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

 

 ޖަލްސާ  ވަނަދިހަދައ ރ ެގ   ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( ހޯމަ)  2022 ޖޫން 6

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

 . ފެށ ނީ  މަޖިލިސް  . وعلى آله وصحبه ومن واالهرسول هللا  الم علىالة والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن الر  بسم هللا الر  

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މިއަހެލިމިއީ  ވަނަ ދ ވަސް.    6މަހ ން  ޛ ލްޤައިދާ  ވަނަ ައހަރ ެގ    1443ދ ވަސް.    ހޯމަ  ވީ  2022  ޖޫން  6  ދަކީ،މިއަ

ވަނަ ޖަލްސާަގއި.    10ދެވަނަ ދައ ރ ެގ    ވަނަ އަހަރ ެގ  2022ނދެ މި ތިބީ،  ވަނަ ދ ވަސް. އަޅ ަގނޑ މެން އިށީ  4ނަކަތ ން  

އެފެާއޒް    ިމނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއަދި    ނާއި،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  31ށް ހާޒިރ ެވަވޑަިއެގން ތިއްބެވީ  މަޖިލީހަމި ވަގ ތ   

 . އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހޯމް އިޚް ޢިމްރާން އަޅ ަގނޑ މެނާ އެކ ަގއި މިއަދ  ބައިެވރިވެަވޑަިއަގންނަވާއައްޝަ 

 މަރ ޙަބާ! މަޖިލީހަށް ބަިއވެރިވެަވޑަިއަގންނަވާ. އަޅ ަގނޑ މެންނާ އެކ ަގއި އާޒް ވެސް  އެފެ

 

   ންދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 10/ 2/ 2022އޖ/  ޑާއަކީ،އެޖެންމިއަދ ެގ 

 

 ހޭ ބިލ  މަޖިލީހަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެ .  4
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ .

ދިއްަގރ ސަރ   -4.1 ފަރާތ ން،  ޙަސަން  ކްރާއިމެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ެގ  އިރާ ދާ   ކާރ ެގ  ާގނޫނ     ، ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާމް 

ާގނޫނ  ފ ރަތަމަ ކިޔ ން.  އ މ ެގ ބިލ ެގ  ވެހިރާްއޖޭެގ ާގނޫނީ ފަންނ ެގ ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ ެގނަ ދި )  2019/5ރ   ންބަނަ

 . ވެހިރާްއޖޭެގ ާގނޫނީ ފަންނ ެގ ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ދި) 5/ 2019ރ  ންބަނަ

 

 ސ ވާލ  .  6
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ސ ވާލ .  -6އެޖެންޑާ ައއިޓަމ  

ދާއި އޮފް  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި    ރާެގމަހިބަދޫ  މިނިސްޓަރ  އެ،  މި ފެއާޒާހޯމް  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ސ ވާލ .  ކ ރައްވާ   

 ށް.މެންބަރައިްއޒަތްތެރި   ރާެގމަހިބަދޫ ދާއި ޞަތ އަރ ވަނީ،ފ ރ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންއަޙްމަދ  ޠާރިޤް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

ދިވެހި ސ ވާލަކީ،  ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   އާދެ!  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ސ ޝ ކ ރިއްޔާ  ކޯރާއްޖޭެގ  މަޕްރީމް  ެގ ރ ޓ ން 

ތެރެއިން  ންކ ހ  ފަރާތްތަކ ެގ  ތަންފީންކ ހ ކޮށްފައިވާ  ޝަރީޢަތ ގައިޛ   އިސްލާމީ  ހ ރިހާ މަތީ  ޮގތ ެގ  ވާކ ރ މަށް  ން 

 ؟މެދ  މި ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތަކީ ކޮބައިތޯ ކ ރ މާޛ  ތަންފީންކ ހ ތ ތަކެއް ފ ރިހަމަވާ ަގިއދީންެގ މައްޗަށް މަރ ެގ އިޖ ރާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.؟ ކ ރާނެތޯޛ ރ ކާރ ން ތަންފީ މި ސަންކ ހ  އެފަދަ ފަރާތްތަކ ެގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاއައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދ   މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 

އަހަރ  ކ ރިން ދިވެހިން އޭރ     895އާދެ! މީެގ   ؛، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންރައީސް   ތްތެރިއިްއޒަ.  عليكم المالس  `. 

ަގބޫލ ކ ރީ އިސްލާމްދީން  ދޫކޮށް  ދިވެހިން  މާތްކަމާއި  ،ތިބި  ޝަރ   ،މަތިވެރިކަމާއި  ،އިސްލާމްދީނ ެގ  ޢ ެގ އިސްލާމީ 
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ޝަރ ޢީ   ަގބޫލ ކޮށްެގން.  ތެދ ހިތ ން  އިސްލާމިްއޔަތ ކާމ ޙް އަ  ދ ތަކާއިސި މަޤާފ ރިހަމަކަން  ބާވައިލެއްވިފައިވަނީ    ،ތައް 

ން ތެދ ކޮށް ރ ކ ން ހިތ ެގ އަޑީ  6ދ ަގއި. އީމާންކަމ ެގ  ގ ސައިންސާނިއްޔަތ  ހިމާޔަތްކޮށް ޙިފާޟަތްކ ރ މ ެގ މަތިވެރި މަ

ަގންނަހާ ހިނދަކ  ނ ރައިއަ މާނަކަށްއީޤ ލްނަވާޠިމީހާ  ރ ކ ނަށް ފ ރިހަމައަށް ޢަމަލ ކޮށްފި 5އިސްލާމްކަމ ެގ  ،ކަށަވަރ ކޮށް 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން މާތްެވެގންާވ  ތެރޭަގިއ.    ޔަތްކަމ ެގމާޔަތާއި ޙިފާހި ެގ ފ ރިހަމަ  ތ ޖަމާޢަ   ނީ އިސްލާމީވަ  އޭނާ އެ

އަދި މި ދިވެހރާއްޖެއަކީ ދިވެހި   ، ހިނދ   ވެެގންދާެއއްހާ ހަރ  ވޭތ  ނ ވަ ސަތޭކަބައިެގން ތިބޭތާ  ލަނއިސްލާމްދީނަށް ބޯ

ނިސްވަތްނަރައްޔިތ ން އިސްލާމީ  ބާށް  ވާހިނދ   އެންމެހައި    ،ދައ ލަތަކަށް  އެއްެވސް  ންކ ހ އިސްލާމްދީނ ެގ  ތަކަށް 

ަގބޫލ ކޮށް ނެތި  ކަމެއް  ،އިސްތިސްނާެއއް  ލާޒިމ   މައްޗަށް  އިސްލާމެއްެގ  ކޮންމެ  ބޯލެނބ މަކީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެއަށް   .

މަރ ެގ   ނިންމާ  ކޯޓ ތަކ ން  ތަންފީންކ ހ ޝަރ ޢީ  ގ ޅޭމިކ ރ ޛ ތައް  ދ     ބައިަގރ ނެއްހާ  ވޭތ ވެދިޔަ  ދިވެހި ޮގތ ން  ވަހ  

އެކަމާ އަންނަ ސިޔާސަތަކީ  ެގންގ ޅެމ ން  މިހާރ  ވެސް  ޅޭގ   ދައ ލަތ ން  މޮރިޓޯރިއަމްޢަ  ޮގތ ން  އަންނަ   މަލ ކ ރަމ ން 

އްޖޭަގއި ޢަމަލ ކ ރަމ ން  ރާ  މި  ނޫން. މިއީ ޒަމާނ އްސ ރެ  މިއީ މި ސަރ ކާރ ން އަލަށް އ ފަންކ ރި ސިޔާސަތެއް  .ދެމެހެއްޓ ން

  ފަހަރ  އެކި ޮގތަށް ެއކި ތަންތަނ ަގއި   ރ ތަކ ން ސިޔާސީ ބޭނ މ ަގއި ެއކިކާވެދިޔަ ތަނ ަގިއ އެކި ސަރ އައި ޮގތް. ވޭތ  

ެގ ދެވަނަ ޖ މްހޫރިއްޔާ  ަގއި ޢަމަލ ކ ރާ ސިޔާސަތަށްއި މި މައްސަލަ  ،ނަމަވެސް   ވީގ ޅ ވަިއެގން ވާހަކަދައްކާފައި  ކ މާހ މަރ ެގ  

ނ ކޮށް ޛ ތިވެދިޔަ ސަރ ކާރ ަގއި އެކަން ތަންފީނ ވޭ. އަދި ވޭ  ވެސް ސަރ ކާރެްއަގއި ެއްއވެސް ބަދަލެއް ެގނެސްފައެއްއެއް 

 ޅ ަގނޑ  ދެކެން. ޝ ކ ރިއްޔާ. އޮތީ މި މޭރ މ ން ކަމ ަގއި އަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ގ ޅިެގން ކ ރާ ސ ވާލ ކ ރެްއވ މަށް. ަވޒީރ . އަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަޙްމަދ  ޠާރިޤް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  މޮޝ ކ ރިއްޔާ  ވިދާޅ ވީ  މަރ ެގ  ރިމިނިސްޓަރ   ނ ވަތަ  އޮތް  ންކ ހ ޓޯރިއަމް  ޮގތަށް    ކ ރިން 

  ޚާއްޞަކޮށް  ؛ންކ ހ   އޮތް. މަރ ެގ  މަ ގ ޅ ންހ ރި ސ ވާލެއް އެބަދަމަހައްޓަމ ންދާ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ ެގ ހަ  ނ ކޮށްޛ ތަންފީ

ޝަހީދ ކޮށްލި    ޑރ. ސ ތިާގއަފްރާޝީމް  ވަނީ  މަރ ެގލަށް  މިހާރ   ކޯޓ ން  އަޅ ަގނޑ ެގ  ންކ ހ   ޕްރީމް  ދަމަހައްޓާފަ.   

 ވިދާޅ ވި  ކަމަށް މިނިސްޓަރ   ބެހޭ ހެކިތަކެއް ހ ރި  ްމެގ މަރާޝީއަފްރާ  ވަނަ ދ ވަހ  ޑރ.   2015  މޭ  1  ،ސ ވާލަކީ 

 ..ތައް ހަރ ދަނާ.ތ  ޕާޓީެގ ރައީސްެގ ހަިއސިއްޔަތ ން. އެ ހެކިއަދާލަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން. އަޅ ަގނޑ     އެއީ މިއަދ ެގ ސ ވާލާޝ ކ ރިއްޔާ  ކަމަކަށް  ގ ޅޭ ސ ވާލެއް 

ންބަރ  ޔާސިރ   ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ . ކ ޅ ދ އްފ ށީމިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވާލަނީ އިތ ރ  ސ ވާލ  

 ޢަބްދ އްލަޠީފް.

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ެމންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠީފް ކ ޅ ދ އްފ ށީ

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ވަޒީރާ  2022މާރިޗ     1ޝ ކ ރިއްޔާ  މާލަމ ަގއި  މި  ކ ރެވ   ަގިއ  ނ  ސ ވާލ ަގިއ  ައޅ ަގނޑަށް 

ޕޮލިސްެގ ވާހަކަ. ެއ   އަދި ސިޓީ  އިޕޮލިސް ސްޓޭޝަންެގ ޖާަގއިެގ ދަތިކަމާ   ކ ޅ ދ އްފ ށީ  ،ނީނޑ  ދަންނަވާފަިއވާއަޅ ަގ

 ޖަނަލް ެގ ދަށ ން ރީމި ޕްރޮޖެކްޓ   ،ވެފަިއވަނީޅ  އަދި އެ ދ ވަހ ެގ ޖަވާބ ަގއި ވަޒީރ  ވިދާ  ... )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ދ ވަހ ަގއި 

އަޅ ަގނޑ ެގ  ޓެކްސް އެ  ސްރޓަހެޑްކ އާ އާދެ!  ކަމަށް.  ކ ރިއަށްދާ  މަސަްއކަތް  ެއ  ންޑްކ ރ މ ެގ  މިހާރ   ސ ވާލަކީ، 

 ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ؟ މަސައްކަތްތައް ޮގސްފަިއވާ ހިސާބަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ތާއެއް. ރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 މައްސަލަ(  ޒާމީ)ނި

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ މާވަށ  

ކިހާވަރަކަށް ގ ޅ ންހ ރި   މެންބަރ  ކ ރެއްވި ސ ވާލާ  މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ؛މިއަދ  ކ ރި  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ؟ސ ވާލެއްތޯ އެ ކ ރެއްވީ

 

 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ސަރިޔާ

 ަވޒީރ . އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاއައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދ   މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 

ނަށް ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ންމެންބަރ . އާދެ! ތި ވިދާޅ ވިހެން ައޅ ަގނޑ މެއިްއޒަތްތެރި    ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއާދެ!  

ވި. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ   ލަސް  ެގ މަސަްއކަތް ވަރަށް ބޮޑ ތަންހ ރެ މ ޅި ޕްރޮޖެކްޓ   ކަމާދަތިެގ  ވެސް ހަމަ ކޮވިޑ  

ދޭތެރޭަގއި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިަގނެވެނޭ ކަމަށް. ާގތްަގނޑަކަށް    އ20ާއި  އ15ާެގ  މި ބަލަނީ އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ިމ މަހ 
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ހ ރިހާ ކަމެްއ    މަސައްކަތް ފަށައިަގތ މަށް  ަގނޑ މެން ިމހާރ  އޮތީ ޢަމަލީހަމަ ހ ރިހާ ކަމެއްހެން ވަނީ ތައްޔާރ ވެފަ. ައޅ 

 ތައްޔާރ ވެފަ. ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޖާބިރ . هللا ަވޒީރ . ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ްއކެވ ން: ކަދެވާހަ ޖާބިރ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ . ޤާނޫނ ައސާސީ އ ފަންކ ރިއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން   ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ކ ރާވަރ ެގ  ޛ  ތަންފީންކ ހ ެގ  ކ ރ މަށް ރާއްޖޭަގިއ ހ ރި އ ނދަޫގތައް. މަރ  ޛ  ތަންފީންކ ހ ން މަރ ެގ  ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލި

ކީރިތި ޤ ރ އާނ ަގިއ    ،ފ ރަތަމަ ސ ވާލ . އިއްޒަތްތެރި މަނިކ ފާނ  ަގބޫލ ކ ރަންތޯ ؟ރެވޭތޯޖެއިން ނެ ރާއްކ މެއްހ   ދ ލ ވެރިޢަ

ޮގތަށް މަރ ެގ   ިމ ރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ެގންކ ހ އިންސާފ ވެރި    ،ކ ރެޭވވަރ ެގ ޢަދ ލ ެވރިޛ  ތަންފީން ކ ހ އޮންނަ  ތަކ ން   

ތިބީންކ ހ އެފަދަ  ؟ ނެރޭތޯ ކޮށްފައި  ސ ވާދެވަނަ ؟ތޯ  ތިންވަ  މަރ ެގ  ލ .  ސ ވާލަކީ،  ތަންފީންކ ހ ނަ  ކ ރަން ޛ   

ނެތިންކ ހ ފަނޑިޔާރ ެގއިން   ފަނޑިޔާރ ެގއެްއ  މިނިވަން  ތަންފީންކ ހ އެފަދަ    ،ކ ރާިއރ ަގިއ  ؟ ކ ރަންޖެހޭނެތޯޛ ކޮށްެގން 

 ... އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަކީ ތިއީ ؟އެއީތޯ ޤ ރ އާނ ަގއި އޮންނަ ޮގތަކީ

 

 ކެވ ން:ދެއް ވާހަކަރިޔާސަތ ން 

  އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ ެގ ސ ވާލާ  ؛ތައް މިއަދ ެގ ސ ވާލާލ ސ ވާ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

. ކ ރެންދޫ ގ ޅ ންހ ރި ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން. ކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމް

 ރި މެންބަރ .ްއޒަތްތެއިރާެގ އިދާ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމް

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ރަްއޔިތ ނ2ް-ފޭސްހ ޅ މާލޭ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ިގނަ  ަވރަށް  ފ ލ ހ ންެގ    ަގއި  އާބާދ ވަމ ންދާއިރ ަގއި 

  މަސައްކަތް ހަރ ދަނާކަމާ   މިއަދި   ؟ނީ ކޮންޮގތަކަށްތޯއިެގންފައިވަވިސްނާވަޑަ   ކ މަށްރަނަގޅ   ވ ރެ  ޚިދ މަތްތައް މިހާރަށް

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ އެްއކޮށް ކ ރެވެމ ންދޭތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރި  ނިޒާމާޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ ެގ  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަހިބަދޫ  ވަޒީރ .  ގ ޅޭ   އިއްޒަތްތެރި 

 މައްސަލަެއއް. 

 

 ޒާމީ މައްސަލަ( )ނި

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޠާރިޤް

ކ ރާ ސ ވާލާއި ެއއާ ގ ޅިެގން    މިނިސްޓަރަކާ  ،މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ަގއި ސާފ ކޮށް ބ ނެފައި އޮންނާނެ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ހ ށަހަޅާފައި އޮންނާނީ މަރ ގެ   ނޑ  މި. އަޅ ަގގ ޅ ންހ ރި ސ ވާލ ތަކަކަށް ވާންވާނޭ  އެ ސ ވާލާ  ،ތަކަކީ ލ ސ ވާ ތަނަށް 

  ގ ޅ ންހ ރި ސ ވާލެއް ައޅ ަގނޑ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅި   ލެއް. އެ ސ ވާލާޮގތ ން އޮތް ސ ވާ  ބެހޭ  ކ ރ މާޛ  މައްސަލަތައް ތަންފީ

ޓޭޝަން އަޅާ  ލާފަ. އަދި މިތާނަގއި ޕޮލިސް ސްވައިތ ން ލިބ ނ  ފ ރ ޞަތ  މަޖިލީހ ެގ ރައީސް ވަނީ ެގއްލ  ޮގެގ  މެންބަރ 

މަރ ެގ   ތަންފީވާހަކަާއއި  މި  ކ ރ މާޛ މަްއސަލަތައް  އޮތީމަތޯ  ގ ޅ މެއް  މެންބަރ ންނަށް   ހާރ ކިހާވަރެއްެގ  ބައެއް 

 ..ފ ރ ޞަތ ދެއްވަމ ންދަނީ. ހަމަ ސީދާ.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ  ކ ރެންދޫ  ަވޒީރ .  މެންބަރ އިއްޒަތްތެރި  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ   ؛  ކާށިދޫ 

ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ކިބަިއން ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ    ؛މެންބަރ  ކިބައިން ވަރަށް ބޮޑަށް  އިްއޒަތްތެރި

ނެއްކާ ފ ރ ޞަތެްއ އަޅ ަގނޑ  ކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަ ؛ފަށް އެދެން. އެއީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ މާ

ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަރިހ ން  ،އެކ  ދި އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ައދަބާކ ރެްއވ ަމށް. އަ ސ ވާލ  ،އަރ ވާނަން

 ދެއްވ މަށް އެދެން. މި ފ ރ ޞަތ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމް 

އިްއޒަ ރަީއސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ  މިނިސްޓަރތްތެރި  ފ ލ ހ ންެގ   ! މަރ ޙަބާ  އާބާދ ވަމ ންދާއިރ ަގއި  ރައްޔިތ ން  ހ ޅ މާލޭަގއި 

މިހާރަށްވ ރެ  ޚިދ މަތް ކިހިނެއްތޯ  ދިނ މަށް  ވިސްނާވަޑައިެގންފަިއވަނީ  ހަރ ދަނާކަމާ؟ ބޮޑަށް  ފ ލ ހ ންެގ   އަދި  އެްއކޮށް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ޚިދ މަތްދެވެމ ންދޭތޯ

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاއައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދ   މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 

 .. ަގއި.2- ފޭސް ހ ޅ މާލޭ ،ތި ވިދާޅ ވިހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ކެވ ން:ދެއް ވާހަކަރިޔާސަތ ން 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ސ ވާލ ަގއި   ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.

މައްސަލައަކާ ެއއަށް  ގ ޅޭ  އޮތީ ޝަރ ޢީ  ދެން  ސ ވާލެއް.  ކ ރައްވާފައިާވ  ގ ޅިެގން  ޮގތ ން  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ފަހ  

ެއ ދެ ސ ވާލ  ގ ޅ ވަން   ،ވަކި ތަޙ ޤީޤެއްަގއި އަދި ވަކި ޝަރީޢަތަކާ ގ ޅޭ ސ ވާލެއް. އަޅ ަގނޑ  ދ ށީ  ،ކީ ސ ވާލަކ ރެްއވި  

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ،  ވަރަށް ދަތިވާނެ ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ކިބައިން އެދެން 

މަޖިލީހ ަގއި ދެމެހެއްޓ މަށް މި މަސަްއކަތްކ ރާ ހަމަ. ިއއްޒަތްތެރި  މި  ޑ   ވެސް ސާފ ވެަވޑަިއަގންނަވާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނ

 .  އި ވަނީށް ފ ރ ޞަތ އަރ ވާފަކަމެންބަރަށް ނިޒާމީ ނ ކ ތާއަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޠާރިޤް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

ސް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ންދިޔަ ސ ވާލ  ނ ނިމެނީއޭރ  ކ ރަމ އަޅ ަގނޑ     ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ؛އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލ 

ެގ ހ މަޖިލީ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ؛އަޅ ަގނޑ ެގ ފ ރ ޞަތ  ބަންދ ކ ރީ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ނިޒާީމ މައްސަލަެއއް މި ނެީގ

  ، ނެފައި އޮންނާނެަގއި ބ ާވއިދ މި ަގވާއިދާ އެްއޮގތަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ެގންދަންވާނީ. މަޖިލިސް ަގ ؛ަގާވއިދ 

އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލައެއްކަން ނ ވަތަ ނޫންކަން އަންާގފައި ދެން އޭެގ    ،ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނަަގއިފި ކަމަށް ވާނަމަ

މީެގ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ  ނެިގ ނިޒާމީ މައްސަލައަކީ ނިޒާމީ މައްސަލައެއްކަން  ފަހ ން ކ ރިއަށް ެއހެންވީމާ،  ެގންދެވޭނީ. 

މެންބަރ  ނެންެގވި ނިޒާމީ މައްސަލަައކީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްކަން    ކ ރިންމީެގ    ނ ވަތަ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މާވަށ  

ފަހ ން ދެން ކ ރިއަށް ެގންދަވާށޭ. ަގވާއިދާ ެއްއޮގތަށް ކ ރިއަށް ެގންދަންވާނީ. ހަމަ އޭެގ  ، ނ ވަތަ ނޫންކަން އަންަގވާފައި

ހިތްޕ ޅަށް މަނިކ ފާނ ެގ  ެއއީ  ތިބި    އަރާ  ަގާވއިދ   މިތާ  ހެދީމަކާ  މިތަނ ން    85ޮގތަށް އޮންނަ އެްއޗަކަށް  މެންބަރ ން 

 ަގާވއިދެއް ތަންފީޛެއް ނ ވާނެ.     އޮތް ފާސްކޮށްފައި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:



2220 ޖޫން 6              ޖަލްސާ                             ވަނަ  10ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

8 

 

  މާއ ސޫލެއްެގ ޮގތ ން ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް ބަލައިނ ަގނެވ ނީ  ، ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ 

ފ ރ ޞަތ އަރ ވަން   . ދެން"ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ "   ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަނީ، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާ ބަސްތަކަކީ 

އެީއ    ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވައިދޭނަން  ނަމަ  އޮތް ބޭފ ޅަކަށް ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެދިަވޑަިއަގންނަވާ

ޮގތ ގަ  މައްސަލަެއއްެގ  ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީބަލަެއއް  އިނިޒާމީ  މި  މިހާރ   ައޅ ަގނޑ   ދާއިރާެގ   ،ނ ަގނެވޭ.  ނޮޅިވަރަމް 

 އަށް.  هللاއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ންهللا މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ންނޮޅިވަރަ

އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ބ ނޭޝ ކ ރިއްޔާ  އެބަ  ފަރާތ ން  ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހި  އައ ޓް    ،ކީ،  އިންޑިއާ 

ހަރަކާތ ން ެގއްލ ންާވ    ހަރަކާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވަރަށް ބޮޑަށް ެގއްލ ންވާ ހަރަކާތެކޭ. ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިންޑިއާ އައ ޓް 

 ދިވެހި ދިދަ ހިފައިެގން  ހިފަހައްޓަނީމަގ މަތިން އެ  ދިވެހި ފ ލ ހ ން މިހާރ ؟ ްއވަފާނަންތޯއޭޮގތެއް މަނިކ ފާނ  ވިދާޅ ވެދެ

 ؟ އްލެއް ލިބޭނީ ކޮންއިރަކ ންތޯއޭހައެކަމަށް ؟ އ ޅޭ މީހ ން ކޮން އ ސޫލަކ ންތޯއޭ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاއައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދ   މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްޝ އާދެ!   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ   ،ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ތި ވިދާޅ ވާހެން  ،ކ ރިއްޔާ 

އިންޑިާއ    ،މިހާރ  ެއ ހިންާގ ކެމްޕޭނަކީ  ،ެއކ ަގިއ ނިންމަވާފައިވަނީ  ސްއާނެޝަނަލް ސެކިއ ރިޓީ ކައ ންސިލ ެގ ެއޑްަވއި

ހ ރި ކެމްޕޭނެއްެގ ޮގތ ގައި. އެކަން ެގއްލ ންވާ ހިސާބަށް    މަތަށް ެގއްލ ންއ މީ ސަލާއި ހިންާގ ކެމްޕޭނަކީ ޤައައ ޓ ެގ ނަމ ގަ 

އެކަމ ެގ ސަބަބ ން ދިެވހިރާއްޖެއާއި އަދި އިންޑިާއެގ ެވސް ބައެއް އަފްރާދ ންނަށް ނ ަވތަ ފަރ ދީ ޮގތ ން ެގއްލ ންވާ    ،ދަނީ

އަދި ދައ ލަތ ެގ މިލްކިއްޔާތަށް    ،ެގ މާލިްއޔަތަށްފަހަރަށް މ ދަލާއި ދައ ލަތ   ދި ބައެއްހިސާބަށް ބައެއް ކަންކަން ެގންދާތީ. އަ

  ،ޓެރި ދެ ޤައ މ ެގ ގ ޅ މަށް ބ ރާއަރައިއްެގއްލ ންވާ ޮގތަށް ބައެއް ކަންކަން ކ ރެވިެގންދާތީ. ޭއެގ ނަތީޖާއެްއެގ ޮގތ ން ައވަ

ތާއި އިޤ ތިޞާދަށް ބޮޑެތި ހަމ ޅި ޤައ މީ ަމސްލަ  ،ޔިތ ންނާއި މ ެގ ރައްދެ ޤައ   ،ބޮޑެތި ފިތ ނަވެރިކަމާއި ރ ޅިެވރިކަން އ ފެދި

ތ   ހައެކ  ޤައ މީ މަސްލަ  ެގއްލ ންތަކެއް ވާނެތީ. މިއަދ  އެ ެގންދާ މަސައްކަތަކީ ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން އިޚ ލާޞްތެރިކަމާ

ންެގ ތެރޭަގއި ތިއްބެވި އެންމެ އިސް  އެދިެގން ޤައ މަށް ފައިދާ އެދިެގން ކ ރާ ކަމެއް ކަމަށް ޚ ދ  އެކަން ކ ރައްވާ ބޭފ ޅ 

ން ދެއްކިފައި ހ ރި ވާހަކަތަކ ން ވަރަށް ސާފ ކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަތީ  ފަހަރ   ން ވެސް ަގބޫލ ނ ކ ރައްާވކަން އެކިބޭފ ޅ 
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އެބަ ެގންދަނީ  ފެންނަން  ކ ރަމ ން  ކަންކަން  ކ ރަންޖެހޭ  މަތިން  ހަމަތަކ ެގ  ާގނޫނީ  ފ ލ ހ ން  ސަބަބާހ ރެ  މި  .  އޮތް. 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

  ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެދ ހެންވޭރ  ދާއި ؛ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީއަށް. ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި

 މެންބަރ .  

 

 ލަ( )ނިޒާމީ މައްސަ

 މެދ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ރާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ ކާށިދޫ ދާއި

  ސ ވާލާ  ، ހަމަ ގ ޅޭ މައ ޟޫޢާެގއަސްލ  މިއަދ އެ ސ ވާލަކީ  ،  ލައްވާފައިއިައއްސަވައަޑ ރ   ހަ ކ ރެްއވި ސ ވާލ  އަދި އެއްފަ

 ؛ވާބ  ޖަެގ ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި  ލ  ބަރ  ކ ރެްއވީ. އެހެންވީމާ، އެ ސ ވާގ ޅޭ ސ ވާލެއް ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެން

   ލީ.އިކަމ ަގއި ދެކޭތީވެ ދަންނަވަ ނަގޅ  ރަނ ންްއވާފައި ނަމަވެސް އެ ފ ރ ޞަތ  ދި ވައި ސަވައްސ ވާލ  ައޑ އަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ސ ވާލ  އަޅ ަގނޑ  އަޑ އަހާނަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

އިްއޒަތް ވަރަޝ ކ ރިއްޔާ  ރައީސް.  މަރ ެގ  ށް  ތެރި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ސ ވާލަކީ،  އަޅ ަގނޑ ެގ   ން ކ ހ އ ފާކޮށްފިން. 

އެއީ އިސްލާމީ ޝަރީޢާަގއި ޤިޞާޞް ހިފ މަށް އޮންނާތީއޭ ހިފަން މި އޮންނަނީ. އިސްލާމީ ޝަރީޢާ   ؛ތަންފީޛ ކ ރ މަށް

އްޖޭަގއި ޢަދ ލ އިންޞާފ  ގާއިމ ކ ރާ ން. ރާއިވާ ޮގތ ެގ މަތީނ ަގއި އަންަގާވފައާކީރިތި ޤ ރ   ،ތަންފީޛ ކ ރަންޖެހެއޭ ރާއްޖޭަގއި 

މަރަން ،  ކ ރައްވަންތޯއޭއިއްޒަތްތެރި ަވޒީރ  ަގބޫލ ފ ޅ  ؟ފަރާތްތަކ ެގ ކެޕޭސިޓީ އެބަހ ރިތޯ އެހާ ޢަދ ލ ވެރިކޮށް ކަމެއް ކ ރަން

ހިސާބަށް   އެ ؟ ޮއތްތޯ އެހިސާބަށް   އެބަކ ރެޭވވަރަށް ޤާބިލ  ފަނޑިޔާރ ން ތިބެެގން ޢަދ ލ އިންޞާފ  ާގއިމ ކ ރެވިފައިންކ ހ 

ވަންޏާ  މަށްކަނޫންެއއަށް ޖަވާބ ދާރީެވވަޑައިަގންނަވާށޭ. އަދި އެހެން؟ ތި ހ ންނެވީ އެކަން ަގބޫލ ކޮށްެގންތޯ؟ ގޮއްސަތޯ އޮތީ

 .. .އިމ ާގފ  ޞާއިންދ ލ ޢަ އިރ ރެވޭ ނ ކ ޛ  ތަންފީންކ ހ މަރ ެގ 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދެން ސ ވާލަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޝަރ ޢީ  ރަށް ސާފ ކޮށް އިިވއްޖެ ސ ވާލ  ވައަޅ ަގނޑަށް  ނިޒާމ  ހިނަގނީ އިނޭގތޯ. 

ތ ން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ާގތ ަގއި އެހޭ ސ ވާލެއް ިމ ސ ވާލަކީ. ދެން އަޅ ަގނޑ ެގ  ޮގ  ގ ޅޭ  ެއކަމާ؟ ރަނަގޅަށްތޯ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ؟ ންވީބާއޭރ ޮއފް ހޯމް އެފެއާޒަށް ހަމަ ރައްދ ކ ރާހިތަށް މި ވަންނަނީ، އެ ސ ވާލ  އަޅ ަގނޑ  މިނިސްޓަ

އަޅ ަގނޑ  އެ ސ ވާލ     ،ޮގތ ން އޮތް ސ ވާލެއް. އެހެންވީމާ، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ގ ޅޭހިނަގމ ންދާ ޮގތި  ޝަރ ޢީ ނިޒާމ 

ރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ   އ ތ ރ  ދާއި  އަރ ވަނީ ތިނަދޫނ ކ ރީ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރަށް ރައްދ 

 ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީއަށް.  

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ ވާހަކަދެއްކެވ ން: ތިނަދޫ އ ތ ރ  

 .. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވލަކީ.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ އޭދަފ ށީ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަލީމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އޭދަފ ށީ

  ، ކ ރެވޭނެޢިމްރާނާ  ވެސް    އެބައި ގައިމ ؟ ހިފ މ ެގ ބައިމިހާރ  ތި ވިދާޅ ިވ ސ ވާލ ެގ އެއްބައި. ކޮބައިތޯ މަރަށް މަރ  

 ؟ އިނޭގތޯ މިނިސްޓަރާ

 

 ްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެ

ހިފ ން މަރ   މަރަށް  ވެދާނެ.  ކަމަށް  ވަޑައިަގތީ  ފަހ ން  މެންބަރ   މެ ؛އިްއޒަތްތެރި  އިއްޒަތްތެރި  ،  ންބަރ އިއްޒަތްތެރި 

ތ ން އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ   ޮގ ގ ޅޭ  ެއކަމާ ؛ނިޒާމީ ނ ކ ތާއަށް  ެގންބަރ އިްއޒަތްތެރި މެ؛ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ،ންބަރ މެ

ޖަ ފ ރިހަމަ  މިވަރަށް  ތަންފ ކެއް    ވާބެްއ  ކ ޑަ  މެންބަރަށް  ިއއްޒަތްތެރި  އަރ ވައިފި.  މަޖިލީހަށް ތަނ ަގިއ  ލަސްކޮށް 

ޝ ކ ރ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެހެންނަމަވެސް،  އެއްޮގތަކަށް ވަޑައިެގންނެވ ނީ.  މަޖިލީހަށް  މިއަދ   ވެސް  ދަންނަވަން 

 ތެރި މެންބަރ  މ ޣ ނީއަށް.  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްއަރ ވަނީ ތިނަދޫ ވަޑައިެގންނެވީތީވެ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 
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 ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

 ...ޓަނ ންިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވލަކީ، ޓަނ ންޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ އޭދަފ ށީ

 

 ( ޒާމީ މައްސަލަ)ނި

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަލީމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އޭދަފ ށީ

ެއްއެވސް ކަހަލަ ރައްކާތެރިކަެމއް    ނަގއިހ ންނެވީ، މަޖިލީހަށް ވަޑައިނ ެގން މިތާމަނިކ ފާނ  ބޭރ ަގއި ެއއް އަހަރ  ވަންދެން  

 ؟ ތޯ ރައްކާތެރިކަމެއް ަމނިކ ފާނަށްނެތް ކަމަށް ބަލައިެގން. އަދިެވސް ނެތީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ށް ކަމޭހިތ މަށް އެދޭ މިންވަރަށް އަޅ ަގނޑ  މަޖިލީހ ެގ ަގޑިތަކަ  ،ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. ާއދެ! އަޅ ަގނޑަށް ޔަީގން

   މަސަްއކަތް ވެސް ކ ރަްއވާ. ދެން މި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވެސް އެކަމަށް އެދިވަޑައިަގންނަވާ، އަދި  އޭދަފ ށީ

ރީއެްއ  ކ ރެވޭނެ ހާޒިތަނ ެގ ހާޒިރީ އޮންނަ ޮގތް އެީއ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ައޅ ަގނޑަކަށް އެހެން ޮގތަކަށް ޔައ ިމއްޔާަގއި ބަޔާން

 އަރ ވަނީ ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. ނޫން. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 އިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ ވާހަކަދެއްކެވ ން: ތ ރ  ދާތިނަދޫ އ 

  ކ ރަމ ންދިޔަ މަސްތ ވާތަކެތި ޓަނަށް ރާއްޖެ އެތެރެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ައޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވލަކީ، ޓަނ ން

އެކި ޮގތްޮގތ ން ރާއްޖެއަށް   އެކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހ އްޓ ވ ނ ިއރ  ވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އިންޑިާއެގ އެހީތެރިކަމާ

އަތ ލައިަގނެވޭ ފަރާތްތަށް   ެއއްކޮށްެއއާ  ،އަތ ލަިއަގނެޭވއިރ   ައތ ލައިަގނެވޭ. އެކަމަކ  ވެސްތި  އެތެރެކ ރެވޭ މަސްތ ވާތަކެ

ވޭނެ  ކަންތައް ހައްލ ކ ރެ   މި؟ ދޭތެރޭަގއި ަވޒީރ  ެއއްވެސް ވަރަކަށް ވިސްނަވަންތޯ   މާޔ ދިދާވަރަށް ފަސޭހަ ޮގތަކަށް ދޫެވެގން

 ކ ރިއްޔާ. ޝ ؟  އެބަ ހޯދަންތޯއެހެން މަގެއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاއައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދ   މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 

ވިދާޅ ވިހެން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖެއަށް  ތްތެރި މެންބަރ . ތި  ޔާ ިއއްޒަޝ ކ ރިއް   ،އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ކ ރިމަތިވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑ  އިޖ ތިމާޢީ ޮގންޖެހ މަކީ ފަންސާހަކަށް އަހަރ   ،ހަމަ މިދިޔަ ސާޅީހަކަށް

ނޑ މެންނަށް  މިކަމ ަގއި އަޅ ަގެގ މައްސަލަ.  މަސްތ ވާތަކެތީ  ،ޓަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑ  ޮގންޖެހ މަކީށްއަދި ކ ށ ެގ މ ޅި ވެ

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ނ ވަތަ ތިން އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ހޯދ ނ  އެންމެ ބޮޑ  ކ ރިއެރ މަކީ ރާއްޖެއަށް  ވޭތ ވެދިޔަ ދެތިން އަހަރ 

 ... ކޮށްއެތެރެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަޒީރ  ސީ  ؛އިްއޒަތްތެރި  ކ ރެްއވި  މެންބަރ   ަމސްތ ވާިއއްޒަތްތެރި  ދެ  ބޮޑ   ސ ވާލަކީ،  މަްއސަލަިއަގިއ ދާ  ތަކެތީެގ 

 ؛ޮގތ ން   ގ ޅޭ  ެވެގން އަންނަ މައްސަލަައކާ ޮގތަކ ން ބަޔާންއް ކަނޑައެޅިެގން ފ ލ ހ ން ަގސްތ ަގއި ޯގސްހެދީ ކަމަށް އެތަ

ލަށް ޖަވާބ ދެްއެވވެން އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރަށް އެ ސ ވާ ،އެއީ ވަރަށް ސާފ  މައްސަލަެއއް. އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން

 ނަމަ، އެ ސ ވާލަށް ޖަާވބ ދެއްވ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ .  އޮތް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاއައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދ   މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 

ެއ ބަޔާ  ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ   ެގންދަނީ އިނޭގތޯ.    ހަމަ  ށްއަދިމާ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ކަސް، މިއަދ   ޔަ ކޮންމެމި 

، ަގއި ނަ   ިއ،މަސްތ ާވތަކެތީެގ ހަމަ ބޮޑެތި ޝިޕްމަންޓްތައް ހިފަހައްޓަ  ،ފ ލ ހ ންނަށް ހޯދިފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑ  ކ ރިއެރ މަކީ

އި  މ ގަ ޔ ދިކ ރެވ ން. އެހެންނަމަވެސް، މިކަން ކ ރެވިެގންކ ރެވ ނ ހަމައަށް މަސައްކަތް  ހަމައަށް ެގންދިއ މާ  ތަޙ ޤީޤ ކޮށް ކޯޓާ

ހ ރި. ފ ލ ހ ންެގ އަތ ަގއި ބަެއްއ ފަހަރަށް ހ ރި ވަސީލަތްތައް   ވަތަ ކ ރ މ ަގއި ހ ރި ވަރަށް ިގނަ ޮގންޖެހ ންތަކެއް އެބަނ 

ދެންމެ  ؛އަތޮޅ ތަކ ެގ ތެރެއިން ލިބޭ މަޢ ލޫމާތ ތަކ ެގ މައްޗަށް  ވޭ. ދ ރ ެގ  ވެސް މިކަމ ަގއި ކ ރިމަތި ކ ރާ ޮގންޖެހ މަކަށް

ޖެއިން ވެސް ލިބޭ އިންޓެލިޖެންސް މަޢ ލޫމާތ ެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެފަދަ   ޤައ މ ތަކ ންނާއި އަދި ރާއްތި ވިދާޅ ވިހެން ބޭރ 

  ދި ބަެއއްއަ  ،ަގންޖެހޭ އަމ ރ ތަކާއިވަގ ތ ން ަވގ ތަށް ނަ  ތަޙ ޤީޤ ކ ރަމ ންދާއިރ ަގއި ކޯޓ ތަކ ން އެ  އިމައްސަލަތައް ބަލަ

ެއކ  ފާހަަގކ ރާ    ރަށް ކަންބޮޑ ވ މާންކަމ ަގިއ ހ ރި ކަންކަމަކީ ައޅ ަގނޑ މެން ވަފަހަރަށް ހެކި ރައްކާތެރިކ ރ މާއި މިފަދަ ކަ

ރަށް ިގނަ މެދ ަގއި ވަ  އެކަމާ  ،ޚާއްޞަކޮށް ވޭތ ވެދިޔަ ދެތިން މަްއސަލަެއއްަގއި ދިމާވެފަިއ ހ ރި ޮގތ ން ކަމެއް. އަދި  

އެކ ަގއި ވަރަށް ބަިއވަރ  މަޝްވަރާތަްއ   ބޭފ ޅ ންނާ  ގ ޅ ހ ން ހ ރި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކ ެގ ތެރޭަގއި އެ  ކަމާ  ،ވާހަކަތައް ދެކެވި 
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އެކަމަށް މިހާރ  ވެސް ދަނީ   އި، ނ ދިނ މަށް އެޅެންހ ރި ިގނަ ފިޔަަވޅ ތަކެއް ހޯދަ ކ ރެވި، އެފަދަ ކަންކަން ތަކ ރާރ ވިޔަ

ންޓްެގ ޑިޕާޓްމަ  ޅ ން ހ ރިމ ން. އެންމެ ފަހ ން އިއްޔެަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ  ސީދާ ކޮމިޝަނަރާއި އަދި ގ ކ ރެވެމަޝްވަރާ

ެއއީ ހަމަ ތިބޭފ ޅ ން ކަންބޮޑ ވ ން އޮތް    ހެޑާ އެކ ަގއި އެ މައްސަލަިއަގއި މަޝްވަރާކޮށް ވާހަކަދެއްކިން. އެހެންވީމާ، 

ައޅ ަގނޑ މެން ،  ރ މ ަގއި ިއސްކޮށް ތިބި ފަރާތްތަކ ެގ ހައިސިއްޔަތ ންމިންވަރަށް ނ ވަތަ އެއަށް ވ ރެ ބޮޑަށް އެކަން ކ 

 . ޝ ކ ރިްއޔާ.  މެއްކަ ކ ރާރަން މަސަްއކަތްއެފަދަ ކަންތައްތަކަށް ހައްލ ކ   ވެސް ކަންބޮޑ ވޭ.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޙަސަން އަޙްމަދ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

 

 ން: އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ 

އޮތް ދެ ސ ވާލެއް. ެއއް ސ ވާލަކީ،    ައޅ ަގނޑ  އެބަ  !ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ 

ދެަވނަ ސ ވާލަކީ، މިހާރ  ޖަލަށް ؟ އިނގ ރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެއްޓޭނީ ކޮން ތާރީޚެްއަގއިތޯ

 ؟ ވެންޏާ ހ އްޓ ވޭނީ ކޮން ދ ވަހަކ ންތޯޓ ނ ހ އް ؟ފޯނ ވެއްދ ން ހ އްޓިއްޖެތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاއައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދ   މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 

ރައީސް  އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި  އިްއޒަ  ، ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ .ޝ ކ ރިއްޔާ  ދެންނެވިހެން    ތްތެރި  ކ ރިން  އަޅ ަގނޑ  

މެދ ތެރޭގައި މަހ ެގ  މި  ޕްރޮޖެކްޓ   ،20  ،އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  މ ޅި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދާއިރ   ހިސާބަށް  ޢަމަލީ  އެ  ެގ 

އިނގ ރައިދޫަގއި ސީދާ  ދެން  ފެްއޓޭނެ.  އެ މަސައްކަތް  އ ނދަޫގ.  ކ ޑަކޮށް  ދަންނަވަން  ދ ވަހެކޭ  ވަކި  ފެށޭނީ  ބޮޑ     އީ 

ެއކި ދިމާތަކ ަގއި މަސައްކަތް އެކި ބައިބަޔަށް ފެށެމ ންދާނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވީ    ޕްރޮޖެކްޓެއް ވީމާ

ތަކެތި ވަނ ން ހ އްޓ ވ މަށް ޓަކަިއ  ނޫން  އެ  އަދި  މަށް މަޝްވަރާކ ރަނީ. ޖަލަށް ފޯނާއިޔ އެންމެ އަވަހަކަށް ކ ރިއަށް ެގންދި

ިގނަ   ތެރެއިން ކ ރެވިފަިއވާ  ރާއްޖޭަގިއ    ،މަސައްކަތްތަކ ެގ  އަދި  އޮތޯރިޓީާއއި  ޓެލެކޮމިއ ނިކޭޝަން  ރާއްޖޭެގ  މިހާރ  

މ ވައްސަސާއާޞައާމ  ދެ  ޚިދ މަތްދޭ  އެ  ލާތީ  ކ ރެވި،  މަސައްކަތްތަކެއް  ިގނަ  ޚާއްޞަ   ،ތަނަށް  އެކ ަގއި  ޖަލަށް 

. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން  ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފެނޭ. ޭއެގ ނަތީޖާ މިހާރ  އަޅ  އް ވެސް ވަނީ ާގއިމ ކ ރެވިފަވަސީލަތްތަކެ 
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މި   ؛އަދި އެތަންތަނ ން ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭ  ،މަށް ޓަކައި އަދިވެސް ހެދެންޖެހޭ ބައެއް ަގވާއިދ ތަކާއިޔ ދިއެންމެ ފ ރިހަމަވެެގން

އިމ ކ ރެވިފައި ހ ރި  ާގމިހާރ   ންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން އެބަހ ރި. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދިރާާގއި އ ރީދޫން ފަހިކޮށްދޭ  ދެންނެވީ

ަގވާއިދާ  ،ވަސީލަތްތަކަކީ  ޖަލ ަގއި  ެގންގ ޅ   ޚާއްޞަކޮށް  ފޯނ   ހ އްޓ ން    ންޚިލާފަށް  ެއއްކޮށް  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ހަމަ 

ދެންނެވީ މި  އެކަން  އެހެންނަމަވެސް،  ވަސީލަތެއް.  މައްޗަށް.  އަމ   ދެ  ެގނެވިދާނެ  ޮގތެްއެގ  ޢަމަލ ކ ރާ  އްސަސާއިން 

މަރ އަޅ ަގނޑ  އެހެން  އޯޕަންކޮށް  ޙަމެން  އެންމެ  ފަހަރ ަގއި  އެއީ  ދެއްކިދާނެ.  ހިތ ން  ައޅ ަގނޑ   ވާހަކަ  މި  ލާއެްއަގއި 

 ނ ދެއްކޭނެ ބައެއް ވާހަކަތަކަށް ވެދާނެތީ. ޝ ކ ރިްއޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އަޙްމަދ  ޒާހިރ .  ޒަތްތެރި ަވޒީރ . ގައްދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއް

 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޒާހިރ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ަގއި ހިންިގ ބަޣާވާތަށް    2012ފެބ ރ ވަރީ    7އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ،    !ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ވަޒީރ 

 ރިޕޯޓ ަގއި އަޅަން ބ ނެފައި ހ ރި ފިޔަވަޅ ތަްއ  ނީކޯ  ،ގ ޅިެގން ނެރ ނ  ކޯނީ ރިޕޯޓ ގައިވާ ޮގތަށް  ނ  ތަޙ ޤީޤާފަހ  ހިންގ 

މިންަގނޑަކަށްތޯ ކިހާ  ހ ރީ  އެޅިފަިއވޭތޯ؟ އެޅިފައި  ފިޔަވަޅެްއ  ފިޔަވަޅެއްތޯނަ  އެޅިފަިއވާ؟ ެއއްވެސް  ؟ މަ، އެީއ ކޮން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ  ެއއް މިނެޓ  އިނޭގތޯ. އެއް ސިކ ންތ . .  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރ 

 އެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . ގ ޅ ންހ ރި ؛ގ ޅިެގން ޖަވާބާ ދޭ ވަނަ މާއްދާ. ިއތ ރ  ސ ވާލ ކ ރ ން.  15ަގާވއިދ ެގ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاއައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދ   ފް ހޯމް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ އޮ

ގ ޅިެގން އަޅާފައި ހ ރި   ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ތި ވިދާޅ ވި ކޯނީ ރިޕޯޓާ  ، ރަީއސްއިްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ  

މި  ބެހޭ  ފިޔަވަޅ ތަކާ  ހިތ ން  ައޅ ަގނޑ   އެއާ  ޮގތ ން  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ވާހަކަތައް    ބެހޭ  ތަނ ަގިއ  ބައެްއ  ޮގތ ން 

ރިޕޯޓ ަގ އެ  ދެން  ފާހަަގކޮށްފަހިއްސާކޮށްފަިއވާނެ.  ބައެއްއި  ހ ރި  ކަންތައްތަކަކީ އި  ތެރޭަގއި    ،  ފ ލ ހ ންެގ  ޚާްއޞަކޮށް 

ވަގ ތ    ދެން މި ؛ޮގތ ން އަޅާފައި ހ ރި ފިޔަވަޅ ތައް ނ ވަތަ ކ ރެވިފައި ހ ރި ކަންކަން  ބެހޭ  ހިނާގފައި ހ ރި ކަންތައްތަކާ
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 ނެތް. ބައެއް ފިޔަަވޅ ތައް އެޅިފައި އެބަ   އް ނ ެއއްކަށެޔަ ލިކ އް  އްއެޅ ނ  ފަރާތްތަކ ެގ ނަންތައް ހަނދާނެފިޔަވަޅ    އަޅ ަގނޑ 

 ހ ރި. ޝ ކ ރިއްޔާ.   ތަނ ަގއި ެވސް ހިއްސާކ ރި ހަނދާން ައޅ ަގނޑ  އެބަ  ވާހަކަ ކ ރީ ދ ވަހެްއަގއި ައޅ ަގނޑ  މި  ހ ރި. އެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އްމަދ  ރާޢީ. މ ޙަ ބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެން

 

 މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީ ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ

މިހާރ    ،އޮތް. ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ  އަޅ ަގނޑ ެގ ދެ ސ ވާލެއް އެބަ  !ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ވަޒީރ 

މިއީ ނޭކ ރެންދޫ ރަްއޔިތ ންެގ  ؟ ނީ ކޮން ދ ވަހަކ ންތޯނޭކ ރެންދޫަގއި އަޅަމ ން ެގންދާ ކަރެކްޝަނަލް ސެންޓަރ  ނިންމާލެއްވޭ

އާދެ! މާފ ކ ރައްވާ! އ ފައްދަމ ން  ؛ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކ ޅެމ ން ެގންދާ ފިލްމ   ،ވާލަކީ . ދެވަނަ ސ ވަރަށް ބޮޑ  އ ންމީދެއް

ބޮޑ     ެގހަރ ފަ  ލަން މިދެން އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ައދާކޮށް؟ ނިންމާލެވޭނީ ކޮން ދ ވަހަކ ންތޯ  ެގންދާ ފިލްމ 

ހޯމް   ފާހަަގކ ރާއިރ ،  މަކ ނ ދޫަގއި  ދާއިރާެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ބޮޑ ކ ރީތީޢީދ   ދައ ރ   ބޮޑަށް  ވެމިނިސްޓްރީެގ  ވަރަށް   .

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاއައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދ   ހޯމް އެފެއާޒް  މިނިސްޓަރ އޮފް

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ނޭކ ރެންދޫަގއި ާގއިމ ކ ރާ  އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ  

ރަށ ެގ ރައްޔިތ ންެގ މަސްލަ ؛ކަރެކްޝަނަލް ފެސިލިޓީ ބޮޑެތި  އްޔިތ ންއާދެ! ރަ  ،ތާއިހަތި ވިދާޅ ވާހެން އެ  ވަރަށް  ެގ 

ެގންދަން ބޭނ ންވެެގން ވަރަށް  ރ ކާރ ން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ކ ރިއަށް ގ ޅިފަިއވަނީ. ައދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަ  އ ންމީދ ތަކަކާ

މަސައްކަތް  ނ ވަވިސްނަިއެގން  ޕްރޮޖެކްޓެއް  މަސައްކަތްކ ރާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަޝްރޫޢެއް.  ،  ަގއި ކ ރެވެމ ންދާއިރ  ތަ 

ޖަލ ތަކާޞަކޮޚާއް ޓަކައި    ށް  ެގނައ މަށް  ހައްލެއް  މައްސަލައަށް  މ ޅި  ކ ރަން  މިބެހޭ  ކަންކަން  ވަގ ތ   ހ ރި  ޖެހިފައި 

އެބަިގނަ ދަތިކަމެއް  ބޮޑ   ވަރަށް  ބަޖެޓ ެގ  ވެސް   ކަމ ން،  މެންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ހިތ ން  އަޅ ަގނޑ   ޮއތް. 

ޖަލ    ސީދާ މާލޭ  ،ވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑ  އެއް ކަމަކީ ކ ރިމަތިަވގ ތ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މި  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

އެ މަސައްކަތް.   ،އެ ޖަލ  ހ ޅ މާލެއަށް ބަދަލ ކޮށް، އެތާ ތިބި ޤައިދީން އެހެން ތަންތަނަށް ބަދަލ ކޮށް  ، ބަންދ ކޮށްއެްއކޮށް
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ބޮޑ  ކޮމްޕޯނަންޓެއް އިންވޯލް ޙަޤީޤަތ ަގއި ނޭކ ރެންބަޖެޓ ެގ ވަރަށް  ކަމެއް.  ޕްރޮޖެކްޓ ވާ  ެގންދަން    ދޫ  އަޅ ަގނޑ މެން 

ގ ތަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑ  ދައްޗަކީ މި ދެންނެވި ބޮޑ  މަޝްރޫޢ . އެހެންނަމަވެސް، ވަ  މަށް މިޔ ބޭނ ންވާ ވަރަށް ެގންދި

ޕްރޮޖެކްޓަކީ ހިންަގން ަގސްތ ކ ރާ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތާއަޅ ަގނޑ މެން    ނޭކ ރެންދޫަގއި   ބެހޭ   ެގންދަން ަގސްތ ކ ރާ 

ކަމާ ދ ނިޔޭެގ  ވާހަކަދެއްކ މ ން  ޯއަގނަިއޒޭޝަންސް  ޮގތ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ގ ޅ ންހ ރި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް  ތަކ ން 

އަޅ ަގނޑ މެން މި ެގންދަން    ،އެއަށް ޓަކައި އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދޭ ކަމެއް  ،ެއއަށް ެއްއބާރ ލ ންދީ  ،އެއަށް ހިތްވަރ ދީ

ދާނެ ކަމަށް.  ށްއިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ކ ރިއަ  ، އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަނީ އެ ޕްރޮޖެކްޓ ވިސްނާ ނިޒާމ ެގ ޮގތ ން. އެހެންވީމާ

އެކަމަކ  ސީދާ ަވކި ތާރީޚެްއ ދެންނެވ މަކީ ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން އެންމެ އިންސާފ ވެރި ޮގތަކަށް ނ ވެދާނެ. ދެންމެ ތި ވިދާޅ ިވ  

ން  އ މިއްޔަތ ެގ މަސަްއކަތެްއެގ ޮގތ ަގއި ބަލަިއެގން ެއކަެގ މަސައްކަތް ވެސް ައޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑ  ޤަފިލްމ 

ހަމައަށް ނިމޭނެ ކަމަށް ވަރަށް     ެގންދަނީ. އޭެގ ފ ރަތަމަ ބައި އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މި އަންނަ ޤައ މީ ދ ވަހާކ ރިއަށް މި

 ޝ ކ ރިއްޔާ.   ބޮޑަށް އ ންމީދ ކ ރަން.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

 ؛ައޅ ަގނޑ  މި ސ ވާލ  ވަރަށް ތަކ ރާރ ކޮށް ަވޒީރަށް ދަންނަވާތާ ؛ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ޝ ކ ރިއްޔާ. ވެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާ

މި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން    ވަރަށް ިގނަ ދ ވަސްތަކެއް ެވއްޖެ  ،ނެވެނީން ދަންނަވަިއފިން. އެޮގތަށް މި ދެންއެކި ދ ވަސް މަތީ

އަޅަން ކިޔާތާ. ހަމަ ޔަީގނ ން ވެސް މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހަށް ވެސް ެވއްޖެ ފަނަރަ އަހަރ  އެ ބިން ވެލިދޫ ކައ ންސިލ ން 

ަގއި. 2022މާރިޗ     21ނެވީ  މަޖިލީހަށް އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރ  ަވޑަިއެގން  އްޒަތްތެރިފަހ ން މި އި  ދީފައި އޮންނަތާ. އެންމެ

އެޕްރީލް މަސް ތެރޭަގއި މަސަްއކަތް ފެށޭނެ   ،ދެންނެވ މ ން އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރ  ވިދާޅ ވިއެ ދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ  

ވެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންެގ    ،ނޑ ެގ ސ ވާލަކީކަމަށް. އެޕްރީލް މަސް ނިމިއްޖެ، މޭ މަސް ނިމިއްޖެ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގ

 ؟ތޯށޭނީ ކޮން ތާރީޚަކ މަސައްކަތް ފެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދ  

ެއ   ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ކ ރިން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވިހެންްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ އި 

ބޮޑަށް ވެސް ލަސްވެއްޖެ އިނޭގތޯ. އެކަން އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ  ހަަމ މާ ،އަޅ ަގނޑ މެން ޕްރޮޖެކްޓ 

ެއއަށް ޓަކަިއ    ،ވެފައި  ، ބޮޑ  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް. ެއހެންނަމަވެސްލަސްވެއްޖެކަން  ބޮޑަށް ެވސް  ބަރާބަރަށް ަގބޫލ ކ ރަން މާ

ތައްޔާރ ވ މ ެގ ޮގތ ން ކ ރަންޖެހޭ ވަރަށް ބަިއވަރ  މަސަްއކަތް އޮތް. މިހާރ  ޢަމަލީ ޮގތ ން ފެށ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި  

ރ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އިނޭގތޯ. މިހާލާނެ ކަމަށް  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ޑޭޓ  ނައްޓައިނ   ،ތިބީ. ދެން އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަން

ެއއީ ފ ރަތަމަ ފެށ މަށް ޓަކައި. ދެން ހ ރިހާ ދިމާލެްއަގއި   ،ޢަމަލީ ޮގތ ން ސީދާ ފެށ މަށް މި މަހ ެގ ފަނަރަ ދީެގން މިހިރީ

. އާދެ! ލިދޫ ހިމެނޭއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ އެއްކޮށް ހިނަގިއަގންނާނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އ ންމީދ ކޮށްެގން. އޭެގތެރޭަގއި ވެ

 ރިއްޔާ. ޝ ކ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ރަސޫލ    ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  وسޝ ކ ރިއްޔާ  عليه  هللا  ިއސްވެރިން  ؛ ފ ރައްސާރައަށް  لمصلى  ބައެއް  ބީ.ޖޭ.ޕީެގ 

ދިވެހި ސަރ ކާރ ން އެކަން ކ ށްވެރިކ ރ ން ލަސްެވެގން  ؟ ފ ރައްސާރަކ ރިކަން މަނިކ ފާނަށް އެނިގަވޑަިއެގންފައި އެބަ ޮއތްތޯ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ މި އ ޅެނީ ކީްއެވެގންތޯ

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

 . ންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދ  

ނިންމ ންތަކާ ނިންމަންޖެހޭ  ނަމ ަގއި  ސަރ ކާރ ެގ  ނ ވަތަ  ފަރާތ ން  ސަރ ކާރ ެގ  ބ ނަންޖެހޭ    އި،އާދެ!  ބަސްތައް އަދި 

ނ އެްއވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ެއ ފަރާތްތަކ ން އެ ކަންކަާމ   ބ ނ މ ެގ ޒިންމާ އަޅ ަގނޑާ ހަވާލ ކ ރެވިފަެއއް

 ޖެހޭ ބަސްފ ޅ ތައް ވިދާޅ ވަމ ންެގންދާނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ. މެދ ަގއި ވިދާޅ ވާން
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރ .ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢާމި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ކ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢާމިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް. 

 

 އްސަލަ( )ނިޒާމީ މަ

 :އްކެވ ން ވާހަކަދެ މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ ދާއިރާެގ މެންބަރ   މާވަށ 

އެނިގވަޑަިއެގންފަިއ   ،ނ ލިބޭތީ އިނޭގތޯ. އެއް ސ ވާލަށް ޖަވާބ  ލިބ ނީ. އެއީއަޅ ަގނޑ ެގ ފ ރަތަމަ ސ ވާލަށް ޖަވާބ   އާދެ!

 ؟އެބަ އޮތްތޯ ފ ރައްސާރަކ ރިކަން 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާ، ނިޒާީމ  މެ ިއއްޒަތްތެރި  މާަވށ  ދާއިރާގެ   ، އަޅ ަގނޑ   ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ނ ކ ތާއެްއެގ ޮގތ ަގއި ބަލަެއްއނ ަގންނަން. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢާމިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ

އިްއޒަތްތެރި ހ ކ ން  ޝ ކ ރިއްޔާ  މަރ ެގ  ރަީއސް.  ނޫންތޯ  ންތޯތަންފީޛ ކ ރާނަ  މަރ ޙަލާއެއް ؟ ނ ވަތަ  ހ ރިހާ  ޝަރ ޢީ 

  ، ހ ރި ނަމަ؟ އެބަ ހ ރިތޯސިއްޔަތ ން  ހޯމް މިނިސްޓަރެއްެގ ހައި  ނިމ މަށްފަހ  މަރ ެގ ހ ކ ން ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ ހިތްވަރ 

ކޮބައިތޯ ޮގތަކީ  ޚިޔާލ ކ ރާ  ސ ވާލަކީ؟ ކ ރަން  އާޓިފިޝި   ، ދެވަނަ  ަމއްސަލަިއަގއި  ބީޗ އަޖީ.އެމް.އާރ   ަގއި  ލް 

އިންޑިއާ އިހ  ކަހަލަ  ތިޖާޖ ކ ރަމ ންދިޔައިރ ަގއި  ެއއްވެސް  ޒާތ ެގ  ބ ރ އަރާ  ގ ޅ މަށް  އޮތް  މަނިކ ފާނ  އާ  ބަސްފ ޅ ތަކެްއ 

ފ ލ ހ ންެގ    ،ސ ވާލަކީ  ެގތިންވަނަ ސ ވާލަކަށް އަޅ ަގނޑ ؟ ކަހަލަ ބަސްފ ޅ ތަކެއްތޯ ެއއީ ކޮން  ،ވާނަމަ؟ ވިދާޅ ވެފައިވާނެތޯ

ވާ އެ ފަރާތާ މެދ  ޢަމަލ ކޮށްފައި  ،ވާނަމަ؟ ފަރާތެްއ ފާހަގަވެފަިއވޭތޯށް ެއއްެވސް ޮގތަކަށް ޢަމަލ ކ ރާ  ތެރޭަގއި އ ސޫލާ ޚިލާފަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاޢިމްރާން ޢަބްދ  މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް 

މެންބަރ . ފ ރަތަމަ އެ ކ ރެްއވި ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ   ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!  

ކ ރާ ޮގތް އަޅ ަގނޑ     އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އެންމެ ފ ރަތަމަ ޖަވާބ ދިންއިރ  ވެސް ެއކަން ހިނަގމ ންދާ ޮގތް އަދި ެއކަން

އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް    ،ހ ރިދެްއކިއިރ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހަނދާން އެބަވާހަކަ  އިޖީ.އެމް.އާރ ެގ މައްސަލަިއގަ ނަވާފައިވާނީ.  ދަން

ައރާ    އްއެ ާއއި ައޅ ަގނޑ މެންނާ ދޭތެރޭަގއި އޮތް ގ ޅ މަށް އެްއވެސް ބ ރޫއިންޑިއާ  ، މިއީސާފ ކޮށް ބ ނެފައި ހ ންނާނެ

ސަރ ކާރާއި    އ، އިންޑިއާއިޔިތ ންނާެގ ރައްމެންއަޅ ަގނޑ   ،އިންޑިާއެގ ރައްޔިތ ންނާއި ވާހަކަެއއް ނޫނޭ މި ދައްކަނީ. އަދި  

ހ ރި އެ ދ ވަސްތައް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރާ ޮއތް ކަމެއްެގ ވާހަކަެއއް ނޫނޭ މި ދައްކަނީ. އަޅ ަގނޑ  ހަނދާން އެބަ

ހަކަދައްކާފައި ހ ންނާނެ. އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ  އިނޭގތޯ. އެހާ ރީތިކޮށް އެ ދ ވަސްވަރ  ވެސް އެހާ ރީތިކޮށް އަޅ ަގނޑ  ވާ

އްކެނީ ކޮން ވާހަކަެއއްކަން. ޝ ކ ރިއްޔާ. ފ ލ ހ ންެގ ތެރެިއން އ ސޫލާ ޚިލާފަށް ކަންކަންކ ރާ އޮފިސަރ ން ފާހަަގކ ރެވޭ.  މި ދެ

ންމެ ހަމައަށް ކިތަަވކިކ ރ މާ    ،އެކި ފިޔަަވޅ ތަކ ން ޮގސް   ،އޮފިސަރ ންނަށް އ ސޫލ ެގ ތެރެއިން ފިޔަވަޅ އަޅަމ ން ޮގސް

މިދިޔަ    ،ތެރޭަގއި ވެސް   ެގމި ވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ ެގ ައތަކ  ލިސްޓެްއ ނެތް. މި އަހަރ   ފިޔަވަޅ ތަކެއް އަޅާފަިއ ހ ންނާނެ.

ހަ މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ވެސް އެތައް ފ ލ ހ ންނެއް އ ސޫލާ ޚިލާފަށް ކަންކަންކޮށްެގން ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ   

 އި ހ ންނާނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ.  ސޮއިކޮށްފަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

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

 .ށްއަޙްމަދ  ޝިޔާމަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ެގ ސ ވާލަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ   އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޠާރިޤް ތްތެރި ރަީއސް.  ޔާ އިްއޒަޝ ކ ރިއް

ވަރަށް ކ ރ ކޮށް ވިދާޅ ވެދެްއވިްއޔާ ވަރަށް ރަނަގޅ   ؟ ދެއްވި ޖަވާބ  ސާފ ނ ވާތީެވ، މަރ ެގ ހ ކ ން ތަންފީޛ ކ ރާނަންތޯ

ސަރ ކާރ    ހ ކ  ؛ސިޔާސަތ ޖަވާބ .  ތަންފީޛ މަރ ެގ  ޖަވާބ ދެއްވާފައި ؟ ކ ރާނަންތޯން  ސ ވާލަށް  މޭޑޭަގިއ    ،އެ  ދެން 
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ކަރ ދާސްތައް ެގންގ ޅ ްއވި  ؛ެގންގ ޅ ްއވި  ނެއްޓޭވަރަށް  ިމ    ،ކޮނޑ ހ ޅ ން  ކަރ ދާސްތައް  ެގންގ ޅ ްއވި  ޮގތ ަގއި  ހެކީެގ 

ޤީޤ ކ ރައްވާ ވާހަކަ. ެއ  ޅ ވި އެ ތަޙ ދިޔަ ވާހަކަ. ވިދާކޮންމެެވސް އޮފިސަރަކ  އެ އެްއޗެހި ެގން  މަޖިލީހ ަގއި ވިދާޅ ވި

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ އެ އޮފިސަރ  ފެނިއްޖެތޯ؟ ޤީޤ  މިހާރ  ނިންމަވައިފިތޯތަޙ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އެ    ،. އެހެންވީމާވާފަވަނީ ފ ރަތަމަ ވެސް ސ ވާލަށް ޖަވާބ ދެއް   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރ 

ވަޒީރ .   އިްއޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި،  އެހެންނަމަވެސް،  ނޭދޭނަން.  އަޅ ަގނޑ   ދެއްވ މަކަށް  އިތ ރަށް  ޖަވާބ   ސ ވާލ ެގ 

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 :ންވާހަކަދެއްކެވ   ޢާމިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ

 އަޅ ަގނޑ ... ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ރިއަށް ެގންދެވ ން()ނިޒާމީ މައްސަލަ ކ 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢާމިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ

އިސިއްޔަތ ން  ހައަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ކ ރި ސ ވާލަށް ހޯމް މިނިސްޓަރެއްެގ    ،އް މި ނެީގ މައްސަލައެނިޒާމާ ބެހޭ  އަޅ ަގނޑ 

 ޝަރ ޢީ މަރ ޙަލާއިން... ނ ވަތަ ނޫންތޯ އެކޭ ނ ވަތަ ނޫނެކޭ ވިދާޅ ވާން. މަރ ެގ ހ ކ ން ތަންފީޛ ކ ރާނަންތޯއާނ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް.   މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ އޭދަފ ށީ  ރ . އަޅ ަގނޑ ތްތެރި މެންބަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަ

ދާއިރާެގ    ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( އޭދަފ ށީ  އޭދަފ ށީ ؛ދާއިރާެގ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( އޭދަފ ށީ
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ނޑ  ދެން އޮތް މެންބަރަކަށް ފ ރ ޞަތ އަރ ވާނަން.  ވަންޏާ އަޅ ަގވަޑައިނ ަގންނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފ ރ ޞަތ  ބޭނ ންވެ

މެން  އޭދަފ ށީ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ބަރ ދާއިރާެގ  ދާންދޫ  މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   .

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބްދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ދާންދޫަގިއ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ކިހާތާކ    ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލެއް 

 ؟ ފެށިދާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކޮޅަކަށްފަހ ( ތ )ަވގ   .އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ   .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ 

ަވޒީރ  ވަޒީރ   .އިްއޒަތްތެރި  ަވޒީރ   . އިްއޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތ    ؛)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ހިތ ން  ައޅ ަގނޑ  

އެދެން.   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބޭނ ންކ ރެއްވ ން  ފ ރ ޞަތ ެގ  އެ  އެހެންވީމާ،  ވަޒީރަށް.  ިއއްޒަތްތެރި  ލިބިވަޑަިއެގންފަިއވަނީ 

މިހާރ  މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މަޑ ކ ރައްވާ! ކ ޑަ އިރ ކޮޅެއްދެއްވާ! އެއީ މި ތަނ ެގ  (  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ 

ނޫނ އަސާސީ ހަދަމ ންދިޔައިރ ަގިއ  ޤާނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ     ،ދ ވަހ  ބަލަމ ންދިޔައިރ ަގއި  އަރ ޝީފ  ކ ރީ

ެގންދެވި. ައޅ ަގނޑަށް ނައިފަރ  ދާއިރާެގ    ން ބަހ ސްކ ރަްއވަމ ން މާއްދާއަކަށް ަވކިހައްދަވަިއެގން ކޮންމެން މަޖިލީހެއް  ވަކި

ސާސް ވެސް ަވރަށް ބޮޑަށް ސާފ ވޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  ހ ބާތ  ވެސް، އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ޖަޒ 

ިއ ހޭދަކޮށްދެއްވި ަވގ ތ ކޮޅަށް.  ޅ ަގނޑ މެންނާ ެއކީގަ ޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އަމެންބަރ . އަދި ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ  ވަރަށް ބޮ 

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ކ އްލި މައްސަލަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ ލިބިފަިއވާ ކ އްލި މައްސަލައަށް. ކ އްލި މައްސަލަ ހ ށަހަޅާފައިވަނީ މަޑ ްއވަރީ 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ރީފް. މަޑ އްވަރީމެންބަރ  އާދަމް ޝަ ްއޒަތްތެރިދާއިރާެގ އި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ
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އަށް އިންޑިާއެގ ވެރިކަންކ ރާ ޕާޓީެގ م وسل   عليه هللا ىصل   دمحم  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކީރިތި ޤ ރ އާނާއި  

ސަރ ކާރ ން ކ ށްެވރިކޮށްފައިނ ވާތީ، އެ ަމއްސަލަ ކ ށްވެރިކ ރ މަށް ސަރ ކާރަށް  ޖަމާނ  ފ ރައްސާރ ކ ރި މަްއސަލަ ދިވެހި  ތަރ 

ންކ ރާ ޕާޓީެގ  އްަގއި އެ ޤައ މ ެގ ވެރިކަބަހ ސެ  ބޭއްވިއިންޑިއާެގ ޓީ.ވީ ޗެނަލަކ ން ހ ށަހަޅާ ކ އްލި މަްއސަލަ.  އިޮގަވއިލަ

ފ ރައްސާރަކ ރި ަމއްސަލަ އިންޑިާއެގ މ ސްލިމ ންނާއި    އަށްموسل   عليه هللا ىصل   دمحم  ނާިއ  ކީރިތި ޤ ރ އާ  ،ތަރ ޖަމާނ 

އަދި   ،ތިޖާޖ ކޮށްހ ބާރާތ ން ކ ށްވެރިކޮށް، އިއިބޮޑެތި ޤައ މ ތަކ ެގ ވެރިންނާއި އާންމ ން ހަރ ކަށި  ،އިސްލާމީ ޤައ މ ތަކާއި

ލަ ހާޒިރ ކޮށް، ސަރ ކާރ ތަކ ން މި މައްސަ  ށްޤައ މ ތަކ ެގ ޚާރިޖިއްޔާއަތިއްބަވާ ިއންޑިާއެގ ސަފީރ ން އެ    އެކި ޤައ މ ތަކ ަގއި

ބަެއއް    ،ކ ށްވެރިކޮށް  އިންޑިއާއަދި  މީޑިާއަގއި  ސޯޝަލް  ޮގވާޤައ މ ތަކ ން  ފިޔަަވޅ އެޅ މަށް  ދެކޮޅަށް  ލަމ ންދާއިރ ،  އާ 

މ ސްލިމ  ސައްތަ  ސައްތައިން  ޤައ މަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  ނަންބަރ   ،ވެފައި     ދީނީ )ދިވެހިރާ  6/ 94  ާގނޫނ   އްޖޭެގ 

ދިވެހި ރައްޔިތ ން ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން   ،ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ޮގތ ން 1އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކ ރ މ ެގ ާގނޫނ (ެގ  

ރިތި ޤ ރ އާނާއި މި އ ންމަތ ެގ ވާއިރ ، ކީ  ހިމާޔަތްކ ރ މަކީ ދިވެހި ސަރ ކާރާއި ރަްއޔިތ ންެގ މަްއޗަށް ލާޒިމ  ކަމަކަށް

  ފ ރައްސާރަކ ރ މަކީ ކޮންމެ މ ސްލިމަކ މެ އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑ ވާ ކަމަކަށް  އަށްموسل   عليه هللا ىصل   دمحم  ނަބިއްޔާ  

ކ ރ މ ން ދިވެހި މ ސްލިމ ން ނ ހަނ  ކަންބޮޑ ވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅ ަގއި ދިވެހި    އެފަދަ ދަށ  ދަރަޖަިއެގ ޢަމަލެއް  ،އިވާތީއާ 

މި   އެއްސާސް މައްޚަސަރ ކާރ ން  ރަސޫލާ  ސަލަިއަގއި  ޤ ރ އާނަށާއި  ކީރިތި  ފިޔަަވޅެއްައޅާފައިނ ވާތީެވ،   دمحم  ްއވެސް 

ސަރ ކާރ ން    ،ބާރާތ ން ކ ށްވެރިކ ރާ ހާލ ަގއިއިސަލަ އެންމެ ހަރ ކަށި  ފ ރައްސާރަކ ރި ަމއް  އަށްم وسل   عليه هللا ىصل  

ކީރިތި   ،ކަމަށް ެގނައ މަށާއިވެހި ސަރ ކާރ ެގ ސަާމލ މިކަމާ މެދ  ފިޔަވަޅ އަޅާފައިނ ވާ މައްސަލަ ކ ށްވެރިކޮށް، ެއކަން ދި

ހި ސަރ ކާރ ން ކ ށްވެރިކ ރ މަށް ފ ރައްސާރަކ ރި ަމއްސަލަ ދިވެ  އަށް م وسل   عليه هللا  ىصل   دمحم  ޤ ރ އާނަށާއި ރަސޫލާ  

.  ވެމަްއސަލަ ހ ށަހަޅަމެ  ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން މި ކ އްލ178ިރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ    ލައި،ދިވެހި ސަރ ކާރަށް ގޮވާ

 .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް   މަޑ އްވަރީ ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން   170ރައްޔިތ ން މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ 

މަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސްކ ރ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަާވ   ؛ލަހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ކ އްލި މައްސަ 

 ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 49    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

 10    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 33    ެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ން

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

    43     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  22      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ނ ވޭސްފާ       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަޑ އްވަރީވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން    170ާވިއދ ެގ  މަޖިލީހ ެގ ގަ ރައްޔިތ ންެގ  

 ؛ލަ އަދަދ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ  މަޖިލީހ ގައި ބަހ ސްކ ރ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ.ހ ށަހަޅ އްވާ ކ އްލި ަމއްސަލަ،  

.  ވޯޓ ދެއްވިއިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  10. ފެންނަ ކަމަށް ންބަރ ންޒަތްތެރި މެއްއި  49 ތިްއބެވީ ަވޑަިއެގން ހާޒިރ ވެ. 87

ކަމަށް   މެންބަރ ން.  33ނ ފެންނަ  ޮގތަކަށް  ިއްއޒަތްތެރި  ވޯޓ ވަކި  ިއއްޒަތްތެރި  ވޯޓ ަގިއ    ނ ދެްއވާ  ނެތް.  މެންބަރަކ  

އެހެންވީމާ،    43ވަޑަިއެގންނެވީ  ބައިވެރިވެ  މެންބަރ ން.  ވޯޓ ަގިއ  އްޒައި   6އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރަކ   ތްތެރި 

 މައްސަލަ ފާހެއްނ ވި.އެހެންީވމާ، މި    ވޯޓ .  22ނީ  ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަނ ަގންނަވާ ައޅ ަގނޑާ އެކ ަގއި.  އްބައިވެރިެވވަޑައެ 

 

 ހަޅާ ކަންކަން މޭޒ ން ހ ށަ . މަޖިލީހ ގެ ރައީސްގެ  7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ، ޮގތ ެގ މަތީން   )ފ( ަގިއވާވަނަ މާއްދާެގ  115ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ާގނޫނ އަސާސީެގ    އްޖޭެގދިވެހިރާ  -7.1އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  

ބޭންކ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހިމެނޭްގރޫޕ   )އައި.އެސް.ޑީ.ބީ(  އިސްލާމިކް  އިސްލާމިކް  ،ަގއި  ޓްރޭޑް  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

)އައި.ޓީ.އެފް.ސީ(  ކޯޕަރޭޝަން  ޮގތ  ފައިނޭންސިންގ  ޤައ މެްއެގ  މެންބަރ   ބައިވެރިވ މާ ަގއިެގ  މެދ ،    ދިވެހިރާްއޖެއިން 

ކޮށް ޮގތެއް ނިންމ މަށް ދިރާސާ  ފޮނ އްވާފައިވާ މައްސަލަ މަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާދ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރ ހ ން ހޯ

ަވއިދެްއވ މަށް  . ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ ވާފައިވާ ސިޓީ މަޖިލީހަށް އިއްއެ މައްސަލައާ ގ ޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ ން

 އަރިހ ން އަޅ ަގނޑ  އެދެން.އަމީން ޢާންމ  

 

 ވ ން: އިްއވެ މޭޒ ން  އިދާރީ

މ ޙައް ރައީސް  ރަީއސް،  މަޖިލީހ ެގ  ނަޝީދަށްރައްޔިތ ންެގ  އިސްލާމިކް    ،މަދ   ދަންނަވަމެވެ.  ވެދ ންސަލާމަށްފަހ  

ްގރޫޕ   ބޭންކ ލޮޕްމަންޓް  ޑިވެ ހިމެނޭ)ައއި.ެއސް.ޑީ.ބީ(  އިސްލާއިންޓަރނޭޝަ  ، ަގއި  ފައިނޭންސިންގ   ިމކްނަލް  ޓްރޭޑް 

)ައއި.ޓީ.އެފް.ސީ(  މެންބަރ   ކޯޕަރޭޝަން  ޮގތ ަގއި ޤަެގ  ބަިއވެރިވ މާ އ ެމއްެގ  ޭމ    24  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

 ިއންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް   ،ވަނަ ދ ވަހ  ބޭްއވ ނ  ަވޒީރ ންެގ މަޖިލިހ ެގ ޖަލްސާަގިއ މަޝްވަރާކ ރެއްވ މަށްފަހ 2022

އިން ބައިވެރިވ މަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ކަމަށް ޓްރޭޑް ފައިނޭންސިންގ ކޯޕަރޭޝަން )އައި.ޓީ.އެފް.ސީ( ަގިއ ދިވެހިރާއްޖެ

ބައިނަލްައގ ވާމީ މ ޢާހަދާތަކ ެގ    ވަނީ ނިންމަވާފަެއވެ. ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ ނަމ ަގއި ވެރިކަން ހިންާގ ފަރާތ ން ބައިވެރިވާ

 މަޖިލީހ ން ނިންމާ  އެ މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މަށްފަހ  އެ  އި،ށަހަޅަރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ހ މައްޗަށް ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ  

ވަނަ މާއްދާެގ )ފ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާތީ،    115ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ާގނޫނ ައސާސީެގ  ޮގތ ެގ މަތީން ކަމަށް  

ަގއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަިއވެރިވ މަށް .ޓީ.އެފް.ސީ( ން )އައިކޯޕަރޭޝަ  ންގ ޓްރޭޑް ފައިނޭންސި އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް

ެމދ    އެ ަމއްސަލައާ  އި،ހ ށަހަޅ އްވަިއދެއްވަ މަޖިލީހ ން ރ ހ ން ހޯއްދެވ މަށް ޓަކައި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންގެ 

އަންަގވަ  ޮގތެއް  ނިންމަވާ  މަޖިލީހ ން  އެދެމެވެ.  އިރައްޔިތ ންެގ  އިސްލާއިންޓަރނޭޝަދެްއވ ން  ޓްރޭޑް  މިކްނަލް 

ކޯޕަރޭޝަން   ގ ޅޭ)އައި.ޓީ.އެފް.ސީ(ފައިނޭންސިންގ  ބައިވެރިވ މާ  ދިެވހިރާއްޖެއިން  އޮފް   ަގއި  މިނިސްޓްރީ  ޮގތ ން 

އިހ ތިރާމ  ަގބޫލ ކ ރެއްވ ން  އެކ  އަރިސްކ ރީެމވެ.    ތައްޔާރ ކޮށްފަިއާވ މަޢ ލޫމާތ  ކަރ ދާހ ެގ ކޮޕީ މި ސިޓީއާ  ންފިނޭންސ 

  މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް.އިބްރާހީމްޚާދިމ ކ މް،   .2022މޭ  30. 1443ޝައްވާލް   29ދެމެވެ. އެ

 

 ރިޔާސަތ ންވާ ވާހަކަދެްއކެވ ން: 

 މިއްޖެ. ންމި މައްސަލަ ދިރާސާކ ރ މަށް ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ މަށް ނިއަމީން ޢާންމ . ޝ ކ ރިއްޔާ  
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 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް 8

 

 ދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ންވާ ވާހަކަ

 މިހ ރި މަސައްކަތް. ނ ނި -8އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ދާއިރާެގ    -8.1 ކޮމަންޑޫ  ފަރާތ ން،  ރާިއއްޒަތްތެރި  ސަރ ކާރ ެގ  މ ޙައްމަދ   ކ ނިމެންބަރ   ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ،   ޝިދ  

ަގޑިއިރ  ވަންދެން.    4  ކަނޑައެޅިފަިއަވނީމަށް  އ ން. މި ބިލ ެގ ބަހ ސްކ ރ މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް ކ ރިއަށްެގންދި

އޮތީ   ބާ  51މިނެޓ ،    47  އި ަގޑިއިރާ  އެއްބާކީ  ެވސް  ޕާޓީއަކަށް  ހ ރިހާ ސިޔާސީ  އެބަސިކ ންތ .  ަވގ ތ   އޮތް.    ކީ 

 ށް.ޖާބިރަهللا މެންބަރ  ޢަބްދ  ިއއްޒަތްތެރި  ކާށިދޫ ދާއިރާެގއަރ ވަނީ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން  ރ ޖާބިهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ބިލ ަގއި   މި  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަދަްއކައާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ  މަޢ ލޫމާތ    އިިގނައިން  ިގނަ 

އަންނަނީ ހަނދާނަށް  ދެން  ކަމެއް.  މ ހިންމ   އިންނަވަިއެގން  ޢަ  ،އެްއކ ރ މަކީ  ޮގނޑީަގއި  ތިޔަ  އިބްރާހީމް  އްބާސް 

ސިމް ޤާމ ން ދ ރ ކޮށްފައި  ާގއްބާސް އިބްރާހީމް މަ ޢަދ ވަހ     ހިންިގ ދ ވަސް. އަޅ ަގނޑ މެން އެ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް

ކ ރީެގ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ. ހަނދ މަފ ޅ    ،އިންނެވީ ރައީސް ނަޝީދ   މިހާރ  ތި.  ޮގނޑިއަށް  ހީމް ދެން ލީ ތިއިބްރާ

ރައީސް،  ބަހައްޓަވަންޖެހޭނެ   މެނޭޖ ކ ރ މ ަގއިްއޒަތްތެރި  ައޅ ަގނޑ މެން  ކ ނި  އ ސޫލެއްކަން.  ެގންގ ޅެންއި  ޖެހޭނީ 

ތެރެއި އ ސޫލެއްެގ  ހިނަގންޖެހޭނީ  ވެސް  މަޖިލިސް  ތަންފީޛ ކ ރާނީ ރައްޔިތ ންެގ  ަގާވއިދ ތައް  ާގނޫނ ތަކާިއ  ންކަން. 

އަންނަނީ   މި  ތާރީޚ ައޅ ަގނޑ މެން  އަދާ ހަމައަށް  ބްރާހީމް ދައ ރ ން ފެށިެގން  އްބާސް އިޢަހ ރިހާ ޮގތަކަށް ނޫންކަން.  ހިތ 

ހެއޭ. މިއީ ވަރަށް ޖެ  ވާން އެބަރާއްޖެ ވަރަށް ބޮޑަށް ތަރައްޤީމި    އިޮގތ ން ވާހަކަދައްކާއިރ ގަ   ކ ންޏާ ބެހޭ   .ބ ނަމ ންނޭ

ވަގ ތެކޭ ތިާމވެ.  މ ނާސަބ   ވާހަކަދައްކަނީ  ބެހޭށްައޅ ަގނޑ މެން  ނާޒ ކ    ނޭޮގތ ން  ޓާ  ތިމާވެށި  ވަރަށް  ވެއްޖޭ.  ވާހަކަ. 

ބައި އަޅާލަ   ސްކަލ އަޅ ަގނޑ މެން  ނައްތާލ މަކީ ،  އިބ ރެއް  ކ ނި  ނ ނިމޭނޭ.  ކަމެއް  އެ  ހިނާގލ މަކ ން  ވަށާ  ބީޗ ަގއި 

ން އެންވަޔަރަންމަންޓ   ެގން އޮތީ ގ ދ ރަތީ ވަސީލަތޭ. އަޅ ަގނޑ މެންވެހިރާއްޖެ ވިއްކާ. ދިކ ރ މޭޓ ޑަންރިޑަން  ސްޓިކ ޕްލާ

ނަަގން މަންފާ  ހ ރި  ނެެގން  ކ ރާއިރ ރަންމަންޓް  ވަޔައެންޖެހޭނޭ.  އަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެން   އި ގަ ޕްރޮޓެކްޓ  

ވެދާނެ ހ އްޓޭ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ބަނގ ރޫޓ    ސާ ދ ނިޔޭަގއި އެބަފަންޑ ތަކާއި ބަިއވަރ  ފައި  ްގރީން  އެންަވޔަރަންމަންޓް

ކ ނި ވެސް ެއއީ   ؛ެގންވަސީލަތް ބޭނ ންކޮށް  ރިސޯސްދީ  ޞާލިބެންހ ރި އިޤ ތި  ިއ،ނ ދައްކަވާހަކަ  އިނ ޖަހަކަމަށް ހިސާބ 

ކަތަކީ. ދ ނިޔެ ވަރަށް  ންޖެހޭ މަސައްކ ރާ  މެންޮގތ ަގއި ޕްރޮޑިއ ސްކޮށްެގން ޑޮލަރަށް ބަދަލ ކ ރ މޭ އަޅ ަގނޑ  ްއެގވަސީލަތެ

ޖެހޭނެ. ވަންބަހައްޓަމި މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސްކަން ހަނދ މަފ ޅ  ؛އޮތީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ނޭ މިންނަރަބަލްކޮއޮ
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ތިބި  މިތާނގައި ތާރީޚ ަގިއ  ޢަބްދ   ،ބޭފ ޅ ންބޭ   ފެށިެގން  ޙަމީދ هللا އަލްމަރ ހޫމް  ބޭފ ޅ ން  ން  ޮގތާ    ޢަމަލ ކ ރިތިއްބެވި 

  މިއަދ  ތަކ ރާރ ވެެގން މެދ ަގއި ވާހަކަދައްކައިެގން ެއކަން ރަނަގޅ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހަށް އައިސް މިތިބީ.  

ހަމަވާ ކޮންމެ މެންބަރަކީ ވެސް ކ ފޫ  ށްއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަކަ ދަންނަވަން. ރާހިތާމަކ ރާ ވާހަ  ދިޔައިމާއެކަން  

ވަންޏާ   ކަމަށް  ރައީސްކަން ނ ކ ރެވޭ ވަރ  މީހެއް. އެހެންވެއްޖެމަޖިލީހ ެގ  ނ ހ ންނާނެ    ފައިށް ހޮވިމި މަޖިލީހަ  .މެންބަރެއް

ާގނޫނ ތައް  ،  ތައް ސާފ ކ ރ މާއިސިސްޓަމ   ،ނި ނައްތާލ މާއިމ  މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން އަތ ން ވޯޓ  ހޯދައިެގން ކ  ާގއެ މަ

ވަހ ަގއި  މި އ ފާވެރި ދ  ؛ޅ ަގނޑ  ދެކެމޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްކަމަށް އަކަމެއް  އޯޑަރަށް އެޅ މަކީ ކޮންމެހެން މ ހިންމ   

ޅ ަގނޑ މެން ކ ރަމ ންދާ  ިއ އަޓަކަ ތަރ ތީބ ކ ރ މަށް  ކަންތައްތައް    ންދ ލ އިންޞާފ ޢަ  ،ދަނީ  ެގން މި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނި

ކެނޑިނޭޅި   ހަމަ  މިމަސައްކަތްމަސައްކަތް  ތ ރެ  ކ ރަމ ން  އެއްދ ވަހަށް  ދ ވަ  ދަނީ.  ފ  ޞާދ ލ އިންޢަސް  އަނެއް 

 .ހޯމް މިނިސްޓަރ   ެގދިެވހިރާއްޖޭރީ   ބައްދަލ ކ ދަނީ. ދެންމެ އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް މަސަްއކަތްކ ރަމ ން މި

މިނިސްޓަރ  ވިޔަކަމަސައްކަތް    ެގހޯމް  ރައީސް  ެއކަން އިްއޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  މަޖިލީހ ަގއި.  މި  ނ ދެއްވި 

ނ ވާނެ. ޔައ މިއްޔާއަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެން މިފަދަ ފިޔަވަޅެއް ރައްޔިތ ންެގ ދީެގންޔަތަކ ރާރ ވި

 އި ވާނެ. މި މަޖިލީހ ަގން ދ ރ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަޖ ބޫރ މ ާގމަޖިލީހ ެގ ރައީސް ސީދާ އަޅ ްއވައިފި ކަމަށް ވަންޏާ މަ

ރައީސަކަށްމި މަޖި  .ބާރ  އޮންނާނެ މަށް ހޮވި ާގމެންބަރ ންެގ ތެރެއިން ތިޔަ މަ  އިންތިޚާބ ކޮށްފައި ހ ރީ  މިހާރ   ލީހ ގެ 

އީސަކަށް ލާފައި  މަޖިލީހ ެގ ރަސީނާ ޒާހިރ  މި  ،އްޔަންކ ރާ ޮގތަށްއަ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ    ން. ކ ރިބޭފ ޅަކ  ހ ންނާނީ

ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީވަމ ން    ! ބަހައްޓަވާތިހަނދ މަފ ޅ   ތެރި ރައީސްއިްއޒަތް  .އިން ޮގތަކަށް ރައީސަކ  ނ ހ ންނާނެ މިހާރަކ 

ތ ން ރާއްޖޭެގ ރަްއޔި  .ދަނީ ބަލަމ ން  ޖެހޭނީ. ދ ނިޔެ މިހ ޒީބ ކޮށް އޮޕަރޭޓ ކ ރަންވަނަ ަގރ ނ ަގއި ތަސް އެކާވީ  .ދަނީ  މި

މެނޭޖ ކ ރ މަށް   ަގއިރަނަގޅ  ޮގތ   ކ ނީެގ ނިޒާމ   ،ދަނީ ދ ރާއި ާގތ ން ބަލަމ ން އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ

ކ ރާ  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ޓަކައި   މ ޙައްމަދ    ދަންނަވަން.  މަސައްކަތަްއ ޝ ކ ރ މިނިސްޓަރ   އިބްރާހީމް  އަދި ރައީސް 

ރާއްޞާ މި  ވެރިކަމ ަގއި  މެނޭޖ ލިޙްެގ  ކ ނި  ޓަކައި  ޖޭެގ  މަސަްއކަތަންއެންަވޔަކ ރ މަށް  ކ ރާ  މިނިސްޓަރ     ށް ރަމަންޓް 

ކ ރ މަށް ޓަކަިއ  ވެރިކަމ ަގއި މި ރާއްޖޭެގ ކ ނި މެނޭޖ އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙްެގ  ރަީއސް  ންނަވަން. އަދި  ޝ ކ ރ  ދަ

ރިޓީ ބޭނ ންކޮށްެގން ކ ރެވެން އޮތް ހ ރިހާ ހ ެގ މެޖޯމި މަޖިލީ ؛ޑަންޑަންޓްރި  ޕްލާސްޓިކ   ،ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅ ތަކެއް އެޅި

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޕްރޮޓެކްޓ މަންޓް  ންއެންވަޔަރަ  ކަމެއް އެއާއެކ އެކީަގއި  ހަމަ  ކ ރާނަމޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޓަކައި  ކ ރ މަށް 

ކަންކަން  އްޗަށް ރާއްޖޭެގ  ވާނެ ޮގތެއްެގ މަނަވަށް ިގޑޮލަރ  މި ރާްއޖޭެގ ރިޒާ   ރައްޔިތ ންނަށް މިއަދ  ބޭނ ންެވފައިވާ ޔޫ.ެއސް

. އެ އޭއަޅ ަގނޑ މެން ޢަމަލ ކ ރަންޖެހެ  ،ބޭނ ންކޮށްޮގތ ަގއި   ބައްޓަންކ ރ މަށް ޓަކައި އެންަވޔަރަންމަންޓ  ވެސް ޭއެގ ހެޔޮ

ދަންނަވާލ މާ ހިތާމަކ ރަ  ވާހަކަ  އަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރ    މޭ،އެކ ެއކީަގއި  ދ ވަހެކޭ.  ކަޅ   އަޅ ަގނޑަށް  މަޖިލީހަކީ  މިއަދ  

 އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ންވަދަންނަ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް. މަރަދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި  ފަ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  ާގނޫނެްއ    އިރާއްޖޭގަ ރާތ ން  ޓަކައި  މެނޭޖ ކ ރ މަށް  ކ ނި 

ތާއިއެކ ލަވަ ފ ރިހަމައަށް  ައޅ ަގނޑ   ޮގތ ން  އ ސޫލެްއެގ  ބިލަށް  ހ ށަހެޅ ްއވި  ރައީސް އީދ ކ ރަން.  ލ މަށް   ؛އިްއޒަތްތެރި 

ރަށެްއގައި ކޮންމެ  ރަށެއްގައިވެސް  ރާއްޖޭެގ  ކޮންމެ  ދިރިއ ޅޭ  މީހ ން  ރިސޯޓެއްގަ   ،  ވެސް ވެސް،  ސިނާޢީ   ،އި  އަދި 

ެއކަށީެގންވާ މިންވަރެްއެގ ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ނިޒާމެއް ާގއިމ ވެފައި    ކަތްކ ރާ ކޮންމެ ތަނެްއަގއި ވެސް އެ ތަނަކާމަސައް

ބޭނ ންތެރި ކަމެއްކަން އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. މިއަދަކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނެތް ކ ނި މެނޭޖ ކޮށްެގން    ،އޮތ މަކީ މ ހިންމ 

ނޫން އެހެން އެއްެވސް ޮގތެްއ. ތެދ ފ ޅެއް! އެކަށީެގންާވ    ތްކ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރ ން މާޔަހިނޑ މެންެގ ސަރަޙައްދ   އަޅ ަގ

މަސައްކަތެއް.   ބ ރަ  މެނޭޖ ކ ރ މަކީ  ކ ނި  ިގނަ   ޚަރަދ ޮގތެްއަގިއ  އަދި  ކަމެއް.  ިމ    ބޮޑ   އަޅ ަގނޑ މެން  ފަހަރ  

ފ ންކޮށް ދ ރަށް    އިރ  ލިބޭނެ ކަމެއް ޭއގަ  ނޭނެގ. އެކަމަކ  އިނޭގތޯ ޑޮލަމީދ ކ ރާވަރަށް ޑޮލަރ  ލިބޭނެ ކަމެއް ވެސްންއ 

ރިޒަމް އަދި މަސްވެރިކަން.  ރާއްޖޭަގއި އެންމެ ބޮޑ  ދެ ސިނާޢަތް މި އޮންނަނީ. ޓޫ ؛ވިސްނައިފިއްޔާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޮއތް ދެކަން. ތިމާވެށިށްމި ދެ ކަމަކީ ވެސް ރާއްޖޭެގ ތިމާވެ  މަސްވެރިކަެމއް  ނަމަ،   ރަްއކާނ ކ ރެވޭޓާ ގ ޅިލާމެހިފައި 

ރާއްޖޭެގ   އެހެންމެ  ހަމަ  ނ ކ ރެވޭނެ.  ޮގތެއްަގއި  ރައްކާތެރިކޮށްެގންގ ދެމެހެއްޓެނިވި  ތިމާެވށި  ރީތިކަން  ނޫނީ   ދ ރަތީ 

މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންނަށް އެނޭގޓޫ ޙަޤީޤަތެއް  ،ރިޒަމް ކ ރިއަކަށްނ ެގންދެވޭނެ.  ަގބޫލ ކ ރާ  ިއ  ަގކަމ   އެންމެން 

ހ ރި އެންމެ   ރާއްޖޭެގ ތިމާވެށި ރަްއކާތެރިކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅަން  ،އެހެންކަމ ން ؛އީސްދަންނަވަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަ

ެވެގން ައއ މ ން   މި ބިލ  ާގނޫނަކަށް ؛ކ ރ ން ވެސް ހިމެނޭ. މި ާގނޫނ ޖ ފިޔަވަޅ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ކ ނި މެނޭ  މ ހިންމ 

ެގ ހ ރިހާ ތަނެއްަގއި އ ފައްދާ ހ ރިހާ ކ ނި ރާއްޖޭ  ،ރާއްޖޭެގ މީހ ން އ ޅޭ ހ ރިހާ ރަށަކ ން،  މީދ ކ ރަނީންއަޅ ަގނޑ  އ 

އިމ ެވެގންދާނެ ކަމަށް. ކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ގާ ކ ޑަ ޮގތެްއަގއި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ަވސީލަތްތައް    ޓަށް ެގއްލ ންށްއެންމެ ތިމާވެ

ތަކަށް މ ޅި ނޫން ޮގ  ރަްއކާތެރި  ޓާ، އަދި ތިމާވެށްއި ނި އ ކާލަށް ކ ، މޫދައިކަންކ ރިހެން ރަށ ެގ ބާޑިފަށަށް ކ ނި އަޅާލަ

ނ ވަތަ ކ ރެވެން ނެތް ކަންކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެން    ވެވެން  ހެދ މަކީ މިހާރ  އި  ޮގތަކަށް ކ ނި އަންދާލަ  ޖައްވަށް ދ ންބ ރާ

ހ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހިތ ން  އަޅ ަގނޑ   ޙަޤީޤަތް  އެ  ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ.  ވެސް  ވެސް އެންމެން  ރައްޔިތ ން  ރިހާ 

ވެފައި   ކަށްޔަކޮތަޅަށް އެޅ ން ވެސް އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ މީހ ންނަށް ބ ރަ  ތިން ؛ރައީސް ަގބޫލ ފ ޅ ކ ރަްއވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި  

އޮތްކަން. އެހެންނަމަވެސް، ެއކަން ނ ކޮށް ފަރ ޖެއްސެން އޮތް ކަމެއް ނޫން، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީ އެކަން އެޮގތަށް  
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މ ސްތަޤ ބަލްކޮށްެގ ކާމިޔާބ   އެދޭ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ތިމާވެށި   ؛ން  ރާއްޖޭެގ  ބަލާއިރ   މ ސްތަޤ ބަލަށް  ދ ރ  

ރައްކާތެރިކ ރެވެން އޮތީ ވެސް، ރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ރަްއކާތެރިކ ރެވެން އޮތީ ވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތިޔާިގކަމާއި  

ކ ރ މަށް ޓަކަިއ ރާއްޖޭެގ ތިމާވެށި ރައްކާތެރި   ،ަގއި ކ ނި މެނޭޖ ކޮށްތަނަވަސްކަން ހޯދެން އޮތީ ެވސް އެކަށީެގންވާ ޮގތެއް 

ހ ރި އެހެން ފިޔަވަޅ ތަްއ ވެސް އެޅިެގން. ޭއެގތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމެއް މިއީ ވެސް. ތެދ ފ ޅެއް! ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ަގއި    އަޅަން

 ،ކ ރ މަކީ ވެސް މ ހިންމ އް ތަޢާރަފ ކޭނިޒަމްތަކ ރ މ ެގ މެރީސައިކަލް  ވަކިކޮށްެގން ރީސައިލްކ ރެވިދާނެ.ތަކެތި  ބޭނ ންތެރި  

ައޅ ަގނޑ  ދެކެން. ހަމަ އެހެންމެ ކަރަންޓާ  ނ ންތެރި ކަމެއްބޭ ެވސް  ނަރޖީ ފަދަ ހަކަތައިެގ ބާވަތްތައް  އެ  އިކަމ ަގއި 

އަޅ ަގނޑ މެން   ވެސް  ކަންކަމަކީ  އެ  އެހެންވީމާ،  ބޭނ ންކޮށްެގން.  ކ ނި  ތެއ ފެއްދިދާނެ  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ރޭަގިއ  ކ ނި 

 ؛ކަމ ަގއި ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ދަން މަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައްއްލ ތަކެއް ހޯދިދާނެ، ހޯހައެކަށީެގންވާ  

ހީފ ޅ ވިޔަސް ބޭފ ޅ ންނަށް  ގ ދ ރަތީ   ،ބައެއް  ނޫން.  ތަނެއް  އޮތް  ރިސޯސް  އަންލިމިޓެޑް  ރާއްޖެއަކީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

އަ  ޮގތ ަގއި  މިވަސީލަތެްއެގ  ބޮޑަށް  އެންމެ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޅ ަގނޑ މެން  ގ ދ ރަތީ  އޮތީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކަނޑާިއ،   

ޮގތެއްަގއި   ދެމެހެއްޓެނިވި  ކަންކަން  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ޔ ެގންދި  ކ ރިއަށްރީތިކަން.  ެމނޭޖ ކޮށްެގން  ކ ނި  ޓަކައި  މަށް 

ރާއްޖެއިން އ ފެދޭ ކ ނި    ،މީހ ން މަދ  ދ ވަސްވަރ ަގއިައއި އާދަކާދަތައް ހ އްޓަން އެބަ ޖެހޭ. ވަރަށް    ންޒަމާނ އްސ ރެ

ކ ޑަވަ އަޅާލީމާ  ރަށް  މޫދަށް  ބޭފ ޅ ންނަށް އެ    ވާ  ދ ވަސްވަރ ަގއި  ބައެއް  ތެރެއިން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ނޭނެގ.  ޮގތެއް 

  ، ނ ފ ރޭނޭ. ނޫންއެޅިޔަސް ކަނޑ   މާސިންާގ ތެނެކޭ. އެހެންވީމާ، ކިތަންމެ ިގނަ ކ ނި  ،ކަނޑަކީ ވަރަށް ބޮޑ   ،ހީފ ޅ ވެދާނެ

ން ކާނާ ކާން މި ެގންގ ޅޭ މަސް ވެސް ެއއްކަލަ ކ ންޏާއި ވިހަިއެގ ބާވަތްތަްއ  އިނޭގތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެ

މަސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވިހަ  އަދި  ،އެ ކަިއެގން މަސް މަރ ވ މާއި، މަސް އާލާވެ ދިރ މަށް ހ ރަސްއެޅ މާއި  ކަނޑަށް އަޅާލީމާ

މި   ،ެގ އެހެން ތަންތަނ ެގ ތަޖ ރިބާއަށް ބަލާއިރ  މެއް ނޫން. ދ ނިޔޭމެދ ވެރިވާ ޮގތް ވެސް ވ މަކީ ދ ރ  ކަ  އަނބ ރާ ކާން

ހ ރީ ވެސް ިގނައިން. އެހެންކަމ ން، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބިލ ެގ ިގނަ ބައިތައް މި   މަަގށް ހިނާގފައި   ކަންކަން މި

ށާއި ބައެްއ  ދ ފ ޅެއް! މި ާގނޫނ  ހިންަގން ފެށީމާ ބައެއް ިވޔަފާރިތަކަހ ރީ ވަރަށް ރަނަގޅަށޭ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ. ތެ

ކޮންމެވެސް ޚަރަދަކާއި    ފަރާތްތަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެން ަވރެއްެގ  ިމއީ  އެހެންނަމަވެސް،  ކ ރިމަތިވާނެ.  އ ނދަގ ލަކާ 

ކަން ކޮށްެގން  ނާވާނީ. މި ކަންމ ސްތަޤ ބަލ  ބި  ެގކ ރިމަތިލާންޖެހޭނެ ކަމެއް މިއީ. މި ކަންކަން ކޮށްެގން ައޅ ަގނޑ މެން

ރައްކާ  ެގއަޅ ަގނޑ މެން ގާއިމ ވެެގން  ތިމާވެށި  ނިޒާމ ތައް  މި  މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި  ކޮށްެގން  މިކަން  ތެރިކ ރެވޭނީ. 

އިރާދަކ ރެއްވިްއޔާ   ،ނަމަ  ވަސީލަތަކަށް ެވްއޖެ  އި ލާބަ ލިބޭ ކަހަލަ ތަކެތި އ ފެއްދޭޔާއަޅ ަގނޑ މެންެގ ކ ންޏަކީ ވެސް މަންފާ

މި ބިލ ަގއި މިހާރ  ވެސް  ؛. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އ ޅޭ ކަންކަން ހާސިލ ކ ރެިވެގންދާނެރަން  ޅ ަގނޑ މެން މި ހާސިލ ކ އަ

އޮތ ން، ައޅ ަގނޑ  ެއ ކަމަށް ެވސް ތާއީދ ކ ރަން. އޮތް  ށްކ ރާ ޮގތަެގ ދަށ ން ކަންކަން ރެގިއ ލޭޓ  އޮތް ޔ ޓިލިޓީ އޮތޯރިޓީ 

  މިހާރ  ވެސް މި   ެގންދޭ. އެހެންނަމަވެސް،ދިއ ފެައއ  ޮއތޯރިޓީއެއް    ،  ފާސްކ ރާއިރ އެއީ ކޮންމެ ާގނޫނެއް އަޅ ަގނޑ މެން
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ެގ  ޮގތ ަގއި މި އޮތީ. އަދި މީަގއި ވަރަށް ސާފ ކޮށް މިނިސްޓަރ ެގ  ރީ އޮތޯރިޓީ ބޭނ ންކ ރާ ޮގތަށް އެޖެންސީއެއް ރެގިއ ލޭޓަ  އޮތް

މެނޭޖ އްމަސްއޫލި މަލ ކ ރ މ ަގއި ކައ ންސިޔަތާއި ކ ނި  މި ކަންކަން   އި،އަދާކ ރަންޖެހޭ ކަންކަމާ  ،ތާއިސްއޫލިއްޔަތަކ ެގ 

ލަންޖެހޭ މިޓީއެްއަގއި ދިރާސާކ ރަމ ންދާިއރ  ފ ންކޮށް ވިސްނާމެން މި ާގނޫނ  ކޮ އަޅ ަގނޑ  ؛އީސް ރަތެރި  އިްއޒަތްއެބަ އޮތް.  

އޮބިއޮން  ،ނ ކ ތާއަކީ  ބަޖެޓަށް  ހާސިލ ނަރާއްޖޭެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޕްލޭންތަކާއި  މި  ޮގތަކަށް  ކަންކަން    ކ ރަން  އ ޅޭ  މި 

 ބޮޑަށް ފ ންކޮށް ވިސްނައި ދިރާސާކޮށްލ މަކީ އްއެ ނ ކ ތާއަށް ތަންކޮޅެ   ،ކަށްތޯހާސިލ ކ ރ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރެޭވނީ ކިހާވަރަ

އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  ތެއްަގއި އަޅ ަގނޑ  މި ބިލަށް ތާއީދ ކ ރަން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ޝ ކ ރި އޮތް ކަމެއް. ޯއވަރޯލް ޮގ

 ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ލީ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ ކެންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަ  ބަރ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެން 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ށް. ޙ ސައިނަ
 

 : ވ ންވާހަކަދެއްކެ  ޢަލީ ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގކެންދޫ 

ކ ރ މ ެގ  ބެހޭ ނ ވަތަ ކ ނި މެނޭޖ   ވާ ކ ންޏާ  ރަީއސް. އާދެ! މިހާރ  ސަރ ކާރ ން ހ ށަހަޅ އްވާފައި މި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

ރ ނަށް ވެސް އެންމެ މ ހިންމ  ގަ ވަނަ    21ބިލަކީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި ވަގ ތަށް އަދި މި  

  ނެ އެންމެ ވާރ ނ ަގއި މ ޅި ދ ނިޔެއަށް ވެސް ކ ރިމަތިަގަވނަ    21ނޭގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެ،  އެްއ ބިލ . ސަބަބަކީ 

ޓާ  ށްއްޖެ ކަހަލަ ކ ޑަ ޤައ މަކ ން ތިމާވެޞަކޮށް ދިވެހިރާއްބޮޑ  އެއް ޮގންޖެހ މަކީ ތިމާެވށީެގ މައްސަލަކަން. ަވކިން ޚާ

ން  ކ ރ ޖ މަސައްކަތ ެގ ތެރޭަގއި ކ ނި މެނޭހިންމ   ކ ރ މަށް ކ ރެވޭ މ ތިމާވެށި ސަލާމަތް  ،ދޭތެރޭަގއި ޚާއްޞަ ނަޒަރަކ ން ދެކި

ތިމާެވށީެގ މައްސަލައަކީ ހަމައެކަނި   ؛ހިމެނޭކަމީ އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އ  އަދިވެހިރާއްޖެ ދިާމވެެގން  މ ޅިޅޭށް  މައްސަލައަކީ  މި  ނޫން.  މައްސަލައެއް  ހ ރިހާ    ދ ނިޔޭެގ  ެވސް ތައ މ ޤަ  ކަށް 

ޮގންޖެހ ން.   ބޮޑ   އެންމެ  އަޅ ަގނޑ   ދިމާވެފައިވާ  ދެންނެވީއެހެންވެެގން  ދ ނިޔެަގވަނަ    21  ،މި  މ ޅި  ށް  އަރ ނ ަގއި 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވިސްނ ން ޙަޤީޤަތ ަގއި ީމެގ އެންމެ .  ށްކަމަ   ންޖެހ މަކީ ތިމާވެށީެގ ަމއްސަލަދިމާވާނެ އެންމެ ބޮޑ  ޮގ

މި ބިލ ެގ ސަބަބ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިވސްނ ން ބަދަލ ނ ވެއްޖެ ކަމަށް .  ން މި ޖެހެނީށް ބަދަލ ކ ރަކަކަމަ މ ންމ ހި

. އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ކ ރެވޭނޭ  އްލެރަން ބޭނ ންވާ ނަތީޖާއެއް ހާސިކ ލ ން ހާސިމެއަޅ ަގނޑ   ، ނަވާނީންއަޅ ަގނޑ  ދަ  ވާނަމަ

ބިމ ަގއި ހެދޭ ަގސްަގހ ން ފައިބާ    ،ކީމަނޑ މެން މި ކ ރާ ކަޗެއް ކަަމކަށް. އަޅ ަގއެއް ރޭ  ނ ކ ރޭ ބިމަކީ މިއީ ދި ަގބޫލެއް

އެއްޗެއްކަން ދިރޭ  ،ރ ން ހ ރިދިލަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ބިމަކީ   ނ ވަތަ ނައްތާ ނީހ ރިހާ ފަތެއް ކަހާފައި ެގންޮގސް އަންދާލަ

ކަމަށް    ރޮފިޓ  ކަމަށް ނ ވަތަ ފައިދާއްދ މ ެގ ޕްހެަގސް  އީ  ބިމ ން އެ ފައިދާވާ ނ ވަތަ ަގހ ން ފައިބާ ފަތަކީ އެ ަގބޫލ ކޮށް  
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މެވެސް އ ސޫލެއް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ރާވަން. ހަމައެާއއެކ   ންރާ ބިމަށް ދާނެ ކޮން ައނބ ތައް އަލ ތްެއ ފަ  ،ބަލައި

ކާނާ   ދިވެހިރާއްޖެއަށް ަގސްޓަނ ން އިނޭގތޯ ވަރަށް ިގނަ އަދަދަކަށްއްޖެއަށް ޓަނ ންވެހިރާދި  ، ނގޭ ށް އެބަ އެނައަޅ ަގނޑ މެން

،  ތެރެކ ރެވޭ ބިހާިއ، މޭާވާއއިޖެއަށް އެ އްދިވެހިރާ   ،ނގޭ ކީަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެއެ އެއާ   އެބަ އެތެރެކ ރެވޭ. ހަމަ

  އް ޗެ އްތަރ ކާރީެގ ތޮށި މަދެއް ނޫން. މި ހ ރިހާ އެ،  އިޓާށްޓާއި، މޭާވެގ ތޮށްެގ ތޮހ ތަރ ކާރީެގ ބާވަތްތައް މަދެއް ނޫން. ބި

އަޅަ ވެސް   ޮގސް  އަނެއްކާ  ހަމަ  އަޅާ  އިައޅ ަގނޑ މެން  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ަގއި  ކ ނީެގ  ޮގނޑަށް.  ލަނީ  ލަނީ. މި 

މި    ،ބަެއއް ރަށްރަށ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނ ނ   ،ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފެނޭ ބައެއް ރަށްރަށ ަގއި   އެހެންނަމަވެސް،

 ޓާއި މި ށްފަތާއި އަދި ބިހ ެގ ތޮ  ،ކ ނިވާ ޒާތ ެގ ތަކެތިން ޚާއްޞަކޮށް  ކިވަ   ،ތިތަކެ  ލެވޭއި އ ކަ ؛ތަކެތި ބޭނ ންކޮށްެގން

ރަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނ ނ .  ށްރަން ފެށި ރަރ ކ ޔާ ސްކާނާ ތައްަގބާވަތ ެގ ތަކެތި ބޭނ ންކޮށްެގން ކާދ  ނ ވަތަ  

ނީ އެ މީހ ންނަށް ބޭނ ންވާ އެކަށީެގންާވ  ދެވ ންެގރިއަށް ނ ކަށް ކ ރަެގންވާ މިންވަށީ ޖެކްޓ ތައް އެކައެ ޕްރޮ  ަގއިރަށ ރަށްއެއް  

މާލީ   އިއްއެވަސީލަތާއި  ސަބަބ ން.  ފޯރ ކޮށްނ ދިނ މ ެގ  ސަރ ކާރ ން  އެކަން   ؛ރައީސް  ތްތެރިޒަހީތެރިކަން  އ ކ ޅަހ ަގއި 

ނޭނޭގބެ ސަބަ  ވެންވީނ ކ ރެ ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ފ ދޭވަރަކަށްއް  ހަަމ  ޓެކްސް  ްގރީން  އ ކ ޅަހަކީ  ރަށެއް. .  ލިބޭ   

ކީ ވަކި ޚާއްޞަ ސަބަބަކަށް ޓަކައި ނަާގ ޓެކ ހެއް.  ހަރީން ޓެކ ްގއް ނޭނެގ.  ބެރަވަންދޫަގިއ ެއކަން ނ ކ ރެެވންވީ ސަބަދަ

 ،ކ ރ މަށް ނ ވަތަ ޖެހިެގން އޮތް ރަށ ަގއި ްގރީން ޓެކ ހެއް އެ ރަށެއްެގ ކ ނި މެނޭޖ   ،އެ ރަށަކ ން ނަާގ ޓެކ ހެއް ؛އެ ޓެކްސް 

ރަންވީ ސަބަބެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނޭނެގ.  ކ ރ މަށް ޓަކަިއ ބޭނ ންނ ކ ރަށ ެގ ކ ނި މެނޭޖ   އި އޮތްރީަގކައި  ޖެހިެގން

 ރަމ ން ޮގސް ިގނަކ އެހެންނަމަވެސް، ވަކި ޚާއްޞަ ބޭނ މަކަށް އެއްކ ރެވޭ ފައިސާ ވެސް އެހެން ކަންކަމަށް ޚަރަދ ކ ރަމ ން

އަތޮޅ  މާޅޮސް ކަހަލަ ރަށްރަށ ަގއި މިޮގތ ން   .ބ ؛ށްރަށ ަގއި ކަހަލަ ރަ ސް  މާޅޮ  ،ފަހަރަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ

އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ،  ވާހަކަައކީ  އ ޅޭ  ވާ ތަން. ދަންނަވަން މިސްފައި ޮގކ ރެވޭ މަސަްއކަތް ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރ ވެެގން 

  ، ށް ތަމިޮގތަށް، މިޮގ  މެންނަށްއަޅ ަގނޑ    ،ކީތަޤަނ މަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީސްވި

އިލާ ބައި ޮގނޑަށް  ކައ   އި އެ ތަކެތިންފަތި ބޭނ ކޮށްކެމިންވަރަކަށް ތަ  ހ ރިއަޅ ަގނޑ މެން ހިތ   ތަށް ކަންކ ރާ ޮގމި މިހާރ   

ތަ  ވަރަށ ަގއި ނ   200ހިރާއްޖޭެގ  ދިވެ ؛އ ކާލަިއެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތާއަބަދަށް ދިރިނޫޅެވޭނެކަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ނި އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ނ ވިސްނިެގންނެއް ނޫން. މިއަދ  ރަށ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކާބަފައިން ދިރ އ ޅެން ފެށީކީ ހަމައެކަ  187

އެނެގނީ މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އ ޅ މަށް  187  ވެސް  ަވކި  ރަށ ަގއި  މޮޅ   ،ކ މަތްތެރިޙި  ވ ރެ  މާ  ޮގތެްއ    ަވކިން 

ނެތް ތޮކަންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޖަމާވެ  ރަށަކަށް  އެއް  މައްސަ   ޖެހ ނީމާއް.  ބޮޑ ކަން ލަނ ކ ންނަ  އިންތިހާއަށް  ތައް 

ދިރި މީހ ން  ރަށްރަށ ަގއި  ެއކި  އޭރ   އެހެންވީމާ،  އެނެގނީ.  މި  މީހ ން   ، އ ޅެއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތަންކޮޅެއްަގއި  ވަކި 

ށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކާބަފައިން މަސައްކަތްކ ރީ  ރަކޮޖ ހިކަށް  ށަރ ވީމާ އެހެން ރަރެ ާއބާދީ އިތ ވ   ވަކިވަރަކަށް  ،ދިރިއ ޅެ

 ރިއްޒަތްތެނ ވޭ އި  ޤަތް ބަދަލެއްތީވެ. މިއަދ  ވެސް އެ ޙަޤީރަންޖެހޭނެކ ށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދިރިއ ޅ ން ބައްޓަންކަވަކި ޮގތަ 
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ރަށްރަށް ހަމަ ފ ރި ށް ބައެއް  މާލެ ޮގތަ  ،މާލެ ކަހަލަ  ން ބަލައިލީމާޕ ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ ޫގގ ލް މެ

ބާރ ެވެގންދާއްތޮ އެހެންނަމަވެސް  ޖެހި  މި  ، ތަން.  ކަމަކީ  ކ ރަންޖެހޭ  އިނޭގތޯ އަޅ ަގނޑ މެން    ، ކަހަލަ މި  ،ކަހަލަ 

ޙަޤީ އޮންނާރައްޔިތ ންނަށް  ިއޚ ތިޔާރ   ވަންޏާ  ނީ.ޤަތ ަގއި  ކަމަށް  ބޭނ ންވާ  ލައިފް  ލައިފް  ސިޓީ  އ ޅެވޭނެ ސިޓީ  ަގއި 

އަޅ   އެހެން.  ންވީދަަގނޑ މެން އ ފައްރަށްތަކެއް  އަޅ ަގނޑ މެން އ ފައްދަންވީ.  ރަށްތަކެއް  އެހެން  މަވެސް،  ނަމާލެ ނޫން 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އަޑ އިވޭ ބައެްއ ފަރާތްތަކ ން ދަްއކާ ވާހަކަތަކ ން މާލެ ނޫން   ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފެނޭ

ކައިރި މ ސްތަޤ ބަލ ަގިއ   ؛ބަލ ޤ . އަންނަން އޮތް މ ސްތަފެންނާކަށް  ނ ވެސް ނެތޭ   އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ދެންޮގތެއް ދެން

ކަމެއް.   ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭނެ  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއީ  އެހެންނަމަވެސް،  ނެތޭ.  ފެންނާކަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކޮންމެ  ވެސް 

  ންމެ ރަށެްއަގިއ ެވސް ކޮންީވމާ،  މި މަްއސަލަތައް އެބަ ދިާމވާކަން. އެހެނޭގ  ންނަށް އެބަ އެމެރަށެއްަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ 

ޖެހޭ.    ކ ރެޭވނެ ސަރަޙައްދެއް އެ ރަށ ަގިއ ބާކީ އޮންނަން އެބަޖެހޭ އެ ރަށަކ ން އ ފެދޭ ކ ނި މެނޭޖ    އެބަންއޮންނަ

ށް ނ ބާްއވަިއ ކޮންމެ ރަށެްއ ވެސް އެ  ތަޮގޖެހޭ. އެއޮންނަންއެބަ  ހޭ ސަރަޙައްދެއް  ޖެހައްދާފައި އޮންނަންނ ދީ ަގސްޯގތި

އެ ރަށަކަށް ދިމާާވ  .  ދިމާވަނީމި  މި ހ ރިހާ މައްސަލައެއް    ،ޮގތަކީ   ދެން މި ވާ  އަށް ޯގތި ދޫކ ރީމާ  100%   ވޭދެ  ންކ ރަށަ

ރަށަކ ން   އެ  ޖާަގެއއްހަ މައްސަލަތައް  ިއއްޒަތްތެރި  ،އްލ ކ ރެވޭނެ  ވެސް  ޖާަގ  އެހެންވީމާ،    ،ރައީސް  ބިމ ެގ  ނޯވޭ. 

ނ ެގ  ރ ަގ  ވަނަ  21ހިފައި އޮތް ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް،  ޖެ ަގިއ ކ ރަންޅ ަގނޑ މެން ދ ރާލައި ވިސްނައިެގން ޙަޤީޤަތ  އަ

ރިޔާ ރޭކާލައިެގން މިފަދަ ބިލެއް ނަށް އަދި ކިމެންށް ކައިރިވީއިރ  އަޅ ަގނޑ ބަހިސާ  ހަތަރ  ބައިކ ޅަ އެއްބަޔާ ާގތްަގނޑަކަށް  

ކަމެއްެގ   ހޭވ ނަސް މިއީ ހަމަ ކ ރަންޖެޖެހޭ ކަމެއް މާ ލަހ ން ކ ރެކ ރަން  ކ ރިން  ،ރެވ ނަސްކ ނީ. ފަހ ން  ޅ މި ހ ށަހެ

ށް އަޅ ަގނޑ   ލަރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. އަދި މި ބިރަނީ. އާދެ! ދެއްވި ފ ކ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގ

 ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     ަމޑ ްއވަރީ   މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 މަޑ އްވަރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ށް. އާދަމް ޝަރީފަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން އާދަމް ޝަރީފް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި  ޮގ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބޭނ ންނ ކ ރެވޭ  އެީއ  ތަކެތިކ ންޏަކީ  ހ ންނަ  ސިފަެއްއަގިއ  .  ތަށް  ކޮންމެ  އެީއ 

ްއޔާ އެ ެއްއޗެހި މި ވާ ކަމަށް ވެއްޖެ  ގ ލެއްނދަނަމަވެސް އޭެގ ޒާތ ން އެއިން ފައިދާއެއް ނ ވަތަ އޭެގ ސަބަބ ން އ 

ތެރޭގައި ިއއްޒަތްތެރިހިމެނެނީ ކ ނީެގ  ތެރޭަގއި ކ ނި ހ ރި.    މި ސަރ ކާރ ަގއި ކ ނި އެބަ ؛ރައީސް   .  ސަރ ކާރ ެގ  މި 
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  ރައްޔިތ ން   ،ދާއިރ  އެ ސަރ ކާރަކ ން ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްއް ހިންަގމ ން ރެ ސަރ ކާ  ،ނެގނީންނަށް އެ މެހ ރިކަން އަޅ ަގނޑ 

ތެރެއިން  ންއ  ސަރ ކާރ ެގ  ކަންތައްތައް  ނ ފެންމީދ ކ ރާ  ރައްޔިތ ންނަށް  މަންޒަރ   ކަންތައް  ނަވަމ ންދާ  ތަްއ  ހިސާބަށް 

މިދިޔަ   ، ަގންނަވާނެއި ށް. ެއނިގަވޑަހ ރި ކަމަ  ޔަންޖެހޭނީ ސަރ ކާރ ެގ ތެރޭަގއި ެވސް ކ ނި އެބަ ކިށްދެން ެއއަ  ޔައިމާދި

دحم ލާ  ނާއި ރަސޫއާެގ ތަރ ޖަމާނ  ކީރިތި ޤ ރ ރާ ޕާޓީއާެގ ވެރިކަންކ ރޭަގއި އިންޑި ތެ  ހަފ ތާެގ އަށް    لَّمَ سو  هي َعل هللاه  ىلَّ ص  مَّ

ވާހަ އިހަޖޫޖަހައި  އޭނަ ސަސްޕެންޑ ކަދެއްކީމާ  ެވސް  ބީ.ޖޭ.ޕީން  އަނެ   ،ކ ރި ންޑިާއެގ  އިްއޒަތްތެރި ކި ވަ  އްކާއަދި  ކ ރި. 

ންތިހާއަށް  ކަންބޮޑ ވ ންތައް އިވާމީ ދ ނިޔޭެގ ިގނަ ޤައ މ ތަކ ން ެއކަން އެބަ ކ ށްވެރިކ ރޭ. މިކަމ ެގ  ގ ބައިނަލްއަ  ؛ރައީސް

ޕ  ވެސް ބ ނެލާކަށް ނ ކެރ ނ . އެހެންވީމާ، މި ޮގތ ން ހަމަ ޗ އް  ބެހޭ  މާހި ސަރ ކާރަކ ންނެއް މިކަވެއެބަ ހާމަކ ރޭ. ދި

ބޭނ   ،ދެންނެވީ ރައްޔިތ ން  ކަމެްއަގއި  ބޭނ ންވާ  ނ ދަްއކަންޏާންރައްޔިތ ން  ވާހަކަ  ޮގތަށް   ، ވާ  ބޭނ ންވާ  ރައްޔިތ ން 

  ޏޭ އެީއ ހަމަ ބޭނ ންނ ހިފޭ ކ ން  ،ނީދެން އެ ފަރާތްތަކާ ދޭތެރެ ބ ނަން މި ޖެހެ ، ނ ހިންޭގ ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ ސަރ ކާރެއް

ރައީސްތެއިްއޒަތް އެކާ ސަރ   .ރި  އެބަ  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހ ރިކަން  ކ ނި  ތެރޭަގއި  ނޭގ.  ރ ެގ 

މައްސަލަ  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ މިއީކީކަތަމިހިރަ  ދިވެހިރާައޅ   ،  މ ސްލިމ    އްޖެއަކީ ސައްތައިންަގނޑ މެން  ސައްތަ 

އަނިޔާވެރިކަމާިއ    ރައީސް، ޚައްސާސް ބޮޑެތި މައްސަލަތައް. އެހެންނަމަވެސް، ސަރ ކާރ ެގ މި  ވީމާ އިްއޒަތްތެރި  ޤައ މަކަށް

 ބޮޑ  ތްއޮ  މި  ،ޖެހޭ  ބައަދ  ކަންބޮޑ ވާން އެމި މަޖިލީހަށް ވެސް ފޯރ ވަމ ންދާ ނ ފޫޒާ އެކީަގއި މި  ންއިސަރ ކާރ ެގ ތެރެ 

ްއތަ  ސަ  ތައިންއްނޭގ ސަައޅ ަގނޑަށް އެ ؛ަގއި ވެސްނ ތަ  މި   ،ސް ވެސްލިތިބި މަޖިމެންބަރ ން    65  ،މަޖިލީހ ން ވެސް

ަގއި ވާހަކަނ ދަްއކާ. އި ބާވަތ ެގ މައްސަލަ  ތަނ ަގއި ވެސް ކަންބޮޑ ވ ން އޮންނާނެކަން މި  މި   ވީމާ  މ ސްލިމ  ޤައ މަކަށް

ހަމަ މައްރަ  އެކަމަކ   މިހާރ ެގ  ހ ޖިލީޔިތ ންެގ  ފިެގ  ލީޑަރ ެގ  ޕީ.ޖީ  ފިކ ރާއިރާކ އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ސަރ ކާރ ެގ  ދޭތި   ،  މި 

ގ ޅ ން ޖަޒ ބާތާ  ރައްޔިތ ންެގ  ިވސްނ މާއި  ރައްޔިތ ންެގ  ނެތް    އެްއޮގތްވީމާ  މަޖިލީހ ގައެއް  މި  މިހާރ   ކަމަކަށް  ހ ރި 

ރަ ފ ރ އީ އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަދައްކާކަށް  ކަސް،  ކޮންމެ  އެއީ   އެ ިއ  ްއަގމެޞަތެއް.  ކިތަންެމ    މައްސަލައެްއ  ރަްއޔިތ ން 

ަމއްސަލަކަންބޮ ކިހާވަރަކަށްބާއޭ ރަްއޔިތ ން   ، މި ދަނީ. އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރާ  ެއއް ކަަމށް ވިޔަސް ބޭރ ކޮށްލަމ ންޑ ވާ 

  ، ސާފ ކ ރަންތެރެ    ސަރ ކާރ ެގ،  ނ ޖެހި ތިބޭނީ. ރައްޔިތ ން މާދަމާ ނ ކ ެމ މި ތަންތަން ސާފ ކ ރަން  މިކަމ ެގ ޖަޒ ބާތ ަގއި 

ތްތެރި ރައީސް، އެ ދަނީ ޤައ މެްއެގ  ޒަން ނ ކ ންނަންވީމާ އިއް ރަސާފ ކ   ފޭ ކ ނިމި މަޖިލިސް ތެރޭަގއި ތިބި ބޭނ ންނ ހި

ދަނީ ފެންނަމ ން މި  ކޮ  ،ހާލަތ  ވަރަށް ނ ރައްކާތެރި ހިސާބަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ   މެ  ންމި 

މ ޅި   ،ވެރިވާ ހިސާބަށް ދިޔަޔަސްރަނި އ މ  ދަމ ޅި ޤަ  ، ބޮޑަށް އޮތަސްމެބޮޑ ވ ން ކިތަންކަމެއްަގއި ރައްޔިތ ންެގ ކަން

މި ތަނަކ ން މިއަދަކ  އެކަމާ ބެހޭ    ،މައްސަލައެއް ހ ށަހެޅިޔަސްތަނަށް    މި   ޤައ މ ަގއި އޮތް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ ދޭތެރޭ

ވިޕެއް ންމެ ކަމެއްަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ ތްރީލައިން  ކޮލިބޭ. ހަމަ  ޮގތ ން ވާހަކަދައްކާކަށް ފ ރ ޞަތެއް ނ 

ތަން. އެކަަމކ  ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހާ ޤައ މަކ ން ކ ށްވެރިކ ރި މައްސަލައެއް ިމއަދ  ައޅ ަގނޑ  މި    އަޅ ވާފައި ބޭރ ކ ރަމ ންދާ



2220 ޖޫން 6              ޖަލްސާ                             ވަނަ  10ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

33 

 

د حمނާއި ރަސޫލާ  އާރައީސް. ކީރިތި ޤ ރ   ތްތެރިޒަހ ށަހެޅީ އިއް އިންޑިާއެގ  .  ޖޫޖެހި މައްސަލައެއްއަށް ހަ   لَّمَ سو  هي لعَ  هللاه  لَّى ص  مَّ

ނީ ކަންކަމާ ދޭތެރޭަގިއ  ދ . ސަރ ކާރ ެގ ތެރެިއން ދީއަރެ މި ސަރ ކާރ  ނ ލަފާވެއްޖެ ދީނީ ކަންތައްތަކ ަގއި މި ވ   އަށްބީ.ޖޭ.ޕީ

ޮގތ ން ކަންބޮޑ ވާޢަމަލ ކ ރާ މި ކަންކަމާ  ހިސާބަށް މިއަދ  އެބަދޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.      ބޭރ ެގ ޣައިރ  މ ސްލިމ ން 

ދ  ޢަމަލ ކ ރާ ޮގތް ޯގސްެވއްޖެ. މިއީ ބިރ ެވރި ކަންތައްތައް ިއއްޒަތްތެރި  ޖޭަގއި މިއަވ ރެ މި ރާއް  ދޭތެރޭަގއި ިވސްނާވަރަށް

 އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މާތްވެެގންާވ ިއސްލާމް   ،ލ ކ ރަންޖެހޭނެރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން ހީކޮށްެގންނ ވާނެ، އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫ

އަޅ ަގނޑ ދީ ރަޙ މަތ ންކަން  ރައްކާތެރިކަމާއި  ހިދާޔަތާއި  އެހެންވީާމ،  ނ ެގ  އާދެވ ނީ.  މި  މިހާހިސާބަށް  މެންނަށް 

ން ބަޔަކ  ނ ކ މެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެން އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ތެރެއި  ން މަގ ން ކަސިޔާރ ވެެގން ދާންފެށީމާއަޅ ަގނޑ މެ

އެ ދަނީ ޚަރާބ ެގ    ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޤައ މ    ހަމަ މަަގށް އަޅ ަގނޑ މެން ނާޅ ވާ ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ ިއ  ދަްއކަ  އެ ވާހަކަ

މި ސަރ ކާރ މަގ ން.  މި  މިއަދ   ނޫން.  ވެރިކަމެއް  ރަނަގޅ   ކ ރަނީކީ  ިމ  ރާއްޖޭަގއި  ފާސިގ    ދަނީހިންަގމ ން  ންއަދ  

ޮގތ ަގ ވިސްނަ ވެރިކަމެްއެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ   ޤައ މ ަގއި  ިއ.  މި  ނ ރައްކާތެރި    އިފިކ ރ ކ ރަންޖެހޭ  ކިހާވަރެްއެގ 

އައިމަތޯ ވާމައްސަލަތަކެއް  ޮގތ ން  ބެހޭ  މައްސަލަތަކާ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މި   އިފިކ ރ ކޮށްލަ  އި ހަކަދަްއކަ  ހެދޭނީ. 

ޑަމިނ ން މި މަޖިލީހ ަގއި ތިބޭ ބަޔަކަށް ެވސް އެންމެ ކ   ،ކެނޑޭ ހިސާބަށް ސަރ ކާރ ެގ ބާރ  ޮގސް  މަޖިލީހ ެގ ބޭނ ން

ނެތ ނީމާ ބ ނެލާވަރ   އާނއެކޭ  ކަމަކަށް  ދަން  ،ރަނަގޅ   ދިވެހިއަޅ ަގނޑ   ކަންބޮޑ ވާނޭ  ނަވާނީ  މިއަދ   .  ރައްޔިތ ން 

ނި ސަރ ކާރ ެގ ތެރޭަގއި ހ ރި ކ ،  ޖެހެއޭ މި މަޖިލިސް ވެސް  ޖެހެއޭ. ރަްއޔިތ ން ނ ކ މެ މިއަދ  އެބަ  ކަންބޮޑ ވާން އެބަ

 . ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ވެސް ސާފ ކ ރ މަށް މަސަްއކަތްކ ރަން. ފ ރ ޞަތ  ދެއްވީތީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

ރި މެންބަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެ  އަށް. އެީއ ދަނެގތީ   8.2އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި އެނބ ރެނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަްމ    -{ 8.2}

ރ ކަޒީ އ ސޫލ ން  ރީ ދާިއރާތައް ލާމަދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާ)  7/ 2010ނަންބަރ     ާގނޫނ   ،މ ޙައްމަދ  ނާޡިމް ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ 

ާގނޫނ  ކަނޑައެޅިފައި(އަހިންގ މ ެގ  ބަހ ސްކ ރެްއވ މަށް  ބިލަށް  މި  ބިލ .  ެގނައ މ ެގ  އިޞްލާޙ     4ޖ މ ލަ   ؛ވަނީ   ށް 

ބާކީ   ތެރެއިން  އެބަވޭ.    2ަގޑިއިރ ެގ  ހ ޅ ވައިލާނަން.  8ަގޑިިއރާއި    2ަގޑިއިރ   ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ    މިނެޓ . 

އެޖެންޑާ   ؛ޖަހާއިރ  އަޅ ަގނޑ  ަގސްތ ކ ރަނީ ކޮމިޓީން  11ޖަހާއިރ .    11ދެން އެނބ ރި ބައްދަލ ވާނީ    (ށްފަހ ކޮޅަކަ)ވަގ ތ  

ވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ދި  ،ަގއި މި ވަނީ  9.1އަށް އެނބ ރެން. ެއއީ ކޮމިޓީން ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއވާ ކަންކަން.    9އައިޓަމް  

ފަނޑިޔާރ ން   ؛ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓ ެގ ދެ ފަނޑިޔާރަކ   ،ންަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީ   ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(  154ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

ފަނޑިޔާރ  ވަކިކ ރ ާމ    ،ޮގތ ން  ޖަހާއިރ  ބަހ ސް ފަށާނަން. ަގވާއިދ  ބ ނާ  11ވަކިކ ރ މާ ގ ޅޭ ރިޕޯޓ . އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ  
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ޓަށް އެހ މަށްފަހ ަގިއ ދެން ފަނޑިޔާރ  ވަކިކ ރ ާމ  ަގޑިއިރ ެގ ބަހ ސްެގ ަވގ ތ  އޮންނާނެ. ރިޕޯޓަށް ވޯ  2ޅޭ ރިޕޯޓަށް  ގ 

ެގންދެވޭނެ. އަދި ައޅ ަގނޑ     އަށް ބަހ ސް ކ ރިއަށް  12:30އިން    11:00ޅ ަގނޑ  ވޯޓަށް އަހާނަން.  ގ ޅޭ ޮގތ ން އަ 

ށް  މިނެޓ ަގިއ މިކަމާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ވޯޓަ  1:15ދ  ެމންދ ރ ފަހ ެގ  މިއަ ؛ަގއި ިމކަމާ ގ ޅޭ ޮގތ ން  1:15  ،ަގސްތ ކ ރަނީ

ދެވޭ ވޯޓެއް. ެއހެންވީމާ، ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި    ،މިއީ މަޖިލީހ ެގ ިގނަ މެންބަރ ން ހާޒިރ ވެ  ،އެހ މަށް. އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ 

 ށް އަޅ ަގނޑ  އެދެން. ޝ ކ ރިްއޔާ.  ޖަހާއިރަށް މަޖިލީހަށް ވަޑައިަގތ މަށް ވަރަށް ބޮޑަ 1އަށް،  1:15މެންބަރ ން ވެސް 

 

 { އަށް 11:06އިން  10:16 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 ( ، ރައީސް މ ޙަްއމަދ  ނަޝީދ ރައީސް މަޖިލީހ ެގ ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިން. އެއީ ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ   9. އަޅ ަގނޑ މެންެގ މަސަްއކަތް މި ފަށަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް  عليكم السالم`. 

 ، ންމާއްދާެގ )ށ( ގައިވާ ޮގތ ެގ މަތީވަނަ    154ެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ރާއްޖޭދިވެހި  -9.1ކަންކަން. އެޖެންޑާ  

ޝަލް ސަރިވސަސް މ ން ަވކިކ ރ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ޖ ޑީާގފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ މަ  ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓ ެގ ދެ ފަނޑިޔާރަކ 

ޖ ޑީ ަމްއސަލަ  ފޮނ ވާފައިވާ  ދިރާސާކޮށް  ޝިއަކޮމިޝަނ ން  ކޮމިޓީން  މަޖިލީހަށް    ނިންމިރީ  ރިޕޯޓ   މި  ރިޕޯޓ .  ޮގތ ެގ 

މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފަހ މީ. މާފަންނ     ،ވައިދެްއވާނީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ ހ ށަހަޅ އް

 އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 : ކަދެއްކެވ ންހަވާމާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފަހ މީ 

މި ރިޕޯޓ  ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވާ ތަޅ މަށް ފޮނ ިވއިރ ަގިއ  ،  މަ ދަންނަވައިލާނަންޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ފ ރަތަ

މިހާރ   ފަނޑިޔާރ   އެއް  ޭއެގތެރެއިން  އެހެންނަމަވެސް،  ބެލިފައިވަނީ.  މަްއސަލަ  ފަނޑިޔާރ ންެގ  ދެ 

ްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ފ ރަތަމަ  ަގއި ބޭްއވި ރަ  2022ެއޕްރީލް    25  ،ކޮށްލަން. މި ރިޕޯޓަކީދެްއވާފަިއާވކަން ފާހަަގއިސްތިއ ފާ

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ަގއިވާ ޮގތ ެގ    154ވަނަ ޖަލްސާަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ    35ދައ ރ ެގ  

ޢަބްދ އްރަ  ،ންމަތީ އަލްއ ސްތާޛ   އަދިއޫފަނޑިޔާރ   އިބްރާހީމް  އަލްއ ސް  ފް  ޢަބްދ ފަނޑިޔާރ   ޙަމީދ  هللا ތާޛ  

މަ ޖ ޑީ ާގފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ަވކިކ ރ މާ  މައްސަލަ މ ން  ފޮނ އްވާފައިވާ  ކޮމިޝަނ ން  ސަރވިސް   ،ޝަލް 

  އެ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމި   ،ން މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ މާ ގ ޅިެގންރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާިއދ ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީ

ޤާނޫނ ައސާސީެގ    ލާނަން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . ކޮމިޓީން މަްއސަލަ ދިރާސާކ ރި ޮގތް ދަންނަވައި
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ފަނޑިޔާރ   އަދި    ރައޫފް އިބްރާހީމާއި  އްފަނޑިޔާރ  ައލްއ ސްތާޛ  ޢަބްދ   ،ންވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ަގއިާވ ޮގތ ެގ މަތީ  154

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން ޮގތ ން ޖ ޑީ  ަވކިކ ރ މާ ގ ޅޭ  ރ ކަމ ެގ މަާގމ ންޙަމީދ  ފަނޑިޔާهللا އަލްއ ސްތާޛ  ޢަބްދ 

  26  ،ޓީައށް ފޮނ އްވ މާ ގ ޅިެގންން މި ކޮމިމައްސަލަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީފޮނ އްވާފަިއވާ  

ތް  އި އެ މައްސަލަ ދިރާސާކ ރ މ ެގ މަސަްއކަވަނަ ބައްދަލ ވ މ ގަ   14ޓީެގ މި އަހަރ ެގ  ަގއި ބޭްއވި ިމ ކޮމި  2022  ޕްރީލްއެ

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން  މައްސަލައާ މެދ  ޮގތެއް ނިންމެވ މ ަގއި ޖ ޑީ ާއއިގަ ފަށައި، މި މަްއސަލަ ތަޙ ޤީޤ ކ ރެވ މ 

ޤާނޫނ އަސާސީ  ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނަންބަރ   ޢަމަލ ކ ރައްވާފަިއވަނީ  ާގނޫނ   ޝަލް  ޖ ޑީ)  2008/10އާއި 

ން ކަނޑައަޅ އްވާފައިާވ  ޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނ އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލ މަށް ޖ ޑީ  ،އި އާ(ކޮމިޝަން ާގނޫނ   ރވިސްސަ

ފަނޑިޔާރ  އަލްއ ސްތާޛ    ،މައްސަލައިެގ ރިޕޯޓާއި  . އަދިދިރާސާކ ރި  ޓީން ބަލައިންތޯ ކޮމިތްތަކާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތ ެގ މަތީއިޖ ރާ

އަދި  އްޢަބްދ  އިބްރާހީމް  އަލްއ ސްތާޛ   ރައޫފް  ފޮނ އްވާފަިއވާ  هللا ޢަބްދ ފަނޑިޔާރ   މަޖިލީހަށް  ރަްއޔިތ ންެގ  ޙަމީދ  

ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން މައްސަލަ ނިންމެވ މ ަގއި ޖ ޑީ ،ަގިއވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްސިޓީތަކ 

މެދ    ކަމާތްތަްއ ފ ރިހަމަކޮށްފައިވާރާަގއި ކަނޑައަޅައިފަިއވާ އިޖ (ޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނ ެގ ާގނޫނ ޖ ޑީ)  2008/10

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިޔ މ ން ދަންނަވައި، އިތ ރ  މަޢ ލޫމާތ  ޖ ޑީ  ޮގތ ން  އެކ  ެއކަމާ ގ ޅޭ  ސ ވާލ އ ފެދިފަިއވ މާ

ކޮމި ކޮމިސާފ ކ ރ މަށް  ނިންމި.  މިޓީން  ިމއާެއކ ަގިއ    ޓީން  ލިޔ ންތައް  އެކިއެކި  ދިރާސާކ ރ މ ަގއި  މައްސަލަ 

 .އް ކަމެއް ދަންނަަވއިލާނަންޓީން ފާހަަގކ ރި ކަންތައްތަކ ެގ ތެރެއިން މ ހިންމ  އެކ ރެވިފައިވާނެ. މައްސަލައިަގއި ކޮމިލިސްޓ 

ނ ލާނަން. ދެ ފަނޑިޔާރ ންނަށް ވެސް ޖަވާބ ދާރީވ މަށް ފ ރ ޞަތ ދީފައިވަނީ ތަޙ ޤީޤ   މ ޅި ރިޕޯޓ  ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވަެއއް

ފ ރަތަކޮމި އެކ ލަަވއިލި  ރިޕޯޓަށްޓީން  ފެންނަ  ،ކަމާއި  މަ  ފިޔަވަޅ އެޅ މަށް  ފަނޑިޔާރ ންނަށް  އެ  ރިޕޯޓ ަގއި  ކަމަށް އެ 

މަްއސަލައާނިންމާ އޮ  ގ ޅޭ  ފައިނ ވާކަމާއި،  އިތ ރަށް  އޮޅ ންފިލ ވ މަށްފަހ ޮގތ ން  ކަންކަން  ތަޙ ޤީޤ    ،ޅ ންފިލ ވަންޖެހޭ 

އަ  އެކ ލަވައިލި  މެދ     އ ކޮމެޓީން  ފަނޑިޔާރ ންނާ  އެ  ނިންމާރިޕޯޓ ަގއި  ފެންނަކަމަށް  އެ ފިޔަވަޅ އަޅަން  ފައިވާއިރ ، 

ޖަވާބ ދާރީވ މ   ކޮމިފައެ  ފ ރ ޞަތ     ެގރިޕޯޓ ތަކަށް  ލިބިދީފައިނ ވާކަން  ކޮއަޖ ޑީޝި؛ ޓީައށްނޑިޔާރ ންނަށް  ޓީއަށް  މިރީ 

  އިއާ( ވަނަ ާމއްދާެގ )އ  25ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ާގނޫނ (ެގ  )ޖ ޑީ  10/ 2008ފާހަަގކ ރެވ ނ . ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ން  ލަ ރައްދ ވާ ފަނޑިޔާރ ޮގތ ން މައްސަ  ޓީެގ ރިޕޯޓާ ގ ޅޭވަނަ މާއްދާެގ )ހ(އަށް ބަލާއިރ ، ތަޙ ޤީޤ  ކޮމި  30)ވ(، އަދި  

ޓީން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނ މަށް އެދޭ ކަންކަން މައްސަލަ ނިންމ މ ަގއި ތަޙ ޤީޤ  ކޮމިއެ    ،ކަންތައްތަކާއިބޭނ ންވާ  ހ ށަހަޅަން  

ޓީގެ ޓީައށް ލިޔ މ ން ފޮނ ވ މ ެގ އިޚ ތިޔާރ  ފަނޑިޔާރ ންނަށް ލިބިެގންވާކަމާިއ، ތަޙ ޤީޤ  ކޮމިބަޔާންކޮށް، ތަޙ ޤީޤ  ކޮމި

އެ ރިޕޯޓާ    ،ޮގތ ން ކޮމިޝަނަށް ހ ށަހަޅަން ބޭނ ންވާ ކަންތައްތަކާއި   ވ މ ެގ ކ ރިން އެ ރިޕޯޓާ ގ ޅޭ ކޮމިޝަނަށް ފޮނ ރިޕޯޓ 

މަށް އެދޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށް ލިޔ މ ން ފޮނ ވ މ ެގ އިޚ ތިޔާރ   ނ ދިމެދ  ޮގތެއް ނިންމ މ ަގއި ކޮިމޝަނ ން ރިޢާޔަތްކޮށް

ސާފ  ލިބިެގންވާކަން  ކޮމިފަނޑ ޔާރ ންނަށް  އޮތްކަން.  އެނެގން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޓީކޮށް  ދަންނަވައިލާނަން.  ނިންމ ން  ެގ 
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ރައޫފް  އްޢަބްދ ލްއ ސްތާޛ  ފަނޑިޔާރ  އަ ،ންވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީ  154ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ 

ޢަބްދ  އަލްއ ސްތާޛ   ގ ޅޭާގޙަމީދ  ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ މަهللا އިބްރާހީމާއި ފަނޑިޔާރ   ވަކިކ ރ މާ  ޖ ޑީ  މ ން  ޝަލް  ޮގތ ން 

ދިރާސާކ ރ މަށްފަހ  ކޮމެޓީން  މައްސަލަ  ފޮނ އްވާފައިާވ  ކޮމިޝަނ ން  ރިޕޯޓ ެގ    ،ސަރވިސް  ނަންބަރ ަގިއ    4މި  ވަނަ 

ވަނަ ބައްދަލ ވ މ ަގއި    16ޓީެގ މި އަހަރ ެގ  ަގިއ ބޭއްވި މި ކޮމި  2022މޭ    18  ،ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްބަޔާންކޮށްފަިއވާ  

ޖ ޑީ މައްސަލަ  ޖ މްހޫރިްއޔާެގ  މި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނިންމެވ މ ަގއި  ބައްލަަވއި  ކޮމިޝަނ ން  ސަރވިސް  ޝަލް 

 މައްސަލަތައް އެފަދަ  ،އާއި ޝަން ާގނޫނ (ޝަލް ސަރވިސް ކޮމި)ޖ ޑީ  2008/10ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ާއއިނޫނ އަސާސީޤާ

ިމ    ،އް ފ ރިހަމަކޮށްފައިނ ވާ ކަމަށާއި ތްތައިޖ ރާ ބައެއް  ޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނ ން ކަނޑައަޅ ްއާވފައިވާލ މަށް ޖ ޑީއްބެ

ގާއިމ ކޮށްފައިނ ވާތީ، އިޖ ރާއީ  ޢަ  މައްސަލަިއަގިއ އިޖ ރާއީ  ާގއިމ ކ ރ މަށް ޓަކަ ޢަދ ލ ވެރިކަން  އިޖ ރާީއ  ދ ލ ވެރިކަން  އި 

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނ ވ މަށް ފެންނަކަމަށް  ޖ ޑީ  ޖެހޭ ކަންކަން ފ ރިހަމަކ ރ މަށް އަލ ންހަމަކ ރަންޮގތ ން ފ ރި

މެންބަރ ންެގ    7ވޯޓ ަގިއ ބައިވެރިވި    ،އެ ވަގ ތ  ބައްދަލ ވ މ ަގއި ހާޒިރ ވެ ތިބި  ކޮމެޓީެގ ބައްދަލ ވ މ ަގއި ޯވޓަށް އެހިއިރ 

ަގއި  2ދ ވަލ   ޖަމައްސަލައިަގއި މެންބަރ ން ވޯޓ ދިން ޮގތ ެގ ތަފ ސީލ  މި ރިޕޯޓ ެގ  ސްކޮށްފައިެވެއެވ. މި  އިއްތިފާގ ން ފާ

ނަންބަރ   ހިމަނައިފައިވާނެ ާގނޫނ   ވީާމ،  ާގނޫނ (ެގ    13/ 2010.  ފަނޑިޔާރ ންެގ  މާއްދާެގ   22)ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވަނަ 

އޫފް އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރ  އްރަ ޛ  ޢަބްދ ފަނޑިޔާރ  އަލްއ ސްތާދިެވހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓ ެގ  ،ން)ށ(ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީ

ަވކިކ ރ މާ ގ ޅޭާގޙަމީދ  ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ މަهللا އަލްއ ސްތާޛ  ޢަބްދ  ޮގތ ން ޖ ޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން   މ ން 

ކޮ މި  މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްަވއި،  ންޓީން ނިމިފޮނ އްވާފަިއވާ މައްސަލަ  ޮގތ ެގ  މަޖިލީހަށް އިއްޒަތްތެރި  މިމާފައިވާ   

ވަނަ    121ތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  ރައްޔި  ،އެދި  މަށްން މައްސަލަ ނިންމަވައިދެްއވ ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތެްއެގ ަމތީ

ޓީެގ  މާއްދާެގ )ވ(ެގ ދަށ ން މި ރިޕޯޓ  އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަން. މި މައްސަލަ ދިރާސާކ ރ މަށް ބޭްއވި ކޮމި

 ހިމަނައިފައިވާނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.    ޓީެގ މެންބަރ ން ހާޒިރ ވެަވޑަިއަގތް ޮގތ ެގ ތަފ ސީލ  ކޮމިދަލ ވ މަށްބައް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ޮގތ ން ބަހ ސްކ ރ މ ެގ  ހ ޅ ވާލަނީ މި ރިޕޯޓާ ގ ޅޭޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ .   ފ ރ ޞަތ . ވިލ ފ ށީ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢަފީފ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށި

 ޖޭ.އެސް.ސީން މި މައްސަލަ ތަޙ ޤީޤ ކޮށް  ؛އާދެ! ހައިކޯޓ ެގ ދެ ފަނޑިޔާރ ން ވަކިކ ރ މ ެގ މައްސަލަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޓީއަށް ފޮނ ވި، މި މައްސަލަ ތަޙ ޤީޤ ކ ރ މ ަގއި މި ތަނ ެގ ަގވާއިދ ަގއި އޮންނަ ޮގތ ން ޖ ޑީޝަރީ ކޮމި  ،ވ މ ންމި ތަނަށް ފޮނ 
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. އިްއޒަތްތެރި ފަޓީން މި އޮތީ ނިންމަވާކަމަށް ކޮމި  ތްތަްއ ފ ރިހަމަނ ވާ، އިޖ ރާތްތައް ފ ރިހަމަކޮށްފަިއޭވތޯ ބައްލަަވއިއިޖ ރާ

 ޮގތެއްަގއި  ޞަ އްޚާ ؛މި ކަންތައްތައް  ވަނީ، ދީފައި މި    ސީަގއި މަޖިލީހަށް މި ބާރ ޙަޤީޤަތ ަގިއ ޤާނޫނ ައސާ؛ ރައީސް

، އެ ތ ހ މަތ ތައް ކ ރެވިފަިއވަނީ ރަނަގޅަށްތޯ، މިހެން މަޖިލީހ ން ވަކިކ ރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ މެދ  ކ ރެވޭ ތ ހ މަތ ތައް

މި   ،ނަމަެވސް  .އި މި މަޖިލީހ ން ބެލ މަށް ޓަކަފައިވޭތޯ، މި ކަންތަްއތައް ެވސްއެފަދަ ކަންތައްތައް ެއ މީހ ން ހިންާގ

ެއ ކަންތައްތައް    ، އީނަމަ އެ   ތްތަްއ ފ ރިހަމަކޮށްފަިއވާއިޖ ރާ،  ކަންތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ިމހާރ  ބަލަމ ން އަންނަ އ ސޫލަކީ 

  ފ  ޞާއްކަނީ ޢަދ ލ އިންދަ  މި  މެންއަޅ ަގނޑ ؛ ފ ރިހަމަވެފައިވާ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

މަ ފަރާތެއް  މަސައްކަތްކ ރާ  މަރ ހަލާަގއި  ވާހަކަ.   މ ންާގގާއިމ ކ ރ މ ެގ  ފ ރަތަމަ    ދ ރ ކ ރ މ ެގ  ދ ރ ކ ރާއިރ ަގއި 

ގާއިމ ކ ރ މ ެގ މި ނިޒާމަށް ކަންތައްތައް ފަހިވ މ ެގ ޮގތ ން، އެ ތަންތަނަށް    އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ ޢަދ ލ އިންސާފ 

ެގންދަނީ މި މިކަން މެން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ،ނަމަ ޮގތ ން، އަޅ ަގނޑ މެން ވެސް މި ތަނ ން ކަމެއް ކ ރާެގ ނ މ އިތ ބާރ ދި

ތެރޭަގއި ތިބެދާނެ ެއކިެއކި   ފަނޑިޔާރ ންެގ  ،ލ ން ޢަދ ލ ވެރިކަމާ އެކ ަގއިތޯ. އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަގބޫލ ކ ރަންދެންނެވި އ ސޫ

އެބަ    ،ވާނަމަ، އެ ކަންތައްތައް   ކަމަށް  ވާފައި  ހިންާގ ޖަރީާމތައް ހިންާގޖަރީމާތައް ހިންާގ ފަރާތްތައް. އެ ފަރާތްތަކ ން

މަ ިއއްތިފާރީ ކޮމިއަޖ ޑީޝި ؛ ދ ރ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  މ ންާގޖެހޭ ފަނޑިޔާރ ން  ަވޑަިއެގން  ؛ ންޤ ޓީެގ  އޭރ  

ކަމަށް.   ތްތައް ފ ރިހަމަނ ކ ރާޖ ރާން އިޖޭ.އެސް.ސީ  ،މި އޮތީ ެއއްބަސްވެވިފައި  ންޤ ތިއްބެވި ހ ރިހާ މެންބަރ ންެގ އިއްތިފާ

ޖެހޭ  ާގނޫނ ަގއި ވެސް ައދި ފަނޑިޔާރ ންނާ ބެހޭ ާގނޫނ ަގިއ ވެސް ފ ރިހަމަކ ރަން  ެގޖޭ.ެއސް.ސީ  ، ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ވެސް

މިކަމެއް. އެ އިޖ ރާ  ތްތައް ފ ރިހަމަކ ރ ން އެއީ ޖޭ.އެސް.ސީެގ މައްޗަށް ލާޒިމ ވާއިޖ ރާ ނަށް  ތަ  ތްތަްއ ފ ރިހަމަނ ކޮށް 

ފޮނ ވ މ ން އެ  ،ރިޕޯޓެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތަށް  ެއއީ  އެ  އޮތް  އޭތި  ކަންތައްތައް  ހިނާގފައި  ކަމަކަށް    ރަނަގޅަށް 

އަދި އެހެން ފަރާތެއް ނަމަވެސް، މީހަކ    ،ފަނޑިޔާރ ން ނޫނަސްދެ!  އާ؛ ބަލައިަގނެވޭކަށް ނޯންނާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ތްތަކެއް އެބަ ހ ރި އެކިެއކި  ޖެހޭ އ ސޫލ ތަކެއް، އިޖ ރާމަ، އޭނައާ މެދ  ކަންކ ރަންވާނަ  އޭނަެގ ަވޒީފާއިން ަވކިކ ރާ ކަމަށް

އިޖ ރާ މި  އެހެންވީމާ،  ކަނޑައެޅިފަ.  މަާގނޫނ ތަކ ަގއި  މީހަކ   ފ ރިހަމަނ ކޮށް  އަޅ ަގނޑ   ދ ރ ކ ރ މަކީ    މ ންާގތްތައް 

ރީ  ޝިއަޖ ޑީ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވޭ ޮގތަކަށް ނ ވާނެ.  ދެކޭޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެންމެ އިންސާފ ވެރިކޮށް ކަންކ ރެ

ބަލާއިރ ަގއި ކޮމި ރިޕޯޓަށް  ނިންމާފައިވާ  މި  ެގންދަން  ،ޓީން  ކަންތައްތައް  ވަކިކ ރ މ ެގ  ފަނޑިޔާރ ން  ދެންނެވި  ޖެހޭ މި 

 ،ޓ ެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފ ރިހަމަނ ކ ރެވިފައި މި އޮތީ. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މި ރިޕޯތްތައްފ ރިހަމަ އިޖ ރާ

ފަހ   ތްތައް ފ ރިހަމަކ ރ މަށްއަލ ން މި މައްސަލަ ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ފޮނ ވައި، ޖޭ.އެސް.ސީން އިޖ ރާ  ،މި ރިޕޯޓ  ބަލައިަގނެ

  ެގމި ތަނ   ،ނެ ކަމަށް ައޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނީ. އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެންެގންދަން ޖެހޭމި ކަންތައްތައް ކ ރިއަށް  ،ެގނެސް

ޓީތަކަށް މި މައްސަލަތައް. އެ މައްސަލަ  ޓީއަކ ން ނިންމާ ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެން މި ހަވާލ ކ ރަނީ ދިރާސާކ ރ މަށް ކޮމިމިކޮ

ކޮށް، އެކަން ހިނަގއިފައި އޮތީ ކިހިނެއްތޯ  ޮގތް ބެލޭނީ މި ދަންނަވާ ޮގތަށް ދިރާސާ  ރަނަގޅަށް އެކަން ހިނަގއިފަިއ އޮތް
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އަޅ ަގނޑ  ފަބަލާ ހަމައެކަނި  ތިބެެގން.  ގ ރޫޕ ަގއި  ޕީ.ޖީ  ބިނާކޮށް   މެން  ވާހަކައަކަށް  ދައްކާ  މީހަކ   ަވކި  ތަނ ަގއި  އެ 

ކަންކ ރަން  ކީއެއީ ؛ ފާސްކ ރ މަކ ން  ވޯޓ ދީެގން  ައޅ ަގނޑ މެން  ައޅ ަގނޑ  އަދި  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  އ ސޫލެއް    ޖެހޭ 

ޖ ޑީ ކޮމިޝިއަދެކޭޮގތ ަގއި  ރި  މި  ޓީންރީ  މި  ހ ށަހަޅައިފައިވާ  ފާސްކޮށް،  ރިޕޯޓ   މި  ބަލައިަގނެ،  އަޅ ަގނޑ މެން  ޕޯޓ  

  ތްތައް ފ ރިހަމަކ ރ މަށްފަހ  މި މައްސަލަ ައނބ ރާ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ މަށް އިޖ ރާ  މައްސަލަ އަލ ން ޖޭ.އެސް.ސީައށް ފޮނ ވައި

ންނަވާލީ. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ދަ މަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެންނާތީ އެރަނަގޅ  ޮގތް ކަ މިއީ އެންމެ

 ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 . މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދ ހެންވޭރ މެށް. ޢާޡިމަ ޢަލީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މެދ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޢާޡިމް

ތިބި ވިޔާނ ދާ ފަނޑިޔާރ ން،    ތް އެބަ އް ނެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ފަނޑިޔާރ ންެގ ތެރޭަގއި އެްއވެސް ޝައްކެ 

އަދި ސިޔާސީ  ،  ނަާގފައި ތިބި ފަނޑިޔާރ ންއި ތިބި ފަނޑިޔާރ ން، ރިޝްވަތ އަސަރ ކޮށްފަޯގސް ފަނޑިޔާރ ން، ނ ރަނަގޅ   

ތިބި. އެ ފަނޑިޔާރ ންެގ އަދަދ  ަވކި މަދެްއ ނޫން.   އިްއވަމ ންދާ ފަނޑިޔާރ ން އެބަންކ ހ ނ ފޫޒ ަގިއ ޖެހިފައި ތިބެެގން  

ވާހަކަެއއް ފަނޑިޔާރ ންެގ  ހ ރިހާ  ޖ މ ލަކޮށް  ެއއީ  އަޅ ަގއެހެންނަމަވެސް،  ނޫން  ދައްކަނީ  މި  ދެންނެވި   .އެއްނޑ   މި 

ރާބ ވޭ، ހަޑިވަމ ން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން ޚަފަނޑިޔާރ ންެގ ސަބަބ ން ހ ރިހާ ފަނޑިޔާރ ންެގ ނަން އެބަ  

މަޖިލީހ ެގ   އެފަދަ ފަނޑިޔާރ ން ެއކަހެރިކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. މި  ، އެފަދަ ފަނޑިޔާރ ން ދެނެަގނެ

އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން  ؛ޮގތ ަގއި އޮތް ަމސައްކަތެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ެގސައްކަތެއް މަ

ޮގތަށް   ކަންކަން ެއްއޮގތަށް، ހަމަތަކާ އެްއޮގތަށް.    ،ކ ރަންވާނީ ާގނޫނ ތަކ ަގއިާވ  ޮގތަށް، އ ސޫލ ތަކާ  އ ސޫލ ތަކ ަގއިވާ 

އެ ވާހަކަދެއްކި   ؛ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ،ން ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަގބޫލ ކ ރަނީރިހަމަކޮށްެގތްތައް ފ އިޖ ރާ

ޮގތަށް. އެހެންނޫންނަމަ ަވކި    ،މެންބަރ  ދެއްކެވި  ވަނަ މަޖިލީހެކޭ   18  ،ވަނަ މަޖިލީހެކޭ  19އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި 

ވެސް އެބަ ދަތިވޭ.     ހަމަ ޔަީގނ ންށްންނެވ މަށް އަޅ ަގނޑަކަމަށް ދެ  ބޮޑ  ތަފާތެއް އޮތް  މިފަދަ ކަންކަން ނިންމ މ ަގއި މާ

ވަނަ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި ސ ޕްރީްމ   18  ،ނަމަ  އަޅ ަގނޑ  ހަނދާން މާ ބަލިކަމ ަގއި ނ ވަނީ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މީެގ ެއއް    ،ރ ން މިއީކ ބަދަލ ފަނޑިޔާރ ންނަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބަދަލ ކ ރި  5ފަނޑިޔާރ ން ތިއްބާ    7  ަގއިކޯޓ ެގ ބެންޗ  

  ،ދ ވަހ  މި މަޖިލީހ ަގއި ދެއްކި ވާހަކައަކީ   އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޔަީގނ ން ވެސް އެ ؛ދ ވަހ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން  ހެކި. އެ
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. އޭތްތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ފޮލޯކ ރަންޖެހެއޮތޭ. އިޖ ރާ  ާގނޫނީ ހަމަތަކެއް އެބަ  ،ަވކި ހަމަތަކެއް  ،ވަކި އ ސޫލ ތަކެއް

ނ ކ ރެވޭނޭ.    ނޫނިއްޔާ  ހ އެއަށްފަ ވަތްކެއް  ނ ދެވޭނޭ.  އަދަބެއް  ނ ކ ރެވޭނޭ.  ކަންކަމެްއ  ދޭތެރޭަގއި  ފަނޑިޔާރަކާ 

އަޅ ަގނޑ މެން  ؛ދ ވަހ   އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އެ  ،ދ ވަހާއި މިއަދާ ހަމަެއކަނި އޮތް ތަފާތަކީ  އެ ؛އެހެންނަމަވެސް، އެދ ވަހ 

ދ ވަހާއި މިއަދާ    ހ ރި. އެ  ޓީެގ ރިޕޯޓ  ޕޯޓަލ ން ފެންނަން އެބަމިރީ ކޮއަޝި ޖ ޑީމިއަދ ެގ    ،ޕޯޓަލ ަގއި އެބަހ ރި ފެންނަން

ފަނޑިޔާރ ން މަދ ކޮށް    7ސ ޕްރީމް ކޯޓ ެގ ބެންޗ ން    ، އެންގ މެއް  ދ ވަހ  ރިޔާސަތ ން ހަމައެކަނި އެންީގ  އެ  ،އޮތް ތަފާތަކީ

ކޮން   ،ކިހިނެއް ކަމެއް   ،ރެ ކަމެއްހ   ބަބަކާފަނޑިޔާރ ން ވަކިކ ރީ ކޮން ސަ  2ފަނޑިޔާރ ންނަށް އެބަ ބަދަލ ކ ރަމޭ.    5

ހަމަ ޔަީގނ ން ވެސް އެނިގެގނެއް ނ ދިޔަ. ިއއްޒަތްތެރި    ކ ދ ަވހަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އެ  ތެއް ފ ރިހަމަކޮށްފައި ކަމެއްއިޖ ރާ

  ޤަތ ަގއި އެ ށް ޙަޤީމިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ ކަމެއް. މި ދެންނެވި ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ ެއންމެ ބޮޑަ ؛ރައީސް

އި މަޖިލީހަށްތިޖާޖ ހ ދ ވަހ   މި  އަޅ ަގނޑ މެން.  ބަޔަކީ  ވާހަކަައކީ  މި  ،ކ ރި  ދެއްކި  އަޅ ަގނޑ މެން  އައިސް    ،ތަނަށް 

އިޖ ރާ ނ ހިންޭގނޭ.  މަޖިލީހެއް  ޮގވަމ ންދިޔަީއ  ވަތްކެްއ  އަޅ ަގނޑ މެން  ފަނޑިޔާރ ން  ކޯޓ ެގ  ސ ޕްރީމް  ޚިލާފަށް  ތްތަކާ 

ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ ހަމަ ދިމާ އިދިކޮޅަށް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކަމ ންދިޔަ   އަޅ  ނ ކ ރެވޭނޭ. މިއަދ 

އަރަ ޓީވީތަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ދިމައެއްނ ވޭ.  ކީ  ،ންކީ   އިވާހަކަ  ޕޯޑިއަްމތަކ ަގއި  އިޖ ރާއަޅ ަގނޑ މެން  ތްތަްއ  ން 

ދަނީ. މިއަދ  ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ަގިއ    ން އެރަމ ފަނޑިޔާރ ން ަވކިކ   2ސ ޕްރީމް ކޯޓ ެގ    އޭފ ރިހަމަނ ކ ރެ

ފަނޑިޔާރ ން ވަކިކ ރި   2ތްތައް ފ ރިހަމަނ ކޮށް އިޖ ރާ އިތިއްބެވި ިގނަ މެންބަރ ން މަގ ތަކަށް ނ ކ ތް. ޕޯޑިއަމްތަކަށް އަރަ

އެ ތަކ ރާރ ކޮށް  ދައްކަމ ންދިޔަ  ވާހަކަ  ޖ ޑީ  ،ދ ަވހ   ތިއްމިއަދ   ކޮމިޝަނ ަގއި  ސަރވިސް  މެންބަރ ން.    ބެވިޝަލް 

މިއަދ    ިއޖ ރާ  2އެހެންނަމަވެސް،  ވަކިކ ރާއިރ   ފ ރިހަމަކ ރާކަށްފަނޑިޔާރ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަންކަން ތްތައް  ނ ޖެހޭ. 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ،ލަންޖެހޭނ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ބަލާނ ޖެހޭ. ާގނޫނާ އެއްޮގތަށް ކަމެއް ކ ރާކަށްބަލާކަށް

މި މައްސަލަ ޖ ޑީޝަލް    ،ދެންމެ އެ ވިދާޅ ވީ  ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ   ،އޮތް ރިޕޯޓ ަގއި ކަނޑައެޅިެގން ސާފ ކޮށް  ލިބިފައި

ތްތައް ތްތައް ފ ރިހަމަނ ކޮށޭ. އެހެންވީމާ، އަލ ން އިޖ ރާއިރ ަގއި މި އޮތީ ިއޖ ރާސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން ފޮނ ާވފައި އޮތް

ކޮމިޝަ ސަރވިސް  ޖ ޑީޝަލް  ފޮނ ވަންޖެހެ  ނަށްފ ރިހަމަކ ރަން  ނ ދަންނަވަން  އޭ.އަނބ ރާ   2މި    ،ައޅ ަގނޑ  

ށް. ައޅ ަގނޑ  ކަފަނޑިޔާރ ން ކަމަ  2ެއއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް    ،ވަރަށް މާތް  ،ފަނޑިޔާރ ންނަކީ ވަރަށް ރަނަގޅ 

 އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް ބަލަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ރިޕޯޓަށްނ ނ ވެސް ދަންނަވަން. އަޅ ަގނޑަށް ނ ވެސް އެނޭގ. އަޅ ަގނޑ   

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި ކޮމިޓީތަކ ން ނިމިެގން އަންނަ ކަންކަމަށް   ދަނީ މި ޗެމްބަރ ަގއި ނޫނިްއޔާ  ކ ރަމ ން މިކަންކަން  

އެ ކޮމިޓީތަކ ން ނިންމަނީ ރަނަގޅަށް ކަމަށް ދެކިެގން. މ ޅި ކޮމިޓީެގ އަޣ ލަބިއްޔަތ ން    ،މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ   އިކޮމިޓީތަކ ގަ 

އިދިކޮޅަށް ނިން ދިމާ  ޮގތ ން  ކަންދިމާކ ރި  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ފޮނ ވަން.  އަނބ ރާ  މި  މީ 

ކ ރަން ިމ  ކަންކަން  ރައަޅ ަގނޑ މެން  ތިބީ  މި  ހޮވާފައި  މިތަނަށް  އަޅ ަގނޑ ެމން  ރަްއޔިތ ން އްޖެހެނީ.  ޔިތ ން. 
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  ރ މ ެގ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކަންޖެހޭ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން މި ލ ކ ތަމްސީލ ކ ރ މަށް. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތ ން ތަމްސީ

ޕާޓީ ޙަޤީޤަތ ަގއި  ތިބީ  މި  އައިްއސަ  ބ ނިންތަނަށް  ޕާޓީ  ކ ރަންޖެހޭ.    .  އެބަ  ކަންކަން  ައޅ ަގނޑ މެން  ޮގތަކަށް 

އެްއވެސް ކަމަކާ ދޭތެރޭ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ ހިތް ނ ތަނަވަސްކަމެއް  ،ނަމަ  އެހެންނަމަވެސް، ކޮންސަރނެްއ އ ޅޭ ކަމަށް ވަނީ

އަޅ ަގނޑަކަށް އިތ ރަށް މިކަމާ ގ ޅޭ    ،ެއކަމ ެގ ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ މެން ބ ނަންޖެހޭތީވެ ައޅ ަގނޑ  މި ބ ނަނީ  ،ނަމަ  ވަނީ

ޮގތ ން ދައްކާނެ ވާހަކައެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ނޭނޭގ. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި އިންސާފ  މި އޮންނަނީ ވަކި ބަޔަކ  

ދަނީ މިކަހަލަ ކަންތަްއ   ބިލްޑ ވަމ ން މިމ ންނަށް ތަސައްވ ރެއް  ންލިބޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް. އާ  ަގއި ބޭނ ންވީމާއެއް ވަކި ަގޑި 

 ނެތް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.   މިޮގތަށް ކ ރާތީވެ. އިތ ރަށް ައޅ ަގނޑ  މިކަމާ ދޭތެރޭ ދަންނަވާނެ ވާހަކައެއް

 

 :ހަކަދެްއކެވ ންރިޔާސަތ ން ވާ

ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ  ޝ ކ ރި މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި   މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާިއރާެގ ތ ޅާދޫއްޔާ 

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ތ ޅާދޫށް. ޙ ސައިނަ ޙިސާން

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ޙ ސައިން ޙިސާން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތ ޅާދޫ

ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޝަސް. އަޅ ަގނޑަކީ މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން ޖ ޑީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީއާދެ!  

ތާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކޮށްފި  ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން އިޖ ރާޖ ޑީ  ،ހިތ ން  ެގކަނޑައަޅާފައި ހ ންނަ މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  

 !އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ތެދ ފ ޅެއް  !ހޭ. އާދެމަށް އަޅ ަގނޑ  މި މަޖިލީހަށް ވެސް ޖަވާބ ދާރީވާންޖެއެކަ  ،ނަމަ  ކަމަށް ބ ނެފި 

ކ ރަންޖެހޭ. މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީތަކ ން ވެސް ހަމަތަކާ އެްއޮގތަށް އެންމެން ވެސް މަސައްކަތް  އިތ ތަކާއިޖ ރާ

ރައީކ މަސައްކަތް އިްއޒަތްތެރި  އާދެ!  އިޞްޖ ޑީ  ؛ސްރަންޖެހޭ.  ދެވަނަ  ާގނޫނަށް  ކޮމިޝަނ ެގ  ސަރވިސް   ލާޙ  ޝަލް 

ކ ރި ފަހ ން ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން  ގ ދީސްތަ  ވަނަ ދ ވަހ  އެ އިޞްލާޙ    2019ސެޕްޓެންބަރ     3ެގނެސް،  

ތަކެްއެގ  ތ ރިޕޯޓ  ފޮނ ވާފައި ެއބަ އޮތް އެއް އިޖ ރާ  99އަށް  ކޮމިޓީ   އަރީޖިލީހ ެގ އިއްޒަތްތެރި ޖ ޑީޝިމި އިއްޒަތްތެރި މަ

 ތާ ރިޕޯޓ ން އެހެން އެްއެވސް ރިޕޯޓެއް ނެތް އިޖ ރާ  99އެ    ިއ،މި މައްސަލަ ފިޔަވަމައްޗަށް މައްސަލަތައް ތަޙ ޤީޤ ކޮށް.  

ޢަމަލ  ކޮމިޝަނ ން  ސަރވިސް  ޖ ޑީޝަލް  ރައީސްޚިލާފަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ބަޔާންކޮށްފައެއް.  ކަމަށް  ލް  ޝަޖ ޑީ ؛ކ ރި 

މި މައްސަލަިއަގއި    ތ އި އިޖ ރާފަހ ން ޢަމަލ ކ ރަމ ން އައި އ ސޫލާ  ނެވ ނ ެގލާޙ ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ ާގނޫނަށް އިޞް

  އި ާގނޫނ ަގ  ،ށްފަެއއް ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން ނެތް. އެއާެއއްކޮށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންފާތ ކޮވަކި ތަ

ށްފައިކަން. އާދެ! ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ރިހަމަކޮކ ރ މ ަގިއ ވަނީ ފ ތައް މި މައްސަލަ ތަޙ ޤީޤ ތ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިޖ ރާ

އެ ާގނޫނ  ބ ނަނީ ޖަވާބ ދާރީވާން ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ؛ަވނަ މާއްދާަގިއ ބ ނާ ތަޙ ޤީޤ  ރިޕޯޓ   25މިޝަންެގ ާގނޫނ ެގ  ކޮ
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ސް މެ.  ވެ ދީފަ. އަދި ފަނޑިޔާރ ން ޖަވާބ ދާރީވެފަިއ    ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެ ރިޕޯޓ  އޮތީ ފަނޑިޔާރ ންނަށް ޖަވާބ ދާރީވާން

ފަނޑިޔާރ ން ދޭ ޖަވާބެއްެގ މަްއޗަށްކަން ޮގތް ނިންމަންޖެހެނީ   ،ޔާލީމަ އެބަ އެނޭގވަނަ މާއްދާ ކި 29އެއާއެްއކޮށް  ހަމަ

ވެސް އޮތީ ތ   އެ ރިޕޯޓ  ހ ށަހަޅަންޖެހެނީ ކޮމިޝަނަށްކަން. އެ އިޖ ރާ  އި،މިޓީން. އެ ކޮމިޓީން ޮގތް ނިންމަތަޙ ޤީޤ  ކޮ

 އީސް... ފ ރިހަމަކޮށްފަ. އިއްޒަތްތެރި ރަ 

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

 އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް. ދާނައިފަރ  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

  ކ ރާ ޖޭ.އެސް.ސީަގއި އިންނަވާ ރަްއޔިތ ންެގމިތާނަގއި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް ތަމްސީލ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

 ޮއޅޭތީ ހަމަ ދަންނަވާލީ. ؟ދައްކަވަނީމަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ތޯ، ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ތޯ މި ވާހަކަފ ޅ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާއިރާގެ  ތ ޅާދޫނ ަގނެވޭ. މިހާރ     ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާ ބަލަެއއް

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޙ ސައިން ޙިސާން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތ ޅާދޫ

އިެގން ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވެސް ވޯޓ ދެއްވަ  ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް  ލްޖ ޑީޝަ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ލަމ ން ދަންނަވާލަން ބޭނ މީ...އަޅ ަގނޑ  ނިންމާއާދެ!  ކަނޑައަޅ ްއވާފައި ހ ރީ.  އިނޭގތޯ މެންބަރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ރަކާބައެއް މެންބަރަކާއި އަނެއް މެން  ތަނ ެގ ނިޒާމ  ބަދަލ ކ ރ މަށް  މި  ،އަޅ ަގނޑ  ތަކ ރާރ ކޮށް އެހެންވެ މި އެދެނީ

ންޖެހޭ އެ ަގނޑ  އެބަ ޖަވާބ ދޭބަހ ސްކ ރެވޭ ޮގތަށް. މި އިްއޒަތްތެރި ދެ މެންބަރ ން އަޅ ަގނޑާއި ބަހ ސްކ ރެްއވީމާ އަޅ  

މިޮގތަށް ތަރ ތީބ ކޮށްފައި އޮންނަ މަޖިލީހެއް މަދ . ދެ ބޭފ ޅ ން ؛ ތ ޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ ންނަށް ވެސް.    ދެ އިްއޒަތްތެރި

 ސް ތިޔަ ވިދާޅ ވަނީ އަޅ ަގނޑ  ާގތ ގައި. ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ވެ
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޙ ސައިން ޙިސާން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތ ޅާދޫ

ތަޙ ޤީޤ ކޮށް ފޮނ ވި މި    ންޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ   ، ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ މީ ؛އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ވެދާނެ   އިފަހަރ ގަ   ،ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ކަނޑަެއޅ ން އެއީ ރީ ކޮމިޓީން  އަޚިލާފަށް ކަމަށް ޖ ޑީޝި  ލަ އިޖ ރާތާމައްސަ

އެ މާނަކ ރ ން   ،ވަންޏާކަމަށް ހ ރި މާއްދާތައް މާނަކ ރ މ ަގއި މިއަދ  ައއިްއސަ އޮތް ތަފާތަކ ންކަން. އެހެންާގނޫނ ަގއި

 ކަމަށް އެްއޮގތްކޮށް، ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ ތައް ެގނައ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް  

ތަކާިއ  ތ އިޖ ރާ  ،ންލަކޮށް ފާހަަގކޮށްރ  ތަކ ރާ  އަނެއްކާވެސް  އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމައްކޮށް  ދި ހަމަ އެއާއެ އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަ

 ،ކ ންޔަ ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭނެ އެއްޗެއް ނޫނޭ. އެއީ ެއންމެންނަށް އެއް ހަމަވަކި މައްސަލައަކަށް  ،ހަމަތަކަކީ ވަކި މީހަކަށް

 ތެރި ރަީއސް. ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްއެއް އ ސޫލަކ ން ޢަމަލ ކ ރެވެންޖޭހެ އެއްޗެކޭ. ޝ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ރީ  އަ. މި މަޖިލީހ ެގ ޖ ޑީޝިއަކީމައްސަލަެއއް މި މައްސަލަ އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް މ ނާސަބ   

  ދޭތެރޭަގއި މައްސަލައެއް ދިމާެވެގން މި އ ޅެނީ.  ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއޮންނަ  ނަހަލާލ ކޮށް ހޮވާފަިއ    އާއިކޮމިޓީ

އެީއ  ކޮމިޝަން.  ވާނީ ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް  ންރީ ކޮމިޓީ. ހަރާއަހަލާލ  މިތަނ ން ވާނީ ހަމަ ޔީަގނ ން ވެސް ޖ ޑީޝި

މި ދޭތީ    ،ވާތީ. ސިޔާސީ ބޭފ ޅ ންކަން ތިބެނީ. އެހެންވީމާންނަ މަޖިލީހަކަށް  ލާފަށް އ ފަންކޮށްފައި އޮޚި  ޤާނޫނ އަސާސީއާ

  ކަނޑައަޅާން...ންހަލާލ  ހަރާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޖެހޭނެ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ ،  ސަރ  ،ފާހަަގކ ރަންއިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޝަވިޖ ޑީޝަލް  ން ސް 

ފަިއވާ ެއއްެވސް  އިލާޚިލާފަށް އެކ ލަވަ   ނ އަސާސީއާޤާނޫ  .އަދި މި މަޖިލީހ ން  ،އެްއޮގތަށް  ފައި އޮތީ ާގނޫނާލާއިއެކ ލަވަ

 ކޮމިޝަނެއް މި ރާއްޖެއަކ  ނެތް. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ



2220 ޖޫން 6              ޖަލްސާ                             ވަނަ  10ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

43 

 

ރައީސްއަޅ ަގނޑ ގެ  ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަ  އާދޭސްއިައޑ ައއްސަވަ    އެދި  ނިހާޔަތަށް  އަޅ ަގނޑ   ދަންނަވަން.  ލެއްވ މަށް 

އާދޭސް އާދޭސްތަކ ރާރ ކޮށް  ެއއްފަހަރ   އަދިވެސް  ރާގ ދަންނަވަން.  އެކި  އާދޭސްދަންނަވަން.  އެކި  ރާަގށް  ދަންނަވަން. 

އާދޭސްލޭން އެދ މާ  ،ދަންނަވަން ގ އޭޖ ން  ރައީސް   އެކ .  މާފަށް  ދަންނަވަނީ ؛އިްއޒަތްތެރި  މި  ނަހަލާލޭ    ،އަޅ ަގނޑ  

މި މަޖިލީހ ެގ   ،ދައ ލަތ ެގ ބަންޑާރަ ނައިބާއި   އޮތ މަށްދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ ައސާސީަގއި ފަނޑިޔާގެއަށް އަތްނ ބާނަން އޮންނަ

ެމންބަރަކާއި    ،ރައީސާއި  މަޖިލީހ ެގ  ވަކީލ ންނާއިމި  ޢަ  ،ކ ރީެގ  ތިބެެގން  ބޭބޭފ ޅ ން  ކިހިނެއްހޭ ޞާދ ލ އިންއެ  ފ  

. އަޅ ަގނޑ މެން މި ދަްއކާ ވާހަކަައކީ އެީއ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކެނޑިއްޖޭ  ދ ފަނޑިޔާރ ޭގެގ ބާރާއި ައއ ރަ ؟ގާއިމ ކ ރާނީ

  ، މި ދަންނަވަނީ. އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ  އަޅ ަގނޑ ނެތީމޭ  އަޅ ަގނޑ   ެގ ވާހަކަ މިތާ ސާފ ކޮށްދޭކަށް  ހަލާލ ، ހަރާމ 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ    .އޭޖެހެ  ކޮންމެވެސް ެއްއޗެއް ޯގސްވެއްޖެ ނޫންހެއްޔޭ. ދިވެހިރާްއޖޭެގ ޙ ކޫމަތ  ހިންަގން އެބަ ؛ންމިކަ

ޖެހެނީ.    މައްސަލަ. ޝަރީޢަތަށޭ ދާން މި  އޮފީހ ން ފެށިެގން ސަރ ކާރ  ކޮންމެ ވ ޒާރާއަކ ން ހަވާލ ކ ރަނީ ޝަރީޢަތާއޭ

ފ  ގާއިމ ކ ރ މަށް  ޞާންނާއި ޢަދ ލ އިންކ ރަން ތިބޭ މީހ  ހަވާލ ކ ރަނީ. ޝަރީޢަތްސަރ ކާރ  ހިންަގން ވެސް ޝަރީޢަތާއޭ

. އެީއއެއް ނޫންހޭ މި ކިޔާ އެްއޗަކީ. ނ ބައިކޮށް އަޅާފައި އޮތް  ފެއް ގާއިެމއް ނ ކ ރެވޭނޭޞާބިރ ވެތިވެ ތިބެެގން، ޢަދ ލ އިން

މައްޗަށޭ    މ ެގއޮތ ޝަން އޮތ ޭމ. އެ އޮތ ންރވިސް ކޮމިމައްޗަށް ެއކ ލެިވެގންވާ ޖ ޑީޝަލް ސަމީހ ންެގ    ބިންަގލަކީ ސިޔާސީ

ކަމެްއތޯއޭ   ކޮން  އަޅ ަގނޑ މެން  އ ޅެނީ.  މި  ނ ހިނގައިެގން  ފަނޑިޔާރ ެގތަްއ  ޤައ މ ެގ  ކ ރަންވީ ދެން  މި  އިތ ރަށް 

ްއޔާ އެންމެން އްޖެވެ   އި ދ ވާލ  ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްޔާފަނޑިޔާރ ން ވަކިކ ރ މަކީ މި މަޖިލީހ ަގއި ރެ ؟އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ބަންދ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ  މި ޮގވާލަނީ.   ތައްލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މިނިވަންވަންދެން ފަނޑިޔާރ ެގޖ ޑީޝަ.  ވަކިކ ރަންވީތާ

ެއއްެވސް ކަހަލަ ސިޔާސީ ބޭފ ޅަކ     ،އެްއކޮށް  ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މިނިވަންކަމާ  ،ނީއަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވ 

 ... ެގހެންދެން ދިވެހިރާއްޖޭހަމަޖެ  ކ ރެވިައއްޔަން އްސަރވިސް ކޮމިޝަނެ ނ ހ ންނަ ޖ ޑީޝަލް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޢަލީ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ކެންދޫއަރ ވަނީ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ބަރ .ކެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންށް. ޙ ސައިނަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙ ސައިން ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެންދޫ

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިހާރ  ބަހ ސްކ ރެވެމ ންދާ މައްސަލައަށް ބަލާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ކ ރ ކޮށް 

 ؛ވިސް ާގފަިއވާ ޮގތް. ޖ ޑީޝަލް ސަރއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބިފައިވާ ރިޕޯޓ ތަކަށް ބަލާއިރ  ކަން ހިނ   ،ލާނަންއިދަންނަވަ

މައްސަލަ     އެ ެއކ ލަވާލި   ެއއްޖޭ.ެއސް.ސީން ކޮމިޓީ   ގ ޅޭ ަމއްސަލަެއއް ހ ށަހެޅިެގން  ންނާފަނޑިޔާރ  މި  އެސް.ސީއަށް  .ޖޭ
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ެއ    ،ކޮމިޓީން ނިންމީ ފަނޑިޔާރ  ވަކިކ ރާކަށް ނޫން. އެހެން އިދާރީ ފިޔަަވޅ ތަކެއް ައޅަން ވަކިކ ރީ. ެއއަށްފަހ   .ބެލ މަށް

  ދަނިކޮށް އެ . ދެވަނަ ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށްލެއްވިއިއި އަލ ން އެހެން ކޮމިޓީއެއް އެކ ލަވަކޮމިޓީެގ ނިންމ ން ބާއްވާފަ

ކ ރ މަށްފަހ  އަނެއްކާވެސް ދެވަނަ ފަހަރަށް ތަނަށް އަްއޔަން  ދެއްވީމާ އެހެން ބޭފ ޅަކ  އެކޮމިޓީެގ ެއއް މެންބަރަކ  އިސްތިއ ފާ

ފަނޑިޔާރ  ވަކިކ ރާކަށް ނޫން. އަދިވެސް އަނެްއކާެވސް    ކީޓީން ނިންމީ ކޮމި  ވެސް  އްކާ ދެވަނަ ފަހަރަށްއަނެ ؛ކޮމިޓީން

ފިޔަަވޅެއް އެހެން  މ ޅިން  އޮތީ  ައޅަން.  ނިންމީ  މި  މިހާރ   ކޮިމޝަނ ން  ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް  އެ އެހެންނަމަވެސް،    

ޝިއަރީ ކޮމިޓީއަށް ގ ޅިެގން ޖ ޑީ  ައއ މާ  އަށްރީ ކޮމިޓީވަކިކ ރައްވަން ނިންމަވާފަ. މި މައްސަލަ ޖ ޑީޝިއަ  ންފަނޑިޔާރ 

މި މައްސަލަިއަގއި   ްއެގދެ ފަނޑިޔާރެ ؛އެ ފަނޑިޔާރ ންެގ  އީއިޖ ރާ   ފަރާތ ން ސިޓީ ފޮނ ވާފަިއވޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

އެކީގައި.    ލިބ މާއެ ދެ ފަނޑިޔާރ ންެގ ސިޓީ    ،މެންެގ ސަމާލ ކަމަށް އައީނ ާވކަން އަޅ ަގނޑ ޢަދ ލ ވެރިކަން ގާއިމ ވެފައި

އަޅ   ގ ޅިެގން  ދެންނެވިންަގއެކަމާ  ސިޓީއަކ ން  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ޖ ޑީޝަލް  ސަ  .ނޑިެމން  ވިސް  ރ ޖ ޑީޝަލް 

އި އެބަ އޮތް  ވިސް ކޮިމޝަންެގ ސިޓީގަ ސަރަވނީ އިޢ ތިރާފ ވެފައި އިނޭގތޯ. އެއީ ޖ ޑީޝަލް    މަށްކޮމިޝަނ ން ވެސް އެކަ

ފަހަރަ  ،ބަޔާންކ ރަްއވާފައި  އެކ ލަދެވަނަ  ރިޕޯޓ   ކޮމިޓީ  އެކ ލަވަ އިލައިވަ ށް  ރިޕޯޓެްއ  އައ   ެއ އި،  ލ މަށްފަހ ަގއި 

ްއވާފަ. ކެޓަަގރިކަލީ އެބަ  ނ ދޭ ވާހަކަ ހަމަ ހ ދާއި ކަޅ ން އެބަ އޮތް ލިޔ   ންނަށްޖަވާބ ދާރީވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ފަނޑިޔާރ 

ފަނޑި އެހެންވީާމ،  ލިޔ ްއވާފަ.  އެޔާރ އޮތް  ިއޖ ރާ  ން  ޢަދ ލ އީވިދާޅ ވާ  ާގއިމ ެވފައި  ޖ ޑީޝަލް  ވެރިކަން  ކަމަށް  ނ ވާ 

އެނެގނީ މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދެން  ވިދާޅ ވެފަ.  އޮތް  އެބަ  ެވސް  ކޮމިޝަނ ން  ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް    ،ސަރވިސް 

  ،ދެްއކޭ ވާހަކަތަކ ން މި އެނެގނީ ން  ތ ޮގ  ގ ޅޭ  ންމ މާަގިއ ނ ވަތަ އެ ނިކޮމިޝަންެގ ފަރާތ ން ނ ވަތަ އެ ފަރާތ ެގ ދިފާޢ 

ރީ  އަޖ ޑީޝި   ،ނާގފައިވަނީ. ެއހެންނަމަވެސް، ދަންނަވަން މި އ ޅޭ ވާހަކަައކީހިަގއި ެވސް ހަމަ މިޮގތަށް ކަމަށް މިކަން  ކ ރީ

  ބަިއވަރ  ާގނޫނ ތަކެއް  ،އެކަން ެގނެވިފަެއއް ނެތޭ އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަމެއް އެނެގނީ ކަށްކޮމިޓީެގ ސަމާލ ކަމަ

ރީ ކޮމިޓީން މި ބަލާލަނީ. އަން އަޅ ަގނޑ މެން ހަމައެކަނި ޖ ޑީޝިކަނ ވާވެރިކަން ާގއިމ ވެފައި ޢަދ ލ އީހ ންނައިރ ަގއި އިޖ ރާ 

 ޢަދ ލ ވެރިކަން އީވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލާލަނީ މަތިމަތީން. ހަމައެކަނި ބަލާބެލ މަށް އިޖ ރާ  ެއވަރ   ؛ވެސް އަޅ ަގނޑ    އެވަރ 

 ޢަދ ލ ވެރިކަން  އީ އިޖ ރާ  ،ދެންނެވީަމ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އެނގ ނީ، ނޫންތޯ. މި ފަހަރ  ސިޓީއަކ ން  ގާއިމ ވެފައި އޮތްތޯ

ޮގތަގާއިމ ވެފައި މައްސަލަެއްއ  ސީރިއަސް  އެހެންީވމާ،  ބަލަން  ށްނ ވާކަން.  މިކަން  އިއްޒަތްތެރި އަޅ ަގނޑ މެން  ޖެހ ނީ. 

އްޖޭެގ ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ދިވެހިރާ  ،ށް ެވސް ދަންނަވަން އޮތީ، ވަރަށް ކ ރ ކޮައޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން އޮތީ ؛ރައީސް

މޭ.   ޢަދ ލ ވެރިކަން ާގއިމ ކ ރ އީ ޙަޤީޤަތ ަގއި އިޖ ރާ   ން ކ ރާ ކަމަކީ ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ލްކޮމިޝަން އޮތީ ނ ވަތަ ޖ ޑީޝަ 

 ޢަދ ލ ވެރިކަން އީދެނީ އިޖ ރާ. ޖަވާބ ދާރީވ މަށް ފ ރ ޞަތ ރާށޭ ޢަދ ލ ވެރިކަން ގާއިމ ކ އީކޮމިޓީއެއް އެކ ލަވާލަނީ އިޖ ރާ

ެއކ ލަވަ މ ކ ގާއި ވެސް  ކޮމިޓީ  ދެވަނަ  އިޖ ރާވީލެއް އިރާށޭ.  ޖ ޑީޝިއީ  ާގއިމ ކ ރާށޭ.  ޢަދ ލ ވެރިކަން  ވެސް  އަ  ކޮމިޓީ  ރީ 

އިޖ ރާ ޢަދ އީ އޮންނަނީ  އަދި  ލ   ާގއިމ ކ ރާށޭ.  މި  ރަްއޔިތ ންެގވެރިކަން  ވެސް  ހޮވާފަިއ  އިޖ ރާ  މަޖިލިސް    އީވަނީ 
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 ނޫން ބަެއއް ގ  އްހަ ޢަދ ލ ެވރިކަން  އީފަނޑިޔާރ ންނަކީ އިޖ ރާ  ރާއްޖޭެގހިވެމ ކ ރާށޭ. ެއހެންވީމާ، ދިއިޢަދ ލ ވެރިކަން ގާ 

ވަނަ    18ތިޔަ ބޭފ ޅ ންނެކޭ    ،ނީޖެހެންއަޅ ަގނޑ  ހަަމ މާފާއެކީ ދަންނަވަ  ކަމަށް މި މަޖިލީހ ން ނިންމާ ކަމަށް ވަންޏާ

ރިން ދިވެހިރާއްޖޭެގ އ އްތަމަ ކ  ނަގިއ  މިތާ  ައޅ ަގނޑ ؛ ރަީއސް  ތްތެރިމަޖިލީހެކޭ ހަމަ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތޭ. ިއއްޒަ

ހަމަ އެއްވެސް ތަފާތެއް   ޮގތާއި މިއަދާ  އޭރ ެގ އ އްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި މިހާރ ެގ އ އްތަމަ ފަނޑިޔާރ  ވަކިކ ރި ؛ފަނޑިޔާރ 

އެޮގތަ އެހެންވީމާ،  ވަންޏާނެތް.  ކަމަށް  ޯވޓ ދެއްވާ  ނޯންނާނެ  ށް  ނެތް. ޝަކ ާވއެއް  . ނޫންތޯއަޅ ަގނޑ ެގ ޝަކ ވާެއއް 

މި ވާހަކަ ެވރިކަމާއަޅ ަގނޑ   މި  ފަށަިއެގން  ައޅ ަގނޑ މެން  ޖޭ.އެސް.ސީެގ ކޮމްޕޮޒިޝަން   ،އައީ  ހިސާބަށް މި  ދެއްކީ 

ތަކ ރާރ ކޮށް ދައްކަމ ން. މިއަދ    ސަރ ކާރަށް ވަމ ންދާއިރ  ވެސް އަޅ ަގނޑަކަށް   އަހަރ  މި  4ރަނަގޅ  ނޫން ވާހަކަ 

ކ ރައްވާ ތަނެއް. ނ ވަތަ ކ ރާނެ ކަމަކަށް  ކ ރަން ތި ބޭފ ޅ ން މަސައްކަތްކޮމްޕޮޒިޝަން ރަނަގޅ   ެގނ ފެނޭ ޖޭ.އެސް.ސީ

ކަމަށް   ނ ވާވެރިކަން ާގއިމ ވެފައިލ  ޢަދ އީނ ކ ރެވޭ. އަދި ހަމަ ެއއާެއކީަގއި އިޖ ރާވެސް  ވެސް އަޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫލެްއ  

ކ ރައްވަނީ އެކަން  ތި މަސައްކަތް  އިދަވަ ހައްން ފެނ ނީމާ ވެސް އަނެއްކާ ވެސް އިދިކޮޅ ޤ ިއއްތިފާ  ެގޖ ޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

ހިތާ އަޅ ަގނޑާ އެބަ ހިތާ އަޅ ަގނޑ   ޖައްސަވާފައި ކޮން ނަމޫނާއެއް، ކޮން މިސާލެއް ރަްއޔިތ ންނަށް ދައްކަވަންތޯ  އިބޮލާލަ

 މީހ ންނަށް  މ ތަކ ަގިއ، އާދަިއެގ ަވޒީފާތަކ ަގއި އ ޅޭާގދިވެހިރާއްޖޭެގ އާދަިއެގ މަ ؛ތްތެރި ރައީސްސ ވާލ ކ ރަން. ިއއްޒަ

އިޖ ރާ މައީވެސް  ޢަދ ލ ވެރިކަމާއި  ބެހޭ ޢަދ ލ ވެރި  ޢީޟޫއ   ވަޒީފާއާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކަމަށް  ލިބެންޖެހޭނެ  ކަން 

އެހެންވީމާ، ފަނޑިޔާރ ންނަކީ  ރީ ކަނޑައަޅާ ނިންމާފަ.  ހެ އެސ ޕްރީމް ކޯޓ ެގ ޤަޟިްއޔާތަކ ން  ،އިހައިކޯޓާ   ،ޓްރައިބިއ ނަލާއި 

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ނިންމަން    މި އޮތް  އޮތް ފަދަނ ވާ ބައެއް ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ މިގ  އްހަ   ޢަދ ލ ވެރިކަންއީއިޖ ރާ

ތަފާތ އަރަނީ ހަށްފަ. އަޅ ަގނޑ  މި ހިތަވެކ ޑަކޮށް ހައ ރާން   މި ހ ންނަނީ އ ޅޭތީ އަޅ ަގނޑ  މިއީހެއްޔޭ ތި ބ ނާ   ؛މަ 

. މިއީ ހަމަ މީެގ ކ ރިން ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކަން ހިނަގމ ން މިއީ ތަފާތެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ؟ތަފާތ  ކަމަކީ

 ަވކިކ ރެވ ނ  ޮގތް. މިީއ މީެގ ކ ރިން ދިވެހިރާއްޖޭެގ އް  ރަލެީމެގ ކ ރިން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޮއޑިޓަރ ޖެނެ  އައި ޮގތް. މިއީ

އްޖޭަގއި ކ ރީަގއި ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  ދިވެހިރާމި  ވަކިކ ރެވ ނ  ޮގތް. މިއީ ހަމަ    އ އްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ދެން ހ ރި ފަނޑިޔާރާ

ތަފާތ     މެންނަށްއަޅ ަގނޑ ؟ އެހެންވީމާ، ތަފާތ  ކަމަކީ ކޮބައިތޯ   .ނ  ޮގތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޖެނަރަލް ވެސް ވަކިކ ރެވ 

ިއއްޒަތްތެ ދެްއކ ން  ތަފާތ   ެއއްބަސްވަންކަމަކީ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.  ަމއްސަލަތަކ ަގިއ   އިކ ރީގަ   ، ރި 

އިޖ އަޅ ަގނޑ މެ ާގއިމ ވެފައިއީރާންނަށް  ޢަދ ލ ވެރިކަން  އަިއއްސައެއްނ    ސަލާމ ކަމަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ނ ވޭ.    ާވކަން 

ކ ރަންޖެހޭ ޯގސްކޮށް ކަމެއް ކ ރެވިފަިއވ މަކީ އަނެްއކާ އެ ޯގސް އަލ ން ތަކ ރާރ    ނަށްއެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން

އެ  ސަބަބެއް އޮނޫން.  މި  މިއަދ   ރަނަގޅ ހެންވީމާ،  ޯގސް  ައޅ ަގނޑ ތީ  އެހެންވީާމ،  އަިއްއސަ.  ހާލަތަށް   ކ ރަންޖެހޭ 

އަޅ ަގނޑ މެން ޖ ޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދެން މައްސަލަތައް   ،ޖ ޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީެގ ހ ރިހާ މެންބަރ ންނަށް ވެސް ޮގވާލަން

އިޖ ރާ ބަލަންޖެހެނީ  ހަމައެކަނި  ކަންކަން އީބަލާއިރ   ޮގތ ން  ރަނަގޅަށް    ހ ރީ  ނޫންތޯކޮށްފައި  ނ ވަތަ  ނޫން. ތޯ  އެއް 



2220 ޖޫން 6              ޖަލްސާ                             ވަނަ  10ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

46 

 

ކ ރެވިފައިވޭތޯ  ެވރިކަން ގާއިމ  ލ ޢަދ   ޢީ ޮގތ ން ވެސްޟޫއ މަ  ،ަވކިކ ރާ ކަމަށް ވާނަމަ  ކ ޖެހޭ ފަނޑިޔާރަ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ

ސ ވާލ  ެވސް   ންނާޖެހޭ. ފަނޑިޔާރ   ބައެޖެހޭ ބަލަން. އެ ފަނޑިޔާރ ން ހާޒިރ ވެސް ކ ރަން    އަޅ ަގނޑ މެން އެބަވެސް  

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އެނެގނީ   ،މަދ ން ދޫދޫކޮށް ދޫކޮށްލައިފި ނަމަކ ރަންޖެހޭ. ެއއީ ައޅ ަގނޑ މެން މިހެން މަދ   އެބަ

ބޭފ ޅ ން ދަމައިަގންނާނެކަން. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ޓަކަިއ ވަރަށް   އެއްހާ ތަން  ބެނއްޔާ ކެހަމަ މ ށެއްހާ ތަން ދޫކޮށްލައިފި

 ރިްއޔާ. ބޮޑަށް ޝ ކ 

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

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

 .ށްސަޢީދަ މ ޙައްމަދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

އް އެ  ކެްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދެންމެ ވަރަށް މ ހިންމ  ވާހަކަފ ޅ ތައިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކެންދޫ ދާއިރާެގ އިޝ ކ ރިއްޔާ  

ވާހަކަފ ޅ  އެ  އަޅ ަގނޑ   ތަކ ރާރ ކ ރ މ  ދެއްކެީވ.  އިއްޒަތްތެރި  ތައް  ނ ދެކެން.  ކަަމކަށް  އޮތް  މާނައެއް   ؛އީސްރަ ެގ 

ޖ ޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީަގިއ  އަދި    ވަނީ ނިންމާފަ.  ން މިޤ ކޮމިޓީެގ ިއްއތިފާ  ނ ވާ ވާހަކަ ޖ ޑީޝިއަރީ ތައް ފ ރިހަމަތ އިޖ ރާ

 ން މިޤ މެންބަރ ންެގ އިއްތިފާ  7ހަތަރ  ލޯޔަރ ން އެބަ ތިއްބަވާ އަޅ ަގނޑ ެގ މައ ލޫމާތ  ކ ށް ނޫން ނަމަ. ހަމަ މިއާއެކ   

ހަދާ  ދަނީ މި ާގނޫނ   ޖޫން ވެެގން މި 6 ؛ތައް ފ ރިހަމަ ނޫން ކަމަށް ވިދާޅ ވެފަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްތ ވަނީ އިޖ ރާ

ސިލްސިލާެގ ތެރެއަށް އިތ ރ  ހ ތ ރ ކަމެްއ    ، މިއި އަދި ދައ ލަތ ެގ ކަންކަން ބޮއްސ ންލަމ ންދާ ކަންތައްތަކ ެގމަޖލީހާ

ކަން ތާރ ދ މ ޚްޚ މި ދައ ލަތ ެގ ދިވެހި ރައްޔިތ ން ބަލަމ ން އެބަދޭ މަނިކ ފާނ ެގ   ؛އީސްރައަންނަ ދ ވަހަކަށް. ިއއްޒަތްތެރި  

ނަންަގވާފައި ތި  މ ށ ެގ ބާރ ން، ޮގށްމ ށ ެގ ބާރ ން މަޖިލިސް ހިންަގން މަނިކ ފާނ  ފައިއޮތް މިންވަރ . ޮގށް  މިހާރ  ޮގއްސަ

ލަދެއް ންނެވީހ  ޮގތެއްފޮތެްއ،  އ ސޫލެއް،  ކަހަލަ  އެްއވެސް  މަޖި.  އ ޅ ްއވާ އ ސޫލަށް  މަގ މަތީަގއި  ނެތް.  ލިސް ހަޔާތެއް 

މަނިކ ފާނ  ފައިހިންގަވަން  ވެސް  ބިރ   ހ ންނެވީ.  ތި  މީހ ން    ،ިއންޓިމިޑޭޑްކ ރ މާއި   ،ދެއްކ މާއިނަންަގަވއިެގން 

ެވސް ތަކަށްޮގކްރަސީެގ ނަމ ަގއި. ެއއްބ ލީކ ރ މާއި މިތާ އެތެރެއިން ލާމަސީލ  މިސާލ  ތި ދައްކަވަނީ ޑިމޮ،  ހެރަސްކ ރ މާއި

ޑ  ތަޢ ރީފެއް ޮގތ ން މާ ބޮހިރަ  ދ  ދައ ލަތ ެގ ކަންކަން މިަގނޑ މެން ހީކޮށްެގންނ ވާނެ ތި ޖައްސަވާ ސަކަރާތ ން ިމއަޅ އަ

ވެެގން،    ެއއް ޒަމާނެއްަގިއ ނ ކ ންނަވަިއެގން ޑިމޮކްރަސީެގ ޗެމްޕިއަނ ންނަށް ؛ސީއަށް ލަދ ރަ. ޑިމޮކްކަމަކަށް  ލިބިދާނެ

  ންނަވަން ޖަނބ ރޯލް ާވ ބިރ ަގ ؟ެވެގން، ކާފަިއންނަށް ވެެގން އ ޅެފައި ކޮން މިސާލެއްތޯ ތި ދައްކަވަނީ  ބައްޕާއިންނަށް

 ؛މ ޑ ދާރ ޝަރ ޢީ ނިޒާމ ެގ ަމއްޗަށް މަނިކ ފާނެކޭ ތަފާތެއް ނެތް.    ލައްވާފައި ނަާގ މާްއޔެކޭ ިމއަދ ހެދ ން ؛ނަގާ ހަށް  ަގ
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 މ ޅި  ؟ފަދަ ހ ތ ރ  ކަމެއްތޯ މި ކ ރައްވަނީކޭޓަށް ލައްަވއިެގން ކޮންއި ޖޭ.އެސް.ސީ ފަ ؛ޖޭ.އެސް.ސީ ދެ ޖީބަށް ލައްވަިއެގން

 އަހަރ   4 ؟ވީ ވަރަށް ތަފާތ ވާނެ. ކޮން ތަފާތެއް 19ދެން ހަމަ އެޖެންޑާ ޖޭ.އެސް.ސީެގ ކޮންޓްރޯލް އޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީަގއި. 

  ވިޕެއް ނެރެލާނެ. ރިޕޯޓ  ޯގސް. އެކަަމކ  ވިޕެއް މި ނެރެލަނީ އެއާ  ؟ދިޔައީ ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ބަދަލެއް ެގނެިވއްޖެތޯެގންވެ

ސަ  ތަނަށް އައިއް   ރަްއޔިތ ންނޭ ބ ނެފައި މި ؟ދީފިްއޔާ އެ ީމހަކ  ޕާޓީން ވަކިކ ރަން. ކޮބަިއތޯ ރައްޔިތ ންޚިލާފަށް ވޯޓެއް  

ވްސްެގ ސީ.ީއ.އޯ ވަކި ޮގތަކަށް ވާހަކަެއްއ  އޮފް މޯލްޑި ެގ ކ ންފ ނިތަކ ން ލޭ ބޮމ ން، ބޭންކ ލަތ ދައ  ؟ދޭ ވޯޓަކީ ކޮބައިތޯ

 ؛ންދާއިރ  މަޖިލިސްކ ރަމ ވާންވާ ވާހަކަ ދައްކަމ ން މ ޅި ދައ ލަތް ސ ންނާފަތި  ރަދ ޚަ  !ނ ކ ރަމޯކޮންޓްރެކްޓް އާ  ވިދާޅ ވީމާ

  .އޭވެ ނ ތައް ފ ރިހަމައެއްތ އެ ބ ނަނީ ިއޖ ރާ  .ދަނީ މ ޑ ދާރ ކ ރަމ ން  ، އ ންމީދ  ޮއތް މި މަޖިލީސް ވެސް މިޕްފަހ ެގ ހޯ  އެންމެ

މެންޓޭރިއަނ ން އެންމެ ސީނިއަރ ޕާލަ  ،ވަނީވިދާޅ ޅ ން އެ  މިތާ ތިއްބެވިއްޔާ ތިއްބެވި ފ ންނާބ ން ފ ންނާބ އ ސް ާގނޫނީ ބޭފ 

ވިދާޅ ވަނީއެ ވިދާޅ ވަނީެއމް.ޑީ.ޕީެގ  ިއއްޒަތްތެރި    ،ނިސްބަތްވާ  މަނިކ ފާނ   ،  އެ  ވެސް  ޢަފީފ   ޙަސަން   ، މެންބަރ  

އަށް ވެސް  ރ ވެސް ޕާޓީެގ ޗެއަ  ގައިމ ހަމަފަހ ން    . އެންމެމިޓީެގ ޗެއަރ ެވސް އެ ވިދާޅ ވަނީ، އިމްތިޔާޒ ޖ ޑީޝިއަރީ ކޮ

އިމްތިޔާޒ  މެންބަ  ،ރަންކ ރީ  ބިރ ދައްކަންވީމާ އިްއޒަތްތެރި  ފަނޑިޔާރ ންނަށް  އެކަމަކ   މ ށ ތެރެއަށް    ރ .  ޖޭ.އެސް.ސީ 

  ކަމަށް ވެސް ނ ހަދާ. ިއވޭ  ، ޑިމޮކްރަސީެގ ޗެމްޕިއަންެގ ހައިސިއްޔަތ ން މަނިކ ފާނ  ތިޔަ އިންނަވަނީ ހަމަ އިވޭލާންވީމާ

مْ ަގއި  މަތީންނަ ކަމަށް ވެސް ނ ހަދާ ބޯމަތީަގިއ، އިސްތަށިފ ޅ ކަމަށް ވެސް ނ ހަދާ. ފެ ههْم شهوَرٰى بَْينَهه ޖައްސަަވިއެގން.    َوأَْمره

ފަނޑިޔާރ ން ެއ ތިބީ  ؟ މިއީތޯ މި ޤައ މ  ހިންަގންޖެހޭ ޮގތަކީ؟ ިމއީތޯ ަމޖިލިސް ހިންަގންޖެހޭ ޮގތަކީ؟ ހަޔާތް ކޮބައިތޯލަދ 

  ޝ ކ ރިްއޔާ. ބިރ ން. ފަނޑިޔާރ ން އެ ތިބީ ފިއްކަނޑައިެގންޮގސް ތިޔަ ެގންނަވާ އިޞްލާޙަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ! ކ ރަްއވާތިފ ވަރަށް ބޮޑަށް މާ ؛އަރ ވަނީމި ފ ރ ޞަތ ، ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 އަރ ވަނީ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ނައިފަރ  ދާއިރާެގ

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  މިއަޖ ޑީޝިޝ ކ ރިއްޔާ  ފޮނ ވާފައި  ހިސާބަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ކޮމިޓީން  ރިޕޯޓަކީ    ރީ  އޮތް 

މަްއސަލަ ރީ ކޮމިޓީން އެ  އަދެ ފަނޑިޔާރަކ  ވަކިކ ރ މަށް ހ ށަހެޅ ނ  މައްސަލައަކާ ގ ޅިެގން ޖ ޑީޝި  ،އެނިގވަޑައިެގންނަވާނެ

ޖ ޑީޝި ދިރާސާކ ރިއިރ ަގއި  ކޮއަދިރާސާކ ރި  ފާހަަގކ ރެވ ނީރީ  މި  މި   ،މިޓީއަށް  ކޮމިޝަނ ން  ސަރވިސް  ޖ ޑީޝަލް 

އޮތީ ނިންމާފަ. އެ ވަގ ތ    ތްތައް ފ ރިހަމަނ ވާ ކަމަށް ޖ ޑީޝަރީން ކޮމިޓީން މިއިޖ ރާ މައްސަލަ ެގންޮގއްސަ އޮތް ޮގތ ެގ

ޮއތީ. އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ،    ކަމަށް މި  ތްތައް ފ ރިހަމަނ ވާެގ ިއއްތިފާޤ ން އިޖ ރާމެންބަރ ން  7ކޮމިޓީަގއި ތިއްބެވި  
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އެ ކޮމިޓީެގ   އިލައި،ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނ ން ދެ ފަނޑިޔާރ ންެގ މަްއސަލަ ބަލަން ފ ރަތަމަ ކޮމިޓީެއއް އެކ ލަވަ 

ދެ ފަނޑިޔާރ ން ވަކިކ ރާކަށް    ،ހަަގކ ރެއްވި ޮގތަށްރިޕޯޓ ަގއި ވެސް މީެގ ކ ރިން އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވެސް ފާ

ވާހަކަެއއް  އެއްނިންމާފަކޮމިޓީން  އެ   ވަކިކ ރާ  ފަނޑިޔާރ ން  ވެސް  ރިޕޯޓ ަގއި  އެކ ލަވާލި  ފަހ ން  އަދި  ނެތް.    ނެތް. 

 މަޖާއި  މީަގ ؛ސްފަނޑިޔާރ ން ވަކިކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީ  ،އެހެންނަމަވެސް، ޖޭ.އެސް.ސީައށް ފެނިވަޑައިަގތީ 

މަޖިލީހ ެގ19- އެޖެންޑާ  ،ކަމަކީ ރަްއޔިތ ންެގ  ވިދާޅ ެވ    19މި   ؛އާއި  ކަމަށް  ތަފާތ ވާނެ  މަޖިލިސް  ރައްޔިތ ންެގ  ވަނަ 

  ،ތަނ ަގއި ވާހަކަދައްކާއިރ ަގއި  ރީ ކޮމިޓީެގ މި ރިޕޯޓަށް މިއަ ޖ ޑީޝިވަޑައިަގތީ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ މެން މިއަދ   

އޮތީ މި ދެ    ރީ ގ ރޫޕ ން މިޓަންޮގތ ަގއި މިހާރ  އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލަމެ  ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނިގފައި އޮތްވާހަކަދަްއކާއިރ  

އެމް.ޑީ.ޕީެގ    ،ރީ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ  މިޮގތަށް އޮްއވާއަނޫންތޯ. ޖ ޑީޝި  ފަނޑިޔާރ ން ވަކިކ ރަން ނިންމާފަ. ވަރަށް ތަފާތެއް

އޮތީ  ރީ ގ ރޫޕ ން މިންޓަރީ ކޮމިޓީއަކީ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕާލަމެއަ ކޮމިޓީެއއް ޖ ޑީޝިއެމް.ޑީ.ޕީެގ މެޖޯރިޓީ އޮތް  ؛ރީންޓަޕާލަމެ

  ޮގތަށް މި   މި ފަނޑިޔާރ ން ަވކިކ ރަން މިއަދ  މި ތަޅ މ ން ނިންމާ  ،ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ  ބަލައިނ ަގނެ  އިލައިން ވިޕް އަޅާފަ ތ ރީ

އި ދ ވާލ  މި ކ ރެއްިވ މަސަްއކަތްތަކަށް  ޔާ ރެ  ންރީ ކޮމިޓީެގ ބޭފ ޅ އައޮތީ ނިންމާފަ. އަޅ ަގނޑ  ިމ ހިތަށްއަރާ ޖ ޑީޝި

މިއަދ  ފަނޑިޔާރ ން    ،ވިސްނ މަކ ން ވިސްނާފަބާއޭ މިޮގތަށް ތ ރީލައިން ވިޕް ނެރެ  ރީ ގ ރޫޕ ން ކޮންންޓަޕާލަމެ  ގެ އެމް.ޑީ.ޕީ

  ކަމަށް ވަންޏާ   ވަކިކ ރަން މި ނިންމީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފަނޑިޔާރ ންެގ ސ ލޫކީ މައްސަލަ ބަލާ

ކަމެއް ެއ    ދެއްަގއި ކީއްެވެގންގ ސަކޮން މަ  ހ ރި މައްސަލަތައް އެބަހ ރި. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނޭނެގ  ބަލަން

ފަނޑިޔާރ ެގެއއް ކޮން  އިޞްލާޙ ވީ  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  ބަލަންނ ކެރެނީ،  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް  ކަމެްއ    މައްސަލަތައް 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަމަކ  ކަންކަން    ތަނެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ   . އިޞްލާޙ ވިއަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނޭނެގ

ނަމޭ ޞްލާޙ ކ ރަން، ފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ކ ރަން އަިއއްސަ އޮތް ސަރ ކާރެއް މި ސަރ ކާރަކީ. ފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ކ ރާއި

 .ޑީ.ޕީއަށް ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ... އެމް ؛ކަންނޭނެގ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން ވެބ ނީތީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.   ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

ކ ރީެގ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ    ،ރިން މަޑ ްއވަރީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ތަންކޮޅެއް ކ   ،ނ ކ ތާއެއް މި ނެީގނިޒާމީ  

އޮތީ ކޯޓެްއެގ    ،ވިދާޅ ވެފައި  ކ ރި  ރާއްޖޭެގ  ލިބެންކ ހ މި  އެބަ  ތަސައްލީއެއް  ހިތަށް  މިހާރ   ކިޔ އްވާފައި  ނޫހ ން    އޭ  
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އޮ ސަރ ކާރ   މި  ނިޒާމ   ޝަރ ޢީ  ފެނިވަޑަ  ެގންނަވާ  ،ވެމެދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވާހަކަ  ތަން  އެ  އެހެންވީމާ،  ިއަގންނަާވތީ. 

 ފާހަަގކޮށްލީ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން ދަނީ ިމ މަޖިލިސް ވެސް އަޑ އަހަމ ން،  !  ކަންބޮޑ ވެނ ލަްއވާޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

އްޖޭެގ ރައްޔިތ ން ދިޔައީ. ދެން އޭެގ ތަފާތ  އަޅ ަގނޑ   ސް އަޑ އަހަމ ން، ބަލަމ ން ރާބަލަމ ން. އަދި ކ ރީ މަޖިލިސް ވެ

ފާހަަގކޮށްދޭކަށް އިނދެ  ޔަމިތާ  އަޅ ަގނޑަށް  އޮޅ ންފިލަމ ންދާނެކަން.   ،ކަށަވަރ ންީގނ ޖެހޭނެ.  ރައްޔިތ ންނަށް  ރާއްޖޭެގ 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 

 :ކަދެއްކެވ ން ވާހަ ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ރައީސް.  އާދެ!   ިއއްޒަތްތެރި  ނިންމިޝ ކ ރިއްޔާ  ޖޭ.އެސް.ސީން  ވަކިކ ރަން  ފަނޑިޔާރ ން  ޖ ޑީޝަލް  މި  ނިންމ މަކީ 

ހަމަ ނިންމ މެއްކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން.  ޚިލާފަށް ނިންމި   ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(އާ  29ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ ާގނޫނ ެގ  

ާގނޫނ ަގއި  ސަރވި  ،މި  ާގނޫނ ަގޖ ޑީޝަލް  ކޮމިޝަންެގ  )ހ(ގައި  30  ިއ،ސް  މާއްދާެގ  ވަކިކ ރެޭވ   ވަނަ  ޮއވޭ  އެބަ 

. އެހެންނަމަވެސް، އެ ފ ރ ޞަތ  ކަމަށް  ފަނޑިޔާރ ންނަށް ފ ރ ޞަތ ދޭން. އެ ބޭފ ޅ ން ޖަވާބ ދާރީވާން ފ ރ ޞަތ ދޭންޖެހޭ

ވަނަ  29ންމ މަކީ ޖޭ.އެސް.ސީ ާގނޫނ ެގ  ނިމިދަންނަވާހެން ޖޭ.އެސް.ސީން މި ފަނޑިޔާރ ން ވަކިކ ރަން ނިންމި  ،ވެސް ނ ދީ

 ؛ފަށް ނިންމި ނިންމ މެއްކަން އަޅ ަގނޑ  އަދިވެސް ެއއްފަހަރ  ތަކ ރާރ ކ ރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޚިލާ  އާމާއްދާެގ )ހ(

  ވަނަ ދ ވަހ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކޯޓަކ ން ފަނޑިޔާރަކ  ކ ރީެގ ރައީސް، ރައީސް   28  ެގބަރ  މަހ ންވަނަ އަހަރ  ނޮވެ  2019

ލަން. އެ ފަނޑިޔާރ   ލައިޖެހޭ ބަ  ކޮބައިތޯ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަކ މެއް ިއއްވި. އެ ފަނޑިޔާރ  މިއަދ   ހ ޔާމީނ ެގ މައްޗަށް  

ވަނަ ނަންބަރާ   11ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ    29 އިއްިވއިރ ަގއި އެ ފަނޑިޔާރ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނ ެގ  ންކ ހ 

ރ ެގ އެ ސ ލޫކީ މަްއސަލަ ނޑ މެން އެންމެން ވެސް ދަންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ފަނޑިޔާކަން އަޅ ަގތްޚިލާފ ވެވަޑަިއަގ

އެ   ؟ކޮބައިތޯ އެ މަްއސަލަ ؟ބެލ ނ  ޖޭ.އެސް.ސީެއއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ. ކީއްެވެގންތޯ އެ މައްސަލަ ނ ބެލ ނީ

 ؟ފަނޑިޔާރ ެގ ވާނެ. ކޮބައިތޯ އެ މައްސަލަތައް  މައްސަލަިއެގ އިތ ރ ން ވެސް އެހެން ސ ލޫކީ މައްސަލައެއް މިދަންނަވާ

   ..ޖޭ.ެއސް.ސީއަށް މި މައްސަލަތައް ބައްލަވަން ކެރިވަޑައިނ ަގންނަވަނީ.ކީްއވެެގންތޯ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.   ،އްޒަތްތެރި މެންބަރ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އި 
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ 

ނެީގ  ނިޒާމާ މި  ައޅ ަގނޑ   މައްސަލައެއް  މަޖިލީހ ަގއި    ،ބެހޭ  ނިމިދިޔަ  ތަޅ އަޅ ވަ މި  ން  ފަނޑިޔާރ   ،އިފަނޑިޔާރ ެގ 

ފަނޑިޔާރ ެގ    ،ހައްޔަރ ކޮށް ފަނޑިޔާރ ގޭ ޚަމ ޅި  މިއަދ   ބާރ ލާފައި  އަޑަށް  މާ  ފަރާތްތަކ ން  ވާހަކަދައްކާތީ    ެގރާބ ކ ރި 

މިއީ ހަމަ އެ މީހ ންބާއޭ، ކޮން ތާކިހަލެއް އަޅައިެގންބާއޭ މިއަދ  އައިސް    ،ކީއްެވެގންބާއޭ   އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވޭ ހަމަ.

 ... ދ  ވެސް ވަދެ ހަމަޢީވަދެ މިތިބީ. މާވަށ  ދާއިރާެގ ސަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ނައިފަރ  ދާއިރާެގ  ރ . ިއްއޒަތްތެރި މެންބަ . ޝ ކ ރިއްޔާޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ޢަލީ ރަޝީދ    އ ސްތާޛ އަލްޢަލީ ރަޝީދ ،    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކްރިމިނަލް ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރ  އަލްއ ސްތާޛ 

މަނިކ ފާނ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ   މައްސަލަިއެގ ތެރޭަގއި އެ  އެ ؛ންކ ހ ށް އިްއެވވި  ރަީއސް ޔާމީނ ެގ މައްޗަ ؛ންކ ހ   އިްއވެވި

ޚިލާފ  ާގނޫނާ  ފަނޑިޔާރ ންެގ  އެއީ  ދީފަ.  މަޢ ލޫމާތ   އޮންނާނެ  ނ ބެލެ  މީޑިއާކަށް  ެވސް  ަމއްސަލަެއއް  އެ    އޭކަމެއް. 

ޔާރަކަށް   މަސަްއކަތްނ ކ ރަްއވާ ފަނޑިއެްއވެސް ިއސްތިޢ ނާފ  ކޯޓެއްަގއި ؛އަޅ ަގނޑ މެން މިދަންނަވަނީ. އެ ފަނޑިޔާރ 

 ޕްރީމް ކޯޓ ން...ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ 

ފަނޑިޔާރ ން ހައްޔަރ ކ ރި މައްސަލަ ވެސް. ފަނޑިޔާރ ޭގަގއި ތަޅ ެއޅ ވި މައްސަލަ ެވސް. ބަލަ!  މަޖިލީހ ން ބަލާނެ  މި

 .މިހާރ .. އި. އެކަން ކ ރީ. ދެން ކޮން ހަޅޭކެއް ލަާވކަށް މިތާނަގ ޔާމީނޭ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ފަރ  ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ނައި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ރަީއސް.   ިއްއޒަތްތެރި  ކަމަކަށް ޝ ކ ރިއްޔާ  ކ ރެވޭނެ  ކަމެްއ  ެއްއެވސް  އިޞްލާޙ ކ ރަން  ދިވެހިރާއްޖެ  މަޖިލީހ ން  މި 

ންެގ ޕާޓީެގ އިތ ރ  ބޭފ ޅަކ  ެވސް ނެތް. ވަގ ތ ކޮޅެްއ  އަޅ ަގނޑ މެ؛ ސްއަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލެއްނ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީ

ކޯޓ ން ރައީސް ޔާމީނ ެގ މައްޗަށް   ކްރިމިނަލް  ،އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަވަނީ  'ދެއްިވއްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅ . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ސ ންކ ހ  ފަނޑިޔާރ   އެ  ފަނޑިޔާރ ،  ޖައިްއވި  ކޯޓަށް  ބަންޕްރީމް  ޮގތެއް  އިލަންޕ ޖެހި  އެްއވެސް  ޖެހެއޭ.  ސްތިޢ ނާފ  

ކޯޓަށް   ޕްރީމްނެތް ފަނޑިޔާރެއް ސ   މަސައްކަތ ެގ އެްއވެސް ތަޖ ރިބާއެއް  ،ކޯޓެްއަގއި މަސަްއކަތްނ ކ ރަްއާވ ފަނޑިޔާރެއް

ޖާަގ ކޯޓ ން އެ    ޕްރީމްސ   ، ޕ ޖެހި ޮގތް ބަލަންޖެހޭ. އޭރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޑ ިއިވފައި އޮތް ޮގތ ަގއި ވެއްޖެްއޔާންޖަ

އަޅ ަގނޑ މެން  ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  .ކަމަށް ވަންޏާ   އިްއަވއިފިންކ ހ   އޮތީ ރަީއސް ޔާމީނ ެގ މަްއޗަށް އެޮގތަށް    ދޭ

އިޞްލާޙ ކ ރަން  ފަނޑިޔާރ ެގ  ނެތް.  ޖޭ.އެސް.ސީއެއް  ބަލާނެ  އެހެންނަމަވެސް،  ދައްކަމ ން.  ވާހަކަތައް  އެ  ދިޔައީ 

ދިވެހި ޤައ ާމ   ؛ރަލައިޒްވެފަ. އަދިވެސް ވެފަ. އަދިެވސް ވެފަ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްތިބި މީހ ން ތިބީ ޕެ  މަސައްކަތްކ ރަން

އިހ މާލ ވޭ  މި  ،ދޭތެރޭގައި އެބަ  ައޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ދޭތެރޭަގއި  ކަންތައްތަކާ  އެބަ .  ވާ  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ  މި 

. ެއ މައްސަލަ ެވސް ބަލަންޖެހޭ ކޮންމެވެސް ކ ރ ވީހިރާއްޖެ ބަނގ ރޫޓ ފައިސާ ޗާޕ ކ ރަން ދީެގން ދިވެއިހ މާލ ވޭ. މިތަނ ން  

އެބަ  ؛ކޮންމެވެސް ބަޔަކ  އެބަ ޖެހޭ ބަލަން. އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ، އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގބަޔަކ ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

ކ ރައްވާތި!  ފ ، މާޏަށް ހ ރީ ވާންވެއިޤ ތިޞާދ  ރަނަގޅޭ. އެހެންނަމަވެސް، ދަރަން  ،އޮތް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  ވިދާޅ ވެފައި 

އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ. ޚަރަދަށް ހ ރީ ކަެމއް    ، ކޮންޮގތަކ ން ވިދާޅ ވާ ވާހަކަފ ޅެއްއްމިީއ ކިހިނެޚަރަދަށް ހ ރީ ވާންވެފައޭ.  

ވާންވެފައި ވާންވެފައި  ވާންވެފައޭ.  ޮގތެްއ،  ޖެހޭ  ހ ރި  އެބަ  ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށް  ތަނެއް  ފިނޭންސް  ކަ  ހ ރި  ންނޭނެގ 

ވިމިނި އެްއޗަކީސްޓަރ   އެނޭގ  އަޅ ަގނޑަށް  އެްއޗަކީ،  އެނޭގ  އަޅ ަގނޑަށް  މާލީ    ، ދާޅ ވެދެްއވަން.  ހ ރިހާ  ދ ނިޔޭެގ 

އިދާރާތަކ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ިއޤ ތިޞާދާ ދޭތެރޭގައި، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހާލަތާ ދޭތެރޭަގއި އެބަ ކަންބޮޑ ވޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ  

 . ކަހަލަ  ތީ ޖޭ.ޕީެގ ޮގތްޕެއްހެން މިއީ. ޖ މްހޫރީ ޕާޓެީގ ޮގތްޕެންހެން ހީވާމޯަގން ކިޔާރިޒަމް މިނިސްޓަރަށް ހީވާނީ ޖޭ.ޕީ  ޓޫ

ެއތާެގ ރިސެޕްޝަނިސްޓަކ  ދެއްކި ވާހަކައޭ ެއއީ، ިއއްޒަތްތެރި   ؛ޕޭ.ޖީ މޯަގންއިން ނެރެފައި އޮތް ރިޕޯޓާ ދޭތެރޭަގއި ވިދާޅ ވީ

ރ ންނާ ސ ވާލ ކ ރެވެންޖެހޭ ކަންތައްތައް ެއއީ.  ވަޒީ  ނަވާމިދަން  ،ރައީސް. މިހިރީ އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހަށް ެގނެސް

ރަީއސް ޖަވާބ ދާރީކޮށް ؛އިްއޒަތްތެރި  ަގބޫލ ކ ރަނީ.    ، ަވޒީރ ން  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވަންޖެހޭ  ސަރ ކާރ  

އެްއޮގތަށް    ތްތެރި ރައީސް، އ ސޫލާ، އިްއޒަވަނަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް ތަފާތ ވާކަމަށް ވަންޏާ 19 ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް
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ކަންކަން ނިންމ މަށް ބާރ އަޅަން އެބަ ޖެހޭ. ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން ނިންމާފައި މިއޮތް ނިންމ މަކީ ާގނޫނާ 

ތަނ ން ނިންމަން މިއަދ . އާދެ! ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް    ޚިލާފ  ނިންމ މެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ މި

   ށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.ބޮޑަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ، މާފ ކ ރައްވާ!  ނޫން؛ ވިލިމާލޭ ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ތިނަދޫ

އަ އާދެ!  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  މި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ވާހަކަ ޅ ަގނޑ   ބައިވަރ   މާ  އެކަމަކ    ބަހ ސްަގއި  ނޫން.  ދައްކާކަށް 

ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކޮށްލަން.  ކަމެއް  ހަމަ  ފަށައިެގން    ،ހ ންނާނެހަނދ މަފ ޅ   އަޅ ަގނޑ   މަޖިލިސް  އެންމެ މި 

ހ  ައއިސްެގން އެ ދ ވަ  ސަލަ އެމައްސަލަ. އެ މައް ެގ  ތިނަދޫ ކޯޓ ެގ މެޖިސްޓްރޭޓ   މިކަހަލަ ކަމަކަށް ދިޔައީފ ރަތަމަ  

މެޖިސްޓްރޭޓ ެގ ސިޓީއާ   އިމައްސަލަިއަގ ެއ  ލިބ ނ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވެސް  ދަނިކޮށް  އަދި    އި،ބަހ ސްކ ރަމ ން 

ދ ވަހ     އެރަނަގޅަކަށް ނޫނޭ.    ދިޔައީ  އަދި ތިކަން ތި  ،ތިމަންނައަށް ދެޭވނޭއިތ ރަށް    ،އެހެނިހެން ވެސް މަޢ ލޫމާތ ތައް

 ޖޭ.ެއސް.ސީން ނިންމާފައި ފޮނ ވީމާ  ،ނޫނެކޭ  ،ވިދާޅ ވީ  ދ ވަހ   އެޗެއަރ  ެގ  ކޮމިޓީ ދ ެގ އެ  ޚާއްޞަކޮށް މިއަ  ،ހ ންލީމަޖިމި  

ދެން އިތ ރަށް ދައްކާނެ ވާހަކަެއއް ނޯންނާނޭ. ައޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭނީ ދެން އެ   .ކަން ެގއްލިފައޭ ނަޒާހާތްތެރިއޮތީ    އެދެން  

  އ ޅެނީ ރައްޔިތ  މީހާ ހަތަރ    މިއަދ  މި ؛ދ ރ ކޮށްލާށޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  އެ މެޖިސްޓްރޭޓ  މިކަމ ން  ،ފަނޑިޔާރ 

ތްތެރިކަން  ހާސް ރ ފިޔާ ދައްކަިއެގން ނަޒާހާ  ހާސް، ސާޅީސް  ލައްކަ ރ ފިޔާ ދޭންޖެހޭ ތަނަކަށް ފަނޑިޔާރ  މީހާ ވިހި

ެގން މާ ރަނަގޅ  ެއްއޗެްއ ނ ވައި ސިޔާސީ ބޭފ ޅ ންނަށް ސިޓީ ފޮ  ، އ ޅެނީ. އިތ ރަށް ސިޓީ ފޮނ ަވއިެގން  ނެތިެގން މި

ތްތެރިކަން އިތ ރަށް އަންނާނެ ޮގތެއް ނެތް. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓ   ނަޒާހާ.  ކިޔައިދީެގން ދައްކާނެ އިތ ރ  ވާހަކަެއއް ނެތް

ނ ކ ރަން  އިތ ރަށް ނަޒާހާތްތެރިކަން ެގނެވޭނެ ޮގތެއް ނެތް. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް  ންދ ވަހ  ފޮނ ިވ ސިޓީ  ވެސް ހަމަ އެ

ބެވި ބޭފ ޅ ން ެއއަށް  ކޮމިޓީަގއި ތިއްދ ވަހ  ވެސް ހަމަ އެ    އެ.  ކަެއއް މީަގއި ދަްއކަންޖެހޭ ތަނެއް އޮތް ކަމަކަށްތ ރ  ވާހައި

ތްތެރިކަން ެގއްލ ނީ. ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ިމ ފަނޑިޔާރ ން ވެސް މިތިބީ ރިޢާޔަތްކ ރާކަށް ބޭނ މެއް ނ ވި، ނަޒާހާ

ެގއްލިނަޒާހާ ރަފަތްތެރިކަން  ހަތަރ  .  މީހާ  ފަންސާސް  އްޔިތ   ރ ފިޔާ  ލައްކަ  މީހާ  ،ހާސް  އޭރ ެގ   އަށްފަނޑިޔާރ  

ހާސް  ވިމިނިސްޓަރަކަށް   ކ ރެވ ނ ހި  ދީެގން  ަގބޫލެއް   ރ ފިޔާ  އަޅ ަގނޑ   ެއހެންވީމާ،  ދައްކަނީ.  މި  ވާހަކަ  ކަމެއްެގ 

  ރަނަގޅ ވާނެ.  ނޫން ޮގތަކަށް ކޮށްލީމާކަމެއް މި  ށް. ދެން އޮންނަ  ކަކަމަޖެހޭނެ  ިގނަ ވާހަކަދައްކަން  ނ ކ ރަން މިއަށް މާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް.

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވ   ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

ފެންނަމ ން    މި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރ   ގައިޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  މި މަޖިލިސް

ތަކަށް ނިންމީމާ ވެސް ރީ ކޮމިޓީން ވެސް ވަރަށް ރަނަގޅަށް މަސައްކަތްކ ރަްއވާފައި ވަކި ޮގޝިއަމަޖިލީހ ެގ ޖ ޑީ  ،ދަނީ  މި

  ވަރ ޤައ މ ަގިއ ވަރަށް ބައި  ؛ތަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް   ްއ ދޭނެ ބަޔަކ  ނެތިެގން މަސަްއކަތްކ ރާއެއަށް ވެސް ރ ހ މެ  ހަމަ

  ށް އަޅ ަގނޑަ  ،މި ހ ރިހާ މައްސަލަތަކެއް ހ ރިއިރ .  ހ ރި  ެއބަމައްސަލަ  ެވސް    އި ޝަރީަގޖ ޑީ .  ހ ރި  މައްސަލަތައް އެބަ

ޭއެގތެރެއިން ވެސް  .  ތިއްބެވި  އެބަމެންބަރ ން    85  ިއ ވެސްހ ގަ ބޮޑ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީ  އޮތް   މި  ،ހަމަ އ ފެދޭ ސ ވާލެއް 

 ހިމެނޭ  ތެރޭގައިވެސް އޭެގ  ރައީސް ނަޝީދ ެގ ފެކްޝަންެގ ބޭފ ޅ ންކޮޅެއް  .ތިއްބެވި   މެންބަރ ން އެބަ  65އެމް.ޑީ.ޕީެގ  

ލ  ހޯދައިދިނ މަށް މި ބޮޑ  މި ޤައ މ ަގއި ހ ރި މައްސަލަތަކަށް ހައް ؛އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އ ފެދޭ ސ ވާލެއް،  އޮތްއިރ   ޮގތަށް

ނ ކ  މިއަދ   މަޖިލިސް  މިރައްޔިތ ންެގ  މައްސަލަތައް   ،ދިޔައީ  ޅެދިެގން  ހ ރި  ޤައ މ ަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ކޮންފަދަ ހާލަތެއް މި ޤައ މަށް މި މަޖިލީހަށް    ،ކިހިނެއް   ،ދިޔައީ  ނޑޭ ހިސާބަށް މިހައްލ ކ ރ މ ަގއި މި މަޖިލީހ ެގ ބޭނ ން ކެ

ބޮޑ   ؛އްސަރ ކާރެ  .މެންބަރ ން  65އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނ ަވތަ ސަރ ކާރަށް ލިބ ނ   ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް؟ ެގންތޯކ ރިމަތިވެ

އިރ   އިކ ރަމ ން އަ އޮެވެގން މި ޤައ މ ަގއި ވެރިކަން  އަދި އެނޫން ވެސް އެތަްއ ފ ރ ޞަތ ތަކެއް  . އޮތް  ސަރ ކާރެއް އެބަ

ރީަގިއ  ޝަމި އ ޅެނީ ޖ ޑީދިޔައިރ  މިައދ  ވަނަ އަހަރަކާ ހަމައަށް ހަތަރ   ،ހ ރި މައްސަލަތަކަށް ެއްއވެސް ހައްލެއް ނ ހޯދި

ކަންކަމާ މި  މަޖިލީހ ން ކަމެއް ނިންމަ  ހ ރި މައްސަލަތަކާއި  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އިގ ޅިެގން  ިމ  ނ ލެިވެގން  ކޮބައިތޯ 

ސް އޮންނަންޖެހޭނެ އެްއވެސް  ޖިލިއެކ  މި މަ  ެމންބަރ ންނާ 85 ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ؟މަޖިލިސް އޮތ މ ެގ ބޭނ މަކީ

ރައީސް އިްއޒަތެތެރި  ނ ފެނޭ  ިމައދަކ   ައޅ ަގނޑަކަށް  އ ވާލަންޖެހޭ  .ސަބަބެއް  މަޖިލިސް  އ ވާލަންޖެހޭ.  މި   .މަޖިލިސް 

  ، ފައިދާހ ރި އެއްެވސް މަސައްކަތެއް ކ ރާ ތަނެއް. ރަްއޔިތ ންނަށް ބޮޑ  ޚަރަދެއް ކޮށްެގން  ނ ފެނޭ  ހަކ ން މިއަދަކ މަޖިލީ

ކީްއެވެގން ބާަވޭއ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތިއީ    ،ތަނަށް ަވއްދަިއެގންދާއިރ  އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރާ  ޑެތި މައްސަލަތައް މިބޮ

އިްއޒަތް ހައްލ .  ތެރި ރައީސްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ރައީސް  ެއްއވެސް މައްސަލަެއއް  ތަނ ަގއި  މި  ބޮޑެތި    ،ކ ރެވިނ ކީްއެވެގންތޯ 

ކަ ހ ށަހެޅިެގންދާިއރ   ކީއްެވެގންތޯމައްސަލަތައް  ތިބެންޖެހެނީ  މިޮގތަށް  ނ ނިމި  ރަީއސް  މެއް  ؟ އިްއޒަތްތެރި 

ޤައ މ ަގއި    ،އެނެގންޖެހޭއެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   މައް  މިހިރަމި  ހ ރިއިރ ބޮޑެތި  ވެރިކަމެ  ،ސަލަތައް  ކޭ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ 

ރާބ ކޮށްފައި ޚަތަން    މި ؛މ ޅި ތަން  ،ވިނ ކ ރެ ޑ މެންނަށް އެއްވެސް ަމއްސަލައެއް ހައްލ ނއަޅ ގަ   މިތާ ތިބޭއިރ   ކިޔަިއެގން
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މިކަން  ތަށް  އަޅަިއެގން މިޮގކ  ޓޭޕ ހ ރިހާ ތާ  އިއަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންެގ ައނަގމަތީަގއާ   ، ޮގތަކަށް  ހާސަރ ކާރ ން ބޭނ ން

 ...ައޅ ަގނޑަކަށް ނ ވިސްނޭ. މި މަޖިލިސް އ ވާލަން  ،ޖެހޭ ސަބަބެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކ ރަން

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

 ދާއިރާެގ އިއްޒަތްރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާެއއް. މާފަންނ  މެދ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ 

 . ދައްކަނީރ  އެ ވާހަކަނެިގ މީހާ މިހާޕްރީމް ކޯޓ  ފ ރާޅ ން ޓިނ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަކަށް ހ ރެ ސ  ؛ތްތެރި ރައީސް އިްއޒަ

  ޝަރީެގ ވާހަކަ އެ ދައްކަނީ މިހާރ .ޖ ޑީ. ނ  ކަެމއް ާވވަރ މިއީ އަންތަރީސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    .ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަޑ އްވަރީ  

މަޖިލީހ ެގ ދަންނަވާލަންޖެހެނީ  މި  ކޮބައިތޯ އައްސަވާކަމ ން  ހެދ މާއި  ،ބޭނ މަކީ  ޖަވާބ ދާރީކ ރ މާއޭ ،  ާގނޫނ     ސަރ ކާރ  

 ބަރ . މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެން .ލިޔެފައި ޮއތީ ަގއިނޫނ އަސާސީޤާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

ެގ ރައީސެއްެގ ޮގތ ަގއި އިންނަވަިއެގން  ޕީއެމް.ޑީ.ވަރަށް ފަރިތަވާނެ ތި ވާހަކަ ވިދާޅ ވާން. އެކަމަކ    ؛ރައީސްއިްއޒަތްތެރި  

މިކަން ނ ކ ރެވޭތީ ކީްއވެެގންތޯ    ،އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް  އިެގންމެންބަރ  ވެރިކަމެްއަގއި އިންނަވ  65މެންބަރ ންނާއި    87

މި ޤައ މ ަގއި  ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ދެްއވަންޖެހޭ އިސްތިއ ފާ  ރައީސް ވެސް މިއަދ  އެބަ ؟ރައީސް ތިތާ އިންނަވަނީ

އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  އައްޑޫ ދާ   ، ހަމައެކަނި އެ ކަންކަން ނ ވާ ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ ހަމަެއކަނި  ަގއިބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހ ރިއިރ  

ކ ރަންީވ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއަދަކ   ތިކަން ހަވާލ އަްއޑޫ ހިތަދޫ ދެކ ނ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ައސްލަމާ ؛މެންބަރ 

 .  އް..ކ ރެވޭ ތަނެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެ ކަންކަން ނ ފެނޭ ރައީސަކަށް މި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .  އެއްނިޒާމީ ނ ކ ތާ ެގހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހިތަދޫ

ައޅ ަގނޑ    ،ނަމަކ ން ވާހަކަދަްއކާތީވެ   އިނ ބަ  ފައި ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާއޭ ކިޔާ  ،މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ރިޔާސަތ ން އެ ވާހަކަ ރަނަގޅ ކޮށްދިނ މަށް އެދެން.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

  ހ ެގޮގތ ން މިއަދ  މަޖިލީ  ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ  ،އަޚް   އާދެ! އަޅ ަގނޑ  

އެމް.ޑީ.ޕީެގ    ،ފާނ  އަތްޕ ޅ ަގއި. މަޖިލީހ ެގ ރައީސަކަށް މިއަދަކ  ަގބޫލެއް ނ ކ ރެޭވ އަޅ ަގނޑަކަށް ކޮންޓްރޯލް އޮތީ އެ މަނިކ 

ކަމ ަގއިރައީސް ރަނަގ    މިކަން  ވެސް  ރައީސް އިންނެިވޔަސް  ިއއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ތަނެއް.  ކ ރެވެމ ންދާ    ،ޅަށް 

ރައީސް ތިތާ އިންނެވ މ ެގ ބޭނ މެއް ނެތް.  ިއއްޒަތްތެރި    އްތަކަށެޮގ  އިންނައޮޑި ދީފަިއ    ށްކޮންމެހެން ތިޔަ ޮގތަކަށް މޮހޮނަ

ތ ން ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ ވެސް  ރައްޔިތ ންެގ ފަރާ  ،ނަމަ  އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ މަނިކ ފާނ ެގ ޮގނޑީަގއި އަސްލ  އިންނަވާ

ަގދަ ޑިކްޓޭޓަރޝިޕެއް ިމ ޤައ މ ން  ވ ރެ ވަރ   މިއަދ  ިމ ސަރ ކާރަށްތަންކޮޅަށް ބޮޑަށް ދެއްކޭނެހެން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

 މި ޤައ މ ެގހަދައި، އޮތް ބޮޑ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ކޮންޓްރޯލްކޮށްެގން ބޭނ ންހާ ޮގތަކަށް  ވެސް ނ ފެނޭ. މި ދ ވަހަކ 

 ންފޮރި؛ ވެސް އެއްޗެއް ބ ނެނ ލާވެސް އެއް   ރަސޫލާއަށް މަލާމާތްކޮށް ހެދީމާ  މާތްވެެގންވާ އިސްލާމްދީނަށް ޮގންޖަހައި

ިމ  ކީއްތޯ  ؛ މިނިސްޓަރެއް ހ ރި ކަމެްއ ނޭނޭގ. ރައީސަކ  ހ ރި ކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނޭނޭގ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ކ ރަނީ މި  ނ ދައްކަ ؟ޤައ މ ން  ވާހަކަ  މިތާ މި  އަޅަ  ،އިއަޅ ަގނޑ މެން  ތިބޭއިއަޅ ަގނޑ މެން  ވެއްޖެއްޔާ   ނ ލާ  ކަމަށް 

ދަރީއަޅ ަގނޑ މެން  ،ރި ރައީސް އިްއޒަތްތެ މި ޤައ މަށް ދެން ެގ  ައޅ ަގނޑ މެން  ،ދަރިންނާއިެގ  ންނާއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ޤައ މ ެގ    މިވަރަށް  ން އެނގޭ  އޮތްކަ އިހ މާލ   ނަށްއޭެގ ސަބަބ ން އަޅ ަގނޑ މެންމިއަދ     ވެސް  ބޔަކަށް  ން ތިބިއަންނަ

މިއަދ  ދައްކަން ިއއްޒަތްތެރި  ޑ މެން އެބަ ޖެހޭ  އަޅ ަގނވީާމ، މިާވހަކަ  ކަންތައްތައް ހިނަގއްޖެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެން

އަޅ ަގނޑަށް    ،ޖެހޭ ނ ކ ންނަން. ރައްޔިތ ން ނ ކ މެ  ބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ން ރަްއޔިތ ން މިއަދ  އެބަަގރައީސް. އަޅ ަގނޑަށް  

ތާކ   ،ބޫލ ކ ރެވެނީަގ ހ ރިހާ  އަޅ ވަންޖެހޭ  ިވއްޔާ    ތަޅ އަޅ ވަންޏާ  އެއްޗެއް  ދ ްއވާލަންޖެހޭ  ދ ްއވާލަންވީ.  އަޅ ވަންވީ. 

ނަަމވެސް މި  ،ދަންނަވާނީައޅ ަގނޑ     ،ދ އްވާލައިެގން  ެއޅ ހަމަ  ޤައ މ   ިމއަދ   އެބަވ މަަގށް  ޓަކައި  ޖެހޭ   މަށް 
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އެކަމަކ ،  ސިޔާސީ ޕާޓީތަްއ ވެސް އެބަ ހ ރި.   އެބަ ތިބި.  ވެސް  ކ ރި މީހ ންމަސައްކަތްކ ރަން. މި ޤައ މ ަގއި ވެރިކަން 

. މިއަށްވ ރެ ތަފާތ  ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ނަމައެްއވެސް ކަމެއް ކ ރާ    ،ބަޅ މަސްންރާހަމަ ރައީސް ޔާމީން ފިޔަވަިއ ހަ

ކ ރިއަށްދާނެހެނެއް އިްއޒަތްތެރި މިސްރާބ  ބަދަލ ނ ކޮށް އަޅ ަގނޑަކަށް ހިެއއްނ ވޭ ހަމަ އެއްޮގތަކަށްވެސް ޤައ މ     ެގމި ޤައ މ 

ވާިގފ ޅާهللاރައީސް.   ޔާމީން  2023އެކީަގއި    ެގ  ރަީއސް  ވަޑައިަގންނަވާނެ  ަގއި  މި  .ވެރިކަމަށް   އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ 

މައްސަލަތަްއ   ހ ރި  ވާދަވެރި  ހަޤައ މ ަގއި  ކ ރިއަށްދާނީ.  މަަގށް  އެ  ައޅ ަގނޑ މެން  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  އްލ ކ ރަން 

 ނޑ މެން ކ ރާނަން.  ލިބޭ ކޮންމެ ފަހަރަކ  އޭެގ ބޭނ ން އަޅ ަގ ރަްއޔިތ ންެގ ާވހަކަދެއްކ މަށް ޓަކައި މައިކ އޮޕޮޒިޝަނ ން 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ޙަސަން އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

 . ރ  ކަށަވަރ ވިކަން މިއަދ  ހާމަކޮށްދެއްަވއިފި. ޝ ކ ރިްއޔާދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ  ްއވަރީމަޑ  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ޓިކެޓ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އޮތް.   ސިކ ންތ  އެބަ 30ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ   ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ރޝިޕެްއ  މި ޤައ މ ަގއި މިވަރ ެގ ޑިކްޓޭޓަ  ،ލަން ބޭނ ންއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށް ދަންނަވާ؛ ތްތެރި ރައީސްއިްއޒަ

މިނޫން ޮގތެްއ ިމ ؛ ރަީއސް ދެން ތިތާ އިންނަވާނެ ކަމެްއ ނެތް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އޮންނައިރ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އޮޕޮޒިޝަ ވާދަވެރި  ޓަކަިއ  ހެދ މަށް  މިޤައ މަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  މަސަްއކަތ ަގއި    ނ ން  އެ  މަސައްކަތްކ ރަމ ން.  ދަނީ 

އަޅ ަގނޑ މެން    .ހިފައިެގންއި  ވަލެްއގަ   ެއއްށް  ކައެްއވާމަތިބީ  ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން މިއަދ     ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިަގއަޅ ަގނޑ   

 ށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ވަރަ .އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ މި ޤައ މ  ސަލާމަތ ެގ އަށްސޭރިއަކަށް ެގންދާނަން

 

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

 އަޙްމަދ  އ ޝާމަށް. 

 

 އްކެވ ން:ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  އ ޝާމް ވާހަކަދެ ވިލިމާލޭ

މ ން ވަކިކ ރ މަށް ޓަކައި ހ ށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަާއ  ާގމަ  ރައީސް. ހައިކޯޓ ެގ ދެ ފަނޑިޔާރަކ އިްއޒަތްތެރި  އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ  

ދާއިރ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި  ގ ޅޭ ޮގތ ން ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ މި ރިޕޯޓަށް ބަހ ސްކ ރަމ ން

ހ ަގއި މި މައްސަލައާ ޮގތ ަގއި ފާހަަގކ ރަން ބޭނ ންވަނީ، އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީ  ެގފ ރަތަމަ ކަމެއްރައީސް އަޅ ަގނޑ   

އޮތީ ހަމައެކަނި ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން   މެދ  ޮގތެއް ނިންމަން ބަލާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިމަތީަގއި މި

މި ރިޕޯޓ   ތައްޔާރ ކޮށްފައި  ލިޔެއޮތް  ެއއްެވސް  އެނޫން  އަތަކ .  އަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް    ކިޔ މެއް  ނެތް. 

 ؛މ ަގއި ޢަމަލ ކޮށްފައި އޮތް ޮގތެްއ ފެންނާކަށެއް ނެތް. ހަމައެކަނި ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން މިކަސީން ޖޭ.އެސް.

ތީ. އަޅ ަގނޑ  މިހެން މި އޮ  ރީ ކޮމިޓީން އެކަމާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ފާހަަގކ ރައްވާފަިއ ހ ރި ކަންތައްތައް މީަގއި މި ޝިއަޖ ޑީ

ށް ޖޭ.އެސް.ސީން  އި އޮތް ކަމަހިނާގފަލާފަށް ކަންކަން  ޚި  ޮގތާމި ރިޕޯޓ ަގއި އޮތް    ،ކަންތައް މި ފާހަަގކ ރާ ސަބަބަކީ

ލީ ލިޔެކިޔ ންތަކެްއ  ސީވެސް ެއކަމާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ތަފ   އިޮއތް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބަޔާނ ަގ  ނެރ ްއވާފަިއ އެބަ   އްބަޔާނެ

ފާހަަގކ ރަން.  ފައިހ ށަހަޅާ ރަީއސްނެތްކަން  މަޖިލީހ ެގ  ؛އިއްޒަތްތެރި  ރައްޔިތ ންެގ  ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން 

އެ   ،ނަމަ  ވަނީ  ކަމ ގައި  ފަނޑިޔާރަކ  ވަކިކ ރ މަށް ޓަކައި ޖޭ.އެސް.ސީން ނިންމަިއފި  ،ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޮގތ ން 

ރީ ކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ން ލިބިދީފަިއ އޮތް  އަމަޖިލީހ ެގ ޖ ޑީޝި  ކީ ންކ ރ މަީގތްތައް ފ ރިހަމަކ ރިކަން ޔައިޖ ރާ

ނެރ އްވާފައި އޮތް ރިޕޯޓ ަގިއ    އިޓަކަިއ ޖ ޑީޝަރީ ކޮމިޓީން މިކަން ހިނާގފައި އޮތް ޮގތަށް ބަލަ  ން ކ ރ މަށްކަބާރެއް. އެ

ނެތްކަން. ތްތައް ފ ރިހަމަކޮށްފައިށް ޓަކައި އިޖ ރާޖޭ.އެސް.ސީން މި ދެ ފަނޑިޔާރ ން ވަކިކ ރ މަ  ،އޮތީ  އި މިފާހަަގކ ރަްއވާފަ

ދެ މަރ ޙަލާއެއްަގިއ    ،ާގނޫނ ަގއި ެއބަ ބ ނޭ،  ވެސް މިކަމާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ާގނޫނ ަގއި އޮތް  ެއއްޗެއް ބަލާއިރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ 

ތަޙ ޤީޤ ކ ރަމ ންދާ   ެއއްލައެ ަމއްސަ  ،ކަމަށް. ފ ރަތަމަ މަރ ޙަލާއަކީ  ތ  ދޭންވާނެފަނޑިޔާރ ންނަށް ޖަވާބ ދާރީވ މ ެގ ފ ރ ޞަ

ކަމ ަގިއ   އްޖެހެކި ހ ށަހެޅި  ، މަރ ހަލާ. އެ މަރ ޙަލާަގއި އެ ފަނޑިޔާރ ންނަށް ޖަވާބ ދާރީވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ދޭންވާނެކަމާއި

 ފ ރ ޞަތ  ދޭންވާނެ ކަމަށް ާގނޫނ ަގިއ  ހ ރިހާ ކަމެއް ކ ރ މ ެގ  މި  ،ހެއްކާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ސ ވާލ ކ ރ މާއި އެ    ،ނަމަ  ވަނީ

  އި، ތަޙ ޤީޤ  ރިޕޯޓެއް އެކ ލަވައިލަ  ،ަވނަ މާއްދާަގއި އެބަ އޮތް 25ންކޮށްފައި އެބަ އޮތް.  ދެވަނަ ކަމަކަށް ާގނޫނ ެގ ބަޔާ

  ، ވަނީޖޭ.އެސް.ސީން ވިދާޅ  ށް ދޭންވާނެ ކަމަށް.  ވެސް ފަނޑިޔާރ ންނަ  އެ ތަޙ ޤީޤ ެގ ރިޕޯޓަށް ޖަވާބ ދާރީވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ 

ނ ވެއޭ.  ރީ ކޮމިޓީން މި ވިދާޅ ވަނީ އެ ފ ރ ޞަތ  ލިބިދީފައެއްއަ ދީފައިވާ ކަމަށް. ޖ ޑީޝިއެ ބޭފ ޅ ންނަށް އެ ފ ރ ޞަތ  ލިބި

ޮގތް ކަންހިނާގފައިވާ  މައްސަލައިަގއި  ޖ ޑީޝި  މި  ކަންތައްތަކަށް  އަ ކަމަށް  އޮތް  ފާހަަގކޮށްފައި  ރިޕޯޓ ަގއި  ކޮމިޓީެގ  ރީ 
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އެބަ  ،ބަލާއިރ ަގއި ރިޕޯޓެއޮ   މީަގއި  ދެ  ރިޕޯޓަށް  އް.ތް  އެބަ  ފ ރަތަމަ  ފ ރ ޞަތ   ދެއްވާފަ  ޖަވާބ ދާރީވ މ ެގ  .  އޮތް 

ތަްއޔާރ ކ ރި ދެވަނަ ރިޕޯޓަށް ފަނޑިޔާރ ންނަށް ޖަވާބ ދާރީވ މ ެގ    އިއަލ ން އެކ ލަަވއިލަ  އެހެންނަމަވެސް، ތަޙ ޤީޤ  ކޮމިޓީ

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި  ަގ  ައޅ ަގނޑ   އޮތީ.  މިންކޮށްފައި  ރީ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ ަގއި ބަޔާއަފ ރ ޞަތ  ދީފައިނ ވާ ކަމަށް ޖ ޑީޝި

ތަޙ ޤީޤ  ކޮމިޓީން ތައްޔާރ ކ ރި ދެވަނަ ރިޕޯޓަށް ވެސް ޖަވާބ ދާރީވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އެ ފަނޑިޔާރ ންނަށް   ،ާގނޫނ  އޮތް ޮގތ ން

ށެއް ނ ބެލެވޭނެ.  ކަމަކަ  ތް ފ ރިހަމަވީާގނޫނ ަގއި އެ ބ ނާ އިޖ ރާ  ،ނަމަ  ކަމ ަގއި ވަނީ  ދޭންޖެހޭނެ. އެ ފ ރ ޞަތ  ނ ދޭ

އަދި   ސްބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ފަނޑިޔާރަކަ ަގވެސް    އަޅ ަގނޑ   ،ވެސް ފާހަަގކ ރި ފަދައިން  ރި އެހެން މެންބަރަކ  އިްއޒަތްތެ

ތައް އެ ބޭފ ޅަކަށް ގ އްހަާގނޫނ ަގއި އެ ބ ނާ ފ ރިހަމަ    ،ނަމަ  ވަނީ  އެހެން މީހަކަސް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާކަމ ަގއި

ޖަވާބ ދާރީ ބޭފ ޅަ  ފ ރ ޞަތ   ވ މ ެގލިބިދޭންޖެހޭނެ.  ޖަވާބ ދާރީ  ކަށްއެ  ފ ރ ޞަތ ލިބިދޭންޖެހޭނެ.  ެއއްެވސް  ވ މ ެގ  ނ ދީ 

ވެސް ެއއްޮގތަކަށް ކ ރެޭވ ކަމެްއ ނޫން. އަދި   ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ާގނޫނާަގމ ން ަވކިކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ   ާގފަނޑިޔާރަކ  މަ 

ިމ ؛ ެމއް ެވސް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ން ކ ރަންވާނެ ކައަ ، ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއިަގއަޅ ަގނޑ   

  އެއް. ތަކެއް ދީެގން އ ޅޭ މައްސަލަ ފްލެޓ   ދެ ފަނޑިޔާރަކަށް ؛ފަނޑިޔާރަކ  ޖޭ.އެސް.ސީެގ ދެ    ، އ ޅޭ މައްސަލައަކީ  ޖެހިެގން މި

އްސަލައެއް  ތަކެއް ދިނ މާ ގ ޅިެގން ހ ށަހެޅ ނ  މަޚިލާފަށް ފަނޑިޔާރ ންނަށް ފްލެޓ   ވަނަ މާއްދާއާ  152ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

 ؛އޮތީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  މި ޅާފައި  ފަނޑިޔާރ ންނާ ދޭތެރޭަގއި ފިޔަވަޅ އަ  ތަޙ ޤީޤ ކ ރ މަށްފަހ  ޖޭ.އެސް.ސީން އެ ދެ

އެކަނިތޯ މައްސަލައަކަށްދެ ފަނޑިޔާރ ންނަށް ފްލެޓ   ،އަޅ ަގނޑ މެން ސ ވާލ ކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ މި ދެ   ؟ވަނީ  ދިނ ން 

  ހަމަ މިޮގތަށް ޤާނޫނ އަސާސީަގއިވާ ޮގތަށް  ،ދިނީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން ހިނގައްޖެފްލެޓ ފަނޑިޔާރ ންނަށް އެކަނިތޯ  

ފްލެޓ  ފާސްނ ކޮށް  މަޖިލީހ ން  ފ ރ ޞަތ ރައްޔިތ ންެގ  ރިޓަޔަރކ ރ މ ެގ  ފަނޑިޔާރ ން  އެހެން  ހ ރި   ވެސް  ދީފައި 

ފަނޑިޔާރ ންނާ ަވކި  ކީްއވެެގންތޯ  އޮތްކަން.  ދެއްވާފައި  ޮގތްޖޭ.އެސް.ސީން  ެއކި  ދޭތެރޭަގއި  ޢަމަލ ކ ރަނީ  މި   ؟ޮގތަށް 

ފްލެޓ  މަޖިލީހ ން  ހަމައެކަނި  މި  ދެނީ  ފާސްނ ކޮށް  އެކަނިތޯ  ބަހާމިހާރ ެގ   ؟ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ކަމ ަގިއ    ލާލިލަތަށް 

ލަ ކީްއވެތޯ ނާޔަތްތައް ދެމ ން އެބަ ެގންދޭ. އެ މައްސައިމި މަޖިލީހ ން ފާސްނ ކޮށް ފަނޑިޔާރ ންނަށް ތަފާތ     ،ވީނަމަވެސް 

ނ ވަނީ ؟ނ ބައްލަވަނީ ަމްއސަލައަކަށް  އެ  ޖޭ.އެސް.ސީން  ކީްއވެެގންތޯ  ކީއްެވެގންތޯެއއީ ؟ެއއީ  އެީއ      މަޖިލީހަށް 

 ،ހަމަ ފަހ  ކަމެއް ޮގތ ން ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ  ދެންކަެމއް ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ     ޭއެގ އަނެއް ؟މައްސަލައަކަށް ނ ވަނީ

  ސަަވއި ރީ ކޮމިޓީން ޮގތެއް ނިންމައި ރިޕޯޓެްއ ނެރ ްއވީމާ އެ ރިޕޯޓަށް ޮގންޖައްއަމަޖިލީހ ެގ ޖ ޑީޝިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި  

ނެރ މ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  ޖޭ.ެއސް.ސީން އެޮގތަށް ބާޔާން ؟ނެރ ން އެއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯޖޭ.އެސް.ސީން ބަޔާން

ވަނީ  ބަލަިއަގންނަ ؛ބޫލ ަގ ވެސްމާދަމާ    ،ނަމަ  ކަމ ަގިއ  މ އައްސަސާތަކ ން  އެހެން  އެހެން    ،މިނިވަން  މިނިވަން 

ތަން ފެނިެގންދާނެ. އެއީކީ   ނިންމ ންތަކަށް ޮގންޖަހައި ބަޔާންނެރޭ މަޖިލީހ ން ނިންމާވެސް ރަްއޔިތ ންެގ  މ އައްސަސާތަކ ން

 ޮގތެއް ނޫން.  ަގންޖެހޭނެތެރޭަގއި ކަން ހިނ ެގއަޅ ަގނޑ މެން ބަލައިަގންނަ ސިސްޓަމ 
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 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަ

މެންބަރ    ވިލިމާލޭ   ،ނަމަ  އެދިވަޑައިަގންނަވަނީއިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހެޅޭނެ.  މަްއސަލަ  ބާވަތ ެގ  އެ  ކޮމިޓީއަށް    އިމްތިޔާޒ  

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  އ ޝާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: ވިލިމާލޭ

ބޭ ފާހަަގކ ރަން  ނ ކ ތާއަކީ އަޅ ަގނޑ   އެކަހަ  ،ނ ން  މަޖިލީހ ން  ބަލައިަގނެެގންނ ވާނޭައޅ ަގނޑ މެން  ކަންތައްތައް  .  ލަ 

ވާލ ކޮށްފަިއ  ހައަޅ ަގނޑ މެން މިނިވަން މ އަްއސަސާތަކ ެގ ކޮމިޓީއަށް ާގނޫނ ން، ާގނޫނ ތަކެއް ފާސްކޮށްެގން މެންޑޭޓ ތަކެއް  

އެހެންވީމާ،  ލީހަށް ޖަވާބ ދާރީވާންޖެހޭ ބަޔަކަށް ހަދައިެގން.  މަޖި މި  އެ މ ައއްސަސާތަކަކީ    ،އެ ފަރާތ ން  ،މި އޮންނަނީ

ކަނޑަެއޅީމާ ޮގތްތަކެއް  ނެ  މަޖިލީހ ން  ބަޔާންތަްއ  ޮގންޖަހައި  ޮގތްތަކަށް  ނިންމާ  މަޖިލީހ ން    ،އެއީ  ރ ންމަޖިލީހ ން 

އަޅ ަގނޑ  ކަމަށް  ކަމެއް  އޮތް    ބޫލެއްަގ  ބަލައިަގންނަންވާނެ  ހ ށަހަޅާފައި  މި  ފަނޑިޔާރ ން  މައްނ ކ ރަން.  ސަލަިއަގއި 

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ މި މަޖިލީހ ން ކޮށްެގންވާނެ  ަގމަކީ އަޅ ަގނޑ   ޔ ލާފަށް ޮގތްތަކެއް ނިމިެގންދިޚި  ތާވަކިކ ރ މ ެގ އިޖ ރާ

ރީން ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތް ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިއްޔާ  އަކަމެއް ނޫން. ޖ ޑީޝި

 ތްތެރި ރައީސް.  އިްއޒަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

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

 ސިރާޖަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖް

ދާން   ނ ލައި މިއަދ  ވޯޓަށްއިވެސް މި ކޮިމޓީ ރިޕޯޓަށް އެްއޗެއް ދަންނަވަ   . އަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ބޫލ ކ ރާ  ަގވެސް    ފ ރަތަމަ ކަަމކަށް އަޅ ަގނޑ  ލަން ފ ރ ޞަތަކަށް މި އެދ ނީ.  އެހާބޮޑަށް ބޭނ ންނ ވާތީވެ އެްއޗެއް ދަންނަވާ

ނާޔަތެއް ދޭން  އި  ޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ެއކަން ފާސްކޮށް، އެނާޔަތެއް ލިބެންވާނީ ރައް އިފަނޑިޔާރަކަށް ެއްއެވސް    ، ޮގތ ަގއި

އެއީ ސ ލޫކީ މައްސަލަެއއް. މި   ،ނަމަ  މ ަގއި  ވަނީކަ  ނާޔަތްތަކެއް  ހޯދާއިނިންމީމަ. އެނޫން ޮގތަކަށް ފަނޑިޔާރަކ   

  އަޅ ަގނޑ    ،ނަމަ  ނީކަމ ަގއި ވަ  އަށް ބަލާހޯދި މައްސަލައަކީ އެ މައްސަލަ  މައްސަލަިއަގއި ެވސް ފަނޑިޔާރ ން  ފްލެޓ  

ނާޔަތެއް ހޯދަންވާނީ އި  ހޯދަންވާނީ ނޫނީ އެނޫން  ލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ެއީއ ސ ލޫކީ މައްސަލައެއް. ފަނޑިޔާރ  ފްލެޓ ަގބޫވެސް  
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މާވެެގން  މި މަޖިލީހ ން ފާސްކޮށްެގން ެއކަމަށް ރ ހ ން ލިބިެގން. އެހެންނަމަވެސް، މި މައްސަލަިއަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދި

. މީހަކ  ންފާހަަގވ ފަހަގަވާ   ޮގތ ން ކަމެއް ރަނަގޅ ނ ވާ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށްއީ އެހެން މައްސަލައެއް. އެއީ އިޖ ރާއ ޅެނީ  މި

  އީލ ވެރިކަމާއި އިޖ ރާޟޫޢީ ޢަދ އ މަ  ،އޮންނަނީމަކ ން ވަކިކ ރާއިރ ަގއި މި  ާގވަޒީފާައކ ން ނ ވަތަ މަ  ،ކަމަކ ން ވަކިކ ރާއިރ 

މި މައްސަލަިއަގއި ކަންހިނާގފައި    ،މި މައްސަލައިަގއި ކަންހިނާގފަިއ އޮތް ޮގތަށް ބަލާއިރ ަގއި   އިމ ކ ރަން.ާގން  ލ ވެރިކަޢަދ 

ތިން މެންބަރ ންެގ ކޮމިޓީއަކ ން ބަލައި އެ ކޮމިޓީން   މި މައްސަލަ ހ ށަހެޅ ނީމާ،  ފ ރަތަމަ މައްސަލައެއް ހ ށަހެޅ ނީމާ  ،އޮތީ

އިއްތިފާޤ ން ނިންމަނީ  މަ  ،ފ ރަތަމަ  މިޮގތަށް އްސަލައިގައިމި  ޮގތ ން  ބ ނާ  ާގނޫނ   ކަމަށް.  ނެތް  ކަމެއް  ބަލަންޖެހޭ   

އަޅ ަގނޑ     އޭ )ބ(ެގ  1ވަނަ ާމއްދާެގ    22އެއީ ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނ ެގ ާގނޫނ ެގ    ،ނަމަ  ނީނިންމައިފި ކަމަށް ވަ

ޮގތ ން ބ ނާ  އޭަގއި  ނިންމާ  ،ހަނދާންވަނީ.  މ ރާޖާކޮމިޓީން  އެނިންމ ން  ނ ވަތަ  ޮގތަކަކޮށް  ބާރ     ށް ނޫން  ނިންމ މ ެގ 

އަނބ ރާ  ކޮމިޓީން އެހެން ނިންމީމާ،  ލިބޭ. އެހެންނަމަެވސް، މި މައްސަލައިަގއި ކަންހިނާގފައި އޮތް ޮގތަކީކޮމިޝަނަށް 

ފޮނ ވައި  ކޮމިޓީއަށް  މައްސަލަ  އެ  އައިސްފައި   ،އަނެއްކާ  މެންބަރެއް  އިތ ރ   ތަނާޒިލ ވެ  ކޮމިޓީން  މެންބަރަކ   ، އެ 

ައޅ ަގނޑަށް  ؛މީަގއި ފެނ ނ   މެންނަށްމިފަހަރ  މައްސަލައެއް ޮއތް ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ ،  ފާޤ ން ނިންމަނީސް އިއްތިއަނެއްކާވެ

މައްސަލަައކީ  ގައިމ  މައިަގނޑ   އެންމެ  ފެނ ނ   މީަގއި  ދެ  ،ެވސް  ކޮމިޓީން  ޮގތަށް  ދެ  މިދެންނެވި  ޮގތަށް    ފަހަރަށް 

 ،ނަމަ  ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން އެނޫން ޮގތަކަށް ބަދަލ ކ ރި ޖ ޑީޝަލް   ؛ނަމަ  ނިންމ ން. ކޮމިޝަނ ން ބަދަލ ކ ރިނިންމި

ެއ    ،މަކީޔ ދެވޭނެ. ާގނޫނ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޮގތަށް ދި ހަމަ ެއޮގތަށް ކ ރިއަށް  އަޅ ަގނޑ ެގ ެއްއވެސް އިޢ ތިރާޟެއް ނެތް.

މި   މައްސަލަިއަގިއ،  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ބާރެއް.  ލިބިެގންވާ  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ޖ ޑީޝަލް  މައްސަލަ ބާރަކީ 

ލައެއް ިމއީ. މިޮގތަށް ކޮމިޓީން ބާވަތ ެގ ަމއްސަލަތަކަށް ބަލާއިރ ަގއި ތަފާތ  މައްސަ  ކޮމިޓީން ބެލި އިތ ރ  މިރީ  އަޖ ޑީޝި

ޮގތެްއ    ނ ލިބޭ. އަދި ޖަވާބ ދާރީވ މ ަގއި ވެސް މިފަދަ ދެައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ދެޮގތަށް ނިންމި މައްސަލަެއއް  ފަހަރ     ދެ

 ،ވެސް ތަފާތ . އެހެންނަމަވެސް، ކ ރިން ފާހަަގކ ރި ފަދައިން  ޖަވާބ ދާރީވ މާ ދޭތެރޭަގއި ލިބ ނ  ފ ރ ޞަތ  ނިންމާ ރިޕޯޓަކަށް  

ބޫލ ކ ރާ  ަގޒާތ ަގއި އަޅ ަގނޑ     ހޯދ މަކީ އޭެގ  މި މައްސަލަިއަގއި ފަނޑިޔާރ ން ފްލެޓ   ،ޮގތަށްެވސް މިދެންނެވި    އަޅ ަގނޑ 

ލާތީ އަޅ ަގނޑަށް މަްއއސަލަައކީ. ފަނޑިޔާރ ންނަށް  އިއެހިސާބ ން ނިންމަ  ންޮގތ ަގއި އެއީ ހަމަ ސ ލޫކީ ަމއްސަލަެއއް. ދެ

ޔަތެއް  ނާ އިލިބޭ    ެވސް ނޭނޭގ.  ޮގތެއް ދ ވަހަކ   އެހެންނަމަވެސް، މި ފްލެޓަކަށް ވާ.  ކ ރެވޭ ވެސް ަވކި  މ ންާގމަ  ،ލިބޭ  ފްލެޓ 

ނެތް.   ހޯދ މެއް  އަނބ ރާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ޖޭ.އެސް.ސީންދައ ލަތަށް  ލިބ ނ ވެސް  ހ ށަހެޅިއިރ ަގިއ  ؛މި  ޝަކ ވާ 

ލިބ ނ  ފަރާތަކަށް    ބާަވތަށް ފްލެޓ   ީމެގ ކ ރިން މި  ،އިކަމެްއަގއި އޮތް ފަނޑިޔާރ ެގ ސިޓީަގއި ބަޔާންކޮށްފަ  ހ ށަހެޅ ނ  އެއް

 ސ ލޫކީ ޚިލާފަށް  ާގނޫނާ،  . އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވލަކީކަންވާއިފިއެކީަގއި ރިޓަޔަރކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ދެްއވަ   ޝަރަފްވެރިކަމާ

ޮގތަށް  އަންނަ  ހޯދެންޖެހޭނޭގ އްހަނ   ، މައްސަލަެއއް  އަނބ ރާ  ދައ ލަތަށް  މ ދާ  ހ ރި  ލިބިފައި  ފަނޑިޔާރ   ން  މިއަދ    .

.  ކަންކަން ހަމަޖައްސަންޖެހޭނޭ ބާވަތ ެގ    އެކީަގއި ދައ ލަތ ެގ ެއހެން އިދާރާތަކ ން މި  ނިންމ މާއެ  ވަކިކ ރަން ނިންމާއިރ ަގއި  
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ފަށް ވާނެ ކަމަކަށް. ސާނ ކ ރެވޭ ެއއީ އިންބޫލެއްަގމ ން ވަކިވ ން ެއއީކީ ައޅ ަގނޑަކަށް  ާގޮގތ ަގއި މަެގ  ހަމައެކަނި އަދަބެއް

އެ މ ދަލެއް އަނބ ރާ ދައ ލަތަށް ލިބޭނެ    ،ނަމަ  ކަމ ަގއި ވަނީ  ޚިލާފަށް މ ދާ ހޯދައިެގން  މ ން ވަކިކ ރަނީ އެއީ ާގނޫނާާގމަ

މަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭނެ. މިއަޅ ަގނޑ   ޮގތަކަށް  ބަލަމ ންދިޔަީއ  އަބަދ ވެސް  ކޮމިޓީން  މައްސަލަތައް   މެން  ބާވަތ ެގ 

މިދެންނެވި ޮގތަށް އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ   ،  ސަލަެއއް އޮތްތޯ. ައޅ ަގނޑަށް  މައްއީއިޖ ރާ  ޖޭ.އެސް.ސީން ހ ށަހެޅީމާ

ފޮނ ވައިކޮމިޓީއަ  ނިންމ ން އަނބ ރާކޮމިޓީން ނިންމި  ،މައްސަލަައކީ  އީމީެގ އެންމެ ބޮޑ  އިޖ ރާ އިތ ރަށް ކޮމިޓީން   ށް 

އޭަގބަދަލ  ޖޭ.އެސް.ސީން  ެގނައި  އިެގނައ ން.  ެއއް  ،ނަމަ  ބަދަލެއް  އެއީ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ނޯންނާނެ.  ޝަކ ާވއެއް  ވެސް 

ޮގތަށްމިދެންނެވި  ،ާގނޫނ ަގއި ާގނޫނ ެގ      ކޮމިޝަނ ެގ  ސަރވިސް  މާއްދާެގ    122ޖ ޑީޝަލް  )ބ(ަގިއ    1ވަނަ  ެގ 

ބާވަތ ެގ  ،ބަޔާންކ ރޭ ެއއާއެ  އެހެންވީމާ،  ޮގތް.  ހަދަންޖެހޭ  ަމއްސަލަތަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެން    އޮތީމާ  ޚިލާފަށް   

ެއއްޮގތަށް އެކަން    ތާއިޖ ރާ،  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ނިންމޭނެ  ެގނެއް ޓީަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ތިބެވިޔަސް ކޮމިއް ޮގތެކޮންމެ

  ، ވާތީވެ  ބެިގންވާ ބާރެއް ކަމަށްފްލޯއަށް ލި  ނިންމ މަކީ  އްޮގތެ  އެހެންނަމަވެސް، ފްލޯއިން ވަކިކަމަކަށް.    ޮގސްފައި އޮތް

 . ޝ ކ ރިއްޔާ.  ވަންނަންދަ ވާހަކަ ނ ކ ރާތީ އެރާޟްއިޢ ތި  ނޑ ށް ައޅ ަގއެއަށް ޮގތެއް ކަނޑަެއޅ މަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ދެނީ މާފަންނ  މެދ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ . ދަށް. ރަޝީއިބްރާހީމް 

 

 މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ 

  ފްލޯަގއި ވަރަށްނަމަވެސް،  ނާރާ. އެހެންފ ރަތަަމ މި ރިޕޯޓަށް އެއްޗެއް ބ ނާކަށް ވެސް ހިތަކަށް ؛ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި

ފ . ސާންރަމްޒ ކޮށްދެނީ އިެގ  އެމް.ޑީ.ޕީ  ؛ޮގތ ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ބެހޭ  ދައްކައިފި ޖ ޑީޝަރީއާ  ކެއްިގނަ ވާހަކަތަ

. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ ެމން ނިމިދިޔަ އިންތިޚާބ ަގިއ  ވެސް އިނދޭ ޖަހާފަ ލަފަށްޮގތ ަގިއ ތިެގ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ރަމްޒެއް 

ފަނޑިޔާރ ން ތިބީ  އި  ތެރޭގަ ައޅ ަގނޑ މެން ޕާޓީެގ   ؛ޕާޓީ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އެންމެ ބޮޑ  ސިޔާސީ  ،ޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނޭއަ

ވެސް އަދި ފަނޑިޔާރ ން   މެންބަރ ން  އި،ވިފަ ލެއިސަވަ އިަގންނަވާތީވެ ވަޅ ޖައްޮގސް ވަޒީރ  ވަޑަ ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހިެގން

ފެއް ސާބަލަން ތިބޭ މީހ ން އެއީ އިން  ،ރ ން ނ ވަތަ ރެފްރީން ވަކިކޮޅަކަށް ޖެހިއްޖެްއޔާވެސް. ކ ޅިވަރ ކ ޅޭއިރ ަގއި ފަނޑިޔާ

ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ނ ބަލާނެ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަމަށް ކ ޅިވަރެއް ކަމަށް ވެސް ނ ބަލާނެ. އިންޞާފެއް ެއއީ ކަމެއް، 

ރިވާން އޮންނަ ކޮމިޝަނ ން ކޮމިޝަންެގ އެންމެ ފާރަވެ ؛ވޮޗްޑޯގް   ޭގެގމ ޅި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ   މިއީ  ކޮމިޝަން

ކެމްޕޭނ ަގިއ    އިކެމްޕޭނ ަގިއ، ރަށ ގަ   އި ޖެހިެގން ބ. އަތޮޅ ަގ  އިސް ބޭފ ޅަކ  ނ ވަތަ ރަީއސާ ހ ންނެވީ ވަކި ފަރާތަކަށް



2220 ޖޫން 6              ޖަލްސާ                             ވަނަ  10ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

62 

 

ފ ން ސާންޮވޗްޑޯގ ން މި ރާއްޖޭަގއި އިން،  ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ   ،ބޫލ ކ ރާނީަގ. ކާކ ތޯ މި ރާއްޖޭަގިއ  ންނެވީހ 

  ގެ ފް ފަނޑިޔާރ ޭގއާދަމް ޝަރީ ؛ވާހާކަދެއްކި ެއއް ބޭފ ޅަކ ދެންމެ  އެންމެ ަގދައަށް  ؛ ފާއިތ ވެ ؟ނެ ކަމަށްހިނާގ  ކަމެއް

މިނިސްޓްރީފ ރާޅ  ޑިފެންސް  ހ ރެެގންހ ރެެގން  ަގއި ނެީގ  މިނިސްޓަރަކަށް  ޑިފެންސް   ލ ހެލީ.  ޅ  ފ ރާ  ެގފަނޑިޔާރ ގޭ   ، 

  އިންޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ނ ވަތަ ޑިފެންސް  ، އްޔަރ ކ ރީ. މަޖިލިސް ތެރެއަށް ެގންޮގސްެގންޮގސް ހަ   އްފަނޑިޔާރ ންތަ

ވަ މައްމިލިޓަރީ  ހިތަށްއަރާ ދަިއެގން  ައޅ ަގނޑ   ދައްކަނީ.  އެ  ވާހަކައެއް  އެހެން  ިމއަދ   ެއކަމަކ ،  ތަޅ އެޅ ވީ.  ޖިލިސް 

މެއް ލިބ ނީމާ ތިމާމެން މިއީ ކޮންބަެއއް ކަމެއް ނޭނިގ  ާގމަ  .ވަނީ  މި  މި މީހ ންނަށް ކިހިނެއްބާއޭ  ،ވަނީ  ކިހިނެއްބާއޭ މި

ޕާޓީަގއި    ެގއަޅ ަގނޑ މެން ؛ޕާޓީަގއި   ،ތިމާމެން ނޫން ބައެއް ނެތް ކަމަށް  ،ެވެގން  ވަރ ަގދަ ބަޔަކަށް  މާ  ،އޮޅ ންބޮޅ ންވެ 

މ ޅި ޤައ މ ެގ    (ންޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަ)  ތާކަށް ޖޭ.އެސް.ސީދައްކަނީ. ނ ވި  ތިބި ފަނޑިޔާރ ންެގ ވާހަކަ ެވސް މި

ނިޒާމ  ޑޯގ ެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ޢަދ ލ އިންޞާފ ެގ  ތް ބަލަން ފާރަވެރިވާން އޮތް ވޮޗް ނ ހިނާގ ޮގޔާރ ެގތައް ހިނާގފަނޑި

ކޮން  ވެފަ.    މިހެން  މި އޮތީ  ވެސް  އެތެރެ  ެގކ ރަން ނ ކ ތީ. އެކަމަކ  ޕާޓީމަސައްކަތްއަޅ ަގނޑ މެން  ހަރ ދަނާކ ރ މަށް  

މަނިކ ފާނ    ،މިއީ މިއަދ  މި ޤައ މ  ސ ވާލ ކ ރާ ކަެމއް. އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ؟ ކާކ ތޯ ރަނަގޅީ؟ ަގޅީޕާޓީއެއްތޯ ރަނ

މަސައްކަތް މިކަންވަރަށް  ހަމަހަ  ކ ރަްއވާކަން  މިކަން  ކޮންމެހެނެއްޔައްލ ކ ރ ވަން.  އަޅ ވަން.  ޖ ޑީޝަލް  ކަށް  ވިޔަސް 

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން   . މަޖިލީހ ން ނަާގ ބަޔަކ  އެބަ ތިބޭރަްއޔިތ ންެގ  . ޝަނ ަގއި ތިބެނީ ސިޔާސީ ބައެއްކޮމިސަރވިސް  

. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ައހަރ ެގ ވެރިކަމަށް އަންނަ ބަެއއްެގ ތެރެއިން ބަޔަކ  ެވސް ެއބަ ތިބޭ  5އަދި އެއިރެްއަގއި އޮންނަ  

 ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ަގއި.  ތިބޭ  މ ަގއި ތިބޭ ފަރާތްތައް ެވސް އެބަާގއެހެން މަ  ެގއަދި ދައ ލަތ    އި، ފޮނ ވާ ބަޔަކާ 

މީަގއި ދިމާވެެގން އ ޅޭ މައްސަލައަކީ ވެސް އަޅ ަގނޑ ، އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި   ،އެކަމަކ  މި ރިޕޯޓަށް

ފަހ މީ އިމްތިޔާޒ   ަމއްސަލަެއއް.  އ ޅޭ  ދިމާވެެގން  ގ ޅިެގން  އިންތިޚާބާ  ނިންމީ  މިދިޔަ  އޭނަ  ކޮމިޓީއަކ ން   .އިންނަ 

ތްރީލައިން ވިޕ  ނެރެފައޭ. ދެން ވިޕާ މި އޮތީ  ތިމަންނަމެން މާ ަގދައޭ. ތިމަންނަމެން    ،މ ނ ދިޔައީ. ދެން ޕީ.ޖީ ގ ރޫޕ ކަ

ނޭ ނ ވާކޮށްެގން ؛އެްއޮގތަށް ކަލޭމެން ވޯޓ ދޭށޭ. މިއަދ  އެ އޮތީ ވޯޓެއް ނެރެފައި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފ ރައްސާރަކ ރަން

ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވެސް. ދޫހ ރޭ ތިމާމެން  ކަންތައްތައް  ބައެއް    !ންނަމެން. ބަލަން ވިޕ  ނެރޭނަމޭ ތިމަބ ނީމަ އ ހޫ

  . ބ ނާނީތިމަންނައޭ މިހާރ  ބަސް  ،ތިމަންނައޭ އެންމެ ވަރ ަގދައީ  ،ތިމާމެން އަތ ަގއި ތްރީ ލައިން ވިޕ ެގ ބާރ  އޮތީމާ

  މީހ ން ރައީސާ   އްޔާ ތިބިތިބި  މ ޅި ޤައ މ . ދެން  އިބްރޯެގ އަތްދަށ ވެފަވަގ ތ  އޮތީ  ނ ބ ނެވޭނެ މިތާކ . މި    ހެނެއްއެ

ޤާނޫނ އަސާސީ ހޯދަން   ން އެކަކ  ެވސް މިތާ ނ ތިބޭނޭ.އިމި  ،ނަމަ  ނ ކ ރާކިޔަނީ. މަނިކ ފާނ  މަސައްކަތްދިމާލަށް އެއްޗެހި

  .ހަކ  މިތާ ނ ހ ންނާނޭ މިއަދަކ .ން އެްއވެސް މީއިމި އެކަނި އިންނަމައި ޖަލ ަގއި އެކަނިމަ ނ ވަތަ

 

 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި
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 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެްއ. ދާއިރާެގ )އ ތ ރ (  ދެކ ނ ތިނަދޫ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(        

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ތިނަދޫ

ނ ވާނެ  ޮގތ ން މަޖިލީހ ަގއި ވާހަކަދެއްކ މަކީ ެއއީ ކޮށްެގން ނ ެވވޭ ހާލ ގައި ތިބި ފަރާތްތަކާ ބެހޭލީހ ގައި ޖަވާބ ދާރީޖިމި މަ

ފާހަަގކޮށްފަ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެޮގތަށް ކ ރިއަށް ެގންދާތީވެ  ވަނީ  މީެގކ ރިން  ވެސް    ކަމެއް ކަމަށް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 ފާހަަގކޮށްލީ. ހަމައަޅ ަގނޑ  ެއކަން 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އި މެންބަރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ  ވާހަކަފ ޅ ްއޒަތްތެރި  މެންބަރ ން  މަޖިލީހ ަގިއ  ދައްކަ އިއްޒަތްތެރި  މި  ވާިއރ ަގއި 

  ކެވ މަށް އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. މެދ ހެންވޭރ  ނ ދެއްޖަވާބ ދާރީެވވަޑައިނ ެގންނެވޭ ބޭފ ޅެއްެގ ވާހަކަ އެޮގތަށް  

 . ރ މެންބަިއއްޒަތްތެރި މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ  ؛ދާއިރާެގ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ 

ރައީސް ޚިލާފ  ؛އިްއޒަތްތެރި  ދީނާ  ވާހަކަދެއްކ މ ެގ.    ،ވ ންއިސްލާމް  މަޖިލީހ ަގއި  މި  ފ ރ ޞަތ   އޮވޭ  އަޅ ަގނޑަށް 

ބަޔަކ     އެއް  ،ބެހޭ ވާހަކަ ދެއްކިއިރ އިންސާފާ  އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީ އިންސާފާ ބެހޭ ވާހަކަ. އެކަމަކ   

ކިޔާ ރަްއޔިތ ން މަޖިލީހ ގެ   ރާއްޖޭަގއި މި ޑިމޮކްރަސީއޭ މި   ބަޔަކީ މި  އަނެއް  ،ފަނޑިޔާރ ެގ ފ ރާޅ  ލ ހެލާފައި ތިބި ބަޔަކ 

ެއއް ޖެހި ލަސަދެން އަނެއް ބަޔަކީ އަނބިމީހާ ަގިއަގިއ ތަޅަިއަގނެެގން ޕްރަިއމަރީަގއި މައް   .އަޅ ވާފައި ތިބި ބަޔަކ ތަޅ 

ފިޔަވަޅ   ރައީސް،  އެމް.ޑީ.ޕީން  އިއްޒަތްތެރި  ނެތެއްނޫންތޯ  ނަަގނީ.  ނ ކ ތާ  ނިޒާމީ  އަނެއްކާ  މީހެއް.  ހ ރި  އަޅާފައި 

  .އަޅާފައި އޮތީ. ޮއްއވާ ހޮވީޕާޓީން ފިޔަަވޅ   ،އްކަންވީދަދެއްކޭކަށް. ދެން އަޅ ަގނޑ   . ނެތެއްނޫންތޯ ވާހަކައްދެްއކޭކަށެ ވާހަކަ

 ކ ރީ.  އަނބިމީހާައށް އަނިޔާ ،ަމއްސަލަެއއް ނެތޭ .ެގން ައއީވައި އޯކޭ ހޮވީ. ހޮ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(        
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 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ތިނަދޫ

 ... އަޅ ަގނޑ  ހޮވ ނީށް ރައ ތ ތިނަދޫ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނ ކ ތާއެއް.  ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކ ރިއަށްެގންދެވ ން(

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ތިނަދޫ

ލީޑަރޝިޕ ން    ެގމި ޕާޓީ   އި،ދަްއކަ ވާހަކަ  ށްޚިލާފަޙަޤީޤަތާ  އޮްއވާ ހޮވ ނީ    އިއިކޯޓ ކޮށްފަބޮއަޅ ަގނޑ   ރޝިޕ ން  ޑަލީޕާޓީެގ  

ތަނަށް    އަޅ ަގނޑ  މި  ވާތީ  ކަމަކަށް  ނަބަލައިނ ަގންަގނޑ  ބަދ ނާމ ކޮށްފައި އޮްއވާ. އެއީ އަޅ ަގނޑ  ދާއިރާ ރައްޔިތ ން  ޅ އަ

 އްސަ މިހިރީ. ޕާޓީެގ ލީޑަރޝިޕ ން ކ ރީ.ެގނެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

 ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .. ދާއިރާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މާފަންނ  މެދ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ 

ކާކ ތޯ   ؛ެގ ރަީއސާނ ދައްކަނީ އިންސާފ ެގ ވާހަކަ. ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ  ދަްއކަނީ. މި  ވާހަކަ މިއިންސާފ ެގ  

  އިންސާފ  ހޯދައިދެވޭނެ  ،ށްކާކ ތޯ އިތ ބާރ ކ ރާނީ މި ޤައ މ ަގއި އިންސާފަ ؟ދެން  ށްަގބޫލ ކ ރާނީ އިންސާފ ވެރިވާނެ ކަމަ

ޕާޓީ. މެންެގ  ފ ރަތަމަ ރަނަގޅ ކ ރަންވީ އަޅ ަގނޑ   ވަރަކަށް.  ނ ކ ރާނެ ެއްއވެސްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ނ ކ ރާނެ   ؟ކަމަށް

ހެދީމާ   ންސިޔާސީ ޕާޓީ އެމް.ޑީ.ޕީ ؛ނޫނީ ނ ވާނެ މިކަމެއް. ނެތޭ އެއްވެސް ޕާޓީއެްއ. ޕާޓީ  ކޮށްެގންނަގޅ ޕާޓީ ތެރެ ރަ

ން. ރާވަރ ތަރ ން ވައްކަންކ ެގ ދަފ ޓީޕާމިހާރ  އެ އ ޅެނީ  ؟އޮތީ ކޮން ޕާޓީއެއްތޯ . ދެން ހަދައިެގން ނިކ މެ މިތާ މި ތިބީބީ

ޕާޓީ ހަދައިެގން މި އ ޅެނީ. ފ ރަތަމަ އެކަން   ،މީހ ން ހަދައިެގން  ންެގްއކަންކޮށްތަރ ތަކ ން ވައޭެގފަހ ން ދަފ   .ބަޣާޥާތްކ ރީ

ޔާޒ  އިމްތި  .އްއ ޅެނީ ދެ ޚިލާފެ  މިހާރ  މި ؛ތަންމެ ވަރަކަށްރައީސް، ކި  ރިކޮށްެގން ނޫނީ ނ ވާނެ. އިއްޒަތްތެރަނަގޅ 

ނިންމީ  މީފަހ  ބަޔަކ  މީހ ން ހިތްހަމަނ ޖެހިެގން ވިޕްލައިކޮމިޓީން  އް. ެގން. މިހާރ  ވެސް މި އ ޅެނީ ޚިލާފެނެރެ  ންމާ 

އ ޅެނީކީ ނޫން.    އިދޭކަށްފަނޑިޔާރ ންނަށް ޮގތެްއ ހޯދަ ؛ހެވަކަށް ނ ވަތަ ފަނޑިޔާރ ންެގ  ،އިންސާފަކަށް އީ  މިއެހެންވީމާ،  

 ރި ރަީއސް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެބައެްއެގ ކޯޅ މ ެގ ތެރޭަގއި ތާށިވެފައި އޮތް ކަމެއް.   ދެ އީމި
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 ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ 

ފ ރ ޞަތ ިއއްޒަޝ ކ ރިއްޔާ   މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ އަރ ވަނީ  ތްތެރި 

 . މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ އަށް. ފަހ މީ އިމްތިޔާޒ  މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   ފަހ މީމާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ 

ޖ ޑީ މައްސަލައިަގއި  ަވކިކ ރ މ ެގ  ފަނޑިޔާރ ން  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީންޝ ކ ރިއްޔާ  މަޖިލީހ ެގ ؛ ޝިއަރީ 

 ދިޔައިއް ދިނ ން ކަން ހިނަގދެތަޅ މަށް ގައިޑެންސެއް ދިނީ. އިރ ޝާ   ެގމަޖިލީހ ޖ ޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ކ ރާ މަސައްކަތަކީ  

 ؛އޭރ ަގިއ ހާޒިރ ެވަވޑަިއެގން ތިއްބެިވ ހ ރިހާ މެންބަރ ންެގ  އި ގަ ޝިއަރީ ކޮމިޓީމި މައްސަލަ ނިންމ މ ަގއި ޖ ޑީޮގތ ެގ. އަދި  

ހަމަންެގ އިއްތިފާޤ ން ފާސްކޮށްފައިމެންބަރ   ހަތް އަދި އޭެގތެރޭަގއި  ތަރ  ހަކ ރާ  މަސައްކަތް  ންރާއި ާގނޫނީ ދާއި  ވަނީ. 

އޮޅ  ޮގތ ަގއި. އިްއޒަތްތެރި ންފިލާނެ އެ ބޭބޭފ ޅ ންވަކީލަކ  ެވސް ހިމެނޭ. ތަންދޮރ  ހަމަ  ދެކޭ  ނަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ  

އެއްޮގތަކަށް ؛ރައީސް ނ ބަލާ  ކޮމިޓީން  ކ ރީެގމި  ފާހަަގކ ރެ  ެވސް  ވެސް  މެންބަރ ން  ިއއްޒަތްތެރި  އެހެން   ްއވިބައެއް 

  އީ ކަންކަމަކަށެއް ނޫން ބަލަނީކީ. އިޖ ރާމަޢ ނަވީ    ،ފަދައިން  ްއވިކޮމިޓީެގ އެހެން މެންބަރ ން ވެސް ފާހަަގކ ރެ  ،ފަދައިން

  އީ އިޖ ރާ  ، ބެލ ންތަކެއް ެއކަނި ބަލަނީ. މި ބެލ ންތައް ބެލިއިރ ަގއި ކޮމިޓީއަށް އިއްތިފާޤ ވެވ ނީޮގތ ން ފ ރިހަމަވެފައިވޭތޯ ބަލާ

  ، ޮގތ ަގއި  ެގޒިންމާެއއްނެތްކަން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކޮިމޓީެގ  ން ފ ރިހަމަވެފައިބަެއއް ކަންކަ  ؛ބައެއް ކަންކަން

ޮގތ ަގއި ދެކިެގން ވަރަށް ތެދ ވެރި ނިޔަތ ަގއި ހަމަ ފާހަަގކ ރި ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހ ެގ ެގ  މަސްއޫލިއްޔަތެއް 

އަޅ ަގނޑ މެން  ؛ޤާނޫނ އަސާސީން ދީފަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޚ ތިޔާރ   ނ ކ ރ މ ެގ އި  އިމަށް އޮތީ ފަނޑިޔާރ  ވަކިކ ރ މާތަޅ 

ހ ރި.   ދެއްކެން އެބަ  ވަރަށް ދެރަވަރ ެގ ވާހަކަތައް ވެސް ޙަޤީޤަތ ގައި  ،ނަމަ  ދައްކާ ކަމަށް ވަނީ  ކެއްރ  ވާހަކަތައިތ 

 ޕްރެސް ސްޓޭޓްމަންޓެއް ނިންމެވ މާ ގ ޅިެގން ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ންވިޝިއަރީ ކޮމިޓީން ނިންމެމަޖިލީހ ެގ ޖ ޑީ

ތް. ޒިންމާދާރ  ހ ރީ ނޫސްތަކ ެގ ހެޑްލައިނަށް. ކޮމިޓީަގއި އަހާލ ން ކަމެއް ވެސް ނެ  . ހަމައެކަނި ހަާވލާދީފައިްއވިވެސް ނެރ 

އޭރ  ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ   ؛ޮގތް  ވެފައި އޮތް   ކަންމިކޮމިޓީަގއި އަހާލި ނަމަވެސް    .ޮގތްތޯ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހިތަށްއަރާތީވެ

ބިނާއިއެކ ލަވަ ހެޑްލަިއނަށް  ނޫސްތަކ ެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫސްބަ ލާފަިއވަނީ.  އެކަނި  ސަރިވސް  ޔާކޮށް  ޖ ޑީޝަލް  ން 

އ ފައް  ،ކޮމިޝަނ ން މ އައްސަސާއަ  އޮތްދާފައި  ޤާނޫނ އަސާސީން  ޒިންމާދާރ ތޯ   ކ ންބޮޑ   ކ ރީމާ  ކަންތައްތައް  ެއވަރ  

ސ ވާލ  ހިތ ަގއި  އެއާ  .އ ފެދެނީއަޅ ަގނޑ   ހަމަ  ރިޕޯޓ އެކ  ދެން  ޖޭ.ެއސް.ސީެގ  ހ ރި  ތަަގއި  ފާހަަގކޮށްފައި  ކ ަގއި 

ބަލާކަ ތެރޭަގއި  ވިޔަސް   ންތައްތަކ ެގ  ކަމ ަގއި  ފާހަަގނ ކ ރި  އަދި  ރިޕޯޓ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން    ދެ ހ ރި    އެބަ  ،ނަމަ 

ފަނޑިޔާރެްއެގ ނަން ޖަހަންވީ ލާފަ. އެއް  އިލާފަ. ދެ ރިޕޯޓ ަގއި ނަން ވެސް އޮޅ ވަ އިވެސް ޮއޅ ވަ  ފަނޑިޔާރ ންެގ ނަން
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މި ހ ރިހާ    .ވެސް ޒިންމާދާރ  ކަންތައްތައްތޯ ކ ރައްވާފައި ހ ރީ  . މިއީފަވާއް ފަނޑިޔާރ ެގ ނަން ޖައްސަތަނ ަގއި އަނެ 

 ؛ވާހަކަެއއް އަޅ ަގނޑ މެން ނ ދައްކަންެވެގން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ވާހަކަތައް ނ ދައްކާ ިމ ތިބެނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ކަންޢ މަ އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތަށް  ދެނަވީ  ވެސް  ީމެގކ ރިން  ވާހަކަ  ނ ބެލި  ދަންނަވާލަން  ކަން  ެއހެންނަމަވެސް،  ންނެވި. 

  ހ ރި ެގންގ ޅެފަ. ބައެއް ފަނޑިޔާރ ން އެބަ  ލެޓ ެގ މައްސަލައިަގއި ތަފާތ ކ ރ ންތައް އެބަފަނޑިޔާރ ންނަށް ފ    ،ބޭނ ންވޭ

ފ  ފަނޑިހ ރި  ދިމާވި  މައްސަލަ  ބޭފ ޅ ން ޔާރ ލެޓ ެގ  އެ  އެކ ަގއި  ޝަރަފ ެވރިކަމާ  ދެްއވ މަށް އިސްތިއ ފާ  ނަށްން 

ކަށް އަޅ ަގނޑ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ވަނީ. އެހެންވީމާ، އެ މައ ޟޫޢަ   ކަންތައްތައް މި  ކަށްމިފަހަރ  އެހެން ޮގތަ  .ދެއްވާފަތ ޞަރ ފ 

ނޫނ ަގިއ ސާފ ކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް  ފ ރިހަމަކ ރަން ާގ  ، ޮގތ ން އީނ ދަން. އަޅ ަގނޑ މެން މިކ ރާ މަސައްކަތަކީ އިޖ ރާ

ތްރީލައިން  ؛ވިޕްލައިން  ،ރ ކ ރ ވަިއެގންމަޖ ބޫ ؛ޓ ގައިފާހަަގކޮށްފަިއވަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވާކަން މި ރިޕޯ  ކަމެއް ނ ކޮށް

ދޭނެ. ެއ އްފެނޫެވސް އިތ ބާރެއް    ގައިމ ޮގތް ވީމަކާ ހަމަ  ދޭވިޕްލައިން ނެރެެގން އެންމެންނަށް މަޖ ބޫރ ކ ރ ވައިެގން ވޯޓ  

ނޫނިންމާ އިތ ބާރެއް  ައޅ ނިންމ ންތަކ ެގ  މަޖޫބ ރ ކ ރ ވަިއެގންފެއްދޭތީެވ  ކަންބޮޑ ވަނީ.    ، ބިރ ދައްކައިެގން   ،ަގނޑ ެމން 

ދައްކަިއެގން. އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ކަމ ެގ ބިރ ލާފާނެއިޕާޓީން ކަނޑަ   ،ދެވިދާނެނެރެެގން ވޯޓ ތްރީލައިން ވިޕް

. އެ އިތ ބާރ  އްދ ންއ ފެ  އި އިތ ބާރ މެދ ަގ  ނިންމ ންތަކާމާންދަކަށް ވާންވާނީ އިތ ބާރ  އ ފެއްދ ން. ނިަގނޑ  ަމގ ސަމައި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.    ކ ރަމ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ޝ ކ ރިއްޔާ މި ސ ވާލ  ؟ދޭތޯއްއ ފެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޢަލީ  މެންބަރ ތެރި  އިއްޒަތް ދާއިރާގެ  އިސްދޫއަރ ވަނީ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ށް.ޙަމީދަ

 

 ޢަލީ ޙަމީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ރަީއސް،   އިްއޒަތްތެރި  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޖ ޑީޝ ކ ރިއްޔާ  ފަލްސަފާައކީ    އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ރީ  ޝައެމް.ޑީ.ޕީެގ 

އެ ވެރިކަމ ެގ ދައ ރ ެގ   ؛އްެގ ވެސް ދައ ރ ެގދަނީ ކޮންމެ ސަރ ކާރެމި    ފެނިެގން  ސް، އަޅ ަގނޑ ެމންނަށްއެހެންނަމަވެ

ރީ އިނޭގތޯ. ޖ ޑީޝަ  ނީތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަ  މ ންދާވަރީއަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބާރ  ފޯރ ފަހ  އަހަރ ަގިއ ޖ ޑިޝަ

މައ މޫނ    ، ންނ ދެކެ  އްށް އަޅ ަގނޑެ ކައްޖޭަގއި އަިއއްސަ އޮތް ކަމަކާރެއް އަދި ދިވެހިރާނ ބާނާ އެްއވެސް ސަރ އަތް  ތެރެއަށް

ނޑ   އްޔޫމ ެގ ސަރ ކާރ ަގއި އަޅ ަގޤަމައ މޫނ  ޢަބްދ ލްއްޔޫމ ެގ ސަރ ކާރ  ފިޔަަވއި އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަެވސް،  ޤަޢަބްދ ލް

 ެއޅ ވި ވާހަކައެއް. ތަޅ  ނެިގ ވާހަކަެއއް ނޫނިއްޔާރާޅ ން ޓިނ ތަނ ަގއި ފ  ހަނދާނެއް ނެތް އެ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ރ ަގއި ޤާނޫނ އަސާސީ  އޭއީ  އެ ވާހަކައެއް ތި ވިދާޅ ވީ.    ތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހެޔޮއިްއޒަތް  ޝ ކ ރިއްޔާ

 އޮތީ އަތްލާ ޮގތަށް.  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޙަމީދ  ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ އިސްދޫ

އަޅ ވާ މަންޒަރެއް. މިހާރ   ވަންޏާ ތަޅ   ޓިނ ނަާގ މަންޒަރެއް ނޫނީ ކަމަށް  ންނޫންތޯ އެ ތަނ ރައްޔިތ ންނަކަށް ފެނިެގންނ ދޭ 

ތް މި އ ޅެނީ އިޖ ރާ  ނަށްމެންބަރ ން ޮގވަިއެގން އަިއއްސަ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން  65މަނިކ ފާނ     ،ޮގތަކީ   ޮގތ ން ވާ  އޮތްމި  

މ ތަކ ަގިއ  ާގދައ ލަތ ެގ މަ ؛ރައްޔިތ ން އެ ބަޔަކ  އިސްކޮށްފައި ހ ރި  ،ތް ހަމަނ ކޮށްހަމަނ ކ ރެވިެގން. އެހެންވީާމ، އިޖ ރާ

މާދާރ ކަމާ އެކީަގއި ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ރައްޔިތ ން މަޖިލީހ ން އެއީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޒިން  ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ން ަވކިކ ރާއިރ ގައި

ފޮނ ވަނީ އަޅ ަގނޑ މެން  ތަނަށް  މި  ހިތަށްރައްޔިތ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  އަދި  ކަންޮގތަކަށް    އެރިހާއެއް  ނޫން.  ކ ރާކަށެއް 

ސިޔާސީ ވެސް  މ ޅިއަކ   ކ ރާކަށް  ކަންކަން  ވިސްނ މ ަގއި  ސިޔާސީ  ސިޔާސީ    ބޭނ ންތަކ ަގއި،  އަޅ ަގނޑ މެން  ނޫން. 

ޖެހޭނެ. ށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނަންޔަރައްޔިތ ންެގ ހެާވއި ލާބަ  ،ވީނަމަވެސް ކަމ ގައި  ކަންކަމަށް އަދި ކަމެއް ކ ރި

ްއ  ތަގ އްހަރަްއޔިތ ންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ    އި ންނައިރ ަގއި އެ ތަނ ަގކަންކަމާ އަޅ ަގނޑ މެން ބެހިަގ  ގެ ރީ އަމ ދ ން އަދި ޖ ޑީޝަ

ބޭރ ކ ރާއިރ ަގިއ  ފައި  ޟީންެގ ލަފ ަގއި ހިފާޤާޟީންނަށް، އެ  ކަމަށް ވަންޏާ ޤާފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގއި ތިއްބެވި ޖަޖ ންނަށް ނޫނީ  

 ؛ކ ރަނީ. ޕާޓީެގ  ހަމަކޮށްެގންކަން މިކަންތްތައް ފ ރިއިޖ ރާ  ، މީހާއަށް  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ ޔަީގންކޮށްދޭން ރައްޔިތ 

ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް،  .ޑީ.ޕީެގ ސާފ  މެޖޯރިޓީ ނެތް އެއްވެސް ކޮމިޓީެއއް މި މަޖިލީހަކ އެމް ؛ތި ބޭފ ޅ ންެގ ޕާޓީެގ

ކޮށޭ، މި ނ ތްތައް ފ ރިހަމައިޖ ރާއެ  ޮގތ ން ހަމަ ތި ބޭފ ޅ ންެގ އަނގައިން    ނިންމ ންތަކާ ބެހޭޓީތަކ ން ނިންމާއެ ކޮމި

ވޯޓަށް އެހ މަކީ    ދާއިރ ަގއި ވެސް މި މަޖިލީހ ެގ ފްލޯައށް ެގނެއްސާކަނޑައެޅިެގން ބ ނަމ ން ކަންކަން ކ ރަނީ ޯގސްކޮންނޭ

ޮގތަށް މި ދަނީކީ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އެއީ ރައްޔިތ ންނަށް ދެވޭ ވަރަށް ބޮޑ  ނާއިންސާފެއް. އެހެންވީމާ، މިކަން މި

ަގއި ެވސް ޢަމަލ ކ ރަމ ން ެގންދަނީ އެްއ ނޫން. މި ދައ ލަތ ެގ މިނިވަން މ އައްސަސާތަކާ ދޭތެރޭރީގަ ޝަހަމައެކަނި ޖ ޑީ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނ ެގ  -ހަމަ މި ބ ނާ އ ސޫލ ެގ ތެރެިއން. މިދިޔަ ރިސެޝަނަށް ދިޔ މ ެގ އެންމެ ފަހ  ދ ވަހ ަގއި ެއންޓި

 ފައި ޝަރ ތ  ހަމަނ ވާޅ ންެގ ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓެްއ ހަދާއެ ބޭފ   ،ހ ރިހާ އެންމެން މި ތަނަށް ހާޒިރ ކޮށްފައި ނިންމީ

މިއީ ެއއްެވސް ާގނޫނެއްަގިއ   ؟ނިންމަނީ  ކަމަށް  ށް. ކިހިނެއްތޯ ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓަކ ން އެ ބޭފ ޅ ންެގ ޝަރ ތ  ހަމަނ ވާކަމަ

އެންޓި ނޫން.  ސިފަތަކެްއ  އެ-ބަޔާންކ ރެވިފައިވާ  މައްޗަށް  މެންބަރ ންެގ  ހ ރިހާ  ނަގަ ކޮރަޕްޝަނ ެގ  ވޯޓެއް    އި އްފަހަރާ 

ތެރޭަގއި ެވސް. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ   ެގކޮރަޕްޝަން ާގނޫނ -އެންޓި  ، ނެތްއްޖަތެއްހ ބޭރ ކ ރެވޭނެ އެްއވެސް ާގނޫނީ  

ބާއްވާފައި، މ ޅި ރިސެޝަން   އިތަނަށް އެްއވެސް މީހަކ  ނ ލަ   ހަތަރ  މަސް ވަންދެން އެއެންމެން ބޭރ ކޮށްލީ. ޭއެގ ތިން 
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ރީ. މިކަން މި ހިކޮށްފައި މިްއޔަންއަތަނަށް މެންބަރ ން ހޮވައިެގން   ވެސް އެ، ދެން އަޅ ަގނޑ މެން އަނެއްކާ ލާފައިއިދ އްވަ 

ޮގތ ަގއި    ެގތި ިވދާޅ ވާ ތިލަފަތް ހަމަކ ރަން ކ ރެވޭ މަސަްއކަތެއް   ންއަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އެީއކީ މ ޅިއަކ   ޮގތަށް ކ ރީމާ

ވިދާޅ ެވއްޖެ،    ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖް  ،މި ދެންނެވީ  ންއިނޭގތޯ. މިހެ    އަޅ ަގނޑެއް ނ ދެކެން

ލެޓ  މައްސަލައިަގއި  ަގިއ، ފ އް ޒާތ ެގ މައްސަލައެ  މީެގ ކ ރިން ެވސް ފަނޑިޔާރ ންެގ ޮގތ ަގއި ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ންނަށް ހަމަ މި

މަންޓ ގެ ރބޭފ ޅ ން ވަކިކ ރެްއވީ އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ރިޓަޔައެ  ބައެއް ބޭފ ޅ ން ަވކިކ ރައްވާފަިއ ތިބި ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް،  

؟ ަގޔާނ ވަނީތޯ މި ބޭފ ޅ ންނާ ދޭތެރޭގައި؟ ނ ދެއްވީމަންޓ  ފ ރ ޞަތ ރފ ރ ޞަތެއް ދެއްވާފަ. މި ބޭފ ޅ ންނަށް ކީއްވެތޯ ރިޓަޔަ

ޖެހޭނެ. ސީއެއް އޮންނަންންސްޓެސި ޖެހޭ. ކޮންއެހެންވީމާ، ެއއް އ ސޫލަކ ން ކަންކަން ކ ރަްއވަން އަބަދ ެވސް ވިސްނަވަން

ލެޓ ަގއި ތިއްބެވި.  އަދިވެސް އެ ފ   ކަމަށް ވަންޏާ މިއަދާ ޖެހެންދެން އެ ބޭފ ޅ ން  ލެޓ ެގ މައްސަލައެއް އޮތީފ   ެގއެ ބޭފ ޅ ން

  ،ދަލެއް ބަނ ވާނެ އިނޭގތޯ. ާގނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކޮށްެގން އެ ބޭފ ޅ ން ވަކިކ ރަނީ ކަމަށް ވަންޏާ އޭެގއެހެން ވެެގން

ޖެހޭނެ. އެކަން ނ ކޮށް މިހެން މިކަން ކ ރަނީ ކަމަށް ވަންޏާ  އެ މ ދަލެއް އަނބ ރާ ދައ ލަތަށް ނެެގން  ނޫނީ ކަމަށް ވަންޏާ

އެއީ ޒާތީ ޮގތ ން ކ ރެޭވ ކަމެކޭ. ޒާތީ ޮގތ ން ެއއްވެސް ކަމެއް ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތެއް އަޅ ަގނޑ މެން   ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ

އެ މަޖިލީހ ން  ރައީސްއްމި  މަޖިލީހ ެގ  މި  ދެކޭޮގތ ަގއި  ައޅ ަގނޑ   ދެއްވ މަކީ  ބަޔަކަށް  އިންނަވަިއެގން    ތާތި  ވެސް 

އެޅި ކަމ ަގއި ިވޔަސް،  ރީއާ ދޭތެރޭަގއި ފިޔަވަޅ  ޝައިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ޖ ޑީ  ކޮށްެގންވާނެ ކަމެއް ނޫން

ކަމަށް ބ ނެފައި    ތްތައް ފ ރިހަމަނ ވާއިޖ ރާޓީތަކ ން ވެސް  . މަޖިލީހ ެގ ކޮމިނީޖެހޭތްތައް ފ ރިހަމަކޮށްެގން އަންނަންއިޖ ރާ

ަމނިކ ފާނ  ވަރަށް ފ ންކޮށް ވިސްނައިަވޑަިއެގން މި މަޖިލީހ ން    ،އެއާ ދޭތެރޭަގއި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،އޮތީ ކަމަށް ވަންޏާ

ޖެހޭނެ.  ތްތައް ވެސް ފ ރިހަމަކ ރަންމި މަޖިލީހ ެގ އިޖ ރާ  ،ންދެންނެވިހެ  ެގންދާއިރ ަގއި ހަމަ އަޅ ަގނޑ  މި  ކަންކަން ކ ރިއަށް

ދެކޮމި ވެސް  އައި  ޓީން  ރިޕޯޓ   ފަހަރ   ދެ  ރަނަގޅަށް    ްއސަޮގތަކަށް  މައްސަލަެއއް  އ ޅޭ  ވަންޏާ  ކަމަށް  އޮތީ 

ރީ ކޮމިޝަނ ން ޝަ ޖ ޑީއަދިއިނޭގތޯ.    އްލެއް ެގނެވެންވާނެހަ  މަށްރީއާ ވާހަކަދެކެިވެގން އެ ކަޝަސާފ ކ ރ މަށްފަހ ަގއި ޖ ޑީ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؛ ކ އެ  ވެސް މި ކަމ ަގއި ކަންބޮޑ ވ ން ފާޅ ކޮށްފައި އޮތ މާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މަޖިލީހ ެގ ހ ރިހާ   ،ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޔަީގންކޮށްއަރ ވަން  .ޝ ކ ރިްއޔާއާދެ!  

ޮގތ ެގ މަތީތްތަކެއް މައިޖ ރާ ަގާވއިދ ަގއިވާ  ން ނޫން ޮގތަކަށް އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މި ތަނ ަގއި ހިނަގމ ންނެްއ  ޖިލީހ ެގ 

 .ށްބަރ  އަޙްމަދ  ޠާރިޤަންމެ އިްއޒަތްތެރި  މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އަރ ވަނީނ ދާނެ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 : ކެވ ންވާހަކަދެއް ޠާރިޤް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ
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ދެއްކެވި ޖ މްހޫރީ ޕާޓީެގ ފިކ ރ  އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދެންމެއަކ  ވާހަކަފ ޅ 

ޕާޞަ އްޚާބަލައިަގންނަން.   ކޯލިޝަނ ެގ  މި  ރައީސް  ެގޓ ނަރ ކޮށް  އިްއޒަތްތެރި  ފަރާތ ން.  މަޖިލީހ ެގ   ؛ޕާޓީެގ  މި 

ހެނދ ނ  ދަންފަޅިން ފެށިެގން ތި   ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް    ލިޔެފަިއވާ ހަމަތައްއިދ ަގއިމި ަގވާ   ،ހަމަތަކާއި  ،އ ސޫލ ތަކާއި

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން ފަނޑިޔާރަކ  ބޭރ ކ ރ މަށް މި ތަނަށް  . މިހާރ  މި ހ ށަހެޅިފައިވާ ޖ ޑީމ ންގ ރާލައަންނަނީ މ 

 މާޓީެގ ރިޕޯޓ  އައިއަދި ކޮމި  އި،  ކ ރަމ ންދާ ޮގތާކަންތައް  ގައިހ ށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަިއަގއި ވެސް މިހާތަނަށް މި މަޖިލީހ 

އޮތް ކޮށްފަިއ  ރައީސް  ކަންތައް  ިއއްޒަތްތެރި  ޔަީގންކ ރަންވާނެ.  މިއަދ   އިޢ ލާން  ޮގތް  ކޮމ1:15ިކ ރެްއވި  މި  ޓީ  ަގއި 

ފަނޑިޔާރ ރިޕޯޓަށް ބެހޭ  ފަހ   ނަާގނެ  ވަކިކ ރ މާ  ވޯޓެއް  އިތ ރ   އަދި  ބަެއއް  ީމެގކ ރިންކަމަށް.    ޮގތ ން  ޒާތ ެގ  މި   

 ޓީ ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙެއް ހ ށަހަޅަނީ. އެ ހ ށަހަޅާކޮމި  ،މައްސަލަތަކ ަގއި މި މަޖިލީހ ން ކަންތައް ކޮށްފަިއވާ ެއއް ޮގތަކީ

އެކ  ފާސްކ ރާއިރ ަގއި އެ ފަނޑިޔާރެއް    ޓީ ރިޕޯޓާފަހ ން ކޮމިލިބޭ ވަގ ތ ަގއި އެ ިއޞްލާޙެއް ފާސްކޮށްފައި ޭއެގ  ،ވަގ ތ  

ހ ށަހެޅ މ ގައި ފައި ިމ ތަނަށް ހ ށަހަޅާޮގތެއް ނިންމާ  ޓީ ރިޕޯޓ ން ވަކިވަތަ ނޫނިްއޔާ ހ ންނާނީ. އެހެންވީމާ، ކޮމިރ ވާނެ ނ ބޭ

އެކ . ހަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކ  ރިޔާސަތ ން މިވެނި ކަމަކަށް ޮގތެްއ    އިޞްލާޙަކާ  އިތ ރ  ޮގތްތަކެއް މި ތަނަށް ހ ށަހަޅަން ވާނެ

 ޔާސަތ ން ވަކި އެްއޗެއް... ނ ަވތަ ރި ،ވާނަމަ ކަނޑައަޅާ ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތަނ ގެ  ޖެހޭނެ. އާދެ! އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  ވެސް އަރ ވާނަން. މިއަޅ ަގނޑ  ސާފ ކޮށްދޭން ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

މަތީއިޖ ރާ ޮގތ ެގ  ަގާވއިދ ަގއިވާ  ތަނ ެގ  މި  ެގންދާނީ  ޕްރޮސެސް  ކޮމިތ ،  ކޮމިރިޕޯޓަށް  ޓީެގ  ން.  އެހޭނެ.  ޓީެގ ވޯޓަށް 

ޓީެގ ރިޕޯޓ  ފާސްނ ވެއްޖެ ނަމަ، ނ ވެއްޖެ  މި މައްސަލަ އަލ ން އަނބ ރާ ޖޭ.އެސް.ސީައށް ފޮނ ވަން. ކޮމި  ،ރިޕޯޓ ަގއި އޮތީ

ަމތީ ޮގތ ެގ  ާގނޫނ ަގިއވާ  ގ ޅޭ  ،ންނަމަ  ވަކިކ ރ މާ  އަހަން  ފަނޑިޔާރ   ވޯޓަށް  އަޅ ަގނޑ   ޖ ޑީޮގތ ން  ޝަލް ޖެހޭނެ. 

ކޮމިޝަސަރވިސަ މި ތަނަށްސް  ިއއްޒަތްތެރި    ނ ން  ދާއިރާެގ  މަހިބަދޫ  ހ ށަހަޅާފައި އެބަވޭ.  ަވކިކ ރ މަށް  ފަނޑިޔާރެއް 

 މެންބަރ .

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަޙްމަދ  ޠާރިޤް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

ތްތައް ޖ ރާއި  ޑިޔާރ  ވަކިކ ރަން ނ ފެންނަ ކަމަށް ނ ވަތަނއެ ފަ  ،ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ަގއި މި އޮންނަނީ ؛ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި

ރަނަގޅ ނޫން ކަމަށް. އެހެންީވމާ، އަލ ން އެ މަްއސަލަ ފޮނ ވަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އިތ ރަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތި  

ފ ރ ޞަތެްއ    ކ ރި ސ ވާލ ެގ ޖަވާބަށް އިތ ރ   ހެނދ ނ  އަޅ ަގނޑ   ، ލާއިއ ސޫ  ،ާގނޫނާއި   ، މިތާނެގ ަގވާއިދާއި  ،ވިދާޅ ވީ 

ަގާވއިދަކީ އެ ަވގ ތެއްަގއި އިްއޒަތްތެރި    ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީާމ، މިތާނެގ އ ސޫލާއި  ވެސް ނ ދީ ތި އިންނެވީ
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ތަނަށް  ޖޭ.އެސް.ސީން މި ؛ރައީސް  އ ސޫލ  ކަމަށް މި ނިންމެނީ. އިއްޒަތްތެރި ،އެއީ  ރައީސް ހިތްޕ ޅަށް އަރާ ަގވާިއދެއް

ނ ޖެހެއެއްނޫންތޯ ފޮނ ވާކަށް. ހަމަ އިްއޒަތްތެރި  ؟ވަކި ފަނޑިޔާރެއް ވަކިކ ރަން ހ ށަހެޅީމާ ކީއްކ ރަންތޯ ކޮމިޓީައށް ފޮނ ވީ

ފޮނ ވާފައި ާގނޫނ   އޮތީ  އެ  މި  ، ރައީސް  ޗެންބަރަށް   ޖޭ.އެސް.ސީން  ވަގ ތ ން  ހަމަ  ވަކިކ ރަން  ފަނޑިޔާރެއް  ތަނަށް 

ޮއތީ ނިންމާފައި ވަކި ޮގތަކަށް    ކޮމިޓީން އެ ؟ނިންާމލަންވީނޫންތޯ. ކީްއކ ރަންތޯ ކޮިމޓީއަށް ފޮނ ވީ  އިވޯޓަށް އަހަ  އްސަެގނެ

ޮގތ ން ނ ވަތަ ކޮމިޓީއަށް   ބެހޭ  އަހަންޖެހޭނީ އެ ކޮމިޓީން ނިންމި ޮގތާ  ންދެން ޗެންބަރ   ،ކ ރަން. އެހެންެވއްޖެްއޔާ  ކަންތައް

ފޮނ ވާލަންޖެ  ކަންތައްއަލ ން އަނބ ރާ  ކ ރިން  މީެގ  ހ ރީ    ހޭނީ.  ރައީސް،  ކޮށްފައި  ެއޮގތަށް. ިއއްޒަތްތެރި  މިތާނަގއި 

މިތާނަގއި ޖޭ.އެސް.ސީެގ    ،އެހެންވީމާ، އެ ފަލްސަފާ ނ ވަތަ އެ އ ސޫލ  މިތާނަގއި ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެ. ދެވަނަ ކަމަކީ

ިއޞްލާޙ ސީޖޭ.ެއސް. ؛ވާހަކަ އިޞްލާޙ    ،ެގންނައަށް  އަނެއްކާާގނޫނ ައސާސީއަށް  ބިލ   ވާނެެގންނަ  ައޅ ަގނޑ    ެވސް 

މިއި  ޗެންބަރަށް ހ ށަހަޅާފަ   ތަނަށް ހ ށަހަޅާފަ. އެއީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހިމެނިެގންވާ ޕާޓީެގ ރިޔާސީ ޓިކެޓ    ނ ވަތަ 

ަވކާލާތ ކ ރަމ ންދ . އެމް.ޑީ.އ ވަރިޔާސީ    ހިއްޕަވަިއެގން މިހާރ ަގއި ހ ރި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ދިޔައީ ޖ ޑިޝަލް  ޕީން 

  އި ނޫންތޯ. މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރާފެނޭ  ތަން އެބަ  ސަރވިސް ކޮމިޝަން ިއޞްލާޙ ކ ރަން. މިހާރ  އިޞްލާޙ ވާ

މި ހަނާގކ ރަނީ  ޖޭ.އެސް.ސީެގ  މިތާނަގއި  މީހ ން  ދެ  ރައީސާ  ހ ރި  ވަކިކ ރ މާފަނޑި  ވަގ ތ ަގއި  ޮގތ ން.    ބެހޭ  ޔާރ  

ނޫނޭ މި    އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މިތާނަގއި މި ދައްކަނީ ކޮމިޓީން ނިންމާ ޮގތަކަށް  ،އިމްތިޔާޒް ފަހ މީ  ރ އްރިޤަޓީެގ މ ކޮމި

ން އިމްތިޔާޒް ކިޔާފައި  ޅ އިތ ރަށް ޖޭ.އެސް.ސީން ނިންމާއިރ ަގއި ެވސް ނަންތައް ވެސް އޮޅިފަ. ެއއްކޮށްގެ . އޭކީކ ރަނީކަން

ޙިސާން. އަންނަނީ  ޒާތަ  ފަހަތަށް މި  މިމި  އިމްތިޔާޒް  ރީ ހިކަށް  ލިޔެފަ.  ނަންތައް   ،ނަންތައް  ފަނޑިޔާރ ންެގ   ޙިސާން 

 .. .ދެން ޖޭ.އެސް.ސީ އަންނައިރ  ެވސް. މިވަރަށް ދިޔައިމާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 هللا.ޝީދ  ޢަބްދ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނަ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللا ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ ންނޮޅިވަރަ

މި   ޔާރ ެގ ރަނަގޅ ކ ރާކަށް.ނ ކ ރޭ ފަނޑި  އްަގއި އެްއވެސް ބަޔަކ  މަސައްކަތެއްތެ. ޙަޤީޤަތ ަގއި ހެޔޮ ނިޔަޝ ކ ރިއްޔާ 

 ލްޑޯޒަރ  ަވއްދަިއެގން ފަނޑިޔާރ ެގ ފ ނޑާލަން ެގ އަޤްޞާ މިސްކިތައް ވައްދާހެން ބ އިސްރާއީލ ން ޤ ދ ސް  ޤައ މަކ  ނ ފެނޭ

ނިތ ަގއި    ތަން. ހެޔޮ  ޢަމަލ ން މި ފެންނަނީ ފަނޑިޔާރ ެގ ފ ނޑާލަން މަސަްއކަތްކ ރާ  ޮގތަކަށް. އެކަަމކ އ ޅޭ ތަނެްއ އެ 

ފަނޑިޔާރެއް   ، ނަމަ  މަސައްކަތްކ ރާ ޒާތީވާ  ީމހާ  ބޭރ ވާންޖެ  ނޫން  އެ  ފަނޑިޔާރަކ   ކަންނޭނެގ  ޮގތަކަށް  ވަކި  ހޭނީކީ. 

ތްޕ ޅާނ ވާ ފަނޑިޔާރެްއ ވެސް ބެލޭ. ދެން ހ ންނަ ތާކ ން ވެސް ބެލޭ. ހި  އަށްަމްއސަލަ ޖޭ.އެސް.ސީ   އްެގކ ރީމާ އެ މީހެންކ ހ 
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މީހާ  އެ  ކ މެއް ކ ރާއިރަށް  ހ އެ މީހާ ތިމާ ބޭނ ންވާ ޮގތަކަށް    .ާގދަންޖައްސައި ހިނ  ،ރަޖަމ ކޮށް   ،ވެއްޖެއްޔާ ބޭރ ކޮށް

އެހެން ކަމަކަށް    ،ވެފައި  ވެފައި ހ ރި މީހާ ފަހ ން ހ ރީ އަލްއ ސްތާޛަކަށް  ށްކަިގޔަލަހ ދ  މީހެއް ނެތް. ހ ދ  ޖަން  ވަރ ެގ

ކ ރަންެވެގން ދައްކާ   ޔަތ ަގއި މިކަންނި ވިޔަސް ހެޔޮމިއީ ކޮންެމޮގތެއް  ،ވެފަ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ  އެހެން ެއއްޗަކަށް  ،ވެފައި

ތިާމެގ އަންބޮޑިއަށް    ،ްއޗެކޭ ކިޔަިއެގން މި އ ޅެނީ. ތިމޭ ބޭނ ންވާ ކަންތައްމީްއޗެކޭއޭ   އޭނޫން، ފަނޑިޔާރ ގެ   ވާހަކަެއއް

އެއް ޮގތަކަށް  ނޫން  ޮގތަށް  ނ ކ ރޭ.ވެ ބޮޑ ވާ  މިތާކ   ކަނެއް  ރައީސް  ސް  ނިޔަތ ަގއި   މަޖިލީހ ެގ  ހެޔޮ  ނ ކ ރޭ.  ވެސް 

ވެސް    ތިމާ ބޭނ ންވާ ޮގތަކަށް މަޖިލިސް ތެރެ  ،ށްނޫން ވާހަކަދައްކަނީ. ތިމާއަށް ފެންނަ ޮގތަކަ  އެކ ެއއް  ތެރިކަމާޞްއިޚްލާ

ީމެގ ކ ރިން ބ ނި ތިމަންނަމެން މިވެނި ޮގތަކަށޭ  ؛ކ ރަން ވެސް  ހިންަގނީ. ފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ކ ރަން އެ ކަންތައް

ެއކަން  އެކަން   ހަމަ އަމިއްލައަށް  ؟ކ ރަން ބޭނ ންނ ވަނީ  ކ ރަން ފ ރ ޞަތ  ލިބ ނީމާ ކީއްވެތޯ މިއަދ  އެކަން  ކ ރާނީ. 

ވެސް މިކަން  މަންޑޭލާ ހެދެން ވެސް އަނެްއކާ  ،ވެސް  އެ ރީތި ނަން ހޯދަން  ،ބ ންނަވީނޫންތޯ ތިމާ މިކަން ކ ރީމޭ ބ ނަން

ޓަކައި. ރައްޔިތ ންނަށް  އިޞްލާޙ ކޮށްދޭންވީނޫންތޯ.    ކ ރަންވީނޫންތޯ  އެބަންކ ހ ފަނޑިޔާރ ެގ  ަގންނަން  މިއަދ   ލިބޭ.    

   ަގންނަން ލިބޭ މި ޤައ މ ަގއި. މިީއ ޙަޤީޤަތަކީ. ބޭނ ން ޮގތަކަށްންކ ހ ހެން  ސިނެގރޭޓް ފޮށްޓެްއ، ސ ޕާރީ ޕެކެޓެއް ލިބޭ

އެބަންކ ހ  އެހެންވެއްޖެއްޔާ    މައްސަލަތަކެއްަގއި.  ބޭނ ން  މިތާނަގއި  ،ކ ރޭ  އެޅީ  ފިޔަވަޅެއްތޯ  ކޮން  މީހ ންނަށް  ؟ އެ 

 ހިސާބ ން އެ މީހާ ބޭރ ކޮށްލަން ކަން މި  ނ ކ ރާންކ ހ ނ ން ޮގތަކަށް  ހަމަ ބޭނ ންވާ ބަޔަކ  ބޭ  ،އެްއވެސް ފިޔަަވޅެއް ނާޅާ

އ ސޫލ    އެ  މަސައްކަތްކ ރާށޭ  ތެރިކަމާޞްއިޚްލާ  !ކޮށްލާށޭދޫކ ރަނީ.  އިޚްލާ  !އެކ   ބަހ ން   !ތެރިވާށޭޞްޢަމަކ ންނާިއ 

އިޚްލާސްތެރިނ ވާށޭ ފޮޓޯއަށް  ހެވިލާފައިފޮޓީ  !ހަމައެކަނި  ަގޑީަގިއ  މިކަން  ން!އާ  ،ރީތިވެލާފައި  ،ނަާގ  އެ  ؛ތިމަންނަ 

ކޮށްދިނ މ ެގ ނިޔަތ ަގއި ރައްޔިތ ންނަށް ޓަކައި މިކަން   ކ ރަންވީކީ. ރަްއޔިތ ންނަށް ކަމެއް  ނޫން ކަންތައް  ލަކ ންއ ސޫ

 .. .ވެސް ކ ރަންވީ. މިއަދ  ަވކި ޮގތަކަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ 

  .ޑޯްގފަނޑިޔާރ ެގ ޮވޗް  އީސް ކޮމިޝަން މިޝަލް ސަރވި މިހާރ  ޖ ޑީ  ،އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތަށް އެދ ނީ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ދ ވަހ ެގ  އަހަރ   15ފ ެގ ނިޒާމ ެގ ތެރޭަގިއ ފާއިތ ވި  ޞާދ ލ އިންޢަދައ ލަތ ެގ   ؛މި ފަނޑިޔާރ ން ؛މީެގތެރޭަގއި ދިވާމެެގން 

ލީ ބާބެއް. އެ ބާބ ަގއި ފަނޑިޔާރ ންެގ ޝަރ ތ ތައް ހަމަކ ރ މާއި ާގއިންތި  ،ވޭއެބަ   ތެރޭަގއި ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި

ވެސް މިކަންކަން   ރ އިއަށް އައިފަހ  މިއަދާ ހަމަ  ހ ރި. އެހެންނަމަވެސް، ބަޣާވާތަށް  އެބަ  އްވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަ 
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ލ އްސާލ މާއި   ،ރަނަގޅ ނ ކ ރެވި ފ ރާލ   ފަނޑިޔާރ ެގ  ހިން،  ދެން  ކަންކަން  ިގނަ  މިއަދ  ވަރަށް  އޮތީ.  މި  ާގފައި 

އޮންނަނީ މާ    ވިޕް  މިހާރ   ،އަނެއްކާ އެހެން މައްސަލައެއް ެވސް. މިއަދ  ދިމާވި މައްސަލައަކީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމާވީ

ބަެއއްެގ މަޖިލީހާއި  ވަރ ަގދަ  ރައްޔިތ ން  އޮންނަނީ.  ވިޕް  އަތ ަގއި  ސަރ ކާރ ެގ  ބާރ ތައް   ސަރ ކާރާ  ،އަތ ަގއި. 

އޮތީ. ސަރ ކާރ ން    ބާރ ތައް މިހާރ  އެްއވެފައި މި  ވަކިކ ރެވިފަިއވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ރަްއޔިތ ން މަޖިލީހާއި ސަރ ކާރާ

ވިޕް ޮގތަށް  ކ އްލި އަންާގ  މިތަނ ން  އަޅ ަގނޑަށް  ފެންނަނީޔަނެރެނީ.  ފ ރައްސާރަކ ރި    ތިކީރި  ،ކަށް  ރަސޫލާއަށް 

  އިންޑިާއއަކީ ވަރަށް ބޮޑ  ޤައ މެއް. އެ ޤައ މ ަގއި އެކިެއކި ދީންތަކ ެގ މީހ ން އެބަ ؛މައްސަލަިއަގއި އިންޑިއާެގ ބަޔަކ 

ޝ ޢޫރ  ފާޅ ކ ރަމ ން   ދެކޮޅަށް މ ޅި ދ ނިޔޭަގިއ ެވސް ހަމަ  ކަމާން މީހަކ  މިއޮތީ ފ ރައްސާރަކޮށްފަ. ދެން މިއިއ ޅޭ. އެ

އ ފަްއދާ ވެސް ނޫން. ެއއީ ފިތ ނަ  ނިޔަތެްއަގެއއް  ންޓަށް މި މައްސަލަ ލީ ހެޔޮއެބަދޭ. ބަޔާންތައް ވެސް ނެރެމ ންދޭ. ޕާލިމެ

ޕީ.ޕީ.އެމަ ފިތ ނަމެޝިނެއް  ެއއީ  ޝަރީފަކީ  އާދަމް  ނިސްބަތްވާ  މެންބަރ ންނަށް  ޕީ.ޕީ.އެްމެގ  ޚާްއޞަކޮށް  އ ފައްދާ ކީ. 

 ،އ ފެއްދީ. މިހާރ  ނޫސްތަކ ަގއި ހެޑްލައިންަގއި މި އޮންނަނީސް ފިތ ނަކ  ވެ. އެ މެޝިނ ން ހަމަ ކޮންމެ ދ ވަހަނެއްމެޝި

  ،މެންދ ރ ފަހ ން ތެދ ވާ މީހާ،  ރަސޫލާއަށް ފ ރައްސާރަކ ރި މައްސަލަ މަޖިލީހ ން ބޭރ ކޮށްލައިފިއޭ. ދެން މި އަޑ އަހާ މީހާ

ދާން. މިއީ ވަރަށް ބޮޑ  ފިތ ނައެއް   ހިނާގ ބޯ ކަނޑަން ؟މަޖިލީހ ން ފ ރައްސާރަކ ރަން އެއްބަސްވީ މިހާރ  ؟އެހެންތަ

ރ ަގދަ ރ  ބާއްލ  އެބަ ެގންނަންޖެހޭ. މިފަދަ މައްސަލަތަކ ަގއި މިހާހަމި މައްސަލައަށް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅ ަގނޑ މެން  

މަޖިލީހ ެގ ރަީއސް  ؛ނ ނެރެޭވ ޮގތަށްސަރ ކާރ  އަތ ަގިއ ވިޕް މި އޮތީ. މިކަހަލަ މައްސަލަތަކ ަގއި ސަރ ކާރަށް ވިޕް ؛ފަރާތް

އިނިގލި ވައިންނަ އެންމެން  ހ ރިހާ  ދެން  ރިޔާސަތ ަގއި.  ކަމެއް  ކ ރަނީއްދިނީ  ކ ރަްއާވ  ރައީސަކީ    ކަމަށް.  ރަީއސް 

 ..އިންނެވި މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން ހަދާ ގަވާއިދ ތަކާއި ެއއާ ެއްއޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރަން އިންނަ ފަރާތެއް ތީ. ަގއިރިޔާސަތ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ތެރި މެންބަރ ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތް ،އަޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް އާދެ! 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ 

މެންބަރަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް    ެއ ވާހަކަދަްއކަާވ ިއއްޒަތްތެރި ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނެރެން ރީ ގ ރޫޕ ަގއި ވިޕްއެ މެންބަރ  ެވސް ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޕާލިމެންޓަ  ،އެ ބޭފ ޅާ ވެސް  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

އޮެވެގން  ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  ވެސް ހިއްސާ އެ    ،އޮެވެގންހިްއސާ   އިރ  އެ ބޭފ ޅާ ވެސްޢަމަލ ކ ރާ ޮގތް. އެ ޢަމަލ ކ ރާ 
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ވަކި ކަހަލަ ވިޕްތަކެއް ވަކި ބަޔަކ  ނެރޭ ކަމަށް އެ  ،ދަނީ. ފަހަރެްއަގއި ވަކި ބައެްއެގ ބޮލ ަގއި އަޅ ވާފައިން ކ ރިއަށްއެކަ

 .. ކަމަށް.  ޚިލާފ  ވާހަކައެއް އަޅ ވާ ބަދ ނާމ  ެއއީ ޙަޤީޤަތާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ 

ލައިވްނ ކ ރޭ. ދެތިން މީހަކ  އައިސް ބާްއވަނީ. އަޅ ަގނޑ     ޖަލްސާތައް ބާްއވަނީ ސިއްރ ން. މީޑިާއައށް  ެގރީ ގ ރޫޕ ޕާލިމެންޓަ

މި ވިޕް ނެރެފަ. ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފ ރައްސާރަކ ރަން    ނ ވެސް ދެނަހ ރިން. މިއަދ  ހެނދ ނ  އައިރ  އޮތީ ސަރ ކާރ ން

ފައި އޮތް  ން ނެރެޕް ނެރ މަކީ ސީދާ ސަރ ކާރ  އަންަގއިެގޙާްއޞަކޮށް ހޯމް މިނިސްޓަރ  ހ ންނަވައިެގން މި ވި ؛ސަރ ކާރ 

އެމް.ޑީ.ޕީންނެއް އޮތީ  ވިޕެއް.  މި  އަންަގިއެގން  ސަރ ކާރ ން  ސީދާ  އޮތީކީ.  ނެރިފައި  ވިޕް  މި  ރަސޫލާއަށް    ނޫން 

ވިޕް މެންބަރ ންނެއް  ިއ،ނެރެފަފ ރައްސާރަކ ރަން  އެްމ.ޑީ.ޕީ  ރައީސް.  ބަދ ނާމ ކ ރަން  ނޫން  ިއއްޒަތްތެރި  ޙަޤީޤަތ ަގއި   .

އިްއޒަތްތެ މިއަދ   މަސައްކަތްކ ރަނީ  އެންމެން  ހ ރިހާ  ރިޔާސަތ ަގއި.  މަޖިލީހ ެގ  ތި  އިންނަަވނީ  ރައީސް  ރައީސް.  ރި 

ހަޅޭ އެ  ނިސްބަތްކޮށް  ަގާވއިއްރައީސަށް  މިތާ  ކަމެއްހެން.  ކ ރަްއވާ  ރަީއސް  ހީވަނީ  މެންބަރ ން.   ދ ލަވަނީ.  ހަދަނީ 

 އިންނަވަންޖެހޭނީ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން އެ ހަމައެކަނި ؛މަލ ކ ރަން އަންަގނީ މެންބަރ ން. ރިޔާސަތ ން އިންނަންޖެހޭނީޢަ

ކޮން ދެން  ބަލަހައްޓަން.  ރިޔާސަތ   މައްޗަށް  ގަވާއިދެްއެގ  އޮންނާނީހަދާ  މަނިކ ފާނ ެގ  މި  ؟ބާރެއްތޯ  އެހެންނަމަވެސް، 

 އި...މިއަދ  ވެސް ސަރ ކާރ ން މި ވިޕް ނެރެފަ ،ނިސްބަތްކ ރަނީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނޑަށް  ؛ އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މެންދ ރަށް މި ހ އްޓާލަނީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

ތިމަންނާައކީ   ،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި އަޙްމަދ  ޒަކީ އިންނެވިއިރ ަގއި ިވދާޅ ވެފައި އޮތް  ، ޔަީގން އަޑ އައްސަވާފަިއވާނެ

ހަމަ ތިޔަ ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވީމާ ވިދާޅ ވާ ޮގތަކަށް    ައޅ ަގނޑަކީ  ،ވިހެންކޮއްކޮއެކޭ. ތި ވިދާޅ  ޑިހަމަ މިތާނަގއި އިންނަ ޮގނ

ދެން ވިދާޅ ވި މިންވަރަކަށް ކ ރާން އިން މީހެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ައޅ ަގނޑ މެން އެނބ ރި    ،ވިދާޅ ވި ކަެމއް

 ގައި.   1:00  ަގއި. އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ބައްދަލ ވާނީ 1:00ބައްދަލ ވާނީ 

 

 { އަށް 13:05އިން  12:29 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :
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 ( ، ރައީސް މ ޙަްއމަދ  ނަޝީދ ރައީސް މަޖިލީހ ެގ ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހެޅި ކަންކަން.   ،އަޅ ަގނޑ މެން މެދ ނކަނޑާލީ މެންދ ރަށް. ބަހ ސްކ ރަމ ންދިޔައީ.  عليكم المالس  `. 

  ޮގތ ގެ ވާ  ަގއި ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(  154ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ،ެއއީ  .9އެއީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމ   

ހަިއކޯޓ   ،ންމަތީ މަދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ  ފަނޑިޔާރަކ   ދެ  ވަކިކ ރ މާާގެގ  ޖ   ގ ޅޭ  މ ން  ޝަލް  ޑީޮގތ ން 

ޮގތ ން    ގ ޅޭ  ެގ ރިޕޯޓާރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ އަ ޝިސަރވިސަސް ކޮމިޝަނ ން ފޮނ ވާފަިއވާ މައްސަލަ ޖ ޑީ

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ތ އަރ ވަނީ އިހަވަންދޫޞަެގންދެެވނީ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ބަހ ސް ކ ރިއަށް މި  

 މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ އަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފާޢ އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝި

މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މ ަގއި ބަހ ސްކ ރަމ ން މި ދަނީ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ރައްޔިތ ން  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 ؟ތޯއޭދޭތެރޭަގއި ދެން ައޅ ަގނޑ މެން ކަންކ ރަންވީ ކޮންޮގތަކަށް  ވެސް ހަޑިމ ޑ ދާރ  ޢަަމލެއް ހިންިގ ފަނޑިޔާރަކާއަނެއްކާ 

ެގ ތެރެއަށް  ޢަމަލެއް  ދާރ ޚާއްޞަކޮށް ރިޝްވަތ ެގ ހަޑިމ ޑ   ، ފަނޑިޔާރަކ  ކ ރަންނ ާވވަރ ެގ ކަމެއް ؛ރައީސް   އިްއޒަތްތެރި

ރައްޔިތ ން އެދޭ އެ ފަނޑިޔާރަކާ ދޭތެރޭަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ޮގތެއް ނިންމަން. އިްއޒަތްތެރި އަޅ ަގނޑ މެން    ،ނަމަ  ވަދެިވއްޖެ

ދެކެޭވ    ،މި މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މ ން ފެންނަ މަންޒަރ ތަކަކީ  ތަޅ މަށް އައިމާ  މިފަދަ މައްސަލައެްއ މި މަޖިލީހ ެގ؛ ރައީސް

ތާރ  ވެރިޔަކ  ވެރިކަން  ޚ ދ މ ޚް  ،ހައިރާންކ ރަނިވި މަންޒަރ ތަކެއް ނޫން. މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަނިޔާވެރި  ،ވާހަކަތަކަކީ އެއީ 

ން ހިންގ މަށް ޓަކަިއ މި ރާއްޖޭެގ ވެރިކަން އޭރ  ރައްޔިތ ންެގ މައްޗަށް އަނިޔާވެރިކަން މަތީަގިއ ވެރިކަ  ،ހިންގ މަށް ޓަކައި 

ނަމަ އޭރ  ވެރިކަން   ޮގތަކަށް ދަންނަވަނީ  ފަނޑިޔާރ ެގއެްއ ހ ރިއްޔާ އެ ފަނޑިޔާރ ެގެއއް އަޅ ވެތިކޮށްެގން. ކ ރ    ،ހިންީގ

ޔާ ޖަލަށް ރ ކޮށް، ސިޔާސީ މީހަކ  ހ ރިއްސޯރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާެގ އޮފީހ ެގ މިނިސްޓަރ ން ސ ޕްރީމް ކޯޓ  ހި  ،ހިންީގ

އަލިފާން ހ ރެއްޖެއްޔާ  ޓީީވއެއް  ައޅ ވެތިކޮށް،  ހ ރިްއޔާ  ފަނޑިޔާރ ެގއެްއ  ނޫސްލައި،  ޮއވެއްޖެއްޔާ  ޖަހައި،  މަޖައްލާއެްއ 

ނިމިެގންދާިއރ  ވެރިޔަކ   ހިންިގ  ވެރިކަން  ޮގތެއްަގއި  އަނިޔާވެރި  އެވަރ ެގ  ނަފްސ ެގ    ،ބަންދ ކޮށްެގން.  ވެސް  ކިރިޔާ 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދ  މަޖިލީހ ގެ    ،ނޑިޔާރަކ  ރިޝްވަތ ެގ ބޭނ ންނ ކޮށް ނ ވެސް ހ ންނާނެމެނިކަމެތިކަމެއް ހ ރި ފަ

އެ ރިޝްވަތ ެގ    ،ދީ އެ ފަނޑިޔާރ ން ހަޑިމ ޑ ދާރ ކ ރ މަށްފަހ ތަޅ މ ން މި ފެންނަނީ އެ ދ ވަހ  ފަނޑިޔާރ ންނަށް ރިޝްވަތ 

ލިބިެގން މިތަނަށް ވަދެ އައިސް ތިބި އިއްޒަތްތެރި ބައެއް  ން މަންފާދީެގން ެއ ފަނޑިޔާރ ންެގ ކިބައިރިޝްވަތ ފައިސާއިން 

މަސައްކަތްކ ރަްއވަމ ންދާ މަންޒަރ . އިއްޒަތްތެރި   ؛މެންބަރ ން އެ ފަނޑިޔާރ ންެގ ދިފާޢ ަގއި ވެސް ިމއަދ  ކ ރަްއވަމ ންދާ
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 ،. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހި ރައްޔިތ ން ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ހައިރާންާވންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންއެީއކީ ެއްއޮގތަކަށް  ؛ރައީސް

ކަހަލަ  މި  ،ވަނަ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންނާ ހަވާލ ކ ރި އެންމެ މ ހިންމ  އެއް މަސައްކަތަކީ  19ޚާއްޞަކޮށް މި  

ނަން  ފަނޑިޔާރ ެގތައް ސާފ ކ ރ ން. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. ފެން  ފަނޑިޔާރ ން ބޭރ ކޮށް  ރަޕްޓ ކަ

އެ ފަނޑިޔާރ  ހ ންނެވީ ެއ    ، މި އޮތް މައްސަލަިއަގއި ވެސް ވަރަށް ސާފ ކޮށް ދެބަސްވެެވން ނެތް މިންވަރަށް އެނެގނީ

ޭއރ ަގއި ވެރިކަމ ަގއި ތިއްބެވި    ،ރަޕްޓް ޢަމަލ  ހިންގަވަިއެގންފަދަ ކަ  ވިދާޅ ވާ ަމންފާ ހާސިލ ކ ރައްަވއިެގން  ނާޖާިއޒ  

ވެ އޭރ ަގިއ  ފަރާތ ން.  އެއީ  ބޭފ ޅ ންެގ  އ ސޫލ ން.  އެ  ަގންނަމ ން  ފަނޑިޔާރ ން  ދިޔައީ  ބޭފ ޅ ން  ތިއްބެވި  ރިކަމ ަގއި 

ރައްޔިތ ންެގ މައްޗަށް އަނިޔާެވރި ވެރިކަމެްއ ހިންގ މަށް ޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް، އޭރ ެގ ައނިޔާވެރި ވެރިމީހާެގ މަްއޗަށް  

މިައދ  ޤާނޫނ  މި   154އަސާސީެގ  ވެސް ރަްއޔިތ ން ބަސްބ ނެ ވެރިކަމ ން އެކަހެރިކ ރީ.  ަވނަ މާއްދާ އަޅ ަގނޑ މެން 

ރަޕްޓ ވި ފަނޑިޔާރ ންނާ ދޭތެރެ ޮގތެއް ނިންމަން. އެ ފަނޑިޔާރ ން ފަނޑިޔާރ ކަމ ން  ކަ  ،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި އެދެނީ

ވޯޓ  ވެސް ދޭނަން. އެޮގތަށް    ،ވަކިކ ރަން ައޅ ަގނޑ  ތާއީދ . އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  އެ ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވެ 

 ؛މީދ . އިއްޒަތްތެރި ރައީސްންދ . ރައްޔިތ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ޓަކައި ކ ރާ އ  އ އެއީ ައޅ ަގނޑ މެން ރަްއޔިތ ންނަށް ވީ ވަ

ނ ހިންޭގނެ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ވެރިކަެމއް  ރަނަގޅ   ނޫ  ،ޤައ މެްއަގއި  ވެރިކަމެއް  ފަނޑިޔާރ ެގތައް  ރަނަގޅ   ފެއްދޭނެ 

ބޯނ ލަނބާ  ސާފ ނ ކޮށެ ވެސް  ބާރަށް  ފައިސާވެރިޔާެގ  އަދި  ވެސް  ބާރަށް  ވެރިކަމ ެގ  ވާންޖެހޭނީ  ފަނޑިޔާރ ން  އް. 

ކ ރިމަތީަގއި   ފަނޑިޔާރ   އެ  އިންތައް.  އޮފަނޑިޔާރަކަށް.  މިންތަކާއި  އިސްލާްމދީނ ެގ  ޤާނޫނ އަސާސީއާއި  ންނަންޖެހޭނީ 

ނ ވާނެ. އަދި އެ ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ނޑިޔާރ ެގތަކ ން ޖާަގދީެގންއެނޫން ފަނޑިޔާރ ންނަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ރާއްޖޭެގ ފަ

ތިބޭ މެންބަރ ން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ހަޑިމ ޑ ދާރ  ޮގތަކަށް މި މަޖިލީހ ަގިއ ރިޝްވަތ ދީެގން މަންފާ ހޯދައި މި މަޖިލީހަށް ވަދެ

ވިޔަސް   ހަޅޭއްލަވަމ ން ދިޔަ ތަންދީެގން  ،ކަމ ަގއި  ެއޮގތަށް  ހިތަށްއަރާ އިްއޒަތްތެރި  ނ ވާނެ.  އަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ  

ތިބިއިރ  އަިއސް  މަޖިލީހަށް  މި  ހޯދައިެގން  މަންފާ  ރިޝްވަތ ދީ  ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ިމއަދ   ބޭފ ޅ ން    ،ރައީސް،  މި 

ހަނދާން ވެސް  އޮތްކަން  ދ ވަހެއް  ވެސް  ޖަވާބ ދާރީވާންޖެހޭ  އޮތްކަން  ދ ވަހެއް  މަހ ޝަރ ވާންޖެހޭ  ނެތ ނީބާވައޭ. 

ރައީސްނެތ ނީބާހަނދާން އިއްޒަތްތެރި  މިންަގނޑ ތަކ ން  ؛ފަނޑިޔާރ ން ؛އޭ.  އެ  ފަނޑިޔާރ ން  ެވސް  އިސްލާމްދީނ ަގއި 

،  މަކީ ެއއީ އާދަިއެގ ކަމެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ ެމން މިއަދ  އެކީެއކަްއޗެއް ކިޔައި ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ޔ ދިބޭރ ވެެގން

ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންެގ މަްއޗަށް ޢަދ ލ ވެރި ރާއްޖެެއްއެގ ޮގތ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެން    ،ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް މި ދިެވހިރާއްޖެ

އެންމެ މ ހިންމ     ،ވާސިލ ކޮށްދިނ ން. އެކަމަށް ައޅ ަގނޑ މެން މި ކ ރާ މަސައްކަތ ަގއި ފަނޑިޔާރ ެގތައް ސާފ ކ ރ މަކީ އެއީ

އެއީ ރިޝްވަތާ ފަނޑިޔާރ ންނަކީ  ތިއްބެވި  ފަނޑިޔާރ ެގތަކ ަގއި  މަސައްކަތް.  ކައިރިނ ވާ    ނ ފޫޒ ތަކާ  ،އިރިނ ވާކަ   އެއް 

އެފަދަ  ކަމެއް.  ކ ރަންޖެހޭ  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ  މި  މިައދ   އަޅ ަގނޑ މެން  ެއއީ  ޔަީގންކ ރ ަމކީ  ފަނޑިޔާރ ންކަން 

ިމއަދ  ރަްއޔިތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނާ ހަވާލ ކޮށްފައި އޮތް   ،ނަމަ އެފަދަ ފަނޑިޔާރ ން ަވކިކ ރ މަކީ ެއއީ ފަނޑިޔާރ ން ތިބި
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މިޒި އަޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ   އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  އ ންމާއެއް.  ރައްޔިތ ން  މަސައްކަތްކ ރަން.  މަގ ން  އެ  މީދ ކ ރި ންތިބީ 

މީދ ތައް ހާސިލ ކޮށްދޭން ައޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި ތިބީ މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ވަދެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ  ންއ 

 ރ ޞަތަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދެްއވި ފ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކާށިދޫ    ... )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ޮގނޑިކޮޅ ަގއި އިށީންނެވ ން

 ޖާބިރ . هللا ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ހޭއާދެ!   ކަންތައްތައް  ކަހަލަ  މި  ޑެލިކެސީއާ  ލްކ ރަންޖެހޭނީންޑ އަޅ ަގނޑ މެން  އޮފް  ލޮޓްސް  މިއަދ     ވިތް  ެއއްކޮށް. 

އ ޅެނީ ވެސް މ ޅިން އާ ކަމެއް.   މިކ ރަން   ؛ވަނަ މަޖިލީހ ަގއި ހ ރިހާ ދ ވަހެއް  19  ،ދަނީ   އަޅ ަގނޑަށް ފެނިެގން މި

  އި އެންމެހަނޫނިއްޔާ    ،ކ ރާނީތޯރަކ  ަވކިކަނޑައެޅިެގން ވަކި ފަނޑިޔާ  ،ޕްޓްކ ރާނީތޯރިޕޯޓ ަގއި ދަްއކާފައި ހ ރި ޮގތަށް އެޑަ

ނ ދައްކާ.    ކ ކ ރި ވާހަކަ ެވސް މިތާކ ރަނީ. އަދި ފަނޑިޔާރަކ  ވަްއކަންކަށް ނޫން މި ޑިބޭޓ ޔައެ ؟ ކ ރާނީތޯފަނޑިޔާރ ން ވަކި 

ޚިލާފަށް ކަމަށް އަބަދ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ވާހަކަދަްއކަމ ން ިމ   ފަނޑިޔާރ ެގ އޮޕަރޭޓްކ ރަނީ ޤާނޫނ އަސާސީާއއި ާގނޫނާ

ކޮންމެ ސަރ ކާރެއް އޮތަސް، މި ދިގ  ތާރީޚ ަގއި   ،ރިހާ ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެއަންނަނީ. ދެން ހ 

ދިން  ެވސް. ވަޒީރ ންނަށް ވެސް ފްލެޓ   ބާނަމ ންކަން އަންނަނީ. ދެން ފަނޑިޔާރ ންނަށް ދޭންވާނެ ފްލެޓ ފަނޑިޔާރ ެގއަށް އަތް

އިފި.  ށް ވެސް މިހާރ  ގެއެްއ، ަގނޑ ވަރެއް އަޅަ  މަޖިލީހ ެގ ރައީސަދ ވަސްވަރެއް ދިޔަ. އަދި ޯގތި ވެސް ދެއްިވ. އަދި މި

.  އޭރެއްަގއި އޮންނަ ހާލަތާއި ކަންކަމަށް ބަލާފަ  ދައ ލަތ ން  ދަނީޚާއްޞަކޮށް އެހެން ހ ރި ބޭބޭފ ޅ ންނަށް އެއްޗެހި ދެއްވަމ ން

  ޕޫލަކާއި، ެގއަކާއި، ބަޓްލަރ ންނާއި، އަދި ސ ވިމިންއަޅ ަގނޑ ެގ ޝިކާޔަތެއް ނެތް ފަނޑިޔާރ ކަން ދޭ ދ ވަހ  ކާރ ކޮޅަކާ 

ޮގތަށް. އެހެންވީމާ،  އަދި ކައިރީަގއި ޚިދ މަތްވެސް ދޭން ފަނޑިޔާރ ންނަށް.   ދޭނެ ރަނަގޅ  ބޭބޭފ ޅ ން ވެސް ތިއްބަވާ 

ކޮށް ކަމެއް  ހ ރިހާ  ލައްވާ    ނީދެފަނޑިޔާރ ން  ނެރެން،ހ ދ ލ ވެރި  ޢަފަނޑިޔާރ ން  ފަށް ޞާއިންޢަދ ލ   ކ މެްއ 

ދ  އެބަ އީއ ޅެނީ. ސަރ ކާރ  ހިންަގން ފަނޑިޔާރ ންެގ ތާ  ނ ކ ރެވޭތީތާ މިހާ ފަނޑިޔާރ ންެގ ޕްރެޝަރ  ބޮޑ ެވެގން މިންކ ހ 

ތާ ފަނޑިޔާރ ންެގ  ކ ރަން  މެންބަރ ކަން  މަޖިލީހ ެގ  މި  މެންބަރ  އީބޭނ ންވޭ.  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ބޭނ ންވޭ.  އެބަ  ދ  

ފަނޑިޔާރ ންނަށް   ،ދީެގންމައ މޫނ  އެ ވިދާޅ ވާ ޮގތަށް ލާރި ؛ޖ މްހޫރީ ޕާޓީެގ ލީޑަރ   ، ެއއްކަލަޅ ވީއެ ވިދާ  ،ވިދާޅ ވީ 

ޔާމީން    ލާރި ދިނީ  ކަޅ  ދަބަސް ެގންދިޔަީއ. ފާރިސްއޯ  އިއޭރ ގަ   .ދިނީފައިސާ  ޖ މްހޫރީ ޕާޓީެގ ލީޑަރޯ ؛ދީެގންރިޝްވަތ 
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ދިމާވި މައްސަލަތަކ ަގއި  އެކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ވިދާޅ ވަނީ.  ހިމެނޭ   އެ  ލިސްޓ ަގއި  އެ  އ ކާލީއޭ.  އޭރ   ފަނޑިޔާރ ން 

 ... ސަންޕާމި ހިނާގ އޮޕަރޭޝަނަކީ ޕާޓީެގ ޗެއަރ  ،އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ ؟ބޭފ ޅ ންތޯ މިހާރ  ވެސް މި އަންނަނީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

  ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން . ވޯޓަށް އެހ މަށް 10

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޢާންމ  އަމީން  މި އެދެނީއަޅ ަގނޑ   މިހާރ   ޖައްސަވައިދެއްވ މަށް.    ، އަރިހ ން  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ޯވޓ ެގ ރަނަގބީލ  

ން، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ެގ ދެ  ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ(ަގއިވާ ޮގތ ެގ މަތީ  154ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

ފަނޑިޔާރ  މަފަނޑިޔާރަކ   ވަކިާގކަމ ެގ  ފޮނ ވާފައިވާ   ގ ޅޭ  ކ ރ މާމ ން  ކޮމިޝަނ ން  ސަރވިސަސް  ޖ ޑީޝަލް  ޮގތ ން 

ޮގތ ން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް  ގ ޅޭ ޖ ޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މާ ،މައްސަލަ

 ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 72    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 18    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 48    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    66     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  34      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 
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 ނ ވޭފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކޯޓ ެގ  ން، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައި ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ(ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީ 154ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

ސް ކޮމިޝަނ ން ފޮނ ވާފަިއާވ  ސަ ޮގތ ން ޖ ޑީޝަލް ސަރވި  ގ ޅޭ   ކ ރ މާމ ން ަވކިާގކަމ ެގ މަފަނޑިޔާރަކ ، ފަނޑިޔާރ ދެ  

މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މާޖ ޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ނި  ،މައްސަލަ ރިޕޯޓ   ޮގތ ެގ    ޮގތ ން ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ.  ގ ޅޭ  ންމި 

އިްއޒަތްތެރި   18ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވީ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފެންނަ  72ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވީ  . 87؛ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީ

ކަމަށް   ނ ފެންނަ  ވޯޓ   48މެންބަރ ން.  ޮގތަކަށް  ވަކި  ވޯޓ ަގއި    1ވާ  ނ ދެއްވޯޓ .  މެންބަރަކ .  އިްއޒަތްތެރި 

ބޭނ ންވަނީ    66ބައިވެރިެވވަޑަިއެގންނެވީ   ފާސްކ ރ މަށް  މެންބަރ ން.  ރިޕޯޓ     34އިްއޒަތްތެރި  މި  އެހެންވީމާ،  ވޯޓ . 

ނ ވާނެ ކަމަށް  ތ  އޮޅިވަޑައިެގންފައިއެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ދެން އަޅ ަގނޑ  އަދާކ ރަންޖެހޭ އިޖ ރާ  ނ ވި.ފާހެއް

 ނ ވ މ ން އަޅ ަގނޑ  އަހަންޖެހޭ ދެވަނަ ވޯޓަށް މި އަހަނީ. ރިޕޯޓ  ފާސްއަޅ ަގނޑ  ދެކެން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ ދަށ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރ    154ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

ޢަބްދ  މަފަނޑިޔާރ   ،ޙަމީދ هللا އަލްއ ސްތާޛ   ވަކިާގކަމ ެގ  މެންބަރ ންނަށް   ގ ޅޭ  ކ ރ މާމ ން  އިއްޒަތްތެރި  ޮގތ ން 

 ން އެދެން. ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

   ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 72    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 58    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 07    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ 

 03 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  
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    65     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  44      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ންރިޔާސަތ ން 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ ދަށ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރ    154ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

މަޖިލީހ ެގ  ޮގތ ން ނެގ ނ  ވޯޓިެގ ނަތީޖާ.    ގ ޅޭ  ކ ރ މާމ ން ވަކިާގކަމ ެގ މަފަނޑިޔާރ   ،ޙަމީދ  هللا އަލްއ ސްތާޛ  ޢަބްދ 

އަދަދަކީ ކަމަށް    72ބެވީ  ތިއް  ހާޒިރ ވެ. 87؛ ޖ މ ލަ  ފެންނަ  މެންބަރ ން.  މެންބަރ ން   58ިއއްޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި 

ކަމަށް   ނ ފެންނަ  ވޯޓ   7ވޯޓ ދެްއވައިފި.  ޮގތަކަށް  ވަކި  ވޯޓ ދެްއވި.  މެންބަރަކ   ިއއްޒަތްތެރި    3ނ ދެްއވާ  އިްއޒަތްތެރި 

ވޯޓ . އެހެންވީމާ،    44. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަނީ  ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ ން  65މެންބަރަކ . ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިެވވަޑައިަގތީ  

މ ން  ާގކަމ ެގ މަޙަީމދ  ފަނޑިޔާރ هللا ފާސްވެއްޖެ. އެހެންކަމ ން، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރ  އަލްއ ސްތާޛ  ޢަބްދ  

 ކ ރ މަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާސްކޮށްފި.  ވަކި

 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ގައި. 9:00ވާ ައންާގރަ ދ ވަހ  ހެނދ ނ    2022ޖޫން  7ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ 
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. مينالعال رب   هلل والحمد
 

____________ 



Overall Voting Result 6/6/2022 9:47:36 AM

Voting Mode: Open

VOTE

Kulli massala ah bahuskurumah

Results

Present: 59
Eligible to vote: 58

Yes: 10
No: 33

Abstain: 0
Voted: 43

Not Voted: 15

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/6/2022 9:48:20 AM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé No
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru No
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru No
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu No
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu No
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru No
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru No
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu No
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo No
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa No
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo No
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Yes
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Not Voted
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru No
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu No
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo No
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu No
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo No
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo No
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo No
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Not Voted
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo No
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Not Voted
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi No
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru No
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Not Voted
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru No
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo No
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo No
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri No
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Yes
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru No
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Yes
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Yes

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/6/2022 9:48:20 AM]



ID Name Organisation Result

77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo No
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi No
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru No
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Not Voted
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli No
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Not Voted
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo No
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru No
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu No

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/6/2022 9:48:20 AM]



Overall Voting Result 6/6/2022 1:19:19 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Dhivehi Raajjeyge High Court ge 2 fandiyaaraku fandiyaaru kamuge
magaamun vakikurumaa gulhey gothun JSC in fonuvvaafaiva massala,
Judiciary Committeen nimmigothuge Report faaskurumah

Results

Present: 75
Eligible to vote: 74

Yes: 18
No: 48

Abstain: 1
Voted: 67

Not Voted: 7

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/6/2022 1:20:03 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé No
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru No
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu No
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu No
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru No
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu No
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru No
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu No
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu No
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi No
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo No
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu No
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo No
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa No
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo No
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram No
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo No
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu No
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo No
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo No
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo No
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo No
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo No
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Not Voted
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo No
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi No
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Abstain
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru No
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo No
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo No
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru No
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo No
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo No
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri No
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Yes

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/6/2022 1:20:03 PM]



ID Name Organisation Result

62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Not Voted
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru No
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku No
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo No
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu No
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Yes
78 Saud Hussain (IND) Villingili Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo No
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi No
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru No
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Not Voted
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli No
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo No
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu No
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo No
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo No
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo No
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru No
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu No
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu No

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/6/2022 1:20:03 PM]



Overall Voting Result 6/6/2022 1:22:09 PM

Voting Mode: Open

VOTE

High Court Fandiyaaru Uz. Abdulla Hameed Fan'diyaaru kamuge
magaamun vakikurumah

Results

Present: 75
Eligible to vote: 74

Yes: 58
No: 7

Abstain: 3
Voted: 68

Not Voted: 6

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/6/2022 1:22:54 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
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Yes
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
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Abstain
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Yes
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Yes
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
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Yes
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari No
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi No
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Abstain
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru No
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo No
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62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo No
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Abstain
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo No
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu No
78 Saud Hussain (IND) Villingili Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Yes
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Not Voted
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
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