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

 

 ޖަލްސާ ވަނަރަ ތޭދައ ރ ެގ   ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް(  ހޯމަ) 2022  ޖޫން 13

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އަހެލި މި މިއީ،  ަވނަ ދ ވަސް.    13މަހ ން  ޛ ލްޤައިދާ  ވަނަ އަހަރ ެގ    1443ދ ވަސް.    ހޯމަ  ވީ  2022  ޖޫން  13  ދަކީ،މިއަ

ތިބީ،    11ނަކަތ ން   މި  އިށީނދެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ދ ވަސް.  ދައ ރ ެގ    2022ވަނަ  ދެވަނަ  އަހަރ ެގ  ވަނަ    13ވަނަ 

ަވގ ތ    އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނާ   ނާއި،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  34  ބީށް ހާޒިރ ެވވަޑަިއެގން ތި ޖަލްސާއަޖަލްސާަގއި. މި 

ސަލާމ ަގއި   !ކޭޝަން ޑރ. ޢާއިޝަތ  ޢަލީ. މަރ ޙަބާ މިނިސްޓަރ އެޑިޔ މިނިސްޓަރ އޮފް    ވާބަިއވެރިވެަވޑަިއަގންނަ   އެކ ގައި

   .ވޭކ  އެބަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަ 4

 

   ންދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 13/ 2/ 2022އޖ/  ޑާއަކީ،އެޖެންމިއަދ ެގ 

 

 ން ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ  .  4
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަންާގ އެނރިޔާސަތ ން  އެބަޭވ، ިގވަޑައިަގންނަވާނެއެންގ ން.  އެޖެންޑާަގއި  ހަފ ތާެގ  މި  އަދި  އެޖެންޑާަގއި  ިމއަދ ެގ   ،

، އަދި  ށް ެގންދަަވއިކ ރިއަ  ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ . އޭެގ އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް

އެބަ ޮގތް   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  ހަފ ތާެގ ތެރޭގައި  ެއކީަގއި ޖ ޑީޝަރީއާ ގ ޅޭ އެހެން މައްސަލަތައް ެވސް މިހަމައެއާ

ށް ލިބިވަޑައިަގންނަވާ ފ ރ ޞަތެްއ  ނަިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންންނަފެނ މ ަގިއ  އި ބަހ ސްކ ރައްވާ. ައޅ ަގނޑަށް ފެނިންމަވަ

ޅިެގން ާގނޫނ ަގިއ  މިއީ، ޚާއްޞަ ޮގތެްއަގއި ފަނޑިޔާރ ން ވަކިކ ރ މ ެގ ތަޙ ޤީޤ ތައް ހިންާގ ޮގތް ތަފ ސީލ ކޮށް ކަނޑައެ

އެކަމ ަގިއ  ށްފައިބަޔާންކޮ އޮތ ން.  ެގންދިޔ ން.  މަސައްކަތްކ ރަމ ން  ކ ރިއަށް  ައޅ ަގނޑ މެން  ޮގތަކަށް  އަދި    ފ ށޫނާރާ 

ީއ  ރައީސް އަޅ ަގނޑަށް ޔަީގންކަން އަރ ާވ ރޭަގނޑ  ދަންވަރ  ޖިނާޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ  ެއކީަގއި  ހަމައެއާ

 ކަނޑައެޅިެގން  ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރާ ބައްދަލ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތެއް އެ ބޭފ ޅާ ެއްއެވސް ތާކ ން ދެްއވާފައިނ ާވ ކަަމށް. އެއީ ހަމަ

. އަޅ ަގނޑ  ެވސް ދެކޭޮގތ ަގއި މި ބާވަތ ެގ ާވހަކަތައް، ޙަޤީޤަތެއް ނެތް ވާހަކަތައް ފަތ ރަމ ން ެގންދިޔ މަކީ ހަދާ ދޮގ  ކަމަށް

 ލަހަތެއް ނޫން.ހ ރި މަސް އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ފައިދާ

 

 ސ ވާލ  .  5
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     ޑ އްވަރީމަ  - 5.1 ތ   ޝަޢާއިއެޑިޔ ކޭޝަން ޑރ.  ، މިނިސްޓަރ އޮފް  އާދަމް ޝަރީފްދާއިރާެގ 

 ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ .  ްއވަރީޑ ކ ރަްއވާ ސ ވާލ . މަޢަލީއާ 

 

 ވ ން:ވާހަކަދެއްކެ  އާދަމް ޝަރީފްދާއިރާެގ މެންބަރ   ޑ އްވަރީ މަ

ގައި.  2022  އެޕްރީލް  4ފައި ވަނީ  ފޮނ ވާައޅ ަގނޑ   މި ސ ވާލ    ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އަހަރ  ކ ރިން އިާމރާތްކޮށްފައިާވ އެ މަރ ކަޒ ެގ    39ރ. އަތޮޅ  ތަޢ ލީީމ މަރ ކަޒ ެގ ޯގތިތެރޭެގ މެދ ަގިއ މީެގ   ކީ،ސ ވާލަ

އަހަރ     3ވެދިޔަ  ތ ކާރ ން ބ ނެފައިވޭ. ނަމަވެސް، ވޭސަރ އިމާރާތެއް އަޅާނެ ކަމަށް    ލ ަގއި ދެ ބ ރިދަބަެގ  ހ އިދާރީ އޮފީ

ދެ ބ ރި އިމާރާތް   ެގފީހ އޮއެްއވެސް މަސަްއކަތެއް ކ ރެިވފައެއްނ ެވއޭ. ވީމާ، ރ. އަތޮޅ  ތަޢ ލީމީ މަރ ކަޒ ެގ އިދާރީ  

ކީްއވެތޯ ކޮބައިތޯ؟ ނ ކ ރެވެނީ  މަސަްއކަތަކީ  ކ ރެވިފަިއވާ  މިހާތަނަށް  އެޅ މަށް  އިާމރާތް  ޢަމަލީ މި؟ މި  އިމާރާތ ެގ   

 . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ޝ ކ ރިއްޔާ ؟އްަގއިތޯޚެތާރީ މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކޮން
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ިއްއޒަތްތެރި ވަޒީރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އެޑިޔ ކޭޝަން ޑރ. ޢާއިޝަތ  ޢަލީމިނިސްޓަރ އޮފް 

 އިދާރީ އޮފީހ ގެ   އަތޮޅ  ތަޢ ލީމީ މަރ ކަޒ ެގ  ރ.ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

ބ ރީ މަޝްރޫޢަކީ  ތްރާމާއި  ެގދެ  ބަޖެޓ   2020  ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީަގއި  ައޅ ަގނޑ މެން  އަހަރ   ހިމަނާފައިާވ    ކޮށްވަނަ 

ކ ރީ. އެއްވެސް    އަށް ފަސް  2021ެގ ހ ރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއް އަޅ ަގނޑ މެން  2020ކޮވިޑާ ގ ޅިެގން    ،ޕްރޮޖެކްޓެއް. ނަމަވެސް

ވަނަ    2021އަލަށް ފެށޭ ޮގތެއް ނ ިވ. ދެން  ؛ ކ ރިއަށް އަހަރ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެ  ޕްރޮޖެކްޓެްއ    ެގޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ 

ހަމަޖެހިފައިވާ ބަޖެޓ   ކ ާއޓަ  އަހަރ ަގއި  ފަހ   އަހަރ ެގ  ޕްރޮޖެކްޓ ރޮގތ ން  މި  ދެން  ަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެން އޮތީ.  ހަމަ   

ބަރ  ންޑިސެ  ށްފޮނ ވޭތޯ. ޓެންޑަރ ބޯޑަޓެންޑަރކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް އަހަރ ެގ ފަހ ކޮޅަށް    ،މަސައްކަތްކ ރީ ޑިޒައިންކޮށް 

ޕްރޮޖެކްޓ   2021 އަޅ ަގނޑ މެން  ވާނީ  ަގއި  ބޯޑަށް  25  ،ފޮނ ވާފައި  ޓެންޑަރ    21ެއއީ    .ފޮނ ވ ނީ  ޖެނ އަރީަގއި 

 މަްއސަލަެއއް އޮެވެގން އަނެއްކާ އަޅ ަގނޑ ެމން ރިވައިސްކޮށްފައި އެންމެ  އިފޮނ ވި އެތީަގިއ ބީ.އޯ.ކިޔ ގަ   ސެންބަރަގއިޑި

. ދެން މި މަޝްރޫޢ  ފ ރަތަމަ ފަހަރަށް  ަގއި ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ވަނީ ފޮނ ވިފަ  2022ޖެނ އަރީ    225  ފަހ ން އެ ޕްރޮޖެކްޓ 

އިޢ ލާންކ 2022ޖެނ އަރީ    27 މ އްދަތ     ،ރެވިަގއި  ހ ށަހެޅ މ ެގ  ބީލަން  ހަމަިވއިރ  2022ރީ  ވަފެބްރ    27އަދި  ަގއި 

  19  ،އިޢ ލާންކ ރެވި  ގައ2022ި  ރިޗ މާ  31ދެވަނަ ފަހަރަށް އަޅ ަގނޑ މެން     ،ނ ވާތީހ ށަހަޅާފައި  އެްއވެސް ފަރާތެއް ބިޑ 

ކ ރެވިފަިއ  އި ޓެންޑަރ ބޯޑ ން އެވޯޑ  ަގ2022ޖޫން    2އަދި    ،އިވެލ އޭޝަން މަރ ޙަލާ ނިމި   އިނަގަ ަގއި ބިޑް    2022ޕްރީލް  އެ

 މިލިއަން ތިން ލައްކަ ތިރީސް އަށް  އަށް  ަގިއ ބަދަހި އިންވެސްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށ2022ްޖޫން    9ވަނީ. ދެން  

.  ލ ކ ރެވިފަދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއި ނިންމ މަށް ޓަކަިއ މިހާރ  ވަނީ ހަވާ  365މި މަސައްކަތް  ރ ފިޔާއަށް    ސަތޭކަ އަށް  ހަތް  ހާސް

މިހާރ  ސްކޫލ ން ބޭނ ންކ ރަމ ންދާ ބާ އޮފީސް އިމާރާތް ތަޅާލ މަށް   ،މި އިމާރާތ ެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށ މ ެގ ޮގތ ން ދެން  

ޮގތ ން ބަދަލ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށް އެބަދޭ.   ެގ އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް ވަގ ތީސްކޫލ ،  ޓަކައި މި އޮފީހ ެގ ސެޓަޕް

  ، މި އޮފީސް ސެޓަޕް ބަދަލ ކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތް ނިމި  ށްެގ ނިޔަލ2022ަޖޫން    18އެއީ   ؛ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި   7  ދެން

 ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިެގންދާނެ.   ،އާ އޮފީސް އިމާރާތް ެއޅ މަށް ބިން ހަވާލ ކ ރެވި  އި،މި އިމާރާތް ތަޅާލަ  ށްކޮންޓްރެކްޓަރަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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އަރ ވަނީ އިތ ރ  ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ . ައޅ ަގނޑ  އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރި

މަޑ ްއވަރީ ދާއިރާެގ    ،އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  . މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ،  ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ 

ފަންނ ެގ ތަޢ ލީމީ  ެވސް  މެންބަރަކީ  މ ފައްކިރެއް  ،އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަދ ރަސާެއއްެގ   ،ާމހިރެއް  ،އެ  އަދި 

އިމާރާތް މެދ ަގއިތޯ ހ   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ރަނަގޅީ  އެންމެ  ކައިރީަގ  ،ރ ން  ވެސް   ،ތޯ އިެއއް  މަޢ ލޫމާތ   ބާވަތ ެގ  މި 

މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    އަރ ވަނީތްތެރި މެންބަރަށް ލިބިވަޑަިއެގންފަިއވާނެ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އިްއޒަ

 މެންބަރަށް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

ޚިލާފަށް    ޮގތާ  ދިރާސީ އަހަރ  ީމެގކ ރިން އޮތް،  ސ ވާލަކީ އަޅ ަގނޑ ެގ   ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިނިސްޓަރ

ެވސް ހަމަ މި ޮގތަށްތޯ   ކ ރިއަށް އޮތް ތަނ ގައި.  އޮތީ  ހަމަޖެހިފައި މި  މެދ  ތެރެއިން ފެށޭ ޮގތަށް  ެގމިހާރ  މީލާދީ އަހަރ 

ެގންގ ޅ ްއވަންތޯ؟ އޮންނާނީ ވިސްނ ންފ ޅެއް  ބަދަލ ކ ރ މ ެގ  ޮގތަށް  އޮތް  ސ ؟ ކ ރިން  ސްކޫލ ތަކ ެގ  ،  ވާލަކީދެވަނަ 

އެއީ ދީނީ ހަރ ކަށި ފިކ ރ ެގ ސަބަބ ން ނ ވަތަ ލާދީނީ ވސްނ މެއް .  ވަނީ  ކ ރައްވާފައި މިހާރ  މިސެކިއ ރިޓީ ވަރަށް ވަރ ަގދަ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ މިނިސްޓަރ.  ؟ މްެގ ބިރ ވެރިކަމެއް އޮވެދާނެތީތޯޒަނ ވަތަ ޓެރަރި

 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަލީ އިޝަތ ޢާ .ރމިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔ ކޭޝަން ޑ

އިްއޒަ ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ .  ިއްއޒަތްތެރި  އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ  ރަީއސް.  ޑަމިކް  އެކެމިހާރ     ،ތްތެރި 

މެދ ތެރެއަށް ބަދަލ ކ ރީ   ،އަހަރ ެގ ތެރެއަށް  ،އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  .ވަނީ  މެދ ތެރެއަށް ބަދަލ ކޮށްފައި މި  ެގއިޔަރ އަހަރ  

ކޮށްފައަޅ ަގނޑ މެން   އެންމެ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ގ ޅިެގން  އާ 19- އަދި ކޮވިޑ   .ދިރާސާއެއް ެވސް  ހާލަތ ަގއި އެއީ  އެ 

ތަޢ ލީމީ ދާއިރާަގއި މަސައްކަތްކ ރައްވާފައި ހ ރި    ،ށް ފެނިެގން. ދެން ރައީސް ވިދާޅ ވި ފަދައިންރަނަގޅ  ކަެމއް ކަމަ

ފަހަރ  ބަދަލ ކ ރ މަކީ ދަރިވަރ ންނަށް ވަރަށް   ދިރާސީ އަހަރ  ކޮންމެ އަހަރަކ  އެއް  ،ވީމަ އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  ބޭފ ޅެއް

ދެން  ނޫން އެހެން ޮގތަކަށް    އޮތް ޮގތް   ނ ަމކ  ނެތް މިހާރ  މި، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވިސްެގއްލ ންވާނެ ކަމެއް. އެހެންީވމާ

ސްކޫލ ތަކ ެގ    ،ެއއީ ީމެގ ެއޑްވާންޓޭޖ ތަކެްއ ވެސް ހ ރީމަ. ދެން ދެވަނަ ސ ވާލެްއެގ ޮގތ ަގިއ ެއއްސެވީ.  ބަދަލ ކ ރ މެއް



2220 ޖޫން  13                ޖަލްސާ                           ވަނަ  31ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

5 

 

ހަ  ެގސެކިއ ރިޓީ  ވަރަށް  އަބަދ ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން  ސެކިއ ރިޓީއަކީ  ސްކޫލ ތަކ ެގ  ވަރަށް ކަންތައްތައް.  ރ ދަނާކޮށް 

  އީއެ  ؛ސް ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތައްޕްލޭވެސް ހ ންނާނެ އިން  ބަލަހައްޓާ ކަމެއް. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ވަރ ަގދައަށް  

ހާދި ދިމާެވއްޖެސާސްކޫލ ެގ  ބަންދ ކ ރެވިފަިއ  ެއއް  އަބަދ   ޭގޓ   ސްކޫލ ެގ  ހ ންނާނެ.  ޮގތްތަކެއް  ޢަމަލ ކ ރާނެ  އްޔާ 

ގ ޅިެގން އަޅ ަގނޑ މެން އިތ ރަށް އެ     އ ޅޭ ވަގ ތ . ދެން ޖަމާލ އްދީން ސްކޫލަށް މީހަކ  ވަނ މާހ ންނަންވާނީ ދަރިވަރ ން

ސެކިއ ރިޓީ އިން.  ޢާރީޛައެ ކަންކަން ކަށަވަރ ކ ރ މަށް ސްކޫލ ތަކަށް އެންިގން ސަރކިއ ލާެއއްެގ    ،ކަންކަން ހަރ ދަނާކ ރ މަށް

 ނީ. ޝ ކ ރިްއޔާ. ހައްޓަމ ން ެގންދަކަންތައްތައް ހަމަ އަބަދ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .هللاޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބްމެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ދާންދޫ ދާއިރާެގ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބްދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

އާ ގ ޅިެގން އަޅ ަގނޑ  ސާޖަމާލ އްދީނ ަގއި މި ދިާމިވ ހާދި  އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ ެވސްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

މެދ ަގއި ބިރ ވެރިކަން  ެގ  ޓީޗަރ ން  ،ދަރިވަރ ންނާއި،  ސްކޫލ ެގ މ ަވއްޒަފ ންނާއިިއެގން  އަޅަތާކިހާ  ސ ވާލ ކޮށްލާނަން. ދީނީ  

ހާދި ހިނާގފަ ސާއ ފައްދަން  ހާދި  ،ިއވީ  ސަރ ކާރ ން  ސާ ނ ރައްކާތެރި  އިތ ރަށް  ގ ޅިެގން  އެާއ  އެހެންވީމާ،  އެީއ.  އެްއ 

ފިޔަވަޅ ތަކެއްތޯ  މާލޭެގ ބޮޑެތި ސްކޫލ ތަކ ެގ ސެކިއ ރިޓީ ވަރ ަގދަކ ރަން އިތ ރަށް ދެން ކޮންކޮން    ޚާއްޞަކޮށް  ، ސްކޫލ ތައް

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ އަޅ ްއވަން ިވސްނަވަނީ ސަރ ކާރ ން

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަލީ އިޝަތ ޢާ .ރމިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔ ކޭޝަން ޑ

ސްކޫލެްއެގ ދަރިވަރ ން    ،ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒތްތެރި ރަީއސް.  

ހާދި ބިރ ވެރި  ަވރަށް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ވަނ މަކީ  މީހަކ  ސްކޫލަށް  ތިއްބާ  ހާދިސާކިޔަވަން  މި  ޮގތް    ސާއެއް.  ހިނގައިދިޔަ 

އަޅ ަގނޑ   ނަށް މިހާރ  އޭެގ ވީޑިއޯ ެވސް ފެނިފައިހެން ވާނީ. އެއީ ޚަބަރަކ ން އެ ވީޑިއޯ  އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ިގނަ ބޭފ ޅ ން

  .ހ ންނަ ޭގޓެއް ކޮށްފައިސް ކޮންޓްރޯލްވަނީ ޭގޓ ން. ޭގޓަކީ އެކްސެ   ވެސް ދ ށިން ސޯޝަލް މީޑިާއގައި. އެ މީހާ ވަދެފައި

ކޮށްލާފައި އޭނަ ސްކޫލ  ތެރެއަށް ވަދެެގން ދިޔައީ. ނަމަެވސް،  ޭގޓ  ޕ ޝްއެހެން ބޭފ ޅެްއ ނިކ ންނެވި ަގޑީަގިއ  ،  ނަމަވެސް
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ދިޔަ  ސްކޫލ ތެރޭަގއި އެ ވަގ ތ  ޢަމަލ ކ ރެިވެގން  ގ ޅިެގން  އެ މީހާ ވަނ މާ   ،ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅ ަގނޑ މެން

ިމކަހަލަ ހާދިސާއެްއ ހިނގައިފިްއޔާ ކޮންމެ މީހެއް ކަންކ ރަންވާ    ،ޮގތް. އަޅ ަގނޑ މެން ހ ރިހާ ސްކޫލ ތަކަކަށް އަންާގފައިވާނެ 

ސްކޫލ ަގއި   އެސް.ޯއ.ޕީތަކެްއ  ސްކޫލ ޮގތް.  ވަގ ތ   އެ  އެޮގތަށް  ހަމަ  ކަންތައްތައް   ާގއިމ ކ ރެވިފަިއވާނެ.  ތެރޭަގއި 

  ،ދަރިވަރ ންނަށް ބޭރަށް ނ ނިކ މެވޭނެ ޮގތް ހަދައި   އި، ހިނގައިދެންދިޔަ. މ ދައްރިއްސ ން ކްލާސްތަކ ެގ ދޮރ ތަްއ ތަޅ ލަ

އެ ަވގ ތ  ޕޮލިހަށް ވެސް އެކަން އެންގ ނ .    ޕްރިންސިޕަލް ވެސް ހަމަ ވަގ ތ ން އެ ބޭފ ޅާެގ ޒިންމާ އަދާކ ރެއްވި. އަދި ހަމަ

އެކަހަލަ ހާދިސާއެއް ހިނާގއިރަށް އެކްޓިވޭޓްވާނެ ޕްރޮސެސްތަކެއް ސްކޫލ ތަކ ަގއި ގާއިމ ކ ރެވިފަިއވާނެ. އެ ޕްރޮސެސްތަްއ  

ައޅ ަގނޑ މެން   ނ ލިބޭ. ދެން މި ހާދިސާއާ ގ ޅިެގން  ވަރަށް ރަނަގޅަށް ހިނަގއިެގންދިޔަ. ދަރިވަރަކަށް ެއްއވެސް ެގއްލ މެއް

ޕޮލިހ ން އެ މައްސަލަ ދަނީ ބަލަމ ން. އެއަށްފަހ     ،އެ މީހާ ހަމަ އެ ވަގ ތ ން ހައްޔަރ ކ ރެވި ؟އިތ ރ  ކަމެއް ކ ރިންތޯ

ްއަގއިތޯ އޭނަ އެކަން ކ ރީ އެނިގެގންދާނީ. ދެން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ، ކޮން މޯޓިވެ  އީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޙަޤީޤަތ ަގިއ މި

ލެވިފަިއވޭތޯ ކަށަވަރ ކ ރިން.  އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ހ ރިހާ ސްކޫލ ތަކެއްެގ ޭގޓ ތައް އަނެްއކާވެސް ހަމަ ތަޅ އެއާ ގ ޅިެގން  

އެސް.އޯ.ޕީތައް ފޮލޯކ ރ މަށް މިނިސްޓްރީން ވެސް އެންިގ. އަދި ހަމަ އެކަން ކ ރޭތޯ   ށްސްކޫލ ތަކ ެގ ހ ރިހާ މ ަވއްޒަފ ންނަ

ކޯޑިނޭޓަރސްއާ  ެގއަޅ ަގނޑ މެން ސް  އި ޒޯން  ޕްރިއަދި  ެގންދަވާ.  ކޫލ ތަކ ެގ  އެބަ  ބައްލަވަމ ން  އަދިވެސް  ންސިޕަލ ން 

ދަނީ    ޮގތަށް ހ ރި ކަމެއް ހ ރިއްޔާ ެއ ކަންކަން ވެސް ހަރ ދަނާކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން މި  ސެކިއ ރިޓީ ކޮމްޕްރޮމައިޒްވާ 

 މަސައްކަތްކ ރަމ ން. ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

އާދެ! މަރ ޙަބާ ވަޒީރ . ދާދި ފަހ ން މިނިސްޓްރީެގ އިސް ބައެއް އޮފިޝަލ ން ވެސް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ޒިޔާރަތްކ ރެއްވި. އެ ތަނ ެގ ހާލަތ  ވަރަށް ދަށް. ޝީޓ ތަކ ން ފެންފައިބަނީ. ވަރަށް ބޮޑ  ެގއްލ މެއް މިލަންދޫ ސްކޫލަށް  

 ، ވަރަށް ބޮޑ  މަރަމާތަކަށް ބޭނ ންވެފައި އޮތީ. އަޅ ަގނޑ  ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ން މިނިސްޓަރ  އަރިހ ން ؛ވެދާނެ ކަމަށް

ޕަސް ހޯލާއި  ޕާފީވަކ ެގ މަލްޓި  ،ދެވަނަ ކަމަކަށް ؟ ސާބެްއަގއިތޯ އޮތީނޫނީ ކިހާހި  ،އެކަމ ެގ މަސައްކަތް ފަށައިަގނެވިއްޖެތޯ

އެއީ މިދިޔަ އަހަރ ެގ ވެސް ބަޖެޓ ަގއި ފާސްކ ރެިވފައި އޮތް ެއއްޗެއް. އެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލ ކ ރެވޭނެ ކަމަށް   ވަށާ ފާރާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ ލަފާކ ރެވެނީ ކިހާ ތާރީޚެްއަގިއތޯ

 



2220 ޖޫން  13                ޖަލްސާ                           ވަނަ  31ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

7 

 

 ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ 

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންއިޝަތ  ޢަލީ ޢާ .ރމިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔ ކޭޝަން ޑ

އެކަމާ  މެންބަރ . މިލަންދޫ ސްކޫލ ެގ ހާލަތ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

މިނިސްޓްރީން   ކ ރައްވާފައި ވަނީ. ދެން މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ނިންމާފައި އޮތީހ ރި ބޭބޭފ ޅ ން ވަޑަިއެގން އިސްޕެކްޓ   ގ ޅ ން

މާދަމާ ހަދަން.  އިންސްޕެކްޝަނެއް  އެކޮޅ ަގިއ  ޮގސްެގން  އިންޖިނިައރސް  ބޭފ ޅ ން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އެ   

ފީވަކ ެގ   ؟ދެއްތޯ  ފ ރާވަޑަިއަގންނަވާނެ އެ އިންސްޕެކްޝަނަށް. ދެން ދެވަނަ ސ ވާލަކަށް ކ ރެއްވީ ފީަވކ ެގ ޕްރޮޖެކްޓް

 މާދަމާ އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް އެވޯޑ ކ ރެވޭނެ.   ޕްރޮޖެކްޓ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ަވޒީރ . މާވަށ  ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ރައީސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ސ ވާލަކީ،  ޝ ކ ރިއްޔާ  އަތޮޅ "ހަފ ތާރެސް"އަޅ ަގނޑ ެގ  ސަރ ކާރ ން  ނަމ ަގިއ  ަގިއ  ތެރޭ ެގ 

އެއީ ހަރ ކަށި ފިކ ރަށް ތަބާވ މ ެގ   ،ނަމަ  ދަރިވަރ ންނަށް ަގޑިައށް ނަމާދަށް އަރާހިންަގމ ންެގންދާ ޕްރޮގ ރާމ ަގިއ ސްކޫލ   

މިކަމާ ގ ޅިެގން ވަޒީރ     ،ދީފައިވާނެ ކަމަށް ޚަބަރ ތައް ފެތ ރެމ ންދާތީ  ޢަމަލެއް ކަމަށް ބ ނެ ރައްޔިތ ންނަށް މަޢ ލޫމާތ 

 ؟އަޅ ްއވާފަިއވާ ފިޔަވަޅަކީ ކޮބަިއތޯ މިހާހިސާބަށް

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންއިޝަތ  ޢަލީ ޢާ .ރމިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔ ކޭޝަން ޑ

ރައީސް. ިއްއޒަތްތެރި  މެންބަރ .   ޝ ކ ރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކޮށްލާނަން  ޝ ކ ރިްއޔާ  އަޅ ަގނޑ     ،ފ ރަތަމަ 

ެއއް އަސާސަކީ ައޅ ަގނޑ މެންެގ    ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކަރިކިއ ލަމްެގ މައިަގނޑ   ޕްރެކްޓިސިންގ އިސްލާމް. އެހެންވީމާ، 

ހ ރި ދަރިވަރެއް   މަޢ ލޫމާތ   ،ހ ރި  ހ ނަރ   ،ދިވެހި ޤައ މަށް ލޯބިކ ރާ  ،ތެރެއިން އިސްލާމްދީނަށް ޢަމަލ ކ ރާ  ެގކަރިކިއ ލަމް 
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މިބި ކ ރަމ ން  ކަންތައް  ޮގތ ން  ނާކ ރ މ ެގ  އޮންނަ  ހަމަޖެހިފައި  ކަންތައްތައް  ސްކޫލ ތަކ ެގ  ތެރޭަގއި  ސްކޫލ   ،ދަނީ. 

ކަން ނަމާދ ކ ރެވޭނެ އިންތިޒާމ  ހަމަޖައްސާފައި އޮންނާނީ. ތިޔަ ބޭފ ޅ ންެގ ދަރިން ވެސް ހަމަ ސްކޫލ ތެރޭަގއި ނަމާދ ކ ރާ

ނެތް.   އިަގންނަވާނެ. ތިޔަ ިވދާޅ ވި ފަދަ ޚަބަރެއް އަދި އަޅ ަގނޑަކަށް އެނިގފަެއއްހަމަ ތިޔަ ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް އެނިގވަޑަ 

އެއީ  .ނަމަވެސް، ސްކޫލ ތެރޭެގ ކަންކަން އަޅ ަގނޑަށް އެނެގނީ   ، ސްކޫލ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ނަމާދ ކ ރ ން 

އެހެން  ރ ކ ނެއް.  އިސްލާމްދީނ ެގ  އެއީ  ނ ބަލަން.  ކަމަކަށް  ކަމެއް  ސްކޫލ ތަކ ން ހަރ ކަށި  ހަމަ  ނަމާދ ކ ރަން  ވީމާ، 

 އެންކަރޭޖ ކ ރާނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޢަލީ ޢާޡިމް. ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ   މެދ ހެންވޭރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ ހެންވޭރ 

ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާރާތަކ ެގ ތެރެއިން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕޮލިސީ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕޮލިސީތަްއ،    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ެއޑިޔ ކޭޝަން މިނިސްޓްރީކަން  ެއއް މިނިސްޓްރީައކީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސިޔާސަތ ތަްއ އެންމެ ރަނަގޅަށް ތަންފީޛ ކ ރާ 

ބޫލ ކ ރަން. އެކަަމށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކަމަނާއަށް ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން. އަދި މަރ ޙަބާ ވެސް ދަންނަވަން. އަޅ ަގނޑ  އަޅ ަގނޑ  ަގ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.   ؟ ދަންފަޅިއަށް ބަދަލ ކޮށް ނިމޭނީ ކޮންއިރަކ ތޯ މާލޭެގ ސްކޫލ ތައް އެއް ،ސ ވާލަކީ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .   ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންއިޝަތ  ޢަލީ ޢާ .ރމިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔ ކޭޝަން ޑ

ތިޔަ ވިދާޅ ވި ހެޔޮ ބަސްފ ޅަށް ވަރަށް ބޮޑަށް    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

ދަންފަޅިއަށް ބަދަލ ކ ރ މަކީ.   އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސިޔާސަތެއް ސްކޫލ ތައް އެއް   ،ދަންނަވަން. އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ޝ ކ ރ 

ޮގންޖެހ މަކީ ދިމާވާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަސައްކަތްތަކެްއ    ،މާލޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ނަމަވެސް،  ދަތިކަން.  ސްޕޭސްެގ 

ސްކޫލެްއެގ ޮގތ ަގއި ގާއިމ ކ ރެވިފަ.    ދަންފަޅީ  ސްކޫލ  މިހާރ  އެހެރީ އެއް  އްޒ ންދީންޢި  .ފަށައިެގން މިހާރ  މި އ ޅެނީ

އިތ ރ    މަސައްކަތްކ ރަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ސްކޫލ ތަްއ  ސްކޫލެއް    4މިހާރ   އެ  ޓަކައި.  ެއޅ މަށް  ހ ޅ މާލޭަގއި 

ހ ރި   އަޅ ަގނޑ މެން ޕްލޭންަގއި އެބަ  ދަންފަޅީެގ ސްކޫލ ތަކެއްެގ ޮގތ ަގއި. ދެން  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ހ ޅ ިވެގންދާނީ އެއް



2220 ޖޫން  13                ޖަލްސާ                           ވަނަ  31ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

9 

 

ދަންފަޅިައށް ހެދ މަށް. އެއީ ސީ.އެޗް.ެއސް.އީ އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ    ައދި އަމީނިއްޔާ އެއް   ،މަޖީދިއްޔާ، ިއސްކަންދަރ 

  އެއް   ތައްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މާލޭަގއި ހ ރި ސްކޫލ   ިއމާރާތެއް. ހ ޅ މާލެއަށް ބަދަލ ކ ރެވ ނީމާ  ހ ޅ މާލޭަގއި އެބަ އަޅަން އާ

ދަންފަޅިއަށް ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ިވެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، ެއކަހަލަ ޕްލޭންތަކެްއ އެބަ ެގންގ ޅެން. ނަމަވެސް، 

އެކަން ތަންފީޛ ވެެގންދާނެ ދ ވަހެްއ އަޅ ަގނޑަކަށް ބ ނާކަށް ނޭނެގ. ނަމަވެސް، ހ ޅ މާލޭަގިއ    ،އެއަށް އަދި ބަޖެޓ  ލިބި

ދަންފަޅީެގ ސްކޫލ ތަކ ެގ ޮގތ ަގއި    އަޅަން ފަށާނެ. އެ ސްކޫލ ތަްއ އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ެއއް  ސްކޫލ  މި އަހަރ   4މި އަޅާ  

އިތ ރަށް ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން އިން ޓޯޓަލް ވަރަށް ިގނަ ސްކޫލ ތަކެްއ  އެޅޭނީ. ދެން އޭެގ

 ދަންފަޅިއަށް ބަދަލ ކ ރެިވއްޖެ.  މ ޅި ރާއްޖޭަގއި އެއް

 

 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންއަޙްމަދ  ޙަލީމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

ައޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވާލަން ބޭނ ން ވަޒީރަށް. ެއއީ ރަނަގޅ  ފޯނ  ނަންބަރ    ރައީސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ

،  އަޅ ަގނޑަށް ދެްއވާފަިއ އޮންނާތީއާއި އަދި މެސެޖަށް ޖަވާބ ދެްއވާތީ. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ، އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ފީއަލި

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ކޮންއިރަކ ންތޯ ލެބ ެގ މަސައްކަތް ފެށޭނީ ސައިންސް ދެން.ނޫން  އެއަރޕޯޓ  ވާހަކައެއް  ބިލެތްދޫެގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ައޅ ަގނޑ     ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  ބިލެތްދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ސ ވާލާ ެއކ ަގއި 

މިހާރ  ދ ނިޔޭެގ އެތައް ބަޔަކ     ،ެއއީ ރިސަރޗް ސެންޓަރ ކޮރަލް މަޫގދޫެގ  ނ. ؛ދ ވަހަކ  ކީ ފޮތެއްަގއި މަޫގދޫެގއިހަކަށް

 ހ ރޭ. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .   ޖަހާފައި އެބަ ކިޔަވާ ތަނެއްެގ ޮގތ ަގއި އެބަ ފާހަަގވޭ. ފޮތްފޮތ ަގއި އެ ތަނ ެގ ނަން

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަން ޔ  އެޑި އޮފް މިނިސްޓަރ

ަގިއ    2022ން  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ފީއަލީެގ ލެބް އެއީ އަޅ ަގނޑ މެޝ ކ ރިއްޔާ  

 މަސް ތެރޭަގިއ އެ މަސައްކަތް ފެށޭ  ޮގތ ން ޖ ލައި  ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓެއް. ެއހެންވީމާ، މިހާރ  ތާވަލ ކ ރެވިފައި އޮތް 

 ޮގތަށް އޮތީ ހަމަޖެހިފަ. ޝ ކ ރިއްޔާ. 
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 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . މަނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ހާރޫން. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ހާރޫން އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަނަދޫ

ވަޒީރ  މަރ ޙަބާ  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ސ ވާލަކީ،    !ޝ ކ ރިއްޔާ  މަލްޓިޕާއަޅ ަގނޑ ެގ  ހޯލަކާއި  ލަންދޫަގިއ    4ޕަސް 

 ރިއްޔާ. ކ ޝ ؟ އްސަ އޮތީކޮށްެގން އ ޅޭތާ. ކިހާހިސާބަކަށްތޯ ޮގވެްއޖެ އިޢ ލާން  ކްލާސްރޫމް ދ ވަސްކޮޅެއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަން ޔ  އެޑި އޮފް މިނިސްޓަރ

މަލްޓިޕާ  ނ. މެން ؛ޕަސްލަންދޫެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ނ.ޝ ކ ރިއްޔާ  ލަންދޫގެ    ބަރ . 

ދަނީ.  އެ    ންޑަރކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށްން މަސައްކަތް ނިންމާފައި ޓެއިއަޅ ަގނޑ ެމން މިހާރ  ޑިޒަހޯލް  ޕަސް  މަލްޓިޕާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝަފީޤް. هللا ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފީޤްهللا މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ކ ެގ ޖާަގއިެގ ދަތިކަމަކީ އަބަދ ވެސް މެންބަރ ން ސ ވާލ  އަމާޒ ކ ރާ ކަމެއް.  ސްކޫލ ތަޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އަޅ ަގނޑަށް ިގނަ ސްކޫލ   ދެން  ވަރަށް  ޓެންޑަރަފެނޭ  ލައިތަކެއް  ހަދަމ ންދާށް  އިމާރާތްތައް  އަޅ ަގނޑ ެގ    ެގން  ތަން. 

ތަކ ެގ  ސްކޫލ    ނޫންށްކަޔައިއްސި. ކ ްއލިސަރ ކާރ ތަކެއް އަ ންތޯ ކ ރީަގއި ވެސް  ވަކ ރައް ލ ފ ޅ ަގބޫވާލަކީ، މިނިސްޓަރ  ސ 

ތަޢ ލީމީ ަގހ ދާއިރާއަށް ވެފައިވާ އި  ކ ދިންެގ އަދަދ  މި ިގނަީވ.  ޮގތ ަގއި  އެކަށީެގންާވވަރަށް    ލ ކ ރައްވަންތޯބޫމާލެއްެގ 

ތައް އިމާރާތ ެގ  އަދި ކި؟ ތޯން ކިތައް އިމާރާތް މިހާރ  ނިމިފައިވޭ ހ ފަ  އަދި މި ސަރ ކާރ  ައއި؟ ތައް ނެތ ންތްއިމާރާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ދޭތޯ ކަތް މިހާރ  ސްކޫލ ތަކ ަގއި ކ ރިއަށް އެބައްމަސަ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އި

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަން ޔ  އެޑި އޮފް މިނިސްޓަރ

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ސްކޫިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ޝ ކ ރިއްޔާ  އިތ ރ ވާަވރަކަށް  އާބާދީ  ޖާަގ  ލ މެންބަރ .  ތަކ ެގ 

ނިސްބަތަށް ބޭނ  އިތ ރ ވާ  އާބާދީ  ބޮޑަށް  އެހާ  ފެށިއިރ   ކަންކަން  އެ  ކ ރީަގއި  ސްކޫލ ތަކ ަގއި  ބައެއް  ދެން  ންވާނެ. 

އެލޮކޭޓ ޕްރޮޖެކްޓ  ރަށ ން  ސްޕޭސް  ރަނަގޅަށް  ނ ކޮށް  ވަރަށް  އެކަން  ރަށްރަށ ަގިއ  ބަެއއް  ނަމަވެސް،  ކޮށްފަިއވަނީ. 

  ވެސްޕްާވވަރަކަށް މާލޭަގިއ ތިބި މީހ ން  ލޮ ޑިވެށްތަްއ ރަނަގޅަދީއާ އެްއޮގތަށް އަދި ސްކޫލ ކޮށްފައިވަނީ. ދެން ހަމަ އާބާ

ބޮޑަކަށް   ހެންވީމާ، އިތ ރ  ސްޕޭސް ރަށްތަކ ަގއި ބޭނ ންވޭ. ދެން އެ ކަންކަމަށް މާރަށްތަކަށް ދަނީ ހިޖ ރަކ ރަމ ން. އެ

ެގ ނޮވެންބަރ ެގ   2018ކަށް. ނަމަެވސް،  ޔަ ކ ރި ެގެގ ނޮވެންބަރ   2018ތޭ  ނެލެވިފަެއއް  ޅާއަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ އަ

ން ކ ރެިވއްޖެ. ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ކަކަން  ިގނަ ފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތަޢ ލީމީ ދާއިރާެގ ޢ މްރާނީ މަސަްއކަތަށް ވަރަށް  

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓެްއެގ މަސަްއކަތް ސްކޫލ ތަކ ަގއި ހިނަގމ ން  ؛ޕްރޮޖެކްޓ    202މ ޅި އެްއކޮށް    ،ދަންނަވައިލާނަން

ނ ެގ  ކިޔަަވއިދި  ހާރ  އެ ތަންތަނ ގައިމި  ،ޕްރޮޖެކްޓެއް ނިންމައި  30އެބަދޭ. އޭެގތެރެއިން ހ ރިހާ މަސައްކަތެއް ފ ރިހަމަކޮށް  

ެގ އެބަ  ކ ރިއަށް  ބޯޑ ަގިއ    89ންދޭ.  ކަންކަން  ޓެންޑަރ  މިހާރ   ދެން  އެބަދޭ.  ކ ރިއަށް  މަސައްކަތް  ޕްރޮޖެކްޓެއްެގ 

ންޑަރކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް އެބަ ކ ރިއަށް ެގންދެވޭ. ޓެންޑަރ ބޯޑ ަގއި ޖެކްޓެއް ޓެޕްރޮ 33 ؛މަސަްއކަތް  ރކ ރ މ ެގޓެންޑަ

ެގން މި އ ޅެނީ. ޕްރޮޖެކްޓެއްެގ މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ މެން ފަށައި  45އަހަރ     ރަށް މިވޭ. ައދި އިތ   ޕްރޮޖެކްޓެއް  15މިހާރ   

ތަކ ެގ ޢ މްރާނީ ތަރައްޤީއަށް  ވަރަކަށް އަހަރ  ތެރޭަގއި ސްކޫލ    3މި ވޭތ ވެދިޔަ    ،އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ

  246  ،ވަނަ އަހަރ   2019ޓ  ވެސް ދަންނަވައިލާނަން.  . އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ބަޖެވަރަށް ިގނަ މަސަްއކަތްތަކެއް ވަނީ ކ ރެވިފަ

  514 ،ވަނަ އަހަރ   2020ވ ރެ ިގނަ ރ ފިޔާ އަޅ ަގނޑ މެން ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްސްއަށް ޚަރަދ ކ ރިން.  ށްނައަމިލި

ޔާ   ިގނަ ރ ފިރެވ   އަނަށްލިމި  340  ،ހަރ ވަނަ އަ  2021ވ ރެ ިގނަ ރ ފިޔާ އަޅ ަގނޑ މެން ވަނީ ޚަރަދ ކޮށްފަ.    މިލިއަނަށް

ރެ ިގނަ ރ ފިޔާ ވަނީ  ވ   މިލިއަނަށް  2015  ،ވަނަ އަހަރ   2022ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓަށް ަވނީ ޚަރަދ ކ ރެވިފަ. އަދި  

ވ ރެ ިގނަ ރަށަށް    އަށް 100 ،ރެ ިގނަ ސްކޫލަށްވ   އަށް  100ަގނޑަކަށް  ެވސް މިހާރ  ާގތްށް ކ ރެވިފަ. ައޅ ަގނޑަދ ޚަރަ

އަޅ ަގނޑ  ދާ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ހަމަ ސްކޫލެއްަގއި ޕްރޮޖެކްޓެއް ނ ހިނާގ ސްކޫލެއް ނެތް. އެހެންވީމާ،    .އްޖެދަތ ރ ކ ރެވި

 އްޔާ.  ރި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލަން. ޝ ކ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ . ޒަހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އި

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝިފާޢ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

އިްއޒަތްތެރި   ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ބޭނ ންވަނީ ؛ރ  ވަޒީޝ ކ ރިއްޔާ  ސާފ ކޮށްލަން  ސްކޫލަކީ    ،ައޅ ަގނޑ   އިހަވަންދޫ 

އައިސް އިމާރާތްކ ރަން    މި ސަރ ކާރ   ށް ދަތި ސްކޫލެއް. އަޅ ަގނޑ މެންންތިހާއަެގ ޮގތ ން އިޖާަގއި  ،ބޮޑ ދީެގ ޮގތ ން  އާބާ

މަލްޓިޕާށ ފެ ލަސްވާތީ ނ   ނ ނިމި  މަސައްކަތް  ހޯލ ެގ  އެބަ  ޕަސް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކަންބޮޑ ވ ން  ހ ރި.    ބެލެނިވެރިންެގ 

ާގތްަގނޑަކަށް ކިހާ ތަނެްއަގއި ؟  ބަޔަކާ ހަވާލ ކ ރ މ ެގ ކަންތައްތައް ދަނީ ކިހިނެއްތޯތްއެހެންވީމާ، މިހާރ  އެ މަސަްއކަ

 ދެްއވ ން އެދެން. ޝ ކ ރިއްޔާ. ލައެކަން ސާފ ކޮށް؟ ކ ރެިވދާނެތޯެއކ  ކޮންޓްރެކްޓ   ބަޔަކާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރި ަވޒީރ . ތެތްްއޒަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އި

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަން ޔ  އެޑި އޮފް މިނިސްޓަރ

ޕަސް ހޯލ ެގ މަސައްކަތް މިހާރ   މަލްޓިޕާ  މެންބަރ . އިހަވަންދޫއިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ރަން. ެއއީ ެއ  ކ މިހާރ  މި އ ޅެނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ ހަވާލ   ތް ައޅ ަގނޑ މެންކަބޯޑ ަގއި ވީ. ދެން އެ މަސައް  ޓެންޑަރ

ތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނާ   ެގތްތަކެއް ކ ރިއަށްދާތީ. ިއރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އަންނަ ހަފ ތާ ކަ.ސީ.ސީެގ ަމސައްށ ަގއި އެމް.ޓީރަ

 ހަވާލ ކ ރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ަމސައްކަތް ފެށިެގންދާނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމް.ތެތްޒަރެންދޫ ދާއިރާެގ ިއއް ރ . ކ ަވޒީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢަބްދ ލްޙަކީމް ޣަނީޢަބްދ ލް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކ ރެންދޫ

ިގނަ ދ ވަހަކަށް ހ އްޓިފައި    ޕަސް ހޯލ މަރ ޙަބާ މިނިސްޓަރ. ކ ރެންދޫ ސްކޫލ ެގ މަލްޓިޕާ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ެގ  ލްޑިންެގ ބިކްލާސްރޫމ   10ސްކޫލ ެގ    އެާއއެކީަގއި އޮޅ ވެލިފ ށީ  ދި ހަމަރ  އަދާކ ރަން. އަ ޝ ކ ތީއޮތ މަށްފަހ  ފެށިެގންދާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ ސާބެއްަގިއތޯހާހިކިތް މިހާރ  އޮތީ އަދި އެ މަސަްއކަ؟ ށިެގންދާނީ ކިހާ ތަނަކ ތޯތް ފެކަމަސައް
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރި ަވޒީރ . ތެތްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަން ޔ  އެޑި އޮފް މިނިސްޓަރ

ރަީއސް އިްއޒަތްތެރި  އިއް .  ޝ ކ ރިއްޔާ  ލަސްވާން  ތެތްޒަޝ ކ ރިްއޔާ  ައސްލ   މަސައްކަތް  އޮޅ ވެލިފ ށީެގ  މެންބަރ .  ރި 

އިވަނީ. އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިހާރ  ހަމަޖެހިފަ  ޕަށް ައއި ބަދަލަކާ ގ ޅިެގން. ދެން ސްކޯޕް ޗޭންޖ ސްކޯ  ،ދިމާވި ސަބަބަކީ

ނޑ ެމންނަށް ބަޔަކާ ހަވާލ ކ ރެވޭނެ.  އޮަގސްޓ ަގއި އަޅ ަގ  ،މީދަކީންނީ. އެހެންވީމާ، އ ވާ  ޓެންޑަރ ބޯޑަށް މިހާރ  ފޮނ ވިފައި

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރ . ޖާބިهللا މެންބަރ  ޢަބްދ ރި ތެ ތްއިްއޒަކާށިދޫ ދާއިރާެގ  ރ . ަވޒީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ . ވަރަށް މަރ ޙަބާ ދަންނަވަން. ރައީސް އިބްރާހީމް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޝ ކ ރިއްޔާ  

ެއޑިއްމ ޙަ އަނެއްހެން  ބަދަލެްއ  ހެޔޮ  ބޮޑ   ވަރަށް  ަވޑަިއެގންނެވިއިރ ަގއި  ވެރިކަމަށް  ރާއްޖޭެގ  ކޭޝަން ޔ  މަދ  ޞާލިޙް 

ދަނީ.    ކައިރިއަށް މި ދައ ރ  ނިމެން މި  ކާހަރަދ  މިހާރ  އައ . އެ ވަ ށް ޓޯޓަލްކޮށް ެގންނާނެ ވާހަކަ ވިދާޅ ވި ރަސެކްޓަ

އަޅ ަގނޑ     ،ންދ  ފ އްދ މ ެގ މައްޗަށް ކަމ އ ެއީއ ސަކްސެސްފ ލީ ދެވަނަ ދައ ރެއް ލިބޭނީ ވަ ؟ ކިހާވަރަކަށް ފ އްދިއްޖެތޯ

؟ ދ  ފ އްދ ނ ތޯއ ށް ވަ ކަމާ، ކިހާވަރަނަ ދައ ރަކަށް ދާން. އެހެންވީރައީސަކ  ރާއްޖޭެގ ދެވަހ ންނަ  ފ އްދިފައި  ދ އ ވައެދެނީ  

ވާހަކައަކީ ކިޔަވަމ ން އޮން  ؛ ބްކިހާވަރަކަށް އޮން ދަ ޖޮ  އިދޭއިރ ަގއިވަެއއް ކޮށްެގން ކ ދިންނަށް ކިޔަ ދައަދި މިހާ ބޮޑ  ހޭ

ޖޮ ހޯދަންދަ  ޓްރެއިނިންގ  ދޭ  ،ބް  ފ ރ ޞަތެއް  ކަހަލަ  އެ  ތައްޔާރ ވަ  ؟ތޯކ ދިންނަށް  ވޯރކްނީމި  ޤައ މ ެގ    . ށްފޯސްއަ 

  މި ކ ރީ. ލ ެގން މި ސ ވާއެހެންވެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރި ަވޒީރ . ތެތްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަން ޔ  އެޑި އޮފް މިނިސްޓަރ
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ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި  އިއް ޝ ކ ރި   ޝ ކ ރިއްޔާ  ވަރަށް  ތެތް ޒައްޔާ  ވިދާޅ ވީ.  ތި  ތެދ ފ ޅެއް  މެންބަރ .  ނަ ިގރި 

ތަިއެގން  ކާކަ ދ ތައ ވަ ޚާްއޞަކޮށް  ހަވާލ ވީ.  ސަރ ކާރާ  ިގޢ އަޅ ަގނޑ ެމން  ވަރަށް  ދާއިރާެގ  ކ ރަލީމީ  ކަންކަން   ން ނަ 

ދަންނަވާނީ  ންފައިެގދ ވެަވޑައި އ ވަ އަޅ ަގނޑ   އޭެގތެރެއިން  ވޭތ ވެދިޔަ    ،ވަނީ.  ިގނަ    ެގައހަރ   3މި  ވަރަށް  ތެރޭަގއި 

ެގ ނާސްތާ ންއަޅ ަގނޑ މެ  ،. ެއއް ކާމިޔާބީެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާނަންޖޭކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެވިއް

އްކާ ޕޮލިސީ  ނެވިޑާ ގ ޅިެގން ހ އްޓިފަިއވަނީ. ނަމަެވސް، މިހާރ  އަފެށިެގންޮގސް ދެން ކޮ  މ . ނާސްތާ ޕްރޮްގރާޕްރޮްގރާމ 

ސްކޫލ ތައް    ،އިތ ރަށް ދިނ މ ެގ މަސައްކަތް ކ ރެވެމ ން އެބަދޭ. ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާނަން  ،ކ ރެވިބަދަލ 

  ، ން ކިތައް ޕްރޮޖެކްޓ ތޯއާއިލިއަށް ބަދަލ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް. އެ މަސަްއކަތް އަޅ ަގނޑ  ދެންމެ ދަންނަވައި އެއް ދަންފަޅި

ްއ ެއއް  ތަަވރަށް ިގނަ ސްކޫލ ހަމަ  ވެސް    މެން އެކަމަށް ކ ރީ. އެހެންވީމާ، މިހާރ ކިހާވަރެްއެގ ޚަރަދެއްތޯ އަޅ ަގނޑ 

ިއ ވަށާޖެހޭ ތަޢ ލީމެއް ދަރިވަރ ންނަށް ދޭން ަގައޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވާ ފ ރާފ ރިހަމަ ސްކޫލެއް   ،ދަންފަޅިއަށް ބަދަލ ކ ރެވި 

އަދި   ފެށިފަ.  ފާހަހަމަ  ވަނީ  އިރައީސ ލްޖ މްހޫ  ، ކޮށްލާނަންަގއަޅ ަގނޑ   ރާއްޖޭެގ  ރިއްޔާ   5ސްނަންަގަވއިެގން 

ބިނާކ ރ މ ސަ މޮޑެލް ސްކޫލ ތައް  އެޮގތ ންެގރަޙައްދެްއަގިއ  ެގންދެވޭ.  އެބަ  ޢަމަލީ މަސައްކަތް    ،  މަސައްކަތް ކ ރިއަށް 

  އެ  އްތައްދީން ސްކޫލ ަގއި އެ މަސަްއކަތްފ ދ އްފ ށީެގ ޢަފީސީާއއި ކ ޅ . އޭ.އީ  ފ ވައްމ ލަކ ެގ ޏ.  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ޏ.

ފަދަ ތަޢ ލީމެއް ލިބޭ ތަންތަނަށް. އަޅ ަގނޑ  އެހެން   . މި ސްކޫލ ތައް ާވނެ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ނ ލިބޭފަ ފެށިވަނީ

ވޭނެ.  ކިޔެ   ންހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ސްކޫލ ތަކ ަގއި ނ ކިޔަވައިދޭ ބައެްއ ތަކެތި ވެސް މި ސްކޫލ ތަކ މި  ، މި ދަންނަވައިލީ

  ކޭޝަން، ޔ ކޭޝަން، ވޮކޭޝަނަލް އެޑި ޔ  ސްޓެމް އެޑި  ،ތަޢާރަފ ކ ރާ ކަންތައްތަކ ެގ ތެރޭަގއި   އަޅ ަގނޑ މެންެގތެރޭަގއި  އޭ

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ    ،ލާނަން ކަންތައްތައް ހިމެނިެގންދާނެ. ދެން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަކަހަ މި  .ޓްސްއ ޒިކް އެންޑް އާމި

މ ދައްރިސ ންެގ މ ސާރަ އިތ ރ ކޮށްދިނ ން. ،  ޒަފ ންެގ މ ސާރައިރާެގ މ ަވއް އަޅ ަގނޑ ެމން ތަޢ ލީމީ ދާ  ، ދ  ެއއީއ އެއް ވަ 

ދި ސްކޫލަކަށް  ައޅ ަގނޑަށް  ތިބިޔ ރޭަގއި  ތަނ ަގއި  ެއ  ބައްދަލ ވި  އަޅ ަގނޑާ  ލިބ ނ .  ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ     ،މ ެގ 

ތި އެހެ ؛ކ ދިން  ބިކިޔަވައިދީފައި  އަދި  މ ދައްރިސ ން  މ އެއީ  ދިމާވި.  ވެ  ނާންއްރިސ ދަން  ވިދާޅ ވި  އެސް    ، ބޭފ ޅ ން 

އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި ތިބީ ވަރަށް އ ފަލ ންނޭ. ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް ވަރަށް އ ފަލ ންނޭ. އެއީ ކ ރީަގއި    !މިނިސްޓަރއޭ

އެ ވާހަކަ ދެއްކީމޭ. ެއކަމަކ     ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭ ލާރިކޮޅ  ކ ޑަވެެގން  ،ވެސް ބ ރަވެެގން   އަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ 

ދ  ެވސް މިހާރ  ވަނީ ފ އްދަވައިދެއްވާފަ. އ . އެ ވަކޭ ތި ެގނެސްދެއްވީ. ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކާމިޔާބ ވަރަށް ހެޔޮ ބަދަލެ

އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތ ެގ މާޙައ ލަށް ދަރިވަރ ން   ،ދެން ދެވަނަ ސ ވާލެއްެގ ޮގތ ން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްވީ 

ސްކޫލ ތައް ތަރައްޤީކ ރ މ ެގ ޕްރޮޖެކްޓ ެގ    ،ޅ ަގނޑ  ކ ރިން ދެންނެވިތައްޔާރ ކ ރ މަށް ކޮން ކަންތަްއތަކެއްތޯ ކ ރަނީ. އަ 

އަޅ ަގނޑ މެ އެ ތެރޭަގއި  ސްޓިވެޓ ސްން  ޑިވެ    ވެސް ލޮޕްރޮްގރާމެްއ  ތެރެއިން  ާގނޫނ ެގ  ތަޢ ލީމީ  ޕްކޮށްފިން. 

 ނިޒާމ ެގ ތެރެއަށް މަސައްކަތްތެރިކަމ ެގ ތަޢ ލީމ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަސްމީ ސ ކޫލ   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ލާޒިމ ވޭ
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ދިރާސީ އަހަރާ އެްއކޮށް މަސައްކަތްތެރިކަމ ެގ    މަހ  އާ  ވައްދަން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި އަންނަ އޮަގސްޓ 

ދަރިވަރ ންނަށް   ،ށް ދަރިަވރ ން ކިޔަވާއަާއ ހަމ10ަފައ ންޑޭޝަނ ން ފެށިެގން ގ ރޭޑ    ؛ތަޢ ލީމ  އެއީ ކޮންމެ ގ ރޭޑެްއެގ

މި ތަމްރީނ  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  އެހެންވީމާ، ދެން  ދަނީ.  މަސައްކަތްކ ރަމ ން މި  ހެދ މަށް  ޮގތ ަގއި  ތަޢ ލީމެއްެގ  ލިބޭ   

ކޮންމެ ދަރިވަރަކ  ވެސް މަސަްއކަތްތެރި ކަމަށް ބޭނ ންވާ ދެ   ،ޕްރޮސެސް ފ ރިހަމަކޮށް ސ ކޫލަށް ނ ކ ންނަ ދަރިވަރަކީ

 ންދާނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ. ހ ނަރެއް ދަސްވެފައި ތިބި ދަރިވަރ ންނަށް ެވެގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . މަރަދޫ ދާއިރާެގ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ންމަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

ސ ވާލެްއ. އެ ސ ވާލަކީ، މަރަދޫ ސ ކޫލ ަގއި އަލަށް ހަދާ އިމާރާތ ެގ މަސަްއކަތް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ ެގ ދެ  

ދެވަނަ ސ ވާލަކީ، ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ   ؟ ކ ރިއަށް ރޭވިފައި އޮތްޮގތ ެގ އަޕްޑޭޓެއް ދެއްވަފާނަންތޯ  ، ޮގތާއި  މިހާރ  ދާ

އެހެންނަމަވެސް، ރާްއޖެއަށް ދިމާވެެގން އ ޅޭ އެންމެ  ކ ދިން މަސަްއކަތްތެރިކަމަށް ތައްޔާރ ކ ރަމ ންދާ ވާހަކަ.    ،ވިދާޅ ެވއްޖެ

ވާއިރ ަގއި މި  ކަމަށްރާއްޖޭަގއި ލިބެން ހ ރި ވަޒީފާތަކާއި މީހ ންނަށް ދެވޭ ތަމްރީނާ ދިމާނ ވ ން. އެހެން  ،ބޮޑ  މައްސަލައަކީ 

ދިރާސާކޮށް ފީލްޑ   ،ކަންކަން  އެކިއެކި  ބޭނ ންވަނީ  މީހ ންތޯއާރާއްޖެއަށް  ކިހާވަރެްއެގ  ދަރިން    ،އިތަކ ން  ެއކަމަށް 

އެކަން ކިހާ ކާމިޔާބ ކަމާެއކ     ،މަނަ  ތަރ ބިއްޔަތ ކ ރ މަށް ޓަކައި ިއސްކަމެއް ދެވެނީ ކިހާވަރަކަށްތޯއާިއ، އިސްކަމެއް ދެވޭ

ރާއްޖެއިން ބޭރ ން އެކިެއކި ޕްރޮފެޝަންތަކަށް   ،ެއއީ ރާއްޖެއަށް ދިމާވެެގން އ ޅޭ އެންމެ ބޮޑ  މައްސަލަައކީ؟ ކ ރެވޭތޯ

 މީހ ންެގ އަދަދ  ިގނަވަމ ން ެއއް ދ ވަހ ން އަނެއް ދ ވަހަށް ދަނީ. އެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ސ ކޫލ  ނިންމާ ެގންނަންޖެހޭ

ދީެގން ކޮންކޮން މަސައްކަތްތަކެއްތޯ    ދަރިވަރ ން ތައްޔާރ ކ ރެވިފަެއްއ ނ ތިބޭ. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް ކިހާވަރެްއެގ ިއސްކަމެއް

ވިދާޅ ވެދެްއވަފާނަންތޯ އ ފެދޭތީ    ދެންމެ ؟ކ ރެވެނީ  ަމއްސަލަ  މި  ތެރޭަގއި  ޖަވާބ ެގ  ދެއްިވ  މިނިސްޓަރ   އިއްޒަތްތެރި 

 އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވައިލީ. ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަލީ އިޝަތ ޢާ .ރމިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔ ކޭޝަން ޑ
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ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އެންމެ ފ ރަތަމަ މަރަދޫ ސ ކޫލ ެގ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކަށް 

ސައިންސް ލެބ ެގ މަސަްއކަތް.    ،ހަވާލ ކ ރެިވއްޖެ. ދެން އޮތީ  ،ކ ލާސްރޫްމެގ މަސައްކަތް މިހާރ  ނިމި  12  ،ބަލާއިރ 

  ، މަހ  ފެށޭނެ. ބަޔަކާ ހަވާލ ކ ރެވޭނެ. ދެން ދެވަނަ ސ ވާލަކަށް ވިދާޅ ވީ  މަސަްއކަތް އަންނަ އޮަގސްޓ ސައިންސް ލެބ ެގ 

ސ ކޫލ  ނިންމާ ކ ދިންެގ ަގިއަގއި ަވކި ސްކިލްތަކެއް ނ ހ ންނަ ވާހަކަ. ކިހިނެއްތޯ މަސަްއކަތ ެގ   ؛މަސައްކަތްތެރިކަމ ެގ

ައޅ ަގނޑ މެންެގ    ،އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން؟ ރަނީމާޙައ ލަށް އެ ދަރިވަރ ން އަޅ ަގނޑ މެން ތަމްރީނ ކ 

މި   ސްއެ އަޅ ަގނޑ މެން  މިހާރ   ފަހިވެެގންދާނެ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަންކަން  އެ  ތެރެއިން  ޕްރޮްގރާމ ެގ  ސްޓިވެޓ  

ންވާ ހ ނަރަކީ. އެޮގތަށް އެ ރަށަކަށް އެންމެ ބޭނ   ،ކޮބައިތޯ އެ އަތޮޅަކަށް  ؛ޕްރޮްގރާމ  ހެދިއިރ  ދިރާސާތަކެއް ވެސް ހެދިން

އެ ރަށަށް ނ ވަތަ އެ ދާއިރާއަށް   ؛ކަށް ނ ވަތަ އެ ސ ލޫކަށްޓާެގޓ ކ ރެިވެގން އެ ސ ކޫލެއްަގއި ކިޔަވައިދެވޭނީ އެ ރީޖަނަ

 ބޭނ ންވާ ވައްތަރެއްެގ މަސަްއކަތްތެރިކަމ ެގ ތަޢ ލީމޭ. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް ބޭނ ންވާ މީހ ން ތަމްރީނ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް

ޭއެގ އަދި  ެގންދާނެ.  ކ ރިއަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ެގންދެވޭނެ.  ވެސް  ކ ރިއަށް  ކަންކަން  އެ  ހަމަ ސ ކޫލ ތަކ ަގއި  އިތ ރ ން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ްއޒަތްތެރި  އި  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ  ެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . އަޅ ަގނޑ  އެންމެ ފަހ  ސ ާވލ 

 މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢާމިރ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢާމިރ 

ޕަސް އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ، މާއެނބޫދޫަގއި އަޅަން ފަށާފައިވާ މަލްޓިޕާ  !ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ވަޒީރ 

ފަހަރެްއެގ   ދ ވަހެއް ެވއްޖެ. ވަޒީރާ ީމެގ ކ ރިން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ ކ ރިން. ތިންހޯލ  ހ އްޓިފައި ހ ންނަތާ އެތައް  

  ިމހާރ  އިޢ ލާނ ކޮށްފައި އޮްއވާ  ،ކ ރިމަތިލާނެ ބަޔަކ  ނ ވ މ ެގ ސަބަބ ން ކ ރިއަށް ނ ޮގސް އޮވެފައި  ،ކޮށްމަތިން އިޢ ލާން

ފާހަަގކ  އަޅ ަގނޑަށް  ވާކަން  ފަރާތެއް  އެންމެ  ހަވާލ ނ ކ ރެވި  ކ ރިމަތިލާފައިވާ  މަސައްކަތް  އެ  ފަރާތާ  އެ  ރެވިފަިއވޭ. 

ކީްއެވެގންތޯ މަލްޓިޕާ؟ ލަސްވަނީ  އެ  ކޮބައިތޯނޫނިއްޔާ  ިވސްނ މަކީ  ެގންގ ޅ ްއވާ  ހެދ މަށް  ހޯލ   އެކަން  ؟ ޕަސް 

 ؟ވާނަންތޯކ ރައް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަލީ އިޝަތ ޢާ .ރމިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔ ކޭޝަން ޑ

މާއެނބޫދޫ ސ ކޫލ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް   !ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ތެދ ފ ޅެއް

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ މަސައްކަތް    އީސަބަބ ތަކެއް ވެސް ޭވ. އެލަސްވާން ދިމާވި    އެޯވޑ ކ ރ މ ަގއި ތަންކޮޅެއް ލަސްވެއްޖެ.

ނަާގފަިއ  ކ ރ މ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ވި. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ޑިސިޝަންފަހަރ  އިޢ ލާން  ކ ރާނެ ބައެއް ތިން

ތެރޭަގއި   ެގނަ ހަފ ތާއޮތީ ސިންަގލް ސޯސްކޮށް ބަޔަކާ ހަވާލ ކ ރަން. ބަެއއް ެވސް ލިބިއްޖެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް. އަން

 ޓެންޑަރކ ރަން ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ފޮނ ވޭނެ. ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަޒީރ  އިްއޒަތްތެރި  ހަމަވެފަ.   .ޝ ކ ރިއްޔާ  ވަނީ  މި  ވަގ ތ   ވަޒީރ ެގ  އިއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ނައިބ ތ އްތ  ައވަހާރަވީ މާއެނބޫދޫަގއި. އަދި ނައިބ ތ އްތ ެގ   ؛މާއެނބޫދޫ މަދަރ ސާއަކީ ނައިބ ތ އްތ   ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

މާއެނބޫދޫ މަދަރ ސާއަށް ކިޔަނީ އަލްމަދަރ ސަތ އް   ،މަހާނަ ވެސް މާއެނބޫދޫަގއި ހ ންނާނެ. އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތަށް ދެންމެ ވަނީ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ .  ؟ ނައިބ ތ އްތ ތޯ

 

 މަޖިލީހ ގެ ރައީސްގެ މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން .  6

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ާގނޫނ  ނަންބަރ    ،އާއި ވަނަ މާއްދާެގ )ދ(  115 ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ ައސާސީެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  -6ޖެންޑާ އައިޓަމ   އެ

ބޭރ  ޤައ މ ތަކަށް   ،ންވަނަ މާއްދާަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީ  14ެގ  (ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރވިސަސް ާގނޫނ )  2021/20

ނޮން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ޓް ރެސިޑެން-ރާއްޖެއިން  ޓަކައި  ހަމަޖެއްސ މަށް  ސަފީރ ން  މައްސަލަ     ، ފޮނ އްވަވާފައިވާ 

ދިރާސާކޮށް ޮގތެއް ނިންމ މަށް އެ މައްސަލައާ ގ ޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ ން. ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ އްަވވާފައިވާ  

 ސިޓީ މަޖިލީހަށް އިއްަވވައިދެްއވ މަށް އަމީންޢާންމ ެގ އަރިހ ން އެދެން.

 

 : ވ ންއިްއވެ  މޭޒ ން އިދާރީ

ނަޝީދަށް މ ޙައްމަދ   ރަީއސް  ރައީސް،  މަޖިލީހ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ރައްޔިތ ން  ދަންނަވަމެވެ.  ސަލާމަށްފަހ   ވެދ ން 

ާމއްދާެގ )ދ(   115ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ     ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން )  20/ 2021ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ާއއިވަނަ 
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 ސަފީރ ން  ޓްރެސިޑެން-ބޭރ  ޤައ މ ތަކަށް ރާއްޖެއިން ނޮން،  ންެގ މަތީަވނަ މާއްދާގައިވާ ޮގތ   14ެގ  (ސަރވިސްެގ ާގނޫނ 

  ، ްއޔަންކ ރ މަށް ަގސްތ ކ ރާތީއަކަމަށް   ސަފީރ ޓްރެސިޑެން- ތިރީަގިއ މި ދަންނަވާ ބޭފ ޅ ން ނޮން  ،ކަނޑައެޅ މަށް ޓަކައި

  ، މަޖިލީހ ެގ މަޝްވަރާ ހޯއްދަަވއިދެްއަވއި ެގކަމަށް ހަމަޖެއްސެވ މާ މެދ  ރައްޔިތ ން ސަފީރ ޓްރެސިޑެން-ނޮންމި ބޭފ ޅ ން 

އެދެމެވެ.   އަންަގވައިދެއްވ ން  ޮގތް  ނިންމެވި  މަޖިލީހ ން  ކަނޑައަޅައިފަިއވާ ސަފީރ    -1އެ  ދިވެހިރާއްޖެިއން  ޖަޕާނަށް 

  ޓް ޑެންސިރެ-ރ ، ގ. ފިޔާތޮށިެގ، ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮރެއާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅައި ނޮންބިއަލްފާޟިލް ޙަސަން ޞާ

އޮފް    -2ސަފީރ ކަމަށް.   ސަފީރ  ކިންޑަމް  ކަނޑަައޅައިފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ޔޫނިއަނަށް  ޔޫރަޕިއަން  ބެލިޖިއަމަށާއި 

ޗީ  ، ހ. ހިކިފިނިފެންމާެގ، ކިންޑަމް އޮފް އޮފް ދަ ނެދަރލޭންޑްސް އަދި ްގރޭންޑް ޑަ އަލްފާޟިލް ޢ މަރ  ޢަބްދ ލްރައްޒާޤް

ދިވެހިރާއްޖޭއިން ކަނޑައަޅައި ނޮން ލަގްޒަމްބަރަގށް  ބޭފ ޅ ންެގ    ސަފީރ ކަމަށް. މި ސިޓީއާ  ޓްޑެންސިރެ -އޮފް  މި  އެކ  

ޛ ލްޤައިދާ   09ަގބޫލ ކ ރެްއވ ން އެދެމެވެ.    ތިރާމ ހ ވަނަވަރާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑ ެގ ކޮޕީ ފޮނ ވީމެވެ. އި

 ޞާލިޙް. އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ   ،. ޚާދިމ ކ މ2022ްޖޫން  09. 1443

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޓީއަށް ފޮނ ވިއްޖެ.  އަމީން ޢާންމ . މި މައްސަލަ ދިރާސާކ ރ މަށް ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޝ ކ ރިއްޔާ  

  20/ 2021ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،އާއި ވަނަ މާއްދާެގ )ތ(   115ވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ދި  -{ 6.2} 

ޔ ނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް    ، ންވާ ޮގތ ެގ މަތީވަނަ މާްއދާެގ )ހ(ަގއި   19ާގނޫނ (ެގ    )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރިވސް

އެމެރިކާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅައިފައި ހ ންނަވާ ސަފީރ ކަމަށް ބޭފ ޅަކ  ހަމަޖެއްސ މަށް ޓަކައި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  

ފޮނ ވ ން. އަމީން ޢާންމ ، ޓީއަށް  ޮގތެއް ނިންމ މަށް، އެ މައްސަލައާ ގ ޅޭ ދާއިމީ ކޮމި  ފޮނ އްވާފަިއވާ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް

 ަވއިދެްއވ ން އެދެން.  ވަރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ސިޓީ އިއް 

 

 : އިްއެވވ ން މޭޒ ން އިދާރީ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދަންނަވަމެވެ.  ސަލާމަށްފަހ   ވެދ ން  ނަޝީދަށް،  މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ރަީއސް،  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ 

ފޮރިން   20/ 2021ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ާއއިވަނަ މާއްދާެގ )ތ(  115ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ   )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ާގނޫނ (ެގ  ސަރވިސް  )ހ(ަގއި   19ެގ  މާއްދާެގ  މަތީވަނަ  ޮގތ ެގ  އެމެރިކާއަށް   ،ންވާ  އޮފް  ސްޓޭޓްސް  ޔ ނަިއޓެޑް 

ކަނޑައަޅ  ބަދަލ ަގިއ  ްއވާ ދިވެހިރާއްޖެއިން  ޙ ސައިނ ެގ  ތިލްމީޒާ  އަލްފާޟިލާ  ނޫހިރި،  ހ.  ސަފީރ   ހ ންނަވާ  ފައި 

ެގ )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރވިސް   20/ 2021ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ވަނަ މާއްދާެގ )ދ( އާއި   115ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

މަތީ  14ާގނޫނ (ެގ   ޮގތ ެގ  ހ ންނަވާ   ،ންމާއްދާަގއިވާ  ކަނޑައަޅ އްވާފައި  އެމެރިކާއަށް  އޮފް  ސްޓޭޓްސް  ޔ ނައިޓެޑް 
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ހަމަޖެއްސެވ މާ މ ޙައްމަދ   ޢަބްދ ލްޣަފޫރ   އަލްފާޟިލް  އަތަމާވިލާ،  މއ.  ރައްޔި  ސަފީރ ކަމަށް  މަޖިލީހ ެގ މެދ   ތ ންެގ 

ެއކ  އަލްފާޟިލް    ޮގތް އަންަގވައިދެއްވ ން އެދެމެވެ. މި ސިޓީއާ  ވިން ނިންމެއެ މަޖިލީހ   މަޝްވަރާ ހޯއްދަަވއިދެްއަވއި

ަގބޫލ ކ ރެއްވ ން    ތިރާމ ހ ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މ ޙައްމަދ ެގ ވަނަވަރާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން ައންގައިދޭ ކާޑ ެގ ކޮޕީ ފޮނ ވީމެވެ. އި

 ރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް. އިބް ،. ޚާދިމ ކ މ2022ްޖޫން  09. 1443ޛ ލްޤައިދާ  09އެދެމެވެ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޓީއަށް ފޮނ ވިއްޖެ.  ޝ ކ ރިއްޔާ އަމީން ޢާންމ . މި މައްސަލަ ދިރާސާކ ރ މަށް ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމި

 

 . މައްސަލަ 7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ބަރ  އާދަމް ޝަރީފް ންމެ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަޑ އްވަރީވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން    170ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވިއދ ެގ  

މި މައްސަލަ ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވ މަށް މަޑ އްވަރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ އަރިހ ން   ؛ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ މައްސަލަ

 .ބަރ ންމެ ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ މަޑ ްއވަރީއެދެން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އާދަމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

މިއަދ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް    ، ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި މައްސަލަ ހ ށަހެޅ މ ެގ ކ ރިން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝ ކ 

ޮގތ ން ވިދާޅ ވި ހެޔޮ ބަސްފ ޅަށް  ރައީސް އަޅ ަގނޑާ ބެހޭ ، މި ޖަލްސާަގއި އަޅ ަގނޑ  މިނިސްޓަރަށް ސ ވާލ ކ ރިއިރ ަގއި

ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ައދާކ ރަމ ން، އަޅ ަގނޑ  މި ަމްއސަލަ ހ ށަހަޅައިލާނަން. ރާއްޖޭަގއި މ ދަލ ެގ އަގ  އިންތިހާއަށް  

ށް، ތަކެތީެގ ައގ ތައް ތިރިކ ރ ަމށް  ތ ންނަށް ކ ރިމަތިވަމ ންދާ ދަތިތަކާއި ޮގންޖެހ ންތައް ކ ޑަކޮބޮޑ ވ މ ެގ ސަބަބ ން ރަްއޔި

މައްސަލަ. ރާއްޖޭަގއި ދިވެހިން އާންމ ކޮށް ދިރިއ ޅ މަށް ކޮންމެހެން ބޭނ ންކ ރާ މ ދަލ ެގ   ސަރ ކާރަށް ޮގވައިލައި ހ ށަހަޅާ

، ރާއްޖޭަގިއ  މާއިޔ ރާއްޖޭެގ އިންފްލޭޝަން އ ފ ލެމ ންދި  އަގ ބޮޑ ެވ، ރައްޔިތ ންެގ އަތްނ ފޯރާ ހިސާބަށް އަގ ތައް މަތިވެ

ހިނދ ،   އ ފ ލެމ ންދާ  ެވސް  ައގ ތައް  ތަކެތީެގ  ރާއްޖޭެގ ޞައްޚާ އ ފައްދާ  ބޭނ ންކ ރާ  ިގނައިން  އެންމެ  ދިވެހިން  ކޮށް 

އ ފެއްދ މެއް ކަމ ަގއިވާ މިފްކޯެގ މަސްދަޅ  އަގ ބޮޑ ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން ރައްޔިތ ންެގ ދިރިއ ޅ މ ަގއި ޚަރަދ ތައް އިންތިހާއަށް  

ޚިދ މަތ ެގ ައގ  ވެސް މަތިކ ރ ާމއި،    ެގކާރ ެގ ކ ންފ ނިން ރާއްޖޭެގ އެތެރޭެގ އ ދ ހ ންތަކ ެގ ޓިކެޓާއި ކާގޯ ބޮޑ ވ މާިއ، ސަރ 

އަދި އާންމ ކޮށް ރައްޔިތ ން   ،އާިއ ދަަގނޑ ެގ ބާވަތްތަކ ެގ ައގ  މަތިވ ާމއިއިމާރާތްކ ރ މ ެގ ދާއިރާަގއި ބޭނ ންކ ރާ ސިމެންތި
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 ފަށަށް   އަތްނ ފޯރާ  ެއކ ، ތަކެތީެގ ައގ ތައް ބޮޑ ވެ  ެގ ބާވަތްތައް ވެސް އަގ ބޮޑ ވެފަިއވ މާާއއި ބ ިއމ ބޭނ ންކ ރާ ބައެްއ ކާނާ

އެކ ، ދިވެހި ސަރ ކާރާއި ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ    އާމްދަނީ ލިބޭނެ ޮގތްތަކެއް ނެތ މާ  ށް، ރައްޔިތ ންެގ ިގނަ ބަޔަކަދާއިރ 

ބޭނ ންކ ރާ މ ދަލ ެގ އަގ ހެޔޮކޮށް، ރައްޔިތ ންެގ އަތްނ ފޯރާ  ދިވެހިން އާންމ ކޮށް ދިރިއ ޅ މަށް    ކ ންފ ނިތަކ ން އ ފައްދާ

ައގ ތައް ހިފެހެއްޓ މަށް   ކޮށް، ރަްއޔިތ ންެގ އަތްފޯރާފަށ ަގއި ބަޒާރ ެގހިސާބ ަގއި ހ ރި ޚިދ މަތްތަކ ެގ އަގ ތައް ކޮންޓްރޯލް 

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ   ޮގވައިލައި  ޓަކައި ސަރ ކާރ ެގ ކ ންފ ނިތަކ ން ކ ރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ ކ ރ މަށް ސަރ ކާރަށް

 ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން މި މައްސަލަ ހ ށަހަޅަމެވެ. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.    179ަގާވއިދ ެގ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަމީން ޢާންމ   ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ވޯޓ  ރަނަގބީލ  ޖައްސަަވއިދެްއވ ން އެދެން. )ަވގ   ،ޝ ކ ރިއްޔާ 

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް    ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން މަޑ އްވަރީ  179ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވިއދ ެގ  

މައްސަލަ   ފެނިވަޑައިަގންނަާވ   ގ ޅޭ  ބަހ ސްކ ރ މާމަޖިލީހ ަގއި  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  މެންބަރ ންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ޮގތ ން 

 ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.  ޮގތަކަށް  

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

   ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް މަޑ އްވަރީ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 47    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 09    ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް 

 29    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    38     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  20      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ނ ވޭފާސް       ެގ ނަތީޖާ: ވޯޓ 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް    ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން މަޑ އްވަރީ  179ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވިއދ ެގ  

؛ ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީޮގތ ން ނެގ ނ   ގ ޅޭ  މަޖިލީހ ގައި ބަހ ސްކ ރ މާ  ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ މައްސަލަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ނ ފެންނަ    9  ޓ ދެްއވީވޯިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް    47ތިއްބެވި    . ހާޒިރ ވެ އެބ87ަ

ވާ މެންބަރަކ  ނެތް  ން ބޭނ ންެވވަޑަިއނ ަގންނަދެްއވާިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ   29  ވީކަމަށް ވޯޓ ދެއް 

ބަިއވެރިވެަވޑަިއަގތީ   ވޯޓ ަގިއ  އެހެންނަމަވެސް،  އޮތީ.  މަޖިލީހ ަގިއ    38ކަމަށް  އެހެންވީމާ،  މެންބަރ ން.  އިްއޒަތްތެރި 

ބައިވެރިެވވަޑައިނ ަގންނަވާ    އިބައިވެރިެވވަޑަިއަގންނަވަ ފާސްވ މަށް   8ޯވޓ ަގއި  ތިއްބެވި.  މެންބަރ ން  ިއްއޒަތްތެރި 

 ޓ . އެހެންީވމާ، މި މައްސަލަ ފާހެއްނ ވި.  ވޯ  20ބޭނ ންވަނީ 

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް 8

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަިއޓަމ    ފަރާތ ންއިބ   -8އެޖެންޑާ  ބަހ ސް. ސަރ ކާރ ެގ  އިބްރާހީމް    ،ތިދާއީ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަރަދޫ 

ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  ނަންބަރ     ، ޝަރީފް  ާގނޫނ (އަށް   2008/10ާގނޫނ   ކޮމިޝަންެގ  ސަރވިސް  )ޖ ޑީޝަލް 

ވަނަ އަހަރ ެގ   2022  ،ަގއި ބޭްއވ ނ 2022މޭ    30ެގ ބިލ . މި ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އިްއވާފަިއ ވަނީ  ެގނައ މ އިޞްލާޙ 

ވަނަ ޖަލްސާަގިއ. މި ބިލ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއވާނީ މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    7ވަނަ ދައ ރ ެގ  ދެ

 މެންބަރ . އިބްރާހީމް ޝަރީފް. މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

  2008/10ާގނޫނ  ނަންބަރ     ، ބިލަކީ، ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  އްޒަތްތެރ ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  މި ހ ށަހަޅާޝ ކ ރިއްޔާ އި 

ޅ މ ެގ ބޭނ މަކީ، މިހާރ  އޮތް ެގނައ މ ެގ ބިލ . ިމ ބިލ  ހ ށަހެ)ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ  

 ށް ާގނޫނ ތަކ ން ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން ބަލަމ ންދާ ބައެއް މައްސަލަތައް ނިންމ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ ކަމަ

ތ ން  މިޮގ؛  އިޞްލާޙެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްހޭެގނައ މަށް ެގންނަންޖެތްތަކަށް ބަދަލ އެ ާގނޫނ ަގިއ ބަޔާންކ ރާ ބަެއްއ އިޖ ރާ

 ވ ރެ ބަެއއް މ ްއދަތ ތައް އިތ ރ ކ ރ މަށް މި  މިހާރ  ޮއތް މ އްދަތަށް  މަށްބައެއް ތަޙ ޤީޤ ކ ރ މާއި ތަޙ ޤީޤ  ރިޕޯޓ  ހ ށަހެޅ 

އެޮގތ ން  ާގނޫނ ެގ    ،އޮތީ.  އޮތް  ހަތްކ ރިން    -22.1މި  ބަދަލ ވ ން  ސާދަތަން    ދ ވަސް  ވަނަ    25އަދި    ،ދ ވަހަށް 
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ދ ވަސް. މި އިޞްލާޙ ތައް މި ެގނައީ.   ފަސް. އެއީ ކ ރިން އޮންނާނީ  ދ ވަހަށް ބަދަލ ކ ރ ން  ހަތް  ށްމާއްދާަގިއވާ ޮގތަ

އެންމެ އިސް   ޖ ޑީޝަރީ ިއޞްލާޙ ކ ރ މ ަގއި އަދި ޖ ޑީޝަލް ރިފޯމްެގ  ،އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޤީޤ ތައް ހަރ ދަނާ ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން. މި ކޮމިޝަނ ން ހިންާގ ތަޙ   ،ްއސަސާއަކީ އަދައ ރެއް އަދާކ ރާ ެއއް މ 

ނިމިެގން ކަމެއްޔ ދިޮގތެްއަގއި  މ ހިންމ   މަގ ފަހިކޮށްދިނ މަކީ  ާގނޫނ ން  ވެސް    މ ގައިކަ  މަށް  އެންމެން  އަޅ ަގނޑ މެން 

ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން ތަޙ ޤީޤ ކ ރ މަށް  މިހާރ     ، ކަމަށް  ަގބޫލ ކ ރާނެ. މިޮގތ ން މިހާރ  އޮތް މ އްދަތ ތަްއ ކ ރ 

ފައި ޖެހިހ ން މިދިޔަ މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގއި ފާހަަގވާތީ، މި ދެންނެިވ ބަދަލ ތައް ެގންނަންފަ  މި ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށި 

ތްދިނ ން ނ ވަތަ ތަހ ޤީޤ ކ ރެވ ނ  މައްސަލަިއެގ  ހަނަސޭ  ،ތެރޭަގއި  ެގއިތ ރަށް މިހާރ  މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙ . އޭެގމި އޮތީ

ތަމްރީނ    ންނަ ހާލަތްތަކ ަގއި ކޮިމޝަނ ން ކަނޑައަޅާފެ  ށްކޮމިޝަނަކަމަށް  ބޭނ ންވާ  އިތ ރ  ތަމްރީނ     އި ބަލަށްބާވަތަ

ފ ރިހަމަކ ރަން އެ ޕްރޮްގރާމ  ކަމ ަގއި   ބަދަލެއް  މ ހިންމ   މިއީ ވެސް  ލިބިެގންދާނެ.  ކޮމިޝަނަށް  ބާރ  ވެސް  ންގ މ ެގ 

އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ  ޝަރީ  އަބަދ ެވސް ރާއްޖޭަގއި ޖ ޑީ؛ އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ވެސް ަގބޫލ ކ ރާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކ ރަމ ންދާ މައްސަލަެއއް.  މިހާރ  އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ ިގނަ މެންބަރ ން ެވސް ބަހ ސް  ، ރައްޔިތ ން ވެސް  ވާހަކަައކީ

ޝަލް ސަރވިސް  ކ ރ މަށް ޖ ޑީޝަރީ އިތ ރަށް ހަރ ދަނާއެހެންވީމާ، މިހާރ  މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ެގ ސަބަބ ން ވެސް ޖ ޑީ

 ، ކޮމިޝަނ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ މަސްއޫލިްއޔަތ  އިތ ރަށް ހަރ ދަނާވެެގންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އެހެންކަމ ން

 މި ބިލ  އަޅ ަގނޑ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .ޝ ކ ރި ަވގ ތ  ފައްޓަނީ. އިްއޒަތްތެރި    އީތިދާއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ބިލ ެގ އިބ   އްޔާ  ބަހ ސްެގ 

 ޖާބިރ .  هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  ޢަބްދ  ؛މެންބަރ ންނަށް ފ ރ ޞަތ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

 މެން އެކިއެކި ނަންނަން ކިޔައިެގން އެކިއެކި ކަންކަން ކ ރަމ ން މިއަޅ ަގނޑ ން  ދެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

މް ކޯޓ . ރީތި  ޕްރީރވިސް ކޮމިޝަން. ރީތި ނަމެއް ސ ސަ  ޮގތެްއަގއި ވަރަށް ރީތި ނަމެއް ޖ ޑީޝަލް  އަންނަނީ. ޚާއްޞަ

މ ތަކ ަގއި މި ނަންތައް ކިޔާ  ތަހ ޒީބ  ޤައ  .  ރީތި ނަންތައް މިހިރީ ކިޔާފަނަންތައް ވަރަށް ސަޅި. ރީތިކޯޓ .    ނަމެއް ހައި

ތަހ ޒީބ  ރވިސް ކޮމިޝަނ ން ކ ރާ މަސައްކަތް އިތ ރަށް ސަ  މަލ ތައް ހ ންނާތީވެ. ޖ ޑީޝަލްޢަޮގތަށް    އ ޅެނީ ވަރަށް 

  ޝަލްފ ރިހަމަކ ރ މަށް ޓަކައި ފ ރ ޞަތ  ފ ޅާކ ރ މަކީ ކޮންމެހެން ެވސް ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. ސަރ ކާރ ން ތަޙ ޤީޤ ތައް ޖ ޑީ

ފ ލޭނޭ. ސަރ ކާރ ން އެއްވެސް ޒިންމާެއއް ނޫ  ،މާ ސަރ ކާރ ން މި ބ ނަނީއިޝަނ ން ސަރ ކާރ  ާގތަށް ދިޔަ ރވިސް ކޮމިސަ
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ދާށޭ. ދެން    އެއީ ސަރ ކާރ ަގއި ހ ންނަ މީހަކ  ޒިންމާއެއް ނ އ ފ ލާ. ސަރ ކާރ ން މި ބ ނަނީ އަބަދ ވެސް ޝަރީޢަތަށް

ޖ ޑީޝަލް އަތްބާނަން  ޕްލެސަ  ޝަރީޢަތަށް  އެީއ  ކޮމިޝަން  ެއއިރެްއެގ  ރވިސް  އޮންނަނީ.  މި  ޮގތަށް  ޓްފޯމެއްެގ 

މައ މޫން އިރ ަގއި    .ވެސް  މައ މޫން އިރ އްސ ރެ  ރވިސް ކޮމިޝަންސަ  ހ ންނަ ބޭފ ޅަކ  އަދި ޖ ޑީޝަލް  އިސަރ ކާރެްއަގ

ބައެއް   އިޚް ރަޝީދާއި އަދި ހ ންނަވާނެ. މައ މޫން އިރ ަގއި އޮންނާނީ ޝައްރވިސް ކޮމިޝަނެސަ  ނޯންނާނެ ޖ ޑީޝަލް

އެއީ ޖަސްޓިސް  ންނާނެ.  ފަނޑިޔާރ ެގައށް އަމ ރ ކ ރާ ަވކި ކޮމިޓީއެްއ އޮެއއީ  ޔާ ބޭފ ޅަކާއި،  މީދ  ކިޙަޢަލީ   ؛ބޭފ ޅ ން

ކ ރަން އަންާގ ކޮމިޓީ.  ންކ ހ ފޯސް. އެއީ ދަންވަރ ، ފަތިހ     ސްކ އެއީ ޚާއްޞަ ސްޕެޝަލް ޓާ ؛ންނަމިނިސްޓަރީަގއި އޮ

ބައްދަލ ކ ރި ވާހަކަ.    ސް ޮގސް ފަނޑިޔާރަކާރވިސް ކޮމިޝަނ ެގ ރައީސަ  ޖ ޑީޝަލް  ،މިހާރ  ވެސް އަޅ ަގނޑަށް އަޑ އިވެނީ 

އިްއޒަތްތެރި ؟ އެއީ ކ ރީަގއި ހިނާގފައި ހ ރި ކަންތައް. ެއއީކީ މިހާރ  އަލަށް އެ ނ ހިނަގއޭ ބ ނީމަ ކިހިނެއް ަގބޫލ ކ ރާނީ

އެ  ރައީސް ނ ހިނަގއޭ  ވިދާޅ ވަނީ  ސަ  ތި  ޖ ޑީޝަލް  ވަ ކަންތައް.  މިނިވަންކ ރަން  ކޮމިޝަން  ިމ ދ ެވެގންއ ރވިސް   

ކ ރަނީ.  ންކ ހ  ކ ރަންވީަމ އަންާގ ޮގތަށް  ންކ ހ   ކ ރެވ ނީ. އަދިެއއް ނ ެއްއވޭ މިނިވަނެއް. ވަކި ބަޔަކަށް ސަރ ކާރ  ެވސް ގާއިމ 

މަ ފަނޑިޔާރ ންާގފަނޑިޔާރ ންނަށް  ަވކިކ ރ މާިއ،  ފަނޑިޔާރ ން  ކަމަށް  ނާމ ދީ  ކ ޑަކ ޑަ ވަންޏާ  ހިތްޕ ޅާނ ވެއްޖެ   ،  

މިސްޓޭ ؛މިސްޓޭކެއް ވަކިކ ރީ.  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ފަނޑިޔާރަކ   ވެސް  އިހަށްދ ވަހ   ދަށ ން  ޖ ޑީޝަލް  ކެްއެގ  އެއީތޯ 

މި ދޭތި ސާފެއް ނޫން ރައީސް.   ؟ޝަރީ ކޮމިޓީން އަމަލ ކ ރާ ޮގތަކީއަދި ޖ ޑީ މަލ ކ ރާ ޮގތަކީޢަރވިސް ކޮމިޝަނ ން ސަ

ސަ ޖ ޑީޝަލް  ފ ރ ޞަތ އެހެންވީމާ،  ކޮމިޝަނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގަ ރިވސް  ޖ ޑީހ ތަ  އިދެީގން  ޮއވެެގންނޭ  ޒީބ   ޝަރީއެއް 

ބ ތަކ ަގއި ވާދަކ ރަންޖެހޭ މީހ ން  ޚާތާަގއި އިންތި  ދިޔަބެއް ވެސް ބޭްއވޭނީ. ފާއިތ ވެެގންޚާއިންސާފ ވެރި އިންތި  ،ޢަދ ލ ވެރި

މަލ ކ ރީމާ ޢަ. އެ ބ ރ ވާލަންެވެގން  ޖެހ ނީއްޔޫމް ބ ރ ވާލަންޤައް ނެތިެގން ޔާމީން ޢަބްދ ލްކޮށްފައި އެްއވެސް ޗޮިއސެހައްޔަރ 

މިކަން    ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާނެޝަރީ މެދ ވެރިކޮށްނޭ ބ ރ ާވލީ.  ބ ރ ވާލ ން ވެސް ޖ ޑީއެ ބ ރ ވާލި

 ކަންއްޔޫމްޤަސިމް އިބްރާހީމް ދަބަހެއް ހިފައިެގން ޖަރ މަނަށް ދިޔަކަމާއި، މައ މޫން ޢަބްދ ލްޤާވެސް ދިޔައީ މިހެންކަން.  

ވަރަށް ސާފ    އީކ މެއް ނެރ ނީ. އެހ   އި އެ ބ ނާރީ މަހ ަގވަ ފެބްރ   ށްފަނޑިޔާރ ންނަށް ރިޝްވަތ ދީެގން ކަމަ  ،ލާރިދިނީ

ކަްއސާލަިއެގން  ެގއަޅ ަގނޑ މެންވާހަކަ.   ޖ ޑީހަނދާނ ަގއި  ބޭނ ންނ ވާނެ  މިޝަރީ  ވެރިކަމަށް  އަންނަނީ.    ކޮށްެގންނޭ 

މި ޖ ޑީ ވެރިކަމަށް  އަތްބާނައިެގންނޭ  ތެރެއަށް  ޖ ޑީ  ޝަރީ  ހ ންނަ އަންނަނީ.  ެއއިރެްއަގއި  ތެރޭަގިއ  ޝަރީ 

  ތެރޭަގއި އެ   ެގޝަރީ ކ ރ މަށް ޓަކައި ޖ ޑީެއއިރެްއަގއި ބާރ  ބޭނ ންވާ މީހ ންެގ ބާރ ތައް ަގދަ  ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައކާއި 

ކ ރަނީ. ޝަރީންނޭ ވެރިކަން ޑީޖ  އަންނަ ޮގތަކީ.    ކ ރަމ ން މިވެރިކަންިއ  ޖެހެއޭ. އެީއއޭ ރާއްޖޭަގތިބެންެގ މީހ ން  މީހ ން

ބަދަލެއް ހޯދަން ވެސް ޝަރީޢަތަށް ދާށޭ. ދެން ޝަރީޢަތ ަގއި އޭތި    ،އްޔާ ބ ނަނީތިމާ ހިތްގައިމ  ނޫން މީހަކ  ވެއްޖެ 

ައމ ރ ކ ރާ ފަރާތެއް އިނދޭ އަބަދ   ކްކޮށްލަނީއޭ.ޕާ ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެޝަރީޢަތަށް  ައޅ ަގނޑ މެން  މިދިޔަ ދިގ     ،ވެސް. 

ޝަރީއަށް އަތްބާނަިއެގން ސިޔާސީ ކަންތައް ވެސް، ވިޔަފާރި ވެސް.  އ ޅެނީ ޖ ޑީ  ނާރަިއެގން މިތާރީޙ ަގއި ރާއްޖެ ކ ރި
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ން އޭނާެގ  ރވިސް ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރަކަށް. އިންނަވަިއެގސަ ސިމް އިބްރާހީމް މިސާލެއްެގ ޮގތ ން އިންނެވީ ޖ ޑީޝަލްޤާ

ބަރާބަރަށް  ވިޔަފާރިތައް  ފ ރ ޞަތ  ؛ހ ރިހާ  ނިންމާލަން  ރައީސް.  އަޅ ަގނޑ   ިއއްޒަތްތެރި  ިވޔަފާރިތަްއ  ދެއްވާ  އޭނާެގ 

ރޕޯޓ   ތައް އޮތީ. ެއއަކްރާފްޓް އޮތީ. އޭނަެގ ރިސޯޓ ރ އެއަ  ، އޭނާެގެގންދިޔައީ. އޭނާެގ ޖާހަތ  ބޮޑ ވެބަރާބަރަށް ކ ރިއަށް

ފައިބ ޑަށް.    ެގސިމް އިބްރާހީމްޤާމިއަދ  ރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ގ ދ ވެފައި ދާންޖެހ ނީ   ؛ލިބ ނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

މިދިޔަ ކޯލިޝަން ސިމް އިބްރާހީމް ިވއްކައިެގން ލިބޭނެ ވޯޓެއް މި ޤައ ަމކ  ނ ހ ންނާނެ.  ޤާއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި  

  ...ސިމް އިބްރާހީމްޤާހެދިއިރ ަގއި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

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

 ށް. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޙްމަދ  ޝިޔާމަ

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ރވިސް ކޮމިޝަން ާގނޫނަށް ސަ  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ޖ ޑީޝަލް ؛ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

އަނެްއކާ ވެސް ކޮންމެވެސް ބަޔަކަށް   ،ވާ އިޞްލާޙަކީ ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ވާ، ެގންނަން ހ ށަހަޅާފައި މި  ެގނެވިފައި މި

ޓަކަފަސޭހަޅެއް  ތަންކޮއަނިޔާެއއްދޭން   މި އިޞްލާޙަކީ.  ކ ރ މަށް  ެގންނަ އިޞްލާޙެއް  ދިނ މަށް އި  އަނިޔާެއއް  ބަޔަކަށް 

މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ޓަކައި، ފަސޭހަކ ރ މަށް ޓަކަިއ ެގންނަ އިޞްލާޙެއް މި އިޞްލާޙަކީ.   ޮގތެްއަގއި  އާންމ  

އިޞްލާޙ ަގ މިކަހަލަ  ސަރ   އިމެންބަރ   ކޮންމެ  ފަސޭހަވާނެ.  ވަރަށް  ފޮނ ވިޔަސް  ފޮނ ވިޔަސް ސަރ ކާރ ން  ކާރ ން 

  ، މި ސަރ ކާރ ން ވެރިކަމަށް އައ މަށް ޓަކައި އެންމެ ައޑ ހަރ ކޮށް ދެއްކި ވާހަކަައކީ ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްސޮއިކޮށްލަނީ.  

އިޞްލާޙ  ާވހަކަ.ފަނޑިޔާރ ެގ  މ ޙައްމަދ     ކ ރާ  ިއބްރާހީމް  ިމ    ލިޙްޞާރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ދެއްކެވީ  ބާރަށް  އެންމެ 

ރައީސް،    އަހަރ   4ވެރިކަމަށް    ،އެހެންނަމަެވސްތެރޭަގއި.    ެގކެްމޕޭންެގ  ބ  ޚާއިންތިވާހަކަފ ޅ .   އިްއޒަތްތެރި  ވަނީ 

ކ ރަނީ ެއ ވިދާޅ ވާ އިޞްލާޙ  އާދޭތޯ. ޖޭ.އެސް.ސީެގ ކޮމްޕޮޒިޝަން ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން އަޅ ަގނޑ މެން މި އިންތިޒާރ  

ދިވެސް ނާދޭ. ައޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި މިހާރ   . އައޭ ބަދަލ ކ ރާ އިޞްލާޙ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އަދިވެސް ނާދެ

ސިލ ވެއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް،  ހާ    99.99%އެ ެގންގ ޅޭ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ   ؛އެމް.ޑީ.ޕީެގ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ

ވަކާލާތ  އެމް.ޑީ.ޕީ މ ހިންމ   ން  އެންމެ  މ ހިންމ ،  އެންމެ  ވިދާއިޞްލާޙ ؛ އިޞްލާޙ ކ ރި  އިންސާފ ވެރި ކ ރާނަމޭ  ޅ ވި. 

ގާއިމ   އެއްފަނޑިޔާރ ގެ  ކަމަކީތިމަންނަމެން  މ ހިންމ   އެންމެ  ކ ރަންޖެހޭ  ޓަކައި  ކ ރ މަށް  ެއކަން  ވިދާޅ ވި.   ،ކ ރާނަމޭ 

ދާންދެން    އަދި އަދަށް  ،ދާންދެން ވެސް  ޖޭ.އެސް.ސީެގ ކޮމްޕޮޒިޝަން ބަދަލ ކ ރ މޭ ވިދާޅ ވި. އެހެންނަމަވެސް، އަދި އަދަށް
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ނަކަމީ މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ހިތާމަކ ރާ ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އެ އިޞްލާޙ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ނާން  ވެސް  

  މިހާހިސާބ ން  ބާރ އޮތް ނަމަ، ޔަީގނ ން ވެސް އެ އިތ   އްއިތ ބާރެ   ،ކ ރާ އިތ ބާރ  އޮތް ނަމަ  ރައްޔިތ ން ސަރ ކާރަށް އެ

  ވާތީވެ. އަނެއްކާ މި   ކެވި ވާހަކަައކީ މި ާވހަކައަށްެގއްލޭވަރ ެގ ކަމެއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީ އެންމެ ބާރަށް ދެއް

ސަރ ކާރ ެގ އެްއވެސް  ށްދިނ މަށް ޓަކަިއ  ކޮލ ސިހާކަންތައްތަްއ ސަރ ކާރަށް    ކ ރ މަށް ޓަކައި ނ ވަތަ މިކަންތައްތަްއ އިޞްލާޙ 

ބަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ހިށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަާވ މަފަހ ން ޕީ.ޕީ.އެމަ   މިކަން ނ ކ ރަްއވަިއެގން އެންމެ  މެންބަރަކ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    .އޮތީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހަމަ މި އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅާފަ  ފަހަރަށް އެވަނަ    3މެންބަރ  މިހާރ   

ވަންޏާ    ކަމަށް  ވާނަމަ ނ ވަތަ އެ އިޞްލާޙ  އިތ ރަށް އިޞްލާޙ ކޮށްލަން ބޭނ ންފ ޅ   ެގ އެ އިޞްލާޙ ަގއި ކ ށެއްރިޤްޠާ

އޮތީ. ޤާނޫނ އަސާސީއަށް    މެޖޯރިޓީ މި  ސ ޕަރ  75%މެންބަރ ން. މި މަޖިލީހ ެގ    65އޮތީ    ހަމަ މިތާަގއި މި  ވެސް

ސަރ ކާރ ެގ    ެއ އިޞްލާޙ  ފާސްކޮށްލީމާ  ، ބަލައިަގނެހަމަ  ހ ށަހެޅޭ އިޞްލާޙެއް އެ އިޞްލާޙަކީ. ެއ އިޞްލާޙ  މިތަނ ން  

ވައ ވަ ފ އްދިެގން އެ   ދ އ ދ  ވެސް ނިމ ނީ. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ފ ދިެގން އެ  ވެސް  އިްއޒަތްތެރި    ދިޔަީއ.  ދިޔައީ 

ކ ރ މ ެގ އެްއވެސް ނިޔަތެއް ނެތް. ިއންސާފ ވެރި ފަނޑިޔާރ ެގެއއް  ބޭނ ންވަނީ އެކަން ކ ރ މެއް ނޫން. އިޞްލާޙ ރައީސް.  

މިީއ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  މ ށ ެގ ބާރ ން ދައ ލަތް ހިންަގން ބޭނ ންވަނީ  ށްކ ރ މ ެގ އެްއވެސް ނިޔަތެއް ނެތް. ޮގގާއިމ 

އޮތީ މިލިޓަރީ ވެރިކަމެއް މިހާރ . ފ ލ ހ ންނާއި   ޙަޤީޤަތަކީ. ޮގށްމ ށ ެގ ބާރ ން މި ދައ ލަތް ހިންަގން ބޭނ ންވަނީ. މިތާަގއި މި

ނީ ޅިޔަނ  ބޭނ ންކޮށްެގން ވެރިކަން ހިންަގނީ. ޝަމާލް އެ ހ ންނަަގނީ.  ސިފައިން ބޭނ ންކޮށްެގން ވެރިކަން މިހާރ  މި ހިނ

ހ ރިހާ ސިޔާސީ  ؛ސިފައިންޭގެގ އެންމެ އިސްވެރިޔާެގ ޮގތ ަގިއ. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ަވޑަިއަގންނަވާ ހ ރިހާ ސިޔާސީ

އެ މ އައްސަސާތަކަށް    .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  އިނދޭ އޭނަ  ވަނަ އަށް އެބަ  4  3،  2،  1ބައްދަލ ވ މ ެގ އެންމެ ކ ރީ  

ން މިހާރ  ޖޭ.އެސް.ސީއިފި މި މީހ ން.  އިލަހ ރިހާ އެްއޗެއް ެގއްލ ވަ   ،ތިރާމ ހ އި  ،ދިވެހިރައްޔިތ ންެގ އިތް ޤަދަރާއި ލޯބި

ހ ރި މައްސަލަތަކ ެގ ތެރެއިން    އިދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހ ރި ކޯޓ ތަކ ގަ  ؛ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހ ރި ކޯޓ ތަކ ަގއި  ،މަކީ ކަ  މި ކ ރާ

ސަރ ކާރ ެގ   މި  ކަމަށްދައ ލަތ ން  މައްސަލައެއް  ޮއތް  އ ފ ލާފައި  މައްޗަށް  ބަލާ   ،ވަންޏާ  މީހަކ ެގ  މައްސަލަެއއް  އެ 

ކ ރާ ކަމަކީ.   ޒިރ ކ ރަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިީއ ނޫންތޯ މިހާަގޑީަގއި މި    ރ  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ދަންވަރ ފަނޑިޔާ

ޒިރ ކ ރަނީ ރައީސް ޔާމީނ ެގ މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހާަގޑީަގއި މި    ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ދަންވަރ 

ފަނޑިޔާރ ެގެއއް   ދެން ޮއތް  އިޞްލާޙ ވެފައި  ދައްކަނީކޮން  މި  ވާހަކަެއއްތޯ  އިޞްލާޙ  ؟ެގ  ކަމަކީކޮބައިތޯ   ؟ކ ރެވ ނ  

  ަގޑީަގިއ ޖޭ.އެސް.ސީއަށް އެބަ   ރައީސް ޔާމީނ ެގ މަްއސަލަ ބަްއލަވާ ފަނޑިޔާރ  ދަންވަރ  ؛ފަނޑިޔާރ ،  މިދަންނަވަނީ

ރައީސް.  ޒިރ ހާ އިްއޒަތްތެރި  ބިރ ދައްކައޭ  އެބަ  އިންކޮށް  މައްސަލަެއއްތޯ  ނިމޭނީ  ސާފ ވެރިކަމާކޮން  ކޮން   ؟އެކީަގއި 

އި އިންސާފ ވެރިކަން  ފަސްަގނޑ ަގއި  މި  ޤައ މ ަގއި  މި  މިއަދ ސްސާހ ރައްޔިތަކަށްތޯ  ފާޅ ކ ރ މ ެގ    ޚިޔާލ ؟ ކ ރެވޭނީ 

ތަްއ  ގ އްހަރާރަކ ން ޤާނޫނ އަސާސީން ރަްއޔިތ ންނަށް ލިބިދޭ  ަގ  މިނިވަންކަމެއް ނެތް. ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ބޮޑ ސިންާގ
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 މިހާރ  ނޯވޭ. ގ އްހަނިގ ޅަިއަގނެެގން މި ވެރިކަން މި ހިންަގނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތަކަށް ބަހެއް ބ ނ މ ެގ  

 މިހާރ  ނ ލިބޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަަމކ  ގ އް ހަމިހާރ  ތަނަކަށް އެްއވެލ މ ެގ  ؛ ގ  އްހަ އ ޅ މ ެގ  ރައްޔިތަކަށް ެއއްވެ 

ހިމެނޭ ނި ޕާޓީތައް  މިިގނަ ސިޔާސީ  ައޅ ަގނޑ މެން އ ޅޭ ވާހަކަ  ޕާޓީތަކަށް ސިޔާސީ    ޒާމެއްަގއި  ދައްކަނީ. ސިޔާސީ 

މި އ ޅެނީ. އެހެންނަމަވެސް،    ، މިހާރ  ނެތޭ. އެ ޖާަގ މިހާރ  ނެތިެގން ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްގ އް ހަހަރަކާތް ހިންގ މ ެގ  

ސް މި އޮތީ ހަނ   ލަތް ދަވާލައިފި. މި މަޖިލިމި މަޖިލީސް މި އޮތީ ހަނ . މ ޅި ދައ ލަތް ބަނގ ރޫޓ ކޮށްލައިފި. މ ޅި ދައ 

ކަމ ެގ  ދިވެހިރާއްޖެ ބަނގ ރޫޓ ވެދާނެ  ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދ ނިޔޭެގ މާލީ އިދާރާތަކ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ހީނަރ ވެ

ދީދީ ރަން ހ އްދަފައިސާ ޗާޕ ކ   ،އެތައް ބިރ ވެރި މެސެޖ ތަކެއް އެހެރީ ދީފަ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެން މި ތިބެނީ

ބާރ ެގ ތެރެއިން ޒިންމާދާރ  ބާރެއް ކަމަކަށް    3ޒިންމާދާރ ކަމާ އެކީަގއި ދައ ލަތ ަގއި އޮތް  މިތަނ ން މި ތިބެނީ. މިއީ  

ަގބޫލެއް ބާރ   މި  ރައްޔިތ ން  ދިވެހި  ރައީސް.    މިހާރ   ިއްއޒަތްތެރި  މަޖިލީހ ެގ  ނ ކ ރޭ  މެންބަރ ންނަށް ރަްއޔިތ ންެގ 

ޖެހޭ. ރައްޔިތ ންެގ ބަސް    ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތ ން ދީފައި އޮތް ބާރ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ބޭނ ންކ ރަން އެބަ

 ޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން.   މި މަޖިލީހ ން އިއްވަން އެބަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ަމޑ ްއވަރީއަރ ވަނީ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީށް. ޝަރީފަ އާދަމް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

ހ ށަހެޅިެގން މިައދ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޮއތީ  ޮގއްސަޝ ކ ރިއްޔާ  ާގނޫނަށް   ،މި  ޖޭ.އެސް.ސީެގ 

މި ާގނޫނ ން، މި    ،ކަމަކީ  ެގނައ ން. މ ޅި އިޞްލާޙަށް ބަލާއިރ  އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ އެންމެ މ ހިންމ  އެއްއިޞްލާޙ 

 ،ވ ރެ ޖޭ.އެސް.ސީން ކ ރަމ ންދާ ބައެއް މަސައްކަތްތަކަށް އިތ ރ  ަވގ ތ  ހޯދ ން  ވަކާލާތ ކ ރަނީ ކ ރިއަށްބިލ ން މިހާރ  މި  

ވާނަމަ ކަމަށް  ދަންނަާވ  ކ ރ ކޮށް  ބަދަލ ކ ރ ން.   ،ނ ވަތަ  މ އްދަތ   ޮގތަކަށް  ލަސްެވެގންދާނެ  އިތ ރަށް  މަސައްކަތްތަްއ 

މަ މި  ސަރ ކާރ ން  މިއީ  ޮގތ ން  ަގބޫލ ކ ރާ  ެއއީ އަޅ ަގނޑ   ކަމެއް.  ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ  ހ ށަހެޅީމާ  އްސަލަ 

ވެސް ހިންާގލަން. ހިނާްގލަން އަިއއްސަ އަނެްއކާެވސް   ޚާްއޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީން މި ފަހ ން މި އައީ  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

ހ ށަހެޅީމަ ޮގތަށް ސަރ ކާރ ން  ޖޭ.އެސް.ސީެގ މަސަްއކަތް ލަސްކ ރާ  ަވގ ތ  ނަަގިއެގން  ތްތެރި ރައީސް،  އިއްޒަ  އިތ ރ  

ނ ކ ރެވޭ މިސްރާބ  ހ ރީކީ ރަނަގޅަށް ކަމަކަށް. އެކަމަކ  މިސްރާބ  ޯގސްކޮށް ހ ރިކަން އެނޭގނެ    އަޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫލެއް

ކ ރަްއވާ ބޭފ ޅ ން ެވސް  ހ ރި. އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޓިކެޓ  ހޯއްދެވ މަށް ޓަކަިއ މަސައްކަތް  އެހެން ކަންތައްތަކެއް ވެސް ެއބަ
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އެ   ވަޑައިެގންނެވީ އެނޭގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޯގސްވެފަިއކަން  މާމިިގްއޔަށް.  މިސްރާބ   ފެށިެގން  އޮތީ   ހިސާބ ން  މި 

އޮތް. ެއއީ ކ ރިމިނަލް ކޯޓ ެގ ޤާޟީއަށް    ފަހަރ  އ ފާކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް އެބަ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންނަމަވެސް، މި

ޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނޭގ ޤާޟީއަށް ބިރ ދައްކަމ ންދާކަން.  ސަރ ކާރ ން ފާޅ ަގއި އަ  ،ސަރ ކާރ ން ބިރ ދައްކަމ ންދާިއރ 

އެނޭގބިރ ދައްކަމ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އިބްރާހީމް   ،އިރ ދާކަން  ޤާސިމް  ލިސްޓ ަގެއއް  މީހ ންެގ  ބިރ ދައްކާ  މިފަހަރ  

 ދެންމެ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  ތަނ ގައި  ފެބ ރ ވަރީެގ ވާހަކަ މި  1ނެތް.    އ ޅ ްއވާ ކަެމއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އެނިގފަެއއް

هللا ފަހަރ  ޢަބްދ   ހިންިގ ޮގތަށް އަކ ރ ން ައކ ރަށް. މި  އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ވިދާޅ ވީ ހަމަ ާގތްަގޑަކަށް ެއކަން ރާވަ

ފެބ ރ ވަރީެގ   1އާދެ! ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފައިސާ ދެއްވި ކަމެއް ނޭނޭގ. އެހެންނަމަވެސް،   ؛ޖާބިރ 

ފައިސާ ދެްއވި ެއއް އެ  ޖާބިރަކީ، ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކީ  هللا ހިންގ މަށް ޓަކައި ޢަބްދ   އި ރާވަބަޣާވާތް

ރާއްޖޭެގ ޝަރްޢީ ނިޒާމެްއ    ކަންކަން ރާއްޖޭަގިއ ހިނަގމ ންދާހާ ހިނދަކ   ބޭފ ޅެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިޮގތަށް މި

ވެރިކަމަކަށް    ،ރައީސް، ރަނަގޅެއް ނ ވާނެ. ވެރިކަމެއް ކ ރަން ބޭނ ންވާއިރ ވެރިކަމ ެގ ނިޒާމެއް ެވސް އިއްޒަތްތެރި    ،ވެސް

އެޅޭނީ  ފިޔަވަޅ    އަބަދ ވެސް  ،ކ ރާ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާއައ މަށް ޓަކައި ބަޣާވާތެއް ރާާވއިެގން ވެރިކަމަކަށް އަންނަން މަސައްކަތް

ތަން އޮތީ ފެންނަން.    ފެބ ރ ވަރީަގއި ވެސް ހަމަ އެ  1ފެބ ރ ވަރީަގއި އޮންނާނީ ރައްޔިތ ންނަށް ފެނިފަ.    7ފަހަތަށްކަން  

ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދާންޖެހޭނީ   ،އޭެގފަހ ން  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  ބޭނ ންވާ  ކ ރަން  ެވރިކަމެއް 

އެހެންނަމަވެސް ާގތަށްކަން.  ކަންބޮޑ ވަނީ  ރައްޔިތ ންެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ރަީއސް،  ސަރ   ،އިއްޒަތްތެރި  ކާރ ން މިއަދ  

 ،ކ ރަން ތިބި ފަރާތްތަކ ންައނެއްކާެވސް ޝަރީޢަތަށް ވެރިކަން  ،ރީ އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ ނަމ ަގއި މަސަްއކަތް ފަށާފައިޖ ޑީޝަ

 ؛އެއީ ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ މައްސަލައެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ، ޚާއްޞަކޮށް ކ ރިމިނަލް ކޯޓ ެގ ޤާޟީއަށް ބިރ ދައްކާ ަމއްސަލަ

ބާރ ލާފައި ގ ޅ ން  ކިތަންމެ  ބ ނި  ،ހ ރި  މިކަމާ  ދޮެގކޭ  އެއީ  ފަރާތްތަކ ން  ކ ރި  ވެސް    މިކަން  ވިޔަސް  ކަމ ަގއި 

ކަންކަމ ަގއި ސަރ ކާރ ން   ނ ކ ރޭ މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ސަރ ކާރަކަށް މިއަދަކ  އިތ ބާރެއް ނެތް. ރައްޔިތ ން ަގބޫލެއް

ނ ންާވ ކަމަށް ވާނަމަ އިްއޒަތްތެރި   ރަނަގޅ ކ ރަން ބޭހަދަނީ ތެދ  ކަމަކަށެއް. އެހެންވީމާ، މި މަްއސަލަތައް އަޅ ަގނޑ މެން

ކ ރާ ފަރާތަކަށް ވެރިކަން   ،ޖެހޭ ރައްޔިތ ންެގ އިތ ބާރ  އ ފެދޭވަރ  ޝަރްޢީ ނިޒާމަށް ވެސް  ރައީސް، ައޅ ަގނޑ މެން އެބަ

އްޒަތްތެރި ރަީއސް،  ލާޞްތެރިކަމެއް ނެތި އިޚ ވެސް އެފަދަ ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ މަސައްކަތްތައް ތަރ ތީބ ކ ރަން. އި

ލޯތްބެއް ތިރާމެއް ވެސް ނ ލިބޭނެ. މިއަދ   ހ އި  ،ރަްއޔިތ ންެގ އިތ ބާރެއް   ،މަސައްކަތްތައް ކ ރ މަކ ންނެްއ ރައްޔިތ ންެގ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި  ، ަވރަށް ބޮޑ  މައްސަލަ އެއް ިމއީ  ،އަށް ދިމާވެފައި އޮތް ވަރަށް ބޮޑ  ޮގންޖެހ މެއް މިއީ ރާއްޖެ

 .ދާ ޮގތް ކަންކަން ކ ރަމ ންެވރިކަމ ެގ ނިޒާމ ަގއި ތިބޭ ބަޔަކ   ލާޞްތެރިކަމެްއ ނެތި ވެރިކަމަށް ައއ މަށްފަހ   އެްއވެސް އިޚ 

ވާހަކަތައް   ރީ އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ ނަމ ަގއި އަިއސް މިޖ ޑީޝަ  ،އެންމެ ރަނަގޅަށް ފެންނަން މި އޮތީ މި ސަރ ކާރަށް

ރ ވަމ ންދާކަމީ ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން އެންމެން ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް. ެއކަމަކ  ވެރިކަމަށް ދައްކަމ ންދާއިރ  އިންތިހާއަށް ނ ފޫޒ  ފޯ
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ކ ރެވޭ މަސަްއކަތްތަކ ެގ ތެރެއަށް ރައްޔިތ ންެގ އިތ ބާރ  ނ ހޯދާ ކިހިނެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ނިޒާމ   އައ މަށް ޓަކައި  

އ ފައްދަންޖެހޭ؟ ރަނަގޅ ކ ރެވޭނީ މިއަދ   ައޅ ަގނޑ މެން  ރައީސްމިއީ  ިއއްޒަތްތެރި  ސ ވާލެއް.  ކީްއވެެގންތޯ   ؛ 

ކަންކަމަށް ބަލާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   މި  ،ބޮޑަށް މި ނ ފޫޒ  ފޯރ ވަނީ  މިހާ  ށްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޝަރްޢީ ނިޒާމ ެގ ތެރެއަ

ރިކަމ ަގއި ތިބ މަށް ރައްޔިތ ންެގ ތާީއދ  ނެތި ވެ  ،ަގބޫލ ކ ރެވެނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެއީ ރައްޔިތ ންެގ އިތ ބާރ  ނ ހޯދާ

  ކ ރ މާރ ަގދަނިޒާމ  ވަ  ،ބަދަލ ކ ރެޭވނެ ފޯމިއ ލާއެއް ހަމައެކަނި އޮންނާނީ  ންކ ރެވެނީ. އެކަކ ރާ ކަމެއް ކަމަށް ަގބޫލ ޓަކައި  

ވެސް   މައްޗަށް  މީހ ންެގ  ތިބޭ  ވަރ ަގދަކ ރަން  ނިޒާމ   އެ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިއަދ  ންއިތ ބާރ ކ ރެިވެގއެކ ަގއި   .

ސަރ ކާރ ން   ،ނެގނީރަްއޔިތ ންެގ އިތ ބާރެއް ނެތް. އެކަން ރަްއޔިތ ންެގ ފަރާތ ން މި އެ  އްަގއި ތިބި މީހ ންނަކަށެސަރ ކާރ 

ނޭްއާގނީކަމާއި  ކަންކަމ ަގއި  މި  ،ކ ރަމ ންދާ  ބޭރ ން  ސިސްޓަމ ން  އަދި  ފޯރ ވ މާިއ  ކ ރަމ ންދާތީ.    ނ ފޫޒ   ކަންކަން 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަކަށް ހ ންނަވާ ބޭފ ޅަކ  ރަސްމީ، ނ ރަސްމީ ދަތ ރ ފ ޅ ތައް ވެސް ކ ރަްއވަފާނެ.   ؛ރައީސް   އިްއޒަތްތެރި

ްއޔިތ ންެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ޓަކަިއ ޤައ މ   ކ  މަްއސަލައެއް ނެތް. އެހެންނަމަެވސް، ރަޔަ އެ  ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން

ބޭފ ޅ ން ތިއްބަވާ  ބޭ ؛ދިފާޢ ކ ރަން  މައެ  ތިބެންޖެހޭނެ  ބޮޑެތި ާގފ ޅ ން  ސިޔާސީ  ހ ންނާނެ.  މަޙައްލ ތަްއ  މ ތަކާއި 

ސަރ ކާރ ެގ ދައ ލަތ ެގ،  ދިވެހި  ތަންތަނަށް  ރާވަިއެގންދާ  އެޖެންޑާ  ސިޔާސީ  ކ ރަން  ޚާއްޞަކޮށް    ،މަސައްކަތްތައް 

 ؛ބޭފ ޅަކ    ށް ހ ންނަވާ އެއްއެންމެ އިސްކޮ  އިޖެހިެގން ނ ވަތަ ޑިފެންސް ފޯސްަގ  އަސްކަރިއްޔާެގ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާއާ

ރާއްޖޭެގ    ،ނިޒާމ  އެކަންޏަކަށް ނޫން  ރި ރަީއސް، ެއއީ ޖ ޑީޝަރީޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ހ ންނެވ މަކީ ިއއްޒަތްތެ

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ދެން    ،ޑިމޮކްރަސީއަށް ވެސް ދެވޭ ިއންޒާރެއް. ރާއްޖޭެގ ކޮން ޕާޓީައކަށްތޯ އިތ ބާރ  އޮންނާނީ

އެންެމ މި ހާލަތ ަގއި ވެސް  ،ެއކަމަކ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން މި ދިޔައީ ؟ށް ނ ފޫޒ  ނ ފޯރ ވާނެކަމ ެގކޮންމެ ކަމަކަ

ފަހަތ ން ޮގސް ދިފާޢީ ވ ޒާރާއިން ނ ވަތަ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ވެސް މިކަމ ަގއި ބައިވެރިެވެގން ރައްޔިތ ންނަށް  

ަވރަށް   މިއީ  މަންޒަރ .  އ ންމީދ ކ ރަންންކަބިރ ދައްކާ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ކަމެއް  ދިވެހި    ،ބޮޑ ވާންޖެހޭ 

  ކަމެއް ނ ކ ރާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ލަކަހައަސްކަރިއްޔާއިން ދެވަނަ ފަހަރަށް މި

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ންނަަވއިެގން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި ދެ މެންބަރ ން ވެސް މާވާެގ ބޭފ ޅ ން މާމިިގްއޔަށް ވަޑަިއަގޝ ކ ރިއްޔާ 

 ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ    .ކ ރަްއވައިފިހަަގއެކަމާ ކަންބޮޑ ވ ން އިންތިހާއަށް ފާ

 ށް. ސަލީމަ އަޙްމަދ  މެންބަރ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ
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 ، ހަޅާފައިވާ މި އިޞްލާޙ ތަކަކީށަ މިޝަންެގ ާގނޫނަށް ހ އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮ

ެވސް ކަނޑައަޅާފައި އޮތް އިޖ ރާތ ތަކ ެގ    ރ ހާގ ޅިެގން ާގނޫނ ަގއި މި  އެ ކޮމިޝަނ ން ބެލ މަށް ނިންމާ މައްސަލަތަކާ

ޖ މ ލަ ޮގތެއްަގއި   ؛ެގނައ މ ެގ ޮގތ ން ހ ށަހަޅާފަިއާވ އިޞްލާޙ ތަކެްއ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްތަކަށް ބަދަލ  ބައެއް މ އްދަތ 

  މައްސަލަތަކާ   ރަނަގޅ  އިޞްލާޙ ތަކެްއެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. ިމ އިޞްލާޙ ތަކ ން އެ ކޮމިޝަނ ން ބަލަމ ންދާ  އީމި

ނިންމ މަށާއިގ ޅިެގން   ނިންމ ންތައް  މިހާރަށް  ،ނިންމާ  ޖަވާބ ދާރީވ މަށް  ފަރާތްތަކަށް  ރަނަގޅަށް   ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  ވ ރެ 

ޖޭ.އެސް.ސީން ކަންކަން ހަރ ދަނާކ ރ މަށް   ؛ފ ރ ޞަތ  ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ލެވޭނެ ޙަޤީޤަތެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވާ އި އޮޅ ވަ   ،ކަމަކީ  ސައްކަތްތަކެއް ކ ރަމ ންދާވަރަށް މ ހިންމ  މަ

ގ ޅޭ ޚ ލާސާ އެބަ ހ ރޭ   އެ ނިންމ ންތަކާ  ،ޖޭ.އެސް.ސީން ނިންމާ ނިންމ ންތައް ؛މިހާރ  މި ނިންމާ ނިންމ ންތައް  ،ކަމަކީ

އެހެންނަ ފެންނާނެހެން.  އާންމ ކޮށް  އެނެގން  މަވެސް،ޝާއިޢ ކޮށްފައި  ރަނަގޅަށް  ސަބަބ ން ތަފ ސީލ ތައް  ނެތ މ ެގ 

ދިޔަ ކަންތަކ ަގިއ  އިފަހ ން މި ހިނަގ  ންެގ ތެރޭަގއި ވާހަކަދެކެވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އެބަ ތަނަވަސްވޭ. ދާދިިމޮގތަށް މީހ އެޮގތް

ބަ ދެކެވޭ. އެހެންވީމާ، މި ާގނޫނަށް ނިންމ މާ ބެހޭ ޮގތ ން ވާހަކަތައް އެވެސް ރައްޔިތ ންނަށް ޮއޅ ންައރާ ޮގތަށް ެއ ނިންމި

ޮގތ ން ތަފ ސީލ    ގ ޅޭ  އަޅާ މައްސަލަތަކާފިޔަވަޅ    އި،ޖޭ.އެސް.ސީން ނިންމަ  ،ެގނައ މ ެގ ވާހަކަ ދައްކާއިރ ަގއިޞްލާޙ އި

 ؛ރައީސް  ރިޕޯޓެއް އާންމ ކޮށް ފެންނާނެ ޮގތަށް ބެހެއްޓ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމަށް ައޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ. އިްއޒަތްތެރި

ެގ ވާހަކަ ދެކެވޭނެ. ދެން އެކަން ކ ރެވޭނީ  ށް ވާހަކަދައްކާއިރ  ޖޭ.އެސް.ސީ އިޞްލާޙ ކ ރ މ ވަރަށް އަޑ ހަރ ކޮށް މި މައ ޟޫޢަ

ެއހެން  ،ވެސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަމަށް ވާތީ މި ވޭތ ވެދިޔަ   ،ނަމަނޫންއެ ވާހަކަ އެޮގތަށް އެ ދެކެވެނީ ވެސް. އެއީ 

ަގއި ެވސް އެކަން އެޮގތަށް ކ ރީސް. މެޖޯރިޓީ އޮތް ބަޔަކަށް މެޔޯރިޓީ އޮތް. އެހެންނަމަވެސް، ެއ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ 

ނިޔަތެއް ރައީސް އެ  ،ކަހަލަ  ިއްއޒަތްތެރި  ނ ދެކެވޭ.  އޭރަކ   ވެސް  ާވހަކައެއް  މިނިވަންކ ރ މާއި  ؛ކަހަލަ    ، ފަނޑިޔާރ ން 

ވާހަކަ  ންކ ހ ޢަދ ލ ވެރި    ،އިންސާފ ވެރިކ ރ ާމއި މިކަން   ،ދައްކާއިރ  ކ ރ މ ެގ  އަދި  މިނިވަންކޮށްެގން  ޖޭ.އެސް.ސީ 

އެ އިޞްލާޙ     ،ަގނޑ  ހަމަ ތާއީދ ކ ރަންޅ ންޖެހޭނެ. އަރައްލ ވާކަށް ނެތް. ޖޭ.އެސް.ސީ ރަނަގޅ ކ ރަންޖެހޭނެ. އިޞްލާޙ ކ ހަ

ހަދައިެގން ތިބޭ ވަރަށް ބޮޑ  އެހެން  ަގނޑ މެންނަށް ނ ފެންނަ ކަމަށް  ޅ ތަނަށް އަންނާނެ ވެސް މެ. އެހެންނަމަވެސް، އަ   މި

  ތ ެގ މ ައއްސަސާތައް ފަނޑިޔާރ ންނަށް ނ ފޫޒ  ފޯރ ވ މަށް ޓަކަިއ ދައ ލަެއއީ  ރި ރަީއސް އެބަ އޮތް.  ތެމައްސަލަެއއް ިއްއޒަތް

އިޞްލާޙ ކޮށްެގން    ،އިންތިޒާމ ެވެގން ޖޭ.އެސް.ސީ  އަދި  މަސައްކަތްތަކަށް  ކ ރާ  އެ  ނާންނާހަތަރ ތީބ ވެެގން  ނެ. އްލެއް 

ަގއި  2015ޖަނަވަރީ    29  ،އަޅ ަގނޑ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްެގ ސަމާލ ކަމަށް ެގންނާނަން ދެ މައްސަލައެއް. ފ ރަތަމަ ކަމަކީ 

ސޮއިކ ރައްވަ  މިނިސްޓަރ  ސިޓީަގިއ  ެއޗް.ޑީ.ސީ   އިހައ ސިންގ  އެ  ސިޓީފ ޅެއް.  ސިއްރ   ސިޓީފ ޅެްއ.  ފޮނ އްވި  އަށް 

އޮންނަނީ އެފް.ޑަބް  ، ވިދާޅ ވެފައި  އިމާރާތްމާލޭަގއި  ކޮންސްޓްރަކްޝަނ ން  ފްލެޓ ލިއ   ސަރ ކާރާ ކ ރި  ތެރެއިން    ތަކ ެގ 

ފަނޑިޔާރ ންނަށް ކަނޑަައޅާށޭ. މިއީ ދައ ލަތ ެގ ރަސްމީ   5ސ ޕްރީމް ކޯޓ ެގ    ފްލެޓ   5ެގ ތެރެިއން  ފްލެޓ   10ހަވާލ ކ ރި  
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މީަގ ދަންނަވަނީ.  މި  ބޭނ ންކ ރީ  އި ސިޓީ  އިކޮނޮ  ،ހ އްޖަތަކަށް  ކައ ންސިމިއީ  ކަމެކޭ. މިކް  އޮތް  ފާސްކޮށްފައި  ލ ން 

އް އެ އޮތީ ސާފ ކޮށް  ތަާއއި ފަނޑިޔާރ ންނާ ބެހޭ ާގނޫނ ަގއި މިކަން ހިންަގން އޮތް އިޖ ރާތ ނޑައެޅިެގން ޤާނޫނ އަސާސީ ކަ

ހ  ދ ވަފަނޑިޔާރ ން އަޅ ވެތިކ ރ މަށް މި ރާއްޖޭަގއި ދާދި މިދާކަށް  އިއެނެގން. މިއީ ރަސްމީ ސިފަިއަގއި ކޮރަޕްޝަން ހިންަގ

ތްތެރި ރައީސްެގ ސަމާލ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ެގންނަން ބޭނ ން. އެއީ ކަން ހިނާގފައި އޮތް ޮގތް. ދެވަނަ މައްސަލަ އިްއޒަ

ެއޗް.ޑީ.ސީ   2015ރ ވަރީ  ފެބ   10 ހައ ސިންގ މިނިސްޓަރ  ހަމަ  ެއ ަގއި  ފޮނ ވާފައި އޮތް ސިއްރ  ސިޓީފ ޅެއް.  އަށް 

  4ފްލެޓ ން    10ކ ރި  ހަވާލ   ެގ ތެރެއިން ސަރ ކާރާތަކ ކ ރި ފްލެޓ އިމާރާތް  ސިޓީަގއި އެފް.ޑަބްލިއ  ކޮންސްޓްރަކްޝަނ ން

ކަނޑައަޅަ   ފްލެޓ  އިސްވެރިންނަށް  މ އައްސަސާެގ  މިީއ    އިމިނިވަން  ލިޔ އްވާފަ.  އޮންނަނީ  ކަމަށް  ނިންމި 

ޮގ  ،ެވެގން ކޮރަޕްޝަންއިންސްޓިޓިއ ޝަނަލް  މިންވަރ . ްގރޭންޑް ކޮރަޕްޝަންެގ  ހ ރި  ހިނާގފައި  މި ރާއްޖޭަގއި  ތ ަގއި 

ކ ރާ  ތިކ ރާ ޮގތަކީ. މިއީ މިނިވަން މ އައްސަސާތައް އަޅ ވެކަން  ފަސޭހަކ ރަން ކަންދޭން  މިީއ ައނިޔާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ްއޔިތ ން ކަމ ަގއި ރައަނދިރި  ޮގތަކީ. ިމއީ ފަނޑިޔާރ ންނަށް ނ ފޫޒ  ފޯރ ވާ ޮގތަކީ. ިމއީ ރައްޔިތ ންނަށް ޮއޅ ވާލައިެގން

އަސާސީަގއި ވަރަށް ސާފ ކޮށް  ބައިންދައިެގން މި ރާއްޖޭެގ ސަރ ކާރ ތައް ހިނަގމ ން އަިއ ޮގތް މި ދަންނަވަނީ. ޤާނޫނ  

ެއްއވެސް   ފަރާތަކަށް  ެއއްވެސް  ފަރާތަކަށް،  އެއްެވސް  މިއިން  ނެތި  ރ ހ މެއް  ނެތި،  ބަހެްއ  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ 

ރ ކަނޑ ވާލިކަން މި އޮތީ އެނެގން. ބާ  މިކް ކައ ންސިލ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގޮއއްާވ، އިކޮނޮ  ކަމަށް  އިނާޔަތެއް ނ ދެވޭނެ

ޖޭ.އެސް.ސީ   ،ނ ކ ރާހާ ހިނދ މިކަން ހިނިގ ޮގތް ތަޙ ޤީޤ ،  މި މަްއސަލަތައް ނ ބަލާހާ ހިނދ  ؛ތްތެރި ރައީސްއިްއޒަ

ކަންކަން ރަނަގޅ ވާނެ    ،ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން  ެގނެޔަސް އަޅ ަގނޑ .އެސް.ސީެގ ާގނޫނަށް ބަދަލ ކ ރިޔަސް އަދި ޖޭއިޞްލާޙ 

ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  މަަގއަޅ  ؛ކަމަކަށް.  މި  ވާހަކަނޑ   ޮގތ ން  ބެހޭ  ބޭނ ންވޭއ ޟޫޢާ  ފާހަަގކޮށްލަން   ،ދައްކާއިރ ަގއި 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ  -އޭރ ެގ ކޮމިޝަނަރ ޖެނަރަލް އޮފް ޓެކްސްޓޭޝަނާއި އަދި ެއންޓި  ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރާއި

ޖެނަރަލައަދި    ،ރައީސާއި  ޖެނަރަލަ ؛ށްޕްރޮސިކިއ ޓަރ  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  ކޯޓ ެގ    ށްއޭރ ެގ  ސ ޕްރީމް  ދެންނެވި  މި 

ދީފައި ހ ރި ޮގތް ތަޙ ޤީޤ ކޮށް، އެ ކަންކަމ ަގއި ޝާމިލ ވި ފަރާތްތަކަށް   ދިނ މ ގެ އިތ ރ ން ފްލެޓ  ފަނޑިޔާރ ންނަށް ފްލެޓ 

 ންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅިެގން ނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ ޑީޝަރީ އިޞްލާޙެއް ނ ވާނެ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. އަޅަ

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޮގތ ން ބަހ ސްކ ރަްއވަމ ން ެގންދަވާއިރ ަގއި    ގ ޅޭ  ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން މި ބިލާ ޝ 

މެނިފެސްޓޯ ކޮމިޝަން ތަކ ަގިއވާ  ޕާޓީތަކ ެގ  ސަރވިސް  ޖ ޑީޝަލް  ޮގތެއްަގއި  ޚާއްޞަ  ފާހަަގކ ރަްއވާނެ.  ކަންކަން 

މި   ހި ރައްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން މަޝްވަރާކ ރޭ. ެއ ބޭފ ޅ ން ހ ށަހަޅާފައިވޭއެކ ލެވިެގންވާ ޮގތް ބަދަލ ކ ރ މަށް ދިވެ

ލެވޭނީ ވަކި އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ. އެ ވިސްނ މަށް އި ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން ދެން އެކ ލަވަ ؛ކޮމިޝަން
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ރި ޮގތަކަށް  ންަގިއ ތިބެެގންތޯ އިންސާފ ވެަގނޑ ެމން ދިޔ ން ބޭނ ންތެރި. ކޮންބަޔަކ  މި ކޮމިޝަޅ  އަދި އެ ބަހ ސަށް އަ

އި ތިބޭ. ތަންތަނ ަގ  ން އެަގނޑ މެންނަށް ެގންދެވޭނީ. ބައެއް ޤައ މ ތަކ ަގއި ސިޔާސީ ވެރިޅ ފަނޑިޔާރ ެގތައް ހިންަގމ ން އަ

ށް ވެސް އެބަ  އެކ އެކައަނެއްބަިއ ޤައ މ ތަކ ަގއި ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ބާރ ެގ ދަށ ަގއި  

ަވކި އެވެނި    އެއްއޮވޭ. އަނެއްބައި ތަންތަނ ަގިއ ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނެއް ނ ވެސް ހ ރޭ. އެހެންވީމާ، މިއީކީ 

ނަޒާ ކ ރީމާއޭ  މިކަން  އަ ހަޮގތަކަށް  ފަނޑިޔާރ ެގެއއް  ލިބޭނީޅ ތްތެރި  ސާދާ  ؛ަގނޑ މެންނަށް  ބާވަތ ެގ  ބ ނެވޭ  މިހެން 

ނޫން.   އަހަރ  ވީާމ،  އެހެންސައިންސެއް  މިތައް  ފެށިތާ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނ އަސާސީއަށް  އަނެއްކާެވސް   އަޅ ަގނޑ މެން 

ކ ރާ ދެން  ބަލަވ މަށްފަހ ަގއި  ޖ މ ލަކޮށް  ކޮބައިތޯ  ކަންކަމަކީ  ހ ރި  ބޭނ ންތެރިއިން  އެީއ  ކަލ މ ެގ  އޮތް.  އެބަ  ން 

ހި ރައްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ފ ރ ޞަތ  ތ ން ދިވެންނަންޖެހޭ ބަދަލ  އެކަންޏެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  ހިއެސް.ސީއަށް ެގ.ޖޭ

ަގނޑ   ޅ ޮގތ ން ހިންާގ މަޝްވަރާެއއްަގއި. އަ   ގ ޅޭ ޤާނޫނ އަސާސީައށް ޖ މ ލަކޮށް ެގންނަން ހ ރި ކަންކަމާ ،ބޭނ ންކ ރާނީ

 ށް. ލަޠީފަ މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާއަރ ވަނީ މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން: ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

ށް މަރަދޫ (އަޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންެގ ާގނޫނ )  10/ 2008ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ   

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙަކީ މަކަރާއި ހީލަތްތެރިކަމ ެގ އިޞްލާޙެއް.    ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ؛ދ އ އެމް.ޑީ.ޕީން ވަ  ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިޞްލާޙ ކ ރ މ ގައި  ތި ފާހަަގކ ރެއްވީ  ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ދ ތަކެކޭ ެއއްޮގތަށް ސިލްސިލާކޮށް އ ހަމަ އެ ފޮތ ަގއި ދެން ހ ރި ވަ  ،ދަކީ އެއީ އެްއވެސް ކަހަލަ ދިރާސާއެއް ނެތިއ ވީ ވަ   އެ

ދ ތަކަކީ ޭއެގ  އ ވަވާ    އެމް.ޑީ.ޕީން  ،އެނެގނީ  އެހެންވީމާ، ޭއެގންމ ަގއި ތި ފާހަަގކ ރެްއވީ.  ދެއް ކައ ރައްޔިތ ންނަށްވީ ވަ

އެްއޗެ ލާޒިމ   ޢަމަލ ކ ރ ން  ބޮޑ ން    ހިތަކެއްމައްޗަށް  އެކިއެކި  މި ސަރ ކާރ ެގ  ވަޒީރ ންނާއި  މި ސަރ ކާރ ެގ  ނޫންކަން 

ިމއީ ހިތާމަ ހ ރި ކަންކަން. މީެގ ކ ރިން އެކަން   ؛ހާމަކ ރަމ ންދަނީ ދިވެހި ރައްޔިތ ން ކ ރިމަތީަގއި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރައްޔިތ ންނަށް ހާމަކ ރި ވާހަކަތައް މިއަދ    ެއކަން ކ ރަން ކަނޑައަޅާފައި ހ ންނަ އ ސޫލ ތަކަށް ދާންދެން  ،ތާއިޮގ  ކ ރާނެ

. ިމއަދ  ކ ރޭކަމާ ހިތާމައަދ  އެއީސް، އަޅ ަގނޑ  ހިތާމަކ ރަން. ދިވެހި ރަްއޔިތ ން މިނެތަތީވެ އިްއޒަތްތެރި ރަހަނދާން

  އް ޑި ހިފައިެގން ހިނިގ އެތައް ވަކީލ ންނެނެގ ވަށާލައިެގން ފައިލްބޮަގއި އޭެގ ކ ރިން ޖޭ.އެސް.ސީޢ ދިފާ  ެގޖޭ.އެސް.ސީ 

ަވކީލަކ  ވާހަކަ ެއއްެވސް  ޭއެގން  ދިފާޢ ަގއި  ޖޭ.އެސް.ސީެގ  ހ ރިހާ ވަކީލ ން  މިއަދ   ތަނެއް ނ ފެނޭ. މިއަދ  އެ  ދަްއކާ 

ދ ލެއް ގާއިމ ކ ރެވެން ނެތް  ތެރޭަގއި އެްއވެސް އިންސާފެްއ، ޢަ  ެގމި ރާްއޖޭެގ ޖ ޑީޝަލް ނިޒާމ   ދަނީެގން  ދައްކަމ ން

ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް،    ޖެހޭ. މި ވާހަކަތަކަށް ޢަމަލ ކ ރަން އެބަ  މި ވާހަކަތައް ައޑ އަހަން އެބަ ؛ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ން ެއކަ  އްކ ރަނީއޭ ބ ނެ ކޮށްލ މަކ ން ދިވެހި ރައްޔިތ ންނެ ދާން ފެށީމާ މި އިޞްލާޙ   ދެނެއް މިކަން ސަރ ކާރ  އަތްދަށ ން
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މި ތަނ ަގއި ސިއްރ  ސިޓީފ ޅެްއެގ ވާހަކަ   ؛ އޮތް ކަެމއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއްަގބޫލެއް ނ ކ ރާނެ. ެއއީ ޝަްއކެ

އެކަން އެ ކ ރެްއީވ   ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ރަްއަވއިފި. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ވިކ ރިން ވާހަކަދެްއކެމީެގ  ދެންމެ  

ކަމެއް ނޫން. މި   ކ ރި  ކ ރެްއވީ. ެއއީ ސިއްރަކ ން  އެކީަގއި އެކަން  ކ މަތާޙިއި. ވަރަށް  ވަރަށް ރަނަގޅ  މަގ ސަދެއްގަ 

ނ ޖެހޭ. އެީއ  ައޅ ވެތިވެފައި ތިބި ބަޔަކަށް ވާން  އަށްމިނިވަން މ ައއްސަސާތަކ ަގއި ތިބި ވެރިންނަކީ ެއީއ ފައިސާ  ެގރާއްޖޭ

ހަވާލ ކ ރީ   ނިކ ންނަ ޮގތަށްއެ ތަނ ން  އަހަރ ެގ ދައ ރެއް މި ދެނީ. އެ ދައ ރ  ހަމަވީމާ  5 . ދާއިމަށް ދިން  އެ ތަން 

ތަންތަނެއް ނޫން އެއީކީ. އެކަން ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ސާފ ކޮށް އެނޭގ ެއއްޗެއް ެއއީ. ެއއީ ސިއްރަކ ން ކ ރި ކަންކަމެއް  

އިއްޒަތްތެރި   ހަމަވީރަނޫން  ދައ ރ   މަނިކ ފާނ ެގ  މިއަދ   ެގކޮ   މާއީސް.  ހ ންނަވާ  ތި  މަނިކ މަނިކ ފާނ   ފާނ  ޅ ން 

ހޯދާކަށެއް ނޫން  ލ  ހިންގަވާނެތީކީ ނޫން. ެއކަމަށް ޖާަގެއއީ މަނިކ ފާނ  އެ ތަނ ަގއި ކޮރަޕްޝަންެގ ޢަމަ  .ވަޑައިަގންނަވާނެ

ިއވަރ  ޚަރަދ ތަކެއް ކ ރަމ ން އެ ެގންދަވަނީކީ. ެއއީ މަނިކިފާނ ެގ ސަލާމަތާއި  ބައެ ތަނަށް ބޮޑ  ސެކިއ ރިޓީާއިއ އެތަްއ  

ޭއގެ   ،ރައްކާތެރިކަާމއި ކަންތައްތަކަ އަދި  އެހެނިހެން  ވާސިލ ެވވޭނެ  މަނިކ ފާނަށް  ޓަކައި  ިއތ ރަށް  ދ ރ ހެލިކ ރ މަށް  ށް 

  ވިސްނާލަން އެބަ   އިރ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންީވމާ، މި ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކ ރ މަށް ޓަކަިއ ކ ރެވޭ ކަންކަމަށް ފާޑ ކިޔާ 

ސިލްސިލާކޮށް ެގނައި ވާހަކަތަކ ެގ    މި ދެންނެވީ  ،ތަރަކަށް ެގނައިތީން. ތިމާމެން އެ ދަފ ކ ެގ މަދ ތައ ތިމާމެންވީ ވަ  ،ޖެހޭ

ލާޞްތެރިވ ން. މިއީ ރައްޔިތ ންނަށް އިޚ   ،އީސް. ތެދ ބަހ ން ވާހަކަދެއްކ ންމަތީން ހަނދާނަށް ެގންނާށޭ އިްއޒަތްތެރި ރަ

ެގން މިއަދ  ލައި އިލަިއފި. އޮޅ ވައިސަފާ މިއަދ  އޮޅ ވައެމް.ޑީ.ޕީން ދައްކަމ ން އައި ފަލްސަފާ. އެހެންނަމަވެސް، މި ފަލް

އަށް އެންމެ ހަރ ކޮށް،  ެއމް.ޑީ.ޕީ  ،ސްނަމަވެ މ ަގއި ވީކަ  ކ ރިކިތަންމެ ވަރަކަށް މަސައްކަތް  ންސް، ނިކ ންނައިްއޒަތްތެރި ރައީ

 މިކަން ަގބޫލ ކ ރޭ. މިއަދ    މަގ މަތިވެފަ.   އި،ކ ރި ދިވެހި ރައްޔިތ ން އެ ތިބީ މާޔޫސްވެފައެންމެ ވަރ ަގދައަށް މަސަްއކަތް 

ެގ ލިސްޓ ަގިއ ބަހ ސްކ ރާނެ  ނޫންތޯ. ިމ ބަހ ސް  އެއްސް، އެކަން އެބަ ފެނެލީމަ ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީއިމިތަނަށް ބަލަ

މިއަދ     ރައްޔިތ ންނަށްހިމި ތަޅ މ ެގ ތެރޭަގއި ވެސް ނެތޭ. މިއީ ދިވެ  ގައި.އެމް.ޑީ.ޕީ   އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  ފަރާތެއް ނެތޭ

ކީއްެވެގންތޯ. އަމިއްލަ އަތްތަކ ން ލިބ ނ    އޭ ނިކަމެތިވަނީ  . އޭިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބާރ ދަނީ  އޭވަރ ދަނީ ؛ނަމ ންދާފެން

ބަހ ެގ ހަމަލާތައް އެޮގތަށް  ބާރ ަގއި ކިބ ރ ވެރިކަާމއި ބޮޑާކަން އިސްކ ރީ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަދިެވސް އެ ދަނީ ެއޮގތަށް.  

އޭެގ މަތީަގއި    އް ލިބ ނީމާޚިލާފ  ބާރެ  އާދަޔާ ؛. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްނަށްދަނީ ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގން  ރައްދ ކ ރަމ ން

ކިހާ ބައިވަރ    ،ކެއްތޯންވީ. ކިހާބޮޑ  އ ފަލެއްތޯ. ކިހާ ބައިވަރ  ލޯނ ތައްވަތިބެ ރައްޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތެއް ނޫންތޯ ކޮށްދެދެމި

.  ޔަތޯ. އެހެންނަމަވެސް، މިއިން ކަމެއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ފެނިެގންނ ދިލޭ އެހީއެ ލިބ ނީ. ހި  ފައިސާެގ އެހީތަކެއްތޯ

ފާހަަގެވެގން ވެރިން  މި  ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި  ޮގތ ަގއި  ބ އްދިެވރިންެގ  ތިބިއިރ   ދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް،  އިދިކޮޅ ަގިއ 

ކީއްެވެގންތޯ މިވީ  މޮޔަ  ބ އްދިވެރިކަން  އެ  އަ ؟ފައިސާަގއި  ބ އްދިވެރިން.  ފައިސާެގ  ތިބިއިރ   އިދިކޮޅ ަގއި  ޅ ންނަށްވީ. 
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ނެތ ނީ.  އީސް، ނިކަމެތި ރައްޔިތ ން މަތީން ހަނދާންއިްއޒަތްތެރި ރަ  އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  ފަިއސާެގ ައޅ ންނަށް ވީމާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 ށް. ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ސަނީފަهللا ޢަބްދ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަނީފް هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ތިނަދޫ

ިއޞްލާޙަށް ޓަކަިއ   ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަންެގ ާގނޫނަށް މި ެގންނަ އިޞްލާޙ 

ރީ  ދެއް ޖ ޑީޝައ އެްމ.ޑީ.ޕީެގ ވަ   ، ަގނޑ މެންޅ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ިއޞްލާޙ  ފޮނ އްވީތީ ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. އެީއ އަ

ބޭފ ޅ  ބައެއް  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ޖ ޑީޝައިޞްލާޙ ކ ރ ން.  އަދި  މިއީކީ  އޮޅިަވޑަިއަގންނަވަނީ.  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް   ރީންނަށް 

ވ ރެ   ހ ށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙެއް ނޫން. މި ާގނޫނ ަގއި ޖ ޑީޝަރީން ހިންާގ މައްސަލަތައް ބެލ މަށް ޓަކައި މިހާރަށް 

ބޭނ ންވާތީވެ ކޮމިޝަނ ން  ޮގތްތަކެއް  މައްސަ  ، ހަރ ދަނާ  ކޮމިޝަނ ން  މިންަގނޑ   ލަެއ  ެގނެއްސަބަލާ  ހ ރި    ތަކަށް 

ބަދަލ ތަކާއި  އައި  ޮގތަށް  ހ ށަހެޅޭ  މައްސަލަ  އެއީ  ފެންނަނީ.  މި  މީަގއި  މައްސަލަ  ،ބަދަލ ތަކެއް  ދިރާސާކ ރ މަށް  ެއ   

ބަދަލ ތަކާއި ހ ރި  މ ހ ލަތްތަކެއް   ، ެގނެއްސައި  އިތ ރ   ހ ރި  ދޭން  ފަރާތްތަކަށް  ރައްދ ވާ  މައްސަލަިއަގިއ  އެ   އިތ ރަށް 

ކ ރ މެއް  ލާޙ ޞްތ ަގިއ ޖ ޑީޝަރީ އިޤަ ހ ށަހެޅިފައި ހ ރި ާގނޫނީ ބަދަލ ތަކެއް މި ބިލ ަގއި މި އޮތީ. މިއީ ޙަޤީދިނ މ ެގ ޮގތ ން

މަސައްކަތެއް ކ ރަމ ންދާ  ޖ ޑީޝަރީން  މިއީ  ހަރ ދަނާކ   ނޫން.  އޮކ ރ ން  ެގނެިވފައި  ޓަކައި  އިޞްލާޙެްއކަން ތްރ މަށް   

އަ ރިޔާސަތަށާއި  މަޖިލީހ ެގ  މި  މިކަން  އަޅ ަގނޑ   ރިޔާސަތ ން  ސަމާލ ކަމަށް  މެންބަރ ންެގ  ހ ރިހާ  މަޖިލީހ ެގ  ދި 

މި   އެދި  ކަމަށް  ހަމަފާހަަގކޮށްދެްއވާނެ  ޖ ޑީޝަރީ    ޝ ކ ރިްއޔާހ ށަހަޅާލީ.    ވާހަކަ  އާދެ!  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި 

. އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ޖ ޑީޝަރީ  ދެއް ވެސް މެއ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވަ  ،ހިމެނޭ  ވެސްަގއި  އިޞްލާޙ ކ ރ މަކީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެނިފެސްޓޯ

މި   ؛ކ ރެވިެގންދާނީއިޞްލާޙ  އިޞްލާޙ އަހަރ   5އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޖ ޑީޝަރީ  ނިމިެގންދާއިރ   ކ ރެިވެގންދާނެ. ދ ވަސް 

ޖެހޭނެ އެންމެ ރަނަގޅ  ޖ ޑީޝަރީ އޮންނަންކޮށްފައި ރާއްޖޭެގ    ޝްވަރާމައެ  ކ ރާނަން.    އަޅ ަގނޑ މެން އެ މަޝްވަރާ

ައޅ ަގނޑ މެންނާ ހޯދަިއެގން  ޮގތަކަށް  ވެސް  މަޝްވަރާ  ޚިޔާލާިއ  ފަރާތްތަކ ެގ  ތަހ ޒީބ    ؛އިދިކޮޅ   އެހެން  ދ ނިޔޭެގ 

އެކަން   އަޅ ަގނޑ މެން  ބެލ މަށްފަހ ަގއި  ވެސް  މިސްރާބ   ޮގތ ެގ  އޮންނަ  ޖ ޑީޝަރީ  މ ޖ ތަމަޢ ަގއި  ޤައ މ ތަކ ެގ 

ައޅ ަގނޑ މެންއިރާދަ ނޫން.    ެގކ ރެްއިވއްޔާ  ކަމެއް  ޝައްކ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެއީ  ކ ރާނަން.  ދައ ރ ތެރޭަގއި  މި 

ވަ  ވީ  ވަ އ އެމް.ޑީ.ޕީން  ެއ  އެމް.ޑީ.ޕީން  ެވްއޖެއްޔާ  ވެސް އ ދެްއ  މެންބަރ ން  ހ ރިހާ  ކެނޑިނޭޅި  ޓަކަިއ  ފ އްދ މަށް  ދ  
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ހާމަކޮށް  ދަނީ  ކ ރަްއވާނެ. އެކަން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް    އެ މަސަްއކަތްމަސައްކަތްކ ރާނެ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ލީޑަރޝިޕ ން ވެސް  

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ ޑީޝަރީ އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް   ،ފެންނަމ ން. އެއާއެކ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވާ އަނެއް ނ ކ ތާއަކީ 

ެއއްެވސް ފަނޑިޔާރަކަށް މަޖިލީހ ން   ޓަކައި ޙަޤީޤަތ ަގިއ ރައްޔިތ ންނަށް އޮޅ ވާލ މަށް ޓަކައި ެއްއވެސް ފަނޑިޔާރަކަށް،

  ތްނ ނިންމާ އެއްވެސް ކަހަލަ ިއނާޔަތެއް ނ ދެވޭނެ. މިއީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ކަޅާއި ހ ދ ން ލިޔެފައި އޮ

ފ ލެޓެއް ެއއީ  ެއްއވެސް ފަނޑިޔާރަކަށް އިނާޔަތެއް ނ ދެވޭނެ.  ބިނާކޮށް ނޫނިްއޔާ  ަމއްޗަށް  މި ލިޔ ންތަކ ެގ    ލިޔ މެއް. 

  ކަމ ަގއި ވިޔަސް، ފަޅ ރަށެއް   ކަމ ަގއި ވިޔަސް، ބައިސްކަލެއް  ކަމ ަގއި ވިޔަސް، ސައިކަލެއް  ކަމ ަގިއ ިވޔަސް، ކާރެއް

ދައ ރ  ނިމިދިޔަ  އެހެންނަމަވެސް،  ނ ދެވޭނެ.  ެއއްޗެއް  ެއއްވެސް  ިމއިން  ިވޔަސް،  ފ ލެޓ ތަްއ    ެގކަމ ަގިއ  ތެރޭަގއި 

އެކަން ކޮށްފައި   ؛ޙަޤީޤަތ ަގއި ެއ މައްސަލަ ؟އްޔަތަކ ންތޯ ދެވ ނީސިހައިދިޔައިރ  ކޮން ާގނޫނަކ ންތޯ، ކޮން  ލެވިެގންއިބަހަ

ެއޅިެގން  ފިޔަަވޅ   ފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެން ފަނޑިޔާރ ންނާ ދޭތެރޭގައި  ެއޅެންޖެހޭ. ދާދިފިޔަވަޅ ތިބި މީހ ންނާ ދޭތެރޭަގއި  

ފަރާތްތަ ދިން  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  ފ ލެޓ ތައް  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ފިޔަވަޅ  ހިނގައްޖެ.  ވޭ  އެބަ  މަީގއި  އަޅަން. އް 

ނ ދާނެ.  ކޮރަޕްޝަނާއި މި ކަންކަން ހ އްޓ ވިެގން  ،ަމްއސަލަތައް ތަޙ ޤީޤ ކޮށް ބެލިެގން ނޫނިއްޔާދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިވަރަށް 

އެ    ،ވާ ކަމަކީކ ރި. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  އ ފާ  ރީަގއި. ބަޣާވާތެއްވަފެބ ރ   7ވާތެއް ކ ރީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތާރީޚ ަގއި ެވސް ބަޣާ

މި މަޖިލިސް ތެރޭަގިއ  ަގބޫލ ކ ރައްވާ  ބޭފ ޅ ން ވެސް އެއީ ބަޣާވާތެްއ ކަމަށް ެއއްބަސްވާތީ. ބަޣާވާތްކ ރި ބޭފ ޅ ން ވެސް  

މިއަދ  އާދެ! ރޭވިެގން ހިނަގމ ންދިޔައިރ ަގއި އެކަމ ަގއި ހަމަ ޝާމިލ ވި ިގނަ ބޭފ ޅ ން    އެއީ ބަޣާވާތެއްކަން. ބަޣާވާތް

ތިއްބެވި. ކަރާމާތް  އެބަ  މަޖިލީހ ެގ  ދައްކަާވ.   ،މި  އެބަ  ވާހަކަ  އެ  މިއަދ   މިނިސްޓަރ ން  ޑިފެންސް  ނަާގލި  އިއްޒަތް 

ނަާގފަިއ އެކަން ވެސް ކޮށް ނިމިެގން ޓިނެއް ނ ނަާގނެ. ޓިނ   އިޕްރީމް ކޯޓ ަގެއއްެވސް ސަރ ކާރަކ ން ސ   ެގއަޅ ަގނޑ މެން

ނޫން އިޞްލާޙ ކ ރާނެ ޮގތަކީ. ޝަރ ޢީ ނިޒާމ     މިއީއެއް  ، ރ  ދަްއކާއި  ހިނގައްޖެ. ޝަރ ޢީ ނިޒާމ  ިއޞްލާޙ ކ ރާ ވާހަކަ

އެކީަގއި. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެނިފެސްޓޯަގިއ    އެކީަގިއ، ޙިކ މަތްތެރިކަމާ   އިޞްލާޙ ކ ރަނީ ވިސްނ ންތެރިކަމާ

ެއކަން ކ ރާނީ  ރެއްިވއްޔާ  ވާ ޮގތަށް ޖ ޑީޝަރީ އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ ކަންތައް ރަނ ން ރަނަށް ފ އްދަވައިދެްއވާނެ. އިރާދަކ   އެ

ން ެއކަން ނިންމާނެ. ގ މެންބަރ ންެގ ިއއްތިފާ  65ެމންބަރ ން،    60މް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްާވ  އެ  މި މަޖިލީހ ން. މި މަޖިލީހ ެގ

ނިންމާނީ ލިބޭނެ  ،އެކަން  ފޮނިމީރ ކަން  ޖ ޑީޝަރީެގ  ރައްޔިތ ންނަށް  ހަަމ    މަށްކަ   ޮގތަށް  ރާއްޖޭެގ  އަޅ ަގނޑ   ވެސް 

އަޅ ަގނޑ މެން   ،. އަޅ ަގނޑ މެން އެ މަޝްވަރާ ކ ރާނަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ވިދާޅ ވި ފަދައިންމީދ ކ ރަންންއ 

އި މަޝްަވރާތައް ކ ރެވެމ ން. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ދާދި އަވަހަށް އެކަން  ޔާތަޖ ރިހބާބެހޭ ފަންނީ މާހިރ ންެގ    މިދަނީ ކަމާ

 ޑަށް ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. ވެސް ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރާނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ އަޅ ަގނ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ،އަރ ވަނީ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ށް. ދިްއަގރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .އިކްރާމް ޙަސަނަ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން  މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަންދިއްަގރ  ދާއިރާެގ 

ށް މި (އަޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން ާގނޫނ )  10/ 2008އާދެ! ާގނޫނ  ނަންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

  ހ ށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙ ތަކަކީ އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރާ އިޞްލާޙ ތަކެއް. އަދި ސަރ ކާރ ން ިމ އިޞްލާޙ ތައް ފޮނ ވާފައި މި

ަގބޫލ ކ ރަނީ.  ވަ ނީ މިހާރ  ޖޭ.އެސް.ސީަގއި ހިނަގމ ންދާ މަސައްކަތްތައް އިތ ރަށް ހަރ ދަނާކ ރ މަށް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  

އެމް.ޑީ ސަރ ކާރައާދެ!  މެޖޯރިޓީ  ،އައިސް  ށް .ޕީ  ރައްޔިތ ން  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  ކ ރަމ ންދާ    ،ދީމަޖިލީހަށް  މި  މަޖިލީހ ން 

ބަލަ ހިސްޓްރީ  ކައިމަސައްކަތްތަކ ެގ  ދަންނަވާނީލައިފި  އަޅ ަގނޑ   ވަންޏާ  ސާފ ވާނޭ  ، މަށް  ވަރަށް   ރަްއޔިތ ންނަށް 

މަސައްކަތްކަން.  ެގ  މަސައްކަތްކަތަކީ ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރ މ    އަންނަ  މި  އެކ  ކ ރަމ ން  ލާޞްތެރިކަމާއަޅ ަގނޑ މެން އިޚ 

މައްސަލަ ބެލ މ ަގއި ދިމާވާ ދަތިތައް  ބެލެމ ންދާ  މިހާރ  ޖޭ.އެސް.ސީެގ ތެރޭަގއި    ،ވަނީ  އާދެ! މި އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅިފަިއ މި

ކޮންމެ އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިދިކޮޅ  ބޭފ ޅ ން    ން ެއބަ އޮތް.އްލ ކ ރ މ ެގ ނިޔަތ ަގިއކަން ވަރަށް ސާފ ކޮށް ފެންނަހަ

ފ ޅ ންނަށް ކަމ ަގއި ިވޔަސް އެ ބޭ  ޭއަގއި ކޮންމެ ޙަޤީޤަތެއް އެކ ލެވޭ  ،ެވސްކަމ ަގއި ވިޔަސް    ބިލެއް އަޅ ަގނޑ މެން ހ ށަހެޅި

ނ ާވކަމީ ޙަޤީޤަތެއް. އަޅ ަގނޑ  ސީ ވާހަކަތަކެއް ރަްއޔިތ ންނަށް އޮޅ ވާލ މަށް ދެއްކ ން ނޫން އެއްެވސް ކަމެއް ކ ރެވިފައިޔާސި

އި ވަރަށް  އެދެންއެކ   ލާސްތެރިކަމާޚ ހަމަ  ކިބަިއން  ރައްޔިތ ންެގ  ދައްކަާވ    ،ަގއި  އެ  އެހެން  އަދި  ބެލ މަށް.  ޙަޤީޤަތް 

ން  ެވސް ބައެއް ބޭފ ޅ ން ފާހަަގކ ރައްަވއިފި. އެމް.އެން.ޑީ.އެފ  ޖެހ މަށް. އާދެ! އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ ވާހަކަވާހަކަތަކ ަގއި ނ 

އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި ހ ރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް   ،ކީ ދިޔަ ޮގތަމަޖިލިސް ދައ ރ ަގއި ކަން ކ ރެވިެގންމިދިޔަ  

 މިހާރ   ، ންީގޔަހަމަ  ކަމަކަށް ނ ވާތީެވ އަޅ ަގނޑަށް    ދި މާ ދ ރ  މާޒީެއްއަގއި ހިނިގ. އައްޙަޤީޤަތެވެސް ފެނިެގންދިޔަ  

ރަނަގޅ ކ ރ މ ެގ    ކަންކަން ؛އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގއަޅ ަގނޑ ެމން މި ހ ށަހަޅާ   ؛ބިލ ތަކަށް  . ވީމާ،ކަންހ ންނާނެ  ހަނދާންވެސް  

ޕީ.ޕީ.އެމް ޙަޤީޤަތ ަގއި  ވާހަކަދައްކަާވއިރ ަގއި  ހިތ ހ ރި ބޭފ ެގ  ބިލ ތަކަށް  ތެދ ވެވަޑައިެގން  ހަމަ  ވިސްނަވަންޖެހޭ.  ޅ ން 

ލަްއަވން މި ކ ރައްވާ މަސައްކަތަކީ އެްއޮގތަކަށް ެވސް ސިޔާސީ  އިވާހަކަތައް ދައްކަވާފަިއ ރައްޔިތ ންނަށް އޮޅ ވަ ޮގތަކަށް  

ކ ރެއްވީމަ.  ދާނީ މިހެން ކަންން މ ރަނަގޅ  މިސްރާބަށް ކ ރެވޭ ަމސައްކަތްތަކެއް ނޫން. ެއ ބޭފ ޅ ންެގ ޕާޓީެގ އިތ ބާރ  ެގއްލެ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ށްމެދ ކަނޑާލަނީ ސަިއެގ ަވގ ތަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި 
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 { އަށް 11:04އިން  10:25 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 (هللاއީވާ ޢަބްދ   ރައީސްނައިބ  މަޖިލީހ ެގ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މަރަދޫ   ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ؛ސްެގހ  ބައީތިދާ`. މި ދަންފަޅީަގއި ައޅ ަގނޑ މެން މަސަްއކަތް މި ފަށަނީ އިބ 

ސް  )ޖ ޑީޝަލް ސަރވި  2008/10ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ

 . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް. ެގނައ މ ެގ ބިލ ލާޙ ށް އިޞް (އަކޮމިޝަންެގ ާގނޫނ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

ދެވަނަ  ވާ އިޞްލާޙަށް    ހ ށަހަޅާފައި މިޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ ާގނޫނަށް  ރަީއސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

މި އިޞްލާޙާ ގ ޅިެގން    ދެއްކީއަޅ ަގނޑ މެން މި    ،މީެގ ކ ރިން ރިޔާސަތ ން ވިދާޅ ވި   ،އެދ ނީއަޅ ަގނޑ     ށްފ ރ ޞަތަކަ

ޙަޤީޤަތ ަގއި ސަރ ކާރ ން މިކަމާ ގ ޅ ންހ ރި އިޞްލާޙެއް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ެގންނަ    ،އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކައިފިން

ވަންޏާ ވަ ސަ  ،ެގންނަންވީ  ކަމަށް  އިޞްލާޙެ  ދ އ ރ ކާރ ެގ  ވަކޭފ އްދ މ ެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ފ އްދ މ ެގ  އ .  ދ  

. ޤާނޫނ އަސާސީއަށް  ކަށްވަނަ މާއްދާއަށް ެގންނަ ިއޞްލާޙަ  158ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ،. އެ އިޞްލާޙ  މި ވަނީކޭއިޞްލާޙެ

އިޞްލާޙަކަށް ެއ އިޞްލާޙ  ވާތީ. ރިޔާސަތ ން . ެއއީ ޖޭ.އެސް.ސީ މިހާރ  މި އޮންނަ ޮގތް ބަދަލ ކ ރާ  ކަށްެގންނަ އިޞްލާޙަ 

  އިޞްލާޙ ކ ރާ ވާހަކަ ؛ޕާޓީތަކ ން ވާހަކަދައްކާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން އެދޭ ޮގތެއް ވެސް  ،ހެނދ ނ  ދަންފަޅީަގއި ވިދާޅ ވީ 

ކިޔަ  ޮގތް  ބޭނ ންވާ  އިޞްލާޙ ކ ރަން  އިތ ރ ން  އޮއި ދެއްކ މ ެގ  ހ ށަހަޅާފައި  އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންވީމާ،  ތް ދެއްވާށޭ. 

ތިން ؛އިޞްލާޙ  މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ިއޞްލާޙ    ފަހަރ   މަހިބަދޫ  ޤާނޫނ އަސާސީއަށް  މިހާރ   މަތީން 

ދޭން.  ލަހ ށަހަޅ އްވައިފި. އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ން މި އިޞްލާޙ  މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްވި ޮގތަށް ކިޔާ

. ކޮމްޕޮޒިޝަން ިމ  ތީމާއްދާއަކަށް އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅާފައި އޮ  3 ޚާއްޞަކޮށް.  ވަކިން  ،ވަނަ މާއްދާ  158  ޤާނޫނ އަސާސީ

ފަނޑިޔާރ ންެގ ތެރެއިން ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް    ،ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ަގިއ މި ބ ނަނީ  158ވަނަ މާއްދާަގިއ.    158އޮންނަނީ  

  ން ޝަރަފ ވެރިކަމާޑިޔާރ ންެގ ތެރެއިފަނ  -ހ() ؛މެންބަރ ންެގ މައްޗަށެވެ. ެއއީ  ވިައންނަނި  ވަނީ  ކޮމިޝަން އެކ ލެވިެގން

  - މީހ ންެގ އިންތިޚާބ ކ ރާ މީހަކ ، )ށ(  އެކ  މ ސްކ ޅިކޮށްފަިއވާ އަދި ކޯޓ ތަކ ަގއި ަވކާލާތ ނ ކ ރާ މީހ ންެގ ތެރެއިން އެބައި

ާގނޫނީ   ރާއިންތިޚާބ ކ   އެބަިއމީހ ންަވކީލ ންެގ ތެރެއިން  ކ ރ މ ެގ ހ އްދަ ލިބިފަިއވާ    ާގނޫނީ ވަކީލ ކަން  އިދިވެހިރާއްޖޭގަ 

)ނ( އެބައިމީހ ން ާގނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ    -ވަކީލަކ .  ތެރެއިން  ަވކީލ ންެގ  ލިބިފަިއވާ  ހ އްދަ  ކ ރ މ ެގ  ވަކީލ ކަން 



2220 ޖޫން  13                ޖަލްސާ                           ވަނަ  31ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

37 

 

ވަކީލަކ . ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޔ ނިަވރސިޓީތަކ ަގއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތ ެގ ޢިލްމ  ކިޔަވައިދޭ  ާގނޫނީ  އިންތިޚާބ ކ ރާ އެހެން  

އެބަ ތެރެއިން  )ބ(ދާރިސ ންެގ  ދާރިސަކ .  އިންތިޚާބ ކ ރާ  އިސްލާމީ   -އިީމހ ން  ޔ ނިވަރސިޓީތަކ ަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ތަޢ ލީމީ ދާއިރާއިން   -ޝަރީޢަތ ެގ ޢިލްމ  ކިޔަަވއިދޭ ދާރިސ ންެގ ތެރެއިން އެބަިއމީހ ން އިންތިޚާބ ކ ރާ ދާރިސަކ . )ޅ(

ހަރަކާތްތެރި ޮގތ ން  ސިޔާސީ  އަދި  ހާސިލ ކޮށްފައިވާ  ތަޢ ލީމ   އެބައިމީހ ން މަތީ  ތެރެއިން  ތަޖ ރިބާކާރ ންެގ  ނ ވާ 

ހަރަކާތްތެރިނ ާވ    ޮގތ ން  ިވޔަފާރީެގ ދާއިރާއަކ ން މަތީ ތަޢ ލީމ  ހާސިލ ކޮށްފައިވާ އަދި ސިޔާސީ  -އިންތިޚާބ ކ ރާ މީހަކ . )ކ(

ާގނޫނީ ފަންނ  ފިޔަވައި އެހެން ފަންނަކ ން މަތީ    -. )އ(ތަޖ ރިބާކާރ ންެގ ތެރެއިން އެބައިމީހ ން އިންތިޚާބ ކ ރާ މީހަކ 

ޮގތ ން ހަރަކާތްތެރި ނ ވާ ތަޖ ރިބާކާރ ންެގ ތެރެއިން އެބައިމީހ ން އިންތިޚާބ ކ ރާ    އަދި ސިޔާސީ  ވާތަޢ ލީމ  ހާސިލ ކޮށްފައި

ާގނޫނ އަސާސީައށް  .ކ މީހަ އަޙްމަދ   ހިބަދޫ  މަ  މިއީ  މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  އިޞްލާޙަކީޠާދާއިރާެގ  ހ ށަހެޅ އްވި    . ރިޤް 

ޖޭ.އެސް.ސީެގ ާގނޫނަށް   ،ބަހ ސް މި ކ ރަނީ  އަޅ ަގނޑަށް ވެސް އެނޭގ ައޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މީހަކަށް   ،އިޞްލާޙަކީ އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ   ވާ  ާގނޫނަށް ހ ށަހަޅާފައި މި  ެގޖޭ.އެސް.ސީކޭ.  ހ ށަހެޅިފައި މިއޮތް އިޞްލާޙެ

ކ ރީަގއި އޮތް މ އްދަތ  ބަދަލ ކޮށްލާ  ؛ހ ށަހަޅާފައި އޮތް ިއޞްލާޙެއް މިއީ. މ އްދަތ  ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން  ދޭން ފަސޭހަ  އަނިޔާެއއް

ދިނ މ ެގ  މިއީ ހަމަ އަނިޔާ؛ ކަެމއް މި ކަމަކީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  އިދާރީ.  އިތ ރ  ެއްއވެސް ކަމެއް ނެތް  .އްއިޞްލާޙެ

ޒަތްތެރި މެންބަރ  ލައްވާ ސަރ ކާރ ން ހ ށަހަޅ އްަވއިެގން  ދޫ ދާއިރާެގ އިއްރަދޭން ފަސޭހަކ ރ މަށް ޓަކައި މައަނިޔާ  ،ބޭނ މ ގައި

ވާން  ކަންކަން އިޞްލާޙ ކ ރަން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިޞްލާޙ  ؛އ ޅޭ އިޞްލާޙެއް މި އިޞްލާޙަކީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

އީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް މިހާރ  ކ ރައްާވ ޮގތ ން ދިވެހި ރައްޔިތ ން ރަމި ޖެހެނީ އެންމެ ފ ރަތަމަ. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަން

ތަނ ަގިއ    ދާދި ދެންމެއަކ  މި  އި،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއްއކޮށް ެގއްލިއްޖެ. ދެންމެގަ   އޮތް އިތ ބާރ  އެްއކޮށް ެގލިްއޖޭ

ން މ ދަލ ެގ ައގ  އިންތިހާއަށް ބޮޑ ވެެގން ެއކަމާ ކަންބޮޑ ެވެގ ، މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރ  މެންބަރ  އެ ހ ށަހެޅ ްއވީ

. އެ ިއޞްލާޙ  ެއއީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެންެގވި ޮގތް .ތަނ ން ބޭރ ވެެގން އެ ދިޔައީ ހ ށަހެޅ އްވި އިޞްލާޙ  ވެސް މި

ދ ވަހ  އެ ވާހަކަ މާ ިގނައިން ދެްއކިޔަ މިތާ ނ ދޭށޭ. ތިމަންނަެގ ޕްރޮމޯޝަނަށް މަސަްއކަތްކޮށްދެްއވާށޭ. އިހަށް  .ބޭރ ކޮށްލާށޭ

ބައްދަލ ވ  ކ ރައްވަމ ން  ވެރިކަން ؛ރައީސަކ   ންޓްބެއިންކަމް  ާއންމ ކޮށް  ،އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ ؛ަގއި މ ނޫސްވެރިންެގ 

  . ކ ރައްވާނީކޮށް އެ ކަންތައްތައް އިޢ ލާންވަރަށް ްގރޭންޑ   ކ ރާ ކަމަށް ވަންޏާެގންދަވާ ރަީއސަކ  ދެވަނަ ދައ ރެއް އިޢ ލާން

އިހަށްއަނގަ ،  ޮއޅިެގން ދޫ  ،އެހެންނަމަވެސް ޖަވާބ ދެްއވަމ ން އޮޅިެގން  ސ ވާލަކަށް  ކ ރެއްވި  ނޫސްވެރިޔަކ   ދ ވަހ  

ކޯލިޝަން   ،ތިމަންނަ ދެވަނަ ދައ ރަކަށް އެބަ ކ ރިމަތިލަމޭ. އެއްފަހަރ  ވިދާޅ ވީ  ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ މި ވިދާޅ ވަނީ

އި  ކޮންްގރެސްއަކ ންނޭ.  ވިދާޅ ވި  ފަހަރ   އަނެްއ  އެކީަގއޭ.  ރަީއސްޕާޓ ނަރ ންނާ  ހައިރާންވީ ؛އްޒަތްތެރި    ،އަޅ ަގނޑ  

ކީއްކ ރަންތޯ ކެބިނެޓ ަގއި ވެސް ނެތީއޭ    ،ޕާޓީަގއި ވެސް ެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ؛ނެތްކަންތާއީދ    ެގރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

އިޢ ލާންކ ރެްއވީމާ މަނިކ ފާނ   ހިތްވަރ ދީ  އެ  ކަމަށް  ތާއީދ ކ ރަްއވާ   ، ެއ  ކަމަށް  ވެސް    އެ  ހިސާބ   ޓްވީޓެއްހާ 
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ހޯދާއަ ނ ފެނ ނ .  ހޯދާ  ހޯދާޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  ނ ފެނ ނ ފެނ ނޭ  ވެރިކަމަށް   .ހޯދާ  އެކަމަކ  

އޮތް  ނީ.ލައްވަކ ރިމަތި ވެފައި  އެބަ   ޤައ މަށް  ވެސް  މިނިސްޓަރ ންނަށް  ކެބިނެޓ   ހީވަނީ  ައޅ ަގނޑަށް  ޮގތް 

އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ގައި ތިއްބެވި   ައޅ ަގނޑަށް ހީވަނީޮގތް ވެފައި އޮތް ޤައ މަށްހެން. އެނިގވަޑައިަގންނަވާ

 ކޮންމެވެސް އެއް  ،ނޫންނަމަމެންބަރ ންނަށް ވެސް ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެނިގވަޑަިއަގންނަވާހެން އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ. އެހެން

އީސް ވެސް އެއްެވސް އެްއޗެއް ވިދާޅ ިވ  އިބ  ރަވަގ ތ  އިންނެވި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ނަ  ރިޔާސަތ ަގއި މި ؛ބޭފ ޅަކ 

ކަންކ ރަްއވާ ޮގތ ން ރައްޔިތ ން އެ ތިބީ ހަމަ ހަދާނެ   .ނެތީއޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްތަނެއް އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ . ތާއީދ 

 ؛ކޮށް ވިދާޅ ވޭ މ ޅި ޤައ މ  ބަނގ ރޫޓ ކޮށްލައިފި. މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތަކ ރާރ   .ޮގތް ހ ސްވެފަ

ވިދާޅ ވޭ އިންޓްރަސްޓ   ދައްކަންލޯނ ؛ ތަކ ރާރ ކޮށް  ބޮޑ   މިަގއި  ލޯނ   ލިބޭއިރ   ލޯނެއް  ައނެއްކާ  ވާހަކަ.   ނަާގ 

އެރޭންޖްމެންޓް    25%ންނަނީ  އޮ ވެސް.  ރޭޓ   އިންޓްރެސްޓް  އަރާފައި  އެއްޗެްއ   އާއިލައިބޯ  ފީއާއިއަށް  ހ ރިހާ 

ހާލަކީ. މަޖާ ކަމެއް ނޫން. އާމްދަނީ    އޮތް  މިއީ ދިވެހި ޤައ މ  ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   . حان هللاب س  .25%ލާއިރ ަގއި  

  ށް ދައ ލަތަ  ،ެއްއވެސް މަެގއް ނ ފެންނާތީ  ،ހޯދަން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނ ކ ރޭ. އާމްދަނީ ހޯދަން އެއްެވސް މަސައްކަތެއް 

ހަމައެކަނި އޮތް މަަގކީ ފައިސާ ޗާޕ ކ ރ ން.    .ްއޒަތްތެރި ރައީސްނ ފެންނާތީ ހަމައެކަނި އޮތް މަަގކީ ފައިސާ ޗާޕ ކ ރ ން އި

އެތައް ދަންނަވައިފިން  އަޅ ަގނޑ   ހިންަގ  ،ފަހަރަކ   އެބަ  ޤައ މެްއ  ެމޝިނެއް  އޭމިހާރ   ޗާޕ ކ ރާ   ؛ޗާޕ ކ ރާ  ފައިސާ 

ހިންާގލަ ޤައ މ   އެކީަގިއ  އެ މެޝިނަކާ  ނ ވޭ.  ކަމަކަށް  ެއއްވެސް  މިން  ނޫންތޯ  ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ރައީސ  ؟ވަނީ  ޮގތަކަށް 

ރައްޔިތ ންނަށް    .ފަިއސާ ޗާޕ ކ ރާ ެމޝިނެއް ބައިންދަިއެގން ޤައ މ  އެބަ ހިންޭގ ؛އޮފީހ ެގ މަތީަގއި ޗާޕ ކ ރާ ެމޝިނެއް

ެއކަމަކ     !ހާސްނ ވާށޭ  !ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވިދާޅ ވަނީ ހާސްނ ވާށޭ  ،ނީވިދާޅ ވަ  ރަްއޔިތ ން ކައިރީ؛ ެއއްޗެއްވާ ެއއްެވސް  

 85ފިހާރައަކަށް ަވދެ ަގންނަން މި ލިބެނީ  މިއަދ   ަގންނަން ލިބޭ ތެޔޮފ ޅި  ރ ފިޔާއަށް    30މީެގކ ރިން ރަްއޔިތ  މީހާ  

އެކަމަކ  މި ބ ނަނީ. އެހެންވީމާ،   ރ ފިޔާ. ކައްކާ ތެޔޮފ ޅިއެްއެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ހާސްނ ވާށޭ ރައްޔިތ  މީހާ ކައިރީ

ނ ބާނާ ހަމަ އެއްެވސް ތަނެއް ނެތީއޭ.  އަތް ؛ރި ރައީސްއިްއޒަތްތެ  .ހ ރީ  މި  އިމިވަރ ެގ ރަީއސަކ  މިއަދ  ވެރިކަމަށް އަރަ

ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ފަނޑިޔާރ ން ދަންވަރ    ،އަޅ ަގނޑ  ތަކ ރާރ ކޮށް ދަންނަވައިފިން.  ބާނަނީދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކަށް އަތް 

ަގއި  މޭ  29ނަލް ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރ   ކްރިމި  ، ހިންަގާވ ފަނޑިޔާރ   އެބަ. ރަީއސް ޔާމީންެގ ޝަރީޢަތް  އޭަގޑީަގިއ ހާޒިކ ރެ 

ކ ރީމަ ވެސް އަނެްއކާ  . ޖޭ.އެސް.ސީން ދޮގ އޮތީ ނޫސްތަކ ަގއި ޖަހާފަ  ދަންވަރ  ަގޑީަގއި ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ެވއްދި ވާހަކަ އެ

ކަމެއްތޯ ދެން ކޮން؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއެީއ ޙަޤީޤަތެއް ކަމަށް.    ،އޮތީ ވިދާޅ ވެފައި އެ ނޫހަކ ން  ސީދާ ތާރީޚާ އެކީަގއި އެ

ޤައ މ ަގއިއިޞްލާޙ  މި  ކޮން ؟ވާނީ  އިޞްލާޙ ދެން  ޤައ މ ގައި.ކަމެއްތޯ  މި  ވެރިކަން؟ ވާނީ  ކ ރާ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި 

ކ ރާ ވެރިކަން   އިނެތީމަ ފެންނާނެ ހ ރިހާ ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އެބަ ފެނޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގަ ލީޑަރޝިޕަކަށް ތާއީދ 

ނެތީ ޤާބިލ ކަން  ރައީސް.    މާވެރިެއއްެގ  ފެނޭ އިއްޒަތްތެރި  އެބަ  ޤައ މ ން  މި  ހ ރިހާ އަލާމާތެއް  ފެންނާނެ  ޤައ މަކ ން 
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ހަވާލ  ދަރިންނާ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޤައ މ   މި  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  ބިރ ަގނޭ  ބިރ  އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ކ ރެވިދާނެކަމ ެގ 

  ިއ،ނަަގޓެރި ބައެއް ޤައ މ ތަކ ން  އްނާޖާއިޒ  ފައިދާ އަވަ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ހީވޭ މިއަދ . މި ޤައ މ ެގ ނިކަމެތިކަމ ެގ

 ތަން މިނިވަންކަން ެގްއލޭ ހިސާބަށް މި ޤައ މ ެގ ކަންތައްތައް ޮގއްސަ ހ ރި    ،މި ޤައ މ ެގ މިނިވަންކަން ނިގ ޅަިއަގނެ

އެ މަނިކ ފާނ ެގ    ،އްޔާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނޭ. އެ ކަންތައް ަގބޫލ ކ ރަނީ އަޅ ަގނޑ މެން އެކަނި ނޫންކަން ރައީސ ލްޖ މްހޫރި

  ތައްއެ މަނިކ ފާނ ެގ ކެބިނެޓ ން ވެސް އެ މަނިކ ފާނަށް ތާީއދ ނ ކ ރެއްވީމަ އެ ކަންތައް  ދެވަނަ ދައ ރަށް އިޢ ލާންކ ރެްއވީމާ

 ވަރަށް ސާފ  އެބަވޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މެދ ހެންވޭރ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ ހެންވޭރ 

އިބްރާހީމް ޝަރީފް މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     ، ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

މި ިއޞްލާޙަށްވާ  ހ ށަހަޅ އްވާފައި  ގ ޅޭ  ،  އިޞްލާޙާ  ކޮމިޝަންެގ  ސަރވިސް  އަޅ ަގނޑ     ޖ ޑީޝަލް  ޮގތ ން 

އެހެން ޒާތެްއެގ ވާހަކައެްއ. މ ޅިން އެހެން ޮގތަކަށް މި ވާހަކަ    ެއއް.ވަރަށް އެހެން ފާޑެްއެގ ވާހަކަ  ދަންނަވާލަންޖެހެނީ

ރައްޔިތ ންގެ   ،އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހަށް  ،އެނިގަވޑައިަގންނަވާނެ ؛ޒަތްތެރި ރައީސް ޖެހެނީ. ިއއްއަޅ ަގނޑ  ދައްކާލަން

ކަންބޮޑ ވ މ ެގ   ރައްޔިތ ންެގ  ވޯޓ ން.  ރައްޔިތ ންެގ  މިތިބީ  އިންތިޚާބ ކޮށްފަިއ  ރައްޔިތ ން.  ތިބީ  މި  ހޮވާފައި  މަޖިލީހަށް 

ރައްޔިތ ންެގ ތަކ ލީފެއް އޮތް ވާހަކަ މި މަޖިލީހ ަގިއ  ،  ކަމަކާ ދޭތެރޭ އ ނދަޫގތަކެއް އޮތް ާވހަކަ  ރައްޔިތ ން އެ  ،ވާހަކަ

މެންނަށް. ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ނިގެގން މިއަދ  ވަރަށް ސާފ ކޮށް ހިނގައްޖެ އަޅ ަގނޑ ކަން އިނެތް ދެއްކ މ ެގ ފ ރ ޞަތ 

ހ ށަހަޅ އްވާފައި އިޞްލާޙ   މި  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ބަހ ސްކ ރ މ ެގ   މަރަދޫ  އެބަ  މިތާ  އެހެންވީމާ،  ވަނީ. 

ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންނަށް ވެސް ލިބިެގން ހިނަގއްޖެ.    ،ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެނަށް ވެސް

ބަލައެހެންނަ އެޖެންޑާއަށް  ބަލާއިރ  ؛ލާއިރ ގައިއިމަވެސް  ނަންބަރަށް  އޮތް  ކ ރިން  މީެގ  އެޖެންޑާެގ    - 7.1  ،މިއަދ  

މަޑ އްވަރީ   ؛ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   179ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާިއދ ެގ  

  ، ޕީ.ޕީ.އެމްެގ މެންބަރެްއ ހ ށަހެޅި ކަމ ަގއި ވީނަމަެވސް  ، ވީނަމަވެސް ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅި ކަމ ގައި

ވީނަމަވެސް ކަމ ަގއި  ހ ށަހެޅި  މެންބަރެއް  ކަމ ގައި   ،ޖޭ.ޕީެގ  ހ ށަހެޅި  މެންބަރެއް  މިނިވަން  މެންބަރެއް،  އާންމ   އަދި 

 އ ފ ްއލަންޖެހޭ ކަހަލަ ވާހަކަެއއް ިމ  ރަްއޔިތ ންެގ ކަންބޮޑ ވ މ ެގ ވާހަކަ، ރައްޔިތ ންނަށް އޭެގން ތަކ ލީފެއް   ،ވީނަމަވެސް 

ހަަމއެކަނި ސަރ ކާރ ން ހ ށަހަޅާ ކަމެއްެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން    ،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ދެއްކި
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  ،ގެ އަޅ ަގނޑަށް ކ ޑަކޮށް އެހެން ފާޑެއް  ،އެންމެން ތެދ ވެ ދައްކަން ައޅ ަގނޑަށް އ ނދަގޫވާތީ އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެވީ

އިޝާރާތްކ ރިހެން އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން މި ތަނަށް އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން    އެހެން ޒާތެްއެގ ވާހަކައެކޭ މިތާ މި ބ ނަންޖެހެނީ.

ެއއީ    ެގ ވާހަކައަކީނޫނީ ޕާޓީ  ،ޕާޓީން. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެން ޕާޓީެގ ދިފާއ ަގއި  ރަްއޔިތ ން. ދެން  ހޮވާފައި މި ތިބީ

ވާހަ ރަްއޔިތ ންެގ  ދެންވެސް  ވާހަކަ.  ރައްޔިތ ންެގ  ވާހަކައަކީ  ޕާޓީެގ  ސަރ ކާރ ެގ    ކަ.  ނ ދައްކާ  ާވހަކަ  ރައްޔިތ ންެގ 

ނެތް  ވެސް  ޝައްކެއް  ވާހަކަ  ،ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނެ.  ފަސޭހަކޮށްދިނ މަށް ދަްއކަންޖެހޭނެ  ސަރ ކާރ ެގ  ސަރ ކާރަށް   .

ވަނަ  179ީމެގ ކ ރިން ހ ށަހެޅި މައްސަލަ،    ،މެންނަށް ކ ރެވެން ހ ރި ހ ރިހާ ކަމެއް ކ ރަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސްއަޅ ަގނޑ 

ކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ   މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ ދަށ ން ހ ށަހެޅި މައްސަލަ، ބަހ ސްނ ކ ރާ ޮގތަށް މި މަޖިލީހ ން ބޭރ ކ ރި ؛މާއްދާެގ

ަވކި   ،ރަީއސް ޔަމީން ކޮންޓްރޯލްކ ރި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހެކޭ ؛ސްތަކެކޭ ންެގ މަޖިލިމީެގ ކ ރީެގ ރަްއޔިތ   ،ދަންނަވާނީ

 ،ސް ތަފާތޭ. ކ ޑަކޮށް ތަފާތ  އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް ވަނަ މަޖިލި  19އަޅ ަގނޑ މެން ކިޔަން  ؛ވަނަ މަޖިލީހެކޭ    19

ވަނަ މަޖިލީހ ަގިއ    18ރ ންނަކަށް މީެގ ކ ރިން  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ ؛ދައްކަން ކެރ ނީމާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ވާހަކަ  

ވީމަ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކެރޭނެ މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ތަފާތ   މިކަހަލަ ވާހަކައެއް ދަްއކާކަށް ނ ކެރ ނ . އަޅ ަގނޑ މެން

އެ    ،ނަމަ   ވަނީިވއްޔާ، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ޯގހެްއ ހަދާ ކަމަށް  ބ ނަން. ސަރ ކާރ ން ވެސް ޯގހެއް ހަދާ ކަމަށް ވަނީ

މި ވާހަކަ   ނ ން ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރ ންެގ ތިބޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެންީގވާހަކަ ދެއްކ މ ެގ ހިތްވަރ  ހަމަ ޔަ

ދެން، އަޅ ަގނޑ  ؛ . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްވެނ ން ެވސް ކަންބޮޑ ވާތީީގކަމާ ދޭތެރޭަގިއ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޔަ އެ  ،މި ދައްކަނީ

އެއީ އިންތިޚާބަކ ން   ،ބ ނެފާނެ  .ފާނެއިޖަހައްކީމަ ފަހަރ ަގިއ މި ތަނަށް ދެތިން މެންބަރ ން ވަދެ ތަރަތަރަމި ވާހަކަ ދެ

ަމއްސަލަެއްއ    .ދެރައެއްނ ވޭކަމަކ   އެ  .އިންތިޚާބ ން އަޅ ަގނޑ  ބަލިވި  ބަލިވީމާ އަޅ ަގނޑ  ައއިސް މިތާ ދައްކާ ވާހަކަ ކަމަށް.

ފަހަރަކ  ކޮންމެ  ދެރަވާ  އަޅ ަގނޑ   ކަންކަން  ނެތޭ.  ވާހަކަތައް ،  ބައިވަރ   ކޮށްެގނޭ    ،ބަިއވަރ   ތަޖ ރިބާތައް  ބައިވަރ  

  ،ބަލިވ މަކީ އަޅ ަގނޑަށް އެހާ ބޮޑ  މައްސަލަެއއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  ދެރަވަނީ  ހިސާބަށް އައީ. އެހެންވީމާ،  އަޅ ަގނޑ  މި

 .ނ ވާތީވެ. އަޅ ަގނޑ  ދެރަވޭ ބަެއއް ފަހަރ ބައްޔެްއ ވެސް ނޫން ވަނީކީއެްއ. އަޅ ަގނޑ  މިތާ މިއަދ  މިހިރީ އަޅ ަގނޑ  ބަލި

  އެ ؛ވީމަ މިތާ މިހިރީ. އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް  ވެސް މޮޅ ވަމ ންދާ މީހެއް   އަޅ ަގނޑ  ައބަދ   ،އެހެންނަމަވެސް

ކ ރަން.  ސަރ ކާރަށް ތަޢ ރީފ  ،މެންބަރ ން ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ އެ މީހ ންެގ ިވސްނ މ ަގއި އަބަދ ވެސް ޖެހެނީ އިްއޒަތްތެރި 

ދެއްކ ެމއް ެއ މީހ ންނަކަށް ނޯވޭ. އޭެގން    ވަޒީރަކަށް ތަޢ ރީފ ކ ރަން. އެ މީހ ންެގ ފައިަގއި ދޫލާން. ރަްއޔިތ ންެގ ވާހަކަ

މެންބަރ   ؛މެންބަރަކ  މިހާރ     .ތިބޭނެ  ންދެތިން  ނ ވަންނާނެ.  ތަނަކަށް  މި  މެންބަރަކ   މަޖިލީހަށް    19އޭެގން  ވަނަ 

ެގ ކ ރިން މި ތަނަށް ވަދެ ކާޑ   11ދ ވަހަކ  ނ ހ ންނާނެ  30 .ެވެގން މި ދަނީ  ދ ވަސް 1150ޮގތ ން   އަޅ ަގނޑަށް ހީވާ

ރަްއޔިތ ންެގ ވާހަކަެއއް ނ ދެއްކޭނެތާ   ؛ޖެހ މ ެގ ކ ރިން  11ހެނދ ނ    ؛ޖެހ މ ެގ ކ ރިން  11  !އެއް. ނިކަން ބައްލަވާޖަހާފަ

. އެހެންވީމާ، އެ މީހ ންނަކަށް ނ ދެއްކޭނެ ރަްއޔިތ ންެގ  ޖަހާފަޖެހ މ ެގ ކ ރިން ވަދެ މިތާ ކާޑ  ނ ހ ންނާނެ    11.  އެހެންވީމަ
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ބ ނާނެ  ވާހަކަެއއް. ވާހަކަދެްއކީމަ  ރައްޔިތ ންެގ  ބަލިވީމާ   ،އަޅ ަގނޑ މެން  އ ޅެނީ  އެ  ސަރ ކާރަށް    އެއީ  އަނެއްކާވެސް 

ރައްޔިތ ންެގ   ތިބީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ނޫން.  ވާހަގ  އްގަ ވަރ ބާލަނިއްޔޭ.  ރައްޔިތ ންެގ  އެހެންވީމާ،  ަގއި  ކަދަްއކަން. 

ދެއްކ މ ެގ ބޭނ މެއް    ޖ ޑިޝަރީެގ ވާހަކަ  ،ނަމަ  މ އްތިކ ރާ ވަރަށް ކަންކަން ނ ވާ ކަމަށް ވަނީރައްޔިތ ންެގ ބަނޑ ފ ރާނަ

 ނެތް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަންނ 

ޝަލް ސަރިވސް  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެއީ ޖ ޑީ ؟ައވަހަށް މި ޖެހ ނީ ދެއްތޯއާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ. ވަރަށް  

ިއޞްލާޙ  ހ ށަހަޅާފައިވާ  މަ  މި  ،އިޞްލާޙ  ؛ކޮމިޝަނަށް  ހ ށަހެޅި  އޮތީގ ސަބިލ   މި  ސަބަބަކަށް  ޝަލް  ޖ ޑީ  ،ދަކަށް 

ނެ ކަމަށް އެ ާގނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ބެލ މ ެގ ޒިންމާެގ މައްސަލަތަކ ަގއި ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  ންސަރވިސް ކޮމިޝަނ 

އިޖ ރާ ބަދަލ ބައެއް  އިޞްލާޙ ތަކަށް  ާގނޫނަށް  ބ ނެވިދިޔަ  ޓަކައި  އިޞްލާޙެއް.  ެގނައ މަށް  ކ ޑަކ ޑަ  ަވރަށް  ެގނައ ން. 

ފާހަަގކ ރެވޭއެހެންނަމަވެސް   ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޝަންޖ ޑީ  ،އަޅ ަގނޑަށް  ސަރވިސް  ޝަރ   ޝަލް   ޢީނ ވަތަ 

ބެލެނިވެރިޔާ ފަނޑިޔާރ ެގތަކަށް   ،ނިޒާމ ެގ  ކޮމިޝަން  ،އަދި  އޮތް  އެހީތެރިވެދޭން  ކޮމިޝަނ ން  ؛ފަނޑިޔާރ ންނަށް  މި 

ބޮޑެތި ޒިންމާ މި ޤައ މ ަގިއ    މާ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑަށް ފެނޭ މިއަށްވ ރެ މާ ބޮޑެތި ކަންތައްތައް ކ ރަންޖެހޭ ތަން. މިއަށްވ ރެ

ހާދިސާއާ ގ ޅިެގން  ބޮމ ެގ    މޭ  6  ،ދިޔައީ އަޑ ިއވިެގން  ންއިްއޔެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޚަބަރ އ ފ އްލަންޖެހިފައި އޮތް ތަން.  

އެ   އިލާއަށް ިއންޒާރ ދިނ މ ެގ ސަބަބ ންޢާ  ،ފަނޑިޔާރަށް އިންޒާރ ދީބަލަމ ންދިޔަ މައްސަލަިއެގ   ؛ބަލަމ ންދިޔަ މައްސަލަ

ކަމެއް ނެތް ާވކަށް.  ފަނޑިޔާރ ެގ އަދި ާގނޫނަކ ން އިޞްލާޙ ކޮށްެގން މި  ދިޔަ ތަން. ދެންލ ެވެގންމައްސަލައިން ތަނާޒ 

ސ ވާލަކީޢާފަނޑިޔާރ ންެގ   ައޅ ަގނޑ ެގ  ބިރ ދައްކަމ ންދާއިރ ަގއި  ފަނޑިޔާރ ންނަށް  އިންޒާރ ދީ،  އަދި    ، އިލާތަކަށް 

އ ފައްދާ ސ ވާލަކީ ފަނޑިޔާރ ން  ، ރައްޔިތ ން  އެ  ރައްކާތެރިކަން  ކީއްެވެގންތޯ  ނ ދެވެނީޢާނަށް  ޒިންމާ  ؟އިލާތަކަށް  އެ 

 މި   ،ެގނަޔަސް މި ޤައ މ ަގއި ފަނޑިޔާރ ން ނ ތިބޭ ކަމަށް ވަންޏާވަރަކަށް އިޞްލާޙ  ކިތަންމެ؟ އ ފ ލަންޖެހެނީ ކޮންބައެއްތޯ

ނ ކ ރެވޭނެ އިޞްލާޙެއް  ހި  ،ފަނޑިޔާރ ެގ  ބިރ ދައްކާހާ  ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ނ ބެލޭނެ   ނދެއްަގިއ. މަްއސަލަެއއް 

ދަރިންނަށް އިންޒާރ  އެބަދޭ.   އިއިލާއާޢާ  އެ އިންޒާރ ދިނީ ކޮންބައެއްތޯ ބަލަންޖެހޭ. އެ ކަމެއް ނ ބަލާ.  އިންޒާރެއްދިނީމާ

އެ ހާދިސާ ބަލާއިރ ަގިއ    ބަލަން މި އ ޅެނީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް އަވަހާރަކޮށްލަން ގޮއްވާލި ބޮމ ެގ ހާދިސާ. ދެން

މައްސަލަތަޙ  އެ  ނ ވަތަ  އެ   ،ބަލަމ ން  ތައްޤީޤ ކ ރަމ ން  ހިމާޔަތާިއ  ކޯޓ ަގއި  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ކ ރިއަށްދާއިރ ަގިއ  ކަން 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ެގނަޔަސް. ދެންވަރަކަށް އިޞްލާޙ  ބަލާނެ މީހަކ  ނ ހ ންނާނެ ކިތަންމެ  ދެން   ،ރައްކާތެރިކަން ނެތިްއޔާ
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އަޅ ަގނއަޑ އިިވެގން ފެނިެގންށް  ޑަ ދިޔައީ،  ކޮންޓެއިނަނޫހ ން  ެވއްޓ ންރެދިޔައީ  ޑްރަގ   އް  .  އްރެ ކޮންޓެއިނަ  ވާހަކަ. 

ކޮންމެވެސް    ،އް. ެގނައި މީހެއް ނޭނޭގ. އެކަަމކ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް މ ދާ ެގންނައިރ ރެކޮންޓެއިނަ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޑްރަގ 

އެތެރެކ ރާ ނަމ ަގއި  މީހެއްެގ  ކޮންެމެވސް  އެތެރެކ ރާނީ.  ފޮޓޯމީހަކ   އޭނަެގ  ނަާގއިރ   ރިހާކ ރ ފ ޅިެއއް  ެއއްކޮށް  ނީ.  އާ 

އެ މީހަކ  ހާމަެއއް ނ ކ ރޭ.    އް ެގނައިމާ ރެ ކޮންޓެއިނަ  ހ ރިހާ އެްއޗެއް ހާމަކ ރޭ. ެއކަމަކ  ޑްރަގ   އި އާެގނައި މީހާ  ،ޖަހާފައި

އިރ ކޮޅަކ ން    ދެން  ށްެގން މި ތިބެނީ.ެގނަިއ ިވޔަފާރި ކ ންފ ންޏެއްެގ ވާހަކަެއްއ ވެސް ނޯވޭ. ސިއްރ ކޮ ؛ެގނައި ކަމެްއ ވެސް 

ފަނޑިޔާރ ެގއަށް ހިތަށްއަރާ  އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަ.  ދޫކޮށްލާ  ނ ދެިވެގން  ،އަޑ އިވެނީ  ރައްކާތެރިކަން    ، ފަނޑިޔާރ ންނަށް 

  ހާދިސާއާ   އެ ހާދިސާ، ިއްއޔެ ނޫހ ން ފެނ ން  ެގއިްއޔެ ؟ލ ވަނީބާއޭކ ރަްއވާ ބިރ ން މި ކަމ ން ތަނާޒިފަނޑިޔާރ ން ަގންނާ

ފަނޑިޔާރ ޭގެގ    ެގދިވެހިރާއްޖޭ  ،ކަން ރަނަގޅ ވާނެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ގ ޅިެގން އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވެނީ އެހެން. މި

ކޮށް ޞަ އަދި ޚާއް  ިއ،. ފަނޑިޔާރ ެގތަކަށް ބިރ ދައްކަެގންއެ މައްސަލަ ވެސް ބަލައި ؛ނެިގ މީހ ން ވެސްފ ރާޅ ން ޓިނ 

ލާނަމޭ. އިނޑިޔާރ ންނަށް ތިމަންނަމެން ވެރިކަމަށް ައއިްއސަ ކަލޭމެންނަށް ހޭއަރ ވަކ މެއް އިްއވީާމ އެ ފަހ ފަނޑިޔާރ ން  

ފަރާތްތައް ބ ނާ  ޙ ރ މަތް ؛މިހެން  ފަނޑިޔާރ ޭގެގ  އިންޒާރ ދެވެނީ.  ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ފަނޑިޔާރ ޭގެގ  އެީއ  އެ.  ކެނޑެނީ 

އިސްކޮށް ތިބޭ ފަރާތްތަކ ން   އި ޔާސީ ޕާޓީެއއްގަ ސި   ،ނިޔާއެއް ކަނޑައެޅީމާ  ،ކ މެއް އިްއވީމާހ ނ ވަތަ ފަނޑިޔާރަކ  ެއޮގތަށް  

 ނިޒާމަށް  ެގފ ޞާދ ލ އިންޢަދިވެހިރާއްޖޭެގ   ؛ފަނޑިޔާރ ޭގެގ ބާރ   ،ތިމަންނަމެން ކަލޭމެން އައިސް ބިޑިއަޅ ވާނަމޭ ބ ނ މަކީ

ހ ރިހާ    ،ކަމަކީޖެހޭ ިއޞްލާޙ  އަންނަން. އެްއވެސް ހާލަތެްއަގއި ހ ރިހާ ކަން  އެފަދަ ކަންތައްތަކަށް އެބަ  .ބިރ ދެއްކ ން ެއއީ

ކ ރަނީ. އެހެންވީމާ، ިގނަ ފަހަރަށް ކަނޑައަޅާ ނިޔާައކީ  ންކ ހ  ނިޔާއަކީ އިންސާފ ން ކ ރާނެ ނިޔާއެްއ ނޫން. އިންސާނ ން  

ނ ެވދާނެ.   ނިޔާއަކަށް  ޑިމޮކްރަސީ    ،އެހެންނަމަވެސްއިންސާފ ވެރި  ނެތީމާ  ޮގތެއް  ނޫން  މި  ތެރެއިން  ނިޒާމ ެގ  މި 

ކަނޑާފައި ހ ންނާނީ.   .ބޮލެއް ނ ހ ންނާނެށް މި ފ ރ ޞަތ  ދިންނަމަ އެއްެވސް މީހެއްެގ ލޮލެއްނޫން ޮގތަކަޔާރ ކ ރަނީ. އެޚި

ތާރ  ޮގތްތަކަށް ރައްޔިތ ންނަށް ޚްދ މ ޚ އެއީ ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގއި ވެސް ޝަރ ޢީ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކ ރަން ނ ވަތަ  

މަވެސް މިހާރ  ވަމ ންދާ ޮގތް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ. ވަމ ންދާ ބިރ ދައްކަން އެ ކަންކަން ކޮށްފައި ހ ންނަނީ. އެހެންނަ 

ފަނޑިޔާރ ންނަށް ރަްއކާތެރިކަމެއް މި ޤައ މ ަގއި ނެތް. މި ޤައ މ ަގއި ރަްއކާތެރިކަން އޮތީ ކ ށްކ ރާ މީހ ންނަށް.   ، ޮގތަކީ

ޝަލް  ށަހަޅާ ކ ދިކ ދި އިޞްލާޙަކ ން ޖ ޑީހ   ދަްއކާނެ ކަމެއް ނެތް. މި  މިއީ އެންމެ ބޮޑ  މައްސަލަައކީ. އިޞްލާޙެްއެގ ވާހަކަ

. ނެތް  ހ ށަހަޅައިެގން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޝަރ ޢީ ނިޒާމަށް އަންނާނެ އެއްވެސް ބަދަލެއް  އްސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އިޞްލާޙެ

ތަޙ ޤީޤ ކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ދޭންވީ. ފ ލ ހަކ  އޭނަެގ    ރައްކާތެރިކަން ދޭންވީ.  އިފަނޑިޔާރ ންނަށް ސަލާމަތާ

އިލާއަށް ކ ރިމަތިވެދާނެ ބިރަކަށް ނ ބަލާ ޮގސް އަތ ލައިަގންނަ ޑްރަގ  އަނެއް  ޢާފ ރާނަ އަތަށް ލައިެގން ނ ވަތަ އޭނަ  

ނެއް. ެއއީ އެހެން މައްސަލަެއއް. އެ ަމއްސަލަ  ޚިލާފަށް ވަދެ ހޯދި ޑްރަޭގ. ނ ބ ނެވޭނެ އެހެ  ކަލޭ ާގނޫނާ   ،ބ ނޭ   ދ ވަހ  އެބަ

ވަދެ ެގައކަށް  ޚިލާފަށް  ާގނޫނާ  އަދި  އޭނަ  ޑްރަގ   ،ބަލަންޖެހޭނެ.  ނަމަވެސް  ބޮޑ   ހޯދި  ަވކި    ،ބިންަގރާހަކ ން  އެީއ 
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ހޯދަންށޭ ކިޔާފައި   އަޅ ަގނޑ  މިއައީ ޑްރަގ ، م عليكم ال الس  . ކިހިނެއްތޯ  އޭމައްސަލަެއއް. އޭނަ ހޯދީ ާގނޫނާ ޚިލާފަށް ވަދެ

ކޯޓ    ެގައކަށް ނ ވަތަ  ހ ސްވެފައި ވަދެ  ނީންނާނެ.  ެވސް  ބިންަގރާހެއް  ކަންތައްތައްކ ރާއިރ ަގއި  އެ  ނެރިެގން  އަމ ރެއް 

މިފަދަ އިޞްލާޙ ތަކަށް އަޅ ަގނޑެއް  އެހެންވީމާ،  ކޮން   ؛އޮންނާނީ.  މިއީ  ނ ޖެހޭ  ބޮލެއްަގއި  ބޭނ މެއްަގިއ އަޅ ަގނޑ ެގ 

ކ ރާށޭ. އެ  ކަމެއް މި އަންނަނީ. މި ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން ޮގވަމ ންދަނީ ިއންސާފ  ހޯދ މަށް ޓަކައި ޝަރ ޢީ ދާއިރާ ހަރ ދަނާ

 ކަމެއް ނެތް މީެގން ފެންނާކަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ .މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ާގނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ެގނައ މަށް ޓަކައި ހ ށަހަޅާފަިއ  ެގ  ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންޖ ޑީޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

މައްސަލަ  މި ދަންނަވަ  އަށްވާ  އެްއޗެއް  ރައީސްއިލާ ައޅ ަގނޑ   އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރ     ،އިރ   ިއއްޒަތްތެރި  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ 

  ، މަޖިލީހަށް ވަނީ ހ ށަހަޅާފަ. އެހެންނަމަވެސް  ޠާރިޤް، މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޠާރިޤް އިޞްލާޙ ތަކެއް މި

ނިސްބަތްވާ   ޕާޓީައކަށް  ސިޔާސީ  ވާދަވެރި  ކ ރިއަށް  އެއީ  ޑިބޭޓްކޮށް  ތަނ ން  މި  މައްސަލަ  އެ  ހ ށަހެޅީތީ  މެންބަރަކ  

މާޔ ެގންދި އެްއވެސް  މިޙަ މ ެގ  ވަގ ތެއްަގއި  ނެތް  ެގނެސް  މިހާހިސާބަށް  އި  އ ލެއް  އިޞްލާޙަކީ  ބަދަލެއް  އައި  ދާރީ 

ފަންނ ެގ ބޭފ ޅ ން   އެަގއިމ  ވެސް  ހަމަ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޖޭ.އެސް.ސީއަކީ ޙަޤީޤަތ ަގއި މިއަދ  ރާއްޖޭެގ އެންމެ ިގނަ

މިހާ ބޮޑ  މެޖޯރިޓީއެއްަގއި    ،ކިރިޔާ ވެސް އ ންމީދަކަށް ތެދ ވި ކޮންމެ ރައްޔިތެްއެގ ވެސް ހިތްޕ ޅ ަގއި ފަށް  ޞާއިންދ ލ ޢަ

 ؟ެވރިކަމަށް ވަޑައިެގން ިމއާ ދޭތެރޭަގއި ކިހިނެއް ހައްދަވާނެބާއޭ  ލިޙްވެެގން ރައީސް ޞާ  ދ ތަކެއްއ  މިހާ ބޮޑ  ވަ އެމް.ޑީ.ޕީން

ކަންކަމ ަގއި ހަރަކާތްތެރިާވ    ޝަރީެގ ެއކިެއކި ކަމ ަގއި ވިޔަސް، ޖ ޑީ  މި ސ ވާލ  އ ފައްދާނެ ކަމެއް. އެއީ ބާ ކައ ންސިލ 

ދައ ލަތަށް ޓަކައި އ ންމީދެްއ ހިތްޕ ޅ ަގއި އ ފެދޭ ކޮންމެ   ،ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭފ ޅ ން ކަމ ަގއި ވިޔަސް، އަދި މި ސްޓޭޓަށް

 4ގައިމ  ވެސް ބަލަމ ންދާނެ  ހަމަ   ،ޒ ވާނަކ  ވެސް އަދި އެމް.ޑީ.ޕީއާ ދޭތެރޭަގއި އ ންމީދެއް އޮތް ކޮންމެ ބޭފ ޅަކ  ވެސް

ދ  މިހާ ނިކަމެތިކޮށްލާފައި  އ ވަ ދ ވި އ ދޭން ވަ ދިޔައިރ ަގއި އެމް.ޑީ.ޕީަގއި އެންމެ ޕްރައިމަރީ ބޮޑ  އިސްކަމެއްެވެގން ހަރ އަ

ޮގތަކަށްތޯ؟ ކީްއވެެގންތޯ  މި އޮންނަނީ މި  ؟ ސް އޮތީ ކިހިނެއްތޯމަޖިލި ؛ިމއަދ  ކަންކަން މި ދަނީ ؟ޢަމަލ ކ ރީ ކޮން 

،  5،  4،  3، 2،  1ހަެއއްކަ މެންބަރ ން މި ތިބީ.  އިަގޅި ހިސާބ ން ފެށިެގން މަޖިލީހ ސ ރެ، ހ ށަހެއްއިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅީ

ގައިމ  ވެސް މިއީ އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ ން މި ތިބީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަށް ބަހ ސްކ ރާކަށް ެވސް ނެތް. ހަމަ  7،  6

ޮގތ ަގއި ނޭނގޭ   ، ަގބޫލ ކ ރާ  މަ   ައޅ ަގނޑަކަށް  މި  ކަމެއް  ފެކްޝަނަކ ން  އެހެންނަމަވެސްކޮން  ެގނަީއކީ.    ، އްސަލަ 

ގައިމ  ވެސް އިދިކޮޅ ަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ އޮތްއިރ ަގއި  މަގ މަތިން ހަމަ،  އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ އެްއޗަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 
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ރައީސްކަން  ޖޭ.އެސް.ސީެގ  މިއަދ   ބޭފ ޅ ން  ބައެްއ  ހިންެގވި  ކޯޓ ތަކަށް  ލައްަވއިެގން  ބޮނޑިބޮނޑި  ފައިލް  އަތްޕ ޅަށް 

ކާރ ެގ ދޮރ ކޮޅ  ހ ޅ ވާލަދޭން ވެސް ބޭފ ޅަކ  ބަހައްޓަިއެގން ެއއްެވސް ކަހަލަ   ،ކައިރިއަށް ދެ ބޮޑީާގޑ ން   ބިވަޑަިއަގތީމާލި

ކ ރި ެއްއވެސް ޒ ވާން    އެ ވާނެބާއޭ އެމް.ޑީ.ޕީއާ ދޭތެރޭަގއި އ ންމީދެއް ؛ންޔ ދާދި  ރައްޔިތ ންނާ ކަނެކްޝަނެއް ނެތި މިހެން

ފ  ގާއިމ ކ ރާކަށް.  ޞާދ ލ އިންޢަރައީސް، ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ބޭނ މެއް ނ ވޭ    ެގާވނެ. މިއަދ ޝައްކެއް ނެތް ނ  ؟ބޭފ ޅަކަށް

ޮގނޑި ދިނީ   65ދަށް ޓަކައި  އ  ދ ލ ވެރި ދައ ލަތެއްެގ ސިފަ މި ދައ ލަތ ަގއި ޖައްސާކަށް. ރައްޔިތ ންެގ ާގތ ަގއި ވީ ވަ ޢަ

ހ ވަފެންތަކެއް ދައްކަިއެގން ރާއްޖޭަގިއ    ، ިގނަ ވާހަކަތަކެއްމި ދައ ލަތ ެގ ކަންކަން އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ ނަމ ަގއި. ވަރަށް

ތިޞާދ  އޮތީ ރާއްޖޭެގ އިޤ  ؟ކޯލިޝަނެްއެގ ނަމ ަގއި ތި ބޭފ ޅ ން ވެރިކަމަށް ވަޑަިއަގތީ. އެއް ކަެމއް ރަނަގޅ ކޮށްފިތޯ

  އަމާންކަމެއް އެބަ ؟ކިހިނެއްތޯަމދަރ ސާތަކ ެގ އާންމ  ހާލަތ    ؟މިނިވަން މ އައްސަސާތަކ ެގ ހާލަތަކީ ކޮބައިތޯ ؟ކިހިނެއްތޯ

ހިތައިފި ؟އޮތްތޯ ޙ ރ މަތެްއ  ކިހާވަރެްއެގ  އިސްލާްމދީނަށް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ޢ ރާއްޖޭެގ   ؟ތޯންމާތްެވެގންވާ  ްމރާނީ 

ިގނަތޯވީ  ، ދައ ލަތަށް ފައިސާ އިތ ރ ވީތޯ  ،ދައ ލަތް ދެރީތޯ ؟ކ ރޭތޯ  މަސައްކަތެްއ އެބަ ، ވަްއކަން މަދ ތޯވީ،  ަވއްކަން 

 ،ދައްކާ މީހ ންނަށް މި ސަރ ކާރ ން ޢަމަލ ކ ރަނީ ކިހިނެއްތޯ  ން ދިޔައީ މައްޗަށްތޯ، ކޮރަޕްޝަނާ ބެހޭ ވާހަކަކޮރަޕްޝަ

 ިއެގން ތެދ ވިއިރ ަގއި އެ މަނިކ ފާނ އ ންމީދާ  ،އެއްކޮށް   ެގ އ ންީމދ2023ާ  ލިޙާރައީސް ޞާ  ،މިއީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ވިސްނަމި ކަންތައްތައް  އިކަމަށް  އެްއވެސް  ލަދ ަގންނަންޖެހޭ  އ ފެދޭ  ހިތްޕ ޅ ަގއި  އ ންމީދެއް  ދޭތެރޭަގއި  ދައ ލަތާ  މި   .

ވަކި   ؛ައޅ ަގނޑ މެން ވަކި ކަމެއް ނޫން  !ފަރާތަކަށް މިއަދ  މާޔޫސްކަން ނޫން ދެވަނަ އެއްޗެއް ނެތް ެގނ ވާފަ. ބައްލަވާ

 ؟ދެްއ ނެތް. ކޮންކަމެއްތޯ ނ ވާނީދ ލ ވެރިވ މ ެގ އ ންމީޢަކަމެއް ނޫން. ޖޭ.އެސް.ސީ އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ އ ންމީދެއް ނެތް.  

ެއއީ  6 މަްއސަލަެއއް  ެގނައި  މަޖިލީހަށް  މި  ރަސޫލ     ،ޖޫންަގއި  ނަބިއްޔާ  وسـل م މާތް  علـيـه  هللا  ައށް    صـل ى 

ކަނޑައެޅިެގން   މިއީ  މި ތަނ ން.  ބޭރ ކޮށްލީ  އަޅާފައި  ވިޕްލައިން  މައްސަލަ  ެގނައި  މަޖިލީހަށް  މި  ފ ރައްސާރަކޮށްެގން 

ކަމ ަގއި އެްއަގލަކަށް މ ސްލިމ ން އަރަންޖެހޭ އެންމެ މާތް އެންމެ މ ޤައްދަސް  އިންސާނިއްޔަތަށް އަންާގފަިއ މި  ،އ ންމަތަށް

ން،  ރޖޫންަގިއ މި ެގނައި ކޮންސަ  13ސް ބޭރ ކޮށްލީ. މިއަދ  ތަކެތީެގ އަގ  ބޮޑ ެވެގން،  މައްސަލަ. މި މައްސަލަ ވެ 

މިެއއް ؟ ަމޝްވަރާކޮށްނ ލެވެންވީ ؟ލާފައި އެމް.ޑީ.ޕީން ބޭރ ކޮށްލީ. ކީއްެވެގންތޯ ޑިބޭޓްކޮށްނ ލެެވެގންވީއިވިޕްލައިނެްއ އަޅަ 

ލަތައް ދައ ލަތ ަގއި ފަިއސަލާކޮށް މަޝްވަރާކ ރަންޖެހޭ ދައ ލަތ ަގިއ މި ަވގ ތ  ހިނާގ މ ހިންމ  މައްސަ ؛ނޫންތޯ ކަންކަން

އޮތް   ؟މަޖިލީހަކީ ޚިޔާލެއް  ެއއްވެސް  އ ފަންވާ  ޮއވެެގން  ވެސް  އ ންމީދެއް  ބޮޑ   ކިތަންމެ  މަޖިލީހަށް  މި  އެހެންވީމާ، 

މ ަގއި ަގންނަން  ކަލަދ  މި،  ލަދ   ؛ލަދެއް ؟ބޭފ ޅަކަށް މިއަދ  އެމް.ޑީ.ޕީން ެގނެސްދޭ އ ންމީދަކީ ކޮބައިތޯ  ،ޒ ވާނަކަށް 

ނ ޖެހޭތޯ ރައީސް ؟ އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް؛ އިްއޒަތްތެރި  އ ންމީދެްއަގިއ  ސިޔާސީ  މިދިޔަ   ؛އަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ  

ވި ޕްރެސް ބާއް   ސިޔާސީ އ ންމީދެްއަގއި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ތެދ ވެވަޑައިެގންނެވި ވާހަކަ.  ،ހަފ ތާަގއި އަޑ އެހި ވާހަކަެއއް

ރާއްޖޭެގ    .ޖަވާބެއް ނ ދެވ ނ އެ މަނިކ ފާނަކަށް  އަމާޒ ކ ރެވ ނ  އެްއވެސް ސ ވާލަކަށް    އެ މަނިކ ފާނާ  ގައިކޮންފަރެންސް
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ޮގތ ން  ތިޞާދާއިޤ  ޔޫ؛ ބެހޭ  ރިޒާ ސަބައްލަވާ!  އެހީމާބަލް  ކޮބައިތޯ  ވިދާޅ ވަނީ   ވަކީ  މި  ސިއްރެކޭ.    ،ރައީސް  އެއީ 

މި  ކ ދިންނަށް    މިހާ ބޮޑ  މަލާމާތެއް އެ  .ދަނީރސް ކިޔަވަމ ންހާސް ޒ ވާނ ން ޑިްގރީާއއި މާސްޓަ  ށްޑިހަޅަސް، އަފަސްދޮ

 ؛ވް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ޒާބަލް ރިސަވް، ޤައ މ ތަކ ެގ ޔޫބަލް ރިޒާސަޔޫއާދޭ    އެބަޖަހާލީމަ ވެސް    އިކ ރަނީ. ޫގގ ލްަގ

މިފަދަ ވާހަކަތަކ ެގ ތެރެއިން ރައީސް ޞާލިޙަށް އަާމޒ ކޮށްެގންދިޔަ ިގނަ ސ ވާލ ތަކަށް ެއ މަނިކ ފާނ  ކަންފަތްޕ ޅަކަށް 

ފަހ ން ހިއ މަން ރައިޓްސް   ދާއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ދާދި ؛ދެްއވި ޖަވާބ ތައް ދިމާނ ވާކަން   . އަޑ އިވ ނ  ކަމަކަށް ނ ވި

  އެ   ،ން ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ދިޔައިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނގ ނީކޮމިޝަނަށް ދިޔައިން. އަޅ ަގނޑ މެ

ދެއްކ މ ެގ ބަެއއް ޢަމަލ ތައް ހިންާގފައި އޮތްކަން. ެއއީ މިނިވަން މ ައއްސަސާއެއް.  ފ ލ ހ ން ބިރ  ؛ށް ފ ލ ހ ންެގ ނ ފޫޒ ތަނަ

އެސް.ސީެގ  .ޖޭ  ، މ ައއްސަސާތަކެްއެގ ވާހަކަ. ެއޮގތ ންއަޅ ަގނޑ މެން މި ދަްއކަނީ އޭ.ސީ.ސީާއއި މިފަދަ އެތައް މިނިވަން  

މެންބަރ ންެގ މިހާބޮޑ  މެޖޯރިޓީއެްއ    65ޮގތ ަގއި    ބޫލ ކ ރެވޭގަ ެވސް މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދ  ައޅ ަގނޑަށް    ވާހަކަ

  ސަރ ކާރ ން ވަކި   ،ވީ ސަބަބަކީ  މި  މި މަޖިލިސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެއިލްވެއްޖެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފެއިލްވާން ދިމާއޮތް  

. ެގންދާތީ  ކަންކަން ރާވަިއެގން މަޖިލިސް ހ އްޓ މަށް ޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަމ ން  ،ށްެގންޮގތަކަށް ކަންކަން ޑިޒައިންޮގ

އިަގއަޅ ަގނޑ    ސަރ ކާރ ެގ  ބޮޑ ޚ ބޫލެއްނ ކ ރަން  ވަރަށް  ިމއީ  ކަމަކަށް.  އޮތް  ބަހ ން އިނިގރޭސި   ؛ލާޞްތެރިކަެމއް 

ނ ވޭ.    ސަރ ކާރ ން ފޭސްކ ރާކަށް ބޭނ މެއް  ތެއް ކަމަށް. ިމ މައްސަލަައކަށްއިންކޮންވީނިއަންޓް ޓްރޫ  ،ނެއ ޅެނީބޭފ ޅ ން ބ 

ނިޒާމަށް މި   ރާއްޖޭެގ  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ހ ންނަވަިއެގން.  އިސްވެ  ޞާލިޙް  ރައީސް  ހަމަލާއެއް  ވަރ ަގދަ  ދޭ 

ރައީސްއ މަ ިއއްޒަތްތެރި  އިތ ރަށް  އެއްޗެއްޟޫޢ ަގއި  އަޅ ަގނޑ     ،  ނެތިން.  މި ަގދަންނަވާކަށް  ޮގތ ަގއި  ބޫލ ކ ރާ 

 މައްސަލައަކީ ސަރ ކާރ ން ަވކި ފައިދާއެއް ނެގ މަށް ޓަކައި ހ ށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙެއް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޠާރިޤް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތް

 

 އަޙްމަދ  ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްކެވ ން: މެންބަރ  މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ 

  ށް އިޞްލާޙަ  އޮތް   ހ ށަހަޅާފައި މި  އްޞަކޮށްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖޭ.އެސް.ސީެގ ާގނޫނަށް ސަރ ކާރ ން ޚާ

ދަންނަވައިލެވޭނީ އިޞްލާޙ ކ ރ ާމއި  ، އަޅ ަގނޑަށް  ފަނޑިޔާރ ެގ  ނިޔަތް  އިބްރާހީމް ،  ސަރ ކާރ ެގ  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

ށް  ދ  ދައ ރ  ނިމެން ާގތްަގނޑަކަށް އެްއ އަހަރައ ފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ ވަ  ،ދ  އ މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙްެގ ރިޔާސީ ވަ

ވަނަ އަހަރ ެގ    2018އޭރ   އިޞްލާޙ ކ ރ މާ ބެހޭ ޮގތ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ    ފަނޑިޔާރ ެގ  ނ ފ ދި.  އޮތީ  ވީއިރ  ވެސް މި

ކެން ވިދާޅ ވީ   ެގޑިޑޭޓ  ރިޔާސީ  ލިޔަސް،  ޮގތ ން  ފަނޑިޔާރަކ   މި  ،ކޯޓަކަށް  ދިނަސް  ސިޔާސީ   ޕްރޮމޯޝަނެއް  ދެނީ 
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ޮގތްކިޔަ ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ފަނޑިޔާރ ން  ވެރިކަމެްއަގއި  ތިމަންނަެގ  ޓަކައޭ.  އަދި    ނ ތިބޭނެކަމާއި،ން  ސަބަބ ތަކަށް 

ދ ވަހ ެގ މ އްދަތަކަށޭ. ބަދަލ ވާ ޮގތަކަށޭ. ިއްއޒަތްތެރި ތިބޭ މީހ ން ތިބޭނީ ތިން އަހަރ   ޖޭ.ެއސް.ީއގައި ؛ފަނޑިޔާރ ން ތިބޭ

އެކ ލެިވެގންވާ ޮގތް ރައީސް އިބްރާހީމް  ؛ފަހަރަށް ޖޭ.އެސް.ސީ އެކ ލަވާ ޮގތް  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ތިންވަނަ ؛ރައީސް

ވަ މ ޙަ ރިޔާސީ  ޞާލިޙްެގ  ހ ށަހަޅާފަ  ދާއ އްމަދ   ވާނީ  އަޅ ަގނޑ   ބަދަލ ކ ރ މަށް  ިއއްޒަެއްއޮގތަށް  ރައީސްތް.   ؛ތެރި 

އިޞްލާޙ   ާގނޫނަށް  މި  ނިންމ މަށް  ތެރޭަގއި   މ އްދަތެްއެގ  ަވކި  މައްސަލަތައް  ހ ށަހަޅާ  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް 

ކަށް ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންަގިއ މިހާރ  ތިއްބެވި އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ެގތަ  ،ހ ށަހަޅާފައިވާއިރ ަގއި 

ރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ޭގަގއި    ،ހ ންނަަވއި  ވެސް   އަދި އޭެގތެރޭަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ރައީސް،  އެކްޓިވިސްޓ ންނާިއ ލޯޔަރ ންތައް ތިބެ

ތަން މިއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   އްކަމ ންދާހިނާގ މ ހިންމ  ބޮޑެތި މައްސަލަތަކ ަގިއ ފަނޑިޔާރ ންނަށް ނ ފޫޒ ފޯރ ވައި ބިރ ދަ 

 ކ ރީޑ  ހައިލަމް ސަސްޕެން  ހ ރި ޙަޤީޤަތެއް. ރަީއސް ޔާމީންެގ ޝަރީޢަތް ކްރިިމނަލް ކޯޓ ަގއި ހިނަގމ ންދަނިކޮށް  ފެނިފައި

މް ކޯޓަށް  ޕްރީެވފައި އޮްއވާ. އޭެގފަހ ން އެކ ލަވައިލެވ ނ  ބެންޗ ަގއި ހިމެނޭ އިސް ޤާޟީ ސ   ގަޑިއިރެއްހާއިރ   ކ މަށް ދެހ 

ޕްރީމް ކޯޓ ެގ ޖެހީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅ ވި ޮގތަށް ޕްރޮމޯޝަނެއްަގއި. މިއަދ  މިދެންނެވި ސ ޕ ންޖަ

ކޮށްފައި ދެން ބިރ ން  ންކ ހ ން، ނ ަގާވއިދ ން  ގ އްހަނ   އިރ ދެކެވޭ އިންޒާރ ދޭ ވާހަކަ    އަޅާފަނޑިޔާރ  ބިރ ން ތ ރ ތ ރ އަޅަ

މިތ ރ ތ ރ އަޅާކަށް މިެވރިކަން  މި  ނ ޖެހޭނެ.  މިެވރިކަން  ނިމެން.  އެނޭގ  ދަނީ  ރައްޔިތ ންނަށް  ދިެވހި  ނިމެން.    ، ދަނީ 

ހަމަނ ކޮށް    މ ޓީ  ،ރައީސް ޞާލިޙްެގ ވެރިކަން ބާކީ އޮތީ އަހަރެއްހާ ދ ަވސް. ދެވަނަ ދައ ރަކަށް ވާދަކ ރަން ނިކ ންނެވީ

ހަމަކޮށްެގން މެޗަށް    11ތިބީ.    10ހަމައެއްނ ވޭ.    11ޮގވާލަިއެގންދިޔައިރ   ންނަށް  ކ ޅ ންތެރި  ންޭގދޮށ   އ ޅެނީ.ނިކ މެކ ޅެން  

އ ޅެނީ. މިއީ    ހަމަނ ވެެގނޭ މި  ަގޑީަގއި ގޮވަން ޓީމ ސްދަނީ ކ ޅ ންތެރިން ހޯދަން ޭގގެއަށް ފަތި  މި  އެރެނީ ވެސް. ދެން

 ، އެކ  ިމއަދ  މިތާަގއި ތިއްބެިވ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ ންނަށް ވެސް ސާފ ވާނެ  ޙާލަތަކީ. ރައީސް، ޞާލިހާޞާލިޙްެގ    ސްރައީ

ނ ލިބޭނެ ކަމަށް   50%  ލައިވެހިރާއްޖޭެގ ވެރިކަމަށް ކ ރިަމތިކަށް ދި ޔަބޭފ ޅާ އަމިއްލައަށް ތިމަންނަ  ރައީސް ޞާލިޙަކީ އެ

 ވެސް  މިތާނަގއި ތިއްބެވި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން  ، ޮގތަކީ  ވާ  ހެންވީމާ، މިއިޢ ތިރާފ ވެފަިއވާ ބޭފ ޅެއް. އެ 

ނީ.  ކަމަށް ލަފާކ ރެވެ  ކަށް ނ ދާނެކަން އެނގ ނީމާ އެހެން ބޯޓަކަށް އަރައިެގން ފިލާނެޔަފ ރާފައި އޮތް ބޯޓ  ރަނަގޅ  ައށްސޭރި

ީމެގކ ރިން ހަމަ އެ މައްސަލައިަގއި،  ، ތާ ތެރޭަގއި ޔަ ހަފ މިދި ؛ފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ކ ރާ ވާހަކަ؛ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

  ޕްރީމް ކޯޓ ން ފަނޑިޔާރަކ  ޝަރަފްވެރިކަމާ ލިބ ނ  މައްސަލަިއަގިއ ސ   ފަނޑިޔާރ ންނަށް ފްލެޓ   ،ސ ލޫކީ މައްސަލައެްއަގއި

ެގ  ތ ަގއި ދިން ފްލެޓ ަވގ  އެ  ،ެގ މައްސަލަިއަގއި ހަަމ އެ ފްލެޓ  ،ފައިއެކ  ރިޓަޔަރކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ޖޭ.އެސް.ސީން ދީ

. ނިންމ ން މި މަޖިލީހ ން ވަނީ ތަންފީޒ ކޮށްފަމައްސަލަިއަގއި ދެ ފަނޑިޔާރަކ  މިތަނ ން ބޭރ ކ ރ މަށް ޖޭ.އެސް.ސީން ނިންމި

 ދިނީ.ފާއ ކޮމިޓީން ނިންމީމަ ނ ވަތަ ޖޭ.އެސް.ސީން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ނިންމާތީ އިސްތި  ކ ފަނޑިޔާރަ   އޭެގތެރެއިން ެއއް

އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމަށް  ؛ އަނެއް ފަނޑިޔާރަކ  މިތަނ ން ވަނީ ހަންދަމާފައި މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް
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ހަތަރ  މިދިޔަ  މަ  އައިސް  މީހ ންެގ  އެ  ފަނޑިޔާރ ންތޯ  ކިތައް  ދ ވަހ   ގެއްލ ަވއިލީާގއަހަރެއްހާ  އިލާތޯ  ޢާކިތައް   ؟މ  

ތިބެނީ ބިރ ން މިދަންނަވާ   މީހ ން އެ  އެ  ،ން ރަށްރަށ ެގ އާދަިއެގ މެޖިސްޓްރޭޓ ންތައް ވެސް އެންމެ ދެރަވަގެ  ؟ނިކަމެތިކޮށްލީ

ަވގ ތ    މި  ،އެކ  މަސައްކަތްކ ރެްއވި ލޯޔަރ ންތައް  ރައީސް ނަޝީދާ  ޖޭ.އެސް.ސީެގ ސަބަބ ން. އެތާނަގއި ތިބީ ކ ރީެގ

އޮތީ ޖޭ.އެސް.ސީަގއި. ކ ރިން ެއ    ތަށް މިހ ރި ޮގ  އެކ  ނ ތިއްބެިވޔަސް ސިޔާސީ ޮގތ ން އެ ޓީމ   އަދި ރައީސް ނަޝީދާ

ހ ރީ   ބަލާފަިއ  މައްސަލަތައް  ހ ރި  ނިމިފައި  ދެކޮޅަށް  ޚާއްޞަކޮށް ޖޭ.އެސް.ސީން.  ބޭފ ޅ ންނާ  ރައީސް    ،އޭެގތެރޭަގއި 

 ދީދީގެ هللاކ ރި ފަނޑިޔާރ  ޢަބްދ ންކ ހ ކ ެމއް އައި ަމއްސަލަިއގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓ ން އޭރ ަގއި  ހ އަހަރ ެގ    13ނަޝީދަށް  

ދީދީެގ  هللاލައިވް ޓީީވަގިއ ޢަބްދ   ،މައްސަލައަކީ މި ޖޭ.އެސް.ސީން ފ ރަތަމަ ބެލި މައްސަލަ. ފ ރަތަމަ ބެލި މައްސަލައަކީ 

ފަނޑިޔާރ ންނަށް، އެްއވެސް   މ  ެގއްލ ަވއިލީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން އޮތީގާ މައްސަލަ ބަލައި އޭނަެގ މަ

ީމހަކަށް ނ   ،ނޫން  ެއކަންޏެއް  ށްރައީސް ޔާމީނަ ؛މީހަކަށް ފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ންކ ހ ން  ގ އްހައެްއވެސް  ކޮށްފައި 

ބަލާނެ އެްއޗެއް ނޯންނާނެނޫންތޯ.   ކ ރީމަންކ ހ ށް  ަގއްހަނ ޖެހޭނެ.  އެކަމާ ބިރ ން އ ޅޭކަށް  ވެރިކަމ ަގއި ބަލާނަމޭ ބ ނީމާ

  ،އެއްވެސް މީހަކަށް  ،ނޫން  ޔާމީންެގ ޝަރީޢަތް އެކަންޏެއް ރައީސް    ،ވިޔަސް  ވެސް އަދި އެހެން މީހަކ   ޢަލީ ރަޝީދ 

ކ ރީމާ ންކ ހ ން  ގ އްހަކޮށްެގންނ ާވނެ. ރައީސް ޔާމީންެގ ޝަރީޢަތަށް ނ ންކ ހ ން  ހ އްހައެްއވެސް ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ނ 

މް ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރ  ޕްރީސ . އެ މައްސަލަ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލާނެ. ބިރ ަގންނަންޏާ ބިރ ަގންނަންވީ. އެ މައްސަލަ ބަލާނެ

 މިއަދ  ޖޭ.އެސް.ސީެގ  ންޖެހި މައްސަލަ ބަލާނެ. އަދި ދަށ  ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރ ޕ ންކޮށްފައި ޖަންކ ހ ން  ގ އްހަނ   ރަޝީދ ޢަލީ  

ން  ގ އް ހަޖޭ.އެސް.ސީއަށް ެގންޮގސްެގން ބިރ ދެްއކިޔަސް އަޅ ަގނޑ މެން ނ  ؛މޭަގއި ެގންޮގސް  29  ަގޑީދަންވަރ  މެން  ރައީސާ

ޔާ މައްސަލައިަގއި  ރައީސް  ެއ  މައްސަލަންކ ހ މީނަށް  ެއ  މީހަކ     ވެސް  ކ ރިޔަސް  ބިރ ަގންނަ  އެހެންވީމާ،  ބަލާނެ. 

ނ  މިތިބީ  އަޅ ަގނޑ މެން  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ންކ ހ ން  ގ އްހަބިރ ަގންނަންވީ.  ބަލަން.  މައްސަލަ  ފަނޑިޔާރ ންެގ  ކ ރާ 

ލާނަން. އިއަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ނިންމަ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްނެ.  ސަލަތައް ބަލާއަޅ ަގނޑ މެންެގ ވެރިކަމެްއަގިއ އެ މައް

ޙަޤީޤަތ ަގއި ފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ކ ރ މާ ގ ޅޭ    ،އ ޅޭ ކ ޑަކ ޑަ ިއޞްލާޙަކީ  ޖޭ.އެސް.ސީެގ ާގނޫނަށް މިހާރ  ެގންނަން މި

ރަީއސާ  އިޞްލާޙެއް ޖޭ.ެއސް.ސީެގ  މިަވގ ތ ަގއި  މިީއ  މި ؛މެންނޫން.  ޖޭ.އެސް.ސީަގއި  އެމް.ޑީ.ޕީ    ތިބި  ޚާއްޞަކޮށް 

އެ މީހ ން ބޭނ ންވާ ޮގތަކަށް ައވަހަށް ބައެއް މީހ ންެގ މައްސަލަތައް ނިންމަންވެެގން ހަދާ ޗައްކަރެއް   ،އެކްޓިވިސްޓ ންތައް 

  ޙަޤީޤީ މައްސަލައަށް ފަރ ވާ ލިބޭނީ ރައީސް ޞާލިޙް ؛ދަނީ. މީެގ ޙަޤީޤީ މައްސަލަ  ނ ވަތަ ބަދަލ ކ ރާ ބަދަލ ކ ރ މެއް މި

ބަދަލ ކ ރާ ދ ވަހަކ ން.   ެއކ ލެިވެގންވާ ޮގތް  ވިދާޅ ވި ފަނޑިޔާރ ެގ ިއޞްލާޙ ކ ރ މަށް ޤާނޫނ އަސާސީއަށް ޖޭ.އެސް.ސީ އެ  

އަހަރ  ފަހ ކޮޅ ަގއި   ރައީސް ޞާލިޙް ިމ ވިދާޅ ވަނީ ރައީސް ޔާމީންެގ ޝަރީޢަތް ނިންމާފައި މި  އަންނާނެ ކަމަށް  ދ ަވސް  އެ

އަޅ ަގނޑ   ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ؟ދިމާވާނީ  ދާއި ނިޔަތާގ ސަމަދެން ކިހިނެއްތޯ    .އިނ ވަތަ މި އަންނަ އަހަރ ެގ ކ ރީކޮޅ ގަ 

ދައްކާކަށް. ޖޭ.އެސް.ސީ އިޞްލާޙ ކ ރާ ާގނޫނ  އަޅ ަގނޑ  ވާނީ  ޟޫޢަށް  އ ިގނަ ވާހަކަ މި މަ  ދެން މާ އިތ ރަށް  ނެތިން  
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މެންބަރ ންނަށް އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  . އެ ބިލަށް ތާއީދ ކޮށްދިނ މަށް މި އިއްޒަތްތެރި  ހ ށަހަޅާފަ

 ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދެވަނަ ފ ރ ޞަތ .  އިބްރާހީމް ރަޝީދ ،  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   

 

  ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ ާގނޫނަށް ހ ށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙ ަގިއ ހިމެނިފައި 

އޮތީ އަދި އެހެން ކަންތައްތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް، މި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޮޑ  މައްސަލައަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،    މި

ޢަދް ވަރަށްޖިނާޢީ  ޓަކައި  ހަރ ދަނާކ ރ މަށް  ނިޒާމ   އެހެންނަމަވެސް  ލ ެގ  ކ ރެވިއްޖެ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ާއ    ،ިގނަގ ނަ 

  އަދިވެސް މި ރާއްޖެ މި   ،ޤާނޫނ އަސާސީ ެއކ ލަަވއިލީްއސ ރެ އެކި މަރ ހަލާތަކ ަގިއ ކަންކަން ދިމާވި ޮގތ ެގ ސަބަބ ން

ކ ށް ކ ރަމ ންދާ   އީދޭތެރެއިން އެކިއެކި ބޮޑެތި ޖިނާދޭތެރެ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އަޑ ިއވޭ ކަށް ނޭޅިެގން.  ޔައ ޅެނީ ހަމަ

އަދި ަމއްސަލަތަކ ަގއި ފަނޑިޔާރ ން    .ވެސް  ދެމ ންދާ ވާހަކައިެގ އަޑ ވާހަކަިއެގ ައޑ . އަދި ފަނޑިޔާރ ންނަށް އިންޒާރ 

ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކަިއ   އެބަިއވޭ. މި ރާއްޖޭަގއި މި  ައޑ ވެސް ރައްޔިތ ންނަށް    ތަނާޒިލ ވަމ ންދާ ވާހަކަިއެގ ައޑ 

މ . އޭނައަށް  ާގކިއ ޓަރ ޖެނެރެލްެގ މަމަށް މި ކިޔަނީ ޕްރޮސިާގ. އެ މަމެއް ެއބަ އޮތް ކަނޑައަޅާފަާގޤާނޫނ އަސާސީަގއި މަ

ވަނަ    223ކ ަގިއ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ެއ މަސްޢޫލިއްޔަތްތަ ؛ވާލ ކޮށްފައި އޮތީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްހަ ލިއްޔަތ ތަކެއް  އޫމަސް

ޕްރޮސި މަސްމާއްދާަގއި  ޖެނެރަލްެގ  ބާރ އޫކިއ ޓަރ  ކަންކަން  ެގލިއްޔަތ ެގ  އަންނަނިވި  އަޅ ަގނޑ    ؛ތެރޭަގއި 

ވެސް   ހަމަ ރައްޔިތ ންނަށް  ، އެހެންނަމަވެސް  .ިގނައިން މި މަޖިލީހ ަގއި ދަްއކާ ވާހަކައެއް  ތަކ ރާރ ކޮށްލާނަން މި. ވަރަށް

ކ ރާ    ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ގ ޅިެގން ކ ށްތަކާއީވީމަ އަދިވެސް ތަކ ރާރ ކޮށްލާނަން. ޖިނާ  މާތެއްެގންޖެހޭ މަޢ ލޫމިއީ ހަމަ އެނ 

. ތަޙ ޤީޤ ކ ރާ ެއކިއެކި އިދާރާތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކިއ ޓަރ ޖެނެރަލޭކަންތައްތަްއ ބަލަހައްޓަންޖެހެނީ ޕްރޮސި  ގެ އެންމެހައި ދައ ވާ

 .ކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްއ ފ ލަންޖެހޭ ކަންކަމ ަގއި ނޫންކަންކަން ކަނޑައަޅާނީ ެވސް ޕްރޮސި  ދަޢ ވާ  ،ނާ ވަޒަންކޮށް ރިަގހެއްކާއި  

އ ފ ލ މ ެގ  މަތ ކ ރެވިއްޖެ ކޮންމެ މީހެއްެގ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ކޯޓެއްަގއި ދަޢ ވާ ހ  ކޮށްފިކަމ ެގ ތ   ކ ށެއްއީޖިނާ

ބެލ ންތަކާއި އް ކަމަށް  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ ޢަމަލ ތަކާ ގ ޅިެގން ބަލާ ކ ށެއީށް. ޖިނާކިއ ޓަރ ޖެނެރަލަވެސް އޮތީ ޕްރޮސި  ބާރ 

އެ ބަލައި  ތަޙ ޤީޤ ތައް  ެއއްޮގތަށްތޯ    ހިންާގނީ  ކަންހިންާގ  ޕްރޮސި  ބަލާނީާގނޫނާއި  އަދި ވެސް  ޖެނެރަލް.  ކިއ ޓަރ 

 ކ ށެްއ  އީނާށް ފާހަަގކ ރެވޭ. ޖިމިއީ އެންމެ މ ހިންމ  މާއްދާ އަޅ ަގނޑަ ؛ ކ ށެއް އީޖިނާ  ،އިތ ރ ން ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްމީެގ

ހ ށަހަޅައިފި ހިންަގއިފިކަމ ެގ ޝަކ ވާެއއް  ފަރާތަކ ން  އެއްވެސް  ޢަމަލެއް  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  މިނޫން    ،ނަމަ  ކަމަށް  ނ ވަތަ 
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ހިނދެއްަގއި  ޮގތަކ ން ލިބިއްޖެ  މަޢ ލޫމާތ   ކަމެްއެގ  މިފަދަ  ހިނދެއްގައި  ،ވެސް  ލިބިއްޖެ  ކަެމްއެގ    އެ  މަޢ ލޫމާތެއް 

ކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް މިހާތަނަށް އަމިއްލައަށް ިއސްނަަގއިެގން  ޕްރޮސި؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   .ޤ ކ ރ މ ެގ އަމ ރ  ނެރ ންތަޙ ޤީ

ދިސާަގއި ފަނޑިޔާރ  ތަނާޒިލ ީވ ކިހިނެއްކަން ެއބަ އެނޭގ މ ޅި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހާމޭެގ ބޮމ ެގ   6 ؛ިއއްޔެ  ؟އަމ ރެއް ނެރެފިތޯ

ޕްރޮސިއިންޒާރ ދޭތީ. އެކަމާ    .ރައްޔިތ ންނަށް މަގ ޅިެގން  ޖެނެރަލްެގ  ބޭފ ޅަކ  ކ ރައްވަންޖެހޭ ާގކިއ ޓަރ  ހ ންނަ  މ ަގއި 

ކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް ނޫން. ޕްރޮސި  ނެރ ން. ކޮންެމހެން ފ ލ ހ ން އިސްެވއެއްަވގ ތ ން ެއކަން ތަޙ ޤީޤ ކ ރަން އަމ ރ   ،ކަމަކީ

ބާބެއް    ށްކިއ ޓަރ ޖެނެރަލަޕްރޮސިއޮތީ ވަކިން    މި ޤާނޫނ އަސާސީަގއި މި ؛ލިްއޔަތ އޫަމސް  ެގމީހެއް  މ ަގއި ހ ންނަާގމަ

ފަނޑިޔާރ ން ކަންކަން ނިންމީމާ ފަނޑިޔާރ ންނަށް    ،ށް އަޑ ިއވޭނެކިއ ޓަރ ޖެނެރަލަޕްރޮސި ؟އަމ ރ  ނެރ ންތޯ  .ކަނޑައަޅާފަ

ހިތްހަމަނ ޖެހޭ ޮގތަށް ނިންމީމާ ފަނޑިޔާރ ންނަށް   ންސިޔާސީ ޕާޓީ  ،ޮގތަކަށް ނިންމީމާ  އިންޒާރ ދޭ ވާހަކަިއެގ އަޑ . ަވކި

  އީ ލާނަމޭ ބ ނާ އަޑ  ިއވޭނެ. ެއއީ ޖިނާ  ފަނޑިޔާރ ޭގަގއި ތިބި ފަނޑިޔާރ ން ެގންޮގސް ޖަލަށް  އިތިމަންނަމެން އައިސްފަ

ފަހ  އޭރ ަގއި    ދިސާއަށްހާ  ރީވަ ފެބްރ   7ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ެގ    ،ކ ށެއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރަނީ 

 ؛ދިޔަ ކަންތައް އިރީަގއި ހިނަގވަ ފެބްރ   7  އިއޭރ ގަ   ހ ރި،  ެއބަކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް، އަޅ ަގނޑ  ހަނދާން  ހ ންނެވި ޕްރޮސި

އަޅ ަގނޑަށް ތަކ ރާރ ކޮށް ދެވަނަ ފަހަރަށް   ހ ށަހެޅިން.މައްސަލައެއް    ނ ވާ ދ ވަހަކަށް ހެދީ. އަޅ ަގނޑ   ައކީރީވަފެބްރ   8

ޕް ޖެނެރަލްރޮސި އަންަގނީ  ތަޙ ޤީޤ ކޮށްފައި  ،ކިއ ޓަރ  އޮފީހ ން  ފ ލ ސް  އޮފީހ ން  ؛މައްސަލަ  ފ ލ ސް  ކިހިނެއްތޯ 

ހިސާބ ން އަމ ރ    އަމ ރެްއ ނެރެދޭށޭ. އެ  ،އަޅ ަގނޑ  އެދ ނީ  ފ ލ ހ ން ތަޙ ޤީޤ ނ ކޮށްދިނީމާ ؟ރ ގައިތަޙ ޤީޤ ކ ރާނީ އޭ

އިސްނަަގއިެގން ދައ ލަތ ެގ    ،ޖެހ ނީ ވަކިކ ރަން. އެހެންވީމާ   ނ ނެރ މ ެގ ސަބަބ ން މަޖިލީހަށް ެގނެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ޑްރަގ   އެ ؛ކ ށްތައް  އީޖިނާ އެ  ކޮންޓެއިނާ  އޮތީ  ވެއްޓިފައި  މަތިން  މިހާރ   އެތަ  ވެސް  ކ ށްތަްއ  ންއޮތީ.  މިތާނަގއި 

ޖިނާ އެހެންވީމާ،  ކިތަންއީކ ރަމ ންދަނީ.  ނޫނީ  ހަރ ދަނާކޮށްެގން  ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ  ނިޒާމ   ޢަދްލ ެގ  ވަރަކަށް   މެ 

ހ ން ތިރިކ ރަން އ ޅ ނަސް މިކަމެްއ    ފަނޑިޔާރ ެގއެއް އިރ އިރ ކޮޅ ން ޕެނަޑޯލް ގ ޅައެްއ، ޕެރެސެޓްމޯލް ގ ޅަެއއް ދީެގން

ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނެތަސް    ެގނަޔަސް.އަދި ކ ދިކ ދި ިއޞްލާޙ ށް  ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަ  ،ނ ވާނެ

ރައްޔިތ ންނަށް. ދިވެހި  ކ ށްތައް  ހެޔޮ  އަދަބ ކ ށް  ؛މި  މީހ ންނަށް  ޖިނާކ ރާ  ދަޢ ވާކޮށް،  އީދެވޭނެ.  މައްސަލަތަކ ަގއި   

ކިއ ޓަރ ެއއީ ޕްރޮސި؛ އަދި ޝަރީޢަތްކ ރެވޭނެ ނިޒާެމއް ކަނޑައަޅަން  ،ތަޙ ޤީޤ ކ ރެވޭނެ  ހައްޔަރ ކޮށް، އެ މީހ ންެގ މަްއޗަށް

ފަދަ    މެއްާގނެތް މަ.  ފަދަ މިހާރ  މި ރާއްޖޭަގއި   މީހެއްެއއީ ނެތް ؛. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއްލިއްޔަތެ އޫޖެނެރަލްެގ މަސް

ޖިނާ  .މިހާރ  ހިނާގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  އިސްނަަގއިެގން  ދަޢ ާވކ ރ ންއީއަމިއްލައަށް  ހ ްއޓ ވަން  ކ ށްތަްއ  ބޮޑެތި  އަދި    ، 

ފަރާތެއް ލާޒިމ ކޮށްފަިއވާ  އަންަގން  ތަޙ ޤީޤ ކ ރަން  ނެތް.    .ފ ލ ހ ންނަށް  ފަރާތެއް  ޮގއްވަ   6އެ  ބޮމެއް    ، ލީމައިމޭަގއި 

ތަނާޒިލ ވީމާ މަްއސަ  ފަނޑިޔާރ   އެ  ކާކ ތޯ  ބަލަނީދެން  އަދި  ؟ލަ  ރައީސް  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ރާއްޖޭެގ  މި 
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ހ ރި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައި ހ ރި ބޭފ ޅެއް، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީެގ  ،  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަީއސްކަންކޮށްފައި 

 ރިއްޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. ޝ ކ   ؟އް ދެން ކޮން ރައްޔިތަކަށްތޯ ލިބޭނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގެ އްހަނ ލިބ ނ   ށްރައީސަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މި ބިލަށް މިވަގ ތ  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން އެދިަވޑަިއެގންފައިވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ނިމ ނީ.  އިދަްއކަވަ ވާހަކަފ ޅ 

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް 9

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފަށަނީ ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް. 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޝިދ   ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ    ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  -9.1ޖެންޑާ ނަންބަރ   އެ  -{ 9.1} 

ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ، ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް ކ ރިއަށް ެގންދިއ ން. ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން އެދިވަޑައިެގންފައިާވ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް. 

ނަންބަރ     -9.2 ާގނޫނ   ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ،  ނާޡިމް  މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    7/ 2010ދަނެގތީ 

ބިލ .   އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ  ާގނޫނ (އަށް  ހިންގ މ ެގ  އ ސޫލ ން  ލާމަރ ލަޒީ  ދާިއރާތައް  އިދާރީ  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް.  ފަިއވާންވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއެގ

ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް   އަޙްމަދ  ޝިޔާމްނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ     -9.3

ތައް  ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ކައ ންސިލ ތަކަށް ލިބިދީފައިާވ ބާރ ތައް ތަންފީޒ ކޮށް، ކައ ންސިލ 

ރާރ .  ަގއްލ ކޮށްދިނ މަށް  ސަރ ކާރަށް އިލްތިމާސްކ ރ މަށް ޓަކައި ހ ށަހަޅާފައިވާ  ހަހިންގ މަށް ކ ރިމަތިވަމ ންދާ ދަތިތައް  

ައހަން ވޯޓަށް  މިއަދ   ނެތް.  މެންބަރަކ   ިއއްޒަތްތެރި  އެދިވަޑަިއެގންފަިއވާ  އެއް  ހަމަޖެހިފައިވަނީ    ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަން 

ކ ރަނީ ހަފ ތާެގ ހ ރިހާ ވޯޓެއް އެްއކޮށްލާފައި ބ ދަ ދ ވަހ  އެ މައްސަލައަށް ވެސް ވޯޓަށް  ތ  މައްސަލަ. އަޅ ަގނޑ  ަގސް

 އަހަން. 

 

 ން ނިންމ  
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ރޭިވފައިވާ ޮގތް ދަންނަަވއިލާނަން.   ތައްތަޅ މ ަގއި ކ ރ މަށް މިއަދ  ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތް މި ނިމ ނީ. ކޮމިޓީ މަސައްކަތް

 އައ ޓްެގ ނަމ ަގއި ހިންާގ ހަރަކާތްތަކާ ގ ޅިެގން ހ ށަހެޅިފައިާވ  އާއިންޑި؛ ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ  ،ޖެހިއިރ   10

ޮގތ ން    ފޮނ ވާފައިވާންސެންޓަރ   ރިޕޯޓ  ދިރާސާކ ރ ން. ނޭޝަނަލް ކައ ންޓަރ ޓެރަރިޒަމް  ިއެގމައްސަލަ ރިޕޯޓާ ގ ޅޭ 

ކޮމިޓީ  ،ޖެހިއިރ   10މަޝްވަރާކ ރ ން.   ގ ޅ ންތަކ ެގ  ހިމެނޭ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އިސްލާމިކް  ؛ ޚާރިޖީ  ގ ރޫޕ ަގއި  ބޭންކ  

މެންބަރ  ކޯޕަރޭޝަނ ެގ  ފައިނޭންސިންގ  ޓްރޭޑް  އިސްލާމިކް  ދިވެހި  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޮގތ ަގއި  އްޖެއިން  ރާ ޤައ މެއްެގ 

ޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރ ހ ން ހޯދ މަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ ވާފައިވާ ަމއްސަލަ ދިރާސާކ ރ ން.  މެދ  ރައް  ބައިވެރިވ މާ

ފަންނީ އ ފެއްދ ން ިގންތިކ ރ މާއި ދަރަޖަކ ރ މ ެގ ބިލ  ދިރާސާކ ރ ން.   ؛ކޮމިޓީ  އިެގޤައ މީ ތަރައްޤީާއއި ތަރިކަ   ،ޖެހިއިރ    10

  ްއވާފަިއވާ ކައ ންސިލާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހަޅ   ެގނައިފަރ   ޅ. ؛ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީ   ،ޖެހިއިރ    11

ދިރާސާކ ރ ން.   ކޮމިޓީ  11:30މައްސަލަތައް  އާންމ   ހ ށހެޅިފައިވާ   ؛ަގއި  ދިރާސާކ ރ ން.  މަކޮމިޓީއަށް  އްސަލަތައް 

  ގ ޅޭ މަސައްކަތްތަކާ    ވާދައ ލަތ ެގ ދަރަނި އަދި ދަރަނި މެނޭޖ ކ ރ މަށް ކ ރެވެމ ންެގންދަ ؛ަގއި މާލިްއޔަތ  ކޮމިޓ12:30ީ

މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓ ެގ ، މޯލްޑިވްސް  ޮގތ ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ  )  2/ 99ނ  ނަންބަރ   ާގނޫ؛ ަގއި އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީ   12:30ބޭފ ޅ ންނާ ބައްދަލ ކ ރ ން.  

އިމްތިޚާނާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ހ ރި ބާ  ؛ ޖ ޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ  ،ޖަހާއިރ   2ެގނައ މ ެގ ބިލ  ފާސްކ ރ ން.  ށް އިޞްލާޙ  (އަާގނޫނ 

ދެން މަޖިލީހ ގެ .  ބައްދަލ ކ ރ ން  ކާހިްއސާކ ރ މަށް އެދިފަިއވާ ާގނޫނީ ދާއިރާެގ ދަރިވަރ ންތަކަ  ކަންބޮޑ ވ ންތައް ކޮމިޓީއާ

 ޖަހާއިރ . 9ވާ އަންާގރަ ދ ވަހ  ހެނދ ނ    2022 ޖޫން  14ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 



Overall Voting Result 6/13/2022 9:43:21 AM

Voting Mode: Open

VOTE

Rayyithunge Majleehuge gavaid ge 179 vana maadhaa ge dhashun,
Maduvvari Dhaairaa ge Izzaitheri Member hushahalhuvvaafaiva massala ah
bahuskurumah

Results

Present: 53
Eligible to vote: 52

Yes: 9
No: 29

Abstain: 0
Voted: 38

Not Voted: 14

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/13/2022 9:44:06 AM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Not Voted
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Not Voted
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu No
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu No
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo No
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu No
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo No
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa No
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo No
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo No
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo No
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo No
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo No
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo No
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Not Voted
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo No
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi No
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Not Voted
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo No
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo No
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo No
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru No
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Not Voted
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Yes
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi No
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu No
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo No
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu No
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Not Voted
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru No
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu No
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ID Name Organisation Result

89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo No
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo No
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru No
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu No
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo No
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