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 ( މ ޙައްމަދ  ނަޝ ދ  ، ރައ ސްރައ ސް މަޖިލ ހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވ )ރި 

 

 ޖަލްސާ  ވަނަތްހަެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް(ބ ދަ )  2022 ފެބ ރ ވަރ  16

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރ  .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ހިޔަވިހާވަނަ ދ ވަސް.    15  ން މަހ   ރަޖަބ ވަނަ އަހަރ ެގ    1443ދ ވަސް.    ބ ދަވ     2022ފެބ ރ ވަރ     16  ދަކ މިއަ

.  ަގއިޖަލްސާ  ވަނަ  7ވަނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ    2022ައޅ ަގނޑ މެން އިށ ނދެ މި ތިބ ،  ވަނަ ދ ވަސް.    3ނަކަތ ން  

ނާއި އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ޕްލޭނިންގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  27ށް ހާޒިރ ެވވަޑައިެގން ތިއްބެވ   ޖަލްސާއަމި ވަގ ތ   

ިއއްޒަތްތެރި    8ސަލާމ ަގިއ    ނޑ މެންނާ އެކ ަގއި ޖަލްސާަގިއ ބަިއވެރިވެަވޑަިއަގންނަާވ.އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަޅ ަގ

 .  އެބަވޭ މެންބަރަކ 

 

 ން ދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   .1/7/ 2022އޖ/  އަކ ،ެގ އެޖެންޑާ ިމައދ ؛ ދ ވަހ ެގ އެޖެންޑާ -3.1

 

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

 ޔައ މިްއޔާ ފާސްކ ރ ން.  -4ައއިޓަމް  އެޖެންޑާ

ވަނަ    2022ޖަލްސާެގ ޔައ މިްއޔާ. ެއއ     3އަށް، ެއއ     1/3/ 2022އިން ފެށިެގން    1/ 1/ 2022ޔައ މިއްޔާ ނަންބަރ     -4.1

ވަނަ    218ތިންވަނަ ޖަލްސާެގ ނިޔަލަށް. މަޖިލ ހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ އެްއވަނަ ޖަލްސާއިން ފެށިެގން  

 މާއްދާެގ ދަށ ން މި ޔައ މިްއޔާތައް ބަލައިަގނެިވއްޖެ.

 

 މަޖިލ ހަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ    .5

 

 ވ ން:ވާހަކަދެްއކެ  ރިޔާސަތ ން

 . 5ޖިލ ހަށް ތަޢާރަފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ ، އެޖެންޑާ ައއިޓަމް މަ

ޙަސަން ޒަރ ރ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ، ާގނޫނ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން، މަތިވެރިސަ  -{5.1}

ާގނޫނ  ނަންބަރ     .އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނ (އަށް    22/ 2010ނަންބަރ   

 )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ .  2010/22

 

 ސ ވާލ  .  7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ައއިޓަމ    ނޭޝަނަލް ެމންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ވިލިނިގލ     -7އެޖެންޑާ  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ޙ ސައިން،  ސަޢ ދ  

ވިލިނިގލ   ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މ ޙައްމަދ  އަސްލަމާ ކ ރަްއވާ ސ ވާލ .  

  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  

 

 : ކަދެްއކެވ ންވާހަ ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިން

ވަނަ އަހަރ    2001  ،ކ ރ މ ެގ ކ ރިން ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންލ  ރައ ސް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ސ ވާ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 ކޮލަމާފ ށ   ގއ.އާދެ!  ޖޫން މަހ .    ެގވަނަ އަހަރ  2021 ؛ވަނަ އަހަރ   2021  ސ ވާލެއް.  އި ފޮނ ވާފަިއވާ ޖޫން މަހ ަގ

އަދި    ،ސްއެހެންނަމަވެ ؛ެގ ބަޖެޓ ަގއި ހިެމނިވަނަ އަހަރ   2020ތާރ ައޅަިއެގން ޒަމާނ  ފެންވަރަށް ހެދ މަށް  މަގ ތައް  

ވަނ  ބަޖެޓ ކ ރެވިފަ. މި މަޝްރޫޢ   ވެސް  ެގ ބަޖެޓ ަގއި  ވަނަ ައހަރ   2021އަދި މި ހިނާގ    ،ޢަމަލ  މަސައްކަތް ނ ފެށި
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މަށް ޔ ެގންދި  އަދި މި މަޝްރޫޢ  ކ ރިއަށް ؟އެހެންކަމ ން، މި މަޝްރޫޢ ެގ ޢަމަލ  މަސައްކަތް ނ ފެށި ލަސްވަނ  ކ ްއވެތޯ

 . ޝ ކ ރިއްޔާ ؟ރާވާފަިއވަނ  ކިހިނެއްތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދެކެން. ދޮންވެލިން   ރާއްޖޭެގ ރަށްތައް އެބަައޅ ަގނޑ  ެވސް   ؛ަވޒ ރ   އިއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

  ބައެއް ރަށްރަށ ަގއި ެގންގ ޅެންހިެއްއޗެޒ ނަތްތެރިކ ރެވިފައި ހ ންނަ މަގ ތަކެއް މ ގައި މި ހ ންނަނ . އާދެ! މިހާރ  ދ އްވާ

ޮގތ ން   ގ ޅޭ  ރާއްޖޭެގ ރަށްތަކ ެގ މަގ ތަކާ ؛ެގހ ރޭ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، މި ރަށްރަށ   ގ ޅިެގން ައޑިގ ނޑަން އެބަ  ފެށ މާ

  ގ ޅޭ   ކަމާމި،  ފެނޭ. އިއްޒަތްތެރި ަވޒ ރ  މިއަދ  މިތާ އިންނެވ ތ ވެ  ެގންގ ޅޭ ވިސްނ ން ބަޖެޓ ން އަޅ ަގނޑ މެނަށް އެބަ

 ޮގތ ން އެްއޗެއް ވިދާޅ ވާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ ންމ ދ ކ ރަން. ވަޒ ރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ޝަނަލް  މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭ

ސަޢ ދ  ފާހަަގކ ރެްއވިހެން ތަންކޮޅެއް  ؛މެންބަރ  ސަޢ ދ  ކ ރެއްވި ސ ވާލ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. އިްއޒަތްތެރި  

ސ ވާލ ކ ރެއްވި   ކ ރ ެގ މަސަްއކަ  ސ ވާލެއް.  މ ެގ  ހިނގަ ތް ފަހ ން  ަގިއ    2022ޖަނަވަރ     6ވަނ .    ޮގއްސަ އި ތަކެއް 

އެސްފަލްޓްކިލޯ  4.8ކޮލަމާފ ށ ެގ   މަގ   ކޮން ޕޭވް  މ ޓަރ ެގ  ހެދ މަށް  ޮގތ ަގިއ   ަގއި ޓްރެކްޓ ރޯޑްސްތަކެްއެގ 

އާރް.ޑ .ސ އާ ަމގ   ސޮއިކ ރެވިފަިއވަނ   އެާއއެކ ަގއި  ހެދިެގންއެކ ަގއި.  ވެސް   ނޭޖ ޑްރެ  ަގއިދާއިރ  ތައް  ސިސްޓަމެއް 

ހިމެނިެގން ޖަހައިމަގ   އިއޭގ  ،އޭެގތެރޭަގއި  ބައްތިތައް  ކަންތައްތަކ ެގ    ،މ މަތ   މައިަގނޑ   މަސައްކަތ ެގ ސްކޯޕްެގ  އެ 

  ލްޓްއެންޑް ބި   ޑިޒައިންނ ވަ   ސޮއިކ ރެވިފައި  ަގއިރެކްޓ ޓްކޮން   ެގތެރޭަގއި ހިމެނިފައި އޮތ . ދެން އަދި ހަމަ މަސައްކަތ 

ކޮ އެހެންވ މާ،  ޮގތ ަގއި.  ހަމަ ސްންމެމަސައްކަތެްއެގ  އަދި  މަސައްކަތް  ޢަމަލ   މަސައްކަތ ެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ެވއްޖެ. 

 ؛ައނެއްހެން އަޅ ަގނޑަށް ހިސާބ ޖެހޭ މިންވަރަކަށެއް ހިނާގފަެއއް ނެތް. އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް ؛ވަރަށް ކ ޑަ މިންވަރެްއަގއި 

  ވްޑް  ޕޭޓްރފަމެން އެސްކ ަގއި ައޅ ަގނޑ ތަރާއްޖޭެގ މި ޖަޒ ރާ ދޮންވެލި ރަށް ؛ރައ ސް ފާހަަގކ ރެއްވި ނ ކ ތާއިްއޒަތްތެރި  

.  ޮގތަކ   މަގ ތަކެްއެގ ޮގތ ަގއި މަގ ތައް ހެދ ން އެއ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ، އަޅ ަގނޑ ެގ ވިސްނ ން ހަމަަގިއމ  ވެސް އޭަގއި ހ ރި

ބޮޑ ވަމ ން އަންނަ   އިންފްރާސްތްރަކްޗަރ މަސައްކަތެއް ޮގތަށް އެންެމ ޑިމާންޑ   ފެނޭ އެބަ ރާއްޖޭަގއި  ދެން މިހާރ  ވަރަށް

މިހާރ  ެވސް.  އޮތް   އެބަކ ރެިވފައި  ލ  ކ ރަމަށް ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާ  ރަށެްއެގ މަސަްއކަތް  22އެއް މަސައްކަތަކ  މަގ ހެދ ން. 

ޕްލޭންކ ރެ  19ހ ރި    އިތ ރަށް ވެސް އެބަ އަދި އޭގެ  މަގ ހެދ މަށް  ހެދި ރަށެއްެގ  ޮގތަށް   ވިފަ. އެހެންވ މާ، ބަނދަރ ތައް 

ޤައ މ ަގިއ ރައްޔިތ ންނަށް    ެގދަނ . ައޅ ަގނޑ މެން   އޮތް  މި  ންޑަކަށް ވަމ ން ތާރ ެއޅ ން މިހާރ  ޓްރެ  އިތަކ ގަ ެގ މަގ ރަށްރަށ 

ރަްއޔިތ ންނަ  ކަންކަން  ،މިސްރާބ ދެއްކ މ ަގއި ވިސްނ ން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ތިބޭއިރ   ރައްޔިތ   ށްކ ރ މ ަގއި  ން  އަދި 
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 ، މ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ވެސް ދެކެން. ކޮންމެ ރަށަކ ކަ  ތަމްސ ލ ކ ރައްވާ މެންބަރ ންނަށް ސާފ ކޮށްދިނ މަކ  ރަނަގޅ  ކަމެއް

 ޓްރެފިކ   ،އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލެއްނ ކ ރަން ތާރ އަޅަންޖެހޭނެ ރަށެއްެގ ޮގތ ަގއެއް. ބަެއއް އާބާދ  ތޮއްޖެހިފައި ހ ންނަ

ަގއި މ ހ ންެގ އެކ     މަގ ތައް ހަދަންޖެހިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ރަށްރަށަށް ތަރައްޤ  އައ މާހައި ތަންތަނ ަގއި ތާރ އަޅަިއެގން

ޅޭ ޮގތް ވެސް ބަދަލ ވާނެކަން އަޅ ަގނޑ   އ  ސްދިރިއ ޅ މ ެގ ަވއްޓަފާޅި ެވސް ބަދަލ ވާނެ. އެއް ތަނ ން އަނެއްތަނަށް ޮގ

ހ ރި އެްއކޮޅ ަގިއ ހ ރެފައި ައނެއްކޮޅ ަގިއ ހ ންނަ މ ހާއަށް   ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން. އެހެންނަމަވެސް، ބަެއއް ރަށްރަށް އެބަ

އަޅ ަގނޑ     ވޭ.ކ ރެ   އެބަ  ޑިާމންޑ   ތާރ ެއޅ މަށް  ،ބާރަށް ޮގވާލ މަ އަޑ އިޭވވަރ ެގ ރަށްރަށް. އެ ރަށްރަށ ަގއި ވެސް ޖެހޭ އެބަ

ކަމަކަށް. އެހެންވ މާ،    ރަށްަގޅ  ރަށްވެހިކަލްތަކ ަގއި މ ހ ން ދަތ ރ ކ ރަން އެންމެ ރަނ   ަގބޫލެއްނ ކ ރަން އެ ތަންތަނަކ  

. އެހެންވ މާ، އެ ތަންތަނަށް ވެހިކަލް ވަރަށް ބޮޑަށް ގ ޅިފައި މި އޮންނަނ  މަގ މަތި ބޭނ ންކ ރެވޭ ޮގތަކާ   މަގ ތައް ހެދ މާ

ލ ކ ރަން.  އެރ ވޭނެ މިންވަރ  ވެސް ހ ންނަންޖެހޭނ  ވެސް ކަނޑައެޅިފަ. ޕިކަޕް ހ ންނަންޖެހޭނެކަން އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫ

ޕްރައިވެޓް ކާރ ތަކެއް ހ ރ ން   ،މި ދެންނެވި ސައިޒްެގ ރަށެްއަގއި ޓެކްސ ތަކެއް ހ ންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް  ،އެހެންނަމަވެސް

ޮގތް ރަނަގޅ   އެންމެ  އެހެންެވއްޖެއްޔާ   އެއ   ނ ދެކެން.  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   މަގ ތަކ ަގއި   ،ކަމ ަގިއ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ 

ެގ ކ ރ ކޮޅ ގައި މާލޭެގ މަގ ތަްއ  1980 ،ަގއި  1970  އި،ހެދިފަ  ވަޅ ަގނޑ ަގނޑ  ،ރެއްވިހެންއިްއޒަތްތެރި ރައ ސް ފާހަަގކ 

އޮންނާކަށެއް ކޮންމެ  ،އޮތްހެނެއް  އަދި  އަސްލ ަގއި.  ޖެހޭ  ނ ވެއް  ވާކަށް  މަގ ތަކަކަށް  މެދ  މިންވެސް    އެ  ވަރެއްެގ، 

ރަނަގޅަށް  ހަމަ  ސަރފަސް  ނާޅާ ެވސް މަގ ތަްއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހ ންނަ ރަށްރަށ ަގއި ވެސް ތާރ   މިންވަރެއްެގ ޓްރެފިކ 

ރޯޑްސް. ެއއ    ޑްޒް އިލަލްކ ރެވިދާނެ. އަޅ ަގނޑަށް ހ ވަނ  އެއަށް ކިޔާ ޓެކްނިކަލް ނަމަކ ، ލައިން ބޭސްޑް ސްޓެބިލެވެ

ވެލ ަގއި ފެން ެވސް ހިނދޭނެ. ދެން މި ރަށްރަށ ަގއި ފެން ހިނދ ން ެއއ   ހަމަ  ޭއެގމަތ ަގއި    ،ސަބް ބޭސްެއއް ހަދާފައި

ެއްއެގ  ރކ ދި ރަށްރަށ ަގިއ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ފެން ރެޒ ވައަޅ ަގނޑ މެންެގ .  ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް  ،ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް

ނދިެގން. ބޮޑެތި ޤައ މ ތަކ ަގއި ފަރ ބަދަމައްޗަށް ފައިބާ ފެން  ވެހޭ ފެން އެ ރަށަށް ހި  ،ޮގތ ަގއި މި އޮންނަނ  ވެހޭ ވާރޭ

 ، ކ . މި ހ ންނަނ ނޑ މެންެގ މި ހ ންނަނ ނޫން އަޅ   ތަނ ަގއި ޖަމާވެފައި ހ ންނަ ޮގތަކަށެއް އައިސް ލޭކަކަށް އެޅިެގން އެ

ފަށަލަ އެއ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އެ ފެން   ،މ ަގއި ފެންފަށަލަ އ ފެދިބިއެ ރަށެއްެގ ފަސްަގނޑަށް އެޅޭ ފެން ބިމަށް ހިނދިެގން  

ޓަމެއް  ސްސި  ނޭޖްޑްރެއެކ ަގއި    ގ ދ ރަތ  ނިޒާމ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންެގ މި ރަށްރަށ ަގއި ފެން ހ ންނަ ޮގތަކ . ތާރ އެޅ މާ

ނާއި  . ދެން އަދި ބޯފެނާއި ފެންވަރާފެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެގައިއަޅާފައި ވެހޭ ހ ރިހާ ފެނެއް ރަށ ން ބޭރ ކޮށްލަނ  އަސްލ 

ަގސްަގހާ ؛ނަރ ދަމާެގ ވިޔަސް  ކަމ ަގއި  ެގނަިއ  ނިޒާމަކ ން  ެވސް ފެނ ެގ  އެއަށް  އަސްލ ަގއި.  ހެދެންޖެހޭ  ވެސް  ެގހި 

ރައ ސް އިްއޒަތްތެރި  ދެކެނ   އަޅ ަގނޑ   އެހެންވ މާ،  ހ ންނަން.  ފެން  ހަމަ  ރަށ ަގއި  ރަށެްއަގއި    ،ބޭނ ންވޭ  ހ ރިހާ 

ޖަޒ ރާ ޤައ މެްއެގ    .މި ޤައ މަކަށް  ނޫނޭ  އްދިވެރި ޮގތެއްއެންމެ ބ   ން އެއ ކ ތާރ އެޅ މަށް ދާން އަޅ ަގނޑ ެމން ވިސްނ 

އެ ސިފަތައް ވެސް   ؛ރަށ ަގިއ އެބަވެސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަށް  ޖަޒ ރާވަންތަ ކަމެއް  ،ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން އ ޅޭިއރ 
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 ށް ވާހަކަދައްކާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ބަެއއްޮގތަކ . މިއ  ހަމަ ދިގ ކޮ  ދެކޭ  އެބަ ހ ންނަންޖެހޭ. އެއ  ިމ ކަމ ަގިއ ައޅ ަގނޑ  

ދެބަސްވާ މ ހ ންތަކެއް ވެސް    ފަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކާ ވާހަކަ އެހެން ބަޔަކަށް އަޑ އަހަން އ ނދަގޫވެދާނެ. އަދި އެއާ

ނަކ   އަބަދ ވެސް ރަނަގޅ  ވެރިން  ، ވާޝަލްވ މަކ  މައްސަލަެއއް ވެސް ނޫން. ދެން އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ ތިބެދާނެ. ކޮންޓްރަ

ަމގ ން ހިނގ މ ެގ ބަދަލ ަގއި   މަގ ދައްކައިެގން ކަންކަން  މަގ ދައްކައިެގން   ،ކ ރާ މ ހ ން. ދައްކާ  އެ މަގ ން    ،ރ ތިކޮށް 

 އެހެން ރައްޔިތ ން ޮގަވއިެގން ހިނަގން އެނޭގ މ ހ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެރި   ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ.  އިތ ރ   ހ ޅ ވާލަނ   ފ ރ ޞަތ   މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ަވޒ ރ . 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް   ،ެގ ަވގ ތަްއ އިތ ރ ކޮށްލ މިނެޓ  އަޅ ަގނޑ  އިތ ރ  ސ ވާ  5ވަޒ ރަށް ދެންމެ ައޅ ަގނޑ  އެރ ވި  

ޖާބިރަށް. هللا ށިދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ވަނ  ކާއިތ ރ ކޮށްދޭނަން. ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް. ،ފ ކ ރައްވާ! ައޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ ައރ ވާނ ފ ކ ރައްވާ! މާމާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިން

މި ޖަނަވަރ  މަހ ަގއި ކޮލަމާފ ށ ެގ މަގ ހެދ މ ެގ މަޝްރޫޢ ެގ ޢަމަލ    ޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަވަޒ ރ . އަ ޝ ކ ރިއްޔާ  އާދެ!  

އާރ .ޑ .ސ ން ވެސް ވަނ  މި މަސައްކަތް    ،ހަވާލ ކ ރެވިފަިއވާތ   މަސައްކަތް އަދި ޑިޒައިންކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތް އާރް.ޑ .ސ އާ 

ޒަިއންކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތް ފަށާފަ. އެހެންކަމ ން، އެ މަޢ ލޫމާތ  މަށް މިހާރ  ކ ރަންޖެހޭ ޑިޔ ވަރަށް ބާރ  ސްޕ ޑ ަގއި ެގންދި 

ދެން   ،ވެސް ހަމަ ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ހިއްސާކޮށްލަން. އަޅ ަގނޑ  ހަަމ ދެވަނަ ސ ވާލެްއެގ ޮގތ ަގއި ހަމަ ކޮށްލަން ބޭނ ން

ސ ވާލާ ވިލި  . ނ ގ ޅ ނަސް  މިއަދ ެގ  މިއާއެކ ަގއި  ހ  ނހަމަ  ދިމާވެފައި  މަތ ތަކަށް  މިނިސްޓްރ ެގ  ިގލ ެގ  ދަތިތައް  ރި 

  ޝ ކ ރިއްޔާ.؟ ވޭތޯ  ވަނ  ެގނެވިފަ. އެހެންވ މާ، އެ މަސައްކަތް ކިހާހިސާބަކަށް ޮގއްސަ ސަމާލ ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިއްޒަތްތެރި ަވޒ ރ .ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ޝަނަލް ޕްލޭނިންގ،  މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭ

އ ރައ ސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ފާހަަގ  ިއްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ  މަގ ތައް  ރެްއވ ކ މެންބަރ   އެ   ؛ވިލިނިގލ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން 

  އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް   .ވިދާޅ ވާ ަމގ ތައް ފާހަަގކ ރަން އަޅ ަގނޑ  މިނިސްޓްރ ެގ ތެރޭަގއި މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރެވެމ ންދޭ
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އެބަދޭ. ކ ރިއަށް  ށް ޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން  ކ ރެވޭ. އެހެންމަވެސް، އެ މަސައްކަތް ހަވާލ ކ ރ މަނ    މަސައްކަތް ހަވާލެއް

 ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.ޝ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ިއއްޒަތްތެރި ަވޒ ރ . ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .   ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 އްކެވ ން:އވާހަކަދެ ޖާބިރ هللا ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ  ކާށިދޫ

ހިނާގ ަވރ ބަލިވެއްޖެ. ހިނާގ ކ ޑަކޮށް  ހިނާގ  ގައިއިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. ައޅ ަގނޑ  ދެން ހަމަ ވެރިން ދައްކާ މަގ  އާދެ!  

 ހ ން ެގ ވެރިންނަށް މިތިބަ މ ސްމ ޖޭ މި ރާއް  ، މިތިބަ ޒާދާިއން ކިޔާ ވެރިން  !އަޅ ަގނޑ  ދައްކާ ަމގ ަގއި ެވސް ހިނާގލަމާ

ވެސް މަްއޗަށް    ނަޖިސް  އް ވެސް ނޭޅ ނ . ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭ ދ ވަހެްއަގއި ެވއްޖެއްޔާދެއްކި ހ ރިހާ މަަގކ ން ހިނިގްއޖެ. ތާރެ

  ، ޮގތަށް  ން ހަދާެވެގންތޯ ާގޑ އްފަހ ން އިްއޒަތްތެރި ވަޒ ރާ ައޅ ަގނޑ  ކޮށްލަން ބޭނ ންވާ ސ ވާލަކ ، ކ    ންމެއަރަނ . އެ

ހަމަ   .އިޮއތެއްނޫންތޯ ދ ނިޔޭަގ  އިވަރ  ޮގތްޮގތް އެބަބަ ؟ތާރ އެޅ މ ެގ ބަދަލ ަގއި  ން ޮގތަށް އަނެއްހެން ާގ ނާޅަންވ ާގޑ 

އޮތ  ޮގތެއްތޯ  ސ ވާލަކ   ެގއަޅ ަގނޑ  ؟އެންމެ  ފަރ ތަކ   ،ދެވަނަ  ނާޒ ކ   ޖެހެނ   މި  ޖަހަން  ބޮޑ ހިލަ    ގެ ކ އްެވެގންތޯ 

 ..ތިންވަނަ ސ ވާލަކ ، ަވޒ ރ  ދެންމެ ވިދާޅ ެވްއޖެ. ؟އެނޫން ޮގތެއް ވެސް ހަމަ ނެތ ތޯ؟ މަތ ގައި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭ

ތިންވަނަ   ،މެންބަރ  ކ ރެްއިވ ސ ވާލަށް. ނޫން  އިްއޒަތްތެރި  ،އަޅ ަގނޑ ެގ އެކ ވެރިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.  

ައޅ ަގނޑ   ؛ެވސް އޮންނާނެ. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  އޮންނާނެ. ހަތަރ ވަނަ ޮގތް  ތެއް އޮވޭ. އަބަދ ވެސް ތިންވަނަ ޮގތެއްޮގ

 ؟ހަނ  ހިލަ ޖަކ އްވެހެއްޔޭ ބޮޑ   ،ތައް ހެދޭނެ ޮގތްޮގތް. ދެން އެއްސެވި ސ ވާލަކ  ޮއވޭ މަގ   ދެންނެވިން ރާއްޖޭަގއި އެބަ

ޮގތެްއަގއި ކ ރެވޭ ކަމަކ . ފެންނަ ެއްއޗެްއ    އާންމ   ،ކަމަކ  ކޮޕ ކ ރ ން  ޮގތެްއަގއި އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މި ކ ރެވޭ  އާންމ 

ދެން ބޮޑ ހިލަ ޖަހަންޖެހެނ . އެއ    ،ތަން ފެނ ނ މާ  ހ ންނަ  އިކޮޕ ކ ރ ން. އެހެންވ މާ، އެއް ތަނެއްަގއި ބޮޑ ހިލަ ޖަހާފަ

ވި އަސްލ ަގއި  ކަެމއް  ކިއ ނދަޫގ  ނ ޖަހަންވ   ރަށ ަގއި  މި  ޖަހާފައި  ރަށ ަގއި  އެ   ؟ހެއްޔޭ  ްއވެެގންހިނެސްނައިދޭން. 

ދަންނަވަ  ޖަހަންޖެހޭނެ  ، ފާނަންއިއަޅ ަގނޑ   ބޮޑ ހިލަ  ބަނދަރ ަގއި  ފ ަވއްމ ލަކ   ޓެ  ،މިސާލަކަށް  އަދި  ޕޮޑް ރަޓްނޫނ  
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ހ ރި ހަމަ   ކ ރަންޖެހޭނެ. އެކަމަކ ، އެބަ  ކަންންމަންޓެއް. އެވަޔަރަނަމަވެސް ޖަހަންޖެހޭނެ. އެއ  ވަރަށް ހައި އެނަރޖ  އެން

ބަނދަރ ަގއި  ؛ޮގސް ފަޅ މަތިން ބަނދަރ  ކޮނެފައި ހ ންނަ ރަށްރަށް. ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާވަދެެގން  ޮގސް،  ރަށ ެގ ވިލ ތެރޭަގއި

ރަށ ަގއި ނ ޖެހޭނެ. ދެން ނަސ ބަކ ން ޑިމާންޑެއް ވެސް ނާދޭ. އެކަަމކ ، ވަރަށް ިގނަ ރަށްބޭރ ތޮށ ަގއި ހިލަެއއް ޖަހާކަށް

  އި އެތާނަގިއ ަގސްޖަހަ  ، ތަނަށް ހިނާގއ ޅެ  އެތާ މަތ ަގއި އެޑިމާންޑަކ ،    ދެން ައންނަ އެންމެ ބޮޑ  ؛އާދޭ މި ރަށ ަގއި ތޮށި 

. އެހެންނަމަވެސް، ފެންނަ ނޫން ެއއ ކ   ޝަނަކަށް ބޭނ ންވާ އެްއޗެއް ކް ފަން  ެގރ ޓަވޯ  ކްރެ.  ޮގތް ވެސް ހަދައިދޭށޭހެދޭ  

ފާލަން ހ ރިހާ ރަށެއްަގއި ހަދަން އެބަހ ރި މާލޭ ބޮޑ   ށް ވެސް ެގންނަން ބޭނ ންވަނ . އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންތަން މި ތަނަ

އެ ރަށްރަށ ެގ މ ހ ން ފާރ  އ ސްކ ރަން ވެސް ބޭނ ންިވ. ެއކަމަކ ،    ،ބޭނ ންވި. މާލޭ ސަހަރާަގއި ފާރ  އ ސްކޮށްފައި ހ ރ ތ 

ވަނ .   އަސްލ ަގއި އަމާން ތަނަކަށް   ރ ްއޗަށް ފެންނަން އޮތ މާއަސްލ ަގއި. ސަހަރާ ެވސް  ނޫނޭ  ޮގތެއް  އ  ރަނަގޅ އެ

  ، ޠަބ ޢަތ ަގއި އިންސާނާެގ ހ ންނަ ކަމަކ   .އެއ   އެހެންވ މާ، ައޅ ަގނޑ މެން ިއންސާނ ންެގ ޠަބ ޢަތ ަގއި ހ ންނަ ކަމެއް

 ފެންނަ އެއްޗަކ ން ދަސްކ ރ ން އަސްލ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 هللا.ޢަބްދ  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނަޝ ދ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللا ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނަޝ ދ  ޢަބްދ ންނޮޅިވަރަ

ޔޫސް  ޝ ކ ރިއްޔާ  ލޭންޑް  ސ ވާލަކ ،  އަޅ ަގނޑ ެގ  އޮންނަ.  މިހާރ   ދަތިތަކާ  ޮގތ ން  ޕްލޭން  ވަރަށް  އެބަ   ވެއްޖެއްޔާ 

ތައް އެބަ ވަރަށް ލަސްޭވ  ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓ  ؟އޮތްތޯއޭ  ފަސޭހަ ޮގތަކަށް ެއކަން ކ ރެވޭނެ ޮގތެްއ އެބަ  ކ ރިމަތިވޭ. ެއއަށްވ ރެ

ެއއަށްވ ރެ އެހެންވ މާ،  ެގންދާ.  ރަށްރަށަށް  ފަރާތްތަކ ން  ޮގތަ  އަމިއްލަ  ޮގތެއްފަސޭހަ  ކ ރެވޭނެ  ެއކަން  ދެން  ؛ކަށް 

ނޫން ޮގތެއް. ދ ނިޔޭަގއި މިހާރ  އެބަ ބޭނ ންކ ރޭ ޕޮލިމާ ކިޔާ އެމެރިކާ ޕްރޮޑަކްޓެްއ. ތާރަށް   މިނިސްޓަރ ވިދާޅ ވެއްޖެ ތާރ 

 ؟އޭރަން އެބަ ވިސްނަންތޯައގ ހެޔޮވާނެ. އެ ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފ ކ  40ވެސް % ވ ރެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭ
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ދެން ދ ނިޔޭަގއި ޓެކްނޮލޮޖ  ؛ މެންބަރ  ފަހ ން އެ ކ ރެްއވި ސ ވާލ ަގއިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. އިްއޒަތްތެރި  

ވަރަކ ން އަބަދ ެވސް އާ ކަންކަން އެބަ އާދޭ އިންޓްރޮޑިއ ސްވަމ ން. ސްޕްސިފިކަލ  ތި ވިދާޅ ވި ޕްރޮޑަކްޓް ކ ރިއަރައިދާ 

ނ ދަންނަން އަޅ ަގނޑ .  ނ ވެސް ދެނަހ ރިން. ދެން ތި ޕްރޮޑަކްޓެއް    ނެތިން،  ރާއްޖޭަގއި އިންޓްރޮޑިއ ސްކ ރާކަށް އަޅ ަގނޑ 

 ބޭސްޑް މަގ ތައް ހ ރެއޭ.  މްލައި  ،ހަދާ ބަިއވަރ  ޮގތްޮގތް ހ ންނަކަން އެނޭގ. ކ ރިން ދަންނަަވއިފިންއެހެންނަމަވެސް، މަގ 

ހ ރޭ ސިމެންތިން އަޅާފައި ހ ންނަ މަގ  ވެސް. ކޮންކްރ ޓް ބޭސްޑް ތަންތަން ވެސް ހ ރޭ. އެކި ޮގތްޮގތް ހ ރޭ މ ގައި.  

ފަހަރ  ސްޓޯންސް އަޅާފައި ހ ންނަ ތަންތަން  ރތް ރޯޑްސް ެވސް ހ ރޭ ރަނަގޅަށް ހަދާފައި ހ ންނަ. ބައެއްނޫނ  ހަމަ އަ

އެކަހަލަ މަގ ތައް   ،ފެންނާނެ  މާތަކަށް ދިޔައިއިނިގރޭސިވިލާތ ެގ ބަެއއް ޓައ ން ވިލެޖ   ،ވެސް ހ ރޭ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ 

މަންޓް ނ ލާ ވެސް މަގ ތަްއ  ންނަ މަަގކަށް ވާކަށް ވެސް. ޕޭ މަންޓެއް އޮ ޕޭ ފެންނާނެ. ާގތްަގނޑަކަށް ކޮންމެ މަަގކ  ނ ޖެހޭ

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންެގ ކަންތަކ ަގއި. ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންަގއި ާގނޫނ   ؛އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހެދޭނެ. ދެން ކ ރެްއވި ސ ވާލ 

 ، އ ޅެނ    އެންމެ ބޮޑަށް ދަތިވެެގން މިކ ރ ން ެއއ  އިނޭގތޯ. ދެން ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދ މަށް  ،ލާޒިމ ކ ރާ ކަމެއް 

ޖެހޭ އެކިއ ރޭޓްކޮށް ޕްރޮޑިއ ސްކޮށްފައި އޮންނަ ޕްލޭން ހެދ މަށް ޓަކައި ފ ރަތަމަ ބޭނ ންވޭ ބޭސް މެޕެއް. ބޭސް މެޕް ވާން

ސަރވޭ  ސެޓިފައިޑް  އެހެންވ ާމ،  ސަރވޭޔައެްއޗަކަށް.  ކ ރަހާފައި ރަކ   ސްޓޭންޑަޑަކަށް   ،ކޮށްފައި  ވަކި    ،ަވކި 

ޕް އި ރެސ ެއްއަގއެކިއ  ވަކި  ކ ރަހާފައި  ސިޝަނެރެ،  ކ ރެހ މ ަގއި  އޮއްަގއި  ޗާޓ   އެ  ވާންޖެހޭ.  އޭތި  ޗާޓަކަށް  ންނަ 

ހިޔ މަން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެބަ ިގނަ ކައ ންސިލ   ރިސޯސް ޝޯޓޭޖ   ހ ރި  އެހެންވ މާ، ވަރަށް  ތަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި. 

ހަމަ ދެން ދެ ދ ވަހަކ ން   ،ން ފަސޭހަކ ރަން ކ ރެވޭނެ ކަަމކ  އެކަ ؛އ ޅޭ. އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނޭގ  އެކަން ދަތިެވެގން އެބަ

ބޭސް މެޕް ނަހަދާ    ،ޖެހޭ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި އޮތ ތ މ ހ ން ތަމްރ ނެއް ނ ވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެއ  ކ ރަން  ،ނ ވާނެ

އް އޮންނަންޖެހޭނެ. ދެން އެވަރ  އޮންނަންޖެހޭނެ. އެކިއ ރޭޓްކޮށް ކ ރަހާފައި އޮންނަ ޗާޓެލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނެއް ނެހެދޭނެ.  

އ ޅޭ މަްއސަލަ. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި   ކަހަލަ ހ ނަރ ތަކ ެގ ކެޕޭސިޓ ެގ އެބަ  ބައެއް  އިއަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ދިވެހިރާްއޖޭަގ

 ރައ ސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރިޔާޟް. هللا ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒ ރ . ތިމަރަފ ށ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދ ތިމަރަފ ށި ދާއިރާެގ މެންބަރ  

  އަށް ވަނަ އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި   2019 ؛ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. މަރ ޙަބާ މިނިސްޓަރ. މިނިސްޓަރ  .`

. އެކަަމކ  އާރް.ޑ .ސ އަކ ން ނޫން ެއކަން ކ ރަނ . ާއރް.ޑ .ސ އާ  މަށް ތިމަރަފ ށ ެގ ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލ ކ ރެވިފަިއވަނ މަގ  ހެދ 
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ތާަގިއ  ދިޔަ ހަފ ކޮށްެގން އިންޑިއާެގ ކ ންފ ންޏަކ ން އެ މަސައްކަތް ކ ރަނ . އަޅ ަގނޑ  މިސަބް ކޮންޓްރެކްޓ   ށްއެހެން ބަޔަކަ

ތެރޭަގއި ވެސް    ެގތް ދިހަ އަހަރ ކަތް ހިނަގމ ންދާ ޮގތް. އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ ކ ރިއަށް އޮވެސް ބަލާލިން އެ މަސައް

ނިންމާފައި ބޭނ ންކ ރެވޭނެ   އިރައްޔިތ ންނަށް މި މަގ ތައް ހަދަ ؛ށް. މިނިސްޓަރކަދާ ސްޕ ޑ ަގއި އެކަން ނިމޭނެ ކަމަމިހާރ   

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ތާރ ޚަކ  ކޮބައިތޯކަމަށް މިނިސްޓަރަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ރ . 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ެއއްބަސް. ވަރަށް ލަސް. ބައެއް    އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ވިދާޅ ވި ވާހަކައާޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  

ވާލ ކ ރެިވފައި ހ ރި މަސައްކަތްތައް ަވރަށް ލަސް. ދެން އަޅ ަގނޑ  ނެތިން މި މަޖިލ ހ ަގއި އެ ހަ  ކޮންޓްރެކްޓަރ ންނާ

ޑިފެންޑ  ވާހަކަކޮކ ންފ ނިތައް  ެއ  އަޅ ަގނޑ މެން  އްދައްކާކަށެ   ށް  މަސައްކަތް  ކ ރަނ ހަ.  މި  ޓެންޑަރިންގ   ،ވާލ  

ލ ކ ރ މ ެގ ކ ރިން އެ ދާއިރާެއއް ތަމްސ ލ ކ ރަްއާވ  ވާހަޕްރޮސެސްއެްއެގ ތެރޭަގއި. އަދި ވަރަށް ިގނަ ފަހަރަށް މަސައްކަތް  

ވާލ ކ ރެވިނ  ވެސް. ދެން ނ ރަސްމ  ހަ  ކަންމިވެނި ބަޔަކާ ،  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ވެސް އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

ކަން ކޮށްބަލާށޭ. ފަހަރ  އެދިވެސް ވަޑައިަގންނަވާ ައަވސްކޮށްލަން މި  ޮގތެްއަގއި ރ ހ ން ެވސް ޮއވޭ އެކަން ކ ރަން. ބަެއއް

  ފަހަރ  ރޯޑް މަސައްކަތްތަކާ   ތާއަކ  އެއް އަޅ ަގނޑަށް ތިކަން ލަސްެވެގން މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ސ ދާ ިއށ ންނަ ޮގތަށް ހަފ 

އަޅ ަގނޑ  ިއއްޔެ ވެސް ބޭްއވިން އޭެގތެރެއިން    ،ތެރެއިންއެކ ަގއި ބައްދަލ ވ މެއް ބާްއވަން ފަށައިފިން އަޕްޑޭޓް ނަަގން. އޭެގ

މަސަްއކަތް   އެއ ނދަޫގ   ؛ހ ރި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ނެތް ދަންނަވާކަށް  ދަލ ވ ން. އަޅ ަގނޑަށް ބައެއް މަސަްއކަތް އެބައެއް ބައް

ކ ރެވޭ  ވާލ ކ ރ މަކ   ހަވެސް. މަސައްކަތެްއ އަދި    ކެޕޭސިޓ  ނެތ  ކަމަށް  އިކ ރ ވަން. ފަހަރެއްަގއި ވެދާނެ ކ ންފ ނިތަކ ަގ

 ކ ެގ ެވސް ކެޕޭސިޓ  ހ ންނަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ވެސް މެނޭޖ  ވެސް ނޫން. ކ ންފ ނިތައަދި ވަނ ކ   އެކަން  ؛ ކަމެއް

ވެސް ކ ރަންޖެހޭ. މިއަދ  މި ދެކެވ ނ  ފ ރަތަމަ އެ ވާހަކަ. އެކަހަލަ   ޖެހޭ. ދެން މިކަހަލަ މަސައްކަތް މަދ ވެސް ކ ރަން

ލ ކ ރަނ . ދެން އަޅ ަގނޑ   ށޭ އަޅ ަގނޑ މެން. ކެޕޭސިޓ  އިޝޫެއއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫބަލާކ ރަމާ ހިނާގމަސައްކަތް މަދ 

ލަސްވެފައި ހ ރި ތަންތަން އަވަހަށް ެގންދަން. އަޅ ަގނޑަކަށް މިތާ    ،މަސައްކަތްކ ރާނަން މިހެން ހ ރި  އިވަރަށް ބާރ އަޅަ 

އަޅަނ ކ   ތަނ ަގއި ތާރ   ނ ކެރޭނެ މިވެނި ދ ވަހަކ ން ނިންމާނަމެކޭ. އެއ  އަޅ ަގނޑ  ޮގސްފައި އެހ ރެފައި މިއަދ  ދަންނަވާކަށް

 ކ ރަނ ކ  ނޫން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.   ވެސްން ސްޓާފ  ގެ ނޫނ  މިނިސްޓްރ  އްޔާ،ނިނޫ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒ ރ . ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހ މް ޝަރ ފް. 

 

 ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހ މް ޝަރ ފް ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ށް ޔަފަހ ން ކެލަ  ޝ ކ ރިއްޔާ މިނިސްޓަރ. ައޅ ަގނޑ  ވަރަށް  ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ރައ ސް.  

ފެންހޮޅިލާން މަސައްކަތްކ ރާ ކ ންފ ނިން މަސައްކަތްކ ރާ ޮގތް. ދެން މިއ     އިކ ރި ދަތ ރ ަގއި ައޅ ަގނޑަށް ފެނ ނ  ކެލާަގ

  ކ ރެވ ނ  ފަހ ން އަހަރެއްހާ ދ ވަސް ެގ ލޯނ ެގ ދަށ ން ކ ރާ މަސަްއކަތެއް. ާގތްަގނޑަކަށް ސޮއި އިންޑިއަން ެއގްޒިމް ބޭންކ  

ދެން   މަސައްކަތްވެއްޖެ.  ބޭފ ޅ ން  ހަދާމި  ދ ވަސްކ ރިން  އަހަރެއްހާ  ދެ  މ ެގ  އެތަ ކ ރަނ   އޮތް ސަރވޭައކަށް.    އްފަިއ 

ެގތަކެއް ޭއަގއި ނ ހިމެނޭ. ދެން އަޅ ަގނޑަށް ފެނ ނ  ތަށިތަކެއް ތަން. ދެން   އ ފ ލާލި ބޮލަށް ލަިއެގން ވެ  ަގއިބައިވަރ  

އެއަށްވ ރެ    މ ހ ން މަސައްކަތްކ ރަނ . ދެން  ޗެހި ހޯދައިެގންނޭ މިޭގެގއިން ެއއް  ،ރަށ ެގ މ ހ ން ކައިރ  އަހާލ ަމ ބ ނ 

ޓެރި ރަށްރަށ ަގއި މިހާރ  މަސަްއކަތް ނިމެނ . އެހެންވ މާ، މި އްއަޅ ަގނޑ މެން ައވަ   ،ފަހ ން ސޮއިކ ރެވ ނ  ރަށްރަށ ަގއި 

 ..މަށް.ޔ ކިހިނެއްތޯ ެގންދި؟ ދ ވަހަކ ންތޯ ނިމޭނ މަސައްކަތް ކިހާ

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ރ . 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ކ ރެްއވި ސ ވާލަށް    ކ ކ ރިން ވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ  ، ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. އަޅ ަގނޑަށް ދެންނެވޭނ  

ބިދޭސ އެއްެގ  ،  ހ އްޓޭ ހަމަ ބޮޑެތި މައްސަލަ. އެއ  ކޮންމެހެން ދޭސ   ދެވ ނ  ޒާތ ެގ ޖަވާބެއް. ބަެއއް ކޮންޓްރެކްޓަރ ންެގ އެބަ

  ތި ެގ ނޯޓިސްއަށް ވެސް  ހ ރި މައްސަލަ. އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަެއއް ނޫން މި ދަންނަަވނ . ބައެއް ކޮންޓްރެކްޓަރ ންެގ އެބަ

  ،ހ ރި. ދެން އަޅ ަގނޑ  މިނިސްޓްރ ަގއި މި ބާއްވާ ބައްދަލ ވ ންތަކ ަގއި އެބަ ދަންނަވަން  ޒާތ ެގ ކަންކަން ައއިސްފައި ެއބަ

ޕަވަރ  ންތަނަށް އަރ ވަން ޖެހޭ އިކ އިޕްމަންޓާއި މޭ  މޮބިލައިޒްކޮށްފައި އެ  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސްޓާފ ންނަށް ެއބަ ދަންނަވަން

ނ ވާ    !އެކަން ކަށަވަރ ކ ރާށޭ ؛ކަންތައް ކ ރ ވ ން  ލ  ލާޒިމ ވާ ކަންތައްތަކެކޭ. އެއަޗ ތަނަށް އެރ ވ ން އެއ  ކޮންޓްރެކްއެ

ކޮންޓްރެކް ދެން    ،ކ ރެވޭނެ ޮގތް ވެސް. އެހެންވ ާމ، ޕ ނަލައިޒްކ ރ ާމއިލ  ޕ ނަލައިޒް އަޗ  ކަމަށް ވަންޏާ ދެން ހ ންނާނެ 

ޓަރމިނޭޝަނަކާ ދާންހަމަ  އަލްޓިމޭޓްލ   ޓަރމިނޭޓް.  އަށް  ޓަރމިނޭޓްއެކަމަކ   ޖެހިއްޖެއްޔާ  ކަމެއް ކަމެއް  އަދި  ކ ރ މަކ  

ޕްރޮސެސެ ދެން  އެއ   ނޫން.  އެބަކ ރެވ މެއް  ދަތިތައް  ފާހަަގކ ރެްއވި   އް.  ތި  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   އ ޅޭ. 
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ެގނެސް  ނޯޓިސްއަށް  އަޅ ަގނޑ ެގ  ރަށާ  ،ކަންތައްތައް  އެ  ބަލައިލާނަން.  ޮގތ   ބެހޭ  ސްޕެސިފިކަލ   ޮގތް  ހ ރި  ކަން  ން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒ ރ . ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހ މް ނަސ މް. 

 

 ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއބްރާހ މް ނަސ މް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ތ ލ ސްދޫ ސ ވާލަކ ،  ފ ރަތަމަ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ރައ ސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ސަރަޙައްދ     ެގޝ ކ ރިއްޔާ  މާޔަތްކ ރ މ ެގ  ހިިގރާ 

 ދިއްފ ށ   ،ވ މަ. ދެން ދެވަނަ ސ ވާލަކ    ތަންކޮޅެއް ލަސްވަމ ންދާ މަޝްރޫޢެއް؟ ހިސާބެއްަގއިތޯމަޝްރޫޢ  މިހާރ  އޮތ  ކިހާ

ވަޒ ރ  ވިދާޅ ވެފައި  ؟ ހިސާބެްއަގއިތޯ އޮތ އްކ މ ެގ މަޝްރޫޢ ެގ މަސައްކަތް ކިހާމާޔަތްކ ރ ާމއި ބިން ހިހިިގރާ ސަރަޙައްދ   

ކ ރަން  ،އޮތ  ވެސް  ަގބޫލ   އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަ.  ސޮިއކ ރަްއވާނެ  ކ ރިން  ނިމ މ ެގ  އަހަރ   ވަރަށް    ،މިދިޔަ 

ެއއ  ؟ ކ  ސޮއިކ ރެވޭވަރ ވާނެތޯ، ކިހާތާނެތް. އެހެންވ މާ  އްކ ރެއްިވކަން. އެހެންނަމަވެސް، އަދި ސޮއިކ ރެވިފައެ މަސައްކަތް

 ދެވަނަ ސ ވާލ .  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަޒ ރ   އިްއޒަތްތެރި  ެމންބަރ .  ިއްއޒަތްތެރި  ބޮޑ މިން ؛ ޝ ކ ރިއްޔާ  ސަރަޙައްދ ެގ  ިގރާ  ތ ލ ސްދޫެގ  ދިއްފ ށްޓާިއ 

ރާއްވަވާފައި އޮތ  ބޮޑ   މާޔަތްކ ރ މަށް  ހިިގރާ ސަރަޙައްދ   ؛ ޙައްދ އެ ސަރަދެން  ؟ ފާހަަގވޭތޯ  އެ ؟އެނިގވަޑައިަގންނަވާތޯ

 ؟ ހިލައިންތޯ

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ރަނަގޅަށް ަވރަށް  އަޅ ަގނޑަށް  ދިއްފ ށި  ރައ ސް.  އިްއޒަތްތެރި  އިން.  އަޅ ަގނޑ ެގ ސިކ ނޑ ަގއި    ،ޝ ކ ރިއްޔާ  އެބަ 

އެކ ަގއި މަސައްކަތްތަކެއް   އިއްޒަތްތެރި މެންބަރާ  .ދިއްފ ށްޓަށް އަޅ ަގނޑ  އަމިްއލައަށް ބައެއް ޑިޒައިންތައް ހަދާލަދިނިން

ބި  ،ކ ރިން ޮގތަކާ ދިއްފ ށ ެގ  ކ ރެވިދާނެ  އެކަން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އިތ ރ ކ ރ މ ަގއި  ބެލިން    ން  ބެލިއިރ   ގ ޅިެގން. 

ހިލަ ބޮޑ  ؛ހިލަ ޖަހަންޮއތ  ބޮޑ   ސް، ދޫަގިއ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ތ ލ ސް؛ އްދ . ދެން ތ ލ ސްދޫގައިޙަ ދިއްފ ށ ެގ ިގރާ ސަރަ

ށް. ބައެއް ރަށްރަށ ަގއި ކަޖެހޭ ކަމަހިލަ ޖަހަންނ ކ ރަން ކޮންމެހެން ބޮޑ ދެން އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް ޖަހަން އޮތ . ބޮޑ  ހިލަ.

ދިއްފ ށްޓަކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޖިއޯބޭްގސް ކަހަލަ އެއްޗަކ ން ވެސް ކ ރެވިދާނެ ކަމެއް.   ، ކ ރިން ވެސް ދަންނަވައިފިން
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ޮގތަކ ، ނެޗ ރަލް ސިސްޓަމ    ިގރ މ ެގ ކަންކަމ ަގއި މި އެކ ަގއި އެ ހިސާބ ން    ހިލަ ޖެހ މާަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ބޮޑ ވާ 

  . ދެން ރަށަކަށް  ބޮޑެއް ލަދެނ ަގއި އެ އަންނަ އެޖެސްޓްަމންޓްސް ެގނައ ން ހ އްޓ ވާއަޅ ަގނޑ މެން ނެޗ ރަލް ސިސްޓަމ 

 އެހެންވ ާމ،ކ ޑަެއއް ެވސް ނ ެވވޭނެ. ދެން ވަންޏާ ާވނ  ކ ޑަ. ނޫނ  އެހެން މައްސަލައެއް ދިމާވަނ .    ، ވެސް ނ ވެވޭނެ

ބައެްއ ތަންތަނަށް އެޕްރޮޕްރިއޭޓް. ހ ރިހާ ތާކަށް ނ ވެދާނެ. އެކަން ރޭ.ލްޓަރނޭޓިވް ސޮފްޓް އިންޖނިއަރިންގ ޮގތްޮގތް ހ އޯ

  . ހަމަ އެ ބ ދައިން މި ދަންނަވަނ   ،ޮގތ ން ދެންނެވި ވާހަކަ  ބެހޭ   އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަގބޫލ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން މަގ ތަކާ

ސް ހ ރޭ. ވަރަށް އ ނދަޫގ ހިއްކަން ލްޓަރނޭޓިްވ ސޮލިއ ޝަންސް ވެކ ަގއި ވެސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އޯިގރ މ ެގ ކަންތަ

މި އަޅ ަގނޑަށް ކަރައ ސް  އަންނާނ  ؛ ން.  މިއަދ   ނޭނޭގ  އަޅ ަގނޑަކަށް  ދައްކަިއެގން  މިހެން  ވާހަކަ  މި  އަޅ ަގނޑ  

އެކަމަކ   ލްޓަރނޭޓިވްސް ެވސް ހ ރޭ ރަށްރަށ ަގއި.  . ެއކަމަކ  ވެސް އޯއަސްލ  ވެސް  ކަމެއް ކިހާވަރެްއެގ ހެޑްލައިންތަކެއް

ވެ  ބަލައި  ެވސް  އެދެން ރައްޔިތ ން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   ަގންނަންޖެހޭ.  ވިސްނ ން  ،ސް  މި   އަދި؛ އަޅ ަގނޑ ެގ 

ބައްދަލ ެވ    ން އަޅ ަގނޑާ މަތ   ފަހަރ   އެކި   ކަންއަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްެގ ވިސްނ ން ވެސް ހ ރ  މިޮގތަށް

އަޅ ަގނޑ މެން    ،ކޮށްދިނ ން އެއ ން ޕްރޮމޯޓ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެ  ދެކެވ ނ  ވާހަކަތަކ ެގ ތެރޭަގއި. މި މަސައްކަތ ަގއި މި

އެއްކޮށް ނޫނ     އެންމެން  ނ ފެނޭ.  ކޮށްެގން  އަޅ ަގނޑަކަށް  ޮގތ ަގިއ  ކަމެއްެގ  އަޅ ަގނޑ މެން އެހެންވާނެ  ޮގސް  ނޫނ  

، މި ޒާތ ެގ ކަންކަން ވަރަށް ިގނަ ފަހަރަށް ވެފައި އި ނ ދ  ހ އްޓ ވާލަޔަތަނ ން އެ މަސައްކަތް ކ ރި  މަސައްކަތެއް ފަށާ

ގ ޅ ން ހ ރި ކަމެއް ނޫން   ގ ޅިެގން، ލާރިައކާ   ހިލަ ނ ޖަހާ ވާ ކަމަށް ވަންޏާ، ކޮންމެހެން ބަޖެޓާބޮޑ އެހެންވ މާ،  ހ ރޭ.  

ހ ރި ެއއްޗަކަށް   އ ޅެނ . ެއއ  ެއކަން ކ ރަން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނިގ  މިއ ކ . ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރާކަށް ނޫން މިކަން ކ ރަން މި

ޮގތް ހަމަ    އެކަހަލަ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އަޅ ަގނޑ މެން މި ދެނ . ދިނ މާ  ،ތ ކަމަށް ފެންނާ  ބިނާކޮށްފައި އެންމެ ރަނަގޅ  

އެކަން ަގބޫލ ކ ރި ރަށެއް. ޝ ކ ރިއްޔާ    ،ދިމައެއްނ ޭވ އެއްވެސް ރަށެއް   އަދި އަޅ ަގނޑަކާ ؛ވަރަށް މަދ  ރަށެއްަގއި ނޫނ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރާ   ،ފ ނަދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރާއިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ރ .  

ތިރިއަށް  އަރ ވާނަން. މާފ ކ ރައްވާ! އޭެގނަންަގވާފައި އަޅ ަގނޑ  ވަޒ ރަށް ފ ރ ޞަތ   ދެ ބޭފ ޅ ންެގ ދެ ސ ވާލ  އެއްފަހަރާ

 ތ ަގއި. ފ ނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ . އެހެރ  ަވގ ތ ެގ ފަހަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މ ޙައްމަދ  ޝާހިދ ފ ނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  
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ަވޒ ރާ ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  ިމއަދ  ކޮށްލަން ބޭނ ން ސ ވާލަކ ، ށ. މާއ ނޫގދޫެގ ބަނދަރ    ޝ ކ ރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ  

ސަރަޙައްދ     ހެދ މާއި ބަޖެޓ ހި ިގރާ  މަސަްއކަތަކ   ޒަމާންެވއްޖެ މާޔަތްކ ރ މ ެގ  ވަރަށް  މަސަްއކަތެއް.  އޮތް  ކ ރެވިފައި 

ފ ނަދޫެގ    ަގއި،ެއއާެއކ  ؟ވާނ   ނ ފެށިދާތާ. ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯ މި ދެންނެވި މަސައްކަތް ފެށި، ާގތްަގނޑަކަށް ނިމޭވަރ 

މަސައްކަތަ އަރަ  ށް ފެނ ެގ  ބަޔަކ   ކޮންވެސް  ދެ  އެބަ   އި ދެން  މިހާރ   ޮއތ   އ ޅޭ.  ޮގސްފަިއ  އަދި  މަސަްއކަތް  ން 

  ައޅާފައި ެއކަން އޮތް ޮގތެއް ސާފ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން. އެ ރަށ ަގިއ އޮންނާނެ ތާރ   ،ހިސާބެއްަގއި ކަެމއް ނޭނޭގތ ކިހާ

ޅަކަށް.  . ކާރަކަށް އެްއވެސް ަމަގކ ން ނ ދެވޭނެ ދެކޮ މަންޓް އޮންނާނެ ދެ ފަރާތ ަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ހެދިފަނާޅާ. ޕޭފެން

އްލ ކ ރ މަށް ެއއްވެސް  ހަބާވަތ ެގ މައްސަލަތައް  މަންޓް މައްޗަށް އަރައިެގން ޮއވެ ވަގ ތ  ދިނ މަ. މިދާންޖެހޭނ  އެކަތި ޕޭ

 ... މަސައްކަތެއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ހަކަދެްއކެވ ން: ވާ އަޙްމަދ  ނަސ މް ލ މ ކާއ މެންބަރ   ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ

ރައ ސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ިއޢ ލާޝ ކ ރިއްޔާ  ދޫކ ރ މ ެގ  ންރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޯގތި  ރަށްވެހިންނަށް  މާލެ  ކ ރައްވާފަިއވާ 

 ؟ ލ  އާންމ ކ ރެވޭނ  ކިހާތާކ ތޯސޫއ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އެ ދެ ސ ވާލަށް ިއއްޒަތްތެރި ވަޒ ރ  ޖަވާބ .  

 

 ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް  

ޕްރޮޓެކްޝަންެގ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެއްސެވ .   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް. މާއ ނޫގދޫ ބަނދަރާއި ޝޯ

  މާކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން ހަދަމ ންދަނ . އޯލްމޯސްޓް ޑަން ކަމަށް ޝިފާޒް އެބަ ވިދާޅ ވޭ. މިކަހަލަ ބައިވަރ  ސ ވާލ ތައް ައއި

ސިކ ނޑ ަގއި ހ ރިހާ ެއްއޗެއް ނ ހ ރޭ. ދެން ފ ނަދޫެގ ފެނ ެގ ައޅ ަގނޑ ެގ   އިނޭގތޯ.  އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭ އަހާލަން ކ ޑަކޮށް

ކަމެއްތޯ    ކޮން ؛ވާލ ކ ރެވިފަިއ އޮތ . އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭނ  މިހާރ  ސްޓޭޓަސްހަ   ބަޔަކާ  ންވާހަކަ އެްއސެވ . އިންޑިއަން ެއގްޒިމ 

ވާހަކަ ސާފ ކޮށްލަދޭނަން   ށް އެއަޅ ަގނޑ ެގ ެއކ ވެރި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝާޑަ  ، ައޅ ަގނޑ ،ލާފައިއިހިނަގނ  ބަލަ

ކޮންިއރަކ ތޯއޭ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ،ކ ރެްއވި ސ ވާލ ަގއި ލ   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ކާއ   . ދެންލާފައިވަކިން ހަމަ ބަލަ
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ޔާ  އެބަ ެގންދަން. އަޅ ަގނޑ  އިރާދަކ ރެްއވިއް ކ ރަމ ން  މަސައްކަތް    ންެގލ ތަކެއް ޑްރާފްޓިސޫއ  ؟ ކ ރެވޭނ ލ ތައް އާންމ ސޫއ 

ހަފ  އޮތް  ދަންނަވަ  ެގތާ ކ ރިއަށް  މެންބަރ ންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  ެއކ ވެރި  އަޅ ަގނޑ ެގ  މާލޭެގ   ،ލާނަންއިތެރޭަގއި 

އ  ހ ރި  މިހާރ   ކަެމްއ  ސޫއަޅ ަގނޑ މެން  ޒާތ ެގ  މި  ސަރ ކާރ ން  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ޑިސްކަސްކޮށްލަން.  ލ ތައް 

ޚާއްޞަކޮށްކ ރ މ ަގއި  ޯގތި  ،  ރަށްވެހިންނަށް  ރަދިނ މ ެގމާލޭެގ  މާލޭެގ  ކ ރ މ ަގއި  ކަމެއް  ތަމްސ ލ ކ ރަްއވާ އް   ޔިތ ން 

ޭއެގ ަގބޫލ ކ ރަނ   ައޅ ަގނޑ   ޮގތް  ދެކެަވޑަިއަގންނަވާ  މިކަމ ަގއި  ކަމަށް. މެންބަރ ން  ޝާމިލ ވާންޖެހޭނެ  ތެރޭަގިއ 

ކޮށްލަން  އެކ ަގއި ޑިސްކަސް  ތާ ތެރޭަގއި ތިބޭފ ޅ ންނާއަޅ ަގނޑ މެން މި އަންނަ ހަފ   އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ މިހާރ  އޮތް ޑްރާފްޓ 

، މި އަހަރ ެގ ޖޫން މަހ ގެ ރައ ސް ރިޔާސ  ބަޔާނ ަގއި ވިދާޅ ވ    ،ފަހ ން ދެން ފައިނަލައިޒްކޮށްފައިއިށ ންނާނަން. އޭެގ

ށް އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ އެހާތަނަށް އެކަން ކ ރ މަ  ،ތެރޭަގއި ޯގތި ދޫކ ރެްއވ މ ެގ މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެ ކަމަށް. އެހެންވިއްޔާ 

 ދަނ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.   އަޅ ަގނޑ  މަސަްއކަތްކ ރަމ ން މި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ރ . އިްއޒަތްތެރި ވަޒ ރ  މަޖިލ ހަށް ވަޑަިއެގން ސ ވާލ ތަކަށް ޖަާވބ ދެއްވ ތ  ައޅ ަގނޑ  ވަރަށް  

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.  

 

 ކ އްލި މައްސަލަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކ އްލި މައްސަލަެއއް ލިބިފައި އެބަވޭ. އެއ ، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނަޝ ދ   ށް އަޅ ަގނޑަ

ޮގތ ެގهللا ޢަބްދ  ގަވާއިދ ަގއިވާ  މަޖިލ ހ ެގ  މައްސަލަެއއް.  ކ އްލި  ހ ށަހެޅ މ ެގ މަތ   ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  މައްސަލަ  އެ   ން 

 ަގނޑ  އަރ ވަން.  ފ ރ ޞަތ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاމ ޙައްމަދ  ނަޝ ދ  ޢަބްދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ންނޮޅިވަރަ

ހ ށަހަޅާ    އިލައިގޮވަޝ ކ ރިއްޔާ. ޔޫކްރޭނާއި އިންޑިއާަގއި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރ ންެގ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރ ކޮށްދިނ މަށް  

ގ ޅިެގން    ލަްއކަ ސިފައިން ޖަމާކ ރ މާ  ރަޝިޔާެގ އެއްށް  ބޯޑަރ  އިންވާ ސަރަޙައްދަކ އްލި މައްސަލަ. ޔޫކްރޭނާއި ރަޝިޔާެގ  

ދ ފާނެ ހަމަލާއެއް  އަސްކަރ   ރަޝިޔާއިން  ޔޫކްރޭނަށް  މާދަމާ  އިތ ރ ވެފައިާވއިރ ،  ނ ތަނަަވސްކަން   އެ ސަރަޙައްދ ަގއި 

ޑިސެންބަރ  މަހ ން   ެގ. އަދި ފާއިތ ވެދިޔަ އަހަރ ަަމަށް ޔޫކްރޭންެގ ރައ ސް ިވދާޅ ވެފަިއވޭ  ފަިއާވކ ބިއިޝާރާތެއް ލި  ށްކަމަ
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ބަލާއިރ ،   މަޢ ލޫމާތ ތަކަށް  އެްއކޮށްފަިއވާ  އިދާރާތަކ ން  ޖާސޫސ   އެމެރިކާެގ  ތެރޭަގިއ    2022ފެށިެގން  އަހަރ ެގ  ވަނަ 

މ ން . އަދި މި ވަގ ތ  މަސްރަޙ  ހޫނ ވ ވަރަށް ބޮޑޭއިޙ ތިމާލ   ށް އަސްކަރ  ހަމަލާއެއް ދިނ މަށް  ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރޭނަ

ހަނގ ރާމައިެގ އަލިފާންަގނޑ  ރޯވެަގންނާނ  ކޮންއިރަކ ކަން ދެނެަގތ މަކ  ދަތި ހާލަތެްއަގއި    ، ބަދަލ ވަމ ންދާ ޮގތަށް ބަލާއިރ  

. ހާލަތ  މިފަދަ ނާޒ ކ  އަދި ނ ރައްކާތެރި ފައްތަރަކަށް ޮގސްފަިއާވއިރ ، ޔޫކްރޭނަކ  ދިވެހި ކިޔަާވކ ދިން އ ފެދިފައިވާ ކަމެކޭ

ަވގ ތ  ވެސް   . އެ ޤައ މ ެގ ެއކި ޔ ނިވަރސިޓ ތަކ ަގއި މިކަށް ތަޢ ލ މ  ހާސިލ ކ ރަމ ން އަންނަ ޤައ މެކޭިގނަ އަދަދަ

ހާސިލ ކ ރަމ ންދޭ. އަދި ހަނގ ރާމަ ފެށިއްޖެ ހާލަތެއްަގއި އެ ޤައ މ ަގިއ  ތަޢ ލ މ   ދިވެހި ދަރިވަރ ން    ފަންސާހަށް ވ ރެ ިގނަ

މަށް ބޮޑެތި ޮގންޖެހ ންތަކެއް ޔ  ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި މަންޒިލަކަށް ެގންދި  ،ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރ ން އެ ޤައ މ ން ބޭރ ކޮށް

ތިބި އެ ޤައ މ ެގ   އިންގަ ސް ެގންދަނ  ޔ ކްރޭވެ  ބައެއް ޤައ މ ތަކ ން މިހާރ ބޮޑެތި  .  އޮތޭ  ކ ރިމަތިވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އެބަ 

އެހެންކަމ ން، މިފަދަ ދަނޑިވަޅެްއަގއި އެ ޤައ މ ަގއި ތިބި    .ނ ން ބޭލ މ ެގ މަސައްކަތް ކ ރަން ފަށާފައޭރައްޔިތ ން ޔ ކްރޭ

  އި ންަގރޭޔ ކް  ،ށް ދެކިދިވެހި ދައ ލަތ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ ޒިންމާެއއް ކަމަ  ،ކ ރ މަކ  ދަރިވަރ ންެގ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރ 

ހަމައަށް  މަންޒިލަކާ  ރައްކާތެރި  ެގންޮގސް  ބޭރަށް  ޤައ މ ން  އެ  ައވަހަށް  ވ ހާވެސް  ދަރިވަރ ން  ދިވެހި  ކިޔަވަމ ންދާ 

ކ ރަމ ންދާ ޓެރި އިންޑިާއަގއި ވެރިކަންއްވަގ ތ  ައވަ  މި؛ ެއކ  ވާސިލ ކޮށްދިނ މަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޚާރިޖ  ވަޒ ރަށް ޮގވާލ މާ

ސަރ ކާރާއި   ންދ ސްތާނ ހިހަރ ކަށި   ސްކޫލ ތަކ ަގއި   ،ވިސްނ މ ެގ  ޤައ މ ެގ  އެ  ޖަމާޢަތްތަކ ން  ތަފާތ   ިވސްނ ން  އެ 

މ ސްލިމ   އަންނަ  ތެރެއިން  ކިޔަވަމ ން  ކ ދިންެގ  ތިބޭ ބ ރ ާގ  އަންހެނ ން  ނިވާވެެގން  ހިޖާބ ން  އިސްމާލ   އަޅަިއެގން 

ފ ރައްސާރަކޮށް ދަރިވަރ ން މަޖ ބޫރ ކޮށް،  ނ ދ ވަނަ  ށްސްކޫލ ތަކަ  ،ނަށް  ނެގ މަށް  ތެރެއިންނާއި    ،ބ ރ ާގ  މަރ ކަޒ ެގ  އެ 

އިން ޢާރ ޛަމ ޑިާއެގ  ބައިނަލްއަގ ވާމ   ކ ރަމ ން ެގންދާކަން  ތައް ކ ރިމަތިކަހަލަ ދ އްތ ރާތަކާއި އަނިޔާ  އެކި  ،ބޭރ ން ދިމާކޮށް

އެބަދެ އަދަދަކަށްއޭހާމަވަމ ން  ިގނަ  ދިވެހ ން  އިންޑިާއއަކ   ޤައ މަކަށް  .  އަންނަ  ޤައ މ ެގ    ކިޔަވަމ ން  އެ  ވާއިރ ، 

އަންނަ  ،  ކޮލެޖ ތަކާއި،  ސްކޫލ ތަކާއި  ކިޔަވަމ ން  ިގނަ  ދިވެހި  ޔ ނިވަރސިޓ ތަކ ަގއި  ވަރަށް  ތެރެއިން  ދަރިވަރ ންެގ 

ލާމެހިފައިވާ    ތްތަކާއެ ކ ދިން ހަރ ކަށި ހިންދ ވާ ޖަމާޢަތްތަކާިއ އެ ޖަމާޢަ  ،ައޅާ ކ ދިން ކަމ ންބ ރ ގާ   އަންހެނ ން ކ ދިންނަކ 

ެއ ދަރިވަރ ންެގ ރަްއކާތެރިކަން  ،  ވާތ   ެއކަށ ެގންވާ ކަމެއް ކަމ ގައި  ވ މަކ އ ނދަޫގކ ރ މަތި   އިބ .ޖޭ.ޕ  ސަރ ކާރ ެގ ތ ރާލާ

ވާތެރިެވ ެއ ދަރިވަރ ންެގ ރައްކާތެރިކަން  އެކަމ ަގއި ފަރ  ކަމަށް ާވތ ،  ކަށަވަރ ކޮށްދިނ މަކ  ދިވެހި ސަރ ކާރ ެގ ޒިންމާއެއް 

ހ ރި ހ ރިހާ ފިޔަވަޅ ތަކެްއ    ކ ރ މަށް އެޅެން ކަށަވަރ   ނ ދޭންއެ ދަރިވަރ ންެގ ދ ނ  މިނިވަންކަން ނިގ ޅައި   ،ކޮށް ކަށަވަރ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ކ އްލި މައްސަލަ.  ހ ށަހަޅާ ޮގވައިލަިއ ދިވެހި ސަރ ކާރަށް  އި އެޅ މަށް ދިވެހި ޚާރިޖ  ވަޒ ރާ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމ  ނ ކ ތާއެއް.  މެދ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ ިއއް
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 މައްސަލަ( ޒާމ  )ނި

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މެދ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލ  ޢާޡިމް

ރައ ސް ިއއްޒަތްތެރި  ދެކެނ   .ޝ ކ ރ އްޔާ  އަޅ ަގނޑ   ކަމަކަށް  ަމްއސަލައެ،  ފ ރަތަމަ  މިހާރ    އްކ އްލި  ހ ށަހެޅޭނ  

ތިބި ދިވެހި ކިޔަވާކ ދިން    އިންގަ ޔ ކްރޭ.  ޮގތ ން  ޮގތ ން މަޖިލ ހ ެގ ަގވާއިދ  ބ ނާ  ހިނާގ ހ ންނަ މައްސަލައަކާ ގ ޅޭހިނަގ

.  އ ޅޭ  ނޫނ  އެ މަސައްކަތ ަގއި އެބަ  ،ވެސް ވަނ  ދިވެހި ސަރ ކާރ ން އެތަނ ން އެހެން ޤައ މަކަށް ެގންޮގސްފައި   މިހާރ 

އަޅ ަގނޑ     ،ވާތ ވެ  އަޅާފައި އޮތް ކަމަކަށްމިހާރ  ފިޔަވަޅ   ، ވެ ކަމަކަށް ނ ވާތ ދިޔަ  ކަށް ހިނގައިޔަކ އްލިއެހެންވ މާ، މިއ   

 މައްސަލަ ހ ށަހެޅޭނެ ކަމަކަށް ވެސް. ޝ ކ ރިއްޔާ. މި ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   ިއއްޒަތްތެރި  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ޝ ކ ރިއްޔާ  އެދެން.  ޖަްއސަވައިދެްއވ ން  ރަނަގބ ލ   ރައްޔިތ ންެގ    ވޯޓ ެގ 

هللا ޢަބްދ ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނަޝ ދ   ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ނޮޅިވަރަމް ދާއި  170މަޖިލ ހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  

މައްސަލަ ކ އްލި  ބަހ ސްކ ރ މާ  ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  މެންބަރ ންނަށް  މަޖިލ ހ ަގއި  އިއްޒަތްތެރި  ފެނިވަޑައިަގންނަާވ  މެދ  

 ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.  ޮގތަކަށް  

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތ ޖާ: 

 

 87    މަޖިލ ހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 31    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

 07    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 17    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    24     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 13      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 
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 ނ ވޭ ސްފާ       ވޯޓ ެގ ނަތ ޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ     ރާެގވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ނޮޅިވަރަމް ދާއި  170މަޖިލ ހ ެގ ަގވާިއދ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  

ނަތ ޖާ.   ނެގ ނ  ޯވޓ ގެ   ޮގތ ން   ގ ޅޭ މަޖިލ ހ ަގއި ބަހ ސްކ ރ މާ  ، ހ ށަހަޅ ްއާވފައިވާ ކ އްލި މައްސަލަهللا ނަޝ ދ  ޢަބްދ 

ޒަތްތެރި  އިއް   7  ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވ .  މެންބަރ ންޒަތްތެރި  އިއް   31ވ   އްބެ ހާޒިރ ވެ ތި. 87 ؛ކ މަޖިލ ހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަ

މެންބަރަކ    ެއއްނ ދެްއވާ  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ   ފައިވޭ.ޯވޓ ދެއްވާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ     17ނ ފެންނަ ކަމަށް    .މެންބަރ ން

. އެހެންވ މާ،  ޯވޓ   13  ނ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން.    24ަވޑަިއަގތ   . ވޯޓ ަގއި ބައިެވރިވެއެބަ އިންނެވި

 މި ކ އްލި މައްސަލަ ފާހެއްނ ވި. 

 

 ކަތް . ނ ނިމި ހ ރި މަސައް 8

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން: 

 . 8އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ދާއިރާެގ    -8.1 ޖ މްހޫރިއްޔާގެ އިްއޒަތްތެރި  މަހިބަދޫ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ،  ޠާރިޤް  އަޙްމަދ    މެންބަރ  

ން. މި ބިލަށް ބަހ ސްކ ރެްއވ މަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ ޔ ކ ރިއަށް ެގންދި  ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސްޤާނޫނ އަސ ސ އަށް އިޞްލާޙ  

ަގޑިއިރ   4ޖ މްލަ   ާމވަށ  ދާއިރާެގ  ،  އަރ ވަނ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   ވޭ.ަގޑިއިރ ެގ ތެރެއިން ބާކ  އަދި ދެ 

  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢ ދަށް. މާވަށ  ދާއިރާެގ

 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢ ދ 

އިޞްލާ ޖޭ.އެސް.ސ ެގ  ރައ ސް.  އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ   ،ށްޙަޝ ކ ރިއްޔާ   ޅ އްވާފައިވާ ހ ށަހަ  ޠާރިޤް  އިްއޒަތްތެރި 

މި މައްސަލަ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް  ބޭނ ންވަނ މި    ޮގތ ން ެއއްޗެއް ދަންނަވަންެގ  މައްސަލައަށް ައޅ ަގނޑ  އ ސޫލެއް

ވަނ ، ޖޭ.އެސް.ސ  ވަރަށް ބޮޑަށް ސިޔާސ ެވ، އަދި ޖޭ.އެސް.ސ އަށް ނ ފޫޒ     މިސަބަބަކަށް   ؛އޮތް ސަބަބ   ހ ށަހެޅިފައި މި

އޭަގއި  ފޯރ ވާނެ   ރައ ސްބޭފ ޅ ން  އިްއޒަތްތެރި  ނި ؛ތިްއބެވ މަ.  ބޭފ ޅެްއެގ  ނޯންނާނެ   އިކ ރ ަގތްއެއްެވސް  ލިޔެފައެއް 

ކޮންމެ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެއ   ވާހަކަފ ޅެއް.  ވިދާޅ ވި  ފަހ ން  ވަރަށް  މަނިކ ފާނ   އެއ   މ ހެކޭ.  ރަނަގޅ   މިއ   ތިމަންނަ 
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  މަންނަ މިއ  އެންމެ ރަނަގޅ  މ ހާއޭ ލިޔެފައި ތި  އިކ ރ ގަ ތްެއއްެވސް ބޭފ ޅެްއެގ ނި  ،ނޭގ ކަމެއްއިންސާނަކަށް ެވސް އެ

ރަނަގޅ  ބަޔަކ   ކޮންމެވެސް  އެހެންނަމަވެސް،  މ ޖ ތަމަޢެނޯވެދާނެ.  އޮތ މަ  ވެސް   ތިރާމ ހ އިކ ރިއަށްދަނ .    އްެވފައި 

މި ދިމާވެެގން  ދަނ .  ކަންކަން  ކ ރިއަށް  ލިބިފަިއވާތ   ބަޔަކަށް  މަްއސަލައަކ   ކޮންމެވެސް    ،ރައ ސްިއއްޒަތްތެރި    އ ޅޭ 

އަހަރ ެގ    30  ،ވަރަށް ބޮޑަށް ރާއްޖޭެގ ބަދަލ ތަކަށް  .ެގ ޮގތ ގައި"އަންނި"އަޅ ަގނޑ މެން ފ ރަތަމަ މަނިކ ފާނ  އަޑ އެހ   

ހ ރި ސިޔާސަތ ތަކަށް   ދެކޮޅ ވެރިކަމ ަގއި  ވައްކަންތަކާއި  ، އިހައްދަވަ ފާޅ ަގއި  ހިންަގމ ންދިޔަ  ޚ ދ މ ޚްތާރ  އަދި    ،އޭރ  

ޮގތ ން މިއަދ     ވިދެން ކަންދިމާ  .ސް އެކި ކަންތައްތައް ހިފަިއެގން ނިކ ންނެވ  މަނިކ ފާނ ދެން މިހެންޮގ  ،ސިފަތަކާއި

  ،ކޮޅ ަގއި ޮގނޑިއިންނެވ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ    އަދި ިމއަދ  ތި  .ރާއްޖޭެގ ރައ ސްކަން ވެސް ަމނިކ ފާނ  ކ ރައްަވއިފި

ޮގތ ން   ކަން ހިނަގމ ންދާ  އި ބޮޑަށް މ ޑިއާާއއި ރާއްޖޭަގ  މާ  އަށްވ ރެއަދި އެ   .ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ ރައ ސްެގ ޮގތ ަގއި 

އެނެގނ   މި  ލ ޑަރ   ،މިއަދ   ޕާޓ ެގ  އަދި    ގެ އިދިކޮޅ   ކަމަށް  ލ ޑަރ   ިއސް  ބޭފ ޅަކ   އެހެން  ދެން  ޮގތ ަގިއ. 

މަނިކ   ،ވިޔަސް ކ ރެއް ވަކާލާތ  އަދިެވސް  ަގބޫލ ކ ރަނ   ބަޔަކ   ިގނަ  ަގބޫލ ކ ރާ  އެމް.ޑ .ޕ   އެމް.ޑ .ޕ ެގ  ރާއްޖޭެގ  ފާނަކ  

އިމ  ގަ އެންމެ ވާދަވެރި ސިޔާސ  ޕާޓ އަކަށް ހަމަ  ލ ޑަރ  ކަމަށް. މިއ  ޙަޤ ޤަތް. ދެން އެމް.ޑ .ޕ އާ   ،ަގއިމ ކަ  އްސިމްބަލެ

ދިާމ    އެމް.ޑ .ޕ އާ،  ވެސް މަނިކ ފާނ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަްއވާނެ އަދި ރާއްޖޭެގ ިގނަ ރައްޔިތ ން ަގބޫލ ކ ރާނެ ޕ .ޕ .އެމް ެއއ 

ކަމަށް. ދެން އެހެން ޕާޓ ތައް ނެތެކޭ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މައިަގނޑ  ޮގތެްއަގއި މިއ  މި  އެއް  ވާދަވެރި ޕާޓ   ،ދިކޮޅ އި

ޕާޓ އަކ  ޖެހެނ   ،ޮއްއވާ.  ދެ  މި  ދާން  މ ހަކ   މަޖިލ ހ ން  ރަްއޔިތ ންެގ  މަނިކ ފާނަކ    !ތެދ ފ ޅެއް  .ޖޭ.ެއސް.ސ އަށް 

ވެރިކަން  ޚ ދ މ ޚްތާރ   އަހަރ ެގ    30އެްއކަލަ    ،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ މެންބަރެއް. އެހެންނަމަވެސް، އާންމ  ސިކ ނޑިފ ޅ ން

ައއިއްސަ    ހިފައިެގންޅެްއެގ ވިސްނ ންފ ޅެްއަގއި ހ ރި އެއްޗެއް  އޭރ  އަންނި ކިޔާ ބޭފ  ؛ނިމ މަކަށް ެގންނަން މަނިކ ފާނ ެގ

މިދެންނެވި ދަތ ރ  ކަޑައްތ ކ ރައްވާފައި މަނިކ ފާނ  އައިސް ިއންނަވަން ތި ޖެހ ނ  ތި ޮގނޑ ަގއި. ދެން ތި ވަޑަިއަގންނަވަނ  

މަނިކ ފާނ  ނ ފެނޭ  އަޅ ަގނޑަކަށް  ނިޖޭ.އެސް.ސ އަށް.  ޯގހެކޭ  ކ ރިއަކ ން  ތްެގ  ޯގހޭހާދަހާ  މެދ މިނަށް  އާދަޔާ ،  ނ ވަތަ 

ޯގހޭ އަދިވެސް  ،ޚިލާފަށް  އެބަ  ބަލަން  ވަރަށް  ތަނެއް.  ހ ރި  ލިޔެފައި  އެހެންނަމަވެސް  ،މިހެން  އެތާ    ،ނ ފެނޭ. 

މަނިކ ފާނ ެގ ސ ދާ ވާދަވެރިޔާ އެ  އިންނަާވއިރ ަގއި މަނިކ ފާނަށް ކަނޑައެޅިެގން އެބަ ޔާމ ން  هللا ރައ ސް ޢަބްދ   ،ނޭގ 

ތ ން އެބަ ބަލާކަން. ދައ ލަރާއްޖޭެގ    މި  ެގ މައްސަލަކ ރެއްިވ ބޭފ ޅެއްއަށް ވެރިކަން  2018އިން  2013  ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް

ފަނޑިޔާ  ކަން އަދި  އޯޑިއޯތައް  ފަނޑިޔާރ ންެގ  ޮގތް،  ނ ފޫވެެގންދިޔަ  މަސައްކަތްތަްއ  ރ ންނަށް  ކ ރި  ފޯރ ވަން  ޒ  

  ، ޕާޓ ައކ ން ދައްކާނެ ވާހަކަތަކެއްހ ރި. ވާދަވެރި ސިޔާސ     ވެސް ދިމާވާ ކަންތައްތަކެއް އެބަ   ދިޔައިރ ަގއި ހަމަގައިމ އިނަގހި

  މަނިކ ފާނ ެގ ހަމަގައިމ  އި  ނާފާ ކ އަދި ވެރިކަންކ ރާ ޕާޓ ން ދޭނެ ރައްދ ތަކެއް ވެސް ހ ރެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މަނި

ކ ން ޔަ  އެތާނަގިއ އެބަ ތިއްބެވި. ތިބޭއިރ ަގއި އިންސާނ  އާންމ  ބ އްދިންމި ހ ރިހާ ބޭފ ޅ   އި،ސް އެްއއިރެްއެގ ލޯޔަރާ ވެ

މަނިކ ފާނ ެގ ޝަރ ޢަތް   އެ  ! މަނިކ ފާނަށް ރައ ސް ޔާމ ން ނ ފެންނާނެ ކަމަކަށް. މިއަދ  ބައްލަވާ  ، ބޫލެއް ނ ކ ރެވޭނެަގ
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ޮގތަކަށް    . އެކަމަކ  މިއަދ  ވަކިލަިއްވކ ރަންޖެހޭނޭ  ،ައޑ   ސް ވިދާޅ ވިވެއިްއޔެ ލަިއވް. ައޅ ަގނޑ  އަޑ އެހިން މަނިކ ފާނ   

ނިމ ނ  ެއދެނ   ނ ކެލައިވްކ ރާކަށް   މާކޭސް  އަޅ ަގނޑ މެން  ޔާމ ން،ރ ނ .  ރައ ސް  މައްޗަށް    އެ  ، އަދި  މަނިކ ފާނ ެގ 

  ..ށް.ްވކޮށްދިނ މަވެސް އެދެނ  ލައި ަގއިއ ފ ލާފައިވާ ދަޢ ވާ 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ރިޔާސަތ ން

ކޮން ސަބަބަކާ ހ ރެތޯ ތިޔަ    ، ލާނަންއިމ  އަރިހ ަގއި އަހަޢާން  އަމ ން ؛ވެސް ކޯޓ ަގއި   ބަރ  އަޅ ަގނޑ އިްއޒަތްތެރި މެން

ތަކަށް ވެސް  އަޅ ަގނޑ  މި މަޖިލ ހ ން ސާފ ކޮށްލާނަން. އަޅ ަގނޑަކަށް ެއްއޮގ  .ެގން ެއ އ ޅެނ ްއ ނ ވެ ވިދާޅ ާވ ލަިއވެ

  ހައި  ، ފަހ ން އަޅ ަގނޑ  އަޑ އަހާފައި އޮތ އެންމެ ؛ކޯޓ ތަކ ަގއި މަންޒަރ  ލައިވްކ ރ މ ެގ ަގވާއިދ    ،ނިގފަެއއް ނ ވޭއެ

ެއއްޗެހި  އެ  އިފޯނާ  ކޯޓަށް ކ ރިއަށް    ،ބާވަތ ެގ  މި ސާފ ކޮށްލަނ .  އަޅ ަގނޑ   ވާހަކައެއް.  ވަދެވޭ  ހިފަިއެގން  ލެޕްޓޮޕް 

   !ެގންދަވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢ ދ 

ހ މަ ވަގ ތ ކޮޅެއް ދެްއވައިފިއްޔާ ވަރަށް  ޖެދެންމެ ބެލް ؛ވާހަކަ ނިންމާލަންމި  އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް، އަޅ ަގނޑަށް    އާދެ!

އަޅ ަގނޑ މެން މި އެދެނ   ؛ ދެވޭތޯ ބަލާނަން. އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް ށްވ މަ ކ ރިއަ  ެއއްނަގޅ . މިއ  މ ހިންމ  ވާހަކަރަ

އަޅ ަގނޑ މެން އެއ   ލަިއވްކ ރަންލައިްވކޮށްދިނ މަށް.  އެދ މަކ .  ކ ރެްއިވ    ެގ  ރައ ސްކަން  ރާއްޖޭެގ  އެދޭ ސަބަބަކ ،  މި 

ތިމަންމަނިކ ފާނ    ،މަނިކ ފާނ ެގ މަްއޗަށް އ ފ ލިފައި އޮތް ދަޢ ވާަގއި އެބަ ވިދާޅ ވޭ   ނ  ސ ދާ އެފާމަނިކ   އެ  ،ބޭފ ޅެއް

ޕާޓ  އޮތްއިރ ަގއި އެންމެ ބޮޑ  އެްއ    ންނަށް މިކަން ކިޔައިދޭން. ދެވަނަ ކަމަކ ، ސިޔާސ  ދެތ ޔިބޭނ މޭ ރާއްޖޭެގ ރައް

ނެތަސް  ކަމަށް އިނޭގތޯ. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްެގ ނިތްކ ރިފ ޅ ަގއި ެއއްޗެއް ލިޔެފައި  އާންމ  ރަްއޔިތ ން އެބަ އެދޭ މި ؛ޕާޓ 

ބާރާއިޖޭ.އެ ޮގތް ހަމަަގިއމ ޖޭ.އެސް.ސ ން ކޯޓ ތަކަށް ކަން  ،ސް.ސ އަށް ފޯރ ވަމ ންދާ  ބަ  އެކ ވެސް އެްއ ބަޔަ   ހިނާގ 

އޮތ ން މިއަދ   ފައި އޮތް ޅާމަހިބަދޫ ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަ  ،ދައްކާ. ދެން ިމއަށް އިޞްލާޙެއް ހ ށަހަޅަން

ޑިބޭޓްކ ރެވިދާނެ   އ ދެއޭ. އެނާ  އްދަލެބަކަށް މާ ބޮޑ   ޔައެ އަންނަ ބަދަލަކ ން ވެސް ތި  ،ވެރިކަންކ ރާ ޕާޓ ން މި ބ ނަނ 

  ، ައކ   75ނޫނ  ވަކ ލ ންނަށް ބަލާއިރ  %ާގބަ  ތްތެރި ރައ ސް، ރާްއޖޭަގއި މިތިޒައިއް  ށްކަމެއް އަނެްއކާވެސް. މިސާލަކަ 

ވިދާޅ ެވެގން ތިއްބެިވ ބޭފ ޅ ން. އިނިގރޭސިވިލާތ ަގިއ ނޯޭވ  އަކ  ކޮމަން ލޯ ކިޔަވާ   25ދ ން ނ ކ ންނަ ބޭފ ޅ ން. %ހަމައ 

 ކަންތައްތަކެްއ ކ ރިއަށްދަނ . ައޅ ަގނޑ މެން  ދަވ މާަގވަރ   ބިލ ފް އެޓިޓިއ ޑް ނ ވަތަ  ކްޤާނޫނ އަސާސ ެއއް. ެއކަމަކ  ސިވި

މި   އިދަްއކަވާހަކަ ލިއަރާއްޖެ  ަވކާލާތ ކޮށް  އަ ށް  މި  އާމްދަނ ެއއް  އެޑްވާންސްޅަބޭހާ  ކަންތައްތަކެްއ  ޓަކައި.  ކ ނ   ރ މަށް 

ސިސްޓަމެ  ޮއވޭ  ވެސް  ސައ ތ ސ ވިޒަރލޭންޑ ަގއި  ވެސް.  އަ  އް  ސިސްޓަމެއް.  އޮޭވ  ވެސް  ތަހ ޒ ބ  ދި  ކޮރެޔާަގއި 
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އެބަ ބޭނ ން  މ ޖ ތަމަޢ ތަކ ަގއި  އެޑްވާންސްވާން  އަޅ ަގނޑ މެން  އި  ހ ރި ސިސްޓަމްތައް.  ެއ  ޒައްނަމަ  ރައ ސް،  ތްތެރި 

ެއޅިެގން  ައޅ ަގނޑ މެން ދާންވ  ހިސާބެއް ކަނޑައި،  ތާޝަރ ޢާަގއި މިކަން އޮންނަ ޮގ،  ތަކާއިތަންތާނަގއި ހ ރި ސިސްޓަމ 

ކ . އެކަމަކ  މިހާ ބޮޑ  މެޖޯރިޓ އެްއ  ބަޕޭކ ރާ ސަބަކަތްކ ރ ން ނޫންތޯ ރައްޔިތ ން ޓެކްސްއްހިސާބަކަށް ދާން މަސަ  އެ  ،އެނގި 

ެއބަ    ނ ފ އްދ މަށް ރައްޔިތ ންވ  ވަޢ ދ  ނ ފ އްދާ   ންދިޔައިރ  ވެސް އެމް.ޑ .ޕ އަހަރަށް އަޅައިެގން  4  ،ލިބިފައި އޮތްއިރ ަގއި

އިޚ ލާ   ،އ ފައްދާސ ވާލ  އޮތ ޞްކޮން  އައި ން ތިމަ ؟ތެރިކަމެއްތޯ  ހޯދަން  ވޯޓ   އަތ ން  އެބަ  ނާމެންެގ  ނެއޭ  ބ އިރ ަގއި 

އިޞްލާޙ ކ ޖޭ.އެ މިހާހިސާބަށް  ސް.ސ   ކ އްެވެގއަރާނަޭމ.  ނ ކ ރ   އެބަ ؟ތޯންިއއިރ   މަނިކ ފާނ   ނ ކ ރިތާނަގއި    އަދި 

ނ ވަތަ އެތާ     މޭޒަށް ފާވެފައިެގފާވެފަ. ޖޭ.އެސް.ސ    ،މަނަ  ޅ ވާބޭފ ޅ ންެގ ބަހ ރ ަވއިން ވިދާ  އެ  ،ތަނަށް  އިންނަަވއޭ އެ

 ނ ެގ ލ ަގލް ޓ މ  އެތާ އެބަ... ފާއެކ ަގއި މަނިކ އާ އެ  ދެވަޑަިއެގން. ދެން ހަމަނއިށ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

 މެންބަރ ެގ ނިޒާމ  ނ ކ ތާއެއް.  އިްއޒަތްތެރި   އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ

 

 )ނިޒާމ  މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަޙްމަދ އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން 

ނެގ  މި  ނ ކ ތާެއްއ  ނިޒާމ   މިއަދ     ،އަޅ ަގނޑ   ޖޭ.އެސް.ސ   ޮގތަށް  އެކ ލެިވެގންާވ  ިމއަދ   ޤާނޫނ އަސާސ ަގއި  މި 

 ދެކޭޮގތ ަގއި މިއަދ  ަމޖިލ ހ ެގ ރައ ސް އެތާ އެ އިންނަވަނ .  ، ައޅ ަގނޑ ހިމެނިެގންވަނ . އެހެންވ މާ

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ވާ ރިޔާސަތ ން

 ވާލަދެއްވ ން އެދެން. މަމެންބަރ  ނިންއިްއޒަތްތެރި   މެންބަރ . މާވަށ  ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢ ދ 

ނިންމަން   އ ޅެނ  އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް. ދެން ހަމަ ވާހަކަ ކ ރިއަށްދާއިރ  ނިޒާމ  މަްއސަލައެއް ނެގ މާ  ނިންމާލަން މި

 ވެސް ދަތިވަނ .  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 
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މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ،ވަނ  ރ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ށް. ޙަސަން ޒަރ ރަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރ ރ 

މާވަށ  ދާއިރާެގ    ،ބަރ ން ދެންމެ ވާހަކަދެއްކެވި ިއްއޒަތްތެރި މެންރިޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް. އަޅ ަގނޑ ެގ ކ 

ށް ޔޫރަޕްެގ ޚާއްޞަކޮށް ޑިމޮކްރެޓިކް  ކަޝަރ  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް ނަމޫނާއަޑ ޖ ރާއްޖޭެގ    ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވިދާޅ ެވްއޖެ

  7އެ ބޭފ ޅ ންނަށް  ،  އ މ ތަކ ެގ ވާހަކަ ަވރަށް ޑ ޓެއިލްސްކޮށް ވިދާޅ ވެްއޖެ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހިތަށް މި އަރަނ ދަ ޤަ ަގވަރ 

  ބ ނ އިރ ަގއި އެ ވިދާޅ ވާ ނިޒާމ  އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލި  ޮގތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޝަރ ޢ   ންހ  ބޭނ ވަދ ރ އަހަ

ޖ ޑ ޤައެްއވެސް   އަދި  އ ެމއްެގ  ކަންޝަރ ޢ   ޝަރ ަގއި  ބޭފ ޅ ން  ނިޒާމ ަގއި  އެ  ވެސް  ކަމެއް  އެންމެ  ޮގތަށް  ކ ރާ 

ޞާދ  ހަރަކާތްތަްއ ތިއެ ބޭފ ޅ ންެގ އިޤ   ،ެގންދިޔައ ވަޑައިފެނިންނަށް  އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެ ؟އޭތޯއިޞްލާޙ ކ ރި

ބޭފ ޅ ންެގ   އެ  އަދި  ހަރަކާތްއި ވެސް  އެތަޖ ތިމާޢ   އަދި  ވެސް  ބަނދެވިފަިއާވ    ބޭފ ޅ ންެގ ޝަރ ޢ   އް  ވެސް  ނިޒާމ  

  މެއްެގ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން މިތާރ  ވެރިކަ ޚ ދ މ ޚް  ،އ މެްއެގ މ ޅި ސިސްޓަމަށް ބައްޓަންކޮށްކޮމިއ ނިސްޓް ޤަ  ؛ކޮމިއ ނިޒަމް

ވެ ބައްޓަންކ ރިޤައ މ ެގ  ނިޒާމ  ވެސް  އަދި ޝަރ ޢ   ރައ ސް  ރިކަން  މި  ؛ތަން. އިއްޒަތްތެރި  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެން 

ތަކެއް ެގންނަންޖެހޭ ކަމަށް ޖޭ.ެއސް.ސ އަށް ބަދަލ   !ެގނައ މ ެގ ވާހަކަ. ރަނަގޅ ދައްކަނ  ޤާނޫނ އަސާސ އަށް އިޞްލާޙ 

ޚާއްޞަކޮށް ޖޭ.އެސް.ސ ެގ    ،މި ޤާނޫނ އަސާސ އަށް  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ެގސް ަގބޫލ ކ ރަން. މަހިބަދޫ ދާއިރާއަޅ ަގނޑ  ވެ

ހ ރި މ ަގއި ހަމަ ރަނަގޅ  ވާހަކަތަްއ   އެ ބޭފ ޅާ މި ހ ށަހަޅާފައި ހ ރި ބަދަލ ތައް ޙަޤ ޤަތ ަގއި އެބަން  ކޮމްޕޯނަންޓަށް ެގންނަ

އެހެންނަ ެވސް.  ކަންކަން  ރަނަގޅ   ބ ނިހެންވެސް.  ކ ރިން  އަޅ ަގނޑ   ހަމަ  ހިތ ަގިއ   ،މަވެސް،  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ 

ބ ނ  ލިއާރ   މެދ  އަޅ ަގނޑ  ޝައްކ  އެބަ އ ފެދޭ. ހަމަ ދަންނަވަން އޮތ  އެންމެ ވާހަކަެއއް. ބާރާއި   އިޚ ލާޞްތެރިކަމާ

އަށް ލައި ފޮރ ވާފަ. ކ ޑަމިނ ން ދ ވަހ  މި ހ ރިހާ އެއްޗެއް ޮއތ  އެ ބޭފ ޅ ންެގ މ ށ ތެރޭގައި. އެ ބޭފ ޅ ންެގ އަންބޮނޑި 

ޤާނޫނ އަސާސ އާ ތަޢާރަޟްވާ ަގވާއިދ ތަކެއް ރައ ސް އޮފ ހ ން ހަދައިެގން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަޅ ތަކާިއ    ،ޤާނޫނ އަސާސ  އޮްއވާ 

މި    ،ން ބޭނ ންލަބިންތަކާ ވިްއކާލ  ވެސް އެ ބޭފ ޅ ން. އިންސާފ ެގ ވާހަކަ ިމ ދައްކަނ . ހަމަ އެއާެއއްކޮށް ފާހަަގކޮށް

ހ ށަހެއި ޮގތ ަގއި    ެގމ ޅ ޞްލާޙ   އެބަ  ސަބަބެއްެގ  ބާބ   6ނޫނ އަސާސ ެގ  ޤާ  ،ބ ނޭމ ަގއި  ދ ލ އިންޞާފ  ޢަ ؛ވަނަ 

އްލ ކަމަށް ހ ރަސްއެޅެމ ންދާތ  ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތަށް އެބަ  ޤިދޭ މިނިވަންކަމާއި މ ސްތަބިއިމ ކ ރ މ ެގ ބާރަށް ލިާގ

ކަމަށް އެ ބޭފ ޅ ން ެއންމެ ބޮޑަށް އެ ފާހަަގކ ރެއްވި   މިނިވަންކަމާއި މ ސްތަޤިއްލ ކަމަށް ހ ރަސްއަޅާއެ ވިދާޅ ވާ    ،ރާއަ

ންެގ މަޖިލ ހ ެގ ތ ރައްޔި  ައޅ ަގނޑ މެން ދ ށިން މިއަދ  ؛ެގ މައްސަލަ. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްރައ ސް ޔާމ ނ   ،އެއް ނ ކ ތާއަކ 

ތަން.   އަހަރަށް ޖަލަށް ލ   12ލާފައި  އި ތަޅަންކ ހ ޓާސްބަރިެއއްހެން  ދ ވަހ ން ފަ  12ތްތެރި މަނިކ ފާނ   ޒައިއް   ،ރައ ސް
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އ ސް ޔާމ ނ ެގ  ރައެހެންނަމަވެސް،   ؟ތޯ އެ ބޭފ ޅ ން އެ ބ ނާ ސްޕ ޑަކ އެއ ؟ އެއ ތޯ އެ ބޭފ ޅ ން އެ ަގބޫލ ކ ރާ އިންސާފަކ 

 ،ން މ ޅި ދ ނިޔެއަށް ފެންނަހެންެގވި ލެ އިހ ޅ ވަ  ،އ  ޔަދިޔައިރ  ައޅ ަގނޑަށް ފެނެިގންދިެގންތް އެންމެ ފަހ ން ނިމި ޢަޝަރ 

ަވގ ތ  ބޭނ ންވަރަކަށް  ޖަވާބ ދާރ ވާން  ބޭފ ޅ ން  އަހަރަކަށް  ،ދ ފައިއެ  ިގނަވ   ާގތްަގނޑަކަށް  އެ ޝަރ ޢަތް   ރެ  ދ ވަހ  

ވަގ ތ    ނެވާބޭނ ންހާ ދ ވަހަކ  ޖަވާބ ދާރ  ިއ  ރެްއަގވަބޭނ ން ފެން  ށްއެ ބޭފ ޅ ންނަ  ،ޮގތަކަށް  ންބޭނ   ،ޮގސް ދިގ ދެމިެގން

ށް  މެންނަ. ައޅ ަގނޑ ންކ ހ މެ ލ ިއ  ންޔައ  ެއކަމ ެގ އެތަމަ މަރ ޙަލާަގއި އިްއިވެގންދިރަ ފ ންކ  ހ ްއކާ  ހ ަގއި އަނެދިނ މަށްފަ

ހަލަ ނ ފޫޒެްއ މި ސަރ ކާރ ން އަދި ޖޭ.އެސް.ސ ން  ކަމަށް ެއްއވެސް   ޝަރ ޢ  ނިޒާެގވެހިރާއްޖޭދި ނޭގ  އެ  މިކަމ ން އެބަ

ެއއާއެ  ހަމަ  ނ ފޯރ ވާކަން.  ފާއްވެސް  ބޭނ ންކޮށް  އެ  ،ހަަގކޮށްލަން  މަރ ޙަލާަގއި  ކޯޓ ން ނިމަ  ފަހ   ސ ޕްރ މް  ކ ފާނ  

ފާނ  ކ މަނި  އް ފ ރިހަމަނ ވެެގން އެކ ޑަކ ޑަ ކަމެ  ،ތ ތައްށް އެ އޮތ  އޭެގ ިއޖ ރާދިޔަ ޮގތް.  ަވރަށް ސާފ ކޮސަލާމަތްވެެގން

ެއއްެވސް ވަރަކަށް ކ ޑަކ ޑަ ނ ފޫޒެއް    ،ވާނެ ދިޔައ . ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް ރަނަގޅަށް އެނިގަވޑަިއަގންނައެ    ސަލާމަތްވެެގން

ފޯރ ވާ ސަރ ކާރ ން  އަދި  ޖޭ.އެސް.ސ ން  ނިޒާމަށް  ޝަރ ޢ   މަރ ޙަލާަގއި   ،މަނަ  ވެސް  އެ  ޔާމ ނެއް  ރައ ސް 

ޒައްރެްއެގ މިންވަރަށް ވެސް މި ސަރ ކާރ ން މި ދައ ލަތ ން    ،ރަކަށް ނ ދާނެ. މިއ  ޙަޤ ޤަތް މިއ . އެްއވެސް ވަސަލާމަތްވެެގން

ވެސް މަޖިލ ހ ން  ރަްއޔިތ ންެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ފޫޒ    ،އަދި  ނިޒާމަށް  ޝަރ ޢ   މ އައްސަސާައކ ން  ެއއްވެސް 

ރ ޙަލާަގއި ކ ޑަކ ޑަ މަރ ޙަލާތަކެއް ނިމިެގންޮގސް ފަހ  މަ  ،ލިަގދަ ެއއް ހެްއކަކ އަނ ފޯރ ވާނެކަމ ެގ، ނ ފޯރ ވާކަމ ެގ އެންމެ  

ސަލާމަތްވެެގންދި ޔާމ ން  ރައ ސް  މިސްޓޭކަކ ން  ވިދާޅ ވަނ  ޔ  ސިލ   މި  ބޭފ ޅ ން  އެ  ދެން  ދ ލ އިންޞާފ  ޢަ  ،ން. 

އޮންނަ    މ ދ ލ އިންޞާފ ެގ ނިޒާޢަ  ެގއެ ބޭފ ޅ ން  !ކ ރަނ . ރަނަގޅ   ނާމެން މަސައްކަތް މިމަންށް ޓަކައޭ ތިގާއިމ ކ ރ މަ

ފެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފެނިެގންދިޔަ ؟ނޫންތޯ  ެއއްނެިގންދިޔަޮގތް  ެއ    އިއްޖޭަގރާދިވެހި ؟ނޫންތޯއެއް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ވެރިކަންކ ރި ސިޔާސ   ބޭފ ޅ ންެގ  ޚިޔާލ ޮގއިރ ަގިއ  ބޭފ ޅެ  ތ ން  ކޮންމެ  ޖަލ ަގިއ.    އްތަފާތ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހ ންނެވ  

ން ށިރި އެންމެން ތިބ  ޖަލ ަގއި. ައޅ ަގނޑ މެން ދ ޒާހިރާކ ވިޔަފާރިވެރިެއއް ވެސް އޮންނަންޖެހ ނ  ޖަލ ަގއި. މަގ މަތ ަގިއ މ 

  ތަޅާލ  އެއް  ންކ ހ   ހިރާކ ރަން ނ ކ ތް އެތަްއ ބަޔަކ  އެ ބޭފ ޅ ން ކޯޓަށް ވައްދައިޒާމަތ ަގިއ މ ކ ރިއަޅ ަގނޑ މެންެގ ލޯ

ަގއި ހައްޔަރ ކ ރެވޭ މ ހ ން ރާތަކ ެގ މ ޒާހަދ ންނަމަވެސް، މިއަހަށް. އެހެވަދ މަސް  ދ ވަހަށް، ތިންމަސް  ދެ  ،ދ ވަހަށްސްމަ

ރާަގިއ ހައްޔަރ ވާ  މ ޒާހަ  އެތްވެެގން. ހަމަ އެާއެއއްކޮށް ދެން  މަރ  ތެރޭަގއި ސަލާަގޑިއި  8  ، ަގޑިއިރ  ތެރޭަގއި   5  ،އެ ދަނ 

ދަ ކަންބޮޑ ާވވަރ ެގ  އިންތިހާއަށް  ކ ރަމ ންދަނ   ވެސް  ށް އަރާހަޒާމ   .ވާކ ރަނ ޢ ދަެގ  ޓެރަރިސްޓ ން.  އްތަވާޢ މ ހ ންނަށް 

މ ހަ  ،ނަންނ ކ  ނ ކ ންނަ  އަންނަނ   ައޑ އ ފ ލަން  މި ކަށް  ދަޢ ވާ.  ިގނަ ރަނަގޅ ،  އ މ ަގއި  ޤަ  ޓެރަރިސްޓް  އެންމެ 

؟ އްތޯވ  ކޮން ބައެ  މިންނަށް  ރަރިސްޓ ޓެޓެރަރިސްޓ ންނަށް ދަޢ ވާކ ރި ެއއް ބަެއއްެގ ޮގތ ަގއި ރައ ސް ޔާމ ން ވެެގންދިޔަ.  

ހ ން.  ތް މ ނ ކ މަކާ ދެކޮޅަށް ޙައްޤ ތައް ހޯދަން މަގ މައްޗަށް  ޒާތާރ  ވެރިކަމ ެގ ނިޚ ދ މ ޚް  ،ވ  ބަޔަކ   ށް މިންނަޓެރަރިސްޓ 

އިންސާފަކ  ވިދާޅ ވާ  ެއ  ބޭފ ޅ ން  ެއ  ރައ ސް ؟ މިއ ތޯ  ރައްޔިތ ންގެ  ؛އިްއޒަތްތެރި  މި  ދ ށ   ނޫންތޯ    ައޅ ަގނޑ މެން 
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ތަން.    އ ކާލި  އިތަނ ން ނަަގ  ބ ޅާތަކެއްހެން މި   އިދަ ފަިއން ވައްސިއްދަިއ،  ވަތަނަށް ފ ލ ހ ން    ހ ެގ މެންބަރ ން މިމަޖިލ 

ސ ޕްރ މް ކޯޓ ން    ،އަޅ ަގނޑ މެން ނޫންތޯ ދ ށ  ؟ތޯ ެއ ބޭފ ޅ ންއިކޮބަ ؟ދެއްކިތޯ އެްއވެސް މ ހަކ   ކަހ  އެ ވާހަވައެ ދ 

ކ މެއް. ހ   ކ ފާނ  ހިތްޕ ޅާނ ވާ ކ ރ  ހަމަ އެންމެމަނި  ެގ ޝަރ ޢ  ނިޒާމ ން ރައ ސް ޔާމ ނ ެގ ވެރިކަމ ަގއި އެއްޖޭރާދިވެހި

ކޮމާންޑަރ ން ފޮނ ވައިެގން ސ ޕްރ މްެގ    ،ންޑަރ ން ފޮނ ވައިެގން މާކޮފެނ ނ   އެއްކޮށް    ކ މެއް. ހަމަ ކ ރ މާހ ހަމަ އެންމެ  

 ތަން. މިއ ... ްއތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އަދި އެތައް ޤާޟ އަކ  ރަހ ނ ކޮށް ބަންދ ކ ރިތަނ ެގ އ  ނަަގިއެގން އެޓިނ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނ 

 އިނގ ރަިއދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ށް. ޙަސަން އަޙްމަދަ

 

 ވ ން: ވާހަކަދެއްކެ  އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ 

 ށްމެންބަރ  ޤާނޫނ އަސާސ އަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙައިްއޒަތްތެރި  މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  

އިދިކޮޅ  ވާހަކަފ ޅެްއ  ރަނަގޅ   ބަހ ސްކޮށްލާއިރ ަގިއ،  މަޖިލ ހ ަގއި  މި  ވިދާޅ ވަނ .    މިއަދ   އެ  ވެސް  ފަރާތްތަކ ން 

ެއ    ، ންެގސާބަށް އެކަން ފޯރ ކޮށްދ ރަްއޔިތ ންނާ ހި  ، ފޮތެްއަގިއ ލިޔެެގން  ، ޑޮމޮކްރެޓިކް ޕާޓ އަކ  ވަޢ ދ ެވެގންމޯލްޑިވިއަން  

ލަިއެގން މެޖޯރިޓ  ނ ލައި ވޯޓ  ފޯނ ކޯލަކ ން ދައްކާ ބިރަކާ، ބިރ ވެރިކަަމކާ ނ ލައި، ނ ލައި ރައްޔިތ ން ެއއްވެސް ނ ފޫޒަކާ

މަހަކ ން ހ ރިހާ   4ަގޑިއިރަކ ން ނ ވަތަ  24 ،ނަނ . އެހެންނަމަވެސް، ވާ ވަޢ ދަކ ރާއްޖޭަގއި އޮން އި އަބަދ ވެސް މިފަދ 

މި ތާރ ޚ ަގއި ކ ރާނ  މި    ،ދ ވަސްތަކަކަށް ލިޔެވިެގން   ،. އެ ތަރ ތ ބ ވެެގން އޮންނަނ ކ ންޮގތަކަށް ނޫ  ދެއް ފ އްދޭވަޢ 

 ، ކޮށް ލިޔެވިފައި ހ ންނާނެ. ޖޭ.އެސް.ސ އެއް ނޫންއްދަތެްއަގއި ކ ރާނ  މި ކަންކަން ވަރަށް ސާފ މ މިވެނި    ކަންކަން،

ރައްޔިތ ންނަށް ލޯތްބެްއ،   ،ކަމެއްއެްއވެސް ތާކަށް ދިވެހި ދައ ލަތ ން ޢައްޔަންކ ރ މަށްފަހ  އޮންނަންޖެހޭނެ އިޚ ލާޞްތެރި

 އަހަރ   900ލާއިރ   ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގއި ޚަބަރ ތަކ ން ބަލައި؛ ރައ ސްޤައ މަށް ވަފާތެރިކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި  

ްއޔިތ ން ރައެ    ،ނަށް ޓަކައިލިމަންޓ ތަކ ަގއި އެ ޤައ މާއި އެ ރަްއޔިތ ން ހ ރި. އެ ޕާ  ފައި ހ ންނަ ޕާލިމަންޓ ތައް އެބަވެ

އެ ރަްއޔިތ ންނަށް   ،އ މަށްޤަެއ    ، އް ނެތި މަޝްވަރާެގ އ ސޫލ ން ބަހ ސްކ ރެވިބެހޮވާފައި ތިބޭ މ ހ ން ޒާތ  ތަޢައްޞަ

ން.  އްޓެނެޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް،    މ ން އާދޭ. އަޅ ަގނޑ މެން މިކަމ ން އެބަތަށް ާގނޫނ ތައް ހެދެހ ރި ޮގ  ފައިދާއެންމެ  

ކ ެގ މެދ ަގއި  ތައެ ފަރާތް  ،ށް އެކަމެއް ކ ރިޔަސްންމެ ރަނަގޅަތަ ކި  ،ތަންމެ ރަނަގޅަށް ާގނޫނެއް ހެދިޔަސްކިއަބަދ   އިއަބަދާ

މިއިން އެއްވެސް    ނިއްޔާދައިން ނެއްޓިެގން ނޫސަފިތ ނަވެރިކަމާއި، ހަބާއި،  މި އޮންނަ ހިތްހަމަނ ޖެހ މާއި، ޒާތ  ތަޢައްޞަ

 ޤާނޫނ އަސާސ  ވ ޖޫދަށް ެގނައ މަށް ފެހިރަނަގޅ  ނަތ ޖާެއްއ ނ ނިކ ންނާނެ.    ،ކަމެއް ކިތަންމެ ރަނަގޅަށް ކ ރިޔަސް
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ެއ ޤާނޫނ އަސާސ  ެއއިރެއްަގއި  ،  ތާއިކަޤައ މ ެގ އިޞްލާޙަށް މަސައްކަތްކ ރި ބޭފ ޅ ން ކ ރެއްވި ބ ރަ މަސައް  އިއޭރ ގަ 

ޭއެގ    އި،ސްތަކާ ހ ކ ރެވ ނ  ބަ  ތް އަދަދާއި،ވައޮންނަ ޮގތަށް ބަދަލ ކ ރ މަށް ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން މި މަޖިލ ހަށް އޭރ ަގއި  

ނައިރ   ދ ނިޔޭެގ ކަންކަން ބަދަލ ވެެގން އަން  ،އ ފަންވެފަިއ މި އޮތ . އެހެންނަމަވެސް، ޒަމާން ބަދަލ ވެ  ޗަށް މިއަދ  މިއްމަ

އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ. އެ ެގނަޔަސް   ހ ރި  ެގންނަންޖެހޭ ބައިވަރ  އިޞްލާޙ  އެބަ  މިއަދ  ވެސް އެ ޤާނޫނ އަސާސ އަށް

މިއަދ  ވިސްނާލަންޖެހޭނެ އެ    އިރާއްޖޭަގ  ،އަޅ ަގނޑ މެން  ޕާޓ އަށް.  ޑިމޮކްރެޓިކް  މޯލްޑިވިއަން  އޮތ   ލިބިފައި  މެޖޯރިޓ  

އިެގ ރައްޔިތ ޖޭ އްދިވެހިރާ  ޕާޓ އަށް ލޯތްބާއި،  ފ އްދ މަށް ޔަ   އި، ތިރާމާހ ންެގ  ވަޢ ދ ތައް    ންކަމާ ގ އަދި އެ ރައްޔިތ ންެގ 

ވެސް، މަތ ން ދަނޭ. އެހެންނަ ރާއްޖޭެގ ރައްޔި  ކަން ކޮށްދޭނެ ޕާޓ އަކ  މޯލްޑިިވއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓ ކަން މިއި އެ އެކ ަގ

ވެސް ލިބި، ެއްއެވސް ޒާތ  ތަޢައްޞަބެއް ނެތި    އެ ފ ރ ޞަތ  އިދިކޮޅ  ފަރާތްތަކަށް  ،މެންބަރ ން ތިބެ  65މިއަދ  މިތާ  

  ރަނަގޅެއް ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ކ ރ ގެ  ،އެކަން ކ ރަމ ންދާއިރ ަގއި މިއަދ  ެވސް މި ވާހަކަދެކެވެނ  ،ދެމ ންފ ރ ޞަތ 

 ރައ ސް  އަންަގިއދެނ  މި ސަރ ކާރ ން އަދި ޖޭ.ެއސް.ސ ަގއި އިންނަ  ޔާމ ން ދޫވެެގން އެ ދިޔައ . ެއއިންهللا ބްދ ރައ ސް ޢަ

ރާކަން. ފޯރ ނ ކ ،  ވެސް މިއަދ ެގ ޝަރ ޢ  ނިޒާމ  ތެރެއަށް އަތްނ ބާނާކަން  ފ ޅ ންބޭދި ޖޭ.އެސް.ސ ަގއި ތިބޭ  އަވެސް  

ވެސް ޓ ވ ޓ ކ ރަްއވާފަިއ    ރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރ ފްތެދާއިރާެގ ިއއްޒަތް  އެއ  ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤ ޤަތެއް. މަޑ އްވަރ  

ޞަތެއް ވެސް މި ލިބ ނ  އެކަން  އެވަރ ެގ ފ ރ   .ޝަރ ޢ  ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން  ،ބިެގން އެބަދެއޭންކަން ލިހ މިއަދ  ޔަ  ،އޮތް

އެ ޕާޓ އަށް ތާއ ދ ކ ރާ އެތައް    ،ޓ ެގ ލޮބ ވެތި މެންބަރ ންނާއިޮގތ ަގއި ެގންދިއ މަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާ  ރަނަގޅ 

ތެރެއަށް  އައިސް މ ެގ  ކ ރ މާ ޖެހޭ. ކޮންމެ އަނިޔާެއއް ބަޔަކ   ތ ން. އެކަން ަގބޫލ ކ ރަން އެބަކަރައްޔިތެްއެގ ބ ރަ މަސައް 

ހ ރިހާ އެއްޗެއް ޖަހާފައި މި އެންމެން    އިޕެޕަރސްޕްރޭއާ  އި، ބ ވެތި މެންބަރ ން އަނިޔާވެރިކަމާ މި ޕާޓ ެގ ލޮ  ،ފައިބާފައި

ހ ރި    ކަން ެވސް ހަނދާންލޮބ ވެތި މެންބަރ ން. އެ  ،ސަލާމަތްކ ރަން ވެސް އ ޅޭނ  މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓ ެގ މ ހ ން

  ގެ ެއ ދ ވަހ  ކިހާ ބިރ ވެރިކަމެްއަގިއކަން ތިބ . އަޅ ަގނޑ މެން  ،މ ހަކ  މިއަދ  މި ރާއްޖެއަކ  ނެތް. ކިހާ ތަކ ލ ފެްއަގިއކަން

ކަމެއް އެހެން ބެއް ނެތި ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް އަނިޔާވެރި ޢައްޞަޒާތ  ތަ  ،ބަސްމަގ  އަޅ ަގނޑ މެން ރ ތިކޮށްެގން

އެ ކަމ ން ސަލާމަތްކ ރ މަށް ނ ކ ންނަ ލޮބ ވެތި މެންބަރ ންނަކ  މޯލްޑިވިއަން    ،ކަން ހައްލ ކ ރ މަށްއެ  ގައިބަޔަކ  ކ ރާއިރ  

ބަދަލ  ެވސް  ޖޭ.އެސް.ސ އަށް  އެހެންވ މާ،  މެންބަރ ން.  ޕާޓ ެގ  ބަދަލ ކޮށްެގން  ޑިމޮކްރެޓިކް  ޤާނޫނ އަސާސ   އަންނާނެ. 

ެގން ެގންނާނ  މޯލްޑިިވއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓ .  ރާއްޖެއަށް  ނަންޖެހޭ އެންމެ ރަނަގޅ  އިޞްލާޙ  އިރާދަފ ޅ ކ ރެްއވިްއޔާ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ބަރ  ންމެއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ   ވިލިނިގލ   ،އަރ ވަނ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 .މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރިދާއިރާެގ  ވިލިނިގލ  ށް. ސަޢ ދ  ޙ ސައިނަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޙ ސައިން ސަޢ ދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވިލިނިގލ 

ޖޭ.އެސް.ސ އަށް   ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.    !އާދެ

ހ ށަހަޅާފައި މި ވާ އިޞްލާޙާ އެކ ަގއި ޖޭ.އެސް.ސ ެގ ކޮމްޕޮޒިޝަނާ ބެހޭ ޮގތ ން ފ ޅާ ދާއިރާއެްއަގއި މަޝްވަރާކ ރަންޖެހޭ  

އަޅ ަގނޑ މެން މާޒ ަގއި ވަރަށް ތަފާތ   ؛ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ ަގބޫލ ކ ރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް   އްޢެއ ޟޫމަ

މ ން މިއަދާ ހަމައަށް މި ތިބ  އައިއްސަ. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  އެބަ ތަޖ ރިބާކ ރެވޭ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ތަޖ ރިބާތަކެއް ކ ރަ

ތ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ެގއާ ބެހޭ  ފ  ގާއިމ ކ ރ މ ެގ ބާރަށް ބަދަލ ތަކެއް އަންނަމ ންދާ މަންޒަރ . ރައްޔިޞާޢަދ ލ އިން

މެއް އަންނަ ތަން ވެސް އެބަ ފެނޭ. ފަނޑިޔާރ ން ސިޔާސ  ހަރަކާތްތަކ ަގިއ  ޮގތ ން ކ ރަމ ންދާ ޝަކ ވާތަކަށް މަޑ ޖެހ 

ަގބޫލ ކ ރެވި  ، ބައިވެރިވެ ޮގތ ަގއި  ކަެމއްެގ  އާންމ   އެއ   ރައްޔިތ ންނަށް  ނޫން  ، ފާޅ ަގއި  މައްސަލަެއއް  ކަމަށް   ެއއ  

ރައ ސްދެކޭ އިްއޒަތްތެރި  އަިއއްސިކަން.  ބަދަލެްއ  ވެސް  ބޭނ ން ؛ދެކ މަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ވަނ ދަންނަވަން 

މި ފޯމިއ ލާއަކ  ޭއެގ    ،ލާފައި މި އޮތް ޮގތަށް ބަލާއިރ އިޤާނޫނ އަސާސ ަގއި ޖޭ.އެސް.ސ ެގ ކޮމްޕޮޒިޝަން މިހާރ  އެކ ލަވަ

އިްއޔެ ތަކ ރާރ ވ މ ެގ    ،މާދަމާ ވެސް ފ ރ ޞަތ  އެބަ އޮތޭ  ، ކަމަށް ވަންޏާ  ންނަ ޮގތަށް ޮއެވއްޖެސަބަބ ން އެ ފޯމިއ ލާ އޮ

ތާރ  ވެރިެއއްެގ އަތްމަްއޗަށް ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ  ކަށް، ހ ދ މ ޚްޔަމާ ވެސް އެބަ އޮތޭ. ނ ބަިއ ވެރި ފ ރ ޞަތ  މާދަ

ވެސް ތަކ ރާރ ވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ ، އެ ދޮރ  އެބަ އޮތޭ ބާރާއި ސަރ ކާރ  ހިންގ މ ެގ ބާރ  އަރާ ވަގ ތަކ  ހަމަ އިއްޔެ އަނެއްކާ 

ނޯންނަ  .ހ ޅ ވިފަ ފ ރ ޞަތ   އެ  ޮގތަކަށްއެހެންވ ާމ،  ނިޒާމ  ؛  މި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޕާޓ  މަލްޓި  ،އޮތ    ބައްޓަންވެފައި 

ރިޔާސ     ،ތަފާތ  ރައްޔިތ ން ބޭނ ންވާ ބަދަލ ތައް ެގނެވޭނެ ނިޒާމެއްެގ ތެރެއިން   ،ސިސްޓަމެްއެގ ތެރެއިން  ޑިމޮކްރެޓިކ 

 ދެ ބާރ  ރައްޔިތ ންެގ އިންތިޚާބަކ ން  އިންތިޚާބ ތައް ބާްއވަިއެގން މި  ހ ެގރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ   ، އިންތިޚާބ ތައް ބާްއަވއިެގން

އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ ނިޒާމ ެގ ތެރެއަށް ޤާނޫނ އަސާސ  ިއޞްލާޙ ކ ރެވިފައި މި އޮތ . މި ދެ ބާރ  ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާެމއްެގ  

އ ފައްދާ    ، އިރ ރިވާހަރަކާތްތެދައ ލަތ ަގއި  ތެރޭަގއި   ބާރ ން  ދެ  ޮގތ ަގއި    3މި  ބާރެްއެގ   ؛ޖ ޑ ޝިއަރ ވަނަ 

ފ  ގާއިމ ކ ރ މ ެގ ބާރ   ޞާމި ދެ ބާރ ެގ ޝިކާރައަކަށް ޢަދ ލ ިއން  ،ކަމަށް ވަންޏާ  ފ ކ ރ މ ެގ ބާރ  އޮންނަޞާޢަދ ލ އިން

އޮ މި  ކޮމްޕޮޒިޝަން  މި  ފ ރ ޞަތ   ތަކ ރާރ ވ މ ެގ  އަދިވެސް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ހާލަތ   އޮވެއްޖެޔާ    ތްއަންނާނެ  ޮގތަށް 

ދެކ ނިންއޮންނާނެ.   މަޖިލ ހ ގައިއަޅ   ،އަޅ ަގނޑ މެން  ރައްޔިތ ންެގ  ނިމިދިޔަ  އާދޭސްކ ރިން  ސިޔާސ     ،ަގނޑ މެން 

ތް އ ސޫލެްއެގ މާއްދާެއއް ބޭނ ންކޮށްެގން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް ހަދާފައި އޮތް ަގާވއިދެްއެގ ދަށ ން ހަފާދައި އޮ  އިޕާޓ އެްއަގ

  ،ޮގތ ަގއި ެވެގންދިޔަ ޒަމާން ހިނަގއްޖެވަނަ ބާރަކ  ނެތް ބާރެއްެގ    2ދައ ލަތ ެގ    ،މި މަޖިލ ހަކ   ،ކ ދިކޮށްލާފައިއި  ކޮށަ
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އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. އެހެންވ މާ، ތަކ ރާރ ވާން އަޅ ަގނޑ މެން ނޭދެން. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ ެމން ތަޖ ރިބާކ ރަމ ން މި ދަނ   

ށް ފަނޑިޔާރ ންނަ  ،. ސ ލޫކ  މިންަގނޑާ ބެހޭ ޮގތ ންންތަ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ ސ ލޫކ  މިންަގނޑ  ހިފެހެއްޓޭ

ތ ހ  ޮގތ ންކ ރެވޭ  ގ ޅޭ  ޖ ޑ   ،މަތާ  ޝަކ ވާތައް  ބަލަމ ންދާކަން.  ރައްޔިތ ންެގ  ކޮމިޝަނ ން  ސަރވިސް  އޭެގ ޝަލް 

ެވެގންދަނ  ޝަރަފާއި   ،ނަތ ޖާއަކަށް  ާގއިމ ެވެގންދާ    ،ިއްއޒަތާއި  ،ފަނޑިޔާރ ންެގ  އިތ ބާރ   ކ ރެވޭ  ފަނޑިޔާރ ންނަށް 

ިއއްޒަތްތެރި   އެހެންވ މާ،  ފެންނަނ .  މި  ރަނަގޅ  ؛ރައ ސްމަންޒަރ   އާދޭ.  އެބަ  އަތްމަްއޗަށް    ބަދަލ ތަކެއް  ބަެއްއެގ 

ކ ރެވިެގންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ނ ބައި ބައެްއެގ އަތްމަްއޗަށް ބާރ ތަކެއް ޛ ޔާ ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި ތަންފ އް ބާރ ތަކެއް ލިބިއްޖެ

އޮތް ޮގތަށް   މި ކޮމްޕޮޒިޝަން  ،އި ލިބިއްޖެއްޔާ އެ ނ ބައި ޮގތ ަގއި ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  މި ފެހި ޤާނޫނ އަސާސ ަގ

.  ފޮޅޭހެން ހ ކ ންތައް އައ މ ެގ ސަާގފަތް އަދިވެސް ތަކ ރާރ ވެދާނޭމާޔާ އަދިވެސް ތަކ ރާރ ވެދާނޭ. ދަންވަރަށް  އް އޮެވއްޖެ

 މި ކޮމްޕޮޒިޝަން ޗޭންޖ ކޮށްދޭށޭ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

  ދާއިރާެގ  ވިލިމާލޭއަރ ވަނ   އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ    !މާފ ކ ރަްއވާ؛ ވެލިދޫ ދާއިރާ ށް.  ޝަފ ޤަهللا މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

 . ށްބަރ  އަޙްމަދ  އ ޝާމަންމެ އިްއޒަތްތެރި

 

 ހަކަދެއްކެވ ން:ވާ  ައޙްމަދ  އ ޝާމްބަރ ންދާއިރާެގ މެ ވިލިމާލޭ

ޝަލް  ޑ ޖ  ؛ޤާނޫނ އަސާސ އަށް ހ ށަހަޅާފައި މި އޮތް   ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް. މިހާރ  މި ބަހ ސްކ ރެވެމ ންދާ

އިޞްލާޙަށް   ހ ށަހަޅާފައިާވ  ބަދަލ ކ ރ މަށް  ޮގތް  ެއކ ލެިވެގންވާ  ކޮމްޕޮޒިޝަން  ކޮމިޝަނ ެގ  ޒާތ ަގިއ  އޭެގ  ސަރވިސް 

ތާއ  ވެސް  ރައ ސްއަޅ ަގނޑ   ިއއްޒަތްތެރި  ދަންނަވަން.  ވާހަކަ  ާވހަކަޖ ޑ  ؛ދ ކ ރާ  ފަހަރަކ    ޝަރ ެގ  ކޮންމެ  ދައްކާ 

ޝަރ  މިހާރ  އެކ ލެިވެގންާވ  ޖ ޑ   ،އެއް ކަެމއް އެބަ ޮއވޭ. އެ ކަމަކ  އެއ  ވާ  ޤ އަޅ ަގނޑ މެން ހ ރިހާ މ ހ ން ވެސް ިއއްތިފާ

ވަނަ އަހަރ ެގ    2018ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ކަމަށް. ރައ   ޖޭ.އެސް.ސ  މިހާރ  ެއކ ލެވިެގންވާ ޮގތް ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭނެ  ،ޮގތް

ވަ އޭގެ ޢ ރިޔާސ   އަދި  ކަމަކ .  މި  ކަމެއް  ހިމެނޭ  ތެރޭަގިއ ވެސް  މަޖިލ ހ ެގ   2019އިތ ރ ން  ދ ތަކ ެގ  އަހަރަށް  ވަނަ 

ޖޭ.އެސް.ސ   ؛ޝަރ ޖ ޑ   ،ދިޔައިރ ަގިއ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކ ން ކަހަލަ ޮގތަކަށް އެއްބަސްެވވ ނ  ކަެމއް   ކ ރިއަށް  ންކެމްޕޭ

ވެސް   އެމް.ޑ .ޕ ން  ވެސް  ަގއިމ   ބަދަލ ކ ރ މަކ .  ޮގތް  އަހަރ   2019އެކ ލެވިެގންވާ  ހަމައަށް  ެގވަނަ  މަހާ   ޖ ލަިއ 

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ސިޔާސ   ؛ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ . ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް  ަގބޫލ ކ ރަމ ން އައ  އެ ޮގތް

ޖ ޑ   ރައްޔިތ ން  ހިނދެއްަގއި  އޮތްހާ  ޖޭ.އެސް.ސ އަށް  އިތ ބާރ   ނ ފޫޒ   ކ ރާ  ރައްޔިތ ންނަށް ދެމެނ ޝަރ އަށް  ހެއްޓޭނެ. 
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ޮގތް ބަދަލ ކޮށްޝަރ އަށް ކ ރާ އިތ ބާރ  ދެމެހެއްޖ ޑ  ޖޭ.އެސް.ސ ަގއި އޮތް    ،ޓޭނ  ޖޭ.އެސް.ސ  މިހާރ  އެކ ލެިވެގންވާ 

ނ ފޫޒ  އިތ ރަށް ސާބިތ ވެެގން  ބޭރ ކޮށްެގން  ންސިޔާސ   ކަން  އެ  ަގބޫލ ކ ރަނ .  އަޅ ަގނޑ   ހަފ ތާ ކަމަށް  މިދިޔަ  ދިޔަ 

ާގނޫނަށް   ފަނޑިޔާރ ންެގ  ވެސް.  ވާހަކަތަކ ން  ދެކެވ ނ   މަޖިލ ހ ަގއި  މި  މި ތެރޭަގއި  ގ ޅިެގން  އިޞްލާޙަކާ  ެގނެވ ނ  

ބައެއް ސިޔާސ  މ ހ ންެގ މައްޗަށް    ،މަޖިލ ހ ަގއި ދެކެވ ނ  ވާހަކަތަކ ެގ ތެރޭަގއި ބައެއް މެންބަރ ން އެބަ ހ ރި ވިދާޅ ވެފައި 

ނަމަ  ހ ކ ންނ ކ ރާ ވަނ   ވަކިކ ރަންޖެހޭނެ  ،ކަމ ަގއި  މަޤާމ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ފަނޑިޔާރ ން  މަޖިލ ހ ަގއި  ކަމަށް. 

 ފަނޑިޔާރ ން ވަކިކ ރަންޖެހޭނެ   ، ރައ ސް ޔާމ ން ޖަލަށްނ ލާ ނަމަ  ،ދިޔަ ބަެއއް މެންބަރ ން ވިދާޅ ވި ވާހަކަ އަޑ އިިވެގން

ފަދަ މަޖިލ ހެއްަގއި އެ ފަދަ ވާހަކަެއއް ދެކެވިެގން ވެސް  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މި ؛ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ .   ފޯރ ވ މ ެގ ޮގތ ން ދެކެޭވ ވާހަކަެއއް  ފަނޑިޔާރ ންނަށް ނ ފޫޒ ނ ވާނެ. އެ ފަދަ ވާހަކަތަކަކ   

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އިން ފަނޑިޔާރ ންނަށް ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަާމ   141އެ ވާހަކަތަކަކ  ކަނޑައެޅިެގން ޤާނޫނ އަސާސ ެގ  

މިހާރ  މި އޮތް    ފަދަ ވާހަކަތައް އެ ދެކެވެނ  ސިސްޓަމ ކަަމށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ . އެ   ޚިލާފަށް ދެކެވޭ ވާހަކައެއް

ވަކި   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ .    ފޯރ ވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮތ މަ  ޝަރ އަށް ނ ފޫޒ  ޮގތ ން ޖ ޑ 

ޖަލަށް  ޖަލަށް   މ ހަކ   މ ހަކ   ވަކި  ނ ބ ނެވޭނެ.  ނަމަ  ނ ލައިފި  ލާނަމެކޭ  ވަނ   މަ  ،ކަމ ަގއި  ޤާމ ން ފަނޑިޔާރ ން 

  ، ަމޖިލިސް މެންބަރަކަށް ވެސް  ،ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސަކަށް ެވސް  ،ކޭ ވެސް ނ ބ ނެޭވނެ. އަޅ ަގނޑަކަށް ވެސް އެވަކިކ ރެވޭނެ 

ނެތް މިންވަރަށް   އަދި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް ޖިނާއ  މައްސަލައެްއަގއި ހ ކ ންކ ރަްއވާނ  އެ މ ހެއްެގ މައްޗަށް ޝައްކެއް

ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއްނ ކ ރަން. އަދި    ަވނ  ނަމަ. އެ ނޫން ހާލަތެއްަގިއ ހ ކ ންކ ރެވޭނެ  ަގއިކަމ   އެ ކަން ސާބިތ ވާ

  ، . އެހެންވ މާ، އެ ނޫން ޮގތަކަށް އެ ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤާނޫނ އަސާސ  ވެސް ތަންދޭ ކަމެއް ނޫން އެއ 

ތެރެއިން  ެގ ކަތަކެްއ. އެ ފަދަ ވާހަކަތައް އެ ދެކެެވނ  ޖޭ.އެސް.ސ ފޯރ ވ މަށް ޓަކައި ދެކެވޭ ވާހަ ފަނޑިޔާރ ންނަށް ނ ފޫޒ 

އޮތ މައެ މިހާރ   ނިޒާމ   ޮގތަށް  ކ ރެވޭނެ  ކަންތައްތައް  އެ   ފަދަ  އެހެންވ މާ،  ަގބޫލ ކ ރަނ .  އަޅ ަގނޑ   ކަން ކަމަށް 

މިހާރ  އެކ ލެވިފައި އޮތް ޮގތް    ޖޭ.އެސް.ސ    ،ކަން ބަދަލ ކ ރެވޭނ ބަދަލ ކ ރެވޭނ  މިހާރ  މި އޮތް ނިޒާމ  ބަދަލ ކޮށްެގން. އެ

އޮތ ން ބަދަލ ކ ރެިވެގން ޖޭ.އެސް.ސ އަށް ސިޔާސ  ނ ފޫޒ ފޯރ ޭވ ޮގތަށް މި އޮތް  ، ބަދަލ ކޮށްެގން. ެއ ކަން ބަދަލ ކ ރެވެނ 

ޅ   އެއ  އެންމެ ރަނގަ   މިހާރ  މި ހ ށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙ ަގއި މި އޮތް ކޮމްޕޮޒިޝަންކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ .  

ށް ނ ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ިމ ބިލަކ  ބަލައިަގންނަންޖެހޭ ބިލެއް.  ކަމަ  ކޮމްޕޮޒިޝަން

 ޖޭ.އެސް.ސ  މިހާރ  އެކ ލެވިެގންވާ ޮގތް ބަދަލ ކ ރ މަކ  ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް  ،ކަން އިތ ރަށް ދިރާސާކ ރ މަށްފަހ މި

ނަން. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި  އިލާދަންނަވަމ ން ވާހަކަ ނިންމަ  ބިލަށް ތާއ ދ ކ ރާ ވާހަކަ  ައޅ ަގނޑ  މި  ، ކަމަށް ވާތ 

 ރައ ސް.  
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގއަރ ވަނ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ބަރ   ންމެ  ިއއްޒަތްތެރި  ވެލިދޫ 

 ށް. ޝަފ ޤަهللا ޢަބްދ މ ޙައްމަދ  

 

 ހަކަދެއްކެވ ން: ވާ ޝަފ ޤްهللا ބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ ންވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެ

ޤާނޫނ އަސާސ އަށް   މިހާރ   ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ވާހަކައާ  ބަދަލ ކ ރ މ ެގ  ޖޭ.އެސް.ސ   ރައ ސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ެއ    ،. އެ ދ ވަހ  ވެސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރިން ކ ރ  ދ ވަހ  ވެސް އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަދެއްކިން  ށްހ ށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަ

 ބަިއވަރ  ބަދަލ ތަކެއް ެގންނަން އެބަ  ، ޤާނޫނ އަސާސ ައށް ބަދަލ ެގންނައިރ   ،ނަމަވެސް. އެހެންހެއޭއިޞްލާޙ  އަންނަންޖެ

ކަން ދާންޖެހޭނ . ޮގތަށޭ އެ އެ  ، ކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްޔިތ ންެގ ތެރޭަގއި މަޝްވަރާކ ރެވިއެ  .ޖެހޭ މ ޅި ޤާނޫނ އަސާސ އަށް

  އަބަދ ވެސް އަޅ ަގނޑ    ަގއި ވާހަކަދަްއކާއިރ  އަޅ ަގނޑ ޢ ހަމަ އެ މައ ޟޫ  ،އާދެ، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ  ހޯދ 

ކޯޓ ތަކ ަގއި ހ ންނަ   ،ތ ން ވެސް އަންނަ ޝަކ ވާެއއްއާންމ  ރައްޔިތ ންެގ ފަރާ  ،ދާއިރާެގ ރައްޔިތ ންެގ ފަރާތ ން ވެސް 

ނަމަ ޑ .ޖޭ.އޭ  ނޫން؟ ކަން ވަނ މައްސަލަތައް ލަސްވާ ވާހަކަ. ވަރަށް ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ ެމއް. ޖޭ.އެސް.ސ  އޮތް ޮގތ ންތޯ މި

ލަ ހ ށަހަޅ ްއަވއިެގން  މައްސަ  ، . މައްސަލަ ލަސްެވެގންެއއެްއ އަޅ ަގނޑަށް ދަންނަވާކަށް ނޭނޭގ؟ ކަން ވަނ އޮތް ޮގތ ންތޯ މި

އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަކި  ކަމ ެގ ޝަކ ވާ ޖޭ.ެއސް.ސ ަގއި ވެސް ކ ރައްވާ. ޑ .ޖޭ.ޭއަގއި ވެސް ކ ރައްވާ.  އ ޅ ްއވާ ބޭފ ޅ ން އެ 

ވަނަ 2019. މި މައްސަލަ  CU-C/2016/2307މައްސަލަެއއްެގ ވާހަކަ ދަންނަާވނަން. ސިވިލް ކޯޓ  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ   

 ރަސ ދ  އަޅ ަގނޑ  އަތ ަގިއ  ވަނަ ދ ވަހ  ހައި ކޯޓަށް ހ ށަހަޅާފައި މި އޮންނަނ . ފައިސާދެއްކި  17ެގ  އަހަރ ެގ ޖޫން މަހ 

ޝަރ   މި ކަންބޮޑ ވ ން އަޅ ަގނޑ  ޖ ޑ   ،މި ވާހަކަ  .އަޅ ަގނޑ  ދާއިރާެގ ރައްޓެއްސެއް އަޅ ަގނޑަށް ފޮނ ވާފަ  އޮތް  އެބަ

ވަނަ ދ ވަހ  ހ ށަހެޅި މައްސަލަ އަދިއަދަށް   17ވަނަ އަހަރ ެގ ޖޫން    2019ޓ ަގއި ޑ .ޖޭ.ޭއެގ ބޭފ ޅ ންނާ ހިއްސާކ ރިން.  ކޮމި

އެ ަމއްސަލައަށް އިދާރ  ފ އެްއެގ    ،ދާންދެން ވެސް އެްއވެސް ައޑ އެހ މެއް ނެތް. ހަމައެކަނި މައްސަލަ ބަލަިއަގތްކަން

ކ ރިއަކަށް މައްސަލަ  އޮތ .  ނަންަގވާފައި  ފ ެއްއ  ނަންަގވާ  އެ  ވަރަށް  ޮގތ ަގއި  ޖ ޑ ނ ދޭ.  ކަންބޮޑ ވ މެްއ.  ޝަރ  ބޮޑ  

ކަމާ ގ ޅޭ ޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް މިޖ ޑ   !ވެސް ވ  ކަމެއް ނެތް. އާދެ  ދެއްކ މަ  މި ވާހަކަ  އަޅ ަގނޑ    ޓ ަގއި ކޮމި

ެއއާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ޖޭ.އެސް.ސ ން ދެއްވާފަިއ    .އޭނަ ސިޓ އެއް ފޮނ ވ  ؛އަޅ ަގނޑ  ދާއިރާެގ ރައްޔިތ   ؛ޮގތ ން އެ ބޭފ ޅާ

ހ ރި ެއްއވެސް ކަެމއް މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގައެްއ  ކަން ބަލާއިރ  ފަނޑިޔާރެްއެގ ސ ލޫކ  މައްސަލައާ ގ ޅ ންތި  ،ބަކ  އޮތް ޖަވާ

 މި ެގއްލެނ .  ޤ އްޙަފަނޑިޔާރެްއެގ ސ ލޫކ  ަމއްސަލަައކަށް ނ ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ރަްއޔިތެްއެގ    !ނ ވެއޭ. ރަނަގޅ 

ަމއްސަލަެއއް ބޮޑ   ނިގ ޅައިަގތް ޤެއްޙަ އޭނަެގ   ؛ވަރަށް  ސަރ ކާރ ން  ކ ރ ެގ  އ ޅޭ    ްއ  ލަިއެގން  ދެކޭތ   އޭނަ  ކަމަށް 

ހ ސްވ . އޭނަ ދާނެ ިއތ ރ  ތަނެއް ނެތް. ޮގތް  .އޭނަެގ ކަންބޮޑ ވ ން އިންތިހާއަށްމައްސަލަެއއް. އެ ަމއްސަލަ ކ ރިއަކަށްނ ދޭ.  



2220 ފެބ ރ ވަރ   16ޖަލްސާ                                      ވަނަ   7ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

29 

 

ތެރޭ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވާހަކަ  ހަރަކާތ ެގ  އިޞްލާޙ   ައޑ އެހިން  ދެކެވެމ ންއަޅ ަގނޑ   ފ ރަތަމަ  މިނިވަން  ދިަގއި  ޔައިރ  

އެ ބޭފ ޅަކ  ފާހަަގކ ރަްއވަނ     ، ޤާނޫނ އަސާސ  އިޞްލާޙ ކ ރެވެމ ންދާއިރ  ؛ބަހ ސްތަކ ެގ ތެރޭަގއި ައޑ ިއވ ނ  އެއް ވާހަކަ 

 ދިމާކ ރި  ކަން ؛ދައްކަމ ން  އެ ބޭފ ޅާެގ ތިމާެގ ބޭފ ޅެއް ޖަލަށް ލައިެގން ދެން އޭނައަށް ކ ރެވޭނެ ކަމެއް ނެތް ވާހަކަ

ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ މެންބަރަކަށް އިންނަވަނިކޮށް   ،އެ ބޭފ ޅާެގ ތިމާެގ ބޭފ ޅެއް  ،ޮގތ ން އެ ބޭފ ޅާ އެ ދ ވަހ  ދެއްކެވި

 ތަނ ަގއި އެ ވާހަކަ  . ދެން މިއަދ  އިއްތިފާޤ ން އަޅ ަގނޑ  މިޖަލަށް ލައިެގން ދެން އެ ބޭފ ޅާ އެ މަސައްކަތ ަގއި އ ޅ ްއވ 

ަގއި ދެއްކެވ  ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސްެގ ބޮޑ ބޭބޭފ ޅެއް.  ސަތ ަގއި އިންނެވ  އެ ބޭފ ޅާ. އެ ވާހަކަ މިނިވަން ބަހ ސްދައްކާއިރ  ރިޔާ

އަންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ ވެެގންދާއިރ   ޮއެވެގންނ ވާނޭ   ،ޤާނޫނ އަސާސ   ޮގތް  ތިމަންނައަށް   ޮގތްހ ސްވާ  ރައްޔިތ ންނަށް. 

ޤާނޫނ އަސާސ   ،  ެގންނަނ ހައްލ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ ތަކަށް އިޞްލާޙ ކަން  އިންސާފ  ހޯދަންދާނެ ޮގތެއް ނ ފެނޭ. މި

ހ ސްވ ން މިއަދ  ވެސް މި ައންނަނ . ހަމަ ޝަރ ޢ  ނިޒާމާ ބަދަލ ކ ރަނ . މި ހ ރިހާ ކަމެްއ ކ ރަނ . އެހެންނަމަވެސް، ޮގތް 

އޮވެެގން ޮގތް  ޮގތްހ ސްާވ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތްހ ސްވ ން.  އޮތ   މި  ޮގތަށް ނ  ގ ޅިފައި  މި  ލިބެންވާނެ.  އިންސާފ   ވާނެ. 

ނަމަކަ  ލަސްވެެގންދާ ވަނ   ބޭނ ންވަނ   ،މަށް  ދަންނަވަން  އަޅ ަގނޑ   ނ ލިބ ން.  އިންސާފ   ހަމަ  ާގނޫނ ތަކެްއ    ،އެއ  

 ތެރިކަމާ ވަރަށް ޞްބަދަލ ކ ރ މަކ ން ނޫނޭ ހ ރިހާ ކަމެއް ބަދަލ ެވެގންދަނ ކ . އެ ތަންތަނ ަގއި ތިއްބަާވ ބޭފ ޅ ންެގ އިޚްލާ

ބެންޗ    ެގސ ޕްރ މް ކޯޓ   ، ކަމަށް ވަނ  ނަމަ  ޮގތ ން ދަންނަވަނ ެގ  ބޮޑަށް ގ ޅިފައޭ މި އޮންނަނ  ކަންކަން. މިސާލެއް

ވަނަ މަޖިލ ހަކ ން ނ ެގނޭ. އެހެންނަމަވެސް،  ، ނަވާރަ. ާގނޫނ  ޮގތ ން ާގނޫނ ތަކަކަށް މާ ބޮޑެތި ބަދަލ ތަކެއް ނާދޭބަދަލ ކ ރ 

ސ ޕްރ މް   ، އެކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ތެރެއިން ވަރަށް ިގނަ ބަޔަކ  ަގބޫލ ކ ރޭ  މާ ޔ ބެންޗ  ބަދަލ ވެެގންދި  ގެ ސ ޕްރ މް ކޯޓ 

ވިޔަސް ލަން ބޭނ ންއިކޯޓ  ބަލަމ ންދާ މައްސަލަތައް ދެފ ށް ފެންނަ ޮގތަށް އިންޓަރނެޓ  މެދ ވެރިކޮށް ވެސް ބެލޭ. ފަހ ން ބަލަ

 ؛ންނަ ކަހަލަ ޮގތަކަށް އަދި މައްސަލަތައް ޝަރ ޢަތ ަގއި ދެއްކ  ކޮން ާވހަކައެްއކަން ވެސް އެނޭގ. ަވރަށް ދެ ފ ށް ފެ

ލަސްވެފައި ހ ރި ވަރަށް ިގނަ މައްސަލަތައް ނިންމަވައިފި. ެއހެންނަމަވެސް، މި ބަދަލ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ހައި ކޯޓަކ ން 

ެގ ކ ރިން  މ   ؛ކޯޓަކ ން ނ ފެނޭ. އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ރަްއޔިތެއްނ ފެނޭ. މި ބަދަލ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ކްރިމިނަލް  

ވަރަކަށް އަހަރާ ާގތްވަނ . އެހެންނަމަވެސް،  ފަސްއެ ރައްޔިތ  ޖަލ ަގއި ހ ންނަތާ މިހާރ     . ވެސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރިން

ކެންސަލް ތާވަލ ކ ރެވޭ.  ޝަރ ޢަތް  ކ ރިއަކަށްނ ދޭ.  ތާވްލ ކ ރެ ޝަރ ޢަތް  ކެންސަލްވޭވޭ.  ވަކ ލ  .  އޮފ ހ ން  ޕ .ޖ   ވޭ. 

ދިގ ލަިއެގން މި ދަނ . އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ޖޭ.އެސް.ސ އަށް    ޮގތަކަށް  ވަޑައެއްނ ަގންނަވާ. މި ކަހަލަ

ޮގތަށް. އެހެންނަމަވެސް،    ،މި ވާހަކައަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއ ދ ކ ރަން  ؛ބަދަލ ެގންނަން ހަމަ ކ ރ  ދ ވަހ  ވެސް ދެންނެވި 

ބަދަލ ން އެކަންޏެއް އަޅ ަގނޑ މެން ތެރެައކ  ރަނަގޅ     ާގނޫނަށް ެގންނަ  ،އަޅ ަގނޑ  މަިއަގނޑ  ޮގތެްއަގިއ މި ފާހަަގކ ރަނ 

އެކި   އިއްޔަންކޮށްފައި ތިބޭ މ ހ ންނާޢަ. އަޅ ަގނޑ މެން އިންތިޚާބ ކޮށްފައި ތިބޭ މ ހ ންނާއި އޭއިޞްލާޙ  ބަދަލ ތަކެއް ނާދެ

މަސް ޮގތ ން  ޮގތް ކޮނޑ އޫމަޤާމ ތަކ ެގ  އެބަ ލިއްޔަތ ތައް  ބޭފ ޅ ން  ތިްއބަވާ  ބޮލ އަޅ ްއަވއިެގން  ޖެހޭ   ައޅ ްއވަިއެގން، 



2220 ފެބ ރ ވަރ   16ޖަލްސާ                                      ވަނަ   7ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

30 

 

ބޭފ ޅ ން   ހ ސްވާނެ ޮގތެއް ނ ވާނެ ޮގތެއް ހައްދަވަން އެކ ރަން. ރަްއޔިތ ންނަށް ޮގތްެއކ  މަސަްއކަތް  ތެރިކަމާޞްއިޚ ލާ

 ށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ބޮޑަ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށްޖެހޭ.  އެބަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މަޖިލިސް މެދ ކަނޑާލަނ . އަލ ން އަނބ ރާ އަޅ ަގނޑ މެން ބައްދަލ ވާނ     ވަރަށް

 ޖަހާއިރ .   11

 

 { އަށް 11:02އިން  10:17 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 ( ފ ށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފ ފ ލ  ވި ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހާރ  އަޅ ަގނޑ ެގ މަސަްއކަތް  މިމަށް އަޅ ަގނޑ  މި ފަށަނ .  ޔ  ންދިެގއިންޓަރވަލްެގ ހ ސް ަވގ ތ ކޮޅަށްފަހ  ޖަލްސާ ކ ރިއަށް

ބަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  މަހި  -8.1ހ ރި މަސައްކަތ ެގ ތެރެއިން    ނ ނިމި  ،ެގންދަނ   ކ ރިއަށް މި

މިހާރ   ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް.  ރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސ އަށް އިޞްލާޙ ހޫހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖ މް  ރިޤްޠާ

 . ޤަށްރި ޠާބަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  އަރ ވަނ  މަހި ނޑ  ފ ރ ޞަތ  މިއަޅ ަގ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޤްޠާބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  މަހި

އަޅ ަގނޑ    ޤާނޫނ އަސާސ އަށް  ރައ ސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޖ ޑ ޝަލްދެޝ ކ ރިއްޔާ  ފަހަރ   ކޮމިޝަން  ސަ  ވަނަ  ރވިސް 

މި ބިލ  ހ ށަހަޅަމ ން ވެސް   ،އަޅ ަގނޑ  މައްސަލަ ހ ށަހަޅަމ ން  ،އެކ ލެވިެގންވާ ޮގތަށް ބަދަލ  ެގނައ މަށް މި ހ ށަހެޅ 

ދ ވަހ ެގ  އަހަރ   14  ،ެވެގން މިދިޔަ ދ ަވސްތަކ ެގ ތެރޭަގއި ގ ތަސްދ    ދިވެހިރާްއޖޭެގ މި ޤާނޫނ އަސާސ   ،ދެންނެވި ފަދައިން

މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާ  ޤާނޫނ އަސާސ އަށް  ތެރެއިން ؛ތެރޭަގއި  މައްސަލަތަކ ެގ  ފާހަގަވެެގންދާ    ، އަޅ ަގނޑ މެން 

ނޑިޔާރ ންެގ ސ ލޫކ  އަދި ފަ  ،ޝަރ ެގ ތެރެއަށް ނ ފޫޒ  ވަންނަ ބާރ  ދ ފައިވާ ޖ ޑ    ޚާއްޞަކޮށް ޤާނޫނ އަސާސ އިން އެއް

ވަނ ން ހ އްޓ ވ މަށް މިއަދ   ެވސް އެހެނިހެން ނ ފޫޒ ތައް ވަންނަސިޔާސ  ނ ފޫޒާއި އަދި  ށްމައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނަ

ރަޙ ަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ހިންަގން ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ންނާއި އަދި ވާދަވެރި ފަރާތްތަކ ން މިކަމަށް ސްދިވެހިރާއްޖޭެގ ސިޔާސ  މަ

މި ބިލަށް ވާހަކަފ ޅ ދެއްކެވި   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  އޮތ  ހ ށަހަޅާފަ  މި ަމއްސަލަ މި  ،ާވތ ވެ  ވޭ މައްސަލައަކަށްއެއްބަސްވެ 

އެކަމަކ  މި ބިލަށް   ކ ރަން.ތިރާމ ހ ދޭތެރޭ އަޅ ަގނޑ  އި  ޮގތާ  ދެކޭބޭފ ޅ ން ހ ށަހެޅ އްވި ޚިޔާލ ތަކާއި ނ ވަތަ އެ ބޭފ ޅ ން  
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އިވާހަކަފ ޅ  ިގނަ  މެންބަރ ންދެްއކެވި  ފިޔަވަ  2 ؛ްއޒަތްތެރި  ބިލަކަށް    އިމެންބަރެއް  މި  މެންބަރ ން  ިއއްޒަތްތެރި  ިގނަ 

ހާ ހައްތަވާހަކަެއއް ނ ދަްއކާ. ޤާނޫނ ައސާސ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ދިމާވެފައިވާ ަމއްސަލަައކަށް ވާހަކައެއް ނ ދައްކާ.  

އެއް ވާހަކަތައް.  ސިޔާސ   ދެއްކ   ދަންނަ  ވެސް  މި  ބޭފ ޅ ން  ކ އްލި  ،ވަނ ބައި  ހަމަ  ޤާނޫނ އަސާސ   ކަށް  ޔަމިއ  

މަޖިލ ހ ަގއި މި ހޭދަކ ރި  ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ ވަގ ތ  ނޫން ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  އެއަށް ރައްދ    8ދ ފާނަން. އަޅ ަގނޑ  މި 

ޤާނޫނ އަސާސ   އަހަރ  ތެރޭަގއި  ބަދަލ ކޮށްފި.    4ދ ވަހ ެގ  ޗެޕްޓަރެއްއޭެގފަހަރަށް  ޤާނޫނ އަސާސ އަށް    ތެރޭަގއި 

އެއ  އެމް.ޑ .ޕ ެގ   ؛ކ ރ މާކ ރ މާިއ، ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ނ ވަތަ ރައ ސ ލްޖ ްމހޫރިއްޔާެގ ނައިބ ެގ އ މ ރ  ިއތ ރ އިތ ރ 

ބަދަލ މެންބަރ ން ވޯޓ  އ މ ރ   އަދި  ދ ެގން.  ބަދަލ ކ ރިކ ރ މާއި،  ބަދަލ  ކ ރިން  ެގނައި  ބަދަލ ކ ރ ން ޤާނޫނ އަސާސ އަށް 

އަނބ ރާ އަހަރ   ،ކ ރ މާއިރ ޖޫޢަ  އަނެއްކާ  މިދިޔަ  ކައ ންސިލ ެގ  އަދި  ލޯކަލް  ބާބަށް    ބ ތަކާޚާއިންތި  ގެ ތެރޭަގއި  ބެހޭ 

ެވސް    އްބޮޑެތި މަޝްވަރާތަކެއް ކޮށްފައެ   ބ ނާ ޚިޔާލ ތަކެއް ހޯދައިެގން ނޫން. އަދި މާ  ތި   ެގެގނައ ކ  ރައްޔިތ ންބަދަލ 

ތެރޭަގިއ    ެގނައ  މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ން މިދިޔަ އަހަރ ބެހޭ ބާބަށް ބަދަލ ެގ  ބާޚާިއންތި  ނޫން. ލޯކަލް ކައ ންސިލ 

ނޭގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޫން.    އްބެއް ޖެހ ނ މަ. މަޝްވަރާތަކެއް ކޮށްފައެޚާއައިސް ައޅ ަގނޑ މެންެގ ބ ޑ ަގއި އިންތި

އިންތި ކައ ންސިލް  ލޯކަލް  އެހެންވ މާ،  މައްސަލަތައް.  ހ ރި  ސަރ ކާރ ން  ެގބ ޚާއޭަގއި  މި  އްޞަކޮށް  ޚާ  ،ާގނޫނަށް 

ިމއަދ ގެ   ބަދަލ ެގނައ މަކ   ޖޭ.އެސް.ސ އަށް  މަްއސަލައިަގއި  މި  ޮގތަށް  ބަދަލ ެގނައި  ޤާނޫނ އަސާސ އަށް 

އޮތ  ވިދާޅ ވެފައި  ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ވަޢ ދެއް.  ރިޔާސ   ލިޔަސް  ،ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ފަނޑިޔާރަކ    މކޯޓަކަށް 

މިޔަވަކިކ ރި  ދިނަސް،  ޕްރޮމޯޝަނެއް  އަދި  ވެސް  ދެ  ސް،  މިހާރ   އެޮގތަށް  ހަމަ  ޓަކައޭ.  ސަބަބ ތަކަށް  ސިޔާސ   ނ  

ރައ ސް މިރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ކަންތައް  ވެސް  ވަޑައިެގން  ައޅ ަގނޑ   ނ .  ްއވަކ ރަ   ކަމަށް  ބޭފ ޅ ންނަށް  ބަެއއް  ދެން 

އެްއ  ކ  ނ ވަތަ ލެކްޗަރާ ހ ރި ދާރިސަ  ތެރޭަގއި އިސްލާމ  ޝަރ ޢަތ ެގ ޢިލްމ  އ ނެގނިެގންހ ށަހެޅި އިޞްލާޙ ެގ ތެރޭަގއި، މ ެގ

ބޮޑ ވޭ.   ކަންތައް  ވަރަށް  ރައ ސް ހ ރ މާ  އިްއޒަތްތެރި  ބޮޑ ވޭ.  ކަންތައް  ޖ މް ؛ވަރަށް  ރިްއޔާެގ  ހޫދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ޚިލާފ  ާގނޫނެްއ މި  . އިސްލާމްދ ނ ެގ އަސްލަކާމި ޤާނޫނ ައސާސ ެގ މަސްދަރަކ  ިއސްލާމ  ޝަރ ޢަތް ؛ޤާނޫނ އަސާސ 

ނ ހެދޭނެ.   ފަނޑިޔާރ ން  ދިތަނަކ ން  ޤާނޫނ ލްންކ ހ ވެހިރާއްޖޭެގ  އޮތ   އޭަގއި    1205ޤޫބާތ ެގ  ޢ ކ ރަން  މާއްދާ.  ވަނަ 

 އޮތް ކަމެއް  ންކ ހ   ކ ރެވޭނ . އިސްލާމްދ ނ ަގއި ަވކި ޮގތަކަށްހ ކ ންެއއްޮގތަކަށޭ    ތަކާއިސްލާމްދ ނ ެގ ައސްލ   ،އޮންނަނ 

އެހެންވ މާ،  ކ މެއް ެވސް ނ ކ ރެވޭނެ.  ހ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓަކ ން  ނޫން ޮގތަކަށްއަދި އެާގނޫނަކ ން ބަދަލެްއ ނ ކ ރެވޭނެ.  

ެއއްޮގތަށް    ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސ ަގިއ އިސްލާމ  ޝަރ ޢަތާ  ،ފަނޑިޔާރ ންެގ ސ ލޫކ  މައްސަލަ ބަލަން

ން  ފަނޑިޔާރ ންެގ ސ ލޫކ  މައްސަލަ ބަލަން އިސްލާމ  ޝަރ ޢަތ އެ    ،ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބ ނިއިރ ންކ ހ   އިދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ކ  ހ ރ މަކ  މިތާ ތިއްބެިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކަންތައް ބޮޑ ވާންޖެހޭ ސަބަބެއް  ހ ރި ދާރިސަ  ޢިލްމ  އ ނެގނިެގން

ޮގތަށް ާގނޫނ  މަސްދަރ     ވިއަރައިެގން އ ޅެންޖެހޭ ސަބަބެއް ވެސް ނޫން. އެއ  ރާއްޖޭަގއި މިދެންނެށް ހިނިޔަނޫން. އަދި ފަ
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ބަލަން   މި މައްސަލަ  ސ ލޫކ   މ ހ ން  ތިބި  ކިޔަަވިއެގން  ޝަރ ޢާ  އިސްލާމ   މަްއޗަށް.  ޝަރ ޢަތ ެގ  އިސްލާމ   އޮތ  

ވަރަށް ިގނައިން ދެއްކިދާނެ.    ތައް ސިޔާސ  ވާހަކަ ؛ކ . އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްތިބެންޖެހޭނެ. އެއ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތަ

އ ފައް އޮތްޤާނޫނ އަސަސ   ފަރ ާމކޮށްފައި  ޤާނޫނ އަސާސ   އޮތ ،  ރައ ސަ ؛ދާފައި  ދ ވަސްވަރ  އިްއޒަތްތެރި  އެ  ކ  

ފަރ މާކ ރަމ ން މިތާޤާނޫނ އަސާސ   ޤާނޫނ އަސާސ     ނަގއިދިޔައިރ   މި  ބޭފ ޅެއް.  ހ ންނެވި  މަޖިލ ހ ަގއި  ޚާއްޞަ 

މެންބަރ ންނާ ިއއްޒަތްތެރި  އޭރ ެގ  ހ   ފަރ މާކ ރަމ ންދިޔަ  ބެލި  މި  . ންކ ރިމަޝްވަރާ ން  ކ ރި  މ ގެ ށަހެޅ އަޅ ަގނޑ  

ެގނައ ،   ވ ޖޫދަށް  އަހަރެއްހަތަރ ޤާނޫނ އަސާސ   އަހަރ  ؛ފަސް  މަިއަގނޑ   ހަތަރ   ޚާއްޞަކޮށް  ތެރޭަގއި.  ދ ވަހ ެގ 

ކ ރ    އިންތި  2008މަސައްކަތްތައް  ރިޔާސ   ކައިރި  ބާޚާެގ  މިވަރަށް  ހަދާފައި  ޤާނޫނ އަސާސ   ޮއްއވާ.    . އޮތ   ވެފައި 

ރައްޔިތ ންެގ ޙަްއޤ ތައް ހޯދައިދިނ މަށް ޓަކައި    ހ ރި ވަރަށް ރަނަގޅ  ކަންތައްތައް. ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހި  އި އެބަތެރޭގަ މ ެގ

މަސަްއކަތް ވަރަށްއޭރ ަގއި  އެބަ  ކ ރިއިރ   މަސައްކަތްތަކެްއ  ކ   ިގނަ  މަިއަގނޑ   ރެވިފައޮތް  ހެދިއިރ   ޤާނޫނ އަސާސ    .

އޮތ    ،ކަށްޢަމައ ޟޫ ވިސްނ މަކަށް  ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއޭ  ،މަިއަގނޑ   ވެރިކަން  30 ؛ރ ެގ  ކ ރެްއިވ  އަހަރ  

  ،ށްޢައެ މައ ޟޫ ؛ން ބޭލ މަށް. މި ޤާނޫނ އަސާސ އަކ  ރައ ސް މައ މޫންެގ ވެރިކަން ބޭލ މަށްމ  ވެރިކަ  ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

ޤާނޫނ އަސާސ އެއް.   އޮތް  ހަދާފައި  ވިސްނ މަށް  އޮތ    އެއްއެ  ވިސްނ މ ަގއި  މައ މޫ  ،ބައެްއެގ  ން މ ވެރިކަ  ންރައ ސް 

އޮތ  ިވސްނ މ ަގއި  ބައެއްެގ  އަނެއް  ހ ންނެވި  ،ބޭލ މަށް.  ވެރިކަމ ަގއި  މައ މޫން  ރައ ސް  ހަދާނ   ސް ޔަ ޤާނޫނ އަސާސ  

ބިނެޓ ެގ ތިއްބެވި ޒ ވާން  ޙަޤ ޤ  ކަމަކ  މިއ . އޭރ ެގ ރައ ސް މައ މޫންެގ ކެކ ރަން ވ ހާވެސް އ ނދަޫގވާ ޮގތަކަށޭ.  ވެރިކަން

  2008ކ ރެްއވ  ރައ ސް މައ މޫންެގ ވެރިކަން ބާލަން. އެކަން ފަހ ން ސާބިތ ވެެގންދިޔައ   ވެސް މަސަްއކަތްވަޒ ރ ންތަކެއް

އަދި ބިލ  ހ ށަހަޅަން ލިބޭ    ށް އަޅ ަގނޑަ  !ލ މާ. އަޅ ަގނޑަށް ޕ .ޕ .އެްމެގ ަވގ ތ ކޮޅ  ދެއްވާތިއިބަށް ޮގވަ ޚާރިޔާސ  އިންތި

ތ ަގއި ޤާނޫނ ައސާސ  ހެދިއިރ  މިދެންނެވި ޮގތަށް ޤައ މެއްެގ ޤާނޫނ އަސަސ  އެހެންވ މާ، ޙަޤ ޤަ  !ވަގ ތ ކޮޅ  ެވސް ދެއްވާތި

މި ދެންނެވި ޮގތަށް ވެރިކަމ ަގއި ހ ރި ބޭފ ޅަކ  ބާލަން   ،ވިސްނ މަށް ވިސްނާއިރ އެ ބ ދައިން ވިސްނާ  ،އޮންނަންޖެހޭ ޮގތަށް

ދިޔަ މައްސަލަތަކ ެގ ތެރޭަގިއ ފާހަަގެވެގންމަްއސަލަތައް ދިމާވާނެ. އެ    އިމިތާަގއި ތިބި ބަޔަކ  ހަދާ ޤާނޫނ އަސާސ ެއއްގަ 

ބައެއް ބޭފ ޅ ން  ؛ޮގތް. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް  ރވިސް ކޮމިޝަން އެކ ލެިވެގންާވ ޮގތް، އޮތްސަ  ޖ ޑ ޝަލް  ،ކަމަކ    އެއް

ެއ    ލަ!ދ ވަހ ެގ ެވރިކަމ ެގ ތެރޭަގއި މިވެނި ކަެމއް ދިމާވިއޭ. ހިނާގބައަހަރ   5މިދިޔަ    ، ދައްކަވަމ ންމިތާަގއި ވާހަކަފ ޅ 

ަވނަ އަހަރ  ވެރިކަމަށް ވަޑަިއަގތ  ރައ ސް ނަޝ ދ . މިއަދ     2008ން  އެމް.ޑ .ޕ   !ވާހަކަ ވެސް ރަނަގޅަށް ދަްއކާލަމާ

 ؛ޖެހިެގން އައި  އިރ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގތް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ ރައ ސް. ރައ ސް ނަޝ ދ  ވެރިކަމަށް ވަޑައިަގ

 ލާފައި މިއިރވިސް ކޮމިޝަން އެކ ލަވަޖ ޑ ޝަލް ސަ  އި މި ޤާނޫނ އަސާސ ަގލިބ ނ .  ކޮންޓްރޯލެއް ރައ ސް ނަޝ ދަކަށް ނ 

ރައ ސް  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތަށް.  ކޮންޓްރޯލްވާ  ފަނޑިޔާރ ެގ  ބަޔަކަށް  އޮންނަ  މެޖޯރިޓ   މަޖިލ ހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ   ؛އޮތ  

.ސ ެގ ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ންެގ  މިހާރ  ޤާނޫނ އަސާސ ެގ ޖޭ.އެސް  ؛އި ޤާނޫނ އަސާސ ަގތަޖ ރިބާއިން ފެންނަން އޮތ  މޮިގތަށް.  
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ވަނަ    2008ރައ ސް ނަޝ ދަށް  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ މެޖޯރިޓ  އޮންނަ ޮގތަށް.  ިއ  ކޮންޓްރޯލް އޮންނާނ  ެއއިރެްއަގ

ނ ލިބ ނ މާ ނ ލިބ ނ .  މެޖޯރިޓ އެއް  މަޖިލ ހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ  ވަޑައިެގންފައި  ވެރިކަމަށް  ނ ފޫޒ   އަހަރ    ފަނޑިޔާރ ޭގެގ 

ކ ރ ވ މަށްފަހ  ކްރިމިނަލް ކޯޓ ެގ އިސް  ސަބަބ ތަކެއް މެދ ވެރި ؟ވ   ރޯލެއް ނ ލިބ ނ . ނ ލިބ ނ މާ ކިހިނެއްތޯކޮންޓް  އިފޯރ ވަ

ަމއްސަލައަކ  ފަނޑިޔާރ ެގ ކޮންޓްރޯލް  ހ  ރަޟ ޤާهللا ޢަބްދ .  ނ ކ ރ ހ  ރަޟ ޤާهللا ފަނޑިޔާރ  ޢަބްދ  ނ ކޮށް އެ ދިޔަ 

އާންމ  ބަހ ރ ވައިން   ؛ ވަަގށް ނެިގ މައްސަލައިަގއިޟ ޤާهللا ކަމެއް. ޢަބްދ ނ ލިބ މ ެގ ސަބަބ ން އޭރ ެގ ެވރިކަމ ން ކ ރި  

ކޮށްފައި އޮތ ކ  ސިޔާސ  ވާޢ ދެކޮޅަށް އޭރ ަގިއ ދަ  ނެިގ މައްސަލަިއަގއި ރައ ސް ނަޝ ދާ   ވަަގށްޟ ޤާهللا ބ ނާނަމަ ޢަބްދ 

ކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް އަމ ރ ކޮށްފަިއ  ޕްރޮސި ޖެހިެގން ައއި ދ ވަހ  އޭރ ެގ    ،  ހައްޔަރ ކ ރި ދ ވަހ ޟ  ޤާهللا ޮގތަކ ން ނޫން. ޢަބްދ  

އޮތް އެ މައްސަލަ ބަލާނެ ކަމަށް. އެ މައްސަލަ ބަލަން އަންގަވާފައި އޮތް. އޭރ  ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަކަށް ހ ންނެވ   

ެއ    ،ެއ މައްސަލަ ބަލާނެ ކަމަށް  ރ ެގ ތެރޭަގއިއިަގޑި   24  ނެިގ މައްސަލައިަގއި   ަވަގށްޟ ޤާهللا ޢަބްދ   ރައ ސް ނަޝ ދ .

ވެރިކަމ ަގިއ   އި. އޭރ ގަ ހ ރ ކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް އަންާގފައި  ކ ރާނެ ކަމަށް ޕްރޮސިހ ންނަށް ދަޢ ވާމައްސަލަިއަގިއ ހިމެނޭ މ 

ޚާއްޞަކޮށް   ،އަޅ ަގނޑ މެން ނިމެން ދަނިކޮށްހ ަގއި  މިދިޔަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ؟ ދަންނަވަންތޯހ ރ  ރައ ސް ނަޝ ދ .  

މަޖިލ ހަށް   ކ ރ މ ެގ ކ ރިން މިވޯޓ  ނިމ މަށްފަހ  ހ ވާ  ބ ެގޚާއިންތި  ،ބ  ނިމ މަށްފަހ ޚާވަނަ އަހަރ ެގ ރިޔާސ  އިންތި  2018

މިއަދ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ ނައިބ  ރައ ސް ހ ށަހެޅި މައްސަލަެއއް.    ،ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ނަޝ ދަށް   ރައ ސް  ރައ ސް،  މައްސަލަހ އަހަރ ެގ    12ކ ރ ެގ  އައި  ރައްޔިތ ންެގ ؛ކ މެއް  މައްސަލަ  މަޖިލ ހ ން އެ   

އިލްތިމާސަ  މްޕްރ ސ  ބަހ ސްކޯޓަށް  މި ޗެމްބަރ ަގއި  މަޖިލ ހ ެގ  މި  ދ ވަހ   އެ  މައްސަލަ  އެ  ދަންނަވަން.  ކ ރަމ ން  ށް 

ނ ވަތަ    އެ މަްއސަލަ އަލ ން ބެލ މަށް  ކޯޓަށް  މްޕްރ ސ   ،ކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް ބިޝާމް ސިޓ ެއއް ފޮނ ަވނ ދަނިކޮށް ޕްރޮސި

ކ މ ަގއި  ހ ކޯޓ ެގ    މްޕްރ ސ ؟ ކ މ ަގއި އޮތ  ކ ކޭތޯހ ކޯޓ ެގ    މްރ ޕް. ފޮނ ވ މާ ސ އެއް ތ ން ސިޓ ބެހޭ ޮގ  އާއެ މައްސަލަ

ތްތައް ރަނަގޅ  ނޫން ކަމަށް. އެ މައްސަލަ އަލ ން ބެލ މަށް. އަ ޖ ރާއި  ، ރައ ސް ނަޝ ދ ެގ މަްއސަލަ ބަލާފައި އޮތ   ،އޮތ 

 ވަަގށްނެިގ މައްސަލަ އަދި  ޟ  ޤާهللا ޢަބްދ .  ނެިގ މައްސަލަ ައދި ނ ނިމޭނެ ވަަގށްޟ ޤާهللا ޢަބްދ   ،ރައ ސް ނަޝ ދ 

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ ރައ ސް ފ ރަތަމަ   ،ށް ވަޑަިއެގންނ ނިމޭ. މިއަދ  ރައ ސް ނަޝ ދ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ ރައ ސަ

، ފޮނ ވ  ؟ތޯފޮނ ވ  ކ ކޭ  .ސިޓ އެއް ފޮނ ވ  ޖޭ.ެއސް.ސ ައށް  ަގއިކޮށްފައި އެ ރޭރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ ރައ ސްކަމ ެގ ހ ވާ

ދ ދ ެގ هللاކ ރި ފަނޑިޔާރ  ޢަބްދ ން ކ ހ  ވަަގށްނެިގ މައްސަލަިއަގއި  ޟ ޤާهللا ޢަބްދ   ،ކްރިމިނަލް ކޯޓ ން ރައ ސް ނަޝ ދ 

ބެލ މަށް.   މިނިވަންވާނެމައްސަލަ  ޖޭ.އެސް.ސ   ހިތަދެން  އަރ ށްވަރ   ފަނޑިޔާރ ެގ    !ލާއިވަ   ބެލި  މައްސަލަ  މިދެންނެވި 

ރައްޔިތ ން ބެލ މަށް  ފޮނ ވަނ   މައްސަލަ  މި  ސިޓ އެއް  މެންބަރ   އިންނަވާ  ޖޭ.ެއސް.ސ ަގއި  ރައ ސް،  މަޖިލ ހ ެގ  ެގ 

 އި ގަ ހ މި މަޖިލ  ؛ހ ރި ޮގތަކ . އެހެންވ މާ، މިތާަގިއ ތިއްބެވި  ޖޭ.އެސް.ސ އަށް. އެހެންވ މާ، މިއ  ކަންތައްތައް ހިނާގފައި

ށް ބިލަ  މި  ަގއިއެ މައ ޟޫ  ،އެރ  ށްތ  އަޅ ަގނޑ  ހިތަތިއްބެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ސިޔާސ  އެތައް ވާހަކަތަކެްއ ދައްކާ
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  . އޭޖެހެއެްއޗެއް ދަންނަވާލަން  ޮގތ ންެގ  ފ ޅ ންނަށް އަޅ ަގނޑ  މި ބިލ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ ބޭ  ވާހަކަދަްއކާއިރ  ހަމަ އެ

ދެންމެ ވާހަކަޔަމިތާަގއި  ވަރަށް  ފ ޅ  ކ   މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަތިވެރި  ވިލިނިގލ    ،ހަރ އަޑ ންދެއްކެވި    އަދި 

ހެދިފައި ދަށ ން  މެންބަރ  ވެސް ޤާނޫނ އަސާސ ެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ާގނޫނ ތަކާ  ދާއިރާެގ  ޚިލާފަށް ރައ ސް ޔާމ ނ ެގ   ހ ރި 

 ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް ތަކެްއ އައި ވާހަކަ ދެއްކި. އަދި ނ ފޫޒ  ފޯރ ވި ވާހަކަތަކެއް ވެސް ދެއްކި.  ންކ ހ ވެރިކަމ ެގ ތެރޭަގއި  

  އެ އަމ ރަކ  އެމް.ޑ .ޕ ެގ ބޭފ ޅ ން ަގބޫލ ކ ރާ އަމ ރެއް ؛ވަނަ ދ ވަހ  ނެރ ނ  ައމ ރ   2018ރ   ވަރ ފެބ   1ކޯޓ ން    މްޕްރ ސ 

ވާނަމަ ނަޒާ  ،ކަމަށް  އިތ ބާރ   ،ތްތެރިހާއެހާ  ތިބ   އް،ފަނޑިޔާރެ  5ހިފޭ  އެހާ  ކޮންތާކ ތޯ  އެ  ؟މިއަދ   ކޮންތާކ ތޯ 

ވަނަ    2018ރ   ވަރ ފެބ   1އޭެގ އެްއވެސް ފަނޑިޔާރަކ  މިއަދަކ  މަޤާމަކ  ނެތް.  ލިބ ނ މަ  ބާރ  ؟ފަނޑިޔާރ ންތައް ތިބ 

އަމ ރ  ނެރ ނ  އެމް.ޑ .ޕ ެގ ފަލްސަފާއަށް، ވިދާޅ ާވ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރެްއވި    ، ތަނަށް ފާހަަގކ ރި  އަހަރ  މި

ވަނަ އަހަރ ެގ ރިޔާސ     2013  ،ކ ރަމ ން ދިޔައ ތަ ަވކާލާތ . އެމް.ޑ .ޕ ން އަބަދ ވެސް ަގބޫލ ކ ރަނ  ނ ވަދެކޮޅަށް  އާފަލްސަފާ

ދަށ ަގއި ފ އާދ  ތަޢ ފ ޤ މެން ެގ  ސަލައެއްއްފަހ ން ސްމޯޓޯ މައަދި ޭއގެ   އިރ  ޕާޓ ން މައްސަލަތަކެއް ވައްދަ ހޫބ  ޖ މްޚާއިންތި

ބެލ މާ  ސްއިލެކްޝަން ބަލަ  މްޕްރ އަިމްއލައަށް ސ   ،ކޮމިޝަންެގ މައްސަލަތަކެއް  އިެގން ނ ނިންމޭނެ  ކޯޓ ން މައްސަލަ 

ސ   2018ރ   ވަރ ފެބ   1ކަމަށް.   ދ ވަހ   މިދެންނެވި  އަހަރ   މ ހަކ  ޕްރ ވަނަ  ެއއްެވސް  ލ   މައްސަލައެއް  ކޯޓަށް  މް 

އެއްވެސް މ ހަކ  ނ ހ ންނާނެ. ރައ ސް ނަޝ ދ ެގ މައްސަލައެއް ެވސް ނޯންނާނެ. ރައ ސް މައ މޫންެގ ވެސް   ނ ހ ންނާނެ.

އެއް ނޯންނާނެ.  މ ހަކ  ސ މައްސަލަެއއް  ނާޅާ.  ޕްރ ވެސް  ހ ށައެއް  މައްސަލައެއް  ކޯޓަށް  ނިމ ނ .ރ ވަރިފެބ   1މް   ަގއި 

އަމ ރެއް ޮގތަށް  ހައްލ ވާ  މައްސަލައެއް  ހ ރިހާ  ހ ރި  އޭރ   ނ ކ ތ .   ؛ރާއްޖޭަގއި  އަމ ރ   އެއް  އަމ ރ  ބޮޑ   އެ  ދެން 

ބޮޑ     އިން މާދާނ . އެހެންވ މާ، އެ   ހަމެއް  އިން ކޮށަ ކ ރަން އެމް.ޑ .ޕ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން އ ޅ ނ މާ ހަމަ ގައިދިފާޢ 

އިްއޒަތްތެރި  ނަތ ޖާއެއް ނާންނާނެ. ސިޔާސ  ވާހަކަތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކިތަންމެ ހަރ އަޑ ން ވެސް ިމތާ ދެއްކިދާނެ.  

މަޝްވަރާ ؛ރައ ސް ރައްޔިތ ންެގ  ބަދަލ ެގނައ މަކ   ކަމެއް.    ޤާނޫނ އަސާސ އަށް  ވެސްބޭނ ންވާ  އެކަން    އަޅ ަގނޑ  

މަޝްވަރާ ރަްއޔިތ ންެގ  ެއކަމަކ   ރަްއޔިތ ންެގ    ަގބޫލ ކ ރަން.  މިއަދ   ބާރ   ހެދ މ ެގ  ބަދަލ ކޮށް  ކަންތައްތައް  ބޭނ ންވާ 

އެބަ ބަދަލ   މަޖިލ ހަށް  ޤާނޫނ އަސާސ   މަޖިލ ހ ން  ރަްއޔިތ ންެގ  ޮގތަށް  ކ ރެވޭއޮތް.  ޤާނޫނ އަސާސ ެގ    ، އޮތްއިރ  

ބެހޭ ޮގތ ން މަޝްވަރާތައް ހ ޅ ވާލަންވ  ނޫންތޯ. ކ ްއވެތޯ ކޮމިޓ  މަރ ޙަލާަގިއ    މާޖޭ.އެސް.ސ ެގ ކޮމްޕޮޒިޝަން ބަދަލ ކ ރ 

ށް މަޝްވަރާކޮށް ޢަތިއްބެިވ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް ެގނެސްެގން މ ެގ މައ ޟޫ  އިއާންމ  ރައްޔިތ ންނާއި އަދި ސޮސައިޓ ަގ

ވަނަ  2023ެގ ކޮންޓްރޯލް  ޭގބޮޑަށް ބޭނ ންވަނ  ފަނޑިޔާރ  ؟ކ ރަނ މަސައްކަތްމި  ެގންނަންޖެހޭ ހައްލ ތައް ނ ެގންނަން    އިމ ަގ

ޮގތަށް ބާއްވަން. އޭރަށްތާ ރައ ސް ޔަމ ންެގ ޝަރ ޢަތް ހިނގާއިރ  ހިސާބަށް މި  ބަށް ގޮވ މާޚާއިންތި ރިޔާސ     އިއަހަރ  ތެރޭަގ

ސަލަ ނިމެންދެން ޖޭ.އެސް.ސ ަގިއ  ކޯޓ ން ނެރ ނ  ޮގތަށް މި މައް  އިހިފަަގއި  ވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރ ެގ ލަފ  

ލޯ  ކ ރެއްވި  އެކ  މަސައްކަތް  ރައ ސް ނަޝ ދާ ؛ރމްގައިފަ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ ރައ ސް ވެސް އިންނަން. އަދި ލޯ



2220 ފެބ ރ ވަރ   16ޖަލްސާ                                      ވަނަ   7ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

35 

 

އިދ ން  އެތަްއ ފައިސާތަކެއް ނ ަގވާ އިހ ރިހާ ލޯޔަރ ން ޖޭ.އެސް.ސ ަގއި ތިބެެގން ރާއްޖޭެގ މަދަނ  މައްސަލަތަކ ަގފަރމްެގ 

ބި ނަަގމ ންރ ފަނޑިޔާރ ންނަށް  އެދައްކަިއެގން  އެންމެނަށް  ކަމެއް.ދަނ .  މެންބަރ    ނޭގ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ 

ހ ހަދަނ . އެކަަމކ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މިތާނަގއި ޖޯކ ޖަހަމ ން ނ ވަތަ ކޮންމެވެސް ވާހަކަތަކެއް ދަްއކާތ  އެންމެން  

ދައްކާ   ނޫންތޯ.    ،މައްސަލަިއެގއެ  ރަނަގޅެއް  ވިސްނާލ ން  ވެސް  މައްސަލައަށް  ކިތަްއ  ފަނޑިޔާރ ޙަޤ ޤ   ޭގެގ 

 ؟ކ ރ މަށް ޓަކައިތ  ހިމާޔަތްޙަލަޞްމިއަދ  ތިބި ލޯޔަރ ން އެ މ ހ ންެގ މަ  އިތޯ ބިރ ދައްކަނ  ޖޭ.އެސް.ސ ގަ ނައްފަނޑިޔާރ ން

ފަނޑިޔާރ ންތޯ ފަނޑިޔާރ ންނަށްތޯ ؟ކިތައް  ޮއތ  ؟ކިތަްއ  ބޭރ ކޮށްފައި  ފަނޑިޔާރ ންތޯ  ރައ ސް ؟ކިތައް   ؛އިއްޒަތްތެރި 

ހ ރި ފަނޑިޔާރ ންނަށް.   ކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް ބައެއް ފަހަރ ަގއި އިންޒާރ ދ ފައި އެބަޚާްއޞަކޮށް ޕްރޮސި  ،، ދައ ލަތ ންދައ ލަތ ން

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހ ށަހަޅާ މަްއސަލައެއް ނ ވަތަ ހަިއކޯޓަށް އިސްތިރޮސިޕް ކ ރާ މައްސަލަެއްއ ނާފ އ ކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް 

ދ ފަިއ ޕްރެސްތަކ ަގިއ އިންޒާރ ދޭ. ތިމަންނަ މި ބަޔާން  ،ކޮށްފައިނިމ ނ މާ އެ މައްސަލަ ދިޔަ ޮގތ ން އިންޒާރ ދ ފަިއ ޓ ވ ޓ  

ކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅ ވާ ޮގތ ން އެ  . ޕްރޮސިމޭެގ ޮގތ ަގއި ޖޭ.އެސް.ސ އަށް ހ ށަހަޅާނަމައްސަލަ ސ ލޫކ  މައްސަލަެއއް 

ރައ ސަ މަޖިލ ހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ބޭފ ޅެއް  ކަހަލަ  މަންމަ  ދިގ ހެދ މެއް   ކ .ބޭފ ޅާެގ  ރައ ސް  މަޖިލ ހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ 

ޮގތް    ށް ވާނެކިއ ޓަރ ޖެނެރަލަމިދެންނެވި ޕްރޮސި   ،ސް މަންމަެގ މައްސަލައެއް ބަލާއިރ ޔަ ތ ރ ކ ރަްއވަިއެގން ނ ންނެވި

ިއަގއި  ަވަގށްނެިގ ަމއްސަލަޟ ޤާ هللا ޢަބްދ    އިއޭރ ަގ  ،ކްރިމިނަލް ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރ ،  އަޅ ަގނޑ  މިދެންނެވި  !ވިސްނާލަްއވާ

މިދެންނެވި ޮގތަށް މަންމަގެ   އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގކޮށްފަިއ އޮތ  އެ މައްސަލަ އަލ ން ބެލ މަށް.  ންކ ހ މް ކޯޓ ން  ރ ޕްސ 

ޕްރޮސި ވ މާ  ބަނޑ ދަށ މައްސަލަެއއް  އޭތި  ޖެނެރަލް  ހަމަަގއިމ   ކިއ ޓަރ  ވެސް.  ކަެމއް  އޮތ   މިހާރ   ވެސް  ލައިެގން 

ދަށ  ކޯޓ ން އަލ ން ބެލ މަށް. އެހެންވ މާ، ރައ ސް    ،އެ ަމއްސަލަ ނިންމާފައި އޮތ    .ނެތް  އް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނިގފައެ

އެކަން ވެސް ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން. އަޅ ަގނޑ ،   ވަަގށް ނެިގ މައްސަލަ ނ ނިމޭނެ.  ޟ ޤާهللا ޢަބްދ   ،ނަޝ ދ 

ނިމ ނ މަ    އިދައްކަ ބި ބޭފ ޅ ން ވާހަކަށް އިތ ރަށް ވާހަކަދައްކަން ތިޢަމައ ޟޫ  އަޅ ަގނޑ  އަދި މި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ދެއްކިދާނެ. ޤައ މަށް ހެޔޮއެދޭ  ތައް  އަޅ ަގނޑ ެގ އެދ މަކ  ސިޔާސ  ވާހަކަބަހަށް ފ ރ ޞަތަށް އަޅ ަގނޑ  އެދޭނަން.  ފަހ 

މި  ކަމަށް ޖޭ.އެސް.ސ ައށް  ނ ފޫޒ   ވަންޏާ  ޓައަންނަ  މައިތިރިކ ރ މަށް  މ ެގތެރޭ ތައް  ބަލައިަގނެ،  ބިލ   މި  ަގިއ  ކައި 

ސްބަތްވާނެ، ސަރ ކާރަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރ ން ވެސް ބޭނ ންވާ ބަދަލ ތަކެއް ހ ރެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ،  ޕ އަށް ނި.ޑ .އެމް

ބަދަލ ތަކާ   ފާސްކ އެ  މި ބލ   ބަލައިަގނެ،  ބިލ   މި  އަޅ ަގނޑ   އެކ   ކަމަށް  ކަމެއް  މ ހިންމ   ޤައ މަށް  މިއަދ   ރ މަކ  

 .ވި ފ ރ ޞަތަށްިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް، ދެއް   ޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާވަރަށް ބޮ .ފާހަަގކ ރަން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .އިބްރާހ މް ރަޝ ދ މެންބަރ   ތެރިއިްއޒަތް މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރަޝ ދ  އިބްރާހ މް މެންބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަންނ 

ރ އަށް  ޖ ޑ ޝަ ؛އިޞްލާޙ ަވނަ  ... ނ އަސާސ އަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް. ދިވެހިރާއްހޭެގ ޖ މްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫ

ެގނައ މަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ މި ބިލ  ދެންމެ ވާހަކަދެއްކި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ، މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އަޙްމަދ  ޠާރިޤް އިޞްލާޙ 

އެންމެ ދިމާލަކަށް އިނޭގތޯ. ެއއ   ހ އްޓެނ     ސަދ ގ  މަތަްއ ދައްކަިއފި. އެހެންނަމަވެސް، ެއ ވާހަކަތަކ ެގ  ކަވަރަށް ިގނަ ވާހަ

އަދި ފަނޑިޔާރ ން ޖަވާބ ދާރ ކ ރަން އޮންނަ   ،ފަނޑިޔާރ ންެގ ސ ލޫކ  މަްއސަލަތައް ބަލާބޭނ ން.  އަތް  އަށްޖޭ.އެސް.ސ 

އ ފ ރާލ ން. ،  މަޖިލ ހަށް އަތްބޭނ ން. ރައްޔިތ ންެގ ބާރ ވެރިކަން ދަމައިަގތ ން. ރައްޔިތ ންެގ ބާރ ވެރިކަން އ ފ ރަިއަގތ ން

ރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ެގތަކެއް  ކ ރެވިފަ. ދިވެހިދިމާލަށް މިސްރާބ   ރައްޔިތ ން ނިކަމެތިކ ރ ން. މ ޅި މައިަގނޑ  އަމާޒ  ހ ރ  އެ

ންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ެގެއއް. އަދި ދިވެހ   ،އެމް.ޑ .ޕ ައކަށް ނޯޅޭނެ. ރައ ސް ނަޝ ދަކަށް އޮޅިވަޑައެއްނ ަގންނަވާނެ

 ހިނާގފައި ހ ރި ޝަރ ޢަތްތައް މިއަދާ  ކ ަގއިތަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ެގ؛ ނ ލެވެނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްވެސް އޮޅ ަވއެއް

ބ ނެފައި އެ   ތާރ ޚޭ  ،ލާނަންއި ހިރާއްޖޭެގ ތާރ ޚ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ ވެހަމައަށް އެބަ ހ އްޓޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް، ދި 

ކ ރިއަށް މ ެގ  ޢަލ  ؛ތާރ ޚ ެގ  ޒަމާނަކ   ކ ރި  500ރަސްެގފާނ ެގ  މ ޙައްމަދ   އަހަރ   ރައ ސް.  ތަކ ރ ފާނ   އިްއޒަތްތެރި 

އަހަރ     180އަހަރ  ކ ރިން އިނޭގތޯ މި ދަންނަވަނ .    180ރަސްެގފާނ  ޒަމާނ ެގ ޢަލ މ ޙައްމަދ  ތަކ ރ ފާނ ،   ؛އެއަށްފަހ 

ކ ރ  ކާކ ކަން ދިވެހި ތާރ ޚ ން ފެންނަން އެބަ  ޝަރ ޢަތް،  ކ ރ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ަގއި ޝަރ ޢަތް ހިންިގ ޮގތް

މިހާރ  ެއކަން. ދިކ ކިޔަވާ   އި ޔ ނިވަރސިޓ ަގ  އި،ކޫލްތަކ ގަ ސް  ވެސް  ހ ރި.  އެނޭގނެ  ސާފ ކޮށް  ވަރަށް  ންނަށް 

ތާެގ ސަފަރ ނާމާަގއި ނ ވަތަ ދަތ ރ ނާމާަގއި ލިޔެފައި އެބަ  ޠޫބައިބ ނި ؛ތާޠޫބައިބ ނިނ ލެވޭނެ އެ ކ ދިންނަކަށް.  އޮޅ ަވެއއް

އަދި    ،ކައިވެނިކޮށް  ޔާމަންމަޚަދ ޖާެގ ދޮންދި  ދި ޚަދ ޖާ. ރެހެންދިވެހިރާއްޖޭެގ އޭރ ެގ ެވރިކަމ ަގއި ހ ންނެވ  ރެހެން  ،އޮތް

ައށެއްކަ ދިވެހިންނާއޭގެ  ާގތްަގނޑަކަށް  ،  ކ ރި ވާހަކަަގއި ޝަރ ޢަތްގޭ ކަިއވެނިކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ    އިތ ރ ން 

ކ ެމއްެގ ސަބަބ ން ދިވެހިން ހޭނެތިެގން، ޝަރ ޢަތް އަޑ އަހަން ހ   ިއއްވި ން  އަދި ެއ ޝަރ ޢަތް ހިންިގއިރ ަގިއ ޝަރ ޢަތ 

ހޭނެތިެގންތި ބަޔަކ   މ ޙައްމަދ ބި  ދެންނެވ   މި  ާވހަކަ.  ޒަމާނ ެގ  ޢަލ ތަކ ރ ފާނ ،  ދިޔަ  ކ ރި    180ރަސްެގފާނ   އަހަރ  

ދަންނަވަ މި  އަޅ ަގނޑ   ޝަރ ޢަތ ެގނ އިނޭގތޯ  ދިވެހިރާއްޖެ  އެހެންވ ާމ،  ދިވެހިރާްއޖޭެގ  .  ދިވެހި ،  ފަނޑިޔާރ ގެއިން 

މަސައްކަތް ފޯރ ވަން  ނ ފޫޒ   މަްއޗަށް  އިބ ނިރައްޔިތ ންެގ  ފެންނާނެ. ޠޫބަކ ރާވަރ   ދިރާސާކ ރިއްޔާ  ސަފަރ ނާމާ  ތާެގ 

މަސަްއކަތް ޠޫބައިބ ނި އޭރ  ކ ތާ ވެސް  ވެރިކަމ ެގ  ރަސްކަމ ެގ    ގައިރ   ބޭފ ޅ ންެގ  ަވކި  ތިްއބެވި  ބާރ ފޯރ ވަން.  މައްޗަށް 

އް.  ޅެކަރައިެގ ބޭފ މަޣްރިބ   ،އިނޭގތޯތާއަކ  މޮރޮކޯެގ  ޠޫބައެނޭގ. ިއބ ނި  ށްމަސައްކަތްކޮށްފަިއވާކަން އަޅ ަގނޑަހިސާބަކ ން  

އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް،   ؛އެބަ ހ ރި ލިޔ އްވާފަ. މި ޤާނޫނ އަސާސ  އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް  އް ވަރަށް ިގނަ ތާރ ޚ  ވާހަކަތަ

މަސައްކަތް   މި ،ލެވި އިސާސ  ހޯދ މަށް ޓަކައި ޚާއްޞަ މަޖިލ ހެއް ެއކ ލަވަ ސަމާލ ކަމަށް އިނޭގތޯ. މި ޤާނޫނ އަ ެގރައ ސް
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ކ ރިން. ރައ ސް ނަޝ ދ  އަޅ ަގނޑަށް ގ ޅ ްއވި.  ތްދިޔައިރ ަގއި އެ ދ ަވސްވަރ  އަޅ ަގނޑ މެން ވެސް މަސައްކަކ ރެވެމ ން

ނަޝ ދ  އަޅ ަގނޑަށް ގ ޅ ްއވާފަިއ  . ރައ ސް  ވަރަށް ިގނަ ބޭބޭފ ޅ ންނަށް ގ ޅާ  ،ހަމަ އެޮގތަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން

މ ހެއް  އިއޭރ ގަ ގ ޅ ްއވާފައި    !ފ ކ ރަްއވާތިމާ ؛ރައްޔިތ ން ރައ ސް    ،އިނޭގތޯ   އެހެން  ގ ޅާފައި  ގ ޅަނ .  މަޖ ދ  ސަރ 

ބޭނ ންވާ ވާހަކަ ބައްދަލ ކ ރަން  ބ ނ   ،ނަޝ ދ   ާގތ   ދ ވަސްވަރ  މި  އެމް.ޑ .ޕ ެގ އޮފ ހަށް އަންނަން އަޅ ަގނޑ   . އެ 

 މިއެއް.   މައ މޫނެއް. މައ މޫނެްއ ނ ދޭނޭ މިއެއް ނ ދޭނޭރަޝ ދޭ  ،ރައ ސް ނަޝ ދ  ވިދާޅ ވަނ   މާަގނޑ  ދިޔައިކިޔަނ . އަޅ  

ކ ރާ އެއ  ހަމަ ރާއްޖޭެގ ރައ ސަކ  ތާރ ޚ  ދިރާސާ  ،ދާށޭ. ދެން އަޅ ަގނޑަށް އެނގިއްޖެ  ކަލޭމެން ޖެހޭނ  މި އަތ ލަން 

ވެސް ދިވެހިރާްއޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ެގ ހިންާގފައި  ޖާ  ރެހެންދި ޚަދ   ން އޭެގ ކ ރިތާ ހިސާބ ން ފެށިެގންޠޫބަބޭފ ޅެއްކަން. އިބ ނި

 އިމާންކަން އެބަ އެނޭގ. ޙ ސައިން ސަލާޙް މަރާލައޮތްކަން އަދި ވެރިކަން ހިންާގފައި އޮތްކަން އެނޭގ. ފ ލ ސް ކޯޓ  ޒަ

 ށް ތިބިކަންން ނ ލާހިކ  ނިކަމެތިކޮލާފައި އޮތްކަން. ދިވެހި ރަްއޔިތ އިލާފައި އޮތްކަން. އ ވާން ނަސ މް މަރައިެއއްލައި  ނަަގ

ނ ލިބޭކަން އެނޭގ. ވަރަށް ނިކަމެތިވެފައިކަން    ހިބޭސްފަރ ވާާއއި އެްއޗެ  ، އެބަ އެނޭގ. ދިވެހިންނަށް މި ލިބޭ އިނާޔަތްތަކާއި

މ ހަކަ ފ ރަތަމަ  ކަިއރިއަށް.  ތ މ ެގ  ޮގއްސިން  ައޅ ަގނޑ   ބަލާ.  ދާށޭ  ބ ނ   ކަިއރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ށް މި  ތިބ  އެނޭގ. 

ހައްޔަރ  ހޯދަން  އަިއސް  ޤާނޫނ އަސާސ   ފ ލ ހ ން  ފ ރަަގހ ަގއި.  އަޅ ަގނޑ ެގ  ހ ރ   ރަޝ ދ   ރައ ސް  އަޅ ަގނޑ .  ކ ރ  

ދެންނެވި ރައ ސަށް. ެއކަމަކ     ، އަންނާށޭ  ައޅ ަގނޑ    ، ަގނޑަށް މޫނ މަތިން އެނގިއްޖެއަޅ    ރައ ސް ނަޝ ދ  ަގންނަވާލ މާ 

ލ ަގއި އިނޭގތޯ ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ޓަކަިއ. މ ޅި އ މ ރ  ހޭދަކ ރ  ޖަލ ަގއި.  ރައ ސް ނަޝ ދ  މ ޅި އ މ ރ  ހޭދަކ ރ  ޖަ

މަސައް އެވަރ ެގ  ބަލާ  ތެއްކަދެން  މި  ދ ވަހަކ   އެންމެ  ކައިރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ބ ނ މާދާކޮށްފައި  ދެވަނަ    ،ށޭ  ދެން 

ކަލޭމެން އ ޅެބަލާށޭ މިކަމާ. އަޅ ަގނޑ     ރަޝ ދޭ  އޭ،ހ ވެރައ ސް ނަޝ ދ  ބ ނާހެން    !އާންއަޅ ަގނޑ  ހިތައްއެރ     ފަހަރަށް

ދިޔައި ނޯ  ގައިރ  ދިޔައ .  ބ ރެ ންނާނެދެން  އޭރ .  ތްކެއްނޫންތޯ  ސްޓަ  އެހިސާބ ން  ހަތަރެސްފައިަގއި ރ  ތިބެނ   ފޯސް. 

ތ މ ެގބިޑިއަޅައިެގން  ދޮރ މަތ ޮގސް  މ ހ ން      ިގނަ  ވަރަށް  ތިބި.  ރައްޔިތ ން  ިގނަ  ވަރަށް  އޮތ .  ބާްއވާފައި  އަޅ ަގނޑ  

އެ ެގންދިޔަ  އަތޮޅ ވެްއސަށް  ލިބ ނ މާ   ހައްޔަރ ކޮށް  ޤާނޫނ އަސާސ   މި  އެކަކ .  މ   އަޅ ަގނޑ   މ ހ ންނަށް    ރޭ.  މި 

. ެއކަމެްއ  ެއއ   ރި މަސައްކަތޭ. ކެނެރ ޭގ ކ ދިން ކ  އެއ   ތެޅެނ  މިތާނަގއި. ރައ ސް ނަޝ ދ  ކ ރެއްވި މަސަްއކަތޭއަނަގ

މަސައްކަތްކ ރަނ  މި  ފިލ ވަެއއްނ ލެވޭނެ.  ތާރ ޚަކ ން  މަސައްކަތް  ، ދިވެހި  ފަނޑިޔާރ ެގައށް  މިހާރ ވެސް  މިއަދ   ކ ރަނ  

ޓަކައި.  އަތް ރައ ސްބޭނ މަށް  އަތް ؛އިްއޒަތްތެރި  މަސައްކަތްފަނޑިޔާރ ެގައށް  ޓަކައި  ޖޭ.އެސް.ސ ަގިއ  ބޭނ މަށް  ކ ރަނ . 

ދިމާލަށްތޯ  ، އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލަމްރާޝ އަފް .  އްސ ވާލެ ؟ކ އްވެތޯ އަވަހާރަކޮށްލ  ؟އެ އިނިގލި ދިއްކ ރަނ  ކާކާ 

މިހާރ ވެސް ފަނޑިޔާރ ެގެއްއެގ ވާހަކަ ތާއަބަދ  މި ދައްކަނ . ރައްޔިތަކަށް ެއއްޗެއް ލިބޭނެ ޮގތެއް، ރައްޔިތަކަށް ޯގްއޗެއްދޭނެ 

ކޮ ކަމެްއ  ރަްއޔިތ ންނަށް  ފިތ ނަފަސާދަ  ޮގތެްއ،  ނ ދައްކައޭ.  ޕާޓ ައކ ން  ިއދިކޮޅ   ވާހަކަ  ޮގތެްއެގ  ފަތ ރައިެގން ށްދޭނެ 

. އިންޑިާއަގިއ އ ޅޭ ރައްޔިތ ންނަށް މިހާރ  އެ ޤައ މ ެގ ރަްއޔިތ ން ވެސް  ރައްޔިތ ން ނިކަމެތިކ ރ ން ނޫން ކަމެއް ނ ކ ރޭ
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އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް.    ،މިހާރ  ހިނާގ ކަމެއް ނޫންރާ. މިއ   ނަފ ރަތ ކ ރަން ފަށައިފި. އެވަރަށް މި ޤައ މ ަގއި ނަފ ރަތ  ފޯ

.  ތ ފިތ ނަ ފަތ ރާ ؟ވާހަކަ އިބްރާހ މް ޝިހާބ  އެ ދެްއކ  ދަްއކަންވެެގން. ކާކ ެގ ވާހަކައެއްތޯ ެއ ދެއްކ ބަޖޭެގ    ދޯލް  ކަ

އ ޅޭކަމާއިން  ދިވެހި ބޭފ ޅ ން  ސަްއޔިދ   ފ ދޭކަމާއި  ،ރާއްޖޭަގއި  ދައްކަިއެގ  ،ނަދ ރ   ވާހަކަތައް  ވާހަކަ  މި  ސ ދ   ން، 

 ! ޝ ކ ރިއްޔާ !އޯކޭ ތޯރިއާ.ދައްކަިއެގން ދިވެހިން ނިކަމެތިކޮށްފައި އޮތް ޒަމާން ނިމ ނ  އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. ފ ނ ތޯ ސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ލާނަން.  އިމިއަދ  ކޮމިޓ ތައް ހިނަގމ ންދާ ޮގތް ދަންނަވައާދެ!  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

ަގއި އިޖ ތިމާޢ  ކޮމިޓ ، ކޮމިޓ  ރޫމް   10:30ަގއި.    6ަގއި މާލިްއޔަތ  ކޮމިޓ ެގ ސަބް ކޮމިޓ ، ކޮމިޓ  ރޫްމ    10:00

ަގއި ޖ ޑ ޝިއަރ     11:00ގައި.    4ަގއި ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ ، ކޮމިޓ  ރޫމް    11:00ަގއި.  12

ހިއ މަން ރައި  11:00ަގިއ.    10ކޮމިޓ ، ކޮމިޓ  ރޫމް   ޖެންޑަރ ކޮމިޓ ، ކޮމިޓ  ރޫމް  ަގއި  ަގއި.    11ޓްސް އެންޑް 

ލާނަން. އަޅ ަގނޑ   އިއާދެ! ދެން މި ވަގ ތ  ޖަލްސާ މެދ ކަނޑަަގއި.    5ަގއި އިޤ ތިޞާދ  ކޮމިޓ ، ކޮމިޓ  ރޫމް  12:30

  ހ ރި ބިލ ތަކަށް.  މިހާރ  ވޯޓަށް ޮގއްސަ  ،ަގއި މިއަދ  ވޯޓަށް އެހ ން އޮންނާނެ  1:00ަގއި.    1:00ޖަލްސާ ފައްޓާނ   ދެން  

 މި ވަގ ތ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ހ ސް ވަގ ތ ކޮޅެއް ައރ ވަން. 

 

 { އަށް  13:02އިން   11:25  :މެދ ކަނޑ އްަވއިލެއްވ ން}

 (هللاމަޖިލ ހ ެގ ނައިބ  ރައ ސް އ ވާ ޢަބްދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވ 

 

 ހ ން އެ  ހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް . ވޯޓަށް އ9ެ
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ ން ހަމަޖެހިފައި ؛އިްއޒަތްތެރި  އެހ މަށް  ވޯޓަށް  ވޯޓ .    މިއަދ   ދެ  ވޯޓ   އިދާރ ވަނ   ރަނަގބ ލ  މޭޒ ން 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކާޑ ކޮޅ ތައް ޗެކްކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން. ިމއަދ ެގ    (ށްފަހ )ަވގ ތ ކޮޅަކަން.ޖައްސަަވއިދެްއވ ން އެދެ

 ،ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   ޝަހ މް ޢަބްދ ލްޙަކ މްهللا ޢަބްދ މެންބަރ   ކަނޑިތ މ  ދާއިރާެގ    ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ؛ފ ރަތަމަ ވޯޓ 

ނަންބަރ    ާގނޫނ )  13/ 2010ާގނޫނ   ފަނޑިޔާރ ންެގ  އިޞްލާޙ (އަދިވެހިރތާއްޖޭެގ  މަޖިލ ހ ން ށް  ބިލ   ެގނައ މ ެގ 

 ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.   ،މެދ  އިްއޒަތްރި މެންބަރ ން ބަލައިަގތ މާ

 



2220 ފެބ ރ ވަރ   16ޖަލްސާ                                      ވަނަ   7ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

39 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތ ޖާ: 

 ޝަހ މް ޢަބްދ ލްޙަކ މްهللا ދ ޢަބްކަނޑިތ މ  ދާއިރާެގ މެންބަރ      ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

   ތާއ ދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލ ހ ެގ ޖ މ 

 44    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 42    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    42     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  22      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތ ޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 42؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 44؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

އަދަދ  އަދަދ ފާސްވ . 42؛ މެންބަރ ންެގ  ބޭނ ންވާ  ދިރާސާކ ރ މަށް   ، އެހެންކަމ ން  ފާސްވެއްޖެ.. 22؛ މަށް  ބިލ   މި 

 ކަމ ަގއި ދަންނަވަން.   ރ  ކޮމިޓ އަށް ފޮނ ިވއްޖެއަޖ ޑ ޝި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފަރާތ ން ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   ،ސަރ ކާރ ެގ  ރާޢ   މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މ ެގ  ޔ ނެތިދި  ،މަކ ނ ދޫ 

  ،މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  މަޖިލ ހ ން ބަލައިަގތ މާ  ،ވާމ  ވިޔަފާރިކ ރ މ ެގ ބިލ ގ  ތަކެތ ެގ ބަިއނަލްއަބިރ ހ ވެފައިވާ ދިރޭ

  ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން. ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް
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 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތ ޖާ: 

 މ ޙައްމަދ  ރާޢ ދާއިރާެގ މެންބަރ   މަކ ނ ދޫ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލ ހ ެގ ޖ މ 

 44    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 42    މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    42     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  22      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ނަތ ޖާ: ވޯޓ ެގ 
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 42؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 44؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

އަދަދ  އަދަދ . 42؛ މެންބަރ ންެގ  ބޭނ ންވާ  ދިރާސާކ ރ މަށް   ފާސްވެއްޖެ.. 22؛ ފާސްވ މަށް  ބިލ   މި  އެހެންކަމ ން، 

 ކަމ ަގއި ދަންނަވަން.  ޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ  ކޮމިޓ އަށް ފޮނ ވިއްޖެއެންަވޔަރަންމަން
 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  9ހެނދ ނ     ެގދ ވަހ   ހޯމަވާ    2022ފެބ ރ ވަރ     21ދެން މަޖިލ ހ ެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނ    ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 ޖަހާއިރ .

 . ނިމ ނ  ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 



Overall Voting Result 2/16/2022 9:40:24 AM

Voting Mode: Open

VOTE

Kulli massala ah bahus kurumah

Results

Present: 39
Eligible to vote: 38

Yes: 7
No: 17

Abstain: 1
Voted: 25

Not Voted: 13

VOTE - 1 / 2    [Document created: 2/16/2022 9:41:08 AM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru No
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu No
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu No
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Not Voted
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa No
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo No
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Yes
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo No
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Not Voted
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo No
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Not Voted
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo No
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo No
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Not Voted
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo No
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo No
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri No
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Not Voted
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu No
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Yes
78 Saud Hussain (IND) Villingili Abstain
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo No
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru No
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo No
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru No
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Not Voted
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted

VOTE - 2 / 2    [Document created: 2/16/2022 9:41:08 AM]



Overall Voting Result 2/16/2022 1:08:04 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Ganoon no. 13/2010 Dhivehiraajjeyge Fan'diyaarunge ganoon ah islaah
genaumuge Bill balaigathumah

Results

Present: 63
Eligible to vote: 62

Yes: 42
No: 0

Abstain: 0
Voted: 42

Not Voted: 20

VOTE - 1 / 3    [Document created: 2/16/2022 1:08:48 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Not Voted
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Not Voted
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Yes
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Not Voted
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 2/16/2022 1:08:48 PM]



ID Name Organisation Result

76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
78 Saud Hussain (IND) Villingili Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Not Voted
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 2/16/2022 1:08:48 PM]



Overall Voting Result 2/16/2022 1:09:51 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Nethidhiyumuge biru heevefaivaa dhirey thaketheege bainalaguvaamee
viyafaari kurumuge Bill balaigathumah

Results

Present: 63
Eligible to vote: 62

Yes: 42
No: 0

Abstain: 0
Voted: 42

Not Voted: 20

VOTE - 1 / 3    [Document created: 2/16/2022 1:10:36 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Not Voted
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Not Voted
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Yes
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Not Voted
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 2/16/2022 1:10:36 PM]



ID Name Organisation Result

76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
78 Saud Hussain (IND) Villingili Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Not Voted
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 2/16/2022 1:10:36 PM]




