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

 

 ޖަލްސާ ވަނަސް ރީތިއަށުގެ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19

 (ދުވަސް އާދީއްތަ) 2019 އޯގަސްޓު 25

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصح لهآ ىلعو هللا لوسر الم علىالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަވާަރވަަނ މިއީ،  .ައހަރުވަނަ  1440 ޙިއްޖާޛުލް 24 ދުަވސް. އާީދއްތަވީ  2019 ޯއގަސްޓު 25 ދަކީމިއަ

 ން ަވޑަިއގެހާޒިރުވެ ށްމަިޖލީހަތެރި އްޒަތްމި އި  ަވގުތުމި  .ބައްދަލުވުންވަނަ އަށް  ސްތިރީތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައްޔި

  .މެންބަރުން 34 ބެވީތިއް

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2019/38/އޖއަީކ، އެޖެންޑާ އަދުގެ މި

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން . 4
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އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް ވެސް އެހާ އަިދ ވަރަށް ދިގު.  ުދގެ އެޖެންޑާމިއަ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

 ގިނަ. 

 ގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީހު. 5

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނުޑ  އަުޅގަފުރަތަމަ ،ޒުން ުހށަހަޅާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން. ެއގޮތުންމިއަދު އަުޅގަނޑު މި ފަށަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭ

 ، ދަށުންގެަވނަ މާއްދާގެ )ނ( 96ސާސީގެ އަޤާނޫނު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ،އަމީންއާއްމު އަރިހުން އެދޭނަން

ގެ ދަށުން އެދިވަޑަިއގަންނަވާ ބަެޖޓަށް އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާ އްދާގެ )ބ(ވަނަ މާ 32އަދި މާލިއްޔަތު ގާނޫނުގެ 

 ،ހަޅުއްވަނީޮއފް ފިނޭންސް ހުށަ ރރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައި އެަބވޭ. މިނިސްޓަފާސްކުހަށް ލީފައިސާެއއް ރަްއޔިތުންގެ މަޖި

އެީއ  ؛ތްތަކުެގ ދަށުންއައިޖުރާޖެހޭ މެއް ހުށަހަޅަންޅު، އެފަދަ ހުށަހެމާވީށް ފައިސާ އިތުރުކޮށްެދއްވުމަށް. އެހެންބަޖެޓަ

ގެ ދަށުން މިކަން މި ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( 32މާއްދާއާއި އަދި މާލިއްޔަުތގެ ގާނޫނުގެ  ވަނަ 96ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ވަނަ މާއްާދގެ  96ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ންނަން ބޭނުންގެޓަކައި ގެ ސަމާލުކަމަށްހިނގަނީ. އަޅުގަނޑު ތި ބޭފުޅުން

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ،ވީނު އްދަ ލިބިގެން މެހުން ހުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ،ެއއްެޗއް. ޭއގައި މި ބުނަނީ ގަިއވާ)ނ(

ކުރުމަްށ . އަދި ބަޖެޓުަގއި ވަކި ކަމަކަށް ޚަރަދުނުވާނޭރަދު އިތުރުޮކށްގެންށްވުރެ ޚަށްފައިވާ ބަޖެެޓއްަގއިވާ މިންވަރަފާސްކޮ

ށް ވެސް ިއނގޭ ތި ބޭފުޅުން ފަހަރުގައި ޑައެކަމަށް ެއކަންޏޭ. އަޅުގަނ ންވާނީރަދެއް ކުރާޚައެ  ،ނަމަ ކަނޑައަޅާަފިއވާ

ތަާފތެއް އަންނަތަން ފެނިދާނެތީ.  މިގޮތާ ،ަގއި މި ކަންކަން ކުރެވެުމން އަިއ ގޮާތއިއަޖައިބުވެދާެނ މީގެ ކުރީެގ ަދއުރު

އެހެންނަމަވެސް، މިއީ ގާޫނނުގައި އޮތް ގޮތް. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަފެނުމުގައި ސަރުކާރުން ބަޖެޓަށް ފައިސާ 

 ،ޖެހެނީ. ލިޔުއްވީމާ ން މިއްވާކުރުމަށް އެިދވަަޑއިގަްނނަވަނީ. އެިދވަަޑއިގަންަނވަްނޏާ މި މަޖިލީހަށް ލިޔުއިތުރު

އެ މައްސަލަ  ،ންކުރަނީ މާލިއްޔަތު ގާނޫުނގެ )ބ( އާއި މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއވާ ޮގތުގެ މަތީތުއަޅުގަނޑު މި ގަސް

  އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަމާސާ ފައި،  އެްއވެފައި އޮންނަޓީދެ ކޮމި ޓީއާމާލިއްޔަތު ކޮމި ދީ ކޮމިޓީާއއިޞާތިޤްފޮނުވޭނީ އި

ކޮމިޓީއަށް. އެ ކޮމިޓީން މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހުަގއި ރިޯޕޓް މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަްށ ގުޭޅގޮތުން ދިރާސާކުރުމަށް 

އެދެން،  މިއަދު އަޅުގަނޑު، . އެހެންވީމާ ސްކުރާނީފާހުން ހުސްކޮށްފައި އެ ރިޕޯޓް މި މަޖިލީބަގެނެވުނީމާ ދެން އެއަށް 

އެ ރިޕޯްޓ މާދަމާ އެއީ ކޮމިޓީގައި.  ؛ ރިޕޯޓް ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައިރުދަމުހަތަ ގެމިއަދު ،މިއަދު މި ހުށަހެޅުމުން

ތުރު ފައިާސ އި މާދަމާ ރޭ ،ޙު ހުށަހެޅުމަށް ވަގުތު ެދވިލާ އަދި މާދަމާ ރޭގެ ނިޔަލަށް އިޞް އި،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަ

މިއަދާިއ  ،، ައުޅގަނުޑގެ އަާމޒަކީވީމާ ގޮތުން މި މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމައިދެްއވުމަށް. އެހެން ގުޅޭ ހޯދުމުގެ ކަންތަކާ

އްުމ ޢާވުން. އަުޅގަނޑު އަމީން މާދަމާ ރޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގައި ގޮތެއް ނިންމޭ ގޮތް ،ކުރެވި މާދަމާ މި މަސައްކަތް
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 ވަނަ އަހަރުގެ 2019އަދި  ،ސްަޓރ އޮފް ފިނޭންސް މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްަވވާފަިއވާ ސިީޓއާއި މިނި ،އަރިހުން އެދޭނަން

 ންވާ ފައިސާގެ ިލޔުން މި މަޖިލީހަށް ކިޔައިެދއްވުމަށް.ބަޖެޓަށް އިތުރަށް ބޭނު

 

 އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން:

ވަަނ  2019ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ށް، ވެދުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް، ރައީްސ މުޙައްމަދު ނަޝީދަ

ގެ ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ތުލައަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ދައު

 ،ވަނަ މާއްާދއާއި  96ވަަނ އަހަރުެގ ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުަރށް ޚަރަދުކުރުމަށް ޤާނޫނުއަާސސީގެ  2019 ،އަންދާޒާކުެރވޭތީ

ޓަށް އިތުރަްށ ން ބަޖެގެ ދަށުވަނަ ާމއްދާެގ )ބ( 32ގެ (ގެ މާލިްއޔަތުެގ ގާނޫނު ތުދައުލަ) 2006/3ނޫނު ނަންބަރު ގާ

ެއކު ފޮނުވީެމވެ. ބަޖެޓު ތާވަލުތަކާއި ކަރުދާްސ މި ސިޓީއާ ،ކުރުމަށްސްފާ އިބޭނުންވާ ފައިސާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަ

. ޚާިދމްކުމް. އިބްރާހީމް އަމީރު، 2019 ގަސްޓުއޯ  21. 1440ިޙއްޖާ ޛުލް 20އިޙުތިރާމް ޤަބޫލުކުރެްއވުން ެއދެމެވެ. 

 ސް. މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެ ުހށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން މި ފޮނުވަނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީާއއި  ،އަޅުގަނޑު ެއ މައްސަލަ

މިއަދުެގ  ،ދީ ކޮމިޓީ އެކުވެ ހެދޭ ކޮމިޓީއަކުން ދިރާސާކުރުމަށް. އަދި އަޅުގަނޑު އެ ކޮމިޓީެގ ކިބައިން އެދެނީޞާތިޤްއި

މާދަމާއަށް މި މަޖިލީހަށް އެ ރިޕޯޓް ގެނެސްދެއްވުމަށް. ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ  އި،އި އެކަންތައް ކުަރއްވަ ތަރުދަމުގަހަ

އަޅުގަނޑު  ،ނަމަ ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް ނަންގަަވއިފި ؛ޅާ ދެވަނަ މައްސަލައަކީދެވަނަ މައްސަލައަީކ، ރިޔާަސތުން ހުށަހަ

 އިތުރަށް ސާފުކޮށްދެްއވަފާނަން. 

 

 މައްސަލަ(މީ )ނިޒާ

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ކުރާކަށް ތްއަހަރެމެން މަސައްކަދުވާލު  އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ ރެޔާއި ؟އެމަރޖެންސީއަށް ދިޔައީތޯ ރައީސްޤައުމު 

ން. މި އޮޕަރޭޓްކުރަނީ މަތީ ލެްއގެ ވަކި ުއސޫހޮވުނީ ވެސް ށް އަޅުގަނޑުމެން ހަ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީނުޖެހޭނޭ

ިއަގިއ މައްސަލަ ތަން ޖައްސައިގެން އުޅޭ ގަިޑއިރު މި 24ކުރަން މަނިކުފާނު ޑްދައުލަްތ ޑިފެން ،ލްވީމާއިދައުލަތް ފެ

 ކުންގާނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުތަ  ގެ މަސައްކަތްކުރުމު ރާއްޖޭަގއި ނީ. ލައެއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ބަ

 ބެހޭ ދައުލަތް ެފއިްލވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނާ .ރި ރައީސްހޭނެ. އިއްޒަްތތެމާތްކުރަންޖެއްޤުތަކަށް ވެސް ކަރާނީ ޙައިންސާ

ކޮށް މިޤައުމު ހިންގާ މަރޖެންސީމިއަދު އަނެއްކާ އި ؟ތަނަށް ހުށަހެޅީ ކީއްެވގެންތޯ ޖެޓު މިކަމެއް ނޫން. ދައުލަތުން ބަ
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، ައޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން ކުރިއަްށދިއުމުގެ ކުރިން ކިހިެނއްތޯ ވީމާންހެއެ ވާހަކަ މަނިކުފާނު ތި ވިދާުޅަވނީ.

 ވެގެން މިުއޅެނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެން ލެވޭތޯ އަޅުގަނޑުއިކޮށް ނިންމަރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިަމތީގައި ހުރި މަސައްކަތްއިްއޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ

ނުމުގައި ފެށް ފެންނަވެސް ނޫން. އަދި އަޅުގަނޑަ ލެްއަގއި އެމަރެޖންސީވީކީހާދަނީ. އެްއވެސް  މަސައްކަތްކުރަމުން މި

ކުރާ މިންވަރަށް. އަުޅގަނޑަީކ  ވަރަކަށް މަސައްކަްތކުރާިއރުގައި ކުރާނީ އަުޅގަނޑު މިއާދަިއގެ އިންސާނަކު އާދަިއގެ މިން

 އުޅޭ ީމހެއް ވެސް ނޫން. އިތުރު މަސައްކަތް ކޮށް

. 5.3! އަުޅގަނޑުމެްނ މިހާރު މި އެނބުރެނީ އެެޖންޑާގެ ދެން އޮތް އައިޓަުމެގ މަސައްކަތަށް. ެއއީ ދެއާ -{5.3}

މި މަޖިލީހުން ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތުގެ  ،ަވޑަިއގަންނަވާނެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގި

. ވެިދޔަ ގޮތް ިތ ރާރު ފާްސކުރަްއވާފަގައެ  އި،ހުށަހަޅައް ރާރެގަތެރެއަށް ވަްތކަމަށް ދެކި ިމ މަޖިލީހުން ވަނީ 

ޚިލާފަށް  މުރާއަ SC-VA-J/02/2019 ރުވާނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ނަންބަބޭފުޅުންގެ ހަނދާނުގައި 

ލީހާިއ އްޗަށް ިބނާކޮށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިމަ  ޖުޑީޝަލް ސަރިވސަސް ކޮިމޝަނުން ނިންމާފައިވާ އެްއެވސް ނިންމުމެއްގެ

ޖޫްނ  17ނިންމުމެއް ކަމަށް  ތިލުކޮންމެ ނިންމުމަކީ ބާނިންމާ ސް ޔަ ވި ތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެްއެވސް ކޮމިޓީއަކުންޔިރައް

އަމުރުން  SC-SJ/02/2019 ނަންބަރުއެ ކޯޓުގެ  ،ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވ2019ި

ެގ ން ަރއްޔިތު ،އަންާގފައިވާ ަމއްސަލަިއގެ ބަހުްސގެ ތެެރއިންށް ހަލީއެކަން ަރއްޔިތުންެގ މަޖި ިއ،ވައް ކަނޑައަޅު 

ޖުޑީަޝްލ  އިމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ މެންބަރު ތުޅާޫދގެ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ާސގައިވަނަ ޖަލް 10މަޖިލީހުގެ 

ޚިލާފަށް  ތަކާއާއި ގާނޫނުން ޤާނޫނުއަސާސީދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ،ވަނީ ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނުަގއި އެދިފައި

ވަނީ.  އެދިފައި މި ެދއްވުމަށްއިއެކަމާ ގުޅޭ ރިޕޯޓެއް ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވަ ،ކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް 

ެއ  ،ށްފާސްކުރި ގަާރރުގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮ ވަނީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިަސސް ކޮިމޝަނުން މި

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަްސ  ،. މިއަދު މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅަނީލާފައި ވަބޭފުޅުން ރިޕޯޓެއް އެކުލަ 

ބޭފުޅުންގެ  ސުޕްރީމް ކޯޓު އެ ،ލާފައިާވ މިދެންނެވި ރިޕޯޓު. އެ ރިޕޯޓަކީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެއިކޮމިޝަނުން އެކުލަވަ 

ލެވުނު ރިޕޯޓެއް. އަުޅގަނުޑ އިވަ އެކުލަ  ގޮތުން އެކަންަކމާ ގުޅޭ ،ގާނޫނީ އިމުން ބޭރުވެަފއިވާ މިންވަރު ދެނެގަނެ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިަސސް ކޮމިޝަނުން މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ އެކަމާ ގުޅޭ  ،އެދެނީ އަމީންޢާއްމު އަރިހުން މި

 ންޢާއްމު. ެދއްވުމަށް. އަމީތަނުގައި ކިަޔއި ލާސާ މިޚުމައްސަަލއެްއެގ  17އަދި އެ ރިޕޯޓު ބިނާވެފަިއވާ  ،ސިޓީއާއި 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ
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ވެދުން ސަލަމާށްަފހު ދަންނަވަމެވެ. ރައްޔިތުން  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީުދ އަރިހަށް

 J/195/2019/04-57ނަންަބރު  ،ާއއި 2019(ޖޫން  20) D/195/2019/10-57މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 

ކޮމިޝަނާއި ރައްޔިތުންެގ  ،ނަވަމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުންދީ ދަންހަވާލާ އާ ސިޓީ( 2019ޖުލައި  31)

ިތޞާޞްގެ ތެރެއަށް ވަދެފައި ވޭތޯ ބެލުމަށް ކޮމިޝަނުން ޚްމަޖިލީހާއި އަދި ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ އި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް  ،އި ރި ރިޕޯޓުގަ ތައްޔާރުކު ެލވުނު ޮކމިޓީންއިގުޅިގެން އެކަން ދިާރސާކުރުމަށް އެކުަލވަ ނިންމުމާ

ފަރާތަަކްށ  ެއކު ވަކިމިނިވަންކަމާ ،ފަނިޑޔާރުންގެ ނިންމުންތަކަކީ  ތްކޯޓުގެ ނިންމުންތަްއ ނިންމުމުގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގަ

އެުކ ކަމާމުސްތަޤިއްލު ،ބުން އެއްކިާބވެ ތިބެޞަތަޢައް ،ޤާނޫނުއަސާސީއާިއ ގާނޫނުތަކަށް ތަބާވެ ،ނުޖެހި

މި  ނިންމުންތަކެއް ކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ބުނެ އިވާާއއި ގާނޫނުތަުކގެ އިުމގެ ތެރޭަގއި ނިންމާފަނުއަސާސީޤާނޫ

މި ރިޯޕޓު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ،މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރި ކޮމިީޓން ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓު ކޮިމޝަނަށް ބަލައިގަނެ

ވަނަ ަބއްދަލުވުމުން  54ުޖޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ  ވިބޭއް ވަނަ ުދވަހު  2019އޯަގސްޓު  21 ،ފޮނުވުމުން

ިދވެިހރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ ެއކު ެއއްއުަރކޮށް ފޮނުވީމެވެ. ވާތީ، އެ ރިޕޯުޓގެ ކޮީޕއެއް މިސިީޓއާނިންމަވާފައި

ޑީޝަްލ ށާއި ޖުމަޖިލީހަ ަރއްިޔތުންގެ -1 .ލާސާޚު ގުޅޭ ރިޕޯޓުގެ ޚިލާފު ނިންމުންތަކާ ނިންމާފައިވާ ޤާނޫނުއަސާީސއާ 

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހާިއ  ،ފައިވާ ބާރުތަެކއް ިދވެހިރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ ހަނިކޮށްދީސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބި

ޖުޑީަޝލް ) 2008/10ގާނޫނު ނަންބަރު  -2ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުގެ މަސަްއކަތަށް ހުރަސްއެޅުން. 

ިއމުކުރުމުގެ އިދާރީ ކަންކަން ޤާޢަދުލުއިންޞާފު  އި،ބ( އުވާލަ ދާގެ ) މާއްވަނަ 21ގެ (ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނު

ދިވެހިރާއްޭޖެގ ) 2010/22ގާނޫނު ނަންބަރު  -3ބެލެހެއްޓުމާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމިއްލައަށް ހަާވލުވުން.  އިހިންގަ

 -4ލުން. އި އުވަ ވަނަ މާއްާދގެ ނިޔަލަށް 94ވަނަ މާއްދާއިްނ ފެށިގެން  82ވަަނ ބާބު  8ގެ (ކޯޓުތަުކގެ ގާނޫނު

ަވކީލުންނަށް ގާނޫނީ  54 -5ސުޕްރީމް ޯކޓުން އަމިއްލައަށް ަހވާލުވުން.  ލޭުޓކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއުވަކީލުންެގ ކަންކަން ެރގި

ގޮތުްނ  ގުޅޭ އިްސތިޢުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ކުަޑކޮށް އެ މުއްދަތާ -6ރާއްޖޭގެ ޯކޓުތަުކގައި ވަކާލާުތކުރުން މަނާކުރުން. 

ލިބިގަތުމުގެ  އިމަޢުލޫމާތު ހޯދަ ،ޓެްކސް ެނގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނާއި  ،ަވޒީފާާއ ބެހޭ ގާނޫނާއި  ،ގާނޫނާއި ގެކޯޓުތަކު 

 ޟީން ެއއްޤާދަށު ކޯޓުތަކުގެ  -7ލުކުރުން. ތިޙައްޤުގެ ގާނޫނުަގއި ކަނޑަައާޅފައިވާ މާއްދާތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާ

ގާނޫނުގެ ދަށުން ުޖޑީޝަލް  އި،ރީމް ކޯޓުން ގަާވއިދެްއ ހަދަސުޕް ގޮތުން  ގުޅޭ  ކޯޓުން އަެނއް ކޯޓަށް ބަދަުލކުރުމާ

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ަނއިބު ރައީސް އަދި ިދއްގަުރ  -8ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ބާރު ނެގުން.  

ނުގަތުމަށް އިލަ ބަލަ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމުގެ މަްއޗަށް ދަުޢވާކޮްށ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެިޅ މައްސަ

އެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގަިއ  ،ނިންމުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ތާއީދުކުރުުމންނިންމި

މަސްދުވަސް ފަހުން ދައުލަތުން ކުރި އިލްތިމާސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް  7އިލްތިމާސްކުރުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވިތާ 

 3މުން އޭގެ ހަމަ އެ ނިން ،މުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނަޑއެޅުމަށްފަހުޒިދު ނާއަޙްމަ ،ކޯޓުން ބަލައިގަނެ
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ޚިލާފަށް ފަނޑިޔާރަކު  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ާގނޫނާ -9ބަދަލުކުރުން.  އިދުވަސް ފަހުން އަލުން ބަލައަހަރު

އީސާއި ނަިއބު ރައީސްގެ މަްއޗަށް ޖިނާޢީ ރީގެ ރަ އިެލކްޝަންސް ކޮިމޝަނުގެ ކު -10މަސްއޫލިއްޔަތުން ެއކަހެރިކުުރން. 

 ހިއުމަން  ކޮށްސުޕްރީމް ކޯުޓގެ އިސްެނގުމަށް ސުމޯޓޯ -11މުން ވަކިކުރުން. ޤާމަ އިކުށެއް ސާބިުތވާ ކަމަށް ނިންމަ

 އެ ކޮމިޝަނުން  ިއ،ެއ ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނީ ބާރު ކަނޑުވާލަ އި،ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މަްއަޗށް މައްސަލައެއް ހިންގަ 

ިސވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަުނގެ  -12ޚިލާފަށް ކަނޑައެޅުން.  ާއއި ގާނޫނާޑްލައިެންއ ޤާނޫނުއާސާސީގައި ހޭޢަމަލުކުރަންޖެ

ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިންމިމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤާކުރީގެ ރަީއސް މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން މަ

ފަނޑިޔާރުންގެ ފެންވަުރ ވަޒަންކުރުުމގެ މަސައްކަތް  -13ން. ނޑައަޅާފަިއވުލު ކަމަށް ކަތިސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާ

އެ ކޮމިޝަނުެގ ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަްށ  އި،ނުކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިަޝނަށް އަންގަ 

 ނުވަތަ އެހެން ޕާޓީއަަކްށ ންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ނިސްބަތްވާ ޕާޓީން ވަިކވުމުންރައްޔިތު  -14އެޅުން. ހުރަސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔާއއި -15ކަމުން ވަިކވާނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅުން. ސޮއިކުރުމުން މެންބަރު

ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ،ަތކުެގ މެންބަރުންނާއިމިނިވަން މުއައްސަސާ ،ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ،ނައިބާއި

އަދި އެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފަނޑިޔާރުންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ،ރައީސް

 ގޮެތއް ކަނަޑއެޅުމުން އިއެ ނިންމުން ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ ބަލަ ،ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ޞައްޙަވާނީ 

ވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި އަމުރުގެ ބައިތަްއ ނަ ދުަވހު ދިވަ 2018ރީ ވަރުފެބު 1 -16ކަނޑައެޅުން. ކަމުގައި 

އާއްމު ސިޓީތައް މެދުވެރިކޮށް އެހެން  ،ކިޔުލަރތަާކއިސުޕްރީމް ކޯުޓެގ ސާ -17ލުކުރުން. ތިހަމަ އެ ކޯޓުން ފަހުން ބާ

ޒިމު ގާނޫނު ހެދުން. ތަާބވުން ލާ ަރއްޔިތުން ،މަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަާކއިޢަރުން ފަނޑިޔާ ،ކޯޓުތަުކގެ އިދާީރ ހިންގުމާއި

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސުޕްރީްމ  .ފަހަރެއް 17ވަނީ ތަފާތު  ކޮމިަޝނުގެ ރިޕޯޓުަގއި އެ ސް ޝުކުރިއްާޔ އަމީންޢާއްމު. ޖުީޑޝަލް ސަރވިސަ

އެހެން އެހެން ބާރުތަކުގެ  ،ތިޞާޞުން ބޭރުވެ ޚްއި ،ޅުންގެ ބަސްފުޅުންބޭފު އެ ،އެ ކޯުޓގެ ގާނޫނީ ިއމުން ؛ކޯޓު

އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެެރއަށް  އި،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނއަާސސީ ގަނޑުބަނުޑކުރަްއވަ  ،ތެރެއަށް އަާރވަަޑއިގެން 

ޕޯޓު މިހާރު ވާނެ. ބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަލުގައި މި ރި ކިލަނބުކަމާއި ނުތަނަވަސްކަްނ ގެނުވާފައި މިންވަރު ބަޔާްނެވގެންދަނީ. ތި

ވެސް އަދި މި މަޖިލީހުން ވެސް މިހާރު ާއއްމުކޮށްފަ. ނީ ޖުޑީަޝލް ސަރވިސަްސ ކޮމިޝަނުްނ އަދި މި ރިޕޯޓު ވަ

ވުމަށް ދާންދެން މި ރިޕޯޓުގެ  10:30ކުރަނީ ތުސްގަ އަޅުގަނޑު  .ސްހުރިޕޯޓުގެ ބަ ލަނީ މިއި އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ހުޅުވަ

ވިލުފުށީ  . )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ެލވިފައިވަނީ ހުުޅވަ ތު މިސްގެ ަވގުހުބަ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ގެންިދއުމަށް. ސް ކުރިއަށްހުބަ

  .ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަފީފު
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފީފުޢަވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ަޙސަން 

އެ  ،ތެރެއަށް ވަދެ ގެއްސަސާަތކުގެ އިްޙތިޞާސްއަޕްރީމް ކޯޓުން އެހެން މުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ސު

ލުމަށް ކޮށްފައިާވ އިގެ ބާރު ކަޑުވަ ތަކު އަދި އެ މުއައްަސސާ ،ިލއްަޔތުތައް އަމިއްލައަށް ލިިބގަނެއޫއްސަސާަތކުގެ މަސްއަމު

ށް ވާ ކަމަމި ރިޯޕޓުގަިއ ހިމެނިފައިނު ،މެދު އަުޅގަނޑު ގޮތުން ޖޭ.ެއސް.ސީން ތަްއޔާރުކޮށްފަިއވާ ިރޕޯޓާ ގުޅޭ މަސައްކަތާ

 ޕްރީމް ކޯޓު ފުރަތަމަ ވަގުތީ ސު  .ލާަނން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއިކުރެވޭ ދެ ަކމެއް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަށް ފާހަގައަޅުގަނޑަ

ނޫނުއަސާސީ ވަރަށް ޤާދިވެހިާރްއޖޭގެ  .ފަނޑިޔާރުން 5 ވަނަ އަހަރު ުއފެއްދިއިރު އެ ކޯުޓގައި ިތއްެބވީ 2008ގޮތުން 

ޕްީރމް ކޯޓުަގއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަުކ ނުހުންނަވާނެކަްނ ތީ ސުޮކށް، އާދެ! ަވގުސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްަފއިވަނި

ވާލުކުެރވިފަިއވާ ހަ ލިްއޔަތު އަދާކުރުމާއޫއޭރު ުއއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަސް  ،ެވސް ގެން އޮްތއިރުކަނޑައެިޅގެން އެނ

 އް ފަރާތްފަރާތަށް  ކިޔަިއެގން ސިޓީތައަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރޭސަޢީދު އަމިއްލަهللا ޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުސު

ޚިލާފުވާން ފެިށ  ނޫނުއަސާސީއާ ޤާމި  ޕްރީމް ކޯޓުންެއއީ ފުރަަތމަ ސު ،ގެންދިޔައީމި ކަންތައްަތއް ުކރަމުން ،ފޮނުވައި

ނޫނުއަސާސީ ޤާ އަެންއ ނިންމުމަކީ، ދެން ނިންމާފައިވާ ންޕްރީމް ކޯޓުސު ،އެހެންމެހަމަ .ދުވަސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

އައި  އޭރު ހިނގަމުން ،ާވނެއިނޫުނއަސާީސގައި ބަޔާންކޮށްފަ ޤާއެ  ރެވުނުއިރުޞްދީޤުކުއަހަރު ތަވަނަ  2008

އެްއެވްސ  ،ގެ މާނައަކީހުވަންދެން. އާދެ! މަޖިލީ އާ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ،ދެމިގެންދާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

 ،ގެ މާނައަކީ ހުގެ މާނައަކީ. މަޖިލީހުނޫން މަޖިލީ އްލެލެއްގައި އެތާ ތިއްަބވާ ބޭުފޅުންނެއް ނޫން. އެ އިްނޑިިވޖުއަހާ

ނޫނުައސާސީގެ ދަށުން މަޖިލިސް ޤާޭއގެ ކުީރގެ  ،މަޖިލިސް އެކުލެވިފަިއވާ ގޮްތ. އޭރު މަޖިލިސް އެކުލެވިަފއި

 ންމެ އަދި މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުން ކޮ ،މެންބަރުންނާއި 8އްޔަންކުާރ ޢަަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،އެކުެލވިފަިއވާ ގޮަތކީ

 ދެމިގެންވާނެ ކަމަށް މަޖިލިސް ީއ،އަކީ. އެމަޖިލިސް އީއެ .ރާއަކުން އިންތިޚާބުކުރާ ދެ މެންބަރުންގެ މައްޗަށްދާއި

ަވކި ބަޔަކަްށ  ،ވެްސ ފަހުގެ ތާރީޚެއްަގއި ނުބަިއޮކށް މާނަކޮށް ްޕރީމް ކޯޓުގެ އެ ކަންތައް ބުނުމަކީ. ނަމަވެސް، ސުބުނާ

އޭުރ ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ،އުޅޭ ވާަހކައަކީ  . ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިހަގަކޮށްލަންމަންފާ ހޯދަދީފައިވާކަން އަުޅަގނޑު ފާ

 ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މަޤާމާ ،ވަނަ ުދަވހު ބަދަލުވެ 11ބަރު ންޮނވެ ގެވަނަ އަހަރު 2008ވެރިކަން 

އީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ގައި ތިްއބަވާ ރަހުދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ފަހުން އެ ވާލުވެވަަޑއިގެްނނެވިހަމަނިކުފާނު 

ފޮނުއްވި. ނަމަވެސް، އޭގެ ކުީރަގއި ތިއްބެވި މެންބަރުން  ށް އެ މަޖިލީހަ ،މެންބަރުން ކަނޑައަޅުްއވައި 

އެ މަޖިލިސް ދިޔައީ މުންނަމަވެސް އެ  ބޭފުޅުންގެ ވިާދޅުވަ އިދަހިވެތިވެތިކަުމގައި ނަމަވެްސ، އަދި މުސާރައިގެ ބޭނުމުގަ

ވަގުުތ  އެ ،. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ތިމަންނާމެން ތިބެންވާނޭ. އެހެންވީމާނޭދެމިގެންދާ

މަޢުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމެއް ނޫނޭ. ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދޭ.  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވީ

 މެންބަރުން ކަމުަގއި ތިބޭނެ ެއއްެވސް ގެހުކު އެ މަޖިލީޢަްއޔަންކޮށްފައި ތިބި ަބޔަ ، މަޢުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްއެހެންވީމާ
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ސަޢީދު هللا ޕްރީމް ކޯޓުން ޢަބްދުސުއެ ގާނޫނީ ޙުއްޖަތެއް ނޯންނާނެ. އާދެ! ނަމަވެސް، ފަހުގެ ތާރީޚެއްަގއި ހަމަ 

ސްތަަކްށ ވަދު  މިދެންނެވި މެންބަރުންނަށް ސަރުކާރުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ މީހުންގެ މުސާރަ އެ ،ހުންަނވައިއިސްވެ

ިމ  ،އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ ނުވާތީ . އާދެ! މި ދެ ކަންތައް މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަަގކުރެވިަފއިއޮތީ ޙުކުމެއް ކޮށްފަ ދިނުމަށް

 ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ލާނަމޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ދެއްވި ފުރުޞަތަށްއިދެ ކަންތަކުގެ ވާހަކަ ދަންނަވަ 

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުންރިޔާސަތުން 

ނުާވ ވެަފއިގަމި ރިޕޯޓުގައި ފާހަ ،ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ފާހަގަކުރެްއވީއާދެ! 

 މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަުނވާ ކަންކަން  ވެސް ފެނުމުގައި އިތުރު މެންބަރުންނަށް އިތުރު ދެ ނުކުތާ. އަދި އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ ރިކަމެއް. ައޅުގަވުން އެއީ ބުއްިދވެފާހަގަކުރެއް 

 އަށް. މީހުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަ

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ހުމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަ

ޓަަކިއ ކުެރްއވި ކަމަށް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ޮކމިޝަނުން މިފަދަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް

ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ  ދަންނަވަން. އަދި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

ުޅގަނުޑ ގެންަދވާ މަސައްކަތްޕުޅުަތކަށް އަންއެ ކުރަްއވަމު ިއ،ކޮމިޝަނެއްގެ މެންބަރެްއެގ ގޮތުަގއި އިންަނވަ

ސުެރ އްޕްރީމް ކޯޓު އުފެދުނީޕްރީމް ޯކޓުން މި ވޭތުވެދިަޔ ތާނަގއި ސު . އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ސުކުރަންތިރާމުހުއި

ެދއްވި ރިޕޯުޓގައި ޭއެގ ވަރަށް ތަފްސީލާ އެކުގަިއ އިއިްއވަގެންދިޔަ ކަންތައްތަުކގެ ބޮޑު ލިސްޓެއް ދެންމެ ކުރަމުން

އިތުރުން ވެސް އެތަކެްއ އް. އަދި އޭގެ ށް ގިނަ ކަންތައްތަކެ ލިބިފައިވޭ. ެއއީ ވަރައަޅުގަނޑުމެންގެ އަތްަމއްޗަްށ 

ޕްރީމް ޕްރީމް ކޯޓުން ކޮށްފައިާވކަން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ސުޚިލާފަށް ސު އާ ނޫނުއަާސސީޤާކަންތައްތައް 

 ވެހިާރއްޖޭގެ ވަަނ އަހަރުަގއި ދި 2013 ،ބޮުޑ އެްއ ޚިޔާނާތަކީ އަުޅގަނުޑ ދެކޭގޮުތގައި  ކޯޓުން ވެަފއިވާ އެންމެ

ގޮސް އެހެރަ ކުރަމުންލުކުރަމުންތިން ބާމަތީ ފަހަރު ވޯޓު ނިގުަޅިއގަތުން. ރިާޔސީ އިންތިޚާުބ އެތަކެއް  ލީ ރައްޔިތުން

 ގެނާތުއެންމެ ބޮޑު ޚިޔާ ޕްރީމް ކޯޓުްނ ވީދުވާން އެއީ ސުޢުދިން ބޮޑު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް  ،ހަދާލި ގޮތް

އެްއވެސް  ،ެއއްވެސް ސަބަބެއް ކަމަކީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ވޯޓުލީ ވޯޓުަތއް  ެއއް ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކޭ

ނޫނިްއޔާ އެ ބޭފުުޅންނަށް ލިބެމުންދިޔަ ބޮޑު  ،ޓަކައިުލކުރަމުންދިޔައީ ިސޔާސީ މަޤްޞަދަށް ތިނެތި ބާ ޒުރެއްޢު

ވާހަކަެދކެޭވއިުރ  ށްދު އަޅުގަނޑަލީހުގައި މިއަަޓކައި މި މަޖިޅުގަނޑު ިރކޯޑަށްއަ  އީމަންފާއަކަށް ޓަކައި. އެހެންވީާމ، މި

ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑު އަުޅގަނޑަށް  ގެުނވާ ކަެމއްފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ެއްއ ކަންތައް. ރިޕޯޓުަގއި ފާހަަގކުރެވިފައި

ޔިތުންނާއި ޓަކައި ރައްއިޞްލާޙުކުރުމަށް ޕްރީމް ކޯޓުހީވަނީ އެއީ. އަނެއް ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާުރގެާއިއ ސު
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އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ރިޕޯޓުގައި މި  .ޕްރީމް ކޯޓުން ނިގުޅަިއގެންފަިއވާކަންވަކީލުން ވާހަކަދެއްކުުމގެ ޙައްޤު ސު ގާނޫނީ

ޖޭެގ ދިވެހިރާއް ،ދިއުން. ވަކީުލން ނޫނަސްވާހަކަ އޮތީ އެހެން މޭރުމަކުންހެން. އެއީ ވަކީލުން ސަްސޕެންޑުކުރަމުންދާ

 ދާދިޔައީ. އެއީ ސީޖިނާޢީ ދަޢުވާ އުފުލަމުން ،ނަމަވާފި ަކމަށް ކޯޓާ މެދުގައި ފާޑެއްކިަޔއި ،ރައްޔިތުން ކޯޓުން ބޭރުން

ކަމަްށ  ކޯޓަްށ ފާޑުކިޔުމަކީ ރާއްޭޖގެ ގާޫނނުގައި ޖިނާޢީ ކުށެއް ަގއިޚިލާފު ކަެމއް. ކޯޓުން ބޭރު ނޫނުއަސާސީއާޤާ

 ގޮެތްއގަިއ ޙަރީޞަޖިނާޢީ ކުެށއް ކަމަށް  ،ވާ ގޮތުންނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންޮކށްފައިޤާކަނޑައަޅާަފިއވާ ކަމެއް ނޫން. 

ޕްރީމް ލޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ސުނުއުފުދަޢުވާއެއް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގާނޫނަކުން ފާސްކޮށްގެން މެނުވީ ޖިނާޢީ

ްއ ގެންދިޔަ. އަނެފަަހރެއްަގއި ވެ  ެވސް ެއކަމުގެ ޝިކާަރއަކަށް އެއް މުންދިޔަ. އަޅުގަނޑުކޯޓުން މި ޢަމަލު މިގޮތަށް ކުރަ

އަފްރާޝީމް، ޑރ.  ؛ކަމެއް ގޮތުަގއި މި ރިޕޯޓުަގިއ ފާހަގަކުރެވިަފއިނުވާ ކަމެްއެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑަށް ފާހަަގވެފަިއވޭ

މާމުގެ ވާރިސުްނ ޙު ؛މާމްޙުޔާ ޙުކުެމއް އިްއވިފަިއީވ ނޫނިއް ،ަހއްޔަުރގަިއ ވި  އިއަފްރާޝީމް ައވަހާރަކޮށްލި މަްއސަލައިގަ 

މާމުގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުިއގެ ަތޙްޤީޤުތައް ފުރިހަމައަށް، ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ ވާރިުސން  މައްސަލަމާމުގެ އެޙު

އަދި އެ ޝަރީޢަތް  ،ކޮށްވަނިޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނުވާފައިގޮތެއްަގއި ސިޓީ ސު  އެދި ރަސްމީ އްވުމަށްޙުކުމް ނީ

އަދި މީޑިާއަގއި މި  ،ވަނިކޮށްގޮސް  ންއިގެއާ މަްއސަލަ އެަކއުންޓަރު ަކއިރީަގއި ވެސް އެ ކޯުޓގެ  އިހިނގަމުންދިޔައިރުގަ 

. މާމް މެރުމަށް އެ ކޯޓުން ވަނީ ޙުކުމްކޮށްފަޙުޚިލާފަށް  ޝަީރޢަތާ ވެސް އިސްލާމީ ަވނިކޮށްމައްސަލަތައް ފެންމަތިވެފައި 

އިޞްލާމީ  .ކީއެންގުމުގެ ަޙއްޤަ ށްމީހަކު ނުމެރުމަަގއި ނަށް ލިބިގެންވާ ަޙއްޤެއް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުވާރިސުން

ޕްރީމް ކޯޓުން ޢަމަލުކޮށްފައިޭވ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ެވްސ ކަނޑައެިޅގެން ޚިލާފަށް ސު  ޝަރީޢަތުގެ މި އުސޫލާ

 އަދި ޑިމޮކްރެިޓކް ،ޤާނޫުނއަާސސީއާއި  ގާނޫނާއިގެ އިމްތިޔާޒުަތކާއި ާބރުތަކު ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ،ފާސްކޮށްފައިވާ 

ޕްރީމް ކޯޓުން އަމިއްަލއަށް ެއކިެއކި ސު .ޚިލާފަށް އެ ބާރު ިނގުޅަިއގަެނވިފަިއވޭ ރެވޭ ުއސޫލުތަކާނިޒާމުތަކުަގއި ޢަމަލުކު

ޚިލާފަްށ  ތް. އެހެންނަމަވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީއާ ލުކޮށްފަިއވޭ. މި ރިޕޯޓުގައި ފާަހގަކުެރވިފައެއް ނެތިމާއްދާތައް ބާ

އިްއޒަތްތެރި  ،ބޮޑަށް ހައިރާންވި އަނެއް ކަމަކީ  ަގނޑު މާޕްރީމް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި. އަދި ައޅުސު

 ސަރވިްސގެ ކޮމިޝަންގެ ރަީއސަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅެްއގެ  މީގެ ކުރީގައި ިސވިލް ންރައީސް، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު

. ތްއޮރިޕޯޓުަގއި މި މަްއސަލައިެގ ވާހަަކ އެބަ  ، މިުގޅިގެން  އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް މަްއސަލައެއް ނިންމުމާ

އެ މައްސަލަިއގެ އިތުރުްނ ފާހަަގކޮށްފައިނުވާ ކަމެއް އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ.  އި އެހެންނަމަވެސް، ީމގަ

 ޕްީރމް ކޯޓުގެ ުއއްތަމަ ފަނޑިޔާަރކަށް ހުންނެވި އަްލއުސްތާޛް ގެ ސުއެކަން އެގޮތަށް ހިނގައިދިަޔ ދުވަސްވަުރަގއި އޭރު 

 ،މަނިކުފާނަށްތިމަން ؛ވޭވާފައި އް ހުންނެވި  ބޭފުޅާއަށް ސިޓީ ފޮނު ކަށްއައްޔާޖުމްހޫރިރަީއސުލް ގެއަޙްމަދު ފާއިޒު އޭރު 

 އިނުލަ ބޭފުޅުންނަށް އެނގުމަކާއެ ދެ  ؛ނާންމް ޢަދުޞިޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު މުޢުތައުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އަދި ސު 

އްލައަށް އަމުރެއް ނެރުއްވާފަިއވޭ. މި އަމުރަީކ އޭރުގަ ދެން ތިއްބެވި ފަނޑިާޔރުން ސިއްރިއްޔާުތގައި އެ ބޭފުޅުން އަމި

ނާނަށް ދުޢަ މްޞިޕްީރމް ކޯޓުެގ އަެނއް ފަނޑިާޔރު މުޢުތައަދި ސު އި،ނުލަ ަޑިއގަުތމަކާތިމަންނައަށް އެނިގވަ
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 ވެސް ހިންގާފަިއވާކަން   ނުލާ ނެރެފައިވާ އަމުެރއް. މިވަރުގެ ޖަރީމާތައް އެ ކޯޓުގެ އެތެެރއިންަމކިއެނިގވަަޑއިގަތު

ހުރި. އެ ރިކޯޑު އެބަ ،އަޅުގަނޑު އަތުަގއި ެވސް އޮތް . ަރސްމީ ސިޓީއެއް އެބަ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވޭ

 ވެސް ންވާ ގޮތުަގއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްއަުޅގަނޑު ހަނދާ .ހުރިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުަގއި އެ ރިކޯޑު އެބަ

 ،ގޮސްފައިވާީތވެޕްރީމް ކޯޓުން ތަކުރާރުކޮށް ކުރަމުންތަްއ ސުބާވަތުގެ ކަންތައް ، މިކުރެވުނު. އެހެްނީވމާފެކްސް  އޭގެ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުން މިހާރު އެ ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް އަުޅަގނޑު އައްސަރިބަހާއި ސާބަްސ 

ކުރެވޭ  ޖޭ.އެސް.ސީާއއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން މި ،އްދުކުރަން. އިރާދަކުެރއްިވްއޔާ މި ކުރެވޭ މަސައްކަތުންރަ

ޕްރީމް ކޯެޓއް އިރާދަުކރެއްިވއްާޔ ލިބިގެންދާނެކަމުެގ ތުންނަށް ޙައްުޤާވވަރުެގ ސުމަސައްކަތުން ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔި

. އަުޅގަނޑުެމން މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތެއް ނުހުއްޓާނެ. ރައްޖޭގެ އޮތްފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑުގެ އެބަ 

ފު ޤާއިމުވަންދެން ައޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ ސާބުނެފައިާވ ފަދައިން ިއންރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ 

ވަގުތު ނިންމާލަން.  ހަކަ މިމަސައްކަތްކުރާނެކަުމގެ ޔަޤީްނކަން ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް އަރުވަމުން، އަޅުގަނޑުގެ ވާ 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް ޭއގެ އިތުުރ  ޖޭ.އެސް.ސީގެ ރިޕޯުޓގަިއވާ، ފާހަަގކުރެވިަފއިވާ ަކންކަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އްޔާޝުކުރި

ގެންަދވާނެ ކަމަށް އްމު ރައްޔިތުްނނަށް އެނގޭ މިންވަރަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހާމަކުރައްވަމުންއާތަފްސީލެއް 

ޢީ ނިޒާމު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރު ލީހުންމި މަޖި ،އެއާެއކީަގއިއަޅުގަނޑު ދެކެން. އަދި ހަމަ

އެއީ މިފަދަ ރިޕޯޓުތަކުން  ،ގެްނދަން މި ގެންގުޅޭ ތަޞައްވަރު އަިދ އެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ،ވިސްނާފަިއވާ ވިސްނުން

މެން ގެންނަން ތްތަކުގެ ތެެރިއން އަޅުގަނޑުއަފުިރހަމަ އިޖުރާ ،މަޝްވަރާކުެރިވގެން ،ނިކުންނަ ނަތީޖާތަކަށް ބިނާވެ

ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދެކުނުގަޮލޅު  ،އަރުވަނީއުން. ައުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ގެނައިޞްލާޙުތައް 

 އަޙްމަދު ނަސީމަށް.  ލުއީމީކާ

 

 އަޙްމަދު ނަސީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: ލުއީގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މީކާ

ްއަގއި ދައުލަުތގެ އެހެން ބާރުތަކުގެ މަްއޗަށް . ތިންބާރު ަވކިވެަފިއވާ ނިޒާމެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

އަިދ  އި،އެ ބޭފުޅުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ނުލިބޭ އެތަކެއް ބާރުތަކެއް ހޯއްދަވަްނ މަސައްކަތްކުރަްއވަ  ،އަރަިއގަނެ

ެއ  ވެސް ޖައަށް ގޮސްފައިާވއިރުއް މި ދަރަކަންތައްތަ  އި،ނުކުރެއްވޭނެ އެަތކެއް ޙުކުމެްއ ކުރައްވަން މަސައްކަްތކުރަްއވަ 

ކަީމ ބޭފުޅުންނާ މެދު މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެއއް ވެސް މާނަހުރި ގޮތެއްަގިއ ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައިުނވާ

މަނިކުފާނު ދެންމެ ޙަޤީޤަތުގައި ތި ފާހަގަކުެރއްީވ  .އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް
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އެ  .ެއއީ ދެން މި ރިޕޯޓަށް ބިނާކޮްށ ެވގެންދާނީ ކިހިނެއްތޯ .ނުްނވި ސަބަބުސްަގއި ަބިއވެރިވާން ބޭހުގަނޑު މި ބައަޅު

ކޮމިޝަނުްނ  ސްޝަލް ސަރވިސަޖުޑީ .ބޭފުޅުންނާ މެދުގައި އެިޅގެންދާނީ ކޮން ފިޔަވަޅުތަެކއްތޯ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

އެުކ ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހެއްކާ ތަފްސީލުކޮށް އެތަކެއް ނުކުތާަތކެއް ތައްޔާރުކުަރްއވާފަިއވާ ރިޕޯޓުގައި ވަރަށް 

ރަްއޔިތުްނެގ  ،ޕްރީމް ކޯޓުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ މައްަޗށް އަރައިގަނެސު ،ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިސާބަށް އައިސްފައި މި

 އެ  ސަސާތަކެްއގެ މަްއޗަށްހުރިހާ މިނިވަން މުއައް  ިއ،މަޖިލީހުގެ ބާރުތައް ނިގުޅަިއގަންނަން މަސައްކަތްކުަރްއވަ

، އަިދ ޤާނޫނުއަސާސީން ނުލިބޭ ެއތަކެއް ބާރުަތކެއް ނަްނގަަވއި އި ފޫޒު ހިްނގަވަްނ މަސައްކަްތކުރަްއވަބޭފުޅުންގެ ނު

. ޖުޑީޝަލް ޑިކްޓޭޓަރޝިޕެއް މި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުަރއްަވން މަސައްކަތްކުރެްއވިކަުމގެ ފުރިހަމަ ހެއްކާއި ދަލީލު

 އެއް ޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަދިވެހި ރައްޔިތަކު ސު ދެންވެސް  ،ސުވާލަކީ  ؛އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް އެހެންނަމަވެސް

ހުށަހަޅައިގެން އެ ކޯުޓގެ ކުރިމައްޗަށް ދާއިރު ތިއްބަވާނީ ހަމަ މި ރިޕޯޓުގައި މި ބަޔާންކުރައްވާަފއިވާ ކަންކަން ކުެރއްިވ 

ޕްރީމް ކޯޓަްށ ސު ،ވެސް އިތުރުބާރަންވީ. އަޅުގަނޑުން އަނެއްކާ ހަމަ އެ ފަނޑިޔާރުންނަށްތޯ އަުޅގަނޑުމެ ؟ފަނޑިޔާރުންތޯ

 އަުޅގަނުޑގެ މައްޗަށް ޙުކުމްކުރަން މިއަދު  ،އިރު ވެސް ދާ ެއ ކޯޓުގެ ކުރިަމއްޗަށް މިއަދު މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅައިގެން

ެއއީ ރަނގަުޅ  ،ސްކޮށްހުބަ އިހުގަކުރި ކަންކަމެްއގެ މައްޗަށް މިއަދު މި މަޖިލީ ޔަކުއަުޅގަނުޑ އެބަ ،ވީ ވެސް ތިއްަބވަން

 ؟ބޫލުކުރާ ބައެއްތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގަފުރިހަމައަށް އެތަެކއް ރަްއޔިތުންނެްއ  ކަންކަން ނޫން ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ތޯ؟އަދި ޙުކުމްތައް ނެރެން ފުރުޞަތު ދޭންވީ ؟ހަމަ އެ ފަނޑިޔާރުންނަށްތޯ އަދިވެސް އަުޅގަނޑުމެން އިތުާބރުކުރަންވީ

އަުޅގަނުޑެގ ގިނަ ވާހަަކތަކެއް ދަްއކާކަށް ައޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫން މިއަދަކު. އެހެންނަމަވެސް،  ންކަމުން، މާއެހެ

ގޮތެއްގައި މާނަހުރި  ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތަންކޮޅެއް ހަރުދަނާ ސްޖުޑީޝަލް ސަރވިސަ ،އުއްމީދަކީ 

ވެްސ  އިން 19އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާ  އި،އަދި ޙަޤީޤީ ާމނައިގަ  ، މެދު އެޅިފިޔަވަޅުތަެކއް މި ފަނިޑޔާރުްނނި

ިދ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޅި ޖުޑީަޝރީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަަސއްަކތް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުްނ ޕްރީމް ކޯާޓއި އަވަޢުދުވި ސު

ެއ  ؛ފެންވަުރގެ ނެލުކުރެވޭބޫގަ  ވެސް ބަދަލުވެ، އަދި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޕްރީމް ކޯޓު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު

ބިގެންދިއުން. އަދި މިގޮތުން ގަނޑުމެންނަށް ލިކެއް ައޅުތަްތތެރިކަން ހުރި ފަނޑިޔާރުންހާގްރިީޓއާއި އެ ނާޒާއިންޓެ

ޕްރީްމ ާވ އަދި ސުކޮމިޝަނަށް މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާަފއި ސްޖުޑީޝަލް ސަރވިސަ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ެއުކ މި މަސައްކަތް އިތުރަށް ފުިރހަމަވެ، އަދި ކުިރއަށް އޮތްދެ ފަނޑިޔާރުންނާވާ ކުަރްއވާފައި ޗަށް ނޮމިނޭޓުކޯޓުގެ ބެން

ބޫލުކުެރވޭނޭ ަފނޑިޔާރުެގއެްއ ބިނާެވގެންދާނެ ގަ ރަްއޔިތުންނަށް އަދި ިދވެހި ތްތެރިތަނުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނަޒާހާ

 ތްތެރި ރަީއސް. ޔާ އިްއޒަޝުކުރިއް ބޫުލކުރަން.ގަ ކަމަށް އަޅުގަނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ހެންވޭރު ހުަޅނގު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ،އަރުވަނީ އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ުފރުސަތު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

  މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަށް.

 

 ވުން:ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެ 

ކޮމިޝަނަށް ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް

އެްއގޮތަށް ޖުޑީޝަްލ  ފާްސކުރުމާމި މަޖިލީހުން ގަރާރެއްގެ ސިފައިަގއި ފާސްކުރި ،ދަންނަވަން ބޮޑަށް ޝުކުރު

މަޖިލީހަށް އެ ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން  މި  ،ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ިރޕޯޓެއް އެކުަލވާލަްއަވއި

ފަހަރެއްެގ  17ކަންތަްއ،  17 ކޮށްފައިވޭ.ސުޕްރީމް ކޯޓުން  ކަންތައް 17މި  .ސްވާތީ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީހުށަހަޅުއްވާފައި 

ަވކި ަބއްޓަމަކަށް  .އަޅުގަނޑަށް ފާހަަގކުރެެވނީ މީގައި ަބއްޓަމެްއ އެަބއޮްތ ކަމަށް ން ވަިކވަކިން ދިރާާސކޮްށލީމާމަތީ

 .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ހުރި މިންވަރު. އަދި އެ ަބއްޓަން ހިފަހައްޓަން މަސައްކަތްކޮށްަފއި ހުރިކަން. ކަންކަން ކޮށްފައި

މުކޮްށ އެހެްނ އްފެތޭ. އާ މި ބައްޓަަމށްައޅުގަނޑަށް ކަމެްއ އެބަ ފާަހގަކުެރވޭ  5އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މީގެ 

ުހރި ކަންކަން މިއިން ކޮންމެ  ފަށް ހިނގާފައިލާޅިކަނޑަެއިޅގެން  ކަން ކުރާ އުސޫލާގައި ކަންކްޝަންތަކު ޑިޖުރިސް

މެންބަުރ ިއއްޒަތްތެރި ވިލުފުށީ ދާިއރާގެ  ކަުމގެ ާވހަކައެއް ނޫން. 17ދެން މިހާރު  ،ކަަމކީ 17. މި ެވސް ކަމަކީ

ކަމެއް  3ކަމުގެ މައްޗަށް  17ޒު ފަހުމީ މި ފީފާއި އަދި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޢަޙަސަން 

އަުޅގަނޑު މި  ަކމުގެ ބައްޓަން 20. އެހެންވީމާ، މި ޮއތީ ކަމަށް އިތުރުވެފައި މި 20މިހާރު  ްއވީމާ،ކުރެއިތުރު

 ންއިހުރި ކަންކަން މި ގައި ކުަރްއވާފައިތުލާފަށް ގަސްޚިމުޅިން  ކްޝަންތަކާޑިޖުރިސް އެެހންމުކޮށް އްއާ  ،ފާހަގަކުރަނީ

ބޭނުންވީމާ، ބޭނުންވާ ގޮެތއް ހަދައިދިނުމަށް  ކުންހަމައެހެންމެ ސިޔާސީ ގޮތުން ެއއިެރއްަގއި އޮްތ ސަރުކާރަ އެބަފެނޭ.

 އަސާސީާއއި ގާނޫނުތަކާހަމައެއާއެކީަގއި ޤާނޫނު އެބަފެނޭ. ރޭގައި ތެ ބައްޓަމުގެސް މި ވެ ހުރިކަން ކަންކަން ކޮށްފައި

 ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބާރުތައް ލިބިދީފަިއވޭ. .ފެނޭތެެރއިންނެއް ނުކަމެއް މީގެން ކަންހުރި ކަންަކން ނޫ ލާފަށް ކޮށްފައިޚި

ކަްނ ލާފަށްޚި އަސާސީާއއި ގާނޫނުތަކާހުރީ، ޤާނޫނު އެ ބާރުތަކުެގ އިތުރަށް ބާރުތައް ނަންަގވާަފއި މި ،އެހެންނަމަވެސް

 އަސާސީއާ ސުޕްީރމް ކޯޓަށް ޤާނޫނު ،ދަނީ މި ވެގެންހަމަެއއާެއީކގަިއ މި ބައްޓަން އިތުރަށް ފުރިހަމަ ފާހަގަކުރެވޭ.

އަސާސީންނާއި ގާނޫނުތަކުްނ ވެސް ޤާނޫނު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް .. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްލާފަށް ބާރުތައް ނަގާފައިވާަކންޚި

އަސާސީަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮްނނަ ކަމެއް އެީއ، ސުޕްރީމް ޤާނޫނުއަިދ  ބާރުތައް ލިބިދީފައިވަނީ.

. ކަންއެީކގައި ޝަީރއަތްކުރުން  އިންސާފުވެރިކަމާ ،ވެސް ކުރާ ހަމައެަކނި ކަމަކީ ވެސް އަދި އެހެން ޯކޓުތަކުން ކޯޓުން

 ކަންހުރި ކަންކަން ކޮށްފައި އެހެންވީމާ، ޭއގެއިތުރުން  މެ. ވެސް  އެނޫން އެްއވެސް ކަެމއް ކުރުުމގެ ބާރެއް ނުެވސް ލިބޭ

އެއީ  ،ވަނަ ފަރާތަކީ 4މި ބައްޓަުމގެ  އިލީމާކަމުގެ މަްއޗަްށ ވަކިން ބަލަ 20ނެވި އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ފާހަަގވޭ. މިދެން

 ބަސްމުޅި ދައުލަުތގެ އެްނމެހައި ކަންކަމުެގ ފަހު ،ވަނަ ކަމަކަށް ާފހަގަވޭ 5 ކަން.މިދެންނެވި ގޮތަށް ބާރުތަްއ ނެގުން
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ވެދާނެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް  އެ ން.އީ ސުޕްރީމް ޯކަޓށް އަމިއްލަފުޅަށް ނަންަގވާަފއިވާ ބާެރއްކަބުނުން އެ

ވަނަ ާމއްދާެގ  115ވެސް.  ހިމެނޭ ކަންކަން ކަމުަގއި ިވޔަސް ަގއިން ލިބިދީފައިާވ ބާރުތަކުގެ ތެރޭއަސާސީޤާނޫނު

އެީއ ފާހަގަކުެރޭވ  ،ސް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ަނގާފައިާވކަންވެ  ހުރި ބާރުތައް ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށް ލިބިފައި

 އެ ދިމާލަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ސުޕްރީމްކޯޓުން އެ ަބއްޓަމަށް މަސައްކަތްކޮށްަފއި ެއކަމަށް އެހެންއަދި  މެއް.ކަ

ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މަސްއޫިލއްޔަެތއް އެއް މު ންމި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެ މުހި .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ހުރިކަން.

 ކޯެޓއް، ންނަ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްއެ ަބއްޓަަމށް ބާއްަވއިގެން އޮ ން.ރޫޅާލު މިދެންނެވި ބައްޓަން ،ފާހަގަކުރެވެނީ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ ިދވެހިރައްޔިތުން ބޭނުްނވާ ކަމެްއ ނޫން. ،ފު ޤާއިމުކުރުމުެގ ނިޒާމެއް އޮތުމަކީ ޞާއިންދުލުޢަ

ވެސް ަރއްޔިތުން ދީފައި  ބުަގއި އެ ވޯޓުޚާއިންތިދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވޯޓުދިނީ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ފަރާތް ހިމެނޭ ވަކި  5ން އެބަޖެހޭ. މިދެންނެވި އެ ބައްޓަން ރޫޅާލަ މަށް.ކުރުޙުލާޞްއޮތީ މިދެންނެވި ކަންކަން އި

އަިދ  އިމުކޮްށދެވޭނެ ސުޕްރީމް ކޯެޓއްޤާއަުޅގަނޑުެމން އެބަ އިންސާފު  ،އިރޫޅާލަ ވައްތަަރކަށް އޮންނަ ސުޕްރީމް ކޯޓު 

ށް ފެންނަ އެންމެ ޑައެީކގައި އެކަން ކުރުމަށްޓަަކިއ އަޅުގަނއިމުކޮށްދޭންޖެހޭ. އަދި ހަމައެއާ ޤާ ފުގެ ނިޒާމެއް ޞާއިންދުލުޢަ

އި އަދި ނިޒާމަްށ ޙާލާޞްނުވާނެ ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ގާނޫނުތަކަށް ގެންަނ އިމިކަންކަން ތަކުރާރު ،މު ކަމަކީންމުހި

ވެްސ  ކުރެވޭނެ ގޮތަށްާއ ކަންަކން ނު އި ީމގަ ،އެީކަގއި މިކަންކަްނ ތަކުރާރުވުުމެގ އިތުރުންހަމައެއާ . ގެންނަ ބަދަލު

ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމުގެ ތެޭރގަިއ ވަރަށް ގިނަ ކަްނކަން ކުރަްނޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް  ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން އެބަޖެހޭ.

މަޖިލީހުގެ ހުގެ ކޮމިޓީއާއި އަދި މި ކަން މި މަޖިލީކުރަންޖެހޭ ކަން ިމ މަޖިލީހުން ޭއގެތެރެއިން ބޫލުކުެރވޭ.ގަ

 ަވގުތަކު ދަތި  އަދި މި މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި މެންބަރުން އެއް ވިސްނުމެްއގައި ކޮށްލުމަކީ ެއއީކީ މި ،އިޔާ ތަޅުމުގަ

ދު. ޢުމު އެއް ވަންަދކީ ެއއީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ އެންމެ މުހިޢުއިމުކޮށްދިނުމުގެ ވަޤާ ައޅުގަނުޑ ހިތުން އިންސާފު ކަމެއް ނޫން.

 ޑީ.ޕީ މެންބަރުންނެއް ނޫން މީގައި ތިބީއެއް.މަޖިލީހުގެ ހަމައެކަނި އެމް. ންަކން ކުރާނެއެްއގޮތަށް ކަ ދާޢުއެ ވަ

އައި ބައްޓަްނ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަންކަން ކުރަމުން  ،އަުޅގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި މިދެންނެވި ބަްއޓަން ،އެހެންކަމުން

 ކަމެއް. ެއއީ ކަންބޮުޑވާ ދިަޔއިމާމެންނަށް ފެނިގެންކަންކަން ހިނގާ މަންޒަރު ައޅުގަނޑުނަކަށް ރަވކި ޕެޓަ ؛ރޫޅާލުން

ވަރަްށ ބޮޑަްށ  ވޭ.ކުރެނު ބޫލެއް ގަގެްނވާނެ ކަަމކަށް ވެކޮށްފަިއ އޮންނަ މުައއްސަާސއެްއ އޮ މުޅި ދައުލަތް ހައިޖެކު 

 . ދެއްވި ފުރުސަތަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ތުން ވާރިޔާސަ

އަރުވަނީ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތިރ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުސަތު

 ޡިމަށް.ޢާމެންބަރު ޢަލީ 
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 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ޮކމިޝަނުން ވަރަށް ައވަހަްށ  އެުދމަށްއެދުނު ންލީހުމި މަޖި ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ލައި މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިެދްއވި ކަމަށްޓަަކިއ އިަވރަށް ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވަ ، ލައި އިރިޕޯޓެއް ެއކުލަވަ 

 އަދާކުރަން. ުޝކުރު ތުގައިޞަޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ އެންމެހަިއ މެންބަރުންނަށް މި ފުރުއަޅުގަނޑު، 

ސުޕްރީމް  ހިސާބަްށ އަުޅގަނޑުމެން އުޅުނީ ރިޕޯެޓއް ބޭނުންެވގެން. މި ރިޕޯޓާ ،އެހެންަނމަވެސް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ިހނގަމުންދާ ގޮތް ކަމުުނގޮްސެގން އަުޅގަނޑުމެން ކިތަންމެ ކޯޓުގެ ކަންތައްަތއް ައޅުގަނުޑމެންގެ ކޯޓުތަުކގެ ކަންކަން 

 ،ަމއްސަލަތަެކއް ޖެއްސުމަށްފަހު މަޖިލީހުގަިއ ތަޅުމުގައި އެތަެކއް ުދވަހު، އެތަކެްއ ފަހަރު، އެަތކެއްދުވަހެއްަގއި މި 

އަދި މީެގ  ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އިނގޭ.ކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ރެހު ހިނގަިއގަތީ ޮކން ސަބަބަކާ މިއަދު މިކަން

 ،ވަނީމަގަށް ނޭޅިފައިނޑުމެންގެ ކޯޓުތަުކގެ ކަްނަކން ހަމަގައަޅު  ނޫނީ ،ވަނީ ނުޮގސްފައި މިކުރިން ކަންކަން ކުިރއަށް

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނުކޮްށ  ،ޫބލުކުރާ ގޮުތގައި ގައެއް ސަބަބަކީ އަުޅގަނޑު 

ކުރަމުންދާ  މިއަދު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ،. އެހެން މިދަންނަވަނީ ންޤީކަން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަމުންއޮތު

ދޭތެރޭގައި އެިކއެިކ  ކުރިން، ފަނިޑޔާރުންނާ ާލއިރުަގއި މީގެ ކުރިން އެތަެކއް، ެއތަކެއް އަހަރުއިމަސައްކަތްތަކަށް ބަލަ

ހުރި އެތަްއ  ފޮނުވާފައި ަނށްއެޅުމަށްޓަަކއި ޖުީޑޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަދޭތެރޭގަިއ ފިޔަވަޅު  މެޖިސްޓްރޭޓުންނާ

 ވެސް ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް. ޖެހިފައި އޮތްކަން މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންފުނި އެތާ  އަހަރެްއގެ މައްސަލަތައް

މެދު ރިޕޯޓަށް އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާ ތަފްސީލުކޮށް ކޮންމެ ޕޮއިންޓަކަްށ  ިރޕޯޓާ މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރިޕޯޓުަގއި ހުރި  ،ންނަމަވެސްހެއެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ވަގުތު ރިޕޯޓު ފެންނަންނެތުމުން. ލެވެން ނެތީ.ލައިބަ

ލަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އިހުށަހަޅަ ހުށަހެޅުމެއް މި ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑުގަމެދު އަުޅގަނުޑ  ކަންތައްތަކާ

 ޕޯޓާ މި ރިޕޯޓަށް އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި ޮކމިޓީއަކަށް ގޮްސ، މި ރި ،ނަމަވެސްނެތް  ވަގުތު ރިޕޯޓު ފެންނަން

ގޮތް މި މަޖިލީހަށް ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑު މިކަން ހުށަހަޅާލަން. ން ދެކޭނިންމައި ނުވަތަ އެ ކޮމިޓީތެއް މެދު ގޮ

ރައްޔިތުން އެންމެ  ދިވެހި ،ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަޅުގަނޑުމެން  .ނިކުމެ އޮޅާލަިއެގންއި އަުޅގަނުޑމެން މިތިބީ އަތުކުރިދިނުމަށްޓަކަންތަްއ ކޮށް ކަތިބިބޮޑަށް އެދިއެދި 

 ،އެހެންކަމުން ނުދާނަން.އި ދޫކޮށްލާފަ  އަހަރު 5، މި ވެސް ދިވެިހރައްޔިތުންނަށް މިކަން ނުކޮްށދީ ނުންޤީހަމަ ޔަ

އަންނައިުރގައި އަުޅގަނުޑ  ތަނަށް  މިންމުމަށްބޫލުކުރަނީ މި ރިޕޯޓު ކޮމިޓީަގއި ދިރާސާކޮްށ ގޮތެްއ ނިގައަޅުގަނޑު 

ވެްސ  ދޭތެރޭގައި ތިބި ފަނޑިޔާރުންނާފަނޑިޔާރުން ނޫނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި  5ބޫލުކުރަނީ އަުޅގަނޑުމެން މި ދެކޭ ގަ

 އިތުރަށް އަުޅގަނޑު މިދެންނެވިހެން އަޅުގަނޑުމެން  . ރިޕޯޓާކޮންމެވެސް ގޮެތއް އެބަ މި ތަޅުމުން ނިމެންޖެހޭ

މި ރިޕޯޓަށް  ،ނަމަެވސް ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް އެ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން އްކިނުދެވާހަކަ

ތެޭރަގިއ އެންމެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑަްށ އޭގެ ެއއް ކަހަލަ އެއް ޒާުތގެ ވަރަށް ަބއިވަރު ކަންކަން އެބަވޭ. ލާއިުރގައިއިބަލަ
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ދިޔަ ޮގތަކަށް ކަންކަން ކުރަމުން ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ބުނިޢުފާސަރުކާރު ދިއަހަރު  7 ވޭތުވެިދޔަ ،ފާހަގަކުރެވެނީ

. މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަނޑިޔާރުން ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުންތަެކއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތިބިކަން 5

. ދެން ގޮސްފަިއާވވަރުޓުަގއި ކަންކަން ހިނގަމުންރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ެގނެސްދިނުމަށް އޮތް އެންމެ މަތީ ކޯ

ހުރި  މީަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް އިނގެން އެބައޮތް، ،އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށް

 ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމެ އިރެްއގައި އެ  ލާއިުރަގއި ދަށު ކޯޓުތަކުަގއިހުރި މައްސަލަތައް، އެއިމައްސަލަތަކަށް ބަލަ

ލާފަށް ކުރިއަށް ދަށު ޚި ބޭނުންވާ ގޮތާ ނޫނީ ސަރުކާރުން ،ތިމާގެ މީހަކާއި ،ރައްޓެއްަސކާއި ، އިމީހަކާ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ

ދާކަން މިީއ ގޮްސ، ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި މަސައްކަތްކުރަމުންނަގަިއގަނެގެން  ފައިލް މާކޯޓުތަުކގައި ގެންދަން ފެށީ

 ،ބޫުލކުރަނީ މި ރިޕޯޓު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިގަނޑު އަޅުގަ ،އެހެންކަމުން މެން އެންމެން ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް.އަޅުގަނޑު

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  މަށް އަންނާނެ ކަމަށް.ތަޅު ކޮމިޓީގައި ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ވަކި ގޮެތއް ނިންމުމަށްޓަކައި މި

  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 "ޭޖއެސްސީ ރިޕޯޓް ފައިނަލް 5.3"ލްގެ ޑޮކިއުމަންޓް ބަިއގެ ންގެ ޕޯޓަތިބޭފުޅުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ޙިސާން ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ތުޅާދޫއަރުވަނީ ތުޞަރިޕޯޓް. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުއޭަގއިވަނީ އެ 

 . ށްޙުސައިނަ

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

ސުޕްރީްމ ، ލުމުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަަގވޭއިށް ބަލަޓަދެ! މިރިޕޯއާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ޔާ ޝުކުިރއްއާދެ! 

ގައި އިްއޒަތްތެރި ލޯފަުހން މި ފް އަދި އޭގެ ،ހުރި ނިންމުންތަކާއި ހުރި މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްަފއި ކޯޓުން ނިންމާފައި

ސުްޕރީމް ކޯޓުން މައްސަލަތަްއ  އްޖޭގެކަށް ަބލާއިރު، ިދވެހިރާފާހަގަކުެރއްިވ މައްސަލަތަބައެއް މެންބަރުން ެއ 

ޔަްތކޮްށ ޢާއަސާީސއާއި ގާނޫނުތަކަށް ރިނޫނުޤާބުން އެްއކިބާެވ، ޞައް ޢައަސާސީގަިއ ވާ ގޮތަށް ތަހުރީ ޤާނޫނު ނިންމާފައި

 ނޑުމެންނަށް މިހުރިިއރު އަުޅގަ ނިންމާފައިއާދެ! ދިވެހިރާްއޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަްއސަލަތައް  ނޫންކަން.

. ސުޕްރީމް ޔަތްކޮށްކަންޢާސިާޔސީ ހާލަތަށް ރި އޮތް ހުރީ އެއިެރްއގައި މައްސަލަަތއް ނިންމާފައި ،ފާހަގަެވގެންދަނީ

އެ ކޯުޓގެ ފަނޑިޔާރުްނ  ،ހުރި މައިގަނޑު އަސާސްތަަކކީ ކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރުން މައްސަަލތައް ނިންމުމުގައި ބަލާފައި 

ވަކި ފަރާތަކަށް  އި،ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމާ  ކަންކަން ކުރުމަށް އި ކުރަންޖެހޭތިބުމަށްޓަކައި ދެމިމަޤާމުގަ

ަވކި ބަެއއްެގ އަދި ސިޔާސީ މަންފާއަށްޓަކައި  ،ތު އިސްކުރުމާއިޙަލަޞްއަިމއްލަ މަ ،ސިޔާސީ މަންފާ ހޯދައިދިނުމާއި

 ލާއިރުއިހުރި މައްސަލަތަކަށް ބަލަ އި ފާހަަގކޮށްފަމި ރިޕޯޓުގައި ޖެހޭ ކަންތައްތައް.ތު ހިމާޔަތްކުރަން ކުރަންޙަލަޞްމަ
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ހުރި ވަގުާތއި އެ ނިންމުންތަކުގެ ސަބަބުން ިނކުްތ  ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ އެ މައްސަލަަތއް ނިންމާފައި

ތަ ހިނގަމުންދިޔަ ވަކި ސިޔާސީ ކަމެއް ބަދަލުކުރަން ނުވަަވކި ސިޔާސީ ހާލަތެއް ނުވަތަ އެއިެރއްަގއި  ،އަކީނަތީޖާ

އަސާީސަގިއ . އާދެ! ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުހުރި ނިންމުންތަކެއްކަންއެއަށް އެޑްރެްސކުރަން ނިންމާފައި

. ވާ ގޮތަށް ކަމަށްނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައި ގާއަސާސީާއއި ޤާނޫނު ، ނިންމަންޖެހޭނީއްއޮންނަނީ ފަނޑިޔާރުން މައްަސލަތަ

 ،ނަމަެވސް . އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަްށޓަކައި ކަމަށް.ކަމާއެކު ކަމަށްބުން އެްއކިބާެވ، މިނިވަންޞައްޢަތަ

މަލުކޮށްފައިވަނީ މިދެންނެވި ގޮތަށް ޢަކޯޓުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ މި ރިޕޯޓުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް

ވެރިަކން ބޮލި ސިޔާސީ މަޝްރަހުގެ ތެރޭަގިއ އޭރު އޮތް އަނިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ މިދިޔަ ހަލަ ނޫންކަން.

މި ރާއްޖޭެގ ކޯޓުަތއްކަްނ  ،ދައުރެްއ އަދާކޮށްަފއި އޮތީ  އެންމެ ބޮޑު ިއސް އަދި ނެެގހެއްޓުމަށްޓަކައި ،ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި

، ތް. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު. ިދވެހި ރައްޔިތުްނގެ އިތުބާެރއް މި ޖުޑިޝަރީގެ މައްަޗކަށް ނެރައްޔިތުން ހެިކވޭދިވެހި 

އަނބުރާ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ،  ،ނެގެެހއްުޓމަށްޓަކައި  މަްއޗަށް އިތުބާރު ކޯޓުތަުކގެދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ

ގާނޫނުތަކަްށ އަސާސީާއއި ހަމައެކަނި ޤާނޫނު ޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އަޅަްނޖެހޭ. މިނިވަންކަމާއެކު ވަކި ަފރާތަކަށް ނުޖެހިއަޅަން

  .. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްްނޖެހޭޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަންަކއި ކުރަ ކުރުމަށްޓަގެެއއް ބިނާކުރާ ފަނޑިޔާރު ކުމްޙު ، ތަބާވެ

ަދއުރެއް އަދާކުރަންޖެހެނީ މި  މު އެންމެ އިސްންމަސައްކަތް ކުރުމުގެ އެންމެ މުހި ގޮުތަގއި އެ އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭ

 .ކަމަށް ވެސް ެއއީ ފައި އޮތް މެންޑޭޓަކީބޫުލކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިެވހި ރައްޔިތުން ދީގަ އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުން. 

  ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ކުރާެނކަން. ރާދަކުރެއްިވއްޔާއަދި އެ މަސަްއކަތް އަުޅގަނުޑމެން އި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުށީ އުތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ުފރުސަތު

 ޢަބްދުއްލަޠީފަށް.ންބަރު ޔާސިރު މެ

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއއްެޔެގ  އާދެ! އިްއޔެައކީ އަުޅގަނޑުމެން ފުދޭވަރަކަށް އަުޅގަނަޑށް ޗުއްީޓ ދުވަހެްއ. ާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.ޝުކުރިއް

ގޮތުން ދާއިާރެގ  ގުޅޭ ކޯލް ހަމައެކަނި މިކަމާ 6ގާްތގަނޑަކަށް  ޖަހަންދެން އަޅުގަނޑަށް 11 ހަންދެން، ރޭގެޖަ 12

 ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި. ރަްއޔިތުން އެ ކަްނތައް ކުަރއްވަނީ ބޭފުޅުން ކިހިނެއްތޯ ތި ،ރައްޔިތުން ގުޅާފައި ސުވާުލކުރި 

އަޅުގަނޑުމެން  ،ފުޅުން އެބަ ދަންނަވާބޭ ަވރަށް ސާފުކޮށް އެ ކަށް ވާނެ ގޮެތއް.އެދޭ، މިކަން އެްނމެ އަވަހަބޭފުޅުން އެބަ

އިަރުކންތޯ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ކޮން ބޭފުޅުންގެ މަންދޫބެްއގެ ޮގތުން ފޮނުވާފައި، އެ  ،މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި

 ،ކަމަކީ އެދި އޮްތ އެންމެ ބޮޑު އެއް މިއަދު ދިވެހިރަްއޔިތުން އެކަމަކަްށ އެދި  ؟މަސައްކަތްތަްއ ފުރިހަމަކުރެޭވނީ
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އެހެންމެ، . އަިދ ހަމައްދެޢު ވެސް ވަ ެއއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ރިާޔސީ އިމުކޮށްދިނުން.ޤާ އިންސާފު  އިދިވެހިރާއްޖޭގަ 

އެ ކަންތަްއ  ކަންތައް.އަޅާފަިއވާ އެއް ސް އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަކަށް ެއންމެ ބޮޑަށް ބާރުވެ ގައި 19އެޖެންޑާ 

އަށް ލޯމި މަޖިލީހުގެ ފް ގެއަުޅގަނޑުެމން ،އާދެ ؛ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ރިޕޯޓެއް މުގެކުރުފުރިހަމަ

ކަމަށްޓަަކއި  އިދެްއވިށް ފޮނުއްވަގުޅިގެްނ ވަރަށް ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް މި މަޖިލީހުގެ މި ޗެމްބަރަ ހުށަހެޅުނު ގަރާރަކާ

. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން  ޝުކުރެްއ ދަންނަވަންޞައްޚާށް ވަރަށް ވިސް ކޮމިަޝނުގެ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަޖުޑީޝަލް ސަރ

ނުދީ، އެ ވާހަކަަތއް ހިންގާފައިވާ ކަންތައްތައް މި ހުރިހާ ދުވަހު ދެއްކިޔަސުޕްރީމް ކޯޓުން  ،ލަންޖެހޭއިމިއަދު އެބަ ބަލަ

އެބަ އިނގޭ ވަރަށް ސާފު  ލީމައި. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ބަލަންނުދީ އަުޅގަނޑުމެން ހިފަހައްޓާފައިވާކަދެއްކިޔަ

މުިޅ  ،ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކޮށްަފއިވަނީ ވާކަން. އެ ބޭފުޅުން ލާފަިއ އެގުަރއިއަސާސީ މުގޮތެްއގަިއ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާޫނނު

 ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭއުން. ބޭފުޅުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންދި ދިވެހިރާއްޖެ، މުޅި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ބާރުތައް އެ

 ކުރި ބޭފުޅުން  . ޓްވީޓެއްކޮްށފަވެސް ވަނީ ސަސްޕެްނޑު ބުނި ވަކީލުން  ވެސް ބަހެއް ދެކޮޅަށް ކިރިޔާ  ބޭފުޅުންނާ އެ

ހަމަެއއާެއކީަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަޮކށްލަން މި މަޖިލީހަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  .ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ

ވަީނ  ބޭފުޅުންގެ ސިޓީތަކުން ، އެވާއް ލާގައި އޮޙަމެން ކޮމިީޓ މަރުުޅގަނޑުވެސް އަ ތައްޙުލާޞްހަޅާފައިވާ އި ހުށަ

. ދެން ހަމައެއާއެކީަގއި މިއީ ކިހިނެއް ކުރެވޭނެ ކަމެއްތޯ އަުޅގަނޑުެމން މިއަދު ސުވާލު އުފައްދަންޖެހޭ .ލުކޮށްފަތިބާ

ވާހަކަަތއް  އޭރުަގއި މި ،އިުރަގއިވާހަކަތައް އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ދައްކާ މި ،ލަން ަރނގަޅުއިއަޅުގަނޑުމެން ބަލަ

ބޭފުޅުން ގެންިދޔަކަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ އޭރުެގ  ތިބި އެންމެހައި ޭބފުޅުން އަނގަ ބަންދުކުރަމުްނ އެ ދައްކަން

މިއީ  .ލާފައިޅުން ވަނީ ޭގުޓން ބޭރަށް އެއްލަ ކޮންމެ މެންބަރަކު އެ ބޭފު ދަްއކަފާނެ ވާހަކަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި މި

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެްއވެސް ފުރުޞަތެއް ނުޭދ މި ވާހަކަ ދައްކާކަށް. ހަަމއެާއއެީކގައި އަުޅގަނޑުމެން  .ޤަތްޙަޤީ

 އި ޕްރީމް ކޯޓުގެ ޖަޖުންގެ ތެރެއިން އެއް ފަނޑިޔާރަކު ހުންނަވަ ސުއާދެ!  ،އެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން !ބަލައިލަން ހިނގާ

ށް އަދި ސިވިލް ކޯޓަށް ކަިސވިލް ކޯޓަށް ނޫނީ އެހެން ކޯޓަ ،ލާއިވަފޮނުއި ސޮއިނުކޮށް ހަމައެކަނި ސްޭޓމްޕްކޮށްލާފަ

. ލާފައިލިޔުަމކުން ެއބަހުރި ފަނޑިޔާރުން ސަސްޕެންޑްކޮށް ެގއަށް ފޮނުވަ  ލާއިޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ފޮނުވަ

 . ެއހެންވީމާ، މިއަދު މި ހުރިހާ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ެއބަ ސުވާލު އުފައްދަންޖެހޭ ؟ކިހިނެއް ކުެރވޭނެ ކަމެްއތޯ އީމި

ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ މި ބޭފުޅުން މި  .މި ކަންތައްތަކަށް ަޢމަލީ ސިފައެއް ،އެންމެ ބޮޑު ސުާވލަކީ ކަމެއްގެ

ހިފޭ ށްފައި ރައްޔިތުންނަށް އިތުބާރުރުކޮކުރަން. އަޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީ މި ބޭފުޅުން މި ތަންތަނުން ދުރުތަންތަނުން ދު

އިގެން އަދި މި ޤައުުމެގ ންތަނަށް ޢައްޔަންކުރަން. އެހެންނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މި ޤައުމާއެ ތަ އްފަރާތްތަކެ

ފަހަރު  ގޮެތއް އަުޅގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. ައޅުގަނުޑ ހަމަ އަދިވެސް ެއއް ދެވޭނެ އެްއވެސްށްގެން ވެސް ކުިރއަ އިތަރައްޤީއާ 

 ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަދި ވީ އެންމެ ސް.ީސގެދެްއވި ކަމަށްޓަކައި ޖޭ.އެހުށަހަޅުއްވައި ޕޯޓުމި ރި

ކޯޓަށާިއ ޕްރީމް އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް އިތުބާރު ހިފޭ ފަރާތްތަކެއް ސު ،އަވަހަކަށް މި ބޭފުޅުން މިތަނުން ދުރުކޮށް
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ކަމުަގއި  ގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއްގަނޑުމެންދެއްވުމަކީ އަޅުޮކށްިއގެން ހަވާލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާުމގެ ކަންތައްަތކާ

 ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން

 ރު މެންބަިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ  ހުޅުމާލެއަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 .ށްނިޔާޒަ ޢަލީ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުމާލެ

ޖުީޑޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުްނ  ،ންޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެދުމުގެ މަތީ

ުކގެ ރިޕޯޓެއް ޚިލާފަށް މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ ބަެއްއ މަސައްކަތްތަ ނޫނުތަކާގާޕްރީމް ކޯުޓން ސު ،ތައްޔާރުކޮށް 

މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވެސް  ،ރައީސް ؛ންނަށްެދްއވީތީ ޖޭ.އެސް.ސީގެ މެންބަރުހުށަހަޅުއްވައި

އިންނަަވއިގެން އަދި އަުޅަގނޑުމެން ތަމްސީލުކުރައްވަްނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގިއ އިންނަވާ މެންބަރަކު ެވސް 

ށް ބަލަން ރަށް ބޮޑަށް ުޝުކރު އަދާކުރަން. އަުޅގަނޑު ިމ ބަހުސްގައި ބޮޑައިންނަަވއިގެން ކުެރއްވި މަަސއްކަތަށް ވަ

ނަސީމް ފާހަގަކުރެްއވި  ލުގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މީކާއީ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ،ބޭނުންވަނީ

ނޫނީ އެތައް ގާތަނުގައި   ނޫން. މިނޫނީ މީހެއްގާދެން މި ކަމަށް ެވގެންދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ އަުޅގަނޑު މިއީ  ،ފަދައިން

ނޫނީ ގޮތުން އޮތް ލަފާ ލިިބއްޖެ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ގާ އަުޅގަނޑަށް އެކަުމގަިއ  . ފިަދއްަކވައިބޭފުޅުންނެއް ވާހަކަ

ވޭ. ން އެބަ ފާހަގަ ކަވަިކ ގޮަތކަށް މިކަން ކުރެިވގެންދިޔަ ،ބައްޓަމަކަށް ވަިކ  ،ފާހަގަކުރެްއިވ ފަދައިން ޙަސަން ލަޠީފް

އޭރުަގއި އޮތް ިސޔާސީ  ،ސީ ބޭނުމަކަށްޓަަކއިިމއީ ސޔާ  ،ސާްނ ފާހަގަކުރެްއވި ފަަދއިންޙި މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިދިަޔ  .މަށްޓަކަިއ ކަންކަން ކޮށްަފއި އޮްތ ކަން އެބައިނގޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްކަންކަން ޙައްުލކުރު

ެގ ވެރިކަން ހިންގުމު ،ބާުރގެ ެތރެއިން ތިން އޭުރގައި އީދިޔަ  ަގއި ފެނިގެން މިދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓު ބުރާސްފަތި

ބާރުގައި ކަންކަން ެވގެންދިޔަ ގޮތް. އެ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަަކއި އޮތް ނުފޫޒު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މީގެތެރޭގަިއ 

ކޮންފަދަ ؟ ންތޯންގޮތަކަށް މަސައްކަތްކޮްށގެއޮތީ ދައުލަތުެގ ބާރުތަކުން ކޮއެބަ ބަލަންޖެހޭ މިކަން މިގޮތަށް ވެފައި 

 ،ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯުރވީ .ށް ޮއވެގެންތޯ ބަލަްނ އެބަޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްނުފޫޒުތަކެއް ފަނިިޑޔާރުންނަ

ހޭ. ިމ ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވީ ޭއރުގެ ދައުލަުތގެ އެންމެ އިްސވެރިޔާތޯ ބަލަން އެބަޖެ ،ސަލާމަތީ ބާރުތަކުންތޯ

 ،ޓަކައި އަުޅގަނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަންދިރާސާކޮްށގެން. އެ ކަމަށް ކަންކަން ބެލޭނީ މި ކަމަށްޓަކައި އިތުރު

އިތުރަށް  ،ދިރާސާކޮށް ،ކޮމިޓީއަކަށް މި ރިޕޯޓު ގެންގޮސް ،މް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިންޡިރު ޢަލީ ޢާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ްނ ޔާރުން ބައިތިއްަބއިގެމިހާރު ތިއްބެވި ފަނޑި ؟ން ކަންކަން ކުރަންވީ ކިހިނެއްތޯމިއާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެ 
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އްޗަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަނެއްާކވެސް ައޅުގަނޑުމެންަނށް އެކަން ކުރެވިދާނެތޯ؟ މިހާރު ތިބި ފަނޑިޔާރުންގެ މަ

މިކަން  ،ފަރާތުން ކުރަން އޮތް ކަމަކީއިތުބާރު އެބައޮތްތޯ؟ އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

 ،ކެރޭބެލުން. އަުޅގަނޑަށް މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ޔަޤީންކަމާއެކު ބުނަންކުރުމަށް ރައްޔިތުން ދެކެނީ ކޮންގޮތެއްތޯ 

ފު ހަމަހަމަކަމާެއކު ގެނެސްދޭނެ ފަނިޑޔާރުްނ ސާތިއްބެިވ ފަނޑިޔާރުންެގ ބަދަލުގަިއ އިން ރައްޔިތުން އެދެނީ މިހާރު

އެހެންނަމަވެސް،  ޖެހެނީ.މަސައްކަްތުކރަން އެކަން ކުރުމަށްަޓކަިއ އަުޅގަނޑުމެން. އްޔަންކުރުން ވީހާވެސް އަަވހަކަށްޢަ

 ދޮޅަސް ފަސްފަސްއަޅުގަނޑުމެން އަތުަގއި އެބައޮތް  ،އަުޅގަނުޑ އަބަދުވެސް ގަބޫލުކުރަންވާނީ އެކަން ކުރަން 

ސްޕަރ މެޖޯރިޓީ އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ކަންކަމަށް   .އެބައޮތްފުރިހަމަ މެޖޯރިޓީ  އެއް.މެންބަރުންގެ މެޖޯރިޓީ

 ،ގެނެސް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުޖެހޭ މިއަދުން މިއަދަށް. ކުރަްނވާނީކަން އެްއގޮަތކަށް ކަން އޮންނަ އިޖުރާތުތަކާ

ކުރާކަށް. ިއއްޒަތްތެިރ ކަން ން އެދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ނުވަތަ ޖަޒުބާތުގައި ތިބެގެ ފަނޑިޔާރުންނާ

 .ަގކޮށްލާނަންއި ައޅުގަނޑަށް ފާހަަގވާ ެއއް ކަެމއް ފާހަމި ރިޕޯުޓގަިއ ފާހަގަނުެވ އޮތް ކަމެްއގެ ގޮތުގަ  .އީސްރަ

ކުރެްއވީ ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދިގު 2013 ،. އޭުރގައި ކޮށްފަވަނަ އަހަުރގެ ރިޔާސީ ދައުރު ވަނީ ދިގ2013ު

 ޕްރީމް ކޯޓުން ދެއްިވ ލަފައެްއގެ މަްއޗަށް ޭއރުގެ ިވ ލަފައެްއގެ މަްއޗަށް. ސުޓުން ދެއްޕްރީމް ކޯސު

އެ ސަބަބަށްޓަަކއި މިއަދު . ލިބިފަަވގުތު ވަނީ ދައުރުން ބޭރުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ުހންނެވި ބޭފުޅާއަށް މި

މި މަޖލީހުގައި  ،ުޅގަނޑު ހަނދާންވޭނޭނގެ. އަކަމެއް   ތާރީޚެއްަގއި އަޅުގަނޑުމެން ރިޔާސީ ދައުުރ ފަށަންވީ ކޮން

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ިމހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ވަނަ، ނުވަތަ އަށާރަ ބަހުސްކުރިންއަުޅގަނޑުމެން ވެސް 

 ،. އެހެންވީމާމި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރި ގެންއަުޅގަނޑުމެންނަށް ނޭނގި ހެއްކަންވަަޑއިގެން ުހވާކުރަްނވީ ކޮްނދުވަ

ވާނަމަ ނޫންބެލުން އެއީ ބުއްދިެވރިކަމެއް. އެހެންގޮތަކީ ޮކބައިތޯ  ޕްރީމް ކޯޓުން ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތްއެކަމުަގއި ސު

ކަމަށް  އްން ބޭނުންކޮށްފާނެ ބާރެޕްރީމް ކޯޓުރިޔާސީ ދައުރު ިދގުކޮށްލުމުެގ ބާރަކީ ވެސް ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ސު

އަދި މެދުހެންވޭރު ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އަުޅގަނޑު ،އެއްފަހަރުައދިވެސް  އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ.

ގެ ލީޑަރު ހުށަހެުޅއްިވ ިއޞްލާޙަށް އަުޅގަނޑު ާތއީދުުކރަން. ކޮމިޓީއަށް ގެންޮގސްގެްނ ޕާލިމަންޓްރީ ގްޫރޕުެގ އެމް.ޑީ.ޕީ

މަށް އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ދެްއވުންމަވައިމިއާ ދޭތެރޭަގއި ދެން އިތުރަށް ކަން ކުރަންވީ ގޮތް ނި ،ދިރާސާކޮށް

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ޮޑިކޔުމަންޓްސް ސެކްޝަނުން މި އި 5.3އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނނަށް ޕޯޓަލްގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ހާޑް ކޮޕީއެއް އެ ބޭފުޅުން  ުޓގައި ދެންނެވީމާވިއްޔާ ެސކްރެޓޭރިއެ  ކަމަށް ވަނީިތފުޅުން ދަރިޕޯޓު ބައްލަވައިަލއްވަ

 ށް.އަޙްމަދަ ޙަސަން މެްނބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އިނގުރަިއދޫއަރުވަނީ ދެއްވާނެ. ައޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު
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 ން:ވާހަކަދެއްެކވު އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

ށް ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ޮކމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮްށގެން ިމ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ރިޕޯޓަ

 ޙަ ވަރަށް ސަރީއިްއޔެައކު ދިމާވެގެން އުޅޭ ަކމެއް ނޫން.  ،ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. މި ކަމަކީ މިއަދަކު އަޅުގަނޑު

ބަޔާްނެވގެން ލިޔެފައި އެބައޮތް. ެއއާ  ،ބަޔަކު ކަންކުރަްނވާ ގޮތް ކަނަޑއެޅިބާރާތުން މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކޮންމެ އި

ވަނީ. އަުޅަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި މި ރާއްޖޭެގ އަދު މި މަޖިލީހަށް އައިސްފައި ރިޕޯެޓއް މިކަންކަން ކުރި ވާހަކައިގެ  ޚިލާފަށް

ވަހަކު ވެސް ެއކަން އަިދ މަވެސް، ދު. އެހެންނަށޭދޭދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކޮށްޢަ ،ގޮަވނީ ރައްޔިތުން އެދި ތިބެ

ރެްއގަިއ އަުޅގަނޑުމެން މިަކްނ . ހަމަ ކޮންމެ ދައުރެްއ ނިމޭއިރަށް ދެން އަންނަ ަދއުމިހާހިސާބަށް ފެނިގެނެއް ނުދޭ

އެ އަުޑއަހަިއގެން ައއިސް އަނެްއ ދައުރު ނިމިގެންދާއިރަށް ެއ  ،ގޭެގއަށް ވަދެގެ ކުރާނަމޭ ކިޔާފަިއ ރަްއޔިތުން

ނުވާ ކަެމއް ައޅުގަނުޑ މެނިފައިހި ރިޕޯޓުގައި މި ތަނެއް ނުފެނޭ. ފެްއ ލިބިގެންދާސާނަކަށް އިންރައްޔިތުން

މް ކޯޓުން ހަދާފައި އޮންނާނެ ޕްރީެވގެން ސުަވނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިާޚބު ބާއްވަން  2013 .ލާނަންފާހަގަކޮށް

ސް ކެނޑިޑޭުޓން ސޮއިކޮށްފަިއ ނޫނިއްާޔ ހާ އެ ދިހަ ،ކުރިމަތިލިޔަސް ހާސް ކެނޑިޑޭޓުން ގަިއޑްލައިެނއް. ދިހަ

ހަމައަްށ ވެްސ ހަމަ އޮތީ ެއ ގޮުތގަިއ. ހަމަ މިއަދާ އަދި ވެސް  . އެެހންވީމާ، މި ކަންތައްނުޭބއްވޭނޭ އްޚާބެއިންތި

 ވިދާޅުވާ ގޮތަކަށް ނޫނިއްޔާ ޕްރީމް ކޯޓުގެ އަރިހަށް ގޮސްގެން ނޫނީ ޅުވާ ސުވިދާ ކޮންމެ އިންތިޚާބެއް އަންނައިރަށް ތި

 ނިވަްނކަމާނޫނުތަކުން މިގާއެހެންނަމަވެސް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނުއަސާީސާއިއ  އިންތިޚާބު ބޭްއވޭ ގޮތަށް.

ކޮށްފަިއވާ ކަމަށް ވެސް ަވކި އެީކގައި ރާއްޭޖގެ އިންތިޚާބުތައް ބާއްވަން ކަނަޑއަޅާފައި ޮއންނަ މުއައްސަސާ. އެ ބާރުތައް

ހުންނަނީ ހަމަ ސީދާ  ތި ،ިއރުކުރާ ން ވާހަކަދައްކާއިުރަގއި ިތ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނާއަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން. ދެން މިހެ

ހަމަ އެ ކަްނަކމުގެ މައްޗަްށ އަުޅގަނޑުމެން  .ވެފައި ހުރި ކަންކަންކަނޑަެއޅިގެން ޚިލާފު  ުނއަސާީސއާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫ

ރައްޔިތުންނަްށ  ،ޤައުމަށް ،މިއަށް ރަނގަޅު ގޮތެއް  ،ތޯގެން ކުރިއަށް އަުޅގަނޑުމެން ދާނީއިދެން ހަމަ މިއާ ،ބަލަން ތިބެ

ުތގަިއ ފަނޑިޔާރުެގއަކީ ިސޔާސީ ތަނެއް ނޫން. ފަނޑިޔާރުެގ އަޅުގަނޑުމެން ގޮތެއް ހޯދައިޭދނީތޯ؟ އަޅުގަނޑު ެދކޭގޮ

ފައި ހުންނަ އަދި އެ ބޭފުޅުންނަށް ކަނޑައަޅާ އި،ނޫނުތަކާގާ  ،ބިނާވެގެން ވާްނވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސއާއި 

ކަންކަން އެންމެ އިމުކުރުމުެގ އެންމެހައި ޤާފު ޞާުދލުއިންޢަދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތެގ މަތީން  ނޫނުތަކާގާ

އެ ނޫން ެއއްެވސް ބާެރއް އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިިބގެނެއް ކަްނކަން ކުރުމުެގ ބާރު.  ދުލުވެރިކަމާއެީކ ކުރުމުގެޢަ ފުރިހަމައަށް

 ގައި އާ މީޑިވާހަކަ  ކަމުގެކަމެއް ކުރީމާ އެ ،ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ދެކޭގޮުތގައިުޅގަނޑުމެން ނުވޭ. އަ

ކު އެްއވެސް ތާ އެއް މަނިކުފާނުެގ ވާހަކަ ވާަހކަ ިލޔެވޭ. ފަނިޑޔާރު އެކުން ކަެމއް ކޮށްފިްއޔާ އެހެން ތާ .ލިޔެވޭ

ވިގެން ެވސް ނުވޭ. އެއިްނ އިލެ ސްފިޔަ ގުުޑވަވޭ. އެނު ސްހީލެވިގެން ވެ . ލޯމަރާލައިެގން ވެސް ނުވޭ ލިޔެިވގެނެއް ނުވޭ.

 ތިބެނީ. ހެދި އަޅުގަނޑުމެން އިންާސނުން ބިރުވެތިވެ މި ަތކާ ބައދައުމަ ؛އަްނނަ ވާހަކަތައް  އެހެރަތަނަކަށް ވަދެލީމާ 
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އްޭޖގެ ހިރާވެޚިލާފަށް ކޮންމެ ބަޔަކު ކަމެއް ކުރިަޔސް އެ ވާހަަކ ދި ޤާނޫނުއަސާސީއާ  ،ކަމެއް ކުާރ ކަމަށް ވަންޏާ

 ޖެހޭނެ. އެ ވާހަކަ ެދއްކެންއިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަަކއި  ،ރައްޔިތުންނަށް ދެއްކެންޖެހޭނެ. އެކަން ޙައްުލކުރުމަށްޓަަކއި

 ،ދައުލަުތގެ ެއއްވެސް މުައއްސަާސއަކީ މުައއްސަާސއަކީ، ނުވާނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްއވެސް  ކުށްވެިރވެގެެނއް

ންނަ ހަވާލުކޮށްަފއި އޮ މުއައްަސާސއަކާނުވާނެ. އެ  އް ވެގެނެ   ތަނަކަށްޔިތުން ބިރުގަންނައްރަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެތައް  ގެބޭރުިދވެހިރާއްޖެައކީ  ،މީގެ ަމއްޗަށް އްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރީމާ ަޤއުމެއް ބިާނވެގެންދާނީ. އޫލިމަސް

ކުރާނެ ހެދި އިންވެސްޓު  ނިޒާމާފުގެޞާއިންލުއިންވެސްޓަރުންެނއް އިންެވްސޓްކޮށްގެން ތިބޭ ޤައުމެއް. ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޢަދު

ފަކީ ޞާޢަދުލުއިން ،ގޮެތއް ނޭނގޭތީވެ. މިދަންނަވާ ާވހަކައަކީ  ވާނެ ،ތަނަށް އައިސް މީހުން ވެސް އަސްލު މަދުވޭ މި

ްސ އިންސާފު ވިޔަދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ މީހާއަށް ިވޔަސް، ދިވެހިރާއްޭޖެގ އެންމެ އާަދއިގެ ަރއްޔިުތ މީހާއަށް 

އެހެންވީމާ، މި ރިޕޯޓު ހަމަ ނުވާނެ.  ގޮތަކަށް އިްނސާފު ގޮސްގެެނއް . އެނޫންކީގައިއެ މަހަމަކަމާ ބެންވާނީ ހަލި

 ،ކުރަންކޮމިޓީއަކަށް ގެްނގޮސް، މިައށް ދިރާސާކޮށް ހަމަ ރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮށްފައި އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ގަބޫލު

ޖެހިގަނެގެނެްއ  ވެސް ނޫން. އަދި ވަކި ބަޔަކާ ތީކީތަނެއްަގއި ތިބީ ވަކި ކީ ވަކި ފަނޑިޔާރުންއުޅެނީ މެން މިއަޅުގަނޑު

ހިރުގޮުތގަިއ ނުކުރެިވ ތާ ،އެކަން ީރތި އިންސާނާ ދުނިޭޔގަިއ އުޭޅއިުރ ކަމެއް ަހވާލުކުރީމާ ،ވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް

ނޫން.  އްކަެތއްމަސަ ރާ ަފއި ކުއަުޅވާ ގޮސް ހުރި ކަްނކަމުގެ ވާހަަކ އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. މިއަކީ ވަކި ަބޔަކާ

އެކަްނ އެ ވާހަކަ ދެކެވި،  ންޏާކަމަށް ވަ އެކަންކަން ގޯުހން ދާ އެހެންނަމަވެސް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީމާ

ށް. އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ ހަމަޖިލީމި  ،ރަނގަޅުކުރުުމގެ މަސްއޫިލއްަޔތު ކަނަޑއަޅާފަިއ މި ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުން އޮތީ

ކުރެްއިވއްޔާ ިތަޔ އިރާދަފުޅު !އެކީަގއި ތިއްަބވާ ަރއްިޔތުން އުފާވެރިކަާމއި ހިތްހަމަޖެހުމާރިހާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހު

ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ އްޔަތު ފައިވާ މަސްޫއލިއިމުކޮށްފައި، މި މަޖިލީހަށް މަތިކޮށްކޮޤާ 19 ރައްޔިތުން އެޖެންޑާ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.ށް ްނދާނެ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަ އްޔާ ނިމިގެވި އް އިރާދަފުޅުކުރެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ނޮިޅވަރަމް ދާއިރާގެ ،އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 އަށް. هللاމުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުމެންބަރު 

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާ  هللاޢަބްދު ނަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނޮޅިވަރަމް

ދެއްގައި ތަްއޔާުރކުރި ރިޕޯޓެއްތޯ؟ މަނިކުފާނު ޞަކޮން މަޤް އީ. މިނީ ސުވާލެްއ ކޮށްލަން ބޭނުންވަމައަޅުގަނޑު ފުރަތަ

ބައިވަުރ ވަރަށް މިއަށްވުރެ  ؛ލަިއގެންއިތައްޔާރުކުރީ. މިހާ އަވަސް އަރުވަ  ވެސް ހިމެނޭ ޖޭ.އެސް.ސީން މިފަދަ ރިޕޯޓެއް

  1 ،ފުރަތަމައިނުން ވިސްނާލަންވީ ޚިލާފަށް ނިންމާފަ. އެންމެ ޕްރީމް ކޯޓުން ގަވާއިދާހުރި ސު އް އެބަތަމައްސަލަ
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 ،ނު އަމުރު. އެ އަމުރުގެ ވާަހކަ ވެސް މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާލި ނަމަރުރީަގއި މަސްހުނިގަނެޑއްހެން އެ ނެވަރުފެބު

 ގޮއްސަ...އް ހިފަިއގެން ޓީއެގެން ސިމާމަށް މަރުގެ ޙުކުމްދޭންވެޙުވަރަށް ފުރިހަމަވާނެ. ދެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮީތ އެ ަމއްސަލަ ވެސް އަިދ ދެން މިހާރު ތި ވިދާޅުާވ މައްސަލަ ވެސް މި ރިޕޯުޓގައި  .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ލެްއވުން ބުއްިދވެރި.އިގައި. ަބއްލަވަ  5.3 އެ އޮތީ ޕޯޓަލްގެ އެހެންވީމާ، ރިޕޯޓުހިމެނިފަ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދު ނަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ޅިވަރަމްނޮ

 1ބެލިއިަރކު ބަލައިފިން ވަަރށް ރަނގަޅަށް. ތި މީ. އަުޅގަނުޑ ވެސް މީަގއި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ތިބީބަލައިފިން. 

ންނާނެ. އެހެންވީމާ، ދެން ނޯރީަގއި އަމުރެއް މިައކު ވަރުފެބު 1ންނާނީ. ބައި މީގައި އޮ ލުތިރީގެ އަމުުރގެ ބާވަފެބްރު

މާމްގެ ާވހަކަ ދައްކާއިރު ކީްއވެގެންތޯ މީގައި ނުހިމަނަނީ ނައިފަރު ޙުގެ މަރުގެ މައްސަލަިއަގއި މްމާޙު ،އަނެއް ކަމަކީ 

ވަރަށް ރަނަގޅު  ހަމަ އެވެސް  ނޫންތޯ.ހިމަނާލަންވީކުރި ވާހަކަ. އެ ވާހަަކ ވެސް ލުތިކޯޓުން ކުރި ޒިނޭގެ ުޙކުމް ބާ

ރީޢަތުގައި ވަކި ކަެމްއ ނޫން. މަރުގެ މައްސަލަ އެކަންޏެއް ނޫން ހިމެނެނީކީ.  ހިމަނާލަން. އިސްލާމީ ޝަވާހަކަެއއް

ރިހަމަ މި ރިޕޯޓެއް ެއއްެޗއް ތަްއޔާުރކުރާއިރު ބަލާފައި ފު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަިއ. ތްއޮ ޒިނޭގެ ކަންަތއް ވެސް އެބަ 

މީގައި ހުރި ހުރިހާ  ރެއަުރވާލަިއގެން ކޮށްުލމަށްވުކުރަްނ އަވަސް ޞަދެއް ހާސިލުަވކި މަޤް ،ރިޕޯޓެއް ތަްއޔާރުކުރާއިރު 

އެ ފާހަގަކުރެްއވީ ެވސް ވަރަްށ ރަނގަުޅ  ފުފީޢަާދއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަޙސަން  ކަމެއް. ދެން ވިލުފުށީ

ތައް ވެސް ޓުޮޕއިން ކުރިާފހަގައެ  ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު  މެްނބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުުތރު މާފަންނުތަކެއް. ޕޮއިންޓު

ލަިއގެން ެއއްެޗއް ތަްއޔާރުކޮށްފައި އަަވްސ އިމިގޮތަށް ހުރިހާ ކަމަކަށް އަލިއަުޅވަ  އެހެންވީމާ،ވަރަށް ރަނގަޅު. 

ޖެހޭ ކަންނޭނގެ ޖުޑީޝަލަ ނޑަށް ފެންނާތީ އެކަމަށް އެބަލަިއގެން ކުރުމަށްވުެރ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ އިއަރުވަ 

 ކާ އަެނއްދެން އަނެއް ؛އިރަށް އެކަމެއް ތެިޅގަެނގެންދާކުރަން. ހަމަ ކަމެއް ވެްސ މަސައްކަތް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން

ޞަތު ރުހު ފުަލނީ. ހުކުރު ދުވައިކުރަން، ހުކުރު ދުވަހު މި ފުރުޞަތު ހުޅުވައްޔަންޢަ މިހާރު އެބަ ފަނޑިޔާރުން ،ކަމަކީ

ެއއްޗެހި.  އިރަށް ެއ ބަ ޖެހޭ ފޯމުތަކާޖަހަންވާ  12ދުވަހު  ތައްލާފަިއ ހޮނިހިރު ދުވަަހކީ ބަންދު ދުވަހެްއ. އާދީ އިހުޅުވަ

ޖެހޭ އެބަ އޮްއވާމި ހުރިހާ ކަމެއް މިގޮތަށް  ؟އެްއޗެިހ ފުރާނީ ކާތަ ފޯމުމީހުންގެ ކުުށގެ ރެކޯޑް ކިހިނެއްތޯ އެ

ހަމަ ތެޅިގަނެގެން  ؟އުޅެނީ މަސައްކަތްތައް ކުރަން ހޯަދން. ކީއްކުރަންތޯ ތެޅިގަެނގެްނ މިއްލެއް ޙަމިކަންތައްތަކަށް 

އޮތީ. ވަރަށް  އޮތް. ތި ބޭފުޅުންގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ މިބަ އެނޫނަސް މިކަންތައްތައް ޙަްއލުކުރެވޭނެ ަވގުތު 

 އްާޔ ތެޅިގަނެގެން ނޫނަސް މި ެވއްޖެއެހެން މެންބަރުން. 65ލަިއގެން  ނާ. މަނިކުފ65ާ، 64ބުނޭ ފަޚުރުވެރިވެލާފައި އެބަ

ކަންތައްތައް  އެހެންވީމާ، މިކަންތައްތަކަށް.  ސް ލިބޭނެ ނޫންތޯ މިވެނޫންތޯ. ވަގުތު ކަންތައްތައް ޙައްުލކުރެވޭނެ 
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 ކަްނތައްތައް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމާލަދެއްވުން ައޅުގަނޑު ވަރަށް  ލަިއގެން ރަނގަޅަށް މިއިކުރާއިރު މީގެފަހުން ވެސް ބަލަ 

ރަްއޔިތުންނަށް  ވެސް އަދި ން ކަންތައް ހާސިުލކުރަ ިޔތުންނަށް ތި ހާސިލުކޮށްދޭން ބޭނުންވާއް ރައޭރުން ބޮޑަށް އެދެން. 

 ކަންތައްތައް. ޝުކުިރްއޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެްއވި ފުުރޞަތަށް. ބަލައިގަންނަން ވެސް ފަސޭަހާވނެ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ރާގެދާއި އުނގޫފާރުއަރުވަނީ ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު

 ށް.ވަޙީދަ މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ތެޅިގަނެގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ  ،ަލއިގެން އިއަވަްސއަުރވަ. މި ސަރުކާރަކީ ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް`. 

ސުޕްރީމް ކޯޓުން  ،ސަރުކާރެއް ނޫން. ޖޭ.އެސް.ސީން ރާނެކު، ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރުއިފުރާޅުން ޓިނު ނަގަ

ތީ އަުޅގަނުޑ ދެްއވީއިމި މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓެއް ފޮނުއްވަ  އިަގކުރަްއވަހަޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ކަންކަން ފާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ވެހިރާއްޖޭެގ ދި އާދެ!  އޮތް،އަށް. ހަމައެާއއެީކގައި ީމގައި ފާހަަގކުރަްއވާފައި އެބަދަންނަވަން ޖޭ.އެްސ.ސީ ޝުކުރު

ބޮޑަށް ވެްސ މަދޭ.  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ މި ިލސްޓު މާ .ކަެމއް 17 ކުރަްއވާފަިއވާޚިލާފަށް  ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގާނޫނާ

ހިނގައްޖެ. ތަން އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފެނިގެން އެަތއް ކަެމއް ސުޕްރީމް ކޯުޓން ކުރެްއވިމިދިޔަ މުއްދަތުަގއި މީެގ އެަތއް

 އެކީަގއި ، ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ކުރެވި ގު ދީސްތަ އާ ޤާނޫނުއަސާސީ ،މިސާލަކަށް .ޑު ފާހަގަކޮްށލާނަންގަނއަޅު މިގޮތުން

ދަންވަރު ކޯުޓ ހުޅުވައިގެން ދާއިމީ ކޯޓަކަްށ، ދާއިމީ ސުޕްރީމް ކޯޓަކަށް އުފެދުނު އިންތިޤާލީ ސުޕްރީމް ކޯޓު ރޭގަނޑު

ގައި މި ރިޕޯޓުަގއި ުކރާ ގޮތުއެވެސް އަުޅގަނޑު ގަބޫލު ؛ތްބޭފުުޅން ކުރެއްވި މަސަްއކަ ބަދަލުކުރެއްވުމަށް އެ

އަހަރުގެ ިރޔާސީ ދައުރު އިތުުރކުރުމަށް  5ަގއި ފެށުނު  11ބަރު ންނޮވެ 2008އެާއއެީކގައި ހަމަ އް.ންޖެހޭނެ ކަމެހިމަނަ

ހަގަކުރަންޖެހޭ ކަެމއް ެއވެްސ އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ މި ރިޯޕޓުގަިއ ފާ ނިންމުން.ނިންމިނިންމި ކަްނތައް، ން ސުޕްރީމް ކޯޓު

 ޞަދު ގެއްލޭންކަން އެއީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ގާނޫނުގެ މަޤްޚިލާފަށް ކުރާ ކަ ެއކީަގއި ގާނޫނާކަންނޭނގެ. ހަމައެއާ

ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އަންގާ ޒިންމާ އަދާ ގާނޫނަކުން މަތިކޮށްފައިވާ، ޤާނޫުނއަސާީސން މަތިކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ގޮތަށް

ކޯޓުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ އާއްމު ސިީޓ  މްޕްރީިމސާލަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުއީ. ވެސް އެ އެންގުންތައް

 ލުމަށް ހިންގަވާފައި އިގާނޫނުގެ ބާުރ ަކނޑުވަ  އާއިނޫުނއަސާސީ ޤާޚިލާފަށް ނުވަތަ  ކަނަޑއެޅިގެން ގާނޫނާ ނެރުއްަވއިގެން

ަވނަ މާއްދާގެ )ރ( ަގއި އެބަ  42ނޫނުއަސާސީގެ ޤާށްލާނަން. ކަމެއް އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮ ހުރި ކަންތައް. މިގޮތުން ެއއް

ތްތަކުން ނެރޭ ކޯޓް އަމުރުތަކާއި ޙުކުމްތައް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފެންނަން ޢަރީޝަހުޅުވާަލއިގެން ބާްއވާ  ،ލާޒިމްކުރޭ

ސަރުޢީ  ނީވަ ން މިިމ ސިޓީ، 2009/01ކޯޓުެގ ާއއްމު ސިީޓ ނަންބަރު  މްރީޕްބަހައްޓަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ސު 



24 

 

އެޑްމިިނސްޓްރޭޓިްވގެ ދަށުން މިކަން  ޖޭ.އެ ކޯުޓގެ ަދށުން ހިނގާ ޑީ ،ނުިދނުމަށް ޓަކައިތަުކގައި މިކަން ކުިރޔަކޯޓު

ެއކީަގއި ވަރަްށ އެއާ. ހަމަވަނީ އަްނގާފަ ުުދިނުމަށް ޓަކައި އާއްމު ސިޓީައކުންޓަކަިއ، މިކަން ކޯޓުތަކުން ކުރިޔަ ކުރުމަށް

ކޯޓުގެ އާއްމު ސިީޓއަކުްނ  މްޕްރީ ސު، 2016/04ރި ރައީސް ކުަރއްވާަފއި އެބަހުރި. އްަޒތްތެހެއްވާ ކަްނކަން ެވސް އި 

ރ ސެމިނަ ،ކްޝޮޕްއި ދައުލަތުގެ މުއަްއސަސާތަކުން ބާއްވާ ވޯ ޔާ ތަުކގައެބައޮތް ދަށު ކޯޓުތަކުން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމު

ކޯޓުގެ އާއްމު  މްޕްރީ ފުރުޞަތު އެަބއޮތް ސުގެގެނުމު. އުނފަދަ ތަންތަނުގައި ފަނޑިޔާުރން ބައިވެރިކުރުން މަނާކޮށްފަ

ގަިއ އިތުރަްށ ކަންކަން ވެްސ އެ ރިޕޯޓު  ކުރަން މި، އަުޅގަނޑު އުއްމީދު އެެހންވީމާ. ސިޓީއަކުން ުހއްުޓވާފަ

 ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ދިރާސާކުރަްއވާއިރު ހިމަނުްއާވނެ ކަމަށް. ވަރަށް

 

 ން:ްއެކވުރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

އަރުވަނީ ޭއދަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އޭދަފުށީ

ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ެވސް  އުޅޭ ރިޕޯޓާ ހުށަހެޅިގެން މި ދުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! މިއަ

މީެގ  ،އިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރަކު ވެސް ވިދާޅުވި ފަދައިންދެންމެ ލާނަން. މިހާރު ޙަޤީޤަތުގައި އިއެްއޗެއް ދަންނަވަ

 ހަމަ  ންޔާރުފަނޑި 5ކޯޓުގައި ތިބި  މްޕްރީނޫނީ މިހާރު ސު ،ކުރުންތޯދަކީ ހަމަ އިޞްލާޙުޤްޞަޙަޤީޤީ މަ

ތަނަށް  ބޭފުޅުން ބޭރުކުރަން ބޭނުމިއްޔާ މި ގަރާރު މި އެމިއީ އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާެލއް.  ؟ބޭރުކޮށްލުންތޯ

މީހުން  މީހުންގެ މައްސަަލތައް ބެލުމަށްފަހު މި އިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހަށް އެ ން އެޖޭ.އެސް.ސީ ،ވެސް  ނުގެނެސް

މީހުންގެ  ުކރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން އެތްޙަބަަޔކު ފަޟީ ،ސްނަމަވެވަކިކުރަން ފޮުނވިދާނެ. އެހެން 

ބާރޭ  3އުމުގެ ޤަގޮތަށް ައޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަަތއް އަުޑިއވޭ ވާހަކަތައް މުޅި ާރއްޖޭގެ ުހރިހާ ފަރާތަކަށް އެ

އެހާ ރަނގަޅު ކަމެއް  ދެްއުކމަކީރުމަށް ޓަކައި ވާހަކަކުތްޙަޞީބާރު ފަ ބާރުން އެއް 3 .އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔަނީ

ވެސް ޙަޤީޤީ  ޝަރުޢީ ދާއިރާައކީ އެންމެން ގެއަުޅގަނޑުމެން ކަމަކަށް އަުޅގަނޑެއް ނުދެކެްނ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ކުރަން ބޭނުންވާނެ. އިމުޤާފު ޞާ. ރަނގަޅު ޙުކުމްަތއް ނެރެން ބޭނުންވާނެ. ޢަދުލުއިންނެކުރަން ބޭނުންވާއިޞްލާޙު

އެތައް ރަސޫލު ބޭކަލުންނެއް ފޮނުއްވުުމގެ އެންމެ މާތް އެއް  ހާސް ނަބީބޭކަލުންނާއި 24ލައްކަ  1 ފޮނުއްވިهللا މާތް

 ޓަކައި އެއް ރުމަށް ކުއިމުޤާުފ ޞާ، ޢަދުލުއިންކޮށްދިނުން. އެހެންވީމާއިމު ޤާފު ދުނިޔެމަތީގައި ޞާޢަދުލުއިން ،ދަކީޤްޞަމަ

 މައްސަލަޖެހިގެން މިއި ހަދާނެ ކަމެއް ނޫން. މީގަދެކޮޅު ައށްކު އެއަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރެިއން އެއްވެސް އިންސާނަ  ،ކަމަކީ

ވެސް އެހެން ނޫނީ އަނެއްކާ ،ކުރަންތޯއިމުޤާފު ޞާދުލުއިންޢައުޅެނީ  އުޅެނީ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް މި
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. މި ސުވާލުތަކަށް ވާލުތަކަކީ މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތުަގއި އުފެދޭ ސު ؟ޝަރީ ގެންނަންތޯްއގެ ބާރުގެ ދަށަށް ޖުޑީއެބަ

ން. ކަފު ނުލިބޭޞާޖަވާބު ލިބެނިކޮށް އަުޅގަނޑުެމންނަކަށް މިއަކީ މައްސަަލއެްއ ނޫން. ކާކުތޯ ބޭނުންވާނީ ޢަދުލުއިން

ފު ނުލިބޭކަށެއް. ދެން އިސްލާމީ ޞާޢަދުލުއިން ،އަޅުގަނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ ދުިނޔޭގެ އެްއވެސް މީހަކު ބޭނުމެއް ނުވާނެ

ޤީޤީ އޮންނަ ނޫން ގޮތަކަށް ވެްސ ދިޔުމަކީ ޙަފުށަށް ހިނގާ އެްއޗެއް. ެއ މައްސަލައަށް  އި ބޭރު ޤަތުގަ ކީ ޙަޤީރީޢަތަޝަ

އަންނަ ފަހަރު އެބަދޭ. ތަން ވެސް  ަކން ނުކުރާ މީހާ ބެދޭ ،ހަމަ އެކަށީގެންވާ ކަެމއް. ކަްނކުރި މީހާ ސަލާމަތްވެފައި

މޮޅަްށ ވާހަކަދަްއކާ ފަރާތަކުން އެ  ،ނަމަ ނެރޭ ބިާނކޮށް ޙުކުމެއް އިގެ ަމއްޗަށްފަރާތުން ދަްއކާ ާވހަކަ އެއީ ދެ

ން ޚުކަެމްއ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ިއސްލާމީ ތާރީ ގިނަ ފަހަރު އެކަމެއް ހިނގާ ކުރުމަކީ ވަރަށްކާމިޔާބު

ނަކޮޅު  އަްއޑަ. ޢަލީގެފާނުގެވާހަކަ ދެްއކިން މީގައި ކުަޑކުޑަ މިސާެލއް ަނާގނަން. އަުޅގަނޑު ކުރީ ދުވަެހްއގަިއ ވެްސ މި

ދަޢުވާކުރީ.  ށްގެފާނު ދަޢުވާުކރީ ޔަހޫދީއަކަގެއްލުނު މައްސަލަ. ޢަލީގެފާުނގެ އަްއޑަނަކޮޅު ގެއްލުނު މަްއސަލައިަގއި ޢަލީ

  ...އިޚް ިކޔާ ބޭކަލަކު އޭުރގެރަ ޝުޟީޤާކުރުމަށް ވާޢު ދަ އާދަޢުާވކުރީ. ޔަހޫދީ މުސްލިމެއް ވެސް ނޫން. ޔަހޫދީއަކާ

 

 ެކވުން:ސަތުން ވާހަކަދެއް ޔާރި

  .ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ކަ ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަ ،އެކަހަލަ ެއއްެވސް މައްސަލަެއއް މިތާގައި ނޫޭޅއިެރއްަގއި ،މަރުގެފާނާއިޢު ،މިހާރު ޢަލީގެފާނާއި

ކުރަން އޭދަފުށީ ދާއިރާެގ ދޭތެރޭގައި ބްރިޖު ބޭފުޅުންނާ އެ މަޖިލީހާއި މި ،އަރަނީދައްކާއިރު އަުޅގަނޑަށް ުކޑަޮކށް އޮޅުން

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިނގޭ  ތީަދއްކާ އަުޅގަނޑަށް ނޭނޭގ ބައިވަރު ވާހަކަ ؛މެންބަރު ކުރައްވާ ބުރަ މަަސއްކަތަށް

 ...އިލޫމާތެއް މަޖިލީހުގަޢުން ގަާވއިުދގައި ބަރާބަރަށް ުބނެފައި އޮންނާނީ. ނޭނގޭ މަކަކުން މިތާ ވާހަކަަދއް ލޭންގުއޭޖަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާހަަކައީކ  ގެންދަވާތަނުގައި ދައްަކވަމުން ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެއްވެސް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު މި

ވިްއޔާ އަުޅގަނޑު ެއކަްނ ފާހަގަކުރާނަން. އަޅުގަނޑަށް އިނގޭނެ. އޭދަފުށީ ދާއިރާެގ  ވަނީ ނުރަނގަޅު ވާހަަކއެއް ކަމަށް

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އޭދަފުށީ

 ،ވެސްއެހެންނަމަ ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު ުޝކުރު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކާށިޫދ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރަށް

ވާހަަކދެއްކުމަކީ ވަރަށް އުނަދގޫ އެޅުމުގެ ގޮތުން ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަގައިގެން އެހެން މީހުން ދައްކާ ވާހަކަައށް ހުރަސް

 ... ައޅުގަނޑުމެންނަށް ެވސްކަމެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެގ ޚުިއސްލާމީ ތާރީ ،ވިދާޅުާވ ާވހަކައަކީ  މެންބަރު އެ ކާށިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި.ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު  ،ނޫން

ތުން ކަންކަްނ ގޮ ގުޅޭ  ޮކށް ނަބީބޭކަލުންގެ ހަޔާތާ ޞައަދި ާޚއް ،ގެންދަވާއިުރގައި ކަންކަން ފާހަގަކުރަމުން 

ަގިއ ގެންދަާވއިރުކުރައްވަމުން ގޮތަށް ބޭނުން  ސިޔާީސ މިސާލަށް ވާންއަދި އެކަންކަ ،ގެންދަާވއިރުަގއިފާހަގަކުރަމުން

 ޚުއަޅުގަނޑު ދެންނެިވ ވާހަކަައކީ ިއސްލާމީ ތާރީ ؟އްޔާ ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީޅު ވާހަަކެއއް ޭއގަިއ ފާހަގަވެއްޖެ ނުރަނގަ

 ދޭނަމޭ. ްއޔާ އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްެވއްޖެ، ނުރަނގަޅު އަޅުގަނޑަށް ވެސް އިނގޭނޭ. އެހެންވީމާ

 

 ކެވުްނ:ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއް އޭދަފުށީ

ވަރަްށ އުނަދގޫވޭ. ދެން ައޅުގަނޑަށް ެވްސ ދައްކަން ހުންނަ ވާހަކަތައް  ތީ އެޅުުމގެ ގޮުތން ވާހަދައްކާވާހަކައަްށ ހުރަސް

 ީޟ ޤާސް ައކައި ކޮންމެމައްސަލައިގަ  ގޮތް ވެސް ވޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން މި ތިގެންދާނެހަދާންބައެއް ފަހަރު 

. ކޮންމެއަކަސް މި އައްޑަަނކޮޅު، ކުރީ ޔަހޫދީރީޢަތް ކާމިޔާބުޝަ ކުރުމަށްފަހު މި ރީޢަތްޝަކުރެްއވި. ރީޢަތްޝަ ޙްއިރަޝު

 އަްށޑަނަކޮޅު ޢަލީގެފާނާ  އޭަނ އިސްލާމްެވގެން ައއިސް އޭނަ އެ ،ނަތީޖާއަކީ  އިއާޚިރުގަ  ؟އާޚިރުގެ ނަތީޖާައކީ ކޮަބއިތޯ

 .އާދަިއގެ ބޭކަލެއް ނޫނޭ އިނގޭތޯ. މިއީ ޚަލީފާ ކީފާނަޢަލީގެ ބައްަލވާ.އިޙަޤީޤަތުަގއި ނިކަން ވިސްނަ. ރެްއވީހަވާލުކު

 ނުބައިކޮށް ޙުކުމެއް ިއްއވީމަ. ޙަޤީޤަތުގައި ނުބަިއކޮށް ހެދިދާނެ ނޫންތޯ ށްޙައިރަޝު ޟީޤާ  ވެސް ކޮންމެފަދަ ގޮތެއް

ޟީންގެ ޤާޅު ީކ އޭުރަގއި ުހރި އެންމެ މޮޙައިރަޟީ ޝުޤާލާއިުރގަިއ އިބަލަ  ށްޙައިރަީޟ ޝުޤާއިްއވުނީ. އެކަމަކު ވެްސ 

ކަންނުކުާރ  ،ުކރާ މީހާ ނުބެދި ފަހަރު އެކަން  ކުރުމުގައި ަބެއއްރީޢަތްޝަ، ޟީ. އެހެންވީމާޤާތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް 

 ، ެއއަކީ ހަމަެއކަނި އެރާއްޖޭގައި ެވސް އެކަން އެބަހިނގާ. އެހެްނވީމާ މިހާރު މިތަން ވެސް އާދޭ. އަދި  މީހާ ބެދޭ

ޟީއަށް ވެސް ބެޭލނީ އެކަން އެންމެ ރަނގަޅަްށ. ޤާޖެހޭނެ މައްސަލައެއް ވެްސ ނޫން.  ކުފަހަރަ ޟީގެ ބޮލަށް ކޮންމެޤާ

ކޮންެމ  ،އިނގޭ ދީޘްތަކުން އެބަޙައަުޅގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ ކީރިތި ރަސޫލާގެ  ؛ޟީންނަކީޤާއަޅުގަނޑު ނުދަންނަވަން 

ންނަްށ އެންމެ ރަނގަޅަށް ކަންތަްއ ޟީޤާ، ދާ ވާަހކަ ެވސް. އެހެންވީމާ ައކު ނަރަކައަށްޟީ ޤާ 2ޟީައކުންކުރެ ޤާ 3

 ދެއްޤްޞައަުޅގަނުޑމެން ސިޔާސީ މަ ،، އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީނުކުރެވޭނެކަން ސާފުކޮށް ިއނގެން. އެހެންވީމާ

 ފަނޑިޔާރުން ބޭުރކޮށްލަން. އެހެންެވގެން އަުޅގަނުޑ މި  5މިހާރު ތިބި  ައޅުގަނޑުމެން ދެން އުޅެނީ. ކުރަންތޯ މިސިލުހާ
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 ެވސް  އެންމެންއެީއ  ،ަވންޏާ ސިލުނުކޮށް ރަނގަަޅށް މިކަން ގެންދާ ކަމަށްހާދުތައް ޤްޞަސިޔާީސ މަ ،ނީދަންނަވަ

އަުޅގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން  އީއެ ންކުރައިމުޤާ ފުނެ ކަމެއް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢަދުލުއިްނޞާދޭބުހީތަރު ށްއެއަ

 މެންބަރުންނާ  65އެްއވަރަށް އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ  ރައީސާއެންމެން ވެސް ބޭނުންވާނެ ކަމެއް. ހަމަ އިއްޒަތްތެރި 

އަޅުގަނޑުމެން  ؟އެްއވަރަށް އަުޅގަނޑުމެން ެވސް ބޭނުންވާ ކަމެކޭ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އެއީ މިކަން ާކކުތޯ ނުކުރާނީ

ޢަދުލުއިންޞާފު  އްޔާ ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެންކުރިމަތިލާއިރުގައި ޢަދުުލއިންޞާފު އެތަުނގައި ނެތި  ރީޢަތާޝަމާ މާދަ

ކަން ބޭނުންވާނެ ނޫންތޯ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެ، އަުޅގަނޑުމެން އެހެންވީމާ ؟ހޯދާނީ

ދާންޖެހެނީ  ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިޑަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަނެްއކާރީޢަތް ކުރާއިުރގައި އަުޅގަނޝައިސްލާމީ 

ރައިޙަށް ފޮނުްއިވ ޝުޟީ ޤާމަުރގެފާނުގެ ޒަމާނުގައި އެކަޭލގެފާނު ހަމަ ޢުކަށް. ންކޮޅަތަ ޑަ ެގ ކުޚުއިސްލާމީ ތާރީ

އްލެއް އާދޭތޯ. ޙަނުން އޭގެ އާ ބަލާށޭ ޤުރުވެސް ޙުކުމެއް ކުރައްާވއިުރގައި ފުރަތަމަ  ،ސިޓީއެްއަގއި މި ލިޔުއްވަނީ

ބޭކަލުންގެ އިޖުމާޢުން ގޮތެްއ އްޔާ ދަންނަ ޖެ ފުޅަށް. އެއިން ނުފެނިއްޘްދީހައްޔާ ދެން ބަލާށޭ ީކރިތި ރަސޫލާގެ ނުފެނިއްޖެ

 ޟީގެ އިޖުތިހާދަށް. އޭނަ ޤާހަމައަށް.  އާޟީޤާކުރަްއވާށޭ. ިމއަންނަނީ ހޯދޭތޯ ބަލާށޭ. ދެން އަމިއްލައަށް އިޖުތިހާދު

ފުޅުތަކުން އިނޭގ ގޮުތގަިއ ޘް ދީޙައައީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ެދން ކީރިތި ރަސޫލާގެ  ިވސްނުމަށް މިވިސްނާ

ަސާވބު ލިބޭ. ޙުކުމް ދިމާނުވެއްޖެ  2 ވަންޏާ އޭނައަށް އެ ޙުކުމް ދިމާެވއްޖެ ަކމަށްހާދުކޮށްގެން ނެރޭ ޙުކުމެއްަގއި އިޖުތި

 ނުވެގެން އޭނަ ގޯްސވީކީ ނޫނޭ ޙުކުމް ދިމާ ؟ކޮބައިތޯ ؟ ަސވާބު. ކީްއެވގެންތޯވަންޏާ އޭަނއަށް އެބަިލބޭ އެއް ކަމަށް

ރަނގަޅަށް ކުރާ މިއީ އެަކމަކު  ،ދުކޮށްގެންހާއިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މިއީ އިޖުތިވެސް. އޭނައަށް ެއއް ސަވާބު އެބަލިބޭ. 

ގޮަތކަށް ބާރާއި ނުފޫުޒ ބޭނުްނވާ  ،ިމއަދު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ތި ވިދާޅުވާ ގޮތަށް އިނގޭތޯ. ކަންތައްތަުކގައި

މިއީ ރަނގަޅަށް އޭަނ . އީކީނޫން މިޙުކުމް އިްއވުމެއް ބާރާއި ސިޔާސީ ބޭުފޅުން ބުނާ ގޮތަކަށް  ،ހިންގައިގެން 

، އެީކަގއި ުކރާ ޙުކުމުގެ ތެރެއިން ެއކަްނ ކުރީމަ އަންނަ ގޮތް ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ ކަމާތެރިޞްއިޚުލާ

 ޔާރި ޛާނުގައި ައއްއާޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެން ކީރިތި ޤުރުތަކުރާރުކޮށް ހަނދާންކޮށްދޭން ވާހަކަތައް  މިއަޅުގަނޑުމެން 

ކަލޭގެފާުނ  َوذَِك ْر فَإِنَّ الِذ ْكَرٰى تَنفَُع اْلُمْؤِمنِينَ  ވަޙީ ކުރަްއވާފަިއވަނީهللا ތްނަ އާޔަުތަގއި މާވަ 55ސޫރަތުގެ 

، އެހެންވީމާ ކުރައްވާނެ ކަމެކޭ. މިނުންނަށް މަންފާއުމީސްތަކުންނަށް ހަނދާންކޮށްދެއްވާށޭ. ހަނދާންކޮށްދިނުމަކީ މު

ގައި ވަރަށް ދިގުކޮްށ ޢުއުޟޫމަ ޖެހެނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިންަދއްކަވާހަކަތައް  އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮށް މި

އަޅުގަނޑުެގ ޕާޓީެގ އެެހން މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުްނ އަުޅގަނުޑ ވާަހކަ  ،ވާހަކަދެްއކިދާނެ. އެހެންނަމަެވސް

 ރުަޞތަށް ޝުކުރިއްޔާ. ކުރުކޮށްލާނަން. ދެއްވި ފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



28 

 

ށް. ޙަކީމަޝަހީމް ޢަބްދުލްهللا އަރުވަނީ ޢަބްދު ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުކުޝު

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. 

 

 ޙަކީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޝަހީމް ޢަބްދުލްهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދެްއވީތީ ހަމަ އިރވިސް ޮކމިޝަންގެ މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަސަޑީޝަލް ސް. ޖުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރުން  މްޕްރީސު  ،ަދއްކަނީ ައޅުގަނޑުމެން މި .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްދަންނަވަން.  ބޮޑަްށ ޝުކުރު  ވަރަށް

ރެވެނީ ެއގޮތަށް. ކުށް އޭތި ސިފަޑައަޅުގަނ .އޮތީ ޔާނާތެްއގެ ވާަހކަ މިޚިމި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ 

ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން.  މްޕްރީކުރަން ސު ޚިލާފުވެަފއިވާ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު  އާނޫނުައސާސީޤާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 އިިދކޮޅަށް ޔާއަދި އެ ހުވަ  ،ހުާވގެ މަތީަގއި ދެމިތިބެ އެ،ގަންދީ ހުާވކޮށްގެން هللا އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތަގިއ މާތް

މުަގިއ ބައިތިއްބަންޖެހޭނެ ކަމަކަްށ. ޤާމަ ބޭފުޅުން އެ ށް ގަބޫލެއް ުނކުރެޭވ އެ ކަ ކުރީމަ އަުޅގަނޑައްކަތްސަމަ

އެކުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޢަދުލުވެރި އިންސާފުވެިރ  ޢަދުލުވެރިކަމާ ،ދައްކަނީ އަޅުގަނޑުމެން މި

 ކަކީ ެއއީ ރައްޔިތުންނަށް ބަލައިގަެނޭވ ވަރުގެ ޙުކުމްތަކަކަށް އެބަތައެ ފަނޑިާޔރުގެއިން ނެރޭ ޙުކުމް ،އެއް ފަނޑިޔާރުގެ 

 ބޭފުޅުން އެ ދެން އެ ،ބޭފުޅުންގެ އިތުބާރު ގެއްލުީނމާ އެ ،ވާންޖެހޭ. މިއަދު މި ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލައަކީ

އުަފއްދާ. އިްއޒަތްތެިރ ލުވާދޭތެރޭގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން އެަބ ސު މަޤާމުގައި ތިއްަބވަިއގެން ނެރޭ ޙުކުމްތަކާ

ދު އެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޚުކޯޓުން މިހާތަނަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް އަުޅގަނޑަކަށް ހިެއއް ނުވޭ  މްޕްރީރައީސް. ސު

އުފެދޭނެ ކަމަށް ބޭފުޅުން ވެސް ސުވާލު  މެދުގައި އެ ކަމާވެސް އެ ނިންމުންތައް މިހާރު އިނގޭހެން. އޭގެ ސައްޙަ 

ތަނުގައި  މި އިދޭތެރޭގަިއ ދެންމެގަ ބޭފުޅުންނާ އެ ،ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މްޕްރީމަ ފެންނަނީ. ސުއަޅުގަނޑަށް ހަ

ބޭފުޅުން  އެ .ބޭފުޅުންގެ ކަރާމާތްތެރިކަން ގެއްލިގެންދާ ވާހަކަ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ދެެކވިގެން ހިނަގއްޖެ އެވާހަކަ

 ގެ ބޭފުޅުން  ބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް އެ . އަދި އެލަނީއިވަ ބޭފުޅުްނގެ ކަރާމާތްތެރިކަން އެ ގެއްލު  އަމިއްލައަށް އެ

، ބޭުފޅުން އަމިއްލައަށް އެ ސާބިތުކޮށްދެއްވަނީ. އެހެންވީމާ ކުރަންޖެހޭކަން އެބޭފުޅުން ވަކި މަސްއޫލިއްޔަތުން އެ

 ނަށް ަރއްޔިތުންރާއްޖޭގެ  އަުޅގަނޑުމެން މި ،ދާކަެށްއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދޫކޮށްލެވެން ނެތީއިދިވެހިރާއްޖެ ޮއޔާލަ

ހިސާބަށް ައޅުގަނޑު އިނގޭ. މިހާ ެގެއއް ބޭނުންވާތީ. ެއަކން ވަރަށް ސާުފކޮށް އެބަ އިންސާފުވެރި ފަނޑިޔާރު ،ޢަދުލުވެރި

 މްޕްރީސު ،ނަން. މި ާރްއޖެ މި ހިސާބަށް ވެްއޓުމުގެ ެއއް ައސްލު ެއއީާވހަކަ ހަމަ ދައްކާ ހަމަ ވަރަށް ތަކުރާރުކޮްށ މި

 ،ބޮޑު އެއް އަސްލު  އަށް ދާންޖެހުމުގެ އެންމެހާއި ވަްއކަްނ އިންތިރަޕްޝަނާރާްއޖޭގައި ކޮ . މިންކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު

 ދެކޮޅަށް އަދި މި  ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާ ވެރިކަންކޮށްަފއި ތިބި ވެރިން މި އިރާއްޖޭގަ . މިންކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު މްޕްރީސު

ްއގެ ގޮތުަގިއ މަ ބާރުދިން އެއް ފަރާތެށް ހަިރކަން ހިންގުމަނުވާ ގޮތަށް ވެއި މަންފާޔާރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ލާބަ

މަޖިލީހުން  އަޅުގަނޑުމެން މި ،. މިއަދު އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްންމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުޕްރީސު  ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން
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ކުރަން އެބަޖެހޭ. ތިބެގެން ވެސް އަޅުގަނުޑމެން އަދި ޗުއްޓީއަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ވެސް މި ފަނޑިޔާރުން ވަކިހޭލާ

 ބޭފުޅުން ވަކިކޮށްގެން  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ވަކިކުަރން. އެ މްޕްރީ ސު ،ނޑު ޮގވާލަންއަޅުގަ

އަދި އެތާ ތިބޭ ފަނޑިޔާރުންނަކީ ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ،ރަްއޔިތުްނ ބަލައިގަންނަ ކޯެޓްއގެ ގޮުތގައި  ކީކޯޓަ މްޕްރީސު

ދޭތެރޭގަިއ  ކޯުޓގަިއ ތިބި ފަނޑިޔާރުންނާ މްޕްރީ. ިމއަދު ސުވާންޖެހޭއެބަ  ބަޔަކަށް ތް އޮރައްޔިތުންނަށް އިތުބާރު 

ބޭފުޅުން  ނޫނީ އެ ،ބޭފުޅުން ނެރޭ ޙުކުމް އެ  ،ދެން ސުވާލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއްވެްސ ރަްއިޔތަކަށް އިތުބާރެްއ ނެތް. 

ނިންމުމެއް ދު ނިންމާބޭުފޅުން މިއަ އެ ؟ނާނީންއިގަތިއްެބވުްނ ރައްޔިތުން ކިާހވަރަކަށްޯތ ބަލަަގއި ތިއްަބވާބެންޗު

، މިއީ އަުޅގަނޑުމެން އުަފއްދާ. އެެހންވީމާޭދތެރޭގައި ކޮންމެ ރައްޔިެތއް ެވސް އެބަ ުސވާލު ކަމާޙަކިހިނެއްތީ އޭތި ަސއް

ފާެއއް  މަންން ވަކިސިާޔސީ ގޮތަކު ،ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއީ ޮކންމެހެން އިތުރަކަށް އަުޅގަނުޑ ގަބޫލެއް ނުކުރާނަން

މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ  ،އަދި ވަކި ބަަޔކު ވަކި މޮެޅއް ހޯދާކަށް ކުރާ ަކމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ،އްހޯދާކަށެ

ރާއްޖޭަގއި ރަްއޔިތުންނަްށ  މި  ،ެވސް ގަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަަތކީ އިދިކޮޅު ފަރާތްަތއް އާރައްޔިތަކަށް ވެސް އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ

 ހިސާބަށް އައިއިރުަގއި މިެއއް އެބަ ލިބެންޖެހޭކަން. މިހާލުވެރި ފަނޑިޔާރުގެބެންޖެހޭކަން. ޢަދުބަ ލި އެޢަދުލުއިންޞާފު

ކުރެވޭ ފަނޑިޔާރުެގއެއް އަދި ފަނޑިޔާރުންތަެކއް ބޭފުޅުްނނަށް ގަބޫލު އެުކގައި އެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޢަދުލުވެރިކަމާ

ރާއްޖެ ހަމަމަގަށް އެުޅވޭނީ  މި .ރައީސް  . އިްއޒަތްތެރިކުރަންފާހަގަވެސް ނެތްކަން އަުޅގަނޑުެމން ހަމަ އެބަ 

ފަނޑިޔާރުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ  އެ ،ނީފަނޑިޔާރުން ބަދަލުކުރަންޖެހެ ފަނޑިޔާރުން ބަދަލުކޮށްގެން.

އުޅެނީ  މި އްލައަށް.ޔާރުން އަމިޚުދު ފަނޑި ވަނީކޮށްފައި ގެއްލިފައިވާތީ. ެއކަން ބާއި އިހުތިރާމުތްހިތުގައި އޮތް ލޯ

މިހާތަނަށް އެ އޮތީ  ގޮްއސަ މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން، ސީ ގޮތުން ކަމެއް ކުރާަކށް ނޫން. އެހެންނަމަވެސްސިޔާ

 ޓަކައި މިއަމިއްަލ ފައިދާއެްއ ހޯދުމަށް ،ޓަަކއިބޭފުޅުން ިސޔާސީ މަންާފއެއް ހޯދުމަށް އެ ،ކޯޓުތަުކގައި ތިިބ ފަނޑިޔާރުން

ކަަމކީ. މި ކޯޓުތައް   ހަލާކުކޮށްލައިގެންިދޔަ މަންަޒރު. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ކަްނބޮޑުވާޝަރްޢީ ނިޒާމު  ރާއްޖޭގެ މުޅި

ާވއިރުަގއި އިަކމެއް ބަޔާންކޮށްފަ  17 އިމި ރިޕޯޓުގަ  ،އަދި ާޚއްަޞކޮްށ އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮްށލަން ،ބަދަލުކޮށް

ބޭފުޅުން ކޮށްފައި ހުރި  ޙަޤީޤަތަށް ވެސް މިއްޗަށް ދާނެ ފަންސާހުން މަ ،އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ސާޅީހުްނ މައްޗަށް

. އެހެްނވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މިކަން އަުޅގަނޑުމެން ބާރު ލައިފި ކަމަށް ވާނަމައި ކަންތައްތަްއ ރަނގަޅަްށ ބަލަ

ފަލާ އެއްކޮްށ ކުރައްވާ މަަސއްކަތް ައޅުގަނޑުމެން އުޖެހޭ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ސްޕީޑުަގއި އެބަ ކުރަން

 ،އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން ބޭނުންއެާއއެުކގަިއ އަޅުގަނޑު ހަމަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ެވސް ބަލައިގަންނަން. ހަމަ

 ،ގެންދީނެތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެން ނަސޭހަތް ދީގެން މިކަން ވާކަެށއްއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ނަސޭހަތް

ން ނެތްކަން ވާރަނގަޅުމިކަން  ނަށްފިރުމަިއގެން ިމއަދު އަުޅގަނޑުމެން އިގަިއގަ ޅުން ބޭފު އަޅުގަނޑުމެން އެ

ހަމަ ޙަޤީޤަތަށް  ،މެހާ ރައްިޔތުން ވެސް އެބަ ގަބޫލުކުރޭ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކުރަްނވީ ކަމަކީދިވެހިރާއްޖޭގެ އެން

ފަނޑިޔާރުން ބަދަލުކުރަންވީ. އަުޅގަނޑުމެން މި  ކަމެއް ެވސް ނުކޮށް އިތުރު ިއ،ެއްއވެސް ނުދައްކަ ވެސް އިތުރު ވާހަކަ
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ދަލުކުރެވޭނީ ކޮންގޮތަކަށްޯތ؟ އެގޮތެއް އަުޅގަނޑުމެން ބޭފުޅުްނ ބަ އަވަހަކަށް އެ ވީހާވެސް ،މަޖިލީހުން ވެސް ބަލަންވީ

ޔާރުންަތކެއް ޖެހޭވަރުގެ ފަނޑިދީފައި ބައިތިއްބަން ނަސޭހަތްުނކުރަްނ  ހޯދަންވީ. އަުޅގަނޑު އެްއގޮަތކަށްވެސް ގަބޫލެއް

 އެ ފަނޑިޔާރުން ވެސް މިއަދުން މިއަދަށް، ކަމަކަށެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ޮގވާލަން ރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތިބި މިހާ

 ،ކޮށް ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެން ެއކަން ،ުއސޫލުގެ ތެެރއިން އި،ގޮތެއް ބަލަ ވަކިކުެރވެން ހުރި

ފަގަތި އަދި އަޅުގަނޑުމެންަނށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް  ށް މިއަށްވުރެ މާއްޔިތުންނަރާއްޖޭެގ ރަ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި

ން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދުޢާއަކީ. އުެގއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް. ލިބިގެންދިނޑިޔާރުގަބޫުލކުރާ ފަ ،އުފާވެރި ،ހިތްހަމަޖެހޭ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ތުލުސްދޫ އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތު

 ށް.ނަސީމަ އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ިއބްރާހީމް ނަސީމްތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ްނވެސް ހުރީ ގަކުެރިވފައިވާ ޖޭ.އެސް.ސީގެ މި ރިޕޯޓުގައި މުޅިކަެމއް ފާހަ 17ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

މިފަދަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވެސް އެބަހުރި.  ނުހިމެނިހިނގާފައި ހުރި ކަންކަން. ައދި ހިނގާފައި ހުރި ކަންކަްނ 

އެޅެންޖެހޭ ރޭ ދޭތެ ޭބފުޅުންނާ އެ ،ވާއިރު އި ިޚލާފު ކަންތައްތަކެއް ަތކުރާުރކޮށް ކޮށްފަ އާބައިވަރު ޤާނޫނުައސާސީ

، އި ތިބެ ދައުަލތުގެ ަވޒީފާތަުކގަ، ފެންނަނީ ވެސް ހުންނަންވާނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މުިޅންވެސް މި ފިޔަވަޅުތަެކއް

ހިންގާ ބޭބޭފުޅުން  ތަން. އެ ވާބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކަންތައްތަކެއް ހިންގީމާ މުޅިންވެސް ދައުލަތް ކުށްވެރި 

މި ރިޕޯޓުަގއި  ،އެހެންމެ އަޅުގަނޑު ާފހަގަކޮށްލަންނުފެނޭ. އަިދ ހަމައަދި އަކު ވެިހރާއްޖެތަނެއް މި ދި ވާކުށްވެރި 

ފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  އެންމެ ،ކަެމއް ދިޔައިވޭ އެހެންނަމަވެްސ، ހިނގަނުކުރެ އަޅުގަނޑަކަށް ފާހަަގއެއް

ޮބޑެތި  ރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދަށް ވަރަށްޖެންސީ. އޭެގ ސަބަބުން ދިވެހިރއިޢުލާނުކުރެިވގެންދިޔަ ސްޭޓްޓ އޮފް އެމަ

ގުމަށްފަހު މި ޖެންސީއެއް ހިންރބޮޑަށް ގެއްލުންވީ. އެ ސްޓޭޓް އޮފް އެމަ ވެސް ށްިރޒަމަ އަ. ޓުވި ގެއްލުންތަެކއް

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .އެބަޖެހޭ ފާސްކުރަންމި އިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުން  .އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ބަހެއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ

ގޮތަކަށް ިވޔަސް، އެހެން  ވަނަ މާއްދާ އެެހން 86މި ޤާނޫނުއަާސސީގެ  ،ވަނީ މާއްާދގެ )ށ( ަގިއ މި ނަވ87ަ

ކަެމއް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  އްޗަށް ޢަމަލުކުަރން ލާޒިމުކުރާ ެއއްވެސް ރަްއިޔތުން އެ މަ ،އޮތްކަމުަގއި ވިޔަސް 

ބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން  ބައިުކޅަ ެއއް  ލަ މެންބަރުންގެ ދެޓަކައި ވޯޓަށް އަަހންވާނީ އެ މަޖިލީހުެގ ޖުމުފާސްކުރުމަށް

މި ސްޓޭޓް އޮްފ  .. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްއެ ވޯެޓްއގަިއ، އެ ވޯޓެއް ަނގާ ޖަލްސާަގއި ހާޒިުރވެ ތިްއބެވި ަވގުތެްއަގއޭ
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އޭރުގަިއ  ސްޖިލީޖެންސީއަކަށް ހަދަންވެގެން މި އިްއޒަތްތެރި މަރއެމަސްޓޭޓް އޮފް ޖެންސީ އެއީ ރަނގަުޅ ރއެމަ

ނުވުމުން ކުއްލިއަކަށް  އެހެންނަމަވެސް، ެއކަން ބައިކުޅަ އެއްަބއި ެއއްކުރަން. ދެ އެްއކުރަން ވަރަށް މަސައްކަްތކުރި

 ފަށުވި އިބާރާތުން އޮތް އަމުރެއް ސުޕްރީމް ޯކޓުން ނެރުނު ވަރަށް ފެނުނީ ދެން  ތެރޭަގއި އަުޅގަނުޑމެންނަށް ނޭގުމެްއގެ

ވަރަށް ީރތިކޮށް އެ އަމުރު އޮތީ. ހަމަ  .ކަންނޭނގެ ކޮންމެެވސް ެއަކހަލަ އެއްެޗކޭ އޮތީ އި ތެކޭ ކިޔާފަ ތަން. ޒަރޫރީ ހާލެ

ދު ވަރަށް ނުރަނގަޅު. ޤްޞައެހެންނަމަވެސް، ޭއގެ މަ  ގޮތަށް. ކުޑަ ދަރިފުޅު ނިންދަވާލަން ރަނގަޅު ނާނާއެއް

 ،ނަމަ  އެކަްނ މި ރިޕޯޓުަގއި ނުހިމަނާ ޮއވެއްޖެ .އީސްދިޔައީ. ިއްއޒަތްތެރި ރަދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާސީ ފުނޑެމުން

ކަމެްއ  ާކވެސް އެފަދަހާލަތުގައި އަނެއް ވެސް އެ އަމުރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި މުސްތަޤުބަލުގައި އަންނަ ސުޕްރީމް ކޯޓަކުން

ވެްސ މި ރިޕޯޓުަގިއ  ންއަުޅގަނުޑ ހަމަ އެދެނީ މިކަ ،ކަމުގެ ބިރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބައޮތް. އެހެންަކމުންކުރަްއވަފާނެ

 ފާހަގަކޮށްލުމަށް. ދެއްވި ފުުރޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ަމޑުްއވަރީއަރުވަނީ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ 

 ށް. ޝަރީފަ އާދަމް

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ފްޝަރީ އާދަމް މެންބަރު ާދއިރާގެ ރީމަޑުއްވަ

ގޮތުަގއި ޖުޑިޝަރީ ިއޞްލާޙުކުރުމަކީ އަދި ޚާއްަޞ  ގަބޫލުކުރާއަޅުގަނޑު ވެސް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ގަނޑުމެން އްކަތްކުރުމަީކ ައޅުގޮތެްއގަިއ ސުޕްރީމް ކޯަޓކީ ވެސް ހަރުދަނާ ރަނަގޅު މުައއްސަާސއަކަށް ހެދުމަށް މަސަ 

މިއަދު ކަމެއް. އަދި އެ މަސައްކަތްތަްއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަރަށް ބޭނުންވާނެ ވަރަށް މުހިންމު އެންމެން 

ގިނަ  ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ކުރެވެމުންދާކަމީ އަުޅގަނޑު ެވސް ވަރަށް އުފާކުރާ

ގިނަ  ވެްސ ހުންނާނެ ކަމަށް ވަރަށް އެާއއެީކަގއި ިއތުރު މައްސަލަތައްދި ހަމަމައްސަލަތައް ހުށަހެޅިފައި އެަބހުރި. އަ

ރީގެ ހާދިސާގައި ވެސް އެ ވަ ރުފެބު 1ުތގައި ގޮ ދަވާ. އަުޅގަނޑު ވެސް ާފހަގަކުރާބޭފުޅުން ވިދާޅުވަމުން އެބަ ެގން

ށް އިތުރުކޮށްލަންޖެހޭނެ ބައެއް. ގޮތަކީ ވެސް އެއީ ހަމަ އަޅުގަނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑުމެން މި ރިޕޯޓަ އަމުރު ނެރުނު

ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ެވސް  ރިކަމެއް ހު ބަެއއް ުއނިކުރުން އެކަންޏެއް ނޫން. މިކަހަލަ އެތައް ހަމައެކަނި އެއިން

ިމ  ،ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، ައޅުގަނޑުެގ ހިތުގަިއ އުފެދޭ ުސވާލަކީ  އިރުހުރިމިހެން ގަބޫލުކުެރވޭ. މި މަްއސަލަތަްއ 

ރާއްޖޭެގ  ،ފަހުންވެސް އަޅުގަނޑުމެން ސުވާުލކުރަން ނުޖެހޭ ބާވައޭ ިއރު އަދި މީގެޔާރުކުރަމުންދިޔަރިޕޯޓު ތައް

ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ޖުޑިޝަރީއަްށ އިތުބާުރ  މިހާ  ؟އުޅެނީ ީކްއވެގެންތޯ ގެން މިވެ  މިހެންޖުޑިޝަރީއަށް 

ހަަމ  ؟ކޮންކަހަލަ ސަބަބުތަެކއް ކުރިމަިތވެގެންދާތީތޯ ،ސަލަތަކެއްދަނީ ކޮންކަހަލަ މައްގެއްލޭނެ ކަންތައްތަެކއް ހިނަގމުން
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އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަކީ ހަމަ  ؟ޓު މީހުންނަށް ވަނީތޯޙަޤީޤަތުގައި ެވސް އަުޅގަނުޑމެން އެންމެންނަކީ ކޮރަޕް

ނޫނީ  ؟ވަނީތޯމީހުންނަށް  ރާއްޭޖަގއި ތިބި ކޮންމެ މީހަކީ މިކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެވިަފއި ިތބި ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މި

ގަނޑުމެން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަކީ ވެސް ބަޣާވާތްކުރާ މީހުންނަށް ވަނީތޯ؟ މިއީ އަޅުގަނޑު ހިތުން އަޅު

ޝަރީ އިޞްލާުޙކުރުމުގެ އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު ޖުޑި .ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވިސްނާލަްނޖެހޭ

ނީ އަނެއްކާެވސް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިތުރު ދެ ފަނޑިޔާރުން ދަ އެއާެއކީަގއި މިހަމަ ،ންދާއިރުމަސައްކަތް ކުރަމު

ޮގތުގައި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރާއްޖޭެގ  މުން. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާޢައްޔަންކުރުމުގެ މަަސއްކަތްކުރަ 

އެބަ ގޮތަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު  ރު ދިޔަފެންވަލީމީ ޢުތަ ،މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަމާއި ،މިހާރުގެ ހާލަތާއި

އެންމެ ކުޑަމިނުން މާސްޓަރސް ފެންވަރުގެ މީހުން  ނީޖެހޭވާން  ވެސް ސުކޫލުަތކުަގއި ތިއްބަވާ ޓީޗަރުން ،ވާހަކަދެެކވޭ

އެހެންނަމަވެސް،  ވެއްޖެއްޔާ. ރަނގަޅު ނަތީޖާެއއް ނެރެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ،މީހުންނަށް ކިޔަވައިދޭ ކަމަށް އެ

ަވޑަިއގަންނަާވ  ކަށްދަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި 

ގޮތުްނ  ައޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ .ުފރަތަމަ ޑިގްރީ ކަމަށްޑިގްރީ ކަމަށް.  ފަސްޓްލީމީ ފެންވަރަީކ ޢުއްގެ ތަބޭފުޅެ

މީހެްއެގ  ކިަޔވަމުންދިޔަ ކަމުަގއި ިވޔަސް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެ ންއިނޫނީ ދާއިރާތައުލީމީ ނިޒާމެއްަގއި ެއއީ ގާ 

މީހެއްގެ  އެ އްލީމެޢުރެވޭ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ މާސްޓަރސް ފެންަވރުގެ ތަމަަސއްކަތްތަެކއް ނުކު ގެދިރާސާކުރުމުގެ ލެވަލް

އެ ެއއްަޗކުން ނެރެވޭނީ. ހުރި ދިަޔއެްއ  އިްއގައެ ެއއްޗެ  ؛ކިބަިއގައި ނެތް ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ކޯަޓކަށް މީހުން  ،ލެވޭއިރު އި ަވާކލާތުކުރަން ކޯޓެްއ ެއކުލަވަ  ކަށް ާބވަތުެގ ބޮޑެތި މައްސަލަތަ އެހެންވީމާ، މި

 ކާގޮުތގަިއ އަުޅގަނޑުމެްނ ގާނޫނުތަކާިއ ަގާވއިދުތަ ޢައްޔަންކުެރވޭއިރު ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ

 ،ތްތެރި ބަަޔކުހާނަޒާ ،ލިބިފައި ތިބި ބަޔަކު އްލީމެޢުރަނގަޅު ތަ ،ެވސް އެތަންތަނަށް ހަރުދަނާ އެްއޗެހި ބަދަލުކޮށްގެން

މަކީ ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިއަދު ރުޢައްޔަންކު މީހުން ތިރާމު ލިބިފައިވާ ހުއެްނމެންގެ އި ،އެންމެން އިތުބާރުކުރާ

އެހެން ބުނުމަކުން ނުފުދޭ.  ،ޝަރީ ގޯހޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމައެކަނި ޖުޑިއްކަމެ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ

 ،ގޮތާއި  ތަންތަނުގެ މަަސއްކަތް ހިނގަމުންދާ އެ ،ލީމީ ފެްނވަރާއި ޢުޖެޭހ އެތަންތަނުގެ ތައަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލަން

ޝަރީއަށް މިހުރިހާ ނުފޫޒެއް ުޖޑި  ،ންޖެހޭއެާއއެީކ އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަ. ހަމަގާނޫނީ ގޮތުްނ ހުރި ގޮންޖެުހންތަކާ

އެ ތަންތަނަށް ވެސް  ސިޔާީސގޮތުން ަތފާތު ފިކުރުގެ މީހުންގެ ުނފޫޒު ވިޔަފާރިެވރިންނާއި ،ވަންނަމުންދާއިރު

ނުވާނެ ހަމަެއކަިނ ވެސް މިއަުދ ނިންމާލައިގެންމެން އެްއގޮތަކަށް . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުނެވަންނަމުންދާ

ކުން ކަމަކަށް. އަޅުގަނޑުމެން ހަމައެކަިނ ރައި އޮންނަ ސަރުކާގަރެއް އިފޫޒު ފޯރުވަނީ އެ ނުށް ޖުޑިޝަރީއަ

ން ތަކުރާތްކޮްށގެންނެއް ނުވާނެ ުޖޑިޝަރީއަށް ައސަރު ފޯރަނީކީ ހަމައެކަނި އެއިެރއްަގއި ޮއންނަ އިދިކޮޅު ފަލުގަބޫ

 ،މަހުޖަނުންގެ ،އާއެީކގައި ދަންަނވަންޖެހެނީމައެދޭ. ހަންރަމުތްތަކެއްގެ ނުފޫޒު ފޯކަމަކަށް ވެސް. މި ހުރިހާ ފަރާ

ނަށް ތަ، މި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް އެ ތަންފައިާސވެިރންގެ ނުފޫޒު ވެސް ފޯރަމުންދޭ. އެހެންވީމާ ،ވިޔަފާިރވެރިންގެ
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ނޑު އަުޅގަ ަމކީޓަކައި ަމސައްކަތްކުރުޖުޑިޝަީރ ރަނގަޅުކުރުމަށް ،ބޫލުކޮށްގެންކުރިމަތިވާކަން އަުޅގަނޑުމެްނ ގަ

އެ ވާހަކަ  ،އިރު އަުޅގަނޑުމެން ކުަރންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމުގަިއ ައޅުަގނޑު ދެކޭތީވެ ަތކަށް ބަލާކޭގޮުތގައި މި ރިޕޯޓުދެ

 ިރްއޔާ. ކު ޝުށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަްއޒަތެރި ރަީއސް، ފުރުޞަތު ދެއްވި ކަމަށްއިދަންނަވާލަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ރު  ގަރާ ޖެހޭ. މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަން 6

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާުރެގ ގަ 5ރާރެއް އެަބވޭ. މި ގަ 5ކުރަންޖެހޭ ޢާރަފުތަށް ހުއްޓާލުމުގެ ކުީރގައި މަޖިލީހަށް ލަޓޯއަޅުގަނޑުމެން މި އިން

ަވގުތުކޮުޅގެ  ތަުކގެ މިރުރާގަފުރަތަމަ ކިޔުން މި  ނޑު މި، ައޅުގަ އެހެްނވީމާ  މިއަދު އެބަ ކުރިއަށްދޭ.ންޔުފުރަތަމަ ކި

 ގެންދާނަން. ތެރޭގައި ކުިރއަށް 

ެވށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން  ،ރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާކެލާ ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބް -{6.1}

 ގުޅޭ ވާ ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖެއްސުމާގަނެފައި  ބިން ުގޅީފަޅުން ،ށާއިކަތަމާލެއިން ބިން ދޫކޮށްލާ ފަރާތް

 ،ށާއިތަކަރާރުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން. ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މާލެއިން ބިން ދޫކޮށްލާ ފަރާތް ގަގޮތުން ހުށަހަޅާ 

 ރާރު. ގަހަޅާ ން ހުށަގޮތު ގުޅޭ ގުޅީފަޅުން ބިން ގަނެފަިއވާ ަފރާތްތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖެއްސުމާ

ލުން ސޫމުޙައްމަދު ވަޙީދު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ، ލާމަރުަކޒީ އު އުނގޫފާރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު -{6.2}

ެގ ރާރުގަހުށަހަޅާ  އިލައިތައް މާީލ ގޮތުން ބާރުވެރިކުުރވުމަށް ގޮވަ ޓަކައި ަކއުންސިލުރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ހިްނގުމަށް

ތައް މާލީ ގޮތުން ޓަކައި ކަުއންސިލުލުން ރާއްޖޭގެ ރަްށތައް ހިންގުމަށްސޫ އުލާމަރުކަޒީފުރަތަމަ ކިޔުން. 

 . ރާރުގަހުށަހަޅާ  އިަލއިބާރުވެރިކުުރވުމަށް ޮގވަ

އްުދ ހަމެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ރަށްރަށުގެ ސަރައިްއޒަތްތެރި ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ  -{6.3}

ެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. ރާރުއިލާ ގަކަން އެ ރަށަކަށް ލިބިދިނުމަށް ގޮވަދިނށްރަށުގެ ުމއްސަރަ ،ކަނޑައެޅުާމއި

 . ރާރުގަލާ އިދިަކން އެ ރަށަކަށް ލިބިދިނުމަށް ގޮވަ ނއްދު ކަނަޑެއޅުމާއި ރަށްރަށުގެ މުއްސަހަރަށްރަށުގެ ސަރަ

ރާތްތަކަށާއި އަލަށް ޒަވާޖީ ތް ފަރު ނެހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގެދޮهللا ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު -{46.}

ގޮތުން ަރއްޔިތުްނގެ  އޮތް ރަށްރަށުން ގޯތި ދޫކުރުާމ ގުޅޭ  ރަްއޔިުތންނަށް ގޯތި ދެޭވވަުރގެ ާޖގަ ޔާތެއް ފަށާ ިދވެހިހަ

 ޔާތެއް ފަށާ ދިވެހިހަގެދޮރު ނެތް ފަރާތްތަކަށާއި އަލަށް ޒަވާޖީ ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން. ރާރުގަމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ 
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ގޮތުން ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ  ގުޅޭ އޮތް ރަށްރަށުން ޯގތި ދޫކުރުމާ ތުންނަށް ގޯތި ެދވޭވަުރގެ ޖާގަޔިރައް

 . ރާރުގަ

ރަްއޔިތުންނަށް މާލެާއިއ  މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ދިވެހި ިއއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ ހޯރަފުށީ -{6.5}

 ިދވެހި . އިްއވުން ފުރަތަމަ ކިޔުން ރާރުގަގޮތުން ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ   ުގޅޭދޫކުރުމާރަށްރަށުން ފްލެޓް 

. ވަރަށް ރާރުގަގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ  ރައްޔިތުންނަށް މާލެއާއި ރަށްރަށުން ފްލެޓް ދޫކުރުމާ ގުޅޭ

ްލގެ ަވގުތުކޮޅަްށ ހުއްޓާލަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ންޓޯ، އިޮކޅަށްމިހާރު ސައިގެ ވަގުތު  ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަނުޑމެން

 12:00ކުރަނީ ތުގުޅޭ ބަހުސް އަޅުަގނޑު ގަސް ޖުޑީޝަރީއާ ،ޖަހާއިރުަގއި. މި ބަހުސް 11އެނބުރި އަންނާނީ 

 ގެންދިއުމަށް. ޝުކުރިއްާޔ. ވަންދެން ކުރިއަށް 

 

 {އަށް 11:02ްނ އި 10:29 :ޅުކޮތު ގުވަސްހު}

 (ވިލުފުީށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ؛ވީނެންއިއި ތުގަސަޔާރި)

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

މިހާރުގެ  ށްފަހު ައޅުގަނޑުމެންގެ މަަސއްކަަތއިެގން ކުރިއަށްދާނަން. އަުޅގަނުޑމެންގެއާދެ! ހުސްަވގުތުކޮޅަ `.

 ގެންިދއުން.ރިއަށް ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ކުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާޖޭ.އެސް.ސީ  ،5.3އޮތީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  މަސައްކަތަކަށް މި

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީއަށް.  އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ،މިގޮތުން

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ބޭނުންވަީނ ހަމަ  ކުރިން އަޅުގަނޑު ގެ ކަެދއްކުމުހަށް ވާޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑު މި ރިޕޯޓަ 

ވަގުުތ އަުޅގަނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި މުިޅ ރާއްޭޖގަިއ އުފެދިގެން އުޭޅ ސުވާަލީކ  އިންެޓއް. މިހާރު މިފާހަގަކޮށްލަން ދެ ޕޮ

ނޑިޔާރަކު ފަޕްރީމް ކޯޓަށް އަންހެން ދެ ސު ،ދުގައި ތުްނގެ މެނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި، ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިދީ

ިވއްދާފައި އަުޅގަނޑު  ތެރޭގައި. އެއާގެ ހުސް މި ބައޮތީ މި ތިން ދުވަހު ޢައްޔަންކުރާީތވެ އެކަުމގައި ުމޅި ރާއްޖެ މި

ޓަށް މި ރިޕޯ ކު، ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ދެންމެއަޒްމެންބަރު އިމްތިޔާ ، ބޭނުންވަނީންފާހަގަކޮށްލަ

 ؛ދީނި ޢިލްމުވެރިންނާ އި،ނާޔިތުން އް ާރއްޖޭގެ ރަ ،ށްޅި ާރއްޖެއައަުޅގަނޑު މު .ކަމެއް މުން ވިދާުޅވި ދެ ވަވާހަކަދަްއކަ

ނޭގ. އިން ރުވަ ެވސް އިނގޭ މިންށްސިލުކޮށްފައި ހުރި މީހެއް ނޫން. އެކަމަކު، އަުޅގަނޑަހާ އަޅުގަނޑަކީ ދީނީ ޢިލްމު 

 ކަެމއް. ތްވެސް ވެފައި އޮ ކުމަ ކަމެނޭ އެގައި ނުހިމި ރިޕޯޓު އްވިލަކީ، އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ފާހަގަކޮށްލެވާ ސުމަރަތަފު

މަތުކުރެވޭ ޙުމާމް މަރާލަން. ހު ކަމަށް ތު އަްފރާޝީމުގެ މަރާލި ރ.ޑ ،އެބައޮތް ޙުކުމެއް ނެރެފައި ރީމް ކޯޓުންޕްސު
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ރިސުން ޙުމާމުގެ ވާ ،ނަށް ވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް އިނގޭ ން  ަރއްޔިތުގެއެކަމަުކ، ައޅުގަނޑަްށ ވެްސ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭ 

ރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނީ އެ ޙުކުމް. ކުޒުންފީތަވަނިކޮށް ޙުކުމް ދިފައި ގައި އެޕްރީމް ކޯޓުމް މަޑުޖައްސާލަން ސުޙުކު

މެދު   ހުރިހާ ބޭފުޅުން މި ކަންތަކާޅޭކީްއެވގެންތޯއޭ ާރްއޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި، ކަންބޮޑުެވގެން އު  ؛ސުވާލަކީ 

ޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރުންތަކެއް ތިބީ. ވެފައި ތިބި ސުޚިލާފު  އިސްލާމްދީނާ ؟ނޫޅެނީ ސްެވގެންކަންބޮޑުެވގެން ހާ

ދެވަނަ ފުރަތަމަ ސުވާލު.  ؟އެްއެޗކޭ ނުބުނެ ތިބެނީ ކީްއވެގެންތޯ  ؟އެ ބޭފުުޅންގެ ރަޢުޔަކީ ކޮބައިތޯ ށް، މިކަމައެހެންވީމާ

ފަހަރު  ހަތަރު ތިން ންގޮތު ހީވާ  ޑަށްއަުޅގަނ ލައިގެން ޓު ވޯޓުލީ. ވޯ މަށްގައި ާރްއޖޭގެ ވެރިކަ 2013ސުވާލަީކ، 

މުޅި  ،ގެ ންތުއްޖޭގެ ަރއްޔިކުރީ. މުޅި ރާބޫލުއިމާ ވޯޓު ގައަ ގޮސް ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ކުރަމުންކުރަމުން ކުރަމުންތިލުބާ

 ގެންޯތއޭއް ކީްއވެކަންތަ ބުނާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން. މި ދެ މުޅި ރާއްޖޭގެ ޙައްޤަށް އަރަިއގަތީ މި ، މިނިވަންކަން ގެއްޖޭރާ

 ފަނޑިޔާރުންތަކެއް ތިބީ. ބިޚިލާފުވެފަިއ ތި ކާމްދީނުެގ ސީދާ ޙުކުމަލާ. ުފރަތަމަ ކަމަކަށް އިސްތބީލާ ދޫކޮށްަފއި ނުއިއަޅަ

 ،ރައްޔިތުްނގެ އްޖެ އިްޞލާޙުކުރާ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. މުޅި ރާއްޖޭގެއަޅުގަނޑުމެން ރާ ؛މުޅި ރާއްޭޖގެ ،ދެވަނަ ކަމަކީ

އަންހެން  އިގެންފަިއ ތިބީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން ުސޕްރީމް ކޯޓަށް ދެޤަށް އަރަ ެގ ޙައްމުޅި ރާއްޖޭ

މަތޯ ކަންބޮޑުެވގެްނ ތިބީން ނޫނީ މީގެ ކުރިްނ ކޮށްފަިއ ތިބި މީހު ؟ވީފަނޑިޔާރަކު ލާީތވެތޯ ކަންޮބޑުެވގެން އުޅެން

ހެނުންތޯ، ފިރިހެންތޯއެްއ ނީ އިންސާފު. އަންބޭނުންވަނުޑމެން އަުޅގަ ؟އޭވާހަކަ ނުދައްަކނީ ކީއްެވގެންތޯ މި  ؟އުޅެންވީ

ނޑު ދެޭކގޮުތގައި އަުޅގަ ،ން ުއޅޭ ކަަމކީގެނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންަވނީ އިންސާފު. އެކަމަކު މީަގިއ ސުވާލު އުފެދި

ށް އެކި  ރަޢުޔަފުޅުންގެބޭ ަގއި ިތބި އިސްލާމީ ޢިލްމުވެރިން، އެާއއި ދުނިޔޭރާއްޖެ ،ކަމަކީ މިކަމުގައި ުސވާލު އުފެދޭ

ވެރިން ނެގެނީ. ރާއްޭޖގައި ވެްސ މިކަން އޮތީ ިމގޮތަށް. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮުތަގއި މުގޮތްގޮތަށް އެިކ ޢިލް

މާވެގެން އުޭޅ ބޭފުޅުންގެ ސަބަބުން ދި އުޅެނީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ވެސް ހަމަ އެ މީގައި ދިމާެވގެން މި

ނުވޭ. އަުޅގަނުޑގެ ފުރަތަމަ  ދިގުޮކށް ވާހަކަދައްާކކަށް ބޭނުމެއް  މިއަށް މާޅުގަނޑަށްވީމާ، އަ ކަންތައްތައް. އެހެން

ބޭފުޅުންގެ  ބޭފުުޅން ފުރަތަމަ އެ މިހާރު ފާޑުފާޑަށް ވާަހކަދައްކާ ބޭފުޅުްނ، އެ ،ސުވާލު އަާމޒުކޮށްލަން ބޭނުްނވަނީ

މީހުން ތިބީ  އެ ،ކޮށްތޯ؟ ނޫނިއްޔާން ޞައްޙަނޑިޔާރުަވގުތު ތިބި ފަ ރީމް ކޯޓުަގއި މިބަލާށޭ ސުޕްރަޢުޔެއް ނެރެދީ

އަންހެން ފަނޑިޔާރުން ނެގުމުގެ  ދެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބޭފުޅުން އެ ،މެދު ބޭފުޅުންނާ ކޮންގޮތަކަށްތޯ؟ އެހެންވީމާ، އެ 

 ލު. ދެންއީ އަޅުގަނޑުގެ ުސވާއެވެގެންތޯ؟ އޮތްހާ ދުވަހު ތިބީ ކީއް ކުރިން މި ބޭފުޅުން މިކަން ގަބޫލުކޮްށގެން މި

ކޮމިޝަން ރިޕޯޓަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް.  ތްއޮއިން ފޮނުވާފައި ކުރާ ގޮުތގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސްނޑު ގަބޫލުއަޅުގަ

 އަޅުގަނޑު ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ހިމެނިފަ. އެހެންވީމާ، މި ރިޕޯޓު މީގައި ވަރަށް ބަިއވަރު ތަފްޞީލުކޮށް އެބަ

ކު ނެތް ގޯސް ކަްނތައްތަކެްއ. މިއީ ހަމަ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. ވީމާ، ޔަރު މި. ބެލިއިވަރަށް ބޮޑަށް ބަލައިފިން

ދިޔުން. ޝަރީ އިޞްލާޙުެވގެންގަިއވާ ގޮތަށް ާރއްޖޭގެ ޖުޑީ  19 އެޖެންޑާ އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ ވެސް



36 

 

ނުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއާޔ ހޯދައިދި ރުެގއެއް ރަްއޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ އިންސާފުވެރި ފަނޑިޔާއަދި ރާއްޖޭެގ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުތްތެރި އިްއޒަ ާދިއރާގެ އިހަވަންދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިވަގުުތ އަުޅގަނުޑ މިދަންނަވާލަނީ 

 ށް.ޝިފާޢަ މުޙައްމަދު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާރގެއިދާ ންދޫއިހަވަ

ޖޭ.އެސް.ސީން  ،ދަނީ ރެވެުމން މިކުބަހުސް ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު ހުށަހެޅި

، އިބަލަ ރަކަށްތޯގެ ތެރެައށް ވަދެފައިވަނީ ކިހާ މިންވަޞް ތިޞާޚްކުގެ އި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެހެން މުއަްއސަސާތަ

ޖޭ.އެސް.ީސގެ ިއްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ކުރައްވާަފއި  .ތްތެރި ަރއީސްއިްއޒަަފއި އޮްތ ރިޕޯޓެްއގެ މަްއޗަށް. ކޮށްތައްޔާރު

ދަންނަވަން. އާދެ! މިފަދަ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮްށ،  މަސައްކަތަށް ފަށްފަށުން ޝުުކރު ބުރަ ،އޮތް ފުރިހަމަ މި

އީ ވަރަްށ މި ،މަކަށް ވީހިނދުބެލުމަކީ މާދަމާއަށް ޓަކައި ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަ ދަށްމިއަ ިމއަދުންކަންވެފައި އޮތް ގޮތް 

ރިޕޯޓުަގިއ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް  .. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްރަންގޮތުަގއި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކު ގެމުހިންމު މަސައްކަތެއް 

ޤާނޫނުއަސާސީން ތިންބާރު ވަކިކޮށް، ެއއްބާުރ . ފާހަގަވޭ ތައްތައްހުރި. ަވރަށް މުހިންމު ކަންފާހަގަކުރެވިަފއި އެބަ

 ނުވަެދވޭެނ ށްގެ ތެރެއަޞްތިޞާ ޚްއެްއބާރު އަނެއްބާރުގެ އި ،އިރަށް މުޠުލަޤަށް ދީފައި ހުރި ބާރުތަކަކާއަނެއްބާ

ފެދިފައި ން އުމަތި މާ ވުރެ ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ،ވެސް ކަންތައްތަެކއް ވަރަށް ސާފުކޮްށ ބަޔާންކޮށްދީފައި ހުރިއިރު

ގެ ތެެރއަށް ޞް ޞާޚްތިއެހެން މުއައްަސސާތަކެްއގެ އި ،ންސުޕްރީމް ކޯޓު ކުރަމުން އޮތް މުއަްއސަސާެއއް ކަމަށް ދަޢުވާ

ކޮށް، ލުތިނޫނީ ގާނޫނުގެ އެއްަބއި ބާ ،ލުކޮށްތިއިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ގާނޫނެއް ހަދައިފިއްޔާ ެއ ގާނޫނު ބާ ވަދެ، މި

ށް، މުޅި ސިސްޓަމް ލުކޮތިސަރުކާރުްނ ނިންމާ ނިންމުންތައް ބާ  ން ތެރެއިރުތަކުގެފައިވާ ބާސަރުކާރަށް ލިބި

މަ ވަރަށް އިލީ ބަލަޓުގަނޑުމެންނަށް މި ރިޕޯޅު ގަނޑުބަނުޑކޮށްގެން ގޮސްަފިއ އޮތް މަންޒަރު، ގޮސްފައި އޮތްކަން އަ

 ؟ވާހަކަ ނުދައްކާ ތިބެންވީޯތއޭ މެން އެއަުޅގަނޑު ،ދެން ސުވާލަކީ  .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ރަނގަޅަށް ސާފުެވގެން އެބަދޭ.

 ވަަނ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ  2013ގޮތެްއގައި  ޚާއްޞަ ،އް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންމަޖިލީހުގައި ވެސް ބައެ

ންވީ ލާ ،ވޯޓުލާންވީ މީހާއާއި  ،ގޮތާއި  ފޮށި ބަހައްޓަންވީ ،ގޮތާއި  ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިންތިޚާބު ބާއްވަންވީދިމާކޮށް، 

ދެން އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ ނިކުތް  ،މާޙުކު ،ދީ، އަމުރާއިއިމި ހުރިހާ ކަމެއް ކިޔަ ،ގޮތާއި އޮންނަންވީގެ ނަން ހާމީ

ތަޅަށް ތިއްބެވި ދިޔައިރު ހަމަ ބާރަށް އަތްމި ހުރިހާ ކަމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރަމުންވައްތަރުަތއް ދަންނަވާކަށް ެވސް. 

 .ޒަތްތެރި ަރއީސް؟ އާދެ! ިއއްއޭއުފައްދަުމން. ކިހިނެއް ހަދަންވީތޯސުވާލުދަނީ  މިބޭފުޅުން މިއަދު މި ފްލޯގަިއ 
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ދެން އޮންނަނީ  ،ނުން ބޭރަށް ނިކުތީމާނޫ، ގާހުދޫދުން ބޭރަށް ނިކުތީމާ ،ގެ ފަނޑިޔާެރްއ ކަމަށް ވިޔަސްސުޕްރީމް ކޯޓު

އި އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ. ކޮށްފަމަލުޢަ ބޭފުޅުން ިމހާރު އެ ،އަުޅގަނޑުމެން ުކރަންވީ އެކަން ެއގޮތަށް. ވަކިކުރުން

ކުރާ ގޮުތަގިއ އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުން ފޮނުވީ އެކަން ުކރަން. މިއީ ހަމަ ސާފުކޮށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު

ރަށް އަދި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ،ފުށީ ދާއިރާގެމަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް ވެސް، އޭދަ

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށްވުރެ ެވްސ  2013 .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްށް އެނގެންޖެހޭ ކަންތައްތައް.  ސާފުކޮވެސް

 އޮތް ގާނޫނީ ވެރިކަމެްއ އުފެދިފައިރީ މަހަށް ވެްސ ައުޅގަނޑުމެން ޖެހިލަންޖެހޭ. ވަރުވަަނ އަހަރުެގ ފެބު 2012ކުރިން، 

 .ގެ ފަނޑިާޔރުން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްދަންނަާވ ސުޕްރީމް ކޯޓުއްބެވީ މިގައި ތި ވެސް އެންމެ އަޑީ  ުމގައިވައްޓާލު

 ބޭފުޅުން ބޭނުން  ހަވާލުކޮށްފައި އޮތް މަސްޫއލިއްޔަތު އެ ގެ ފަނޑިޔާރުްނނާނޫނުއަސާސީން ސުޕްރީމް ކޯޓުޤާ ،ރައްޔިތުން

ށް ރައްޔިތުން ޖަވާބުދާރީކުުރވަން އައެންޏާ، މަލުުކރާ ކަމަށް ވަޢަ ެއކޮޅުކޮޅުން ޖަހައިގެން އެށް މާނަކޮށްގެން ކަގޮތަ

 ޤާނޫނުައސާސީން  .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްކުރަން. ކަން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުއެ ތިބި. ވެސް ބަަޔކު އެބަ

ބާރުތައް ލިބިފައި ހުރީ ހަމައެކަނި ފަނޑިޔާރުންނަކަްށ ވެސް ނޫން. ހަމައެކަނި ސުޕްރީމް ކޯޓަކަށް ނޫން. 

ނޫން. އިއްޒަތްތެރި  ފަނޑިޔާރަކުންނަކަށް، ސުޕްރީްމ ކޯޓަކަށް ހަމައެކަނި ޙައްޤުަތްއ ވެސް ހުރީ އިއަސާސީގަ ޤާނޫނު

އް ބަިއވަރު ަޙއްޤުތަކެްއ ކަށަވަރުކޮށްދޭ ރަްއޔިތެްއ. ން އެތަކޮންމެ ރަްއޔިތަކީ ވެސް މި ޤާނޫނުއަސާސީ .ރައީސް

ވެސް  ޔާރަކަށްސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑި ދުޚު ،ކަށްނާނެ ގޮތައް އަން އެ ރަްއޔިތުންެގ ޙައްޤުތަކަށް ހަނިކަމެ ،އެހެންކަމުން

ކީ ވެސް ނިންމުމަނިންމާ ކުރަ ފަނޑިޔާ ،ނިންމުމަކީ ވެސްނިންމުމެއް ނުނިންމޭނެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާ

މެން އަޅުގަނޑު .އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ނިންމުމަށް ވާންޖެހޭނީ ފަހުގެ އެންމެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތެރެއިން ނިންމާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އެ ތިއްބެވި  އޮތް.ސާފުވާންޖެހޭ ވަރަށް މުހިންމު ސުވާލެއް އެބަ ،ޖެހޭފައްދަންއު

އާދެ! ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ އުޖޫރަބާވައޭ.  ގާނޫުނތަކުގެ ތެރެއިން އެ، ށް ލިބޭ އުޖޫރައަކީތިއްބެވި ބޭފުޅުްނނަބޭފުޅުންނަކީ، 

ބޭފުޅުންނަށް ލިބެންޖެހޭ  ޔާރުންނަށް ބޮުޑކޮށް މި ލިބެނީ ގާނޫނުތަކުން އެވި ފަނޑިތިއްބެ އިސުޕްރީމް ކޯޓުގަ  ،ސުވާލަކީ 

ައޅުގަނޑުމެން އުފައްދަންޖެހޭ ސުވާެލއް.  މިއީ ؟މިޝަންތޯއޭއެހެން ޮގތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ކަ ނޫނީ ،އުޖޫރަތޯއޭ

ބޮޑެތި މާލީ  ބޭފުޅުންނަށް މާ ލުން އެމަދިމާދިގާނޫުނތަކުން ލިބޭ އުޖޫރަިއގެ އިތުަރށް އެހެން  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ބޭފުޅުްނ  ކަމަށް ވަންޏާ ަޙޤީޤަތުގައި ވެްސ އެ ތިީބ މިއަދުން މިއަދަށް އެ  އިނާޔަތްތަެކއް ނޫނީ މަންފާތަކެއް ލިބޭ

ހެްނ ޒިންމާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތެްއގައި އަދަެއއް ނުކުޭރވެނެ އެ ކުރަންޖެހިފަ.ރުސުޕްރީމް ކޯޓުން އަުޅގަނޑުެމން ބޭ

ފަިއސާވެރިްނގެ މުށުތެރެއަށް ވަންނަންެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ. ތިމާ ކުާރ  .ޔާއް ގެ ައޅުވެިތކަމުގެ ތެެރއަްށ ދާންވެއްޖެއް އެބަ

މިީއ  ުޙކުމަކަްށ ެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ. ކުރާ ން އިގެލިބޭ މަންފާއަްށ ބަލަބޮޑަްށ ވުރެ  ޙުކުމަކީ ޤާނޫނުއަސާީސއަށް

 .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ރޭގައި ގޮތެްއ ނިންމަންޖެހިފައި ހުރި ކަންކަން.ތެދޭ  މާ، މިކައިއަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަ

 އެހެން  މި ރިޕޯޓެއް ފެނިގެން އެބަދޭ ވަރަށް ބަިއވަރު މައްސަލަތަްއ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަރަށް ބޮޑަށްނަށް މެންއަޅުގަނޑު



38 

 

. ޚާްއޞަކޮށް ވަކީލުން، ގާނޫނީ އްލަތަދެފައި ހުރި މައްސަތިޞާސްތަކަށް ވަޚްއިައއްސަސާތަުކގެ މު، ފަރާތްތަކުގެ

ބަޔަކަށް. ސުޕްރީމް  ރުންގެ މުށުތެރޭަގއި ތާިށވެފަިއ ތިބޭޔާ ުޓގެ ފަނޑިން ވެސް ވާން މި ޖެެހނީ ސުޕްރީމް ކޯލުވަކީ

މިީއކީ  ސަސްޕެންޑް.ނޫން ކަމަށް ވަންޏާ  ބަޔަކަށް.ހާ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވެްނޖެހޭ ބުނިކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރުން ބުނީމަ

ެގ ހިނގަންވާެނ ގޮތެއް ނޫން. ސިސްޓަމު  އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ިސސްޓަމު އަދި ކުރާ ގޮުތގައި ގަބޫލު ގަނޑު އަޅު

ސުޕްރީމް ކޯޓު ކަމުގައި ވިަޔސް، ސަުރކާރު  .ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްންނަށް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނޫން. ފައިދާ ދިވެހި ރައްޔިތު

ކަމަށް  ދާގޯސްކޮށް ކަްނތައްތައް ކުިރއަށް އިތަންތަނުގަ މި ،ަޔސްކަމުގައި ވިޔަސް އަދި މި މަޖިލިސް ކަމުގައި ވި

 ،ވާނީ ވެސްކުރަންކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރުަކން ގަބޫލު ައޅުގަނޑުމެން ވެްސ ސުޕްރީމްވަންޏާ ރައްޔިތުން އެ ވާހަކަ ދައްކާނެ. 

ވެްސ  ނަންވާނީވާނީ ވެސް އަދި މި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުަކމަށް އަންކުރަންސަރުކާރުގެ ވަޒީުރކަން ގަޫބލު

އަދި އެގޮތަށް ެއކަން  ތިބެ.ކުރަންޖެހޭ ބައެއްކަން އެނގި އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވެސް ާގނޫނެއްގެ ތެރެއިން މަސަްއކަތް 

ނުކުރަންޏާ ރައްޔިތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާޑުކިޔާނެކަން އެނގެންވާނެ. ކުރާ ގޯސް ކަންަތއްތަުކގެ ވާހަކަ ދައްކާނެކަްނ 

ިއްއޒަތްތެިރ  ،ގޮޅި ދެއްކުމެއް ނޫންއެ ވާހަަކ ދައްކާ މީހާއަށް ކުޑަ  ،މަކީރަންޖެހޭ ކަނޑުމެން ކުއެނގެްނވާނެ. އަުޅގަ

ކޯޓު ކުާރ ގޮތުަގއި ސުޕްރީމް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު  ކުރަންެޖހޭނެ.ން ރަނގަޅުކަންކަ ރައީސް. އިޞްލާުޙވާންޖެހޭނެ.

އެ ޙުކުމް ނެރެގެނެއް ނޫން ޑިޔާރު އެ ފަނ ،ނަނީބުގޮތުން ވެސް ރަްއޔިތުން ބަސް ުގޅޭ ފަނޑިޔާރަކު ނެރޭ ޙުކުމަކާ

ހުރި ނުފޫޒުތަކުގައި ޖެހި، އްސަ އެ ފަނޑިޔާރަށް އެހެން ދިމަދިމާލުން އައި އިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ޙުުކމް ނެރުމުގަ

 ވިަފއި މިމި ރިޕޯޓުގައި ފާހަަގކުރެ .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ނިކުންނާތީ. ށްބޭރަ ގެއެ ޙުކުމް ގާނޫނުތަާކއި ޤާނޫނުއަސާސީ 

، އިދޭތެރޭގައި ވާހަކަަދއްކަ  ައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އެކަންތައްތަކާ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް. ،ތައްތަކަކީހުރި ކަން

ކުރާ ގޮތުަގއި ގަބޫލު ކަންތައްތަކެއް. އަުޅަގނޑުމެން ންކުަރންޖެހޭޤީކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ތަކުާރރުވެގެންނުދާނެކަން ޔަ

ހުރި ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ  ޓުަގއި ފާހަަގވެފައިޚާްއޞަކޮށް މި ރިޕޯ ،އް ީމގެކުރިންންމު ޒިންމާއެގެ ވަރަށް މުހިމި މަޖިލީހު

ނުހިނގާ، އެފަދަ ކަެމއްެގ  ދެން ޭއގެ ކަެމއް  ،ނުވާނެ ގޮތްގޮތަށް ކޮށްފައި ހުރި ކަްނތައްތަކަކީ އެކަންތައްަތއް ކޮްށގެން

ގަނޑުމެން އޮތް ތަުނގައި ނާންނާނެ ކަންތައްތަކަށް އަޅު  ެފއް ކުިރއަށް ބޭއިންސާ ،އަިނާޔއެއް  ސަބަބުން ރައްޔިަތކަށް

ރައްޔިތުންނަްށ  އަުޅގަނޑުމެންނާ ުތގައިގޮކުރާ ގަނޑު ގަބޫލުންކުރަްނޖެހޭ. އެއީ މިއަދު އަޅު ޤީވެސް ޔަކޮންމެހެން

މި މަޖިލީހާ  ގެހަވާލުކޮށްފައި އޮތް ވަރަށް ުމހިންމު ޒިންމާއެއް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، މިފަދަ ރިޕޯޓެއް އަޅުގަނޑުމެން

 ބަލައިލުމަށް ފުރުޞަތު ިލބުމަކީ އަުޅގަނޑަށް ވެްސ ިލބުނު ވަރަށް ބޮުޑ އުފަެލއް. މި ރިޕޯެޓއް  ،ހަމައަށް ލިބި

އެހެންކަމުން، މި ރިޕޯޓު ތަްއޔާރުކުރުމުަގއި ބުރަކޮށް މަަސއްކަތްކޮށްެދއްިވ ޖޭ.އެސް.ީސެގ އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް 

 ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއާޔ ގަނޑު ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެްއވިއަދިވެސް އެއްފަހަރު އަޅު 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު މަދުޙްއަ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޖޭ.އެސް.ސީގެ ަފރާތުން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސު

ގޮތުން އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ ެއއްެޗްއ  ފޮނުވާަފއިވާ ރިޕޯޓާ ގުޅޭ  އިއުަފއްދަގޮުތން ސުވާލު ލިއްޔަތުަތކާ ުގޅޭއޫމަސް

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުެވފައި އޮތުންތޯ ނުވަތަ ވަކި  ،ސަލައަކީ އުޅޭ މައް ގެން މި ދަންނަވާލަން. ޖެހި

ްސ އެއްބަަޔކު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ވެ ދުވެސް ކޮންމެއަބަ ؟ނުކުެރވިގެްނތޯކަންތައް ވަކި ބޭނުްނވާ ޮގތަކަށް  ،ގޮތަކަށް

ނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަން ތަން މި ފު ނުކިޔޭެއއަށް ޢަދުލުއިންޞާ ،ކަންތައް ނުކުރެިވއްޖެ ކަމަްށ ވާނަމަ

އޮތީ އެޮގތަކަށް ނޫން. ޝަރީޢަތަކީ ށް ާވސިލުވެފަިއވާ އިސްލާމީ ަޝރީޢަތުގައި ެއކަން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަ

 ޙުކުމް މި އިއްވަނީ ސާބިުތކުރެވޭ ަކންތައްތަކުގެ ަމއްޗަށް ކަމަށް ، ޝަރީޢަތުަގއި ަކމާއި ފުށަށް ކުރެވޭ އެްއެޗއްބޭރު

އެބަ  ،. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި އިްޚލާޞްތެރި ނިޔަތަކުން ވިސްނާލައިފި ކަމަށް ވާނަމައޮތީ ވިަފއިބަޔާންކުރެ

އިނގޭ މުިޅ ދައުލަތުެގ ތެރޭަގއި ެއްއވެސް އިޚްލާޞްތެރިަކމެއް ނެތްކަން. އަދި މުިޅ ަދއުލަތުގެ ތެޭރގަިއ ެއްއވެސް 

ކަންދިމާކުރި ޮގތުން އަޅުގަނަޑކީ މި އާ  ،މަކީހެން މިދެންނެވި ކަފުވެރިކަެމއް ވެސް ނެތްކަން. އެސާއިން

ލި ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގައި މަސަްއކަތްކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ލިބުނު މީހެއް. އިެއކުލަވަ  ގެ ދަށުންޤާނޫނުއަސާސީ

ސީ ނިޒާެމއް ރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ތިން ބާރު ވަިކެވފައިވާ ިރޔާހަދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢަދުލުއިންާޞފު ޤާއިމުކުރުން 

 ،ބަސް ބުނެއަށް ވަނީ ރައްޔިތުން އާ. އެން ކައިރިން އަހަިއެގން މި ރާއްޖޭގައި ވަނީ ޤާިއމުކޮށް ނިންމާފަރައްޔިތު

. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު މި ޤައުމަށް  ކަމަށް. މި ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ އޮންނަންޖެހޭނެ ނިޒާމަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމުދީފަރުހުން

ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނަިއރުގައި ރަްއޔިތުން ކައިރިން ވަރަށް  ށްަޤއުމުގެ ސިސްޓަމަ  ،ލައަކީޤީ މައްސައުޅޭ ޙަޤީ ދިމާވެގެން މި

ެއއީ ޕާޓީ ނިޒާމު. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޕާޓީ ިނޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަަކއި ރަްއޔިތުންގެ ަކއިރީަގއި އެހުުމގެ  .ނެތްކަންއަހާފައި

ޫނ  ،ގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީައޅު. ޖޫދުކޮށްފަވިސްނުން ހަމަ ެއކަކު ެވސް ނެތް މި ރާއްޭޖގައި ވު

ްމ ޕްރީޤާނޫނުއަސާސީެގ ދަށުން އޭުރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެިވ ބޭފުޅެްއގެ އަތްމަތީަގއި ސު

. ަވއިލީ އެކުލަ އާ ދުސްތޫރެއް ،ގެންިދއުމަށްޓަކައި އެ ބާރުަތއް ވަިކވެފައި އޮންނަ ނިޒާމެްއގެ ތެރެއަށް  ،ބާރުތައް އޮތީމާ

ފަނޑިޔާރުންނަީކ  ،އޮންނަނީ ދުސްތޫރުަގއި ވަރަށް ާސފުބަހުން ބަޔާންވެގެްނވާ ވާހަަކތަކެއް ވޭ. ޭއގެތެރޭަގއި މިއެ 

އެްއގޮްތވާ ގޮތެްއެގ  ނޫނާގާޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާިއ ފަނޑިޔާރުްނ ޢަމަލުކުރަން .މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ަބއެްއ ކަމަށް

ަފނޑިޔާރުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ  ގައި ކަނޑައެިޅފައިނުވާ ކަންަތއްތަކު ނޫނުަގއިގާގައި އަސާސީޤާނޫނު ށް.ކަމަ މަތިން

 ޤާނޫނުއަސާީސގެ އެ ބާރު ދީފައި އަެނއްކާ ހަމަ ،އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއިވާ ގޮަތށް ކަމަށް. ހަމަ މިހެން ބަޔާންކޮށްފައި
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 ލު ކަމެއް ކަމަށް. ޤާނޫނުއަސާީސއާ ތިންމެ ކަމަކީ ބާފު ކޮިޚލާ އާޤާނޫނުއަސާސީ  ،ވަނަ މާއްދާަގއި މި ބަާޔންކުރަނީ 268

ނޫނުއަސާީސގައި ަބޔާންކުރޭ. އެހެްނވީމާ، ގާލު ެއއްެޗްއ ކަމަށް މި ތިޚިލާފަށް ހަދާ ކޮންމެ ޤާނޫނަކީ ވެސް ބާ

 މިއަދު ނެ ތަނެއްލު ކަނޑައަޅާތިބާ. ލެއް ކަމަށްތިބާ ނަމަވެސްހެދި  އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

 ން ހަމ މިދެންނެވި ޤާނޫނުއަސާީސގައި މި މަތީ ހަމަ މިއާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ ؛ނޑުމެންނަށް މިދަނީ ވާހަކަތަކުންގައަޅު

އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ  ޚިލާފު  .އޮތީ ބަޔާންކޮށްފައި ދިވެހިާރްއޖޭގެ ޤާނޫނުގެ މައިގަނޑު މަްއސަލައަކީ ިއސްލާމްދީނޭ

ވަނަ  274ދީނަކީ ކޮބައިކަން  އިސްލާމް މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފައި ވަނަ 10 ނޫެނއް ނުހެދޭނެ ކަމަށްގާއެްއވެސް 

އްޔިތުްނެގ ރަ މިއެންމެ ފުރަތަމަ ކިހިނެއްތޯ  ،ކީ ގޮތަ ވާއޮްއވާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް . އޮތީ މާއްދާގަިއ މާނަކޮށްދީފައި މި

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަމއްޗަށް  ާއއިރް.ޕީ ޑީ.އާ އޭރުަގއި .ލީ ވެސްއިޕްރީމް ކޯޓު ެއކުލަވަ ސު  ލިވައިމަޖިލީހުން އެކުލަ

 އިދޮގުކުެރވޭނެ އެްއވެސް ެއއްެޗއް ނޯންނާނެ. އޭރުގަ ގައިމީ ؟ފު ހޯދެނީޞާ ޢަދުލުއިންންތޯޯކޗަކު. ބަހާލައިގެންބައި

މިއަދު ޖޭ.ެއސް.ސީގެ ފަރާތުން މި ފޮނުވި ރިޕޯޓުަގއި ައޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން މި ރައްޔިތުންގެ  .ބަހާލައިގެންބައި

ނުވާތީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން ތާހިރު ތަނެއްގެ ވާ ވިޔާުނދާ ކަންތައްތައް ހިމެނިފައިން ކޮށްފައިމަޖިލީހު

ލި ދުވަހަީކ އިޕްރީމް ކޯޓު ެއކުލަވަ ދިވެހިާރއްޖޭެގ އެންމެ ފުރަތަމަ ސު ަގއިއިރު ދައްކާ ގޮތުަގއި މި މަޖިލީހުގެ ވާހަކަ 

ތިބީމާ ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި  އްކެތަ ތު ހަމަނުވާ މީހުން ރުޝަދަށުން މާއްދާގެ  ވަނަ 15ނޫުނގެ ގާފަނޑިޔާރުންގެ 

އިމު ެވސް މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ގަ ޝަުރތު ނެތް. އެހެންވީމާ، މިއަދު ރިޔާސަތުގައި ހަމަ ށްބަހާލައިގެން ެއއަބައި

އި، ެނވުނު ތާރީޚާގެޙުޞްލާއި ށްވަނަ މާއްދާއަ 15ނޫނުގެ ގާމަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކަްށ  މިދެންނެވި ފަނޑިޔާރުންގެ 

 ރިޕޯޓެއްގައި ވަަރށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި މިފަދަ ،ެއއަށް ޢަމަލުކުރި ތާރީޚާއިއި، ކުރި ތާރީޚާގުދީސްތަ އެ ބިލު

އޮީތ  އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ ދައުލަތް މުޅި ދައުލަތުަގއި މި ،އެހެންވީމާ ނީ.ކުރެވޭޢަދުލުއިންޞާފު އަނެަކތި މަތީއޮ

މި ރައްޔިތުންެގ  ،ޢަދުލުއިންޞާފު ގެއްލިފަޭއ. ދެން މި ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުންނަށް ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުގަނޑުމެން

ންޞާފުގެ ވަރަކށް ޢަދުލުއި ނޫނުގެ ތެރޭގއި އެްއވެސް ގާއެ . ނޫނުގާލި ސިާޔސީ ޕާޓީތަކާބެހޭ އިމަޖިލީހުން އެކުލަވަ

އޭުރެގ  ށްހެްނވީމާ، މިދެންނެިވ ކަމަކީ އެ ބިލަައޅުަގނޑު ކެރިހުރެ ދަންނަވަން ކެރޭ. އެކަން ސިފަ ވެްސ ނެތް

ވަރަށް ބައިވަރު އިޞްލާޙުަތކެއް ހުށަހެޅި ކުަޑކުޑަ ެއްއ  ،ހުރެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން 

ތުގެ ފަރާތުން ޕާޓީތަކުން ދައުލަ ،ްށ ސާފުކޮށް ބަޔާންެވގެންވޭ ނޫނުަގއި ވަރަގާ އެ .ނަންިއލާއިޞްލާޙުގެ ވާހަކަ ދަންނަވަ 

ކުރާނެ ގޮތެއް. ހަމަ އެއަށް އަކުރެްއެގ ނަމަ ކަން ރިމަނާތަކުގައި އެ ފައިސާ ނުދައްަކއިފިާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ޖޫގަ

ކަންކުރާނެ ގޮތެއް.  ،ނަމަ އިސާ ނުދައްަކއިފި އެްއގޮތަށް ފަ ޙުކުމާ ސާބިތު ދަރަންޏަ އޮވެ މި ލަނީގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު 

ޢަދުލުވެރިކަެމއް ޓީތަުކގެ ެތރޭގައި ކިހާ އެ ކަމަށް ާތއީދެއް ުނުކރޭ. އެހެންވީމާ، ޕާ ޕާީޓއަުކން މިތާ ތިބި އެްއވެސް

 އް ނެތޭ. މި، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ޢަދުލުއިންާޞފުގެ ވާހަަކ ެއްއގޮތަކަށް ވެްސ ދައްކާނެ ކަމެ އެބަހުރިތޯ؟ އެހެންވީމާ

ށް. ދެން އް ޤާއިމުކުާރކަހާ ހިނދަކު ތިޔަ ބުނާ ޢަދުލުއިންޞާފެކުޅަދާަނއެއް ނޫނޭ މި ސިސްޓަމުން އޮތް ލާހިކު ޤައުމަކު
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 ،އި މަށައިރުހޭ ކޮންމެ ވަގުތެްއގައި ދައުލަުތގެ މުއައްސަސާަތއް ކޮށަ ،ކީކުރެވޭ މަސައްކަތަ ނަށް މި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން

ންެގ މި ރައްޔިތު ؟ތިރާމްކުރާނީހުދަނީ. ކާކުތޯ ދެން މިއިން ތަނަކަށް އި ތިކުރަމުން މިފަތަން މުޅިން ސުްނނާއެ ،ބުރިކޮށް

ދިޔައިުރަގއި ވިގެންހޮހަށް ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީ މެންަބރުންތަކެއް. މިއަދު އައު އޮތީ ެއހެންވެފަ މަޖިލިސް ވެސް މި

ިއ ގަނެއް ތަރަމުްނދާއިރުަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކުރެވެީނ ކޮންތްކުކަސައް މަ ތެރޭގަިއ ގެ ތަނު އިހުސާސްކުެރވޭނެ މި

ސާ. ސަ ލިބިގެންވާ މުއައްތްރާމާ ކަ ްއޒަތާއިއިތުގެ އެންމެ ލަދައު ، މަސަްއކަތް. މި މުއައްސަސާއަކީ ތަކަށްކަންކޮން ގޮ

މު އެއް ބާރަކީ ިމއީ. އިންސާފުވެރިކަާމއެކު ގާނޫުނ ންްއސަސާެއއް. ދައުލަުތގެ އެންމެ މުހިމުއަ މީހުންނެއް ނޫން. މިއީ

މަޖިލީހަކީ މިއީ. ޝަރީޢަތްކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް  ނެަކއިދޭންޖެހޭގޮތް ަދއްޅޭ އު  ތުންމިއީ. ރައްޔި ހެދެންޖެހޭ މަޖިލީހަކީ

މިއީ. އެހެންނަމަވެްސ، ވެސް ކައިދޭންޖެހޭނެ މަޖިލީހަކީ މިއީ. ވެރިކަްނކުރާނެ ގޮތް ަދއްަކއިދޭންޖެހޭނެ މަޖިލީހަކީ ދައް

ފަހަނައަޅާފައި ން ހައްދުއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކި ޮގތްގޮތަށް އެކި މަސަްއކަްތ ސިޔާސީ ވިސްނުމުގެ ތެރެއި

 ،. އެހެންވީމާލިފައްފު ގެޞާ ޢަދުލުއިން ން ތުެގ ހުރިހާ ދިމާލަކުލައުދަ މިހާރު އަުޅގަނޑުެމން މި ތިބީ ،ގޮސްފަިއވުމުން

ހަމަޔަްށ ނެގިޔަްސ އޭިތ ސީދާނުވާެނ   އަާޅ ބިންގާ ކެްއޗާށް ކަްއޗަ ،އުޭޅ ގޮަތކީއަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަީނ މި ެވގެން

. އެީއ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ނިޒާުމ ފެށިގެްނ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަަފއިން ބުނެފައި އޮތް ވާހަކަ އްސުރެކަމަށް ޒަމާނު

އެއް އިޞްލާޙުަތއް ގޮތަށް ގާނޫނު ހަދަމުން. ބަ ވާއެްއވަރު ނިމުނީމަ ޕާޓީތަކަށް  އިދަޕާީޓތައް ހަ ،އަޅުގަނޑުމެން މި ދަނީ

ސިޔާސީ ޕާޓީ . ރާ ކަމެއް ނޫނޭކުކަމަކީ އަުޅަގނޑު މި ދެންނެވީ ގަބޫލުތިމެކައަށް ދިމާެވފައި އޮތް ނިއެމް.ޑީ.ޕީ  ހުރި،އެބަ

މުތައް ފަހުން ހެދޭ ގާނޫނަކުން އޭިތ ފޯ ށަހެޅި ހުށްޖަހާ އިލެކްޝަން ކޮިމޝަނަނު ޕްިރންޓްފިންގަރ ޓަަކއިއުފެއްދުމަށް

 ރިްއޔާ. މާ އެ ވާަހކަ ވެސް މީގެތެޭރގައި ހަމަ ދައްާކލުން ރަނގަޅު. ޝުކުލުވެގެންދިަޔއިދަބަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮތުން  ބެހޭ ަތކާޖޭ.އެސް.ސީއަކީ ކޯޓު ،. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭނެރުރި މެންބަްއޒަތްތެޝުކުރިއްޔާ އި

 ؛ންއެހެ، ުމއައްަސާސއެއް. ޖޭ.އެސް.ީސގެ މަަސއްަކތުގެ ތެރޭަގއި ޯނވޭ ންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ބެުލމަށް އުފެދިފައިވާލަބަ

، އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ގޮތް ބެލުމުގެ ކަންތައްތައް. އެހެްނީވމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ނޫނިއްޔާ ސަރުކާރު ހިންގާ

ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ  ބެހޭ ކޮށްފަިއވާ ކަންތައްަތކާ  ޕްރީމް ކޯޓުން ސުށްން މިތަނަދަނީ ޖޭ.އެސް.ސީ ބަހުސްކުރަމުން މި

 ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ދައްަކވާއިުރަގއި އަޅުަގނޑުފުޅުލަިއގަިއ ވާަހކަމަްއސަ، އެ . އެހެންވީމާ ށްކަމައްސަލައަ

ދާންދޫ ދާއިރާެގ  މ. އާދެ! މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލަނީމަށްޟޫޢުަގއި ހިފެހެއްޓުއުމަ އިލްތިމާސްކުރަން

ހިފައިވާތީވެ. ޖެމަްށ މިހާރު ގަޑިތުގައިެއއީ އެ ބޭފުޅާ ކޮމިޓީއަކަށް ވަޑަ  އަށް.هللاއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

 އަށް. هللاޤޫބް ޢަބްދުޢު، ފުރަތަމަ އަުޅގަނުޑ މި ދަންނަވާލަނީ ދާންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތރި މެންބަރު ޔަ އެހެންވީމާ
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 ވާހަކަދެްއކެވުން هللا ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު  ގަނޑުޖޭ.އެސް.ީސއަށް އަޅު  ވެީލތީއިމި ރިޕޯޓް އެކުލަވައްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރި

ިއއިރު އައީ ިމ ރިޕޯޓް ދިާރސާކޮށްގެންނެްއ ނޫން. އެހެން އައަޅުގަނޑު މިއަުދ މަޖިލީހަށް  ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް،

ޔިތުން ވަނީ ރައް ވެހިއް ުކރިން ދިކެތައް އަހަރުތައެ ،ތައް މަސްަތކެއް ުކރިންއެކޮްށގެން. ެއީއ މީގެ ދިރާސާރިޕޯޓެއް 

. އަޅުގަނޑު ކޮށްފަލުހަވާ އަޅުގަނޑުމެންނާ އި،ނިންމަ އިދަހަތައް ތައް ބައިވަރު ރިޕޯޓުއެބެހޭ  ފަނޑިޔާރުންނާ

 މި ،ރަށް ދެން ފަނޑިޔާރުންނަށްނުޖެހޭ އިތު ެއ ރިޕޯޓުގަިއވާ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނެއް ޓް.ޕޯދިރާސާކުރީ ެއ ރި

ބެހޭ އިތުރު ދިރާސާއެއް ކުރާކަށް. އިތުުރ  ކޯުޓެގ ފަނޑިޔާރުންނާ ށް ސުޕްރީމްއްޞަކޮިދ ޚާރުންާނއި އަރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާ

އެކަްނ  ،ޞަރީަޙކޮށް ެއކަން ނިމި ،ރިޕޯޓެއް ހަދާކަށް. އިތުރު ިއންވެސްޓިޭގޝަނަކަށް ދާކަށް. ވަރަށް ސާުފކޮށް

ަވކި ގޮތެއް ނިމިގެން ައއިސް  ،ވެބަސް  އެއްއެކަމަށް ނާންތު މަޝްވަރާކުެރވި އަުޅގަނޑުމެންނާއި ރަްއޔި މެންނާއަޅުގަނޑު

ކީ، އަެނއްާކވެްސ ވާލަ އަުޅަގނޑުމެން މަޖިލީހަށް ހޮވިގެން. އައިސްފައި ދެން އަުޅގަނުޑގެ ސު ،މަޖިލީހުގައި މިތިބީ މި

ނީ ނޫ ބެހޭ ރިޕޯޓެއް އަުޅގަނޑުމެން ފަނޑިޔާރުންނާ ؛މީހުންނާ ހޭ އަނެއްކާ އެވެތިން މަސް ފަހުން ކީއް

ކުުރން. އަުޅގަނޑުމެން މިގޮތަށް މީހުން ވަކި  މަީކ އެ ކަދެން ކުރަްނވީ  ؟ައޅުގަނޑުމެން ހަދަންވީެނއް ގޭޝައިންވެސްޓި 

ހި ވެވަގުތު ބޭކާުރުކރުން ނޫނީ ވަގުތު ބޭކާުރވުން. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ދިއީ ންނަނީ މިއަުޅގަނޑަށް ފެ  ،ކަން ދާތީމި

ރުން މިހިނދުން ޔާފަނޑި ،ރާ ޝަކުވާައކީކުއް ނޫން. ހެދުމެަތއް ތުރު ރިޕޯޓުއި، ޝަކުވާައކީރައްޔިތުން މިހާރު ކުރާ 

މެދު އަޅުގަނޑު  މި ކުރެވޭ މަސައްކަތާ ށްތަްނ އިޞްލާޙުކުރަން. އެކަަމކު، އަޅުގަނޑުމެންނަ އެ ،މިހިނދަށް ވަކިކޮށް

ތުްނ ޔިަރއްވެހި ދި  ،އިރުތިން މަހުެގ މުސާރަ ނަަގއިގެން ެގޔަށް ދާ ،ހިތަށްއަރާ އަުޅގަނޑުމެން ިތން މަސްވެގެން 

ދަނީ.  މި އިހަވާލުކުރި މަަސްއކަތް ނުނިންމަ ަގނޑުމެންނާއަދިވެްސ ެއ ތިބީ މަގުމަީތަގއޭ. ިދވެހި ރަްއޔިތުން ައޅު

ލެވޭނެ މަސައްކަެތއް މި އިސް ނިންމަ ވެ ންއެންމެ ދުވަހަކު ކީއްކުރަން، ރާ ގޮުތގަިއ ތިންމަސްކުއަޅުގަނޑު ގަބޫލު

 މި މަސައްކަތް ނުނިމުނީމަ އަޅުގަނޑު ހިތަްށއަރާ ށްވެގެންާދއިރު ައޅުގަނުޑމެންނަ މަސް ކަތަކީ. އެކަަމކު، ތިންމަސައް

ށް ބާއޭ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސަ ން ކުރަން އެބަުއޅޭކައަޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި މި 

ރުގެ ުޅގަނޑުެމންގެ ޕްލޭނަކީ؟ ފަނޑިޔާތޯ އަބައިކޮން ދުވަހަކުތޯ ކޮ ،ކޮްނއިރަކު  ،ކީސުވާލަވެސް ދަންނަވާލަން އޮތް 

އަދިއަާދ  ސުރެ މި ުސވާލުކުރަމުްނ އަންނަ މީހެއް.އްއިޞްލާޙުކުރުމުެގ ޕްލޭނަކީ ޮކބައިތޯ؟ ައޅުގަނުޑ މިއީ ފެުށނީ

 ގެ ްޞލާޙުކުރަން އަުޅގަނޑުމެންޔާުރގެ އި، ފަނޑިކުރަންިއޞްލާޙު ޑިޔާރުންނށް ވެސް ައޅުގަނޑަކަށް ނޭގެ މި ފަޔަހަމަ

ޕީ.ޖީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވަިކކުރަްނ  .ނުޖެހޭކުރާކަށް ށް އިތުރު ދިރާާސއެއްކޮއެއް ކީ ކޮބައިކަެމއް. ހަމައެއާ ލޭނަޕް

ލާކަށް އަުޅގަނޑު ަގބޫލެއް ނުކުރަން ވަގުުތ އިރިޕޯޓް އެކުލަވަ  އި،އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކޮށް ރިޕޯޓް ހަދަ

ހެދިފައި ހުރި  ، މިހާރު އެބަޖެހޭ ދެންހެދިަފއިވަނީ. އެހެންވީމާ ރިންމާ ކު . ެއ ރިޕޯޓުތައްކަށްންޖެހޭނެ ކަމަދުއްވާލަ

ރިޕޯޓުތަކުގެ މައްޗަށް ައޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރަން. އެއަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހެނީ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން. 
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ކޮންމެ ަވގުތަކީ  ،ކީދުވަހަންެމ ކޮ އިލާގުތު ދުްއވަ ވަ  އިހަކަދަްއކަ ތަށް މިެގންނަ ރިޕޯޓުތަކަށް ވާއަޅުގަނޑުމެން މިގޮ

އެކު އެދެން ދަބުވެރިކަމާ އަ، ައޅުގަނޑު ވަރަށް ަވރަށް ނަށް ވެވޭ ިޚޔާނާތެއް. އެހެންވީމާޔިުތންއަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރައް 

ދާން ހަމަ ޗުއްީޓއަށް  ،އެުކ ެއދެންވެިރކަމާބުދައައަުޅގަނޑު ވަރަށް  ،ާވއިރު އަދި ކުިރއަށް އޮތީ މަޖިލިސް ޗުއްޓީ ކަމަށް

ެރވިާދނެ ކަމެއް. ނޫނީ ެއއަށްވުރެ ުދވަހަކުން ވެްސ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކު . މިއީ އެންމެރިހާ ކަމެއް ނިންމާފަމި ހު

 ެއކަން ކުރަން. ހިރީ ތައްޔާރަށްއްޓީއަށް ނުދާން. އަޅުގަނޑު މިޗުމިކަން ނިންމާފައި ނޫނީ  ވަގުތު ބޭނުންވަންޏާ

މަޖިލީހުގެ ަވގުތު ބޭކާރުެވގެންދާތީެވ  ،ަވގުތު މިގޮތަށް ،ންބޮޑުވުަމކީޑު ކަމެ ބޮޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅަގނޑު އެން، އެހެންވީމާ

 ރަްއޔިތުންގެ  ،ބޭނުމަކީ ަރއްޔިުތންގެ ،ައޅުގަނުޑގެ ބޭނުމަކީއިންތިހާއަށް ކަންބޮުޑވަން.  މެދު އަުޅގަނޑު ހަމަ އެކަމާ

އެންމެ ބޮޑު އެންެމ  ؟ެތއްހެއްޭޔ އެއީއްކަ މަސަެއހާ އުނދަގޫ ؟ޝަކުާވއަކީ ކޮްނއިރަކުހެްއޔޭ ފަނޑިޔާރުގެ އިޞްލާޙުވަނީ

އޮތީ. އަުޅގަނޑުެމން ދެން ވީ އެ މަސައްކަތް އުނދަގޫ މަސައްކަތް ކޮށް ިނންމާފައި އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަވާލުކޮށްފައި 

 ވަގުތު ، މި މިގޮތަށް މަޖިލީހުގެމެްއގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާކޮށްލަން. އެހާ ކުޑަކުޑަ ކަޒުތަންފީ

 ށް ޝުކުރިއްާޔ. ހުގެ ރިޔާސަތަށް ދަންނަވަން. ަވރަށް ބޮޑަނުލުމަށް އަޅުގަނޑު ަވރަށް ތަކުރާރުކޮށް ހަމަ މަޖިލީއިވަ ދުއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

هللا ރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

  ށް.ފަސަނީ

 

 ސަނީފް ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އެްއގެ ނުކުތާ  17 ރިޕޯޓަކީ ތް އޮ އި މިފަހުށަހެޅި ތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިރާސާކޮށް`. ޖޭ.އެސް.ީސގެ ފަރާ 

ލަކޮށް އްަތއް މުޅި ޖުމުކަންތަގިަނ އާދެ! މިއަްށވުރެ މާ  ؛ ރިޕޯޓެއް. މި ރިޕޯުޓަގއިތް ޅިފައި އޮމައްޗަށް ދިރާސާކޮްށ ހުށަހެ

ެރވުނީސްކަން އަުޅގަނުޑ މި ނުކުތާަގއި ފާހަަގކޮްށލަން. އެގޮތުން ބަާލއިރު ފާަހގަކު ،ނަމަ ދިރާސާކުރެވުނު

ންދާ ކުރަމު އަުޅގަނޑުމެން އަރަިއގަންނަންން ލަތުހާއޮތް ޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ރާއް، ށް މިފަދަ ކަމެއް ހިރާއްޖެއަވެދި

ދާ މަސައްަކތަށް ވެސް ައޅުގަނޑު ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! ްނ މިއަދު ކުރަމުންސް.ސީއެ.ޖޭ މަސައްކަުތގައި

ފެދިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ އުސުޕްރީމް ކޯޓު  .ލަތުހާއޮތް  ޤައުމަށް ދިމާވެފައި މިމުޅި ހެނީ ޖެންލައަޅުގަނޑުމެން ބަ

 އެއީ ސުޕްރީމް ކޯޓު ުއފެދުނުތާ ވެސް ގާތްގަނަޑކަށް، ރުައހަ 10މުންދިޔަ ޮގތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންތައްތައް ހިނގަ

 އި ދިެވހި ރައްޔިތުންެގ އެންމެހަ ،މުޅި ދިވެހިރާއްެޖއާއި ިއ، ވީ ދުަވސް. އެ ކޯެޓްއގެ މަްއޗަށް މުޅި ިދވެހި ދައުލަތާ

 ގާނޫނީ ރާއްޖެވެހިދިމުޅި  ،ނަގަމުން އަިއއްސަ ،ނަގަމުން ،ހުރިހާ ގޮތަކުން ނަގަމުން ވަިކވަކި ފަރުދުންގެ ޙައްޤުަތކާ 

ދިވެހިރާްއޖޭގައި ސުޕްރީމް ކޯޓު. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ  ،ތަނަކީ  އެއް ޓާލިއް ބިރުވެރިކަމެްއގެ ތެރެއަށް ވަ 
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ޓަކައި މުޅި ިދވެހި ރަްއޔިުތން އަުޅގަނޑުމެން މިފަހަރު އްެލއް ހޯދުމަށްޙަމިކަންކަން  .އްލެއް ހޯދަންޙަމިކަންކަމަށް 

ކިޔާފައި  .ކޮށްދޭށޭދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ނިޒާމު އިޞްލާޙު ،އަުޅަގނޑުމެން ކައިރީަގއި ބުނީ ަގއިތިޚާބުރިޔާސީ އިން

ސަރުކާރާ ހަވާުލވުމުެގ މައިގަނުޑ މެންޑޭޓު ދިވެހި  މި، ހަވާލުވުުމގެ އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދައުލަތާ 

ނިކުތީމާ ދިވެހި ރަްއޔިުތން އަޅުގަނޑުމެން ކައިީރގަިއ  ވެންހޮ  ށްދިނީ. ައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހައިރައްޔިތުން ކަނަޑއަޅަ 

ޭބފުޅުންގެ އިންސާީނ ޙައްޤުތައް  ނޫނޭ. އެ  ކޮންކްރީުޓ ބިޔަ ތަރައްީޤއެއް  ީނ ދިވެހިރާއްޭޖގައިބޭފުޅުްނ ބޭނުންވަ އެ، ބުނީ

ދަ ބޮޑު އެދުމެްއ މިފަ. މޭެގއެއް ހޯަދއިދިނުފުވެރި ފަނޑިޔާރުސާބޭފުޅުންނަށް އިން ޓަަކއި އެރައްކާތެރިކުރުމަށް

އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުން ފުރުޞަތު ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތެއް ދިންކަމީ  ިއ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޯމަތީ އަުޅވަ

ކަމެއް. ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނާ ދެކޮޅު ބަެއއް މެންބަރުން  އަުރވާލަންޖެހޭއަވަސް  ށްއަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތަ 

މެންބަރުން ތި  65 ،ބޭފުޅުން އަުރވާލަިއގެން ކޮންކަމެއް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައިތޯއޭ ތި އަވަސްންދަނީފާހަގަކުރަމު

ނޫން.  ބުކޮށް ދެއްކޭނެ ވާހަަކއެއްޠަޚާއެއީ އެްއގޮތަކަްށވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނާ މު ،އުޅުްއވަނީ؟ ެއއީ ެއްއގޮތަކަްށވެސް

ލުކުރި މަސައްކަަތކީ. ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ނިޒާމު ވާން ހަމެްނބަރުންނާ ދިވެހި ރައްޔިތު 65އެއީ ައޅުގަނޑުމެން 

އަުޅގަނޑުމެްނ  ،މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑުމެން ވެއްދީމާ ހަރުދަނާކުރުން. އެކަން ައޅުގަނޑުމެންނާ މަތިކޮށް

އި ށްފަ ން ކޮބަެއއްތޯ އަވަްސއަަރއިގަންނާނީ؟ މިކަްނ އަުޅގަނޑުމެން ކުރާނަން. ިމކަން އަުޅގަނޑުމެކޮން އި ނާުރވައަވަސް

 ،މީހަކަށް ކެންސަރު ެޖހުނީމާ ކެންސަރުގެ ސްޓޭޖު ،އޮތީ ހިތްނޫނިއްޔާ ނުހުއްޓާނަން. ދެން އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ

ޖެހިފައި ހުރި ގުނަވަނެްއ ދެން ޖެޭހނީ  ،ނުވާ ިހސާބަށް ދިޔައިމާކީމޯ ދީގެން ރަނަގޅު ،ސްޓޭޖު ހަތަރަކަށް ބަދަލުވެ

އެނޫންވެްސ ގޮެތްއ  ،ހަތެއް ދީގެންސޭކޯުޓގައި ތިިބ ފަނޑިޔާރުންނަކީ ނަ ރީމްސުޕް މިައދު ،ބުރިކޮށްލަން. ެއގޮތުން

ތްތަކަކުން ސާބިތު ހެކިތައް ައޅުގަނޑުމެން އަުތގައި އެިކ އަ ނޫންކަން ހުރިހާ އިޖުރާ ހަދައިގެން ރަނގަުޅކުރެވޭނެ ަބއެއް

ފަރުވާ ނުލިބޭ ހިނދުަގއި  ށްވަނަގުނަ  ހާގެޖެހޭ މީ. އެފަދަ ހާލަތެްއގަިއ ކެްނސަރުޮއތީ ރިޕޯޓުތަކުން ލިބިފައި މި

ތްތަާކއި އައެ ފަނޑިޔާރުން އިޖުރާ ،އަވަހަކަށް މި ކޯޓުގައި ތިިބ ފަނޑިޔާރުން ބޭރުކޮށްވީ އެްނމެ  ،ބުރިކޮށްލާ އުސޫލުން

 ޖޭގެއްނުދެވޭނެކަން ރައްޔިތުން ބުނަމުންދާ ަވގުުތ އަަވސްކޮށް ިދވެހިރާއްލު ިދވެހި ރަްއިޔތުންނަށް ހޯދައިޙަގާނޫނީ 

ޓަކައި ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ކުރެވެން އޮތް އެންެމ ގެނައުމަށްމަގަށް ގެންނަން އެބަޖެހޭ. ޕްރީމް ކޯޓު ހަމަ ސު

އެންެމ ައވަސް އަވަހަކަްށ މިކަން  ވީ ، ބުނި ގޮތަށްއަވަްސ މަސަްއކަތްތަެކއް ކޮްށެގން ރައްޔިތުން އަުޅގަނޑުމެން ކައިރީ 

ރަނަގޅު  ،ކުރުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ރަނގަޅު ރޫހެްއގައި މަސައްކަތް  ނޑުމެންއަޅުގަދޭން ށްނޫނިއްޔާ ކޮ ،ކޮށްދިނުމަކީ

ކަމުގެ އަިލގަދަ ެހއްކެްއ. އަޅުގަނޑުމެންނާ ޚިޔާލު ތަފާުތވާ މެންބަރުން ެއ ވިދާުޅާވ ެގންދާކުރުމަށް ނިޔަތެއްަގއި ިމކަން

 ވީ އެންމެ .ކުރާނެ އަުޅގަނޑުމެން މިކަން .ންއްޔިތުވެިހ ރަދެްއވީ ދި އެ ވިދާުޅވާ ާވހަކަތަކަށް ޖަވާބު ،ޖަވާބުތަކަށް

ފަނޑިޔާރުން ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން  އަތް ބުރިކުރާ އުސޫލުން، ދޭ އުސޫލުންއަވަހަކަށް ކެންސަރު ބަލީގެ ފަރުވާ
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  މުހިންމު ހެޔޮލަފާ ފަނޑިޔާރުންތަކެއް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލުމަކީ ކޮންމެހެން ،އިްޚލާޞްތެރި، އާ  ،ރަނގަޅު ،ވަކިކޮށް 

 ޢަލަިއކުމް.  . ދެްއވި ަވގުތަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ވައްސަލާމްއްކަމެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެިރ ބާރަށު ދާއިރާގެ ވަގުތު އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި

 އަށް. هللاޙްމަދު ޢަބްދުމެންބަރު އަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: هللاްޙމަދު ޢަބްދުމެންބަރު އަ ރާގެ ދާއިބާރަށު

 ގުޅިގެން މިއަދު  ން ތައްޔާރުކޮށްަފއިާވ ރިޕޯޓަކާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ޖޭ.ެއސް.ސީ

ކެއް ިމ ކަތަ  ވާހަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަހަލަބަހުސްކުރެވެމުންދާއިުރގައި މި ރިޕޯޓު ކިޔާލުމުން އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފެންނަނީ ވަ

މި ރިޕޯޓުގައި ހުރި ކަންތައްތަކަށް ފުންކޮށް އަުޅގަނޑުމެން  .ރިޕޯޓުގައި ލިޔެަފއި އޮްއވާ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

 މިއީ ތަންޮކޅެއް ސީރިއަސް ވާހަކަތަެކއް. އާދައިގެ ވާހަކަތަކަްށވުރެ ޮބޑަށް ކަންބޮޑުވުންަތކެއް މި ،ާލއިރުއިވިސްނަ

 ،ބުން އެއްކިާބވެ ތިބެޞައް ޢައެކު ތަމިނިވަންކަމާ .ކެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްކަތަ ވާހަ ތަުކގައި އެކުެލވޭވާހަކަ

ނުކުރެވޭ ވާަހކައަީކ ެއއީ އާަދއިެގ ވާހަަކއަކަްށވުރެ ބޮޑު ވާހަަކއެއް. ކުމްޙުނޫނީ  ،ކުމްކުރުމަށް ދަތިވާ ވާހަކަޙު

ލުމަކީ ެއއީ އިޖިލީހުގެ ބާރު ކޯޓުން ކަނުޑވަގެ މަޔިތުން  ބާރު ުނވަަތ ރައްއެއާެއކު ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ރަްއޔިތުންގެހަމަ

ނުކުރެވޭނެ ޮގތަށް ހެދުމަކީ އެއީ އާދައިެގ ނޫނީ މަސައްކަތް ިއ،ބާރުެގ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅަ ބާރުގެ ތެރެއިން ެއއް 3

ތަނުގަިއ  ދިޔަތުވެމެްނނަށް ފާއިވާހަކަެއއް ނޫން. އެއަްށވުރެ މާ ބޮޑު އަދި އެހާމެ ސީރިއަސް ވާހަކަެއއް. އަުޅގަނޑު

އަދި އި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އެ  ،މި އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓި ،ފެނިގެންދިޔަ

 ޓަަކއި ހަދަންޖެހޭއަދި ހަމަ އެހެންމެ މި މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންނަށް ،މެންބަރުންގެ ގާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުެރވި

އަދި އެތައް ގޮަތކަށް  ،ންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް އެތައް ބޮޑު ތަނަކުން ދަތިވެފައި އޮތްދި ނިއި އަގާނޫނުތަކާ

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބުނާ  4ޤާނޫނުއަސާީސެގ  .ެއޅިފައި އޮްތ ދުވަސްތަެކއް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްއެކަމަށް ހުރަސް

. އެހެްނވީމާ، މިހިަރ ވާހަކަތަަކކީ މިީއ އާަދއިެގ ވެފަލައިޒް . ޕެރެފަދުަވސްކޮޅު އޮތީ ނެތި ރައްޔިތުންެގ ބާރު އެ 

ކުމްތައް ނެރޭ ވާހަކަ ވެސް ިމ ޙުސިާޔސީ މަންފާ ހޯދުމަށް  .ވާހަކަތަކަްށވުރެ ބޮޑު ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ެއއްެވްސ  ހުންނަކުރަން ކުމްޙު ވެސް  އަދި އެހެންނޫނަސް ؛ރިޕޯޓުގަިއ ފާހަގަކުަރއްވާަފއި އެބަޮއވޭ. ފަނިޑޔާރުންނަކީ

ސިޔާސީ ފިކުރަށް ބުރަވެ އެފަދަ ކަންތައްތައް ނޫނީ  ،ލިބިދާނެ ފައިދާ ކުންމީހަކީ އެއީ ސިޔާސީ ފިކުރާިއ ވިސްނުމަ

އަދި ހަމަ އެހާެމ  ،ެއއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ،ކުރާ ބައެްއގެ ގޮތުަގއި ފާހަަގކޮށްފައި އޮތުމަކީ 

ޤާނޫނުއަސާީސާއއި  .ގޮތުަގއި ނަގަންޖެހޭ މައްސަލަެއއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ގެއް ަލއެމައްސަދެނިވި ޮބޑު ންގެއްލު
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ުނވޭ. އަުޅގަނޑުމެްނ  ޚިލާފަށް ިނންމުންތައް ނިންމުމުގެ ބާރު ެއއްވެްސ ފަރާތަކަށް ލިިބގެނެއް ގާނޫނުގެ ރޫހާ

ަފއިވާ ގޮތަށް ހުރި ކަންކަން ަށއަޅާއެކަ ވާ އަދި ނޫނީޤާނޫނުއަސާސީއާއި ގާނޫނުަގއި މަތިކޮށްފައި  .ބަލަންޖެހެނީ

ކުމްތަކަކަށް ވާންޖެޭހ. ޙުކީ ވެސް މިދެންނެވި ގޮތަށް ނެރެވޭ ތަކަކުމްޙުގެތަުކން ނެރޭ ނިންމުމަށް. ފަނޑިޔާރު

ކުރާ ިއންޞާފު ލިބިގެނެއް ނުދާނެ. ައޅުގަނޑުމެން މިދެކޭ ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން ތަޞައްވުރު ،އެހެންނޫނިއްޔާ

ގާނޫުނ  ،ވަނަ ނަންބަރު ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނަނީ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  70ޤާނޫނުައސާސީގެ  .އީސްތްތެރި ރައިްއޒަ

ށް ރައްޔިތުންގެ ޤަލަޠުމު ،ލުކުރުމުގެ ބާރަކީ އެއީ ތިގާނޫނުން ބައިަބއި ބާ ،ގާނޫނަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމާއި ،ހެދުމާއި

ވަނަ 70އެހެންނަމަވެސް، މިދެންނެިވ ޤާނޫނުއަސާސީެގ   .ސްަރއީ ތްތެރިމަޖިލީހަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރެއް ކަމުގައި. ިއއްޒަ

މަވެސް ޖޭ.އެސް.ީސގެ ނަވީ ކަމުަގއި ވަނަ ަނންބަރުގައި މިދެންނެވި ގޮތަްށ ކަނޑަައޅާފައި އޮތް 2މާއްދާގެ )ހ(ެގ 

.އެސް.ީސގެ ށް ޖޭޞަކޮޚާއްކަމަށް.  ުލކުރަްއވާފައި ވެސް ވާތިބަެއއް ބާ ންގާނޫނު، ވަނީ ރިޕޯޓުގަިއ ފާހަގަކުަރއްވާަފއި މި 

ޕްރީމް ކޯުޓން ކަމަށް. ކުރުމަށްފަހުގައި ޖޭ.އެސް.ީސގެ މަސަްއކަތަށް ލުކުރެއްީވ ސުތިބާވަނަ ާމއްދާ  21ގާނޫނުގެ 

މުޅި  .އެ ފަރާތުގެ މަސައްކަތް ނުކުެރވޭނެ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކޮށްަފއިވާ ވާހަކަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހުރަސްއަޅަިއ، 

އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ އަންނަން  ،ހަގަކުަރްއވާފަިއވާމިއީ ސީިރއަސް މަްއަސލަތަކެއް ފާ ،އެނގެނީ ންލުމުއިމި ރިޕޯޓަށް ބަލަ

ކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޒާތުގެ ވާހަކަތަެކްއ އޮތް ޖީލުތަކަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑެތި ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް 

ގެ މަޖިލީހުން އަދި ރައްޔިތުންގެ އަސްކޮށް މި ރަްއޔިތުން ީސރިވަރަށްމިއީ  .ލިޔެފައިވާ ރިޕޯެޓއް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް

، ައވަސް ަޙއްލެއް ހޯދަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އެހެްނވީމާ ،ފިަޔވަޅުަތެކއް ،ބާރުން ވިސްނައި

އަދި  ،އް ދިރާސާކޮށް ލަތަމަްއސައަދި އެ  ،މިދެންނެިވ ގޮތަށް ހުރި ހުރިހާ މަްއަސލަތަކެއް ބަަލއި ،އެދެންއަޅުގަނޑު 

މެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގަިއ  ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ ފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާގާނޫނާއި ަގވާއިދާ ޚިލާއެފަދަ 

ގެ އަވަްސެވގަންނަން. އަދި ރަްއޔިތުންގެ ބާރަކީ އެންމެ ގަަދ ބާރުކަމަށް ވީހިނދު، އެ ާބރުގެ ތެރެއިން ރަްއޔިތުން

 ށް މައެޅުކަންތައްތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު  ހުރިޚިލާފަށް  ގާނޫނާ ތަކުން މި ދެންނެވި ފަރާތްމުގައިއްސުހަމަޖެ ކަންކަން

ކަންކަން ކުިރއަްށ ބާރު ސްޕީޑުަގއި ގެންދަން  އަުޅަގނޑުމެން އެ އި،މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަަކށް އެކަމަށް ޮގަވއިލަ

  އީްސ.ފެނޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

 

 :ންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ދެން އަޅުގަނޑު މި ދަްނނަވާލަނީ

 ށް. ނިހާދަ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ސްކުރުމަށްފަހު ހުގުިޅގެން ައޅުަގނޑުމެން ބަ ރާރަކާގަށަހެޅުނު ށް ހުލީހަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަޖި

 އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް މިހާރު ،ޖުޑިޝަލް ސަރވިްސ ކޮިމޝަނުގެ މަްއޗަށް ލާޒިމުކުިރ މަސައްކަތް ނިންމައި 

އަސާީސއާިއ ނޫނުނީ ޤާވަޕްރީމް ކޯޓުން ޢަމަލުކޮށްފައިސު ؛ޕޯޓުޕްރީމް ކޯުޓ ޢަމަލުކުރާ ގޮތުގެ ރިސު ،ފޮނުވާފައިވާ 

ހަމައަށް ދިއުމުގެ  މި ރިޕޯޓާ .ޔަޤީންޮކށްދޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،ޚިލާފަށްކަން މި ރިޕޯޓުން ކަށަވަރުކޮށް  ގާނޫނުތަކާ

ތިބެ  ންގޮތަކުން އެނގިްޕރީމް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރަނީ ކޮކުރީަގއި ވެސް އަުޅގަނޑުެމންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު

އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ  .އެކުލަަވއިލީ 19އެޖެންޑާ  މެންގަނޑު ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އަޅު

ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެްނ ފު ޤާއިމުކުރުމަށްސާއިން ފު ޤާއިމުކުރުން. މިފޮތުގައި ލިެޔިވފައި މިހިރަސާއިން ،އޮތީ ލިޔެފައި މި

ޕްރީމް ކޯޓުން މި ކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ޚިލާފަށް ސު ސީއާޤާނޫނުައސާ .ނަށް ވީ ވަޢުދު. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްރައްޔިތުން

ގޮތުން  ނުކުެރވޭ ެއއްެޗްއ. މި ރިޕޯޓު ބުނާ އަދަދު އިބަބުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުން އެއީ ގުނަސަ

ވާ ދީފައިލިބި ންގެ ަމޖިލީހަށާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށްރައްޔިތު ،އޮތީ ވަނަ ނަންބަރުަގއި މި 1ވެއްެޖއްޔާ 

 ގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު  ،ޕްރީމް ކޯޓުން ހަނިކޮށްދިވެހިާރއްޖޭގެ ސު  ބާރުތަކެއް

ގާނޫނީ ނިޒާމު  ،ެއއީ ސީދާ މުޅި ގާނޫނީ އޮނިގަނޑު  .މަސައްކަތަށް ހުރަސްެއޅުން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 އި ޕްރީމް ކޯޓުގައި ތިބި ފަނިޑޔާރުން ކަނޑަެއޅިގެން ރާވަ ޓަކައި ސުށްހާލުމަފުނޑުފުނޑުކޮށްލައި އަތްމަްއަޗށް ބާރުތައް ކަ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ) 2008/10 ގާނޫނު ނަންބަރު -2 ލުކުރަން.ގަބޫހިންގާފައިވާ ޖަރީމާއެއް ކަުމަގއި އަުޅގަނޑު 

ން ހިންގަިއ ކަންކަދާރީ މާއްދާގެ )ބ( ުއވާލަިއ ޢަދްލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އިވަނަ  21ގެ (ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނު

މިއީ އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ދެންނެވި  ވާހަކަިއގެ ތަފްސީލު. މުޅި  .ވާުލވުންހަޕްރީމް ކޯޓުން އަމިއްލައަށް ސު ބެލެހެއްޓުމާ

)ިދވެިހރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކގެ ގާނޫނު(ގެ  2010/22 . ގާނޫނު ނަންބަރ3ު. ލާފައިބާރު އެ ވަނީ ެއއްކޮށް އަތްަމއްޗަށް ކަހަ

ކޮބައިޯތ  .ލާފައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއިވަނަ މާްއދާގެ ނިޔަލަށް އުވަ  94 މާއްދާއިން ފެށިގެން ވަނަ 82ބު ބާވަނަ  8

 .މެއް ނެތްގޮސް ކިހާނެ ކަމިހެން .މުޅި އަތްމައްޗަށް ހުރިހާ ބާރެއް ކަހާލުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ؟ބޭނުމަކީ. ބޭނުމަކީ

ޕްރީމް ކޯޓުން ޚިލާފަށް ސު އާމުޅި ޤާނޫނުއަސާސީ  ،އޮތީ އި މިލެވިފަ އިކަެމއްގެ މަްއޗަށް މި ރިޕޯޓު އެކުލަވަ  17

ހުރިހާ ކޯޓަކަށް ބާރު މި . އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ގާނޫނީ އޮނިގަނޑު ފޮރުޅާލަިއ ހިންގާފައިވާ ކަންތައްަތކުގެ ާވހަކަ

އަތްަމއްޗަށް ބާުރ  އްލަ އަމިފަނޑިޔާރުްނގެ  5އެ  ،ގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ބިރުދައްަކއިގެން ފޯރުވަިއގެން ހުރިހާ ކޯޓުތަކެއް 

އަމިއްލަ ޖީބަށް ޮބޑުވާެނ ހުރިހާ ގޮތެްއ ރާަވއިގެްނ ދިވެހި ރަްއޔިތުންެގ ޙައްަޤށް  ،ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް  ،ނަގައި 

ބޫލުކުރޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގަކުރިން ދިވެހި ރައްޔިތުން  އަރަިއގަނެފަިއވާކަން މި ރިޕޯޓު އައުމުގެ މާ

ޖުޑީޝަރީ ިއޞްލާޙުކުރުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާޖިބެއް ެއއީ ޖުޑީޝަރީ  ،ވެފައި އޮތީ ށް ކަޔަޒިންމާ ގެއަޅުގަނޑުމެން

މި  ،އިޞްލާޙުކުރުމަކީ. އަޅުގަނުޑމެންގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީން ލާޒިމުކުރޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ވާޖިބުތައް ކަނޑަެއޅުަގިއ  އިތަކާކޮންމެ މީހެއްގެ މަދަނީ ޙައްޤު ،އްދާގައި މި ބުނަނީވަނަ މާ 142ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
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މުސްތަޤިއްުލ މިނިވަން އަދި  ޤާއިުމކޮށްފަިއވާ ނުވަތަ ޖިނާޢީ ކުށެްއގެ ދަޢުާވ މީހެއްގެ މަްއޗަށް އުފުލުމުގަިއ ގާނޫނަކުން

 ލެިވގެން ބާްއވާއިއްުމކޮްށ ހުޅުވައާތެރޭަގއި  އްގެތެވަތަ ޓްަރއިބިުއނަލެއްަގއި އެކަީށގެންވާ މުްއދަކޯޓެްއގައި ނު

ވަނަ  142. ިމ ޤާނޫނުއަސާީސގެ އޭފުން ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ަޙއްޤު ކޮްނމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެ ސާހުމެއްަގއި އިންއެއަޑު 

 ށޭ.ާއއި ގާނޫނަބައެކޭ. ފަނޑިޔާރުން ޢަމަލުކުރާނީ ާޤނޫނުއަސާސީ އްލުމާއްދާ ފަނޑިޔާރުންނަކީ މުސްތަޤި

 ކަންކަން ނިންމުމުގައި ެވސް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަިއ ވާ ނުއިކަނޑަައޅާފަ ،ާއއި ގާނޫނުަގިއވާ ގޮތަށްޤާނޫނުއަސާސީ

ާއއި ޤާނޫުނއަސާސީ މަަސއްކަުތގައި . ފަނޑިޔާރުްނގެކުަރންވާނޭއެކަމެއް ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮަތށް ފަނޑިޔާރުން ރިޢާޔަތް

ފާނެ ބިރަކަްށ އިކަދައްަވކި ފަރާތަކުން  ،ނިންމަންވާނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވެއެްއގޮތަށް ކަންތައްަތއް  ގާނޫނާ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .ބުން އެްއކިބާެވގެންވޭ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްޞަތަޢައް ،ޖެހިލުންނުވެ

ިދވެިހރާއްޖޭަގއި ތިބި ނުފޫޒުގަދަ  ،އިއަމިއްަލއަށް ބާރުވެރިކަން ނަގަ  ،ލަޙަތު އިސްކޮށްޞްކޯޓުތަކުން އަިމއްލަ މަ

ތަން. އިއްޒަތްތެރި  ާޔސީ ބައެއް މީހުންގެ ނުޫފޒުން ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ޙުކުމް ނެރެމުންދާސި ތަ ވިޔަފާިރވެރިން ނުވަ

އިދިކޮޅު ނޫނީ އިދިކޮޅަްށ  އަޅުގަނޑުމެންނާ ،ދަނީވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި .ރައީސް

ެއ ބޭފުޅުންެގ  ،ސަބަބަކީ ؟ކޮބައިތޯ ސަބަބަކީ .ސްރައީ ެތރިތްތަން. ިއއްޒަ ވަކާލާތުކުަރްއވާ ބޭފުޅުން ައުޑގަދަކުރަްއވާ

ބެހޭ ރިޕޯޓެއް  އަމިއްލަ މަންފާއަށް އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ގަޑިެއއްަގިއ ބޭނުންވާ ޙުކުމެއް ނެރެދެވޭ ކޯޓުތަކާ

ސް. ރައީ އެކަެމއް ހަޖަމެއް ނުކުެރވޭނެ ިއއްޒަތްތެރި  .ސްކުރާތީ ހުބަަތނުގައި އެކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން ނެރެ މި

ުފ ސާއިން ،ކުރަނީހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެން ކައިީރގައި އެިދ އާދޭސްއެ

ެގ މަްއޗަށް މި ރިޕޯޓު ،އަުޅގަނުޑ ޮގވާަލނީ .ޤާއިމުކޮށްދޭށޭ. ޖުޑީޝަރީ ިއޞްލާޙުކޮށްދޭށޭ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ޕްރީްމ ޖުޑީޝަީރ އިޞްލާޙުކޮށް، ސު ބިނާކޮށް ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް ޗަށްމައް ބިނާކުރުމުގެ ކުރިންވެސް އަދި މި ރިޕޯޓުގެ

. އަޅުގަނޑުމެން މިކަމާ ބެހޭ އޭޖެހެޕްރީމް ކޯޓު ބަދަލުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން އަވަްސވެގަންނަންޚާއްަޞކޮށް ސު؛ ކޯޓު

ދިވެހި  ،ދަލުކޮށްޓު ބަމް ކޯރީޕްސު ،ައޅައި އަވަަހށް ފިޔަވަޅު ،ގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ހުރިހާ ރިޕޯޓެއް ނިންމައި

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ުޝކުރިއްޔާ. . އިންތިޒާމު ޤާއިމުކޮށްދޭންޖެހެއޭ ފު ލިޭބނެސާރައްޔިތުންނަށް އިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަދު އަޙްރުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އަުޅގަނުޑ މި ދަންނަވާލަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަޝު

 ޙަލީމަށް. 

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ޚިލާފު  ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޤާނޫުނއަސާީސއާޕްރީމް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޭޖެގ ސު

ީތ، އެ ކޮމިޝަްނގެ ޅުއްވީށަހެށް ހުތަނަ މި ންސަރވިސަްސ ކޮމިޝަނު ގުޅޭ ރިޕޯެޓްއ ޖުޑީޝަލް ނިންމުންތަކާ

ޕްރީމް ކޯޓުގެ ވާހަަކ ައޅުގަނޑުެމން ސު .ދަންނަވަން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ެގންނަންވާ ބަދަލެއްގެ ވާަހކަ.  ،އް ނޫން މި ދައްކަީނކީ. އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްަކނީއެކަންޏެ

މި ކަންތައްތައް ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އައީ އަހަރު ކުރިން އެމް.ޑީ.ޕީ ވުޖޫދަށް  ސާދަފަނަރަމީގެ  ،ވާނެގަންނަ އިއެނިގވަޑަ 

ގޮތަކަްށ  ކަހަލަ ރަނގަޅު ރަްއޔިތުންނަށް މަންފާކުރާ ދީފު ޯހދަސާރައްޔިތުންނަށް އިންދިވެިހ  ،ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވި 

ޭއެގއިތުރުން ސިޔާީސ ވާަދވެިރ  ،ިސޔާސީ ހަރަކާތް ހިންަގއި ރިަޙވެހިންގޭނެ ސަރުކާރުތަެކއް އުފައްދަން. އަދި ސުލް

ތެޭރގައި އެންމެ ތަކަށް ބައްޓަންކުރަން. އޭގެޑިޮމކްރެޓިކު އުސޫލުން ދިވެހިރާްއޖެ ހިންގޭނެ ގޮ ،އިންތިޚާބުތައް ބާއްަވއި

އަބަުދވެސް  ޒާމު.ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީ. ޝަރީަޢތުގެ ނި ،ގޮތަްށ ބެލެވިފައި އޮތީ  ގެމު އަސާސެއްންމުހި

ުމއްދަށުަގއި ވަރަށް ގެ ެއއިރެްއަގއި އޮންނަ ޮބޑުން ،ފަނޑިޔާރުން ތިބީ ،ިދވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތައް އޮތީޒަމާނުއްސުރެ 

ލާރި ގެންގުޭޅ  ،ިދެވހިރާއްޖޭގެ ބޮޑެިތ ބޮޑެތި ވިޔަާފރިވެރިންނާއި ،ތެރޭަގއި ައޅުގަނުޑ މި ދަންނަވަނީ. ޭއގެފިތިފަ ބޮޑަށް

އަދި ސަރުކާރު ހިންގަން އޮންނަ ފަރާތެއްގެ ވަރަށް ބޮޑަށް ނުފޫޒު  ،އިތުރުން. އޭގެ ންގެ އަތްދަށުވެފަޖަނު މުއްސަނދި މަހު

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޝަރުޢީ  ،ވީ އެންމެ ބޮުޑ މަޤްޞަދަކަށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ،އުފެދި ން އެމް.ޑީ.ޕީ. އެކަން ފާހަގަކުެރިވގެފޯރާފަ

ގޮތުަގއި ހިނގަމުން  ގެރަސްކަުމގެ ނިޒާމެއް  ،ކާދަ އޮތް ގޮތަށްއާދަ ކުޅިސްމުދިވެހިާރއްޖޭަގއި  ،ނިޒާމު މިނިވަންކޮށް

އޯގާތެރި ވެރިކަމެއް ހިްނގޭެނ  ،ރީތި  ،ރަނގަޅު ،ްއ ގެނެސްއައި ޖުމްހޫރީ ވެރިކަެމއް ބަދަލުކޮށް، ޑިމޮކްރެިޓކު ވެިރކަމެ

އެކީަގއި މަސައްކަްތކޮށް،  ކަމާ ރި ދަވެވާ ،ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން. އެގޮތުްނ އަޅުގަނޑުމެން ކާމިޔާބުކުިރ އިންތިޚާބުތައް

މެން މި ތިބެނީ ކަންކަން ހިންގަިއެގން އަޅުގަނޑު ށްރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލާނެ ގޮތަ ،ވެ ކެމްޕޭނުކޮށް، ވަޢުދުތަެކއް 

 މިކަން ކާމިޔާބުކޮްށގެން. މިއަދަކީ އެކަމުގެ އެންމެ ުއފާވެރި ެއއް ދުަވސް. ައުޅގަނޑުމެންނަށް ޒަމާނުއްސުރެ 

މިހާ ފުޅާ ދާއިރާއެއްަގއި އެންމެ  ،ގައި ހުމަޖިލީރައްޔިތުންގެ ޖޭަގއި އޮތް ކޯޓުތަުކގެ މައްސަލަ މި އިއްޒަތްތެރި އްހިރާދިވެ

އެއަްށ  ،ޚިލާފު ކަންތައްތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅި އާ  ޤާނޫނުއަާސސީރު ހުރި ނުކުސިޔާމަތީ ކޯޓުން ކޮށްފައި

ލަސްުނވާ  އްޔިތުންނަށް ިމ ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް ލަހެއް ުނވޭ.ރަ ހިވެއެޅެމުންދާ މަންޒަރު ިމހާރު ދިފިޔަވަޅު 

ދީމީ ގޮތްތަކެއް ގަވަްނދެން އޮތް  އެތައް ސަތޭކަ އަހަެރއް ،މުޅި ރާއްޖޭަގއި ޒަމާނުއްސުރެން ،ސަބަބަކީ، މި ޒާތުގެ

 ރަނގަޅުކުރާ ކަމަށް  އި މާނައިގަ ނގަޅުމެ ރަންއޭގެ އެ، އަދި ރަނގަޅުކުަރން ނެ.ދާއިރު ވަގުތުތަެކއް ނަގާބަދަލުކުރަމުން

 ،ނެގި ދިގު މުއްދަތު ނިމި ދަނީ  ވެސް ަވގުުތ ނަގާނެ. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ބޮޑަށް ވަންޏާ މާ

މި އި ގަ ބޫލުކުރާ ގޮތުގައުޅެނީ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު  މިކަން އިޞްލާޙުކުރުމުގެ އެްނމެ ފަހު މަރުޙަލާގައި މިހާރު މި

ތަނުަގިއ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮެޅއްެގ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުިރއަށް އޮތް ،ރިޕޯޓަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައި

ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަ ނިޒާމު އެްއކޮށް އިޞްލާޙުކުރަން. އަޅުގަނޑު އޮތް ޝަރުޢީއެބަ
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މިއަދު  ،މިކަހަލަ ކަންކަން ކުރާކަށެއް ނުވާނެ. އަޅުގަނޑު އުފާވަނީ  ،ވީމެނުރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުވެގެން 

 ،ކަމާއި ޑީ.ޕީ ވުޖޫދަށް ައއީ ކޮން މަޤްޞަދެއްަގއިއެމް. ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ ވަރަށް ބޮޑަްށ ސާފުެވއްޖެ

މަސައްކަތެއްކަން. އެކަްނ  ހޭންޖެއައި މަސައްކަތަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް މި ރާއްޖޭގައި ކުރަކުރަމުން  ންއެމް.ޑީ.ޕީ

. ކައުންސިލް ންރުނިމިދިޔަ ތިން އިންތިޚާބުގައި ައޅުގަނުޑމެންނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ދިން އިތުބާިދޔައީ ސާބިތުވެގެން

އޮތީ  ގެ އިންތިޚާބުން މިހުއިތުރަށް ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީ ޭއގެ ،އިންތިޚާބާއި އަދި އެންމެ ފަހުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި

 .މި ރާއްޖެ ރަނގަޅުކުރުމަށް އަށް އެ ބޭފުޅުން އިތުބާރު ދީފިކަން ސީދާ އެމް.ޑީ.ޕީ ،ބޮޑަށް ސާބިތުވެފައި ށްވަރަ

 ،ބޭފުޅުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޔަޤީންކަން އޮތީ އެ .ބޫލުކޮށްފިކަންގައްކަތްތައް އެ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސަ 

ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ރަނގަޅުނުކުރެވޭނެކަން. އިރާދަކުެރްއވިްއާޔ  މި މެނުވީބާުރވެރިކަން ލިބިގެން  އަށްއެމް.ޑީ.ޕީ

އުޅެނީ. ދާދި އަވަހަށް  ކުރި މަސައްކަތް އެންމެ ފަހު މަރުޙަލާގައި މިވާލުހަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން އަުޅގަނޑުމެންނާ

 ަރއްޔިތުންނަށް ރާއްޖޭގެދިވެހިފެދި  އުމި މަސައްކަތް ނިންމަިއ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަނގަޅު ޝަރުޢީ ނިޒާމެއް

، މި ތް. އެހެންވީމާއޮ ޤާއިމުވެގެްނދާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ އުއްމީދާއި ޔަޤީންކަން އަުޅގަނުޑެގ އެބަފުލުއިންޞާޢަދު

ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝުކރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ  !ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް މަރުޙަބާ ފުރުޞަތުގައި ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް

 ށް. ޞަތަފުރު އްވިދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި އަރުވަނީ ަވއިަކރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިވަގުތު ައޅުގަނޑު ުފރުޞަތު

 މެންބަރު ޙުސެއިން ޒިޔާދަށް. 

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ެވސް ވަރަށް  އަޅުގަނޑަށް ށް ނުން މި ފޮނުވި ރިޕޯޓަ ރަީއސް. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަތްތެރިްއޒަޔާ އިޝުކުރިއް

 ޓަކައި އެ ކޮމިޝަނަށް ވަރަށް ޝުކުރުކަމަށް އްވިތާއީދުކުރަން. އަދި މިފަދަ ރިޕޯޓެއް މިހާ ފުރިހަމައަށް ތައްާޔރުކޮށްދެ

އަބަދުވެްސ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ  ހުރި  މާފައި ނިން ލާފަށްޚި  ގާނޫނާ ންޕްރީމް ކޯޓުދަންނަވަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު

ައޅުގަނޑު ، އެހެންވީމާވަނަ ފަހަރު.  4ެވސް ވާހަކަދަްއކާ  އަޑުިއެވނީ. މިއީ މިކަމާ އަޅުގަނޑު މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ެއ  ،ނަމަ ވާަފއިއްވާޙުކުމެއް އި  ،އެްއގޮތަށް މިހާތަނަށް ހިންގާފައި ހުރި ޕްރީމް ކޯުޓން ގާނޫނާއެބަ ބޭނުންވޭ ސު

ހިމެނިގެންވޭ. ޭއގެތެރެއިްނ ނުކުތާެއއް  17އޮތް ރިޕޯޓުގައި ވެސް  މިމީަގއި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ެވސް ިއވެން.  ޙުކުމެއް

ޚިލާފަށް ނިންމާފައި  އަށް އަަރއިގެން އެ ދިޔައީ. މިއީ ހަތްތަހާވެސް ގާނޫނާ 19، 18 ؛މިހާރު އިތުރު ދެ ނުކުތާއެއް

ޕްރީްމ ސުއޮތީ.  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނުން ފާހަގަޮކށްފައި މި ަގނޑުމެންނަށްައޅު މަށްމްތައް ކަހުރި ޙުކު
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ވެސް ދާންދޫ  މި ދައްކަނީ. މި ރާއްޭޖގެ ެއންމެ، އެންމެ ބޮޑު ެއއް ކޯުޓ. އަުޅގަނޑު މެންކޯޓުގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު

އަުޅގަނޑުމެން  ،ހިތަށްއަރަނީ ވެސް ގަނޑު. އަޅު ރަންށް ާތއީދުކުއަށް ވަރަވާހަކަ  ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކި

މީގެ ކުރީަގިއ  ؟ތޯއޭތްޙައްލުކުރެވޭނެ މިނޫން އެހެން ގޮތެއް ނެ ކަންމި ؟ސް މި ކުރަނީ ކީއްވެޯތއޭހުބައަބަދު މިކަމާ 

، ންލަިއގެއިޞްލާޙެއް ކޮށް ނު ގާނޫ ؛އަޅުގަނޑުމެން ދުށިން ދެ ފަނޑިޔާރަކު ވަިކކޮށްލި ގޮތް. ކުޑަުކޑަ މާއްދާެއއް

ކޮށްލައިގެން ެވސް ދެ ފަނޑިޔާރަކު ބަދަލުކޮށްލި. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބެހޭ ގަވާއިެދއް ިއޞްލާޙު ތަކާކޯޓު

 އަިދ ސް ިމއަދުވެ ތިއަރީެއ  ަނގާ ތިއަރީ.ޓިނު. އޮތް. ދެން، އޮތީ އަެންއ ތިއަރީވެްސ ވާްނ އެބަ ފަސޭހައިން އެކަން

ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އެބަ އިންެނވި.  ެއ ބޭފުޅާއޮތީ.  މި ތަށްވާ ގޮބޮޑަށް ފަސޭހަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާ

އަބަދު އަޅުގަނޑުމެން  .ކޯޓު ބަދަލުކޮށްލެވިދާނެހެން ހީވަނީ ގޮތުން ކުރެ ގޮތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ، މި ދެއެހެންވީމާ

ިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ށީ ދާ އޭދަފު ޫނން އަބަދުވެސް  ވެސް ބޭނުމެއް  އަޅުގަނޑު ،ހެން ނުދަްއކާވާހަކަ މި މި

ވިދާޅުވިހެން އެހާ ކަރާމާތްތެިރ ބައެްއގެ ިވޔާނުދާ ވާހަކަަތެކއްެގ ވާހަަކ ައޅުގަނޑުމެން ައބަދު ދައްކާކަށް. އަުޅގަނަޑކީ 

ރުނު ން ނެރީަގއި އެ ބޭފުޅުވަރުފެބު 1އޮތް. ކަމެއް އެބަ ވެސް އެނގޭ ެއއް އަޅުގަނޑަށް ،ޔަސްކަށް ނުވިގާނޫނީ މީހަ

އެ ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގަިއ  ،ބޭފުޅެއްގެ މަްއޗަށް ދަޢުާވކޮށްފައި 9 ،މީހުން ތިމަންނަމެން އެ ،ޮއވޭޙުކުމެއްަގއި އެބަ 

 48ީރގައި. ޭއގެ ވަރުފެބު 1ބަލަންވާވަރަށް ނުބަލަޭއ  ށްތަކަތް އައިޖުރާ ގާނޫނުތަކަާކއި  ،ަވނީދަޢުވާކޮށްފައި ޙުކުްމކޮށްފައި

 އަސްލު ރަނަގޅުގަ ތިމަންނަމެން އޭރު އެހެން ބުނީ ބިރުންނޭ. މީ، ނޫން. ނީނެރުމްުޙކު އްކާގަިޑއިރު ފަހުން އަނެ

. ޔައީދިލުކުރަމުންތިބާގެ ޙުކުމް ރީ ވަރުފެބު 1 ؛މީހުން އަލުން އޭގެ ބަަޔކުން ބަޔަކުން އެ ޙުކުމް އެއެއޭ.  ގޮތަކީ

 1އެއް ތަނެްއ ގޯްސ.  ިއންމި، ގޭނެތާ  އެނވިޔަސްދެން އަުޅގަނޑުމެން އަދި ގާނޫނީ މީހަކަށް ނު މާމިހިސާބަށް ދިޔައި

ރީ ނޫނީ އޭގެ ފަހުން ނެރުނު ޙުކުމް. ކޮންމެ އެއް ޙުކުމެއް އެބަ ގޯްސވޭ. ނުފޫޒެއްގެ ދަށުންކަން އެބަ އެނޭގ ވަރުފެބު

 މި  ؛މެންބަރެއް 12ނަށް ކުރިމަތިވީ ންވަރަށް ސާފުކޮށް އެ ޙުކުމް ކުރީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރަކަށް އެދުނީމާ ނެރުނީ ސު ންކަންކަން ކަނޑައަޅަ ޮގނޑި ެގއްލިއްޖެ. އެ ގެމެންބަރެއް  12 ލީހުގެމަޖި

މަޖިލީހުގަިއ  މެންބަރުން ތިބޭނީ 12އަދިެވސް އެ އަދިވެްސ އަުޅގަނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ އޭތި ސާފުިވހެނެއް. އަރަތެއް. 

ބައެއް ބޭފުޅުްނ ގެތެެރއިން އަދި ނޭނެގ. އޭ އްގޮތެ ންގެ ގޮނިޑއަށް ވީންބަރުމެ 12ރިހަމަ ޖަވާބެއް ނުލިބި. ފުރަނގަޅު 

ދަނގެތީ  ،ވަނަ މަޖިލީހުގައި މިހާރުވެސް އެބަ ތިްއބެވި. ހަމަ އެހެން އަޅުގަނޑު އެބަހުރި ހަނދާން 19އެނަބުރި މިތާ 

ފޮނުިވ  ،ހައިކޯުޓަގއި .ވެސް އްވާއެ  ދަޢުގޮތުން ކުރެވުނު ބެހޭ  އާދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިމަށް ފިސްތޯލަ

 .ވެސް އިނިން މަޖިލީހުގައި ޕްރިންޓު ނެތް ކަމަށް ބުނިމާ ޤާޟީ ޖަވާބުދެްއވީ. އަޅުގަނޑު ފިސްތޯލުގައި ާނޒިމްގެ ފިްނގަރ

ށް ކޯޓަ ޕްރީމްޕްިރންޓު ހުރުން ލާޒިމެއް ނޫނޭ. އޭގެ ފަހުން ސުގެ ފިންގަރނާޒިމު  ގައިްއޗެއް އެ ގެއިން ފެންނަ ކޮންމެ އެ

 ގެ. އަޅުގަނޑު ށްކަމަ ފެންނަުރެގ ނައިބު ރައީސްގެ ޑީއެންއޭ . ފިސްތޯލައިން އޭއޮތީ ޑީއެންއޭ ދިޔައިރު މި އްސަލަމަ

ންނަ ކޮންމެ އެްއޗަކުން ނައިބު ަރއީްސެގ ފެ ންސުވާލަކީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގޭ ކޮޓަރި ތެެރއިން، ިނދާ ކޮޓަރި
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. މިހާ ސާފުކޮށް އޭެވސް ރައްޔިތުން ަޝއްުކކުރާނެނޫންތޯ މަކަށްން ކަ އެހެޑީއެންއޭ ފެންނަން ފަށައިފިްއޔާ ދެން

، އަުޅގަނޑަށް ހީވަީނ . ެއހެންވީމާވަނީ ނުގަނެ ދޫކޮށްލާފައި ވެސް މައްސަލަ ބަލަިއވެސް އިހުރި ކަންކަމުގަ ފެންނަން

އް ހާސިލުކުރާކަްށ ނޫންކަން ޞަދެ  މަޤްއުޅެނީ ަވކި ގިނައިން ވާހަކަދެެކވިއްޖެހެން. ައޅުގަނުޑމެން މި ކަމަށް މާމިހާރު މި

ސާފު. އަުޅގަނޑުމެން ިމ ސް ވަރަށް ވެ  ވަރަށް ސާފު. އަުޅގަނޑު ބޭުނންވާ ގޮަތކަށް ޙުކުމްތަެކއް ަނއިސްގެްނ ނޫންކަން

ރު ޭއގެ ނަތީޖާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާ ،ސިލުކުރަްނ މަސައްކަތްކުރީމާައހަރު ވަކި ކަމެްއ ހާ ވޭތުވެިދޔަ ފަސް ،ދައްކަނީ

ވެސް ހަމަ މި މަޖިލީހުގެ  މިހާރު. އެއީ  އިވަރަށް އުހުގަ  ވީ ވެސް ތި އިންނެ  .ނަނީ. އިއްޒަތްތްތެރި ރައީސްފެން މި

ވަށަިއގެން  މާސާބަށް ދިޔައިވެސް ސަލާމަތްނުވާ ހި  އިޞްލާުޙޮކށްގެން ގާނޫުނތަކާއި ަގާވއިދުތަކާ ،ންމާޔަތްކުރަހިރައީސް 

އަުޅގަނޑުމެން ނޫޅެން،  ޮގތަށް އޭރު ކަންަތއްކޮށްފަިއ ޮއތީ. ށްޓަކަށް ލާ ރި ކޮއްލޫބި ،ބޮޑުކޮށްަފއި  ،ޖަހާފައިޕާޓިޝަން

. އެއީ ަރއްޔިތުން ެއގޮތަށް އަުޅގަނޑުެމން ބޭނުންވަނީ އިންސާފު ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑުމެން ޭބނުންވާ ގޮތަށް.

ސްޓަރު، މިހެން  މިނިފެންސްޑި  2ނައިބު ރައީސް،  2އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު،  2ައހަރު  5ވޭތުވެދިޔަ  ބޭނުންވާތީ.

މިީއ ކަމެްއ  .އިރުަވއްތަރަކުން ޖޯެޑްއ ދުރުކުރި ؛ކޮންމެ މީހެއް މަޤާމުން ދުރުކުރި ،ކިޔާނެ ކަެމއް ނެތް. ބޭރުކުރި 

ވެްސ ލައިގެން ސަލާމަތެއް ނުވި.  ބޭފުޅުން 2 ؛އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ހާސިލުނުވެގެން ކަންކަން ކުާރ މީހުން ކުރާ ގޮތް.

މިކަން  ތިމަންނަމެންނަށް  ،ވިދާުޅަވނީއެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު  ،ބޭފުޅުން މިއަދު އެ ވެސް ދޫކޮށްލީ. އެކަންއެ ހިސާބުން 

ަރއްޔިތުންނޭ. އުޅެނީ  ޖެިހގެން މި ދުަގއިވަހިބަރު  ަޙޤީޤަތުގައި ދުވަހު ދެންނެީވ، ކުރެވުނީޭއ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު އެ 

ނީ އުޅެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މިރައްޔިތުން.  އުޅެނީ ގައި ޖެހިގެން މިދުވަރު. ހިބައޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެއްއ ނޫނޭ

 މިވާހަކަ ދައްާކކަށެއް.އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ، މިގޮތަށް އަބަދަކު މިގޮތަށް  ނުވެވިގެން.ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސަލާމަތް

. އޮވެގެން ނޫނިއްާޔ ޖޭގައި ޮއންނަންރާއް އް މިއިންސާފު ލިބޭނެ ފަނޑިޔާރުެގއެ  ،ދުލުވެރިޢައަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ 

ނެތް. ދެްއވި  ެވްސ ކުރެޭވކަށް ކަެމއް ވެްސ އިތުރު ެއއް އްެވސް ތަރައްީޤއެ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޙަޤީޤަތުަގއި

  ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.ފުރުސަތަށް ވަރަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލަނީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގުތުމިވަ !އާދެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

  އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް 

ިމ ން ޓީޖުޑީޝަރީ ކޮމި ،ދަނީ ވާހަކަަދއްކަމުން މިއާދެ! އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްޔާ 

ުގޅިގެްނ  ން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ރިޕޯޓަކާމަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ގުިޅގެން. މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ރިޕޯޓަކާ
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 ން މި ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑުމެންނާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީދައްކަނީ އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ މި

  ...އެކްިޓވިސްޓުންތަެކއް . ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ޕާީޓއެްއގެަގއި 2019ޖޫން  13 ،ަވނީ ނެސްދީފައި މިގެހިސާބަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ރިޕޯޓެއް.، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

މާފަންނު  ،އޮތީ ހިސާބަށް ައއިސްފައި މި އަޅުގަނޑުމެންނާ ބޫލުކުރަން.ގައްކާ ވާހަކަ ސާފުވާނެ ކަމަށް މި ދަ ގަނޑުއަޅު

މި  ހިސާބަށް ފޮނުއްވާފައި އޮތް ރިޕޯެޓއް. ސޮއިކުަރއްަވއި އަޅުގަނޑުމެންނާ މްތިޔާޒު ފަހުމީއުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އި

ކޮމިޓީއަށް  އެ ،ންން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީމިޓީރީ ކޮރިޕޯޓަކީ މިއީ މިދެންނެވިހެން، ޖުޑިޝަ

  ...ޖޫން 13ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ ބޭފުޅުންޮކޅެއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުސްވަގުުތކޮުޅެގ  ،އާދެ! އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަދޭނަން. އަޅުގަނޑުމެން މި ގެންދަނީ ކުރިންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ބަހުްސ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާަފއިވާ ރިޕޯުޓގެ ،ނޑުމެން ވާހަަކދައްކަމުން އައި ުޅގަން އަކުރި

 . 5.3ެއއީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު( ) ނީ.ދަކުރިއަށް

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

 .އިނގޭތޯ އަުޅގަނޑަށް ދެ ރިޕޯޓެއް އޮޅުނީ.  ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯތްތެރިްއޒައާދެ! އި

މި ރިޕޯޓަށް  ،ނަމަވެސްފައި ދިޔައީ ހިތުން އަނެްއ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކާލަން. ެއހެންތައިލާައޅުގަނޑު ފި އްވާތި!މާފުކުރަ

އޮތް ސަރުކާރުން އަީއ މިއަދު  ކުރަންޖެހޭ.ޙުލާޞްޝަރީ އިޖުޑި މެންއަުޅގަނޑު .އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ނަން.ވާހަކަދަްއކާ

ކުރުން އެއީ ހަމަ ވަރަށް ބޮުޑ ޙު ލާޞްތެޭރގައި ޖުިޑޝަރީ އިޭއގެ ން.ދުތަކެއް ެވގެޢުރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ގިނަ ވަ

ހުރިހާ  މި ،ތަކާއިޢުރޫމަޝް ހުރި ތަރައްީޤގެ ގުިޅގެން ަރއްޔިތުންަނށް ގެންނަން މެންޑޭޓެއްެގ ގޮުތގަިއ ައއީ. ައދި އެއާ

ތަކެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންނަްށ ގެ ނަމުަގިއ ވަރަށް ރަނަގޅު ސިާޔސަތު 19އެޖެންޑާ  ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ.ވެސް މީގެ ކަމެއް

 މިއަދު  .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއޮތް ސަރުކާރަކީ މި ދައްކަިއގެން ވެިރކަމަށް އަިއސްފައި އޮތް ސަރުކާެރއް މިއަދު

ވަނީ އަުޅގަނުޑ އަބަދުވެސް މި ދަންނަވަީނ  ކަމަށް ުކރެވުނުޙުލާޞްފުުޅންނަށް ޖުޑިޝަރީ އިވި ބޭއްބެ ސަރުކާރުަގއި ތި

ކަންތައްތައް  ބޭފުޅުންނަށް މި މި ،ނަމަހުރިހާ ކަމެއް ލިބޭ ކަމަށް ވާ މި ، މިންވަރާޤުއްޙަ  ،އިޔާ ހަމަ ،އިންސާފާއި
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ކޮަބއިތޯ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު  ޖެޓް ހުސްވެއްޖެ.ގެ ބަްއޖޭ. ދިވެހިރާރައްޔިތުްނެގ ވާހަކަެއއް ނޫން ދިވެހި ވީ.ހާސިލު

ސް މިއަުދ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލި ؟މަތީގައި ކޮށްދެވުނު ކަމަކީކަންކޮބައިތޯ ަރއްިޔތުންނަށް ހަމަހަމަ ؟އިންސާފަކީ

 .ނޫންޓެއް ބަޖެ ަސޕްލިމެންޓްރީ ،ފައްޓަވަމުން މަޖިލީހުގެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ ވިދާުޅވި އަޑު އަުޅގަނޑު އެހިން

ސާ ބޭނުންވެގެން މި ިއއްަޒތްތެރި މަޖިލީހަށް ކަރުދާހެއް ބަޖެޓް ހުްސވެގެން ބަޖެޓަށް އިތުރު ަފއި  ،އެހެންނަމަވެސް

އަދި ކާށިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅަގނޑު އެހިން ވިދާުޅވާ އަޑު،  އައިސްަފއި އޮތް ވާހަކަ ވިާދޅުވި.

 ހަދާނެ ހަމަ ،އުޅެނީ ވެސް ދަންނަވާނީ މި ސަރުކާރު މި އަޅުގަނޑު  ؟މި ސަރުކާރު ،ެޅނީއު ޖެންސީވެގެންތޯ މިރމައި

ވަނަ ރައްޔިތުްނެގ  18އަުޅގަނޑުެމން  ،ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެން ހުރި ކަންތައްތަކެއް  އެއް ނޭނގިގެންނޭ.ނަހަދާނެ

ފާްސކޮށްގެން މަސައްކަްތކުރަމުން  ގެންމަނައިހުރި ކަންތައްތަކެއް އެ ބަޖެޓުގައި ހި ންމަޖިލީހުގައި މިއަހަރަށް ކޮށްދޭ

، ބަޖެޓް ހުސްެވގެން އަނެްއކާ އެ ބަޖެޓަށް ބަށް ނާރަނީސް ބަޖެޓަށް ވީނުވީެއއް ނޭނގި ހިސާ  މަހާ ޯއގަސްޓު ،އައިސް 

 ؟. ކޮބައިތޯ ހަމަ ހަމަކަމަކީއަޑުިއވުނީ ން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކަދިޔައިތުރު ފައިސާ ބޭނުންވެގެްނ ހުށަހެޅިގެން

ޖުޑިޝަރީ އެކަނިތޯ އަުޅގަނޑުމެްނ ނޫނީ  .ސުޕްރީމް ކޯޓު އެކަނިތޯ އަުޅގަނޑުމެން ބަދަލުކުރަންވީ ކަނިހަމައެ

ރައްޔިތުން އެތަެކއް  ؟ރިާޔސަތުގައި އިންނެވި ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ނުވޭތޯ ބަދަލުުކރާކަށް މިއަދު ؟ބަދަލުކުރަންވީ

ހިްނގުމުަގއި އެންމެ ދައުލަތެއް  ،ތް ިހންގުމުގެ އެންމެ މަތީ ބާރުއުލަިއ ދައެީކަގއި ދައުލަެތްއ ހިންގުމަށްޓަކަ މީދުތަކާއްއު

ނޫނީ  ؛ސަރުކާރު އަންނަ ،އެހެންނަމަވެސް ކުރަނީ.ބުޚާބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި އިންތި

ގެ ޖުޑިޝަީރ ރާއްޖޭވެހިބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަަކށް ދި އެ ،ވަނީ ދަކަށް މިޞަސަރުކާރުގެ ަމއި ޕާޓީގެ ަމޤް

. ރަްއޔިތުންނަށް އޮތް އިންސާަފކީ ެއއީ ިދވެހި ބޫުލކުރަްއވާ ގޮުތަގއިގަފުޅުން ބޭ ެއގޮތަށް ބާްއަވން. އެ ބައްޓަންކޮށް،

 ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. .ާވ މިންވަރަކީޤުއްޙަ އެީއ ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް  ކަމަކީ.ަރއްޔިތުންނަށް ޮއތް ހަމަހަމަ އެއީ ިދވެހި

މި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ،ފާހަގަކޮށްލަން އަުޅގަނޑު ހަމަ ؛ވަކި ޕާޓީައކަށް ވާހަކަ. ންނަވަނީ މި މިދަގަނޑުއަޅު

 65 އޮީތ ރަނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް. މެންބަރުން މި މަޖިލީހަށް އައިސްފައި މި 87ދާއިރާގެ  87ތިއްެބވި  މަޖިލީހުގައި މި

 ކެޓުގައި ވާދަކުރަްއަވިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ބޭފުޅުން.ެގ ޓިޑީ.ޕީ ތެރޭގައި ެއބަ ތިއްބެވި، އެމް.މެންބަރުން މީގެ

ހުރި  ބޭފުޅުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ވޯޓު ދީފައި އެ  ،ލަންޖެހޭއިއަުޅގަނޑުެމން އެބަ ބަލަ ،ންނަމަވެސްއެހެ

 ،ށް ވޯޓު ލިބިގެންރުންނަންބަވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލައިގެން ތިއްބެވި މެ 19ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި  ގޮތް.

ގައި ވޯޓުދިން ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ތެެރއިން ބު ޚާމަޖިީލހުގެ އިންތި ތަނަށް ވަދެގެން ތިބި ގޮތް. މި އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން

އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ  ތަނަށް ވަޑަިއގެން މި ތިްއބެވީ ބޭފުޅުން މި ނިސްބަތުން ކިހާ ވޯޓެއް ޯހްއދަވަިއގެންތޯ މި

މެންބަރުން ތިބޭއިރުގައި އެމް.ޑީ.ޕީެގ  13އެީކަގއި  އ75ާ%. ކޮމިޓީތަކުގައި ވެސް ވަރަކަްށ ޖަހާލަންންމެބު ކޮހިސާ

ދާއިރު އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ހި ނިމިގެން ެއއްޗެ ތިބެގެން އަުޅގަނޑުމެްނ ބިލުތަކާ ވަރަކަށް މެންަބރުން. 11އެބަތިބޭ 

 ގޮތަށް ނިމޭ ބިލުތަކެއްތޯ ަޓކައި ނުވަތަ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާންނަށްޔިތުނަށް ރައްމިއީ ހަމަ ރައްޔިތުން ،ލަންޖެހޭއިބަލަ
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މު ބިލެއް ންެގ ވަރަށް މުހ19ިއެޖެންޑާ  .އިްއޒަތްެތރި ރައީސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހަމަ ސުވާލުކޮށްލަން.

މަސްވެރިްނގެ މުިޅ ކައި ށްޓަމަސްވެިރންނަށް ހަމައަގު ހޯދައިދިނުމަ  ދިޔައީ.އިހަކަށްދުަވހު ލިބިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފަހުން އިނގުނީ މިއީ  ،އެހެންނަމަވެސް ބިލަކުން ގެނެވުނު ބިލެއް. ޓްީރގެ ފްރޭމްވޯެކއް އެއިންޑަސް

 ރަީއސް މައުމޫނު މި އިއްޒަތްތެރި ަމޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ބިލެއްކަން ،ަގއި ނުހިމެނޭ އެހެންނަމަވެސް 19އެޖެންޑާ 

އަުޅގަނުޑމެންނަށް މި އެނގެނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދެ ފަނޑިޔާރަކު ދެން އަނެއްކާ  ނެގނީ.މި އެ ނަށްއަޅުގަނޑުމެން

. ެވސް ރައީސް މައުމޫނުގެ ދައުރު ވަރަްށ ބޮޑުވެގެން އަންނަކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ  ކުެރއްވުުމގައިއްޔަންޢަ

 ..އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  :ދެްއެކވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ،ދަންނަވާލަނީ ވަގުތު ައޅުގަނޑު މި ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ކުޝު

 ޖާބިރަށް.هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދައްކަން މިތާނަގއި ވާހަކަ ށްަތކަ އިޝޫހުރި ގައި ރަނގަޅުކޮށް ޖުޑިޝަރީޖުޑިޝަރީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ކުރަންޖެހެނީ، އެބަ ދަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި ކޮންކަެމއްތޯ މި ކުރާ މަސައްަކތް ތަކުރާރުކޮށް ކުރަމުން މި އަޅުގަނޑު މި

 ފައި ރުވެސް ހަމަ ވިސްނާެވސް އަުޅގަނޑުމެްނ އޭ އަސާސީ އުފަންކުރި މަޖިލީހުގައިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ބަލަންޖެހޭ.

ން ދެން ޖުޑިޝަރީ . މިހާރުޝަރީ، ރަނަގޅު ޖުޑިަޝރީއެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަލައިގެްނ ކަންކަން ކުރީޖުޑި

މިހާުރ  ؛ކުރުމަކީދަނީ. ކަމެއް ރަނގަޅު ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮުތގެ މައްޗަށް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅިެގން ކުރިއަށް މި

ވަަނ ކޮމިޓީ އުފަންކުރަން އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑަށް  18. އުޅެނީ ޓީ ހަދައިގެން މިކޮމި 17އަޅުގަނޑުމެން 

ވަނަ ކޮމިޓީައކީ އެއީ އިސްލާިމްކ  18ވަަނ ކޮމިޓީ.  18މެންބަރުންގެ މަްއޗަށް މި މަޖިލީހުން ނަގާ  17އެއީ  ފެންނަނީ.

ދެްނ  ޓީއެއް މިހާރު އެބަހުރި. ކޮމިހުރިހާއެހެން . މިޓީއެއްމު ކޮން. ެއ ކޮމިޓީއަކީ ވަރަށް މުހިވަހުދަތު ބަލަހައްޓާ ކޮމިޓީ

ބައެއް ކަމަކަްށ  ލިބުނު އިންާސފުދުލުޢަނަކީ ވެސް ައޅުގަނޑުމެން އޮތީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ހަޔާުތގައި ޒަމާނުއްސުރެ

. އެހާ ހައިރާން ެއހެންނޫންތޯ ،ކުއްލިައކަށް މަތިން އަުޅގަނުޑމެންނަށް ފެންނަނީ އުޑު .ބޫލެއް ނުކުރޭ ގައަޅުގަނޑު 

 ފު ލިބޭ ގޮތަކަށް ޞާދުލުއިންޢަ ދަނީ  ފު މަތިން ލިބޭނެ. އަދި މި ރާއްޖެ މިޞާއިންދުލުޢަތިބެނީ.  ގައިމަތީވި ރުވަނި ކު

ެވްސ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސަށް ، އިނގޭތޯއެ ވިދާުޅވާހެން މިހާރު މަތިން އެބަފެނޭ ނެތް. ވެސް  ސުލްހަވެރިކަމެއް  ނޫން.

ފު ޞާއިންދުލުޢަމި ރާއްޖޭަގިއ ކިހިނެއްތޯ  ތަން. ފު އަންނަޞާންއިލުދުޢަ ވެސް ފެނޭ އެބަ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް

 ،ަދއްކަމުންވާހަކަ  އެންެމން އެދެން ފުން ބޭރުގައި އޮޕަރޭްޓކުާރ ތަނެއްގެ ވާހަކަ ޞާއިންދުލުޢައެންމެން  އަންނާނީ.
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ވަިއގެން ފުލުސް ނު ގޮ އުމޫލިބޭނެ. ައުޅގަނޑުމެން ދިަޔއި ަރއީސް މަ. އެކަމަުކ ނުމުން ދަްއާކނެދައްކަމުން، ަދއްކަ

އޭނަ  ؟ތޯ ލިބޭނީކިހިނެއް ފުޞާ އިންދުލުޢަ ކަމަކުއެމިލިއަން ރުފިޔާ ަނގާފަިއވާތީވެ.  29އޮފީހަށް އަޅުގަނޑުގެ އަތުން 

 މްރާން ޢި ޚްއިޝަ؟ ވާނީ ކިހިނެއްތޯ ޏާފު ހޯދަންޞާއިންދުލުޢަން މިހެ ވާނެ ގޮަތކީ. މިއީ .ވާީތވެކޯލިޝަނުަގއި އިންނަ

މިލިއަން  29މަކަރާއި ހީލަތުން ޖާބިރުގެ އަތުން  ،ލީޑަރުގެ މައްސަލަ 1ލީޑަރުގެ ތެރެއިން  4ތޯ ނާނެ ގަންކިހާ ބިރެއް

އީތާ އެ ނީ.ބަލަ ނޑު މިވެސް ބެލޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ އެ މައްސަލަ .ހުށަހެޅީ މިހާރު އިްއޔެ ރުފިޔާގެ މައްސަލަ

މަޖިލީހުގައި  . މިހިތްވާނެމީހުން އަޑުއަހާ ކީމާލަވަ ރީތި  .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ކީ.ބަހިސާ ނެންނާ އޮފުޞާދުލުއިންޢަ

ކަންކަްނ  ގެރިޕޯޓުން އެބަފެނޭ ރާއްޖޭމި މިތާނގައި  .ކިޔަންޖެހޭ ވާހަަކއެއް ޫނން އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީކީ ލަވަ

މީހުން ބޭ ތި އިފަހަވާލުކޮށް ެވސް ދި ދެންއަ މަސައްކަތް. އަންނަ ބުރަ ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި މި މަޖިލީހުން ކުރަމުން 

 ؟ކިހިނެއްތޯ ލިބޭނީ  .ން ނުލިބޭނެކިޔާ އެްއެޗއް މިތާކު ފޭޞާއިން ދުލުޢައެކަމަކު  ކުރަނީ. މަސައްކަތް މި ބުރަވަރަށް 

މި ޤައުމު  ،އެއީ ވަކި ޤަބީލާއަކަށްވެ  ތިމާގެ ޕާޓީގެ މީހުންނާ ،ުކވެރިންނާއި ތިމާގެ އެ ،ތިމާގެ ައއުލާދުންނާއި ،ތިމާއާއި

 ،މި ޤައުމުގެ ޕާޓީ އެމް.ޑީ.ޕީައކީ އަނެަކއްެޗއް މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ވަކި ބައެއް. ،ވެށްޤަބީލާއަ ،ޤަބީލާ

މަޖިލީހުން  މި ،މިާދއެކުއްއީ ވަރަށް އު. މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނުޑއަ އޮންނަނީ ަކންތަކެއްތާ މި 3 .ވެރިކަމަީކ އަނެަކއްެޗއް

 .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްކުނެތްކަން ކުރާން ބޭނުން މީހަިއ ހުގައަޅުގަނޑަށް ޔަގީން މި މަޖިލީ  .މަށްކަ ވާނެ ކަމެއް

 .ނޫޅޭމިތާނަގއި ކަެމއް ގޯސްެވގެން .ށްހުރިހާ ކަމެއް ބަރާބަރަ ކޮންވާަހކަެއއްތޯ ދަްއކަންއޮތީ؟ މިތާ އޮތީ ،ކާކުތޯ

މަލުކުރާ ޢަން މެނޑުގައަޅުއެހެން. ފަހަތުން  ،ކިޔަނީ ޖުޑިޝަރީ، ޖުޑިޝަރީ އަުޅގަނޑުމެން މި ،ގޯްސވެގެން ުއޅޭ ކަމަކީ

 ކަންތައްަތއް  ،މަލުކުރާ ގޮތަކީ ޢަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ؟މަލުކުރާ ގޮަތކީޢަގޮތްތާ ބަލަންޖެހޭނީ. ކޮބައިތޯ އަޅުގަނޑުމެން 

ިމ  އަނެއް ަބޔަކަށް ނުދޭ. ނީ،ވީމަ ދެން ވެސް ވަކި ަބޔަކަށް ދޭ ޤުއްޙަ މިހުރީ ކުރިމަތީން ފެންނާން. ގޮތް. ވާ މި

 މީހުންނާ  އެ ވެސް ބުނެފިޔޯ. ފަތުވާ މަޖިލީހުން މިހާރުކަމަްށ  ވެސް ބަޔެއް ނޫން ވެރިންނަކީ ންހެންރާއްޖޭަގއި އަ

މި  ؟ސަބަބެއްތޯ އޮތީނިކަމެތިވާންޖެޭހ ކޮން ކުއްިލއަކަށް އެހާ ރިންކޮންބެހޭ ކަމެއްތޯ؟ މި ާރްއޖޭގައި އަންހެންވެ

ވެސް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަްނގެ  ވަގުތު  ަގއި މިދުނިޔޭތޯ؟ ނޫންވަުރގަދަ ބޭފުޅުންއަންހެންވެިރންނަކީ ބޭ ރާއްޖޭަގއި ތި

މި ރާއްޭޖގަިއ  .ދުނިޔޭގައިނަށް އަންހެން ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ ގަދަ ބޭފުޅުން ކު.ވެސް ހުރީ އަްނަގލާ މާ ލީޑަރަކަށް

 ން.އް ނޫވާހަކަދެއްކުމަކީ އެއީ ިއސްލާމްދީނުގައި އޮންނަ ގޮތެނަޖިހުންނަށް ހަދައިގެން ބޭފުޅުންނަކީ އަންހެން 

 ،ގައިފަތުވާ މަޖިލީހުނޫން،  އެދެނީ. މިއިްއޒަްތތެރި ރިޔާސަތުަގއި  އަުޅގަނޑު ވީމާ، ފަތުވާ މަޖިލީހެއް އުފައްދަންއެހެން

އެީއ ފަތުވާ މަޖިލީހަށް އެންމެ ކަމުދާނީ އަންހެން ބޭފުޅަކު  ރަނގަޅުވާނެ. ންދީމަ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ބޭ މި

ިމ  ދަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަނގަޅުކުރަމުން ައޅުގަނޑު މިރާއްޖޭގެ ކަންކަން  . މިަޅށްހެޑްކުރީމަތާ އެނގޭނީ ރަނގަ

ބިލްޑިްނގ މަދިއްާޔ  ،އިމުކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއިޤާފު ޞާއިންދުލުޢަ ނޑު މި ބުނަނީ ކޯއްެޗއްތޯ؟ރިޕޯޓުގައި އަުޅގަ

ލިޔާނެ ގަލަްނ ދިއްޔާ ފަނޑިޔާރުން. ން މަޑިޔާރުމުސާރަ ކުޑަިއއްޔާ މުސާރަދޭ ވާހަކަ. ފަނ ދޭ ވާހަކަ.ބިލްޑިންގ 
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ފުޅު ވަރަށް ވާހަކަ ހަމަ އޭނާ އަމިއްލަފުޅަށް އެތާ އިންނެވި. ވެސް  ދުސަޢީهللا ޢަބްދު ނެތިއްޔާ ގަލަންދޭނެ ވާހަކަ.

 ގެ ބަދި ތާއެ އެްއކޮށް ކައްކަން ންނަނީ ޔާމީނާ ހު، އަނެއް ދުވަހު ހެނދުނު ދުވަހު ކުމްކުަރނީ އެއްޙު. މިތާގައިހުންނެވި 

ނުޖެހޭނެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޭގގަިއ  ކުްމކުރާނީ. ފަނޑިޔާރުޙު .އެއީ ފަނޑިޔާުރން އުޅޭ ގޮތެއް ނޫން ސާފުކުރަން.

ވެސް ރަނގަުޅ  ންއެމް.ޑީ.ޕީ އް. މި ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި މަޖިލީހުގައި މަސަްއކަތްކުރަންީވ.ކައްކަން އިންނާކަށެ

ސް ވެ  ންއެމް.ޑީ.ޕީ ،ސްޔައެކަމަކު ެއހެންމީހަކު ރަނގަޅު ކަމެއް ކުރި ސް ތާއީދު.ވެ ނޑުުޅގަކަމެއް އަތުެވއްޖެްއޔާ އަ

އަުޅގަނުޑގެ  އެމް.ޑީ.ީޕއަކީ ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ޕާޓީ. ބޭފުޅުންގެ ޕާޓީ. ތިޔަ !އުނހޫ ؛. އެއީ މަޭގ ޕާޓީތާއީދުކުރަންޖެހޭނެ

އެމް.ޑީ.ޕީ  މް.ޑީ.ޕީއަކީ ތިބޭފުޅުންގެ ޕާޓީ.އެ .އީއެ ބޭފުޅުންގެ ޕާޓީ ކަމަށް ކުރިން އަޅުގަނޑު އުޅުނިން. ތި ޕާޓީ

މިއަދު ެއކަމަކު ީމގެ ކުރިން.  .ޑީ.ޕީައކީއެމް ވެްސ ޕާޓީއެއް  ައޅުގަނޑު ީވ މިއަދު. ތިބޭފުޅުންނަށް ޕާޓީއަކަށް

  މި އެެހންވީމާ، އެމް.ޑީ.ޕީައކުންނެއް ނޫން ގޯސް ހަދަިއގެން ؛، ހަމަ އަުޅގަނޑުމެންތިބޭފުޅުންގެ ޕާޓީއަްށ ިވޔަސް

؛ ޖެހެނީިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ހިތާމަކުރަންއަުޅގަނުޑ ހަމަ. އުނީ މުަގއި ުހރި މައްސަލަތަްއ ސިސްޓަ .އުޅެނީކީ

ތިބީ ބަލަން، އަޑުއަހަން. މި  މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މި އަޅުގަނުޑގެ ސުވާލަީކ.، އުޅެނީ ރަނގަޅުކުރަންހޭ މި

ވެްސ  އަދިެއއް ހިޔެއް ުނވޭ ޖުޑިޝަރީ ަދއްކަނީ. ެވސް ވާހަކަ މި ކަކު ާވހަކަ. ެއކަކު އަނެއެ މަޖިލީހުން މި ދައްކަނީ 

ނެތީ  ގައިމަޖިލީހު ވެސް ރަނގަުޅވާނެހެންނެއް. އެ މި ންނެއް. ަމްއޗަށްދެން ެވސް ރަނގަޅުވާނެހެ ރަނގަޅުވާނެހެންނެއް.

 ..ލީ.ސިންސިއަރ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

އަކަށް މިހާރު މި ރިޕޯޓު ކޮމިޓީ ހަމަވީ. ގުތު މިވަ  ންރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރަ މިދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާ

  ަގއި ޮއންނާނެ. 1:30އެހެންވީމާ، އެ އެަމއްސަލަިއަގިއ ވޯޓަށް އެހުން  .ފޮނުވުމަށް ވަނީ ހުށަހެޅިފަ

 

 . އިބުތިދާއީ ބަހުސް 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތޮްއޑޫ ދާއިާރގެ  ،. ެއއީ ސަރުކާުރެގ ފަރާތުނ7.11ްއެޖެންޑާ ނަންަބރު ލަނީ އާދެ! ދެން ައޅުގަނޑު މި އެނބުރި

ބެހޭ ބިލު. ިމ  ދަނޑުވެރިކަުމގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާ ،ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ން ޝިޔާން މެންބަރު ޙަސައިްއޒަތްތެރި

 37ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަނަ  19 ،ގައި ޭބްއވުނު 2019އޯަގސްޓު  21ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިއުން ިއްއާވފައިވަނީ 

 . މި ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާންޮތއްޑޫ  ،ދެްއވީ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިވަނަ ޖަލްސާގައި

 .ސިކުންތު 29މިނެޓާއި  24ަގޑިއިާރއި  2އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  ގަިޑއިރު. 4ލަ ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ޖުމު
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މިނެާޓއި  16.އެން.ސީއަށް ޕީ .ސިކުންތު 21މިނެޓާއި  20ޕީ.ޕީ.އެމަށް  .ިސކުންތު 21މިނެޓާިއ  20ހޫރީ ޕާޓީއަށް ޖުމް

ަވޑައިުނގަންނަވާ ކޮންމެ ިސކުންތު. ވަކި ާޕޓީއަކަްށ ނިސްަބތްވެ 8މިނެޓާއި  14އެމް.ޑީ.އޭއަްށ  .ސިކުންތު 12

ބަހުސްގެ ަވގުތު  ންގޮތު ގުޅޭ ލާބި މި މިހާރުއާދެ!  ަނާވނެ.އިގަންލިބިވަޑަ  ސިކުންތު 30މިނެޓާއި  3މެންބަރަކަށް 

 . ޙަސަން ޝިޔާންދާއިާރގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު ލު ހުށަހެޅުއްވި ޮތއްޑޫ ބި !ެލވުނީ. އާދެއިހުޅުވަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާނު

 ޞަ އް، ޚާ ތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަނުޑވެރިކަން ުކރިއެރުވުމަށްޓަަކއި ފަރާސަރުކާރުގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ކަމަށްޓަކަިއ މިއަުދެގ  ެބހޭ ގާނޫނެއް މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ރިކަމުަގއި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސަިއޑާގޮތެްއގަިއ ދަނުޑވެ

ހަމައެާއއެީކގަިއ  ދަންނަވާލަން.ކުުރ ޝުށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޙަލި ޞާމް މުޙައްމަދު އިބްރާހީ ، ރައީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު  އި އަދި އެ ވުޒާރާގެ މިނިސްޓަރަށްިއސް ފަރާތްތަކާގެ ދަނޑުވެރިކަުމގެ ވުޒާރާ 

 މިހާރުށް ބޮޑަށް ވަރަ ކީޕެްސޓިަސއިޑަ ބޭނުންކުރާ ގައިދަނޑުވެިރކަމު ،ފާަހގަޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކުރާ ރަށްރަށުން ދާއިާރއެްއގައި ަދނޑުވެރިކަން  ގޮެތއްަގއި ފުޅާ ހިރާއްޖޭަގއި  ބޭނުންކުރަމުންދާ އެއްެޗއް. ޚާއްޞަދިވެ

ތަން. އަޅުގަނޑަކީ އެކަމުެގ  ކުރަމުންދާވެސް  ތައްން ނޭދެވޭ ައސަރުއިފެނޭ މިވަރަށް ބޮޑަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ

ިމ ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ މަޤްޞަދެއް ގޮުތގައި ސަރުކާރުން  . ރައީސްރިތްތެތަޖުރިބާ ލިބިހުރި މީހަކީމު. އިްއޒަ

ދަނުޑވެިރކަމުގެ އުެފއްދުންތައް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ކުރިއެުރވުމަށްޓަަކއި އީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއގައި މި ،ވަނީ ވެަފއިވިދާޅު

ިދވެހިރާއްޭޖގައި  ެޕސްޓިސައިޑް އި،ކުރުމާ ދަނުޑެވރިކަމުގައި ބޭނުންތްތައް ޭބނުންކުރާ ބާވަ ގެ ގޮތުަގއި ޕެސްޓިސައިޑް 

ހޭ ބެ ނައްތާލުމާ އި،ބޭުނންކުރުމާ ،އަދި ިވއްކުާމއި ،ެއކްސްޕޯޓްކުރުާމއި ރާއްޖެއަށް އިްމޕޯޓްކުރުމާއި ،އުފެއްދުމާއި

  ލިބޭ ޢަމަލުތައްގެއްލުން  ޓަށްށްއި ތިާމވެއްޙަތާޞިްއމު އާ ެޕސްިޓސައިޑް ބޭނުންކުރުުމގަިއ  އި،އުސޫލު ކަނަޑއަޅަ 

ނޫނުގެ މި ގާ. މި ނޫނޭގާވެސް އުސޫލުތައް ހެދުމަށްޓަަކއި ހެޭދ ގުޭޅ އެނޫން  ސައިޑާ ޕެްސޓި ،ފިަޔވަޅުެއޅުމާއި އިބަލަ

ދެމެހެއްޓެނިިވ ގޮެތއްަގިއ  ،ވަރަްށ ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެވިަފއި އެަބވޭ ، އީސްތެރޭަގިއ އިްއޒަތްތެރި ރަ ތުކގެ ބިލުގެ މަޤްޞަދު

މަްށ ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސަިއްޑ ށްޓަކައި ދަނުޑވެރިކަކުރިެއރުމަ ަގއިޖޭވެހިރާއްއި ދި ކުރުމަށްޓަކަދަނޑުވެރިކަން ފުޅާ 

 މި މައިގަނޑު ގޮެތއްަގއި ކޮށްފަިއވޭ. ހަމައެާއއެީކގައި ދާއިރާއެްއަގއި ފާހަގަ ކަންކަން ވަރަށް ފުޅާ ބެހޭ މާއިމްޕޯޓްކުރު

 ،ވަނީ މިބިލުަގއި ބަލާއިުރަގއި ފުރަތަމަ ބާބުގައި ތުން މަްއޗަށް. އެގޮަބއެްއގެ  9 ވަނީ މަިއގަނޑުފައިބިލު ފަރުމާކުރެވި

ގޮތުން އެ  .ގޮތުން ގުޅޭ ނޫނު ެހދުމާގާވަނީ  ގައި މިބާބު. ދެވަަނ ބާބު އަިދ އެގޮތުން ދެވަނަ .މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭަގއި

 ބޭނުންވާ ދުމަށްނޫނަށް ހެގާބިލު  އެބައޮތް މިބަލާއިރު އިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ، މި ބިލުގައި ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް 

ޔުނިޓެްއ ބެހޭ  ޕެސްޓިސައިޑާ ،ށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް ކަނަޑއެޅުމާއި އޭގެތެޭރގައި މި ކަމަ .މަޤްޞަދުތައް

ނީ އިއްޒަތްތެރި ދަ ގަކުެރވިެގން މިށް އަޅުގަނޑަށް ފާހައަދި މި ބިލުގައި އެންމެ މުހިންމު ކަމަކަ ،ޤާއިމުކުރުމާއި
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ށް ބޭނުންވަނީ ކޮންކޮން ފަރާތްތަކެއްކަން މި ބިލުަގއި ން. މި ކަމަލުއިެއކުލަވަ  ނެއްކޮމިޝަބެހޭ  ސްޓިަސއިޑާ، ޕެރައީސް

މިކަމާ  ލުމަކީއިހޭ ބޯެޑއް ެއކުލަވަ ބެ ޕެސްޓިަސއިޑާ ަގއިހަމައެާއއެކީ  .ކޮށްފަފާހަގައޮްތ ޞީލުކޮށް އެބަ ވަރަށް ތަފު

ބިގެންވާ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ބިލުގައި އް ލިރުތަބާތިޔާރުތަކާއި އިޚު އްޗަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅުންހުރި ވުޒާާރގެ މަ

ބާބުަގިއ  ވަނަ 4، ހަމައެާއއެީކަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ބިލުގައި ވަރަށް ސާުފކޮށް އެބަޮއވޭ ކޮށްފަިއވޭ.ފާހަގަ

 ވަރަށްރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ސަިއޑް ޕެސްޓިދީފައިވާ ހުއްދަ ،ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް އޮވޭފާހަގަކޮށްފައި އެބަ 

ކަމެއްގެ މަްއޗަށް އެަބއޮްތ  5ލަ ޖުމު. ޞީލުކޮށް މި ބިލުގައި މިކަމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައި އެބަވޭތަފު

ދޭ ޅިގެން ހުއްދަައދި މިކަމާ ގު ،ދިނުަމށް ބަލާ މިންގަނޑުތަކާއިހުއްދަ ށްޕެސްޓިސައިޑަ. ހަމަެއއާެއކީަގިއ ފާހަގަކުރެވިފަ

 ރީތައް ޕެްސޓިސައިްޑގެ ރަޖިސްޓްދީފައިވާ ހަމަެއއާެއކީަގއި ހުއްދަ ،ގޮތާއި ރާނެޓްރީކުރަޖިސްޕެސްޓިސައިޑްަތއް 

. އަދި ހަމައެއާއެީކަގިއ ޞީލުކޮށް އެބައޮތް ބަޔާންޮކށްފައުނިއިތުރު ގެެނވޭނެ ގޮތް ެވސް މި ބިލުގައި ވަރަށް ތަފު

އަިދ  ،ލޫމާތު ދޭނެ ގޮތާއިމަޢު އްމުއާ ގުޭޅ ޕެްސޓިސައިާޑ ިއ ވަނަ ބާބުެގ ގޮުތގަ 5އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، 

 ޞީލުކޮށް މިމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަްނކަން ވަރަށް ތަފުއަދި މިންގަނޑުތަކަށް ފެއްތު ،ބޭނުންކުރެވޭނެ މިންގަނޑުތަާކއި

 ވެސް މަށްޓަކައި ގެންުގޅެންޖެހޭ އުސޫލުތައްނައްތާލުޕެސްޓިަސއިޑް ގަކޮށްފައި އެަބޮއތް. ހަމައެއާއެީކގައި ބިލުގައި ފާހަ

ޕެސްޓިަސއިްޑގެ އެތެރެކުރާ  އެއާެއކީަގއި ާރއްޖެއަށްހަމަ .ތްއޮށް ތަފްޞީލުކޮށް މި ބިުލގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެބަ ވަރަ

ސް ިމ ވިްއކޭނެ ގޮތް ވެ ކުެރވިެގންލޭބަލް، ޑިްސޓްިރބިއުޓްކުެރވޭނެެއއްޗެހި  ، އެމި ާރއްޖޭަގއި ބަންދުކޮށްބާވަތްތައް 

ބިލުގަިއ  މު ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި މިން. ހަމަެއއާެއކުަގއި އެންމެ މުހިބަޔާންކޮށްފަ އޮތްބިލުގައި ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮްށ އެބަ

 ގަިއ ބެހެއްޓޭ އެްއެޗއްްއކާެތރި ގޮތު އެީއ ރަޕެސްޓިސަިއޑް އްެޖ އެތެރެކުެރޭވ ވަނީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، ރާފާހަގަކޮށްފައި 

ސާސެއް ކަމަށް މި ބިލުަގއި އޭގެ އެއް އަ . ބާރުއަޅާ އެބަ ބިލުގައި  ވަރަށް ބޮޑަށް މިިޅގެން ދިއުަމށް ނަޑއެގޮތުަގއި ކަ

ދިރޭ އެހެން އަދި  ،ވިޔަސް  ކަމަށް ން ގެއްލުންވާނެ އެްއެޗއްއިއެީއ އިންސާނުންނަށް އެ ،އެބަވޭ ވަރަށް ބޮޑަށް

ރިދާނެ ފެތު ބަލިމަޑު ކަމެއް ކަމެްއ ނުވަތަރެއް ކުރާެނ އަށް ނޭދެވޭ ައސަސަބަބުން ފުރާނަ މީގެ ވެސް  ތްޕަށްސޫސޫފާދޫނި

ަތއް މި ެމއްެގ ގޮުތގަިއ ެބލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމުކަމެއް ކަމަށް ަޝއްުކކުެރވޭނެ ކަމަށް ވަންޏާ ވެސް ެއއީ ރައްކާތެރިކަ

އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ާބވަތްަތއް ޕެސްޓިސަިއޑްގެ  . ހަމަެއއާެއކީަގއި ށްފަިއވޭއެބަ ާފހަގަކޮ ބިލުން ވަރަށް ބޮޑަށް

 ރަށް ބޮޑަށް  ފާހަގަކޮށްފަިއވޭ. ހަމައެއާެއކީވަ ވެސް މި ބިލުގައި ންޖެހޭ އުސޫލުތައްލުކުރަގެންދިއުމުަގއި ޢަމަ

 އެއްޗެއް އެއީ ހަދަންޖެހޭނެ  ؛ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެ އުސޫލު  އިލައިސަންސާ ވަނަ ބާބުަގއި  4އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ބިުލގެ 

މަސްދުވަުހގެ ތެރޭގައ ިމ ކަމަށް ބޭނުންވާ  6ތާ އަންނަނޫނަކަްށ ެވގެްނ ގާމި ބިލު  ؛މި ކަމަށް ބޭނުންވާ  ،ކަމާއި

. މި ބިލުގައި ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް އެބައޮތް ބަޔާންކޮށްފަކަންކަން އެކަމާ ގުޅުންހުރި ުވޒާރާއިން ހަދަންޖެހޭނެ ކަމަށް 

 ،އިގޮތާ ލުކުރެވޭނެތިލައިސަްނސް ބާ ދި އެގޮތާއި އަ ށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެލައިސަންސަ ހަމައެއާެއކީަގއި 

ަބވޭ. ބަޔާންކޮށްަފއި އެތަފްޞީުލކޮށް ވަރަށް  ބިލުގައި މި ގޮތް ވެސް  ަބލަހައްޓަންޖެހޭނެޯކޑުތަްއ މައެއާެއކީަގއި ރިހަ
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ހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އެަބއޮޭވ. ފާްސކުރުން މިއީ ވަރަށް މު އިވަނަ ބާބުގައި ބަލަ 7 ހަމައެއާެއކީަގއި މި ބިލުގެ

އުފެިދގެންދާ  ގުިޅގެން ތަކާޞަކޮށް ޕޮލިހުން ިވޔަސް އަދި ރަށު ަކއުސިންލު ޚާއް މިކަމާ ގުޅުންހުރި ުވޒާރާތަުކން

 ނެތައް އަދި އެ ކަމަށް ާޚއްޞަކޮށް ކަނަޑއަޅާ ުމވަްއަޒފުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މި ަތންތަން މޮނިޓަރކޮށް ބެލޭޔުނިޓު

ޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބިލުަގިއ  ިއއް ނޫނީ ބާރުވެރިކަން މި ބިލުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ލިިބގެންދޭ. ހަމައެާއއެކީގާ

އެީއ ެއގޮތުން ބަލާއިުރގަިއ  .ވަނަ ބާބުގަިއ އެބަ ފަހަަގކުެރޭވ ވަރަށް މުހިންމު ކަންކަން 8މި ބިުލގެ  ،އެބަޮއވޭ

ރިމަނާކުރުން ކަމުގަިއ އަދި ޖޫ ،ނޫީނ ގޮތުން އެޅޭނެ ފިަޔވަޅުަތއްގާށް ކުރާ ފަރާތްތަކަ ނެތި މި މަސައްކަތް ލައިސަންސް

 ނޫނާގާތް. ހަމައެއާެއކީަގއި ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް އެބައޮ  ެއ ކަންތައް ކުެރޭވނެ އުސޫލުތައް މި ބިުލގައި  ،ޔަސް ވި

ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ވެސް މި ބިލުގއި  ދު އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައްމެ ރައްާކކުރާ ފަރާތްތަކާޚިލާފަށް ޕެސްޓިސައިޑް 

 ،ޚިލާފަށް ޕެސްޓިސައިޑް ގެންގުޅުާމއި ނޫނާގާބުނޭ  އެބައި އްދާގަ ވަނަ މާ 41ބިލުގެ  އެބައޮތް. ހަމައެާއއެީކގައި މި 

 މި ބިލުަގއި ގޮތުން އެބައޮތް ވަރަށް ުފރިހަމަ ގޮތުގައި ގުޅޭ  ބޭނުންކުރުމާ ،އަގުަތއް ބެެލހެއްޓުމަށް ،ރައްކާކުރުާމއި

. އި އެބަ ފާހަގަކުރޭލުގބި މި ޚިލާފަށް ލޭބަލްކުރުން ވެސް މިއީ މަނާކަމެއްގެ ގޮުތގައި ނޫނާގާއެއާއެކީ . ހަމަހިމަނާފަ

ވަރަްށ ތަފްޞީލުކޮށް މި ބިލުގަިއ ެވސް ފިޔަވަޅުަތއް  އަދި މިކަމާ ުގޅިގެން މިކަްނ ކުރާ ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭ ެއޭޅނެ

ނޫުނ ގާލުގަިއ ވަަރށް ތަފްޞީލުކޮށް އެބައޮތް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ބި ފާހަގަކުރެވިަފއި އެަބއޮތް. ހަމައެާއއެީކގަިއ މި

މެދު އެޅޭނެ ފިަޔވަޅުަތްއ ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް މި   ފަރާތަކަށް ދަތިާވ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްަތކާޒުކުރާތަންފީ

މި ބިލު  ،ވޭ އޮ ަގކޮށްފައި އެބަހައީސް ފާއެހެނިހެން ކަންކަމުގެ ގޮުތަގއި މި ބިލުގައި އިްއޒަތްތެރި ރަ ބިލުގައި އެަބވޭ. 

ާޚއްޞަކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،ރޭގައި މިކަާމ ގުޅުންހުރި ވުޒާރާތަކުންގެ ތެމަސްދުވަހު 6ނޫނަކަށް ެވގެން އަންނަތާ ގާ

އެ ގަާވއިދަްށ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް.  އިަލއި،ގަާވއިދެްއ އެކުަލވަ ބެހޭފިޝަރީޒް އެންްޑ ެއގްރިކަްލަޗރުން މިކަމާ 

ޞަދު މި ހާމަކުރެވިގެންދިަޔއީ. މަޤް ގޮތެއްަގިއ ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ މައިގަނޑު ލަޖުމު އެހެންވީމާ،

އެންމެ  ވީ އި،މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެންމެހާ ބޭފުޅުން މި ބިލަށް ތާއީދުކުރަްއވަ  ،އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެެދން

ާރ ނުންކުިދވެހިރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަމަށް މި ބޭ ،ކޮށްތައްއްަކތްމަސަ އިއެންމެހަނޫނަކަްށ ހެދުމުގެ ގާއަވަހަކަށް މި ބިލު 

 ިއ،ރައްކާތެރި ޮގތުގައި އަދި އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރެވޭ ރަްއކާެތރި އެއްެޗއް ގޮުތގައި ބަލަޕެސްޓިސައިަޑކީ 

 . އެ މިންގަނޑުތަކުން މި މަޖިލީހުން އެކަން ހަމޖައްސައިދެްއުވން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ

 

 ވުން:ދެްއކެ ސަތުން ވާހަކަރިޔާ

 ،ނަމަވެސް އޮތް ަގޑިއިރު ކަނޑައެޅިަފއި  4އާދެ! މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް ތެރި މެންބަރު. ޒަތްޝުކުރިއްޔާ އިއް 

މިނެޓުެގ  30 ހަމައަށް. އ12:30ާއޮތީ  މަށް ހަމަޖެހިފައި މިއުގެންދި ޖަލްސާަގއި މި ިބލުގެ ބަހުސް ކުިރއަށް މިއަދުގެ މި
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 ޖަލްސާގައި. އާދެ! އަުޅަގނޑު މިހާރު މިދަންނަވާލަނީ ށް މިގޮތުން ބަހުސްކުރުމަ ބެހޭ އޮތީ މި ބިލާ ވަގުތު މިއަދު މި

 ޖާބިރަށް.هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ދެްއކެވުން:ޖާބިރު ވާހަކަهللا ކާށިދޫ ދާއރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އްޑޫ ދާއިާރގެ އް. ތޮުއޅޭ ރަށެ އްޮގާވމުން ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތެދޫައކީ ދަނޑުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރ ރައީސް. ކާށި

ކުރުމަށް އެ ހުށަހެޅުްއިވ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދެންމެ ގަސްކާނާއާއި މިކަހަލަ ކަންތައް ރެިގއުލޭޓު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ވަރަށް ބޭނުންތެރި އަދި މި ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ރާއްޖެއަށް  މި  .ށް ފެންނަނީއަޅުގަނޑަ ފުރިހަމަކޮށްނޫނު ވަރަށް ގާ

ނޫނެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގާވަރަށް މުހިންމު  ދަނޑުވެރިކަްނކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތެއްަގއިގޮ ޞަޚާއް ،މުންމުހި

 ސައްކަުތގައި އެ މަނިކުފާނާގަބޫލުކުރަނީ. އަދި އެ ކަމަށްޓަކައި ތޮްއޑޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަށާއި އަދި އެ މަ

އަުޅަގނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި ދެތިން  .ރި ރައީސްޒަތްތެޝާމިލުވި ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. އިއް  އެްއކޮށް

ވެސް  ތައް. މި ތިން ކަންޓުއަިރޒަމާ، ދަނޑުވެރިކަމާއި ، އެއީ މަސްވެރިކަާމއި  .އޮންނަނީ ވައްތަެރއްގެ ވިޔަފާރިެއއް މި

އީ އީ. އެމި އަވަމުން  ،ނގަޅަށް ރެިގއުލޭްޓވެގެން އަންނަންޖެހެނީ. ޓުައރިޒަމް މިހާރު ރެގިއުލޭޓް ވަމުންވަރަށް ރަ

ޓުއަިރޒަމް އެންްޑ ވެރިކަން. މިނިސްްޓރީ އޮފް ޑުއޮީތ ދަނ ދެން .ގެނައިމަ ތަހުޒީބު ޓުއަރިޒަެމއް ރާއްޭޖގައި

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން  ކުބޮޑުސިންގާ ޓީމެއް ވެްސ އޮވޭ. އެކަމައެގްިރކަލްޗަރ ިކޔާ ތަނެއް ުހރޭ. 

ވަރަށް ދަތިކޮށް  ،ެއއްކޮްށ ހެކިވާނެ ފެނޭ. ކާށިދޫ ރައްޔިތުން އަުޅގަނޑާ ނުތަނެއްއެްއވެސް ކުިރއެރުމެއް އަންަނ 

އޮޕަރޭޝަނެއް ނުހިނގާ. މިހާރު  ވްކްޓި ޓްރަކަންތައްތައް އޮންނަނީ. ެއއްވެސް ކަހަލަ ރެިގއުލޭޓްީރ އިންސް

 ބޭސް މި  ންތާކުންތޯން ކޮއޯކޭ، އަުޅގަނޑުމެ  ؛ކުރަން މި ފަށަނީ. މިފަދަ ދަތުރުގައި ދަނޑުެވރިންނަށްލޭޓް ރެގިއު

ގެންނަނީ. ދަނޑުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ގަސްކާނާ. ެއއަށް  ބޭސްތައް މި  ބޭނުންވާ ދަނޑުވެރިންނަށް ؟ގެންނަނީ

 މެންބަރު ވިދާޅުވެދެްއވައިފި. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔާ ނަންތައް ދެންމެ

ކުރެވެނީ އިމްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ކުރެވޭ މެޓީރިއަލް ،އަރަނީށްިހތަ ގެޗެއްކަން. އަުޅގަނޑުއް ކޯ ވެސް އެބަ އިނގޭތާ ކިޔަނީ

 އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ސޭފްޓީ ން އުދިނިޒާމެްއ މި ދެންނެވި ގާނޫނުގެ ތެެރިއން މިހާރު ހަމަޖެހިގެންދާބެލޭނެ ށްތޯ ކޮރަނގަޅު

އެ ބޭނުންކުރާ ޕްރޮޑަކްޓް އެީއ  ،ކޮލިޓީާއއިޕޯޓް އެ އިމް ،ކަމާއި ކުންންނަނީ ކޮންތާއަ ކޭ. މިއަދު ގަސްކާނާ ނެޓެ

، އޭތި މި ގާނޫނުގެ ތެެރއިން އި ކާބޯތަކެތި އުަފއްދަން ބޭނުންކުރާވަުރގެ ެއއްެޗއްތޯ ބަލަ ،އިންސާނުން ބޭނުންކުރަންޖެހޭ

ރިކަުމގަިއ ނޑުވެޤައުމުަގއި ދަ އެއީ ވަަރށް މުހިންމު ކަމެއް އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން .ދިޔުންހަމަޖެހިގެން

ގޮތް ވަރަށް ގިނަ. ތޮއްޫޑއަކީ މިސާެލއް. ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އެ މަސައްކަތް ކުރަްއވާ ހަމަ ދިރިއުޅޭ މީހުން 

އަދި ހަމައެއާއެކު ކާށިޫދ  ކުަރން.ޓީޒް އެބަ ހުއްޓޭ މިަކމުގައި. ައޅުގަނޑު ގަބޫލުރތިމަންނާ ވަރަށް އެކސްޕަ ވިދާޅުިވ.

ކަމެްއ  ކޮްށެގން އެހެން އެްއވެސްކާށިދޫގެ ރަްއޔިތުންނަީކ އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތް ،އްަޔތުންހައިސި ންބަރުގެ ދާއިރާގެ މެ
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ވަރަށް ޮބޑުތަނުން ން އުޅެނީ. މުމަސްވެރިކަމެއް އޮންނަ ރަށެއް ނޫން. ހަމަ ދަނޑުވެރިކަ ބަެއއް ނޫން. އޮތް 

ޔިތުން ތިބީ. އް ރައެ ށް ދަތި ހާލުގައި ވަރަ ލަތަކުގައި މައްސަދިމާވާ ދަނޑުވެރިކަން ދަށްެވއްޖެ ަކމަށް ވަންޏާ

ކުާރ ކުރާ ގަްސ ކާނާާއއި ދެން ވެސް އިމްޕޯޓްއިމްޕޯޓް ެގ ދަށުން ދަނޑުވެިރކަަމށްއްއެހެންވީމާ، ެރިގއުލޭޓް ފްރޭމްވޯކެ 

  މި ެއއްޗެހިަތއްޔޫރޮޕިއަން ޔޫިނއަން ްސޓޭންޑަޑަށް ؟އް ހުްނނަނީ ކޮން ގްރޭެޑްއގައިތޯތައެހެނިހެން ކެމިކަލް

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު  ން.ކުރަ އީ.ޔޫ ސްޓެންޑަޑް މެއިންޓެއިން  ،ންޖެހޭނެކުރަނަންވާނީ. މި ގާނޫނު ކަށަވަރުހުން

 ފްރީޒަރުތަކާއި އަޅުގަނޑުމެން ކުކުޅު ބަހައްޓަނީ ަވކި  ގެކުާރއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ޓުއަރިޒަްމގައި މަސަްއކަތް

ވަރަށް އޯގަަނއިްޒކޮށްދާނީ. އަޅުގނޑުމެންގެ ބަދިގެަތްއ  ަގއި. އަނެއް ތަނެއްތަނެއްަގއި. ތަރުކާރީ ބަހައްޓަނީ

ްޑ އެން ނޫނިއްޔާ އެފްއެހެން ،ހުންނަންޖެހޭނީ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ްސޓޭންޑަޑަށް. ެއއީ އަޅުގަނޑުމެން އުަފއްދާ ތަކެތި

އެކަްނ  އިންމި ގާނޫނުގެ ތެރެ ކުރާ ފަރާތެއް ނެތީ މިހާރު.އެ ސްޓޭންޑަޑް މެއިންޓެއިން ބީ ނުގަންނާނެ. 

ިމ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .ކަމަށް ގެންދާނެ ވެ  އެކަންމެން ބަލަނީ ހާސިލުވެގެންދާނެ. އިރާަދކުރެއްިވއްޔާ އަުޅގަނޑު

 ލީލެއް ތަޙު ؟ވަނީ ، ކިހިނެއްތޯމި ރާއްޖޭަގއި ކެންސަރާއި އަނެްއ ކަމެއް މިދަނީ ކޮންތާކުންތޯ ،ރާއްޖޭގެ ބަލިމަޑުކަމާއި 

ތަހުލީލެއް ދެއްކި ވާހަކައެއްތޯ؟ ކާކު ދެްއކި  . އެއީ ކޮންތާކުމަ މަސްތައް ހިނގައިދާނޭދާއެޅީ ޖެހޭ.ވެސް ކުރަން އެބަ

ނޫން.  ކުރީކީވެސް  އްކުރާ ވާހަަކއެއް ނޫން. އެްއވެސް ސައިންޓިފިކް ިރސަރޗެއަުޅގަނުޑ ގަބޫލު ؟ވާހަކަެއއްތޯ ެއއީ

. ެއއްވެސް ރިސަރޗެްއ ކޮށްގެން، ެއްއވެސް ކަެމްއ ކަނީންެވގެން ެއކަހަލަ ވާހަކަ ދައްމޮޅުވާ ކޮންމެވެސް މީހަކު އޭނާ މާ

ޕްރޮގްރާމުގައި ރާއްޭޖެގ  ދާ އެހެންވީމާ، ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މިކޮށްގެން ެއއްެވސް ކަމެއް ކުާރ ތަނެއް ނުފެނޭ. 

ޓް މި ކުރަނީ. ބައެއް މްޕޯމެން ހުރިހާ އެއްޗެްއ އިވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އަޅުގަނޑުުމގައި އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރު

ެއއީ . އެކަން ވެސް ކުރޭ ކުއެއީ ދެން ޖޯކެއްާތ. ެއަކމަޖެހުނީމަ ންކުރަަމސް ޑުބާއިން އިމްޕޯޓްފަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ރަތް

ޗެހި. ކިަތއް މާ މި ހުރިހާ އެއް ،ފަތާއި ،ވެޖްޓަބަލާއި ގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުގެއަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރުޓާއި ައޅު

މި ހުރިހާ އެއްެޗއް މި ޤައުމުން  ؟ނުކުރަނީކޯއްެޗއްތޯ އަުޅގަނޑުެމން އިމްޕޯޓް ؟އިމްޕޯޓްުކރޭތޯއެބަ އަޅުގަނޑުމެން 

ގާނޫނާއި ޓަކަިއ ސްޓޭންަޑޑެއް އޮތުުމގެ ބޭނުމަށް. މި ފެތިގެްނދާންވީ ސްޓޭންޑަަޑކަށް ކޮންމެެވސް  ދިގެންާދއިރުއްއުފެ

މި ހުރިހާ  ،ގެ މެންބަރު ހުށަހެޅި މި ާގނޫނުގެ ތެރެއިންއިރާ ހަދަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ތޮއްޫޑ ދާގަާވއިދުތައް މި 

ކޮންޓްރޯލެްއ ނެތި،  ،ބުްނޏަސްކުރަންަތއް . ކިތަންމެ ރަނގަޅަްށ އަުޅގަނޑުމެން ކަންތައްދާންވާނޭ ކަންކަން ހަމަޖެހިގެން 

ން ވަރަްށ އިޙަތަށް އެ ިސއްއިންސާާނގެ ،ން ިނކުންނަ ނަތީޖާއަކީއިއުސޫލެްއ ނެތި ކަންަތއްތައް ެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ 

މަްއޗަށް  ިދޔުމުގެގެންތަކުން މިކަންކަން ާކމިޔާބުވެބޮޑެތި ގެއްލުްނވެދާނެ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ހިނގާ ޕްރޮގްރާމު

 ދެންނެވިހެން. ެވއްޓޭ ކާިށ ެވސްއަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ. ރާއްޖޭަގއި ފިޝަރީްޒ މިނިސްޓަރު ހުރޭ އަުޅގަނޑު ކުރިން

ަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. ކޮންމެވެސް ފަޅުރަށެއް، ފަޅުރަށް ވެސް ކުރާ ކަމަކަށް އަޅުއެތަނުން އެހެން ކަމެއް ނޫން ގުނުން 

 އޮއްވާ  ލާރި ދައްކަންޖެހޭ. ރަށަށް އެރުން ވެސް މަނާކޮށްފައި އޭނާއަށް އެ ރަށަށް އެރުން މަނާ.ހަވާލުކުރަނީ.  މީހަކާ
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ގޮނޑުދޮާށިއ  ގެއެ ރަށްރަށު ،ްއސާއި އެްއޗެ ންތަނުން ވެއްޓޭ އެތައަދި ؟ހަވާލުކުރާނީ މީހަކާ އްށެކީއްކުރަންތޯ ރަ

ނޫން. ހަމަ ފިޝަރީޒް  ވެސް ބަަލނީކީ  ކަމަށްންމަންޓާއި އެ ރަށްރަށުެގ ފްރެޖައިލްގެ އެްނވަޔަރައެްއޗެހި، ެއ ރަށްރަށު

ން ޑިޕާޓްމަންޓެޭކ އެހެ އްޔާ ކޮންމެހެން އެހެން ނުިކޔާ،އްޖެ ވެގޮނޑިެއއް ދޭން ށްމިނިސްޓަރު ހުރޭ. ދެން މައުމޫނަ

ކުރުމަށް ަޓކައި ިފޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ކުާރ މި ރާއްޖޭގެ ކަްނކަން ރަނގަޅުނޫންތޯ. ނިމުނީ  މަކިޔާފައި ދިނީ

ނގަުޅވެގެންާދ ޔަސް. ޓުއަިރޒަމް ސެކްޓަރ ރައްއެްއކަމެއް ވެސް އަުޅގަނޑަކަްށ ނުފެނޭ. އެގްރިކަލްޗަރ ސެްކޓަރަށް ބެ

 ،ކަނެކްްޓވެފައި ހުންނަނީ އެއް ސެކްޓަރުއިންޓަރ ކޮންމެ ސެކްޓަރަކީ ެވސް  ؛ސްރު ވެސެކްޓަ ހެންގޮތަށް އެހެނި

  ..އަނެއް ސެްކޓަރާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތްތެރި ދާއިރާގެ ީމދޫ އައްޑޫއަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 . ށްމައާދަ ރޮޒައިނާ މެންބަރު

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

. ބިލެކޭ އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީވަރަށް މުހިންމު  ،ދާ ބިލަކީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދު ހުށަހެޅިގެން

ަގއި ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލްތައް ގޮތު  ަގނޑުމެން ގަސްކާނާގެހަމައެއާެއކީަގއި ޕެސްޓިސަިއްޑ އެކަންޏެއް ނޫން. އަޅު

ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ބިލުގެ މޮނިޓަރހަމަ އެވަރަށް ކަންކަމަކީ ވެސް ައޅުގަނޑުމެން  ގޮާތއި މި ބޭނުންކުރެވޭ

 ،އިމްޕޯޓްކުރުމާ ،އެްކސްޯޕޓްކުރުމާއި، ލާއިރުަގއި މި ބިލުގެ ތެރެއިން ޕެސްިޓސައިޑް ގެނައުާމއިއިޞަދަށް ބަލަމަޤް

ރުމުގެ ކުލުމާިއ މިކަންކަން މޮނިޓަރއިެޑއް އެުކވަ ބޯވާހަކަދެކެވިފަ. އަދި ހަމައެއާެއކީަގއި  ޮއތްގޮތުން އެބަ  ގުޅޭ މިކަންކަމާ

ކުރާ އެްއޗެްއ ކުރުމުން އަދި އިމްޕޯޓްހަމައެކަނި އިމްޕޯޓް ،ނީ ރައަށްއަުޅގަނޑު ހިތަތް. އެހެންނަމަެވސް، އޮވާހަކަ އެބަ 

ކުރާ އެްއޗެްއ އިމްޕޯޓް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހެއޭ ށް ނެތޭ.ންވާކައިގެހިސާބަކުން ނިންމާލަ އެ ،ބެލުމުން

އަޅުގަނުޑމެންނަށް އެބަފެނޭ ބައެއް ފަހަރަށް ހަމަ ދަނޑުވެރިންނަށް  .ންކުރަންޖެހޭ ގޮތަށްތޯބޭނު ބޭނުންކުރެވިގެންދަނީ

ކުރާ އެްއޗެއް ުނވަތަ ބޭނުންމިސާލަކަށް ގަްސކާނާގެ ގޮތުަގއި  ،ލޫމާތު ނުލިބި ހުރެގެންޢުއެންމެ ފުރިހަމަ މަ

ގަުހގައި ައޅާ މޭވާ  އެ ،މެނުވީތާ ވުމުން ހަފު 2 ގަހަށް ޖަހާފައި ކުރާ އެއްެޗއްޕެސްޓިސައިްޑގެ ގޮުތގައި ބޭުނން

ކުރުމަްށ ލާފައި ުނވަތަ މިއަުދ ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްއިނުކުރުމަށް އޮންނައިރުގައި ިމއަދު ގަްސކާނާ ައޅަބޭނުން

 ،ގަހުަގއި އަާޅ މިރުސް ނުވަތަ ލުބޯ ނުވަތަ އެހެން އެއްެޗއް ވިޔަސް  ިއ އަނެއް ދުވަހުށްފަބޭނުންކޮ އްޕެސްޓިސައިޑެ 

ބާޒާުރގައި ިވއްކާ މަންޒަުރ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑ ކަނޑަިއގެން ގެނެސް 

 ،ދޭ ވާހަކަ އޮތުމުން. އެހެންނަމަވެސްރީނުތަމް ،ާއއިކުރާ ވާަހކަމި ބިލުގައި ޭހލުންތެރިކަން އިތުރު ،އުފާކުރަން
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ންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް އިލަ އް ެއކުލަވަ ބިލުގައި މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮސެސެ މިއަށްވުރެ އަިދވެސް ވަުރގަަދކޮށް މި

ކުރާ ރަށްރަށުގައި ެޕސްޓިސައިޑްަތއް ބޭނުންކުަރނީ ދަނޑުވެިރކަން ،ކުރަނީ ރަނގަޅަށްތޯގަބޫލުކުެރވޭ. ބޭނުން

އެހެން  ނޫނިއްޔާ ،މިކަން އެބަ ބަލަންޖެހޭ. ދެން އަޅުގަނޑަކަްށ ނޭނގެ މި ބިލުގައި ތެރެއިން ކަމެއް ،ތޯރަނގަޅަށް

ެއކަން  ،އްސާއި ުކރެވޭ ެއއްޗެ އެކަަމކު ަގސްކާނާ ބޭނުންކުރާއިރުަގއި ަގސް ކާނާގެ ގޮުތަގއި އެތެރެ .ން ކަމެއްބިލަކު

ކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަނުޑ ން މޮނިޓަރެތރެއިެއއީ ެވސް ހަމަ މި ޕްރޮސެސްގެ  ،ކުރަނީ ރަގަޅަށްތޯ

ޮގއްސަ. އެިކ ަވނީ އިތުރުެވގެން  ދަރަޖައަށް ކެންސަރ މިހާންތިދެކެނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރާއްޖޭަގއި މިހާރު އި

ކަމަށް ން މިަދއުލަތު .ދަނީ ގިަނވެގެން ފާޑުފާޑުގެ ކެންސަރު ބަލީެގ ޕޭޝެންޓުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މި

ތާމަތަކާއި ބޮޑެތި އިލާތަުކން ބޮޑެތި ހިޢާ ،ކުރާވަރު ގިަނވެރައްޔިތުން މިކަމުގައި ސަފަރ ،ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ގިނަވެ

ބޭނުންކުރާ ކާނާ ުކެޅނީ ކިހާވަރެްއގެ ރޯެލއްތޯ ތަން. މިކަުމގަިއ އަުޅގަނޑުމެން  ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާ ޚަރަދުތަކާ

 ، ބަލަން އެބަޖެހޭ. ކާއެއްޗެހީަގއި ނުވަތަ ބޯފެނުގައި ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ވިޔަސް ވެސް ޤުކޮށްއަޅުގަނޑުމެން ތަޙުޤީ

ވަނީ.  ބަލި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި މިހާރު މިހާ އާއްމުވެފައި މިބަލި އް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވާތީތޯ މިކަންކަމެކޮން

ނިްކ ކަމެއް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދުނިޭޔގެ މިހާރު ބޮޑަށް އޯގޭއިވާ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ތަޙުޤީޤުކޮށްގެން ބަލަންޖެހިފަ

ނިްކ ެއއްޗެިހ އުމުގައި ގަންނަން ވެސް އޯގޭޤައަުޅގަނުޑމެންނަށް މި  ،ވެސްދަނީ. އެހެންނަމަ ދިމާލަށް މި އާފާރމިންގ

ންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެްއ ކުރަ ޓަކަިއ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ހަމައްލެއް ހޯދުމަށްޙަލިބެނީ ވަރަށް މަދުން. މިކަމަށް  މި

 ،ނުޑވެރިންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުންޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަދިމާލަށް ދިޔުމަށް އާނިކް ފާރމިންގއެބަހުރޭ. އޯގޭ

ަމޖިލީހުން ވެސް ގާނޫނަކުން  އެކަން ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ޮގތުން ސަރުކާރަށް ވެސް ކޮށްދެވެން އޮތް ލުެޔއް އަދި މި

ކުެރޭވ ކަމުަގއި ބޭނުންވެްނ އޮތް ލުޔެއް ދޭން އެބަޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެން ކާބޯތަކެްއޗަީކ ރަްއކާތެރިްސ ދެވިޔަްސ ވެ

ެއއްޗެހި  ތަކާހުންނަ ޮފރިންގ ކެމިކަލް އިގަހަށިގަނޑު  ،ކެތީގެ ގޮތުަގއި ހަނދަން އެބަޖެހޭ. ހަށިގަނޑުގެ ތެެރައށްތަ

ންތައްތަްއ ވުުމގެ ސަަބބުން ކެންސަރު ކަހަލަ ބަިލ ލަ ކަކަހަކުާރނެ ގޮތެްއ ނޭނގެ. އެ އެ ޕްރޮެސސް ،ދިޔުމުން

 ކަންކަމާ ، މިތަކުން ެވސް ފެންނަން ހުންނަ ކަންކަން. އެހެންވީމާލްިޓކައިތުރުާވކަން މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔާ އާ

މައަށް ހަ ނާންބޭފުުޅން ރައްޔިތު ދަނޑުވެރިްނެގ މެދުގައި ވެސް އެ ިއ،ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުުރވަ ގުޅޭ

ށް ދިޔުމަށް އަދިމާ ތަކާއިން ފައިާދވާ ތަކެތިތޯ ނުވަތަ ބޮޑެތި ބަލިލާ ކާބޯތަެކއްަޗކީ ރައްޔިތުންނަށް އެ އިމިފޮނުވަ

ގެ ދައުރު ިއތުރު ކުރުވަިއގެން ވެސް އަިދ މަގުފަހިވެގެންދާ ތަކެތިތޯ ބެލުމަކީ މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ކައުންސިލު 

ޕެސްިޓސަިއޑް  ،ބޭސް ބޭނުންުކރާ ގޮތާއި  ިއ،ކުުރވަނިޓަރިންގ ޕްރޮސެސް ވަުރގަދަމޮ ،ސް ިވޔައެހެން ގޮތަކުން 

ފަހުން  އެންމެ ،މާކުރެވެން އެބަޖެހޭ. ދަނޑަކަށް ވަނީކާާނ ބޭނުންކުރާ ގޮތް މޮނިޓަރގަސް  ،ބޭނުންކުރާ ގޮތާއި

 ބޭނުންކޮށްފައި ހުީރ އިޑްސަ ޕެްސޓި ،ހުރީ ކޮންތާރީޙެއްަގއިތޯ ފަހުން ގަސްކާނާ އަޅާފައި އެތަނުަގއި އެންމެ

 ިއވަނީ ކޮންތާރީޚެްއަގއިތޯ. މިހުރި މޭާވ ކެނޑިފަ  ަފހުން އެތަނުން ގަހެްއަގއި ައޅާފައި އެންމެ ،އްަގއިތޯޚެކޮންތާރީ
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ކުރެވެން އެބަޖެހޭ. އަިދ ޮމނިޓަރ އިގެން އެލޮގެްއ އެއްެޗއް ބާްއވަ  ގެލޫމާތުޢުކަންކަން ފެންނާނެ ގޮތަށް އެތަންތަނުގައި މަ

އަުޅގަނޑު  ،، އިްއަޒތްތެރި ރައީސްއް އޮންނަްނ އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާުކރުމަށް ޕްރޮސެސެހެން ދޭތޯ މޮނިޓަރން އެއެކަ

 .ންމާލަމުން..ނި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ތޮއްޑޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން. 

 

 މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ވާހަކަދެްއކެވުން: ާރގެތޮއްޑޫ ދާއި

ހުރި ކަންކަމަށް ބަލާއިރުަގއި ވެސް ައޅުގަނޑު ވެްސ  ފާހަގަކޮށްފައި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލުގައި

ވެްސ  ށްޑަުޅގަނއަްއޑު މީދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުތާތަކަށް އަ އިބޮޑަށް ދެންމެގަ ވަރަށް

ގޮެތއްަގއި ިމ  ޞައްޚާ  ؛ކުެރވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނުޑމެންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް ފާހަގަުކރެވޭބޮޑަްށ ތާއީދު ވަރަށް

ގޮެތްއގައި ތޮއްޑޫ، ގޮއިދޫ އަދި ކާށިދޫ  ޞަޚާއް ؛ކުރާ ރަށްރަށްދާިއރާއެްއގައި ދަނުޑވެރިކަން  މެދުރާއްޖެ ތެރޭގައި ފުޅާ

ވަގުތު ވަރަށް ފުޅާ ދާިއރާއެްއގައި ދަނުޑވެރިކަްނކުރާ  ުޅ ކަނޑޫދޫ ފަދަ ރަށްރަށަކީ މިއަތޮ ސް ތ.ގޮއަދި މިހެން

އްުދގައި ހަކޮށް މާލޭގެ ސަރަޞަ އްދަށް ބޭނުންވާ އަދި ަވކިން ޚާއްހަާއިއ މާލެ ކައިރި ސަރަމާލެ ކޮށްޞަޚާއްރަށްރަށް. 

ަތކެތި. މި ރަށްަރށުން އެތެރެކުރާ ީކ ކާީރއަތަރު ާއއިއޮތް ރިސޯޓްތަކަްށ ެވސް ބޭނުންވާ މަިއގަނޑު ޭމވާ

މީެގ  ،ކާތެިރކަން ހުރީ ކިހާ މިންގަނޑަކަށްތޯފުރުޓްސް އެްނޑް ވެިޖޓަބަލްގެ ރައް ؛ތަކެތީގެ އެހެންކަމަށްވާއިުރަގއި މި

ްނ ސަބަބުމި ބިުލގެ  ،އަުޅގަނޑުމެން ވެސް ދެެނގަންނަންޖެހޭ. މިފަދަ ބިލެއް އުފެިދގެން ައއިސްކަން ކޮަބއި ކޮލިޓީއަކީ 

ކުރާ ބޭނުންދަނޑަށް  ،ކުރެވެން. މިދެންނެވި ގޮތަށް ދަނޑެއް ހަްއދަންބޮޑަށް އެަބޖެހޭ މޮނިޓަރ ވަރަށް ،އެބަޖެހޭ

މިްނގަނޑަކަށް ބޭނުންކުާރ ެއއްެޗްއތޯ އެބަ ވާންޖެހޭ. މިއަދުގެ ކޮން ،ކީ ކިހިނެއް ގަސްކާާނގެ ވެސް އަދި ޕެްސޓިސައިޑަ 

ތަކެިތ  ިވަޔފާރީގެ ިވސްނުން. މި ،އެތެެރކުރާ މީހުންގެ ވިސްނުމަކަށް އޮތީ ތިކެތަ ހާލަތަކީ، މިއަުދގެ ހާލަތަކީ މި

ގަސްާކނާ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން  ވާނެ މި އެއްެޗހި ހުސްވާން. އެއީހު އް ދުވައެތެރެކުރާ ދުވަސް ނޫން އަނެ

އިން ނިކުންނާނެ އަދަކު. އެ ން މި  ނޫބޭފުޅުންނަށް ފަރުވާލެއް ެއއީ އެ ،ކުރިޔަސްކޮންމެ ގޮތަކަށް ބޭނުން ދަނޑުވެރިން

ންމެ ރަމްޟާން މަހަކު ދަނޑުހައްދަން ފުޅާ ކޮ ،ގެއްލުމަކީ ކޮަބއިތޯ ވެސް ެބލުމެއް ނެތް. އަޅުގަނުޑގެ ތަޖުރިބާއަކީ

 ޖަހަން ފަށާނެ. އޭގެ ސަބަބުންރަށުތެރޭަގއި ބޭސްއިރު  3 ،ގެ މަސައްަކތް ފަށާ ހިސާބުން ފެށިގެންދާއިރާެއއްަގއި ކަރާ 

 ޞައްތަކެއް. ޚާ ްސ. މިއީ ައޅުގަނޑަކަށް ކުރެޭވ ތަޖުރިބާކުރޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީ އަްށ އެބަ އުނދަގޫ ނޭވާމީހުންގެ

މި ެދންނެވި ގޮތަށް ދަނޑުތަކަްށ  ދަްއކަންދާ މީހުންގެ އަދަދު އެބަ އިތުުރވޭ. ށްޑޮކްޓަރަ ށްގޮތެްއގައި ހެލްތް ސެންޓަރަ

 ނޫން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ހެދުން ތުުރކުރަްއވަިއގެން. މިީއ ވަރަށް  ެއއްރި ގޮތުގަ ޖަހަންދާ މީހުން ތިބެނީކީ ރައްކާތެބޭސް
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އިން ރައްކާތެިރވެ ތިބެން. ބޮޑަށް މީހާ އެބަޖެހޭ މި ުރގަދަ ބޭސް ބޭނުންކުރާއިުރގަިއ ވަރަށްބޮޑަށް މިދެންނެވި ގޮތަށް ބާ

 ަގއިިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ރަށްރަށުވެސް  ދާއިރުހަމައަށް ބެލުމެއް ނެތި މިއަދާ  މަކަށްއިން އެްއވެސް ކަހަލަ ކަްނކަމި

ކޮމިޓީ  ފެށިގެން ށް ވެގެން އަންނަ ހިސާބުންބިލު ގާނޫނަކަ މިކަން ކުރެވެމުންދަނީ. އެެހންކަމަށްވާއިުރގަިއ މި

މަސަްއކަތް ކުާރ ރަށްަރށުގައި ިމކަމުގެ ސެންޓަރުަތއް  ފުޅާ ދާއިާރެއއްަގއި މި ބޮޑަށް ސްޓޭޖުގަިއ ވެްސ އެބަޖެހޭ ަވރަށް

ފުަވއްމުލަކު ފަދަ  ،އަްއޫޑ ސިޓީ ،ކޮށްޞަ ގޮްތގޮތް އެބަޖެޭހ ވާން. ޚާއް މިކަމުގެ ތަމްީރނު ދެވޭނެ ،ކުރެވި އިމުޤާ

. ތައްއްދުހަހިމެނޭ ސަރަ ކުރާ ރަށްރަށްވަގުތު ދަނޑުވެރިކަން  ތަނަކީ މިއީ މިދެންނެވި ގޮތަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްަގއި މިތަން

ނިކުންނަ ބަލިތައް ދެނެގަންނާނެ ގޮތެއް ހޯދަން  ސް ވަރަަކށް މާލެއަށްމެވެ ކޮންއްދުތަުކގައި ވެސްހަސަރަ ، މިއެހެންވީމާ

މިެދންނެވި ގޮތަށް ފަހަކުން ވަިކަވރެއްގެ އެްއޗެއް ފެނުނަސް،  ،ކަމެއް. އަޅުގަނޑުގެ ތަޖުރިބާައކީއެއީ ވަރަށް އުނދަގޫ 

ަވގުތަުކ.   ގޮތެްއ ނެތް ރާއްޖޭގައި މިވޭކުރެޓްއަދި ފަންޏެއް ފެނުނަސް މި ޓެސް ،މިދަންނަވާ ގޮތަށް ބައްެޔއް ެފނުނަސް

ބޮޑަްށ  އެންމެ އިއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މީގަ .ނެތް މިކަން ބެލޭނެ ގޮތެއް ނެތް. މީގައި ނިކުންނަ ނަތީޖާއެއް

ދަނީ ރާއްޖޭގެ ކެންސަރު ބަލި މިހާ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ފެތުރިގެން ެވސް މި އިެދންމެގަ ،ވިސްނަންޖެހޭ ތަންކޮޅަކީ

ގަިއ ންތޯ ބެލެން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ މާރުކޭޓުބޭނުންކުރާ މޭވާ ތަރުކާރީ ޑުމެންޅުގަނއަ

ގަިޑއިރު ނުވަނީްސ ެއބަ ދޮންވޭ. މިީއ ނުރައްކާތެިރ ކަންކަން. އަުޅގަނޑުމެން   24ގަނަޑކަށް ބޭސްޖަހާާތ ދޮންކެޔޮ

ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި ވެްސ  އި،ބޮޑަށް ވިސްނަ ށްރަށް ވަ، މިހިރަ ކަންކަމަ އްޙީ ގޮތުން ވިސްނާއިރު. އެހެންވީމާޞި

ގާނޫނެއްެގ  ،ހުރި ކަންކަންހެން މި ކަިއ،ުތން ވާހަކަދައް ގޮ ގުޅޭ ބިލާ މިގޮތަށް ވަރަށް ފުޅާ ާދއިާރއެްއގަިއ މި

ލިބޭ  ކާން ައކީ ރައްކާތެރި ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށްާއއި މޭވާރާއްޭޖގެ ބޭނުންކުރާ ތަރުކާރީ ސިފައިަގއި ައއިސް މި

 . ތެރި ރައީސް އިްއޒަތް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ ކުރަން. ވަރަށްމަޖިލީހުން ކަށަވަރު ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ެއބަޖެހޭ މި އެްއޗެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! އަިދ ެއްއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއގެންފައި އެބައޮތް.

ން. ަވުގތު ހުސްވަތުކޮެޅއް އަރުވަ ކުރަނީ މިތު ވަރަށް ގާތްވެަފއި އޮތީމާ ައޅުގަނޑު ގަސް ވަގުުތޮކޅާހުސް  ،ންނަމަވެސްއެހެ

 ޖަހާއިރު.  1އާދެ! ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޖލްސާ ފެށޭނީ 

 

 {އަށް 13:01ްނ އި 12:28 :ހުސްވަގުުތކޮޅު}

 (ސަން ޢަފީފުޙަރު ބަ މެންދާއިރާގެ ށީ ލުފުވި ؛ވީނެންއި އިތުގަސަޔާރި)
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 :ހަކަދެްއެކވުންރިޔާސަތުން ވާ

ގެންދަން މި ފަށަނީ. މިހާރު ށް އައާދެ! ހުްސވަގުުތކޮޅަށްފަހު އަުޅގަނޑުމެން ޖަލްސާގެ މަސަްއކަތް ކުރި `. 

ލިޓޭޝަން އެގްރިމެންްޓ ފެސި އޯ ޓްރޭޑް.ޓީ.އުޑަބްލިައށް.  9.1އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ،ދަނީ އަޅުގަނޑުމެން މި

އުމީ ޤަ ،ޓަކައި ފޮނުއްވާަފއިވާ މައްސަލަ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ހޯދުމަށް ކުުރމާގު އްޖެއިން ތަސްދީދިވެހިރާ

ން ދިރާާސޮކށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯްޓ. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުްނތަކުގެ ކޮމިޓީ

ަމރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ،އްރިރުޤަންތަކުގެ ކޮމިީޓގެ މުއުީމ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުޤަ ،ނީްއވާއިދެ ހުށަހަޅުއްވަ

 . . މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

އޯ ޓްރޭޑް ފެސިލިޓޭޝަން އެގްރީމެންޓް .ޓީ.އުތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޑަބްލިއްޒަ`. ޝުކުރިްއޔާ އި 

ޓަކައި ފޮނުއްވާފަިއވާ ަމއްސަލަ ށްރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ރުހުން ހޯދުމަމެދު  ކުުރމާގުދީ ސްދިވެހިރާއްޖެއިން ތަ

ލުވުމުަގއި. ިއއްޒަތްތެިރ އްދަވަނަ ބަ 20އަހަރުގެ  މި ،ަގއި 2019ސްޓް ގަ އޯ 21ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ 

. އިްއޒަތްތެރި ވަނީ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިާރއެްއގައި ަމޝްވަރާކޮށްފަ ންުއމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީޤަމެދު  ސް. މި ރިޕޯޓާރައީ

އަިދ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް އިކޮނޮމިްކ އެންޑް ިޑވެލޮޕްމެންޓާ ،މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެްއވުމަށް

ކުރައްވަން ްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ސާފުއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަަޑިއގެން  ްޒގެ ކަމާފެއާއެ ޓްރީ އޮފް ފޮރިންނިސްމި

ްނ މެދު ކޮމިޓީ މި އެއްބަްސވުމާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަން ފާހަަގކުރަން. ވާލޫމާތު ދެއްވާފައި ޢުބޭނުންފުޅުވި ހުރިހާ މަ

ެއިކ  ،ެއއްބަްސވުމުގެ އެިކއެިކ މާއްދާެގ ތެރެއިން ، ފާހަގަކުެރުވނީންނަށްބެލުމުގަިއ ައޅުގަނޑުމެދިރާސާކޮށް ބެލި

ރީ މިނިސްޓް ،އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް  ؛ކުރެވުނީ ދިނުމަށް މަޝްވަރާޢުލޫމާތު މަ އިކެޓަގަރީ ކަނަޑއަޅަ 

 ،އާއި ސޯސަސް ގ ރިމިނިސްްޓރީ އޮފް ފިޝަރިޒް އެންްޑ މެރިން ،އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސާ ،އިއޮފް ހެލްތާ

ރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ޯމލްޑިވްސް ެއއަ ،އިމޯލްޑިްވސް ސްޕޯޓްސް ލިމިޓެޑާ ،އާއި އޮތޯރިޓީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގު

ހަދާގައި ދިވެހިރާއްޖެ ބަިއވެރިެވ ޢާން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މި މުއެކުލަަވިއގެންކަ ޕޯްޓސްރީޖަނަލް އެއަރ އިލިމިޓެޑާ

 އަށްވެހިރާްއޖެއަށް ިވޔަފާރީގެ ާދއިރާަގިއ ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް ލިިބގެންދާނެ ކަމަށް ކޮމިޓީ ދި  ،ކުރުމުންތަސްދީގު

ލްޑް ޓްޭރޑް ން ވޯވަނީ މީގެ އަހަރުތަެކއް ކުރި ދިވެހިާރއްޖެ ،އާދެ! އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ . ވުނުފާހަގަކުރެ

ކުރުމަށް ޓަަކިއ ެރއިން ޓްރޭްޑ ފެސިލިޓޭޓްގެ ތެލްޑް ޓްޭރޑް ޯއގަނަިއޒޭޝަންވޯ .ބަިއވެރިެވފަ ގައި އޯގަަނއިޒޭޝަން 

ކުރުމަށް މަލުޢަކީ. މި ެއއްބަސްވުމަށް ޓްރޭްޑ ފެސިިލޓޭޝަން ެއގްރިމެންޓަ އިތުރަށް ބަިއވެިރވާންޖެހޭ އެްއބަސްވުންތަެކއް

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން  ރނީބައެއް ޕްރޮސީޖަރތަކަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އެޓަ  ،އި ބަެއއް ގާނޫނުޓަކަ
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ކަްނކަން އޮީތ  ކަމަށް ފާހަގަކުަރއްާވފައިވާތީ އެ ތައްވާއެއްބަްސވުންތަުކގައި ާރއްޖެ އިންިތާޒމުމި  ިއ،ގަކުރަްއވަފާހަ

ގެ ތެރެއިން ދިވެހިާރއްޖެއަްށ ތަކުވެސް ހުރި ގާނޫނު. އަދި މިހާރުދިރާސާކޮށްފަ އިަވނީ ބަލަ ންކިހިނެއްތޯ ވެސް ކޮމިޓީ

މި އެއްބަސްވުުމގެ ތެރެއިން  ،ކަންކަން ދެމުންދާތީ ތަކާއި ދޭންޖެހޭ އިމްތިޔާޒުންނަށްބޭރުގެ ސަފީރުންނާއި، އެ ަސފީރު

 ކުރަންޖެހިފައި ހުރި ަތއް އިތުަރށް ފުރިހަމަގާނޫނު ،ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުވޭ. އެހެްނނަމަވެސްއިތުރަށް ފަހި

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  ގެ ކޮމިޓީަގއި  ކަމުވީހާވެސް އަވަހަށް ފާސްކޮށް ނިންމުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމާއި، 

މެއް ެއއްވެސް ަޙއްޤަކަށް އުނިކަ އްގެދެކެވަަޑިއގަތް. އަދި ެއއްބަްސވުމުަގއި ބަިއވެރިވުމަކުން ާރްއޖޭގެ އެްއވެސް ަރއްޔިތެ 

 އި ން ބަލަކަށް ެއއްވެްސ ކަހަލަ ނޭދެވޭ ުނކުރާނެކަން ކޮމިޓީނާންނާނެ ކަމަށާއި، އަިދ އިންސާނީ ޙައްޤަ 

އާެދ! މިދެންނެވި ކަންކަމުގެ އަލީގައި ރާއްޭޖގެ ިވޔަފާރިއަށް ކުރުމުން ވެސް ކޮިމޓީއަށް ފާހަގަކުރެވިަފއިޭވ. ކުރިސާދިރާ

ތެެރއިން ކުުރމުގައި ވެސް މީގެއުމަށް މުދާ އެތެރެޤައުމުން އަެނއް ޤަ ދި އެއް ، އަފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް އޮތުމާ

 ބަްސވުމުަގއި ބައިވެިރވުމަކީ ރާއްޭޖގެ ިވޔަފާރިއަށް އިތުރު ކުރިއެރުާމއި  ެއއްމި ،އާއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާެނތީލުއި

ގައި ދިވެހިރާއްޖެ އެގްރިމެންޓު މި  ،ނިންމެވީން ކޮމިޓީ ،ފަސޭހަކަން ލިބިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެންނާތީ 

ޓަކަިއ މަށް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށްދިނު ރުމަްށ ފެންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންގުކުތަސްދީ  ،ބައިވެިރވެ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަދި މިމިނެޓު 30. އާދެ! މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑަެއޅިފަިއވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު

ގައި ތަމްސީލުކުރާ ކޮްނމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ެއއް ހުލީމަޖި ކުރުުމގައި ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވޭނީބަހުސް ގައިރިޕޯޓު

 މިނެޓު  5. ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ުނަގންނަވާ އެއް މެންބަރުމެންބަރު. އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވެަވޑައި

 ިއގެން މިވަޑަ  ވަގުތު މަޖިލީހުގެ މާލަމުގައި މި ،އާދެ! އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. 

 އެ ،ގޮތުން ގުޅޭ  އެހެން ޕާީޓތަކުގެ މެންބަރުން ެވސް ިމ ރިޕޯޓާތިއްބެވީ ހަމަެއކަނި އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުން. 

ވާހަކަ ވެސް  އެ ،ވާީތވެ ެއއީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަކަށް  ،ނިވަޑަިއގަންަނވާ އެްއޗެްއ ވިދާުޅވުންބޭފުޅުންނަށް ފެ

ބެހޭ ގޮތުން އެކި ޕާޓީތަކުން ެއްއޗެއް ވިާދޅުވާން ބޭނުންފުޅުވާ  ގަނޑު މި ރިޕޯޓާ އަޅުވަުގތު އާދެ! މިފާހަގަކޮށްލަން. 

. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ އިބްރާހީމް ޝަރީފް ، ފަރާތުންއާދެ! އެމް.ޑީ.ީޕގެބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 

 . މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރީފްމް ޝަމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ
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 މިކަމަކީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާިރއަށް ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް އޮންނާނެ  ،ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަމުން ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލިން

ނެތީމާ ައޅުގަނުޑ ހިތަށްއެރީ އެްއޗެއް ަވގުތު ެއހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުކ އެދިަވޑަިއގެންފައި ކަމެއް ކަމަށް. މި

ކުާރ މަސައްކަތްއްލުކުރުމަށް ޙަ އެއްބަސްވުުމގެ ތެރެއިންފެސިލިޓޭޝަްނ ރޭޑް އޯ ޓް.ޓީ.އުނަމޭ. އާދެ، ޑަބްލިލާއިދަންނަވަ

މުދާ އިމްޕޯޓުކުރުމާިއ  ،ކަމަކީ . އޭގެތެރެއިން ެއއްންތެރޭަގއި ބަެއއް ަކންކަން އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަ ކަންތަކުގެ

. އަދި ޮޑކިޔުމެންޓުތަްއ ންއޮތުމަށް ލުެޔއް ޯހދުށަހަޅަންޖެހޭ ޮގތަށް އޮންނަހު އްތަމެންޓުއުއެކްސްޕޯުޓކުރުމަށް ގިނަ ޑޮކި 

ޓަކައި ކުެރވިދާެނ ކަންކަން ހޯދުން. އާދެ، މަށްުލއިަފސޭހަކުރުތުތައް އަހުށަހަޅަން އޮންނަ އިޖުރާސިމްޕްލިފައިކޮށް 

 ، ވަރަށް ބޮޑަށް ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިރާއިރުއުމުތަކާ މެުދ ވިޔަފާރިކުޤަކަމަކީ ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިްނނަށް އެކިއެކި މި

ކަމެއް. ހަމަ އެހެންމެ ބޯޑަރ ހުރަސްކޮށް މުދާ އުފުލުމުގައި މިހާރު  ތަކަށް ޭއގެ ހެޔޮ ައސަރުކުރާނެވިޔަފާރި

 ރުމަށްއްލުކުޙަ ެއކަންކަން  ިއ،އުމުތަކުަގއި ހުރި އުނދަގޫަތއް ނައްތާލުމަށް ކުރެވެން ހުިރ ކަންތައްތަަކކީ ކޮބައިތޯ ބަލަ ޤަ

އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،ެވވެނީ. މިކަަމކީ ވެސް  މި ގައި އެއްބަސްއުމުތަކުގެ މެދު ޤަ އެޅެންހުރި ފިޔަަވޅުތައް އެުޅމަށް

 ،ވީއިރު  އުމަކަށްޤަރާއްޖެއަކީ ާރއްޖެއަށް ބޭުނންވާ މުދަލުގެ ބޮޑު ބަެއްއ ރާއްޖެއިން ބޭރުން އިމްޕޯޓުކުރާ 

ރާ މުދާ ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން އިމްޕޯޓުކުައދި  ،ނަށްވެރިންވިޔަފާރި  ށާއިއަޅުގަނޑުމެންގެ ިވޔަފާރިތަކަ 

ކަެމއް.  ވާނެ ބޮޑު ލުޔެއް މީހުންނަށް ވަރަށް ކަމެއް. އެ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެފަހި ބޮޑު  ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް

މުދާ އެއްތަނުން  ،އެހެންމެ. ހަމަެވގެންދާނެ ކުރިއަށް އެޭޅ ފުރުޞަތަކަށް ،ވެސް ެއޅޭ އަދި މުދަލުގެ ައގު ހެޔޮކުރުަމށް

އުމުތަކުން ޤަޓަކައި އްލު ހޯދުމަށްޙަރާންސިޓުކުރުމުގައި މިހާރު ދިމާވާ ދަތިތަކަށް އަިދ މުދާ ޓް ،އަނެއްތަނަށް އުފުލުމުގައި 

 ވެސްހަމަ ކުރިންެއއްބަސްވުަމކަށް ވެގެންދާނެ. ެއއްބަސްެވވޭ ޓަކައި ވެސް ހުރި ދަތިތައް ނައްތާލުމަށް ،ކޮށް މަސައްކަތް

ާޚއްޞަކޮށް  ،ވެފައި  ުއމަކަށްޤަ  ؛ަބއެއް އިްމޕޯޓުކުރާ ބޮޑު މުދާ ރާއްޖެައކީ  ،އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ފަަދިއން

ކަމެއް ކަުމގަިއ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން.  ވަރަށް ޮބޑެިތ ފައިދާކުރާނެ ންއުމަކަށް މިއިޤަ  އަޅުގަނޑުމެން ކަހަލަ ކުޑަ

ކަންކަުމގައި ުހރި ލިޔެކިޔުންަތކާއި ހުިރ  މި ،ެއކްސްޕޯޓުުކރުމާ ،މާއިއިމްޕޯޓުކުރު ،ވީމާ، ޓްރާންސިުޓކުރުމާއި

އްލު ހޯދުމަީކ ޙަ ކުރެިވގެންމަޝްަވރާ  މެދުގައި އުމުތަކުގެ ޤައް ނައްތާލުމަށް ެއިކ ގޮްތގޮތުން ހުރިހާ ދުނިޔޭގެ ހުރަސްތަ

މުަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އް ކަކަމެ އުމަކަށް މައިގަނޑު ގޮތެްއަގއި ބޮޑު ފައިދާ ކުރެވޭނެޤައަޅުގަނޑުމެން ފަދަ 

 ަޓަކއި ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އްވި ފުރުޞަތަށްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ދެސަމާލު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސް ލި މަޖިއަޅުގަނޑު އަދި މަޑުކޮށްލަިއގެން މިހިރީ މި)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ްއކަވާތޯ ދަތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެހެން ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެްނބަރަކު ވާހަކަފުޅު

އަދި ުކޑަ  ނެތް. ލަން. އެހެން ޕާޓީތަުކެގ ެއއްވެްސ މެންބަރަކު މިަވުގތު ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގަިއ ަވޑަިއގެންއިބަލަ
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ނިމުނީ. ދެން މި މި އާދެ، މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު ން. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ލާނައި ވަގުުތކޮެޅއް އަުޅގަނޑު ބަލަ

 ަގއި އޮންނާނެ. 1:30ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން 

ަސއުތު  ،އޮތީ  ަގއި މި -9.2. އަށް 9.2ދެން ެއއަށްފަހު އަުޅގަނޑު މި އެނބުރިލަނީ އެެޖންޑާ ނަންބަރު  -{9.2}

ޓްރާންސްނޭޝަނަލް އޯގަނަިއޒްޑް އެންޑް ކޯޑިނޭަޝން ސެންޓަރ އޮން  ންސްން ރީޖަނަލް އިންެޓލިޖެއަޝިއޭ

 ،ޓަކައި ފޮނުވާަފއިާވ މައްސަލަކްރައިމުަގއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކުރުމާ މެދު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް

 ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ޓު. މިގޮތުގެ ރިޕޯ މި ށް ނިންކޮމިޓީން ދިާރސާކޮ ގެރިޖީ ގުޅުންތަކު ޚާއުމީ ސަލާމަތާއި ޤަ

މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  ،އްރިރު ޤަކޮމިީޓގެ މު ގެރިޖީ ގުޅުންތަކު ޚާއުމީ ސަލާމަތާއި ޤަެދްއވާނީ އިއްވަހުށަހަޅު

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. އިބްރާހީމް ޝަރީފް. 

 

 ކެުވން:ވާހަކަދެއް ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަްށ  2019އޯގަސްޓު  7ޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މި މައްސަލައަީކ އިއް  ޝުކުރިއްޔާ

ަވރަށް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި މި  ،ުކރިންވެސް ައޅުގަނޑު ވާަހކަދަްއކަމުން ދެންނެވި ފަދައިން ފޮނުވުނު ރިޕޯޓެއް. ކޮމިޓީން

ވަނީ ރުހުން ދެއްވަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަްށ  މިހާރު ،އިވަ ވުންތައް ާބއްބައްދަލު ،މައްސަލަިއގައި މަްޝވަރާކޮށް

ދަންނަވާލުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެެފއާުޒެގ އަުޅގަނޑުމެން ދަންނަވާލި .. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްނިންމަވާފަ

އްވަްނ ކުރަންބަރުން ސާފުބޭފުޅުންނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ ކަމާ ބެހޭ ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެން މެ

ެއހެންމެ ސަރުކާރުން ކަރުދާހުގެ މައްސަަލ ސާފުކޮށްދެއްވާަފއިވޭ. ހަމަ ިއ،ބޭނުންފުޅުވި ހުރިހާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެްއވަ

އި އަދި އެނޫްނވެސް ކަމާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ މެދުގައި ކުެރވުުނ ޔާގޮތުަގއި ބަންޑާރަ ނައިުބގެ ލަފަ

. މިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވޭ. މިދެންނެވި ކަންކަމުގެ އަލީަގިއ އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކުރީއް ކޮތަފްސީލުތަމަޝްވަރާތަުކގެ 

 ،ކަމަކީ އާދެ، މިކަުމގަިއ ކޮމިީޓގެ ފަރާތުން ވަރަށް ފުޅާ ާދއިާރއެްއގަިއ މަޝްވަާރކުރެވުނު. އޭގެތެޭރގަިއ ެއއް

 ރޭަގިއ ހިމެނޭ. އެހެންނަމަވެސްމީގެތެމުތައް ދިވެހިރާއްޖެއިން އުުފއްލަންޖެހޭ ބައެއް މާލީ އިލްތިޒާ

މިކަަމކީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޮއފީސް އޮން އޯގަނަިއޒްޑް ކްަރއިމުގެ ބެއްެލވުމުގެ ދަށުން އެ  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

އޮފީސް  އުމުތަކުގެ މެުދގައި ެއްއބަސްވެޭވ ެއއްބަްސވުމެއް. ުޔނައިޓެޑް ނޭޝަންސްޤައިދާރާއިން މަްޝވަރާކޮށްގެްނ މި 

 ،ބޫޓާނާއި ،ގްލަދޭޝްއާއި ބަނ ،އެއްބަްސެވވެނީމި އެންޑް ކްަރއިމް އިނގޭތޯ. އާެދ، މި އެއްަބސްވުން  ޑްރަގުއޮން 

އުފެދޭ އިދާާރގެ ަމިއ ެދމެދު. މި އެއްބަްސވުމުެގ ދަށުން  ސްރީލަްނކާއާ ،ނޭޕާލާއި ،ިދވެހިރާއްޖެާއއި ،ާއއިއާ އިންޑި

އެ އިދާރާ  ،އެކު ފުރަތަމަ އަހަރުއުފެދުމާމި އޮފީސް ބޯގަިއ. ލަމްށް ކޮހުންނަނީ ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަ އޮފީސް މި

ދެއްވަނީ ސްރީލަްނކާެގ ސަރުކާރުން. ެއއަށްފަހު ކޮްނމެ އަހަރަކު ރޮޓޭުޓވާ ގޮތަށް  ޓަކައި ބޭނުްނވާ ޚަަރދު މިހިންގުމަށް

އެއް ހަ އަހަރުން  ވެސް ޖެައށްއްދިވެހިރާ  ،އުމުތަކަށް. އެގޮތުންޤަ އޮންނަނީ ބައިވެރިވާ  އެތަނުގެ ެޗއަރމަންކަން މި
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ޚާއްޞަ  މި އެްގރީމެންޓުގެ ދަށުން ،ކަމަކީ  އަހަރު ލިބޭނެ. މީގެތެރޭގަިއ ބަންޑާރަ ނައިބު ފާހަގަކުރެއްވި ެއއް

އް ހުރި ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން މި ކެއިމްިތޔާޒުތަެކއް ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަ ،ނާޔަތްތަެކއްއި

ތިއްބަވަނީ ސްރީލަންކާެގ  މި އިދާާރގެ ބޭބޭފުޅުން ،ބެލުމުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވީ ބެލިށްސާކޮމައްސަލަ ދިރާ

މަިއގަނޑު ގޮެތްއގައި އެ މާއްދާ އެޕްލަިއވަނީ ސްރީލަންކާ ސަުރކާރަށް ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި  ،ވާތީ ކޮލަމްބޯގައި ކަމަށް

ންމެވެސް ހިސާބަކުން ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ިމ  ކޮ އް ިދވެހިރާއްޖެއިން ެވސް ކޮންމެވެްސ ޚަރަދެ. ރައީސް

 ކުރައްވަނީ ޔުނައިެޓޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގު  ލާގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް މިޙައިމުކުރުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުޤާ އިދާރާ

 ،ނީ. އެހެންކަމުންވައިޮގސްފަބެލުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހާމަވެގެންކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބެލިންއެންޑް ކްރައިމު

ވެްސ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ. މި  ކަށް ނުވާނެކަން ޔަ މިކަމަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަުރާކރަށް ނުއުފުލޭވަރު ޮބޑު ބުރަ

 ބެހޭ ކަންކަން ދިވެހިރާއްެޖއާ ސައުތު ޭއޝިއަން ރީޖަންގެ އިންޓެލިޖެންސާ  ،އިމުކުރުމުގެ ަސބަބުންޤާސެންޓަރު 

ކުށްކުރުން މަދުުކރުމަށް ފަހިވެގެންދާނެ ފަހި  ،ރަްއކާތެރިކަމަށާއި ،ުއމީ ސަލާމަތަށާއިޤަ ގެ އްޖޭރާ  ،ހިއްސާކުެރވި

، ކަމެއް ކަމުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެުވނު. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފުރުޞަތުތަކެއް ވެސް ލިބިެގންދާނެ

ދަނީ ފުޅާވަމުން  ގެ ކަންތައްތައް މިއިްޒޑް ކްރައިމު އޯގަނަ ވިޔަފާިރއާއި އެކި ކަހަލަ  ގުއެކި ބާވަުތގެ ޑްރަ  އިނިޔޭގަދު

ކުރުމުގައި ފެނުނީ ކޮންމެހެން ފަދަ ކުޑަ ޤައުމަކަށް އަޅުގަނުޑމެންގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރި ބޮޑުވަމުން. އަުޅގަނޑުމެން

އިމުވެަފިއ ޤާ ގޮެތްއގައި  އިމީލަތްތަެކއް ދާ ސީދަލުކުރާނެ ވައިމުކޮްށގެން މަޢުލޫމާތު ބަޤާ ކަމެކޭ މިފަދަ އިދާރާއެއް  މުންމުހި

މީހުން ބައިތިއްަބިއގެން ެވސް އަދި ނޫނިްއޔާ އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮްށގެން ެވްސ  އިމަކީ. އެގޮތުން އެ އޮފީހުގަ އޮތު

މި ެއގްރީމަންޓް  ގެ ކަންތައްަތއް ކުރިއަށްެދވޭ ގޮތަށްއިންފޮމޭޝަން ޝެއަިރންއެިކއެކި ޕޯޓަލްގެ ތެެރއިން ވެސް 

އޮތީ. ެއހެންކަމުން، މިކަމުގެ ސަބަުބން ރާއްޖޭގައި ކުށްކުރުން ުހއްޓުވުމަާށއި އަދި ާޚއްޞަކޮށް  މި ފައިބައްޓަންކޮށް

ޓަަކއި ހުއްުޓވުމަށް އްވެސް ިވޔަފާރިތަވާމީ އެކި ރަށްރަުށގެ ތެރެއިްނ ލާފައި އަންނަ ޑްރަާގއި އަިދ މިނޫންގު ބައިނަލްއަ

އަށް ޓީކަުމގައި ކޮމި މަށް ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ ރަނގަޅު ފުުރޞަތެއްކުރުމަފުރިހަތު ލިބިގެން ކަންކަން މާދުރާލާ މަޢުލޫ

މިއީ ކޮންމެހެން ވެސް  ،ދާއިރާއެއްަގއި މަޝްވާރަކުރުމަށްފަހު ނިންމީ ންނާތީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ވަރަށް ފުޅާފެ

 ކުރިއްާޔ. އި ޝުޓަކަ އްވި ފުރުޞަތަށްދޭން ހަމަ ރަނގަޅު ެއއްބަްސވުމެއް ކަމަްށ. ދެ މަޖިލީހުން ރުހުން

 

 ެވވަަޑއިގަތުން(ޔާސަތާ ހަވާލުރަީއސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރި )މަޖިލީހުގެ ރައީސް،

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،މި ރިޕޯުޓެގ ބަހުސްގެ ވަގުތު. ވިލުފުށީ ލަނީއިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ހުޅުވަ

 .ސަން ޢަފީފުރު ޙަދާއިރާގެ އިްއޒތްތެރި މެންބަ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ަޙސަން ޢަފީފް ވިލުފުށީ

ޝަން ސެންޓަރެްއ ނޭްނ ރީޖަނަލް އިންޓެލިޖެންސް ެއންޑް ކޯޑިއައޭޝި ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! ަސއުތު ޝުކުރިއްޔާ 

ުގޅިގެން ިމ  ަމއްސަލައާ  ން ފޮނުއްާވފައިވާކާރުހުން ހޯދުމަށް ސަރުރުއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ުގޅޭގޮތުން މި އި  އިމުކުރުމާޤާ

 އާލަމި މައްސަ ގައިޓީމި ކޮމި ބެހޭ ޓަކަިއ ފޮނުވުނީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި އަދި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާމައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް

ޅުންެގ  ބޭފުއެ ބޭފުޅުންގެ ިޚޔާލާއި އަދި އެ ،ބައްދަލުކުރެވި ައދި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ،ގޮތުން ބަހުސްކުރެވި  ގުޅޭ

ގޮތުން ޮކމިޓީން ވަނީ ނިންމުންތަކެްއ  ގުޅޭ ާދއިރާެއްއގައި މި މައްސަލައާ ކޮބައިޯތ ބަލަިއ ވަރަށް ފުޅާ ހުށަހެޅުންތަކަކީ

އޯގަނަިއްޒޑް ކްރައިމް ނުވަތަ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާ ފަރާތްތައް  ،. އާދެ! އެނގިވަަޑއިަގންނަވާނެ ފަދައިންނިންމާފަ

ގޮތެްއގަިއ  ގެ ސަބަބުން ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ކަމެްއކަން ޔަޤީން. ޚާއްޞަކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އޭގަތުމަކުރިއްސުރެ ދެނެ

ރީޖަންގެ އެިކއެިކ މި  ގެއަޅުގަނޑުމެން އަންނަނީ  ންކުރަމު ތައްހިންގާ މީހުން މި ކަންތައްޑްރަުގގެ ިވޔަފާރި 

އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތަްއ  އި، ހުއްުޓވަ މިފަދަ ކަންތައްތައް ، މާންވީއެހެ ުގޅިގެން. ކާތަޤައުމުތަކުަގއި ތިބެ މިފަދަ ަފރާތް

ތި ަޖރީމާތައް ހިންގަން ބޭނުންވާ އަދި ެއނޫންވެސް މިކަހަލަ ބޮޑެ ،އަދި ރާއްޖެއަްށ މިފަދަ ޑްރަގް އެތެެރވުމާއި ިއ،އަޅަ

ކަމުގައި  ންޓަރެއްމު ސެންހިށް މު ވަރަޓަކައި މިއީކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރަސްެއޅުމަށް ފަރާތްތަކުން

އަދި ދެންމެ  ،އިމުވެގެންދާނީ މި ރިޕޯޓުަގއިވާ ފަދައިންޤާމި ސެންޓަރު  .ރައީސް ރިން. އިްއަޒތްތެރަގަނޑު ގަބޫލުކުއަޅު

އަދި ސްރީލަންކާގެ ސަރުކާރުން މި ސެންޓަރުެގ . ސްރީލަންާކގައި ،މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް

ދަށް ނޫނީ ޞާޤްތިދިވެިހރާއްޖޭގެ އި ،މެން ބެލީގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުރަމުްނދާނީ. އާދެ! މިކަމުއް ކުމައިގަނޑު ޚަރަދުތަ

ބޮޑު ޚަރަދުތަކެއް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާުރގެ ަބޖެޓަށް ބުރައެއް ވާނެތޯ. އެޮގތަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެްނނަކަށް މާ

ޅުަގނޑުމެންނަށް މިހެން ދިމާވާ ލިބޭ މަޢުލޫމާތަކީ އަ ނަށްނުޖެހޭ. އަދި ޭއގެ ބަދަލުގައި ައޅުގަނޑުމެންކުރާކަށް

ިރ ށް ފެނޭ. އިްއޒަތްތެޑަމުގައި އަުޅގަނކަ ންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުެރިވގެން ވެްސ ދާނެ ކަމެއްރަކަންތައްތަުކގައި ކު

ން މިފަދަ ނޑުމެމި ރިޕޯޓަށް ފާސްކުރުމަކީ އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ، މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ .ރައީސް

އިްއޒަތްތެރި  ،ވާނެ. އާދެ! އަުޅގަނުޑގެ އުއްމީދަކީ  ކަންތައްތައް ހުއްުޓވުމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދެވޭ އެއްބާރުުލމަކަށް

ސްކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް ، މި ރިޕޯޓާ ެއއްގޮތަްށ މި ރިޕޯްޓ ފާ. އެހެންވީމާްއވާފަޔުވާނީ ކި  މެންބަރުން މިހާރު މި ރިޕޯޓް

 ކުރަނީ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. ބޫލު ގަ އަޅުގަނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 
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ާވ ގައި  9.4 ހިމެނިފައި އެބައޮތް އެޖެންޑާ ައއިޓަމް އަށްއަުޅގަނޑުމެްނގެ މަސައްކަުތގެ ތެރޭަގއި މިއަދު ިމ ގަޑި  -{9.4}

ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިްޓ ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2014 ގެ ރެވެނިއު އޮތޯިރޓީ ޑްންމަސައްކަތް. ެއއީ މޯލްޑިވްސް އިންލެ

 ށް ނަމަވެސް، ބަޖެޓަދިރާސާކޮށް ނިންމުނު ގޮތުެގ ރިޕޯޓް. އެ ހުށަހަުޅއްވާނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިުރ. އެހެން

 ލިޔުމާ އި އޮތްުތން ފޮނުވާފަގޮ ުގޅޭ އާއިސާފަ ބޭނުންވާ ށް ސަރުކާރަށް އިތުރަ ،ަދއުލަތަށް ،އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި  ،ވެފައި ީދ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ކަމަށްޞާތިޤްއި ގުޅޭ ދިރާސާތައް ކުރަނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީާއއި

ެވސް  ެއއްޔަތު ކޮމިީޓގެއްވަގުތު މާލި މަޖިލީހުގައި މިމި މިީޓގެ މުޤައްރިުރ އެ މަސަްއކަތުަގއި އިންެނވީ. މާލިއްޔަތު ކޮ

ތަނުގައި. މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީގެ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުަގއި  ގެްނީވ އެވަޑައިބޭފުޅަކު ޙަޤީޤަތުގައި ނީންނަާވނެ. އެ ބޭފުޅުން 

ގެ ރާދާންދޫ ދާއި ،ތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު ވަރަށް ޮބޑަްށ އެދެންދާންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް އިއިންނެވީ ޝަރީފާ

 ދެްއވުމަށް. އިރިޕޯޓް ހުށަހަޅަމި ކޮމިޓީގެ  ރި މެންބަރުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެމަރަ ވަތަނުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އާދެ! މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ިދރާސާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މީާރގެ ރިޕޯޓް އަުޅގަނޑު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން އިތުރު 

 ނުދަްއކާ.  ތައްހަކަވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއ ރިޕޯޓާ  ތުަވގު ރިޕޯޓް ވާނެ ތި ބޭފުުޅންގެ ޕޯޓަލްަގއި. އެްއވެސް ޭބފުޅަކު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

. އޮތްބަހުސްގެ ފުރުޞަތު އެބަ  ،ނަމަ ގޮތުން އެްއވެސް ުނކުތާއެއް ފާަހގަކުަރއްވަން ެއދިވަަޑއިގަންަނވާ ގުޅޭ

ވޯޓަށް ގެންނާނަން.  އިދާރާުކރެއްިވއްޔާ ވެސް ވޯޓުގެ ަގޑީަގއި ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑު މިޝުކުރިްއޔާ. ގުުތކޮޅަކަށްފަހު( )ވަ

ނޫން، ބުދަ ދުވަހު މަޖިިލސް ނިމުނުއިރުަގއި ވޯޓަށް  ؛ހުރި، ބުރާސްފަތި ުދަވހުއެބައެހެންވީމާ، ިމއަދު ޯވޓަށް އަަހން 

ހުށަހެޅުން. އެއީ ހުށަހެޅުނު މޭޒުންރިޔާސަތުގެ ، އިތުރަށް ނިންމުނުދި މިއަދު އި އަައއިޓަަމކާ 3އަހަން ނިމިފައިވާ 

ކަންތައް އޮތީ މިހާރު ވޯޓަްށ  މިދެންނެވި  ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޓު. އެ ހުށަހެޅުމާއި

 ،އިތުރުންއަދި މީގެއަށް ގެނެވޭނެ. ހަމަ ވޯޓާގޮެތއް ނިންމޭ ހިސާބުގައި. އެހެންވީމާ، އެކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް  އިއަހަ

 ގުޅޭ މަސަްއކަތް ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވޯޓަށް ގެނެވޭނެ. އަދި ސަުއތު  ފެސިލިޓީ އެގްރިމަންޓާ ޑްރޭޓްޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ 

ކްރަިއމް  ޑްއޭޝިއާ ރީޖަނަލް އިންޓެލިޖެންސް އަދި ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ އޮން ޓްރާންސިޝަނަލް އޯގަނަިއޒް

ގަނޑުމެންނަށް ގެނެވޭނެ. ހަމައަްށ އަޅު  ގުޅޭ ރިޕޯުޓގެ ަމސައްކަތް ވެސް ވޯޓާ ޝަނަލް އޯގަަނިއޒް ކްަރއިމާނެންސް ޓްރާ

ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިޓް ރިޕޯުޓ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ  2014 މޯލްިޑވްްސ އިންލެންޑް އޮތޯރިީޓގެ، އިތުރުންއަދި ޭއގެ
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އިދާރާަގއި އެދެނީ، އަމީްނޢާއްމު ވޯޓުގެ ރަނގަބީލު  ހާރުމި ވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމައަށް ގެނެވޭނެ. ވޯޓާ

  މަށް. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްއވުޖައްސަަވއިދެ

 

 ހުން ވޯޓަށް އެ މަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަ ޓަށް . ވ10ޯ

 

  ެކވުން:ދެއް ކަހަވާސަތުން ރިޔާ

ވޯޓަށް އަހާ ގަޑި ގަނޑުެމން މިއަދު . އަޅު އެދެން ޑަިއގަތުންތައްޔާުރވަ  އިކާޑުކޮޅުތައް ޖައްަސވަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން،

 ފުރަތަމަ ވޯޓު.  އަހަން.ވޯޓަކަށް އެބަ  7މި ޖެހުނީ. 

 

 ެކވުން:ދެއް ކަހަވާސަތުން ރިޔާ

ވަނަ އަހަރުގެ އޮިޑޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ  2014ގެ އަރިއަތޮޅު ސޮލިޑް ވޭސްޓް ެމނޭޖްމަންޓް ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓު

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ  ލީހުން ފާސްކުރެއްވުމާ މަޖިގޮތަށް ދިރާސާކޮށް ނިންމި

  ން އެދެން.ވޯޓުދެްއވު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 72    ންގެ އަދަދު:ބަރުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެން

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   72     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:

  ސް ފާ        ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 73. ހާޒިުރވެ ިތއްބެިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87ލަ އަދަދު؛ uނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމ ދެންމެ

 ނުދެްއވާގޮތަކަށް ވޯޓު . ވަކިނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. 72؛ ކީކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދަ

 .72ލަ؛ . ޖުމ37ު؛ ނީފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވަ .މެންބަރުން 72 ވަަޑއިގަތީނެތް. ވޯޓުގައި ބައިވެިރވެ ވެސް މެންބަރަކު 

 އެހެންވީމާ، މި ރިޕޯޓު ފާސްެވއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮފް މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ސިޓީ  ވޯޓު. ބިލްިޑންގ އިންސްޓިިޓއުޝަނަލް ެކޕޭމިއަދުގެ ދެވަނަ

ދި  އިންކްލޫޑިްނގ ނޭޝަނަލް އިމްޕްލިމެންޓިންގ އެޖެންސީ ުޓ އިްމޕްލިމެންޓް ނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް އެޖެންޑާ އެންޑް

އޮޑިޓް ރިޕޯުޓ  ަވނަ އަހަރުގެ 2017އަދި  2016، 2015، 2014 ކްގެއެންހޭންސްޑް އިންެޓގްރޭޓެްޑ ފްރޭމްވޯ

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމާ ށްގޮތަ ކޮށް ނިންމިސާކޮމިޓީން ދިރާ ޔަތުލިއްމާ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަ 

 72    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯ

   72     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      އަދަދު:ންވާ ފާސްވުމަށް ބޭނު

 72        ޖުމްލަ:

  ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަށް 73. ާހޒިރުވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87؛ ލަނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ދެންމެ

ނުދެްއވާ މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު  ވޯޓުދެްއވާކަމަށް. ނުފެންނަ 72ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަަދދު؛ 

ލަ؛ . ޖުމ37ުމަށް ބޭުނންވާ އަދަދު؛ ވު. ފާސް 72؛ ވަަޑއިެގންނެވީެނތް. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވެ ވެސް މެންބަރަކު އިންނެވި 

 މި ރިޕޯޓު ފާސްެވއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. 72

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ަޝނަލް ޓްރޭޑް ފެސިލިޓޭޝަން އިންސްޓިިޓއުަޝނަލް ކެޕޭސިޓީ އޮފް ކީ ނޭސްްޓރެންތެނިންގ  .ވަނަ ވޯޓު 3ގެ މިއަދު

 ޓު ޑީޕެން މޯލްޑިވްސް ކެޕޭސިޓީ ޓު ކޮމްޕެޓެޓިްވލީ އެންގޭޖް އިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް އިން ގުޑްސް އެޖެންސީސް

ލިއްޔަތު މާ ޓުރިޕޯ އަހަރުެގ އޮޑިޓު ވަނަ 2017 އަދި 2016، 2015، 2014 ގެއެންޑް ސަރވިަސސް ޕްރޮޖެކްޓު

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމާކޮށް ނިންމެސާކޮމިޓީން ދިރާ

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    ދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަ

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 72    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   72     ގެ އަދަދު:ރުންވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަ

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:

  ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަމު ދާއިރާގެ ތުޮކޅަކަށްފަހު( )ަވގު. 73ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި މެންބަުރންގެ އަދަދު؛ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ.  ދެންމެ

 .ނުދެްއވުނީ އިނިޒާމުގެ މައްސަލަެއއްގަ އަޅުގަނޑު ހިތުން  ފަެއއް ނުޭވ. އެ ވޯޓުމެންބަރު ވޯޓު ދެއްވާ ތެރިއިްއޒަތް

، ގަމު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ރިޕޯޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ވޯޓުެދއްވާ ގޮެތއް އެހެންވީމާ .މެޝިނުގެ މައްސަލަެއްއގައި

 ން.ދެްއވުން އެދެތެދުވަޑަިއގަންނަވާ ވިދާުޅވެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިސާމް މުޙަްއމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

 ފެންނަ ކަމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 73ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަަދދު؛ . 87؛ ލަމަޖިލީހުގެ ޖުމު

ނެތް.  ެވސް މެންބަރަކުއިންެނވި  ދެްއވާނުޓުވޯކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ބަރަނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެން .72

މި ރިޕޯޓު  އެހެންވީމާ، .72ލަ؛ . ޖުމ36ު؛ ނީމަްށ ބޭނުންވަވުފާސް .72؛ ކީ ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދަ

 ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮތުން  ގުޅޭ ޚިލާުފ ނިންމުންތަކާ ރާއްޭޖެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޤާނޫނުއަާސސީއާދިވެހިވަނަ ވޯުޓ.  4

ފަިއވާ ރިޕޯޓް ދިރާސާކޮށް މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުމަށް ވާސަރވިސަސް ކޮމިޝަނުން މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވަ ޖުޑީޝަލް

ހުޅުމާޭލގެ  އި،ޡިމް ހުށަހަޅުއްވަ ޢާތެރި މެންބަރު ޢަލީ ްއޒަތްކަމާ ގުޭޅ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވުަމށް މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ އި 

 މެންބަރުންނަށް މެދު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ާތއީދުުކރެއްިވ ހުށަހެޅުމާ

 ދެއްވުން އެދެން. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޡިމް ޢާމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ    ރު:މެންބަހުށަހެޅުއްވި 
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 ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް       ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ސް ފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 73. ހާޒިުރވެ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87ލަ އަދަދު؛ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަީތޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

 ްއވާނުދެޓު. ނުފެންނަ ކަަމށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަުކ ނެތް. ވަިކ ގޮަތކަށް ވ68ޯކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

؛ ކީމަށް ބޭނުންވާ އަދަދަ ވު. ާފސ68ްެމންބަރުންގެ އަދަދު؛  ަވޑަިއގެންނެވިބަިއވެރިވެ ނެތް. ޯވޓުަގއި ވެސް މެންބަރަކު 

 ޝަރީ ކޮމިޓީއަށް. . ވީމާ، މި ރިޕޯޓް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ފާސްވެއްޖެ. މި ރިޕޯޓް ފޮނުިވެގންދާނީ ޖުޑ68ީލަ؛ . ޖުމ35ު

 

 :ވުންވާހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތުން 

މެދު  ވަނަ ވޯޓު. ޑަްބލިޔު.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ފެސިލިޭޓޝަން އެގްރީމަންޓް ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަސްދީގުކުރުމާ 5މިއަދުގެ 

ޤައުމީ ަސލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުެގ  ،ޓަކައި ފޮނުްއާވފައިވާ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮަތކަށް  ގޮތަށް ފާްސކުރުމާ އިވާށް ނިންމަާވފަކޮމިޓީން ދިރާސާކޮ

 ވޯޓު ދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 70    ގެ އަދަދު:ރުންފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަ 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   70     ދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަ

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ނަތީޖާ: ޓުގެވޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 73. ހާޒިރުވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87ލަ އަދަދު؛ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު  ދެންމެ

 ނުދެްއވާކަށް ވޯޓުގޮތަ  . ނުފެންނަ ކަަމށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަުކ ނެތް. ވަކި 70ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

. 36؛ ނީމަށް ބޭނުންވަވު. ާފސ70ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ަވޑަިއގެންނެވިބަިއވެިރވެނެތް. ވޯޓުގައި ވެސް މެންބަރަކު 

 ، މި ރިޕޯޓް ފާސްވެއްޖެ. އެހެްނވީމާ .70ލަ؛ ޖުމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޑް ކޯޑިނޭޝަްނ ސެންޓަރ އޮން ޓްރާންސް ލިޖެންސް އެންންޓެއިއޭޝިއަން ރީޖަނަލް  ވަނަ ވޯޓު. ަސުއތު 6މިއަދުގެ 

ޓަކައި މެދު ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް ގައި ިދވެހިރާއްޖެއިްނ ސޮިއކުރުމާނެޝަނަލް އޯގަަނއިްޒޑް ކްަރިއމު

 ކުރުމާ ގޮތަށް ފާސް އިވާޤައުީމ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަުކގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމާފަ ،ފޮނުވާފައިވާ ަމއްސަލަ

 ދެްއވުން އެދެން. މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 70    އަދަދު: ންގެފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރު

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ތީޖާ:ގެ ނަވޯޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 73. ހާޒިރުވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87ލަ އަދަދު؛ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު  ދެންމެ

 ނުދެްއވާށް ވޯޓުަތކަ. ނުފެންނަ ކަަމށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަުކ ނެތް. ވަިކ ގ70ޮޓުެދއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ ކަމަށް ވޯ

؛ ކީމަށް ބޭނުންވާ އަދަދަ ވު. ާފސ70ްެމންބަރުންގެ އަދަދު؛  ަވޑަިއގެންނެވިނެތް. ޯވޓުަގއި ބަިއވެރިވެ  ވެސް މެންބަރަކު

 ޕޯޓް ފާސްވެއްޖެ. . އެހެންވީމާ، މި ރ70ިލަ؛ . ޖުމ36ު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަރުެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މާިލއްޔަުތ  2014ިނއު ޮއތޯރިޓީގެ ރެވެ ވަނަ ވޯޓު. މޯލްިޑވްސް އިންލެންޑް 7މިއަދުގެ 

މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރެްއވުމާ

 ދެްއވުން އެދެން. ގޮތަކަށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    ންބަރުންގެ އަދަދު:ލަ މެ މަޖިލީހުގެ ޖުމް

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 71    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   71     ިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:އި ބަވޯޓުގަ 

 76      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 71        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފެންނަ . 73 . ހާޒިރުވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ؛87ލަ އަދަދަކީ؛ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

 މެންބަުރން. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ މެންބަރަކު 71ކަމަށް ވޯޓުދެްއވީ 

 .71ލަ؛ ވޯޓު. ޖުމު 76މެންބަރުން. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވަނީ  71ވެސް ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިެވރިވެަވޑަިއގެންނެވީ 

 ފާސްވެއްޖެ. ޕޯޓު ރިވޯުޓ، މި އެހެންވީމާ، މި 

 

 . އިބުތިދާއީ ބަހުސް 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ؛އެޖެންޑާ ނަންބަރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން. އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މި އެނބުރެނީ އެޖެންާޑ ަނންބަރު، 

ގޮތުން ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ   ގުޅޭބޭނުންކުރުމާ ،ގޮތުން ޕެސްޓިސައިާޑ ގުޅޭ ،އާދެ، އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މި އެނބުރެނީ

ކުރުމަށް   ބަހުސްއީތިދާމި މަޖިލީހަށް އިބުބިލު ށަހަޅުއްވާފައިވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހު

މިދެންނެވި ބިލުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު މިހާރު  .ވަނީ ހުށަހެޅިފަމިހާރު ފުކުރައްވާ! ބިލު ހުށަހެޅުމަށް )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މާ

 އަޙްމަދު  މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު މައްޗަްނގޮޅީ، އަރުވަނީފުރުޞަތުމި ދަނީ. އަޅުގަނޑު މިހާރު  މި ޅުވިހު

ކޮމިޓީތަުކގަިއ މަސައްކަތްކުރަްއވާ ބޭފުުޅން  .އެރުވުުމގެ ކުރީަގއި ދަންނަވާލަްނ އިނގޭތޯފުރުޞަތުށް. ޚައިތަމަ

ތަޅުމުަގއި ވީހާވެްސ  ވެސް މި ަމޖިލީހުގެ ަވގުތުޮކޅު މި ،ންެނވި ނަމަވެސް ަޑއިގެކޮމިޓީތަކުަގއި މަަސއްކަތްކުަރްއވަން ވަ

 ާދއިރާގެ  ދެކުނު ރިެވަވޑަިއގަތުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެއް. މައްޗަންޮގޅީވެސް ަބިއވެ ގިނަ ބޭފުޅުންނެއް މި ބިުލގެ ބަހުސްގައި

 .ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ޚައިތަމް  މެންބަރުއިާރގެދެކުނު ދާ މައްޗަންޮގޅީ

ގޮތުްނ  ޓާނީ ކިހިނެއްބާއޭ. އެއްބަަޔކު ބުނާއްވާހަކަ ފަ ރަީއސް. އަުޅގަނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ާޔ އްޖެއްގޮތުން ވެ ބަޔަުކ ބުނާ ކުރެވޭކަށް. އަެނއް ތް އެކަންނެ ނުޖަހާ މިތާކު ޕެސްޓިަސއިޑް އްެޖއްޔާވެ

ގޮތަްށ  ފަރުތަކަށް ބަލާ، ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މޫދަށްނޫން. ެއކަމަކު ހަމަ އަޅުގަ ޕެސްޓިސައިަޑކީ ބޭނުން އެްއޗެއް

ވަރަށް މުހިންމު އެއްެޗްއ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ެވލިގަނޑަށް ެވސް ބަލަން. ވެލިގަނަޑކީ ވެސް ވަަރށް

ންނޫނިއްޔާ މި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިަޑކީ ރަނގަޅު ެއއްެޗްއ އެހެ ،ކާނާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް. ވެލިގަނަޑށް ބަލައިގެން

ބޮޑު  ސަރުކާރުން މި ބިލު ފޮނުވާފައިވާ އެންމެ ،ުގޅޭ ެއްއޗެއް ކަުމގައި ހަދަން އެބަޖެހޭ. މިގޮތުން ޓާށްތިމާވެ ،މުގައި ކަ

ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ކުރިއެުރވުމަށް  ތައްދަނޑުވެރިކަުމގެ އުފެއްދުން ތުަގއިދެމެހެއްޓެނިވި ގޮ ،ވަނީ ދެއް ކަމުަގއި މިޤްޞަމަ

 ،އުފެއްދުމާއި  ،ވިއްކުމާއި  ،ެއކްސްޕޯޓުކުރުމާއި  ،އިމްޕޯުޓކުރުމާއިކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ޓަކައި ދަނޑުވެިރކަމުަގއި ބޭނުން

 ޑަށް ނގުޅޭ އުސޫލުތަެކއް ބަޔާންކުރުން. ޕެސްޓިަސިއޑު މިހާތަނަށް އަޅުގަ ނައްތާލުމާ ،ބެލެހެއްޓުމާއި ،ބޭނުންކުރުމާއި

ބޭނުން ނަމެްއގަިއ  އެތެެރކުރާއިރު ނޫން. ބޮޑު ެބލުމެއްނެތިއެއް އެތެެރކުރަމުންދަނީކީ މާއެނގިފަިއވާ ގޮުތގަިއ 

 އްސަ އެތެރެކޮށްލަނީ. އަކުެރއް ބަދަލުކޮށްލަނީ. ނަމެއް ބަދަލުކޮށްލަނީ. ބަދަލުކޮށްލާފައި އަލުން ބަލްކުކޮށް ގެނެ

ބޮޑަްށ  ކަމެއް މާ އިރު އެއީ ީކއްކުާރ އެއްެޗއްއިލާ  ިވއްކާލަނީ. ވިްއކަާކވެސްޕެކްކުރަނީ. ޕެކްކޮށްފައި ހަމަ އަނެއް

 އެ ޕޮޑު ވަަރށް އަވަހަށް ދަނުޑވެރިކަން ޮކށްލާފައި އެްއޗެހިތައް  ،ދައްކަނީ  . ދެން އަުޅގަނޑުމެން މިނޯވޭ ނެދީފައެއްބު

ބޮޑަށް އަންނަ މައްސަަލއެއް  އެންމެ އިންކު މިރަނގަޅު ޮގތެކޭ. ެއކަމަ މިއީ ވަރަށް .އޭ އެބަަނގަިއގެން ވިއްކާެލވެ ވެސް 

ކުރާ ގެްއލުން. ވެލިގަނޑަށް ކުާރ ގެްއލުން. އަުޅގަނޑުމެން ދަްއާކ ޞިއްޙަތަށް  ،ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ބެލެނީ

ގޮތުްނ  ނުރަސްމީ ،ގޮތުން ކެންސަރު އެބަ އިތުރުެވއޭ. އެހެން ބަލިތަްއ އެބަ އިތުރުެވއޭ. ނުސީދާ  ،ވާހަކަައކީ

ކުރާ ނޑުވެރިކަން ރާއްޭޖގައި ވަރަްށ ގަދައަށް ދަ ،ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތަށް ބަލާ އަޅުގަ

ގިނަ ކެންސަރު ކޭސްތައް އަންނަ ރަށް. އަދި  ރަށެއް އެބައޮތް. ނިސްބަތުން އެ ރަށަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ އެންމެ

އެކަހަލަ ކަންަތއްތައް ކުރާއިރު ސީދާ ވަޅަްށ  އިރު،އަޅާ  ރސްރޓިލައިޒަނީ ފައެހެންނޫ ،ައޅާިއރުެއއްޗެހި  ޕެސްޓިސައިޑް

މިކަމުަގއި ކަމެއް.  މިއީ ކޮންމެހެންވެސް އަުޅގަނޑުމެން ބަަލންޖެހޭބުނަމުން. އެަބދޭ ވެސް ށް ާލ ކަމައިއަޅަ

ންގ ކުރެވެން. މާލޭގައި ފާމި ނިކްލޭޓުކުރަން. އަިދ މިއަދު އެބަހުރި އޯގޭއުރެގި މި އެއްޗެހި އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ 

ބޭނުންކޮށްގެްނ ފްލޯ  3އަކަފޫުޓގެ  ގެންދޭ މާލޭގައި އިނގޭތޯ. ތިން ހާސްކުރަމުން އެބަ ންގިނކް ފާމިއަރބަން އޯގޭ

މުކުރަމުން. އަދި މިކޮޅަށް އެ ރކިޔާ ހައިޑްރޮފޯނިކްްސ ބޭނުންކޮށްގެން އެބަދޭ ފަ އަުޅގަނޑުެމން މި އޭކެމިކަލްގްރީން 

ކަމެއް. ިމއަށް ައޅުގަނުޑ  ކުރުމަކީ ވެްސ ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ގަދައަށް ކުރަމުންދާ އެކަްނތައް ިއ،ކަ ވިއް އެްއޗެހިތައް

އަދި  ތައްމަަސއްކަތްޔުނިުޓތަކުގެ ޕެސްޓިަސިއޑާ ބެހޭ ޔުނިޓެއް އުފެއްދުން. ޕެސްޓިސައިާޑ ބެހޭ  ،އެަބވޭރު ލާއިބަ

ޕެސްޓިަސއިޑު ގްރޭަޓޑް އިންޓެ ،ންވަރު ކުޑަކުރުުމގެ ގޮތުން ވާ މިކުރުން. އަދި މީަގއި ޕެސްިޓސައިުޑގެ މަްއޗަށް ބަރޯސާ
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ެއއިން ލިބިދާނެ ، ހުރި ނުރައްކާތެރިކަމާއި އި،ޓިސައިޑު ބޭނުންކުރުމާޕެސް ،މެނޭޖުމަންޓު ކުރިއެރުވުން. ހަމަ އެގޮތުން

މާ ގުޅޭ އާއްމު ހެއްޓުޓަކައި ޕެސްޓިސައިުޑެގ ބޭނުން ރަނގަޅު ގޮތުަގިއ ހިފެ ވުަމށްރަްއކާތެރި ކުންގެއްލުންތަ

އަުޅަގނޑު ދެންނެވިހެން މީަގިއ  ންކުރީ ރޭވުން. ތަމްރީނުގުޭޅ  މިފަދަ ކަންކަމާ އި،ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާ

ވަނީ ހަމަ ބޭނުންކުރާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ެއނގިނުލައްވަނީ ިމއީ ކިހިނެްއާވ އެްއޗެއް ކަމެއް. ދެން އޭިތ  ގިނަފަހަރު މި

 3ރެއް ނިމޭތާ ކޮންެމ މާލީ އަހަ ،ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އްޗެިހ އައިމާ. އަދި މިގޮތުން ބަލާއެނީ ހަމަ ބޭނުންކޮށްލަ

ގާފައިވާ ގޮތުގެ ޔުނިޓު ހަރަކާތާ ބެހޭ މަސްދުވަސް ތެރޭަގއި ފާއިުތވެދިޔަ އަހަރު ޕެސްޓިަސއިާޑ ބެހޭ ޔުނިޓު ހިނ

ކޮްނ  ؛ިއޑު ެއތެރެކުރެވޭ ވަރެއްސްޓިސަރާއްޖެއަށް މިހާރުވެސް ޕެހުށަހަޅަންޖެހޭނެ.  ށްރިޕޯޓެއް ވެސް ޯބޑަ

ބޮޑަކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ހިޔެއްުނވޭ ލިބިފައި  އޭގެ ޑީެޓއިލްްސ ވެސް މާ ،ކުރެވެނީއިުތރުޕެސްޓިސައިެޑއް ކަމެއް 

ވަނަ  4ޕެްސޓިސަިއޑާ ބެހޭ ޯބޑުން މި ގާނޫނުެގ ، ެވްއޖެއްޔާ ށްލާ ކަމައިބަލަ ށްއޮތްހެނެއް. ޕެސްޓިަސއިޑާ ބެޭހ ބޯޑަ

 ނަށް ޓަކައި މި ގާނޫަލފާދިނުމަށް ކުރުމަށް މިނިސްޓަރަށްޒުމިނިސްޓަރު ކަނަޑއަޅާ ިސޔާސަތު ތަްނފީ ،ށުންގެ ދަމާއްދާ

މަސްުދވަސް ތެރޭގައި ޕެސްޓިަސއިޑާ ބެހޭ  3ސޮރީ  ،ދުވަސް ތެރޭގައި ޕެސްޓިަސއިޑާ ބެހޭ ބޯޑު 3ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

މިނިސްޓްރީގެ ެއގްރިކަްލޗަރ  ،ވަނީ . މި ބޯޑުގައި މިއޭވާނެ ން ބޯޑެއް އުފައްދަންނަމުގައި މިނިސްްޓރީ ބޯޑު އެ

ހަވާލުކޮށްފަިއވާ މަސްއޫލިްއޔަތު ޞިއްޙަތާ ބެހޭ  .ެޕސްޓިސައިޑާ ބެހޭ ޔުނިުޓގެ މުވަްއޒަފުން .އިްސވެރިޔާޑިވިޝަްނގެ 

ަވއްޒަެފއް. މޯލްިޑވްސް ގެ މުމަްސއޫިލއްޔަތު ަހވާލުކޮށްފަިއވާ ވުޒާރާ  ،ތިމާވެިށ ރައްކާތެރިކުރުާމއި .ވުޒާާރގެ މުަވްއޒަފުން

ހުއްދަ ދިނުމުގެ ެއތެރެކުރުމުގެ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް  އަށްފެއް. ދިވެހިާރއްޖެއޮތޯިރޓީގެ މުވަްއޒަ ސްފުޑް އެންޑް ޑްރަގް

ެޕސްޓިސަިއޑު އިމްޕޯުޓކުރުމުގެ ުހއްދަ  އަށްހަވާުލވެފަިއާވ ުވޒާރާެގ މުަވއްޒަފެްއ. ދިވެހިރާއްޖެ މަސްއޫލިއްޔަތާ 

ތެއް. އަދި މި ބޯޑު ޢައްޔަންކުަރްއވާނީ ކަނޑަައޅާ ފަރާ ން ތެެރއިން މިނިސްޓްރީތަކުގެ ދީފައިވާ ފަރާތް ންސްޓްރީމިނި

އަދި  ިއ،ޕެސްޓިސައިޑާ ނުލަ ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ އިވެސް މިނިސްޓަރު. އަޅުގަނުޑ ވަރަށް ކުރުކޮށްލާފަ

އް ކުރެވެން އެަބއޮތޭ. މި ބިލުގައި އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީ ަތއްތަވެސް މިކަން ނިކް ޕެްސޓިސަިއޑާ ލަިއގެންއޯގޭ

. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އޭ ވެ ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ވަރަށް ،ތަެކއްބަދަލުގެންނަން ބޭނުންާވ ވަރަށް ބަިއވަރު  ލާގައިޙަމަރު

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ާދިއރާގެ ގައްދޫއަރުވަނީ ހާރު މި ފުރުޞަތުނޑު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ޒާހިރަ އަޙްމަދު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މަދު ޒާހިރުގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙް 
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 ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބިލު ބެހޭ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޕެސްޓުަސއިޑާ

ޓަަކއި ެއ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަށްކަ  ހުށަހެޅުއްަވއިދެްއވިންާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙަސަން ޝިޔާއްޑޫ ތޮ

މު ބިލެއް. ދަނޑުވެިރކަމަކީ ން އަށް ވަރަށް މުހިަގއްޫދ އަދި ވާދޫ  ؛ޝުކުރު އަދާކުރަން. މި ބިލަީކ އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާ

ކުރާތާ ވަރަށް ަގއްދޫަގއި، ވާދޫަގިއ ދަނޑުވެރިކަން ،މަސައްކަތެއް. ެއގޮތުން ންނަ ދިވެހިން ކުރަުމން އަޒަމާނުއްސުރެ

ގޮތުން ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ  ޒަމާންތަކެއް ވޭތުވެ ހިނގައްޖެ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާތަނަށް ޕެސްޓިސައިޑާ ބެހޭ

ން އަުޅގަނޑުެމންނަށް ލިބިފައިވާ ެގއްލުން ތުމުނެ ެރގިއުލޭުޓުކރެވިފައިބޭނުންކުރުން އި،މިހާތަނަށް އެކަން އެތެރެކުރުމާ 

ނޭނގި އެތަކެއް ބަިއވަރު ގެއްލުންަތކެއް ލިބިފައި  މިނެކިރާލަން ވެސް ނޭނގެއޭ. އެހެން މިދެންނެވީ އެނގިެގންނާއި

ވުރެ ވަރަށްބޭނުންކުރަންޖެހޭ މިންހުރި. ގޮސްފައި އެބަބޫލުކުރަން. ދަނޑުތައް ހަލާކުވެގެން ގަ ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ހުރިއެބަ

އިތުރުން ހުރި. އަދި މީގެވެސް ެއބަ ގޮސްަފއިއިތުރަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ަސބަބުން ބައެއް ދަނޑުތައް ަހލާކުެވގެން

ޭއގަިއ ޕެސްޓިަސއިޑު  ،ެއކުލެވޭ އިޭއގަ ،އުފައްދާ ަތކެިތ ބޭނުންކުރާއިރު ޕެސްޓިސައިުޑ ބޭނުންކުރުމުެގ ސަބަބުން

ޖެހޭ. ވެްސ ދިރާސާކުރަން އެބަ ބަބުން މީުހންނަށް ޖެހޭ ބަލިތައްގެ ސަބޭނުންކޮށްގެން ހެދިފައި ހުންނަ ކާނާ

ވެްސ  ދޭ ފަދަިއން ދަނޑުވެރިކަމަށްމިްއޔަތުކަންއްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ޓުައރިޒަމް އަދި މަްސވެރިކަމަްށ އަހަ

ރާއްޖޭަގިއ  ،ގެންނުވާނެހީކޮށްެވސް ޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން ެއއްގޮަތކަށްކަން ދޭން އެބަމިއްޔަތުއްއަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އަހަ 

ނުޖެހެއޭ. އެހެންނޫން. ދޭންޖެހޭ. އެއީ މި މަސަްއކަތަކީ ެވްސ ދޭން ކަންބިން މަދުވީމާ ދަނޑުވެރިކަމަށް އަހަމިއްޔަތު

ދެމެހެއްޓެނިވި  ،ހަރުދަނާކޮށް ،އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ވެހިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެއް. މި މަސައްކަތްވަރަށް ގިނަ ދި

ޤައުމަކަްށ  ެޓއް އެކުެލވިގެްނވާށްމު ކަމެއް. ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ނާޒުކު ތިމާވެންރުމަކީ ވަރަށް މުހިއި ކުގޮތުގަ 

ވިސްނަިއެގން  ވަރަށް ބޮޑަށް ށް ޓަށްކުާރއިރު ތިމާވެވާހިނދު، އަުޅގަނޑުމެން ެގންނަ ތަރައްޤީ ނޫނީ ދަނޑުވެރިކަން

 ވަގުތުން މި ނިވި ދަނޑުވެރިކަމެއް މި ރާއްޖޭަގއި ުކރިއަރުވަން މިހެއްޓެއަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރަންޖެހެނީ. ދެމެ 

 ހިތާމަޔާ ނެްތކަން ކަެމއް ދެވިފައިއަހަމިއްޔަތުމިހާތަނަށް އަުޅގަނޑުމެން ދަނޑުވެިރަކމަށް މާ ބޮޑު މު. ންވަގުތަށް މުހި

އްަޞކޮށް ޕެސްޓިސަިއޑަކީ ވަރަށް ނީ ޚާއެހެން މި ދަންނަވަ ،އެްއކޮށް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮްށލަން. އެހެން މިދަންނަވަނީ

ނެތްކަން އަުޅގަނޑު އެކަން ުކރެވިފައި ވެސް ބޮޑަށް ރެިގއުލޭޓުކުެރވެންޖެހޭ ކަމަކަށް ވާހިނދު، ެއްއގޮތަކަށް

ހުރި. ހަމައެކަނި ދަނޑުވެރިކަެމއް ނޫން. އެބައް ރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކު އިފާހަގަކޮށްލަން. ދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ވެްސ  ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއަުރަވން ހަމައެކަނި މަސައްކަތްކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަެމއް ،ން އެކަނި ކޮްށެގންރިކަދަނޑުވެ

ކަްސކޮށްގެްނ ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަްއ ފޯ ށްޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކަކުރިެއއް ނާރާނެ. އަުޅގަނުޑމެން އެބަ

މު ރޯލެއް އަދާކުރާ، ދަނޑުވެިރކަމުގަިއ ންށް މުހިަވރަ އެިޑއުކޭޝަންައކީ ވެސް ،ރަނގަޅުކުރަން. ެއގޮތުން

ކުރާ ފަރާތްަތްއ ޖެހޭ ދަނޑުވެރިކަންއެއީ އަުޅގަނޑުމެން އެބަމު ރޯލެއް އަދާކުރާނެ ކަމެއް. ންކީ ވަރަށް މުހިއެިޑއުކޭޝަނަ

 ޓެކްނޮލޮޖީގެ އުމަކީ އޮތް ޤަިއ ްޓކްޮނލޮޖީސް މި ރާއްޖެ ގެންނަން. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރިއަރަ  ނިއު ،އުކޭޓުކޮށްދީ އެޑި 
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 ނުވެދާނެ އަދި އިޒްރޭލާކަމަށް އިުޒރޭލު. އެހެންނަމަވެސް، ފަހަރެއްަގއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ޭބނުންދަނޑުވެރި  ،ގޮތުން

 ނެ އުަފއްދާ ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ ާރއްޖޭަގިއ ވެސް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ވެސް ތުންއެ ފަރާ ،ގުޅުން ބާްއވަން. އެހެންނަމަެވސް

ނުޑ ދެކެން. އެއީ އެހެންނޫނަސް އިޒުރޭުލގެ ޓެކްނޮލޮީޖ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުވެސް އަުޅގައެްއޗެއް ކަމަކަށް 

ނޑުވެރިކަމުން އެންެމ ދަން. މޯބައިލް ޓެކްނޮލޮޖީ ވެސް އެަބ ބޭނުންކުރެވޭ. ހަމަ އެގޮަތށް ދަބޭނުންކުރަމުން އެބަ

ޓެކްނޮލޮޖީ ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންކޮށްގެން ންގެ އެ ބޭފުޅު ،ވާތީވެ  ތިބި ބަޔަކީ ިއޒްރޭލު ކަމަށް އިދުނިޔޭގައި ކުރިއަރަ 

ސޭފްޓީައކީ ެވސް  ،މު ކަމެްއ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެކެން. އެގޮތުންންދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަނުޑވެރިކަން ކުރިއެުރވުމަކީ މުހި

 ސަރޗް ރި. ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން މި ހުރިހާ މޮނިޓަރިން ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރަން ނެސްނާލަންޖެހޭއަޅުގަނޑުމެން ވި

  ..ޖެހޭ. ޚާއްޞާކޮށް، ދަނުޑެވރިކަމަށް ވެސް.ސެންޓަރތަކެއް ޤާއިުމކުރަން އެބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގިލީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ނވިލި ،އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ރާގެ ށް. ނައިފަރު ދާއިމެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަ

 

 ނިޒާމީ މައްސަލަ()

 

 :ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުން 

 ،އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑު ހަމަ ނިޒާމީ މައްަސލައެއް  މިއަދު މި ނެގީ 

އެްއ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި. މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީ ންސް ޓަމުން މަނިކުފާނު ފިނޭއްމިއަދުގެ ޖަލްސާ ފަ

އަުޅގަނޑުމެން  ތުރަށް ބަޖެޓަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފަިއސާ ުހށަހެޅި ކަމަށް.އި ،އޮތީ ބަޔާްނކޮށްފައި އެ ސިީޓގައި މި

އަުޅގަނުޑ  ،ގޮަތކަށް ކިއި ވައެީކަގއި. ސިޓީގަ  އިނގޭތޯ އެ ސިޓީއާއޮތީ ބޫލުކުރަނީ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ގަ

ލުމުެގ މަޤްޞަދުގައި އެ އިބާރާްތ ގެ މަޖިލީހަށް އޮޅުވާަރއްޔިުތން އިގައޮތީ އަސްލު  ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ސިީޓގައި ގަ

ބުނޭ ދެ ވާހަކަެއއް. ސަޕްލިމެންޓްރީ ވަނަ މާއްާދގެ )ބ( ަގއި އެބަ 32އެއީ މާލިއްޔަުތ ގާނޫނުގެ  .ބޭނުންކޮށްފަ

ބަޖެޓަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ާވހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، މި ދަންނަވާހެން ބަޖެޓަށް އިތުރަށް  ހަަކާއއިބަޖެޓެއްގެ ވާ

. މަނިކުފާނު އެ ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ވާހަކަ ިސޓީގައި ަބޔާންކުރަްއވާފައި އޮީތ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅުއްވާފަ

ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ބަސް އެ ބަޖެޓަްށ  ،ން އަޅުަގނޑަށް ދޭހަވަނީލުމުްއވައިފޮނުްއވިލެއިއަށް ފޮނުްއވަ ކަރުދާސް ކޮމިޓީ 

ބޫލުކުެރވެނީ. ދެން ގައެޅުްއވީ ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ޓޭޕްނުދިނުމަށް ޓަަކއި ައޅުގަނޑުމެންެގ ައގަމަތީަގއި އިްއވިޔަ

ކަންތައް  އެ ށްނިކުފާނަުތން މަތް ގޮނިސްޓްރީން މި ކަންތައް ކުރަްއވާފައި އޮއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދެން ފިނޭންސް މި
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ތެއް އައިޖުރާ ބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ރަނަގޅަކަށް ނޫން މި ދަނީކީ. ނުބައިގަކުރެްއވުނީހެން އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ. އަުޅގަނޑު 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤާއިމުކުރެޭވ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ދަނީ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ނިޒާމީ މައްސަލަ()

 

 މް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ

ދަނީ  މި ސްކުރަމުންހުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަނޑު އޮޅުންފިުލވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ބަ

  ؟ބިލަކަށްތޯކޮން

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ެއއް ިނޒާމީ ނުކުތާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު ނައިފަރު ާދިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ނެންގެވީ

ރައްާވ އެހެންނަމަވެސް، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުކަމަށް ބަލައިނުގަނެވޭ ސަބަބަީކ، ނެންގެވި ވަގުުތގެ ގޮތުން. 

އަށް އަުޅގަނޑު ހިުތން ރިޔާސަތުން ޖަވާބެއް ދިނުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލިއްޔަތާއި އަދި އްސަލަމަ

މާއްދާ. އަުޅގަނޑު ވަނަ  96 ؛އެއް ޮއވޭ މާއްދާ ގޮތުން މި ޤާޫނނުއަސާސީަގއި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އެބަ ގުޅޭ ބަޖެޓާ

ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ަރއްޔިތުންގެ  ،ންނަނީާދގެ )ނ(ގަިއ މި އޮއެ ާމއް ހަނދާންވާ ގޮުތގައި

ނުވާެނއެވެ. ައދި ބަޖެޓުގައި ވަކި ކަމަކަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓެއްަގިއވާ މިންވަރަށްވުރެ ޚަަރދު އިތުރުކޮށްގެން

މަޖިލީހުން  އެހެންވީމާ، ެއކަންޏޭ. ވާނީ އެކަމަށްންނަމަ އެ ޚަރަދެއް ކުރާ ވާކަނޑައަާޅފައިރަދެއް ކުރުމަށް ޚަ

 ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި ޖެޓުގަިއ ފާސްކޮށްފައިވާ މިންވަރަްށުވރެ އިތުރު ޚަރަދެއް ކޮށްގެްނނުވާނޭބަނޫނީ  ފާސްކޮށްގެން

. ގޮެތއްގެ ވާހަކަ ސާ އިުތރުކުރެވޭ ދެފާސްޮކށްފައިވާ ބަޖެޓަށް ފައި، ެގ )ބ(ގައި މި ބުނަނީމާލިއްޔަތު ގާނޫނު .އޮންނަނީ

ލިޔުެމއް ފޮނުވަިއގެން. އަެނއް ގޮތަކީ ަސޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ފޮނުވައިގެން. ައޅުގަނޑުމެންނަށް  ،ގޮތަކީ އެއް

ޓަރު ސޮއިުކރައްވާަފއި އޮތް ސިީޓއެްއަގއި  ިއބާރާތުން މިނިސްޙަފޮނުވާފައި އޮތީ ލިޔުެމއް. ެއ ލިޔުން ވަރަށް ޞަރީ

، ބަޖެޓަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ތަފްސީލުއަހަރުގެ ވަނަ  2019ދި އޮތް ލިޔުމެއް ފޮނުއްވި ކަމަށް. އަވެސް އެބަ 

ިތ ލީ ކަމަކަށް. އިއިން އޮުޅވައެވެސް އޮތީ ހަމަ ލިޔުމެއްގެ ގޮތުަގއި. ައޅުގަނޑު ނުދެކެްނ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް 

ލިޔުމެއް ފޮނުްއވި ކަމުަގއި  ،ންަނވާނެއެނިގވަަޑއިގަ ަބއްލަަވއިެލއްވީމާ ބޭފުޅުން މާލިއްޔަތު ގާނޫނުެގ އިތުރު މާއްދާތައް
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އެ ލިުޔން ފޮނުއްަވވަންޖެހޭނީ ބަޖެޓު ފޮނުވާއިުރގައި އެިކއެިކ ޯކޑުތަކަށް ހިސާބު ކަނޑައަާޅ  ،ެވސް ވިޔަސް 

އެހެން  ،ވަނިކޮށްވެފައި ެއއް ކޯަޑކަށް ބަޖެޓެއް ފާސް ،ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ މި ފާހަގަކުރައްވާ ެއއް ކަަމކީއުސޫލުަގއޭ. 

އެނގޭ ކުީރ ވެސް . ދެން އަުޅަގނޑަށް ޚަަރދެއް ނުކުރެވޭނޭ ށް، އެހެން ޯކޑަކަށް ެއ ފައިސާ ގެންޮގސްގެންކަމަކަ

އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން މިަކން ރަނގަޅަށް ކުރަން ވަރަށް . ސަރުކާރުަގއި އެގޮަތކަށް ނޫްނ އެކަްނ ކުެރއްީވކީ

ން އަބިލި 1.7މި އަހަރު އަދި އިތުރަށް  ؛ނުއްަވވާފައި ލިޔުމެއްއޮތް ފޮ، ފިނޭންސްއިން އެބަ. އެހެންވީމާބޮޑަށް އެދެން

ން އަބިލި 1.7  މަޖިލީހުން މި ،ރުފިޔާ ބޭނުންވެވަަޑިއގަންނަވާ ކަމަށް. ދެން އެހެން އަދި ގަނޑުކޮށް ވިދާުޅވިަޔސް ވެސް 

ންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހިތުން ޓު ހަދާ އުސޫލުގައި ެއކަން ފޮނުވީމާ. ެއހެރުފިޔާ ދޫކުރާއިރުަގއި ދޫކުރަން މި ޖެހެނީ ބަޖެ

ލުމުގެ ިނޔަތެއް މިައުކ ނެތް. މިހާރު މި މައްސަލަ ފޮނުއްަވވާފައި އޮތް ގޮތުްނ އިސް އޮޅުވަ ވެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

 ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައިއެ ދެ ކޮމިޓީގަިއ މި  ،މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީއާއި އަދި އިޤްތިޞާީދ ކޮމިޓީއާ ،ތަކީދެން ވާނެ ގޮ

ެއ  .ްސކުރުމަށްފަހުގައި ވޯޓަށް އެހޭނެހުބަ އައިސް ނެ.ވެސް އަލުން ައނބުރާ ތަޅުމަށް މައްސަލަ ައންނާދެން އަނެއްކާ 

 14ބަޖެޓެއްހެން ހުށަހަޅާއިރުަގއި ކޮންމެ މެންބަރަކަށް  ،މަސައްކަަތކީ ވިއުނި މިގޮތަށް ފޮނުވީމާ .ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހޭނީ

ވެސް ިދއުން. އެހެންނަމަވެްސ، އެ އަށް ސަްށފަހުގައި ދިރާސާ ހު. އެ ބަސްގެ ވަގުތުހުހިންގަންޖެހޭ ބަ  ލިބިގެންމިނެޓު

އަރުވާނަން މާލިއްޔަުތ ބަރަށް ފުރުޞަތުއަުޅގަނޑު ނައިފަރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން ،ފުރުޞަތު އެގޮތަށް ނެތުނީތީވެ 

އަދި ތި ބޭފުޅާ  ،މަށާއިތުން އެކަށީގެްނވާ ަވގުތު ހޯދަިއދިނުގޮ ގުޅޭ އަްށ މި ބަޖެޓާކޮމިޓީގައި ތި  ބޭފުޅާ

 ،އިން ގެއްލޭނެ އެްއޗަކީ އަށް އިޞްލާޙު ފޮނުްއވުމަށް. މިބޭނުންވެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތަަކށް އެ ކޮމިޓީެއއް ތި ބޭފުޅާ 

ގޮަތށް އަުޑއިިވގެނެއް ނުދާނެ. ތި ބޭފުާޅގެ ާދއިރާގެ ަރއްޔިތުންނަށް އެ  ،ގައި ތި ބޭފުޅާ ެދއްެކިވ ވާހަކަފުޅުތަޅުމު

ުޅގަނުޑ ވަަރށް ބޮޑަށް ބަލާނަން ތި ޭބފުޅާ ކޮމިޓީަގއި ަދއްަކވާ ާވހަކަ ނައިފަރުެގ ލޮބުވެިތ ، އައެހެންވީމާ

އަރުވަނީ ކެލާ ާދއިރާެގ . އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުރައްޔިތުންނަށް ފޮނުވުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ

ލީ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުގެ ފުރުޞަތުަގއި ގިނކުރައްވާ! ވިލިފުމާ .ށްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާީހމް ޝަރީފައިއް 

 ންބަރު. ގިލީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެނވިލި .ދަނީއަޅުގަނޑުމެން މި ކުރިއަށް

 

 ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން: ގިލީ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރިނވިލި

ބެހޭ ބިލެއް  ޕެސްޓިސައިޑާމުގެ ބޭނުންކުާރ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދަނޑުވެރިކަ

ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި  ށް ޝުކުރުނަތޮއްޑޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާ ،ހުށަހަޅައިދެއްވީތީ 

މި  މު އިސްކަމެއް ދޭންޖެހިފައިާވ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަންންވަރަށް މުހިއަށް  ވަގުތަށް ދިވެހިރާއްޖެ މިއީ މި .ރައީސް

ދިވެހި ރައްޔިތުން  ،ފުރުޞަތުގައި. ރާއްޭޖގައި ކެްނސަރު ބައްޔާއި އަދި ގޮތް ނޭނގޭ އާދަޚިލާފު އެތައް ބަލިތަކެްއ ފެތުރި

ހޭދަކުރުންތަކުން ހޭދަކުރާ އުލަުތންއި ދަނުތަވަސްކަމެްއގެ ތެެރއަށް ވެއްޓިަފއިާވކަން ާއސަންދަިއެގ ރިކޯޑުތަކުންނާ 
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 ،ތްއެބައޮކަެމއް ދީފައި ިމއްޔަތުއް ޚާއްޞަ އަހަސައިޑާ ެބހޭ ބިލުގައިޓިސްޕެ ރި ރައީސް.ހުރި. އިއްޒަތްތެފެންނަން އެބަ

 ޅޭނެ  މޮނިޓަރކޮށް އެކަށައެއެ ކަްނކަން ،ބާވަތްތަކާއި ބެހޭ ަސއިޑާސްޓިޕެ ރާއްޖެ ެއތެރެކުރެވޭ ޅަށްވަރަށް ރަނގަ

މި ޯބޑު މިނިސްޓްީރގެ  ،ބޯެޑއް އުފައްަދއި ސިޔާސަތުތަެކއް މި ބިުލގަިއ ވާކަން ފާހަަގކުރަން. އޭގެތެޭރގަިއ ޚާއްޞަ 

ނިޒާމެއް  ނެކޮށް ބެލެހެއްޓޭކަްނކަން މޮނިނިޓަރ ގެޕެްސޓިސައިޑު  ބޯޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ،ކޮށްބެލުމުގެ ދަށުން މޮނިޓަރ

ޔުނިެޓްއ  ޞަޚާއްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ަސއިުޑ މޮނިނިޓަރޓިޕެސް ،އެއާެއކީަގއި ހަމަ. އަދިއޮތް ޤާއިމުކުެރވިފައެބަ

މިއީ ހަމަ ރަނގަޅު  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް .ގޮތުންވާ މިނިސްޓްރީަގއި އުފައްދަންޖެހޭ މި ބިލުގައިވެސް 

ފާަހގަކުެރވުނު އެހެން ކަމެއް  ނޑަށްކަންތައްތަެކއްކަން ފާހަަގކޮްށލަން. އަުޅގަނޑު މި ފުުރޞަތުގަިއ އަުޅގަ

ން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކެއްެގ އެގްރިކަްލޗަރު ރީޒް އެންޑްފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެއީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަ

ބޮޑު ދަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ  ސްކުެރވެމުން މިހުބަ ،ށް ހުށަހެޅިތެރޭގައި ހިމެނޭ ެއއް ިސޔާަސތު މިއަދު މި މަޖިލީހަ

ގޮތުން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު  މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ،ގޮތުން ބެހޭ އެއް ސިނާޢަތްކަމުަގއިވާ މަްސވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތާ

ފާހަަގކުރަން.  ވެސް ާވކަން ައޅުގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައިިމއްޔަތުކަން ނުެދވިއްބިލުގައި މިހާވަރަށް އަހަ

ކުރާނެ ިނޒާމުތަކެއް ސަުރކާރުެގ ބަޖެޓުން މޮނިޓަރ ،ކަިއ ބޯެޑއް އުފެދިށް ޓަސައިުޑ ކޮންޓްރޯލްކޮްށ ބެލެހެއްޓުމަސްޓިޕެ

ބިލުގައި ފިޝަރީޒް  ންމިނިސްޓްރީމަޖިލީހުން އަދި  މި އިސްަކން ،ކަންކަން ުކރަން ބަލާއިރު ން މިހޭދަކޮށްގެ

 ،ރުޞަތުގަިއ ޮގވާލަން، އަުޅގަނުޑ ިމ ފުއެހެންވީމާ ން.ފާހަގަކުރަ މި ފުރުޞަތުގައި  ވާކަން ށް ނުދެވި ރަސެކްޓަ

އިންޑަސްޓްީރ  ަމސްވެރިކަުމގެ ،ދާއިރުރަްއވަމުންބެހޭ ބިލު ދިރާސާކު މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓން މަސްވެރިކަމާ

ދޭނެ މޮނިޓަރކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ޚާއްޞަ ބޯެޑއް އަދި އެ ޯބުޑގައި މަްސވެރިންނަށް ޖާގަ ލިބޭނެ ނިޒާމަކަށް އުފެ

އަުޅަގނޑުމެން ދެކެން ބޭނުންވޭ.  ތަން އެ ބިލު އިޞްާލޙުވެގެން އަންނަ ،ގެން ނަމަވެސްމާއްދާތަކެއް އިތުރުކޮށް 

 .ވެސް ކުށާިއ އަދަބުގެ ބާވަތްތައް ،ހުރިމި ބިލުގައި އަދި ާޚއްޞަކޮށް ބަާޔންކުރެވިފައި އެބަ .ޒަތްތެރި ރައީސްއިއް 

މަނާގެ ގޮތުގައި ރިތަުކގެ ތެރޭގައި ޖޫބުިއވާ އަދަތެރެއިން މިއަށް ކަނޑައަޅާފަ ސައިޑު ކޮންޓްރޯލްކުެރޭވނެ ނިޒާމުގެ ސްޓިޕެ

ކުރެވޭނެކަން ފާހަގަކޮށްަފއި މަނާ ރިނޫން އަދަދަކުން ޖޫ ބޮޑު ،ންނައިރުކަ ޖަހާފައި އޮލައް ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި އަދަދު އެއް 

 ؛ކްޓު ، ަޑއިރެވީމާވޭ. އެހެން ށް ލިބިގެން އެބަ އަމަނާކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީރިއަށް ެވސް ޖޫރުފިޔާ  1އޮތީމަ 

މިންގަނޑު  އެ ،ދޭނޑަެއޅިފައި އޮންނަންޖެހޭ. އަދަބުޖެހޭ. ވަކި ވަިކވަެރއް ކައޮތް ކުށުގެ އަދަބު ޑައިެރކްޓުުކރެވެން އެބަ

ދޭތެރޭގެ އަދަދަކުން  އާއާއި ެއއް ުރފިޔާލައްކަ ރުފިޔާ  ، ެއއްޖެހޭ. އެހެންވީމާތަންކޮޅެއް ކުިލއަރކޮށް ސާުފވާން އެބަ

ގެ ފުރުޞަުތ ، ަވކި ބަޔަކަށް ަވކި ގޮތެއް ހަދާލުމުލާފައި އޮތީމަ. އެހެންވީމާއިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވަމަނާރިޖޫ

އަުޅގަނުޑގެ ޚިޔާުލގަިއ  ،އަުޅގަނޑަށް ެފނުނީ ،، މި ޒަމާނަށް ފެތޭ މާއްދާތަކެއް ނޫން. އެހެންވީމާއޮތް. އެހެންވީމާއެބަ

މިނިސްޓްރީން ޢަމަލުކުރާނެ  ؛ކަނަޑއަޅާފަިއ ޭބއްވުމަީކ ެއއީ އަދަދުތަކުގެ އެިޅގެން ވަކި ިމންގަނޑެްއ ހަމަ ކަނޑަ

 އިން ވާހަކަ އެހެންވީމާ، މި ކަށް މިންގަނޑު ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލަން.ޔައުސޫލުަގއި ހަމަ އެއް ހަމަ



89 

 

އަދި މި ބިލު  ،ސަރުކާރަށް މަޖިލީހަށް ގެނެސްދެއްވީތީ ހަމަ ފަހަރު  ން. މި ބިލު އަދިވެސް ެއއްއަޅުގަނޑު ނިންމާލަ

  ޝުކުރިްއޔާ. ން.ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި މެންބަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަްނނަވަ

 

 ިރޔާސަތާ ހަވާުލވެަވޑަިއގަތުން(هللا ނައިބު ރައީސް އީވާ ޢަބްދުހުގެ ) މަޖިލީ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 މް ޝަރީފް. ކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ

 

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްާރހިމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދަނޑުެވރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިްޑގެ ބިލު މަޖިލީހަށް  ،މި ބިލު ރި ރައީސް.ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

މި  އަާދކުދަން. ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީ، ތޮްއޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާނަށް އަުޅގަނޑު ޝުކުރު

ނަހަމަ  ،ޭޖގައި ބޭނުްނކުރުމުގެ ސަބަބުންއް. ޕެސްޓިަސއިޑް ވޭތުވެިދަޔ ތަނުގައި ރާމު ބިލެއްންބިލަކީ ވަރަށް މުހި

ެއކަކު އަެނކަކަށް  ،ބައެއް ކުދިންގެ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރުމުގެ ސަަބބުން ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބިފައި އެބަހުރި.

އި ބަެއްއ ހަމައެއާެއކުގަ  ދިއުމުގައި އެުކއްޖެްއގެ ލޮލަށް ޖެހިގެން ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލިަފއި އެބަުހރި.ކުރަމުންސަމާސާ

ލާފަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ޚި ބޭނުންކުރުމުގައި ުއސޫލާޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުންކުރުުމގެ ސަބަބުން، 

ިއ . ހަމައެއާެއއްކޮްށ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރީގަ ޮގސްފައި އެބަހުރިގެންމަރުވެތި ނިޔަފަތި ނެއްޓިގެން ނުވަތަ ނިޔަފަ

 ،އަަޅއިގެންށް ބޭސް ޅަޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި ފެން ޖަާހއިރު ވަބޭސް ޕެސްޓިސައިްޑ ައޅާފައި  ؛ށް ޅަވަ ،ދެންނެވި ފަދައިން

ލިބިފަިއ  . މިހިން ގޮސް ތަފާތު ގެއްލުންތައްކެމިކަލް އަަޅއިގެން ޖެހުމުން ވަރަށް ބޮޑެތި ެގއްލުންތައް ިލބިފައި އެބަހުރި

މު ންއެހެންީވމާ، މިއީ ވަރަށް މުހި ިއޑް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން.ތަނުގައި ރާއްޖޭަގއި ޕެސްޓިސަ ޔައެބަހުރި ވޭތުވެދި 

ހުިރ  ެވސް މީގަިއ ހިމެނިފައި ދިޔަީއސް، އެހެން ަވއްތަރުގެ ެޕސްޓިސަިއޑްތައް ވެގެންމި ބިލު އިތުރަްށ ފުރިހަމަ ބިލެއް.

ލުގައި ައޅުގަނޑަށް ފެޭނ ބި ންކުރާ ބޭސް ފަދަ ތަކެތި މި މީދާ މެރުމަށް ބޭނު  ސައިޑްސް.ޓިމިސާލަކަށް ރޮޑެން ނަމަ.

 މުކޮްށ އެތެރެކުރާ ެއއްެޗއް މިއީ އްއާ އެއީ ރާއްޭޖގައި މު ކަމެއް ކަމަށް.ންހިމެނިފައި އޮތުން އެއީ ވަަރށް މުހި

ބޭނުންކޮްށގެން ނޫނީ ެވސް ވަރަށް ޮބޑަށް ަގާވއިދުަތއް ހަދަިއގެން ޭއގެ ހަމަ ޮގތުގައި  ސަިއޑަކީ. މިކަަމކީޓިންޑެރޮ

އެްއކޮށް، ހަމަ އެއާ  ޓަށް މީގެ އަސަރު ކޮށްފާނެ ެކމިކަލެއް ނުވަތަ ޕެސްޓިަސއިެޑއް މިއީ.ށްދި ތިމާވެއިންސާނުންނަށް އަ

ގެ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނައިން ޕެސްޓިސަިއޑު ވެސް ހިމަނަން އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭ. ަސިއޑްސްއަދި މި ބިލުގައި މި ވީޑް

. މިއީ ދަނޑުގައި ފަޅާ ވިނަ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި ވީޑްަސއިްޑސް  ،އީރާ އެއް މާއްދާެއއް މިގޮތުަގއި ބޭނުންކު

 ،ވެސް  ހާރބިސަިއޑްސްވެސް ޕެސްޓިަސއިްޑގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ މާއްދާއެއް. އެހެންވީމާ،  މިއީ އް.ކެމިކަލެ ބޭނުންކުރާ
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ޅުގަނޑަށް ފެންަނ ދެން އަ މު ކަމެއް މި ބިލުގައި.ންށް މުހިގޮތުަގއި ވަރަ ދެކޭ  ހިމެނުމަީކ އަޅުގަނޑު ވެސް ވީޑްަސއިޑްސް

ގްރޭޓެްޑ ޕެސްްޓ މި ބިލުގަިއ ކޮންމެެވސް ވަަރކަށް އިންޓެ  ،ގްރޭޓެްޑ ޕެސްޓް މެނޭޖްމަންޓްއިންޓެ  ،އަނެއް ކަމަކީ

ގްރޭޓެޑް ޕެސްްޓ އެކަމުެގ ތަފްސީލުތަކެއް އެވަރަކަށް ނެތް. އިންޓެ ،އެހެންނަމަވެސް .މެނޭޖްމަންޓް އެބަހުރި ހިމަނާފަ

ބޭނުންކުެރވެމުންދާ  އައިސްފަހަކަށް މި ގިނަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި މު ކަމެއް އިނގޭތޯ.ން ހިވަރަށް މު މެނޭޖްމަންޓަކީ

ންާބއަކަށް އަަޅއިގެން ޖަހާޖެހުން މިއީ ވަރަށް ނުަރއްކާތެިރކަމެްއ ބުިގނަ ބޭސް ެއއްކޮްށގެން  ކޮކްޓެއިްލ ޕެސްޓިަސއިޑް،

 ބޭހަށް ހޭނުން އެބަ އުފައްދާ. އިއޭގަ  ޓެންޓް އުފައްދާ.ޕެސްޓިަސއިޑް ެރސިސް ،ގޮަތކީ . މިކަުމގެ ސަބަބުން ވާއިނގޭތޯ

ކޮންޓްރޯެލއް އްވެސް ކަހަލަ ޕެސްޓިސަިއެޑއް ޖަހައިގެން ވަންޏާ، ެއއިން އެ  ހޭނިްއޖެ ކަމަށް ބޭހަށްއްޔާ އެހެންވެއްޖެ 

 ންަގއިދިނުން.ނުރައްކާތެރިކަން އަ . މިގޮތަށް ބޭސް ބޭނުންކުރުން މު ކަމެއްން . އެހެންވީމާ، މިއީ ވަަރށް މުހިނުވޭ

ފުަރތަމަ ޕެސްޓެއް ފެންނައިރަށް  ނިްކ ޕެްސޓިސައިްޑ ބޭނުންކޮށްގެން.އެހެންވީމާ، މިކަްނކަމުން ަސލާމަތްކުރެވޭނީ ޯއގޭ

ިނކް ޕެސްޓިސަިއޑް . މައިލްޑް އޯގޭޖެހޭޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ އާަދތައް އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ އެބަ އަށަގަންނަން

ނިކް ޕެސްޓިަސއިޑް އޯގޭ ެވސް ހަމައެއާެއކު ރާއްޖޭަގއި ގައި ތަންާތނގައި ލިބެން އެބަހުރި.ދުނިޔޭ ،އެބަހުރި

އޮެށއް. ދެްނ  މިޔާ ިކޔާހިތިތެޔޮ، ދެން ޮޕމްގާ . މިސާލަކަށްރަފްކޮށް އެކަންަތއްތައް ކުރެވިދާނެޢާތަ ރަފްކުރެވިދާނެ.ޢާތަ

ގްރޭޓެްޑ ދެން އަނެއްކާ އިންޓެ  ކުރަންޖެހޭ.ރަފްޢާތަ އެބަ ބޭސް ފަދަ ތަކެތި އަޅުގަނޑުމެންލޮނުމެދު އްކޮށްހަމައެއާއެ 

 ންނެވި ކޮކްޓެއިލް ބޭސް ޖެހުމުންމިދެ ، މަންޓް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންކުރަން އެބަޖެހޭޕެސްޓް މެނޭޖް

ޖިކަްލ ބަޔޮލޮގެ ތެރޭަގިއ އަުޅގަނޑުމެން ގްރޭެޓޑް ެޕސްޓް މެނޭޖްމަންޓުއެާއއެްއގޮތަށް އިންޓެ އެްއކިބާވުމަށްޓަަކއި. ހަމަ

ްށ ބަލާއިރު ވަރަށް ބައިވަރު ޚަޕެސްޓިސައިޑްގެ ތާރީ . ރާއްޖޭގައިވެސް ބޭނުންކުރަން އެބަޖެހޭންޓްރޯލް ކޮ

ވެސް  . އެހެންވީމާ، ބަޔޮލޮޖިކަލް ކޮްނޓްރޯލް ބޭނުންކުރުމަކީނުންކުރެވެމުން އެބަދޭބޭ ،ޕެސްޓިސައިޑްަތއް އެތެރެކުެރވި 

 ފިނިހަކަ  ،ިދޔަމިސާލަކަށް ާރއްޖޭަގއި އަަށގަނެގެން .ދޭން ޖެހޭނެ އެއް ކަންތައް މުކަންންއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ުމހި

 ވައިޓް  . ހަމައެއާެއއްކޮށް،ކަލް ކޮންޓްރޯލް ގެނެސްގެން އަޅުގަނޑުމެން ކޮންޓްރޯލްކޮށްެގން ދިޔައީ މިދެންނެވި ބަޔޮލޮޖި

 15 ،ވަަރކަށް 10ނުވަތަ  ކޫޑިކުރިން ހުދު ަވރަކަށް އަހަރު 10މީގެ  ؛ރާްއޖެއިން ވަރަށް ،ހުދުކޫޑިފްލައި ނުވަތަ 

އި ވަރަށް ގަަދއަށް ކޮށް ފޭރު ކަހަލަ ތަންތަނުގަޞައްޚާ. މު އެްއޗެއް އްއަީކ ވަރަށް އާޫކޑިއަހަރު ކުރިން ހުދު ވަރަކަށް

ންާކސިއާ އެ ޕެއް.ތްކޫޑި ކޮންޓްރޯލްކުރުަމށްޓަކައި ާރއްޖެ އެތެެރކޮށްފަިއވަނީ ސޫ. ހުދުކޫިޑައކީހުދު އަށަގަންނަ އެްއޗެއް 

އައިްސ ފަހުން ހަމަެއއާެއއްކޮށް މި. ެލވިފަިއވަނީއިހުދުޫކޑި ނައްތަ ކަާމއެކުއެތެރެކޮްށގެްނ ވަރަށް ކާމިޔާބު .ޕެއް ތްކިޔާ ސޫ

. އެހެންވީމާ، މި ބާވަތްތައް އެބަޖެހޭ މި ބިލުގަިއ ދިޔަކުރެވިެގންވެސް ބަޔޮލޮޖިަކލް ކޮންޓްރޯލް އެތެރެ ރުކުމަޑިއަށް

 ...ތައްތަކަށް ތަރުހީބުދޭން. ހަމައެކަނި ދެން އޮތްކަން މި ހިމަނަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް.ހޯރަފުށީ ދާއިރާ

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ވަނަ އަހަރު  1962 ،ުކގައި އަުޅގަނުޑގެ ހަނދާނަށް އައީ އެ އާދެ! މިބިލު ހުށަހެޅުމާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

. ބަހާރު މޫސުން އެމެރިކާއަށް  ސްޕްރިންގޓްލެންސައި ދަ  ، ލިޔުްއވިންސަރކަ ެޗލްމަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިޔާ ރި

 މުިޅ ތަނަށް ،ޑުެވގެންގޮސް ުމ ގޮެތއްަގިއ އެ މޫސުުމގަިއ ިއވޭ ހިްތގައިމު ދޫނިތަުކގެ އަުޑ ފަނއްއަިއއިރުަގއި އާ

އިރުަގއި އިލި. ޙަޤީޤަތް ބަލަދިޔައީ  ކަމެއް ގޯްސވި ކަުމގެ ސިގްނަލް ލިބިގެން މި ،ހިމޭންކަން ވެރިވި ހިސާބުންހަމަ

ދިޔަ މިދެންނެވި ބާވަތްތަުކގެ ޕެސްޓިސައިްޑގެ ސަބަބުން ދިރުންތަކަށް ވަރަށް އެްއވެސް ބެލުމެއް ނެތި ބޭނުންކުރަމުން

އަހަރު ފަހުން،  57އޭގެ  ދިަޔއީ.، ދިރޭ ތަކެތީގެ ނަސްލުތަކަށް ނުރައްކާެވގެންވެ، ެގްއލުން ލިބި ކެއްބޮޑެތި އަސަރުތަ

 ހަމައަށް މި ކީ އަޅުގަނޑުމެންނާޔަދަނީ. ހިތާމަ ބަހުސްކުރެވެމުން މި މެދުގައި ޢާޟޫއުމި މަޖިލީހުގައި މި މަ

ވަރަށް ބޮޑެތި  މުެގ ަސބަބުން ލިބޭނެަގިއ ދިވެހިރާއްޖެއަްށ މިކަދިޔައިރު ގަިއ ވާަހކަދައްކަްނ ފުރުސަތު ލިބިގެންޢުޟޫއުމަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ބިންގަނޑު މަރުވެއްޖެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ަވއިގެ ދިރުންތަްއ  ،ހިނގައްޖެ ގެއްލުންތަެކއް ލިބި

ދިަޔއިމައޭ އެ އެްއޗެއް ނެތިގެން ވިހަތަކުގެ ސަބަބުން. ދިޔަނެތި ބޭނުންކުރަމުން ެއްއވެސް ބެލުމެއް ،ހިނގައްޖެނެތިގެން

ސައިންިޓސްޓުން ލަފާކުރާ ގޮތުަގއި ކުޅަނދުރުެގ . ބުނަނީ އެ އެއްެޗއްގެ އަގު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަޒަްނކުރެވެނީ މީހުން

އޮތް  މިހާރު އާދެވިފައި މި ނަށް ިބލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ުވރެ ބޮޑު. އަޅުގަނޑުމެން 200 ،ދުމަތުގެ އަގަކީ ޚި

 ކުރުމަށް. ކޮކާލާއި ުކޅަނދުރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓުޕޮލިނޭ  ރާއްޖެއަށް އަުޅގަނޑުމެން ުކަޅނދުރު އެތެރެކުރަނީ ،ހިސާބަކީ

 ދުމަތް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ނިުއޒިލެންޑުންާނއި ޮއސްޓްރޭލިާއއިން އިމްޕޯްޓކޮށްގެން ބޭނުންކުރަމުން މިޚިދިޔަ ދެމުން

ކުރުމަށްޓަަކއި ރުންތައް އާލާއެ ދި  އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާކުރަން. ބިލު ހުށަހެޅުނީތީ މި ،ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް

 ،ާރއްެޖއަށް އެތެެރކުރެވޭ ޕެްސޓިަސއިޑް ަރއްކާތެރި ގޮތުަގއި ،މަކީއަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން ުކރެވެން އޮތް ކަ

ލާއިުރގަިއ އިމިފަދަ ބިލެއް އަޅުގަނޑުމެން އެކުލަވަ  ،ެއގޮތުން ކަމާއެކު ބޭނުންކުރެޭވނޭ ގޮތްތަކެއް ކަނަޑއެޅުން.ޒިންމާދާރު

ނުދޭ ދަނޑުވެިރކަމުަގިއ ކަށް ކަމަކުއަުޅގަނޑަ ،ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މު ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި.ންޖެހޭ ވަރަށް މުހިވިސްނަން

ދަނޑުވެރިކަމުަގއި ޕެސްޓިަސއިޑް ބޭނުންކުރާތީެއއް ނޫން   ކިޔުމަކަށް.ށްބިލަ ބެޭހ ބިލު، މި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާ

ދުެގ ޞަމަޤްބިލުގެ  މި ،. އަނެްއޮކޅުންރާއްޭޖގައި ޕެސްިޓސައިޑް ބޭނުންކުރާތީ .އުޅެނީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވެގެން މި

އުފެއްދުންތައް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ކުރިއެުރވުމަށްޓަކައި  ނޑުވެިރަކމުގެދެމެހެްއޓެނިވި ގޮތުަގއި ދަ"، ތެރޭގައި އެބަބުނޭ

ކަށް އަުޅގަނޑުެމން ޕެސްޓިސައިެޑއް ބޭނުމެއް ދަނުޑވެރިަކން ކުރިއަރުވާ  ؛"ދަނޑުވެރިކަުމގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް 

 ނަށް . އަުޅގަނޑުމެންޭއގެ ސަބަބުން ލިބުނީ ވަރަްށ ބޮޑެތި ެގއްލުންތަކާއި އަިނޔާތައްއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނޫން.

. އަދި ަތށް ލިބުނު ގެއްލުންތައްޙައްޞި ހިނަގއްޖެ އިންސާނުންގެ ކުެރވުނު ބަހުސްގަިއވެސް ސާުފެވގެން ތަޅުމުގައި މި
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ާލއިުރގައި އި، ައޅުގަނޑުމެން ބިލެއް އެކުަލވައެހެންވީމާ ޓަށް ލިބުނު ގެއްލުންަތއް އަުޅގަނޑުމެން ބާްއވަމާތޯ؟ށްތިމާވެ

ވިސްނަންވީ މި ލިބުނު ފިލާަވޅުތަކުގެ އަލީަގއި ކަންކަން ަރނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި ދެން ައުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ 

 ތެރޭަގއި  ެބހޭ ބިލެއް އެަބ އަންނަންޖެހޭ. އެކަަމކު ެއ ބިލުގެ  ްޑ ކޮންޓްރޯލްކުރުމާޕެްސޓިސައި ،ެއގޮތުން .ތައްތައްކަން

އަދި ކެމިކަލް  ވެސް އެބަ އަންނަންޖެހޭ. ންޓިސައިްޑގެ ވާހަކަޑެރޯޑި ވެްސ އަންނަންޖެހޭ. ސައިޑްގެ ވާހަކަޖިފަން

 ކަމަކަށް އަނެއްކާ ަވކި ބިލުތަކެްއ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ެވްސ އެބަ އަންނަންޖެހޭ. ފާޓިލައިޒާރްސގެ ވާހަކަ

މި ނުރައްކާތެރި  ،އުޅޭ ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން މި ވަރަށް ގިނަ ވަގުތުތައް ެގއްލިގެންދާނެ. ،ނަމަ ހަދަންވެއްޖެ

 ން.ށް ލިޭބ ގެއްލުންަތއް ުކޑަކުރުޓަށްތިމާވެ ،ގެއްލުމާއި  ތަށް ލިބޭޙައްޞިކެމިކަލްތަކުެގ ސަބަބުން އިްނސާނުންގެ 

ވެްސ  ތަންފީޒުުކރުމުގެ ކަންތައްަތއްމި ފަަދ ބިލެއް ގާނޫނަކަށް ވެގެްނ އަންނައިުރގަިއ  ،ވާނަމަހެންކަމަށްއެ

އަުޅގަނޑު އުފާކުރަން މިނިސްޓްރީ  ؛ކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެކަމަށް އެންމެ ެއަކށީގެންވާ އިދާާރއިން

ގޮތުަގިއ ައޅުގަނޑު ދެކޭ  ،އެހެންނަމަެވސް ރެއްވީީތ.ކުދަ ބިލެއް ްޑރާފްޓުން އިސްަނންގަަވއިގެްނ މިފަރިކަްލޗަރުއޮފް ެއގް

ކުރުން އެންމެ  ލާގައި އަުޅގަނޑުމެްނ މަސައްކަތްކުާރއިރުަގއި، ެއ މަސައްކަތްޙަމިބިލު ގާނޫނަކަށްވެ، ތަންފީީޒ މަރު

. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ވީ ޮގތް ަގއި. ެއއީ ދުނިޔޭގައި އެކަންންޓުމަންއެކަީށގެންވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަ

ވެސް ފުރަތަމަ  މައްސަލަ ދުނިޭޔގެ އެންމެ ޮބަޑށް ފާޅުެވގެންދިޔަ، އެންމެ ފުަރތަމަ ފާޅުވެގެންިދޔަ އެމެިރކާައށް ބަލާއިރު

 އެކުަގއި ޕެސްޓިަސއިޑާ  އުފެުދމާ އީ.ޕީ.އޭ ،. ެއހެންނަމަވެސްެއކަން ކުރަމުންދިޔައީ ަގއިއެގްިރކަލްޗަރ ޑިޕާރޓްމަންޓު

ލިއިުރަގިއ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިބިލަށް އަޅުގަނޑު ބަލަ އާދެ މި ދިޔަ.ބެހޭ މަސައްކަތް އީ.ޕީ.ޭއއަށް ބަދަލުވެގެން

މިފަދަ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް އެއީ ރަށު ފެންވަރުގަިއ  ؛ކޮންމެ ބިލެއް ކައުްނސިލްތަކުގެ ދައުރު. ،އުނިކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ 

ލާއިރުަގއި ރަުށ އިބިލުތަކަށް އަުޅގަނުޑމެން ބަލަ ،އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް ަގއި މިގޮތު  ކުގެ ހިނގާ ކަންތައްތަ 

ހިންގޭނެ ގޮތް  އަދި އިދާރީ ގޮތުން މަސައްކަތް ،ގޮތެއް  ބެލޭނެކަްނކަން  ،ދުމަތް ދެޭވނެ ގޮތެއް ޚިފެންވަރުަގއި މި 

ލާގައި ައޅުގަނޑު ވަރަށް ޙަވާއިރު ކޮމިޓީ ަމރުއެހެންވީމާ، މި ބިލު ދިރާސާކުރައް  ނޯންނަކަން އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން.

ތަކުގެ ދައުރު ވަރަްށ ސާފުކޮށް ބިލުގައި އޮތުްނ. ކައުްނސިލު ދިއުން.ބޮޑަށް އެދެން ބިލު ލާމަރުކަޒު ވެގެން

ލަ ގޮތެްއަގއި މިދެންނެވި ބާވަތްތަކުގެ ކެމިކަލްތަކަށް އަމާުޒކުރެިވގެްނ ޖުމު ،ގޮތަށްހަމައެއާެއކީަގއި މިދެންނެވި 

  ތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.ޞަ. ދެްއވި ފުރުިދއުންރުމާކުރެވޭ ބިލަކަށް މި ބިލު ވެގެންފަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު. ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  . އުނގޫފާރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަ
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މެންބަރު ޙަސަން ިއއްޒަތްތެރި ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން . ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.`

ބެހޭ ބިލު، ހުށަހެޅުއްިވ ކަމަށްޓަަކިއ  ދަނޑުވެރިކަުމގައި ބޭނުންކުާރ ޕެސްޓިސަިއޑާވާ ޝިޔާނު ހުށަހަޅުްއވާފައި 

އަުޅގަނުޑެގ ވިސްނުން ކުަޑކޮށް ތަފާތު.  .. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްދަންނަވަން ށް ޝުކުރުނިކުފާނަށް އަދި ސަރުކާރަ އެމަ

ށީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ގޮެތްއގައި ދެްނމެގައި ހޯރަފު ލަވެސް ޖުމު އަުޅގަނޑު ،އެހެންނަމަވެސް

އަޅުގަނޑުމެން ވަކި ގޮތަކަްށ  ،އަރަނީޅުގަނޑު ހިތަށްއަ ފާހަގަކުރެްއވި ކަްނކަމަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. ސަލީމް އެ

ަވކިަވކި ކަނަޑއެޅޭ މަަސއްކަްތތައް ބަހާލެިވގެން ގާނޫނުަތކުން  ،ކަންކަން އިންިތޒާމުކުރެިވގެްނ މަސައްކަތްަތއް

 ނުވަަތ  މިނިސްޓްރީައކީޒްހުރި މުއައްަސސާެއއް ފިަޝރީ ގޮތުން އުފެދިފައި މި މުއައްސަސާަތކެއް އުފެދިފައި އެބަހުރޭ.

 މަންޓް މިނިސްޓްރީއަކީންމުއައްަސސާެއއް އެްނވަަޔރަ އޮތްވެސް. މިގޮތަށް އުފެދިފައި  ައކީ އެގްިރކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ

ހަމަ  މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން. ޒްހަމަ ފިޝަރީ ،ެބހޭ ބިލެއް ނގައްޖެ މަސްވެރިކަމާހިމިދޭތެރެއިން ހުށަހެޅިެގން ވެސް.

. މި ބެހޭ ބިލެއް ހުށަހަޅުއްވާފަ އޮތީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާ ތުން މިއަނެއްކާ އެ މިނިސްޓްީރގެ ފަރާ

މަންޓް ންމަންޓް މިނިސްޓްރީއަށް އެންަވޔަރަންންަވޔަރައެކީަގއި އެ ބިލާ ދެ މި ،ވެސް އަުޅގަނޑަށް ބިުރ އެބަހީވޭ ދޭތިން

އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ ކުރިއަށް އަދި މީެގ  ތަން. ނެެގމުންދާގާނޫނުގެ ދަށުން ދެ ފަހަރަށް މަސައްކަތްތައް ނެގެމުން

ުޅގަނުޑ . އަމަންޓް މިނިސްޓްރީ އުވާލަންޖެހޭ ހިސާބަށް ހިނގައިދާނޭންއެންވަޔަރަހަމަ އިތުރު ދެ ބިލެއް ައއިސްފިްއާޔ 

ށް އަުޅގަނޑަށް ވަރަށް ޮބޑަްށ ދޭހަވަނީ، ވަރަށް ޮބޑަ ލީމައިމި ބިލު ކިޔަ ހަމަ ؛ސަިއޑްސްޕެސްޓި ރާއަހިތަށް

. ކަމަށް އިނގޭތޯ ދަނޑުވެރިކަުމގައި ބޭނުންކުރާ ބޭހާއި ކެމިކަލްސް ޕްރޮމޯޓްކުަރން ބާރުއަޅާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މީތި އޮތް

ނިްކ ދުނިޔޭަގއި މީހުން ބޮޑަށް ތަރުހީބުދެނީ އޯގޭ ،ވާނެ ށް އެނިގވަަޑިއގަންނަމިހާރު އިއްޒަތްތެރި ަރީއސަ

 ކިޔަމުންހަ ހުންނަ ބާވަތްަތއް ބޭނުންނުކުރުމަށް. ައޅުގަނޑު މި ބިލު ިކޔަމުންއި ވިދަނޑުވެރިކަމަށް. ފާޑުާފޑުެގ ެކމިކަލާ

 ،އޮންނަނީ ަގއި މި 1 ވަނަ މާްއދާގެ 6ަވނަ މާއްދާަގއި،  6މިސާލަކަްށ  ؛އަިއއިރުަގއި ފާހަަގވި ަބއެްއ ކަންކަން

 ،ގަސްގަާހގެްއާސއި ،ތާއި ޙައްޞިޕެސްޓިސައިްޑގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލުން އިްނސާނުންނާއި ޖަނަވާރުންެގ 

 . ހަމަ އެއްކޮށް މިތަްނފީޒުކުރުން އިސަާލމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަ ންޖެހޭކަނޑާއި ތިމާވެށި ަރއްކާތެިރުކރުމުގެ ގޮތުން އަޅަ

 ،ުތގެ ކަްނތައްތަކަށް ދަންދެން، ތިމާެވށީގެ ކަންކަމަށް ދަންދެންޙައްޞިއިންސާނުންގެ  .އިނގޭތޯ އޮތް ނަގަނީ

. އަދި މީގެ ދަށުން އަދި އިތުރު ބޯޑެއް ން އެބަނެގޭކު ގެ ކަްނކަމަށް ދަންދެން، އެއްކޮށް އެ ޔުނިޓަކަނޑުފަޅު

އަނެއްާކ  އިދަކުން ކޮްށލެވޭނެ ކަމެއްހެން.ރީތިކޮށް ގަވާ ހަމަ ދެން އަޅުގަނަޑށް ހީވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ ؛ެލވިއިއެކުަލވަ

ވެސް ޔޫ.އެންެގ  ގައި.އދ ، ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިންމިހާރުވެސް އިނގޭތޯ ދުނިޔޭގައި ދެންމެގައި ސަލީމް

ގުިޅގެްނ  މިއާ . އަދި ގެ ަކންކަމަކީގުޭޅ ކެމިކަލް  ައދި މިކަމާ ޕެސްިޓސަިއޑާ މަންޓުން ބަލަހައްޓާ ެއއްެޗއްންއެންަވޔަރަ

ވެްސ  ހެއްޓުންހަދާތަކެއްގެ ކަންތައް ބެލެޢާގުޅޭ ހުރިހާ މު މިކަމާ ،ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ އެބަ ލާޒިމުކުރޭ 2މީގެ 

ޑަމް ޓެރޮ ؛ހަދާތައްޢާމު ހުރި ބައެއް ގެ ދަށަށް އަންނާނެ ކަމަށް. މިސާލަކަށް މިގޮތުން މިނިސްޓްރީޒްފިޝަރީ
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. ހުރިހާ އް ނޫން އިނގޭތޯހަދާތަކަކީ ހަމައެކަނި ޕެސްޓިސަިއޑެ ޢާމު މި ،ންސްޓޮކްހޯމް ކޮންވެންޝަ ،ކޮންވެންޝަން

ން ހަމަ ރަނގަޅަށް މަންޓް ިމނިސްޓްރީންަވންދެން އެންވަޔަރަ ތަނަށް އެތައް ުދވަހެއްބެހޭ ގޮތުްނ މިހާ ބާވަތެްއގެ ކެިމކަލާ

 ؛ން ވިސްނާލަންޖެހޭ މިގޮތަށް ހުންނަ ކެމިކަލްސްއަދި އަުޅގަނޑުމެ މި ބަދަލުވުން. ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ އެްއެޗއް.

 ރައްކާތެިރ ހެޒަރޑަސް ކެިމކަލް ކުންޏަށް މިމި ބަދަލުވަނީ ނު މުއްދަތު ހަމަެވއްޖެއްޔާ  ގެ މިސާލަކަށް މި ޕެސްޓިަސއިޑު 

ށް ބޮޑަްށ ؟ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ހީަވނީ އިތުރަށް ވަރަފަހުން އެކަންކަން ވާނީ ކިހިނެއްތޯ. ދެން އޭގެބަދަލުވަނީ

 . މިދެންނެވިހެން އަުޅގަނޑުމެންޖެހޭހެންޔަތްކުރެވެންޢާކަންކަމަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ރި މި .ދިރާސާކުރަންޖެހޭހެން

، ފަސްގަނޑަށް މީގެ ނޫން ެއކަންޏެއް  ކަށްދަނޑުވެރިކަމަ ؛ވިސްނަންޖެހޭނެ ހަމައެކަނި ދަނޑުވެރިކަުމގެ ބާވަތްތައް 

ސް އަދި ައޅުގަނޑުމެންގެ ވެ ފަށަލައަށް ލިބޭ ެގއްލުން ައޅުގަނޑުމެންގެ ފެން  ،ެވސް ގެއްލުންސަބަބުން ލިބޭ 

ޔަތްކުރެވޭ ގޮތަށް ޢާމި ހުރިހާ ކަމަކަށް ރި .ވެސް ލިބޭ ެގއްލުންކަނޑުފަޅަށް  ،ވެސް އިންސާނުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުން 

ބޫުލކުރާ ގަޖެހޭނީ އަޅުގަނޑު ބޮޑަށް ތަރުހީބުދޭން . ހަމައެއާއެީކަގއި އަުޅގަނުޑމެން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރަންާވނީ

 ތްޢަސް އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާވެ ތްޢަނުލައި އަޅުގަނޑުމެން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާ ތަކާގޮތުަގއި މިކަހަލަ ކެމިކަލް

  ތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޞަެދއްވި ުފރު ވެސް ކުިރއަރުވަން.

 

   ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން

 މް ރަޝީދު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:މް ރަޝީދު. މެންބަރު އިބްރާހީމެދު ދާއިރާގެ  މާފަންނު

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރާއި އަދި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ 

ސަރުކާރުން މި ބިލު  ،އި ތެރޭގަ ގެމެންބަރު އެ ދެއްކި ވާހަކަައށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ބިލު ހުށަހަޅާ ސަބަބު

މަށްޓަަކިއ ވުދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތްއގައި ދަނުޑވެރިަކމުގެ އުފެއްދުންަތއް ދިވެހިރާްއޖޭގައި ކުިރއެރު  ،ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ

 ،ޕެސްޓިސައިްޑގެ ގޮުތގައި ޭބނުންކުރާ ބަވާތްތައް ދަނޑުެވރިކަމުގައި ބޭނުންކުރުން. އަުޅގަނުޑގެ އުފެދޭ ސުވާލަކީ

ބާރާތުގައި ދަނުޑވެރިކަުމގެ އި މި  "ގޮުތގައި ދަނުޑވެިރކަމުގެ އުެފއްދުންތައް ދެމެހެއްޓެނިވި"ތެރި ރައީްސ، އިްއޒަތް

ފަލަމަޑީގެ ާބވަތްތައް. މި ތަކެިތ ، ތަރުކާރީ ، މޭވާއުފެއްދުންތަކަީކ ކޮބައިތޯ؟ ަދނޑުވެރިކަުމގައި މި އުފައްަދނީ ރޯ

ބޭހާިއ  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ލް މިއީކަކެމިކަލް. ބޭހާއި ކެމި އީމި؟ އްތޯޯކޗެ އީޕްރޮމޯޓްކުރުމަށްޓަކައި ޕެސްިޓސައިޑް މި

އުޅޭ ދުނިޔޭގައި އާާބދީ ތޮއްޖެހިގެން އަޅުގަނޑުެމން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް  ކެމިކަލްގެ ތެރޭަގއި އިންސާުނން މި 

އެބަހުރި ބައެްއ  އްޖޭަގއިރާ މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،ންގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަ އި،ވެސް ގިނަ ތަކެތި އުަފްއދަވީހާ

ސް ރަހައާއި މާކަީރއާއި ލެޑް ބޭނުންކޮށްފައި އެަބހުރި. ބޭނުންކޮށްގެން މިރުަގއި ެވސް ދަނޑު ހައްދާފައި ދިރޭރިސޯޓްތަކު
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ކެމިކަލް މި ކާންދެވެނީ.  ދެވެނީކީ މޭވާ ތަރުކާރީެއއް ނޫން. މި ؟ކާންދީފައި އެބަހުރި. ކީއްތޯ މި ކުރަނީގެން ފަލަކޮށް

ވިސްނުމެްއ  ރު. ކޮތައް އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ބަެއއް ިވސްނުމުގައިއެއް މައްސަލަނޑުމެން ބުއްދީަގއި އެަބހުރި ބައަޅުގަ

ުދވަހުެގ  40އިްއޒަތްތެރި އިންޖެކްަޝނެއް ޖަހާފައި  އްުކުކޅެސްައއި .ތިބިމިދުނިޔޭގަިއ  މިހާރު އިންސާާނގެ އެބަހުރި

 ؟ޗެއްތޯއްމި ކާންދެނީ ކޯ އި،ޅަކޮށްލަ ދު އި،ލް ޖަހައިގެން ފަލަކޮށްލަކަމިކަ ައށްތެރޭގައި ބޮުޑކޮށްލާފައި އެ

އެ  .ދަނޑަށް ؟ކަށްތޯޖަހަނީ ކޮންތާމި   ޕެސްޓިސައިޑު ،އޮންނަނީ ގަނެޑއް. ދެން އަނެްއ ވިސްނުމުގައި މިލްކެމިކަ

ސް މީދަލެއް އުޅޭތީ ބޭސް މި ވެ ދަނޑަށް މި ޖަހަނީ އަނެއްކާ ގެތަރުކާރީ  ،މޭވާކޮންތަނެއްތޯ؟ ފަލަމަޑީގެ ބަާވތްތަކާއި ރޯ

ގޭ ބޯފެން ޖެހިގެން ހުންނަ ދަނީ  މިބިމުެގ އަޑިން އަެނއްާކވެސް  ވެހުނީމާށް. ޖަހާފައި އެ ބޭސް ވިއްސާރަ ޖަހަނީ ދަނޑަ

ކީ މާބަނޑު އަންހެނެއް. އޭނަ ވިހަން ކައިިރވެފައި ުހރީ. އޭނާ ެއ ފެން ބޮިއގެން އަވަޅަށް. ޖެހިގެން ހުންނަ ގޭ މީހާ

ވަނަ އަހަރު  2008 .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްކުރޭ. އެބަ އަންހެނުންނަށް އަސަރުާމބަނޑު  ށް،ސް ދަރިފުޅައަނެއްާކވެ

ޖެހިގެން މެނޭޖަރު މަރުވީ ޖެންސަރު. ބޭފުޅެއް އިންނެވިއަޅުގަނޑުމެން ކެމްޕޭނުގައި އަޅުގަނޑު ވަރަށް ގާތުަގއި 

ބުނާ  ހަށިގަނޑަށް މި ށްއައާގޮސްފައި އިންޑި  .ދިޔައީ ހައްަދންައތޮޅުގަިއ ހޮބީއަށް ދަނޑު . ލ.އީސްތްތެރި ރައިްއޒަ

 35ދުނިޔޭގެ ނުވެސް ުއޭޅ ބާވަތެއްގެ ކެންސަެރއް ޖެހިފައި ހުރީ. އުމުރުން  ،ދިޔައިރުކެންސަރުގެ ބަލި ޖެހިގެން

ބުީނ  ޓަރުބްެލޑް ކެންސަރު ޖެހިގެން މަރުވީ. ކީްއވެގެންތޯ ޑޮކް ،އަހަރު 27 .އަހަރުގެ އަުޅގަނޑާ ވަރަށް ާގތުގައި އިނީ

 .މި ބޭސް ބޭނުންކުރީ .ބޭސްއުޅޭ ރިހާކުރު އި ކިޔަ ދިވެހީން ން.ބޭނުންކުރައަތޮޅުަގއި  ލ. ފާޑެއްގެ ބޭެހއް  ،ރިހާކުރު ބޭހޭ

. ގެްނގުޅޭ ބޭހެްއ މިއީ. މި ބޭސް ބޭނުންކޮްށގެން އޭަނއަށް ކެންސަރު ޖެިހފައި ހުރި ކަމަށް މި ބުނީ ޕެސްޓިސައިޑާ

 ،އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން ިބލަށް ނުޖެހޭ. އަުޅގަނޑު މިމޯޓްުކރާކަށްްސޓިސައިޭޑ ކިަޔިއގެން ޕްރޮޕެމި ބިލަށް އަޅުގަނޑުމެން 

ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުާރ "ސުރުޚީ ވެސް ބަދަުލކުރަން. މި ބިލުގެ ސުރުީޚގަިއ ޕެސްޓިސަިއޑްގެ ބަދަުލގައި   ބިލުގެ

ުދނިޔޭގެ އިންސާނުން މިހާރު ނީ މީގެ ނުރަްއކާތެރިކަން. ިމގޮތަށް ބާްއވަން. މިގޮތަށް ޭބްއވީމަ އިނގޭ  "ބޭހާއި ކެމިކަލް

 ވެހުނީމަ ވިއްސާރަ ޖެހީމާދަނޑަށް މަރާ ބޭސް މީދާ މާ ތަހުޒީބުކޮްށ އެބައުޅޭ. ައޅުގަނުޑ މިދެންނެވި އެއަްށވުރެން

ުޑގެ ދަރިފުޅު އަުޅގަނ ،ވަރަށް ގޯހޭބުނަނީ  އެ ބޯލަނީ. ބޯލާފައި މި ޖެހިގެން ހުންނަ ގޭ ވަޅަށް.  ބިމުގެ އަޑިން ގޮސް

 ގެ އަންހެނާ  ،ގެރަސްކަލާނގެ އިންސާނާ މާތް ށިއަރަހު .ނުކުޅެދޭ ކުއްޖަކަށް ވެއްޖޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ،ންނޭމިހެ

. އިންސާނާ އީއީފު ފަނި އެ ޟައެ ،ގަނެބަ ގަރު ގައިވަެދގެްނ ރަހިމު މާބަނޑުއިރުފަންޏެއް، ފު ޢީޟަބަނޑުގައި ވަރަށް 

، ދިރޭ ރަހަޔާއި، މާކަރީއާއި މި އަންނަނީ، ވަޅަށްގޭ ޖެހިގެން ހުންނަ ޖެހީމާ، ބޭސް  މަރާމީދާބުނާ  މިއެ ހާލަތުގައި 

އިންސާނުން އެހެން  އިުދނިޔޭގަ  ،ފޮތެއް ނުބަލާ ކެމިކަލް ތްތެރި ަރއީސް. ގޮެތއްމިއީ މަްއސަލަައކީ ިއއްޒަ .ތިމަރަ ؛ލެޑް

ނިޔޭގަިއ އެބަހުިރ ދު ؛ލަ މަރާ މީދާެއއްކަ ؛ކުރޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. ތަހުޒީބީދަނުޑވެިރކަންވަރަށް ތަހުޒީބުކޮށް 

 ؛މަރާ ބޭސްދޫނި ެވސް އެބަހުރި. މީދާ .ވެްސ އެބަހުރި ޕެްސޓްކަހަލަ ހަމަ އެމި ކަމަށް ރަސްކަލާނގެ ލަްއވާފަިއ މާތް

 ންއިއެ ދަލުގައި ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާ ބަކަޫމނު އެބަ ގެންުގޅޭ. ޭބހުން މެރުމުގެ ބަ ،މީދާ މެރުމުގެ ބަދަލުގައި
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 އިއެބަ މީދާ މަރާ އެބަ. ދުނިޔޭގަ ؛މީދާ ގިނަ ސަތޭކައަްށ ވުރެ ްސ ތެރޭގައި ފަސްސްދުވަ އެބަ މަބަކަމޫނެއް

ބަކަމޫނެއް  .މަރާ ބޭހެއް ނުޖަހާމީދާ ަތހުޒީބު ތަންތާ ގެންގުޅެނީ ަބކަމޫނު. އެްއކަލަ ރުކުރާ މިހާދަނޑުވެރިކަން

 ގަސްގަހަށް ޖެހޭ ކޫޑިއާއި ބަލި ދޭ. އަދި އިރަހުރިހާ މީދާ މައްދުގައި ހުންނަ ހައެ ސަރައޮޅުކޮްށގެން ގެންުގޅުނީމަ 

، އެްއ ސައި ުއޅޭ ފަނިފަކުހަމަ ގުދުރަތީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގަ .އުފައްދާފައި ހުރޭ ވެސް ންއޭގެތެރެއިހަމަ  ލަންނައްތާ

ކުކުުޅ . އަިއސް ކުުކޅެއް ؛ކުރަނީ. އަުޅގަނޑުމެން ކުރަނީ . އެގޮތަށް ދަނުޑވެރިކަން ވޭކާނެ އުސޫލެއް އޮ ފަކުސަނިފަ

 ފައި ދުވަހުގެ ބޮުޑކޮށްލާ 45 ފައި،ވެގެން އިންޖެކްޝަނެއް ޖަހާފައިސާ ހޯދަންމީނާއަށް ހަށް ގުޅޭ މީހާ ައވަގެން

މިހާރުެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ؛ ތޮއްޫޑަގއިދަނޑަށް .އެ ކާންދެނީ ކެމިކަލޭ ،ުވނީކެ  ނީ ކެމިކަލް. އެވިްއކާލަ

 ބޯފެނުަގއި ށްރަށުގައިރަދަނޑު ަހއްދާ ަދނޑު ބިންތަކުގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ  ،ދުނިޭޔގެ ތަހުލީލުތައް ކުރާއެފް.ޭއއާއި 

ިމހާރުވެސް ތޮްއޑޫަގއި ބިުމގެ  . ެއއީ ވެަފިއ އޮތް ބިންގަނޑެއް ތަޣަްއޔަރު ގޮސްމުޅިންއެބަހުރި ދިރޭ ރަހަޔާއި ކެމިަކލާ 

 .ތްތެރި ަރއީސްރަހަ ެނގޭ ރަށެއް އެއީ. ިއއްޒަމާކަރީ ނެގޭ ރަެށއް އެއީ. ދިރޭ ެކމިކަލް. ހުރީ ފަށަލައިގެ ގިނައިން

މާކަރީ ވެސް  ލެޑް ވެސް. ން ނެގޭނެ މިހާރު ތޮއްޑޫ .އެބަހުރި އްދަނީ ބާވަތްތަޢުމަ ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކެމިކަލް ނެގޭ 

 .ފިކުރުކުރަން އެބަޖެހޭ އިއަުޅގަނޑުމެން ވިްސނަ. އުޅެނީމި އަުޅގަނޑުމެން ކެމިކަްލ ތެރޭގައި  ؟ނެގޭނެ. ކީްއވެގެންތޯ

ހެދީމަ ބޯޑު  ؟ީކއްކުރަްނތޯ ހަދަންވީބޯޑެއް  ހާރުލުގައި މިއަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން މި ބި އިުރ؛އިންސާނުން ތަހުޒީބުވާ

ްނ އަދޮޅު މިލި .ނީވައް ބާމަހުން އެއް މަހު ބޯެޑއް  3ބޯޑެއް މި ާބއްަވނީ   ބުރައޭ ބޮުޑވަނީ.ށްއަނެއްާކވެސް ަދއުލަތަ

  އްތަަކއުންސިލު .އީސްއިްއޒަތްތެިރ ރަ ވީަކއުންސިލުތަަކށް ބާރު ދެން. ނީ އިްއޒަތްެތރި ރައީސްދަ ރުފިޔާއޭ މި

ގެންގުޅޭ ކެމިކަލްތަކާ އެްއޗެހި މޮނިޓަރކޮށްފަިއ  ދަނޑުބިންތަކުަގއި  ގައި ކައުންިސލުތަކުންވީ. ކުރަންތެރިހޭލު

ދަނޑުވެރިންނަށް މި ގެންގުޅެނީ ބިދޭސީން. އެ  .ކުރުވަްނވީކޮމިޓީއަށާއި ހޭލުންތެރި އި އޮންނަގަޓަށާއި ޕާލިމަންޓުޕާލިމަން

 ...ލީމަލަނީ ގަހުަގިއ. ހާކާބަހައްޓާ ހާކާ އިމޮޑެލަ ތެރި ރަީއސް. ޖަހާދޮރެއް އިއްޒަތްމީހުން ނުބަލާ ތަނެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވަޙީދުهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަްތތެރި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ވަޙީދުهللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދަނޑުވެރިކަުމގަިއ  ،ޅާ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ހުށަހަޑޫ ޒަތްތެރި ަރީއސް. ތޮއްޝުކުރިއްާޔ ިއއް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުހިންމު ސިނާޢަތެއް. ކީ ދަނޑުވެރިކަމަ . ރައީސްބެހޭ ބިލު. އިއްޒަތްތެރި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާ

އްޖޭގެ އިޤްތިޞާީދ ކަން ައޅުގަނޑުމެން ކުިރއަރުވަން އެަބޖެހޭ. ރާދަނުޑވެރި ،ުޓއަރިޒަމާއި  ،މަސްވެިރކަމާއިރާއްޖޭަގއި 

ތުތަކެއް ޤައުމުަގއި އަދި މަސްވެރިކަމަށް ވެސް ރަނގަުޅ ފުރުޞަ ،ދުވެލި ހަލުވިކުރެވޭނީ ދަނުޑވެރިކަމަށް ވެސް 
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އަދު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ މި ކަންކަން ކުރުން. މިަގއި ދެމެހެއްޓެިނިވ ގޮތު ،ލިބިގެން. މި ބިލުގައި ފާހަގަުކރާ އެއް ކަމަކީ

 ،ށް އެކަން ސަރުކާރުން ވެސްރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަން ެވސް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއަގއި ކުރެވޭނެ ގޮަތކަ  ،ވިސްނަންޖެހޭ

އަިދ  .މު ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީންމިއީ މުހި އެހީތެރިވުން.ރާތްތަކުން ވެސް ން ފައަދި އެހެނިހެ

އުސޫލުތަެކއް ކަނަޑއެޅެން  ވެސް  ބޭނުންކުރުމުަގއިތި އި ބޭނުންކުރާ އެހެނިހެން އެްއޗެކެިމކަލާ ؛ކަންކަން އެާއއެުކގަިއ މި

ިމ ްނގެ ޞިއްޙަތަްށ ވަރަށް ބޮޑެތި ެގއްލުންތަކެްއ ލިބެމުންދާކަމުގެ ވާހަކަ އެބަޖެހޭ. އޭގެ ސަބަބުން ރާްއޖޭގެ ރައްޔިތު

ގެްނ ައދި މިބިލު ފާސްކުރެވެ ،ގޮތުން ބަހުސްކުރެވި  މާ، މިއަދު މިކަމާ ެބހޭދެކެިވގެންދަނީ. އެހެންވީ މަޖިލީހުގައި

ގޮުތަގއި  ގެމު ކަމެއްންެލވިފައި އޮތުމަީކ މުހިއިއަިލއަުޅވަ ،ށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބަަލއިލެވިަފއި އަންނައިރުަގއި އެ ކަްނކަމަ

ދަނޑުވެރިކަުމގެ ހިތް އޮތީ ލާ އިމިނިސްޓްރީައށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަ  .ރައީސް އިްއޒަްތތެރި ނީ.އަޅުގަނޑު ދެކެ

ތައް އުުލ ޤާއިމުކޮށްދޭށޭ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަޙަމަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް މާ

ަގއި މަސައްކަތްަތކެއް ކޮށްދިނުމަށް އަުޅގަނުޑ ދިނުމަށްޓަކައި އަަވސް ސްޕީޑުޙަްއލު ހޯދައި ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެގެން

ހައްދާ ތަކެތި ރާއްޖޭގެ މާކެުޓގައި ވިްއކޭނެ ގޮތެއް ައވަސް މުއްދަެތއްަގއި  ެއ ބޭފުޅުން ،ހަމައެއާެއކުަގއި އެދެން.

ިއ މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތްތަކަްށ ވެސް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ޮބޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމުގައި އެ އިންަޑސްޓްރީގަ  ،ހެދުމަކީ

މު ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އެކަން ެވގެންދާނެ. ންޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ވެސް މުހިރާއްމި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އަިދ 

 ،މަސްވެރިކަުމގަިއ ިވޔަސް .ފާަތއް އުފެދިގެންދާންއަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ ާރއްޖޭގެ ިގނަ ވަޒީ .ީއސްއިްއޒަތްތެރި ރަ

އެ ފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަ  ަގއި ތުން ވިޔަސް ެއކަމުދައުލަ ،ދަނޑުވެރިކަުމގައި ިވޔަސް ަވޒީފާތަކެއް އުފެިދގެންދާނީ

މިސާލަކަށް  .ުނކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަށްނުވާނެ،ވެސް، އަުޅގަނުޑމެން ވަޢުދުވާއެހެންނަމަ. ދިއުންގޮތުަގއި އެހީތެރިެވގެން

ދަލުގަިއ ނާޔަތްަތކެއް ދޭނަމޭ ބުނުމުގެ ބައި ޫނނީ އެހެން ،ރުފިޔާ ދޭނަމޭ އަްށ ހާސް ނޑުވެރިންނަށް ވެސް ދަ

ވާހަަކ ދައްކަންޖެހޭނީ. އަދި އެއާއެުކގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮަތކަްށ  ކަންކަމުގެކަހަލަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނީ ކުރެވޭ 

 ށްމި ބިުލގައި މި ކަނޑަެއޅޭ ބޯޑަ .. އިްއޒތްތެރި ރައީސްޖެހޭނީހިނގާނެ ގޮތެއް އަުޅަގނޑުމެން ޤާއިމުކުރަންއެކަން 

އަުޅގަނޑަށް ެފންނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  .ގެ އަތްމަްއޗަްށ ދޫކޮށްލާފަޮއތީ މިނިސްޓަރު މީހުން ޢައްޔަންކުރަން މި

ޖޭަގއި މުހިންުމ އްދިުއން. މި އިންޑަސްޓްީރއަީކ ެވސް މި ރާެވގެން ގޮތުަގއި އެ ބޯޑު  ގެޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ ބޯޑެއް 

ދަނޑުެވރިކަމުގެ ކަންކަން ވެްސ  ބެލުމުގެ ދަށުން ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފުރިހަމަ .އިންޑަސްޓްީރއެއް

ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ދަނޑުވެރިންނަށް  ންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ހަމަ އެގޮތުން ސަރުކާރުންހިނގަމުންދާ

ކޮންޓްރިބިއުޝަެނއް  ހަމޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ެއ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ެވސް އްމި ރާ ވެސް އެހީތެރިެވގެން

 ނީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.ައޅުގަނޑު ދެކެކަމުަގއި  ދިއުމަކީ ރަނަގޅު ކަެމއްލިބިގެން
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  :ންކަދެްއެކވުރިޔާސަތުން ވާހަ

ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް އެދިވަަޑއިގެންަފއިވޭ.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަދި ެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި

 ގަސްޓު އޯ  26ން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ދެއެހެންނަމަވެސް، މިއަުދގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ަގޑި މި ހަމަވީ. 
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