޅ ަގނޑ މެން   ،އަންނާނެ ބަދަލަކީ  މެޖިސްޓްރޭޓ ންެގ މ ސާރައަށް މި އައި ބަދަލަކީ ނ ވަތަ ިމައދ 

  . 2022ފަނޑިޔާރ ންެގ މ ސާރައަށް ބަދަލެއް ެގނައީ. މިއީ    އެންމެ ފަހ ން   ،ނޭގތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްަގއި އި  2010

 ކަން އަޅ ަގނޑ  އ ފަލާއަނެއްކާވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރ ކާރެްއަގއި ފަނޑިޔާރ ންެގ މ ސާރައަށް މި ބަދަލެއް ެގންނަނީ. އެ

 . އްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްޝ ކ ރި  އެްއކޮށް ފާހަަގކ ރަން.
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  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

ރައްޔިތ ންެގ    -10.3އެޖެންޑާ ނަންބަރ    ؛ތިންވަނަ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ   ،އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މަސައްކަތް މި ފަށަނީ    -{10.3}

ޕާޓީން   ޑިމޮކްރެޓިކް  ރައްޔިތ ންެގ  ދިެވހި  އިންތިޚާބ ަގއި  ވެފައިާވ  19-އެޖެންޑާމަޖިލީހ ެގ  ދަށ ން  މެނިފެސްޓޯެގ  ެގ 

  ފާހަަގކ ރައްަވއި،  ކަމަށް  ނ ދާރ ން ފ އްދަމ ންސަރ ކާ ދ އ އަގ  ހޯދައިދިނ މަށް ވީ ވަ މަހަށް ހަމަތެރެއިން  ވަޢ ދ ތަކ ެގ  

ަގވާ  މަޖިލީހ ެގ  ދާއްދާމާ ވަނަ  179  ެގިއދ ރައްޔިތ ންެގ  މަޑަވެލި  ދަށ ން  ޙ ސައިން  ިއްއޒަތްތެރި  ެގ  އިރާެގ  މެންބަރ  

 ށް މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަ  .ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ   ކޮށް ނިންމިސާދީ ކޮމިޓީން ދިރާތިޞާއިޤ  މައްސަލަ،  ފައިވާވާން ހ ށަހަޅ އްފިރ ޝާ

މ ޙައް މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އަލިފ ށީ  މ ޤައްރިރ ،  ކޮމިޓީެގ  ޙ ސައިން.    މަދ ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވާނީ  ރަޝީދ  

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

  ރަޝީދ  ޙ ސައިން ާވހަކަދެއްކެވ ން: އަލިފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ 

ޕާޓީން ޑމޮކްރެޓިކް  އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އިންތިޚާބ ަގިއ ދިވެހި ރަްއޔިތ ންެގ  

ދ  ސަރ ކާރ ން އ ހޯދައިދިނ މަށް ވީ ވަމަހަށް ހަމައަގ     ،ދ ތަކ ެގ ތެރެިއންއ މެނިފެސްޓޯެގ ދަށ ން ވެފައިވާ ވަ   19-އެޖެންޑާ

އެކަށީމ ން  ދައްފ  ފާހަަގކ ރަްއަވއިއެންމެ  އެކަން  ނ ދާތީ  ޮގތެްއަގއި  މެންބަރ     ،ެގންާވ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  މަޑަވެލީ 

މަށް.  ދ ވަސްކޮޅެއް ނެިގ މިކަން ނިންމާލ މަށް  ރ ތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކ ޤ ޙ ސައިން ފިރ ޝާން ހ ށަހެޅ އްވި މައްސަލަ އި

  ،ތިޞާދީ ކޮމިޓީން އަދި ކޮމިޓީައކ ން ވެސް މިހާތަނަށް ކ ރެވ ނ  އެންމެ ބ ރަބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ން އިޤ ަގ  އެއީ އަޅ ަގނޑަށް

އެންމެ ބޮޑަށް    ތިޞާދާަމސްވެރިކަމަކީ މ ޅި ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ   . އެއީބޫލ ކ ރެވެނީަގބޮޑ  މަސައްކަތް ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް  

މިކަން ބެލެން އޮތް އެންމެ    ، ވާތީ  ންބޮޑ ވ ންތަކެއް ހ ރި ކަމަކަށްިގނަ މަސްވެރިންެގ ކަ  ، އިރ  ވީ  ށްއޮތް ކަމަކަ  ގ ޅިފައި

  އަޅ ަގނޑ މެން  ،ކ ރިއަށް ެގންދިޔައީ. މިޮގތ ން  މި މަސައްކަތް ައޅ ަގނޑ މެންފ ޅާކޮށް ބެލ މ ެގ ިވސްނ މ ަގއި    ،ފ ންކޮށް

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ،    ބައްދަލ ކ ރިން. ެއއީ   ހ ރި ފަރާތްތަކާތ ހަސަރ ކާރ ެގ މަސްލަ  ، މިކަމާ ގ ޅ ންހ ރި ފަރާތްތަކާއި

އަޅ ަގނޑ މެން ލިޔ މ ން    ންހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކ މަޢ ލޫމާތ   އިތ ރ ން ލިޔ މ ން  ޭއެގ،  އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އަދި މިފްކޯ

  ން. އަދި މީގެއިތ ރ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެ ހ ރިހާ ކޮމެންޓްސްތަކަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ރިޢާޔަތްކ ރި ،ލިބިަގނެ ތައްމަޢ ލޫމާތ 

މަސްވެރިންެގ ހ ރި  ،  ތަފާތ  އަތޮޅ ތަކ ަގއި ބަްއދަލ ކޮށް  ކާރ ޚާނާތަކަށް ޒިޔާރަތްކ ރެވ ނ . އަދި މަސްވެރިންނާ  ަގންނަމަސް

ަގންނަ ކާރ ޚާނާއަށް  މަސް  ،ކަންބޮޑ ވ ންތައް އަޅ ަގނޑ މެން އަޑ އެހިން. އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ހ ޅ ދޫެގ މަސް ފެކްޓަރީައށް

ދެނެަގނެވ ނ .    ކޮބައިތޯމަސްވެރިންނަށް ހ ރި ޮގންޖެހ ންތަކަކީ    ،ދިޔައިން. އަދި އެތާނަގއި މިހާރ  ހ ރި ކަންބޮޑ ވ ންތަކަކީ

ައޅ ަގނޑ މެން ބައްދަލ ކ ރީމ . ބައްދަލ ކޮށްފަިއ    އަތޮޅ ެގ މަސްވެރިންނާ  އިތ ރ ން ހ ޅ ދޫެގ މަސްވެރިންނާއި އަދި އަްއޑޫއޭގެ 
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އްލ ތަކަކީ ކޮބައިތޯ  ހައެ ކަންބޮޑ ވ ންތަކަށް ެގނެެވން އޮތް    ،މަސްވެރިންެގ ހ ރި ކަންބޮޑ ވ ންތައް ވަރަށް ާގތ ން އަޑ އަހައި 

 .އަޅ ަގނޑ މެން ޒިޔާރަތްކ ރިން  އިތ ރ ން ކޫއްޑޫއަށްަގނޑ މެން ދެނެަގންނަން ބޮޑ  މަސަްއކަތްތަކެްއ ކ ރެވ ނ . އޭގެ އަޅ 

މިންވަރާ މަސްަގނެޭވ  ހ ރި  މިހާރ   ކާރ ޚާނާަގއި  މަސްަގންނަ  އެތަނަށް   ،އިކޫއްޑޫ  ބަދަލ ތަކަކީ   އަދި  ހ ރި  ެގނެވެން 

ވި  ،ކޮބައިތޯާއއި ކ ރަން  އެކަން  ދެސަރ ކާރ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ކޮބައިތޯ  ޮގތަކީ  އޮތް  ޭއެގސްނާފައި  އިތ ރ ން  ނެަގތިން. 

ހ ރިހާ މަސްވެރިންެގ    ،އެކ ަގއި ނަމަވެސް  ައޅ ަގނޑ މެން ބައްދަލ ކ ރިން. ކ ދި ޮގންޖެހ ންތަކާ  ތިނަދޫެގ މަސްވެރިންނާ

ައޅ ަގނޑ މެން ކެތްތެރިކަމާ ައޑ އަހައި  އަޑ ތަްއ  ކަންބޮޑ ވ ންތަކަށް އަ  ،އެކ   އެންމެ އެ  ޅ ަގނޑ ެމންނަށް ދެވެން އޮތް 

މަޢ ލޫމާތ  ޭއެގސާއްހިތަކެްއ  އެކަށީެގންވާ  ހެދ ނ . އަދި  އަޅ ަގނޑ މެން ޒިޔާރަތްކޮށްކޮށްދީ  ފަރެސްމާތޮޑާއަށް    ،އިތ ރ ން 

އަޅ ަގނޑ މެން   ވެސް  ރަށަށް  އެ  ރިކ އެސްޓަކަށް  ކައ ންސިލ ެގ  އަދި  ރިކ އެސްޓަކަށް  މަސްވެރިންެގ  ފަރެސްމާތޮޑާެގ 

އެޮގތ ން  . ކޮށްދެްއވިސާއްހި ބޭފ ޅ ންނަށް ހ ރި ކަންބޮޑ ވ ންތައް އެ ބޭފ ޅ ން  އެ  ،ބަްއދަލ ކޮށް  މަސްވެރިންނާ  ޒިޔާރަތްކޮށް

މަސްވެރިން ހ ށަހެޅ އްވި ކަންބޮޑ ވ ންތައް އަދި ހ ށަހެޅ ްއިވ   ؛ހ ށަހެޅ ްއވިމި ރިޕޯޓ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އެކި ރަށްރަށ ން  

ެއއް  ކ ރެްއވި  ޕޯޓ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ހިމަނާފައި ެވސް ވާނެ. ފަރެސްމާތޮޑާއިން އެންެމ ބޮޑަށް ފާހަަގރިޕޯޓ ތައް މި ރި

މަސް  ،ކަމަކީ މަސްކަނޑ ން  ވަރަައއްޑޫ  މަގ މަތީަގިއ  ދާ  ކޫއްޑޫއަށް  އެނބ ރި  ރާސްތާެއއް    ށްބާނައިެގން  ދިގ  

އެ ވާހަކަ.  އަދަމ ންދާ  ތެޔޮތަކެއް  ބޭކާރ   އަތޮޅ ދަތގ ރ ކ ރަންޖެހޭތީ،  ހިސާބ ަގއި ހެންވީމާ،  ވަންނަ  އަތޮޅަށް  ދ ނީަގއި، 

 ،އެކަމާ ގ ޅޭ ޮގތ ން އެ ބޭފ ޅ ން ދެއްވި ރިޕޯޓ   ،އިމ ކ ރ މަށް އެ ބޭފ ޅ ން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭތީގާ ަގނެވޭނެ ނިޒާމެއް  މަސް

ޑ މެން ޒިޔާރަތްކ ރިން ފެލިވަރަށް.  ައޅ ަގނ އިތ ރ ން  ކޮމިޓީެގ މި މަސައްކަތ ެގ ތެރޭަގިއ ހިމަނާފައިވާނެ. ޭއގެ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން

މިންވަރާއި ހ ރި  މިހާރ   ކާރ ޚާނާ  އެ  ،ފެލިވަރ ެގ  ތަނ ަގއި  އޮތް  ކ ރިއަށް  އޮތް    އަދި  ނިންމަވާފައި  ެގންނަން  ތަނަށް 

  ކ ރެވ ނ . އަދި ނައިފަރަށް ޮގސް އަޅ ަގނޑ މެން ނައިފަރ ެގ މަސްވެރިންނާތަރައްޤީތަކަކީ ކޮބައިތޯ ދެނެަގތ މ ެގ މަސަްއކަތް

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި   ޚާއްޞަކޮށް މަޑަވެލީ ؛މި ކ ރާ މަސައްކަތ ގައި  ،އެ މަސްވެރިންެގ އަޑ ތައް އަހައި  ބައްދަލ ކޮށް

މި ކާރ ޚާނާތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް   ،ކަންބޮޑ ވ މަށް ހައްލެއް ެގނެވޭނެ ޮގތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ދެނެަގތިންމެންބަރ ެގ  

ކޮންކަހަލަ ެގނެިވެގންތޯ  އެތަނަށް  ކަންކަންާއއި،  ބަދަލ ތަކެއް  ބޭނ ންވާ  އެ  މަސްވެރިން  ކަންތައްތަކެއް   ؛އަދި  ކޮން 

 ކޮބައިތޯ ދެނެަގތ މަށް  ޮގތްތަކަކީ  ބޭނޭ ހ ރިހާ މަސް ކިރޭނެ  ،މަހަށް ބޭނ ންވާ ފ ރިހަމަ އަގާއިފ ރިހަމަކޮށްދެވިެގންތޯ  

ކޮމިޓީެގ މި  މަސައްކަތ ަގއި  މި  ބެލިން.  އަޅ ަގނޑ މެން  ބެލ ންތަކެއް  ހ ރިހާ  ކޮމިޓީެގ އިޤ  ؛ބަލަންޖެހ ނ   ތިޞާދީ 

އެ ކޮމިޓީަގއި  ތެރެއިން  މެންބަރ ންތަކެއް   މެންބަރ ންެގ  ިގނަ  ތިއްބެވި  ބައިވެރިަވޑަިއެގންނެވެން  ދަތ ރ ތަކ ަގިއ  ވަގ ތ  

ކ ަގއި. އެކަމަށް ޓަކަިއ ކޮމިޓީެގ އެންމެހައި މެންބަރ ންނަށް ައޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ އަރާކ ރަން.  ރ ތަ ެއކި ދަތ   ތް އިަގބައިވެރިވަޑަ 

ޭއގެއިތ ރ ން  ނިސްބަތްަވޑަިއަގންނަާވ   ،އަދި  ދާއިރާތަކަށް  ޒިޔާރަތްކ ރި  އަޅ ަގނޑ މެން  ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ކޮމިޓީަގިއ 

  ،ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ ދެއްވި އެއްބާރ ލ މާއި އެހީތެރިކަމާއި ތިނަދޫ އ ތ ރ     ،އެމް.ޕީންެގ ތެރޭަގއި
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އަދި ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެއްިވ އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރ ލ ން 

ދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ނާޒިލް އިތ ރ ން ައްއޑޫއަށް ކ ރި ދަތ ރ ަގއި ހިތަފާހަަގކ ރަން. އޭގެ 

  ށް އެކ  ފާހަަގކ ރަން. އެާއއެކ  ކޮމިޓީެގ އިދާރީ މ ަވއްޒަފ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަ  އަޅ ަގނޑ  އ ފަލާދެއްވި ެއއްބާރ ލ ން ހަމަ  

ސައްކަތް ވީހާވެސް ފ ރިހަމަކޮށް  ވެސް މި މަ  މި ދަތ ރ ތަކ ަގއި ބަިއވެރިވެ އެ ކޮށްދެްއވި ބ ރަ މަސައްކަތަކީ ހަމަގައިމ 

ނިންމާލ މަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެޅިެގންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑ  ބާރެއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ސިފަކ ރަނީ. މައިަގނޑ  ކަމެްއެގ  

ިވ  ހ ށަހެޅ އް  ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން  ،ޅ ްއވިއިރ  ހ ށަހެ  އިަގއި ފާހަަގކޮށްފަމި ރިޕޯޓ ކަމަށް    އަގ  ހޯދ މަށްހަމަޮގތ ަގއި މަހ ެގ  

އަޅ ަގނޑ މެން މި ކ ރި މަސައްކަތ ން ކޮން   ވާތީ،  ކަމަށް  އީދަކީ އެ ގ ސައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްވި މަިއަގނޑ  މަ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ    ،ދެނެަގތިން. އެޮގތ ންވަރަށް ބޮޑަށް  ރިޢާޔަތްކޮށްެގންތޯ އަޅ ަގނޑ މެން    ކަށްކަންކަމަ

ކ ރ  މ އްދަތެއްެގ   މި ޖެހެނީއޭރ އްސ ރެ އޮތް ބެކްލޮެގއް    ، ވ ރެ ފަހަތ ަގއި  އަހަރަށް  ސާޅީސް  މިހާރ  މިދިޔަ  ،އެއް ކަަމކީ

 މައިަގނޑ ހ ރި ޮގންޖެހ ންތަކެއް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެކަން ކ ރ މަށް ޓަކައި    .ތެރޭަގއި ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ފ ރިހަމަކ ރަން

މަސްަގންނަން އޮންނަ ބޯޓެއްެގ ކެޕޭސިޓީައކީ ަގނެވޭނީ   ،ބޯޓ ފަހަރ   ަގންނައ ޅެނީ. އޭރ  މަސް    މި  ޮގތެްއަގއި ދިމާެވެގން

ބާނަިއެގން  ބޯޓަނ   ވިހި   ދ ވަހަކ   އެންމެ  ދޯންޏަކ ން  އެންމެ  އެހެންނަމަވެސް،  ފަންސާސް  ިމހާރ   ޓަކަށް.  އާދޭ  އެބަ 

  ،ފަށައިެގންފައި އޮތް މަސައްކަތެއްވ ރެ ިގނަ މަސް. އެހެންީވމާ، މިހިރަ ސަބަބ ތަކަށް ޓަކައި ސާޅީސް އަހަރ  ކ ރިން  ޓަނަށް

  ކ ރެވ ފައިއަޕްްގރޭޑ    ،ކަހަލަ މަސައްކަތެއް   ަގންނާނެ ކާރ ޚާނާތައް ހެދ މަށް އެއްވެސްއިމ ކޮށް މަސްާގތަންތަން  ށް  ަގތ މަމަސް

މި  އެހެންވީމާ،    މިއައިސްފައި  ހަމައަށް    މިއަދާ  ލަތ ގައިހާ  ނެތީތީ  މަސައް  މިހާއޮތީ.  ކ އްލިދ ވަހ ެގ  ކަށް  ޔަ ކަތެއް 

 ދިރާސާެގ  ެގމި ރިޕޯޓ   ،ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އަޅ ަގނޑ މެން މި ދ ވަސްވަރ  މި ކ ރެވ ނ  ދަތ ރ ތަކ ން

ފެލިވަރަށް ބެލިޔަސް    ،އަޅ ަގނޑ މެން ބެލިން. އެޮގތ ން މިހާރ  މަސް ަގންނަ ކާރ ޚާނާތަކ ަގއި  މަސައްކަތ ެގ ތެރޭގައި

ސްޓޯރޭޖެްއ ހެދ މ ެގ   އާ ކޯލްޑ   ،އެތައް ގ ނަެއއް އިތ ރ ވާ މިންވަރަށް ބިން ހިއްކައި   ވ ރެ  ންނަ މިންވަރަށްަގމިހާރ  މަސް

ކ ރަ ބެލިޔަސްްއވަމަސައްކަތް  ކޫއްޑޫއަށް  ދޭ.  އެބަ  މިންވަރާ  ،މ ން  ހ ރި  ކ ރިން  އިތ ރަށް   ކޫއްޑޫަގއި  އެއްމިންވަރަށް 

 ؛ހ ޅ ދޫަގއި ވެސް އެ މަސަްއކަތް  ،ތް އެބަ ދޭ. އަދި ހ ޅ ދޫއަށް ބެލިޔަސްމަސްެގނެވޭނެ ނިޒާމ  ތައްޔާރ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަ

ވެސް    މިހާރ  ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިެގން  ،އިތ ރަށް ކެޕޭސިޓީ އިތ ރ ކ ރެވޭނެ ޮގތްތައް   ، ނިޒާމ ަގނެވޭނެ  ށް މަސްއިތ ރަ

 ބާޒާރަކަށް ބައްޓަންވެފަިއކަން އެނގ ނ .  ދެން މަހ ެގ ައގ  މިހާރ  މި އޮންނަނީ ަވކި  ދޭ ބަެއއް ތާނަގއި.އެބަ  ކ ރިއަށް

އަޅ ަގނޑ މެން މިކަމާ ގ ޅ ންހ ރި ފަރާތްތަކާއެކ ަގއި ބައްދަލ ކ ރި ބައްދަލ ކ ރ ންތަކ ން އެކަން އެނިގ ހާމަެވެގންދިޔަ. މަސް 

ަގއި ހ އްޓާ  މަސްތައް ކަނޑ    ،ރިއަރ  ރާއްޖެ ެގންނަން މި ޖެހެނީރާއްޖެއިން ބޭރަށް ެގންދިއ މަށް ޓަކައި މި ެގންނަ ކެ

ފަހ ން އެތާނަގއި   ކ ރާލ ނޫނީ ކާރ ޚާނާއަކަށް ބަދަ  ،އެހެންވީމާ، އެ ބޯޓ  މާލެއަށް ބަނދަރ ކ ރާ ފަހ ންނީސް.  މަސް ނ ބޭނެ

ބާޒާރ ަގއި ހ ންނަ ައެގްއަގއި    އިެއއިރެްއގަ   މާދަތ ރ ދިޔައި  މަހެއްހާ ދ ވަހ  ޮއވޭ. މަސް ބޭނ ނ އިރަކ ން ބޯޓ  ފ ރަިއެގން 
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  ެގ މިންވަރ ން މި އިތ ރ ކ ރެވޭ ކެޕޭސިޓީ   ،ވަނީ. އެހެންވީމާ، މި ެގނެވޭ ބަދަލ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި   ބޫރ  މިޖ މަސް ވިއްކަން މަ

އިރެްއަގިއ  އޭރަށް އެ  ދޭ.ބާނާ މަސް ރައްކާކޮށް ބެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް އޮވޭ. ބެހެއްޓޭނެ ޮގތް ފަހިވެެގން  އިރާއްޖޭަގ  ،ޮގތަކީ  ވާ

ވިްއކާލަން   މާއަގ  ެއކަށީެގންވާ ައަގކަށް އަރަިއެގންދިޔައިމަހ ެގ ހަމަ  ައަގކަށް ިވއްކާލ މ ެގ ބަދަލ ަގއި  ންނަބާޒާރ ަގއި އޮ

މި އޮތް އެންމެ ބޮޑ  ޮގންޖެހ މަށް ރ   މިހާ  މާމަސް ފޮރ ވާފައި ރައްކާކޮށްފަިއ ރާއްޖޭަގއި ބެހެއްޓޭނެ ޮގތް ފަހިވެެގންދިޔައި

  ގެ ކަެމއް  ބޮޑ  އެއް  ބޫލ ކ ރަނީ. ދެން މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ އެންމެަގޑ މެން މި  ހައްލެއް ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނ 

ފާހަަގކ ރީ  އަޅ ަގނޑ މެން    ،ޮގތ ަގއި  ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި  ެއކި  ރާއްޖޭެގ  މިހާރ   ދަތިކަން.  ލިބ މ ެގ  ިމ ައއިސް 

 ،ކ ރެވެމ ންދާތީ  ތައްެގ ަމސައްކަތްހެދ މ   ޕްލާންޓްދިރާސާކ ރަމ ންދިޔައިރ  އެތަްއ ބައިވަރ  ރަށްރަށެއްަގއި މިހާރ  އައިސް

؛ ސައްކަތްމަ  ލިބެމ ންދާކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގެވެގންދިޔަ. މިހާރ  މި  ވެސް  ވަރެްއެގ ހައްލެއް މިކަމަށް  ކޮންމެވެސް

އަދި  އެބަ ދޭ.  ކ ރެިވއްޖެކަން އެނިގެގން    އްިމ މަސައްކަތްތަކެ   ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް  މި

ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި    ކޮށް މި ދިމާވެެގންއ ޅޭ މައްސަލައަށް ެގނެވޭނެ ހަްއލަކީ ކޮބައިކަންޚާއްޞަ

އަޅ ަގނޑ މެން މި ކ ރި މަސައްކަތ ން   ،މީދ ކ ރަނީންއެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  މި އ ޮގސްފައި އެބަ އޮތް.  ރިޕޯޓ ން ފާހަގަވެެގން

ފަހަރ  މި   ހައްލެއް ލިބިެގންދާނެ ކަަމށް. އަދިވެސް ެއއްށް  މަްއސަލައަ މަިއަގނޑ   ޅޭ  މި ދިމާަވެގންއ   އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ

މެންބަރ ންނަށާއި ކޮމިޓީެގ  މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތައްޔާރ ކ ރ މ ަގއި  ރިޕޯޓ   އިދާރީ   ،ކޮމިޓީ  އަދި 

އޮތް ޮގތަށް މި ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓަށް ތި    ހަޅާފައި މި ހ ށައަޅ ަގނޑ މެން    ،މ ވަްއޒަފ ންނަށް ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން. މި ރިޕޯޓ 

ެއްއބާރ ލ މާ މެންބަރ ންެގ  ފ ރިހަމަވެ  ތާއީދާ  އިއިްއޒަތްތެރި    މި ދެކެނީ. ނިމިެގންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ     ެގންއެކ ަގއި 

ދެކެން  އަޅ ަގނޑ   މިހާތަނ   ،އެހެންވީމާ،  ރިޕޯޓ   އަޅ ަގނޑަށްއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވަރަ  ން  ކަމަށް.  ބޮޑަށް ހ ށަހެޅިއްޖެ  ށް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ، ލާފައިއިރ  މެދ ކަނޑަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދެން ބަހ ސް ފަށާނީ މިހާ

 އެކ  ފަށާނަން.  ޖަހާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން ކޮިމޓީ ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސާ 1

 

 { އަށް 13:05އިން  12:34 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

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

 

 ްއކެވ ން:ވާހަކަދެ ންރިޔާސަތ 
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 ،ެގންދަން މި ފަށަނީ. މިޮގތ ންމަސައްކަތް ައޅ ަގނޑ  ކ ރިއަށް   `. މެންދ ރ ެގ ހ ސްވަގ ތ ކޮޅަށްފަހ  މި ދަންފަޅީެގ

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އިންތިޚާބ ަގއި ދިވެހި    -10.3އެޖެންޑާ ނަންބަރ     ،މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް މި ެގންދަނީ

ޕާޓީން އެޖެންޑާ ދަށ ން ވެފަިއާވ ވަ   19- ރައްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް  ހަމަދ ތަކ  އ މެނިފެސްޓޯެގ  މަހަށް  ތެރެއިން  ައގ   ެގ 

ވަނަ  179ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިހ ެގ ަގާވއިދ ެގ    އި،ނ ދާ ކަމަށް ފާހަަގކ ރަްއވަ ދ  ސަރ ކާރ ން ފ އްދަމ ންއ ހޯދައިދިނ މަށް ވީ ވަ

ތިޞާދީ  ދާިއރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާން ހ ށަހަޅ ްއާވފައިވާ ަމއްސަލަ އިޤ   މާއްދާެގ ދަށ ން މަޑަވެލީ

ކާށިދޫ   ،އަރ ވަނީ  ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސްަގއި މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި

 ށް.ޖާބިރަهللا ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

 ެގ މަޖިލީހ   ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މާދަމާއަކީ މި ދައ ރ ެގ މަޖިލީހ ެގ ފަހ  ދ ވަސް. ަވރަށް އ ފާކޮށްފިންއާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ  

ދާއިރ  ނިމ މަކަށް  ވަރަށް ޝަ  ަގިއ،މަސައްކަތް  ދާއިރާއެއްއ އަޅ ަގނޑ   ހ ންނަ  މަސަްއކަތްކ ރާ އި  ަމސްވެރިކަމ ަގ  ،ޤ  

ވިޔަސް، ހަމަ ކ ރަނީ ން  އެމް.ޑީ.ޕީން ވެސް އަދި ޕީ.ޕީ.އެމ ؛ ކަތްމީހ ންނަށް ރަނަގޅ  ޮގތެއް ހޯދައިދިނ މަށް ކ ރާ މަސައް

އިއްވަވަމ ން   ؛މަސްވެރިކަމ ެގ ވާހަކަރިއަލް  ސިޔާސީ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ ެމން ހިނާގ   މި މަޖިލީހަށް  މި ރިޕޯޓ   ދެން 

އިރާއެްއަގއި އިޤ ތިޞާދީ  ފ ޅާ ދާ  ،އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ  ދެއްކި ވާހަކަ އަޑ އެހިން. ވަރަށް ިގނަ ދިރާސާތައް 

އިންތިޚާބ ަގއި   އަންނަ  މި  އަދިވެސް  ނ ފެނޭ.  ސޮލިއ ޝަނެއް  ައޅ ަގނޑަކަށް  ެގނައީ.  މަޝްވަރާކޮށްފައޭ  ކޮމިޓީން 

ޑީ.ާއރ   ެގއަޅ ަގނޑ މެން ނ ބެޔަސްޕާޓީ،  ބެޔަސް  ދޭނީ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ    ..ޕީން  އެއީ  ލާރި.  މަތިން  ނ ދާ  މަހަށް 

ވަންޏާ، އޭނާއަށް   ކ  ކަމަށްޔަމަސްވެރި   ،ޭގަގއި އިނދެެގން ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކ   މެނިފެސްޓޯއަކީ. މަހަށް ނ ޮގސް

ދަފްތަރެއް ހަދާފައި ވަކި މީހަކ  ތަފާތެއް ނެތް ޮގތައް އޭނާއަށް އިޤ ތިޞާދަށް ބިލިއަނ ން ޑޮލަރ  މަސްވެރިކަމ ން ނަާގފަިއ،  

ދީފައި ހ ރި ރިޒ ޤ  ބަރާބަރަށް ޤައ މ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް ވަތަޢާލާ އޭނާައށް    ސ ބ ޙާނަޙޫهللا   އިދިވެހި މީހާ މަހަށް ނ ފޮނ ވަ

ރިޕޯޓ ވެެގން ޮގތ ަގިއ  ޑޮލަރ ެގ  އޮ  އޭއެއީ   މޭ.ދިއ ޚަޒާނާއަށް  ރިޕޯޓ ަގއި  އިޤ މި  ކަމަކީ.  ކޮމިޓީެގ  ންނަންޖެހޭ  ތިޞާދީ 

 އި، ދ ނިޔޭަގއި މިދ ނިޔެ ޮއތް ބަނަކަމާ  ،ވިސްނ ން ވަރަށް ކޮށި. ހ ސް އިޤ ތިޞާދީ ބޭފ ޅ ން ވަށަިއެގން ތިބިއިރ ަގއި

ތިބެނީ.    ވިސްނާލަންޖެހޭ. ރާއްޖޭެގ އެންމެ އިންޑަސްޓްރީއަކަށް ބަރޯސާކޮށްެގން މިށް  ތިޞާދ  ހިނަގމ ންދާ ޮގތަވަގ ތ  އިޤ 

ގޮވާން  މާނައަކީ ކަނޑ   ؛ޮގތ ން ހ ރި ފ ރ ޞަތ ތައް މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ނެ  ދާއިރާއެްއަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭ ވަރަށް ފ ޅާ

މަސްވެރިމީހާ   ،ވާން. އަޅ ަގނޑ މެންބަޔަކަށް ހެދ މަށް ޓަކައި ވަރަށް މ ހިންމޭ ޚަޒާނާ އޮޕަރޭޓ   ނަށް ފ ދ ންތެރިއަޅ ަގނޑ މެން

  އެންމެންދަނީ. ދ ނިޔޭެގ ެއހެން ޤައ މ ތަކ ަގއި    ތަނަވަސްކަމެްއ ނ ލިބިއޭ ަމރ ވެެގން މި  ައށްއޭނާ  ،މަރ ވެެގންދާއިރ  ވެސް 

ދާކަށް ކ ޑަމަހަށް  އަޅ ަގނޑ   ޓަިއވާނާނ ޖެހޭނެ.  ހ ރި    ކޮށް  މިހާރ   ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ޓައިވާނަށް  ވާހަކަދައްކާލަފާނަން. 
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ރިސޯސް ޑޮލަރ ެގ  ރިސޯސް  ، ޓްރިލިއަން  ހ ރި  ވޯޓަރަގއި  މާ  ،އަންޑަރ  ދެން  ޓަކައި  ބޮޑ     ވަގ ތ  ސަލާމަތްކ ރ މަށް 

ރާއްޖެ ެއކޮޅ ން މިކޮޅަށް    .ސްކޭނެއްނ  ކޮށްލަންޖެހޭނީިއެގން  ންނަވާލަ ނ ޖެހޭނެ. އެލޯން މާސްކަށް ދަވާހަކަެއއް ދައްކާކަށް

 ފިރިހެން  ،ކ އްޖާތޯ  ތެރޭަގއި ސްކޭން ރިޕޯޓ  ައރ ވާނެ. މާބަނޑ ަގއި އޮންނަ އަންހެންެގ  މިނެޓ    15  ޑަންޑަން ލާފައި

ޓްރެކ  ފާސްޓް  ތ ރެ  ވަރަށް  ސްކޭންކ ރެޭވ  ބަލަން  އެންމެހަކ އްޖާތޯ  ރާއްޖޭެގ  މ ޅި  ބަންލާފައި   އިަގއި    ކަނޑ ތައް 

ހ ރިހާ ރިސޯސް ހ ރިއިރ ަގއި ، އެ  . އެ ހ ރިހާ ލާރިއެްއ އަޅ ަގނޑ މެން އަތ ަގއި ހ ރިޓަޓަސްލާފަ   ން،ސްކޭންކޮށްލާނަ

، ލަިއެގން އި، އައިނަށް ދަރައި، ސަިއކަލަށް ދަރައިެގއަށް ދަރަ  ،އިލޯނަށް ދަރަ  ،އިދިވެހި ރައްޔިތ  މީހާ ފޯނަށް ދަރަ

ވްަގއި ފަސް  . ދައ ލަތ ެގ ރިޒާ ދިވެހި ރައްޔިތ  މީހާ ދަރަނި ބޮޑ ވެއްޖޭނި ދޭ.  ، މިހިސާބަށް ދަރައިހ ރި ކޯޓަށް ވެސް ދަރަ

އިމީޑެޓްލީ. !  ށޭލާއިއަޅ ަގނޑ . އިމީޑިއެޓްލީ ކަނޑ ތައް ހ ޅ ވަ   ހައިރާންވެއްޖޭ  ކޮއްތ  ހ ރި ވާހަކަ ބ ނީމާ  ެގދ ވަހ މަސް

  އަޅ ަގނޑަށް ޔަީގން  ؛ކ ރަންދާނީނެޯގޝިއޭޓ   ،ރާއްޖޭެގ ފިޝަރީސް މިނިސްޓަރަށް އެނެގންވާނެވާހަކަދައްކާށޭ.  ސްޕެއިނާ  

ބާރަށް ކ ރިއަށް ެގންޮގސް ފާސް ޓްރެކ ަގއި ޤައ މ  އޮޕަރޭޓ ކ ރ މަށް ބާރަށް  .ންކަފަރިތަވާނެއިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ  ވަރަށް  

 ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޗެއަރޕަރސަން އަދި އެއީ އިކޮނޮމިކް ިމނިސްޓަރަށް ވާއިރ ަގިއ... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   !ނިންމާލައްވާއާދެ! 

 

 ކެވ ން: ޖާބިރ  ވާހަކަދެއް هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ވާހަކަ ދައްކާ ދަނޑިަވޅ  މިއީ. އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ންވޭ މާދަމާ ވެސް    އަޅ ަގނޑ މެން އިޤ ތިޞާދީ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދައްކަން.    ދައްކަން. ލާރިއެްއ ލިބޭނެ ޮގތެްއެގ ވާހަކަ   ކޮމިޓީ އޮފް ހޯލް ހައ ސް ބާއްަވއިެގން މިތާނަގިއ އިޤ ތިޞާދީ ވާހަކަ

ވާހަކައާ   އ ފަންކ ރާ  ވާހަކަދަްއކަން.    ،މާރ ކޭޓ ތައް  ިއތ ރ ކ ރާ  ބިޒްނަސް  އ ފެއްދ ންތެރިކަން  ިގންތިއަށް  އަނެއް 

މި  ؛އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްބިލިއަން ޑޮލަރ  ބަޖެޓަކާ އެއްކޮށް އޮޕަރޭޓ ވާން އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ.    ދިހަލާފައި  އިޓަ ވައް

 ދިރާސާކ ރަން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަންޖެހޭ އެބަ. އެއީ މީެގން ރީ އަލ ން މި ރިޕޯޓ   ންރިޕޯޓ ަގއި އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

އަދި މި   އި،އާ ވައްތަރަކަށް ކަމެްއ ކ ރާނެ ވާހަކަެއއް މި ރިޕޯޓ ން ނ ފެންނާތީއާ  .ޖެހޭ  ސޮލިޔ ޝަނެއް ނެރެެގން އެބަ 

ކޮމިޓީން  އިޤ ތިޞާދީ  އައިިއރ ަގއި  ރިޕޯޓ   މި  ލިބ މަށް  ފައިދާެއްއ  ކަހަލަ  އެްއވެސް  ލިބޭ  ރައްޔިތ ންނަށް  ޤަރާރ ން 

 وبركاته  هللا ورحمة عليكم  الم الس  و. ވިސްނާފައި ނެތީތީ ހިތާމަކ ރަމޭ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ތިނަ

 

 ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

  ައޅ ަގނޑ ެގ އަޚް  ،އ ޟޫޢ ަގއި ދާ މަ މި  ވާހަކަ ދައްކަމ ން  މެން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅ ަގނޑ އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ  

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ފިރ ޝާން ހ ށަހަޅާފައިވާ  މަޑަވެލީ ެއްއޮގތްާވ  އ ައޅ ަގނޑ މެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވަ  ، ދާއިރާެގ  ދ ތަކާ 

ރާރ .  ަގކަމަށް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފާހަަގކ ރެވިެގން ހ ށަހަޅާފަިއވާ    ނ ދާފ ދިެގންދ   އ ޮގތ ެގ މަތީން މަސްވެރިކަމ ެގ ވަ

މަސްވެރިކަމާ ގ ޅިެގން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މި މަޖިލީހަށް  ީއ  މި  ،އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާނަން

ދެވަނަ   ކަންރާރ .  ަގހ ށަހެޅި  އެ  މެންބަރ   ކަންތައްތަކެްއ  އިްއޒަތްތެރި  ިގނަ  ކަންބޮޑ ވާ  ެވސް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ބޮޑ ވަނީ 

 އަޅ ަގނޑ  ވެސް އެ ނިސްބަތްވާ ދާއިރާ ހ ވަދޫ އަތޮޅަކީ މި  އަދިިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިސްބަތްވާ ދާއިރާ    .ހ ރެެގން

 ؛ރާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްކިޔާ އެއް ދާއިރާ ކަމ ަގިއ ހ ރިހާ ދިވެހިން ވެސް ަގބޫލ ކ ރާއްޖޭެގ މަސްވެރިކަމ ެގ އެންމެ ނަާގ

  ، ން ނިންމީގ މި ރިޕޯޓ  ހ ށަހެޅ މާ އެއްކޮށް މި ރިޕޯޓ  ބަލައިަގނެ އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީން ހ ރިހާ މެންބަރ ންެގ ިއއްތިފާ

ލާ ކަހަލަ އިމިފަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަެއކަނި ކޮމިޓީ ރޫމ ަގއި ތިބެެގން މި ރިޕޯޓ  ނިންމާފައި ފްލޯއަށް ެގނެސް ނިންމަ

މަސްވެރިންެގ ކައިރިއަށް    އިންޑަސްޓްރީެގ މަސަްއކަތްތައް  ، ށް ނޫން. ައޅ ަގނޑ މެން ނިންމީ އެ ދާއިރާތަކަށް ޮގސްޮގތަކަ

ކޮންޮގތެއްތޯ ެއ    ،މަސްވެރިން މިކަމ ަގއި ދެކެނީ ކިހިނެއްތޯ  އި،ޮގތާ   ވާންވީ  އި،ހ ރި މައްސަލަތަކާ   ިއ،ޮގސް އޮޅ ންފިލ ވަ

ބަލަ ބޭނ ންވަނީ  މި  އިބޭފ ޅ ން  ރަީއސް  ދިރާސާކޮށްފައި  ިއްއޒަތްތެރި  ެއކ ލަވާލަން.  ހ ށަހަޅ ްއވަމ ން  ؛ރިޕޯޓ   ރިޕޯޓ  

  ،ށްހ ވަދޫ އަތޮޅަ  ،ށްއަްއޑޫ އަތޮޅައަޅ ަގނޑ މެން    ،އަޅ ަގނޑ މެން އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ  ފާހަަގކ ރި ޮގތަށް

ނާތައް ހިންާގ ސަރަޙައްދ ތަކަށް  ޚާކާރ   ،އަދި ޚާއްޞަކޮށް ކޫއްޑޫ ކަހަލަ އިންޑަސްޓްރިއަލް ފެކްޓްރީތައް ހިންާގ  ،ޅަވިޔަނި 

އަޅ ަގނޑ މެން މި  ؛ލީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއިދިރާސާކ ރ މަށްފަހ  މި ރިޕޯޓ  އެކ ލަވަ އިޒިޔާރާތްކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަ

ހ ރި   ،ކ ރަންެވެގން ކ ރި ދަތ ރ ން އަޅ ަގނޑަށް ވެސް އައ ކަެމއް ވަކި ފާހަަގނ ވި ކަމ ަގއި ވިޔަސް މަސައްކަތް  ެގރިޕޯޓ 

އެއްކަ އަިއއިރ   ހަމައަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނާ  އަނެްއކާވެސް  އަންނަކަން   ންބޮޑ ވ ންތައް  ތަކ ރާރ ވަމ ން  ތާއަބަދ   ކަެމއް 

ފޫޓަށް   120، 110ފޫޓ ން ޮގސް  40ފޫޓ ން،   30ފޫޓ ން،   20 ،އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ. މަސްދޯނިފަހަރ  ބޮޑ ވެއްޖެ

ން ދެ އިންޖީނަށް ބަދަލ ވެއްޖެ. ެއކަމަކ  މި އިންޑަސްޓްރީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބޮޑ ެވއްޖެ. އެްއ އިންޖީނ   އޮޑިދޯނިފަހަރ 

ދެން ހ ރި    މ  ރައްޔިތ  މީހާ މިކަމ ަގއި ކ ރިއަރަިއެގން ައއި މިންވަރަށް އިންޑަސްޓްރީގައިންއާ  ،މަސްވެރި އ ޅަނދ ތައް

މިއީ ފާހަަގކ ރެވ ނ .  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކ ރިނާރާކަން  އަސާސްތައް  ވާހަކައެއް.   މައި  ދައްކާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ތާއަބަދ  

ކ ރި ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ މެން މި ރިޕޯޓ ެގ މަސައްކަތް    ކަންދިމާ؛ އެކަމަކ  އަދި އަދަށް ވެސް ިމކަމ ަގިއ ހައްލެއް ނ ލިބި

މަސްވެރިކަން   ދެކ ނ ެގ  ދ ވަސްވަރަކީ  ކަންބޮޑ ވ ންތައް ކ ރި  މަސްވެރިންެގ  ދ ވަސްވަރެއް.  ރަނަގޅ    ، އިންތިހާއަށް 
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ލާފައި  އިނ ޖެހ ން ހ ރި ބޭނި މަސްކޮޅ  ނ ކިރިެގން ިގނަ ދ ވަސްތަކެއް ތިބ މަށްފަހ  އެ މަސްތައް އ ކަމަސްވެރިން ހިތްހަމަ

ލިބޭ ދެރައިަގއި ތިބި ދ ވަސްވަރަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި ރިޕޯޓ     ،އިވާ ހިތްދަތިކަމ ގަ  ތަން ފެނ މ ން އެ  ދާފައިސާ ނ ލިބި

ދ ވަ އިއެކ ލަވަ ލިބ ނ   ރައީސްލަން  އިްއޒަތްތެރި  ދިމާވީ.  އަޅ ަގނޑ މެން މަ ؛ސްވަރާ  އ ދާސްތައް  ެއ  ސްވެރިންެގ 

ތާއަބަދ    ެއއީ  ބޮޅެއް.  އަޑ އަހާލިއިރ   އިތ ރ   އަނެއްކާވެސް  ޝަކ ވާތަކެްއެގ  ކ ރަމ ންދާ  ބޮޅ ަގއި މަސްވެރިން  އެ 

ފާހަަގކ ރެެވނީ ޮގތަށް  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފާހަަގކ ރި  ކ ރިން  ތަރައްޤީތައް    އަޅ ަގނޑ   ެގންނަންޖެހޭ  އިންޑަސްޓްރީއަށް 

ލަސްތަކެއްެވެގންދިޔަ ވަ  ެގނައ މ ަގއި  ސަރ ކާރ ެގ  ެއމް.ޑީ.ޕީެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ސަރ ކާރ ން އ ތަން.  އެްއޮގތަށް  ދ ތަކާ 

ލަތ ަގއި  ކޮވިޑ ެގ ނ ރަްއކާތެރި ހާލަތ . އެ ހާ  ، މަޝްރޫޢ ތަްއ ހ ްއޓިފައި ހ ންނަންޖެހ ނ  ސަބަބަކަށް ދިމާވީ  ތްފަށައިަގ

ނ ފެށި  ފަށަން މަޝްރޫޢ ތައް  އިންޑަސްޓްރީ  ،ހ ރި  އޮތް  އަށް  އެ  މަޑ ޖެހިފައި  ނ ެގނެވި  ތަރައްޤީތައް  ެގންނަންޖެހޭ 

ދ ވަސްވަރެްއަގއި އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މިކަން ކ ރަންޖެހިފައި މި އޮތީ. އެކަމަކ  ފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަނެްއކާވެސް  

ަގއި ނޫނީ ހަމަ އެްއވެސް ކަމެއް ނިމިެގން އަލ ން    2024،  2023  ،ޮގތަކީ  ވާ  ނ އިރ  މިއް ލިބ އޭެގ އިތ ރ  ޝެޑިއ ލެ 

މަސްވެރިކަމ ގައި ފާހަަގކ ރެވެނީ.   މަސްވެރިންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަމަށް  ނެތް  ޮގތެއް  ކިރޭނެ  މަސްކޮޅ   ބާނާ 

ރަީއސް ކަންބޮޑ ވާ  ދެރަަވރ  ؛އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ މެން  ހި  ކަމެއް.  ރަށެއްެގ    ތާމަކ ރާ ކަމެއް.  މަސްވެރި  ކަމެއް. 

ތިނަދޫަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ؛ރައްޔިތެްއެގ ހައިސިއްޔަތ ން ައޅ ަގނޑ  ހަމަ އެކަމާ ކަންބޮޑ ވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

  ެއްއޮގތަށްދާއ ސްޓޯރޭޖެއް ެގނައ މަށް ޓަކަިއ ސަރ ކާރ ން ވީ ވަ   ކޯލްޑ ތިނަދޫަގއި    ،މި ެގންނަ ތަރައްޤީެގ ތެރޭަގއި 

އެކަމ ެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް    ،އަދި ެއކަމ ެގ ޢަަމލީ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ ކަމަށް ވިދާޅ ވެފައި   ،ބިންގާއެޅި 

ެއއާެއއްކޮށް    . އެކަމަކ ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ   ،ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން  ެގނ ފެށިެގންދިޔަ މައިަގނޑ  ސަބަބެއް

  ، ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ  ތަން ފެނ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވާ  ކެއް ނ ކ ރެވިެގންދާހ ރި އެހެން ކަންތައްތަ  ދެން ކ ރަން

ފައިދާ ލިބިެގންދިޔ ން. ެއއާެއއްކޮށް އަޅ ަގނޑ     ،ތަނ ެގ ނަފާ  އެ ައތޮޅ ެގ މަސްވެރިންނަށް އެ  ،ެއޮގތަށް ނިމިއެކަން  

ޮގތަށް ފާހަަގކ ރި  އެ  ވެސް  މ ޤައްރިރ   އިއްޒަތްތެރި  މިހަމަ  ރިޕޯޓ  މަސައްކަތ ގަ   ،  ކޮމިޓީ  އަޅ ަގނޑ މެން  އި 

ޖެހެނީ އައްޑޫ އަތޮޅ     ހ ވަދޫ ައތޮޅ ެގ މަސްވެރިން މަސް ބާނަން މި  ،ލ މ ަގއި ހ ވަދޫ އަތޮޅަށް ކ ރި ދަތ ރ ގައިއިއެކ ލަވަ

އަތޮޅަމަސް  ކަނޑ ން. ހ ވަދޫ  ައއިސް  މަސް  60  ށް، ބާނަިއެގން  ދ އްވާފައި  ހ ވަދޫ    60ބާނައިެގން އައިސް  މޭލ   މޭލ  

މިއީ މަސްވެރިން މިހާރ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ    ޖެހ ން ޖެހޭމޭލް ދ އްވާފައި ކޫްއޑޫއަށް ދާން  50 ވަދެފައި އަނެްއކާ  އަތޮޅަށް

  ،މަސްވެރިން އެދެނީ  ،. އެހެންކަމ ންއްއެއީ ހަމަައގ  ހޯދ މ ަގއި ނޫނީ ލިބެންވާ ފ ރިހަމަ ނަފާ ލިބ މ ަގއި ދިމާވާ ޮގންޖެހ މެ

އަތޮޅަށް މިދިޔަ  އާންމ  ؛ހ ވަދޫ  އެއީ  ދެއްކެނީ.  މި  ވާހަކަ  ސަރަޙައްދ ެގ  މަސްބާނާ  މަސްވެރިން  އަތޮޅ   ހ ވަދޫ  ކޮށް 

  ، ވާތީ. އެ ސަރަޙައްދާ ކައިރިން  ބާނާފައި ހ ރި އެ ސަރަޙައްދ ން ކަމަށްތަްއ  މަސްވެރިކަމ ަގއި ވެސް އެންމެ ިގނަ މަސް

 މެންކަމެއް. އަޅ ަގނޑ   އެއީ މަސްވެރިން އެދޭ  ދިޔ ންެގންއިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިއަތޮޅަށް ވަންނަ ސަރަޙައްދ ަގިއ މަސްކިރޭނެ  
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ބައިވެރިވާން    ށްމ ަގއި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކ ރިން. އެ ފަރާތްތަކ ެގ ތެރޭަގިއ އަޅ ަގނޑައިލ މި ރިޕޯޓ  އެކ ލަވަ

ލިބ ނ  އަތޮޅ ެގ  ،ފ ރ ޞަތ   ހ ވަދޫ  މަސްވެރިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ބައެއް  ބައްދަލ ވ މަކަށްފަހ    ބޭއްވި  ެއއްކޮށް  ންނާ 

ހ ރި ހ ރިހާ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާާއ ެއއްކޮށް އަޅ ަގނޑާ ބައްދަލ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބ ނ . ސަރ ކާރ ެގ ހަމަ ކަމާ ގ ޅ ން

ޑަސްޓްރީެގ އެހެން އިން،  އެކަމާ މަޝްވަރާކޮށްެގން  ،ފަރާތްތަކާ އެްއކޮށް އެ ބައްދަލ ވ މ ަގއި ސަރ ކާރ ން ވިދާޅ ވެފައި އޮތީ 

ތެރެއިން  ަމޝްވަރާެގ  ކ ރެވޭ  އެްއކޮށް  ބެލ މަށްފަހ   ،ބޭފ ޅ ންނާ  ކޮބައިތޯ  ޮގތަކީ  ރަނަގޅ   ކ ރެވޭނެ  ެއކަން   ،ެއކަން 

ދިގ  ދަތ ރ  ނ ކޮށް   ،ވެފައި  ހ ަވދޫ އަތޮޅަކީ ބޮޑ  އަތޮޅަކަށް  ،ކ ރިއަށްެގންދާނެ ކަމަށް. ސަރ ކާރ ން ވެސް ަގބޫލ ކ ރޭ

ަގންނަ ފަރާތްތަކަށް  މަސްވެރިންނަށް ވެސް އަދި މަސް  ،ނަމަ  ވަނީ   ށްދަތ ރ ެގ ަމންޒިލް ބަދަލ ވެއްޖެ ކަމައެހެން ޮގތަކަށް ެއ  

ދާނެކަމ ެގ ފ ރިހަމަ   އެކަމ ެގ މަޝްވަރާ ކ ރިއަށް  ،ވެސް އިތ ރ  މަންފާއާިއ ފަިއދާ ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް. އެހެންކަމ ން

ރަްއޔިތ ން އަތޮޅ ެގ  ދެމިޔަީގންކަން  ަމސައްކަތ ަގއި  އެ  އަޅ ަގނޑ މެން  އަރ ަވން.  އަޅ ަގނޑ   ތިބޭނަން.  ނަށް 

އެކަން އެހީތެރިކަން   އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  އެއްބާރ ލ މާއި  ހ ރިހާ  ލިބެންޖެހޭ  ފަރާތ ން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޓަކައި  ކ ރ މަށް 

ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރި  އަރ ވަން.  ވެސް  ޔަީގންކަން  ހަމައަގ    މަސްވެރިންނަށް  ެގއަޅ ަގނޑ މެން ؛ދޭނެކަމ ެގ  ލިބެންޖެހޭ 

ވެސް ބަލާލަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް މ ޅި  ނ ލިބިެގން މި ނޭނގ ނ  ހަމައަަގކީ ކޮބައިކަމެްއ.   ންކ ޔަދާ ސަބަބ ތައް 

ހަކ  ނޫނީ ދ ވަ  އިގަ 2013މިހާތަނަށް    ،ކަމާ ބެހޭ ފަރާތ ން މި ކޮމިޓީއަށް މަޢ ލޫމާތ  ދެއްވަމ ން ވިދާޅ ވީ   ،ސަރ ކާރ ން

މަސް  ފައިދާަގއި  މިވެސް  ކަމަށް.  ނެތް  ައގ ަގިއ    ަގނެފައި  ބޮޑ   އެންމެ  ޔޫނިއަނ ަގިއ  ތައި  މިހާތަނަށް  އަހަރަކީ 

އަގ  އ ފ ލަމ ންދަނީ. އެކަމަކ  ވެސް ައޅ ަގނޑ މެން ަގންނަ މަހ ން    ފެށިެގން ހަމަ  ޖަނަވަރީން  ،ަގންނަމ ންދާ އަހަރ މަސް

ވިދާޅ ވަނީ.  އެއްފައިދާ ކަމަށް  ނޭނޭގ  ނ ވާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ވެސް    ،އެހެންވީމާ،  ޔަީގނ ން  ހަމަ  އަޅ ަގނޑަކަށް 

ކަމާ ގ ޅ ންހ ރި ފަރާތްތަކަށް މިއަށްވ ރެ ފ ޅާ ދާއިރާއެްއަގިއ    ،ވާންވީކީ ެވސް. އެހެންކަމ ންނޭނގ ނ  ކިހިނެއް ކަމެއް  

ދިނ މ ަގއި   މަސްވެރިންނަށް  ،މަޝްވަރާކޮށް ހަމައަގ   ބޮޑ   ،ދޭންޖެހޭ  އަގ ަގއި   ،ަމސްަގނެެގން   ައގ ގައި  އަދި  ބޮޑ  

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ސަރ ކާރ ެގ  ބޭރ ކ ރެވޭނެ އިންތިޒާމ  ހަމަޖެއްސ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރެވޭނެ ރަނަގޅ  އ ސޫލ ތަކެއް  

ހަމައަގ   ންނަށް  ދައ ލަތ ެގ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކ ެގ މެދ ަގއި މަޝްވަރާކޮށްެގން ެއކ ލަވާލަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެ ؛ކަމާ ބެހޭ

ލިބިފައި ދަތިކަން  ސްޓޯރޭޖ ެގ  ލިބިެގންދާއިރ ހޯދ މ ަގއި  ދަތިކަން  ސްޓޯރޭޖ ެގ  ފާހަަގކޮށްލަން.  އަޅ ަގނޑ    ،ވާކަން 

އަބަދ ވެސް އެއް ތަނަކަށް މަސްކިރަން ދާންޖެހ ން. ދެކ ނ ން މަސްބާނައިެގން ކޫްއޑޫ    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވ ނީ

ޮގތެއް ނެތް. އެހެންކަމ ންނެތްނޫން އޮޕްޝަނެއް   ބާނައިެގން ޅ. އަތޮޅ  ނޫން އެހެން    ، އަޅ ަގނޑ މެން  ،. އ ތ ރ ން 

ެވސް    އި ެއކ  ކ ރެވ ނ  މަޝްވަރާަގ  މަޖިލީހ ެގ އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ން ވެސް އަދި ކަމާ ގ ޅ ންހ ރި ފަރާތްތަކާ

ަގނެވެނޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސ ން. މޯބައިލް މަސް  ،މިކަމަށް އޮތް އެންމެ އަވަސް ފަސޭހަ ހައްލެއް ކަމ ަގއި ދެކެނީ

ަގނެެގން އެ ބާނާ ސަރަޙައްދަކަށް ޮގސް މަސް ވީހާވެސް ރަނަގޅ  އަެގްއަގއި  ބޭރ ެގ   ،ރައްކާކޮށް  އެއިރެއްަގއި  އަދި 
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  ެގކ ރެވޭނެ ޮގތެއް ބޭރ   ން.ކ ރ މެޓީރިއަލްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ބޭރ ރޯ  ރާއްޖެއިން    މާކެޓ ަގއި ރަނަގޅ  ައގ  ލިބ ނީމާ

ކ ރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމ ަގއި ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަކ ން ވެސް ަގބޫލ ކ ރޭ. މަކީ މަހ ެގ އަގ  ރަނަގޅ  ޔ ދިއިންތިޒާމް ހަމަޖެހިެގން

ބ ނ  ލ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިއިއަދި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ  އެކ ލަވަ  ،އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބ ނ  ޮގތ ަގއި 

ބޯޓ  ަގތ މ ގެ   ދެމިކަން އެޮގތަށް ކ ރ މަށް ޓަކައި ސަރ ކާރ ން މިހާރ  ދަނީ    ،މަޢ ލޫމާތ ެގ އަލީަގއި އަޅ ަގނޑ  ބ ނާނީ

ކ ރަމ ން. އަދި މާ ލަސްތަކެއް ނ ެވ، އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ކ ރިއަށް އޮތް މަސްވެރިކަމ ެގ ސީޒަން ފެށެންވާއިރަށް  މަޝްވަރާ

ަގދައަށް  ހޯދ މ ެގ  ބޯޓ   ދެއެ   ވަރަށް  ހަމަ  ފަރާތްތަކ ން  ބެހޭ  ކަމާ  ސަރ ކާރ ެގ  ޓަކައި  ހަމަޖެއްސ މަށް  އިންތިޒާމ    

ވަނީ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިހެން އަންނަ ކ ރަމ ންދާ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައިމަސައްކަތް

ދެން އެއަށް ާވނ ވާެއއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ،ފްލޯއަށް ދޫކޮށްލާފައިލ މަށްފަހ  މަޖިލިސް  އިކޮންމެ ރިޕޯޓެއް ވެސް އެކ ލަވަ 

 ؛ނިންމ މެއް އޮންނާނެ ލ މ ަގއި ކޮމިޓީން ނިންމިއިއަޅ ަގނޑ މެން މި ރިޕޯޓ  އެކ ލަވަ  ،ނޭނިގ ތިބެންޖެހ މ ެގ ބަދަލ ަގއި

ބަދަލ   ދ ވަހަކ ންމަސް  4ކޮންމެ   ިމއަންނަ  ކ ރިއެރ މާއި،  ނިސްބަތް ޕްރޮޖެކްޓ ތަކަށް  ،ައންނަ  އަންނަ  ކ ރިއެރ ން   

އަދި ެއޮގތަށް   ، ލ މަށް ޓަކައި ކޮމިޓީން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްއިމަހަކ ން ރިޕޯޓެއް އެކ ލަވަ   4ކ ރ މަށް ޓަކައި ކޮންމެ  މޮނިޓަރ

އަޅ ަގނޑ މެން މި ރިޕޯޓ  ހަމައެކަނި ފްލޯއަށް ހ ށަހެޅ މަށްފަހ  ދޫކޮށްލަނީކީ ނޫން.    ،. އެހެންކަމ ންފާސް ވެސް ކޮށްފަ

އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ މަސްވެރިންނަށް ރަނަގޅ  ޮގތްތައް ހޯދ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން މި ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތ ަގއި ކޮންމެ  

އަދި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ރިޕޯޓ  އިތ ރަށް ރިވިއ ކ ރަން ހ ށަހަޅަމ ން    އި،ބަލަ  މަހަކ ން އަޅ ަގނޑ މެން މޮނިޓަރކޮށް  4

އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ މަސްވެރިންނަށް މި ދިމާވެެގން އ ޅޭ   ؛ފާހަަގކޮށްލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެގންދާނެކަން އަޅ ަގނޑ   

ހައްލ ކޮށް ައވަހަށް  ލިބި  ،ދަތިތައް ވީހާވެސް  އެއްކޮށް ކިރޭނެ އިންތިޒާމެްއ    ، ރަނަގޅ  އަގ   ބާނާ މަސް  މަސްވެރިން 

 ރައީސް.   ން. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރިޔ ދިވީހާވެސް އަވަހަށް ހަމަޖެހިެގން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ . 

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

މަޑަވެލި ދާއިރާެގ.   ،ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ،ޙ ސައިން ފިރ ޝާން  ހ ށަހެޅ އްވީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ރިޕޯޓ   

ޙ ސަިއން ފިރ ޝާން އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރ  މި ރިޕޯޓ  ހ ށަހެޅ އްީވ މަސްވެރިންނަށް މިއަށްވ ރެ   ، އަޅ ަގނޑަށް ޔަީގން

ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    ،ންމަނިކ ފާނ  ވެސް ބޭނ ންފ ޅ ވާތީ. ައޅ ަގނޑ  އ ފާކޮށްފި  މަށް އެވ   ރަނަގޅ  ޮގތެއް

 ؛. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ންވިދާޅ ވ އަެގއް ނޭނގ ނޭ ތި ވިދާޅ ވި ށް ހަމަކައަޅ ަގނޑ މެންނަ  ،މެންބަރ  އަމިއްލަފ ޅ  އިޢ ތިރާފަށް
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އޮތީ. އަޅ ަގނޑ މެން   ހަމަ އެއް ވާހަކަެއއް މި ދައްކަންޖެހެނީ. އެންމެ އަހަރ  ދ ވަހެއް ާގތްަގނޑަކަށް ބާކީ މި ؛ވެރިކަމަށް

ޔޫނިއަންެގ ޔޫރަޕިއަން  މަޖިލީހ ަގއި  މިތާ  ، މި  ބޭފ ޅަކ   ދަރ ސެިއއްތިހާދ ެގ  މަިއަގނޑ   ަގއި  ދަރ ސްެގ  އެ  ދެްއވި.  ްއ 

ެއކްސްޕޯޓ   ،ބޭނ މަކަށް ވެފައި އޮތީ ކ ރ މ ަގއި ޑިއ ޓީ ކ ޑަކ ރ ން ނ ވަތަ ކަނޑާލ ން. މަސްވެރިންނަށް ޔޫރަޕަށް މަސް 

މި  އިށް އޭރ  އެމް.ޑީ.ޕީން ކިޔަ އަޅ ަގނޑ މެންނަ ހަމަ  ައޅ ަގނޑ  މި  5ދިނީ،    ، ދިނީ އިދައްކަނީ. ކިޔަ  އަހަރ ެގ ވާހަކަ 

އެްއެވސް ޑިއ ޓީެއއް ނެތި ޔޫރަޕަށް    ،މަންނަމެން ވަރަށް ޔޫރަޕާ ާގތޭ. އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިން ބާނާ މަސްތި

އަހަރ . ހަމަައގ ެގ ވާހަކަ ދަްއކާ، ދައްކާ، ދަްއކާ،    1ޮއތީ    މި  މަންނަމެން ވެއްދޭނެ ޮގތް ހަމަޖައްސައިދޭނަމޭ. ބާކީތި

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން އެ ވިދާޅ ވަނީ ިމއަދ  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްާވ    ، ދައްކާ ކޮޅ ންލައިފި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ހަމަ ކ ރިމަތިތިމަންނަމެންނަކަށް  އެޮގތަށް  ހަމަ  އިނޭގތޯ.  ނޭނގ ނޭ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ސ ވާލެއްއަެގްއ  ޝަރީޒް  ފި  ވި 

 ؟ފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމަކީ ކޮބައިތޯއޮ  ؛ސ ވާލެއް  ންޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ކޮމިޓީަގއި ކ ރި  އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންވާ  ،މިނިސްޓަރަށް

ކިތައް ޕްލެޓްފޯމްތޯ ތި ެގ 19-ެއއީ އެޖެންޑާ ؟ނ ަވތަ އެޅ މ ެގ މަސަްއކަތް ކ ރައްވަނީ  ބޭފ ޅ ން މިހާރ  އެޅ އްވީ  އޭެގ 

  ތައްސަރަޙައްދެއްަގއި އޮފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމް  7ރާއްޖޭެގ  ،  އޮތް  ދެއް އެބަ އ ބޭފ ޅ ންެގ ވަ  އޮތް، އެމް.ޑީ.ޕީެގ ތި  ދެއް އެބައ ވަ

ނ ވަތަ އޭެގ އެްއވެސް    ،ެއންމެ ޕްލެޓްފޯމެއް ވެސް އެޅިްއޖެތޯ ؛މޭލ  ދ ރ ަގއި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  12  އަޅާނެ ވާހަކަ

މިހާތަނަށް ؟ ެއއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފިތޯ  ،ޭގދޮށ  މަސް ފެކްޓަރީ  ، ރި ރައީސްނ ކ ރޭ. ިއއްޒަތްތެ ؟މަސައްކަތެްއ ކޮށްފިންތޯ

ހ ޅ ވިއްޖެތޯ ފެކްޓަރީއެއް  ޭގދޮށ  މަސް  މިތާ   2019ދެން  ؟ އެްއވެސް  ެއއް    ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންވާަގއި  ޮގތ ަގިއ 

ވެސް ހ ށަހެޅި   ގައިމ ޖެހޭނީ. ހަމަދެން ރަނަގޅަށް މިކަން ބަލަން ؛ގައިޚ ރާރ  މި މަޖިލީހ ެގ ތާރީަގިގނަ    ބިލަކަށް އެންމެ

ެގ މަސްވެރިކަމ ެގ ާގނޫނ     2019ެއއީ  ؛އޮތް ާގނޫނ   ރާރ  މަދެއް ނ ވާނެ މަސްެވރިކަމ ެގ ސިނާޢަތަށް އޭރ  ައިއއްސަަގ

ހިސާބަށް ައއިއިރ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  ރާރ ތައް. މިހާަގހ ށަހެޅި، އެމް.ޑީ.ޕީން ހ ށަހެޅީ    ގައިމިތަނ ން ހަދަމ ންދިޔައިރ 

ރީއަށް. އޭެގ  އ ޅެނީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓް  ނ ލެިވެގން މިއިމަސްވެރިކަމ ެގ ާގނޫނ  އައިފަހ ން އޭެގ ަގާވއިދ  ވެސް ނިންމަ

 މިތާ އެބަހ ރި. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށް  ޮގނޑި  65އ ޅެނީ. އެކަަމކ     ނ ލެިވެގން މިއިަގާވއިދ  ވެސް ނިންމަ

  މި ވާހަކައާ ؟ އ ޅެނީ  ކޮން ބާރެއް ނެތިެގންތޯއޭ މަސްވެރިންނަށް ތިޔަ ވިދާޅ ވާ ހަމަައގ  ނ ދެިވެގން މި  ،މިދަންނަވަނީ

ނ.    ،ދ  ދެންނެވިންވާހަކަދަްއކަމ ން އަޅ ަގނޑ  މިއަ  އްެގޢެ ޟޫއ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑ މެން އެހެން މަ  އެކ 

ދަންނަވަނީ. ޓޭންކ    ފަހ ން ބައްދަލ ވި މަސްވެރިންެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި  އަތޮޅ ެގ މަސްވެރިން، ައޅ ަގނޑ މެންނާ ދާދި

ތެޔޮއަޅަ  ރައީސްއިފ ރާލަން  އިްއޒަތްތެރި  ދެޭވނީ.  މަހަށް  ތެޔޮއަޅަިއެގން  ދޯންޏަށް  އަގ    ؛،  ތެލ ެގ  އެސް.ޓީ.އޯއިން 

ކ ރިން އަޅާ   ؛ދާއިރ ަގއި ދޯނީެގ ޓޭންކަށް އަޅާ ތެޔޮކ ރަމ ންެގންދަނީ. އިންތިހާއަށް ބޮޑ އެ  ން  ކ ރަމ އިންތިހާއަށް ބޮޑ 

ތެޔޮެއޅެނީ. ކ ރިން    އިލަރ ފިޔާ ިމއަދ  އިތ ރަށް ދައްކަިއެގންނޭ ދޯންޏަށް ޓޭންކ  ފ ރާ  3000ފައިސާެގ އަދަދ ެގ އިތ ރަށް 

ކ ރިން   އެއީ  އަދަދ ެގ،    15000ދެްއކިްއޔާ    12000.  12000ދެއްކިއްޔާ    9000.  9000ދެްއކިްއޔާ    6000ދެއްކި 
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ކ ޑަ   ވ ރެ  ކ ރިން ލިބޭ އަަގށް  އިރ ، ބޭނޭ މަސްކޮޅ  ކިރާލަން ބެލިހަމަ އެ މަސްވެރިން އައިސް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ކ ޑަ ައެގއް ލިބޭއިރ ަގއި ކ ރިން ަގންނަން ލިބޭ ކ ކ ޅ  ކިލޯ ިމއަދ  ލިބެނީ   ވ ރެ  އަެގއް މި ލިބެނީ. ކ ރިން ލިބޭ އަަގށް

ައގ   50އޭެގ   ކިލޯެގ  ކ ކ ޅ   މި  ައގ ބޮޑ ކޮށް.  ދެންނެވި  ، ރ ފިޔާ  މި  އަިއއްސި.    ައޅ ަގނޑ   މަސްދަޅަށް ވެސް  ައގ  

ފެލިވަރ  ފެކްޓްރީން ބަންދ ކ ރާ މަސްދަޅ ެގ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ. މިއީ ދިވެހިންެގ އަސާސީ   ؛މަސްދަޅަށް

ދެން   ، ރ ގައިްއޮގތަކ ން މާނަކ ރެވިދާނެ. މަސްދަޅ ެގ ައގ  ބޮޑ ިވއިއެ ؛ކެއ މަށް ބޭނ ންކ ރާ ބާވަތެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

  ،ލައްކައިން   2ނ ފޫޒ  ފޯރ ވ މަށް ޓަކައި    ެގރީ މިފްކޯއިން ރާއްޖޭަގއި ހިންާގ ބަެއއް ނޫސްތަކަށް ސަރ ކާރ ހިނޫސްތަކ ަގއި މި

ޑޮލަރަށް ާގތްަގނޑަކަށް    2000ަގއި  ތިބި ކޮންސަލްޓަންޓ ންެގ ނަމ   ލައްކައިން ސްޕޮންސަރޝިޕް ދީފަ. މިފްކޯަގއި އެބަ  3

މިތާ ކަމަށް  ތިބި  އެބަ  ،މީހ ން.  ވާހަކަދެކެވިފަިއ  ތެރޭަގއި  މަޖިލިސް  އެހެންވީމާ،    ހ ރި  މި  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި 

ެގ  ރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ ެގ ެއއް ތަނބ ެގ ާވހަކަ މި ދެއްކެނީ. އަޅ ަގނޑ    ،ކ ރ މަށް ޓަކައި ތް ރަނަގޅ ޢަމަސްވެރިކަމ ެގ ސިނާ

އެތާނެގ ަވޒީރ  ޖަވާބ ދާރީކ ރ މަށް އެމް.ޑީ.ޕީން މިހާރ     ،ތެއް ނަމަޢަދޭ ސިނާ  އެމް.ޑީ.ޕީން އެހާ އިސްކަމެއް   ،ސ ވާލަކީ 

  ، ނަވީ ޮގތެްއަގިއ ރަނަގޅ ކޮށްތް ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް މަޢ ޢަނ ވަތަ އެމް.ޑީ.ޕީން މި ސިނާ   ، ތި ކ ރާ މަސަްއކަތް ފ ދޭތޯއޭ

  5ދ ތައް އެންމެ %އ އެންމެ އަހަރަކަށް ީވއިރ  ވީ ވަ ؛މަށްރ ވެރިކަމ ެގ ޓަ  ،ނަމަ  ައގ  ދޭން ބޭނ ންވާތި ވިދާޅ ވާ ހަމަ

އެހެންވީާމ، އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްާވ    .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އ ޅެނީ  ތިނ ފ އްދިެގން    5އ ޅެނީ. އެންމެ %  ތިނ ފ އްދިެގން  

އެކ  މި މައްސަލަ ހ ށަހަޅަނީ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ    މާޔޫސްކަމާ  ޝަންތަކ ންއެއް ފެކްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވެސް ބަ

ށް ވިދާޅ ވެވޭނެ  ޙ ސަިއން ފިރ ޝާނަ  ން ހ ށަހަޅ އްަވއިެގން އެ އ ޅެނީޮގތ ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާ

މެއް ކ ރެވޭނެވަރ ެގ ކެޕޭސިޓީެއްއ  އްޖޭެގ މި ވެރިކަރާކަށް ދެނެއް ދިވެހިމަނިކ ފާނަ  !ޙޭލިރައީސް ޞާ   ،އެންމެ ބޮޑަކަށް

  ،ޮގތަށް ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވެސް އެ ވިދާޅ ވަނީ ނެތޭ. އެ ވާހަކަ އެ ވިދާޅ ަވނީ. ހަމަ އެ

ބޭ ބ ނަން  މަސްވެރި   ،ނެތަސްންނ ތިމަންނަ  ނ ވިޔޭ.  ކަމެއް  ތި  ނެތޭ.  ކެޕޭސިޓީއެއް  ިމ  ޞާލިޙްެގ  މަކަށް ކަރައީސް 

 އްލެއް އޮތް ކަމަކަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ހައަޅ ަގނޑެއް ަގބޫލެއްނ ކ ރަން މިހާރ  މި އޮތް ސަރ ކާރަކަށް ހޯދިދާނެ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާން. ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މަޑަވެލީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާންއިމަޑަވެލި ދާ

އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީން މީެގ ދ ވަސްކޮޅެއް ކ ރިން އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަައކާ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތް   ؛ނަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިލާވާ ރިޕޯޓަށް އެްއޗެއް ދަންނަވަ   ގ ޅިެގން ނިންމާފައި މި
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މައްސަލައާ ކޮމިޓީ  މި  އެ  ޮގތް  ކ ރިއަށްެގންދަވާފަިއވާ  މ ޤައްރިގ ޅިެގން  ރިޕޯޓ  ެގ  މި  ވިދާޅ ވި.    ރ   ހ ށަހަޅ އްވަމ ން 

އ ފާކ ރަން ބޮޑަށް  ވަރަށް  މަޝްވަރާކޮށް  ،އަޅ ަގނޑ   ދާއިރާއެްއަގއި  ފ ޅާ  ސަރަ  ،ވަރަށް  އެކި  އްދ ތަކަށް  ޙަރާްއޖޭެގ 

ދެކޭ ޮގތ ަގއި   ނޑ އަޅ ަގ ؛މި ތައްޔާރ ކޮށްފަިއވާ ރިޕޯޓ   ،ެއްއކޮށް މަސްވެރިންެގ ައޑ ައއްސަވައި   ވަޑައިެގން ޮގންޖެހ ންތަކާ

ނަތީޖާއެއް ރަނަގޅ   ރައީސް  މީެގން  އިްއޒަތްތެރި  ބޭނ ން ؛ނެރެވޭނެ.  ފާހަަގކޮށްލަން  ރިޕޯޓ ެގ   ،އެހެންނަމަވެސް،  މި 

މަހަށް ހަމައަގ  ނ ލިބ މ ެގ  ؛މަިއަގނޑ  ސަބަބ ސަބަބ ،  އޭރ  އަޅ ަގނޑ  މައްސަލަ ހ ށަހެޅި    ،ނިންމ ންތަކަށް ބަލާއިރ 

ފަރާތްތައް ަގންނަ  މަސް  ޮގތެްއަގއި  ޚާއްޞަ  ދާއިރާަގއި  މަސްވެރިކަމ ެގ  އަދި  މަސް  މަސް،  މައްސަލަ  އަދި  ަގންނަ 

އްލ ކ ރަން  ހަންނަށް ދިމާވާ ޮގންޖެހ ންތައް  ެއކަމ ެގ ސަބަބ ން މަސްވެރި  ،ަވސީލަތްތައް ނެތ މާއިކ ެގ  ޕްރޮސެސްކ ރާ ފަރާތްތަ

ފާހަގަވެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަމަށް  ހ ރި  މަ  ، ދަތިތަކެއް  ލ މ ެގ  މައްސަލަ  ެއއްގ ސަެއ  ަމއިަގނޑ   ވަރަށް    ދ ެގ  ބައި 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް މި ރިޕޯޓ ަގއި.  ކަވަރކ ރޭ  ފާހަަގކޮށްލަން  އެހެންނަމަވެސް ؛ރަނަގޅަށް އެބަ    އި އޭގަ   ،ައޅ ަގނޑ  

ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރަގއި ދެ ޕާޓީެއއް ތިން    ،ަގއި ނެތްކަން. މިހެން މި ދެންނެވީޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރެގ ބަެއއް މި ރިޕޯޓ 

އ ޅޭ މި މަސައްކަތްކ ރާ. އެ މީހ ންެގ ފެކްޓަރީތަކާއި އެ މީހ ނެްގ ކާރ ޚާނާތަކ ެގ ވާހަކަެއްއ    ވަރ  ރާއްޖޭަގއި އެބަ  ޕާޓީއެއް

  ، ހޯނޑެއްދޫަގއި ޤާސިމް އިބްރާހީމް ކިޔާ މީހަކަށް   ގދ.  ؛އް ފެނ ނ . އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއެނ އަޅ ަގނޑަކަށް މި ރިޕޯޓަކ ން  

މި އަހަރަށް،   ރީއެއް އަޅަން.ހެކްޓަރ ެގ ބިމެއް ދީފައި މަސް ފެކްޓަ  14  އޮތް  ވިލާ ކ ންފ ންޏަށް އެބަ  ،ޤާސިމް އިބްރާހީމް

ަގއި. ާގތްަގނޑަކަށް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ރސް އަންޑައަހަރ . ައދި ވެ  17ތަނަށް    މި އަހަރ ެގ ޑިސެންބަރަށް އެބަވޭ އެ

ަގއި ރައީސް މައ މޫނ ެގ ވެރިކަމ ަގިއ   2005 ؛އޮތީ ދީފަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ޕަސެންޓ  އެ  ކަށްހާރަށ ެގ ބިމ ެގ ފަންސާހަ

ަގބޫލ  ޮގތ ަގއިއެތަން ދީފައި އޮތީ އަޅ ަގނޑ   ާގިއމ ކޮށް  ،ކ ރާ  މައްސަލަ    މިއަދ  މި  ،އެތާނަގއި މަސް ފެކްޓަރީެއއް 

ަގބޫލ ކ ރަނީ.    މި މައްސަލައަށް ރިޔާޢަތްކ ރެވިެގން  ، އަންނާނެކަން ލަފާކ ރެިވެގން ދެވިފަިއވާ ތަނެއް ކަަމށް އަޅ ަގނޑ  

ދ ވަހެއް ދ ވަހަކަށް އިންޑަސްޓްރީ   ،ޖައްސަވައި އަދި ައންދާޒާކ ރަްއވާ ކޮންމެ ބޭފ ޅަކަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ އެއި ހިސާބ 

ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ ފާހަަގކ ރެއްވި  ،  . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ކ ރިއަށްކަން  ދަނީ

ފޫޓަށް. އ ޅަނދ ތަްއ    110  ރައީސް،    ދޯނިތައް މިއަދ  ބަދަލ ވެއްޖެ ިއއްޒަތްތެރިވިފޫޓ ން ދ އް  40  ފޫޓ ން  30  ،ފަދައިން

ެއއާ ެއްއވަރަށް ެއ    ،ބިލ ކަންޤާއެ ަގތ މ ެގ    އްޖެ. ެއއާ ެއއްވަރަށް ބޮޑ ެވއްޖެ. ބާނާ މަހ ެގ އަދަދ  އިންތިހާއަށް އިތ ރ ވެ 

އްދިއްޖެ މި ޤައ މ ަގއި ނޫފެށް  ކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަބިލ ޤާއެއާ ެއްއވަރަށް އެ ފިނިކ ރ މ ެގ    ،ބިލ ކަންޤާޕްރޮސެސްކ ރ މ ެގ  

އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ ަގިއ  .  ނާނެހަމަ މި މައްސަލަ ތަކ ރާރ ެވެގން އަން  ،ނޫފެއްދޭ ކަމަށް ވާނަމަ  ،ކަމަށް ވާނަމަ

އެބަ  އެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބަލާއިރ   ކަންކަމަށް  ތަރައްޤީވެފައި  ،ނޭގއެ  ވާ  ަވސީލަތްތައް  އެްއވަރަށް  ނ ާވކަން. އެއާ 

އަދި މި ސަރ ކާރ ން އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް،  އަހަރ ަގއި ވެސް އަދި އޭެގ ކ ރީަގއި    5ފާއިތ ެވެގން މިދިޔަ ރައީސް ޔާމީނ ެގ  

މާވަށ     ،ވެެގން ައއި ބައެއް ކަންކަން ވެސް ނ ވާކަން އެބަ ފާހަަގވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަންދ  އ ވަ
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ައޅ ަގނޑ މެން  ދަންނަވައިލާނަން.  ެއއްޗެއް  އަޅ ަގނޑ   ނ ކ ތާއަށް  ފާހަަގކ ރެްއވި  އެ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

މަސްވެރިކަމަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ެގންނާނެ ކަމަށް. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ    ، ާގނޫނަށްމަސްވެރިކަމ ެގ  ،ދ ވެެގން ައއި ެއއްކަންއ ވަ

  ،މަސްވެރިކަމ ެގ ާގނޫނ  އިޞްލާޙ ކޮށް  ،ދާއިރާެއއްަގއި އެންމެ ބޮޑ ކޮށް ކ ރެވ ނ  މަސައްކަތެއް  މި މަޖިލީހ ަގއި އެންމެ ފ ޅާ

އެކަ އެހެންނަމަވެސް،  އެހެންނަމަވެސް  ެގނައ ން.  ބަދަލ ތަކެއް  ކ ރެވ ނ އެއަށް  ވީނަމަވެސް   ން  އަޅ ަގނޑ     ،ކަމ ަގއި 

މިއަދ  ތެރޭަގއި    ،ފާހަަގކ ރަން  ނިންމ ންތަކ ެގ  ރިޕޯޓ ަގއި  މި  ނ ލިބޭ.  އަދި  ފޮނިމީރ ކަމެއް  އެކަމ ެގ  މަސްެވރިންނަށް 

 އިެގ ދަށ ން އެކ ލަވައިލަންޖެހޭ އެންމެހަ(ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިކަމ ެގ ާގނޫނ )  14/ 2019  ،ަގއި އެބަ ފާހަަގކ ރ6.7ޭ

ލައި ެގޒެޓ ކ ރ މަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އިަގާވއިދ ތައް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެކ ލަވަ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އެްގރިކަލްޗަރަ ކަމެއް  ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއީ  ކަމަށް.  ލަފާއަރ ވާ  ވަނަ   2019ށް 

ެގ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދ ތައް ނެހެދި ހ ރިކަން އެބަ ފާހަަގވޭ މި ރިޕޯޓ ެގ  އަހަރ  ފާސްކ ރެވ ނ  މަސްވެރިކަމ 

އެ ގަވާއިދ ތަްއ   ،މިއަދ ން މިއަދަށް  ،ލަން ށް ގޮވާރީއައަޅ ަގނޑ  ފިޝަރީޒް މިނިސްޓް ؛މި މާއްދާއިން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ގެޒެޓ ކ ރ މަށް. މިއީ ދޫކޮށްލެޭވވަރ ެގ    ،ަގާވއިދ ތައް ތައްޔާރ ކޮށް  ވީހާ ައވަހަކަށް، ީވ އެންމެ އަަވހަކަށް މިއަދ ން މިއަދަށް އެ

ކަމެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދޫކޮށްލެވޭވަރ ެގ ކަމެއް ނޫން. އެ ގަވާއިދ ތަކ ެގ ސަބަބ ން މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ 

ޅ ަގނޑ  ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއަށް ޮގންޖެހ މަކީ ކޮބައިކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެނެވެސް ނ ަގނެވޭނެ. އެހެންކަމ ން، އަ

މިހެން  ؛އަދި ތަންފީޒ ކ ރ މަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،ީވ އެންމެ ައވަހަކަށް އެ ަގާވއިދ ތައް ހަދައި ެގޒެޓ ކޮށް  ، ލަންގޮވާ

ތީޖާ  ކަމ ަގއި ވާނަމަ، ޭއެގ ނ ބައި ނަ  ކ ދިކ ދި ކަންކަން ކަމަށް ބަލައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ކަންކަން ދޫކޮށްލެިވއްޖެ

އަޅ ަގނޑ    ދެން  މަސްވެރިންނަށް.  މަސައްކަތްކ ރާ  ދާިއރާަގއި  މި  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ލިބިެގންދަނީ  ެގއްލ ން  ޭއެގ  ނ ވަތަ 

ކ ޑަ ވަގ ތ ކޮޅެއް ދެްއވިްއޔާ ވަރަށް ރަނަގޅ . މި ކޮމިޓީ    ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؛ ފާހަަގކޮށްލަން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ބަޔާންކ ރޭ އެބަ  ބަޔާންކ ރޭ ގަ   6.10  ، ރިޕޯޓ ަގިއ  އެބަ  ހ ށަހެޅ ންތައް    ، އި  ކޮމިޓީެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ރިޕޯޓ ަގއި  މި 

ފަހަރ  ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވަމ ން   މަހަކ ން އެއް  4ތަންފީޒ ކ ރަމ ންދާ މިންވަރ  ބަޔާންކ ރާ ވޯރކް ޕްރޮްގރެސް ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ  

 ، ކަމެއް. މި މަޖިލީހ ން  ިމއީ ވަރަށް މ ހިންމ  ؛ރި ރައީސްެގންދެވ މަށް ކަމާ ގ ޅޭ އިދާރާތަކަށް ލަފާއަރ ާވ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެ

އެދޭ ބޮޑަށް  ވަރަށް  ައޅ ަގނޑ   ކަށަވަރ ކ ރެއްވ މަކީ  މިކަން  ރައީސްކަ  ރިޔާސަތ ން  އިއްޒަތްތެރި  މަޖިލީހ ގެ   ؛މެއް. 

ޓަރިންގ މެކޭނިޒަމެްއ  މޮނި  ،ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ރިޕޯޓ ތަކ ަގއި ވަރަށް މަދ ން ނޫނީ އަޅ ަގނޑަށް ނ ފެންނަ މާއްދާއެއް މިއީ 

މިކަމާ ގ ޅޭ އެހެން އިދާރާތަކަށް    ،އަދި އެހެން މި މައްސަލަާއ ގ ޅިެގން   ،މިއީ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއަށް އެރ ވިފަިއވާ ލަފާ

ކަމެއް އިއްޒަތްތެރި    ވަރަށް މ ހިންމ   ، އެްއޮގތަށް އެ މީހ ން މަސައްކަތްކ ރޭތޯ ބެލ ން އެއީޔާމި ކޮމިޓީން އަރ ވާފަިއވާ ލަފަ

މިކަމަށް ރަ އެދެން.  އެއްކޮށް  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ  ވަރަށް  ރިޔާސަތ ަގއި  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ކަށަވަރ ކ ރ ަމށް  އެކަން  އީސް. 

މި ރިޕޯޓ ެގ މި މާއްދާއަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ންނަށް ހަމަ ހިތ ެގ   ،ޓަކައި
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ޮގތެްއަގިއ މި މައްސަލައާ ގ ޅިެގން އިޤ ތިޞާދީ    ޖ މ ލަ ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   އެކ  ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން.  ޚާލިސްކަމާ

މަސަްއކަތާ ކޮށްފައިވާ  ރިޕޯޓަ  އި،ކޮމިޓީން  ހ ށަހަޅާފައިާވ  މި  އެކަން ށް  އަދި  ހިތްހަމަޖެހޭ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ  

،  އި އެ ކޮމިޓީެގ އިދާރީ މ ވަްއޒަފ ންއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ބަލައި ވެސް ަގންނަން. އެކަމަށް ޓަކައި އެ ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ންނާ

އަދި އެ ކޮމިޓީާއއި އެްއކޮށް މި މަސައްކަތ ަގއި އ ޅ އްިވ އެންެމހައި ބޭފ ޅ ންނަށް ފަށްފަށ ން އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން.  

ރަީއސް ކ ރިން ؛އިްއޒަތްތެރި  ނިންމާލ މ ެގ  ފާހަަގކޮށްލާނަން  ެއއްފަހަރ   އަދި  ބޮޑެތި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަގއި    ،ހަމަ 

އް ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅ ވާ ބޭފ ޅ ން، ެއ  ޔެމަސްވެރިންނަށް ލ   ށް،ކަމަ  ރީ ހަދާނެބިންތައް ނަަގިއެގން މަސް ފެކްޓަ

ތިބޭ ނ ކޮށް  ެއކަން  ބޭފ ޅ ން  ފިޝަރީޒް ވިދާޅ ވާ  އަޅ ނޑ   ނޫން.  ކަމެއް  ބަލައިަގންނަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ ެމން  ތިބ މަކީ 

އެ ބިންތައް ވަކިކ ރަން. ެއ ބިންތައް ވަކިކ ރަންޖެހޭނެ   ،ކާރަށް ވެސް ިމއަދ  ޮގވާލަންމިނިސްޓްރީއަށް ވެސް، ދިވެހި ސަރ 

ކޮށްެގން އޭނަ ލޯނ  ނަގައިެގން ރިސޯޓ  ހަދާކަށް އެ ބިން  އެ ބިން މޯޭގޖ   ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބަޔަކަށް ބިމެއް ދީެގން

  17ން ބިން ނަަގިއެގން  ޑެއްދޫނ ރީ ައޅާނަމޭ ކިޔާފައި ހޯނ ޖެހޭ. އެީއ ޯގހެއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަސް ފެކްޓަބާއްާވކަށް

މި  ؟ކ ރ މަށްޒ  އަހަރ . ދިވެހި ސަރ ކާރަށް ކޮންކަމެއްތޯ ކ ރެވ ނީ އެކަން ތަންފީ  17ވީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.    އަހަރ 

ކަށް ެއ  ޔަމަސްވެރި ނ ވޭ.    ދަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެކަން  އަހަރ  ނިިމެގން މި 5 ؟ވެރިކަމަށް ކޮންކަމެއްތޯ ކ ރެވ ނީ

ދ ވަހ  އެ ތަނ ެގ  ވީ ފައިދާެއއް ނެތް. ައޅ ަގނޑ މެން ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށް ެގނައި އިޞްލާޙެއްެގ ދަށ ން އިހަކަށް  ތަނ ން

ނ ނިމޭ އިްއޒަތްތެރި ؟ ޑެއްދޫއަށް ލިބެން ފެށީ. ކޮބައިތޯ ކީކިމިނީަގިއ ހަދަން ފަށާފައިވާ ތަން. ނިމެއްޖެތޯނކ ލި ވެސް ހޯ

ފްރީ މ ދާ ެގނެސްެގން  ކޮށްެގން އެ ތަނަށް ޑިއ ޓީބިން މޯޭގޖ   ،ބޮޑެތި ބިންތައް ނަަގިއެގން ؛މޭ. ހަމަ ބިންތައް ރައީސް، ނ ނި

އެ ތަނަށް މ ދާ ެގނެސްެގން ރިސޯޓ     ،ރިސޯޓ ތައް ހަދަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާސިމް އިބްރާހީމް އެ ކ ރައްވާ ކަމަކީ

ދީެގންނ  ސަރ ކާރ ން  ފ ރ ޞަތ   އެ  އެއީ.  ހައްދަވަނީ.  ޯގހެއް  ބޮޑ   ވަރަށް  ޯގހެއް.  އެއީ  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ވާނެ 

އަޅ ަގނޑ މެން މި އެމް.ޑީ.ޕީ ެވސް އަދި މި ސަރ ކާރ  ވެސް ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ދަރާފައި އޮެވެގންނ ވާނެ. އަދި އެހެން 

އިއްޒަތްތެރި    ،ހަކަ މި ދަންނަވަނީއްެގ ވާގެ އްހަކަށް ވެސް ދަރާފައި އޮެވެގންނ ވާނެ. ރަްއޔިތ ންެގ ބޮޑ   ޔަވިޔަފާރިވެރި

ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒްެގ މައްސަލައަކީ    ، ެއ މައްސަލައަކީ  ،ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން މި ފ ރ ޞަތ ަގއި 

ޑެއްދޫެގ ރަްއޔިތ ން އިންތިހާއަށް ނ ރ ހޭ އެ ބިން އެހެން ބާއްވަން. އިންތިހާއަށް ނ ރ ހޭ. އެހެންވީމާ، އެ މައްސަލަ  ނހޯ

ފިޝަރީޒް  އްލ ހަ ސަރ ކާރަށް،  މި  ޞާލިޙަށް،  މ ޙައްމަދ   އިބްރާހީމް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ައޅ ަގނޑ   ކޮށްދޭންވާނެ. 

މިނިސްޓަރަށް ފިޝަރީޒް  ޮގވާލަން،  މިނިސްޓްރީއަށް،  އަޅ ަގނޑ   ވިޔަސް  މީހަކަށް  ޖޭ.ޕީ  ބޭފ ޅާއަކީ  މަސްލަހަތ    ،އެ 

އެ ބޭފ ޅާެގ ބޮލ ަގއި އެޅިފައި އޮތް ޒިންމާެއއް އެ    !ކޮށްދެއްވާށޭއްލ ހަނ ލަްއވާށޭ މި ތަނ ަގއި. އެ ަމއްސަލަ  އިނަންަގވަ 

 އްލ ކޮށްދެްއވ ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.ހަ މައްސަލަ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޝިޔާމް އަޙްމަދ  މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ނައިފަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ިއއްޒަތްތެރި  ދެްއކެިވ  ދެންމެަގއި ވާހަކަފ ޅ   މި ރިޕޯޓަކީ  ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ

ގ ޅިެގން ކ ރެވ ނ  މަސައްކަތްތަކެއްެގ    ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްވި މައްސަލައަކާ  މެންބަރަކ ، މަޑަވެލީ

ޮގތެއްަގިއ   ޖ މ ލަ  މައްސަލަތައް  ހ ރި  ދިމާވެފައި  މަސްވެރިންނަށް  ރިޕޯޓަކީ.  މި  ޓަކައިހަރިޕޯޓެއް   ،އްލ ކޮށްދިނ މަށް 

އަ އޭެގ ވާހަކައާއި ތެރޭަގއި  ވާހަކައާއި   ،ގ ެގ  ވަސީލަތްތަކ ެގ  ހޯދަމ ންދާ  ޚިދ މަތް  ހ ރި   ،މަސްވެރިން  ކަންކަމ ަގއި  މި 

ގ ޅިެގން ކ ރެވ ނ     އްލ ކޮށްދިނ މަށް އެދިވަޑަިއެގން އެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްވި މައްސަލަައކާހަޮގންޖެހ ންތައް  

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  މިއީ.  ރައްޔިތ ންެގ    މަސްވެރިކަމާ  ؛މަސައްކަތްތަކެއް  މި  މަސައްކަތްތަްއ  ިގނަ  ވަރަށް  ގ ޅިެގން 

ގ ޅިެގން މި މަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސްކ ރެވިފައި އެބަ ހ ރި.    މަޖިލީހ ން އެބަ ކ ރެވޭ. ވަރަށް ިގނަ މައްސަލަތައް މަސްވެރިކަމާ

އިން ހަދަންޖެހޭ މަސްވެރިކަމ ެގ މެނޭޖްމަންޓް މަސްވެރިންެގ މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ާގނޫނެއް ވ ޖޫދ ކ ރެިވ، އެ ާގނޫނ ެގ ތެރެ 

ހަމަ އެާއއެކީގައި އަދި  ާގނޫނ ަގިއ ލިޔެވި،  ހަދަން  ވާހަކަ ެވސް ލިޔެވި   ޕްލޭންތައް  އެހެންނަމަވެސް،  ؛ަގވާއިދ ތަކ ެގ 

ހިސާބަށް މި    ކާހިސާބަކަށް، ނިމ މަ  މި ސަރ ކާރ  ާގތްަގނޑަކަށް ނިމ މަކާ،  އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ

އަހަރ ެގ ދައ ރ . ނިމޭއިރ ަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ ހަމަ އެއް ވާހަކަެއއް ިއއްޒަތްތެރި    5  އޮތީ ޮގއްސަ

ވީ އެންމެ   މަސްވެރިންނަށް  ،އަގ  ހޯދާދޭނެ ވާހަކައަކީ އެއީ . މަސްވެރިންނަށް ހަމަނާދޭ  ރައީސް. މި ވާހަކަތަކަކަށް ބަދަލެއް

ތަން    ދާއަގ  ހޯދައިދިނ މަށް ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ނ ކ ރެވިއަގ  ހޯދައިދިނ މަށް ވާހަކަ އެބަ ދެކެވޭ. ހަމަމަދ . ހައ ބޮޑ  ވަ

އްލ ކ ރަން. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް  ހަފަިއސާ ބޭނ ންވޭ މި ކަންކަން   ؛އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ކ ރ މަށް ޓަކައި ފަިއސާ ބޭނ ންވޭ. ފައިސާ އެބަ ހޯދާ ވެސް  ެގ ކަންކަން ރަނަގޅ  ހޯދާ ފެސިލިޓީޒްތަކ  މަސްވެރިން ޚިދ މަތް

  ދާއްލ ކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތްތައް އެދެވޭ ޮގތެްއަގއި ކ ރިއަށްހަމެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ފަިއސާ ހޯދައިެގން މި ކަންކަން  

ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  ނ ފެންނަނީ.  އ ޅެނީ ؛ތަން  މި  ބޮޑ   ،  މީަގއި  އެންމެ  ތެރޭަގިއ  މައްސަލަތަކ ެގ  މަސްވެރިންެގ 

ރަނަގޅ  މަސްވެރިކަމެްއެގ މަސްވެރިން  ؛. މަސްވެރިން ކިރާއިަގއިއަގ ެގ މައްސަލަ ހަމަ  ، އ ޅެނީ  ހިތްހަމަނ ޖެހ މެއް މި

މަސް ރަނަގޅަށް  މަސްވެރިން  ަމްއސަލަ.  ނ ކިރޭ  މަސްކޮޅ   މަސްވެރިންނަށްބާނާ  ބާނާ  ކިރޭ   ؛ދ ވަސްވަރެްއަގއި 

ކިރާލެވޭ މަސްވެރިންނަށް ފައިސާކޮޅ  ލިބ މ ަގއި ހ ންނަ ދަތިތަކެްއެގ ވާހަކަ. ފެސިލިޓީސްތަކ ން  މަސްކޮޅ  ؛މަސްވެރިންނަށް

ނޑ  މި  ލިޓީސްތަކ ން ދައްކާ ވާހަކަ އަޅ ަގނެތް ވާހަކަ. ެއއީ ފެސި ސްޓޯރޭޖ  ،ނ ދެވި މި ދަނީއިމިކަންކަމަށް ހައްލ  ހޯދަ

މިފްކޯ ޮގތެއްަގއި ؛ދައްކަނީ.  މި  މަިއަގނޑ   ވާހަކަތައް  ބޭނ ންާވ  ހިމިފްކޯެގ  މަސްވެރިން  ޕްލާންޓްތައް  ައއިސް  ރީ. 
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ރަީއސް  އި ހިސާބ ތަކ ަގ ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަ.  އަޅަ   އަށް  ،ހިތާމަކ ރަން؛ ާގއިމ ނ ކ ރެޭވ  ރ ފިޔާއަށް  ލެވޭ އިިމލިއަން 

 ވާހަކަ   މި  ، ެވެގންދާއިރ   ނަމަވެސް، މިައދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަތަރ  އަހަރ އައިސްޕްލާންޓެއް ައއިސް ޕްލާންޓަކީ. އެހެން

މަސްވެރިންނަށް އައިސް ލިބ މ ެގ މައްސަލަ ހައްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި އެންމެ ދެ ރަށ ަގިއ   ؛ދައްކާއިރ ، އެންމެ ދެ ރަށެްއަގއި

ވީ އިްއޒަތްތެރި   އަހަރ   ރީ. ހަތަރ ފަިއ މިހިމިހާތަނަށް މި ސަރ ކާރ ން މަސައްކަތްކޮށްެގން އައިސް ޕްލާންޓް ގާއިމ ކ ރެވި

  ، ެއއީ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ  ނިމ ނ އިރ ަގއި ވެސް އޮންނާނެ ؛އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް ޔަީގނ ން ެވސްރައީސް.  

ން މިލިއަ  ސޯޅަަވކިން ޚާްއޞަކޮށް މަސްވެރިންނަށް މި ދިމާވާ އަިއސްެގ މަްއސަލަ ހައްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި   ؛މަސްވެރިކަމ ގެ 

ޑޮލަރ ން   މިލިއަން  ސޯޅައެ   ؟. ކޮބައިތޯދީފައިޑޮލަރެއް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ން ވާނީ އޭރ  ސަރ ކާރ  ނިމ ނ އިރ  ހޯދަ

ވާހަކަތަކެއް.    މިއީ މިއަދ  ވަރަށް ިގނަ މަސްވެރިންނަށް އެނޭގ ވެސް ވާހަކަތަކެއް. އަހާ ވެސް؟ ކޮން ކަމެއްތޯ ކ ރީ

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން އެދެޭވ   ،ައޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން ؟ ޖަވާބެއްތޯ ދޭނީއަޅ ަގނޑ މެން ކޮން  އެހެންނަމަވެސް،  

މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކ ރޭ. މި މަސައްކަތަކީ ވެސް ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅ  މަސަްއކަތްތަކެއް. އަޅ ަގނޑަށް ަވގ ތ ކޮޅެްއ  

ޑ މެންެގ ޕާޓީެގ އިތ ރ  އެްއވެސް ބޭފ ޅަކ  މި  އަޅ ަގނ؛ ދެއްަވއިފިއްޔާ ވަރަށް ޝ ކ ރ ވެރިވާނަން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ނެތީމަޢ ޟޫއ މަ ވާހަކަދަްއކަވަން  ކޮމިޓީން  ޔާަގއި  އިޤ ތިޞާދީ  ކޮމިޓީެގ   ،އެކީަގއި.  އިޤ ތިޞާދީ  ޚާޢްޞަކޮށް  ވަކިން 

ްއސަލަތައް  ވަރަށް އިސްކަމެއް ދެއްަވއިެގން ހ ށަހެޅ ނ  މި މަްއސަލައިަގއި ހ ރި މަ  ،މ ޤައްރިރ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަގބޫލ ކ ރަން

ރީ. ފ ރަތަމަ އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީަގއި  ހިހައްލ ކ ރެްއވ މަށް ޓަކައި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރެވިފައި މި

 ؛އެންމެ ފ ރަތަމަ މަސްވެރިންެގ ހ ރި ކަންބޮޑ ވ ންތަްއ ެއކަނި ައޑ އަހަން  ، މަޝްވަރާތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް އެނގ ނީ

ަގބޫ ހައްލ ވާނީ  ލ ކ ރާއަޅ ަގނޑ   މައްސަލަތައް  ހ ރި  މި  އިންޑަސްޓްރީަގއި  މަސްވެރި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި    ،ޮގތ ަގއި 

ހޯދާ  މަސްވެރިންނާ ޚިދ މަތް  މަސްވެރިން  ހ ރިހާ   ަވސީލަތްތަކާ  ެއކީަގއި  ހަމަ  އެހެންެވ  ބައްދަލ ކ ރެިވެގން.  ެވސް 

އިދިކޮޅެއް ޔަީގނ ން   ،ރަން ނިންމީ. ވަރަށް ވަގ ތ  ދެއްވި. އެްއކޮޅެއް އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީން ބައްދަލ ކ   ހޯލްޑަރ ންނާސްޓޭކް

ހ ރިހާ އަޅ ަގނޑަށް ވެސް ލިބ ނ  ހަމަ   ؛ވެސް ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތްތަްއ ކ ރެިވެގން ދިޔައިރަކ  ނ ބަލާ. އަޅ ަގނޑ  ވެސް

ބަިއވެރިވެވ ނީ އަޅ ަގނޑަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ފ ރ ޞަތ .  ބައިވެރިވ މ ެގ  ތިން ދަތ ރެއްަގއި  ދަތ ރ ަގއި.  ދެ   

ވަރަށް   މަސްވެރިންެގ ވާހަކަތައް  ންެވވ ނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ައޑ އެހިދަތ ރ ކ ރިއިރ ަގއި ދެ ދަތ ރ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ބަިއވެރި

އަޑ އެހިން.   އެއާާގތ ން  ހަމަ  ވާހަކަތައް އަދި  މިފްކޯެގ  ކ ންފ ނި  ދައ ލަތ ެގ  މަސްވެރިންނަށް   އިމިފްކޯަގ ؛ެއކީަގއި 

އ ނދަޫގތަކާއި ޚިދ މަތް ހ ރި  ވަސީލަތްތަކ ެގ  ހ ރި  ާގއިމ ކ ރެވިފައި  ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި  އެކި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    އެ   ،ދިނ މަށް 

ބޭފ ޅ ންނަށް ހ ރި އ ނދަޫގތަކ ެގ ވާހަކަ ވެސް ހ ންނާނެ. އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީ އެ ވާހަކަ. ފައިސާ އެބަ ލިބެއޭ. ފައިސާ  

ްއަގއި މަސްވެރިން ޚިދ މަތް ހޯދާ ވަސީލަތްތައް ނ ވަތަ މަސްވެރިން ޚިދ މަތް ހޯދާ  ހޯދައިފިއޭ. އެ ފައިސާއިން އެދެވޭ ޮގތެ 

އަގ  ހޯދައިދިނ މަށް މަސްވެރިން މިއަދ  ކަންބޮޑ ވާ ކަމެއް. ހަމަ  ،ނ ކ ރެވ ން މިއީފެކްޓްރީތަކ ން އެ ޚިދ މަތް ގާއިމ ނ ކ ރެވޭ
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އެންމެ މ ހިންމ  މަސައްކަތަކީ، މަސްވެރިން ބާނާ މަސް    ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ސަރ ކާރ ން ކ ރަންޖެހޭ

އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ކ ރަނީ  މި  ވެލިއ ެއއް  ،އެކްސްޕޯޓް  ބޮޑ   އާމްދަނީެއްއ    އަށް ދިވެހިރާއްޖެ  ،އެންމެ  ބޮޑ   އެންމެ 

އެކްސްޕޯޓ  ޔޫރަޕަށް  މަސް  ބާނާ  މަސްވެރިން  ލިބެނީ  މި  އެީއ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  އާމްދަނީން.  ލިބޭ  މި  ކޮށްެގން 

އިން. ޭއެގ    40އަކީ އެންމެ ބޮޑ  އާމްދަނީެއއް ލިބެނީ އެ % 40ކަމ ަގއި ވީނަމަވެސް، %   40. % 40%މަހ ެގ  ބާނާ

ކީއްެވެގންތޯ މަސްވެރިންނަށް ލިބެމ ންދިޔަ ައގ  މަސްވެރިންނަށް ވެލިއ  ބޮޑީ. އަޅ ަގނޑ މެން މީެގ ތާރީޚ  ބަލަންޖެހޭ.  

ނ ލިބެނީ ފެކްޓަ ؟މިހާރ   ބައިވަރ   އޭެގ  އެބަރސް  އޭެގ  ޮގތ ަގިއ  ހ ރި.  މައްސަލައެްއެގ  ބޮޑ   އެންމެ  ތެރެއިން 

ޔޫރަޕ ން   .ޔޫރަޕ   ،މާކެޓ    ތަނަކަށް ބޭރ ކ ރެވޭ  އެ  40%  މި ދަންނަވާހެން ބާނާ މަހ ެގ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެނ ނީ

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ޑިއ ޓީ.  އެޅ ވި  މަހަށް  ބޭރ ކ ރާ  ޔޫރަޕަށް  އެޅ ވީމާޑިއ ޓީ   24؛ %ދިވެހިރާއްޖެއިން    ވީ   އެޅ ވީ. 

. މަސްވެރިން އަތ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވާދަކ ރެޭވަވރ  ނ ވީ  ޮގތަކީ، އަޅ ަގނޑ މެން ވާދަކ ރަން ތިބި އެހެން ވާދަވެރިންނާ

ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މިފްކޯ. އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ބާއްާވ! މިފްކޯއިން މަސްވެރިން އަތ ން ަގންނަންޖެހޭ.  ؛ަގންނަންޖެހޭ

؛ . އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްތިބެން ޖެހޭ ރިން އަތ ން ައގ ދަށްކޮށް މަސްަގންނަން މަޖ ބޫރ ވީ. ކ ންފ ނިތައް ވެސް އެބަމަސްވެ

  ،އެބަ ބ ނޭ  ަގއިއެ ހާލަތ  މެދ ވެރިވި ސަބަބ  އަޅ ަގނޑ މެން ދެނެަގންނަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ވާހަކަދައްކާއިރ 

އެހެންނަމަވެސް، އެހެންނަމަވެސް، !  ތިޞާދަށް ެގއްލ ންާވވަރ  ކަންކަން ނ ކ ރާށޭދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ   އިދިކޮޅ ަގއި ތިއްބަސް

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ  މީެގ ކ ރިން ރައީސް ނަޝީދ ެގ ސަރ ކާރ  ނިމ ނ  ސަބަބ  ،މީެގ ކ ރިން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރ 

ެއހާ އެނޭގ.  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތާރީޚ   ނިމ ނ   އެމް.ޑީޕީއެނޭގ.  ފެށި  ހިސާބ ން  ޮއވެ  އިދިކޮޅ ަގިއ  އޭރ ަގއި  ން 

މި ފަސްަގނޑ ަގއި ެއކަންޏެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖެއަށް   ،މަސައްކަތްތައް ފެށީކީ ހަމަެއކަނި ދިވެހިރާއްޖެ

މަ  ބަންދ ކ ރ މ ެގ  ދޮރެއް  ހ ރިހާ  ެއމް.ޑީ.ޕީަގގ އާމްދަނީ ވަންނާނެ  ޔަީގނ ން ވެސް  ެއޮގތ   އި ސަދ  އޭރ ަގއި  ން،  އޮތީ. 

، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އާމްދަނީ ލިބެން އޮތީ މަސްވެރިން ބާނާ މަސް  އިއެޮގތ ން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފަތ ރ ވެރިން ނައ މަށް ޮގވާލަ 

  ،މާކެޓަށް ދިވެހިން ބޭރ ކ ރާ މަހަށް އޮތް ޚާއްޞަ ޑިއ ޓީެގ އިނާޔަތް   ށްެގން ކަމަށް ވަންޏާ، ޔޫރަޕ ކޮޔޫރަޕަށް އެކްސްޕޯޓ 

އެްއވެސް ހާލެއްަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ިގންތި    ،ދިވެހިރާއްޖެ އޮތީ. އެއީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް ނ ކ ރަންޕްލަސްަގއި    ޕީޖީ.އެސް.

އެންމެ ކ ޑަކޮށް ތަރައްޤީވެފައި އޮތް ޤައ މ ތަކ ެގ ތެރެއިން، ތަރަްއޤީވަމ ން އަންނަ ޤައ ެމއްެގ    ،ވާމީ ޮގތ ންގ  ބައިނަލްއަ

މަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ަގބޫލެްއ ނ ކ ރެޭވ. އެީއ ޔޫރަޕަށް މަސް ބޭރ ކ ރާ  ބަދަލ ވ މ ން ައއި ބަދަލެްއ ކަޮގތ ަގއި ބަދަލ ވި

  ހ ރި ޖީ.އެސް.ޕީ ޕްލަސްަގއި އަށް އަހަރ ، ދިހަ އަހަރ  އެ ޤައ މ ތަކ ެގ ިގންތި ބަދަލ ވީ އެހެން ބައިވަރ  ޤައ މ ތައް އެބަ 

ތިބި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެން އެކަން   ތައް އެބައެކީަގއި މިހާރ  ެވސް ތިބި ޤައ މ   ކަމ ަގއި ވީނަމަވެސް، އެ އިނާޔަތާ

ވަނަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް އަޅ ަގނޑ މެން ފެށިތަނާހެން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ގެ ނަވާރަ  ،ވާތީތާ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް

ތަނަށް   ޅެއް މިއީ.ޔޫެގ ދެވަނައަށް ެއންމެ އިސްބޭފ   ،އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންވާ ޮގތ ން ވެްއޖެއްޔާ ؛ރައީސް ވަރަށް ހެޔޮފ ޅ  
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ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕަށް ބޭރ ކ ރާ   ،ވީ ތަނ ަގއި ތަޤ ރީރ ކ ރަްއވަން ފ ރ ޞަތ ދެއްވި ަމއިަގނޑ  ބޭނ މަކަށް ެގނެސް، މި

ސަދ . އެހެންވީމާ، ރާއްޖެ މި ިގންތީަގއި އޮތް ކަމ ަގއި ވީނަމަވެސް، އެކަން  ގ މަހަށް އެ ނަާގ ޑިއ ޓީ ކ ޑަކ ރ މ ެގ މަ

ކ ރެވޭތީ ރިކ އެސްޓ ކަމަ  އެޮގތަށް  އެ  ަގބޫލ ކ ރަނީ  ައޅ ަގނޑ   ދެންނެވީ  ށް  މި  އެހެންވީމާ،  އީ.ޔޫަގއި.  ،  ކ ރެްއވީ 

ލިބ ނ  ނިކަމެތިކަން  ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި  ޢާއިލާތަކަށް  ޚާްއޞަކޮށް މަސްވެރި  ހަމަ  ،ަވކިން  އެީއ  ަމހަށް  އަގ  ނ ލިބޭ. 

ޙަޤީޤަތ ަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ އޭރ   ގ ޅިފަ.    އޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީއާ  މި  ނ ލިބ ން އަގ  ނ ލިބޭއެންމެ ބާރަށް ދައްކާ ވާހަކަ. މަހަށް ހަމަ

ނޭއް ކ ރި  އޮެވެގން  ދިޔައީއިދިކޮޅ ަގއި  މި  ެވެގން  ނަތީޖާއަކަށް  މަސަްއކަތްތަކެއްެގ  ޢާއިލާއެްއ،    ، ާގނީ  އެތައް  ދިވެހި 

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޙަޤީޤަތް    އީމި ؛ ން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޔ ދިހާސް ޢާއިލާއަށް މި ނިކަމެތިކަން ލިބިެގންސަތާރަ  

ރައީސްހަޤީޤަތަކީ    އީމި ހ ރީ   ިއއްޒަތްތެރި  ދެން  ނޯޅޭނެ.  ޙަޤީޤަތެއް  މި  ނ ކ ރެްއވިޔަސް،  ަގބޫލ ފ ޅ ކ ރެްއވިޔަސް، 

ރަކާތްތެރިވާ ހައަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރަން ހ ރި ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތަްއ. ައޅ ަގނޑ މެންެގ އެއަރޕޯޓ ން ަމސްވެރިކަމ ަގއި  

ަގންނަ ޕްރައިވެޓް ބަޔަރ ންނަށް ެވސް ދޭންޖެހޭ ބައެއް ކަހަލަ އަތ ން މަސް   ެގން ވެސް މަސްވެރިންޓް ސެކްޓަރ ޕްރައިވެ

އަގ  ނ ަވތަ މަހަށް މިހާރ  ލިބެމ ންދާ  މިހާރ  ެވސް ދީެގން މަހަށް ހަމަ ؛ލ އިތައް މިހާރ  ވެސް ދެވޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މީެގ ކ ރިން   ،ެއކަންޏެއް ނޫން  އަށްެގނެވިދާނެ. އަޅ ަގނޑ މެން މި މައްސަލަ  ކެއްތައަަގށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ބަދަލ 

  ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ވާހަކަތައް ހ ންނާނެ  ވެސް މަސްވެރިކަމާ ގ ޅިެގން އަޅ ަގނޑ މެން ދެއްކި ވާހަކަތަކ ަގއި ެވސް މި

އް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ކ ޑަކ ރެިވއްޖެ ކަމަށް   ފީސްތައް، ބައެއް ކަހަލަ ޑިއ ޓީތަ. ބަެއއް ކަހަލަހިއްސާކ ރެވިފަ  ހ ންނާނެ

ވަންޏާ ކަމަށް  ބެލޭ  ާގތ ން  އެކަންތައް  އަދި  ޕްރަިއވެޓް   ،ވަންޏާ،  ބައެއް  މާފ ކ ރަްއވާތި!  ސެކްޓަރަށް،  ޕްރައިވެޓް 

މަސް އެބަކ ންފ ނިތަކަށް،  ވެސް  ކ ންފ ނިތަކަށް  ހޯދެން.    ަގންނަ  ޮގތްތައް  ރަނަގޅ ކ ރެވިދާނެ  އަގ   މަހ ެގ  ހ ރި 

ވާހަކަތައް   މީެގ ކ ރިން މަޝްވަރާކ ރި ރިޕޯޓ ތަކ ަގއި ވެސް އެ  ،ވާހަކަތައް މި ރިޕޯޓެއް ނޫން  އަޅ ަގނޑ މެން ހ ންނާނެ އެ

 ން މިއަދ  މަސްވެރި؛ . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްސަރ ކާރަށް ދީފައޮންނާނެ    ެއ ލަފާ    ،އެޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން ހ ންނާނެ

. މަހަށް  އެ ލޯނ ތައް ދެްއކޭނެ ޮގތެއް ނެތިފަ  ،އް އެ ތިބީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސްނަގައިެގން މަސްދޯނި ބަން ފަރާތްތަލޯނ 

އެހެންނަމަވެސް،   އިންތިހާއަށް.  ައގ ބޮޑ ެވއްޖެ  ތެޔޮ  އިންތިހާއަށް.  އަގ ބޮޑ ެވއްޖެ  ތެޔޮ  ނެތް.  ޮގތެއް  ފ ރޭނެ 

އެސް.ޓީ.ޯއއިން ތެޔޮ  ،  ރ  މި ހާލަތ ަގއި ނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް ސަރ ކާރ ން މަސްވެރިންނަށް މިހާއަޅ ަގ

މަސްވެރިންނަށް މި ކ ރާ އ ނދަޫގ ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ،  މި އަންނަ ނޭދެވޭ ައސަރ   އިއަގ ބޮޑ ކޮށްލާ ވަގ ތ  މަސްވެރިންނަށް އޭގަ 

ެގން  ދެނެަގންނަން މަސައްކަތްކ ރާ ތަނެއް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބޮޑެތި ލޯނ ތައް ނަަގއި

  ފަސް ،  ސްހާ  ޖީބަށް ވާނެ ބ ރަ. ކ ރީަގިއ ހަތަރ   ،އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ނ ބޭނޭ ކަމަށް ވަންޏާމަސް  ،މަހަށް ނ ފ ރި

 ހާސް ރ ފިޔާއިން ޓޭންކ   ހާސް، އެާގރަ  ނ ވަ  ،ލާ މީހ ންނަށް މިއަދ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއި ފ ރަ  ހާސް ރ ފިޔާއިން ޓޭންކ 

މަހަށްފ ރާ ކިހިނެއްތޯ  ދެން  ދ ވަހ   ލެވެނީ.  އެ  ދައްކަނީ.  ؟ ދާނީ  މި  އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަ  ތެލ ެގ  ައޅާ  ދ ވަހަށް  ތިން 
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އެބަ ދެނެަގންނަން  ސަރ ކާރ ން  އ ނދަޫގތައް  ހ ރި  މަސްވެރިންނަށް  ކޮން   އެހެންވީމާ،  ލ އިދޭންވީ  ސަރ ކާރ ން  ޖެހޭ. 

އެބަ؟ ބަޔަކަށްތޯ ބަޔަކަށްތޯ ސަރ ކާރ ން  ކ ރާ  މަސައްކަތެްއ  އެނެގން. ސަރ   ކޮން  އެބަޖެހޭ  އެނެގން.   ކާރަށް  ޖެހޭ 

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ނެނޭގ  މި  ،ސަރ ކާރަކަށް  ދިވެހި    މަސްވެރިން  ޙަޤީޤަތ ަގއި ނޭނޭގ  ހާލެއް. ސަރ ކާރަކަށް  އ ޅޭ 

އ ފ ލަމ ން މިއަދ   ބޮޑ ކ ރާރައްޔިތ ން  މ ސާރަ  ބަޔަކަށް  ބޭނ ންވާ  ބޭނ ންވީމަ  ސަރ ކާރ ން  ބ ރައެއް.  ތަން    ދާ 

ފެ މި  ނޭނޭގންނަނީ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ސަރ ކާރަށް  ހޯދަން  އާމްދަނީ  އެހެންނަމަވެސްދައ ލަތ ެގ  ސަރ ކާރ ެގ    ،. 

ބޭނ މ ަގޔާއި   ބޭނ މ ގައ2023ިހިފެހެއްޓ މ ެގ  ައއ މ ެގ  ވެރިކަމަށް  ރަްއޔިތ ންެގ    ަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޮގތ ން  ސިޔާސީ 

ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮިވޑ ެގ ތެރޭަގއި ކ ރެވ ނ  ވަްއކަންތަކ ެގ    މާލިއްޔާ ހ ސްކ ރާ

ހިނާގ ެއއްޗަކީއެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެން  !ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން ނ ދައްކަމާ  އެނޭގ    ގެ ކޮވިޑ  ،  ނަށް މިއަދ  މި 

ިއއްޒަތްތެރި  ވަނީ  ތިބެެގން އެ  ކަރ ބ ޑަށް ކަފަބ ރ  ބޭނި މީހ ން ވެސް މިއަދ  ރިސޯޓް އޯނަރ ންނަށް    ،ތެރޭަގއި ކަރ ބ ޑަށް

ނަށް  އޯނަރ ން  މިއަދ  ރިސޯޓ ،  ވެސް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ތެރޭަގއި ކަރ ބ ޑަށް ކަފަބ ރ  ބޭނި މީހ ން ެގ  ރައީސް. ކޮިވޑ 

ތިން    ،ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޑ ިއވ ނީ  ،ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް މި ހ ންނަނީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޑ ިއވ ނީ.  އެދަނީ

ލީމަ އެ އިފަޅާއަރ ވަ  ެވސް ކޮންެމވެސް ބަޔަކ  އެކަންތައް   ރ ފިޔާއަށް ވިްއކި ވާހަކަ. ެއއީ  16ހަކ ރ  ކިލޯ    ރ ފިޔާއަށް ދޭ

ކ ރަނީ. ހަމަ ދިވެހި ބެެގން ބެހިެގން ވައްކަންއެންމެ މޭޒ ދޮށ ަގިއ ވަޑަިއެގން ތި  .ކ ރަނީންކަންތައްތައް އެނގ ނީ. ަވއްކަ 

ލަތްތަކެއްަގިއ  ހާަވކި  ، މިހާރ  މި ކ ރާ ކަމަކީ،  މާލިއްޔާ މި ހ ސްކ ރަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރ  މި ކ ރާ ކަމަކީ

ފައިސާ ހ ރި    ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ  ،އަތްނ ލެވެން ހ ރި ފަންޑ ތައްވަކި ފަރާތަކަށް ނޫނީ    ، ވަކި ޮގތަކަށް ނޫނީ  ،ނޫނީ

ޮގތް މިހާރ  ސަރ ކާރ ން މި ހަދަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މާލިްއޔަތ  ާގނޫނަށް މި ބަދަލ ތައް   ކ ަގއި އަތްލެވޭފަންޑ ތަ

 ާމލިއްޔަތ  ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ   ެއއީ ؛ެގންނަނީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިތަނ ަގއި އަދި ސިޔާސީ ބޭނ މ ަގިއ ކޮންމެ ވާހަކަެއއް

ވިޔަސް އެމް.ޑީ.ޕީއަ  ،ކަމ ަގއި  މެންބަރަ  ށްއަދި  މަސައްކަތްކ ރައްވާ  ހިފަހައްޓަން  ކަމ ަގއިސަރ ކާރ   މި    ކ   ިވޔަސް 

  ދެކޮޅަށް އެ   ކަވަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޟަމީރާދެކޮޅަށް އެ ވާހަކަ އެ ދައް  ވާހަކަތަކެއް ދޮެގއް ނ ކ ރެވޭނެ. ޟަމީރާ

  މިއަދ . ދިވެހިރާްއޖެ އޮތް ޙާލަތ  އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އެނިގވަޑައިނ ަގންނަވަނީކީ  އިއްަގވާހަކަ އެ ދައްކަވަނީ ސިޔާސީ ބޭނ މެ

ސަރ ކާރ ން  102އަޅ ަގނޑ މެން    ނޫން. މިހާރ ެގ  ކަޑައްތ ކޮށްފި  ދަރަނި  ދައ   ،ބިލިއަން  ބިލިއަން   102ލަތް.  މި  

އަށްވ ރެ ދަރަނި މިހިރީ މައްޗަށް ޮގސްފައި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.    121%  ޖީ.ޑީ.ޕީ ނިސްބަތ ން  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ންވ ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބަންގ ރޫޓ  ބަނގ ރޫޓ ވެފައި އި  ތީއޮ  މި، ޤައ ެމއްެގ ޙައިސިއްޔަތ ން  ޤައ ެމއްެގ ހައިސިއްޔަތ ން   އީމި

ކ ރަނީ  ޗާޕ   ،ދެން މި ކ ރާ ކަމަކީ   .ޒަތްތެރި ރައީސް އޮތީ ބަންގ ރޫޓ ވެފަިއ އިއް   ެއކަނި. ޤައ މ  މި  ކ ރާކަންނ އިޢ ލާން

އޮތީ ހައެއްކަ ބިލިއަން ރ ފިޔާ   މިހާރ ވެސް އެ،  ތްޮގ  ކޮށްެގން މިކަން ކ ރީމަ ވާފައިސާ މެޝިނެއް ބައިންދައިެގން. ޗާޕ 

 ްއ، ދިވެހިއިލާތަޢާ  ދިވެހި.  ވީ ޮގތް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނޭގ މިޤައ މަށް  ދިވެހި    . އެ ފައިސާ ނެރ ނީމާޗާޕްކޮށްފަ
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  95މި އަރައިެގންދިޔައީ    ، ރ ފިޔާއަށް ލިބޭ ތެޔޮފ ޅި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  35ކ ރީަގއި    ،ޭގބިސީތަކަށް ަގންނަމ ންދިޔަ

ތިއްބެވީމަޔާހާމިީއ    .ރ ފިޔާއަށް ބޭފ ޅ ންެވސް ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން  އެހެން   ައޅ ަގނޑ   އެކީަގިއ އަޅ ަގނޑ ެގ    ލަތަކީ. 

އިލާެގ  ޢާ ހާސް    17އިލާެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ޢާ ހާސް    17ލާނަން. މަސްެވރި  ވާހަކަ ކ ރ ކޮށް

އެބަ ކ ރަން  މަސައްކަތްތަކެއް  އެދެވޭ  ސަރ ކާރ ން  ހައްލ ކޮށްދޭން.  އެބަ  ޖެހޭ  ައޅ ަގނޑ މެން  ޖެހޭ.    ކަންބޮޑ ވ ންތައް 

ނަށް އެކަމ ެގ ނަފާވެރިކަން ލިބޭ ޮގތަށް ކަންކަން އެބަ މަސްެވރިން  ،އި ނެޭގ ލޯނާއި ހޯދޭ ފައިސާމަސްވެރިންެގ ނަމ ގަ 

މަސްވެރިކަން ޙައްލ ކ ރާނެ ޮގތްތަކ ެގ ާވހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ    ،ަގއި އޮންނާނެކ ރަންޖެހޭ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެނިފެސްޓޯ

ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް އަޅ ަގނޑަކަށް ހިެއއްނ ވޭ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެނިފެސްޓޯ ދ ށްހެނެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް    ސަރ ކާރ ން

 ޓަކައި.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .  ްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖްދާއިރާެގ އި ދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ފ ނަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފ ނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖް

ރައްޔިތ ންެގ    ،ދ  ސަރ ކާރ ން ފ ށްދަމ ންނ ދާތީވެއ އަގ  ހޯދައިނ މަށް ވީ ވަހަމަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަހަށް  

ފައިވާ މަޑަވެލީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފިރ ޝާން ހ ށަހަޅާ  ،ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން  179މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދ ެގ  

ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން   ؛ލަން ބޭނ ންވާތީވެ ދަންނަވާމައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިމ ނ  ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް އެްއޗެއް 

- ޚާއްޞަކޮށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބ ަގއި ވެސް އަދި އެޖެންޑާ  ، އަގ  ހޯދައިދިނ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެންމަސްވެރިންނަށް ހަމަ

އެކީަގިއ    ލިސް ހޮވ މާމި މަޖި  ،ވަރަށް ބައިވަރ  ވާހަކަތަކެއް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެކެވ ނ . ެއާއއެކީަގއި ވެސް    އިގަ 19

މަސްވެރިކަމ ެގ ާގނޫނެއް ހެދ މ ެގ މަސައްކަތް  ،  އެންމެ ފ ރަތަމަ ކ ރެވ ނ  މަސައްކަތ ެގ ތެރޭަގއި މަސްވެރިންެގ ާގނޫނެއް

ރާރ ތަކަށް ަގއެ    ،ރާރ ތަކެއް ހ ށަހެޅިަގމިކަމާ ގ ޅިެގން ވަރަށް ބަިއވަރ    ؛ބަިއވަރ   ތެރޭަގިއ ވަރަށްފެށިެގންދިޔަ. އަދި ޭއެގ

ވެސް    ކަތްތައް ކ ރެވ ނ . ައޅ ަގނޑ މެންިގނަ މަސައްމެދ  ވަރަށް ބޮޑެތި ދިރާސާތައް ކޮށް ަވރަށް    ެއއާ  ،ސްކ ރެވިހ ބަ

އައ މާ  ،ތިބީ  މީދ ކޮށްެގންންއ  ވ ޖޫދަށް  ާގނޫނ   ަގވާއިދ ތަކާއި  މަސްވެރިކަމ ެގ  ބަޔާންކ ރާ  އޭަގއި  ޭއަގިއ    ،ެއކީަގއި 

އަގ   މަސްވެރިންނަށް ހަމަ.  ދެވޭނެ ކަމަށްަގއި އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ކ ރިއަށް  ެއއާެއކީ  ،އިމ ކ ރެވިާގބަޔާންކ ރާ ކަންކަން  

ކ ރ މަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރެިވެގންދާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް،  ޒ ދ  ތަންފީއ ވަ   ވީ  ހޯދައިދިނ މަށް ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެން

މަސްވެރިކަމ ެގ ާގނޫނ ަގއި ބަޔާންކ ރާ    ،ހ ރި ފަރާތް  ވަޒީރަކަށް  އިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އޭރ  ކަންދިމާކ ރި ޮގތ ން އޭރ ަގ

ެއކަމ ެގ    ،މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ  ކޮމިޓީން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރ ކ ރެވި ހ ށަހެޅި  ،ނ ކ ރެވޭތީވެކަންކަން ފ ރިހަމަ  ަގާވއިދ ތަކާއި އެ
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މަރ ޙަލާަގއި  ބަހ ސް އެ  އަދި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އޭރ ަގކ ރެވި  ަވކިކ ރެވިެގން އިތ ރ   ާގމަ ވަޒީރ     އި ދިޔައިރ ަގއި  މ ން 

މިހާރ   ވަޒީރަކާ މި  ެއކީަގއި  ހިތާމަޔާއެކ    ކ ރިއަށް  އެހެންނަަމވެސް،  އަދިވެސް    ،ކަމަކީ  ރަންޖެހޭފާހަަގކ    ދަނީ. 

ހަފ  މިދިޔަ  ކޮމިޓީން  އަޅ ަގނޑ މެން  ަގާވއިދ   މިނިސްޓްރީތާަގއި ވެސް  ެއކިެއކި ހާވެސް    ންފިޝަރީޒް  އަދި  ޒިރ ކޮށް 

ރ ަގއި އަދިެވސް މި ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަވާއިދ ތަްއ ހެދިފައެއް ނ ވޭ. ޭއެގތެރޭަގއި ކަންކަން ބެލިއި

ެއ    ،ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެއިން މި މަސްަގތ މަށް އެކަށައަޅަންޖެހޭ ގަވާއިދ ތައް ހެދިެގ  ވިސްކ މާއި އަދި ބޭރ މަސް  ބޭރަށް  

ގެޒެޓ  ކ ރެވިފަެއއް  ަގާވއިދ ތައް  މަޑ ޖެހިފައިާވކަން މިހާތަނަށް  މަސައްކަތް  އަދިވެސް  ަގވާއިދ ތައް  ބަެއއް  ނ ވޭ.   

ޖެހޭ ިމޮގތަށް ާގނޫނެއް ހަދައި ަގާވއިދ ތައް ހަދަން  ،މި މަސައްކަތްކ ރަން ޖެހޭ ކަމަކީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެެވނީ.  

ކ ރާ މަސައްކަތް   މިޮގތަށް ކ ރެިވެގން ނޫން ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން މަސްވެރިންނަށް ހަމައަގ  ހޯދައިދ މަށް މި  ،ކަމަކީ

މަސައްކަތް ކާމިޔާބ ނ ކ ރެވޭނެތީވެ.   މި  ހ އްދަ   އަޅ ަގނޑ މެން  މަސްަގނެިވއްކ މ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ފެށިއިރ ަގއި 

އެކްސްކ ލޫސިްވކޮށް ތިންހަތަރ  ފަރާތަކަށް ދެވިފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، އިރާދަކ ރެްއވީތީ ައޅ ަގނޑ މެން އެ މަސައްކަތާ  

 އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ   .ސިވިޓީ ނައްތާލެިވފަލޫެއ އެކްސްކ   އެކީަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށްވަނީ  އަދި ސަރ ކާރާ  ،އެކީަގއި 

ހިތާމަ ފާހަަގކ ރަންޔާ  ވެސް  ކަމަކީއެކ   ކޮން  ،ޖެހޭ  އެްއވެސް  ައގ ބޮޑ ެވެގންދާއިރ ަގިއ  ތެލ ެގ  ކ ރ މ ެގ  ރޯލްޓްބާޒާރަށް 

ދަނީ.    ލާއި އައިސް ލިބެމ ން މިއަގ ތަކ ަގއި މަސްވެރިންނަށް ތެ  އެކިެއކި ސަރަޙައްދ ތަކ ަގއި ެއކިެއކި  މެކޭނިޒަމެއް ނެތި

ހ ސްއަތާ   ،ބޮޑ ވީމާ ބާނާ މަހަށް ކަނޑައިލީމާ  ޖެހޭ. މަސްވެރިން މިހާރ  މި ލިބޭ ތެލ ެގ އަގ ހޯދަން  އްލެއްހަމިކަމަށް  

ކޮށްެގން ދިރިއ ޅޭ ބަެއއް މަސްވެރިންނަކީ.   ހަލާލ  މަސައްކަތެއް  ،މަސްވެރިން ދާން މި ޖެހެނީ. ވަރަށް ބ ރަ މަސައްކަތ ން

ކ ރާ މަސައްކަތަށް ހަމަައގ  ލިބޭނެ ޮގތަށް ކަންކަން ބައްޓަންެވެގންދިޔ ަމކީ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް.    ފަރާތްތަކ ން އެ   އެ

އް ގާއިމ ކ ރެިވެގން  ކ ރެވޭނެ މެކޭނިޒަމެއަދި ިމ ދެންނެވި ޮގތަށް ތެޔޮ އެްއޗެހީެގ ައގ  ކޮންޓްރޯލް  ،ަގާވއިދ ތަްއ ހެދިެގން

ްއލެއް ލިބިެގންދާނެ ކަމަކަށް.  ހަ މަސްވެރިންެގ މި ކަންބޮޑ ވ ންތަކަށް    ،ނ ކ ރެވޭ   ށް ަގބޫލެއްނޫން ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑަކަ

ހިސާބ ަގއި  އެހާ  ،ވެސް ލ. ައތޮޅ ަގއި ފެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ބާީވސް ރ ފިޔާ  ިމއަދ   ،ދަްއކާއިރ ަގއި  ނި ތެލ ެގ ވާހަކަހަމައެކަ

އެ މީހެްއެގ    ،ނެތީމާ  އްކ ރ މ ެގ މެކޭނިޒަމެކޮންޓްރޯލ ރ ަގއި  އެ އ ޅެނީ. ދ ނިޔޭެގ މާކެޓަށް ކ ޑަކ ޑަ ބަދަލެއް އަންނައި

ދިރިއ ޅ މަށް   ،ކޮންމެހެން  .ހ ރި އަަގކަށް ޕެޓްރޯލް ިވއްކަނީ. ޕެޓްރޯލްއަކީ ޭއެގ ޒާތ ަގިއ މިހާރ  އެީއ ނެސެސިޓީެއއްހިތ 

ވެސް    ންކަމ ަގިއ ސަރ ކާރ ން ކޮންމެކޮންމެހެން ޒަރޫރީ ކަންކަން ޮގތ ަގިއ ެއ ހ ންނަ ކަކޮންމެހެން ބޭނ ންވާ ކަމެއް.  

ޖެހޭ ކަމެއް. ދ ނިޔޭެގ ބާޒާރ ަގއި  ކ ރެވޭނެ މެކޭނިޒަެމއް ާގިއމ ކ ރ މަކީ ކޮންމެހެން ކ ރަންއ ސޫލެއް ކަނޑަެއޅިެގން ކޮންޓްރޯލް

  ،  އެ ދަނީ ރ ފިޔާެއއްިވއްކަމ ން  ލާރިކޮޅެއް ބޮޑ ވެލާއިރަށް  ،ކ ޑަ އަެގއް   ބައި ރ ފިޔާއެއް ނޫނިއްޔާ ެއއަށްވ ރެ  ،ދޮޅ  ރ ފިޔާ

ސަރ ކާރ ން ،  ށް ހީވަނީިވއްކޭ ޮގތަށް އޮންނަ އ ސޫލ  ައޅ ަގނޑަދެ ރ ފިޔާއެްއ، ތިން ރ ފިޔާ ބޮޑ ކޮށް ލީޓަރަކ ން. ެއޮގތަށް  

އިސްކަެމއް ތެޔޮ  ޚާއްޞަ  އަދި  ޕެޓްރޯލް  ޖެހޭ.  އެބަ  ހ އްޓ ވަން  އެކަންކަން  ޒަރޫރީ    ،ދީެގން  ކަންކަމަކީ  ބާވަތ ެގ  މި 
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ޑީސަލް އެކި އަގ ތަކ ަގިއ    ،އެއްޗެހި ެއކި ައގ ތަކ ަގއި   ޕެޓްރޯލް  ،ކަންކަން. މަސްވެރިންެގ ހަމަައގ  ހޯދ މަށް ބަލާއިރ ގައި

ވިްއކީމާ މަސްވެރިންނަށް ލިބެން ޖެހޭ ހަމައަގ  ހޯދ މަށް ދަތި އެބަ ވޭ. އަދި މި ދެންނެވި ޮގތަށް މަސްވެރިކަމ ެގ ަގވާއިދ ެގ  

އަދި ޭއެގ ދަށ ން   އި،ނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށްެގން މަސްވެރިކަމ ެގ ާގނޫނެއް އެކ ލަވައިލަ ދަށ ން އަޅ ަގނޑ މެން

ހ ށަހެޅި ަގރާރ ތައް  ޮގތަށް  ދެންނެވި  މި  ހ ރިއިރ ަގއި   ،ވާހަކަދެކެވި  ،ބައިވަރ   ވެސް    ،ނިމިފައި  ހަމައަށް  މިއަދާ 

އަދި   ،ހިތާމަ ހ ރި ކަމެއް. ެއ ަގވާއިދ ތައް ހެދި  ދި އޮތ މަކީޖެހޭ ގަވާއިދ ތައް ނެހެމަސްވެރިކަމ ެގ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދަން

ކަންކަން  މި ޮގތަށް  ހަމަޖެހޭނެ  އިންތިޒާމެއް  ލިބޭނެ  ހަމައަގ   މަސްތަކަށް  މަސްވެރިންެގ  ޮގތަށް  ދެންނެވި 

ހާރ  ހަމަ ޒަރޫރީ ތެލަކީ މި  ،މި ދެންނެވި ޮގތަށް   ، ބައްޓަންެވެގންދިޔ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް އެދޭ ކަމެއް. އަދި ޭއގެއިތ ރ ން

ޚާއްޞަކޮށް   ؛ޖެހޭ އެއްޗެހިޖެހޭ އެއްޗެއް. އެހެންވީާމ، ޒަރޫރީ ބޭނ މަކަށް ބޭނ ންކ ރަންބޭނ މެއްެގ ޮގތ ަގއި ބޭނ ންކ ރަން

ކޮންޓްރޯލް    ބޮޑ ނ ކ ރެވޭނެ ޮގތަށް  ވ ރެ  ަވކި އަަގކަށް  ،ކ ރެޭވނެައގ  ކޮންޓްރޯލް  ެއއްޗެހީގެ   ،މި ބާވަތ ެގ ކަންކަމ ަގއި 

ދެންނެވި ޮގތަށް ލ. އަތޮޅ ަގއި  މިހާރ  އެބަ ޖެހޭ. މި  ންއްަގއި ިވއްކޭނެ ޮގތަކަށް ކަންކަން ބައްޓަންކ ރަން ސަރ ކާރ އަގެ 

 އްލެއް ލިބޭނެ ޮގތެއްހަމިހާރ  ވެސް ބާވީހަކަށް ރ ފިޔާއަށް ލީޓަރެއް އެ ިވއްކަނީ. ެއއީ ވަރަށް ބޮޑ  އަދަދެއް. ެއައށް  

 ވާތީ އެކަން ފާހަަގކޮށްލާފައި ވާހަކަ ކ ރ ކޮށްލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.    ދޭ ކަމަކަށްމަކީ ައޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެވ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ލީ. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އާދެ! މި ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސް މި ހިސާބ ން އަޅ ަގނޑ  މި ނިންމާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ަވގ ތ ަގއި އޮންނާނެ. އެހ ން މާދަމާެގ ވޯޓ ެގ  

  

 ން ނިންމ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

. އާދެ! މި ޖަލްސާއަކީ މި ދައ ރ ެގ އެންމެ  ދ ވަހ   ބ ރާސްފަތިވާ    2022  ޖޫން  30ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ  

 . ަގއި 9:00ހެނދ ނ   ފަހ  ޖަލްސާ. މާދަމާެގ ޖަލްސާ ފެށޭނީ

 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 






