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7201/18/7ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 9:04 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:48: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މޫސާމަނިކު ރައީސްނައިބު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަތްރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ހަހައަ ވަނަ 2017

 ުދވަސް( )ހޯމަ 2017 ެފބުރުވަރީ 20

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .وعلى آله وصحبه ومن واالهالم على رسول هللا الة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  22ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 .މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

  .ރުންމާއި ަޔުއމިއްޔާ ފާސްކުޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2017/1/7އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

ޖަލްސާގެ ަޔއުމިްއޔާ. އެީއ  3އަުށް،  2017/18/3އިން  2017/18/1ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  -3.2

ވަނަ ޖަލްސާއަުށް ހުރި ޔަުއމިއްޔާތައް. މި ޔައުިމއްޔާަތއް 3ވަނަ ޖަލްސާއިން 1ވަނަ ދައުރުގެ 1 ވަނަ އަހަރުގެ 2017

  

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

ްމަޖި ްވެބްސައިުޓަގއި ްއިޞްލާޙެއްްކުރުމަށްފަޢުާޝއިލީހުގެ ްެމންބަރަކު ްއެްއވެސް ްަގވާއިުދގަިއާވްހުށަހަޅުއްވާަފއިްހު ނުވާތީ

ރާްޔައުމިްއޔާތަެކއްްކަމަށްްނިންމައިފިން.ްމަތީންްމިްޔައުިމއްޔާތަަކކީްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުންްގަޫބލުކުގޮތުގެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އެްނގުން ިރޔާަސތުން އަންގާ، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ގަިއ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  11:15މިއަދު ކޮމިޓީތަކުެގ ބަްއދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަުށް ހަމަެޖހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

ގައި ަޤއުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ  2:00 .ަގއ3ިކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  އިޖްތިމާޢީގައި  11:15. ަގއ1ިކޮޓަރި 

 ގައި.3ކޮޓަރި 

 ހޯރަފުުށީ  ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އިޤްތިޞާދީލާނަން. ައއި ބަެއއް ބަދަލުތައް ދަންނަަވއި ކޮމިޓީތަކަުށް -4.2

ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި  ކުަޑހުވަދޫކޮމިީޓއަުށް  ގެ ބަދަލުގައި އެމުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ިލޔުން  ން ިސޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. އެއެދި އެމް.ޑީ.އޭގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕު ދެްއވުންންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހަމަޖައްސަަވއިމެ

އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ ން މަޖިލީހުގަމަތީ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮތުގެ 107ލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ލިބުމުން މަޖި

. ަގއި އަްނގާފަ 2017ފެބުރުަވރީ  15ނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ވާ ތަކުގެ ލީަޑރުންނަުށް އެކަންޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕު

ން އެކަން ެއގޮތަުށް މަތީ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ 107ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ،އެހެންކަމުން

 ހިތަދޫ ެދކުނު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ  ސަރުކާުރގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ އިޢުލާންކުރަން.

ންބަރު އިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެދާ މާފަންނު ހުޅަނގު ޮކމިޓީއަުށް  ގެ ބަދަލުަގއި އެޢަލީ ނިޒާރުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ިލޔުން  ން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެއެދި އެމް.ޑީ.ީޕެގ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕު ެދއްވުންމުޙައްމަދު ފަލާޙް ހަމަޖައްސަވައި

އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ ން މަޖިލީހުގަމަތީ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮތުގެ 107ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

. ަގއި އަްނގާފަ 2017ފެބުރުަވރީ  15ނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ވާ ތަކުގެ ލީަޑރުންނަުށް އެކަންލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުޕާ

ން އެކަން ެއގޮތަުށް މަތީ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ 107ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ،އެހެންކަމުން

ޢަލީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފުވައްމުލަކު މެދު ވަަޑއިގަންަނާވ ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިއިޤްތިޞާދީ  އިޢުލާންކުރަން.

 ދެްއވުންންބަރު ޢަލީ ޝާހް ހަމަޖައްސަވައިދާއިާރގެ އިއްޒަތްތެރި މެ ފުވައްމުލަކު އުތުރުކޮމިީޓައުށް  ގެ ބަދަލުަގއި އެފަޒާދު

ވަނަ  107ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ލިޔުން ން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެއެދި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕު

ތަުކގެ ލީޑަރުންނަުށް އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލަމެންްޓރީ ގްރޫޕުން މަޖިލީހުގަމަތީ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ

ގަާވއިދުެގ  ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ،އެހެންކަމުން. ގައި އަންގާފަ 2017ފެބުރުވަރީ  15ނީ ެއސް.އެމް.އެސްައުކން ވާ އެކަން

 މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ  މިނިވަން. ން އެކަން އެގޮަތުށް އިޢުލާންކުރަންމަތީ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 107

ކޮމިީޓއަުށް  ގެ ބަދަލުަގއި އެޢަލީ ނިޒާރުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ހިތަދޫ ދެކުނުބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަްނނަވާ 

ެއދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ  ެދއްވުންންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހަމަޖައްސަވައިދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެ ދޫއަްއޑޫ މީ

ން މަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 107ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެގްރޫޕު

 15ނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ވާ  ތަކުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަންޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕު އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެމަޖިލީހުގަ
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއާވ  107ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ،އެހެންކަމުން. ގައި އަންާގފަ 2017ފެބުރުވަރީ 

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ކެންދޫވަޑަިއގަންަނވާ ޮކމިޓީގައި ހިމެނި ގަވާއިދު ން އެކަން އެގޮތަުްށ އިޢުލާންކުރަން.މަތީ ގޮތުގެ

ންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަުދ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެ  މަތިެވރިކޮމިީޓއަުށް  ގެ ަބދަލުގައި އެޢަލީ ޙުސައިންމެންބަރު 

މުން މަޖިލީހުގެ ލިޔުން ލިބު ން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެއެދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ްގރޫޕު ެދއްވުންހަމަޖައްސަވައި

އި ހިމެނޭ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުެގ ޕާލަމެންޓްރީ ން މަޖިލީހުގަމަތީ  ވަނަ ާމއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 107ގަާވއިދުެގ 

 ،އެހެންކަމުން. ަގއި އަންގާފަ 2017ފެބުރުވަރީ  15ނީ އެސް.އެމް.ެއސްއަުކން ވާ ތަުކގެ ލީޑަރުންނަުށް އެަކންގްރޫޕު

 ން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.މަތީ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 107ިއދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާ 

 

 މަޖިލީހުަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ގަރާރު . 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .މަޖިލީހަުށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ގަރާރު، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ވަަނ 142ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ މުޙައްމަދު ފަލާޙް، މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރިމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ  -5.1

ވަނަ މާއްާދގެ 142މާއްދާގެ ދަުށުން ހުުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރުގެ ފުރަތަމަ ިކޔުން ިއްއވުން. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 ދަުށުން ހުުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރު.

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން.، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެާއްޒގެ މަސަްއކަތަުށް ބަަދލުގެނައުމާ ގުޭޅގޮތުން ފޮނުްއާވފައިވާ ަމއްސަލަ، ސަރުކާުރގެ  -6.1

ފެބުރުވަރީ  15ަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައް

ަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ 2017

ންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު. އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ
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ރުެގ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާުޒގެ މަަސއްކަތްތަކަުށް ަބދަލުއައުމާ ުގޅިގެން ސަުރކާ

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މި އިއްޒަތްތެރި މަިޖލީހަުށް އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅަން. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަލަ، ސަރުކާުރގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން ެއފެއާުޒގެ މަސަްއކަތަުށް ބަދަުލގެނައުމާ ގުޭޅގޮތުން ފޮނުވާަފއިާވ މައް

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޯޕޓަުށް ބަހުސްކުރުމަުށް ޖުމުލަ  

 5މިެނޓުގެ ަވގުތު. ޕާޓީތަކަުށް ަވގުތު ކަނޑައެޅިަފއިވާ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަުށް  30 ވަނީ ކަނޑައެޅިަފއި

މިނެޓު.  5އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް މިނެޓު.  5އަުށް .އޭއެމް.ޑީ މިނެޓު. 5 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށްމިެނޓު.  5އަުށް މިނެޓު. އެމްޑީ.ޕީ

ޞަތުަށް ފުރުއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން . މިނެޓު 5މެންބަރުންނަުށް އިްއޒަތްތެރި ވަކި ޕާޓީައކަުށް ނިސްބަތްނުވާ 

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ އިނގުަރއިދޫއަރުވަނީ  މިފުރުޞަތު  އެދިަވޑަިއގަތުމަުށް ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު

 ުށް.ފަލާޙަ އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

ްނ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާުޒގެ ަބެއއް މަސަްއކަތްަތކަުށް ބަދަލުގެނައުމާ ގުޭޅގޮތުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ފޮނުވާފައިވާ މަްއސަލަ، ސަުރކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަާދކުާރ ކޮމިޓީން މި ވަނީ ވަރަުށް ފުރިހަމައަުށް ބަލައި، ފާސްކޮުށް، 

ނިންމާފަ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނީ ހަމަ ކޮމިޓީގައި މި މަސައްކަތްކުެރްއވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާއި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަުށް 

ކަްތތައް ފާހަގަކޮުށް އަުޅގަނޑު ަހމަ ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެްއކޮުށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނުަށް ހަމަ މި ކޮުށްފައިވާ މަސައް

ވެސް ުޝކުރު ދަންނަވަމޭ. ައދި ހަމައެއާެއއްކޮުްށ ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ަސރުކާރުގެ ަބއެްއ ވުޒާރާތަުކެގ 

ަތއް މި ގެންނަނީ ރައްޔިތުންނަުށް ވީހާވެސް ގާތުން ޚިދުމަތްދީ، މަސައްކަތް ައވަްސކޮުށް، ހިންުގމުގެ ނިޒާމަުށް ބައެއް ބަދަލު

މި ކަންކަން ރައްޔިތުންނަުށް ެއންމެ ފަސޭހަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮުްށދިނުމުގެ ނިޔަތުަގއޭ. އެހެންވީާމ، މި ފުރުޞަތުގައި ިދވެިހ 

ޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ސަރުކާރާއި އަދުގެ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަުށް ހަމަ ވަރަުށް އިްޚލާޞްތެރިކަމާ އެްއކޮުށް އަ 

ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނޑު ވެސް މާ ދިގު ވާހަކަތަެކއް ނުަދއްަކއި، ހަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮިރން އެފެާއޒުގެ މަސަްއކަތްތަްއ 

ހަމަ މި ގެނައި ބަދަލުތައް ފާހަގަކޮުށް ކޮމިޓީއަުށް ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވާލަމުން އަުޅގަނޑު ެވސް ހަމަ ވާހަކަކޮޅު 

 މައިލާނީ. ދެއްވި ފުރުޞަަތުށް ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ. ނިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ އަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއަުށް.

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ރު ދާއިރާގެމާފަންނު އުތު

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިގެން، މިއަދު މިސާލަކަުށް މިހާރު މި ހުުށަހެޅިފައިވާ 

މެން ކަންބޮުޑާވ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތަުށް އެ ގެނައި ބަދަލު، ނޫނިއްޔާ ެއއަުށް ގެނައި ބަދަލަުށް އަޅުގަނޑު

ސަބަބަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަުށް އުާފވެރި ވާހަކަތަެކއް ނޫން އަޅުަގނޑުމެންނަުށް މި ތަނުގައި ވާަހކަ މި ދެކެވެނީއެއް. ާރއްޖޭެގ 

ރައްޔިތުންނަުށް މާ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭ ވާހަކައެއް ނޫން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ބައިވެރިވެަފއިާވ، ޒަމާނުއްުސެރ 

ިއވާ ބައިނަލްއަްޤާވމީ ބޮޑު ޖަމުޢިއްޔާއަކުން އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤައުމު ަވކިެވގަެނ، އަުޅގަނޑުމެން ދުނިޔޭގެ ބައިވެިރވެފަ

ތަހުޒީބުން ނެއްޓިދާ ވާހަކައެްއ މި ދައްކަނީ. ވަރަުށް ބޮޑެތި ގިނަ ގެއްލުންތަެކއް އަުޅގަނުޑމެންނަުށް އެބަވޭ. މިސާލަކަުްށ 

ތިބޮޑެތި ކުިޅވަރުެގ ފުރުޞަތު؛ ދުނިޔޭގެ މަޝްޫހރު ބޮޑު ކުިޅވަރު މުބާރާތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާނުންނަުްށ އޮތް ބޮޑެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ުޒވާނުން އެަކހެރިކޮުށް މަޙްރޫމްކުރަނީ. އަދި ހަމައެއާއެުކަގއި ކުރީ ދުވަުހ ވެސް އަުޅގަނޑު ދެންނެިވ 

ޢުލީމު ލިބުމުގެ އެ ފުރުޞަތު ހަމަ ެއއްކޮުްށ ފަދައިން، ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެތަެކއް ުޒވާނުންނަުށް ހިލޭ ސްކޮލަރޝިޕް، މަތީ ތަ

ބަންދު މި ކުރީ. ކޮމަންވެލްތުގެ ސްކޮލަރޝިޕްތައް ދިވެހިާރްއޖޭގެ އެތަެކއް ދަރިންނަުށް ލިބެމުންދިޔައިރުަގއި މި ރާއްޭޖގައި 

މުސްތަޤުބަލު  ކޮމަންވެލްތުގެ ްސކޮލަރޝިޕްތަކުން ކިޔަާވވިދާުޅެވގެން ތިްއބެވި ބޭބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންގެ

އެްއކޮުށް ހަލާލުކޮުށްލި ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ދައްކަންޖެހެނީ. މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ަޤއުމު 

ވެއްިޓގެން މި ދަނީ މާ ރީތި ޤައުމުތަކެއްގެ ސަފަކަުެށއް ނޫން. ޒިންބާބުވޭ، ފިޖީ، ގެމްބިޔާ، މިކަހަލަ ޤައުމުތަކެއްެގ 

ޑުމެންގެ ޤައުމު ވެއްިޓގެން މި ދިޔައީ. އެންމެ ކުޑަމިނުން، މިހާރު ގެމްބިއާ އަލުން އަނބުރާ ދަރަޖައަުށް އަޅުގަނ

ކޮމަންވެލްތަުށް އަިއއްސި. ގެްމބިއާަގއި އިހަކަުށްދުވަހު މި ރާއްޖޭަގއި މިހިރަ ކަހަލަ ވެރިޔަކު ހުންނަވައިގެން އިންތިޚާބު 

އެންމެ ފަހުން ބޭރުކުރީ. ބޭރުކުރުމާ ެއކުަގއި އާ ވެރިޔަކު ަވޑަިއގެްނ  ގަބޫލުނުކޮުށް، ދޫުނކުރާނަމޭ ކިާޔފައި ގަަދކަމުން ހުއްޓާ

މިހާރު އަލުން އަނބުރާ މި ަސފަުށް މި ވަނީ. ކޮމަްނވެލްތަުށް މި ވަންނަނީ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑުމެންެގ ޤައުމު މި އޮތީ 

ޖައިަގއި މި ވަނީ. މިއީ ވަރަުށް ހިތާމަހުރި އަދި މާ ދަުށު ދަރަޖައިގައި. ެގމްބިއާ، ޒިމްބާބުޭވ، ފިޖީ، މިައުށްވުރެ ދަުށު ދަރަ

ރާއްޖެ ކޮމަްނެވލްތުން މި ވަކިވީ އަުޅގަނޑުެމން ވަކި ކޮމަްނވެލްތަުށް ވުރެ ވާހަކަތައް އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. މި 

އާ ނުބައްދަުލ ކުރިއަރަިއގެންދިަޔއިމަެއއް ނޫން. ޝައްކެއް ނެތް. ައޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު ކޮމަންވެލްތުަގއި ޮއތުމަުށް ވުރެ އެ

ކުރިއެރުމެއް މި ޤައުމަުށް ލިިބގެނެއް ނޫން. ޝަްއކެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ޑިމޮކްރެީސއާިއ 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާިއ، ހެޔޮ ވެރިކަމާިއ، މި ބާވަތުގެ ކަންކަން ކޮމަންވެލްތުން ގަބޫލުކުރާ މިންގަނޑާ އެއްހަމައިަގިއ 

އުމަުށް ނޯެވވިގެން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެިރައކަުށް އެ ހަމައިަގއި ނޯެވވިގެން. އެކަން ގަބޫލުނުކުެރވިގެން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤަ
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މިއީ ރީތި ވާހަކަަތކެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ިހތާމަހުރި ވާހަކަތަކެއް. ިމއީ ަފޚުރެއް ނޫން. ވަރަުށް ޮބޑެތި 

ުށް ވާތީ. މިސާލަކުަށް ނިކަން ބައްލަވާ، ކޮމަންވެްލތުން މި ދައްކާ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުން ދިވެހިރާއްެޖއަުށް ލިބެމުންދާ ކަމަކަ

އެއް ވާހަކަައކީ، ރާއްޭޖގެ މި ކޯޓުތަކުން އިންސާފެއް ނުލިބޭ ވާހަކަ. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާ ރައްޔިތުން އިއްތިފިޤުާވ 

ން ކުެރއްިވ ކަމެއް. މަދަނީ ކޯޓު، ިސވިލް ޯކޓުގެ ކަމެއް މި ސަުރކާރު ފިަޔވައި. ނިކަން ބައްލަާވ! ިއއްެޔ ސުްޕރީމް ކޯޓު

ފަނޑިޔާރަކަުށް އިންެނވި މަރިަޔމް ވަޙީދު؛ އޭނާގެ ަހއިސިްއަޔތު ގެއްުލވާލި ގޮތް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ވިސްަނއިބައްަލވާ! 

ގެ ކުރިމަތީަގިއ ހިތާމައެއް ނުކުރަްއވަމުތޯ؟ ދެރަފުޅެއް ނުވަމުތޯ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް؟ އަުޅގަނޑުމެން، ިމ ނާއިންސާފު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިން ސަލާމަތްކުރުމަުށްޓަކައި އަުޅގަނޑުެމން އައްޑަަނއަކަުށް ވާކަުށްނުޖެހޭތޯ މިހާރު؟ މި ދަރަޖައަުށް. 

ނިކަން ބައްލަވާ! ކޮންކަެމްއ ކުރައްަވިއގެންތޯ؟ ކޮން ހައިސިްއޔަތެއްތޯ ސުޕްރީމް ޯކޓަުށް ލިބިގެންވަނީ؟ ޖުޑިޝަލް 

ލިބިެގންވާ، ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިެގންވާ ބާރެއް، އަދި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަށް ލިބިގެންވާ ބާރެްއ ސަރވިސް ކޮމިޝަނަުށް 

ސުޕްރީމް ކޯޓުން؛ ިސވިލް ކޯުޓގެ ޤާީޟއަކު ނިންމެވިނިންމެުވމެއްގެ ަމއްޗަުށް. އެނޫން ސަަބބަކާ ހުރެއެްއ ނޫން. މަދަނީ 

ޓުން ކުރެއްވި ކަމަީކ، އެކަމަނާގެ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެްއވުމުެގ ކޯޓުގެ އެ ޤާޟީ ނިންމެވި ޙުކުމަކާ ހުރެގެން ސުޕްރީމް ކޯ

ހައިސިއްޔަުތ ެއއްކޮުށް ިނގުަޅިއގަތީ. ިސވިލް ކޯޓުން އެ ނިްނމެވިނިންމެވުން؛ ސަރުކާާރ ިއދިކޮޅު ނޫނިއްާޔ ސަރުކާރުން 

 މިެދންނެވި ސިވިލް ކޯުޓގެ ޙުކުމް. މެއް ނިންމަވާފައިވާީތވެ. މިހާތަނަުށް ހަމައެކަނި ދެމިއޮތް ޙުކުމަކީ ވެސްނުރުހޭ ނިންމެވު

އެ ޙުކުމް ބާތިލުކުރާ އެްއވެްސ ޙުކުމެއް މަތީ ކޯޓަކުން ކޮުށްފައެއް ނެތް. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ކޮުށްފަެއއް ނެތް. ހައި 

އަދި ކޯޓުން ވެސް ކޮުށްފަެއއް ނެތް. ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކުރެްއވި ަކމަކީ އިސްތިޢުނާފަުށް އޭގެ ތަްނފީޛީ މައްސަލަ ވެސް، 

އެ މައްސަލަ ެވސް ހުުށަހެޅުމަުށްފަހުގައި އަނބުރާ ގެނައީ. އެކަން ެއގޮތަކަުށް ނޫންތޯ ކުީރ؟ އެކަން ކޮުށްފަިއ، ސިވިްލ 

ކޯޓުގެ މައްސަލަ ބާތިލުކުރުެމްއ ނެތި މިހާރު މިކުރި ގޮތަކީ، ސަރުކާރު ނުރުހޭ ގޮތަުށް އެކަްނތައް ކުރީމަ މި ބުނަނީ، އެ 

މި ބުނަނީ، ިސވިލް ޯކޓުގެ ޤާީޟގެ ަހއިސިްއޔަތެްއ ނެތޭ. ކޮންފަދަ ހާލަތެއް؟  ތަނުގެ ރަޖިސްޓްރާ ޮސއިކޮުްށފައި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޮލަުށް ހޮނުއަޅަންދެން، ާއއްމުެވގެންވާ ބޮޑު ކޯފާެއއް ލަްއވަންދެންތޯ އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބެނީ 

ނޑުމެން އެކަިނތޯ ތިބީ، މި ފަނޑިޔާރުންެގ ވަރިހަމަކޮުށްގެން؟ ކޮްނކަހަލަ ދަރަޖައަކަުށްތޯ މި ޤައުމު މި ަވްއޓާލަނީ؟ އަޅުގަ

ދިފާޢުގައި ވެސް ނިކުންނަން ތިބި ބަޔަކީ؟ އަޅުގަނޑުމެންޯތ؟ އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން، ހިތްވަރު ނެރުމަުށް. މި ރާއްޖޭގެ 

ރުމުަށް. ފަނޑިޔާރުޭގގައި ތިއްަބވާ ބޭފުުޅންނާއި މި ރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ނިޒާމުަގއި މަސައްކަތްކުަރްއވާ ބޭބޭފުޅުން ހިތްވަރު ނެ

އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭނަން އިރާދަކުރެއްިވޔާ. ފަނޑިޔާރުްނގެ ހިމާޔަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭނަން. އަޅުގަނޑުމެން މި 

ގޮވާލަނީ އެންމެ ކަމަކަުށްޓަކަިއ. އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމެއް މި ރާއްޖެއަުށް ހޯދުމަުށް. ކޮމަންވެލްތުން އެ ޮގވަނީ 

ން ެއ ނިންމެވިނިންމެވުމަކީ ޭއގެ މިސާލެއް. ނުބައިކަުމގެ މިސާލެްއ. ގޮތްުކޑަކަމުގެ މިސާެލއް. އެ ވާހަކަ. ސުޕްރީމް ކޯޓު

 އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ ަދއްކާަފއި ދުނިޔޭގެ ސަފަުށް ނާދެވުނީާމ...
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ހަނދާންކޮުށްދެނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ދޭތެރެދޭތެރެއިން އި

މިހެން ދިމާވާތީވެ. ހުުށަހެޅިފަިއވާ މައްސަަލިއގެ ބޭރުން މާ ބޮޑަުށް ބޭރަުށްަވޑަިއގަތީމަ ައުޅގަނޑު އެބަޖެހޭ ިއއްޒަތްތެރި 

އޮފް  މެންބަރުންނަުށް އެކަން ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. އަުޅގަނުޑމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ، މިނިސްޓްރީ

ފޮރިންއެފެއާުޒގެ މަސައްކަތަުށް ބަދަލުގެނައުމާ ގުޭޅގޮތުން ފޮނުވާފަިއވާ ރިޕޯޓަކާ ގުޭޅގޮތުން. ސިޓީއެްއގެ މައްސަަލއިަގއި. 

އިލަން. ންނަވާޯތ ބަލަޒަތްތެރި ެމންބަރަކު ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަން އެދިަވޑައިއިއް  އިތުރުއަޅުގަނޑު ބޭނުން އެހެން ޕާީޓއަކުން 

މަސްއޫިލއްޔަުތ  ގެސަރުކާރު  ،ގޮތުން ފޮނުވާފަިއވާ މައްސަލަ  ބެހޭ ގެ ަމސައްކަތަުށް ބަދަލުގެަނއުމާޒުއެފެއާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް

އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓަުށް ބަހުސްކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ރިޕޯޓުަށް 

 އޮންނާނެ.  ވޯޓަުށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯުޓގެ ގަީޑގައި

ައުށް. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަަޔރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީެގ  6.2ންޑާ އައިޓަމް ދަނީ އެޖެ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި -{6.2}

ބަދަލުގެަނއުމާ ގުޭޅގޮތުން ފޮނުވާފަިއވާ މަްއސަލަ، ސަރުކާުރގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަާލ  މަސައްކަތަުށް

ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް  2017ފެބުރުވަރީ  158ަވއި ިނންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައް

ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ ަސރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 

 ރިޔާޟް ރަޝީދު. އިއްޒަތްތެރި މެންަބރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.  މުޤައްރިރު، ވިލުފުުށީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައުށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަުށުން، އެންަވޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ 

އިން ފެުށިގެން ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކަުށް ބޯފެން ފޯރުކޮުށްދިނުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ވަީނ  2017ޖަނަވަރީ  1ދަުށަުށް 

ހަވާލުކުރަްއވާފަ. އެހެންކަމުން، މި މައްސަލަ އެ ކޮމިޓީން، އާދެ، ސަރުކާުރގެ މަސްއޫިލްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ 

ކަންކަން ސާފުކުރުމަުށްފަހު، ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް އޮތް  ކޮމިޓީއަުށް ައއުމާ ގުިޅގެން ެއކަން އެ ކޮމިޓީން ސާފުކުރަްނޖެހޭ

ކަމެއް ެވއްޖެއްޔާ ދިރާާސކުރުމަުށްފަހުގައި އެކަމާ ބެހޭ ރިޕޯޓް މި ވަނީ ތައްޔާރުކޮުށް މި މަޖިލީހަުށް ފޮނުއްވާފަ. އަދި މި 

މެއް. އެހެންކަމުން، މި ކަމަކީ، އަުޅގަނޑުނެންނަުށް ާޤނޫނުއަސާސީން އާްނ، ނޫނީ ޫނން ބުނަން ލާޒިމުކޮުށްފައި އޮްނނަ ކަ

ބަދަލާ އެކުަގއި އެންަވޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ހާލަތްތަކެއްގައި ވެްސ 

ސާފު ބޯފެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދިނުމުގެ ޒިންމާ އެ މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުެވގެންދާނެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، 

އްޖޭަގއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަުށެއްަގއި ސާުފ ބޯފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުުރމަުށް ޓަކައި، މި ޚިދުމަތް ދިވެހިރާ

ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި ސަުރކާރުން ވަރަުށް މުހިއްމު ގިަނ މަސައްކަތްތަެކއް ކުަރއްވަުމން އެބަ ގެންދޭ. މިފަދަ 

ައދި އަސާސީ ޚިދުމަތެްއގެ ގޮުތގަިއ ވެްސ މި ޚިދުމަތް ދެން  ދަނޑިވަެޅއްަގއި އެްއވެސް ާކރިސާއެްއ ދިމާެވގެންނާއި،
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ފޯރުކޮުށްދެއްވާނީ މި މިނިސްްޓރީގެ ދަުށުން ކަމަުށް މި އޮތީ ކަނޑައަުޅްއވާފަ. އެހެންކަމުން، މި ރިޕޯޓަުށް ިއއްޒަތްތެިރ 

ގަނޑުމެންގެ މަސއޫިލއްޔަުތ މެންބަރުން ބަހުސްކުރެއްވުމަުށްފަހުގައި މިއަދުގެ ވޯޓު ގަީޑގަިއ މިގޮތަުށް ފާސްކުރެއްވީމަ އަޅު 

 އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.  އެ ނިމުނީ. ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓު. ޕާޓީތަކަުށް  30 ވަނީ ކަނޑައެޅިފައިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ރިޕޯޓަުށް ބަހުސްކުރުމަުށް ޖުމުލަ  

 5 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށްމިނެޓު.  5މިނެޓު. އެމްޑީ.ޕީއަުށް  5ޕީ.ޕީ.އެމަުށް  ވަގުތު ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން.

މެންބަރުންނުަށް އިްއޒަތްތެރި ވަކި ޕާީޓއަކަުށް ނިސްބަތްނުވާ މިނެުޓ.  5އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް މިެނޓު.  5އަުށް .އޭ އެމް.ޑީ މިނެޓު.

ވަން. )ވަގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ޞަތުަށް އެދިވަޑަިއަގތުމަުށް ދަންނަފުރުއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން . މިނެޓު 5

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަަނފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަުށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން

އްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޮކން ވާހަކަތަކެއްތޯ މި ދައްކަނީ؟ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ހަމަ އަޖައިބުެވއްޖެ އި

އަޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭގައި ފޮރިން ޕޮލިސީ ބައްޓަންކުރި ކަމުގައި ިވޔަސް، އަދި އެންަވޔަަރންމަންޓް ޕޮލިސީ ބައްޓަންކުރި 

މާޒަކަުށް ވާންޖެހޭނީ، މި ކަމުގައި ވިޔަްސ، އަދި ކޮންމެ ޕޮލިސީއެއް ބައްޓަންކުރި ކަުމގައި ވިޔަސް އެންމެ މުހިންމު އަ

ޤައުމުގެ ަޤއުމިއްޔަާތއި، މިިނވަންކަމާިއ، ައޅުގަނޑުމެންގެ އާދަކާދަާއއި، ސަގާފަތާިއ، ައޅުގަނޑުމެންެގ މާތްެވގެންވާ 

އިސްލާމް ދީން ހިމާޔަތްކުރުން. އިސްލާމް ދީނާ ދުރަކަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުދެވޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ސަތޭަކއިްނ ސަތޭކަ މުސްލިމު ޤައުެމްއ މިއީ. މި ދަްއކާ ވާަހކަަތއް؛ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސުަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެންމެ ފަހުން ނިމިގެންދިޔަ މަޖިލީހުގެ ދައުރުަގއި މި މަޖިލިސް ތެރެއަުށް، މި މަޖިލިސް ތެރެއުަށް 

ންެނވި ބޭފުޅެްއ ދެއްިކ ވާހަަކ. ިތ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސާއި އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުަތއް ނަމުަގިއ ވާހަކަދެްއކުމަުށްޓަަކއި ގެ

ބައެއް މެންބަރުން ކުރިފުޅުަމތީގައި ެދއްިކ ވާހަަކ. ައުޅގަނޑުމެންނަކަުށް އެއަުްށވުރެ މުހިއްމު ކަމެއް ނޯންނާނެ. 

ން ނޫން އެހެން ކަެމއް؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤާނޫުނައސާސީން އަުޅގަނޑުމެްނގެ މާްތވެގެްނވާ އިސްލާމް ދީން ހިމާަޔތްކުރު

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއަުށްުވރެ މުހިއްމު ކަމެއް، އަހައްިމޔަތުކަމެއް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ދެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ. 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔަ ނިމިގެންދިޔަ ވެރިކަުމގެ ތެޭރގައި މިްސކިތްތަކަުށް ެވގެންދިޔަ ގޮތް. ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަުށް 

ސިޓީ ަކއުންސިލުން ، މެ ކުޑަމިނުން ތަޤުރީރެއް، ތަޤުރީރެއް ދިނުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނެތޭ. އެ ލިޔެގެން ފާސްޮކުށްގެންއެން

؛ ނަުށްޖަހަިއގެން ނޫނީ ެއ ބުނާ ެއއްެޗއް އިްއވުމުެގ ުފރުޞަތެއް ނެތް. އެ ފުރުަޞތުތަކެއް އަުޅގަނޑުމެންތައްގަނޑު

ޤައުމެްއ. އަުޅގަނޑުމެން މި ކުޑަ މުޖުތަމަޢު އަޅުގަނޑުމެން  މުސްލިއަޅުގަނޑުމެންނަކީ ސަތޭަކއިން ސަތޭކަ މު



9 

 

ދީން  ބިނާކުރަންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުެމންގެ މި ޤައުުމ ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތަުށް. އަުޅގަނޑުމެންެގ މާތްވެގެްނވާ ިއސްލާމް

، ރަުށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދުރަުށްދާ ކޮންމެ ބަޔަކާ ދޭތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެން ދާނީ ދު ދީނާ ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތަުށް. އިސްލާމް

 11އެއްުދވަހެްއގެ ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ މެޑަމް ފާތުން އެްނމެ ދުވަހެއްގެ ތެޭރަގއި  ކޮން ވާހަަކއެއްތޯ މި ަދއްކަނީ؟

ޭޅ ވެގެންއު ުއފެދިއްޖެ. މިއީ މި.ޕީގެ ޞައްޙަކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލުހާސް ފޯމް ރަޖިސްޓަރީކޮުށްލީމަ މިހާރު ޙަޤީޤަތުގައި އެމް.ޑީ

 ުލމާ ވަރަުށް ަކއިރިއަުށް އޮންނާނީއިެލކްޝަނުން ަބއްލަވާ މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީ އުވާ ،މައްސަލައަކީ. މިހާރު ބައްލަވާ ތި ބޭފުޅުން

ވަންނަނީ ސަބަބެއް ނެތިގެންނެއް ނޫނޭ.  ޕީ.ޕީ.އެމަުށް މިއި. ރާއްޭޖެގ އެތަންމިތަނުން ރައްޔިތުން ގޮއްސަ ޙަޤީޤަުތގަ 

ދައްކަނީ ބިންގަލެްއގެ ވާހަަކއެްއ  ަތރައްޤީއާ ދޭތެރޭަގއި އޮތް ޔަީޤންކަމެއްގެ ސަބަބުން. މި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި

 ދަނީ... ދައްކަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ނޫން މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު...

 

  އްކެުވން:ވާހަކަދެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ގެމަނަފުުށީ

 ރަުށްރަުށުގެ ތެރޭަގއި މި ބިންާގ އެޅިގެން...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ދެންމެަގއި މި ހަނދާންކޮުށްދިނީ ހުުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލައަުށް ވާހަކަދަްއކާުށޭ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ިއންނަނީ. އިްއޒަތްތެރި އެހެން  ުނލާންވެގެން މަުޑކޮުށްގެން މިނޑައިވާހަކަދަްއކަދައްކާުހއްޓާ އަުޅަގނޑު އެ ވާހަކަ މެދުކަ

ވެސް މަޖިލީހުގައި ކަން  މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑަުށް ކަންކަން ހަނދާންކޮުށްދިނުމުގެ ކުރީގައި ައޅުގަނޑަުށް

ދެއްވަިއގެން ންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތުމެގޮތް އެބަ ފެނޭ. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ވާހަކަފުޅުދައްަކވާ ހިނގާ 

އިންނަނީ ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  ތަނުގައި މި ތިއްބެވުމަކީ ވަރަުށް ރަނގަޅު ަކމެއް. އަުޅގަނޑު ެވސް ހަމަ މި 

 ގެންދިއުަމުށް ދަންނަވަން.މެންބަުރ، ވާހަކަފުޅު ކުިރއަުށް  . ިއއްޒަތްތެރިއިކަންކަން ކުރިއަުށް ގެންޮގސްދިނުމުގަ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ފުުށީމަނަގެ

ޮކންމެ ގާނޫނެއް އަުޅގަނޑުމެން  ،ގޮތެއްގައި މި ދަންނަވަންއުޅޭ ވާަހކަައކީ ލަތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ޖުމުއިްއޒަތް

ެމންނަުށް ދީނާ ދުރަކަުށްނުދެވޭނޭ. ުޅގަނޑުކޮންމެ ޕޮލިސީއެއް ބައްޓަްނކުރި ކަމުަގއި ވިޔަސް އަ ،ބައްޓަންކުރި ކަުމގައި ިވޔަސް

ނޫންތޯ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ރައްޔިތުންނާ ދުރަކަުށްނުދެވޭނޭ. ރައްޔިތުން ބޭނުްނވާ ގޮތާ ުދރަކަުށް ނުދެވޭނޭ. އެ ޙަޤީޤަތް 
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ުށް އަންނަނީ މި ޕޮލިސީތަުކެގ އްޔިތުން އަުޅގަނޑުމެން ެވރިކަންކުރާ ޕާީޓއާ ދިމާއަދަނީ. މުޅި ރަ ފެނިގެން މި

ގޮތް ފުރިހަމަކަމުން. މިއީ  ދާ އް އަޅުގަނޑުެމން އިމްޕްލިމެންޓުކުރެވިގެންގަޅުކަމުންނޭ އިނގޭތޯ. މި ޕޮލިސީތަރަނ

ހުރި  . ރަުށްރަުށުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރިމަތީ ފެންނަންއެއް ނޫންއަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކަ 

ދަނީ ބަނދަރެއް ހުޅުވާ މަންޒަރު. ްސކޫލެްއ  ުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މިދުވަހަުކ ވެސް އަ ކަންތައްތައް. ކޮންމެ

ލެއަުށް ެއކަނި އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިލި ބިނާކުރަމުންދާ މަންޒަރު. ޒުާވނުންގެ މަރުކަެޒއް ބިނާކުރަމުންދާ މަންޒަރު. މުޅި މާ

އްތަަކކީ ަރއްޔިުތންގެ ކުރިމަތީަގއި ފެންނަމުންދާ މި ކަންތަ، ފު މަންޒަރުތައް ފެނޭ. އެހެްނީވމާވަރަުށް ސާ  ކަމަުށް ވިަޔސް މީގެ 

ގޮތަކަުށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ  މި ވާހަކަތައް މިގޮތަުށް މި ދެކެވެނީ. ކުރު ނުަށް ކަންތައްތަކަުށް ވީމަ ޙަޤީޤަތުަގއި މި ބޭފުޅުން

، ގެންނެވި ބަދަލުތަކާއިވާ ސަރުކާުރގެ ެއކިެއކި މުއަްއސަސާތަކަުްށ މި މި ހުުށަހެޅޭ ރިޕޯޓުތަކުަގއި މި ، މި ޕޮލިސީތައް

ރުމުަށް ބަދަލުތަަކކީ ޙަޤީަޤތުގައި ަރއްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަެތއް އިތުރަުށް ފުރިހަމަކު މަސައްކަތާިއ، އޭގެ ަވއްޓަފާޅިަތކަުށް ގެންނަ

މީގެ އެއްވެްސ  .ތި ބޭފުޅުން މި ރިޕޯޓު ބައްލަވާ، މި ގާނޫނު ،. މީގެ ެއއްވެސް ނުކުާތެއއްޓަކައި ކުރާ ކަންަތއްތަެކއް

މި ނަންބަރުގައި  ،މި މާއްދާގައި  ،މި ގާނޫނުގައި ނޫނީ މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުަގއި ހަގަކޮުށްލާަފއި ވިާދޅުވެދެްއވާކުތާއެއް ފާނު

ހުރި ގޮތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން އެކަުަށއަޅާަފއި  ގެއްލުން އީނުދެންނެވޭނެ އިނގޭތޯ. އެ އޮތީ ރައްޔިތުންނަުށް ގެއްުލން؛ މި

ޟޫޢުން ބޭރުގައި އަުޅގަނޑުމެންެގ ވަންޏާ މި މައު ކަމަުށް ޙަޤީޤަތަުށް ދަންނަވާ، ވީމާނެ. އެހެންއޮތް ޕޮއިންޓެކޭ ނުދެންނެވޭ

ދައްކަނީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ައޅުގަނޑުމެންގެ  ދެްއކެނީ. މިއަދު މި ގޮތަުށް ވާހަކަ މި ރައްޔިތުންނަުށް އޮޅުންބޮޅުްނއަރާ 

އެކު ުކރިއަުށް ގެންދިއުމަުށް ޓަކަިއ  ްއތައް ޒިންމާދާރުކަމާރައްޔިތުން، ސަރުކާުރގެ އެިކ މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތަ

 .ޟޫޢުން ބޭރުގައިދައްކަނީ؟ މުޅި މައު ޮކން ވާހަކަތަެކއްތޯ މި ަދއްކަނީ. ގެނެވެންހުރި ކުދިކުދި އިޞްލާުޙތަކެްއގެ ވާހަކަ މި

ން ެވސް ޢިއްޔާތަކުަކ. މި ޖަމުގެ ވާހަކަ. ނޫނިއްޔާ ބޭުރެގ އެކި ޖަމުޢިްއޔާެއއްެގ ވާހަހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަެނއް

ޤައުމު.  މީ އަޅުގަނޑުމެްނގެޖެޭހނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މުހިއްެވއްޖެްއޔާ އަުޅގަނޑުމެން ަވކިވާންއަޅުގަނޑުމެން ވަިކވާން

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުްނ. މީއަޅުގަނޑުމެންނަުށް މުހިއްމީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މުހިއް

މި ދެެކޭވ ންނާ ދުރަކަުށެއް އަުޅަގނޑުމެންނަކަުށް ދެވޭނެ ެއއްެވސް ގޮެތއް ނޯންނާނެ. އެހެންީވމާ، މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ރައްޔިތު

ދެެކވޭ ވާހަކަތަުކެގ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަުށް  ޟޫޢުން ބޭރުގައި ޙަޤީޤަުތަގއި މިވާހަކަައކީ. އެހެންވީމާ، ަމއު 

ވާނެ. ބެގެން ވާހަކަދަްއކަން މަޖުބޫރުޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މިތާ ތިއޮޅުންބޮޅުންއަރާ ގޮތަުށް ވާހަކަެދއްކީމަ އިއް 

ޤާނޫނުއަސާސީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މަތިކޮުށްފައި ހުރި  ގެރިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޖުމްހޫމިއީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް. 

އެ ގާނޫނުތަކަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން  ،ނުތައް ހަދާއިރުޒިންމާއަކީ ރަްއޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ ގާނޫނުތައް ހެދުން. އެ ގާނޫ

 ންމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ގާނޫނުން ހަދައި ގާނޫނެއް މާދަމާ ބަދަލުކޮުށްލަންޖެހުނަސް ބަދަލުކުޮށްލަންޖެހޭނެ. އެ ޒި

ކަނޑައެިޅގެން ުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ދެއްވާފައި އެބަ އޮްތ. މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ައޅުަގނޑުމެންނަ

މަޖިލީހުަށް  ޚްިތޔާރާިއ ބާރު މި ގާނޫނުހަދާބަދަލުކުރުމުގެ އިއީ ައޅުގަނޑުމެން ހަދަިއ ގާނޫނެްއ އޮތް މި ލާޒިމުކޮުށްފައި އެބަ
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އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މި ނޯންނާނެ. އެކަަމކު  އޮތް. މީގެ ކުީރެގ ބައެއް މަޖިލިސްތަކުގައި އެ އިޚްތިޔާރެއްލިބިގެން އެބަ

މި ، ނޑުމެންަނުށް އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ ނޫނުއަސާީސގެ ތެޭރަގއި މި ބަދަލުތައް ގެނައުުމެގ އިޚްތިޔާރު އަުޅގަދެކޭ ޤާ

 ވެސް ަރްއޔިތުންނަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ގަާވއިދުަތކަުށް ވެސް މި ގެންނަ ބަދަލުތަކަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ،ގާނޫނުތަކަުށް ެވސް

ްއގޮތަުށް ތި ބޭފުޅުން އެ ގަނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަަތކާންޏާ އަޅުއެކު މަސަްއކަތްކުރަން ބޭނުން ކަމަުށް ވަ

 ކުރަްނވީ. ޝުކުިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.މަސައްކަތް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަުށް.މެ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

 ަމވެސް ރައްޔިތުންނަުށް ފެން ދެވެންޏާ ނަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިނިސްޓްރީތަކުގެ މަސަްއކަތް ބަދަލުކޮުށްގެން

މި ރާއްޭޖގެ ދެވަަނ  ؛ން އައްޑޫ ސިޓީނޑު ހަމަ ހަނދާންކޮުށްދެނެ. އަޅުގައަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެކަމުން ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭ

 ައޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ މި ސަރުކާރު އައި ؛ބޮޑު އާބާދީގައި އަިދެވސް ފެނެއް ނެތް، ނަރުދަމާއެއް ނެތް. އިރުއިރުކޮޅާ އެންމެ

ކައި. އެހެންނަމަވެސް، އަިދ ޓަައްއޑޫ ސިީޓއަުށް ފެން ދިނުމަުށް ކުެރވުނީ އެ ހަވާލު ން މިހާރު ތިންވަނަ ކުންފުންޏާފަހު

ސަގާފަތޭ ، ދީނޭ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އޭގެ ެއްއވެސް ހިލަމެއް ނުވާކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮުށްލަން. އިސްލާމް

އަދި ، އަނިޔާކުރުާމއި ،ދީނަކީ ވައްކަންކުުރމާއި އިސްލާމް ،ަދއްަކވާިއރު ހަނދާންކޮުށްލަންޖެހޭކިޔަިއގެން ވާހަކަފުޅު

ދަނީ ކޮންމެ  މި ޓަަކއި ކިޔާ އަްނބާއެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންނާ ޚިލާފު ބަސް ވިދާޅުވުމަުށްއެހެނިހެން ދީ

ބޫލުކުރަން ގެން ވާަހަކދެއްކުން. ޙަޤީޤަތް ގަކިޔައި ދީނޭ  ވާހަކަެއއް ދެއްިކޔަސް ރައްޔިުތންނަުށް އޮޅުވާލުމަުށް ޓަކައި ިއސްލާމް

ލަތަުށް އަުޅގަނޑުމެން ރިޢާޔަްތކޮުށް ވާހަކަަދއްކަން އެބަޖެހޭ. އޮްތ ހާ މިހާރު މި އެބަޖެހޭ. މި ރާއްޖޭަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ

މި ރާއްޖޭަގއި ސަރުކާރާ ަހވާލުވެ ިތއްބެވި ބޭފުޅުން ަވއްކަން އެބަ ކުާރކަުށް. ކޮމަްނވެލްތުްނ  ،ކަމަކީ މީގައި ޤަބޫުލކުރަންޖެހޭ

މޮޅުކަމެއް ކަމުަގއި ދެކި ވާަހކަނުދެއްކޭެނކަން.  ހޫރިއްޔާ ކުެރްއވިއި ދެކި، އެއީ ަރއީސުލްޖުމްވަިކވުމަކީ ެއއީ އުފަލެއް ކަުމގަ 

ޚްރެއްގެ ގޮުތގަިއ ދަނީ ފަ ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތްތަކެއް. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މިމިއީ ހަމަ ގަ

ވިގެން އެބަދޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ގަނޑުމެންނަުށް އަުޑއި ތަން. ައޅު ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެންނަުށް ދެއްކޭ ދެކިގެން މިހިރަ

ން ރައްޔިތުން ނުރުހޭ ބަސް ދީނާ ނުގުޅޭ، އަޅުގަނޑުމެ ދީނާ ފަތާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްލާމްއަޅުގަނޑުމެންގެ ަސގާ

 ކާދީނޭ ވިދާުޅވެ ޮކންމެކޮންމެ ވާހަކަެއއް ދައް  . ެއހެންނަމަވެސް، ފެނިގެން މި ަދނީ އިސްލާމްގުުޅވަިއގެން ވާހަކަދަްއކާތީ

ކަމެއް  ދީނަކީ ވައްކަންކުރުމަުށް އޮންނަ އަންބާއެއް ނޫން. ރައްޔިތުންނަުށް އޮޅުވާަލން އެ ވާހަކަ ދައްކާނެ ތަން. އިސްލާމް
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 ،ވިދާޅުވަނީ  ފަހަރަކު ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ިނކުމެވަަޑއިގެން މި ނެތް. ލަވަެއއްގެ ގޮތުަގއި ކޮްނމެ

ުޅގަނޑުމެންނަުށް ރާއްެޖ ވަްއކަންކުރުމާއި ކޮރަޕްޝަނާިއ އަ ދީނުަގިއ މިކަން އޮތް ގޮތޭ. ބަލަ! ހަމަ އިސްލާމްއީ މި

ަރއްޔިތުންނަުށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން އޮތް ކޯޓުތަކުގައި ހުރި މަްއސަލަ ޙައްލުކުރަންވީ ނޫންތޯ.  ގެއަުޅގަނޑުމެން އިންސާފު؛

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ،ގެްނ އެކަން ކުރަްނވީ ނޫންތޯ. ިއހަކަުށްރޭމި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި އޮތް މެޖޯރިޓީ ބޭނުންކޮުށް

މަޖިލީހުަށް  އެބަޖެހޭ. މި ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމާ ދޭތެރޭ ވިސްނަންނަުށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ނިންމިއިްއޔެރޭ އަޅުގަނޑުމެން

ލުމަުށް ޓަަކއި ިޔތުންނަުށް އޮޅުވާމި ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭނީ ރައް އޮތް ބާރު ކޮބައިތޯ؟

 ،ތާގައި ވިދާުޅާވއިރުައންނަ ހަފު އަުށް ޭބސްކުރަން މީހުން އަންނާނޭޔޫރަޕުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖެ ތިފަދަ ވާހަކަތައްތޯ؟

ުށްހޭ. ުށް ދެއްކޭނީ ކިތައް ނަންބަރަޝާނަ ޑޮކްޓަރު ،ބުނަނީ ޓީވީން ގުޅާފައި އެ ރާއްޖެ އަުޅގަނޑު ޓީވީ ބަލަން އިންދާ އިްއޔެ

ން މަޢުލޫމާތު ދިނީ. އަުޅގަނޑު އިނިން އަްނނަ އަހަރޭ ދެއްކޭީނ ވިދާުޅވީ. އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗު އަންނަ އަހަރު، މި މި

 ުށް ދެްއކޭނީ ޮކން ތާރީޚެއްގައިހޭ ވިދާުޅވީމަ،ޑޮކްޓަރަކަ ؛އަުޑއަހަން. މީހަކު ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނޫން. މިއަންނަ އަހަރު

ރަްއޔިުތންނަުށް އޮޅުވާލުމަުށް ަޓކަިއ ، ދެއްކެނީ؟ އެހެްނވީމާ ކަހަލަ ވާހަކަަތކެއްޯތ މިމިީއ ކޮން އަހަރޭ ދެއްކޭނީ.މިއަންނަ 

ރައްޔިތުންނަުށް  ތުަގއި ވާހަކަަދއްަކން ނޫޅުއްވަިއ،ގޮ އްޔަތު ބޭނުންކޮުްށގެން ނާޖާއިޒުންތަނަުށް އަރާތިބެގެން ލިބޭ ހައިސިތަ

 ،ން. މިނިސްޓްރީތަކަުށް ބަދަލުކޮުށްގެެއކަން ހާމަކޮުށްދީ ޯގސްކޮުށް ޮއތިއްޔާ އްޙީ ނިޒާމުޙަޤީޤަތް ހާމަކޮުށްދެއްވާ. ރާއްޭޖގެ ޞި

 މިނިސްޓްރީތަކުގެ މަަސއްކަތް ބަދަލުކޮުށްގެން ފެން ސަޕްލައިޮކުށްދޭނަމޭ ވިދާޅުވަނީ. އެކަން ނުވަންޏާ އެކަން ުނވާ ވާހަކަ 

ދަންނަވަނީ. ރައްޔިތުންނަުށް އޮޅުވާލުމަީކ  ގަނޑު މިނުދަްއަކވާުށޭ އަޅު ާވ. ރައްޔިތުންނަުށް އޮުޅާވލުމަުށްޓަކައި ވާހަކަފުޅުދައްކަ

ގޮތް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުން ނިދާފައެއް ނެތޭ. ތި ބޭފުޅުން ތި ދައްކާ ވާހަކަަތއް  މީގެ އެންމެ ނުބައި

ންނުަށް ގޮތް އަޅުގަނޑުމެ ރިހާސް ފޯމް ފު 11، ހާސް ފޯމް ފުރުއްވިއޭ ވިދާޅުާވއިރު 11އެަބިއވޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަޑު

ގޮތް ވެްސ  އެ ފުރި އެބަ އެނގޭ. އަދި އެ ފުރިއްޔާ  ހާސް ފޯމް ނުފުރޭނެކަން ވެސް އަުޅގަނުޑމެންނަުށް 11އެބަ އެނގޭ. 

އެބަޖެހޭ.  ލަތު އަޅުގަނުޑމެންނަުށް ވިސްނަންން، ރަްއޔިތުން މިތިބަ މަޖުބޫރީ ހާއަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނޭގ. ރައްޔިތު

ގޮތެްއ ނެތް.  ނޫން އެަބޖެހޭ. މި . މި ޙަޤީޤަތް ޤަބޫލުކުރަންމްފުރަންޏާ ފޯމްފުރަންޖެހޭނީްނ ފޯަދއްަކއިގެ ވަޒީާފގެ ބިރު

ކަެމއްަގއި ބަސް ބުނުުމގެ ބާރެްއ ނެތް. އެ މީހުން ބޭނުންވާ  ެއއްވެްސ މުަވއްަޒފަކަުށް ސިޔާސީ ެއއްވެސް  ގެސަރުކާރު

އަދި ، ކުރިޔަސް ރެއް ނެތް. ހަމައެކަނި ވައްކަން ގެ ބާވާހަަކދެއްކުމު ހުން ބޭނުންވާ ސިޔާސީ ފިކުރެއްަގއިއެ މީ ،ވެރިޔަކު 

ކުރުނީސްކޮުްށ  ،ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤަުްށ އަރަިއގަތަސް ،ކޮރަޕްޝަނަުށް އަަރއިަގތަސް ،ސްއެހެނިހެން ކަންކަން ކުރިޔަ 

ގެނެސްފަިއ  ޔިތުންދަްއކަން. މި ދަރަޖައަުށް ރައް ރިއްޔާގެ ވާހަކަޖެހެނީ ޚުޝާމަދުކޮުށްގެން ރައީސުލްޖުމްހޫ އަޅުގަނޑުމެން މި

މުންތަކަކީ ރައްޔިތުން ބިރުވެރިކަމުަގއި ބައިިތއްބަން ނިންަކނީ. ކޯޓުން އެގޮތަުށް އެ ނިންމާއޮތީ. އެ ބިރު އެ ދައް މި

ނުފޫޒު ބޭނުންކޮުށްގެން ރަްއޔިތުން  އިތިްއބައިގެން ިސޔާސީ ބާާރއިނިންމުންތަކެއް އެއީ. ަރްއޔިތުން ބިރުވެރިކަުމގައި ބަ ނިންމާ

 . އިސްލާމް ސަތެއް މި ސަރުކާރުަގއި ނެތްކަމީ ގަބޫުލުކރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއްިއގެން ަވއްކަންކުރުން ނޫން އެހެން ސިޔާއޮބިއަޅަ 
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ވިދާޅުވެ އަދި އެހެނިހެން ދޮގުތައް ރައްޔިތުންނަުށް ހަދައިގެން ތި އޮުޅވައިާލއޮުޅވާލުން ރައްޔިތުންނަުށް އެބަ އެނގޭ.  ދީނޭ

ތި ގޮތަުށް ތި ހިފަހައްޓައިލެވެނީ. އެހެންނޫންނަމަ، ައދި މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ބާރާއި ނުފޫޒާއި، ތި ބާރު ޮއތީތީ 

ނުކުޅެދޭ ހާލަތުގައި އޮތީތީ މިގޮތަުށް މިކަން މި ދަނީ. އަުޅގަނޑުމެންނީ މި ރާއްޖޭަގއި  ދެން ހުރި މުއައްސަސާތަްއ 

ނަމަވެސް، މި ތަން ނުކުޅެދި، މި ތަން ޒިންމާދާރުކުރުމަުށް ޓަކައި ަމސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މުައއްަސސާ މިއީ. އެހެން

މިނަުށްވުރެ މިތަން ކޮރަޕްޓުވެ މި ހާލަތަުށް ދިޔައިމާ ދެން އަުޅަގނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ނޯންނާނެ ޗޮއިެސއް. ތި ބޭފުޅުްނ 

ަރއްޔިތުންނަުށް  ކުރާނެ ވަަރކަުށް ވަްއކަންކުރަްނވީ. ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ގޮތަަކުށް ބަސްމަގު ބަހަްއޓަންވީ. އެެހންނަމަވެސް،

މީގައި ގޮެތއް ނޯންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުަގއި ތިބެގެން ރަްއޔިތުންނަުށް ހަރާންކޯރުވަންޏާ. 

ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ. މި ޙަޤީޤަތުަށް ވާހަކަދައްަކއިގެން ނޫން ގޮތަކަުށް މި ރާއްޖެ ޙައްލެއް ނުކުރެވޭނެ. ަވއްކަންކުރަންޏާ 

ވާހަކަ ދައްކަންެޖހޭ އެބަ މި މަޖިލީހުގައި. އެޫނން ގޮތަކަުށް މި ރާއްޖޭަގއި ޙަްއލެއް ނެތްކަން މިއީ ޝަްއކެްއ ވަްއކަންކުރާ 

އޮތް ކަމެއް ނޫން. ރައްޔިތުްނނަުށް ދޮގުހަދައިގެން ތި ދައްާކ ވާހަކަތައް ރަްއޔިތުންނަުށް ަވރަުށް ރަނގަޅަުށް ސާބިތުކަމާ 

 ރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެކު، ެހއްކާ ެއކު އެނގެން ެއބައޮތް. ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނިސްޓްރީގެ އޮފް އެންވަޔަަރންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ މަސައްކަތަުށް ބަދަލުގެނައުމާ ގުޭޅގޮތުން ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ، 

ވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަުށް އިތުރު ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ބޭނުންފުޅުވޭތޯ؟ ައޅުގަނޑު މިހާރު އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަޙްމަދު ޢާމިރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން، ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:އަޙްމަދު ޢާ ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރުކުޑަހުވަ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ހަނދާންކުރަން އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން މި ފާސްކޮުށްފައިާވ 

ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީގެ މަިއގަނޑު ރޫހަކީ ޮކބައިކަން. ހަމަ އެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އަުޅގަނޑުމެންނުަށް 

ވަަނ  23އްޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތެްއގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮުށްފަިއ މި ވަނީ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރަ

މާއްދާގައި ަބޔާންކޮުށްފަިއވާ ަފދައިން، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް އަސާސީ ޚިުދމަތް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި 

ން ކުރުމަކީ ހަމަގައިމު ވެސް ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޒިންމާެއއްކަްނ މެންޑޭޓު ބަދަލުކޮުށްގެން ނަމަވެސް އެކަ

ހަނދާންކުރަންޖެހޭނެ. ދެން އެފަދަ އިޞްލާޙީ ބަދަލުތައް މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުނީމާ އަޅުގަނޑުމެން މި ތަނުގައި ސިޔާީސ 

ޙައްލެއް ނާްނނާނެ. މައްސަލައަުށް އަސްުލ ގޮތުން ކިތަންމެ ވަރަކަުށް ވާހަަކދެއްކި ކަމުަގއި ވީނަަމވެސް  އެކަމަކަުށް ޙަޤީޤީ 

ވާހަކަދަްއކަނީ ކަމަުށް ވަންޏާމު އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭނީ ބިނާކުރަނިވި ވާހަކަ. މެންޑޭުޓ ބަދަލުކުރުމާއި، ދައުލަުތެގ 
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ދަުށުން  ވަނަ މާއްދާގެ 115މުއައްސަސާަތކުގެ މީހުން ބަދަލުކުރުމާ، މި ކަންކަމަކީ ހަމަގައިމު ވެސް ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް މުޠުަލޤުކޮުށް ލިބިފައިވާ ބާރެއްކަން ައޅުގަނޑުމެން އެބަ ހަނދާންކުރަންޖެހޭ. މި ބާރުތަކުގެ ވާހަކަ 

ދައްކާއިުރަގއި ވެސް އަުޅގަނުޑމެން މި ތަނުގައި ތިބެގެން ތަފާތު މާނައިގައި ތަފާތު ގޮްތގޮތަުށް ވާހަކަދެްއކުމަކީ ހަމަގައިުމ 

ވަނަ މާއްދާގެ ރޫހާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތީން މަސައްކަްތކުރާ  23ައޅުގަނޑު މިދެންނެވި، ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ވެސް އިްސވެ

ސަރުކާރަކާ ދިމާއަުށް ެއއްެޗްއ ވިދާުޅވުމުގެ ާޖގަ މި މަޖިލީހަުށް އޮތް ކަމަކަުށް އަުޅގަނުޑ ހަމަގައިމު ެވސް ނުދެކެން. 

ން މި ދަނީ ކިތަންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުކަމުގައި އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަނުޑމެންނަުށް ފެނިނގެ

ވީނަމަވެްސ، ސިޔާސީ ބޭނުމަުށްޓަކައި އެކި ގޮތްގޮތަުށް އެިކ ދިމަދިމާތަކުގައި ވާހަކަދެއްުކމަކީ ހަމަގައިމު ވެސް މިއީ 

ކުަރން އެބަޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާީސެގ ކުރަމުން އަންނަ ކަންތައް. ާޚރިޖީ ސިޔާސަތަކީ ވެސް މިއަުދ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫލު

ވަނަ މާއްދާަގއި މި އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަަމުށް. ރައްޔިތުންގެ މަްއޗަުށް އިްލތިޒާމެއް އުފުލަންޖެހޭ ޒާތުގެ  115ހަމަ 

ކަމެއް ފިޔަަވއި ކޮންމެ މުޢާހަދާއެއްަގއި ައޅުގަނޑުމެން ކައިީރގައި ވެސް އަހާލުމަާކ ނުލާ ސޮއިކުރުމުގެ ބާުރ 

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ލިިބގެންވޭ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްއޫލިްއޔަތު ހަވާލުކޮުށްފަިއާވ ރައީ

ވަލިްއޔުލްއަމުރުގެ މަްސއޫލިްއޔަތުތަކާ ުގޅޭގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ާވހަކަދެއްކީމަ އެ ކުރެވެީނކީ 

ނގަޅު ކަމެއް ކަމުގަިއ އަުޅގަނަޑކަުށް ނުދެްނނެވޭނެ. މިއަދު ގާނޫނުަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ހަމަ ޔަީޤނުން ވެސް ރަ

ކޮރުކަމެއް، ުނވަތަ ގާނޫުނގަިއ އުނިކަމެއް ވާނަމަ، އެކަުމެގ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނެ އެންމެ ބޮޑު ބަޔަކީ ރަްއޔިތުންެގ 

ޞްލާުޙތަކަކީ އެކަަމކު ތިމާ އެކަނި މަޖިލިސްކަން ޔަޤީން. އިޞްލާޙުކުރަންވީ. މި ތަނުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަުށް ކުރެވޭ އި

ބޭނުންވެގެން ކުެރވޭ އިޞްލާަޙކަުށް ެވގެނެއް ނުވާނެ. މި ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ހަމަ ިއއްަޒތްތެރި ރައީްސގެ ިއސްތަުށީފުޅާ 

ން ނިމޭ މި ހަމަތަކުގެ މަތީން މަސައްކަތްކުރާ މަޖިލީހެއް. މަޝްަވރާކޮުށްގެން މެޖޯރިޓީ وأمرهم شورابينهمދިމާގައި ތިވާ 

ނިންމުމަކީ އެއީ މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ކަންކަން. އަުޅގަނޑު މި މަޖިލީހަުށް، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުަށް 

ޤާނޫނުއަސާސީއަުށް ބަިއވަރު ިއޞްލާޙުތަކެއް ހުުށަހެޅިން. ނުވި ފާހެއް. އެއީ އަުޅގަނޑަުށް ެއކަނި ފައިދާހުރި ކަމެއްތޯ، 

އަުޅަގނޑު ދައްކާކަުށް ނެތިން. އެއީ މިއަދު މި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް ގޮތް. އެހެންވީމާ، އެކަމާ  ނޫންތޯ، އެކަމުގެ ވާހަކަ

ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަނޑު ދަންނަާވނީ، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހަމަގައިމު ވެސް ިމއަދު މި ހުުށަހެޅިގެންދިޔަ ދެ އިޞްލާަޙކީ، 

ދުމަތް ދިނުމަުށްޓަކައި، ަރއްޔިތުން ބޭުނންވާ ކަންކަން ަރއްޔިތުންނަުށް ދެ ރިޕޯޓަކީ ހަމަގައިމު ވެްސ ރައްޔިތުންނަުށް ޚި

ފުރިހަމައަުށް ކޮުށްދިނުމަުށްޓަކައި އަދުގެ ސަރުކާރުން ގެނެްސފައިވާ ވަރަުށް ފުރިހަމަ ބަދަލެއް ކަމަުށް ވާތީެވ، އަުޅގަނުޑ 

 ވަރަުށް ބޮޑަުށް މި ބަދަލުތަކަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި
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ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން މި ރިޕޯޓަުށް ބަހުސްކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ރިޕޯޓާ މެދު އިއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދިނުން މިައދުގެ ވޯޓު ގަީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

އަުށް. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ  6.3އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{6.3}

މަސައްކަތަުށް ބަދަލުގެަނއުމާ ގުޭޅގޮތުން ފޮނުވާފަިއވާ މަްއސަލަ، ސަރުކާުރގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަާލ 

ަގިއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް  2017ފެބުރުވަރީ  15ޓު. މި ރިޯޕޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ިނންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯ

ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ ަސރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 

 ރި މެންަބރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. މުޤައްރިރު، ވިލުފުުށީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. އިއްޒަތްތެ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟްވި

ތެރެއަުށް އިތުރުެވގެން މި  ގެލިއްޔަތު ންސް މިނިސްޓްރީގެ މަސްއޫއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! ފިނޭ

ދިޔައީ. ިޒންމާ އިތުރުވެގެން މި  ކަތްަތއް ބެލެހެއްޓުމުގެމަސައްއިދާރީ  ސެްކރެޓޭރިއެޓު ނުވަތަދިޔައީ ޕޭ ކޮމިޝަންގެ 

ދިރާސާކުރުމަުށްފަހުަގއި  ަބލައި ލިްއޔަތު އަދާުކރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީންއެހެންވީމާ، މި މަަސއްކަތް ަސރުކާރުގެ މަްސއޫ

ދު ގޮތެއް ނިންމެވުން ރަނގަޅު. ފޮނުވި ރިޕޯޓު މި މަޖިލީހަުށް މި ހުުށަހެޅިގެންދިޔައީ. އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން މި ރިޕޯޓާ މެ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދާ ެއއްގޮތަުށް ކަްނކަން ކުރުމަުށް ައޅުގަނުޑ ހަމަ ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި 

ޓްރެޜަރީެގ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ވުމަުށް ެއދެން.ކުރަްއވާފައި ބޭއް ސައިެލންޓުމެންބަރުންގެ ފޯނުކޮޅު 

އްވާ ކޮމިޓީން ިލއްޔަތު އަދާކުރަ ސަރުކާުރގެ މަްސއޫ، ގެަނއުމާ ގުޭޅގޮތުން ފޮނުވާފަިއވާ ަމްއސަލައްކަތަުށް ބަދަލުމަސަ

މިނެޓު. ޕާޓީތަކަުްށ  30 ލަ ވަގުތު ކަނޑައެިޅަގއި ވަނީއި ނިންމެިވ ޮގތުގެ ރިޕޯޓަުށް ބަހުސްކުރުމަުށް ޖުމުދިރާސާކުރަްއވަ

 5މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  5އަުށް މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީ 5.ޕީ.އެމަުށް ލާނަން. ޕީތު ކަނޑައެޅިަފއިވާ ގޮތް ދަންނަވައިވަގު

މެންބަރުންނުަށް  މިނެުޓ. ވަކި ޕާީޓއަކަުށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި 5އަުށް މިެނޓު. އަދާލަތު ޕާޓީ 5ޓު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް މިނެ

ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ފުރުޞަތަުށް އެދިވަަޑިއަގތުމަުށް ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( އަުޅގަނޑު މިހާރު  .މިނެޓު 5

 އަުށް.އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު އިްއަޒތްތެރި ދާއިާރގެ އުތުރު މައްަޗންގޮޅިފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ
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ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ސަރުކާރުގެ މަަސއްކަތްތައް އެއް މިނިސްޓްރީން އަެންއ 

މިނިސްޓްރީއަުށް ބަދަލުވީމާ އެ ވާހަކަ މަޖިލީހަުށް އަންގާ ގޮތަުށް އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާީސއާއި ގާނޫނުތަުކގެ ތެރޭަގއި 

ކުރީ މިނިސްޓަރުންނާ ސުވާލުކުރުމާިއ ެއކަންކަމަުށް ފަސޭހަވާތީ. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔައީ، ޭއގެ ކުީރގަިއ ފަރުމާ

ސުވާލެއް ކުރީމަ މިއީ މިތަނުން ކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ، އެަތނުން ކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ ކިާޔފައި ޖަވާބުތައް އައިމަ ދެްނ 

ނގިގެން ރަމަންރަމަންފޯލި ކުޅެމުންދިޔަ ތަން. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަސާީސއާިއ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ސުވާލުކުާރނެ ދިމާލެއް ނޭ

ގާނޫނުން އަުޅގަނޑުމެން ެއަކންތައް މަޖުބޫރުކުރުވީ. އެހެންިވޔަސް، މި ސަރުކާރު ފެުިށގެްނ އައިސް އެ އޮންނަ މުއްދަތު 

ގާ ހުރިކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. ތެރޭގައި މި ތަނަުށް މަސައްކަތް ބަދަލުކޮުށް، އަދި މަސައްކަްތތައް ވެސް ނާން

މިހާރަކަުށްއައިސް މިހެން އެންުގމުގެ ެވސް ބޭނުމެއް ނެތް. ެއއީ ޤާނޫނުއަސާސީން ވަރަުށް ކަނަޑއަޅާފައި އޮތީ ޖޭ.އެސް.ސީްނ 

ސަރުާކުރ ކުރާނެ މަސައްކަތްތަާކއި އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރާނެ މަސައްކަތާއި މި މަޖިލީހުން ކުރާނެ މަސައްކަތް. މި 

އިންތިޚާބުެވގެން އައީ މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގާނޫނެއް ބާތިލުކޮުށް، ގާނޫނުހެދުމުގެ ބާރު ލިބިގެންނުވާ ސުޕްރީމް ކޯޓު 

ގަިއޑްލައިނޭ ިކޔާ ގާނޫނު ހަދައި ގާނޫނުގެ މަްއޗަުށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަތްގަަދކޮުށްގެން. އަދި ހަމައެހެންމެ މިހާރު ފެނިގެން 

ން ވަކިކުުރމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަުށް ލިބިގެންނުާވއިރު، އަދި ޤާނޫނުައސާސީން ވަރަުށް ސާފުކޮުްށ މި ދަނީ ފަނޑިޔާރު

ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފަނޑިޔާރުންގެ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ބަލާފައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަށް ހުުށަހެޅިގެން 

ާޔރަކު ވަިކކުެރވޭނީ އެހެން ބުނެފައިވަނިކޮުްށ، އެނޫން ގޮތަުށް ތިން ބައިކުޅަ ދެ ބަިއގެ އަުޣލަބިއްޔަތަކުން ކަމަުށް ފަނޑި 

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަނެްއކާެވސް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަުށް އަތްގަދަކުރަމުންދާ ތަން. ހަމައެހެންމެ، ސިވިލް ސަރވިްސ 

އެ ޝަުކވާ ލިބި،  ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް، ކުީރަގިއ ހުންނެވި ރައީސް އަންހެން ކުއްޖަާކ، ކުދިންތަކަކާ ބެހިވަަޑއިގެން

މަޖިލީހުން އެކަން ބަލައި، މަޖިލީހުން އޭރުގަިއ ހުންނެވި ަރއީސް ފަހުމީ ަވކިކުރަން ނިްނމީމާ އަނެއްާކވެސް ސުޕްރީމް 

ކޯޓުން އަްތގަދަކޮުށް އެކި ުޙއްޖަތު ދައްކަިއގެން އޭނަ އެ މަާޤމުގައި ބަހައްޓަން މަަސއްކަްތުކރި ތަން ފެނިގެން މި ދަނީ. 

ްނގެ ބާރު ކަނުޑވާލަިއ، ރައްޔިތުްނގެ މައްޗަުށް ވެރިެވގަންނަން ސުޕްރީމް ކޯޓެއް އޮެވގެން، ފެންނަ ހުރިހާ ވީމާ، ރައްޔިތު

ވަގުެތްއގައި ތިމަންނަމެންނޭ ޤާނޫނީއަސާސީއަުށް ފަހުބަސް ބުނާނީ ބުނެ، ރައްޔިތުްނގެ ބަސް މައްޗަުްށ ރަްއޔިތުންެގ 

މިނިސްޓްރީއަުށް މި މަސައްކަތޭ، އެ މިނިސްޓްރީއަުށް އެ މަސަްއކަޭތ  ވެރިކަމެްއަގއި ބަސް ބުނަމުން އަންނައިރެްއަގއި، މި

ބުނެ ހެދިކަމުގައި ވިޔަްސ، އެންމެ ފަހުން މަޖިލީހުން އެކަން ޮކުށްފައި ވަނީ މަޖިލީހުން މިނިސްޓަރުންނާ ސުވާލުކުެރއްވުުމެގ 

ކަންކަން ފަހިކޮުށް، އަދި މިހާހިސާބުަށް ފުރުޞަތު ހޯދަން ކަމަުށް ވާއިރު މިނިސްޓަރުންނާ ވެސް ސުާވލުނުކުރެވޭނެ ގޮތަުށް އެ 

އަިއއިރު ވެސް މަޖިލީހުގެ ަރއީސް ވެސް މަޖިލީހުގެ މަަސއްކަތަުްށވުރެ ސަރުކާރުން އެަކންކަން ފޮރުވަންެވގެން ުނވަަތ 

 އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލެއް ކުަރން ބޭނުންވީމަ މަޖިލީހުަށް ސުވާލުކޮުށް ވެސް އެ ފުރުޞަތު ނުދެއްަވއި، ކޮމިޓީތަުކގެ ވެސް 

ބާރު ކަނޑުވާަލއި މިހެން ދާތީ އަުޅގަނޑު ެއކަންކަން ކުުްށެވރިކުރަން. އަދި ައޅުގަނޑު އެެދނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވެްސ 

ގަާވއިދާ ެއއްގޮްތެވވަަޑއިގެން އަނެއްކާ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަުށް ވަަޑއިގެންެނެވނީ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން 
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ލަބިއްޔަތު ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްވާ ޕާީޓައުށް ލިބިފައި އޮތީމަ އެކަން ެއގޮތަުށް އެ ނުހަމަ ގޮުތގަިއ ކަމަުށް ވެފައި އަޣު

ބޭނުންނުކުރައްަވއި، މަޖިލީހުން އެދޭ ގޮތަުށް އަދި ރަްއޔިތުން އެދޭ ގޮތަުށް ަރއްޔިތުްނގެ މަންދޫބަކަުށް ެވވަަޑއިގެންެނވުމަުށް. 

 ތަުށް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ަމސައްކަތަުށް ބަދަލުގެަނއުމާ 

 ގުޭޅގޮތުން ފޮނުވާފަިއވާ މައްަސލަ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު ައދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި

ގޮތުގެ ރިޕޯޓަުށް ބަހުސްކުރުުމެގ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ރިޕޯޓުަށް ވެސް ވޯޓަުށް އެހުން މިއަދުެގ ވޯޓު ަގޑީަގއި އޮންނާެނ 

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

އަުށް. އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސަްއކަތަުށް  6.4އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -{6.4}

ތުން ފޮނުއްވާފަިއވާ މަްއސަލަ، ސަުރކާރު މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުާރ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ބަދަލުގެނައުމާ ގުޭޅގޮ

އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނުަށް ފޮނުވުނު.  2017ފެބުރުވަރީ  15ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

އްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ސަރުކާރު މަސްއޫލި

 . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ

ރި ރައީްސ، ދެންމެ ފާހަގަކުރެއްވިހެން ެއޓަރނީ ޖެނަރަލް އޮފީހުގެ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ިއއްޒަތްތެ

މަސްއޫލިއްތަުށް ައއި މި ބަދަލު ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުމަުށްފަހުގައި 

ރިޕޯޓާ މެދުގައި ފުންކުޮށް  އެ ރިޕޯޓު އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަުށް މިހާރު ވާނީ ލިބިވަަޑއިގެންފަ. އެހެންވީާމ، މި

ބަހުސްކޮުށް، ފުންކޮުށް ވިސްނުަމުށްފަހުގައި އަދި މިއަދު މިއާ ެމދުގައި ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ވަރަުްށ 

 ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު. އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީުހގެ މަސަްއކަތަުށް ބަދަލުގެަނއުމާ ގުޭޅގޮތުން ފޮނުްއވާފަިއވާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަުްށ  ރު ަބލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއިސަރުކާުރގެ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަ ،މައްސަލަ

ލާނަން. ތު ކަނަޑއެޅިފަިއާވ ގޮތް ދަންނަވައިާޕޓީތަކަުށް ަވގުމިނެޓުއިރު.  30ވަނީ  ބަހުސްކުރުމަުށް ވަގުތު ކަނަޑެއޅިފައި

މިނެޓު. އަދާލަތު  5އަުށް މިނެޓު. އެމް.ޑީ.އޭ  5ޕާޓީއަުށް  މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ 5އަުށް މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީ 5.ޕީ.އެމަުށް ޕީ

ޒަތްތެރި މެންބަރުން މިނެޓު. އިއް  5މިނެޓު. ަވކި ޕާީޓއަކަުށް ނިސްބަތްުނވާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަުށް  5ޕާޓީއަުށް 
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 ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ެކންދޫއަރުވަނީ  ފުރުޞަތަުށް އެދިވަަޑއިގަތުމަުްށ ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ޙުސައިނަ ޢަލީ މެންބަރު

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ނައިުބގެ މަްސއޫލިއްޔަުތ ކަމަުށް ބުނާ މަްސއޫލިއްޔަުތ އަެނއްާކވެްސ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ބަންޑާރަ 

ޖެހެނީ އަޅުގަނޑު މި އޮތީ ރިޕޯޓު ހުުށަހެޅިފަ. އެހެންނަމަވެސް، ދަންނަވާލަން ބަދަލުވެގެން އެކަމާ ގުޭޅގޮތުްނ މި

ސް ތަކުރާރުކޮުށް ދަންނަވަމުން ުދވަހަކު ނޫން. ެއތައް ދުވަެހއްގެ މަތިން ވެ އަދި ެއއް ،މަޖިލީހުގައި އެހެން ުދވަހެްއގައި 

ގޮތުން  އައި ވާހަަކެއއް އެއީ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހަކީ ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން އަުޅގަނޑު ހަނދާންވާ

ތަޤިއްލު ނުވަތަ މިނިވަން އޮފީހެއްގެ ގޮތުަގއި ހުރި ވަކި މުއައްސަސާެއްއ ވަްނދެން ހަމަ މުސް ވުރެ ގިނަ އަހަރު އަުށް 60

 ގެ އަދި ޭއގެކުިރން ވެސް ބަންޑާަރ ނައިބު  ،ނޫނުއަސާީސގެ ދުަވސްވަރު ވެސްނައިބުެގ އޮފީހަކީ. ައދި ނޫ ޤާޑާރަ ބަން

ެއއިެރއްަގިއ  ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާއި ނުވަތަޚްތިޔާރުތަެކއް ލިބިފައިވާ، ަރއީއޮފީހަކީ ވަރަުށް ޚާއްޞަ ބާރުތަކަކާއި އަދި އި

އައި އޮފީހެްއ.  ވާނީ އެކަުީށގެންާވ މިންވަރަކަުށް މިނިވަންކޮުށް ހިނގަމުންހަމަ އަުޅަގނޑު ދަންނަ އޮންނަ ވެރިކަމާ

ނޫނުއަާސސީ ައއުމަުށްފަހު އަދި ބާރުތައް ަވިކވެފަިއވާ ނިޒާމެްއެގ އަުޅގަނޑުެމން މި ކިޔާ ފެހި ޤާ، އެހެންނަމަވެސް

ން ވަކި ނަމަވެސް މުޅިންހެއެހެން  ،ތެރެއިން ބަންޑާރަ ނައިބަކީ ކޮސަރ އިންޑިޕެންޑެންޓް ނުަވތަ ސަރުކާރާ ވަކިން

، ވުޒާާރއަކާ އެއްކޮުށްަލއި. އެއީ ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހާއި ވަނީ ނިމުމެއް ގެނެސްފަ އޮތުމަުްށ މިތަނެއްގެ ގޮުތގައި އޮތް

ބަންޑާރަ ނައިބުެގ އޮފީހަކީ ަވކި މިނިސްޓްރީއަކުްނ ހަދާ ތަނެއްގެ ގޮުތގައި ުދވަސްތަެކްއ ވަންދެން ހިންގުމަުށްފަހު 

ގެ ތަނެއް ނޫން. ުއޅެނީ ެއކަން ބަދަލުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ބަންޑާރަ ަނއިބު އޮފީަހކީ އާދައި  ސް މިއަނެއްާކވެ

ނގޭ ބަންޑާރަ ނައިަބކީ ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ( އަުށް ބަލައިލީމަ އެބަ އެ 133 ނޫނުއަސާީސގެއަޅުގަނޑުމެން ޤާ

މަލުކުރަން ހުންނަ މީހެއް ނޫންކަން. ންވިހާ ގޮތަކަުށް ޢަކާރުން ބޭނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅިވހާ ގޮތަކަުށް، ސަރު

އެހެންވީމާ، ބަންޑާރަ ަނއިުބގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތަުކގެ ތެޭރގައި އެްއވެސް ުވޒާރާައކުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަކުްނ 

ނޫން.  ހިންގަންޖެހޭ އެއްވެސް މަްސއޫލިއްޔަެތއް ހަވާުލވެފައި ޮއތުމަކީ އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް

މި ސަރުކާުރގެ ޮކންޓްރޯލް އޮންނަ، އަދި މި އަދި  ،ނގޭ މި ސަރުާކރުންއަުޅގަނޑުެމންނަުށް އެބަ އެ، އެހެންނަމަވެސް

 ދަނީ އެހެނެއް ނޫންކަން. ދެ  މަލުކުރަމުން މިމުއައްަސސާތަކުން މި ރާްއޖޭގައި ޢަކޮުށްފަިއވާ ސަރުކާރުން ކޮންޓްރޯލް

ތަކުރާރުކޮުށް  ،ޖަހާފައި ފެނުނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި ޤާނޫނުއަސާސީ އޮޅާަލއި ދުވަހެއް ކުރިން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

ފެނުނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  އަެނއްާކވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ކޯޓުން ކުރަމުންދާ ކަމެއް. ެއކަމަކުސުޕްރީމް 

 ،ޖަހާފައިތަން. ހަމަ ބޮލައިލާ ން އަންނަބާރުތަކާއި އަދި ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބާރުތައް ތަުކރާރުކޮުށް އޮޅާލަމު

ޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަންގެ މަސައްކަެތއް ެއއީ ޖުޑި މި މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ފަނޑިޔާރުން ަވކިކުރުމަކީ.
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އެޅުމަކީ. ފަނޑިޔާރަކު ކުރާ ޙުކުމެްއެގ ސަބަބުން ނުވަތަ ނެރޭ ޅު ފިޔަވަ ލޫކީ މައްަސލަތައް ބަލައިފަނޑިޔާރުންގެ ސު

ބެހޭ މީހުން ވަިކކޮުށްހަދާނީ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން. އެކަމާ  ފިަޔވަޅުައޅަިއ، ްއގެ ސަބަބުން އެކަމާ ެބހޭ ގޮތުންއަމުރެ

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ބަހެއް ނެތި، ކޮމިޝަނުން. އެހެންނަމަވެސް، ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ފިޔަވަުޅއަޅާނީ ޖުޑި

ރާ ފަނޑިޔާރަކު ހަމަ ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޯކޓެްއގައި މަަސްއކަތްކު ޕްރީމް ކޯޓުން މިސުމި މަޖިލީހުގެ ބަހެއް ނެތި، 

ދެންހުރި ެއއްެޗއް ނޯންނާނެ ކަމަުށް  އި،ދެްނހުރި އެްއޗަކާ  އި،ކޮުށްފަ. ެއއީ ވިލާޔަތާ . ގާްތގަނަޑކަުށް ވަކި ވަކިކޮުށްފަ

 ،އެ ުކރެވޭ ކަމަކީ ޙަޤީޤަތުަގއިކަމުަގއި ކަނަޑއެޅީމާ ކަުީށގެންނުވާ މީހެއްއެ ފަނޑިޔާރަކީ ޙުކުމްކުރަން އެ ކަނޑައަަޅއި،

މި މަޖިލީހަކުން ފަނޑިޔާރަކު ަވކި އެ ކުެރވެނީ. ދެރަވަރުކޮުށް ޙަޤީޤަތުގައި ިމ ޤައުމުގެ ކަންތައް މި ހިނގަނީ. ވަކި 

 ޕްރީމް ކޯޓު ދާންޖެހުނީ ހިސާބަުްށ ސު ނގޭ އެނޑުމެންނަުށް އެބަ އެއަދި ައޅުގަ .ޕްރީމް ކޯޓުން ެވސްނޫން. ސު

ޝަލް މިޝަންގެ މަސައްކަްތތައް ނުކުރާތީ. ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނން އެ ކޮސް. ެއއީ ޖުޑިކީްއވެގެްނކަން ވެ

ޝަލް ސަރވިސް ދާނުކުރާތީ. އެހެންނަމަވެސް، ޖުޑިސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެްނބަރުން އެ ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ އަ

މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  ،ލީހުންކޮމިޝަން މި ތަނަުށް ހާޒިރުކުރެވޭނެ ހަމަ އެއްެވސް ގޮތެްއ ނެތް. އެއީ މި މަޖި

މި  ،މި މަޖިލީހުގެ ވަކިން ޚާއްޞަކޮުށް މެޖޯރިީޓ ލިބިފައިވާ މެންބަރުން މި ވިސްނާވަަޑއިގަންަނވަނީ ،ގޮތަކީ  ވިސްނާ

ތަނެއް ކަމަުށް.  ކޮުށްޭދން އޮންނަގާތްއަތް  ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ ެއއީ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަންތަްއތައް ކޮުށްދޭން

 ނޫނުއަސާސީއަުށް ޢަމަލުކުރަން މި ޖެހެނީ ގާނޫނަުށާއި ޤާ އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން ،ދަންނަވަންޖެހެނީ ންނަމަވެސްއެހެ

 ުށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މީހެއް ކަމުގައި އަދި ބަްނޑާރަ ނައިބަކީ ވެސް ޤާނޫނުައސާސީއަުށާއި ގާނޫނަވާއިރުަގއި،  ކަމަުށް

ުރމަުށް މި ތަނަުށް ހުުށަހެޅީމާ ލިްއަޔތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ބަދަލުކުފީހުގެ މަްސއޫޅާ ބަްނޑާަރ ނައިބު އޮވާއިުރ، އިުރއިރުކޮ

. ދެއްވި ފުރުޞަތަކަުްށ ކޭ މަންޒަރު މުޅިން ބަދަލުވެގެންހިނގަިއދާނޭދެ ،ގޮތްރައްޔިތުން ބަންޑާރަ ނައިބު އޮީފހާ ދޭތެރޭ ދެކޭ

 ޓަކައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެިރ އި ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރިއްޔާ އިޝު

 ފަހުމީއަުށް. އިމްތިޔާޒް މެންބަރު

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ސްކުރާއިރު އަުޅގަނޑު ބަންޑާަރ ތަކަުށް ބަހުރިޕޯޓުތަކުން ނިްނމަވާ މި އްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ކޮމިޓީއި ކުރިއްޔާ ޝު

އަޅުގަނޑު  އި ރިޕޯޓަުށް ބަހުސްކުރަމުންދާއިރުިލއްަޔތުތަކަުށް ގެނައި ބަދަލުތައް ކަމަުށް ވިދާޅުވެ އަނައިބުގެ އޮފީހުގެ މަސްއޫ

ގާނޫނީ ލަފަޔާއި އަދި ރާއްޭޖެގ  ،ލަފާދެއްވަން  އަުށް އީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާއިބަީކ ރަބަންޑާރަ ނަ، ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ
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ދެއްވަން ހުންނަވާ ބޭުފޅެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ކުރީ ިރޕޯޓަުށް ވެސް ވާހަކަަދއްކަމުން  ރަނގަޅު ގޮތްތަުކގެ ލަފާ ދައުލަތަުށްމި 

ެއ  ،ޢަމަލުދަރަޖައިގެ  ދަުށުިވޔާނުދާ އެ  ،ކޮމަންވެލްތުން ަވކިވުން ަކހަލަ ކަންތައްތައް ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލި ފަދަިއން

އިބު. އަދި އެކަްނ ރާތަކީ ބަންޑާރަ ނަދެްއވި ފަ ވަިނވި ޢަމަލުކުރެއްވުުމގެ ލަފާދައުލަތަުށް މި ބޮޑު ެގއްލުން، ގެއްލުން ބޮޑު 

. މިއީ ބޮޑެތި ނިސްޓްރީރިޕޯޓަުށް އެ ނިސްބަތްވާ މިއަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަނީ  ދެން .ކުރެްއވުަގއި ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީ

 ދައުލަތުން  އޮފީުހގެ ލަފާެގ މަތީން އިބުގެ ުށްލަން ބޭނުން. އަދި ބަންޑާރަ ނަ އްލުންތަްއ ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮގެ

ކުންފުނިތަކަުށް  ޕީ.އާރުމިލިޔަން ޑޮލަރުން ބޭރުގެ ެއކިއެިކ މިލިަޔން ،ބޮޑެތި އަދަދުތަކުންރައްޔިތުންެގ ފައިާސއިން ބޮެޑތި

ގެ ަބއްދަލުވުްނތަކަުށް ވަަޑިއގެން. މި ހުރިހާ ކޮމަްނވެލްތު ،އެިކއެކި ދަތުރުަތއް ،ކޮުށް ހާ ޚަރަދެއްޚަރަދުކޮުށްފައިވޭ. މި ހުރި

އިބު ފޭލްވެފަިއވާކަްނ ބޮޑުތަނުން ބަންޑާރަ ނަކަމެއް ކުެރއްވުމަުށްފަހުަގއި ެވސް އެކަން ކާމިޔާެބއް ނުވި. ެއހެންވީމާ، ވަރަުށް 

ނިންމުމަކަުށް މި އައީ  ގައިފަހުން ކުރަން އާޚިރު ލުންތަކެއް އެބަދޭ. އެންމެނޭގ. ބޮޑެތި ގެއްއެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ

ފާހަގަކުރަނީ. މި ވަރަުށް ޮބޑެތި ެގއްުލންތަކެއް ވީ ކަެމއްގެ ގޮުތގައި އަޅުގަނޑު  ަވކިވާން. ެއއީ ދައުލަތަުށް ކޮމަންވެލްތުން

އަުްށ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ންވޭއިބަުށް ދަންނަވާލަން ބޭނުބަންޑާރަ ނަ އަޅުގަނޑު މިއަދު މި ވަގުތު ވެސް

މިސާލަކަުށް  ،ދެއްަވަވންވީ ނޫންތޯއޭގޮތުަގއި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ލަފާ ދެްއވާ ބޭފުޅެްއގެއެިކއެކި ކަންކަުމގައި ލަފާ

އްެގ ލާކަން ބޮޑު ކަމެ އަޢު ދެްއވަން ަވރަުށްލަފާ . އެބީޢަތުަގިއވާ ަކމެއް ނޫނޭއިންސާނީ ޠަ، ޚިޔާނާތްވުަމކީ  ،ކުރުމަކީވަްއކަން

ބުުކރައްަވއި ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާތީ. ތަުށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާ މުޚާޠަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއގޮ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑަުށް ފެނޭ،

ީކ ހަކަފުޅު ނުެދއްކުމަމި ބާަވތުގެ ވާ، އިބުެގ ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަނޑު ަހމަ އިލްތިމާސްކުރަންއެހެންވީމާ، ބަންޑާރަ ނަ 

ީބޢަތުގަިއވާ ކަެމއް ނޫނޭ. ތިމާ އިންސާނީ ޠަ، ޚިާޔނާތްތެރިވުމަކީ ،ވަރަުށް ރަނަގޅު ކަމަކަުށް ވާނެ ކަމަުށް. ަވއްކަންކުރުމަކީ 

އިބަުށް. ދެްއވުމަުށް ައޅުަގނޑު ހަމަ އިލްތިމާސްކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ ބަންޑާރަ ނަ  ުށޭ. މި ލަފާވަަގކަުށް ވަނީ ތިމާ އަމިއްލައަ 

ނުޖެހޭނެކަމުގެ އަނބިމީހާ ވެްސ ބަލަން ހަލާލު ،ހަރާމެއް ،ފައިސާ ކެއުުމގަިއ ހަލާލެއް ،ގެ މުދާދައުލަތުގެ ަރއްޔިތުން 

ރާއްޖޭގެ  ައުށް ލަފާދެއްވުމަކީ މިފުޅު ނުދެއްކެވުމަުށް ބަންޑާރަ ނައިބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެ ާބވަތުގެ ވާހަކަ  ،ވާހަކަފުޅު

ޕްރީމް ކޯޓުން އެ ނިންމެިވ ައޅުަގނޑަުށް ފެނޭ. އަދި އިްއޔެ ސު  ކަުށް ވާނެ ކަމަުށްޔަހަމަ ރަނގަުޅ ލަފަ މި އުއްމަތަުށް

ކަންތައްަތއް ނުކުރެްއވުމަުށް  އެ ބާވަުތގެ .ބައިވެިރވަަޑއިގެންަފއި ވަނީ އިބު މި ކަމުގައިނިންމެވުން؛ އެއީ ެވސް ބަންާޑރަ ނަ

ދަކަަމކީ މައްސަލަެއއް ފަނޑިޔާރަުކ އިބަުށް. ޖުޑިޝަރީގެ ގަނައަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކޮުށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން ބަންޑާރަ 

މައްސަލަިއެގ  ަވޙީދު އެ ނިންމެވި ވަނީ މަރިޔަމް ވީމާ ހަމަ ސީދާ މިދެންނެވިހެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމެވުމުގައިނިންމެ

 ނޫނިއްޔާ ކުރީ. ވަކިއެ ގޮތަުށް ނިންމެވުުމގެ ސަބަބުންނޭ  އިހަމަ އެ މައްސަލަިއގަ  .އިތުރު ސަބަބެްއ ނެތް .ސަބަބުންނޭ

ކަމަީކ ވަުރގަދަ، ޖުޑިޝަރީެއއްެގ ގަދަކަމަކީ ން އެހެން އެގޮތަުށް ނުކުރެްއވުމަުށް؛އެކަ .ލިއްޔަތު މި ނަގަިއގަތީމަސްއޫ

ކުރުމެއް ނޫން. ނޫިނއްާޔ އަުޅގަނޑުމެން ައޑުއުފުލީމާ ޤާނޫނުައާސސީ މުގުރާލަިއ އެ ފަނިޑޔާުރ ވަކި ވެސް ގޮތަކަުށް އެއް 

ަވކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮުތގަިއ  ،އެހެން ގޮސް މުއްދަެތއް ނެތް ،ދުވަސް  55ދުވަސް،  45 ގެްނގޮސްއަޅުގަނޑުމެން 
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ކުޑަ ޮގޅީ ަގއި  ބޭ ްއވުމެއް  ނޫ ްނ  ޙުކުމަކާ  ނުލާ، ދަޢުވާ  އު ުފލުމެއް ނެތި.  އެ  ލަފާ  ސަރުކާރަުށް  ދެއްވުމަުށް  އަ ުޅގަނ ުޑ

އިލްތިމާސްކުރަން.  ޖުޑިޝަ ީރއެ ްއގެ  ގަދަ ކަމަ ީކ، ަރއް ިޔތުންގެ  އިތުބާރު  ހޯދުން.  ެއއީ ޖުޑިޝަ ީރގެ  ގަދަކަމަކީ.

އެ ްއގޮތަކަ ުްށވެސް ނާއި ްނސާފުން ގޮސް މީހުން ހިފައި ހައްޔަ ުރ ުކރުމެއް ނޫން. ޖުޑިޝަރީގެ ގަ ަދކަމަކީ ރަ ްއޔިތުންގެ އިތުބާރު

ހޯދުން. އެ ކަމެއް މި ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީއަކަުށް ނުވި. ަޝއް ެކއް ނެތް ނުވި. އެހެންވީމާ، މިހާރު ސަރުކާރުން ބިނާވެފައި ާވ

 ސިޔާސަތާ ިއ މި އުސޫލު ަތއް، މި ހަމަތައް އެ ްއކޮުށް ދޫކޮުށް ަލއިގެން ނޫ ިނއްޔާ ިދވެހިރާއްޖޭ ެގ ރައްޔިތުންނަުށާ ިއ އަންނަ ްނ

އޮތް ޖީލުތަކަުށް ހެ ެވއް ނެތްކަ ްނ އަދި އަ ުޅގަނޑުމެ ްނގެ ބައި ަނލްއަޤްވާމީ ދުނި ެޔއާ ުގޅިގެން ނޫނިއްޔާ ައޅުގަނޑުމެންގެ މި

ކުޑަ ުކޑަ ޤައުމަކަުށް ހެވެއް ނެ ްތކަން، ރަނގަޅު ގޮ ެތއް ނެތްކަ ްނ. މި ލަފާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ދެއްވުމަކީ ހަމަ ވަރަުށް

އަޢުލާކަން ބޮޑު ކަމަކަުށް ވާ ީތވެ މި ވައްކަންތަ ާކއި، ފަސާދަ ާޔއި، ޚިޔާނާތާއި މި ކަންކަން ހަލާލުކުޮށްގެން ނޯންނަ ދައުލަތަކަުށް

އަޅުގަނޑުމެން ބިނާވުމަުށް  ރަ ީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް  ލަފާދެއް ުވން، އަ ުޅގަނޑު  ވަރަުށް  ބޮޑަ ުްށ  އިލްތިމާސްކުރަން.  ވާހަ ަކ

ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ ްއ ެކވުން:

ޝުކުރިއް ާޔ ިއ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަ ުޅގަނޑު މިހާރު ފު ުރޞަތު މި އަ ުރވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ ުރ

ޖަޢުފަރު ދާއޫދަުށް.

ވާހަކަދެ ްއ ެކވުން:

 އާދެ! ޝުކު ިރއް ާޔ ިއއްޒަތްތެ ިރ ރައީސް. އާދެ މިއަ ުދ ރަ ްއޔި ުތންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިގެން މި އުޅޭ، ސަރުކާ ުރގެ ަބއެއް

ވުޒާރާ ަތކުގެ މަ ަސއްކަތަުށް ަރ ީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަދަލުގެންނަވާފަ ިއވާ ގޮތް ަތކަުށް ބަލައި ާލއި ުރ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 116 ވަނަ

މާއްދާއިން  ރަ ީއސުލްޖުމްހޫރިއް ާޔއަުށް  ލިބި ަވޑަ ިއގެންނަ ާވ  އިޚްތިޔާ ެރއް  އެއީ  ހު ިރހާ  މެންބަރުންނަުށް  ވެސް

އެނ ިގވަ ަޑއިގަން ަނވާނެ  ފަދައިން،  ސަރުކާރުގެ  ހުރިހާ  ވު ާޒރާތަކާއި  އޮފީސްތަ ުކގެ  މަސަ ްއކަތްތައް  ކަނ ަޑއެޅުމާ ިއ،  ެއ

މަސައްކަތްތަކަުށް  ބަދަލުގެ ަނއު ާމ،  އެ  ކަން ަތއްތަ ަކކީ.  ެއގޮ ުތ ެގ  މަތީން  ދޭތެރެދޭތެރެއިން  އި ްއޒަތްތެރި  ރައީސް  ވެސް  އެ

މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގެ ހި ްނގުން ބާރުކުރުމަުށްޓަކަ ިއ، ައ ަވސްކުރުމަުށްޓަކަ ިއ، ރައްޔިތުން ަނުށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ވީހާ

ރަނގަޅަކަުށް  ގެންދިއުމަުށް ަޓކަ ިއ  މީގެ  ކުރި ްނވެސް  ހި ްނގަ ާވ  ކަމެއް  ިމއީ.  އެގޮ ުތގެ  ަމތީން  އެޓަރނީ  ޖެނެރަލް ެގ

މަސައްކަތްތަކަުށް ވެ ްސ ބަދަލު ެގންނަވައި ސަ ުރކާރު ެގ މަސްއޫ ިލއްޔަތު އަދާކުރާ ކޮމިޓީން ނިމަވާފަ ިއވާ ރިޕޯޓަުށް އަލުގަނ ުޑ

ވަރަުށް ބޮޑަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ހަމައެއާއެކު ދަ ްނނަވާލަން ބޭނުންވޭ، މިއަދު ރިޕޯޓުތަކަުށް ވާހަކަދެ ްއކެވު ުމގަ ިއ

ޚާއްޞަކޮުށް އިދި ޮކޅު މެންބަރުން މި ވާހަކަދައްކަވަނީ ރިޕޯ ުޓގައި އޮންނަ މައްސަ ަލއަކަުށް ނޫން ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް އެބަ

ފާހަގަކުރެވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރ ީއސް ވެސް ދޭތެރެދޭތެރެއިން ެއބަ ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވާ. ަރ ްއޔިތުންނުަށް އޮޅޭ ގޮތަުށް އެ

ޖަޢުފަރު ދާއޫދުމެންބަރުދާއިރާގެއުނގޫފާރު
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ަބއޓަންކޮުށްފައި ހުންނާތީއާ އެއްކޮުށް ައޅުގަނަޑުށް ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ކަެމއް ދަންނަވައިލާނަން. މި މަހުގެ  ވާހަކަފުޅުތައް

ވާހަކަ  އިފި. މިވަވަނަ ދު ވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްަވވާފަިއވާ ޙުކުމަކާ ގުޅޭ ވާހަކަ ވަރަުށް ގިަނިއން ދައްކަ 16

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ  އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ  ދައްކަން ޭބނުންވަންޏާ މަޖިލީހުަގއި ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅަުށް ގެރައްޔިތުން

، ން އަުޅގަނޑުމެްނ. އެއީ މިހެން މިދެންނެވީާވހަކަ ދައްކާލަ ދޭންވީހެން މިއެއް ާބއްަވއިރަނގަޅަުށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ

ވަނަ  2012 ،ލިުޔްއވާފައި އެބަހުރޭ ަގއި ނެރުްއވާފަިއ އޮތް އަުމރުކޮުށް ވަރަުށް ސާުފކޮުށްސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ަމއްސަަލއި

ވަނަ އަހަރު  2014ކުރުުމެގ ގޮތުން ތަންފީޛު ކޯޓުްނ ނިންމަވާފައި އޮތް ަމއްސަލަެއްއގައި އެ މައްސަލަ  އަހަރު ިސވިލް

އެއްބަސްވުުމގައި އޮންަނ ، ގެނައުމަުށްއެ ކުންފުންޏާ ތޭތެރޭގައި ވެަފއި އޮތް އެްއބަސްވުމަކަުށް ބަދަލުސަރުކާރާއި 

ކޯޓުަށް ޕްރީމް އެއަުށް ބަދަލެއް ގެނައުމަުށް ސު، ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަުށް ކޮުށްފައި އޮންނާތީވެ  13ކްޓާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ރެކޮންޓް

ކޯޓުން  އަލުްނ އެ މައްސަލަ ސިވިލް ،އޮްއވާ އް ަވކި ގޮތަކަުްށ ޙުކުމްކޮުށްފައިޮއތް މައްސަލައެ  ިއ ނިންމަވާފައިހުުށަހަޅުއްވަ

ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުާރ ގޮތުގައި  ގޮަތކަުށް ކަނަޑއެުޅއްިވ ވާހަކަ. އެހެން ުޙކުމެއްލަވާފައި ވިދާޅުާވ ފަނޑިޔާަރކު ަބއް  އެ

، ކުރުާމއިވަކާލާތު، ންސް ދިނުމާއިމީހުންނަުށް ލައިސަ މި ،ސް ގާނޫނީ ވަކީލުން ކަމަުށް ވިޔަ، ސްޔަފަނޑިޔާރުން ކަމަުށް ވި

ޕްީރމް ކޯޓުން ދެއްވާފައި އޮްތ ޓުން. އެހެންވީމާ، ސުދެއްވަނީ ސުޕްރީމް ކޯ ކުރުމުގެ ުހއްދަ މިހާރު މިފަނޑިޔާރުކަން

ޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައި އޮތް ގޮތަކާ ޚިލާފަުށް އެއްވެްސ ސުލޫކީ މިންގަނާޑއި ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަުށް ސު ހުއްދައެއް

ފަިއ ހުރި ވާން ައޅުއް މަތީ . ެއގޮުތގެވެްސ އެޅޭނެ ާޔ ެއއަުށް ފިޔަވަޅުެވސް ކުރަްއަވއިފިއް ފަނޑިޔާރަކު އަދި ވަކީލަކު 

އަސާީސެގ ވަނަ މާއްދާއާިއ، ޤާނޫނު 145އެ ވިދާުޅވާ ފަނޑިޔާރަކަުށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ލާއިުރ ފިޔަވަޅުތަކަުށް ވިސްަނއި

ވަަނ  30(ގެ ގެ ފަނިޑާޔރުންގެ ގާނޫނުޖޭިދވެހިރާއް) 2010/13ގާނޫނު ނަންބަރު ، ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ާއއި 143

 ާއއި،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ާއއި )ުށ( 20 ގާނޫނު(ގެ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުެގތަކުގެ) 2010/22ގާނޫނު ނަންބަރު ، އާއި މާއްދާ

ޚިލާފަުްށ  ކަނޑެއޅިގެން ސުޫލކީ މިންގަނޑުތަކާ، ތްތަކާއި އަުޖރާކުރުމަުށް ކަނޑަެއޅިފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތަާކއި، އިޝަރީޢަތް

ޤާނޫނުއަާސސީެގ ، އާއި ވަނަ މާއްދާ 143ގެ ާއއި، ޤާނޫނުއަސާސީ ވަނަ ާމއްދާގެ )ުށ( 141އަސާީސގެ ކަމަުށް ވާީތވެ، ޤާނޫނު 

ޖޭެގ )ިދވެހިރާއް 2010/22ގާނޫނު ނަންބަުރ ، ވަނަ ާމއްދާެގ )ނ( އާއި  145 ޤާނޫުނއަސާީސގެ، ާއއިވަނަ މާއްދާ 144

ވަނަ މާއްާދއަުށް  86ކޯޓުެގ  ޕްރީމް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސު، އާއި ވަނަ ާމއްދާ  22، ާއއިވަަނ މާއްދާ 20ގާނޫނު(ގެ  ކޯޓުތަުކގެ

މި  ެގއްލުނު ވާހަކަ ބުނެފައިއަހުލިްއޔަތު އްޔަާތއި ޢާޔަތްކޮުށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޯކޓުތަކުަގއި ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޝަރިރި

ތަކާ ކަނޑަެއޅިގެްނ އަސާސީާއއި ގާނޫނުތަުކގެ މާއްދާއޮންނަނީ. ކުރިން މިދަންނަވާލީ، އެ ވިދާޅުވާ ފަނޑިޔާަރކު ޤާނޫނު

ރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފަިއ ހުރި މާއްދާތައް މިދެންނެވި އަމުރުަގއި. އެހެންވީމާ، މިހާ ޕްކަމަުށް ސު ކުރެއްވިޚިލާފަުށް ޙުކުމް

މި ިތއްބަވާ ަބއެްއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މެންބަރުންގެ ޮގތުގައި  ،އިރުބަޔާންކޮުްށފައި އޮތް ، ފައިސާފުކޮުށް ލިޔެ

ނިންމެވިނިންމެވުމަކީ ގޮތަުށް  ވަރަުށް ބޮޑަުށް ހުތުރުވާ އަުށްގޮތަުށް ޝަރުޢީ ދާއިރާތުންނަުށް އޮޅޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ރައްޔި

ގަނުޑމެންގެ ގާނޫނީ ހައިސިްއޔަާތ ކަމަުށް ވިދާޅުވެ ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަކީ އަޅު  ކަމެއްޤާނޫނުއަސާސީއާ ކަނޑަެއޅިގެން ޚިލާފު 
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، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ ލައިރުކޮުށް ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ަތކުރާ އެހެންވީާމ، މިކަމެއް އިނގޭތޯ.  އުފެދެންޖެހޭވެސް ސުވާލު  މެދު

 ގޮތަުށް އޮުޅވާލުމަުށްޓަަކއި އެ  ވަރަުށް ބޮޑަުށް އޮޅޭ ،ގޮތަުށް ސް ަރއްޔިތުންނަުށް އުޅޭވިޔަ އި ކަމަުށްމައުޟޫޢުން ބޭރުގަ

 ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވަމުންދާތީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ގެނައުމާ ގުޭޅގޮތުން ފޮނުވާަފިއާވ ތްތަކަުށް ބަދަލު ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސަްއކަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު. އެޓަރނީ

ސަުރކާރުެގ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަުރ ަބލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވިއ ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓަުށް ، މައްސަލަ

 ޓަުށް ވެސް ވޯޓަުށް ެއހުން މިއަދުގެ ވޯޓު ގަީޑގައި ޮއންނާނެ. މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ރިޕޯރުމުގެ ކުބަހުސް

ގެަނއުމާ ނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ މަސައްކަތަުށް ބަދަލުުށް. މިއަ  6.5 ދަނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު އަޅުގަނޑު މިހާރު މި -{6.5}

ކުރަްއވައި ދާކުރާ މިންވަުރ ަބލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާސަރުކާުރގެ މަްސއޫިލއްޔަތު އަ ،ގުޭޅގޮތުން ފޮނުވާފަިއވާ ަމްއސަލަ

ންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓް ގައި އިްއޒަތްތެރި މެ 2017ރީ ފެބުުރވަ 15ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

ވިލުފުުށީ ، އްރިރުކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ މުޤަެދއްާވނީ ސަރުކާރުގެ މަސްޢޫލިއްަޔތު އަދާމަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައި

 އަރުވަން.އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުރަޝީދު.  ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟްދާއި

 

 ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުށުން އޮފް ހެލްތުގެ ދަފާހަގަކުރެްއވިހެން މިނިސްޓްރީ  ރަީއސް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ިއއްޒަތްތެރި

އެގޮތުން މޯލްިޑވްސް ފުްޑ  .އިގަންަނވަނީރިޕޯޓުން އެ ފެނިވަޑަ  އައި ބަދަލު މިހިންގަމުންގެންދާ މަސްއޫލިއްަޔތުތަކަުށް 

މިނިސްޓްރީން  އަދި އެ، ގެންދާ މަސައަކަތެްއގެ ގޮުތގައި ހަމަޖެހިގެން ދިޔަ މަސައްކަތްއެންޑް ޑްަރގު އޮތޯރިޓީން ކުަރމުން

ގޮތުން ެއ  ވާބަދަލު އައުމާ ގުިޅގެން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި  ތެރެއަުށް އިތުރު ޚިދުމަތްތަކެއް އެ ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ

އައި ބަދަުލ  ގެ ދަުށުން އައި ބަދަލެއްގެ ގޮުތަގއިހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތު  ،ބަދަލުތައް މަޖިލީހުން ގެނައުމުގެ ގޮތުން

 ކުރަމުން މިސްކޮުށްފައި ފޮނުވާަފއި އޮތް ރިޕޯޓަކަުށް ބަހުސްފާ އްއަދި މި ބަދަލުތަ ،ަކމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނަ

 ުކގެ ސައްކަުތގެ އަދި އެހެން ުވޒާރާތަމިހެން ދައްކާއިރުަގއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ މަމިއަދު ވާހަކަ  ގެންދަނީ. އާދެ! މި

ގަނޑުމެން ވާަހކަދެއްކުުމގެ ގެންނަ ބަދަލާ ދޭތެޭރގަިއ އަޅު މި  ،ތުން ގޮ ބެހޭ ވެސް މަަސއްކަތަުށް ިމއަންނަ ބަދަލުތަކާ

ެދއްކުމަކީ ގޮތަުށް ވާހަކަ ޚިލާފަުށް މީހުންނަުށް އޮޅޭ ގުޅޭ ވާހަަކތައް މިތާނގައި ަދއްަކއި، ަހޤީޤަތާބަދަލުގައި މިއާ ނު 

 ކުރާ މަސައްކަތާ ދޭތެރޭަގއި ދިވެހި  މީހުން އެ އެ ،އި މީހުން ކޮުށްގެން ތިބި ހުވަޔާ އެ ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން،ރައް

؛ ކަންކަން ގެނެސް  އެްއގޮތަުށް މި ބަަދލުގައި އެބަޖެހޭ ޙަޤީޤަތާ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، މީގެ އުފައްދާނެލުރައްޔިތުން ުސވާ

ފަހުން އައިއްސަ ހުރި ހެޔޮ ބަދަލުގެ ވާހަކަ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި  މި ސަރުކާރު އައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުަށް 
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 ގެ ދުވަހުވަަރކަުށް އަހަރު 5ީމގެ ، ކުރީަގއި ހެލްތު ދާއިރާގައި ދައްކާ ކަމަުށް ވަންޏާ. ވާހަކަެއއް .ރިޕޯޓަުށް ދައްކަމާ ހިނގާ

ހުރި ބަދަލުތަކުގެ ވާހަަކ  ދާއިރާއަުށް އައިްއސަ މިއަދު މިގޮާތއި،  ދާއިރާ އޮތް އަހަރު ުކރީގައި އެ 6ނޫނީ  ،ކުރީަގއި

 ،ގެ ވާހަކަ ދައްާކއިރު. އޭުރގައި ހީވަނީ މި ރިޕޯޓު ރަނގަޅުވާނެހެން ކޮންމެވެސް ވަަރކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ދައްކާލަން މާ

އެ ޚިދުމަތް ޮއވެ، ހެލްތު ސަރވިސް، ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުަގއި  އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެިރކަމުގައި ޕަބްލިކު ޚާއްޞަކޮުށް

ބި ގިނަ ތި ރިބާކުރަންޖެހިފައިސަލަތަްއ މިއަދު ވެސް އެކަން ތަޖުމައް ދިނުމުގެ ސަބަބުން އޭރު ކުރިމަތިވި ޞިއްޙީނު

. އިްއޔެަގއި ުޅގަނުޑގެ ދާިއރާގައި އުޅެލާަފއިއަތޮުޅ، އަ ތ. ޖޭަގއި އެބަތިބި. ައޅުގަނޑު މި ައއީ ރާއްރައްޔިތުންތަެކއް ިދވެހި

ންނެިވ ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ކުރިން މިދެ އަދި އަހަރަކަުށް ،ދުވަސް ކުރިން އައީ. މީެގ ހައެއްަކ މަސް ދުނު މިނމިއަދު ހެ

ހެލްތު ސަރވިސް، މި  ޕަްބލިކު، މީހުން ހޭލުންތެރިކުމުގެ މަސައްކަތް ؛ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްން ކުގޮތަުށް ޞިއްޚީ ގޮތު

އަދިވެްސ ުރގައި ޮބއްސުންލާފައި އޮތް ކަންަތއްތައް ކުެރވުނީމަ އޭސަރވިސް ރަނގަޅަުށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މިކަން ނު 

ނުވެ އޮްތކަން ފާހަގަކޮުށްލަްނ ބޭނުން. އަުޅގަނޑު ހެލްުތ ޙައްލު  މިއަދާ ހަމައަުށް ައިއއިރުއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ 

ހެލްތު  މި މައްސަލަަތއް ބައްލަަވއި، ޕަބްލިކުވަރަުށް ީސރިއަސްކޮުށް  ،މިނިސްޓްރީއަުށް ވެސް ދަންަނވާލަން ބޭނުންވޭ

ކަންކަން ރަނގަޅުަށް  ުށް މިކުރައްވަން. ެއއީ މިހާރުވެސް ދުވާލެްއގެ މައްޗަުށް މިދެންނެވި ގޮތަރވިސް އިތުރަުށް ހަރުދަނާސަ

 ހިގެން ހަމައެކަނި ވިލުފުުށީ ޞިއްޙީ ީމހުން ތަފާތު ހުންތައް ޖެ 25ނޫނީ  ،ކުދިން 25ުދވާަލކަުށް  ،ީތވެކޮންޓްރޯލްނުކުރެވޭ

 އްލުކުރަންޖެހޭ ކަމނީ. މިއީ މިހާރުން މިހާރުަށް ޙަދައް މަރުކަޒަުށް އެބަ ގެންދޭ. މިީއ ވަރަުށް ސީރިއަސް ވާހަަކއެްއ މި

މިކަން ދޫކޮުށްލެވުނު ހިސާބުން  ނެވި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އޭރުަގއިއެހެންވީާމ، މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިދެންކަމެއް. 

ހެލްުތ  އްސަލަ. ެއހެންވީމާ، މި ޕަބްލީކުމަ ިއިއރުގައި މިކަން ރަނަގޅުނުކުރެވި ޮއވެގެން ދިާމވާފެުށިގެން މިއަދާ ހަމައަުށް އަ

ތަުކގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ިލއްޔަތުމެއް. ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ މަސްއޫކަ ުށް ުގޅުންހުރިަރއްޔިތުްނނާ ވަރަ އީސަރވިްސއަކީ މި

 ،ކަމެއް. ހަމަ އެހެންމެ އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެދޭމިއީ ތެއް. މި މަސައްކަތް ކޮުށްދިނުމަކީ ވަރަުށް މުހިއްމު މަސައްކަ

ދާއިރާ  ކުީރަގއި މި ގެޖެހޭ. ހައެްއކަ އަހަރުކާލަންެވސް ދައް މިއަދު ައއިްއަސ ހުރި ކުރިއެރުމުގެ ވާހަކަ އަުށްދާއިރާ މި

 ތައް.މަތްހުރީ ހޮސްޕިޓަލްތަަކުށް ބަދަލުވެފައި ޚިދުމަރުކަޒުތައް  ދު އޭރުގެ ިޞއްޙީމިއަ ،އޮތުންބޮއްސުންލާފައި އޮތް 

 ރުކަޒަުށް ބަދަލުވެފަ.ތް. އޭރުަގއި ހުރި ހެލްތު ޕޯސްޓުތައް މިހާރު ވަނީ ޞިއްޙީ މަޤަނަންބޯޑެއް ބަދަލެއް ނުކުރޭ. މިއީ ޙަޤީ

މުގެ ވާަހަކ ރުދިޔަީއ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ައއިްއސަ ހުރި ކުރިއެދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަދަލުެވގެންބޯޑު ބަދަލެއް ނުކުރޭ. ޚި

ވާހަކަ އެބަޖެހޭ ދައްކަން. އާސަންދަ މިއަދު ލިބެނީ ނަމަކަުށް ނޫން. މިއަދު އޭގެ  ންޏާ މިވަ ކަމަުށް ކާއަޅުގަނޑުމެން ދައް

ައއިޕީ ކާެޑޭކ ރައްޔިތުންގެ ީޖބު އޮންނަނީ ވީ ދިވެހި .ުށް އާސަންދަ އެބަލިބޭފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޮކންމެ މީހަކަ އެންމެ

އެ ކާޑު ބޭނުންކޮުްށެގން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތް އެބަ  އަިއޑީ ކާޑަކީ. ،ންއަޅުގަނޑު ދަންނެވި

ރުކާރު ައއި ފަހުން މި ރައްޔިތުންނަުށް ލިބެމުންދާ ޚިދުމަތް. ކިތަންމެ ކުޑަ ލިބެމުންދޭ. އެއީ ރައީސް ޔާމީންގެ މި ސަ

ކަމެއް ނަމަވެސް ެއއީ އެމަރޖެންސީ ކަމެއް ކަމަުށް ވަންޏާ ސީ އެމްބިއުލާންްސގެ ޚިދުަމތް، ހެލިކެޕްޓަރުގެ ޚިދުމަތް، 



25 

 

ރައްކާތެރި ސަަރހައްދަުށް އުފުލުމުގެ ޚިދުމަްތ  މަތިން މޯލްޑިވިއަްނގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެން ބަލިމީހުން، އެ މީހުން ގެންދަންޖެހޭ

ސަރުކާރުން ފޯރުކޮުށްދެމުން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، މީގައި މިަކހަލަ ވާހަކަތަކެއް ދަްއކާއިުރަގއި ރަނގަޅު ކަންަތކާއި ގޯްސ 

ވަރަުށް މުހިއްމު  ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ؛ ހުރިހާ ވާހަކަ ވެސް ދަްއކަންޖެހޭނެ. އެކަމަކު އިންސާފުން މި ވާހަަކ ދެއްކުމަކީ

ކަމެއް. ރައްޔިތުންނަުށް ނޯޅޭ ޮގތަުށް މި ވާހަކަތައް ދެއްކުމަކީ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް. އެހެންކަމުން، މި ގެނައި ބަދަލަކީ 

ވަރަުށް މުހިއްމު ބަދަލެއް. މި ބަދަލާ އެކުަގއި މިނިސްޓްރީގެ ިހންގުން އިތުރަުށް ހަރުދަނާވެގެްނދާނެ ކަމަުށް އުއްމީދުކުރަން. 

 ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް. ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް ޓަކަިއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ން. ޚާއްޞަކޮުްށ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ ކުރަްއވާ މަސައްކަތަުށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ުޝކުރު ދަންނަވަ

އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު، ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވެސް އަިދ 

ކަތުަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ވެސް ކުރައްވާަފއިވާ ބުރަ މަސައްކަތް މިއަދު ފާހަގަކުރަން. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ މަސައް

ބަދަލުގެނައުމާ ުގޅޭގޮތުން ޮފނުވާފަިއވާ މައްސަަލ، ސަުރކާރުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު އަާދުކރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން 

މިނެޓުގެ ވަގުތު. ޕާޓީތަކަުްށ  30ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓަުށް ބަހުސްކުރުމަުށް ޖުމުލަ ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ 

 5މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  5މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް  5ދަންނަވައިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަުށް  ވަގުތު ކަނޑައެޅިަފއިވާ ގޮތް

މިނެުޓ. ވަކި ޕާީޓއަކަުށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް  5މިެނޓު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް  5މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް 

ޑަިއގަތުމަުށް ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި މިނެޓު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތުަށް އެދިވަ 5

 އަރުވަނީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަުށް. 

 

 ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ުޅގަނޑުމެންގެ ުކރިމައްޗަުށް ހުުށަހެޅިގެްނވާ މި މައްސަލަިއގައި ސަުރކާރުގެ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަ

މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުާރ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވަިއ އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް ފޮނުއްިވ ރިޕޯޓަުށް 

މިފަދަ  ،ނަވަން. ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެެއކު ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ޝުކުރު ދަން އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

މައްސަލަތަކަކީ މަޖިލީހުެގ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ިސޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ ފަރާތުން ކޮންމެވެްސ އެްއ ބޭފުޅަކު ވާހަކަދަްއކަން 

މެްނ ގޮތަކަުށް ަކނޑައެިޅގެން ހިނގާ މުހިއްމު މަސައްކަތެއް. މި މަަސއްކަުތެގ ތަރުތީބަުށް އަޅުގަނޑު ވަގުތު ވެސް ވަކި

ަބިއގައި  ދެ އި އަުޅގަނޑުމެންެގ ސިޔާސީ ވެުށްޓާދިޔަީއ މި މަަސއްކަތްތަކާ ންނަމުން ހަމަ އުއްމީދުކޮުްށގެންމިއަދު ފަުށައިގަ

ގުޅުމެްއ ނެތި ވަރަުްށ ރީްއޗަުްށ ކުރިއަުްށ ހިނގައިދާނެ ކަމަުށް. ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުްނ މިކަން މިފެންނަނީ މުޅިން 
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އިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އުނގޫފާރު ދާ  ،ވީމާ، ައޅުގަނޑު ހަމަ ާޚއްޞަ ޝުކުެރއް ދަންނަވަންއެހެން ގޮތަކަުށް. އެހެން

ފަރު ދާއޫދު ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހާމަކޮުށްދެއްވި ނުކުތާގެ މައްޗަުށް. އެއީ މިައދުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ މި ޖަޢު

ވަގުތު އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ މި  ޖަހަމުން. މިުށް މިސްރާބުކަަދނީ މުޅިން އެހެން ދިމާލަ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަްއ މި

 ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟްދެންމެ ވިލުފުުށީ ދާއި .ދަންނަވާލަންހަމަ މަސައްކަތަުށް ތަޢުރީފުކުރުމަުށް ޓަކައި 

ތުްނ މާ ގުޅޭގޮގެންނެވުއޮފް ހެލްތުގެ މެންޑޭޓަުްށ ބަދަލުމިހާރުގައި މި މިނިސްްޓރީ  ،ފަދަިއން ރަޝީދު އެ ވިދާޅުވި 

އޮތް ަމއްސަލަ ެއ ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރައްަވއި ފޮނުްއވި ރިޕޯުޓގަިއ  އަަލުށް ބަދަލުވެވިފަިއ މި އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް

އްޙަތަުށް އަސަުރކުރާ ކެމިކަލްތައް ދެނެގަތުމަުްށ ތެރެކުރާ ކެމިކަލްތަުކގެ ތެރޭން އާއްމު ޞިހިމެނޭ، ރާއްޖެއަުށް އެ ވެސް އެބަ

ވެސް ކުރަމުންދާ ކީ މޯލްޑިްވސް ފުޑް އެްނޑް ޑްަރގު އޮތޯިރޓީން މިހާރުލުއޭުޓކޮުށް ހެލްތު ްކލިއަރެންސް ދިނުމަޓަކައި ިއވެ

ވާތީ، މި މަަސއްކަތް އެ އޮތޯރިީޓގެ މަސަްއަކތުގެ ލިސްޓަުށް އިތުުރކުރަްއަވިއ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ  މަސައްކަތަކަުށް

އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ  .ގޮތުން ކުރަްއވަމުންދާ ބަދަލެއް ކަމަުށް ބަދަލަކީ. ެތދެއްމެމަސައްކަތަުށް ގެންނަވާފަިއވާ ަބދަލާ ގުޅޭ

ގޮތުން ހަމަ ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގެ މަްއޗަުށް ވެސް ލާޒިމު އެބަކުޭރ  ބެހޭ އްޙަތާދިވެހި ރައްިޔތުންގެ ޞިތަކުރާރުކޮުށް އެބަ 

ވަނަ މާއްދާެގ  24ވެސް  ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި . އަޅުގަނޑުމެން ބަލަިއގެންފައިވާ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުަރން

އްޙީ ޚިދުމަތުގެ ވާހަަކ ންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭަގިއ ޞިދައުލަތުގެ ކެރި ފޯރުންތެރިކަްނ ހުރި މިންވަރަކުން ކޮުށްދެއްވަ 

ހުރި އެކަމާ ގުޅުންމުހިއްމު މަސައްކަެތއްެގ ވާހަަކ،  އެބައާދޭ. އަދި އެީއ މުހިްއމު އަސާސީ ަޙއްެޤއް. މިަފދަ

އަދި ގުުޅންހުރި ހުރިހާ ޑިޕާޓްމެންޓުތަކެއް ގުުޅވާލުމުގެ ވާހަކަައީކ އަބަދުވެސް އަުޅގަނޑުމެން  ިއ،މިނިސްޓްރީއަކާ

ެއއީ  ،ހެޔޮގޮތުަގއި ބަލަިއގަންނަންޖެހޭނެ ވާހަކަެއއް. ނަމަވެސް ާފޑުިކޔުމުގެ ވާހަކަ ދަްއކަވަން ހަމަ ތެދުވާ ބޭބޭފުޅުންނަުށް

ތަޅުްނވިޔަްސ، އަދި އެނޫން އެހެން ޕޯޓަލްއަކުން ިވޔަސް އެ ވާހަކަ ދައްކަާވއިރު ިވސްނަވަންޖެހޭ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

ތިމަންނާމެން ޢަމަލުތަުށް ކޮުށްފައި ހުރީ ކޮްނކޮން ގޮތަކަުށްތޯ. އަދި ތިމަންނާމެންގެ މޯހިރުަގއި ތިމަންނާމެންނާ ގުޅިފަިއ 

އެބައޮތް ވަރަުށް ހެޔޮލަާފ  ންންނަ ހިނެްއތޯ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެހުރީ ކިހުރި ހުރިހާ ދިމަދިމާލެއްގައި ަކންތައްތައް ވެަފއި 

ގައި ާރއްޖޭެގ  2008އަދި ޭއެގކުރީަގއި ވެސް ެދއްެކވި ފަރާތްތައް،  ،ަގއި ވެސް  2008ވެރިކަމެއް ކުރުމުގެ ވާހަކަ ހަމަ 

ބޭއްވި މަލްޓިޕާޓީ އިެލކްޝަްނ ގައި ފުރަތަމަ ރާއްޖޭ  ިއގަތީ އެމް.ީޑ.ޕީގެ ެކންޑިޑޭޓުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމަުށް ވަޑަ

މުޅި ކުރަްއަވއިގެން އިނގޭޯތ. ޑިމޮކްރަސީގެ ވަރަުށް ރިވެިތ ނަމޫނާތަކާއި ވާހަކަތައް ައުޅގަނޑުމެން އަުޑއެހީމު. ކާމިޔާބު

ކަމަުށް ވެސް ހަަމ  އަޅުަގނޑުމެންނަުށް ފެންނަ ޑިމޮކްރެޓިކް އެންމެ މުހިއްމު ޤައުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެ އޭޝިޔާ ސަރަަހއްދުަގއި

ން ފެުށްޓިގެން ރާއްޖެ އި 1978ހުޅަނގުގެ ބަެއއް ފަރާތްތަކުން ކަނޑައެޅި. އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެ ވަޑަިއގެން 

އްޙަތަުށް ޔަ ާރއްޖޭެގ ދުަޅހެޔޮ ޞިއްޙަާތއި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންެގ ޞިގެންދިޓެނިވި ގޮތެްއގަިއ ކުިރއަރަމުންދެމެހެއް

އުޅުނު މަންޒަރު ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ ސިކުންތެއްގެ ތެރޭގައި ފުނޑާލަންހުރި މަސައްކަތް ހަމަ ސުން  ޓަކައި ކުެރވިފައި

ގޮތުން ވަިކވެފައި އޮތް ރަުށްތަެކއް ހުިރ  އަތޮޅުތަުކަގއި، ާރްއޖެއަކީ ޖިޮއގްރަފީ. ޒަމާނުއްސުރެ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ދުުށިން
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އެތައް  80ީމހުން ދިރިއުޅޭ.  އެތައް ރަުށެްއގައި 100؛ ނިޒާމަުށް ޤައުމަކަުށް ވާތީ ދަތިކަމެއް ރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ

ދިރިއުޅުނު. ކޮންމެ ރަުށެއްަގއި  ރަުށުގައި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މީހުން 194އެބަުއޅޭ. އޭުރގައި ވެސް ގާްތގަނޑަކަުށް  ަގއިރަުށެއް

ވެރިކަާމ  މައުމޫން ގައި ނެތް ރައީސް 1978ވެސް  އްޙީ މަރުކަެޒއް ނުވަތަ ހެލްތު ސެންޓަރެއް ހަމަގައިމުޞި

ސިުލވެފައި ޮއތް ކަންތައްތައް ިދވެހިރާއްޖޭެގ އްމު މަސައްކަތްަތކަުށް ފަހުގައި ހާވާލުެވވަަޑއިގެންެނވިއިރު. ަނމަވެސް މުހިހަ

މިދެންނެވި ވެރިކަުމގަިއ، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަުމގަިއ ުއވާލަން އުޅުނު މައްސަލަ އަުޅގަނޑުެމން ބަލަމާ! އެމް.ޑީ.ޕީން ެއކި 

ކުރެވުނު ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޢައްޔަންރަކާތްތެރިވި މީހުންނަުށް ދީފައި ހުރި މަޤާމުގެ ޮގތުގައި ހަތަކުގެ އެކްިޓވިސްޓުން ރަުށް

ކެނބި މަސައްކަތްަތއް ވެްސ. ވިހެއުން ހިސާބުގެ. މާަނއަކީ، ވާލުކުިރއޭ ބޭ ހައެ ބޭފުޅުންނާ  !ކައުންސިލަރުންގެ މަޤާމު. ބަލަ

އްޙީ ނިޒާުމ އޭ ރަުށުގެ ޞި ވާލުކޮުްށލިުށް ހަމަ ރާސްލާފައި ހަކަހަލަ ތަޖުރިބާއެއް ނެތް ބަޔަކަ  ވެސްއްޙީ ޚިދުމަތަުށް އެއް ޞި

ހަމައުަށް މަނިކުފާނު ވެސް ހުންނެވީ  ވާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އިހަުށްދުވަހާނިަކން ވިސްނައިބައްލަ  ،ބެލެހެއްޓުން ވެސް. އަޅެ

ހަމައަުށް އާދެވޭނީ މަނިކުފާނަުށް އެ ޕާޓީ ލިބުނު ދުވަހަކުން.  ރިކަމާޤީ ވެއްޔާ އެ ޕާޓީގެ ޙަޤީގެ އިރާދަކުެރއްވި هللاއި. އެތާނގަ 

ރުކޮުށްގެން ތިބި ފަރާތްތައް ހިންގާފައި އޮްތ ފަހަރު މިހާރު ހިސޯ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަފެނޭ އެކަން. ނަމަވެސް މި

ކުިރ ަޑއިގެންަފއި ޢައްޔަން ެވވަވާލުަގއި ވެރިކަމާއި ހަ  2008ންނަވާލީ. ދަ ޖަރީމާއެއްގެ ވާހަކަ އަުޅގަނުޑ ދެންމެ މި

އް ކޮުށްލާފަ. އަދި އެތަމި ނިޒާމު ސުންނާފަތިއްޙަތުގެ އްޓޭ ރަުށްރަުށުގައި ހުރި ޢާއްުމ ޞިކައުންސިލަރުން ލަްއވާ އެބަހު

ތަމްރީނުކުރެވިފައި ތިބި އެަތްއ  ؛ހެލްތުގެ މަސަްއކަތުަގއި އުޅުނު ޒަމާނެއް ވަންދެން މަސައްކަްތކުރަންއުޅުނު، ޕަބްލިކު

ތަކުން ވަކިކޮުށްފަ. އަޅުގަނޑުމެން ޖެހުނީ މި ހަމަ މަޤާމު އި އެތައް ބަޔަކު އެބައޮތް ބަޔަކު، ހެލްތު އެސިސްޓެންުޓންނާ

މަޖިލީހުގައި ވަރަުށް ބުރަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން އެކަުމގެ ބަދަލު ހޯދުމަުށްޓަކައި. ެއކަން ރަނގަޅުކުރުމަުށްޓަަކއި. 

ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ެތރެއިން ބައެއް މިއަދު މި ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައުަށް  އެހެންވީމާ، މިހާރު ރަނގަޅުުކރުމަުށް

ފޮނުއްވާފައި މި އޮތީ. ރަނަގޅު މަސައްކަެތއް ހަމަ. ސަުރކާރުން ނިންމެވި ރަނގަޅު ަކމެއް މީ. އެހެންވީމާ، ިމއަުށް 

ހުރި ރިޕޯޓުތަކަުށް ވެސް ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލަމެންޓްރީ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަުމން، ހަމަ މި ރިޕޯޓާއި އަދި މީގެ ކުރިން 

 ގުރޫޕުގެ ފަރާތުން ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެިރ  ކުނު ދާއިރާގެއަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ދެ ިއްއޒަތްރެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ 

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަުށް.

 

 ހިތަދޫ ދެނުކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:
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ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ަމސައްކަތަުށް ގެެނވޭ ބަދަލާ ބެޭހ ގޮތުން ކޮމިޓީން ނިންމާފައިާވ ޝުކުރިއްާޔ 

ވެސް އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަްނ ކަމަުށް. މިނިސްޓްރީތަކާއި ިމނިސްޓްރީތަކުގެ މަަސއްކަތަުްށ ރިޕޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން ައޅުގަނުޑ 

ކުރިން ވެސް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރިހެން ބަދަލުގެނެިވގެންދާއިުރ، ގެެނވޭ ބަދަލަކީ އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެކު ގެެނވޭ ބަދަލަކަުށް 

ނެކަމީ ޝައްެކއް އޮްތ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ެވސް މި ވެއްެޖއްޔާ އެއިން ަރއްޔިތުންަނުށް ރަނގަޅު މަންފާ ލިބިގެންދާ 

ގެނެވޭ ބަދަލުތަކުން އެއަުށް ފައިދާ ލިބެންޏާ އަޅުގަނޑު ހަމަ ޝުކުރުވެރިކަމާ އެކު އެކަން ބަލައިގަންނަން. އަދި 

ގަޅަުްށ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީން ވެްސ އަުޅގަނޑުމެންެގ ސިޔާސަުތގެ ތެޭރގައި ވެސް ވާ ކަމެްއ ރައްޔިތުންނަުށް ރަނ

ޚިދުމަތްދެވޭ އުސޫލުތައް ޤާއިމުކުރެވި، އެ ކަންކަން ވެދިއުން. މިއިން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދެރަވާ ކަމަކީ، ގިނަ ފަހަރަުށް 

މިހެން ހުުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކާއި، މިހެން ގެނެވޭ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި އަދި މި ވީތަނަކަުށް މަޖިލީހަުށް މިހެން ހުުށަހެޅިގެންދިޔަ 

ގައި ކޮންެމވެސް އެހެން މަކަރުވެރި ިވސްނުންތަެކއް، ިސޔާސަތުތަެކއް ޭއގައި ިހމެނިފައިވާކަމީ އަުޅގަނޑުމެން ގިނަ ކަންކަމު 

އެންމެން ވެސް، ބަލަން ތިބި ރައްޔިތުންނަުށް ފެނިގެންދާ ކަމެއް. ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމަީކ، މިނިސްޓްރީއާ ގުޅުންހުރި 

ން. މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް ދިމާވެފައި އޮތް ެއންމެ ބޮޑު އެއް ދުއްތުރާއެްއ، ކަމަކަުށް ވީތީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލާނަ

އެންމެ އުނދަގުލެްއގެ ގޮުތަގއި ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ، ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަުށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ގޮތުަގއި 

ރައީސް މައުމޫން މި ރާއްޖޭގައި އަުޅގަނޑުމެން  ފޯރުކޮުށްނުދެވި އޮތުން. އެްއެވސް ސަރުކާރަކުން އެކަން ވެަފެއއް ނެތް. އެއީ

ގެންނެވި ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން  އީސް މައުމޫން މި ދެކޭ ތަރައްޤީގެ ބާނީގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ދެކެންޖެހޭނީ ރަ

ގެނެވުުނ  ޖޭަގއިރާއްތަޖުރިބާކުރަމުން މި ދަނީ. އެހާއިރުްއސުރެން މިއަދާ ހަމައަުށް  މި ބަދަލު އަުޅަގނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން

އް އެފޯރުކޮުށްދެވިފަ ޚިދުމަތް ހެޔޮގޮތުަގއި ިޞްއޙީ ކަމަކަުށް ބަދަލު؛ ަރްއޔިތުންނަުށް މި ެދންނެވި ރަކަުށްއެްއވެސް ސަުރކާ

އަހަރަުށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަން އޮތީ. ޭއގެތެެރއިން  3އަހަުރގެ ވެިރކަމެްއ.  3އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ލިބިގެްނދިޔައީ ނެތް. 

މި ގޮތަުށް  ،ކުރުމަުށް ޓަކައި ޤާނޫނުނަުށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއިުރކާރުގެ ސިާޔސަތުތައް ތަންފީޛުސަ ގެއެމް.ޑީ.ޕީ

. މި މަޖިލީހުން ލިބެންޖެހޭ ހުރި އަދި މި ނޫނަސް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން އުނދަގޫތަެކއް ،ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި

. އަިދ ބޫުލކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއްގެ އެންމެން ެވސް ގަޔިުތންަރއް ،އެއްބާރުލުންތަެކއް ނުލިބުނު. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން

 ،ޓަކައިެވރިކަން ހިފެހެއްޓުމަުށްއަހަރަކީ  2އެްއ އަހަރުގެ ވެިރކަމަުށް ފަހު ދެން ބާކީ އޮތް  ގެއިތުރަުށް އެމް.ޑީ.ޕީމީގެ

ްނގެ ކިަބއިން ސަލާމަތްވުމުަށް އެ މީހު ގެންވެރިކަން ވައްޓާލުމަުށް މަސަްއަކތްކުރަމުންދިޔަ މީހުންގެ ކިބަިއން މިންޖުނުވެވި

ތިބީ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާހުރި  ޓަކައި ސިޔާސަތުަތއް ކަނަޑައޅަންޖެހުނީ. މިއީ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން

ން އެމް.ޑީ.ޕީައކަުށް ނުލިބޭ. އަދި ގެ ސިާޔސީ މަސްރަހުގޮތެްއގައި ިސޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުުމގެ ފުރުޞަތެއް މި ރާއްޖޭ

ކަނަޑއެޅި ސިޔާސަތުގެ ތެެރއިން ރައްޔިުތން ތަޖުރިބާކުރި ހެޔޮ ގޮތްތައް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދާ ހަމައަުށް  އޭރު.ޑީ.ޕީން އެމް

މި ތަޖުރިބާކުރަނީ. އަުޅގަނޑަީކ މާލެ ފިޔަަވއި ރާއްޭޖގެ އެންމެ ބޮޑު އާބާީދގަިއ އޭުރަގއި ެވސް ދިރިއުޅެމުންދިޔަ މީހެްއ. 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޮތޅަުށް  ،ރު އެމް.ޑީ.ޕީ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަުށަުށްއަޅުގަނޑު ތަޖުރިބާކުރިން އޭ
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ަވިކ  ،ތަކާއި ޞިްއޙީ މަރުކަޒުތައް ވަކި ގޮތަަކުށް ބައްޓަންކުރެިވގެންހޮސްޕިޓަލް ލިބިގެންދިޔަ ޞިއްޙީ ފަސޭހަތައް.

އެ މީހުންގެ  ،ތިބި ބައެއް ބޭނުން ގޮތަކަުށް ގަންމީހުން ބޭނުން ގޮތަކަުށް އެތަން ހިން އުސޫލަކުން މިނިވަންކަމާެއކު އެ

 ދިޔަ ކަނަޑައޅައިގެން ެއކަން ކުރަމުންހުރި ގޮތަކަުށް ރައްިޔތުންނަުށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ސިޔާސަތުަތއް  ވިސްނުން

މުންދަނީ މި ތަޖުރިބާކުރަ ހޮސްޕިަޓލް ވެސް ައއްޑޫ މިހާރު . އަދި ެއ ގެެނވުނު ބަދަލު ނަުށް ފެނުނުތަން އަުޅގަނޑުމެން

ވަނަ ައހަރަުށް ދާއިރު އެއްވެސް ބަދަލެއް މި ދެންނެވި ހޮސްޕިޓަލުަށް 5ދެންނެވި ތަޖުރިބާ. މިއަދު އޭގެ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން 

ތަްއ ގިނަ ަސރަހައްދެއް އަްއޑޫައކީ. މިއަދު އެކްިސޑެންޓުމިައދު  ؛ެއއް ެނތް. ގެެނވުނު ެއްއވެސްޮގސްފަމިއަދާ ހަމައަުށް 

އީ. މާލޭގެ މިހެނީ މާލެއަުށް. މިއަދާ ހަމައަުށް ހާލަތު ދަން އެ މީހާ ގެްނނަންޖެވިޔަސް މާހަކު ެއކްސިޑެްނޓުމި ގަޑީަގއި މީ

އަންނަ އަހަރު އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަުށް ުގޅައިލީމާ މި، ީލމާޞިއްޙީ ހާލަތަުށް ބަލައިލާއިރު، އަުޅގަނޑުމެން ގުަޅއި

ވާހަކަދެްއކުނީމާ މިއަކަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ  ނެ ކަމަުށްުށް ދެްއކިދާއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ނަންބަރު ލިބިދާނެ ކަމަުށް، ޮޑކްޓަރަ

އޮތް ރަނަގޅަުށް ހިނގަމުންދާ ނިޒާމެކޭ. އަދި ޕްރަިއވެޓް ެސކްޓަރ،  އިކަނޑަެއޅިފަ ،ނުބުނެވޭނެ މިއީ ރަނގަޅަުށް 

ރި އެަބވޭ. އަުޅގަނޑަުްށ މީހާ ދަރަނިވެތަނަުްށ ދިޔައިމާ ަރއްޔިތު ޕްރައިވެްޓކޮުށް މި ހިންގާ ތަްނތަނަުށް ބަލައިލާއިރު އެ

ފަރާތަކުން  ނުން ދެއަޅުަގނޑަުށް ފޯ މި ދެންނެވިހެންއިްއޔެނޫން ކުރީ ދުވަހު އަުޅަގނޑުމެންގެ ސަރަހައްދުގެ އެތައް ބަޔަކު 

ލަތުަށް ައުށް ފައިސާ ނުދެއްކޭ ހާއެ މީހާ ވެ،ދިޔައިމާ އެ މީހާ ދަރަނިވެރި މި ދެންނެވި ތަންތަނަުށް ޚިދުމަތަުށް ގުޅަިއގެން

 އްލުކުރަންެވއްޖެ. އާސަްނދަ ލިބުމަކީ ހަމައެކަނި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުން ާއސަންދަ ލިބުމެއް ގެން އެބަގުޅާ. މިކަން ެވސް ޙަގޮސް 

 ހަމައެކަނި ބޭސްުގޅަ ލިބުމެއް މަނޫން. އާސަންދަ ލިބުމަކީ ހަމައެކަނި އަތޮޅުަތކުގެ ހޮސްޕިޓަުލތަކުން އައި.ޑީ ދައްކާލީ

ގޮތުން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުން މި  ޚިދުމަތް ލިބެން އެބަޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު އޮތްނޫން. ރައްޔިތު މީހާ ބޭނުންވާ 

ޞިއްޙީ ިނޒާމު  ،އްޔާއެހެންވެއްޖެ  ބޫލުކުރަންޖެހޭ.ދެވޭ. މި ަޙޤީޤަތް ގަތިބިހާ ރައްޔިތުންަނކަުށް ޚިދުމަތެއް ނު އިރާއްޖޭގަ 

ނަުށް ންއަުޅގަނޑުމެ ،ސަންދަ ލިބެން އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްން ވެސް އާ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރު ޏާރަނގަޅަުށް ބައްޓަްނކުރަން

ރުފިޔާ. މި  ފަނަރަ ސަތޭކަރުފިޔާ އަރާ ބިލަުށް އާސަންދައިން މި ލިބެނީ  ބާރަ ހާސް، ފަނަރަ ހާސްދަނީ  ފެނިގެން މި

ން އެބަޖެހޭ. ވާހަކަ ދައްކަޓަކައި ކަންކަމެއް ނުކުރޭ. މި ރުމަުށްމި ކަން އިޞްލާޙުކު ،ޝަކުވާ ރަްއޔިތުން އެބަކުރޭ. އެކަމަކު 

އްލުކުރަން އެބަޖެހޭ. ރައްޔިތުން ން މިކަން ސަރުކާރުން ޙަތައް ިހންގާ މީހުންނާ ވާހަކަދައްކަިއގެ ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލް

ތަނުން  ފަތް މިޔާސީ މީހުންގެ ފަހަތުން ދުވާ ސަގާސި ،ަރއްޔިތުން އިުތރަުށް މީހުންނަުށް އާދޭސްކޮުށްގެން ،ދަރަނިވެރިވެ

ދައްާކއިރު މި ކަންކަމަުށް  އަުޅގަނޑުމެން ުއވާަލން. އެހެންނަމަވެސް ިޞއްޙީ ނިޒާމު ރަނގަޅުކުރުުމގެ ވާހަކަ  އެބަޖެހޭ

ރަނގަޅު ބަދަލެްއ ، މި ކަމަުށް ރަނގަޅު އިްޞލާޙެއް ،ރިޢާޔަތްކުރެިވގެން ވާހަކަނުެދްއކެންޏާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

 . ޝުކުރިއްޔާ ިއއްަޒތްރެރި ރައީސް.ނާންނާނޭ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ
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ގެ މަސަްއކަތަުށް ބަދަލުގެނަުއމާ ގުޅޭގޮތުން ފޮނުވާަފއިާވ ރީ އޮފް ހެލްތުިއއްޒަތްރެރި މެންބަރު. މިނިސްޓްޝުކުރިއްޔާ 

ގޮުތގެ ރިޕޯޓަުށް  ނިންމެވި ުރ ަބލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއި ސަުރކާރުެގ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަ ،މައްސަލަ

މުގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ރިޕޯޓަުށް ވޯޓަުށް އެހުްނ މިއަދުގެ ވޯޓު ަގޑީަގއި އޮންނާނެ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ސްކުރުބަހު

ދަންނަވަން. ކޮމިޓީތަކުން  ގެންދިއުމަުށް ެދއްވާ އެްއބާލުމަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުުކރުއްކަތްތައް ުކރިއަުށްމަޖިލީހުގެ މަސަ

ގޮތުން މިއަދު ވެސް ސަރުކާުރެގ  ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ. ޭއގެ ނަތީޖާއެއް ގެ ބުރަކޮުށް މަސައްކަްތުކރަމުންވަރަުށް 

ސްކުރެވިގެން މި ބަހު، ތައް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިގިނަ އަަދދެއްގެ ރިޕޯޓުމަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 

  ަގއި. 1:30ދާނީ ލާނަން. ޖަލްސާ ދެން ކުރިއަުށްގެންން މެދުކަނޑައިހިސާބު ދިޔައީ. ޖަލްސާ މި

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  10:10ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 މޫސާމަނިކު(ރައީސް ނައިބު )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ 

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން.7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެޖެންޑާ އަުޅގަނޑުމެންެގ ކުރިމަތީގައި އޮތީ . ންދާނަން. މަޖިލީހުގެ މި ދަންފަޅީގެ މަސަްއކަތަިއގެން ކުިރައުށްގެ`

ން. އެދެ ބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުންވޯޓު ރަނގަ އިދާރީ މޭޒުންވޯޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. ، 7އައިޓަމް 

ން ކާޑުކޮޅުތައް އްޒަްތތެރި މެންބަރުއިން. ދަންނަވާލަމަުށް ން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެުކޮކުށްލު)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ގެ ދަުށުން މިއަދު ފަސް ވޯޓަކަުށް ދަންނަވާލަން އެބައޮތް.7އެޖެންޑާ އައިޓަމް ން. ދަންނަވާލަމަުށް ޗެކުކޮުށްލު

އަުޅގަނޑު  ން.ންނަވާލަދައަިދވެސް އެއްފަަހރު މަުށް ޑުކޮޅުަތއް ެޗކުކޮުށްލުން ކާއިްއޒަތްެތރި މެންބަރު )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާނަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާުރގެ  ންމާއްދާއިވަނަ  116ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ަލ، ސަމައްގޮތުްނ ފޮނުއްވާފައިވާ ބަދަލުގެނައުމާ ގުޅޭނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ މަސަްއކަތްަތކަުށް މި ،ދަުށުން

ނިންމެވި ކޮމިޓީން ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް ރު ބަލާ ވަައދާކުރާ މިންސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު 

 ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަުށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. ގޮތަުށް 
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖު

 54    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 49    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   53     ަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓު

 27      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 53        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ކަަމުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ 54ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ހާޒިރުވެދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. 

ޓުދެްއިވ . ަވކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަުށް ވ4ޯ. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 49އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، . 27. ފާސްވުމަުށް ބޭނުްނވާ އަދަދު؛ 53ރުންގެ އަދަދު؛ ވި މެންބަރި ވޯުޓގައި ަބއިވެ ކު ނެތް.މެންބަރަ

ެގ )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( މިއަދު ސްވެއްޖެ.ހުން ފާޖިލީމަ ަބދަލުގެންނެވި ުށް ތަފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ މަސަްއކަނިސްޓްރީ އޮމި

 ވޯޓަުށް ދަންނަަވއިލާނަން. ވަނަދެ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަުށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާުރގެ  ންމާއްދާއިވަނަ  116ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގޮތުން ފޮުނއްވާަފއިާވ ބަދަލުގެަނއުމާ ުގޅޭގެ މަަސއްކަތްތަކަުށް ްނވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއެނިސްޓްރީ އޮފް މި ،ދަުށުން

ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް ުރ ބަލާ ވައަދާކުރާ މިންލަ، ސަރުކާުރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ސަމައް

ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނުަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަުށް ވޯޓުެދއްވުން ނިންމެވި ގޮތަުށް ކޮމިޓީން 

  އެދެން. 
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 54    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 47    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04    ންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެ

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   51     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 51        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 54މެންބަރުންގެ ައދަދު؛  ބިތި ހާޒިރުވެ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. 

ކު ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަ. ަވކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް 4 . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛47

މިނިސްޓްރީ އޮފް ެއހެންކަމުން، . 26. ފާސްުވމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 51ވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު؛ އި ބަިއވެރިގަ ވޯޓު ނެތް.

އޮތް ވޯޓަުްށ ން ދެ ގެްނނެވި ބަދަލު މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް ެއނަރޖީގެ މަސައްކަތަުށް 

 ލާނަން.ދަންނަވައި

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަުށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާުރގެ  ންމާއްދާއިވަނަ  116ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވާފައިާވ ގޮތުން ފޮނުބަދަލުގެނަުއމާ ގުޅޭގެ މަސައްކަތްތަކަުށް ންޑް ޓްރެޜަރީނޭންސް އެފި ނިސްޓްރީ އޮފް މި ،ދަުށުން

ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް ުރ ބަލާ ވައަދާކުރާ މިންލަ، ސަރުކާުރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ސަމައް

  މާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޮގތަކަުށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. ފާްސކުރުނިންމެވި ގޮތަުށް ކޮމިޓީން 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 55    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 49    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 05    ންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެ

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   54     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 54        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ 55މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  އްބެވި ތި ހާޒިރުވެ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. 

ޯވޓުދެްއިވ . ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަުށް 5 . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛49އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، . 28. ފާސްވުމަުށް ބޭނުްނވާ އަދަދު؛ 54ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ އި ަބއިވެރި ގަވޯޓު  ކު ނެތް.މެންބަރަ

އޮތް ވޯޓަުށް ން ދެ ގެންނެވި ބަދަލު މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.ގެ މަސަްއކަތަުްށ ރެޜަރީޓްނޭންސް އެންޑް ފިމިނިސްޓްރީ އޮފް 

ވަރަުށް އަދަުބވެރިކަމާ އެީކގަިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  އޮތް ވޯޓަުށް ދަންނަވާލުމުގެ ކުީރގައި ން ދެ ދަންނަވައިލާނަން.

އެްއޗެއ އޮޅުންފިލާ މިންވަރަުށް ައުޑ  މި ދަންނަވާދަންވަމުންދާިއރުގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓަުށް އެދެން. 

 ކަެމއް. ދެިވގެންވާަޑުށް  އެވަރަުށް ބޮމަޑުކޮުށްލަދެއްވުަމކީ 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަުށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާުރގެ  ންމާއްދާއިވަނަ  116ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ލަ، ސަރުކާުރެގ ސަމައްގޮތުން ފޮނުއްާވފައިވާ ބަދަލުގެނައުމާ ގުޅޭ ުށް ތަގެ މަސައްކަޓަނރީ ޖެނެރަލް އޮފީހުއެ ،ދަުށުން

ނިންމެވި ގޮތަުށް ކޮމިޓީން ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ރު ބަލާ ވައަާދކުރާ މިންމަސްއޫލިއްޔަތު 

)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( މާ މެދު އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުްނ އެދެން. ފާސްކުރު
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އެއްފަހަރު އަދިވެސް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޑުަގދަކުރައްވަމުްނގެންދެވުމުގެ ނަީތޖާއެްއގެ ގޮތުން މައިކު އޮންނުުކރެވުނީ.

  ދަންނަވައިލާނަން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 55    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 50    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03    ންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެ

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   53     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 53        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 55މެންބަރުންގެ ައދަދު؛  ބިތި ހާޒިރުވެ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. 

ކު ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަ. ަވކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް 3 . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛50

ޓަރީނ އެއެހެންކަމުން، . 27. ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 53ިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ އި ަބިއވެރިގަވޯޓު  ނެތް.

ުށް ބޮޑަމާ  މެންބަރުން. އިްއޒަތްެތރި ގެންނެިވ ބަދަލު މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.ގެ މަަސއްަކތަުށް ޖެނެރަލްގެ އޮފީހު

ގެ ސަމާލުކަމުަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެއކަހަލަ ކަންކަން ދިމާވެދާނެތީ އޮންނުވެ،  ގައި މައިކުއަުޑގަދަކުރެްއވުމުން ފަހަރު

 .މިއަދުގެ  ފަހުގެ ވޯޓުއެންމެ  އޮތް ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާނަން.ން ދެމި ދަންނަވާލަނީ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަުށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާުރގެ  ންމާއްދާއިވަނަ  116ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ލަ، ސަރުކާުރގެ ސަމައް ގޮތުން ފޮނުްއވާަފއިވާ ބަދަލުގެނައުމާ ުގޅޭ ަތކަުށްތްމަސައްކަ ގެލްތުހެނިސްޓްރީ އޮފް މި ،ދަުށުން
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ނިންމެވި ގޮތަުށް ކޮމިޓީން ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ރު ބަލާ ވައަާދކުރާ މިންމަސްއޫލިއްޔަތު 

  މާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. ފާސްކުރު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 54    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 49    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03    ންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެ

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   52     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 52        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ 54މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  އްބެވި ތި ހާޒިރުވެ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. 

ޯވޓުދެްއިވ . ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަުށް 3 . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛49އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، . 27. ފާސްވުމަުށް ބޭނުްނވާ އަދަދު؛ 52ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ އި ަބއިވެރި ގަވޯޓު  ކު ނެތް.މެންބަރަ

 ގެންނެވި ބަދަލު މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.ގެ މަސައްކަތަުށް ލްތުހެމިނިސްޓްރީ އޮފް 
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ދެއްވާ އެއްބާުރލުމަުށް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންުކރިއަުށްގެންދިއުމަުށް ކަތްތަްއ މަސައްހުގެ މަޖިލީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުން ތި ކުރައްވާ ބުަރ ގާތުން ކަްނކަން ކުރިއަުށްގެންިދއުމަުށް ޓަކަިއ ރައްޔިތުންނާ 

 އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން.މަސައްކަތަުށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ 

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




