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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 5 މަޖިލިސް  .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل ًالصالة ًالسالم علَ رسٌل هللا ًعلَ آلو ًصحبو ًهن ًااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 10 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި 20ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

 15  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2023/2/3/މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ ަނންބަރަކީ އޖ -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4
 

 20 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގުން. އެން  ރިޔާސަތުން އަންގާ -4އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަާކއި އެ ޮކމިޓީތަކުގައި ހޭަދވި ަވގުތު ަގއި  2023ޖޫން  4ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް.  -1.4

ނޑު  0440އަންގާރަ ުދވަހު ހެނދުނު  ވީ 2023ޖޫން  4އިޢުލާންކުރުން.  ެގ ެއއް ކޮމިޓީ 6ދެމެދު  އ22425ާއިން ޭރގަ

 އެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންަތކުަގިއ ހޭދަކުރައްވާފަިއވޭ.  މިނެޓު 25ގަިޑއިރާއި  4ބައްދަލުވުން ބޭްއވިފަިއވޭ. މިޮގތުން 

 25ާރ ގައި ސަުރކާރު މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކު  0430މިޓީ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މިއަދު ކޮ -1.2

ސަބް ކޮމިޓީ އާއި މިނިވަން  ގައި އިޖުތިމާއީ ކޮމިީޓގެ 22425މު ކޮމިޓީ. މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އާއި ޢާއް
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އަދި  2ަގއި ާމލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ާއއި މުިޅ މަޖިލީހުގެ ކުަޑ ކޮމިޓީ  24400މުއައްސަސާަތކުެގ ކަންތައްަތާކ ބެހޭ ކޮމިޓީ. 

 .3ގަިއ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކުޑަ ކޮމިޓީ  24430އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ. 

 

 30 . ސުވާލު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އް ނެތް.ގަިއ މިއަދު މަސައްކަތ5ެ ނަންބަރުންޑާ އެޖެ އާދެ!

 

 35 ކުއްލި މައްސަލަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއް މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވޭ. ެއއީ މަޖިލީހުގެ  ތީން ކުްއލި މައްސަލައާދެ! މިއަދު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮތުގެ މަ

ެއއް. މި މައްސަލަ މަޖިލީހުެގ  ިއވާ ުކއްލި މައްސަލަގެ ދަށުން ހުށަހަޅުްއވާފަވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( 245ގަާވއިދުެގ 

 40ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ވަނީ ލަފާދެއްވާފަ.  ން ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ކަމަށްމުަމތީން ހުށަހެޅު ގަާވއިދާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެ

 އަުރވަން. ޞަތުކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުއެ ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ، އެހެންވީމާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ރަޝީދުދާއިރާގެ މެންބަރު  މާފަންނު ދެކުނު

ވަނަ  411ާވއިދުގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަ  .الرحين الرحون هللا بسن ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.

 45މީހުން އަތުްނ ކިޑުނީ ބަލިސަރުކާރުްނ  ގެ ދަށުން ހުަށހަޅާ ކުއްިލ މައްސަލަ. ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް،މާއްދާގެ )ހ(

މީހުންނަށް  ގުޅިގެން އެބޮޑުުކރުމާ ރުފިޔާ އަށް  2000އިން  ރުފިޔާ 400ޑައިލިސިސް ހެދުމަށް ނަގާ ފީ މިހާރު ވަނީ 

 ޓަކައި ައޅުަގނޑު  އިތުރު ބަްއޔެއް ޖެހިފަިއވާކަްނ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެްސދިނުމަށް

ބޮޑުވި އެ އެއް މި މައްސަލަ އަކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިގޮތަށް ބަދަލުގެނައުމުން  ހުށަހަޅާ ކުއްލި މައްސަލަ

ކަމަށް ވާހިނދު ކިޑުނީ ބަލިމީހުންނާއި ކުދިންނަކީ ހަފްތާއަކު ދެ ފަހަރު ނުވަތަ ތިން ފަހަރަށް  250%ނިސްބަތަކީ 

 50ހަފްތާއަކު ދެ ފަހަރު  ،ެދކެން. ިމގޮތަށް ސަރުކާރުްނ މިކަން ުކރުމުން ޖެހޭ ބައެްއ ކަމަށް ައޅުަގނޑުޑައިލިސިްސ ހަދަން

ފިޔާ އަހަަރކު އެަބ ރު އެްއ ލައްަކ ސާޅީްސ ހާސްޖެހޭ މީހަކަށް އެބަ އަރާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ޑައިލިސިސްހަދަން

ހަ ހާސް ރުފިޔާ  އެއް ލައްކަ ފަންސާސްލިސިސް ހަދާ ފަރާތްތަކަށް ފަހަރަށް ޑައި 3ޖެހޭ. އަދި ޚަރަދުކުރަން

ށް ަފރުވާކުރަންޖެހޭ އަދި ަބއްެޔްއ ކައިތުރަށް ވެސް އެތަްއ ބަލިތަކަމީގެ މީހުންނަކީމިފަދަ ބަލި، ޖެހޭ ހިނދުޚަރަދުކުރަން
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ނުޑ ދެކެން. ާރއްޖޭަގއި ފަހަކަށް އައިްސ ސަރުކާުރ ވެސް އެހެން ފަރުވާތަެކއް ުކރަން ޖެހޭ ބައެއް ކަމަށް އަުޅގަ

 55ކުރެވޭ އް ވިްސކަމުން ދާކަން ފާހަގަބޭސްތަ އަގުަގއިކޮށް އާަސންދައިގެ ނިޒާމު އެކަީށގެންނުާވ ބޮޑު ކުންފުނިތައް މެދުވެރި

 ގެ އޭގެތެޭރގައި އިންާސނާ ކޮންމެހެން ދިރިހުރުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޭބސްތަކާިއ ޚިދުމަތްތަކުން ސަރުކާރު ،ހިނދު

ކުރެވޭެނ ގަމުން. އަދި މިކަން ރެގިއުލޭޓުގުތަެކއް ދަނީ ނަމުއައްސަސާަތކާއި ކުންފުނިތަުކން އެކަށީގެންނުވާ ބޮޑެތި އަ 

ތުން ގޮ އިލާތަކެއް މާލީމިކަމުގެ ސަބަބުން އެތައް ޢާ، ލުމުގައި އިހުމާލުވެފައި ވާހިނދުސިޔާސަތެއް ެއކުލަަވއި  އިތުރު

މީގެ ސަބަބުން އެފަދަ ، ސަާލންޖަހަން ވަނީ މަޖުބޫރުވެފަ. ީވމާސިޓީ އަށް އަލުން ބޭސް، ޖެހިބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ކުރަން

 60 އިގެންއަ އެފަދަ މީހުންގެ ފުރާނަ ޖެހޭ ހިނދު،މީހުންނަށް ދިމާވާ ބަލިތަކަށް ބޭސްކުރަން އަމިއްލަ ޖީބުން ޚަރަދުކުރަން

 ތެރެިއން އިންސާނަކު ޚާއްޞަ އެހީ ރިން ދަނީ މަގުމަތިވަމުން. މީގެއިލާ އާއި ދަދިރިހުރުމަށް ވަނީ ނުކުޅަދިފަ. އަދި ޢާ

ހަީށގެ ުގނަވަނެއް އުނިވުމަީކ ޚާއްަޞ ންކަމަށާ، އެތެރެނޫ ހަމަެއކަނި ބޭރުފުށުގެ ގުަނވަން އުިނވުން  ވަނީއަށް ބޭނުން

ނޑު ސަ އަށް އެހީ ގައި ާރވަިއގެން ދިވެހި ުރކާރަށް ޮގވާލަން. މީގައި ަގސްތުބޭނުންވުން ކަމަްށ ބެލުމަށް އަޅުގަ

މިކަންކަން ހަރުއަޑުން  ،ކަމަށް ވާހިނދު އަރައިގަތުެމއް ންސާނީ ކަރާމާތަށް ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްުޤތަކާއި އި

 65މީހުންނަކީ ސަރުކާރު ވެސް ޮގވާލަން. އަދި މިފަދަ ބަލިކަންކަން ހުއްޓާލަން  ަވގުތުން ވަގުަތށް މި، ކުށްވެރިކޮށް 

ކުރަން. ލްތިމާސްއްދެވުމަށް ވެސް އަުޅަގނޑުމެން އިށް ނުހެކަހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް ފޫބެއްދުމަށް އޮތް ވަސީލަތަ

 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 70ފެނޭތޯ ވޯޓަށް  މަތީން މި މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގަިއާވ ގޮތުގެ

ދެ، ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުޮކޅު އާކަށްފަހު( ޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖެއްސެވުމަށް ދަންަނވަން. )ވަގުުތކޮޅައެހުމަށް ޖަހަން

ނޑު މިހާރު މި ވޯޓަށް ދަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ވަަނ  145ޗެކުކޮށްލަެދއްވުން އެދެން. ައޅުގަ

ވާ ުކއްލި މާއްދާގެ ދަށުން، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައި

 މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމާ މެދު ފެނިވަޑައިގަންަނާވ ގޮތަކަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވުމަށް.

 75 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 80 



4 

 

 32 ެމންބަރުންގެ އަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 

 27 ވޯޓު ދެްއވީ:

 00      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 03     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 85 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން، މި 27. ޖުމްލަ 14. ފާސްވުމަްށ ބޭނުންވާ އަދަދު 27ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ފާސްވެއްޖެ. އާެދ، މި މައްސަލަ ބަހުސްކުރުމަށް ފާސްވުމާ ގުޅިެގން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަގިއވާ  މައްސަލަ ބަހުސްކުރުމަށް

 90މިނެޓުއިރުގެ ފުރުޞަތެއް އަުރަވން މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް  7ގޮތުގެ މަތީން މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް 

 ރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު.ހުށަހެޅުއްވުމަށް. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ވާހަކަެދއްކުުމގެ ކުީރގަިއ އަޅުަގނޑު މި މައްސަަލިއގަިއ 

 95ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްކަްނ ވަގުތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ، ފުރުޞަތަށް އެދިފައިވާ ފަާރތްތަކަށް ަވގުތުދިނުމަށް

ނޑުމެން މި  އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ވާަހކަދައްަކއި ނިމެންދެން. އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް މި މައްސަަލ އަކީ، އަުޅގަ

ިދވެހި ރައްޔިތުްނ  ފެބްރުއަީރއާ ހިސާބުގައި 7މަސައްކަތްކުރަނީ އިންސާުފެވރި ދައުލަތެއް ބިނާކުރަން. އެގޮތުން 

އިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ ސަރުކާރު އެކްސް ެވސް ބައިވެިރެވގެން މި ވަނީ ވައްޓައިލާފަ. އެހެންނޫންނަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ނިޑގެންނުދާނެ. އަދި އާސަންދައިގެ ތެރެއިން މިހާރު  މިހާރު އާސަންދަ އިން ދެމުންދާ ޚިދުމަތެއް ވެސް މެދުކެ

 100ޕިޓަްލތަކުން އިތުރު ނާޖާއިުޒ ގޮުތަގއި ބޭހުގެ ވިޔަފާރިއާ އަދި ެއހެނިހެން ގޮތުން އެސް.ޓީ.އޯ ނަގަމުންދާ އިތުރު، ހޮސް

އާއި އެކި ތަންތަނުން ދައުަލތް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަކީ ސަރުކާރު ހިންުގމަށް ޓަކައި، ބަލިމީހުންނަީކ 

ނޑުމެންނަށް މިއަުދ ހުށަހެޅި މައްސަލަ އިން ވަސީލަތަކަށް ހަދަިއގެނެއް ަމސައްކަެތއް ނުކުރީސް. މިާހރު އަ ުޅގަ

ރުފިޔާ މި ނަގަން ފެށީ. ިމީއ  1000ރުފިޔާ ަނގަމުންދިޔަ ކިޑުނީ، ަޑއިލިސިސް ހަދާ މީހުންގެ އަތުން  400ފެންނަނީ 

ގޭ ޓެކްސް. ޓެކުހެއް އެ ނެގެީނ ހަމަ. މި ނެގެނީ އަނެއްކާެވސް އިތުރު ޓެކުހެއް. ސަރުާކރެއް ހިންގުމަށް ޓަކައި ނެ

ނޑައެޅިގެްނ   105ޓެކުހެއް. ޓެކްސް މި ނެގެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއްއގޮަތކަށްވެސް މިކަން ކޮްށގެންނުާވނެ. މިއީ ހަމަ ކަ

އަހަރުގެ ނިޒާމުން ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ނާޅައި، ަޗކަ ފެން ބޯންދީގެން، ފާޚާނާ ފްލެޝްކޮށްލާ ފެންފޮޅު އަނެއްާކ  30

ނޑަށް އެޅުނީ ނޑުްނ ފެންފޮޅު ބޯލައިގެން އަެނއްާކވެސް ދިރިތިބި ބަެއއް ޖެހިގެން އޮންނަ ވަުޅގަ މާ، އެ ވަުޅގަ
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ދިވެހިންނަކީ. އެގޮތަށް ގެްނގުޅުނީ. ތަކުރާރުކޮށް ިކޔަމުންދިޔައީ ދިވެހިންނަކީ ނިކަމެތި ބައެކޭ. އިޤްތިޞާީދ 

ހަމައެކަނި މާތްރަސްކަލާނގެ  ފުދުންތެރިކަމެއް ނެތް ބައެކޭ. މި ޤައުމުގައި އެްއވެސް ޤުދުަރތީ ވަސީލަތެއް ވެސް ނެތޭ.

 110ކިބައަށް ދުޢާކޮށްގެން ތިބޭށޭ. އިތުރު މަސައްކަެތއް ކުރާނެ ކަމެއް ނެތޭ. މިއީ ހަމައެކަނި ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ އަކީ. 

ނޑު ދަްއކަފާނަން  ހަމައެކަނި ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަ އަކީ. ރާއްޭޖގެ އެްއެވސް ތަނެއްގަިއ؛ އޭގެ މިސާެލއް އަުޅގަ

ތެރި ރައީސް. މާމިނގިލީަގއި ނެތް ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް. އެހެންނަމަވެސް މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢިއްޒަތް

ތަކުރާރުކޮށް އެންމެ ފަހުން ވެސް އިްއޔެ ވެސް ނޫސްަބޔާނެއް ދެްއވާފައި އެ އޮންނަނީ ތިމަންނަ ވަރަށް ހިތާމަކުރަމޭ، 

ތަންަތނަށް ދަތުރުކުރިއިރުގައި ނަުރދަމާ އާއި ބޯފެން ނެތުމުގެ ތިމަންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ހިންގި ޓުވަރަގއި އެކި 

 115 ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ތިމަންނަ ހިތްދަތިވިއޭ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ޭއދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމު.

 

 120 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނެގީ ަކނަޑއެިޅގެން އިތުރުފުޅެއް ހެއްެދވީމާ. 

 އަހަރު ތެރޭަގިއ ކުރެވުނު ކަމެއް ކުރެވިަފއި ޮއތީ... 30ވޭތުވެިދޔަ 

 125 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ުކރިއަށް ގެންދެވުމަށް.

 

 130  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކަ އަކީ އެ މަނިކުފާުނ ވެސް، ެއއީ މި ރާއްޖޭގެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިއްޒަްތތެރި އަޅުގަ

ރިޔާސީ ނިޒާމުހައި މިހާރު ިމ އޮތް އިންތިޚާބާ ކުރިމަތިލަިއގެން އުޭޅ ެއއް ކެްނޑިޑޭޓު ދައްކާ ވާހަކަ. ޢިްއޒަތްތެރި 

 ިރކަމެްއ ރާއްޖޭގައި ނެތް ވާހަކަ. މި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ޖެހޭނީ ޢަދުލުވެރި ވެރި ެއއް...ރައީސް، މިއީ ޢަދުލުވެ
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 135  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަބްދުއްރަޙީމު.هللا ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 140  ވާހަކަދެްއކެވުން:ޢަބްދުއްރަޙީމު هللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަނގު ދާ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ ކޮން މާއްދާއަކުންތޯ ހުްއދަދެނީ ސަރުކާރު ހިއްސާާވ 

ނޑު ކުންފުންޏަކުން ކުރާ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮަތކުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލަ ލުމަށް؟ އެއީ އަ ުޅގަ

ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަެމއް. އެީއ ސަރުކާރުން ކިޑުީނގެ ބަލިމީހުން އަތުން ނަގާ ަޑއިިލސިސްހެދުމަށް ނަގާ ފީ ައގު 

ބޮޑުކުރި ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްަފިއ ވާއިުރގައި ސަރުކާރުން ެގނެސްފައިވާ ނިޒާމަކީ ހަމައެަކނި އާސަންދައިގެ ނިޒާެމއް. 

 145 ންފުންޏެއް...ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ެއއީ ކު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަްނނަވާ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ްއސަލަ އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! އިީށނދެވަޑަިއގަންނަވާ! އާދެ، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ެއްއގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތީން މަ

 150ބިނާކޮށްފައި ވާީތ، ަކއުންސެްލ ޖެނެރަލް އެކަމަށް އިޒުނަެދްއވާފައި ވަނީ ަގާވއިދާ ެއއްގޮަތށް ކަމަށް އޮތީ. އެހެްނވީމާ، 

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ޫނން. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ވާހަކަ ކުރިޔަށް ގެްނދަވާ.

 

 މް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ

ނޑު މި ދެންނެވީ ރިޔާސީ އިްނތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވަިއގެން އުޅުްއވާ މާމިނގިލީ ދާއިާރގެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 155ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ެއ ރަށުގައި ނެޭތ ނަރުދަމާ ނިާޒމެއް. ެއ ރަށުަގއި ހުރީ ެދ ފަރާތުގަިއ ބޮޑު ދެ ވަޅު 

އަހަރު ވެްއޖެ. ރަށު ރައްޔިތުން އެ ތިީބ ހަމަ ގަިއގަިއ ކަްސއަޅާފަޭއ  17ން ދެ ފަރާތުން ޕަންޕުކުރަމުން ބަހައްޓަިއގެ

ބުންޏަސް ދޮގަކަށްނުވާނެ. އެހާ ނިކަމެތި ހާލުގައި ތިބީ. އޭނަގެ ރައްޔިތުން، އޭަނގެ ތިމާެގ މީހުންނަށް އެހީނުވި މީހަކު 

ށް މިހާރު ކުރިމަތިލައިގެން، ފައިަނގަިއގެްނ އުޅޭ މީހުން ދައްކާ ދޮުގ ކިހިނެއްތޯ އެހީވާނީ. މީ މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަ

ނޑި ހޯދީ، ބުނީ  ވާހަކަ މިހިރީ. ނެތޭ އޭނަ ައމިއްލަ ރަށުަގއި ެވސް. ޮގނޑި ހޯދީ، އެ ރަުށ ރައްޔިތުްނ ބުނީ ގޮ

 160މާއެްއގެ ސޫރަ ދައްަކިއގެންނޭ އެއްުދވަހަށް ވެފައި އޮްއވާ ފޫުޓފީތާ އެއް ހިފައިގެން އައިސް މަގުމަތީގައި ދަމާފައި ނަރުދަ

ބުނި ޖަދުވާން އެއީ. އޭނަގެ هللا ބުނި ޖަދުވާން. ޢަބްދުهللا ބުނީ. ޤާސިމް އިބްރާހީމް؛ މީދަ ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ޢަބްދު
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ދޮލަގުން ކާ މީހުންނަށް ދޭ މެސެޖެއް މީ. އޭނަ އަކީ ހަމަާޔއި އިންސާފުވެރި މީހެއް ނޫްނ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! 

ރި ރައީްސ، ނިޒާީމ މައްސަލަ އެއް ނޫން އެީއކީ. އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ އާސަންދަ އިން ނަގާ ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެ

އެއް ނޫން. އެސް.ޓޯ.އޯ ައކީ ދައުލަތުގެ ކުންފުންޏެއް. ެއސް.ީޓ.އޯ ތެރެއިން ނަގަނީ ދިވެހިރާްއޖެ އަށް އެތެރެކުރާ ބޭސް. 

 165އާ ގުނަކުރީމަ ެއއީ މާކެޓެކޭ އެއީ. ބަލިމީހުންެގ 150އަށް ލާފައި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރާ ބޭސް  އެސް.ޓީ.އޯ 

އަހަުރ ހިންގީ މި ރާއްޖޭގެ ަރްއޔިތުން ނިކަމެތިކޮށްފައި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމކަހަލަ  30މާކެޓުހަދައިގެން 

ނަކީ އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަދެްއކީމަ ވަރަށް ައސަުރކުރާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މާލޭގައި ހަނދުމަހުންނާނެ މަނިކުފާ

އަަވއްޓެރި ެއއް. ގޭދޮށު ަރއްޓެއްެސއްތީ. ުކޑައިުރއްސުެރ ދަންނަ ރައްޓެއްސެއް. ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ގޭދޮުށ 

ރައްޔިތުން ުއޅުނު ގޮތް. ގޭޮދށުގައި އޮތްތޯ؟ މައުމޫނު ވެިރކަމުގަިއ ަގނުޑވަރު ހަދަންެވގެން މާލޭގެ ހުރިހާ ފެނެއް 

 170އްތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް؟ މާތްރަސްކަލާނގެ ެވއްަސވާ ވާރެ ާއއި ހުރިހާ އެއްޗަކީ އެންމެންެގ ދަމާލީ. އެއީ ޢަދުލުވެރިއެ

ނޑުވަރު އެޅީ މާޭލގަިއ ހުރި ހުރިހާ ފެނެއް މާލެ އިން ބޭރުޮކށްލީ. މާލޭގެ ރަްއޔިތުން ތިީބ  ރިޒުޤު. އޭަނ ހަމައެކަނި ގަ

ން ތިބީ. ަޗކަަވޅުން ނަޖިހުން ފެންވަރައިގެން ތިީބ ކިހިނެއްތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް؟ ޗަކަ ފެނުން ފެންވަރައިގެ

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އޭުރ ކިހިނެއްތޯ؟ ކޮބައިޯތ އިޖުތިާމޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަކީ. އަުޅަގނޑު މި ދަްއކާ ވާަހކަ އަކީ 

ފަިއ އިޤްތިޞާދީ ހަމަހަމަކަމާ، ހުރިހާ އެއްަޗކީ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތް ނެތޭ ކިަޔއިގެްނ ރައްޔިތުްނ ނިކަމެތިކޮށް

 175ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ މި ރާއްޖޭގެ ނުކުމެގެން އުޅޭ، ތިމަންނަެމން ކުރިމަތިލާނަމޭ، ތިމަންނަމެން ރައްޔިތުންނަށް އިންސާުފ 

ނޑުެމންނަށް ފެނިއްޖެ މި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ނަުމގަިއ  ޤާއިމުކޮށްދޭނަމޭ، ޢަދުލުވެރި ަދއުލަތެއް؛ ރޭަގއި އަުޅގަ

ންޑާރަ ނައިބުގެ ފެންވަރު. ކުަޑކުޑަ ުކއްޖެއް ލަިއގެން ުއޅެނީ. އެްނމެ ފަހުން އިޢުތިރާފު ވެސް ދަޢުވާ ކުރަން ހުރި ބަ

ވެއްޖެ. ތިމަންނަ ޤާނޫނާ ޚިާލފަށް ކަމަށް ޖޭ.އެސް.ީސަގއި އެތާ ބަިއވެިރވީ. ޤާނޫނާ ޚިާލފަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން 

ޯވުޓގަިއ ބަިއވެރިވީ. އަިމއްލަ އަްށ އިޢުތިރާފު ވެްސ ެވއްޖެ. ބޭރުކޮށްފައި ހުރި މީހެއް ަލިއގެން ކަމަށް ތިމަންނަ ެއ 

 180މިފަދަ ކުޑަކުޑަ ކުދިން ބޮލަށް އެރިގެްނ ވަޙީދު، ބަޣާވާުތެގ ސަރުކާރެްއ ައއިްސގެން ދިެވހި ރައްޔިތުން އަތުން ކިޑުީނ 

ނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކަ ައކީ މި ބޭފުޅުންނަ ށް ތަންކޮޅެއް އިޤްތިޞާދީ އިން ޓެކްސްނަގާ. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ގޮތުން މުޅި ނިޒާމު ފަހަރެއްަގއި އޮިޅވަަޑއިގެންފައި ޮއވެދާނެ. ބޭސް ގެންނަނީ ރާއްޖެ އިން ބޭރުން. ބޭސް އެތެރެކުރާ 

ނޑުމެންގެ ސިޔާސަުތަގއި އުެޅނީ ޖެނެރިކްސް ޑްރަގްސް، ޖެނެރިކު މެޑިސިންއާ ބެޭހ  މީހުން. އޭގެތެރޭަގއި އަުޅގަ

ބުނީމަ ެއއީ ޯޗކުބުރި ެއއް ހަމަ. އޭަގިއ އުފެއްދި ތަެނއް، އެކްސްަޕަޔރ ޑޭޓެްއ، އެަކއްެޗއް ވެސް  އެްއޗެއް. ޖެނެރިކޭ

 185ރުފިޔާ އަށް ދޭ ބޭސްގުަޅ  25ނުހުންނާނެ. އެ ބޭސް ރާއްޖެ އަށް ގެނެސް، އެސް.ޓީ.އޯ އަްށ ލާފައި، އެސް.ޓީ.އޯ އިން 

ން. ކޮންބަެޔްއގެ އަތުންތޯ ލާރި ނެގެނީ؟ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރުފިޔާ އަށް ވިްއކަނީ އާސަންދަިއގެ ނިޒާމުން ލާރިަނގަ 150

ރައްޔިތުން ނެތި މި ރާއްޖޭގައި ކިހިނެއްތޯ ވެރިކަންކުަރނީ. ދެ ކިޑުނީއާ ނުލައި ކިހިނެއްތޯ މީހަކު ދިރިއުޅެނީ 

ދާންޖެހޭ، ކޮންމެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެ ކިުޑނީ ދިޔައިމަ، ކިޑުނީ ފެއިލްވެަފއި، ކޮންމެ މީހަކު، ކޮންމެ ދުވަހަކު އެބަ
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ހަފްތާއަކު އެބަ ދާންޖެހޭ ބޭސްފަރުވާ ހޯދަން. ކިޑުނީ އަށް ޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި އޭަނައކަށް ދިރިނުހުރެވޭނެ. ކިޑުނީ 

ނުޑަގއި ހުރި ލޭ ސާފުކޮށްދޭ  ނޑު ތެޭރަގއި ލެ އާއި ފެނާ އެުކވެގެން އޮންނަ ވިހަ  2އަކީ ހަިށގަ  190ގުަނވަން. ެއ ހަށިގަ

ިނޒާމަކީ އެީއ. މި ސަރުކާރުގެ ވެްސ މި އޮތީ ދެ ކިޑުނީ ހަލާކުވެަފ. ސަރުކާރުަގއި ެވސް ނެތް  2 މާއްދާތައް ސާފުކުރާ

ކިޑުނީ ެއއް ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކިހިނެއްތޯ ަރއްޔިތުން، ބަލިވެފައި ތިބި ަރއްޔިތުން؛ ޮކބައިތޯ އިޤްތިޞާދީ ޢަދުލުެގ 

ޒަްތތެރި ރައީސް. މީ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރާ؛ އެންމެ މިސާލެއް ނިޒާމު، މަދަނީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު. މި އެއްޗެއް ނެތޭ ޢިއް 

އަޅުަގނޑު މި ދެއްކީ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހަމައެކަނި ރިޔާީސ ނިޒާމު، މި އަންނަ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައިގެން އުޭޅ 

ނޑު އެ ނޑު ނިންމާލަމުން ވެސް އަޅުގަ  195ދެން ވާހަަކ ޤާސިމް އިބްރާހީމުގެ ވާހަކަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ނިމެންދެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުދިނުމަށް. އެއްބުރުން އެމް.ޑީ.ޕީ.

 

 ދު ވާހަކަެދއްެކވުން:އްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީތޮ

ނޑު ފުރަތަމައިުނން ވެސް ފުރުޞަތަށް އެދިފައިވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 200ބެންދެން ފުރުޞަތުދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުަރން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ފުރުޞަތު ލި

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފައި މި އޮތް މައްސަލަ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަޣާވާެތއް 

ަގއި އުޅެުމންދާ ހާލަތު ބަޔާންކޮށްދޭ ަކމެއް. މިއަދު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކުރީއްސުރެ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުން ޙަޤީޤަތު

ޞިއްޙީ ނިޒާމުަގއި ދިމާވެފަިއވާ މައްސަލަތަކާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބޭސްފަރުވާ އަށް ަސލާންޖަހަމުންދާ ރައްޔިތުންެގ 

. މި ކަމަކީ އެްއވެސް ހާލެްއަގއި ކެކުޅުންތަުކގެ ޒިންމާ ޕީ.ޕީ.ެއމާއި ޑީ.އާުރ.ޕީ ާއއި ބާޣީ ވަޙީދު އުފުލަންޖެހޭނެ

 205އެްއވެސް ޕާީޓއަކަށް ެރކެވޭެނ ކަމެއް ނޫން. މީ ހުރިހާ އެންމެން ވެގެން ކުރި ބޮުޑ ބަޣާވާތަކުން ދިވެހިާރއްޖޭެގ 

ރައްޔިތުން ސަލާންޖަހަންޖެހުނީ. ކޮބައިތޯ ހައްލަކީ؟ ަހއްލަީކ އެމް.ޑީ.ޕީ އިނގޭތޯ. ހައްލަީކ ރައީސް ނަޝީދު. ހައްލަީކ 

ނޑުމެން މި ގެންނަ އާ މެނިފެސްޓޯ. ހައްލަކީ ސިއްޙީ ނިޒާމު ބަދަލުކުރާނެ، އިންޤިލާބުކުރާނެ މެނިފެސްޓޯ. އަޅުގަ 

ނޑުމެން އެނބުރި މި އަންނަނީ ހދ.  .އެއްކޮށްނީ ތިން ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލާ އަޅުަގނޑުމެން އެނބުރި މި އަންނަ އަުޅގަ

ހަސްފަތާލާ އެކު. އައި.ޖީ.އެމް.އެުޗގެ އެނދުތައް ފުިރއްޖެ.  3ކުޅުދުއްފުްއޓާއި އަްއޑޫ ސިީޓ އާއި މާލެއާ ެއއްކޮށް 

 210އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗަކީ މިއަދު ކޮަތރު ކޮއްޓަކަށް ބަދަލުެވގެން ހިނގައްޖެ. ބަޣާވާތްކޮްށގެން ިތބި މީހުން ފުލުސް އޮފީހާއި 

ސަލާންޖަހާ ހާލުގަ. އެ  ސިފައިންގެ ތެރޭަގއި އެަކކު އަނެކަކަށް ެއއްޗެހި ބަހަމުންދާއިރު ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ތިބީ

ހާލުން އެ ރައްޔިތުން މިންޖުކުރި މީހަކީ ވެސް ރައީސް ނަޝީދު. އަނެއްކާ ވެސް މި ރާއްޖެ ބަދަލުކުރެވޭނެ ލީޑަރަކީ 

ނޑުމެން ކާމިޔާުބކުރަން މި ދަނީ. ކޮަބއިޯތ 2013ވެސް ަރއީސް ނަޝީދު. ެއހެންވެގެން  ަގއި ެއއްބުރުން އަުޅގަ

ތެރި މެންބަރު، ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަިއގެ ފަރުވާ އަކީ؟ ަފރުވާ އަކީ ާރއްޖޭގެ ތަޢުލީމު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޢިއްޒަތް

 215ކުދިންނަށް އަުޅަގނޑުމެން ޤާއިމުކުާރ ބޭންކަުކން ޑޮކްޓަރުކަްނ ކިެޔވުމުެގ  2000ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވެފައި ިތބި 
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ިދގު ާރސްތާ، ވަށާޖެހޭ ނިޒާމަކުން  އަހަރުގެ 10އަހަރުްނ ނިންމޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެއީ  5ފުރުޞަތު. އެއީ 

އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ކަމެއް. ރާއްޖޭަގއި ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަން ތިބި ކުދިންނަށް، އެ މީހުން ކުރިއަށް ދާންބޭނުންވާ 

ފީލްޑަތަކުން ކުރިޔަށްިދޔުމުެގ ފުރުޞަތު ހުޅުވާނެ ހަމަެއކަނި ލީޑަރަކީ ަރއީސް ަނޝީދު. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ނޑުމެން މި އަޅުަގނޑު މެން މި އަންނަނީ އެއްވެސް ހާލެްއގައި ޒަމާީނ ކަންކަން އެކަނި ހިފައިގެން ނޫން. އަޅުގަ

 220އަންނަނީ އިހުގެ އެވޭލާ ބޭސްވެރިކަުމގެ ޤަދީމީ ބޭސްވެރިކަމާ ެއކު. ޤަދީމީ ބޭސްވެރިމާ އެްއކޮށް އައިަމ 

އްޗެހި ރެޓްރޯ ސްޓައިލަށް ލިބިގެންދާނެ ބ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިުހގެ ަތންތަން އުނގުޅުމާ، އިހުެގ މަސާޖުތަކާ އެ 

އަތޮޅު ކެންދޫއިންނާ، ފުަވއްމުލަކުންނާ، އަްއޑޫ ސިޓީންނާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން އެއްެވސް ހާލެއްަގއި 

ށިހެރުމާ، މި ދައްކަނީކީ ޢިމްރާނުގެ މަސާޖްޕާލާތަކުގެ ވާހަކަ އެއް ޫނން. އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްަކނީ އިކުއިޕަްނޗާއި ކަ

އަދި ތަންތަން؛ ރީތި ނާުޒުކ ގޮުތގައި އުނުގޅަިއ، ެއ ތަންތަން ފިލުވާނެ ކަމުގެ ާވހަކަ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ނޑުމެން އާސަންދަ ެގނައީ ވެްސ. ައޅުަގނޑުމެން ނޮވެމްބަރ   225ވަނަ ދުވަހު  12އާސަންދަ ބަދަލުވާން އެބަ ޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ސިޔާސަަތކީ އައިސް އާސަންދަ ބަދަލުކޮށް، ރައްޔިތު ނޑުމެން ހިފަހައްޓާނަން. ައޅުގަ ން އޭގެތެޭރަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބަލިމީހާ ބަލަހައްޓާނަމޭ. އެނދުމަތީގަިއ  ގަރުބަގަީތއްސުރެ ނިމިދިއުމަށް ދާންދެން އަޅުގަ

ނޑުެމންގެ ސިޔާސަެތއްަގއި، ަރއީ  ސް ނަޝީދުގެ މި އަންނަ މަރުވެދާކަށް އަުތގައި ފަިއސާ ނެތިގެން އަުޅގަ

ނޑުެމން ކާމިޔާބުކުރާނެ ސަބަބަކީ.  ނޑުމެން ދޫކޮށްނުލާނެކަން. އެއީ ެއއްުބރުން އެމް.ޑީ.ޕީ އަުޅގަ ވެރިކަމެްއަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ފަރުވާކުރާނެ ޮގތްތަކަކީ. ލެޕްޓޮޕުގެ ވާހަކަ ުބނާއިރު ލެޕްޓޮޕް ދޭން ނަގާނެ   230އެއީ ަރއްޔިތުންނަށް ސީދާ ައޅުގަ

ސް އެ ލީޑަރުންނަަކށް ނޭނގޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހިސާބުޖަހާފައި އަުޅަގނޑުމެން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާމު އަދަދު ވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުވަްސވީ މީހުންނަށް އަނެއްކާވެސް ައޅައިާލނަން. ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއްަގއި އެ މީހުން ބަލާނެ 

ލްތަކަށް ގިނަވެަފއި ދުވަްސވީ މީހުން ތިބޭކަށްނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ސެންޓަރުތައް ޤާއިމުކުރާނެ. ެއ ދުވަހަކުން ކައުންސި

 އަނބުރައިލާފައި އެއްބުރުން ައނބުރަމުން، އަނބުރަމުން، އަނބުރަމުން...

 235 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު މާފަންނު އުތު

ލައިކުމް. ދެންމެ އެ ހުށަހެުޅނު ކުއްލި މައްސަލަ އަށް އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. އައްސަލާމް ޢަ 

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި މި ރާއްޖޭަގއި ޞިއްީޙ  އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. އަދި އަޅުގަ

ކަށް ނުެވގެން. ޚިދުމަތެއް ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ޔަޤީންކަން ލިބެން އޮތީ މި ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ބަޣާވާތްކުރާ ބަޔަ

 240ބައްލަވާ! ބަޣާވާްތކުރާ ބަޔަަކށް ޝަރުޢީ ނިޒާމު ވީމާ އާސަންދަ ވެސް ހުއްޓިގެން ެއ ދިޔައީ. މިހާރު ކިޑުނީން 

ޓެކްސްނަގާ ހިސާބަށް މި ޤައުމު މި ދިޔައީ. ދަންނަވަންތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްެޔ އަޅުަގނޑު މި މަޖިލީހަށް 

އްވި ރިޕޯޓަާކ ގުިޅެގން ކުއްލި މައްސަލަ އެްއ ހުށަހެޅީ. ބަހުސްކުރީ. ިއއްެޔ އދ.ގެ ސްޕެޝަލް ރެޕަުޓއަރ ހުށަހެޅު
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އަޅުަގނުޑގެ މައްޗަށް ދަޢުވާުކރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަންގައިގެން ޕްޮރސެިކއުޓަރ ޖެނެަރލް މިހާރު ކޯޓަށް އެ މައްސަަލ 

ނަން މި އޮތީ. އިއްޔެ ކުއްލި މައްސަަލ އެ ފޮނުވީ. މީ މި ރާއްޖޭގަިއ އިންސާފު އޮތް ގޮތް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެން

 245ހުށަހެޅީ. އިްއޔެ އަޅުަގނުޑެގ މައްޗަށް ދަުޢވާކުރަން ކޯޓަްށ ވެްސ މި ހުށަހެޅީ. ދަންނަވަންތޯ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް 

ނިޑޔާރަކަށް ަބއި ލާރީެގ ރިޝްވަެތއް މި ަކމުން ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި.  ނުދޭނަން ރިޝްވަތެއް. ނުދޭަނން އެންމެ  ފަ

ނޑުމެން ރިޝްވަތެއް. ައޅުަގނޑުމެން ޤިބުލަ އަށް، އެ ބޭފުޅުންގެ ސިޔާސީ ޤިބުލައަކަްށ ނު ދޭނަން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ނޭނބުރޭނަން. އެ ބޭފުޅުން ހީފުޅުކުރަްއަވނީތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބިރުދައްކައިލީމާ އެ ބޭފުޅުންެގ 

ނޑުމެން ތަބާވާނެ ކަމަށް. ނުވާނެ އެ ސިޔާސީ ޖަގަހަ އަށް އަުޅަގނޑުމެން، އެ ބޭފުޅުގެ ސިާޔސީ ފި ކުރަށް އަޅުގަ

 250ކަމެއް. އެ ބޭފުޅުންނަކީ ިމ ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިިނވަންަކން ނަގާލާފަިއވަނިކޮށް އެ 

އްުޤ މިނިވަންކަން ދިން ބައެއް ނޫން. އެ ބޭފުޅުންނަކީ ރައްޔިުތންނަށް އެއްެވވޭނޭ ގޮެތއް ނެތިފައި ވަނިކޮށް އެ ޙަ

ހޯދައިދިން ބައެްއ ނޫން. ެއ ބޭފުޅުންނަކީ ރަްއޔިތުންނަށް އަނިާޔކުރަމުން ދަނިކޮށް ެއކަން ހުއްުޓވި ަބއެއް ނޫްނ. 

ނޑުެމން ކަންބޮޑުޭވ މި ރާއްޭޖގެ  ނޑުމެން އެ މީހުންނަށް ތަބާވާންެޖހެނީ؟ ނުވާނެ. އަުޅގަ ކީްއވެގެންތޯ އަުޅގަ

ޝަރީ އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނިވާފަތްަގނޑަކަށް ހަދައިގެން އުޅުމަކަށް. އިންސާފުނެތީމަ. އަޅުަގނޑުެމން ނޫޅެން ޖުޑި

ނޑުމެްނގެ އަނގަ ބަންދުކުރެވިދާނޭ. ބައްލަވާ!   255އެހެންވީމާ، ހީފުޅުނުކުރަްއވާތި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބިރުދައްަކިއގެން އަުޅގަ

ސް އެ ޢަމަލު އެ ހިންގީ. އދ.ގެ ިރ އދ. އާއި މުޅި ދުނިޔެ އަށް ގޮންޖަހާފައި، އިންސާފަށް ގޮްނޖަހާފައި އިއްޔެ ވެ

ނިޑޔާރުންނަށް ވެސް ނޭނގެއޭ.  ޕޯޓުގަިއ ިއއްޔެ ވެްސ މި ބުނަނީ ޖުޑީޝަލް މިނިވަންަކމަކީ ކޮބަިއކަން ޚުދު ފަ

އެހެންވީމާ، މިކަން އޮތް ހާލަތު މީ. އަނެއްކާ ޕްރޮސެކިއުަޓރ ޖެނެރަލް ދަޢުވާއުފުލަނީ ވެސް ސިލެކްިޓވް ގޮެތއްަގިއ 

ފަރާތްތަކަށް، އެ ބޭފުޅާ ބޭނުންވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަްށކަން. އިްނސާފުނުލިބޭކަމާއި ރާއްޖޭގައި  ކަމަށް، ބައެއް

ނިޑޔާރުން ވަކީލުންެގ އަނގަބަންދުކުރަން އުޅޭކަން އެ އޮީތ ސީދާ އދ.ގެ ިމ   260ޝަރުޢީ ނިޒާމުގަިއ ކޯޓުަތކުަގއި ފަ

ނޑަެއޅިގެްނ ކެަޓގަރިކަލީ ފާަހގަކޮށްފައި  މިކަްނ ނުކުރެވޭެނ ކަމަށް. ޖުޑިަޝރީގެ ފަރާތުން ަރއްޔިތުންެގ  ރިޕޯޓުގަިއ ކަ

ނޑުމެން އަނަގ  އަނގަ ބަންދުނުކުރެވޭނެ ކަަމށް، ވަކީލުންގެ އަނގަ ބަންދުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް. ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަ

ނޑުެމން މި ދައްކާ ވާހަކަ ހަމަ މިއަދު ވެްސ ހަމަ ރާއްޖެޓީ.ީވ އަދި އެ ނޫ ން ޖެނަލްތަްއ ބަންދުކުރައްވާނީ؟ އަުޅގަ

ވެގެން ޭގޭގގެ ސިޓިންރޫމަށް އެ ދަނީ. އެކިެއކި ހޮުޅއަށިތަާކއި ެއކިެއކި ތަންތަނަށް ެއ ަދނީ. ކިހިނެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެން 

ނުޑމެންގެ އަނގަ ބަންދުކުރަން ބިރުދެއްކިޔަސް އަުޅގަޑުމެންެގ   265މިއަދު ރާއްޖެޓީ.ވީ އަށް ގޮްސ ވާހަކަދައްާކއިރަށް އަުޅގަ

ރާނީ. އެހެންީވމާ، ދެކޮޅުނުޖެހޭ ކަންތައްތައް ނުކުރާނީ. އެހެންވީމާ، މިއިން ވެސް އެނިގގެންދަނީ ޚިޔާލު އަނގަ ބަންދުކު

ނޑުމެން ރައްޔިތުން ވޯޓުދީގެން ޢަްއޔަންކޮށްފަިއ  ފާޅުކުރެވޭކަާމ، ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް ފާޑުކިޔޭކަާމ، ައޅުގަ

ހަގަކޮށް، ކްރިިޓސައިްޒކޮށް، ރަނަގޅުކުރުމަށް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުސާރަދެނީ ޖުޑިޝަރީގައި ހުރި ަކންކަން ފާ

 އެހެންވީމާ، ޖަންގަީލގެ އުސޫުލން ޢަރަބި ޤައުމުތަކުން، އެިކެއކި ބޭއިންސާފުވާ ަޤއުމުތަކުން އަނިާޔވެރި ޤައުމުތަކުން...
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 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމުއޭދަފު

ނޑު ެވްސ `. އާދެ! ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިއަ ދު ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ ކުއްލި މައްސަަލއާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ

ކޮންމެވެސް ެއްއޗެއް ދަންނަާވލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ވާތީ އަުޅަގނޑު ވެސް ކޮންެމވެސް ެއްއޗެއް ދަންނަވާލަނީ. 

ސް ވަރަށް ފަސޭަހއިން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޞިްއޙީ ޚިދުމަތަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެ

 275ލިބެންޖެހޭނެ ޚިދުމަތެއް. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާސަްނދަ ޕްރޮގްރާމު ވެސް ކުީރަގއި ފެށިފައި އޮތީކީ އެންމެ 

ރަނގަޅަކަށް ނޫން. އެހެންަނމަވެސް މިހާރު ހިނގަމުންދަނީކީ ވެސް އެންމެ ރަނަގޅަކަށް ނޫން. އެހެންވީމާ، 

އް ދެވޭ ކަހަލަ ވެރިައކު އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމަށް އެަބ ގެންނަންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑުމެން އެފަދަ ޚިދުމަތްތަ

އަހަރޭ ިކޔަިއގެން ވާހަކަަދއްާކއިރުަގއި  30ރައީސް، އަޅުަގނޑުމެން ކަްނކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނައިާލިއރުގަިއ، ކުީރގެ 

ން އެްއވެސް ކަމެއް ހަމަގައިމު ވެސް މި އަހަރުަގއި ކުރި ކަމެއް. އެ ނޫ 30ކަމެއް ވެފައި އޮިތއްޔާ އޮތީ ކުރީގެ 

ނޑަށް ތަންކޮެޅއް މަދު. އެހެންވީމާ، އަތޮޅުަތކުން   280މާލެއަކުން ފެންނާކަށް ނެތް. ރާއްޖެތެރެ އަށް ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތް އަުޅގަ

 30ވެސް ހިެއއްނުވޭ އެ މަންޒަުރ ފެންނަން ހުރިހެނެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނިކަން ިވސްނައިބައްަލވާ ކުީރގެ 

އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް  30އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓު ބޮޑުވެގެން ހިނގައްޖެ  5އަހަރުަގއި ހުރި ބަޖެޓަށް ވުރެ މި 

ވުރެ. ދެން ކީްއެވގެންތޯ މި ރާއްޖެ އަށް ތަރައްޤީުނގެނެެވންވީ؟ ކޮންތާކުތޯ މި ފައިާސވީ؟ ކޮންބަެއއްތޯ މި ެއއްޗެިހ 

ދިޔައީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސާއި އަުޅަގނުޑގެ މައްސަލަ އެއް. އެއީ ހަެއއްކަ ދިަދއިގެ  ބޭނުންކުރީ. ހަމައެނި ޝަރީޢަތަށް

ނަޑކަށް ބުނާ ނަމަ   285ދިދަ. ކޮބައިޯތ  15000ރުފިޔާ އަށް ދިދައެްއގެ މަގުން  95މައްސަލަ. ކޮބައިޯތ، މިއީ ާގތްގަ

އަހަރުދުވަުހގެ ތެރޭަގއި  5ށްތޯ ވަީނ؟ ދައުލަތުގެ އެަތއް ސަތޭކަ ިމލިއަން ރުފިޔާގެ ފަިއސާ. ޮކންތާކުތޯވީ؟ ކޮންތާކަ

އަަހރުގެ ބަޖެޓަށް ވުރެ ަމއްޗަށް. މިހާރު ބައްލަވާ ފިނޭންސް  30ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހިނަގއްޖޭ ރައީސް މައުމޫނުެގ 

މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓު. ކޮންބައެއްތޯ މި ފައިސާ ނެގީ. މި ނެގި ބައެއް އެނގެންޖެހޭނެ ނޫންތޯ. ރައްޔިތުންނަކަށް މި 

މަތްތަކެއް ނުލިބޭ. ޞިްއޙީ ޚިދުމަތް ރައީސް މައުމޫުނ ވެރިކަމުން ދުުރވުމަށްފަހު ދިޔައީ ދަށަށް. އަދި މިދިަޔ ޚިދު

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.   290ދައުރަށް ވުރެ މިހާރު އިތުރަށް ދަށަށް ހިނގައްޖެ. މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލައިާލއިރުަގއި ވެރި ނޑުމެން ވިސްަނންޖެހޭނެ ވަގުތާއި ހާލަތަށް. މިހެން އަޅުގަ ައކު ޢަްއޔަންކުުރމުގައި އަުޅގަ

ވަނަ އާަޔތަށް ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވާ.  251ވަނަ އާޔަުތން ފެށިގެން  240ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވާ ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ 

އި މި އޮތީ އިޤްތިޞާދީ ކިހިނެއްތޯ ވެރިައކު ޢައްޔަްނކުރުމުގައި ކަްނކަން ހުރީ. މި ވަގުތު ޤައުމަށް ދިމާވެފަ

މައްސަލަތައް. އިޤްތިޞާދީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުެރވޭނެ ހަމައެކަނި ބޭފުޅަކަށް ހުރީ ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ރިޔާސީ ކެންިޑޑޭުޓ 

 295ޔާމީނަށް މި ޤައުމުގައި ވެރިކަން ލިބިގެން ނޫނީ هللا ޔާމީން. އެނޫން ބޭފުޅެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ޢަބްދުهللا ޢަބްދު

މި ޤައުމަށް ފުދުންތެރިކަމެއް ނާންނާނެ. އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ފުދުންތެރިކަން ލިބިގެން ނޫނީ ޞިއްޙީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން 
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ފަރުވާ ެއއް ނުދެވޭނެ. ެއިޑއުކޭޝަްނގެ ދާއިާރ ރަނގަެޅއް ނުކުެރވޭނެ. ތަޢުލީމު ނުދެވޭނެ. އެހެން ކަންކަމެްއ 

ކީ ޯކއްެޗއްކަން އެނގުީނ ވެސް ަރއީސް މައުމޫނުެގ ނުކުރެވޭނެ. ތިބުނާ ނަރުދަމާ އެއް ނޭޅޭނެ. ފުރަތަމަ ނަރުަދމާ އަ

 ދައުރުަގއި... 

 300 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަ

ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނަނީ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ދިރިހުރުމުގެ  21ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަަނ  16މާއި ނަފްސު ރަްއކާތެރިކުރުމުެގ ޙައްޤު ލިބިގެްނވެޭއ. ފަހެ މި ޤާނޫނުއަސާސީެގ ޙައްޤާއި އަމިއްލަ މިނިވަްނކަ

މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ޮގތުގެ މަތިން ހަދާފައިވާ ޤާނޫނަކާ އެްއގޮތަށް މެނުވީ އެްއެވސް މީހެއްގެ ކިބައިން މިއިން 

 305ވަނަ ދުވަހު ށ.  14ެއއް ނުގަނެވޭނޭ. ފެބްރުއަރީ  ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަެމއް އެްއވެސް މިންވަރަކަށް ިނގުޅަ

ވަނަ  14ވަނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ  2012މިލަންދޫ ޝަބްނަމީގޭ ފާޠިމަތު ޠަހާރަތު އެނދުމަތިކުރީ ިކޑުނީ ބަލީގަ. 

ފަހު މަސްދުވަސް ހޭދަކުރުމަށް 11ދުވަހު. އަދި އަދަށްދާންދެން ވެސް އެ ުކއްޖާ ެއ އޮތީ ކިުޑނީ ބަލީގަ. އިްނޑިާޔގަިއ 

މިއަދު އެ އޮތީ ލަްނކާެގ ހޮސްޕިޓަލެއްގަ. މިހާރު ވެިރކަމަށް ގަދަކަމުން އަރާހުންނެވި ބާޣީ ވަޙީދަށް ެއ ުކއްޖާ އަްށ 

އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނަމަށް ލީ ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި މި އޮންނަނީ ތިމަންނައަކަށް ނެތޭ ތިކަމަކަށް އެއްވެސް 

ނޑުމެން މި ދަންނަާވ  15މަސްދުވަްސ، މިއަދަށް މި ވީ  14އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްެދވޭކަށް.   310މަސްުދވަސް. މިީއ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެންނަކަށް ނެތޭ ފާޠިމަތު ޠަހާރަތުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ ވާހަކަ އަކީ. އަުޅގަ

ތްކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ އާސަންދަ އިތުރަށް ފުޅާނުކޮށް ވާނެ ގޮތެއް. ފާޠިމަތު ޠަހާރަތުގެ ފުރާނަ ސަލާމަ

ނޑުމެން އެަބ ޖެހެއޭ ސަރުކާރުން އެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް ހުރި  އޮތް ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

މަސައްކަތްތައް ކުރަން. ެއކަން ކުރެވެން އޮތީ އާސަންދަިއަގއި މިހާރު އޮތް ޕެކޭޖޔ އިތުރަށް ފުޅާކޮށް، މިފަދަ ހުރިހާ 

 315ކެއްަގއި އިތުރު އެހީތެިރކަން ފޯރުކޮށްދީގެން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނި ދުވަހުން ދުވަހަށް މީގެ އެއް ބަލިތަ

މަސްދުވަސް ކުީރގައި ލެބޯޓްީރން ހަދާ ހުރިހާ ޓެސްޓުތަކެއް ދިޔައީ ބޮުޑކުރަމުން. ހޮސްޕިޓަލްތަކުަގއި ހުރި ވޭންތަްއ 

 400ން. މިއަދު މި ފެނުނީ ކިޑުނީ ބަލީގައި ޑައިިލސިސް ހަދާ މީހުން، ދިޔައީ ޓެްކސީ ސެންޓަރުތަަކަކށް ބަދަލުކުރަމު

ބޮުޑުކރަމުން. ހަނާވަނީ، ފަނާވަނީ ކިޔާފައި ގެަނއި ސަރުކާރުން  150ރުފިޔާ އަށް؛ % 1000ރުފިޔާ ނަގާ ތަނެއް 

ތެރިކަމެކޭ ކިޔޭނެ ެއްއވެސް ރައްޔިތުން މި ދަނީ ރެޔާއި ުދވާލު އެަތއް ގޮަތކުން ތަކުރާުރކޮށް ހަނާކުރަމުން. މިއަކަށް ޯއގާ

ނޑުމެން މި ކިޔަނީ ގަރަބުގަތީއްސުރެ ފެށިގެން ކަށްަވޅާ ހިސާބަށް ދާންދެން ފުލް   320ގޮތެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖެްއގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ރައްޔިތުމީހާ ފުލް ކަވަރޭޖުކުރަން އެބަ ޖެހެއޭ. މިއީ ތަޖުރިބާ އަކީ. މި 

އަީލގައި ިދވެހިރާްއޖޭގެ ކަންކޮޅުަތކުަގއި ތިބި ުހރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުން އެބަ ޖެހޭ ވިސްނައި ފިކުުރކުރަން.  ތަޖުރިބާގެ

ނަޑށް ޔަޤީން މިހާރު މި ދިމާވާ  ނޑުމެންނަކަށް ާމދަމާ ހޯދޭކަށް ނެތް. އަޅުގަ ވިސްނައި ފިކުުރކޮށްގެން ނޫނިއްޔަކާ އަުޅގަ
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ިމ ނެރޭ މެނިފެސްޓޯކަން. މި މެނިފެސްޓޯަގއި ާވ ގޮުތގެ މަތީން ދިރިހުރުމުެގ  މައްސަލަތަކުެގ ހައްލަީކ ައޅުަގނޑުމެންގެ

 325ޙައްޤާ އަދި ރަނގަޅު ފެންަވރުގެ ބޭސްފަރުާވގެ ނިޒާމެްއ ޤާއިމުކުރެވޭނެ ގޮތް މި ރާއްޖޭަގއި ހަމަޖެހިގެންދާނެ. 

ނޑު ހިފަިއގެން ޮގސް ކޮންެމ އަޅުަގނުޑ މި ދެންނެވި މަޢުޞޫމު ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ ސަލާންޖަހަން ނާ ށިގަ

ސިޔާސީ ލީޑަރެްއގެ ފަހަތަށް ދިޔައިމަ ބުނަނީ މުޅި ޢާއިލާ އާއި ގޯތިގެދޮރާ ެއީކގައި މޯޭގޖުކުރާށޭ. ތިމަންނަގެ ޕާޓީގަިއ 

މޯގޭޖުކުރާށޭ. މިައކަށް ނުިކާޔނެ އިންސާފެއް. މިއަކަްށ ނުކިޔާނެ ހެޔޮކަެމއް. ިމއަކަްށ ނުކިޔާނެ ޯއގާތެރިކަމެއް. 

ޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހެނީ މި ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ ޢިއް

 330އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެ ފުރާނާ ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނެތޭ. އޭނަ ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނެތޭ. ފާޠިމަތު ޠަހާރަތު ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނެތޭ. 

. އާސަންދައިގެ ތެރެއިން މީތި އިތުރަށް ފުޅާކޮށްގެން، ދިވެިހ އަދި އެހެންމީހަކު ވެސް ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނެތޭ

ރައްޔިތުންނަށް އެބަ ޖެހޭ ހެޔޮވެރިކަން ާގއިމުކޮށްދޭން. ބޭސްފަރުވާ ރަނގަޅު ފެންވަރުަގއި ދީގެން ނޫނިއްޔާ ޞިއްޙަުތ 

 ސަލާމަތް...

 

 335 ން:އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވު މައްޗަންޮގޅީ

ނޑުމެން  ގެ ކުރިއަށް 2008ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު މި ވާހަކަ ދައްކާއިރު އަުޅގަ

އެބަ ޖެހިލަންޖެހޭ. ތީމުގޭ ދޮށުގައި ސިޓީ ހިފައިގެން ސިީޓ ބަލައިގަނެވޭތޯ ކިތަންމެ ދުަވހެއް ވަންދެން ތިބެ، ސިޓީ 

އަހަރުދުވަސް އެ މީހުންގެ ދަރިންނާއި ދަރީން  5ދެކޮޅު ދަތުރުގެ ޓިކެޓު. މިއަށް  ޑޮަލރާއި 200ބަލައިގަތީމާ ލިބެނީ 

އަހަރު ދުވަހުގެ ވޯޓުަލއިދީގެން މި ގޮތަށް ތިބި ތަްނ  5ވިްއކާލަިއ، އެ މީހުން އެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ަޓކައި 

ނޑުމެ ނޑުމެން ސަރުކާރަކަށް ައއިއިރު އަުޅގަ  340ންނަށް ޤަބޫލުކުރެވުީނ އަޅުަގނޑުމެން ހަދާންކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަ

އަހަރުދުވަްސ ގަންނާކަށް ައޅުަގނޑުމެްނ  5އަޅުަގނޑުމެން އެ ބަެއއްެގ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް އެ ފައިސާ ދީގެން 

ނޑުމެން ާރއްޖޭަގއި  ނޑުމެންނަށް އެނގުީނ އަުޅގަ ނުޑމެން ދޮރުން ދޮރުން ހިނގައި، އަުޅގަ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް. އަުޅގަ

ބޭނުްނވެފައި އެތައް ަބޔަކު އެބަ ތިބިކަމާމ އަދި ބޭސްސިޓީ އަށް ސަލާންޖަހަންނުޖެހުން ޞިއްޙީ ފަރުވާ އަށް 

ނޑުމެްނެގ ސަރުކާރު އައީ. ައޅުަގނޑުެމންގެ ސަރުކާރު  ގައި 2008އަޅުަގނޑުމެން ހުއްޓާލުމުގެ ަވޢުދާ އެކީަގއި އަުޅގަ

 345ަމދަނައިގެ ތެެރއިން ހެލްތު  ރައީސް ނަޝީދުެގ ސަރުާކރު ޤާއިމުވުމާ ގުިޅގެން އަޅުަގނޑުމެން ވަގުތުން

އިންޝުއަރެންސް ަވކި ގޮަތކަށް ހެލްތުގެ ިޞއްޙީ ފަުރވާލިބޭނެ ގޮެތއް ހަމަޖައްަސިއދިނިން. އަދި ާއސަންދަގެ 

ނޑުމެން އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސިން.  1، 100ތެރެއިން % ލަްއަކ ރުފިޔާ އައިީޑކާޑު ދައްކާލީާމ ލިބޭ ގޮތަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ރަށްރަށަށް ދިޔައިމާ އަޅުަގނޑުމެން ެއކި އި ލެްކޝަންތަކުަގއި އަދި އެނޫްނެވސް ދަތުރުތަކުގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ބޭސްސިޓީ އަށް ސަލާންޖަހަންނުޖެހުނު ތަން. މީހުން، ވެރިންގެ ދަށުެވގެން ެއ 

 350އާއި އެ މީހުންގެ ދަރީންގެ ނިކަމެތި އަހަރަށް އެ މީހުން ހަމައެކަނި ބޭސްސިޓީ  5މީހުންގެ ދަރިންނާއި ދަރީން 
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ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ. ނަމަވެސް މިއަުދ މި އޮތީ އެހެން ދުވަހެއް.  ހާލަތުތައް ވިއްކާލަންނުޖެހުނު ތަން އަޅުގަ

ރުފިޔާ ނަގާއިރު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ވަދެލައިފިއްާޔ  30ރުފިޔާ އިން  100އަނެއްާކވެސް އާސަންަދއޭ ބުންޏަސް ކޮންމެ 

ހާސް ރުފިޔާ އެއް ނުަދއްކާ އެ މީހުންނަށް އެ ތަނަކުން ދުރަށް ދެވޭކަށް ނެތް. ކޮންމެ ގެއެްއގެ ދޮށަށް އެރީމަ  އެތައް

އެޭގގަިއ ތިބި ބަލިމީހުންގެ ާހލާއި އެ މީހުން އެއަށް ަފިއސާ ބޭނުންވާވަުރ ބުނަމުންދަނީ. ތި ވިދާުޅވާ މަހުޖަނުންނަށް 

ނޑުފޮށި ވެސް އެގޮަތކަށް އެ ފަިއާސ ނުދެވޭކަުމގެ   355ވާހަކަ އެ ީމހުން ދައްކަމުންދަނީ. ފެންނަމުން މި ދަނީ ފަ

ބަހައްޓަިއގެން މަދަރުސާ ައށް ދާ ކުދިން ލައްވާ ބުަރ މަސައްކަތްކުުރވަިއގެން ުކަޑކުދިންގެ ޙައްޤޭ ކިަޔއިގެން 

ފަރުވާކުރާ ތަން.  ވާހަކަދަްއކާއިރު ވެސް އެ ުކދިން އަތުން ދެ ކާށި އަތުލައިގެން ފަންޑުފޮށި ހުޅުަވއިގެްނ ޞިއްޙީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ބަޣާވާތްކޮށްދިން ސިފައިންނަްށ މިލިޓްރީ ހޮސްޕިޓަލާ އަދި ިމ ނޫންވެސް ކަންކަން ކޮށްދޭ 

ނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށް ތިބޭ  ނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ބުނަނީ އަޅުގަ ތަން. އެހެންވިޔަސް އަުޅގަ

 360ސިފަިއންނަށް ވެސް އެ މީހުންނަށް ވެސް ހަމަ ޙައްޤީ އެ ަރްއޔިތުންނަށް ޙައްޤު މިންވަރޭ.  ބަޔެކޭ. ފުލުހުންނާއި

ނޑުމެން ހަމަ އާސަންދަ ފަދައިން އެއަްށވުރެ ެވސް  އަޅުަގނޑުމެން ދެން އަންަނ ސަރުކާރެްއގައި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުެމން އެ ޚިދުމަތް ގެނެސްދޭނީ ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަ އަށް ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޙީ ފަރުާވ ފޯރުކޮށްދޭނެ. އަޅު ގަ

އިންޝުއަރެންްސގެ ތެެރއިން އަޅުަގނޑުމެން ކިޑުނީ ަބއްާޔިއ ހާޓުގެ ަބއްޔާ، އަިދ އެނޫންެވސް ބަލިބަލީގަިއ ރަްއޔިތުން 

ނޑުމެން ެއ މީހުން އަތުން  އަހަރު ދަމައިގަންނަން މިގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަެތއް  5ޖެހޭ ހާލު އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނުކުރާނަން.  365އެމް.ޑީ.ޕީން މަސައްކަތްކުރަނީ ހަމަ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާ އަށް. އެއްބުރުން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި އިންޝުއަރެންްސގެ ިޞއްޙީ ފަރުާވ ރަްއޔިތުންނާ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި އިންތިާޚބު ކާމިޔާބުކޮށް އަުޅގަ

ޑުމެްނ ގެނެސްދޭނަން. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ެދްއވި ހިސާބަށް ސަލާންޖަހަންނުޖެހޭނެ ގޮތެްއަގއި އަޅުަގނ

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 370 ވާހަކަދެއްެކުވން: މަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފުތި

` ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މިއަދު ައޅުަގނުޑމެންގެ މި މަޖިލީހަށް، މި 

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ައކީ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކު ވެސް ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ކަންބޮޑުވާެނ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް 

ނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިުތންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤެއް ކަމުަގއިވާ ިޞއްޙީ  މައްސަލަ އެއް. ސަބަބަކީ ައޅުގަ

މި މައްސަލަ އަކީ ަޚްއސާސް މައްސަލަ އެއް ކަމުަގއި ، ފަރުވާއާ ގުޅިފަިއވާ ަމއްސަލަައކަށް ވާތީ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް

 375ވިޔަސް މި ހުށަހެޅިފަިއވާ މަްއސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ އިބާރާާތިއ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮަތކީ ެއްއެވސް ހާލެއްަގއި ައޅުަގނޑަށް 

ކީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އުސޫެލއް ނޫން. ނުވަތަ ގޮތެއް ނޫން. ޙަޤީޤަތުގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތަ

ތަރައްޤީވަމުން އަިއސް ވަކި މުއްދަތަކާ ހަމައަށް އައިއިރު ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރަށް އެ ޚިދުމަތް ދެވެމުން އައި 
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ދުވަސްވަެރއް. ދެންމެއަކު ާވހަކަދެއްެކވި ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން ަރއީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ 

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްސިޓީ އަށް ސަލާންޖެހުން ހުއްޓުވި ކަމަށް ވިދާޅުާވއިރުަގިއ  ދުވަސްވަުރަގއި

 380އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ އަދި ގިނަ ަރއްޔިތުްނ ޤަބޫލުކުރައްވަނީ އެ ދުަވސްވަރަކީ ބޭސްިސޓީ އަށް 

ބޭސް ލިބެން ނެތް ދުވަސްވަރެއް. ސަލާންނުޖަހާ؛ ސަބަބަކީ އެ ދުވަސްވަރަކީ ރާއްޭޖގައި އެްއވެސް ދިމާލަކުން 

ރުފިޔާ އަށް ބަދަލުކުިރ  1000ރުފިޔާ ިއން ޑައިލިސިސް ހެދުމަށް  400ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި މައްސަލަިއގައި 

ނުޑ ދަންނަވައިލާނީ ޙަޤީަޤތަކީ ރައީސް މުަޙއްމަދު ނަޝީދުގެ ދުވަްސވަުރގައި ހެލްުތ  މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗުން އަސްލު ޙަޤީޤަުތގައި ިރކުއެސްުޓކޮށްފައި އޮތީ އަުޅަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކޯޕަރޭޝަނުން، 

 385ރުފިޔާ އަށް ަޑއިލިސިްސ  1400ރުފިޔާ އަްށ ޑައިލިސިސްހަދަން. އެހެންނަމަވެސް، އޭ.ޑީ.ކޭ އިން  4500ގޮތުަގއި 

 400ެއހެންނަމަވެސް އެއަްށވުރެ ައގުހެޔޮކުރުމުެގ ބޭނުމުގަިއ ހަދާތީވެ އާސަންދަ އިން ެއ ައދަދު އޭރުަގއި ޤަބޫލުނުކޮށް؛ 

ރުފިޔާ އަށް ބާްއވާފައި އޮތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި އަަދދު މިހެން އޮތްކަމުގައި ިވޔަްސ މީގެން ޑައިލިސިސް ހަދާ 

ރަން. އަދި ޭއގެ އެްއވެސް ޕޭޝަންޓެއް އަތުްނ އެއްެވސް ފައިސާ އެއް ެނގެމުންނުދާކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކު

ބަދަލުގައި ަޑއިލިސިސް ހަދާ ޕޭޝަންޓުންނަށް އައުޓު ޕޭޝަންޓު އަދަދު ހަމަވުމާ އެކީގަިއ، އިން ޕޭޝަންޓު އަދަދު، އެ 

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވަނީ. އޭެގ މާނަ އަކީ، ރަްއޔިތުން އަތުްނ   390އޮންނަ ލިމިޓު ވެްސ ހުޅުިވެގންދާ ކަމަށް އަުޅގަ

ންޓު އަތުން އެްއވެސް ޚަރަދެްއ ސަރުކާރުގެ މުައއްސަާސއަުކން، އެއީ ހުޅުމާލެ ކަމުަގިއ ޑައިލިސިސް ހަދާ ޕޭޝަ

ވިޔަްސ، އަދި އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗު ކަމުގައި ވިޔަސް އެ މުައއްސަާސއަކުން އެްއވެސް ފަިއސާ އެއް ނަގަމުންނުދާކަން. 

ން ޓެކްސްނަާގ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިީއ މީގައި މި ވަނީ ރައްޔިތުން އަތުން ޓެކްސްނަާގކަމަށް، ޞިއްޙީ ފަރުވާ އި

ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާލުމަށް ޓަކައި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަަކތަކެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މިކަހަލަ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު 

 395 ވާހަކަތައް ދަްއކަިއ، ރައްޔިުތންގެ ތެރޭގައި ހިތްނުތަނަަވސްކަން އުފެއްދުމަކީ ެއްއެވސް ހާލެއްގައި ަރއްޔިތުންގެ 

ނޑު ޤަބޫލުުކރަން.   މަޞްލަޙަތަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު ކޮްށގެންވާނެ ކަެމއް ނޫންކަމުގައި އަުޅގަ

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަ އަ ީކ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ` އައްސަލާމްޢަަލއިކުމް. އާދެ، މިއަދު އަުޅގަ

 400ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ާއސަންދައިެގ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ކުީރގެ ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ރަނގަޅު ގޮތްަތއް މިއަުދ 

ނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ  ޢަމަލުނުކުރެވޭ ވާހަކަ. އެީއ އަޅުގަ

ލަްއކަ ފަޅު އެބަ އޮތްކަން. ިމ  3ންަނވާނެ ނޫންތޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަނިކުފާނަކީ މޮޅު ބޭފުޅެއް. އެނިގވަަޑއިގަ

ނެ އާމްދަނީ. އަޅުަގނޑުެމންގެ ސަރުކާެރއްަގއި އެއްބުުރން މި ހޮވޭ ރައީސް ނަޝީދުެގ ަގއި ފަޅުޮގވާންކުރީމަ ލިބޭފަޅުތަކު

ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އޮންނަ އެތި  2ވެރިކަމެްއަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ ޑިޖިޓު ބަދަލުާވނީ. މާނަ އަކީ މިހާރު 
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 405ބިިލއަން ޑޮލަުރގެ ބަޖެޓަކަށް. ެއއީ އެއްބުރުްނ ބަޖެޓު ބަދަލުެވގެންދަނީއޭ. ޭއރުން ހާޓް ސާރޖަރީކުރާނެ  10ބަދަލުވާނީ 

ހޮސްޕިޓަލާ އަދި ޔުނިވަރިސޓީ ފެންވަރަށް، ޕީ.އެޗް.ޑީ ފެންވަރަށް ކިަޔވައިދޭނެ މަަދރުސާތައް މި ޤައުުމގައި 

ނޑުެމންނަށް މިންވަރުވާ ވަރަްށވުރެ މާ މަދުންނޫންތޯ ހިސާބުޖަހައިގެން މި އުޅެނީ. ތިމާމެންނަށް ޤާއިމުެވގެ ންދާނެ. އަުޅގަ

ދެްއވީމާ ބުއްިދއަށް ތިމާމެން ބުއްދި ބޭނުންނުކޮށް، ތިމާމެން އަތުަގއި ވަީސލަތް ބޭނުންނުކޮށް ތިމާމެން هللا ބުއްދި މާތް

ރުކޮށްނުދީ، ތިމާ އާއި ތިމާގެ އަުއވާނުން ކާލީމާ؛ ދެން ކިޑުނީ އަށް އަތުަގއި ަވސީލަތްތައް ރަްއިޔތުންނަށް ފޯ

 410ބޭސްކުރާނެ ގޮެތއް ވެސް ޯނންނާނެ. ދެން މީހުންގެ މުދާ ވެސް ފޭރެންީވ. ދެން ހަމަ ހުރިހާ ކަމެއް ވެްސ މި 

މި ރާއްޖޭަގއި އެބަ ހާސް މީހުން ދިރިއުޅެނީ.  50ލައްކަ  3ޤައުމުަގއި ހިނގާނެ. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، މި ރާއްޖޭަގއި 

އޮތް ބަިއވަރު ޤުދުރަތީ ވަީސލަތްތައް. މި ވަސީލަތްތަުކގެ ބޭނުން ހިފަންވީ ގޮތުގެ ެއއްެވސް ރިސާޗެއް އަދާ ހަމައަށް 

ނޑުމެން މި ދައްކާ  ކުރެވިފަ ެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ ނުލިބި މި ދަނީ. އެއީ އަުޅގަ

ންެވގެން އަޅުަގނޑުމެން ޓޫިރޒަމުގެ ާއ ޕޮލިސީ ެއއް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާރެްއަގއި އަންނަނީ. ވާހަކަ އަކީ. އެހެ

 415އެހެންވެގެން ފަުޅޮގވާންކުރަްނ މި ޖެހެނީ. އެހެންވެގެން އަޅުަގނޑުމެން އަުތގައި ހުިރ ރިސޯސް، އެއީ ކޯްއޗެއްތޯ 

ނގައިގެން ރައްޔިތުްނގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަާރގެ މަތީން ބަލައި، ދިރާސާކޮށް ރައްޔިތުްނ ކައިރިއަށް ގޮސް ދޮރުން ދޮރަށް ހި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާ ބަޖެޓު ެއުކލަވައިެލވޭނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުގަ. އެ ހިސާބުން މި ޤައުމު ހަމައަކަށް އެޅުނީ. މި 

އިން ޤައުމުަގއި އެަބ ހުއްޭޓ ަވސީލަތްތައް. ހުރި ވަސީލަްތތައް ބޭނުންނުކޮށް ަރއްޔިުތން ތަނަވަސްކަުމގެ ތެރެ 

އަރަިއގަންނަން، ފަގީުރކަމުގެ ތެރެއިން އަރަިއގަންނަން ހުރި ހުރިހާ ފުރުޞަތުތަކެއް ހުރަސްއަަޅއިގެން ތިބެ ކިތަންެމ 

ނޑު އަުޑއަހަންއިނީ ޙަސަން ސަޢީދު ވިދާޅުވި ކަމަށް،   420ފުޅާ ކޯލިޝަނެއް ހެދި ނަމަވެސް ވާނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ

ތުން ފުރިގެންވާ ސަރުކާރެއް ައޅުަގނޑުމެން ޤާއިމުކުރާނަމޭ. މިހިރީ ހަމަ މަކަރާއި ހީލަތާއި ފަސާދަ އާއި ރިޝްވަ

ވިދާޅުިވ ވާހަކަ. ަޙސަން ސަޢީދަކީ ޑޮކްޓަުރކަމުން ޕީ.އެޗް.ީޑނައިގެން ހުރި ނުލާހިކު މޮޅުފުޅު ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، ެއ 

ފަސާދަ އޮތީމަ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް  ބޭފުޅާ ދޮގެއް ނުހައްދަވާނެ. އެފަދަ ތެދުފުޅެއް ހެއްދެވީ ަޙޤީޤަތުގައި ެވސް

މިންވަރުވަނިކީ މި މިންވަެރްއ ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ސަލާންޖަހާ ހިސާބުގަ. ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ތެރެއިން 

 425އަޅުަގނުޑ ެއ ދާއިރާ ެއއް ަތމްސީލުކުރާ ކާށިދޫ އާިއ ގާފަުރ ރައްޔިތުްނ ތިބީ މާތްކަލާނެގ މި ނޫން ެއއްެވސް ކަހަަލ 

ޙަޤީޤީ ފެސިލިޓީ އެއް ނެތް. ކީްއވެގެންތޯ؟ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ސަރުކާރުްނ، މިހާރު އޮތް ސަރުކާރުން 

ރައްޔިތުންނަށް ުކޑައިމީސްކޮްށގެން މި ުއޅެނީ. ނަންބަރުތަްއ އަތުރާލީމަ، ހިސާބުޖަހަން ެއހެރީ ކަލްކިއުލޭޓަރުަތއް. މިީއ 

ންތޯ އަޅުަގނޑުމެން މި ކަންކަން ނުކުރާންވީ؟ ީކއްެވގެންތޯ މި ހާލުގަިއ ވަރަށް ފަސޭހައިން ކުެރވޭނެ ކަމެއް. ީކއްެވގެ

ނޑުމެން އެންމެން ގުޅިގެން އެމް.ޑީ.ޕީ އެއްުބރުން ވެރިކަމަށް ގެންނަން ިމ  ރައްޔިތުން ތިބެންވީ؟ އެހެންެވގެންނޭ އަުޅގަ

ނޑުމެން... ނޑު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަށް ގޮވާލަން ައޅުގަ  430 ޖެހެނީ. އަޅުގަ
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 ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާގެ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤުފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއި

`. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މި ހުަށހެޅިފައިވާ މައްސަލަ އަށް ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ޑައިލިސިސް 

ނޑުމެްނގެ  ާރއްޖޭަގއި މިހާރު ނިސްބަތުން ވަރަށް ޮބޑަްށ އަކީ ޙަޤީޤަުތގަިއ ައގު ޮބޑު ިޚދުމަތެއް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 435އިތުރުވަމުން އަންނަ ބައްޔަަކށް ވީހިނދު، ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެން މީގެ އަގު ިތރިކޮށް، މި ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ 

ޅުވުމަްށ ފެންވަރު ރަނގަުޅކުރަންޖެހިފައިވާ ޚިދުމަތެކޭ މީ. އާދެ، ޑައިިލސިސްހަދާ އަުގ ބަދަލުވި ކަަމށް މި ވިދާުޅވާ ވިދާ

އަޅުަގނޑު ވެސް ދަންނަވާލަްނޖެހެނީ މި އަގުތައް އާސަންަދ އިން ޚިދުމަތް ދޭން ފަށަންވީއިރަށް އެންސްޕާ އިން އެ 

 400އަގުަތއް ދިރާސާކުރެްއިވއިރު އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗުން އޭރުވެސް ނަންގަވަމުން ގެންދަވަނީ ކޮްނމެ ޑައިލިސިސްައކަށް 

ރުފިޔާ. އާދެ، އެ ބޭފުޅުން އެ  2500ހޮސްޕިޓަލުން އޭރު ދެއްާވފައި އޮތް ައގަކީ ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް އޭ.ޑީ.ކޭ 

 440ޚިދުމަތެއް ދެވެން ހުންނަ، ދެވޭ ތަންތަނުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ހުށަހެޅުއްވި އަގުަތކަށް ބައްލަވާފައި އެންސްޕާ އިން އެ 

ރުފިޔާ އަށް ެއ ބޭފުޅުން އޭރު ނެގޭ ގޮތަށް  1000ބޭފުޅުން ނިންމެވި އަގުަތކަކަްށ އެ ޚިދުމަތް ދެވެމުންދަނީ. ެއގޮތުން 

ބަދަލުކުރެއްވީ. އެހެންނަމަވެްސ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދާއި ޖެހެންދެން ވެސް މިއަދު ވެސް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުން ނަންަގވަމުން 

ނޑަށް އެނގޭ މިހާރު ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓާއި އަ  400ގެންދަވަނީ  ްއުޑ ރުފިޔާ ޑަިއލިސިސްއަކަށް. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުގަ

ރަށުގައި ވެސް ޑައިލިިސސް މެޝިންތައް ބަހައްޓާފައި އެ ޚިދުމަތް ދޭން ތައްޔާރުވަމުން އެބަ ދޭ.  2އަތޮޅު ހިތަދޫއާ 

 445ދާއިރުަގއި އެންސްޕާ އިން އެއްބަްސވެފައި އޮތް ގޮތުން އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ފަހަރެއްގައި އަލަށް ޚިދުމަތް 

ން ފައްަޓވައިާފނެ. އެއީ މި ދެންނެވިހެްނ އެންސްޕާ އިން އެގޮތަްށ ރުފިޔާ އި 1000ފައްޓަވާ ތަންތަނުން 

އެއްބަްސެވވަަޑއިގެންފައި އޮތީަމ. އެއީކީ މިއަދު ހަމަޖެއްސޭ ކަމެއް ނޫން. އެ ޚިދުމަތް އެގޮތަށް އެންސްޕާ އިން ދެއްވަން 

މާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ދާދި ފަހަކާ ފެއްޓެވި ހިސާބުން ފެށިގެން ނިންމަވާފައި އޮތް ނިންމެވުެމއް ޙަޤީޤަތުގަ. ދެން ހުޅު

ނޑަށް ލަފާކުެރވޭ ގޮތުން  ނޑިފައި އޮވެަފއި، މިހާރު ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަ ދޭ. އަުޅގަ ޖެހެންދެން މި ޚިދުމަތް މެދުކެ

 450ރުފިޔާ ޖައްސަވައިފި ކަމަްށ ވަންޏާ އެ އަގުެދއްވާނެ.  1000މިހާރު އެންސްޕާ އިން އެ ބޭފުޅުން ބިލުކުރައްާވއިރު 

ނޑަށް ޔަޤީންކުރެވެނީ މިހާރުވެސް ައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗުން ނަގަމުން ެގންދަވަނީ އެހެން ރުފިޔާކަްނ  400ނަމަވެސް އަުޅގަ

 30ޑައިލިސިސްހަދާ ކޮންމެ މީހަކަށް. ދެން މީގެ އަނެއް ޙަޤީޤަަތކީ އޯ.ޕީ.ޑީން ޚިދުމަތްހޯއްދަާވ ބޭފުޅުންނަށް އޮންނަ %

ަލއްކަ ރުިފޔާ ހަމަވަންދެން އެ ޚިދުމަތް  1ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ އެ ބުނާ އޮތްކަމުަގއި ވިޔަސް ޑައިިލިސސް ޕޭޝަންޓެއް 

ނޑުމެއް ނާދޭ.  ަލްއކަ ހަމަވަންދެން އެ ޚިދުމަްތ ދެއްާވ ައއި.ޖީ.އެމް.އެޗުން.  1ދެއްވަމުންގެންަދވާ. އެައކަށް މެދުކެ

 455ޙަީޤޤަތުގައި މި ކަންތައް މިހެން މިހާރުވެސް އަދި އެހެން ހޮސްޕިޓަލުތަކުން ވެސް ދެްއވަުމންގެންދަވާނެ. ދެން މީގެ 

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި ިމ ދެންނެވި ބަލި މިހާވަރަށް  ނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ އަުޅގަ ދިމާވުމުގައި އަުޅގަ

އިތުރުވަމުންދާއިރު އެހެނިހެން ބަލިބައްޔެކޭ ެއއްފަދައިން އަަލށް އިތުރުވަމުންދާ މިކަހަލަ ބަލިތަކަށް ދެވެންޖެހޭ ޚިދުމަތާ 

ނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ ތަރައްީޤަވމުންނުދާ ނުދިޔުން އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި މައްސަލަ ެއއް. މި އެއް ފަންވަަރކަށް އަުޅގަ
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އިްނ  2008ސަރުކާރުން ވެސް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުން ދެވޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ވެސް އިތުރަށް ރަނގަޅުނުކުެރވި، 

 460އްަދަވއިެގން އެ ގެންެނވި ބަދަލާ ުގިޅގެން ދަށަށްދާން ފެށި ގޮތަށް ފެށިގެން ދަށަށްދާން، ހެލްތު ކޯޕަރޭޝަން އުފަ

ނޑު ެވްސ ޤަބޫލުކުރަނީ ޚިދުމަތްތަކަކީ  އަދިވެސް ެއއަްށވުރެ ވެސް ބޮޑަށް ދަށަށް ދަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު މިއަދު ވެސް ބޮޑަށް އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް، ފުޅާކުރަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކެއްކަން. އެހެންވީމާ، ސަރުކާ ރަްށ އަޅުގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ޚިދުމަތްތައް އެކަީށގެންާވ އަެގްއގައި ކުރިއަށް ގެްނދެވޭނެ ގޮތަކަށް ޚިދުމަތްތަްއ 

ފުޅާކޮށްދެއްވާށޭ. ހަމައެކަނި ައއި.ޖީ.އެމް.ެއެޗއް ނޫން، ާރއްޭޖގެ އެހެން ހޮސްޕިޓަލުތަކުަގއި ވެސް. އާދެ، ކޮންމެއަަކސް 

ނޑު މި ވާހަކަ ިމ ދަންނަވާލީ. ވަރަށް ބޮޑަްށ މީގައި   465ހުރި އޮޅުންަތއް ހަމަ ސާފުކޮށްލަދިނުމުގެ ގޮތުްނ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ސީ އަކީ ުނވަަތ ސިޔާސަތަކީ ބަލިމީހާ ާއއި ` ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އާެދ، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ހެލްތު ޕޮލި

ނޑުމެން މިައދު މި މުހިއްމު މައްސަލަ މި   470އޭނާގެ ާޢއިލާ އިން ގޮތްހުްސވާކަން އެމް.ޑީ.ޕީން ދޫކޮެށއް ނުލާނަމޭ. އަޅުގަ

. އާދެ،  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ަރއްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ނޑުމެން  އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ބޮންޑާ. އެ މަނިކުފާނު ހުށަހެޅުއްީވ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ޝިޢާރުގެ ދަށުން. އަޅުގަ

ބޭނުމެއްނުވޭ، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސިޔާސަތެއް ނޫން ބަލިމީާހ މަގުމަތިވާކަށް. އާދެ، ަވރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެްއ، 

ނީ. އެހެންނަމަވެސް، އާސަންދަ ހުސްެވެގންދާނެ ނޫންތޯ. އާސަންދަ އާސަންދަިއގެ ތެރެއިން މިަކން ކުރަމުންދަ

 475ބާސަންދައަކަށް ހެދުމުގެ ިނޔަތުަގއި ނޫންތޯ މިކަން ުކރަނީ. އަދިވެްސ މި ގޮވާަލނީ ކޮން ބަޔަކަށްތޯ؟ ފުޅާ 

މިކަްނ ކޯލިޝަންަގއި ތިއްަބަވއިގެްނ ތިމަންނަމެންނޭ ސަރުކާރު މި ދަމަހައްޓަނީ. ވަޙީަދށް ޮގވާލަންވީނޫންތޯ 

ރުފިޔާ އަށް ބޮޑުކުރީމާ އަިދ ބޮޑެއް ނުެވއޭ، މި ދަނީ  1000ރުފިޔާ އަށް އޮތް އެްއޗެއް  400ހުއްޓުވާލަން. 

އާސަންދަިއގެ ތެރެއިންނޯ. ބަލަ! އާސަންދަިއގެ ތެެރއިން ކިހިނެއްތޯ ހަފްތާއަކު ތިްނ ފަހަރު މިކަން ކުރާ ބަަޔކަްށ 

ވާހަކަތަކެއް ނޫންތޯ މިތާގައި މި ދައްކަނީ. ޮކންކަހަލަ ވާހަކަތަކެއްތޯ މިާތ ރުފިޔާ އެރީމާ މިއީ ބުއްދިހަމަނުޖެހޭ  1000

 480މި ދައްކަނީ؟ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުަވއިލާށޭ ކިޔާަފއި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ 

ހަކު، ދެން އައިސް ކޮން ބަޔަކަށްޯތ ޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުން އިްނތިޚާބުކުރީމާ އެ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލި މީ

އޮޅުަވއިނުލާނީ. އެހެންނަމަވެްސ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ ރައްޔިތުންނަށް ޮއޅުވާލަނީ ެއމް.ޑީ.ޕީންނޭ. އެމް.ޑީ.ޕީންޯތ 

ބޭފުާޅ  ރައްޔިތުންނަށް ޮއޅުވާލަނީ؟ ެއހެންވީމާ، މި ވާހަކަ ެދއްކުަމކީ މަނިކުފާނު ވަރަށް ލަުދވެތިވާންޖެހޭ ކަމެއް. ތި

ވަރަށް މަސަްއކަތުން އެ ޭބފުޅުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ގެނަސްދޭން މަސަްއކަތްޮކށްފައި އޮތީ. އާދެ. ިމކަން 

 485އެކަންޏެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ކަމުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ މިހާރު މި ބާޣީ ސަރުކާރުން 
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 1200ކޮށްފި. ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ކުީރގައި މާްއދާއަކުން ނަގަމުންދަނީ  ޤައުމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ައގު ވެސް ދެގުނަ

ރުފިާޔ މާއްދާއަކުން އެބަ ނަގާ. އެްއ ދިމާލަކުން، ދެ ދިމާލަކުން  2500ރުފިޔާ.  2500ރުފިޔާ. މިހާރު ނަގާ އަދަދަކީ 

ިފ. އެ ތަުނގަިއ ހުރި ހުރިހާ ނޫން. އެންމެ ފަހުން ައއިްސ ތިނަދޫގަިއ މަގުހަދާ ޔުނިުޓން ވެސް ލާރިަނގަން ފަށައި

ވެހިކަލެްއ ުކއްޔަށްދީގެްނ ބާޣީ ވަޙީުދގެ ފެމެލީ އެ ތަނަްށ ަވއްދަިއގެން އޭަނ އަށް ުމސާރަދިނުމަށް ޓަކައި ހުރިާހ 

 490ވެހިކަލެއް އެހެރީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރަުމންދާ ސައިޓުތަކަށް ުކއްޔަށްީދފަ. މަގުހަދާ ޔުނިޓު އޮތީ 

އަހަރު ދުވަސް ވަންދެން  15ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އެބަ އެނގޭ ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުރި ޕަވަލް،  ހުއްޓިފަ.

ކުޑަކުދިްނގެ ޑޮކްޓަރު. އޭނާ އަށް މުސާރަނުދެވިގެން އޭނާ ފިލައިފިކަން މި ބަޣާވާތްކުރީމަ. ދެން ހުރި ޑޮކްޓަރު ރާނާ 

ގެން. އެހެންވީމާ، ދެން މި ކޮން ވާހަކަެއއްތޯ މި ދައްކަނީ. ދެން ކިޔާ ބޭފުޅަކު. އެ ތަނުން ބަޗައިފިކަން މުސާރަ ނުދީ

އަރާތިބެ ހެލްތު ޕޮލިސީއޭ، ބާޣީ ވަޙީދޭ ކިޔައިގެން މި ފުޅާ ކޯލިޝަނުން ލަދުވެތިވާންޖެހޭނެ ނޫންތޯ މި ވާހަކަ ދައްކަން. 

 495 15ަރނުދީގެން. މި ދައްކަނީ ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އެަބ އެނގޭ ތިނަދޫގައި ތިބި ޮޑކްޓަރުން ބަޗައިފިކަން މުސާ

އަހަރުދުވަސް ވަންދެން ގދ. އަތޮޅަށް ޚިދުމަތްކުރަން ހުރި ކުޑަކުދިްނގެ ޑޮކްޓަެރްއގެ ވާަހކައޭ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނޑު ފުޅަލީ. ކޮން ފުޅަލެއް ކޯލިޝަން ވާނީ.  ދެން ކޮން ވާހަކައެއްތޯ މި ދައްކަނީ ފުޅާ ކޯލިޝަނޭ ކިޔަިއގެން. ކަްއގަ

ކޯލިޝަނެއް ިމ މީހުންނަށް ހިންގޭނީ. ނުހިންގޭނެ ފުޅާ ކޯލިޝަނެއް. މި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ކޮން ފުޅާ 

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ެއއް ބުރުން ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރިޔާީސ ކެންޑިޑޭޓު އެއް ބުރުން 

 500 އިންތިޚާބުކުރާނީ. ެއއް ބުރުން...

 

  ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ލަބީބު ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް

ނޑުމެން މިއަދު މިތާ މަޝްވަރާކުރަމުންދަނީ ކިޑުނީގެ ބަލިޖެހިގެން  `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ރުފިޔާ އަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ. ދިވެހި  1000ރުފިޔާގެ ބަދަލުަގއި މިހާރު  400ޑައިލިސިސްހަދަންޖެހޭ މީހަކު 

 505ކްރަިޓކު ޕާީޓން ހުށަހަޅަނީ ހަމަޖެހުން. ގަރުބަގަތީއްސުެރ ނެތިދިއުމަށް ދަންދެން ބަލިމީހާއާ އަޅާލަިއ، ރައްޔިތުންެގ ޑިމޮ

އޭނަގެ ހާލު ބަލައި، އަުޅަގނޑުމެން ކުރިއަށްދާނެ ވާަހކަ. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރެްއަގއި ރައްޔިތުްނގެ ިޞއްޙަތު 

ހާ ބަލިވުމުގެ ކުރިން، އަދި ބަލިވުމަށް ފަހުގަިއ އަދި އެާއ ބަލަހައްޓަން ފަށަނީ ބަލިމީހާ ބަލިވުމަކުން ނޫން. އެ މީ

ނޑުމެން ޭއނާގެ ކަންތައްތައް ބަލައި ެއަކން ހައްލުކުރަން. އެމް.ޑީ.ޕީ  ޖެހިގެން ދެން އަންނަ ސްޓެޕުގައި ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެކަން ކުރާނީ. ކިޑުނީގެ ބަލި ޖެހުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރެްއގައި ިކޑުނީގެ ބަލި ޖެހުނީމަ އެއް ނޫން އަޅުގަ

 510އެޖެންޓުން ާރއްޖޭަގއި ތަމްރީންކޮށްފައި އެ ަރއްޔިތުްނެގ  250އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ަކންތައްތައް އޭނާގެ ގެއަްށ، 

ގޭެގ އަްށ ފޮނުވަިއ، ބަިލނުޖެހޭނެ ގޮތްތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ކަންތައްަތއް ކުަރމުންދާނަން. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ 

ޖެހުނު މީހަކަށް ވެސް އާސަންދަިއގެ ދަށުން އެއްވެސް ައގެއް ނުާލ މި ރާއްޖޭގައި ަޑއިލިސިސް އަޅުަގނޑުމެން އެ ބަލި
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ހެދޭނެ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށްދޭނަން. ހަމައެކަނި ަޑއިލިސިްސ އެްއ ނޫން. ކިޑުީނގެ ބަިލތަކަށް ވެްސ، ތެލަސީމިާއެގ 

ފައި ތިބި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް، އަިދ ޢާއްމުކޮށް ކުދިންނަށް ވެސް، ކެންސަުރެގ ބަލިތަކަށް ެވސް، ޓްރާންްސޕްލާންޓުހަދާ

 515ޚާއްޞަ ބަލިތަުކގައި ޑޮކްޓަރަްށ ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އެްއވެސް ފަިއސާައކާ ނުލާ އާސަންދަިއގެ ދަށުން ެއ 

ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބޭފުޅުންނަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްޭކނެ ނިޒާމެއް އަޅުަގނޑުމެން ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ާޤއިމުކޮށްދޭނަން. ދިވެހި

ނޑުމެން މި ދަންަނވަނީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ޞިއްީޙ  ގިނަ މީހުން ޚާއްޞަ ބަލިތަަކށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް އެބަ ދޭ. އަުޅގަ

ހާލަތު އޮތް ގޮތް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރަށް އެނެގއޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް އެނގޭ. އަޅުަގނޑުމެްނ އެމް.ޑީ.ޕީން މި ބުނާ ވާހަކަ 

ސަރަހައްދެއްަގއި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ޤާއިމުކުރާނަމޭ.  3އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރެްއގައި ދިވެހިާރއްޖޭެގ  އަކީ ދެން އަންނަ

 520މި ޚާއްޞަ ބަލިތަކަށް ެވްސ ރާއްޖެ އިން ބޭސްފަުރވާ ލިބޭނެ ނިޒާމު އަޅުަގނޑުމެްނ ޤާއިމުކޮށްދޭނަމޭ. ެއގޮތުން 

ސަރަހައްދުން ެއ  3ކަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި ރާއްޖޭގެ އިންޑިއާ އަށް ެވސް، ލަންކާ އަށް ވެސް މިހާރު މި ދާ ބަލިތަ

ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލު ޤާއިުމކުރެވި، އެ ހޮސްޕިޓަލުތަކުްނ އެ ބޭފުޅުންނަށް އޭގެ ަފިއދާ އާއި ނަފާ ލިބިގެންދާނެ. 

ހެލްތު ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ކަންޮކޅުތަކުން އަުޑއިިވގެންދާ ވާހަކަ އެްއ، މަރުކަޒަށް ގޮސް

ޕޯސްޓަށް ގޮސް ޑޮކްޓަރަށް ަދއްކާފައި ބޭސް ލިބޭނެ ގޮެތއް ނޯވޭ. އެމް.ޑީ.ޕީން މި ދަންނަވާ ވާހަކަ އަކީ ދެން އަންނަ 

 525އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާެރއްަގއި ީމހަކު ބަލިވެގެން ޮޑކްޓަރަށް ޮގއްސިްއޔާ އޭނަ ޮޑކްޓަރަށް ދައްކާ ނިމިގެން ދާއިރު އޭނަ 

ނޭ. އޭނަ ނުޖެހޭނެ ޑޮކްޓަރަށް ަދއްކާ ނިމިގެން އަނެްއކާ ފާމަސީއަކަށް ގޮސް އެތާ އިންނަ އަތުަގއި ބޭސްކޮަތޅު އޮންނާ

މީހަކާ ވާހަކަދައްަކިއގެން އަެނއް މީހަކު އަނެއް ރަށަށް ފެރީ އަށް ލައިގެން ބޭސް ބަލާ ދާކަށް. ހުޅުމީދޫ ރައްޔިތަކު 

މަރުކަޒަށް ގޮސް ޑޮްކޓަރަށް ދެއްކީމަ މަރުކަޒުން ނުޖެހޭނެ ފޭދޫ އަށް، ހިތަދޫ އަށް އަނެއްކާ ބޭސް ބަލައި ދާކަށް. 

ނުޑމެން ތަޢާރުފުކުރާނެ އިތުރު  ނިކުންނާނީ ބޭސްސިޓީ ާއިއ އަދި ބޭސްކޮަތޅާ ެވސް އެކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެޭވ ކަމެއް، މިހާރު ރާއްޭޖގަިއ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ިޞއްޙީ  530 ސިސްޓަމެއް. މިާއއެީކ އަދި ައޅުގަ

ޕްރޮފެޝަނަލް؛ ޞިއްޙީ ދާއިރާަގއި މަސަްއކަތްކުރަުމންދާ ބޭފުޅުންނާ، ޚާއްަޞކޮށް ނަރުހުންނާއި މިހާރު 

މަސައްކަތްކުަރއްވަމުން ގެްނދަވާ ބޭފުޅުން އިތުރަށް ތަމްރީނުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރެްއގަިއ 

 އަޅުަގނޑުމެން...

 

 535  ވާހަކަދެއްެކވުން: ހީމް މުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާ

. عليكن سالملا. نا هحود ًعلَ آلو ًصحبو أجوعين سيد علَالصالة ًالسالم  .العالوين رب هلل الحود`. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑުެމންނަށް ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ މިހާ ދަށް 

ވަނަ ައހަރު އެމް.ޑީ.ޕީއާ ވެރިކަން  2008އަހަެރއްގެ ަސބަބުން. މި  3ފަނާކުރަނިވި ފެންވަރަކަށް މި ދިޔައީ 

ހަވާލުކުރިއިުރގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޮންމެ ރަެށއްަގއި ޑޮކަޓަަރކު ހުންނާނެ. ކޮންމެ ރަށެްއަގއި ނަރުހަކު ހުންނާނެ. ކޮންމެ 
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 540ނެ. ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ޭލ ޓެސްޓުކުެރވެން ހުންނާނެ. ރަށެއްަގއި ިޞއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ބަރާބަރަށް، ޚިދުމަތްތައް ހުންނާ

އަހަރު ފާއިތުެވެގން ގޮއްަސ މިއަދާ ހަމައަްށ  3ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ހަކުރު ެޓސްޓުކުރެވެން ހުންނާނެ. ެއަކމަކު އެ 

. އެ އަިއއިރުަގއި ރާއްޭޖގެ ެއއްެވސް ރަށެއްަގއި މި ޚިދުމަތެއް ނެތް. ޑޮކްޓަރުންނެއް ެނތް. ނަރުހުންނެއް ނެތް

ތަންތަނުގެ އިމާރާތްތައް ހުީރ ހަލާކުވެފަ. މި މީހުން ކޯޕަރޭޝަން ހެދުމުގެ ނަތީޖާ އަކީ، އެ ކޯޕަރޭޝަންަތކުން މި 

މީހުންގެ އެކްޓިވްްސޓުންނަށް ވަޒީފާދިނުމުގެ ނަތީޖާ އަކީ، އެ ތަންތަނުގައި ހުރި ހުރިހާ ޚިދުމަތްތައް ފަނާވެގެންދިއުން. 

 545ސް ރަެށއްަގއި ނެތް ިމައދު އެްއވެސް ޓެސްޓެްއ ހެދޭކަށް. ީކއްެވގެންތޯ. ހުރިހާ އަޅުަގނޑުމެން ާދއިރާެގ ެއްއވެ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ޖެހިގެންއުޅޭ މުސީބާތަކީ. އެ  މެޝިންތައް ހުރީ ހަލާކުކޮށްފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިީއ އަުޅގަ

ުކވެގެންިދޔައީ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަހަރުގެ ަސބަބުން އަޅުަގނޑުމެންގެ މުިޅ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ހަލާ 3ފަނާކުރަނިވި 

ނޑުމެންނަށް ދިާމވެގެްނ އުޭޅ މައްސަލަ އަީކ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަުދ މި ހާލަތަށް އަިއއްސަ ޮއއްާވ، ދެން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޓެކްސްަދއްކަންޖެހޭ މީހުން ބަރާބަރަށް ޓެކްސްނުދެއްކުން. ެޓްކސް ބަރާބަރަށް ދައްކާނަމަ، 

 550މެްނގެ މި ނިޒާމުތައް ބަރާބަރަށް ހިނގުމަށް ޓަކަިއ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ހުރީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު

ރުިފޔާ އަށް ޮބޑުކުރިކުރުމަކީ އެއީ ކިހިނެްއވެގެްނއުޅޭ ކަެމއްތޯ ފުރަތަމަ  1000އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުަރން 

ނޑުމެން ނަށް މިތަނުން އަޑުިއވިގެން ހިނަގއްޖެ، އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަން އެަބ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ރުފިޔާ އަށް ބޮުޑކުީރ  200ރުފިޔާ އަށް އަިއ.ޖީ.އެމް.އެުޗަގއި ޑޮްކޓަރު ބަލަމުން އައި ޚިދުމަތެއް އޭރު  25ކުރިން 

ރުފިޔާ އަށް ައގު  200އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން. އެ މީހުން އާސަންދަ ފެށުމާ އެކީަގއި، އާސަންދަ ފެށުމާ އެކީަގއި 

 555ރުފިޔާ އަްށ  100ރުފިޔާ އަށް ޑޮްކޓަރަށް ދައްކަމުން އައި ޮޑކްަޓރު ފީ. ނަތީޖާ އަކީ މިއަދު ސަރުކާރުން  25ބޮޑުކުރީ 

އޭތި ބަދަލުކޮށްފައި އެ އޮތީ. ެއހެންވީމާ، ައގު ހެޔޮކުރުމަށް ަޓކައި ސަުރކާރުން ކަންތައްތަެކްއ ކޮށްދީފި. އެހެންނަމަވެސް 

ަގނޑުމެންނަށް ނެތް އެްއވެސް ޚިދުމަތެްއ ލިބޭކަށް. ސީޓީ ސްކޭެނއް ހެދޭކަށް ނެތް. އެކްސްޭރ ެއއް ެނގޭކަްށ އޭރު ައޅު

ނެތް. މި ތަނުގައި ލޭ ޓެސްެޓއް ހެދޭކަށެއް ނެތް. އެްއވެްސ ކަމެއް ކުެރވޭކަށް ނެތް. ނަުމގައި ކުރީ ޚިދުމަތް ހިލޭކޮށް، 

މާފަ. ކުރީެގ ރަީއސް ނަޝީދު އަިއ.ޖީ.އެމް.ެއަޗށް ވަދެގެން ހިނގާނެ މަުގ ކަމުގަިއ ހުރިހާ ކަމެއް އޮތީ ހަލާކުކޮށް ނިން

ނޑުމެން މި   560ނޭނގިގެން އުުޅްއވާއިުރގައި ެއ ހުރިހާ ބަދަލެއް ގެންނެވީ ެއ މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގަ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ކުރުަމށް ޓަކައި. އެ ކަންތައްތައް ސަރުކާރުން ހަމަޔަޤީނުންވެްސ މަސައްކަތްކުރަމުންދާނީ ެއ ކަންތައްތައް ރަނަގޅު

އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަަކއި. ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓާއި ަދއުލަތުެގ ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި ގޮތުން އެކަން ކުރެވޭނީ. މި 

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ހިެމނޭ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ަވނީ އެއްކޮށް ބަޖެޓު ކޮށައިލާފަ. އެ މީހުންނަކީ މި ބަޖެޓް 

ސްކުރަން ވޯޓުދިން ބަެއއް ވެސް ނޫން. އެހެްނވީމާ، ލާިރދީފައި ތިމަންނަމެން ޚިދުމަތްދޭން ރައްޔިތުންނާ ހަވާލުކުރި ފާ

ނޑުމެން އުއްމީދުކުރަީނ   565ސަރުކާރެްއގެ ވާަހކަ މި މީހުން ނުދެއްކީމަ އެންމެ ރަނގަޅު ވާނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ައޅުގަ

އަދި މިހާރު އެ އޮތް ގޮތަށް ބޮޑުކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް އެ ޚަރަދު ބަލިމީހާ ސަރުކާރުން މިކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނައި، 
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އަތުން ނުނަަގއި، ސަރުކާރުްނ އެ ަބއި ކަވަުރކުރެވޭނެ ޮގތެއް ހަމަޖައްސަިއ، މަދަނަ އިން ނޫނިއްާޔ ާއސަންދައިެގ 

ލަތުެގ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްދީގެން ތެރެއިން؛ ނަމަވެސް އާސަންަދއިގެ ތެެރއިން ހުސްެވއްޖެްއާޔ މަދަނައިން ދިވެހި ދައު

 ނަމަވެސް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ޭއގެ ޙައްުޤވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މުހިއްމު...

 570 

  ވާހަކަެދއްެކުވން: ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟު

ނޑުމެން .الرحين الرحون هللا بسن ނަށް އަެނއްާކވެސް ޝުކުރިއްޔާ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާެދ، މިއަދު ައުޅގަ

ރުފިޔާ އަށް ައގު  1000ރުފިޔާ ިއން  400ބަހުސްކުރެިވގެން މި ދަނީ އާދެ! ޑައިލިސިސްހަދާ ރައްޔިުތންގެ އަތުން 

ބޮޑުކުރެިވގެންދާ ވާހަކަ. ބަާޣވާތުެގ ވެިރކަމުގެ ތެޭރގަިއ ބަޣާވާތްކޮށްފަިއ ދިވެހިރާްއޖޭގެ އެަތއް ަރއްޔިތުންނަްށ 

 575 400ކު ިމއަދު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި މި ދަްއކާ ވާހަކަ ައކީ އާސަންަދއިެގ ައގު އަނިޔާކޮށްަފއި ތިބި ބަޔަ 

ނުޑގެ ސުވާލަީކ  1000އިން  ރުފިޔާ އަށް ޮބޑުިވޔަސް އެ ފައިާސ އަށް ވާނެ ގޮަތކާިއ ެއއާ ގުޅޭ ޮގތުން. އަުޅގަ

ށް އޭެގ އަގު ތިންހަތަރު ގުނަ އަށް އާސަންދަ ހުސްވާީތއޭ އަުޅަގނޑުމެންގެ ަމއްސަލަައކަށް މި ވަނީ. މިސާލަކަ

ނޑަށް އެނގޭ އެއް ޙަޤީޤަތަކީ ިމއަދު މި  ބޮޑުެވއްޖެއްޔާ އެ އަދަދު ޮގސް ހުސްވީމަ، ހުސްވާނެ. އާދެ! އަުޅގަ

މަޖިލީހުގައި ވާހަކަަދއްާކއިރު ކޮން ބަެއއްތޯ ރަްއޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަީނ، ކޮން ަބއެއްޯތ ަރއްޔިތުންނަށް ދޮގުހަދަނީ އެއީ 

 580ރުފިާޔ  22ޙަޤީޤަތެއް. މިއަދު ގއ.ަގއި ވެސް، މުޅި ތ. ައތޮޅުގަިއ ތިބި ހުރިހާ މަސްވެރިންނަށް އެނގޭނެ  އެނގޭނެ

ރުފިޔާ އަށް ގަންނަންފެށީމަ ކާކުތޯ އޮޅުވާލަނީ.  5ރުފިޔާ އަށް ލިބެމުންދާ މަސް ކިލޯ  30ރުފިޔާ އަްށ،  29އަށް، 

ލައްަކ  1އަހަރު ތެރޭގައި ނުލިބުނު އާސަންދަ އެއް،  30 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަުދ ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ،

ރުފިޔާގެ ބޭސްފަރުވާ ދިނީ ކޮން ބައެއްތޯ. މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ، މި ޤައުމުގެ އިސްލާޙަށް އެދޭ 

އްތޯ. މިތާ ރައްޔިތުން ނުކުމެ، އަސާސީ ޙައްޤުތަކެއް ހޯދަން ނުކުމެ، ެއ މިނިވަންކަމާއި ކަންކަން ހޯދައިދިނީ ކޮން ބައެ

ނޑަކީ ކާކުކަްނ، މުއްަޠލިބަކީ ކާުކކަން، ތ. އަތޮޅު   585ކޮންމެހެން ބަޔަކު ވާހަކަެދްއކިކަމުަގއި ވީ ނަމަވެސް ައޅުގަ

މެންބަރަކީ ޝަރީފަކީ ކާކުކަްނ، އިްއޔެ ހުރީ ކޮންތާކު ކަމެއް، އެ ރަްއޔިތުން ވީ ޤުރުާބނީ އަކީ ކޮބައިކަްނ، މިއީ މި 

އި ޮއޅުަވއިލެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުން އެޕޯލޯ ޤައުމުަގއި މިއަދު މި ތަޅުމުގަ

ިމލިޔަން ޑޮލަރު ައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗު ތަރައްީޤކުރުމަށް ޓަކައި  20ހޮސްޕިޓަލަށް ބޮޑު އަދަދެްއ ޚަރަދުކުރުމަށް ޓަކައި 

ން ސަޢީދު އެްގރީމަންޓު ހިފައިގެން ދެކޮޅަްށ އެބައިމީހުން އިްނވެސްޓުކުރި. އެހެންނަމަވެސް ފުށްޖަހައިގެްނ ހުރި ޙަސަ

 590ދުވަންހަދައިގެން އެންމެ ފަހުން އެބައިމީހުން ވެސް ފިލައިގެްނދިޔައީ. މި ޤައުމު ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލުުމގެ އެންމެ 

ކޮބައިތޯ ކުރިން  ބޮޑު ދައުރެްއ އަދާކުރާ ަބޔަީކ ޢަދާލަތު. މުޅި މި ޤައުމު ފަސާދަކޮށްފި. މުޅި މި ޤައުމު ހަލާކުކޮށްފި.

ބާއްވަމުން ދިޔަ މުޒާހަރާަތއް. މިއަދު ކޮން ކަމެއްތޯ ރަނގަޅީ؟ މިއީ އެންމެން މިއަދު ވިސްާނލަންޖެހޭ ކަމެއް. ހަމަގައިމު 

ދުވަުހން ބިން ހިއްކި ބައެއްކަން.  5ދުވަހުން،  4ވެސް އެންމެންނަށް އެނގޭ ެއއް ޙަޤީޤަތް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުާކރަކީ 
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މަސްދުވަހުން އެއަރޕޯޓު އެޅި ބަެއއްކަން.  6ތުންނަށް އެނގޭ ެއއް ޙަޤީޤަތަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރަކީ އެންމެހައި ރައްޔި

 595އަޅުަގނޑުމެންނަކީ މަދު މަސްކޮޅެްއގެ ތެރޭަގއި ގިނަ ބަނދަރު ހެދި ބައެއްކަން. މަދު އަހަރުތަކެއް ތެޭރގައި ގިނަ 

ޅުަވއިލެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިސްކިތްތަކެއް އެޅި ބަެއްއކަން. މިއީ ރައްޔިތުންނަްށ އޮ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައީްސ މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ، އެކަިނެވރި މައިން މި ޤައުމުަގއި ތިބިކަން އެނގުނު މީހެއް. 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަީއސް މުަޙއްމަދު ނަޝީދަކީ، ދޮށި އުުމރުގެ މީހުން ތިބިކަން އެނުގނު ބައެއް. މި ވާހަަކ މިއަދު 

ޅުވާލަން މި ތަޅުމުގައި ދެއްކިކަުމގައި ވީ ނަމަވެސް އެކަން ޤަބޫލެއްނުކުރާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހައްލަީކ އޮ

 600އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވެިރކަން. މުޅި ާރއްޖެ ހއ. އިން ފެށިގެްނ ައއްޫޑއާ ހަމައަށް މުޅި ަޖއްުވ ގުގުމަމުން އެ ދަނީ ރީނދޫ 

ނަނީ. ިއއްެޔ ނޫންތޯ މިތާގައި ވާަހކަދެއްކީަމ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކުލަިއގަ. އިންސާފަށް އެދި ަރއްޔިތުން ނުކުން

ނޑު އެންމެ  އަވަްސައވަހަށް ދަޢުވާކުރީ. ިއންސާފުގެ ވާހަކަ ދައްަކިއގެްނ ދަޢުވާކުރީމަ ކާކުތޯ ބިރުަގންނަނީ؟ އަޅުގަ

ނިޑޔާރުޭގަގއި ތިްއބަވާ ބޭފުޅުން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ެމންބަރަކާ ދޭތެރޭަގއި ދަ ޢުާވކުީރމަ ފަހަތަށް ޖެހިދާނެ ކަމަށް. ދެރަވަނީ ފަ

ނުޑމެން ޖެހޭނީ   ފިަޔވަޅު ކުިރއަށް ޖެހޭނީ... 10ފިޔަވަޅު ކުިރއަށް.  10ނުޖެހޭނެ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

 605 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު 

ށަހަޅާފައި އޮތް ކުއްލި މައްސަލަ އަކީ މިއީ ހަމަ ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ިމއަދު މި ހު. عليكن سالملا

ނުޑ ވެސް ޖެހޭ އެބަ. އާދެ!  ހުށަހަޅަންޖެހިގެން ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ ެއއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން އަޅުގަ

ށް އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުން ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްަތކުަގއި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހަ 

 610ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅަންާވނެ. އަދި ވަކި ހަމައެއް، ަލމަ އެއް ނެތި، އުސޫލެއް ެވސް ނެތި މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

ނޑުމެން هللا ޢަބްދު ޝާހިދު އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ސޮއިކުރި ފަހުން މިކަހަލަ ކުއްލި މައްސަލަތައް ބަލަިއގަްނނަކަން އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު هللا ނަށް މިއަދު އުފާކުރާ ކަެމއް. އެ ަމނިކުފާ ހެޔޮމަގު ެދއްިވކަން އެީއ، ތެދުމަގު ެދއްިވކަްނ އެއީ އަުޅގަ

ރުފިޔާ އިން  400ޝުކުރުވެިރކަމާއެުކަގއި ފާހަަގކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އާދެ، ޑަިއލިސިސްހަދަންޖެހޭ މީހުންނަށް ކުރިން 

ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް އުފުލަންޖެހޭ ބަޔަކަށް އެ ރުފިޔާ އަށް މަތިވެގެން ދިަޔިއމަ އޭގެ ބުރަ  1000ކުރެވޭ ކަެމއް މިހާރު 

ނޑުމެން ބޭސްފަރުވާ އަށް ސަލާންޖަހަންނުޖެހޭނެ ކަމަށް އެމް.ޑީ.ޕީން   615ވާނެ ވަރަށް ބޮޑު ބުރައަކަށް. އާދެ! އަޅުގަ

ނޑުމެން  އޭރުަގއި ވާަހކަދެއްކި ކަމުަގިއ ވީނަމަވެސް އޭރުގެ ހާލަތާިއ މިއަދުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިުރގައި ވެސް އަުޅގަ

ޞިއްޙީ ދާއިާރއާ ދޭތެރޭގައި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުާވންޖެހޭ. އޭރު އަޅުަގނޑުމެން އެ ވާހަކަ ެދއްކީ އެ ވާހަަކ 

ވަރަށް ގަދައަށް ތިމަންނަމެންެގ އިރެްއަގއި ސަލާންޖަހަންނުޖެހޭނޭ ބުނިއިރުގަިއ ކަންތައްަތްއ ހިނގާ ުއސޫލުންތޯ މިއަދު 

 3އަހަރު ދުވަހުެގ ތެރޭގަިއ، އެމް.ީޑ.ޕީގެ  3ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އާދެ!  ހިނގަނީ. އެއީ ވެސް އަުޅަގނޑުމެން

 620އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ިޞއްޙީ ދާއިރާ އޮތީ ވަރަށް ބޮަޑށް ވަޅުޖަހާފަ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ސަރުކާރުން ވަރަށް 
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ގިަނގުނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުންދާކަން  ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮްށގެްނ މި ދެންނެވި ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި

ނޑުމެން  އެއީ ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު ުއފަލާއެކު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އާދެ! ނުކުެރވި ހުރި ކަމެއްގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ގަިއ ދެއްކީމަ އެ ކަންތައްަތއް ަރނގަޅުކުެރވޭނީ. ައޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން ރާއްޖޭެގ ަވރަށް ގިނަ ކަންޮކޅުތަކު 

މިއަދު ޑޮކްޓަރުންެނއް ނެތް. ޚާއްޞަ ގޮތެްއގަިއ ފާހަގަކޮްށލަންޖެހޭ އަންހެނުންގެ ޚާްއޞަ ޑޮކްޓަރުްނ، ުކޑަކުދިންެގ 

 625ޚާއްޞަ ޮޑކްޓަރުން ާރއްޖެތެރޭ ކަންކޮޅުތަުކަގއި ނެތިގެްނ ވަރަށް ގިނަ ބަަޔކު ޝަުކވާ އެބަ ކުރޭ. އެހެންވީާމ، 

ނުޑ ގޮވާލަން ިމއަދު މި ކުްއލި މައްސަލައާ ުގޅިގެެނއް ނޫން. ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން ، ސަރުކާރަށް މިއަދު އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ދިިރއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ވެސް އެ ރަށަކާ ެއކަށީގެްނާވވަރުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ 

ނުޑ ކުިރ  އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުަމށް. އަދި ހަމަެއއާއކު ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން މ. އަތޮޅަށް އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ނިސްބަތްވާ ތ. އަތޮޅާއި ފ. އަތޮާޅއި ދ.ައތޮޅާ، މި ހުރިހާ އަތޮޅަކަށް  ދަތުރެއްަގއި؛ ެއއީ އަުޅގަ

 630ނިސްބަތްކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލެއް. އެ ތަނުގައި ހުރީ އެންމެ ޢާއްމު ބަލިތަކާ ބެހޭ ޑޮކްޓަރެއް މިއަާދ 

ށް ވެސް ހުރީ. އެހެންީވމާ، މި ތަންތަނަށް އެ މީހުން އާދޭސްކޮށްފައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިުހގައި އެދުނު. އެ ހަމައަ

ތަނަށް އަންހެނުންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރެްއ ފޮނުވައިދޭށޭ. އެެހންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން ތި ދަްއކަވަނީ ރަނަގޅު ހެޔޮ ވާހަކަ. 

ނޑުމެން ބަދަލުކުރަން އެ ބަ ޖެހޭ ސަރުކާުރން. ދެން މިކަމާ ުގޅިގެން އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުންނަްށ މިކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކެރެންޖެހޭނެ. އެއީ ކޮންމެ ޕާޓީއެްއަގިއ  ކަންބޮޑުވާ ވާހަކަ އެއް އަޅުަގނޑުމެން ދައްކަން މިއަދު އަޅުގަ

 635ކޯިލޝަން ހަދައިގެން މި ތަނަށް ތިބިކަމުގައި ވީނަަމވެސް ކޯިލޝަން ހެދީމަ ފިލައިގެން ތިބެގެންނުވާނެ. ސަރުކާރާ 

ނޑުމެންނަށް މި ކުރެވެީނ  އައިސް ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނެ. ސަރުކާރު ރަނގަުޅކުރެވޭީނ އޭރުން. އެހެންނޫނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި މި ތަނަށް ފޮނުވީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް  ކޮންކަމެއްތޯ؟ އަުޅގަ

 ކާލާތުކުރުމަށް. އެ ަމސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން ކުަރންޖެހޭ.ޓަކައި ވަ

 

 640 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ސަމީރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އާސަންދަ ނިޒާމުގެ މި 

އަށް. ވަަޑިއގެންފަިއ  22ފުޅުންނަށް ވަަޑއިގަންަނވާށޭ އާސަންދަ ޑޮޓް އެމްވީ ޕޭުޖ އަގު މަތިުނވާ ކަމަށް ބުނުްއިވ ބޭ

ރުފިޔާ ަނގާ ކަމަށް  1000ޑީގަިއ އެ އޮތީ -1001ޑައުންލޯުޑކުރަްއވާށޭ ޚިދުމަތުެގ އަުގ ލިސްޓުަގއި ކޯޑް ނަްނބަރު 

ދޮުގ މަޢުލޫމާތުދީ އެ ވާހަކަ ަދއްކާނެ ، ރުފިޔާއަށޭ ނަގަނީ  400އަގުޖަހާފަ. އެހެްނވީމާ، މިީއ ނުނަގާ ައގެްއ ކަމަށް، 

 645ވަނަ  23ވަނަ މާއްދާ.  23ކަމެއް ނެތް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަން މި ޖެހެނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މާއްދާގައި ރަނަގޅު ކާނާ އާއި ސާފު ފެނާ އަދި ފޭރާމާއި ހިޔާވަހިކަމާ، ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަްއ 

ވަނަ އަހަރު ިދވެހިރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  2008ންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ލާޒިމުކުރޭ. އެހެންކަުމން ލިބެ
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ކަމަށް ގ. ކެނެީރގޭ މުޙައްަމދު ނަޝީދު ވަޑަިއގަތުމަށް ަފހުގައި ވަޢުދުކުރަްއަވއިގެން، އެ ވަޢުދާ އެކު ވަަޑއިގެން 

އެ މަަސއްކަްތކުރަްއވަމުން ގެންދެވި. ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް، ރާއްޭޖެގ  ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް ބަދަލުތަކެްއ ގެންނަަވއި،

 650ތެރި މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާނެ ޙަޤީޤަތެއް ެއއީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއިޔތުން ސަލާންޖަހަންޖެހި، އަދި މި ޢިއްޒަތް

ދި ޢާއްމު ރައްޔިތުން އެކި ކަހަލަ ކުރިމަތީގައި އޭރުަގއި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ މީހުން ތިބެންޖެހުނުކަން. އަ

އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ޓަަކިއ މި މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތީަގިއ އެިކ ަގޑިތަުކގަިއ ުއޅެމުންދިޔަކަން. މިއަުދ އަެނއްާކވެސް 

ނޑުމެންނަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަްނ ވައްޓާލުމަށް، ބަޣާވާަތކުން  ފެންނަމުން މި ދަނީ އެ މަންޒަރު. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ވައްޓާލުމާ ނޑުމެންނަކަށް މި ތަނަކުން ނުފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަޅުގަ ހަމައަށް އެކަންކަްނ އަޅުގަ

 655ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތަކީ ިމއަދު ެއ މަސަްއކަތް އަނެއްާކވެސް ގޮްސ ރައްޔިތުންނަށް މި ޖެހުނީ އަޅުަގނޑުމެްނ 

އަށް އައިސް އެ މަސަްއކަތްކުރަންަކން. އެހެންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެރި  ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްަފއި ތިބި މެންބަރުން ކައިރި

ރައީސް، މި ޤައުމުގެ މި ހާލަތު ބަދަލުވެގެން ހިނގައްޖެކަްނ އެއީ ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

އާސަންދަ ިނޒާމު ައހަރުގެ ވެިރކަމެއް ހިނގައިިދޔައިރު  30ދެން ބަލަމާ ހިންގަވާ، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ިދގު 

ޤާއިމުނުކުރެވުނީ ކީްއވެގެންތޯ. އެކި ރޮނގުރޮނގުން، ެއކި ގޮތްގޮތަށް ަފއިސާ ހޯއްަދވަިއ، ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ހެލްތު 

 660އިންޝުއަރެންސާ ނުވަތަ ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ެއހީތެރިކަން ރަނގަޅުކުރުމުގެ ވާހަކަދަްއކަަވިއގެން ފަންޑު 

ގެ ެއކި ޤައުމުތަކުން. ދުނިޭޔގެ ަފއިނޭންޝަލް އެކި ާދއިރާތަކުްނ. އެހެންނަމަވެސް ކުެރވުނު ހޯއްދަވާފައި ވަނީ ދުނިޔޭ 

ކަމެއް ނެތް. ަރއީސް ނަޝީުދގެ ވެރިކަމުަގއި އެ މަނިކުފާުނ އެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް އެކަން ކުރަްއވާފައި އެންމެ ފުރަތަމަ 

ނިކުފާނު ހުންނަވާ ގެކޮޅަށް ުކރައްވާ ޚަރަދުން އެ ކަންކަްނ ވެސް ހެއްދެވި ގޮތަކީ ވެރިކަާމ ހަވާލުވެަވޑަިއގެންފައި އެ މަ

ނޑު މިއަދު އިްލތިމާސްކުރަން ކުރިން ހއ.  ހަމަޖައްސަވައިެދއްވީ ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް. މީ ނަމޫނާ ރައީސަކީ. އަުޅގަ

 665ތި ރައްޔިތުންނަށާިއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ހާލަތު ެއ ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަށް ދަށަށް. އަޅުަގނޑު ހއ. އަތޮޅުެގ ލޮބުވެ

ވަނަ އަހަރު ތި ބޭފުޅުންނަށް ގޮތްތަކެއް ނިންމުމުގެ  2013ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުްނނަށް އިލްތިމާސްކުރަން، 

ފުރުޞަތު އެބަ އޮތޭ. މި ސަލާންޖެހުމުގެ ނިޒާމާ، މި ހިތްދަތިކަމާއި ނިކަމެތިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.ީޕެގ 

 ށް ވޯޓުެދއްާވށޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ރިޔާސީ ކެންިޑޑޭޓަ

 

 670 ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ

ލާނީ ެއއްބުރުން އެމް.ޑީ.ޕީ އަވަހަްށ ަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ޮގަވއިޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅު

ރާއްޭޖގެ ެއކި ކަންކޮޅުަތކުން ޮގވަމުން މި ދަނީ އެއްޗެހިތައް ައުގ  އޮތީ. ންނަންޖެހޭ ސަބަބުތައް މިގެންނާށޭ. ގެ

ބޮޑުެވއްޖޭ. ނަގާ ފީތަްއ ބޮޑުުކރަން ފަށައިފިއޭ. ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން އަގުބޮުޑކުރަން ފަށަިއފިއޭ. މަސްކޮޅު ވެސް ކުަޑ 

އިފިއޭ. މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުންދަނީ ހަމަ ބަޣާވާތަކުން އަިއ އަުގގައި ގަނެފައި، ބޮޑު އަުގގައި ވިްއކަން ފަށަ
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 675ސަރުކާރު. ެއ ސަރުކާރަށް ދެކޮޅުނުޖެއްސޭ ވަރަށް ސިަފއިންނާއި ފުލުހުންނަށް އިތުުރ އިނާޔަތްތަކާ ެއއްޗެހިތަެކއް 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ އަުޅަގނޑުމެން އޮންނާނޭ  ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ  ަވނަ އަހަރު 2013ދޭންޖެހޭތީވެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ގޮތުގެ ތާވަެލއް އިހަށްދުވަހު އަޅުަގނޑުމެން ތަޢާރަފުކުރިން. އޭގައި އޮންނާނެ ގަރުބަގަީތްއސުރެ ފެށިގެން އެ ކުއްޖަކު 

ނޑުމެން ބަލައިގަންނާނަމޭ. އުފަލުގައި ގެންގުޅޭނަމޭ. އަުޅަގނޑުމެން އެބަ އުފައްދަން ދުއިސައްަތ  ނިމިދަންދެން އަޅުގަ

ލްތު އެސިްސޓެންޓުން. އެ ބޭފުޅުންނަީކ ޮޑކްޓަރުެގ ބޭސްސިޓީ ވެްސ ހަމަ ލިޔެވޭ ފެްނވަރުެގ ބަެއްއ ފަންސާހެއްހާ ހެ

ނޑުމެން އެބަ އުަފއްދަން އަންނަ ރިާޔސީ އިންތިޚާބަށްފަހު  ނޑުމެން ކިަޔވައިދޭނަން. އަުޅގަ  680 2000ކަމުގަިއ އަުޅގަ

ަޓރުން ކަމަށް ޤަބޫލުކޮށްގެން. ެއންމެހައި ވެސް ގިނަ ދިވެިހ ޑޮކްޓަރުން. ެއއީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އުޅެންޖެހޭނީ ދިވެހި ޑޮކް

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާތީވެ. އެމް.ޑީ.ޕީން މި އުފައްދަީނ  ރައްޔިތުންނަކީ ިކަޔވަިއގެން ތިބި ޤާބިލު ބައެއް ކަމަށް ައޅުގަ

މީހުންނަކީ ތަޢުލީމުގެ ގޮތުން ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ިދވެހި ރައްޔިތުންނަކީ ފުދިގެން ތިބި ބައެއް ކަމަށް ދައްަކއި، އެބައި 

ޑޮކްޓަރުން މި އުފައްދަނީ.  2000ވެސް އަދި ހުނަރުގެ ގޮތުން ވެސް ކުޅަދާނެ ބަެއއްކަން ައންގައިދިނުމަށް ޓަކައި 

ނުޑ މި ދަްނނަވަނީ ތިަޔ ހުރިހާ ބޭފުޅުން   685އޭގެތެޭރގަިއ ސްޕެޝަލިސްޓުްނ ވެްސ ހިމެނޭ ގޮތަށް. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ގައި އޮންނަ އިންތިޚާބުަގއި ެއއްބުުރން ވޯޓުދެްއވަިއ، މި ރާއްޖޭަގއި މި އޮތް، ހުރިހާ ގޮތަކުްނ  7 ވެސް ސެޕްޓެމްބަރު

ކިލަނބުކޮށްލާފައި އޮތް ަޤއުމު އާރާސްތުކުރުމަށް ޓަަކއި، ިތޔަ ބޭފުޅުންގެ ޤައުމު ތިޔަ ޭބފުޅުންގެ ދަރިންނާއި ދަރިންެގ 

ޅުަގނޑު މި ގޮވާލަނީ. ކޮންމެއަަކސް މިހާރު ތި ބޭފުޅުން ދަރިންނަށް ޓަކައި ަޤއުމު ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް އަ

އަހަރާއި ބަިއގެ ތެރޭަގިއ  3އަހަރާއި ބަިއގެ ތެރޭގައި ުނވަތަ  2ޤަބޫލުކުރިޔަސް، ޤަބޫލުނުކުރިަޔސް އެނގިަލއްވާނެ 

ނަޑއަ  690ހާސް  16ަޅއި، އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްފައި ހުރި މަސައްކަތް. މި އަހަރަކީ މި ރާއްޖޭަގއި އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ކަ

ނަޑއަޅަިއ، އެހެންނަމަެވސް އެްއވެސް ކަެމއް، އެްއވެސް ރަްއޔިތަކަށް ނުކޮށްީދ  މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެްއ ކަ

 2008ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގަމުންެގންދާ ފީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެްސ މި ދަނީ ބޮޑުކުރަމުން. މިކަމުގެ ހައްލަކަށް ވާނީ 

ވެހިރާއްޖެ، އެމް.ޑީ.ޕީ ގެނައި އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ އަލުން ައނބުރާ ޢިޔާދަކުރުން. އެީއ ވަނަ އަހަރު ގެނައި އަެނއް ދި

ވަނަ އަހަރު އަެނއް ދިވެހިރާއްޖެ ރަށަށް އެ އޮތީ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މާފުށީަގއި ގެސްޓުހައުސް ހަދަިއގެން ެއ  2013

ނޑަށް އެނގޭ   695 އެްއޗަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސިޔާސަަތކީ...މީހުން ވެސް އެދަނީ އެ ިވޔަފާރިތައް ކުރަމުން. އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ވަނަ އަހަރު އެްމ.ޑީ.ޕީ އަށް ދިވެހި ަރއްޔިތުްނ ތާއީދުކުރީ، އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  2008ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ނޑުމެން ަރއީސް  ދިވެހި ރައްޔިތުން ވޯޓުދިނީ، ރައީސް ނަޝީދަށް ދިވެިހ ރައްޔިތުން ވޯޓުދިނީ ހަމަެއކަނި އަުޅގަ

 700އަހަރުގެ ހުދުމުޚްތާރު ވެރިަކމާއި އަނިާޔވެރިކަމުގެ ވާހަކަަދއްަކއިގެެނއް ނޫން. އެމް.ޑީ.ޕީ  30މައުމޫނި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ 

ނޑުމެން އެ މީހުންެގ ތަޢުލީމަށާއި ބޯހިޔާ ވަހިކަމަާށ، ދޮށީ އުމުރުެގ މީހުންނަށާ، އަށް ދިވެހި ަރއްޔިތުްނ ވޯޓުިދނީ އަުޅގަ
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ނޑުމެން ައޅައިލާނަމޭ ބުނީމަ. އަޅައިލާނަމޭ، ބަލަހައްާޓނަމޭ، އޯގާތެރިވާނަމޭ ބުނީމާ  އަދި ޞިއްޙަތަށް ވެސް ައުޅގަ

ްނ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ދިވެިހ ރައްިޔތުން އެ ދުވަުހ ވެްސ ވޯޓުިދނީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެްމ.ޑީ.ޕީ އަްށ ދިވެހި ަރއްޔިތު

ވަނަ އަހަރު ވޯޓުދިނީ އަޅުަގނޑުމެން ވަޢުދެއް ވީމަ. މަނިކުފާނަށް ވެސް ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޭއެގ  2008

 705ގެ ިރޔާސީ އިންތިާޚބަށް އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ 2013އަހަރު ފަހުން، ބަޣާވާަތކަށްފަހު އެމް.ޑީ.ޕީން މިއަުދ  5

މަނިކުފާނު ެވސް ރަނގަޅަށް ހެކިެވވަަޑިއގަންނަވާނެ އެ ދުވަހަށްވުރެ ވެސް ، އަނެއްާކވެސް ނިކުމެ. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތާއީދު މިއަދު މާ ބޮޑު. ހާސް ބައި ބޮޑު. ސަބަބަކީ ހަމައެކަނި ބަޣާވާތެްއ ކުރީމަ އެއް ނޫން. ސަބަބަކީ 

ނޑުމެން ވަޢުދެްއެވ، ވީ އަ 3އަހަރު ުދވަހުގެ ތެޭރަގއި، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެރިކަެމއްަގިއ ލިބުނު  3އެީވ  ހަރު ތެޭރގައި ައޅުގަ

ވަޢުދު ފުއްދީމާ. ވީ ވަޢުދު ފުއްދާ ބައެއްކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަންގައިެދވުނީމާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

 710އަޅުަގނޑުމެން ވަޢުދުވިްނ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ވަޢުދުވިން ބޭސްސިޓީ އަށް ސަލާންޖެހުން 

ނޑުމެން މަދަނައާއި މަދަނަ ޕްލަސް އަށް  3ނަމޭ. ވަޢުދުެވ، ނައްތައިލާ މިލިއަނަށް ވުެރ  400އަހަރުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ގިނައިން ޚަރަދުކޮށް، އާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ިމލިއަނަށް ވުރެ ގިަނއިން ޚަރަދުކޮށް  600ސަންަދ އަށް އަުޅގަ

ގާތަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުަގއި އާސަންދަ އަށް  ބިލިއަނާ 1މަނިކުފާނަށް އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ، 

އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓުކުރިން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ތާއީދު ބޮޑުވަމުން އަންނަނީ ބާކީ ދެން ތިބި، ބާކީ 

 715ުހރީ ބަޣާވާތުެގ ބޮޑު ސޭުޓ.  ދެން ތިބި ކެންޑިޑޭޓުންނަީކ، އެްއ ބަޔަީކ ރަނިންމޭޓުންެގ އިއްތިހާެދއް. ދެން ބާކީ

ނޑުމެންނަށް  ވަނަ އަހަރު ތާއީުދ  2013އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް މި ތާއީދުުކރަނީ ހަމައެކަނި އެހެންވީމަާކ ނޫން. އަުޅގަ

ބޮޑުވަމުން އަންނަ އަނެްއކާެވސް ސަބަބަކީ، އަނެްއާކވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ތާއީދު އެ ކުރަނީ ވަޢުދުވާީތވެ. 

ނުޑމެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ވަޢުދުވާތީެވ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ިޞއްޙަތާ ެބހޭ ސިޔާސަތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން  އާސަންދަ ޕްލަސްެގ ދަށުން ކްރޯނިކު އިލްނެސްަތކަށް، ިދގު މުއްދަތަކަްށ ފަރުާވކުރަމުންދާ ބަލިތަކަށް އަުޅގަ

 720ންސީތަކަށް އިތުރަށް ޚަރަދުކުރާނަމޭ ބުނާތީވެ، އިތުރަށް ޚަރަދުކުރާނަމޭ ބުނާތީވެ، ައޅުަގނޑުމެން ިއމަރޖެ

 75ޑޮކްޓަރުން ަތމްރީނުކުރަން ބުނާތީވެ،  2000ޓާޝަީރ ހޮސްޕިޓަލެއް ހަދާތީެވ، ައޅުަގނޑުމެން  3އަޅުަގނޑުމެން 

ސް، މިލިއަން އަނެްއކާެވސް ހެލްތު ޕްރެކްޓިޝަނުން ައޅުަގނުޑމެން ތަމްރީނުކުރަން ބަޖެޓުކުރާތީވެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ފަންޑު ފޮއްޓަީކ ދެމެހެއްޓެނި ގޮތަކަްށ ކުެރވޭނެ ކަެމއް ނޫން. ފަންޑު ފޮއްޓަީކ ބާޣީންގެ ގޮތް. ައޅުަގނޑުމެްނ 

ކަންކުރާނީ އަނެްއކާެވސް ދެމެހެއްޓެނިވި ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ސިސްޓަމެްއގެ ަދށުން. އާސަންދައިގެ ދަށުްނ 

 725ކޮށްދޭީނ. ބާޣީ ވަޙީދަށް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ ައވަހަށް އަޅުަގނޑުމެން ިޞއްޙީ ފަުރވާ އަެނއްާކވެސް ފޯރު

ސަލާމަތްވާށޭ. ައވަހަށް ދާށޭ. ކޮންމެވެސް އެހެން ތަނަކަށް ިތ ފަންޑު ފޮށި ބަހައްަޓއިގެން ުއޅެންދާށޭ. ދިވެހި ރަްއޔިތުން 

 ބަލައިގަންނާނެ އުސޫެލއް ނޫނޭ އޮތީކީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އާސަންދަ...
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  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 730ގަޑިއިުރ  1ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާހިސާބުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތިން މި ވަނީ 

ގަިޑއިރު ހަމަވިއިރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ުކއްލި މައްސަލަ އަށް  1ހަމަވެފައި ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ބަހުސްކުރުމުގެ. 

ްއކަވަން އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިމެންދެން މި ވާހަކަފުޅުދަ

ހުށަހަޅުއްވައި،  މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުޢިއްޒަތްތެރި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މައްސަލަިއގެ ަވގުތު އިތުރުކުުރމަށް 

ޙީދު ތާއީދުކުރައްވާަފއިވޭ. އެހެންކަމަްށވުމާެއކު މި ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަ

 735އާދެ! އެހުމަށް ޓަކައި ވޯޓަށް އެުހމުގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖެހުމަށް ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ނޑު މިހާރުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކާުޑކޮުޅތައް ެޗކު ދަންނަވަނީ ރައްޔިތުންެގ  ވޯޓަށް މި ކޮށްދެްއވުން އެދެން. އަުޅގަ

މް ރަޝީދު ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ 145މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު 

 ށް މެންބަރުންނަ އަށް ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަން އެދިަވޑަިއގެންފަިއާވ ހުރިހާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ުކއްލި މައްސަލަ

މް މައްސަލައިގެ ަވގުތު އިތުުރކުރުމަށް، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ ންދެން މިަވއި ނިމެފުރުޞަތުއަރު

 740ދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޢިއްޒަތްތެިރ އީދު ތާޙީޮތއްޫޑ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަ އި،ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވަ

 ދެްއވުމަށް. މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 745 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މް ރަޝީދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ދުޙީތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 26 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 750 22 ްއވީ:ވޯޓު ދެ

 00      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 00     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި
 

 

 755  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. އެހެންކަމުން މި 22. ުޖމްލަ 12. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު 22ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

އަރުވަނީ ހެންވޭރު ދެކުނު  ނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި މައްސަލަިއގެ ަވގުތު އިތުރު ކުރުމަށް ފާސްވެއްޖެ. އަުޅގަ 

 މިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް. ޙާދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 760 މިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޙާ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު

ނޑު  2009ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަްށ ވެްސ ރަްއޔިތުން ވަނަ އަހަުރ އަުޅގަ

 ާއއި ހެލްުތ އިންޝުއަރެންްސެގ ވާހަކަ  މީހުން ކައިީރަގއި ޞިއްޙީ ފަރުވާ  އްސަ އަށް ގޮ ކުރިމަތިލައިގެން ޭގގެ

ނޑު ނުޑ މިއީ އިވެސް ހިތަށްއަރާ އޭނަެގ ލޮލަށް ބަލަ  ދެއްކިއިުރ އަުޅގަ ން ަފއިބަިއގެން ސް އިމާމަިތން، ލާފައި އަުޅގަ

ވެްސ ކުެރއް ރު ފިދަްއކަނީ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އޭ ކޮންފަދަ ވާހަކައެއްތޯ އެ ބާއޭ. ހުރި މީހެއް

ނޑު ވަރަށް ގިނަ މީހުންނާ ވެސް ނާދޭ އާ  ނެތް. ޚިޔާލަށް  765ސަންދަ ކަހަލަ އެއްޗެއް ވުޖޫަދށް އައިސްފާނެ ކަމަކަށް. އަުޅގަ

ހިލުންވެ ހުރެ އެ ވާހަކަ ަދއްކަނީ. އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަުމެގ އެ ވާަހކަދެއްކިން. ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ވަރަށް ޖެ

ނަޑއެިޅގެން އާސަންަދ ނުވަތަ އޭރު އަޅުަގނޑުމެން އެއަށް ިކޔަިއއުޅުނީ މަދަނަ.  ޕްރޮގްރާމުގެ ވާހަަކެއއްގެ ތެެރއިން ކަ

ނޑުމެން މި ތަނަށް އައިސް އެކަމަށް ޤާނޫނު ފާ ނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ އަޅުގަ ސްކޮށް، އެ ކަމަށް އެކަން ދެން އަޅުގަ

ކުރިއަްށގެންދަން ފެށި ފަހުން ދެން މި ދިމާވާ ކަމަކީ މާލޭގެ މީހުން ބުނަނީ، ބަލަ! މިހާރު ކަލޭމެން އަހަރުމެންނަށް 

 770އެހީވެދޭނަމޭ ކިޔާފައި ދެްނ އަނެއްާކވެސް ފާޑުފާުޑެގ ފޯމުފުރައިގެން ސަލާންޖަހަން ދާންވީހޭ. އެ ހިސާބުން 

 2500ންޖެހިްއޖެ ދެން ކިހިނެއްތޯއޭ ހަދަންޖެހޭނީ. އެއިން ކޮންމެ މީހެއް ަކއިރި އަށް އަނެްއކާ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަ

ރުފިޔާގެ ޕްރިމިއަމެއް ދޭން ުބނާބުނުން އޭގައި ގިނަ މީހުންނަށް މައްސަލައަކަށް ދިމާީވ، ެއ ފައިސާ އަށް ވުރެ އެ ފޯމް 

ގޮްސ ބޭސްސިީޓ އަްށ ސަލާންޖަހަންޖެހުން ކަމަށް.  ފުރައިގެްނގޮސް އަނެއްާކވެްސ އެ މީހުން ދުށީ ސަުރކާުރގައި 

ނޑުމެން ެއކަން ހަމަޖައްސާލީ މާ ފަސޭހަ ގޮތަކަށް. އެއީ ދިވެހިަރއްޔިަތކަށް ވީތީ، އެކަން ހަމަޖެހުނީ.  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 775ވާވަރަށް ޕްރިމިއަްމ ދިވެހި ރައްޔިަތކަށް ވީީތ ދެން އިތުރު ފައިސާ ަދއްާކކަށްނުޖެހޭ. ދައުލަތުން ހުރިހާ އެންމެންނަށް 

ނޑުމެންނަށް ދިމާވެގެން މި އުޅޭ ގޮަތކީ އެކަން އެހެން ޮއއްާވ  ދައްކައި އިންޝުއަރެންސް ިދނީ. މިހާރު އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެނިފެސްޓޯ ހިންގަން ނޭނގޭ ަބޔަކު ބަާޣާވތަކުން ވެިރކަމަށް ައއިސް ެއ ހުރިހާ ކަމެއް ުހއްޓުމަކަށް 

މިއަދު މި އޮތީ އެންމެ ފަހުން ކިޑުނީ ޓެކްސް އަށް މި އޮތީ މިކަން ބަދަލުވެފަ.  އައީ. ހުއްޓުމަކަށް ައއިސް

 75ޑޮކްޓަރުންނާ،  2000އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި އޮތް ިސޔާސަުތގައި ެއއަށްުވރެ ފުޅާކޮށްލާފައި މި ބުނަީނ 

ނޑުމެްނ ޚަރަދުކުރާނަމޭ. އަދި   780ާއސަންދަ ފުޅާކޮށް، ކްރޯނިކު މިލިއަން ރުފިޔާ ނަރުހުން ތަމްރީނުކުރަން އަުޅގަ

ބަލިތަކަށް، އާދެ! ދާއިމީ ަބލިތަކަށް ޑައިލިސިސް ކަހަލަ ކަންތައްތައް ޭއގެތެރޭަގއި އޮކޮމަޑޭުޓކޮށް ެއއަށްވުރެ ާމ 

ނޑުމެން މި ހިސާބަށް އަިއއިރު ދިވެހިރައްޔިތުްނގެ ެއތައް ބަޔަކަށް އެ މީހުންނަށް  ފަސޭހަކޮށް އެކަން ކޮށްދޭނަމޭ. އަޅުގަ
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ރުވާ އަށް ިދޔަ ފައިާސގެ މިންވަރު ވެސް ނޭނގި ަރނގަޅު ިޞއްޙަތުަގއި އުޅެމުންއައިްސ މިކަން މިހެން ދިމާވީ. ބޭސްފަ

ނޑުމެންގެ މެނިފެންސޓޯގަިއ މިކަން  ނޑުމެންގެ ދެން އޮތް ްޕލެޖުގައި، އާދެ! އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލަނީ ައޅުގަ

ނޑުމެން އިތުރަށް ފުޅާކޮށް، މިއީ ުހވަފެނަކަށް ހަދައިދޭނަ  785މޭ އިނގޭތޯ. މިއަދު ތި ަދއްކާ ެޓކްސް ެއއީ އަުޅގަ

ހަދާންނައްތައިލާނަމޭ. ހަދާންނައްތައިލާފައި އިތުރަށް ދެން ފިކުރުކުރަންނުޖެހޭ ވަރަށް ޞިއްޙީ ކަންކަްނ 

ނޑުމެން ރަނގަޅުމެން ޞިްއޙަތެއްަގއި ތިބެގެންނޭ ިމ ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުެރވޭނީ.  ހަމަޖައްސައިދޭނަމޭ. އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެން ނުކުތީ މި ރާއްޖޭ ތަރައްޤީކުރާށޭ. ތަރަްއޤީކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ހަކަތަ އާސަންދަިއެގ އަ

 ތެރެއިން ދިވެހި ރައްޔިތުން ަރނގަޅަށް ބަލަހައްޓައިދޭނަމޭ. ޝުކުރިއްާޔ. 
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 މަދު ވާހަކަެދއްެކުވން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙައްމަހިބަދޫ 

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ހެލްތު މެނިފެސްޓޯ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަ ތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިދިޔަ ހަފްތާގަިއ ވާނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބުނަނީ ރައްޔިތު މީހާ އަށް ރަނގަޅު ޞިއްޙަތެއް އަޅުަގނޑުމެން  ތަޢާރަފުކޮށްދީފަ. މިގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލަހައްޓައިދޭނަމޭ. އާދެ! ހޯދައިދޭނަމޭ. ގަރުބަގަީތއްސުެރ ނެތިދިއުމަށް ދާންދެން ރައްޔިތުމީ ހާގެ ހާލު އަުޅގަ

 795ރައްޔިތުމީހާ ޞިއްޙަުތ ބަލަހައްޓަނީ ބަލިވުުމގެ ކުރިން ފެިށގެން ބަލިވުމަށްފަހުަގއި ކުރަްނޖެހޭ ކަންކަން ކޮށްދީގެންޭނ 

އްޙީ ހެލްތު ޞި  250އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީން އަބަދުވެސް މި ބުނަނީ. އެަކންކަން ކުރުމަށް ޓަކައި މި ބުނަނީ 

އެޖެންޓުން ތަމްރީނުކޮށް، ެއ މީހުން ރާއްޖޭގެ ެއކި ރަށްަރށުގައި މަަސއްކަްތކުރާ ނިޒާުމ ހަމަޖައްސައިދޭނަމޭ. އާދެ! 

ަނގާ ވާހަަކ  1000ރުފިާޔ އިން  400އަޅުަގނޑުމެން މިތާ މިއަދު މި ދައްކާ ވާހަކަ އަކީ ޑަިއލިސިސްހެދުމަށް 

ހަޅަނީ އާސަންދަ އިުތރަށް ތަރައްޤީކޮށް، އާސަންަދއިގެ ދަށުން ޑައިލިސިްސ، އެހެންނޫންތޯ. އެމް.ޑީ.ޕީން ިމ ހުށަ

 800ތެލަސީމިއާ، ކެންސަރު، ހާޓް ޓްރާންސްޕްލާންޓު މިފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ހިލޭ ބޭސްފަރުވާކުރެވޭނޭ. ލިމިޓު ހުސްެވގެން 

ނީ ރައްޔިތުމީހާ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތުގަިއ ހާސްވާކަށްނުޖެހޭނެ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީން ައބަދުވެސް މި ބުނަ

ނޑުމެން އަބަދުެވްސ  ނޑުމެން އަބަދުވެްސ މަސައްކަތްކޮށްދޭނަމޭ. އާދެ! އަުޅގަ ރަނގަޅު ިޞއްޙަތުަގއި ހުރުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީން މި  ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިރައްޔިތު މީހާ އަށް ތާހިރު ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދޭނަމޭ. އަޅުގަ

 3ބުނަނީ އަޅުަގނޑުމެން ހުރިާހ ރައްޔިތުްނގެ ިޞއްޙީ ފަުރވާ ހޯދައިދިނުމަށް ޓަަކއި ީމެގ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން 

 805އަހަރުގެ ސަރުކާުރގައި ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ މަދަނަ އަދި މަދަނަ ޕްލަސް ތަޢާރަފުކޮށްދީފަ. މިގޮތުން އައި.ޑީކާުޑ 

ނޑު ވަރަށް  ދައްކާލަމުން ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ ހާސްކަމެއް ނެތި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ކޮށްދީފަިއާވނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ބަލައިލާނަން މިހާރުގެ؛ އޭރު އަޅުަގނޑުމެްނެގ  ނުޑ ކުަޑކޮށް ައޅުގަ އުފަލާއެކު ދަންަނވާލަން. ާއދެ! އަުޅގަ

ރު ދަށް ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެްސ ސަރުކާރު އޮތްއިރު އަބަދުވެްސ ދައްކަމުން އައި ވާަހކަ އަކީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަ

މިހާރު އަޅުަގނޑަީކ ރަށްރަށަްށ ގޮްސ ވަރަްށ ގިަނއިން ހޮްސޕިޓަލްތަކަށް ވަދެ މީހުންެގ ިޞއްޙީ ހާލާ އަިދ ހޮސްޕިޓަލުގެ 
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ނޑު ދަންނަވާނީ މިދިޔަ  ނޑު ތަމްސީލުކުރަމުންދާ  2ތަންތަން ބަލަމުންދާ މީހެއް. މިގޮތުން އަުޅގަ  810އަހަރު ތެރޭގައި އަުޅގަ

މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ހޮސްޕިޓަލު ހުރި ޚިދުމަތް ދަށްވެފައިވާަކން އަޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތާމައާ ެއކު ފާހަގަކޮށްލަން. އަިދ 

އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން މިހާރު ރަށްރަށުގައި ކުީރގަިއ އެއީ ހިލޭ ދޭ ޚިދުމަތެްއ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް. 

ރުފިޔާ އެ ޚިދުމަތަށް ވެްސ އަގުަނގާ. މިއީ އަސްލުަގިއ  20ގުަނގާ. އެހެންނަމަވެސް ެއއަށް ވެްސ މިހާރު އެބަ އަ

ނޑު ދަންނަވާނީ.  އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހި ަރއްޔިުތންނަށް ނިކަމެތިންނަށް ވަރަށް ބުރަ، ޖީބަށް ވަރަށް ބުރަ ކަެމކޭ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް،  މި ޚިދުމަތް ވެސް މިހާރު މި ވަނީ ވަރަށް ާނޒުކު ފައްތަެރްއގަ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު  815ަދންނަވާނީ އަުޅގަ

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަަބދުވެސް ހެޔޮ ގޮާތއި ރަނގަޅު ގޮްތގޮތް ހޯދައިދޭީނ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުންނޭ. 

ނޑު ދަންނަވާނީ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު އެމް.ޑީޕީ އެއްބުރުްނ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ކާމިޔާބުުކރާނެ. އަޅުގަ

ައކީ އަބަދުވެސް ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް ތާހިރު ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދޭން މަސައްަކތްކުރާނެ ބައެކޭ. ަވއްސަލާމް އެމް.ޑީ.ޕީ 

 ޢަލައިކުމް. ޝުކުރިްއޔާ.

 820 

 މްޒާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ބަރު އަޙްމަދު ޙަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބިލެ

ނޑުމެްނެގ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނުޑ ދަންނަވާނީ އަޅުގަ ންނަށް ހަމަ ހިތާމަ ގެނެސްދޭ ދުވަހެކޭ. `. މިއަދަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ާދއިާރގެ ބިލެތްދޫގެ ކާނޭޝަންމާގޭ ނަޞްރީނާ ވަނީ އޭނާ ޕެރަލަިއޒްވުުމގެ ސަބަބުން ނިާޔވެފަ.  އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެން ރަށްރަށުގައި ތިބޭ ަރއްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ލިބެންޖެހޭ ހި ނޑު ހިތުން އަުޅގަ ނދު، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން،   825ޚިދުމަތްނުލިބުމަކީ އެ ރައްޔިުތންގެ ހިތުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ވޭނާއި ެކކުޅުން އަޅާ ކަެމއްަކން ޔަޤީން. އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން މަަސއްކަތްކުރަމުންދިަޔއީ އަދި ދާީނ ވެސް އެ ރަްއޔިތުންނަށް ހިތްފަސޭހަކަން ހޯދައިދޭންކަން 

ސް. އަޅުަގނޑު ހިތުން އާސަންދަ ޕްރޮގްރާމު ތަޢާރުފުކުރެވި، އެ ޕްރޮގްރާުމގެ ދަށުން ކަށަވަރު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ 

ރައްޔިތުންނަށް ލިބެން އޮތް މާލީ ފަސޭހަ ނާޖާއިޒު ގޮތްތަކެްއގެ ތެރެއިން ދިޔުމުން، އެ ކަންތައްތަކަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކަކާ 

ލައްކަ ރުފިާޔެގ  1ނަޝީދުގެ ވެރިކަުމގައި ަރއްިޔތުންނަށް ކުރިމަތިލާންޖެހުނު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޙަޤީޤަތަކީ ރަީއސް 

ނޑު ހިތުން މިހާރު ރައްޔިތުން އެންމެ   830ބޭސްފަރުވާކުެރވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެްއިވކަން. އެއީ ޙަީޤޤަތެއް. އާދެ! އަުޅގަ

ކޮުޅގައި ތިިބ ރަްއޔިތުން ކަންބޮޑުާވ ެއއް ކަަމކީ، ާޚްއޞަކޮށް ައޅުަގނޑުމެންެގ ރާްއޖޭގެ ެއކިެއކި ރަށްރަުށގަާޔއި ކަން

އެންމެ ބޮޑަށް ހާސްވާ އެއް ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ އެަބ ހުރޭ ހެލްތު ސެންޓަރެއް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެބަ ހުރޭ 

ނޑުމެްނ  ކޮންމެވެސް ވަެރްއގެ ހަސްފަތާލެއް. އެހެންނަމަވެސް އެ ތަނުން ލިބެން ނެތް ޚިދުމަތްނުލިބޭ ހިނދެއްގައި އަުޅގަ

ނުޑ މި ވަނީ ފައިސާ  ނުޑ ހިތުން، އަުޅގަ ަދއްކަިއގެން އެފަދަ ޚިދުމަތް ލިބޭ ތަނަކަށް އަންނަންޖެހިފައި މި ވަނީ. އަުޅގަ

ނޑު ނިްސބަތްވާ ޕާޓީ؛ އެމް.ޑީ.ީޕގައި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިްނތިޚާބުގައި ރައީސް ނަޝީުދ   835އުފާކުރަން އަުޅގަ

ނުޑމެ ންގެ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންަނށް ވަގުތުން އެ މީހަކު ހުރި ކާމިޔާބުކުރަްއަވއިފި ނަމަ މި ލާރި ނުދައްކައި އަުޅގަ
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ނުޑގެ ޛަރީޢާ އިން އެމީހަކު އެފަދަ ތަނަކަށް ވާސިުލކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު  ތަނަކުން ވަޔާ އަދި ކަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރާ އްޖޭެގ ވަޢުދުެވވަަޑއިގަންަނވާތީ އަުޅަގނޑު އުފާކުރަން. ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ނުޑ ޮގވާލަޭމ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ޕާީޓއާ  ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގަިއ ރަީއސްކަމަށް ކުރިމަތިލަްއވާ ބޭުފޅުންނަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލަިއލަން ބޭނުމޭ. އާދެ! އަޅުަގނުޑ ހިތުން މިއަދު ބޭސްފަރުވާެގ   840ވާދަވެރި މެނިފެސްޓޯ ައކީ ކޮަބއިތޯއޭ؟ އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ސުވާލުކުރޭ ލާރިނެތީްސ ކަންތައްތަކަީކ ައޅުަގނޑުމެްނނަ ށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެްއ. ރައްޔިތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ދަންނަވަމުން މި  ނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ައުޅގަ ކިހިނެއްހޭ ތިބުނާ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދޭނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރާނެ ކަމަކީ. ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ަބޖެޓުން އިސްކަންދޭ ތަރުތީބު ބަދަލުކުރަނީއޭ. އެ  އީއޭ އަުޅގަ

ަވނަ އަހަރު މިއަންނަ އިންތިޙާބު އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ކާމިޔާބުވެ،  2013އެހެންކަމާއެކު ައޅުަގނުޑގެ ދުޢާ އަކީ ރާއްޖޭގައި 

 845 ރައްޔިތުންނަށް މި ޚިދުމަތް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅްއ  30ން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! މިހާހިސާބު

 އަރުވަން.
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 ]އަށް  11:01އިްނ  10:30ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

`. ައޅުަގނޑުމެން ިމއަދު މަސަްއކަތް ކުިރއަށް ިމ ދަންފަޅީގައި ގެންދިއުމަށް އެޖެންޑާަގއި މިހާރު މި އޮތީ 

 855ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  145މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ  ރައްޔިތުންގެ

ނުޑ  އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލަ. މި ކުްއލި މައްސަލައިަގއި މިހާރު ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް އަުޅގަ

 މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމަށް. ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ަގއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޒާިހރު އާދަމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

 860`. ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަުދ މި ތަނަށް ހުށަހެޅިގެން މި ުއޭޅ ކުއްިލ މައްސަލަ އަީކ ަވކި 

އް ނޫން. މި މައްސަލަ އަކީ މުޅި ރައްޔިތުންނަށް ފަރުދެއްގެ ނަފްސަކަށް، ވަކި މީހެއްގެ ކަމަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަ އެ

ނޑުެމން މި ދައްކަނީ. އާދެ! މިއީ އަޅުަގނޑު ހިތުން އެްއވެސް  ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަާކއި އުނދަގޫތަުކގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ކީ. ދިވެހި ރައްޔިަތކަށް މިއަދު އޮޅިފަިއވާނެ ކަެމއް ނޫން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ހާަލތު ގޮްއސަ އޮތް ހިސާބަ 
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ރަށްރަށުގައި އެބަ ހުރި ޞިްއޙީ މަރުކަޒުތައް. އެކި ސަރަަހއްދުތަކުަގއި އެބަ ހުރި ހޮސްޕިޓަލްތައް. މާލޭގައި އެބަ ހުރި 

 865ހޮސްޕިޓަލްތައް. އެކަމަކު ިމައދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ތަންތަނުން ލިބެންވާ ޚިދުމަތްލިބުމުގައި ދިމާވެފައި އޮންނަނީ 

އް. ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ދިޔައިަމ މި ބުނަނީ ފުރައިގެން އަަވހަށް ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް އެންމެ ކަމެއް. އެންމެ ގޮތެ

ދާށޭ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔައިމަ ބުނަނީ ައވަހަށް ފުރައިގެން މާލެ ދާށޭ. މާލެ އައިމަ މި ބުނަނީ ައވަހަށް 

ިއގެން ާދން ބަލައިލާއިރުަގއި ިދވެހި ފުރައިގެން ާރއްޖެ އިން ޭބރަށް ދާށޭ. ރާއްޖެ އިން ޭބރަށް ބަލިމީހާ ގޮވަ

ނުޑ އިތުރަށް ތަޢާރުފުކޮށް، މަނިކުފާނަށް ނުވަތަ މި  ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު މިއަދު އޮތް ހިސާބު ކޮންމެހެން އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،   870ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ދެންނެވުމުގެ މާނަ އެއް އޮތް ކަެމއް ނޫންހެން އަޅުގަ

ވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ހާލަާތ ބެހޭ ގޮތުން ައޅުަގނޑުމެްނ ވާހަކަދަްއކަމުން މި އަންަނނީ މިއަދު އެކަންެޏއް ވެސް ދި

ނޑުމެން ދައްކަމުން އަީއ މި ވާހަކަ. ެއ ވާހަކަަތްއ  30ނޫން. ވޭތުވެިދޔަ  އަހަުރ ދުވަހު ތެރޭަގއި ވެްސ ައޅުގަ

ގިަނގުަނ މަސައްކަތްތަެކއް ފެށި، އަިދ ކުރަމުން ވެސް ައއި. އަދި  ހުއްޓުވާލުމުގެ ަމގުސަދުަގއި ެއމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން

އޭގެ ނަތީޖާ ވެސް ފެންނަމުންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް ަވކި ހިސާބުން އެ ވާހަކަތައް ހުްއޓިެގން އައުމާ ގުިޅގެން، ހުއްޭޓ 

 875މިއްަލ މަގުސަދުތަެކްއ ހިސާބަށް އައުމާ ގުިޅގެން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ަވކި ަބއެްއެގ އަމިއްަލ އެދުމަށް ަޓކައި، އަ

ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި އެަތެކއް ރޭވަންދެން މުޒާހިރާކުރުަމށް ފަހުގައި ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އޮތް އިންތިޚާބީ ވެިރކަން 

 30ބަޣާވާތަކުން ބަދަލުކޮށްލުމަށް ފަހުގައި މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޞިއްޙީ ހާލަތު އަނެއްކާ މި އޮތީ މި ދެންނެވި 

އަހަރުގެ ެވސް ފަހަތަށް ގޮއްަސ. އެހެންވީމާ، މިީއ  30އަހަރުގެ، މި ދެންނެވި  3ދެންނެވި އަހަރުގެ އަދި މި

އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ދަްއކަްނއުޅޭ ވާހަކަ ައކީ. މި ހައްލު ހޯދުމުގައި މި ހައްލުހޯދާނެ ގޮތަާކ މެދު. ކޮންމެ މެންބަރަކު، 

 880ުމގައި ިވޔަސް މިއަދުގެ ހާލަތު އޮތީ މި ނޫން ގޮތަކަށް ނޫން. ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ކޮންމެ އެއްޗެކޭ ވިދާުޅވިކަ

މިއަދުގެ ހާލަތު އޮތީ މިހެން. މިއާ އިދިކޮޅަށް މި ވާހަކަދައްަކވާ ބޭފުޅަކު ދައްަކާވ ވާހަކަ އަކީ ރައްޔިތުން 

ނީ މި ގޮތަކަްށ ބަލައިގަންނާނެ ވާހަކަތަެކއް ނޫން އެއީކީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑަށް ވެސް ެއ ވާހަކަދެއްކޭ

 ނޫން. އަޅުަގނުޑގެ...

 

 885  މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމުމީދޫ ދާއިރާ

ވަބަރަކާތުހޫ. އާދެ! ިމއަދު ރާއްޭޖގެ ިޞއްޙީ ހާލަތު އޮްތ ގޮާތ ބެޭހ هللا `. ައއްސަލާމްޢަލައިުކމް ވަރަޙްމަތު

ނޑުމެންގެ ޢިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުގެ ވަ ރަށް ގިނަ މެންބަރުން އެ ބޭފުޅުންގެ ޝުޢޫރުތައް ފާޅުކުރަްއވައިފި. ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޞިްއޙީ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރިން ވާހަކަދައްކަމުން މި އަންނަނީ ވަރަށް ޒަމާނުއްސުރެ.  އާދެ، އަުޅގަ

އިާވ އެންމެ ުމއްސަނދި ޙަޤީޤަތުގައި ިމއަދަކީ ިދވެހިާރއްޖެ މުއްސަނިދވެ، ިދވެހިރާްއޖެ އަކީ ސައުުތއީސްޓު އޭިޝއާގަ 

 890ޤައުމަކަށް ވެަފއިވާ ހިނދު، ައދި ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ މީހުންެގ ބޮލުގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު މުޅި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިަނ 
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ފައިސާ ޞިއްޙަތަށް ޓަަކއި ަޚރަދުކުރާ ޤައުމަށް ވާހިނދު، ައދި ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ުކޑަކުޑަ ޖަޒީރާ ޤައުމަކަށް ވާހިނދު، 

ނޑުކޮށްލާފަ. އެ އަޅުަގނޑު ނޑުފު މެްނގެ މި ޤައުމުގަިއ މި ވާ މުއްސަނދިކަން މި ވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި މުއްސަނދިކަން ފު

ނޑުވުން. ިޞއްޙީ ހާލަތު  ނުޑފު މުއްސަނދިކަމުން ލިބެންޖެހޭ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބުމަކީ ހަޤީޤަތުގައި ޤައުމު ފު

ގިނަ ަސބަބުތައް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ އެބަ ހުރި. ޭއގެ އެންމެ ބޮުޑ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މި ހިސާަބށް ދާންޖެހޭ ވަރަށް 

 895އެއް ސަބަބަކީ ިދވެހިރާއްޭޖެގ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް މި ެގންނަ ޑޮކްޓަރުންގެ މުސާަރ ކުޑަކަން. ސްޕެޝަލިސްޓު 

މުންދަނީ ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންެގ މުސާރަ ުކޑަކަްނ. އަދި ދިވެހިާރއްޖެ އަށް ައއުމާ ެއއްކޮށް އެ މީހުންނަށް މުސާރަ ދެ

ރުފިޔާ އިން. ދެން ދިވެހި ރުފިޔާ އިން އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޓަކައި، ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ޓަކައި މި ދާންޖެހެނީ ބޭންކަށް 

ނުވަތަ އަިމއްލަ ފަރާތްތަކަށް. ގޮސް ޑޮލަރު މި ލިބެނީ ވަރަްށ ހާލުން. ނުވަތަ ބޮުޑ ައގުަގ. ލިބުމުގެ ސަބަބުން ެއއްކަަލ 

ނޑުމެންގެ ދިރިއުޅެން މި އޮތް މުސާރަކޮޅު ވެސް  ވަނީ ުކޑަެވގެންޮގއްސަ. އަދި ހަމަ އެާއއެްއކޮށް އަުޅގަ

 900އެންަވޔަރަމަންޓުގަިއ މި ޮއތް ނާޒުކުކަާމ، މީހުން މެރުމާ، ވަޅިހެރުމާ، އަބަދު ޣީބަބުނުމާ، މީހުންގެ މަްސ 

ދިވެހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންނާ އަދި ދުނިޭޔެގ  ނެތިނުބައިކެއުމާ، މިފަދަ ހަިޑހުތުރުވެގެްނވާ ހުރިހާ ޢަމަލުތަކެއް ހިންާގކަން

ހުރިހާ ޤައުމުތަކުން މި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކަޅިއަޅާަފ. މިކަން ނޭނގޭ ޤައުމެއް ނެތް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނޑުމެން ޤަބޫލު އެބަ ކުރަންޖެހޭ ިޞއްޙީ ހާލަތު ފުރިހަމަ އަްށ އަދާކުރަންކަުމގަިއ ވާނަމަ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ސިސްޓަމުަގއި ހުރި ދޯހަޅި ކަންތައްތައް ރަނަގޅުކުރަން. އެހެންވީމާ، މީެގ އަޅު ަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އަުޅގަ

 905ކުރީަގއި އޮތް، ީމގެ ފަސްއަަހރު ނޫނިއްޔާ ހަތަރު އަހަރު ކުރީަގއި އޮތް ޞިއްޙީ ިސްސޓަމު ވެސް މިހާރު މި އޮތް 

ރައީސް. ތިމާ އަށް ނޭނގި ހެލްތުކޯޕަރޭޝަންތަކާއި އޭތިމީތި ހަދައި،  ސީއްޙީ ނިޒާމަށް ވުރެ މާ ފުރިހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި

ތަންދޮރުނުދަންނަ މީހުން ހެލްތު ދާއިރާ އަށް ެވއްދުމުގެ ަސބަބުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިއަދު މި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ނޑުުފނުޑވެފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މި ތިބަ މީހުން، މިތިބަ  ޞިއްޙީ ދާއިރާ ފު

ނޑުމެން ޤަބޫލު އެބަ ކުރަންޖެހޭ މިއަދު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަނީ ކީއްެވގެންތޯ؟ އަުޅގަ

 910 ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ މޮޔަ ަބއެއް ނޫންކަން. އެ މީހުންނަކީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮަޅކަށްފަހު( ަވގުތު ހަމަވެއްޖެ. ޝުކުރިްއޔާ. ުކއްލި މަްއސަލަ؛ ހުށަހެޅިފައިާވ ުކއްިލ ވަގުުތ ހަމަވެއްޖެ. )ަވގުތު

މައްސަލަިއގައި ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެިދވަަޑިއގެންފަިއވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު 

 915 . އަރުވަނީ ކޮމަންޑޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު

 

 އިން ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ
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ނޑުމެން ދުވަސްކޮެޅއް ެވއްޖެ ސަރުކާރު، މިހާރު މި  `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ކުރިއަްށުވރެ ވެސް ބަލިކަށިކޮށްލަން  ސަރުކާރު ހިންގަމުންދާ ބާޣީން އަޅުގަ

 920ސައްކަތްކުރަމުންދާތާ. އަުޅަގނޑު ކުރިްނވެސް ދެންނެވިްނ އަޅުަގނޑުމެންގެ ސަުރކާުރ އައީ ރަްއޔިތުން ވަރަށް މަ

ބޭނުންވާ ހަމަތަކެއް، ވަރަށް ބޭނުންވާ ގޮތްތަކެްއ، ވަރަށް ބޭނުންވާ ޕޮލިސީތަކަކާ އެއްކޮްށ. އޭގެއިން އެންމެ މުހިއްމު 

ން ޒަމާނުއްުސރެ ޞިއްޙީ ކަންކަމުގައި ީމހުންނަށް ސަލާންޖަހާޖެހުން އެއް ކަމަކީ ައޅުަގނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތު

ހުއްޓާލުން. ެއގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ތަޢާރުފުކުރިން މަދަނަ. އޭ ފަހުން އޭތި އަނެއްާކ ެއއަށްވުެރ 

ފުރަތަމަ ވެސް ކުރަމުންދިޔަ  މައްޗަށް ގޮސް އާސަންދަ އަްށ ބަދަލުވެގެންދިޔައީ. މި ސަރުކާރު ގަދަކަމުން ހަވާލުވެފައި

 925މަސައްކަތްތަަކކީ ސަރުކާރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓުވައި، ައނެއްކާެވސް ކުރީަގއި އޮތް ގޮަތށް ސަރުކާރު ހިންގަން ތިބި 

ނުޑ ކުރިންވެސް ދެންނެވިން،  ބަޔަކަށް އާދޭސްކޮްށގެން ބޭްސފަރުވާކުރެވޭ ގޮތަށް އަނެްއކާެވސް ބަދަލުކުރުން. އަޅުގަ

މަ ކަމަކަށް އެ މީހުން ފެށީ އާސަންދައާ ކުޅެގަތީ. ާއަސންދަ އޮތީ އައި.ޑީާކޑު އޮތް ކޮންމެ މީހަކަށް ފަސޭހަ އިން ފުރަތަ

ލިބޭ ގޮތަށް. އެ މަޑުމަޑުން ބަދަލުކުރަމުންދިޔައީ އެ މީހުން ވަކި ޚާއްޞަ ބަޔަކު ބުނާ ބަޔަކަށް މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ 

ތަންކޮޅެއް ގިނަ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްލިބޭތީ މިހާރު އަގު ބޮޑުކުރަންފެށީ. ެއއް ގޮތަށް. ދެން މަޑުމަޑުން އޭރުންވެސް 

 930ލައްކަ ރުފިާޔ ހަމަކުރުމަށް ަޓކައި، ައވަހަށް ހަމަކުރުމަށް ަޓކައި ައގު ބޮުޑކޮށް، ަރއްޔިތުްނނަށް އާސަންދަިއގެ ނިޒާުމގެ 

ޑުމެން އާސަންދަ ނިޒާމު ތަޢާރުފުކުރިއިރުަގިއ ތެރެއިން ބޭސްފަރުާވކުރަން ަދތިވާ ގޮތްތައް ހަދަމުންދިޔައީ. އަުޅގަނ

ނޑުމެން ޓެކްސް ނިޒާމު ތަޢާރުފުކޮށް،  ބިލިއަނަށް  12ބިލިއަނުން  6ސަރުކާރަށް ލާރިކޮޅު ލިބޭނެ ގޮތް ހެދިން. އަޅުގަ

ޑޮކްޓަރުްނ ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީ އިތުރުުކރިން. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެްއވެސް ޚިދުމަތެއް ނުެދވި، ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި 

ނެތި، ނަރުހުން ނެތި، ބޭސްނެތި ކުރިއަށް ވުރެ ހާލު ބޮޑުެވގެން މި ދަނީ ކީއްެވގެްނތޯ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން  12ބިލިއަނުން  6ސުވާލެއް މިއީ. ކޮަބއިތޯ   935ބިލިއަނަށް ބޮޑުކުރި ފައިސާ ކޮންތާކަށްތޯ ދަނީ؟ އަޅުގަ

ހުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް ގިނަ. ދެން ސަރުކާރުގެ ަވޒީުރންނަށާއި ސަރުކާރު ހިންގަން ކުރީަގއިހެން ސިފައިންނާއި ުފލު

ތިއްބެވި ބޭފުޅުްނގެ ގާތްތިާމގެ ޢާއިލާތަކަށް ސިންގަޕޫރުންނާިއ އެހެން ތަންތަނުން ބޭސްކުރެވޭލެއް ގިނަ. އެހެންނަމަވެްސ 

ދެވެމުން ައއި ޚިދުމަތްތަްއ މި ދަނީ ދުވަހުން ދުވަހަްށ  އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުންނަށް އެންމެންނަށް ހަމަހަމަވާ ގޮތަަކށް

ނޑުމެން ަރއްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން މިއީކީ. މިއީ ހަމަ އެްއވެސް ކަހަލަ ުޢޒުރެއް ނެިތ  މަދުވަމުން. އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެން ސަރުކާުރ މި ވަގުތު ހިންގަމުންދާ މީހުން އަމިއްލަ ޖީބަށް ފައިސާ ެއއްކުރުމަށް  940ޓަަކއި ކުރާ ކަމެްއ  ހަމަ ކަ

ނޑުމެންނެއް ަމޖިލީހަކުން ވެސް އަދި އެހެން  ނޑު ކުރިންވެްސ ދެންނެވިން. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުއްދަނުދެން އާސަންދަ ބަަދލުކުރާކަށް. މީެގ ކުރިން މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް އައިަމ  ގޮތަކުން ވެސް އަުޅގަ

މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ އާސަންދަ ހަމަ އެްއވެސް ބަދަލަކާނުލައި ެއ އޮތް ގޮތަށް ހިންގުމަށް.  ވެސް ައޅުަގނޑުމެން

އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ހުއްދަ އެއް ވެސް ނެތި ާއސަންދަ އެގޮތް މިގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލަިއ، އާސަންދަިއގެ ބަޖެޓުަގިއ 
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ނޑުެމން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ހުރި ލާރި އެ ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ބޭސްފަރުވާ އަށް ނަގަމުން  945ދިއުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އާސަންދަ އަށް ެއްއވެސް  އަޅުަގނުޑ ނިންމާލަމުގެ ކުިރން މި ދަންނަވަނީ ރައީްސ، މި ކަންތައް އަުޅގަ

 ބަދަލެއްގެނެިވގެންނުވާނެ. ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 950ދަށުން މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  ަވނަ މާއްދާގެ 145މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުއްލި ަމްއސަލަ އަށް ވާހަކަފުޅުެދއްެކވުމަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ހުރިާހ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  

ން ޖަލްސާ އަށް ހާޒިރުވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ހުރިހާ މިހާރު ފުރުޞަތުއަރުވައި ނިމުނީ. ވާހަކަދެއްެކވުމަށް އެދިވަަޑއިގެ

މެންބަރުންނަށް. އެހެންވީމާ، މި ހިސާބުން މި އެޖެންޑާ އައިޓަމަށް އިތުރުކުެރވުނު ައއިަޓމު މި ހިސާބުން ނިމުނީ. 

ނޑު މި ދަނީ އެނބުރި މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ އެޖެންޑާ އަށް.   ނިމުމަށްފަހު އަޅުގަ

 955 

 ޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭ 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. . މަޖ6ިޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 960ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް  91މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  -6.1

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ބިލު އަުލން ވިސްނުމަށް މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އަރިހަްށ ފޮނުވުނު 

ފޮނުއްވާފަިއވާ މަްއސަލަިއގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުން މި އޮތީ. މި މައްސަލަިއަގއި ދެ ގޮތަކަށް ހުށަހެޅިފަިއވޭ. 

ހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙެްއ ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއި ވަނީ މަޖިލީ

ނުގެނެސް ބިލު ފާސްކުރުމަށް. ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކު 

 965ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ މި ބިލު އަނބުރާ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމަށް. މިއިން އެއްެވްސ އިޞްލާޙަކަށް، ެއއްެވސް 

ނޑު މިއަުދގެ ބަހުސް މި ހުޅުވާލަނީ. ހުށަހެޅުމަކަ ށް ތާއީދުލިބިފަ އެއް ނުވޭ. އެހެްނވީމާ، މި ހިސާބުން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 

 އަށް. 

 

 970 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ފަހުދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު މާފަންނު އުތުރު 
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ނޑުމެންނަށް  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަްއސަލާމްޢަލައިކުމް. ަޖލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ބިުލގެ ވާހަަކދައްކާއިރު އަުޅގަ

އަބަދުވެސް ހަނދާން ާއކުރަްނޖެހޭނެ ކަންތައްތައް ައޅުަގނުޑމެން ޖެހޭނެ އާކުރަން. އަުޅަގނޑުމެންގެ މާީޒަގއި ދިވެހި 

ނުޑ މި ރައްޔި ތުންނަށް ވަނީ ވަރަށް ޮބޑެތި އަނިޔާަތއް ތަހައްމަލްކުަރންޖެހިފަ. ސީދާ ޖިސްމާނީ އަނިޔާގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ދައްކަނީ. އަދި އެހެން އަނިޔާތައް ެއއްކިބާކޮށްަފއި ޖިސްމާނީ އަނިޔާތައް. މި ހުރިހާ އަނިޔާ އެއް މި ރާއްޖޭގަިއ 

 975އްޗަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް. ސުޕްރީމް ކޯޓު. ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެންޑޯްޒކުރި ފަރާތަކީ އިއްޔެ އަޅުަގނުޑގެ މަ

އަމުރުކޮށްގެްނ، ިއއްެޔ ައޅުަގނޑުެގ މަްއޗަށް ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ މާތްެވގެްނވާ ޙުރުމަތްފުުޅ، މާތްެވގެންާވ ެއ ކޯުޓގެ 

ނަޑއިފިކަމަށް ބުނެ. ބައްލަވާ! ިއއްޔެ އަުޅަގނޑު މިތަނަށް ހުށަ ހެޅީ އދ.ގެ ސްޕެޝަލް ރެޕަުޓއަރ މި ޙުރުމަތްފުޅު ކަ

ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީން އިންާޞފެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ބޮޑުސިންގާ ރިޕޯޓެއް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެ ރިޕޯޓުގައި 

 ވާ ކަންަތއްތައް މި ާރއްޖޭގެ ސަރުކާރަށާއި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންނަށް މި މައްސަލަ ަސމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ޓަަކއި 

ނޑުެގ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފާޑުކިަޔއިފި ކަމަށް ބުނެ، މާ   980ހުށަހެޅުމާއެކުަގއި ހަމަ އެ ހިނދު، އެ ވަގުތު އަުޅގަ

ކުރީަގއި ޓީވީ ޕްރޮގްރާެމއްަގިއ ދެއްކި ވާހަކައާ ގުިޅގެން ދަޢުވާއުފުލައިފި. މިއީ މި ޤައުމުަގއި އިންޞާފު އޮތް ގޮތް. މި 

ނޑުމެން އަބަދުވެސް މި ދައްކަނީ މިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އޮތީ ރަނގަޅަށް ފެންނަން ޢިއް ޒަތްތެރި ރައީސް. ބައްަލވާ! ައޅުގަ

ލާއިންސާނީ އަނިޔާތަާކއި ބޭިއންސާފުތައް އެންޑޯްސކުރި ބަެޔކޭ މިއަދު ވެސް މި ރާއްޭޖެގ ޖުޑިޝަރީގައި އެ ތިބެނީ. 

ސާާފއި އަނިާޔެވރިކަން ބޯލަނބައިގެންުނވާނެ. އަޅުަގނޑުމެން އެކަުކ ެވސް ލާއިންސާނީ މިކަހަލަ ކަންތަްއތަކަށާ، ބޭއިން

 985އެްއވެސް ިދވެހި ރަްއޔިަތކު މި އަނިާޔވެރިްނގެ ައނިޔާ އަށް ބޯލަނބަިއގެްނނުވާނެ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެްނ  ބިރުދައްކަންއުޅޭެނ ކަމެްއ ނެތް އެްއވެްސ ތާކުން. އަުޅަގނޑުމެން މިތިބީ ބިރުފަހަނަޅާ ޮގއްސަ. އަުޅގަ

ދި ޚިޔާލުފާލުކުުރމުގެ މިނިވަކަެމކޭ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އދ.ގެ ސްޕެޝަްލ ރެޕެޓުއަރެގ ރިޕޯޓުަގއި ވެސް ގަދަބާރުން ހޯ

ނަޑއެިޅގެން ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ ކޯޓުތަކަކީ ފާުޑކިޔޭނެ ަތންތަނޭ. ކޯޓުތަކަށް ފާޑުކިޔޭނެ. އަދި ވަކިން އަޢުލާކަން  ކަ

ރާ މީހުންނާއި ވަކީލުންނާ، މި ފަރާތްތަކުން ކޯޓުތަކަށް ފާޑުކިޔަން. ބޮޑުެވގެންވޭ މީހުން ރައްޔިތުން ރެޕްރެޒެންޓުކު

 990އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުސާރަދީފައި ރައްޔިތުން މި ތަންތަނަށް ފޮނުވަނީ މި ކަންކުރަން. ކާކުތޯ ޤަބޫލުކުރަނީ މި ރާއްޖޭގެ 

ޓުތަކުަގއި ތިއްަބވަިއގެން. ޝަރުޢީ ނިޒާމުން އިންޞާފު ލިބޭ ކަމަށް. ކާކުތޯ؟ ބައްލަވާ! އެހެރަ ހާވާ ހަޑިތަްއ ކޯ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗުަގިއ ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ތިއްބަވަިއގެން އެ ކުރާ ކަންތަްއތައް ބައްލަވާ! އެހެްނވީމާ، 

ނޑު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބިރުދައްާކކަށް ހަމަ އެއްވެސް ގޮތަކަްށ، އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ުއޅުްއާވނެ ކަމެއް ނެތް. އަޅުގަ

ަގނޑު އަެނއްާކވެސް ރިމައިްނޑުދެން، ރިމައިންޑުކުރަން އަޅުަގނޑުެމން ނުދޭނަން ރިޝްވަތެއް. ތަކުރާރުކޮށް ައޅު

 995އަޅުަގނޑުމެން މި ކަމުގައި ސަލާމަށްވުމަށް ޓަކައި. ބަިއ ލާރި އެއްވެސް ހުށަނާޅާނަން. ބައި ލާރި ވެސް. ދެން 

ނޑާލި ކަމަށް، ތަޞައްުވރު ގެއްލުވާލަ  އިފި ކަމަށް ބުނެ ދަޢުވާތައް އުފުލާއިރުަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުރުމަތްފުޅު ކަ

ބައްލަވާ! އަޅުަގނޑުމެން ކިިހނެއްތޯ ކިއްލާ އިން ބޭުރގައި ތިބެގެން ކިތަންމެ މަސައްކަެތއް ކުރިކަުމގައި ވިޔަސް އެ 
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ޯތ ތަޞައްވުރު އުފެލޭނީ. ިކއްާލގެ އެތެެރއިން ތަަޞއްވަރު ކައި، ވީދަނީ. ވީދަިއގެން ަކނީ ތަޞައްވުރު. ކިހިނެއް

އަޅުަގނޑުމެން މި ތަޞައްުވރު ރަނގަޅުކުރާނީ. އަޅުަގނުޑމެން ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި މި ދައްކާ ވާހަކަ ދެއްކީމަ 

 1000އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ މި އުފުލަނީ. މި ޤައުމުގައި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް މި ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން 

މި ހިނގަނީ. އެެހންވީމާ، އަުޅަގނޑު މި ފާޑުިކޔަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  މިދަނީ އިދިކީލި، އެޮކޅުކޮޅުްނ، ބަޅުކޮށް

ނޑިޔާުރގޭގެ ހައި ބަތު ެނގެހެއްޓުމަށް ޓަަކއި ެޑއިލީ ބައްލަވާ! ތަހުޒީބީ ަޤއުމުތަކުްނ މިކަން ކުރާ ގޮތް. މިސާލަަކށް ފަ

ނިޑޔާބޭ ނިޑޔާރުންނާ މެދުގައި ސުލޫކީ ފިަޔވަޅުަތއް އަޅަމުން، ފަ ރުން ވަިކުކރަމުންދާ ތަން މި ފެންނަނީ ސިސްކޮށް ފަ

ތަހުޒީބީ ޤައުމުތަކުގަ. މި ޤައުމުތަކުަގއި ސުމެއް. ެއާއ ޚިލާފަށް މިސާލަކަށް، އިނގިރޭސިވިލާުތގައި ކޯޓަކަްށ 

 1005ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ ފަހުން ގޮްސ މީހެއްގެ މަްއޗަށް ދަޢުާވކުީރ. މިހާރު ކުރާ ކަމެއް ނޫން  1931ފާޑުކިަޔއިގެން 

ޓުަތކަށް ފާޑުިކޔުމުެގ ދަޢުވާ. ދިމާ އިދިކީލިކޮްށ، އެކޮުޅކޮޅުން، ބަުޅކޮށް މި ާރއްޖޭގެ ކަންަތއްތައް ކުރަނީ. މީއިކީ ކޯ

ނޑުމެން މި ރާއްޖޭގެ  އެހެންވީމާ، ކޯޓުތައް ޑިސްޕްީލންވާންެވއްޖެ. އަުޅަގނޑުމެން ހުއްޓުވަންުއޅޭނެ ކަެމއް ނެތް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާ އެުކަގިއ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަްނ ހޯދައި ދިން ބައެއް ނޫން ކޯޓުތަކަކީ. އަުޅގަ

ތަންތަނަށް އެްއވެވޭނެ ގޮތެްއ ނެތިފައިވަނިކޮށް އެ ކަންަތއްަތއް ހޯދައިދިން ބަެއއް ނޫން. ައނިޔާކުރަމުންދަނިކޮށް އެކަން 

ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުން ހޯ  1010ދި މި ޙައްޤުތަކަށް އަަރއިގަނެ ހަމަ ސީދާ ފާޅުކޮށް ހުއްޓުވި ބަެއއް ނޫން ކޯޓުތަަކކީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން. އަޅުަގނޑުމެން ހުއްުޓވަން އުޅޭެނ  ބޮޑު ގޮެތއްަގއި މި ކަންކަްނ ކުރުމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ނުގަންނާނެ ބިރެއް. އެތަްއ ުގނަ އެްއ، އެތަްއ ފިޔަަވޅެްއ ކުރިއަށްދާނީ. ޢިްއޒަ ތްތެރި ކަމެއް ނެތް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދައްކަނީނޫންތޯ ވާހަކަ. މި ަދއްކާ ހުރިހާ ވާހަކަތަްއ ސުޕްީރމް ކޯޓު ތެރެއަްށ ވެްސ ދާނެ  ރައީސް، އަުޅގަ

އަުޑއިިވގެން. ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ގެެއްއގެ ސިޓިންރޫމަށް ދާނެ. ހޮޅުއަށިތަކަށް ދާނެ. މުޅި ާރއްޖެ އަށް ދާނެ. ކިހިެނއްޯތ 

 1015 ނުހުއްޓުވޭނެ. އެހެްނވީމާ، ނުވާ ކަންތައްތައް ނުކުެރްއވުން އެެދން. ޝުކުރިއްޔާ.އަޅުަގނޑުމެން ހުއްުޓވާނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފުވަިއކަރަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  91އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  `.

ޔާ އެ އޮންނަ އުސޫލުގެ މަތިން އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކޮށްފަިއާވ ބިލެއް މި އޮތީ އަނބުރާ ލިބިފައިވާ ބާރެއް، ނޫނިއް

 1020އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިސާބަށް އަިއއްސަ. ދެން، ޖަލުތަކާިއ ޕެރޯލްގެ ބިލުެގ ވާހަަކ އަޅުަގނޑުމެން މި ދަްއކަނީ. 

ކުފާނުގެ ވާަހކަފުުޅގައި އެ ވިާދޅުވީ އެްއވެްސ ދެންމެއަކު، އިމްތިާޔޒު ފަހުމީ ވިދާޅުީވ، ދެން ވަރަށް ޖަޒުބާާތއެކު އެ މަނި

ނޑުމެން އަދި ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަންކަްނ  ކަހަލަ ހުރުމަތްތެއް ކުރާކަށްނުވާނެ ކޯޓުތަކަށް. އެއީ ގޯހޭ. އެއީ، އަުޅގަ

ގޯްސގޮްށ  ދިޔަކަމުަގއި ވީނަަމވެސް ހެދިފައި ހުންނަ ޤާނޫނުތަކާއި ޤާނޫުނއަސާީސގައި އޮންނަ ުއސޫލުތަކަށް ތަބާވަންޖެހޭ.

ނޑަށް ކަމަށް ވިޔަްސ، މާފުކުރަްއވާތި! މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ  ކަމެއް ޮގއްސަ އޮިތއްޔާ އިމްތިޔާޒަށް ިވޔަސް، އަުޅގަ
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 1025ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް ކަމެއް ވީނަމަވެސް އަދި ައޅުަގނޑަށް ކަެމއް ވީ ނަމަވެސް އަދި އެހެން 

ނޑު ެވސް ކުށްވެރިކުރަން. ޢިްއޒަތްތެިރ  މީހަކަށް ކަމެއް ވީނަމަސް ޯގހެއް ވެއްެޖއްޔާ ވާނީ ގޯހަކަްށ. އެކަން އަުޅގަ

ޕޮއިންެޓއް  28ޕޮއިންޓު ފާހަގަކުަރއްވާަފިއ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިސޓީފުޅުގައި  28ރައީސް، މި ބިލުގެ 

ނީ ައޅުަގނޑުމެން މި އަލުން ބަލައިލުން ފާހަގަކުރަްއވާފައި ބިލު އަނުބރާ ފޮނުވައިލާފައި މި އޮތީ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަ

ނޑަްށ ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އިްއެޔގައި ވިލިމާފަންނުގެ ާދއިރާެގ  ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކަެމއް ކަމަށް އަުޅގަ

 1030ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން މި ބިލު 

ރާ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވާލުން. ހުށަހެޅިފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަމުން، މާ ގިނަ އިތުރު ވާހަކަތަކެްއ އަނބު

ނޑު އިށީންނާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.  ނުދައްކައި އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބުފަރެސްމާ

 1035. السالم عليكن. ب العالمين الصالة والسالم على  سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعينالحمد هلل ر `.

ނުޑ ެވސް އަސްލު މި ބިލަށް މާ ިގނަ ވާހަކަ ދަްއކާކަށެްއ ބޭނުމެްއ  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އަޅުަގނޑުމެން މިތާގަިއ  ނޫން. ސަބަބަކީ މި ބިލުގައި ހުރި ކަންތައްތަކަކީ ައޅުގަ

ވާހަކަދެްއކުމަކުން އިޞްލާުޙުކރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ކޮމިޓީ ައށް ފޮނުވަިއގެން މި އިޞްލާުޙކުރެވެން އޮތީ. އެހެންކަމާެއކީ 

ްއިވ އަޅުަގނޑު ވެސް ބޭނުްނވީ ިވލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކު ހުށަހެޅު

 1040އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަން. ެއ އިޞްލާޙަށް މިހާރު ވައިކަަރދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވުމާ 

ނުޑގެ ވާހަކަ ކުުރކޮށްލާނަން.  ނޑު ވެސް އެ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަމުން އަުޅގަ  .السالم عليكنއެީކގައި އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ލަބީބުހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް 

ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ބިލު އަުލން ވިސްނުމަށް ރައްޔިތުންގެ  `.

 1045މަޖިލީހަށް ތަޞްދީޤުނުކުރައްަވއި އަނބުރާ ފޮުނއްވާަފއިާވ ިބލާ ބެހޭ ގޮތުން ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ މި ބިލު 

ފާްސކުރުްނ، ފްލޯ އިން ފާްސކުރުމަށް ަޢލީ ވާޙީދު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ، ތޮއްޑޫ ާދއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި  މިހާރު އޮތް ގޮތަށް

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މީ  މެންބަރު ޢަލީ ވާޙީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުމަށް ައޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަމޭ. އަުޅގަ

ކޮށްފައި ތަޞްދީޤުކުރަން ފޮނުވީމާ ތަޞްދީޤުނުކުރައްަވއި އަލުްނ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިްނވެސް މި މަޖިލީހުން ފާސް

އަނބުރާ ފޮނުވައިލެވިަފއިވާ ިބލެކޭ. އެއާ ގުިޅގެން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން މިކަމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީން އެ ކަންތައްތަކަށް 

 1050ޞްީދޤުކުރަްއވާފައި ފޮނުިވ ބިލެކޭ. ބައްލަަވއި، ދިރާާސކުރުމަށްފަހު އަލުން ދެވަނަ ފަހަރަށް މަިޖލީހުން ފާސްކުރައްަވއި ތަ

އޭރުވެސް މި ބިލު ތަްޞދީޤުނުކުރައްަވއި، އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިލެވިފައިާވތީ މިކަން އަޅުަގނޑުމެްނ 
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ދިގުދެއްމޭކަން ނެތް. ާރއްޖޭެގ ޖަލުތަކުަގއި އެަބ ތިބި ަރނގަޅުވާްނ، ރަނގަޅުކުެރވޭެނ އަދި ޕެރޯްލގެ ދަށުން މި 

ބުރާ ގެންނަޖެހޭނެ ރަނގަޅު ކުދިން. އެ ކުިދންނަށް މި ފުރުޞަތު ވީހާވެްސ އަވަަހކަށް ައޅުަގނޑުމެން މުޖުތަމަޢަށް އަނ

ނޑުގެ ތެރޭން. އެަކން ކުރެވޭނީ މި ޤާނޫނަކަށް ެވގެން. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނުޑ  ހޯދައިދޭން އެބަ ޖެހޭ، ޤާނޫނުގެ އޮިނގަ

 1055 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.އެގޮތަށް ާތއީދުކުރާތީ އެ ވާހަަކ ދަންނަވާލީ. ވަރަށް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ބްދުއްރަޙީމުޢަهللا ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅުނގު ދާއި

ވަނަ މާއްާދަގއިވާ ގޮުތގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  91ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤާނޫނުައސާސީެގ 

ނޑު މިއަުދ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް ކިތައް ފަހަރު ލިބިގެންވޭތޯ؟ އެީއ، އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި ބިލު އެންމެ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް   1060ސުވާލުއުަފއްދަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަ

ލީހުގެ ކޮމިޓީން އިޞްލާޙު އައިްސގެން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުރާ ފޮނުވާލި ހިސާުބން އަނެއްކާ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖި

ވޯޓަްށވުރެ މަތީ އަޣްލަބިއްޔަތަކުްނ ބިލު ފާސްކޮށްފައި ފޮނުވައިފި ކަމަށް ވަންޏާމު މި  39ކުރުމަށްފަހުގައި 

ނޑުމެން ބަހުސް މި  ޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވ ގޮުތގެ މަތިން މި ބިލު ތަސްދީޤުކުރަން ލާޒިމުވާނެ. ދެން، މިއަުދ އަުޅގަ

ކަށްތޯ، ނޫނިއްޔާ އަނެްއކާ ތަްޞދީޤުކުރަން ލާޒިމުކުރާ ގޮތަްށ ފާސްކުރާނީތޯ؟ އުސޫލެއްގެ ކުރަނީ މި ދާނީ ކޮމިޓީއަ

ނޑުމެން ބަލައިލަން އެބަ ޖެހޭ މީގަިއ   1065ގޮތުން މިފަދަ އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ބިލުތައް ައންނައިރުގަިއ އަުޅގަ

ރާއްޭޖގެ ނިޒާުމގެ ތެރޭްނ އެކަީށގެންވާ ގޮތަށް ޤާނޫނަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ނުކުތާތަުކގެ ތެރޭގައި މި ހިމެނޭ ކަންތައްަތކަކީ

ނޑުމެންނަށް ނުކުެރވޭ ކަމަށް ވަންޏާމު އިތުރަށް  ބައްޓަންކޮށްގެން ގެެނވިފަިއވާ ނިޒާމުތަކެއްތޯ؟ އެކަން ކަަށަވރު އަުޅގަ

ދި ކޮމިޓީ އަށް ގޮސްގެން ެއ މިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަކަިއ ކޮމިޓީ އަށް ދިއުމަކީ މައްސަލަ އެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން. އަ 

މައްސަލަ އިތުރަށް ފުޅާކޮްށ މަޝްވަރާކޮށްގެން އިތުރަްށ ރަނގަޅުކޮްށގެން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ފޮނުވާލުމުން 

 1070ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިހަށް ފޮނުވުމަކީ މައްސަލަ ެއއް ނޫްނ. އެކަަމކު ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ސަބަބަކީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވާ 

ވޯަޓށް ވުރެ މަތީ އަޣްލަބިްއަޔތު ލިބިގެން ފާސްވީމާ ެއ  39އެނބުރި މަޖިލީހަށް އައިްސގެން  ބިލު ދެން

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ބިލު ތަސްދީޤުވެގެންތޯ ދާނީ؟ ނޫނިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ބިުލ 

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ތަޞްދީޤުނުކޮށް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަ ށް ލިބިގެންވޭތޯ؟ އެީއ، އަުޅގަ

ގޮތުަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ބިލެއް އެ ބިލު ޤާނޫނެްއ ގޮތުަގއި ފާސްކުެރވިގެްނ 

 1075ން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިަހށް ދިޔައިމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އޮންނަނީ އެ ބިލު އަނބުރާ ފޮނުވާލު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ އެއްެޗއް ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަޣްލިބިއްޔަތުން ފާސްކޮށްފި ކަމަށް 

ވަންޏާމު އެ ބިލު ތަޞްދީޤުވެގެންދާންޖެހޭނެ. އެއީ ޤާޫނނުއަސާސީގެ ރޫަހކީ. އެހެްނވީމާ، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ލީހުގެ މެންބަރަކު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާހުށަހެޅުން މީ ތަފާތު ދެ ގޮތަކަްށ ހިނގާ ކަމެއް. ފޮނުވާފޮނުވުމާ، ަރއްޔިތުންެގ މަޖި
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ނޑު މި ނުުކތާގައި މި ވާހަކަ މި ދައްކާލީ.  ނޑަށް ހަމަ ފާހަގަކުރެވޭީތވެ އަުޅގަ އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގިނަ ބިލުތައް  1080އަނބުރާ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް މި އަންނަނީ  ދެން، އަުޅގަ

ކޮންމެވެސް ސަބަބެއް މެދުވެިރވާތީ. އެ ސަބަބަކީ ސަރުކާާރއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާ ދެމެދުގައި އޮތް ދެބަްސވުންތޯ، 

ެދއްކުމަށް  ނޫނިއްޔާމު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްަތކަކީ ސަުރާކރުން ޤަބޫލުނުކުރާ މަސައްކަްތތަކެްއގެ ގޮުތގައި

ޓަކައި ކުރާ ކަެމއްތޯ؟ މި ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު އެބަ ޖެހޭ ސާފުވާން. އެހެންޏާ، އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުާރ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މީގެ ހައްދެއް ނެތް. ޤާނޫނު  ކޮންމެ ބިލެއް މިގޮތަށް އެނުބރި އަންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުގަ

ނޑުމެން ކިތަ  1085ންމެ ވަރަކަށް ވެސް ދެވިދާނެ. އެކަމަކު އެ ޤާނޫނު ބަލައިގަތުމާއި އެ ޤާނޫނަށް ހަދާފައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މީ ޤާނޫނުގެ ފޮނިމީރުކަން  ޢަމަލުކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަުކގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނެއް ހަ ދާފައި، ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ލާޒިމުކުރާ ޙަޤީޤަތުގައި ނުލިބިގެން މި ދަނީ. މިސާލަކަށް، އަޅުގަ

ގޮތަށް ފާސްކޮށްފައި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިހަށް ފޮނުވީމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ތަޞްދީޤުނުކޮށް ދުވަސްކޮޅަކުން 

ވެއްދުން ވެސް މަޑުކޮށްލުމަށްފަހުގައި ދެން ތަޞްދީޤުކުރަން ވެގެން ަވގުތު ނަންގަވާފައި އެ މައްސަލަ ުސޕްރީމް ކޯޓަށް 

 1090އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ބަލައިލަން. އަޅުަގނޑުމެންަނށް ސުޕްރީމް ކޯޓާ ހިސާބަށް ޤާނޫނެއްގެ މާއްދާއަކަށް 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ފަހުގައި އަމަލުކުރަން ހުްއޓުވުމަށް ަޓކައި ެދވޭނީ. އެކަމަުކ ހަމަ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ އެއްޮކްށ 

ނުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކަންަތއްަތއް އަމިއްލަ އަށް ަސސްޕެންުޑކޮށްލުމަށްފަހުގައި ސުޕްރީމް މުޅި މާއްދާގަިއ، މުޅި ޤާނޫ

ނޑުމެން އެަބ  ނޑަްށ ބަލައިގަެނވޭނެ ކަމެްއ ނޫން. އެހެންވީމާ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ ކޯޓަށް ދާދިއުމަކީ އަުޅގަ

ނަޑއަަޅއި ގެން ކުިރއަށްދާން. މީގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ ޖެހޭ ކަންނޭނގެ މިއާ މެދުގައި އުސޫލެއް އަލުން ވެސް ކަ

ނޑުމެން މީގެ ކުރިން މި ދެންނެވި ގޮތަށް ކަންތަްއ   1095ރިޔާސަތުން ދެްއވާފަިއވާ ރޫިލންއެްއގެ ސަބަބުން މިހާރު ައޅުގަ

ހުގެ ވަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ރިޔާސަުތގެ ރޫލިން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އެަބ ޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އަބަދުެވސް ޖެހޭނީ ކޮިމޓީ އަށް ދާ ބިލަީކ އަލަށް  ތެރޭގައި ދޭން. އެހެންނޫންނަމަ، އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާ ބިލެއް ގޮުތގައި ބަަލއިގަންަނން އެބަ ޖެހޭ. އަލަކަށް ނޫން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި 

 އްޔާ ފޮނުވީ ދެވަނަ ފަހަރަށް...ފޮނުވަނީކީ ބިލެއް. ރަީއސުލްޖުމްހޫރި

 1100 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ވާހަކަފުުޅގައި ިރޔާސަުތން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫުހ 

ަސވާ ކަމަްށ ވަނަ މާްއދާގެ އޮތް ެއއްެޗއް މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ގެންޮގއް 91ތަމްސީލުވެގެންނުދާ ގޮތަްށ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑު އެކަން ރަނަގޅުކޮށްލަދޭނަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅިވވިދާޅުވުން ބިާނކުރަްއވާފައި  ވިދާޅުެވވުނީތީ އެ އަުޅގަ

 1105ވަނަ މާއްދާަގއި )ށ(ަގިއ  91ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ެގ މައްޗަށް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ  91އޮންނަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
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ެގ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުރާ ފޮނުވާ ބިލަާކ މެދު އަލުން ިވސްނުމަށްފަހު ެއ ބުނެފައި ވަނީ ަރއްޔިތުން

ބިލަށް އެްއވެސް ބަދަެލއް ނުެގނެސް އެ ބިލު ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާްސވެއްެޖ 

ރުގެ ެގޒެުޓގައި ާޝއިޢުކުަރންވާނޭ. އެްއވެސް ބަދަލެއް ނަމަ އެ ބިލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކޮށް، ސަުރކާ

ނުގެނެސް އެ ބިލު ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން ފާސްކޮށްފި ނަމަ. އެހެންވީމާ، 

 1110. ެއްއވެސް ޤާނޫނުއަސާސީެގ ރޫހާއި ިފްއޔާއި އަކުރަްށ އޮތް ގޮތަށް ަމޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ނިންމާފައިާވ ނިންމުމެއް

ބަދަލެއް ނުގެންނަަވއި ފާސްކުރަްއވާ ބިލެއް ވިްއޔާ ެއ ތަޞްދީޤުވެގެންދާނެ. މީެގ ކުރިން އެގޮތަށް ހުރި، މީ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގިއ މި ވާ ބިލަކީ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮުނއްވީމާ ކޮމިޓީން އެ ބިލަްށ 

ވަނަ  91ހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުއްވި ބިލެއް. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބަދަލުގެންނަވާފައި އަލުން ރަީއސުލްޖުމް

މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ބިލުގެ މަސައްކަތް މިހާރު މި ގެންދާ މަރުޙަލާ ކުރިއަށްގެންެދވޭނެ. ިމ 

 1115ްއގޮތަކަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވަނީ ތޮއްޑު ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާރުވެސް ދެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި، ތާއީދުލިބިފައިވޭ. އެ

ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަލީ ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްަވއި، ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު 

ގެނެސް ވަނަ މާްއދާގެ )ށ(ގައި އެ ބުނާ ގޮތަށް އެްއވެސް ބަދަލެއް ނު 91ތާއީދުކުރަްއވާފައި މި ވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ފާސްކުރުމަށް. ެއގޮތަށް ފާސްެވއްޖެ ނަމަ ދެން، އަނބުރާ ިމ ބިލު ފޮނުވުމުގެ ފުރުޞަެތްއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަްށ 

ޤާނޫނުއަސާސީެގ ދަށަކުން ޯނންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް ވިިލމާފަނުން ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު 

 1120ަވއިކަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ގޮތަށް ، ޙުސައިން މަނިކު ހުށަހަޅުއްަވއި

ކޮމިޓީން ގެންދެވުމަށްފަހުގައި ކޮމިޓީން މި ބިލު ދިރާސާކުރައްަވއި، ބަދަލުތަކެއް ގެންނަަވއިފި ނަމަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ންދާނީ. އެހެންވީާމ، މި ވާހަކަ ޢިްއޒަތްތެރި ވަަނ މާއްދާެގ )ށ(ެގ ަތރަހައިގެ ބޭރުން އެ މަަސއްަކތް ހިނގަމު 91

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ  މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލުމަށްފަހު އަޅުަގނޑު ބަހުސައިގެން ކުރިއަށްދާނަން. އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު މިހާރު މި އަރުވަނީ މަޑަވެލި ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމަށް.

 1125 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުމަޑަވެލި ދާއި

ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ބިލު، އަދި އެކި ގޮްތގޮތުްނ  `.

ބިލެއް. ވެގެްނ، އަދި އެިކއެކި ސިަފސިފައިަގއި ނަމަވެސް މި ބިލަށް ފުދޭވަރަކަށް ދުވަސް ވެއްެޖ މި ބިލު ބޭނުންތެރި 

ނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް، ައދި މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން  އަދި އަުޅގަ

 1130ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ކުރުަމށްފަހުގައި ވެސް މި ބިލު ފާސްނުވެ، އަދި ެއކި ގޮްތގޮތުން 

ނޑު ހިތާމަކު ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ބިލުގައި މި ފަހަރު ފޮނުވާފައި ހުރި ތާށިވަމުންދާތީ އަޅުގަ ރަން. އަޅުގަ

ނުކުތާ އެްއ އެަބޮއތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީުހން ފާހަގަކުރަްއވާފަ. ޭއގައި  27ނުކުތާތަކަށް ބެލީމާ ސާފު އެަބ ވޭ. 
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ގެ އެިކއެކި ާމްއދާތަކަށް ހަވާލާދީފައި ހުރި އުސޫލީ މައްސަލަަތއް ގިަނއިން ހުރި ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ާފހަގަވަނީ. ބިލު 

ވަަނަގއި މާއްދާ ަހވާލާދީފައި ވަނީ  72ވަނަ ނުކުާތަގއި އެބަ ފާހަގަކުޭރ  14އުސޫލީ މަްއސަލަތައް. ހަމަ ެއއާެއކީަގއި، 

 1135ދި ވަނަ މާއްާދ ކަމަށް ވެސް އެބަ ވޭ. މިހެން ހުރި އިމްލާ ކުށާ، އަ 73ވަނަ މާއްދާ. ޭއގައި ރަނގަޅު ގޮތަކީ  70

ބައެއް ކަންތައްަތއް އެބަ ުހރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮީފހުން ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި ަރނގަޅު ކަންތައްތަްއ ެވސް. 

އެހެންނަމަވެސް ކުީރަގއި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ިޢއްަޒތްތެރި ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރަްއވައިިފ މި ބިލުެގ 

މެން މި ބިލު ފާސްކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑަްށ މައްސަލަ އެއް ނެތް އަދި މުހިއްމުކަމާ ދޭތެރޭގަ. އަުޅަގނޑު

ނޑުމެންގެ ވިސްނުން ބަހައްޓަން  ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުަވއިގެން ނަަމވެސް މި ބިލު ލަސްނުކޮށް ފާސްވާނެ ގޮަތކަށް އަުޅގަ

 1140މްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ބަންޑާރަ އެބަ ޖެހޭ. މިއަދު ފޮނުވައިެގން މާދަމާ ނަމަވެސް މި ފްލޯ އަށް ގެނެސް ރައީސުލްޖު

ނޑުމެން ެއކަން ކޮށްލަދިނީމަ އެއީ ރަނަގޅު  ނައިބު ފާހަގަކޮށްފައި ހުންނަ ރަނގަޅު ކަންަތއްތަކެއް ެވއްޖެއްޔާ އަުޅގަ

ނޑަށް ވެސް ޤަބޫލުކުެރވެނީ. ައޅުަގނޑުމެން އަދި ކުާރ މަސައްަކތެއްަގއި ވެސް ގޯސް ކަެމްއ  ގޮތެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ޤާނޫނީ ހަދާ މަޖިލީހަކީ އަބަދުމެ ކޮންމެ ދުވަހަކު، ނުވަތަ ހަފްތާއަކު ތިން ދުވަހަުކ މަޖިލިސް އެއްކުރަމުން ިމ އޮވެދާނެ. 

ދަނީ. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އެ ދުވަހަކަށް ބޭނުންވާ ާޤނޫނުތައް ހެދުމަށް ޓަކައި. ައދި ޤާނޫނު ހަދާއިރުގައި މި 

 1145ގޮސް، ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ޕާލެމެންޓް ގްރޫޕުގެ މެންބަރަކު ވެސް އެ ނުކުތާ  ތަނުގައި ހުރި ގޮތް ގޮތުގެ ވާހަކަދަްއކަމުން

ފާހަގަކުރެްއވި ޢަބްދުލްޢަޒީުޒ ޖަމާލު އަބޫބަކުރު، އާދެ! މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު. މި މަސައްކަތް 

ކުެވގެން މަސައްކަްތކުރެިވގެން ކުރަމުންދާއިރު ސަރުކާރުަގއި ތިއްބަވާ ވަޒީރުންނާ އަދި ަބންޑާރަ ނައިބު އޮފީހުންނާ އެ 

ނޑުމެން ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ވަރަްށ  ރަނގަޅު މާޙައުލެއް ބިާނކުރެިވގެން މި މަސައްކަތްތައް ރިީޕޓުނުވާ ގޮަތކަށް އަުޅގަ

ރަނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް. ައޅުަގނޑު ވެސް ތާއީުދކުރަން އެ ކަަމށް. މިހެން ދިމާވާންޖެހޭ މައްސަލަ އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަން 

 1150ޖެހޭ. މަޖިލީހުގައި ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން ހުންނަ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލުތައް، މިސާލަކަށް ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ  އެބަ

ބިލަކީ މި ވަގުތު ޖަލުގައި ތިިބ ގައިދީންނަށް ވަރަށް މުހިއްމުވެގެން މަސަްއކަތްތައް ހުއްޓިަފއި އޮތް ބިލެއް. އަދި ޖަލުެގ 

ނޑުމެްނނަށް އެކަށީގެްނވާ ޤާނޫނެއް އެކި ކަންތައްަތއް ދޯހަޅިވަމު  ން އަންނަތާ ފުދޭވަރަކަށް ދުވަސް ެވއްޖެ. އަުޅގަ

މަޖިލީހުން ހެދިފައިނެތަތީވެ ަކމަށް އެ ތަނުަގއި ތިއްަބވާ ވެިރން ވެސް އެ ވާހަކަަތއް ަދއްަކވަމުން އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާ، 

މަރުޙަލާ އަށް ދާއިރުގައި ސަުރކާރުަގއި ތިއްަބާވ މި ބިލުތައް ފަރުމާކުރުމުގައި، މި ބިލުތައް އަދި އެންމެ ފަހު 

 1155ބޭފުޅުންނާ އަދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުަގއި ތިއްެބވި މުޤައްރިރުންނާ، އަދި އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ، މުިޅ 

މެންނަށް މި ނޫން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއާސ އެއްކޮށް ނަމަެވސް، މިކަން އަޅުަގނޑު

އެހެން ގޮތަކަށް ކުރެވޭނެ ނިާޒމެއް އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަން އެބަ ޖެހޭ. ކޮންމެ ބިލެއްމެ އެތައް ދުވަހެްއގައި ރަްއޔިތުން 

އިންތިޒާރުކުރަމުންދަނީ. އަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވަރަށް ިގނަ ދުވަސްވެފައި، ބިލު ނިމޭ ހިސާބުގައި މި ޖެހޭ ތަކުލީފަކީ 

ކަެމއް ނޫން. މި ބިލަށް ބެއްލެވީމާ ވަރަްށ ސާފުެވގެންދާނެ. މި ބިލު ތިން ވަނަ ފަހަރަށް މި އޮތީ  ވެސް މީ ުކޑަ



44 

 

 1160ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އަށް ައއިއްސަ. މާދަމާ ައޅުަގނޑުމެން ފޮނުވަިއގެން އަެންއކާވެސް މި ބިލު އާ ބިލަކަްށ، 

ޤާނޫނުއަސާީސގަިއވާ ގޮތުން މި ބިލު ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ، އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެންމެ ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަްށ، 

ފިއްޔެްއ، ައކުރެއް ވެސް ބަަދލުވެގެން ހިނަގއްޖެ ކަމަށް ަވނީ ނަމަ ދެން މި އަންނަނީ ކޮމިޓީގެ ބިލެްއގެ ގޮުތގަ. އެ 

ނ ޑުމެންގެ ފަސް އަހަރު ބިލުގެ މަސައްކަތް އަނެްއކާެވސް ލަސްވަމުންދަނީ، ލަސްވަމުންދަނީ. ދަމުންދަމުން ގޮސް އަޅުގަ

ނިމޭއިރު ވެސް މި ބިލު ނުނިމި ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިުރ އަޅުަގނޑަށް އެބަ އޮތް. އަޅުަގނޑު އެދެނީ ރާއްޖޭެގ 

 1165ޖަލުތަކުގައި ތިބި މީހުންގެ ހިތައް ތަސައްލީ އެއް ލިބިގެންާދނީ މި ބިލު ފާސްވެގެންނޭ. އަދި މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވީމާ 

ކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް އަދި އެ މުއައްަސސާ ހަވާލުެވވަަޑއިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް  ނޫނިއްޔާ ޤާނޫނީ ގޮތުން

ނުޑގެ މައްސަލަ އެްއ  ނޑު އުއްމީދުކުަރނީ، ކޮންމެ ގޮތަކަށް ދިޔަޔަްސ އަޅުގަ އުނދަގޫފުުޅވެގެންދާނެ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަކީ މި ބިލު މަސައްކަތްކުރުމަށް ޓަކައި ކޮ ނުޑގެ ނެތް. އަޅުގަ މިޓީގައި އިން މީހެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން، އަުޅގަ

ނޑަްށ  ނޑު ެއކަމާ އިހުތިޖާޖުކުިރން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ކަންބޮޑުވުންަތއް ހުރި. މި ބިލު ދެވަނަ ފަހަރަށް އަިއއިރު ައޅުގަ

ނޑު ތަނާޒިުލވިން މި ކޮމިޓީގެ އެދެވޭ ގޮތުަގއި އެ ބިލުގެ ަމސައްކަތްކުެރވިަފއި  1170ކުޑަ ކޮމިީޓގައި އިނުމަށް. ނެތީމަ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޕާޓީެގ  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮަތަކށް ނޫން ދެ ވަނަ ފަހަރުގައި ބިލު ފަރުމާވެގެންދިޔައީ. ެއއީ އަުޅގަ

ބޭފުޅަކު ކުރި މަސައްކަތަކަށް ވިޔަްސ، އަދި މުޤައްރިރުގެ ޮގތުގައި އިންަނވަިއގެން ކުރާ ކަމެއް ވިޔަސް، ނުރަނަގުޅ 

ނޑު މި ތަނުގައި ހަމަ މިއަދު ކަމެއް ކޮށްފިއް  ނޑު އެކަން ފާހަގަކުރާނަން. ައޅުަގނޑަކަށް ކަަމކުނުދޭ. އަުޅގަ ޔާ އަުޅގަ

ނުޑގެ ވިސްނުމުަގއި ހުރި ޮގތަކަށް ނޫން. އަދި ރާއްޖޭެގ  ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވޭ މި ބިލު ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ފޮނުވީ އަޅުގަ

 1175މި ަމްއސަލަ ކުރިމަތިވެފައި މި އޮތީ. އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ދެ  ރައްޔިތުން ވެސް ބޭނުންވި ޮގތަށް ނުވާތީވެ މިއަދު

ވަނަ ފަހަރަށް އަންނައިރު މި މައްސަލަތައް ހައްލުވެ، އަދި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނަމަވެސް، ބަންޑާރަ ނައިބު 

ޅުަގނޑުމެން ރަނގަުޅ ފާހަގަކުރަްއވާ ނުކުރާތަކާ އަިދ އަޅުަގނޑުމެންގެ ަކއުންސެްލ ޖެނެރަލް ދެއްވާ ލަފާފުޅުތައް އަ

ލަފާފުޅެއް ވެއްެޖއްޔާ އެ ބަަލއިގަންނަންޖެހޭނޭ. ބިލުތައް ނިންމަންޖެހޭނީ ރަނގަޅު ގޮތުަގޭއ. ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި 

 ރައީސް. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު، ރިޔާސަތުން  ންމެ ފުރަތަމަ މި އޮތީ، ަކމެއް އިޢުލާންކޮށްލަން ބޭނުން. އެ 3ޝުކުރިއްާޔ. މި ހިސާބުން އަޅުގަ

ސިޔާސީ ޕާޓީ ބަދަލުކުރެްއވުމާ ގުޅޭ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގެންނެވި ފޭދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ގެ  29-1އަލްހާނު ފަހުމީ އެ ޕާޓީން ވަިކވެަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕއާ ގުިޅވަަޑއިގެންފަިއ ވާީތ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

 1185ގެ )ބ(ެގ 29-1ންކުރާ ލިޔުންަތއް މިހާރު ވަނީ ހުށަހަޅުއްާވފަ. އެހެންކަމުން، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ )ނ(ގައި ަބޔާ

ނޑު އިުޢލާންކުރަން. މި ބަދަލު މިގޮތަށް އައުމާ ގުޅިގެން މިހާރު މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަާވ  ދަށުން މިކަން އަޅުގަ
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. މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އައި 4މްހޫރީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ . އަދި ޖ32ުއެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންގެ އަަދދަކީ 

ޢަބްދުއްރަޙީމުގެ هللا ބަދަލު؛ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި ޢަބްދު

ވައިެދްއވުން އެދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީެގ ބަދަލުގައި މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް ހަމަޖައްސަ

 1190ގެ )ނ(ަގއި ވާ ގޮުތގެ 29-2ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު ސިޓީ ފޮނުއްވާފައި ވާތީ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ދިވެހިރާއްޖެ އެްކސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ޤާނޫނަށް  79/31މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ދިާރސާކުރެްއވުމަށް ހޮްއވެިވ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކުޑަ ކޮމިީޓަގއި ިހމެނިވަޑަިއގަންނަާވ މާފަންނު އިޞްލާ

ޢަބްދުއްރަޙީމުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓ އަށް މާމިނގިލީ ދާއިާރެގ هللا ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެިދ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ީލޑަރު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިުމ އިބްރާހީމް

 1195ގެ )ނ(ގައި ވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް 29-2ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއި ވާތީ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

 ޒަތްތެރި ެމންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު. އަޅުަގނޑު އިޢުލާންކުރަން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ، ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 1200  ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މުޅި މަޖިލީހުގެ ކުޑަ ކޮމިީޓ އަކީ ފްލޯ އިން ނަންތަކަށް 

އް. އެހެންވީާމ، ފްލޯ ިއން ނަންފުޅުތަކަށް ވޯޓުލަިއެގން ފާސްކޮށްފައި އޮތް ނަެމއް ވޯޓުލަިއގެން ފާސްކުރާ ކޮމިީޓ އެ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އެ ވާހަަކ ރިޔާސަތުގެ ސަމާލުކަމަށް  ބަދަލުކުރެވޭނީ ހަމަ ފްލޯ އިން ވޯޓުލައިގެން ކަމަށް އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ގެނައީ. 

 1205 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފާްސވެގެންިދޔައިރު ވެސް ތި ވާަހކަ ދެެކިވފަ. މެންބަރުން އެކަން ނެންގެވި. އަދި މަޖިލީހުގެ، މުިޅ  އެ ދުވަހު ކޮމިޓީ

މަޖިލީހުގެ ކުޑަ ކޮމިޓީ އަކީ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއް ހިމެނިގެން ހޮވެންޖެހޭ ކޮމިޓީ އެއް ކަމާ، އެ ކޮމިީޓ 

ަގއި ފަހުގެ ހާލަތެއްަގއި ބަދަލުކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވިޔަސް އެ އަށް މެންބަރުން ޕާޓީތަކުން ޢައްޔަންކުރެްއވުމު

 1210ބަދަލުގެންނެވޭނެ ކަމަށް އެ ާވހަކަ ދެކެވި، އެގޮތަށް އެއްބަްސވެގެން ފާްސވެފައި އޮތް ކޮމިީޓ އެއް. އެހެްނވީމާ، ެއގޮތަްށ 

ނޑު މިހާރު ވެލިޫދ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ  މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ރިޔާސަތަްށ އަޅުަގނުޑ ކުިރއަށް ގެންދާނަން. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތަިއގެްނ  .الرحين الرحون هللا بسنވަަޑއިގެންެދއްވުން އެދި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 
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ނޑުމެްނެގ ކުރިމަތީގައި މި އޮތް މަްއަސލަ އަށް ވާހަކަދެްއކުމަށް މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި  ކުރިއަށްދާއިރު އަުޅގަ

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމަށް. އަރުވަނީ ގައްދޫ ދާއިާރގެ 

 1215 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޒާިހރު އާދަމް

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް ބިލެއް މި  .الرحين الرحون هللا بسن

ވަނަ  2006ހުށަހެޅިގެން، ީމގެ މަަސއްކަތްކުަރމުން އަންނަނީ މިއަދަކު ެއަކންޏެއް ނޫން.  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖީލީހަށް

އަހަރުަގއި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އުފެދުނު، ޖަލާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އެކޭ ކިޔާ ކޮމިޓީ ެއއް. އެ ކޮމިޓީ ފެށުނީއްސުެރ 

ނުޑ އުޅު ނޑުމެން މި ބިުލ ފެށިގެން ނިމެންދެން އެ ކޮިމޓީގެ މެންބަރަކަށް އަުޅގަ  1220ނިން. އެ ދުަވސްވަރު ވެސް އަުޅގަ

ނުނިމިގެން ޝަކުާވކުރަމުން އައި ބިެލއް މި ބިލަކީ. ެއ ދުވަްސވަރު ެވސް އަދި މިއަދު ވެސް ިދވެހިރާއްޭޖެގ 

 ޖަލުތަކުގައި ތިބި ަގއިދީންގެ ތެރެއިން ކިތަންމެ ބަޔަކީ ެއ ބައެްއގެ ކުށަށް މާފުވެ، ުނވަތަ އިޞްލާުޙވެގަެނގެން އެ

ކިަބއިން މާފަށް ެއދި، ގިނަ ގޮްތގޮތުން އެ މީުހންގެ ނަފްސު ިއޞްލާޙުވެފަިއ ތިބި ބަޔަކު އެބަ ތިބި ެއ هللا ބަޔަކު 

ނޑުމެން ތަފާތު ފަހަރު މަތީން މި ޢިއްޒަތްތެރި  ތަނުން ނުނިކުމެވިފަ. އެހެންކަމުން، މި ބިލު ނިންމުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 1225ޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކޮށް ވާހަކަދެްއކިފައި އޮތް ބިލެއް މި ބިލަކީ. އަޅުަގނުޑ މަޖިލީހުގައި އަދި ކޮމިޓީަގއި ވެސް އަ 

ނުކުތާގެ މައްޗަށް ފާހަގަކޮްށ، މި ތަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ބިލު އަނބުރާ ސިޓީއަކާ  28ހިތާމަކުރަން މިއަދު 

ބިުލގެ ިއންސްޓްރަކްޗަރަކަށް ބަދަެލްއ  އެްއކޮށް ފޮނުއްަވއިލެްއިވއިރުަގއި މި ސިޓީަގއި ކޮން ނަންަބރެއްަގއިތޯ އޮތީ މި

ގެނެސްފަ. ެއއްެޗއް ލިޔަމުން މީހަކު ދާއިރުގަިއ، ވާަހކަ ެއްއ މީހަކު ދައްކަމުންދާއިރުަގއި "ހ" ކިޔަންވާ ތަނަކަށް "އ" 

ްށ ވެސް ކީދާނެ. "އަބަިފއްެޔއް" ޖަހަންވާ ތަނަކަށް "އިބިފިްއޔެއް" ވެްސ ޖެހިދާނެ. "ނ"ގަިއ ސުކުންޖަހަންވާ ތަނަކަ

 1230"ށ"ަގއި ސުކުެނއް ވެސް ެޖހިދާނެ. އެއީ އަދި ޭއގެ ޒާތަށް ބަދަލު އަންނަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އެހެންކަމަށްވާއިުރގަިއ 

ނޑުގެ ވާހަކަ ދިގުކުރުުމގެ ބަދަލުަގއި އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުަގނޑު ޮގަވއިލާނީ މި  އަޅުަގނޑު ހަމަ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ. ސަބަބަކީ މިއީ މިއަދު އެތަކެއް  ބިލު މި އޮތް ގޮތަށް ފާސްކޮށްފައި ފޮނުވަން އަޅުގަ

ޒަމާނުއްސުރެ ފެށިގެން ިދެވހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުަގއި ތިިބ ގައިދީންނަށް ގޮތްަތކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި، އެ 

ނޑުމެން މި ތަނުން ކުރަމުން އަންނަ ބައިމީހުންނަށް ހަމަމަގަކަށް ނިކުތުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ 

ނޑު ވެސް   1235މަސައްކަތެއް. ކޮންމެ ފަހަރަުކ މި ބިލު ފޮނުވާލީމަ އަނބުރާ މި ފޮނުވާލަނީ. ކޮބައިތޯ ީމެގ ސިއްރަކީ އަުޅގަ

ދެނެވޮޑިގެްނވާނީ މި ފޮނުވާ ސަބަބު. ޢިއްޒަތްތެިރ هللا ހަމަ ޚިޔާލަށް އެބަ އާދޭ. މީގެ ސަބަބަކީ ފޮނުވާ ބަޔަކަށް، ދެން 

ނުޑވެފަ. ރަ ނޑުފު އީސް، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ެއްއ ނިޒާމެއް ނޫން، ދިވެހިރާްއޖޭގެ ހުރިހާ ނިޒާމެއް ިމއަދު މި ވަނީ ފު

އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ޖަލުތަކުގެ ވާހަކަ ެއކަންޏެްއ ނޫން ދައްކަންވީ. އަުޅަގނޑުމެން އަމިއްލަ ނަފްސުން 

ނޑަށް ވުެރ ހިނގާފައިދާ މަގުމަތީގެ ވާހަަކ ވެސް ދައްކަން ޖެހިއް ޖެ. ޖެހެމުން މި ދަނީ. އާދެ! ދާދި ދެންމެއަކު އަުޅގަ
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ނޑާލީއޭ ކިަޔއިގެްނ.   1240ކުރިން ވާހަކަފުޅުެދއްެކވި ބޭފުޅަކު ވިާދޅުެވއްޖެ ކޯޓުތަކުްނ ދަޢުވާކޮށްފި ކޯޓުތަުކގެ ުޙރުމަތްކަ

ނޑުމެްނގެ މިނިވަން ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޤާނޫުނއަސާީސގެ ކޮން މާއްާދއެްއަގިއތޯ އޮތީ ކޯޓުަތކާ ބެހޭ ގޮތު ްނ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ޚިޔާލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާޅުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް. ކޮން ޤާނޫނެއްަގއިތޯ އެ ވާހަކަ ލިެޔވިަފއި އޮތީ؟ އަުޅގަ

ފާޑުނުކިޔޭނީ ކުާރ ޝަރީަޢތަށް. ކުރާ ޝަރީޢަތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުފޫޒުުނފޯރުވޭނީ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑިޔާރަށް. ކޯޓަކުން ުކރާ ކަންތައްތަކަށް، ޯކޓުތަުކގެ ހިންގާ ޢަމަލުތަކާ ދޭތެރޭގަިއ ބިރުނުދެއްކޭނީ  ޤާޟީ އަށް ނުވަތަ ފަ

ނޑުމެން ިދވެހިރާއްޭޖގެ މި އޮތް ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީްނ   1245އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާުޑކިޔޭނެ. އެ މިިނވަންކަން މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ތި ނޑުމެން މި އޮތީ، އެ ބާުރ އަޅުަގނޑުމެން މި އޮތީ މި މި އޮތީ ދީފަ. އަޅުގަ ބެގެން އަުޅގަ

ބާރު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދީފަ. އެހެންވީމާ، އެ ބާުރ ނިގުޅަިއގަންނަން ެއއްެވސް ބަޔަކު ވާަހކަދައްކާނެ ކަމެއް 

ނޑޭ ކިޔަިއގެން ވެ  ސް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީޭސ ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކޯޓުތަކޭ ކިަޔއިގެން ވެސް ައދި އަޅުގަ

ނުޑ  ކިޔަިއގެން ވެސް ބަޔަކު މީހުން ވާހަކަދައްކާނީ ނުވަތަ މީހަކު ވާހަކަދައްކާނީ ވާަހކަދައްަކންޖެހިގެން ކަމަށް އަޅުގަ

 1250ދެކެނީ.  ބަޔަުކ މީހުންގެ ިލބޭ ބައިވަުރ މަދުެވގެން، ޖީުބ ފުރަން އަދި އިތުރަްށ ބޭނުންވާތީެވ، ޖީބު ބޮުޑކުރަން 

ވެ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ނިޒާމު ަބޔަކު މީހުންގެ ޖީބުތެރެ އަްށ ލައިގެްނ، އަިދ ެއވަރުން ބޭނުންވާތީ

ނުފުދިގެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް އިންތިޚާބީ ސަރުކާރު ބަޣާވާތަކުން ބަދަލުކޮށްގެްނ، ވެރިކަމަށް އަންނަްނވެގެން، 

އަށް ޓަަކއި، هللا އްަކތްކުރަމުން މި ދަނީ. މިއީ ކޮންމެހެން ވެރިކަން ހޯދަންެވގެން، ވެރިަކން ގެންނަންވެގެން މަސަ 

ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ކުރަން އުޅޭ ކަެމއް ނޫން މިއީ. ކޮްނމެ މީހަކު ރައްޔިތުން ކުރިމަްއޗަށް ޕޯޑިޔަމަށް އަރައި ހުެރ 

 1255ންނަ މި ވާހަކަ މި ދައްކަީނ ތިމަންނަ ކޯޗެއް ނެިތގެންހޭ، ކޮން މުދަލެއް މަދުެވގެންހޭ، ޮކން ވެރިކަމެްއ ނެތިގެންހޭ ތިމަ

މިހެން ބުންޏެއް ކަމަކު އެީއ ޙަޤީޤަތެއް ނޫން. ރައްޔިުތންނަށް ހެޔޮއެދިގެން ވާަހކަދައްކާ ނަމަ، ަރއްޔިތުންނަްށ 

މިބާވަތުގެ ކަންަތއްތަުކގައި ޮގތް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކުާރނީ. ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ެއދިގެން ވާހަކަދަްއކާ ނަމަ، 

ށް ހެޔޮއެދިގެން ކުރާ ކަމެއް ނަމަ، އެ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި އެ ިއރެއްަގއި އޮތް ސަރުކާެރއް ރައްޔިތުންނަ

 އިޞްލާޙުކުރަންެވގެން މަސަްއަކތްކުރާނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ...
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި ިމ  .الرحين الرحون هللا بسنޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އޮތީ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލާ ބެހޭ ބިލު. ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލާ ބެހޭ ބިލަކީ އެއީ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި 

ނޑައްުތކުރަންޖެހޭ ބިލު. އެ ނޑުމެން ކަ ނޑުމެންނަކަށް އެްއ އެންމެ ފަހު މަރުޙަލާ އަޅުގަ ހެންނަމަވެސް މި ބިލަކަށް އަޅުގަ

 1265ކަމެއް ވެސް ނެތް ކުެރވޭކަށް. އަދި މިހާހިސާބަށް ތިން ފަހަރު ފޮނުވިއިރު ވެސް އަނުބރާ ފޮނުވައިލާފައި އެ އޮތީ. 

މާޢީ ނިޒާމާއި ދެންހަމަ އެހެންމެ މި ތަނުގައި މި ދެކެމުންދާ ވާހަކަތަކަކީ ނިޒާމުގެ ވާހަކަ، ވެރިކަމުގެ ވާހަކަ، އިޖުތި
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ނުޑވެފައި އޮތް ވާަހަކ  އިޤްތިޞާދީ ނިޒާމުގެ ވާހަަކ. ސިޔާސީ ނިޒާމުގެ ވާހަކަ. ހުރިހާ ނިޒާމެއް ވެސް ހަމަ ފުނޑުފު

އަޅުަގނޑުމެން. ޭއގެތެރެއަށް ކިހިނެއްތޯ ވަންނާނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް؟ މިއީ ސުވާލަކީ. ނިޒާމަށް ފާޑުކީމަ އެ 

ދަނީ ކޯޓަށް. އިމްތިާޔޒު ފަހުމީ ޝަރްޢީ ނިޒާމަށް ފާޑުކީމަ އޭނަ އެ ގެންދަނީ ކޯޓަްށ. ނިޒާމަށް ފާޑީކީ މީހަކު މި ެގން

 1270އެްއވެސް ކޯަޓކީ މުޤައްދަސް ތަނެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މުޤައްދަސް އެއްަޗކީ ކީިރތި ޤުރުއާނާއި އިސްލާމްދީން. 

ރައީސް، އަޅުަގނޑު ދަންނަވައިލާނަން މިހާހިސާބަށް އިސްލާމްދީނަށް ވުރެ މުޤައްދަސް އެއްެޗއް ނޯންނާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެން ވެރިކަުމގެ ނިޒާމެްއ  ނޑުމެން ވަރަްށ ފުންކޮށް މި ނިޒާމުތަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނާލަންޖެހޭ. އަުޅގަ ދިޔައިމަ އަުޅގަ

ކަމެއް ޤާއިމުކުރަނީ. ޤާއިމުކުރުމުގެ މަގުސަދަކީ ޢަދުލުވެރި ދައުލަތެއް ޤާއިމުކުރުަމށް. ޢަދުލުވެރި ވެރި އެއް ހޯދުމަށް ވެރި

ޖުމްހޫރީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ވެރިކަމެއް ާޤއިމުކުރަނީ ޢަދުލުވެރި ވެިރކަމެއް ކުރުމަށް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދުިނޔޭެގ 

 1275ތާރީޚަށް ވިސްނައިާލއިރުަގއި މުޙައްމަދު ނަބީކަލޭގެފާނު، ިމ އުއްމަުތގެ މާތް ނަބިއްާޔ ދުނިޔޭގެ އަލިކަންދެެކވަަޑއިގަީތ 

އަހަރު ކުރީގަ. ާފޅުވުމުގެ ކުރީަގއި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނަޞާރާ ފައްޅިތަުކަގއި ތިބި މީހުން އޭރު ދުނިޔެ  570މީގެ 

ބިރުވެރި ދަރަޖައަކަށް ގެންދިޔަ. ޢީސާގެފާނަކީ ކަލެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރި އެ މީހުން. ޝިރުކުކުރަން ފެށި. އެ ހިސާބުން 

ިއގެން މީހުންނަށް އަނިޔާކުރަން ފެށި ހިސާބުްނ އިސްލާމްދީން ފާޅުކުރެްއވީ. ގޮސް ޝަރްޢީ ކޯޓުަތއް ފައްިޅތަކަށް ަވއްދަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ހިސާބުގަިއ، އޭުރގައި ފައްޅިަތުކގައި ތިބި މީހުން އެ ބުނަނީ މުޤައްދަސް ތަނެކޭ ނަޞާރާ 

 1280މި ުއްއމަތުގެ ނަބިއްޔާ ދުނިޔެ އަށް  ފައްޅިތަުކގަ. އެ މީހުން އަްތަކނޑަންޖެހެއޭ. އެހާ ބިުރވެރި ދަރަޖަ އަށް ދިޔައިމަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ މި ރާއްޖެ އިން އެ މަންޒަރު.  ފާޅުކުރެްއވީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެއީ ހަމަ މިހާރު އަޅުގަ

ޝަރްޢީ ކޯޓުތަކަށް ފާޑުކިޔަިއގެންނުވާނޭ. ެއއީ މުޤައްދަްސ ތަންތަން. މުޤައްދަސް ތަންތަނެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި 

އެީއކީ. އެ ތަންތަނަށް ފާޑުކިޔޭނެ. މިއީ ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް. ޑިމޮކްަރސީ ކިޔަނީ އަޅުަގނޑުމެން؛ ރައީސް 

ޑިމޮކްރަސީގެ މާނަ އަށް ގްީރކު ބަހުން ދެ ލަފުޒެއްނ ދެ އިބާރާތް. "ދިމޮކްރާތިއާ" ޭއ ބުނަނީ ޕީޕަލްސް ޕަވަރ. 

 1285ންނަނީ މި ވެރިކަން. މިއީ ޖުމްހޫރިއްޔަތެކޭ. ިމއީ ރައްޔިތުންެގ ވެިރކަން. ރަްއޔިތުންގެ ބާރުންނޭ ފެށިގެްނ އަ

ޖުމްހޫރިއްޔަތުގައި އޮންނާނީ ާޤނޫނުއަސާސީގެ ދުސްތޫެރކޭ. މި ދުސްތޫރުގެ ތެރެއިން ކަޭލމެން ވެރިކަންކުރާށޭ. ީމގެން 

ވެިރކަމެއް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ރަްއޔިތުންނަށް ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް ޙުކޫމަެތއް ަކނޑައަޅާަފއި އޮީތ 

 ޤާއިމުކޮށްފަ. އެހެންނަމަވެސް، ޢަދުލު...

 

 1290  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، މިހާހިސާބުން މި މައްސަލަ އަށް ވާހަަކދެއްކުމަށް އެމް.ީޑ.ޕީ އަްށ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ަވގުތު ހަމަެވގެން ެއ ދިަޔއީ. ދެން އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެ ންބަރަުކ އެިދވަަޑއިގަންަނވާފަ ެއއް ނެތް. ކަ

ނޑު ޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަާކިއ ޕެރޯލްގެ ބިލުގެ ބަހުސް ައލުން ވިސްނުމަށް މަޖިލީހަށް  އެހެންކަމާއެކު އަުޅގަ
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ނީ ދެ ފޮނުވާފައިާވ މައްސަލަ މިހާރު ބަހުސް މިހާހިސާބުން ނިންމާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބަހުސްގެ ތެރޭަގއި ވަ

 1295އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުްއވާފަ. ެއއް އިޞްލާަޙކީ މި ބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމަށް. އަެންއ އިޞްލާޙަކީ އޮތް ގޮތަްށ 

ނޑު މިހާރު މި ބިލުގެ މައްސަލަ މިހާހިސާބުން ނިންމާލަން. ދެން މި ބިލަށް ގޮތެްއ  ފާސްކުރުމަށް. އެހެންކަމުން ައޅުގަ

ގައި ވޯޓުަނގާ ަގޑީގަ. އެ ިހސާބުން މި މައްސަލަ ނިމުނީ 1:30ނީ މިއަދު މެންދުރު ނިންމުމަށް ނަގާ ވޯޓުނެގުން ޮއންނާ

ކަމުގައި ދަންނަވަން. ނިޒާާމ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

 ރަޝީދު.

 1300 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝީދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަ

ނޑު  ނޑުގެ މި މައްސަލަ ައކީ ނިާޒމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ކަަމށް ބަލައިގަތުމަށް އަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 1305ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިދާރީ ކަންތައްތަުކެގ ތެރޭގައި ހިނގާ ނިޒާީމ 

ވަނަ މާއްދާ އިން  16ހިާރއްޖޭގެ ނިޒާމު، މުޅި ޤާނޫނުައާސސީގެ ނިޒާެމއްގެ ތެޭރގައި ޮއތީ. މައްސަލަތަކާ، މި ދިވެ

ނޑުމެން.  60ފެށިގެން  ވަނަ މާއްދާަގއި އަސާސީ ޙައްޤުަތއް ެއބަ ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ފުރުޞަތުދެްއވާތި. ހަމައެހެންމެ، ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭއިރު؛ އަޑުައއްަސވާތި ޢިއްޒަތްތެރި  ރައީސް! އަުޅގަ

ނޑުމެން ފޮނުވި ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު  3އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވެރިކަުމގައި މިހާރު އެތިބަ ބަޔަކު އެ އޮތީ  ފަހަރަށް އަޅުގަ

 1310، ފުރިހަމަކުރަން އެންމެ ފަހުގެ މަރުޙަލާ. ެއއީ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާެމއް ފުރިހަމަ މި ވަނީ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާ ނިންމާފައި އަދި އެާއެއއްކޮށް ޝަރްޢީ މަރުޙަލާ ނިންމާފައި، އެ ހިސާބުން ގޮސް ަގއިދީންނަށް އެ 

މީހުންނަށް ކަންތައްތައް ކުރާނެ ގޮތެއް، ޖިނާޢީ ޢަދްލުެގ ނިޒާމު މުޅި އެއްކޮށް ފުިރހަމަވެގެން މި ތިން މަރުޙަލާ 

ނޑުމެންނަށް ނުނިމި މި ދަނީ އެތައް ޒަމާނެއް ެވގެން. އެހެންވީމާ، މި މަރުޙަލާ އަ 3ނިމޭނީ. އެހެންނަމަވެސް މި  ޅުގަ

ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިގަެނ، މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ މި ބިލު، އަނބުރާ ރައީސް ވަޙީދު 

 1315މަށް ވަންޏާ އަިދވެސް ފޮނުވާފައި އެ އޮތް ބިލު އަޅުަގނޑުމެން މި އޮތް ޮގތަށް މިއަދު ފާސްނުކޮށްފި ކަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާނީ މާލެތެރެއިން މާރާމާރީ އާއި ތަޅާފޮޅުން...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް ނޫްނ. ެއއީ މި ަވގުތު މަޖިލީހުގަިއ ހިނގަމުންދާ މައްސަލަައކާ 

ނޑުމެްނ ބަހުސްކުރި މައްސަލައިަގިއ ގުިޅގެންނެއް ނޫން ތި ވި  1320ދާޅުވީ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ވަނީ ދެންމެ އަޅުގަ



50 

 

ނިމިގެން ގޮއްސަ. އެހެންަކމުން، ތި ވިދާޅުވީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ކަމަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. 

 އިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. 

. މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅައި ކަންކަމުެގ 6ޓަމު ނަންބަރު ންޑާ ައއިދެން އަޅުަގނޑަށް ޖެހެނީ އެޖެ -6.2

ގަިއ މި އޮތީ މިނިސްޓްީރ އޮފް ެއޑިުއކޭޝަންެގ މަަސއްކަުތގެ ދާއިރާ އަށް ަބއެްއ  6.2ްށ ދާން.  6.2ތެރެއިން 

 1325އްކަތުގެ ދާއިރާަތްއ ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެ މަސަ 116ބަދަލުގެންނަވާފައި ވާީތ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުގެ މައްސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްަވވައިެދއްވުމަްށ 

މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމު އަރިހުން އެދެން. ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބަށް ނިޒާމާ ބެހޭ 

 ހުށަހެުޅއްވުމަށް. މައްސަލަ އެއް

 

 1330 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒު ދަށުގައި އޮތް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންްޑ 

ސެކިއުރިޓީ ދަށަށް ބަދަލުކުރެވުނު ވާހަކަ މީގެ ފަްސ  އެމިގްރޭޝަން މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަަނލް

 1335މަސް ކުރިން މީޑިޔާ އިން އަުޑއިވުނު. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފާސްކުރަން ފޮނުވާފަިއވާ ކަމަްށ 

ނުވަިއގެްނ އަޅުަގނަޑކަށް އެނގިފަ ެއއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް،އޭެގ ފަހުން އައި ބަދަލުތަެކއް އަެންއކާ މި ތަނަށް ފޮ

ފާސްކުރާއިރު ކުީރގެ ސަރުކާުރން ނަގާފައިވާ ކަންތައްަތއް ނުވަނީ ކީްއެވގެންތޯ؟ ސަރުާކރުން ވަކި ގޮތަކަށް ކަންަތއް 

 ކުރާއިރު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ތިއްބަވަނީ ީކއްެވގެންތޯ؟

 

 1340  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ހުށަހެއްނޭޅުްއވޭނެ. ނުކުެރވޭނެ. އެހެންކަމުން، ތި މަްއސަަލ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ުސވާލެއް ިރޔާސަތަކަްށ 

ނޑު ބަލަމުން ގެންދާނަން. މިހާރު އަޅުަގނޑު ދެންމެ މި ދެންނެވި ފަދައިން އެ ސިޓީުފުޅ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ަވރަށް އަދަބުވެރިކަާމއެކު ދަންނަވަން

 

 1345  ވުން:އިދާރީ މޭޒުން އިްއވެ 

ޝާހިދަށް. ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ތިޔަ މަޖިލީހުގެ ނަންބަރު هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ޢަބްދު 

(ގެ ިސޓީ ާއއި ިމ 2009ޖެނުައރީ  4، )57-/ޑީ 2/2009/1 ( ސިޓީ ާއއި 2008ިޑސެމްބަރ  18) ,57-ޑީ /88/2008/1
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، 1-/ޕީ.އެލް.ޑީ 107/2008/57( ސިޓީ ާއއި 2008ޑިސެމްބަރ  4)  ،1-/ޕީ.އެލް.ޑީ 101/2008/57އޮފީހުގެ ނަންބަރު 

( ސިީޓ 2009މާރްޗ  2) 1-/ސީ.ބީ.އޯ)އެލް(16/2009/57( ިސޓީ ާއއި މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު 2008ޑިސެމްބަރ  18)

 1350. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސިޓީއާ ަހވާލާދީ ަދންނަވަމެވެ (20010ަލއި ޖު 15) ،1-/އެލް.ޭއ.އޯ 1017/2010/57އާއި 

ވަނަ މާއްދާ އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔަ އަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން  132ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުޭކޝަނާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ބައެއް ތަންތަނަށާ، އެ ތަންތަނެުގ 

 116ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫުނއަސާީސގެ  -1އް ވަނީ ގެނެވިފަ ެއވެ. މަސައްކަތަށް ތިީރގައި މި ވާ ބަދަލުތަ

ވަނަ މާއްދާ އިން ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން، ޭނޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ޮއފް 

 1355ފައްދަވަިއ، އެ އިދާރާ އަީކ ވަނަ ދުަވހު ސަރުކާރުގެ އިދާރާ ެއއް އު  12ޑިސެމްބަރު  2012އެޑިުޔކޭޝަންގެ ނަުމގަިއ، 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑޔުކޭަޝންގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަނެއްގެ ގޮތުަގއި ހަމަޖެއްުސން. މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާ 

ގުިޅގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިުޔކޭޝަންގެ ދަށުން ހިނގަމުންދިޔަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަތޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒާއި 

 -2ވަނަ ުދވަހުން ފެށިގެން ުއވާލުން.  12ިޑސެމްބަރު  2012ނުއިްނ އެިޑޔުކޭޝަން ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓި

ވަނަ މާއްދާ އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާުރގެ  116ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 1360މަސަްއކަތް އުނގަންަނއިދޭ ުކޑަކުދިންެގ  ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ެއިޑޔުކޭޝަންެގ ދަށުން ހިނގަުމންދިޔަ ތަޢުލީމާއި

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމެލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސްެގ  24އޭޕްރީލް  2013މަރުކަޒަކީ 

ނޑަށް ގެެނވިފަިއާވ  ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަނެއްގެ ގޮތުަގއި ހަމަޖެއްސުން. ިމނިސްޓްރީ އޮފް ެއޑިޔުޭކޝަންގެ އޮިނގަ

ނޮވެމްބަރުަގއި ފާސްކުަރްއވާފަިއވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް  2008ބަދަލުތަކާ ގުިޅގެން ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން 

އެޑިުޔކޭޝަންގެ މަަސއްކަުތެގ ދާއިރާ އަށް ބަދަލުައއިްސފައި ވާތީ ތިީރގައި މި ާވ ގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 1365ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ  116ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އެޑިުޔކޭޝަންގެ މަަސއްކަުތގެ ދާއިރާ ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންާވތީ

މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުޭކޝަންގެ މަސައްކަުތގެ ދާއިާރ ފާސްކުރެއްވުމަށް ޓަަކއި ެއ 

ުތގެ ދާއިާރ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިުޔކޭަޝންގެ މަސައްކަ -1މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްުވން އެދި ދެންނެވީމެވެ. 

އަންނަނިވި ގޮތަށް ހަމަޖެްއސުން. ތަޢުލީމާ ބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެްއޓުން، މަސައްކަތްތެރިކަުމގެ 

ވަނަ  132ތަމްރީނުތަކާ ބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 1370ޔާ އަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާުރގެ ަދށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިުޔޭކޝަނާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ މާއްދާ އިން ރައީސުލްޖުމްހުރިއް 

ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތަްއ ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮުތގެ ލިޔުން މި ސިީޓާއ އެކު ފޮުނވީމެވެ. އިޙްތިރާމި 

 ދިމުކުމް. މުޙައްމަދު ަވޙީދު.. ޚ2013ާމެއި  26، 1434ރަޖަބު  16ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 1375އާދެ! ދެންމެ އިިވގެން އެ ދިޔަ މައްސަލައާ ގުޭޅ ގޮތުްނ ބަހުސްކުރުމަށް ޓަކައި ޕާީޓތަކަށާ އަދި ހަމަ އެހެންމެ 

ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަގުތު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ދަްނނަވާނަން. މި މައްސަލަިއގައި ބަހުސް

 15މިނެޓު، ޕީ.ޕީ.އެމަށް  22ގަިޑއިރުެގ ބަހުސެއް. އެހެންކަމުން ަވގުތު ހަމަޖެހިފައިާވ ގޮަތކީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  1ވަނީ 

 3ިމނެޓު، ޤައުމީ ޕާޓީ އަށް  3މިނެޓު، ޕީ.އޭ އަށް  4މިނެޓު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  11މިނެޓު، ޑީ.އާރު.ޕީ އަށް 

މިނެުޓެގ  3ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަާވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ާވހަކަދެއްކުމަށް  މިނެޓު. އަދި ވަކި 

ނޑު މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް   1380ފުރުޞަތެއް އެރުވޭނެ. އެހެންަކމުން މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު އެދިަވޑަިއގަތުމަށް. މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެ ރި މެންބަރު އިމްތިޔާުޒ ފަހުމީ އަށް އަުޅގަ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން ވާަހކަދެއްެކވުމަށް.

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު

 1385ބޭނުންވޭ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ފުރަތަމަ ކަމަކަްށ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން

މިހާރު މި އޮތް ސަރުކާރަކަށެްއ މި ރާއްޖޭގެ ަވޒީރުންގެ ގެ ނޫނިއްޔާ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ެމންޑޭޓުތަކަށް ބަދަލުގެނައުުމގެ 

ނޑުމެން އެންމެަނށް އެބަ އެނގޭ މީ މިޤަުއމުގެ ލެޖިޓިމޭޓު ސަރުކާރު،  ޙައްޤެއް ލިިބގެންނުވޭ. ސަބަބަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ނައިބު ަރއީސަކަށް ހުންނެވި ބޭފުާޅ ބަޣާވާތެއް ކޮްށގެން ަރއްޔިތުން  ގެ ބޮލުަގއި ތަަޅއި މަރަިއގެްނ އަުޅގަ

އިސްވެހުންަނވަިއގެން ކުެރއްިވ ބަޣާވާތަކުން ބަދަލުކޮށްފަިއަކން. އެހެންވީމާ، މިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރި 

 1390ވަަނ އަހަުރގައި  2008ނގެން އެ އޮތީ ަރއްިޔތުން ވެރިކަމެްއ މި ަވގުތަކު ނެތް. އެންމެ ރަނގަޅަށް ސާުފކޮށް ިމކަން އެ

ސީދާ ރަތް އަކުރުން ރިެޖކްޓުޖަހާފައި ބޭރުކުރި މީހުން ސަރުާކރު މި ހިންގަނީ. ެއކަމަކު މި ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާ ގޮތުްނ 

އަހަރު  5ގޭނީ އަހަރު ދައުރަކަށް ވެރިކަްނ އޮންނާނީ. އޭރުގައި އިންތިާޚބުކުރި ޕާޓީ އެއް، ނޫނިއްޔާ ެވރިކަމެއް ހިން 5

ނިމެންދެން. އެހެންނަމަވެސް ވެރިކަން ހިންގަން މި ތިބީ ިރޖެކްޓުކުރި ބަަޔކު. މިހާހިސާބުން އެކަނި ވެސް އެބަ އެނޭގ 

މީ ލެޖިޓިމޭޓު ސަރުކާރެއް ނޫންކަން. މީ ބަޣާވާތަކުން އުަފއްދާފައިވާ ސަރުކާެރއްކަން. ިމކަން މިހެން ދިމާވާންޖެހުނު 

ނުޑމެން އަބަދުވެސް ދަންނަންޖެހޭނެ މި ރާއްޖޭެގ ކޯޓުަތއް.  އެންމެ ބޮޑު ސަބަަބކީ،  1395އެްނމެ ބޮޑު ިސއްރަކީ އަުޅގަ

އަހަރު  30ބަޣާވާތަކު ބަިއވެރިން ެއއީ. ބަޣާވާތައް މަގުފަހިކޮށްދިން ީމހުން އެއީ. ބަޣާވާުތގެ އަހުލުވެރިން ެއއީ. 

ނޑުމެްނ މި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ޑިކްޓޭޓަރޝިޕް، ވެއްޓުނު ިޑކްޓޭޓަރޝިޕްގެ އެއްަބއި އޮްތ ގޮތަށް އޮ ތީ. އަުޅގަ

ނޑިޔާުރގެައކަށް ައއި އެްއެވސް ބަދަލެއް ނެތް. ކޯޓުތަކުްނ  ބަދަލުކޮށް، މި ކަންކަން ކުިރއިރުަގއި ވެސް މި ރާއްޖޭެގ ފަ

ނޑިޔާރުޭގގަ. ުސލޫކުން މުޅިން ބޭރުވެފައި ތިބި މީހުން އެބަ ތިބި . ތަޢުލީމީ ޙުކުމް އަިއއްސަ ތިބި މީހުން އެބަ ތިބި ފަ

 1400އެްއވެސް ފެންވަެރއް، މި ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާ ކޮންސެޕްޓު ދަންނަ ބަޔަކު ނެތް. އަދި މި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯުޓެގ 

ނޑުގެ އަނަގއިން ހަމައެކަނި ބުނާ ވާހަކަ އެއް ނޫނޭ.  ހާލަތު ވެސް ވަރަށް ދެރަ. ހިތާމަ އަކީ އެންމެ މަތީ ކޯޓު. އަޅުގަ
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ވަނަ އަހަރު ޖެނީވާަގއި އދ.ގެ ހިއުމަން  2012. މިސާލެއްގެ ގޮތުަގއި މި އޮީތ ޖުލައި މުޅި ދުނިޔެ ވެސް ޮގވާ ވާހަކަ 

ނޑު ދަންަނވައިލާނަ ން. އެޒް ިސކްސް އޮފް ސެވަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ނެރުނު ިރޕޯޓުގައި ަބޔާންކުރާ އިބާރާެތްއ އަުޅގަ

ސް ކޯޓް ިއންޕަރޓިކިއުލަރ ިއޒް ނީްޑ ޖަޖަސް އަރ ެއކްސްޕާޓްސް އިން ޝާރީޢާ އެންްޑ ލޯ އެްނޑް ނަތިން މޯ. ދި

 1405އޮފް ރޭޑިކަލް ީރއެޖެސްޓްމެންޓް. ދިސް މަސްޓު ބީ ޑަން ޓު ގެރެންޓީ ޖަސްޓް ޓްރަޔަލް އެންޑް ފެއަރ ޖަޖްމެންޓް ފޯ 

ންޖެހޭ އިންސާފު ން ކަށަވަރުކޮށްދޭަރއްޔިތުންަނށް މި ޤާނޫނުއަސާސީދަ ޕީޕަލް އޮފް މޯލްޑިވްސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ށްެދވެންޖެހެއޭ. ެއގޮަތށް ވާސިލުވުމަށް ޓަަކއި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބޮޑެތި ރޭޑިކަލް ރީއެޖެސްޓްމެންޓުތަކެއް އެަބ ކަށަވަރުކޮ

ގެންނަންޖެހޭ. ޝަރުޢީ ބެކްްގރައުންޑެްއ އެަބ އޮތް. އެހެްނނަމަވެސް ރަނގަުޅ ކޮމަން ލޯގެ ބެްކގްރައުްނޑެްއ ނެތް. 

ޤާނޫނުއަސާސީ މާނަކުރާ ގޮތަށް މާނަކުރުން އެއީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމަކަށް އެހެންވީމާ، ޑިމޮކްރަޓިކު ޤަުއމުތަކުގައި މި 

 1410ވެގެން މި ދަނީ. އޭގެ ސަބަބުން އިނގޭތޯ އަޅުަގނުޑެގ މައްޗަށް އިއްޔެ ވެސް ދަޢުވާ މި އުފުލީ. ކޯޓުތަކުގެ 

ނޑައިފި ކަމަށް ބުެނ. މީ ތަހުޒީބު ޤައުމުތަުކގައި މިހާރު ކުރާ ކަމެއްތޯ. އެ ާވހަކަ އަނެްއކާ ޭއގެ ފަހުްނ  ހުރުމަތްކަ

ނަޑއެިޅގެން  އިްއޔެ، މި ދެންނެވި އދ.ެގ ސްޕެޝަން ރެޕެޓުއަރގައި، ރިޕޯޓުގައި ވެސް ފާހަގަކޮްށފައި އެ ވަނީ. ކަ

ނޑޭނޭ. ބައެްއ ވަކީލުންނާ މެދު އެގޮތަްށ  ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ. ޚިޔާލުާފޅުކޮށްގެން ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ހުރުމަތެއް ނުކެ

ނޑައެިޅގެން ބަޔާންކޮްށފައި އެބަ އޮތޭ. ަބއްލަވާ! ކަންތައް ކުރީީތވެ އެ ކަުމގެ ަކންބޮޑުވުން ވެސް މި ރިޕޯުޓަގއި ކަ

 1415އަލްއުސްާތޛު މަޝްހޫރު ޙުސްނީ އާއި އަލްުއސްތާޛު ޙަސީުނގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓާ މެދުގައި ޓީ.ވީ ޕްރޮގްރާމެްއގަިއ 

ނޑައިފި ކަމަށް ގެްނގޮއްަސ ަވކި މުއްދަެތްއ ނެތް ގޮުތގަިއ ެއ މީހުން  ވާހަކަދެްއކީމާ ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ހުރުމަތްކަ

ސަސްޕެންޑުކުރިޭއ. ދެން ޕްރޮސެކިއުުޓކުރަން ޕްރޮސެކިއުަޓރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވީ. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

ތޯ މި ވީ؟ އޮފީހަށް އެކިެއކި ޕެޓިޝަންތައް މީހުން ހުށަހެޅުމުގެ ސަބަބުން އެ ދަޢުވާ އެއް ނޫފުލި. ނޫފުލީމާ ކިހިނެއް

އަދަބު މި ދިނީ ޙުކުމެއް ަޝރީޢަތަކުން ސާބިތުނުވަނީސް. ބައްލަވާ! މި މަޖިލީހުން ސިިވލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ 

 1420ރައީސާ މެދުަގއި އިތުބާރު ނެްތކަމަށް ވޯޓުަނގަިއ ބޭރުކުރީމަ ވެސް ދެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަަލއިަގއި ކަންތައް 

ބައްލަވާ! ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އާދަމްފުޅު ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގަިއ  ކުރި ގޮތް. އަނެްއކާ ހަމައެއާެއކު

އިންނަަވއިގެން ަޣއިރު ޤާނުނީ ކޯޓެއް ހަދާފައި އަނެްއކާ ދުެވަވޑަިއގެން ޮގއްސަ ބެްނޗުަގއި ިއންނަވަިއގެން ެއއީ ަސއްަޙ 

ނޑުމެން މި ކިޔަނީ،  ދުނިޔެ އިން ކިޔަނީ މީ ޖަންގަލީެގ ކޯޓެއް ކަމަށް ނިންމައިފި. މިކަހަލަ އުސޫލުތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑުެގ ަމއްޗަށް އަުޅވެތިކޮށްަފއިާވ ޢަރަބި ޤައުމުތަުކގަިއ މި ޮއންނަ އަނިާޔވެރި އިްނސާފު  އުސޫލުތަކޭ. އަުޅގަ

 1425ޤާއިމުކުރަން އުޅޭނެ ކަެމްއ ނެތް. އަޅުަގނޑުމެން ަޤބޫލެއް ނުކުރާނެ މި އުޫސލުތަކެއް، މި ހަމަތަކެއް. 

ފައި ވަނީ ޑިމޮކްރަޓިކު  ޤާނޫނުއަސާސީ ެއއް. މި ޤާނޫނުއަސާސީ މާނަކުރައްވަންޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބި

ނޑު ޝަްއކުއުފެދެނީ ސަަބބަކީ މި ބޭބޭފުޅުން ތަޢުލީމު  ޑިމޮކްރަޓިކު ަޤއުމުތަކުަގއި ިމކަން މާނަކުރެވޭ ގޮތަށް. އަުޅގަ

އެފަދަ ޤައުމުތަުކގަިއ އުޅުްއވާފައި ވެސް ނެތް.  އުނގެިނވަަޑއިގެންފަިއވަނީ މިފަދަ ޤައުމުތަކުން ނޫން ކަމަށް ވާތީވެ.
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ކިހިނެއްތޯ މި ޤައުމުގައި މި އޮތް ޑިމޮކްރަޓިކު ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކޮންސެޕްޓުަތްއ ފަހުމުވެވަޑަިއގަންނަވާނީ. 

ނޑި ކަމަށް ބުނެ  ނޑުގެ މަްއޗަށް ކޯުޓގެ ހުރުމަތް ކެ  1430 އެހެންވެގެންނޫންތޯ އދ. އިްނ މި ފާޑުކިޔަނީ. ފާޑުކީމަ، ައޅުގަ

ނޑުގެ ަމއްޗަށް ިމ  ދަޢުވާ މި އުފުލަނީ. އދ.ގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ ދަޢުވާއުފުަލންވީ ނޫންތޯ. އދ.ގެ މަްއޗަްށ. އަުޅގަ

ދަޢުވާ އުފުލީތީވެ މިހާރު އދ.އަށް މި ޚަބަރު ގޮއްސި. މި ރިޕޯޓުތައް ނެރުއްވި ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވުން އެބަ ފާުޅކުރޭ. 

ޅި އދ.އަށާ، ާރްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށާ، އިންާސފަށް ގޮންނުޖައްސަވަްނވީ. އެހެންވީމާ، ދެން ވެސް ދުިނޔެއަށާ، މު

 ހަމަ...

 1435 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މްކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމާފަންނު ދެ

 އަށް  ދާއިރާމިނިސްޓްރީތަކުގެ މަސައްކަުތގެ  ޮއތީ ސަރުކާރުގެ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މި ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

. މި އޮތީ ފޮނުވާފަގުިޅގެން ފާްސކުރުމަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އިާވ ސިޓީއަކާ ޅާފަބަދަލުގެނައުމަށް ހުށަހަ

ެވްސ  ބަދަލުކުރާއިުރގަިއ ވެިރކަންސަުރކާރުން އެްއޗެހި  ފާހަގަކުރެވެނީ މި ިނޒާމުތަކާ  އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑަށް

 1440ތޯ. މިހާރު އެއް ނޫން. ދެން ހަމަ ބަދަލުކޮށްލަންވީ ނޫން ލީހަކުން އަހާފަކޮންމެހެން ރައްޔިތުންގެ މަޖި ބަދަލުކޮށްލީ

ެއވެސް ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހަކަށް އެްއެވްސ  ންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ގެންގޮންަސ.ިޑފެ އިމިގްރޭޝަންސް އެ އޮތީ

 ހަމަ ނިޒާމެއް، ހަމަ، އެހެްނވީމާ އް ފޮނުަވިއގެން ފާސްކޮށްގެން ކޮށްފަިއ އޮތް ކަމެއް ނޫން.އެ ގޮތަކަށް ސިޓީ

ނޑުމެން މި ފާހަގަކުރަނީ އޮތީ. ދެން ައޅުގަ ަބދަލުކޮށްފައި މިހިތަށްއެިރ ގޮަތށް ވެރިކަުމގެ ނިޒާމު ވެސް  އެރިއްޔާހިތަށް

ފައި އެ ބުނި މީހާ އަށް ވެސް ކަމަށް ބުނެ ސް ތަނެއްޢަދުލުއިންޞާފާ ދިމާއަށް އެއްޗެއް ބުނާއިރަށް އެ މުޤައްދަ 

ނޑު ޅު ަކ. އަވާކުރާ ވާހަދަޢު  1445ެއއީކީ.  މި ދެންނެވީ ކުރީަގއި ވެސް ވާހަކަދެްއކި ގޮތަށް. އެއީ މުަޤއްދަސް ތަނެއް ނޫނޭގަ

ހަނދާންހުންނާނެ  ތާރީޚުަގއި މި އުއްމަތުގެ ނަބިްއޔާ ފާޅުވުމުެގ ކުރީގަ.ނިޔޭގެ އެއީ ެއގޮތަށް ކަންތައް ކުިރއޭ ދު

އެކަަމކު މީހުންގެ ވާހަކަ. ކްރިސްޓިއަނުންތަކެއް ެއއީ.  ެވސް އަޑުއަހަން ފީލުބާގަިއގެ  ރަތުންއަޅުަގނޑުމެން ސީ

ކަަމށް ހަދައިގެން، ގެފުޅު ވެްސ މުގުރަން ދިޔަ ަބއެއް އެީއ. ޢީސާގެފާނު ކަލެްއ ކަމަށް  ސާގެފާނު ެއއީ ކަެލއްޢީ

ްއޅިތަުކގައި ހުންނާނެ ފައްޅިތަކުން ޙުކުމްނެރެން ދިޔައީ. ފަ ،ކަމަށް ހަދައިގެން  ތަނެއް ސްހަދައިގެން ފައްޅިަތއް މުޤައްދަ 

ނިޑޔާރުން ހަދަިއގެން އެާތ ހުންނާނެ ކޯޓުތައް. ެޕސިލިކާ ކިޔާ ޮބޑެތި ތަންތަން.  ،އްޅިަތއްބޮޑެތި ފަ  1450 މީހުންގެ ކޯޓުެގ ފަ

. ްއމަތުގެ ނަބިއްޔާ ފާޅުކުެރއްވީއު ކަެމއްކޮށް މި އެތައްމީހުން ކަތިލައި، މީހުންނަށް އަނިޔާޮކށް،  ،މައްޗަށް އަނިާޔވެިރވެ

އިތިއޯޕިއާަގއި ެއހެރީ އެ ބޮޑު ފައްޅި ތަޅަން އައި މީހާގެ ފައްޅި އެހެރީ. ފެންނަން އެހެރީ.  ވެސްޚުން މިހާރުތާރީ

މީހުން އަނިޔާވެރިިވ.  އެވަރަށް ބޮޑު ފައްޅި ެއއް އޮންނާނެ އަާޅފަ.  މިހާރުވެސް ގޫގުލް އަށް ވަދެ ބަލައިލީމަ ފެންނާނެ.

ނިޑޔާރުެގއާ ދިމާލަށް އެއްޗެ ރުަގއި އޭ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދިޔައީ. އެހެްނވީމާ، އް ބުނި މީހާ ވެްއޖެއްޔާ މަރަމުންފަ

ނޑުމެން އޮތީ. މި ރާއްޖޭގައި މިހާރު މި މިހާރު މި އޮތީ،   1455އުނީ އޮތް ވެރިކަމަކީ ފިރުޢަ އެހާ ޖާހިލު ހިސާބެއްަގއި އަުޅގަ
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ހުންނާނެ ޢައުނީ ނިޒާމަކުން. ހަނދުމަހިންގަވަނީ ފިރު ދު އެތްތެރި ރަީއސް. މިހާރު އެހެރަ ވަޙީވެރިކަމެއް ިޢއްޒަ

 އެއްެޗއް ހަނގުރާަމކޮށްކޮށް ހުސްވަނީ. ހުްސވީމަބައިތުލްމާުލގައި ުހރި ހުރިހާ  އުނުގެއިސާ ހުްސވަނީ. ިފރުޢަޤާރޫނުގެ ފަ

 އުނުގެ ވެރިކަުމގެ ފިރުޢަ، މި ނިޒާމަކީ މިހާރު ވެރިކަމުގެ ތެރޭަގއި ރު ގޮސް ޤާރޫނު ކައިީރގައި ބުނާނީމިހާ ބުނީ،

އެހެން  ،އުނުގެ ވެިރކަމުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ  ވެރިކަމެކޭ.  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތެރޭގައި އޮތް ވެރިކަމެކޭ. ިފރުޢަ

 1460ކުރަންފެށީ. ހަމަ ބޭނުން ރޫނުގެ އަުތގައި ހުރި ފައިާސ ރެައށް ވެއްދީ ފައިާސވެރިން. ޤާ ވެރިކަުމގެ ތެއެ އި ފަކިޔާ

ެގ އްވެރިކަމެ ވެރިކަމެއް. ދުގެ ވެިރކަމެްއގެ ތެރޭގަިއ މުޙައްމަދު ވަޙީ، ސް މި ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި މިހާރުވެ ،މިހެން

 އެހެން ހިންގާ ވެރިކަެމއް މި ؛ތެރޭގައި ވިލާ ކުންފުނި. ވެިރކަމެއްގެ ތެޭރަގއި ޗަމްޕާ ބްަރދާސް. ވެރިކަމެްއގެ ތެޭރގައި 

ވާހަކަ.  ވެްސ އަޑުައއްަސވަން މިޤާސިމު މިއީ މި ވާ ގޮތަކީ. އެ އިންނެވީ، މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ،ވެރިކަމަކީ 

 ވެސް ޮއތީ. ވެރިކަެމއްގެ ތެޭރަގއިވާ ްއގެ ތެޭރަގއި ވިލާ ކުންފުނި އެހެންވީމާ، ވެރިކަމެްއގެ ެތރޭގަިއވާ ވެރިކަމެ

 1465ފެންނަން. ޢިއްޒަތްތެރި  ާވތެއް. އެ އޮތީ ވަރަށް ސާފުޮކށްެއއީ ބޮޑު ބަޣާ  .އޮތީ ވެރިކަމެްއގެ ތެޭރގައި ޗަމްޕާ ވެސް

ރިައކު ހޯދަން އް ޤާއިމުކުރަން މި ރާއްޖޭގަ. ޢަދުލުވެރި ވެއީސް، ައޅުަގނޑުމެން ނުކުތީ ޢަދުލުވެރި ވެރިކަމެރަ

ހާސް މީހުންނަށް ނުޙައްޤުން ދަޢުވާކުރިއޭ ަމއުމޫުނ  ރާއްޖޭަގއި ނާއިންސާފުން ސާީޅސް އަޅުަގނޑުމެން ނުކުތީ. މި

ނޑު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު،  ރާއްޭޖގައި  ްއަޒތްތެރި ރައީސް. ސާޅީސް ާހސް ރަްއޔިތުން މިޢި .ެވސް ނުކުތީ ބުނީމަ ައުޅގަ

ދައުލަތަކީ މި ދުސްތޫރީ ޙުކޫމަތުގެ ތެރެއިން  އްޤުން ދައުލަތުން ދަޢުވާކޮށްފަ. ދައުލަތަކީ ކޮބައިތޯ؟ތިބި ނުޙަ އެބަ

ނަޑއެޅޭ ޖުމްހޫރިއްޔަތެކޭ ިކޔާފައި ޖު  1470އަކީ މިހާރު އަިއ  ސީރަކްނިޒާމެކޭ. ިޑމޮ މްހޫރިއްޔަތުގެ ތެެރިއން ޑިމޮކްރަޓިކުކަ

ެއ ރަްއޔިތުންނޭ ބާރުވެިރވާނީ.  ،ރައްޔިތުްނގެ ވެރިކަންދުނިޔޭަގިއ ުރއްސުެރ ނޫން. އާދަްމގެފާނުްއސުރެ، އޭ އެްއޗެއް 

ރު ބަލަންވީ ޮގތަށް ކިޔާފާނެ. އޭ މީހުން ިކޔާ ހިސާބުން ވެސް އާދޭ. އެހެްނނަމަވެސް ލަފުޒެްއ ބޭނުންކޮްށފާނެ. ގްރީކު

ރު ޢަރަބިންގެ ގެ ކޮން ބައެއްޯތ. ޑިމޮކްރަސީ ކީއިރުަގއި ތިބީ ކޮންބައެއްތޯ؟ އެ ލަފުޒު ބޭނުންކުރިއިރު އޭކޮން ޒަމާނެއް

ނޫންތޯ ޔަނީ ދިމޯސްކްރާތޯސް. މީތި ދަސްކުރަންވެއްޖެކި ވީމާ، ޑިމޮކްަރސީއޭ މި އެއް ވެސް ތިބި މިތާގަ. އެހެންބަ

 1475ކިޔަނީ. ދިމޯސް، މީހުން. ްކރާސްތޯސް ޕަވަރ. ޕީޕަލްްސ  ބަހުން މިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިމޯސްކްރާތޯސް ގްީރކު ޢި

ތްތެރި ަރއީސް، އިސްތަށިފުޅާ ދިާމގަިއ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ިޢއްޒަތްެތިރ ިކޔަނީ. ދެން ކުރިމަތީގައި ިޢއްޒަ ޕަވަރ މި

ނޑަށް އެ ފެންތަިށފުޅުން މަތީގައި އިސް ރައީސްެގ އިސްތަށިފުެޅއް ނެަތސް، މާފުކުރަްއވާތި!  ނަ ކީރިތި ޤުުރއާނުގެއަުޅގަ

أَْهر  ނަ އޮން ެގ ވަީހ ބަސްފުޅުަގއި އެ هللا މަޝްވަރާެގ މަތިން ަކންތައްތައް، ެއއީ ކޯްއޗެއްތޯ؟  ٍٰ بَْينَي ْن  ى ْن ش ٌرَ  ًَ

 ކޮްށގެން ަކންތައްތައް ކުރަން އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިހިރަ ހުރިހާމަޝްވަރާޑިމޮކްރަސީ ދެއްޯތ ެއއީ. ަރްއޔިތުންނާ 

 1480ރިކަެމއް ރާއްޖޭގައި ވެ އުނީ ނިޒާމެކޭ. މިހުރި ހުރިހާ ނިޒާމުތަކާ އެއްޗެހި ފުޑުވާ ފިރުޢަފެންނަން ސާފުކޮށް 

ނޑުމެން ރަީއސް ނަޝީދު އިްސކޮށްގެވެރި ެވރިއަކަށް. އަޅު ޤާއިމުކުރެވޭނީ ޢަދުލު  ރާއްޖެ ސަލާމަތުގެ  ްނ ނޫނީ މިގަ

ނޑު ާފހައައްސޭިރއަކަށް ނުދާނެ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަ އީ. ނާއި ނިކަމެތިން ގިނަގަކުރަން މި ރާއްޖޭގައި ަފީގރުންުޅގަ
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އޭަނ ، މިސާލެއް ައޅުަގނޑު ދޭނަން. ބަގީޗާ ަހއްދާ މީހަކު ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ނިޒާމެްއގެ ތެރެއިްނ ބަީގޗާ ހައްާދ؛

ަގއި އިންދައިިފ، ޕޮޓެއް  އިފަޅާ. އެކަަމކު އޭނަ ަބީގޗާގަ  ވަރަށް ބިަޔކޮށް .އޮށްތައް އިންދާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހަމަ ހުރިހާ

 1485 .ފެންދޭ އޮށްތައް އިންދަނީ ޕޮޓުގަ. އެކަމަކު ނިކަ .ތަކެްއގައި އިންދައިފި. ބޮޑެތި ނިކަގަސް އިްނދަނީކުދިކުދި ޕޮޓު

ާޒީއވެފައި، މިހެން ކުަޑކޮށް ހުންނާނީ. އެ އެްއޗަށް ލިބޭނީ ބޮން ،ސްއޭތި ކިތަންމެ ސަޭތކަ އަހަރު ވިޔަ  އެކަމުން

ބެންޖެހޭ ފެނާއި އަށް ލި މީހާކުޑަކުޑަ ފެންކޮެޅއް. ެއ ބޮންޒާއީ. އެހެްނވީމާ، ފަގީރު ްއޗަށް ލިބޭނީ ެޅއް. އޭ ކުޑަުކޑަ ފަސްކޮ

ޒާއީވޭ. މީ ބޮން އަށް ލިބޭ ދަރިން ނިކަމެތިވޭ. އޭނަ ނީމަ، ފަގީރުމީހާ ނިކަމެތިވޭ.އްޙީ ނިޒާމު ނުލިބުނަރުދަމާ އާއި ޞި

ނޑު ިނޒާމު ކިޔާނީ މާލީ ނިޒާމު ،ނިޒާމުގައި ެގންނިޒާމޭ ކިަޔއި ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް،  .އަުޅގަ

 1490 ،ވެސް  ގޮތަކަށް ބުނެފިއްޔާ ވެސް ައންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެހެން ބުނީމަ ބައެއް މީހުން ރުޅިރިބާއޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ނޑުގިަނއިން ކިޔާ އެްއޗެއް. އެ ވަރަށް  ...ވެސް ަޤބޫލެއް ކަމުން އަުޅގަ

 

 ޢަބޫބަކު ވާހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލުވަށު މާ

ލުްނ . މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭަޝނުގެ މަސައްކަތްތައް އަވަބަރަކާތުހޫهللا އިުކމް ވަރަޙްމަތު`. އައްސަލާމް ޢަލަ

 1495ވެސް ކޮންމެވެްސ  ަގނޑުގޮތުން އަޅު ގުޅޭ ޓަަކއި ފޮނުވާފަިއާވ މައްސަލައާ ުޅއްވުމަށްމުރާޖަޢާކުރައްވަިއ، އެކަަށއެ

ނޑުމެންގެ ރާއްވަރަކަށް ވާަހކަ ލީމީ ދާއިރާގެ މަސަްއކަތްތަްއ ޖޭގެ ަތއުދައްކާލަން ޭބނުންވޭ. ސަބަބަކީ އަުޅގަ

ނަޑއަުޅއްވާަފއި މި އަށާއި އިޖުތިމާޢީ ހާލަތަށް ލީމީ ދާއިރާއުވަނީ ތަންކޮޅެއް ކުރިން. ޭއގެ ފަހުން ތަފާތު ބަދަލުތައް ތަ ކަ

ރުަގއި އެ މަސައްކަތްތަަކކީ އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށް އަިއއްސަ ާވއި

ނޑައަާޅ  އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. އަނެއްޮކޅުން ބަލާއިރުަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުޭކޝަނުން ކުރަން ކަ

 1500ސަުރކާރުން ދިާރސާކުރަްއވާފައި މަަސއްކަތްަތއް  މަސައްކަތްތަްއ އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނީ އެ ސަުރކާރަށް ކަަމށް ވާތީެވ،

މުރާޖަޢާކުރައްވާފައި އެކަަށއެުޅއްވީމާ ައޅުަގނޑުމެން ެއއާ މެދު ތަންކޮޅެއް ފަހި ނަޒަރަކުން ވިސްނާލުމަކީ މުހިއްމު 

ރިންވެސް ހުިރ ކަމެއްކަން ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ، އެގޮތުން ބަާލއިުރގައި ަމއިަގނޑު މަަސއްކަތްތަަކކީ ޙަޤީޤަުތގައި ހަމަ ކު

ކަންތައް ކަމަށް ވިަޔސް، ތަްނކޮޅެްއ ތަފްސީލީ ގޮެތއްަގއި ިމހާރު އެބަ ހުރި ެއ ުވޒާރާ ިއން ކުރަންހުރި މަސައްކަތްަތއް 

ނޑުމެން މި ކޮމިީޓއަކަށް  ނަޑއަުޅއްވާފަ. މިސާލަކަްށ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ަބއެްއ ކަންތައްަތއް އެބަ ހުރި. ައޅުގަ ކަ

ނޑު ހިތުން ެއ ަކންކަމާ މެދު ވާހަކަދަްއކަން ެއބަ ޖެހޭ. މިސާލަކަށް ކުރިްނ ގެންގޮްސގެން ވާހަކަދަ  1505ްއކާއިުރގަިއ އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތައުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުަކޒާ އަދި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ނުރަސްމީ ތައުލީމު ދޭ މަރުކަޒު ބަދަލުެވގެންގޮްސ 

ދަުލވެފައި އޮްތއިުރގައި އެ ތަުނގެ ަމސައްކަތްަތއް ވެސް މިހާރު ެއ ޝަނަށް ބައޮފް ކޮންޓިުނިއން އެިޑޔުކޭޑިޕާރޓްމަންޓް 

ނުޑ  އޮތީ އަެނއްކާ ބަދަލުވެފަ. އެހެންވީމާ، ނަންތަކާއި އެ މަަސއްކަތްތައް އަލުން އިޞްލާުޙުކރަންޖެހޭ ހިނދު، އަޅުގަ

ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ނޫން.  ހިތުން މިހާރު މިހިރަ މަސައްކަތަކީ އެްއވެސް ހާލެްއގައި އަޅުަގނޑުމެން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ
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ނޑުމެން މުރާޖަޢާކޮށް، މީގެތެރެއަށް އިތުރުކުރަން  ނޑު ތާއީުދކުރަނީ މިކަންކަން ބަލައިގަނެ، އަޅުގަ  1510އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެަނއުމަށްފަހުގައި މި މަސަްއކަތަށް  އަދި އުނިކުރަން އެްއވެސް ަކމެއް އޮތް ކަމަށް ވާނަމަ އެ ކަންކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ އަޅު ނޑުމެން މިހެން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ކަެމއްަގއި އަުޅގަ ަގނޑުމެން އާެއކޭ ބުނުން. ސަބަބަކީ އަޅުގަ

ނޫނެކޭ ބުނެ، ބޮލައިލާޖެހުމަީކ އެީއ ޙަޤީޤަތުަގއި ދައުލަެތްއ ހިންގުމަށް ޓަކަިއ ކުރަން ެހޔޮާވވަރުެގ ކަމެްއ ނޫން. ދެން 

ޅުަގނޑުމެން ކިތަންމެ ޖަޒުބާތީވިޔަސް ޙަޤީޤަތްތަކެްއ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެއީ މި އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްާކއިުރގައި އަ 

 1515ސަރުކާރަކީ އަދި އަޅުަގނޑުެމން ހިތްހަމަޖެހުނަސް، ނުޖެހުނަސް ޤާނޫނީ ސަރުކާރެއް ަކން ޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ ކުރިން 

އި ސަރުކާރެއް ކަމަށް ވާތީެވ. އެީއ ހުންނެވި ރައީސަކު އިސްތިުޢފާދެއްވީމާ ޤާނޫނުއަސާސީަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އަ

އަޅުަގނޑުމެން ފަހަރެްއގައި ިހތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަކަށް ވެސް ެވދާނެ. އެހެންނަމަވެސް؛ އަދި ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަކަށް ވެސް 

ވެދާނެ. ެއކަމަކު ޤާނޫނީ ހަިއސިއްޔަތު ބިާނވެފައި އޮންނަނީ ހިތްހަމަޖެހުމާއި ނުޖެހުމުގެ މަްއޗަކަެށއް ނޫން. ޭއެގ 

ނަޑއެިޅގެން ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ އިޖުރާއަާތއި ހަމަތަކުގެ މަީތގަ. ެއގޮތުން ބަލާއިުރގައި މި ސަރުކާރުގެ ަތއުލީމީ ވުޒާާރ  ކަ

ނޑު   1520އިން ކުރާ މަސައްކަތްަތއް ެއކަށައަުޅއްަވއި، އޮނިަގނޑު ަބދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ފޮނުއްާވފައިވާ ހިނދު، އަުޅގަ

އިޞްލާޙުކުރަންޖެޭހ ކަންތައްތައް ހުރި ނަމަ އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހުގައި ތާއީދުކުރަން މިކަން ބަލައިގަނެ، 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ފަންނީ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކޮށްގެން އަލުން އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު، މި 

ނުޑ ގޮތެްއަގއި މި އޮތީ ހަމަ ތައުލީމާ  ބެހޭ އެންމެހައި ބަލައިގަންނަން. އެހެްނވީމާ، މި މަސައްކަތަށް؛ މަިއގަ

 2ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާ، ަމސައްކަތްތެރިކަުމގެ ތަމްރީނުތަކާ ބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާ. މި 

 1525ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ ކަންތައްަތްއ މި އޮތީ. އެހެްނވީމާ، އެ ކަންކަން އަުޅަގނޑު ބަލަިއަގންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، 

ނުޑ އަޅުަގނޑު މި ހުށަހެޅުމަ ނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލަން. އަޅުގަ ށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ވެސް ތަކުރާުރކޮށްލަމުން އަޅުގަ

އެދެނީ މި މައްސަލަ ކަމާ ެބހޭ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުްއވަިއގެްނ އަވަހަށް ފާސްކޮށްެދއްވުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ. 

 ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. 

 

 1530 ސް ލަބީބު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ޔާރާގެ މެންބަރު އިލްހުޅުމީދޫ ދާއި

` ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ހިަތށްއަރާ ބަެއއް ބޭފުޅުން ވާހަަކފުޅުދައްަކވާއިރު ކުރީ ުދވަހު 

ދެކެވުނު ވާހަކަ އާިއ މިއަދު ދައްކާ ވާހަކަ އާިއ ެއ ބޭފުާޅ ހަނދުމަފުޅުނުހުންނަނީ ބާވައޭ. ނޫނީ ހަމަ ގަސްތުަގއި 

ަރއްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ގޮތަށް ވާހަކަަދއްަކވަނީ ބާވައޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރެްއަގއި، އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރގަިއ  އޮޅުަވއިލާފައި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވުނު، އޭރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ޕްރޮކިއުމެންޓުގެ ބައެއް ބަދަލުގެންނަން. 

 1535ވަމުންދިަޔއީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ެއކަން ކުރާަކށް ނުވާނޭ. ސަރުކާރުން މި އެހެންނަމަވެސް އޭރު މި ބޭފުޅުން ވާހަކަދަްއކަ

އުޅެނީ އޮުޅވާލަިއގެން ކަންަތއްތައް ކުރާށޭ. މިއަދު މި ވިދާޅުވަނީ ދައުލަތް ހިންގަްނ ހުރަސްއަޅާކަށް ނުވާނޭ. 
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ކުރާ ކަެމކޭ ެއކަމަށް ފަހި  ސަރުކާރުން، ަދއުލަތުން؛ ަސރުކާރުން ކަމެްއ ކުރަން އުެޅފިއްޔާ އެީއ ދައުލަތް ހިންގަން 

ނޑު ހިތަށްއަރާ ކޮން ވިސްނުމަކުން، ކިހިނެއް ިވސްނާ ބައެއް ާބވައޭ ވެސް.  ނަޒަރަކުން ބަލަންޖެހޭނޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ހިތަށް  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ބަާޣވާަތކުން ވެރިކަމަށް އަރަިއ ތިބޭ ބަޔަކު ކޮށްަފއި، ނުކުރާެނ ަކމެއް އަުޅގަ

 1540ނގޭނެ. ކޮންމެ ފަދަ ކަމެްއ ެވސް ކޮށްފާނެ. ސަރުކާރުްނ ހިންގާ ވުޒާާރއަކަށް ަބެއްއ ވެސް ގެންނާކަށް ނޭ

ބަދަލުގެނެއްިސއްޔާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންޖެހޭނެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާްޒގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ 

ށް، އެ ަބއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންްޑ ޑިޕާރޓްމަންޓު އޮފް އިިމގްޭރޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަްނެގ ބައި އުނިކޮ

ނެޝަނަލް ސެކިއުރިީޓގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާތާ ކިތަންެމ ޒަމާނެއް ެވއްޖެ. އަދި ިމއަދާ ހަމައަށް ރައްޔިތުްނެގ 

އަންގާފަ  މަޖިލީހަށް އެ ހުއްދަ ހޯދާކަށް އެކަން ފާސްކުރުމަށް ފޮނުާވފަ އެއް ނެތް. އެ ބަދަލު ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް

 1545އެއް ނެތް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކަށް ނޭނގޭ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި ޑިޕާރޓްމަންޓު އޮފް 

ނޑުމެން ިވސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ ކީއްބާއޭ  އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެިމްގރޭޝަނޭ ކިޔާ ތަނެއް ހުންނަ ކަމެއް. އަޅުގަ

ރޭޝަްނ ޑިޕާރޓްމަްނޓު ގެްނގޮްސގެން މި ކުރަނީ. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަކަްށ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީެގ ދަށަށް އިމިގް

ނޑުމެން ވިްސނާލަން އެބަ ޖެހޭ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑު ބަޣާވާތްކުރި  އިންނެވި ބޭފުޅަކީ ކޮންބޭފުޅެއްކަން އަުޅގަ

ތަްއ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން އެަބ ބަޣާވާތުގެ އަހުލުވެރިާޔ. ެއ ބޭފުޅާގެ ދަށަށް އިިމގްރޭޝަން ގެންގޮްސގެން ކުާރ ކަން

 1550ޖެހޭ. ކުރީގެ ބަޣާވާުތގެ ސަުރާކރުގެ ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަުރކަން ކުރެްއވި ޝަމްހީދު ިކޔާ ބޭފުޅަކު ޓުވީުޓކުރަްއވާފަިއ 

މިލިއަން ޑޮލަރު އަހަރަކު ލިބޭނޭ ވިދާޅުިވޭޔ ކަޓުގެ ގޮތުގަ. ރިްޝވަތުެގ  2އޮތް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ތިމަންނަ އަށް 

މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބޭނޭ. ރާއްޖޭގެ ަވއިގެަމގު ހިނގާށޭ ބޭރު ބަޔަކަށް ވިއްކާލަން.  2ތުގަ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ގޮ

ތިމަންނަ މިހާރު ބަޔަކާ ވާހަކަދައްކަނީއޭ. ަޗއިނާ ސަރުކާރާ ވާހަކަދަްއކަނީއޭ. މިއީ އޭުރެގ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު 

މިލިއަން  2ހާރުގެ ވެްސ، އޭުރގެ ެވސް ޑިފެންސް މިނިސްަޓރު ބާޣީ ނާޒިމު ޓްވީޓުކޮށްަފއި އޮތް ުޓވީެޓއް. އެއީ މި

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ. ކަމެއް. މިހާރު އެ   1555ޑޮލަރު ލިބޭނެ ވާހަކަ ބުނެފައި އޮތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ އަޅުގަ

ެގ ސަރަހައްދުތައް އެމެރިކާ ބޭފުޅާ ކުރަންއުޅޭ ކަމަކީ ެއމެރިކާ އާިއ އެިކ ފަރާތްތަާކ މަޝްވަރާކޮްށގެން ރާއްޖޭ 

ސަރުކާރަށް ވިްއކާލުން. އަްއޫޑ އާއި ލ. އަތޮޅު، ސޯފާ ެއްގރީމެންޓެއްގެ ދަށުން އެމެރިކާ ސަރުކާރަށް ވިްއކާލަިއ، މި 

ބުނަނީ އެމެރިކާ ސަރުކާުރގެ ބަޔަކު އައްޫޑ ާއއި ލ.ގައި ުކރާ އެްއވެސް ކަމަކަށް ިދވެހި ޤާނޫނެއް ނުހިނގާނޭ. ައއްޫޑ 

ވެސް ުފވައްމުލަުކަގއި، އަްއޑޫ އަތޮޅުަގއި ވެސް ލ.އަތޮޅު؛ ައއްޑޫ ސިީޓަގއި ވެސް ލ.ގަިއ ވެްސ ބަޑިްނ  އަތޮޅުަގއި

 1560މީހަކު މެރިޔަސް އެ މީހަކަށް ދަޢުވާކުރެވޭކަށް ނެތް. އެ މީހަކު އެތާ އިނދެގެން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިޔަސް. އެމެރިކާ 

އް ކުިރޔަސް ެއ ެއގްރީމެންޓެްއގެ ދަުށން އެ މީހަކަށް އަދަބުެދވޭނެ ރައްޔިތަުކ ައއްޫޑގަ އާއި ލ. އަތޮޅުަގއި ކޮންމެ ކަމެ

އެްއވެސް ގޮތެއް ނެތް. ދަޢުާވ އެއް ވެސް ނުކުެރވޭ. ހައްަޔރެއް ވެސް ނުކުެރވޭ. ުނވެްސ ބެލޭ. ބަޑި ހިފައިގެން ވެްސ 

ނޑު؟ ހަމަ ފައްޅި  އުޅެންވީ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، އަދި ެއެއއްނޫން ކޮބައިތޯ ެއްއކަލަ ދީނީއޭ ިކޔަިއގެން އުޅޭ ަޖމާޢަތްގަ
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އަޅަިއގެން އަުޅކަން ވެސް ކުަރންވީ. ބުދު ބަހައްޓައިގެން ެވސް އުޅެންވީ. މި ހުރިހާ ކަމެއް، މި ތިއްބެވި ލ. އަތޮޅުގެ 

 1565 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ބަްއލަވާ އެ އެގްރީމްނެުޓގެ ޑްރާްފޓު އެބަ އޮތް ސޯޝަލް މީިޑާޔގަ. ީކއްެވގެންތޯ ތި ބޭފުޅުން 

ނުބައްލަވަިއ، އެ އަޑުުނއުފުްއލަވާ ތިއްަބވަނީ؟ މިއީ ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. ޤައުމުގެ ީދނޭ، ވަހުދަތޭ ކިޔަިއގެން ުއޅޭ 

ބަޔަކީ ކީްއކުރަން، ކޮންކަެމއްތޯ؟ ދިވެހި ރައްޔިތުން މަގުފުރައްދަިއ، ދިވެހި ރައްޔިުތންނަށް އޮޅުވާލައި، ދިވެހި 

ނޑުގެ އަްޚ ރައްޔިތުން ނެތިގެންދިޔުމަށް މަ ނޑު ލ. އަތޮުޅގެ ޢިއްަޒތްތެރި އަޅުގަ ސައްކަތްކުރާ މީހުން. އަޅުގަ

މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން، ތި ބޭފުޅުން މިކަން ބައްލަވައި ދިރާސާކުަރްއވާށޭ. މިއަށް ބުނަންޖެހޭ އެއްެޗއް ތި 

ނޑުމެން ާމލޭ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާށޭ. ިމީއ ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. މި ޤައުމު ިވއްކާލަނީ ކޮންަބއެއް  1570ތޯ؟ އަުޅގަ

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ތަރައްޤީކޮށް، ކުިރއަުރވަން ފުރުޞަތުދިނުމަށް ބޭރު ބަޔަކު ގެނައީ. އެއަރޕޯޓު ަނގަިއގެން 

ނުގެންދެވޭނެ. ެއއަރޕޯޓު މިތާ އޮންނާނެ. ހުޅުލޭގައި އޮތް އެއަރޕޯެޓއް ނުގެންދެވޭނެ. ެއތާ ހުރި މެޝިނެއް ވެސް 

ވާތަކުން ެވރިކަން ބަދަލުކޮށްފައި އެތާ ހުރި މެޝިން ނަގައިގެން ދިޔަީއ. މެޝިން ވެސް ވިްއކާލީ މި ނުގެންދެވޭނެ. ބަޣާ

ބަޣާވަތުގެ ސަރުކާުރގެ އަހުުލވެރިން. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ތަނަށް އެއްޗެއް ލަިއގެްނ ވަކި ކަމެއް ކުރަން އުޅޭނެ 

ނޑުމެން ވިސްނަިއގެން ކަމެއް ނެތް. ބަޣާވާުތގެ އަުހލުވެރިން ކޮންމެ ފަދަ ކަމެ  1575ްއ ވެސް ކުރާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 7ތިބެންޖެހޭނީ. އިރާދަކުރެއްިވްއޔާ މި ބަޣާވާތުގެ އަހުުލވެރިްނ އަޅުަގނޑުމެން މި ޤައުމުން ބޭރުކޮށްލާނީ މި އަހަރުގެ 

 ސެޕްޓެމްބަރުގައި އެއްބުރުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު ވާހަކަދެްއކެުވން: މަޑަވެލި ދާއިާރގެ

 1580` ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މިިނސްޓްރީ އޮފް އެޑިުޔކޭޝަންެގ ހިންގުމުގެ ދާއިާރ އަްށ 

ބަދަލުތައް ގެންނަވަން ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ހަވާލާދީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ އޮފީހުން ވުޒާރާތަކަށް 

ނުޑގެ ބަ ނުޑ ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ، އަުޅގަ ދަލުގެނައުމަށް ޓަަކއި ފޮުނވާފަިއވާ މައްސަަލއާ ގުޅޭ ޮގތުން އަުޅގަ

ކުރީަގއި ވާހަކަދެްއކި ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު، ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު 

ނޑުމެންނަށް އެނގިފަ އެއް ނޫްނ ކަންތައްތައް ކުރަމުން މި ދަނީ. އަދި މިއަދު ހިތާމައާ  ފާހަގަކުރެްއވިހެން އަުޅގަ

 1585އެީކގައި ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި ސަރުކާރު ަޞއްޙަަކމާ، އަދި ުގޅިގެން ވަރަށް ިގނަ ކޯޓުތަކުަގއި އަދި ވަރަްށ 

ނުޑގެ ގިނަ ތަންތަނުގައި މައްސަަލތައް އުފެދިގެންދާ ަވގުތެްއަގއި މިކަހަލަ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ސަރު ކާރުގެ އޮނިގަ

ތެރެއަށް ގެަނއުމަކީ އެްއގޮތަަކށްވެސް ކަމުދާ ކަމެއް ނޫނޭ. ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން މަްސދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ ސަރުކާުރ 

އިންތިޚާބު ބޭްއވި، އަދި ާރްއޖޭގެ ރަްއޔިތުން އިންތިޚާބުކުާރ ސަރުކާރެްއ ވަރަށް ައވަހަށް އިރާދަކުެރވިްއޔާ އަންނާނެ. 

ދަކުެރއްިވއްާޔ އެމް.ޑީ.ޕީ ކާމިޔާބުކޮށް، އަދި ރައްޔިތުން ދިން ސަުރކާރެްއެގ ތެރެއިން ނޫނިްއޔާ މިކަހަލަ އެއްބުރުން އިރާ

 1590މަސައްކަތްތައް ކުރުަމކީ ރަނަގޅު ކަމެއް ނޫން. މި ބަދަލުގެންނަވަން ގެނެއްސަ ހުރި މުހިއްމު މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭަގިއ 
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އަދި އެޑިުޔކޭޝަނުން ހިންގާ ވަރަށް ގިނަ ތަންތަނަށް ޤައުމީ ސަނަދު، އްޖޭގެ ވަރަށް މުހިއްމު އެބަ ހިމެނޭ ދިވެހިރާ

ބަދަލުގެނައުމަށް އެބަ އޮތް. މީގައި ވެސް މަކަުރވެރި ހީލަތްތެރިކަމެއް ވާ ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ. ެއއީ 

ނޑަކަްށ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް މިކަން މި ފޮނުވީ ކޮންމެހެން މީަގިއ އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަެތއް އޮެވގެން ކަމަށް އަުޅގަ

ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. އެހެންނަމަ، ކުރީަގއި މިސާލަކަށް އިމިގްޭރޝަން ޑިޕާރޓުމަންޓު ބަދަލުުކރި ގޮތަށް، މި ބަދަލު ހަމަ 

 1595އަންނަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނީ ދައުލަތެއް ހިންގުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ކެރުމެއް ިމ 

ކާރުަގއި ނެތް. އެއީ ޤާނޫނީ ދައުލަތަކަށް ނުވާތީ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، މިކަން އެކަްނޏެއް ނޫން. ޤާނޫނީ އިމުގެ ސަރު

ބޭރުން މި ބޭފުޅުން ކުރަމުން މި ގެންދަނީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިތންހަތަރު ސަރަހައްދެއްަގއި 

ވެރިންނަށް ރަނގަޅު ގޮުތގައި އަިއސް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ޓަކައި ރާއްޖޭގެ ެއކި ކަންކޮޅުަތުކގަިއ ތިއްބެވި މަސް

އައިސްޕްލާންޓުތަެކއް އޭރުަގއި، އަދި ބޭރުގެ ބޮޑެތި ޖަމާޢަތްތަކުގެ ހިލޭ އެީހގައި ކޮށްެދްއވާފައި އެބަ ހުރި. އަދި ުކޑަުކަޑ 

 1600ނަމަވެސް ގދ. ތިނަދޫަގއި ހުރި ޕަސަންޓެއް ރައްޔިތުން ދޭ ގޮތަށް ވެސް އެބަ ހުރި ކަންތައްތައް ކޮށްފަ. އެހެން

ނޑަށް މަޢުލޫމާތުލިބުނީ މިހާރު އެ ތަން ވެސް ފޭރިގަެނގެން ުއޭޅ ވާހަކަ. އެ ތަން ނަަގއިފި  އައިސްޕްލާންޓު ވެސް އަުޅގަ

މިހާރު. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އެ ތަން ިވއްކާލައިފި. ހަަމ އެާއއެީކގައި ގދ. ތިނަދޫގެ މަގު ހަދާ ޔުނިޓުަގއި ހުރި 

ސާމާނެއް އަދި މީހުން މަގުމަތިކޮށް، އެ މީހުންނަށް މުސާރަނުދީ ފެނަކަ އިން މި ބުނަނީ ތިމަންނަމެންނަށް  ހުރިހާ

އެނގޭ ކަެމއް ނޫނޭ. ކޮންމެެވސް ރޯޑް ކޯޕަރޭޝަނެްއގެ ދަުށގައޭ އެ މީހުން ތިބީ. އެ ތަނަކަށް ނޭނގެއޭ. އެ ތަނުަގިއ 

 1605ދި އެ ތަްނ ވެސް ނަގައިފި. މިކަހަލަ ބޮެޑތި ޖަރީމާތައް ހިންގަމުން މި ހުރި ހުރިހާ ވެހިކަލްތަކެއް ެވސް ވިްއކާލައިފި. އަ

ދަނީ. މިއީ ޖަރީމާގެ ސަރުކާރެއް. އަދި މި ރާއްޖެ ސަލާމަތުގެ އައްސޭރި އަށް ގެންެދވުމަށް ޓަކަިއ، ވަރަށް ގިަނ 

ންތަނުގައި ަދއްކަމުންދިޔަ ވާހަަކ ވާހަކަތަެކއް ަރއްޔިތުންނަށް ޮއޅުވާލުމަށް ޓަަކއި، ދައްކަމުންިދޔަ ބަޔަުކ؛ އެ މީހުން ތަ

ނޑު ކުީރގަިއ މި ދެންނެވި ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް ކޮބައިތޯ ރާއްޖެ؟  އަކީ ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައޭ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެނިގގެންދިަޔއީ ބޮޑުސިްނގާ ެއގްރީމެންޓެްއަގއި އެމެރިކާ ސަރުކާރަށް މުޅި  އިްއޔެަގއި ނުވަތަ ޭރަގއި ައުޅގަ

 1610އުމު، އެމެރިާކގެ ޤާނޫނު މިތާ ހިންގޭނެ ގޮތަށް އަދި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނަށް އެ ޤާނޫނު މައްޗަށް ނުހިންގޭނެ ޤަ

ބާރުނުފޯރުވޭނެ ގޮތުގެ އެގްީރމެންޓުތަކުގައި ސޮިއކުރަމުންދާ ވާހަކަ. މި ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގަމުންދާއިރު ކޯލިޝަނުެގ 

ްށ ނޭނގެ މިއިން ެއއްވެްސ ވާހަކަ އެްއ ދައްާކކަށް. އަދި ފުޅާ ކޯލިޝަން މި އޮީތ ހަނު. އަދި މި ބޭފުޅުންނަކަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ އަްށ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ކޮށްދިން ކަމަށް، ހެޔޮއެދޭ ފަރާތެއް ކަމަށް އަމިއްލަ އަށް 

ގޮސް އަބަުދވެްސ  ވަކާލާތުކުރަމުންދާ ބޭފުޅަުކ ެވސް މި މީހުންނަށް ތާއީދުކުރައްަވއިގެްނ އެބަ އިންނަވާ. ަތންތަނަށް

 1615ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު، ވަހުދަތު، މިހެން ގޮސް އަތްނުފޯރާފަށުގެ ވާހަކަދަްއކަމުން، އަދި ަބޔަކަށް ނޭނޭގ ޒާުތގެ ވާހަަކ 

އޮޅުވާލުމަށް ަޓކައި ދަްއކަމުން އެބަދޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ބޭފުޅުން މީގެ ވާހަކަ ެއއް ުނދައްކަާވ. ރާއްޖޭގެ ެއއަރޕޯޓު 

މޭލު ދުރުގައި  18ކަ ދެްއކިއިުރަގއި އެއަރޕޯުޓ، ބާލިދި އެއަރޕޯޓަކަށް ބަދަލުކޮށް އަދި ޖެހިގެން އޮތް ވިްއކައިލާ ވާހަ
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އަމިއްލަ ެއއަރޕޯޓެއް ހަދާ ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބޭ ހުރިހާ އާމްދަނީކޮޅު، ޖެޓުތަކާ ެއއްޗެހި އަިމއްލަ ޖީބަށް އެޅޭ 

ރައްޔިތުންަނށް ހެޔޮއެދޭތީއޭ މި އުޅެނީ. ރާއްޖޭގެ ކޮން ރަްއޔިތަކަށްތޯ  ގޮތަށް ހަދައި، ެއކަން ނިންމައިލާފައި ރާއްޭޖގެ

 1620ހެޔޮއެދުނީ؟ ރާއްޖޭގެ ކާކަށްޯތ ކަމެއް ކުެރވުނީ؟ އަމިއްލަ ރަށުގައި ވެސް ނަރުދަމާ އެްއވެސް ނެތް ހާލުގައި މި ތިބީ. 

ޙާޖާކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ނެތި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތންނަށް ކޮންކަމެއްތޯ ކުރެވޭނީ؟ ތިމާ އަމިއްލަ އަށް ތިމާގެ އެމީހުން ޤަޟާ

ރަށަށް ތިމާގެ ޢާއިލާ އަްށ ކަމެއް ކޮށްދީފައިނޫންތޯ ާރްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންނާ ހިސާބަށް ކަމެއް ކުެރވޭނީ. މި ޒާުތގެ 

މަށް ޓަަކއި ރިޔާސީ ރޭހަށް ނިކުމެެގން އުޅޭ ހީލަތްތެރި ބަޔަކު ވާހަކަދަްއކަިއ، ރާއްޖޭގެ ަރްއޔިތުންނަށް އޮޅުވާލު

 لحود هلل رب العالوينًاބަޣާވަތެއް ކޮށްގެން މި ތިބީ. މި މީހުން ކިބައިން މި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރައްވާށި! 

 1625 ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. 

 

 ވުން:ޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ާވހަކަދެއްކެ ވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަމާ

ނޑު ޢާއްުމ ގޮތެްއަގއި ވާހަކަދަްއކަން  `. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އާދެ، އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުރީ ެވސް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުޭކޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއާ ގުޭޅ 

 1630ގޮތުން ބައެއް ކަހަލަ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ެދއްކިފައި ހުރީމާ  ގޮތުން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެން އަތޮޅާ ބެހޭ

އަޅުަގނޑު އެއަށް ކޮންމެެވްސ އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން އެަބ ޖެހޭ. އާދެ، ލ. އަތޮޅުެގ ގަމުގެ ބޮޑު ބަެއއް ބޭރު 

ސް މި އުޅެނީ. އިންޑިާޔގެ ޤައުމަކަށް ދީފައި އޮތީ ކުީރެގ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން. ެއަކމުން ސަލާމަތްނުވެގެން އަދިވެ 

ކޮންމެވެސް ކުންފުންޏަކަށް ނަން ނޭނގޭ ބަޔަކު، މަސައްކަތްނުކުރާ ބަޔަކަށް ޤަތަުރ ސްކޫލާއި ހޮސްޕިޓަލާ، މުޅި 

ސްޓޭޑިއަމާ، ހުރިހާ ތަނެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެގްރީމެންޓުކޮށްފައި ދީފައި އޮތީ ކުރީގެ ސަރުާކރުން. އެހެންވީމާ، މިހާރަކު 

 1635ހެންވީމާ، އެކަން އަުޅަގނޑުމެން މި ސަރުކާރުން ދޭ ވާހަކަ ދެްއކީމަ އަޅުަގނޑު އެ ވާހަަކ ނޫން ދިނީކީ. އެ

ނޑުމެން ހުޅުލޭ ެއއަރޕޯޓު ޖީ.އެމް.އާރަށް ދީަފއި ޮއތީމަ، ދެކޮޅުހެދީ ދީފައި އޮތް  ދަންނަވާލަން އެބަ ޖެހޭ. ދެްނ އަުޅގަ

އި، އެތައް ަބޔަކު ވަޒަްނވެިރކޮށް، އެ ތަނުގެ އެްއވެްސ ގޮތުން. އެ ތަުނަގއި އެ މީހުްނ އަމިއްލަ އަށް ސިޓީ އެްއ ހަދަ

ކަމަކަށް ދިވެހި ސަުރކާރުން ބާރުނުހިނގާ ގޮތަށް ޮއވެ، ދިވެހި ދައުލަތުން އެ މީހުންަނށް ލާރިދޭންޖެހޭ ހިސާބަށް 

ނޑުެމންނަށް ސަލާމަތްނުވެވޭ ހިާސބަށް ދިޔައިމާ ައޅުގަ  ނޑުމެން ދިޔައިމާ ެއއީ ބޭރު ަބޔަކަްށ ނުވިްއކިޔަްސ އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުްނ   1640ދެކޮޅުހެދީ. އެހެންވީމާ، އެ ާވހަކަ ދަންނަވާލަން. އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވ ގޮުތެގ މަތީން ކުރަން ހަވާލުކުިރ، މަސައްކަތްަތއް އަލުން ރާވާ މުރާޖަޢާކޮށްފައި ޭއގެ 

ނޑުމެން ޤާނޫނު ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން އާނަބސް ބުނުމަށް ޓަކަިއ ހުށަހެޅީމާ މަސައްކަތްތަްއ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި އޮތް ގޮތަށް އަދި އާއެކޭ ނުބުނި ކަމަށް ވިޔަސް އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލައިގަނެ، މި 

ނޑުމެން އަދާކުރަންޖެހޭ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ގޮތަކަްށ އިޞްލާޙުކޮށްފައި އެ ކަންތަްއ ކުރުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ައޅު ގަ
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 1645މަސްއޫލިއްޔަެތއް. މިކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ނޫނެކޭ ނުބުނެވޭނެ. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅަގނޑު ވެސް ނުދަންނަވަން 

ނޑުމެްނ އެއްެވސް ެއއްެޗއް ނުބުނެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭަޝނުގެ މަސައްކަތްަތއް މި އޮތް ގޮތަށް ހަމަ އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް ގެންނަން ފެންނަ ތައްަގނޑުޖަހައިދޭށޭ. އަޅު  ނޑު މި ދަންނަވަނީ މި މައްސަލަ ބަލައިގަނެ އަުޅގަ ގަ

ނޑުމެން  އިޞްލާޙުތަކެްއ ގެނެްސގެން ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި މަްޝަވރާކުރުމަށްފަހުގައި ޤާނޫނީ މަސްއޫލިްއޔަތު އަުޅގަ

ނޑު ާތއީދުކުރަމޭ. ަސރުކާރާ މެދު ހި ނޑުމެން އަދާކުރަމާ ހިންގަވާށޭ. އެކަމަްށ އަުޅގަ ތްހަމަޖެހުނަސް، ނުޖެހުނަސް އަޅުގަ

 1650އަދާކުރަންޖެހޭ ޤައުމީ މަސަްއކަތްތައް ކުރަންޖެހޭނެ. ައޅުަގނޑުމެން ޤައުމީ ވާޖިބު އަދާުކރަންޖެހޭނެ. މި މަސައްކަތަީކ 

ނޑުމެންނާ ހަވާ ލުކޮށްފަިއ ޤާނޫނުއަސާސީން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް މަތިކޮށްފައިވާ މަސައްކަެތއް. މި މަސަްއކަތް ައޅުގަ

މި އޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީަގިއާވ ގޮތުގެ މަތީން. ައޅުަގނޑުެމންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމަކީ މިަކމާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮމިޓީއަކަށް 

ފޮނުވަިއގެން މަޝްވަރާކޮށްފަިއ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް އޮތިއްޔާ، ުނވަތަ މަސައްކަތްތަާކ 

އެަކންކަން ރަނގަޅުކޮށްފައި އަުޅަގނޑުމެން އެއްބަްސވެ، ޤާނޫނުއަސާީސގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން  ފުށުއަރާ ކަމެއް އޮތިްއޔާ

ނޑު ދަންނަވާލީ. އެހެްނވީމާ، ދެން ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ   1655އަޅުަގނޑުމެން މަސްއޫލިްއޔަުތ އަދާކުރުން. އެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ ެއއް ިއރެއްަގއި ވެސް ސަރުކާުރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ވިދާޅުިވ، އަޅުގަ 

ނޑަެއޅިގެން އިތުރުފުޅެއް. އަޅުަގނޑުމެންނެއް މިކަހަަލ  މަސައްކަތަތަކާ ދެޮކޅުހެދި ބައެއް ނޫން. ެއއީ ހަމަ ކަ

މަސައްކަތެއް ައއިމަ އިދިކޮަޅކަށް މަސައްކަތްކޮށްފަ އެއް ނޯންނާނެ. ހުރިހާ އެމްބަސަޑަރުން ވެސް ފާސްކޮށްދީފައި 

ނޑުމެން އޮންނާނީ އޮ ންނާނީ. އަދި އެހެން އެގްީރމެންޓުތަކުގައި ޮސއިކުރަން ެވސް ފޮނުވާ ހުރިހާ އެއްޗެްއަގއި އަުޅގަ

ނޑު ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަން،   1660އާނބަސް ބުނެފަ. އެހެންވީމާ، އެއީ ހެއްެދވި ވަރަށް ބޮޑު އިުތރުފުޅަކަށް ވާތީެވ، އަުޅގަ

ށް ދިނީ ނުވަތަ ވިްއާކލީ މި ސަރުކާރަކުން ނޫން. ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން. ލ. އަތޮުޅގެ ބޮޑު ަބއެއް ބޭުރ ބަޔަކަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު

 1665. عليكن سالملا. نا هحود ًعلَ آلو ًصحبو أجوعين سيد علَالصالة ًالسالم  .العالوين رب هلل الحود`. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަްނގެ މަސައްކަުތގެ ތެރެއަށް ގެންނަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަަލ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ރަނގަޅު ބަދަލެއް. އެ ބަދަލުގެ ސަބަބުން މިހާރު ހުރި ބައެއް ކަންތައްތަްއ  އަކީ އަުޅގަ

ބޮޑު ބަދަލަކީ ކުަޑކުދިންގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ބައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ ދަށަށް  ރަނގަޅުެވ، މި ގެނެވޭ އެްނމެ

ބަދަލުވުން. އެ ބަދަަލކީ ެއކަާމ ބެހޭ ވުޒާާރ އަްށ، އެކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާާރއަކަށް އެކަްނ ބަދަލުކުރުން ކަމަށް ވާތީ 

ނޑުމެން ޖީ ނުޑ ތާއީދުކުަރން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަ  1670.އެމް.އާުރގެ ވާހަކަ ނޫނީ އިންޑިާޔ ައްށ އެކަމާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް،  ނަޑއެޅިގެްނ އެކަން އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން ދިއުމަށް ދަތިާވ ވާހަކަދައްާކއިރުަގއި ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމަކީ ކަ
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ްއޔިތުންނަށް އެ އުނަދގޫ ދިވެހި ރަްއޔިތުްނނަށް ޖެއްސުމަށް ޓަކައި ަބޔަުކ މަސައްކަތްކުާރކަން. މިދިޔަ އަހަރު ދިވެހި ރަ

އެއަރޕޯޓުން އެންމެ ލާރި ެއއް ވެސް ލިބިފަ ެއއް ނެތް. މި ދެންނެވީ ެއއަރޕޯޓުން ލިބެންޖެހޭ، ޤާނޫނީ ގޮތުން 

ލިބެންޖެހޭ ސަރވިސް ޗާޖު ފިޔަަވއި އިތުރު ެއއްވެސް ލާިރ އެއް ނުލިބޭ. އެކަމަކު ދިވެިހ ދައުލަތުން އެ މީހުންނަށް 

 1675ބިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ެއ  1.2ތީ އަރާފަ. އެހެން އޮްއވާ މި އަހަރު މިލިއަން ޑޮލަރު ވަރު އޮ 7ދޭންޖެހޭ 

އެއަރޕޯުޓގެ ފައިދާ ފެިނގެްނދިޔައިމަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ މި ކުެރވުނީ، ސަރުކާރުން ކުރީ ރަނގަޅު 

އީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއްކަން. ކަމެއްކަން. ިދވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށާ، ދިވެހި ރައްޔިތުންަނށް އެ ލިބިގެން ދިޔަ 

މިލިޔަން ޑޮލަރު ހޯދައިދިނީ މި އަހަރުގެ ފައިދާ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ައދި ދޯނި ގަތަސް އަދި އެހެން  100ގާތްަގނޑަކަށް 

 ތަށް...މީހުން އެއިން ގެދޮރުއެިޅޔަސް ދެން އެ ކަންތައްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނެއް ބަލާކަށް ބޭނުމެްއ ނުވޭ. ދިވެހި ދައުލަ

 1680 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ވާހަކަދަްއކަވަމުްނގެންދަާވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

 އުނދަގޫނުކުރުމަށް ދަންނަވަން.

 

 1685  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު

މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިގެންިދޔަކަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ބަޔަކު ދިވެހި ަޤއުމަށް  1.2، 1.2ލަތަށް ދިވެހި ދައު

އެްއކޮށް ކާލަމުންދިޔަ ދިއުން ހުއްޓުވަިއ، އެހެން ބަޔަކު އެ ފައިސާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގޮތަށް 

ްއގެ ޖީބު ބޮޑުކުރަމުން ގޮއްސަ އެ ޖީބުތައް ފުފުނުވަރުން މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ކުރި ކަމެއް. ދެން ބަޔަކު އެ ބައެ

މިހާރު އެ ޖީބުތައް ހިނދިގެންދާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވެގެްނ މިތާގައި އަޅުަގނޑުމެންނާ ދިމާލަށް ބެވިޔަކަސް އެީއ 

 1690ބޭނުންވާ  އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިގަންނާެނ ކަމެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮންމެއަކަސް ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން

ވާހަކަ އަީކ ެއޑިއުޭކޝަން ިމނިސްޓްރީގެ ދަށަށް އެ ގެނެޭވ ބަދަލަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި އިދާީރ ގޮތުން ގެނެޭވ ބަދަލެކޭ. އެ 

ބަދަލުގެ ސަބަބުން އެ މަަސއްކަތްތަކަށް އިތުރު ހަލުވިކަެމއް ައއިސް، ރަނގަޅަށް އެ މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ގޮަތކަށް 

 ްނ ގެންނެވި ބަދަލެކޭ. ޝުކުިރްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ފަހިކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރު

 

 1695  ވާހަކަދެއްެކވުން: މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

`. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. މިނިސްޓްރީ ޮއފް އެިޑއުކޭޝަނުން އެ ާތގެ މަސަްއކަތަށް ގެންނަން 

ނުޑ ތާއީދުކު ނުޑ ދަންނަވާލަން އޮީތ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބަދަލަށް އަުޅގަ ރާ ވާހަކަ ދަްނނަވާލަން. ހަމައެާއއެީކގައި އަުޅގަ

މާމިނގިލީގެ ފެންހޮޅި ނޭޅިެގން މިތާގައި އެމް.ޑީ.ޕީ އަްށ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންަބރުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރު 
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ލީގަިއ ފެންހޮޅި އަޅަން ދައުލަތުގެ ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. އާދެ! އެއީ ތިން ފަހަރަށް، ތިން އަހަރެއްގެ މަތީން މާމިނގި

 1700ބަޖެޓުގައި ޖައްަސވަިއ، ޚިޔާނާތްތެރި ބަޔަކު އެކަން ނުކޮށްވާވުމަކީ އެއީ ޤާސިމް އިބްރާހީމު ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އަދި 

 ހަމައެހެންމެ، ދައުލަތުގެ ބަޣާވާތެއް އުަފއްދަިއގެން، ސަުރކާރެއް އުފައްދާަފއިވާ ވާަހަކ ދައްކާއިރު، މި ބައިމީހުން 

ނޑުމެންނާ ެއގްރީމެންޓެއްކޮށް، % ނުޑ ނުދެކެން. އެީއ އަުޅގަ ދޭންޖެހޭނެ  30ފިޔަވަިއ ބަޣާވާެތއް އުފެއްދި ަބޔަކު އަުޅގަ

ކަމަށް ބުނެ، ބޮޑު މުއާޙަދާއެއްަގއި ސޮިއކޮށް ފިންގަރޕްރިންޓުޖަހައި މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަށްފަހު ބޭރުކޮށްލައި، މި 

ނޑު އޮެތންސިޓީ ނުވަތަ ކްރެޑިބިލިޓީ  ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިއިރު، މިކަން ކުރީ އެމް.ޑީ.ޕީ ނޫން ކާކުތޯ؟ މިކަން އަޅުގަ

 1705ނުވަތަ އެކަުމގެ މުހިއްމުކަން ނުވަތަ އެކަމަށް ދީފައި އޮތް އަހަމިއްޔަތުކަެމއް އޮތީ ކިހާަވރަކަށްތޯ؟ ފުރަތަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަ 25އަށް ލިބިގެންދިޔައީ % ލިބިގެން ދިޔައީ ޖުމްހޫރީ  54އްޔިތުންނަށް އެނގޭ. %ަކން އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް  ޕާޓީ އާއި ަޙސަން ސަޢީދާ، އަޅުަގނޑުމެން ގުިޅގެން ކުިރ އިންތިޚާބުންކަން އަުޅގަ

ނިޑކޮ ށްލަިއގެްނ އެނގޭ. މި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަށް އެނގޭ. މި ހުރިހާ އެންމެން ބޭރުކޮށްލާފައި އަމިއްލަ އަށް ބޮ

މަސައްކަތްކުރަން ފެށުނީމާ ކޮބައިތޯ ތިމަންނާގެ ވޯޓޭ، ތިމަންނާމެންގެ ވޯޓޭ ކިޔަިއެގން ވާހަކަދެއްކުުމގެ ޙައްޤު. 

 1710މިއަށްވުރެ ޮބޑު ބަޣާވާެތއް ކޮަބއިތޯ؟ ައޅުަގނޑަކަްށ ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ބަޔަކު މެދުވެިރކޮށްެގްނ 

ސް އެނގުނީ ނުވަތަ ބަޔާންތަކުން ވެސް އެނގުނީ މިތާގައި ބަޣާވާެތއް ކޮށްފައި ނެތްކަން. ދެން ކުރި ތަޙުޤީޤުތަކުން ވެ

މިއަދު ބަޣާވާތޭ، ބަޣާވާތޭ ކިަޔއިގެން މި ވާހަކަ ރަްއޔިތުންނަށް މި ވިސްނައިދެނީ ތިމަންނާމެން ބަޣާވާތެއް ކޮްށގެން ތިެބ 

ހާގެ ރުއް ގިނަވާނޭ ބުނާ ގޮތަށް މިގޮތަށް މިހެން ކަންތައްތަކެއް އެހެން މީހުންގެ ބޮލަށް އެ ފައްތަންެވގެން. އަުޑގަދަ މީ

ނުކުރެވޭނެ އިނގޭތޯ. މިއަދު ިދވެހިރާއްޖޭގެ ލޮުބވެތި ރަްއޔިުތން މީހާ މޮޔަ އެއް ނޫން. އެާހ ތާކުންތާކުނުޖެހި އެއް ނޫން 

 1715ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާކަްށ މިތިބީކީ. އެހެންވީމާ، މި ބާަވތުގެ ިވޔާނުދާ ވާހަކަ ަދއްކަްނ ފެށީމާ މިއަދު ދިވެހި

ރަނގަޅަށް އެނގޭ މި މީހުންނަށް. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަަތްއ މި އަންނަނީ. ހުޅުލޭ އެއަރޕޯޓާ އަދި އެނޫންވެސް އެތާ 

އޮތް ެއއަރޕޯޓާ، އެހެން ަތންތަން ވެސް ބޭރުމީހުންނަށް ދީ، ނިކަމެތިކަން މި ޖަްއސަނީ ކޮންބަެއއްކަން އެނގޭ. 

ވަނަ ުދވަހުގެ ފަހުްނ  11ެގ ރިޔާީސ ކެްނޑިޭޑޓު ބުނެފައި މި އޮންނަނީ މި އަހަރުެގ ނޮވެމްބަރު މަހުެގ އެމް.ޑީ.ޕީ

އިންޑިއާ އިން ހިލަެވއްޔާއި ިހލަޔާއި ބޮޑު ހިލަޔާ އެްއޗެހި ެވސް ލިބޭނޭ. އެހެންވީމާ، މި ަކންތައްތައް ހުއްުޓވަިއގެން މި 

 1720ތުންނަށް ދަތިުކރަން މި ކުރަނީ ކާކުބާ؟ ެގްސޓު ހައުސް ައޅާށޭ ެއއްކޮޅުން އުޅެނީ ާކކުބާ؟ މި ކަންތައްަތްއ ދިވެހި ރައްޔި

ވާހަކަދަްއކާއިރު އަނެއްޮކޅުްނ ބޮއިކޮޓުކުރަން މި ޮގވަނީ. އަނެއްޮކޅުން ދިވެހިރާއްޭޖެގ ކުންފުނިތަކަށް ޓޫރިސްޓުން 

ގެ ާޤނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީްނ ނާންނަން ބުނަނީ. އަނެއްކޮުޅން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ޮބއިޮކޓުކުރަން، ދިވެހިާރއްޖޭ

ކުރެވިފަިއވާ މުޢާހަދާ؛ ޝަރީަޢތްކޮށް ނިންމައި، މީހެއް ގަިއަގއި ޙައްދުޖަހާށޭ ބުނީމަ އެއީ ލާއިންސާނީ ޢަމަލެއް ކަމަށް 

ބުނެ، ދިވެހިރާއްޖެ އަށް މީހުން ނާންނަން ބުނާއިރު، އަނެއްކޮޅުން މި ބުނަނީ އަވަހަށް ގެސްޓު ހައުސް ހަދާށޭ. 

ނޑުދޭން މިފަދަ ބޮޑެތި ރޭވުން ރާވަިއ، މަކަރުވެރި ދަންތުރަިއަގިއ  ޓޫރިސްޓު  1725ރިސޯޓުތައް ބިނާކުާރށޭ. މިފަދަ ބޮޑެތި ލަ
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ޖައްސަން އުޅޭއިރު ބަލަ! ދިެވހިން މި ތިބީ ހޭނާރަ އެއް ނޫނޭ. ހޭއަރައިގެންނޭ މި ތިބީ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ރަނގަޅަްށ 

ދަނީ. މިފަދަ މަކަރުވެރި ވާހަކަތަުކގެ ދަުލގަިއ ދެން ނުޖެއްސޭނެކަން މި އެނގިތިެބގެން މަސަްއކަތްކުަރމުން މި ގެން

 ބައިމީހުން ދަންނަންޖެހޭނެ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ.

 

 1730  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީ  3ދަށް. އެއީ އާދެ! މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތުއަުރާވނަން ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް.  މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް. ެއއަށްފަހު އަޅުގަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު 

 1735ކޭޝަްނ މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މިއަދު ސަރުާކރުގެ ުވޒާރާ ެއޑިއު 

ވަަނ  116މަސައްކަތަށް އައި ބަދަލާ ގުިޅގެން ެއކަން ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް އަންގަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މާއްދާގަިއ ބުނެފައިވާީތވެ، ައދި މިކަމަކީ ސަރުކާރުން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުަރްއވަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީާމ، 

ލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަމާ ެބހޭ މަޢުލޫމާތެއް މި ތަނަށް އެނގުމާ ގުިޅގެން ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އޮންނަނީ އެކަން ރައީސު

ކުރުމަށް އާއެކޭ ބުނުން. މިއީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް. އެހެންވީމާ، މި 

 1740މަޖިލީހުން މާ ބޮޑު ވާހަކަތަކެއް ަދއްަކއި، ިމއަށް ަވުގތު ހޭދަކުރުމަކީ ބޭނުން ކަމެއް  ބަދަލުތަކާ ދޭތެރޭގައި ަރއްޔިުތންގެ

ނެޑއް ނުދެކެން. އެހެންކަމުން، މި ގެނައި ބަދަލު މި އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވާނަމަ އެ  ކަމަކަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު އެކަމަކަށް ތާއީދު ވެސް ކުރަން. އާދެ! ގޮތަށް އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން. ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިފައިާވނަމަ 

ނޑުމެން ދަްއކާއިުރަގއި، މިއަދު ރިޔާސީ އިންތިޚާބެްއ ބޯމަތިވެފައި އޮތްއިުރަގއި  މިއަދު މި ވާހަކަތައް ައުޅގަ

 ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން އަންނަ ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެސް ފަސޭހަކަމާ އެކު ރައްޔިތުންނަްށ ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެކި 

 1745ލީޑަރުން ދަނީ ވަޢުދުވަމުން. އެހެންނަމަވެސް ދެރަ، ހިތާމަޔަކީ ވަޢުދު މިއަދު ރައްޔިުތންގެ ކުރިމަތީގައި ވީކަުމގަިއ 

ވީނަމަވެސް ަރއްޔިތުންނަށް އެބަ އެނގޭ ވެފައި ހުރި ވަޢުދުތައް ފުއްދަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްކަން. އެހެންވީމާ، 

ަގއި ވީނަަމވެްސ އެކަން މިއަަދކު ރަްއޔިތުން ބަލައިނުގަންނާނެ. މިއަދު ތިމާމެންނަށް ނުފުއްދޭނެ ވަޢުދެއް ީވކަމު

ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާނެ، ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ މިައދު ތިމަންނަމެން ވޯޓުދޭންވީ ކާކަށްކަން. އެހެންވީމާ، 

ށް ޓަކައި، ސަރުކާރުގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުްނނަށް ހެޔޮކޮށް، ރަނގަޅަށް، ފަސޭހަ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބިދިނުމަ

ނޑުމެން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެަބ   1750ވަސީލަތްތައް ފާސްުޓކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ހިތާމަޔަކީ މިއަދު ރައްޔިތުން ވަރަށް ހާލުގައި ދިރިއުޅެމުންދަނީ ކީއްެވގެންތޯ؟  ކޮށްދޭންޖެހޭ. އާދެ! އަޅުގަ

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި  3ރިއުޅެމުންޭދ ބައެއް ރައްޔިތުން. ެއއީ ފާިއތުވެދިޔަ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެިރކަމުެގ ވަރަށް ހާލުގައި ދި
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ފައިސާ ޗާޕުކޮްށގެން އެ މީުހން ޚަރަދުކުރާނެ ވަރަކަށް ަޚރަދުކުރަން އޮތީ ބަޖެޓު ދޫކޮށްލާފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެްސ 

އި ހުރި އައިޓަމުތަކުން ވެސް ޚަރަދުުކރުމުގެ ފުރުޞަތެއް މިއަުދ މިއަދު ކޮބައިތޯ؟ މިއަުދގެ ޙަޤީޤަތަކީ ބަޖެޓުގަ

 1755ސަރުކާރަކަށް ނެތް. ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން އިންތިހާ ދަރަޖަ އަށް މި ދަނީ ސަރުކާރުން ހިންގަން ދަތިކުރަމުން. 

ތަށް ކޮބައިތޯ މީގެ ސަބަބަކީ؟ މީގެ ސަބަބަކީ ސިޔާސީ ޮގތުން އާދެ! ކުރިން އަުޅަގނޑު މި ދެންނެވި ގޮ

ވަޢުދުެވވަަޑއިގަންަނވާ ރިާޔސީ ކެންޑިޑޭޓުން އެ ޭބފުޅުން އެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާީތވެ، މިހާރުެގ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ކަމެއް ކުރެވުނަނުދީ، އަދި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ޭއގެ ރައްޔިތުން މާޔޫސްކުުރވަިއ 

ޓަކައި. ެއއީ ބުނަން މި އުޅެނީ މި ަސރުކާރުން ކަމެއް ުނކުރެެވއޭ. ރައްޔިތުންނަށް ދެރަ ާއއި ނިަކމެތިކަން ދިނުމަށް 

ނޑުމެން ތިކަހަލަ ވަޢުދުތަކަކާ އެްއކޮށް   1760 3ތިމަންނަމެން ހޮވާށޭ. އޭރުން ތިމަންނަމެން ކަންތައް ކޮށްދޭނަމޭ. އަޅުގަ

އް ފުރިހަމަކޮށްލެވޭ ވަރުެގ އަހަރުގެ ދައުރެ  5އަހަރުގެ ވެރިކަެމއް ތަޖުރިބާކޮށްފިން. އެންމެ ކުޑަވެގެން ހަވާލުކުރި 

ޤާބިލުކަން ނެތްކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ. ބަޔަކު ތަނަކަށް އެްއާވިއރަށް ޖެހޭތޯ އިސްތިޢުފާދޭން. 

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ދެން ވެސް ހަދާނެ ގޮތަކީ ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމަށް އައިސްފި ކަމަށް ވަްނާޏ 

ާވނީ. ހަމަ އެއްވާއިރަށް ިއސްތިޢުފާދޭނެ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ މީހަކަށް ވެރިކަން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެއް 

ނޑުމެްނގެ ަރއްޔިތުން މިއަުދ ވިސްނާނެ. އެކަްނ ނުކުރެޭވަވރު މީހަކަށް އެކަްނ ކުރަްނ   1765އަޅުަގނޑުމެން ޭދއިރުަގއި އަުޅގަ

 ވާނީ. ޝުކުިރއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ފުރުޞަތުދިނުމަކީ ވެސް އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވޭ މޮަޔ ކަމަކަށް

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

އަހަުރގެ ތަަރއްޤީ އަށް ފަހު، ހަމަ ހެޔޮ ރަނގަޅު ތަރައްޤީ އަށް ފަހު  30ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! 

 1770ރާއްޖެ އަށް ގެނެސްދެްއވީ އެްމ.ޑީ.ޕީގެ ރިޔާސީ ކެްނޑިޑޭުޓ އެކްސްޕްރެސް ތަރައްޤީ ނުަވތަ ފާސްޓު ތަރައްޤީ ދިވެހި

މަހުން އެޅޭ ެއއްެޗއްކަން،  3މުޙައްމަދު ނަޝީދު. ތަރައްީޤ އަކީ ވަރަށް ބާރަށް އަންނަ އެްއޗެްއކަން، އެއަރޕޯަޓކީ 

ޔާ އަކީ ެއއީ ެއ ރުފި 2000އާސަންދަ ައކީ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިދާނެ އެްއޗެްއކަން، އަދި ދުވަްސވީ މީހުންނަށް ލިބޭ 

މީހުންނަށް ޙައްޤު އެްއޗެްއކަްނ ޤާއިމުކޮށްދެްއވީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއަުދގެ މައުޟޫުޢގަިއ 

އަޅުަގނޑު އުާފކުރަން އެޑިުޔޭކޝަން މިނިސްޓްރީން އެ ތަނުގެ އޮނިަގނޑަށް ގެަނއި ބަދަލު މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވީތީ. 

ނުޑ ޝުކުރުއަދާކުރަން. ބަޣާވާެތއް ކޮށްގެން ތިއްބަސް މި އެކަމަށް ޓަކައި އެ  1775ޑިުޔކޭަޝން މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަ

ސަރުކާރުަގއި ވެސް ރަނގަޅު ބައެއް ަވޒީރުން އެބަ ތިއްެބވި. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ެއއްެވްސ ހާލެއްގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ 

ނޑުމެންެގ މި ރާއްޖެ ބަދަލުކުރުމަށް ދިވެހިވަންތަކަުމގެ އުޚުވަތްތެިރކަމުގެ ގުޅުން ަކނަޑއިލާނެ ބައެ އް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތަާފތު ފިކުރާ ެއއްކޮްށ، އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެންެގ އުޚުްއވަތްތެރިކަމުެގ ުގޅުން  ޓަކައި އަުޅގަ

ފުޅުްނ ޤާއިމުކުރަން އެަބ ޖެހޭ. އެިޑޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ނޫަނސް ފޮރިން މިނިސްޓަރު، ޔޫުތ މިނިސްޓަރު ކަހަލަ ބޭ
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 1780 7އަޅުަގނަޑކަށް އެ މީހެއްގެ ޒާތުގެ ގޮތުަގއި ގޯހެއް ނޫްނ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސުވާުލއުފެދިގެން މި އުޅެނީ 

ފެބުރުއަރީގައި ވެރިކަން ފުރޮޅުނު ގޮތާ ދޭތެރޭގަ. އެހެންނަމަވެސް އެ ފުރޮޅުނު ގޮތަކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އޮންަނ 

ލުމާ، މީހުން މެރުމާ، މި ހިސާބަށް ދާންޖެހޭ ކަމަކަށް އެއްެވސް ޕާޓީއަކުްނ ބައިބަިއވުމާ، އެަކކު އަނެކަުކ ކަތި

ހަދައިގެންނުވާނެ. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ެއޑިޔުކޭޝަން ިމނިސްޓަރު މިއަދު މި ނިންމެވި ރަނގަޅު ނިންމުން މި 

ނ ޑުމެން މަރުޙަބާިކޔާއިުރ، މަޖިލީހަށް ތަނަކަށް ބަދަލެއް ގެނައިމަ އެ ޝެއަރކުރުން އެ ރަނގަުޅ ނިންމުމަށް އަުޅގަ

 1785އިމިގްރޭޝަން އެ އޮތް ދޯދިާޔކޮށް ވަޙީުދގެ ޅިޔަނު އެިކ ަކންކަން ފަސާދަވާ ގޮތަށް ޢަަމލުކުރަމުންދާއިރު އަިދއަދަށް 

ނޑުމެންނާ ހިއްާސކޮށްފައި  ދާންދެން ވެސް މި މަޖިލީހަށް އެ ގެނައި ބަދަލު، ސިަފިއންގެ އަށް ގެަނއި ބަދަލު އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ކަންކަން. ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ނެތް. މިއީ އަޅު ނޑުމެން ފާޑުކިޔަންޖެހޭ ކަންކަން. މިއީ އަޅުގަ ގަ

ވެރިކަމެއް ޤާއިުމކޮށް، ރަްއިޔތުންނަށް ޓަކައި ޚިދުމަތްކުރަންޏާ ހަމަހަމަ ރިވެތި އުސޫލު ދައްކަންޖެހޭނެ. ސަރުކާރުގެ 

ާމ ކުރިން އިިމގްރޭޝަން ިޅަޔނާ އެްއކޮށް ެއ ދިޔަ ާތކަށް  އެއް ުވޒާރާ އިްނ ރީތި ުއޫސލު ދައްާކއިރު ެއއަްށވުރެ

 1790ފޮނުވާލައިގެން މިތަނަށް ހިްއސާނުކޮށް އޮތް ކަމަކީ ެއއީ ވަޙީދުގެ ސަުރކާރުގެ ސިޔާަސތަށް އަޅުަގނޑުމެން ފާޑުިކޔާ 

ނޑުމެން މި އަުދ ކަމަކީ، އިނގޭތޯ. އެހެން އެްއވެސް ކަމަކަށް ނޫން މި ފާޑުކިޔަނީކީ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަންވެއްޖެ ދިވެހިާރއްޖެ މި އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ދާއިރު އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި އިތުރު ބައިބަިއވުމަކަްށ 

ނޑުމެްނ އެންމެން އެބަ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއްގެ  ނުދާނެ ގޮތަށް އަޅުގަ

ނ ޑުެމން މި އެމް.ޑީ.ޕީއަކުން ސަްޕލިމެންޓްރީ ބަޖެޓަށް ޑިސްކަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވެްސ ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރިޔާސީ ކެންިޑޑޭޓުގެ ކަރުަގއި ދަންޖައްސަން މަޅިއަުޅަވއިގެން ތިބޭ ބަަޔކު ދައްާކ   1795ނުދޭނަން އަޅުގަ

ުޅވުމަށް ޓަކައި ހުރިހާ އެންމެން ވެްސ ވާހަކަައކަށް. ައޅުަގނޑުމެން އެ ޖާގަ ެއއް ނުދޭނަން. ރާއްޖެ ހަމަމަގަށް އެ

ޖެހޭނީ ދޫކޮށްލަން. ރާއްޖޭގެ އެްއވެސް ކަމެއް ދެނެްއ އޮބަހައްޓަިއގެން ދިވެހިރާްއޖެ ސަލާމަތެއް ނުކުރެވޭނެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ހިނގާ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ ޒިންމާ މި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އުފުލަންޖެހޭނެ. މި ރާއްޖެ ހަމަމަގަށް 

ނޑުމެން އެްނމެން ސުލްޙަވެރިކަމާ އެްއޮކށް އަޅުަގނޑުމެން ހިފަހައްޓާފައި ހުރި ހިސާބުތަކުން އެ ޅޭނީ އަުޅގަ

 1800ދޫކޮށްލައިގެން. އެ ޫދކޮށްލަިއގެން ނޫން ގޮތަކަށް، ދޫކޮށްުލމަށްފަހު ރައްޔިތުން ގާުތ ބުނަންވީ ކާކުޯތ އެންމެ މޮޅީ؟ 

ކުިރއަށް ދާންޖެހޭނީ. އެނޫން ގޮތަކަށް އެްއވެސް ބަަޔކު ރައްޔިތުން ބުނާ މީހަކާ ެއއްކޮށް ައޅުަގނޑުމެން 

ހިފަހައްޓައިގެން ތިބެ އެއްަބޔަުކ އަނެއް ބަޔަކާ ޖަދަލުކޮށްގެްނ ރައްޔިތުމީހާ އަށް ފައިދާ އެްއ ނުކުރާނެ. ސަޕްލިމެންޓްރީ 

ފެބުރުއަރީ ައކީ  7 ބަޖެޓް ވެސް ދެވިދާނެ. ހުރިާހ އެންމެންނަށް ވާދަ ެވސް ުކރެވެންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުން ިނންމާނީ

ނޑުމެން ދެން އިތުރަށް ެއކަމާ އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް.   ބަޣާވާތެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. ައޅުގަ

 1805 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑައެޅިަފއިާވ ަވގުތު ަހމަވެގެން އެ ދިަޔއީ. މިހެން  މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީ އަްށ މި މައްސަލަިއގަިއ ވާހަކަެދއްކުމަްށ ކަ

ވެސް އަދި އެަބ ތިއްބެވި އިތުރު ދެ މެންބަރަކު ވާހަކަދަްއކަވަން އެމް.ޑީ.ީޕން. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު  ދަންނަވާއިރު

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގިއ މި އޮތީ ވަރަށް، މަޖިލީހުގެ މި ދަންފަޅި ނިންމާލުމާ ވަރަށް ަކއިިރއަށް ޮގއްސަ. 

 1810ންފުޅު ނަމަ، ފުަވއްމުލަކު ުއތުރު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްެތިރ އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަން ބޭނު

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤު ޙަސަނަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤު ޙަސަން

ރަނގަީޅ ދެން އޮންަނ ސެޝަންަގއި ައޅުަގނޑަށް  ވީ. އަުޅަގނޑަްށ ބޮޑަށް 12:30ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 1815 ފުރުޞަތުދެއްވިްއޔާ. ޝުކުިރްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓުގެ ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އަުރވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ  30މިހާހިސާބުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ދަންަނވަމުން، ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވަަޑއިގަތުމަށް  ޖަހާއިރު ކަމުަގއި 1މަސައްކަތް ކުިރއަށްދާނީ 

 1820 ދަންނަވަމުން، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ތި ެދއްވި އެއްބާުރލެއްވުމަށް. 

 

 ]އަށް  13:02އިްނ  12:30ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މަސައްކަތް ފަށާ .الرحين الرحون هللا بسن  1825އިރު، މި ދަންފަޅީގެ މަސައްަކތް ފަށާއިރު އަޅުަގނޑުމެްނ އަޅުގަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަްނގެ މަަސއްކަުތގެ ދާއިރާ އަށް ަބއެްއ  -6.2ކުރިމަތީގައި މި ވަނީ އެޖެންާޑ އައިޓަމު 

ެގ ދާއިރާަތއް ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގަިއ ާވ ގޮުތގެ މަތީން އެ މަސަްއކަތު 116ބަދަލު ގެންނަވާފަިއ ވާީތ ޤާޫނނުއަސާސީެގ 

މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުގެ މައްސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު ވަނީ މަޖިލީހަށް އިއްވިފަ. އަދި ބަހުސް 

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފުަވއްމުލަކު އުތުރު ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ  މި ދަނީ ކުރިއަށް. އަުޅގަ

 1830 ށް. މުޙައްމަދު ރަފީޤް ޙަސަނަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤު ޙަސަން
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ޝުކުރިއްޔާ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަްނެގ  .الرحين الرحون هللا بسن

އަށް ތާއީުދކުރާ ބަދަލެއް. އާދެ! އެއީ މަސައްކަތްޕުޅަށް ގެންަނވަން ހުށަހަޅުއްވާފައި މި އޮތް ބަދަލަކީ އަޅުަގނޑު އެ 

ނޑު ގޮެތއްަގއި ދެ ިއޞްލާޙެއް ގެންނަވާަފއި މި ޮއތީ މީގަ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ މި އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު   1835މައިގަ

ކުރިއަުރވާ މަރުކަޒާ އަދި ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނުއިން އެޑިޔުކޭޝަނުން ކުރަްއވަމުން ގެންދެވި މަސައްކަތް މިދިޔަ 

ވަނަ ދުވަުހން ފެށިގެން އެ ދެ މުައްއސަސާ ުއވައިަލއްވާފަ. އަިދ އެ ދެ މުައއްސަސާ އިން  12ސެމްބަރ ޑި

ޓިޓިުއޓް އޮފް އެިޑޔުކޭޝަްނގެ ނަމުގައި ވަކި މުައއްސަސާ އެްއ ކުރަްއވަމުން ގެންދެވި މަަސްއކަތް ނެޝަނަލް އިންސް

ަވމުން ގެންދަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެްއސެވި ހަމަޖެއްެސވުން. އާދެ! އުފައްދަަވއި އެ ުމއައްަސސާެގ ދަށުން އެ މަަސއްކަތްކުަރއް 

 1840ނޮވެމްބަރުގައި ފާސްކުަރއްވާަފިއވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުޭކޝަންގެ މަސައްކަުތގެ ދާއިރާ  2008އޭެގއިތުރުން މި އޮތީ 

ހައި ކަންތައް އަށް ބަދަލުގެންނަވާަފއި މި އޮންނަނީ. މިނިސްޓްރީ ޮއފް އެޑިުއކޭޝަނުން ތައުލީާމ ބެހޭ އެންމެ

ބެލެހެއްޓެވުމާ، އަދި މަސައްަކތްތެރިންގެ ތަމްރީނުތަކާ ބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައް ބެލެހެއްޓެވުން. މިގޮތަށް މި އޮންނަނީ 

ގެންނަވާފަ. އާދެ! މީެގއިތުުރން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ މި ަވނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމެލީ އެންޑް ހިއުމަން 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މި ބަދަލަކީ ހަމަ ރަނގަޅު ބަދަލެއް. ެއީއ ރައިޓްްސގެ ދަށަށް ގެން ދަާވފަ. އާދެ! އަުޅގަ

 1845އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނަ ުތއްތުކުދިން ބަލަހައްޓަމުންގެްނދަވާ މަރުކަޒެްއގެ ގޮުތގައި 

ގެްނވާ ގޮތަްށ އެ ކުދިންނަށް ދެވެންޖެހޭ ކުޑަކުދިްނގެ ހިާޔވެފައި އޮްތިއރުގަިއ އެ ިހޔަލުަގއި ތިބޭ ުކދިންނަށް އެކަށީ

ޚިދުމަތްތަކާ އަދި އެ ކުދިން ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެޭހ މަސައްކަތްކުެރިވގެން ނުދާ ތަން ފެނިގެން ގޮއްަސ އޮތީ. 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ މިހާރު އެތާ ތިބޭ ކުދި ންނަށް، އާދެ! އެހެން އޮްއވާ މި ދެންނެވި ބަދަލުގެނައުމާ ގުިޅގެން ައޅުގަ

ޚާއްޞަކޮށް ތަންކޮެޅއް މަތީ އުމުރަށް ދާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ބައެއް ތަމްރީނުތައް ދެވި، އެ ކުދިންަނީކ 

 1850މުޖުތަމަޢަށް، އެ ކުދިން ބޮޑެތިވެގެން މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާ ހުރި ކުދިންތަކެއްގެ ގޮތުަގއި ހެއްދެވުމަށް ޓަކައި މިހާރު 

ސޫލު. އާދެ! ޭއގެ ދަށުން މި ދެންނެވި ފަދަ ތަމްރީނުތައް ދޭން ފަށާފައި އޮްތކަން ސަރުކާރުން މި ގެްނގުޅުްއވާ އު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީގެ ދެ ދުވަހެއް ކުރިން ނޫހަށް ބަލައިލިކަމުަގއި ވިޔަސް އެނިގެގންދޭ. އާދެ! ކޮންމެއަކަްސ 

ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިްނ  12،15ްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔަ މީގެ އަހަރުތަެކއް ކުދިން، މީގެ ގާތްަގނޑަކަ

ކުޑަކުދިްނގެ އަޚްލާޤާ، އުޅުުމގައި ނުރަނގަޅު ކަންަތއް ހުންނަ ކުދިން ބިނާކުރަނިވި ކުދިންނަށް ހެދުމަށް ޓަކައި 

 1855ދައުލަތުން އޭރު ކުަޑކުދިންގެ އިސްލާހިއްާޔގެ ނަމުަގއި ަވކި މިކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާ ެއއް އުފައްދަވާަފއި، އެ ތަނުަގއި 

ނީ ތަމްރީނުދެވި، އެ ކުިދންނަކީ މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުންތެރި ކުދިންތަކެއްގެ ގޮތުަގއި ހެްއދެވުމަށް މަސައްކަތް ފެއްޓެވި ފަން

ތަން. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެ ތަނަށް ގެންދިޔަ ގިނަ ކުދިންނަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ބޭނުން ހިފޭ ރަނގަޅު ކުދިްނގެ ގޮުތަގިއ 

ން ބޮޑެތިެވގެން ނިކުމެ މުޖުތަމަޢަށް އެ ކުދިންގެ ފަރާތުން ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބެމުން އެ ކުދިން ތަމްރީނުވެގެްނ، ެއކުދި

އެބަ ދޭ. އެހެންނަމަވެސް އޭެގ ފަހުން އައިސް ވަކި ހިސާަބކުން މިދެންނެވި ފަދަ، އެ މަރުކަުޒގެ ނަން ވެސް އެކި 
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 1860ދަށަްށ ބަދަލުވެ، މިހެން ގޮސް ތަްނކޮޅެްއ ގޮތްގޮތަްށ ބަދަލުވެ، އަދި ެއތަން ހިންގުން ވެްސ ެއކި ިމނިސްޓްރީތަކުގެ 

ހީނަރުވެގެން ގޮއްަސ ޮއއްާވ މި ދެންނެވި ކުަޑކުދިންގެ ިހޔާ ވިލިމާޭލގައި ބިނާކުެރްއވުމަށް ފަހުގައި، އެ ތަުނގަިއ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ އެކަީށގެންވާ ގޮތެްއަގއި ެއ  މިކުދިން ގެންގުޅެން ެފއްޓެުވމަށް ފަހުގައި އަުޅގަ

ދިންނަށް އަޅައިނުލެިވ، ެއ ކުދިންނަށް ތަމްރީނުތަކެއް ނުލިބި އެ ކުދިންނަކީ މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުންތެރި ކުދިންގެ ކު

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި  ގޮތުަގއި ެވގެންނުދާ ތަން. އެހެން އޮއްވާ މި ދެންނެވި ބަދަލުގެނައުމަށްފަހުަގއި މިހާރު އަޅުގަ

 1865ރަނގަޅު ކުދިންގެ ގޮުތގަިއވާނެ ގޮތަކަށް ސަރުކާުރެގ ސިޔާސަތު ބައްޓަންވެ، މި  ދަނީ އިރާދަކުރެއްވީތީ އެ ކުިދންނަކީ

ނޑު މި އިޞްލާަޙށް ތާއީދުކުރަނީ. އަދި ހަމައެާއއެކު ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން،  ބަދަލުގެންނެވި ތަން. އެހެންަކމުން އަޅުގަ

ހަޅުއްވާފަިއ މި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަކަށް އަޅުަގނޑަށް ލަފާކުެރވޭ ގޮުތން ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވަނީ ހުށަ

ފޮނުއްވަިއގެން ދިރާާސކުރަްއަވއި، ިމއަށް ގެންަނވަންޖެހޭ، މި މައްސަލަ ކުިރއަށް ެގންދަން. އާދެ! ކޮންމެއަަކސް 

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މި މައްސަލަ ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވަްނ. އާދެ! ކޮމިޓީައކުން މި މައްސަލަ ދިރާސާކުެރއްވުމަްށ 

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ފަހުގަ  1870 އި މިކަން ނިންމަވާނެ ަކމަށް އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހިތަދޫ ދެކުނު

ނޑަްށ ގެންަނވަން ފެންނަ އުޭކޝަންގެ . މިނިސްްޓރީ އޮފް ެއޑިالسالم عليكن ً رحوت هللا ً بركاتو`.   އޮިނގަ

ކަމަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ބަދަލާ ގުޭޅ ގޮތުްނ ބަހުސްަގއި ވަަރށް ގިނަ ބޭފުޅުން ވަނީ ވާހަަކފުޅުދައްަކވާފަ. ޭއގެތެރެއިްނ 

ނޑަށް ޤަބޫެލއް ނުކުރެޭވ.   1875އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މާ ގިނަ ބަހުސްތަކެއް އޮްތ މައްސަލަ އެއް ކަމަކަށް ައުޅގަ

ނޑަ  ށް ގެންނަން ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ އިޞްލާޙަކީ ވެސް ވަރަށް ިބނާކުރަނިވި، ވަރަށް ބޮޑަްށ އެހެންވީމާ، މިހާރު އޮިނގަ

ކަމާ ގުޅޭ އިޞްލާޙުތަެކއް ކަމަށް ވާތީއާ އެކު ައޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރަނީ މިހާރުވެސް އެ ކަންތައްތައް އެ ދަނީ އެގޮުތގެ 

ނޑު ވެސް ާތއީދުކުރާ މަތިން ހިނގަމުން. އެހެންވީާމ، ކުރިމަގަްށ ޓަަކއި އެޅުްއިވ ހަރުދަ ނާ ފިޔަވަޅު، ެއއީ ައޅުގަ

ނޑު ވެސް ހުށަހަޅާނެ އިތުރު އިޞްލާޙެއް ނެތުމާއެުކ ދެންމެ ފުވައްމުލަކު އުތުުރ  އިޞްލާޙުތަކަކަށް ވާތީއާ ެއކު، އަޅުގަ

 1880ފޮނުއްވަްނ  ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤު ޙަސަން، މި ހުށަހެޅުއްވުން ފާސްކުރުމަށް ކޮމިޓީއަކަށް

ނުޑ އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަން. ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާތީ އަުޅގަ

ކަންތައްތައް ވެސް ހަމަ އިތުރަށް ބަލައިލަިއ، އިތުަރށް ދިރާސާކޮށް، ހަދަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުއްލި 

ނޑުމެން ހުށަހެޅުންތަކެއް ނެތްކަމު ަގއި ވިޔަސް. އެހެންވީމާ، އެ ަސބަބަށް ޓަކައި މި ހުށަހެޅުްނ ބަލައިގަނެ، އަުޅގަ

ނޑު މިއަށް ާތއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން.  ވީހާވެސް އަވަަހކަށް މި މަްއސަލަ ނިންމުމަކީ ފެންނަ ކަމަށް ވާތީ އަުޅގަ

 1885 ޝުކުރިއްާޔ.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޑާ އައިޓަމުގެ ދަށުން ވާހަކަދައްަކަވން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެްނ މި ވަގުތު ތިއްބެވި ހުރިހާ ޝުކުރިއްާޔ. މި އެޖެން

 ނިމުނީ.  6.2ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއި މި ނިމުނީ. އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 1890 

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން  އަށް. 7ޑާ ނަންބަރު އަޅުަގނޑު މި ދަނީ އެޖެން

 1895 މިއަދަކު މަސައްކަެތއް ނެތް. 

 

 ފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން ކުރިން ތަޢާރު . 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1900ން ތަޢާރަފުކުރެވިފަިއވާ ބިެލއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން. އެ ައއިޓަުމގެ ދަށުން ކުރި  .8ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިއަދަކު ެވސް އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކުށެްއ ނެތް. 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 9

 

 1905 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލަޠީފު  ޙަސަން މެންބަރުޢިްއޒަތްތެިރ  ދާއިާރގެ ދެކުނު ހިތަދޫއިބްތިދާޢީ ބަހުސް.  9ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު. މި  2010/13ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަ

ވަަނ  26ަގއި ބޭްއވުނު މިއަހަުރގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 2013އޭޕްރީލް  29ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްާވފައި ވަނީ 

ށް ފަލަޠީ ޙަސަން މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދެކުނު ހިތަދޫސާގަ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެްއވުމަށް ޖަލް

 1910 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:  ބަރު ޙަސަން ލަޠީފުހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެން
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ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަްށ  2010/13. ޤާނޫނު ނަންބަރު السالم عليكن ًرحوت هللا ًبركاتو`.  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަ

ނުޑ މި ހޯދަނީ. ާއދެ! ޙަޤީޤަތުގައި   2010/13އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްާލޙެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަުތ އަުޅގަ

ނިޑޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ  ނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު.  26ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ  1915ވަނަ މާއްދާ ައށް އަކުރެއް އިތުރުކުރަން އަުޅގަ

ވަނަ  25ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަށް ައޅުަގނޑު ުހށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުަގއި ަވނީ މި ޤާނޫނުގެ  26ޤާނޫނުގެ އެ 

ނިޑޔާރެްއގެ އުމުރުން  ނިޑޔާުރންގެ ތެރެއިން މި ޤާނޫނަްށ  70މާއްދާގެ ދަށުން ފަ އަހަުރވުމުން މުސްކުޅިކުެރވޭ ފަ

ދިވެހިާރއްޖޭގެ  2009/8ސަބަބުން ޤާނޫނު ނަންބަރު  އަހަރު ވެަފއިވުުމގެ  65ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު އުމުރުން 

ނޑިޔާރުންނަށް  ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަސާސީ ޕެންޝަން ފިޔަަވއި އިތުރު އިާނޔަތްތައް ހަމަނުޖެހޭ ފަ

ނޑަައޅާ ަވކި އަދަދަަކށް ފައިސާ އާއި އިނާޔަތްަތއް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ   1920 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން ކަ

ނުޑ  ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެ އެވެ. މީ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ އިްޞލާޙަކީ. މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަންޖެހުނު ސަބަބު އަޅުގަ

ނޑިޔާރުްނގެ ާޤނޫނުގެ  2010/13ދަންނަވައިލާނަން. އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާެގ  26ދިެވހިރާއްޖޭގެ ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ދިވެ ހިރާއްޖޭގެ ެޕންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިނާޔަތްތަކެއް ދޭންޖެހޭ )ހ(ގައި މުސްކުިޅކުރެވޭ ފަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި އެ  20ގެ 2009/8ކަމަށް ބުނޭ. އެހެންނަމަވެސް ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑިޔާރުންެގ ޤާނޫ 65ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕެންޝަން ލިބޭ އުމުރަކީ   1925ނުގެ ދަށުން އުމުރުން އަހަރު ކަމަްށ ބުނެފައި ވާތީ ފަ

ނޑިޔާރުްނގެ ތެރެއިން ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުނުއިރު  70 އަހަރު ވުމުން މުސްކުިޅކުރެްއވި ފަ

ނިޑޔާރުން ދިެވހރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުން ކަވަރެްއ ނުކުރޭ.  65އުމުރުން  އަހަރު ވެަފިއ ތިއްބެިވ ފަ

ނޑިޔާރުންނާ މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެްއ އެހެންކަމުން މި އިޞްލާުޙ މި ހު ށަހަޅަނީ އިސްެވބުނެވުނު ފަ

ނޑު މި  ނުޑގެ މި އިޞްލާޙު އަޅުގަ ނޑަެއުޅމުގެ ބޭނުމުގަ. އަޅުގަ ނޑިޔާރުންނަށް ގޮތެއް ކަ ނަޑއެޅިފައިނެތުމުން އެ ފަ ކަ

ނޑު އެދެނީ ިޢއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި ބިލާ ދޭތެރޭ  1930ގަިއ ފުންކޮްށ ދަންނަވާލީ. އާދެ! އަުޅގަ

ވިސްނާަވޑަިއގެން، މިހާރު މި މައްސަލަ ދިމާވެފައިވާ ބޭުފޅުންނާ ދޭތެރޭގައި ހައްލެއް ހޯއްދަވައިެދއްވުމަށް އަވަްސ 

މަސައްކަތްޕުެޅއް ކޮށްދެްއވުން. އަދި މި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ައވަސް ފުރުޞަތެްއގެ ތެރޭަގއި 

ނޑު ޤަބޫލުުކރާ؛ ޙައްުޤ ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުންެގ ޙައްުޤ  ފުރިހަމަ އަށް ެއ ބޭފުޅުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާތީ އެ ޙައްޤު ހޯދައިދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި މި ހުށަހަޅަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ޙައްުޤ ހޯއްދަވައިދެްއވުމަށް ހުރިހާ 

ނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން.  ބޭފުޅުން އަވަސް މަސައްކަތްުޕޅެއް ކޮށްދެްއވުން  1935السالم ًއެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

 .ًبركاتو عليكن ًرحوت هللا

   
  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނުޑ  3މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް  ގަިޑއިރު މި އޮތީ. ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ފުރުޞަތުއަރުވަމު  1940ން ގެންދާަނން. އެންމެފުރަތަމަ އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިާޔޒު ފަހުމީ އަށް.

 

  ކަެދއްެކވުން:ވާހަމީ ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތު

ނޑުމެން މި ަޤއުމަށް ލިބިފައިވާ ޑިމޮކްރަޓިުކ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް . އަުޅގަ

 1945ޤާނޫނުއަސާސީ ނެގެހެއްޓުމަށާ، މި ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަުރކޮށްދީފައިވާ މިނިވަންކަމާއި ައސާސީ ޙައްޤުތަކާއި ތަރައްޤީ 

އް. އެ ކޯޓުތަކަކީ މި ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދިުނމަށް ޓަކައި ކޮންމެހެނެއް ބޭނުންވާ ދާއިރާ އެއް ޖުޑީޝަރީ، ކޯޓުތަ

ޤާނޫނުއަސާސީން ނެގެެހއްޓޭަވރުގެ ތަނަކަްށވުން. އެ ކޯޓުަތކަކީ ަރއްޔިތުން އިތުބާރުކުރާ ތަނަކަށްވުން. އެ ކޯޓުަތަކީކ 

ނަޑަކށް އޮންނަންވާނެ ތަނެއްގެ  އެއީ ބަެއއްގެ ކޮރަޕްޝަންތަެކއް ނޫނިއްޔާ ހިންގާފައިވާ ަޖރީމާތަކެއްގެ ނިވާފަްތގަ

ގޮތަކަށް އޮންަނ ތަނަކަށް ހެދުން، އެއީ ކޮންމެހެނެއް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ޖުޑީޝަރީގައި ގޮތުަގއި ނޫން 

 1950ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭބޭފުޅުްނނަށް އަޅުަގނޑުމެން ރަްއކާތެިރކަމާއި ސަލާމަތްތެރިކަމާއި އިާނޔަތްތައް ވެސް ދޭންޖެހޭނެ. 

. ހަމައެާއއެުކގަިއ އެ ބޭފުޅުންެގ މައްޗަްށ ޤާނޫނުއަސާސީން ލާޒިުމކޮށްފަިއވާ އެއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް

ރައްޔިތުންނަށް ޙައްުޤވާ، އެްނމެ ކުޑަމިނުން އިންސާުފވެިރ ޝަރީޢަތެއް ލިބުމުގެ ަޙއްުޤ ކަށަވަުރކޮށްދެްއވަންޖެހޭނެ. 

ނޫން. މުޅި އުމުރު ދުވަހަށް ދާއިމީކޮށްފަިއ، އަޅުަގނޑުމެން އިާނޔަތްތަާކއި ހިމާޔަތްތައް މި ދެނީކީ ދެ މޮޅު ދިނުމަކަށް 

އަދިވެސް އެނބުރި އެއްފަހަރު ދުނިޔެ އަށް ވަަޑިއގެންކަމުަގިއ ވީނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެން އަދިވެސް ދާއިީމކޮށްދީފާނަން 

 1955ހި އެ ބޭފުޅުން އިނގޭތޯ. ކުާރނަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޔަޤީންކަންދޭންީވ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެ

ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތްތައް ކަށަވަރުކޮށްެދްއވަންވާނެ އެ ބޭފުޅުން. އިްނސާފު ޤާއިމުކޮށްދޭންވާނެ. މި 

ނޑު އަބަދުެވްސ ސިފަކުރަން، ވެއްޓިިދޔަ  އަހަރުގެ ޑިކްޓޭޓަރޝިްޕގެ  30ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ިނޒާމަކީ، ޯކޓުތަކަކީ އަުޅގަ

ގެ ޤާނޫނުއަާސސީަގއި ބުާނ މަފްހޫމަކަށް ކޯޓުތައް ައއިްއސަ އެްއ ނެތް. ައވަްސވެގަީތ އެއް ަބއި. އެ އޮތް ގޮތަށް. ާރއްޖޭ

ނޑިޔާރުންތަކެއް ސިއްރިްއޔާތުަގއި ދާއިމުވުން. ޭއގެ ނަތީޖާއެްއެގ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ފަ

 1960ިއގަންވާނެ، ުކަޑ އިތުރު ތަމްރީނެއް ދިނުމަށް ގޮތުަގއި އިހަކަށްުދވަހު ނޫސް ބެއްލީމަ ވެސް ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަ

ނޑިޔާރަުކ ޓެސްޓިޕޭޕަުރ ކޮޕީކުރީ. މިހާރު އެންޓި  -ޓަކައި، ކޯހެްއ ހެދުމަށް ޓަަކއި މިތަނުން ސްކޫލަކަްށ ފޮނުވި ފަ

ާޅ ކޮރަޕްޝަނުން އެ ތަޙުޤީޤުކޮްށފައި ޖޭ.އެސް.ސީ އަށް ވެސް އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި އެަބ އޮތް. އަިދވެސް އެ ބޭފު

އެހެން މީހުންގެ މަްއޗަށް، ެއހެން މުސްލިމު އުންމަތެއްގެ މައްޗަށް ުޙކުމްއިްއވުމުަގއި ިމ އިންނަވަނީ. ހަމައެހެންމެ 

ޖިނާޢީ ކޯޓުގެ އިްސ ޤާޟީައކަށް އިންނަވާ ބޭފުޅާ ވެސް ހަމަ އެވަރުެގ ބޭފުޅެއް. ސުްޕރީމް ކޯޓުަގއި ވެްސ، ެއ 

 1965ޤެއް ހިންގޭނެ ަކމަކަށް ވެސް ނުވޭ. ަވގުތުން ކުއްލި އަމުރުތައް އެބަ ނެރޭ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްަޝނެއް، ތަޙުޤީ
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އިނގޭތޯ. މި ހާލަތެއްގަ. މި ރާއްޖޭގެ މި ކަންކަން ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި ރާއްޖޭގެ ސަުރކާރުންނާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ފަދަ 

ރާތުން ނެރުނު ރިޕޯޓުގަިއ ެވސް ތަންތަނުން ސްޕޮންސަރކުރަްއވަިއގެން ވަަޑއިގެްނ ބޭބޭފުުޅން އައި.ސީ.ޖޭެގ ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ލިެބންޖެހޭ މަންފާތައް ހޯދުމަށޭ.  ފާހަގަކުރަްއވާފައި ިމ ވަނީ، އެ ބޭފުޅުން ައވަސްެވަވަޑއިގަީތ ފަ

ނަޑއެޅުމަކަށް އަވަްސެވވަަޑއިނުގަތޭ. އަވަހަށް ހުރިހާ  ނޑުތަާކއި ފެންަވރު ކަ ނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ، އަްޚލާޤީ މިންގަ ފަ

 1970ން ދާއިމީވެަވޑަިއގަތުަމށޭ ބޭނުންވަނީ. މިހާރު ދެ މޮޅު ނަންަގވަިއގެން ެއ ތިއްބަވަނީ. އުމުރުދުވަހަްށ ބޭބޭފުޅު

ދާއިމީެވވަޑަިއގެންިތއްބަވާ. އުުމރު ދުވަހަށް ނުބައިކޮށް ޝަީރޢަތްކުރުން މަތީގައި ދެމިތިއްަބވަނީ. ދެ މޮޅެއް ނުލިބޭނެ. 

ނޑުމެން މި  ނޑުމެންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ މި އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަަތއް ައޅުގަ ދައްކަނީ. މި ވާހަކަތައް ދެްއކީމާ އަުޅގަ

ނޑުެމްއ  ކުރަނީ ޖިނާޢީ ކޯޓަށް. އަޅުަގނޑު ކުރިން ވެސް މިއަދު ހެނދުނު ދެންނެވި ފަދައިން ޖުޑީޝަލް ހަޔާތްކެ

ނޑުމެއް ަޤއުމު ޤައުމަކަށް ައއިމާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ކިހާބޮޑު ދެރަ، ހިތާމަވެރި ގޮތެއްތޯ. ޖުޑީަޝލް ހަ ޔާތްކެ

 1975ޤައުމަށް އައިމާ އެ ަޤއުމުތަުކގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ވެސް އެބަ ހުއްޓޭ ކޮށްފަ. ދާޚިލީ ހަނގުރާމައާ ހަމައަށް ވެސް 

ގޮއްަސ އެަބ ހުރި. ެއއީ ެއތައް ސަތޭަކ އަހަރު ކުރީެގ ވާހަކަ މި ަދއްކަނީ. މިާހރު އެ ަޤއުމުތައް ތަހުޒީުބ، 

އަހަރުގެ ފަހަތުަގ. މިީއ  200ިއމުކޮށްދިނުންމަތީ. ދެން ރާއްޖެ މި ހިމެނެނީ އަދިވެްސ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާުފ ޤާ

ނޑުމެންގެ މަްއޗަްށ މި ދަޢުވާ އުފުލަނީ، ބާތިލު  އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރާ ކަންތައްތަކަކީ. މިކަހަލަ ވާހަކަެދްއކީމާ އަުޅގަ

ހައިބަތު ނަގާލައި، ނޫނިއްޔާ އެ ތަޞައްވަރު ގެއްުލވާލަން.  ދަޢުވާތައް. ކޯޓުތަކަށް ފާޑުިކަޔއި، ހައިބަތު؛ އެ ބޭފުޅުންގެ

 1980އަޅުަގނޑު އަބަުދވެސް މި ދަންނަވަނީ ކިއްލާގެ އެތެރޭަގއި ތިބެގެން ތަޞައްވުރު ވީދައި ކާއިރު ކިހިނެއްތޯ ދެން ކިއްލާ 

ނޑުމެން އެންމެން ނިކުމެ މިކަްނ ރަނގަޅުކުރަްނއުޅުނަސް ެއކަން ރަނގަުޅވާ ނީ. ުނވާނެ. އިން ބޭރުން އަުޅގަ

ނޑިޔާރުން އަިމއްލަ އަށް ޑިސިޕްލިންެވވަަޑއިގަންަނވަންވީ. އަޅުަގނޑުމެން ދޭނަން  އެހެންވީމާ، ޖުޑީޝަރީން ފަ

އިނާޔަތްތައް. ައޅުަގނޑުމެން ކަށަވަރުކޮށްދޭނަން. ަރއްކާތެިރކަން ކަަށވަރުކޮށްދޭނަން. އެެހންނަމަވެސް ރަްއޔިތުންނަށް 

ންސާފުވެރި ޝަރީޢަތްަތއް ަކށަވަރުކޮށްދެންވާނެ އެ ބޭފުޅުްނ ވެސް. އާދެ! އދ. އިްނ ޙައްޤުވާ އަސާީސ ޙައްޤުަތއް، އި

 1985އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުަރްއވާފަިއވޭ ވަަރށް ހިތާމަވެރި ކަންތައް. ޖުޑީޝަލް މިނިވަންކަމޭ ބުނީމާ މި 

ނޑިޔާރުންނަށް އެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާކަން. މީ ވަރަށް ހި ތާމަހުރި ކަމެއް. ހަމައެާއއެުކގައި އެބަ މަފްހޫމު ފަ

ފާހަގަކުރަްއވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގިަނގުނަ މައްސަލަތައް މޑިއު ޕްރޮސެސްއާ މުޅިން ޚިާލފަށް އެބަ ނިންމަވާ ކަމަށް. 

ނޑަެއޅިގެން ެއގޮަތށް ވިދާޅުވީ. އަމިއްލަ  ފައިާދ އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ މަންފާއަށް ޓަކައި، ހަމަ ކަ

އާއި މަންފާ ހޯދުމަށް ޓަކައި ެއ ބޭބޭފުޅުން އެބަ އާބިޓްރީ ގޮތްތަކަށް، ހުދުމުޚްތާރު ގޮތަށް ކަންތައްތައް އެބަ ނިންމަވައޭ. 

 1990މީ އ.ދ އިން ފާހަގަކުާރ، މީ ހާދަހާ ބޮޑު ލަދެއް، ހިތާމަ އެކޭ. މި އޮތް ޑިޮމކްރަިޓކް ޤާނޫނުއަސާސީ ލިބިފަިއ، 

ހުޒީބަކަށް ކުރިަމގު ބިނާކުަރން ލިބުނު ފުރުޞަތުގަިއ ބޭޭބފުޅުންގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނަގޅު ތަ

އެހެންވީމާ، އ.ދ ތަންތަނުން، މުޅި ދުނިޔެ އިން ފާޑުތައް ކިޔުމުގެ ކުރިން އަޅުަގނުޑމެން ރަނގަޅުކުރަންވީނޫންތޯ. 
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މި ވާހަކަދަްއކާ މީހުންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާތޯ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަލަމަތި ރީތިކުރަންވީނޫންތޯ މި ރާއްޖޭގެ. އަދިވެސް 

ނޑު...  އުފުލަނީ. އަުޅގަ

 1995 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ލީ ރިޟާމިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ 

ނޑިޔާރުްނގެ ޤާނޫނުގެ  2010/13ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު   26ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަ

މާއްދާ އަށް އަކުރެއް އިުތރުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވާ އިޞްލާޙުަގއި ބުނެފައި އެބަ  ވަނަ 26ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް، 

ނޑިޔާރުކަްނ ކޮށްފައި،  70ވޭ އުމުރުން  އަހަުރވީމަ ލިބޭ  65އަހަރުގެ ެތރޭގަިއ،  65އަހަރު ދުަވސް ވަންދެން ފަ

 2000ިދވެްސ އިތުރު އިާނޔަތް ހޯދައިދޭން ޕެންޝަން ނުވަތަ އެ މުއްަދތުގެ ތެރޭަގއި ޕެންޝަން ިލބޭ ގޮތަށް ނެތީމަ، އަ

ނޑިޔާރުްނނަށް ފަށްފަށުން މަތިމައްޗަށް  ކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިއނާޔަތް ހޯދައިދޭން ބަލައިލާއިރުގައި އިނާޔަތްތައް ފަ

ށު ބޮޑުކުރާއިރު މިހާރުވެސް ތ. ގުރައިޫދގައި ހުންނަ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުަގއި އޮންނަ އެމްބިއުާލންސަށް ތެޔޮއަޅަނީ އެ ރަ

ރައްޔިތުން. ތ. ގުރައިދޫ ިޞއްޙީ މަރުކަުޒގައި އޮންނަ އެްމބިއުލާންސަށް ތެޔޮއަޅަނީ އެ ރަށު ރައްޔިތުން. އެހެންވީމާ، 

މިހާރުވެސް އެ އުޅެނީ އަިއޑީކާޑު ޔުނިޓުެގ އޭީސ ހަލާކުެވގެން ައއިީޑކާޑު ހަދައިިދނުމުގެ ޚިދުމަތްނުދެވިގެން. 

ނޑުމެން އަިދވެްސ  ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް  2005އެއްުދވަހުން އަނެއްދުަވހަށް ހުއްޓި، ނެތެމުންދާއިރުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ނޑިޔާރުންނަށް ައނެއްކާެވސް އިތުރު ބޮޑެތި ިއނާޔަތްތައް ދީގެން މިކަން ކުެރވޭތޯ. ނުވަތަ އަުޅގަ ބަލަންވީ ފަ

ނަޑށް ފެންނަނީ އަހަރުގެ ބަދަލު 70އެބަ ޖެހޭތޯ މިކަމާ ދުރާލައި ވިސްނަން. މިހާރު އޮތް  އަހަރަށް  65ަގއި އަުޅގަ

އަހަރަށް އުމުރު ތިިރުކރަން. ތިރިކުރީމަ، އޭރަށް ިމ މައްސަލަ ހައްުލވޭ އެބަ.  60އުމުރު ތިރިކުރަން. ނުވަތަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުަތކުަގިއ ފަށާފައި ހުރި ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި ޢާއްމު އިޖްތިމާޢީ ކަންތައްތަކަށް ދޭންޖެހޭ 

 2010ޚިދުމަތްތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޚިދުމަތްތަކާ، މިހެންޮގސް އެތައް ޚިދުމަތްތަކެއް ހުްއޓައިލާފައި މި އޮތީ. ބަޖެޓުގައި 

ލާރި އެއް ނެތް. ފައިސާ ެއއް ނެތް. އަބަދުކުރާ ަޝކުާވ އަީކ މިއީ. މިހާރުވެސް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް އަެނއްާކވެްސ 

ބިލިއަުނގެ ބަޖެޓެްއ ފާސްކުރިތާ އަދި މި ުއޅެނީ ދޮޅު މަސްދުވަސް ނުެވގެން.  16އޮތީ.  މި ތަނަށް ގެންނަންވެފައި މި

ނޑިޔާރުންނަށް އިތުރަްށ  ފައިން ވެލިނުހިކޭ އަދި. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް ކަންތައްތަްއ އޮތްއިރުަގއި އަނެްއާކވެސް ފަ

ނޑުގެ ުކރިން ވާހަކަދެއްެކވި މެންބަރު ވިދާޅުވި ނިޑޔާުރންނަށް ހަމަ އިނާޔަތްދޭންވީ.  އިނާޔަތްދޭން، އަުޅގަ ފަދައިން ފަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެއްކޮޅުން   2015ދިވެހި ދައުލަތުަގއި ހުރި ަވރަކަށް ފައިސާ ދޭންވީ. އެެހންނަމަވެސް އަުޅގަ

ހެންވީމާ، ބޮޑުކުރަން ހުށަހަޅާއިރުަގއި ައނެއްކޮޅުން ރަްއޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުން އަގު ބޮޑުކުރާ ތަން. އެ

ނޑުމެން މި ދަންނަވާ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް  މީތީ ދެކޮޅު ދިމައެއްުނވޭ. ެދކޮޅުދިމާވާ ވަށާޖެހޭ ސިޔާސަެތއް ނެތީމަ އަުޅގަ

ތަރައްޤީ އެއް ނެތޭ. އެހެންވީާމ، ވަށައިޖެހޭ ސިޔާސަުތގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ ތެރެއިން ފަިއސާ ވަންނާނެ ގޮތް ހޯދަން 

ފެބްރުއަރީން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް އައިުރގައި ވެސް  7ނަްށ ނުފެނިގެން މި އުޅެނީ އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން
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 2020ދައުލަތަށް އިތުރަށް ފައިާސ ވަންނާނެ އެްއވެްސ މަގެްއ މިހާރު މި އޮތް ސަރުކާރުްނނާ، އަދި މި ސަރުކާުރގައި 

އުޅޭ އަުއާވނުންނަށް ވެސް ހޯދިފައި ނެތް  ބައިވެިރެވގެން ތިބި ކޯލީޝަން ޕާޓުނަރުންނާ، އަދި އެ ބަިއވެރިންނާ އެީކގައި

ތަން. މިއީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ. ޤާނޫނުއަސާސީ އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިސާބަށް އައިްސގެން ކިތަންމެކިތަންމެ 

ނިޑޔާރުންނަށް އިނާޔަތް ދެވި،  ނޑިޔާރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރެވި، ފަ މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަެކއް ހެދި، ފަ

އް އިނާޔަތްަތކާ ެއއްޗެހި ފުޅާކުެރވޭ. މުައްއސަސާތަކަށް މުސާރަ ބޮޑު ެއބަ ކުރެވޭ. އިތުރަށް ޚަރަދު މިހެންގޮސް އެތަ

 2025އެބަ ބޮޑުވޭ. އެކަަމކު ދައުލަތަށް ފައިސާ ވަންނާނެ ގޮތެއް އެްއވެސް ބޭފުޅަކަށް ނުބުނެވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް 

އް ޮބޑުުކރާއިރުަގއި ުނވަތަ އިނާޔަތެްއ ދޭން ބަލާއިރުަގއި ުނވަަތ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި ެވއްޖެްއޔާ ފުރަތަމަ އިނާޔަތެ 

މުސާރަ އަށް އެްއޗެްއ ބޮޑުުކރަން ބަލާއިރުަގއި ހަމަެއއާެއކު އެަބ ޖެހޭ އިތުރަށް ފަިއސާ ވަންނާނެ ގޮތް ހޯދަން. 

. ކޮންމެ ރަށަކަށް ގޮސް އަޅުަގނުޑ މިހެން މި ދަންނަަވނީ ސަރުކާރުން ހަމަ ރެާޔއި ދުވާލު ސްޓޭޓްމަންޓުތަްއ އެަބ ނެރޭ

އެބަ ބުނޭ ބަޖެޓެއް ތިމަންނަމެން އަތަކު ނެތޭ. ބަޖެޓެއް ނުިލބެއޭ. ޤައުމު އޮތީ ދަރާފައޭ. ިމވެނި ކަމެޭކ، ެއވެނި ކަމެޭކ. 

 2030ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ނެތޭ. އެހެންވީމާ، މި ޚިދުމަތްނުދެވިެގން އުޅޭއިރުަގއި އަނެްއކާެވްސ އިނާޔަތް ބޮޑުކުރަން. އިތުރު 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ މި ދެކޮޅު އިނާ ޔަތް ދޭން. އިނާޔަތް ތިަނކާ ގުނަކުރަން. އަނެއްާކވެސް އިޞްލާޙުތައް ވަނީމާ އަުޅގަ

ނޑަށް  ދިމަ އެއް ނުެވއޭ. ދެކޮޅު ދިމާވާ ގޮެތއް ނެތިއްަޔކާ އަބަދު ދާނީ ދަށަށޭ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ކަމަކަކީ އަުޅގަ

ވަހާ ގާްތިވއިރުަގއި ދައުލަތަށް އާމްދަނީ އިތުރުވާނޭ އެއްވެސް ކަެމއް ކުރިންތޯ؟ ދު 480ޤަބޫކުރެވޭ ގޮުތގައި ެވއްޖެްއާޔ 

ނޑުމެންނަށް ޚަބަރު މި ލިބުނީ ޑައިލިސިސް ހަދާ މީހުންގެ ފަރާތުން، ބަލިހާލުގައި ތިބޭ މިހުންގެ  އިްއޔެަގއި އަުޅގަ

 2035ރުފިާޔ  1000ން އައި ިޚދުމަތް މިހާރު ރުފިޔާ އަށް ދެމު 400އަތުން އިތުރު ެޓކްސެއް ަނަގން ނިންމި ވާހަކަ. ކުރިން 

އަށް ބަދަލުކުރި ވާަހކަ. ލެބޯްޓރީތަކުން ދެމުން އައި ޓެްސުޓތައް، ހަދަމުން އަިއ ޓެސްޓުަތއް އެަތއް ގުނައަކަށް ޮބޑުކުރި 

ފަސާފަިއ  ވާހަކަ. އެމްބިއުލާންސްތަކުން ޓެކްސީ އަްށ ލާރި ދަްއކާ ގޮަތށް ލާރި ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ. ރަށްރަށުގައި ހަދަން

ހުރި ބަނދަރުތައް ނުހެދި ހުއްޓައިލާފައި ހުރި ވާހަކަ. ނަރުަދމާ އަޅަން ހުރި ތަންތަނުގައި އެ ކަންކަން ނުކުެރވި ހުރި 

ވާހަކަ. ފެނުގެ ނިޒާމުން ރަްއޔިތުން މަޙްރޫމުވެފައި އޮތް ާވހަކަ. އަދި މިހެން ގޮސް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް 

 2040. ކޮބަިއތޯ ފައިސާ ވައްދާނެ ސިޔާަސތު. އެ ވިދާޅުވާ އިޤްތިޞާީދ މާހިރުން ވެސް އެބަ ތިބި ހުއްޓިފައި ހުރި ވާހަކަ

 24ނަަގއިގެން ތިީބ ޕީ.ޕީ.އެމް. އަނެއް % 24ނޫންތޯ. އެންމެ ފުޅާ ކޯލިޝަން ތެރޭގައި ޕާޓްނަރުންގެ ޮގތުގައި %

ނަަގއިގެން ތިބި ހުރިހާ  8އެހެން % ނަަގިއގެން ތިބި ޖޭ.ޕީއާ، ދެންވެސް 12ނަގަިއގެން ތިބި ޑީ.އާރު.ޕީ ާއއި %

ޕާޓީތައް ވެސް އެބަ ތިބި. ެއ ވިދާޅުވާ މޮޅު އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުގެ ތެެރއިން ީކއްތޯ ވާނީ ދެ ގުނަ އަށް ބަޖެޓު 

ބޮޑުކޮށްލާނެ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާލިއްޔާ. ފުޅާކޮށްފަިއ، ފާޓު ފުޅާކޮށްފައި އަނެއްާކވެސް 

ނޑުމެންނަށް ކަމަކުނުދެއޭ. ދިވެހިރައްޔިތުންނެއް މިގޮެތއް އިތުރު   2045އިނާޔަތްދޭނެ ސިޔާސަެތއް. އެހެންވީމާ، މިގޮެތއް އަުޅގަ

ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ. ފުރަތަމަ ލާރިހޯދާނެ ސިޔާސަތު ނެތި، ލާރި ޚަރަދުކުރަނީ. ލާރި ޚަރަދުކުރަން އެނގޭނެ ކުޑަ ކުއްާޖ 
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އިރީ ކޮންެމވެސް އެްއޗެއް ގަންނާށޭ ބުނީމަ ޗޮކްލެޓެއް ނަމަވެސް ގަންނާނެ. ރުފިޔާ ދީފައި އެ ކުއްޖާ ކަ 5އަށް ވެސް. 

އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަމެއް މި އުޅެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް މިއީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން. 

ނޑިޔާރުްނގެ އުމުރު، އިނާޔަތް ލިބޭ އު 60އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަނީ  މުުރ ވެްސ އަދި ަފނޑިޔާރުްނގެ ައހަރާ ހަމައަށް ފަ

 2050 މުއްދަތު ވެސް ދަށްކުރަން ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި އިޞްާލޙަށް ތާއީދުނުކުރެވޭ...

 

 ލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:ތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަފަރެސްމާ

. عليكن سالملا. يننا هحود ًعلَ آلو ًصحبو أجوع سيد علَالصالة ًالسالم  .العالوين رب هلل الحود`. 

ނިޑޔާރުންނަށް އިނާޔަތްދިނުމަށް  އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް، ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ކޯޓުތަުކގެ ފަ

 2055ހުށަހަޅާފައިވާ މި ބިލަކީ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު އަިއއިރުަގއި އަިދ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިނާޔަތްތައް ަކނަޑއެިޅގެން 

ނޑިޔާރުންެގ އިާނޔަތްދިނުމުގެ ވާހަކަ. ޢިްއޒަތްތެރި  70އުމުރުން  ދިއުމުގެ ކުރިން އަހަރު ެވގެން ވަިކެވގެންދިޔަ މަދު ފަ

ނޑިޔާުރންނަށް އިނާޔަތް ލިބޭއިުރގަިއ  ރައީސް.، ިމއީ ކުރަންޖެހޭ ކަެމއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރަން. އެއީ އެހެން ފަ

މުވެއްެޖްއޔާ އެ މީހުންނަށް އެ ލިބިދިނުމަކީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ކުށެއް ނެތި، އެ މީހުންނަށް އެްއޗަކުން މަޙްރޫ

ނޑުމެން ނަށް މިއަދު ޤައުމަށް ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު މަްއަސލަ އަކީ ޤައުުމގެ މާލިއްޔަުތ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 2060ޕޯޓަކުން މި ފެންނަނީ ފައިސާ އަހަރު ބޭނުންޮކށްފައި އޮތް ގޮތް. ައޅުަގނުޑމެންނަށް ކޮންމެ އޮޑިޓު ރި 3ވޭތުވެިދޔަ 

މިލިއަން ރުފިޔާ އެ  13.9ނަގަމުން ދިޔަވަރު. އިްއޔެ ހާމަކުރި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަްނގެ އޮޑިޓު ރިޕޯުޓގަިއ 

ނުޑ ދަންނަވާނީ ބަހަިއލާފައޭ. މިގޮތަށް  އަހަުރ  3އޮތީ ބަހައިލާފަ. ައޅުަގނޑު ުނދަންނަވާނަން ވަގަށް ަނގާފައޭ. އަުޅގަ

ިބލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެރީާމ ދެން ދިވެހި ދައުލަތަށް އެއީ ވަރަށް ޮބޑު ބުރަައކަްށ  4.9ހާލިބަހާލުން ތެރޭ ބަ

ނޑުމެން ވަރަްށ  ވެގެންދިަޔއީ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ކަން އެހެން އޮތް ަނމަވެސް ކޯޓުަތކުެގ މައްސަލަ ވެސް އަުޅގަ

 2065އަހަރުުދވަސް މި ީވ ކުލި ނުދަްއކާ  1ިހންގަމުން އެ ދަނީ  ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ީދގެން ބަލަންޖެހޭ. މިއަދު ވެސްޓުޕާކު

ަވނަ ދުވަހު. ހަމަވުމުން ދެން  8ވަނަ އަހަރުގެ އޯަގސްޓު މަހުގެ  2012ހިންގާތާ. ކިހިނެއްތޯ ވީ؟ މުއްދަތު ހަމަވީ 

 ދިޔައީ ކޯޓަށް. ކޯޓުން ނިންމީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2070 ޖާބިރު.هللا ދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ކާށި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 2075ތިމާ އަމިއްލަ އަށް ދައުލަުތގެ ެޗކެްއގައި ސޮއިކޮށްަފއި، ވަގު ޗެެކއްަގއި އަރުވާލި މީހަކު އެ އަުރވާލި ރަށުން 

 ށް ކުްއޖަކު...ޒިނޭކޮށްގެން އަންހެނަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. މެންބަރަކު ދައްަކވާ ވާހަކަފުަޅކަްށ ...

 2080 

 ލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:ތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަފަރެސްމާ

ނޑު މި ަދްއކަނީ. ވެސްޓްާޕކުގެ ކުލި ނުަދއްކާ ހުރީ. ިސވިލް ކޯޓަށް ވެސްޓުޕާކަށް ކުލި ނުދައްކާ ޮއތް ވާހަކަ އަޅުގަ 

ހުށަހެޅީމާ ސިވިލް ކޯޓުން މި އަންގަނީ އެ މައްސަލަ ބޭްއވުަމށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ިސވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުުމގައި އޮތީ 

މިއަދު ދިމާވެގެން އުޭޅ ، ސިވިލް ކޯޓުން ވަކި ގޮތަކަްށ ނިންމަންދެން މައްސަލަ ބާއްވަން. ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ނޑިޔާުރންގެ މައްސަަލިއގަިއ ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ޓެކްްސ   2085މައްސަލަ ައކީ އަނެްއކާވެްސ ސިވިްލ ކޯުޓގެ ފަ

ނުލިބުން. އިއްޔެ ނޫން އިހަށްދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން އިޢުލާންކުރީ ދެ ރިސޯޓެއް ވަކި ކުރި ވާހަކަ. ރޭަގިއ 

މިލިއަން ޑޮލަުރ  7.9ކުރީ އެ ދެ ރިސޯޓާ ސަރުކާރުން ނުބެހެން. އެހެންވީމާ، ދެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ކޯޓުން އަމުރު

 ނުލިބި...

 

 2090 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖާބިރު.هللا ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 2095 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެ

ނޑު ކުރާނެ ކަމެއްޯތ؟ ތިމާގެ ބޮލުގައި ފަތްފައިަބިއގެން ގޮސް ކިތަންމެ ރިސޯޓު  ތިމާގެ އަތުަގއި ރިސޯޓު ނެތުަމކީ އަުޅގަ

 ބޭނުންވިޔަސް ނެތޭ ފެންވަރެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 2100ދައްަކވަމުން ގެްނދަވާ ވާހަކަފުަޅކަށް ރައްދުެދްއވުމަށް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަނެްއ މެންބަރަކު 

އެއް ނުނެންެގވޭނެ. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު.

 

 ލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:ރު އިބްރާހީމް މުއްޠަތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަފަރެސްމާ

 2105ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޯޓުަތކުގެ ހަމަޔާއި އިންސާފު ެގއްލ ގޮތަށް ކޯޓުތަކަށް ރިޝްވަތުދެިވގެން ކޯޓުތަުކެގ 

ނޑިޔާރުން ަވކި ގޮތަކަށް ުޙކުމްކުރަން ފެށީމާ، ދެން ޤައުމުގައި ޢަދުލުއިންޞާެފއް ނޯންނާނެ. އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ   ފަ

ނިޑޔާރުންނަށް އިނާޔަތް ވެސް ދޭން އެބަ ޖެހޭ.  ވާހަކަައކީ ކޯޓުތައް ހަމައަކަްށ އެޅެން އެބަ ޖެހެއޭ. ކޯޓުތަކުގެ ފަ

ކޯޓުތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފުރުޞަތު ވެސް ލިބެންޖެހޭ. ެއހެންނަމަވެސް ސިވިލް ޯކޓާިއ ހައި ކޯުޓގެ ކަންަތއްތަްއ 

ވަރަށް މިހާރު ހިނގައްޖެ. މި ވާހަކަ އަުޅަގނޑުމެން ދަްއކަން އެަބ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ަޤއުމުަގއި ހަްއދު ފަހަނަޅާ މިން

 2110ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެަބ ޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ސިވިްލ ކޯާޓިއ ހައިކޯުޓގެ ފަިޑޔާރުން ހަމަ ސައިްޒކުރަން. ިސވިލް ޯކޓުގެ 

ނޑިޔާރުންގެ ަމއްސަލަ ަހއި ކޯޓަށް ުނގެންދެިވއްޖެއްާޔ މި ޤައުމު ފަނާވެގެން ހިަގއިދާނެ. ެއއީ މި ޤައުމުެގ ފަ

ނޑުގެ ަމއްސަލަ ވެސް ޮއތީ އެހެން...  ޢަދުލުއިންޞާފު، ވެސްޓްޕާުކެގ މައްސަލަ އޮތް ގޮތަށް އުސްަފސްގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2115 ޖާބިރު.هللا ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 2120އަޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތާމަކޮށްފިން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދިެވހިރާއްޖޭގައި ކުެރވިފަިއވާ ވިަޔފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކާ، ތިމާގެ 

ތީ. ިތމާގެ އަިމއްލަ މަކަާރއި ހީލަތް ސައިޒަްށ ވުެރ މިހާރު ވާހަކަަދއްަކވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާ މަތިން ވާހަކަދަްއކަވާ

 ހެދުމާއި ވައްކަްނކުރުމާ، މި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފަސާދަކުރާ މީހާ އެ ވާހަކަަދއްަކވަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2125ރާހީމް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އަކީ ކޮބައިތޯ؟ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބް

 މުއްތަލިބު.
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 ލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:ތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަފަރެސްމާ

ނޑިޔާރުންނަށް ތިބި ބަެއއް މީހުންނަކީ އެކްޓިިވސްޓުންެގ  ނޑު މި ދަންނަވަނީ ކޯޓުތަުކގެ ފަ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ނިޑޔާރުންެގ ވާހަަކ ދަރިން ކަމަށް ވީމަ، ދެން ެއކްޓިވިސްޓުްނ ބުނީމާ ބުނާ ގޮ   2130ތަށް ހެދޭ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ބައެްއ ފަ

ނޑެއް ނޫން؛ މި މަޖިލީހުގެ ބައެއް ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ހުރި  އަޅުަގނޑުމެން މިތާަގއި މި ދައްކަނީ. އަުޅގަ

ނިޑޔާރުންނަށް ތުހުމަތުކުރަްއވާފައި ރިޝްވަުތގެ މައް ސަލަިއގަ. ައޅުަގނޑު ައިދ ވަރަށް ފާޅުަގއި ރާއްޖޭގެ ކޯުޓތަކުގެ ފަ

ނިޑޔާރުންނަށް މި މައުޟޫޢޫގައި މި ގޮތަކަށް ވާހަކަ އެއް ނުދަްއކަން.  ދުވަހަކު ވެސް މި ނޫނީ ފަ

 

 2135 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖާބިރު.هللا ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 2140 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއި

ކޮންޓްރެކްޓުތައް ަނގަިއގެން ަޢދާލަތު ޕާޓީގެ މިނިސްޓަރަކު ބައިންދައިގެްނ، ހަރާން ލާރި ބޭނުންކުރަމުންދާ މީހަކު އެ 

 ވާހަކަދަްއކަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފަރެސްމާ  2145ޮތޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި؛ ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. އަޅުގަ

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 2150 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ 

ނަޑއެިޅގެން ރައްޔިތުންަނށް އޮޅޭ ގޮތަށް، ީމގައި އޮތް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެ އް މި ނެީގ ކަ

ގޮތް ައޅުަގނޑު ދަންަނވައިލާަނން އެ ދަްއކާ ވާހަކަިއގަ. މުދާ ހޯދުމާއި މުދާ ގެްނގުޅުމުގެ ަޙއްޤުެގ؛ ެއ ބާބުެގ )ށ(ަގިއ 

ްނާވ މަންފާ އަށް ޓަަކއި ނޫނީ މި އޮންނަނީ މީސްމީހުންގެ މުދަލަކީ ނިގުަޅއިގަެނވޭނެ ަތކެްއޗެއް ނޫެނވެ. ހާމަެވގެ
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ޤާނޫނުގައި ަކނަޑއެިޅގެން ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮެތްއގެ މަތިން، އަދި އެކަމަށް ޓަަކއި ކޯަޓކުން ކުރާ ޙުކުމަކުން މެުނވީ 

 2155އެްއވެސް މީހެްއގެ މުދަލެްއ ެއ މީހެއްގެ ރުހުމެްއ ނެތި ދަުއލަތަށް ނަގަިއގެންނުވާނެ ެއވެ. އަދި އެ މީހެްއގެ މުދަލެްއ 

ނޑު ފާހަގަކުރަނީ ދަ ނޑަައޅާ ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް އެ މުދަލަށް ދިނުމަށްފަހުއޭ. އަުޅގަ އުލަތަށް ނަގަންވާނީ ކޯޓުްނ ކަ

މައްސަލަ އެއް ޖެހިއްޖެްއޔާ ކޯޓުން ޝަރުޢީ ޙުކުމެއް އަްނނަންދެން ސަރުކާރުން ހަމަ އިރުއިރުޮކޅާ ގޮސް މީހުންެގ 

ނޑަކަށް އަރައިުނގަނެވޭެނ.  މުދާގަ

 

 2160 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހެން މެންބަރަކު ދައްަކވަމުންގެންދަާވ ވާހަަކއަކަށް ަރއްދުދެްއވުމަށް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއްެގ 

 ފުރުޞަތު ބޭނުމެއް ނުކުރެއްޭވނެ. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު.

 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:ރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއި

ނޑު، ކޮންްޓރެކްޓާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން   2165ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ އޮނިަގނުޑެގ ތެރޭގަ. އަުޅގަ

ތަކަށް އެ ެއގްރިމެންޓު ހެދިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ަސރުކާރުން ޢަމަލުކުރީ. ކޮންޓްރެކްޓާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި އޮތީ ވަކި ގޮ

 ނެގޭނެ ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކިތަންމެ ވަަރކަށް ނިާޒމީ ނުކުތާ ނެގިޔަސް ައޅުަގނޑުގެ ފުރުޞަތު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2170 ޖާބިރު.هللا ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 2175މިހާރު އެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުްނދާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކީ މަކަރާއި ހީލަތް ހަދައިގެން ކުުޅދުއްފުއްޓަށް އަުރވާލަން ކޯޓުން 

 ޙުކުމް ކުރި މީހެއް. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ނިޒާމާ  ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބަށް އަޅުގަ

 2180 ފުރުޞަތުއަރުވަން.
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 ލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަފަރެސްމާތޮޑާ ދާ

އެއް ވެސް. އަޅުަގނެޑއް ނޯންނާނެ ދިވެހި  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑެއް ނޯންނާނެ މަކަާރއި ހީލަތް ހަދާފަ

ނޑެއް ނޯންނާނެ އެހެްނ  ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެްކސެއް. ައޅުަގނެޑއް ނޯންނާނެ ވެސްޓްޕާރކު ކާލަިއގެން. ައޅުގަ

ނޑެއް ނޯންނާނެ އަރިއަތޮޅު ރަށަކަށް އަރުަވއިލާފައި، އަރިއަޮތޅު ރަށެއްަގއި ހުރި ދަރިއަކާ  2185 ... ކަމެއް ކޮްށގެން. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަންަނާވ! އިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ! )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޢިއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު އިށީނދެވަޑަިއގަންނަާވ! 

 2190 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 10

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންަގއި އ1:30ަ އަށް. އެޖެންޑާ  12ޢާްއމުކޮށް ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުގެ މަތިން ދާންޖެހެނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ުޅގަ

ނޑު މި ދަނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  12އައިޓަމު   2195އަށް. ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް. މި  10އަށް ދިޔުުމގެ ކުރިން އަުޅގަ

 އައިޓަުމގެ ދަށުން މަސައްކަތެްއ ނެތް. 

 

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން  . ކޮމިޓީތަކުނ11ް

 

 2200 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ީޓތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މި އައިޓަުމގެ ދަށުން މަސައްކަތެްއ ނެތް. . ކޮމ11ިައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 12

 

 2205 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



83 

 

ހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ޯވޓަށް އެހުން. ނިޒާމާ ބެހޭ މަްއސަލައިަގއި ފުރުޞަތުއެުރވޭީނ ވޯޓަްށ އެ .12ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 12.1ވޯޓުގެ ކަންތައްަތއް ނިމުމަށްފަހު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަނީ ވޯޓަށް. ވޯޓަށް ދަންނަވަން ޮއތީ އެޖެންޑާ އަިއޓަމު 

ެއއްގަުމ  2009/5ށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހު

ވަނަ ާމއްދާަގއިވާ ގޮތުގެ މަތިން  91ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ބިލު ބަލައިގަތުމުގެ ވޯާޓ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 2210ިއ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުރާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ޖަލުތަާކއި ެޕރޯލް ބިލުގެ މައްސަަލއިގަ 

ހުށަހެޅިފައިވާ އަދަދުތަކަށް ޯވޓަށް ދެންނެވުމާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިުޔކޭޝަން މަސަްއކަތުގެ ދާއިރާ އަށް ބަެއއް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ފޮނުއްވާަފއިވާ ަމއްސަލަާއ، މި  116ބަދަލުގެންނަވާފަިއވާތީ ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ންނެވުން އޮންނާނީ. ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އިށީނދެަވޑަިއގެްނ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޯވޓަށް ދެ

ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކުކޮށްލެްއވުމަްށ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

 2215ގެްނ ކާޑުކޮޅު ޗެުކކޮށްލެްއވުމަްށ އިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައި

ނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ އެންމެ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ. އަުޅގަ

 2009/5ފުރަތަމަ، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ަޙސަން ލަޠީފު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާޫނނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިުލ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެްއގަ

  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުމަށް. 

 2220 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ފު ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 2225 

 54 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 28 ވޯޓު ދެްއވީ:

 23      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 00     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 2230 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މުން، ހިތަޫދ . އެހެންކ51ަ. ޖުމްލަ 26. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 51ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ެއއްގަުމެގ  5/2009ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 2235ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ. މިގޮތަށް ފާސްވުމާއެުކ 

ޮގތުގެ މަތީން ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ އަށް މި ބިލު ފޮނުވިއްޖެ ކަމަށް ނިންމަން. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދަގއިވާ 

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ކާުޑގައި ަމއްސަލަ އެްއ އުޅޭތީ އެކަން އެބަ ޖެހޭ 

މިނެޓުގެ ހުްސވަގުުތކޮޅެއް  10ެޅއް ނަގާނެތީ ރަނގަޅުކޮށްލަން. ޓެކްިނކަލް ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ެއކަމަށް އިރުކޮ

ނޑު ޖަލްސާ  ނޑާލަން. ަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް.  10އަޅުަގނޑު ބޭނުންކުރާނީ. އަުޅގަ  މިނެޓަށް މެދުކަ

 2240 

ނޑުްއވައިެލްއުވން:   އަްށ( 13:50އިން  13:37)ޖަލްސާ މެދުކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ޔަޤީންކޮށްދެްއަވނީ ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލަ މިހާރު ވަނީ ހައްލުވެފައި  `. އަމީންޢާއްމު މިހާރު އަޅުގަ

ނުޑ   2245ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ވޯޓުނެގުަމށް ޓަކައި ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމު އަރިހުން އަޅުގަ

ިއގެން ކާުޑކޮޅުަތއް ޗެކުކޮށްެލއްވުމަށް އަޅުަގނުޑ އެދެން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑަ

ވަނަ މާއްާދގެ  91ފުރުޞަތުއަރުވަން. )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( އަޅުަގނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ން ވަނަ މާއްާދެގ )ހ(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތި 91)ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން؛ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުރާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ބިލު އަލުން 

 2250ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ކޮމިޓީައަކށް ފޮނުވުމަށް ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިން 

އިަކރަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު ތާއީދުކުރައްވާަފއިާވ ހުށަހެޅުމާ މެދު މަނިކު ހުށަހަޅުއްަވއި، ވަ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް  ޯވޓުދެއްވުމަށް. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 2255 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދު ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކު ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:
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 2260 51 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 28 ވޯޓު ދެްއވީ:

 19      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 01     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 2265 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން، 47. ޖުމްލަ 24. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 47ަގއި ަބިއވެރިވި މެންބަުރންގެ އަދަދު ވޯޓު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުާރ  91ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ބިލު އަުލން ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ކޮމިީޓ އަށް ފޮނުވުމަށް ވާްސެވއްޖެ. ފޮނުއްވާފަިއވާ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްެގ 

 2270މިގޮތަށް ފާސްވުމާ ގުޅިގެން މި ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ފޮނުވިއްޖެ 

ތާއީދުލިވިފައިވާ ގޮތަށް ވޯޓަްށ ، ކަމަށް ނިންމަން. މިގޮތަށް ފާސްވުމާ ގުިޅގެން މި މައްސަލައިަގއި ދެން ހުށަހެޅި

ދެންނެވުމެއް ނޯންނާނެ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ދެން، އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަުނގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގއި ވާ  116މަސައްކަުތގެ ދަށުން ދާއިރާ އަށް ބަެއއް ބަދަލުގެންނަވާަފިއ ވާތީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ގެ މަތީން އެ މަަސއްކަުތގެ ދާއިރާަތއް މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުގެ މައްސަލަ ދިރާާސކުރެްއވުމަށް ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީ ގޮތު

 2275އަށް ފޮނުވުމަށް ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤު ޙަސަން ހުށަހަޅުއްވައި، ހިތަދޫ 

ލަޠީފު ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ޙަސަން

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުމަށް.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 2280 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤު ޙަސަން   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު  ބަރު:ތާއީދުކުރެްއވި މެން

 

 2285 52 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 31 ވޯޓު ދެްއވީ:
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 15      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 02     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 2290 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން، މިނިސްޓްރީ 46. ޖުމްލަ 24ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 46ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ވަނަ މާއްދާެގ  116އޮފް އެޑިުއކޭޝަނުގެ މަސަްއަކތުގެ ދާއިރާ އަށް ބައެއް ބަދަލުގެންނަވާފައި ވާތީ ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ކަމާ )ހ(ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން ެއ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާަތއް މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުގެ މައް

 2295ބެހޭ ކޮމިޓީ އަްށ ފޮނުވަން ާފސްވެއްޖެ. މިގޮތަށް ފާްސވުމާ އެކު މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން ސަުރކާރުެގ 

 12މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އަށް މި މައްސަލަ ފޮނުވިއްޖެ ކަމަށް ނިންމަން. އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 ނީ. ނިމު

 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް 13

 2300 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދަން މި އޮތީ. އެޖެންޑާ 13ނޑު މި ދަނީ. އެޖެންޑާ އައިޓަމު  އަށް ައޅުގަ 13އައިޓަމު  އެޖެންޑާ

ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  އިބްތިދާޢީ ބަހުސް. ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި ޙަސަން ލަޠީފު 9އައިޓަމު 

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަފނޑިޔާރުްނގެ ޤާނޫނަށް އިްޞލާޙުގެނައުމުެގ ބިލު. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ، ޮތއްޫޑ  2010/13

 2305 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ން:ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވު

 2310ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ނިޒާމީ މައްސަލަ ެއްއ މި ނެގީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޖލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ބިލު ބާޣީ 

 ކޯލިޝަނުން ފާސްނުކޮށް މަޖިލީހުގައި މި ތާށިކުރަނީ ކީްއވެތޯ ސާފުކޮށްލަން. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި
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މަޖިލީހުގައި ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެްއގެ ަދށުން ފުރުޞަތެއް ނޭރުވޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސުވާުލކުރެްއވުމަކަށް 

 2315އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ބާކީ އެއް މިނެޓުއިުރ 

ރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމު ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް އެބަ ޮއތް. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެ

 މުޙައްމަދު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 2320 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމުމީދޫ ދާ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި މަޖިލީހުގައި ބާޣީންނޭ ކިޔަިއ، މީހުންނަށް ހަޑިހުތުރު ބަސް ގޮވަިއ، މީހުންނަކީ، މީހުންނަކީ...

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 2325ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް ހުރުމަތްތެިރކޮށް ހިތްތެވުމަށް ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ނިޒާމާ 

 ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، މީދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ސިޔާމު މުޙައްމަދު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 2330 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމުއިރާގެ މެމީދޫ ދާ

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވަމުން ައއީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި މަޖިލީހަކީ ބާޣީންނޭ، ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި ިކޔަިއގެން މިތާ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ...

 2335 

 ށް ެގންދުން()ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަ

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމުމީދޫ ދާ
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ނެރެފައިވާ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުތަކުަގިއ އެނގޭ  ވާހަކަދަްއކަިއގެން ކުރި އެއް ނުލިބޭނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު

 2340 އި ރީތިބަހުން ވާހަކަދައްކާ. އިތުރަށް ދިވެހިއޮތީ ކޯއްެޗއްކަން. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް، އެހެންނޫނީ މި ތަނުގަ

 ގެން ަރއްޔިތުން...ރައްޔިތުންގެ ބޮުލގައި ޗިޕުޖަހައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތެވުމަށް ދަންނަވަން. ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން؛ 

 2345 އްސަލަ އެއް، މާފަންނު  ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު.ނިޒާމާ ބެހޭ މަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމާފަންނު ދެ

ނޑު މި ނެީގ މިއަދު  ވެ  2350ްސ ވޯޓުެނިގގެން ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މަްއސަަލ އެްއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނަން  ނޑުމެން ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލާ ބެހޭ ބިލު މިހާރު ތިން ފަހަރަށް ފޮނުވައިފިން. އަޅުގަ ދިޔައިރުަގއި އަުޅގަ

އެބަ ޖެހޭ ރަްއޔިތުންނަށްޓަކަިއ ވެސް. އެހެންނަމަވެސް ޖަުލތަކާއި ޕެރޯލާ ބެހޭ ބިލު ތިްނ ފަހަރު ފޮނުވީމާ މި ތަނުން 

 ޒަތްތެރި ރަީއސް.ދެކޮޅުހަދަނީ ޢިއް

 

 2355 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އެ ަމއްސަލަިއގަިއ މަޖިލީހުން ގޮެތއް ނިންމަވާފަ. އެހެންވީމާ، އެ ކަުމގަިއ ތީ ނިޒާމާ ބެހޭ 

 ވަޙީދު. މައްސަލައަކަށް ބަަލއިނުގަނޭ. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 2360 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އެމެިރކާގެ މަޖިލީހުަގއި އޮންނަނީ ޑިމޮކްރެޓިކަނުންނާއި ރިބަޕްލިަކންސް. ރާއްޖޭަގއި އޮންނަނީ 

 ޑިމޮކްރެޓުންނާއި ބާޣީން. ހަމަ ބޮޑު ބާޣީން. ބާޣީން، ބާޣީން...

 

 2365 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވާ! އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބާކީ ެއްއ 

 ޞަތު އެބަ އޮތް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަްށގެންދެވުމަށް.މިނެޓުއިރުގެ ފުރު

 

 2370 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބުފަރެސްމާ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ވާހަކަދަްއކާިއރުގައި ފަހަރެްއގައި ވެސް ާވހަކަދެއްކުމުަގއި ކޯޓުތަުކެގ 

ކި މީހަކަށް ރިޢާޔަތެއް ނުކުރަން. މިސާލަކަށް، ހަވީުރގެ އިދާރާ. ހަވީރުގެ އިދާރާެގ މައްސަަލ ބިލަށް ވާހަކަދަްއކަމުން ވަ 

އަކީ ވެސް މަްއސަލަ އެއް. ހަވީރުގެ އިދާރާ ހިނގަނީ ެވސް ހަމަ އެ ކޯޓުގެ ސަބަބުން. ސަރުކާރަށް ވެސް ކުްއޔެްއ 

ނޑު  މި ދަންނަވާ ވާހަަކ އަކީ ކޯޓުަތއް މިހާރަށްވުެރ ނުލިބޭ އަދި ސިޓީ ކައުންސިަލށް ވެސް ުކއްެޔއް ނުލިބޭ. ައޅުގަ

 2375ހަރުދަނާވާން އެބަ ޖެހޭ. ކޯޓުތަކުން ނިންމާ މައްސަލަތަކަކީ ވަރުގަދަ، ވަރުގަަދވާންޖެހޭ އެްއޗެްއކަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. 

ނޑުމެްނ ކުޅޭކުޅޭ އެްއޗަކަށް ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި ކޯޓުަތކުން ނިންމާ މައްސަލަތައް  ކޯޓުތަކަކީ އަުޅގަ

 ރުދަނާވާންޖެހޭއިރުގައި ޯކޓުތަކަށް ލިބެންޖެހޭ އިނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ވެސް ދޭންޖެހޭ...ހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2380 ޖާބިރު.هللا ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ރު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޖާބިهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 2385މިހާރު އެ ވާހަކަަދއްކަމުންދާ މެންބަރު ކޮންޓްރެކްޓަށް ނަާގއިރުަގއި މުޢިްއޒު މީނާ އަްށ، ަވގަށް ކޮންޓްެރކްޓު ދޭން 

 މިނިސްޓަރު މުޢިއްޒު ަވގަށް ޮކންޓްރެކްޓު ދޭ މައްސަލަ އަކީ ފުރަތަމަ ރާއްޖޭގައި ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަ އަކީ...

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ފަެރސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 2390 ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް ގެންެދވުމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރަވން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބުފަރެސްމާ
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ނުޑ ޢިއް ނޑު ވާހަކަދެްއކުން ނިންމާލަމުން ވެސް އަުޅގަ ޒަތްތެރި ަރއީސް، ކޮންމެއަކަސް ކޯޓުތަުކގެ ބިލަށް ައޅުގަ

ނޑިޔާރުްނެގ ބިލުގައި މި އޮތް ގޮތަްށ އެ މީހުންނަށް އިނާޔާތާއި  ނޑިޔާރުންނަށް ފަ ދަންނަވާނީ ކޯޓުތަކުގެ ފަ

ނޑުމެން މި އެދޭ ގޮތަ  2395ށް ކޯޓުތަުކގެ މައްސަލަތައް ވެްސ ރަނގަޅުކޮށްދޭށޭ. ސުޕްރީމް ރައްކާތެރިކަން ލިބޭއިުރގައި ައޅުގަ

ކޯޓަކީ މިއަދު ހުރިހާ ކޯޓުތަުކެގ މައްޗަށް ބާރު ހިންގާ ކޯޓު ަކމަށް ވާއިުރގައި ސުޕްރީމް ކޯުޓން މި ކަންތައްތައް ވަރަްށ 

ތައް ހައްުލކޮށްދިނުމަށް ބޮޑަށް ވިސްަނއި، ަޤއުމީ ަނޒަރަކުން، ަޤއުމީ ނަޒަރަކުްނ ވިސްނަިއ، މި ކޯޓުަތކުެގ ކަން

ނޑު ގޮވާލަން. ހަމަ އެހެންމެ، މި ބިލުގައި އޮތް ގޮތަށް  ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަސައްަކތްކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަ

ނޑިޔާރުންނަށް އިނާޔަާތއި ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން.   ފަ

 2400 

 ދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:އްމަދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަ ނޮޅިވަރަމު

ނިޑޔާރުންގެ ޤާނޫނު  ނޑިޔާރުންެގ ޤާނޫނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެވި، ފަ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ފަ

ފާސްވިއިުރގަިއ ފާސްވެަފިއވާ ކަމެއް މީ ރިަޓޔަރކުަރއްާވ ަފނޑިޔާރުންނަށް އިނާޔަތްތަެކްއ ދެއްާވ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި 

ނޑިޔާރުްނނަށް އިނާޔަތްތައް ދެްއވުމަށް ޓަކައި ަކނަޑއެޅިފައި އޮތީ ، އޮތުން. ދެން މި ދެންނެވި އުސޫލުގެ ގޮތުން ފަ

 2405ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ހަދާ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން މިކަން ުކރާ ގޮތެްއ ކަހަލަ ގޮތަކަށް 

ނޑިޔާރުންގެ ތެރޭން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ. ކަން ދިމާވި ގޮތަކީ މި ޤާނޫނު އައިއި  6ުރަގއި އޭރު ޚިދުމަތުގައި ިތއްބެިވ ފަ

ނޑިޔާރުްނގެ ޤާޫނނުގައި ބަޔާްނކޮށްފައި އޮތް ުއމުރު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން އެ ޭބފުޅުން ރިޓަޔަރވި. ދެން، މި  ބޭފުޅަކު ފަ

ނޑުމެން މި ދެންނެވީ ޤާނޫނު ނައުމުެގ ސަބަބުން  އެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭފުޅުން ރިޓަޔަރވުމާ ެއއްޮކށް ކުރިން އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުަގއި ބަޔާްނކުރާ އިނާޔާތްތައް ލިބިަވޑައިުނގަންނަވާ. ދެން، މި ޤާނޫނު  ލިބިވަޑަިއގަންަނވަންޖެހޭ ފަ

 2410ނައުމުގެ ސަބަބުން މިހާރު ފަނޑިޔާރުން ރިޓަޔަރކުރަްއވާ ގޮތަކީ އަިމއްލަފުޅަށް ރިޓަޔަރކުރަްއވަނީ. ކުރެްއވީމާ، އެ 

ތް ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ ގޮތްަތކެއް ެއ ބިލުގައި ޤާނޫނަކަށް ެވގެްނދިޔައިރުަގއި ވަނީ ހަމަޖެހިފަ. ބޭފުޅުންނަށް އިނާޔަ

އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް އިނާޔަތްދިަޔއީ ލިބިަވޑަިއގަންަނވަމުން. ކުރިން މި ދެންނެިވ ގޮތަށް މުސްުކޅިފުޅުެވގެން 

ނޑިޔާެރއް. އެ  6ރިޓަޔަރކުރެްއވީ  ނޑިޔާރުންގެ  6ފަ ނޑުމެން ފަ ތެޭރން ދެ ބޭފުޅަކު މިއަދު ނިޔާ ވެސް ެވއްޖެ އަުޅގަ

މި ޤާނޫނު ނަހަދާ މި ދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގަ. އެހެންވީމާ، މީ މާ ކުރިއްސުރެ އަޅުަގނުޑމެން އެންމެން އެއްބަސްެވގެން 

 2415ޑުމެން މި ދަންނަވަނީ. އާ ހަދާފައި އޮތް ޤާނޫނެއްގެ ދަުށން އެ ބޭފުޅުންނަށް އަރުވަންެޖހޭ އިނާޔާތެްއގެ ވާހަކަ އަުޅަގނ

އިނާޔާތެއް އެ ބޭފުޅުންނަށް އަރުވަނީކީ ނޫން. ހަމަ ކުރިންވެސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން ޤާނޫނަކަށް 

ހަދާފައިވާ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެ ބޭފުޅުންނަށް އަރުވަންޖެހޭ އިނާޔަތެއްގެ ވާހަކަ އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ. ދެން، 

ނ ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެޭހ މިއަދު އަުޅގަ ޑުމެންގެ ާރއްޖެ ދާ މިސްރާބަށް ބަލައިލާއިުރގައި އަުޅގަ

ނުޑމެން  ވަނަ އަހަުރ ލިބިގަނެގެްނ ސިސްޓަމު  2008އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްެޖ ާއ ޤާނޫނުއަސާސީ އަުޅގަ



91 

 

ނޑުމެންނަށް ސިސް   2420ަޓމުގެ ތެރޭން ކުރަންޖެހޭ. މި ފުރިހަމަވަމުންދާއިރުގައި ވަރަްށ ގިނަ ކަންަތއްތައް ހުންނާެނ އަުޅގަ

ސިސްޓަމުގެ ތެރޭން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކީ ބައެއް ފަހަރު އަޅުަގނޑުމެން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަމަށް ިވޔަްސ 

ނިޑޔާރުންނާ މެދު  ނޑު މި ދަންަނވަނީ ފަ ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ކުރަން. އެހެންވިމާ، އަުޅގަ އެ ކަންކަން އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނަށް މި ސިސްޓަމުގެ ތެރޭން ލިބެންޖެހޭ ކަންތައްތަކާ ހިތްޕުޅުހަމަޖެހި ވަޑައިނުގަންނަާވ ބޭބޭފުޅުން ފަ

ދެކޮޅުހައްދަވާަފއި، ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ސިސްޓަމުގެ ތެރޭން ލިބެންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ 

ނޑުމެންނަކަށް ފުރިހަމަ ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަާވ ބޭފުޅުން ޝަކުވާކުަރްއވަ  2425އި ހެއްދެވީމަ މި ސިސްޓަމު ައޅުގަ

އެއް ުނކުރެވޭނެ. މި ސިސްޓަުމ ފުރިހަމަވެގެން ނިމޭއިުރގައި ރާއްޖޭަގއި ހުރިހާ ރައްޔިތުންަނކީ ހެލްތު އިންޝުއަރެންްސ 

ނޑުމެން ލިބިގެންދާނެ ބައެއް ކަމަށް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ވެގެންދާނެ. އަދި މި ސިސްޓަމު ނިމިެގންދާއިރު ގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  އެންމެންނަކީ ޕެންޝަން ލިބޭނެ ފަރާތްތަކަށް ެވގެންދާނެ. ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަނާ ދިމާއަށް މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނާނެ،  ޤައުމު މިސްރާބުޖަހާފައި މި ަވނީ ވެސް. އެހެންވީމާ، ީމގެ ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން އަޅުގަ

ރޑް ޕެންޝަން ލިޭބ މީހުން ކަމަށް ެވގެންދާނެ.  ދިވެހިރާއްޖެ ައކީ  2430ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ ވެްސ ރިޓަޔަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ޤާއިމުކުރުުމގެ ބޭނުމުގަިއ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ިމ  އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ސިސްަޓމެއް އަުޅގަ

ނ ނޑިޔާރުންެގ ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ޤާނޫނެއް ހަދާ ވާހަކަ އަުޅގަ ނޑުމެްނ ފަ ޑުމެން މި ދައްަކނީ. މިއަދު އަުޅގަ

ހިތާމަކުރަންޖެހޭނެ، ޙަޤީޤަތުގައި ލަދު ވެސް ގަންނަންޖެހޭނެ. އެ ބޭފުޅުންގެ މުޅި ުއމުރު ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި 

ތަްއ ހޭދަކުރައްވާަފއި ތިއްެބވި ބޭފުުޅން ރިޓަޔަރވީމާ އެ ބޭފުޅުން ނިކަމަތިކަންމަތީގައި މި އުމުުރގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސް

ނޑު ނުދަންނަވަްނ  ނޑުމެން ަޤބުލޫކުރަންޖެހޭނެ ކަންކަމެއް ނޫން. އަުޅގަ  2435ގުނަންޖެހުމަކީ ޤައުމެްއގެ ހަިއސިއްޔަތުން އަުޅގަ

ނޑިާޔރުގޭަގއި ަމއްސަލަތަެކއް ނެެތކޭ. މައްސަލަަތކެްއ އެބަ ހުރި. ކޮންމެ މުައއްސަާސއެްއގަިއ  އެްއވެސް ހާެލއްަގއި ފަ

ރި. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުއައްސަާސގައި މަްއސަލަތަެކއް އެބަ ހުރި. ސަރުކާރުަގިއ ވެސް މައްސަލަތަެކއް އެބަ ހު

ވެސް މައްސަލަތަެކއް އެބަ ހުރި. ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެްއގައި ވެސް މައްސަލަަތްއ އެބަ ހުރި. މި ދެންނެވި 

ނުޑމެން އެކަންކަ ނޑުމެން އެއްވެސް ވަރަކަށް އަުޅގަ މާ މެދު ހައްލުތަކެއް ހޯދޭނެ ކަންތައްތައް. އެ މައްސަލަތަކަކީ އަުޅގަ

ނުޑ  ނޑު ަޤބޫލެއް ނުކުރަން. އަުޅގަ  2440ކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދަންޖެހޭނީ ނާތަހުޒީބު އުސޫލުަތކުގެ ެތރޭގަިއ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު މެންނަށް ޤަބޫލުކުރަނީ އެކަންކަމަށް ަހއްލުހޯދޭނީ ޢިލްމީ ބަހުސްކޮށްގެންނޭ. ޝޫރާގެ މަތިވެރި އުސޫލުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިޔެވިފަިއވާ ޤާނޫނުއަސާީސ  ނޑުމެންގެ ޤައުމަކީ. އަުޅގަ ގޮތްތަެކއް ހޯދޭނީ އެހާ ތަހުޒީބު ޤައުމެކޭ އަުޅގަ

އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަްސވެއްޖެ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ިދވެހި ރާްއޖޭގައި ުއސޫލުތަކެްއގެ މަތިން  75ޤަބޫލުކޮށްގެން ތިބާތާ 

ނުޑމެންގެ ރާއްޖޭގައި ފެންނަން ހިނގާ ވެރިކަމެއް ހިނގާ ތާ ެއއް ހާހަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރުތަކެްއވެފަިއވާ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދިވެހި ރާއްޭޖގެ އިސްާލމީ ޤައުމެއްގެ ގޮުތގައި   2445 855ހުރި ތަރީޚުން ލޯމާފަންނުތަކުން އެބަ ދައްކާ. އަުޅގަ

ހާ ކަމެއްގެ ތެރޭން އަުޅަގނޑުމެން ހާސިލުކުރަންޖެހޭ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ުދވަހު ދެމިއޮވިއްޖެ. އެހެންވީމާ، މި ހުރި
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ނޑިާޔރުންގޭަގއި ހުރި މައްސަލަތަެކއް ހުރި ކަމަށް ވަންޏާ، ެއީއ ވަކި ސަބަބުތަކާ މެދު ހުރި  ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭން ފަ

ނުޑމެންގެ ތެރޭގަ އި އެބަ ހުރި. މައްސަލަ އެއް ކަމަށް ވަންާޏ އެ ކަންތައްަތއް ހައްލުކުެރވޭނެ ނިޒާމުތަކެއް އަުޅގަ

ނޑިޔާރަކު އެކަހެިރކުރެްއވުން އެއީ އަޅުަގނޑު ދުވަހަުކ ވެސް ތާއީދުކުރާނެ ކަމެއް.  އެހެންނަމަވެސް ނިޒާމުން ބޭރުން ފަ

ނޑައެޅިަފއިާވ އުސޫލުން. ޙަޤީަޤތުގައި ަމއްސަލަ އަކީ ިމއަުދ  ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ކަ  2450އެ ކަްނކަން ކުރަންޖެހޭނީ ައޅުގަ

ަގއި ޮއތް ނިޒާމުން ބޭރުން އަުޅަގނޑުމެން ކަންތައްަތއް ކުރުްނ. މިއަދު ވަރަށް ޮބޑަށް މި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭ

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ަކންބޮޑުވުމެއް ފާޅުކުަރްއވައިިފ އަޅުަގނޑުމެންގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ގަ. މިކަން ކުރެވުނު ގޮތަކީ އަޅުަގނޑު ވެސް އެކަމަކަްށ ޖާބިރުގެ ބަެއއް މުދާތައް ދައުލަތަށް ނެގި މައްސަަލއިهللا ޢަބްދު

ތާއީދުކުރާ ކަެމއް ނޫން. ަޙޤީޤަތުގައި ަމއްސަލަތަެކއް ުހރެއްޖެއްޔާ ކޯުޓގެ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރޭން އެކަން ކުރާނީ. 

 2455ންްޑ އަޅުަގނޑުމެން ެއްއވެސް ހާލެއްަގއި ނުވާނެ ެއްއވެސް މީހަކަށް، އެއީ ވަކި ފަރުެދއްވީމާ އޭނަ ިޕކް އެ

ޗޫސްކޮްށގެން އޭަނ ކަންތައްަތކަށް ދަތިކުރުމުެގ ކަންތަްއ ޮކށްގެންނުވާނެ. ޖާބިރު ހިންަގާވ ވިޔަފާީރގަިއ މައްސަލަތަެކްއ 

ހުންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ެއ ހާލަތުގައި ހުރި އެހެން ހުރިހާ ރިސޯޓުތަކެްއ ވެްސ ނެެގންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ 

ނެގޭ ކަމަށް ވަންޏާ މިއަދު ދައުލަތަށް ކުލި ނުދައްކާ ހުރި ހުރިހާ ރިސޯޓެއް  ޤަބޫލުކުރަނީ. އަލިދޫ އަދި ކުޑަރަށް

ނަޑއެޅިފަިއާވ އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފަ.  ނެގެންޖެހޭނެ. އަދި މި ހުރިހާ ރިސޯޓެއް ނެގެންޖެހޭނީ ވެސް އެކަމަށް ކަ

 2460ންބަރު ވީމާ ޭއނާގެ މުދާތަކަށް އަރިގަތުމަީކ ހަމަ އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަނުކޮށް އެއީ ކާށީދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ނުޑ ޤަބޫލެއް ުނކުރަން. އެކަން ކުެރވެންޖެހޭނީ ކޯޓުަތކުގެ މަރުޙަލާ އިން. އަިދ  ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަކަްށ އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވާ ޝަުރޢީ ޢަދުލުވެރި ބަދަލުދިނުމަށްފަހުގައި ވެސް މެ. އެހެންވީާމ، މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

މާވެގެން މި އުޅޭ މައްސަލަ އަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަމުދާ ކަންތައްތައް އަޅުަގނުޑމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު. ދި

ނަޑައޅަނީ ވަރަށް ޒާތީ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ައޅުަގނޑުމެން އަމިއްލަ އަށް. ރަނގަޅާއި ނުރަނަގޅު  ރަނގަޅާއި ނުބައި މި ކަ

ނޑެއް ނޫން. މިއަ ނަޑއަޅާނީ އަުޅގަ ނޑުމެން ިއޞްލާޙީ މިއަދު ކަ ނަޑއަޅާނީ، އަުޅގަ  2465ދު ރަނަގާޅއި ނުރަނގަޅު ކަ

ނޑައަުޅއްވަނީ އަލްއުސްާތޛު މައުމޫނު ޢަބްދު ޤައްޔޫމުެގ هللا ހަރާކާތުގައި ނުކުތީ ކުީރަގިއ ރަނގަޅާއި ނުރަނގަޅު ކަ

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުނުކުެރިވގެން  ައޅުަގނޑުމެން ނުކުތީ. ވެރިކަމުަގއި އެ މަނިކުފާނު. ެއއީ، ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ައުޅގަ

ނޑަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެންޏާ ެއއީ  މިއަދު ރަނގަޅާއި ނުރަނަގަޅކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަންކަްނ  އުސޫލެްއ ނޫން. ކޮންމެ ކަެމްއގަިއ ވެްސ ުއސޫލުތަކެްއ އެަބ ހުރި. އެ އުސޫލުތަުކގެ ތެޭރން އަުޅގަ

ނޑު ަވރަށް ދެރަވަން ދެންމެ މީދޫ ކުރަންޖެހޭނީ. އެ އުސޫުލ  ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ޤާިއމުކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ  2470ައޅުގަ

ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަޙްމަދު ސިޔާމު މުޙައްމަދު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ާވހަކަފުޅުދައްަކވަން ފެއްެޓވީމާ 

ން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ ފުރުސަތުނުދެއްވީތީ. ދަންނަވަންޯތ ޑިމޮކްރަޓިކުންނޭ ވިދާޅުިވ ޭބބޭފުޅުން އެ ބޭފުާޅގެ މިނިވަ 

ފަހަރުގައި އެ ބޭފުޅާ ވެދާެނ އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ފަަދ ބާޣީއަކަށް ނުވަތަ ޤާޟީައކަށް ވެސް. އެހެންނަމަވެްސ 
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ކްރެޓިކު ވާހަަކއެއްޯތ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އަޑުިއއްވާނެ ފުރުޞަތުނުދައްވާަފއި ކޮން ޑިމޮ

 2475 މި ދައްކަވަނީ. ޑިޮމކްރަސީގެ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ރައްިޔތުންގެ އަުޑއިްއވާނެ ފުރުޞަުތދެއްވުން. އެ ފުރުޞަތު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ.

 

 2480 ()ނިޒާމީ މައްސަލަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާލަމި

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ކޮންތާުކ އޮތް ޑިމޮކްރަިޓކު ހަމަތަކުެގ މަތިންތޯ މި މަޖިލީހުން ބޭރުކުރަްއވާފައި ހުރި މެންބަރަކު 

ހަމަތަކަކީ؟ އެ ުސވާލު  ބައިންދައިގެން ޖުީޑޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަުނގައި ވޯޓުިދނީ. އެއީތޯ މި ވިާދޅުވާ އުޫސލާއި

 2485 އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ކުަރން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ކުރިން ވާހަކަފުޅުަދްއކަވުން ގެންދިޔަ ނޮިޅވަރަމު  ނޫން، މަޖިލީހުގެ ނިޒާމާ ބެޭހ މައްސަލަ އެްއ ނޫން. އަުޅގަ

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 2490 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ނޮޅިވަރަމު

ނޑުގެ ޚިޔާލުފާޅުކުަރމަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުގައި އަުޅަގނޑު ޚިޔާލު މި ފާޅުކުރަނީ.  އަޅުަގނޑު އެހެން މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަ

ނޑުގެ ޚިޔާުލ، އަޅުަގނޑަށް ބޭނުން ގޮތަކަށް މިނިވަން ކަމާއެކު ައޅުަގނޑަްށ ޑިމޮކްރަސީަގއި އޮންނަ ކަމެްއ އެއީ އަުޅގަ

ފާޅުކުރެވޭނެ. ހަޖަމުކުރެވޭނެ ޤާބިލުކަން ހުންނަން އެބަ ޖެހޭ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިަވޑަިއަގންނަވާ ފުރުޞަތުތަކުަގއި އެ 

 2495ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިގަންަނވާ ވާހަކަފުޅުަތއް ދެއްެކވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އޭގެ މާނައަކީ އެހެން މީހުންނަށް 

މަށް އޮންނަ ފުރުޞަތުތަކަށް ހަޅޭއްލަވަިއ، އަުޑގަދަކޮށް، މައިކު ބިންދަިއލާ މި ކަންތައްތައް ކުރުމެްއ ޚިޔާލުފާޅުކުރު

ނޫނެއް ނޫންތޯ. މިތާގަިއ އިިދކޮޅު ޚިޔާލުަތކާ ެއއްކޮށް ލިޭބ ފުރުޞަތުތަކަށް ޖާގަލިބެންޖެހޭނެ. ޖާގަނުދެވެންޏާ ކޮްނ 

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން،  ޑިމޮކްރަސީެއްއގެ ވާހަކަެއއްތޯ އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ުޖޑިޝަރީ ދާއިރާަތކުަގއި މަްއސަލަތަކެއް އެބަ ހުްއޓޭ. ެއ  ވަރަށް އިޙްތިރާާމއެކު މި ަދންނަވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އެޑްރެސް ވެސް ކުެރވޭނެ. އެޑްރެ  2500ސްކުރާނެ އުސޫލުަތއް މައްސަލަތައް ހުންނާނެ. އެ މައްސަލަތަކަށް އަުޅގަ
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ނޑުމެން ތެޭރަގއި ބަޔާްނކުރެވިަފއި މި ަވނީ. އެހެންވީމަނޫންތޯ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިޔެވިަފއިާވ  ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  1932ޤާނޫނުއަސާސީ ެއއް  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބަލަިއގަނެގެން މިއަދު މި ތިބީ. ިމ ސިސްޓަމަކީ އަުޅގަ

ޅޭ ސިސްޓަމެއް. އެ މި ިސސްޓަމުގެ ތެޭރގައި ަމއްސަލަަތކެއް ހުންނާނެ. ެއ ހުންނަ އަމިއްލައަށް ާޤއިމުކޮްށގެން އު 

ނޑުމެންެގ ސިސްޓަމުގެ ތެރޭން މި ަވނީ ހޯދައިދީފަ. އެހެންވީމާ،  މައްސަލަތަކަށް ެއޑްރެސްކުރާެނ ގޮތް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުުކރަންޖެހޭނެ މިތާގައި ަވކި ޕާީޓއެްއގެ ޖަގަަހއެ  2505ްއގެ ގޮުތގައި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ފްލޯ މިއަދު އަުޅގަ

ހިންގާއިރުަގއި ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ހަޖަމުކޮށްގެން، ައޑުއަހަިއގެން ބަލަން އެބަ ިތބެމޭ. އަޅުަގނޑުމެން ވެސް 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލެއް   ހަޅޭއްލެވޭނެ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް އަުޑގަދަކުެރވޭނެ. ެއހެންނަމަވެސް އެއީ، އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޫން. ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ. ަހޖަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ހަޖަމުކުުރމުގެ ޤާބިލުކަމެއް ނުހުންނާނެ. އެހެންެވގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ވާހަކަ  ނޑުމެން ތިބެވޭތީ އެ ނަމޫނާ ދައްކައިެގން އަޅުގަ ނޑުމެްނ ތިބީމުނޫންތޯ އަޅުގަ މި ދަންނަވަނީ. އަޅުގަ

 2510ދު އަނެާކގެ ފިކުރު ބަންދުކުރުން އެއީ އަެނކާގެ ވާހަަކދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތުލިބިފަިއވާ މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަ

ފުރުޞަތުގައި އަނަގއިަގއި ައތްއެޅުން ެއއީ، މަލަންެއޅުން އެީއ، މިއަދު ައޅުަގނޑުެމން ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން. 

ދު ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ތިބި އެމް.ޑީ.ޕީން ނުކުތީ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހޯދައިދޭން. މިއަ

ރައްޔިތުންެގ މަންދޫބުންނަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ޚިާޔލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ޭދން އެމް.ޑީ.ޕީން ފަސްޖެހޭތީ 

ރަޓިކުންނަކީ މިހިރަ މީ ލަދުގަންނަންޖެހޭ ކަމެއް. ދެން، ކޮން ޑިމޮކްރަޓިކު ވާހަަކެއއްތޯ ދައްކަންީވ. މިއަދު ޙަޤީޤީ ޑިމޮކް

 2515ހާމަވެގެންދަނީ ނޫންތޯ. ޚިޔާުލފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ިތޔަ ގޮތަށް ހުރަެއޅުންވުން ެއއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން. 

އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ވެސް ރަނަގޅު ކަންތައްތަެކއް އެބަ ހުްއޓޭ. ެއ ރަނގަޅު ކަންތައްަތއް ރީތި އުސޫލާ، ހަމަޔާއި އުސޫުލގެ 

ނޑުމެންނަށް ލިބިފަިއވާ ިޚޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިިނވަންކަްނ ތެރޭން ގެންދެވީ މާ ރަނަގޅުާވނީ. އެހެންވީމާ، ިމއަދު އަުޅގަ

ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ޤާނޫނުައސާސީގެ އިމުގެ ތެރޭން، ިއސްލާމީ ތަރަހައިގެ ތެރޭން އަޅުަގނޑުމެން ގެންދާނަން. 

ކު ކިތަންމެ ހަޅޭއްފުޅުލެްއވިޔަސް އަޅުަގނޑުމެން އަުޑގަދަެއއް އެކަންކަމާ ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަަޑއިނުގަންނަާވ ކޮންމެ ފަހަރަ

ނޑުމެން  ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ  2520ނުކުރާނަން، އަޅުަގނޑުމެން އިށީންނާނަން. އަނެއްާކވެްސ އަޅުގަ

ނަން. މިއަދު ތެދުވާނަން. ތެދުވެ، އަޅުަގނޑުމެންގެ ޚިޔާލުަތއް ައޅުަގނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް ބުނަދެމުންގެންދާ

ޙަޤީޤަތުގައި ިދވެހި ރަްއޔިތުން އެބަ ބޭނުންވޭ ތަހުޒީުބ ގޮތްތަކަކަްށ ކަންތައްަތްއ ހައްލުކުރާނެ ވެރިންތަެކްއ 

ނޑުމެން ަބނޑުމުސާރަ އަށް ބައްަދއިގެން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމަށް ައންނަން. ކޮންމެ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑިޔާުރގޭަގއި ހުރި މައްސަލަތައް ކަންކަން އުސޫލުން ނިންމާ ކަ ންތައްތަކަށް ވެގެންުނާވނެ. އެހެންވީމާ، ފަ

 2525އަޅުަގނޑުމެން ރަނގަޅުކުރުުމގެ ނިޔަުތގަިއ މިއަދު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ެއ 

ހެޅުްއިވ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް، ެދކުނު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަ

ނޑުމެން  ތާއީދުނުކޮށް ދޫކޮށް ވެސް ެލވިދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ، ެއއެއްނޫން އުސޫލަކީ؟ ކޮބައިޯތ އުސޫލަކީ؟ އަުޅގަ
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ނޑިާޔރުންނާ ބެހޭ ޤާނޫނޫ. އެ ބިލަށް ވޯޓުދީގެން އެ ޤާނޫނަކަށް ހެދީ. އެ ޤާނޫނުގެ ސަބަބުްނ  އެންމެން ބަލައިގަތީމޭ ފަ

ނޑުމެން ބިލެއް ލީމާ މިއަދު އަޅު ަގނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަެތއް ކުރަންެވގެން އަުޅގަ

 2530އިރުއެރި ގޮތަކުން އެ ކަންަތއްތައް ހިތްޕުޅާހަމަނުކުރަްއާވ ކަމަކަށް ވާީތވެ ބޭރުކޮށްުލމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުަމކީ 

ނޑު ވެސް ޤަބޫ ލުކުރަން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ޤައުުމގައި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަ

ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ެއބަ ހުރި. ޚަރަދުކުޑަކުެރވޭނެ އެތައް ކަންތައްތަެކއް އެބަ ހުރި. އާމްދަނީ އިތުރުކުެރވޭނެ 

ންތައްތަކެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެތައް ވަސީލަތްަތކެއް އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ޤާއިމުުކރަން އެބަޖެހޭ. މި ހުރިހާ ކަ 

ކުރެވޭނީ މިއަދު ައޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މިއޮތް ޒާތީ ތަޢަްއޞަބު ނައްތާލައިގެން. ިމއަދު އަޅުަގނޑުމެން އަެނއް މީހާ 

ނޑު ކޮންމެހެން  ނުޑގެ ޚިޔާލާ ތަފާތު ކޮންމެ މީހެއްގެ ޚިޔާލަށް އަޅުގަ  2535އަށް އިޙްތިރާމުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ތާއީދުނު ކުރިކަމުަގއި ވީނަމަެވސް އޭނަގެ އެ ޚިޔާލުފާޅުކުުރމުގެ މިނިވަންކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އިޚްތިރާމު ެވސް އެބަ ކުރަން އެބަ ޖެހޭ.  ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ައދި އޭނާގެ އެ ޚިޔާލަށް ައޅުގަ

ނޑުމެ ންެގ ތެރޭގައި މިއަދު ޤާއިމުކުރަްނ ވެސް އެބަ ޖެހޭ. އޭރުން އިޙްތިރާމާއެކު ދެބަސްވުުމގެ ުއސޫލު މިއަދު އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ަޤއުމު ކުރިއަށްދާނެ. މި ަޤއުމު ުކރިއަކަށްނުދާނެ ކޮންމެ ުދވަހަކު ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެން ޢިއްޒަތާއި   2540ޝަރަފާއި އަނބުާރ ވައްލަަބއިަގނެޑއްހެން އުޅުނީމަ. މިއަދު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ އަޅުގަ

ހިފެހެއްޓޭ ތަނަކަށް ވާނީ ހަމައެކަނި ެއއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އަނެއް ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކާ މުޚާތަބުކުރައްާވއިރު 

އެ ވިދާުޅވާ ޢިއްޒަތުގެ ސަަބބަކުން ނޫނޭ. މިތާގައި އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކާ ހުރިހާ ވާހަކަތަަކކީ އާިކވްކުެރވިގެްނ 

މާންތަުކގެ ޖީލުތަކަށް ދަރިން ރިސާޗުކުރަން ހުރި އަޅުަގނޑުމެންގެ ޢިލްމީ ޚަޒާނާއަކަށް ވެގެންދާނެ. ިމ އަންނަންވި ޒަ

ނޑުމެންެގ ދަރިން އައިސް ބަލާފައި ެއ  ދެންނެވި ޚަޒާނާގެ ތެރެ އަްށ އަޅުަގނޑުމެން ދޫކޮށްލަންޖެހޭނީ މާދަމާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ދޫކޮށްލަންޖެހޭނީ މި ޤައުމަށް އަންނަން އޮތް ކަންތައްތަކާ މެދު އެކުދިން ަލދުނުގަންނާނެ ކަންތައް  2545ތައް. ައޅުގަ

ދަރިންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ިމއަދު މި ކުރާ މަަސއްކަތުން ޢިބްރަތްލިބޭނެ ކަންތައްތައް. އެހެންވެގެްނ އަުޅަގނޑު ިމ 

ގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑު ވެސް ޖުޑިޝަރީގައި ހުރި މައްސަަލތައް ވިަޔސް، ރަްއޔިތުން މަޖިލީހު

ވިޔަްސ، އަދި ދައުލަުތގެ ހުިރ އެހެން ހުރިހާ މުއައްސަސާަތކުަގއި ހުރި މައްސަލަތައް ކަމަށް ވިޔަްސ، އެ މަްއސަލަތައް 

ނޑުމެން  ހައްލުކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން ހައްލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ވާހަކަަދއްކަްނވެއްޖެްއާޔ ހިނގާށޭ އަޅުގަ

 2550ެވގެން، މަަސްއކަތްތަކެއް ކޮްށގެން މި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަން. ބަދުނާމުކުރެވިދާނެ. އެންމެން އެކު

އަބަދުވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބަދުނާމުކުރަމުން ހިނގިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެއަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރާނެ 

ެގއްލުމާއި ހަލާކު. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ޙަސަން  ފައިދާ އެްއ ނޯންނާނެ. އާޚިުރގައި ލިބޭނީ މުޅިން ވެސް

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި  ލަޠީފު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅަގނޑުެގ ތާއީދު އެބަ އޮްތ. ައުޅގަ

ނޑުމެން ޖުޑިޝަީރގެ ކަންތައްަތއް އިޞްލާޙުކުުރމަށް ޓަކައި ވެސް ެއޅޭ އިތުރު  ބާރަކަށް ވެގެންދާނެ. އެހެން  މިއީ އަުޅގަ
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ނިޑޔާރަކަށް އަބުރުވެިރކަމާ އެުކ   2555މި ދެންނެވީ ޚިދުމަތުގައި އެަތއް ދުަވސްތަކެްއ ހޭދަކުރުމަށްފަހު ރިޓަޔަރކުރަްއވާ ފަ

ނިޑޔާރެްއެގ މަސައްކަތްޕުޅު ކުރިއަްށ  ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތްަތކެއް ފަހިވެފައި އޮތުމަކީ ނަޒާހަތްތެިރކަމާއެކު އެ ފަ

ށް ޓަަކއި ލިބޭނެ ަވރަށް ބޮޑު ފުރުޞަތެއް ކަމަށް ެވގެންދާނެ. ޖުޑިޝަރީގެ ަމއްސަލަތައް ހުރީ ހަމަެއކަނި ގެންދެވުމަ

އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިާރއްޖެއަުކ އެކަންޏެއް ނޫން. ޖުޑިޝަީރެގ މައްސަލަތައް ދުނިޭޔގެ އެންެމ ބޮޑެތި ޑިމޮކްރަސީތަުކަގއި 

ަގއި ވެްސ ޖުޑިޝަރީގެ މައްސަލަތައް އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، ިމ ވެސް އެބަ ހުރި. ޚުދު އެމެރިކާގެ ޑިމޮކްަރސީ

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެްނ ދުނިޔޭގައި ަބޔަކު ދިރިުއޭޅހާ ދުވަހަކު ހުންނާނެ މައްސަލަތައް. އަުޅގަ  2560މައްސަލަތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  ނޑުެމން ހަދާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުތަކުގެ ތެެރއިން އަުޅގަ މި މައްސަލަތަްއ ކުރެވޭނެ ކަމަކީ އަުޅގަ

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ދެން ިތއްެބިވ  މަދުކުރުމަށް ޓަކައި އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުަތއް އަޅަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ެވސް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ފުރުަޞތު ޑިމޮކްރަސީ އަށް ލޯބިކުަރްއވާ މޯލްޑިިވއަން ޑިމޮކްރަިޓުކ 

 .عليكن مالسالًދެއްވާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްާޔ. ޕާޓީގެ ބޭފުޅުން 

 2565 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1މިއަދު ކުއްލި މައްސަލަ އެއް މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ، ބަހުސްކޮށްފައި ވާތީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން 

ނުޑމެން މަސައްކަ ނޑު މިހާުރ 3:30ތް ނިންމާނީ ގަިޑއިރުގެ މަަސއްކަތް އިތުުރވެގެންދާނެ. މިއަދު އަުޅގަ ަގއި. އަުޅގަ

 ޢަބްދުއްރަޙީމަށް. هللا ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 2570 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑިޔާރު ްނގެ ޤާނޫނުގަިއވާ ނުކުތާ އެއް ބަދަލުކުަރންވެގެން މިއަދު ރައްޔިތުންެގ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފަ

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި މި ވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިއީ ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ މުހިއްމު ކަމަކަށް ވާތީ. ޢިއްޒަތްތެރި 

ނިޑޔާރުންގެ ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފަ ނޑުމެންނަްށ އެބަ އެނގޭ ފަ ިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ޖުޑީޝަްލ ރައީސް، އަުޅގަ

 2575 ައހަރުގައި އާރލީ ރިަޓޔަރމަންޓު ނޫނިއްޔާމުން ވޮލަންޓްރީ... 55ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު.

 

 2580 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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  ވާހަކަދެްއެކުވން: ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ކުޑަހުވަދޫ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު  އާދެ! ައޅުަގނުޑ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް މި ެނގީ ަވގުުތދިނުމުގައި ގެންގުޭޅ ުއސޫލުތަްއ އަުޅގަ

ނޑަށް ވުރެ ާމ ފަހުން ފުރުޞަތަށް އެދެމުންދާ ބޭފުޅު ންނަށް ފުރުޞަތަށް މި ވަނީ އޮޅިފަ. ހަމަ ވަރަށް ކުރިން، އަުޅގަ

 2585އެދުމުން ފުރުޞަތުދެއްވަމުން ގެންދަނީ. މިއީ ކޮން ހަމައަކުްނތޯ މިކަން މި ދަނީ ައޅުަގނުޑމެންނަށް އެބަ އެނގެންޖެހޭ. 

ނޑުމެންނަށް އެ ކަންކަން ކުރެވޭނީ.   އޭރުންތާ އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް އަހަރުދުވަުހ މަޖިލީހުގައި މަ 4އަޅުަގނޑުމެން  ސައްކަތުަގިއ މިހާރު ދެމިތިބެއްޖައިން. އަޅުގަ

 2590އަންނައިރު މަޖިލީހުގައި ަވގުތު ދެވެމުންދާ އުސޫލުތައް އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެސް ވާނީ ފަރިތަވެފަ. އެހެންވީމާ، ެއ 

هللا ތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއުސޫލުން ައޅުަގނޑު މި ެގންދަނީ. އަޅުަގނުޑ މާފަންނު ހުޅަނގު ާދއިރާގެ ިޢއްަޒތް

 ޢަބްދުއްރަޙީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 2595އަހަުރގައި ވޮލަންޓްރީ ރިޓަޔަރމަންޓުގައި ޖޭ.ެއސް.ސީ އަށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ  55ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނޑިޔާރަކަށް  ދެ އަހަރުދުަވސް ޤާނޫނީ ދާއިރާަގއި ަމސައްކަތްކުރަްނ ބޭނުން، ޫނނިއްޔާ ޤާނޫނީ ދާއިާރަގއި  ފަ

ނިޑޔާރުކަމުން ރިަޓޔަރކުރަންެވގެން ހުށަހެޅީމާ  55މަސައްކަތްނުކުރުމަށް ލާޒިްމކުުރމަށް ފަހުގައި އޭނާ  އަހަރު ެވގެން ފަ

ނޑަައޅާފައި އޮންނަ ޕެކޭޖަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ލައްކަ ރުފިާޔ  3ލައްކަ ުރފިޔާ. މި  3ރައީސް، މިއަދު  ޖޭ.އެސް.ސީން ކަ

ނޑިޔާރަށް ދޭއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޤަބޫލުުކރަން އެބަ ޖެހޭ  55 އަހަރު  70އަހަރު ެވގެން ރިޓަޔަރުކރާ ފަ

 2600ޓަޔަރކުިރ ވެގެން މިހާރު މި ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ފަހު މިހާރު މި ވީ ދުވަސްޮކޅުގެ ތެރޭަގއި ރި

ނޑިޔާރުންނަށް ައޅުަގނޑުެމންނަށް ދެވުނީ ކޯެޗއްތޯ. އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް ެއ ބޭފުުޅންނަށް  އަހަރުން މަތީގެ  65ފަ

މީހުންނަށް ޕެންޝަންގެ ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން ެއ ދެވޭ އިނާޔަތް ނޫން އިތުރު އެްއވެސް އެްއޗެްއ ދެވިފަ ެއއް. 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ވަކި މުއްދަަތކަށް ނަމަވެްސ މިހާރު ރިޓަޔަރކުރަްއވާފަިއ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އެހެން ީވމާ، އަުޅގަ

ނިޑޔާރުންނާ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ރިޓަޔަރމަންޓް އޭޖު ހަމަވެގެން ރިޓަޔަރކުރަްއވާފައި ިތއްބެިވ  ތިއްބެވި ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ކޮންމެވެްސ ކަހަލަ ރިމިޔުނަރޭޝަން ނުވަތަ އިނާޔަެތއް ދެވޭނެ   2605ގޮެތއް ބަޔާންކޮށްދީފައި ޤާނޫނަްށ ފަ

ނޑުމެން ބަލައިގެންފަިއވާ ނިޒާުމ  ނޑުމެން ުނގެނެވޭ ކަމަށް ވަންޏާމު އަުޅގަ އިޞްލާޙެއް ގެންނަން. އެހެްނ އަުޅގަ

އެކަީށގެންވާ ގޮުތގަިއ ގެންިދއުމަށް ދަތިތަކެްއ ކުރިމަތިެވެގން އައުމަީކ ެއކަށީގެްނވާ ަކމެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނޑިޔާރުންނާ ގުޅުންހުރި އަޅުގަ  ނޑުމެން މި ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާ ތެރޭގައި އަަބދުވެސް ދައްކަމުން މި ދަނީ ފަ
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ނޑިޔާރުން ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް ނުފޫޒުފޯރުވަން ެވގެން ކުާރ  ނޑިޔާުރގެތަުކގެ މައްސަލަ. ފަ މައްސަލަ. ފަ

ނޑިޔާުރގެ ޢާއިލާ ބޭފުޅެއް ކަމުގަިއވާ އިމްތިާޔޒު ފަހުމީ، މަސައްކަތްތަުކގެ ވާހަކަ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް.   2610ޖަލާލުއްދީން ފަ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރާ ދެކޮޅަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ެއއް ހުށަހެޅިގެން، ސުޕްރީްމ 

އްސަަލ ހުށަހަޅައިގެން ދަޢުާވކުރަން ކޯޓުގެ އަބުރަށް އަރަިއގަތް ަކމަށް ބުނެ، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މަ

ނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭނެ ކަމެއް. މުޅި ިދވެހިރާއްެޖ ޝަރުޢީ ނިޒާމުަގއި ގިނަ  ވެގެން ގެންދިަޔއިމަ ެއއީ ައޅުގަ

ދުވަސްތަެކއް ވަންދެން ެއއް ޢާއިލާއެްއގެ ބޭފުޅުން ތިއްެބިވ ޢާއިލާއެްއގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލީ. ެއީއ 

ނޑިޔާރަށް ނިސްބަތްވާ ޢާއިލާގެ ބޭފުުޅންނަކީ މި ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގައި ވަރަށް ގިނަ ޖަލާލު  2615އްދީން ފަ

ދުވަސްތަެކއް ވަންދެން ތިއްެބިވ ބޭފުޅުންތަކެއް. އެ ބޭފުޅުްނެގ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅަކު މި ނިކުތީ މި ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމާ 

އެނގިލަްއވާނެ ގޭތެޭރަގއި ކަންތަްއ ހިނގަމުންދިޔަ ގޮާތ، ޝަރީޢަތުެގ  ދެކޮޅަށް ފާޅުަގއި ފާުޑވިދާުޅާވން. އެ ބޭފުޅާ އަށް

ނޑު މިއަުދ  މަޖިލިސްތައް ގޭތެރޭަގއި ނިންމަމުން ދިޔަ ގޮތުގެ ކަންތައްަތއް ވެސް އެ ބޭފުޅާ އަށް އެނގޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑިޔާރުން ައއިސް ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. ބޭފުޅާ ކުޑައިުރަގއި ވެސް އެ ބޭފުާޅ އަށް އެނގެމުންދާނެ ގޭތެ ޭރގައި ފަ

ނޑުމެންނާ ެއއްކޮށް   2620މަޝްވަރާކުރަްއވަމުން ދިަޔ ަކންތައްތައް. އަދި އަދި ބޮުޑެވގެން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް އަުޅގަ

ނޑިޔާރުގޭތެޭރގައި ހުރި ނުކިއްިސރު ކަންތައްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް  އައިސް އިްނއިުރގައި ވެސް ެއ ބޭފުޅާ އަށް އެނގޭނެ ފަ

އަށް އެނގޭނެ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން  އެ ބޭފުޅާ

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލުގެ ަމއްޗަށް ނެރެފަިއވާ އަމުރު ބާތިލުކޮށް، އިމްތިާޔޒު ފަހުމީާއ މެދުގައި ކުރަމުންދާ ދަޢުާވ 

ނޑު ތާއީދުކުރާ މިހާރުން މިހާރަށް އަނބުރާ ގެންނަން އެބަ ޖެހޭ. އިމްތިޔާުޒ  ފަހުމީ އަށް ކުރައްވާ މަަސްއކަތަށް އަުޅގަ

 2625ސަބަބަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އެީއ މާފަންނަށް އުފަން ބޭފުޅަކަށް ވާތީ. މާފަންނަށް އުފަން، މާފަންނުގައި ދިރިއުޭޅ، 

ނޑިޔާުރގެތަުކގައި ހުރި މައްސަލަތައް ވަރަށް ަކއިރިން ބަލައި، ފެނިފައިވާ ބޭފުޅަކަށް ވާތީ. އެހެންވީ މާ، އެ ފަ

ނޑިޔާރުގެަތްއ  މަނިކުފާނު ކުރައްާވ މަސަްއކަތުަގއި ައޅުަގނޑު ވެސް އެ މަނިކުފާނާ ެއއްކޮށް ުހންނާނަން. ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތްތަކާއި  އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި ކުެރެވން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނަން. އަދި ފަ

ނޑުމެން ފަހެއް ނުޖެހޭނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ ހަނދާނަށް އަންނަނީ ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށް ޓަކައި އަޅު ގަ

ނިޑޔާރަކު މުއްދަތުޖަހަން ވެގެން އިންދާ އޭނާގެ  ނޑުމެްނގެ ކޯެޓއްގެ ފަ  2630ދާދި މިދާކަށް ދުވަހުގެ ވާހަަކ އެއް. އަުޅގަ

އޭ ިކޔާފައި އެސް.އެމް.ެއސް އެްއ  ފޯނަށް މި އަންނަނީ އެސް.އެމް.އެސް ެއއް "ބީ ކެއަރފުލް" އޭ. "ބީ ކެއަރފުލް"

އަންނަނީ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފުލުހުންގެ ފަރާތަކުން މި ދެންނެވި ޤާޟީ އަށް ރަްއކާތެރިަކމެއް ދީފަ އެްއ ނުވޭ. ިމ 

ނޑިޔާރަށް ކަންަތއްތައް ބެލުމުަގއި ފުލުހުން އިހުމާލުވެފައި ވަނީ. ޭއގެ  ދުވަސް ފަހުން އަޅުަގނޑަްށ  1ދެންނެވި ފަ

ނޑިޔާރުގޭ ަކއިރީަގއި މީހަކު އަިއސް މޮބައިލް ފޯނަކުން ފޮޓޯ ފެނުނީ، ހަ ނަޑށް ފެނުނީ މި ދެންނެވި ފަ މަ ސީދާ އަޅުގަ

ނޑު ެއއްކޮްށ   2635ނެގިއިުރގައި ކާެރްއގެ ތެރޭަގއި، ޓެކްީސއެްއގެ ތެރޭަގިއ އިނދެގެން ލެޕްޓޮޕަށް މުޅި ހިސާބުގަ
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ބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަ ެއއް. މިކަން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރެކޯޑުކުރަމުން ދިޔަ ތަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއީ ކަން

ނޑިޔާރުންނަށް ރައްކާތެރިކަާމއި އިނާޔަތް ދޭން އެބަ ޖެހޭ. އިންސާފުވެރިކަމާ  ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. ފަ

ހިންގަމުން އެބަ ދޭ.  އެްއކޮށް ޝަރީޢަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބިރުދެއްކުމަށް ޓަަކއި ވަރަށް ގިނަ ޖަރީމާތައް މި ާރއްޖޭަގއި

ނޑިޔާރުންނަށް ރައްކާތެިރކަމާއި އިނާޔަތްތަްއ ެވސް ދީގެން.  އެހެންވީމާ، އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ހިންގޭނީ ފަ

 2640އަޅުަގނޑުމެން ރަްއކާތެރިކަމާިއ އިނާޔަތް ދޭންޖެހޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެއް ނޫން. 

ނޑި އަށް ލާފައި ތިބޭ އަޅުަގނޑުމެން  ރައްކާތެިރކަން އެބަ ދޭން ޖެހޭ މި ރާއްޖޭގައި ގޮތް ނިންމަންވެގެްނ ގޮ

ނޑިޔާރުންނަށް. ައޅުަގނުޑމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ އިާނޔަްތތެއް. ައޅުަގނޑުމެން މި ދަުއރަށް ފަހުގައި ދެން އިތުރު  ފަ

ނޑުެމން ރައްޔިތު ްނގެ މަޖިލިސް ދޫކޮށްފައި ާދއިރު ވެސް ދައުރަކަށް ހޮިވގެން ވެްސ، އެއަށްފަުހގަިއ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ އިތުރު އިނާޔަތްތަެކއް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގެންދާކަށް. އޭގެ ބަދަލުގައި ައޅުަގނުޑ 

 2645ފަިއ، ބޭނުންވަނީ މި ރާއްޖޭގައި ސިސްޓަމު އެސްޓަބްލިޝްކުރަން. މި ރާއްޖޭގެ ނިޒާމު އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް އެކަަށއަޅާ

އެ ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި އެ އިެރއްަގއި ޖެހެމުން އަންނަ ކުދިކުދި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެޭވނެ ވަރުގެ ޤާބިލު ބަޔަކު މި 

ނޑުމެން ބޭނުންވާ  ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަ ާއއި މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަުމެގ ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި ތިބެން. ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުދަށަށް ަލއިގެން ޭއގެ މަތީަގއި ނިދާކަށް ނޫން. ކަންތައްތަކަީކ. ައޅުގަ  ނޑުމެްނ މި އުޅެނީ މި ާރއްޖެ ެއްއކޮށް ބަ

އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީ މި ރާއްޖޭގައި ނިޒާމެއް ޤާއިމުުކރެވޭތޯ. އެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވޭނީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ 

 2650މުކޮށްގެން. އެްއ ބާރުން އަެނއް ބާރަށް ގޮތުަގއި އެްއ މުައއްސަާސ އިން އަނެްއ މުއަްއސަާސ އަށް އިޙްތިރާ

ނޑުމެންނަށް  އިޙްތިރާމުތަކެއް ކޮށްގެން. އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ބާރުކަމުގަިއ ވާތީވެ އަުޅގަ

އުނދަގޫކުރުމަށް ޓަަކއި ސަރުކާރުން ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއް ސަރުކާރުން ކަންތައް ކުރަމުންދާއިރު އެއަށް ފާޑުނުކިާޔ 

ނޑުމެން ކުރާ ގޯހެްއގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުން ވެސް އަޅުަގނޑު މެންނަށް ވެސް ުނތިބެވޭނެ. ހަމަ އެގޮތަށް ައުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނާ މެދު ފާޑުކިޔާނެ. އެ ކަންތައްތައް އަުޅަގނޑުމެން ބަލައިގަނެ، އެ ަކންތައްތައް ރަނގަޅުކުރަމުން 

ނޑު  ނޑުމެންނާ ދިމާލަށް  ދިޔަކަމުގެ ހެްއކެއް ެއއީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ  2655ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިއަުދ އަުޅގަ

ފާޑުކިޔަްނވެގެން ެއްއވާ އެްއުވންތައް މަދުވެގެން ހިނގައްޖެ. އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ މަސައްަކތްތައް ބަލައިގަނެފަިއވާ ގިަނ 

ނޑުމެންނަކަ ށް ނުފެނޭ އާޓިފިޝަލް ރައްޔިތުންތަެކއް ތިބިކަން ެއީއ އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކުރާ ކަމެއް. މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ.  ބީޗަށް އެްއވެގެން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލިސް ހަވަރަށް ދޭ ވާހަކަ ގޮވި ައޑެއް. މިހާރަކު ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދިޔައީ ހަމަ މި ދެންނެިވ  3އެކަމަކު ީމގެ ކުރީެގ  އަަހރާއި ވޭތުވެދިަޔ އަހަުރގަިއ ެވސް އަުޅގަ

 2660ްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ޒާތީ ގޮތުްނ ދިމާކޮށް، ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ މަސައްކަތްަތކާ ބެހޭ ބީދައިން ރައްޔިތު

ގޮތުން ހަމަ ސީދާ ރައްޔިތުްނ ފާޅުގައި ސިޔާސީ ފަރާތްތަުކގެ ބޭނުމަށް ސިޔާސީ ބޭނުމަްށ ޓަކައި ހަޭޅއްފަޅޭއްޖަހަމުން 

ޒާމު އެކަށަެއޅޭނީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ެވސް ޤަބޫލުކުރަްއާވ ދިޔަ އަޑު. އެއީ ިނޒާމު އެަކށައެޅޭނެ ގޮެތއް ނޫން. ނި
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ނޑުމެންނަށް މަޝްަވރާކުރަންެވގެން މިތާގަިއ ވަަރށް ފަސޭހަކަމާ އެކު   3:30ސީދާ މަޝްވަރާެގ އުސޫލުން. އަުޅގަ

ނޑިޔާރުން 4:30ވަންދެން އަދި  ނާ ބެހޭ ވަންދެން ވެސް ތިބެވިދާނެ. އަުޅަގނޑުމެން ވާނީ އެކަން ދަްއަކއިދީފަ. ފަ

 2665ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގަ އާއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯޓުތަާކ ބެހޭ ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގަ އާއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވ އިންތިޤާީލ މަރުޙަލާ ނިމިގެން ދަނިކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ޢައްޔަްނކުރުމުގަާއ، މި ކަންތަުކަގއި ވާނީ 

ނޑުމެން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އެހެން ެމންބަރުން ވެސް ސާބިުތކަން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސާ އެްއކޮ  ށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ވާނީ ނެޝަނަލް އިންޓްެރސްޓު ނުވަތަ ޤައުމަށް ޚިުދމަތްކުރުމުގެ ނިޔަތުަގއި އެ  ދައްކައިދީފަ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ކަ ްނތައް ކޮށްދީފަިއވާީތވެ، އެ ކަންތައްތައް ކޮށްދީފަ. ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލެއްނުކުރަން ިމއަދު އަުޅގަ

ނޑިޔާރުން ޭއގެ ނާޖާިއޒު ފައިދާނަގާ ކަމަށް ވަންޏާމު  ނޑިޔާރުން އޭެގ ނާޖާއިުޒ ފައިދާ ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. ެއ ފަ  2670ފަ

ނޑިޔާރުންނާ މެދުަގއި ފިޔަަވޅު އެޅޭނެ ގޮތް. އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އޮްތ އެ ފަ

ނޑިޔާރުންނަ ށް، ތި ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ އުޅޭށޭ އަޅުަގނޑުމެންނާ އެއްކޮށް މި ނިާޒމު އެކަށީގެްނވާ ގޮތެްއަގިއ ފަ

ބައްޓަންކުރަން. މި ާރއްޖޭގެ ވެރިކަމުެގ ނިޒާމަީކ ތިން ާބރުގެ ތެޭރގައި އެުކވެރިކަާމއި އެއްަބއިވަންަތކަމުގެ ތެޭރގަިއ 

ނޑުމެްނ އެްއ ދީނަކަށް ުއޅޭ، ެއްއ އޮންނަންޖެހޭނެ ނިޒާމެއް. އެ ނިޒާމު މި ރާއްޖޭަގއި ނެ ތް ަކމަށް ވަންޏާމު އަުޅގަ

ނޑު ސިފަތައް  ނޑުމެން ކިޔާ ގޮުތން ނަމަ މައިގަ  2675ބަހަކުން ވާހަކަދައްާކ، ދިވެިހންގެ ކޯ ވެިލއުސް، ނޫނިްއާޔމު އަޅުގަ

ނޑު ސިފަތައް ެއއްގޮްތކުރެވޭތޯ ައޅުަގނޑުމެން  އެްއގޮތްވުުމގައި ތަފާތުތަެކްއ ހުރެދާނެ. އެހެންވީމާ، އެ މައިގަ

ނޑުމެން މިތާގައި ތިބީމަކާ ނޫން. މާދަމާ މި ތަނަށް އަންނާނެ ބަޔަކަށް  މަސައްކަތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެއީ މިއަދު އަުޅގަ

ނޑު ސިފަތަަކކީ މި  ނޑުމެންެގ މައިގަ ވެސް އެކަން ނަމޫނާއެްއގެ ގޮތުަގއި ދެއްކުމަށް ޓަކަިއ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ފަިއާވ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް އޮންާނނެކަން ޤަބޫލުކުރުމާ، އެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ބާރު ވަިކވެ 3ރާއްޖޭގެ 

 2680ބާރުން އަނެއް ބާރަށް އިޙްތިރާމާއެކު މަސައްކަުތަގއި އެއްބާުރލުންދޭނެކަމާ، އަދި އެުކވެރިަކމާއެކު ޤައުމުގެ ަޙއްޤުަގިއ 

ނުޑމެންގެ ޤައުމު މިއަދު ވަނީ އަޅުަގނޑު މަަސއްކަތްތަެކއް ުކރަމުންދާނެކަން އެކަށައަޅަ  އިގެްނ ކުރިއަށް ދިއުން. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤަުއމުގައި އިޤްތިޞާދީ ހާލަތު ތަނެއްނުދޭ އެްއވެސް މީހަކަްށ  ވަރަށް ބޮޑަށް ވެސް ދަރަނިެވރިވެފަ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ އިޤްިތޞާދީ ހާލަތު ތަނެއް ނުދޭ އެއްވެ ނޑިޔާަރކަށް ވެްސ ބޮޑެތި އުޖޫރަތަކެއް ދޭކަށް. ައޅުގަ ސް ފަ

ބައިވަރު އިނާޔަތްތަެކއް ދޭކަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ެއކަމަކު ޤައުމުގެ ަޙއްޤުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ޤުރުބާންކުރަންޖެހޭ 

ނިޑޔާރެއް ިމއަދު ދުނިޔޭަގއި އެބަ ތިބި  4އަހަރު ވެފަިއވާ  70އެްއޗެއް މިއަދު އެބަ ޖެހޭ ޤުރުބާންކުރަން. އެއީ   2685ފަ

 65މަށްފަހު. އެ ބޭުފޅުންނަށް ޝަރަފުވެރިކަމާެއުކ ދިރިއުޅުމުެގ ެއްއވެސް ުފރުޞަތެއް ލިބިގެންނުދޭ ރިޓަޔަރކުރު

ރުފިާޔގެ ޕެންޝަން ލިބުމަކުން. އެ ބޭފުޅުން ޝަަރފުވެރިކަމާެއކު ދިރިއުޅުުމގެ  2000އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ދޭ 

ނާަޔތަކާއި ަރއްކާތެިރކަމެއް އެ ޭބފުޅުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވިގެން. ޤާބިލުކަން ލިބިގެން އަންނާނީ ދޭންޖެހޭ އެކަށީގެްނވާ އި

ނޑިޔާރުންނަށް ވެސް  70އެކަީށގެންވާ އިާނޔަތާއި ރަްއާކތެރިކަމަކީ ކުރިއަށް އަންނަްނ އޮތް ޖީލުތަކުގެ  އަހަުރވާ ފަ
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 2690ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން.  ލިބޭނެ އެކަށީގެްނވާ އިނާޔަތާިއ ރައްކާތެރިކަަމކާ އެ ފެްނވަުރގެ އިާނޔަތަކަށް ވާންޖެހޭނެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަްނ ވަކި މުއްދަަތކަށް ހުއްދަކުާރ ގޮތަށް މި ޤާނޫނަށް މި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އެހެންުވމުން، އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނަށް ލިބޭނެ  70އިޞްލާޙު ގެންނަން. ެއއީ މީގެ އަްށވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން  އަހަރުެވގެން ރިޓަޔަރުކރާ ފަ

 4އަހަރުވެަފއިވާ  70ންދާޒާކުރެވޭ އިާނަޔތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ެއއްވަުރވާނެ އަދަދެއް މިއަދު ތިބި ކަމަށް އަ

ނޑު ދަންނަވާލަން. އަދި އެގޮތަށް ކޮމިޓީަގއި އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަކީ  ނޑިޔާރުންނަށް ހަމަޖެއްސުމަށް އަޅުގަ ފަ

 2695ފަުހަގއި މި ޤާނޫނު ަގއި މި ބަދަލުގެނެވޭ ާމއްދާ ބާތިލު ވެްސ އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ެއދޭނެ ކަމެއް. އަދި އެއަށް

ނޑިޔާަރކަށް،  70ވާންޖެހޭނެ. އެހެންނޫންނަމަ  ނޑިޔާރަކަށް ލިޭބވަރަށް  55އަހަރު ވާ ފަ އަހަރު ެވގެން ރިޓަޔަރުކރާ ފަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ނިޒާމެއް ނޫން އޭރުންވެްސ އެކަށަ ެއޅެނީކީ. އެހެންވީާމ، އިނާޔަތް ލިބޭ ކަމަށް ވެއްެޖްއޔާ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީތަުކެގ ތެރޭގައި މި ކަމުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު ިމ ދެންނެވި ނުކުތާ އަށް 

ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ަދންނަވަމުން، އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ ކުރުކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ 

 2700 .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކު

ނޑިޔާރުްނގެ ޤާނޫނަށް މާއްދާ ެއްއ  2010/13އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފަ

ފު ހުށަހަޅުއްވާފަިއ ވާީތ އިތުރުކުރެްއވުމަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީ

 2705ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި އަުޅަގނޑުގެ ކުރިން މި ތަޅުމުގައި ހަމަ ދެންމެ ވާހަކަފުޅުދެއްކެިވ ޢިއްޒަތްތެރި ދެ މެންބަރަކު 

މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުަތކަށް ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. އެއީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ 

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުްއރަޙީމު އަދި ޭއގެއިތުރުން ނޮިޅވަރަމު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު. ޢި

ނުޑމެން ދަންނަވާލަން އެބަ ޖެހޭ  ދެ ބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަކަ ައށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި އެއާއެުކަގއި އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހުމުގެ ސަަބބުން ޢާއްމު ރައްޔިތުންެގ މެދުގައި އަބަދުެވސް ކޮންމެވެްސ  މި ހާލަތުގައި ައޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާ ވާހަަކ އެބަ ދެކެވޭ. މުޅި ޖުމްލަ   2710އެއް ބަަޔކަށް އިާނޔަތެްއ، ަރއްކާތެރިކަެމއް ދޭން އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ  ސިސްޓަމުގެ ތެރޭަގއި ހުރި ހުރިހާ މައްސަލަތައް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ޤާނޫނީ މަސައްކަތް މި އޮތީ އަޅުގަ

ނޑުަތކުަގއި ެއޅިފަ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ޒިންމާެއްއގެ ގޮތުަގިއ ވެފަ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން ޢަމަލުކުރަމުން މި  ކޮ

ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ނިންމައިދިން  17ައކީ ައޅުަގނޑުމެންެގ މި  2010/13ދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުމެންނަްށ ޭއގެ ކުރިްނ މަ ވަނަ  16ސައްކަތެއް. ނަމަވެްސ، ެއ މަސައްކަްތ ނިންމައިލެވުުނއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު   2715ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ މަސައްކަެތްއގައި އޮތް ކުަޑވަރެްއގެ ފުށުއެރުަމކަށް އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ  2009/8ވާނެ ފަދައިން ހައްލުހޯދަން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. އެނގިވަަޑިއގަންނަ
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އަހަރުވީ މީހުންނަށް އެ ޤާނޫނު ވުޖޫދުކުރެވުުނއިރުަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ އޭުރެގ  65ޤާނޫނުގައި އެބަ ަބޔާންކުޭރ 

ތަކެއް ޕެންޝަން ނިޒާމު އޮތް ގޮތާ، އެ ޕެންޝަންގެ ތެރެއިން ދެން އަލުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޕެންޝަން ދޭނެ ބައި

ނަޑއެޅުމަށް ނިމިގެންދިޔަ ޤާނޫނެއްގެ ތެެރއިން މި  ނަޑއަަޅއިދީ އަދި ޕެންަޝން ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތްތަކެްއ ކަ ކަ

 2720ރުފިޔާެއއްގެ ވާހަކަ.  2000އަހަރު ވީ މީހުންނަށް ދޭ  65މަޝްހޫރުވެގެންދިޔަ ޖުމްލަ އެއް މި ޖުމްލަ އަކީ. 

އިން ފެއްިޓގެން އޭުރގެ ސަުރކާރުން ހަމަ ޕެންޝަނާ ބެހޭ  2005 ވަނަ އަހަރު 2006އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިްނ 

ވަަނ  16ޤާނޫނެއް ވުޖޫދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެްނގޮްއސަ އެ މަސައްކަތް ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ނިންމައިލެވުނީ 

ވަަނ  16މަސައްކަަތކީ  ގެ މި ދެންނެވި ޤާނޫނުގ2009/8ެރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހަމަ ނިމުމަކާ ކައިރިވެަފއިވަނިކޮށް. 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އެންެމ ފަހުގެ މަސައްކަތްަތކުެގ ެތރޭގައި ހިމެނިގެންދިަޔ މަސަްއކަތެއް. އޭރުަގއި ޕެންޝަން 

 2725އަހަރަށް ބަދަލުެވެގން ދިޔައިުރގައި އެ މީހެްއގެ  60މަޖުބޫރީ ހާލަތުން ޕެންޝަން އެމީހަކު ރިޓަޔަރކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު 

އަހަރުން ރިޓަޔަރކުރުމުގެ ވާހަކަ އެ  55ލްަގއި ނުވަތ އަިމއްލަ އަށް ރިަޓޔަރކުރަން ބޭުނންކަމުގައި ވާނަމަ އަމިއްލަ ވި

ނޑިޔާރުްނެގ ގޮތުަގއި މަސައްކަުތގައި ާދއިމީ ގޮތެްއގައި ދެމިތިއްެބިވ  ޤާނޫނުގައި އެބަ އޮތް. ނަމަެވސް އޭރުަގއި ފަ

ނޑުމެންނަށް އެނިގގެން ބޭބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ދެންެމ ވާހަކަފުޅުެދއްކެ  ވި މެންބަުރގެ ފަރާތްޕުޅުން ވެސް އަުޅގަ

ނޑިޔާރުން އެގޮތަށް ރިޓަޔަރކުރަްއވަންޖެހުނު ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި ކަމަށް.  4ހިނގައްޖެ، މިހާރު  ވަރަކަށް ފަ

ނޑު 2އޭގެތެެރއިން   2730މެންނަށް މި ބޭފުޅަކު ދުނިޔެ ދޫކުރެއްވި ވާހަކަ ެވސް ވިދާޅުވެެދއްަވއިފި. ނަމަވެސް އަުޅގަ

ހައްލުނުހޯދި މިހާ ދިގުމުއްދަތަކަށް ދެމިގެންދިޔައިމަ ބައެއްެގ ޙައްޤުތަކުްނ ައޅުަގނުޑމެންނަށް ސީދާ ގޮތެްއަގއި 

އެނގިތިބެ ވެސް ައޅުަގނޑުެމންނަށް އިހުމާލުވެވިއްޖެ. އެހާލުގައި މަސަްއކަތް ދެން އިތުރަށް ދިގުނުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން 

ެގ ބޮލަށް ދޫނުކޮށްނުލައި، ވަރަށް ައވަހަށް ނިންމައިލެވޭނެ މަސައްކަެތއް ކަުމގަިއ އެއްބަަޔކު އަެނއް ބަެޔއް

ނޑިޔާރުންނަކަށް ނޫން. އެބޭފުޅުންނަށް މިކަން ކޮށްދެއްވަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. ހުސްއެކަނި ފަ

ނޑުތަުކަގއި ތިބެ، ރައްޔި  2735ތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭންޖެހޭ އަދި އެ ބަޔެއްގެ ސަބަބުތަކާ އަދި އެނޫންވެްސ އެފަދަ ކޮށިގަ

ނޑުމެްނގެ މި  މަސައްކަތް އަބުުރވެރިކަާމއެުކ، ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު ީރއްޗަްށ ގެންދެވޭނެ މަުގ ކޮށައިދޭްނ ތިބީ އަުޅގަ

ބައެއް  ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުން ވެސް އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން އަދި ފަހުން

ކަހަލަ ނޫސްތަކުގައި ޚަބަރު ސުރުޚީތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންަނށް ފެންނަމުންދިޔަ އައްޑު އަޮތޅުގައި ވެސް ބައެއް ކޯޓުަތކުގެ 

ނޑިޔާރުން މަަސއްކަތްޕުޅަށް ނިކުމެަވޑަިއގަތުަމށް ޢުޒުރުވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި  ނޑިޔާރުން، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަުކގެ ފަ ފަ

 2740ނަށް ައންނަންފެށި ބިރުދެއްކުމުގެ ެއކިއެކި ސިގްނަލްތަކާ އަދި ާމޙައުލާއި ހާލަތު އޮތް ގޮތުން ހިސާބު. އެ ބޭފުޅުން

ވަަޑއިގެންެނވެން ދަތިކަމަށް ިވދާޅުވެ، ބަެއއް ބޭބޭފުޅުން ނަން ހާމަކުރެއްވުމަށް އެދިަވޑައިުނގެން ރާއްޖޭގެ ަބއެއް ބޮޑެިތ 

ހުރި. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ކަންތައްަތކަށް ހޯއްދެވޭނީ މުހިއްމު ހައްލެއް މީޑިޔާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރަްއވާފައި އެބަ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ މި ރާއްޖެ އަށް ލިބެމުންދާ  ކަމަށް ެވގެންދާނެ. މިހާރުެވސް ވަިކ ކުަޑއީީކ ނޫން. ައޅުގަ
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ގެްނދާ އެއް ބައި އެއީ ާރއްޖޭެގ ބާރުގެ ތެރެއަށް ބަހާލީމަ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހަމަ އެޅި  3އެްއޗަކުން ދައުލަުތގެ މި 

 2745ަރށުގެ ތެރެއިްނ މާލެ ފިޔަަވިއ  194ޖުޑިޝަރީ ައކީ. އެކަމަކު ިމަކން ހައްލުކުރެވެްނ އެބަ ޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ 

ނޑިޔާރުން  ދެން ހުރި ރަށްތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހުންނައިރުަގއި ެއ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތްަތއް ކުރުމަށް ޓަކައި ފަ

ނޑިޔާރުން ތިބެންޖެހޭ. ބަ އިތިއްބަން އެބަ ޖެހޭ. އަދި މާލޭގެ ކޯޓުތަުކގައި ވެސް ކުެރވެންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް ހަމަ ފަ

އެ މީހުން ކުރާ މަސައްކަތާ އަދި މަސައްކަތަށް އެކަީށގެްނވާ މާޙައުލެްއގެ ތެޭރގައި ަމސައްކަތްކުރަމުންދާ ހިތްވަރަްށ 

ނޑުމެން ހިތްވަރުލިބޭނެ ގޮތްތަެކއް ެވްސ އަން ނަން އެބަ ޖެހޭ. ނަމަެވސް މި ހާލަތުގައި ވިސްނާލަްނ އެބަ ޖެހޭ އަުޅގަ

 2750ގަިއ އުެފއްދި ޤާނޫނުގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މި ަފނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ނިންމި ނިންމުންތަކުގައި، އަިދ  2010/13

އްދި ކޯޓުަތކުަގއި މަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭ ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ކޯޓުތައް އެކުަލވައިލުމާ ބެހޭ ޤާނޫނުތަކުން އުފެ

ފަރާތްތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މަސަްއކަތްކުރޭތޯ. އެންމެ ކުޑަމިނުން ޖިނާޢީ މައްސަލަެއއްަގއި މީހަކަށް އެ 

ންޖެހުނީމަ ސަރަހައްދުގެ ކޮންެމވެސް ފުލުހުންގެ އޭރިާޔއަކުން އެ މީހެްއގެ މަްއޗަށް މުއްދަތުޖެހުމަށް ޓަކައި ހާޒިުރކުރަ

ނޑިޔާރުން ތިމަންނާ މިއަދު މި އޮތީ ހުމާއޭ ބުނެާލ ފަހަރު ވެސް އެބަ އާދޭ. އެހެންވީމާ، ެއކަހަލަ ފަރާތްތައް  ބައެއް ފަ

 2755ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވިްސނާ އެނގެން އެބަ ޖެހޭ. އަުޅަގނޑު ެވސް ެއއްބަސްވަން. ަބއެއް ޢިްއޒަތްތެރި ބޭބޭފުޅުން 

ުފޅުދައްަކވަމުން، ހުސްެއކަނި ތިމަންނާމެންނަކީ ހުސްއެކަނި ޑިމޮކްރެީސއޭ ބުނުމަކުން މި ތަނުގައި ދެންމެ ވާހަކަ

ހަމައެއްނުޖެހޭ. ޚާއަޞަ ގޮތެްއގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޒަމާނުްއސުެރ ފެއްޓިގެން އަދި އިޞްލާޙީ މަރުޙަލާގެ މަސައްކަތްތަކުން 

ވަރަމު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފެއްޓިގެން ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެްއވި ބޭފުޅެްއ ނޮޅި

ނަޝީދު. މަޝްހޫރު ކާނަލް ނަޝީދު. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފުރަތަމަ ބައިއިލެކްޝަން މާލޭގައި ޭބއްވުުނ، އޭރު ރައްޔިތުްނގެ 

 2760ިއގެން. މަޖިލީހުގެ ބައިއިލެްކޝަން ޮގނޑި ވެސް ކާމިޔާބުކުެރއްީވ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ކެންޑިޑޭެޓްއެގ ގޮުތގަިއ ނިކުމެަވޑަ

އެހެންވީމާ، އެތެޭރގެ އެހެރަ ރާހަތަކާއި ކުލައަާކއި އަސަަރާކއި ވަހެއް އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އެްއ 

ނޑުމެން ހުސްއެކަނި އެހެން ބަޔަކަށް ތިމަންނާމެން މި  ބޭފުޅެއް މިއަދު މި ތަނުގައި ޙަޤީޤަތް އެ ހާމަކޮށްލަދެއްވީ. އަޅުގަ

ަގއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންސާފު ޤާއިމުކުރާށޭ ބުނެ، އެ ައޑު އުފުލާއިުރަގއި އިންާސުފ އައީ ޯއގާތެރިކަމާެއކު

ނޑު ފުަރތަމަ ތަރަހަ އަކީ އަނެކާ އަށް އޭނާ ބުނަން ބޭނުން އެއްޗެއް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ޤާނޫނީ  ޤާއިމުކުރުމުގެ މަިއގަ

 2765ތްވަރެއް ިމއަކު ނެތް. ޑިމޮކްެރސީގެ ވާހަކަ އެްއ ނޫން މި ޙުދޫދުގެ ތެރެއިން ދިނުމަށް ެކރިކުޅަދާނަވުން. އެހެންނޫނީ ހި

ދައްކަނީކީ. ތިމާ ނޫން އެހެން މީހަކު ދައްކާ ވާހަަކއަކަްށ ޖާަގނުދީ، އަުޑގަދަކޮްށ، ގާުއކަިއ، އެ މީހަކު ހިފަިއ، ބަނދެ، 

ކަމުގައި މާނަކުރަްނވެއްެޖއްާޔ އަނގަމަތީަގއި ޓޭުޕއަޅަިއ، އެ މީހަކު ވަގަށްަނގައި ހެދުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޑިމޮކްރަސީ 

އެައކު ެއއްެވސް ބޭނުމެއް ނެތް. އެައކު ެއއްެވސް އުރަތްެޕއް، އެއަކު ެއއްވެސް ސިވިަލއިޒޭޝަެނއް ނެތް. ެއއަުކ 

ބާރުެގ  3އެްއވެސް ޙަޟާރަެތއް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެޭނ މި ތަޅުމުގަިއ، މީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން 

 2770ދާއިރާ އަށް ދިވެހިާރއްޖެ ބެހުމަށްފަހުގައި އެ ާދއިރާގެ މަންދޫބުން ފޮނުވި މަޖިލިސް  77ބާރުެގ ގޮުތގަިއ ތެރެއިން ެއއް
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ނޑުމެން އުެޅން މި ޖެހެނީ ދޭދޭ މީހުންގެ ދޭތެރޭގައި އޮތް މަޞްލަޙަތު  9:00މީ. މިއަދު  ފެށިގެން ނިމެންދެން އަޅުގަ

ސަލާމަތްނުވެގެން. ައޅުަގނަޑށް އަޅުަގނޑު ވާހަކަަދއްކަން  ގެއްލުމާ، ޕާޓީަތކުގެ ކުިޅަގނޑުަގއި ަސކަރާތްޖަހައި

ފުރުޞަތުދޭންވީ ނޫންތޯ. ކޮަބއިތޯ ޭއގެ ަމއްސަލަ ައކީ. އެްއވެސް ގޮތަކަށް ތިމާ ހިްތނޭދޭ ވާހަކަ އެއް ަދއްަކއިފި 

ލަންވީ. މި ބިލަުކ ކަމުގައި ވާނަމަ އަުޑގަދަކުަރން ތެދުވާންވީ. ނިޒާމީ ނުކުާތ ނަގަންވީ. މަޖިލީހުގެ ަވގުުތ ގެއްުލވާ

 2775އެކަންޏަކު ނޫން މި މައްސަަލ ނުކުންނަނީކީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މީ ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ފެށުނީއްސުރެ ފެއްިޓގެން، 

ވަނަ އަހަރު އަުޅަގނޑުމެންެގ  2014ނަމަވެސް މިހާރު މި އޮތީ އެއްކަލަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް ނިދިން ހޭލެވި، 

ޔަީޤންވާ ހިސާބަށް ޮގސް. މި ިހސާބުން ވީ ނިކަން ަމޑުމައިިތރި، ރިވެތި ުޚޝޫޢަތްތެރި،  އިންތިޚާބު އޮންނާނެކަން

ނޑުމެންގެ ވެިދޔަ މާީޒގައި މިދިޔަ  އަހަރު މިތާ  4ވަރަޢަވެރި ބަެއއްކަުމގައި ައޅުަގނޑުމެން ދެއްކެން ނުކުންނަން. އަޅުގަ

ދައްކާފަިއ، ުކއްލިައކަށް ދެން އަޅުަގނޑުމެން އުޅުން ހަމަ ޖެހިހާ ސަކަރާތެއް ޖަހާފައި، ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް ާވހަކަ

 2780ބަދަލުކުރަން. ވަރަށް ރަނގަުޅ އޭަގއި ވެސް ރަނގަޅެއް ުނކުމެއްޖެ ކަމުަގއި ވާނަމަ ކޮްނފަދަތޯއޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް. 

އެބަ ތިއްެބވި.  އަދިވެސް ީމގެ ަބއެއް ހިސާުބތަކަށް ހަމަ ކެތްކޮށްލަން ދަތިވެަވޑަިއގަންނަާވ މެންބަރުން މި ތަނުގައި

އެކަމަކު ެއއީ އެންމެ މާ ިސންގާ ބޮުޑ ބޯުޑގައި ޑީައކުުރ އަުޅވާފަިއ އެ ހިސާަބކަށް އަދި ޑިމޮކްރަީސ ެއއް ުނވޭ. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ހަޖަމުކޮށްލައި، ެއކަކު އަނެކަުކ ިކޔާ ެއއްޗެހި ިއވި، އޭނަ ޑިފެންޑުކޮށްލެވެންދެން. ވިދާުޅާވ 

ނޑިޔާރުންނާ މެދު ވެސް،  އެްއޗެއް ވިާދޅުވާން ޖާގަ ދޫޮކށްލަންވީ ނޫންތޯ. ކޮބައިތޯ މައްސަލަ އަކީ. އެހެްނވީމާ، ފަ

ނޑިޔާރުންނާ މެދުަގއި ހިްތޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންަނވާ ޭބފުޅުން މިތާ އެބަ ިތއްބެވި. އޭގެތެޭރގަިއ ޝަރުޢީ އެކި   2785ފަ

ނޑު ހަމަ އެކަނި ެއއްގޮަތކަށްވެސް ނުދަންނަވަްނ ކޯޓުތަުކގައި އެކިކަހަލަ މަްއަސލަތައް އެބަ ހިނގާ. ީމގެތެރެައކު  އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑގެ އަޚް އިމްތިާޔޒު ފަހުމީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ މައްސަލަ ކޯޓުން އެ ގެންދަވަނީކީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށޭ. ެއ 

ރީއްސުރެ ގެްނގުުޅއްާވ މަނިކުފާނަކީ އަޅުަގނޑަށް ޤަޫބލުކުރެވޭ ގޮުތަގއި ހަމަޔާއި ިއންސާފުގައި ރަނަގޅަށް ޮއއްަޓރު ކު

ނޑަށް އެނގެން މި ޖެހުނީ. އެ ހިސާބުން. އެ ނޫން  ނޑުގެ ކްާލސްމޭޓަކަށް ވާތީ މިހެން އަޅުގަ ބޭފުޅެއް. އަުޅގަ

 2790ހާލަތްތަކުގައި ތިބޭ ބަެއްއ މެންބަރުން އެ ބޭބޭފުޅުންނާ ގުޅުންހުރި ބައެއް ކަަހލަ މުދަލާ، ވިޔަފާރި އާިއ 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ކުށްވެިރވުންތަކާ، މިކަހަލަ ަކންތަ ކުގައި ޒާތީ ތަޢައްޞަބާ އަދި ޖަޒުބާތުގެ ަބއި އަުޅގަ

ނޑަްށ  އޮއްސާލަނީ. ބަރުތީލަކޮށްލަނީ. މާ ސިންގާ ސައިލެއްހެން މިތަން ފްލަޑުކޮށްލަނީ. އެ ހިސާބަކަށް ނޫންހެން އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ކޮންމެ މީހަކަށް އިްނސާފު ލިބެ ން އެބަ ޖެހޭ. ެއއީ މަގުމަީތގައި ދޮުރވާނަކަްށ ހީވަނީ ދާންވީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަޤއުމުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިޔަްސ،  ހުންނަ މީހާ ވެސް، ބަީގޗާ ަބލަހައްޓާ ޑަޯރގާ ވިޔަްސ، އަިދ އަުޅގަ

 2795ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ުކރެއްވި ބޭފުަޅކަސް، އަުޅަގނޑުމެންގެ މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަސް. އެ އިންސާފު 

ނޑުެމންނަކަސް މި ކަމެްއ ނުވާނެ. އެްއ ބޭފުޅެްއގެ ަމއްސަލަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަިއވެރިުނކުރާހާ ހިނދަކު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ނަގައިފާނަން ސިޔާސީ ގޮތުން އެ މީހަކާ އަޅުަގނޑުމެން ހިތްހަމަނުޖެހޭތީ އޭނަ ހިމެނޭ ވެއްޓެްއގަިއ 
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ހުގެ މަރުޙަލާގައި މި ތަޅުމުގައި ހަމަ ކޮންމެ ބިލަކަށް އެބަ އާދޭ އޭގެ ދެން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަަކށް ނުކެރޭ. މި ފަ

އެއް ބޭފުެޅްއގެ ވާހަކަ. ކުީރެގ ސިވިލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަުނގެ ރަީއސް. އެ މަނިކުފާނުގެ ވާހަކަ މި ތަުނގައި ނުދެެކޭވ 

 2800ކޮޅަކަށް އެކަްނ  އެންމެ ދުވަހެއް ެވސް ނުދޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެެރިއން ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ޤަބޫލުފުޅުނުކުރެއްވެނީ އެ މަނިކުފާނު އެްއވެސް ދިމާލެްއގަިއ ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެީއ ދިވެހި ރައްޔިެތއް ނޫންތޯ. 

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަްނވީއޭ. އަިދ  އެއީ ިދވެހި ރައްޔިެތއް ނޫންތޯއޭ. އޭނަ އަށް ަޙއްޤެއް ލިބުްނ އެއީ އެކަމާ އަުޅގަ

އްދާ ކަމަށް ަވންޏާ އެ ވާހަކަ ވިދާޅުވުން ެވސް ރަނގަޅު. ވިދާޅުވުުމގެ ފުރިހަމަ ފުރުޞަތު އޮންނަން ގޯސްކޮށް ކަމެ

ނޑުމެންނަކަށް ޚިޔާުލފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަެމްއ  ވެސް ޖެހޭނެ. އެްއވެސް ހާެލއްަގއި ޑިމޮކްަރސީގެ ތެޭރގަިއ އަުޅގަ

 2805ންނަވާލަން. ހަމަ މިކަހަލަ ބިލުތަކުގައި އަދި މި ދެވޭ ހަންޏެއް ނުކުރެވޭނެ. ނަމަެވސް އެއް ކަެމއް އެބަ އޮތް ދަ

ޙައްޤުތަުކގެ ވާަހކަ، މީހުންނަށް އެްއޗެހި ދެވޭ ވާހަަކ، ަޤއުމު ރަނގަުޅކުރާ ވާަހކަ ަދއްާކއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ސިޔާދަތާއި މުސްތަޤި އްލުކަްނ އެްއވެސް ނިސްބަތަކުން ައޅުގަ

ނޑުމެން  ގެއްލިދާނެ ފަދަ އެްއވެްސ ޖުމްލަ އެްއ، ބަހެއް، އިޝާރާތެއް އެހެން ގޮތަކުްނ ނަމަވެސް އަުޅގަ

ދޫކޮށްގެންނުވާނެ. ެއކަމަކުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމަށް ެގއްލުން އޮންނާނީ. އެްއވެސް ކަމެއްކޮްށގެންނުވާނެ. އެފަދަ 

ނޑުމެން ވިސްނައި ފި ނޑިޔާރުންނަށް އެތިކޮުޅ ކަންތައްތަކަށް އަުޅގަ  2810ކުާރވާންޖެހޭ. ފަނޑިޔާރުންނަށް ތަކެތި ދިނުމާ، ފަ

ދިނުމުގެ ވާހަކަ ައކީ ޒަމާނުްއސުރެ ދެކެވޭ ވާހަކަ ެއއް. ިމޤައުމުގެ އިުހޒަމާނުގައި ދެނީ މަހު އެތިކޮޅު. ެއއީ ނާޅިން 

ނޑޫކޮޅެްއގެ ވާަހކަ މި ދައްކަނީ. އަްއޑިހަ އެތަެކއް އަހަރު ީވ މި ދުސްތޫރީ ހަޔާތުގަިއ މިނުމަށްފަހު ދޭ ހަ

ނިޑޔާރުންނަށާ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުތަްއ ފެންނަން އެބަ ހުރި ފުރަތަމާ ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތުގެ ތެރެިއން ވެސް. ފަ

ނޑުވަުރ ތެރޭގެ ބޭފުޅުންނަށާ، ަވޒީުރންނަށާއި މީސްމީހުންނަށް ދެވުނު އެއްޗެީހގެ ތަފްސީލުތައް  އިސް މީހުންނަށާ، ގަ

ނޑުމެންނަށް ދެން އިތުރަށް ފެންނަން އަޅުގަ  2815ނޑުމެންނަްށ އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، މިއަދުގެ ޒަމާނުަގއި އަުޅގަ

މަސައްކަތްތަެކއް ކޮްށގެން މިފަދަ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އިންސާފު، ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ަޝރުޢީ ނިޒާމަކީ އޭގެ އިންސާފު 

ަލތުގެ ގޮތުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޔަޤީންކަންދޭ ކަެމއް. އަދި ވަރަށް ބޮޑަްށ ކަަށވަރުވާންޖެޭހނެ ކަމެއް. އެ ބޭފުޅުްނގެ ހާ

ޢާއްމުކޮށް މިފަދަ ޑިމޮކްރަސީއެއްަގއި ކުރިއަރަމުންދާ ތިންވަަނ ދުނިޔޭގައި މި އުސޫލު ހުރި ޤައުމުތަކުަގއި ޑިމޮކްރަީސ 

ނިޑޔާރުންނާ ކުޅެންޖެހުން އެއީ ަބެއއް ފަހަރު ވެރިންނަށް ތިބޭ ބޭބޭފު ޅުން ކުރަްއވާ ވަރަށް ބޮުޑ ގެންނަމުންދާއިރު ފަ

ނޑުެމންނަށް ފެންނަ ކަންތައްތައް.   2820ގޯސްކަެމއް. އަދި ޭއގެ ނަީތޖާ އެއްެވސް ހަމައަކުން ަރނގަޅު ނޫންކަން އަުޅގަ

މީގެތެރޭަގއި ޑިމޮކްރެސީ އޮްނނަ ޤައުމުތަކާ، އަދި ޑިމޮކްރެސީ ނެތި ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް ވެރިކަންކުރަން ދޫކޮށްލި 

ވަނަ އަހަރު ފަހުކޮޅު ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ހަމަ ވަިއގެ ތެރޭަގއި އިންނަަވިއގެްނ  1999ތަކީ ވެސް ެއއީ. ޤައުމުތަކުގެ ހާލަ

ޤައުމަކަށް ލޭ އޮހޮރުވުމެްއ ެނތް އިންޤިލާބެއް ގެންނެިވ ބޭފުޅެއް ޕާިކސްތާނުގެ ކުީރގެ ބޮުޑވަޒީުރ ޕަރުޭވޒް މުޝައްރަފު. 

އަދު ޭއނަގެ ހާލު. އަލުން ޤައުމަށް ބޭރުގައި ހުންނަވާަފއި ސިާޔީސ ފަހުން ރައީސް ޕަރުވޭޒް ުމޝައްރަފު. ކޮަބއިތޯ މި
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 2825 2ގޮތުން ޕާޓީައކުން ކުރިމަތިލާަފއި އިންތިޚާބަށް ަވޑަިއގަތީ ެބއިލްެގ ގޮުތގަ. ކަފާލާތުގެ ުއސޫލުން އެތާ ކޯޓެްއަގއި 

ތިބި ލާހޫރު ސަރަހައްދުގެ ލައްކަ ޕާިކސްތާނު ރުޕީސް ބަހައްޓާފަ. ބޭނުމަކަށްވީ އޭަނގެ އެންމެ ޮބޑު ސަޕޯޓަރުްނ 

ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުން. އެ ހުއްދަ ސަރުކާރުން ދިން. ދިން ކަމަށް ބުނެ، ހަމަ އައުމާއެކު ބަންދުކޮށް ކޮޓަރިައކަްށ 

ލުމަށްފަހުގައި އޭނަ އަށް އޮތީ ޙުކުމްކޮށްފަ. އޭނަގެ ކަންތައް، ޒަމާނަކުން ދުވަހަކު ެވސް ޕާކިސްތާނުގެ ބޭްއވޭ އެްއެވްސ 

ލެކްޝަނެްއަގއި ބަިއވެރިނުެވވޭ ގޮތަށް ނިންމާފަ. މި ޤައުމުަގއި ރައީސްކަން ކުރެްއިވ ބޭފުޅަކު ރައީސްކަުމގަިއ އި

ނޑު ަބޔަކު ަވގަށްނެގީ. ެއ ވާހަކަ ދެްއކީމަ ގޯްސވީ. އެހެންވީމާ، އިންސާފުހޯދަމާ  ނޑިޔާަރކު ޭރގަ  2830ހުންނަވާފައި ފަ

ނޑުމެންނަށް އަ ނޑަްށ ހިނގާށޭ ނިކަން ރަނގަޅަށް. އަުޅގަ ނޑު ބޭނުންވާ ގޮތަށް އިންާސފު އަބަދުވެސް އަުޅގަ ުޅގަ

ނޑަްށ  ނުޑގެ ުކއްޖަކު، ތިާމގެ މީހަކު، މަންަމއަކު، ބައްަޕއަކު ކުށްވެިރވެއްެޖ ކަމަށް ވާނަމަ އަުޅގަ ރަނގަޅުވާނެ. އަުޅގަ

ނިޑޔާރު ގޯްސވީ. އެެހން ނަހައްދަވާ. ކޮންެމވެސް ޯގހެއް ވެ  ގެން. ައޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރު އެ ހިސާބުން ގޯްސވީ. ފަ

ލައްކަ އެަތކެއް ަރއްޔިތުން. ެއންމެނެއް ނޫން ކުށްވެރިެވގެން އުޅެނީކީ. އެންމެނެއް ނޫން  3ޤައުމުަގއި މިހާރު ދިރިތިބި 

 2835ޖަލުތަކުގައި ތިބީީކ. އެންެމންގެ މައްސަލަ ެއއް ނޫްނ ކޯޓުތަކުަގއި ތިބީކީ. ކޮްނމެވެސް ކަމަކާ ަލއިގަނެގެން 

މަ ހުރެފައި މަގުމަތިން ދަމައިގަނެެގން ގެނެސް މީހަކަށް ޙުކުމެއް ނުކުރާނެ. ކޮންމެވެްސ ގެންދަންޖެހެނީ. ހަ

ނުޑެގ  ނޑިޔާރުން. އަުޅގަ ކަންތައްަގނެޑއް މީަގއި އުޅޭީތވެ މި އުޅެނީ. އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމުަގއި އެަބ ތިބޭ ބަިއވަރު ފަ

ތު މައްސަލަ އެއް. އެހެންވީމާ، ބަލަމާހިނގާ މީގަިއ އަޚް އިމްތިޔާޒި ފަހުމީ އަށް ދިމާވި މައްސަލަ އަކީ ެވސް މީ ތަފާ

އެބަހުރިކަން އުސޫލުަތކެްއ، ޮގތްތަކެއް. ރަނގަޅުކުރަން އެބަ ޖެހޭ ބައިވަރު ރަނަގޅުކުރުންަތއް އެބަ ހުރި ކުރަން. ެއްއ 

ނޑިޔާރަުކ އުސޫުލގެ ތެެރއިން ސަސްޕެންުޑކުރީމަ ެއްއ ބައި ބޭފުޅުންނަށް ކަމަކުުނދޭ. ހަމަ އެ ބޭފު  2840ޅުންނަށް ފަ

ނޑިޔާރަކު ޭގގަިއ އޮްއވާ ބަރުހަތިޔާރު ހިފަިއެގންގޮސް ނަގާަފއި ތަނެްއގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓީމަ.   21ކަމުދިޔައޭ ފަ

ދުވަސް ތެރޭަގއި ބޮޑު މާ ސިންގާ ޒަްލޒަލާ ެއއް މި ޤައުމަށް އައިްސގެންދިަޔއީމަ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައް 

ނޑިޔާރުންނަށް ދޭންވީ އެއްޗެހި ވެްސ އިޞްލާޙުކުރަންވީ ހިސާބަކީ މީ. އަޅު ނޑުމެންނަށް އެނގެްނވީ ހަމައަކީ މި ފަ ގަ

ނާޑއި ހަމަތައް މީގައި  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ފާސްކޮށް ނިންމަން. އެ މީހުންނަށް ދޭންވީ މިންގަ

ނޑިޔާަރުކ އެކަށަެއޅުމަށްފަހުގައި އެދީ ނިންމާލައި، ރިވެތި ގޮތުަގއި މި ބާއްވަން. އަުޅގަ  2845ނުޑގެ ޕާޓީ ބޭނުންވާ އިސް ފަ

ނޑުމެން ެއދޭ މީހަކު ތާކު ބަހައްޓަން މިހެން ވެއްޖެކަމުަގއި ވާނަމަ މި ކަމެއް ނުވާނެ. މި ަޤއުމުެގ  ބަހައްޓަން، އަުޅގަ

ނިޑޔާުރންނާ ކުޅެނީ ކޮންބަެއއްތޯ.  ރައްޔިތުން ދެން އެންމެ ބޮޑަށް ވިސްނަްނވީ ިސޔާސީ މީހުންގެ ތެރެއިން ފަ

އެއްތޯ އެތެރެ ާއއި ބޭރުން އެ ކަންތައް ކުރަނީ. ކޮންމެ ޕާޓީއެއްގެ ބަޔަކު ނަމަވެްސ އެ ބަޔަކަށް އެ ފުރުޞަތު ކޮންބަ

ދިވެހިރައްޔިތުން ދެން ވޯެޓއްަގއި ނަޒަރިްއޔާތުން ނުދޭންވީ. އެ ނަޒަރިްއޔާތު ެއކީއެަކްއޗަަކށް އެއީ ކޮންމެ ފަދަ ބޭފުޅަކު 

ނޑުމެން ޤައުމުަގއި އެްނމެ ބޮޑަށް އިޞްލާޙުކުރަންީވ، ނަމަވެސް އެކަން ކުރަްނވީ ެއގޮތަށް   2850ދެން މީގެ ފަހުން. އަޅުގަ

އެްއގެ، ތެދުވާަހކަފުޅެއް ެއ ވިދާޅުވީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭގައި ބަެއއް ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވަމުން ގެންަދަވނީ 



107 

 

ނޑިޔާުރޭގގެ ބޭ ނޑިޔާުރގެ އިޞްލާޙުކުރަްނ އެބަ ޖެހެއޭ. އެކަމަކު ހުސްއެކަނި ފަ ރުގެ ކުލަ އެއް ނޫން ފަ

ނޑުމެންނާ މެދުަގއި، މި  ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ. އަުޅގަ އިޞްލާޙުކުރަންީވ. މުޅި އެތީެގ އުސޫލުތަކާއި އަސްލުތައް ައޅުގަ

ަވނަ މަޖިލީހާ މެދުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޢާއްމު ރައްޔިތުންެގ  17ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ މެދުގައި، މި 

 2855ނޫންހެއްޭޔ ތި ބުނާ ބެންޗެްއ ެވސް ެއކަށައެޅީ. ެއއީ ތެދު ވާހަކަ އެއް. މި ދެންނެވި ޤާނޫނަްށ ތެރެއިން ކަލޭމެން 

ނޑުމެްނ  ނޑުމެން ެއކަން ކުރީ ޤާނޫނުައސާސީަގއި އޮންނަ ުމއްދަތު ފަހަނައަޅައިދާީތވެ އަުޅގަ ފަހުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ކަެމއް ދޫކޮށްލާފައި ނުވަ ތަ ދޫކޮށްލުމާ، ދޫކޮށްނުލުމާ ދޭތެރޭގައި މެދުގައި ކޮމްޕްރޮމައިޒްކޮށް ނުވަތަ ައުޅގަ

ތިބެގެން ނަމަވެސް ެއކަން ނިންމީ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި. ހަމަތަކެއް ގެަނއުމަށް ޓަކަިއ. 

ނޑަީކ ފަހަރުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ޮގތް ނޫން ވެސް އެކަށީގެންވޭ. ފަހަރުގައި ވެދާނެ ވެސް މެ. ހަމަގައިމު ވެސް އަ ުޅގަ

ނުޑގެ މި ުއމުރާ ހަމައަށް އަދި އަންނަްނދެން އެންމެ ކުޑަ ުދވަހުން  ނޑިޔާެރްއގެ ކުރިަމއްަޗކަށް އަުޅގަ  2860ކޯޓުގެ ފަ

އިރާދަކުރެްއވީތީ ވަރަށް އަޅުަގނުޑ ނަސީބު ރަނގަުޅ. هللا ފެއްޓިގެން ިމއަދާ ހަމައަށް ުހއްޓެންޖެހުނު މީހެއް ނޫން. 

ނިޑޔާރެްއގެ ުކރިމައްޗަ ނުޑގެ އެަބ އަޅުަގނުޑ ފަ ށް ުދވަހަކު ވެސް ުހއްޓޭކަށްނުޖެހޭ. އެހެންވީާމ، ެއ އުއްމީދު އަުޅގަ

ނޑު ފަދަ އެހެން ހުރިހާ އެންމެނަށް  ނޑަކީ ވެސް ހަަމ ދިވެހި ރައްޔިތެއް. އަޅުަގނޑުގެ ޮގވާލަން އަުޅގަ އޮތް އަުޅގަ

ނޑު ސަބަެބއް ނޯންނާނެޔޭ އެ ނޑިޔާެރއްގެ ކުރިމަްއޗަށް ހުއްޓެންޖެހޭ މައިގަ މީހާ އަިމއްލައަށް ވިސްނަިއގެން އުޭޅ  ފަ

ނޑައެޅިފަ. އަދި ޤާނޫނުތަކުގަިއ   2865ކަމުގައި ވާނަމަ. ދާކަށްނުޖެހޭނެ. ދާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޯންނާނެ. އުސޫލުތައް ހުރީ ކަ

 ނުލިޔެވިދިޔަ ނަމަވެްސ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު.ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، މަޑަވެލި ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެ

 2870 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު ވާހަކަދެްއކެުވން:މަޑަވެލި ދާއިާރގެ 

އަޅުަގނޑުމީ ދިރިހުރި ހެއްެކއް އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސަިއން މަނިކު، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

 2875ލި އެތަކެއް ފަހަރަކު. އެތައް ފަހަރަކު ޖަލަށްލި. މައުމޫނަށް ތާއީދުކުރީމަ މައުމޫނު ކައިރީަގއި ބުނެގެްނ ޖަލަށް

 ޖަލަށްލާކަށްނުޖެހޭނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިން  ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. އަޅުގަ

 2880 ރުވަން.މަނިކަށް ފުރުޞަތުއަ

 

 މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: އިންމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސަވިލި

ނޑުމެްނގެ ތެރެިއން ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒިންމާ  ނޑު މި ދަންނަވަނީ އަުޅގަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ހަކަށް މިފަދަ ކޮންމެ ޤާނޫނަކަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ ކުރީަގއި އެއް މީަގއި އެބަ އޮތޭ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީ 

 2885ނުވަތަ ބަދަލުގެނައުމުގެ މަރުޙަލާގައި ތިމާގެ ޕާޓީ އަށް ފައިދާހުރި ގޮތަށް، ނުވަތަ ތިމަންނަ ސިޔާސީ ފިކުރަށް 

ނަވަމުން ދިޔައިން ފައިދާހުރި ގޮތަށް ނިންމަންވެއްޖެއްޔާ މި ކަމެއް ރަނގަޅެއް ނުވާނޭ. އޭރުަގއި ވެސް އަުޅަގނޑު ދަން

ޢިއްޒަތްތެރި ދެ މެންބަރަކާ ަހވާލާދީ، އެ ދެްއކެިވ ވާހަކަފުުޅތަކުގެ ތެޭރގަިއ އެބަ ުހއްޓޭ އެ ބޭފުޅުންނަށް ރަނގަޅަްށ 

އޭގެ ޙަޤީޤަތް އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާ ވާހަކަތައް. ެއްއވެސް ދުލެއް ދިނުމެއް ނެތި އަނެއް މީހާ ވާހަކަދެއްކުމަށް އެްއވެްސ 

ދޭންނުކެރޭ ހިސާބަށް އެ ދަނީ ތިމާ މީހާ ގޯސްވީމަ. ގޯސް ކަންަތއްތަކެއް ކުރެވިަފއި ހުރީމަ.  ފުރުޞަތެއް

ނޑަށް  ނޑުމެން ނިންމަންވީ ގޮތެއް ކަމަށް އަުޅގަ  2890ގޯސްކަންަތއްތަެކއް ހިތަށް އަންނާތީވެ. އެހެންވީމާ، މީގެ ބޭުރން އަޅުގަ

ނޑު ހުަށހަޅައިދެމުން މި ދަނީ. އަޅުަގނ ނޑުގެ އަމިއްަލ ފެންނަ ގޮތް އަުޅގަ ޑު ދެޭކގޮތުަގއި ައޅުަގނަޑކަށް އަުޅގަ

ނޑިޔާރުގެ އެްއ  ނޑަްށ ދާންޖެހުނު ފަ ނޑަކަށް ނެގޭކަށް ނެތް. އަުޅގަ ނަފްސުގެ ކުރިމަްއޗަކަށް މި ނޫން ގޮތެއް އަުޅގަ

އެބަ ތިއްބޭ.  ނެތަތީވެ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ އެފަދަ ކަމެއް އަޅުަގނަޑކާ ދިމައެއް ނުވެއޭ. ެއކަމަކު ދިމާވި މީހުން 

ނޑުމެްނނަކަށް ނެތް ހުއްޓައިލެޭވކަށް. ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ގޮްތގޮތުން ހަމަ ގޭގައި ިތއްބަާޔ، އަނެްއ  އެވާހަކަ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނުނީ.   2895ގޮތަކުންނާއި އަެނއް ގޮތަކުްނނާ ގެންދެވުނު ފަރާތްތައް. އޭގެ އެންމެ ފަހުގެ މަރުޙަލާ އަޅުގަ

ނޑިޔާރަކު  ގޭަގިއ ޮއއްާވ ބަރުހަތިޔާރާ ެއުކ ރައީސް ނަޝީުދގެ އޯޑަަރށް ގެންޮގސް ބަންދުކުެރވުނު  ކޯޓެްއގެ ފަ

މައްސަލަ. ދެން ެއއީ ނުހިނާގ ކަމެއް ކަަމކަށް ނެހެދޭނެ. ކިތަންމެ އިރުކޮށްފައި ވެްސ، ކިތަންމެ ފަހުން ނަމަވެސް، 

ނޑުމެން އަދި ކިތަންމެ ލަހުން ނަމަވެސް އެ ވާހަކަ ނުދައްކާ މި ޤައުމަކު ނުތި ބޭނެ. ކައިރިންނާއި ދުރުން އަޅުގަ

މިދައްކަނީ އޭގެ ހަމަތަކާއި ެވގެންދިޔަ ގޮތް. އަދި އެފަދަ ޮކންމެ ކަމެއްކުރި ކޮންމެ ޒަމާނެއްަގއި މި ޤައުމުގައި ވަީނ 

 2900ކީ ކޮބަިއކަން މިފަދަ ކަންތައްތަކެްއ ލަިއގެްނފަ. އެހެންވީމާ، ދެން ރަނގަުޅކުރަންވީ ފިަޔވަާޅއި އިޞްލާޙުުކރަންވީ ގޮތްަތކަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކަށް ހަމަ އޮޅިގެންނުވާނެ. ޕާޓީ އަކީ އޭގެ ާޒތުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ބާވައިެލއްިވގެްނވާ ގޮެތއް ނޫން އެގޮތަކަށް ކޮންމެހެން ދާކަށް. އެ ކުލަ އާއި އެ ިވސްނުމުގައި ނޫން ގޮަތކަްށ 

ނޑުމެން އުޅޭކަށްނުޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޫެޅވިދާނެ ކަމަކަ ށް. އެއީ ދީެނއް ކަމަކަށް ޤަބޫލުކޮށްގެްނ އަުޅގަ

އިޞްލާޙުތައް ގެންނަންވީ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެމީހެއްެގ ފިޔަވަޅުމަީތގައި ތެުދވެ ހުރެ. ެއ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ވާަހަކ 

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގަ  2905އަށް  2010/13އި މި ވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ދެކެވެންޖެހޭނެ. ދައްކަންޖެހޭނެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަ
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ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ގެންނަވަން ހުށަހަޅުއްވާަފިއ އޮތް އިޞްލާޙަކީ އަޅުަގނޑު 

ކިތަާކ ވަރަށް ތާއީުދކުރާ އިޞްލާޙެްއ ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ދަންނަވަންޖެހެނީ މިދެންނެވި ހާލަތުަގއި ފެންނަން ހުރި ހެ

ނޑިޔާރުން ރިޓަޔަރކުުރމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުޙަލާއާ ހަމައަށް ދާއިރުގައި ެއ  ނޑިޔާރުންނަށާ، ފަ އެކު މިފަދަ ފަ

ބޭފުޅުންނަށް ޔަޤީންވެފައި އޮންނަންވީ ތިމަންނާ ޕެންޝަނުގެ ގޮތުަގއި ނުވަތަ ތިމަންނާ ބެލެހެއްޓުމުގެ އުސޫުލގެ ގޮތުްނ 

 2910ހާ ރުިފޔާ ެއއް ނޫނޭ ލިބޭނީކީ. ރިވެތި ގޮތުަގއި ތިަމންނަ އަށް އުޅެލާަފއި އަދި ހުސްއެކަނި ދެހާސް ތިން ަސތޭކައެއް

މީހެއްގެ ަކއިރިއަށް ސަލާންޖަަހންނުދެވޭނެ ފަދަ ރަނގަޅު ގޮުތގައި  މި ިސސްޓަމު ނިމިގެްނ އަންނާނޭ. އެހެންވީމާ، އެ 

ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ކަމަށް ވެގެްނ ވަނަ  17މަސައްކަތް އިޚުލާސްތެރިކަމާެއކު ކޮށް ނިންމައިލާ މަޖިލީހަކީ މި 

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ޚިޔާލު ތަފާުތވުން އޮންނާނެ. ނަަމވެްސ  ދިޔުމަކީ ައޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރާ ގޮތް. އަުޅގަ

ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކަށް ޖާގަދީެގން، އިޙްތިރާމާއެކު ެއކަކު ައނެކަކަށް ވާހަކަަދއްަކއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހައްލު ހޯދިއްޖެ 

ނުޑމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ هللا ގައި ވާނަމަ މި ޤައުމު ާވނީ ނަސީބުވެރި ޤައުމަކަށް. ކަމު  2915އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަ

ކާނަލް ދެންމެ މިތާ ވިދާޅުިވ ފަދައިން، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވި ފަދައިްނ، ނޮޅިަވރަމު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

ަދއިން މާދަމާގެ ޖީލުން އަޅުަގނޑުމެންގެ މިއަުދެގ މަސައްކަތް މުރާޖަޢާކޮށް، މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވި ފަ

ބަލައިލާއިރު އެއީ އެ ކުދިންަނށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިދޭ، އެ ކުދިންނަށް މަޢުލޫމާތުލިބިދޭ، އެ ކުދިންގެ ޤައުމަށް ޓަކައި 

 السالم عليكن ًرحوت هللاً. މީދުަގއި ަވކިވެލަންމަސައްކަތްކޮށްެދއްވި ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއް

 2920 . ًبركاتو

 

 މްޒާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަ

ނިޑޔާރުންގެ ޤާނޫނަްށ އިޞްލާޙެްއ؛ އާދެ، ހިތަދޫ ، 2010/13އާެދ، ޤާނޫނު ަނންބަރު `.  ދިވެހިރާްއޖޭގެ ފަ

ށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑު ދެތިން ެއއްެޗްއ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހު

ނޑުމެންނަށް، ާޚއްޞަކޮްށ  ނޑު ެދކޭގޮުތަގއި މިއީ ައުޅގަ ނޑުގެ ފުރަތަމަ ނުކުތާ ައކީ އަުޅގަ  2925ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އަޅުގަ

ކުރުމަށް ލިބުނު ފުރުޞަތެއް ކަމުަގިއ މި ބިލުގަިއވާ އިާނޔަތްތަކާ ެބހޭ ގޮތުން ވާހަކަަދއްކާލަން ުނވަތަ މިކަން މުރާޖަޢާ

އަޅުަގނޑު ެދކެން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަމތީ މަޤާމުތަކުގައި ިތއްބަވާ ބޭުފޅުންނަށް ރައްޔިތުން، ޢާއްުމ 

އް ެއ ރައްޔިތުންނަށް ކެރިފޯރުންތެރިކަން ނެތް މިންވަރަށް އިނާޔަތާ، އެ މީހުންނަށް މުސާރައާ އަދި އެކިއެކި ފައިދާތަ

މީހުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބަދަލުގައި ދިނުމަކީ ރަްއޔިުތން ޤަބޫލު ކަމެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހެން 

 2930އަހަރު ދުވަހު ޚިދުމަތްކުުރމުން ވަކި އަދަަދކަށް އޭާނެގ  10ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު 

ން އޮތުމުން ރައްޔިތުން އެކަމާ ފާޑުކީ. އަދި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަެއްއ މުސާރަ އިން އިންސައްތަ ެއއް ދޭ

އަހަރު ވުމަށްފަހުގަިއ  55އަހަުރ އަދާކޮށްފައި ހުންނަ ބޭފުޅަކަށް  5މެންބަރުން ވެސް އެކަމާ ދެކޮޅު. އަދި އެއް ދައުރު، 
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ނޑުމެންނަށް ދައްކުަވއިދިން ެއއްަޗީކ ޢިނާޔަތެއް ދޭން އެ ބިލުަގިއ ހުށަހަޅާފައި އޮތުމުން ދެކޮޅު. މީގެން އަޅު  ގަ

ދައުލަތުގެ މަޤާމުތަކުަގއި، މަީތ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްަބވާ ބޭފުުޅންނަށް މިފަދަ ބޮޑެތި އިނާޔަތްތަކާއި މަންފާތައް ދިނުމަކީ 

ނޑިޔާަރކަށް އެބަ ލިބިަވޑަ  2935 70ިއގަންނަވާ ރައްޔިތުން ޤަބޫލު ކަމެްއ ނޫންކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ސްޕްރީމު ކޯޓުގެ ފަ

އެތަްއ ހާސް ރުިފޔާ ެއއް މަހަކަށް. އާދެ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ކާރުކޮޅު ލިިބވަަޑއިގަންަނވާ. އަދި އެހެނިހެން  80ނުވަތަ 

ނޑިޔާރުންނަްށ ވެްސ އެހާމެ މަތީ މުސާރަ  އިނާޔަތްތަްއ އެބަ ލިިބވަަޑިއަގންނަވާ. އާެދ، އަިދ މީެގއިތުުރން ހައިކޯުޓގެ ފަ

އެަބ ލިބިަވޑަިއގަންނަވާ. އާދެ، މާޭލގައި ޤާއިމުކުރެވިަފއި ހުރި މަތީ ޯކޓުތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ އާއި އިނާޔަތްަތއް 

ނޑުެގ ދާއިާރގަިއ ރާއްޭޖގެ ދައުލަތަްށ ޚިދުމަތްކޮށްފަިއ ތިއްެބވި ބަެއއް ުދވަްސވީ  ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ. އާދެ، ައޅުގަ

 2940ޢަމަލުކުރަނީ ކޮންކަހަލަ ގޮތަކަްށ ބާވައޭ؟ ތިމަންނާމެން މުޅި  ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުޭވ، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި

އުމުރުދުވަސް މި ހޭދަކުރީ ދަުއލަތަށް ޚިދުމަތްކުރާށޭ. ކަތީބުކަން ކުރާށޭ. މުދިމުކަން ކުރާށޭ. ތިމަންނާމެންނަށް މި ލިބެނީ  

އަހަރު  70މަ، އެ މުއްދަތު ހަމަ އޭ. ތިމަންނާމެން ރަށުގައި ހުންނަ މެޖިސްޓްރޭޓު ޭއނާ އަށް އެ މަޤާމު ނިމުނީ 2500

އަހަރު  70ވަންދެން މަޤާމުގައި ހުންނަާވފައި ނުވަތަ ބުއްދި ފިލަިއގެްނގޮސް، ވާނުވާ ގޮތް ނޭނގުީނމާ އެ މަޤާމުން 

ހާސް ރުފިޔާ. މިއީ ކޮންކަހަލަ އިންސާފެއް ނެތް ގޮތުަގިއ  25ހާސް،  20ނުވިޔަސް ަވިކވެަވޑަިއގެންނެީވމާ އެބަ ލިބެއޭ 

 2945ންގެ މަޖިލީހުން އެކުަލވައިލާ ކަމެއް ާބވައޭ. ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް، ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން. އެއީ ވަރަށް ތެދު ރައްޔިތު

ވާހަކަ ެއއް. ރާއްޭޖގެ ކޮންމެ ދައުލަތުގެ މަތީ މަޤާމެއްަގއި ތިއްބަވާ ބޭފުޅަކު ވެސް އެ ުކރައްވަނީ ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް. 

ނޑުމެން ޝަރްޢީ  މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލައިފި ނަޑކުން، ތަފާތު މިނުމަކުން އަޅުގަ ނަމަ ފެންނާނެ ތަފާތު މިންގަ

އަހަރު ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ިމހާރު ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ  70ކޯޓުތައް މިނާ ތަން. ެއ ކޯުޓތަކުަގއި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން 

ޑުމެންެގ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުެގ މަޤާމުތަކުގައި އެންމެ ގިަނ ދުވަހު ތިއްެބވި އުމުރަކަށް މި ވަނީ ައޅުަގނ

 2950އަހަރު. އަދި އެ ބޭފުޅުްނގެ އެ ުމއްދަތަށް ފަހުގައި ައދި އިނާޔަތްތައް ވެސް އެހާމެ  70ދާއިރާަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން. 

ނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް  ބޮޑު. އަުޅގަ

މަށްފަހުަގއި ެއ މީހާގެ ަގއިބާރު ިދޔައިމާ ެއ މީހާ އެީއ މުސްކުޅި އެޭކ. ދުވަސްީވ މީހެކޭ. އެހީތެރިކަން ޚިދުމަތްކުރެއްވު

ބޭނުންވާ މީހެކޭ. ވަކި ދާއިރާއެްއގައި މަސަްއކަތްކުރުމުްނ އެ މީހާ އަށް އިތުރު އިނާޔަތެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަކަށް 

ނޑު ދަންނަަވއިލާނީ މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އެހެންކަ މުްނ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވަިއ، މުރާޖަޢާކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަންގެ ނިޒާމުެގ   2955އިޞްލާޙާ ގުޅޭ ގޮތުން ައުޅގަ

ނޑުމެން ވީހާވެްސ ޢަދުލުއިންޞާފު  ނުވަތަ ތެރެއިން ވަކި ބަޔަކަށް ވަިކ ޚާއްޞަ ގޮތްތަކެއް ނުހަދައި، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕެންޝަުނގެ ނިޒާުމގެ ތެެރއިން އިްނޞާފު ޤާއިމުކުެރވޭނެ ގޮަތަކށް މިކަން ގެްނގޮސްދިނުމަކީ 

އަޅުަގނޑުމެން އެދޭ ކަމެކޭ. އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަކޮުޅ ނިންމައިލާނީ މި ބަހުސްކުރުމަށް މި ފުރުޞަތު ހޯއްދަވައިެދއްިވ 

ހުށަހެޅުްއވި މެްނބަރު ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަށް ކަމަށް ޓަކަިއ މި ބިލު، ިމ އިޞްލާޙު 



111 

 

ނޑުެގ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން.   2960ޝުކުރުދަންނަވަމުން އަޅުަގނޑު މިއަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަމުން، އަޅުގަ

 ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮސްެދއްވުމަށް ވެލިދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ރިޔާސަތަްށ މިހިސާބުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެން

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުށީ   2965ވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް ދަންނަަވން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ` މިހާރު އަޅުގަ

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދަށް. 

 

 ބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެން

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް މި  އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ާއދެ، ފަ

 2970ގެ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، މި މައުޫޟޢުގައި އެްއެޗއް ދަންނަަވއިލާ ނަމަ މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ައދި މި ވަގުުތ ދިވެހިރާއްޖޭ 

ނިޑޔާރުންނަށް ިއނާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަންދިނުމަީކ މި ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ  މި ހިނގާ ކަންތައްތަކަށް ބަާލއިރުަގއި ފަ

ނޑު މިއަދު ފާހަަގކުރަން. އާދެ، ެއގޮތުން މިއަދު  އިޞްލާޙުތަކެްއ ގެންނަންޖެހިފައިވާ ަދނިޑވަޅެްއ ކަމަށް ެވސް އަުޅގަ

އަހަރު ވެފައި ތިބި މީހުންނަށް އިާނޔަތްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާެނ  70އި މި އޮންނަނީ މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާުޙގަ

އުސޫލެއް މިކަން ކުރިއަށް ެގންދިއުމުގެ ބާރު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ދިުނމަށް. އަދި ދޭނެ އިނާޔަތެްއގެ 

 2975ވާަހކަ. އާދެ، ަފނޑިޔާރުންނަްށ  މިންވަރެއް ަކނަޑއެޅިފަ ެއްއ ނެތް. އެކަން ހަމަޖެހޭ އުސޫލަކުން މިކަން ކުރާ

އިނާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ދޭ ވާހަކަ ހަމަ ބުނާއިރަށް ބައެއް މީހުން ހީކަރުވައި، ހުންއަިއސް ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮްތވޭ 

އެބަ. މިކަން މިގޮތަށް ގިނަިއން މި ވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންނަށް. ާއދެ، މިކަން މިހެން ވާންޖެހޭ 

ބަބަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަްރޢީ ނިޒާމަށް އަބަދުވެސް ފާޑުކިޔަިއ، ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ީޑ.ޕީއާ ދެކޮޅަށް ނިމޭ ކަންތައް، ސަ

ކަމެއް ނިމިއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ކޯޓުަތއް އެ މީހުންނަށް ކަމުނުދޭ. އެހެންނަމަވެސް އެމް.ޑީ.ޕީއާ ެއއްޮކޅަށް ނިމޭ 

 2980ތައް ކަމުދޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ވިސްނަންޖެހޭނީ މިއަދު ކަންތައްތަުކގައި އެ މީހުންނަށް ކޯޓު

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ކޯޓުތަކުން މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހެނީ ވަކި މީހަކަށް ނޫން. އާދެ، ައޅުގަ

ލަ ފިުކރުގެ މަްއޗަށް ނޫންކަން. ެއީއ ނިމެމުންދާ ޝަރީޢަތްތައް ނިމިގެންދަނީ އެ މީހުން އަމިްއލަ ވިސްނުމާ، އަމިއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހަދާފައި ހުންނަ ޤާނޫނުތަކުގަިއާވ ގޮތުގެ މަތީން އެމީހުން ކޯޓުތަކުން މީހުންގެ މައްޗަށް 

ޙުކުމްކުރަމުންގެންދަނީ. މިކަން އަޅުަގނޑުމެން ހަދާންނައްާތލައިގެން އުޅޭކަން އެއީ މިައދު އަޅުަގނޑުމެން ވަރަްށ 

 2985ކަން ބޮޑު ގޮތެްއަގއި ިމތާ ދައްކަންޖެހޭ ވާަހކަ ެއއް. އާދެ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނުތައް ހަދަނީ. ެއ ފާޅު

ޤާނޫނުތަކުގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީްނ ޙުކުމްކުރަނީ. އެހެންނަމަވެްސ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް މި ވެގެން އުޅޭ ގޮަތކީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި 
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ީކ އެމް.ޑީ.ީޕ އަްށ ނިސްބަތްވާ ބޭބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، އަބަދުވެްސ އެމް.ޑީ.ޕީ އަ 99.99ތިބި ކުށްވެރިްނގެ ތެެރއިން %

އިން މަސައްކަްތކުރަނީ ކުްށެވރިންގެ ދިފާޢުގަ. މިއީ މިކަްނ ހިނގާ ގޮތް. މިއަުދގެ ކަެމއް ނޫން. މިއީ ފެށުނީއްސުރެ 

ނޑިޔާރުްނގެ ނޑުމެން  މިކަން ކުރާ ގޮތް. ިދވެހިރާްއޖޭގައި ހުރި ކޯޓުތަުކގަިއ ތިިބ ފަ މުސްތަިޤއްލުކަމާ ދޭތެރޭ އަުޅގަ

 2990އެްއވެސް މީހަކަށް ުސވާލުއުެފއްދުމުގެ ޖާަގ ެއއް ނެތް. ެއ މީހުންނަކީ އެއަްށވުރެ މާ ޤާބިލު ބައެއް. އެއީ ދުިނޔޭެގ 

ފެންވަރަށް، ދުނިޔޭގެ އެހެްނ ތަހުޒީބު މުޖުތަމަޢުތަކުގަިއ މިކަން ކުރާ އުސޫލަށް ބަލާއިރުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ނޑިާޔރުން ނިންމާފައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިުރގަިއ  ނިންމާފައި ހުރި މައްސަލަތަކާ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަ

ނޑުމެން ދަްއާކ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަކުްނ ނިންމާފައި ހުރި މައްސަލަތަްއ މާ މުސްތަޤިއްލު، މާ ފުރިހަމައޭ. އެީއ އަުޅގަ

މަޤާމުގައި ހުންނެިވ ބޭފުޅަކު އަިއސް މި ދޭތެރެއިން ނެރުނު  ވާހަކަ ެއއް ނޫން އިނގޭތޯ. އދ.ގެ ރެޕްުޓއަރގެ

ނޑުމެންެގ ޤައުމުަގއި ހިނާގ ދާޚިލީ ަކންތަކުގެ ތެެރ އަށް، އދ.   2995ރިޕޯޓެއްެގ ވާހަަކ މިތާ އެަބ ދައްކާ. އާދެ، އަުޅގަ

ޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ އިން މި ތަނަށް ައއިްސ ނޫނީ އެހެން ބަަޔކު މިތަނަށް ައިއސް ދައްާކ ވާހަަކ ެއއް އެީއ. އަުޅގަނ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ އެމް.ޑީ.ޕީ  އެްއޗެއް ނޫން އެއީކީ އިނގޭޯތ. އެ ބޭފުޅުން ގެންނަނީ ކޮްނބައެއްތޯ މި ތަނަށް؟ އަުޅގަ

ވެރިކަމުަގއި ެވސް ދޮން މީހުން ތިބި ރައީސް އޮފީހުގައި އިނގޭތޯ. އެ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވާ ގޮތަށް ޤައުމު ހިންގީ. 

ިލައކަށް ސަރުކާރު ވެއްޓެންޖެހުނީ. އެހެންވީމާ، އެ މީހުންނަކަށް ނޭނގޭނެ ދިވެހިރާއްޭޖގައި އެހެންވެގެން ނޫންތޯ ުކއް

 3000މިކަން ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތެއް. އަދި ދޮން މީހުން ޝަރީޢަތްކުރާ ގޮތަކަެށއް ނޫން ދިެވހިރާއްޖޭގައި ކުރަންޖެހޭނީކީ. 

ވަނަ  9ވަނަ މާއްދާަގއި،  10ނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސީސގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެަބ އޮތް ޤާނޫ

މާއްދާގަިއ އެބަ އޮތް މިކަްނ ކުރަންޖެހޭ އުސޫލު. މިީއ ކޮންބައެްއ ކަމަށް؟ ކޮަބއިކަްނ؟ ކޮންކަހަލަ ދައުލަތެްއކަން. 

ނޑުމެން މިކަން ކުރަންޖެހޭނީ ދީނީ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކަށް. އަދި ެއއީ  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުން. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކޯޓުަތކުން ކަންތައްތައް ނިންމަމުންދަނީ. ނިންމަމުން ވެސް ދަނީ. މަސް ދަރެއް ކަމަށް ބަލައިގެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ފަށްފަށުން ސާބަހާއި އައްސަރިބަސް  ނިޑޔާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އަޅުގަ  3005އެހެންވީމާ، ކޯޓުތަުކގެ ފަ

ނޑުމެންނަ ށް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި އަޑުިއވެނީ އެމް.ޑީ.ޕީްނ މިއަދު ވެސް ރައްދުކުރަން. އާދެ، އަުޅގަ

ނިޑޔާރުންނާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްާކ ައޑު. އާދެ،  ފެބްރުއަީރގަިއ  8މިލިއަން ރުފިާޔގެ ތަކެިތ  200އަބަދުވެްސ ފަ

ކުރާށޭ މި ބުނަނީ. ހުޅުޖަހާފައިވޭ، އެމް.ޑީ.ޕީ އަްށ ނިސްބަތްވާ ބަަޔކު ނިކުމެ. ދެން މި މީހުންގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތްނު

ނިޑޔާރުން ކަމަކުނުދޭ.  މި މީހުން ކޯޓަށް ގެންދާއިަރށް ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން މަގުމަްއޗަށް ނިކުމެ، ހަޭޅއްލަަވއި ފަ

ނޑިޔާރުން ގެްނގޮސް މި ކަންކަން ރަހީނުކޮްށ، ފޮރުވަިއ، ެގއްުލވާލައި،   3010ބަލަ! މި މީހުންގެ ވެރިކަމުަގއި ނޫންތޯ ފަ

ުލވާލަިއ، މި ކަންތައްަތއް ކުރީ. ބަލަ! މި ކަންތައްަތއް ރަނަގޅުކުުރމުގެ ިވސްނުމެއް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ނިޒާމު ތެރެއިން ގެއް

ވެރިކަމުަގއި ވެސް އެ މީހުންނަކަށް ވިސްނިފަިއ ނެތް. ެއ މީހުންނަށް މި ވިސްނެނީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ިވސްނެީނ 

ތައްތައް ކުރަން. އެއީ ަކންތައްތައް ކުެރވޭނެ ގޮެތއް އަބަދުވެސް ނުފޫޒު ބޭނުންކޮްށގެން، ބާރުގެ ބޭނުންކޮްށގެން ކަން
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ނުޑމެންނަށް އެބަ އޮތް ޝަރްޢީ ނިޒާމުގައި މަްއސަލަ ެއްއ ހުރެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ  ނޫން. މިއަދުވެސް އަުޅގަ

 3015ސް، މަޝްވަރާކޮްށގެން ހައްލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތާއި ޖާގަ އެބަ އޮތް. ކީއްވެތޯ އެ ރީތި އުސޫުލން ނުދަނީ. އެހެންނަމަވެ

ކުއްލިައކަށް މާރިޔާ ނިކުމެ، މި އުޅޭ ޢަބްދުއްރަޙީމުބެ ނިކުމެ، ރީކޯ މޫސަ ނިކުމެ އަމިއްލަ އަށް ކޯޓު ހަދާފައި މީހުންގެ 

ނީޑ ަކމަށް އެ މީހުންގެ ަމއްޗަށް  މައްޗަށް ޙުކުްމކުރަމުން މި ގެންދަނީ. މިހެންވީމާ، ދެްނ ކޯުޓގެ ހުރުމަތްކެ

ނޑުމާ ބެހޭ ގަާވއިދެއް އޮތް. ޭއގެ ދަށުން އެކަން ކުރާނެ އިނގޭތޯ.  ދަޢުވާނުކުރެވޭނެތޯ؟ ނޫން ކޯޓުތަކުގެ ހުރުމަތްކެ

އެކަންކުރަން ލަސް ވެސް ެވއްޖެ. މިތަނުން ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެބަ ތިބި މަޖިލީހުގައި ވެސް. 

 3020ފާޑުކިޔަިއ، ކޯޓުތަުކގެ  ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން އެބަ ތިބި އެމް.ޑީ.ޕީ އަްށ ނިސްބަތްވާ. މި ކޯޓުތަަކށް

ނޑާލައި، މި މީހުންގެ މައްޗަށް ގެްނގޮސް ހަމަ ދިގު މުއްދަތަކަށް މި ވެރިން ވީ ޖަލަށް ލާން. އޭރުން މިކަން  ހުރުމަތްކަ

ހުއްޓޭނީ. މި މީހުން މިހެން ދޫކޮށްލާފައި ބައިތިއްބާ ކަމަްށ ވަންޏާ ދުވަހަކު ވެސް ކޯުޓތަކެއް މިނިވަންކަމާެއއްކޮށް 

ވަނަ މާއްާދަގިއ އެބަ އޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް  141. އެ ތަނަށް ހުރަސްއަޅާ ބަެއއް. ޤާނޫނުއަާސސީގެ ނުހިންގޭނެ

ބުނެފައި ކޯޓުތަކަކީ ކޮބަިއކަން. އޭގެ އެްއވެސް ފަހަރެްއގައި ބުނެފަ އެއް ނެތް ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރަކީ 

 3025 އެމް.ޑީ.ޕީއޭ. އެހެނެއް ނެތް. 

 

 ފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަ ތުރުއު ކުޅުދުއްފުށީ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާަފއި މި އޮތް އިޞްލާަޙީކ 

ނޑުމެްނ މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ދިވެހި ދަ އުލަތް ދައުލަތެއްގެ އަޅުަގނޑު ެވސް ތާއީދުކުާރ އިޞްލާޙެއް. އަުޅގަ

 3030ގޮތުަގއި ބަލައިގަެނ، އދ.ަގއި ބައިވެިރވެފަިއވަނީ ދުނިޔޭގައި ޝަރްޢީ ގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ އެންމެހައި ހަމަތަކާިއ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރުމަށްފަހުގައިކަން. އެހެންވީމާ، އދ. އިން ވެސް މި ޤައުމުގެ ޝަރްޢީ ާދއިރާަގިއ  އުސޫލުތައް އަުޅގަ

ނުޑަގއި ލިޔެ، ތަންފީޛީ ހިސާބަށް ވެސް ދާނެ. ދެރަ ގޯސްހިނގާ ކަމަށް ވަ ންޏާ ފާޑުކިޔާނެ. އަދި އެ ފާުޑކިޔުންަތްއ ގަ

ކަމަކީ މި ބާޣީ ސަރުކާރަށް އެކަން ކުރާނެކަން ވެސް ނޭނގޭތީ. އެވަރު ފަހުމު ވެސް ނުވާތީ. އެހެންނޫނިއްާޔ 

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައޅުަގނުޑމެންގެ ދިދަ ބަހައްޓަިއގެން އދ.ަގއި އަޅު ަގނޑުމެންނަކަްށ ނޯވެވޭނެ. އަުޅގަ

 3035ބާރުން  2ބާރުގެ ތެރެއިން އެންމެ ނިކަމެތި ބާރަކީ ޝަރްޢީ ނިޒާމުކަން. ެއ ނިޒާމަށް އަނެއް  3ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ 

ޣީ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް އެހީތެިރކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެކަން. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މި ެފންނަނީ މި މަޖިލީހާއި ބާ 

ތިއްބެވި ބަެއއް ބޭފުޅުން ހިސޯރުކޮށްގެން އެ ބޭފުޅުންނަށް ބިރުދައްކައިގެން  މުގައިސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ޝަްރޢީ ނިޒާ

ކަންތައް ކުރަމުންދާ މަންޒަރު މި ފެންނަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި ޝަރްޢީ ނިޒާމުގައި ެއްއވެސް މަްއސަލަ އެއް ނެތޭ އިނގޭތޯ. 

މަޖިލީހާއި މިއޮތް ބާޣީ ސަރުކާރު. މި މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ ބަެއއް ބޭފުޅުން އެ  ހުރިހާ ވެސް މި މައްސަލަ އަކީ މި

 3040ބޭފުޅުންގެ އަިމއްލަ މަޞްލަޙަތަށް ޓަކައި ަބއެްއ ޤާޟީން ހިސޯރުކޮށްގެން މި ޤައުުމގަިއ ކަންތައްތަްއ ކުރަމުން ިމ 
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އިޚްލާޞްތެރިަކމާ އެކުަގއި ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  ދަނީ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ަޤބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ

ނޑިޔާރުން  ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ، ވަރަށް ތެދުވެރިކަމާ އެއްކޮްށ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަާވ ވަރަށް ގިނަ ފަ

ނޫން.  އެބަ ތިބި އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް މުސާރަ ހަމައެކަނި ދެވުމަކުްނ އެކަން ފުރިހަމަވީކީ

ނޑުެމންނަށް ފުދުންތެރިކަން ލިބޭ  ނުޑމެންނަށް ޤާބިލު، އަުޅގަ އެހެން އިނާޔަތްަތއް އަޅުަގނޑުމެން ދޭންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ނޑިޔާރުންނަށް ގެދޮރު ވެސް ހޯދައިދޭންޖެހޭނެ. އެ ބޭފުޅުންނަކީ މި ޤައުމުަގއި އިންޞާފު ޤާއިމުކުރަްނ   3045މިންވަރުން ފަ

ނޑުމެންނަށް ެވވެން އޮތް ހުރިހާ ކަމެއް ޮކށްދިނުމަކީ މި މަޖިލީހާ އަދި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން. އެ ބޭފުުޅން ނަށް އަޅުގަ

ނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން އުޅެމުން އެ  ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުާރ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ފަ

ންނުވާ ކަންތަެކއް ުނވަތަ މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ދަނީ ވަރަށް ނާުޒކު، ވަރަށް ިބރުވެރި ހާލަތެްއގަ. މި ސަުރާކރުން ބޭނު

ނޑިާޔރުންގެ ފުރާނަ އަށް ގެއްލުންދޭނެކަމުގެ އިންޒާރު މިއަދު އެ  ބައެއް ބޭފުޅުން ބޭނުންނުވާ ކަންތައްތައް ނުކުރަްއވާ ފަ

ނޑިޔާރު ބޭފުޅުން މި މަޖި ނޑުމެން މި ބުނާ ގޯހަކީ. ފަ  3050ލީހުގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ލިބެމުން އެބަ ދޭ. މިއީ އަޅުގަ

ބޭފުޅުންނާ އަދި މި ބާޣީ ސަރުކާރުެގ ތެރެއިން ަބއެްއ ބޭފުޅުން ހިސޯރުކޮށްގެްނ މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ. ޚުދު 

ޖާބިރުގެ ރިސޯޓަށް އެ މައްސަލައިަގއި ޖާބިރާ އެއްކޮށް އަުޑއަހަން ދިޔައިން ކޯޓަށް. هللا އަޅުަގނޑު ދިަޔއިން ޢަބްދު

ޞާފުވެރި ނިންމުމެއް. އެހެންނަމަވެސް މި ބާޣީ ސަރުކާރުން މިއަދު މުއްޠަލިބު ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމީ ވަރަްށ އިން

ލައްވާ އެ ބުނަނީ ސިވިލް ޯކުޓ އެ އޮތީ ކޮރަޕްޝަްނގެ ތެޭރގައޭ. އެއީ މި ގޯްސވާ ހިސާަބކީ. ބާޣީ ވަޙީދު އޭަނގެ އަތް 

 3055ޤާނޫނުައސާސީގެ ތަރަހަިއގެ ބޭރުްނ ހުރިހާ ތަނަކަށް ބާނަންވަނީ، މި ޤައުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީްނ އޮތް ޤައުމެްއ. އެ 

އަރައި މީހުންގެ މުދަލެްއ ަވޙީދަކަށް ނުފޭރުވޭނެ. ނުފޭރުޭވނެ. ޝަރްޢީ ގޮތުން ޙުކުމެްއ ނެރެގެން ނޫން ގޮެތއްަގިއ 

އަރަިއ، މީހުންގެ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިްނވެސްޓުމަންޓުތަަކކަށް ވަޙީދަކަށް އަތެއް ނުޭބނޭނެ. މިއީ މައްސަލަ އަކީ. 

ސް ހަނިމާދޫގަިއ މީހަކަށް ކޮންޓްރެކްޓުދޭން ނިންމައި، ހަނިމާދޫ އެވޯޑުކޮށްަފއި ޮއއްާވ އެ ފިހާރަ ނަގައި ވަޙީުދެގ މިއަދުވެ

ކޮއްކޮ އަށް ދީގެން އެހެރީ. މިއީ ރޯމާދުވާލު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މުދާ ފޭރެމުންދާ މީހެއް ބާޣީ ވަޙީދަކީ. މީނަ މި 

 3060ވެހި ަރއްޔިތުންނަްށ ޖެހިފައި އޮތް ވަރަށް ބޮޑު މުސީބާތެއް މިއީ. މިކަމުން ޤައުމުން ބޭރުކުރަން އެބަ ޖެޭހ. މިއީ ދި

ނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަ އަކީ. ހުރިހާ ކޯޓުތަކަށް އެ ދަނީ ބާރާއި  ރައްޔިތުން ސަލާމާތްވާން އެބަ ޖެހޭ. މިއީ އަޅުގަ

ން އެމް.ޑީ.ޕީ އެްއކޮށް ގޯްސ. މިއަުދ ނުފޫޒު؛ އަުޅަގނޑުމެންނާ ތަފާތު ޚިޔާލު ބޭފުޅުން މިއަދު ިވދާޅުވޭ އެަބ، ކުރި

އެމް.ޑީ.ޕީ ތެރޭަގއި ވެސް އެަބ އުޅުްއަވއޭ ވަރަށް ިޚޔާލު ަރނގަޅު، ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން. ިމއީ 

މި ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ ބަދަލުަވމުންދާ މަންޒަރަކީ. އަދި ހަމަ އެބަ ވިދާުޅވޭ ކޯޓުތެޭރގަިއ ވެސް އެބަ ހުްއޓޭ ގޯްސ 

 3065ންތައްތައް. މި އޮތްހާ ދުވަހު ކޯޓުގައި ހުރިހާ ކަމެއް އެ ބޭފުޅުންނަށް ރަނގަޅު. އެހެންވީމާ، އަންނަމުންދާ ބަދަލަކީ ކަ

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެން މި ބުނަނީ ކޯޓުަތްއ ވަރަށް ރަނގަޅަށޭ އެހެރީ. 

ނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް އެބަ ހިނގައޭ. ިމ  އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ނުފޫޒު ކޯޓުތަކުަގއި ތިއްބަާވ ވަރަށް މަދު ފަ
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ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އެ ޭބފުޅުން ވެސް ިއޞްލާޙުވާން.  ކަންތައްތައް ހުރިކަން އެނޭގ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް. އަުޅގަ

ނިޑާޔރުންނަކީ ރަނގަޅު އިނާޔަތް ިލބި، އެ ބޭފުޅުންގެ ސަލާމަތާިއ ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓި،  ވުމަށްފަހު ކޯޓުތަކުގެ ފަ

 3070އެ ބޭފުޅުން ދިރިުއޅޭ ރަނަގުޅ ގެދޮރު ވެސް ަދއުލަތުން ދޭ ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުންނަށް އެކަްނ ވާންޖެހޭ. އެ ބޭފުޅުންނަކީ 

ށް ރަނގަޅު އެ ބޭފުޅުންެގ މުޅި ހަޔާތް ިދެވހި ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ހޭަދކުރަމުންދާ ބޭފުޅުން. އެހެންވީާމ، ެއ ބޭފުޅުންނަ

ަފނޑިޔާަރކަށް ެވސް ހަމަ މި އިނާޔަތްަތއް ދިނުމަކީ ހަަމ  4އިނާޔަތާިއ ރަްއކާތެރިކަންދޭންޖެހޭނެ. ތި ވިދާޅުާވ 

އަޅުަގނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުާރ ކަމެއް. އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެ ަރއްކާތެރިކަާމިއ އިނާޔަތްތައް ދޭންޖެހޭނެ. 

ނޑިޔާރުން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސައްކަްތކުާރ ގިނަ  ނޑިޔާރުންނަކީ ވަަރށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މަަސކަތްކުރަމުންދާ ފަ ފަ

 3075އެހެންނަމަވެސް ޮގވާލަން އެ ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުަގއި ވެސް ިމ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ އަަވއިަގއި ޖެހިގެން ތި ކުރައްވަމުން 

ނިޑޔާރުން ހުއްޓަަވއިލަްއވާފަިއ، ދެން އިޚްލާޞް ތެރިކަމާއެުކ މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުންނާ ގެންދަވާ ކަންަތއްތައް ފަ

އެްއކޮށް ތި ބޭފުޅުން ވެްސ މަސައްކަތްކުރަްނ މިއަދު ވެސް ފައްޓަވާށޭ. ތިއީ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންާދ 

އި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ބޭފުޅުން ތިބި ދާއިރާ އެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ނިޒާމަކީ. އެހެންވީމާ، އެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގަ 

ގޯސްކޮށް ކަންތައް ކުރަމުން ެގންދަވާ ދެތިންހަތަރު ބޭފުޅަކު އެކަން ހުއްަޓވައިަލްއވާފައި އެެހން ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުަގއި ެއ 

 3080ބޭފުޅުންގެ ފަހަތަށް ޖެހިލާފައި ނިކަން ޝަރްޢީ ދާއިާރ އަކީ ިދވެހި ރައްޔިތުްނ ފަޚުރުވެރިވާ ާދއިރާއަކަްށ 

ން މުޅި ޝަރްޢީ ދާއިރާ އަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހާ އަދި މި ދިވެހި ރައްޔިތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަދާލަދޭށޭ. އޭރު

ފަޚުރުވެރިވާނެ. ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ދެވެން އޮތް ހުރިހާ އެްއޗެއް ދިނުމުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީން ޝަރްޢީ ދާއިރާގައި ިތއްބެވި 

ން. މިއީ އެމް.ޑީ.ޕީ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޭފުޅުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އެކަން ކޮށްދޭކަށް ފަހަތަކަށްނުޖެހޭނަ

ނޑުމެްނގެ ފަތިފުށެއް ހަޑިއެއް ުނވާެނ. އަޅުަގނޑުމެންގެ އަތުަގއި  ފާޤަތިކަމާއި މުސްތަޤުބަލު އޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީގަ. އަުޅގަ

ނޑިޔާރުގެތައް...  3085 ލެޔެއް ނުހުންނާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑުމެން މި ބުނަނީ ފަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދުމަތި

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ޖަގަހައިަގއި މިއަުދ އެްއޗެއް ދަންނަވާލުުމގެ ފުރުޞަތު މަނިކުފާނު ދެއްވީތީ 

ގަާވއިދު ެވސް މިހާރު މި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަަވން. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

 3090ވަަނ މާްއދާގެ )ށ( ެއއީ މަޖިލީހުެގ  46އޮތީ ެއކި ބުރުބުރަށް ބެހިފަިއ އިނގޭޯތ. ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި 

ރިޔާސަތަކަށް މިހާރު އެްއވެްސ ބޭނުމެއް އޮތް ެއއްެޗއް ނޫން. މި ތަނުގައި ެވސް މަގުމަތީެގ ކަންކަން ހިނގާ އުސޫލުްނ 

ފެންނަ އެޖެންޑާ ެއއް ަކނަޑއަޅަިއގެން ފެންނަ ވާހަކަ އެްއ ދައްކަމުންގެންދަނީ. އާދެ!  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑިޔާރުންނަށް، ރިަޓޔަރުކރައްވާ ަފނޑިޔާރުންނަށް އިނާޔަތްދިނުމުގައި އިންސާފުވެިރަކމެއް ގެަނއުމަށް ޓަކަިއ މި  ފަ

ނޑު ނޑު ތާއީދުކުރަން. އާދެ! އަޅުގަ ވެސް ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުގައި ރަްއޔިތުންގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ައޅުގަ
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 3095މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާނީ މިކަހަލަ ކަމެއް ނިންމުމުގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ބެލޭނެ ބައެއް ނޫން. އެއީ އެ ބައިމީހުންނަކީ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތް. ެއހެންނަމަވެސް މި އިޞްލާ ޙަށް އެްއވެސް ކަހަލަ އިނާޔަެތއް ޙައްޤު ބަެއއް ނޫން. އެއީ ައޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ހުށަހަޅުއްވާފަިއ ވަނީ އެކަީށގެންާވވަރަްށ  އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. ެއއީ އަުޅގަ

ބެއްލެވުމަށްފަހުގަިއ، ރަނގަޅަްށ އިންސާފަށް ެބއްލެވުމަށްފަހުަގ. ެއއީ އިންސާފު ޤާއިމުކުާރ ދާއިރާަގއި އޮތް ކޮންެމވެސް 

ދޭ ގޮތަކަށް އޮތް ކަމެްއ ހަމައަށް އިންސާފަށް ގެންދިުއމަށް ޓަކައި. އެހެންވީާމ، ެއ ވަރެްއގެ ނުތަނަވަސް ކަމެއް ގެނެސް

ނޑު މި އިޞްލާޙަށް ތާއީުދކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިފަދަ ޖަގަަހއެްއަގއި   3100ގޮތުެގ މަތީން އަުޅގަ

ވެ ވަރަށް ޮބޑަށް؛ އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ މިކަހަލަ ވާހަކަ ެއއް ދައްާކލުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްޮކށްދެއްވީތީ 

ނޑު މިކަަހލަ ވާހަކަކޮެޅއް ދައްކާލުމުެގ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ މިފަދަ ޖަގަހައެްއގަިއ، މިފަދަ ވަގުތެްއގައި އަުޅގަ

ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދެްއީވތީ މަނިކުފާނަށް ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަރިްސކުރަމޭ. އާދެ! 

ންސާފަކީ، އާދެ! ރިޔާސަުތން އެއްެޗއް ވިދާޅުވާން ޭބނުންފުޅުވެގެން؛ އާދެ! ބޭނުންފުޅެއް ނުވޭ. އެހެްނވީމާ، އި

ނޑު ދެންނެވި ފަދައިން  ނޑަށް ކުިރއަށް ދެވޭނެ ކަަމށް މި ފެންނަނީ. އަޅުގަ  3105ވަނަ  46ޖަގަހައިގެ ވާހަކަ އަިއގެން އަުޅގަ

ނުޑ އިޝާރާތްކުިރކުރުން ވެްސ މާއްދާގެ )ށ( އަށް މާ ޮބޑަކަށް ބަލާކަށްނުޖެހޭ . އެެހންވީމާ، ެއއަށް އަުޅގަ

ނޑަށް  ރަނގަޅުކަމެއް ކަމަށް ފެންނަނީ. ކޮންމެއަކަސް ިމއަދުގެ މި ވަގުާތ، މިހާރު ަވގުތު ޮގއްާސ އޮތް ހިސާބުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރުގެ މީހުން،  ނުވަތަ ބައެއް މީހުން ހީވަނީ މި ބުރުގައި މި ހިސާބުން ނިންމާލުން ރަނގަޅުހެން. އެއީ އަުޅގަ

އެއް ބުރަށް މާ ބޮޑަށް ޓާގެުޓކޮށްގެން ެއއް ބުރުން އަބުރަިއގަންނަ ތަން ވެސް އެބަ ދިމާވޭ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަަކ 

ނުޑގެ ވާހަކަޮކޅު   3110ދަންނަވާލުމާ އެކީަގއި މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަމުން، އަެނއްާކެވސް އަުޅގަ

 ނިންމާލަން.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުމެންެގ  ނޑު ފުުރޞަތު އަރުވަންޖެހެނީ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމަށް. އަޅުގަ އާދެ! މިހާރު އަޅުގަ

 3115މި މާލަމަކީ، މި ފްލޯ އަކީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް. މިއަުދ މި އޮތީ ވެސް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގޮތުަގ. މާދަމާ 

ްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގޮތުގަ. އަދި ަހމަ ދެން ވެސް އޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮތުގަ. އޮންނާނީ ވެސް ރަ

އެހެންކަމުން، މިއީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލިސް ކަމަށް ދެކެވަަޑިއގެން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް 

ނޑު ސަމާލުކަމަށް، ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަ ރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވަން. އެހެންކަމުން، ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަޑަވެލި ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމަށް.  މިހާރު އަޅުގަ

 3120 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު
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ނޑި   ާޔރުންނަށް ޢިނާޔަތެއް ދިނުމަށް ޓަކައި މި ހުށަހެޅިފައިވާ...`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ފަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3125ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް، މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 3130  ވާހަކަދެްއެކވުން: ބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދުމަތިވެރި ދާއިރާގެ މެން

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި ަމޖިލިސް ނުވަތަ މި ތަނުގައި ވާހަކަދަްއކަނީ ދިވެހިބަހުން.  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅގަ

ކެއް ކުރުމަްށ އަޅުަގނޑަށް އެނގިފަިއވާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު ދިވެހިބަހުގަިއ ޖަގަހަ ކިޔަނީ ވަކި ތަނެއް، ވަކި ކަންތައްތަ 

ޚާއްޞަކުެރވިފަިއވާ ތަނަކަށް، ޕްލޭސަކަށް. ވަކި ކަމެއް ކުރާ ޖަގަހަ އެކޭ އަުޅަގނުޑ ނުދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެްއވެތިބެ އަދި މާަލން ކިޔަސް، ހޯލް ކިޔަްސ، ޖަގަހަ ކިޔަްސ، އަޅުަގނޑަްށ 

 3135ވަނީ. އެހެންވީމާ، ެއ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން. އާެދ، ތި ފާހަަގކުރެްއވި ގޮތަްށ ހީވަނީ ތަނަކަށްހެން ެއ ނިސްބަތް

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ވެސް. 46އަޅުަގނޑަށް ރަނގަޅު، މަނިުކފާނުގެ ތި ދުރުމި އަމާޒުކޮށްަލދެއްިވއްޔާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ  46ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ( އެހެންނޫންތޯ.  41ންަނވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަ

 3140މާއްދާގެ )ށ(. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތެކޭ ެއއްގޮތަށް ޢިއްޒަްތތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ގަާވއިދަށް ޢަމަލުކުރަމުން 

ޢިއްޒަތްތެރި  ގެންދަންޖެހޭނެ. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވެސް ޢަމަލުކުރާނީ އެ ގޮތަށް. އެހެންކަމުން، މިހާރު ދެންމެ 

މެންބަރު ތި ހުށަހެޅުއްވީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތުއަުރވާފަިއާވ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމައްޗަްށ 

 ލަށް ވާހަކަދެއްކުުމގެ ފުރުޞަތުއަުރވަން.ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ބި

 3145 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު

`. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު 

ނިޑޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިގެްނ ދިވެހި، 2010/13ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ރާއްޖޭގެ ފަ
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ނޑަށް ެވސް ފެންނަ އެއްެޗއް އަޅުަގނޑު  ނިޑވަެޅްއގައި އަުޅގަ އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުން ާވހަކަދެއްކެމުންދާ ދަ

ނޑުމެން ދަްއކަމުންދަ ނިޑޔާރުންނަށް އިނާޔަތެއް ދޭ ވާަހކަ އަުޅގަ  3150ނީ. ދަންނަވައިލާނަން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ފަ

ނިޑޔާރުންނަށް ވެސް އަދި އެހެން ދައުލަތުގެ އެންމެހައި މުައއްސަސާަތުކގައި ތިބި ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ  އަޅުަގނޑުމެން ފަ

ނޑުމެން ދެކޮޅުހަދާ ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އެ އިނާޔަތްތަކަކީ އެކަީށގެންވާ އަިދ  އިނާޔަތެއް ދިނުމަކީ އަުޅގަ

ރެއިން އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ދެވޭ ިއނާޔަތަކަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. ރަނގަޅު ހަމައެްއގެ ނިޒާމެްއގެ ތެ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުޮކށްފައި މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި މި ތިބެނީ ރައްޔިތުްނެގ 

 3155މަސައްކަތްުކރުމަށް ޓަކައި. މި ދައްކަނީ  ޙައްޤުތައް ދިފާޢުކޮށް، އަދި އެންމެންނަކީ ވެސް ރައްޔިުތންކަން ދެކިގެން

ނޑިޔާރުންނަށް ތަފާތު ގޮެތއްަގއި އިނާޔަެތއް ދެްއވާ ާވހަކަ. އަދި ަފނޑިޔާުރގެތަުކަގއި މަސަްއކަތްކުރަމުން އެބަ  ފަ

ނޑިޔާރުްނގެ ގޮ ތުަގއި ގެންދޭ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތިންަސތޭކައެއްާހ، ދުއިަސއްތަ އަށްިޑހައެއްހާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާ ެއކީގަ. ފަ

ނޑުމެްނ  ނިޑޔާރުން ކަމަށް. އަުޅގަ އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކުރަނީ މެިޖސްޓްރޭޓުންނާ ެއއްކޮށް ކޯޓުަގއި މަސަްއކަތްކުަރއްާވ ފަ

ނޑިޔާުރގެ  ނޑިޔާރުން ޭގގައި މަސަްއަކތްކުރަްއވާ؛ އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް އެބަ ތިއްަބވާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ފަ ފަ

ނޑިޔާރުން ުނަވތަ ނުވަތަ ކޯޓުތަެކއް މި ހިނގަީނ ހަ ނިޑޔާރުންގެ މަްއޗަަކށް ނޫން. އެ ތަނުގައި އެބަ  4މައެކަނި ފަ  3160ފަ

ތިއްބަވާ އެހެން މުވަްއޒަފުން ވެސް. އަދި އެހެން ެއއީެވްސ ދިވެހި ރައްޔިތުން. އެހެން އެްއވެސް މީހަކަށް އިާނޔަތެްއ 

ނޑުމެްނނަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެ ނޑިޔާރުންނަށް ލިބޭ ތަނެއް އަޅުގަ ންނަށް މި ފެންނަނީ ފަ

ނުޑ ހިތާމަކުރާ ކަމަކީ. އާދެ!  އިނާޔަތްތަެކއް ދޭން މި ބިލަށް ވެސް އިޞްލާޙެއް ެލިވެގންދާ ތަން. އެއީ އަުޅގަ

ނޑިޔާރުން، ނުވަތަ މެޖިސްޓްރޭޓުން މި ތިއްބަވަނީ.  އަޅުަގނޑު ކުީރަގއި މި ދެންނެވި ފަދައިން ތިންސަތޭކައެްއހާ ފަ

 3165ސްތަޤުބަލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ފުންކޮށް ިވސްނައިފި ކަމަށް ނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަޖެޓު މި ކަމަށް އަދި ދުރު މު

ތަންދޭނެތޯ. މި ވުޒާރާ ނުވަތަ މި މުއައްސަސާ އަށް ހަމައެކަނި އަމާުޒކޮށް ދިޔަޔަްސ ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓުގެ ޮބުޑ 

ނޑުމެން އިންސައްަތއެްއ މި ކަުމގެ ތެެރއަށް ގެއްިލގެން ހިނަގއިދާނެ މި  އުސޫލުެގ މަތީން މިކަން ިހނގައްޖެްއޔާ. އަުޅގަ

ބޭނުންވަނީ، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސިޔާސަތަކީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ މަސައްކަތުމީހާ އަދި މަސައްކަތްެތރިޔާގެ ސިޔާސަތު ނުވަަތ 

ެދވޭނެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އޮތް ސިޔާސަތަކީ ާރއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެީކގައި ޕެންޝަން

ނޑުމެްނގެ ރިާޔސީ ކެްނޑިޑޭޓު އިޢުލާންކުރަްއަވއިފި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިނިވަްނ   3170އުސޫލެްއ ޤާއިމުކުރުން. އަުޅގަ

މަސައްކަތްތެރިާޔގެ ސިޔާސަުތގެ ތެރޭަގއި މަސްވެރިންނަށް ދޭނެ އިނާޔަތެއް ެވސް ހޯދަން. އެ ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް މި 

ތިބި ބަެއއް. މަްސވެރިާޔގެ މުޅި ހަޔާތް ގެއްިލގެންދަނީ އޭނާ ވަރަށް ބުަރ  ޤައުމަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްެދއްވާަފއި

ނޑަށް ނުުކމެ އޭނާ  އަހަރު ނުވަތަ  20މަސައްކަތެއް މި ޤައުމަށް ކުރުމަށްފަހުގަ. އޭނަ އޮޑި އަށް ައރައިގެން، އަދި ކަ

ައދި އޭނާ ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަހަރު މަސައްކަތް މި ކުރަނީ އެއަރކޯން ކޮޓަީރަގިއ އިންނަވަިއގެނެއް ނޫން.  30

 3175ސަބަބުން މި ޤައުމަށް، މި ދައުލަތަށް ނުހަނު ބޮޑު މަންފާ އެއް ލިބެމުން ެއ ދަނީ. އޭނާ ބާނާ ކޮންމެ މަހަކުން، އޭާނ 
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ހިފާ ކޮންމެ މަހަކުން ދައުލަތަށް ލިބެމުންދަނީ ޑޮލަރު. ދައުލަތުގެ އިޤްތިޞާދު ދަނީ ވަަރށް ތަނަވަސްކަމާ އެީކގަިއ 

ނޑުމެންނަކަށް މަްސވެރިމީހާ އަށް ދޭނެ އިނާަޔތެއް ދައުލަތަކަށް ނުފެނޭ. ފުޅާވަމުން . އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އެްއ ބުރުން ކާމިޔާުބކޮށް، هللاސަރުކާރުތަކަކަްށ ނުފެނުނު. އެހެންވީމާ،  ގެ ާވގިފުޅާ ެއކީަގއި އަުޅގަ

ނުޑވެރިމީހާ ހޯދާނަން. އަދި ގެ ންނަންޖެހޭ، ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަްއ މަސްވެރިމީހާ ހޯދައިގަންނާނަން. ދަ

ނޑިޔާރުންަނށް ހަމައެކަނި އިނާޔަތެއް ެދވޭ  ނޑިޔާރުްނގެ ޤާޫނނުގައި ުނވަތަ ފަ  3180އަޅުަގނޑުމެން ގެންނާނަން. ަހމައެކަނި ފަ

ނޑިޔާުރންނަށް އެއްެޗއް  ނޑު ފަ ލިބުމަށް ގޮތަކަށް ނޫން ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތުތައް ބަްއޓަންެވގެްނދާނީ. އަޅުގަ

އިންކާރުކުރަނީކީ ނޫން. އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކަ އަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދަުއލަތުގެ ފަރާތުން ދައުލަތުން 

ނުޑ ވަރަށް ހިތާމައާ އެީކަގިއ  ކުރާ ކަންތައްަތއް ހަމަހަމަ އުސޫލެްއގެ ތެރެއިން ކަންތަްއތައް ކުރަންޖެހޭނޭ. އަުޅގަ

ނޑިޔާރުްނގެ ޤާ ނޫނުގައި ވާަހކަދައްަކވަމުން އަޅުަގނުޑގެ ކުީރގައި ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ފާހަގަކުރަން ފަ

 3185ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާހަަގކޮށްފި، ޝަރީޢަތްތައް ަލސްަވމުންދާ ވާހަކަ. ކޮަބއިތޯ އަލްޤީނުގެ މައްސަލަ؟ ކޮބައިޯތ ިމ 

ރުދުވަސް ވަންދެން ކޯޓުތަުކގައި ތަުޅވާފައި ބަާޣވާތެްއ ައހަ 3ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ނައިުބ ރައީސްގެ ަމއްސަލަ؟ 

ކޮށްގެން ައއިސް އެ މައްސަަލތައް ކިހިނެއްތޯ ވީ؟ ރަީއސް ނަޝީދުގެ މައްސަލަ ލަްސވެެގން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، 

ނޑިޔާރަކު ހައްޔަުރކުރިަޔސް، އަ ނޑަކީ ދިރިހުރި އަދި އެކަމަކީ ބޮޑު ކަމަކަށް ހަދައިގެން ވާހަކަަދއްކަމުންދާިއރު ފަ ުޅގަ

މިސާލެއް. އެަތއް ފަހަރަކު އެ ވާހަކަެދއްެކވި ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭރުަގއި ކުރަމުންދިޔަ 

 3190ެއއްހާ ީމހުންނަށް އަނިޔާކުރީ. އެއިން  900މީހެއްގެ އަރިުހގަިއ ހުރެގެން ގޮސް އެތައް ަބޔަކު ޖަލަށް ލީ. އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

ަގއި ެއތައް ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރީ. މި  13، 12ގެ މައްޗަށް ުކށެއް ސާބިތެއް ނުވޭ. މަޢުޞޫމު ބައެއް. އެްއވެސް މީހެއް

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި، މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި އެަތއް މެންބަރަކަށް އަނިޔާކުރީ އޭުރގަ. މިއަދު ލަދެއް ހަޔާތެއް ނެތި 

ނޑު  މެންނަށް ެވސް މަޖުބޫރު އެބަ ވޭ ދިފާޢުގައި މި ވާހަކަ ދަްއކަން. މިތަނުގައި އެ ވާހަކަ ދަްއކަންފެށީމަ އަޅުގަ

 

 3195  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ސަމީރު

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްތެރިންނަށް 

ރާތްތަކަށް ޕެންޝަންދިނުމަށް ވަރަށް ގިނަގުނަ މައްސަލަތަެކއް ރާއްޖޭަގއި ދިމާވެފައިާވކަްނ ނުވަތަ ވަޒީާފގައި އުޅޭ ފަ

ނޑިޔާރުްނގެ ޤާނޫނުގެ  2010/13އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާ އަްށ  26ދިެވހިރާއްޖޭގެ ފަ

ށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އެ އަކުެރއް އިތުުރކުރެްއވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި މި އޮތް ުހށަހެޅުމަ

ނަޑއަަޅއި   3200ހުށަހެޅުމުގެ ތެރޭގައި މެންޑޭުޓދެއްވާފަިއ މި އޮންނަނީ ޖޭ.ެއސް.ސީ އަށް ފެންނަ ގޮެތްއެގ މަތީން އަދަދު ކަ

ަގނުޑ ކަންތައް ކުރަން. އެައކަށް އަޅުަގނޑަށް ތާއީެދއް ނުކުެރވޭ. އެހެންކަމުން ކޮމިޓީ އަށް ގެންދިއުމަށް އަޅު

ތާއީދުކުރަން. ކޮމިޓީގެ މަރުޙަާލގައި ޖޭ.އެސް.ސީ އަށް އެ ިޒންމާ އަދާކުރުމުގައި ވަކި ޕްޮރސެސްތަކެއް ަލއިގެން އެކަްނ 
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ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ދެކެން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހެން ދަންނަވަންޖެހެނީ އިހުމާލުވެފައި 

ޮގތެއްަގއި އެ ކޮމިޝަން ހިންަގވަމުންދާތީ އެކަންކަން ހައްލުޮކށްގެން މެނުވީ އެ ފަރާތަްއ އޮތް، އަދި ޣައިރު ޤާނޫނީ 

ނޑު ނުދެކެން.   3205އިތުރު ޒިންމާތަާކއި މަްސއޫިލއްޔަތުދިނުމަކީ އެްއގޮތަކަްށެވސް ކުރަންާވވަުރގެ ކަމެއް ަކމަކަށް އަުޅގަ

ހަގަކުރައްވާަފއިވާ ފާހަގަުކރެއްވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުމުގަިއ ފާ

ނޑު ދެކެން. ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފެށުނު ހިސާބުން ފެށިގެން، އުމުރުން  އަހަުރ  70ނުކުތާ ެއއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑިޔާރުްނގެ ެތރެއިން އެ ބޭފުޅުްނގެ މުޅި ހަޔާތް އެ ކަުމގަިއ  ވެފަިއވާ ބޭފުޅުންކޮަޅކަށް ނުވަތަ ފަ

ނޑިޔާރުން ވެސް ޭއގެތެޭރގަިއ ހިމެނޭ. އެ ބޭފުޅުންގެ މުޅި މަސަ އްކަތްޕުޅުކުެރްއވި އަުޅަގނޑު ވެސް ދަންނަ ބައެއް ފަ

 3210އުމުރުަގއި މަސަްއކަތް ެއކަުމގަިއ އަދި ނުރަނގަޅުެގ ތެެރއިން ނަމަވެސް އަދި ހިތްހަމަޖެހުމާއި ހިތްހަމަނުޖެހުމުގެ 

ކަންކަން ހިނގާފަިއވާ ގޮތާ މެދުގައި އަުޅަގނޑު މި ދެންނެވީ. ކަމުގައި ތެރެއިން ނަމަވެސް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި 

ވީނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުން އޭުރގެ ހާލަތާ އެ ކަންތައްތަކުން އެ މަސަްއކަތްޕުޅުކުަރއްވާަފއި ވަނީ. އެހެްނވީމާ، ޤާނޫނަށް 

ަޑިއގެންފި. އަދި އެ ބޭފުޅުންެގ ޢަމަލުކުރި ހިސާބުން، މީގެތެރެއިން މިހާރު ދެ ބޭފުޅަކު މި ދުނިޔެ ދޫކުރައްވަިއވަ

ނޑު ދަންނަވާލަން هللا ފުރާނަފުޅަށް މާތް ސުވަރުޭގގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތްލެއްވުން ެއދި ދުޢާކުރަން. ހަމަ އެއާއެުކަގއި އަުޅގަ

 3215ބޭނުންވަނީ މިދެންނެވި ބޭފުޅުން ނިކަމެތި ހާލަތުގައި މިއަދު ބަލިހާލުގައި، ބަލިއެނދުަގިއ އެބަ އޮތް ބައެއް ބޭފުޅުން. 

އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުްނނަކަށް މީގެން އެްއވެސް ަހއިރާތެއް އަދި މީގެން ެއްއވެސް ކަހަލަ ކަންތައްަތކެއް 

ލިބިގެންނުދިޔަ. އެ ނުލިބިގެން ނުލިބުމުގެ މައްސަލަ އެއީ ހަަމއެކަނި އެ ޤާނޫނުަގއި ެއކަން އޮތުމުން، ނެތުމަކުން ނޫން. 

ތަކަކާ އަދި ސަރުކާރުެގ ތެރެއިން ަދއުލަތުގެ ތެރެއިްނ ކުރަންޖެޭހ އޭަގއި ޖޭ.އެސް.ސީން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާ

ކަންތައްތަެކއް ނުކުރުމުގެ ަސބަބުން އެކަންކަން ނުވެފައި އެ އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މި ޤާނޫނަށް މިގޮތަށް 

ނޑު ދެޭކގޮުތގައި  3220މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް  ބަދަލުތަކެއް ގެނެްސ، އެ ަކންކަން ކުރެވޭނެ ިނޒާމެއް ަހމަޖެހުމަކީ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް މި ދެންނެވި ގޮުތގެ މަތީން ކޮމިޓީ އަށް މި މައްސަލަ ދިއުމަށް ފަހުގައި އުމުރުން 

ިދވެހިރާއްޖޭގެ  2009/8އަހަރު ުވމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނު ނަންަބރު  60އަހަރު ވެފަިއވާ ބޭފުޅުްނޮކޅަކަށް، ުނވަތަ  70

ނޑިޔާރުންނަްށ ޕެންޝަނާ ބެހޭ  ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަސާސީ ޕެންޝަން ފިޔަވައި އިތުރު އިނާޔަތެއް ހަމަނުޖެހިވާތީވެ ފަ

ނޑަައޅާ ަވކި އަދަދަަކށް ފައިސާ އާއި އިނާޔަތްަތއް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު ެއ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން ކަ

ނޑު   3225އިޙްތިރާމާއެުކގައި މި ހުށަހެުޅއްވި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއޭ މި ހުށަހެޅުމުގައި އޮތީ. އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން އޮތީ، އެކަން އެގޮތަށް ކުރަން ައޅުަގނޑަްށ ނުފެންނަ ވާހަކަ. އެހެންަކމުން، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގިއ 

ނޑުތަަކކާ އަިދ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެ މެންޑޭޓު ދެއްވަންވާނީ ކުރެވޭނެ މިންގަ

އެކަންކަން ކުރާނެ އުސޫލުތަެކއް ޤާއިމުކުެރވޭނެ ނިޒާމެްއެގ ތެރެއިން ލާފައި ކަމަށް. ެއހެންކަމުން، އެކަން ެއގޮތަްށ 

ނުޑ  ނޑު އުއްމީދުކުރަީނ އެ ކޮމިޓީަގއި އަުޅގަ ނޑު ާތއީދުކުރަން. އަދި އެ ބަދަލު ކޮމިޓީގައި އަުޅގަ ކުރެްއވުމަށް އަުޅގަ



121 

 

ނޑު އެކަމަށް މަސައްކަތް ވެސް ކުރާނަން.  ވެސް އިންނަ ކޮމިޓީ  3230އަްށ ކަމަށް މި މައްސަލަ ދާނީ. އޭރުން އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ މިއަދު އުއްމީދުުކރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުޑީަޝލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުަގިއ ޣައިރު ޤާނޫނީ ގޮތެްއގަިއ 

އެއް ފަރާްތތައް ބޭނުންކުރަްއވަިއގެން ެއ އެތާަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ިމ މަޖިލީހުން މަޤާމުން ވަކިކޮށްފައި ތިއްބެވި ބަ 

ނޑަެއޅިގެން ޖޭ.ެއސް.ސީ އަްށ އެނގޭނެ ެއ  ތަނުގައި ަބއްދަލުވުންަތއް ބާްއވަިއ، ކަންަތއްތައް ކުރިއަްށެގންދާއިރު ކަ

ެއ  ބޭފުޅުން އެ ގެންދަވަނީ ޣަިއރު ޤާނޫނީ ޢަމަލުތަކެއްކަން ކުރަްއވަމުން. އަދި ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަން ެއކަން

 3235ކުރަްއވަނީ. އަދި އެ ނިންމުންތަކުގެ ފަހުން މައްސަލަތަްއ ނިކުންނާނެކަމާ، އަދި ެއ މައްސަލަ، ދިވެހިާރއްޖޭެގ 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަން އެއީ އެންމެ ނަމޫނާ ތަނަށް ވާންޖެހޭއިރު، އެަފދަ ކަންކަން ހިނގަމުންދިޔުމުގެ 

ގޯހަށް ދިއުން. މިއަދު މި ފެންނަނީ ޖޭ.އެސް.ީސގެ ފަރާތްޕުޅުން  ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ ދެން ކުެރޭވ ކަންތައްތައް ގޯހުން

ކޮންމެވެސް އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު އިސްލާމިކު އެފެއާޒުން ޒަކާތުގެ ފަންޑުގެ ތެޭރގައި ބަިއވެރިކޮްށގެން ނުވަަތ 

ރު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ބައިވެިރއެްއގެ ގޮުތގައި މަަސއްކަތްކުރަމުން ދާތަން. މިކަން މިގޮތަށް ކޮށް މިކަން ކުރާއި

 3240ޗެލެންޖުކޮށް، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ނިންމުމަކާ ޚިލާފަށް އެކަންކަން އެގޮތަށް ކުރީމާ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ލިބުނީ 

އުފަލެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނުޑ ނުދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނު ނެގެހެއްޓުމުގެ ބާރު ނުވަަތ 

ފީޛުކުރުމުގެ ބާރުތައް އޮތް ފަރާތްތަކުން މި ކަްނކަން ނުކުރާ ނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނޫނު ތަންޤާ

ނޑު ނުދެކެން. މި ބަދަލު އަޅުަގނޑުމެން ގެންނަމުން ވެްސ،  ޤާނޫނު ހެދުމުގެ އެއްެވސް ޭބނުމެއް އޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ވަތަ މި ކޮމިޓީން ފާސްވެ، މަޖިލީހުން އެކަން ނިންމީމާ މިއަށް ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން މި ގެނައި ބަަދލުގެ ސަބަބުން ނު

ނުޑ ދަންނަވާނީ ދެން އިތުރަށް އެްއވެސް ކަމެއް ކުރުމުގެ މާ ބޮޑު ބޭނުމެއް އޮތް ކަމަކަށް   3245ޢަމަލުނުކުރާ ނަމަ އަޅުގަ

ތިކަން ލިބިފައިވާ އަޅުަގނޑު ނުދެކެމޭ. އަުޅަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި މަސައްކަތް ނިމި، މި ދެންނެވި ނިކަމެ

ފަރާތްތަކަށް އަދި މި ރާއްޭޖަގއި ެއކި ވަޒީފާތަުކަގއި ނިކަެމތިކަން ލިބިވަަޑިއގެންފައިާވ ެއކި ފަރާތްތަކަށް މި ކަުމގަިއ، 

ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ތެރެއިން އެކަން ހަމަޖެހި، އަދި އިތުރު އިނާޔަތްތަކެްއގެ ގޮުތގައި ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއް ވެސް ެއ 

ނޑު ދެކޭީތ ބައެްއގެ ޙަ އްޤު ޤާނޫާނއި ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން ިލބުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެްއ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދުކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  3250 އެކަމަށް އަުޅގަ

 

 ކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. `. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް، މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަކީ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އިންސާފުވެރިވާން. އެހެން ބަެއްއ  ނޑިޔާރުންެގ ޤާނޫނަށް؛ ައޅުގަ ފަ

 3255ނިޑޔާރެްއގެ އިނާަޔތް ޕެންޝަން ޤާނޫނު އެކުަލަވއިލެވުުނއިރުަގއި މި އޮތީ އެ ފަ 4ބޭފުޅުން ވާހަކަދެްއކިއިުރ ހަމަެއކަނި 

ނޑިޔާެރްއގެ، އުމުރުން  4މީހެއްގެ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ.  4ނުލިބޭ ގޮތަށް. ހަމައެކަނި  އަހަރުވެަފއި ތިބި ބައެްއގެ  70ފަ
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ނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އެއީ ހަމަ ދިވެހި ރަްއޔިތުން. ހަމަ ދި ވެހި ކޮންމެވެސް ކުއްޖެްއގެ ބައްޕަ ނުވަތަ ވާހަކަ އަުޅގަ

ކާފަ، މުނިކާފަ އެއީ. އެާހ އުމުރުން ދުަވސްވެަފއި ިތބި ބައެއް. ައޅުަގނޑުމެން އަޅާލަން ވެސް ޖެހޭ. ދެން 

އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިފަދަ ދަރަޖައަކަށް ރާއްޖެ ދިޔައީ ކިހިނެއް ވެގެންތޯ ވެސް 

ނޑުމެން އަތުލައިގަތީ ވަރަްށ  އަޅުަގނޑުމެން  3260އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ޤާނޫނުއަސާސީ އަޅުގަ

ބުރަ މަސައްކަތުން. ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަޅުއަނދިރި ބިރުވެިރކަމުން ފުރިގެންވާ ޒަމާނެއްގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެން މި 

ރި ޒަމާނުގެ ތެޭރގަިއ އޭުރގަިއ ތިބި، އޭރުަގއި ހުިރ ނެރުނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީ. އެހެންނަމަވެސް ެއ ކަުޅއަނދި

ރަސްގެފާނު ނުވަތަ އޭުރގައި ުހރި ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިޔާ، އޭނާެގ އަތުން އަޅުަގނޑުމެން މީތި އަތުލަިއގަނެވުުނއިރު ވަރަށް 

ޖެހެނީ. ގިނަ ކަންކަްނ ކުރި. ހަަމ އޭނާ ވެސް ކުރަންޖެހެނީ ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ެތރެއިން ވެިރކަންކުރަން

 3265އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ކުރީ ރަސްކަމެއް. އޭނާ މިނިވަންަކމެއް ނުދޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް. ބިރުވެރިކަމާ، ދިވެހި 

ނޑުމެންގެ ަމއްޗަްށ  ރައްޔިތުން ޖަލުތަކަށް ަލއި ައނިޔާކުރަމުންދިޔައީ. ހަމަެއާއެއއްކޮށް އެ ޒަމާން އަނެްއކާެވސް އަުޅގަ

އަރީަގއި އަެނއްާކވެސް މި އޮީތ މީގެތެރެއަށް ވަކިހިތްޕާފައި ައނެއްކާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ފެބްރު 7ވެރިވެަފއި މި އޮތީ. 

ނޑު ނުދެނެހުރިން  އަޅުަގނޑުމެން އިންސާުފގެ ާވހަކަދައްކަނީ. މިތާ ބައެއް ބޭފުޅުން އިންސާފުގެ ވާހަކަެދއްިކިއރު އަޅުގަ

ނުޑ ޤާނޫނީ، ދުސްތޫރީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ވެރިކަން ބަދަލުކުރަ ނީ މަގުމަތިން ކަމެއް. އެއީ އިންސާފު ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑިޔާރު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ނުކޮށް، ޒިންމާދާރުކުރުވާޭށ  ނޑިޔާރަކު އެ ފަ  3270ނުދެނެހުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުގެ ފަ

މަރަމުން ދިޔައިމަ، ޤައުމު ކިޔާފައި މުޖުރިމަކު މަގުމައްަޗށް ދޫކޮށްލީމާ ދެން އޭނަ ނިކުމެ ވަޅިހިފައިގެން މީހުން މަރަމުން

ނޑު ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް  ނާމާންވީމާ ޤައުމުގެ އިސްވެިރޔާ ނުވަތަ ޙާކިމާ އަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ނުޖެހޭނެކަން އެއީ އަޅުގަ

ނޫން. އެފަދަ ހާލަތެއްގަިއ ރައްޔިތުްނގެ މަޞްލަޙަތަށް ޓަކަިއ، އަމަންއަމާންަކން ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަަކިއ 

ޔާގެ އިސް މަޤާމުގައި ހުންނަ ބޭފުޅެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަެތއް، ވާޖިބެއް ެއފަދަ ބޭފުޅަކު އެކަހެރިކުރުން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ނިޑޔާރުންނާ  ނޑިޔާރުންނާއި ަފނޑިޔާރުެގއާ ދިމާލަށް ެއއްޗެިހިކޔަނީކީ ނޫން. ފަ ނޑުމެން ފަ  3275ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ނޑިޔާރުން  ވެސް ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް އެބަ އޮތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ޖެހިގެނެއް ނޫޅެން. އެހެންނަމަވެސް ފަ

ޤާނޫނުއަސާސީ ފުރާފުރިހަމަވަނީ ރާއްޖޭގެ އެތައް ބަިއވަރު އެކްސްޕާޓުންނާ، އެަތއް ބަިއަވރު ބައެއްގެ ލަފައާ ެއއްކޮްށ، 

ލިބިފައި ވަނީ. ދުނިޔޭގެ  އިރުޝާދާ އެްއކޮށް މި އޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުަލަވއިލެވިަފއި، ވަރަށް ގިނަ ޙައްޤުތަެކއް 

އެހެން އެްއވެސް ޤައުމަކަށް ުނލިބޭވަރަށް. މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތެރޭަގއި މި އަޅުަގނޑުމެްނ ދުސްތޫރުގެ ތެރޭގައި އިލާހީ 

 3280ވަނަ ާމއްދާަގއި ބުނޭ އިސްލާމީ ަދުއލަތެއްގެ ގޮތުަގއޭ އޮންނާނީ.  10ޤާނޫނާ އެޓޭޗުކުެރވިފަިއވާ؛ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ބިނާކުރަންޖެހޭނީ އިސްލާމީ ދައުލަތެކޭ، ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށްފައި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ ެއއް.  އަޅުަގނޑުމެން

އެހެންނަމަވެސް މި ޤާނޫނުއަސާީސގެ ތެރެއިން ވެްސ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާތަކެްއ ލެވިގެންދިަޔއީ. އިންތިޤާލީ 

ހަމައެކަނި މި އަކުރު ޖަހާލީ އޭރުގަިއ  މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރޭަގއި މި ޤާނޫނުއަސާސީ ފުރަތަމަ މި ކިޔަންފެށީ. "މި"
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ހުންނެވި ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިޔާ. އެ އަނދިރި ޒަމާުނގައި ުހރި ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިޔާ "މި" ޖަހާލާފައި މަސައްކަތްކުރީ 

 3285ދެވަނަ ފަހަރު ވެސް ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޓަކައި "މި" ޖަހާލީ. އިންތިޤާލީ ބާބުގައި "މި" ޖަހާލީ. މި 

ސީން ތިމަންނަ އަށް ކުރިމަތިލެވޭނޭ. ަޑޒަންޑަޒަނުން އޭރުަގއި ހުރި ިމ ދެންނެވި ވެރިޔާ ަނގަިއ، ޤާނޫނުއަސާ

ަލއްކަ އަްށ ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ަނގާިއރު ކީްއވެތޯ މި މުސްކުޅި،  3މިހާރުވެސް ކޮންމެ މަހެއްެގ މައްޗަށް 

ނޑިޔާރުންނަށް ނުދޭންވީ. އޭގެ ޝަކުވާ ައކީ  4އެނދުމަތިވެފައި ތިބި  އިންސާފު ނެތްކަމަކީ. އޭރުަގއި އިންސާފަކުްނ ފަ

ނޫން އެ ވެރިާޔ މަސައްކަްތުކރީ. އަދިވެްސ އޭނަ އިންސާފުވެރި ެއއް ނޫން. މި ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންނަށް ވެިރކަން 

 3290ދޫކޮށްލާފައި ރައްޔިތުން މިނިވަންކަމާެއކު އުޅެން، ސުލްަޙވެރި މާޙައުލެއް އޭނަ ޤާއިެމއް ނުކުރޭ. އަދިވެސް އޭނަ 

ނޑު މިދެންނެވި އަނދިރި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މަ ސައްކަތްކުރަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސުލްޙަމަޞްލަޙަތު ނަގާލަން. އަޅުގަ

ނޑިޔާރުން ވެސް، މުސްުކޅިވެަފއި ތިބި  ނިކުމެފައި ތިބި ބަޔަކު އަދިވެސް އެ ވާަހކަދައްކަނީ. ަހމަ އެހެންވީމާ ފަ

ނޑިޔާރުން ވެސް އެ ޝަުކވާކުރަނީ. މައުމޫނަށް ދީ ފައި، މާފުކުރައްވާތި! އޭނާ އަށް ދީފައި ކީއްެވގެންހޭ ތިމަންނަ ފަ

ލައްކަ ރުފިޔާދީފައި ެއިކ ނަންނަމުގަ. ޑަޒަންޑަޒަނުްނ އޭނަ އަށް އިނާޔަތްދީފައި،  3އަށް ނުދޭންވީ. އޭނާ އަށް 

 3295ޅު ވާހަކަ ެއއް. އެ ސިންގަޕޫރުން ބޭސްކުެރވޭ، ެމލޭޝިއާ އިން ބޭސްކުެރވޭ. ީކއްވެހޭ ތިމަންނަ އަށް ނުދޭންީވ؟ ރަނގަ

މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭނެ. އޭނައަށް ދޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ މީހުންނަށް ވެސް ދޭންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ އިންސާފުވެރި ެއއް 

ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަދި އަޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން އޮތް ވާހަކަ އަކީ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މީގެ ކުރިން 

އަހަރު ނުވަނީެހއް  15އަހަރު، މި ޤާނޫނުއަސާސީ ތަޞްދީޤުކުިރތާ  15ސީ އަށް ފާހަގަކުރިހެން މި ޤާނޫނުއަސާ

ނިޑޔާރަކު، މިހާރު މި ޤާނޫނުއަސާސީ  ނޑިޔާަރކު ދާއިމީނުވޭ. ެއއްވެސް ކޯޓެްއގެ ފަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއްއވެސް ކޯެޓްއގެ ފަ

ނޑުމެން ޖެހޭނީ  15އަށް  ނޑި  5އަަހރުން،  5އަހަރު ވަންދެން ައޅުގަ  3300ޔާަރކު ޢައްޔަްނކުރަން. މި އޮތީ އަހަރުން ފަ

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުާރނެ ގޮތް. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  ނޑު ިމ މާއްދާ ދަންނަވައިލާނަން. އާދެ! ފަ ޤާނޫނުއަސާސީ. އަުޅގަ

ނޑިޔާރުން ަޢއްޔަންކުާރނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީަގިއވާ ގޮތުން އުަފއްދާ ޖުޑީޝަްލ  ނޑިޔާރުން ފިަޔަވއި، އެހެން ފަ ފަ

ންނެވެ. މީގެ )ރ(ގައި މި މާއްދާގެ )ނ( އެހެން އޮތްކަމުގައި ިވޔަސް ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު

ނޑައަަޅއި، ެއ  5އަހަރު ވަންދެން  15ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  އަހަރަށް ވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތެއް ކަ

ނޑިޔާރަކު ޢަްއޔަންކުރުމަށް ހުރަހެއްނާޅަ އެވެ. މާނަ އަީކ މި ޤާނޫ  3305އަހަރު ވަންދެން ސުޕްރީމް  15ނުއަސާސީ އަށް ފަ

ނިޑޔާރު އެްއގޮަތަކށްވެސް ހިތައްއަުރވަިއގެންނުާވނެ އެއީ ސުޕްރީމް ކޯޓެކޭ. އެންމެ ބާރުގަދަ، ސުޕަރ  ކޯޓުގެ ފަ

ދުަވސް އޮތީ.  90ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ ިދވެހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުން. ސުޕްރީމް ސްަޕރ ޕަވަރަީކ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުން. 

ދުވަސް އޮތީ ބާކީ. މި ރާއްޖޭގައި އެ  90ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑު މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރާނަން. 

 ދުވަހު ފެންނާނެ ކޮބައިތޯ ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ. މި ރާއްޖޭގެ ސުަޕރ ޕަވަރ ނިކުންނާނެ. ބަލަން.... 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

! މި ހިސާބުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ހުރިހާ އާދެ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ރު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް،  ހިތަދޫ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަިއ ނިމުނީ. އަޅުގަ

 ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަށް.
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  ދެއްެކވުން:ވާހަކަ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ނުހިތަދޫ ދެކު

ނޑިޔާރުްނގެ ޤާނޫނަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފަިއާވ السالم عليكن ً رحوت هللا ً بركاتو`.  . ދިވެހިރާްއޖޭގެ ފަ

އްަކވާފަިއ އިޞްލާޙަށް ވަރަށް ގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ތާއީދުކުރަްއވަިއ، ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ވާހަކަފުޅުތަެކއް ދަ

ނޑު ަގސްތުކުރަނީ ވަގުުތގެ ހާލަތަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކޮްށ އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  ވަނީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

 3320ޝުކުރުދެންނެވުމާއެުކ މި ބިލުގެ ފަހުބަހުގެ ގޮުތަގއި ހަމަ ޝުކުރުގެ ބަެހއްގެ ގޮުތގައި ެއ ވާހަކަ ދެންނެވުމާ އެްއކޮްށ 

 .ًبركاتو السالم عليكن ًرحوت هللاًން. އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންާމލަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހުށަހެޅުއްވި ޤާނޫނު ޝުކުރިއްާޔ. މި ހިސާބުން އެ ބިލު، 

ނޑިޔާރުްނގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބި 2010/13ނަންބަރު   3325 ލުގެ އިްބތިދާޢީ ބަހުސް ނިމުނީ. ިދވެހިރާްއޖޭގެ ފަ

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3330ދުވަުހެގ  7މި ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ނިމުމާއެކު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާަގއި އިބްތިދާޢީ ބަހުސަށް ގެނަުއމަށް މި ވަގުުތ 

ނޑުމެން ބަހުސްކުރާނެ، އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފައްޓާ ނެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ބިލެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ހޯމަ ދުވަހު އަޅުގަ

ނޑު ގަސްތުކުރަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަންގާރަ ދުވަހު  ބިލެއް އަދި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓެްއ ވެސް ނެތް. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

ނިމުމާއެކު މިހާރު ޖަލްސާ ނިންމައިލާނަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ެއއް އޮންނާނީ  13ބާއްވަން. އެޖެންޑާ އައިޓަމު 
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 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوين رب هلل ًالحود
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