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 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި ވަނަ ޖަލްސާ. ީވ ހޯމަ ދުވަސް. މއީ ނަވާރަވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ސާދަ 2019ޖުލައި  1މިއަދަކީ 

 ބަރުން.މެން 47ށް ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްެބވީ މަޖިލީހަވަގުތު 

 

 ން ކުރުލާން ޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެޖެންޑާ ވަނީ މިއަުދގެ އެެޖންޑާ ވާނީ ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަލްގައި. އަދި  .2019/14އޖ/ ނަންބަރަކީ އެޖެންޑާ މިއަދުގެ

 ސް މެ.ވެމެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފައި 

 

  އެންގުން ސަތުން އަންގާ ޔާ ރި  .4

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 
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ަފއިވަީނ، ަބވޭ ކުއްލި މައްސަަލއެއް. މި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާތެރޭގައި އެްނާގއެންގުުމގެ ތުން އަރިޔާސަމިއަދުގެ 

ދަމް ޝަރީފް. ކުއްލި މައްސަަލއިގެ އިތުރުން މަޖިލީހަށް މިއަދު ދެ ބިލެއް މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އާ

ްތ ދެ ބިލުން އެއް ބިލަީކ، ގެ. ފުރަތަމަ ިކޔުން އޮއްއެބަ ތަޢާރަފުކުރެވޭ. ެއއީ، ފުރަތަމަ ކިޔުން ދެ ބިލެ

ރަްއކާެތރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނަށް ތައް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤު

ރަތަމަ ބިލެްއގެ ފުވާަފއިވާ ށަހަޅުއް، ދަނގެީތ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހުއުމަށްއިޞްލާޙުގެނަ 

ކިޔުން އޮތް ދެވަނަ ބިލަކީ، މެުދހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ކިޔުން. ފުރަތަމަ 

އުމުެގ ބިލުެގ ުޙގެނައިޞްލާ ަތކުެގ ގާނޫނު( އަށް )ިދވެހިރާްއޖޭގެ ކޯޓު 2010/22ބަރު ަނން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު

ސް މިއަދު ޓުގެ އަދަދަށް އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން. އިބުތިދާއީ ބަހުމް ކޯޕްރީފުރަތަމަ ކިޔުން. އެއީ ސު

هللا  މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު. ޭއގެތެރޭަގއި ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި އެބަހިނގާ

ން ދަންނަވާލަން ބޭނުން، މިތަނު ލު؛ އަުޅގަނޑު ތެރިކުުރމުގެ ބިބްޯލކުރާ ފަރާތްތައް ަރއްކާލްވިސުހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، 

ޖިލީހަށް "ވިސުލްބްލޯ"ގެ ިދވެހި ބަހެއް އެ ބޭފުޅުން ހައްދަވާފައި ކޮިމޓީން އެބައޮތް މި މަކަޒުން، ބަސްޤައުމީ މަރު

އާދެ، އެ   ަވވަްނވީ.ބޭނުންކުރައް ރައްވަްނ ފެނިވަޑައިގަންަނވާނަމަ،ށް އެ ބަސް ބޭނުންކުފުޅުންނަ ބޭފޮނުއްަވވާފަ. ތިޔަ 

 ސް މަޖިލީހުން ބަސްކޮމިޓީަގއި ދަންނަވަން އެދެން، ދަންނަވަން ބޭނުން،ޑުެމން އެހެންނަމަވެކީ ފާށާކުރުން. އަުޅގަނބަހަ

ދިވެހި ބަހެއް އޮތް ކަމެއް. އެއީ ބޭޒާރުކުރުން. ންމެ މަިއގަނޑު އަސާަސކީ، ވަރަށް ފައްކާ ސާދާ ވިސުލްބްލޯކުރުމުގެ އެ

ންވުން ެއއީ ބުއްިދވެރިކަެމއްގެ ގޮތުަގއި މި މަޖިލީހުގެ ގެނެސްގެން ބަހެއް އުފަބަހަށް ބަދަލެއް  "ބޭޒާރުކުރުން" އެދެން 

ންބަރު އަޙްމަދު ރި މެ، ބާރަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ އިތުރުން، ސަރުކާރުގެ ފަާރތުންރިޔާސަތަށް ފެނޭ. އެ ބިލުގެ

ރުކާުރގެ ސަ ްސ އެބައޮތް. އަދިއިބުތިދާއީ ބަހުސް ވެ ގެިބލުރިކަިއގެ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ަސގާފީ ތަ، ހުށަހަޅުއްވާ هللا ޢަބްދު

ުޖޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ ، ހުށަހަޅުއްވާ މޫސާ ސިރާޖްންބަރު ރި މެދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެދޫ ފޮނަ، ފަރާތުން

ންބަރު މެ ރިާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެ މަރަދޫ ްސ އެަބއޮތް.އިބުތިދާއީ ބަުހސް ވެގެ ެވސް ގެނައުުމގެ ބިލުޞްލާޙު ގާނޫނަށް އި

ގެ ލު ބި ޒްރީ ޓްންޑަސްއި ެއންޑް ސްމާ ކޮބަރ އޮފްޤަުއމީ ޗެމްިދވެހިރާއްޖޭެގ ، ފަިއވާހުށަހަޅުއްވާ އިބްރާހީމް ޝަރީފް

، ފަިއވާހުށަހަޅުއްވާ ޖީހާން މަޙްމޫދުންބަރު ރި މެދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ އަދި ހިންނަވަރު ސް އެަބޮއތް.އިބުތިދާއީ ބަހުސް ވެ

، ހަމަ އެ ގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އުަފއްދާފައިވާ ިހއުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަންގެ ބާރުރިއްޔާ ޖުމްހޫދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ގުޅަިއގެންފަިއވާތީ  ނިލާފަށްޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ުއފައްދާފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯުޓން އެ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚި

ީޓ ންެޓގްރިނެޝަނަލް އި ކަންކަން އެބަޭވ. ައދި އޭގެއިތުރުން، ކޮމިޓީތަުކން ހުށަހަޅާ  .ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގަރާރު

ފޮނުއްވާފަިއާވ ނަންފުޅުތައް، މިނިވަން ުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަަކއި ރައީ

  އެބަވޭ. އިނގުރައިދޫ ާދިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށްވާފައިށް މަޖިލީހަށް ފޮނުއައްސަސާަތކުެގ ކޮމިޓީން ިދރާސާކޮމު

މެންނާ ައޅުގަނޑުއަށްފަހު ޔާފުޅާ ެއކްސިޑެންެޓއްެގ އަނި ބޭ. ެއ އަޅުގަނޑު މަޖިލީހަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން
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ޘުއްދީްނ ޣިޔާނީ. އެހެްނނަމަވެސް، ދަތިކޮށް އަދިވެސް އިންަނވަންޖެހިވަަޑއިަގންނަވަނީ. ގަންަނވަގުިޅވަަޑއި

މަންޓް ވަޔަރަން ސްކޫލުތަކާ ުގޅިގެން މަޖިލީހުގެ އެންކޫލުން އިސްނަަގއިގެން ރާއްޭޖގެ އިތުރުއިންޓަރނޭޝަނަލް ސް

ޅާފައިވާ އިލްތިމާސާ މެދު ށަހަ ބައްދަލުވުމުަގއި އެ ކުދީން ހު އެންޑް ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއެކު ޭބްއވި

 .ވޭއެބަ ަގއި ވި ގޮތުގެ ރިޯޕޓު ވެސް އެޖެންޑާ ކޮމިޓީން ނިންމެ

 

 ކުއްލި މައްސަލަ 

 

 :ންވުކެ ހަކަދެއް ރިޔާސަތުން ވާ

ަގިޑ ދޭ ބަދަލުވެގެންދާނެ. ވޯޓުއަށް  3:30މަޖިލިސް ނިމޭގަޑި  ،ންމުގަިޑއިރު ހިމެނު 1ކުއްލި މައްސަލައަށް 

ގައި ހަަމ  1:30 ،ަގޑިެއއްަގއި ޭބއްވުުމގެ ގޮތުން ވެްސ އެުކަގއި އެއް އެހެންނަމަވެސް ގިނަ މެންބަރުންގެ އެދުމާ

އްމު އަރިހުން އެދެނީ ކުއްލި މައްސަލަ ޢާ. އަޅުގަނޑު މިހާރު އަމީންން އޮންނާނެވޯެޓްއ ދިނު އެ ،ވޯޓެއް އޮތް ނަމަ

މިހާރު މަޑުއްވަރީ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް މި އާދެ! އަުޅގަނޑު )ަވުގތުކޮޅަކަސްފަހު( ެދްއވުމަށް. އިހުށަހަޅުއްވަ

 ދެްއވުމަށް. އިއެދެނީ ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަަހޅުއްވަ 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރު އާދަމް ޝަރީފްއިރާގެ މެންބަމަޑުއްވަރީ ދާ 

ހުށަހަޅާ ކުއްލި  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 145ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ަވނަ ވަނަ ދުވަހު ާރއްޖޭަގއި އޭރުއޮތް ގާނޫނީ ސަރުކާުރ  3މަހުގެ  ބަރުންވަނަ އަހަރު ނޮވެ 1988މައްސަލަ. 

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު އެޅި  ިއ،ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ަބދަލުކުރުމަށް ސައްލާކޮށް ރާވަ  އާނޫނުއަާސސީޤާ އި،ވައްޓާލަ 

މިސްކިތްަތކުެގ  އި،ފިހާރަތައް ލޫޓުވަ  ިއ،އެކު ރާއްެޖއަރަެގ ހަތިޔާރުއެޅި ހަނގުރާމަވެރިްނނާޓް ޖަމާޢަތުސްރީލަންކާގެ ޕްލޯ

ާއއްމު  ިދވެހި ސިފައިންާނއި ިއ،ނިވަްނކަމާއި އިސްތިޤުާލލަށް ލޮޅުން އަުރވާލައްޭޖގެ މިދިވެހިރާ އި،ކަނޑަރުމަތްޙު

ދުވާނީ ޢު ދިެވހިން ޝަހީދުކޮށްލި  19 ،ށްނުކޮހީއެަތއް ބަޔަކު ރަ ،މްކޮށްޚަރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން އެތަްއ ބަޔަކު ޒަ

އަދި ޤައުުމގެ  ،ްނ އޮްނނަ ހިނދުލުތުފީކަން އިނގެهللا ގެ އެންމެ އިސް ެއކަކީ ހ. ހާޖަރާޭގ ޢަބްދުއިހަމަލަ

ަގއި އިދުވާީނ ހަމަލަޢު ގ3ެ ބަރު ންޮނވެ އި،ކުރާ ހުިރހާ ދިވެހިންނާމިނިވަންކަމާއި، އިސްތިޤުލާާލއި ިސޔާދަތަށް ލޯބި

هللا ުގޅިފަިއަވނީ ހ. ހާޖަރާގޭ ޢަބްދު ވެފަިއވާ ެއތައް ދިވެހި ދަރިންތަކެއްގެ ހިތުގެ އުދާސްތަކާޔަތީމު  ،ހުވަފަތްވެ

ވަނަ އަހަރު ރައީސް ުމޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަުމގައި ބޭސްފަުރވާއަށް އޭާނ  2010 ،ން އިނގޭއިރު ލުތުފީކަ

 އާ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އޭނާهللا ން ރައީްސ ޢަބްދުފަހުއަދި އޭގެ ،ާއއިއަށް ފޮނުވުމުން ފިލާފައިާވކަން އިނގޭތީއާ އިންޑި

ވުރެ އަގުޮބޑު އިނާމެްއ ދިނުމަށް  ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ާހސް  50ލަްއކަ  1ކުރި ފަރާތަކަށް ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ



4 

 

ރައްޔިތުންގެ ފައިާސއިން ޚަރަދުކޮށް ސްރީލަންކާގަިއ ހިންގާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދިެވހި ،އިޢުލާންކޮށްފައިވަިނކޮށް

 ،ވަުރކޮށްދީެއކު ސަރުާކރުން އެކަން ކަށަކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އާއްމުވުމާފީ ދިރިއުޅެމުންދާޠުލު هللا އިކޮމިޝަންަގއި ޢަބްދުހަ

ހަމައަށް ެވސް އޭަނ  ިމއަދާ ،ކުރި ނަަމވެސްގަިޑއިރުެގ ތެރޭަގިއ އޭނާ ރާއްެޖއަށް ގެންނާނެަކން އާއްމު 48އަދި 

 މިހާރު އޭނާ ރާއްެޖ ގެނައުުމގަިއ ހުރަސްތަކެްއ ހުރި ކަމަށް ސަރުކާރުްނ އަދި ،އާއި ރާއްޖެއަށް ގެނެވިަފއިނުވާތީ 

 ތްން ަކންތައްތައް ކުރަމުންދަނީ ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ޙަޤީޤައުމުަގއި ސަރުކާރުއޭނަ ރާއްެޖ ގެނަ ،އާއިބުނަމުންދާތީ

 ،ާއއިފެންނާތީ އަޅުވަްނ ކަމަށް ޒިންމާ ްއގެ ބޮުލގައި އެއެއެހެން ބަ ،ދިނުމުގެ ބަދަލުަގއި ޒިންާމއިން ރެކި އިއޮޅުންފިލުވަ 

އޭނާ ސްރީަލންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ،ވާއިރު ފީ ހޯދުމަށް އިންޓަރޕޯލް ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެފައިޠުލުهللا އަދި ޢަބްދު

އޭނާ  ރާތާބެހޭ ފަ ސްރީލަްނކާގެ ކަމާ ،ޚިލާފުވެަފއިާވކަން އެނގިހުރެ ީރލަންކާގެ ގާނޫނުތަކާށް ދިޔުމުން ސްހައިކޮމިޝަނަ

ކަމަްށ  ތްތަެކއް ކުރާނުވުާމއި، އަދި ސަރުކާރުން އޭނާ ދިވެހިރާއްެޖއަށް ގެނައުމަށް އެކަީށގެންވާ މަސައްކަހަވާލުކޮށްފައި

ވަނަ ާމއްދާެގ  140ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ފާނެ ކަމަށް ބެެލޭވތީއިއަނެްއކާެވސް އޭނާ ފިލަ ،ެއކުއާނުދެކޭތީ

 މައްސަލަ ހުށަހަޅަމެވެ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.  މައްސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި މިދަށުން ކުއްލި 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް  45ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ކުރެއްވުމާސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައް ޝަރީފް

ގެ ވޯޓުެގ ރަނގަބީުލ ިމނެޓު 5، ައޅުގަނުޑ މިހާރު ންޖެހޭ. އެހެްނވީމާްއވާފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮަތކަށް ވޯޓު ދެ

 މިހާރު ވޯޓު އޮތް  !ލަްއވާއިބޭފުޅުން ކާޑުކޮޅުތައް ޖައްަސވަ ތި  ؛މެންބަރުން )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ދިނުމަށް އެދެން. އިޖަހަ

 ؛ގޮތަކީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮތުން މެންބަރުންނަށް  ުގޅޭ ފައިވާ ކުއްލި މަްއސަލައާމެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާ ާދއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މަޑުއްވަރީ

 ދެއްވުން އެދެން. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ާދއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް މަޑުއްވަރީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 87    ދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަ

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 69    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   69     ބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެން

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަށް 72. ާހޒިރުވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87އަދަދު؛ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ  ދެންމެ

ވަކި ގޮތަކަްށ އް ނުދެއްވާ. ވޯޓެ  މެންބަރަކު އެްއވެސް. ނުފެންނަ ކަމަށް 69މެންބަރުންގެ އަަދދު؛  ވޯޓުދެްއވި

. 35މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު . ފާސ69ްވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ނުދެްއވާ ެއއް މެންބަރަކު.ވޯޓު

 ، މި މައްސަލަ ބަހުސްކުރާ ގޮތަށް ފާްސވެއްޖެ. އެހެންވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްމު އަޅުގަނޑު ޢާ، އަމީންވީމާންޑޮިކއުމަންޓް ޕޯަޓލްއަށް އަޕްލޯްޑކުރުމަށް. އެހެއަޅުގަނޑުމެން އަދި އެބަ އިުރކޮޅެއް ަނގާ 

ށް ލި މައްސަލަ މެންބަރުންނައްކު .ރުންނަށް ހުށަހެޅުންބަމަންޓް މެން އުކޮށްފައި މި ޮޑކިވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ޕްރިންޓު 

ހު ފަޕީ ދެްއވުމަށްއެދެނީ މިހާރު ކޮންމެ ރޯއަކަށް ދެތިން ކޮ އަޅުގަނޑު !ވާދެއް ބޭނެ ގޮތް ައވަހަށް ހައްަދވާލަލި

ގެންދާނަން. އަުޅގަނޑު މެންބަރުންނަށް އަރުވަމުންއަޅުގަނޑުމެން ފަށައިގަންނާނީ. ދެން އިތުރު ކޮޕީ ހެދުނު މިންވަރަކުން 

ށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފަ  ވަރީއްޑުމަ ،އަރުވަނީ މި މިހާރު ފުރުޞަތު 

 މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް.  7ންަނވާނެ ިއގަލިބިވަޑަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން:ާދއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް  މަޑުއްވަރީ
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ލުޠުފީައީކ هللا ހާޖަރާގެ ޢަބްދު ހ. ،ން މި ހުށަހެޅީމެޒަތްތެރި ރަީއސް. މި މައްސަލަ އަުޅގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ ިއއް

މީހެއްކަްނ  ބަޣާވާތުގައި ަބއިވެިރވިގޮތުން  އިސް އަދި ޢަމަލީއަގައި ާރއްޖެ އިލަމަހަނީ ޢުދުވާ ގެ 3ބަރު ންނޮވެ

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް  ،އަދި ޖަލުަގއި ހުރުމަށްފަހު ،މި މަްއސަލައަކީ އޭނާއަށް ޙުކުެމއް ކުރެވި ،ެއކީަގއި އެނގޭީތއާ

އޭނަ  ،ސްރީލަންކާގައި ،ފަހުދުވަސްތަކެްއގައި ދިއުމަށް ދި ފިލަިއގެން އޭނަ އުޅެމުން ވަިކ ގޮސް އަގެން ފުރައި

ާތ އެންޑަރުވމަށްފަހުގައި އޭނަ  އަމިއްލައަށް ސަރެސްށް ގޮނަރާއްޭޖގައި ހުންނަ ހައިކޮމިޝަ ކާގެސްރީލަން

ށް ޓަކައި ހުންނަ ތަނަކަށްކޮށްދިުނމަރިތެރައްކާކޮށް ތްޔަމާހިއެތަނަކީ ެއއީ މީހުން  ،ދިރިއުޅެމުންދާކަން އެނގޭީތާއއި

ނިޓީެއްއ ިމއުރުމުގެ އިނުވަތަ ފުލުހުންނަށް ވެސް އެތަނުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކު ސިފައިންނަށް ،ނުވުމާއި

ނޫނުތަކަށް ގާނޫނުތަކާއި އަދި އިްނޓަރނޭޝަނަލް ގާ ގެކީ މިއީ ރާއްޖޭކަމި މައްސަލަތަ ،ެއކީަގއި ނުވާނެތީއާލިބިގެން

 ތަކާ ސްސާހުައކީ މިއީ ެއތައް ބަެއއްގެ އިލައަދި މި މައްސަ ،އެީކަގއި ތީއާވާނެްނވާނެ ކަމަކަށް ނުރު ވެސް ކުރެިވގެބަލާއި

މު މަްއސަލައެއް ކަމަށް ފެންނާތީވެ، އްމުހި އި އޭނަ ައވަހަށް ާރއްޖެ ގެަނއުމަކީގަ ެއކީ ވާީތއާ ށް ކަގުޅިފަިއވާ މަްއސަލައަ

ލުޠުފީއާ ދޭތެރޭގައި هللا ހާޖަރާގެ ޢަބްދުހ. އްސަލަިއަގިއ އަޅުގަނޑުމެން އް. މި މަމައްސަލައެޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅި އަ

 ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެ ތަކާނޫނުގާގެންދަންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ހަމަ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސސީާއއި ޢަމަލުކުރަމުން

 އެްއކޮށް އުމުތަކާޤައެހެން  ދުނިޔޭގެ ބޭުރގެ  ޢަމަލުކުރުމުަގއި ވެސް އަދި އޭނަ ރާއްޖެ ގެނައުމުަގއި .މަތީން

ދެމެދުަގއި ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުުމެގ  އާކުެރވޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން ދެކެން. ސްރީލަންކާއަކީ ިދވެހިރާއްޖެމަސައްކަތް

 ގޮތުން ބޮޑެތި ވޭއަދި އޭނަ ގެަނއުމުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެ  ،ވެފައި އުމަަކށްޤަ އޮތް ވުމެއް އެއްބަސް 

ކަމެއް ކަމަށް  މުއްލުޠުފީ އަވަހަށް ގެނައުމަކީ މުހިهللا ޢަބްދު ގޭހާޖަރާހ.  ،ކެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ނުފެންނާތީމައްސަލަތަ

 ،ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ެއއް އިރުހުށަހަޅާ .ގަބޫލުކުރެޭވތީ މި މައްސަލަ މި ހުށަހެޅީ ނަށްއަޅުގަނޑުމެން

ކަމަކަށް އް އެ .ހުރީ ގޮތުން އަުޅަގނޑުމެންގެ ކަންބޮޑުވުންަތކެްއ މި އްކަމުންދާކަދަހަ މިކަމުގައި ސަރުކާރުން ވާ

މިކަން ނުކުރެވިފަިއ  ށްއެހެން ސަރުާކރަކަ ،ވާހަކަ ދައްކަާވއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެެވނީ ސަރުކާރުން މި

 ގަބޫލުކުރެވެނީ މިކަްނ ށްޑުމެންނައަުޅގަނ ،ކުރުމަށް އުޅުމުެގ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުން މިކަން މި ،އޮތީތީވެ 

ދޭތެރޭަގއި  ގޮްސ އުޅޭތީެވ އޭަނއާކަމަކަށް ޙުކުމްކޮށްަފިއ ހުރި މީހަކު ފިލައިގެން ކުރެވެންޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ވަކި

 ބޮޑެތި ކަމަށް. އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ކުްށވެރިން ބަދަލުކުރުމުގައި މާ ށްގޮތަ ޢަމަލުކުރާ

އަދި ޚާްއޞަ ގޮތެްއގައި އޭނާ ރާއްޭޖގެ  ،ދިޔުމަކީއޭަނ ގެނައުމުަގއި މިހާތަނަށް ލަސްވަމުން ،ތަކެއް ނެްތއިރުލަމައްސަ

 ދުވަސްތަެކއް ވަންދެން ާރްއޖޭގެ މީހުންނަށް ނޭނގޭނެ  ދިޔުމަށްފަހުގައި ގިނަ އެމްބަސީއަށް ނުވަތަ ަހއިކޮިމޝަނަށް 

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ  ؛ައުޅގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުެރވޭތީވެ  ލުމެއް ކަމަށްއިގޮތަށް ބެހެއްޓުމަކީ ވެސް ެއއީ އޮުޅވަ 

ގިނަ ބޭފުޅުްނގެ އިހުސާސްތައް ވަރަށް ބޮޑަްށ  އުއްމީދުކުރަން މި މައްސަަލއިަގއި އަޅުގަނޑަށް އެނޭގ ވަރަށް

ކަން ަތއް ވީމަ ކަންތައް ާބވަތުގެ މި ،ޖަޒުބާތުގައި ީމގަިއ ޖެހިގެްނ އެބަ ދާކަން. އަދި އަުޅަގނޑަށް ވެސް އެނގޭ 
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 ނުކުރަން މި  . އަޅުގަނުޑމެން ގަބޫލެއްކަންތައް ބޮޑުެވއްޖެއްޔާ ދަތްދޮޅި ދުއްވާލަންޖެހިދާނޭ މީހުންނަށް ބުނެވެނީ މާ

މީަހކީ އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ކަމެއް ދިމާވީމާ، އެ ބާވަތުގެ މަްއސަލަތަކަކީ ިމީއ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެ

ބާވަތުެގ  އަޅުގަނޑުެމން ގަބޫލުކުރަނީ މި ކަށް.ެއކަން ގެންދަްނޖެހޭނެ ކަމަ ގޮތަކަށް ވާީތެވ، ވަކި ށްނިސްބަތްވާ ކަމަކަ

ކުަރންޖެހޭނެ ކަންތައްތައްކަން. ޒުއެ ސަރުކާަރކުން ތަންފީ ،ކަމަށް ިވޔަސް އޮތް އްކަންތައްތަކަީކ ކޮންމެ ސަރުާކރެ

ހުރި ގާނޫނުތަކާއި ރާއްޖޭަގއި  ، ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއިމެްނނަށްއަުޅގަނޑު މިކަުމގައިއެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް، 

އޭަނގެ ވެސް  ،ިވޔަސް ލުުޠފީއަކީ ވެސް ކުށްވެިރއެްއ ކަުމގައި هللا އަދި ޢަބްދު ،މަތީން ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެ  ތަކާގަާވއިދު

ކަމެއް  މުއްަސއްކަތްކުރުމަކީ މުހިވެސް ހޯދައިދީގެން މަ ޙައްޤުތަކެއް ހުންނާނެކަން ގަޫބލުކޮށްގެން އެ ޙައްޤުަތއް އޭަނއަށް

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  މައްސަލަ ހުށަހެޅީ. ވަރަށްވާތީ މި  ކަމުގައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަީނ  . މިމަންޓްއުބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަލުން ފެނިވަަޑިއގަންނަވާނެ ޮޑކި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު ތި

 . މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމްހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ .ެލވިފައިފުރުޞަތު ހުޅުވަހުސްގެ ބަ

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ދުވާަނީކ ޢު ގ88ެ، 3ބަރު ންޮނވެޢުުދވާން،  3ަބރު ންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނޮވެ ،ޢަލަިއކުމް އައްސަލާމް

އަހަުރގެ މި  31އަިދެވސް މީގެ  ،އް. ެއކަމުންދުވާނީ މިފަދަ ކަންތަޢުބޮޑު  ށް ދިމާވި އެްނމެވެހިރާއްޖެއަދި

ަގއި އި މުޅިން އެކަމުން ދުަރކަްށ ނުދެވޭ. ކަންބޮޑުޭވ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އެ ހަމަލަމައްސަލައިން އަދިވެްސ ދިވެިހން 

ލުޠުފީ. މި هللا ހާޖަރާގެ ޢަބްދު ހ. .ލުޠުފީهللا ހުރީ ޢަބްދު ނަންއި ފެންގޮުތގަ ގެބޭފުޅެއް އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވި އެއް 

މުޅި  .ފެށީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ތައް ދަްއކަން މިކަވާހަ މައްސަލައާ ުގޅިގެން އަލުން އަނެއްކާ އަުޅގަނޑުމެން އެ

 އެހެނިހެން ގޮތަކަށް ކަންވަގުތު ވެސް އެ މި ،ވެސް މިައދު ،ނަމަލާކަމުަގއި ވާއިއެކަންތަކަށް އަނބުރާ ގޮސް ބަލަ

ވާހަކަަތކެއް  ދޭ. އެ ވެސް ގޮތްގޮތަށް ަދއުރުވަމުން  މާތުތަްއ އެކިވެސް އެަބތިބި. އަދި އެ މަޢުލޫ ސިފަކުރާ މީހުން

ވާ ކަމާ ހިނގާފައި  ،ވާކުރިން ކުެރވިފައި  އަހަރު 31މީގެ  ،ނޫން. އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދައްކާކަެށއް

އަހަރުގެ ުޙކުމް  25 ،އެކުފާ އޭުރގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެްއވި މާ ށްއަދި ެއ ޙުކުމަ ،ވާ ޙުކުާމއިގުިޅގެން ކުެރވިފައި 

 ،ދިޔުުމގެ ސަބަބުްނ. ދައުލަތުެގ ބަންދެްއގައިލުޠުީފ ފިލައިގެންهللا ވަނީ ޢަބްދުމިހާރު ހަމަނުވެ އަށްލުޠުފީهللا ޢަބްދު

 ،އަނބުރާ ގެނެސް  ލުޠުފީهللا ށް ައވަހަށް ޢަބްދުްއ. އެ ކުށަކަމެްއ ކުށެ ގޮތުން މަނާ ނޫނީގާހުރެފައި ަގއި ހައްޔަރެއް 

ލުޠުފީގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތު ހަމަވުން ނުވަތަ އެކަމާ ދެން هللا  ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދެކެނީ. އަދި ޢަބްދުދޭންޖެހޭއަދަބު

 އެަކކަށް އެއް ދަކު ތާއަބަ .ެއީއ ސަރުކާރުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ،ގޮެތއް ހަދާނީތޯ އެހެން
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ޮއންނަ ހަމައިގެ ތެރެއިން ދޭން ކަނޑައެޅިަފއި އޮންނަ އަދަބެއް  ށްެއކުށަކަ؛ އޭނަގެ އެކުށަށް ،ކަމެއްަގއި ހަމަ އަދަބު ދީ

ޒަމާނުަގއި ދިފާޢުގައި ވާހަކަެދއްކުމަށް ލިބޭ  އެ ،ގޮތާއި  ދިޔައިރީޢަތްތައް ހިނގަޝަޒަމާނުގައި  ޖެހެނީ. އެ މި

ތްތެރި ރައީސް، ހަމަ ޒަމާނުަގއި ހައްޔަރުަގއި ތިބޭ މީހުންނަށް ލިބެމުންދިޔަ އަނިޔާތަކަކީ އިްއޒަ އެ ،ފުރުޞަތުތަކާއި

ކުރި މީހުންގެ ދަތްދޮޅި ދުއްވާލަން ހިތަށްއަރާ ކަހަލަ  ަލއިފިއްޔާ އެަކންއިވެސް ވިސްނަ އެކަންކަމާ ދޭތެރޭަގއި މިއަދު

 ،ކަމެްއަގއި ީއްސ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެއް ކަންކަންމުގަިއ އިހުސާްސެވެގންދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަ

އެއަށްވުެރ  .ޖެހެނީ ގަނެގެން ސިޔާސީ ޮބޑު ކަންތަްއގަނެޑއްގެ ތެޭރގައި ދެމިތިެބން މިއެންމެ މީހެއްގައި އަަޅއި 

ވަރަށް ބޮޑަްށ  ން.އޮތްހެއުމީ އެަތއް މައްސަލަަތކެއް އެބަޤައަޅުގަނޑުމެން ހީވަނީ އަުޅގަނޑުމެން ރައީސްކަން ދޭންޖެހޭ 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 .ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ކުރާ ޓަކައި މި މަޖިލީހުން އިމުކުރުަމށްޤާޢަދުލުއިންޞާފު  ުޑ ވަރަްށ އުާފވޭ ރަީއސް. އަުޅގަނ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

އްސާްސ ޚަދާ ދުވަސްަވރެއްަގއި މިފަދަ ހުރިހާ ކަމެއް މި މަޖިލީހުން ބަލަމުން އަދި ައލުން  .ބުރަ މަސައްކަތަށް

ށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ވަރަށް އިރާގެ މެންބަރަދާ މަޑުްއވަރީ ދެްއވީތީ އިމައްސަލަެއއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ 

ދައްކަނީ ޒަމާނުްއސުރެ ދިމާވެފައި ހުރި އެތައް މައްސަލަތަެކއްގެ ވާހަކަ.  މިތާނގައި މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 އެ؛ ާކކުތޯ ހުރީ ،ޙުކުމްކުރެވިފައި ހުރީ؟ ކޮންތާކު ންފުސާ ުފން ބެލުނީ؟ ކާކަށްތޯ އިންސާމައްސަލަެއއްތޯ އިންކޮން

ނޫން. ހުންނެވީ  މާޔަތަކުހިބޭފުޅާ ހުންނެވީ އިނގިރޭސި  ދަްއކަނީ. އެ ސް ނޫން. ލުޠުީފގެ ވާހަކަ މިވެ ވާހަކަެއއް

ފެންނަނީ.  އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅު ކަމަށް އެންމެ ނަން ންގަިއ ހުސްރީލަންކާަގއި. ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެމްބަސީގެ ބެލުމުގެ ދަށު

ށޭ ބުނީމާ އޭނާ ބަލައިގަންނަންވާނެ ތިމަންނަ ބަލައިގަންނާ އި،ފަގޮސް ދިވެއްަސކު  އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަީސއަށް

ޔޫގެްނޑާެގ އެމްބަީސއަށްތޯ އޭނަ ދާންޖެހޭނީ؟ ނޫނިއްޔާ ކޮރެޔާ އެމްބަސީއަށްތޯ އޭަނ  ދެން ކޮންތާކަށްތޯ؟ ނޫންތޯ؟

 ،އިމުކުރުމުަގއިޤާޞާފު ޢަދުުލއިން .ނުކުރަްނ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ާވހަކަ މުޅިން ގަބޫލެއް ދާންޖެހޭނީ؟ އަޅުގަނޑު އެ

އިއްޒަތްެތިރ  !ހިނގާމާގޮތްތަްއ ބަލަ ރާއްެޖއިން ޙުކުމްކޮށްފައި ހުރި ދުވަސްަތކުގެ ތެޭރގައި މިޙުކުމުގަާއއި މިދިޔަ 

 ވީމަލުޠުފީ ގެންނަންهللا އުޅޭ މައްސަަލއަކީ މިހާރު؟ ޢަބްދުރައީސް، ކޮަބއިތޯ ައޅުގަނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި މި ދިމާވެގެން 

ނުވޭ އް ގައި އަްސލު މައްސަލަ ސާފެމީ ؟ނުގެނައިމަ ވެސް މައްސަަލއަކަށް ވަނީތޯ ކަށް ވަނީތޯ؟އަ ވެސް މައްސަލަ

ަތކުން އާކުރަމުންދާކަން އަޅުގަނޑަށް މީޑިލުޠުފީ ގެންނަންވެގެން ަވރަށް މަސައްކަތްهللا އަޅުގަނޑަކަށް މިހާރަކު. ޢަބްދު
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އެަތއް  ދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ވެްސ ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ޚަބަރު ލިބެމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ މަސަްއކަތް ެއގޮތަށް 

ވެފަ. މީތި ކެންސަލް އޭތި އިޖެހުނު. އެްއވެސް ކަހަލަ ޙަޤީަޤތެއް ނެތް ގޮުތގައި ޕާސްޕޯޓާ ޒަމާނެއް ވަންދެން ތިބެން

ނޫންތޯ.  އްވެސް ަހމަ އެީއ ބަޣާވާތެ އި ވެސް ކެްނސަލްވެފަ. އެހެންވީމާ، އެ ަފރާތްތަކާ ދޭތެރޭގަ  އަިއޑެންޓިޓީ ާކޑު

، ބަލާއިރުަގއި. އެހެންވީމާ  އިހުރިހާ އެންމެންނަކީ ބާޣީ މި މައްސަލައިގަ  ؟ނަކީނޫންތޯ. ކޮބައިތޯ ބާޣީން އެީއވެސް ބާޣީން

އެ ބޭފުޅާ މިިނވަންކުރަްނޏާ މިނިވަންކޮށް، ެއ ބޭފުޅާގެ ފަރާތުން އަދަބު ލިބެންޖެހޭ  އިވެސް ގެނެްސފަ ލުޠުފީهللا ޢަބްދު

ންޖެހޭ އަދަބެއް އޮތިްއޔާ އެވެސް ލިބި، ލިބެބޭފުޅާއަށް  ވެސް ލިބި، އެ ވަންޏާ އަދަބު ކަމަށް  ތީފަރާތެއް އޮ ،ބައެއް

މަްށ އުިދވެހި ސަރުކާރުން ައވަހަށް އެ ބޭފުޅާ ގެންނަވަްނވީ. ގެނަ ؛ކަމަށް އަުޅގަނޑު ން ކުެރވޭނީ ގެނެްސގެން އެކަ

ބޫލުކުެރވެނީ. ދެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުްއިވ ގައަުޅގަނޑަށް  ށްކަމަ ތްތައް ހަމަޖެހެމުންދާއަޓަކައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އިޖުރާ

 އި އެ މަްއސަލަިއގަ .މައްސަލަ އޮތްވި ކުރީ ސަރުކާރުަތުކން އެ ބޭފުޅާ ނުގެ  މެންބަރުގެ ކަންބޮޑުވުންަތއް އެބަހުރި.

ުރ ން. މި ސަރުކާަސރުކާރެއް ނޫ ގެއޮތީ ކުރީ  ނޫން. މިހާރު މި ަވގުތެއް ަވގުތު ެއއީކީ މުނާސަބު އެޑްރެްސކުރަން މި

އެމްބަސީަގއި   އެ ހުންނެވީޓަަކއި ރާއްޖެއަށް ވަަޑއިގަތުމަށް ،ޠުފީ މިކޮޅަށް ގެންނަވަން ލު هللا ވާލުވި ފަހުން ޢަބްދުހަ

ވެސް  ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޫބލުކުރެވޭ ގޮުތަގއި ެވއްޖެއްޔާ ގަައޅުގަނޑަށް  ަޑއިގަތީމާވަކަމަށް. ދެން އެމްބަސީއަށް 

 ކަން ދޭންޖެހޭ. މާޔަތާއި ރައްކާތެރި ހި

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ތި ބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަލްަގއި މިހާރު ވާނެ 

89/HC/1 ،ެވުނު ގަކުރެ އިްއވިފަިއާވ ޙުކުމުގައި ފާހަލުޠްފީ هللا އެއީ އަބްދު ؛ހިރާއްޖޭހެ ހައިކޯޓުގެ ޤަިޟއްޔާ ދިވ

ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ މަޑުއްވަީރ  ،ތަނުަގއި ހިމަނާލަންޖެހުނީ ގަނޑު މި ަޤޟިއްޔާ މި ނުކުތާތައް. އަޅު 

 ރުމަތް ކެނޑި ޙުގުޅޭ، މިސްކިތުެގ  މިސްކިތާ ކު ިއއްވާަފއިާވ ޙުކުމަ ؛ންރުމަތް ކަނޑަޙުމިސްކިތްަތކުެގ  ިއ،މައްސަލަިއގަ

 ގުޅޭ  ވަނީ ސާބިތުވެފަ. މި މައްސަލައާ ގޮތުން މި އެހެން ހުރިހާ ކަންތަކާ ގުޅޭ ެއއް ުނވޭ. ދެންއިްއވިފަކަމަކަށް ޙުކުމް 

ޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ސާފު މަ ،ސްކުރައްވަމުން ގެންދަާވއިރުަގއިހުގޮތުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބަ

ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  އަރުވަނީ މަރަދޫފުރުޞަތު މި  ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެއް. ައޅުގަނޑު މިހާރު

 ޝަރީފަށް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ،ގުިޅގެން ުސވާލުކުރަން ދިާސއާހާހު ތި ހިނގި މަ ބަރުން ނޮވެ 88ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނަޑކީ 

އަުތން ހިފިން. އެއްވެްސ ކަމެްއ  ކެ،ދެ އަނިޔާ ލޮލުންއިދިަޔ ހިނގަ  އިތަުނގަީމހެއް. އެ ވުނުދެރަން ގެންތަޙްޤީޤުކު
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ވެސް  ސް ނޫން. އެކަުމގެ މަޢުލޫމާތު ހުރި މީހެއްވެ ޖަމާޢަތުގެ ބައިވެިރެއއް ޓްކޮށްގެނެއް ނޫން. އަުޅގަނޑަީކ ޕްލޯ

އެ ވާހަކަ ދެއްކުެމއް ނެތް.  ،އަނިޔާ ކުރިމަލްއްފީމެން ތަޙަުލޠުهللا ޢަބްދު ، އަުޅަގނޑު ގެންދެވުނު.ނޫން. އެހެންނަމަވެސް

ޝަރީޢަތަކީ އަުޅގަނޑަށް  ީފއާ ދޭތެރޭގައި އޭރު ހިނގި ލުޠުهللا ، ޢަބްދުކަމެއް ނެތް. އެހެންވީމާޔަތު އިންސާނިއް

ތަން  ދާއްވަ ުފވެރި ަޝރީޢަތެއް ނޫންކަން. އޭނާެގ ައނގަޔަށް ބޫޓުސާެއއީ އިން ، ެކރޭކަނޑައެިޅގެން ދަންނަވަން

ނޑު ލޮލުން ދުށިން. އަދި ދެން ތިބި މީހުންނަށް ަތން އަޅުގަ ލޮލަށް އިނގިލި ހަރާދެ އަޅުގަނޑު ލޮލުން ދުށިން. އޭަނގެ 

ވެްސ އަުޅގަނޑު ދުށިން. މީހަުކ  ންޒަރުދިޔަ މަތަޅަމުން ،ތަޅަމުން ،ތަޅަމުން ިއ،ހެދި ގޮތާއި އިދިފުށަށް ބިޑިައޅުވާފަ

 70އަދު ލުޠުފީއަކީ މިهللا ށް ސުވާުލކުރަން ގެންދެވުނު މީހެއް. އާދެ! ޢަބްދުހުގީގައަޅުގަނޑަކީ ތަ ބުނި ވާހަކައެއް ނޫން.

ބަލި މީހެއް. އޭނާ ޖަލުގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަްސ  ،ވެފައި ނުވަތަ ވާން ަކއިރިވެަފއި ހުރި މީހެއް. މުސްކުޅިެއއްއަހަރު 

މި ތަނަށް ސަރުކާރުން ބޮޑު ޚަރަދުކޮށްގެން އޭނާ ދެން ިހ ދިވެ ވެސްދަކޮށްފި. އަޅުގަނޑަކަށް ުނފެނޭ އެއްގޮތަކަށް ހޭ

ބަިއވެރި މީހަކަށް  އިއެްއކޮށް ހަމަ އެއްކުށެްއގަ . އޭނައާދޭންވީފު. އޭނައަށް މާކަށްކަންަތއް ުކރާ އެގެނެސްގެން 

 އި ން ބޭރުގަ ރު ރާއްޖެއިއަެށއްހަ އަހަހަތެއްަކ، މިނިވަންވެފަ. ދީގެން ނުވަތަ އޭނަގެ މުްއދަތު ހަމަވެގެން މިހާރު އޮތީ ފުމާ

ޖެހުން. އުޅެންށް ފިލައިގެން ޤައުމަށް ނާދެވޭ ގޮތަ އަމިއްލަ ،ކަހަލަ ކަމެއް ފިލައިގެން އުޅޭތާ. ެއވެސް ޖަލެއްގެ ހުރުން

 އިމިތާނގަ ލިބިއްޖެ. ދެންއަަދބު ، ޭއނައަށް ޙައްޤުވާ މިްނވަރު ވިސާެއއް ނެތި ޤައުމެްއަގއި އުޅެންޖެހުން. އެހެންވީމާ

ދިވެހިން ނިޔާވި ާވހަކަ. އެއީ ތެދުފުޅެއް. ެއއީ ހިތާމަވެރި ކަމެއް. އެކަމަުކ، ، ނަވާރަ މީހުން މި ބުނަނީ ރުކޮށް ތަކުރާ

ގަޔަްށ އަތުްނ ބަޑިޖެހިކަމުގެ މަޢުލޫމާތެްއ ނެތް ފެންނާކަށް. ޔަޤީްނ  ްއވެސް މީހެްއގެލުޠުފީ ެއއިން އެهللا ޢަބްދު

އޭނަ ބައިވެރިެވގެން މި  ޢަތާޕްލޯޓް ޖަމާ ، ފެނޭ. އެހެންވީމާތަނެއް ނު ޅު. އޭނަ ބަޑިެއއް ގެންގު ނުޖަހާ އަޅުގަނޑަށް

ނޫން.  ؟ ސީދާ މެރި މީހެއްތޯބަޣާވާތްކުރުމަށް ައއިކަން އެއީ ޙަޤީޤަތެއް. އެހެްނނަމަވެސް، އޭނަައކީ މީހުން އަށްރާއްޖެ

ރުގެ ބަލިކަމުަގއި ހުރި ކު، ެކންސައަހަރު ވެަފއި ހުރި މުސްކުޅިައކު، ބަލި މީހަ 70އިންސާނިއްޔަތަށް ަޓކައި އުުމރުން 

މިއީ އުފެދޭ ުސވާލެއް.  ،އުޅެނީ ީކއްެވގެންތޯ ގަނެެގން އަުޅގަނޑުމެން ނުނެއްިޓެގން މިއި ފޮޅަ އިބަލި މީހަކާ އަޅަ

 ޖަމާޢަތުން އައިސް މިތާ ހިނގި ޓްލޯޕްއަދި ކުެށއް މީހަކު ނުކުރާ ވާަހކަެއްއ ނޫން. އަދި  ؛އަޅުގަނޑުމެންނަކީ

ބޮޑު ޖަރީމާއެއް. ބޮޑު ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް. އެއިްނ  ވާރަނީއެއް ނޫން. ކަނޑަެއޅިެގންޅުގަނޑު ތާއީދުކުހަރަކާތަކަށް އަ

ިމއީ  ،އަޅުަގނޑުމެން ކީއްެވގެންތޯ މާށް އައިލަތަހާޅި ުމސްކު ،ދުވަހު ޙައްޤު އަދަބު ލިބި ކަމަށް ވިޔަސް މީނާއަށް މިހާ

އިއްޒަތްތެރި  ؟އުޅެނީ ންނަށް ނުނިދިގެން މިމަށް ހީެވގެން އެންމެކަ ޤައުމުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތް މި

 ،ބާކީ އޮތް މުއްދަތާއި  ،ހޭދަކުރި މުއްދަތާއި  އިއޭނާ ޖަލުގަ ،ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑު މި ޮގވާލަކީރައީސް. 

ދިނުމަކީ އެންމެ ފު އޭނައަށް މާހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަްށ ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށްފަހުަގއި މި ،ށް ޙުކުމްކުެރވުނު ގޮތާއި އޭނައަ

މީހަކާ  އެ ،ހިފައިއަބަދު ޭއގެ ބަދަލުކަމަށް. މީހަކު ކުށެއް ކުރީތީ އަޅުގަނޑުމެން އަބަދު އެންމެ މާތް ގޮތް ،ޅުރަނގަ
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ބޫެލްއ ނުކުރަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ގަކަމަކަށް އަުޅގަނޑު  ޖެހޭންފޮަޅިއގަނެގެން ުއޅެއިއަޅަ

 އީސް. ރަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 هللا. ވާ ަޢބްދުއީރި މެންބަރު. ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން هللاވާ ޢަބްދުއީމެންަބރު ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ 

ހެން. ގަކުރެްއވީ ވަަރށް ރަނގަޅު ނުކުާތއެއްތި ފާހަ އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ މަނިކުފާނުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ގެ މަުޑއްވަރީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ތެދު މަޢުލޫމާތު ވަރަށް މުހިއްމު. މިހާރު ކުރީގެ ޑިފެންްސ މިނިސްޓަރު، މިހާރު

 ންާކއަށް ސްރީލަ ،ޯނޓިސް ސްރީލަންކާއިން ނެރެފައިާވއިރު ރެޑް ،އޮތްމެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިަގއި އެބަ 

ެރޑް   ވާހަަކ ނޭނގޭ ވާަހކަ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ޙަޤީޤަުތގައިތްުލޠުފީ އެމްބަސީއަށް ވަ ،އަޅުގަނޑުމެން އެ ވާހަކަ

ވެސް.  ނުޖެހޭނެ ސްރީލަންކާއަށް އަްނގާކަށް އި، ެޓކްނިކަީލ އަސްލުގަ ޓިސް ނެރުނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން. އެހެންވީމާނޯ

އޮތީ  މި އި ަވގުތު ސްރީލަންކާ ސަރުކާރަށް އެްނިގ. އެކަމަުކ، މީގަ ތް ހަމަ ވަބަސީއަށްދިވެހި ސަރުކާރުން އެްނގި. ެއމް

. އެކަމަުކ، ންކާ ސަރުާކރަށް ނާންގައޭ. ސްރީލަންކާ ސަރުކާރަށް އެންގިހަމަ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު ވާހަކަ ވާހަކަ. ސްރީލަ

، އެހެން އްޭޖގެ ރެުޑ ޯނޓިސްއެްއ. އެހެްނވީމާވެހި ރާއެއީ ދި  ވީމާ ދިވެހިާރއްޖެއިން ެނރުނު ރެޑް ނޯޓިސްެއއް ޓެކްނިކަލީ

ވެސް  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށްއެންގި.  ވެސް ޖެހޭނެ. އެކަމަކު ނުވެސްއަންާގކަށް ޤައުމަކަށް 

ރި މެންބަުރ އެނގޭ އަދި މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު، މަޑުްއވަރީ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެ

ަތކެްއ ދިެވހި ސަރުކާރުން، މިއަުދގެ ަސރުކާރުން މަސައްކަތް ،ިގވަަޑިއގަންވާނެނއާދަމް ޝަރީފަށް ކަނަޑއެިޅެގން އެ

ދޭތެރޭަގއި ދިވެހި  އ2016ާއާއި  2012 ޓަކައި. އެކަަމކު، ޙަޤީޤަތަކީގެނައުމަށް ލުޠުފީ މާލެهللا އަބްދު އެބަ ކުރޭކަން

ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން  މަރު ނަޞީރަށާޢު އޭރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު  ،ރިންނަށާއިދިވެހި ފުލުހުންގެ ވެ ؛ފުލުހުން

 ލުޠުފީ އުޅުްއވާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު އެބަهللا ޢަބްދު ،ލިބެޔޭއެބަ މަޢުލޫމާތު ގެންދިަޔ ތިމަންނާމެންނަށް އަންގަމުން

އި ނާހުންގެ ލީޑަރޝިޕުން ފުލުިދވެހިވެސ ދޭތެޭރގައި އ2018ާާއއި، 2016ާއއި، 2012އި، . ެއކަމަކު، އޭރުގަ އޭލިބެ

ލުޠުފީ މާެލ هللا އަބްދު ،ފަެއއް ނެތްވެސް ފިަޔވަެޅއް ައޅާން ެއއްގެ ސަރުކާރުތަކުއޭރުއި އަދި ނާއަދި ހޯމް މިނިސްޓްރީން

ެވސް އެަބ ހިންގާ.  އްއެޕްަރއިޒަލެ  މިހާރު ހުން، މިއަދުގެ ޕޮލިވެސް. އެހެންވީމާ ގެންނާކަށް ފުލުހުން އެންިގ ެއންގުމަށް

 ލުޠުފީ އޭުރގެ  ،ތަކުންގުމަށް ސަރުާކރުއެންގި ފުލުހުން އެން ކީްއެވގެންތޯ ،ވެސް އެަބ ހަދާ ނަލިސިސްެއއްއެ

ގެންދިޔައިރު އޭރުެގ މި މަޢުލޫމާތު ދެމުން ،ން އަލުން އަނުބރާ ނުގެނައީ. އަދި ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްތަކުސަރުކާރު

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެނގިަވޑައިުނގަންނަވާނެ ކަމަްށ  ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި މަުޑއްވަރީ ާދއިރާގެ
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ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަށް އެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާނެކަްނ  ،ފުލުހުންނަށް އެނގި ހުރެ ބޫލުކުރަން ވަރަށް ދަތި.ގަ

ހާުރ ވީމާ، މިތި. އެހެންބޫލުކުރަން ވަރަށް ދަތި. އަދި އެނިގވަަޑއިނުގެންެނވި ނަމަ އަދި މާ ލަދުވެތި. އަދި މާ ލަދުވެގަ

ކަންނޭނގޭ ޕީ.އެން.ީސގެ  .އެމްއުޅޭ ޕީ.ޕީބާއްވަން ކަްނނޭނގެ  އިވަުލގަ ކޮންމެހެން މާދަން ނޫން އަނެއް ދުވަހު ކާނި

 ދެން ޕާޓީ ،ނަށް މައްސަލަތައް ަލއިގެން މަޝްޫހރުވާންެވގެންތަ ދެން މި ްނ،ވެގެޖަލްސާއަށް މީހުން އެއްކުރަން 

ސަރުކާރު ފަޟީޙަްތކުރާނަމޭ ހީކޮށް ދައްކާނެ އެހެްނ  ން ިދވެހިރާއްޭޖގެ މިއަުދގެޖަލްސާއަށް މީހުން އެއްކުރަްނވެގެ

އިގެން އަދި ވާހަކަދެްއކިޔަްސ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ައޅުގަނުޑމެންގެ މައްސަަލއެއް ނެތް. މަްއސަލަ ލަ  ވާހަކަެއއް ނެތީމާ

ވެސް އެނގޭ.  ތަން ކަށް ލުުޠފީ ވީސަރުކާރަހުރިހާ އޮތް ިއން ސުރެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  2012އެކަމަުކ، ޙަޤީޤަތަކީ 

ސްރީލަންކާގެ އެޓަރީނ  .ކުރޭމަސައްކަތް އެބަ އަދި ނުވެސް ގެނޭ. ނުވެްސ ގެނޭ. މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ކެނޑިނޭޅި 

ގޮތަށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ފުލުހުން މިއަދު އެތިބީ ަތއްޔާރަށް.  ލުޠުފީ މާލެ ގެެނވޭިލބޭއިރަށް ޖެނެރަލްގެ ސިޓީެއއް ހަމަ 

ވެްސ   ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން އެކަންތައްޔާރަށް. އަިދ އިިދކޮޅު މެންބަރުންނަށްސް ވެ  ވެހިރާއްޖޭެގ އެމްބަސީދި

، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިކަހަލަ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރައްަވިއގެން ެއވަުރގެ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެހެންވީމާ

ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް އަުޅގަނޑުމެްނ  މާމައްސަލަ ލީ ހަށްބޭފުޅުން މަޖިލީ ެއވަުރގެ މަޢުލޫމާތު ހުންނަންޖެހޭނެ  ،ހައިބަތު

  ..ވެސް ގަނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަލދުވެސް ުކޑަކޮށް  ކޮށް ކަންޮބޑުވޭ. އަުޅގަނުޑ ހަމަގައިމުކުޑަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދު ނަސީމް.  އީލުތްތެރި މެންބަރު މީކާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ އިްއޒަ

 

 ޢަޙްމަދު ނަސީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:  އީލުގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މީކާ

ިދވެހިންގެ މަރަކީ ސިޔާީސ  ރަާނވާ ންލެއްަގއި ނުދެކެހާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ެއއްވެްސ 

އް ކަމަކަށް. ވަރަްށ ނުެވގެން ެއއަށް މީހުން އެއްކުރަން ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެ ޓޫލެޕާޓީއެްއގެ ޖަލްސާއަށް މީހުން އެއް

ވަަނ އަހަރު.  2010ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު މި ލިބެނީ  ލުޠުފީ ފިލިލަދުވެތި ކަމެްއ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 އްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއްސަލަ ހުށަހެޅުދު މި ކުއްލި މަޚުޮގއްސި. އަދި  ގެފަހުން އެތައް ސަުރކާރެްއ އައިސްއޭ

 ކޮންމެ  ކަން ވެސް ކުަރއްަވއިފި. އެ މަނިކުފާނު ކެބިނެޓަށް ވަޑަިއގެންނެވިސަރުކާެރއްގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވެސް

އިރަްށ ތަނަށް ވަޑަިއގަންނަވާ އެހެންނަމަވެސް، މިކުއްލި މައްސަލަައކަށް އޭުރ ނުވި.  އީއެ މަނިކުފާނަކަށް މި ،ދުވަހަކު

 އެހެންވީމާ، މިކަމަކީ ވަަރށް ގޮުތަގއި ފެނިއްޖެ. ގެ ށް ވެސް މި މައްސަލަ ކުއްލިައކަށް ކުއްލި މަްއސަލައެއް އެ މަނިކުފާނަ

މަޑުްއވަީރ ޓަކައި ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރުމަށް ގެސިޔާސީ ޓޫލެއް ލޭ ްނގެދިވެހީ 19 ،ކުލަޖެހިގެންބޮޑަށް ވެސް ސިޔާސީ 

 . ައުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް އެބަ ސާފުވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްބަރު ކުރަްއވާ ކަމެއް ކަމަށްދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން
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ެއ  ،އަކީ ސްރީލަންކާދިވެހިރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ޯކޓު އޮންނަހެން އޮންނަ ތަނެްއ ނޫން. ައކީ ސްރީލަންކާ އެްއގޮތަކަްށވެސް 

އޮންނަ ތަނެއް ނޫން ނެގެން  ޅުވީމާ ގޮސް ޓިނުކުީރގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ބޭނުންފުދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަނަކަށް 

ހުރޭ ެއއް ޤައުާމއި އަނެއް ަޤއުމާ ދެމެދު. ތަކެއް އެބަެއގްރީމެންޓުޑިޝަން ޓްރެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެްކސް

ކަމަްށ  ިދވެހި އެމްބަސީއަށް ވަތްލުޠުފީ ހުރޭ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ތަކެއް އެބަވާމީ އެގްރީމެންޓު އަގު ބައިނަލް

ބޮޑު ހާދިސާއެއް  ވަރަށް ،ެއއްބޮޑު ކާރިސާ ންނަށް މަޢުލޫމާތު މި ލިބެނީ ސްރީލަންކާގަިއ ވަރަށްނޑުމެއަޅުގަ

ބޮޑު އެލާެޓްއގަިއކަން  އެހެންކަމުން، އެ ޤައުމު އޮންނާނީ ވަރަށް އި.ހިނގައިގެްނގޮސްަފއިވާ ދަނޑިވަެޅްއގަ

ކުރީ ޒަމާނެއްަގިއ  މާމެއް ނުވާނެ އްށް މުހިމަކައެ ޤައުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުވޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

މު ކަންކަން އެ ވަގުތު އެ އްވުރެ އެ ޤައުމަށް މުހި  ުކރުމަށްރަޑައިޓް ކޮށްފައި ހުރި މީހެއް އެކްސްޓްކުމްޙުދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ށް މަޢުލޫމާތު ނަކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވާދުވަސް ފާއިތުވެގޮސްަފއި މަސް ދެ ޤައުމުަގއި ހިނގަމުންދަނީ. އެހެންކަމުން،

ވަަޑއިގެންެނވި ސަރުކާރަށް ނުވި ކަންތައް މި ދަމް ޝަރީފް ނިސްބަތްވެއާ ،ލިބެނީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ސަރުކާރުން

މި ސަރުާކރުން ވަޢުދުެވވަަޑިއގަންނަވާ ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.  މީުދވަސް ެތރޭގަިއ ކުރާނެކަ 14ސަރުކާރުން 

ސިޔާސީ މަޤްޞަދެްއގައި ިދވެހިންގެ ޭލ  19 ،ވެސް ަލދުވެތި ވަރަށްލަައކީ ސައެހެންކަމުން، މި ކުއްލި ަމއް

 ،ނުބަިއ ނިޔަތެްއަގއި ހުަށހެޅިގެންދާ ުކއްލި މައްސަަލއެްއގެ ގޮތުަގއި ސިފަކުރަމުންބޭނުންކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ވެސް 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ކުުރކޮށްާލނަން. ވަރަށް

 

  ްއެކވުން: ވާހަކަދެރިޔާސަތުން

 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް އޭދަފުށީ

އަނެއްާކވެސް ީމެގ ވަރަށް މެން ވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި

ޙަޤީަޤތުގައި ހުށަހެޅީތީ މަޑުއްވަރީ ދުވަހެއް. އެހެްނވީމާ، މިކަހަލަ މައްސަލައެއް ފުން ހިތާމައިގެ އެަތއް އަހަރެްއގެ  30

ށް އަުޅގަނޑު ުޝކުރު ދަްނނަވަން. ައޅުގަނޑުމެން މިކަހަލަ މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅީމާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަ 

ތިބި މި ހާދިސާ ހިނގިއިރުަގއި ޙަީޤޤަތުގައި ދުނިެޔއަށް ނާންނަ ައުޅގަނޑުމެން މިތާ އެބަ ؛ވެސް   ޙަޤީޤަތުގައިއީމި

ބޮޑަކަްށ  ގޮތް އެހާ ކަންަތއް ދިޔަމި ހާދިާސގެ  ،ކުދިން ވެސް އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ، މި ހާދިސާ ހިނގި ގޮތަާކއި

ުރމަތްތެރިކަން ނުކަނޑާ ވާހަކަ. ޙުމިސްކިތުެގ  ،ވިދާޅުެވއްޖެ ަރއީސް އެނިގވަަޑއިނުވެްސގަންނަވާނެ. ދެން ިއއްޒަތްތެރި

އެއް ނޫން. އެކަަމކު ލުޠުފީ ދުވަހު  އެމިސްކިުތގައި ހުރި މީހެއް.  ޒިކުރާއް ދުވަހު މަސްޖިދު އަޅުގަނޑު މިއީ އެ

ދުވަުހ  ޑު އެއަޅުގަނ .ނެވި ނާސިރު ވަޑަިއގެްނނެވި. ސަނގަރު ނާސިރު ހަމަ މިސްކިތަށް ވަޑައިގެންސަނގަރު 
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ބިރުން ކުރެްއވި ާފނެތީ ގަންނާއިބުލައާ އިދިޮކޅަށް އިނގޭތޯ. އެއީ ފަހަތުން ބަޑިޖަހަޤި ވެސް ޖެހުނީ ކުރަންނަމާދު

މަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ ބުލަައށް ފުރަގަސްދީގެްނ މީހާގެ ޖާނު ސަލާޤިދުވަުހގަިއ  އަޅުގަނޑަށް ވެސް ޖެހުނީ ހަމަ އެ

ކެނޑުނު އިނގޭތޯ. ޖާނު ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަަކިއ ރުމަތްތެރިކަން ޙުުތގެ މިސްކި ދުވަހު ހުންނަން. އެހެންވީމާ، އެ 

ވާނެ. ނުނޭނގޭ މީހުން ވާހަކަދައްކަިއގެން ކުރާނެ. ތަންދޮރުދީން ހުއްދަ  ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް ކުރުން ވެސް އިސްލާމް

 މި އިަގއިމެން މިކަހަލަ މައްސަލަިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަނޑު ންވާނީ.ކަދައްަކވަގޮތަށް ވާހަ  ތަންދޮރު އެނގޭ

 ަޒމާނުގެ ހަތިޔާރު ހިފައިގެން  ިދވެހިން ޝަހީދު ކޮށްލި ވާހަކަ. މިީއ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުަގއި މި 19ދައްކަނީ 

ޖައްބާރު  ،ައއިސް ާރްއޖޭގެ ތާރީޚުަގއި ކުރި އެންމެ ނުބައި ނުލަފާ ހިފައިގެން ހަތިާޔރު މި ޒަމާނުގެ  ،އައިސް 

. މުޅި ހާޖަރާގެއަށް ިނސްބަތްވާ ކަެމއް ނޫން މިއީ ، ލުޠުފީޭއ ބުނީމާހާޖަރާގެއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މިއީ ކަންތައްތައް. އި 

މް މީހުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ޞޫމިއީ ލުޠުފީއަށް ނިސްބަތްވާ ކަމެއް. ހާޖަރާގެ އެހެން މީހުންނަކީ މަޢު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުސްތަޤުބަލް ، ނުރަްއކާތެރިވަރަށް ޓަަކއި މައްސަލައަކީ އޭރުަގއި އޮްތ ސަރުކާރު ވަްއޓާލުމަށް

ދިނުމަކީ ލުޠުފީއަށް މާފުކަމެއް. ބަެއއްގެ ައޅުވެތިކަުމގެ ދަށަށް ދިވެހިރާއްޖެ ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ޓަކައި ނައްތާލުމަށް

ވެސް، މަމެއް. އެހެންނަދިނުމަކީ އޮތް ކަމީހުންނަށް މާފު .މައްސަަލއެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްވެސް އަޅުގަނޑަކަށް 

ސާބުން ފެށިގެން ދިެވހި ހި އެ  ،އެމްަބސީއަށް ދިޔަ ުދވަހުއުޅޭ މައްސަަލއަކީ  ޖެހިގެންއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އޭނަ މިކޮޅަށް ގެަނއްސަިއ  ފައި،އެނގިއެކަން ގުނުކަން. ދިވެހި ަރއްޔިތުްނނަށް ރައްޔިތުންނަށް އެކަން ނޭނ

މަކީ އެއީ މައްަސލައެއް ނޫން. މަޖިލީހުގެ ބާރު ދެއްވުށް އޭަނައށް މާފުގަންަނވާ ގޮތަކަރިއްޔާއަށް ފެނިވަަޑއިހޫރައީސުލްޖުމް

ދިނުމުގެ ބާރު އެބައޮތް. އެހެްނވީމާ، އެއީކީ ނޫން މައްސަލަައކީ. . ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ ބާރު އެބައޮތް. މާފުއެބައޮތް

 ރައްޔިތުންގެ އެތައް ، ދިވެހި ހުރެފައި ފިލައިގެން  ،މައްސަލައަކީ ިމވަރުގެ ނުބަިއ ޖައްބާރު ކަންތައްތަކެއް ކޮްށފައި

ބަލި ޖެހިފައި ތިބީ.  މީހުންނަށް އޭރުަގއި ނަފުސާނީ 85% ،ގޮތުން ަބޔަކަށް ނަފުސާނީ މަރަިއ އަދި އެތައްބަޔަކު 

  ކަމަކަށް ިމއީ ސިޔާސީވާހަކަަދއްާކއިރުގައި އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ިމއަދު  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރުަގއި އަުޅގަނުޑ ޒާތްޒާުތގެ ވާަހކަދައްާކއިޕާޓީެއއްގެ ޖަލްސާއަށް މީހުން އެއްކުރާށޭ ކިޔަިއގެން  އީމި ،ހަދައިގެން

. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، މިކަހަލަ ނުބައި އިދައްކާއިުރގަ  ވާހަކަމިހެން މިކަހަލަ ހިތަށްއަރާ ލަދުހަޔާތްކުޑައޭ މި މީހުން 

ކަމުަގއި ިވޔަސް ވާނީ ީމހަކު ކުރިޔަސް ވާނީ ެއއީ ނުބަޔަކަށް. ެއއީ ައޅުގަނޑު ކުރި މެޖައްބާރު ކަންތައް ކޮން

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ ވާީނ ނުބަޔަށް. ރަނގަޅު ކަންތައް ވާނީ ރަނގަޅަށް.  ކަމެއްނުބަޔަކަށް. ނުބައި

ތަނުގަިއ  ވާނެ. އަޅުގަނޑުމެން މިކެންއިންސާފަށް ދެ ،ވާނެ. އިންސާފު ުނބަޔަށް ދެކެން ،ކަމެއްަގއި ވެސް ނުބައި

ސަށް އަުޅަގނޑު މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގަިއ ކުރުމަށް ޓަަކއި. ިއއްޒަތްތެރި ރައީވާހަކަދަްއކަނީ އިންސާފަށް މަސައްކަތް

އެ މީހާއަށް  ،ކުެށއް ކޮށްފިްއޔާ ަޤއުމުތައް ހަާލކުެވގެންދިޔައީ މީހަކު  މޮޅު ،މީހަކު ާމތް ،ވާހަކަދެްއކިފައި ހުންނާނެ

 ޔަ ގެންދިނިކަމެތިމީހާ ކަމެއް ކުރީމާ އޭނައަށް އަދަބު ލިބި  ،ވަުރގަދަމީހާ ކަމެއް ކުރީމާ ،މޮޅުމީހާ ،އިންސާފު ނުލިބިފައި
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ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ގޮތް. އެހެންވީާމ، އިްނސާފަށް މަތްތަާކއި ތަންތަން ހަލާކުެވގެންިދޔައްއު  އީމި .މަންޒަރު

ވިަޔސް  މީހެއް ގާތް ،މީހެއް ވިޔަސް  ތިމާގެ ،މީހެއް ވިަޔސް ދެރަ ،އް ވިޔަސް ހެމީ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ. ެއއީ މޮޅު

 އިންސާފު ޤާއިމުކޮށްދޭންޖެހޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިމއީ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ގަސަ  ،ްސ ވިދާުޅވީއިްއޒަތްތެރި މެންަބރު ވެޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. މެންބަރު.  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި

ތަނުގަިއ  ލުޠުފީގެ މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން މިهللا ހުންނެވީ. ޢަބްދު ރައިނާޞިރު ކަމަށް ދެއްތޯ މިސްކިތަށް އަ

މާފަންނު މެދު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަޅުގަނޑު މިހާރު ގެންދަނީ.  ބަހުސްކުރަމުން މި

  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.މަޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ ދެ!އާ އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ދަމް ޝަރީފްއާާދއިރާގެ މެންބަރު  މަޑުއްވަރީ

ލުޠުީފ هللا ޢަބްދު ،ވާނީަރއީސް. މި މަްއސަލަ ހުށަހަޅަމުން އަުޅގަނޑު ދަންނަާވފައި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

ގައި ހަރަކާތްތެރިިވ މީހުން ކުރި ކަންތައްތަކުެގ އިޢުދުވާނީ ޙަމަލަ ނޫން. އެ  ވާހަކަެއއްރުމަތްކެނޑި ޙު ތަކުގެމިސްކިތް

ވާހަކަ  ގެއެއަށް ޢަމަލު ހިންގުމުަގއި އިސްކޮށް ހުރި މީހަކީ ހާޖަރާގޭ ލުޠުފީ ވާނީ. އެކަންވާހަކަ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާަފއި 

 .ާވލީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްވާނީ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ދަންނައަޅުގަނޑު ދަންނަވާފައި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާފަންނު މެދު  އަުޅގަނޑަށް ބަަލެއއްނުގަެނވޭ.ގޮތުަގއި  ގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ މައްސަލައެއް 

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ދެއްެކވުން:މް ރަޝީދު ވާހަކަމެންބަރު އިބްރާހީމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ 

ވެސް ބައްދަލުކުރިން.  ރައްެޓހިންނާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަނޑު ދާއިާރގައި ޭރގައި މަޑުމަޑުން ހިނގާލިން. 

ކޮްނދުވަހަކުންތޯ ފުލެޓް ލިބޭނީ.  ،ުސވާލުކުރަނީ ެގ ވާހަކަެއއް ނުދައްކާ. ައުޅގަނޑާފީޠުލު އެްއވެސް ބޭފުޅަކު

ޅޭ ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުންނަށް ބޮޑުެވގެން އު  . އެކަމުގެ ުސވާލުތައް އަުޅަގނޑާކޮންދުވަހަކުންތޯ ގޯތި ލިބޭނީ

. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއްސ ންގެ މައްސަލަ. އެކަންތަްއ ތަންފީޒުކޮށްދެްއވު 19އެންމެ ބޮޑު މައްސަަލއަކީ އެޖެންޑާ 
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ދޫނިދޫގައި ޗޭނުޖަހާފައި، ޖަނަރޭޓަރެއްަގިއ  ،ގޮޅިއަކަށް ލާފައި  އަޅުގަނޑަށް ވާހަކަެދއްކިދާނެ، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކުޑަ

އިންނެވީ ރިޔާސަތުަގއި.  ގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު އަޅުގަނޑަށް ދެްއކިދާނެ. ތިތަނު ވެސް މި އައްސާަފއި އަނިޔާކުރި ވާހަކަ

ރަޝީުދ هللا ޢަބްދު ،. އަުޅގަނޑަްށ ދެްއކިދާނެުދވަހަުކ އަިއސްފަ ދެއްކިދާނެ. ކޮންމެ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް 

ހޫނު އެހެރަ ދޫނިދޫގައި  ،ވެްއދީ ލާފައިއިޮގޅީަގއި ފުރަތަމަ ފޮޅަ ތްެއކު ހައްަޔރުކުރީ. އަުޅގަނޑު އޮޑޭގައި އަުޅގަނޑާމޭ

އަަޅިއގެން އޮީތ އަތް މްާރނުގެ ވާހަކަ. ޖެހިގެން މެދު ަބދައިަގއިޢި އިޚްޖެހިގެން އޮތީ ޝަ . ެއ ޮގޅިއާ ގޮޅިއަށް ޝްހޫރުމަ

ތެެރއިން ރު، ޭއގެެއތައް ބަިއވަ އެތަްއ ބަޔަކު އަނިާޔވެފައި ތިބި ގޮސްދު އޮތް. އެހެންވަޙީ  ޢަލީ ގޮސްސަ. އެހެންޢީ

ވެސް  ވެސް ދެއްކިދާެނ. މައުމޫނު ދައުރުގައި އެތަްއ ބަޔަކު މެރި ވާހަކަ ވާހަކަތައް ދިޔަ. މިއެތައް ބަޔަކު މަރުެވގެން

ނަފްސާީނ  ؛ކުރީަގއި އަށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ވެސް އުެފއްދިދާނެ އިްނތިހާ އަޅުގަނޑަށް ދެްއކިދާނެ. ފިތުނަ

އެމް.ޑީ.ީޕގެ  ،މު ފަރާތްތަުކން ކުރާ ކަމަކީއްުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މި ފަރާތްތަކުގެ. ކުީރގައި އާ މައްސަލަެއއް އެބަުއޅޭހެން އަ

ތަކުގެ ވާހަަކ ޤުއްޙަ . ިއންސާނީޕާޓީައކީ މި އެއްތަކަށްޓަަކއި އުފެުދނު ޕާޓީޤުއްޙައަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި އިްނސާނީ 

ރު ހިފާނަމޭ. މަރާނަމޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ީވ ވާހަކަ ދަްއކާނީ. މަރަށް މަ ދައްކާއިރަށް މަރަށް މަރުގެ ިބލު. ދެން އެ

ވާ ލިބޭ ފަރާތުން ނުވަތަ އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތުން ޢުދަ އީއެ .ނުމެޭރނޭ، ނުމެރޭނޭ. އެހެނެއް ނޫނޭ ނީ؛އެއް ފަރާތުން ގޮވާ

 ނާ.ބޭފުޅުން އެ ދައްކާނެކަން. އެބަ އިނގޭ މާރީ ވާހަކަ ނީވާހަކަ ދައްކަ ސަުރކާަރކަށް ނުމެރޭނޭ. މިިފއްޔާ  ކަނޑައިޤުއްޙަ

ރަނގަޅުާވއިރަށް ހަމަ ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން  ބިލުތަުކަގއި. ހަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ަދއްާކނެކަން އެ ، ީއވާ ވާހަކައެނގޭނެ

 އި ގަނަ ވެސް ގޮނޑިެއއް މަރަށް މަރެއް ނުހިފި. ކަރަންޓު ،އަހަރު ދިޔައީ 5ފާއިތުވެދިޔަ  .. މަރަށް މަރުއޭތި ހުށަހަޅާނެ

މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ަވއްކަާމއި ފަސާދަާއއި އަދި ޔާމީުނ ވާަހކަ މި ދައްކަނީ.  މިއީ ހުސް ދޮގު ން.ހިފަ މަރަށް މަރު

 ،ނެރެފަިއ އްތާިއގެން ދަމާ ކޫ ކަުރގަިއ ހިފަ ންަނގަިއގެން ފަނޑިޔާރުސުޕްރީމް ކޯޓު ފުރާޅު ޓިނު ،ހުރި ހިންގާފައި

ދައްކާ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑަްށ ފާނެތީ އި، ިމ މައްސަލަތައް ބަލަ އިވެސް ފުރާޅު މައްޗަށް އުކަ  މަޖިލިސް މެންބަރުން

ތަނަށް ހުށަހަޅައިގެްނ  ކުރި މައްސަަލ މިމިލިއަން ޑޮލަުރގެ ަވގު ިވޔަފާރި 800ލް ނުވަތަ ތޯންޓަ ޓްންހުށަހެޅިދާނެ ގުރާ

ަގއި މިހިރަ  19. އެކަންތޯ ކުރަްނވީ، ުނވަަތ އެޖެންޑާ ވެސް ކުެރވިދާނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޔަރުޔާމީނު ހައް

 . ހަމަ ހުރަސްއަޅަނީކަންކަމަށް  ދުވެފަިއވާ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ހުރަސްއަޅަނީ މިހާރު. މިޢުއަޅުގަނޑުމެން ވަ

 ،ކެއް ކޮށްދު ނުފުއްދޭނެހާ ހުރިހާ ދަތިތަޢުގެ ވަޙްލިޞާދު މް މުޙައްމައިބްރާހީ ،ރޭިވގެން އިހަމަ ދުރާލަ ،ރޭވިގެން 

ޤައުމު އަނެްއކާެވސް ފަސާަދއިގެ މަޤަށް ގެންގޮްސ ހަލަބޮލިކުރަން މި މަސައްކަތްކުރަީނ. އަުޅގަނޑުމެން ފުރުސަތު 

ވެްސ  ކަމެއް އް. އެނުލެވޭއިވެސް ުދއްވަ  މީހެއްގެ ދަތްދޮިޅއެއް .ކަންތަެކއް ނެ އެ ވެސް ނެތިން. އަިދވެްސ ކުރެވޭ ދޭކަށް

 ކީްއވެގެްނބާއޭ މާލޭގައި މި މީހުން  އީމި ،އަރަނީހިތަށް ޅުގަނޑުއަ ސް ގަދަވާނެ. ދެންއަޔަ ނުކުރެވޭނެ. ތަޅަން

 ގަިއަގއި ވެސް ތެޅި. ައޅުގަނޑަށް ވެްސ އަނިޔާކުރި. ައޅުގަނޑު ކިޔަނީ. ައޅުގަނޑަށްހިޗެއެއް  މާއަށްއަޅުގަނޑުމެންނާ ދި

 . ހަމަ ލެވިދާނެަޅއިތަ ވެސް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބުކުރައްވާނީ ރިާޔސަތާ. ޠަޚާއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މު އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު.، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 :މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުންދާއިރާގެ  މާފަންނު މެދު

ނުލީ. އިސް ައޅަވެ އަުޅގަނޑުމެން އޭރު އަިނޔާކުރިއިރު ސް.ަރއީ  ތެރިއިއްޒަތް ނީއުޅެ ދެން މާ ކަންތައް ބޮޑުވެގެންޭނ މި

 މި ވޭނެ. ވެސް ބަދަލުކުރެ  ރު ސުޕްރީމް ކޯޓު. މިހާވެްސ ލިބިފަ އޮތީ މަޖިލިސް މި މިާހރު ؟ ދެންވެސް ތިބެންވީތޯ

ިއ ގަ މައްސަލައި ފައި އިން ގޮީޅަގއި އަްއސާޓިނު  ތަނުގައި ލެވޭނެ. އެްއކަލަ ރައީސް ނަޝީދު އެ  ވެސް ޖަލަށް  މީހުން

 ކަން ކުރަންޖެހޭ ކަން މެން އަޅުގަނޑު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭމިހާރުވެސް ުކރެވިދާނެ  ވާޢުދަ އަޅުގަނޑަށް

ކަށަވަރުކޮށްދިނުން. ދަރިވަުރންގެ ދަރަނި ކުޑަކުރުން. މި  19އެޖެންޑާ  ،އޮތީ ވަރަށް ސާފުކޮށް، ބޯހިޔާވަހިކަން މި

 ވާހަކަ  ވެސް ހަމަ މި އާދޭްސކޮްށފައިވެސް  . ރޭގައިަހކަމި ވާ ދައްކަނީ ރައްޔިތުން ؛ންކަންތައްތައް އަުޅގަނޑުމެ

. ސްޓޫޑެންޓުންެގ ދެއްކީ. ތިމަންނަމެންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭށޭ. ތިަމންނަމެންނަށް ފުލެޓް ދޭށޭ. ފުލެޓް ލިބޭނޭ

 ދިވެސް ނުވެގެންނޭ މިވެސް ތިމަންނަމެން ލާނަމޭ. އަ ފަހަރަށް 4 ،ފަހަރަށް 3ލޯނު ލިބޭނޭ. ތިމަންނަމެން ލައިގެންނޭ، 

 . ށްއްވި ފުރުޞަތަދެ ދަްއކަނީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ވާހަކަމި ޅެނީ. އު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

  މަދު.އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ދުވާފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙް

 

 ދެއްެކވުން: މާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަމެންބަރު ިއސްދުވާފަރު ދާއިރާގެ 

ޝުކުރިއްާޔ ރައީސް. މި ަމްއސަލަ ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި މަުޑއްވަރީ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ުޝކުރު 

ވެްސ ވަރަްށ  މާން މި މައްަސލަ ބަލައިގަތީމެޖޯރިޓީ އޮތް މަޖިލީހަކު ރެއމް.ޑީ.ޕީގެ ސުޕަ މެންއަދާކުރަން. އަުޅގަނޑު

. ލުޠުފީ އިރާދަކުރެއްވިްއާޔ ޅެން ސާފުވާނެ، އަުޅގަނޑުމެން ލުޠުފީ ނުގެންނާކަށް ނޫނަށްޑުތަނުން ރައްޔިތުންބޮ

ވެސް އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ  ވެްސ ގެްނނާނީ. ތިޔަ ބޭފުޅުން ީވ އިހުާމލު މި ސަރުކާރުން ލުޠުފީއަޅުގަނޑުމެން ގެންނާނެ. 

 ުއޅޭ ގޮތަކީ މާވެގެން އީސް. ައސްލު އިްއޒަތްތެރި ރަ؛ އުޅޭ ގޮތަކީ  ވެގެން މި ސަރުކާރުން ބަލާނެ. އަސްލު މި

ބޮޑުތަނުން ބަލިވީމާ، ބަލިވެަފިއ ދެން އަޅުގަނޑުމެން ސަރުާކރުން ކާމިޔާބު ކަންތައްތަެކއް ހިންގާތީވެ، ޝަުރއީ ނިޒާމު 

ބިުރ  ޖަރީމާތައް ައޅުގަނޑުމެން ބަލާނެތީެވ، އިންސާފު ހޯދާނެތީވެ ހުރި ފައިކުރާނެތީެވ، މި ބޭބޭފުޅުން ހިންގާޙުލާޞްއި

 ނުޖެހޭ. އަދި ވާހަކަދެއްކޭނީ ހުންނާކަށް ކުކަމެއް ހިނގާއިުރ ކޮންމެހެން އެތާ .ޒަތްެތރި ރައީސްއުޅެނީ. އިއް  ވެގެން މިހީ
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ތިއްބޭ.  އުަފންނުވާ ކުދިން އެބަ ،ދާޅުވިވެސް އެތަުނގައި ހުރެގެެނއް ނޫން. އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ވި

ބޭފުާޅގެ ހުރިާހ  ުއޅުްއވިހެނެއް. އެކަމަކު އެ ިވ ޒަމާނުަގއިމަރުގެފާނު އުުޅއްޢުޅާ ބޭފު އަޅުގަނޑަކަށް ހިެޔއް ުނވޭ އެ 

ހަކަައކީ . އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ ވާޔަތްކޮށްފަޢާމަރުގެފާނުގެ ަޒމާނަށް ރިޢުނީ އޮންނަ ވެފައި ވެސް އަމާޒު  ވާހަކަެއއް

ނެ. އަދި މި ރާއްޖޭަގއި އިުމކުރާޤާން ސަލަސްކަމަޙަސުލްކަންކަން ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި ާރއްޖޭަގިއ  އަޅުގަނޑުގެ މި

އޭުރގައި  ،ސް ވެ ަމއްސަަލ ހުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރަކީއަހަރުގެ ތެޭރގަިއ އެތައް ޖަރީމާތަެކއް،  5މިދިޔަ 

ން ބަތަކަށް ރިހަޔަށް ވެގެތައްތައް ކުރަމުން، އެިޅހާ  ވިދާޅުވިްއޔާ ވިދާުޅވިހާ ގޮތަަކށް ކަންހުންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އަޅުގަނޑުެމންގެ ގާތަށް އަންނަނީ ހިނި.  ހުށަހެޅީމާ  ތަނަށް ނުކުމެ މިކަހަލަ މައްސަލަ ހުންނެވި ބޭފުޅެއް. މިއަދު މި 

ބޭފުާޅއަްށ  ތު އެޞަމި ދައުުރ ހަމަވުމުގެ ފުރު، އަށް ސާފުވޭއެ ބޭފުޅާހުިރ ހިސާބުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒު

މަޖިލީހުގައި އެބަ ތިއްބެވި.  ތި ޖަރީމާތައް ހިންގަވާފަިއ ތިއްބެވި ބޭބޭފުޅުން މި . އެވަރުގެ ބޮޑެ ންކަނޯންނާނެ

 އި،ދަސާފުކުރާނަން. ތި ެއންމެ ބޭފުޅުން ތިޔަ ހިންގެވި ކަންކަމަށް އިންސާފު ހޯ ވެސް ސްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި މަޖިލި

 ތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. ޞަކުރާނަން. ދެއްވި ފުރުއެދޭ މަގަްށ މި ރާއްޖެ ބައްޓަން އަޅުގަނޑުމެން މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް. 

 

 މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ 

هللا ހާޖަރާގޭ ޢަބްދު ،ބަހުސްކުރަނީ ތަނުގައި މި ނޑުމެން މިއަދު މި` ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ފިލާފައި އަދި ޭއގެ ފަހުން ރާއްޖެ ނުގެެނިވ  ،ކުރުަމށް ގޮސްފައި ފަރުވާވަނަ އަހަރު ާރއްޖޭން ބޭރަށް ބޭސް 2010ލުޠުފީ 

ގޮތުން  ބެހޭ ކައާ މާލެ ުނެގނެވޭ ވާހަ ،އުޅެ އެމްަބސީގަިއ ދިރި ޖޭގެދިވެހިރާއް ހުންނައުޅެނިކޮށް، ސްރީލަންާކގަިއ 

ވަނަ  2012 ،ިވސްނާލަންޖެހޭ މައްސަަލއެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުގަނޑުމެން ސާފުކޮށް އެބަ ހުށަހެޅިފައިވާ ކުއްލި

ހަވާލުވީ. މި މައްސަަލ  ެވރިކަމާކޮށްަފއި ބަޔަކު  ބަޣާވާތެއް އި ވަނަ ދުވަހު، މި ާރއްޖޭގަ 7ރީ މަހުގެ ވައަހަރު ފެބުރު

މުގައި. މިކަމުަގއި ޤާސަރުކާުރެގ މަތީ މަ ުރވެސް އިންނެީވ އެސާުފކޮށް ގުޅުން އޮތް ސަުރކާރެއް. އޭ ތާހުށަހެޅުއްވި ފަރާ

މިކަްނ  އްސަރުކާރެއްޔޫމް ޤަޔާމީން ޢަބްދުލްهللا ފަހުން ރައީސް ޢަބްދުނުލަްއވާ. ގެންަނވާކަްށ ނޫޅުއްވާ. ޭއގެއަޅަެއއް

ރި މެންބަރު އިންނެީވ މައްސަލަ ހުށަހެޅުްއވި ިއްއޒަތްތެ އި ކާރުގަ ސަރު  ވެސް އެްއވެސް ކަމެއް ނުކުރޭ. އެ ކަށްރާކު

ަގއި. އިންނަވަިއގެން މިކަން ކުރަްއވަން ކުރި ެއއްވެސް ކަމެްއ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރެއްގެ ގޮތު

މަނިކުފާނު ެއ  އެ ،ހަވާލުވެަވޑަިއގެން ރުކާރުން ވެރިކަމާސަ ގެޙްލިޞާމް މުހައްމަދު ނެތް. ރައީސް އިބްރާހީ

ލުޠުފީ މާލެ ގެންނަވަން މަސައްކަތް هللا ހާޖަރާގޭ ޢަބްދު ؛ގެންަނވަން ތަިއގެން ކުރިއަށް ވަަޑއިގެންމަސައްކަ
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 އުޅެީނ. ަތނަށް ލައިގެްނ މި ކަށަވަުރވީމާ، ިނކުމެ މި މައްސަލަ މިފައްޓަަވއިގެްނ، ގެންނަވާނެަކން 

ންޝަންގެ ދަށުން . ސްރީލަންކާައކީ ޔޫ.އެން ރެިފއުޖީ ކޮްނވެބޭފުޅާ ހުންނެވީ ސްީރލަންކާގަިއ އެ ަޑއިގަންަނވާނެ، ިގވައެނ

އެކި މީސްމީހުންނަށް ހިމާަޔތްދީފައި އޮންނަ ަޤއުމެއް. ސްރީލަންކާައކީ ޫޔ.އެްނ ރެފިއުޖީ ކޮްނވެންޝަންަގއި 

ން އަދި  ސްރީލަންކާގައި ހިާމޔަތްދޭ. ސްރީލަންކާއިގެ މީހުންނަށްކޮށްފަިއވާ ކަމެއް. ދުިނޔޭގެ އެކި ަޤއުމުތަކު ސޮއި

 ،ވެސް އޮތް ަޤއުެމއް ނޫންކަން. އެހެންކަމުން ުފގެ ކަންފުޅެއްޞާއިންދުލުޢައްޖެއަކީ ބޫލުކުރޭ ިދވެިހރާގަ ޔޫ.އެން.އިން

 އްޖެއްޔާދަން އެދިތް ހޯހިމާޔަ ށްފަރާތަ ގެން އެދެކި އިމުކުުރމަށް މީހަކު ނުލިބޭނެ ކަމަށް ޤާރާއްޖޭގެ އިންސާފު 

 އަޙްމަދު ައޝްރަފް ؛ޝުމްބާ ގޮންގް  ،ވާ ކަމަކީ ބޫލުކުރޭ. އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ސާފުގަކުން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ޤައުމުތަ

 ގޭންެގއް ފޮުނވަިއގެން އެ ،ސްރީލަންކާގެ ގެެއްއގަިއ އިްނދާ މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުްއިވ ބޭފުޅާގެ ސަުރކާރުން ގޮސް

ލާފަށް. އެ ޚި ސްރީލަންާކގެ ގާނޫނުތަކާ ނައީ ބަންދުކޮށްގެްނ ރާއްޖެ ގެ ންޮގސް އެތަނުގެން ރުކޮްށގެންބޭފުޅާ ހައްޔަ

މިހާރު ދިމާވެގެން އުޅޭ ހެދި  ދަނީ ބަލަމުން. މިކަހަލަ މައްސަލަތަކާމައްސަލަ ސްރީލަންކާގެ ފުލުހުގައި މިހާރުވެސް 

ވޭ ގޮތަށް ލުޠުފީ މާލެ ގެނެهللا ރަށް ހާޖަރާގޭ ޢަބްދު ލިބޭއިލިޔުމެއްރނީ ޖެނެރަލްގެ މައްސަލަެއއް. ސްރީލަންކާގެ އެޓަ

ގިަނ  ރިހާ ފަރާތްތަކުން ހަމަ ތިބީ ތައްޔާރަށް. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މާހު ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ

  ބޭފުޅާ ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ. ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދުވަސްތަެކއް ނުވެ އެ

 

 ެކވުން: ކަދެއް ން ވާހަރިޔާސަތު

 .ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ައޙްމަދުރު. އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ދަމް ޝަރީފް އާ ،އަޅުގަނޑުގެ އަޚް  ންބަރު.ތެރި މެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތް

ލުމަށް މި އިދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރްއޔިތުންނަށް އޮޅުވަ  ،ވެސް ާތއީދުކުރަން. އެހެްނނަމަވެސް  ގަރާރަށް އަުޅގަނޑުޅުއްވިށަހެހު

ސާފުވާެނ ށް ނގަޅަކުރަން. ރައްޔިތުންނަށް ަކންކަން ރަައޅުގަނޑު ހިތާމަ އެކަމާ ،މަޖިލީހަށް ގަރާރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ

ކޮށްގެްނ  ގަންދީ ހުވަެއއްهللا ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެއީ މާތް ންމާ ވަރަށް ބޭފުޅުންގެ ޒި ތިބޭ ތާގޮތަށް މި

ވެސް ހިުތގައި ހަނދާން  ދިމާވި އެންމެ ހިތާމަެވރި ހާދިސާ އެއީ. އަުޅގަނޑުެމންގެ އިތިބޭތީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ރާްއޖޭގަ

އެ  ދިޔަ މީހަކީމު.ނގިލީަގއި މަސައްަކތްކުރަމުންދިޔައިރު ވަރަށް ކަިއރިން ވިލިއިކީ އެ ކަްނ ހިނގައެބަހުރި. އަުޅގަނޑަ

ފޮށާގަނޑެއް އަނދެގެްނ ހުދު ޓީޝާޓެއް ލަިއގެން  ޅުގަނުޑ ވަރަށް ަކއިރިން ދެކުނިން.ވެސް އަ  މަންޒަރު

ޓަށް ވަަޑއިގެން ހަތިޔާރު ހިފަިއގެން ށްގިރިފު ތަނަްށ ވަަޑއިގެން އެ، އިއެމް.އެން.ޑީ.އެފް މީހުން ވިިލނގިްއޔަށް އަރަ 

 ގަނޑުމެން ރެސްޓޯރަންޓު ނިންމާފައި ގޮސް . އަޅުހުން ތިބީ ނިދާފަމީ އައިސް ވިލިނގިލި ޖެޓީގައި ތިބީ. އެރޭ އެ
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 ަގއި މީ .އަރަިއގެން ފުރަިއގެންކަށް ިދޔައީ ބޯޓަ ހާދިސާގައި  އެ ؟ވާ އެްއޗެއް ަވންދެން ކިހިނެއްހޭ ހަދަނީ ދެން ،ބުނިން

 އެއީކީ. މީގައި ދެެކވެންޖެހޭނެ. އެންމެ އިންސާނަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކުށްވެިރވާ ހުރިހާ އެންމެންގެ ވާހަކަ

ޮގތް  ހުންނެވިއިުރގައި މިކަން ދިޔަކަމުގައި ޑިފެްނސް މިނިސްޓަރު ،ކަމުަގއިމަނިކުފާނުގެ ވަޒީރު  ،އެހެންވީމާ، ލުޠުފީ

ްއަގއި އެެހން ވާހަކަެއއް ދެެކވޭއިުރގަިއ ޢެއެހެން މައުޟޫ ،ން ލަދިނުން އަޅުގަނޑު އެދެރަްއޔިތުންނަށް ސާފުކޮށްރާއްޖޭގެ 

ަތއް ޤުއްޙަެވސް އެ ކުްށވެރިންެގ  ދު ުފއްދާނެ. ކުްށވެރިންނަށްޢުަރްއޔިތުންނަށް ވެފަިއވާ ވައިނގޭތޯ. ިމ ސަރުކާރުން 

ފެދިގެްނ ޓިކް ޕާޓީ އުޑިމޮކްރެ ޕާޓީެއއް. މޯލްޑިިވއަން ކަރާމާތް ހިފަހައްޓާ ހިމާޔަތްކުރާނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަކީ އިންސާނީ

ނެތިން. އަުޅގަނޑުމެން ކުާރކަށް މީހަކު އެގޮތަށް މުޅި އިންސާނިއްޔަތުން މަހުރޫމް ކުެށއް ކުރީާމ އެ އައީ އެގޮތަށް.

ށްފައި އޮތް މްކޮކުޙުމަރަން ސަރުކާރުން ކުރާނެ.  ކަން ވެސް މި، އެއިލުޠުފީ ގެނެސް ލުޠުފީގެ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ބަލަ

 25އްޔޫމް ޤަމައުމޫން ޢަބްދުލް ރައީސް އަލްއުސްާތޛް ،ދައްކަނީ. އެހެންނަމަވެސް މީހެއްގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު މި

އީ އިްނސާނެއް ކަމަށް. އެހެންވީާމ، މައުޫމނަށް ފެނިވަޑަިއގަތީ އެ  އޭރުކުަޑކޮށްދެްއވާފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ،  އަހަރަށް އެ

 ީރއަކީވަފެބުރު 7 ،ލާފަށް ަކންބޮޑުވޭޚި ވާހަކަ ދައްކާއިުރަގިއ މީގައި ޙަޤީޤަތާ ން މިރު ަފހުއަހަ 30 މިއަދު އައިސް

ދިޔަ ންކަންމަތީގައި ވެގެނާމާން ،ކަންމަީތގައި ވެސް ހަމަ ެއކަހަލަ ދުވަހެްއ. މި ރާއްޖޭގެ އެަތއް ރަްއޔިުތންނެއް ބިރުވެރި

 ނީ. ދުވަހެއް. އަިދވެސް އެކަމުން ައރައިނުގަެނވިގެން އުޅެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ކުރަްއވާނީ ރިޔާސަތާ. ޚާޠާބުމު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

  

 މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:  އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ

ްތ  ވަރަށް ގާއަުޅގަނުޑގެލަނީ މި. އެހެްނވީމާ، އިގަރާރު ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުާޅއަށް ުކަޑކޮށް ބަލަ ހެންއަނެއް ށް،ރިޔާސަތަ

އެކީަގއި އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން އޮްތ  ކަމާމެ. އަުޅގަނުޑ މި އެދެނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ޒިންމާދާރު ވެސް އްޚެއަ

އްިވއްޔާ މި ސަރުާކރުން ފުއްދާނަން. މިއަދުގެ ދު އިާރދަފުޅުކުރެޢުަރއްޔިުތންނަށް ވެފައިވާ ވަ ،ކަންކަން ކޮށްފައި

ވުްނ އެދެން. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މަްށޓަކައި ކަންކަން ނުކުރެއް ވުފުޅުގައި ބަދުނާމު އެޅުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިސްަތށި

ށް އެޅޭ ބަނދަރެްއ މިލިއަނަ 20ބޭފުޅުން  އިންތިޒާުމވެެގން ކަންކަން ކުރާ ބަެއއް. އަުޅގަނޑުމެން ތިޔަ ،ތަރުތީބުވެގެން

 ،ާވއިދުތަކާއި ގަ  ،ވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ާގނޫނުތަކާއިމިލިއަން ޖަހާފައި އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ނުކުރާނަން. އެހެން 100

ގަންދީ ހުވާކޮށްގެްނ هللا ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މާތް ން ކަންކަންއެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީ ނޫނުއަސާީސއާ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ 

. އެީއ ހިމާޔަތްކުރަން އްތިބީ އިސްލާމީ ޤައުމިއްޔަތެ އަޅުގަނޑުމެން ނިކުމެ މި މި މި ތިބީ. ތަނަށް ވަދެ މި

  ..ޑުމެން ރާއްޖޭގެ ަރއްިޔތުން.އަޅުގަނ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ވާހަަކދެއްކެވުން:ދެކުނު ދާއިރާގެ ހެންވޭރު 

ރައްޔިތުންެގ  ،ދަމް ޝަރީފްއާމަޑުއްވަރީ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތަށް. ޞަރުއީސް ދެްއވި ފުޝުކުރިއްޔާ ރަ 

އެީކގަެއއް ނޫން.   ބަލައިަގތީ ޖަޒުބާތާވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން މި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން މި 140މަޖިލީހުގެ 

ބުނަން ކެރޭނީ. އިްއޒަތްތެރި  ީކގައި. ހަމަހަމަ ބަސްއެ ސާފާ ންއި ،ތެުދވެރިކަމާއި  ،ޒުާމއިޢަ ،ހިްތވަރާއި  ،ކެރުމާއި

 ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ އި، އަމިއްލަފުޅު ސަުރކާރެްއ ހިންގަވަ އި ކަމުަގއި އިންނަވައަމިއްލަފުޅަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު .ރައީސް

ވަރަށް  މަލެއް.ޢަީއ ރަނޑު ެނވުން އެނުގެ އިކޮށްފައި ހުރި ބޭފުޅަކު ސްރީލަންކާގަިއ އިންނަވަ ކުެމއްޙުރައްޔިތަކު 

ކަެމއް.  މަލެއް. އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެޖޯރިޓީ އޮތް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހެއްގައި އެދުމަކީ އަިދ އެއަށްވުރެ ރަނޑުޢަރަނޑު 

ބޭފުޅާ ެމދުވެރިކޮށް ރާއްެޖއަށް ލުޠުފީ  ންހެން ބޭފުޅަކަށް އިންނަވަނިކޮްށ، އެއެމް.ޑީ.ޕީެގ ޑިފެންސް މިނިްސޓަރަކަށް އަ

އަުޅގަނުޑމެން ލަދުގަންނަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ވަސީލަތެއްަގިއ ކަމެއް.  ން އެދުމަކީ އަދި އެއަްށވުރެ ރަނޑުގެންނަ

ވާހަކަ ލައިގެން އަދި އަުޅގަނޑުމެން  ތަނަށް އައިްސ، މި އެކަން ނުކުެރވި މި  އި،، އެއަށް ބެޓިފަިއ އިންވަ އިއިންނަވަ 

ކަމެއް.  އެއީ އަދި މާ ރަނޑު ،ގަނޑުެމންނަށް ޖަޒުބާތޭ ބުނުމުންގަތީމާ، އަޅު މީތި ބަލައި އިޖަހަ އެންމެން މިއަށް ފެހި

 ަވނަ ލުޠުފީ ފިލައިގެން އުޅޭ. ެއމް.ޑީ.ޕީގަިއ ައޅުގަނޑުމެންގެ 3މިއީ  .ދެރަކަމަކީ ލުޠުފީ ކިަޔއިފިްއާޔ އެބަހުރި ފިލާފަ

ފާނެތީ އިޓަކަށް އުޅުްއވި ލުޠުފީ ފިލަމޭ ބުެވވަަޑިއގެންނެވިއިރު ރަނިންގޚާަގއި އިންތި 2013ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު 

ސާންދާްނ ލުޠުފީ ފިލައިފި. އޭ.ސީ.ސީ  . ދެންގެްނގުޅެީނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީސް ތެރޭަގއި އަޅުގަނޑުމެން މި

 ިމއީ ބަލަންޖެހޭ .އަެނއްކާ އަނެްއ ލުޠުފީ ފިލައިގެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އުޅެނީ ލުޠުފި ފިލައިފި. އެހެންވީމާ، މި

ލެވުނީމާ  ދެން ތަނަކަށް ރަނޑު ބޭފުޅަކު އެކީަގއި ައޅުގަނޑުމެން ގެްނގުޅެންޖެހޭ ކަމެއް. މިއީ ިވސްނުންތެރިކަމާ .ކަމެއް

ވިދާޅުޭވ  މިނިސްޓަރު އެބަ ދިޔަިއރުގައި އަނެއްކާ މިހާރުގެ ޔޫތު އަންނަނީ. އެތައް އަހަރެއް ެވގެން ދިމާވާ މައްސަލަ މި

ވަސީލަާތއި ހަތިޔާާރއި ހުރިހާ ެއއްެޗއް އެބަހުރި. އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ،އްވާށޭ. ަގއިމު ސްދެގެނެ ،ތިމަންނަމެން ދެންނެވީމޭ

ދަމް އާމަޑުްއވަރީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ައޅުގަނޑުމެންގެ  ،އުޅޭ މައްސަަލއަކީ  ގެން މި މިހާރު ލުޠުފީ ނުގެނެވި

ލާފަށް ވަގަށް ނަަގިއގެން ގެނަިއީތ ޚި އްޖަކު ަގވާއިދާސޯޝަލް މީޑިއާ ކުޝަރީފްމެންގެ ސަރުކާރުން ސިލޯނުގައި ހުރި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭނަ އެތަނުން ބޭރުކުރަން  ،ހުރެ ލީ މައްސަލައަކާދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަެއއް. އެތަނުގެ ދާޚި

ކާނިާވ  މެހެންންކޮގެންނާނެ ކަމަށް މުޅިން ނިމިފައި އޮތް ކަމެއް. ލިބެންޖެހޭ، ގެންނަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ނުލިބިގެން. 

އަުޅގަނޑުމެންެގ  .ގެނެވޭނެ ކުރާނެ. ސަރަހައްދަށް މީހުން އެްއކޮށްގެން ކުރަން އޮތް ކަެމއް ޫނން މިއީކީ. މިކަން
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ޔާރު. ޝިިތއްބެިވ ބޭފުޅުން މާ ހު ޔާރު. މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސްަގއިޝިޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ެއައށްވުރެ މާ ހު

މިކަން މިއީ ނިންމަވާފައި އޮތް ކަެމއް.  ޔާރު. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޝިމާ ހުވެސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު

ބޭފުޅުން މިއަށް  65 ،ކަމެއް. ދެން މި ތަނަށް އަޅުގަނުޑމެން މި މައްސަލަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވަރަށް ރަނޑުއީ ދެން މި

ރަނޑޭ ވިދާުޅވީމަ. ދެްއިވ އަދި  މާނީދި ތުޞަޮކށްލަން ފުރު މިއަށް އޯޕަންކޮށް ޑިބޭެޓއް ،މީތި ބަލައިގަނެ އި،ފެހިޖަހަ

 ...ޞަތަށްފުރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު. އިްއޒަތްތެރި  ވިލުފުށީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ަޙސަން ޢަފީފު ވިލުފުށީ

ވަނަ  1988ހުރި.  ގިނަ ކަންތަްއތައް އެބައާދެ! ައޅުގަނޑުމެން ަކންބޮޑުވާ ވަރަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ދުވާނީ މައްސަލައަކީ އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ކަންޮބޑުވި މައްސަަލއެއް. އަދި އެ ޢުއަހަރު މި ރާއްޖެއަށް ދިމާވީ 

 . ޭއގެތެެރިއން ދަބު ެވސް ދަނީ ދެވިފައެ ފަރާތްތަކަށް އަ ،މިލުވި ަފރާތްތަކަށް އަދަބު ކަނޑައެޅި ޝާގައި އި މައްސަލަ

މި ދޭތެރެއިްނ  ،ފިަލއިގެން އުޅެ ވާހަކަ މިއަދު މި ދެކެވެނީ. ސްރީލަންކާއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ފޮނުވީމާ އެއް މީހެްއގެ

އަށް ގުިޅގެން ދިވެހި އެމްބަސީއަށް ދިއުމުން އެމްބަސީގައި ބަހައްޓަިއގެން މި ރާއްޖެ އާދިމާވި ހާދިސާ  ަގއިސްރީލަންކާ

ސަރުކާރު ބަދަލުނާމުކުރުމުގެ  ،ކަންަތއް ފާހަގަނުކޮށް ނަމަެވސް އެ ،ވެމުންދާތީވެ ގެނައުުމގެ މަސަްއކަތް މިހާރު ކުރެ

ތަނަށް ުކްއލި މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅަިއގެން ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިުރގައި ައޅުގަނޑުމެން ހަނދާންކުރަން  ގޮތުން މިއަދު މި

ބޭފުޅުންނަށް ހަނދުމަފުޅު   ކެނިޑއޭ. އަދި ތިވަހު އައި މީހުން މިސްކިުތގެ ޙުރުމަތްބުނޭ އެ ދުއެބަ އިޖެހޭ މީގައެބަ

 އިަގއި މި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފުލުހުން ނޫނީ ސިފައިން ބޫޓުގައި މިސްކިތަށް އަރަ  13، 12ވަނަ،  2004ހުންނާނެ، 

ކީްއވެތޯ ެއ  ؟ ކެނޑުމެއް ނޫންތޯމީސްކިތުަގއި ނަމާދުކުރަން ތިބި މީހުން ބޭލި ހަނދާން. އެއީ މިސްކިތުގެ ޙުރުމަތް

ކެނޑި ވާހަކަ ތި ވިދާުޅވަނީ. އާދެ!  ޙުރުމަތް ގެމިއަދު ބޭރު ބަޔަކު އައިސް އެ މީހުން މިސްކިތު؟ ވެވެނީނު ހަކަ ވިދާޅުވާ

ދިވެހި އެއީ ކުށްވެިރއެްއ ކަމަކު އޭނަ ބަލަިއގަންނަންޖެހޭ. އަދި އޭނަ އެހެރީ  މާދިވެއްަސކު ދިވެހި އެމްބަީސައށް ދިޔައި

 ،ތް މިާހރު ކުރެވެމުންދަނީ. މަނިކުފާނު ނިސްބަތްވި ސަރުކާރުންގެނައުމުގެ މަަސއްކަމާޔަތުގައި. އޭނަ ހި ފުލުހުންގެ

މިތާަގއި ފާހަގަކުރެްއވިހެން ބަޔަކަްށ  ،ހަމަނުޖެހުނު މީހަކު ލަންކާގަިއ ުއޅުނީމާއޭރުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިތްޕުޅު

ސްރީލަންާކ  އިމިހާރުވެސް ިދވެހި ސަރުކާރާއޭނަ މިކޮޅަށް ގެނައި. އެ މައްސަލަ  ދީެގންރިްޝވަތު ،ފައިސާދީގެން

ގުޅިގެން އެ ސަުރކާރުން  އާ ދިމާވި ހާދިސާ އަށްްތ. އަދި މި ދޭތެރެއިން ސްރީލަންކާއޮސަރުކާރާ ދޭތެރޭގައި އެބަ

 އުމަށް ފޮނުވައިދޭން އެދުމުން އަދިޤަ މި އުމަށް،ޤަހުރި. ހަމަ މީހަކު އަނބުރާ އެބަބަލަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް 
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، އެ މަސައްކަތް މިހާރު އެ ދަނީ ކުރެވެމުން. އާދެ! އެހެންވީމާވާކަށް ނެތް.  ށްއެ ކަންތައް ަވގުތުން ަވގުތަ 

 ޖެހޭ މި ސަރުކާރުން އެ ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާކަން. ނަމަވެސް، ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން

ެއއީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން.  މާގެންިދޔައި ރިއަށްމި މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން މި ކަންތައް ކު

މެންބަރުންނަށް އައްސަރިބަާހއި ސާބަސް  ގެ އިްއޒަތްތެރި ިތއްބެވި އެމް.ޑީ.ޕީ  މި މަޖިލީހުގައިއަޅުގަނޑު މިއަދު 

މަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހެންނަހުރި. އެމި މައްސަލަ ބަލައިގަތުމުގެ ހިތްވަރު އެބަގެ އަދާކުރަން. އެއީ އަުޅގަނޑުެމން

މީހުން މަރައިގެން އެ  ،ތަނަށް މީހަކު ގެއްިލެގން ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ އޮެވގެްނ މި ފެނިގެން އެނިގއްޖެ ކުީރގެ

އާދެ! މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެ ހިތްވަރު ސަލަ. ބޭރުކޮްށލި މައް ،އެ މައްސަލަ ބަލައިނުގަނެ މަސައްލަ ހުށަހެޅީމާ

ގެންދާނަން. ސްކުރަމުންހުހަމަ މިގޮތަށް ބަ ނެ،އަުޅގަނޑުމެްނ ބަލައިގަ !އްސަަލ ހުށަހަޅުއްވާދިވެސް މަހުރި. އައެބަ

 ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެމންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު. ިއއްޒަތްތެރި ފޭދޫ ދާއިރާގެ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު

އެީކަގއި. ެއއީ  ރާރު އަުޅގަނޑުމެން ބަލަިއގަތީ އުފަލާގަމިއަދު މި ހުށަހެޅުނު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ން އަހަރު ދުވަހުގެ ސަރުކާރު 7. ފާއިތުވި މި ވަނީ މަސައްކަތް ފަށާފަފީ ގެނައުމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ޠުހާޖަރާގޭ ލު

މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މަޑުްއވަރީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ . މިއަދު މި މާލުވެފަކަތްކުރުަމށް އިހުއެ ވަނީ އެ މަސައް

 5ގޮުތގައި  ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާށަހެޅުްއވުނީތީ. ޖެހޭނެ މި މަސައްކަތް ހުމެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް މިހާރު ލަދުގަންނަން

ެއކަމަށް އިހުމާލުެވ ހުރެ މިފަދަ މައްސަލައެއް  ،އި ކުަރއްވަ ިޑފެންސް މިނިސްޓަރުކަން ަގއިދުވަހުެގ ދައުެރއްއަހަރު

ދޭތެރޭގަިއ ޞަދެއް ހާސިލުކުރަން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެއް. ދެ ދޮރު ހުށަހެޅުއްވީ މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ސިޔާސީ މަޤް

ކުރި  ންކުރާއްމީހުން އެ ،ދަތްދޮޅި ވިއްދަިއގެން މަތިންނާއި ތިރިން މަސައްކަތްކޮށް މުޒާހަރާއެއް ކުރުމަށްޓަަކއި

ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ބޭްއުވމަށްޓަކައި މީހުން އެއްކުރަން  ،ާސއެއް ކާނިވާ ތެރޭގައި ޖަލް ،މަސައްކަތް ނާކާމިޔާުބވުމުން

ީފ ޠުލު ،އެހެން މިދެންނެވީނުންކުރާ މޮޅު ސިޔާީސ ސްޓަންޓެއް މި ސްޓަންޓަކީ. ދެން ކުރާނީ ކީއްޯތ ނޭނިގެގން ބޭ

ފީ ުހންނެވި ސަރުކާުރގެ ހުރިހާ ޠުން ލު ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުއައްަސސާއަކުރާއްޖެ ގެނައުމަށްަޓކައި ިދެވހި

. ައދި އަދަބު ދޭންޖެހިއްޖެއްާޔ ފީ މި ޤައުމަށް ގެންނާނެޠު ދަީނ މަސައްކަްތކުރަްއވަމުން. ލު ުގޅިގެން މުއައްސަާސއަކާ 

ޑުމެންެގ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް މި ޖެހިއްޖެއްޔާ މިނިވަން ެވސް ކުރާނެ. އަުޅގަނރަންކު އަދަބު ވެސް ދޭނެ. މިނިވަން

ކުރުމަށް. ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނގެ ގޮތުަގއި ކޮށް އިންސާުފ ޤާއިމު  ކަންތައްަތއް ފުިރހަމަކުރަނީ އެ
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ދަތްދޮިޅ  ،ަމސައްކަތް ފެށުމުން  މަރުޙަލާއަށް ގެނެސްޒީެއ ކަންތައް ތަްނފީ ،ރުން ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުަތކެއް ފަށައި ސަރުކާ

ކުމެ އަުޅގަނުޑމެންގެ ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޖެކްުޓތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓުވަން ދެނެްއ އްަދއިގެން ނިވި

ފުރުޞަެތއް އަޅުގަނޑުމެން ނުދޭނަން. އެފަދަ ކޮްނމެ ހަރަކާތެއް އަުޅގަނޑުމެން  އިތުރަކަށް ފުރުޞަތު ެދވޭކަްށ ނެތް. އެ

ރުކާރުގައި އަުޅގަނޑުެމން މުޒާހަރާއެއް ކޮށްލުމަށް ނޫނީ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ހުއްޓުވާނަން. އަުޅގަނޑުމެންެގ ސަ

ރުކާރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިން ދަތްދޮޅި ސަ އެ ދުވަހު  ހޯދުމަށް އެދުނީމާއްދުހަހިންގުމަށްޓަކައި ކާިނވާ ސަރަ 

ައޅުގަނޑުމެންނަށް  ، ަދންނަވާނީނޑު ޅުގައްޖަްށ ދާށޭ. މިއަދު އަ ޙަޖަވާބަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެްއވާން ބޭނުމިްއޔާ 

އްޖަށް ދާށޭ ނޫނީ ޙަްއވާން ޭބނުމިއްޔާ ހަމަ އެ ،އްުދ ނުދޭންހަވަރަށް ފަސޭހައިން އެހެން ބުނެވިދާނޭ. ކާނިާވ ސަރަ

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ށް ދާށޭ އަހަރެމެންނަށް ވެސް ދެންނެވިދާނޭޢުމްރާއަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ ރިޟާ.އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ދޫމިލަން

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ މިލަންދޫ

 ްނ ރުފިޔާގެ ޮބޑު ޚިޔާނާަތކާއަބިލި 1.3އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސގެ ބޮޑު ަވއްކަން،  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.

ލަ ްއސަވަނަ ައހަރާ ދޭތެރޭގައި މި މަ 2018ގެން ށިފެ ވަނަ އަހަުރން 2013 ،ގުިޅގެން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު

ރެޑް ނޯޓިސްތަކެއް ނެރެގެން ދިވެިހ  ހުށަހެޅުއްވި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުކަމުގައި އިންޓަރޕޯލުން

ވަނަ އަހަުރެގ  2012ުނވަތަ ާރއްޖެއަްށ ގެެނވޭތޯ ުއޅުނު. އެހެންނަމަވެސް،  ،ރައްޔިތުންތަެކއް މާލެއަްށ ގެެނވޭތޯ އުޅުނު

ކިތައް  ؟ދުވަސް ީވއިރުަގއި ކިތައް މީހުންތޯ ގެނެވުނީ 2500ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި ފާއިތުވެދިޔަ  7ރީ ވަފެބުރު

މިސްކިތު ހުޅުޖެހި މީހާ ނުވަތަ  ،ައޑުއަހަން އަޅުގަނޑުމެން ކުަޑއިރު އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ؟ހުން ފިލާފައި އެބަ ތިބިތޯމީ

އަމިއްލައަށް ގޮސް ބުނީ  ،ގޮތަކީ  މީހަކު އޭނަގެ ވާހަކަ ނުކީމަ ވީ ؟މަށޭ ކިޔާހޭ .ގެ ވާހަކަހާބަދިގެ ހުޅުޖެހި މީ 

ފީ މާލެ ނުގެނެިވގެން ެއކަމުެގ ޠުލުهللا ޢަބްދު މެއް ިމއަދު ދިމާެވގެން މި އުޅެނީ. ެއކަހަލަ ކަ ؟ހެއްޔޭ ިކޔާތިމަންނައޭ އެބަ

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޮންމެވެސް ބަޔަކު  ތޯ ނުވަތަ މިތުހުމަތު މިހާރު ހިނގަމުންދާ ސަރުކާރުގެ ބޮލުަގއި އެުޅވޭ

އްދަށް ިވޔަސް ޖަމާކުރެވޭތޯ މިކަހަލަ ަކމެއްގެ ތުހުމަތު އަުޅވަިއގެްނ ހައްދަށް ވިޔަސް އަދި މާރުކޭޓު ސަރަހަސަރަ ކާނިވާ

 1800 އިކަމުގަނިސްޓަރު މިސްޑިފެންތިމަންނަގެ  ،ކުރެވޭ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި މި ފެންނަނީ. އަމިއްލައަށް މި ވިދާޅުވެވެނީ 

ދިަޔއިުރަގއި ތިމަންނަމެން ނާޤާބިލުވެއްޖޭ. ތިމަންނަމެންނަކަށް އެ ކަމެއް ނުކުރެވުނޭ. އޭރުަގއި ހޯމް ދުވަސް ފާއިުތވެގެން

 ؛ހިމި ހުރިހާ އެްއޗެ ،މުޅި މާިލްއޔަތާއި ،ޑިފެްނސް މިނިސްޓަރު ތިބި. ދައުލަުތގެ ބަިޑ ގުދަނާއި  3މިނިސްޓަރެއް ހުރި. 

މި  .، މި ުހރިހާ ކަމެއް ނުވެ އޮތީފީެއއް ުނގެނެވުނު. އެހެންވީމާޠު. ެއކަމަކު ލުަވގަށް ެނގުނުން ރުފިޔާ އަލިބި 4
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ފީ ވެސް މާލެ ގެންނާނެ. އަޅުގަނޑުެގ ޠުރައީސް. މި ސަރުކާރުން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ލު ،ސަރުކާރުން އެކަން ކުރާނެ

އެ ދާއިރާގެ ރަްއޔިުތންގެ ވިސްނުމުަގއި ހުރީ މި މަ  ވާަހަކދެއްކީވަހުދު 4ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންނަށް މި ފާއިތުވެދިޔަ 

ެއ ދާއިރާެގ ރަްއޔިތުންނަށް  އި،ސަރުކާރުން އަންނަނީ އެ ާދއިރާގެ ަރއްޔިތުންނަށް ބޭނުްނވާ އަސާސީ ަޙއްޤުތަކާ 

، އެހެންވީމާނޭ. ތައް ރީތިކޮށް ރާަވިއެގން އެ ކަންކަން ކޮށްދެޭވތޯ ބަލަމުންބޭނުންވާ ތަރައްީޤގެ ޕްރޮްގރާމު

ލުތުފީގެ މައްސަލަެއއް އޮތަްސ އަދި އެހެން މައްސަަލއެްއ هللا އޮތޭ ޢަބްދު ަޔޤީންކަން އެބަ ،މަންނަމެންނަށް އެނގެއޭތި

ދުލުވެރިކަމާ އެީކގައި މި ސަރުކާރުން އެ ކަންކަން ކުރަމުންދާނެކަން. ޢަ ،އޮތަސް އިންސާފުވެިރކަމާ އެކީަގއި

ިސޔާީސ ބޭނުމެއްގައި ަމއްސަލަެއްއ  ސްއަށް ައނެއްކާެވސް ައއިކަމެއް އަމިއްލަ  ނުވި ތިމަންނަމެންނަށް  ،އަމިއްލައަށް 

ގުިޅގެން ދެން ވަރަށް ބޮުޑ  އުފައްދަިއގެން އުފެއްދޭތޯ ބަަލއިގެން އޭުރގަިއ ހުންނެވި ޯހމް މިނިސްޓަރެއްެގ ޓުވީަޓކާ

ގެ މި ޕީ.އެމް ޕީ.އެން.ސީ، ޕީ.އްގޮތަކަށް ވެސްމަ އެކަމެއްގެ ގޮުތގައި ފާހަަގކުރެޭވތޯ މި އުޅެނީ. ރާއްޖޭގެ ރަްއިޔތުން ހަ

ރައީސް. އަުޅގަނޑަށް ފެންނަނީ އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ހަމަ  ،އުޅޭ ތަނެއް ނުފެނޭ ޖަލްސާއަށް މާ ބޮޑަށް ތަރުހީބުދޭކަށް ދާން

ން ތިބީ ތުންކަމާެއކު ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިޤީޔަ އިދާ ސަރުކާރާ ދޭތެރޭގައި ފުރިހަމަ ިއތުބާރާމިހާރު ހިނގަމުން

 . ުޝކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.އޭވެސާބިތު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ކަނޑިތީ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(  މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު.އިްއޒަތްތެރި  ފުނަދޫ ދާއިރާގެ

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް.هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދުލްޙަކީމްބްޢަޝަހީމް هللا ޢަބްދުމެންބަރު ދާއިރާގެ  ކަނޑިތީމު

ގޮތުަގއި މި  ރާުރަގއި ައުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާގައާދެ! މިއަދު މި ހުށަހެިޅގެން މި އުޭޅ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ތާއީެދްއ ސިޔާީސ  ،ފީ ނުގެނެިވގެނެްއ ނޫން އިނގޭތޯ. މި ެވގެން އުޅޭ ގޮތަކީޠުލުهللا ޢަބްދު ،ވެގެން އުޭޅ ގޮަތކީ

ިމއަދު މި ތަަނށް މި ތަޅުމަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރާނެ ގޮތެްއ ނޭނިގގެން މި ުއެޅނީ އިނގޭތޯ. ޓް ތި ޑަިއވާނެތުމުން އޭ

އަހަރު ކުރީަގއި ޑިފެންްސ  2ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް މީގެ  ،އުޅޭ ުކއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅާ 

ހުރި މިއީ ހިތާމަ ،ކޮފީ ބޯން އިްނ މަންޒަރުލަންކާގައި ކުަގިއ އެ އާފީޠުލުهللا ްނ ޢަބްދުނަވައިގެމިނިސްޓަރަކަށް ހުން

ޠަބުކޮށް އެީއ ޚާރު ފުލުހުންނާ މުޞީމަރު ނަޢު ެއއާއެުކަގއި ކުީރގައި ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުރިކަމެއް. ހަމަ

ބުނުން. ބުނިކަމަށް  ގަޅުވެސް މާ ރަނވުން ޖެހޭނެ މީހެއް ނޫންކަން، އޭނަ ގެނައުމަށްވުރެ އެާތ ހުރެ މަރުގެންނަން

މި ރާްއޖޭގައި ސިާޔސީ ހަރަކާތްތައް  ؟ކަެމއް ނުެވގެންތޯ ތި އުޅެނީކޮން ؟ޗެއް ސާބިތުކޮށްދޭންތޯ ިތ އުޅުްއވަނީއް ކޯ

ނުހިންގޭނެ ތިގޮތަކަށް. ިދވެިހ ރައްޔިތުްނގެ ލޯބި ހޯދަިއެގން މި ރާއްޖޭގެ ާތއީދު ެވސް ލިބޭނީ. ވެިރކަމަށް ވެސް 
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ކިތަންމެ ބޭނުންވި ކަމަށް ވިޔަސް މިފަދަ މައްސަލަތައް މި ތަންތަނަށް ހުށަހަޅައިގެން  އެއްކުރަން ނީ. މީހުންއާދެވޭ

 މި ހިރީސްކޮށް ވާހަކަދަްއކާއިުރަގިއ ވަރަށް ފުންކޮށް އެބަ ވިްސނަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ައމާޒު ހިފާފައި މިހުބަ

ތުންގެ ަޙއްޤުވާ މިންވަުރ ހޯދައިދޭން. އަޅުގަނޑުމެްނ ޭޖގެ ރައްޔި. ދިވެހިރާއްރަންސަރުކާރާ އެުކގައި މި ރާއްޖެ ތަރައްޤީކު

 އަނިާޔވެިރވާކަށް ައޅުގަނޑުމެން ނޭދެން. ދަންނަވަންތޯ، އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް... އްއެްއވެސް މީހަކަށެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފް.އާދަމް ޝަރީ މެންބަރު ތްތެރި މާ ބެހޭ މައްސަލައެއް، ަމޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަނިޒާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް

މިހާރު ވާހަކަދަްއކަވަމުން އެ ގެންަދާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކަނޑައެިޅގެން ދޮގުހަދަމުންދާތީ.  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

އެީކގައި އެ ާބވަތުގެ ޮބޑެތި  އާަފއި ނުވާނެތީ ތަނެްއަގއި ކޮފީ ބޮއި އާއެކު ެއއްވެސް ފީޠުއަޅުގަނޑު ދުވަހަުކ ވެްސ ލު

 ދެންނެވީ.   ގެނައުމަށްޓަކައި މި ވާހަކަދާތީވެ ހަމަ ރިޔާސަތުގެ ސަމާލުކަމަށްދޮގުތައް ހަދަމުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަށް ބަލަެއއްނުގަެނވޭ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ަސލައެއް ކަމަ، ނިޒާީމ ނުކުތާއެްއ ކަމަކަށް، މައްމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

 މަްއސަލަެއްއ ނޫން. ޝުކުރިއްޔާ.ދައްކަވާ ވާހަަކއަށް ރައްދުދިުނމަކީ އެއީ ނިޒާމީ 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

هللا ޢަބްދު ،އިކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފާ ،ލަކާއި ކަނބައަންހެންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އެއީ އަުޅގަނޑުެމންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތް ެއއްެޗއް. އެހެންެވ އެކު ލަންާކގައި ކޮފީ ބޯން ތިއްބާ  އާފީޠުލު

ައޅުގަނޑުމެންނަށް  ންގެ ުހށަހެޅިމިފަދަ މުޑުދާރު ޢަމަލުތައް ހިންގަވާފަިއ މަޖިލީހަށް ވަަޑއިގެން ކުއްިލ މައްސަލަ

 ، ކުރިއަށް އޮތް ަގނޑު މި ވާހަކަަތއް ދައްކާނެ. އަުޅގަނޑުމެން ދައްކާނަން. އެހެންވީމާސްކުރަން ލިބުނީމަ އަޅުހުބަ

ތަނުގައި ވެސް އެބޭފުޅުން ޒިންމާދާރުވާންވީ. ޒިންމާދާރުެވގެން މި މަޖިލީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް އޮތް 

ގޮުތގައި މާދަމާ އޮންނަ އިވެންަޓކަށް މީހުން  ރާތުކޮށްދެްއވަންވީ. މިތަނުަގއި ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުހެއްކަން ސާބިމަޖިލީ

ފީ ވެސް ގެންނާނެ. ދިވެހި ޠު ގެންނާކަށް ނޫން މަސައްކަތްކުރަންވީެއއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ސަރުކާރުން ލު

 ބޭފުޅުން ދިަޔއީ ސީދާ ކުީރެގ ސަރުކާރުން. އެ ގެން. އެކަން ނުވެރައްޔިތުންނަށް ޙައްޤު މިންަވރު ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ
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ގައި. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން އެކަން ކުރަން އުޅޭތީ ެއކަން ތު ސްގަމަޤާމުތަކުގައި ތިއްަބވަިއގެން އެކަން ނުކުރީ 

 . އުޅެނީއެ ންއުމު ވަްއޓާލަޤަ  ލުމެްއގެ ތެރެއަށް އެބޭފުޅުން މިއިވެސް ހުއްުޓވަން އެ އުޅެނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް އޮުޅވަ 

ސްކުރަން ފުރުޞަތު ހުއެކަން ވިަޔކަނުދޭނެ. މިއަދު މި މައްސަލަ މި މަޖިލީހުން މި ތަޅުމުގައި ބަ ،އެހެންނަމަވެސް

ޓްކުރަން. ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވާުނާވ އުދެއްވި އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެންމެހަިއ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ސެލި

ބޭރުކޮށްލާނެ ބައެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ެއއަށް ވާހަކަ  ށްއިރަ ުޑމެންނަކީ މައްސަލައެއް ލާނގެންޖެހޭ. އަުޅގަނއެބަ އެ

އެބަ ދައްކަން. އަުޅގަނޑުމެން ވާހަކަ މި ދައްކަނީ މިކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތންނަށް ހަމަ ސާފުކޮށްދޭން. 

އިނުމަީކ އިންއި ކޮފީ ބޯން ާއއެކު ލަންާކގަ ފީޠުލުهللا ދުަނވަިއގެން އަބްއި އިންމަޤާމުގަ ،ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު

ގޮތުން  ޢަމަލީ ންބޭފުޅު މި ހުރިހާ ޖަރީމާއެއް ހިންގުމުގަިއ އެ އި،ފީ ފޮރުވަ ޠުއެއީ އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ޮގތުގައި ލު

 ީއސް.ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަ. އްބައިވެިރވިކަުމގެ ލާމަސީލު އަިލގަދަ މިސާލެ

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް، މާފަންނު މެދު ދާއިާރެގ  ާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު.މާވަށު ދާއި

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

  ދެއްެކވުން:ހަކަވާ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ކުއްލި މައްސަލަެއްއ  ، މި ފާހަގަކުރީނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ރިއްޝުކު

 މަށް.ކަ ހުށަހަޅާފައި މި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ޓެރަރިސްޓެއް ؛ހުށަހެޅުްއިވ ބޭފުޅާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަރަށް ،ހުށަހަޅުއްވަިއގެން

ެއއްކޮށް ކޮފީ ބޯން އިްނ  އާފީޠުދުވާނު ޢަމަލު ހިންގި ލުޢުގެ  3ރު ބަންވެށް އަނިާޔ ދީފައިވާ ނޮ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަ

 މައްސަލަ އެއީ ަމއްސަލަެއްއެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަްނ ބޭނުންވާ ވާހަކަ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަަލއެއް ިތއީ ން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ، ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރަށް ކަނޑައެިޅގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

މަ ނަ ނޫން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެދިަވޑަިއގަންނަވާ މަްއސަލަެއއް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ފެތޭ

ސް ހުބަަޑިއނުގަންނަވާ ގޮތަކަށް މެއްަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެދިވަސްކުރެވެމުންދާ ކަހުށް ބަޢަޟޫއުހުށަހެޅުއްވޭނެ. މަ

 ދިއުމަކީ ެއއީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން.
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  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަުޑްއވަރީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މައްސަަލއަށް 

އެނގިގެން މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަންނަވަން. މިއަދު  ތެރިކަމާއެކު ުޝުކރުޞްލާޑު ވެސް ހަމަ ވަރަްށ އިޚުއަޅުގަނ

ފީ ގެނައުމުަގއި ލަސްތަކެއް ެވއްޖެ ކަމަށް މި މަޖިލީހުގެ ޠުލުهللا ދަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ސަރުކާރުން ހާޖަރާގޭ ޢަބްދު

އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެނގިގެން މި ދަނީ. ންބޮުޑވުން ފާޅުކުރާކަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެން ެއކަމާ ކަ

 ގެއްލުމެއް އެްއެވްސ ޝަހީދުވީ މީހުން. ޤައުމަށް ،ވި މީހުންނަކީދުގައި ޝަހީއިދުވާނީ ހަމަލަޢުބަރުގެ ންނޮވެ 3

 ިއ،ގޮްތގޮތަށް އަނބުރައެ ވާނީ ެގއްލުމަކަށް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ވާހަކަ އެކި  ،ޒަމާނެއްަގއި ދެިވއްޖެ ނަމަ

ން ެއކި ދިމަދިމާލަށް ދުއްވަން މަސައްކަްތކުރުމަކީ ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެްއ ނޫން ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ގޮތު ސިޔާސީ

ަވކި ބައެްއގެ މައްސަަލއެއް ނޫން.  ،ަވކި ފިކުރެްއގެ  ،މައްސަލަެއއް. މިއީ ވަކި ޕާީޓެއއްގެ  ގަބޫލުކުރަން. މިއީ ަޤއުމީ

ަޤއުމީ ބޮޑު މަްއަސލައެއް ކުޑަ މަްއސަލަެއއްެގ  ،ވާތީަވކި ޖަމާޢަތަކަށް  ،ކަށްޔަވަކި ކުލަ އަޅުގަނޑުމެން ހޮވުނީ

ހުންނެީވ  ޭގ ލުޠުފީނަށް ެއބަ އިނންމެމިއަދު އަުޅގަނޑު ެދއްކޭނެ ކަަމކަށް ައޅުގަނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަން.ތުަގއި ގޮ

ންގެ މިއަދުގެ މައްސަަލއަކީ، ދިވެހި ރައްޔިތުގެ ން. ައުޅގަނޑުމެންދެ މަސްދުވަސް ވެއްޖެކައަދި  އެމްބސީަގއިކަން.

 ފީ ެގންގުޅޭ މަްއސަލަ. އެހެްނވީމާ،ލުޠުهللا ޕީ ކޮަޓރިއެްއގަިއ ޢަބްދު މަސްުދަވސް ވަންދެން ވީ.ައއި.ކަންބޮޑުވުމަީކ، ދެ

ބު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެސް، އޭނައަށް ަޙއްޤު އަދަ ފީލުޠު هللا ޢަބްދު ްސވާްނވީ، ދިވެހި ސަުރކާރުން އަވަމިއަދު 

ދެން ބާކީ އޮތް މިންވަރެއް އޭނައަްށ ތް މިންވަރަކުން؛ މިދެންނެީވ، ތަހުގީުގގެ ތަންފީޒުކުރުމުގައި ަވގުތު އޮ 

ަގއި އޭނަ ގެންގުޅެން. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު ދައްކާ ކަންޮބޑުވާންޖެހޭ ފުރިހަމަވަންދެން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ނިޒާމުގެ ތެރޭ

ންބަުރ ތްތެރި މެދިވެސް އެްއ ފަހަރު އިއްޒަށް، އަހަގަކޮސް ފާވާހަަކ އަުޅގަނޑު ވެ އެހެންވީމާ، ހަމަ އެ .އަކީމައްސަލަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ރީފަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅީތީ ޝުކުރު ދަންނަވަން.ދަމް ޝައާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތު.ފަހު ފުރުޞަ މި ބަހުސްގެ އެންމެ އަޙްމަދު ރަޝީދު. މިއީ ބަރުއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން ދާހިތަދޫ މެދު

 

 ން:ކަދެއްެކވުހަވާ އަޙްމަދު ރަޝީދު ބަރު މެންއިރާގެ  ދާހިތަދޫ މެދު

ފިލައިގެން އުޅޭ  ފީލުޠުهللا ޢަބްދުުކރަމުން މި ދާ ގަރާރު؛ އަުޅގަނޑުމެން ބަހުސްތްތެރި ަރީއސް. އްާޔ ިއއްޒަކުރިޝު

ގަނޑުމެން ފަދަ ދިވެހި ެތއް. އަޅު ދެކެނީ ދިވެހި ރައްޔިވެސް އަުޅގަނޑުމެން މި ައކީފީލުޠުهللا ޢަބްދުމައްސަލަ. 

މި ދެކެނީ އަޅުގަނޑު  ނޑު ނޭދެން.އޭނާ އެއްެވސް ޤައުމަާކ ހަވާލުކުރާކަށް އަޅުގަން، ރައްޔިތެއް ކަމަށް. އެހެންކަމު 

ނޑަްށ ކާރުން އަޅުގަގެ ޝަރީޢަތް ހިންގެންވާނީ މި ރާއްޖޭގައި ކަމަށް. ދިވެހި ސަރުއޭނާ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވާީތ، އޭނާ
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. ށް އެބަ ގެންދަވާނާ ގެނައުުމެގ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަްށ ކުރިއަމިހާރު އޭފައިވާ ގޮުތަގއި ބިމަޢުލޫމާތި ލި

ްނަކމަށް ބައެއް ފަހަރު ަވގުތު އެކަސަރުކާުރގެ ކަންަތްއތައް އޮންނަ ގޮތުން އި ގަ  ޤައުުމތަކުއެހެންނަމަވެސް، ދޭދޭ

ެޅއް ނަގަނީ ކަމަށް. އަިދ އޭނާ އެމްބަސީއާ ހަވާުލވި ގުތުކޮސް ވަ ގަނޑު މިދެކެނީ މިކަމަށް ވެނަގާނެ. އެހެންކަމުން، އަޅު 

ށެްއ އަދި މީހަކު ކު ބޫލުކުރަން.ގަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އަުޅގަނޑު ބެހޭ ޙައްޤުތައް އޭާނއަށް ލިފަހުން އޭނާއަށް ލިބެންޖެ

ކަްށ ޔަސް، އެ މީހަގަިއ ވި ހަކު ކަމުއެހެން މީގަިއ ިވޔަސް، ައޅުގަނޑު ކަމު  ްސ،ޔަަކމަށް ވި ފީލުޠުهللا ޢަބްދު ފިއްޔާ ށްކޮ

ެނ ގަބޫލުުކރަން. ތި އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާ  ޑުގަނއަޅުވެސް ބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ޙައްޤު އަދަބު ލި

އްތިފާޤުން ގެ އިފަނޑިޔާރުން ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުރިހާވި މައްސަލަ. ދިވެހިމި ދިމާ އިހަށްދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންނާ

.ޑީ.އެފުަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނާއި، ހޯމް އެެފާއޒުަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން އެ މި ރާއްޭޖގެ އެމް.އެން ރުނީމާ،ރެއް ނެއަމު

 ގޭ . މިހިރަ ކަންތައްތަކުން އެބަ އިނހަކު ުބނާ ގޮތަށޭ ޢަމަލުނަމެން ކުރާނީ ަވކި މީމަންބޮލާލައި ޖަހައި، ތި

ކަުމގަިއ ިވޔަްސ،  ފީލުޠުهللا ޢަބްދު ގޮވާލަްނ، ުޅގަނޑު ހަމަހެންވީމާ، އައޮތް ގޮތް. އެލުއިންޞާފު ެގ ޢަދުހިރާއްޖޭދިވެ

ޝުކުރިއްޔާ ދެްއިވ ޝަރީޢަތުން.  އްޤު މިންވަރު ލިބެންަގއި ިވަޔސް، ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ޙައެހެން މީހެއް ކަމު

 ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެން ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް ން ބަހުސްކޮްށ މި ނިމުނީ. މިއަދުގެ އެޖެންޑާށް މިައދު އަޅުގަނޑުމެމައްސަލައަމި ކުއްލި 

 ލާނަން.އިއަޅުގަނޑު ދަންނަވަ

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބިލެއް. މަޖިލީހުން ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލުތަކުގެ ތެރޭަގއި އެބަ ހިމެނޭ ދެ 

ނޫނު ނަންބަރު ގާ ގާނޫނު ނަންބަރު ،ޅުއްވާފަިއވާހުށަހަ ރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް މެންބަދާއިާރގެ ދަނގެތީ -{5.1}

މުގެ  މާލީ ެއހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަްއ ރައްކާތެިރކުރުމާއި) 2010/8

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ) 2010/8ނޫނު ނަންބަރު ގާ .ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ބިލުގެނަުއމުގެއަށް އިޞްލާޙު  (ނޫނުގާ

ގެ  ބިލު ގެަނއުމުގެއަށް އިޞްލާޙު (ނޫނުގާގެ މާލީ އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުމުމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެިރކުރުމާއި 

 އަޅުގަނޑު މ އިްއވީ.  .ފުރަތަމަ ކިޔުން
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ނޫުނ ގާ ،ހުށާހަޅުއްވާފަިއވާ  މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ،ދެވަނަ އަށް ސަުރާކރުގެ ފަރާތުން -{5.2}

ނޫނު ގާ. ެގ ފުރަތަމަ ކިޔުންގެނައުުމގެ ބިލުައށް އިޞްލާޙު (ނޫނުގާޖޭގެ ކޯޓުތަުކގެ ދިވެހިާރއް) 2010/22ނަންބަރު 

ނޑު އަުޅގަ ެގ ފުރަތަމަ ކިޔުންނައުމުެގ ބިލުގެައށް އިޞްލާޙު  (ނޫނުގާ ޓުތަުކގެޖޭގެ ކޯިދވެހިާރއް) 2010/22ނަންބަރު 

 މި އިއްީވ. 

 

 ދާއީ ބަހުސް އިބުތި  .6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާުރގެ  ، ބަހުސްގައި އޮތްއީތިދާއަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ފަށަނީ އިބު ،މިއަދު މަޖިލިސް ދެން ކުރިއަށްދާނީ

 2008/10 ފައިާވ، ޤާނޫނު ނަންބަރުޅުއްވާ މޫސާ ސިރާޖު ހުށަހަްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ ފަރާތުން، ފޮނަދޫ

އަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. އެ ބިލު މަޖިލީހަށް ދެން  (ނޫނުގާޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮިމޝަނުގެ )

ޑާަގިއ ތިދާއީ ބަހުސްގައި ކުރިން އެޖެން. އިބުްއޒަތްތެރި މެންބަރުއިެދްއވާނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ހުށަހަޅުއްވައި

ފުރަތަމަ  ،ފުރަތަމަ އައިޓަމަކީ ،ގެންދެވޭކަށް ނެތް. އެއީ އް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ކުރިައށްހިމެނިފައިވާ ދެ އައިޓަމެ

އަުޅގަނޑު އެަކމަކު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފުރާވަަޑއިގެންެނވުމުން  .އެޖެންޑާ ނަންބަރަކީ އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބިލެއް

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ،ޖެހޭތީ އަޅުގަނަޑކަށް އެ ބިލު މިއަދު ހުށަހެޅޭކަށް ނެތް. ދެން އޮތް ބިލުރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަން

މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން  ،ހެންވީމާއެ ބިލު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ހުށަހެޅޭކަށް ނެތް. އެ މިވަގުތު ކޮމިޓީަގއި ަވޑަިއގެްނވީމާ

ށް ނޫނަގާޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު  އްޒަތްތެރިއި ރު ދާއިރާގެ ނު އުތު މާފަން ،މި ފަށަނީ

ޖަހާއިރު އަުޅގަނޑުމެން  11ބަހުސްގެ ަވގުތު ހޭދަކުރުމަށްފަހު  ،އަުޅގަނޑުމެން ވަގުތު  އިއޭގަ ގެަނއުމުގެ ބިލު. އިޞްލާޙު

ގެ ޓީ ކޮމިޝަން ޝަަނލް އިންޓެގްރި ހުށަހަޅާނީ ނެ . ކޮިމޓީ ރިޕޯޓުެގ ަވގުތު ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުފަށާނަން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް

އިަގޑިއިރު ހޭދަކުރުން. ގަާވއިދު ތަންދެނީ އެައށް ބަ ؛ގެ ަބއިަގިޑއިރުއޭ ،11:30ރިޕޯޓު. އެއަށްފަހު އަުޅގަނުޑމެން 

 ދެ އިކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު. އޭގަ މަންޓްންަގއި އަުޅގަނޑުމެން ފަށާނަން އެންަވޔަރަ 11:30ބައިަގޑިއިރަށްފަހު 

ގަިއ ވޯޓަށްފަހު އަުޅގަނޑުެމން އަލުން އަނބުރާ ބަހުސް  1:30ގައި ވޯޓު އޮންނާނެ.  1:30 ގަިޑއިރު ހޭދަކުރުމަށްފަހު

ޖުޑީޝަލް ސަރިވސަސް ކޮމިޝަންެގ ބިލުެގ  ، އަުޅަގނޑުމެން އަލުން އަނބުރާ އަންނާނީކަމުގައި ވަންޏާނުނިމޭ

ޖުޑީޝަލް  ،އަށްތިޔާޒު ފަހުމީރާގެ މެންބަރު އިމްރު ދާއިނު އުތުމާފަންތު މި އަރުވަނީ ބަހުސަށް. މިހާރު ފުރުޞަ

 ހުށަހެޅުމަށް.ގެނައުުމގެ ބިލު ށް އިޞްލާޙުސަރވިސް ކޮމިޝަްނގެ ގާނޫނަ 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
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ށް ގެ ގާނޫނަ ސަރވިސް ކޮމިޝަން ފަާރތުން ޖުޑީޝަލްްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާރުގެއި ޝުކުރިއްޔާ

ނެތުމުން އަުޅގަނޑު އިގެންއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޑަ އި ގެ ބިލު ައސްލު ހުށަހަޅުއްވަން ނިންމަވާފައިވާ ގެަނއުމުޙުޞްލާއި

 ހެޔޮ  ޢަދުލުގެ ިނޒާމަށްާރްއޖޭގެ  އަދި މި ،ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ލެވޭޯތ ބަލާނަން. އާދެ! މި ބިލުއި ިމ ހުށަހަޅަކުޑަކޮށް

  ގެެނވެންށްަވގުތަ ސަުރކާުރން ނިންމަވާފައިވާ ލެޖިސްލޭިޓވް އެޖެންާޑގެ ތެެރއިން ގާނޫުނތަކަށް މިށް ދަލުތައް ގެނައުމަބަ

ގާނޫނަށް މިހާރު  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަންގެ ،ެއގޮުތން. ހުރި ބައެއް އިޞްލާޙުތައް ުހށަހެޅުމުގެ ނިޔަތުަގއި

ށް ރަނަގޅު ހެޔޮ ންކަމެއް އެ ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނަން ވެސް ވަރަށް ިގނަ ކަރާތުން މި ހުށަހަޅާ ބިލުސަރުކާރުގެ ފަ

ލެވިަފއިވޭ. އިވަަރށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެ ބިލުގައި ެއކުލަވަ  .ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ

ޖޭ.ެއސް.ސީަގއި އެބަ ތިއްަބާވ  ،ކުރެވޭމެންނަށް އެބަ ފާހަގަގޮުތަގއި އަުޅގަނޑު ގެމިސާލެއް ،އެއް ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި

 ގެއަދި ަވކީލެްއގެ ހައިިސއްޔަތުްނ އެހެްނ ވަަޑިއގަންނަވާ މެންބަރު  .ވަކީލުންެގ ތެރެއިްނ ަވޑަިއގެްނ ތިއްބެިވ ބޭބޭފުޅުން

ތެރޭަގއި އެެހން ވަަޑއިގަތުުމގެ އްމު މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި ެވސް އެބަ ަވޑަިއގެންނެޭވ. އާ އިތުރުން ވެސް ވަކީަލކަށް 

އެ ވަކީުލ ފަނޑިޔާުރގެއަްށ  ،ވަރަްށ ގިނަ ފަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ުކރިމަތިވާ ެއއް މަްއސަލަައކީ ،ފަހަރު ބައެއް

ަވގުތެްއގަިއ  އަދި ޖޭ.އެްސ.ސީގެ ެމންބަރުކަން އެއް ،އުުޅްއވުމާއިވަަޑއިގެން ވަކާލާުތކުރެްއވުމުެގ މަސައްކަުތގައި އުުޅއްވާ 

ލުކަުމގަިއ ޖޭ.އެސް.ީސެގ ނޑުމެން މި ބިލަށް ގެންނަ އެްއ އިޞްލާުހގެ ތެރޭަގއި ވަކީއަޅުގަ ދިއުން.ކުރަމުންދާއަދާ

ހިނދަކު އެ މެންބަރަކަށް ކޯޓުތަކަށް ފަނިޑޔާުރންގެ ކުރިމަްއޗަށް ވަަޑއިގެްނ  ދެމިހުންނަވާހާމެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި 

ޖޭ.އެސް.ީސގެ  ،ޖޭ.ެއސް.ސީ ގާނޫނު ޮއންނަ ގޮތުން އިގަންކުރޭ. މީގެ ުކރީއެބަ ބަޔާ އިީމގަނުކުެރއްވޭނެ ކަމަށް ވަކާލާތު

ގޮތް ވެސް  ގެންނަ ިއޞްލާޙެއްަގއި އެ މި ބިލަށް .ކުެރވޭނެ ގޮތެްއގެ ވާހަކަެއއް ނޯވޭރައީސަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުަޅކު ވަކި

ން ންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުިއވެިރވި މެންބަރުއަދި ހާޒިރުވެ ވޯުޓގައި ބަ. މެންބަރަކަށް ހުށަހެޅިދާނޭ ހަތަރު .އެބަ ކަނޑައަޅާ 

 ވާ މި މަހީ،ނޫނައެބަ ލިބިެގންދޭ. އެހެން ވެސް ޖޭ.އެސް.ީސގެ ރައީަސކަށް ުހންނަވާ ބޭފުޅަކު ވަިކކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

ޖޭ.އެސް.ސީެގ  ގޮތަކީ ޖޭ.އެސް.ީސގެ ަރއީަސކަށް ކަނަޑއެޭޅ ބޭފުޅަކު ާތައބަދަށް ހުންނެވޭ ގޮްތ ވަނީ. އެހެންވީމާ،

 ލިބިދެނީ އެ ބޭފުޅުން ެއ މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅުްއަވިއގެން އިތުބާުރ ނެތް ކަމަށް ތު އެފުރުޞަރުންނަށް މެންބަ

އިބު ރަީއސަކަްށ އަދި މިގޮތަށް ނިންމޭއިރުގައި ޖޭ.އެސް.ީސގެ ރައީސަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅާާއއި އަދި ނަ .ނިންމުން

ެއވަގުަތކު  ،ހީނަމަ އްޖެތް ކަމަށް ހުަށހެޅިފަހަރާ އިތުބާރު ނެދެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަްށ ެއއްއެ  ،ހުންނަވާ ބޭފުޅާއާ

ވަގުތުަގިއ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމުގެ ފުރުޞަތު މީގެތެރެއިން އެބަދެވޭ.  ޖޭ.އެސް.ސީން ކަނަޑއަޅާ އެެހން މެންބަރަކަށް އެ

ވަނީ ނަމަ، ންމައިފި ކަމަށް ކިކުރުުމގެ ނިންމުމެއް ނިވައިބު ރައީސް އެެހން އި ނަ ޖޭ.ެއސް.ީސގެ ރައީސާ ،އަދި މިގޮތުން

 ވަނުމުގެ އިތުރަކަްށ ކޯޓަކަށް ވަަޑއިގެން އެ މަްއސަލައެއް އަެނއްކާ ކޯުޓގެ ެތރެއިން މީގެތެރެއަށް  އިއްސަލައިގަ މި މަ

ވެއްޖެ އަދި ސިާޔސީ މަޤާމަކަށް އިންތިޚާބު. ކަނޑައެިޅގެންދޭ އި އެބަމީގަ މި އިޞްލާޙު ވެސް .ނުދެވޭފުރުޞަތެއް 

ްނނަނީ ސިޔާސީ މަޤާމަކަްށ އޮ އިކުީރގަ  ީމގެ .ނޑައެޅެނީން ެގއްލޭ ކަމަށް މި ކަޖޭ.އެސް.ީސގެ މެންބަރުކަނަމަ، 
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 މަޤާމު ގެއްލޭ ގޮތަކަށް މިހާރު އިންތިޚާުބވުމުން ކުރިމަތިލުމުން މަޤާމު ގެއްލިދާނެ ގޮތަށް. އެހެންނަމަެވސް،

ެއ  އިންތިޒާމުަތއް، ވޭނެ ޮގތްތަކުގެއަދި ޖޭ.އެސް.ސީގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްނީ. ވަ ހުށަހެޅިފައި މިގޮުތގައި  ގެއިޞްލާޙެއް 

ގޮތެްއަގިއ  ގާނޫުނގައި ނެތް މިްނވަރަށް މާ ތަފްޞީލުއޭަގއި ބަޔާްނކުރޭ. މީގެ ކުރީަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް ތަރުތީބުތައް 

 ޖެހޭކިހާަވރެއްެގ ކޯރަމެްއ ހަމަވާން ،ގޮތާއި  ޖަލްސާއަކަްށ ޮގވާލަންޖެހޭ ،ކުއްލި ަބއްދަލުވުންތަްއ ބޭްއޭވނެ ގޮތްތަާކއި

ިޑޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ށްފަިއވޭ. އަދި މި އުސޫލުަތއް ަވރަށް ތަފްޞީލުކޮށް މީަގިއ ބަޔާންކޮ ،ކަމާއި

 ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސްްޓރޭޝަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީަގއި ެވސް މީގެ ންސުޕްީރމް ކޯޓު ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 އް އޮތް ބާބެ އިވަނީ ކުރީގައި ގާނޫުނގަ ށް ހަދާފައި މިއެތަނުގެ މުއަްއސަސާެއއް ޮގތަ ،ގެންގޮސް ދަށަށް ބެލުމުގެ

ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސުޕްރީމް ކޯުޓެގ ނީ މި ހުށަހެޅެްނ މިފަހަރު އަނެްއކާ މިއި ގައި.ލުމަށްފަހުއިއުވަ 

ށަށް. ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަުނގެ ދަ ،މި ގެނެވެނީ ުޖޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ބެލުމުގެ ދަށުން ވަކިކުެރވި،

ފަނޑިޔާެރްއގެ ސުލޫީކ  ؛ގާނެ ގޮތްހިން  ތައްމީަގއި އެބަ ބަޔާންކުރޭ. ދެން އެޕީްލގެ ޕްރޮސެސް މި އިޞްލާޙު ވެސް

އެަފދަ މައްސަލައެްއަގއި އިތުުރ  ،ނަމަ ފަނޑިޔާރަކު ވަިކކުރަން ނިންމަިއފި ކަމަށް ވަނީމައްސަލަެއއް ނިމި، އެ 

މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަށް ޖޭ.އެސް.ސީން ނިންމައިިފ ަރއްޔިތުންެގ  .ނުެލވޭނެ އްންތައްަތއް ހުއްުޓަވއެކަ ކޯޓަކަށް ގޮސް، އެ 

ނޫނިއްާޔ ެއ  ،އެޕީލް އި ޭއގަ .ންޖެހޭނީ ރައްޔިތުްނ މަޖިލިސް ކަމަށްއެ މައްސަލަިއގަިއ ގޮެތއް ކަނޑަައޅަ ،ނަމަކަމަލް ވާ

 ؛ކީސުލޫ ،އެނޫން މައްސަލަތަކުަގއި ،ރުޞަތެއް ނުެދވޭ. އެހެންނަމަވެސްފު ގެްނދިއުމުގެމައްސަލަިއގައި ކޯޓަކަށް 

ެވސް  ކަށްކޯޓަ ފުރުޞަތު. އެ ފުރުޞަތުގެ ތެރޭަގއިގެ ކުުރމުލްދެވޭ އެޕީ ތުމައްސަލަތަުކަގއި އެބަ ފުރުޞަ އެޅޭފިޔަވަޅު 

އެހެން އިންތިޒާމެއް. ެއއީ ބަެއްއ ، ުކރުމުގެ ބަދަލުގަިއ އުަފއްދަނީ އަލުން އެޕީލް ތައްކަން ވަަޑއިގެން އެ

ެލވޭ ިނޒާމެއް. ެއހެންވީމާ، މިކަހަލަ ވަރަށް ިގނަ ބަދަލުތަކެއް މި ބިުލގަިއ އިގޮތަށް އެކުަލވަންތައް ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރު

މި އިޞްލާޙުތަކުގެ ސަބުން ޖޭ.އެސް.ސީ ހިންގުމަށް ވަރަްށ  ،. ބިލުގެ ސަބަބުންވޭވާކަން ައޅުގަނޑަށް އެބަ ފާހަގަކުރެ 

ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން އޭގެ ޒާތުަގިއ ތުގޮކުާރ ޑު ގަބޫލުރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ފެނިގެންދާނެ. އަޅުގަނ

ލިބޭ  ،ށަހެޅޭނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާ ގޮަތށް އޭަގއި ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް މަަސްއކަތްކުރުމަށް ހުޤާ

ޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ލުމުން ފާހަގަކުރެވޭ. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއް އިމި ބިލު ބަލަ ށްގޮތުަގއި އަޅުަގނޑަ ގެފުރުޞަތެއް

 ސް.ރައީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ލީ. އިފުރުޞަތު މި ހުޅުވަ މެންބަރު. ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް މިހާރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 .ޖާބިރުهللا ޢަބްދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި
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  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ބިލްެއ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުޖޭ.އެސް.ސީެގ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. 

ކުރަމުްނ ދަނީ ރެގިއުލޭޓް ރާއްޖެ މި .ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުެދްއވީތީ އިހުށަހަޅުއްވަ

ގާނޫނު މިހާރު ހަދަމުންދާ  122ތަން.  ލޭޓްވެގެން އަންނައު ެރގިޯއވަރ  ވަރަށް ބޮޑަށް  ފެނޭ ށް އެބަމިހާރު. އަޅުގަނޑަ

ވަލު  ،ވާނެ ނު އްރަނގަޅެެވްސ  ހަމަގައިމު އްކަމަށް ޚަބަރުތަކުން އެބަ ދައްކާ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނެ

އަުޅގަނުޑ  .ށްކަގޮތަ ވެގެންދާކުރާ ގޮތަށް ، ިމހާރު މި ޑިޒައިން ންކުރާއައިްސ އެާތ ތިބެގެން ރަނަގޅުދޮރާށިން ވަދެގެން 

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ބަންޑާރަ ަނއިބާިއ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ،އަބަދުވެސް ގަބޫލެއް ނުކުރަން 

މަތްތެރި މީހަކާއި ތިމާގެ ހުއަދި އޭނަގެ ރަ ،ކަނޑައަޅާ މެންބަރަާކއި އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޭގގައި ެގންގުޅޭ މީހަކާއި

ކަމަށް. ނޫނުއަސާސީަގއި އޮތް ޮގތަށް ދޫކޮށްލަންޖެހޭނެ ޤާ ަސރވިސް ކޮމިޝަން ރަނގަުޅާވން ލްމީހަކު ލައިގެްނ ޖުޑީޝަ

ާމއި ލިޔުީނ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ނިކަްނ ސާފުކޮށް ޢަދުލުވެރިކައޭރުަގއި މެން ައޅުގަނޑުއޭރުަގއި ނޫނުއަސާސީަގއި ޤާ

ބަންޑާރަ ނައިބު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ނެއްތޯ. ކިހިެއއްންނަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސްއޮ  ެއއްކޮށް އިންސާފުވެރިކަމާ

ފު ޞާދުލުއިންޢައެތާނގަިއ ނެތިސް  ފަޅި އަނެއް  ވާ ޢުދަ ޝަނުގަިއ އިނދެގެްނ ދައުލަތުގެ މަްއޗަށްކޮމި

ން ދުރުގައި ތިބޭ މީހު ބުން ޞައްޢަކުރުމަށް ޓަކައި ކުރާންޖެހޭ ކަމަކީ ތަ ފު ހަރުދަނާޞާދުލުއިން ޢަ ؟އިމުެވގެންދާނީޤާ

މެންބަރަކު  ހުން ކަނޑައަޅާއަދި މި މަޖިލީ ،ންކަމުގެ ތެރޭގައި. މި މަޖިލީހުގެ ރައީްސ އިނދެގެންކަތިބެންޖެހޭނީ 

ކަނޑަައޅާފައި ހުންނަ ބަންާޑރަ ނައިބަކީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮތެްއަގއި  އަިދ ޚާއްޞަ ،އިނެދގެން ނަގއިއެތާ

އެީއކީ  ،އަޅާ އެހެން ބޭފުަޅކު އެާތ އިނެދގެންޔާ ކަނޑަ އަިދ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ިއ،ބޭފުޅާ އެތާ އިްނނަވަ އެ .ބޭފުޅެއް

ބޭފުަޅުކ  އެ ،ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ަވޑަިއގަންނަވާ ަވކީލަކު އުާފކުރަން ޫނން. އަޅުގަނޑު  ެރވޭނެ ގޮތެއްއެކަން ކު

  ތިބޭވެފައިއްކިބާ އެ ގޮތުން ދެން ތިބި ބޭބޭފުޅުންނަކީ ސިޔާސީ  ،ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން. ހަމަ އެގޮތަށްޕްރެކްޓިސް

އޮތް. . އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ެމޖޯރިޓީ މިއަދު އެބަުނވާނޭއުޅެގެންކުރަން ކަމެއް ވަިކ  .ވާނެވާން ންނަށްބޭފުޅު

ކޮންކަހަލަ ބަހާރު  ،އީމި ނުލާހިކު ފައްކާ ޓައިމެއް ޫނންތޯބަދަލުގެންނަންވީނޫންޯތ.  އަށްނޫނުއަާސސީޤާ ،ބުނަންވީނޫންތޯ

 ނިވަންކޮށްލަން. ބަާހރު މޫސުމޭ އަުޅގަނުޑ މި ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮިމޝަން މި ،ައއިްއސަ  އޮތީ  މޫސުމެއްތޯ މި

ޝަީރ ުޖޑީ ،މިނިވަންކޮށްޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިަޝން އޮތީ. ާރއްޖޭގެ  ވަރަށް ސަޅި މޫސުެމއް ނޫންތޯ މި ،ދައްކަނީ

އަދި ގެންުނވާނެ. ޝަުނގަިއ އިނދެކޮމި ލް ސަރވިސް ކުރުމަކީ ެއއީ ެއއްެވސް ސިޔާީސ މީހަކު ޖުީޑޝަމިނިވަން

 ؛ގައި ވެސް ރު ކުރިއިނޫނުއަާސސީ ޑްރާފްޓުޤާ މވެސް އޭރުަގއިކުރަނީ އެ މަގަށް. އަބަދުވެސް އަުޅގަނޑު ވަކާާލތު

ޖުޑީޝަްލ  ،ކުރަމުންވަކާލާތު ަޔއީްއޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަނޑު ދިއަޅުގަނޑަކީ ޑްރާފްޓިްނގ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް. އި

ވަސްތަްއ ދު ، ވީ ޔާސީ ބޭފުޅަކު އިނދެގެންނުވާނެ ކަމަށް. އޭގެ ަނތީޖާއަކަށްސް ސިެއްއވެ ސް ކޮމިޝަނުަގއިވިސަރ

އަދު މިތިބަ ކަހަލަ ިދޔައީ. މި އިތުރުވަމުން އަންނަ ވަރަކަްށ ސިޔާސީ ވަމުންވަމުން ގޮްސ މައްސަލަތައް ގިަނވެގެން
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 ކަހަލަ  ޔިތުންެގ މަޖިލިސް ރައީސްއްޖޭަގއި މިހެން ތިއްބަވާނީކީ. މިހާރު މި ރައްރާތްތެރި ބޭފުޅުން ނޫން ނަޒާހާ

ކަހަލަ ކަނަޑއަޅާފައި ހުރި  ެގ މަޖިލީހުން މިހާރު ންނެ. އަދި މި ަރއްޔިތުނަވާތްތެރި ބޭފުޅަކު އަބަަދުކ ނުހުންނަޒާހާ

 ތްތެރިބަންޑާރަ ނައިބު ކަހަލަ އިއްޒަތްތެިރ، ނަޒާހާ  ހުރިނެ. އަދި މިހާރު ވާހުންނަނުއަބަދަކު  މެންބަރަކު ތްތެރިނަޒާހާ

 ، މި ބޭބޭފުޅުން ތާއުމުރުތްތެރިނުލާ ސީދާ ނަޒާހާ ބޭބޭފުުޅންނާ އެނެ. އެހެންވީމާ، ވާ ކު އަބަދަކު ނުހުންނަބޭފުޅަ

ރާއްޖެ  މި .ކުރަންވީސާނާއަކަށް ނޫން ބިލުތައް ޑިަޒއިންޒައިން ކުރަންވީ ިއންޑިވެ ދެން އަޅުގަނޑުމެން ވޭނެތީތިބެނު

މިހާރު  ގެންނަންވީ.އިޞްލާޙު  އަށްނޫނުއަސާސީޤާ ކުަރންޏާގަޅުރވިސް ރަނޖުޑީަޝލް ސަ ،ޏާކުރަމުންރަނގަޅު

ތަޢާރުފުވެފަިއވާ ވެގެްނދިޔަ ބިލުގަިއ ތަޢާރުފު ދެންމެ ،ގެންނަ ބަދަލުތައް ރވިސް ކޮިމޝަނަށް މިސަ ޖުޑީޝަލް

އީސް. ިދވެހިރާއްޭޖގެ ކުރަން. ިއއްޒަްތތެރި ރަތާއީދުއެއަްށ އަުޅގަނުޑ  އް.ޫބލުކުރާ ކަންތައްތަ ގަކަންތައްތަކަީކ ައޅުގަނޑު 

 މު ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާިރވެރިން އްކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް މުހިޔުަމކީ ދިޑީޝަލް ރަނގަުޅވެގެންޖު

ސަރުކާރުން މި ބުނަނީ ކޯޓަށް ދާށޭ.  އިމާދިޔަ .ޖެހެނީ ސަރުކާރަށް ސް އަދި ކޮންމެ ބަޔަކު ވެސް ދާން މިޔަވި

ތާިށވެަފިއ  އިކޯޓުގަ  ދާޭށ ބުނީމާ ޕަތެއް ކަެމއް ނިންމުމުގެ. ަސރުކާރުން ދަނީ ކޯޓަށް.ތްއުރަސަރުކާރުަގއި ނުހުރޭ 

ކަމުން ކޯޓުތަުކގެ ހިްނގުމުެގ ބިލުޤާ، ސަުރކާރުެގ ނާހުރިހާ އެްއޗެްއ. އެހެްނވީމާ އިންނަންޖެހެނީ ވިޔަފާރިތަކާ 

  ...ދެންޓާފައި ބަހައް އިހުރިހާ އެްއޗެއް ވައްދަނީ. ވައްދަ  ގެ ތެރެއަށްފަންކްޝަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އި 

 

 :ވުންވާހަކަދެއްކެ  މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ 

 ،ސިރާޖު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  މޫސާ  ނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުފޮ ، ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

 ،އާދެ  ؛ގެނައުމުެގ ބިލުށް އިްޞލާޙު( އަިމޝަނުގެ ގާނޫނުރިވސް ކޮސަ ޖުޑީޝަލް) 2008/10ގާނޫނު ނަންބަރު 

 2008 ،. ާރއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމްއިނގޭތޯ މު އިޞްލާޙެއްއްވަރަށް މުހި މިއީ  ،އަޅުގަނޑަށް ފުރަތަމަ ފާހަގަުކރެވޭ

ެރވުުނ ވަނަ އަހަރު ކު 2010 ވަނަ އަހަރާއި 2009 ،ކުރަން މަސައްކަތްޮކށް ކޯޓުތައް ދާއިމީވަނަ އަހަރު އިންތިޤާލީ

ކޯޓަށް ައޅުގަނޑުމެން ަކނޑައެޅީ ތީުމގެ. ތީމުެގއަީކ  މްޕްރީސު ،ލި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަާކއިަވއި މަސައްކަތުން އޭރު ެއކުލަ

ގެ ތިިރއަްށ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވެއްދުނީ އް އެއީ ިރޔާސީ ގަނޑުވަެރއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިރާޔސީ ގަނުޑވަރެ

ޝަލް އެްޑމިނިސްޓްރޭޝަން ވެސް އެްއ ކޮިމޝަން. އަދި ޖުޑީ ރވިސް ސަ ކޯާޓއި، ޖުޑީޝަލް މްޕްރީހައިކޯޓާިއ، ސު

 ،ކުރަންޖެހޭަވކިން މަސައްކަތް ،ފުރާޅެއްގެ ދަށަށް،. ނަަމެވސް މިއީ ަވކި މުސްތަޤިްއލު ސިއްަކއެއް އޮންނަ

 ވަކިން ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި !ފުކުރައްވާތިމުއައްސަސާ. މާ 3ުކރަންޖެހޭ ކަތްމަސައް އެކު މިނިވަންކަމާ
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އެާތ  .ރިޔާސީ ގަނޑުވަެރއް ، ެއއީިދޔައީ ތީމުޭގގެ ތެޭރގައި އަުޅގަނޑަށް ފެނިގެން ،އޮންނަންޖެހުނަސް. އެހެންނަމަވެސް

ކޮޅު ވެސް ހުރޭ. ކޮޓަރި ެވސް، ކޮޓަރިރިދި އެތާ ކޮޓަވެސް ހުރޭ. އަ އޭޓަރުސްވިމިންގޕޫލް ވެސް ހުންނާނެ. އެތާ ތި

ފަހަރު  ބައެއް އި،ތަޅަމޮޑެ، މަސްކުރޮޅި  ތަނެއްަގއި ައވެލި ން ެއއްބައި މީހުން އެއްވެގެ 3މިތާ ތެރޭގައި މި 

 ގެ ޢީ ނިޒާމްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރު ،ކޮށްފައި އެބަހުރޭ ފުރާޅުގައި ފޯއް ައވީލާަފއި ހުއްޓާ ވެްސ. މިފަދަރައްޔިތުން ޓްވީޓު 

 ވެސް އެތާ ޔާރަވެރިފާ ؛ރވިސް ކޮމިޝަންސަ ކުާރ ޖުޑީޝަލްކޯާޓިއ އަދި ކޯޓުތައް ޖަވާބުދާރީ މްޕްރީކޯޓާއި، ސު ހައި

 ،ޖިލީހުގައި ވެސް މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންމަ މިދިޔަ ،އިތުރުން ދެން ޖެހިގެން އައި މަޖިލިސް. އަދި އޭގެހުރޭ

ކުރިަމއްޗަށް ގޮްސ  ގެފަނޑިޔާރުން ،ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް ،ން ތިއްަބވާ ބޭފުޅުރވިސް ކޮމިޝަނުގައިސަ ޖުޑީޝަލް

ކިޔަނީ ނުފޫޒު ފޯރުވުން. ފަނޑިޔާރުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ެއައށްބޮޑު މައްސަލަެއއް.  ށްއެއީ ަވރަ ކުރަންޖެހުނީމާވަކާލާތު

އެކު ިނާޔ ޢަދުލުވެރިކަމާ  ،ތެރި ޞްޚުލާއެބަތިބި ވަރަށް ރަނގަުޅ އަުޚލާގު ރަނަގޅު ފަނޑިޔާރުން. ވަރަށް ރަނަގޅު އި

ުކަޑކުޑަ ގޭްނގެްއގެ މައްސަލަ. މި ނީ ޅެއު ރާއްޖޭގައި މި މި ،ގިނަ. އެހެންނަމަވެސް ކަނޑައަޅާ މެޖިސްޓްރޭޓުން ަވރަށް

 ގޭންގާ  ަތނަށް ހުށަހެޅީމާ އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެްއގެ ަމއްސަލަ މި މްޕްރީފަހުން ސު ން އެންމެގެއުފެދި ގޭންގު

ވީާހވެްސ  ،ދަކީޤްޞަބިލުގެ މަ . މިއޮތީ ހާމަވެފަ ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް މިހާރު މި މި  ގު އުޭޅ ގޭން ިރެވގެންބައިވެ

 ؛ކުރުން. ކުރީގައި އިންެނވި އިްއޒަތްތެރިއިމުޤާިއޞްލާޙަކީ ީވހާވެސް އިންސާފުވެރި ޝަރުޢީ ނިޒާމެއް  ؛ރިއިންސާފުވެ

 ޖުީޑޝަލްގޮއްސަ . ދޭތެރެއަކުން ިއންނަވަނީ ޟާ މެންބަރެއް ގުަރއިދޫ ރިފާއިތުވެދިޔަ މަޖިލީހުެގ އިއްޒަތްތެރި ،މިދިޔަ

ފާރަވެިރވަން އިންނެވި މެންބަރެްއ.  ،ކުރުވަންބުދާރީޖަވާއިންނަވާ މެންބަރެއް. ފަނޑިޔާރުން އި ރވިސް ކޮމިޝަްނގަސަ

ދެން ފަނޑިޔާރަށް  ތީގައި.ކުިރމަ ްއގެފަނޑިޔާރެ ިއންނަވާނީ ިއ،ޮގސް އިްނނާނީ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގަ ،އެހެންނަމަވެސް

 ހުރީ. ިމއީ އި ބޭނުންވާ ގޮތަށް ަމއްސަަލ ނިންމާނީ. މުޅިން އެގޮތަށް ކަންކަން ކޮށްފަޟާރި  ،ނޯންނާނެ އިތުރު ގޮތެއް 

ކަންތައްތައް ހުއްުޓވުން. ޝަރުޢީ  މި އޮތްއެބަ ގައިރޭތަކުގެ ތެދުޤްޞަމަ ބިލުން މިހާރު އިންސާފަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން. މި

އިންސާފު  ށްދެއްަގއި. ިދވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަޤްޞަމަ ހެޔޮ ކުރަނީ މަސައްކަތް ން ކުރުން. އެމް.ޑީ.ޕީޙުޞްލާއި ނިޒާމު

ވެްސ އި ކުރެވިދާނެ. ގާނޫނުތައް ުއވަ ބަދަލުނޫނުއަސާސީ ޤާދުވަހުން ެވސް ހަމަ  1 ހޯދައިދޭން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ،ޔާރުންތައް ހަްއޔަރު ވެސް ކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަދި ފަނޑިލެވިދާނެ. އިލެވިދާނެ. ހުރިހާ ގާނޫނެއް ެވސް އުވަ 

އަހަރަކީ  5ވަންޏާ މި  އަނެންހެން ދަންނަވާ ކަމަށް ؛ތަުރތީބުން ،ނުކުރަންލިބުނު ބާރެއް އޭގެ ނާޖާިއޒު ގޮތުަގއި ބޭނުން

އޮްތ  އްޖޭަގއި އަންނަންރާ ހިންގަނީ. މި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެޑިުޔޭކޝަން ޕްރޮގްރާމެއްހެން އަުޅގަނޑުމެން މި

އި އިންނަާވ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލިސް ހިންގާނެ ގޮާތއި، ިރޔާސަުތގަ ،ގާނޫނުގެ ވެރިކަާމއި ،މުސްތަޤުބަލްތަކަށް ގާނޫނާއި 

، ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން ޕްރޮގްރާމެއް. އެހެްނވީމާ ލްމި ހިންގަނީ ެއޑިޔުޭކޝަނަ ،ބޭފުޅުން ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތާ

ބެއްލެވުމަށް. ދެން  މަޖިލިސް . މިމަށްމަޖިލިސް ބެއްލެވު  މިޔިތުންނާއި އަިދ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށްރާއްޖޭގެ ަރއް

ޤައުމު  ،ފީެއްއެގ ވާހަކަދަްއކަިއގެންޠުލު ،ފަހަތުން ދުވެގެން ފާޑުފާޑުގެ ވާހަކަދަްއކަިއގެންތިބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން 
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ދުރުވަން އަުޅގަނޑު. ދަތްދޮިޅޭއ  ވިސްނުމާގެ މުއެކަ ށް.އުމަގެންދިޤައުުމގެ ެއހެން މަގަށް  ،ފަސާދަކޮށްގެން

މަުގ  އެއެހެންނަމަވެސް، ގަދަވާނެ. ނުކުަތސް އަުޅގަނޑުމެން ެވސް ނުދުއްވޭނެ. ަތޅަން އެއްދަތްދޮޅި ؛ތިމަންނަމެން

ސް އަުޅގަނޑަްށ ހައްތަހާވެސް. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީމި މަސައްކަތްކުރަނީ  ނުކުރަން އަުޅގަނޑުމެން ޚިޔާރު

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަތް. ކޮމިީޓ ގެ މަސައް ޖަހާއިރު ފަށާނީ ކޮމިޓީ ިރޕޯޓު 11ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ. އަުޅގަނޑުމެން ދެން 

ބިލަްށ  މި ،ށްބަހުސަ މި ،ށްޢަމައުޟޫ ރިޕޯޓްގެ މަސަްއކަތާިއ އަދި ވޯޓަށް ފަހު ައޅުގަނޑުމެން ައލުން އަބުރާ މި

 އަންނާނީ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން.

 

 {އަށް 11:00އިްނ  10:32 :ޅުކޮގުތު ސްވަހު}

 (ވިލުފުީށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ؛ވީނެންއިގައި ތުސަޔާ)ރި

 

 ން ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަ .7

 

  :ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާސަތުން

ގެން ކުރިއަށްދާްނ މި ފަށަނީ. މިޙާރު މި އޮތީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތާއި އަުޅގަނޑުމެން  ،ފަހުހުސްވަގުުތކޮޅަށް `.

 . 7އެއީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު ކަން. ށަހަޅާ ކަންކޮމިޓީތަކުން ހު

ާވ ފޮނުއްވާފައި އްޔާ ރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަަކއި ރައީުސލްޖުމްހޫގްރިލް އިންޓެނެޝަނަ -7.1

މި ރިޕޯޓް  ހުށަހެޅުއްވުން.  ރިޕޯޓްއަްއސަސާގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްަވއި ނިންމެވި ގޮުތގެ، މިނިވަން މުތައްންފުޅުނަ

އްރިރު، ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކޮމިީޓގެ ނައިބު މުޤަ

 މީކާއީލު. މެންބަރު މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މެންބަރު މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމްގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ 

)ނެޝަނަލް އިންެޓްގރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނު(ެގ  2015/27މިއީ ގާނޫނު ނަންބަރު  ރި ަރީއސް.އްޒަތްތެޝުކުރިއްާޔ އި 

، ެއ މަށްޓަަކއިމިޝަނަށް މެންބަރަުކ ޢައްޔަންކުރު އުފައްދާފައިާވ، ނެޝަނަލް އިންެޓގްރިޓީ ކޮދަށުންތިންވަނަ މާއްދާގެ 
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، މިނިވަން ތައް ންފުޅުވާ ނަފޮނުއްވާަފއިރިއްޔާ ވާ ގޮތުގެ މަތީން، ަރއީސުލްޖުމްހޫވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގައި  11ގާނޫނުގެ 

ބަރުންނަކީ، ޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ މެން. ކޮމި ރިޕޯޓްއައްސަާސގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ މު

 މެންބަރު، އަދި ކޮމިޓީގެ މުޤައްިރރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، ގަލޮުޅ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު، އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ

ަރއިދޫ ، އިނގުهللاއަޅުގަނޑު. ވިލިމާލެ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް، ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

، ގުަރއިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ، ވެލިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙްމަދުރާގެ މެންބަރު ޙަސަން އަދާއި

، ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސައިން ޤާސިމްޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙު، ކެޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 ދެކުނު ޢަލީ ޙަމީދު، އަދި ތިނަދޫ އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުއްމަދު ވިސާމް،  މެންބަރު މުޙަޙަލީމް، ގަމު ދާއިރާގެ

މި  ަޑކޮށް ބަޔާންކޮށްލާނަން. ތް ކު ގޮިދޔަ ންސަނީފް. ދިރާސާކޮށް މަސައްަކތް ކުރިއަށްގެهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭމަޖިލީހުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށްޓަކަިއ އަށާރަވަނަ ރައްޔިތުްނގެ 

ވަނަ އަހަރުެގ  2019ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 18ގައި ބޭްއވުނު، 2019ެއޕްރީލު  15، ނީވުނުއަށް ފޮކޮމިޓީ

ިމ ކުެގ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ތަ މިނިަވން މުއައްސަސާ ވަނަ ޖަލްސާއަށް. ެއގޮތުން،11ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 

)ނެޝަނަލް އިންޓެގްިރޓީ ކޮމިޝަްނެގ  2015/27ބަރު ގާނޫނު ަނންމަްށ ފޮނުއްވުާމއެކު، ސާކުެރއްވުމައްސަލަ ދިރާ

ނެ ކަމަށް އި ހުންނަންޖެހޭ މީހުން ގަިއގަޢައްޔަންކުރާމަށް ގެ މެންބަރުކަކޮމިޝަން ިއ، އެ ވަނަ މާއްާދގަދިހަގާނޫނު(ގެ 

ވުނު ގާނޫުނގެ މަށް މަސައްަކތް ފެއްޓި. އަދި މީގެއިތުރުން އިސްވެދެންނެކޮށްފަިއވާ ސިފަތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުބަޔާން

ށްފަިއާވ ންކޮގައި ބަޔާށަވަރުކުރުމަށްޓަަކިއ ތިރީްށފައިވާ ސިފަތައް ފުރިހަމަވޭތޯ އެކަން ކަންކޮއި ބަޔާދިހަވަނަ މާއްދާގަ

ކްރިމިނަލް ، ހައި ކޯޓް ކޯޓް، ޕްރީމްދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު ،މުއައްސަސާަތކަކީ  . އެއައްސަސާަތކަށް ލިޔުން ފޮނުވުނުމު

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  18ލްޑިވްސް އަދި ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް. މިޝަން އޮފް މޯއިލެްކޝަންސް ކޮ ،ކޯޓް

 19ގައި 2019އި މެ 28 ،ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރައްވަިނކޮށް  މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ަކންތައްތަކާ ބެހޭ

އެ މަަސއްކަްތ  އި،ްތ ހުއްޓާލަ ދިޔަ މަސައްކަން ކުރަްއވަމުންއެ ކޮމިޓީ ،ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ހުވާކުރަްއވާތީ

މަޖިލީހުގެ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ދޫކޮށްެލއްވުމަށް އެ ކޮމިޓީން ވަނީ ގެ އަލަށް ހޮވޭ ރައްޔިތުން 

ަތއްތަކާ ަތކުގެ ކަންވަނަ ަރއްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާ 18ނިންމާފަ. މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމުަގއި 

 18ގެންދިއުމަށް ރިޔާޢަތްކުަރއްަވިއގެން ކުރިއަށް  ށްކަގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތައާ ހޭ ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ މި މައްސަލަބެ

ގާނޫނު  ؛. ކޮމިޓީގެ ނިންމުންަވނަ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމުނު 4މި އަހަރުގެ ަގއި ބޭްއވުނު މި ކޮމިޓީގެ  2019ޖޫން 

 ،ދާފަިއވާވަނަ ާމްއދާގެ ދަށުން އުަފއް 3ެގ (ރިީޓ ކޮމިޝަްނގެ ގާނޫނުގްލް އިންޓެނަނެޝަ ) 2015/27ނަންބަރު؛ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  11އެ ގާނޫުނގެ  ،އްޔަންކުރެއްވުމަށް ޓަަކއިޢަގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު އިންޓެ ނެޝަނަލް

ކޮމިީޓގެ ފަރާތުން  ،ތަުކގެ ތެރެއިންން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފަިއވާ ފަރާތްގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ

ޓަކަިއ މަށް އެންމެ އެކަށީގެްނވާ ފަރާތެއް ކަނޑަެއޅުމަށްގެ މެންބަރުކަގްރިޓީ ކޮމިޝަންންޓެނެޝަނަލް އި
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ފެށިގެން ގިނަ މާކްްސ ލިބިވަޑަިއގަންނަވާ ފަރާތްތަަކކީ އެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު  75ރެްޖ %އެވް އި،އިންޓަިވއުކުަރއްވަ 

ވަނަ  3. މި ރިޕޯޓުގެ ެރއްވުމަށް ެއންމެ އެކަށީގެްނވާ ފަރާތްތައް ކަމުގަިއ ކޮމިޓީން ވަނީ ފާްސުކރެވިފަންކުއްޔަޢަކަމަށް 

ފެނިވަޑައިގަންނަާވ  ކޮމިޓީން މެންބަރުންނަށް ،ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މާކްސް ދިނުމުގެ މިންގަނޑަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 ކޮމިޓީއަށް ނަންފުޅު ފޮނުއްާވފައިވާ ފަރާތްތަުކގެ ތެރެއިްނ އްސަސާަތކުގެ މިނިވަން މުއަ ،ގޮތަށް މާކްސް ދެްއވުމުން

 4އަށްވުރެން މަތިން މާކްސް ލިބިވަޑަިއގެންފަިއވަނީ  75ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން % 18 ތްށް ވަަޑއިގައިންޓަިވއުއަ

ހުންނާނެ  ންނިވަަޑއިގަންަނވަބޭފުޅުންނަށް ފެ  އަދި މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ތަފުސީލު މި ރިޕޯޓާ އެކު ތިބޭފުޅުންނަށް. 

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

އިރު. ެއ މިނެޓު 30ަގއި ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑައެިޅފައިވަނީ އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، މި މައްސަލަ

 5. އަދި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިްސބަތްނުވާ މެންބަރުންނަށް މިނެޓު  5ށް ވަނީ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަ ބެހިގެން މި މިނެޓު 30

އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ލާނަން. އި އަޅުގަނޑު ބަހުސަށް ހުޅުވަ  ވަގުތު  އެހެންވީމާ، މިމިނެޓު. 

 މޫދު.ން މަޙްހާމި އަރުވަނީ ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީ

 

 މޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:އިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްވަރު ދާހިންނަ

މިނިަވން މުއައްސަސާތަުކގެ ނައިބު  ،ތެރި ރަީއސް. މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްަވިއދެއްވި ކަމަށް ޓަަކއިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

އަުޅގަނޑު  .ސްދަންނަވަން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީ ޝުކުރު ނަޞީމަށް ލުމިކާއީިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު  ،އްރިރުޤަމު

ސްކުރަން އަދި އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ބަހު ،ކަކީާވ ނަންތަމި ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަވެފައި  ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

ނަންތަކަކީ ވަރަށް ތަފާތު މަޖިލީހަކަށް  ައދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުހށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ،ޖެހޭ ނަންތަކަކީނިންމަން

 ؛އަށް (އި.ސީ.އައެން)މަޖިީލހަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ޮގތުގަިއ ގެ ވަަނ ރައްޔިތުން  19ކޭ. ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ނަންތަކެ 

މި  ،ނީކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ނަންތައް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވާންޖެހޭ ގްރިޓީ އެއީ ނެޝަނަލް އިންޓެ

އް ހޭ ކޮިމޓީން ދިރާސާކުރާ ނަންތަވަނަ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެ 19 ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

އަުޅގަނުޑގެ ހުށަހެޅުމަީކ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި  ،އަލުން އައު ަނންތަކަކަށް ކަމަށް. އެހެންކަުމންވާންޖެހޭނީ 

މިނިވަން  ،ވަނަ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް 19މަޖިލީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާފުޅެްއ އެުރވުމުން އަލުން 

. އިނގޭތޯ. ެއކަން ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިއްާޔ ންއިދެްއވުޅަނަންތަކެއް ހުށަހަށް އައު އައި.ީސއަ.އެން ،އަށްމުއައްސަސާ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި ޒަތްިއއްދާއިރާގެ  ންވޭރުދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މެދުހެ ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ، 

 ށް.ޢާޡިމަމެންބަރު ޢަލީ 

 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ޓަކައި ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓާ ގުޅޭ ހޮވުމަށްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ގްޓެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ނެޝަނަލް އިން

އެހެންނަމަވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑަށް ވަރަްށ ލާނަން. އިގޮތުން އަުޅގަނުޑގެ އޮތް ކަންބޮޑުވުމެއް ދަންނަވަ 

ވެސް  އަުޅގަނޑަކީ އޭރުންސުރެ ،ންނަމަވެސްއެހެަދްއކަން.  ވަނަ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ވާހަކަ 18އުނދަގޫ 

ސް ރުގައި ވެއޭދިޔަ ގޮތް ެއއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަށް ނޫން ކަމަށް ގައިމަޖިލީހުަގއި ކަން ހިނވެސް އޭުރގެ އަބަދު

ހަމަ  ،ދިޔަ ގޮތުންއިޓީަތްއ ހިނގަވަނަ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކޮމި 18. ައޅުނޑުމެންގެ މީހެއް މުންދިޔަކުރަވަކާލާތު

ކޮމިޓީތަކުން އެކިއެކި އެ ަލއި އަިދ އިކޮމިޓީތައް އެކުަލވަ ،ދިޔަ ގޮތުންންނުން ވެސް ކޮމިޓީތަކުން ކަންކުރަމުޤީޔަ

ތުަގިއ އޭރުަގއި އެ އޮތް މަޖިލީހަށް ޙަޤީޤަުއސޫލުގެ ސަބަބުން  އްޔަންކުރުުމގައި ގެްނގުޅުނުޢަރުން ކޮމިޝަންތަކަށް މެންބަ

ކަށް ރަނގަޅު މީހަކު ހުށަނާޅާކަން ކޮމިޝަނަ ،ނަމެއް ފޮނުވަން ބޭނުންވާ އެއްވެސް މީހަކު ނަމެއް އެްއެވސް ކަމަކަށް

ަވކި ޕާީޓއެްއެގ  ،ުރގަިއ ކަންކުަރމުން ގޮތަކީ ރައީސް، އޭިއއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން. އެެހން މި ދެންނެވީ

އިނުމުގެ  މިނިވަން މުައއްސަާސއެްއގައި ވެސް ،އެްއވެސް ކޮިމޝަނެއްަގއި ،އެ ކޮމިޝަންގައި  މީހަކަށް ނޫނިއްޔާ

ެރވޭ. ކޮމިޓީތަކުން ދިރާސާކުރަންވީ ވަރަށް ކަންަކމެއް ދިރާސާއެއް ނުކުކުން ނުދޭ. ކަ ކޮމިޓީތަ ގެއޭރުފުރުޞަތު 

މަޖިލީހަށް މެންބަރަކު  އޮތްއޭުރގަިއ  ،އެހެންކަމުން .ވޭ ިވއުކުރަންޖެހޭ މީސްމީހުންނާ އިޏްޓަިވއުެއއް ނުކުރެ އިންޓަ

ރަނގަޅު މީހަކު ނުވަތަ ރަނގަޅު ބޭފުަޅުކ  ންނުކުރަ ކަމަށް ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑު ަގބޫލެއް ކޮމިޝަނަށް ވަންނަން ބޭނުން

އެ ނަމެއް މިހިސާބަށް އަތުވެދާނެ ކަމަށް.  ،ނަމަ ބޭފުޅެއް ކޮމިޝަނަކަްށ ނަގާ މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުން ނަގާ

 ،އަުޅގަނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރަނީ ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަމުން ،އެހެންކަމުން

ދަނީ   ކަްނކުރަމުން މިއް. މަޖިލީހުގައިތްތެރި މަޖިލީހެހާގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަީނ އަލުން މި މަޖިލީހަކީ ނަޒާއަޅު

އުމުތަކުގައި ކަްނކުރަމުންދާ އުސޫލުން ކަމަށް ވާތީވެ، ައޅުގަނޑު މިއަދު ގަބޫލުކުރަީނ ޤަމީގެކުރިން ޑިމޮކްރެޓިކް އެހެްނ 

މަށް. ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ވިސްނުން އޮންނާނެ ކަ ގައިމު ވެސްހަމަ ށ މަޖިލީހަ އައު ބޭފުުޅންތަކެއް މި ،އައު ނަންތަކެއް 

ކުރީގެ މަޖިލީހަށް  ،ނަމަހޭ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ހުޅުވާލަން އަލުން. އެހެންނޫންއެހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަތު އެަބޖެ

ނޫން ލައްވާނީކީ. މުޅިން އައު ބޭފުޅުންތަކެއް  ޅުނެއްބޭފު ވިސްނަިއގެން ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުން ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެ

ވާހަކަ  ކަމަށް މިލުއަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާތީެވ، އަުޅގަނޑު ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ ސަމާ ކުރިމަތިލައްވާނެ ކަމަށް

 ށް ޝުކުރިްއޔާ. ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަ ހުށަހެޅި ައޅުގަނޑު ދެންމެ ،މާއި ގެނައު
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއހެން އެއްެވސް ޕާޓީައކުން  ންމި ައިއޓަމަށް ބަހުސްކުރައްވައާދެ، ބަރު. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެން

. ވެސް ބޭފުޅަކު އެދިަވޑަިއގެންފައި ނެތް ނެތް ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު. އަދި އަިމއްލަ މެންބަރުން ފަރާތުންއެދިަވޑަިއގެންފައި

 ނޑު ދާނަން.އައިޓަމަށް ައޅުގަލާފައި ދެން އޮތް އި ހިސާބުން މި މައްސަލަ އަުޅގަނޑު ނިންމަ އެހެންވީމާ، މި

ގުިޅގެން  އިސްނަގަިއގެން ރާއްޖޭގެ އިތުރު ސްކޫލުތަކަކާ ންްއދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުޣިޔާޘު -7.2އެއީ  -{7.2}

 ބައްދަުލވުމުަގއި އެ  ެވވިމިޓީގެ މެންބަރުންނާ އެކު ބޭއްއެންޑް ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖު ކޮ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް 

ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯުޓ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް  މެދު ކޮމިޓީން ފަިއވާ އިލްތިމާސާށަހަޅުއްވާކުދިން ހު

ރާގެ ދާއި ހޯރަފުށީ ،އްރިރުޤަ އެންޑް ކްލަިއމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ މު ެދްއވާނީ އެންަވޔަރަންމަންޓްއިހުށަހަޅުއްވަ

 ދަންނަވަން ރިޕޯޓު ސަލީމަށް އަޙްމަދު. އާދެ، އަޅުގަނޑު އަޙްމަދު ސަލީމްމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި 

 ެދްއވުމަށް. އިޅުއްވަހުށަހަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އަޙްމަދު ސަލީމްދާއިރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށީ

 ސޯޅަ ރާއްޖޭެގ  މއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން އިްސނަގަިއގެންިޣޔާޘުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، 

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ އެކު ބޭއްެވވި  މެޓް ޗޭންޖުޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިުގޅިގެން މަޖިލީހުެގ އެންވަ ސްކޫލަކާ

ދަންނަވާލަނީ.  ލްތިމާސާ މެދު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑު މިބައްދަލުވުމުަގއި އެކުދިން ހުށަހަޅާފައިވާ އި

ުގޅިގެން މަޖިލީހުެގ  ލަކާކޫސް  16ޤިޔާޒުއްދީން އިންޓަނޭޝަަނލް ސްކޫލުން އިސްަނގަިއގެން ރާއްޭޖގެ 

ގަިއ ިމ  2019ޖޫން  20 ،ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެދި އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

ޖޫން  23ކުދިންނާ ބައްދަލުކޮށްފައި ވަނީ  ކޮމިޓީން މި ިއ،ކޮމިޓީއަށް ސިޓީެއއް ލިބިފަިއޭވ. މިސިޓީއަށް އިޖާބަދެްއވަ

 ،ވަނީ މިވަނަ ބައްދަލުވުމުަގއި. އަުޅަގނޑުމެން މި ރިޕޯޓުގައި ކޮމިީޓ ކަމަށް ބުނެފައި ިތންްއވި ކޮމިޓީގެ  ބޭގައި 2019

ކޮމިޓީއަށް. ކޮމިީޓގަިއ  ގެ ގަާވިއދުގައި ބަޔާްނކުރާ އެްނވަޔަަރންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

 ްސކޫލަކާ  16އްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން އިސްަނަގއިެގން ރާއްޖޭގެ ޘުޣިޔާ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަުރން.

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ އެކު ބޭއްެވވި ަބއްދަލުވުމުަގިއ  ޓް ޭޗންޖުގުިޅގެން މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަަރންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެ

މެންބަރުން  ންނަވާ ތިީރަގއި މިދަންނަވާކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަޑައިގަ އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

ަގއްދޫ ، އަޙްމަދު ޚައިތަމް ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ަމއްޗަްނޮގޅީ ،ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންފަިއވޭ. އަުޅގަނުޑގެ އިތުރުން

 ދާއިާރގެ މެންބަރު މަޑަވެލީ، هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާގެ ެމންބަރު ، ޒާހިރުދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

އަޙްމަުދ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ގެމަނަފުށީ، މުޙައްމަދު ވަޙީދުއުނޫގފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ، ޙުސައިން ފިރުޝާން



41 

 

، މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް، ާޔސިރު ަޢބްދުއްލަޠީފްއުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ކުޅުދުއްފުށީ، ސަޢީދު

ަގިއ 2019ޖޫން  23. ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުުދ ޙުސައިން ވިލިނގިލީއަިދ ، ކެންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ޕްލާސްިޓކް  އިލާެއއްފަހަރު ބޭނުންކޮްށފައި އުކަ "ފަށައިަފއި ވަނީ ަވނަ ބައްދަލުވުން ހަތަރު ބޭއްވި މި ކޮމިޓީގެ 

ކޫލު ކުދިން ހުށަހަޅައިދިން މި ނަމުގައި ބައްދަލުވުމުަގއި ބަިއވެރިވި ސް "ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރާ އާދޭސް

ހެޅުން ން. އެއަށްފަުހ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ަރއީސް ުމޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަޕްރެޒެންޓޭޝަނަކު

ދައްަކވާފަިއވޭ. އަދި ިމ ވާހަަކފުޅު އި ދެްއވަކުދިްނގެ ހުށަހެޅުމަށް ހިތްވަރު އެ އިކުރައްވަ ބުޚާޠަހުށަހެޅި ކުދިންނާ މު

ސްކޫލު ކުިދން ހުށަހަޅާފައިވާ އިލްތިމާސް  އަޙްމަދު ސަޢީދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށީދަލުވުމުަގއި ބައް

 ހުށަހަޅާފައިވޭ. މި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ކޮމިޓީއަށް ހާިޒރުވެަވޑަިއގެން ތިއްބެވި ހުރިހާ ކޮމިޓީން ބަލައިގަތުމަށް

ަގއި ބޭއްވި ކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުުމގަިއ އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް  2019ޖޫން  25ވާަފއިވޭ. ކަދައްމެންބަރުން ވާހަކަފުޅު

ވިޔަފާިރވެރިންެގ  ،މިނިސްްޓރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮްޕމަންޓާއި ،އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓާއި ރީޓަކައި މިނިސްޓް

މާލޭ އޭރިއޭަޓްޑ  ،ލް ބެވަރޭޖު ކޮމްޕެނީއާއިނޭޝަނަިއންޓަ ،އާއި ރޭޖަސް މޯލްޑިވްސް ައއިލެންޑް ބެވް ،ޖަމުޢިއްޔާއާއި 

ތިމާސާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީން ނިންމެވި. އަދި ސްކޫލު ކުދިންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ިއލްަބއްދަލުކުުރމަށް  ވޯޓަރ ކޮމްޕެނީއާ

މެްއ  ބައްދަލުވުގައި ކޮމިީޓގެ 2019ޖޫން  26ގޮތުން އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ގަރާރާ ގުޅޭ

ވިޔަފާރިވެރިްނެގ  ،މިނިްސޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެޮލޕްމަންޓާއި ،މިނިސްޓްީރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓާއި އި،ބާއްވަ 

ިރއޭޓަްޑ މާލޭ އެ ،ިއންޓަނޭޝަނަލް ބެވްރޭޖަސް ޮކމްޕެނީއާއި ،ާއއިއައިލެންްޑ ެބވްރޭޖަސް މޯލްިޑވްސް ،ޖަމުޢިއްޔާއާއި 

ން ަބއްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްަފއިވޭ. އަދި މި ބައްދަލުވުމުަގއި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ގަރާރުގައިާވ މިޓީކޮ ވޯޓަރ ކޮމްޕެނީއާ

ެވސް ވިދާުޅވެފަިއވޭ. ކޮމިޓީެގ  ފުޅުން ތާއީދުކުރަްއވާ ކަމަށްބޭ ށް އެމު ކަންކަމާ މެދު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ގޮތައްމުހި

ުގޅިގެން މަޖިލީހުގެ  ްސކޫލަކާ 16އިްސނަގަިއގެން ރާއްޭޖގެ  އްދީން އިްނޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުންގިޔާޘުނިންމުން. 

ދި ހުށަހަޅާފައިާވ ސިޓީއަްށ ބައްދަލުކުރުމަށް އެކޮމިީޓގެ ެމންބަރުންނާ  އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް ްކލައިމެޓް ޗޭންޖު

ޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް މާސް މައިްލތިކުދިންގެ  ވަނީ އެއެ ކޮމިޓީން ބޭއްެވވި ބައްދަލުވުުމގައި ނިްނމާފައި އި،އިޖާބަދެއްވަ 

ްއދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން އިސްނަގަިއގެން ރާއްޭޖގެ ޣިޔާޘުކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ގަރާރެއްގެ ގޮތުަގއި ހުށަހެޅުމަށް. 

ބައްދަލުކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ  ގުިޅގެން މަޖިލީހުގެ އެްނވަޔަރަންމަންޓް އެންްޑ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޫލަކާސް 16

ވާނެ. އަދި މި ރިޕޯޓާ އެކު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ހުށަހެޅުން މި ރިޕޯޓަށް އެޓޭޗްކުރެވިފައި  ލުން ހުށަހަޅާފައިވާސްކޫ

ނިސްބަތް  ވާނެ. ބައްދަލުވުމަށް މެންބަރުން ވަަޑއިގެންެނވިސް ހިމެނިފައވެ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވާ ަގރާރު

ވާނެ. ވީމާ، ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، މަޖިލީހުން ކުެރވިފައި ޕޯޓާ އެޭޓޗުއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ހާޒިީރ ތަފްސީލު ވެސް ރި

މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ  ފާސްކުަރއްވާަފއިާވ ގަރާރުކޮމިޓީން ޓަކަިއ މި ރިޕޯޓާ ގޮތެއް ނިންެމވުމަށް

މަތީްނ  ގަިއވާ ގޮތުގެާދގެ )ރ( ވަނަ މާއް 86ދެއްވުން އެދި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ އިމަތީން ނިންމަވަ ގޮތެްއގެ
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ާޓ  ެއކުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ރިޕޯޔާނަިޢޒުއަޅުގަނޑު މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން. އާދެ، މިާއއެުކގައި އިްއަޒތްތެރި ރައީސްގެ 

ޓީްނ ކޮމި ލާނަން. އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުއިކޮށްފަިއވާ ގަރާުރ ވެްސ އަުޅގަނޑު ދަންނަވަ އެޓޭޗު 

 ،މިއީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި އެ ރަްށތަކުގެ ދޮންވެލި ގަނާޑއި ؛ބާޖާމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ގަރާރު. ދީޔިތުންގެ ރައް

 ،އްޔަުރވެޣަގެ ސަބަބުން ތަފާތައް ޕްލާްސޓިކު  ،ޗަްސބިންތަކާއި ،ކުޅިަތކާއި  ،އި ވަލާ ،ނާުޒކު ފަރުތަާކއި ،ކަނޑުތަާކއި

އި އެކުެލވޭ ދިރުންތަކަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނޭދެވޭ މި ވެށީގަ ޓަށާއި ށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާުޒކު ތިމާވެ 

ގައި ސަރުކާާރއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތަކު އަސަރުތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް

ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކުަޑކުިދންމިއަދުެގ  ،ދިނުން އެދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކުރިަމގު ކަމުގަިއވާފަރާތުން އެއްބާރުލުން

ޓް އެންޑް ކްަލއިމެޓް ދަރިވަރަުކ ޮސއިކޮށް ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންަވޔަަރންމަން 17 ،ސްކޫަލކަށް ނިސްބަތްވާ  17

 ،ކަަތކަކީ ެއ އިލްތިމާސްަގއިާވ ވާހަ ،ަގއި ހުށަހެޅި އިލްތިމާސް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު 2019ޖޫން  23ކޮމިޓީއަްށ  ޗޭންޖު

އްސާސް މައްސަަލއެއް ކަމަށް ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭ ޚަކަމަށް ގެްނނަންޖެހޭ މި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ ސަމާލު

އަދި އެ އިލްތިމާްސގަިއވާ ަކންކަމަކީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެކަީށގެންވާ ފިަޔވަޅުަތކެްއ  ، ފެނުނު ހިނދުމެންބަރުންނަށް

އަޅަންޖެހޭ  މެދު ެއ ކަންކަމާ، ީޓގެ މެންބަރުންނަށް ގަބޫލުކުެރވުނު ހިނދު މި ކޮމި ކަމުަގއިއަޅަންޖެހޭނެ ކަންކަން

ވެހިާރއްޖޭގެ ދި ؛ރާރު ގަ. ރާެރކޭގަވުން ހުށަހަޅާ އްގޮތުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެ ފިޔަވަޅުަތއް ހިމެނޭ

މޫދުެގ  ޖޭގެ ެއއްގަާމއިއްދިެވހިރާ ،އިވަނީ ވެފަ ބިނާވެރިކަން ފަތުރު ިރކަމާއިސްވެގެ މައި ދެ ތަނބުަކމުގަިއވާ މަދުޞާތިޤްއި

 އި ފަރުތަކާ ،ދުރަތީ ވެށި ކުނިބުނިން ސަލާމަތްކޮށްގުމައްޗަާށއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސާފު  އް ދެމެހެއްޓުމުގެދިރުންތަ

ާވ މަތިވެފައި ޓަށް ކުރިށްވެނާޒުުކ ރާއްޖޭގެ ދިވެހި ،ނދުހިވީ  ކަނޑުފަޅުގެ ދުޅަހެޮޔކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ މައްޗަށް ކަމަށް

ަތްއ ރު ބޭނުންކޮށް އުކައިެލވޭ ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްފަހަ ގައި ެއއްއި ކުީނގެ ގޮތު ގައެންމެ ބޮޑު އެއް ނުރައްކަލުެގ ގޮތު

 އަހަރެްއެގ ސްގޮ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންވަރު މިން ކް ބޭނުންކުރެވޭޓިއަދި މިފަދަ ޕްލާސް ،ހިނދު ވީފާހަގަވެފައި 

މީގެ އިތުރުން  ،ހިނދު ނަށްވުރެ ގިނަ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ބޭނުންކުރެވޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިަފިއވީއަމިލި 87ށް ޗަމައް

 ކަމަށް ރެކުރާތެއެްކ ކޮތަޅު ޓިވުރެ ގިނަ ޕްލާސްށްނައަިމލި 52ްއޗަށް ގެ މަރެއްއަހަ ށްހިރާއްޖޭަގއި ބޭނުންކުރުމަވެދި

 ހި ކަމަށްލެވޭ އެްއޗެއިއުކަ   އެްއގަމާިއ މޫދަށްގޮތެްއގައި މު ާއއް އްޗަކީތަކެހު މި ފަނުންކުރުމަށްބޭފަހަރު  ެއއް ،ދުހިނވީ

 ންތަކެއް ެއްއގަމާއިތަެކއް ނިޝާއެމިންވަރު ހާމަކޮށްދޭ  ތަޣައްޔަރުވެަފިއވާ ންުލ ޕްލާސްޓިކުިދވެހިރާއްޖޭގެ މާޙައު ،ވެފައި

 ،ޙަަތށާއިއްޞި އިންސާނުންގެ  ،ކަށާއިދިރުންތަދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެީށގަިއ ހިމެނޭ  ،ފެންނަމުންދިއުމާއި މޫދުން

ފަހަރު  އްއެ  ،ހިނދު ވީއިދާެނކަމުގެ ބިރު ހީެވފަވެދަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން އިންތިހާއަށް ނުރައްކާޞާތިޤްއި ޖޭގެދިވެހިރާއް

 ،ނަމަ ވޭރެކުމަދުނު އެފަދަ ތަކެތި އުފެއްދުން ،އެތެރެކުރުމާިއ، ބޭނުންކުރުމާއި ކޮށްފައި އެއްލައިލާ ޕްާލސްޓިކުންބޭނު

އެއްފަހަރު  ،ހިނދުވީ ސްޓިކުގެ ސަބަބުން ކުރިަމތިފައިވާ މި ދެންނެިވ މައްަސލަތައް ގޯހުން ގޯހަށް ދާނެކަުމގައި ލާޕް

 ނައުމުތަކުން އެތަެކއް މަަސްއކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންއެިކ ޤަ ދެކޮޅަށް ދުނިޭޔގެ ޕްާލސްޓިކާ ލެވޭއިއި އުކަ ފަބޭނުންކޮށް
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ސަބަބުްނ  ތަުކގެން އަޅާ ފިަޔވަޅުޖެއިދެކޮޅަށް ިދވެހިރާއް ކާޓިމިފަދަ ޕްލާސް  ދިއަ ،ވީހިނދު ޅުދަނިޑވަދަނޑިވަޅަކަށް މި 

ސްވުުމގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތަޞަްއވުުރ  ތަނަވަ ގުއްޓުމުެގ މަހެއްޖޭގެ ތިާމވެށި ަރްއކާތެރިކޮށް ދެމެހިރާދިވެ

ދިރޭތަކެތީެގ  ޓާއި ށްދުރަީތ ތިމާވެގު ގެއްޖޭ ވެހިރާދި ،ހިނދު ކަމަށް ބެލެވޭ ޔޭގެ ކުރިމަތީގަިއ ރަނަގޅުވާނެދުނި

ށް ޓަކައި އަ މަންފާގެތަކުލުއި އަންނަން އޮްތ ޖީކަން މިހާރުގެ ޖީލުތަކަށާރީތި ގެަވޞީލަތްތަކު ދުރަތީގުމުއްސަނދިކަމާއި، 

 ހޯދުމަށް ރިއެރުންޢީ ކުޖުތިމާދީ އަދި އި ޞާތިޤްއި ،ކަމާއި ވާޖިބެއް ގެ އަސާސީތުށް ދެމެހެއްޓުމަކީ ދައުލަކޮރައްކާތެރި

 އްން ކުރެވޭ ކަންތައްތަދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ުއސޫލުތަކުގެ މަތީ ،މާޔަތްކުރެވޭހިކުރެވޭ މަސައްކަަތކީ ތިމާވެިށ 

 އްދިރޭތަކެީތގެ ނަސްލެ  ،އިނުދިނުމަށާިވޔަ ތަޣައްޔަރު ށިން ތިާމވެބުރަކާތްތަކުގެ ސަބަހަމިފަދަ  ،މަށާއިދުކަމަށް ހެ

ން ތުނުދިނުމަށް ދައުލައް ބޭކާުރވިޔަތަރަތީ ވަޞީލަތްދުގުނުދިނުމަށާއި،  ހަލާކުވިޔަށިތިމާވެ ،މަށާއިނުނުދިގެންދިޔަނެތި

ވި އަންނަނި ،ހިނދު ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވީ 22ީސެގ ސާއްޔާގެ ޤާނޫނުއަރިޖުމްހޫ ވާނެ ކަމަށް ދިވެހިންބާރުއަޅަ

ން އޮތް އި އަންނާކަށާތަވެށި މިހާރުގެ ީޖލުއްޖޭގެ ތިމާ ިހރާމަކީ ދިވެތްތަކުން ކުރުބެޭހ ފަރާ ކަން ދައުލަުތގެ ކަމާކަން

އިޖުތިމާޢީ އަިދ  ،ދީޞާތިޤްން އިބުއްޖެއަށް ެއކަމުގެ ސަބަދިވެހިރާ  ،ށް ރައްކާތެރިކޮށް ދެެމހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ކަޖީލުތަ

ންޑް ކްލައިމެްޓ މަންޓް އެވަަޔރަން އެން ގެންގެ މަޖިލީހުތުޔިއް ށް ރަ މަކަ  ކަމެއްްއ ކުރާނެކެޞިއްޙީ އެަތކެއް ަފއިދާތަ

ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި  ފުޅިއާއި ކު ޓިކޮށްފައި އެއްަލއިލާ ޕްލާސްންއެއްފަހަރު ބޭނު -1 ؛ހިނދު ކޮމިޓީއަށް ފެނުނު ޗޭންޖު

 ގެ  ޕްލާސްޓިކު އްަލއިލާކޮށްފައި އެންރު ބޭނުހަފަ ެއއް -2 ،ހުއްޓުވުމަށް ބާރުއެޅުމަާށއި އި ބޭނުންކުރުން ގަވިޔަފާރިތަކު 

ެއއްފަހަރު  -3އި، ރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަށާހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕް ން އާއްމުށްނުންކުރުމުން ދުރުކުރުމައާއްމު ބޭ ވަތްތައްބާ

ގޮސް ންންކުރުން މަދުކުރަމުނުއި ބޭ އި އުފެއްދުމާގައްޖޭފުޅި ދިެވހިރާ ލާ ބާވަތުގެ ޕްލާސްިޓކުބޭނުންކޮށްފައި އެއްަލއި

 ރު ބޭނުންކޮށްފައި އެއްލައިލާ ޕްލާސްޓިކު ފަހަ ެއއް -4ކުރުމަށާއި، ނާޖޭގައި މަވެހިރާއް ދިޅިށް އެފަދަ ފުލަގެ ނިޔ2024ަ

ގެ 2025 -5، އިނާކުރުމަށާމަ އްޖޭގައި ހިރާގެ ނިޔަލަށް ދިވ2020ެ ޅުކޮތަ ހޮޅިއާިއ، ސުޕާރީ ޕެކެޓާއި، ޕްލާސްޓިކު

ޭބނުންކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ްސޓިކުޕްލާ ުތގެބާވަ އެއްަލއިލާންކޮށްފައި ނިޔަލަށް ހުރިހާ ބާވަތެްއގެ ެއއްފަހަރު ބޭނު

ޅިފަދަ ތަކެތީގެ ިއ، ފުޅިއާިއ، ހޮޅާފައި އެއްަލއިލާ ކޮތަފަހަރު ބޭނުންކޮށް އެއް -6އަދި ، މުޅިން މަނާކުރުމަށާއި

ޅުން. ޅުތައް އެމަތްތެރި ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރިއެުރވުމަށް ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަހުރަ ޓާށްވޭ ތިާމވެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރެ

ގުޭޅ  ސިލުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަުތގެ ކަމާހާދެންނެވި ތާރީޚުތަކަށް ިއސްވެ ،ދެންނެވި ލަނުޑދަނޑިތައް، އިްސވެމާވީ

މުހިއްމުކަން  މުގެ ވަންޖެހޭ މަސައްކަތްަތްއ ކުރެްއވުއް ، ކުރައި ްއވުމަށާޅުއް އެ ތަ މުއައްސަސާަތކުން ައޅުްއވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު

 މުައއްސަސާތަުކގެ މަަސްއކަތުގެ ާދއިރާެގ ތެރޭަގއި ެއ ކަންކަން ކުެރްއވުމަށް މި އެ ،ހަގަކޮށްމި މަޖިލީހުން ފާ

 ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ށް ގޮވައިލަން. ޝުކުިރއްޔާހަމަޖިލީ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 
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ގަނުޑ ޅުން އަރިކު ލުމުގެއި ވަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި މައްސަލައިަގއި ބަހުސަށް ހުޅު

ްޓ އޯން އެންޓަރޕްަރއިސަްސ ރު ސްޓޭހާވާ ގޮތް. މިވިފައި ރެބައްދަލުވުންތަްއ ތާވަުލކު މިއަދު ކޮމިޓީ ،ންނަލާއިނަވަންދަ

 2ނަންބަރު ކޮޓަރި ަގއި ޖުޑީޝަރީ ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ  13:00. ދެން ބަދޭއެ ނގަމުންަގއި ހި 1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ނަންބަރު 

އަުއ ، 5ބެހޭ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ނަންބަރު  ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާ ން ޤައުމީވަނީ. ދެގައި ތާވަުލކުރެވިަފއި

ން ރައިޓްސް އެްނޑް ޖެންޑަރ އަށް ތާވަުލުކރެވިފަިއވަނީ. ދެން ހިއުމަ 12:00ވަނަ ފަންގިިފލާގައި  6މާރާތުގެ އި

ެގ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުާރ . ސަރުކާރުފަިއވަނީއަށް ތާވަލުކުެރވި 14:30ގައި  1މިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ނަންބަރު ކޮ

ލެވުީނ އިއާދެ! މި ދަންނަވައަށް ތާވަލުކުެރވިފަިއވަނީ.  16:00ަގއި  3ނަންބަރު  ކޮޓަރި މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ

ނު ހުށަހެޅު   ދެންމެ މިނީމި ހުޅުަވއިލަ  ޑުއަޅުގަނ ންދެމަސަްއކަްތތައް ތާވަުލކުރެވިަފއިވާ ގޮތް. މިއަދު ކޮމިޓީތަުކގެ 

ލެވިަފއިވާ ގޮތް އިަގޑިއިރު ބަހަ 2ގަޑިއިރު. އެ  2ލަ ނީ ޖުމުވަސަލަިއގެ ބަހުސަށް. މި ބަހުސަށް ކަނޑައެޅިފައި މައް

 10މިނެޓާއި  10 އަށްތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީންސިކު 14މިނެޓު އަދި  12ގަޑިއިާރއި  1ލާނަން. އެމް.ޑީ.ޕީައށް އިދަންނަވަ

 7. އެމް.ޑީޭއއަށް ންތުސިކު 6މިނެޓާއި  8. ޕީ.އެން.ސީއަށް ިސކުންތު 10ނެޓާއި މި 10 ށްޕީ.އެމަ.ތު. ޕީންސިކު

ތު. ކުންސި  45 އި ޓާމިނެ 1ރަކަށް ބަުނގަންނަވާ ކޮންމެ މެންއިޑަވަ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތވެ ންތު.ސިކު 4މިނެޓާއި 

އާދެ! އަުޅގަނޑު މިހާރު ހު( ކޮޅަކަށްފަ )ވަގުތު އާދެ! މި ހިސާބުން އަޅުގަނުޑ މި މައްސަލައިގެ ބަހުސަށް ހުޅުވައިލަން. 

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އުނޫގފާރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދަށް.

 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން: އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ

މިޓީގެ ފަރާތުން ކޮމިީޓގެ ކޮ ޗޭންޖު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެންވަޔަރަންަމންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް`. 

އެ ބޭފުާޅއަށް، ެއ  ވި ރިޕޯަޓށް ޓަކައި އްއަޙްަމދު ސަލީމް ހުށަހެޅު ންބަރުޒަތްތެރި މެއް ދާއިާރެގ އި ހޯރަފުށީ ،މުޤައްރިރު

 17ށް ލީހަމަޖި ންގެރާއްޖޭގެ ރައްޔިތު ރި ރައީސް، މިކުރަން. ިއއްޒަްތތެދާއަ އަދި މުޤައްރިރަށް ޝުކުރު ށްކޮމިޓީއަ

 ލެވޭ ޕްލާސްިޓކުއިޮސއިކޮށް، ދިެވހިރާއްޖޭގައި އެއްފަހަރު ބޭުނންކޮށް އުކަ  ދަރިވަރަކު 17 ނިސްބަތްވާ ށްސްކޫލަކަ

ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަދި ަވކިން ކުރުން ހުއްޓުވައިދިނުަމށް އެދި މި މަޖިލީހުގައި ަވނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ. ބޭނުން

ން މި މަޖިލީހުން މިއަދުމު މައްސަލަެއއް ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އްމުހި ށް ވަރަށްޚާއްޞަކޮށް އެ ކުދިންެގ މުސްތަޤުބަލަ

އަޅުގަނޑުމެންެގ ނަށް އަދި ހަމަ އެހެންމެ ންއެ ކުދީ ،މިއަދަށް މިކަމާ މެދު ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުަތކެއް ނޭިޅއްޖެ ނަމަ

 .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްެމއް ނޫންރެވޭނެ ކައެީއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކު ،ހަމައަށް މި ރާއްޖެ ވާސިލުކޮށްދިނުން ރިންނާދަ

ތިމާވެށީެގ ރާއްޖެއަށް ހުރި  ،ތިމާވެށީގެ ވާހަކަާއއި ،ބުނާ ވާހަކައަކީ އެ ކުދިން މި މަޖިލީހުގައި ައއިސް މިއަދުގެ ކިަޔވާ

 ޅުތާ ރަނގަކުރަމުންދާިތމާވެށީގެ ޗެމްިޕއަނެއް ކަުމގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގައި ދަޢުވާ ،ވާަހކަާއއިގެއްލުންތަުކގެ 

ދިވެހި ސަރުކާރަށް މަހު  ލުވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީ 2009އެހެންނަމަވެްސ،  .އަހަރު ވެއްޖޭ ސާޅީސް، ތިރީސް
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ޓާއި ދިރުންތަކުގެ ށްާރއްޖޭެގ ތިމާވެ، ންއައި.ޔޫ.ސީ.އެ ޔޫ.އެން.ީޑ.ޕީާއއި އަދި އެހެިނހެން ބައެއް ފަރާތްތަކާ ގުިޅެގން

 އްގައި ސްޓޭޓްމެންޓެ ޕޮލިސީ ،ގޮތަކީ ނޑުމެްނގެ ކަންކަން ހުންނަުޅގަ، އަނަނީކުރުމަށް ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ބުއަގު 

ގައި ތިމާވެީށގެ މުކަންަކން ނިންމު ،ޓްމެްނޓެއް ދިނުން ފިޔަަވއިރައްޓެހި ދެމެހެއްެޓނެވި ތަރައްީޤއަށް ކޮމި ޓާށްތިމާވެ

ވެސް  1ންސްގެ %ރ ފައިނޭކް ސެކްޓައަހަރު ޕަބްލި 5އޭެގކުރިން ފާއިތުވި  ކަން.ނުހުންނަ ަފއިކެވިނަޒަރަކުން ދެ

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެ ކުދިން ައއިްސ މި މަޖިލީހުގައި އަހަނީ އެ ވާކަން. ނުޓަށް ޓަަކއި ހޭދަކުެރިވފައިށްތިމާވެ

އަހަރަށް ފާސްކުރި  މި ؟މިހާރުވެސް ބަދަލުވެފައި އޮތީކަމެއްޯތޭއ ކޮން .އަހަރު ވެއްޖޭ 10ރިޕޯޓުގެ ފަހުން މިހާރު 

. 0.8%ށް ކަނޑައެޅިފައި އޮތީ އެންމެ ކުރުމަކުނި މެނޭޖު ؛ބޮޑު މައްސަލަ ތިމާވެށީގެ އެންމެއްޭޖގެ ރާއި ވެސް ބަޖެޓުގަ

 ،އަކީ. އެކަމަކު ައޅުގަނުޑމެންގެ މުޅި އާމްދަނ0.4ީދިރުންތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަްށ ބަޖެޓުގައި އޮތީ އެންމެ %

ޭޓ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ފަރުތަޭކ، ށްމެްނގެ ވެއަުޅގަނޑުދައްކަނީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި އިޤްިތޞާދަކީ އަުޅގަނޑުމެން މި

 ،ން މި މަޖިލީހަށް އައިސް އެ ހަނދާންކޮށްދެނީކިޔަާވކުދިމެންގެ ދިރުންތަކޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއަދުެގ އަޅުގަނޑު

 ށް ދިވެހި އަހަރަކަކޮތަޅު ނަށް ވުރެ ގިނަ ޕްލާސްިޓކު އަމިލި  52 ،ފުޅިާއއި ނަށް ވުރެ ގިނަ ްޕލާސްޓިކުއަމިލި  87

ސަތޭަކއެްއހާ އަކަކިލޯމީޓަުރގެ ފަރުތަުކެގ  1ހާސް  4ެއާއއެކު ނިމިދަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އޮތް  ،ކަނޑަށް ނިމިގެންދާއިރު 

ރިަޒމާއި މަސްވެރިކަަމކީ މި ފަރުތަކުގެ ދިރުންތަުކގެ މަްއޗަްށ އަރާއްޭޖގެ ޓު އެ ކުދިން އެ ކުރާ ުސވާލަކީ، ދިވެހިވާހަކަ. 

ލަ މި ދެ އިންޑަސްޓްރީގަިއ މުޅި ޤައުމުގެ ޖުމު ،ނާޢަތަށް ވާއިރުސިދެ ވާ ރޯސާވެފައި ސީދާ ބަ

 ؟ ހެއްޔޭނުވޭ މި މަޖިލީހުން ކަންބޮޑެއް މިކަންކަމާ ،ާވއިރުަމސައްކަތްތެރީން ހަރަކާތްތެރި 71މަސައްކަތްތެރީންގެ %

އަދި ޤައުީމ  ،ވާ ސާ އްހި 62ގެ %ންޖުއެކްސްޗޭފޮރިން މުޅި ދިވެހި އެ ުކދިން އެ އަހަނީ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވާ މި ާރއްޖޭެގ ނާޒުުކ ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަުތަގއި ިމ ސާއްހި 89ގެ %އަދި ޖީ.ޑީ.ޕީ  ،ވާސާ އްހި. 98އެކްސްޕޯުޓގެ %

މަޖިލީހުގައި  ކުދިންިމއަުދގެ ިކޔަވާ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ؟މަޖިލީހުން އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތްތަެކއް ކުރާނެ ެހއްޔޭ

މި ރާއްެޖއިން  ،ތެރެއިން ގެޕްލާސްޓިކު ން ޓަނުގެ އަމިލި 8ލާ އިއަަހރަކު ދުނިޔެއިން ުއކަ ންމެކޮ ،ދެނީއައިސް އެ

ހުއްޓައިދިނުމަށް. އިްއޒަތްތެރި  ޕްލާސްޓިކު އިލާފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އެއްލަ އެއްހުއްޓައިިދނުމަށް.  ލާ ޕްލާސްޓިކުއިއުކަ 

ކުެރވިފަެއއް ވެސް ރީަސއިކަލް 8އެންމެ % ންކުނި ކު ޕްލާސްޓިން ޓަުނގެއަބިލި 8.3ގެ ފަހުން އުެފއްދި 1950 .ރައީސް

. ކުރުޭމ ކިޔަިއގެން ޙައްލުކުެރވެން އޮތް ކަމެއް ނޫން މިއީކީއަލުން ބޭނުން ،ކުރުމާއިހެންވީމާ، ރީސައިކަލް ނެތް. އެ

މި ހިނާގ  އޭދާޒާކުރެެއބަ އަންސައިންްސވެރިން  ،މިއަދުގެ ކިަޔާވކުދިން މި މަޖިލީހުގައި ައއިސް އެ ބުނާ ާވހަކައަކީ 

 ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަުކަގއި މަހަށް ވުރެ ޕްލާސްިޓކުެގ ނިޔަލަށް  2050ވިްއޔާ  މަގުން ކަންކަން ހިނާގ ކަަމށް ވަނީ

އެ ކުދިްނ އުމުރު މެދުޖެހޭއިރު ދިވެހި  ،ކުރާ ސުވާލަކީ ވުރެ. އެ ކުދިން މަޖިލީހާމެއްސަށް މަސްމަހާ ކަމަށް. ވާނެގިނަ

އޭ މި  2050ްއޒަްތތެރި ރައީސް، އި ؟ހެއްޔޭ ނާނީ ކަޅުބިލަމަސްހޭ ނުވަތަ ޕްލާސްޓިކުަފއި ޮއން ތިާޔގިވެމަސްކަނޑުތައް

ދަްއކަނީ.   މިކިޔަނީ އަުޅގަނޑުެގ ދެ އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް ތިރީހަކަށް އަަހރު ާވއިރު ދުނިޔެ އޮންނާނެ ގޮތުެގ ވާހަކަ 
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ތަކެްއޗަީކ  މި ،އޭ 19މަޖިލިސް  ، ބުނަނީއައިސް އެ ލީހުގައިމިއަުދެގ ކިޔަާވކުދިން މި މަޖި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރީތައް ހުންނަ ފެކްޓް ުއފައްދާ ދުނިޭޔގެ ކަްނކޮޅުަތކުަގއި ބޮޑެތި ޕްލާސްޓިކުެއްއޗެއްސޭ.  ން އޮތްއެއާނުލާ ުއޅެވެ

މެދު  ކަންކަމާ ވާނޭތަފާތު 19މަޖިލިސް  އޭ.ޓެރި ޤައުމުތަުކަގއި ެވސް މިކަން މިހާރު މަނާކުރަން ފަށައިފިއްއަވަ 

މިީއ މި މަޖިލީހުން ނިންމަންޖެހޭ އެފަދަ ން ނިންމާ ނިންމުންތަކެއްެގ މައްޗަްށ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެ

ކަނުޑގެ ދިރުންތަކަްށ  ،ވެލި ތުނިޑއާއި ންދޮ ،ޓާއިށްިތމާވެމު ނިންމުމެއް. ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވުރެ ބޮޑަށް އްމުހި

މި މިންވަރަށް ކަނޑުފަޅުގެ ދިރުންތަުކގެ މައްޗަށް . ޔެައކު ނެތް މި ދުނި ޤައުމެއްބަރޯސާވެފަިއވާ އެހެން ެއްއެވސް

ފައި އޮތް އެހެން ޤައުމެއް ވެސް ފަތާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ުމޅި ދިރިއުޅުން ބަރޯސާކޮށްސަގާ ،އާދަކާދަާއއި ،ތިޞާދާއިޤްއި

މައަށް މިއަށް ފުރިހަެއބަޖެހޭ ނޑުމެން ގޮތުން މިކަން ދައްކަން. ައޅުގަ ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޢަމަލީ

ށް ސަ ސްކޫެލްއގެ ކުދިްނ މި ހުށަހެޅި އިލްތިމާ 17އަދި ޚާއްޞަކޮށް ާރއްޖޭގެ  ،ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަނޑު މި ރިޕޯޓަށް

 ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެކުނު ދާއިރާެގ  މައްޗަްނގޮޅީ ، މެންބަރު. އާދެ! އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީްއޒަތްތެރިރިއްޔާ އިޝުކު

 ށް.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް މައްޗަންޮގޅީ

ގެ ވާހަކަ. ޕްލާސްޓިކު ދައްކަމުންދާ ވާހަކައަކީ  އަދު މިނޑުމެން މި! އަޅުގައާދެ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ގެ ސިންގަލް ޔޫްސ ޕްލާސްޓިކު ދަްއކަނީ  އަުޅގަނޑުމެން މި ،ކަމުަގއި ވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަނޑަށް ދެންނެވޭނީ އެގޮތުން ެވއްޖެ

ން އަުޅގަނޑުމެްނ ކަެއއް ނޫޅީގެ ވާހަންނަ ފުއޮިޑސްޕެންސަރސްތަކުަގއި ފުށުންޖަހާފައި ވާހަކައޭ. ެއއްގޮަތކަށްވެްސ 

ގެ ވާހަކަ. އަދި ީމގަިއ ޕްލާްސޓިކު އިލާކޮށްފައި ެއއްލަފަހަރު ބޭނުން . ައޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ އެއްމިދައްކަނީކީ

، މުރަކަތަުކގަިއވާ ހުރި. އެއީ ލާއިރު ވަރަށް ބަިއވަުރ ރިސަރޗްތަކެއް އެބަހުރި ސައިންޓިސްޓުން ހައްދަވާަފއި އިބަލަ

އެއްޗެހި  މި ހުރިހާ ދިރާސާތަކާ ،އެކަމަކު  .އިވާކަމުގަ  ސްތަކުގެ ތެރޭަގއި ވެސް މައިކްރޯ ޕްލާސްޓިކުޕްރަލް ޕޮލިކޮ

މައްޗަށް ވާޓަރު ެގ ވާޓަރުމަތި.އަޅުގަނޑުމެން ލަމާ ލައިބަހިނގާ ން ލާފަިއ ހިނގާ އަޅުގަނޑުމެއިއެއްފަރާތަކަށް ޖައްސަ 

އެހެންވީމާ، ެޕކެޓް އޮންނަވަރު.  ޅިތައް ޮއންނަވަރު. އެތާަގއި ސުޕާރީފު ސްޓިކުފެޭނ އެތާ ޕްލާއަރާފައި ބަލައިާލއިރު އެބަ

 ނޫނީ އެހެން ،ވެސްްއޗެްއ ނޫން. މިީއ މާދަމާ އެއްކަަލ ޮރކެޓް ަސއިންސެކޭ ކިާޔ ގޮތަްށ އޮތް އެކޮންމެހެން  މިއީކީ

ރަށްރަށުގެ ދެފަސް ންތައް. ންހުރި ކަ ލީމަ ފެންނައިަމތި ބަލަވާޓަރުއެްއކަލަ ހަމަ މިއަދު ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ގޮއްސަ 

ވަރަށް ސީރިއަްސކޮށް ވަރަށްމިކަމަީކ މަންޒަރު. އެހެންވީމާ، މި ތަންތަނުން ވެސް ހަމަ ފެންނަނީ  އެ ؛ބެދޭ ތަން
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އާދެ!  ؛މާދަމާގެ ޖީލު ،އެއީ ކަމެއް  ކަމެއް. ދެން މިކަމުގައި އަުޅގަނުޑމެން ވަރަށް އުފާކުރާ އަޅުގަނޑުމެން ނަގަންޖެހޭ

 ެއއީ އަުޅގަނުޑމެން ވަރަށް އުފާކުރަންޖެހޭ ކަން.ކަމުަގއި އިސްަނގަިއގެން އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައި ކުދިން މިކުޑަ

ސަިއންޓިސްޓުން ވިދާޅުވާ ގޮުތގަިއ  ،ގައި  2050 ،ވިދާޅުވި ފަދައިންއެ އަކު އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ދެންމެކަމެއް. 

 ބޮޑު އަދަެދއް  ވަރަށް ވަރަށްއެއީ . ވާނޭމިންަވރު ކަނުޑގަިއ ގިނަ  ގެސްޓިކު ރެން ޕްލާވުމަހަށްއަންނަން ާވއިރަށް  2050

 ށް ބަލައިލާ ކަމަ އް ކަމަށްދެކޮުޅވާ އެއް ސަަބބެ މިހާ ޕްާލސްޓިކާ، އަުޅގަނޑުެމން ބަލައިލާއިރުދެން އިނގޭތޯ. 

ކުރާ އްޗެހި އެޓްރެްކޓުއެ  ްލތަކާއެ ޕްާލސްޓިކް ވާހިނދުގަިއ ޕްލާސްިޓކަކީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ކެމިކަމޫުދގައި ވެއްެޖއްޔާ 

ދީފަ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުގެ މަތީން ވެްސ ލަސައިންޓިސްޓުން އޮންނަނީ އޮޅުންފިލުވާ ނަށްއެްއޗެއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑުެމން

. ބަލްގެ ވާހަކަ އެބަ ދެެކވޭޑަރޭ ގްޑީ ޔޯދެން ބަޕްލާސްޓިކަކީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެްއގޮތަކަްށވެސް ކަމުދާ ެއއްެޗއް ނޫން. 

ތަްއގަނޑުަތކެއް ޖަހައިގެން އަންނަ އެްއެޗހިތަކެއްގެ ވާހަކަ ެވސް އެބަ  ޑްއެހެންނޫނީ ީއ.ޕީ.އޭ އެޕްޫރވް ގްޭރޑަބަލްޔޯޑީބަ

މައިކްޯރ ދަނީ މަިއކްރޯ ޕްލާސްޓިކަށް.  ބަދަލުވެގެން މި ިމ ދެކެވޭ. އެކަމަުކ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ެއ ެއއްޗެހި 

ފަހުެގ  އެންމެ ،ވޭ އަދަދަީކ ކޮަބއިތޯ ބަލައިލާއިރުމަްއޗަށް ކެ ވާލެްއގެ ޕްލާސްޓިކް އަުޅގަނޑުމެންަނށް ދު

މައިކްރޯ ޕްލާސްޓިކް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ހުންނަ ބަރުދަނަށް  އިާކޑެްއގަ ރިސަރޗްތަުކގައި އެބަ ދަްއކާ އާދަިއގެ ކުރެޑިޓް

އެހުންނަ  ،ލް ވޮޝްއާ، ފޭޝަޓާއިޓޫތުޕޭސް ،ވޭ ޕްލާްސޓިކްވާ ެއއްޗެހިތަުކގެ ތެރޭަގއި އެބަ ކެވޭކަުމގަ. މައިކްރޯ

، މި އެއްެޗއްސަްށ ޕްލަސްޓިކް ކަމުަގއި އެަބވޭ. ެއހެންވީމާމައިކްރޯ ޖެހޭ އެއްަޗކީ  ހަރުކަމަކީ އެ ހުންނަ ފުށްފުށް ގޮތަށް

. އިދުވަެހއްގަ  ކޮންމެ ،ަގއިދުވަހެއް ގޮތެއް ބަލާފައެއް ނޫން. ކޮންމެ ޕޯްސވަނީ ވެސް ހަމަ ވަކިސްއަޅުގަނޑުމެން މި އެކް

 އާދެ! އަުއ ކަމެްއ ނޫން. ހަމައެކަނި ރާއްެޖއިން ކުރަން  ،ކަމަކީ  ެވއްޖެއްާޔ މިކަމަށް ލައިލާ ޅުގަނޑުމެން ބަދެން އަ

ޤައުމުތަަކކުން މިކަމަށް  ަކމެއް މިކަމަކީ. އަެނއްކާ އެަތއް އެަތއް ޤައުމުތަކަކުން ކުރަމުންދާއުޅޭ ކަެމއް ނޫން. 

އަްނނަ ވާހަކަ. ކޮންމެ ކަެމއްެގ  ލައިމެޓް ޗޭންޖުއަންނަނީ ކު މި ގަިއ ވެސް އިސްނަަގިއގެން ކޮންމެ ކަެމްއގެ ތެރޭ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުެޅވޭނެ.  އިނުލަ  ގެ ވާހަކަ. އެެހންވީމާ، ޕްލާސްޓިކާއަންނަނީ ޕްލާސްޓިކު ތެރޭގައި ވެސް މި

 ފުށާހަކުރާއި  ،ނެ  ވިދާޅުވާޖެހެނީ. ދެން ބައެއް ބޭފުޅުން މި އެކަމަކު އެއީ ކިހިެނއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ދަސްކުރަން

. އިްއޒަތްތެރި އޭއެްއެޗއް އެބަ ހޯދަ ނެއެބަޖެހެއޭ. އެ އެްއޗެހި އަޅަންޖެހޭ ކިލޯ ގިރަިއގެްނ ގެންދަންިއގެން، ކިރަ

 1907ހުރީ  ކް ޕްލާސްޓިކް އުފެއްދިފައިރީ. ސިންތަޓިހައްދާފަިއ މިހި ނޫނިއްޔާ ޕްލާސްޓިކު ގޯސްަގއި  1907ރައީސް، 

 ؟ކަށްތޯއެްއޗެހި އެޅީ ޯކއްޗަ  ފުށާއި ހަކުރާޭއގެކުރިން އަޅުގަނޑުމެން  ؟ތޯ ކުރީގަނޑުެމން ކީއްން އަޅު ރިގައި. އޭެގކު

ހަކުރު ވެސް. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަންކަމަކީ ެވސް  ،ހަމަ ކަރުދާސްޕެކިންަގއި މިހާރު އެބަހުރި އިނގޭތޯ ފުށް ވެސް 

 2020ަތއް. އުޅެގެން. ދެން މީގައިހުރި ޑޭޓު ންުޑމެން ކުރަ އަުޅގަނވާނީވާނެ ކަންތައްަތއް. އެކަަމކު މި ކަންތައްތައް 

 2020ހުއްޓާލަން އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވެއޭ. ބޭނުންކުރުން  ކޮތަޅު ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ައޅުަގނޑުމެން ޕްލާސްޓިކު

ްތގޮތް އަންނާނެ. ގޮރެވޭނެ ނުވާނެ. ެއކަންކަން ކު މިކަން ނުކޮށް ތިބެގެން އިައވަހޭ ކިޔާފަ  2020އަވަްސ. އެކަަމކު، 
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، އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ، އަުޅގަނުޑ ކުރެވޭނެ ގޮތްގޮްތ ވާނެ. ެއކަން ކުރަން ުއޅެގެން އެ ކަންތަްއތައް ވާނީ. އެހެްނވީމާ

ހުިރ  އިޕްލާސްޓިކާ ދެކޮަޅށް ވަރަށް ބައިވަރު ކަންަތއްތަކުގެ ވާަހކަ ދެކެވިފަ އަނެއްކާ  މިކަމަށް. ވަރަށް ތާއީދުކުރަން

 ؛ިސއްޔަތުން ައޅުގަނޑު ބުނާނީ، ޕްލާސްިޓކުގެ ސަބަބުން ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިވާ ގެއްލުންތައް އިހައްގެ މީހެ

 ެއގޮތްމިގޮތަްށ ައއިސް  އިެވއްގަ ތް ދޭހާ އަ ިއ،ހުންނަ ފުޅިން، އެ ފުޅިތަަކކީ ވެހޭހާ ާވރެއެްއގަ އިފެންއަޅާފަ

ސިންގަްލ  ؟ހުރިތޯ މިހާުރ ޕްލާސްޓިކު ފުޅި އެބަމިތާ !އްވާލަ އިއަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ައންނަ ފުޅިތަކެއް. ަބއްަލވަ

ނެގި ޑިސިޝަެނއް.  ނަށްައޅުގަނޑުމެން ހެންތެރޭގައި ތާެއއް އެއީ ހަމަ އެންމެ ހަފު ނެތް. ޔޫސް ޕްލާސްޓިެކއް

މި  ެވސް ހަމަވާީތެވ. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ުޝކުރިއްާޔ. އަޅުގަނޑުެގ ވާަހކަ ކުުރކޮށްާލނަން ވަގުތު 

 ރާެރއް. ގަފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ކީ ައޅުގަނޑު ރާރަގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! ދެން ވާހަކަފުޅުދައްަކވާނީ ަގއްދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ 

 ޒާހިރު. 

 

 ން:ކަދެއްެކވުވާހަގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޒާހިރު 

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، ައޅުގަނޑުމެން ތަކުރާުރކޮށް މި ދައްކަނީ މާދަމާގެ ޖީލަށް ިމ 

 އި ޓަކައި މި ޤައުމުގަންނަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންގެ ދަރީޤައުމު ސަލާމަތްކޮށްދޭ ވާހަކަ. މާދަމާގެ ޖީލަށް

ކުދިންނަށް ޓަކަިއ މި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރާ ވާހަަކ. މި ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ ަޤއުމު އެ  ، މިފު ޤާއިމުކޮށް ސާއިން

ކުދިންނާ ހަމައަށް މި  މި ޤައުމު ޤައުމެްއގެ ގޮުތަގއި އެ ،އަޅުގަނޑުމެން ކުރާއިރު ީމގެ އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތަކީ 

މި  ،މި ޤަުއމުގެ ރީތި ގަސްތަާކއި ،ކާއި ދޮްނވެލިތަ ،ފަރުތަކާއި ،ޤައުމު ވާސިލުކޮށްދިނުން. މި ޤައުމުގެ ކަނޑުަތކާއި 

 ސް ކުދިންނާ ހަމައަށް ވާސިލުކޮށްދިނުން. އެކަން ނުކުރެިވއްޖެއްޔާ ައުޅގަނޑުމެން މި ކުރާ އެއްވެ ޤައުމު އޮތް ގޮތަށް އެ

 ޑުމެންގަނކަމެއްެގ ފުރިހަމަ ފޮނިމީރުކަމެއް ެއ ކުދިންނާ ހަމައަކަްށ ނުފޯރާނެ. އެންމެ މުހިއްުމ ކަމަކަށް އަޅު 

 މިއަދުކުިދންނާ ހަމައަށް ވާސިލުކޮށްދިނުން. އަޅުގަނޑު ވަރަށް  މި ޤައުމު ޤައުމެއްގެ ގޮތުަގއި އެ ،ކަމަކީ ޖެހޭކޮށްދޭން

 ގެނެސްދެއްވީތީ. އެ ށްކުދިން މި ހުށަހެޅުން މި މަޖިލީހާ ހަމައަ ސްކޫލަކުން އިސްނަަގިއގެން އެ 17އުފާކުރަން 

އަުޅަގނޑު ހިތުން މި ރައްޔިތުްނގެ  ،ުކދިންނަށް ވިސްނޭއިރު އެ ލަތުހާ އޮތް އިވެއްޓިފަ ކުދިންނަށް މި ޤައުމު މިއަދު 

މަޖިލީހުގައި ތިއްބެިވ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް މާ ރަނގަޅަށް ވިސްނޭނެ. އަުޅގަނުޑމެން މިއަދު ކޮންމެހެންވެސް 

ލުމަކީ. ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭ އިން ނައްތަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކު މި ޤައުމުން ބޭނުންކުރު

ވެްސ  ކޮމިޓީއަްށ އަުޅގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް ފެނުުނ ހިނދު، އަުޅގަނޑު ގެ މުހިއްމު ކަމެއްެގ ގޮުތގަިއ ައޅުގަނޑުމެން
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 ލާސްޓިކު ވަނަ އަހަރު ޕް 2020ދަގޫތަކެއް ހުންނާނެކަން. ނއެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުުކރަން. އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ އު 

ވެސް އެނގޭ.  ދަގޫތަެކއް ވާނެކަން އަޅުގަނޑަށްނސްޓްޯރއާއި ިމކަހަލަ ބައެއް ަތކެތި މަނާކުރުުމން އު ،ތަޅާއި ކޮ

ދަގޫ ކޮށްމެވެސް ވަރަކަްށ ނއަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެ އު  ،އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑ ދަންނަވަން އޮތީ

މި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރަން. ނަމަވެްސ އްޓަންކޮށްގެން ަތަކށް ބަ ވަކި ގޮދިރިއުޅުން ގެއަުޅގަނުޑމެން ،މަލްކޮށްގެންއްޙަތަ

 ވެސް ގޮތް ަތކެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދަާކދާ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާއަޅުގަނޑުމެން ސެކްރިފަިއޒް

 އިށްލާފަފަސޭހަކޮ ނަމަ. ހަމައެކަނި، ފަސޭހަ ގޮތް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ މި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރަން  ބޭނުންވާ

 އި ޖެހޭ މިއަދު މިކަމުގަނޑުމެންނަކަށް ތިބެވޭކަްށ މިއަދަކު ނެތް. މުޅި ދުނިޔެ މިކަމާ އިދިކޮޅު. އަުޅގަނޑުމެން އެބައަޅުގަ

ޓަށް އެންމެ ނާުޒުކ ށްދޭން. އަުޅގަނޑު ހިތުން ދިވެހިރާއްެޖއަކީ ތިމާވެއިމިސާލެއް ދަްއކަ ދުނިޔެއަށް އިސްނަަގިއގެން 

 މިއަދު އެންމެ ބޮޑަށް އިސްނަަގއިގެން މި ކަންަތއްތައް ދުނިެޔއަށް ދައްަކއިދޭ ނޑުމެން މި ޖެހެނީދު އަުޅގަޤައުމު. މިއަ

ރާރަްށ ގައަޅުގަނޑު މި  ،މިއަުދ ވާންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިސާލަކަށް ވާންޖެހޭ. މިގޮތުން މެންބަޔަކަށް އަުޅގަނޑު

. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަްށ ލާނަންއިހަކަ ނިންމަގަނޑުގެ ވާދަންނަވަމުން އަޅުތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ފުރިހަމައަށް 

 ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެދއްކުމުެގ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަފުޅު އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ދެން މި މައްސަލައިގަ 

 މް ޢަބްދުލްޙަކީމަށް. ހީޝަهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުދާއިރާގެ ނޑިތީމު ރުވަނީ ކައަ

 

 ެކވުން:ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ކޫލަކާ ސް 17ސްކޫލުން އިސްަނގަިއގެން ރާއްޭޖގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޤިޔާުސއްދީން އިންޓަރޭނޝަނަލް 

ފަހަުރ  ވާ މައްަސލައަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. ެއއްއެކު މި މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައި 

 ވަނަ އަހަރު  2018ލާއިރުަގއި އިގޮތުން. އަުޅގަނޑުމެން ތަފާސްހިސާބު ބަލަ ބޭނުންކޮށްފައި  އުކާލާ ޕްލާސްޓިކާ ބެހޭ

ހާްސ  34ވަނީ އުފެދިފަ. އޭގެތެެރއިން  މިކުނި ހާސް ޓަނު  45އްަކ ލަ 3ވަރު ޅި ރާއްޖޭަގއި ކުނި އުފެދިފައިވާ މިން މު

ނީ. މިީއ ނިސްބަތުން ބޮޑު އަދަދެްއ. ައޅުގަނޑުމެން ވަ ޓަނު އެީއ ޕްލާސްޓިުކެގ ގޮުތގައި ފާަހގަކުެރވިފައި މި  500

އަމުދުން  ދިއަ ،ކަމަށްމި ސަމާލު އަުޅގަނޑުމެްނގެ ،ހެންވީމާއިނގޭތޯ. އެމިއީ ޖެހޭވަރު ހަމަ ައދަދެއް ންކަންބޮޑުވާ

އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް އުފަލާ އެްއކޮށް ބަލައިގަންނަ  ގެަނއުމަކީސްދިންގެނެ ސަމާލުކަމަށް ކަން މިއަންނަން އޮތް ޖީލު

ވަނަ ރައްޔތުންގެ މަޖިލިސް  19 ،ދަނީ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ރާއްޖެ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެގެން މި

ދަނީ. މިއަދު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހަިއ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ސާފުވެގެން މި ގެއަޅުގަނޑުމެން ވާނެކަންތަފާތު
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ދަނީ އަޅުގަނޑުމެން އަންނަން  ސްކުރަމުން މިހުއަުޅގަނޑުމެން މިތަނުގައި ބަ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަމާލުކަމަްށ ގެނެސް

ދަނީ. އެއީ  ވާހަކަދައްކަމުން މި އިގަނޑުމެން މި ތަޅުމުގަނުން އަޅުވިސް މި ޤައުމާ ދޭތެރޭ ވިސްނާއޮތ ޖީލުގެ ކުދިން

ޓަކައި އަދި އުފާވެރި އްޖެއަކަށް ހެދުމަށްރާމި ރާއްޖެ  ބޫުލކުަރނީގަވަރަށް ބޮޑު އުާފވެރިކަމެއް ެއއީ. އަުޅގަނޑުމެން 

ޖީލުގެ ކުދިން  އޮތްން ގެ ައންނަޓަކައި މިފަދަ ހުރި މައްސަލަތައް އަުޅގަނޑުމެންހަޔާތެއް މި ރާއްޖޭގައި ހޭދަުކރުމަށް

 މު އްވެސް މި މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްގެން އަުޅގަނުޑމެންނަށް ރަނގަޅު ގޮތް ހޯދުމަކީ އެއީ ވަރަށް މުހި

 މު އިސްކަމެއްއްރުްނ ވަރަށް މުހިކުރާ ގޮތުަގއި މިއަދުގެ ސަރުކާކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އަޅުގަނޑު ގަބޫލު

ކަމެއް ދީގެްނ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ މިްއޔަތުއްއްލުކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ޮބޑު އަހަޙަސަލަތައް ފަދަ މައްދީގެން މި

ފާހަގަވެގެންދޭ.  ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ށަހެޅުނު ރިޕޯޓުން ވެސްހުތަނަށް  މަންޒަރު މިއަދު މި

ްށ އިނގޭތޯ. ވަންތަ ގޮތަންެގ ޖަީޒރާމެއަުޅގަނޑު އޮތީ  މިތިޞާދު ގުޅިފައި އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މި ާރއްޖޭގެ އިޤް

އޮތީ. ެއހެންވީމާ، ޕްލާސްޓިަކކީ އަިދ  މިލާމެހިފައި ުގޅި މި ހުރިހާ ކަމަކާ ،އެްއަގމުގެ ރީތިކަމާ ،ކަނޑުފަޅުެގ ރީތިކަމާއި 

ވަީނ  މިންނަށް ޅުގަނޑުމެެލވޭ ޕްލާސްޓިަކކީ ނުަރްއކާތެރި ެއއްެޗްއގެ ގޮތުަގއި އައިއެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފަިއ ުއކަ

. ކުރަންފުރިހަމައަށް ތާއީދުައޅުގަނޑު ހަމަ މި ގަރާރަށް  ،އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިމކަމަށް. ފާހަގަކުރެވިފަ

ހަމައެއާެއކުަގއި އަުޅގަނޑު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާ، ކަނޑިތީުމ ދާއިރާގެ ފަސް ރަށުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ވެސް ހަމަ 

ކުދިްނނަށާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށާިއ ސްކޫލުގެ  17ތިބިކަން އަޅުަގނޑު މި އަތުކުިރ އޮޅާލަިއގެން  ޓަކައިށްމިކަން ކުރުމަ

ގެ އެންމެހައި ކުދިންނަށް ސްކޫލު އިންޓަރނޭޝަނަލް ްއދީންޘުއިަގއި އިސްނެންެގވި ޣިޔާއަދި ޚާއްޞަކޮށް މި މައްސަލަ

ަކނޑިތީމު ދާއިރާގެ ލޮުބވެތި ، ޤީޤަތުގައި ވެސްބީ ހަމަ ޙަދަންނަވަން. އަުޅގަނޑުމެން ެވސް މި ތިއަޅުގަނޑު 

 ޑަށް ޝުކުރއްާޔ.ށް ަވރަށް ބޮރުޞަތަބަިއެވރިވާން. ދެްއވި ފުހަމަ ކަުމގައި މި އެީކގައި ރައްޔިތުން ތިބީ މި ކުދިންނާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ކެންދޫ ދާއިރާގެއަރުވަނީ  މި  ފުރުޞަތުވަގުތު އަޅުަގނޑު  މި އާދެ! މެންބަރު.ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ށް.މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ކުާރ ގޮތުަގއި ިދވެހިރާއްޖެއަްށ ލިބިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ައޅުގަނޑު ގަބޫލު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ަވތަޢާލާ ދެއްވާފަިއވާ ހުސްނުާވ  ސުބްޙާނަހޫهللا ގުޮބޑު މުދަލަކީ ދިވެހިާރއްޖެއަށް އެންމެ އަ އަދި ރައުސުލްމާލަކީ

އެހެންވީާމ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުސްނުވާ . ޓީބިއުނިޓް ރީތިކަން. އަުޅގަނޑުމެން އިނގިރޭސި ބަހުން މި ކިޔާ ިއންޑެފި

ގަނޑުމެންގެ ދަރިން، ޅު އަ،  ޖީލުތައް މެންގެނޑުން އޭގެ ނަފާ ހޯދަިއެގން އަޅުގަމެއަުޅަގނޑު ،ރީތިކަން ވިްއކަިއގެން
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ފަތުރުވެރިކަާމއި ދަނީ.  ކުރަމުްނ މިމަސަްއކަތް ކުރަމުން އަުޅގަނޑުމެންއުމު ތަރަްއޤީކޮށް، އާރާސްތުޤަ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ެގ ހިރާއްޖޭވެކުރާ ދި އަުޅގަނޑު މި އިޝާރާތް، ކަމަކީ މުއްމަސްވެރިކަން ެއކަމެްއގެ މަްއޗަށް ބިނާވެފަިއވާ އެންމެ މުހި

އަދި ެއއްގަުމގަިއވާ  .ރީތި ފަރުތަާކއި މޫދުތައް ،ރީތި ފަޅުތަކާއި ،ދިވެހިާރްއޖޭގެ ރީތި ރަށްތަކާއި  .ހުސްނުވާ ރީތިކަން

ަވގުތު، މިހާރު  ރިހާ އެއްަޗަކށް ވެސް މިއަދި އެތަންތަނުަގއިވާ ިދރޭ ތަކެތި. މި ހު ،ަޗކަ ބިންތަާކއި ،ކަނޑޫފާތަކާއި 

ެގ އުނަދގޫ. ެގ ވަބާ ުނަވތަ ޕްލާސްޓިކުުޑ ގޮންެޖހުމަކީ ޕްލާސްޓިކުއެންމެ ބޮ ،އަކީލަްއސަ ބޮުޑ މަދިމާވެފައިާވ އެންމެ

ރައްޔިތުންެގ  ެނގުމުގެ މަތީންސް އިދަިރވަރުން ރަންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކެއްގެކު އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އުފާ

ދެކޮޅަށް  އަދު ޕްލާސްޓިކާމިމެން އަުޅގަނޑު ންހަޅައިގެށް މައްސަލަެއއް ހުށަކަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަމަ  މަޖިލީހަށް،

ކުދިްނނަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ޓަކައި، ިދވެހި ކިަޔވާކަމަށްއެމެން އަޅުގަނޑު ކަމީކުުރވުމަށް ބާރުއެޅި މަސައްކަތް

ޑުމެން ޅުގަނ، އަ ބޮޑަށް ވިސްނާ މިންވަރަްށވުރެ މާ ންޭއެގން މި ހާމަކޮށްދެނީ އަޅުގަނުޑމެމެއް. ވާންޖެހޭ ކަރިފަޚުރުވެ

ކުދިންގެ  އެ، ޓާ މެދުށްމާވެކުދިންގެ ތި  ކުދިން އެދިވެހިރާއްޖޭގެ ކިަޔވާ ،ފުޅާކޮށް ށްވުރެ މާވަރަމި ވިސްނާ މިން

ދިރާސާަތކުްނ އަދި ހޯދުންތަކާއި ސައިންްސވެރިްނގެ ނގޭ އި ބަ އެގަނޑުމެންނަށް ޅު މެދު ވިސްނާކަން. އަ މުސްތަޤުބަލާ

ގިަނވާނެކަން.  ޕްލާސްޓިކުެރ އި މަހަްށވުގައި މި ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކު ގަ ރުއިނަ އަންވަނަ ައހަރު 2050 ނގޭބަ އިއެ

 ،ހޭ މި ކިޔާ މަ ކަނޑުަގއި ޔާ ގައި އަުޅގަނޑުމެން މި ކިވަނަ އަހަރު އަންަނިއރު 2043އިނޭގ  އެބަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ، ކަނުޑގައި އި ޔަވަފި ންުގޅޭ މަސްްއގައި ގެތަނެ ގެން ވަކިނުވަތަ ހަމަ ހައްދައިން ފިޝް ނުވަތަ ކަލްަޗރކޮށްގެ ްލޑްވައި

 ޑަކަށް ވެސް ުނހިފޭނެކަން. ދަންނަވަން މިނގަތްގާ ންވާ މިްނވަރާނުމި ކާން ބޭ ުއޅޭ މަސް ިމހާރު މުކޮްށ މިއްއާ

ތަ ނުވައެތަކެއް  ހުރިގުޅުން ތަކާ ރުންާމިއ އަދި ކަނޑުގަިއވާ ދިމި ހުރިހާ ކަމެއް ގުޅެނީ ކަނޑުތައް ތަޣައްޔަރުވު ،އުޅެނީ

 ހަލާކުކުރަމުން ގައި ދުނިޔެ ތު ޤީޤަޙަދިޔުން. ންމުށް ނޭދެވޭ އެތަކެްއ ަކމެއް އިންސާނުންގެ އަތްތަުކން ކުރެވެދިރުމަ

މެން އަުޅގަނޑުތަކުން. އަތް މެންގެ ދާ އަޅުގަނޑުމެން، ައޅުގަނޑުދަނީ ހަމަ ސީ މިދަނީ، ތިމާވެށި ހަލާކުކުރަމުން މި

 ދުވެލި  ދީޞާތިނުވަތަ އިޤް ،މިކް ގްރޯތޭނޮހަމައެކަނި އިކޮރިއެރުމަީކ ކުުނވަތަ  ަތރައްޤީއަކީ ،އަބަދުވެސް މި ވިސްނަނީ

ދުނިޔެ ދައްކަނީ މުޅިން އެހެން  ،ތް. އެހެންނަމަވެސްގޯރޯ ،ތްގްރޯ ،ގްރޯތް ؛އަަބދު މައްޗަށް އަރާ،އަބަދު މައްޗަށް އަރަ

އްެވސް ގަހަކަށް ާމއްމައްޗަްށ އެ ރެއް. ދުރަތް ދަްއކަނީ މުޅިްނ އެހެން މަންޒަގުމެންނަށް މަންޒަރެއް. އަޅުގަނޑު

 ޭމވާ ައޅަނީ. ،ފައިއަޅާ ޭއގަިއ މާ ،ައރާފައި ދެން ފޯދިފައި ވަިކވަރަކަށް އް ވެސްހެވޭ. ކޮންމެ ގަނުދެ  އްިއގެނެއަރަ

 އުމުގެޤަޖެހޭ އަޅުގަޑުމެން މި  އެބަކުރަންަގނޑުމެން ގަބޫލުޅުނުދޭ. އަ ށްކަހިސާބަ ނިކަގަސް ވެސް އަރަިއގެން ުއޑަކާ

ކަމަށް  އާމްދަނީ ލަތްތަަކީކ އެއީ ސީދުރަތީ ވަގުޓަކީ ުނވަތަ ށްގައި ވެސް ތިާމވެަދއްާކއިރު  ހަކަގެ ވާތަރައްޤީ

ލް ، އަުޅަގނޑުމެން މި ކިޔާ ެނޗުރަލަތްތަަކކީސީވަ ދުރަތީގު ެރވޭނެ. ނުކު ައޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަެތއް އް ނެގެބަލައި

 ސްަގއި ުއޅޭ ރުންނަށް އަދި ފައިނޭންތިޞާދީ މާހިކެޕިޓަލް. އިޤްކީ ެއއީ ދުރަތީ ރައުސުލްމާލަގުކީ ނުވަތަ ކެޕިޓަލަ

ާތއަބަަދކު ނޫެޅވޭނެ. އެހެްނވީމާ،  އިންކަްމގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބަލައިގެންީކ މީހުންނަށް އިނގޭނެ ކެޕިޓަލަ
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ނައްތާލުމަށް މި ކުރެވޭ  ޕްލާސްިޓކޤަތުގައި މިކަމަށް، ޙަޤީހޭ. ޖެގެންނަންއެބަ އް އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަށް ނިންމުމެ

ދުކުރަން. އަުޅގަނުޑގެ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން އަޅުގަނޑު މިކަމަްށ އީށް ައޅގަނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް ތާމަސައްކަތަ

ދެން  ފާސްކުރީމާ އިމިއަދު މި ގަރާރު ހުށަހަޅަނޑުމެން ގަންވީމާ، އަޅު ހެލަސްވެއްޖެ. އެ ދުކުރަން. މިކަން ކުރަން މާ އީތާ

 އްމެދު ސިޔާސަތުތަކެ  ބޭފުޅުން މިަކމާ ައޅުއްވަން. އެ ފިަޔވަޅު  މެދު މިކަމާ ،ނެހިވަަޑިއގަންނަވާ ކާރަށް ޖެސަރު

ސިފައިަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެ ގާނޫނު ހުށަހެޅޭނެ  ގާނޫނެްއގެ އި،ެއކަށައަުޅއްވަ  އްގާނޫނެ ،އި ްއވަކަނޑައަޅު 

ރާ ކުތަނުގައި މަސައްކަތް މި ،ކުރަންވެސް ގަބޫލު މެން ުޅގަނޑުރަމުން. އަދަނީ އިންތިޒާރުކު މެން މިދުވަހަކަށް އަުޅގަނޑު

ރަށްރަށުަގއި ތިބި ފެނުެގ  އިއްޖޭގަ ރާޖެހޭ. ދިވެހިހޯދަިއދޭން އެބަ ގޮތްަތކެއްއި އަދި ރައްޔިތުްނނަށް ވެސް މީހުންނަށާ

ފެން، ޖެހޭ. ރުކޮށްދޭންފޯ ،ެޖހޭއެބަށްދޭން  ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފެނުގެ ނިޒާމު އަުޅގަނުޑމެން ތަނަވަސްކޮންދަތިކަ

ށް ިމ ކައަުޅގަނޑުމެންނަ ޫނނީ ލިއްބައިދިނުމަށްފަހުގައި، ފެންވަރާނެ ފެން ފެންސާފު ބޭނުންކުރާނެ ، ސާފު ބޯފެން

 ކުރަން ނެތް. އަވަސް ވެސް  ވެސް ތިބެވޭކަށް ލަސްލަހުންދާކަށް މެންއަުޅގަނޑު ،މަވެސްނަމާލަކަށް ނުދެވޭނެ. އެހެންދި

ުދވަނީ. ތެށް މި ކޮޅަދެ ކުރުމަށް މި ތެދުވަނީ. ޕްލާސްޓިކާލާމަތްސަ ތިމާވެށިޅި ދުނިެޔ މިހާރު އެީއ މު .ހޭޖެއެބަ

 އިލާ އި ެއއްލަފަންކޮށްނުބޭ ރު ފަހަ ަވކިން ޚާއްަޞކޮށް ެއއް .ޅަށްކޮދެ ކާއަޅުގަނޑުމެން ވެްސ ތިބެންޖެހޭނީ ޕްލާސްޓި

 އިކުމް.ޢަލަ ަވއްސަލާމް ދެކޮޅަށް. ޝުކުިރްއޔާ. ޕްލާސްޓިކާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާިއރާގެ ދަްއަކވާނީ މެންބަރު. ދެން ވާހަކަފުޅުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

 .މުޙައްމަދު ފަލާޙް

  

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ްސކޫލެްއ  16ރާއްޖޭގެ  ،ެގންއި އިސްނަގަ އްދީން އިންޓަރޭނޝަނަލް ސްކޫލް ޘުޣިޔާީއސް. ތްތެރި ރަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

ންމަންޓް ކޮމިޓީއަްށ އެންވަރަ ،ދޭތެރޭ ކަންބޮޑުވުން  ރު ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކާފަހަ ގެން ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ އެއްބައިވެިރވެ 

 އަޙްމަދު ސަލީމް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި އިރާގެ ދާ ަރފުށީހޯންމަންްޓ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރ، ޔަރަ، އެްނވައިހުށަހަޅަ

މެން މިއީ ައޅުގަނޑު މިއަދު .ީއސްރަށް ައޅުަގނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުަރން. އިްއޒަތްތެރި ރަރާހުށަހެޅުއްވި ގަ

ބޭނެ ކުރަން ތިބަހުސް ތުން މިތާނގައިމެން ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނާ ބެހޭ ގޮހޭ ދުވަހެއް. މާދަމާ އަޅުގަނޑުއުފާކުރަންޖެ

ދޭތެރޭ  ކާބޭނުން ކުރާ ޕްލާސްޓި ފަހަރު ެއއްރާއްޖޭަގއި  ކުދިންމެންގެ ކިަޔވާައޅުގަނޑު ،ދަރިން އަޅުގަނޑުމެންގެ

އުފާކުރަންޖެހޭ  ދިޔުމަކީ ައޅުަގނޑުމެން މިއަދުންދާމުއިގެން ބަހުސްކުރެވެއްސަލަ ހުށަހަޅަމި މަޖިލީހަށް އެ މަ ެވ،ކަންބޮޑު

އެއީ  ކުރާ ޕްލާސްޓިކުއިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑުމެން އެއްފަހަރު ބޭނުންޖެހެނީ  ނަވަން މިއެހެން ދަން .ކަމެއް
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އިނޭގތޯ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑަިއވަރުްނ ވާތީ  ކަމަކަށް ހުރިގުުޅން ރާއްޖެ ފެންމަތީ އޮތުމާ

އެހެން ތަކާއި އަދިވެސް އެނޫން ރުޭޖގެ ފައްސާ ރާއްރަން ޮގއްސަ ވަރަްށ ގިނަ ަޑއިވަރުން އެބަ މަްއސަލަ ޖަކުންޑަިއވި

 މެން ޕާލްސްޓިކުރައީްސ، އަުޅގަނޑު ގެ ސަބަބުން ހަލާުކެވގެންދާތީ. އިްއޒަތްތެރިޕްލާްސޓިކުކަނޑުގެ ދިރުންަތއް 

މްލައިާނ ވިދާުޅވާ ޓައި ށަހުޅއްވާަފއިާވ ގަާރރުގައި ންމަންޓް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރ އެ ހުޔަރަ ޓަކައި އެންވަ މަދުކުރުމަށް

ށް އެކަމައެކަން ގަބޫުލކޮށް، ވެްސ  މެން އެންމެންބޭނުން މަދުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ގެއެްއގޮތަށް މި ރާއްޖޭަގއި ޕްާލސްޓިކު

ފަާރތުން ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ  ޅުގަނާޑއި އަުޅގަނުޑެގ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެއަނެ ކަމެއް. އެހެންީވމާ، ތާއީދުކުރާ

ެއ ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ  ،ގާނޫެނއް ހެދި އިރާއްޖޭގަ  އެްއގޮތަށް މި ރާރާގަމި  ،ރާރު ފާްސކޮށްގަމި  އެދެނީ

ރާއްޖޭަގއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް ، ޖެހޭ ސަބަބަކީތިބީ. އެހެން ދަންނަވަން އިންތިޒާރުަގއި މިދުވަހަކަށް އަުޅގަނޑުމެން 

ދޭތެރެއިން ޑަިއވްކޮްށގެން ރުތަކުން ދޭތެރެދިފާޢީ ބާފެނޭ ރާއްޖޭގެ މާލޭގައި މާލޭގެ ފަޅުތެޭރގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ

ޓަނުން  ސަތޭކަ ދުއިަސއްތަ، ތިންފަހަރަކު  އެ ނަގާ ކޮންމެ ތަން. ތަކާ އެްއޗެހި ނަގާފަޅުތެރޭގައި މިހިރަ ޕްލާސްޓިކު 

އަދި  .އެއީ ފަޅުތެޭރަގިއ ހާލު ހުރި ގޮތަކީދޭ. ފަޅުތެރެއިން ނެގިގެންއެބަ ޕްލާސްޓިކާ އެކި ކަހަލަ  ސާމާނު 

މެން މިއަދު މާ، މި ޕްލާސްޓިކާ ދުރަށް ދިއުން އެއީ ައޅުގަނޑުއެހެްނވީ؟ ގަނޑުމެންގެ ކަނޑުގެ ާހލަކީ ކޮބައިތޯއަޅު

ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެ ޕްލާސްޓިކާ ުނލާ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ އުެޅންޖެހޭ. އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރާ 

، އްޒަތްތެރި ަރއީސްއި މަޖިލީހުން ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގެ  ޓަކައި މިބޭނުންކުރުން ހުްއޓާލުމަށް ޕްލާސްޓިކު

އުފެދިގެން  ސްމި ވޭުތވެދިޔަ މަޖިލި އިޅުއްިވ ފިަޔވަޅަީކ ެއއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިތާނގަރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެ 

ފުޅި ފެންބުއިމުގެ ކަންތަކުގައި.  ޓިކުއީ ޕްލާސްގެންދިޔަންއަުޅަގނޑުމެންނަށް މިތާ ބޭނުންކުރެވެމުއައިއިރުަގއި މިހާތަނަށް 

 ޕްލާސްޓިކު  އިއަޅުގަނޑުމެން މިތާނގަ ،ނެކޭ ބުނެޕްލާސްޓިކަްށ ނޫއެ  އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ައުޅގަނޑުމެން

 ،އި ގަރާއްޖޭގެ ސަރުާކރުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތަކު އިގެންވަނީ. އެއީ މިސާލެއް ކަމަށް ބަލަ ލާފައި މިއިހުއްޓަބޭނުންކުރުން 

 ކުޕްލާސްޓި ސަރުކާުރގެ ކުންފުނިތަކުަގއި ވެސް ހަމަ އި،ރުން ހުއްޓާލަބޭނުންކު ަތކުަގއި ވެސް ހަމަ ޕްލާސްޓިކުވުޒާރާ

ލުމަކީ އެއީ މާދަމާ ވެސް ކުރެވިާދނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމަށް އިސްނަަގިއގެްނ އިބޭނުންކުރުން ހުއްޓަ

މިނިވަން މުއައްސަާސތަކުން ވެސް މި ކަންކަމަށް އެހެން   ،ން ވެސް ޒާރާތަކުކުންފުނިތަކުން ވެސް އަދި ސަރުކާރުގެ ވު 

ދުމެއް. އަުޅގަނޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަތަކަށް ަޓކައި ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު ފެއްޓެވުމަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެ

 ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަުރ ިއއްޒަތްތެރި ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ ދެން އަުޅގަނޑު މިދަންނަވާލަނީ . އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

 .ޖީހާން މަޙްމޫދު
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 ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު

ނަށް ގަނޑުމެންއަންނަނީ އަޅު  ދިވެހީން މި ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޒަމާންތަކެްއ ވަންދެން އަޅުގަނޑުމެން

ކޮށް ަނގަމުން. ެއއަށް ޑްފަޅުަތކުގެ ުމއްސަނދިކަން ގްރާްނޓެ، ކަނޑުތަާކއި، ދުރަތީ ރީިތކަމާއިގުލިބިފައިވާ މި 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިުއޅުމުގެ  ،ދޭންޖެހޭ ޤަދަރު ނުދީ ،ކުރަންޖެހޭ ޤަދަރު  ،ތިރާމާއިހުއަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ އި

އޮްތ ގޮތަްށ  މި ތިާމވެށި ،ިތމާވެށީގެ ަރއްކާތެިރކަމަށް ޓަަކއި، ޓަށްށްމެންެގ ތިމާވެައޅުގަނޑުކަންކަން ބައްޓަްނކުރުމުަގއި 

 މުއްސަނިދކަން ޭއގެއި ކަނުޑތަކުގެ މި މުއްސަނދި ފަޅުތަކާ ،މަތީ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ރީތިކަންދުރަތީގު މި

 ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި  ،ންތައްތަކާއިންޖެހޭ ކަޓަކައި ކުރަޒާތުަގއި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ވަެރއްެގ  ހެން ވެސް މިންގަނޑުތަާކއި އުޫސލުތަކަށް އެްއވެސްލާޤީ އަދި އެހެނިދިރިއުޅުމުަގއި ގެންުގޅެންޖެހޭ އަޚު

ކަކަްށ ކަންކޮޅުތަ ޔޭގެ ހުރިހާ ދުނިވަނީ. ޭއގެ ހެކި  ނެތި ދިރިއުޅެމުްނ އައިސްަފއި ައޅުގަނޑުމެްނ މި ފަރުވާލެއް

. ވޭ ޕްލާސްޓިކުލެ އިފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކަ އެއް ،ކީއަ  50ގެ %ދުނިޭޔގެ އުފައްދާ ޕްލާސްޓިކު، ޔަސްލައިލިބަ

ީކ އަ  10% ތެރެއިން  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ވޭުތވެދިަޔ އަހަރު އުފެއްދި ކުނީގެ ައދަދަށް ބަލައިލާއިރު އެ ކުނީގެ

ައޅުގަނޑުމެްނގެ  ،އުލަށްޙަވަށަިއގެްނވާ މާގެ ގަނޑުމެންއަޅު ޑުމެން އަުޅގަނ. މިއަދުޕްލާްސޓިކު ،ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި

އަުޅގަނޑުމެންގެ އީޯކ  ،އޮންނަނީ ނގެން މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަނަޑއެޅިގެން އެއީކޯ ސިސްޓަމަށް ބަަލއިލާިއރު

 ޓިކްޔޮވާ ސިމްބަުގޅިލާމެހިފައި ،ދުރަތީ ދިރުމަށް ބަރޯސާވެގުއަނެއް  ންދުރަީތ ދިރުއް ގުސިސްޓަމަކީ އެ

، ިއވޯލްވަމުން، ގުޅުމެްއަގއި ދިރުއުޅެމުންބަރޯސާވެފައިވާ  ،ގުޅިފަިއވާްއގައި ުގޅުމެ ޓިކްސިމްަބޔޮ ،ރިލޭޝަންޝިޕެއްަގއި

ަތފާތު އެއްަޗކަށް މި ނިޒާމުަގއި މި މި ނިޒާުމގައި  އިގަ. މި ީއކޯ ސިްސޓަމުކަންކުރިއަރަމުން އަންނަ ިއކޯ ިސސްޓަމެއް

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި ފާހަގަކުެރވޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ނުރައްކަަލކީ ޕްލާސްޓިކު ތެޭރގައި ހީގެއްޗެނުވާ އެހިމެނެން

ްސކޫލަކުން މި މަޖިލީހުެގ  17އްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫްލގެ ިއސްނެގުމަކަްށ ، ިޣޔާޘުއަޅުގަނޑުމެންގެ ޅަދަރީން

މި މަޖިލީހުގެ ޒިންމާެއއް  .ގަނޑުމެްނގެ ޒިންމާއަޅު  ،ނީއަުޅގަނުޑމެންނަށް އެ ހަނދާންކޮށްލަދި އިދޮރުގައި ަޓކިޖަހަ

ބޭނުންކުުރމާއި އަދި ޭއގެ ސަބަބުން ިލބޭ ގެއްލުންތަްއ ހުއްުޓވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ސިންގަލް ޔޫްސޑް ޕްލާސްޓިކު 

 ަވގުތަްށ  ަވގުތުންޓަަކއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައްއިޖުތިމާޢީ ، ސިއްޙީ ެގއްލުންތައް ހުްއޓުވުމަށް، ޓަކައި އިޤްތިޞާދީ 

ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެްނެގ ސް. އެ ކަމަށްއްޒަތްތެރި ރައީއިއަދި އެ ޒިންމާ އަޅުގަނޑުމެން އުފުލަންޖެހޭކަން  ،އަޅަންޖެހޭކަން

އްީދން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫަލށް އަުޅގަނޑު ތަޢުރީފުކުރަން ޔާޘުޣި ާޚއްޞަކޮށް  ،ސްކޫެލއްގެ ދަިރވަރުންަނށާއި 17

އިން އަުޅގަނޑުެމންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާރީޛައްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ރިޕޯޓުގެ އިނަވަން. އަދި ޝުކުރު ދަން

ވާ ކަންކަމަށް އަުޅގަނުޑ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މި ރިޕޯޓުގައި  މަންޓް ެއންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުންއެންަވޔަރަ ،ކޮމިޓީ

ވާ ލަނޑުދަނޑިތަްއ ރާރުަގއި ގަމެ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ހަށް ދެންތާއީދުކުރަން. އަދި އެ ރިޯޕޓާ ގުިޅގެން މި މަޖިލީ
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އެ ލަނޑުދަނޑިތަަކށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަާއއި އަދި ލަނޑުދަނޑިތަްއ  ،ށްޓަކައި ފުރަތަމަ ކަމަކަހާސިލުކުރުމަށް

ދައުލަުތގެ އެހެން  ކާރަށާއިއަދި ސަރު  އި،ޔަވަޅުަތއް ައޅަފި  އިޓަކައި މި މަޖިލީހުން އަޅަންޖެހޭ އެންމެހަހާސިލުކުރުމަށް

ގަނޑު ނުހަނު ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ޅު ވުޒާރާަތކަށް މި މަޖިލީހުން ބާރުއަޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ބާރުއެޅުމަކީ އަ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ކަދެްއެކވުން:ހަރިޔާސަތުން ވާ

ިއއްޒަތްތެިރ ދާއިރާގެ  ގެމަަނފުށީދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ުޅގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އަ

 ށް.މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދަ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދުދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށީ

އްދީްނ ޘު ޔާޣި ،އްވިދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހެޅު ހޯރަފުށީއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އި 

 ިވޔަސް، ކަުމގައި ްއވިބޭ ނަމުގައި ސްކޫެލއްެގ  16 ،ރާއްޖޭެގ ގިަނ ސްކޫލްތަަކކުން އިްސ ނަަގިއގެންން ސްކޫލު

މި އޮތީ. މި ގަރާރަށް  އިއިއްާވފަ ސްކޫލުން 16ވަރަށް ގިނަ ސްކޫލްތަކުގެ ބަސް މި  ދަންނަވަނީ ރާއްޖޭގެ އަޅުގަނޑު 

އްޔަތުްނ އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ސި އިއްހަގެ މެންބަރެއްންޓް ކޮމިޓީގެ މަޔަރަންއެންވަ 

އަންނަ  މީހުން ށްރާއްޖެއަފަތުރުވެިރަކން ފަތުރުވެރިކަން. ީކ ތިޞާދައަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ރާއްޭޖގެ އެންމެ ބޮޑު އިޤް

ޓުމަށް އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ސިންގަލް ދެމެހެއް މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ާރއްޖޭެގ ރީތިކަން. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރީތިކަން

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަުދެގ  މާދަމާ ،ނަމަ ޔޫސް ޕްލާސްޓިކާ ދުރުވަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން މިއަދު ނުކުރެިވއްޖެ

ްށ  އާދޭސްކޮތަކުގެ ދަރިވަރުން ކަމަކަށްކުރާނެ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ސްކޫލުްށ މަލާމާތްނޑުމެންނަޑަކުދިން އަުޅގަކު

ބަލުަގިއ ޤުމުސްތަ ،އުމުަގއިޤަ .. ެއކަން ދިރާސާކުރަން އެބަޖެހޭއެކަމަށް އިޖާބަދޭން ރިހުަގއި ދެންނެވީމާއަޅުގަނޑުމެން އަ

ޓަކަިއ ައޅުގަނުޑ ިމ ސަބަބަށްން ބަަލއި ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. ތޯ އަުޅގަނޑުމެށްޮގތަކައެކަން ކުރެވެން އޮތީ ކޮން

ކަންތައްތަކަކަކީ  ސްކޫލްތަކަކުން މި އިްއޒަްތތެރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މި ހުށަހެޅިގެ ިގނަ ރާއްޖޭ ނީ،ދަންނަވަންޖެހެ

ފުޅުންާނ ބޭ އެ ،ޒިރުކޮށްގިނަ ފަރާތްތަކެއް ކޮމިޓީއަްށ ހާ ،ސާކޮށްއަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާ

ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން  ނެ ަކމެއްކުެރވޭއްޖޭގެ ނުމި ރާމި ކަމަކީ  ،މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ،އެީކގައި މަްޝވަރާކޮށް 

 ރެވޭނެ ކަމެއްތައް ހާސިލުކުަގއި ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މީގެ ލަނޑުދަނޑިބަލެއްޤުސްތަމު އިރިގަބޫލުނުކޮށް މި ކަ

ންނަވާީނ މި ކޮމިޓީގެ ފަާރތުން. އަުޅގަނޑު ދަ ޑުމެން މި ގަރާރު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީކަމަށް ދެކޭ ހާލުަގއި ައޅުގަނ

ހާސިލުވެގެން މި ިދޔަީއ އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޭޖގެ ވެރިކަމަށް މި އައީ ަޖޒީާރ  ންމިފަދަ ގަރާރެއް މި ކޮމިޓީ

ޒާ ޖަރީ ،ތިޞާދު އެީކގައި. މި ކަންތައްތައް ކުރުމުަގއި އަުޅގަނުޑމެން އެންމެ ބޮޑަށްއިޤްނޫ މެނިފެސްޓޯއަކާ އެީކގައި. 
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ވީމާ އަުޅގަނޑުމެން  މާޔަްތކުރުން.ހި ާރއްޖޭގެ ރީތި ތިާމވެށި ަމކީއް ކަތުކުާރ އެ މެނިފެސްޓޯގައި އެންމެ ބޮޑަްށ ވަކާލާ

ަކމަށް އަޅުގަނޑު ދަންަނވާނީ.  އަުޅގަނޑުމެން ފަހަތަށް ފިޔަވަޅެއް އެޅުނީވާނަމަ  ށްމިއަދު ނުކޮށްފި ކަމަމިކަން 

 ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މި ކަމަށް މަޖިލީހުން ،ން ވެސް މި ގަރާރު ފާސްކޮށްއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ޮކންމެހެ

ބޭުފޅުންގެ ޒިންމާ މަތިކުރުން  އެ ށްލަުތގެ އެހެން މުއައްަސސާތަކައުސަުރކާރުެގ ިއދާރާތަކާއި ދަ،ކަމެއް ކޮްށ 

ަނގަިއގެން މި ުކިރ އިސް ންއްދީން ްސކޫލުޘުކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ދެެކނީ. ޣިޔާ

 ގެ މެނޭޖްމަންޓަށާއި އް ގެ މެނޭޖްމަންޓަށާއި އަދި މި ަކމުގައި ަބއިވެިރވި ހުރިހާ ްސކޫލްތަކެއެ ްސކޫލްމަސައްކަތަށް 

އްރިރު ވަރަށް ބުރަ ޤަންޓް ކޮމިީޓެގ މުޔަރަންމަދަންނަވަން. އަދި، އެންވަ ދަރިވަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރު

އްރިރަާށއި އަދި ކޮމިޓީގެ ބަިއވެިރވި ހުރިހާ ޤަމުކޮމިޓީގެ ނަށް ހުށަހެޅި ކަމަށް ޓަކައި މި ގަރާރު މިތަ މަސައްކަތުން 

އިދާރީ ގޮުތން މަސައްކަތްކުރެްއވި ހުރިހާ ދަންނަވަން. އަދި މި ގަރާރުގައި  މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

 ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ. މުވަްއޒަފުންނަށް ޝުކުރު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ސަތުންރިޔާ

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، އަުޅގަނޑު ދެްނ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހޯރަފުށީ ކުރިއްޔާޝު

 މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަހަކަދެއްކެުވން: ހޯރަފުށީ

އިއްޒަތްތެިރ  ޅުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެމި ހުށަހެިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، މި ގަރާަރށާއި  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ

 ހުރި ގޮތް ައޅުގަނޑުމެނަށް ވަރަްށ ހުތެރި ޝުޢޫުރތަކުން މަޖިލީހުގެ ރޫޞްެގންދަވާ އިޚްލާމެންބަރުން ފާޅުކުރައްވަމުން

ވަރު މީގެ ންދޭ މިންސަމާލުކަ ،މިންވަރު އިސްކަންދޭ އަުޅގަނޑުމެންދިންނާ މެދުގައި ކުޑަސާފުކޮށް އެބަފެނޭ. މިއަދުގެ ކު

ތަފާތުވާ ެއއް  19މަޖިލިސް އެއީ ކުރީަގއި ެއއްވެސް މަޖިލީހަކުްނ ނުފެންނަ މިންވަރަށް މި މަޖިލީހުން ފެނިގެންދާކަން 

 ،އޮތް ވާޖިަބކީ ދެންނެވޭ ކަމަކީ. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެންެގ މައްޗަށްސަބަބެއް ކަމަށް އަުޅގަނުޑމެންނަށް 

 ޑަކުދިންނަށާއި ފުރިހަމައަށް މިއަދުގެ ކު  މިއަްށވުރެ ،ރަނަގޅަށް މިއަށްވުރެތިމާވެށި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލިބުނު 

ދުނިޔަވީ އަދި ގާނޫީނ  ،ވެފައި އޮތް ދީނީލުއަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ރައްދުކޮށްދިނުން. އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަވާ

މި މަޖިލީހުން ފެނިގެން މި ދަނީ. މެންނަށް ވާޖިބަކީ. އެ ވާޖިބު އަދާކުުރމަށް ފަސްނުޖެހޭނެކަން މިއަދު އަޅުގަނޑު

ސް މައްސަަލއެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ މައްސަލަިއެގ ލައަކީ ވަރަށް ީސރިއަމަްއސަ ގެޕްލާސްިޓކު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ،ބައްަލވާވަރަކަށްތޯ މިހާރު މި ސުވާލު އުފެދެނީ. މިނެޓެއްގެ ެތރޭގައި ުދވާލަކަށް ކުޑަ ބޮޑުމިން އަންދާާޒކުރެވޭީނ ކިހާ

ދުވާލެްއގެ ތެރޭގައި ެއ  ، ިވއްކާ. މާނަައކީފުޅި ދުނިޔޭގައި އެބަ ކުޕްލާސްޓި ގެ ތެރޭގައި ެއއް މިލިއަންޓެއްއެންމެ މިނެ
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ލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖެއަކީ ކުޑަ ަޤއުމެއް ކަމަށް އިަޓށް އެއްލަ ށްއެއް މިލިއަން ފުޅި ތިާމވެ

މަށް. އުޤައެންމެ ގިަނއިން ކުނި އުފައްދާ ވަނީ މި ސަރަހައްދުގައި  ގަނޑުމެން ވެފައި މިތުން އަޅުނިސްބަ ،ވީނަމަވެސް 

ގެ ނިސްބަތް ވަރަށް ބޮޑު. ދިވެހިާރއްޖެއަށް ިޒޔާރާތްކުރާ ފަތުރުެވރިން މި ރާއްޖެއަށް އަންަނ ތެރޭަގއި ޕްލާސްޓިކު މީގެ

 ސާފު ވެށީެގ ހިތްފަސޭހަކަން ހޯދުމަށް. އެ ،މަށާއިމި ރާއްޖޭގެ ސާފު ވެށި ުދށު ،އެންމެ މުހިއްމު ސަބަބަކީ

ރީތި ކަނޑު  ،ސާފު ައޅުގަނުޑމެންގެ ދާ ގޮތުންނޑުމެންނަށް ކަން ކުރެވެމުންތަކީ ިމހާރު އަޅުގަޙަޤީޤަ ،އެހެންނަމަވެސް

ނުޭވ  ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ފަތާކަށް ބޭނުމެއްޕަކަށް. އެްއގޮތަކަށް ކް ސުފަޅު ބަދަލުކުރެވެމުން މި ދަނީ ޕްލާސްޓި

ރަުތން ދެއްވި ސާފު ވެށި ެއ ދުގުތެރޭގަިއ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޕެްއގެސު ލާސްޓިކުޕް

ައކީ މުިޅ ދުނިޔެ މިއަދު ކަންބޮުޑާވ ަޓކައި. ދަންނަވަންތޯ ޕްލާްސޓިކްގެ ަމއްސަލަށްގޮތުަގއި ަރއްކާތެރިކުރުމަ

މެޓްިރކް ޓަނުެގ  79000ޮބޑު ކުނި ފުނީެގ ވާހަކަ.  ފެދިަފއިވާނުޑގަިއ އުޕެސިފިކް ކަ ،މައްސަލަެއއް. ައޑުައއްަސވާނެ

 މުޅި ެވސް އޭގެތެޭރަގއި ވާނެ.  ްއސާއަުޅގަނޑުމެންގެ ހިދަނީ ދަތުރުކުރަމުން. އެ ، ސިފިކް ކަނޑަށް ޖަާމވެކުނި ޕެ

ޕްލާސްޓިަކކީ  ،ކައަކީ ަނވާ ވާހަ އަުޅގަނޑު މި ދަން އްގެ ވާހަކަ މި ެދންނެވީ.އެ ދުނިޔެ ކަންބޮޑުވާ ނުަރއްކާތެިރ މައްސަލަ

ލުމަށްފަހުގައި ދެން ެއ އިައޅުގަނޑުމެން އެ ެއއްެޗއް ެއްއލަނޫން.  ގެ ަބއުންްޑރީ ދަންނަ އެއްެޗއްދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކު 

ކުީނގެ މައްސަަލއިަގިއ  ކުބޮުޑވަމުންދާ ޕްލާސްޓިދާނެ ތަނަކަށް ދިއުމަށް ދޫކޮށްލެވޭ ެއއްެޗއް. އެހެންވީމާ، ުދނިޔޭަގއި 

އަޅާ ފިޔަވަޅުތަުކެގ  ައޅުަގނޑުމެންޤައުމީ ފެންވަުރގައި  އި،ްސކޮށް ވިސްނަ ސީރިއަ މެން އެބަޖެހޭ މިހާރަށްވުރެއަޅުގަނޑު

ިދވެހިރާއްޖެއިން ިއސް ނަަގއިގެން ދުިނޔޭެގ ފެންވަރުެގ ބައްދަލުވުަމކަށް ދާްނ. ެއގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ، އިތުރުން

 މިއަދު މި ވަނީ ދައްކަންޖެހިފަ. އެހެންވީމާ، އިންދިެވހިރާއްޖެތަކުަގއި ކަން ޓިކުޕްލާސް ،ނަމޫނާދެއްކި މީގެ ކުރީގަ 

ވެސް މި ކަންކަުމގައި ަދއްަކމުންދާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮްތވާ ދިވެހިރާއްެޖއަށް އަަބދު ،ދިވެހި ސަރުކާރަށް ައޅުގަނޑު ގޮވާލަން

އްލުކުރުމަށް ޓަަކއި ދުނިޔޭެގ ޙަ   ަމއްސަލަގެޚާއްޞަކޮށް ސިްނގަލް ޔޫްސ ޕްލާސްޓިކު ؛ ޕްލާސްޓިކް ންމަތީ ގޮތުގެ

ހަލުވި ިފޔަަވޅުތަކެއް އަޅައި ަމއްސަލަެއއް އަވަްސ  އިިމަކމުގަ ،އިޖެއިން ޮގވާލަފެންވަރުގެ ަބއްދަލުވުމަކަށް ިދވެހިރާއް

މި ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިރިއޮތުމާއި ދެމިއޮތުމުެގ ވާހަކަ. އަުޅގައްލެއް ހޯދަން. އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ ޙަ

މި ދަންނަވަނީ ދިވެހިންގެ ިޞއްޙަތު  ދަންނަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއޤްތިޞާދު ސަލާމަތްކުރާ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެން

ން ލަސްކުރެޭވކަށެއް ެނތް. އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ ފިަޔވަޅުެއޅު އިކަމުގަރައްކާތެރިކުރާ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިކަން

 އިއެތަކެތި ބޭނުންކޮށްފަމިލިއަން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ވާަހކަ.  55 ތެރޭަގއި އަހަެރއްގެ ،ވާހަކަައކީ

މިލިއަން ކޮތަޅު  55ލާ ވާހަކަ. ައޅުގަނުޑމެން މިކަމުގައި ޢަމަލުކުރަން ފަސްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކީ އިތުރު އިއެއްލަ 

ގިނަ ޕްލާސްޓިްކ  ވުރެމިލިއަނަށް 87ންނަވަނީ މެން މި ދަނޑު ެލވޭ އަަހރަކަށް ވެގެންދާނެ. އަުޅގައިޓަށް އެއްލަށްތިމާވެ

 އެީކަގއި ފަސްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކާލާ ވާަހކަ. އަުޅަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރަން އިއެއްލަ  އިރާއްޖޭަގއި ބޭނުކޮްށފަ ފުޅި ދިވެ

ނަށް ިމ ގަނޑުމެޅުނުވޭ އަ ލެިވގެންދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއްއިޓަށް އެއްލަ ށްމިލިއަން ފުޅި ތިމާވެ 87އިތުރު 
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ާދކަށެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ފަތުރުވެރިކަމާއި މަްސވެރިކަމަްށ ހުރި ނިޢުމަތް މި ގޮތުގައި ނެތިގެންގުލިބިފައިވާ އެންމެ އަ

ތިާޞދުގެ އެންމެ މުހިއްމު ތަަބީކ ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ލިބިފައިާވ އިޤް ގެ އުމެއް. އަުޅގަނޑުމެންޤަ އޮތް  އިބަރޯސާވެފަ

މި ކަންކަަމށް އަސަރުކުރާނެ އަދި ކުިރައށް އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް  ،ްނކަމަށް ކިލަނބުވާނެމި ކަ ން.ގުދުރަތީ ރީތިކަ

ހަލުވި ފިަޔވަޅުތަެކއް ެއޅުމަށް ޓަކަިއ މި  ،އި މި ކަމުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ވިސްނަ

ފަހަރު ވަރަށް  މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އަދި ވެސް އެއް ،ނީވަދަންނަ  ގަރާރު މި ޮގވާލަނީ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު މި

 ތުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށްވުރެ މި ފުރުޞަ ަވޑަިއގަުތމަށްފަހު މި ގަރާރު ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް. އަދިއިރަނގަޅަށް ވިސްނަ 

ަގއި އިސްނެިގ މިކަމު ،ށްކުރިން މިކަމުގައި ިމއަދުެގ ކުޑަކުދިން އިސްނެިގކަްނ ވަރަށް އުފަާލއެކު ފާހަަގކޮ

 ބާ ޙަދަިރވަރުންނަށް އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މަރު ،ސްކޫލްތަުކެގ ވެރިންނަށާއި ،ސްކޫލުތަކަށާއި 

 ަވއްސަލާމްދަންނަވަން.  ޓަކަިއ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސަށް ެވސް ޝުުކރުމި ފުރުަޞތު ދެއްވި ކަމަށްއަދި ދަންނަވަން. 

 ޢަލައިކުމް.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޔާސަތުންރި

ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި  ދަންނަވާލަނީ ކުޅުދުއްފުށީމި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، ދެން އަުޅގަނޑު 

 މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދަށް.

 

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

މި މަޖިލީހުން  ؛އިލްތިމާސް މަޖިލީހަށް ގެކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަމދަރުސާ ކުދިން. ޝުهللد حملا `.

ޓަީކ ށްތިާމވެށީެގ ބަހުސް. ތިމާވެމުހިއްމު ަބހުސެއް. ކުެރވޭ ބަހުސަކީ ވަރަްށ ވެްސ ކީ މިއަދު މި ކުރެޭވ ބަހުސަށް މިކަމަ

ކުނިބުނިން ނުސާފުވެގެްނ ކުެރވޭ ބަހުސް.  ،ޔަރުވެ އުލު ތަޣައްޙަ މާ އުލު. އެޙައަޅުގަނޑުމެން ވަަށިއގެން ުއޅޭ މާ

މުކަން ދައްަކއިދޭ ރަމްޒު. އްއިގެން މިކަން ހުށަހެޅުން މިއީ މިކަމުގެ އެންމެ މުހިމަދަރުސާ ކުދިން އިސްނަގަ 

 ،ސް . ެއއީ ުޓއަރިޒަމް ވިޔަދުރަީތ އަުޅގަނޑުމެންެގ ަވސީލަތްތަކާ ގުއޮންނަނީ  ދު ގުޅިފަިއ މިޞާތިއަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤް

ހިނދުަގއި ައޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ޤުރުބާނީއެއް  މަސްވެރިކަން ވިޔަސް އަދި ެއހެނިހެން ކަމެއް ވިޔަްސ. އެެހންކަމަށް ވީ

ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. މި ޤަރާރުގަިއ އެބައޮތް ފާހަަގކުރަްއވާފަިއ ކަްނކަން ހިމާޔަތް ވެގެން މި

ންޖެހޭ. ކުރަބުަރކޮށް މަސައްކަތް  ކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަށްސިލުހާނުކުތާ  3ޑުމެން މި ނުކުތާެއއް. ައޅުަގނ 3މު އްމުހި

 އިގަ  2020ސިެލއް ުނވާނެ. ެއއީ ހާސިލުކުރަން ބޭުނންވި މިންވަރު ހާރާރަކުން ގަ އަޅުގަނޑުމެން  ،ނޫންނަމަ

ރެވޭނީ ައޅުގަނޑުމެްނގެ ގައި. މިކަންތައްަތއް ކު 2025ަގއި އަިދ 2024ކުރަން ބޭނުންވާ އެްއޗެއް. އަދި ސިލުހާ

، އެްއެޗހި ވަިކވެގެން. އެހެންވީމާ ، ެއްއޗެހި ގޮސް  އެ ޔަފާރިތަުކންއަުޅގަނޑުމެންގެ ވި  ،ތެރެއަްށ ވަދެވިޔަފާރިތަްއ ޭއގެ
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ބޮޑަށް މިކަމަށް އެބަޖެހޭ ތައްޔާރުވާން.  އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ،ުގޅުންހުރި ކަމަކަށް ވީ ހިނދު މިއީ ވިޔަފާރިތަކާ

 ލާ ޕްލާސްޓިކު އިއްލައެއީ އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އެސިލެއް ނުކުރެވޭނެ. ހާކަން އަޅުގަނޑުެމންނަށް ންނަމަ މިނޫ

ދަންނަވަނީ.  ކުރާ ވާހަކަ މިކުރުން. މަނާގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް މަނ2020ާކޮތަޅު  އާއި ސްޕާރީ ޕެކެޓް، ޕްލާސްޓިކުހޮޅި

ކުރުމަކީ އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ދޫކޮށްލުން. އެކަމުން ން. ކަމެއް މަނާއެްއގޮތަކަށް ވެސް ެއކަމުން ދުރުވާ ވާހަކަެއއް ނޫ

ގެ ިނޔަލަށް އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ދޫކޮށްލަންޖެހޭ  2025ންނަނީ އޮ މެން ބަރީޢަވުން. ެދވަނަ ކަމަކަށް މިއަޅުގަނޑު

ރުމާއި އަދި އެއްފަހަުރ ކު މަނާބޭނުންކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލާ ބާވަތުގެ ޕްލާސްޓިކުއިއެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އެްއލަ

މަތްތެރި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހުާޓއި ރަށްތަކެިތ ބޭނުންކުރެވޭ ތިމާވެ ލާ ކޮތަާޅއި، ފުިޅ، ހޮޅި ފަދައިބޭނުންކޮށް އެއްލަ 

 މީގެ ކަންތައްަތއް ހުރީ  ،. އެހެންވީމާދައްކަނީ ކުރިއެރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް އެޅުން. ފިަޔވަޅުތައް ައޅާ ވާހަކަ މި

 ،ތައްތައް. ނޫންނަމަބޮޑަށް ތައްޔާރުވާންޖެހޭ ކަން އަޅުގަނޑުމެން މިކަންތައްތަްއ ކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަށް

ރާރުން އަޅުގަނޑުމެން ގަ ީކ މިސިލެއް ނުވާނެ. އަޅުގަނޑުގެ އިލްތިމާސަހާދު ޞަރާރުން މަޤްގައަޅުގަނޑުމެންނަށް މި 

ލާފަިއ އިވެސް ވާހަކަަދއްކަ ކުރުން. އެްއގޮތަކަށް އްކަތްކުރަން މަސަސިލުހާ ދުޞަކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްސިލުހާ

ާލކަށް އަުޅަގނޑުމެން  ދުރުވެލުމެއް ނޫން. އިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން ެގނެއްސަ ހުއްޓަބަހުސްކޮށްލާފައި ނުވަތަ ދުނި

ކުރަން. ނޑު އިލްތިމާސްވުމަށް އަޅުގަ ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެން ވާންޖެހޭ ހުރިހާ ތައްޔާރީއެއްމިކަން ކުރުމަށް ،އެހެންކަމުން

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

އިްއޒަތްތެރި  3ވަގުތު ވާހަކަުފޅު ދެއްކެވުމަށް އެިދވަަޑއިގެްނފައި ތިއްބެވީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި

ރީ ހޫޖުމް. ކުންތުސި  50 މިނެޓު 40ެއމް.ޑީ.ޕީއަށް އެަބއޮތް  ކުރުމުަގއި ބާކީމި މައްސަލައަށް ބަހުސްއަދި މެންބަރުން. 

. ކުންތުސި 6 މިނެޓު 8. ޕީ.އެން.ސީައށް ކުންތުސި 10 މިނެޓު 10ށް ޕީ.ޕީ.އެމަ .ުކންތުސި  33 މިނެޓު 4އަށް ޕާޓީ

 14 އިމިނެޓާ  12. އަދި ަވކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ މެންބަރުންނަށް ކުންތުސި 4 މިނެޓު 7އަށް އެމް.ޑީ.އޭ 

ކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ފުވައްމުލަކު ދެ . އާދެ! ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިންތުކުސި

 ށް. މުޙައްމަދު މުމްތާޒަ

 

 ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެ  ޝުކުރެްއ ޙައްުޤވާ ޞަރިވަުރންގެ މަސަްއކަތަކީ ވަރަށް ާޚއް ްސކޫލެްއގެ ދަ 17ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ކުރާ މަސައްކަތަށް  އެކުދިން އިސްވެ މި ތަށްވެފައިާވ މަސައްކަތް. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޖީލުތަކުން އިހުމާލުށްނަދަރިވަރުން

ޓަށް ށްސް. ތިމާވެއީ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. އިްއަޒތްތެރި ރަޞަދަރިވަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޚާއް  އިއެންމެހަ



60 

 

 ނުކުަރން. އެީއ މިއަދު ފެންނަން އްމެދު ައޅުގަނޑުމެން ަޝއްކެ  ކަމާ އެންމެބޮޑު ެގއްލުމެއްދޭ އެަކްއޗަކީ ޕްލާސްިޓކު

ސުމީ ބަދަލުތައް، ރަށްގިރުން، ފަރުތަކާއި މުރަކަތައް މަުރވުމަށް ދިމާވާ ސަބަބުތަަކީކ އޮތް ބޮޑު ޙަޤީޤަތެއް. މޫ

ރަށަކީ ވެްސ  ގެއިރާ ބޫލުކުރަން. އަުޅގަނުޑގެ ދާގަވެސް  ެގއްލުންަކން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންޓަށް ދިމާވާ ށްތިމާވެ

ކޮށް ރަްށގިުރމުގެ މައްސަަލއަކީ މިހާރު ކަްނބޮޑުވާ ހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ޞަެޓއް ލިިބގެންާވ ރަށެއް. ޚާއް ށްނާޒުކު ތިމާވެ

އްލެއް ލިިބގެންދާނެ ކަމަށް ޙަގޮއްސަ. ިމކަމަށް ައވަސް ެނތި ގިރައިވަނީ މިހާރުވެސް  އްއެބަ  ކަމެއް. ފަހުގެ ބޮޑު

ކުރުމަށް މަސައްކަެތއް އްދު ިހމާޔަތްހަސަރުކާރުން ވެްސ މިހާރު ރަށްގިރާ ސަރަ ކުރަން. ައދިއަޅުގަނޑު ުއއްމީދު

، ތިމާވެށި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ދަންނަވަން.  ޮބޑަށް ޝުކުރު ޓަަކިއ ސަރުކާރަށް ވެސް ވަރަށްކުރަމުންދާކަން. އެކަމަށް

ކުރަން. ރާރަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު ގަނެ މި ެވގެންދާއިމުޤާއުލެއް ޙަޓެހި މާއްރަ ޓާށްކުރުމަށް ޓަކައި ތިމާވެހިމާޔަތް

 ަދންނަވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ.  ކަކުރާ ވާހަރާރަށް ތާއީދުގަރައްޔިތުްނގެ ނަމުަގއި މި  އިއަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގެ އެންމެހަ

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ދެން އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

 ށް. ފަޠީލައްމެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ފްޠީލައްކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދު

ސް. އާދެ! ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ޤައުމަކުން ވެްސ އެ ަޤއުމެްއގެ ނެޗުރަލް ރިސޯަސސްތަްއ އީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

ަބއިަވރު މަސައްކަތްތަެކއް ކުރޭ. އެކި ަޤއުމުތަުކގައި އެިކ ިރސޯސަސް ހުރިއިުރގަިއ އަިދ  ކުރުމަށް ވަރަށްހިމާޔަތް

އައީ ރާއްެޖއަކީ ނެޗުރަްލ  ބުނަމުން ސުރެންކުރީ ލާއިރު ައޅުގަނޑުމެްނ އެންމެއިކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލަޞަޚާއް

 ،މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ެވސް ހާމަވާ ބޮޑު ޙަޤީޤަތަކީ  ،ރިސޯސަސް މަދު ޤައުމެކޭ. އެހެންނަމަވެސް

ސްައކީ މިއަުދ ބޮޑު ސެކްޓަރއަކީ ުޓއަރިޒަްމ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ެނޗުރަލް ރިސޯސަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ

 މޫުދގެ ައޑީަގިއވާ ފަރުތަކާއި މި  ޔާއި، ދޮްނވެލި ތުނޑިތަާކއި، ދޮންވެލި މޫދުތަކާއި، އެޖެހޭ ވަ މި ނަށްއަޅުގަނޑުމެން

ިއ ކޮށް ުޓއަރިޒަމާ ޞަހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް. ިމއަދު އަުޅގަނޑުމެން ކުޑަ ަޤުއމެއްގެ ގޮތުަގއި ތިބެ އަދި ޚާއް

ހިމާޔަތްކުރުމުގައި މިހާ ފަހަތުގަިއ ތިމާވެށި ،ބެ ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ޤައުމަކަްށވެ ތި މަސްވެރިކަމަށް މިހާ

 ނޭ މަކީ ހަމަޔަޤީނުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ލަުދގަންނަންޖެހޭ ކަމެއް. ައޅުގަނޑުމެްނ އެްއވެްސ ކަމެްއ ނުވާތިބެންޖެހު

ގެން އެކަމެްއ މެން ތިބެޑުއީ ައުޅގަނުނކުރަން އެ ގެ ވާހަކަަދއްަކއި ކަމެއް ްއގަިއ ހުރި ދަތިތަކުެއކަމެ ނޫނީވިްއޔާ ،ބުނެ

އަިދ  ؛ވުރެ މާ ކުދިކުދި ލަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށްށްފާހަގަކޮ ސިލެއް ނުވާނެ. ައޅުގަނޑުމެން މިއަދުހާ

ކޮތަުޅ  ސް ތިާމވެށި އަދި މި ޕްލާސްޓިކު ވެރު ޤައުމުތަކުަގއި ގީައޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ފަ ، ކުދިއެހެންނަމަވެސް
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މުންދޭ. އެގޮތުން އަުޅގަނޑު ހަމަ ވެއް ކުރެ ކެ އި އެތަެކއް މަަސއްކަތްތަޔަތްކުރުމުގައި އާދެ! ޭބންކުރުމުގަމާހި

، އި މާކޮަތޅު އުފެއްދު ކުޓި މި ޕްާލސްންގަސްްޓ މަހުން ފެށިގެރު އޮ ވަނަ އަހަ 2007ކެްނޔާަގއި  ،ންށްލަފާހަގަކޮ

 38ށް ތްތަކަރާފަންތައް ކުރާ ެއކަ ގައި އެކީ . އަދި ހަމައެއާ ކޮށް މަނާކޮށްފައްހަމަ އެ ިމަވނީ ، ބޭނުންކުރުމާވިްއކުމާއި

ންާޑގަިއ ވާރު  ،ްނޑާ އިނގޭތޯކޮށްލަން ރުވާައޅުގަނޑު ފާހަގައި ގައެކީ ހާސް ޑޮލަރުން ފައިންކުރެވެމުން އެބަދޭ. ހަމައެއާ

އެ ކަންތައްތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަްށ ޖަލުގެ ޙުކުމެއް އެބައާދޭ.  ،މްޕްލީޓްީލ ބޭންކޮށްފައި އޮތްއިރުތަޅު ކޮކޮ ޕްލާސްޓިކު

ބޮޑަށް  ތް. މިކަމަކީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް މާނެއް ރެޒުއެއްެވްސ ޢު ، މިއަދު އަުޅގަނުޑމެން ދައްކާނެ ހަމަހެންވީމާއެ

މެން ެއއަށްވުެރ އަޅުގަނޑުވެސް މާ ިދގު ުމއްދަތެއް.  އަކީ 2025، ންލަހަގަކޮށްފާ ިއވާ ކަމެއް. ހަމަފަވެސް ލަްސވެ

ޓް ޔަރަންމަންމި ފުރުޞަތުގައި އެންވަ ހަމަ ން އަުޅގަނަޑށް ފެނޭ. އަދި ކޮމްޕްލީޓް ބޭންއަކަށް ިދއުން އަަވސްކުރަ ވެސް

ދީން ްސކޫލުގެ ދަރިވަރުންާނއި އެހެން އްޘުގެ ކުދިްނ، ޣިޔާަތކުޤަތުަގއި ސްކޫލުޤީޙަ ،ހުށަހެޅުންތައްޅި ހުށަހެ މި ށްކޮމިޓީއަ

 ކަމާޞްތެރިރުންނަށް ނުހަނު އިޚުލާހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު އެ ދަިރވަ ޅިސްކޫލުތަކުެގ ކުދިން ުގޅިގެްނ މި ހުށަހެ

ހައިސިްއޔަތުން އަުޅގަނޑުމެްނ  ގެހުގެ މެންބަރެއްލީހަދާ މަޖިނުނޫގާރަން. ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު ދާކުއެީކގައި ުޝކުރު އަ

 އި ޓަކަކަމަށްހިސާބަށް ގެނެސްދެްއވި  މުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނާކުދިންެގ އިސްެނގު ރަން ލަސްވެަފއި އޮްތ ކަެމއް އެ ކު

ދި ިދވެހި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދިެވހި ސަރުކާރާއި އަ ަކމަކީ ސް ެއއްފަހަރު ޝުކުރު އަދާކުރަން. މިވެމަ އަދިހަ

 އޮްތ މުސްަތޤުބަލަށް ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ށްއްޖޭގެ ާނޒުުކ ތިމާވެށި ކުިރއަރާ  މި ބުވެިތ ރައްޔިތުްނ ގުިޅގެންއެންމެހައި ލޮ

ރި  ިއއްޒަތްތެޔާ ޝުކުިރއްށްވަން. ވަރަްށ ޮބޑަަކމުގައި ދަންނަ  ހިފައިވާ ކަމެއްމިއަދުން މިއަަދށް ކުރަންޖެ އަޅުގަނޑުމެން

 ރައީސް. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ هللا. ދު. ބާރަށު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބް ންބަރުތެރި މެތްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

މި މައްސަލަ މި  ،ބެވި އްއެބަ ތި ގެންއިހޭ މި ބަހުސް ކުރިއަށްދާއިރު ގެލަރީގައި ވަޑަ ބެ ޓާށްވެމާބަހުސް ތި  މި ދުމިއަ

ބަ ިތއްބެވި. އަދި އެ ސްކޫލުަތކުެގ އިްސވެރިްނ ތަކުްނ ކުދިން ވަަޑއިގެން އެށަހެޅި ސްކޫލުހުބަހުސް މި މަޖިލީހަށް 

ކުދިންނަށް ވަރަށް  ސްކޫލުނަމުގައި އަުޅގަނޑު  ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ،ވެސް ަވޑަިއގެން އެބަ ިތއްބެިވ. އެހެންވީމާ

 ރި މެންބަރު. . އިއްޒަތްތެންދަންނަވަ ބާބޮޑަށް މަރުޙަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު

ީދން އްޘުޣިޔާ ން،ސްކޫލަކު ންގާ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައސް. އަުޅގަނޑުމެންެގ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހި

ެއކު މި ްސކޫލަކާ 16 ރާެރއް ެއހެންގަ މިފަދަ ،ޑުވެމެދު ަކންބޮ ޓާށްޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުން ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއިން
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ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ގަައޅުގަނޑު  އެއީ ހިއްސާކުރެްއވިކަން މި ކަންބޮޑުވުން މި މަޖިލީހާ ޫނނީކަން ހުށަހެޅުއްވި މަޖިލީހަށް

 އަދި ެއކަމާ  ،މެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުން ޓާށްނާޒުކު ތިމާވެއްޭޖެގ ގައި ދިވެހިރާަވރުންގެ މެދުދަރިަގއި ގެ ސްކޫލުތަކު ޖޭރާއް

ދޭ ކަމެއް. ކައި ހުރި ވިސްނުން ހާމަކޮށްޓަމެދު އެކުދިން މުސްތަޤުބަލުގައި ދެކެން ބޭނުންވާ ދިވެހިރާއްޖެ ހޯދުމަށް

ޓަށް ށް ާނޒުކު ތިާމވެގެާރއްޖޭހިދިވެ ،އްމެކަ އްބަްސވާއެންމެން ވެްސ އެ ައޅުަގނޑުމެން .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ހަަކ. ވާބޮޑު ގެއްލުމުގެ  މިއަދު ލިބެމުންދާ އެއްފަހަރު އެއްަލއިލާ ޕްލާސްިޓކުގެ ސަބަބުންދި އަ ،ޕްލާސްޓިކުގެ ސަބަބުން

ިދ އަޖޭގެ ީރތި ގޮނޑުދޮށްތަާކއި އްދިވެހިރާ  ައޅުަގނޑުމެންގެ ފަރުތަކާިއ ައޅުަގނޑުމެންގެ .ޒަތްތެރި ރަީއސްއިއް 

ކެްއ ތަނޫނީ ހުރަސް ،ކެއް ލިބިގެންދާތަލުންއްށް ބޮޑު ގެމައޮތުން އެކަޓެން އޮތްއްރާއްޖެ ދެމެހެ ނަށް މިންޑުމެއަޅުގަނ

. މިީއ ކުޓިއްލައިލާ ޕްލާސްއެއި ފަކޮށްންހަރު ބޭނުފަ އެއް ވަނީ މިައދު ވެފައި މި ެއކަްއޗަކަށްއެޅިގެންދާ 

ދުނިޭޔެގ  ދިއިވާ އައިސްފަ ޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް އަދު ދުނި ނޫން. މިއަ ސްެއކަންޏެއް ވެ މިރާއްޖެގެ އަޅުގަނޑުމެން

 .ތެރި ަރއީސްތްޒައް. ިއއްްސކޮށް ވިސްނަމުންދާ މައްސަަލއެއަދު ސީރި މެ ވާ ަޤއުމުތަކުން ވެސް މިކަމާފައި ކުރިއަރާ

ންދާ ގެއްލުން ސަބަބުން ލިބެމުޓިކުގެ ޕްލާސް ދެންނެވީތިމާވެށި، މި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ފަރުތަކަށް މިއަދު

ދުގެ އެންމެ ބޮޑު ަބއެއް ޞާތި ޤްގެ އިޖޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ދިވެހިާރއްވޭނައްތާލަިއގެން ިތބެއީ ހަނދާންއެ

ެއކު ައޅުގަނޑުމެންގެ ކުރޭ. އަދި ަހމައެއާ ގެ ސަބަބުން ޭނދެވޭ އަސަރުކަމުސް މިވެ ހިއްސާކުރާ ފަތުރުވެިރކަމަށް

 ންނަށް ވެސް ރިދި މަސްވެއަ ،ވާ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށްއިއެންމެ ބޮޑު ސިނާޢަތްކަމުގަ ށްއަދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެވަނަ 

މިކަމުގެ ސަބަބުްނ  ހިރާްއޖެއަށްވެކޮށް ދިލަޖުމު ކުރިމަތިވޭ. އަދި ދަތިތަާކއި ން އުނދަޫގތަކާއިބުމުގެ ސަބަކަމި

ސަބަބުްނ  ކުގެ ފާއިތުވެދިޔަ ތަނުގައި ޕްލާސްޓި  މިޖެެވހިރާއްިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ދި ގެއްލުްނވޭ.

ށް ްޓ ޙައްެލއް ެއކަމައިމީޑިއެ ހަކު ެދބަސްނުވާނެ ޙަޤީޤަތެއް. އެއީ އެްއވެސް މީ ލާުކވުމަކީ ެއއީ މިއަދުކުވެފަިއވާ ހަލާހަ

ގެ ބޮޑެތި ޔޭނިމެދު އަޅަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދު ފިޔަވަޅުަތކެއް ެއކަމާ ބޭނުންވާ ކަމެއް. ައވަސް

 2026އަށް އަދި  2024 ،އަށް  2023ދި އަެލވިފަިއވާ ތަަޞއްވުރުަތކާއި އިައށް އެކުލަވަ  2020މިއަދު  އުމުތަކުންޤަ

 ،ން ރަކު ގޮތަށް ޢަމަލުތަކެއްދެންނެވި  ފެނޭ. މި ދިވެިހރާއްޖެއަކީ ވެސް މިބައް އެއްވުރުތަ ލެވިަފއިވާ ތަޞަ އިވަ އަށް ެއކުލަ

ކޮތަޅުތައް  ނަށް ޕްލާސްޓިކުންއަޅުގަނޑުމެ  .ންމަންޖެހިފައިވާ ޤައުމެއް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްނޫނީ ނިންމުންތަކެއް ނި

ދިއުން ރާއްޖޭެގ ފަރުތައް ނެތިގެންދާހިއަދި އެ ޕްލާސްިޓކުގެ ސަބަބުން ދިވެ އި،ލަޖޭަގއި ބޭނުންކޮށްފައި އެްއލައިރާއް

ިވ މާޔަތްކޮށް މި ދެންނެހިއް ތަގޮނޑުދޮށް ،ކޮށްމާޔަތްހިތައް އްޭޖގެ ފަރުރާބަލަން ތިބުމަށްވުރެ ބުއްދިވެރި ގޮތަކީ ދިވެހި

ކަމުގައި ދެކެން.  ންޖެހޭދާދެވަނަ ވިސްނުމަކަްށ އަުޅަގނޑުމެން އްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުަގއި ވެސް އަދި ރާ ކުޕްލާސްޓި

ްއގެ އްޔާ އަހަރެއްޖެ ގެ އަދަުދ ނޫނީ ވެޕްލާސްޓިކް ފުޅިތަކު  ނުންކުރާމިއަުދ އަުޅގަނޑުމެން ބޭ .ރި ރައީސްއިްއޒަތްތެ

ފުިޅ ށް އަަކއިރި ނާއަމިލި 87އްާޔ ންނަން ހުރި ހިސާބުތަކުން ެވއްޖެށް ފެމައްޗަށް ާރއްޖޭަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަ

 ކޮތަޅު ކުވުރެ މައްޗަށް ައޅުގަނުޑމެންނަށް ޕްލާސްޓިށްނައަމިލި 55 ށްެއއްކޮއާ އެބަ އެއްލައިެލވޭ. ހަމައެބޭނުންކޮށްފައި
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ނުާލ އިމިއީ އަޅުގަނޑުމެން އަޅަ  ވާހަކަެއއް ނޫން. ނޫނީގެންކޮށްފައި އެބަ އެއްަލއިލެވޭ. މިއީ އާދައި ބޭނު ރާއްޖޭގައި މި

ސްކޮށް އަްސ، މިފަދަ ކަންތައްތަކަކީ އަުޅގަނުޑމެން މިއަދު ސީރިރައީރި ވާވަުރގެ ކަމެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެންތިބެ

ވުން ގާތް. އަުޅގަނޑުމެން މިފަދަ  ށްުގޅިފައިވާ ކަންަތއްތަކަވެސް  މާދަމާ މިރާއްޖެ އޮތުމާއި ނެތުމާ ،މަނަ ނުނަގައިފި

މެންެގ ދިވެހި ސަރުކާރު މިކަމަށް ްއ އަޅަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުކެޓަކައި ައވަސް ފިަޔވަޅުތަ ކަންތައްތަކަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް

ދިއުމަކީ އެީއ ކެއް އެިޅގެންމެދު ފިަޔވަޅުތަ  ކަންތައްތަކާާވ ަފއިށްރާރުަގއި ފާހަގަކޮގަ . އަދި މިޖެހޭއަވަްސެވގަންނަން

އަުޅގަނޑުމެން މިފަދަ  .ރި ަރީއސްތެއް. ިއއްޒަތްރެ ބޭނުންވާ މަންޒަންދެކެ އަޅުގަނޑު ެވސް ކުރާ އުއްީމދެއް އަދި

 ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ށް އިތުރަރެ ވު މެދު މިއަދު އިސްނަަގިއގެން މި މަސައްކަތްކުރި ސްކޫލުތަކަށް ތައްތަކާކަން

 ވުންތަކާޑު އްސަލަ އިތުރަށް ިމކަމުގެ ހުރި ކަންބޮނޫނީ މި މަރަކާތްތަކެއް ހިންަގއި ހަދު މެ ކަމާމިސްކޫލުތަކެްއަގއި ެވސް 

ފަދަ އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި  ވިން ވެސް މި ދެންނެޔިތުއްޖޭގެ ާއއްމު ރައް އަދި ރާ ،ކުރުވައިރިށް ހޭލުންތެރަމެދު އިތު

އިުރ ޑަެއޅޭކަނ އްސިޔާސަތުތަމި ދިެވހިރާއްޖޭގައި އަުޅގަނޑުމެން  ،މެދު ހޭލުންތެރިކުރުވައި އެއްަލއިލެވޭ ޕްލާސްިޓކާ

ބާވަތްތަކަށް  ށް ނޫނެކޭ މި ދެންނެވިލާސްޓިކައަދި ޕް ،ތަަކށްނެ ގޮވާބޭނުންކުރުން ވީހާވެސް މަދު ވެސް ޕްލާސްޓިކު

ޝުކުރިްއޔާ  .ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ދެކެން މުގެ ސިޔާސަުތތައް ކުރިއަުރވަން މަސަްއަކތްކުރެންޖެހޭނުނޫނެކޭ ބު

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލް، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް، ޖުއްދީން ސްކޫ ބަރު. މިވަގުތު ގެލަރީަގއި ެއބަ ތިއްބެވި ތާންއްޒަތްތެރި މެ އި ޔާޝުކުރިއް

ހައި ސްކޫލް. މުލަކު ނަލް ޝައްދީން އިންޓަރނޭޝަަނލް ސްކޫލް، ހިިރޔާ، ީސ.ެއޗް.އެސް.ސީ، ވިާލ އިންޓަރނޭ ޘުޣިޔާ

 ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު. ޒަގެ އިއް ދާއިރާ

 

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

މެދު އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮެތްއ  އްސަލައާ މު މައްމުހި ށަހެޅިފައިވާްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ވެސް މި ހު އިޔާޝުކުރިއް

 ތިބެއްދީން ސްކޫުލގެ ދަިރވަރުން އިްސެވ ޘުޣިޔާީއ މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ. އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް، މި ދަންނަވާލަން

 ހުށަހެޅިގެންދިޔަ މައްސަލަައކީ ވަރަްށ ށް ކޮމިޓީއަގެގެންދިޔަ، އަުޅގަނޑުމެންޅިހެށަމި ހު ެއއްކޮށް ްސކޫލަކާ 16

ކުނީގެ މައްސަަލައީކ ބަލައިލާއިުރގަިއ ވެސް  ށްއްދަކަހަރަސަހާ ހުރި ައޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ސަލަެއއް.މައް  ސްސާޙައް

ވެަފއިވާ ަމއްސަލަެއްއ. މިކަމަށް ޙައްލެއް ބޭނުންވާ ބޮޑުންކަ ށް ވަރަށް ނަލާސްޓިުކގެ މައްސަަލއަކީ އަޅުގަނޑުމެން ޕްނުވަތަ

ންދާ ރަފްކުރަމުޢާ ކަންކޮޅުތަކަށް ތަދަނީ އަުޅގަނޑުމެން އެތަނެއް ދުނިޭޔގެ ސަލަެއއް. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިއްމަ

. ށްސެކްޓަރއަ މްދަނީ. ޚާއްޞަކޮށް ޓުއަރިޒަ މި ޔެއަށް ދަްއކަމުން ދުނިންރީތިކަޭޖގެ އްގެ ގޮތުަގއި ރާއްމެ ކަ އެއް
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ދު ބިނާކުރުމުަގއި އެންމެ މުހިއްުމ ެއއް ޞާތިޤްއި ުމގެައކީ ައޅުގަނޑުމެން މިއަުދ މިޤައުކްޓަރމް ސެ ޓުއަރިޒަ

ންގެ އީސް، އަޅުގަނޑުމެރަ ން. އިއްޒަތްެތރިކަނަނީ މަސްވެރިއަން ހިގެން މި ޖެ . ހަމަ  މި އޮންނަނީ ވެފަށްލަތްކަމަސީވަ

ނަނީ ން ބާނަން ބޭނުންކުރާ ެއމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އެްއޗެްއ. އެން ދިރި މި ހުރިން މަހަށް ފުރަން މަސްމަސްވެ

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ފަރުފަރުން  ޖެހެނީ ންކުރަން މިކުުރމަށް ޓަކައި މި އެން ބޭނުންކަފަރުތަކުގައި. މަްސވެރި

ތަން. މުރަކަަތްއ  ދަނީ ކުނީގެ ާހއްޔަކަްށ ވެަފއި އޮންނަ ނަގަިއގެން. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ގިނަ ފަރުތައް ފެންނަމުން މި

 ތަކުން ގެއްިލގެން މި މި ީރތި ފަރު ރާއްޖޭގެ ގާތަށް މަރުަވމުންދަނީ. އެތަކެތި ދިރިއުޅޭެނ ތަނެއް މި .މަރުވަމުންދަނީ

 ،ކޮމިޓީއަށް މި ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މިަކންކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދަން. ައޅުގަނޑުމެންެގ 

ޓަކައި އަދި ެއ ކޮމިޓީއާ މަޝްވަރާކުރުމަްށ ސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށްޚާއްޞަކޮށް ތިމާވެށި ކޮމިީޓއަށް މި މައް

ތަުކގެ ދަރިވަރުންނަށް އަޅުގަނުޑގެ ނަމުގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. ތިޔަ ވަަޑއިގެންެނވި ސްކޫލު

ކުރަން ތިބި ދަރިވަރުން. އުމު ބިނާޤައޮތް މުސްތަޤުބަލުގައި މި  ކުދިންނަކީ މިއަދު އަުޅގަނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި ކުިރއަށް

ސްނެގުެމއް ނަންަގވަިއގެން މަސަްއކަތްކުރާ ކަމަށް ަމއްސަލަތަުކގަިއ ތިޔަ ކުދިން ިތފަދަ އި އްސާސްޚަމު އްމިފަދަ މުހި

ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެންެގ މި މަޖިލީހުގެ ނަމުގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ޚާްއޞަ ޝުކުރެްއ ދަންނަވަން. 

ބޮޑަށް  އައިސް އެންމެފަހަކަށް ރާއްޖޭގައި މި ދަނީ މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނަމުގައި އަޅުގަނޑަްށ  މި ކަމަށް ފެނިފަ. "ޕާލޭ" ޕާލޭޖަމާޢަތަކީ އާދެ،  އްއެނަަގިއގެން މަސައްކަތްުކރާ އިސް

ާލ އިތަކަކުން އުކަ ެއ ސްކޫލު ޚާއްޞަކޮށް ޕްލާސްިޓކު ،ނަގަންޖެހިގެން ޕްލާސްޓިކުބޭގުތަކެއްގަިއ ފެންނަމުންދަނީ 

ރާތްަތކަށް ފޮނުިވގެންދާ މަންޒަރު. އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަުތގަިއ ުކރުމަށް ޓަކަިއ ބޭރުގެ ފަރީަސއިކަލް ޕްލާސްޓިކު ވެސް 

ޕާލޭއަށް ވެސް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. އަދި  ،ރިސައިކަލްކޮށްދޭ ފަރާތް ކަމަށްވާ ޕްލާސްޓިކުހަމަ 

 ގޮނޑުދޮށްތައް އެންމެ  ޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެންގެ ސާުފ ރީތިއެބަ ލަންއިބަލަހަމަ އަޅުގަނޑުމެން 

ްޕލާސްޓިކަކީ ޭއގެޒާުތަގއި ގިނަ  ،ުފޅި. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކޮތަޅު. ޕްލާސްޓިކު ބޮޑަށް ހަޑިކުރާ އެްއޗަކީ ޕްާލސްޓިކު

ން. ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށްތަކަށް ލަްއވަމުންދާ އެްއެޗއް. ނޫ  ޕްލާސްޓިކަކީ މޫދަށް ުއކާލުމުން އަިޑއަށްދާ ެއއްެޗއް

ރިޒަްމ އައުމުަގއި ޓު ޤަ މި ،ރިޒަމް ތަޢާރަފުކޮށްއައަުޅގަނޑުެމން ޓު ،ރިްނވެސް ފާހަަގކުރި ފަދައިންއަޅުގަނޑު ކު

އުމުން ޤަ މި ޕްލާސްޓިކު ،ކަމަކީ  މު އެއްއްެއންމެ މުހިވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން  ކަމަށް ހިންގަން ބޭނުން

އުމުަތކުަގއި ެވސް މި ޤަބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކުން ބައެއް  ،ފިތާލުން. ބައެއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރަްއވައި ނައް

ފަރާތްތަކާ މެދު  އެ ،ުކރެވި ެއއްގޮަތކަށްެވސް ބޭނުންނުކުރާ ވާހަކަ. އަދި ޮބޑެތި ޖޫރިމަނާތައް އެއަށް  ޕްލާސްޓިކު

ހޭ. ޚާއްޞަކޮށް ގިނަ ޖެއަުޅގަނޑުމެން މި މައްސަލައަށް ޙައްެލއް އެބަ ހޯދަން ފިޔަވަޅު އެޅޭ ވާަހކަ. އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ

 ރަށްރަށުގައި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ކުނި އަޅަމުންދަނީ މޫދާ ކައިރި ސަރަހައްދުަތކަށް. އެ ސަރަހައްދުތަކުގެ ކުނި ގިނަ 

ތަފާތު ވިހަ މާއްދާތައް މިކަމުގެ އަދި ތަޅާއި ކޮ ނީ ކަނޑަށް ގިރިގެން. ޕްލާސްޓިކުދަފަހަރަށް ދިޔަވަރު ބޮޑުވަމުން 
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ދޭ. އަުޅގަނޑަށް ފެންނަ ަބއެްއ ރަށްރަށުަގއި ވެސް އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، މިކަންކަން ކަށް އެަބ ެގްއލުންސަބަބުން ފަރުތަ

ޅުގަނޑުމެން ހޭ. އަޖެނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މިކަމަށް ޙައްލެއް އެބަ ގެންނަން ކޮށެއް ހިނގަމުންދަނީ ހަމަ މަދެއް

ޖެހޭ. އަދި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެފަދަ ފަންޑުތައް އެބަ ން އިުމކުރެވެޤާ ތައްާލނެ ނިޒާމުއިރަށްރަށުގައި ކުނި ނައްތަ 

ައވަސް ަޙއްލެްއ ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ފާހަގަކުރަން. އިްއޒަތްތެރި  ގައި ހޯދައިގެން ައޅުގަނޑުމެން މިކަމު

ކުނި މިފަދަ  ،ންމު އެއްަކމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރައްއަދި އެންމެ މުހި ރައީސް، ައޅުގަނޑުމެންނަށް

ދަނުތައް ވަިކވެގެންދާނެހެން ޢުއަދި އެނޫންވެސް އެފަދަ އެހެން މަ ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގުރާމުތައް ިހންގާއިުރގައި ޕްލާސްިޓކާ

ދުަރތީ ރީތި ވަޞީލަތްތަކުން ގު އަބަދަށްވެސް ރާއްޖެއަކީ ކަންކަން ބައްޓަންެވގެންދިޔުން. އަޅުގަނޑު އެދެނީ މި

ތަޢާލާ ިމންވަރުކޮށްދެްއވުން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް هللا އުމެްއެގ ގޮތުަގއި ޤަ މުއްސަނދިވެފަިއވާ 

 ޢަލަިއކުމް.  ޝުކުރިއްާޔ. ަވއްސަލާމް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު އިްއަޒތްތެރި ދާއިރާގެ  ވިލުފުށީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު ަޙސަން ޢަފީފުދާއިރާގެ  ވިލުފުށީ

އަްށ މިރާއްޖެ  ،ގެންދާ މައްސަލައަކީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ވާހަކަދަްއކަމުން މި

މެްނެގ ބޮޑު މައްސަލަެއއް. އަދި މިކަމުގައި މާދަމާ އަޅުގަނޑު ވެސް ދިމާވެފަިއވާ ވަރަށް ވެސް އަދި މުޅި ދުނިޔެއަށް

ކުދިން ރާއްޖޭގެ ެއކިެއކި ކަންތައްތަުކގައި މަސްއޫިލއްޔަތު އަާދކުާރން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ައޅުގަނޑުމެންގެ ިކަޔވާ

ަފރާތްތަކަށް އަުޅގަނޑު ވަރަށް  ޓަކައި އެކަމަށް މިަކން ގެނައި ކަމަށްންގެ ސަމާލުއަުޅަގނޑުމެ އި،މިކަމުގައި އިސްނަގަ 

ބާ ދަންނަވަން. ާއދެ، މިއީ ވަރަށް ރަނގަުޅ ފާލެއް. މާދަމާގެ ޖީލުތައް މިކަާމ ޙަ. އަދި މަރުބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން

ފަހަރު ބޭނުންކުެރވޭ  ރި ރައީްސ، އެއްދަނީ. އިްއޒަތްތެ ކަންބޮޑުވާ މިްނވަރު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ހާމަވެގެން މި

ރުން އަޅުގަނޑުެމން ޖެހޭ ހުއްޓާލަން. އާދެ، ބޭނުންކު އެ ެއއްެޗހިއަުޅގަނޑުމެން ެއބަޖެހޭ ނައްތާލަން.  ޕްލާސްޓިކު

އާެދ،  ؛ރަމުންގެންދާ މަސައްކަުތގައި ކު މިކަމުގައި އަުޅގަނޑުމެން މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މިހާރު މި

މި ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރަށް އަުޅގަނުޑ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން.  ންކޮމިޓީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެްނވަޔަރަްނމަންޓް

ވަނީ މުރަަކއިން. އަުޅގަނޑުމެންެގ ފަރުތަކަްށ ލިބޭ ކޮންމެ ެގއްލުމަީކ  ނޑުމެންގެ ރަށްަތއް ުއފެދިފައި މިއަޅުގަ

 ގެއްލުމެއް. އަުޅގަނުޑމެންގެ މި ރަށްތައް ފެންމަތީގައި ހުރުމާއި ނެތުމުގެއަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށްތަކަށް ލިބޭ 

އުފެޭދ މައްސަލައެްއ. އެހެންވީާމ، އުޅެވޭެނކަމުގެ ުސވާލުރަށްރަށުގަިއ  އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި .މައްސަލަެއއް

މިކަމުަގއި މިާހރުން މިހާރަށް ފިޔަވަޅު އަޅަްނޖެހިފައިވާ ކަމަށް އަުޅގަނޑު  .މިކަމުގައި އަުޅގަނޑުމެން ވަަރށް ކަންބޮުޑވޭ
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ރު އަންނައިުރ މުޅި ަވނަ އަހަ 2050ދަނީ  އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހާމަވެގެން މި .ގަބޫލުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

ވެސް މުޅި  އިމުގައާދެ، މިއީ ހަމަ .ވެސް ގިނައިން ޕްލާސްޓިކު މަހަށްވުރެ ނީޅެއު ދުނިޔޭގައި ވެސް ކަނޑުތަުކަގއި މި

ކަމަށް ބަރޯސާވެފަިއވާ ފަތުރުވެރި އިމަސްވެރިކަމާ  ،ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖެއަކީ  ވެސް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ  ދުނިޔެ

ކަނޑުތަާކއި ގުޅިފަިއވާ ދެ  އަޅުގަނޑުމެންގެނޑުމެންނަށް އާމުދަނީ ލިބެނީ މި ދެކަމުން. މި ދެ ކަމަކީ އަުޅގައުމެއް. ޤަ

އަުޅގަނޑުމެންެގ ރީތި ގޮނޑުދޮށްތަކާިއ އަިދ  ،އަންނަނީ މައިގަނުޑ ސިނާޢަތް. އާެދ، ފަތުރުވެރިން މިތަނަށް މި

އުޭޅ ރީތި މަސްމަހާމެހި ބެލުމަށް. މެންގެ ކަނޑުތަުކގަިއ އަުޅގަނޑު ،ވާ ރީތި މުރަަކާއއިއަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރުތަުކަގއި 

 މީހުންނަށް ލިބެން ނެތް ކަމަށް  މީހުން އަންނަނީ. އެފަދަ ތަންތަން އެފަދަ އެއްޗެހި އެ އެކަމުގެ ަޝއުޤުވެިރކަމުަގއި އެ 

ިރޒަމުެގ އަޓުނޑުމެންެގ ޅުގަރާއްެޖއަކަށް ޒިޔާރަެތއް ނުކުރާނެ. އަ  މީހުން މި ވަންޏާ އެ ފެންނަން ނެތް ކަމަށް  ،ވަންޏާ

އަންނައިުރގައި އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންާވ  އެހެންމެ އަުޅގަނޑުމެން މަްސވެރިކަން ކުރަމުންސިނާޢަތް ދާނީ އުިވގެން. ހަމަ

ެވސް  މުންއެކަ ،ވަންޏާ ދަނީ ދަށަށް. އަުޅގަނޑުމެން ކަނުޑަގއި އުޅޭ މަސް މަދުެވގެންދާ ކަަމށް އެންވެރިކަން މި

ކަންތައްތައް އަުޅގަނޑުމެްނ  . އާދެ، މި  ލިބެން އޮތް ފައިދާއެއް ލިބެން އޮތް އާމްދަނީ ނުލިބިދާނީނަށްއަޅުގަނޑުމެން

އަުޅގަނޑުމެން  .ނުދޭ ބުނާ އެއްޗަކުން ައޅުގަނުޑމެންނަކަށް އަދި އިހުސާސްެވގެނެއް ،ލާ ބަހަކުންއިމިހެން ދައްކަ

ޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތް ގެއްލުާމއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އޮތް އަ އެބަޖެހޭ މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރަން. މިކަުމގައި 

ނުރައްކާ އަުޅގަނޑުމެން މުިޅ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ސާފުކޮްށދޭން. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެން 

 .ންލައިކޮތަޅަކަށް ެއއްޗެހި އަަޅއިގެން ައއިސް ކޮތަޅު ުހސްކޮށްލާފައި ެއއްލަ ވަރަށް ފަސޭހަ ޕްލާސްޓިކު

ކަނޑަށް ވެސް ނޫނީ އެހެން ދިމާލަކަްށ  ބޯލާފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަ އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރެޭވ ފެންފުޅި

ުކރަނީ ކޮންކަމެއްތޯ ައޅުގަނުޑމެންގެ އެންމެން އެބަޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން މި ންލާން. އެކަަމކު އެ ަޢމަލުއިއެއްލަ 

 ިއގައި ން އެ މައްސަލަައޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިހުރުމާއި ނެތު ؟ކަމެއްތޯކޮން ނީެމން ކުރަވިސްނަން. ެއއީ އަުޅގަނޑު

ކުރަނީ ޮކންކަމެއްތޯ؟ އަުޅގަނޑުމެންެގ ރާއްޖޭގެ މި ރަށްތައް ނެިތދިޔުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި  އަޅުގަނޑުމެން މި

ްނ މުޅި ރާއްޖޭގެ މުޅި ހުރިހާ ، މި މައްސަލައަކީ އަުޅގަނޑުމެއެހެންވީމާ ބާރުމިން އަޅަނީ މިފަދަ ކަންކަން ކޮށްގެން.

އެ ކަންތަްއ  ،ހޭ ފާހަގަކޮށްޖެމެދު ކަންބޮޑުވާކަން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ މަޢުލޫމާތު ދީ، އަދި އެކަމާ

ރި ޓަަކއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރެވެން ހުއެއާއެުކ، މިކަންތަްއތައް ހުއްޓުވުމަށްހަމައަދި ދިނުމަށް. އިއެންމެންނަށް އަންގަ

ައޅުގަނޑުމެންނަށް ުކއްލިއަކަްށ  ،ބޫލުކުރަންގަވެސް  ޖެހޭ ކުރަން. އާދެ! އަުޅަގނޑުކަންތައްތައް އަުޅގަނޑުމެން ެއބަ

ެއއްފަހަރު ބޭނުްނކުރާ ފެންފުޅި ބޭނުންކުރުން ނޫނިްއޔާ ޕްލާސްޓިކު  ،ލާސްޓިުކ ޮކތަޅު ބޭނުންކުރުންމިހުރިހާ ކަމެއް ޕް

 މުއްދަތެއްގެ ތެރޭަގއި މި ،ޖެހޭ ތާވަލެއް ރާވަިއގެންެއބަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން ހުއްޓަެއއް ނުލެވޭނެ. އެހެންނަމަ

 އްާޔ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. ނިންމަން. އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި ކޮށް ކަންތައްތައް 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިން.ޢަލީ ޙުސަ ކެންދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އިންކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަ

 ދެ އްމުކޮށް ައޅުގަނޑު އެްއވެސް މައްސަަލއެްއަގއި އާ ލައިކުމް. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢަ އައްސަލާމް 

ވަނަ އަހަރު  1930ުކރިން،  89، ީމގެ ގައި ވާހަަކއެްއ ނުދައްކަން. އެހެންނަމަވެސްމި މަޖިލީހުގެ ފްލޯފަހަރަކަށް 

އެންޑް ަފއުލް  ،ފެއަރ އިޒް ަފއުލް، ވަނީ މި އިސް ބުނެފަން ޖޯން ކީ މަށްވާ ކަ އޭރު މަޝްހޫރު އިޮކނޮމިސްޓެއް ދުނިޔޭގެ

ވަނަ އަހަުރ  1973ނޮޓް. މިއަށް ޗެލެންޖުކޮށްފައި  ފެއަރ އިޒް އެންޑް، ަފއުލް އިޒް ީއޒީ އިޒް ފެއަރ. ސޯ ދެޓް

ފޮތެއް  އިންޖުކޮށްފަޗެލެ ށްސިސްޓަމަ  ސް، މުޅި އިކޮނޮމިކްޝޫމޭކާ ިއކޮނޮމިކް އިބިއުޓިފުލްއޭ ިކޔާފަ އިޒްސްމޯލް 

ހަމަ ފޮތް ވިދާޅުެވފައި އޮންނާނެ ކަމަށް  އޮތްކަން ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އަދި އެ އިލިޔެފަ

ޙަޤީޤަތުަގއި މީގެ  ،ުއޅެނީ ރައީސް. ދަންނަވަން މި އަުޅގަނޑަށް ޔަޤީން. އިްއޒަތްތެރި 100އަޅުގަނޑު %

ވެސް  މައްަސލަ ފެންމަތިވާނެ ކަމަށް އޭުރގެ ދިރުއުޅުނު މީހުން އަހަރު ކުރިން މި 90 ނުވަތަ 89ގާތްގަނޑަކަށް 

 ވެސް ެއކަމުން އަރައިުނގަެނވިގެން. ގާތްގަނޑަކަށް ެއއް އޮތް. އަުޅަގނޑުމެން މިއުޅެނީ މިއަދުލަފާކޮށްފައި އެބަ

 އް އަިދވެސް މިކުރި ކަންތަ ންއުޅެނީ އެކަމުން އަަރއިނުގަެނިވގެން. އަުޅގަނޑުމެން ގޯހު މި ވެސް ދާއިރު ރުނުވާންގަ

ދުރަތީ ރައުސުލްމާލަކީ އާމްދަނީއެއް ކަމަށް ގު ،އުޅެނީ ރަނގަޅު ނުކުރެިވގެން. ގޯހުން ޙަޤީޤަތުގައި ކުރެުވނު ކަމަކީ

ކުރުން. ބޫލުކުރިގަީކ އިންކަމެއް ގޮުތގައި އަޅުަގނޑުމެން . ނެޗުރަލް ކެޕިޓަލަބަލައި، އާމްދަނީއަކަށް ބަދަުލކުރުން

ވަކިްނ ޚާއްޞަކޮށް އެ ެއއްަޗކުން  .ދުރަތީ ވަސީލަތްަތއްގުޔާދަނުކުެރވޭ ޢި ކީނެޗުަރލް ކެޕިޓަލަ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ

 ތީރަގުދުއެއީ ޙަޤީޤަުތގައި  ؛ބާވަތްތައްބެހޭ  ދަން، ތެލާޢުއޮއިލް ނޫނިްއޔާ ތެލުގެ މަ  ޕްލާސްޓިކު މި އުފެދޭ ކުރޫޑް 

އެއިން ހިތުރުހުރިހާ  ،ގޮުތގައި ބަަލއިގެން  ގެން އެއީ އާމްދަނީއެއް . ެއއިކީ އަުޅަގނޑުމެން އެ ބޭނުންކޮށްގެއްރައުސުލްމާލެ

. .ންނާނެނުނިކު އެއްބަދަލުކޮށްގެން ގެްނގުޅުނީމާ ރަނަގުޅ ނަތީޖާ ފޯމަކަށް ެއއިްނ ހިތުހުރިހާ ،އެްއޗެްއ ހަދައިގެން 

ޕްޮރޑަކްޓްްސ  ވެްސ ޭއގަިއ ބައިިއ ހަދާއިުރގަ އެނަރޖީ ނިއުކުިލއަރ ،އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ހާހަށްވުރެ ގިނަ  ދެ ،އިސްރާުފކުރެވޭ ާމއްދާތަކަކީ ބިމު ައީޑގައި ވަުޅލިޔަސް ވޭްސޓު ނުވަތަންނަ އަ އިންނޫނިއްޔާ އެ 

ބާވަުތގެ ނުރައްކާތެރި އެްއޗެއް.  ޙަޤީޤަތުަގއި ޭއގެ ޒާުތގެ މި ވެސް ކަކީމިހުރޭ. ޕްލާސްޓިއަހަރު އޭަގއި ދެ

ގޮތުަގިއ މި ފެންނަނީ ޕްލާސްޓިކު.  ގެއްޕްރޮޑަކްޓެ ނަގައި ސާފުކުރާއިރު ޭއެގ ބައި ތައްޅުގަނޑުމެން ތެލުގެ މާއްދާއަ

ޙަޤީޤަތުގަިއ  ން އަޅުގަނޑުމެންއަތު ގެއަޅުގަނޑުމެން  ،ޖެހޭމިއަދު ވިސްނަން އެބައަުޅގަނޑުެމން އެހެންނަމަވެސް، 

ލަސްކުރެވޭކަށް ނެތް. ފަްސކުރެޭވކަށް ދަނީ.  މިގެ ކަށްަވޅު ކޮންނަމުން އަނދަވަުޅ ޫނނީ އަުޅގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންގެ

ކުދިންނަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ މިއަދު ޝުކުވެރިވެރިވަން. މާލޭގެ ސްކޫލުތަުކެގ ވެްސ ދިވެހި ކިޔަވާ ނެތް. ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި
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 ިއސްނަގަިއގެން މި މަަސއްކަްތ ސްކޫލު ކުދިން މިކަމަށްއިންޓަރނޭޝަނަލް އްދީން ޘުޔާޣިކުދިން، ވަކިން ާޚއްސަކޮްށ 

ރަށްރަށުގައި އަތޮޅުަތކުގެ ތެރޭަގިއ  އެއާއެުކ، އަުޅގަނުޑ ދަންނަވަން. ރާއްޖޭގެޓުމަކީ ރަނގަޅު ފާލެއް. އަދި ހަމައްފެ

 ކުނި ނައްތާލުމުަގއި  ،ބައެްއ ސްކޫލުތަކުން ޕްލާސްޓިކު ވަކިކޮށް. ކުރޭއެބަތް ތިބި ވަރަށް ގިނަ ސްކޫލުތަކުެގ މަސައްކަ

، ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން މުިޅ ދޭ. އެހެންވީމާއެބަކުރަމުން  ކެއްތަ ބޮޑެތި މަސައްކަތްެވސް  ތަކާ ގުިޅގެންކައުންސިލު

ަވރަށް ގޯސް އާދައެކޭ މިީއ  ،އިޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް ނުބަ ،އައި  ދުނިޔޭގައި ހިނގަމުން

، މިކަން ގެންދިއުން. އެހެންވީމާގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކު ބޭނުންކުރަމުންސިން،އަޅުގަނޑުމެން ޕްލާސްޓިކު ބޭނުންކުރުން

އެ ނެގި އިސްެނގުމަްށ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފަށްފަށުން  ،ދެއްކި ހިތްވަރަށް ކުދިންޓަކައި ދިވެހި ކިޔަވާ ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް

 އޮތް ސަރުކާރުން  ލީހުން އަދި މިހާރު މިދަންނަވަން. އަދި ެއއާެއކުަގއި އަޅުގަނޑުމެން މި ރައްޔިތުންެގ މަޖި ރުޝުކު

ކުރަނީ މިއީ ހަމަ ކޮންމެހެންވެސް ކުަރންޖެހިއްޖެ ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ބަލަިއގަނެގެްނ ލު ބޫގަވެސް ައޅުގަނޑު 

 އެންމެ ައވަހަކަށް އަޅާނެ ކަމަށް. ދެްއވި ފުުރޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް މިކަމާ މެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް ވީ 

ގޮތަށް ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކަައކީ ޙަޤީޤަތުގައި ފައުލް ިއޒް ނޮޓު  ގެދަންނަވަން. އެންމެ ފަހު ވާހަކައެއް  ޝުކުރު

 ފެއަރއޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެވސް ބަިއވެރިެވ އެބަ ިތއްބެވި.  ަވގުތު ގެލެީރަގއި ަކލާފާނު ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި

ޖަހާއިރު ފަށާއިރު  1އަޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުސްަވގުތަށް ބައިަގޑިއިރަށް މި މެދުކަނޑާލަނީ. 

ވިްއޔާ ޯވޓަށް އެހުމުގެ ަގޑީަގއި މި ދާނަން. އިރާދަކުރެއް މެން ކުިރއަށް އަނެއްާކވެސް މި މަޢުޟޫާއިއގެން އަުޅގަނޑު

 . ންޯވޓަށް ެއހުން އޮންނާނެ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ރާރަށްގަމި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް، މި  އިގަ 1:30

 

 {އަށް 13:00އިްނ  12:29 :ކޮޅުގުތު ސްވަހު}

 (هللا ޢަބްދުއީވާ ސްރައީ ނައިބު ގެލީހު މަޖި ؛ވީނެންތުގައި އިސަޔާ)ރި

 

 

  ެކވުން:ކަދެއް ން ވާހަރިޔާސަތު

ދަނީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް. އެއީ   އަނބުރާ މިކުރިއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަނުޑމެން އަލުންޝު`. 

އްދީން ިއންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުން ޘުޔާޣިއެންަވޔަރމަންޓު ކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ގެނެސްފައިވާ ރިޕޯޓަށް. އެއީ 

ޓީގެ ޗޭންޖު ކޮމި ކުލައިމެޓް އެންޑް  މަންޓްންުތރު ސްކޫލުތަކާ ގުިޅގެން މަޖިލީހުގެ އެންަވޔަރައިސްނަަގިއގެން ރާއްޖޭގެ އި



69 

 

ކުދިން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިލްތިމާސާ މެދު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮުތެގ  މެންބަރުންނާ އެކު ބޭއްެވވި ަބއްދަލުވުމުަގއި އެ

ެއއީ މަޖީދިްއާޔ  ބަިއވެރިެވއްޖެ. ސް ބެލުމަށް ގެލެރީއަށްހުބަސްކޫލަކުްނ މި  4ވެްސ އިތުރު  ރިޕޯޓު. މި ދަންފަޅީގައި

ައދި ރެހެންދި ސްކޫލް. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  މާދުއްދީން ސްކޫލްޢި ،،ދީން ްސކޫލްއްޔިމުހް ،ސްކޫލް

 . ޢަށްއަރުވަނީ އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢުންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެ

އިސްނަގަިއގެން އިތުރު ސްކޫލުތަކަާކއެކު ސިްނގަލް ސްޫކލުން އްދީން ޘުޔާޣިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! 

ވެހި އަށް ވަަޑިއގެން ދެއްވި އިލްތިމާސަކީ މިއަދު ދިޓާ ބެހޭ ކޮމިޓީށްމި މަޖިލީހުގެ ތިމާވެޔޫސް ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް 

ތިމާސެްއ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސިްނގަލް ޔޫސް ޕްލާްސޓިކުން އެްނމެ ބޮޑު ނޭދެވޭ ައސަރެްއ ޤައުމަށް މުހިއްމު އިލް

ދޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރީތި ގޮނޑުދޮށްަތއް އެ އެްއޗެްއގެ  ސަބަބުން މިއަދު ވެގެން އެބަ ޖެކުރާ އެއް ޤައުމަކަށް ދިވެހިާރއް

ލާސްިޓކުގެ ސަބަބުން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިާރއްޖެ ފަދަ ދަނީ ޕްކަން ެގއްލިގެންޭއގެ ރީތި  ،ހަލާުކވެ  ވެ،ކިލަބު

ކުރަނީ މި ޕްލާސްޓިކުން. މުރަަކއިގެ ބަީގޗާތައް ަހލާކު ބަރޯސާވެފައި އޮންނަ ޤައުމެއްގެބޮޑަށް ނުހަނު  ށްފަތުރުވެރިކަމަ

ދަނީ  އުފައްދަމުން އެއެއަރ ޕޮލިއުޝަްނގެ މަްއސަލަ  ްއގެމަންޓެންމިފަދަ ނާޒުކުރު އެންަވޔަރަ ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި

ވެސް ޮބުޑ މައްސަލަައކަށްވޭ. ެއކަމަށް އި މިފަދަ ޕްލާސްޓިކުން. ޕްލާްސޓިކުެގ މައްސަަލއަކީ ިމއަދު މުޅި ދުނިޔޭގަ 

 ެއއް.ސަލައެަކއްެޗއްގެ ގޮތުަގއި ެއާއ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރަންޖެހިފައި އޮތް މައްދުނިޔެ އެކީ  ،ސަމާލުކަން ހުއްޓި

ފުރަތަމަ  އެންމެހުރެ.  ބައިވަރު ސަބަުބތަކާ ،ކުރުމަށް ދެކޮޅުހަދަން އެބަޖެހޭބޭނުން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ޕްލާސްޓިކު

ދުރަތީ ގު ވޭދަނުކުރެޢިޔާއުފެއްދުމަށް ބޭނުން މިކުރެވޭ  މިފަދަ ޕްލާސްޓިކު ،ލާއިރުއި އެއް ކަމަކަށް ނަޒަރުހިންގަ 

ދުރަީތ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ގު ވޭދަނުކުރެޢިޔާގޭްސ ފަދަ  ،އިލް އޮކުރޫޑް ލަތްތަކެއް. ވަސީލަތްތަކަކީ އަގުޮބޑު ވަސީ 

ހަމަ އެންމެ  .ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްޭއގެަސބަބުން އަނެއްކާ މި ޤައުމަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް. ޕްލާސްޓިަކކީ އުފެއްދޭ 

ުދއްވަްނ މީޓަރަށް ކިލޯ ކާެރްއ އެއް ަވސީލަތްތަކުގެ ތެެރއިން ގުދުރަތީ އެބަ ހޭދަވޭ ކޮތަުޅ އުެފއްދުމަށް  ޕްލާސްޓިކު  9

ން ޓަނުެގ އަސަތޭކަ މިލި 3ދުނިޔޭގައި ކަމެއް.  ލަންޖެހޭއަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާ  އީމިދުރަތީ ވަސީލަތް. ގުއުފައްދާނެ 

.  ބޭނުންކުރެވޭ ޕްލާސްޓިކުފަަހރު ބަަޔކީ މިއީ އެއް ބައިކޮށްަފއި ެއއް ދާއިރުަގއި މީގެތެެރއިން ދެއުަފއްދަމުން ޕްލާސްޓިކު

ވަުރެގ ެގއްުލންތަކެއް ލިބިގެންދާނެބޮޑެތި  ،ނަމަ ދޭތެރޭ މިއަދު ނުވިސްނައިފި . މިކަމާބޮޑުމިއީކީ މަދު އަދަދެއް ނޫން. 

ހާސް  1އަހަރާއި  20މިފަދަ ޕްލާސްޓިކް އުފެއްުދމަށްފަހު ދުނިޔެއިން ނެތިދިއުމަށް  މި ޕްލާސްިޓކު ބޮޑު އަދަދެއް. 

ޓަކަިއ ކުާރ ކީ މާދަމާގެ މި ަޤއުމަށްސަކުރާ އިލްތިމާ ކުިދން ިމއަދު ސްކޫލް ތެރޭގެ ުމއްދަތެއް ެއބަ ނަގާ. ދޭ އަހަރާ

ކުރާ ދޭތެރޭގައި  ދެމިޮއތުމާއި ނެތުމާިދވެހިރާއްޖެ ނާޒުކު މާދަމާ މިފަދަ ރީތި  ،އެ ކުދިްނގެ ިއލްތިމާސަކީ. ސެއްލްތިމާއި

ށް ޓަކައި އެ ކުދިންގެ ހިތުގައި އޮްތ އިޚްލާޞްތެރިކަމަ ގެންގޮސްދިނުމަށް ޖީލުތަކަށްމި ޤައުމު މާދަމާގެ އިލްމާސެއް. 
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ން ހުއްޓާލަން ބޭނުންކުރު ޤައުމުތަކުަގއި ޕްލާސްޓިކު ެއކި ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ދުނިޔޭގެ ކުރާ އިލްތިމާސެއް. 

ެގްޓ  އަހަރު ހުއްޓާލުމަށް ޓާވަނަ 2021އިން ކެނެޑާގެޓްތަެކއް އެދަނީ ކަނޑަައޅަމުން. ހުއްޓާލުމަށް ޓާ  ،ލަމުންއިގޮވަ 

ކޮށްފަިއ އޮްތ  ހަމައަްށ ހުއްޓާލުމަށް ވަނަ އަހަރާ 2025އަޅުަގނޑުމެންގެ މިއަުދގެ ރިޕޯުޓގަިއ  ،ކަނޑައަޅާަފއި އޮތްއިރު 

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ހަމަ ރަނގަޅުބާވައޭ.  2025ހިތަށްއަރަނީ  ވެސް އިލްތިމާސް އަޅުގަނޑު ބަލައިގަންނަ ހިނދު

އެބަޖެހޭ. ރާއްޖޭގަިއ  ކުރިން މިކަމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޅުގަނޑުމެން ޭއގެ މާއަލަސް.  ނޑަށް މާއަުޅގަ 2025

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުއްޓާލަން ގެ ބާވަތްަތއް ލެވޭ ޕްލާސްޓިކުއި ެއްއފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އެއްލަ ،ގެބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކު

އަުޅގަނޑުމެންގެ ިމ ބޫލުކުާރހިތްވަނީ ގައަޅުގަނޑު ތިބެވޭކަްށ ނެތް. ގެޓެްއ ކަނޑައަަޅިއގެން ރާސްތާ ޓާ އެހާ ދުރު

ކަމަށް.  ގޮެތއްަގއި ބަލަިއގަންނާނެ ވިކިަޔވާކުދިންެގ ިއލްތިމާސް މިއަދުގެ ސަރުކާރުްނ ވަރަށް އިޖާބަދެނި ،އިލްތިމާސް

އައި  ީފހުން މިކަން ފެށިގެންރިއްޔާގެ އޮހޫެވސް ސަރުކާރު އުފެދި، ރައީސުލްޖުމް އީއަ ފެނިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ިކޔަާވކުދިންނަކީ މާދަމާގެ މުސްތަޤުބަލް. ވުޒާރާަތކުން ފެށިގެްނއައި މަންޒަރު. އެކި މަންޒަރު. އެއަށްފަހު ސަރުކާުރގެ 

ައޅުގަނުޑެގ ، ދާއިރުކިަޔވާކުދިންނަށް ފެށިގެންތައް ރާމުމު ޕްރޮގްއްފަދަ މުހި ދިވެހި ސަރުކާރުން ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމު

އަުޅގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން  ޕްލާސްޓިކުން އެކަހެިރެވފައި އޮްތ ޕްރޮގްރާމަކަްށ ހެދުން.ާނސްތާ ޕްރޮްގރާމަކީ ، މާސަކީއިލްތި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިްނ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްވަރު އެބަހުރި. . ދެވޭނެއަޅުގަނޑުމެން ދާން ބޭނުންވާ މަންޒިލަށް 

އޮތް. ނިޔަތް އެބަ ހަމައަށް އެކަން ކުރުމުގެ ހެޔޮ މެ މަތީ ފަޑިއާހިސާބުން ފެށިގެންގޮސް އެން ކިަޔވާކުދިންނާ

ތަކަށް މާދަމާގެ ޖީލު ،ސަލާމަތްވެގެްނވާޕްލާސްޓިކުން ޓަކީ ށްމި ނާޒުކު ތިމާވެ ،ދަކީމީއްއަޅުގަނޑުގެ އު 

ހި ޤައުމު މި ނާޒުކު ދިވެ ،ނާޒުކު ތިމާވެށިމި ޮގތުގައި  ގެހަވާލުކުރެވިފައި އޮތް އަމާނާތެއް  ށްއަޅުގަނޑުމެންނަ

 . ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ންވުީފޤު އަޅަމެންނަށް ދެއްވެ އުކުރުުމގެ ހެޔޮ ތަރައްކާތެރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒު

މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން އަުޅގަނުޑ އެންމެ ތަފާތު ގޮތަކަށް އާދެ! މިއީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޝުކުރިއްާޔ 

ޙަޤީޤަތުަގއި މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތައް ޟޫޢު ުނވަތަ ެއއް މަސައްކަްތ، އެއް ަމއްސަލަ. އުބަހުސްކުރާ އެއް މަ

ލުމަށް އިއެކުަލވަރާެރްއގެ ގޮތުަގއި ގަ ނަށްއަުޅގަނޑުމެންރަްނ އަދާކު ބޮޑަށް ޝުކުރު ވަަރށް. އިއެ ތިއްެބވީ ގެލަރީގަ 

 ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި  ޓާށްއަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމާވެ އިލްތިމާސް  ،ތި ބޭފުޅުން މައްސަލަޓަކައި 

ލީހުގައި މިފަދަ ކަމަކަށް ކަމެއްތޯ ރައްޔިތުންގެ މަޖިމު އްކިހާ މުހި މިއީ  .އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްކަމަށް ޓަކައި. 
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އެންމެ ަޙއްލުނުވެ އަިދ ަވގުތު ާރއްޖޭގަިއ  މި މިއީތޯ އަުޅގަނޑުމެން ހިތުގައި އޮތް ުސވާެލއް. ެއއީ  ،ހުސްކުރުމަށްބަ

ނެތް. މިއީ ބޮޑު ޤައުމީ  ެއއްވެސް ަޝއްެކއް  ؟ގޮުތގައި އޮތް މަްއަސލައަކީ ގެއެންމެ ބޮޑު ޤައުމީ މައްސަލައެއް 

ސަރުކާުރގެ އިދާރާަތކުްނ ސަރުކާރުތަކުްނ އަިދ  ބޮޑު ޤައުމީ މައްސަަލއެއް. މިކަމުގަިއ މިއީ މައްސަލަެއއް. 

ވަނަ  2018އިްއޒަތްެތރި ރައީްސ، އަޅަމުންދަނީ. ެވސް ފިަޔވަޅުތަްއ ިމކަމަށް  ،ސަމާުލވެއަދި  .ސަމާލުވާންޖެހޭ

 10އޭގެ % ،ާވއިރުއުެފއްދިފައިކުނި ހާސް ޓަނުގެ  45ލައްކަ  3އަހަރުގެ ހިސާބުތަކަށް ބަލާިއރުގައި ރާއްޭޖގައި 

ެވގެންދޭ.  އެބަ ޕްލާސްޓިކުކުނީގެ ގޮުތގަިއ ވަރަްށ ފަސޭހައިން . ޕްލާސްޓިކުސަތޭަކ ޓަނަކީ  5ހާސް  34ނުވަތަ 

ޓަށް ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދަށް ވެސް ދުރު ށް ނާޒުކު ތިމާވެއެހެންނަމަވެސް، ެއއީ މި ރާއްޖޭގެ 

ކުރަނީ ބޫލުކުރަންޖެހޭ. ރާއްޖެ އަޅުގަނޑުމެން މާކެޓުގައަޅުގަނޑުެމން ުރކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ގައި އަސަމުސްތަޤުބަލު

ގޮނޑުދޮށްތަކާއި އަިދ  ރީތި ،ހިރުކަމާއިތާއަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ސާފު މީހުން މި  މި ރާއްޖެއަށް. އިތަނެއްގެ ގޮުތގަޖަޒީރާ 

ދުނިޔޭަގއި އޮްތ ން. އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖެއަކީ ބޫލުކުރަގަ މެން ޓަކައި ކަމަށް އަޅުގަނޑުކަނޑުތައް ބެލުމަށްވިލުނޫ 

ދެން އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖެ  ؟ދެން ވެގެންދާނީ ކިހިނެއްތޯ ،ޤައުމު ކަމަށް ވާނަމަ އެންމެ ގިނަ ކުނި އުފައްދާ

ޖޭގެ ރަެށއްަގއި ކަމެއް. އާދެ! ާރއް އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ، ެއއީކުރުމަށް ޕްރޮމޯޓްކުރާނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ މާކެޓު

 ވެސް ނުންޤީާވނަމަ ހަމަ ޔަ އްލުުނވެ އޮްތ މައްސަލަެއއްެގ ގޮުތަގއި ެއްއ މައްސަލަެއއް ބަލާ ކަމަށްޙަ ށްބޮޑަ އެންމެ

 ނެތުން.އިުމކުރެވިަފއިޤާަތކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކީ ކުނި ނައްތާލުމަށް އެކަީށގެންވާ ިނޒާމެއް ކައުންސިލު އަދިވެސް

މެދުވެރިކޮށް  ތަުކން މަސައްކަތް އެބަކުރޭ. ެއކަމަށްޓަކައި ދައުލަތުން އެިއރެއްަގއި ބަޖެޓުންސިލުއެކަމަށްޓަަކއި ކައު

އެަކއްަޗކަށް އެއީ އަދި މިފަދަ މުހިއްމު ކަމެއް އެކީ  ،އެހެންނަމަވެސް . ވެސް އެބަދޭ ދެވެންޖެހޭ އެހީތެރިކަން

ޑު ކަމަށް ބަލާއިރުގައި ހަމައެކަނި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ނައްތާލުމަށްޓަކައި ނުވަތަ މިަކމުގެ އޮތް ނުރައްކާތެރިކަން ބޮ

ހަމައެކަނި ކުނި  ،މުގަިއ ކުންޏަކީޫބލެއް ނުކުރެވޭ. ކުރިން އަުޅަގނޑުމެންގެ ބޯދާ ވިސްނުގަކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަކަށް 

ެޗއްެގ ގޮުތގައި . ކުންޏަކީ ޭއގެން ނަާފ ލިބޭ ެއއްކަމަށް ދެކި އޮތުން ައޅުގަނުޑމެން އެބަ ހަނދާން ނައްތާަލންޖެހޭ

ހަދަން އެބަޖެހޭ. މިއަދު ދުނިޔޭގެ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ބަލާިއރުގައި ެއކަން އެގޮތަށް ކުެރވެން އެބައޮތް. އެހެްނވީމާ، 

އްދީން ސްކޫލުގެ އިސްެނގުމާއެުކ ރާްއޖޭގެ ސްކޫުލ ދަރިވަރުންތަެކްއ ޘުޔާޣި ، ޑު ހަމަ ޔަޤީން މި ިއލްތިމާސާއެކުއަޅުގަނ

 މި މެންވެސް ސަރުކާރުން ބަލަިއަގންނާނެ. އަޅުގަނޑު ނުންޤީށް މި ހުށަހެޅި އިލްތިމާސް ހަމަ ޔަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ

ެވސް ދޭނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް  މައަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި މިއަށް ވޯޓު ބަލައިގަނެގެން. އަުޅގަނުޑ މި ރިޕޯޓަށް ފުރިހަތިބީ

 ޝުކުރިއްާޔ. ދެްއވި ފުރުސަތަށް. 
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ވެސް ައއިސްފަިއ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު ގެލެރީއަށް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލު އަދި ހުރަވީ ސްކޫލު

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ؛ ބަހުސް ބެއްލެވުމަށް ގެލަރީއަށް  ވަނީ މި ްސކޫލް އެ 13ލަ އެބަތިބި. އެހެންވީމާ، ޖުމު

 ސާން ޙުސައިން. ޙިމެންބަރު 

  

 ސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެއްެކވުން: ޙިތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ދަރިވަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ރައްޔިތުންގެ ސްކޫެލްއެގ  17އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. 

 އެނގެނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ގެނައި މައްސަަލއިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މަންދޫބުން މެދުވެރިކޮށް ސަމާލުކަމަށް މި

ޤައުމުގައި  ތަކެއް މިތިރާމުކުރާ ޖީލުހުއި ޓަށްށްތިމާވެމެދު ދޭ ސަމާލުކަން.  ޓާށްމި ޖީލު ތިމާވެ އަންނައުފެދެމުން 

ރާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ލިބިދޭ. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ގޮްސ، ޭގ ގަ ންކަން މިޤީކަމުގެ ޔަ ބިނާވެގެން އަންނާނެ

ލީމާ، އެ ކުިނ އިފައި ެއއްލަޖީބަށް ލާ ސުޕާރީ ޕެކެޓު ާކލާ ،ހާރައިން ގަންނަ ަތކެތި ލާ ޕުލާސްޓިކު ކޮތަޅުންކަންމަތީ ފި

މެދު މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ފުންކޮށް އެބަ ވިްސނާލަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެްނެގ  ނިމޭ ހިސާބާ އިރު ގޮސްފަިއ ނެތިގެންދާ

ެއތަންތަން އެއީ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ވާސިލުެވގެންދާނެ  ،ކާތެރިކަންދީހިމާޔަތްކޮށް، ރައް  ފަޅުތަކާ މޫދާއި ފަރުތަކާއި

ތަންތަން  ގޮތުގައި އެބަ އެ ގެތަންތަނު ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެ އްކޮްށ،އެ ގޮތުަގއި ރައްކާެތރިކަމާ ގެތަންތަނު

ނެތިގެންދާން، ނުވަތަ  ގެ ޕްލާްސޓިކުހިމާޔަތްކޮށް، ބަލަހައްޓަންޖެހޭ. އާދެ! ރީސައިކަލް ފަސޭަހިއން ނުކުރެވޭ ޒާތު 

 ބަޔޯީޑގްރޭޑަބަލް ނޫންދި އަހަރު ނަގާކަްނ އެބަ ދިރާސާތަކުން ދައްކާ. އަ 1000ވެގެންދާން އެންމެ މަދުން ބަޔޯޑީގްޭރޑް 

 ކަންނޫންހި ވާ އެްއޗެޑީގްރޭޑް  100%ތަކަކީ ޭއގެ ޒާތުަގއި ނެޗުރަލީ ގިނަ ފަހަރަށް އެްއގޮތަކަްށވެސް ޕްލާސްިޓކު ޒާތުގެ

ވަަނ  2013ދިރާސާަތކުން އެަބ ދައްކާ. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮްނޒަވޭޝަން ަބޔޮލޮޖީ މެގަޒިންަގއި އެބަ ވެސް 

ދިރާސާތައް ދައްކާ ގޮތުަގއި މޫދުގައި އުޅޭ ވެަލާޔިއ  ،ގޮތުން ްއގައި ބުނާއަހަރު ޕަބްލިޝްކޮށްފައި އޮތް އާޓިކަލެ

ެކއުމުެގ  ެއއީ ޕްލާސްިޓކު ،ކަިއގެން. އަދި ކަނޑުަގއި އުޭޅ މަސް މަރުެވގެްނ ދަނީ ޕްލާސްޓިކު 35%ކަހަނބުގެ 

ަކއިގެްނ  ކަން އެބަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދިރާސާތަކުން އެނގޭ. ޕްލާސްިޓކުވާ އެްއޗެއް ތަކަްށ ވިހަސަބަބުން އެ ޕްލާސްޓިކު

 ވިހަ އެ ،ކެއުމުން ނުންއިްނސާ އަޅުގަނޑުމެން މަސް އަދި ސްޓްކޮްށގެން ދިރިއުޅެމުންދާ ޖަނަވާރުންނުވަތަ އިންޖަ

ން އިނގޭ. އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަީނ ވެސް އެބަ ވާސިލުެވގެން އަްނނަކަން ދިރާސާތަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަިށގަނޑަށް

 މަންޓްންއެްނވަޔަރަ މޫދު ހިމާޔަތްކުރާ ވާހަކަެއއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ ،ފަޅުަތާކއި ،ހަމައެކަނި ފަރުތަކާއި

ގުޅުންހުރި ވާހަކަތަކެއް. އާދެ! އަޅުގަނޑު  ތާޙައްޞިއަޅުގަނޑުމެން އިންސާނުންެގ  ،ންގެ އިތުރުންޕްރޮޓެކްޝަ

ކުރާ ޖީލުތަކެއް ބިނާކުރުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޒިންމާއެއް. ތިރާމުހުޓަށް އިށްތިމާވެ ،ވެސް ފާހަގަކުރި ފަދަިއންކުރިން

ައޅުގަނޑުމެންގެ ބިނާވަމުން އަންނަ  ؛ައޅުގަނޑުމެންެގ ޔޫތު  ،ރަކީ ރާގައޮތް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ލިބިފައި މި

ރާރަށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ާތއީދުކުރަން. އަުޅގަނުޑ މި ކޮމިީޓ ގައް. މި ޖީލުތަކުގެ ވިސްނުން ދަްއކުަވއިދޭ ގަރާރެ 
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 ،ފާހަަގކޮށް ރާރުގައިގަފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަުރަގއި މި  ެމންވެސް އަުޅގަނޑު ރިޕޯޓަށް

 މަންދޫބުންގެ ހައިސިއްޔަތުްނ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހި ،ހުށަހަޅާފައިހުރި ކަންތައްތަކަކީ 

ޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެްއ. އަދި މި މަޖިލީހުން ހަދާ ން އެކަންަތއްތައް ބަްއޓަންކުރަންގުމަ އެކަންތައްަތކަށް ިއގުރާރުެވ، އެ

ކުރަމުންދާއިރު އަބަދުވެްސ ޕޮލިސީ މޭކާރސް މަސައްކަތް  ޒްމި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން އޭ  ނޫނުތަކާއިގާ

 ވިސްނުމުަގިއ ބަހައްޓަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އަޅުގަނޑުމެންގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހިންނަވަރު 

 

 ޖީހާން މަޙްމޫދު ވާހަކަދެްއކެވުން: ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 127ދުިނޔޭގެ  ،ހަަމއަށް އަުޅގަނޑުމެން އައިްސ ހުއްޓޭއިރުޚާ ތާރީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދުގެ މި

. އަދި އަޅުގަނޑުމެން ބޭުނންކުރުން ވަނީ އެ ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުަތކުން މަނާކޮށްފަ ޤައުމެްއގައި ޕްލާސްޓިކު

ކުރެވިފަިއވޭ. ޭބނުންކުރުން ބޭން ަޤއުމެްއގަިއ ސިންގަލް ޫޔސް ޕްލާސްޓިކު  27ލަންޖެހޭ ކަމެއް މިީއ، ދުނިޔޭެގ ފާހަގަކޮށް

ން އިކުރުވަިނވި ކަންކަން އެ ޚު އާޝޯ ،ލާއިރުއިންގަ އަޅުގަނޑުމެން އަދި މި ލިްސޓުގަިއ ހިމެނޭ ޤައުމުތަކަށް ަނޒަރު ހި

ވެސް ސިންގަލް ޔޫްސޑް  ކުނި އުަފއްދާ ޤަުއމު ކަމަށްވާ ޗައިނާ. ަޗއިނާިއން 45%ސާލަކަށް ދުނިޔޭގެ ފެނިގެންދޭ. މި

ގުދުރަތީ ޕްލާސްޓިކް ބޭން ޕޮލިސީއެއް ގެންގުޭޅ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދިވެހިރާްއޖެއަކީ މި ރާއްޖޭގެ 

މުިޅ  ؛ކުގެ މުްއސަނދިކަމަށް ބަރޯސާވެ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުން ފަރުތަ ،ކަނޑުަތކުގެ މުްއސަނދިކަމާއި ،ރީތިކަމާއި

ށް އަދިމާ ބިނާކުރާނެ ޤައުމެއް. ައޅުގަނޑުމެން މި ،ޤައުމުގެ ދިރިއުޅުން ބިނާކޮްށފައިވާ، ބިނާކުރަމުން އަންނަ 

ނެތް  ހުއްޖަތެއްްއވެސް ނުކުރާްނީވ އެދިމާއަށް މަސައްކަތް ބޭންައކާ ސް ޕްލާސްޓިކުނުކުރާްނވީ ސިންގަްލ ޔޫމަސައްކަތް

މަސައްކަތުެގ   މިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދުނިޔޭެގ މިހާރުގެ ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުުރމަށް ކުރާ

ކުރުމަްށ ސާސްގެ ތެރެއިން ރީސައިކަލްތިން އަ ޑިުއސް، ރީސަިއކަލް. މިރީޔޫސް، ރި ؛މައިގަނޑު ތިން އަސާސް

ލެވޭ ތަކެތި ައލުން ނައްތާލައިގެން އެހެން ފޯމެއްަގއި ބޭނުންކުރުމަށް އޮތް ނުއިބޭނުންކުރުމަށް ނައްތަ ޔާދަކޮށްގެން ކުނިޢި

ގެ ޓަނުމިލިއަން މެޓްރިކް 8އަހަރެްއގެ މައްޗަްށ  އިނގޭތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ޕްލާސްޓިކު

މި  ،ތަނަށް ވެސް އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުން މި ގައިމުއުފައްދާ. އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ންދުނިޔެއި ޕްލާސްޓިކު މި

ދެއް ހިފައިގެން. ެއއީ ޢުވަރަށް މުހިްއމު ވަެގ ތެރެއިން ވީ  19ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަިއސް މިތިބީ އެޖެންޑާ 

ވެސް  ށްދަޢުމި ވަ ،ވެސް މި މަސައްކަތަށްއަުޅގަނޑުމެްނ ހަދާނަމޭ. ކުންޏަކީ އާމްދަނީ ލިބޭނެ އެއްެޗއް ކަމުަގއި 

ކުނީެގ   ގޮތެްއަގއި ސިންަގލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުޞައްޚާއަދި  .އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ޕްލާސްޓިކު އޮތްއެންމެ ބޮޑު 
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ކުރާ  ވަިކކުރުމަށް މި އަުޅަގނޑުމެންކުނި ކުރުމަށް މިކުރާ ަމސައްކަތަށް އަދި ައގު ،ތެރޭގައި ހިމެނުން. އެހެންކަުމން

މިއަުދ  ،. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންކަމުންވެސް މިއީ ންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީމަސައްކަުތގައި ދިމާވާނެ އެ 

ސްކޫަލކުން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި  17އްދީން ސްކޫލުގެ ކުދިން އިސްނަަގއިގެން ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޘުޔާޣި

ހަމައަްށ  ވުމާލުހަމައަށް ވާސި ކުރުމާމަނާ ،ކުރުމަށްބޭން ގަނޑުމެން ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްިޓކްކީ އަޅުމިވާ އިލްތިމާސަ

ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮްށ، މި މަޖިލީހަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރުއަދި  ،ގައިއެޅޭ އެންމެ ބޮޑު ފިޔަވަޅު ަކމު

 ޒަތްތެރި ަރީއސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ވާ މި ކުދިންނަށް އިއްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްސކޫލުތަުކގެ ދަރިވަރުން ތަމްސީލުކުރައް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދު ނަސީމް. ލުގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މީކާއީ

 

 އަޙްމަދު ނަސީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: ލުމެންބަރު މީކާއީގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ 

ނޫްނ މާޒީެއއްަގއި ނިސްބަްތވި   ަރއީސް. އަުޅގަނޑުެވސް ެއ ސްކޫލުތަކަކަށް މާދުރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

ެވސް ހިމެނޭ ގޮަތށް ސްކޫލުތަކެްއގެ ދަިރވަރުން  ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލާއި އަދި ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހަިއ ސްކޫލު

މަޖިލީހަށް  އްަޗށް ބިނާވެ، މި ެގ މަރާެރއްގަ ،ލައަށްަމްއސަ ހަމައަށް ގެަނއި މި މި މަޖިލީހާއިސްނަަގިއގެން 

ރާރަކީ އަުޅގަނޑު ިމއަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުާރ ގައަިދ މި  ހުށަހެޅިގެންދާކަމީ އަުޅގަނޑު ވަރަށް އުާފކުރާ ކަމެއް.

ެގ މައްސަލަ ނޫނިްއޔާ ޕްާލސްޓިކުއަުޅަގނޑަށް ފާހަގަވާ ގޮުތގައި  ،ރާރެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްގަ

ކުރާނެ ގޮތުެގ މައްސަލައަކީ ވަރަށް ތަފާތު ަމއްސަލަެއއް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި. ައުޅގަނޑުމެން ޑީލް އިމެޓް ކްިރއިސިްސއާކްލަ

ބައި ޕާޓިޝަން  ވަރަށް މަދު މައްސަލައެއް ނޫނިއްޔާ ދިވެހިާރއްޖޭެގ ހަޔާތުގައި ،މި މައްސަލަ ތަފާތުވާ ސަބަބަކީ

ިމ  ،ކުެރވިގެެނއް ުނދޭ. އެހެންނަމަވެސް ހުށަހެޅިގެން ބަހުސްގެ ގޮުތގަިއ މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށްއިޝޫެއއް 

 ހެންއެ ،ޕީ.ޕީ.އެމް ބޭފުޅަކަސް، ެއމް.ޑީ.ޕީ ބޭފުޅަކަސް ،މައްސަލަިއގައި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ފާހަގަވާ ެއއް ކަަމކީ

އެަބޮއވޭ. ވެސް ކޮންސެންސަސްއެއް  ންމެންގެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަސް ހަމަ މި މައްސަލައިގައި ހުރިހާ އެ

ކުާރ ންޤީކަމީ އަުޅގަނޑު ޔައްލެއް ހޯދޭނެ ޙަ އެހެންކަމުން، މިކަމުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހުރިހާ އެންމެން ގުޅިގެން 

ލައިން ެހޑް މި ެއްއގޮތަކަްށވެްސ އަުޅގަނޑު ،ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި މައްސަލަިއގެ ސީިރައސް ކަމަކީ

ޯއގަނަިއޒޭޝަނެްއ  ނަން ައޅުަގނޑު ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ެޓރަރިސްޓްލާއިންނަވާލުމުގެ ކުރިން ިމ ދަންނަވަދަ

ވެސް  އޯގަަނއިޒޭޝަަނކުން ޓްރަރިސްޓް "ޝަބާބްއަލް"ވަނަ އަހަުރ  2018ނޫން. އެހެންނަމަވެސް  ކުރަނީކީޕްރޮމޯޓް

 ގޮތުން ިވއްާޔ އިްޓސް މީހުން ބުނާ އެ . ކޮށްފަޕްލާްސޓިކް ބޭން އެބަޮއވޭ އެމީހުން ކޮންޓްރޯލްުކރާ ސަރަހައްދުތަުކގައި

 ވެސް  ހިއުމަންސް އެންޑް އެިނމަލްސް. އެހެންވީމަ ،ބީންގް އޮފް ބޯތްދަ ވެލް އަ ސީރިައސް ތްރެޓް ޓު 
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ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މައްސަލައިގެ ސީިރއަސްކަން އިހުސާސްވާހެން އަުޅގަނޑަށް އެބަ ާފހަގަވޭ. އިްއޒަތްތެރި 

މުޅި ދުނިޔޭގެ ކަނޑުަތކުަގއި ދައުުރވަމުންދާ އަދަދު އެއީ  ،ހާރު ދިވެހިރާއްޖެއަށްމި ސްޕާޓިކަލް  ޕްލާސްޓިކް މައިކްރޯ 

 250އާއި  150ވެސް ގިނަ ައދަދެއް ކަމަށް ަސއިންޓިސްޓުްނ އެބަބުނޭ.  ހުންަނ އަދަދަށްވުރެގެލެކްީސގަިއ ތަރިތައް 

ސް މަިއކްރޯ ވެ  މިއަށްވުރެ  ،އެހެންނަމަވެސް ވޭ.ކަށް ތަރިތައް ައޅުގަނޑުމެންގެ ގެެލކްސީަގއި ދެމެދުގެ އަދަދަ ބިލިއަނާ

އެވްރެޖު ގޮތެްއަގއި  ،މިނެޓަށް 12ޕްލާސްޓިކް ޕާޓިކަލްސްގެ އަަދދު މިހާރު ގިނަ ކަމަށް އެބަ ފާހަގަކުރެޭވ. އަދި އެންމެ 

 ޑުމެންދާކަމީ އަުޅގަނއަހަރަށް އޭެގ ދިރުން ެދމިގެން 1000ކޮތަެޅއް  މިނެޓަށް ބޭނުންުކރެވޭ ޕްލާސްިޓކު 12އެންމެ 

 ވަރަށް ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ މައްސަލައެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެލެން މެކާތާ ފައުންޑޭޝަންގެ ދިރާސާއަކުން ދަްއކާ

ވެސް  ދާނަމަ ކަނުޑތަކުަގއިވާ މަހަށްވުރެދާ ރޭޓުގައި ކުރިއަށް ވަަނ އަހަރު މިހާރު މި 2050 ،ގޮތުން ނަމަ

ްއލެއް ައވަސް ފިޔަަވޅުތަެކްއ ޙަައވަސް  ައޅުގަނޑުމެންނަށް ،ންކަމުން. އެހެގެ އަދަދު ކަނޑުަގއި ގިަނވޭލާސްޓިކުޕް

 މުޅި ދުނިޔެ ގެންދިއުމަށް އަުޅގަނޑުމެންނުބައި ދިމާލަކަށް  ވެސް ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން ،ނަމަ އަޅަިއގެން ނުހޯދިއްޖެ

ކުރާ ވާހަަކ ުފރިހަމައަށް ތާއީދުރާރަށް އަުޅގަނޑު ގަދާނީ. އެހެންކަމުން، މި ކުރާ ކަަމށް ެވގެންވެސް ކޮންޓްރިބިއުޓް 

 ދަންނަވާލަމުން ވާހަކަ ކުރުކޮްށލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު. 

 

 ޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: މް ރަމެންބަރު އިބްރާހީމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ 

 މި އްސަރާެރއް އިނގޭތޯ އަުޅގަނޑުމެްނެގ ސަމާލުކަމަށް ގެނެގަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ވަރަށް މުހިއްމު 

ްސކޫލެްއގެ ކުދިްނ  16އްދީން ސުކޫާލއި އަދި ިއތުރު ޘުޔާޣި .އޮތީ. ރާއްެޖއަށް ދިމާވެފަިއވާ ވަރަށް ބޮޑު މަްއސަލަެއއް

ރާެރްއގެ ސިފައިަގއި. ގައޮތީ އަޅުގަނުޑގެ ކުރިމަތީގައި  ށަހަޅާފައި ޮއތް މައްސަލައެއް މިހާރު މި ކޮށްފައި ހުސޮއި

ހުރިހާ  ނިތަާކއި މިއްުލކޮށްދިނުން. ރާއްޭޖގެ ކުންފުޙަކީ މި މަްއަސލަތައް ސަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ ކުިދންގެ އިލްތިމާ

ދިނުން. އަޅުގަނޑުމެްނ އިނޫން އެހެން ސޮލިއުޝަނެއް ހޯދަ ލާސްޓިކު ތައް ނައްތާލުން. ޕްތަންތަނުން އުފައްދާ ޕްލާސްޓިކު

ކުދިްނެގ  ކުދިން ޭބނުމެއް ނުވޭ އެ ކުިދން ބޭނުން. އެ ސީދާ ޓޮޕިކަށް ވާހަކަދަްއކަންވީ. ސޮިލއުޝަން އެ 

 އި،މާވެށި ނައްތާލަކުނިަތކާއި ާރއްޖޭެގ ހުރި ތި ،ޭރގައި ާފއިތުވި ވެރިަކމުގައިހެންތެ ގެބަލުގައި މުޅި ޕްލާްސޓިކުޤުމުސްތަ

އެ މުޅިން ޕްލާސްޓިކަށް ހަދާކަށް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދުނިޭޔގެ އެންމެ ފުނުން ޕްލާސްޓިކް ފެނިއްޖެ. މެޓާ ކަރުދާހާ. 

ޕެސްޓް އެވަރ ޑައިވް ފައިްނޑް ޕްލާސްޓިްކ އެކަން. ީއރޯ ނިއުސް އިނގޭތޯ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ޑީ ކުދިންނަށް އެނގޭ

ދަންދެން  ށްއޮފް މަރީނާ ޓްރެންޗް. ދުނިޔޭެގ އެންމެ ުފނުގެ އެންމެ އަޑިން ޕްލާސްިޓކް މެޓާ ކަރުދާހައެޓް ދަ ބޮޓޮމް 
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ގެ ގޮުތގައި. އް އެަބ ނަގަްނ ގްރީން ޓެްކސްރާއްޖޭަގއި ިދވެހިރާއްޭޖގައި ޓެކްސެ  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ފެނިއްޖެ.

ތްކުރާކަށް ނޫން. އަޅުގަނޑު ހަނދާން އެބަހުރި މި ކުރާކަށް ނޫން. ތިމާވެށި ސަލާމަކްސް އެ ނަގަނީ ގްރީން އެޓެ

ޓަރެއްއ ސިރިނޭއޭރުަގއި އޮތް ަސރުކާރުން އިން ،ދުވަހު ނެރެނު އިދަމަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި މިތަނުން 

ޝަންެގ . މިއީ ކޮރަޕްހާރަކުއެއް ނެތް ފެންނަން މިވާހަކަ. އެ ރަދުކުރިޚަމިލިައން ޑޮލަރު  100ކުނި ނައްތާލަން 

ފިއްތާ ޓަރ. ދަޅުރިނޭމައްސަލަެއއް. އަުޅގަނޑަށް ެއބަ އިނގޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިރސޯޓުތަކުަގއި ހުންނަންޖެހޭކަން އިންސި

 އް ހުންނަޖެހޭކަންެލވޭ ނިޒާމެ އިކުނި ަނއްތަ ،ލެވޭ އިޖެހޭކަން، ބިއްލޫރި ނައްތަމެޝިނާއި މިހުރިހާ އެއްެޗއް ހުންނަން

ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން ބަލަންޖެހިއްޖެ ރިސޯޓުތަކަކީ . . އެކަމަކު އެެއއް ނެތް މިހާރަކުަގއި ބުނާނެރިސޯޓު ކޮންޓްރެކްޓު

ިހ ގެންނަ އެްއޗެ ފިއްތާ މެށިން ހުރިތޯ. ރަށްރަށުން ރިސޯޓުތަކުންދަޅު .ކޮންތަނެއްަގއިތޯ ކުނި ނައްާތލެވެން ހުރީ

 ،ގެންނަ ކުނިން އެބަ ަނގާ ޓަށްށްދުވެރިކޮށް ތިލަފުޓަށް، ެވމްކޯ މެށްކުނި ނައްތާުލމުގެ ނިޒާމަކީ ތިލަފު ގެ މާލޭ ،ގެނެސް

ރުފިޔާ އެަބ ނަގާ ކުނި ބަސްތާއަކުން.  12000ސަުރކާރަށް.  ަނގާރުފިޔާ އެބަ 12000ގާ ބަސްތާެއއް ގެނަަޔސް 

އެއީ  ފާރިއަށް ހަދައިފިއްޔާ ފަސާދަާވނެ. އަލިފާނާއި ފެނާމި ނަގަނީ. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ކަމަކީ ވިޔަށް ޓަނޭޖަ

ފެންނަނީ  . އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިދާނީ. ނެތިތަނެއް ރެމެން ފައިދާ ހޯދަން ވިަޔފާރިއަކަށް ހަދައިފިްއޔާ ވާނީ ފަސާދައަހަ

ހި އަޅާނީ ކަނޑަށް. ޗެކޮންސްޓްރަކްޝަްނ އެއް  ާލ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ތަންތަނުގެއިއަންނަ އުކަ ޓަށްށްމަންޒަރު. ތިލަފު އެ

 ގަންނަންޖެހޭ ވަރު އިފިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަނޑުއަޑި ފެންނާނީ ގޮނޑެއްހެން. ލަދުސެޓެލައިޓް މެދުވެރިކޮށް ރާްއޖެ ބަލަ

ބޮޑެތި ހުރިހާ އެއްޗެއް  ައހަރުގެ ހުރިހާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން 5ފާއިތުވި  .އިއްޒަްތތެރި ރައީސް ނީފެންނާ ންޒަރެއްމަ

އަހަުރ  2000އަޅުގަނޑު މިއީ  .ންނާޓަރުރިނޭއިންސި ފަޅުތަކަށް އަޅާލީ. މުޅި ތިލަފުށީގައި އެެހރައަޅާލީ. ކަނޑަށް 

އޮތީ ހުށަހަޅާފައި އިއްޒަތްތެރި  . އެުކދިންނަށް ވިސްނިގެން މިކަންއެ ކުދިންނަށް ވިސްނޭ ތިބީ. އެ ފަހަރުގައި މި

ޕްލާސްޓިކު ބޭނުންކުރުްނ ެއއްވެްސ ކުންފުންޏަކުން  އްލު. ސަރުާކރުންޙަރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މިކަަމށް ބޭނުންވަނީ 

 އްލު އޮންނާނީ. ޙަނުންކުރުން މިއަދުން މިއަދަށް ހުއްޓާލަންވީ. އޭރަށް މިކަުމެގ ބޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނާނެ. ގައި އޮން 1:30ށް ވޯޓަށް އެހުން ޢަދަމް ޝަރީފް. މި މައުޟޫއާ މަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު 

މިނެޓުގެ ރަނގަބީލު ޖަހާނެ. މަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ސްލު، ފަގައި އިދާރީ މޭޒުން ޯވޓުގެ ރަނގަބީ 1:25

 މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް
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މިއަދު އަޅުގަނޑު ހިތުން މި މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި އެންމެހައި ިއްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ކުދިންނަށްޓަކަިއ މިއަދުގެ ކިަޔވާ  ،އުމު ދެކެ ލޯބިވާ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުމެޤަންބަރުން ވެސް އަދި އަޅުަގނޑު ހިތުން މި މެ

 ލް ސްކޫުލގެ ދަރިންވަރުންގެ އިސްނެގުމާ އްދީން އިންޓަރނޭޝަނަޘު  ގޮެތއްަގއި ޣިޔާޞަފަޚުރުވެރިވާނެ ުދވަހެއް. ޚާއް 

ކީ ައޅުގަނޑު ެދކޭގޮުތަގއި ރާއްޭޖގެ އިލްތިމާސަމި އޮތް  ިރެވގެން ހުށަހެޅިފަިއ މިސްކޫލަުކން ބައިވެ 17އެީކގައި މާޭލގެ 

ާރއްޖޭެގ މުޅި މުސްތަޤުބަލު އެ ކަަމކަށް ބިނާވުމަށް ވަރަށް ޮބޑަްށ  ،އިޓާ ށްރާއްޭޖގެ ތިމާވެ ،އި ސިނާޢީ ކުރިއެރުމާ

ކަމަށް އިްސވެ ހަރަކާތްތެިރ  ރަށް ޮބޑަށް މި ، ހިތްވަރުދޭ ކަެމއް. ެއކަމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑު މި ުފރުޞަތުގަިއ ވަދޭބާރު

އި މުބާރިކުބާދު އަދާކުރަން. އާޚާއްސަކޮށް ސްކޫލުތަކުގެ ދަިރވަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތަހުނިޔާ ،ބޭފުޅުންނަށާއި

ން ރާއްޭޖގަިއ ރިޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެން މި ދަނީ މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް ސާޅީަހކަށް އަހަރު ކުއަ

ަޤއުމުެގ  ،ގެންދިޔަ ތިާމވެށީެގ ވާހަަކއިގެ ަމއްޗަށް ިދވެިހ ދަރިވަރުން ެއކަމުގެ މަްއޗަށް ހޭލުންތެރިވެދައްކަމުން

ތަން. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ  މަށްޓަކައި އިސްނަަގިއގެން މަސައްކަްތކުރަން ފެށިމުސްތަޤުބަލު އުޖާލާކުރު

 ައޅުގަނޑުމެންެގ އަިމއްލަ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަްށ ކަމަކީ މިފަދަ ކޮންމެ ަވުގތެއްަގއި އަޅުގަނޑުމެން

އުލަުތގެ މުައއްސަސާތަކުން އެ ކަަމކަށް ތަން. ތިމާވެށީގެ މަްއސަލަތަކަކީ ޭއގެ ޒާުތަގއި ދަ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ

ފަރުދީ  ،ސް ވެސް ވިޔަ ށްޖެހުނު ކަމަ އިދާރާތަކުން މިކަމުގައި މަސަްއކަތްކުރަންޒީއަިދ ތަންފީ ،ިވޔަސް ށްއިސްނެގި ކަމަ

 ނޫން. ޒިންމާ އެންމެ އެކަީށގެންވާ ޮގތެއްަގއި އަާދކޮށްގެން ނޫނިްއާޔ އޭގެ ނަތީޖާ އެންމެ ރަނގަަޅށް ނެރެވޭނެ ކަމެއް

އެާއއެީކގަިއ މި މަސައްކަުތގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ މެދުގަިއ ެވސް ހޭލުންތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަްށ އަދި ހަމަ

ހުރި. އަިދ އެ ތަންަތނުގައި ކޮންމެވެްސ ވަަރކަށް ރަށްރަށުަގިއ މިއަދު ކުނި ެއއްކުރާ ތަންަތން އެބައިތުރުކުރަންޖެހޭ. 

އެިކއެކި ބައިަތއް ޭއގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރި ބަލިތައް ފެތުރޭނެ ބައިތައް ވެސް ަވކިވާެނ ވެސް ނޫން އެ އިޕްލާސްޓިކާ

 އި،މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަމާ ،ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީހުރި. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަގޮތްތަެކއް ހެދިފައި އެބަ

ްއެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަުޅގަނުޑމެންނަށް މި ހުރިހާ ކަމެއް އިރެްއގައި އޮންނަ މިންވަރެމުޖުތަމަޢުގެ ހޭލުންތެރިކަން އެ 

 އޮންނަކަން. އަޅުގަނޑު އެ ެވސް ދަތި ކަމަކަްށ ވެަފއިކުރުަމކީ އަބަދު ޒުއެންމެ އެކަީށގެްނވާ ގޮތެްއަގއި ތަންފީ

ން ބޮޑެތި ދާއިރާއަކަްށ ނިސްބަތްވާ މީޫދ އަދި މަުޑއްވަީރގަިއ ެވްސ ކުނީގެ ަމއްސަލަައކީ މިައދު އޭގެ ސަބަބު

މައްސަލަތައް، ިޞއްޙީ މަްއސަލަތައް، އިޖުތިމާޢީ މަްއސަލަތައް ނިކުންނަން ކައިިރވެފައި ހުރި މައްސަލަތައް. 

ންަކމުގެ ސަބަބުން އަުޅގަނޑުމެްނ މިއަދު އެބަ ގަބޫުލކުރަންޖެހޭ ކަ ަތްއ އިންތިހާއަށް ބޮޑު. މިޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންށްތިމާވެ

އްާސްސ ޚަ ނަގަިއގެން މިއަދު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް މި ގެނައީ ވަރަށް ސްކޫލުތަކުގެ ދަިރވަރުން އިސް 

ުގޅާލަިއގެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ވަުރގެ  އަތްއި އަތާއުމަްށޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން އެންެމން ޤައަދި މި ަވގުތު މި 

ވީތީވެ ސްކޫލުތަުކގެ ދަރިވަރުންނަށް މަރުޙަބާ މައްސަލަެއއް ކަމަށް. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއް
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އްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރާރަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިގަދަންނަވަން. އަދި މި 

 ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.އިްއޒަތްތެިރ  ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާހަނިމާ

އަކީ ވާ މައްސަލަ އި މިންދީން ސްކޫލުން އިސްނަގަިއގެން ހުށަހެޅިފަޘުޣިޔާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

އްލެއް ހޯދަންޖެހިފައިވާ މަްއސަލައެއް. އެހެންނަމަވެސް، ޙަމިއަށް  ިއ،އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަ

ދިރިއުޅުމުގައި ހަމަ . މެހިފަމިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެހިން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޕްލާސްޓިކާ ލާ 

، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މި ލަތަށް ގޮސް ތިބި ބަެއްއ ދިވެހިންނަކީ. އެހެްނވީމާހާވޭ ނޫޅެ  އިޕްލާސްޓިކާ ނުލަ

ހަމަ ކުރުަމކީ ވެސް އްކަތްސަޢަމަލާ ދިމާކުރުމުގެ މަ  އިާއއި ބަހާ ވާހަކަދަްއކާއިުރގަިއ ައޅުގަނުޑމެން ދައްކާ ވާހަކަ

ހަމަ ވަރަްށ ރަނގަޅު ކަެމކޭ ިކޔަިއގެން.  އީނީ މިދަްއކަވާހަކަ ،ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު

 އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ރާއްޭޖގައި ސަޭތކަ ފަންސާހެއްހާ ކޮތަޅު ނެތް ެގއެއް ހަމަ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ނޯންނާނެ 

 ަބއިތޯއިން ކޮހުރި. އީ.ޕީ.އޭ ތައް ހެދިފައި އެބަ އިނގޭތޯ. އެީއ މިއަދުެގ ަޙޤީޤަތަކީ. ސަރުކާރު އެކި ުމއައްަސސާ

ނެތް ފެންނާކަށް.  ؟ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅަށް ނޫނިއްާޔ ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް ކޮށްފައި އޮތް މަސައްކަެތއް މިހާތަނަށް

ނެތް ފެންނާކަށް، އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިއީ ޙަޤީޤަތް.  ؟ކަމެއްތޯ ކުރީމަންޓް މިނިސްޓްރީން ކޮންންއެންވަރަ

ކުރެވިަފއެްއ ނެތް. ޭއގެ ސަބަބުން ލިބެމުންދާ ބޮޑެތި  ާޤއިމުޒާމުތަކެއްާލނެ ރަނގަޅު ނި އިށްރަށުގައި ކުނި ނައްތަ ރަ

، އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ ކުރަމުން،އްމަލުޙަގެއްލުންތައް ިމއަދު ވެްސ މި ދަނީ އަޅުގަނޑުމެްނ ތަ

ރާނެ މިކަން ކުޖެހޭ ދުވާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުެމން އެބަމިކަން ކުރަން ތެ ،ދައްކާއިރު  އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ

ތެރިކަމާއެކު މިކަން ަގބޫލުކޮށްގެން މި މަސައްކަތްުކރަން ނިކުންނަން. ރާއްޖޭެގ ޞްިއޚުލާ ިއ،އުސޫލުތަެކއް ކަނަޑއަޅަ

ނުކުރޭ  ؟ައކުންތޯ ޕްލާސްިޓކު ކޮތަުޅ ނޫނީ ެއއްފަހަރު ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކާ ދެޮކުޅ ކެމްޕޭނެއް ކުރީޢާކޮން މީޑި

  ލިބިފައި ހުރި ވަސީލަތުެގ ބޭނުމެއް ވެސް ނުކުރޭ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ަގނޑުމެންނަށް، ައޅުއިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ

ބޭނުންނުކުރާނެ ގޮތެއް ހެދުމަށް ކުަރން ހުރި މަސައްކަތްތަކެްއ  ކަމުގައި ަރއްޔިތުން މިކަމަްށ އަހުލުވެރިކުުރވަން

ކުދިްނ ރާއްޖޭގެ ކިަޔވާ ،ންއުފާކުރަ ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އަޅުގަނޑު މިއަދުކުރަމުންދާ މަންޒަރެއް އަޅުގަ

ޖެހޭނީ ހެޔޮ ނިޔަތުގަިއ އިސްނަަގިއގެން މި މަސައްކަުތގައި ިމއަދު ތެދުވީތީ. ައޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް މަަސއްކަްތކުރަން

ށް  ކަމަކަ ވާހަަކއެްއގެ މައްޗަްށ ބިނާވެގެން ހިނގާޙަޤީޤަތުގައި އެކަން ގަބޫުލކުެރވިގެން. ހަމައެކަނި ކޮންމެ ކަމަކީ ދެކެވޭ



79 

 

ޖެހޭ ، ައޅުގަނޑުމެން އެބައްލެއް ނުހޯދޭނެ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާޙަ ވެގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ަކންކަމުގައި 

ށް ިވސްނައިދީގެްނ ޕްލާސްޓިކުން ލިބޭ ެގއްލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ާރއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ވިސްނައިދޭން. ަވރަށް ބޮޑަ

 ށް ވުރެ ވަކި އިތުރަށްކަމަކުން އަރައެއްނުގަެނވޭެނ، އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ޕްލާސްޓިކަ މި ކަށްނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަ

ގޯްސ ެއއްެޗއްކަން،  ބޭުފޅުންނަށް އެ  ،ޭގގެައކު ނެތް ިމއަދަކު. އެކަްނކަމުން ގިނައިން ބޭނުންކުާރ ެއއްެޗއް މި ޤައުމުގެ

ވިެގން، ވިސްިނގެން ނޫނިއްާޔ ހާ އެއްެޗއް ިވސްނައިދެ ލިބޭ އެއްެޗއްކަްނ، މި ހުރިޓަށް ެގއްލުން ށްއެއީ ތިމާވެ

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ މަންޒިލާ ހިސާބަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ނުދެވޭނެ. މުޅި ަސރުކާރުަގއި ވެސް އޮތީ ެއ 

ންތަން ޓީއަކުން ރަށްރަށުގެ ތަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ނެރޭ ސިންވިސްނުން، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ނޫނިއްޔާ އެންވަރަ

ސިީޓެއއް އެ ހިސާބުން  އިއުެމއް ނޯންނާނެ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ މިނިސްޓަރ ސޮއިކުރަްއވަޤަމާޔަތްކުރެވޭ ހި

މާޔަތްކުރެވުނީ. ދެން ހިފަރު ވެސް  މާޔަތް ވެސް ކުރެވުނީ.ހި މާޔަތްކުރެވުނީ. ކުނި ވެސް ހި ވެސް އްބަފާލަގޮއިނެރުނީމަ 

ންނާނެ މީހަކު ވެސް. އަިދ އެ މިނިސްޓްރީއަކު ނެތް ދަގޮތެްއ  ންނާނެ އެ ތަނަށް ވީއެއަށްފަހު އެ މިނިސްޓްރީަގއި ނޯ

އިނގޭޯތ. ކަރުދާހުން ހުރިހާ ކަމެއް  ލަތުހާމިއަދު އޮތް މިއީ ޤަުއމު ގޮސްފަެއއް. މީހަކު  ން ވެސް އެއިން ތަނެއް ބަަލއިލަ

ވަރު ތި ބުނާ މެއް ކޮށްގެން މި ޤައުމުގައިކަ ،މާޔަތްކުރަމުން މި ދަނީ. ފިޒިކަލީ ގޮސް ެއއިން ތަނެްއ ބަލާކަށްހި

މުޅި ރަށް  ނީމާމަސައްކަތެއް ކުެރވޭ މަންޒަރެްއ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ، އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރިސޯުޓ ހަދަން ދި 

ނަށް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މަްއސަލައެއް ނެތް، ާލއިރުަގއި ވެްސ ހަމަ އެއްވެސް ކަހަލައިއެްއކޮށް ކޮށަ

ޕްލޭނެއް  އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓްެއތަނުގައި އެްނވަރަމަންޓް  ން،އިވެގެްނ އެ ތަނުގައި އީ.ޕީ.އޭ ހުޅުމާލެ ހިއްކަންއެނގޭ 

އަދި މިހާތަނަށް ކޮން މަސައްކަެތއްތޯ ކުރީ އެ ތަން ިހއްަކއިގެން ދިމާވީ ކޮން މައްސަަލއެއްޯތ  ހުށަހެޅި. .ހެދިކަން

 ޖެހެނީ ރައްޔިތުންނަށް އިން ކޮށްލަނީ މިކަން ވެސް. އެރައީސް. ދުނިޔޭގެ މީހުން ކުރާތީ ނުވޭ، އިްއޒަތްތެރި ؟ބަލަން

އެޅުނު ފިޔަަވޅެއް މި ޤަުއމަކު މިހާތަނަށް ފެންނާކަށް އުނދަގޫ. އޭގެ ސަބަބުން ިނކުތް ނަތީޖާއަށް ބަލާފައި އެައށް 

ކަން ކަމެްއަގއި ނަތީޖާ ނެރެންށޭ ކަން ،، އަުޅގަނޑު ިމ ދަންނަވަނީނެތް، އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންވީމާ

ްއ ނޫނީ ެއކަން ުކރާކަށް ެވސް އުޅޭނެ ކަމެ  ،ދަްއކާނެ ކަމެއް ނެތޭ ެއ ވާަހކަ ،ޖެހޭނީ. އެހެން މީހުން ކުރާތީވެކުރަން

ތެރިކަމާެއކު ެއކަން ކުރުމުގެ ނިޔަތް ޮއވެެގން އެ ކަންކަން ކުރަން ނޫިނއްޔާ އެ ކަންކަން ކުރާކަްށ ޞްނެތޭ. އިޚްލާ

މާޔަތްކުރަން. ތިމާވެިށ ހިރި ަރއީސް. އަުޅގަނުޑމެން ބޭނުން މި ޤައުމުގެ ތިމާވެށި ކުންނާކަށް ވެސް ނުޖެހޭ، ިއއްޒަތްތެނި

އި މަސަްއކަތްކޮްށގެން. ައންނަން އޮތް ޖީލަށްޓަކައި މިއީ ކޮންމެހެން އަުޅގަނޑުމެްނ މާޔަތްކުރެވޭނީ އެންމެން ެއކުގަ ހި

މުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ތިބެވެނީ ހަމަ ވަރަށް . އެހެންނަމަވެްސ، މިއަދު ހަމަ މިކަންޖެހިފައި އޮތް މަސައްކަެތއްކުރާ

ގުނަ އަުޅަގނޑުމެން އެތައް ގިނަ  .ތުގައި މި ތިބީއެންެމ ފަހަ ،ފަހަތުގައި، އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. ހަމަ ފަހަތުގައި

ނާޒުުކ މެއް ހޯދޭކަށް ނެތް. މިއީ ވަރަށް މަސައްކަތެްއކޮށްގެން ނޫނިއްާޔ މިކަމުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރިއެރު

ރައްކާތެިރކަމާއެކު އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،މާޔަތްތެރިކަމާއެކު ހި އުމު ޤަމައްސަލަެއއް. އަންނަން ޮއތް ޖީލަށް މި 
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މާޔަތްކުރެިވގެން. އަދި މި ޤައުމުގެ ޒުވާން ޖީލު އެދެމުންދާ ކަންތައްތައް ހިއުމުަގިއ ތިމާވެށި ޤަފޯރުކޮށްދެވޭނީ މި 

ތެރިކަމާއެކު ސަުރކާުރެގ ޞްލާއިޚު  ،ހަމަ މަ މި ސަރުކާރަްށ ވެސް ޮގވާލަން، އަުޅގަނޑު ހަށްދީގެން. އެހެންވީމާކޮ

ކުނި ަނއްތާލުމުެގ  އަުޅގަނޑުމެން ރަްށރަށުގައި ،ރާ ހޭދަ އިތުރުކޮށްޓަށް ކުށްތިމާވެ ،މަސައްކަތްތައް އިތުރުކޮށް

 މަސައްކަތް ރަނަގޅަށް  ، އެދުކޮްށގެންގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށް ޚަރަތިމާވެިށ ދެމެހެއްޓޭނެ  ،ކޮށްނިޒާމުތައް ޤާއިމު

ސް. ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެކަން ކުރެޭވަކށް ނެތް، އިއްޒަތްތެރި ަރއީ

  ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން އެހުމަށް ހު  ށް ވޯޓަ  .8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި މައްސަލަ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ، ލަދެްއވުން އެދެން. ކޮށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާުޑކޮޅުތައް ޗެކު 

ރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި  ނަން އިްއޒަތްތެގެްސޫކލެއް 17 ގެނެސްދިންަހމައަށް  އާމަންޓް ކޮމިޓީންއެންވަރަ

ދީން ސްކޫލު، އްޙްޔިލު، މުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލު، އިސްކަންދަރު ސްކޫ ޘުޣިޔާލާނަން. އިއަޅުގަނޑު ދަންނަވަ

ްސކޫލު، ހުރަީވ ސްކޫުލ، ހިތަދޫ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލު، ހިރިޔާ ސްކޫލު، ތާޖުއްދީން ސްކޫލު، ކަލާފާނު ސްކޫލު، ޣާޒީ 

މާދުއްދީން، ވިލާ އިންޓަރނެޝަނަލް ޢި ރުމަވަންތަ ސްކޫލު، މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލު، ސީ.އެޗް.އެސް.ީސ،ސްކޫލު، ދަ

ގެ ދަށުން ނެގޭ ވޯުޓ. 7.2އެޖެންޑާ އައިޓަްމ )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ސްކޫލު.  ، ރެހެންދިސްކޫލު، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލު

މަޖިލީހަށް ރާރު ގަ މިޓީގެ ރިޕޯޓާެއކު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާޖު ކޮންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންރަޔަމަޖިލީހުގެ އެންވަ

 މަށް ދަންނަވަން. އްއިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާ

 

  ވުން:އިދާރީ މޭޒުން އިްއވެ 

ރާރު. ދީބާޖާ؛ މިއީ ގަމަންޓް އެންޑް ްކލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ންއެންވަރަ

ވަލާިއ، ކުޅިަތކާިއ،  ،ނާުޒކު ފަރުތަކާއި ،ކަނޑުތަކާއި  ،ެއ ރަށްތަކުގެ ދޮންވެިލގަނޑާއި  ،ާކއިދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަ

މި ވެށީަގިއ  ،ޓަށާއިށްތިމާވެދިވެހިރާއްޭޖގެ ނާޒުުކ  ،ވެސަބަބުން ތަޣައްަޔރުޗަސްބިންތަކާިއ، ފާތައް ޕްލާސްޓިކުގެ 

އަސަރުތަކުން ސަލާމަތްކޮށްިދނުމަށް ކުރެވޭ މަސަްއކަތުަގިއ  ށް ެއކަމުެގ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނޭދެވޭ އެކުެލވޭ ދިރުންތަކަ
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 ާވ،ނުން އެދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރިމަގު ކަމުަގއިސަރުކާރާއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުންދި

ރަކު ސޮއިކޮށް ަރއްޔިތުންގެ ދަިރވަ  17 ،ސްކޫަލކަށް ނިސްބަތްވާ 17ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،މިއަދުގެ ކުަޑކުދިންގެ ފަރާތުން 

ގައި ހުށަހެޅި އިލްތިމާސް 2019ޖޫން  23މަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓު ޗޭންޖު ކޮމިޓީއަށް ންމަޖިލީހުގެ އެންވަރަ

ކަމަށް ރުމަށްފަހު އެ އިލްތިމާސްގަިއވާ ވާަހކަތަކަކީ މި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ސަމާލުދިރާސާކު

އަދި އެ  ،ހިނދު އްސަލަެއއް ކަމަށް ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަށް ފެނުނުސީ މަސާއްޚަގެންނަންޖެހޭ 

ޔަވަޅުަތކެއް އަޅަންޖެހޭނެ ކަންކަންކަމުގައި ކޮމިޓީެގ ލްތިމާސްަގއިވާ ކަްނކަމަކީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެކަށީގެްނވާ ފިއި

ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ވަޅުތައް ހިމެނޭމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަ ކަންކަމާހިނދު، އެ މެންބަރުންނަށް ގަބޫލުކުރެވުނު

ކަމަށްވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާުދެގ މައި ދެ ތަނބު ؛ރާރުގަރާރެކެވެ. ގަ ފާސްކޮށްދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅާ

 ،އްޗަާށއިންތަްއ ދެމެހެއްޓުމުގެ މަމޫދުެގ ދިރު އިވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ އެްއގަމާމަސްވެރިކަމާއި ފަތުުރވެރިކަްނ ބިނާވެފައި 

ކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ފަުޅގެ ދުޅަހެޔޮފަރުތަކާއި ކަނޑު ،ދުރަީތ ވެށި ކުނިބުނިން ސަލާމަތްކޮށްގުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސާފު 

ޓަށް ކުރިމަތިވެފަިއވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ނުަރއްކަލުގެ ގޮުތގަިއ ށްިދވެހިރާއްޖޭގެ ާނޒުކު ވެ ،މައްޗަށް ކަމަށް ވީހިނދު

އަދި މިފަދަ  ،ހިނދު ވީެލވޭ ޕްާލސްޓިކުެގ ބާވަތްަތއް ފާހަަގެވފައިއިރު ބޭނުންކޮށް ުއކަފަހަ ނީގެ ގޮުތގައި ެއއްކު

ނަށް ވުރެ އަމިލި 87އަހަރެްއގެ ަމއްޗަށް  ،ންގޮސް ބޭނުންކުރެވޭ މިްނވަރު ދުވަހެއް ުދވަހަކަށް އިުތރުވަމު ޕްލާސްޓިކު

ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބޭނުން ،އިތުރުން ނދު، މީގެހި ވީަގކުރެވިަފއި ފުޅި ބޭނުްނކުރެވޭ ކަމަށް ފާހަ ގިނަ ޕްލާސްޓިކު

 ފަހަރު ކަމަްށ ވީހިނދު، ެއއް ކޮތަޅު އެތެރެކުރާ ނަށްވުރެ ގިނަ ޕްލާސްިޓކުއަމިލި 52އަހަރެްއގެ މައްޗަށް 

ވެހިރާއްޖޭެގ ދި ،ވެފައި ލެވޭ ެއްއޗިހި ކަމަށްއިގޮތެްއަގއި އެްއގަމާިއ މޫދަށް އުކަ މުއާއް ބޭނުންކުރުމަށްފަހު މި ތަކެއްޗަކީ

ިއވާ މިންވަރު ހާމަކޮށްދޭ އެތަކެއް ނިޝާްނތަކެއް ެއއްގަާމއި މޫދުން މާޙައުލު ޕްލާސްޓިކުން ތަޣައްޔަުރވެފަ

ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ،އިންސާނުްނގެ ިޞއްޙަތަށާއި ،އި ހިމެނޭ ދިރުންތަކަށާއިދިވެހިރަްއޖޭގެ ވެީށގަ  ،ދިއުމާއިފެންނަމުން

ފަހަރު  ެއއް ،ހިނދު ކަމުގެ ބިރު އުފެދިފަިއވީންތިހާއަށް ނުރައްާކވެދާނެއިޤްތިޞާދަށް މިކަމުގެ ސަަބބުން އި

 ،ނަމަ ން މަދުނުކުރެވޭއެފަދަ ތަކެތި އުފެއްދު ،ބޭނުންކުރުމާއި ،އެތެރެކުރުމާއި  ބޭނުންކޮށްފައި އެއްލައިލާ ޕްާލސްޓިކު

ށް ދާނެކަމުގައި ވީހިނދު، ެއއްފަހަރު ޕްލާސްޓިކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފަިއވާ މިދެންނެވި މައްސަލަތައް ގޯހުން ގޯހަ

އުމުތަކުން އެތަެކއް މަަސްއކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ޤަދެކޮޅަށް ދުނިޭޔގެ އެިކ  ލެވޭ ޕްާލސްޓިކާއިބޭނުންކޮށްފައި އުކަ 

ބުން ފިޔަވަޅުތަުކގެ ސަބަ ދެކޮޅަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ައޅާ  ށް މި ދަނޑިވަޅު ވީހިނދު، މިފަދަ ޕްލާސްޓިކާދަނޑިވަޅަކަ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަަޞއްވުުރ  ،މުެގ މަުގ ތަނަވަްސވުމުގެ އިތުރުންދިވެހިރާއްޖޭެގ ތިމާވެށި ަރްއކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓު

ދިރޭ ތަކެީތގެ  އި،ޓާށްދުރަތީ ިތމާވެގުނދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމަށް ބެލޭ ހި ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީަގއި ރަނަގޅުވާނެ

ޓަކަިއ  ގެ މަންފާއަށްކާއި ރީތިކަން މިހާރުގެ ޖީލުތަކަށާއި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކުދުރަތީ ަވސީލަތްތަގު ،މުއްސަނދިކަމާއި

ޢީ ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް އިޤްތިޞާދީ އަދި އިުޖތިމާ ،ކަމާއި ދެމެހެއްޓުމަކީ ދައުލަތުގެ އަސާސީ ވާޖިބެއް ،ރައްކާތެރިކޮށް 
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މަތީން ކުރެޭވ ކަންތައްަތްއ  ތަރައްީޤގެ އުސޫލުތަުކގެ މާޔަތްކުެރވޭ ދެމެހެއްެޓނިވި ހިތިމާވެށި  ،ކުރެވޭ މަަސއްކަތްަތކަކީ

ނުދިނުމަށާއި، ދިރޭ ތަކެތީގެ ނަސްެލއް ށާއި، މިފަދަ ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން ތިމާެވށި ތަޣައްޔަރުިވޔަކަމަށް ހެދުމަ

ށް ދައުލަތުން ދުރަތީ ވަސީލަތްަތއް ބޭާކރުވިޔަނުދިނުމަގުމަށާއި، ދިނުނުޔަނުދިނުމަށާއި، ތިމާެވށި ހަލާކުވިނެތިގެން

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންޮކށްފައި ވީހިނދު، އަންނަނިވި  22އަސާީސެގ ނޫނުޤާބާރުއަޅަންވާނެ ކަމަށް ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ން އޮތް ރުމަކީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ތިާމވެށި މިހާރުގެ ީޖލުތަކަށާއި އަންނާބެޭހ ފަރާތްތަކުން ކު ކަންކަން ދައުލަުތގެ ކަމާ

ން އިޤްތިޞާދީ، އިޖުތިމާޢީ އަިދ ިދވެހިރާއްޖެއިން އެކަުމގެ ސަބަބު ،ތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ އިތުރުންޖީލުތަކަށް ރައްކާ

މަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓު ޗޭންޖު ންްނވަރަޞިއްޙި އެަތކެްއ ފައިދާތަެކއް ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އެ

އާއި ޕްލާސްޓިކު ހޮޅި ފުޅި ންކޮށްފައި އެއްލައިލާ ޕްލާސްޓިކު އެއްފަހަރު ބޭނު -1 ؛ހިނދު ކޮމިޓީއަށް ފެނުނު

ެއއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި ެއއްލައިލާ ޕްލާސްޓިުކެގ  -2، ުކގައި ބޭނުންކުރުްނ ހުއްޓުވުމަށް ބާރުއެޅުމަާށއިވިޔަފާރިތަ

 -3ތައް ހިންގުމަށާއި، މުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުއާއްމުން ބޭނުންކުރުމުން ދުރުކުރުމަށް ާއއްތްތައް ބާވަ

ޕްލާސްިޓކު ފުޅި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އުފެއްދުމާއި، ބޭނުންކުރުން އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި ެއއްލައިލާ ާބވަތުެގ 

އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްަފިއ  -4ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މަނާކުރުމަށާއި، ގެ ނިޔަލަށް އެފަދަ ފުޅި 2024ގޮސް މަދުކުރަމުން

ރާއްޖޭަގއި މަނާކުރުމާއި، ގެ ނިޔަލަށް ދިވެހ2020ިއާިއ ސްޕާރީ ޕެކެޓާއި ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅު ހޮޅި އެއްަލއިލާ ޕްލާސްޓިކު

ބޭނުންކުރުން   ޕްލާސްޓިކުގެ ނިޔަލަށް ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ެއއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އެއްަލއިލާ ބާވަތުގެ 2025 -5

ޅި ފަދަ ތަކެތީެގ ހޮއި އާކޮށްފައި ެއއްލައިލާ ކޮތަާޅއި، ފުޅިފަހަރު ބޭުނން އެއް -6ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަނާކުރުމަށާިއ، އަދި 

ތަްއ ރަހުމަތްތެރި އަދި ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުިރއެުރވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ޓާށްއި ބޭނުންކުރެވޭ ތިމާވެ ބަދަލުގަ

ރުމަށްޓަކައި ދައުލަުތގެ ކަމާ ކު ތާރީޚުތަކަށް ހާސިލު ެދންނެވިލަނޑުދަނޑިަތއް އިްސވެ ދެންެނވިއެޅުމަށް. ވީާމ، އިްސވެ

ޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެުޅއްވުމަށާިއ، ކުރަްއވަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުެރއްވުުމގެ ގުޅޭ މުއައްަސސާތަކުން އަުޅއްވަން

އެ މުައއްސަސާަތކުެގ މަސައްކަުތގެ ދާއިާރގެ ތެޭރަގއި ެއކަން ކުެރއްވުމަށް ިމ  ،ހަގަކޮށްމުކަން މި މަޖިލީހުން ފާ އްމުހި

 ލީހުން ގޮވާލަމެވެ. މަޖި

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ގުިޅގެން މަޖިލީހުގެ  ސްކޫަލކާ 16އްދީން އިންޓަރނޭޝަަނލް ސްކޫލުން އިސްަނގަިއެގން ރާއްޖޭގެ ޘުޣިޔާ

އެ ކުދިން  ،ްކލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންނާއެކު ބޭއްެވވި ަބއްދަލުވުމަށްފަހުމަންޓް އެްނޑް ންއެންވަރަ

ރާރެްއގެ ގޮުތަގއި ެއ ގަމަންޓް ެއންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިީޓން ންގެ އެންވަރަހަޅުއްވާފަިއވާ އިލްތިމާސް މަޖިލީހުހުށަ

މެދު  ރާރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމާގައެ  ،ވާތީމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްާވފައި އިކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު މެދުވެރިކުަރއްވަ 

 . އިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަ 
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 ]ވުންވޯޓުދެއް [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87     ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:ޖިލީހުގެމަ

 65    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ރުވެ ތިބި ހާޒި

 64    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ 

 00    ން މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަށް ވޯޓުދިނުފެންނަ ކަ

 00 : ެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދުވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު

   64     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 64        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ދެްއެކވުން:ތުން ވާހަކަރިޔާސަ

ށް . ނުފެންނަ ކަމ64ަވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ޓުދެއް ފެންނަ ކަމަށް ވޯ. 65ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ އްބެ ޒިރުވެ ތިހާ

އަދަުދ؛  ންގެންބަރު ވޯޓުދެއްވި މެކަމަށްަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ . ންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

މަޖިލީހުެގ  .64 ލަ؛މު. ޖ33ުންވާ އަދަދު؛ މަށް ބޭނުވު. ާފސ64ްދު؛ ިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަ. ވޯުޓަގއި ބަސުމެއް

ފަހަރު ބޭނުންކޮށްފަިއ  އެއް ،ގުިޅގެންމިގޮތަށް މި ގަރާރު ފާސްވުމާ  .ފާސްވީ؛ ޓުެގ ނަތީޖާވޯ  . 87ޖުމުލަ އަދަދު: 

ފަހަރު  މަްށ ބާރުއެޅުމަށާއި، އެއްއާިއ ޕްލާސްޓިކު ހޮޅި ވިޔަފާރިަތުކގައި ބޭނުންކުރުން ހުއްުޓވުފުޅި  އެއްަލއިލާ ޕްލާސްޓިކު

ރިކުރުމުެގ މުން ހޭލުންތެއާއްމުްނ ބޭނުންކުރުމުން ދުރުކުރުމަށް އާއްބޭނުންކޮށްފައި ެއއްލައިލާ ޕްާލސްޓިކުެގ ބާވަތްަތއް 

 ފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އެއްލައިލާ ބާވަުތގެ ޕްލާސްޓިކު ފުޅި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ތައް ހިންގުމަށާއި، އެއްޕްރޮގްރާމު

ގެ ނިޔަލަށް އެފަދަ ފުޅި ދިެވހިރާއްޖޭގައި މަނާކުރުމަާށއި، 2024ގޮސް އުފެއްދުމާއި، ބޭނުންކުރުން މަދުކުރަމުން

ެގ ނިޔަލަށް 2020ާއިއ ސްޕާރީ ޕެކެޓާއި ޕްލާސްިޓކު ކޮތަޅު ހޮޅިލައިލާ ޕްލާސްިޓކު އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި ެއއް

ށް ހުރިހާ ބާވަތެްއގެ ެއއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އެއްަލއިލާ ބާވަުތެގ ގެ ނިޔަލ2025ަދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަނާކުރުމާއި، 

ފުިޅ  ހަރު ބޭނުންކޮށްފައި ެއއްލައިލާ ކޮތަޅާއިފަ ބޭނުންކުރުން ދިެވހިރާއްޖޭގައި މަނާކުރުމަާށއި، އަދި ެއއް ޕްލާސްޓިކު
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ކެތި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުރިއެުރވުމަށް ރަހުމަތްތެރި ތަ ޓާށްއައި ހޮޅި ފަދަ ތަކެތީގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތިމާވެ 

ޅުތައް އެޅުާމއި، ވަްނޖެހޭ ފިޔަވައް ޓަކައި ދައުލަުތގެ ކަމާ ގުޭޅ މުއައްސަސާތަކުން ައޅުއަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުަމށް

ކަުތގެ އެ ުމއައްަސސާތަުކގެ މަސައް ،މުކަން މި މަޖިލީހުން ފާހަގަކޮށްއްކުރަްއވަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ ކުރުމުގެ މުހި

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދާއިރާގެ ތެޭރގައި އެކަން ކުުރމަށް މި މަޖިލީހުން ގޮވާލަމެވެ.

 

  މަސައްކަތް އިތުރު އެހެން  .9

 

 ދެްއެކވުން:ތުން ވާހަކަރިޔާސަ

 ،އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހުށަހެޅުއްވި ޒަތްތެރި މެންބަރުއިއް އަލުން އަނބުރާ މިދަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ  އަޅުގަނޑުމެން

ގައްޫދ ދަނީ.  ެގނައުމުގެ ބިުލގެ ބަހުސަށް އަުޅގަނޑުމެން މިށް އިޞްލާޙު ނޫނަގާގެ ކޮމިޝަން ސްޖުޑީޝަލް ސަރިވސަ

 .އަޙްމަދު ޒާހިރުްއޒަތްތެިރ އިދާއިރާގެ މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޒާހިރު

ގެ ބިލަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ޓަަކއި އްޒަތްތެރި ަރއީސް ޖޭ.ެއސް.ސީ އި ޝުކުރިއްާޔ 

ށް ދިމާވެފަިއާވ ސަރުކާރަށާއި ހުށަހެޅުްއވި ެމންބަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު އަދާކުރަން. ިދވެހިރާއްޭޖގައި މިހާތަނަ

 ،ވާއިރު  ކަމަށްމި ކަމަކީ ހުރިހާ ކަމެްއގެ އަސްލު ފު ނުލިބުން. ސާހުރިހާ، މައްސަލަެއއްެގ ައސްލަކީ އިން

ިވިއރު އަުޅގަނޑުމެން ވެފަިއވާ ބުައޅުގަނޑުމެްނގެ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާ، 19އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާ 

ކަމުގެ ވަޢުދު. މި ވަޢުދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް އިންސާފު ޤާއިމުކޮށްދޭނެ ،އެންމެ ބޮޑު ވަޢުދަކީ

ދަނީ. އެންމެ  ކުރުމަށް ޓަކައި މިއަދު މި އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިގެން މިރިހަމަންތައް ފުމި ވަޢުދުެގ ކަ ،ފުރިހަމަކުރުމަށް

ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ވެްސ  އްފަނޑިޔާރުގެތަ އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ  ށްފަސާއިން ،ބޮޑު ހުރަހަކީ

ކި ތަނެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. އް ދެހަކަގަބޫލުކުރަން. އެކަމާ ދެބަސްާވ އެކަކު ވެސް މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ވާ

 ،ވެސް އަޅުގަނޑަކަށް ީނވޭ. އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙަީކ ފަނޑިޔާރުގެަތއް ރަނަގޅުކޮށް  ދެްއކި ައޑެއްވާހަކަ

އަޅުގަނޑު ދެކެން. މި ބިލުގެ  ކަމަށްޓަކައި މުހިއްމު ބިލެއް  ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް

ފަނޑިޔާރުންެގ ސްލޫކީ މަްއސަލަތައް ބެުލމަށް ޖޭ.އެސް.ސީއަްށ ބާުރ  ،ން ެއކަުއންޓަބަލްކުރެވި ފަނޑިޔާރުސަބަބުން

ފަނޑިޔާރުންގެ ިއވެލުޭއޝަން ހެދުމަށް ޖޭ.އެސް.ސީައށް ބާރު ލިބިގެންދާނެ ބިލެއް. މީގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް  ،ލިބި

ގެތަެކއް ބޭނުންވާ ވައްތަުރގެ ފަނޑިޔާރު ށް ރައްޔިތުންނަ ،ގޮސް ކުރަމުން އައި ގޮތް ކެނޑިގެން  ފަނޑިޔާރުން ކަން

ލިބިގެންދާނެކަމުގެ އެްއވެްސ ޝައްެކއް ައޅުގަނޑުގެ ިހތުގަެއއް ނެތް. އެހެްނވީމާ، މި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަނުޑ 
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.  އެަބއޮތްނޫނުއަސާސީަގއި ަފނޑިޔާރުންގެ ހުންނަންޖެހޭ ިސފަތައް ބުނެދީފައިޤާދެންމެ، އަށް ތާއީދުކުރަނީ. ތެ ފުރިހަމަ

ބަޔަކަށް ވުމަށް އަދި ައމާނާތްތެރި  ،ވުމަށާއި ތެދުވެިރ ބަޔަކަށް ،ވުމަށާއި ފަނޑިޔާރުންނަކީ އިޚްލާޞްތެރި ބަޔަކަށް

ނެތުމުގެ  ގައި މިކަްނ ކުރާނެ އުސޫލުތައް އެހާ ރަނގަޅަށް ގާނޫނު ،އަންަގވާފަިއވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، މިކަން ކުރާނެ ގޮތް 

ޖޭ.އެސް.ސީ މިހާތަނަްށ އޮތީ މިކަން ކުރުމުަގއި . އޮތީ  މި ނޑުމެންނަށް ނުވެސަބަބުން މިކަން އަުޅގަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ މަތީަގއި. އެހެންނަމަވެސް، މި އިޞްލާުޙގެ ސަބަބުން ޖޭ.އެްސ.ސީއަށް ފުރިހަމައަށް ބާރު ލިބިގެން 

ށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ލައެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު މި ބި ްނ ޙައްލުކުރުމުަގއި.ފަނޑިޔާރުގެ ކަްނކަ އެބަދޭ

އަުޅގަނުޑގެ ވާހަަކ  މުންއްޒަްތތެރި ރައީސަށް ުޝކުރު އަދާކުރައި އަޅުގަނޑަްށ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ޓަކަިއ ބުނަމުން 

 ޝުކުރިއްޔާ. ،ނިންމާލަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިންްއޒަތްތެރި އި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިންތު

ޝަލް އޮފް ޖުޑީ ުތގެ ދަށުން ޑިޕާޓްމަންޓްޒަޔާހިޕްރީމް ކޯޓުގެ ްއޒަްތތެރި ރައީސް. ސުއިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

ިއ ގައޭނާައކީ އޭނަ އަމިއްލަ ޒާތު  ،ކުުރން. ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއް ހުރެއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ަވކި

މީހަކަށް އެ ފިަޔވަޅުަތއް ހަަތރު މެދު އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަަކކީ އޭނަގެ ގާތް  ކަންކަން ނިންމޭ މީހަކަށް ވުްނ. ފަނޑިޔާރުންނާ

ން. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ އަމިއްލަ އުއޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނައެ ބާތިލުކުރެވޭެނ ގޮތަށް އޮންނަ ،ބަދަލުކޮށް

ބަންދުކުރުން. އޮންނަ ތަނެއްގެ ގޮުތަގއި ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  ންޒު ފޯރުވަނުފޫމަންފާއަށް ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް 

ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ  ،ފަނޑިޔާރުންގެ މަްއޗަށް މަްއސަލަ ސާބިތުކުރާ މިންގަނުޑ ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށް

 މިީއ  ނެގެހެއްޓުން ކަމަށް ވުން.ރު މައިގަނޑު ައސާސަކީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިތުބާ ަބއްޓަންކުރަްނޖެހޭމަސައްކަތްތައް 

އާދެ!  ަތއް.ބަޔާންކުރާ މަިއަގނޑު އަސާސް ތައްބިލު ށް ހުށަހެޅިފައި އޮތްމި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނަ

ްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މި ބިލަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭަގއި އޮތް އި

ކުރުން. ޔާޒަތުގެ ދަށުން ނެގުން. ވަކިހި ޕްރީމް ކޯޓުގެސު ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންޖުޑީޝަލް  ،ކީލަމައިގަނޑު ެއއް ބަދަ

ނެތި އެ މީހުންނަށް ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި  ދަށު ކޯޓުތަކުަގއި ތިއްބަވާ ަފނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒެއް

މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި ޖުޑީޝަލް  .ންމަުގފަހިކޮށްދިނުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ތައް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް

 .ން ބައްޓަންެވގެން ައއުންރީމް ކޯޓަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭނެ ގޮތަކަށް ކަންކަޕްސު ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މެދުވެިރކޮށް

ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަްނގެ ދަށަށް  ،ޕްރީމް ކޯޓުގެ ަދށުން ވަކިކޮށް ސު ،އާދެ! ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
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 ،އިރުއި ނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދަށް އަިއސް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަެނއް ބައްޓަންެވގެން އަޤާެއއީ މި  ،ންގެނެވުމު

ވަނަ މާއްާދެގ  21 ގާނޫނުގެ . ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އޭރުގެ ލޯ މޭކާްސގެ ވިސްނުުމގައި ވެސް ހުރި ގޮތް

މަކަށް ބާރުތައް ނަގަން ފެއްޓެވި މަސަްއކަތުގެ ފެށުން. ޕްރީމް ކޯޓަށް އަމިއްލަ އިސްނެގުސު ،ޕްރީމް ކޯޓުން)ބ( އެއީ ސު

ހިސާުބ. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މި ކުރަން ފެށި ޮކންސިލިޑޭޓްާމއްދާގެ )ބ( ެއީއ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕަވަރ ވަނަ  21

ދެ! . އާށްސުޕްރީމް ކޯޓުން އެދުވަހު ހެދި ގޯސް ރަނގަުޅކޮ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށްއަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރަނީ 

ވަހުގެ ދުމީހުންނަކީ  އެ ،އް ތަހުސީްސެވގެން ތިބެންޖެހޭ ބައެއް. މާނައަކީތަމީހުންެގ މަސައްކަތް ފަނޑިޔާރުންނަކީ އެ

ޖެހި، އެ މައްސަލަތަކަްށ މަްއސަލަތައް ބަލަން ވަގުުތ ނުވެ، މައްސަލަަތއް ފުނި ،ުއޅެ ހިންގުމާއިގެން

އޮުތން ނިމުމަކަށް އަންނަންޖެހޭ އޮތް ގޮއްސަޅެންޖެހޭ ބަޔަކަށް ެވގެން ނުކުރެިވ، އެެހން ކަންކަމާއިގެން އުކޮންސަންޓްރޭޓް

އް ވެ، ުޖީޑޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެ ުކގެ ހިންގުމުން ދުރުފަނޑިޔާރުން ކޯޓުތަކުރަމޭ. ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލު 

މި ގާނޫނުގެ  ރެއްިވއްޔާދަކުދެއް. އިރާ ޢުވީ ވަ އެއީ އަުޅގަނޑުމެން އިްނތިޚާބުގައި ،ހަވާލުވުން  ކޯޓުތަުކގެ ހިންގުމާ

ށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް މެދު ހު އާދެ! މައްސަލަތައް، ފަނޑިޔާރުންނާދު މި ފުއްދައިދެނީ. ޢުއިން އަުޅގަނޑުމެން އެ ވަޢާރީޛަ

ފަހުން ވެސް  މި މަޖިލީހުގައި ދާދި ،މެދު ކުރިން ވެސް ބެލުމުގައި އެ މައްސަލަތައް ސާބިތުވާންޖެހޭ މިންގަނޑާ

 ނޫނުއަސާސީަގއި މިޤާ. އޮތީ ވަރަށް ސާުފކޮށް ބަޔާންޮކށްފަ މިހާރު މި ގާނޫނުން އެ މިންގަނޑު މިޖެ. ބަހުސްކުރެވިއް

ބަޔާންކުެރވިފަެއއް ނެތް. އާދެ! އެކަމެއް ހިނގާެނ   ސަރވިސް ކޮމިޝަނު ގާނޫނުަގއިއޮތް މިންގަނޑު ކުރިން ޖުީޑޝަލް

ވާނެ ކަމަށް އެ ަޝކުާވއެއް ސާބިތު  ،ރަވެވޭ ނަމަބުއްދީގެ ހަމަތަކުްނ ބުހިނގާފަިއާވ ކަމަށް ކަމަށް ނުވަތަ 

. އޮތީ ބަޔާންކޮށްފަ އަޅުގަނޑުމެން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގާޫނނުގައި މި ށް މިހާރު ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަ

ގޮތެްއ  މެދު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނަށް އެ ަޝކުާވއެްއ ުކރި ޝަކުާވއާ ،ނޫނުއަސާސީަގއި އޮންނަނީޤާ

ށަހެޅިދާނެ ކަމަށް. ވަިކކުރަން ހު ކުފަނޑިޔާރަ ،އެކަމެއް ހިނާގފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލުކުެރވިްއޖެ ނަމަ ،ނިންމާއިރު

ޤާީޟެގ ފަރާތުން ކުޑަ އުިނކަމެްއ  ،އޮންނަނީ އާދެ! ޝާފިޢީ މަޒުހަބުގައި މި ؛ލާއިރުއި އަށް ބަލަޢާއިސްލާމީ ޝަރީ

. އަދި އެކަމެއް ސާބިތުބުމަށް ބޮޑަށް ވަކިކުރުން ޖާއިޒޭމުން ޤާިކމަށް އެ ޤާޟީއަކު އެ މަޙާފެނުން ކަމުގައި ވިޔަސް 

މި އަސާސްގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނެގ ހީވުން ވެސް ފުދެއޭ. އާދެ! 

 ފަނޑިޔާެރއްގެ  ،ފަދައިންހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަން. ާއދެ!  ކުރިން ވެސް ފާަހގަުކރި  ގާނޫނަށް

ވެގެން އެ ކުރާ  މީހުން 4ޓެހި އްއެ ފިަޔވަޅު ބާތިުލކުރަން އޭނާގެ ރަ  ،މައްޗަށް ފިަޔވަެޅއް އަަޅއިިފ ނަމަ

އޮތް  ނިމުމެއް ެގންނަންޖެހޭ އެބަ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުން މިހާރު މި ތައްމަސައްކަތް

 ،ންނަ ގޮތުން. އާދެ! މި ގާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައި އޮގަނޑުމެން ބަލައިގަންނަްނޖެހޭއިސްތިޢުނާފުކުރުމުގެ އުސޫލު އަޅު

 އް ކުރުމަށް، އިސްތިޢުނާފު ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހެނިންމުންތައް އިސްތިޢުނާފުމިަޝނުން ނިންމާޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮ

ރުން ފަނިޑޔާ 3ޔާުރންގެ މަޖިލީހުގައި ސުޕްރީްމ ކޯޓާއި ހައި ކޯޓާއި ސުޕީރިއާ ކޯޓުން އޮންނަންޖެހޭ. އެ ފަނޑި
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ގޮތަށް ކޮންމެ  ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ރޮޓޭޓްވާފަހަރު ޖުޑީ ތިއްބަވަންޖެހޭ. އަދި އެ ފަނޑިޔާރުންނަކީ އަހަރަކު އެއް

ކުެރވޭ ފަނޑިޔާރުްނެގ އްޔަންޢަވޭ. ެއއީ ެއޑްހޮކްކޮްށ ވަކި ަމއްސަލަެއއް ބަލަން  ހަރަކަށް ކަނަޑއަޅާ ފަނިޑާޔރުންނަށްއަ

މޭ މައްސަލަތަކުގެ ންނި ން އަހަރަކު ބަދަލުވަމުންދާ ބެންޗެއް. އެ އަހަރެްއަގއި ފަނޑިޔާރަކާބެންޗެއް ނޫން. އެއީ އަހަރަކު 

 ،އިމުވެފައި އޮތުމުންޤާޝަކުވާ ުނވަތަ އިސްތިޢުނާފު ހުށަހަޅާނީ އެ ބެންޗަށް. އާދެ! ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހެއް މިޮގތަށް 

އް ލިބުމުެގ ޙައްުޤ އެބަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ސެއެޅުމުެގ އިސްތިޢުނާފީ ްޕރޮސެޅުމެދު ފިޔަވަ  ފަނޑިޔާރުންނާ

މެދު އެޅޭ ފިޔަވަޅުަތއް ބެލުމަށް މިއޮންނަ  ެއއްކޮށް ކޯޓުަތކުްނ ފަނޑިޔާރުންނާއެއާ . ކަށަވަުރކޮށްދޭއެބަ ންނަށް ފަނޑިޔާރު

ވާތައް މި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުންގެ ޝަކުއާދެ! . ވޭނިޒާމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލެއް އެބަ ގެނެ

 ނިންމުމަކީ އެންމެ މަޖިލީހުން ނިންމާިއސްތިއުނާފު ޒަތްތެރި ފަނިޑާޔރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން، ިއއް

 މަށް ކަ ފަހުގެ ނިންމުން. އެ ނިންމުމަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދެން ަފނޑިޔާރުންނަށް ހިފައިގެން ެދވޭނެ ނިންމުމެއް ނޫން

ނގަްނޖެހޭނެ ގޮތް. އަދި ތަހުޒީބު ޮއވޭ. ައޅުގަނޑު ހިތުން އެއީ އެކަން ހިންޮކށްފައި އެބަވެސް މި ގާނޫނުަގއި ބަޔާ

 ،ފާހަގަކޮށްލާނަން ކަމެްއެގ ގޮތުަގއި އިުތރުން އަޅުގަނޑު ފަހުެއކަްނ ހިނގާ ގޮތް. އާދެ! ޭއގެ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ވެސް

 އި ޮއވޭ މި ގާނޫުނގައެބަެމދު  ވަކީލުންނާންދާ ސް ކޮމިަޝނަށް ފަނޑިޔާރުންގެ މަްއސަލަތައް ބަލަޖުޑީޝަލް ސަރވި

 ،ނަމަ ޮގއްސި އް. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަްށ އެްއވެސް ހައިިސއްޔަަތކުން ގާނޫނީ ވަކީލެ ނޑަައޅާފައުސޫލެއް ކަ

ކޯޓުތަުކަގއި މުއްދަތުގަިއ އޭނާއަކަްށ އޭނާ ޖުީޑޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަން ެމންބަރެއްގެ ގޮުތގައި އިންަނހާ 

މު އިޞްލާޙެއް. އްހިތުން މިއީ ވަރަށް މުހި އޮވޭ. ައޅުގަނޑުންކޮށްފައި އެބަ ނޫނުަގއި ބަޔާގާކަމަށް މި  ނެނުކުެރވޭވަކާލާތު

މީހުންެގ  މީހުންގެ ކެިރއަރ ކުރިައރުވަން ނުވަތަ އެ ނަކީ ގާނޫނީ ވަކީލުން އެޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮިމޝަ

ގެްނނުވާނެ. ފާއިުތވި ދުަވސްތަުކަގއި ެއގޮތަށް ކަން ހިނގާފައި ކަްށ ވެ ވަސީލަތަކުރާ ޭބނުންކުރަން މައްސަލަތައް ކާމިޔާބު

އޮތް އިޞްލާޙަކީ ވެްސ  ހުށަހަޅާފައި މިއި ޓަކައެ ނުރަނަގޅު އާަދކާދަ، އާދަ ހުއްުޓވުމަކަށް ެގނައުމަށް އޮތް.އެބަ

. އާދެ! އަުޅގަނޑު ހިތުން ކުަރންއަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު

 ލުމުަގއި މިހާރުތުތަކަކީ ފަނިޑޔާރުންގެ ަމއްސަލަތައް ބެއަޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ގާނޫނުަގއި މި ހުރި އިޖުރާ

ައދި އެއީ ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެްއ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ،ހުރި ތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެއްސަތުމަލުކުރާ އިޖުރާއަޢަ

މި ިއޞްލާޙުތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން  ،އަުޅގަނޑު ހަމަ ަދންނަވާލަން ބޭނުމީ ،އެހެންކަމުންލުތަކެއް. ފެންނަ ބަދަ

ކުރެިވގެން މަސައްކަތްަތްއ ޔަތްޢާދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ރިމި ބަހުސް މަރުޙަލާގައި  ޓީ ސްޓޭޖުގައިކޮމިއަދި ތާއީދުކުރާކަން. 

 ން. ޝުކުިރއްޔާ.ކުރިއަށްދާނެކަމުގެ ޔަގީްނކަން އަޅުގަނޑަށް އޮްތކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ާޔސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފްމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި އުތުރު ދާިއރާގެ  ކުޅުދުއްފުށީމެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 
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  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްލަޠީފް ޔާސިރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ދުެވގެން ޢުއަޅުގަނޑުމެން ވައާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޝރުޢީ ނިޒާމު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ޙަޤީޤަުތގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަްށ  .ވަނީ މިއަދު ޖޭ.އެސް.ީސގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި މި އްސައައި 

ދެއްވި ކަމަށް ޓަަކިއ އިޞްލާޙު ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅައުފަލާއެކީ ިމކަން ބަލަިއގަންނަން. އަދި ހަމައެހެންމެ މި އި 

އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން އަާދކުރަން.  އަށް ވެސް ޝުކުރު މެންބަރު އިމްތިޔާުޒ ފަހުމީއިްއޒަތްތެރި ތުރު ދާއިރާގެ މާފަންނު އު

ޢީ ނިޒާމަށް ހެޮޔ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަިއ ެވސް ގަބޫލުކުރަން މި އިޞްާލޙުގެ ސަބަބުން ައޅުގަނޑުމެންގެ ޝަރުވަރަށް 

ކަމެއް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  ައޅުގަނޑު ހަމަ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ދެބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ. މި ފުރުޞަތުގައި 

އިުރަގއި ެއއީ ތްއަހަރު އޮ 40އުމުރުގެ ޮގތުގައި އަުޅގަނޑުމެން  ،ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ހަމަ އެގޮތުން ބޭނުން.

. ައޅުގަނުޑ އޮތީ އަހަރު މި 40ކުާރ އުމުރެއް. ީކްއވެގެންޯތ އަުޅގަނޑުމެން ށް ޑިބޭޓުހަމަ ފުދޭވަރަކަ  މެންއަޅުގަނޑު

ގޮތެްއަގއި  ތަކުގައި އާއްމުގޮުތަގއި ދުނިޭޔގެ ތަރައްީޤވެފައި ހުންނަ ޤަުއމުދެކޭގޮުތގައި އަދި އަުޅގަނޑުެމންނަށް އިނގޭ 

ުސާވލަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އެފަދަ  ،. އެހެންނަމަވެސް ުކރައްވާޖޭ.އެސް.ީސގައި ިރޓަޔާރްޑ ަފނޑިޔާރުން އެަބ މަސަްއކަތް

ތޯ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ރިޓަޔާރޑް ފަނޑިޔާރުން ެއބަތިބިތޯ. ރައްޔިތުން ބަލައިަގންނަ ބަޔަކު އެބަތިބި

އިުރަގއި ްއޔަންކުރާޢަ ވިއްޔާ އެބޭފުޅުްނގެ ސުލޫކީ ކަންތައްަތކެއް ބަލަްނ ބަޔަކު ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަަތކެްއ ނޫނީ

މަީކ އަުޅގަނޑަށް ހަމަ އެންމެ ތުއަހަރު އޮ 40އާދެ!  ،މި އިޞްލާަޙކީ ؟ބޭނުންފުޅު ނުވޭތޯ ތަޖުރިބާހުރި ބޭފުޅުންތަކެއް

 އަށްއަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތަގިއ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިޝޫ ،ޅު ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސްރަނގަ

އްޔަންކުރުން. ެދވަަނ ޢަތަޖުރިބާއަށް ަބލާފައި  ވިއްޔާ ލަކަށް ކޮލިފިކޭޝަންއަށް ނޫނީއިތުރަށް ވާހަކަެދއްކިދާނެ. މިސާ

ެއކީަގއި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން ވެސް  އިޞްލާޙާ ! މިއާދެ ،ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮްށލަން ބޭނުންވަނީ

 ނާފު މަޖިލީހަކަށް. މި ޢުފަނޑިޔާރުންގެ ިއސްތި އަންނަނީ ކުރުމުގެ މަރުޙަލާ މިހާރު މި އިސްތިޢުާނފު ،ފާހަގަކުރެްއވިހެން

ޅުގަނުޑގެ ފަނޑިޔާރުން. އަ 3ކޯޓާއި އަދި ދަށު ކޯޓުގެ  ކޯޓާއި ހައި މްޕްރީސު ،މަޖިލީހުގައި މި ތިއްބަވަނީ

ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރެްއގެ މައްސަލަ ޖޭ.އެސް.ސީއަްށ ހުށަހެޅިގެން އިސްތިޢުނާފަށް  3ކީ މި ކޮންސާރނަ

ބޭފުޅުން  2ފަނޑިޔާރުްނެގ މަޖިލީހުގައި  މަްއސަލައަުކން. ދެން އެ އެ ބޭފުޅަކު އެަބ ތަނާޒިލްވޭ ަގއި އެ ދާއިރު

މިއަށް ބޮަޑށް ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އެހެންވީމާ ؟ނީކުރާ ތިބޭއިރުަގއި ކިހިނެއްތޯ ކަްނތައް

 ވަރަށް ކުރާނީތޯ ނޫނީ ކިހިނެއްތޯ ކަންތައްތައް ކުރާނީ. ލުކޮމްޕޮޒިޝަން ބަދަ ދެްއވުމަށް އަުޅގަނުޑ އެދެން. އިބައްލަވަ 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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  ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް. ހެންވޭރު

 

 ކެވުން:ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ހުސައިން ޝަހީމް ވާހަކަދެއް

އަށް 2008/10ރިވްސ ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނު، ގާޫނނު ނަންބަރު ސަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ޖުޑީޝަލް 

ގެނައުމަށް ޓަަކއި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިޞްާލޙު

 ރވިސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނަށް މިސަ ޖުޑީޝަލްކުރަން. ތާީއދު ށް އަޅުގަނޑުހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މި ބިލަށް، މި އިޞްލާޙަ

  ގޮްތ މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ޖުޑީޝަލް ތްއޮ އަހަރަްށ މި 40ގެންނަ ބަދަލު މިއީ ފަނޑިާޔރުންގެ އުމުރު 

ވާނެ ކަމަށް މާ ހަރުދަނާވުރެ   ބޭފުޅުންނަށްމި އުމުރުފުރާއަކީ މިއަްށވުރެ ހަނގު އުމުރުފުރާގެ ގެ؛ރވިސް މެންބަރުންސަ

މާ ޤާބިލު ބޭފުޅުންނޭ  ،ފުދޭއަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ. ކޮންމެހެން މި އުމުރުފުރައިގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަކީ މާ ތަސައްރަފު 

ގަިއ ގު ބޭފުުޅންނަކީ މިކަމަށް އެހާ ޤާބިލު ނޫން ބޭފުޅުންގެ ގޮތު ދަންނަވަނީކީ ނޫން. އެކަަމުކ ވެސް ވަރަށް ހަ

ެއއް އުސޫލަކުން  ،ޫބލުކުރަނީގަގެނެވުުނ ސަބަެބއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު  ިމ ބަދަލުވަނީ. އަޅުގަނޑަށް ސިފަ 

ކުރުމާއި، ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމާިއ، ގާނޫނުތައް ެއއްގޮތް އި، ކުރުމާމަލުޢަމެދު  މެދު، މެންބަރުންނާ ފަނޑިޔާރުންނާ

ާވތީ. ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަާކއި،   ގެނެްސގެން ކަމަށްދަލެއް ހިންގޭނީ މިކަހަލަ ބަ ވެސް މިާބވަތުގެ ހުރިާހ ކަމެއްއެނޫން

ކޯޓުތަުކގެ މައްސަލަތައް ނުީސދާ، ނުކަސިޔާރު ގޮްތގޮތަށް ގޮއްސަ ހުންނަން ދިމާވަނީ މިކަހަލަ ހަރުދަނާ އުސޫލެއް 

މް އެއީ މުޅި ޝަރުޢީ ިނޒާކޯޓުގެ ދަުށގައި އޮތުމަކީ  މްޕްރީ ރވިސް ކޮމިޝަން ސުސަ ނެތުމުން ކަމަށް. ޖުޑީޝަލް

ކޯޓުގެ ދަށުަގިއ  މްޕްރީއޮތުމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ސުވެފައި އޮއްނަ ހައިޖެކް

، އޮތުމެއް ކަމަށް އަުޅގަނަޑށް ސިފަވަނީ. އެހެންވީމާވެފައި ޮއންނަހައިޖެކް އޮތުމަކީ މިއީ މުޅި ަޝރުޢީ ނިޒާމުއޮންނަ

ރވިްސ ކޮމިޝަުނގެ ސަ ޖުީޑޝަލް ،ބޫލުކުރަނީ ގަހޭނެ ކަމަށް ައޅުގަނުޑ  އޮންނަންޖެލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭަޝންޖުޑީޝަ

ދިޔުމަކީ މިއީ ފަނޑިޔާރުްނގެ ސުލޫކީ މިންގަނާޑއި ސުލޫީކ ވެގެން  ގެެނވޭ ބަދަލުން މިގޮތަށް މިކަން ދަށުގައި. މިހާރު މި

ފަހި ފުރުޞަތެއް ކަމުގަިއ  ދާނެށް އަުޅވަން ލިިބގެންފަނޑިޔާރުން ހަމަމަގަ ،ތަޙުީޤޤުކޮށް ިއ،މައްސަލަތައް ބަލަ

 އީތިދާކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. މި އިބުވުަމށް ވަރަށް ތާއީދު ، އަުޅގަނުޑ މި ހުށަހެޅުއަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާ 

 ބަހުސްގައި އަޅުގަނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިމުނީ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ފްޠީންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހަސަން ލަރު. ހެޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަޝުކުރިއް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފު
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އަިދ  ،މްަގއިވާ އައިޓަ 6.3ގެންދަނީ މަޖިލިސް އެޖެންޑާގެ  މުން މިކުރަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބަހުސް

ކުރުން. ިއއްޒަތްތެިރ ެގ ދަށުގައިވާ ައއިޓަމް. ެއއީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އޮނިގަނޑު އިޞްލާޙު 1.2ގެ 1 ގ19ެއެޖެންޑާ 

ހުިރ  އިގަ 19އަުޅގަނޑުެމންގެ އެޖެންޑާ  ،ތިބީ މިދެންނެވި ވަޢުދުތައް  ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެން މިމަޖިލީހަށް ހޮވިފައި މި

ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައްޔިތުންނަްށ ވަޢުދުތައް ފުއްދާނެ އެ ،އިކަނަޑއަޅަ  ަވޢުދުތަކުގެ ގޮުތގައި ތައް އަުޅގަނޑުމެންއައިޓަމު

ރވިސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫަންށ ސަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޖުޑީޝަލް ،ދީގެން. އަުޅގަނޑު މިއަދު ެއންމެ އުފާވާ ކަމަކީ

ށް އަުޅގަނުޑ ކާރަެއކަމަށް ޓަކައި ސަރު ދެްއވިކަން.އިމަޖިލީހަށް ފޮނުއްވަ  ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙު ސަރުކާރުން މި

 މި ،ދަްނނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑު ދެތިން ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ޝުކުރުބޮޑަށް  ވަރަށް

ކޯުޓެގ  މްޕްރީޓްމެންޓް އޮފް ުޖީޑޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެއީ މިހާރު ސުކަމަކަށް ޑިޕާ މު. އެއްއްބިލުގަިއވާ މުހި

ކޯޓުގެ ބެލުމުެގ  މްޕްރީގަްއޖެ ސުނހިއަދި ފެިނގެން ،ުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަދޭއަށުން ހިނގާ ތަނެއް. ބެލުމުގެ ދަ

ގޮތް.  ގޮތް. އަދި ވަމުންދާ ދިޔަމާ ކަންކަން ވެގެންއިދަށުން ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހިނގަމުންދިޔަ

 ޖުޑީޝަްލ އީ ޗީފްތުަގއި އަދި އެތަނެއްގެ ގޮ ވަކި  ،ގެންނަން ފެނުނު ބަދަލަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އަދި  އިލަިއ،ްއގެ ދަށުން ވަކި މުއައްަސސާެއއްގެ ގޮުތގައި ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސްްޓރޭޝަން އެކުލަވަ ރެއެޑްމިނިސްޓްރޭޓަ

އޭނާ  ،އޭނާ ަވކިކޮށް  ،ްއަޔންކޮށްޢަޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޗީްފ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިިނސްޓްރޭޓަރ ެއއީ އޭނާ 

ކުރުން. މިއީ ޙަޤީޤަުތގައި ަބދަލުމިޝަްނގެ ދަަށށް އަުޅގަނޑުމެން ބަދަލުކުރާރވިްސ ކޮސަ ޝަލް ީއ ޖުޑީޖަވާބުދާރީވުން އެ

ކީަގއި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ުކރެވޭނެ ެއއްގޮތް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދެކެން. ހަމަ އެާއއެ 

 އި ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަ ބަލަ  ސް ކޮމިޝަނުންރވިސަ ލް ޖުޑީޝަ ،ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަަތއް ބަލަމުންދާއިރުގައި

ކުރޭ. އަުޅގަނޑު މިދަންނަވާ ވާހަަކއަީކ މި ބިލުން އެބަ ތަޢާރުފު އެއްއެއަށް ގޮތެއް ނިންމީމާ އަދި އިސްތިޢުނާފު މަރުޙަލާ

އޮތް. ެއއީ ވަރަށް ބަ ބިލުގައި އެ ކުރާ ވާހަކަ މިއިމުޤާއިސްތިޢުނާފު މަޖިލީހެއް، ފަނޑިޔާރުންގެ ިއސްތިޢުނާފު މަޖިލީހެއް 

 ،ރވިސް ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބަލަމުންދާއިރުސަ ނގަޅު ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދެކެން. ެއއީ ޖުޑީޝަލްރަ

 ޙަޤީޤަތުގައި ޖުޑީޝަލް އަނެއްކާ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޯޓުތަކަށް ަފނޑިޔާރުންނަށް ދެވޭ ގޮތަށް ޮއތީމަ

ވޭ. ދެ ނުވަތަ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގެ ބާރެއް ލިބިއެއް ނު އުޅޭ ނިންމުމަކަށްމަންނިންރވިސް ކޮމިޝަނުން ސަ

ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިޢުނާުފ  ،އެކީަގއި ، ފަނޑިޔާރުންނަށް ވެސް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދިނުމުގެ ގޮތުންނާއެހެންވީމާ

އިސްތިޢުނާފު ނިންމުންތައް މާނިން ރވިސް ކޮމިޝަނުންސަ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޖުޑީޝަލް ކުރެވި އަދި އެ އިމުޤާމަޖިލީހެއް 

ވަނަ ކަެމއްެގ  3މު ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅަގނޑު ދެކެން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އްމަރުޙަލާއެއް އޮތުމަކީ ެއއީ މުހި

 ،ކަމަކަށް މު އެއްއްމި ބިލުން ހުށަހަޅާ އެންމެ މުހި ،އޮތް ބިލުގައި ނިންމާފައި ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮްށލަން މި 

ން ބަލާ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރާނެ މިންގަނޑު ކަނޑައަޅާަފއި އޮތް ކަނަޑއެޅުން. ރވިސް ޮކމިޝަނުސަ ޑީޝަލް ޖުއެއީ

ރވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތަކަކީ ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކެއް ނޫން. ސަ ޖުީޑޝަލް ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ
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 ،ވަނީ ބިލުގައި ހުށަހަޅާފައި މި މިންނަންޖެހޭ. އެގޮތުން އް ހުކުރުުމގެ މިންގަނޑުތަުކގައި ތަފާތުތަކެ ، ސާބިތުއެހެންވީމާ

އެީއ ބުއްީދގެ ހަމަތަކުން  ،ރާއިރު ކުގޮތުްނ ހޯދާ ހެއްކާިއ ގަރީާނގެ ަމއްޗަށް ބަލާ ރިާޢޔަތް ގުޅޭ  މައްސަަލއަކާ އެ

އް ނޫން. ވެސް ކަމެ ބޫލުކުރެވުން. އިތުރު އެއް ގަރވިސް ކޮމިޝަްނގެ މެންބަރުންނަށް ސަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޖުޑީޝަލް

 ގުޅޭ ަގއި ދުނިޔޭގެ ެއހެން ޤައުމުތަކުގައި ވެސް ަފނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްަސލަތައް އަދި ޤާބިލުކަމާއެއީ ޙަޤީޤަތު

މް ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުގެ ހޫމަފް ، އެ ގޮތުން ބަލާ މައްސަލަތައް ަބލާއިރު ސާބިތުކުރަން އޮންނަ މިންގަނޑަކީ. އެހެންވީމާ

މު ކަމެއް ކަުމގަިއ ދެކެން. އް ދިޔުމަކީ ެއއީ ވަރަށް މުހިެއޅިެގންކުރަން ކަނޑަމަލުޢަދޭެތރޭ  ނާތެރެއިން ފަނޑިޔާރުން

ކަންކަން  މުޅިން ެއއްގޮތް ނޫން ބަެއއް ގައި އަުޅގަނޑުމެން ލިޔެފައިވާ ިލޔުންތަކާ 19އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެޖެންާޑ 

 ތައްތަެކއް ނޫން ކަމަށް  ބޮޑެތި ކަންއެީއކީ ،ންނަމަވެސްބިލުގައި ހުިރކަން ެވސް އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން. އެހެ  މި

ކުރަން މަލުޢަބިލު އަވަހަށް ފާސްކޮށް މި ބިލަށް  ކޮށްލުަމށްފަހު މިެއއީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި އެކަްނކަން އެްއގޮތް ،ވާތީވެ 

 ކޮމިޝަނަްށ ރވިސްސަ ވެސް އެދޭނެ ގޮތް. ޖުޑީަޝލް ފެށުމަކީ އެއީ އަުޅގަނޑު ހިުތން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން

އެ މަަސއްކަތް ކުރަން ފެށުމަކީ ޙަޤީޤަތުގަިއ  އިަލއިްއ އެކުަލވައަދި ޖުީޑޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނެ ބަދަލުތަަކކީގެނެވޭ 

މު އެްއ އްކުރުމަށް ޓަަކއި ކުަރންޖެހޭ އެންމެ މުހިއިމު ޤާއަޅުގަނޑުމެންނަށް އިންސާުފެވރި ޢަދުލުވެރި ޝަރުޢީ ނިޒާެމއް 

ެގ 19އީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަޢުދުތައް ެވސް އަދި އެޖެންޑާ ރަ  ،ރި ރައީސްެރްއވިްއޔާ އިްއޒަތްތެކަންތައް. އިރާދަކު

ވަޢުދުތައް ެވސް ައކުރުން އަުކރަށް، ރަނުން ރަނަށް އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނަން. އަޅުގަނޑަްށ 

ކޮށް ޞައަދި ޚާއް ،ޢުދުތައްޑުމެން ވީ ވަންގެ މަޖިލީހުން އަޅުގަނރައްޔިތު މި  ،ހަމަޖެހުމަކީތްބޮޑު ހި މިއަދު ލިބޭ އެންމެ 

ގޮތުން ރަްއިޔތުން އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ދެކެމުން އައި ހުވަފެންތަްއ  ގުޅޭ ފުެގ ނިޒާމާޞާޢަދުލުއިން ،ޝަރީޖުޑީ

 . އްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބޮޑަށް ޝުކުރި  ޓަކައި ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރެޭވަކން. ވަރަށްޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށް

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 އަޙްމަދު ނަސީމް. ލުގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މީކާއީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދު ނަސީމް ލުގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މީކާއީ

ލަތެއް އުމުޅި ދަ ކޮށްަލއިގެން ޒަާމނުއްސުރެށް އިންވެސްޓުމީހުންނަ ވަރަކަށްފަސްޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ގާޫނނަށް މި ހުށަހެޅިގެން އަންނަ  ގެކޮމިޝަން ސްޝަލް ސަރވިކޮންޓްރޯލްކުރަމުން އަިއ ނިާޒމެއް ބަދަލުކުރަން ޖުޑީ

ޝަލް ޑީއަުޅގަނޑަްށ ވެސް ވަރަށް ތާއީދުކުރެޭވ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ިޑޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖު އިޞްލާޙުތަކަށް

  ކޯޓުެގ ގޮނޑި ކޮްށކޮެއްއެގ ގޮުތގަިއ އޮތީމާ ވާ ގޮތް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދާދި ފަހުން މްޕްރީ ީކ ސުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަ

ޕްރީްމ ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަަރކަށް ހުންނަވަިއގެން ހަމަ ސުވެސް ވަނީ ވަރަށް ގާތުން ެފނިފަ. ޑރ. ނަޒީރު ޖުޑީ 
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ގަނުޑ އެ ގަންނަ ،ގައި ގޮނޑި ކޮްށކޮެއއް އުޅުްއވާ ުއސޫލުން ޓީ.ީވއަށް އަރުްއވައި ޢުކޯޓުން ނެރޭ ކޮންމެ ޙުކުމެއްެގ ދިފާ

މި އިޞްލާޙުތަާކއެުކ  ،އެހެންކަމުންމަންޒަރެއް.  ރިހު  އެންެމނަށް ވެސް ފެނިފައިއެއީ އަުޅގަނޑުމެން 

ައޅުގަނޑުމެނަށް ވަރަްށ މިއީ  މީދާކަެވގެންވަން ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ވެސް މިނިފް ޖުޑީ ޑިޕާޓްމަންޓްމަންޓް އޮ

 ތިބޭ ފަނޑިޔާރުން ރޮޓޭޓްވާ ގޮތަށް ތަުކގެ ފަރާތުންތާއީދުކުރެވޭ ކަމެއް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ޖޭ.ެއސް.ީސގަިއ ކޯޓު

ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ.  ލާޙުެވގެން އިތުރަށް ިމނިވަންެވގެންދާނެ ކަމެއްޞް.އެސް.ީސ އިއޮތުމަކީ ވެސް ޖޭއޮތް

މީގެ އެ ކޮމިޝަންތަކުގެ ިމނިވަންކަން ެގއްލިދާކަމީ  ،ިތބުމުންތިބޭރުކޮށްގެން ހޮސޯ ކޮިމޝަނެއް އް ބަަޔކުއެއީ އަބަދު އެ

ތަމްސީލުކުރާ ހުރި މަންޒަރެއް. ައދި ޖޭ.އެސް.ސީަގއި ަވކީލުްނގެ ފަރާތުން  ފައިކުރިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނި

ދުކުރެވޭ ވޭ ގޮތަށް އޮތުމަކީ ވެސް އަުޅަގނޑަށް ވަރަށް ތާއީިއންނަވާއިރު ވަކާލާތުނުކުރެ  ަގއިބޭފުޅާއަށް ޖޭ.އެސް.ސީ

ިތއްބެވި ބަެއއް ބޭފުޅުން ވެްސ  ގައިސް.ސީތެރި މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ޖޭ.އެމީގެ ކުރިން ެވސް މި އިއްޒަތްކަމެއް. ެއއީ 

އްޔަުތެގ މުގެ މަސްއޫލިޤާމަ އެ ބޭފުޅުންގެ  ،ވި ަބއެއް ބޭފުޅުން ވެސްިތއްބެ ސް.ީސގައިއަދި ވަކީލުްނގެ ފަރާތުން ޖޭ.އެ

މުއްސަނދިކަން ހޯދާފައިވާކަމީ ވެސް  ޤުއްޙަބޭފުޅުންނާ ނުއެ  ،އިކުރަްއވަ  ގައިނަހަމަ ބޭނުން ވަކާލާތުކުރެްއިވ ޒަމާނު

ޖޭ.އެސް.ީސަގއި  .. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްޮގސްފައިވާ ކަްނކަން، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ާސފުކޮށް މާޒީގައި ފެނިފައި 

އި ެވސް ލަ މިއީ ސޯޝަލް މީޑިއާގަ އޮންނަ މައްސަ ރާ މެދު މިމުއްގެ އުރާތުން ތަމްސީލުކުރާ މީހެވަކީލުންގެ ފަ

ބޮޑު  ވަރަށް ފާހަގަެވގެންދިޔަ ކަެމއް. ދެން އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އަުޅަގނޑަށް މި ކަމާ މާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ށް ޖޭ.އެސް.ީސގަިއ އިންނަވާ ބޭފުެޅްއގެ އުމުުރ އަހަރަ 40އަުޅގަނޑަށް ފެނޭ  ،ވެސްކަުމގަިއ ީވނަމަކަންބޮޑުވުެމއް ނެތް

އެކަހަލަ ގޮތަކަށް މައްޗަްށ  ުމގެ ގޮތުން ހަމަރުސް ސްޓޭްނޑަޑަިއޒްކުހަމަ ފަނޑިޔާރުންގެ އުމުރު ވެ ،ނަމަ ހަދާ

 ގެއަހަރު 40ފަނޑިޔާުރެގ އޯވަަސއިޓަށް  ،އަހަރުަގއި ފަނޑުޔާުރކަން ކުރެވިަފއި 25ޖައްސާލުން. އެއީ ފަިޑޔާރުންަނށް 

ެއ  ،ވޭ. އެހެންކަމުންކަން ތަޢާރުުޟވާ ކަަމށް ފާހަގަ 2އަުޅގަނޑަށް ކުޑަކޮްށ އެ ތުމުން އޮމީހަކަށް އާދެވޭ ގޮތަށް އޮންނަ

ސް ކޮމިޝަނުން ޝަލް ސަރވިއަޅުގަނުޑ އުއްމީދުކުރަން. އަދި ޖުޑީ  މިޓީ ސްޓޭުޖގައި ގެންނަވާނެ ކަމަށްޙު ކޮއިޞްލާ

 ޮއތުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށްގޮތަށް އޮންނަ ން ކޯޓުގައި ެއޕީލްނުކުރެވޭަވކިކުރަން ިނންމާ ނިންމުފަނޑިޔާރަކު 

ނިންމުމަކީ ފަނޑިޔާރުްނ ސް ކޮމިޝަނުން އެހެންނޫނީ ނިންމާ ކޮންމެ ސަރވިޝަލް ތާއީދުކުރެޭވ ކަެމއް. އެީއ ޖުޑީ

ންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަްށ ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެ ލުކުރާނެ ކަމެއްތިކޯލިޝަނެއް ހަދައިގެން އެ ޮކމިޝަންގެ ނިންމުންތައް ބާ

 ،ހެްނ ހުރިކަމުގައި ވީނަަމވެސްމްގައި މިރޝޯޓް ޓަމި އިޞްލާުޙތައް ، ވެސް އެބަފެނޭ. އަދި ައޅުގަނޑުގެ ުއއްމީދަކީ

މިނިވަންވެަފއި  އެއްކޮށް ސް ކޮމިޝަނަކީ ސިޔާސީ ނުފޫުޒންޝަލް ސަރވިބަލަށް ވިސްނައިން ޖުޑީޤުދުރު މުސްތަ

ޝަލް ސަރިވސަސް ކޮމިޝަންގައި ތަމްސީލުނުކުާރނެހެން އޮންނަ ތާކަށް ދުރު ހެއް ޖުޑީެއްއވެސް ސިާޔސީ މީ ،އޮންނަ

ދިއުމަކީ އަުޅގަނުޑެގ އުއްމީދެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ކޮމިޝަން ަބދަލުވެގެން ،ޙުަތެކއް ހުށަހެޅިބަލުގައި އިޞްލާޤުމުސްތަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 
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 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ލީ ނިޔާޒް.ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަިއއް ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް 

ގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންާޑގެ ދަށުން އަދި އަުޅގަނޑުމެން އެޖެންާޑ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ސަރުކާރު 

ށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ޙަށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޖޭ.އެސް.ސީއަށަހެޅި ހުށަހެޅުމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ހު ަގއި 19

 201އިޢުލާނުކުރިއިުރގައި  މިދިޔަ ހަފުތާގައި ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެްނޑާ ،. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެދުކުރަންތާއީ

ރާ ކަމަށް ވެސް ބިލު ހުށަހެޅުމަށް ސަރުކާރުން ގަސްތުކު 48ބިލެއް އޮތް ކަމަށް ފާހަގަވެެގންދިޔަ. އަދި މި ދައުރަށް 

އެންމެ އަވަހަށް އަންނަ  ަގއި މީަގިއ އެންމެ ބާރު ސްޕީޑެއް، ކީއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެްނދިޔަ. އުފާވާ ކަމަ

 އިންސާފާ  ،އޮތް  އްެގ ގޮތުަގއިމެ ގައި އެއް ނަންބަރު ކަ 19އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާ  ،ވަނީ ބިލުތަކެއްގެ ގޮުތގައި މި

މި އިޞްލާޙަށް ، ަގއިއާދެ، މި ބިލަށް ބަލާއިރު ކުރަން.ދާއަ  ޓަކައި ސަރުކާރަށް ޝުކުރުގުޅުންހުރި ބިލުތައް. އެ ކަމަށް

ާގނޫނު އުފެދުނުއިރުގައި އޮތް  ގެޖޭ.އެސް.ސީއެްނމެ ފުރަތަމަ  ،ެއގޮތުންބަލާއިރުަގއި ފާހަގަވާ ދެތިން ކަމެއް އެަބވޭ. 

ދިއުމަކީ މީގައި ފާހަގަކުާރ ދަށަށް ބަދަލުވެެގންދާ ޖޭ.އެސް.ީސގެ ޓްރޭޝަންނިސްޝަލް އެޑްމިޖުޑީ އަލުން އަނބުރާ  ންގޮތު

ޝަްލ އެހެންމެ އެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނެގ އެންމެ އިްސ މީހެއްެގ ގޮުތގައި ޗީފް ޖުޑީމައަދި ހަކަމެއް. 

މީަގއި  ަގއި އެބަވޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަށްއިޞްލާޙު ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެްއ ހަމަޖެހިގެންދާ ކަމަށް މީގައި 

ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ގޮތަށް މި އޮތީ  ރއެޑްމިނިސްޓްރޭޓަަޝލް މިކަމާ ވިސްނާއިރުަގއި ޗީފް ޖުޑީއި އަދި ސްކުރާއިރުގަ ބަހު

ޒިންމާވާން  ރސްޓްރޭޓަޝަލް ެއްޑމިނިޖޭ.އެސް.ސީއަށް. އަުޅގަނޑު ހިތަށްއަރާ ހަމައެކަނި ޖޭ.އެްސ.ސީއަށް ޗީފް ޖުޑީ

ޗީފް  ށްއިތުރަމީގެ ،ައޅުގަނޑު ުހށަހަޅަން ،ގަނޑަށް ފެނޭެއއީ އެންމެ ަރނގަޅު ގޮތްާބއޭ. މިއަށް ައޅު  އޮތުންއޮންނަ

ޖެހޭނެ ކަމަށް. ންއޮންނަެވސް ޒިންމާދާރުކުރުވުމަށް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރެއް  ރޝަލް އެޑްމިސްޓްރޭޓަޖުޑީ

ރޭޓަރ އެޑްމިނިސްޓް ޝަލް އެޑްމިސްޓްރޭޝަންެގ ޗީފްތުގައި ހަމައެަކނި ޖޭ.އެސް.ސީއަށް މުޅި ޖުޑީޙަޤީޤައޭރުން 

ތިބެނީ  އަދި ޙަޤީޤަުތގަިއ ައޅުގަނޑުމެން މިތާ މި ،ވެސް ޖަވާބުާދރީކޮށް ިއތުރު ބަޔަކަށް ،ޖަވާބުދާރީވުމުގެ އިތުރަށް

މު ބަދަލެއް ކަމަށް އްަމކީ މުހިއުގެންދިއަުޅަގނޑުމެންނަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ވެސް ފުރުޞަތު އޮވެ  .ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން

 ،މި ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ދެންމެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. 

ހީވަނީ ައޅުގަނޑުމެން ކޮމިީޓ  ށްެވސް ައޅުގަނޑަ ކުރެވޭ ބަހުސް. އެއީ  ޖޭ.އެސް.ީސގެ މެންބަރެްއގެ ުއމުރާ މެދު މި

ވަެރްއގެ  ކޮންމެވެސް ،ވާނަމަ މިޓުކުރާ ކަމަށްލި ޖްން. ެއގޮތަްށ އޭކަމެއްހެ ސްޓޭޖުގައި ވިސްނާލަން ރަނގަޅު

ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. މިސާލަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  މުއްންސީެއއް ހުރުން އެއީ މުހިކޮންސިސްޓަ
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ލޮޅު މިސާލަކަށް ގަ ،. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުތޯއަހަރު ސާޅީސްއަށް ހުށަހަޅާ މެންބަރު ވެސް ހަމަ ވާންޖެހޭނީ ޖޭ.އެސް.ސީ

އޭރުން ެއކަްނ  ،ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކީ ޖޭ.އެސް.ީސއަށް މި މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މީހާ ކަމަށް ވާނަމަ

ބަހުސްކުރެވިދާނެ  ،އޭޖު ލިމިޓެއް އައިސްފި ކަމަށް ވާނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ  އެޕްލަިއވާނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ؟ މިއީ

ސުލޫކީ ފިަޔވަޅު ުނވަތަ ، އޮތީ ގޮތުަގއި މިގެ މު ެއއް ަބދަލެއްއްގަކުރެޭވ މުހިމީަގއި ާފހަ ކަންކަން. އާެދ،

 .އޮތުންނާފުކުެރވޭނެ ގޮތަްށ އޮންނަޢުފަނޑިޔާރުންނާ ދޭތެރޭގަިއ ފިޔަވަުޅ އެޅުމުން ފަނިޑޔާރުްނނަށް އަލުން އިސްތި

ތަށް އަިދ ަވކި ދައުެރްއ ގޮ ރުން ހިމެނޭފަނިޑޔާ ގެ ނަމުގައިހުނާފު މަޖިލީޢުފަނޑިޔާުރންގެ ިއސްތި ،އިތުރު މަޖިލީހެއް

ގޮތުަގިއ  ގެމު ބަދަލެއް އްކޮންމެ ޖުީޑޝަލް އަހަރަކަށް މީހުން ކަނޑައެޭޅ ގޮތަށް އޮންނަ މަޖިލީހަކީ މުހި ،ގޮތަށް  އޮންނަ

 އިއަޅުގަނޑަށް އެބަ ފާހަގަވޭ. އަޅުގަނޑު އަދި އިތުރު ިއޞްލާޙެއް ނުވަތަ އިތުރަށް ވިސްނުމަށް ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގަ

، ފާހަގަކުެރވޭ. އަނެއްާކވެސް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިިނސްޓްރޭޓަރ އޮތް މާއްާދގައި  ނޑަށްކަމެއް އޮތް ކަމަށް އަޅުގަ މުއްމުހި

މުން ޤާޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސްްޓރޭޓަރގެ ަދއުރަކީ ުނވަތަ މުްއދަތަކީ ނުވަތަ އޭނާ މަ .އެ މަސްއޫިލއްޔަތުަތކާ ބެހޭ ޮގތުން

 ނެތީމާ އެކަން މި ބިލުަގއި މި އިޞްލާޙުަގއި ކަނޑަެއޅިެގން ފާހަގަވެފައި ، ކޮބައިތޯ ކީއަވަކިކުރުމަށް އޮންނަ ޕްރޮސީަޖރ

އަޅުގަނުޑ ފުރިހަމައަށް  ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ދެކެން. މި އިޞްލާޙަށް  މުއްގޮތެއް އޮތުމަކީ މުހި ކުރާނެ

ޙުކުރުމަށް އަޅާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަަކްށ ލާރާއްޭޖގެ ޝަރްޢީ ނިޒާމު އިޞް ،ޝަރީ އިޞްލާޙުކުރުމަށްތާއީދުކުރަން. އަދި ޖުޑީ

ނޫން.  ކަމެއް ކަމީ އެއްެވސް ޝައްކެތް އޮތްދު އަދި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތާއީދު ލިބިގެންދާނެއަޅުގަނޑުގެ ތާއީ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު ޙަސަން ައޙްމަދުިއއްޒަތްތެރި ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ އިނޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދު

އިޞްލާޙަށް އަުޅގަނޑު  ފައިވާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ފަށް ގޮވާާތ ސާރައްޔިތުން އިން ރާއްޖޭގެ ނަވަން. އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތުަގއި މިފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަން

ނޫން.  ވެސްެއއް ދަނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ގާނޫނުތަކެްއ ހެދިފައި ނެތިމަ ނުވެ މި އެތައް އަހަރެްއ ެވއްޖެ. އެަކން

މުއައްާސއަކަށް ދީފަިއ ޮއޭވ  ނޫނުއަސާސީން ކޮންމެޤާރިކަމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން. އެހެންނަމަވެސް، އިޚްލާޞްތެ 

ޓަަކިއ ކަނަޑއެޅި ބަޔާްނެވގެންވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ބަޔަުކ އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ،ގާެނ ގާނޫނުއެތަނެއް ހިން

މިހާހިސާބަށް ގޮސްފަިއ އޮތީ. އަުޅގަނޑު  އަނެއްބަިއ މީހުންގެ މަްއޗަށް ބާރުފޯރުވާ މަންޒަރު ދިވެހިާރްއޖޭގައި ފެނިގެން 

އުފާކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް  ެވސް ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުން އި އަުޅގަނޑުމެން ިމއަށް ބަހުސްކުާރއިރުަގއި މިައދުދެކޭގޮުތގަ
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 ަގއި އެ އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން. އަުޅަގނޑުމެން ނުދެކެން މުޅި ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުްނގެ ކަންކަން ިއޞްލާޙުވެގެންާދއިރު

ެވސް ލިބިވަަޑިއގަންނަވާނެ.   ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންެގ ލޯބިތްތެރިކަން ލިބުނު މިންވަރަކުންހާމީހުންގެ ނަޒާ

 ގެއެހެންނަމަވެސް، ފެނިގެންދަީނ އެ މަންޒަެރއް ނޫން. ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަީކ މިނިވަން މުއަްއސަސާެއއް 

އަުޅގަނުޑ މައްޗަށް އެހެން ބާރަކުން ބާރުފޯރުވޭނެ ކަމަކަށް  އޭގެއޮތީ.  ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން މި 

ފާހަގަކުރެްއވި  އެ ޙިސާން ޙުސައިންނުދެކެން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ުފ ސާރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އިން ފާހަގަކުރެްއވީ. އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިއެ ނުކުތާތައް ެއއީ ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް 

މަްއސަލަެއއް  ރާއްޭޖެގ ކޯޓުތަކުން ގޮުތގަިއ މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ ހެޔޮ ގަިއ މިޢަދުލުވެރިކަމާ އެކީ  ،ލިބި

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން  މަކީ ެއއީ މިއުންދިރައްޔިތު މީހާގެ ހިތްތަކުގައި ޝަްއކު ނުއުފެދޭވަރަށް ެވގެނިމިގެންދާއިރުަގއި 

 ށް ނިކުތްއިރުަގއި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން އެ އަބަދުވެސް ެދކެމުން ައއި ހުވަފެނެއް. އަޅުގަނޑުމެން ިއންތިޚާބަ

 ގިނަ ރައްޔިތުން  އިރާއްޖޭެގ އެންމެހަ ،ވާހަކަތައް އަުޅގަނޑުމެން ލިޔެފައި ހުރި އެއްޗެހި ޭގެގއަށް ޮގސް ކިޔައިދީ ހެދީމާ

 ކަްނކަން މި ގައި ހުރ19ިގޮތުން އެޖެންޑާ  މުގެހޭ ކަމަށް. އެކަޖެލިބެންއެބަ ރާއްޖެއަށް އިްނޞާފު  ގަބޫލުކުރީ މި

މާތްވެގެންވާ އިސްލާްމ  ބޫލުުކރަނީ.ގަ ކަމަށް އަުޅގަނޑު މި އެޅޭނެރާްއޖެ އިޞްލާޙުގެ މަގަށް  ގޮސް މިގެން ސްޕީޑުަގއި 

 ރާއްޖޭގެ މިހާރު މިދާ  ކަންތައް. އަޅުގަނޑުމެންނަަކށް މި މެ ބާރުއަޅާ އެއް އިމުކުުރން އެއީ އެންޤާރީޢަތް ޝަ ދީނުގައި

ޟާރަތެއްަގއި ައޅުގަނޑުމެްނ ތިބޭއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ޙައުމެއްަގއި އިސްލާމީ ޤަން އިްސލާމީ އިގެގޮތަކަށް ދޫކޮށްލަ 

ށެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެްނ ކަކަމަ ށްރަނގަޅު ގޮތަ ނުވާެނ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޝަރްޢީ ިނޒާމު އޮީތ އެްނމެދެކިގެން

 އުޅެނީ ޒާތީ ހަސަދައެއް ޮއވެގެެނއް ުނވާނެ މިޅުުކރައްަވއިގެންމިކަންކަމުގައި ގެންދާއިުރގައި އެްއވެސް ފަނޑިޔާރަކު ހީފު

 ،އި ގައުޅެީނއަކީ. ޢަދުލުވެރިކަމާ އެކީ  ޭދތެރޭގަިއ ގޮްތ ނިންމާކަށް ވެސް ނޫން މި ނޫން. ވަިކ ފަނޑިޔާރަކާ 

މަގުމަީތ  ،އިމުވެފައި ޮއވެފައި ޤާރާއްޖޭގައި  ތްތެރިކަން މިހާވެރިކަމާ ެއކީަގއި ތިޔަ ފަނޑިޔާރުންގެ ނަޒާއިންޞާފު

ަވޑަިއގެންނެވޭނެ ގަހިން ،ނެިތރާމާ އެކީަގއި ސަލާންކޮށްެލވޭ ހުަވޑަިއގަންނަާވއިރުަގިއ ރައްޔިތުންގެ ލޯތްާބއި އިއި ހިންގަވަ

ކުރުމުގެ ެހޔޮ ނިޔަުތގަިއ  މަތީން އެކަން  ނުތަކުަގއިާވ ގޮުތގެހަމަތަެކއް ާޤނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫ ،އުސޫލުތަެކއް

ނުވާނެ ާތއަބަދަށް ތިމާއަށް އެކަންކަމުަގިއ އް މިއީ. އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ހީުފޅުކުރަްއވަިއގެންކަމެ އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ

ގެ މުިޅ އުމުރަށް ންރުރާއްޭޖގެ ޖީލުަތއް ިކޔަާވ ނިމިގެން އެބަ ިނކުމޭ. އަުޅގަނެޑއް ނުދެކެްނ ފަނޑިޔާ މި .ހުރެވޭނޭ

ގަނުޑގެ ޚިޔާލު މި މަޖިލީހުގައި ފާޅުކުރަން. މުޅި ެވސް. މިއީ ައޅުގަނޑު ދެޭކޮގތް އަޅު  އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް

ކުދިންގެ ުމޅި ހަޔާތް އެކަމަށް ޓަކައި ެގްއލިގެން އެބަދޭ. އިންސާނަކު އަންނަ މާ ދެން ކިޔަަވއިގެން ކަނޑައެޅީއުމުރަށް 

ހެންނަމަވެސް، ސް އިންސާނަކަށެއް ނޭނގޭ. އެކަަމކު އެންމެ ަކއިރީަގއި އޮތް ަކމަކީ މަރު. އެމަރުވާނެ ދުވަހެއް އެްއވެ

ޖީލުތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ކުޑަެވގެން އެބަދޭ.  ން އޮތްގާނޫނަކުން މުޅި އުމުރަށް ކަނޑައެޅީމާ ދެން އަންނައަޅުގަނޑުމެން 

ބެލުމަށް ޓަކައި ސާޅީސް ައހަރުގެ ތަޖުރިބާއާއި ޢިލްމާިއ ޮގތުގައި ފަނިޑޔާރުންގެ ކަންކަްނ  އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫުލކުރާ
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ވެސް ދިރާސާކޮށްފަިއ  ުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ކުދިކުދި ކިަޔވަިއގެން އަންނަ ކުދިންއެއީ އަ ޤާބިލުކަމާ

އުެމއް މިއީ. ޤަ އޮތް އިފަތަޢުީލމީ ޤާބިލު ދަރިންތަކެއް އުެފދި ރާއްޖޭގެ ވެސް އެބަހުރި މި ކުދިންގެ ޢިލްމު އެ

މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ކޮމިޓީ ެވސް އެހެންވީމާ، މިއަްށ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކޮށް އަޅުގަނޑު 

މަރުޙަލާގައި އެހެން ބޭފުޅުން އެ ފާހަގަކުެރްއވި ކަންކަްނ އިޞްލާޙުކޮށްލާފައި މި ބިުލ އަަވސްކޮށްދެްއވުމަށް އެިދ 

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ެމންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބްރި ތްތެިއއްޒަހުޅުދޫ ދާއިރާގެ 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް

ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ިމ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަީކ ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ` 

ގެ ޝަރްޢީ ނިޒާމު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކަިއ މު އިޞްލާޙެއް. ދިވެހިރާއްޖޭއްއަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ވަަރށް މުހި

ތައް. މިއަދު ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަަކކީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލައިގަންނަ ކަންތައް ސަރުކާރުން މި

 ުޖޑީޝަރީ އިޞްލާުޙކުރުމަށް  ؛މުޅި ސިްސޓަމް ،ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙުން އަޅުގަނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ ަކމަކީ

ރަނގަޅު ުއސޫލުތަކެއް ކަނޑަެއިޅގެންދާކަން. މީަގއި އެންމެ  ،ހިންގަން ރަނގަޅު ނިންމުންތަކެއްޕްރޮސެސްތައް 

ެއޑްިމނިސްޓްރޭޝަން ކިޔާ ތަެނއް  ،ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަން ކިޔާ ،ކަމަކީ  މު އެއް އްފާހަގަކޮށްލެވޭ އެންމެ މުހި

ގޮތަށް ބުނާކަމުަގއި  ކޯޓުގެ ދަށުގަިއ. އަނެއް ޕްރީމްންނަނީ ސުއޮ . ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މިހާރު މި ވޭއެބަ އޮ

ން ޓުޕްރީމް ކޯތަން ސު . އެޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރުން ހިންގާ ތަނެއްޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަކީ ސު ވަންޏާ

ލަނީ ޖޭ.އެސް.ީސގެ ދަށަށް. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ަދށަށް. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ތަން މި ނަގާފައި އެ

ބޭފުޅާ ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނީ ޖުޑީޝަލް  އް. އެުކރަނީ ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޓަރެ ން ޢައްޔަން މިމިޝަނުކޮ

ްސ ަބއްލަަވނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވި ތްގޮ ތައް ހިނގާނުހިނގާފުޅާގެ މަސަްއކަތްބޭ ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް. އެ 

ހުރިހާ ކަންތައްތައް  ތަުކެގ އިދާރީ ހުރިހާ ކޯޓުރޭޝަނުން މުިޅ ރާއްޖޭގެކޮމިޝަނަރ. އަދި ޖުޑީޝަްލ އެޑްމިނިސްޓް

ިމ  އި ނެ. މީގައްތަްއ ހިނގަމުންދާސްޓްރޭޝަނުގެ ދަށުން ެއ ކަންތަ ނިެއޑްމި ، އެ ބޭފުޅާެގ ދަށުން އެ  ،ބަލަހައްޓައި

ކީ ކަމާއެ ރުންނަށް މިނިވަންޔާފަނޑި ިއއްަވވަން ތިޭބ  ތަކުަގއި ޙުކުމްޝަރުޢީ ކޯޓު ،ންމުށް ހިނގަން ފެށުތަގޮކަންތައް މި

އެކަިނ މުކުރުމަށް ހަމައިޤާއިންޞާފު ނަށް ޢަދުލުންރައްޔިތު ؛ުޙކުމުގެ  ،އްކިާބވެއެހެން ހުރިހާ ކަމަކުން އެއެނޫން 

ވަރަށް ރަނގަުޅ  ،ގަޅުނޅުުމގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ. އެހެންކަމުން، މިީއ ރަގެން އެކަުމގައި އުށްއެކަމަށް ފޯކަްސކޮ

ނޑިޔާރުްނގެ ފަ ،މަކީގަކުެރވޭ އަެނއް ކަހައަޅުގަނޑަށް ފާަގއި އެކީ ދެކެން. ހަމައެއާ ކަުމގައި ައޅުގަނޑު އްޙެއިޞްލާ
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 އެ ، ފަނޑިޔާެރއްެގ މައްސަލަ ބަލާފައި ންސް ކޮމިޝަނުރވި އުފެިދގެން އެބަދޭ. ޖުޑީޝަލް ސައްމަޖިލީހެ ނާފުސްތިޢުއި

ދަނީ ކޯޓަށް. ކޯޓަކަށް ގޮްސގެން ކޯޓުން  ތްހަމަނުޖެހިއްޖެްއޔާ މިހާރު މިހިގޮތުން ަފނޑިޔާރަކު  ބެހޭ މައްސަލައަކާ 

ބަލާ  ނޫނީ .ލާއިނުބެލޭ ގޮތަށް އެބަ ހަދަ. ލާއިހުއްޓުވަ  ބަލަ އެސައްޅި މަމުމިޝަނުގެ ސް ކޮޝަލް ސަރވިޖުޑީ

ވިސް ކޮމިޝަނަށް ރޑީޝަލް ސަޖުލާ. އިމައްސަލައަކީ މުޅި މައްސަަލ އެކޮޅުކޮޅުން އަެނއްކޮޅަްށ އެބަ ޖަހަ

އޮތީ.  މިގޮތުން  އޮތް ތެރެއަށް ފަނޑިޔާރުގެއަށް ވަނުމުގެ ބާރު މިހާރު ގެފައިާވ ބާރުސީން ލިބިދީސާއަނޫނުޤާ

ްސ ރވި ސަޖުޑީޝަލް  ،އުފެދުނީމާ ލީހެއްމަޖި ސްތިޢުނާފުްނގެ އި ޑިޔާރުފަނެއކީ މާއުއަ ވެސް، މި އިޞްލާޙު އެހެންނަމަ

 30ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ސަލައްޔާމުން އެ ަމއްރަކު ިހތްހަމަނުޖެހިއްޖިޔާފަނޑި  ދޭތެރޭގައި އެ ނިންމުމާ ނިންމާންކޮމިޝަނު

ގަނުޑ ތިން ކީ މައިހަލީޑިޔާރުންގެ އިސްތިޢުނާފު މަޖިނޢުނާފު މަޖިލީހަށް. ފައިސްތި ރުްނގެޔާފަނޑިދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

 ، އެްއ ފަނޑިޔާަރކުންަހއިކޯޓު ،ގޮތަށް ެއއް ފަނިޑޔާރަކު  ހިމެނޭނުފަނިޑޔާރު  ގެ އުއްތަމަޓު ޕްރީމް ކޯކޯޓު. އެއީ ސު

ްނެގ ޔާރުފަނޑި ވާން ގެޗަށް އެކުެލވިއްރުންގެ މަިތން ފަނޑިޔާ ،ތަށްކޯޓުން ެއއް ފަނޑިޔާރަކު ހިމެނޭ ގޮ ސުޕީރިއާ

މުގެ މުއް ނިންންމުންތަނިގެ ގޮތުން ފަހު ބެހޭ އަކާލަ. އެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން އެ މައްސައްއިސްތިޢުނާފު މަޖިލީހެ

 ގެ ެދކެން. އަދި ފަނޑިޔާރުން ަގއި އަުޅގަނޑުކަމު ލާޙެއްއިޞް  އީ ރަނގަޅުބާރު މި އިޞްލާޙުން މި ގެނެސްދެނީ. މި

ކަން އަޅުގަނޑު އްށް ެއކުލެިވގެްނާވ މަޖިލީހެތަޝަލް އަހަރަކު ބަދަލުވާ ގޮކޮންމެ ޖުޑީ މަޖިލީހަކީ އިސްތިޢުނާފު

އް ނޫން. ނެފުޅުންތިއްބަާވ ބޭިއ ތަުނގަ އެބަދު ާވ ބޭފުޅުްނނަކީ ތާއައްބަަގއި ތި ނުތަ ންކަމުން، އެހެއެ ފާހަގަކޮށްލަން.

ޝަލް ސަރވިސް ޑީމުން، ޖުކަދާނެ. އެހެންގެންބޭފުޅުންގެ އެ ބޭފުޅުން ބަދަލުވެ ލް އަހަރެއްަގިއ އެޝަކޮންމެ ޖުޑީ

 ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ވާނިންމުންތަކަށް ޝަކުާވއެްއގެ ގޮުތގައި ނިންމައި މައްސަލަ ރައްދުމާންކޮމިޝަނުން ނި

ބަެއއް ނޫން. އެިކއެކި ފަހަރު ތިއްބަވާނީ ެއކި އަހަރުތަކުަގއި ެއކި ބޭފުޅުން.  ެއއް ނީ އަބަދުބައްލަވަން ތިބޭ

ގެން މުޅި ޝަރުޢީ ިނާޒމު ހިންގުމުގަިއ ރަނގަުޅ ުއސޫލެއް ކަނޑައެިޅގެންދާކަްނ ގުޅި  ން، މި ބަދަލުތަކާމުއެހެންކަ

އިޞްލާޙަްށ  ނޫނަށް މި ގެނެވިަފއިވާ ގާޝަނުގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިމުން، ކައަޅުގަނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. ެއހެން

 ތެރި ރައީސް. ތްވާހަކަ ދަންނަވަން. ުޝުކރިއްޔާ ިއްއޒަ ކުރާދުށް ތާއީޔަރިހަމައަޅުގަނޑު ފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ފްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީއް ރަދޫ ދާއިރާގެ އިމަމެންބަރު. ތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:ދޫ މަރަ

އް. އަދި ފަނޑިޔާުރގެ މެކަ އްމުޔާރުގެ އިޞްލާޙުކުރުމަކީ މުހިޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ފަނޑި އް އި ޔާޝުކުރިއް

ޓަކައި ށްހޯދުމަ  ެގ މައްޗަށްމުޒާރުޢީ ނިޓަަކއި އަދި ރައްޔިތުންެގ ތާއީދު އަނބުާރ ރާއްޖޭގެ ޝައިޞްލާޙުކުރުމަށް
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ސް ރވި ސަ.އެސް.ސީ ުނވަތަ ޖުޑީޝަްލ ތެރެިއން މިހާރު ޖޭޭއގެވަރަށް ގިނަ ިފަޔވަޅުތަްއ އެބަހުރި.  އަޅަންޖެހޭ

ަގއި އަުޅގަނޑު ެދކެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މުކަ ނޫނަށް މި ގެެނވޭ އިޞްލާަޙކީ މުހިއްމު އިްޞލާޙެއްގާކޮމިޝަނުގެ 

ވެްސ  ޓްރޭޝަްނ، ުސޕްރީމް ކޯޓުެގ ބެލުމުގެ ދަަށށް ކުރިން ދިަޔއީޑްމިނިސްްލ އެޝަމަންޓް އޮފް ޖުޑީޑިޕާޓް

ވޭކަށް ނެތް. ްށ ކަމަކަށް ދެންނެ އެްއގޮތަންމުޅި ނޫނާގާމެން މީގެ ކުީރގެ މަޖިލީހަކުން ފާސްކޮށްފައި ޮއތް އަޅުގަނޑު

އުމަށް މި ނަ ން ގެިވސް ކޮމިޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަުނގެ ދަށަށް ޖުޑީޝަލް ސަރޝަުޖޑީ އަެނއްާކވެސް ން،މުއެހެންކަ

ރުން ންބަ. އާދެ! ވަރަށް ިގނަ އިއްޒަތްތެރި މެންކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެ މު ކަމެއްއްިދއުމަކީ މުހިނޫނު ފާސްވެގެންގާ

 ކަެމއް. ބައި ަވކިވެަފިއ އޮތުމަކީ މުހިއްމު މި ދެ ،ކުރުމާތް ޝަރީޢައި ހިންގުމާ ޯކޓުތަުކެގ އިދާރީ ،ކުރެްއވި ގޮތަށްޅުފާ

ނީ ކަމުގައި ނޫ ަކިއ ކޮށޭ މަގެއްޓަދާކުރުމަށްއަސްއޫލިްއޔަތު ނޫނީ ވާޖިބާއި މަގާންނަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ރުޔާފަނޑިއަދި 

ވާނެ.  ށްގެންދިއުމަކީ ވަރަށް ަދތި އުނދަގޫ ކަމަކަރަމުންކުބަލަހައްޓަމުން ޝަރީޢަތް ތައްަތއް . އިދާރީ ކަންނުވާނެ

ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ! ކު އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދު އޮތް އިޞްލާޙަށް އެހެންކަމުން، މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި

 ހަލަ އްކަމިއީ އެ  މިންގަނޑާ ޖިނާޢީ ކުށް ސާބިތުވާ  . ސުލޫކީ މައްސަަލތަކާއިކަކީ މައްސަލަިއގެ ވާހަދެން އޮތީ ސުލޫ

މުންދާ ގޮތަކުން. ވެރެހީވޭ. ެއއީ މިހާރު ޢަމަލުކުށް އެބަވަރަށް ގިނަ މީހުންނަ އިޖޭގަ އްރާ  ަގއިކަމު ތަކެއްންގަނޑުމި

އި ވެސް ފަނޑިޔާެރްއގެ ގަ ނީ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްމައްސަލަ ހުަށހެޅެތަންތަނަށް  ާށއިޕްރީމް ކޯޓަސުން ގެއެހެންވެ

ވެސް ޖިނާޢީ ބެލޭ ކަމެއް. އެްއގޮތަކަށް  ގޮުތގައި ނުވަތަ މަދަނީ މައްސަަލެއއްގެ  ކީ މިންގަނަޑކީ ިސވިލް ސުލޫ

ހިނދު.  ހާމަްއސަލަެއއްެގ ޮގތުގަިއ ސާބިތުނުވާ ންަގއި ވަކިލައެްއގެ ގޮތު ސަ. ޖިނާޢީ މައްއީކީ މައްސަލަެއއް ނޫން އެ 

ށްތައް ކުމިންގަނޑު ޖިނާޢީ  ނިޑޔާރެްއގެ މައްސަލަ ބެލޭފަގޮުތގައި  ލައެްއގެމައްސަ ކީން، ސުލޫހެންކަމުއެ

މި މިންގަނޑު  މިގޮތަށް ،ާތއީދުކުރަން ، ައޅުގަނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ަތފާތުވާނެ. އެހެންވީމާ  ރުމުގެ މިންގަނޑާސާބިތުކު

ހާ ތަނެއްަގއި ޔޭގެ ހުރިޑުތަކެއް ދުނިނމިންގަ ތަާކއި ޖިނާޢީ މިންގަނޑުތަކަކީ ަވރަށް ތަފާތުއޮތީމަ. މަދަނީ މިންގަނޑު

ސާބަށް ހިމު، މި އުސޫލު، މި ކޮންސެޕްޓް މިހާކުރުމުަގއި މި ނިޒާޢަތްގެ ޝަރީރާއްޖޭ ވެސް. އެހެންނަމަވެްސ، މި

އި އަުޅގަނޑަ ދެކެން. ގަކަމު އެހެންނަމަވެސް، މިއީ ަވރަށް ރަނގަޅު ފިޔަވަެޅއް ސްކުެރވިފަެއއް ނެތް.ޕްރެކްޓި

ށް ަވކި ކީ މައްސަލަތައް ވެސް ިއސްތިޢުނާފުކުރެވޭ ގޮތަސުލޫ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލާ ހަމައެހެންމެ ޖުޑީޝަލް

ވަރަްށ  ކަމެއް. މިކަމަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ކީ މުހިއްމުއިމުކުރުމަށް އޮތުމަޤާރުންގެ އިސްތިޢުނާފީ މަޖިލީހެއް ޑިޔާފަނ

ހުށަހެިޅފައި އޮތް ަމއިގަނޑު ތިން ގޮތެްއަގއި މި ބިލަށް  ލަޖުމު ،ގޮެތްއގައި  ން، ާއއްމުމު ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންކަ

ހުގައި ެއ ލީންގެ މަޖިރުޔާަފނޑި .ވާހަކަ ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޑަްށ ތާއީދުކުރެވޭވެސް އަޅުގަނށް މަހޫމަފް

ވިްއާޔ  ށަހެޅިއްޖެ ކަމަށް ވަނީހުމަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅެއްގެ މައްސަލަ ސްތިޢުނާފު އި  ،މަޖިލީހުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ

ކަމެއް. އެހެންކަމުން، އެގޮތަށް އެ ފަނޑިޔާރުްނެގ  މުއްހިގައި ބަޔާްނކުރުމަކީ މުނޫނުގާ ނެ ގޮެތއް މި ވޭޢަމަލުކުރެ

ރު ެއކަމުން ިޑޔާްއާޔ އެ ފަނއްޖެމައްސަަލ ހުށަހެޅިލީހުގައި ހުށަހެޅޭ ބޭފުޅެްއގެ މަޖި ސްތިޢުނާފުހުގައި، އިމަޖިލީ
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 ގޮތުން  ވަގުތީ ން އެބަޖެހޭނައޮން ކަންޖެހޭނެ ވާހަރަ ބޭފުޅަކު ޢަްއޔަންކުންއެ ބޭފުޅެްއގެ ބަދަލުގައި އެހެ ،ލުވެތަނާޒި

ލް ސަރވިސް ޝަުކރަން. ޖުޑީލުބޫގަ ގެންާނނެ ކަމަށް ައޅުގަނޑު ރުޙަލާަގއި މަ އިޞްާލޙު ކޮމިޓީ ، އެ ވެސް. އެހެންވީމާ

މަކީ އޮތުހަށް ސީދާ ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ކަމަށް އޮންނަޖިލީމަ ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓަރލް ޝަުޖޑީ ، ޗީފްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

ނުފެނޭ.  ކަށްަޔސް އަުޅަގނޑަކަށް ެއގޮތަފުޅުކުރެްއވިއެހެން ޚިޔާލުއެހާ ރަނގަޅު ގޮެތއް ނޫން. ބައެއް ބޭފުޅުން 

ނެ ހޭސަާސއެްއގެ ގޮުތގަިއ މަސަްއކަތްކުރަންޖެސް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަކީ ވެސް މުސްަތޤިއްލު މުައއްޖުޑީޝަލް ސަރވި 

ޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ޕާޓްމަންޑި ؛ސް ަވކިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ވެ އަދި ސަުރކާރާ މަޖިލީހާއިތަނެއް. ރައްޔިތުްނގެ 

ނީ. ެއއީ ހޭރަންޖެވެސް ަމސައްކަތްކު ންޝަސް ކޮމިލް ސަރވިޝަޑީޖުސަރވިސް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނާއި އަދި 

މެްއ ޓަލެންސް ސިސްބެބާރު ވަިކވެފަިއ އޮތް ނިޒާެމއްަގއި ެޗކް ެއންޑް  ން. ތިލުާރ ުއސޫކުބޫލުގަމެން އަޅުގަނޑު

ނުޖެހޭނެ. ކަށްއަތްބާނާ ވެސް ތެެރައށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސްއްގެ މެނެ. ހުރިހާ ކަވެންޖެހޭއިމުކުރެޤާބަރާބަރަށް 

ކުރެޭވ މުސްތަޤިއްލުކޮށް ުޙކުމް ،ެއއްކިާބވެ މުންބިރުވެރިކަ ،ކުރުމުގެ ނިޒާމަީކ ވެސް މިނިވަްނ ގޮެތއްަގއިޢަތްޝަރީ

ރާއްޖޭގެ  ،ނިޒާމު ހަރުދަނާވެޤާއިމުކުރުމަކީ  މަޖިލީހުން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭނީ ޢަދްލުއިންޞާފު ތަނަކަށް ވާންޖެހޭނެ.

 ދިނުން މިތާ މި ފަނިޑޔާރުންނަށް ރުހުން ،އެހެންެވގެންކުރުން. ާޤއިމުކުރެޭވކަން ކަަށވަރު ރައްޔިތުން ޢަދްލުއިންޞާފު

ދަނީ.  ވެގެން މި ވެސް އެންމެ ފަހުބަސް ބުނާ ތަނަކަށް ރައްޔިތުްނ މަޖިލިސް އިއޮންނަނީ. ފަނޑިޔާރުން ަވކިުކރުމުގަ

ހުށަހެޅި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަންގެ ގާނޫނަށް  ،ބިލަށްމި މިހާރު ގޮތެއްގައި  ލައެހެންކަމުން، ޖުމު

ނިންމާލަން. ދެްއވި  ކޮޅުއަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ ،އަުޅގަނޑު ާތއީދުކުރާ އިޞްލާެޙއް ކަުމގަިއ ދަންނަވަމުން ކީއިޞްލާޙުތަކަ

 ރައީސް.އިްއަޒތްތެރި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: މަދު އުޝާމްވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް

ޖުޑީޝަްލ ) 2008/10ގާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއަދު ހުށަހެޅި ބަހުްސކުރެވެމުންދާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

 ގޮތުން އަުޅގަނޑަށް ވެސް ފާހަގަކޮށްެލވޭ ދެތިން  ގުޅޭ ށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ިބލާ( އަސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނު

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ،އޮތްއިޞްލާޙެއް ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައި އެބަ ކަމަކަށް  . ފުރަތަމަލާނަންއިކަމެއް ދަންނަވަ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ގައި މިހާރު  17ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( އުނިކުރަްނ. އެ ގާނޫުނގެ  17ކޮމިޝަންގެ ގާނޫުނގެ 

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ިޒންމާ އުފުލަންޖެހޭނެ ވާހަކަ.  ،އޮންނަނީ ބަޔާންކޮށްފައި މި

ދިއުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ކޮިމޝަންގެ މެންބަރުން ގާނޫނާ އެ މާއްދާ އުނިެވގެންއިން ޢާރީޛައެހެންނަމަވެސް، މި ބިލުގެ 
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ދިއުން. އެއީ އެންމެ ރަނގަުޅ ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވެގެންޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތަކަށް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ޒިންމާވާން

ހިސާބުން  ޮއތް، ގާނޫނަކަށް ވާބަ މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެކަމަކަށް ދެވަނަ ނުފެނޭ.  ކަމަކަށް އަުޅގަނަޑކަށް  ގޮތެއް

ނަމުަގިއ އައު އިދާރާެއއް އުފެިދގެންދާނެ ކަމަށް. އަދި ޑިޕާޓްމަންްޓ  ގެޝަންސްޓްރޭޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނި

އް ޖޭ.ެއސް.ސީން ޓަރެަޓކައި ޖުޑީޝަލް އެޑްމިިނސްޓްރޭއޮފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހިންގެވުމަށް

 ގެ ޖޭ.އެްސ.ސީ ،ލަތަށް ބަލާއިރުަގއިހާިމހާރުގެ ރާއްޖޭގެ  .ކުަރްއވާނެ ވާހަކަ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްޓުއެޕޮއިން

މި ނިންމަނީ ކަންކަން  ގެޖޭ.އެސް.ސީ ،ކުރަނީ ގޮތުން ޖޭ.އެސް.ީސގެ ކޮންޓްރޯލް މި ކޮމްޕޮޒިޝަން މިހާރު އޮތް

މުެގ އެންމެ ިއސް ކަކޯޓުަތކުެގ އިާދރީ ކަންޖޭ.އެސް.ސީން އެހެންކަމުން،  ޕާޓީން. ެމޖޯރިޓީސަރުކާުރގެ މަޖިލިސް އަދި 

 ،ނަމަ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޢައްޔަންކުާރ ގޮތަށް މި ގާނޫނު އިޞްލާޙުކޮށްފި ކަމުގައި ވަނީފަރާތް ކަމަށްވާ 

ބާރު  3މިހާރު މި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ެއއީ ދަނީ.  އެއްެވގެން މިބާރު  3 ،ގޮތަކީ  ވާ އިފެކްިޓވްލީ މި

ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ައޅުގަނޑު ދެެކނީ. އެހެންކަމުން، ޖުޑީޝަލް މުޅިން  މާހޫަބޔާންކޮށްފަިއާވ މަފް ކަމަށް ވަިކވާ

 ކުުރވަންޖެހޭނެ ކަމަށް މި ބިލުގަިއ މިވާބުދާރީޖުީޑޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ަޢއްޔަންކޮށް ޖަ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

އިޞްލާޙުކުރުމުެގ ލް . އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ޖުޑީޝަކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެެކން އޮތް ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރަްނޖެހޭނެ

ޝަީރ ޝަރީގެ ކަންކަން ބައްަޓންކުރުމަކީ އަދި ޖުޑީޑުކޮށްލާ ގޮތަްށ ޖުޑީނޑުފުނނަމުގައި ޑިޮމކްރަސީގެ އުސޫުލތައް ފު

ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގަިއ  ،އެންމެ ރަނގަޅަށް އިޞްލާޙުުކރުން ކަމަކަށް ބަލައެއްނުގަނެޭވނެ. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު އެދެނީ

ކީ މިއަްށވުެރ މި ބިލާ މެދު ބަހުސްކުރާއިުރގަިއ މިކަން ކަމަށް ރިޢާޔަްތކޮށްދެއްަވއި ޖުީޑޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަ

ޓަކައި ބިލަްށ ގެނަންޖެހޭނެ އިޞްލާޙުަތއް މަސައްކަްތކުރެވޭނެ ފަރާަތކަށް ހެދުމަށް ެއކީ ތަންކޮޅެއް މިިނވަންކަމާ

 ޝުކުރު ދަންނަވަން.ޮބޑަށް  ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށްގެނަސްދެްއވާނެ ކަމަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މޫދު.މަޙްހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މޫދުހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙް

 31ލަ ޖުމުދާ  މި  ބަހުސްކުރަމުން ،މިއަދު ހުށަހެޅިޖޭ.އެސް.ސީގެ ގާނޫނަްށ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ަވކި އަދި  ،ކަމާމުސްތަޤިއްލު ،ކަމާއިމިނިވަންމަޤްޞަދަކީ އިޞްލާޙުގެ  31މި  ސާފު. މަޤްޞަދު ވަރަށް އިޞްލާޙުގެ 

ލެްއ ޖުީޑޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނަށް އުޙަ ކުރާނެ މާފަރާތެއްގެ ުނވަތަ އެްއވެސް ަފރާތެއްެގ ނުފޫޒެްއ ނެތި މަަސއްކަތް

ކަންކަމުން މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ އަމިއްލަ  ،މީގެއިތުރުން ވެސް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންކޮށްދިނުން. ޤާއިމު

 އިޞްލާޙުތައް ވަރަށް ެވސް މި ހުށަހަޅާ ޓަކައިލެއް ާޤއިމުކޮްށދިނުމަށްއުޙަުކރެވޭނެ މާއެްއކިބާވެ ތިބެ މަަސއްކަތް
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ބެލޭނެ މިންގަނެޑްއ  މަްއސަލަތައްިދވެހިރާއްޖޭަގއި މަދަނީ ތިންވަނަ ކަމަކަްށ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މު. އްމުހި

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތަށް ލިބޭ ހަމައެަކނި ބަޔާންެވގެން އައުމަކީ ގާނޫނެްއގައި މިހާ ސާފުކޮށް 

ކަން އަުޅަގނޑު ދެކޭ ވާހަކަ ދަންނަވާަލން. އެއީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު އެހެން ކުރިއެރުމެއް ނޫން

 ވާގެންދިއުމުަގއި މިހާތަނަށް ވެސް ޢަމަލުކޮށްފައިމުައްއސަސާތަކުން ވެސް މައްސަލަަތއް ބަލަމުންކޮމިޝަންތަކާއި އެހެން 

ގޮތަްށ ެއ  ބަލަންޖެހޭ ކެއްމަދަނީ މައްސަލަތަ  ،މައްސަަލއެްއ ބެލުމުގެ މިންގަނޑުަތކުެގ ތެރެއިންމަދަނީ  ،ގޮތުން

 ްއގެ އިންސާފު ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ކޮރަޕްޝަނެ ،ޙައްޤު ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ،ުނވާީތވެމައްސަލަތައް ބެލިފައި

ބޮޑަށް ހަނިވެފަ. ެއީއ  ވަނީ ަވރަށް ތު މިކޮރަޕްޝަްނގެ ޢަމަލެކޭ ުބނުމުގެ ފުރުޞަ އީއެ  ،ޢަމަލެއް ހިނގައިފި ނަމަ

ަގިއ ގޮތެއް  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޚާއްޞަ ،ވާތީ އައިސްަފއި މި މައްސަލަތައް ބެލެމުން ންތުގެ މިންގަނޑު އަޖިނާޢީ އިޖުރާ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަުކގެ މައްަސލަތަކާ ގުިޅގެން. އެހެންކަމުން، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަންގެ ގާނޫުނގައި މަދަނީ 

ިމީއ ދިއުމަކީ ކަނޑައެިޅގެން ތައް ނޑު، މިްނގައޮނިގަނެޑއް ،އްމިންގަނޑެ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ މިންގަނޑެއް ބެލޭނެ 

ސް މިފަދަ އެހެން ކޮމިޝަންތަކުްނ ގެނެ ހޯދައިގެން އިޞްލާޙުމިފަދަ އެހެން ގާނޫނުތަކަށް ެވސް މި ގާނޫނުން މިސާލު 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި  ،ބޫލުކުރަން ގަކުުރމުގައި ބެލޭނެ މިންގަނޑެއް ަކމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް މަސައްކަތް ބައްޓަން 

 ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޑިޕާޓްމަްނޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިްސޓްރޭޝަން (.އޭޑީ.ޖޭ)ޮގތެއްަގއި  އިތުރުން ެވސް ޚާއްޞަމީގެ

 ވިސްނަމުން ،ގާނޫނާ މެދު ވިސްނިގެންޙަޤީޤަތުަގއި ޖޭ.އެސް.ސީގެ ބެލުމުގެ ދަުށގައި މިނިވަންވެގެްނ  ،ދަށުން ނެގި

ކަމާއި މިނިވަންވުަމކީ ައޅުަގނޑު ހިތުން އްބަދަލުކުރެެއްއޮގތަށް  އެ ތަަޞްއވުރާ ،އިރު ވިސްނިފައި އޮތް ޮގތަށްއި އަ

ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޤްޞަދު ވެްސ  .ޖޭ.އޭޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވެސް އަދި ޑީއެުކ ކަމާމުސްތަޤިއްލު

މު ފިޔަވަޅެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދެކޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި، އްހާސިލުވުމަށް އެޅޭ ވަރަށް މުހި

މު ކަމެއް ކަމަށް އްިވްސނާލުން މުހި ،މި ިއޞްލާޙުތަކާ މެދު ބަހުސްކުރާއިރު ވިސްނާލަންޖެހޭކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި 

 ،ަވގުތު ޖުޑީަޝލް އެކަޑަީމގެ ޗާންސެލަރ އެއީ މި .ލާ ެއއް ކަމެއް ވޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއިޅައަޅުގަނޑު ހުށަހަ

ކުރަމުންދާ މަސަްއކަތްޕާސަްނގެ ގޮތަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނެގ ސްޕޯކްސް

ީވމާ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް އެހެން ކަންބޮޑުވުމެްއ. ބޮޑު ވަރަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ،ކުރުމަކީ މަސައްކަތް

މިކަމަށް ވެސް  ،މި ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކާ މެދު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަްޝވަރާކުާރއިރުށް އިޞްާލޙު ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނަ

 ޙައްެލއް ޮކމިޓީން ނެރެދެއްވާނެ ކަމަށް ުއންމީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ،ރިޢާޔަތްކުރަްއވައި 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 .ތާޒްފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމް
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  ވާހަކަދެްއކެވުން: ތާޒްފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމް

ފަނޑިޔާުރންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަަތްއ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ފަނޑޔާރުންނާ މެދު ކުރެވޭ ޝަުކވާތަްއ،  ޝުކުރިއްޔާ

ގެނެވޭ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުާރ  ކަނޑަެއޅުމަށް ގާނޫަނށް މި ތަކެއްއަތު އިޖުރާފަސޭހައިން ބެލޭނެ 

އިޞްލާޙު ހުށަހެުޅއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަރަށް   ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ަޓަކއިވާހަކަ ދަންނަވަން. މި އިްޞލާޙު

ޚާއްޞަ ޝުކުެރއް ދަންނަަވން. މި އިޞްލާޙުަގއި ފާހަަގކުރެވޭ ކަންތައްތަުކގެ ތެޭރގަިއ ޖޭ.އެސް.ސީ ތަމްސީލުުކާރ 

ރާ ކަމެއް ކަުމގަިއ ކުއޮތުަމކީ އަުޅގަނޑު ެއއަށް ވަރަށް ތާއީދުނުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތްމެންބަރަކަށް ކޯޓުތަކުަގއި ަވާކލާތު

ނައިބު ރައީސް ކޮމިޝަންެގ  ޖޭ.އެސް.ީސގެ ރައީާސއި  ،އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭވެސް ދަންނަވަން. އަދި 

ގޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށް  އޮތުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު މެންބަރުންގެ ހަމައެކަނި ވޯޓުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ވަިކކުުރން

ނައިުބ  ރައީސާއިއޮތުމުން. ކޮމިޝަްނގެ މެންބަރުންގެ ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ފުރުޞަތު އެއީ ނުފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

މެންބަރުންގެ ނުފޫޒު، އޮތުމީ ކުރުމުަގއި ަހމައެކަނި މެންބަރުންގެ ވޯޓުްނ ޢައްޔަންކުރުާމއި ވަކިކުރުން ޔަންރައީސް ޢައް 

ކޮމިޝަންގަިއ ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ނުފޫޒު ރަީއސްެގ މައްޗަށް އަދި ނައިބު ަރއީްސެގ މައްޗަށް އޮންނާނެ ކަމެްއ 

ގޮުތގައި ޖޭ.އެސް.ީސެގ  ްސ ަދންނަވާލީ. ައޅުގަނޑަްށ ފެންނަކަމުގަިއ ައޅުގަނޑަށް ފާހަގަުކރެވޭތީ، އެ ވާހަަކ ވެ

އެކަމާ އޮތުމީ ހޯދުމަށް އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ުރހުން  މިވަިކކުރުމުގަިއ މި މަޖިލީހުގެ، ރައީސާއި އަދި ނައިބު ަރއީްސ 

ިވސްނާލުން އަުޅގަނޑު އެދޭ ކަމެއް ކަުމގަިއ ވެސް ދަންނަވަން. ދެްއިވ މެދު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި 

 ޝުކުރު ަދންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.ފުރުޞަތަށް ޓަކައި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:  މުޙައްމަދު ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު

ޤާއިމުކުރުމުގެ ނިޒާމު  އާދެ! މި މަޖިލީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދްލުއިްނޞާފުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބުރަ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުިރއަށްދާއިރު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ގާނޫނަށް 

ބޭނުން ކޮންމެހެންވެސް ކުރުުމގަިއ މިހާރަށް މި މަސައްކަތް ފުރިހަމަ މު ބޮޑެތި އިޞްލާޙުަތކަކީ މިހާރުންއްމުހި

 ނުހަނުއެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅުްއަވއިދެްއވި މެންބަރަށް  .އިޞްލާޙުތަކެްއ ކަމަށް ައޅުގަނޑު ފާހަގަކުެރވޭ

 ނޫނަކީ ފުޅާގާޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަންގެ މި  .އަދާކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ޝުކުރުެއކު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ިނޒާމަށް ދާއިރާެއއްަގއި އިޞްލާޙަކަށް ނުހަނު ބޮޑު ބޭނުންވެފައި ޮއތް މި ޤައުމުގެ ޢަދްލުއިންޞާ 

ގޮތެްއަގއި  ފެނޭ. ޚާއްޞަގެންނާނެ ިއޞްލާޙުތަުކގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑަށް އެބަ  ބޮޑެތި އިންޤިލާބީ ހެޮޔ ބަދަލުތަކެއް
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އަދި ަވކިން ޚާއްސަކޮށް ޖުޑީޝަލް  ،ނުކުެރވުމާޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނަށް ކޯޓުތަކުަގއި ވަކާލާތު

ވެްސ  ޙަޤީޤަތުގައި ،މިޝަންގެ މެންބަރުންނަކީ އެއީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މަސަްއކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިކޮސަރވިސް 

 ހުރި ނޫނަށް ގެނެއްސަގާފަނޑިޔާރުންގެ ކަންަތއްތަކާ ެމދު ބަސްބުނެވޭވަުރގެ ބަެއއްަކން ޔަޤީންކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މި 

ގޮުތަގއި ވަރަްށ  ބޫލުކުރާ ގައަހަރުވެފަިއ ވުމަީކ އަުޅގަނޑު  40 އުރުން ،މުހިއްމު އިޞްލާޙުތައް ފާހަަގޮކށްލަން. އެގޮތުން

އަދި އެ ނިންމުންތައް ނިންމާ  ،ނިންމުންތަކާ މެދުފުރިހަމަ ބަދަލެއް. ޙަޤީޤަތުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުަގއި ނިންމާ

. ހަމަ ތަނަކުން ކަށްެއކަމަށް އެންމެ އެކަީށގެންާވ ފަރާތްތަެއއްެޗކޭ ބުނެވެްނވާނީ  ިއ،މެދު ފާޑެއް ކިޔަ  ފަރާތްތަކާ

އެންމެ ޢަދްލުވެރި ގޮތުަގއި މިރާއްޭޖގެ ޝަރުީޢ  ،ހަމަފުރިޮކމިޝަނަށް ލައިގެން އެންމެ މީހަކު ގެންގޮސް ފެންނަހާ 

ކަމަކަށް އަުޅގަަނޑަކަށް ނުކުރެވޭ. ހުށަހެޅިފަިއވާ އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން  ނެނިޒާމު ހިންގުމަށް މަސައްކަތްކުރެވޭ

ވަނަ މާއްދާ )ނ(. މި މާއްދާަގއި ވަރަށް ފުޅާ  17ނޫނުގެ ގާ މި  ،ވުނު ެއއް އިޞްލާޙަކީ ފާހަަގކޮށްލެ ވެސް  އަޅުގަނޑަށް

ވެްސ  ތުން އަުޅގަނޑަށްއޮއަދަބެްއ ނުދެވޭ ގޮތަށް އޮތް އި ކުށެއް ސާބިުތވިަޔސް ޭއގަކުށުްނ ބަރީޢަ ނޫނީ ދާއިރާެއއްަގއި 

 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު މެންބަރެއްގެހަމަ ފާހަގަކޮށްލެޭވ މި މާއްދާ. މި  އަުޅަގނޑަށް. ކުޑަކޮށް ައޅަިއގަނޭ

އެގޮތަށް ބަަދލުކޮށްލައިފިއްާޔ ައޅުގަނޑަްށ  ،ޚިލާފު ކަމެްއ ކަމަށް ސާބިތުވިޔަސް  ނޫނާގާހައިސިއްޔަތުްނ ކުރި ކަމަކީ 

މަކަށް ޚިލާފު ކަ ނޫނާގާ އެއީ ފުރިހަމަވާނެހެން. މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރި ކަމެއްތަންކޮެޅއް ހީވަނީ މިއަށްވުރެ 

 ގާނޫނާ ،އެކަމަކަށް ޯކޓުން ކަނޑަައޅާ ގޮތެްއގެ ަމތީން ކޮމިޝަނުން ޒިންމާ ުއފުލުމުގެ އިތުރަށް ،ވިޔަސް ސާބިތު

ދެން  ެއވެ.މަތީްނ ފިޔަވަެއޅުމުގެ އިޚްިތޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެ  ނޫނުަގއިވާ ގޮތުގެގާމެންބަރަކާ މެދު  ޚިލާފުވި

 ޑިޕާޓުމަންޓް  ،ފައި އޮތް އިޞްލާޙު ތެރެިއން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ެއްއ އިޞްލާޙަކީނޫނަށް ހުށަހެޅިގާމި ، އެއާެއކުހަމަ

ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ  ؛ މިސަރިވސް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްޭރޝަން އުފެއްދުން. މިއީ މީގެ ކުރިންވެސް ޖުޑީޝަލް

ޕްރީމް ޯކޓަށް ސު އްއޮތުމެމިނިވަންކަން ޮއތް އި ދުރުގަ ޕްރީމް ކޯޓާ ނިޒާމުގެ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަން ސު

 ނިމުމަކަށް ގެަނއުމަށްއޮތުން ޕްރީމް ކޯުޓގެ ދަށަށް ގެންގޮސްަފއި އޮތް ސު ލިބިގެންނުވާ އަމިއްލަ ބާެރއް ބޭނުންކޮށްގެން

މި  ގަނޑުމެންބޫުލކުރަންޖެހޭ އަޅުގަގޮތުަގއި ފާހަގަކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ގެޓަކައި ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިްޞލާޙެއް

ދިޔަ މި ދުވަސްތަުކގަިއ ޝަރުޢީ ދާއިރާަގއި ތިއްެބވި މިވޭުތވެ  ،ކުރަންޖެހިފައި ހުރި މަސައްކަތްތަަކކީ ށްމަޖިލީހަ

ޕްީރމް ކޯޓުން ލިބިގެންނުާވ އެަތްއ ބާރުތަކެއް ބޭނުންކޮްށގެން ޝަރުޢީ ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލަން ޚާއްަޞކޮށް ސު ؛ބޭފުޅުން

އަލުން އަނބުރާ ރަނގަޅުކުރުުމގެ މަސައްކަްތ.  ގެ،ޔާަދކުރުމުޢިލުން އަނބުރާ އަ ކުރެވިފައި ހުރި މަަސއްކަތްަތކެއް

ޝަރީޢަތްތައް ކުރަން  ،ލިިބގެންދާނީ ތަކެއްތްޢަޝަރީފުވެރި ސާދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެންެމ ފުރިހަމަ މިނިވަން އިން

އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ  ،ނޫނުތައްގާހުށަހެޅޭ  ށްތިބޭ ފަރާތްތަކަކީ ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށް ހެދިގެން. މި މަޖިލީހަ

ލެއްގައި ފަނޑިޔާރުން ހާެއްއެވސް މަސައްކަތްތަަކކީ މުޅި ނިޒާމު ޒިންމާދާރުކުރުވުމަށް ޓަކައި ުކރެވޭ މަސައްކަތްަތކެއް. 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  .ނުޖެހޭ ބަޔަކަށްވެސް އެްއވެސް ފަރާތަަކށް ޖަވާބުދާރީވާން ުނވާނެ އެއީ ދެން ދުަވހަކުވެގެން
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ހަމަ އެގޮތަށް  ޖެހޭނެ.އަދި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުަގއި ިވަޔސް ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާީރވާން ،ވެސް މެންބަރުން

ފުވެރި ޝަރުޢީ ނިޒާމެއް މި ސާއިން ،ކުރުވޭ ބަޔަކަށް ެވގެްނ ނޫނީ ޢަދްލުވެރިވެސް ޖަާވބުދާރީ ފަނޑިޔާރުންނަކީ

ނޫނު ތެެރއަށް ގާިއޞްލާޙުތައް  ގެވާ ބިލު މި ހުށަހެޅިފައި، ެރވޭނަކަްނ ޔަޤީން. އަުޅގަނޑު ުއއްމީދަކީ ޤައުމުަގއި ޤާއިމުނުކު

ވަދެގެން އައުމުން މި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމަްށ މިހާރަށްވުރެ މާ ހެޔޮ ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް ައއިސް 

ިދއުން. ނގަޅުކުރުމަށް މި ކުރާ މަަސއްކަތް ފުރިހަމަވެގެންއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަޅުގަނުޑމެން ޝަރުޢީ ނިޒާމު ރަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަޑިއިުރވަރު. އަުޅގަނޑުމެން  އޮތް ގާްތގަނޑަކަށް ދެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަށް އަދިވެސް ބާކީ އެބަ

. މިއަުދ ންކުރާނަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މާދަމާ ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން އެދިަވޑަިއގަންނަވަމާދަމާ މި ބިލު އެޖެންޑާ

 ނެތް.  އްކަށް އެިދވަަޑއިގެންފައެ ވާ ދަްއކަފުޅުވާހަކައިތުރަކަްށ އިތުރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެްއވެސް އެކަމަކު 

 

 މުން ނިން 
 

 ން:ވުްއކެ ން ވާހަކަދެސަތުރިޔާ

 ،ގައި ހިޔުމަން ރަިއްޓސް އެންޑު ޖެންޑަރ ކޮމިޓ2:30ީލާނަން. އިދަންނަވަމިހާރު ހިނގަމުންދާ ކޮމިޓީތައް އަޅުގަނޑު 

ކޮމިީޓ  ،ކޮމިޓީ ބަލާިމންވަރު  ލިއްޔަތު އަދާކުރާއޫޖަހާއިރު ސަރުކާުރ މަސ4ް ަގއި އެބަ ހިނގާ.  1ކޮޓަރި ކޮމިޓީ 

 9 ހެނދުނު ވާ ައންގާރަ ދުވަހުގެ 2019ޖުލައި  2ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  ހިނގާނެ. ގައ3ިކޮޓަރި 

 ޖަހާއިރު. 
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