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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 5 މަޖިލިސް  .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 10 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މެްނބަރުން. 20ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

 15  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2023/2/4/މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ ަނންބަރަކީ އޖ -3.1

 ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން. މި އައިޓަުމގެ ދަށުން މަސައްކަތެްއ ނެތް. -3.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -3.2

 

 އެންގުން. ރިޔާސަތުން އަންގާ . 4
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިާޔސަުތން އަންގާ އެްނގުން.  .4ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ކޮމިޓީ އެްއ މަޖިލީހުގައި ަބއްދަލުވެފަިއވޭ. އަދި  7ާއ ދެމެދު 3:23އިްނ މެންދުރުފަހު  9:35މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު  -4.1

ވުން މަޖިލީހުގަިއ ހިނގާފައިވޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ ކޮމިޓީެއްއެގ ބައްދަލު 2އާ ދެމެދު 12:33އިން  9:43އިްއޔެ 

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތެއް، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާެގ   25މެންބަރުންނަށް އެނގިވަޑަިއަގންނަވާނެ ފަދައިން އިއްޔެ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ  އަޅުަގނޑު ބުދަ ދުވަހު ދަންނަވައިާލފައި ވާނީ. ެއއީ ,ދުވަހު ަސބަބު ވެސް ކުރީ  ނުކުރެވޭ. އެ  މަސައްކަތެއް 

ުދވަސް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނނަށް އެރުވުމަށްފަހު ބަހުސެއް  7ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތުން ފުރަތަަމ ކިޔުން ިއއްވުމަށްފަހު 
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ދުވަްސވެ، ދޮންވެފަްއާކވެފައި އޮތް ިބލެއް، ބަހުސްކުރުމަށް، މި ދެންނެވީ ފައްކާވެަފއިވާ ބިލެއް  7ފެށެނީ. އެހެންވީމާ، 

އަތްމަތީަގއި ނެތީމަ. އަދި ރިޕޯޓު، ކޮމިޓީތަކުން ނިންމަވާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ރިޕޯޓުތައް ވެސް މި ޖެހެނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

 30ވަކި ުމއްދަތެްއ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަރުވަން. ެއ މުްއދަތު އަރުަވއި، އިޞްލާޙުަތކާ 

ިއއްެޔ އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަެތއް ނުކުަރން. މަޖިލީހުގެ މި ޖަލްސާެގ ، އެުކގައި ބަަލިއގަނެވިފަިއވާ ިރޕޯޓުތައް ނެތީމަ

ބައްދަލުވުން؛ ތަކުރާރުކޮށް މިހެން މި ދަންނަވާލަނީ ބައެއް ނޫސްތަުކގައި ާޝއިޢުުކރެވިފައި އޮތް ރަްއޔިތުން 

ިދޔަ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތެއް އިްއޔެ ނެތޭ. އިއްޔެ ެވސް މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީތައް ހިނގަމުން

ކޮމިޓީތަކުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި. ައޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިއަށް ހުރި މަސައްކަތްތަަކށް ބަލާއިރު ކޮމިޓީތަކުން 

 35އިތުރަށް މަސައްކަތެއް ކޮށްެދއްަވއިގެން ބިލުތައް ނިންމަަވއިދެްއވުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް ައޅުަގނުޑ 

ނޑު ވާނީ މެންބަރުންނަށް އެދެން ނޑުމެން މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމަށް ޓަަކއި. އަުޅގަ ރިޕޯޓެއް މިހާރު  3. އެއީ އަުޅގަ

ފޮނުވާފަ. އެއީ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާީރގެ ބިލު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަްށ 

ޖޫންެގ ނިޔަލަށް. އާބިޓްރޭޝަންެގ  13ރު ވާނީ މެންބަރުންނަށް އަރުވާފައި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުުމގެ ފުރުޞަތު މިހާ

ޖޫންގެ ނިޔަލަށް އިޞްލާޙު  13ބިލު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓު ވެސް ވާނީ 

 40ކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތުއަުރވާފަ. އަދި އޭެގއިތުރުން ަސރުކާރުގެ މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާ 

ނޑު ފޮނުވާފަ. އެ  2ނިންމެވި   13ރިޕޯޓަށް ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުން ވެސް  2ރިޕޯޓެއް ވެސް ާވނީ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ަބއެއް ކޮމިޓީަތކުން މަސައްކަތް ނިންމަަވިއ  ޖޫންގެ ނިޔަލަށް އޮންނާނެ. އަޅުގަ

 ތަކެއް ައޅުަގނޑާ ހަމަައށް ފޮނުއްވައިެދއްވާނެ ކަމަށް. ރިޕޯޓު

ަގއި  0330ބައްަދލުވުންތައް ޭބއްވުމަށް ހަމަެޖހިފައިވާ ގޮތް.  ތައް މިޓީމިއަދު ކޮ -4.2ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ -4.2

 45ދު ކޮމިޓީގެ ގައި ގަާވއި 9:33ގަ. 2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ަގއި ޢާއްމު ކޮމިޓީ،  03:9ގަ. 1ކޮމިޓީ ކޮަޓރި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، 

ަގއި  24300ގަ. 3ަގއި އިޖުތިމާީޢ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮިމޓީ ކޮޓަރި  11:15ގަ. 3ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ކޮޓަިރ  ކޮމިޓީ އިްމތިޔާޒު ކޮމިީޓ،ގައި  24300. ގ1ަޮކޓަރި  ކޮމިޓީ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ަކންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ،

 ގަ.:

 

 50 . ސުވާލު 5

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އް ނެތް.މަސައްކަތެ ވާލު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދަކު ސު -5ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ
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 55 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފް ިޑފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ލީހުގެ ރަީއސްގެ ޭމޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މިނިސްޓްރީ އޮމަޖި -6ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ  116ސެކިއުރިީޓގެ މަަސއްކަުތގެ ާދއިރާ އަްށ ބަދަލުގެންނަވާަފއި ވާތީ، ޤާނޫނުައސާީސގެ 

 60ގޮތުގެ މަތީން އެ މަސަްއކަުތގެ ދާއިރާަތއް މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުގެ މަްއސަލަ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ 

ނޑު އެދެން.  ސިޓީ މަޖިލީ  ހަށް އިއްވާލަދެްއުވމަށް އަމީންޢާއްމު އަރިހުން އަޅުގަ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ޝާހިދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ތިޔަ މަޖިލީހުގެ هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 65( ސިޓީ 2339ޖަނަވަރީ  4) 57D/1/2009/02 ( ސިޓީ އާއ2338ިޑިސެމްބަރ  18) 57D/1/2008/88ނަންބަރު 

  1PLD/57/2008/107( ސިޓީ ާއއި 2338ޑިސެމްބަރ  4) 1PLD/57/2008/101އާއި މި އޮފީުހގެ ނަންބަރު 

( ސިީޓާއ 2339މާރޗް  23)  1LCBO/57/2009/16( ިސޓީ ާއއި މި އޮފީުހގެ ނަންބަރު 2338ޑިސެމްބަރ  18)

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން  116ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އެންވަޔަރމަންުޓެގ 

 70އެންޑް ނެޝަނަލް  ދަށުން ހިނގަމުންދިޔަ ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމަންޓު ސެންޓަރަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިެގން ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅިގެންނާ،  2312މެިއ  6ސެކިއުރިީޓގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަނެއްގެ ގޮުތގައި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެެފާއރުޒގެ ދަށުން ހިނގަމުންދިަޔ ޑިޕާރޓްމަންޓު އޮފް އިމިގްޭރޝަން އެންްޑ އެިމގްރޭޝަނަކީ 

ިޑސެމްބަރ  28ންސް ެއންޑް ނެޝަނަލް ސެިކއުރިޓީެގ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަނެއްެގ ގޮުތގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެ

ވަނަ ދުވަހު އޭިވއޭޝަން ސެިކއުރިޓީ  2313ޖަނަވަރީ  1ވަނަ ދުވަހުން ފެށިެގން ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅިގެންނާ،  2312

 75ޓްރީ އޮފް ިޑފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ކޮމާންޑުގެ ނަުމގަިއ ސަރުކާުރގެ އިދާރާ ެއއް އުފައްަދއި، އެ ތަން މިނިސް

ސެކިއުރިީޓގެ ދަށުން ހިނގާ ތަނެއްގެ ގޮުތަގއި ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅިގެން ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފަިއވާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެިކއުރިީޓގެ މަސަްއކަތުގެ ާދއިރާ އަްށ ބަދަލު އައިސްފައި ވާތީ އެ 

ނޑަައޅާފަިއާވ މަސައްކަތުގެ ާދއިރާ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ވުޒާރާ  ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން  116މިހާރު ކަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވަިއ، އެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ. ނެޝަނަލް 

 80އޮްފ އިމިގްރޭޝަން އެްނޑް އެިމގްރޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމަންޓު ސެންޓަރާއި ޑިޕާރޓްމަންޓު 

ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސީ އެ އިދާރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިާވ 
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ސައްކަތްަތއް މަސައްކަތްތަުކގެ ބާވަތުން ެއ މަސައްކަތްތައް ހިންަގއި ިވލަރެސްކުރުމުގެ ކަންކަން ހަުރދަނާކޮށް އެ މަ

ލުއިފަސޭހަ ގޮތެްއގައި ހިްނޭގނީ އެ އިދާރާތައް މިނިސްޓްީރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ެނޝަނަލް ސެކިއުރިީޓގެ ދަށުން 

ހިނގަމުންދާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިގެން ކަމަށް ފެންނާތީއޭ. އޭިވއޭޝަން ސެިކއުރިޓީ ޮކމާންޑުގެ ނަމުގައި ސަުރކާރުެގ 

 85ރާއްޖޭަގއި މަދަނީ ވައިގެ ބަނދަރުތައް އިތުރުވަމުން ދިޔުމާިއ އިތުރު ވަިއގެ ބަނދަރުތަްއ އިދާރާ އެއް އުފެއްދީ، ިދވެހި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރެވެމުންދާތީ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ވަިއެގ 

ހިންގަމުންދާ ގަވާއިދުަތާކއި ސިޔާސަތުތަކާ ެއްއގޮތްވާ  ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި

ގޮތުގެ މަތީން ަވއިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރަކން ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ 

ނަޑއެޅުމާ، އެ މިންަގނޑުތަކާއި ފެންވަރުަތއް ހިފަހައްޓަމު ނޑުތަާކއި ފެންވަރުަތްއ ކަ ން ގެންދޭތޯ ބެލުމުގެ މިންގަ

 90އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކަ އެވެ. މިގޮތުން ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ވަނަ މާއްދާ އިން ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން މިނިސްްޓރީ އޮފް ޑިފެންސް ނެޝަނަލް  132

މަަސއްކަތްަތއް އަލުން ހަމަޖެއްސި ގޮތުގެ ިލޔުން ތިޔަ މަޖިލީހުގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކަިއ މި ސިޓީާއ ެއުކ ސެކިއުރިީޓގެ 

ޚާދިމްކުމް، މުޙައްމަދު ، 2313މާރޗް  28، 1434ޖުމާދުްލއޫލާ  16ފޮނުވީމޭ. އިޙްތިރާމު ޤަބޫލުކުެރއްވުން އެދެމެވެ. 

 ވަޙީދު. 

 95 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން.  1. މި މައްސަލަިއަގއި ޝުކުރިއްޔާ  ގަިޑއިުރގެ ބަހުސަށް ައޅުގަ

މިނެޓު،  11މިނެޓު، ޑީ.އާރު.ޕީ އަށް  15މިނެޓުއިރު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  22ގަިޑއިރެްއގެ ބަހުސެްއގައި އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  1

މިނެޓު. އަދި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ  3ޓު، ޤައުމީ ޕާޓީ އަށް މިނެ 3މިނެޓު، ޕީ.އޭ އަށް  4ޖުމްހުރީ ޕާޓީ އަށް 

 100މިނެޓުއިުރގެ ފުުރޞަތުއަރުވާނަން. ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވި ސިޓީފުޅު  3ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަަރކަށް 

ހުގެ ރައީސްގެ ކިަބއިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދެންމެ އިވިވަަޑއިގެންެނވިިއރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީ

އެދިަވޑަިއގެންފައި ވަނީ މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެްއވުމަށް. ެއކަމަކު އެ ކަަމކީ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ައތްޕުޅުމަތީގައި އޮންނާނެ ކަެމއް. މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކުާރނެ ކަމެއް ނޫން އެއީކީ. 

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން. ކާށިދޫ ދާއިާރެގ އެހެންވީމާ، އެ ނުކު ތާ ފާހަަގކޮށްލަމުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 105 ޖާބިރު. هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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މިލިޓްރީ ސަރުކާރެއް ކަމަްށ  ` ދެންމެ އަޅުަގނުޑމެންނަށް އިވިގެން އެ ދިަޔ ސިޓީަގއި މި ރާއްޖޭަގއި

ޤާއިމުކޮށް، އަދި އެ މަގުްނ އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓުދިނުމަްށ އެދި މި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު 

ނުޑމެންގެ ދުސްތޫރާއި ިދވެހިރާްއޖޭގެ ކަންކަން މި މަޖިލީހުން   110ފޮނުވާފައި އޮްތ ސިޓީ ކިަޔިއލީމާ މި އެނގެނީ އަުޅގަ

ނޑެްއގެ ، ބަހާފައިވާ އުސޫލާ ނޑެްއގެ ތެރޭގައި އަދި އޮިނގަ ދިވެހިާރްއޖޭގެ މިނިސްޓްރީތައް މި މަޖިލީހުން އެ ގިޔުގަ

ތެރޭގަިއ ޚިދުމަތްތައް ޤާއިުމުކރުމަށް ޓަކައި ހަމަޖެއްިސ ުއސޫލުތަކާ މުޅިން ޚިލާފަށް ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޑިފެންސް ފޯހަށް 

ޓްރީ ސަރުކާރެްއގެ ސިފަ ޖެހިގެްނދާކަން އަޅުަގނޑަށް ދެންމެ ދިވެހިރާއްޖޭ ހިންގުމުގެ ބާރުީދ، އަދި ރާއްޭޖގައި މިލި

ނޑުމެން ވަރަްށ ކުރީ ޒަމާނުގައި މައުމޫނު  އިިވގެންދިޔަ ސިޓީން ފާހަަގެވގެންދިޔައީ. ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

 115ިކޔަނީ އެއީ ޖުމްހޫރީ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ވެރިކަމުަގއި ހުރިއިރުގައި ސަުރކާރުަގއި، ސަރުކާރެއް އޮންނަނީ އެއީ ޭއރުގައި 

ވެރިކަމެކޭ. އެހެންނަމަވެސް ެއއީ މިލިޓްރީ ސަރުކާރެއް. އޭުރގައި އޮންނަނީ މިލިޓްރީ ސަރުކާރެއް. އޭުރގައި ފުލުސްޯކޓު 

ހުރޭ. މިހާރު ފުލްސް ކޯޓެއް ނުވެއް ހުންނާނެ. އޭރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ޤައުމު ހިންގާނީ. މިހާރު ޑިފެންސް 

އް ނޫން ޤައުމު ހިންގާނީ. އޭރުގައި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ އެއް ނޫން މިހާރު މި އޮތީކީ ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓްރީއަކުންނެ

ނޑުމެން ފަހަތަށް ދިޔުމަކީ އޮްތ ކަމެްއ ނޫން  ނޑުމެން ވަަރށް ބޮޑަށް ވިސްނަން އެަބ ޖެހޭ. އަުޅގަ ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ފަހަތަށްދާ މިންވަރު މި މަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑުމެން ފަހަތަށް ދަނީ ކަމަށް ވަ  120ންޏާ އަުޅގަ

އެބަ ޖެހޭ ހުއްޓުވަން. ޑިމޮކްަރސީ ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހުންނާއި ރައްޔިތުން ބޭނުންވި ބަިއވަރު ކަންތައްަތއް 

ދޭ އެބަ. އޭގެތެެރއިން  އަޅުަގނޑުމެން ހާސިލުކުރަމުްނ މި ދަނީ. އެ މަގުން ދާއިުރގައި ަބއިވަރު ކަންތައްަތއް ފަހަތަށް

ނޑުމެން މިއަދު ަޤބޫލުކޮށްގެނެްއ ނުވާނެ ކުރީ  އަޅުަގނޑުމެން ހުްއޓުވަންޖެހޭ ކަމެއް މިއަުދ ވެްސ މި ދިމާަވނީ. އަުޅގަ

ޒަމާނުގައި ފުލްސްކޯޓު ހަދަިއެގން ޙުކުމްކުރި ގޮތަށް، އަދި ސޭފްޓީ މިނިސްޓްރީން އެތާގަިއ އިސްތަފާ އިބްރާހީމް މަނިކު 

ނޑުމެން ެއްއވެްސ  އިނދެގެން ނޑުމެން ޤަބޫލެއް ނޫން މިއަދަކު. އަުޅގަ  125އެ ކުރާ ގޮތަށް ާރއްޖެ ހިންގާ އުސޫލު އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުވާ ގޮތަކީ ާރއްޖޭަގއި މިހާރު ހުރި މިނިސްޓްރީތަކަށް ދީފައިވާ ބާރުަތްއ  ރައްޔިތަކު ޤަބޫެލއް ނޫން. އަުޅގަ

ލަިއެގން؛ މިސާލެއް ގޮތުން ޖުްމހޫރީ ޕާޓީގެ މިނިސްޓަރަކު އެ މިނިސްޓަރަށް، ެއ މިނިސްޓްރީަގއި އަދި ބަހާ

ޓްރާންސްޕޯޓުގައި ހުންނަވާީތެވ އޭނާ އަުތގައި ހުރިހާ ބާރުޮކޅު ނަގާފައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަތަށް ދީ، ހަމައެާއއެުކ 

މިނިސްޓަރު އަތަށް ދީ، މި  ޕީ.ޕީ.އެމުގެ މިނިސްޓަރަކު ހުންނަވާތީވެ އޭނަ އަތުަގއި އޮތް ބާރު ނަގާފައި ވަޙީުދގެ ހުންނަ

 130ސަކަރާތް ޖަހަމުން، ޖަހަމުން، ޖަހަމުން ގޮސް އޮޅުްނއަރަިއ ރައްޔިތުންނަށް ދާންާވ މަުގ އޮޅި، އަދި ަރއްޔިތުންނަްށ 

ޚިދުމަތްދޭންވީ މިނިސްޓްރީ ޮއޅި، އެންމެ ފަހުން މި މަޖިލީސް ގާުތގަިއ ރަްއޔިތުން އަަހމުން މި ދަނީ ކޮންތާކަށްތޯޭއ 

ނޑުމެން ޚިދުމަތުގައި ތިބި ބައެއް ަރއްޔިތުން އަޅުަގނޑުމެ ން ޚިދުމަތްހޯދަން ދާންޖެހެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

މަޖިލީސް މެންބަރުން ކަމަށް ވިޔަްސ، އަދި ހަމަަގއިމު ެވސް ވަޒީރުން ކަމުަގއި ވިަޔސް ވަޒީރުްނގެ ނައިުބކަމުަގިއ 

ންއައިއްސަ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި. އެއީ މުޙައްމަދު ވިޔަސް ަވޒީރު މަނިކުފާނުމެން އެ ތިބެނީ ބިރުން ހު
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 135ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކާއި އޭާނގެ އަންހެނުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ މީހެއް ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ޯހހޯ، އެ މީހަކު ފޯނު ވެސް 

މިއަދު މި ޮގވާލަނީ މި  ނުނަގާނެ. އެ ހިސާބު ދަށު ދަރަޖަ އަށް މި ޤައުމުގެ ަކންތައްތައް ހިނަގއްޖެ. ައޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަކަށް ނެތޭ ދެން  ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ިނުކންނާށޭ މަގުމައްޗަށް. ނިކުމެ މިކަން ނިންމަމާ ހިނގާށޭ. ައޅުގަ

މަޑުކޮށްގެން ބަލަހައްޓަިއގެން ތިބެވޭކަށެްއ. ސަބަބަކަށް ވަނީ ރާއްޖޭގެ މިލިޓްރީ ސަރުކާރެއްގެ ސިފަޖެހި ނިމިއްޖެޔޭ. 

އްޖޭ. އެކަމެއް ނޫްނހޭ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ައންބާކިޔާފައި، ޫފގަޅާފަިއ ނިުކމެގެން މި އައީ ޑިމޮކްރަީސ ސިއްކަޖެހި

ނޑުމެން ފަހަތަށް ޖައްސާލައި، ޤައުމުަގއި ފަސާދައުފައްދަިއ، ޤައުމުެގ   140ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި. އެ މުޅިން އަޅުގަ

ކާރު ތަނަކަށް ހަދައި، ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީަގއި ޤައުމުެގ ޚަޒާނާަގއި ހުރި ރުފިޔާކޮޅު ވަގަށް ނަަގއި، ޤައުމު ބޭ

އަުގވަްއޓާލައި، ިވޔަފާރިވެރިްނގެ ކުރިމަތީަގއި ަޤއުމުގެ ައގުަވއްޓާލަިއ އެ ހިސާބަށް ކަންތައްތައް ގެްނގޮއްިސއޭ. 

ނޑު އެހެންވީމާ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަޅުަގނުޑ ތާއީެދއްނުުކރަން ދެންމެ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ހުށަހެޅުން ތަކަކަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެން  ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވެއްޖެްއާޔ ކުރިންވެސް އެ ކަންކަން ހުރި މަގުން އެ ކަންކަން ދާންވާނީ އަލުން އަޅުގަ

 145 ބަދަލުކޮށްފުމަށް ދާންދެން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 :މުފީދު ވާހަކަދެއްެކވުން ކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޝިފާޤުފުވައްމުލަ

ނޑުމެްނގެ ކުިރމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ެދ ުވޒާރާގެ މަްސއޫލިްއޔަުތެގ  ދަރުމަހުރި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އާދެ! އަުޅގަ

މައްސަލަިއގައި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެންގެ ާޕޓީން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް ވިސްނަމުންގެންދަނީ. 

 150ޒާރާައކުން އަނެއް ުވޒާރާައކަށް ބަދަލުވެގެންދިޔުމަކީ ޭއގެ ޒާތުަގއި އުސޫލެްއގެ ގޮތުްނ ވުޒާާރއެްއގެ މަސްއޫލިޔަތު ެއްއ ވު

ބަލާއިރު މައްސަލަ އެއް ކަމަަކށް އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. ކޮްނމެ ވުޒާރާެއްއގެ ނަމުގައި ކޮްނމެ މަސައްކަތެއް އޮްތކަމުަގއި 

އަދި އެކަމަށް ޤައުމަށް، ރައްޔިތުންނަށް ލާބަ އާއި ، ވީނަމަވެްސ، އެކަމެއް ރަނަގޅަށް ހިނގާކަމުގައި ވަނީ ވިްއޔާމު

މަންފާ ލިބޭ ކަމުގަިއ ވަީނ ިވއްޔާމު އެީއ ރަނގަުޅ ކަމެްއ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ިޑާޒސްޓަރ މެނޭޖުމަންޓަކީ މިއަދާ 

ޢަމަލުތަްއ  ހަމައަށް ހަމަ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ބޮޑު ޑިޒާސްޓަރައކަށް ެވފައި އޮތް ތަނެއް. ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ

 155ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމަންޓުގަިއ އޭރާއި މިހާރާ، އިއްޔެ އާއި މިއަދުގެ ތާރީޚުތައް އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލާއިުރ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ އޮތީ ފެންނަން. އެކި ވަކި މީިޑާޔތަކުން އެ އޮތީ ފެންނަން. އަޅުަގނޑުމެން މި ބަހުސް 

ނޑުމެން މި ނިންމައިލާފައި ދެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  ކުތުބުޚާނާެއއްގެ ބިލެއްގެ ބަހުސް ފަށާއިރު ެވސް ހަމަ އަޅުގަ

ތާރީޚުތަކުގެ ވާަހކަ ދައްކަްނ އެބަ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޑިޕާރޓްމަންޓު އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންްޑ 

ހައްެލއް ބޭނުންވެަފއިާވ  އެމިގްރޭޝަްނގެ މައްސަަލިއގަިއ، ނެކްސްިބޒްެގ މައްސަލަ ިމއީ މުޅި ިދވެހިރާއްޖެ އަށް ިމއަދު

 160މައްސަލަ އެއް. ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ނެކްސްބިްޒގެ މައްސަލަިއގައި އެކަންކަން ހިނގާފައި އޮީތ 

އެންމެ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވީމާ، ދެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު އެކަމާ 
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މިނިސްޓަރު ވަޒީފާ އިން ވަިކުކރުމަކީ އެީއކީ ކަމުގެ ހައްެލްއ ނޫން. އަދި ނެކްސްބިޒްެގ  ހިތްޕުޅާހަމަނުކުރައްވަިއގެން

އެގްރީމެންޓު އޮތީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް، އަިދ އެކަމުގެ ސަބަބުން ދައުަލތަށް އެތައްމިތައް މިލިއަްނ 

ްނވާނެ ކަމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ބުނަމުންދާ ރުފިޔާއެްއގެ ެގއްލުން ނުވަަތ އެތައްމިތައް މިލިއަން ޑޮަލރެއްގެ ގެއްލު

 165ދިޔުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން އެކަމާ އެއްބަސްެވ، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އެ އެގްރީމެންޓު ބާތިލުކުރުމަށް 

ނޑުމެން  ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޮގވައިލާފަިއވާއިރު ިމއަދު ވެސް އެކަމާ ޭދތެރޭގައި ިފޔަަވޅެއް ނާާޅ އޮްތއޮތުމަކީ ެއއީ އަުޅގަ

މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ނިްނމާ ނިންމުމުގައި ވިސްަނިއ ފިކުރު ހިންގަންޖެހޭ ކަމެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ހަމައެއާެއކީަގއި އިިމގްރޭޝަްނގެ ދޮރާށީން އަޅުަގނޑުމެްނެގ ރާއްޖެ އަށް އެތެރެވާ ީމހުންނާއި ބޭރުވާ މީހުންގެ 

ނުޑމެން އެބަ ދައްކަމު. ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމެއް ކަންތައްތައް ބެލޭނެ ނިޒާެމްއގެ  ވާހަަކ ވެސް އަުޅގަ

 170ނެކްސްބިްޒގެ ތެރެއިން އައިްސ އެބަ އޮތް އެއް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމު. އެމެރިކާނުން ދީފައި އެބަ އޮތް ސިސްޓަމެއް. 

ނޑުމެންގެ މި ރާއްެޖ މުޅި ރާއްޖެ ވަަށއިގެން ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯ ސިސްޓަމު. އެހެްނނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީ ްސ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤާނޫުނތަކާ އަދި ބައިނަްލއަޤްވާމީ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް އެތެރެވެ، ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަދަުދ  އަށް އަުޅގަ

ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މި ދަނީ މައްޗަށް. މިއީ ސީރިއަސްަކމާ އެކީަގއި ވިސްނައި ފިކުުރހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. 

މެން އެ ބަޔަކަށް އެންމެ އިޙްތިރާމުކުރާ، އަދި އެ ބަޔަކަށް އެންމެ އަޅުަގނޑުމެންގެ ހުރިހާ އެންމެންގެ އަޅުަގނޑު

 175ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަުމގެ އިތުބާރު އަޅުަގނޑުމެން ކުަރންޖެހޭ ފަރާތަކީ ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ދިވެހި ސިފައިން. 

ނާއި ދިވެހި ސިފައިން ހަރަކާތްތެިރވާ ހަރަކާތްތެިރވުމަކީ ިދވެހި ޤައުމަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ކަެމއްަގއި ިދވެހި ފުލުހުން

ކޮންމެ ރައްޔިތަކުމެ ފަޚްރުވެރިވާންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދިވެހި ސިފައިންނަށް 

ދާކުރަން ތިިބކަމުަގއި މަސްއޫލިއްޔަތުަތކެއް ަހވާލުކުެރވިގެން ިދޔުމަކީ ޭއގެ ޒާތުަގިއ ސިފައިން އެ މަްސއޫލިްއޔަުތތައް އަ

ވަނީ ިވއްޔާމު އަޅުަގނޑުމެން ހިތުން ރުހުމުން ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހި ސިފައިންނާއި ިދވެހި 

 180ފުލުހުންގެ މަސައްކަތާއި ވާިޖބުތަކުގެ ތެރެއަށް ެއްއވެސް ސަރުކާރަކުން ެއއްެވސް ވެިރއެްއގެ ފަރާތުން ސިޔާސީ 

ގެން، އެ ެދ މުއައްސަސާ އަކީ ސިާޔސީ މުއައްސަާސއަކަށް ހަދަން މަސައްކަތްކޮށްފި ކަުމގައި ވަީނ ނުފޫޒުތަކެއް ވަދެ 

ނޑުމެންގެ ާރއްޖެ އަށް ވާނީ ެގއްލުންތަކެްއ. ވިްއޔާމު، ޭއގެ ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އަުޅގަ

ޓަކައި ވަމުން އެ ގެންދާ ޤުރުބާނީތައް ވުމުަގއި އެ ބޭފުޅުްނ ހަމައެއާެއކީަގއި ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ޤައުމަށް 

ކުރަްއވަިއގެން އެ ިތއްބެވި ހުވާގެ މަތީަގއި އެ ބޭފުޅުންނަށް ދެމިތިއްބެވުމަށް ދަތި އުނދަގޫތަެކއް ވެގެންދާނެ. 

 185ދިވެހި ސިފައިްނެގ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި މައްސަލައިަގއި 

ބެލުމުގެ ދަށަށް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓާ އަދި އިމިގްރޭޝަންގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތައް ދިޔުން އެީއކީ މައްސަލަ ެއްއ 

ނޫނޭ. ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކާިރސާ އެއް ދިާމވެއްޖެ ކަުމގައި ވަނީިވއްޔާމު ކޮން ަބއެއްތޯ ެއ ކަމުގައި ހަަރކާތްތެރިވަނީ؟ 

ނޑުމެން މި އުޅެނީ ސުނާމީ ކާރިސާގަިއ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ލިބުނު ދިވެހި ސިފައިން. ދެ ން ދިވެހި ފުލުހުން. އަޅުގަ
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ނޑުމެން މި  ގެއްލުންތައް އަދި މިއަދާ ހަމަައށް ވެސް ފޫނުބެއްދިގެން. ވަުގތީ ހިޔާތަކުަގއި ދިރިއުޅޭ ަރއްިޔތުންނަށް އަޅުގަ

 190ޔާވަހިކަމުގެ ވަޢުދެއް ފުއްދި ސަރުކާރެއް ައޅުަގނޑުމެްނ އުޅެނީ ދާއިމީ ހިޔާވަހިކަމެްއ ފޯރުކޮށްނުދެވިގެން. ބޯހި

ފަހަނައަޅައި ގޮްއސީމު. އެހެންނަމަވެސް ސުނާމީ ކާރިސާއަށް ފަހު ވަގުތީ ހިޔާތަކަށް ބަދަލުވި އެކި ވަކި ރަށްތަުކގެ 

ގެ އިންތިޒާުރގަ. ރައްޔިތުން އަދިެވސް އެ ތިބީ އެ މީހުންގެ ފަރިޔާދުތަކުގެ އަުޑއަހާނެ ސަރުކާރެއް އަންާނނެ ދުވަހެއް

ދާއިމީ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނުލިބިފައި އެ ތިބީ. މި ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލެ އިތުރަށް ތޮއްޖެއްުސމުގެ ސިޔާސަތުތަެކއް ކޮންމެ 

ސަރުކާރަކުން ވެސް ގެންުގެޅމުންދަނީ. އޭރުގެ ސަރުކާރުން ވެސް އަދި މިއަދުގެ ސަުރކާރުން ވެސް. ޢިއްޒަތްތެިރ 

 195ބަދަލުވާން އެބަ ޖެހޭ. ދިވެހި ސިފައިންނާއި ދިވެހި ފުލުހުންކީ ޤައުމީ ޚިދުމަތުގަިއ  ރައީސް. މި ސިޔާސަތުަތއް

ރައްޔިތުންގެ ހިމާޔަތާއި ަރއްާކތެރިކަމަށް ޓަކައި އެ މީހުންެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި އެ މީހުންގެ ވާޖިބު 

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ނޭވާ ެއއް ލެވޭނެ ފުރުޞަތެއް ދޭްނ  އަދާކުރެވޭ ަބޔަކަށް ހަދައިދިުނމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން އެ 

އެބަ ޖެހޭ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގަދަ ކެރިާޔއި ވާރޭ ައތުވެއްޖެ ކަމުަގއި ވަނީ ވިްއާޔ ނުވަތަ އެގޮަތކަށް މޫސުން 

ްއގައި ވަގުީތ ލަފާކުރެވިއްޖެ ކަުމގައި ވަނީ ވިްއޔާމު ދިވެހި ސފައިންނާިއ ފުލުހުން އެލާޓަށް އެބަ އާދޭ. ޚާއްޞަ ގޮތެ

 200ހިޔާތަކުގެ ފުރާޅު އެއްަލއިލަިއގެން ނުވަތަ ފެން ނުލިބިެގން، ފެން ނުހިކިގެން ނުވަަތ ކަރަންޓުގެ މަްއސަލަތަްއ 

ދިމާވެގެން، މި ޒާުތގެ އެތަްއ ކަންތައްތަެކއް ދިމާެވގެން މި ކަންކަމުަގއި ހަރަކާތްތެިރވާންޖެހި، ވޭުތކުރަންޖެހޭތާ އެތަްއ 

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ިކތައް މީހުންތޯ މި ކަމުގެ  ޒަމާންތަކެއް މި ދަނީ ފަހަނައަޅާ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

އަުގވަޒަްނކުރަނީ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީންގެ އާބާދީ މިއަދު އިތުރުވެއްެޖ 

އޮތީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް. ޢިްއޒަތްތެރި  ދިވެހިންގެ އާބާދީ އަށް ވުރެ. އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގިއ ބޯމަތިވެފައި މި

 205 18ރައީސް ދަންނަވަންތޯ! އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ރާއްޖޭަގއި ޯވޓުލެވޭ ފިރިހެނުންގެ އާބާދީ އަށް ވުރެ، މާނަ އަކީ 

 65އަހަާރއި  18އަހަރާ ދެމެދުެގ، ވޯޓުލެވޭ އާބާދީގެ ތެރެއިްނ މަސައްކަތްކުރާ އާބާދީ؛ ާމނަ އަކީ،  65އަހަރާއި 

ދޭތެރޭގައި ތިބި ދިވެިހ ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ މި ރާއްޖޭގައި މަސަްއކަތްކުރާ ބިދޭީސންގެ އަދަދު ގިަނއޭ، އިތުރޭ.  އަހަރާ

މާދަމާ ނޫން އަނެއްދުވަހު ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް މި ރާއްޖޭގައި ތިބި ބިދޭސީން ނުކުމެއްޖެ ކަމުގައި ވަނީ ިވއްާޔ 

ދޮޅުބޯ ުނވަތަ ދެ ބޯ އެބަ ިތއްބޭ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިފަދަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮންމެ ބޮަލކަށް ެއ މީހުންގެ 

ނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ ހާލަތަަކށް އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ޤައުުމ ގޮއްސަ އޮތްއިުރ، ދިވެހި   210ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް، ައުޅގަ

އް ާޤއިމުކުރެިވއްޖެްއޔާމު ސިފައިންނާ މިކަން ހަވާލުކޮްށގެން ެވސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ބޯޑަރު ކޮންޓްރޯލްކުެރވޭނެ ިނޒާމެ

ނުޑ ޮގވާލަން ިދވެހި ސަުރކާރަށް، މިއަުދ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުގެ  ކިތަންމެހާވެސް ރަނަގޅު. އަުޅގަ

މަގާމުގަިއ ހުންނެވި މުޙައްމަުދ ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކަްށ، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައި އޮްތ ނިންމުން 

ރަްއވާށޭ. ނެކްސްބިުޒގެ މައްސަަލއިަގއި ކޮރަޕްަޝނާއި ފަސާދައިގެ ޢަމަލުތައް ހިމެނޭ ކަމަށް މުޅި ދިވެހި ތަންފީޛުކު

 215ރައްޔިތުން އެބަ ޤަބޫލުކުެރއޭ. މުޅި ދިވެހި ަރއްޔިތުން ޤަޫބލުކުރާއިރު މި ިޢއްޒަތްތެރި ަމޖިލީހުން ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ 
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ށް ޓަކައި އެންމެ އިސް ާޙކިމާ އަްށ ވަީނ ަލފާދެއްވާފައޭ. ީކއްެވގެންތޯޭއ އަުޑއަހާފައޭ ވަނީ. އަދި ެއ ޮގތަށް ނިންމުމަ

ނޑުމެން އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކަން ުނކުރެިވގެން މި އުޅެނީ؟ ކީްއެވގެންތޯއޭ އަދި މިއަދާ ހަމައަްށ ވެސް އަުޅގަ

ީއ ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހިފައިާވ ކަންތައްތައް ކުރިއަްށ ގެންިދއުމުގެ ރޫހެްއަގއި މި ތިބީ؟ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި

ނޑުމެން ރަށްތަކަށް މިއަދު ދަތުރުކުރަމުން މި ގެންދަނީ. ކުރިއަށް އޮތީ، ބޯމަތިވެފައި އޮތީ  ކަންތައްތަެކއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެކި ަވިކ ރަށްތަކަށް މި ކުރާ ދަތުރުގައި ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް   220ވަޢުދުގެ މޫސުން ކަމަށް ވާީތވެ އަުޅގަ

ހަތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ވާހަކަ ަދއްކާއިުރ ައޅުަގނޑުެމންގެ ދުރު މުސްތަޤުބަލުެގ ޕްލޭނެއް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ލުއިފަސޭ

ގަިއ 2353ަގއި ނުވަތަ 2343ަގއި ނުވަތަ 2333ަގއި ނުަވތަ 2323އެބަ އޮތްތޯ؟ ައޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމު 

ނުޑމެން ގެ ދިވެހިންނަށް ލިބިފައި އެބަ އޮތްތޯއޭ؟ އެކަހަލަ އަޅުަގނޑުމެން ތިބޭނެ ހިސާބެއް، ތަޞަްއވުރެއް އަުޅގަ

އަހަރުގެ އޮޕަރޭޝަނަލް  5އަހަރުގެ އޮޕަޭރޝަނަލް ޕްލޭނެއް ހަދައިގެން، އެ  5ތަޞައްވުެރއް ޮއވެގެން އަުޅަގނޑުމެން 

ނުޑމެންނަށް މި ޒާތުގެ ކަންތައްަތކާ ކުރިމައްެޗއް ނޑުމެން ތަންފީޛުކުރަމުން ދާނަމަ، އަޅުގަ  225ނުވާނެހެން  ޕްލޭން އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ މީހަކުމެ، ކޮންމެ ބޭފުޅަކުމެ އެ ބޭފުޅެއްގެ ސިޔާީސ 

ކަރުހިއްކުން ފިުލވުމަށް ޓަަކިއ ވަިކ މީހަކު ިއސްތިސްނާވުެމއް ނެތި އަޅުަގނޑުމެން މި ަދނީ ގޮސް ތަފާތު އެިކ ޒާުތގެ 

ޅުަގނުޑމެން މި ތިބީ ދަރައި ދަރަނިވެރިވެަފއި ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެންގެ މިއަދުެގ ވަޢުދުތައް ވަމުން. އަ

ދަރަނީގެ އަދަދަކީ ދިވެހި ކޮންމެ ބޮލަކަށް، ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަްށ، ދާދި ދެންމެއަކު އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް އެ ވިހޭ 

 230ލައްކަ ރުފިޔާ  1ދޫކޮށްފައި ދިޔަ މީހާއާ ދޭތެރޭގައި ބޮލަކަށް ކުއްޖާ އިން ފެށިގެން މީގެ ހިނދުކޮޅެއް ކުރިން ދުނިޔެ 

ނޑުމެން ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ދަނީ ތަހައްމަލުކުރަމުން. މި ހާލަތުގައި އޮތްއިުރ  އިން މަތީގެ ދަރަންޏެއް ައުޅގަ

ގެ ފަރާތުން މަހަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ އަްށ ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެތެރެވެފައި ތިބި ިބދޭސީން

ކިތައް މިލިއަްނ ޑޮލަރުތޯ ބޭުރވެގެންދަނީ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މިއީ ވިސްނަން ެވއްޖެ ކަންތައްަތއް. މި ކަްނކަން 

ނޑުމެްނގެ އިމިގްރޭޝަްނގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވާން އެބަ ޖެހޭ. އެ ކަން ކުރަން މި ޖެހެނީ  ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 235ޖުމްހޫރިއްާޔާއ ހަވާލުކޮްށގެން ކަމުަގއި ަވނީ ވިްއޔާ އެކަން ކޮްށގެން. ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއާ ސީދާ ރައީސުލް

ހަވާލުކޮށްގެން ކަުމގައި ވަނީ ވިްއޔާ ެއކަން ކޮށްގެން. ހޯމް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮްށގެން ކަމުގައި ވަނީ ިވއްޔާ އެކަްނ 

ން ކަމުގައި ވަނީ ވިްއޔާ އެކަްނ ކޮށްގެން. ނޫނިއްޔާ ދިވެހި ކޮށްގެން. އަދި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހާ ހަވާލުކޮށްގެ

ރައްޔިތުން ެއކީ ެއކަްއޗަކަށް ނުކުމެ، އަނެްއކާެވސް ބޮޑު ުމޒާހަރާ އެއް ކޮށްގެން ުނވަތަ އެނޫން ގޮތަކަށް ވެސް މި 

ލުކުެރވިފައި ތިބި، ޤައުމު ހަމަމަގަށް އެުޅވުމަށް ޓަކައި މި ަޤއުމުގެ މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުރުމަށް ޓަކައި ަހވާ

 240އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައިން ފެށިގެން ގޮސް ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ވެރިކަމުގެ ތެރޭަގއި އެންމެ މަތީ ފަޑިޔާ ހަމައަށް ތިބި 

ހުރިހާ އެންމެންނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ޕްރެޝަރކޮްށގެން ނަމަވެސް ހައްލުކުރަންޖެހިފަިއ އޮތް ބޮުޑ މައްސަލަ އެްއ 

ނުޑ އެދެނީ ައޅުަގނުޑގެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ނުޑ އަުޅގަ މިއީ. ެއހެންވީމާ، މި ކަމުަގއި ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، އަުޅގަ
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ނުޑމެންގެ ޕާޓީން އިރާަދކުރެްއިވއްޔާމު މިކަމާ ދޭތެޭރގަިއ މި  ޕާޓީން މިކަމާ ދޭތެރޭގަިއ ފުންކޮށް ވިސްަނއި، އަުޅގަ

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ފުރަްއސާރަކުރުމުގެ އުސޫލެއް ވެްސ ދެންނެވި މައްސަލަތަކާ ދޭތެޭރގައި ފުންކޮށް ވިސްނާނެ. ަރއީ 

 245އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީައކުން ނުގެންގުޅޭނެ. ހަމަެއާއއެީކގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްށ ސަނާކިަޔއި ތަޢުރީފުކޮށް، 

ނޑު މެން ވިސްނާނީ އެޅިހާބަތަކަށްރިހަ ކިޔުުމގެ ުއސޫލެއް ވެސް ައޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީައކުން ނުގެްނގުޅޭނެ. އަުޅގަ

ޤައުމަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ. މި ގެެނވެން މި އުޅޭ ބަދަލަކީ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓާ އަދި އޭެގއިތުރުްނ 

އިމިގްރޭޝަްނގެ މައްސަލަަތއް ދިވެހި ރާއްޭޖގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރާ ހަވާލުކުރުމަކީ ޭއގެ ޒާުތަގއި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްޯތ 

ްނގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތަުކގެ ތެރޭަގއި މިހާރު ހުރި ކަންތައްތަކުގެ އިުތރަށް މި މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ އާއި އެ ބޭފުޅު

ނުޑމެންގެ މި ޤައުމު މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮުތގައި ބޭްއުވމަށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުންނަށް   250ހަވާލުކުރީމާ ދެން އަޅުގަ

ފުޅުންނަށް ހުރަހެއް އެޅިދާނެތޯއާ، އަދި އެ ބޭފުޅުްނގެ ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ޓަަކއި އެ ބޭ

މަސްއޫލިއްޔަުތގެ ދާއިރާ އަްށ ބޭނުންވާ ވަރަށް މީހުން ތިބިތޯއާ، މިހެންގޮސް ގިަނުގނަ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގަިއ 

ނުޑމެންގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބަ އޮތް ދިވެހި ފު ލުހުންނަށް. އަޅުަގނޑުމެން ފުންކޮށް ވިްސނާލަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފުރިހަމަ އިުތބާރު އެބަ އޮތް ިދވެހި ސިފަިއންނަށް. އެހެންނަމަވެސް ކަާތަވރަކަށް މީހަކަށް މަސައްކަެތއް 

 255ކުރެވޭނީ. އެހެންވީމާ، މި ހުިރހާ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭަގއި ިވސްނައި ފިކުރުހިންަގއި، ޯބޑަރ ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެ ގޮތެްއ 

ދަން އެބަ ޖެހޭ. ދިވެހި ސިފައިންނާ ހަވާލުކުރިަޔސް، ިދވެހި ފުލުހުންނާ ހަވާލުކުރިޔަްސ، ދިވެިހ އަޅުަގނޑުމެން ހޯ

ރައްޔިތުންނާ ހަވާލުކުިރޔަސް ވެސް ނެކްސްިބުޒގެ މައްސަަލ ނިމުމަކަށް އަންނަން އެބަ ޖެހޭ. އެއީ ކޮރަޕްޝަާނިއ 

އެބަ ޤަބޫލުކުރޭ. ިދވެހި ދައުލަތަށް އެތަްއއެތަްއ  ފަސާދަ އިން ފުރިގެންވާ ޢަމަލެއްކަން ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން

މިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ ެގއްލުން ލިބޭ ކަމެއް ކަމަށް އެބަ ވޭ. އެހެންވީމާ، ދެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ތިމާގެ ބޭފުޅަކު އެ 

ނޑުމެންެގ  މަސައްކަުތގައި ުއޅުްއވި ނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެވސް އެބަ ޖެހޭ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް  260އަުޅގަ

އިސްލާމީ ތާރީޚުން ނަމޫނާ ލިބިގަނެގެން ޢަދުލަށް ޙުކުމްކުރައްވަން. ގާތްތިާމގެ ބޭފުޅަކަށް އަދި އަނތްބަކަށް، ދަރިޔަކަްށ 

އަދި އެުކވެރި ރަހުމަތްތެރިޔަކަށް ނުވަތަ ދުރުހިލޭ މީހަކަށް ބެލުމެއް ނެތި، އެންމެން އެއް ހަމަޔަކުން، އެއް ތަރާދަކުން 

ބަ ޖެހޭ. ހުރިހާ އެންމެންނަކީ ވެސް ދިވެހި ރައްޔިުތން. ދިވެހި އައިޑެންޓިޓީ ާކޑެްއ އޮތް ކޮންމެ މީހަކީ ދިވެހި ކިރަން އެ

ރައްޔިތެްއ. މިއަދު މި ޤައުމުގައި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަައކަށް ެވގެން މި އުޅެނީ ދިެވހި އައިޑެންޓިޓީ ާކޑަށް ވުެރ 

 265.ާކޑެއް ނެތް މީހުން، އަދި ކޮން ޤައުމެއްގެ މީެހއްކަން ނޭނގޭ، ދިވެހި ބަހާއި ވޯކްޕާމިޓް ކާާޑއި ޕާސްޕޯޓެއް އަދި އައި.ޑީ

ދިވެހި ބަހުރުވަޔާ، ިދވެހި ބަހުގެ ހަމަތަކާއި އުސޫލުަތކާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީން ވާހަކަދައްކަން ނޭނޭގ، ޒާެތްއެގ 

އްޖެ. މާދަމާ ވެސް ައޅުަގނޑުމެންެގ މި ދިވެހި ބަހަކުން ވާހަކަދަްއކާ އާބާދީ މިއަދު ދިވެހިންނަށް ވުރެ އިތުރު ވެ

ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކޮށްލާފައި، އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކޮށްލާފައި ހަތަރުމަތިފުށް ދިވެހިންނާ، ދެން 

އެ ނޫން މީހުންނަށް ވޯޓުލެވޭނެ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަދައިފިކަމުަގއި ވަނީ ިވއްޔާުމ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން 
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ނޑުަގއި ޢި  270އްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑުމެންގެ މި މަށް ދިވެހި ބިމަށް އުފަން ދިވެހި ދަރިންނަށް ވުރެ މި ފަސްގަ

ބިދޭސީންގެ އަދަދު ގިނަވެފަިއ އެބަ އޮތްކަން. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން ހައްލުކުރެވޭެނ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން، މި 

ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ބަދަލުތައް ގެންނަކަމުަގއި ވަީނ  ކަންކަން ހައްލުކުރެވޭނެކަުމގެ ޔަޤީންކަމެްއގެ

ނަޑކަށް މައްސަލަ އެއް ނޫން  ނޑުމެން ހޯދަން މި އުޅެނީ. އަޅުގަ ވިްއޔާމު ގެންނަން. ހައްލުކުެރވޭނެ ގޮެތއް އަުޅގަ

ނޑު  އެމް.އެން.ޑީ.އެފާ މި މަސްއޫިލއްޔަތު ަހވާލުކުރުމަކީ. އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ވެސް އަުޅގަ

 275ގޮވާލަން، ހަމަެއއާެއކީަގއި މި ވަގުތު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރިޔާސީ ރޭހަށް ނުކުންނަވަން އިޢުލާންކުރައްވާަފއި ތިއްބެވި ހުރިާހ 

ނުޑ ޮގވާލަން، ސުނާމީ ކާރިސާ އަްށ ކިތަްއ އަހަރު ޯތއޭ ފުރިގެްނ މި ދިޔައީ. ބޯހިޔާވަިހކަމުެގ  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އަުޅގަ

ވަޢުދާ ނުވާ ޕާޓީ އެއް މިައދު ދިވެހިރާއްޖެ އަކު ނެތް.  ރުގެ ވަޢުދާ، ގޯީތގެވަޢުދާއި ފުލެޓުގެ ވަޢުދާ، އަދި ނުވަތަ ގެދޮ

މި ވަޢުދުތައް ހުއްޓާލައްވާަފއި މިހިނދުން މިހިނދަށް ވަގުތީ ހިޔާތަކުަގއި ދިރިއުޅެމުންދާ ދިވެހި ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް 

ރުޮކށްދޭށޭ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނނަކީ ހަމައެކަނި މާލޭގެ ރައްޔިތުންނެއް ނޫނޭ. ރާއްޭޖެގ ދާއިމީ ހިޔާވަހިކަމެއް ފޯ

 280ރައްޔިތުންނަކީ ހަމަެއކަނި ފުަވއްމުލަކުގެ ަރއްޔިތުންެނއް ެވސް ނޫނޭ. ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނނަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި މީހުްނ 

ިޓޓީ ކާުޑ އޮްތ މީހުންނޭ. ހުރިހާ އެންމެން ެއއް ހަމަަޔކުން، ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަެށްއގައި ިދރިއުޅެމުންދާ ދިވެހި އަިއޑެން

އެއް ތަރާދަކުން ކިރަމާހިނާގށޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑު ނިންމާލަމުން ވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ 

ނުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މި މައްސަަލއިަގއި ގޮެތއް ނިންމާނީ މި ދެންނެވި ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް ިވސް

ނޑުމެްނގެ ުފރިހަމަ އިތުބާރު އެބަ އޮތޭ ިދވެހި ސިފައިންާނއި ދިވެހި ފުުލހުންނަށް. އެހެންނަމަވެސް ެއ  ފަހުގައޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ބޭފުޅުްނެގ   285ބޭފުޅުންގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބާިއ މަސްއޫލިްއޔަތުގެ ތެެރއަްށ މި ކަންކަން ލާއިުރ، ައޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މަސައްކަުތގެ، އެ ބޭފުޅުންގެ ނުވަތަ  ވަޒީފާ ބަޔާނަށް އަުޅަގނޑުމެން ކަމެއް އިތުރުކުާރއިުރ އަޅުގަ

ބަލަން ކިހިނެއްތޯ މި ކަންކަން ވެގެން މި ދަނީ. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެ ބޭފުޅުންގެ ާޤނޫނުގައި ފަހަރުގައި މިކަން 

ން ބައްަލވާފައި އެކަން ެއގޮތަށް ފޮނުވަފާނެ. އޮވެދާނެ. މިކަން ކުރެވޭ ގޮތަށް ވެސް އޮވެދާނެ. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަ

އެހެންނަމަވެސް ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، މިއަދާ ހަމައަްށ ވަކި އުސޫަލކުން ދިޔައިުރ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް 

ނޑުމެން އެންމެންނަށް އެބަ އެނގޭ...  290 އަޅުަގނޑަށް އެބަ އެނގޭ، ައުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ކަ ނަޑއެޅިފަިއވާ ަވގުތު އެ ހަމަވީ. އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް.

 295 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު
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ނޑު މި ހަނދާންވަނީ ޅިޔަނު ފަހަތަށް މަސައްކަތްތައް ދާ ވާހަކަ. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް.  އަުޅގަ

ޢާއްމު ގޮތެްއގައި ިޅޔަންފަހަރީގެ ދައުރެއް ނޫން އިނގޭޯތ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދައުރު. ޅިޔަނުންގެ ތެރޭަގއި މީގެ 

ނޑު އަުޑއެހީ އިލްޔާސް އިބްރާހީމު ޅިޔަެންއގެ ގޮުތގައި ހުންނަަވއިގެން ނޑަށް ޖެހުނު މައްސަލަ  ކުރިން އަުޅގަ ައޅުގަ

ނޑާއި އެ ބޭފުާޅާއ މައްސަލަ ެއއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މި އުޅެނީ އިލްޔާސް ޙުަސއިނާިއ ޅިޔަާނ   300އެއް. އަުޅގަ

ޖެހިފައި އޮތް މައްސަަލ ެއްއ މިއީ. ފުރަތަމައިނުން އިމިްގރޭޝަނަށް، ދެން ެއއަށްފަހު ޑިޒާސްޓަރ އަށް. އަދި އޭެގ 

ންސަށް. މި ދާ ހުރިހާ ތަނެއްގައި މި މަަސއްކަްތތެރިންގެ ކަންތައްަތއް މި އޮްނނަނީ ޅިޔަނުންނާ ހަވާލުވެފަ. ފަހުން ޑިފެ

އަޅުަގނޑު ހަނދާންވޭ ކުީރގަިއ ވާހަކަދައްކަމުން ދޭތެރޭދޭތެރެއިން ވާހަކަދަްއކާ ދެ މީހަކު ވާހަކަދަްއކައިިފއްޔާމު ޖަލަށް 

އްެގ ގޮުތގަިއ ަލވަ އެއް ހަނދާންޭވ އިނގޭތޯ. ދެ ބުޅާ ޯކޅިގަެނގެން ގޭ ގެންދާ ދުވަްސކޮުޅގަިއ އަުޅަގނޑު ޝާޢިރެ 

 305އެންމެން ހޭލައްވާލައިފިޭއ، މިހެން. އެއީ އަސްލުަގއި ރަށު އެންމެންނަށް އެނގިފައި އޮތް ބޮޑު ސިއްެރއް. 

ރަޕްޝަންެގ އިމިގްރޭޝަްނގައި ހުރި އެްނމެހައި ކޮރަޕްޝަން ކަންތަްއތަކާއި ިޑޒާސްޓަރގައި ހުިރ އެންމެހައި ކޮ

ކަންތައްތައް ނައްތާލުމަށް ަޓކައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ އަށް މި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް އިލްޔާސް ޙުަސއިންެގ 

ކަންތައްތަުކގައި މި އުޅެނީ ޅިޔަންފަހަރީންނަށް ސަލާމަތްނުވެވިގެން. އަސްލު މުޙައްމަދު ޙަސަން މަނިކަށް މަޖުބޫރުވޭ 

ވޭ ގޮތަށް. ިޅޔަނަށް ނުރުހިއްޖެއްޔާމު ހަނދާންވަނީ ގަރުދިޔައެތި ވެސް ޖަހާނޭ. ޅިޔަނަށް ރުހިގެން ކަންތައްތައް ކުރެ

 310އެހެން އެއްޗެހި ވެސް ޖަހާނޭ. މީގެ ބަދަލުގައި އަޅުަގނަޑށް ހީވަނީ މަދަނީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަވާ ބަޔަކު މީެގ 

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުަގއި ެއ ކުރިން ވެސް ހަމަ އިމިގްޭރޝަންގެ ކަންަތއްތައް ކުރަނީ. ޕޮލިހުންގެ ނުވަތަ 

ކަންތައްތައް އިންދާ ނުވަތަ ޮއއްވާ ހިނގަމުންދަނިކޮށް ޅިޔަުނ އެމް.އެން.ޑީ.އެފަށް ބަދަލުކޮްށފައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ 

ނޑަށް ހީވަނީ ހަނދާންނައްތާލަން ނުވަތަ ރޯކޮށްލަން ނުވަތަ އެހެން ކަމެްއ  ދަށަށް ދިޔައިމާ މި ހުރިހާ ކަމެއް އަުޅގަ

ރަން ކަރުދާސްތަކާ ެއއްޗެިހ އަންދާލުމުގެ ގޮތުން އިިމްގރެޝަނާ، ިޑޒާސްޓަރއާ ބަަދލުކުރާނެހެން. އަޅުަގނޑަށް ކު

ނޑަށް ކޮންެމވެސް އެްއ  ނޑު ހުށަހަޅަން. އަޅުގަ ނޑު ދެކެނީ އަޅުަގނޑު މި ފާސްނުކުރުމަށް އަޅުގަ  315ހީވަނީ، އަުޅގަ

ކީ މިއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވާތީވެ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީ ބޭފުޅަކު ތާއީދުކުރެްއވުން އެެދން. މި ކަންތައްތަކަ

ފާސްނުކުރުމަށް. ރައީސް ވަީޙދު ހުށަހަޅާ ކޮންމެ އެއްޗެއް ޅިޔަނަށް ހުރިހާ ކަމެއް ފަހިވާ ގޮތަކަށް މި ފާސްނުކުރަން 

ކުރުދަންނަވަމުން، އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން އޮތް ެއއްަޗކީ ހަމަ ޅިޔަންފަހަރިންގެ ފަހަތުން މަސައްކަތްތެރިން ދުވާކަށްނުޖެހެއޭ. ޝުކުރިްއޔާ.  

 320 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: މަޑަވެލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު

ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިީޓެގ `. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިިނސްޓްރީ އޮފް 

ވަނަ މާއްދާާއ ހަވާލާދީ  116މަސައްކަުތގެ ދާއިރާ އަްށ ބަދަލުކުރަން ގެނެވިަފއިާވ؛ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާަފއިާވ ސިޓީފުޅާ ބެހޭ ގޮތުން ެއކަން ެއގޮތަށް އޮތުމަށް ތާއީުދނުކުރުމަށް މައްޗަްނގޮޅީ ދެކުުނ 

ނޑު  ދާއިރާގެ  325ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް، ެއއީ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް ވަނީ ނަމަ އަޅުގަ

އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް ނުވާ ނަމަ ައޅުަގނޑު އެީއ ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުަގއި ވެސް 

މަޔާއެކު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ކޮންމެ ކަމެއް ހުށަހަޅަން. އާދެ! މިކަމުގައި ވަރަށް ހިތާ

ފާސްކުރިޔަސް ވަޙީދު އެބަ ުބނޭ ތިމަންނާ އަށް ފެންނަނީ މި ކަމުގައި އެ ނިސްބަްތވާ މީހަކު އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމޭ. 

މަޖިލީހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަްނގެ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ ދާދި ފަހުން މި ޢިއްޒަތްތެރި 

 330ރައީސާ ބެހޭ ގޮތުން ނިްނމި ނިންމުން، އެންމެ ފަހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީިޑޔާ އިން ފެނިގެންދިަޔއީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ައރާވަަޑއިގެން ހުންނަވާ ބޭފުޅާ ވިދާޅުވަނީ ީމގެ ހައްލަކީ، ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ފަހުމީ 

ެތއް ނިންމުމޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މިހެން ފާސްކުރިޔަސް އެންމެ ފަހުން ނިމޭއިރު ގޮތެއް އެކަމަށް ގޮ

ނުޑ  ނިންމަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ކޮބައިކަން ވެްސ ނޭނގިދާނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި ެދަވނަ ނުކުތާއަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަންޮބޑުވުން އޮީތކީ  އާދަިއގެ ގޮތެްއގަ ެއއް ނޫނޭ. މިކަން އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަނީ މިކަމުގައި އަުޅގަ

 335ފާސްނުކުރަން އަދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި މަޢުނަވީ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތކެއް އެބަ ވޭ. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް 

ހަމަ އެހެންމެ ވަނީ ނަމަ ިޑޒާސްޓާރ މެޭނޖްމަންޓުގެ ވަރަށް ޮބޑު ކޮރަްޕޝަންގެ މައްސަލަަތކެްއ ހިނގަިއގެންދިޔަ. 

ނޑުގެ ކުރީަގއި ވާހަކަެދްއކެވި ޕީ.ޕީ.އެުމގެ މެންބަރަކު  ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލްގެ މައްސަލަ އަކީ މި މަޖިލީހުން، ދެންމެ އަޅުގަ

ވެސް އެ ުނކުތާ ފާހަގަކޮށްފި. އާދެ، ފުަވއްމުލަކު މެދު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޤު މުފީދު ފާހަގަކުރެއްވި 

މިފަދަ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނެއް އޮެވ، މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އެއީ ކޮަރޕްޝަނެއް ކަމަށް ނިންމައި،  އެ ނުކުތާ. އަދި

 340ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލުން އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް ނިންމައި، އަދި މިކަން ހުއްޓާލުމަށް އަންގާފަިއވަނިކޮްށ 

ނުގެ މައްސަލަިއަގއި ބަދަލުކޮށްފަވަނީ އެ ވިދާުޅވާ ޅިޔަުނ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ އަށް މި ދެ ތަނުގައި ހުރި ކޮރަޕްޝަ

އިލްޔާސް. އެހެން ޮއްއވާ މި ދެ މިނިސްޓްރީގެ މަސަްއަކތް، އަދި މި ދެ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސަްއކަތް، ުނވަތަ ެދ 

މަކީ މީ ވުޒާަރއިގެ މަަސއްކަތްަތއް ޭއނާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް، އަެނއްކާ ޑިފެންސް މިނިސްޓްީރެގ ދަށަށް ގެންދިއު

ބޮޑުެވގެންވާ ބޮޑު ޖަރީމާއަކަްށ ވެގެން ހިނގައިދާނެ. އެހެންީވމާ، މި ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި ެއމް.ޑީ.ޕީން މި އިޞްލާޙު މި 

ނޑު މި ދެންނެވި އަސާސްތައް އޮތުމާ އެްއކޮށް.   345ގޮތަށް ފާސްނުކުރުމަށް މި ތާއީދުކުރަނީ، މި ހުށަހަޅަނީ މައިގަ

ޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި އެންމެހައި ބޭފުޅުން މިކަހަލަ ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެިތ އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން މި ޢިއް

މައްސަލަ ހުރި ބޭފުޅަކު ޅިަޔނު އެ ތަނަށް ގެންގޮސް ަބހައްޓާފައި ހުރިހުރުމާ، އަިދ މިކަން އޭނާގެ އަތްދަށަށް 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް  ގެންދިއުމަކީ އަނެއްާކވެސް ިމ ދެ ތަނުގެ ކޮރަޕްޝަން ެއކެްއގެ އަތްމަްއޗަށް ދޫކޮށްލުްނ. އަުޅގަ

އުއްމީދުކުރަން މިކަން ބޭރުކޮށްލައި، މި ވުޒާރާތައް މި އޮތް ގޮތަށް މި ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބެހެއްޓުމަކީ ވަރަްށ 

 350 މުހިއްމު ކަމެއް. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 
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 ހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. `. އާދެ! މި ފޮނުވާފައި އޮތް މައްސަލަ ައީކ އިމިގްރޭޝަން މިލިޓްރީގެ 

ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުން. ިޑޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓު މިލިޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެަނއުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 355ކޮށްދީފައި ިމ ވަނީ މަދަނީ ޙައްޤުތަްއ. ފަރުދުންގެ ޙައްޤުތަެކއް އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަާސސީން ކަށަވަރު 

ކަށަވަރުކޮށްދީަފއި ވަނީ. އެެހންނަމަވެސް ރާއްޖެ އިން ފުރއިގެްނގޮސް އަންނަ މީސްމީހުންގެ ހުރިހާ ބެލުމާ، ެއ 

ބޭރުގެ އެހެން މީހުންގެ ހުރިހާ މަސައްކަްތތަކެއް ދިވެހިންގެ ހުރިހާ ެއއްަޗކަށް މި ވަނީ. އަދި އޭެގއިތުރުން 

ދައުލަތްތަކުން ޑިޒާސްޓަރތަުކގައި ދޭ ފައިސާތައް ެވްސ މިލިޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މިހާރު މި ދިޔައީ. އަދި 

މީގެތެރޭަގއި އެހެން ބޭފުޅުްނ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ީމގެތެރޭަގއި މި ވަނީ އެހެން ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ެއއް 

 360ން ގެންދިަޔއީ މިލިޓްރީ ތެރެއަށް ލިޔެކިޔުންތަކަާކ އެއްކޮށް، ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ފޮރުވުމަށް ޓަކައި މުލުން ލޮހެލައިގެ

މައްސަލަ ނައްތާލަން ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އެްއވެސް މިިނވަންކަމެއް ނެްތ ރައްޔިތުންަނކަށް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނަ ޭގަގއި ޮއްއވާ ކޯުޓ އަމުެރއް ނެރުނިްއޔޯ އަޅުަގނޑަްށ ފާހަގަކުެރވޭ މިިދޔަ ހަފްތާގަިއ މުސްކުިޅއަުކ ގދ.ތިނަދޫ ން އޭ

ނޑަކަށް ަލއިގެން މަގުމައްޗަށް ނެރެަފއި، ގދ.  ގެ ތަަޅއިލާފައި، ދޮރުަވއްޓައިާލފައި ެގއަށް ވަދެ، މުސްުކޅި މީހާ އަށިގަ

ނޑިކޮ ށްލީ. ތިނަދޫގެ ވާހަކަ މި ކިޔަނީ. ބޭރަށް ނެރެފައި ގެ އަށް ެވއްދީ ބަޔަކު މީހުން. މުޅި ެގ ވެސް ތަޅައި ފު

ނޑިކޮށްލާފައި ވަިކ ހިސާބަކުން އަނެްއކާ ގޭ މީހުން ައނެއްކާ އެކަމާ ުއޅެގަތީމަ މިާހރު އެބަ ތިބި ފުލުހުން ޓޭޕު   365ފު

ދަމައިގެން. މީ މި ރާއްޖޭގަިއ ކަންތައްތައް ކުރާ ގޮތަކީ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ރާއްޭޖގެ ސަރުކާރަށް ވަޙީދު، މި 

ދު، މީނާގެ ކަންތައްތަްއ މި ހުރީ އިންތިހާ އަށް ގޮްއސަ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ނުަބއި ޖައްބާރު ވަޙީދު، އަިނޔާވެިރ ަވޙީ

ނޑުމެން ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ  ނުލަފާ މީހެއް. މި ބުނަނީ ހެދި ގޮތް.  މިހާރު އޭގެއިތުރުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ންނާއި އެހެން ތަންތަނުން މި މީހުންގެ މީހުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ަމދަނީ ޙައްޤުތަކަށް އަރައި، ޭބންކުތަކު

 370ތަންތަން ދޭންވެގެން ބޭންކުންނާއި ތަންތަނުން ގޯތިގެދޮރާ އެއްޗެހި ނަަގއި، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެންމެ ފަހުން ވެސް 

ވަރަކަށް ދުވަުހެގ  15އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތުލިބުނީ އެ ފަރާތްތަކަށް ގާތްަގނޑަކަްށ ދެތިން ދުވަހެއްގެ؛ މާފުކުރަްއވާތި! 

މުހުލަތެއް ދީފައި އެ މީހުން ނެރެ، ފަސްހަ ކުންދިންގެ ެގ އެއް އެހެރީ، ހ.ކަނބުރުގެ އިން އެ މީހުން ނެރެފަ. މި 

ނޑު މި ދަންނަވާ ގޮތަށް މުސްކުޅިައކު ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، މުސްކުޅިައކު ޭއނަގެ ގޭަގއި ޮއއްވާ ނެރެފައި،  ބުނާ އަޅުގަ

ޙައްޤުތައް  މަދަނީންގެ ޗެހި ެނރެން ފުރުޞަތުނުދީ މަގުމައްޗަށް ނަގައި އެއްަލއިލާފައި މީތޯއޭނަގެ މުދާތަކާ ެއއް

 375އަޅުަގނޑުމެން ހިމާޔަތްކުރުމަީކ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ވިސްނަންޖެހޭ މީނަގެ ނުބައި ނުލަފާކަން، 

ގެ ބާރުެގ ދަށަށް. ޤާނޫނުައސާސީން ކަށަވަުރކޮށްދޭ މީ ދެން އޮތް ހުރިހާ ޙައްޤުތަެކްއ މިހާރު މި ގެންދަނީ މިލިޓްރީ

ޑިމޮކްރެޓިކު ނިޒާމެްއކަން. ރައްޔިތުންކަން ކަންކަން ނިންމަންޖެހެނީ. އެހެންނަމަވެސް ކަުއންސިލެއް ވެސް އެ ރަށުަގއި 
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ކޯޓު ޯއޑަރުަގއި  ހުރޭ. ހަމަ ފުލުހުން ކޯޓު ޯއޑަރެއް، ކޯޓު ޯއޑަުރގައި ނެޭތ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅަގނޑު ބެލީމޭ

ނޑުޮކށްލާކަށެއް. އެ ގޭަގއި ހުިރ އޭނަގެ މުްސކުޅި ފޮށިތަާކއި ލަވަޖަހަން ގެންުގޅޭ ސާމާނާ،  ނެތް އެ ގެ ތަަޅއި ފު

 380މިހެންގޮސް ވަރަށް ގިނަ ސާމާނުތައް ހުރި. އެ އެއްޗެހި ވެސް މަގުމަްއޗަށް އުކައިލާަފއި، ތިން ލޮރީގެ އެއްޗެހި 

އިގެން އެ ތިބީ އެ ރަުށގައި ެވސް. މި ގޮތަށް ރާއްޖޭަގއި ެވސް އެކި ކަންަތއްތައް މިހާރު އުަކއިލާފައި މިހާރު ޓޭޕުދަމަ

ނޑަށް ފާހަގަކުރެޭވ ހުޅުމާލެ އިން މިދޭ ފުލެޓުތަކާ އެއްޗެހި ވެްސ، އެ ވެްސ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޭއގެއިުތރުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ނުޑމެން އިއޮންނަނީ ލޯނުންލޯނުން ގޮސް. އެ ދެނީކީ ނޫން. އަުޅގަ ރުގައި ނޯންނާނެ ެއޮގތަށް ދޭކަށް. އަުޅގަ

އެްއޗެހި ައޅުަވިއގެން  ގެ ބަދަުލގަިއ ބޮޑެތި ޯލނުތަކާކަމެއް. މިހާރު އޭށް އޮންނާނީ. ަސރުކާރުން ހުރިހާ ގޮތަ ހިލޭ ދޭ

 385ނީ. ރައްޔިތުން ވެސް ަވިކވަރަކަށް ހޯދޭ ސާއުޅެނީ. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ފައި އަނެއްާކވެސް ަރއްޔިތުން ދަރުވާލަން އެ

 ...އަިދ ބޯހިޔާވަހިކަން، އަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ާއއި އެހެނިހެން އެއްޗެހި ނަަގިއގެން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މަޢުޞޫމުهللا ލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެ

ކަންަތއްތަްއ ގޮތުން  `. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ަޤއުުމގެ ކަންަތއްތައް ހިންގުުމގައި އިދާރީ

 390ކަމެއް. ދެން މިފަދަ  މުސްޓަރަކްޗަރކުރަމުން ގެްނދަންޖެހޭ ވަގުތުތަކުަގއި ީރސްޓްރެކްޗަރކުރުމަކީ މުހިއް ރީ

ނޑުމެން މި  ލާއިރު މިމެއްަގއިތޯ އަުޅަގނޑުމެން ވިސްަނއިޖެހެނީ ކޮންކަ އް ކުރަން މިރީސްޓްރިކްޗަރެ   3ފަހަރު އަޅުގަ

އޮތީ މައިަގނުޑ  ހިމަނާފައިވާ ތަންތަނަށް ބަލާއިރު މިގެަނއުމަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ދަށަށް ،އަށް ދާއިރާ

 3ިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މި ނތިން ތަނެއް. އެއީ ިޑޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓާއި އިމިގްރޭޝަނާއި ޭއވިއޭޝަން ެސކިއުރިޓީ. އެ

ލާމަތާިއ ން. ޤައުމުގެ ސަގުޅުން ހުރި ތަންތަ ިއ ެއއީ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިީޓއާތަނުގެ މަސައްކަުތގެ ާދއިރާ ޭއގެ ޒާުތގަ

 395ެއކަމުގެ ސަބަބުން ެއ  ،ގެެނސް ގޮތުން ބަދަލެއް ހުރި ތަންތަން. އެހެންވީމާ، އިދާރީރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާ ގުޅުން 

ންމެ ކަމަކަށް އިތުރު ކުިރއެރުެމއް ލިބޭ ކޮ ތައް އަާދކުރުމުގައިލިއްޔާތުސަސާަތކުން އަދާކުރަްނޖެހޭ މަސްއޫމުއައް

 ވެސް ބަދަލުކުރަން މި  ިގއުަގނޑު ،ވެސް  ކަމެއް. އެއީ ސަރުާކރުގެ އޮނިަގނޑު މުދުކުރުމަކީ މުހިއްއަޅުަގނޑުމެން ތާއީ

ހުންނާނެ ގޮތަށް. ހަނދުމަފުޅު ކުެރވޭަޤއުމުގެ ަމޞްލަޙަތު ރައްކާތެރި، ގޮތަށް ޖެހެނީ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާ

އި ވެސް ހަރަކާތްތެރިވުމަްށ ށް. އެކަމުގެ ތެރޭގަތަނައަކީ ސުނާމީ މިހާ ންނަށް އައި އެންެމ ބޮޑު ޑިޒާސްޓަރއަޅުަގނޑުމެ

 400ންތައްތައް އަޔަސް. މު ރައްޔިތުންނާ ެއއްކޮށް ހަމަ ފުލްކޮށް ޑިފެންސްގެ ބޭފުޅުން ހަރަކާތްތެރިވި. ެއއަށްވުެރ ކުދި ކަޢާއް

ކާތްތެރިވަމުންދޭ. ވެްސ ހަމަ ޑިފެންސްެގ ބޭފުޅުން ހަރަިއ ކަްނކަމުގަ  މި ފެން ބޮޑު ިވޔަސް، ބޮުޑ ރާެޅއް އެރިޔަްސ،

ޓަކައި ޑިޒާްސޓަރ މެނޭޖްމެންޓު ގެނައުމަކީ  ކުރުމަށްޭނޖްމެންޓް ރަނގަޅަށް ފަންކްޝަންއެހެންވީމާ، ިޑޒާސްޓަރ މެ

ޤައުމުތަުކަގއި ސީދާ  ގިނަ ައކީ ޭއެގ ޒާތުަގއި ދުނިޭޔގެ ވަރަށް ކަމެއް. ދެން އިިމްގރޭޝަން މައްސަލަ މުމުހިއް

ްއޔާ. މިއަުދ ްގރޭޝަންގެ މައްސަލަ ަޤއުމެްއގައި ޮބޑުެވއްޖެމެއް. ާޚއްޞަކޮށް އިމިގުުޅވާފަިއ އޮންަނ ކަ ޑިފެންސާ
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 405ބޭފުޅުން ބުނާނެ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަްނގެ  ސް އެ ންމެ ރައްިޔތަކު ކައިރިން އަހާލިޔައަޅުަގނޑުމެން ކޮ

ިއ ކަމުގަ  މައްަސލަ. އެހެންވީމާ، މި ޅޭން އުއަށް އަިއސްގެ މީހުން ރާއްޖެބޭރުއޮތީ ވަރަށް ބޮޑުވެފަޭއ.  މައްސަލަ މި

ން އޮތީ ހެން ވާނީ. ދެވެސް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ިމކަން ހައްލުކުރުމަށް އެހީތެރިަކމަކަށް ވެސް ޑިފެންްސގެ ބަިއވެރިވުން 

ނޑުމެން ވަރަށް ވެްސ އި ދަނީ އޭވިއޭޝަްނގަ  ދުކުރަމުން މިގިނަ މީހުން ތާއީ އޭިވއޭޝަން ސެިކއުރިޓީ. ައޅުގަ

ެއއީ ރީޖަނަލް ؛ ތަކުަގއިޚާއްޞަކޮށް އެއަރޕޯޓު، ކުރަުމން ދާއިރުއަްށ ދިއުމަށް. ޕްރައިވެަޓއިޒް ަޓއިޒޭޝަނާ ދިމާޕްރައިވެ

 410ން ޑިފެންސްގެ ދަށަށް ވަކި ކުރަމުން ދާިއރު އޭވިއޭޝަން ސެިކއުރިޓީ ކަމުަގއި ވިޔަްސ ޕްރައިވެޓަިއޒް ެޓއްއެއަރޕޯ

ރު ތަކަށް ބަލާފައި މިހާ. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ކަންކަމެއް މުހިއްޤައުުމގެ ަސލާމަތަށް ވަރަށް މުގެނައުމަކީ މުޅި 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ހުށަަހޅު  އްވާަފިއވާ ބަދަލަކީ ކޮންމެހެންވެސް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް. އަުޅގަ

ނުޑގެ ތެެރއަށް އަ ،ހުށަހެޅުން ފާސްވެ ންނެވި މުއަްއސަސާތަްއ، ދެ މި  ،އިސް މި ޤައުުމގެ ހިންގުުމގެ ބަދަލު މި އޮިނގަ

ވުރެ ރަނގަޅަށް ހިންގޭނެ ގޮތްތަެކްއ  މެނޭޖްމަންޓާއި ިއމިގްރޭޝަނާއި ޭއިވއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ މިއަދަށް ޑިޒާސްޓަރ

 415 ކަމަށް. ޝުކުިރްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  މެދުވެރިވާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމަށް.  ުނގަންނަވާގޮތަށް ފާސްކުރަން ފެނިވަޑައި ވާވަނީ ހުށަހަޅުއްވާަފއި ފައިލިބިތާއީދު، މިހާތަނަށް ހުށަހެޅި

ރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ާދއި ލީަމޑަވެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވަިއ، ދެކުނު ދާއިާރގެ މައްޗަންޮގޅީ

 420އް. ދެންމެ ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ދުކުެރއްވުމެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ތާއީ

ނޑު ސާުފކޮްށލަން ބޭނުން. ކަފުުޅގައި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުއްވިވާހަ  ތޯ އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މަޢުޞޫމުهللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާ

އި އޮތް ހުށަހެޅުން ފާސްކުރަން ފެންނަ ްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅީ މި ހުށަހަޅުއްވާފައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢި

 425 ކަމަށް. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި ިމ ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް  `. ޝުކުރިްއޔާ، ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ައޅުގަ

ރުކާރުން ނިންމަވައި، އެ ސިީޓ އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ޑިފެންސްގެ މަސަްއކަތްތަކަްށ ބަދަލުގެންނެވުމަށް ސަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މަސަްއކަތުެގ   430ފޮނުއްވަިއ، އެ ސިޓީ އަށް ބަހުސްކުރެވެމުން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަ

ލީހަށް ހުށަހަޅައި، ދާއިރާ އަށް ބަދަުލގެނައުުމގެ ކުރިން އެ މަަސއްކަުތގެ ދާއިާރ އަށް ބަދަލުގެންނަން ވިސްަނއި މި މަޖި
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މި މަޖިލީހުގެ ރުހުން އެ ކަމަށް ލިބިގެންމެނުވީ އެްއގޮތަކަްށވެސް މި ދެންނެވި ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެ. އެހެންނަމަވެްސ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ަބޣާވާތަކުން ފުރޮޅާލުމަށްފަހުގަިއ އެ ބަޣާވާތުގެ އަހުލުވެރިން 

ތަކަށް، ޤާނޫނެއް، ަގާވއިދެްއ، ޤާނޫނުއަާސސީ އަށް ބޯލެނބުމެއް ނެތި ކަންކަން ކުރަމުންދާ ތަން. ހިތު ހުރި ގޮ

ނޑަށް މީތި ކިޔާލީމަ ީމގެ ެއއް ޒިންމާއެްއގެ ގޮތުަގއި އެބަ ޮއވޭ ޤާނޫނީ ވެިރކަމާއި ިދވެހި   435ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވެނީ ާކކާތޯ ވެސް ދައުލަތް ހިމާޔަތްކުރުން، ކިާޔފައި އޮންނައިުރގައި އަ 

ނަޑއަޅާފައި އޮތް  ނުޑމެންނަށް މި މަސައްކަތް ހަާވލުކުރަން ކަ ވިސްނާލަންޖެހޭ. މި ވަގުތު ކަންދިމާވި ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެން، އަދި ރާއްޖޭގެ ދިވެހި ގިނަ ރައްޔި ތުން ޤާނޫނީ ދައުލަތާއި ފަރާތެއް ކަމުގައި ފެންނަން މިހިރީ އަޅުގަ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަްނ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ފުރޮޅާލި ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަން މި އޮތީ އަިއއްސަ. އެހެްނވީމާ، 

 440އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮތުަގިއ މި މަސައްކަތްަތއް ޖެހޭނީ އެ މަސަްއކަތް ހަވާުލކޮށް، ިހންގުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހަށް 

ނޑަށް ބަަދލުގެންނަން ރުހުން ދިނުމަށްފަހުގައި ކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ ހުށަހަޅައި، މަޖިލީ ހުން އެ މަސައްކަުތގެ އޮނިގަ

މިއަދު މި މަސައްކަތްތައް މި ވަނީ ބަދަލުކޮށްފަ. މި މަސައްކަތްތައް މިގޮތަށް ކުރަމުންދާތާ އެތައް ދުވަހެއް ެވއްޖެ. މި 

މު ެވސް މިހާތާކަށް ރުހުން ލިބިފަ އެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެްސ މަޖިލީހުގެ ރުހުމެއް ނެތް އެ ކަމަކަށް. އަދި ަގއި

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ ގޮތުގައި ީމގައި އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޤްޞަދަކީ މިއަުދ  މަސައްކަތްތައް ދަނީ ހިނގަމުން. އަޅުގަ

ނޑުމެ  445ން ތުހުމަތުކުރާ މިއަދުގެ ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ަވއްޓާުލމަށް އެންމެ ބޮޑު އިސް ރޯލެއް އަދާކޮށްދިން ކަމަށް އަޅުގަ

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރޭ ކިޔިއގެން ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އެ ބޭފުޅާގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ ކުންފުނިތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެން  ހުރިހާ ފައިސާ އެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ހިންގޭ މަސަްއކަތްތަުކެގ ތެރެއިން ބޮޅެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ވަންޖެހެނީ ސަބަބުތަކެއް ނެތި އެްއ ނޫން. އެ ބޭފުޅާ ވަރަށް އިސްކޮށް ހުްނނަވަިއގެން ޖީ.އެމް.އާރު މި މި ދަންނަ

ޤައުމުގެ ެއއަރޕޯޓް ހިންގުން، ޖީ.އެމް.އާރު ހިންގުމުން ބޭރުކޮށް، އެ ތަނާ ހަވާުލވެ، ެއ ތަނުގައި އާރު.ސީ.އެން.ީސ 

 450ހިންގަިއ، ެއ ތަނުން ވަރަްށ ބޮޑެތި މަންފާތައް ދަނީ ހޯދަމުން. ކިޔާ ަބޔަކު އެތަްއ ބަިއވަރު ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތަްއ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަްކޝަން އިންޑަސްޓްީރގަިއ މިައދު މި ވަނީ އެ މީހުން ނުފޫުޒ ހިންގަން ފަށާފަ. އެހެންވީމާ، 

ރާއްޖެ އަށް ބޮޑެތި ފަިއސާ އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މި މަސައްކަުތގެ ތެރޭަގއި ވެސް މި ވަނީ ހީލަތްތެރި ރޭވުމެކޭ. ިދެވހި

ވަންނަ ހުރިހާ ތަންތަނެއް ހިސޯރުކޮށްގެން މި ފަިއސާ ހޯދައި ކެމްޕޭނަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ޓަކައި ހިްނގާ ބިރުެވިރ 

ނޑުމެްނ  ނޑު ދަންނަވާނީ ިމއީ އެްއގޮތަކަްށވެސް އަުޅގަ ނަޑށް މިކަން ސިފަެވގެންދަނީ. ައޅުގަ ޖަރީމާއެއްެގ ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ވެސް ނޫން. މިއަދު މި ޤައުމުގެ ޤާނޫނާއި ކުރަންޖެހޭ ކަ  455މެއް ނޫން. މިއީ އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީއާ އަދި ަގވާއިުދތަކަށް ބޯލަނބަމުންނުދާ އަދި ނުހިނގާ އިރެްއގައި މިފަދަ ަކންތައްތައް ކޮްށގެން މިކަމުން 

އަުޅަގނޑަށް މި ފެންނަނީ މި ތަންތަން ބޭނުންކޮށްގެން ަގވާއިާދިއ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ އެްއެވސް ފައިދާ ެއއް ނެތް. 

ޤާނޫނު ޚިލާފު އެތައް ކަމެއް ިމއަދު ެވސް މި ދެންނެވި ފަރާުތން ހިންގަމުން ގެންދާ ތަން. އެ ކަންަތއްތަކަށް ހިްތވަރުދޭ 
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ނޑަކަށް ނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ވާންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ ޤަބޫލެއްނުކުރެޭވ، ޢިއްޒަތްތެިރ  ބަޔަކަށް އަުޅގަ

ނޑު އެދެނީ މި މަސައްކަތްތަަކކީ ކޮންމެހެން މި   460ރައީސް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުގެ ތާއީެދއް މި ކަމަކަށް ނެތް. އަޅުގަ

ގޮތަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެްއ ނޫން ކަމަށް. އަދި މީގެ ކުރިން ރާއްޭޖގަިއ އެަތްއ އަހަރެއް ވަންދެން މިކަން 

މުންދިޔަ ގޮތަށް އެކަން ކުރުމަކީ އެއީ ަރއްޔިތުންނަްށ މާ ލާބަ އާއި މަންފާ ވެސް ހުރި ގޮތެއް ކަމަށް. ކުރަ

ނުޑގެ ާތއީދު މި ކަމަށް ނެތް ވާހަަކ ދަންނަވަމުން، ައޅުަގނުޑެގ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ވަރަށް  އެހެންކަމާއެުކ އަުޅގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ، ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް.
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  ވާހަކަދެްއެކވުން: އިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދުވިލުފުށީ ދާ

ވަނަ މާއްދާގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން ސަރުކާރުގެ  116ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

އަދި ެއ  ވުޒާރާަތއް ހިންގުމަށް ގެންަނން ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ގެނަުއމުގެ ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ އަށް ލިބިގެްނވޭ.

މާއްދާގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުުވމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

 470ފެންނަ ލަފަ އެއް، މަޝްަވރާ އެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އަށް އެރުވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މިއީ އަޅުަގނޑުމެން 

ހިންގުމަށް ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ދީފައި އޮތް ބާރެއް އަޅުަގނޑުމެން،  ސަރުކާރު ދުވަހުން ދުވަހަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ސަުރކާރު ހިންގުމުގެ ބާރު ތެރެައށް ވަދެ، މީގައި ސަުރކާރަްށ ދަތިވާ ގޮތަށް މި ކަންތައް 

ބޭނުްނވާ ކަެމއް ސަުރކާރަށް އެންމެ  ކުރުމަކީ ެއއީ ީމގެ މަޤްޞަެދއް ނޫން. ީމގެ މަޤްޞަދަކީ ސަރުކާރުން ެއ ކުރަން

ފަސޭހައިން އެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އެ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކަކަށް އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެްނގެ ޮއވެއްޖެ ކަމަްށ   475މަރުޙަބާކިޔުން. އަދި އެކަުމގަިއ ސަރުކާރުގެ ސިާޔސަތަށް ުވރެ ރަނގަޅު ވިސްނުމެއް އަުޅގަ

ޏާ އެކަމާ ބެހޭ ލަފަ އާއި މަޝްވަރާ ސަރުކާރަށް ދިނުން. އެހެންވީމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައި މި ާވ ވަން

މަޢުޞޫމުގެ ހުށަހެޅުމަށް هللا މައްސަލަ ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް، ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 

ކުރާއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެބަ މިއަދު އޭިވއޭޝަނާ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. އާދެ! މިކަމަށް ތާއީދު

ރުޒގެ ތެރެއިން އިމިގްރޭަޝންގެ ހިންގުން މިއަދު ހޯމް  އަދި ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރާ އަދި ހޯމް އެފެއަ

ރުޒގެ ދަށުން ޑިފެންްސ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަުލކުރުމުން މީގެން އަންނާނީ ޮކންކަ  480ހަލަ ބަދަލުތަކެއްތޯ. ީމގެ އެފެއަ

ސަބަބުން ސަރުކާރުެގ؛ މި ެދންނެވި، މި ބަދަުލގެންނަ ުވާޒރާތަކުގެ ހިްނގުން ހަރުދަނާެވެގން ދާ ކަމަށް ވަންޏާ ެއއީ 

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު  ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ރަނަގޅު ބަދަލެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ރުޒގެ ދަށުން ނެގުމަށް ފަހުގައި އިމިގްޭރޝަން މިއަދު އޮތީ ޑިފެންސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެ ނގޭ ހޯމް އެފެއަ

މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގަިއކަން. އެހެންނަމަވެސް މި ތަނުގެ ހިންގުމަށް އައީ ކޮންކަހަލަ ހެޔޮ ބަދަލެއްތޯ؟ އެއީ 

 485ޔިތުންަނށް ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ބަލަިއލަންޖެހޭ ކަމެއް. ލިބުނީ ކޮން ކުރިއެރުމެއްތޯ؟ ރައް
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މަތިވެގެންދިޔަތޯ؟ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތަށް އިތުރު ހަލުވިކަެމްއތޯ މިހެން ހެދުމުގެ ސަބަބުން 

ނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައްަތއް ެއޮގތަށް ރަނގަޅަށް ދާ ކަމަށް  ލިބެނީ؟ މިއީ އަޅުގަ

ނޑުެމން ކަންބޮޑުވާކަށްނުޖެހޭ. ރައްިޔތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ވީހާވެސް ލުއިފަސޭހަކަމާ އެުކ ވެ އްެޖއްޔާ މީަގއި އަުޅގަ

ޚިދުމަތްދެވޭނެ ގޮތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ކަން ކުރަންޖެހޭނީ. އާދެ! މިއަަދކީ މިީއ ކުީރަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި 

 490ދާރުވި މީހުންނަކީ މިއަދު މި ޤައުމުގެ ބަޠަލުންނަށް ވެގެންދިޔަ ދުަވސް. އެކަހަަލ ތިބި ޚާއިނުންނާއި ޤައުމަށް ޣައް

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމަ، އެާއއެުކއެީކގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ  މަންޒަރުތަކެއް މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކިތަންމެ ކަމެއް ފެ ނޑުމެން ކުރިން ހީކުރި ކަންަތއްތަެކްއ ފެނިގެން މި ންނާނެ. މިއަދު އަުޅގަ ދަނީ އަުޅގަ

ނޫން. ހީކުރި ގޮތަކަށް ނޫން ދިވެހިރާއްޖެ ސިޔާސީ މަޝްަރޙު ވެސް ބަދަލުވެގެން މި ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބެނީ 

ނޑުމެންެގ ހާލަތު މި އޮތީ ގޮއްސަ . ލަދުން. ފިޔަވަޅު ނަގާފައި ދެން އަޅާ ތަން ވެސް ބަލައިލާ ހިސާބަށް އަޅުގަ

ނިޑވަެޅއްަގއި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާ ކޮންމެ...  495 އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ދަ

 

  ވާހަކަެދއްެކުވން: ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟު

އާ ދެ! މިއަދު އަޅުަގނުޑގެ ވާހަަކކޮޅު ފަށަިއގަތުމުގެ ކުރިން އެމް.ޑީ.ޕީ `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާ

ޢަލީ ޢާޒިމު، ގުޅިަވޑަިއގެންަފއި ވާތީ ދާންދޫ ދާއިރާގެ ަފރާތުން އެ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. 

 500ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން  116އާދެ! މަސައްކަުތގެ ދާއިރާ ަބދަލުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުން ކަންކުރާ ގޮަތކީ އެ ކަންަކން އެކަށަައޅާލުމުގެ ކުރިްނ،  މި ވަނީ ފޮނުވާފަ. މީގެ ުކރީގައި

ދަލުކުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހުެގ ދައުރެއް މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވަނީ. އެއަށްފަހު އެ  ކަންކަން ބަ

ކީ މި ކަންކަން ކޮށް، ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރަން ފަށަނީ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ކަން މި ވާ ގޮތަ

ނުޑމެންނަށް އެތައް މަހެއްގެ ފަހުން މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އަށް މި ކަންކަން މި އަންނަނީ.  ކަމެއް ކުރުމަށްފަހު އަޅުގަ

 505މި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އެހެން ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުުޅގައި ވިާދޅުވި ފަދައިން، ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މިއަދު ފެންނަމުން 

ދަނީ ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ތިމާ އިތުބާރު ހިފޭ މީހެއްގެ އަތްދަށަށް އެކިއެކި މުައއްސަސާަތކުެގ 

ބާރުވެރިކަން ގެންނަމުން ދާތަން. މީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ސަަބބެއް. ައޅުަގނޑަކަްށ ނުފެނޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްެގ 

ދާއިާރ، މަސަްއކަތު ާދިއރާ ގެންދިަޔއިމަ ލިބުނު ކުިރެއރުމެއް. ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ  ދަށަށް މިސާލަކަށް އިމިގްޭރަޝންގެ

ކޮމިޓީ އަށް އިިމގްރޭޝަްނގެ ކޮންޓްރޯލަރ ވިދާޅުވަީނ ވަަޑއިގެްނ، އިިމގްރޭަޝން ސިސްޓަމުގެ ވާަހކަ. 

 510ނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވުނު އިމިގްރޭޝަްނގައި ހުރި ކަްނތައްތަުކގެ ވާހަކަ. ހުރި ކަްނބޮޑުވުންތަުކގެ ވާަހކަ. އަުޅގަ 

ހަމަގައިމު ވެސް ކުިރއެރުމެްއ ލިބިފައި އޮތް ކަމަކަށް. ެއ ތަނުގައި ހުރި އެިކއެކި ިސސްޓަމުތައް ވަކި ުވޒާރާެއްއެގ 

ދަށަށް ގެނެސް، މިހާރު ޤާއިމުކުރެވިަފއި ހުރި ކަންތަކުގެ ދަށުން އެްއވެސް ކަމެއް ނުބެލި ކަންތައްތައް 
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ނުޑ ކަންބޮޑުވާ އަނެއް ކަަމކީ ބޮއްސުންލަިއގެން ޮގއް ސަ ޮއތްކަން އެއީ އެންމެން ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް. އަދި އަުޅގަ

މިސާލަކަށް ޑިާޒސްޓަރެގ މަސައްކަުތގެ ާދއިރާ ސީދާ މީާހގެ ފަހަތުން ނުވަތަ އެ މީާހ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ކަންކަން 

 515ހާލުަގއި ޖެހުނު ރައްޔިތުން، މުިޅ ރާއްޭޖގަިއ  ކުރަމުންދާ ތަން. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ާރއްޖޭގެ ސުނާމީ ކާރިސާަގއި

ނުޑގެ ދާއިާރަގއި މައުމޫނުގެ ވެިރކަމުަގއި ދެ  ވެސް މި ކަންކަން ޮގއްަސ އޮތް ގޮތް. ާޚއްޞަކޮްށ އަުޅގަ

ކޮންޓްރެކްޓަރަކާ ަހވާލުކުރެވުުނ. އެންމެ ފަހުން ހަވާލުކުރެުވނު ކޮންޓްރެކްޓަރު ވެސް ަމސައްކަތްނުކުެރިވގެން އެންމެ 

ހުން ވެރިކަން ބަދަލުެވގެްނ ގޮްސ، އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވެިރކަމުގަިއ އެޅިހާ ކޮންކްރީެޓއް ެވސް، ޖެހިހާ ސިމެންތި ެއއް ފަ

ވެސް، ރޭނިހާ ރޭނުމެއް ވެްސ، ކުރެހިހާ ކުރެހުމެއް ވެސް، އެޅިހާ ސީލިންގެއް ވެސް ެއއީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން. 

 520ހު ވެިރކަން ބަދަލުވެގެން ދިަޔއީ. މިހާހިސާބަށް އަިއއިރުަގއި އެްއވެްސ ފެބްުރއަީރގައި ބަާޣވާތަކަށްފަ 7އެހެންނަމަވެސް 

މަސައްކަތެއް ނުކުެރވޭ. ބާޣީންތައް ބުނޭ ރަށްރަށަށް ގޮސް ސިފައިން ލައްވާ ެވސް މަސައްކަތްކުރަން. ބާޣީންތައް ބުނޭ 

ނޑުމެންނަށް ރަށްރަށަށް ގޮސް ތިމަންނާމެން އަމިއްލަ އަށް ވެސް މަަސްއކަތްކުރާނަމޭ. އެހެންނަމަ ވެްސ މިއަދު އަުޅގަ

ފެނިގެން މި ދަނީ މިއިން އެްއވެސް ކަމެްއ؛ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ދާންދޫގެ މިސްކިތް، ަފއިސާ ހުރި؛ ހުއްޓިފައި ހުރީ. 

މާމެންދޫ ބަނދަރު. ފައިސާ ހުރި، ހުއްޓިފައި އޮތީ. ދެްއވަޫދ ބަނދަރު، ފައިސާ އެބަ ހުިރ. ހުއްޓިފައި އޮތީ. ސަޢޫދީ 

 525މިލިއަން ޑޮލަރު ސުނާމީ ފަންޑަށް ލާންޖެހޭ. ނުކުރޭ  2މިލިއަން ރުފިޔާ. ދިވެހި ދައުލަތުން  43ގައި އެބަ ހުރި ފަންޑު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެ މަަސއްކަތެްއ. ސުވާަލކީ ކޮންތާކަްށތޯ މި ރުފިޔާދަނީ؟ ބަޣާވާތްކުރި މީހުންނަށް ޚަރަދުކުރަނީ. 

އެބަ ޖެހޭ މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭ، ދެންމެ ރިާޔޟު ރަޝީދު ވިާދޅުވިހެްނ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ. ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވިދާޅުވިހެން އެ ބޭފުޅުން 

ދަނީ. އެއީ މިއަުދ ލަދުފުޅުގަންނަންޖެހޭ، ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް މިއަުދ މި ސިޔާސީ މަޝްރަޙުަގއި ހިނގަމުން

 530 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދާ...

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

ވަނަ  116ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި ވާ މައްސަލަ އަކީ ާޤނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑު ވެްސ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހު ށަހަޅާފައިވާ މަްއސަލަ އެއް. މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން އަުޅގަ

 535ފެންނަ އެއްެޗއް ދަންަނވާލަން. އާދެ! ޤާނޫނުައސާސީެގ ދަށުން ސަރުކާރު ހިންގުުމގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ލިިބގެްނާވ 

އް އުފެއްދުމާއި މަޤާމުތައް ފަރާތަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި މި ވަނީ. އަދި މުއައްސަސާތަ 

އުފެއްދުމާ، މި ކަންކަުމގެ ާބރު ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިިބެގންވޭ. އެހެންކަމަށް ވީހިނދު 

ސަރުކާރުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަކީ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމުގަިއ 

ނޑުމެންނަށް ހު ނޑުމެންނަށް ދުސްތޫރީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ ންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ލިބިގެްނވާ ބާރެްއކަން އަުޅގަ
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ނޑުެމންނަށް މިއަދު މި ފެންނަނީ ވަކި ބޭފުޅަކު ަރއީސްކަުމގައި   540ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ރުހިފަިއ، އަެނއް ޭބފުޅަކު ކުާރ ކަންތައްަތކަށް ރުެހމުންދާ ތަން. ރަނގަޅު. މި ހުންނަވައިގެްނ ކުރަްއާވ ކަންަތއްތަކަށް ނު

ވަނަ ާމއްދާަގއި ވެސް ަބާޔންކޮށްފައިވޭ. ެއއީ މަޖިލީހުން  16މަޖިލީހުން ރުހުން ހޯދަންވާނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ކީ ވެސް ނެތް ކަމެއް ވެސް ނޫން. ކަންބޮޑުވާ ކަންަތއްތަްއ، މި ބާވަތުގެ ކަންަތއްތަުކގެ ތެރޭގައި ފާޅުކުރުމަ 

ކުރަންޖެހޭނެ. އެކަމަކު އެ ބާވަތުގެ ކަްނކަން ވާންޖެހޭނީ ބިނާކުރުވަނިިވ، ޒިންމާދާރު ައދި ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުން 

 545ގެއްލުން ނުލިބޭ، ނުވަތަ ަރްއޔިތުންނަށް އެކަމުން ލާބަ އާިއ މަންފާ ލިބޭ ގޮތަކަށް ފާޅުކުރެވޭ ޚިޔާލުތަކަށް. އެގޮުތގެ 

ނޑު ދަންނަވާީނ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުން އައި އިމިގްރޭޝަްނ، ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީެގ މަ ތިން އަޅުގަ

ދަށަށް ބަދަލުކުރުމާ އަދި ހަމައެާއއެކު ިޑޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރާ އަދި ހަމައެާއއެކު ގުޅޭ ގޮތުން އޭިވއޭޝަްނ 

ނޑުމެންނަށް މިއަުދ  ސެކިއުރިީޓގެ ކޮމާންުޑގެ ނަުމގައި ުމއައްަސސާ ެއއް އުފެއްދުމާ، މި ކަންކަމަީކ މިީއ އަުޅގަ

އެއަރޕޯޓުަތއް ގިަނވަމުންދާ ވަގުެތްއގައި އެއަރޕޯޓުަތއް ހަރުދަނާކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް އެންމެ 

ނޑުމެްނނަށް  550އެކަމަށް މި މަޖިލީހުން  ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް ވަނީ ަކމަށް ވަންޏާމު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ނުދެވިގެން  އެއްބާރުލުންދޭންޖެހޭ ކަމެކޭ. އެހެން މި ދެންނެވި ކަމަކީ މި ބާވަތުގެ އެއްބާރުލުން ައޅުގަ

ރައްޔިތުންނަށް ރަނަގޅަށް ިޚދުމަތްނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ެއަކމުގައި އިހުމާލުވާންޖެހޭ ފަރާތަކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

ނޑު ހަމަގައިމު ވެސް ަޝްއކެއްނުކުރަން. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑުމެން މި ބާވަތުެގ ވެގެންދާނެކަ މާ މެދު އަުޅގަ

ކަންކަމުަގއި ބިނާކުުރވަނިވި ފާޑުކިޔުމަށްފަހު ނުވަތަ ސަުރކާރަށް ދޭންވާ، ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށް ަޓަކިއ 

ނޑަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެްނމެ ޒިންމާދާރުކަމާ އެުކގަިއ އެ  555ކަން ކުރުމަށްފަހު ކުރަންެޖހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަނީ. ފަހަރެއްަގއި ެވސް ވަިކ ބޭފުޅަކަށް ވީތީ ުނވަތަ ބާޣީއަކަްށ ވީީތއޭ ިކޔާފައި ނުވަތަ ބާޣީ އެްއ ކަމުަގިއ 

ނޑުމެންނަކަްށ އެކަމެއް އެ ނޑުެމން އެގޮތަށް ކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާމު އަުޅގަ ންމެ ޒިންމާދާރު ދެކިގެން ެއކަން އަުޅގަ

މިއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަީކ   ގޮތެްއގައި ނުބެެލވޭނެ. މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ނެޑއް ޤަބޫލެއް ުނކުރަން ބަޣާވާތަކުން ގެނެއްަސ އޮތް ވެިރކަމެއް ކަަމކަށް.  އަޅުަގނޑުމެން؛ ހަމަަގއިމު ެވސް އަުޅގަ

 560ތަާކ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާުމގަިއ ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު އެކަމުްނ އެއީ ޤާނޫނުައސާސީގެ ހަމަ

އިސްތިޢުފާދެއްަވއިފި ނަމަ އެކަން ބަދަލުވެގެން މި ދަނީ ނައިބު ރައީސެްއގެ މަޤާމުގަިއ ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް. އެކަން 

މާ، އެކަން ޤަބޫލުކުރެްއވި ބޭފުޅަކީ ވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮށްދެއްވި ބޭފުަޅކީ ެވސް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީ

މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ އެކަން ވެސް ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަތަްއ 

ގޮތަކުން ދެން  ހުށަހެޅިގެންދާ ތަން. ދެން ކޯޓުން ނިމިގެންދާ ގޮތަކުން މަނިކުފާނު އެކަމާ، އެ ތަނުގަިއ ހެކިބަސް ދޭ

 565ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އަދި ފަހުގެ ނިންމުމެއް. އެކަަމކު ޭއގެ ކުީރަގއި ައޅުަގނުޑމެންނަށް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނީ 

 މިއަދު މި ހިނގަމުންދާ ސަރުކާރަކީ ޤާނޫނީ ސަރުކާރެއް ކަމަްށ.
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 :ކަދެއްެކވުންފޫރު ވާހައިރާގެ މެްނބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަހެންވޭރު ދެކުނު ދާ

މުއައްސަސާ އެއް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް  3ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް 

 570ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުަގނޑު ވެްސ އަދި ައޅުަގނުޑގެ ޕާޓީން ވެސް ފެންނަ ކަމެްއ ކަމުަގިއ ނުވޭ. އެއީ ީމގެ ކުރިްނ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިމލިޓަރައިޒޭޝަން ނުވަތަ މިލިޓްރީ ވެރިކަމެއް ޤާއިމުކުރުުމގެ ވާހަކަދެްއކެވި ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރި ގޮތުން 

މުައއްސަސާ ޑިފެންްސ  3ފިޔަވަްއސެއް ކަމުަގއި ދެކެނީ. މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ސަަބބު ވެސް މި އޮންނަނީ މި 

ށް އެްއވެްސ ސަބަބެއް ނެްތ މިނިސްޓްރީ އަށް ގެނައިމާ ިމ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރަން ަފސޭހަވާނެ ކަމަށް. އޭެގއިތުރަކަ 

ހުށަހަޅާފަ އެއް. އަނެއްކާ ދުިނޔޭގެ ޑިމޮކްރެިޓކު ޤައުމުތަުކަގއި މިކަން އޮންނަ ގޮތާ ވަރަްށ ބޮޑަށް ޚިލާފަށް މިކަން މި 

 575ފަންކްޝަެނއް މި އޮތީ. ެއއް ކަމަކީ ޑިާޒސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓު. ޑިޒާސްޓަރ  3އޮތީ. އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގކުެރވެނީ 

ކީ ކޮންމެހެން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި އޮންނަންޖެހޭ ތަނެއް ވެސް ނޫން. ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއާ މެނޭޖްމަންޓަ

ކޯޕަރޭޓުކޮށްގެން ކަންކަން ކުެރވިދާނެ. ދެން މި އޮތީ އިމިްގރޭޝަން. އިމިގްރޭޝަނަކީ ެޕރަމިލިޓްރީ ތަނެއް ކަމުަގިއ 

ނޑުމެްނ ގިނަ ތަންތާގައި ދެކެނީ. ެއހެންނަމަވެސް އެވެސް ރަ ނަގޅު ޑިމޮކްރަސީެއްއގައި، މި ޒަމާނުގައި އަުޅގަ

ގެ ވާހަކަ ެއއް ނޫނޭ މި ދައްކަނީކީ. މި ޒަމާނުގެ ާވހަކަ އޭ. މިހާރަކަށްއައިްސ 1923އަބަދުވެސް ދަްއކަން 

 580ން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންތައްަތްއ ހުންނަ ގޮތުން އެއީކީ ދުިނޔޭގެ އެްއވެސް ތަނެްއގައި ުކރާ ކަމެއް ވެސް ނޫން. ދެ

މިއޮތީ އަދި އިތުރަށް ޭއވިއޭަޝން ކޮމާންޑުގެ ނަމުަގއި މުައްއސަސާ ެއއް އުަފއްދާފައި އެ ަތން އަނެއްާކވެސް ޑިފެންސް 

މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ދާން. ޭއގެ މާނަ އަކީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ވަިއގެ ހުރިހާ ބަނދަރުތަްއ ެވސް މޮނިޓަރކުރެޭވ ގޮަތކަށް 

ވަިއގެ ބަނދަރުތައް އޮީތ ވަރަށް ބޮޑަށް ދުނިޔޭގެ ކޮމާސް އާއި އިޤްތިޞާދާ ުގޅިފަ.  މި ހަދަނީ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު

ނޑުމެން މި ގެންނަ އާ،  އެހެންވީމާ، މިލިޓްރީ އިންސްޓަރލޭޝަނެއްގެ ތެރޭަގއި މި ކަންކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ައުޅގަ

ނޑު ނޑުމެންނަށް ުނފެންނާތީ އަޅުގަ  585ދެކެީނ މީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި  ހެޔޮވެރިކަުމގެ ނިޒާމުގެ ތެޭރގައި އަުޅގަ

ޕްރެސީޑެންޓެއް ކަމަށް. ައޅުަގނޑުމެން ދިވެހިން މިކަމަށް ވަރަށް ވިސްނަިއ ތިބެންޖެހޭނީ. ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ މިކަހަލަ 

ސަގާފަތެއް ޮއވެ، ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެންމެ ފަހުން ބަޣާވާތްކޮށް، މިކަހަލަ އިނީޝިއޭޓުތައް ނަގާ ނެގުން 

ހަމަ ހަރުއަޑުން އެކަން ކުށްވެިރކޮށް، ެއކަމާ ނަފްރަތުކޮށް، އަދި އެކަން ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން. އަޅުަގނޑު 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 590 

 ކަދެއްެކވުން:އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަ ކުޅުދުއްފުށީ

ދާގެ )ހ( ގައި ބުނަނީ ސަރުކާރުން އުފައްދަންޖެހޭ ވުޒާރާތަކާިއ ވަނަ މާއް 116ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ނަޑއެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިިބގެންެވއޭ. އެހެންނަމަވެސް އެ  އެ ުވޒާރާތަުކގެ މަސައްކަތް ކަ
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ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު  2312 މަސައްކަތްތައް އުފެއްދުމުގެ ުކރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެކަމުގެ ހުއްދަހޯދަންޖެހޭ.

ނޑަެއޅިގެން ބަޣާވާެތއް   595މަހު އިމިގްރޭޝަންގެ މަސަްއކަތް ވަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ގެންދެވިފަ. މީ ކަ

ކޮށްގެން ހުރެ، ޤާނޫނާ ޚިާލފު ޢަމަލުތަކެއް މި ޤައުމުަގއި ހިންގަމުން ެއ ދަނީ. މިއަދު މި މަޖިލީހަށް މިކަން 

ޅެނީ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުާރ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ކެބިނެޓް ސެކެޓްރީ ގެނެއްަސ ހުށަހެޅިގެން މި އު

މިކަން ކީއްވެތޯ ކުރީ ސުާވލުކުރީމާ އެއަށްފަހު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން މި އުޅެނީ މިކަން ކުރަން. މިއީކީ 

ށް ދަޢުާވކުރާއިރު ައދިވެސް އޭނާ އެހެރީ ސްޓޭްޓ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ދައުލަތުން އިލްޔާސް ޙުަސއިންގެ މައްޗަ

 600މިނިސްޓަރެއްގެ މަޤާމުގަ. ީމ ވަޙީދުގެ މި ޤައުުމގެ ފެންވަރަކީ. ަދއުލަތުންނޭ ދަޢުވާުކރަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ްސ އަދިވެްސ ޅިޔަނު ވީމާ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީަގއި ބަހައްޓާަފއި އޭަނގެ ފަހަތުން އިމިގްޭރޝަން ގެންޮގސް ޑިފެން

މިނިސްޓްރީ ތެރެ އަށް ލާން މި ވިސްނަނީ. ޑިޒާސްޓަރ މޭނޭޖްމަންޓާއި އިމިގްރޭޝަނަކީ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންެގ 

ޢަމަލުތައް ހިންގާފައި ހުރި ތަންތަން. އެހެންނަމަވެސް މިތަންތަން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ގެނައުމުން ޑިފެންސް 

 ކޮރަޕްޝަާނއި ފަސާދަ އިން ެއއްކިާބވެފަިއވާ ތަނެއް...، މިނިސްޓްރީ އަކީ ފަޚުރުވެރި ސަގާފާތެއް އޮތް

 605 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއިޅފައިވާ ަވގުތު ވެސް ވަނީ  ނޑަެއޅިފަިއވާ ވަގުތު އެ ހަމަވީ. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ކަ މި ބަހުސްގައި އެމް.ޑީ.ޕީ އަްށ ކަ

އެހެން މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިމުނީ.  ހަމަވެފަ. ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ހުރިހާ ޢިއްަޒތްތެރި

އެހެންވީމާ، މި ބަހުސް މި ިހސާބުން މި ނިމުނީ. ހުށަހެޅި، ތާއީދުލިބިފައިާވ ދެ ގޮތް އެަބ އޮތް. އެ ދެ ގޮތަށް ވޯޓަްށ 

ނޑުެމން އެޖެންޑާ އައިޓަމު   610 ގައި. 1:33ގެ ަދށުން މިއަދު 12އެހުން އޮންނާނީ އަުޅގަ

 

 ރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު . މަޖިލީހަށް ތަޢ7ާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ދަނީ އެޖެން  615 މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު.  އަށް. 7ޑާ އައިޓަމު މިހާރު އަޅުގަ

ކުރުމުގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ަމރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛު -7.1

ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއުވން. ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި މަރުެގ ޙުކުމް 

 ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބިލުގެ ފުރަަތމަ ކިޔުން އިްއިވއްޖެ. 

 

 620 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 8
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  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ްނ ތަޢާރުފުކުރެވިފަިއވާ ބިލެްއެގ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން. އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ އެފަދަ ކުެށއް . ކުރ8ިޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 އިޞްލާޙުކުރާކަށް މިއަަދކު ެވސް ނެތް. 

 625 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާމވަށު ާދިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ަޢބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު  9.1ސް. ާދޢީ ބަހު. އިބްތ9ިޑާ އައިޓަމު އެޖެން

 630ަގއި ބޭްއވުުނ 2313ޖޫން  3ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާނާގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަަތމަ ކިޔުން ިއްއވާފައި ވަނީ 

ނޑު ާމވަށު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވަނަ ޖަލްސާގަ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހު 1މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުުރގެ  ށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރަށް ފުރުޞަތުއަުރަވން.

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: އަބޫބަކުރު ޖަމާލު ޒީޒުޢަޢަބްދުލް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު

 635على سيدنا وموالنا محمد خيرالبشر وعلى  االنسان مالم يعلم الصالة والسالم علّمالحمد هلل الذي علّم بالقلم `. 

ެގ 1973. އާދެ! ދިެވހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު السالم عليكن ورحوت هللا و بركاتهއީސް، ޢިއްޒަތްެތރި ރަ .وصحبه وسلّماله 

އަހަރުތަކުން ފެށިގެން އެދުުރގެތަާކއި މަކްތަބަތުން ފެށިެގން ފަށާ ތަޢުލީމާއި މެދު މަދަރުސީ ތަޢުލީމާއި ސާނަވީ 

ޢުލީމާއި މަތީ ސާނަވީ ތަޢުީލމާ، މިގޮތަށް ބަދަުލވަމުން ައިއސް މިއަދު މި އޮތީ މަތީ ތަުޢލީމުގެ ތަފާތު މަރުޙަލާތައް ތަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާއިމުކުެރވިފަ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދަިއން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤައުމީ ުޔނިވަރސިޓީ އެއް އެބަ ހުރި. 

 640ރަށް ކިޔަވައިދޭ އަިމއްލަ ކޮލެޖުތައް އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭގެ ބޮޑު އާބާދީ އެއް، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޑިގުރީ ފެންވަ 

ޒުވާނުްނގެ ބޮޑު އާބަދީ ެއއް މިއަދު މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުން އެބަ ގެންދޭ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން މަތީ 

ތަކީ ލައިބްރަރީ. އާދެ! މަތީ ތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާގައި ތަޢުލީމަށް ޓަކައި އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ދޭ އެއް ފަރާ

ކިެޔވުމުގެ ޮބޑު ބަިއ ހާސިލުުކރަންޖެހެނީ ދަރިވަރުން އަމިއްަލ އަށް ަލއިބްރަރީތަުކގެ އެީހގަ. މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ހުރުމަކީ ކިަޔވާކުދިންނަށް  އޮންލައިންކޮށް ތަފާތު ލައިބްަރރީތައް ފެންނަން ހުރި ކަމަށް ވިޔަްސ، މެނުއަލް ލައިބްރަރީަތއް

 645ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެްއ. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަބއި ގަރުނަށް ވުރެ ުދވަސްީވ ޤައުމީ ކުުތބުޚާނާ އެއް ހުރިކަން ެވްސ 

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އެެހންނަމަވެސް އެ ތަނުގެ ނިޒާާމއި އެ ތަނުގެ ކަންތައްތައް ިމއަދު ހަމަޖެހިފައި އޮތީ އެންމެ 

ނީ އުސޫލާ އެްއގޮތަށް ކަމަށް ނުފެންނާތީވެ، ައޅުަގނޑު ދެކެނީ ތަޢުލީމު ކުިރައރައި ފުޅާވަމުން އަންނަ މި ޒަމާ
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ޒަމާނުގައި ކުތުބުޚާނާގެ ޚިުދމަތަކީ ތަޢުލީމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ވަސީލަތަކަށް ވާތީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުމީ 

ނަށް އެްނމެ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްލިބޭނެ ތަނަކަށް ކުތުބުޚާނާ ހެދުމަކީ ކުތުބުޚާނާގެ ޚިދުމަތްތައް ޒަާމނީކޮށް، ރައްޔިތުން

 650ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް. ހަމަ އެފަދައިން ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ އިން ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ އެންމެ 

އަންނަ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އެކަީށގެްނވާ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިެދވޭ ިޚދުމަތްތަކަކަށް ހަދައި، ޢިލްމީ ގޮތުން ކުިރއަރަމުން 

ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިފަިއވާ ތަނަކަށް ހެދުން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 2336/1ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރެވުނު ޤާނޫނު ނަންބަރު  2336ކުތުބުޚާނާއާ ބެހޭ ގޮތުން އޮްތ ހަމައެކަނި ޤާނޫނަކީ 

ތުބުޚާނާ އަށް ަތކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނު. އާދެ! އަޅުަގނޑު ހިތުން ކުތުބުޚާާނެގ ޤާނޫނަކަށް ހަމައެކަނި ެއ ޤައުމީ ކު

 655ތަނަށް ތަކެތި އެްއކުރާ ޮގތަށް ޤާނޫނެއް އޮތުމަކުން ނުފުދޭ. އެހެންވީމާ، ޤައުީމ ކުތުބުޚާނާގެ ނިޒާމުަތއް 

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ގޮތާ، އެ ތަނުގެ މުޅި ނިޒާމު ޤާނޫނީ  ހަމަޖެހިފައިވާންޖެހޭނެ ގޮތާއި އެ ތަނުގެ ވަސީލަތްތައް

ނޑު ހިތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ ހަރުދަނާވެގެންދާނެ  ނޑެްއގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހިގެން އައުމަކީ އަުޅގަ އޮނިގަ

ނޑުމެންގެ ިދވެހި ރަްއިޔތުންނަށް . ޚާއްޞަކޮށް ިދވެހި ސަބަބެއް. އަިދ މި ކަމުެގ ސަބަބުން ފައިދާެވގެންދާނީ ައޅުގަ

ތަޢުލީމީ ޖީލަށް. އަދި އެއަށްުވރެ ވެސް ޚާއްޞަކޮށް މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުންގެންދާ ދަރިވަރުންނަށް. މި ސަބަބަށް 

ނޑު ހުށަހަޅާފައި މި ވާ، ިދެވހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ  ނޑު އެދެނީ ުހރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އަުޅގަ  660ޓަކައި އަުޅގަ

ޓަަކއި ހުށަހަޅާފައި މި ާވ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެ، ކޮމިޓީއަކަްށ ފޮނުވަިއގެްނ،  ތަރައްޤީކުރުމަށް

ނޑުގެ ވެސް ަބއެއް ިޚޔާލުތައް އެބަ ހުރި.  ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙުތަްއ ގެނެސްގެން ފާްސކޮށްދެްއވުން. އާދެ! އަުޅގަ

ނާގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު އަދި މި ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑަިއގެން މި ބިލަކީ ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ ކުތުބުޚާ

ތިއްބެވި ބޭފުޅުްނގެ ފަންނީ ެއހީތެރިކަމާއެކު ތަްއޔާރުކުެރވިފައިވާ ބިލަކަށް ވީހިނދު ވެްސ އަޅުަގނުޑގެ ބަެއއް ޚިޔާުލ 

 665ށް ުދނިޔޭގެ ބަެއއް ތަންތަނުަގިއ އެބަހުރި، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ރިޢާޔަތްކުެރއްވުން އެންމެ ރަނގަޅު. މިސާލަކަ

ނޑެްއގެ ދަށުގައި ހިނގަމުންދާ ތަންތަނުގެ ގޮުތގައި އެބަ ހުރި.  އަރުޝީފާއި ޤައުމީ ކުތުބުޚާާނ އަކީ ެއއް އޮިނގަ

ނޑުމެްނގެ ޤައުމީ އަރުޝީފާ އަދި ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ އަކީ ެއއް  ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތަށް ބަލާއިރުގައި އަުޅގަ

ދަށުން، މި ދެންނެވީ އެއް ހިންގުެމއްގެ ދަށުން ހިންގާ ދެ ޑިޕާޓްމެންޓަކަށް ހަދާލެވިއްޖެްއޔާ ހަމަގައިމު ވެްސ ފުރާޅެއްގެ 

ހިންމުގުމު ޚަރަދު ކުޑަވެގެންދާނެ. އަސްލު އަރުޝީފަކީ ޙަޤީޤަތަގައި ެވސް ލައިބްރަރީ އެްއ ކަހަލަ ގިނަ ދުވަހަށް ތަކެތި 

 670ށް ވެސް ވިސްާނވަަޑއިގެން އަރުޝީާފއި ކުތުބުޚާާނއާ އެްއކޮށްލުމަކީ ވެސް ހަމަ ރައްކާކުރާ ތަނެއް. އެހެންވީމާ،، މިކަމަ

މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގެްނފި ނަމަ ކުރައްވަން އެންެމ ރަނގަޅު ކަމެްއ. އަުޅަގނޑު އެ ަބއި މި ބިލު 

ނޑު ިޚޔާލެްއގެ ގޮތުން މި ފަރުމާކުރަމުންދިޔައިރު ެއކަން އެގޮތަށް ހިމަނާފަ ެއއް ނޯންޖނާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ 

ހުށަހަޅާލީ ރިޔާޢަތްކުރައްވަްނ ރަނގަޅު ނުކުތާ އެކޭ. ާއދެ! ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ެއކުލަވެިފއިާވ 

ފެންވަރު ރަނގަުޅ ކުތުބުޚާާނއާ ބެހޭ ޤާނޫނެްއގަިއ ައޅުަގނޑުމެން ރާއްޭޖގަިއ ވެްސ އޮންނަން ޖެހިއްޖެ ކަމަށް 
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 675ރެވޭ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުގައި ެވސް ޤައުމީ ކުތުބުޚާާނއާ ބެހޭ ޤާނޫނުތައް ހުރޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫުލކު

ެގ ފަހުކޮޅުން ގެިށެގން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަތއުލީމު ުކރިއަރަމުން އަީއ ވަރަށް ބާުރ 1973ކުރިން މި ދަންނަވާލި ފަދަިއން 

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ކަްނކޮޅުތަކަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަްނކޮޅުތަުކގައި މި ވަނީ މަތީ  ދުވެްއޔެްއގަ. އަދި މިއަދު ައޅުގަ

ތައުލީމުގެ ދޮރުތައް ހުުޅވިފަ. ރަށުގައި ތިެބގެން ވެސް އަިދ މާލެ އައިސްގެން ވެސްމ ައތޮޅުގެ ސަރަހައްދީ އެިކއެިކ 

ންނާއި ޑިޕްލޮމާ ފެްނވަާރ ރަށްރަށަށް ގޮސްގެން ވެްސ ެއކި ދާއިރާތަކުން މަތީ ަތއުލީމުގެ ކޯސްަތއް ސެޓްިފކެޓް ފެންވަރު

 680އަދި ިޑގުރީ ފެންވަުރގައި ާހސިލުކުރަމުން އެބަ ގެންދޭ. އަދި ޚާއްަޞކޮށް ފާހަގަކޮށްަލން އަޅުަގނޑު ބޭނުންޭވ. 

ޕީ.އެޗް.ޑީ ފެންވަރަށް ެވސް މިއަދު ރާއްޖޭގެ ޔުނިވަރސިީޓަގއި ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުން ެގންދާކަން. އެހެންވީމާ، މިފަދަ 

ނޑުމެންެގ ރާއްޖޭަގއި މަތީ ތަޢުލީމަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއްދޭ އެންމެ ބޮޑު ވަސީލަތަކަްށާވ ޒަމާނެއްަގއި  އަުޅގަ

ކުތުބުޚާނާގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަކީ ތަޢުލީމަށް ޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ތި ބޭފުޅުން 

ނޑު ޝައްެކއްނުކުރަން . އާދެ! އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ ފަދައިން މި ޒަމާނަށް ޤަބޫލުކުރައްވާެނކަމާމެދަކު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވޭ ތަޢުލީމާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް ވެސް. މިކަމަށް ވެސް ވިސްނަިއ، މީގެ ދެ   685އަިއއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ވާނީ ަތއުލީމުގެ ބިެލއް ވެްސ ހުށަހަޅާފަ. މި ބިލުގެ ކުރިްނވެ ސް ފާސްވުަމކީ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ައޅުގަ

ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ހަމައެއާއެކު މި ބިލު ފާސްވުމަކީ ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަށް ވާތީވެ ިމ 

ބިލު ބަލައިގަނެ، ކޮމިީޓއަކަްށ ފޮނުވައިގެން ޤާނޫނަކަށް ަހއްދަަވއިދެްއވުމަށް އެދެމުން، މި ބިލުން ހަމަގައިމު ވެސް 

ނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލަނީ. ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ނަށް ލިޭބނީ ހުސް ފައިދާކަން އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަމުން އަުޅގަ

 690ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ައދި ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ތަުއލީމުގެ ބިލު ެވސް ކޮމިީޓ 

ދަންނަވަމުން، ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަްށ  މަރުޙަލާގައި ައވަސްކޮށްެދއްވުަމށް އަޅުަގނޑު އިލްތިމާސްކުާރ ވާހަކަ

 ަވއްސަލާމަ ޢަލައިކުމް.  والحمد هلل رب العالمينބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 695 46މިނެޓު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  7ަގިޑ  1ގަޑިއިރު އެބަ އޮތް. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  3ޝުކުރިއްާޔ. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް 

 5މިނެޓު. ޤައުމީ ޕާޓީ އަށް  5މިނެޓު. ޕީ.އޭ އަށް  11މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  35ޓު. ޑީ.އާރު.ޕީ އަށް މިނެ

މިނެޓުއިރު.  5މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސަބަތްނުވާ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ވެސް ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނީ 

މިނިޓުގެ ހުސްވަގުުތކޮެޅްއ  33އޮންނަ ގޮތުން މި ހިސާބުން ފެށިގެން އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތް ތާވަލު ހަމަޖެހިފައި 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވަންޖެހޭނެ. މިހާރު ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގެންފައި ވަީނ ދެ ބޭފުޅަކު. އެއީ މާފަންނު 

 700އިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޤު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދާއި ފުވައްމުލަކު މެދު ދާ

ަގއި ައޅުަގނުޑމެން އަލުން މަސައްކަތް ފަށާިއރު އެ ދެ ބޭފުޅުނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުއަރުވާނީ. 11:33މުފީދު. 
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ނޑުމެން މަަސއްކަތް ކުިރއަށް ގެންދާނީ.  ގަިއ 11:33ފަހަރަކު ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނީ. އެއަށްފަހު އަުޅގަ

ނޑުމެން އަޅުގަ  ނޑު ގަސްތުކުރަނީ ކޮިމޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުގެ ތެރެއިން މިއަދުގެ ރިޕޯޓަށް ދާން. އެއަށްފަހު އަުޅގަ

 33އަިއގެްނ ކުރިއަށްދާނީ އެ ރިޕޯޓު ނިުމމަށްފަހު. މި ހިސާބުން ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް  9އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 705 ލާމް ޢަލައިކުމް. މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން. ަވއްސަ

 

 ]އަށް  11:33އިްނ  13:33ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ޖަލްސާގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްދާއިުރގައި އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި   710`. ހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހ، އަުޅގަ

ލު އަބޫބަކުރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާެގ ވަނީ މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާ

ނޑު ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ބިލު. މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. 

 

 715 ކެވުން:މް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމާފަންނު ދެ

ނޑުމެްނެގ ކުރިމަތީގައި މި އޮތީ ޤަުއމީ ކުތުބުޚާނާގެ ބިލު. ބިލު  `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އާދެ! އަުޅގަ

ހުށަހަޅުއްވަމުން ތަޢާރުފުަގިއ ވިދާުޅވި، އިންސާނާ ކިަޔވަން. އަދި ެއކަލާނެގ އަްނގަވާަފއިާވ ވަީޙ ބަސްފުެޅއް. 

ގެ ވެރި ރަސްކަާލނގެއީ އެންމެ ދީލަތިވަންތަ ރަސްކަލާނެގއޭ. ހަމަ އެގޮތަްށ ކަލޭގެފާނު ކިަޔާވވިދާޅުވާޭށ. ައދި ކަލޭގެފާނު

އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ މިއީ މި ޤައުމަށް ހަމަ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. އާދެ! އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން މީެގ 

 720ޚާާނ އެއް ުނވަތަ އަރުޝީެފއް ސިޔާސީ، ޕޮލިޓިކަލް ެބގްަރއުންޑަށް ބަލަންޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤައުމީ ކުތުބު

ޤާއިމުކުރެިވ، މިހާރު ކީއްކުރަންބާއޭ މި މަސައްކަތްކުރެވެީނ. އެހެންނަމަވެސް މީގެ ކުރީގައި ެވސް، ޢިއްޒަތްތެިރ 

ރައީސް. މީގެ ކުީރގައި ވެްސ ހަމަ ދިވެހިރާއްޖެ އޮވޭ. ެއހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ އޭުރގަިއ 

ގެ އަރުޝީފާއި ިދވެހިރާއްޖޭގެ އޭުރގެ ވެރިން ނުވަތަ އެ ޒަމާނުގެ ވެރިންނާ ލިޔުްއވާފައި ހުރިހާ ފޮތްތަާކ ދިވެހިރާއްޖޭ

ނޑު އުފެދޭ ސުވާލަކީ ކިހިނެއްބާއޭ  އެްއޗެހި ނައްތާލަިއގެން ދިަޔ ތަން. ނައްތާލި ތަން. ދެން ކިހިނެއްތޯ، އަުޅގަ

 725އެއް މިއަދު ޤާއިމުކުރާނީ. އެ ހުރިހާ ފޮތްތަކާ އެއްޗެހި ވީ އަޅުަގނޑުމެން އަރުޝީފެއް ނުވަތަ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ 

ނޑުމެްނގެ މިދިޔަ  ައހަރުގެ ވެރިކަުމގައި، މާީޒަގއި  33އަންދައިލާފަ. ނައްތައިލާފަިއ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

އި އުކާލި. ޭއގެ ކުީރގަިއ ވަރަށް ގިނަ ފޮތްތަެކއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު އެ ފޮތްތަކާ ެއއްޗެހި ނީލަމަށް އަަޅއި، ނަގަ

ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މަތީގެ އާއި ތިރީގެ ހެދިގެން އެ ޒަާމނުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ެއއް އެކުަލވައިެލވި، ޢިއްޒަތްތެިރ 
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ރައީސް. ވަރަށް ގިނަ ފޮތްތަްއ ރާއްޖޭގެ ެއކިެއކި ޢިލްމީ ބޭފުޅުން ލިޔުްއވާފަިއވީ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެ ފޮތްތަކެްއ 

 730ކަށް ނެތް. އެ އެއްޗެިހ ވީ ނީލަމަށް ލައި ނުވަތަ އަންދާލައި ނުވަތަ ކޮންމެވެްސ ތާކަށް ލާފަ. އޭގެތެރެއިން ފެންނާ

ނޑަށް  ނަޑށް ވެސް ލިބުނު. ނީލަމުން އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ބައެއް އެްއޗެހި އަުޅގަ

ނުޑގެ ބައްޕަ އަށް ލިބުނު ފޮތްތަކެއް ވަަރށް ބައިވަރު. މީގެ ބަޔާން އެަބ ކުރޭ މިހާރު ނެތް ފޮތްތައް ، ލިބުނީ. އަޅުގަ

ވެސް ުއވާަލއި، ނައްތާލި ޮފތްތައް ވެސް އަރުޝީފަށް ނުވަތަ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ ައށް ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ. 

ނޑުމެން އަތުަގއި ވެ ސް ހުންނާނެ. ެއ އަޅުަގނޑުމެން އެްއވެސް ަމްއސަލަ ެއއް ނެތް. ވަރަށް ިގނަ ފޮތްތައް އަުޅގަ

 735އެްއޗެހިތައް ވެސް ަހވާލުކޮްށދޭންނަން. އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅަގނޑުެގ އުފެދޭ ސުވާަލކީ 

ނޑަށް ފެނިގެންދިޔަީއ ރައީސް ނަޝީދު ފޮތެއް ލިޔުްއވާއިރަށް ހައްޔަުރކުރަނީ.  ކީްއވެގެންާބއޭ އެ ޒަމާނުގަިއ އަޅުގަ

މަ ހައްޔަރުކޮށް، ޖަލަށްލީ. ފޮތްތައް އަންދާލީ. އައްަޝއިްޚ ޢުމަރު ޢީސާ އޭރު ކުރީ ކަޅުހުރާގޭ ލަޠީފު ފޮެތއް ލިުޔނީ

ނޑު އޭނަ ނިާޔވެގެްނ  ވެރިކަމެްއަގއި ވެސް ޔެލޯ ބުޭކ ކިޔާފައި ފޮތެއް ނެރުނު. ރީދޫ ފޮތޭ ކިޔާފަ. އެ ފޮތުގެ ބަޑޭރިގަ

ފީޤު ލިޔުްއިވ ހުރިހާ ފޮތްތަކެއް ވެސް ދިޔައިރު އޮތީ. އެ ފޮތްތައް ވެސް ގެންދިަޔއީ. މިހެންގޮްސ ޝަފީގުގޭ ޝަ

ނޑި  33އަންދާލީ. މިހެންގޮސް ޢިލްމުވެރިންގެ މި ހުރިހާ ފޮތްތަކެއް އަންދަމުން  ނުޑގެ ސިކު  740އަހަުރގައި ިދޔައިމަ އަުޅގަ

 އަށް ވަންނަމުންދިަޔއީ މިއީ ކޮންކަހަލަ މީހެއްބާއޭ. އެ ަޒމާނުގައި ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީްސ، ޢަރަބީންގެ ތެޭރގަިއ ވެސް 

ޢިލްމާ މި ހުރިހާ އެއްޗެއް. ރަސޫލާ ސުވަރުގެ ވަަޑިއގަތް ފަހުން ޢިލްމުވެރިން ޢަރަބީންގެ ތެރޭގައި އިންތިހާ ދަރަަޖ 

އަށް އުފެދުނު. މުޅި ޙަޟާރާތް ފެތުރުގެންދިޔައީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އޭެގ ކުރީގައި ވެސް އަޅުަގނޑު 

ަޙޟާރާތްތައް، މިސާލަކަށް ެއލެގްޒެންޑްިރާއގެ މިޞްރުެގ ދަންނަވައިލާނަން ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ޭއގެ ކުރީ 

 745އިސްކަންދަރިްއޔާ އިން ސްެޕއިންގެ އަންދަލޫސްއާ ހިސާަބށް ޢިލްމު ހުރި ފެތުރިފައި މުޅި ދުނިޔެ އަށް. ދުނިޔޭަގއި 

ނޑުމެންނަށް ޙަދީޘް ފޮތްތަކާ، އެހެން ގޮސް ޢިލްމީ، ބޭސްވެރިކަމާ، އި ބްނިސީނާ ފޮތްތައް ލިޔެ، ދުނިޔޭގައި ައޅުގަ

ނުވަތަ މިހާރު އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔާ ވިޗީނާ މިއީ އުޒްަބކިސްތާނު ތަންތާގައި އިސްލާީމ ޢިލްމުވެރިން ޔުނިވަރސިޓީ 

އަޅާފަިއ އެބަ ހުރި. އެ ޔުނިަވރސިޓީން ބޭސްވެިރކަމާ އެހެިނހެން ކަންތަކުެގ ތެރެއިން ަރޝިޔާ މީހުން ހަނދަށް ވެްސ 

ށްގެން. އިސްލާމީ ޢިލްމުެވރިން އުފެއްދި ހުރިހާ އެއްެޗހިތައް، ެއކި ެއއްޗެހި ެއިކ ގޮއްސި އެ ެއއްޗެހިަތއް ބޭނުންކޮ

ނޑު މި ދެންނެވި ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން  ނޑަށް ަހމަ އޭރުގައި އަުޅގަ  750ބަސްބަހަށް ތަރުޖަމާވެގެން ޮގއްސި. ދެން އަުޅގަ

ނޑަްށ ފެނުނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއކިެއކި ބޭޭބފުޅުން ލިޔުއް  ވާފައި ހުރި ފޮްތތައް. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ވަރަށް ގިނައިން އަުޅގަ

ރްޑ  ގިނަ އަދަދަކަށް، ވަރަށް ިގނަ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ، އެންމެ ގިނަ، މިހާރު ހުޅަނގުގެ އެންމެ މަތީ ހަވަ

ޔުނިވަރސިޓީން އެ ކިަޔަވއިޭދ އެއްިޗއްސަށް ވުރެ، މުފަްއކިރުން ނުވަތަ ފިލޯސަފަރުން ލިޔުއްވާފައި ހުރި ހުރިހާ 

ތަކެއްގެ ޢިލްމީ އެިކއެކި މަޒްމޫނުތަކާ އެްއޗެހި ނުވަތަ ތަރުޖަމާއާ އެއްޗެހި ހުރި ދިެވހިރާއްޖޭގަ. އެހެންނަމަވެސް ފޮތް

 755މިހާރު ފެންނާކަށް ނެތް އެ އެއްެޗއްސެްއ. އޭރު އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނަން އެންމެ ކުރިއަށް ޖެހިލާއިރު، މިހާރު 
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ަވއިދޭ ނުވަތަ ފިލޯސަފީ، މިކަހަލަ އެއްޗެއް ކިަޔވައިދޭއިުރަގއި އަރިސްޓަރ މިސާލަކަށް ދުނިޔޭގައި ލޯ ސްކޫލެްއގައި ކިޔަ 

ވަނަ  17ޓޯލް އޭނަ ލިޔެފަިއ ހުރި، ްޕލާޓޯ ލިޔެފައި ހުރި ފޮތްތަްއ، ސޮކްރަޓީސް މި އެްއޗެހި، ފަހުން އައިސް 

ތްތަކުގަިއ ހުރި ެއއްޗެހިަތއް ގަރުނުަގއި ޖޯން ލޮުކ، މުޅި ދުނިޔޭގަިއ އެމެރިާކ ެއޑޮޕްޓުުކރި ޕްރޮފެސަރ ޖޯން ލޮކުެގ ފޮ

އަޅުަގނޑު ދުށިން މުޞްޠަފާެގ ބައްޕަ، ތިމަރަފުށީ މުޞްޠަފާގެ ބައްޕަ ލިުޔްއވާފައި އޮތް ސިޓީއެްއަގއި އަުޅަގނޑުމެންެގ 

 760ބިންވެރިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން. ތިމަންނަމެންގެ ގައިން އެ ޙައްޤެއް ިނގުޅައިުނގަނެވޭނޭ. އެއީ އިންސާނަކަށް ވީީތ 

ނެވޭނެ ފަރުދީ ޙަްއޤެކޭ. މާތް ރަސްކަލާނގެ ދެްއވި ޙައްޤެކޭ އެއީ. އެ ޙައްޤު ނިގުޅައިުނގަނެވޭ. ޖޯން ލޮުކގެ ނިގުޅައިުނގަ

ފޮތްތަކުގައި ހުރި އެ ެއއްޗެހި. އަރިސްޓަރޓޯލްގެ ފޮތްތަުކގަިއ ހުރި އެ އެއްޗެހި. އިސްލާީމ ޢިލްމުވެރިންގެ ފޮތްތަކުގަިއ 

ނޑުމެން މި ދަްއކާ ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެހި، އެ ފޮތްތައް. ކޮ ބައިތޯ އެ އެްއޗެިހތައް؟ ކީްއެވގެންތޯ ނައްތާލީ؟ އަުޅގަ

ަވނަ ރައީސް. ތޯމަސް ޖެފެަސން. އެ ިޑކްލަރޭޝަނާ ެއއްޮކށް އެޑޮޕްުޓކުރީ. ެއ ހުރިހާ  3އެމެރިކާ ެއޑޮޕްޓުކުީރ 

ނެޑއްގެ މައްސަަލިއގައި ސަރުާކރަށް  765ދަޢުވާކޮށްގެން، ކާިށ  އެްއޗެްއގައި މުޞްޠަާފގެ ބަްއޕަ ކާށި ކޮންމެވެސް ދަ

ކޮންމެވެސް ރަށެއް އޭނަ ލިުޔއްވާަފއި އޮތް، ކޮންމެވެސް ިތމަރަފުށީ ރަށެއްގެ މައްސަލަިއގައި ދަޢުވާކޮްށގެން ޝަރީޢާ 

އަށް ޮގސްގެން ީމގެ މައްސަަލއެްއގަިއ އޭނަ އަށް ޙުކުެމއް؛ ލިޔެފައި ހުރި ޖަވާުބަގއި ުހރީ ޕްރޮފެސަރ ޖޯން ލޮލުގެ 

ނޑަްށ ފެނުނު. އިނގިޭރސިަބހުން މި ކިޔާ އަްނއޭލިއެނަބަްލ ރައިޓްސް. އަންއޭިލއެނަބަލް ފޮތްތަކުގެ އިބާރާ ތްތަކެއް. އަުޅގަ

ރައިޓްސް އޭ މި ބުނަނީ އިްނސާނަކަށް ވީތީ ވަކިނުކުެރވޭ ޙައްޤުތަކެްއވޭ އިންސާނާގެ. ޯޖން ލޮކުގެ ފޮތްތަކުަގއި ހުރި. 

ނޑުދަހަނާ ރައީސް ނަޝީދު މި ހުރިހާ ފޮތެއް އަންދާލިއޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  770. ސަްނުގ ނެރޭއިރަށް އަންދާލަނީ. ދަގަ

ނެރޭއިރަށް އަންދާލީ. އެ ލިުޔނު މީހާ ގެންގޮްސ ޗޭނުޖަހާފައި ޖަނަރޭޓަރެްއގަިއ ބަދެފައި ބޭންދީ. ޝަފީގުޭގ ޝަފީުޤ 

އެްއޗެހި އަންދައިލާަފއި،  ލިޔުްއވި ފޮތްތައް އަންދާލީ. މިހެންގޮސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިޢލްމީ ހުރިހާ އެންމެންގެ ފޮތްތަކާ

ކޮން ކުތުބުޚާނާ އެއް ހަދަންތޯ މި އުޅެނީ؟ ނުހެދޭނެ ކުތުބުޚާނާ އެއް ދެނެއް ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެލެްގޒެންޑްިރއާ 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ޖިއޮގްރަފީ، އެލެްގޒެްނޑްރިއާ އިޖިޕްުޓގެ އިްސކަންަދރިއްާޔއާ ހިސާބުން ފެށިގެން  ހިސާބުން އަޅުގަ

 775އަންދަލޫިސއާއާ ހިސާބުން ފެށިގެން ކޮނޮލިސްޓުން އެމެރިކާ އަށް އެރީ މި ފޮތްތަކާ އެކު ޢިއްޒަތްތެރި  ސްޕެއިންގެ

ނޑުމެންނަކީ އެަތއް  ރައީސް. އެ ހިސާބުން އަނެއްކާ އެމެރިކާަގއި އެޑޮޕްުޓކުރި އެްއޗެހި އަޅުަގނޑުމެން ގެެނސް، އަުޅގަ

ހާރަކު ނޫން އިންސާނުން އުޅެންފެށީކީ. މިޤައުމު އެކި ތަންތާ ހާސް އަހަރެއް ވެފައި އޮތް ޤައުމެއް. މި ޤައުމު މި

އޭުރ ހުންނެވި އިސްލާމީ ރަްސގެފާނު، ؛ هللاަގއި އިސްލާްމވީމަ މުޙައްަމދު ބުން ޢަބްދ1153ުތާރީޚުގެ ފޮތްކާ އެްއޗެހި، 

އަަރއިގެން ޮގސް އޭނަ އަވަހާަރވުމަށްފަހު އޭނަގެ ކޮްއކޮ ސީގަނާޑަްނ، ބުިޑސްޓު ބަހުން ކިޔަނީ. އޭނަ އޮިޑއަކަށް 

 780ދަނބިދޫ އަށް، ލ. އަތޮޅު ދަނބިދޫގައި މަކްތަބެއް ހަދަިއ، އެތާ ތިބި ބުޑިސްޓުންނަށް އޭރު ވަރުވާ އަށް ުނވަތަ އެހެްނ 

އެްއޗެއްސަށް ަނގާފައި ހުރި ބަންޑާރި ބިންތައް އަނބުރާ އެ މީހުންނަށް ދީ، ކިަޔވާނެ ގޮތާއި ުއގަންނާނެ ގޮތާ މި 

ާރއްޖޭގެ މި ހުރިހާ އެްއެޗއް، ލޯމާފާނާ މި ހުރިހާ އެްއެޗއް، އެހެންނަމަވެސް މިހާރު  ހުރިހާ ފޮތްތަކެއް، އޭރު



30 

 

އަންދާލައިފި. ދެން ކުތުބުޚާނާ އެއް ހަދަންތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ވެިރކަމުަގއި ހުރިއްާޔ 

ތްތައް. އެްއވެްސ ފޮތެއް ނެތް. ދެން މިތާގެ ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް އަްނދާލައިފި. ނީލަމަށް ލައިފައި ހުރީ ފޮ

ނޑު މި ދެންނެވިހެން ރާއްޖޭގައި ހުރި   785ލައިބްރަރީަގއި މަދު ފޮތްކޮޅެއް އެބަ ހުރި ރާއްޖޭގަ. މިހާރު ދުނިޔޭގައި އަުޅގަ

ހުރިހާ ފޮތްތަކާ، ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ެއއް ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ބޭނުމަކީ ޔުނިވަރސިޓީން 

ކިަޔވާކުދީންނަށް ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ދުނިޔެ އަިއއްސަ އޮތީ ކިހިނެއްކަން، ދުނިޭޔގައި ދިެވހިރައްޔިތުންނާ މުޅި ދުނިޔެ 

ކިހިނެއްކަން ދަތުރުކުރަނީ. މި ހުރިހާ އެއްެޗއް އެނގެންޖެހޭނެ ކިޔަވަިއގެން ނުކުންނަ ކުްއޖަކަށް. އެހެންނޫނީ އޭނައަށް 

ނގޭނެ ހިނގާނެ ަމގެްއ. ހިނގާނެ މަެގއް ނޭނގި، މިހާރު ވަިކ ހިސާބަކުން މުސްތަޤުބަލުގައި އޭނަައކަްށ ނޭ

ނޑިން ެވސް ެއއްަބއި މަދުވަނީ. ދާްނވާ ދިާމ   790އެްއޗެހިތަކެްއ ކިަޔަވއިދިނީމާ މި ވާ ގޮތަކީ އެއްަބއި މަދުަވނީ. ސިކު

ފުކުރައްވާތި! ނޭނގެނީ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ހަމަ ވިސްނަންޖެހޭ. މާ

ނޑުމެން އެބަ ވިސްނަްނޖެހޭ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ އަރުޝީފު، އަރުޝީފެއް ނުވަަތ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ައޅުގަ

ކުތުބުޚާނާގެ ހުރިހާ ފޮތްތަކެއް ޖަމާކޮށް، ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ން ފެށިގެން ހުރިހާ ކުދިންނަށް ލިބޭނެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އި އޮީތ ވެރިން ގޮންގޮތަކަށްތޯ. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ިސޔާސީ ހަޔާްތ އޮތީ ކިހިނެއްތޯ. އޭރުަގއި ތާރީޚުގައި ކަންކޮށްފަ 

ނޑުމެންގެ މިހާރު ނުކުންނަ ކުދިންނަށް، މި   795ވެރިކަންކޮށްަފއި މީހުން ކޮްނގޮތަކަށްތޯ ވެރިކަްނކުރީ. ީމ އަުޅގަ

ޕް، ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ހަަމ ޖެނެރޭޝަނަށް އެނގެންޖެހޭ ކަންތައް. އެހެންނަމަވެސް މި ޖެނެރޭޝަންގެ ގެ

ނޑުމެންގެ މި ލިބިފަިއ ހުރި ޙައްޤުތަާކ، މި ހުރިހާ  އެްއގޮތަކަްށވެސް ނޭނގޭ ވިްސނާވިސްނާ ވެސް މި ގެޕް، ައޅުގަ

އެްއޗެއް މި ކުދިންނަށް މި މެސެޖު ދޭނެ ގޮތެއް. މީ ެއންމެ ކަންބޮޑުވާ ކަމަކީ. މި އެްއޗެއްެސއް ނެތް ފެންނާކަށް 

ޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤައުމީ ލައިބްރަރީ ެއއް، ުނވަތަ ޔުިނވަރސިޓީ އެއް ުނވަތަ އެހެން ކަހަލަ ތަނެއް، ކުތުބުޚާާނ ޢިއް

ނޑުމެން؛ މީ އުފެދޭ ސުވާލެއް. ކޮންތާކުންތޯ މި ފޮތްތައް ހޯދަނީ. މައުމޫނު ހުރިހާ   800އެއް ހެދުމުގައި ކިހިނެއްތޯ ައޅުގަ

ަރއީސް. މި ހުިރހާ އެްއޗެއް އަންދާލީ އެންެމ ބޭނުމެއްގަ. ާމޒީަގއި ނެތޭ  އެްއޗެްއ އަންދައިލާަފއޭ ވީ ިޢއްޒަތްތެރި

އެްއވެސް ކަމެއް. ތިމަންނަޭއ މި ރާއްޖޭގަިއ ހުރިހާ ކަމެްއ ކުރީ. މިހެން ބުނަން. މިހެން ބުނުމަށް ޓަކައި، ހުރިހާ 

ނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާ، މި ހުރިހާ އެްއޗެއް އަންަދއި ރޯކޮށްލީ. ދެން ކިހިނެއްތޯ ކަންތައް ކުރާނީ. އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން

ނޑޭރި ކިލެގެފާާނ،  ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ދިމާވެފައި ހުރި ކަންކަާމ، ކުީރގަިއ މިތާ އިންނެވި ޢަބްދުލްމަޖީދު ރަންނަބަ

 805އެްއވެްސ  އިބްރާހީމް ފާމްދޭރި ކިލެގެފާނާ، މިހެންގޮސް މި ބޭބޭފުޅުން ލިޔުްއވާފައި ހުރި ޢިލްމީ ފޮތްތަްއ ކޮބައިތޯ؟ ނެތޭ

ނުޑ މި  ފޮތެއް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެްއވެސް ފޮެތއް ނޯންނާނެ، ހުރިހާ އެއްެޗއް އަންދާލީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދަންނަވަނީ ޤައުމީ ލައިބްރަރީ އެއް މިހާރު ހަދާނެ ކަމެއް ނެތޭ މައުމޫނު. މި ލައިބްރަރީ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީންނޭ ހަދާނީ. 

ކުފާނޭ މި ހުރިހާ ފޮތްތައް ވެސް އަންދާލީ. ސަންުގ ނެރުނީ، ސަންދާނު ނެރުނީ ރައީސް ނަޝީދޭ ހަދާނީ. އެ މަނި

 ނުވަތަ އަނެަކއްެޗއް ނެރުނީ. ހަމަ ނެރޭއިރަށް އަންދާލަނީ. 
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 މުފީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޝިފާޤުފުވައްމުލަ

މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީތީ މާވަށު ދާއިާރެގ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ބިެލއް

ނޑު އިޚްލާޞްތެިރކަމާ ެއކު ޝުކުރުދަންނަވަން. އަިދ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރަްށ ައޅުގަ

އެްއގޮތް ކަންަތއްތަކެްއ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަަދއްަކވަމުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤަުއމީ އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނާއި މި ބިލާ 

 815ހުރުމާ، އަދި މަސައްކަތާއި މަސައްކަުތގެ ޒާތާއި ާބވަތުން އެްއގޮތް ކަންތައްތަެކއް ހުރުމާއެކީަގއި މި އެުކއެީކގަިއ 

އެަކއްެޗއްގެ ގޮުތގައި ގެންދެިވދާނެ އެއްެޗްއގެ ގޮތުަގއި ެއ މަނިކުފާނު އެ ފާޅުކުރެްއވި ިޚޔާލުފުޅަކީ ވެސް ައޅުަގނުޑ 

ކަެމއް. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ަޤުއމީ ކުތުބުޚާނާ އެްއ ހުރޭތޯ ނޫންތޯ މީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ތާއީދުކުރާ

މިހާރު ހަމަ ސުވާލުއުފެދިފައި އޮތް ކަމެއް. އަދި ކުރީ ޒަމާނުގައި ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ އެއް ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ 

އް، ހިނާގ ކަމެއް ވެސް ނޭނގޭ. އެ ާހލަތުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހިންގަމުންދިޔައިރު އަދި މިހާރުވެސް ނުހިނގާ ކަމެ

ނޑުމެްނގެ ތަރިކަ މި ދެމެހެއްޓެނީ ކިހާވަރަކަްށތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ  820މި އޮތީ. އަުޅގަ

ްއޔަތުތައް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވިސްަނއި ފިކުރުހިންގަން އެބަ ޖެހޭ. މި ބިލުގަ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ މަސްއޫލި

ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްއިުރ، މި ަމސްއޫލިްއޔަތުތައް ަޤއުމީ ކުތުުބޚާނާ އެއް އުފައްަދއި، މި ަމސްއޫލިްއޔަތުތަކާިއ ވާޖިބުަތއް 

އެ ކުތުބުޚާނާއާ ަހވާލުކުރެިވެގން ހިނގައްޖެކަމުަގއި ވަނީ ވިްއޔާމު އެއީ ޙަޤީޤަުތަގއި ެވސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަިރކަ، 

ބަހުރުވަ، ައދި ދިވެހިންގެ އާދަކާދަ ާއއި ސަގާފަތް އަދި ދިވެހިރާއްޖެ ައށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ،  ދިވެހިންގެ ބަހާއި

 825އައިސްަފއިވާ ބަދަލުތަާކ، ައދި އަންނާނެ ކަމަށް ދިވެިހން ލަފާކުރާ ބަދަލުތަކުގެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވިޔަްސ އަދި އެހެން ޤައުމެއްަގިއ ލިޔެިވގެންދާނެ. އެ ރައްކާކުެރވިގެންދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

ވިޔަސް އެ ަޤއުމެްއގެ ތަރިަކ ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އެކަަމށް ހިތްވަރުދޭނެ އިދާރާތަެކއް، މުއައްސަސާަތކެްއ ބަޔަުކ 

ދާަގއި ަޤއުމީ ވަނަ ާމއް 4މީހުން ތިބެގެން ނޫނިއްާޔ ެއ ކަމެްއ ނުކުރެވޭނެ. މި ިބލަށް ބަލައިލާއިރު ިމ ބިލުެގ 

ކުތުބުޚާނާގެ މައްސޫިލއްޔަތުަތއް ބަޔާންކޮށްަފއި ާވއިރު ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ާޝއިޢުކޮށް ެނރޭ ތަކެއްާޗ، ާރއްޖެ އިން 

 830ބޭރުގައި ިދވެހި ަރއްޔިތުންނާ، ދިވެހި ޖަމުޢިއްޔާަތކުންނާ، ދިވެހި ޖަމާޢަތްތަކުންނާ، ދިެވހި ކުންފުނިތަކުން ޝާއިޢުކޮްށ 

ނޑަެއޅުން. ނެރޭ ތަކެތި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ އަށް ޖަމާކުރުމާއި އެ ތަކެތި ގެންުގޅޭެނ އުސޫލުތައް ކަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތަުކގެ ތެރޭަގއި އެންެމ ފުރަތަމަ މަސްއޫލިއްޔަތެްއެގ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ހިތްވަރުލިބިދޭ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ގޮތުަގއި މި ބިލުގައި ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވާ ކަމަކީ. މިއިން 

ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތަކާއި ަވކިވަކި ފަރުދުންނަށް ރާއްޖެާއ ބެހޭ ގޮތުން ޢިލްމީ ވާހަކަތަކާ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތާރީޚީ 

 835މިހެންގޮސް  ވާހަކަތަކާ އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސިޔާސީ މަޝްރަޙުަގއި އެނބުރެމުން ސެނބުރެމުންދާ ކަންތައްތަކާ،

ނޑުމެން ކޮންމެ  ރާއްޖެއާ ގުޅުންހުރި އެންެމހައި ކަންތައްަތކުެގ ވާހަަކ ލިޔެ، ަރއްާކކުރުމަށް ަޓކައި. އަުޅގަ
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ސަރުކާރެްއގަިއ ެވސް ތަޢުލީމީ ސިޔާސަެތއްެގ ވާހަަކ އެަބ ދައްކަމު. މެނިފެސްޓޯެގ ޒަމާްނ މި އޮތީ އަިއއްސަ. ވަޢުުދގެ 

މުގެ ސިޔާސަތެއްެގ ވާހަކަ ދައްކާނެ. އެކަަމުކ އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީ ޒަމާން މި އޮތީ އައިއްސަ. ތަޢުލީ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރިފަރެންސް ލައިބްރަރީ އެއް ނެތިގެން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތާރީޚަށް ތަންކޮޅެއް ކުިރއަށް ޖެހިލާއިރު 

 840އިން ބޭރުގެ މީހުން ރާއްޖެއާ ބެޭހ  ދިވެހިރާއްޖެއާ ބެހޭ ގޮތުން ދިވެހިން ލިޔެފައި ހުރި ލިެޔކިުޔންތަކަށް ވުރެ، ާރއްޖެ

ނޑުމެން މިއަދާ  ގޮތުން ލިޔެފައި ހުރި ލިެޔކިުޔންތައް ގިނަކަން އެީއ ތާރީޚު ހެކިދޭ ހެކިދިނުމެއް. އަދި ެއޮގތުގައި އަުޅގަ

 ހަމައަށް ވެސް ޫދކޮށްލަންވީޯތއޭ. ައޅުަގނޑުމެންެގ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ލިެޔވޭ ލިޔުންަތކާ، މި ކުރެޭވ ދިރާސާތަުކގެ

ނޑުމެްނގެ ހެދިބޮުޑވަމުންދާ ޖީލުތަކާ ހަމައަށް ނުފޯރަނީ. ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ އެްއ  މަޢުލޫމާތު ކީއްެވގެންބާއޭ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ  އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު އުފައްާދއިރު އެ ކުތުބުޚާނާގެ ޚިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެ އަށް ލިބޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

 845މައެާއއެީކގައި ާރއްޖޭގެ ެއކި ކަންކޮޅުަތކުަގއި އެކި ބަހުރުވަަތކުން މީހުން ފަރުމާކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަދި ހަ

ވާހަކަދަްއކާއިރު އެ ހުރިހާ ބަހުރުވަތަކާ ހަމައަށް ވެސް ާވިސލްވާނެ އުސޫލަކުން މި ކަްނަކން ތަރުތީބުކުރާން އެބަ ޖެހޭ. 

ތިޞާދު ބިނާވެފައި ވަނީ ފަތުރުވެރިކަުމގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ދިވެހިރާއްޖެ މި ރާއްޖޭގެ އިޤް

ނޑުމެން މި ވިއްކަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި އުސް ފަރުބަދަތަކާއި ބޮޑެތި  ސިނާޢަތުގެ މައްޗަށް. ފަތުރުވެރިކަން އަުޅގަ

ނޑު ގޮެތއްަގއި މި   ކޯރުތަކާއި ޖަންގަލިތަެކއް ހުރެގެނެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެްނ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުަގއި މައިގަ

ނޑުައޑީެގ ޚަޒާނާ. ޤުދުރަތީ ރީތި ބަގީޗާ އަުޅަގނޑުމެން ިވއްާކއިރު ައޅުަގނޑުމެން ދިވެހިންގެ ތެރެއިން   850ވިްއކަނީ ކަ

ނޑުމެންނަށް  93ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދަންނަަވންތޯ % ނޑުައީޑގެ ބަީގޗާ ނުދެކޭ. ހަމަލޮލުން ނުދެކޭ. އަުޅގަ މީހުން ކަ

ނޑުމެންނަށް އެނގިފައި ހުރި އެްއޗެްއ ތުންތުންމަތިން އެކި ވަކި މީހުންގެ ފަރާ ތުން އިވޭ ާވހަކަތަކުން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ދޮން ފަރަންޖީން ކައިރީ މި ކިޔަނީ. އެ ދައްކަނީ ެއ ވާހަކަަތއް. ދެްނ އެިކއެކި މީސްމީހުން ނަާގ 

ނޑުމެން އެ މީހުންނަށް ދައްކަނީ. އެ މަންަޒރުތައް ބަލައިލަން އަންނަނީ. ނޑުމެން ދިވެހިން ެއަބ  ވީިޑއޯތައް އަުޅގަ ައޅުގަ

ނޑު ިމ ދަންނަވާ  ވާހަކަ އަކީ މި   855ޖެހޭ އެންމެ ފުރަތަމައިނުން، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި ޚަޒާނާ ބަލަން. އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހެއޭ ދިރާސާކޮށް ލިޔަން.  ނޑުމެން ތާރީޚު އަލުންަބލުން އަުޅގަ ބީދައިން، މި ުއސޫލުން ައޅުގަ

ގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން މިއަދު ދައްކަމުންގެންދަނީ ސިޔާސީ ވާހަކަ. ސިޔާސީ ވާހަކަ ހުރިހާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭ

ރައްޔިތުން މި ދަްއކަނީކީ ކޮްނމެހެން ހުރިހާ ރައްޔިތުން ސިޔާސީެވގެނެްއ ނޫން ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެްސ 

ތުން އަސަރުތަކެއް ކޮށްފަިއވާތީ، އެ މީހުންެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން، ސިޔާސީ މީހުންގެ ފަރާ

 860ދިރިއުޅުމަށް ސިޔާސީ ފަރާްތތަކުގެ ސަބަބުން ބަދަލުތަެކްއ އަންނަމުންދާތީވެ. އެ މީުހންގެ މުސްތަޤްބަލާ ދޭތެރޭގަިއ 

 ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން އެ މީހުންގެ ކަންބޮޑުވުންަތކެއް ހުީރތީވެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ިސޔާސީ ވާހަކަަދއްކަނީ. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަީކ ސިޔާސީ ބަެއއް ނޫން. ިމ 

ނޑުމެން ނުޖެހޭ ސިޔާސީ ބިލަކަށް ހަދާކަށް. މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި ެވސް އަޅުަގނޑުމެން މި ޖެހެނީ  ބިލަކީ ވެސް އަުޅގަ
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ނޑު ައޑީގެ މަސްމަހާެމހި، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުޅެނީ ކޮންކޮން ބާވަެތއްެގ، ހުރިހާ ފުންކޮށް ވިސްނަން. ދިވެހިާރްއޖޭގެ ކަ

 865ބާވަތެްއގެ މަސްމަހާމެހީގެ މަޢުލޫމާތު އެންމެ ފުރަތަމަ އެއްކޮށް ާޝއިޢުުކރެވިގެންދިަޔއީ ދިެވއްެސއްެގ 

ވެިރވެ، ާރއްޖޭެގ މީހަކާ މަސައްކަތަކުންނެްއ ނޫން. ާރއްޖެ އަށް ައއިސް، ރާއްޖެ ައށް ހިޖުރަކޮށް، ރާއްޭޖގަިއ ަވޒަން

އިނދެގެން ރާއްޭޖގައި ދިރިުއުޅން އެ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުން ިބނާކުރި ބޭރުމީހެއްގެ މިންނަތް މަސައްކަތުން. ރާއްޖެއާ ބެހޭ 

ގޮތުން ގިނަގުނަ މަޢުލޫމާތުތަެކއް މިހާރުވެްސ އޭނަ ެއއްކޮށްަފއި އެބަ ހުރި. ާރއްޖެއާ ބެހޭ ގޮތުން ގިނަގުނަ ފޮތްތަެކއް 

ލިޔެފައި އެބަ ހުރި. ޙަޤީޤީ ތާރީޚީ ވާހަކަތަކެއް. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، މި ދަންނަވާ މީހާގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެްނ  އޭނަ

 870މިއަދު ކިަޔވައިދޭ ުތއްތުކުދިްނގެ ިކޔަަވއިދޭ ފޮތްތަުކގައި ެވސް އެބަ ހުރި ލިޔެފަ. އޭނަ ކިޔައިދިން ވާހަކަ، އޭނަ ހޯދި 

އެ ވާހަކަތައް މިވެނި މީހެކޭ މި ވާހަކަ ކިޔައިދިނީ. ނެރޭޓެޑު ބައި މިވެނި މީހެކޭ  ތާރީޚީ ވާހަކަތައް އެ ހޯދި ޮގތަށް

ކިޔާފައި ފޮތްތަުކގައި ލިެޔެގން މިއަދު ސްކޫލުތަކުަގއި އެބަ ކިަޔވައިދޭ. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެންެގ 

މިފަދަ ހޯދުންތަކުގެ ވާހަކަ ލިޔަން އެަބ  ދަރިންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ިކޔަަވއިދޭ ފޮތްތަކުަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ޖެހޭ. މަށް ދިވެހި ބަހުން، އަދި އެ މީހާ ވަޒަްނވެރިވި ރަުށގެ، ސީދާ އެ ރަށުގެ އެންމެ އިހުގެ މުސްުކޅި ބަހުރުވައިްނ 

ނޑު އޭނަާއ   875މިއަދު ވެސް އޭނާ އަށް ވާހަކަދަްއކާލަން އެބަ އެނގޭ. މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިންވެސް އަުޅގަ

ނޑަްށވުރެ ފަރިތަޮކށް އެ ބަހުރުވަ އޭނަ ދަނޭ. ވާހަކަދެއް  ނުޑގެ ރަށުގެ ބަހުރުަވއިން. ބަރާބަރަށް އަުޅގަ ކިން. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު އޭނައާ މާލޭގެ ބަހުރުވައިން ނުވަތަ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ދިވެހި ބަހުގެ ރަސްމީ ބަހުރުވައިން ވާހަކަދެއްކިން. ހަަމ 

ވަ އިން ެވސް ވާހަކަދަްއކަން އެބަ އެނގޭ. އެހެންނަމަވެސް ބަހުެގ އަޅުަގނެޑކޭ ެއއްގޮތަށް އޭަނ އަށް އެ ބަހުރު

ނޑުމެންނަށް މި އުޅެނީ ވާހަކަދަްއކަން ނޭނިގގެން.  ހަމަތަކާއި ބަހުގެ ަގވާއިދުަތާކއި ބަހުެގ އުސޫލުަތކަށް ައުޅގަ

 880ލާތައް ގިާރކުރާއިުރ، އަިދ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިހެން ދިމާވާން މި ޖެހެނީ އަޅުަގނުޑމެންގެ ދަރިން ކިެޔވެމުެގ މަރުޙަ

ނޑުމެން ލިޔުންތެރިކަމުގެ ަމއިދާނަްށ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސަްއކަތުެގ ޢަމަލީ މައިދާނަށް ނިކުންނައިރު، އަދި އަުޅގަ

ނުޑމެން ނޫސްވެރިކަމުގެ މައިދާަނށް ނިކުންނައިރު، އަދި އަުޅަގނޑުމެން މިކަހަލަ ސިޔާސީ  ނިކުތްނައިރު، އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ބަހާއި ބަހުުރވަ ާއއި ބަހުގެ އަދަބިއްޔާތާ އަދި  މައިދާންތަކަށް ނިކުންނައިރު ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ވެއްާޓ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ރާއްޖެއާ ބެހޭ ގޮތުން ޖުމްލަ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތާރީޚާއި ާއދަކާދަ އާއި އަުޅގަ

 885ތު އެނގިފައި ނެތީތީވެ. އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދަންދާނެ ތަނެއް ގޮތެްއގައި ދަންަނވާކަމުަގއި ވަނީ ިވއްޔާމު މަޢުލޫމާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގިފަިއނެތީތީވެ. ދުނިޔެ ކުޑަުކަޑވީނުން ގޮސް ިމއަދު ކޮންމެ މީހަުކމެ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދާލަންވެގެްނ 

މި ހޯދާ މަޢުލޫމާތުތައް  އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް މި ޖަހާލަނީ ޑަބްލިޔު ޑަބްލިޔު ޑަބްލިޔު ޑޮޓު. މި ޖަހައިެގން

އެިކއެކި މީހުން، އެިކއެިކ ގޮްތގޮތަށް ެއއް ވާހަކަ ެއއް ލިެޔފައި އޮންނަ ތަން މި ފެންަނނީ. މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ނޑުެމންގެ ރާއްޖޭގެ މީޑިއާަތކުަގއި ވެސް ެއއް ވާހަކަ ެއއް، ެއްއ ކަމެއް، އެއް ވަގުެތްއގަިއ  ރާއްޖޭގެ ހާލަތަކީ އަުޅގަ

 890އް ގެނެސްދޭއިރު ތަފާތު އެކި މީޑިއާތަކުން އެިކ ގޮތަށް މި ގެނެސްދެނީ. މީގެތެރެއިން ރައްޔިތުންނަކަްށ ހިނގި ކަމެ
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ނޭނގޭ ޙަޤީޤީ ވާހަކަ ނުވަތަ ޙަޤީޤަތުގައި ކަން ހިނގީ ކޮްނ ގޮތަކަށްތޯ، ބަޔާންކޮށްދެނީ ޮކން މީޑިއާއަކުންކަށް ސާފުކޮްށ 

ނޑުމެންނަކީ ެއކި ކުލަކުލަ، ިސޔާީސވެގެްނގޮސް އެނގޭކަްށ ބޭނުމެއް ނޫން. ޭނނގޭ. ދެން، މި ދި މާވާ ގޮަތކީ އަުޅގަ

އެކި ކުލަކުލަޖެހިފައި ތިބި މީހުން ކަމަށް ވާތީ ތިމާ ހިތާވާ ތިމާ ރުހޭ ކުލައެއްގެ ވާހަަކދައްކާ ބަޔަކު އެ ގެނެސްޭދ 

ނޑުމެން އުޅޭން މި ޖެހެނީ. ޢިއްޒަތްތެ  ރި ރައީސް. ޮދގާިއ ތެުދ މަޢުލޫމާތަކީ އެއީ ތެދުކަުމގަިއ ބަލައިގެން އަުޅގަ

 895ވަކިކުެރިވ، ދޮގާއި ތެދު ާހމަކުރެވި، އެ ދޮގާއި ތެދު ރައްކާކުެރވި، އެ ދޮާގއި ތެދު އަންނާން އޮތް ޖީލަށް 

އަޅުަގނޑުމެން ވާސިުލކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. މި ކަންކަން ކުރާނެ މުއައްސަސާ އެއް ޤާއިމުުކރެވެން އެބަ ޖެހޭ. ނެޝަނަލް 

ވަަތ ޤާނޫނަކާ އެކީގައި ލިެޔކިުޔންތައް ރައްކާކުެރިވގެންދާއިުރ އޭގެތެރެއިން ދޮާގއި ތެދު އާަކއިވްްސގެ ބިލެއް ނު

ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިފައިވާ ދުލާއި ގަލަމުގެ  ނޑުމެން އެބަ ޖެހެ ލިޔަން. އަޅުގަ އެނގޭނެހެން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެިކއެކި ވާހަކަތައް  ލިޔާއިުރ، އޭެގ ަޙޤީޤީ ކަން ހިނގި ގޮތް ކަމަށް  މިނިވަންކަމުގެ ބޭނުންހިފަިއެގން އަުޅގަ

 900ގިނަ ބަަޔކު ބުރަާވ ގޮތް އަްސލު އެނގެން ނެިތއްޖެއްާޔ ގިަނ ބަޔަކު ބުަރވާ ގޮތް ވެސް ެއނގޭނެ ގޮތްަތކެއް އޮންނަން 

ކު އެބަ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެންމެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ މި މާލޭގެ މީހަ

މަޢުލޫމާތެއް ހޯދާލަންވެއްޖެ ކަމަށް ވަނީ ވިއްޔާމު ކޮންާތކުންތޯއޭ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ހޯދާނީ؟ މި މަޢުލޫމާތަކުގެ 

ޞައްޙަާކއި ނުޞައްަޙކަން ަބލައި ޔަޤީންކޮްށ، އެ ކަްނަކން ކުރާނެ ބަޔަުކ ަކނަޑއެެޅން އެބަ ޖެހޭ. ައޅުަގނޑު 

ނޑުމެން ޤާނޫނަކުން ުވޖޫދުކުރާއިރު މި ދެންނެވި ދެކޭގޮުތގައި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ ކުތުބުޚާ ނާ އަުޅގަ

ނުޑަގއި އެ ޒިްނމާ އެުޅވެން އެަބ ޖެހޭ. ެއ   905މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އެ މަަސްއކަތްކުރާ ފަރާތްތަުކގެ ބޮުލގަިއ ނުވަތަ ކޮ

ނޑުމެން ވޭތުކުރަމުން މި ގެންދާ ދުވަސްތައް މާދަމާ އަޅުގަ ނޑުމެންގެ ދަރިން ކަންކަން ކުރެިވގެންނޫނިއްޔާުމ އަޅުގަ

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ިކޔައިާލިއރު މިއަދު ވެސް ލިޔެވިަފއި  ބޮޑެތިެވގެން އެ މީހުންނަކަށް ނުފެންނާނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ހުރި އެިކއެކި ތާރީީޚ ފޮތްތަުކގަިއ ލިެޔވިފައި ވަނީ އެިކ ޮގތްގޮތަށް. އެއް ވާހަކަަތކެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ވަނީ ދޫކޮށްލާފަ. އޭގެ ޙަޤީޤަތް ނޭނގޭތީ. މަތާރަންފިލާ ތައް މަތީގައި ހުރި ފޮތްތަކަށް ހިރަފުސްއަރަން އަޅުގަ

 910ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ވަރަށް ރަނގަޅަށް، ވަރަށް ސާފުކޮށް އަލުންބަލުން ލިޔެވެން އެބަ ޖެހޭ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ލުެވ، ާރއްޖެ އަްށ މި ައއި ބަދަލާެއކީަގއި، އަންނަމުން މި ާދ ޚާއްޞަ ގޮތެްއގަިއ ައޅުަގނުޑމެންގެ ޒަމާން ބަދަ

ބަދަލުތަކުގެ ވާހަކަ ައޅުަގނުޑމެންނަށް ތަރުތީބުކޮށް، ރީތިކޮށް ލިޔެވެން އެބަ ޖެހޭ. މިސާލެއްގެ ގޮުތގައި ދަންަނާވ 

އްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ކިަތއް ފެބްރުއަީރގެ ވާހަކަ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް މި ިދެވހިރާ 7ކަމުގަިއ ވަީނ ިވއްޔާމު މަްޝހޫރު 

ނޑުމެންނަށް އެނިގ، ރަްއކާކުެރވެން އެބަ ޖެހޭ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެިކއެިކ  ގޮތަށް އެަބ ކިޔާތޯ؟ ީމގެ ޙަީޤޤަތް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެއްތަނަކުން ފެންނާން އެަބ ޖެހޭ. ކަން ހިނގި ގޮތް،   915ފަރާތްތަކުން ނެރެފައި ހުރި ރިޕޯޓުތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ތިބެވޭކަްށ  ސާފުކޮށް ވަކި މިވެނި ގޮތަަކށޭ އެކަކު ބުނީމާ އެއީ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ބަލައިގެން އަޅުގަ

ނޑުމެން މާދަމާ ވެސް ޢިލްމީ ދިރާސާ އެއް ކުާރއިރު މި ހުރިހާ  ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ
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ނޑުމެންނަށް ތަރުތީބު ކުރެވިފަިއވާ ތަން ފެްނނަކަމުގަިއ ވަނީ ިވއްޔާުމ ވާހަކަތަެކއް އެއް ތަަނކުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތާރީޚު ފެންަނން އޮންނާނޭ. ެއއްބަެއއްެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހާދަ، ހާަދ، ހާދަ، ހާދަހާ ރީތިކޮށް ައޅުގަ

 920 ނަޒަރުަގއި އެކަން އޮތީ ކިިހނެއްތޯ، އަެނއް ބަެއއްގެ ަނޒަރުަގއި ެއކަން އޮތީ ކިހިެނއްތޯ؟ އަދި މުޅި ޖުމްލަ 

އަޣްލަބިއްޔަތު ަދއްކާ ގޮތުން އެކަން އޮތީ ކިހިނެއްތޯ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނގެމުން، ފެންނަމުންދާނެ. އަދި މިއަދު 

ދިވެހިން ކަންބޮޑުވާ ެއއް ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ކުުތބުޚާނާގައި ފެށުނީއްސުރެ ހުރި ތާރީޚީ އެކިއެކި ފަތްފުށްތައް 

ނޑުމެންގެ ާއސާރީ ތަރިކަިއގެ ތެޭރގައި ިހމެނޭ މިފަދަ ތަފާތު އެކިއެކި މިއަދުވީ ކޮންާތކުތޯ އެބަ ުސާވލު އުފެދޭ. އަުޅގަ

ތާރީޚީ ފަތްފުށްތައް، ބަެއއް ަތކެތި ގޮތް ނޭނގޭ ގޮތަކަށް ެގއްލިގެންދިަޔކަމުގެ ވާހަކަތަެކްއ ވެސް ރަށުތެޭރގަިއ ދެެކވޭ. 

 925ފަދަ ވާހަކަ އެއް ކަމެއް، މިފަދަ ކަމެއް ހިނގިކަމުގެ ރާއްޖޭގެ އެތަންމިތަނުަގއި ދެެކވުނު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި

ނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ.  ވާހަކަ އަުޑިއވުނަސް ވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޤަުއމެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާްނޖެހެނީކީ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ކަންތައްތަކެްއގަ ެއްއ ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހެނީކީ ކަންބޮޑު ވާންޖެހެނީކީ ހަމައެަކނި ވެރިކަމުގެ ކަންތައްތަަކާކ ވެސް ނޫން. އަދި އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިރިއުޅުާމ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންތައްތަެކއްަގއި ވެސް ޫނން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. 

ނޑުމެންގެ އާ  930ސާރީ ތަރިކައާ ދޭތެޭރގައި ެވސް. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާން އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ މާއްދީ ފައިދާ އަށް ަޓކައި. ައޅުަގނޑުމެންގެ މާލީ ފައިދާ އަްށ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އުޅެެވނީ އަުޅގަ

ރުން ޓަކައި. އެ ކަންކަން އެގޮތަްށ ދިއުމުގެ ސަބަބުން، މިސާަލކަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލަށް މާ ގިނަ މެންބަ

މިތާގައި ވާހަކަނުަދއްކާ ހިނަގއިދާނެ. ކީްއވެގެންތޯ؟ މި ބިލަކީ ސިޔާސީ ބިލަކަށް ނުވާތީ. މި ބިލަކީ ސިޔާސީ ބިލަކަށް 

ނުވާތީވެ މި ބިލަށް ބަހުސްުކރާނެ ގިނަ ބަޔަކު މި ިޢްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ކޮޅަށް ތެދުވާ ތަން ނުފެނިދިއުމަކީ 

 935ވަނަ ރައްޔިތުން  17އީސް. މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެކަީށގެންވާ ކަމެއް ޢިްއޒަތްތެރި ރަ

މަޖިލީހުގައި މި ކަންކަން ވަނީ ފެނިގެންގޮއްސަ. ިސޔާީސ ބިލެއް ވެއްޖެްއޔާމު ވަރަްށ ފޯރި އާއި ޖޯޝްގައި އެަބ 

ުބކުރަމު. އަދި މިތާ ތެޭރގަިއ ވާހަކަދަްއކަމު. ނިޒާމީ ނުކުާތތައް އެަބ ނަގަމު. އެއްަބޔަުކ އަނެްއ ބަޔަާކ އެބަ ުޒވާ

ނޑުމެންގެ ކަންތައްަތްއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގޭަގއި ތިބި މައިންބަފައިންނާއި ދަރިންނަށް ބަލަންނުކެރޭ ހިސާބަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ީކްއވެގެންޯތޭއ  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ގެންދަމު. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ހަމަ އެ ުއސޫލުން އަުޅގަ

 940ޤައުމުެގ، ޤައުމިއްޔަތު ދެމެހެއްޓުމަްށ ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްަކތްކުރުމުގައި އެ ރޫހު، އެ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި

ނޑުމެންނަށް ގެނެވެން އެބަ ޖެހޭ.  ނޑުމެްނނަށް ނުގެނެވެންވީ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަ ޖޯޝާއި ފޯރި އަޅުގަ

ނީޑގައި އިންނަވާނީީކ އަޅުަގނޑުމެން ގެންނަން މި ޖެހެނީ މާދަމާ މި ޤައުމުގައި ޢިްއޒަތްތެ ރި ރައީްސ، ތި ގޮ

ނޑެއް ނޫން.  ނީޑގައި ިއނދެގެން ކޮޅަށްތެދުެވ ވާހަކަަދއްކާނީކީ އަުޅގަ މަނިކުފާނެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، މި ގޮ

ނޑުމެން ވާސިލުކުާރއިުރ  ނޑުމެންގެ މި ޤައުމު ައޅުގަ އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުންާނއި އަންނަން އޮތް ޖީލަށް ައޅުގަ
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ނޑުމެން ވަރަށް ރަނަގަޅށް ލިޔެ، ރަްއކާކުރަން އެބަ އަ  945ޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޤައުމުަގިއ ކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް ައޅުގަ

ޖެހޭ. ހަމަމިއާއެކީަގއި ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ހަމަ ޤައުމީ ުކތުބުޚާނާއެްއގައި ިލޔުންތައް ަރއްކާކުެރިވގެންދާއިރު ތަކެިތ 

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ެއތަންމިތަނުގައި އެބަ ހުރި ނަމެއްަގއި ހިމާޔަތްކުރެވިަފއިާވ، ވެސް ރާއްާކކުރެވެން އެބަ ޖެހޭ. އަޅު ގަ

ކަމެއްަގއި ައޅައިނުެލވި ހުރި އާސާރީ ެއކިެއކި ބިނާތައް. އެ ބިނާތަކުގެ ަކއިރިން ގޯތިތައް ދޫކުރެިވގެން، އެ ގޯތިތަުކގަިއ 

ނޑުމެންނަށް ކިހާވަރަކަށްތޯޭއ  ފެންވަޅު، ފާޚާނާވަޅު ކޮންނައިރު އެ ފެންނަ އާސާރީ ތަކެއްޗާ ދޭތެޭރގައި އަުޅގަ

 950ބަލައިލެވެނީ؟ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ތަކެތި ރައްާކކުރެވޭޯތއޭ؟ އަޅުަގނޑުމެންގެ ދާރުލްާއސާެރްއ 

ނުޑމެންނަށް މި ބެލެހެއްޓެނީ. އެ ދާރުލްއާސާުރަގއި އެހެރަ  އެބަ ހުރި. އެ ދާރުލްއާސާުރ ކިހާވަަރކަށްތޯއޭ އަުޅގަ

ތަކެއްަޗކީ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ހާދަހާ، ހާދަހާވާ އަގު ބޮޑެތި ތަކެްއޗޭ. ރަނާއި ިރްއސާއި ޖަވާހިރާއި ފަށުްތވާިއ 

މާވަހަރާއި ކަސްތޫރި ެއއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ައުގ ބޮޑެތި އެއްެޗއްަސކީ. އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ޤައުމުަގއި 

ނޑުމެން ދައްކާ ކޮންމެ ވާހަަކ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޤައުމާ  ބެހޭ ގޮ ތުން މި ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 955އަކީ، އަޅާ ކޮންމެ ފިޔަަވޅަކީ ވެސް ހަމަ އެހާމެ ައގުހުރި ެއއްެޗއް. ޒަމާނުން ދުަވސްާވވަަރކަށް އެ ތަކެީތގެ އަގު ދާީނ 

ނޑުމެންނަށް އެްއވެްސ ވަރަކަށް ވި ސްނަ ެއއް ނުލެވޭ. ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ އަށް އުފެލެމުން. މިކަމާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން އަދާކުރުުމގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ، ޒިންމާއަދާކުރުުމގެ  މިފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާޮކށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އަޅުގަ

ނޑުމެްނ ހަވާލުކުރާއިރު މި މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަކީ ާޒތީ ތަޢައްޞަބު ން އެއްކިާބވެ، މަސްއޫލިއްޔަތު އަުޅގަ

ސިޔާސީ ފިކުރުަތކާިއ ނުފޫޒުްނތަކުން ެއއްކިާބވެފައި ތިިބ ބަަޔކަށް ެވސް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ވާން އެބަ ޖެހޭ. ހަދަން 

 960އެބަ ޖެހޭ. އެ ނޫންކަމުގައި ަވނީ ވިއްޔާމު ައޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް ރައްާކުކރާ ކުރުމުގައި އިހުމާލުތަެކްއ 

ނުޑ ކުރިްނ އިޝާރާތްކުރި ފަަދއިން ޤަުއމީ ކުތުބުޚާނާގައި ހުރި ަބއެްއ އާސާރީ ލިެޔކިޔުންަތއް، ވެގެންދާނެ. އަ ުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަޑުިއވިގެންދިަޔ  ބައެއް ދުވަްސވީ ލިޔެިކޔުންަތއް ވީނުވީ ގޮތެއް ނޭނގި ެގއްލިގެންދިޔަ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް ނޑުމެންގެ ާތރީޚު ވެސް އަުޅގަ ނޑެްއގެ ތެރޭގައި ލަންދޭސީައކު  ފަދައިން އަޅުގަ ބޮޑު އޮޅުންބޮޅުންގަ

އޫރެއްބަންހެން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އެ ތާރީޚު ލިޔެފައި އޮތް ކަމަށް، އެ ގޮތަށް ފެނިގެންހިނގައިދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި 

 965ޔަތުތަާކިއ ރައީސް. މިފަދަ ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ިވސްނައި ފިކުރުހިންގަިއގެން ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއެްއގެ މަސްއޫލިއް 

ނޑުމެން އެަކށައަޅަންޖެހެނީ. ހަމައެއާއެީކަގިއ އަޅުަގނޑު އަިދވެސް ހަމަ އެއްފަހަރު ތަކުރާރުކޮށްލަން  ޒިންމާތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ިމ ރާއްޖޭަގއި އޮީތކީ ހަމައެކަިނ މާލެ އެއް ނޫން. މާލެ އަކީ ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން އެންމެ  ބޭނުންވޭ އަުޅގަ

. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެހިރާއްޭޖ އެންމެ އުތުރާއި އެންމެ ދެކުނާ ހަމައަށް، އެންމެ އުތުރުން ބޮޑު ރަށެއް ވެސް ނޫން

ފެށިގެން އެންމެ ދެކުނާ ހަމަ އަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްތަުކަގިއ ތިބި މީހުނަށް މި މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ޒަމާނީ 

ނޑުެމން ޤާއިމުކުރާން މި ޖެހެނީ. ނިޒާމެއް، ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަެކއް ޤާއިމުކުރެވިަފިއވާ، ޒަމާ  970ީނ ކުތުބުޚާނާ އެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުތުބާޚާނާ އެއް ާޤއިމުކުރެިވެގން ނޫނިއްޔާމު ލިޔެކިޔުންތަެކއް ރައްކަެލއްނުކުެރވޭނެ މި  އެގޮތަށް އަުޅގަ
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ނޑުމެން ކަންކަން ކުރަންޖެހެނީ. ހަމައެއާއެީކގައި މު ސްުކޅިވަމުންދާ ޒަމާނުގަ. ޒަމާނަށް ފެތޭ ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދަމަހައްޓަން ވެސް ޖެހޭނެ. މި ދެންނެވި އުސޫލުން، ިމ  ލިޔެކިޔުންތަްއ ޒަމާނަށް ދެމިހުންނާނެ ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަންކަންކޮްށފި ކަމުގަިއ ވަނީ ިވއްޔާުމ  ދެންނެވި ތަރުތީބުން ނޫން ޮގތަކަށް ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، އަުޅގަ

 975ުޅަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން މިައދު މިކުރާ މަސައްކަތް މާދަމާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދަރިންނަށް އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަ

އެނގޭނެ ބާަވއޭ. ަރއީސް މުޙައްމަދު އަމީނުގެ ވާަހކަ ތަފާތު އެކި ގޮްތގޮތަށް ެއކި ފޮތްތަކުަގއި އެ ވަނީ ލިޔެވިަފ. 

ފާތު އެކިއެކި ލިެޔކިުޔންތަކުގައި އެ ވަނީ ފެންނާން. ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރުެގ ވާހަކަ ތަފާތު އެކި ގޮްތގޮތަށް، ތަ

ރައީސް މައުމޫނުގެ ވާހަކަ ަތފާތު އެކިއެކި ފަތްފުށްތަުކގަިއ އެކި ގޮްތގޮތަށް އެ ވަނީ ލިޔެވިފަ. ރައީސް ނަޝީދުެގ 

ގައި ަރއީސް ވަޙީދުެގ ވާހަކަ ތަފާތު އެކި ފަތްފުށްތަުކގައި ތަފާތު ެއކިެއކި ގޮްތގޮތަްށ އެ ވަނީ ލިެޔވިފަ. އަދި ހަމައެާއއެކީ 

 980ވާހަކަ ތަފާތު އެިކ ގޮްތގޮތަްށ އެިކ ފަތްފުށްތަކުަގއި މިާހރު އެ ދަނީ ިލޔެވެމުން. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މާދަމާ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދަރިން ބޮޑެތިވެގެން ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބަިއކަމެއް ހަމަ އެކަކަށް ވެސް ނޭނގޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަްށ 

ނެތޯއޭ ަރީއސް މުޙައްމަދު އަމީނާ ބެހޭ ގޮތުން، ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރާ ބެހޭ ގޮތުން، ރައީސް ކެރިވަަޑިއގަންނަވާ

މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ބެހޭ ގޮތުން، ރައީސް މުޙައްމަުދ ނަޝީދާ ބެހޭ ގޮތުން އަދި ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު 

ން، ޭއގެތެރެއިން ޞައްަޙ މަޢުލޫމާތަކީ ކޮބައިތޯ ުނވަތަ ޙަސަން މަނިކާ ބެހޭ ގޮތުްނ ލިޔެވިފަިއ ހުރި ވާަހކަތަުކގެ ތެރޭ

ނޑަށް ވިދާުޅވެދެްއވަން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެތޯއޭ؟   985ސައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތަކީ ކޮބައިތޯ ސާފުކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މިއީ ިމއަދުގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތް.  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭން ހަމަ އެކަކަށް ވެސް ނޭނޭގ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގައި އަރްޝީފުަގއި އެހެރީ އަޅުގަ  ނޑުމެްނގެ މި ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގައި ކަން ހިނގި ގޮތް އަުޅގަ

ފެންނަން. އެހެރީ ފެންނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި އުސޫލުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއްެވސް 

ހޭ ރަްއކާުކރެވެން. ެއކި މީޑިއާަތކުެގ ެއިކ ވާހަކަތައް ެދކެޭވއިރު، އެ ސެންސަރެއް ނެތި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އެބަ ޖެ

 990މަޢުލޫމާތުތައް ވެސް ައޅުަގނުޑމެންނަށް އެބަ ޖެހޭ ރައްކާކުެރވެން. ައޅުަގނޑުމެން ޢިލްމީ، ތާރީޚީ ދިރާސާ އެްއ މާދަމާ 

ނޑުމެންނަށް ކަންތައްތައް ކުެރވިގެން . ިޢްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނުޑ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވޭނީ މިގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑު ވާހަކަ  ނޑަށް މި ދެއްކެނީ. އަުޅގަ މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ކަންބޮޑުވާީތ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އެއް ާވހަކަތަކެއް އަުޅގަ

ނިންމާލަމުން ވެސް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ބިލަށް ައޅުަގނޑު ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުކުރަމޭ. 

ހަމައެއާއެީކަގއި މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވެގެންދާއިރު މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާރިޤު ހުށަހެޅުއްވި އަދި 

 995ޤައުމީ އަރްޝީފުގެ ބިލު ނުަވތަ ޤައުމީ އަރްޝީފުގެ ޤާނޫނާ މި ދެ މަސައްކަތް އެކުެއކީަގއި އެއްަބއެްއގެ ގޮުތަގއި 

މިގެން ޮގއްސިަކމުގައި ވަނީ ވިްއޔާމު ކަންަކން ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށް ކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮަތކަށް ފަރުމާކުރެިވގެން ނި

ނޑުގެ ވާހަކަކޮުޅ ނިންމާލަން ވަރަށް  އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭީތވެ، އެ ވާަހކަ އަށް ވެސް ާތީއދުކުރާ ހާލުގައި އަުޅގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.
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 1000  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑމެން ޖެހެނީ ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށް ަވގުތު ދޭން. ޝުކުރިއް ާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި  އެހެންކަމުން މިގަޑި ާޚއްޞަުކރެވިފައި ވަނީ ކޮމިޓީތަކުން ުހށަހަޅާ ކަންކަމަށް. މިހާރު އަުޅގަ

އުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިައށްގެންދާނީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ގެންދާ ބިލު، އެ ބިލު؛ މި ދެންނެވީ ޤަ

 ނިންމުމަށްފަހުގަ. 

 1005 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މި އިސްވެގަންނަނީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް. އެއީ މިއަދުގެ އެޖެން . 11މު ޑާ އައިޓައެހެންކަމުން މިހާރު އަޅުގަ

ނޑިޔާރުްނގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު  2313/13ގައި މި ވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 11.1  1010ދިވެހިާރއްޖޭގެ ފަ

މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމުވުުމގެ ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓަށް 

ންބަރުންނަށް ފޮނުވިފަިއވޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ރިޕޯޓަށް ެއްއވެްސ ަގއި މ2313ެޖޫން  5އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް، 

އިޞްލާޙެއް ލިބިަފއިނުާވ ވާަހކަ ދަންނަވަން. މި ރިޕޯުޓ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާީނ މިނިވަން މުައއްސަސާތަުކެގ 

ެމންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު.  ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު، ކުޅުުދއްފުށީ ދެުކނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި

 1015 އެހެންވީމާ، ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށް މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ.

 

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ފަރާތުްނ އަޅުަގނޑު މިއަދު މި ހުށަހަޅާ  ވަރަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ

ނޑިޔާރުންެގ ޤާނޫނަށް ކުޑަ އިޞްލާޙެްއ  ރިޕޯޓަކީ ހަމަ އެންމެ ބޭނުމެއް ހާސިލްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓެއް. ެއއީ، ފަ

ނޑު ދާއިާރ ައކީ ލީގަލް އެިސސްޓެންޓެްއގެ މަާޤމުގައި ރަެށއްެގ މެޖިސްޓް  1020ރޭޓް ގެނައުމަށް. މި ގެނެޭވ އިޞްާލޙުގެ މަިއގަ

ކޯޓުަގއި ދެ އަހަރު ުދވަހު މަސައްކަތްކޮްށ ތަޖުރިބާ ހޯދައިފި ކަމަށް ވާނަމަ، އޭނާ އަށް ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯުޓެގ 

ނޑިޔާރަކަށް ވުމަށް މަގުަފހިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙެއް. މިނިވަން މުައއްސަާސެގ ކޮމިޓީަގއި ވާހަކަެދއްެކވުނު  ފަ

ނޑިޔާުރގެ ޤާނޫނުގެ ކަމާ ބެހޭ މާއްދާ އަްށ ގޮތާއި ނިންމެވި ގޮތް ކޮމިޓީ ރިޕޯ ޓުގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވނެ. އަދި ފަ

ނުޑ މަޖިލީހުން ގޮތެްއ  ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުގެ އިާބރާތްކޮޅު ކޮމިޓީ ރިޕޯުޓަގއި ހިމެނިގެންވާނެ. މި ރިޕޯޓު އަުޅގަ

 1025 ނިންމައިދެއްވުން އެދި ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން ހުށަހެޅިން. ޝުކުރިއްޔާ.
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 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު، ކުޅުުދއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު. އާދެ! 

ދެންމެ ތި ހުށަހެޅުއްވީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންކަާމ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. 

ނޑައެޅިަފއި ވަނީ އެހެ ނުޑ  1ންކަމުން، މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ކަ  1030ގަިޑއިރުގެ ބަހުސެްއ ކުރާ ގޮތަށް. އަުޅގަ

މިނެޓު.  24ދަންނަވައިލާނަން ޕާޓީތަކަާށިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ަވގުތު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް 

މިނެޓު. ަޤއުމީ  3މިނެޓު. ޕީ.އޭ އަށް  4މިނެޓު. ޖުްމހޫރީ ޕާޓީ އަށް  13މިނެޓު. ޑީ.ާއރު.ޕީ އަށް  15ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. އަިދ ަވކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުގަްނނަވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ތެރޭން އެދިަވޑަިއގަންނަާވ  3ޕާޓީ އަށް 

މި ހުޅުވާލަނީ މި ރިޕޯޓަށް  މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް އެުރވޭނެ. އެހެންވީމާ، މިހާރު 3ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

ނޑު މިހާރު މި   1035ވާހަކަދަްއކަން ބޭނުންފުޅުވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގަތުމަށް. އަުޅގަ

 ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ އަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މަދު ޙަމްޒާބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

ނޑިޔާރުްނގެ ބިލަށް މިހާރު  `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ފަ

ނުޑ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،   1040ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙާ ގުޅޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ނިޑާޔރުންގެ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުޑިޝަ ރީ ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ފަ

ނޑުމެން  އިތުރުކުރުމަށް ޓަަކއި ވަރަްށ ގިނަ ގުނަ މަސަްއކަތްތަެކްއ ކުރަން ުއއްމީދުކުރިން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭން ސިޔާސީ ގޮތުން ރާއްޭޖގެ ާޕޓީތަކާ، އަދި ރާއްޭޖގެ މަޖިިލސް އެކުަލަވއިލެވިފަ  އިވާ ގޮުތން އަުޅގަ

ބައެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވަނީ ޖުޑިޝަރީގައި ިތއްބެިވ ކަމަށް ނާޤާބިލް ބޭފުޅުން އެ މަޤާމުަގިއ 

 1045 ތިއްބަވަން. އެ ބޭފުޅުން ކޮްށދެއްވި ޚިދުމަތުގެ ައގު ަވޒަްނކުރުމަކީ އެ ބޭފުޅުންގެ މަޤާމުތައް ތާއަބަދަށް ދެމިއޮތުން.

ނޑު ހިތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަީރގަިއ  ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތަޢުލީީމ ފެންވަރާ، އެ ބޭފުޅުންެގ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް 

ނޑުމެން މި ޤާނޫނު ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް އަޅުގަ ނޑުމެންނަށް ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ބުރަ ބޮޑު މަސައްކަތް. އަޅުގަ

ނިޑޔާރުކަްނ  ހެދިއިރުގައި މަސަްއކަތްކުރީމު، ތަޢުލީމީ ގޮތުން ޑިގުރީ އެއް ނެތް ބޭފުޅުންނަށް އެއްޮގތަކަށްވެސް ފަ

 1050ނެކޭ. ޑިްޕލޮމާ ރަނގަޅުވާނޭ. ތެެދއް. ނުކުރެއްޭވ ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް އޭރުަގއި ަބއެއް ޕާޓީަތކުން ވިދާުޅވީ ނޫ

އަހަރު ތެރޭަގއި  7ތެދެއްމެ، ައޅުަގނޑުމެން އެަކން ޤަބޫލުކުރީމު. ދެން، ކިހިެނއްތޯ ެއ ޕާޓީތަކުން ޤަބޫލުފުުޅކުރެްއވީ. 

ކޮށް، މިހާރު ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް އެ ފުރުޞަތުދޭން. މިހާރު ކިހިނެއްތޯ އެކަން ެވގެންދިަޔއީ. ވަކިން ކޯެހއް ފަރުމާ
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މިހާރު އެކަމަށް ޤާބިލު، އެ ސެޓްފިކެޓު ނުވަތަ އެ ސަނަުދ ނެތް ބޭފުޅުންނަށް އެ ބޭފުޅުންގެ މަޤާމުގައި ިތއްބަަވިއގެން 

އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ޭބފުޅުން އެ ސަނަދު ނަންގަވާ ގޮތަށް. އެ ބޭފުޅުންނަށް ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތީ. އެހެްނވީމާ، 

 1055ިމަކން ހިނގަމުންދާ ގޮތް. މިއަުދ ޖުޑިޝަރީަގއި އެ އޮްތ ހާލަތަކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މީ 

އެ ޒިންމާގެ ބޮޑު ބަެއއް އުފުލަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އާދެ! ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ޤާނޫނު 

ޖެހި، އެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް އުފެއްދިއިުރަގއި އެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ފަސް

ނުގެނައީ. އެހެންވީމާ، މިއަުދ އަޅުަގނޑުމެން މިތާަގއި ައަޑށް ބާރުލާފައި ޖުޑިޝަރީގެ ާހލަތު ދަށް ވާހަކަ ދައްާކއިރު 

 އަޅުަގނުޑ އޮތީ ވެްސ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުން އެކަމާ ެދކޮޅުހެދި ނަމަވެސް މި މަޖިލީހުން

 1060ނިންމާފައިވާ ކަމަކަށް ވާީތވެ، އަޅުަގނޑު ެވސް އެ ިޒންމާ އުފުލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ދެކެން. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯޓުަގއި ވެްސ ހަމަ މި ބުނަނީ ހަމަ މި ދެންނެވި ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ، 

ދާނެ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަީނ އެ ބޭފުޅުންގެ ފެންވަރު އިތުަރށް ދަށްވެގެން

ނޑުމެންެގ  މިއީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އިތުރަށް ފުންކޮށް ިވސްނަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ. އަޅުަގނޑު ހިތުން އަުޅގަ

ގިނަ. އަދި ޒުވާްނ، އަދި  ރާއްޖޭަގއި ދުވަހުން ދުވަހަށް ޤާނޫނީ ދާއިރާ އިން ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ބޭފުޅުން

ނޑު  ނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ  1065ޤާބިލު، ކަމަށް ކުޅަދާނަ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، މިކަމާ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިކަމާ  ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ރިޕޯޓާ ދޭތެރޭގައި ވަކި ެއއްެޗއް ނުދަންނަވަން. އަޅުގަ

ނޑު ވެސް އެ ކޮމިޓީަގިއ ދޭތެރޭގަ އި ައޅުަގނޑުމެން ފުންކޮށް މަޖިލީހުން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެކޭ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ނޑު އެ ކޮމިީޓގެ މުޤައްިރރު ކޮށްދެއްވި މަަސއްކަތަށް  ހިމެނޭ ކޮމިޓީއަކުން ކޮށްފަިއާވ މަސައްކަތަކަށް ވާތީެވ، ައުޅގަ

ނޑުގެ ވާހަކަޮކޅު ނި ންމައިލާނީ މިހާރުން މި ރިޕޯޓުން މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ މެުދ ޝުކުރުދަންނަވާ ހާލު އަުޅގަ

 1070 އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުން ފުންކޮށް ވިސްނައި ގޮތެއް ނިްނމަވަންޖެހެއޭ. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތު

ލާމް ޢަލައިކުމް. މި ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯޓުގައި މިހާރު މި އޮތް ގޮތް އެއީ ހަމަ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އައްސަ

ނޑު ވެސް ދެކެްނ، ޤަބޫލުކުރަން. އެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެ ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި  އެންމެ ރަނގަޅު ގޮެތއް ކަުމގައި އަުޅގަ

 1075ޅުްއވިއިުރަގިއ އޭރުަގއި ެއ އޮތް ގޮތް މަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ހުށަހެ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެންމެ ަރނގަޅު ގޮތަކަށް ުނވި. އެ ރަނގަޅު ގޮތެްއ ކަމަކަްށ އަުޅަގނުޑ ޤަބޫލެއް ވެސް ުނކުރަން. 

އޭރުަގއި އޮރިޖިނަލީ އެ ބިލު އޮތް ގޮތް. އޭުރގައި އޮީތ ވަކި ކޯހެއް ހަދަމުންދިޔަ ކުދީންތަކަކަށް އެ ކުދީްނ 

ނިޑޔާރުކަން ލިބޭ ގޮތަށް. އެީއ، ގްރިޖު އޭުޓވީމާ ނުވަތަ ކޯސް ުފރިހަމަކުރީމާ ހުރިހާ ކުދީންނަށް އެއްފަހަރާ ަގނޑުކޮށް ފަ

ނިޑޔާރުކަމަީކ  ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެްއވުނު އޭުރަގއި ެވސް. އެީއ، ފަ އެކަން ކުެރވޭނެ ގޮެތއް ކަުމަގއި އަުޅގަ
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ނިޑާޔރުކަން ދޭ ގޮތަކަށް ކަންތަްއ ކުރެވިދާނެ ގޮތެއް ކަމަށް ކްލާހެއް ހުރި ގޮތަްށ، ަގނުޑކޮށް، އެންމެ  1080ންނަށް ފަ

ނޑިޔާރު ކަމަށް ވެސް ޖެހޭނީ ޝަރުތުހަމަވާ ބޭބޭފުޅުން، ތައުލީމީ ގޮތުން  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ފަ

ކާމިާޔބުކުރަްއވަން. މިހާރު މި ބިލު  ރަނގަޅު ބޭބޭފުޅުން ކުރިމަތިލައްަވއިގެން ޝަރުތުހަމަެވގެން، އެކަމަށް ވާދަކޮށްގެން

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރެވޭ.  ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިންމަވާފައި އަިއއިރުަގއި މި އޮތީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ައޅުގަ

ނަޑއަޅާފަިއ މިހާރު މި  ނިޑޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ރަނގަޅު ޝަރުތެއް ފުރިހަމަވާ ކަމަށް ހަމަ ކަ ސަބަބަކީ މީ ފަ

 1085އެހެންވީމާ، ވަރަށް ަރނގަޅު ގޮެތއް ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ވެސް ޤަބޫލުކުެރވޭ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ރާއްޖޭގެ ވަނީ. 

ނޑިޔާރުންގެ ފެންވަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ ވެސް ފާހަގަކުރެްއިވ  ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުަގއި ތިއްބަާވ ފަ

ނޑިާޔރުންގެ ފެންވަރު މި  ނޑަްށ ގޮތަށް، ވަރަށް ގިނަ ފަ ނޑުމެންގެ މި ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ބުނާ މިންގަ ވަނީ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. މިސާލަކަށް،  ނުފެތިފަ. ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެްއަގއި ެއކަން އޮްތ ގޮތް އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންތަެކްއގެ މައްޗަށް ޝަުކވާތަ ނޑިޔާރުންތައް ދާއިމީކޮްށެގން ދިޔައިރުަގއި އެތައް ބަިއވަރު ފަ ްއ، އަޚްލާީޤ ފަ

 1090ގޮތުންނާއި ފެންވަުރގެ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ޝަުކވާތައް ޖޭ.ެއސް.ސީ އަށް ހުށަހެޅިފައިާވއިުރ އެ ކަންތައްތައް ނުބައްަލާވ 

ނޑިޔާރުން އެބަ ިތއްބެިވ  ނޑިޔާރުންތަްއ ދާއިމީކުެރިވެގންދިޔަ. ޭއގެ ނަތީޖާެއއްެގ ގޮތުގަިއ ވަރަްށ ގިނަ އަދަދެްއގެ ފަ ފަ

ނޑުން ކޯޓުތަކުން ޙުކު މް ައއިއްސަ ިތބޭ މީހުން ވެސް އިނގޭތޯ މީެގ ކުރީގަ. ހަމަ އެހެންމެ، ސުލޫކީ، އަޚްލާޤީ މިންގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މި  ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭރުެވވަަޑއިގެްނފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އެަބ ތިއްބަވާ. މި ބާވަުތގެ ވާަހކަ އަުޅގަ

ޮގސް ދައްަކއިފި ނަމަ ޤަބޫލު ވެސް ނުކުރާނެ. ތީ ޙަޤީޤަތެްއ ރާއްޖޭން ނޫން އެހެން ރަނގަޅު ޑިމޮކްރެޓިކު ަޤއުމަކަށް 

ނޑިޔާރުްނ   1095ނޫނޭ ވިދާޅުވާނެ އެ ަޤއުމުތަކުގެ ބޭބޭފުޅުން. ސަބަބަކީ ަފނޑިޔާރު ެގއެްއގަިއ ޙުކުމް އަިއއްސަ ތިބޭ ފަ

ތުގެ ަފނޑިޔާރުން އެަބ ތިބެދާނެ ކަމަކަށް ހަމަ ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ކަން ދިމާކުރި ގޮތުން ހަމަ އެ ބާވަ

ތިއްބެވި. ައޅުަގނޑު ހަމަ މި ވަގުތު ވެސް ފާހަގަކުރަން، ަވރަށް ރަނގަޅު، ވަރަށް ޢިލްމީ ޤާބިލު، ވަރަށް ރަނގަޅަށް 

ނޑިޔާރުޭގގަ. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ޭބބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރަްއވާ  ނިޑޔާުރން އެބަ ތިއްބެވި ފަ މަސައްކަތްކުަރއްވާ ފަ

ނޑިޔާރުެގއާ ގޮތުގެ ސަބަބު ނޑިޔާުރންގެ އަުގެވއްޓޭ ގޮތް ވެސް ިމ ވަނީ. މުޅި ފަ ން ރަނގަޅު ަފނޑިޔާރުން، ޤާބިލު ފަ

ނޑިޔާުރގެ ރަނގަުޅކުުރމުގެ ނިޔަތުަގއި ވާހަކަދެްއކީމާ  ނޑުެމން ފަ  1100ދިމާލަށް އެއްޗެހި ަރއްދުކުެރޭވ ގޮތް މި ވަނީ. އަުޅގަ

ެފންނަން، އެހެންނޫންތޯ. މަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑުމެން އދ.ގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާ ގޮތް ވެސް އެ އޮތީ ރަނަގޅަށް 

ނުޑގެ މައްޗަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ  ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަރ ތައްާޔރުކުރެްއވި ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅީމާ، ހަމަ އެ ދުވަހު އަޅުގަ

ކަށް ާރއްޖެ އަްށ ހުށަހެޅީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެދިވަަޑއިގެން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ، މިސާލަ

ވަަޑއިގެން ައއި.ސީ.ޖޭ؛ އިްނޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިޝަން އޮފް ޖޫރިސް ތައްޔާރުކުރެއްވި ިރޕޯޓެއްަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

ނިޑޔާރުެގ   1105މައްޗަށް ކަންތައްަތކެއް ރެކޮެމންޑުކޮށްފަިއވޭ. ޭއގެތެރޭަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބައްލަވަންޖެހޭނެކަން ރާއްޖޭގެ ފަ

ނޑިޔާުރންނަކީ ކޮންފަދަ ފެންވަެރއްެގ ބޭބޭފުޅުންކަން ބައްލަވަންޖެހޭެނ ކަމަށް. އަދި ހަމަ ޚާއްޞަ އަށް ޢަްއޔަންކުރެ  ވޭ ފަ
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ގޮތެްއގައި އެ ރިޕޯޓުަގއި ފާހަގަކޮށްފަިއވޭ މީގެ ކުީރގަިއ ރާއްޖޭގެ އޮޓަރކްރެިޓކު ނޫނީ ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމެއް 

ނޑިޔާުރޭގގަިއ ޝަރުތުހަމަވާ ގޮަތކަށް ޫނނޭ މިނިވަން ގޮތަކަްށ އޮންަނ ޖުޑިޝަރީ ެއއް އައިމާ އެ  އޮތްއިުރގަިއ ފަ

ކަންތައްތައް އޮންނަން ޖެހޭނީކީ. ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަޔާްނކޮށްފައިވޭ. އެހެންނަމަވެސް ިމ ކަމަށް ބަދަލެއް ައއިއްަސ 

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭ ނޑު ވަަރށް ހިތަމަޔާ އެކު ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަ ނޑިޔާުރގެ ެއީއ ނުވާތީ މިކަން އަުޅގަ  1110ގެ ފަ

މިނިވަން، މުސްތަޤިއްލު އަދި ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ޤާއިމުކޮށްދެވޭނެ ތަނަކަށް، މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުާނ 

ނޑުމެން މަސަްއކަތްކުރާނެ.  ނޑިޔާުރގެ ެއއް މި ޤައުމަށް އައުން. އެހެންވީމާ، މި މަގަށް އަުޅގަ ނޑަށް ފެތޭ ފަ މިންގަ

ްސ ބަންދެއް ނުކުރެވޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން އަނގަ ބަންދުކުރުމަށް ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަނގަ ވެ

ވެސް އަދި އެްއވެސް ފަރާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން އެ ސަބަބާ ހުރެ ނިމުމަކަށް ނުގެންނާނެ. 

 1115ދު ވެްސ ދަންނަވައިލާނަން. ައޅުަގނޑު މި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ިގޔަރު ދާނީ އެތައް ގުނަ އަށް ަމއްޗަްށކަން އަޅުަގނޑު ިމއަ

ނޑިޔާެރއްގެ އަމިއްލަ ޒާތީ ވާހަކަ ެއއް.  ނުޑ ނުދައްކަން ފަ ނޑިޔާުރގެ ރަނަގޅުކުރުމުގެ ވާހަކަ. އަުޅގަ ދައްކަނީ ފަ

ނޑުެމން މަޖިލީހުން ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަން ނުދޭ  ނޑިޔާރުމެންނަށް އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން ނުދަްއކަން ފަ

ހަކަ. އަޅުަގނޑުމެން މި ަދއްކަނީ ުއސޫލުތަކެްއގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، މި ބާވަުތގެ ާވހަކަދެއްކުން ހުއްުޓވުމަކަށް ވާ

ނޑުމެންނަށް ެއނގޭ މި ރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް  ގެންނަވަމަށް އެްއވެސް ބޭފުަޅކު މަސަްއކަތްކުރަްއވާނެ ކަމެްއ ނެތް. އަުޅގަ

 1120މުޅިން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައި އެބަ ހުރިކަން. އަދި  ކޯޓު ވެސް ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަުކގައި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ރިޕޯޓުތަުކގަިއ ވެސް މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފާހަގަކުރެވިފައި އެބަ ވޭ. އެގޮތުން އދ.ގެ ސްޕެޝަްލ 

އަޅުަގނޑުމެން މި ދަްއކަނީ ، ރެޕަޓުއަރގެ ރިޕޯުޓަގއި ެވްސ ފާހަގަކުރަްއވާފައި މި ކަންތައްތައް އެބަ ވޭ. އެހެްނވީމާ

އެއްފަރުދެްއގެ ގޮތުގަ. ހަމައެާއއެުކގަިއ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގަ. އަިދ ޝަރުޢީ ދާއިރާ ނޫނިއްާޔ 

 ވަކީެލއްގެ ގޮތުަގއި މަސަްއކަްތކުރި މީހެއްގެ ގޮތުގަ. އަދި ބޮޑު ޕާޓީއެްއގެ...

 1125 

  ވާހަކަދެްއކެުވން:ނާޒިމު  މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު

ޝުކުރިްއޔާ، ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! ަފނޑިޔާުރންގެ ޤާނޫނަށް މި ގެންނެިވ  .الرحين الرحون هللا بسن

ނޑު ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ  ނުޑގެ؛ މި ޤާނޫނުގައި ވާ އިޞްލާޙުގެ ރޫހަށް އަޅުގަ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ  ވަަނ  149ނުޑގެ ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންަތއް އެބަ ހުރި. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފަ

 1130މާއްދާގަިއ ވަރަްށ ސާފުކޮށް ަފނޑިޔާެރއްަގއި ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތައް ބަޔާންކޮށްދީަފއި އެަބ ހުރި. ޭއގެތެރޭަގއި އެންެމ 

ހަކަްށ ވާން އެބަ ޖެހޭ. އޭާނގެ ަމއްޗަްށ މުހިންމު ނުކުތާ އަކީ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް، އޭާނ ައކީ އަްޚލާޤު ރަނގަޅު މީ

ޝަރީޢަތުގައި ރިްޝވަުތގެ ުކށެއް، އަދި މި ބާވަުތގެ ެއްއވެސް ކުެށއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައި މީހެއް ކަމުަގއި 

ނޑިޔާރުްނ ޢައްޔަންެވގެން ދިޔައިުރގައި އަޅުަގނޑު ހިތާމައާ ެއީކގަިއ  ނުވާން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ފަ
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ފާހަގަކުރަން އެބަ ޖެހޭ މިދެންނެވި ފަދަ؛ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަ އެ ކުރެްއވި ފަދަ ނުރައްކާތެރި 

ނޑިާޔރުން މިއަދު މި މަޤާމުތަކުަގއި ތިއްެބވިކަމީ އަުޅަގނޑުމެން ހިތާމައާ ެއީކގަިއ   1135ކަންތައްތަްއ ހުރި ފަ

ބަސް، މީހެްއގެ މުޅި މުދާ، މީހެއްގެ މުިޅ ދިރިއުޅުން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަްއޗަށް ަޢދުލުއިންޞާފު އެންމެ ފަހު

ނޑު ހިތާމަކުރަން.  ނޑައަުޅްއވަން ތިއްބަވާ ބަޔަކީ މި ޒާތުގެ ބަޔަކަށް ވީތީ އަުޅގަ ނިމިގެންދާ ކަހަލަ ޙުކުމްތައް ކަ

ނޑިޔާރުްނގެ ތެރޭަގއި ވަރަށް ރަނގަުޅ، އަޚްލާޤު ރަ ނގަޅު، ވަރަްށ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ފަ

ކަމަށް ޤާބިލު މީހުން އެބަ ިތބި. މީގެތެރޭަގއި އެބަ ތިބި، ތަޢުލީމާއި އޭނާެގ ތަޖުރިބާގެ ވާހަކަ ވެސް އެބަ އާދޭ. މި 

ނޑިޔާެރްއ ގަިއގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭަގއި އެބަ ހިމެނޭ އޭނާ އަކީ ތަޢުލީމާ، އޭގެ   1140މާއްދާގެ ތެރޭަގއި ފަ

ބޭފުޅަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަދި އެ މާއްދާގައި ވާ ނުކުތާތަުކގެ ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ އޭނާ  ޤާބިލުކަން ވެސް ހުރި

އަކީ ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މުސްލިމެއް ކަމަށް ވެސް ވާން އެބަ ޖެހޭ. އަދި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަންތައްތައް 

ނޑު ފާަހގަކޮށްލަން، އޭާނ ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް އޮޅުންފިލާފައި ހުންނަ މީހަކަށް ވާން. އަދި  ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި އުފެދިގެން އުޅޭ މަްއސަލަ  އަކީ ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހެއްތޯ ވެސް ވާން އެބަ ޖެހޭ. މިހާރު އަޅުގަ

ނިޑޔާރުންގެ ބުއްިދއާ ދޭތެރޭގައި ވެސް އަދި ތަޢައްޞަބުން އެއްކިާބވެފައި، ކިހިެނއްތޯ. ބައްލަ  1145ވާ! ޢިްއޒަތްތެިރ އަކީ ފަ

ނިޑޔާރުން އެންެމ މީހެއްގެ މައްސަަލއިަގއި ަޝކުވާކުރަނީ. ކިހިނެއްތޯ އޭނާ  7ރައީސް، ސުޕްރީމް ކޯުޓަގއި ިތއްބެވި  ފަ

އަށް ޢަދުލުއިންޞާފު ާޤއިމުކުރެވޭނީ. ކިހިނެއްތޯ ތަޢަްއޞަބު، ކިާހވަރަކަށް ތަަޢްއޞަބު އޮތީމަތޯ ދިވެހިާރއްޖޭެގ 

ނޑެްއގެ ތެޭރގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަ ން ކޮްށފައި ހުރި މީހެްއގެ މައްސަަލ ތާކުންތާކުނުޖެހޭ ބޮޑު ސިާޔސީ ކޯޅުްނގަ

ނޑިޔާރުން ގޮްސ  މައްސަލަ ެއއް ަވއްދަިއ އަދި އެ ތަނުަގއި ެއ މައްސަލަ ބަަލން އެޖެންޑާކުރީީތވެ ބާކީ ތިިބ ހުރިހާ ފަ

 1150ޢައްޞަބު؟ ކިހިނެއްތޯ ެއ މަނިކުފާނަށް ޢަދުލުއިންޞާފު މައްސަލަ މި ޖައްސަނީ ޖޭ.ެއސް.ސީގަ. ކޮބައިތޯ މި މީހުންގެ ތަ

ނޑުމެން ދެއްކީމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުެރއްވި ގޮތަށް، މާފަންނު  ލިބޭނީ. އެހެންވީމާ، މި ވާހަަކތައް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މަްއޗަށް ޝަރީ ޢަތްކޮށް، އަދި ާރއްޖޭގެ އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަްށ އަުޅގަ

ރައްޔިތުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި ތިބި މަންދޫބުން އަނގަިއގައި ޓޭުޕއަުޅވަން ހިފައި، މި ޒާތަށް 

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި  ނޑުމެންގެ ކަންބޮޑުވުންަތއް އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ ގެންދިޔައިމަ އަުޅގަ

ނޑު ާތއީދުކުރާ ެއއް ކަމަކީ ސްޕީރިއާ ކޯޓުތަުކަގއި މާލެ އައިްސގެނެއް ނޫން ކަމުގަިއ، މި   1155ގެނައި އިޞްލާުޙގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން އަތޮޅުތަކަށް އުފަންވެ، އަދި އެ މީހުން ކިަޔވަިއގެން އައިސް ތިބި މީހުން ތަޖުރިބާހޯދަންޖެހެނީކީ. 

ރި ުކއްަޔށް ހިފައިގެން ގޮްސ މާލޭގައި ހުރި ކޯޓުތަކެްއގައި ކަމަްށ އަޅުަގނޑު ޤަބޫެލއްނުކުރަން މާލޭގައި ތިެބގެން، ޮކޓަ

ނުޑ  ނޑު މި ރޫހަށް ތާއީދުކުރަނީ، މި ގެނެުވނު އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ އެ މީހުން ތަޖުރިބާ ހޯދަންޖެހެނީ. އަޅުގަ

އޭާނ ޑިޕްލޮމާ ެއއް ތާއީދުކުރަނީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ރަށްފުށުގެ މީހާ ރާއްޖެ އިްނ ބޭރުން އޭނާ ިޑގުރީ ހާސިލްުކރެއްީވ، 

 1160އޮތީމާ އޭނާ އަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއްަގއި އޭނާ އެކަމުގެ ތަޖުރިބާކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ކަމެއް މި އިޞްލާޙުގެ ތެރޭގައި 
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ނޑު ތާއީދުކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް  ނޑު ިމ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަނީ. އެ ރޫހަށް އަޅުގަ ގެނެވުނީީތވެ އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ގޮތުން  ނޑިޔާރުްނގެ ޤާނޫނު ހެދިގެން ދިޔައިރުގައި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަމްޒާ ފަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

ފާހަގަ އެ ކުރަްއވަނީ އެ ނުކުތާ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން، އަޅުަގނޑުމެން ަވކާލާތުކުރީމު މި ރާއްޖެ އަށް ރަނގަޅު 

އް މި ރާއްޖެ ޤާނޫނީ ނިޒާމެއް، އެއަށް ގެނެވޭޯތ ޢަދުލުވެރި، ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޢަދުލުވެރި ނިޒާމެ

 1165އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްކުިރން. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމައާ އެީކގައި ފާހަަގކުރަންޖެހެނީ މިދެންނެވި ނުރަނގަޅު 

ބޮެޑިތ ކަންތައްތަްއ، މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވާ ގޮތަށް ކަންތައްތަްއ ނުކުރަމުންދިޔައީ މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ިތއްބެވި 

ނޑިޔާރުން ލައްަވއި ެއ  ޚިޔާނާތާއި ަވއްކަންކުރުމާ، އެ މީހުންގެ ޝަރީޢަތްތައް ކޯޓުަގއި އޮތީތީވެ އެމީހުން ލައްވާ. މި ފަ

މީހުންގެ މައްސަލަތައް އޭގެ ަރނގަޅު ގޮުތގަިއ، ނުރަނގަޅު ގޮތުަގއި ނިންމުމަށް ޓަކައި ބާރުއެޅުމަށް ކުރި ކަމެއް. ޭއގެ 

މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުން ދަވައިލާފައި ތިބި  633މަޝްރަޙުން މިއަދު ފެންނަމުން ދަނީ.  ނަތީޖާ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ

 1170މީހުންގެ މައްސަލަ މިއަދު ހުދު ފޮއްޗަށް ެވގެން އެ ދިަޔީއ ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްގެ ރަނިްނމޭޓަކަށް ވުމުން. އެހެންވީމާ، 

އުލަތުގެ ފައިސާތައް ކަްއވާލަިއގެން، ދިވެހިާރއްޖޭެގ އެއީ ލަދުވެިތވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ ދަ

ނޑުައޅަިއގެން ތިބި މީހުން ައޅުަގނޑުެމން އެބަ ޖެހޭ ރާއްޭޖގެ ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ބޭރުކުރަން  ރައްޔިތުންެގ ލާރި ބަ

ނޑު ގޮވާލަން. ިތޔަ ބޭުފޅުންގެ ތ2314ެއެބަ ޖެހޭ.  ޭރގައި ތިިބ ސާފު ގަިއ ވެްސ މިއިން މީހަކަށް ވޯޓުނުދޭން ައޅުގަ

މީހުން، ތި ބޭފުޅުންގެ ތިިބ ވަްއކަމާއި ިޚޔާނާތާއި ފަާސދައިަގއި ނުޖެހި ތިބި މީހުން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް 

 1175ހޮވިގެން ނޫިނއްޔާ މި މަޖިީލހަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިުތންނަށް ދުވަހަކު ވެސް ރަނގަޅެްއ ނާންނާނެ. ައޅުަގނޑު 

ަރއީސް، މަޖިލީހުަގއި އެބަ ތިއްބެވި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ބޭފުޅުން އެބަ ތިބި.  ޤަބޫލުކުރަން ޢިއްޒަތްތެރި

އެހެންނަމަވެސް ބޮޑެތި ޚިޔާާނތާއި ަވއްކަމާއި ފަސާދަިއގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކޯުޓތަކުން ޙުކުމްކޮށްފައި ތިބި 

ތިބި މީހުން. ކޮްނ ރަނިންމޭޓެކޭ ކިޔަިއގެން މި  މިިލައން ރުފިޔާ ދިވެހި ދައުލަތުން ދަވައިލާފައި 633މީހުން އެބަ ތިބި. 

 ތެޅެނީ. ޝުކުރިްއޔާ، ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް.  
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  ވާހަކަދެއްެކވުން: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ތް ހުށަހެޅުމަށް ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިނިވަން މުައްއސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން މި ހުށަހަޅާފައި އޮ

އަޅުަގނުޑ ެވސް ތާއީުދކުރަނީ ރިަޒވޭޝަންތަކަާކ ެއކު. ެއއީ އެހެން މެންބަރުން ވެްސ ހާމަކުރައްވާަފއިާވ ގޮތުން 

އަޅުަގނޑުމެން ޝަރުޢީ ދާއިރާއާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ޝައްުކގެ ނަޒަރަކުން ބެލެމުންދަނީ. އެހެން އެ ދިމާވާ 

ނޑިޔާރުން ސަބަބުތަކެއް ވެސް އެބަ ހުރި. އޭގެތެ ނޑުމެން ހިތަށްއަރަނީ މި ފަ  1185ރެއިން ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަ

އެޕޮއިންޓުކުރުުމގައި ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނުްނ ކޮންކަހަލަ ގޮތަކަށްބާއޭ ަކންކަން ކުރާނީ؟ މިހާތަނަށް 

ދާއިރާއެްއެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިފައި ހުރީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ބޮއްސުންލައި، ވަރަށް ފެންވަރު ދަށް
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ގޮތުގަ. ީމގެ ކުރިން ވަރަށް ބޮޑު ދުއްެޔއްގެ ތެޭރގައި ވަރަށް މާތް ބައެއްގެ ގޮުތގައި ތިބި ބައެއް މި ރާއްޖޭގެ ޝަރުީޢ 

ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނަކީ. އެހެންނަމަވެސް މި އިސްލާޙުގެ ުދަވސްވަރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ އެ ާދއިާރ 

 1190ބާރުެގ ތެރެއިން އެންމެ ޕްރެޝަރުގައި އޮތް ބާރު ކަމަށް ވާނެ.  3ދާ ތަން. މިއަދު މި ރާއްޖޭގެ  ހަމަ ކުދިކުދިވެގެން

އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީގެ މެންބަުރންނަށް ފެނުނީ މި ޕްރެޝަރު ލުއިކޮށް، މި ޖާގަ ދިނުމަށް. އެހެންނަމަވެސް މީެގ މާނަ 

ތަކަށް މި މަޖިލީހުގެ ވިސްނުން ހުރި ކަމަކަށް އަކީ ދާއިމީ ގޮތެްއަގއި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ފެންވަރު ދަށްވާ ގޮ

އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭގަިއ ވިސްނުން ހުރީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަްނކަމުަގއި ފެންވަރު 

ނޑުމެންނަށް މިފަހަރު ދިމާވެފައި މި އޮތީ މި ދާއިރާ އިން ތަޢުލީ މު މަތިކުރުމަށް ހިފަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 1195ހާސިލްކޮށް، އަދި ތަޖުރިބާތަކެއް ލިބިފައި ތިބި ބައެއް، އެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ގެއްލިގެންދާ ތަން. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑުމެން ޝަރުޢީ ދާއިާރގެ ކަންކަމަށް ދޫ ދޭނެ ވާހަކަ ެއއް ނޫން. ޚާއްޞަ ގޮެތްއގައި  އޭގެ މާނަ ައކީ އިނގޭތޯ، ައުޅގަ

ޝަރުޢީ ދާއިރާަގއި ބަިއނަލްއަޤްވާމީ ެއއްެވސް ބަިއެވރިވުމެއް އޮތް ތަެނއް ނޫން.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވޭ

ހަރަށް ވަދެ ތިބޭ ބައެއް ގޮަތށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ތަންތާގެ ޮކމިޓީތަކުގައި ިއސް ދައުރުތައް  މެންބަރުން ވެސް އައި.ޕީ.ޔޫ ކަހަލަ ތަންތަނަށް ގޮސް، ހަރަކާތްތެރިވޭ. އެ

ނިޑޔާރުންގެ ތެރޭަގއި އެ ސިފަ ފެންނާކަށް ނެތް. އެހެންވީމާ،   1200ވެސް އެބަ އަދާކުރޭ. އެހެންަނމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

ނޑުމެން މި ދަރިވަރުންނަށް މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަދިން ނަމަވެސް   އަޅުަގނޑުމެން މިކަމާ ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ލަފާކުެރވެނީ ކުިރއަށް އޮތް ތާަގއި މި މަޖިލީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަްނކަން ބަލައި، އަދި 

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ފެްނވަރު ރަނގަޅުކުރަން މަަސއްކަތްކުާރނެ ކަމަށް. މިހާރުވެސް ބަެއއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނޑަށް އެ އަށް ކިަޔއިުއޅެނީ ުވޟޫ ދުޢާ ކޯހޭ. އެކަހަލަ ވަަރށް ދަށް ފެންވަރުގެ ކޯސްަތކެްއ ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް އަުޅގަ

 1205ހަދައިގެން މީހުންތައް ނެރެެގން ކޮލިފިކޭޝަންސްތައް ހަދައިގެން ހަމަ ނަމެއްަގއި ޮކލިފިކޭޝަންސް ދީގެން މި 

ނޑުމެންގެ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރަން  މަސައްކަްތކުރަނީ. ެއއީ  ތަންތާގައި މީހުން ބައިިތްއބައިގެން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަީނ މި ފުރުޞަތަކީ މި ދާއިރާ 

އިން އަލަށް ތައުލީމު ހާސިްލކުރި ުޒވާން ބަޔަކަށް ހުުޅވާަލދިން ފުރުޞަތެއް ކަމަށް. ެއހެންނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް 

ނޑަށް ލަފާކުެރވެނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިީލހުގެ ވިސްނުން ހުންނާނީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ފެންވަރު ތާގައި އަޅު  ގަ

ނޑުތައް ހަދައި، މިއަށްވުރެ ގިނަ ތަޖުރިބާ ލިބިގެން ނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ   1210މަތިކުރުމަށް މިއަށްވުރެ ވަރުަގދަ މިންގަ

ޞަތުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަންެގ ކޯޓަކަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންުނކުރެވޭނެ ކަމަށް. އަދި މި ފުރު

ކޮމްޕޮޒިޝަނާ، ނައުްލގެ ރިޯޕޓުގައި އެ ފާހަަގކުރާ ކަންކަަމށް އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނައި އެ ކަންކަން ވެސް ވަރަށް 

އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން ތިބި ވާހަކަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ކަންފަތަށް އަޑުިއއްވާލަން ބޭނުންވޭ. 

 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 
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  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮމިޓީން ހުށަހަާޅފައިވާ ރިޕޯަޓކީ ވަރަށް ެވސް ބޭނުންތެރި ރިޕޯޓެއް. 

އްމީދުތަކެްއ ޝަރުޢީ ދާއިރާ އަށް އަންނަމުންދާ މަންޒަރު. މި ރިޕޯޓު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެންނަމުން މި ދަނީ އު

ފާސްވުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތައުލީމު ހާސިލްކޮށްގެން ޝަރުޢީ ދާއިރާ އިން މަތީ ފާސްތައް ނަގަމުންދާ ކުދިންނަށް 

ނޑުމެން ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މަަސއްކަްތކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުުރވެެގންދާނެ. އެއީ މި ޤައުމުން ބޭ  1220ނުންވާ ގޮތަކީ. އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާގަ މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަކީ އެ ބޭފުޅުންގެ 

ނޑުމެން  ނަޒާޙާތްތެރިކަމާ މެދު ރަްއިޔތުންގެ މެދުަގއި އެްއވެސް ސުވާލެްއ އޮްތ ބޭފުޅުންނަށް ވެގެންުނވާނެ. އަުޅގަ

ންޖެހެނީ ޝަރުޢީ ދާއިރާަގއި މަަސއްަކތްކުރާ ވަރަްށ ގިނަ ބޭފުޅުްނނަކީ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމ މިއަދު ޤަބޫލުކުރަ

އެްއކޮށް އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުަމތްތަކެއް ކުެރވެމުންދާ ބޭފުޅުންކަން. އެހެންނަމަވެސް ބަެއއް ފަހަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހޭ 

 1225ވެްސ މައްސަލަ އެއް ނޫން. މި ޤައުމުގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން، ެއ ކަންތައްތައް ދިމާވަނީ އެީއކީ ހަމައެކަނި އެ ބޭފުޅުންގެ 

ބޭފުޅުންނާ އެކި ގޮްތގޮތަްށ އެިކ ޒާްތޒާތުަގއި ދިމާުކރުމުގެ ކަންަތއް ކުރަމުްނ ގެންދާތީވެ. ައޅުަގނޑުމެން 

އެއް ބޭފުޅުންގެ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޝަރުޢީ ދާއިރާަގއި ހުރި މައްސަލަތަކަކީ މި ޤައުމުގައި، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ބަ

ޢަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ަޝރުޢީ ދާއިރާ ބައްޓަންކުރުމަށް ޓަކައި ކުެރވުނު މަސަްއކަތުެގ 

ނޑުެމންނަށް ވަރަށް ސާފުވާން އެބަ ޖެހޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ޝަރުޢީ ާދއިރާ ައކީ މުޅި ޤައުމު އޭެގ  ނަތީޖާކަން މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ތަބާވާ  1230ންޖެހޭ ދާއިާރ އެއް. އެހެންނަމަވެސް ިމއަދު އަުޅގަ

މަޞްލަޙަތަށް ޓަކައި މުޅި ޝަރުޢީ ދާއިރާ ވަކި ބޭފުޅުން ކޮޅެއް މި ޤައުމުަގއި، މި މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން 

ވާނެ ކަމެއް ނޫން. ހަމަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ، ހަމަ ހިސޯރުކޮށްގެން ުއޅޭ މަންޒަރު. އެއީ އެްއވެސް ހާލެްއގައި ކޮށްގެން 

އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތަށް  އާއި އިންސާަފކީ މި ޤައުމުގައި އޮންނަންޖެހޭނެ އެއްޗެްއަކން. އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ

ން ލިބެންޖެހޭ ރުޢީ ގޮތުޓަކައި ޝަރުޢީ ދާއިާރގެ ތެޭރގައި އަތްބާނަިއގެން، އެ ދާއިާރގެ ޮގނޑިަތކުަގއި އިށީނެދގެްނ ޝަ

 1235ޓަކައި މި މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަކީ މި ޤައުމުގެ  މަށްއިންސާފުން މީހުން އެއްކިބާުކރު

ުދވެްސ އަބަނޫން. ޝަރްޢީ ދާއިރާގައި މަަސއްކަތްކުަރއްވާ ބޭފުޅުން  ކެއްރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާނެ ަކންތައްތަ

ތުގެ ވިސްނުމަކުން ިވސްނަންޖެހޭނީ. ސިޔާސީ ެއްއވެސް ވިސްނުމެއް އެ ބޭފުޅުްނގެ ވިސްނަންޖެހޭނީ އިންސާނިްއޔަ 

ނޑުެމން ހަމަ އަބަދުވެސް ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުީޢ ދާއިރާގައި މަސަްއކަތްކުރާ  ހުރެގެންނުވާނެ. އަުޅގަ

ބޭފުޅުންގެ ނަޒާޙާތްތެރިކަމާ މެދު  އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަކީ ދިެވހިރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި އިްޙތިރާމުލިބިގެންވާ، އެ

 1240ރައްޔިތުންެގ މެދުގަިއ ެއއްެވސް ސުވާެލއް ނުއުފެދޭނެ ބޭފުޅުންގެ ގޮުތގަިއ މަސަްއަކތްކުރަމުން ގެންދިއުން. އެ 

ބޭފުޅުންނަށް ކޮންދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމުަގއި މި މަޖިލީސް ފަހަށް ޖެހިގެންނުވާނެ. އެ ބޭފުޅުންނަށް 
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ޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައާ، އަދި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަްއ ދިނުމުގައި މި މަޖިލީހުން ދޭން

ނުޑމެން މިއަދު ވެސް މި ގޮވާަލނީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތެޭރގަިއ  ކޮށްދެވެން އޮްތ ހުރިހާ ކަމެްއ ކޮށްދެވެންޖެހޭނެ. އަުޅގަ

ަޤއުމަށް ފައިދާހުރި ތަނަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ބަދަލުވެގެން  ހުރި ގޯސްކަންތައްތަކުން ެއްއކިބާވެ،

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި   1245ދާންޖެހޭނޭ. އެކަން ވުމުގެ މަންޒަރު މިއަދު ވެސް އަޅުގަ

ދާންޖެހޭ. އެކަން މި ޤައުުމަގިއ  ޤައުމަށް މި ައއި ބޮުޑ ބަދަލާ އެްއކޮށް މި ަޤއުމުގެ ޝަުރޢީ ނިޒާމު އިޞްލާުޙވެގެން 

ނޑުމެން ދުނީގެ އެކި ޖަމުޢިްއޔާތަކާ، އދ.ަގއި ބަިއވެިރވެގެން ިތބިއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެްނެގ  ހިނގައިދާނެ. އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ލިެބންޖެހޭނެ ކަމަށް އދ. އިން ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނަމުން ެއ ގެންދަނީ. އެ އަޑު އިޭވ 

ގައި ިތއްބެވި އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާުރގަިއ ޝަރުޢީ ދާއިރާ

 1250އެކަން ނުކުެރިވގެން މި އުޅެީނ މި ޤައުމުަގއި ލާިރ ހުރި މުއްސަދިން ެއ ބޭފުޅުންެގ ފަހަތުގަިއ ތިއްަބވަިއގެން ގޯިޅގޯިޅ 

ތީ. އެކަުމން މި މަޖިލީސް ވެސް އެްއކިބާވެ، ޝަރުޢީ ދާއިރާަގިއ އަށް އަްތއަތަށް އެ ބޭފުޅުްނ އަނބުރަމުންގެންދާ

ނިޑޔާާރ، އަދި އެހެން ކޯޓުަތކުަގިއ ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންނަށް އެ  ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް އަުޅަގނޑުމެން ުއއްތަމަ ފަ

އެހެން ނުދެވޭތީވެ ިމއަދު  ބޭފުޅުންގެ އަިމއްލަ ވިސްނުުމަގއި ކަންަތއްތައް ކުރުމުގެ ފުުރޞަތު އެ ބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ.

ވެސް ޤައުުމގަިއ ކަންތައްަތްއ ގޯްސވަމުން މި ދަނީ. އަމިްއލަ ފައިދާ އަށް ޓަަކއި ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ މުޅި ޤައުމަށް 

 1255ޓަކައި ެވވޭ ވަރަށް ބޮޑު ޚިާޔނާތެއް. އެ ޚިޔާނާތް މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ވެސް މިއަދު 

ނޑުމެްނ  ވެގެން މި ަޤއުމުގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާ މި ދަރަޖަ އަށް މިއަދު ެވއްޓިގެން މި ދަނީ. މިކަމުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަރަިއގަނެވޭނީ އިންސާފަށް ޓަކައި މި މަޖިލީސް ވެސް  އަރަިއގަންނަން އެބަ ޖެހޭ. މިކަމުން އަޅުގަ

އްކަތް ައޅުަގނޑުމެްނ ޤަބޫލުކޮށްގެން. މި ޤައުމުެގ މަސައްކަތްކޮްށގެން. އިންސާަފށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުން އެ ުކރާ މަސަ

ނޑުމެން  ޝަރުޢީ ދާއިރާަގއި މަސަްއކަްތކުރާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންހެން މަސައްކަތްކުރަމުްނގެންދަނީ ޤަުއމީ ޚިދުމަތުގަ. އަުޅގަ

 1260ތައުލީމު  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މި ޤައުމުގެ ުޒވާން ޖީލު އެބަ ޖެހޭ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތެެރ އަްށ ވަންނަން. މަތީ

ހާސިލުކޮށްގެން ތިބި ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ލިބެން އެބަ ޖެހޭ. އޭރުން މި ޤައުމުަގއި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ 

ފަދަ ޝަރުޢީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެގެންދާނީ. އެކަން ނުކުރުމަްށ ޓަކައި މި ސަރުކާރުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް 

ނޑުމެން މި ބުނަނީ މި ސަރުކާރަކީ ބަޣާވާތުން އަިއއްސަ އޮތް ސަުރކާރަކަށް ކުރަމުން އެ ގެންދަނީ. އެހެންވީ މާ، އަުޅގަ

ވާތީ، އެ ކުެރވުނު ބަޣާވާުތަގިއ ތިބުމަށް ޓަކައި، ޝަރުޢީ ާދއިރާ އަށް އެންމެ ބާރަށް ނުފޫޒުފޯރުވަމުން ގެންދަނީ ބާޣީ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރަ  1265ނީ އިމިގްރޭޝަުނގައި ހުރި ކޮންޓްރޯލަރު އިލްޔާސް ވަޙީދުކަން އަުޅގަ

ޙުސައިނަށް. އެހެންނަމަވެްސ މިއަދު އެ ހުރީ އަނެއްާކވެްސ އޭނާ ގެންގޮސް ލާަފއި ޑިެފންސް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭްޓ 

ނުޑމެން މި ބުނާ ސަބަބަކީ. އެ  މިނިސްޓަރެއްގެ މަގާމުގަ. ީމ ސަރުކާރުން ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް އަތްބާނަނީއޭ އަޅުގަ

ހިސާބުން އޭނަ ހުންނަންޖެހޭނީ ގޭގަ. ދައުލަތުން ކުރާ ަދޢުވާ އެއް ނިމުމަށްފަހު އޭނަ އަށް އެނބުރި ވަޒީފާ އަްށ 
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އާދެވޭނީ. އެހެންވީމާ، އަބަުދެވސް ސަރުކާުރގެ ިދގު އަްތ ެއބަ ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް ބާނާ. ިމ މަޖިލީހުގެ ދިގު އަތް ވެސް 

 1270ތްތައް ހުއްޓުވާަލއި، މި ހުރިހާ ކަމެއް ނިމި، ޝަރުޢީ ނިޒާމަކީ އެބަ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ބާނާ. މި އަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންޞާުފ ގާއިމުކުރުުމގެ ނިޒާމު ކަަމށް އެންމެން ޤަބޫލުކޮށް އެ ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި ެއްއވެސް 

ނޑުމެންގެ ޤައުމު  މީހަކު އަތް ނުބާނައި، އިޚުާލޞްތެރި މަސައްކަތެއް ކުރުމަްށ އެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުދީގެން އަުޅގަ

ކުރިއަށް ދެވޭނީ. އެކަން އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ވާނެ. އެ މަންޒަުރ މި މަޖިލީހުން މިއަދު ފެންނަމުން މި ދަނީ. އެ ކަންކަން 

 ވުމުަގއި މި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ މިއަދު ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ. 

 1275 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވު ކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފުވައި 

ނިޑޔާރުންގެ ޤާޫނނަށް މި ހުށަހެޅިގެން އުޭޅ އިޞްލާޙު، ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް މި ިއޞްލާޙު ގެންނެވީ ވަރަށް މާތް މަގުސަދެްއގަ. ައޅުަގނޑު މިައދު ވާހަކަދައްކާލީމަ މި ބިުލ  ފަ

ދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ވިދާުޅވީ ތިމަން މަނިުކފާނާ މި ކަމުގައި މި އުޅުްއާވ ހުށަހެޅުއްވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބް

 1280ކުދިންކޮޅު، ައޅުަގނޑުމެންގެ މި ރިޕޯޓުން ވެސް ފެންނަށް އޮތް ގޮުތގައި ޤައުމީ ޔުިނވަރސިޓީ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ 

ނޑިޔާުރންގެ ގޮުތަގއި ތަމްރީންވުމަށް އެންޑް ލޯ އިން ދެ އަހަރު ުދވަހުގެ ކޯހެއް ހައްަދވަިއގެން ދިވެހި ދަރިން ތަކެއް ފަ

ޓަކައި، ނުވަތަ ޚިދުމަތްކުުރމަށް ޓަކައި ޝަރުޢީ ިނޒާމުގެ ތެޭރގަިއ ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޓަކައި، ދައުލަުތެގ 

ސްޕޮންސަޝިޕެއްަގއި ަތއްޔާުރވެގެްނ ައއި ކުދިންތަކެއް ީމ. އެހެންވީމާ، މި ކުދިންަނށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމޭ 

ދަކީ މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުން ވެސް ވިދާުޅވެފައި ެއބަ އޮތް. އަދި މި ރިޕޯޓު ނިންމަމުން އެ ކޮމިޓީގައި ތިބި މަގުސަ

ނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެން ވެސް އެބަ   1285ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާަފއި އެބަ އޮްތ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންެގ ޤާނޫނާ ެއއްކޮށް އައި ޮބޑު ބަދަލުެގ ތެރެއިްނ ޤަބޫލުކުރަން ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް މި އަިއ ބޮ ޑު ބަދަލު، ފަ

ވެސް މަތީ ަތއުލީމު ހާސިލްޮކށްގެން ތިބޭ ދަރިވަރުންނަށް، ނޫނީ ކުދިންނަށް، ނޫނީ ރަްއޔިތުންނަށް ފުރުޞަތު އެބަ 

ނޑު ެވސް ހަމަ މި ދޭން އިޞްލާޙަށް ފުރިހަމައަށް  އެބަ ޖެހޭކަން. އެހެންވީމާ، ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙެއް މީ. އަޅުގަ

ތާއީދުކުރަން. މި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން މި ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްޕުޅަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުއަދާކުރާ ހާލުގަ. 

 1290އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެްސ އެބަ ބުނަމު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ނިޒާމުގައި އެވެނި މިވެނި ކަހަލަ ކަންތައްތަކެްއ 

ޓޭ ހައްލުކުރަން. ެއކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ޓަކަިއ ވެސް ުޒވާނުންގެ ތެރެއިްނ މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރާ އެބަ ހުއް

ނިޑޔާރުންެގ ތެރޭން ބަޔަުކ އުފެއްދުމަްށ ޓަކަިއ ދައުލަތުން ހޭދަތަެކއް  ކުދިންނަށް އަދި ވަކިން ާޚްއޞަކޮށް ހަމަ ފަ

އަހަރު ދުވަހުެގ  2މަސްދުވަހަށް ވެފައި އޮްއވާ،  6ގެ މަގުމަތީގައި ކޮށްގެން އެ ކަމަށް ބަޔަކު ުއފައްދައި، އުެފއްދުމު

މަސްދުވަަހށް ވެފައި ޮއްއވާ މި ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް މި އައީ. ައއިއިުރަގިއ އޭަގއި އޮންނަ ކްލޯެޒްއގެ  6ކޯހެއް ނިމެން 

 1295ލާޙު ގެނެވުނީ. އެހެންވީާމ، ސަބަބުން އެ ކުދިންނަށް ފުުރޞަތުގެއްލިދާނެތީެވ، ނޫނީ ެގއްލިއްޖެ ކަމަށް ވީމަ މި ިއޞް
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އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ ދައުލަތުން މިކުރާ ހޭދަތައް ދައުލަތަށް މަންފާހުރި ޮގތަކަށް އަބުަރއިލެވޭތޯ ވެްސ. 

އެހެންވީމާ، ވެސް މި ޤާނޫނަްށ މިއައި އިޞްލާޙަށް އަދި ިމ ކޮމިޓީން މި ނިންމި ނިންމުމަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް 

ނޑު ވެސް މި ބިލަށް ާތއީދުކުާރ ތަޢުރީފު އެ ބޭ ފުޅުންނަށް ދަންނަވަން. ވަރަށް ޮބޑަށް ުޝކުރުދަންނަވަމުން އަުޅގަ

 ވާހަކަ، މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 1300 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނި އިަހވަންދޫ އަށް. ދޮޅު هللا ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު މިހާރު އަޅުގަ

 މިނެޓު ބާކީ އޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީ ައށް. 

 

 1305 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا މަދު ޢަބްދުހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްއި

ނޑުގެ ޮދޅު މިނިޓުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭތޯ. ޝުުކރިއްޔާ ިޢއްޒަތް ތެރި ަރއީސް. ތެންކިޔޫ. ައޅުަގނޑު ބަލާނަްނ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަކީ އަބަުދވެްސ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގައި މި އޮތް ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކާއިރު އަުޅގަ

ރައްޔިތުންެގ ޙައްޤު އިްސކޮްށގެން މަސަްއކަތްކުރާ ޕާީޓ ެއކޭ. ައޅުަގނޑުމެން އަބަުދވެްސ ވިސްނަމުންދާ ކަމެްއ ެއއީ 

ސް ަޙއްޤު ގެއްލުނަނުދީ ހުރިހާ ެއންމެންގެ ޙައްޤުތަްއ ހިމާޔަތްޮކށްގެން މަސަްއކަތްކުެރވޭތޯ. އެންމެ ރައްޔިެތްއގެ ވެ

ނުޑމެން އެންމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ  ނިޑޔާރުގެ ައކީ މިއަދު އަުޅގަ  1310ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ފަ

އް. އަދި ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ޔަީޤންކަމަކީ އެއީ ހުރިހާ ދިވެހި ވަރަށް ބޮޑެތި ހެޔޮ ބަދަލުތަކެްއ އަންނަންޖެހިފައި އޮތް ތަނެ

ނޑުމެންނަށް ނެތިގެން މި އުޅެނީ ކޯޓުތަކަށް ދާ މައްސަލަތަކުަގއި ނޫނިއްާޔ  ރައްޔިތުން މިއަދު ބޭނުންވާ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑިޔާުރގޭަގއި ހިނގާ މަްއސަލަތަކުަގއި ތިމަންނަ އަށް ޢަދުލުއިންޞާފު ލިބޭތޯ، ނޫންތޯ. މި ނޑުމެންެގ  ފަ ސުވާލު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ މި ާރއްޖޭެގ  ތެރޭގައި އުފެދިގެން މި އުޅެނީ. އެ ުސވާލަށް ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޖަވާބެއް ދޭން. އަުޅގަ

ނޑިޔާރުެގ  ނޑުމެން މިތިބީ މި ރާއްޖޭގެ ފަ ނޑިޔާުރގެ އިޞްލާޙުކުރުމަްށ އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ މީހުން. އަޅުގަ  1315ފަ

ަތއުލީމީ، ޤާިބލު މީހުން އެ ތަންތަނަށް ގެންދިޔުމަށް ޓަކައި ކުެރވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް އިޞްލާޙުކޮށް، 

ނޑުމެންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ަހމަހަމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތުގެ ިނޒާމުގެ ތެރެއިން އިންސާފު  ކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ަމސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް މިހާރު  ލިބުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް އެދޭ ޕާޓީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑިޔާުރގެތަާކ ުގޅޭ ގޮތުން ހޯދައިދިނުމަށް. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ ގެއްލިފަިއާވ އިތުބާރު އަނުބރާ ފަ

 1320ރަނގަުޅ ، އެކަންކުެރވެން މި އޮތީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނުޑމެންނަށް މި ތަންތަނަށް ރަނގަޅު ުޒވާނުން

ވިސްނޭ، ތައުލީމީ ުޒވާނުްނ ލައިގެން. އަދި ޤާނޫނު ދަންނަ، ޤާނޫނު މާނަކުރަން އެނގޭ، ޤާނޫނާ ެއއްގޮތަްށ 

ނޑުމެންނަށް މި ކަންތައްތައް  ޙުކުމްކުރަން އެނގޭ ބަަޔކު އެ ތަނަށް އެބަ ލާންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ



50 

 

ނޑުެމން ބޭނުމެއް ނުޭވ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން އަހަރު ހަމަކުރުުމގަިއ ކުރެވޭނީ މިދެންނެިވ މަގު ހުުޅވިފައި ޮއވެ ގެން. އަުޅގަ

ވަކި ކޯޓެކޭ ބުނީތީެވ އެކަްނ ނޫނީ ވަކި ކޯެޓްއގައި ނެީތތީވެ އުިނވެގެްނ، ނޫނީ އޭަނގެ ޙައްޤު ެގއްލިގެންދާކަށް. 

 1325ަގނުޑމެން ޤާނޫނީ ދާއިރާ، ނޫނީ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ފެންނާނެ. އަޅުهللا އަޅުަގނޑުމެން މިކުރާ މަސަްއކަތުގެ ނަތީޖާ 

ޝަރްޢީ ދާއިރާ ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި އެތަނަށް ޤާބިލު، ތަޢުލީމީ ޒުވާނުން ގެނެސް، މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރްީޢ 

ނޑުމެން  ނޑިޔާުރގެތަކެްއ ހިމެނޭ ތަނަކަށް ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް އަުޅގަ ނިޒާމަކީ އިތުބާުރކުރެވޭ ހަުރދަނާ ފަ

ނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަުތގައި ބަރަކާތްލަްއވާނެ. هللا ކުރިއަށް ގެންާދނަން. ހުއްޓައިނުލާ  އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ އަޅުގަ

ނޑިާޔރުގެތަކުން އިންސާފު ަރއްޔިުތންނަށް ހޯދައިދެވޭނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.   އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފަ

 1330 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޑޔާރުންގެ ޤާނޫަނށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު،  2313/13ނަންބަރު އާދެ، މިހާހިސާބުން ޤާނޫނު  ިދވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

މިނިވަން މުއައްސަސާަތުކގެ ަކންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވ ގޮުތގެ ިރޕޯޓަށް ބަހުސްކޮށް ނިމުނީ. 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އެ މާއްދާގެ )ށ(ގައި  3ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގެ  75އެހެންކަމުން މިހާރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ނިޑޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިުލގެ ، 2313/13ވާ ގޮުތގެ މަތީން ޤާނޫނު ނަންބަރު   1335 3ިދވެހިރާއްޭޖގެ ފަ

 ވަނަ ކިޔުން އިްއވަން. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 9

 

 1340 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ އެނބުރި ދާންޖެހެނީ އަނެއްކާވެސް އެޖެންޑާ އައިޓަމު  11އެޖެންޑާ އައިޓަމު  މިއަދުގެ  9ނިންމުމާ އެއްކޮށް އަުޅގަ

ނޑާިލއިރުަގއި ކުިރއަށް ގެްނގޮއްސަ ވަނީ މާވަށު ދާއިރާެގ 9އަށް. އެއީ  ގެ ދަށުން އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް މެދުކަ

ލު އަބޫަބކުރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ަޤއުމީ ކުުތބުޚާނާގެ ބިލު. މި ބިލަްށ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާ

ނޑު މިހާރު  ވާހަކަދެްއކުމަށް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން އެދިވަޑަިއގެްނފައި އެބަ އޮތް. އެހެންަކމުން އަޅުގަ

 1345ނު އުތުރު ދާއިރާގެ އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަން. މާފަން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިާޔޒު ފަހުމީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުަވން. 

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:އިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތުރު ދާ
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ކުރެވެން  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ. އަޅުަގނޑުމެން ޢިލްމަށް ާވސިލުވުމަށް ޓަކައި

 1350އޮތް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަންޖެހޭނެ. ލައިބްރަރީތަކުގެ ފެންވަުރ ރަނގަޅުކޮށް، ުމއްސަނދި ލައިބްރަރީތައް ައޅުަގނޑުމެްނެގ 

ނޑިތައް ެވސް  ޤައުމުަގއި އުފައްދަން އެަބ ޖެހޭ. މުއްސަނދި ލައިބްރަރީތައް އުފެދުނީމަ އަޅުަގނޑުމެން ސިކު

ބުން ައޅުަގނޑުެމން ޤައުމު ވެސް މުއްަސނދިވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، މުއްސަނދިެވގެންދޭ. އަދި އޭގެ ސަބަ

އަޅުަގނޑުމެން ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ލައިބްރަރީަތއް އުފަްއދައި، އެ ބަލަހައްޓަިއ، ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުންނަްށ 

ނޑުމެންގެ ަޤއުމުގެ  ހާލަތު އޮތް ގޮތުން ބައެްއ  ވާސިލުެވވޭނެ ގޮތްތައް ހެދުމަީކ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ދީނީ ކަންތައްތައް ިމ   1355ކަންތައްތަުކގައި ވަރަށް ބޮޑަްށ އަރައިރުްނވާ ގޮތް އެބަވޭ. މިސާލަކަށް މިހާރު އަޅުގަ

އޮތް ގޮތުްނ ވަރަށް ޮބޑު ދެަބސްވުންތަެކއް އެަބ ހިނގާ ަޤއުމުގެ ތެޭރގަ. އެްއ ބަޔަކަްށ ލާދީނީ ގޮވަމުންދާއިުރަގއި، 

ބަަޔކު މާ ބޮޑު ދީނީ ބަޔަކަށް ެވގެން ވެސް އެބަ ުއޅޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަްނކަން ރަނގަޅަށް ޮއޅުންފިލާނެ ފަދަ  އަނެއް

ފޮތްތައް އެބަ ޖެހޭ އަުޅަގނޑުމެންގެ ަލއިބްރަރީތަކަްށ އަންނަން. ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެބަ ޖެހޭ ފޮތްތައް 

ަރއްޔިތުންނަށް މި ކަންކަން ިކޔޭނެ ގޮތް ވުން. މިސާަލކަށް ތަރުޖަމާކުރެވެން. އަދި ވީާހެވސް ގިނަ ދަރިވަރުންނާއި 

 1360ރައީސް ނަޝީދު ޑެންމާކަްށ ވަަޑއިގެން ވިދާުޅވި، ޑެންމާުކގެ ޔުިނވަރިސިީޓއެްއަގއި ެއީއ ވަރަށް ޢިލްމީ ދަރިވަރުްނގެ 

ޅިން އެހެން ގޮތަކަްށ މައްޗަށް އެކުެލވޭ ތަންތަން ިމ ހުންނަނީ. މި ތަންތަނަށް ަވޑަިއގެން ދަްއކާ ވާހަކަތަްއ ެވސް މު

އަނބުރާލައިގެްނ ސިޔާީސ މަުގސަދު ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކަިއ ބައެއް މީހުން އެބަ ވާހަކަަދްއކާ. އަދި ހިތާމަ ައކީ ަބއެއް 

ނުޑމެންނަށް ރަނގަޅަށް އެނޭގ  ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ގޮުތގައި ވިދާޅުވާ ަބޔަކު މިކަހަލަ ވާހަކަތައް ދަްއކަވާީތވެ. އަުޅގަ

ްނގެ ޤައުމުަގއި ދީނީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މީހުން ވެސް އެބަ އުޭޅކަން. އެހެންވީމާ، މީގައި ރަނގަޅަްށ އަޅުަގނޑުމެ

ނުޑމެންގެ ދީނީ ބޭބޭފުޅުން އެަބ ޖެހެއޭ އެކަން އޮތް ގޮތް،   1365މިކަން އޮތް ގޮތް އޮޅުންފިލުަވއިދިނުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނގަޅަްށ އޮޅުންފިލުވައިދިނުން. ެއއީ ޮކންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އަސްލު އޮތް ގޮްތ، އިސްލާމް ދީނުގައި އޮތް ގޮތް ރަ

ކަމުގައި ަރއީސް ނަޝީދު ެވސް ވިދާޅުވީ. އެހެންނަމަވެްސ މިކަން ވެސް އެހެންބަޔަުކ ސިފަކޮށްގެންދިޔައީ ވަރަށް 

ނޑުމެްނގެ ޤަުއމުގައި އަނެްއާކވެސް ދެކެވޭ އަނެ އް ބޮޑު ވާހަކަ ައކީ މި ނުރަނގަޅު ގޮތެްއގަ. ހަމައެާއއެްއކޮށް އަުޅގަ

ޤައުމުަގއި މި އޮތީ ބަޣާވާތަކުން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރެއް ކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ވަރަށް ރަނގަުޅ 

 1370ފެންވަރުގެ ބަެއއް ފޮތްތައް، މިކަމުގެ މައްޗަށް މަޒުމޫުނތައް ލިޔެ، ނެރެވުުނކަން. ެއހެންވީމާ، މި ކަންތައްތަުކގެ 

ނުޑ ދެކެން. މައްޗަށް މި ބާ  ވަތުގެ ފޮތްަތއް ލިޔެވި، ލައިބްރަރީ އަށް ައއުަމކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ މިދެންނެވި ގޮތަށް ބަޣާވާތާ ބެހޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ފޮތްފޮތް ޢިލްމީ ނަޒަރަކުން 

ްއ އާޓިްސޓުން، މިުއޒިަޝނުން، ލަވަިކޔުންތެރިން ހަދާ ދިރާސާކުރެިވގެން ލިޔެަފއިާވ ތަން. އެހެންނަމަވެްސ ަބއެ

ލަވަތައް، އެ މައުޟޫޢަށް ހަދާ އެއްޗެހި ޕަބްލިކަށް ނިކުންނަ ގޮތެއް ނުވޭ. މިސާލަކަށް ޓްރެފިކު ޖޭމް، ބަޣާވާތް މި 

ނޑުމެން ިމ ލަވަ ާރއްޖެޓީ.ވީން ދަްއކަން ފެށިތަނާހެން ައމުރުކުރީ،   1375ެއ މުައއްސަާސ ނަމުގައި ހެދި ަލވަ އެއް. އަުޅގަ
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އިން އަމުރުކުރީ މި ލަވަ ނުެދއްކުމަށް. ބަެއއްގެ ިޚޔާލު ފާުޅކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް އެ ައރައިގަެނވުނީ. ޓްރެފިކު ޖޭމަށް 

ވެސް ހަމަ ފޮތްތައް ލިޔާ މީހުން އެ މީހުން ދެކޭ ގޮތް ބަޣާަވތެއް ކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ ބަޣާާވތެއް ކަމަށް ދެކޭ ގޮތްަތކުެގ 

ޔާލިޔުުމގެ އުސޫުލން މިއުޒިޝަނުންނަށް ވެްސ މީހުންގެ ޚިޔާލު ފާޅުކުެރެވންޖެހޭނެ. ޤައުމުގައި މި ބޮޑު މައްޗަށް ލި

ސުވާލު އުފެދިފަިއާވއިރުގަ. ިމ ސުވާލު ނުއުފެދި އެއް ނޫްނ މި އޮތީކީ. ަޤއުމުގެ ބޮުޑ އާބާދީ އެބަ ޤަބޫލުކުރޭ ިމއީ 

 1380ނޫން ަކމަށް ޤަބޫލުކުރޭ. އެހެންވީމާ، ބަޣާވާތެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުާރ ބަޣާވަތެއް ކަމަށް. ަބއެއް މީުހން އެއީ ބަާޣވާތެއް 

މީހުން، މިއުޒިޝަނުން؛ އެ މީހުންނަށް އެގޮތަށް ބުނުމުގެ ޙައްޤު ެއ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ޓްރެިފުކ 

ނުޑ ޖޭމުން އެ ތައްޔާރުކުރި ލަަވ "ބަޣާވާތް" މި ލަވަ މަނާކުރެވޭނެ އެްއގޮެތއްވެސް ޮއވެގެ  ންވާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ިނޒާމުެގ ހާލަތުގެ ވާަހކަ ދާދި ދެންމެ  ޤަބޫލެއްނުކުރަން. އާެދ، ހަމަެއއާެއކުަގއި އަުޅގަ

ވެސް މި ދެެކިވގެންދިަޔއީ. ިމކަމުގެ މަްއޗަށް ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ވަރަްށ ގިަނގުނަ ޮފތްތައް އެަބ ލިޔަންޖެހޭ. އަދި 

ނޑުމެްނގެ ލައިބްރަރީަތކަްށ އަންނަން އެބަ ޖެހޭ. މި ތަރުޖަމާކު  1385ރެވެންޖެހޭ. ވީހާވެްސ ގިނަ ޤާނޫނީ ފޮތްތައް އަުޅގަ

ޭއގެ ނާޖައިޒު ަފއިދާ ނަގާ ބަޔަކު އެބަ ތިބި. އޭގެ އެއް ފަރާތަކީ ސުޕްރީމް  133ކަންތައްތައް މިހެން ނުވީމާ، މީގެ %

ކުަޑޮކށް ދަންނަ މީހުންގެ ވެސް ައނގަ ބަންދުކުރުމަށް ޓަކަިއ،  ކޯޓު. ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި ަހދާ ގޮތަކީ މި ކަްނކަން

ަވކީލުން އަރައި ެއއްުދވަހު ގެނައިާމ  2މިސާލަކަށް ރާއްޖެޓީ.ވީ މެދުެވރިވެގެން ގެނައި ހަމަ ޢިލްމީ ޕްރޮގުރާމެއް. 

ސްޕެންޑުކުރީ އެ މީހުްނ ވަކީލުން ސުޕްރީމް ކޯަޓށް ހާޒިރުކުރުމަށް އަމުރުކުރީ. ސަ 2ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަނެއްުދވަހު އެ 

 1390ޚިޔާލުފާޅުކުރީތީވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަބއެއް ޙުކުމްތަކަށް ޢިްލމީ ނަޒަރަކުން ވާހަކަދެްއކީތީވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި ހަދާ 

ގޮތަކީ ފާޑެްއގެ ވަކީލުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ގަވާއިދެއް ހަދާފައި ސޮއިކުުރވާފައި މި ބުނަނީ ކަލޭމެން މީގެ ފަހުން ސުޕްރީމް 

ޓުން ނެރޭ ެއއްެވސް ޙުކުަމކަށް އެހެން ރަޢުެޔއް ނެރެފި ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، އެްއވެްސ ވަކީަލކު އެހެން ރަޢުަޔކަށް ކޯ

ބިނާކޮށް ވާހަކަދައްަކއިފި ކަމަށް ވަނީ ނަމަ އެ ކުށްވެރިވީ ަކމަށް. މި ކަންތަކެއް ނުކުރެވޭނެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް. އދ.ގެ 

ފާހަގަކޮށްފަިއވޭ. ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮުޑވުމެްއގެ ގޮތުަގއި ފާހަގަކުަރއްވާަފއިވޭ.  ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަރގެ ރިޕޯުޓގައި ވެސް

 1395ލޯޔަރުން ސަސްޕެންޑުުކރީ. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢުވާ އެއް ފަހުން ނުކުރި.  2ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހެދި ގޮތަކީ މި 

ލޯޔަރުން  2ްއ ނެްތ ގޮުތގަިއ ެއ އެްއކަލަ މީހުންނަށް އެްއެވސް ޙައްޤަާކ ނުލަިއ އަދަެބއް ދެވުނީ. މުއްދަތެ

 ސަސްޕެންޑުކުރީ. 

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ވެސް ވަރަްށ   1400ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ަމނިކުފާނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ރާއްޖޭގައި މިނިވަން  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު އެ

ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ރާއްޭޖަގއި ޤާއިމުކުެރވިފައި ހުންނަ  އަކީ ވަރަށް  ޑިމޮކްރަސީައކަށް ދާއިުރގައި ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ
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ބިލު ފާސްވެ، ތަޞްދީުޤކުެރވިފަިއވާއިރު ވެސް އަދިެވސް  ތަންތަނަށް ވާންޖެހޭނެ. ހަމައެއާެއއްކޮށް ަޤއުމީ އާރކަިއވްގެ 

ނޑު ހިތާމައާ އެްއކޮށް ފާހަގަކުރާ ކަމެއް. އެއް އަހަރު ވެގެންދިަޔއިުރ  އެ މުއައްސަސާ ވުޖޫދަށް ނާންނަކަން އެއީ އަުޅގަ

ނުޑ މިހާރުން މިހާރަށް ެވސް ބާޣީ ސަ  1405ރުކާރަށް ޮގވާލަން ވެސް މި ުމއައްސަާސ ވުޖޫދަްށ އަދި ނާދޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އެ މުައއްސަސާ ާޤއިމުކުރުމަްށފަހުގައި މި އާަކއިްވގެ އެންމެހައި ކަންތައްަތއް މި ަޤއުމުަގއި ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް. 

ހަމައެއާެއއްކޮށް ަޤއުމީ ކުތުުބޚާނާ އާއި ޤައުމީ އާަކއިވާ ދެބައި އެްއކޮށްލަިއގެން ެވްސ މި ޤައުމުގައި ކުރިއަށް 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ރާއްޖޭގަިއ ތާރީޚާ އަދި މި ހިނާގ، ުދނިޔޭަގއި ހިންގާ އެންމެހައި ގެންދެވިދާނެ. އަޅު  ގަ

ނޑުމެން ރައްާކކުރެވިފައި ހުރި ތަެކއްޗަްށ  ކަންތަކަކީ އަންނަން އޮތް ީޖލުތަކަށް ޢިޔާދަކުރެވޭނެ ގޮެތއްަގއި އަުޅގަ

 1410ޅުުވމަކުން ނުފުދޭ. ރާއްޖޭެގ ތާރީޚު އޮތީ ާރއްޖޭަގއި އުތުރާިއ ވާންޖެހޭ އެބަ. ހަމަެއކަނި މާޭލގަިއ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ ހު

ދެކުނުގަިއ ވެްސ. އެހެްނވީމާ، ެއ ތަންތަނުގަިއ ެވސް ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާތައް އެިޅ، އެ ތަންތަނުަގއި ަތއުލީމު 

ސޭހަ ގޮެތްއގަިއ ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ުކރުމަށް ޓަކައި މި އެންމެހަިއ ތަކެތި ފަ

ލިބޭނެ ނިޒާމެއް މި ޤައުމުގަިއ ހަމަޖެހެން އެބަ ޖެހޭ. މި ޤައުމުގެ ތާރީޚުަގއި ހިނގާފަިއވާ ބޮޑެތި ކަންތައްަތއް މި 

ޤައުމުގެ ޒުވާްނ ޖީލަށް ވަަރށް ސާފުކޮށް އެނގޭނެ ިނާޒމުތަކެއް މި ަޤއުމުަގއި އަންނަން އެބަ ޖެހޭ. ައޅުަގނުޑ 

 1415ިތ މި ވީހާ ތަނަށް ވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ރައްކާކުރެިވފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން މި ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ތަކެ

ޤައުމުަގއި ބަޣާވާތް ވެްސ ުކރަން މި ޖެހުނީ. ބަޣާވާތުގެ ހިތި ނަތީޖާ މި ޤައުމުގަިއ ައއިސް ހުރި ގޮތްތަްއ ދިވެިހ 

ނޑުމެންނަށް  ފެންނަން އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަްނ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން މަދުން ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުން އަުޅގަ

ވަނަ ޤަރުުނގައި އަނެްއާކވެސް ނުދާނެ. އެހެްނވީމާ،  21ރަނގަޅަށް އެނގޭ ނަމަ މި ޤައުމު ބަޣާވާތުެގ ތެރެއަކަށް 

މަށް އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުވެސް ަމސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ ހެޔޮ ިވސްނުމުގައި، ހެޔޮ ފާލުަގއި ަޤއުމަިއގެން ކުރިއަްށ ދިއު

 1420ޓަކައި. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ުކތުބުޚާނާތައް ޤާއިމުކުެރވި، އެ ތަނުގައި ަލއިބްރަރީތަކާ އަދި އިތުރަށް ޑިޖިޓަލްކޮށް އެްއޗެހި 

ނޑުމެންގެ ތަޢުލީމީ ޖީލު ކުރިމަގަށް ޓަކައި ކުރަމުންދާ  ލިބޭނެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުުކރެވިގެން ނޫނިްއޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަ ނޑުމެން އަބަދުެވސް ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ތާރީޚަކީ އުއްމީދުތައް އަުޅގަ ށް ފުރިހަމަވެގެންނުދާނެ. ައޅުގަ

އަބަދުވެސް އަންނަން އޮތް ޖީލު، ކުރިއަށް އޮންނަ ޖީލަށް ޓަކައި ޢިޔާދަވާ ެއްއޗެއްކަން. ެއ ތާރީޚުގައި ހިނގާފައި ހުރި 

ނޑުމެން ދެނެގަެނ، ރަނގަޅު ަމގާ ދިމާލަށް ކަންތައްތަކަީކ އަބަުދވެސް ިދރާސާކޮށް، އޭަގއި ހުރި ޯގްސތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންޖެހޭނެ އެއްެޗއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި ޤައުމުގައި   1425މަސައްކަތްކުރުމަށް ޓަަކއި ައޅުގަ

ވިފަިއވާ މިއަދު ވެސް ބަާޣވާތެއް ހިނަގއިގެން މި އުޅެނީ މި ޤައުުމެގ ތާރީޚު ސާފުނުވާތީ. މި ޤަުއމުގެ ތާރީޚުަގއި ކުރެ 

ކަންތައްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް، ޙަޤީޤަތާ ެއއްގޮތަށް އެކަންކަން ހިނގާަފއިވާ އުޫސލާއި ހަމަތައް މިއަދު ވެްސ 

ނޑުމެންނަށް އެނޭގ މި ޤައުމުަގއި ބަޣާވަެތއްަކން ހިނގަިއގެން މި އުޅެނީ.  ފެންނަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން. އަުޅގަ

ފުކޮށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަންނަން އޮތް ޖީލަށް ޢިޔާދަކުރަނިވި ތަކެތީގެ ގޮުތގަިއ އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމަކީ ަވރަށް ސާ



54 

 

 1430ރައްކާކުެރވިފައި ހުންނަންޖެހޭ. ބަޣާވާތެއް ކުރީމާ ވެރިމީހާ މި ބުނަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގައި ހުންަނ 

ވެސް މިހިރީ ބަޣާވާތެއް ކޮށްގެނޭ. ރައީސަށް ވެސް އެނގޭނީ ޭއނަ އަށޭ އޭަނ މަޤާމުން އިްސތިޢުފާދޭންވީމާ. ތިމަންނާ 

އެހެންވީމާ، ތިމަންނަ ކިހިނެްއހޭ ސިވިލް ސަރިވސްގެ ަރީއސް އިސްތިޢުފާދޭން ބުނެވޭނީ. އެކަމެއް ތިމަންނާައކަށް 

ނުވާނޭ. ކޮރަޕްޝަުނގެ ކިތަންެމ ބޮޑު ޢަމަލެއް ހިންިގޔަސް ެއ މީހަކާ ދިމާލަކަށް ވެސް ނުުބނެވޭ ެގ އަށް ދާެށކޭ ެވސް. 

ނޑުމެން މި ދައްާކ ވާހަކަ އަކީ. ާރއްޖޭަގއި މި ޤައުމުަގއި ދުވަހަކު ވެސް ާފސްނުކުރާ ވަުރގެ ބޮޑު ބަޖެެޓއް އެއީ އަ ުޅގަ

 1435ފާސްކުރީމާ ވެސް އަޅުަގނޑުެމން ދާއިރާގައި ކުރަންހުރި ކަންތައްތައް މި އުޅެނީ ނުވެގެން. މި ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް 

އެނގެންޖެހެނީ، އެނގެނީ ތާރީޚުގެ ތެރެއިްނ އެ ލިޔެކިޔުންތަކާ ެއއްޗެހި  ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެންޖެހޭ. އެކަންކަން

ނޑުމެންނަށް މި އަހަރު ވެސް އެތައް ގިނަގުނަ ފައިސާަތކެްއ  ނޑުމެްނގެ ަރއްޔިތުންނަށް އެނގޭ އަުޅގަ ހުރެގެން. އަުޅގަ

ލިޮކަޅކާއި ހިލަކޮެޅއް ހިފަިއގެން އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެުޓގައި ޮއތްކަން. އެހެންނަމަވެސް، ހަެއއްކަ ފީފާ ތާރާިއ ހިލަވެ

ގޮއްަސ، މިހާރުވެްސ އެހެރީ ކުޅުދުއްފުްއޓަށް އަަރއި، ރަްއިޔތުންގެ ސިުކނިޑއާ ުކޅެންެވެގން މަގުަގއި ތާުރއަޅައިދޭނަމޭ 

 1440ގަިއ ކިޔަިއގެން. މި ސަރުކާރުން ުނކުރާނެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާުހރި އެއް ކަމެއް ވެސް. ހަމައެަކނި ރައްޔިތުންގެ ލޯމަތީ 

އަޅުވާ އަނދުނެއް އެއީ. ީކްއވެގެންތޯ ތާރު ނޭޅެންވީ. ބަޖެޓުގައި ސާޅީހަށް ވުރެ ގިނަ މިލިއަން ރުފިޔާ މިއަދު ވެސް 

ކުޅުދުއްފުށީ ަމގުަގއި ތާުރއެުޅމަށް ޓަކައި އޮންނާނެ. މަދަރުސާތައް އެޅުމަށް ޓަަކއި އޮްނނާނެ. އެހެނިހެން ކަންތައްތަްއ 

ހެންނަމަވެސް ސަރުކާުރގެ ފަިއސާ ޚަރަދުކޮށްގެްނ ކޮރަޕްަޝނާއި ފަސާދަ އަްށ މަގުފަހިާވ ކުރުމަށް ޓަކަިއ އޮންނާނެ. އެ 

ގޮތަށް ކެމްޕޭނުކުރުމަށް ޓަކައި ވަޙީދު މިއަދު ވެސް ގޮއްަސ، އެހެރީ ކުޅުުދއްފުށީގަ. އެާތގައި ހުރެގެން ެއ 

 1445އްަގއި ވެސް މިހާރު ތާރު ވެސް އަޅައިފި. ގާ ކުޅުދުއްފުށީަގއި ހެދެން ހުރިހާ ދޮގުތަކެއް ހަދަމުން އެ ގެންދަނީ. އެ މަގެ

ވެސް އަތުރައިފި. ހުރިހާ ަކމެއް ވެްސ ކޮށްފި. އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތަކީ ވަޙީދަކަްށ ހަމަ އެއް ކަމެއް ވެްސ 

 މީޓަރު ތާރު އަޅައިލާފައި އަނެއްާކވެސް ެއކަން އޮންނާނީ ހުއްޓައިލާފަ. 133ނުކުރެވޭނެ. ދެތިން ފީފާ ތާރު ގެންޮގއްސަ 

މިއީ ބަޣާވާތެްއގެ ސަރުކާެރއް. މި ސަރުކާރުެގ އިޚްލާޞްތެރިަކމެއް ނުހުންނާނެ. މި ސަރުކާަރކީ ރޯމާދުވާލު ަރއްޔިތުްނގެ 

ނޑައެިޅގެްނ  ފައިސާ އިްނ ަވއްކަްނކުރަމުންދާ ސަރުކާރެއް. ރަްއޔިތުންގެ މުދަލަށް އަަރިއގަންނަމުން އެ ދަނީ. ކަ

 1450ރަްއޔިތުން މި ސަރުކާރު ބަދަލުކުރާނެ. އެމް.ޑީ.ޕީ ވެިރކަމަށް ެއއްބުރުްނ ފޭރެމުން އެ ދަނީ. އެހެންީވމާ، ދިވެހި 

އަޅުަގނޑުމެން އަންނާނަން. އެއީ ިދވެހި ރައްޔިތުން ިމއަދު އެމް.ޑީ.ޕީއާ ެއއްކޮށް އެ ިތބި ސަބަބަކީ. ތިލަދުންމަތިން 

ނޑުމެންނަށް މި ގެ ާވގިފުهللاޯވޓު އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މާތް 83އަޅުަގނޑުމެންނަށް % ޅާ އެކު އަުޅގަ

އަހަރު މި ބޭްއވޭ އިންތިޚާބުަގއި ލިބިގެންދާނެ. ދެން ވަޙީދު ހަމަ ޖެހޭނީ އަނެއްކާެވސް ފުަރއިގެން އެމެރިކާ އަށް ގޮސް 

އެތާ ހުރި ފައްޅިތަކުގައި އޭާނ ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުރަން އުޅެން. ދިވެހިރާއްޖެއަކު އޭނަ އަށް ފުރުޞަތެއް ނެތް. 

 1455އީ ިދވެހިން ބޭނުންވަނީ ިއޚްލާޞްތެރި ވެރިެއއް. ދިވެިހން ބޭނުންވަނީ ކުރިމަގާިއ ުކރިއެރުން ލިބޭނެ ވެރި ެއއް. އެ

 އެކަން...



55 

 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

ނޑުމެން ކޮންމެވެ ސް ވަރަކަށް ިކޔަިއުއޅޭ ދީނާއި ޤައުމަށް ޓަަކއި މި ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ބިލަކީ އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް މިކަން ފެނިފައި އެބަ ހުރި މީގެ ކުރިންވެސް. އެީއ   1460ޖޮނެރޭގެ ދަށުން އަންނަ ބިލެއް އިނގޭތޯ. މިއީ އަުޅގަ

މި އަންނަނީ ދީނާއި ޤައުމަށް ޓަކައި ިދވެހި އެއަރޕޯޓް ދިވެހިންނަށް ހޯދުމުގެ ބިލެއް ވެސް ައއި މި ގޮތަށް. މިހާރު 

ލައިބްރަރީގެ އިންޓްރަސްޓު ްގރޫޕެއް އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ގަމީހެއް ފަހާލުމުގެ ބިލެއް. އެހެންނަމަވެސް މިކަމާ 

ވަނަ އަހަރު އެބަ އޮތް ކުތުބުޚާާނއާ ބެޭހ  2336ބެހޭ ޤާނޫނީ ނުވަތަ ލެޖިސްލޭޝަންސް މި ރާއްޖޭަގއި އެބަ ހުރި. އެީއ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަުރގައި އެބަ އޮތް ޤައުމީ އަުރޝީފާ ބެހޭ، އެ މަފްހޫމާ ބެހޭ  2311ދި ބިލެއް ފާސްކޮށްފަ. އަ

ނޑު ކުރިން މި ދެންނެވި ދީނާއި ޤައުމަށް ޓަކައި ރޫހުގެ   1465ބިލެއް ވެސް. އެހެން އޮްއވާ ުކއްލިއަކަށް މި ދޭތެރެއިން އަުޅގަ

ފާދީ، ލައިބްރަރީ ެއއް ތައްާޔރުކޮށްލުމުގެ ަވގުތީ ހައްެލްއ ތެރެއިން މި ނިކުންނަނި ލައިބްރަރީގައި ތިބި ބަަޔކަށް ަވޒީ 

އިނގޭތޯ. ވަގުތީ ހައްލެކޭ ިމ ދެންނެވީ އަރުޝީފުގެ ބިލުގެ ތެރެއިން ޤައުމީ ލައިބްަރރީ ޕޮލިސީ އެއް، ނެޝަނަލް 

ވީމާ، ެއއަށްވުެރ ލައިބްރަރީ ޕޮލިސީއެްއގެ ތެރެިއން މި ލައިބްރަރީ އަކީ އޭގެެތރޭގައި ހުންނަ މުއައްސަސާތަެކއް. އެހެން

ނޑު މި ލައިްބރަރީ ބިލަށް ބަލައިލިއިރު ޭއަގއި އެބަ އޮތް ކުރީގެ   2336ފުޅާކޮށް އޮތް ބިލެއް އެބަ އޮްތ. ދެން އަޅުގަ

 1470ވަނަ އަހަރު ފާސްކޮށްފައި އޮތް ބިލު އުވާލުމަށް މާއްާދ އެއް ލާފަ. އެކަން އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ނެތް 

ނޑަށް އެބަ އެނޭގ އެްއގޮތަކަްށވެސް އަރުޝީުފގެ ބިލަ ށް ހަވާލާދީ އެއްވެސް ވާަހކަ އެއް. އެ ހިސާބުން ވެްސ އަޅުގަ

ވަރަށް ފަރުވާުކޑަކޮށް ެއކުލަަވއިލާފައި އޮތް ލެޖިސްލޭޝަން ޕީސްއެްއކަން މީ. އެއީ ެއއްޮގތަކަށްވެސް ބަލާފަ އެއް ނެްތ 

ރެއިން، ފުޅާކޮށް އުފައްދާަފއި އޮތް ެއ ހެޔޮ ވެރިކަމެްއގެ ނިޒާެމއްެގ ތެރެއިން ޤައުމީ އަރުޝީުފގެ މަފްހޫމުގެ ތެ

ނުޑ ކުރިންވެސް މި ދެންނެވި  މަފްހޫމުގެ ތެރެއަކުން ނޫން މި އަންނަނީކީ. މި އަންނަނީ ކުއްލިއަކަށް އެްއކަލަ އަުޅގަ

 1475ދީނާއި ޤައުމަށް ޓަކައި ފޯީރގެ ތެރޭަގއި އެ ތަނުން މުއައްަސސާ އެއް ފެނުނީމަ، އެތާަގއި ތިބި މީހުންނަށް 

ފައި ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ރަނގަޅު ރޭވުމެއް ރާަވއިާލފަ. މިއީ މީގެ ކުރިން މި ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ޢާއްމު ކަމެއް. މުސާރަދީ

އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުެމން މި މަޖިލީހަށް ވަތް ފަހުން މިކަހަލަ ކަންކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ުހއްޓުިވއްޖެ. 

ކަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެހެނެއް. ެއއީ ދެކޮޅު ދިމާވާ ވާހަކަ އެއް އަޅުަގނަޑކަށް ހިެއއްނުވޭ މި ކަމެއް ެވސް މާ ރަނގަޅަ 

ނުޑ މި ހުށަހަޅަނީ މި ބިލު އަޅުަގނޑުމެން ބަަލއިގަންނަން. ބަލައިގަނެަފއި ކޮމިީޓއަކަށް  ނޫން މިއީކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 1480މި ބައްޓަންކޮށް، ޭއގެތެރޭަގއި  ފޮނުވައި، ކޮމިޓީން މިހާރު ޮއތް ޕްރައިމަރީ ލެޖިސްލޭޝަންގެ ތެރެއަށް ފިުޓވާ ގޮތަށް

ނޑަށް ފެންނާތީ  ވަރަށް ކުޑަ ތަންކޮެޅއް ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލުން ގެނަސްދެނީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް އެކަން ުކރަން އަޅުގަ

އެކަން ެއގޮތަށް ކުރަން ހުށަހަޅަން. އަދި އެއް ފަހަރު ދަންނަވައިލާނަން. އެއީ މި ބިލު ބަލައިގަނެ، ކޮމިޓީައކަށް 

ވަނަ އަހަުރ ފާސްކޮށްފައި އޮތް ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ބިލުގެ ތެެރއިން  2311ނުވައި، މިހާރު ރާއްޖޭަގއި މި އޮތް ފޮ
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ނެޑއް ެއކުލަވާލަިދނުން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަްށ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން.  ހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށް ލައިބްރަރީގެ އޮިނގަ

 1485 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު މަނަދޫ ދާއިރާ

ނޑުމެން ކުރިމަްއޗަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވަީނ  `. ޝުކުިރއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ިމއަދު އަުޅގަ

ނޑުެގ  ނޑުމެން ފާސްކުރީ ނެޝަނަލް އާކައިވްްސގެ ބިލު. އަުޅގަ ނެޝަނަލް ލައިބްރަރީގެ ބިލެްއ. މީގެ ކުރީަގއި އަުޅގަ

 1490ގައި އުފެދޭ ސުވާަލކީ ބިެލއް ފާސްކޮްށ، ޤާނޫނަކަށް ވީމާ ޭއގެ މަންފާ، ނަފާ ރަްއޔިުތންނަށް ނޫނީ އެ ސިސްޓަުމގެ ހިތު

ތެރެއިން ހައްލެއް އެބަ ލިބޭ. މީގައި ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު ޤާނޫނީ ސަރުކާރެއް ރާއްޖޭގައި އުފެދިގެން އައުން. ޤާނޫނެއް 

ސަރުކާެރއް ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ ެއއަކުން ލިޭބނެ އެްއވެސް މަންފާ އެްއ، ހެދުމަކުން ޤާނޫނެއް ޤާނޫނަށް ތަބާވާނެ 

ފައިދާ އެއް ނެތް. މިހެން އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ނުކުތާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު ޤާނޫނީ 

ނީ ގޮތުްނ ޝަޚްޞެއްެގ ގޮުތގަިއ ވަުރގަދަ މުައއްސަސާެއްއގެ ގޮތުގައި ނެޝަނަލް އާަކއިްވްސ އެްއ، ޤާނޫ

 1495ހުންނަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮބައިތޯ އެ މުައއްސަސާ؟ އެ ތަން އެބަ ހުރިތޯ؟ މިއީ ކުރެވޭ ުސވާލަކީ. މި ސުވާލަްށ 

އެބަ ޖެހޭ ޖަވާބުދާރީވާން މިައދުގެ ސަރުކާރުން. މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަްށ އެަތއް ވަރަަކށް އިންޒާރުކޮްށގެން، އެންެމ 

އޮތް ެއ މަގާމަކަށް މީހަކު ވެސް ޢައްޔަން ވެސް ކުރަނީ. އެހާވަރުްނ މަސައްކަތްކޮށްގެން މިހާރު ކުޑަމިނުން ޤާނޫނުގައި 

މި އޮތް ސަރުކާރުން ޤާނޫނެއްގެ އޮންނަ ނުކުތާައކަށް ޢަމަލުކުރުްއވެނީ ވެސް. އެހެްނވީމާ،  ސަރުކާރެކޭ ކިޔާ ކަހަލަ 

ނަލް އާަކއިވްްސ ނެތިެގން އެކަުމގެ ކަންޮބޑުވުްނ ޒާތުެގ  އެްއވެސް ަބއެްއ ިމހާރަކު ނެތް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ނެޝަ

 1500ހަމަގައިމު ެވސް އަޅުަގނުޑެގ ވަރަށް ޮބޑު. އެއީ ާރއްޖޭަގިއ އެބަޖެހޭ ރާއްޖެ އަިއ ގޮާތ، ރާއްޖެ ކުިރއަށް ދާން އޮތް 

ެވގެންދިަޔ  މަގު ފެނިގެންދާން. ދިވެހިރާއްޖެ، ރާއްޖެއަކަށް ެވގެންދާނީ މާޒީން ޢިބުރަތްތަކެއް ހޯދައިގެން. މާީޒގައި

ކަންތައްތައް އެބަ ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް އެނގެން. އެނގޭނެ މަގުތަެކއް ެއބަ ޖެހޭ ހުޅުވިފައި އޮންނަން. 

އާދެ! މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ާވ މި ބިލަށް ބަލައިލާއިރު އެްޑވަިއޒަރީ ބޯެޑއް ކަމާ ގުޅޭ ިމނިސްޓަރު އެބަ ޢަްއޔަންކުރޭ. 

ނޑަްށ މި ސިފަކުެރވެނީ. ޙަޤީޤަތަކީ ނެޝަނަްލ މިނިސްޓަރު ހިންގާ ކު ަޑކުަޑ މުއައްސަާސެއއްެގ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

 1505މިއުޒިއަްމ، ނެޝަނަލް ާއަކއިވްްސ ނުވަތަ ަލއިބްރަީރ ވާންޖެހޭނީ ެއއަށްވުރެ ިމނިވަން ގޮެތއްަގއި ފުާޅކޮށް 

ގެން ވާންޖެހޭނީ މި ޤާނޫނުގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވިސްނުްނގެނެވޭނެ ތަަނކަށް. މި ަލިއބްރަރީގެ ބޯުޑ ެއކުލެވި 

ނަޑއެޅިފައި ހުންނަ އެިކެއކި ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާަތކުގެ ބޭފުޅުން ހިމެނިގެންދާ ގޮތަށް އޮންނަ އެްޑަވއިޒަރީ  ކަ

ބޯޑަކަށް ެވގެންދާންޖެހޭނީ. އެގޮތުން ައޅުަގނޑު ފާހަގަުކރަން ބޯޑެއް އެކުަލވައިލާ ަކމަށް ވަންޏާ މި ބޯޑުގަިއ 

ވާންޖެހޭ ނެޝަނަލް އާަކއިްވސްގެ ބޭފުެޅއް. ހަމަ އެހެންމެ، ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިީޓގެ ބޭފުެޅއް، އެކުެލވިގެން 

 1510ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަީމގެ ބޭފުޅެއް. މިހެންގޮސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ ބޭފުޅެއް. ޢާއްމުންެގ 
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ނުޑ  ތެރެއިން މި ދާއިާރގެ ތަޖުރިބާހުރި ބޭފުޅެއް. މިކަހަލަ ގޮތަަކށް އެކުަލވައިލަންޖެހޭނެ ކަމަްށ ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ ލަބްރަރީ ވާންޖެހޭނޭ ވަރަށް  ޤަބޫލުކުރަނީ. ލައިބްރަރީގެ ވާަހކަދައްާކއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ދީނީ ޤައުމީ ތަނަކަށް. ޤައުމިއްޔަތޭ، ދީނޭ ކިޔައިގެން މި ވާހަކަދައްކާ ދެއްކުމާ ޚި ލާފަށް ޢަމަލީ ގޮތުން އަުޅގަ

ޤަުއމަށް ޓަކަިއ ޤައުމީ ކަންތައްަތއް ވެސް ަދއްަކއިދޭންޖެހޭނީ. ކަންތައްތަްއ ެވސް ދަްއކައިޭދންޖެހޭނީ. ޢަމަލީ ގޮތުން 

 1515އިބްރަީރ ހަމައެކަނި ދުލުކުރިން ބުނެލާ ބަހަކުން މަޤްޞަދެއް ހާސިލެއް ނުވާނެ. އާދެ! މިހާރު އެހެރަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލަ

އަށް ގޮސް ވަންނައިރު ވަރަްށ ބައިވަރު ފޮތްތައް އެބަ ހުރި. ފޮތް ކިޔުމަކީ ވަރަށް ޮބަޑށް މީހާ މުއްސަނދިވެގެންދާ 

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ނުކުތާ އަކީ މީގެތެރެއިން ެވސް  ކަމެއް. އުނގެިނ، ދަސްެވެގންދާ ކަމެއް. އަޅުގަ

ނޑުެމންނަށް ޒަމާނުއްސުރެ އެ އިެރއްެގ ސަރުކާުރގަިއ ތިއްެބވި ލައިބްރަރީަގއި ހުރިހާ ފޮތެއް ހުންނަންޖެހޭ އިރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ. މިސާލަކަށް  ާއ 2338ގެ ކުީރގައި ނޫނީ 2338ބޭފުޅުން ގަާޔވާ ޒާުތގެ ފޮތް ެބހެއްޓޭ ތަން އަުޅގަ

 1520ަގއި މިނިވަން ނޫސް ނިކުތް. އެަބ ިއން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާެއއް 2334ހިސާބަށް އައިއިުރ، 

ހުރިތޯ ލައިބުރަރީގައި ފެންނަން؟ ނުހުންނާނެ އިނގޭތޯ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ އެްއެވސް ތަނެއްގައި މި ދެންނެވި 

ނޫހުގެ ކޮޕީ އެއް އޮތިްއޔާ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނަން ސާބަހޭ. އެކަމަކު ޙަޤީޤަތަކީ އެއީ ވެސް ދިވެހިރާއްޭޖަގިއ 

ހުރި ކަންތައްަތއް. ވެފައި ހުރި ކަންަތއްތައް. ިނުކމެފައި ހުރި ލިޔެކިޔުން އެއީ. އެހެންވީމާ، އެ ތަކެތި ވެސް  ހިނގާފައި

ނޑު ދެކެނީ.  ދިވެހިންނަށް ފެންނާނެ ނިޒާމެއް މި ރާއްޖޭގައި އޮންަނންޖެހޭނެ ކަމަށް ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަ

 1525ވާ ޮގތަކަށް ކޮންމެހެން ލިޔުންތެރިން ލިޔުންތައް ލިޔާކަށްނުޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާެރއް ިހންގަން ތިބޭ މީހުން ގަޔާ

އެ ލިޔުންތަްއ ވާންޖެހޭނީ ެއ އިރެްއަގއި އެ ިލޔާ ބަެއްއގެ ފިކުާރއި ިވސްނުން ހުންނަ ގޮތަކަށް. އެ އިރެްއގަިއ 

ވެހިރާއްޖޭގެ ނެޝަނަްލ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އޮންނަ ވާހަކަތަާކއި އަޣްލަބިްއޔަތު ނެތް ވާހަކަތަްއ ވެްސ ދި

ނުޑގެ  އާަކއިވްސް އާއި ލައިބްރަީރަގއި ހުންނަންޖެހޭ. ޙަޤީޤަތުގަިއ މި ބިލު މިގޮތަށް އައުމުެގ ބަދަލުގައި އަުޅގަ

ހުށަހެޅުމަކީ މި ބިލުގެ ދަށުން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނެޝަނަލް ާއކަިއވްްސގެ ދަށުން ހިނގާ 

 1530ލައިބްރަރީ އެއް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ނިޒާމެއް؛ އިތުރު ބޯޑެްއ ވެސް ހަދާނެ ކަމެއް ނެތް. މުއައްސަާސއެްއގެ ގޮުތަގއި 

ނެޝަނަލް އާކައިްވސްގެ ެއްޑވަިއޒަރީ ބޯޑުގެ ބެލުމުގެ ަދށުން، ނެޝަނަލް އާކައިވްްސގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިނގާ 

އްދަިއ، އިތުރު މީހުންތަކެއް ލުމުެގ ނެޝަނަލް އާކަިއވްްސ ެއއް ހުންނާނީ. އެހެންވީމާ، މީަގިއ އިތުރު ބޯެޑއް އުފަ

ބަދަލުގައި، ނެޝަނަލް އާަކއިްވސް ވެސް ަބއްޓަންކުެރވިފައި އޮތީ ސިވިލް ސަރވިްސ މުަވްއޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން ކުާރ 

ނޑުެގ ހުށަހެޅުމަކީ މި ބިލު ކޮމިޓީގެ   ގޮތަށް. މި ބިލު ވެސް ަބއްަޓންކުރެވިފަިއ މި އޮތީ ިމގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 1535މަސައްކަުތގެ ތެރޭަގއި ބަދަުލކޮށްދެއްވުން. ނެޝަނަލް ާއކަިއވްްސގެ ދަށުން ހިނގާ މުއައްސަާސއެްއގެ ގޮުތގައި 

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަލއިބްރަރީ ެވެގންދިއުން. މި ބިލުގައި އަިދެވސް އިތުރު...

 



58 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

ާނއާ ގުޅޭ ބިެލއް ހުށަހެޅުްއިވ ކަމަށް ޓަަކއި ާމވަށު ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު `. ޤައުީމ ކުތުބުޚާ

ނޑު އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއުކ ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ހިތުން ވަރަށް ގިނަ   1540ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލަށް އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ނޑަކަށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުަރއްވާަފއިވާ ނުކުތާ ެއްއ އަޅުގަ ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުން. އަޅުގަ

ތާއީދެއް ނުކުރެވޭ ެއްއގޮތަކަްށވެސް ވަކި މުައއްސަާސއެްއެގ ގޮތުގަިއ، ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާެގ ގޮތުގައި ވަކި މުއަްއސަސާ 

ނުޑ ދަންނަވާނީ މިހާރު މި  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ގިނަ ބިލުތަކުގައާ އަދި ހުށަހަޅުއްވާ  އެއް އުަފއްދާކަށް. އަުޅގަ

ބޭފުޅުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ިވްސނުމަކަށް ވެފައޭ ވަނީ އަބަުދވެސް މިނިވަން މުއަްއސަާސ އުފެއްދުން. މިއިން ކޮންމެ 

 1545މިލިއަން ރުފިާޔ އެ މުައއްސަާސއަކަްށ އެަބ  23މުއައްސަާސ ެއއް އުފެއްދުމުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ެއްވރެޖުކޮށް 

ައޅުަގނޑަކަށް ތާއީެދއް ނުކުެރޭވ އެްއގޮތަކަްށވެސް މިފަދަ  ޚަރަދުކުރޭ. އެހެންވީމާ، ިޢއްޒަތްތެރި ރައީްސ،

މުއައްސަާސއެްއގެ ގޮުތަގއި ހުންނާކަށް. އެހެންނަމަވެސް މި ބިލުގައި ބުނެފައިވާ ވާހަކަަތކަކީ ރަނގަޅު ވާަހކަތަކެްއ. 

ނުޑމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލާ ެއއްގޮތަށް ޤައުމީ އަރުޝީުފެގ  އަޅުަގނޑު ހިތުން އަުޅގަ

ނުޑމެން މި ބިލުގައި ބުނެފަިއާވ މަފްހޫމުތައް އޭގެތެެރއަށް  ބިލަށް، ނުވަތަ ޤާނޫނަށް ުނވަތަ ެއ ބިލަށް، އަުޅގަ

 1550އަޅުަގނޑުމެން ނަކަލުކުރުމުްނ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ދެކެން. ދެން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުމީ، މި 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނެފައި މި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ އަށް  26މާއްދާ.  ވަނަ 26ބިލުގެ ޚާއްޞަކޮށް 

ޖަމާކުރެވޭ އެްއެޗއްަގއި ލިޔެަފއިވާ ލިޔުެމއްގެ ސަބަބުން ުނވަތަ ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތެއްގެ ސަބަބުން އެްއވެސް މީހެއްގެ 

ބެލެވިދާނެ ވާހަކަަތކެއް ހުރިކަމުގައި ވިަޔސް އެފަދަ  ނުވަތަ ފަރާތުން ޢިއްޒަާތއި ަޤދަރަށް އުނިކަމެއް ލިބިދާނެ ަކމަށް

ކަމަކާ ގުޅިގެްނ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަޤއުމީ ކުތުބުޚާނާާއ މެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން، ުނވަތަ ޝަރްޢީ ގޮތުން އެްއވެްސ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން ލިޔެފަިއވާ ލިޔުން ރަްއކާކު ނޑު ހިތުން ައޅުގަ  1555ރުމަކުން، ސިފައެްއގައި ދަުޢވާ ެއއް ނުުކރެވޭނެ. އަުޅގަ

ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކުން ދަޢުާވ އެއް ކުެރވޭނެ ކަމަކަށް ުނދެކެން. އެހެންނަމަވެސް ަޝރްޢީ ކޯޓަކުން އެ ލިޔެަފއިާވ 

ލިޔުމަކީ ބާތިލު ނުވަތަ ނައްތާލަންޖެހޭ އެއްޗެއްކަން ނިންމަިއފިއްޔާމު ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ އިން އެކަން ނުކޮށްފިއްޔާމު އެ 

ނޑު ދެކެން. އަދި ހަމައެއާެއކު ކުށާއި އަަދބުގެ ތެރޭގައި އެބަ ވޭ އެ ފަރާތަކަށް ދަޢުވާކުރެވެ ންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ޖަމާކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް ޖަމާުނކޮށްފި ނަމަ، އެ ލިބުނު ެގއްުލމުގެ ދެ ގުނަ އަށް ޖޫރިމަނާުކރުމުން އެކަން ފުދޭ ކަމަށް. 

 1560ައގު އެކި މީހުން ެއކި ގޮތުަގިއ ކުރާ ެއްއޗެއް. އެހެންވީމާ،  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިފަދަ އަގުހުރި ިލޔުންތަކަކީ ޭއގެ

މިގޮތަށް އެ އަދަބު އޮތުމުން ވަރަށް ފަސޭހައިން ކުތުބުޚާާނގެ ފޮތްތައް ެއކި ފަރާތްތަކުން ގެންގޮްސ، އެަބއިމީހުންގެ 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގެ އަމިއްލަ މިލްކަކަށް ވަރަށް ކުޑަ އަގަކަށް ހަދާލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ، އަ ޅުގަ

ނޑަްށ ހަމަ އެއްގޮތަކަްށވެސް ވަިކ މުއައްސަާސއެްއގެ ގޮތުަގއި ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ނަމުަގއި  ބޭނުން މި ކުރީ އަޅުގަ

މުއައްސަސާ އުފައްދަން ނުފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަންގެ ުނވަަތ 
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 1565އިންފޮމޭަޝންގެ ދަށުަގއި، އެ އޮފީހުގެ ަބއެްއގެ ގޮތުަގއި ހިނގާ ތަެންއގެ ގޮުތަގއި ކުތުބުޚާނާ އޮތުން. މިނިސްޓަރ އޮފް 

އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ަތޢުލީމީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކަިއ ފޮތްތަކާިއ ތަޢުލީމީ 

ނޑުމެންނަށް ލިޔަން ފެންނަންހުރުމަކީ، ލިބެންހުރުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ އެިކއެކި، ުނވަތަ ަސގާފީ ެއިކއެކި ލިޔުން އަޅު  ގަ

ޤައުމު ކުިރއަށް ދިއުުމގަިއ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ކުރިއެރުްނ ލިބޭނެ ކަމެއް. އެހެންކަމުްނ، ައޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން 

އަުޅަގނޑަށް ތާއީދުކުެރވޭ ވާހަކަ.  ބޭނުންވަނީ ވާހަކަކޮޅު ނިންާމލުމުގެ ކުރިން، މި ބިލުގެ މައިަގނޑު މަފްހޫމުތަކަށް

 1570އެހެންނަމަވެސް މި ދެންނެވި ގޮތުން، މުައއްސަާސއެްއގެ ޮގތުގައި އުފައްދަން ނުފެންނަ ާވހަކައާ، އަދި މީެގއިތުރުން މި 

ނޑު ދެކެން. އެހެންކަމުން، މި ބިލު  ބިލުގައި ހުރި ަބއެްއ މާއްާދތަކަށް އިޞްލާުޙގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމާލަން. ބަލައިގަ ނޑަށް ާތއީދުކުރެވޭ ވާހަކަ ދަންނަވަމުްނ، އަުޅގަ    .عليكن والسالمންނަން އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތުއަރުވަން މި ޖެހެނީ   1575ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ހުސްވަގުުތކޮޅާ ދޭތެރޭަގއި މި މަތިވެރި 

ނޑަކަްށ ދޮޅު މިނެޓެއްހާއިރު. އެހެންކަމުން، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަަކކޮޅު ފައްޓަވަން ބޭނުންފުޅު ކަމަްށ  އޮތީ ގާްތގަ

ނޑުމެން ޖަލްސާގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްދާއިރު އެންެމ ވާނަމަ، އެ ފުރުޞަތު އަުރާވނަން. ހަ މައެހެންމެ، ދެން އަޅުގަ

 ފުރަތަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭނުންފުޅު ނަމަ ފުރުޞަތުގެ ބާކީ ބައި އެުރވިގެންދާނެ.
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  ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު

ފުރުޞަތު  ަނމަވެސް މި ޖަގަހަިއަގއި ެއްއޗެއް ބުނެލުމުގެ  ޖެހި މަޖުބޫރުވެގެން ސް.ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ދެއްވީީތވެ މަނިކުފާނަށް ނިހާޔަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! މިހާރަކަށްއައިސް ރާއްޭޖގެ ހާލަތު ފެންނަމުން މި ދަނީ. 

ތަކީ ޤާޫނނު އަންނަން މި ޖެހެނީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ އަށް ޤާޫނނެއް، ކަންމަތީ ފިހާރަ އަްށ ޤާނޫނެއް. ޙަޤީޤަ

 1585ކުތުބުޚާނާތައް އުފައްދައި ިހންގުމުގެ އުސޫލުތަާކއި މިންަގނޑުތައް ަކނަޑއެޅުމުގެ ޤާޫނނުތޯ، ނޫނިއްޔާ ސަރުކާރު 

އޮފީހެއްގެ ގޮތުަގއި ހިނގަމުންދާ ތަނެއް މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަާސއަކަށް ހަދާފައި، ދަޢުވާކުރުމާ، ބޯެޑއް 

ބޯެޑއް އުފައްދާފަިއ އަދި ެއޑްަވިއޒަރީ ބޯެޑއް ެވސް އެބަ އުފައްދަންޖެހޭ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން؛ އަނެްއކޮޅުްނ ، އުފެއްދުމާ

މި ދައްކަނީ ލާރީގެ ވާހަކަ. ެއޑްަވއިޒަރީ ޯބޑަށް ވެސް ހަމަ އެންމެ ކުޑަމިނުން ބައްދަލުވުްނތަކަށް ސައި ދޭންޖެހޭނެހެން 

. އެހެްނވީމާ، ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޙަމްޒާ ދެއްެކިވ އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އެންމެ ކުޑަމިނުން

ނޑަށް ތާީއދުކުރެވޭ. ކޮންމެހެން ވަކި މުއައްަސސާެއއްގެ ގޮތަށް މި ބިލު ހަދައިގެން، އެ ތަން   1590ވާހަކަފުޅަށް އަުޅގަ

ެވސް މި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެގޮތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވީ. އެހެންނަމަ
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ނޑަކަށް މި އުސޫލަކަށް ތާއީދެއް ނުކުެރެވއޭ މި ދެންނެވީ. ކޮންމެ ތަެނއް ހަދާފައި،  ތާއީދުކުރެްއވި ކަންނޭނގެ. ައޅުގަ

ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެހޭނީ ނައިފަރު ދާއިާރގައި ަލިއބްރަރީ އުފެއްދުމުެގ ޤާނޫނު ހަދަން. ދެން އަޅުަގނުޑ 

ތުަގއި މިހާރު މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ ކުދި ތަންތަނަށް މާ ބޮޑު ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭ ގޮތަށް އޮންނަ ތަނެއް ނޫން ޤަބޫލުކުރާ ގޮ

 1595މީކީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑު ވެސް ހުށަހަޅާނަން ިމތާ ހުރިއްޔާ އަރިއަޮތޅު އުތުރުބުރީގެ މަތިވެިރ ދާއިާރގަިއ 

ދެންނެވީ މިގޮތަށްތޯއޭ މި ބިލު އޮންނަންޖެހޭނީ. ނޫނިއްޔާ  ލައިބްރަރީ އެއް އުފެއްދުމުެގ ބިލު. އެހެންވީމާ، މި

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުތުބުޚާނާގެ ނޫނިއްޔާ ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނެއްތޯއޭ އޮންނަން މި ޖެހެނީ. އުސޫލެއްގެ 

ނޑު މި ދަ ންނަވަނީ އަޅުަގނަޑކަްށ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ މަސައްަކތްތަކެއް ކުަރއްވާަފއި ހުރީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ތާއީދެއް ނުކުެރވޭ ކޮންމެ ތަނަކަށް ެއޑްަވއިޒަީރ ބޯޑެްއ ހަދާފައި، ކޮންމެ ތަނަކަްށ ލަފާދޭ މަޖިލީހެއް ހަދާފައި، ހިންާގ 

 1600ބޯޑެއް އުަފއްދާފައި، ޗެއަރަމންގެ ދަށުން ވައިސް ޕްެރޒިެޑންޓެއް ބަހައްޓާފައި، މި ކަްނތައްތައް ކުރުމަށް އޮފީހެްއ 

ތަނެއް. އެކަްނ  ންގިދާނެ. އަދި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން މިނިސްޓަަރށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން ހިންގިދާނެގޮތަށް ހި

ނުޑެގ  ކުރުމަކީ ތާއީދުކުރެވޭ ކަެމއް ނޫނޭ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ރައީސަށް މަޖުބޫރުވެފައި އޮތީމަ އަުޅގަ

 ވާހަކަ ނިންމައިލާނަން. 

 

 1605  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނޑުމެން ދެން މަޖިލީްސ  އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަަދއްަކވަން އިތުރަްށ ބޭނުންވާ ކަމަށް ވާނަމަ އަުޅގަ

ފަށާއިރު، ޖަލްސާ ފަށަިއގެން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުާވނަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ދެން އިތުރަށް ފުރުޞަތު ބޭނުންފުޅުނުވާ ކަމަށް ވާހަކަެދއްކުަމށް. އެހެންކަމުން ޢިއްޒަތްތެރި ވިދާޅުވެަފއި  ވަނީ މިހާރު 

ނޑު މި އަރުވަނީ  މިނެުޓގެ ހުސް ވަގުުތކޮޅެއް. ދެން މަިޖލީހުގެ ޖަލްސާގެ މަސަްއކަތް  33މެންބަރުންނަށް މިހާރު އަޅުގަ

 1610 ކުރިއްޔާ ެދއްވި އެއްބާރުެލއްުވމަށް. ޖަހާއިރު. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު  1ކުރިއަށް ދާނީ މެންދުރު ފަހު 

 

 ]އަށް  13:32އިްނ  12:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ކުިރއަށް ގެންދާނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ނުޑ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން ިމ ފަށަނީ އަޅުގަ  1615ހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު އަުޅގަ

ގެ  ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް. ާމވަުށ ދާއިރ9ާ

ނުޑ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް. އަޅުގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤަށް ދެވަނަ ފުރުޞަތު. 
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 1620 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ޠާރިޤު ރާގެ މެންބަރުމަނަދޫ ދާއި

ނުޑ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރަށް  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ެދވަނަ ފުރުޞަެތއްަގއި ވެސް އަުޅގަ

ވާހަކަދަްއކާލަން ބޭނުންވި ސަބަބަކީ މިފަދަ މުހިއްމުަކމެއްގެ ބިެލއް ހުށަހެޅިގެންާދއިރު މިކަމުެގ މުހިއްމުކަން 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއާ ބެހޭ ބިލެއް އަޅުަގނޑަ ށް އިހުސާްސކުެރވޭލެއް ބޮޑުކަމުން. އާދެ! އަުޅގަ

ހުށަހެޅިގެންދާއިރު ޚަޤީޤަތުަގިއ ހުށަހެޅެންޖެހެނީ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާުޅވި ފަދައިން 

 1625ންގުމާ، އެ ަކންކަމާ ގުޅޭ ބިލެއް. ހަމަ ެއކަނި ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ ެއއް ލައިބްރަރީތައް ކުތުބުޚާނާތަްއ އުފެއްދުމާ، ހި

އުފެއްދުމުގެ ނަމުަގއި ބިލެްއ އޮތުމުގެ ބަދަލުަގއި، ނޫީނ ކުތުބުޚާނާތައް، ަލއިބްރަރީތައް ރާއްޭޖގައި އުފެދިގެންދާީނ 

ގެްނ ދިއުމަީކ މުހިއްމު ކަމެއް. އެ ގޮތަްށ ކޮންއުސޫލަކުްނ، ކޮްނގޮތަކުން، ކޮންހަމަޔަކުންކަން ަބޔާންކުާރ ބިލެއް ހުށަހެޅި

ބިލު ބައްޓަންވެގެން ދިއުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ހަމަގައިމު ވެސް ައޅުަގނޑު ދެެކން. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އެ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ! މި ބިލުގެ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް ބި  8ލުގެ މަސައްކަތްކުެރވިދާނެ ކަމަށް ެވސް އަުޅގަ

ނޑަށް   1630ވަނަ މާއްދާގައި އެބަ ބުނޭ ސަރުކާރުން އަންގާ ކަންތައްަތކެއް ކުރާ ވާހަކަ. މީ އުޫސލެއްގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަެމއް ނޫން. ޤަުއމީ ކުތުބުޚާނާ އަކީ ބަަޔކު، ޫނނީ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކެްއގެ ުނފޫޒު ޭއގެތެރެއަށް ުނވަންނަ 

 11ސާެއއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު އަބަުދވެސް ދެކެމުން ައންނަނީ. ހަމަ އެހެންމެ ގޮތަކަށް އޮންނަށްޖެހޭނެ މުއަްއސަ

ވަނަ މާއްާދގައި އެބަ ބުނޭ ައހަރީ ރިޕޯޓު ކަމާ ގުޅޭ ަވޒީރަާށއި ިސވިލް ސަރިވސް ކޮމިަޝނަށް ފޮނުވަންޖެހޭނެ ވާހަކަ. 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޙަޤީޤަތުގައި ޤައުމީ އަރުޝީުފ ނޫނީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ މި ތަންތަނުގެ އަހަ ރީ ރިޕޯޓަކީ އަޅުގަ

 1635އެ ޗާޕުކުެރވި، ޢާއްުމކުރެވެނ ޖެހޭނެ އެއްޗެއް. ވަކި ފަާރތަކަށް ފޮރުވާފައި އެ ތަންތަުނގެ ފައިލްަގއި އޮންނަންޖެހޭނެ 

ނޑުމެން މި ފަދަ އެްއޗެްއގެ ގޮުތގައި ވުން ެއއީ އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަ

ބިލެއްގެ ވާހަކަ ަދއްކަމުންދާއިރު ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ މެންބަރުންނާއި، ޤައުމީ ކުުތބުޚާނާ އަށް ފޮތް ބަލަން، 

ދިރާސާކުރަްއވަން ަވޑަިއގަންަނވާ ބޭފުޅުންނާ ެވސް ތަފާތެްއ ހުންނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ދެކެން. މި ބިލަކުން ެއ 

ހޭ ޤައުމީ ކުތުބުާޚނާގެ މެންބަރުންނަށް ހުންނަ އިނާޔަތްތަެކއް، މެންބަރަކަށް ތަފާތެއް ނެތް ފާހަގަކުރެޭވކަްށ. އެބަ ޖެ

 1640ވެވޭނެ ގޮތްތަކެްއ، މެންބަރަކަށް ވީމާ ދައްކަންޖެހޭނެ ޗަންދާ އެްއ، ފީ އެއް އޮތް ކަމަށް ަވންޏާ އެކަން އެނގެން. ހަމަ 

ބެލެނީތޯ. ނުވަތަ ކޮންކަހަލަ ޚާއްަޞ  ޢާއްމުކޮށް ވަންނަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ފޮތް ބެލޭ އުސޫލުން މެންބަރުންނަށް

ނޑުމެންނަށް މި ބިލުން ސާފުކުރެވެންޖެހޭ  އިނާޔަތްތަެކއްތޯ އެ ކުތުބުޚާނާގެ މެންބަރަކަށް ވީމަ އޮތީ. މީ ވެސް އަޅުގަ

ނޑު މި ބިުލގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު މައިަގނޑު ގޮތެްއަގއި މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވެގެންާދއިރު ކޮމިޓީ  އެްއޗެއް. އަުޅގަ

ނޑު މި ދާ ކޮމިޓީއެއްގެ މެންބަރުންނަށް ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީ، މަރު ޙަލާގައި ކުަރއްވާ މަަސއްަކތްޕުޅުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

 1645މި ޤައުމީ އަރުޝީފްގެ ބިލުެގ ތެރެއަށް، ނޫނީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ަޤއުމީ އާަކިއވެްއ، ނެޝަނަލް އާކަިއެވއް އުފެދިގެްނ 
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ސް ހިނގަމުންނުދާކަން ފާހަގަކުރުމާ އެކުަގއި ެވސް އަޅުަގނޑު އެދެނީ، މި ގޮސްފަިއވާއިރު އެ އާަކއިްވްސ އަދި ވެ

ދެންނެވި ނެޝަނަލް އާކަިއްވގެ ތެރެއިން ލާފައި ހިނާގ ވަކި މުައއްސަާސއެްއގެ ޮގތުގައި މިކަން ވެގެންދާން. 

ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ސީާދ  ސަރުކާރުގެ ވުޒާާރއެްއގެ ސީާދ ބެލުމުގެ ދަށުން މި ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ ހިންގުމުގެ ބަދަލުގައި

ބެލުމުގެ ދަށުން ހިނގާ ކުތުބުޚާނާއަކަށް ެވގެންދިއުން ެއއީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަުމގަިއ އަޅުަގނޑު ދެކެން. އާދެ! 

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވެމުން މި ދަނީ ދައުލަތުގެ ވަޒީފާތަުކަގއި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު އިންތިހާ އަްށ   1650މިހާރުވެސް އަުޅގަ

ން ދާކަން. މި ކުތުުބޚާނާގައި ވެްސ އެްޑަވއިޒަީރ ބޯޑެއް އެކުަލވައިާލ، އެ ބޯުޑގެ އިސްވެިރޔަުކ ހުރުމާ، އަިދ އިތުރުެވގެ

ޗެއަރކުރާނެ ފަރާތަާކއި ނަިއބަކު ހަމަޖެހިގެންދާ ގޮތަށް ބިލު ބައްޓަންވެފައި ވާތީ ހަމަަގއިމު ވެސް އެ ފަރާތްތަކަށް 

ވީމާ، މި ބިލު ނިމިގެން ގޮސް ޤާނޫނަކަށް ވާިއރު ވެގެން ދާން އަޅުަގނުޑ ދޭންޖެހޭނެ އިނާޔަތްތަކެއް ހުންނާނެ. އެހެން

އެދޭ ގޮތަކީ މި ބިލުން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ލައިބްރަރީތައް އުެފދިގެންދާންޖެހޭނެ ހަމަތައް 

 1655މި ބިލުގެ ދަށުން އުފެދޭ  އެކަށަައޅައިދިނުން. ހަމަެއއާެއކު މި ބިލުން ޤާނޫނަކަށް ެވގެންދާއިރު ބުނަން މި ޖެހެނީ

ނެޝަނަލް ލައިބްރަރީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނެޝެނަލް ާއކަިއވްްސގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، ނެޝެނަލް އާކަިއވްްސެގ 

އެްޑވަިއޒަރީ ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިން ހިނގާ ލައިބްރަރީއަކަށް ވެގެންިދއުން. އެގޮތަށް އަުޅަގނޑު އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

ނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަ އި މިދެންނެިވ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްެދއްވުމަކީ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 1660 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ. ދެ ވަނަ 

 ޞަތު. ފުރު

 

 1665 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަްށ އަޅުަގނޑު އެދުނީ ޙަޤީޤަތުގައި އެހެން ބޭފުޅުން ވެްސ 

ނޑު ދައްކާކަށް ވެސް ނެތީމު. ފާހަގަކުރެްއވި ވާހަކަ ެއއް ދަންނަވާލަން. އެހެންވީމާ، މާ ގިނަ ވާހަކަ މި ފަހަ ރު އަޅުގަ

އަޅުަގނުޑ ވެްސ އެދެނީ ޙަީޤޤަތުގައި ަޤއުމީ ކުތުބުޚާާނގެ ގޮތުަގއި ވަކި ުމއައްަސސާ ެއއް ހެދިގެން އެތައް ގުަނ 

ޚަރަދުތަކެއް ކުެރވި، އަުޅަގނޑުމެންގެ ދަޢުލަތުެގ ބަޖެޓަށް އިތުރު ބުރަތަެކއް ނާްނނާނެ ގޮތަށް މި ކަންތަްއ 

ނޑުމެން ވާނީ ަވކި މުއައްަސސާ އެއް އުފައްދާފަ. ވެގެންިދއު  1670ން. ެއގޮތުން ޤަުއމީ އަރުޝީފުގެ ނަމުގައި ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ބިލު ކޮމިޓީ  އެހެންވީމާ، މީގެ ދަށަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ ވެސް ގެނެވޭނެ ގޮަތކަށް އަުޅގަ

އެދޭ ވާހަކަެއްއގެ ގޮތުަގއި ދަންނަާވލަން. ފާހަގަކުރީ. ދެން ހަމަ  މަރުޙަލާގައި ަބއްޓަންކުެރވިގެްނދިއުމަކީ ައޅުަގނުޑވެސް
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ނޑުމެން މި ރާއްޖޭަގއި ލައިބްރަރީތަކާިއ  އަނެއްާކވެސް އެއް ފަހަރު އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދަރިވަުރންނަށް އިތުރަށް އެކިެއިކ  ކުތުބުޚާނާގެ ފެންވަރު ދަށްަކމާ، އަދި ފޮތްތައް މަދުކަމާ، އަުޅގަ

 1675ރޮނގުތަކުން ޢިލްމު އިތުރުުކރުމުގެ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ލައިބްރަީރގެ ފެންވަރު ުމއްސަނދިކުރުމަކީ ކޮންމެހެން 

ނޑުމެން އަބަދުެވްސ މި ފާހަގަކުރަނީ މި ފަހަކަށް  ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. މިގޮުތން އަުޅގަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުގަ

އެންމެ ބޮޑަށް ވާހަކަދެެކވޭ މައުޟޫޢުތައް. މިސާލަކަށް ބަޣާވާތާ ބެހޭ މައުޟޫޢު، މި މައުޟޫޢުގެ  އައިސް ޤައުުމގައި

މައްޗަށް ވެސް ިލޔެވޭ ފޮތްތަްއ ވެސް ލައިބްރަރީ ކުެރވެންޖެހޭނެ. މަޒުމޫނުތައް ލައިބްރަރީ ކުރެވެންޖެހޭނެ. މީހުންނަށް 

ތުތައް ލިބެންޖެހޭނެ. ކުރިންވެސް އަޅުަގނޑު އިޝާރާތްކުރިްނ މިކަމުގެ ތެރޭގައި ގޮތްތައް ިނންމުމުގެ އިތުރު ފުރުޞަ

 1680ފަންނީ އާޓިސްޓުންނަށް ވެްސ މި ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެކަން. އެކަންތައްތަކަށް ހުރަްސައޅައިގެންުނވާނެ ކަމަށް. އަދި 

ރިވަރުންނަށް މި ކަމަށް ހަމައެއާެއކުަގއި ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ބޭބޭފުޅުންނަށް، އަދި އެަކމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ކުދިންނަްށ، ދަ

ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ގޮތްތަކަށް އިތުރު ފޮތްތައް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ލައިބްރަރީތަކަށް ައއުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމެކޭ. 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނީ ފޮތްތައް ދިވެހި ބަހަށް، ބޭރުގެ ފޮތްތައް ތަރުޖަމާކުރުމަކީ ވެސް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ 

ނޑުމެންގެ ސުްޕރީމް ކޯޓުން ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިުތންނަށް އޮޅޭ ގޮތަށް މި ކުާރ،  ކަމެކޭ. މި ކަްނކަން ކުރުމުން މެނުވީ އަުޅގަ

 1685ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެްއަގއި މި ކުރާ ކަންތައްަތކަށް ިނމުމެއް ނާންނާނެ. ގިނަ ރައްިޔތުންނަށް އަނދިރީގެ ތެރޭަގއި 

ން އަމިއްލަ އަްށ ވެސް ފޮތްތަކުން އުނގެިނެގން، ކަންކަން ފަހުމްެވގެން އެ ކުރާ ކަންތައްތައް ހާަމވި ވަރަކުން މީހު

އެކަން އެ ހިސާބަށް ދިޔައިމަ މެނުވީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ސުްޕރީމް ކޯޓުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި މި ކުރާ، 

އެއް ކަންތައްތަުކގެ ތެޭރގަިއ އަނދިރީގައި މި ކުރާ ކަންަތއްތައް ހުއްޓުމަކަށް ނާންނާނެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރާ ބަ

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަން، ވަކީލުްނ  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝޮކުޖެހިގެންިދޔަ އެއް ކަމަކީ އަުޅގަ

 1690ކޯޓުތަކަށް ފާުޑކީމަ ކޯޓުތަްއ ަރނގަޅުކުރަން، އިޞްލާޙުކުރުަމށް ޓަކައި ފާުޑކީމަ ަވކީލުންނާއި ފާޑުިކޔުންތެރިންގެ އަނަގ 

ނޑު ދެންމެަގިއ ވެްސ ވާހަކަަދއްކަމުން ިއޝާރާތްކުރިން ަވކީލުންނާ ބެހޭ ބަންދު ކުރުމަށް މި ކުރާ މަަސއްކަތް. އަުޅގަ

ގަާވއިދެއް ހަދައި އަދި އިޤުާރރެއްަގއި ސޮިއކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަޖުބޫރުކުރީ. ބަޑި ދިއްކޮށްފައި މަޖުބޫރުކުރީ. 

ލުންނަީކ ކޯޓުަތކުަގއި މައްސަލަަތއް، ަބއިވަުރ މައްސަލަތައް ހިންގަމުންާދ އަޅުަގނޑު މިހެން މި ދަންނަވަނީ ގިނަ ވަކީ

މީހުން. މުވައްކިލުްނގެ އަތުްނ ފައިސާ ވެސް ަނގާފަިއ ާވނީ. ދެން ވަކީލުންނަށް މި އަމުރުކުރަނީ މި އިޤުރާުރަގިއ 

 1695އެ ދިްއކުރެވުނީ. މަޖުބޫރުވީ ޭއގަިއ  ސޮއިކުރުން މެނުވީ ދެން ކޯަޓކަށް ނުދެވޭނެ ކަމަށް. މަޖުބޫރުވީ އެހާހިސާބުން. ބަޑި

ސޮއިކުރަން. ޮސއިކުާރއިރުަގިއ ދެންވާ ގޮތަކީ މި ަގާވއިދުަގއި މި އޮންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓަކުން ކޮށްފަިއވާ ޙުކުމަާކ 

ނޑޭ ގޮތަށް ޤާނޫނީ ރަޢުޔެއް ބަޔާންކޮްށގެން ނުވާނޭ. ނުވަތަ އަމުރަކާ ޚިލާފަށް އެ ޙުކުމް ނުވަތަ އެ އަމުުރގެ ހުރުމަތްކެ

ކޮންކަހަލަ ބާތިލު ވާހަކަތޯ. ެއއްވެްސ ރަޢުޔެްއ ކޯަޓކުން ިނންމައިފިއްޔާ އެާއ ޚިލާފަށް އެެހން މީހަކަށް ވާހަކަނުދެްއކޭނޭ. 

މިވަރުގެ ބާތިލު ކަންތައްތަްއ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރައްވާފައި އެބަވޭ އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާ، މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަީކ 
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 1700އް ނޫންަކން ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް އެނގެންވީ. އެނގޭނީ ފޮތްތަާކއި މަޒުމޫނުތަކާއި ލޯ ޖާނަލްތަްއ ކުރެވޭނެ ކަންަތއްތަ

ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ވާސިލްވާނެ ގޮތްަތއް މެދުވެިރކުރީމަ. އދ.ގެ ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަރގެ ރިޕޯޓުަގއި ވެސް 

ނަޑއެިޅގެން ފާހަގަކޮށްަފއި ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ މިފަދަ  ކަންތައްތަްއ އެބަ ކުރެއޭ. ުސޕްރީމް ކޯޓާބެހޭ ކަމެއް ނޫޭނ ކަ

ވަކީލުން ެރގިއުލޭޓުކުރުަމކީ. ެއއްގޮަތކަށްވެސް ބެެހވިގެްނވާ ަކމެއް ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަކީލުްނެގ 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ތަކުރާރުކޮށް. އަ ދި އިންސާފަށް ގޮންޖަހައި، އަނގަ ބަންދުކުރުމަށް މި ކުރާ މަސައްކަތް އަުޅގަ

 1705ދުނިޔެ އަށް ގޮންޖަހައި މި ަކންތައް ތަކުރާރުކުރާ ތަން މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ސުޕްީރމް ކޯޓުން މި ކަންތައްތައް 

ކުރުން މި ަވގުތުން މި ަވގުަތށް ހުއްޓާލަންވީ. އަދި ހަމަ ެއއާެއކުަގއި ތިމާ އަިމއްލަ އަްށ ކުރާ ކަންކަން ެބއްލެވުމަްށ 

ޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗުގައި އިންަނއިނުން ވެސް ހުްއޓުމަކަށް ގެންނަންވީ. މިކަހަލަ އެތައް ކަމެއް ތަކުރާރުކޮްށ ތިމާ ސު

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރާތީވެ، ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުން މިކަން ކުރީމަ ދެން އޭގެ ދަށުގަިއވާ ކޯޓުތަކުން ކަންތަްއ 

ނޑުމެްނ މި އެދެނީ މި ރާއްޖޭގައި މި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއއް ، ކުރަްއވާނެ ގޮތް ނިކަން ބައްަލވާ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއންމެންނަށް ވާހަކަދެއްކުމުެގ،   1710ހަމާގައި އޮންނަ ޖުޑިޝަީރ އެއް ާރއްޖޭަގއި އެކުަލަވއިލެވުން. އަުޅގަ

ީރަގިއ ރާއްޖޭަގއި މި ހިނަގއިދިޔަ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިިނވަންކަްނ ލިބުން. ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ާރއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަީކ މިއީ ކު

ލާއިންސާނީ ކަންތައްަތއް އެންޑޯޒްކުރަމުން ދިަޔ ތަންތަން. އެހެންވީމާ، މި ތަންތަނުން ަފހަރެއްަގއި ޝައުުޤވެރިކަެމއް 

ނޯވެދާނެ ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަންކަން ހޯދައިދިނުމާ، ރައްިޔތުން މި ބޭނުންވާ ކަހަލަ އިންސާފު ޤާއިމުކޮށްދޭ ކަހަލަ 

ނޑުމެން ަރއްޔިތުން އެދެން. ޖު  ޑިޝަރީ އެއް އޮތުމަށް. އެެހންނަމަވެސް އަުޅގަ

 1715 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާހިސާބުން މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދައްަކން އެދިވަޑަިއގެންނެިވ؛ އާދެ! 

 ރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ދެ ވަނަ ފުރުޞަތު. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 1720  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ނޑު މި އެދުނީ މި ބިލުގެ  .`ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ! ެދ ވަނަ ފުރުޞަތަށް އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ވިސްނަމުންދާތީ. އަދި ރާއްޖެ މިހާރު މިދާ މަރުޙަލާގައި ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ އެއް  މުހިއްމުކަމާ މެދު އަޅުގަ

ހަދައިގެން އަުޅަގނޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ މި ހުރިހާ އެއްޗިހި ރައްކާކުެރވެން. ރާއްޭޖގެ ތާރީޚުގައި ހިނގާަފއި ހުރި 

ރު މި ކަންތައްތަްއ، ާރއްޖޭގެ ތާރީަޚކީ އެަތއް ހާސް އަހަރެްއ ވެފައި އޮތް ތާރީެޚއް ކަމަްށ ވުމާ، އަދި މިހާ

 1725ބަދަލުވެގެންދާ މަރުޙަލާެގ ތެރޭގަިއ ހިނގި ކަންަތއްތަާކ، އަދި ފާއިުތވި ވެރިކަންަތުކގަިއ ހިނގާފައި ހުރި ހުރިހާ 

ނޑު ކުރިން ފާހަގަކުރިހެން އަޅުަގނުޑ  ކަންކަމެއް ައޅުަގނޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ ރައްކާކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ
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އެްއޗެއްެސއް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އާކަިއވް ނުވަތަ ނެޝަނަލް ލައިބްރަރީގައި މި ދަންނަވަން އޮތީ ރާއްޖޭގައި ެނތޭ އެ 

ހުރިހާ ފޮތްތަކެއް ޖަމާކުރެޭވިއރުގަިއ ރާއްޭޖގެ ވަރަށް ގިނަ އެްއޗިހި ވަީނ އަންަދއިލާފައޭ. މައުމޫނުގެ ސަރުކާރުން އެ 

ރޭަގއި ވަރަްށ ގިނަ މީހުން، އަޅުަގނޑު އެްއޗިހިތައް ވަނީ ނީލަންިކަޔއި، އެަތއް މިތަނަށް އުަކިއލާފައޭ. މީގެތެ

 1730ދަންނަވާނީ ޝަފީގުޭގ ޝަފީޤުގެ ލިޔުންތަާކއި ރަީއސް މުަޙއްމަދު ނަޝީދު އޭރުަގއި ލިުޔއްވި ފޮތްތަާކ، މި ހުރިހާ 

އެްއޗެއްަސކީ، ގިނަ އެްއޗެްއސަކީ މިހާރު ފެންނަން ހުރި އެއްެޗއްެސއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ސިޔާސީ ނުވަަތ 

ނޑުމެން މިހާރު ބިނާކުރާ ޑިމޮކްރެޓިކު ިސސްޓަމެއްގެ ތެޭރގައި ަރއްޔިުތން ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި އަދި ސިޔާސީ އަުޅގަ 

ނޑުމެން ސިާޔސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމުެގ އެންމެ  ދިވެހިރާއްޖެ އަްށ ޚިދުމަތްކުާރނެ ރަނގަޅު ދަރިން އުފެއްދުަމކީ ެއއީ އަުޅގަ

ާނކުރެވޭނީ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ތާރީުޚ މުހިއްމު އެއް ކަންތައްތައް. ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިެތއް ބި

 1735އެނގެންޖެހޭނެ. ދުނިޔޭގެ ތާރީޚު އެނގެންޖެހޭނެ. އޭނަގެ ޢާއިލާ ނުވަތަ އޭނަ ކޮމިޔުނިޓީ ތެރޭގައި ހިނގާފައި ހުރި 

ހިނގާކަްށ ހުރިހާ ކަމެއް އެނިގގެން ޫނނިއްޔާ އޭަނއަކަށް މިސްރާބަަކށް ދާކަށް ނޭނގޭނެ. ސީދާމަގުން އޭނަ އަށް 

ނޭނގޭނެ. އެހެންވީާމ، ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ޕޮލިޓިކްްސ ނުވަަތ ޕޮލީސް ނުވަތަ މީހުން ިކާޔ 

އޭގެ އޮރިޖިން، ގްީރކު ބަހުން ކިޔާ ގޮތަށް ކިޔާ ނަމަ މީގެ ބޭނުމަކީ މީހަކު ބިނާކުރުން. ޤައުމަށް ޒިންމާދާރު، 

ނުވަތަ އޭނަ ޤައުމަށް ތެދުވެރި، ރަްއޔިތުންނަށް އިޙްިތރާމުކުރެވޭ ރަނގަޅު މީހަކު  އުފެއްދުންތެރި، އޭަނގެ ޖަމާޢަތަށް

ނޑުމެން ުކރާ މަސައްކަެތއް. މިކަން ުކރެވޭނީ ތާރީޚު އެނިގގެން. ެއހެންނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ   1740ބިނާކުރަން އަުޅގަ

ސާލަކީ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް، ހަމަ ޭމވާ ނާޅާ ތާރީޚާއި ދުނިޔޭެގ ތާރީޚުތައް، ޢާއްމު ތާރީޚު ނޭނގޭ ިސޔާީސ މީހެއްގެ މި

ނޑުމެން ދާ މިސްރާބު. އޮޑި ދަތުރުކުރަމުންދާ  ގަހެްއގެ މިސާލު. ރައީސް ނަޝީދަށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެ  މިސްރާބު. ތަކުރާރުކޮށް އަުޅަގނޑުމެން ދައްކަމުން މި ާދ ވާހަކަ އަީކ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަ

އިންސާނާއާ ހިސާބަްށ ވާސިްލވާނަމޭ. އިޖުތިމާޢީ ަރއްކާތެރިކަން އެ އިންސާނާ އަްށ ފޯރުވައިދޭނަމޭ. އަޅުަގނުޑ  ނިކަމެތި

 1745މި ކިޔާ ނެޝަނަލް ޕްރޮޓެކްޝަނަކީ ެއއީ. މި ކަންަތއްތައް ކޮށްދެވޭނީ މި ޤައުުމގައި ދަރިން ބިނާކޮްށގެން. 

އެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ރައްާކކުރެވިފަ ެއއް ނެތް. ރާއްޭޖެގ  އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޭޖަގއި މިހާރު ލައިބްރަރީަގއި

ތާރީޚުގައި ހިނގާފައި ހުރި ެއތައް ބަިއވަރު ހާދިސާތަެކއް ެއބަ ހުރި. އެ އެްއވެްސ ެއއްެޗްއ ނެތް. ދާދި ފަހުން ރައީސް 

ެއހެރީ ގެނެވިފައި ގަނެގެން. ނަޝީދު ސަރުކާރުން، އޮސްޯލ މީހެއް. އޭނަ ެއއްކޮށްފައި ުހރި ހުރިހާ އެއްެޗއް މިހާރު 

އެއީ ިދވެހިރާއްޖެއާ ގުޅިަފއި ހުރި ހުރިހާ ތާރީޚުތަކެއް އެަބ ހުރި އޭގެތެޭރގަ. މީގެ ތިްނހަތަރު ހާސް އަހަރު ތެރޭގައި 

 1750ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ެއކި ތަްނތަނަށް އެބަ ހުރި ދަތުރުކޮށްފަ. އެފްރިކާެގ ޤައުމުތަކަްށ، ޫޔރަޕުގެ ޤައުމުތަކަްށ، ަޗއިނާ 

ނޑުމެންާނ  އަށް، އެަތއް މިތަނަށް ދަތުރުކޮށްފައި އެބަ ހުރި މީގެ ެއއް ހާސް، ދެ ހާސް އަހަރު ކުރީަގއި ވެސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކިޔަނީ އެ  ޖެހިގެން މި އޮތް އިްނޑިާޔގެ ގުޖުރާތަކީ ެއއީ އިންޑަސް ވެީލ، ޙަޟާރަތެއް. ަޙޟާރަތެކޭ ައޅުގަ

ށް ވުރެ މަތީ ފެންވަރަކަށް ގޮްއސިްއާޔ ޙަޟާރަތެއްގެ ސިފަިއަގއި ޙަޟާރަތަކީ އިންސާނުން ޢާއްމު ދިރިއުޅުމަ
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އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގަނެ، ތަރައްޤީވެަފއި އޮތް ޙަޟާރަތެއް. އެ ޙަޟާރަތުގައި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުން ސީދާ ހދ. 

 1755ހިސާބަށް ިދޔައިމަ، ެއ އިން ނައްޓާަލއިގެްނ ގޮްސ ިއންޑިޔާެގ ައޅުަގނޑު މިދަންަނވާ ގުޖުރާތު އިްނޑަސް ވެލީޭއ އެ 

ހިސާބުގައި ވެސް އެބަ ހުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ުއެޅފައި ހުރި ތަންތަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން އޭުރގައި 

ރާއްޖޭަގއި ގެންުގޅެފައި ހުރި ބޮއްޔާ ެއއްޗިހި ަވޅުލާފައި ހުރި ތަންތަނާ އެއްޗިހި ވަނީ ފެނިފަ. މި ހުރިހާ އެއްޗަީކ 

ރާއްޖޭަގއި ަތުއލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ފެންނަންޖެހޭ އެއްޗެހި. މި ހުރިހާ އެްއޗެހި މިހާރު ދިވެހި

ނޑުމެން ެއކުލަވާަލިއ  ނޑުމެްނ ކުރިމަތީގައި މި އޮތް ބިލު އަުޅގަ ރައްކާކުެރވެންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަުޅގަ

 1760ްށ އުނދަގުލުން. އެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ރައްކާކުެރވިފަ އެްއ ތަޞްދީޤުކުރިޔަސް މި ކަންތައްތައް ހާސިލްކުެރވޭނީ ވަރަ

ނޑުމެންނަށް މިއުޒިޔަމުަގއި އެ ހުރި އެްއޗިހިތަކެްއ ވެސް ަރއްާކުކރެވެންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެްސ  ނެތް. ހަމައެކަނި އަުޅގަ

ަޒތްތެރި ރައީސް، ހަމަެއކަނި މިއުޒިޔަުމގައި ަބއެއް ެއއްޗިިހތަކާ ެއއްޗިހި ގެއްލި، ެއގޮްތ މިގޮތް ެވގެންދިަޔއީ. ޢިއް 

އަޅުަގނޑު މި ދަންަނވާ ވާަހކަ ައކީ މާލޭަގއި ެއކަންޏެްއ ނޫނޭ މި ހުންނަންޖެހެނީ. ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮުޅގަިއ 

ހުންނަންޖެހޭނެ. ރާއްޖޭގެ އަްއޑު އަތޮުޅަގއި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މިއުޒިޔަމް، ައއްޑޫ ިމުއޒިޔަމް ިކޔާފައި މިުއޒިޔަމު 

 1765. ތުރާކުނުަގއި ުތރާކުނު މިއުިޒޔަމު ިކޔާފަިއ ެއޅެންޖެހޭނެ. ފުވައްމުލަުކގަިއ ެއޅެންޖެހޭނެ. ކުޅުދުއްފުށީަގިއ އެޅެންޖެހޭނެ

އެޅެންޖެހޭނެ. މި ކޮންމެ ތަނެއްަގއި ވެސް ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެތައް ބަިއވަރު ކަންތައްތަެކްއ ހިނގާފައި ވަނީ. އެތަްއ 

ކުދިންނަށާ، ހުރިހާ އެންމެންނަށް އެ މަޢުލޫމާތުތައް ލިބެންޖެހޭ. ލިބިގެން  ހާދިސާ އެއް ހިނގާފައި ވަނީ. އެތާަގއި ތިބި

ނޑުމެން ހާސިލްކުރަން މި ުއޅޭ ނަތީޖާ ެއއް ހާސިލެްއ  ނޑުމެންނަށް މި ކުތުބުޚާނާ އިން އަުޅގަ ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

 ނުކުރެވޭނެ. ޝުކުިރއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުުރޞަތަށް. 
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ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ޤައުމީ ކުތުބުާޚނާގެ ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު  .الرحين الرحون هللا بسن

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ! މިއަދު ކޮންމެ ކަމަކާ ގުިޅގެން ނަމަވެސް ަކންކަން ރައްކާތެރިކޮށް،  ެއ ބިލެއްކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހޯދަންޖެހޭ  ކަންކަން އެންމެ ފުޅާ ދާިއރާއެްއގައި ަރއްޔިތުން އުނެގނި، އެކަންކަމާ ގުިޅގެން ައޅުގަ

 1775ހޯދުންތައް ހޯދައި ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނަމަވެސް ރައްކާތެރިކުރުމަކީ އެއީ ކޮންމެހެން ވެިވފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު  ތްތެރި ރައީްސ،ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަްނ. ޢިއްޒަ ައީކ  އުޅޭ މައްސަލަ ދިމާވެގެން މިއަުޅގަ

ށް ގޮސް، ެއއް ކަންކަން ނޭނގޭ ހިސާބައެަކކު އަެނކަކަށް ، ކަންތަްއ އިްނތިހާއަށް ބޮއްސުންލައި ޤައުމުގެ އެކި 

އެކަްނކަން  ،ގެނެސް މުައްއސަސާެއއްގެ ދަުށަގއިވާ އެިކއެކި ބާރުަތއް ތިމާމެންގެ ައތްދަށަށްމުއައްސަާސ އަެނއް 

އެއް ފޮނުވި ފިނޭންސް  ދުވަހު މަޖިލީހުން ސިޓީދާ ޢަމަލުކުރުން. ދާދި އިހަކަށްގޮތަށް ަޢމަލުކުރަމުން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ

 1780ގޮތުން އެކަްނކަމާ ގުޅޭ  ގޮތުްނ ނުވަތަ ރަށްރަށް ހިއްކުމާ ގުޅޭ ގުޅޭ އަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުހިއްކުމާ މިނިސްޓްރީ
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ފެންނަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު  މިނޫހުން . ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވިފަ އެކަންކަން  ލޫމާތާޢާއްމު މަޢު

. ެއވެނި ތަނެއް ހިްއކާަކށް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ ނުދެމޭ މިވެނި ތަނެއް ހިއްކާކަށް ެއއް ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނަ ހުއްދަ

ރަްއޔިތުންެގ  އަޅުަގނޑުމެން މަންނަ ބޭނުންވާ؛. ހަމަ ތިހިނގަނީއެނގެންޖެހޭ ކިހިނެއްތޯ މި ޤައުމުގެ ކަންަތއް 

ނޑުމެން ބޭނުން ނޑު  ނުކުރެވޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ހާ ކަމެއް ކުރެވިދާނެޯތއޭ. މިހެން ވާމަޖިލީހުން އަޅުގަ އަުޅގަ

 1785 ރުއަރީަގއިފެބް 7ތަކެްއ ވެރިކަން ރި އާސާީރ ވަރަށް ގިނަ އެްއޗެހިގައި ހުބޮޑުވޭ މިސާލަކަށް ސަްލޓަން ޕާކުކަން

ސުންނާފަތިކުރުމަށްފަހު އެ ޢިލްޒާމު ، ދަލުވެގެންދިޔަ ދުވަހު، ބަޣާާވތްކުރި ދުވަހު ތަޅައި، ސުންނާފަތުކޮށްލީ. އެ ތަޅައިބަ

. އެހެންނަމަވެސް ފަހުން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ަބއެްއގެ ޮބލުގަ ވެސް އެިޅގެން އައީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންގެ ގޮުތގަިއ ތިބި

ކަންކަން  ތަެކއް ލާަފއި ތިބި ބަަޔކު އެ ކުން އެބަ ފެޭނ މާސިންގާ ތުނބުޅިތަކުވި ވީިޑއޯއެތަނުން ލީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

މީހުންެގ މައްޗަްށ ންނަށް އަުޑިއވިގެންދިަޔ އެ ބައިތަކެތި ހަލާކުކޮށްލީ. އަުޅަގނޑުމެ ލީ. އެ ކުރީ. އެތަން ލޫުޓވައި

 1790. ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ނިންމި ވާހަކަ. ސުވާލަކީ މި ރާއްޭޖެގ ކުރި ވާހަކަދަޢުވާކުރި ވާހަކަ. ޕްރޮސިކިއުޓުދައުލަތުން 

ން ތަކުޯތޭއ އެއީ ކޮންބައެްއކަން؟ އެިކއެކި ސޯޝަލް މީޑިއާއެނގޭ ެއްއވެސް މީޑިާއއަކަށް، އެްއވެސް ރައްޔިަތކަށް

އިމީހުން ބަ އަވަހާަރކޮށްލި ދުވަހު، ޖަނާޒާ ޭބްއވި ދުވަހު މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތުލިބުނީ އަފްރާޝީމު

ކަންކަން  މިއަދު ެއބަ އެނގެންޖެހޭ މި ރަކުިރކަން. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ޓެިރ ޤައުމަކަށް ހިޖުައވައް ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް

ާއއި ސިފައިްނގެ ތެރޭގައި ތިބި ަބޔަކު ކަްނކަން  ގޮތް. ވެނިމިގެންދާ ޮގތް. ސިޔާސީ ގޮތުން ފުލުހުންގެ ތެރޭގަ ހިނގާ

 1795ދެންނެވީ  ގެ މަރާ ުގޅިފައި ހުރި ބޮޑެތި ކަންތައްަތކެއް. ިއސްވެ މިރާޝީމުކަްނކަމަކީ އަފް ދެންނެވި ގޮތް. މި ރާވާ

ގޮތުން ހިނގާފަިއ  ނުވަތަ ދަޢުވާކުރުމާ ގުޅޭ ކެތި ތަޅާލި ބައެއްގެ ތަޙުޤީޤާ،ގައި ހުރި އާސާރީ ބައެއް ތަޕާކު ސަލްޓަން

ނަންބަރު،  އެޑްެރްސ، ައއި.ީޑ ާކޑު ދާއިރުގަިއ ނަމާއިހުރި ކަންތައްތައް. އެހެންނޫީނ މިފަދަ ދަޢުވާތައް ކުރެވެުމން

ވެސް  މީހުން މިހާތަނަށް އައިއިރުއް އެނގޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ބައިކާކުކަން، ވަނަވަުރ، ހިންގާަފއި ހުރި ޖަރީމާތަ

ލިބުނީ ތުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތަކުއަޅުަގނޑުމެންނަށް މީޑިއާ ިއން ވެސް އެނގެން ނެތް. އެިކއެކި މީޑިއާ

 1800އް ދިޔަ ޚަބަރު. ތެދު ޙަޤީޤަތެދިެވހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ފުރަިއގެން  މީހުންމުގެ ޖަނާޒާ ޭބްއިވ ދުވަހު މި ބައިއަފްރާޝީ

މި ކަންބޮުޑވުމާ ެއކީަގއި  ައުކ ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. ބަޔަކު މި ާރއްޖެނޭނގޭ. ޙަޤީޤަތް ސާފުކޮށްޭދނެ 

 މިސާލަކަށް ދިވެހިބަހާ ބެހޭ މަރުކަޒެއް ވެސް ާރއްޖޭަގއި ޤާއިމުކުރެވުނު. އެ  ،އަޅުަގނޑުމެން އަނެއް ކަންޮބޑުވުމަކީ 

ނޑުގެ ނާތަުކގަިއ ތިއްެބވި ބޭފުޅުންްސ އެަބ ހުންނެވި. ިއސް މަޤާމުނުގެ ރައީެސއް ވެތަ . ެއހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ދު ަސރުކާރުން ކޮށްދެްއވީ. ކުަޑކުަޑ ަރއްާކތެރިކޮށް، ދެމެހެއްޓުމަށް ަޓަކއި ކޮްނކަމެއްތޯޭއ މިއަ ކަންކަން އެސުވާލަީކ 

 1805ފުން އުޅެމުންދާ ތަުނގެ މުވަްއޒަ ަބއްލަވާ އެޖެޓެއް ނެތި. ނިކަން ވިސްނައިފޫޓު ކޮޓަރިެއްއގެ ތެރޭގައި ބަ 12ފޫޓު،  12

ަތކުން ގެ މޫރިތި އާޔަތްޤުރުއާނުނަށް ލާރި ހުރޭ. ކީރިތި ކުރަން ލާރި ހުރޭ. ބަޣާވާތުަގއި ބަިއވެރިވި މީުހންހާލު. ބަޣާވާތް

ތަކެއް ފިޔާ ހުރޭ. ތިމާ ބޭނުންހާ ދަތުރުގެނެސް ފަިއސާ ޚަރަދުކުރަން ރުއަންދާ މީހުން ދިވެހިރާއްޖެ  ޚަތިމު، ހަޖޫޖަހައި
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އަށް ވަންނަން ލާިރ ހުރޭ. އެހެންނަމަވެސް ިމ ޤައުމުގެ އާސާރީ ތަކެތި  ހުރޭ. ފައްޅި ކުރަން ލާރި އެބަ

ތަނަށް މުވަްއޒަފުްނ  އެ އި މަރުކަޒެއް ހަދައި،ސް ރައްކާތެރިުކރުމަށް ޓަކަރައްކާތެރިކުރުމަށް ޓަަކއި، މި ޤައުމުގެ ބަ

 1810ތެރި ރައީްސ، ިމ ެއއް ނެތް. ޢިއްޒަތް ގައި ފަިއސާކަންތައް ކުރުމަށް ޓަކައި ިދވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މި، ލައި

 ،އިސްކޮޅަށް ނުތެުދވެވި ޖިލިސް ހަމަ ޖެހޭ. މި މަ އެބަ އިސްކޮޅަށް ތެުދވާން ީކގައި މި މަޖިލިސް މިއަދު ހަމަކަންބޮޑުވުާމއެ

ނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭ ނޑުމެންނަށް ބަސް ނުބުނެވި ފަ ނޑުމެން ފަހަތަށް ޖެހުމުގެ ނަތީޖާ  ،ގޮތުން ވެސް އަުޅގަ  އަކީ އަޅުގަ

 ކުރަމުން ދާ ތިބި ަބޔަުކ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ފު ގެއްިލ، މި ޤައުމުގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގައިމިއަދު މި ޤައުމުގެ ޢަދުލްއިްނޞާ

ނޑުމެންނަްށ މި ވެއްޖެ. ެޅއް ނެތް. ޤައުމު ބޭންކްރަޕްޓުތެރި ރައީސް، ހިތާމައިގެ ކޮނީ. ޢިއްޒަތްންނަފެ  ތަން މިއަދު އަޅުގަ

 1815ސްކިތްތައް ހުއްޓިއްޖެ. މިބަނދަރުތައް ނެތް.  އަކުއެމް.އެމް.އޭ ާކޑު ގަްނނާނެ ފައިސާ މިއަދު  ގެއެއް މަސްދުވަހު

މާ މި މަޖިލިސް އްގެ ޒިންހުރިހާ ކަމެ ހުރި. މި އެތައް މިސްކިތެއް އެބަ މިއަދު ،ނުދެވި ހުއްޓިއްޖެ. ކަރަންޓު

ނޑުމެ  ލާޖަހާފައި...ންނަށް މިއަުދ އަޅުަގނޑުމެން ބޮލައިނަގަންޖެހޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 

  ކަދެްއކެވުން:ވާހަދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  މައްޗަންޮގޅީ

 1820ހުރިހާ އެއްެޗއް އާަކއިްވގެ  އި ތާރީޚާ،ދިވެހިބަހާއީސް. އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ްއޒަތްެތރި ރައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢި

ފެންނަނީ ދިވެހި ސަލްޓަން  އެްއ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑަށް  އްާކކޮށްފައި ހުންނަންޖެހޭނެ. ރަނގަޅު ވާހަކަރަ ގޮތުަގއި

ވިްއކަިއގެން ނަމަެވސް ހުރި  ޓިކެޓު  ކުީރގައި  ްއެގ ގޮުތގައި ިދވެހި އާސާރީ ަކންތައްތައް ބަލަހައްާޓ ތަނެ ،ަގއިޕާކު

އެހެންނަމަވެްސ  ،ލާފައިކިޔާފައި ހުރިހާ ބުދުތަެކއް ަތޅައި އަކްބަރުهللا ފެބްރުއަރީަގއި ބަާޣވާތެއް ކޮށްފައި  7ތަނެއް. 

އެއްކަ ސަތޭކަ މިލިއަން ހަެއއްކަ ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ ހަ ،ވަރެްއގެ ލޯނެއް ނަގަިއގެން އިން ކުޑަ އެމެރިކާ

ނުޑ   1825ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ަނގަިއގެން އެްއކަލަ ބުދުތައް އަނެްއާކެވސް ހަދަނީ. ބުދު ތަޅާފައި ބުދު ހަދަނީ. މީ އަޅުގަ

ޣާވާތެއް ކޮށްފަިއ ބަޔަކު ބަ ،އަކީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ނަމުގައި ތިބެ ދެކޭގޮުތގައި ރަްއކާކުރުމެއް ޫނން. މި މައްސަލަ

އަތޮުޅއަތޮޅުްނ ނަގާފައި ހުރި ބުދުތަކެްއ،  އެކި  ކެއް. ލ.އަޮތޅުންނާިއ އ.އަތޮޅާތަޅައިލާަފއި، އާާސރީ ބުދުބުދުތަކެއް ތަ

ައކްބަރު ިކޔާފަިއ އަނެްއކާ ބުދު ބަަޔކު އަތުން هللا ސުންނާފަތިކޮށްފަިއ ައނެއްކާ،  ތާރީޚު ދައްަކއިދޭ ބުދުތަކެްއ ތަޅައި

ހަދަނީ. އަސްލު އޮރިޖިނަލް ބުދެއް ނޫން. އަސްލު އޮރިޖިނަލް  ތަކެއް އެދުގެން، ލާރިތަކެއް ހޯދައިގެން ބުސަލާންޖަހައި

ނޑެްއގައި މީހަކު ހަދަިއގެން ބުދަކަށް ނުވާނެ. ދަންނަވަން މިންތިމެބުދަކަށް ނުވާނެ ސި  1830އުޅޭ ެއއްަޗކީ ކިތަންެމ  ގަ

ިއ އަނެްއކާ ކާލީާމގެ ޑުބްލިކޭުޓ ލާފައިބުދުތަެކއް ތަޅަ  ވަްއތަރުގެަވއްތަރު ވަރުގަަދ އޮފީހެއް ހެދިކަުމގަިއ ވިަޔސް، ކާލީމާ 

ނޑު މި ކުރާ ގޮތަށް މިހާރު މިހަދާފައި، އަޅުކަން  ކައިރީަގއި ހުންނަ އޮފީހެއް  ދޭތެރެއިން ރައީސް އޮފީސް  ދަނީ. އަޅުގަ

މީހާގެ  ކުރިމަތިން ދުށިން ހުދުކުލައިގެ ޖުއްބާލާފައި ހުރި ކާލީމާގެ މީހުން ރައީސް އޮފީހަށް ވަންނަނިކޮށް. އެ

ކަމެއް ކޮށްފައި ހުރެ ނާ ޚިލާފަށް ބޮޑުސިންގާ ޙަރާން އަކްބަރު ކިޔާފައި ދީهللا ހަދަނީ.  ފައިަގއި އަނެްއކާ ބުދެއް މިސި
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 1835ބުދުތަކެއް ހަދާފައި ރައްކާކުރުން، އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްނުވޭ މީ ންެގ އަތުން ލާރި ހޯދައިގެން އަނެއްކާ އެމެިރކާގެ ޔަހޫދީ

ރަނގަޅު ކަމަކަްށ ވާނެހެން. ދަންނަވަންތޯ ރާއްޖޭަގއި ވަަރށް ގިނަ ޢިލްމުވެރިންނާއި ޮފތް ލިޔާ މީހުން، ކުދި ވާހަކަ 

ެއްއގައި އުކޮ އިންޓަރވި ނައިފަރު ޮދހޮއް ނައިފަރު ދޮހޮްއކޮ؛ އަލްމަޙްރޫމު ލިޔާ ކުދިން ވެސް ތިބޭ. ެއހެންނަމަވެސް

ދެކެން ބޭނުންަވނީ އެހެން ވެރިކަެމކޭ. އަެނއް ދިވެހިާރއްޖެއޭ. އަނެްއ  ލުކުރުމުން އޭނަ ބުނަީނ އަހަރެންސުވާ

ތަަނކަށް އޭނަގެ ފޮތްަތއް ވެްސ،  ނުވި ،ގައިތާ އިންޓަރިވއުަގއި އެދުނީމާ ޭއނަ މަރާލިއެދުނީމާ، ދިވެހިރާއްޖެ ދުށުމަށް 

 1840ދުވަހު ދިޔައިން ސޯސަންމަުގގައި ހުންނަ ންދާލީ. އަުޅަގނޑު ދާދި މިދާކަށްތައް ވެސް އަތުޅެންބައި ، ސް ވެ ލަވަ ފޮތްތައް

ދިވެހިބަހުގެ ެއކަޑަމީްނ ކުރާ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ފޮތް ވިއްކާ ތަނަކަށް އިނގޭތޯ. އި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތް ދިވެހިބަހާ

ަގއި ހުރި ބުދުތަކެްއ ްއޗެްއ ނުހުންނާނެ. ސަލްޓަން ޕާކު. ދުވަހަުކ އެންނަނީކިޔާފަިއ ހު ނަންތައް ފާޑުފާުޑގެ  އެ ނަން؛

 ދާލުން އެއްކިބަިއަގއި އޮްއވާަތއް ައންތަޅާލި ފަދައިން ހަމަ ނަންނަން ބަދަލުކޮށްފައި އެއްޗެހިަތްއ އަންދާލުން. އެއްޗެހި

 ،މަސައްކަތެއް ވެސް އިމިގްރޭޝަނާ  އަޅުަގނޑު މިއަދު އަުޑއެހިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ހުރިހާ

 1845އްސަލަތައް އަންދާލުމަށް ޓަކައި، އޭރުން އާރަށަށް ހަމަ އަންދާލުމަށް ޓަކައި، ޅިޔަނު އިލްޔާްސގެ ކޮރަޕްޝަުނގެ މަ

ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ފެންނާނެ. ފޮތްތަކެއް އަންދާލީމަކާ ނު  ފެންނާނެ. ކުތުބުޚާނާގައި ހުރި ންދާލީމާ ނުއަ ގެންޮގއްސަ

ނޑު މިކާ އެްއޗެހި އަންާދލީމާ ނުފެންނާނެ. މުޅި ހިސްޓްރީ ޑިލީޓުންތަލިޔެކިޔު  ދަންނަވަނީ އަނެއް ދިވެހިާރއްޖެ . އަުޅގަ

ނޑުމެން ދަތުރުކުރަންވެއްޖޭއަށް އަ އަށް، އަނެއް ދިވެހިާރއްޖެ އަށް  . އަނެއް ދިވެހިާރއްޖޭގައި މިހާރު ބޭސްފަރުވާޅުގަ

 ތަކުްނ ލާރި ޯހދަން ދުވަނީ. ައޅުަގނޑު މިހޮސްޕިޓަލުތަކުން، ކްލިނިކު. ަތން ފެންނަނީ ވެސް މީހުން ސަލާންޖަހާ

 1850. ެއއްބުރުން ތިޔަ ބޭފުޅުްނ ދޭނަމޭސް އަޅުަގނޑުމެން ކަށިަގނޑު ައޅައި، ޕްރެޝަރ ބަލައިއަށް ގޮ ދަންނަވަނީ ޭގގެ

ނޑުމެން މ2313ި . މަތީ ތަޢުލީމާ ބެހޭ ފަތުރަށް މެނިފެސްޓޯ އޮޑި ފުރާއޮތީ އު ަގއި ރައީސް ނަޝީދު ހޮއްަވވާށޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބްރީފިންސިޔާސަތު  ދެނީ. އެއްބުރުން މި ޤައުމު ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އާސާރީ އަުޅގަ

 އަކްަބރު ކިޔާފައި ނިކުންނަ މީސްމީހުން...هللا ނުލާނަން. އަންދަެއއްނުލާނަން. ތަޅައެއް ކަންތައްތައް

 

 1855  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަޤއުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ބިލަށް  )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު، އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!އްޝުކުރި

ނިމިއްޖެ. އަުޅަގނޑު ފަހުބަސް ވިދާުޅވުމަށް  ރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއިވާހަކަދަްއކަން އެދިަވޑަިއގެންަފއިވާ ހު

 .ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލަށް އަރުވަނީ މާވަށު ދާއިރާގެ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 1860 ކަދެއްެކވުން:ާވހަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަމާ
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އާދެ! ޤައުީމ ކުތުބުޚާނާގެ ބިލުގެ ފަހުބަސް ދަންނަވާލުމަށް އަޅުގަނުޑ  `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް.

ތަކުން ެވސް މި ބިލު މީ މުހިއްމު ިބލެއް ކަމަށް ފާހަަގކުރެްއިވއޭ. ޅުންގެ ވާހަކަފުޅުތީ ހުރިހާ ޭބފުދަންނަވާލަން އޮ

އަޅުަގނޑު އެދެނީ. އާދެ!  ަގއި މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވުންގެންނަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ އިޞްލާޙުތައް ގެންނެވުމާެއކު

ގޮތަްށ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ބުރަ ބޮޑުވާ އޮތް އެއްވެސް ކަަމކީ އޭގެ ސަބަބުން އަޅުަގނޑު ނުދެކެން މި ބިލުގައި މި

 1865 ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައިނަމަ  އެްއ އޮތް ކަމަކަށް. އެހެން އޮތް ކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  އޮތް އެްއވެސް މާއްދާ

 އަދި ޚަރަދު  ،ކީ ެއއްކޮށްލެވިދާނެ ާއއި އާަކއިވަ  ކުރަން ަލއިބްރަރީއްވިދާނެ. އަުޅަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރެ އިޞްލާޙު

ކުެރވިދާނެ ނިޒާމެއްކަން. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި އެކަން ވެސް ކުަރއްަވއިެގން އަވަސް މުސްތަޤުބަލެްއެގ ކުޑަ

ވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ދަރިވަރުންނަށް  މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް، އިތެރޭގައި މި ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމަވަ

ައދި އެހެން ލައިބްރަރީތައް  ހިރާްއޖޭގެ ޤައުމީ ލައިބްރަރީއާނެ. އަދި ދިވެވާ ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާައކަށް

ނޑު އެދޭ  1870ކޮމިޓީ ޮގތް. މި އިޞްލާޙުތައް  ޤާއިމުކުރުމުގެ ިނޒާމު ވެސް ިމ ބިލުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހިގެްނ އައުމަީކ އަުޅގަ

ނޑު އެދޭމި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ފާސްކޮށްދެްއވުމަކީ އަ، މަރުޙަލާގައި ގެނެސްެދއްަވއި ކަމަކަށް ވާތީ މި ވާހަަކ  ުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑަްށ  ،ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ާތއީދުކޮށް ވާލަން. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވިދަންނަ

 .وبركاته هللا السالم عليكن ورحوتوޝުކުރުދަންނަވަން. 

 

 1875  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސް މިއަުދ އައިޓަުމގެ ދަށުން ހުށަހެޅުނު ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ބިލަށް ވެ ޝުކުރިއްާޔ. އެހެންވީމާ، ިމ އެޖެންޑާ

 މި ނިމުނީ. 9.1މި ނިމުނީ. އެޖެންޑާ އައިޓަމު  9ހިސާބުން،  ްނ. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު މިއަޅުަގނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާނަ

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 13

 1880 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށުން މިއަދަކު މަސައްކަތެްއ ރި މަސައްކަތް. މި އައިޓަމުގެ ދަ. ނުނިމި ހ13ު އައިޓަމުޑާ ދަނީ އެޖެން އަޅުަގނޑު މި

 . އޮތީ ނިމިފަ މި 11ނެތް. އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 

 1885 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 12
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ޢާއްމުކޮށް ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ އުސޫުލގެ މަތިން މިހާރު މި 12ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ ވޯޓަށް  .ދަނީ އަށް ައޅުގަ

ހިތަދޫ  12.1ލާނަން. ދަްނނަވައި އްތައްކަންތައެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯަޓށް އެހުން. މިއަދު ވޯޓަށް ދަްނނަވަން ހުރި 

 1890ދިވެހިރާއްޭޖގެ  2313/13ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފުދެކުނު ދާއިރާެގ 

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫ  ންނާނީ ށް އެހުން. އެއަށްފަހު އޮމަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަބިލު ގެނައުމުގެ ނަށް ިއޞްލާޙުފަ

ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަްނކަން.  ގެ މަސަްއކަތުގެ ެތރެއިން ވޯޓުންެއއީ ދުވަހު. 12.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ަގއި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ.6.1ރު ވަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަ މިގޮތުން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައި

ވަނަ  116ނުއަސާސީ ވާީތ ޤާނޫ އްކަުތގެ ާދއިރާއަށް ބަދަުލގެނެސްފައިޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިީޓގެ މަސަ 

 1895މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުގެ މައްސަލަ. ދެ ހުށަހެޅުމެއް  ތިން އެ މަސައްކަތުގެ ދާއިާރތައްމަ  ަގއިވާ ގޮތުގެމާއްދާގެ )ހ(

ިދވެހިރާއްޖޭެގ  2313/13ހޭ ެގ ދަށުން ވޯޓަށް ދަންނަވަންޖ11.1ެން ޮއތީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު އެކަމުަގއި އެބަ އޮތް. ދެ

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް އިްޞލާޙު ނިންމެިވ  ކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއިގެނައުމުގެ ބިލު މިނިވަން މުއައްސަސާތަ ފަ

މާަވުށ  9.1ގޮތުގެ ރިޕޯުޓ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ޯވޓަށް ދެންނެވުން. ދެން އޮތީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ބިލު މަޖިލީހުން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު  ދާއިރާގެ

 1900ޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ކަންތައްތަކަށް މިއަދު ވޯޓަށް ދަންނަވާނީ. ހުރިހާ ޢިއް ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް އެހުން. މި

ނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި ކޮށްލުމަށް ފުރުޞަތުއަުރވަން.އިށީނދެވަަޑިއގެން ާކޑުކޮޅުަތްއ ޗެކު   )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ައޅުގަ

ގެ ދަށުން ހިތަދޫ ދެކުނު  12.1އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓަށް މިދަންނަވަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  ދަންނަވަނީ.

ދިވެހިާރއްޖޭެގ  2313/13ނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާ، ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފުދާއިރާގެ ޢިއް

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙު މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ ބިލު ގެނައުމުގެފަ

 1905 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުމަށް ދަންނަވަން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 1910   ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  

 51 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 25 ވޯޓު ދެްއވީ:
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 22      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 1915 31     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން ހިތަދޫ 47. ޖުމްލަ 24. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 47ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 1920ިދވެހިރާއްޭޖގެ  2313/13ރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު ނަންބަ  ޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފުދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިއް

ނޑިޔާރުންެގ ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލު މަިޖލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާްސެވއްޖެ. މިގޮތަށް ފާްސވުމާެއކު ފަ

ނުޑ ނިންމަން. ހަނިމާދޫ  އަށް މިބިލު ފޮނުވިއްޖެ ބެހޭ ކޮމިޓީ މިނިވަން މުއައްސަސާަތުކގެ ަކންތައްތަކާ ކަމަށް އަުޅގަ

އެއް ުއޅޭ  މަދު މުޖްތާޒުގެ ވޯޓު މެޝިނުގައި އަެނއްާކވެސް ޮކންމެވެސް މައްސަލައްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަދާއިރާގެ ޢިއް 

ދެްއވުމަށް. ކަމަށް އިޝާރާތްކުަރއްވާތީ ައމީންޢާއްމު އަރިހުން އަޅުަގނޑު އެދެން މިކަން ވަމުންދާ ގޮތެއް ަބއްލަަވއި

 1925ނުޑ ަކއިީރ އެބަ ވިދާުޅވޭ ހަނިމާދޫ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ މު އަުޅގަުތކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު ައމީންޢާއް)ވަގު

ނޑު  ކަމަށް. ވޯޓިން މެޝިނަށް ދިމާވެފަިއ ހުރި ޓެކްނިކަލް މައްސަލަ ހައްލުވެފައި ހުރި އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ވޭތޯ ބަލަން ވޯޓަކަށް ދަްނނަވަން. އެހެންވީާމ، )ވަގުުތކޮ ގަސްތުކުރަނީ އެކަން ަހއްލުެވފައި ޅަކަށްފަހު( އާދެ! އަުޅގަ

ަލއްވާ. މިއީ ޓެސްަޓކަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފިތަކަށް ފިއްތަވައި ބޭފުޅަކު ވެސް އެ ލާނަން. ކޮންމެ މެންބަރަކުށް ދަންނަވައިވޯޓަ

ދެ! އާ )ވޯޓުެދއްވުން( ން.ނިވަޑައިގަންަނާވ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުމަށް ދަންނަވަވޯޓެއް. ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް ފެ ލާ

 1930 ނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދެްނ އޮތް ވޯޓަށް ދަންނަވާނަން.ވަ ކަމަށް މި ވެސް ިމހާރު ރަނގަޅު މެޝިންތަކެއް ހުރިހާ

ނުޑ މިހާރު ވޯޓަށް މި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ަދންނަވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންްޑ ނެޝަނަލް  އާދެ! އަުޅގަ

ގޮތުެގ މަތިން ެއ  ވާވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ގައި  116ވާފަިއ ވާތީ ޤާނޫުނައސާސީގެ އަްށ ބަދަލުގެންނަ ސެކިއުރިީޓގެ ާދއިރާ

މަޖިލީހުން  ގޮތަށް ވާމުގެ މަްއސަލަ ހުށަހަޅުްއވާފައި މަސައްކަުތގެ ދާއިރާަތއް ަމޖިލީހުން ފާސްކުރަން ހުށަހެޅު

ަމޑަވެިލ  ޝީދު ހުށަހަޅުއްަވއި،ާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަދެކުނު ދާއި ފާސްނުކުރުމަށް މައްޗަްނގޮޅީ

 1935ށް ދުކުރަްއވާ ހުށަހެޅުން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު ތާއީދާއި

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ދަންނަވައިމި ވޯޓު އަ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ؛ ސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައް މި .ލާނަންުޅގަ

ކަމަށް. އެހެންކަމުން  ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ނުފެންނަ ވާމަސައްކަތްަތއް ހުށަހަޅުއްވާފައި  ވަނީ މި ފައިލިބިތާއީދު

ގޮތް. ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ވޯޓު އަދި  ވާނަވަނީ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފައިދަން އަޅުަގނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި

މި ވޯޓު ޓުން އެހެންވީމާ، ސެކްރެޓޭރިއެނިމުނީމަ ފިއްތަވާނީ.  ންނަަވއިައޅުަގނޑު އަދި ވޯޓަށް ދަ ދެއްވާކަށްުނވޭ. ެއއީ

 1940އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް ނުދަންނަވަނީސް ވޯޓަށް ފިއްތެީވ. އެހެންވީމާ، ވޯޓު އަލުްނ ކޮށްދެްއވުން އެދެން. އަލުން ކެންސަލް
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ނޑު މިހާރު ވޯޓަށް ދަންނަވާނަން. ލާންޖެހޭނީ.  ދަންނަވަނީ،  ށް މިހާރު މިވޯޓަ )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަުހ( އާދެ! އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ދަންނަވަނީ މައްޗަންގޮޅީ އަޅުަގނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި

. ެއ ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުމަށްމަޑަވެލި ދާއި  ހުށަހަޅުއްވަިއ،

އަްށ  ވަީނ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންްޑ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިީޓގެ މަސައްކަުތގެ ދާއިރާ އިހުށަހެޅުމުގަ

 1945ގޮުތެގ މަތިން އެ މަސައްކަތުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާ 116އަސާސީގެ ނަވާފައި ވާތީ، ޤާޫނނުގެންބަދަލު

 ނުކުރުމަށް. ފާސް އްވާފައިވާ ހުށަހެުޅއްވުންދާއިރާތައް މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 1950 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދުމައްޗަންޯގޅި ދެކުނު ދާއި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުމަޑަވެލި ދާއި ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 54 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 1955 27 ޓު ދެްއވީ:ވޯ

 23      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 31     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި
 

 

 1960  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން މިނިސްޓްރީ 53. ޖުމްލަ 26. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 53ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

އަށް ބަދަލުގެންނަާވފައި ވާތީ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ  މަސަްއކަުތގެ ދާއިރާ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ

ގޮުތގެ މަތިން އެ ަމސައްކަުތގެ ދާއިރާަތއް މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅި  ގަިއ ވާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 116

هللا ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޒަގުިޅގެން ކެލާ ާދއިރާގެ ިޢއް  ތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމާގޮ  ހުށަހެޅުން ފާހެއް ނުވި. މި

 1965ގޮތަްށ  ވާ ރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީުދ ތާއީދުކުަރއްވާަފއިފުށީ ދާއިމަޢުޞޫމު ހުށަހަޅުއްވަިއ، ިވލު

ނޑު މިހާރު މި ނޑު ނުދަންަނވާނަން. އަުޅގަ ދަންނަވަނީ  ދަނީ ދެން އޮތް ވޯޓަށް. މިހާރު ވޯޓަށް މި ވޯޓަކަށް އަުޅގަ
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ނޑިޔާރުދިވެހި 2313/13ނު ނަންބަރު ޤާނޫ  ގެނަުއމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވިލާޙުްނގެ ޤާނޫނަށް އިޞްރާއްޖޭގެ ފަ

 ކަށް ވޯޓުދެްއވުމަށް. ރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަ

 

 1970 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 1975 54 ދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަ

 53 ވޯޓު ދެްއވީ:

 33      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 32     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި
 

 1980 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޤާނޫނު . އެހެންކަމުން 53. ޖުމްލަ 26. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 53ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ގޮތަށް  ގެނައުމުގެ ބިުލ ކޮމިޓީން ނިންމެވިނޑިޔާރުްނގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުފަާރއްޖޭގެ ދިވެހި 2313/13ނަންބަރު 

ނުޑ ވޯޓަށް މި  ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު  ދަންނަވަނީ މާވަށު ދާއިރާގެ ފާސްވެއްޖެ. ދެން އަުޅގަ

 1985މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ނާގެ ބިލު ަމޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާށަހަޅުްއވާފަިއވާ ޤައުމީ ކުތުބުޚާއަބޫބަކުރު ހު

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުމަށް. 

 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 1990 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

   ވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރުމާ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 54 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 1995 52 ްއވީ:ވޯޓު ދެ

 31      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 33     ވަިކގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

 2000  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން، މާވަށު 53. ޖުމްލަ 27. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 53ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ވޯޓުަގއި 

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ބިލު މަޖިލީހުން 

ބަލައިގަތުމަށް ފާސްެވއްޖެ. މިގޮތަށް ފާސްވުމާ ެއކު މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެ ަމތީން ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ 

 މި ނިމުނީ.  12 މަށް ނިންމަން. އެޖެންޑާ އައިޓަމުކަ އަށް މި ބިލު ފޮނުވިއްޖެ

 2005 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް 13

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތުގެ ދަށުން  އެހެން މަސައްކަތް. . އިތުރ13ު އައިޓަމުދަނީ އެޖެންޑާ  ދެން އަޅުގަ

 2010ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވިުލފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ، 9.2. 9 ޑާ އައިޓަމުންދާީނ އެޖެންއަޅުަގނޑު ކުިރއަށް ގެ

ކުަޑކުދިންގެ ަޙްއޤުތައް ރައްކާތެިރކުރުމާ ބެހޭ  91/9މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު  ނަންބަރު 

 މި ބޭްއވުނު ަގއ2313ިޫޖން  3ވަނީ  ށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފައިޤާނޫނަ

 . މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވުމަށް އަޅުަގނޑު ވިލުފުށީ ދާއިރާގެވަނަ ޖަލްސާގަ 1ވަނަ ަދއުރުގެ އަހަރުގެ ދެ

 އަރުވަން. ތުރަޝީދަށް ފުރުޞަ މެންބަރު ރިޔާޟު  ޢިއްޒަތްތެރި

 2015 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިޞްލާޙެއް  މި ުކޑަުކދިންގެ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެިރުކރުމުގެ ޤާނޫނަށް، 91/9އާދެ!  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ކުދިންނަްށ ލިބެންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން  ދި އެއަ ،މާޔަތްކޮށްހި ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި ސަަބބަކީ ކުަޑކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް

އިޞްާލޙުތަކެއް ގެންނަން ފެނިވަަޑއިަގންނަވާ ކަމަށް ސަރުކާރުްނ ގިނަ ދެންނެވި ޤާނޫނަށް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިހާރު މި

 2020ނެ ކަމަށް ދެކޭތީވެ. އެހެންކަމުން، މި ެގންނަ އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތައް އިތުރަށް ރައްކާތެރިކުެރވޭ



76 

 

ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އަދި އެގޮތުން މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް މި ދިމާވާ މައްސަލަ އަކީ ުކޑަކުދިންނަށް ތަފާތު  އަޅުަގނޑު

ަދގޫ ގޮތްަތއް ކުރިމަިތވަމުންދާިއރު އެ ކުދިންނާ ހަވާލުވެަފއި ނއުކަހަލަ ދަތި އެކިއަދި ތަފާތު  ހަލަ ގޯނާކުރުމާ،އެކި ކަ

ަރއްކާތެރިކުރުމަްށ ކުދިން  އެއެ ކުދިންނަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާތަކުން  ންލެނިވެރިންގެ އިހުމާލުތިބޭ ފަރާތްތަކުން ބެ

ކުދިންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުުމގެ ެއ  އެނުވަތަ އެ ކުދިންގެ ބެލެިނވެރިކަން  ތަކަށްބެހޭ ފަރާ ސަުރކާރުގެ ކަމާޓަކައި 

 2025. އެހެންކަމުން، ިމ އިޞްލާުޙތަކެއް މީ ޒިމުުކރާ ގޮތަށް ހުށަހެޅޭޗަށް ލާދެންނެވި ފަރާތުެގ މައް  ޒިންމާ ޤާނޫނަކުން މި

ވާނަމަ މިއަުދ  ކަމުގައި ެވްއޖެ ޤާނޫނަކަށް ،އިޞްލާޙުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މި މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެ

 މިއަދު މި ޤާނޫނަށް މިން އެޮގތުކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ ަމއްަސލަތަކަށް ވަރަށް ޮބޑެތި ހައްުލތަކެއް ލިިބގެންދާނެ. އަދި 

 މެދުވެރިެވގެން  ލަތެއްނިވި ހާލަތުން ކުރެ ހާމި ބުނަނީ އަންނަ ގައިވަނަ މާއްދާ  24ގެންނަ ބަދަލުތަކުގެ ތެޭރގަިއ 

ވާ  )ނ(ގައި މި ،ނަމަ މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ެވއްޖެ ކަމެއް ކަމަށް ކުއްޖާގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަެމްއ އަތުވެދާނެ

 2030ކަންތައް  އެއާ އެްއގޮތަށް މި، ދައުލަތަށް. އެހެންވީމާއެބަ ހުރި ލިބޭ ބާރުތަކެއް ޭއެގތެރެއިން  ،ރެއިންތެކަންތައްތަުކގެ 

މާޔަތާއި މި ޤާނޫނުން މި ލިބޭ ހި  ދެންނެވި ކަުމަގއި ވާނަމަ މި މި ޙައްޤުތައް ލިބިއްޖެ ،ވާނަމަ ކަމުަގއި ކުރެިވއްޖެ

ގެ ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން  ނީއޮންނަ! މި މާއްދާގެ )ހ(ަގއި ބުނެފައި އާދެ ނޭ.ރައްކާތެރިކަން އެ ކުދިންނަށް ލިބިގެންދާ

އެްއ  ކަހުމާލުން ކުއްޖާ އަށް ޖިންސީހާނީއްއުލު ނުވަތަ ކުއްާޖގެ މައިްނބަފައިންގެ އިާމޙަ ކިބައިން ުކއްޖާެގ ދިރިއުޅޭ

ލު ބޮޑު ޖިސްމާނީ އަނިޔާ އެއް ނުބައްދަ މުރާލިބުން ނުވަތަ ލިބެމުންދިއުން. އަދި )ށ(ގައި މި ބުނަނީ ކުއްޖާގެ އު

 2035މައިންބަފައިންގެ އިހުމާލުން ނުވަތަ ކުއްާޖގެ  އުލަކުންދިރިއުޅޭ މާޙަކުއްޖާގެ މައިންބަފައިްނގެ ކިަބއިން ނުވަތަ ކުއްޖާ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ބައެއް ހާލަތްތަކުަގއި  ބެމުންދިއުން. މިކުއްޖާ އަށް ލި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުަގިއ އަޅުގަ

ނެތި  ބާރުވެރިކަެމއް ،ނެތި ބޮުޑ އުސޫެލއް ވެސް އެ ކުދިންނަށް ޤާނޫީނ އަދި މާ އިޑަކުދިން ވިހެއުމަށްފަހުގަ ކު

ވެސް ޤާނޫނީ ގޮތުްނ އި މިގޮތަށް ހަވާުލވާ ަހވާލުުވމުގަ ނާ ހަވާލުވަމުން. އެހެންނަމަވެސްމިފަދަ ކުދިންދައުލަތުން ދަނީ 

ގެންނަ  މި ންނަމަވެސްތަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަކަށް ލިބިގެެނއްނުވޭ. އެހެއެ ބެލެނިވެރިކަުމގެ ބެލެނިެވރިކަން ދައުލަ

 2040ވެްސ މި  ކުރާނެ އުސޫލަކީ  ންދޭ. އަދި އެކަން ލިބިގެ ކުދިންގެ ބެލެނިވެިރކަން ތަށް މިސަބަބުން ދަުއލަ އިޞްލާޙުތަުކގެ

އެބަ  މާއްދާތަކުގައި ދާ. މިވަނަ މާއް 26 ،ވަނަ މާއްދާ 25އަދި  ،ވަނަ މާއްދާ 24ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރެިއން 

ޢީ ން ފަރުދެްއގެ މަްއޗަށް ވެްސ ޝަރްދެންނެވި ދައުލަތަށް ވެސް އަދި އަމިއްލަ އެހެ މި، ބުނޭ މިފަދަ ބެލެނިވެރިކަމެއް

ނޑަައޅާ ގޮެތއްގެ . ފަރާތްތަކަށް ބަދަލުކުރެވިދާނޭ ދެންނެވި ކުއްޖެއްގެ ެބލެނިވެރިކަން މި، މަތީން މިކަން ކޯޓަކުން ކަ

ނަމަވެސް މިހާރު ޤާނޫނު އޮންނަ ގޮތުން މިކަން ކުރުަމށް ޓަކައި މިކަހަލަ ރަނަގޅު އިންތިޒާމުތަެކއް އެ ޤާނޫނުން އެހެން

 2045އެ  ،ނަމަ ނެތް. އެހެންކަމުްނ، މިއަދު ސަރުކާރުން މި ހުަށހަޅާ އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ައދި މި ފާސްވެއްޖެ އެއް ލިބިފަ

 ނޫންނަމަ އެ  ،ދެންނެވި ގޮތަށް ެބލެނިވެރިކަން ހަމަވެގެންދާނެ. އަދި މިކުދިންނަށް ލިބޭ ޙައްޤުތައް އިތުރަށް ފުރި

ކުދިން ސަާލމަތްވުމަށް ޓަކައި ރަނގަުޅ  ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަތްދަށުން އެ ތައްކުދިންނަށް އެކިކަހަލަ ޖިންީސގޯނާ
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އި ޖާަގ ރިއުޅުމުގެ ފުރުޞަތާ އުެލއްަގއި ދި ކުިދން ރަނގަޅު މާޙަ ކުދިންނަށް ލިބިގެންދާނެ. އަދި އެ  ފުރުޞަތުތަކެއް އެ 

ނޑުމެންނަށް މިހާރުވެސް އެ ކުދިންނަށް ލިބިގެްނދާނެ. އަދި  ހަމަ އެހެންމެ   އެކި  މިހެންއެބަ އެނޭގ ވެސް އަުޅގަ

 2050. ެއގޮތުން ވިިލގިނލީަގއި ކަހަލަ ހާލަތު ކުރިމަތިެވފަ މައިންބަފައިން ދަރިން ނުބެލުމުގެ ސަބަބުން ކުދިން އެަބ ތިޭބ އެކި 

ވެސް މިކަހަަލ  ވަރަށް ގިނަ ކުދިން އެަބ ގެންގުޅޭ. އަދި އެނޫން އެހެން ގޮތްގޮތަށް ވެސް އިހިޔާގަ ޑަކުދިންގެ ހުންނަ ކު

ދެންނެވި  ވެސް ކުރިން މި ކުދިން ެއހެން ގެންގުޅޭ ގެްނގުޅުމުަގއި އެ ގެންގުޅެމުންދޭ. އެހެންނަމަވެސް ކުދިން އެބަ

ތަން އެބަ އާދޭ.  ގެންދާެވސް އި އެ ކުދިްނ އަލުން އަނބުރާ އަނެްއކާހިނދެއްގަ މައިންބަފައިން ބޭނުންވެއްޖެ ޮކންމެ

އަންނަ މީހުންނަށް ފަހުން  ބަލަމުންމިގޮތަށް ެބލެނިވެރިކަން ދީގެން  ކަންތައް ކުރުމަކީ މިގޮތަށް މި މަވެސްއެހެންނަ

 2055 ލީފުތަކެއް މިކަމުގެ ސަބަބުންމީހުންނަށް ވަރަށް އާދަޔާޚިލާފު ތަކު  އަދި އެނދަގޫތަކަކާ އު ދަތިބޮޑެތި ން ވަރަށް އޭގެ

ބާރު ލިބިގެން ބެލެނިވެރިކަން މި ކުދިންގެ  މިޤާނޫނަކުން މިހާރު ، ހެންވީމާވެސް އާދޭ. އެ ތަން އުފުލަންޖެހޭ

އޮންނާނެ މި ޤާނޫނު ދެމިއޮތްހާ މަށް ވެއްޖެއްޔާ އެ ަޙއްޤު  ދެމިކަ ބެލެނިވެރިކަން އެްއވެސް ފަާރތަކަށް ކޯޓުން ދީފި

ކަުމގައި ސަުރކާރުން ދެކޭ.  ކަމެއް ކަަށވަރުކުުރމަކީ ބޭނުންތެރި މުހިއްމު ތައްޤާނޫނަުކން މި ޙައްޤު، ްނވީމާދުވަހަކު. އެހެ

ނޑު  . އަިދ އަބަދުެވސް މިފަދަ ކުދިންނާ ގޮތަށް ކަމަށް ކަންތަްއ އޮންނަްނވާނީ މި ެވސް ދެކެން މި އަދި ޚުދު އަުޅގަ

 2060ބަ ކަށަވަރުކޮށްދޭ މިކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާ ެއްއ އޮންނާނެކަން. އެއީ މިހާރު ބެހޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުަމށް މި ޤާނޫނުން އެ

 ،މާޔަތްކޮށްކޮށްދޭ މި ކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިއެބަ ކަށަވަރު އިންވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 27 ،ބަދަލުގެ މި ގެނެވުނު

ވެސް  ލަންޖެހޭ އެހެން ކަންތައްރައްކާތެރިކޮށްދޭނެކަން ދައުލަުތން. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މިއާ ގުިޅގެން އަޅުަގނޑުމެން ބަ

 ޞަކޮްށ ކުަޑކުދިންނަށް ށްދޭ. ޚާއްަރއްކާތެިރކޮށް ގިނަ ޤާނޫނުތަކުްނ ކުޑަކުދިން އެބަ ހުރި. މިހާރު އެބަ ހުިރ ވަރަ

ވަަނ  17ވެސް ުކޑަކުދިން ަރއްކާތެރިކުރުމަށް ަޓކައި މި ަމޖިލީހުން އާދެ!  ކަންަތއްތަކުން މި ޖިންސީގޯނާކުރުމާ،

 2065މި ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން ައދި  ދެންނެވި ޤާނޫނާ . އެހެންަކމުން، މިކޮށްފަމަޖިލީހުން ވަނީ ޤާނޫނެއް ފާސް ރައްޔިތުންގެ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ސަރުކާރުގެ ރަނގަޅު  ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތައް ވަރަްށ ބޮޑަށް ރައްކާތެރިކުެރވޭނެ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ހަވާުލވި ފަހުން މި  މި ވުޒާާރއާ ،ުބ، ީސނިއަރ ބަންޑާރަ ނައިބުޚާއްަޞކޮށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައި ،ގައި ވިސްނުމެއް 

ނޑު  ކުރަްއވާ މަސައްކަތަށް ކަމަނާ އެ ވުޒާރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަަކިއ އެ މަޖިލީހުގެ ރަީއްސގެނަމުގަާޔއި، އެއީ އަުޅގަ

ނުޑގެ ނަމުގަޔާ ާވހަކަ އެއް. ދެންނެވިއަމިއްލަ ގޮތުން  ހާލަތެއް  ދިންގެ، މިކަހަލަދިމާވެދާނެ ކު އަދި މިހެން އަުޅގަ

 2070 ކުރިމަތިވެފައި ތިބި ކުދިްނގެ ޢާއިލާގެ ފަރާތުން...

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ރައީސްގެ ނަމުގައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގަިއ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ގެންދަވާއިުރ މަޖިލީހުގެ

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދަގއި އޮންނަ ގޮތުން ފުޅަކަށް ނޯންނާނެ. މަޖިލީހުގެ ފުރުޞަތު އެއްެވސް ބޭ ކަންތައްތައް ކުެރއްވުުމގެ



78 

 

 2075ޢިއްޒަތްތެިރ ، ހުންނަންޖެހޭ މީހެއް. އެހެންވީމާ އިުމގެ ތެރޭގައިހުގެ ގަާވއިުދގެ އެީއ ަވކި ގޮތަކަށް މަޖިލީރައީސް 

ގެ ނަންފުޅުަގއި ފާޅުކުަރއްވަުމން ގެންދަވާނީ. ައޅުަގނުޑ ބަހެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުކަމެއް، މެންބަރު ބޭނުންފުޅުވާ 

ނުޑ ބުނާނީ. ޝުކުރިއްޔާ. ބުނަންޖެހޭ އެ  އްޗެއް އަުޅގަ

 

 ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވި

 2080 މާ ބޭނެންޏާމު ބައެއްރައީސް، އަޙްމަދު ޒާހިުރގެ ާވހަކަ އިނގޭޯތ. އަިމއްލަ އަްށ ކަންކައަޅުަގނުޑ މިދެންނެވީ ކުީރގެ 

ނޑު ނޑުމެން ޮކންމެ މަޖިލީހެއްގެ ރައީސަުކ  މި ، ަތން އަންނާނެ. އެހެންވީމާ ވެސް ލިބޭ ފަހަރު ލަ ދެންނެވީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އުފާކުރާ ކަމެކޭ މީހުރިކަމުގައި ވީނަމަެވސް އަ  ނޑުމެން ހި. މިފަޅުގަ މާޔަތާއި ދަ ޤާނޫނުތަކުން އަޅުގަ

 ވާެނ މިއަދު ދިވެހި ސަރުކާރަށާ އާދެ! އެނިގވަަޑއިގަންނަ  މަީކ އަޅުަގނޑު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.ފޯރުކޮށްދިނުރައްކާތެރިކަން 

އަދި  .ދަނީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކުރުވަމުން ައޅުަގނޑުމެން މި އުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއްއަދި ދިވެހި ދަ

 2085ައޅުަގނުޑމެން މި ގެންނަ ޤާނޫނުތަކުން ިމއަދު  މާ،ދަނީ. އެހެންވީ މި ރިކަންދެމުންފަރާތްތަކަށް ބާރުވެ ޤާނޫނުތަކުން އެ

ނޑުމެންގެ މި ދައުލަްތ އިތުރަްށ  ލިބޭ ޙައްޤުތަްއ އެ މި  މީހުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަީކ އެީއ މިއަދު އަުޅގަ

 ެއއްގޮތަށް މިއަދު ތަކުގައި އެންމެ ބެސްޓު ޕްރެޓިސްއާމުޖްތަމަޢު އެހެން ގޮސް އަދި ޑިމޮކްރެޓިކު ހަރުދަނާވެގެން

 ދިވެހިރާއްޖެ މުޢާހަދާތަކާ، އެކިކަހަލަ ވާމީ އް މި ކުިރއަށްދަނީ. ބައިނަލްއަޤްކަންތައްތަކެހުރިހާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

މިއަދު  ޒިމުކުރާ ަވރަށް ގިނަ ޙައްޤުތަކެއްވެސް ދިވެހި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ލާ މުޢާހަދާތަކުންއެިކއެކި ސޮއިކޮށްފައި ހުރި 

 2090ގައި ގެންދަނީ. އެހެންކަމުން، މިއަދު މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރާއިރު  ެމން ފޯރުކޮށްދެމުން މިއެކި ޤާނޫނުތަކުން އަޅުަގނޑު

 ކަންތައްތަުކގައި ތިމަންނަމެންގެ ބައިވެރިވުެމއްނެތޭ އެހެން ބުނުމަކީ ދެން ވަރަށް ދެރަބައެއް ބޭބޭފުޅުންނަށް މިފަދަ 

ޝާހިދު ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ ތިމަންނަ ތިކަމާ، هللا ބްދުމަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަ ،ކަމެއް އެއީ. މި މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ކުޑަކުދިންނަށް ދެޭވ އަނިާޔ ުނވަމޭ. އެހެން ބުނުމަކީ ޙަޤީޤަުތގައި މިފަދަ ަޙއްޤުތައް ލިބޭ އެއްތިމަންނަ ތިކަމާ ބައިވެރި 

ދެންނެވީ  މި ސްކަށް ވެސް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެއަ ގޯނާކުރުމާ، އެކަހަލަ އަނިޔާ ިޖންސީ .ެވސް އި ޙަޤީޤަުތގަ .އެއް

 2095ވެސް ަތރުހީބުދޭންޖެހޭނެ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މިއަދު  މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން

އަދި  އްޤުތަެކްއ ފޯރުކޮށްދެމުންދިޔަ.އެކަނިވެިރ މައިންނަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަުމގެ ތެރެއިްނ ވަރަށް ގިނަ ޙަ 

ނޑުމެން ޤާނޫނަކުން އެބަ އެހީތެރިކަްނ  ހުންނަށްނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީ ވެސް މިއަދު ހަމަ މި މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެަކން ކުރަން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައި  އިނގޭޯތ. މި ތިބީ ފޯރުކޮށްދެމުން އެބަ ދަން. އެއީ މިއަދު އަުޅގަ

ތަނުން ޤާނޫނެއް  މާޔަތްުކރުމަށް މިހިައޅުަގނޑުމެން  މީގެ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު ުނކުޅެުދންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤު

 2100ޅުނީ ވަރަށް އެފަދަ މީހުން އު ،ނޫޅެވޭ މީހުން އިގެންހާލަ މުރުން ދުވަސްވެފައި އަމިއްލަ ހެދުމުގެ ސަބަބުން ކުރީގައި އު

ސަބަބުން މަހަކު  ފާސްކޮށްދިން ޤާނޫނުގެފަދަ މީހުންނަށް މި މަޖިލީހުން މިއަދު އެ ހާލުގަ. އެހެންނަމަވެސް ނިކަމެތި
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ދަށުން އެ ސްކީމެއްގެ  ހުންނަށް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސްއަދި އެފަދަ މީ .ރުފިޔާގެ މާލީ އެހީ ެއއް ލިބިގެންދޭ 2333

ނެތް  ަފއި އްެޖއްޔާ އަެތއް،ވެ ކަށްއަތް ނެތް މީހަ އެހެންމެ، ވޭ. އަދި ހަމަދޭން ދައުލަތަށް ލާޒިމުކޮށްފައިޚިދުމަތްފޯރުކޮށް

އެްއޗެއް އޭނަ އަށް ދައުލަތުްނ  ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ނގައިނޫންނަމަ އޭނަ ހި  އް،ފައެ  އްޔާށް ވެއްޖެމީހަކަ

 2105 ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ތްތެިރ އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަ އޮތީ. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަށް މިަގޑިއިރު 3އާދެ! މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްެކވުމަށް 

 ޢިްއޒަތްތެރި ތުރު ދާއިރާގެއަރުވަމުން ގެންދާނަން. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ކުޅުުދއްފުށީ އު ރުންނަށް ފުރުޞަތުމެންބަ

 2110 މެންބަރު ޢަބްދުއްޣަފޫރު މޫސާ. 

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުަތކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ  ،91/9ރު ޤާނޫނު ނަންބަ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. މިއީ ވަރަށް ޚައްސާސް މައްސަލަތަެކއް މި ،ނޫން އިޞްލާޙުތަކަކީ ބަލަިއގަނެވޭެނ އިޞްލާޙުތަކެއް

 2115މީހާގެ  ަބއިން އެ އެްއގެ ކިއް. ބެލެނިެވރިމިއީ އެޑަޕްޓޭަޝނާ ބެހޭ ޤާނޫނެ މި ވަނީ. ޙަޤީޤަތަްށ ބުނަންޏާ ގައި ކަމު

އެ ަޙއްޤު އެހެން މީހަަކށް ދިނުމާ ބެހޭ ކަންތައްތަްއ  ،ދަރިމައިންވަންތަކަމުެގ ޙައްޤު ސަރުކާރަށް ނިުގޅަިއގަތުމަށްފަހު

ނިކުންނާނެ މައްސަލަތައް ހުންނާނެ. އަދި   ވެސް ގޮތުން ކަުމގަިއ ދީނީ މި، ވަނީ. އެހެންވީމާ މީގައި އެކަަށއަޅާފަިއ މި

ްށ ވަކި ފަލްސަތާކުގެ މަްއޗައޮެވ، އެޑަޕްޭޓޝަނާ ބެހޭ ވަކި ޤާނޫނުތަކެއް  ވެސްއި އެހެން ޤައުމުތަކުގަ ޔޭގެ ދުނި

ހިންގަންޖެހޭ  ކުަޑކުދިންގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަކުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި، ހެދިގެންދާ ކަންތައްތަކެއް މީ. އެހެންވީމާ

 2120 އަދި ސަރުކާރަކަށް .ނޫން ތިގެންދިއުމަކީ އެއީ މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ފެ ބެހޭ ޤާނޫނެއް މިއަށް ބޮޑު އެޑަޕްޓޭޝަނާ

ބެލެނިވެރިންގެ އިހުާމލުން ނުބެލިދާ ކުދިންނަށް  ،ވެސް ޤަބޫލުުކރަން ވެސް ކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫްނ. އަޅުަގނޑު

 ިއ މިހާރުވެސް ދައުލަތުން އެ ކުރުމުގަ  އެހީތެރިކަން  ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ދައުލަތުން ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަދި އެކަން

ކޯުޓ  ،ބެލެވިވެިރއެްއގެ ޤާނޫނީ ހައިިސއްޔަތު ނިުގޅަިއގަނެ އްއެ  އެ ގެންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް ކުރަމުން ކަންކަން

ނޑުމެން ކަހަލަ މުސްލިމު ކަންކަްނ ކުރުމަކީ  މި ،ބެލެނިވެރިކަން ދީ  އަެނއްާކވެސް އެެހން މީހަކަށް މެދުވެރިކޮށް އަުޅގަ

 2125ބައިވަރު  ގޮތުން ނިކުންނާނެ އެތައް ން ދީނީރުމުން އޭގެގައި ހަމައެކަނި ހެދޭ ޤާނޫނަކުން އެކަން ފާސްކުޤައުމެއް 

ނޑުމެން ިމވަުރ ބޮޑު މަފްހޫމެއްެގ ތެރެއަށް ދާއިރު، ސަލަތަކެްއ ހުންނާނެ. އެެހންވީމާމައް ން މި ގޮތު ދީނީ ަގއިއަުޅގަ

ނޑުމެން ވަަރށް ބޮޑަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު  ރެވޭނެ ުއސޫލުތައްގޮތުން މިކަން ކު ީދނީ ކަމުގައި ހުރި ހުރަސްތަާކ، އަުޅގަ

ކަުމގަިއ  ކުރުމުގެ ިވސްނުން ގެންގުޅުމަކީ އެއީ ގޯސް ވިސްނުމެއްދަ ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެން މެނުވީ މިފަ
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 ކަމުަގއި ތަކެއްޙުއިޞްލާ ނެގެނެވޭ ޤާނޫނަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. އެހެންަކމުން، މި އިޞްލާޙުތަކަކީ ކުޑަކުދިްނގެ 

 2130ހަމަ އެާއެއއްކޮށް މި ެއޑަޕްޓޭޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ދީނީ ފަލްސަފާގެ ތެރެއިން  ނުގަންނަްނ.އްއެ އަޅުަގނުޑ ބަލަ

ނޑު  ގެނައުމަކީ ތާއީދުކުރާ ކަމެއް. އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙުތަކަކީ މީގެ ޒާތަށް ބަލާއިރުަގއި ިމ ހަމަ ވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން.  ކަމުަގއި ކުރެވޭނެ އިޞްލާޙުތަކެއްށް ގެނެވޭ ބަދަލަކުން ކުޑަކުދިްނގެ ޤާނޫނަ ،ގެނެވޭ 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

 

 2135 ާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއި

ލާ ބެހޭ ގޮތުން ޒިމާ މި ބިމިނިސްޓަރ ޢާ .ބިލަށް ތާއީދުކުރަން ެވސް މި އަޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ވަރަކަށް އެނގޭ.  ރައުންޑު ައޅުަގނޑަށް ޮކންމެވެސްގްވާތީ މީގެ ބެކް  ވާހަކަ ދައްކަވާަފއި އަޅުަގނޑާ ބަެއއް

ނަވާލަން ވެސް ކަންޮބޑުވާ ދެތިްނ ނުކުތާ އެއް ދަން ބަލައިލާއިރުަގއި ައޅުަގނޑު އެހެންނަމަވެސް ބިލުގެ ޑްރާްފޓު

ދަރިން ހޯދައިދޭ ބިލަކަށް. ދެވަނަ ކަމަކީ މި  ،ބޭނުން. ފުރަތަމަ ކަމަކީ މި ބިލު ވެގެންނުވާނޭ ދަރިން ނެތް މައިންނަށް

 2140ގޮތަށް މި ދެންނެވީ.  ދެންނެވޭދެން ބިލު ވާންޖެހޭނީ މައިން ނެތް ދަރިންނަށް މައިން ހޯދައިދޭ  ބިލަކަށޭ. ބްރޯޑުލީ 

. އިޭދ ބިލަކަށް މި ބިލު ވެދާނޭހޯދަ އަށް ޕޭރެންޓްސް ޗިލްޑުަރންޕޭރެންޓުސް ނެތް  ،ނެތް މީހުންނަށް ޕޭރެންޓުސް

. ެއއީ ެއއް ބިލަކަށް މި ބިލު ވެގެންުނވާނޭ ދޭއިރެން ހޯދަނެތް ޕޭރެންޓްސް އަށް ޗިލްޑް  ރެންޗިލްޑްއެހެންނަމަވެސް، 

 ެކއް ީމގަިއ ހިމެނިގެން އެބަ ދޭ.ވާހަކަ. ެދވަނަ ކަމަީކ މީަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްލާީމ ޝަރުޢީ އުސޫލުތަ

ޢީ ނިވެރިކަްނ އޮންނަކަން. އެއީ ޝަރްގައި ދެވައްތަެރއްގެ ބެލެއިސްލާމީ ޝަރީޢާއަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ 

 2145ންސް.  ޔަނޑުމެން މި ކިޔަނީ ލީގަލް ާގޑިބެލެނިވެރިކަމާއި ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން. ޝަރުޢީ ބެލެނިެވރިކަމަށް އަޅުގަ 

ނޑުމެން ިކޔަނީޤާނޫނީ ބެ ބެލެނިވެރިންނަކީ ލޭގެ  އެހެްނވީމާ، ޝަުރޢީންސް. ޔަާގޑި ލޯފުލް ލެނިވެރިންނަށް އަޅުގަ

ތުވަމުން އަންަނ އި ތިބޭ ުގޅުންތަުކގެ މައްޗަށް ވާރުގުޅިފަ ކަިއވެނީގެ ގުޅުމުން ނުވަތަ މރަޙިމުގެ ގުޅުމުން ،ގުޅުމުން

މައިމީހާެގ ނުވަަތ  ނީކީ ހަމަެއކަިނ ކުއްާޖގެބެލނިެވރިކަން އޮންނަ ބެހިފައި އޮންަނ އެްއެޗއް. ޝަރްޢީ ދަރަޖަތަކަކަށް

، ކުރެވިަފއިވާ ބެލެނިވެރިންގެ ގޮތުަގއި ަޝރީޢާގައި ލިސްޓު ޢީ ކުއްޖާގެ ބަަފއިގެ ކިބަިއަގއި އެކަންޏެއް ނޫން. ޝަރް

 2150 ޢީ ބެލެނިވެރިންގެޅޭ ގޮތުން ވެސް. އެހެންވީާމ، ޝަރްކޮންމެ ުކއްޖަކާ ގު  ތަރުތީބުކުރެވިފަިއވާ މަޢާމުތަެކއް ހުރޭ

ޓުަގިއ ޢީ ބެލެނިވެރިންގެ ލިސްުކއްޖެްއގެ ޝަރް، އަދި އެ ލިސްޓުަގއި ؟ގެޓަގަީރަގއި މީތި ދައުރުވަމުްނދާނީ ކިހިނެއްތޯ

ސްވެގެންދަނީ. ޤާނޫނީ ނޫނީ އެ ލިސްޓު ނިމުނީމާ ދެން ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިންނަށް ޕާވީާމ ހިމެނޭ މީހުން އެގްޒޯސްޓު 

އެ ކުއްޖާ  މީހުންނެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސްރަޙިމުގެ ގުޅުެމއް ހުންނަ  ،ބެލެނިވެރިންނަކީ ކުއްޖާއާ ޭލގެ ގުޅުމެއް 

 ،ނެއް ލް ގާިޑއަކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކީ އޭނަގެ ލޯފުޭއނަ ހަވާލުކޯޓަކުން ޓަކައި ޤާނޫނުެގ ދާއިރާގެ ތެރޭން  ބެލެހެއްޓުމަށް

 2155ލެނިވެރިކަމެއް ނޫން. ެއއީ، ނީކީ ޤާނޫނީ ބެ އެއް. މައިންބަފައިންނަށް ކުއްޖާގެ މައްޗަށް އޮންނަ ނޫނީ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރި
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ތްެކއް އެ ވަ .ޢީ ބެލެނިވެރިކަމެއް. ެއއީ، ކުއްޖާ އާއި އޭނާއާ ހުްނނަ ލޭގެ ުގޅުމުގެ ަމއްޗަށް ޮއންނަ އެްއޗެއްޝަރް

ކަހަލަ ައޅުަގނުޑމެން ބަލަންޖެހޭނީ ކޮންޭއގެ ހައިސިއްޔަތު ނިމުމަކަށް ނުެގނެވޭނެ. އެހެންވީމާ،  ނުކުރެވޭނެ، ޤާނޫނަކުން

ނޑުމެން ޢަމަލުކޮށްގެންތޯ ޝަރްނި ނަމަވެސް އެ ކަމުަގއި ވީބެލެނިެވރިންގެ ޝަރުޢީ ހައިސިްއޔަތު އޮތްޢީ ޒާމަކަށް އަުޅގަ

ޢީ ބެލެނިވެރިންގެ ލިސްޓުގަިއ ޓަކައި ޝަރް ލަޙަތަށްއެ ކުއްާޖގެ މަޞް، އެ ުކއްާޖގެ ދުޅަހެޔޮކަމާ އިކުއްޖާގެ ކަރާމަތާ

ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔަކާ ކުއްޖާ ެބލުމަށް ހަވާލުކުތިބި މީހުން ތިބި ގޮތަށް ތި   2160ރެވެނީ ކޮން އްބާ އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ހުްއޓާލަންވީތޯ؟ ވަންޏާ ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ކުރާ ކަމަށް އަދި ،ހާލަތެއްގައިތޯ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު  ދު ޞާލިޙުމަމް މުޙައްޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ރިޔާސަތަށް ވަޑައިގެންެދއްވުމަށް އަުޅގަ

 2165 .އެއް ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( އާދެ! ވިލުފުށީދަންނަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2170އެހެން  އި،އިންނެިވ ބޭފުޅަކު ފައިބާފަ ަގއިދައްކަމުން ދަނިކޮށް ރިޔާސަތުހަކަފުޅުރަކު ދެންމެ ވާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

. އަދި މިހާތަނަށް ކުރަން ޑުދާރު ކަމެއް މި މަޖިލީހުންލާޤީ ގޮތުން ބަލާއިރު ވަރަށް ހަޑިމުވުމަކީ އެއީ އަޚްބޭފުޅަކު އެރު

ހަޑި ކަމަކަށް އެކަން ވޭ.  ވަަރށް ނޑަށްނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ އޮތް ކަމެއް އިއަިއއިރު ވެސް ދުވަހަކު ވެްސ ކޮށްފަ

ެވސް ޚިލާފު ކަމެްއ އެއީ. އަދި އެ ޢިއްޒަތްތެރި  މު ގޮތެްއަގއި އަުޅަގނޑުމެން މި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކާއްއަދި ޢާ

ށް ސް އަބެސްޓް ޕްރެކްޓި އިންޓަރނޭޝަނަލް  އަދި ެގއްލުންވާނެ ކަމެއް އެއީ. ންކަރާމާތަށް ވެސް އޭގެމެންބަރުގެ 

 2175ކަށް ބަާލއިރު ވެްސ ައއި.ޕީ.ޫޔގެ އުސޫލުތަ ،ބަލާއިރުަގއި ވެސް އަދި ކޮަމންވެލްތުގެ އުސޫލުތަކަްށ ބަލާއިރުަގއި ވެސް

މަޖިލީހުގެ ރައީސް  ގައި އެކަހަލަ ކަމެއް ނުުކރުމަށް މި. އެހެްނވީމާ، ކުރިއަށް ޮއތް ތާުއޅޭ ގޮެތއް ނޫން އެއީއެކަން ކޮށް

ިޢއްޒަތްތެިރ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެނޑު އިލްތިމާސްކުރަން. ދެން، ދަށް އަޅުގަޝާހިهللا ޢަބްދު

 މި މިއަދު  . އެހެންނަމަވެސްމީ މް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ނިސްބަތްކޮށް ދަންނަވާ ވާހަކަ ެއއް ނޫންމެންބަރު އިބްރާހީ

އަދި މި  ،ޓަކައި މިކަން ހަމަ ސަމާލުކަމަށްއި ިއންނެވީތީވެ ގަމުަސކަށް ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސްގެ މަޤާވަގުތު ރައީ

 2180ތިމަންނަ ނެ ފައި ކުއްލިއަކަށް ވިދާުޅވެދާދެންނެވީ. ދެން، ހަމަ ތިހެން އިނދެމި ޓަކައި މި ވާހަކަ  މަޖިލީހުގެ ރެކޯޑަށް

 ައޅުަގނޑުމެން މި ކުރާއިރު މިކަހަލަ ކަންތައްަތއް ، މަޑުކޮށްލާށޭ. އެެހންވީމާ ،ދަނީއޭ ގެންފިއޭ ތިމަންނަ މިސްލަވައި ހީ



82 

 

ނޑުމެން ޖެހޭނެތަނުގެ ޝަރަފާ ވިސްނަން. މީ ެއތައް ބަިއވަރު ަރއްޔިތުންނަށް  އި ޤަދަާރިއ ކަރާމަތަށް އަުޅގަ

 ޕްރޮގްރާމެއް ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިްވކުރަމުންދާ ޕްރޮގްރާމެއް. މީލަ

 

 2185 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދަންނަވައިދެއްކެވި ވާހަ ތި ހެންނަމަވެސް ދެންމެއެއް ޫނން. އެ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ  .ލާނަންަކއާ ުގޅިގެން ައޅުގަ

ެއއް ޖެހިވަަޑިއގެން ބޭރަށް  ޖެންސީލީހުގެ ރައީްސ ުކއްލިއަކަްށ އިމަރރިޔާސަތުަގއި އޭުރ އިންެނވި މަޖި

ހަވާލުވީ ަވރަކަށް މިނެޓަށް މި  5ަވގުީތ ގޮތުން ގާތްަގނަޑކަށް  ނޑަށްއަުޅގައިގަންަނވަން ޖެހިވަަޑއިގަތީމަ، ނުކުމެވަޑަ 

އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ  ،އެއް  މާ، ެއ ވާަހކަ ދަންނަވާލީ. )ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އިނގޭތޯ. އެހެންވީ

 2190 ޣަފޫރު މޫސާ.ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަ ތުރުކުޅުދުއްފުށި އު

ނޑުމެން ކަހަލަ އިންސާ  2195ހަމަ ، ނެއް ކަމާއަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ ެވސް ހަމަ އަޅުގަ

ައޅުަގނޑު ވަރަށް ، ންވީމާމަނިކުފާުނ ކުރަްއވާނެ ކަންތައްތަެކއް. ެއހެއީ އެ އެހެން ކަްނކަން ވެްސ އެ  ކުރުމާޤަޟާޙާޖަތް

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަްއ ވާ ގޮތަށް ވިލުފުީށ  މީސްކުފާނަށް ކުޑައިމަނި ކުރަން އެހިތާމަ

ނޑު ހަމައެގޮތަށް ގެންނަވަންޖެހޭތީ  އެަކން ފާހަގަކޮށްލަން އިނގޭތޯ. . އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

 

 2200 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވާހަަކ  އެއް ނޫން. ކުޅުދުއްފުށީ މާ ބެހޭ މައްސަލަނިޒާ

ނޑު ފުރުޞަތުކުރިއަށް   އަރުވަން.ގެންިދއުމަށް އަުޅގަ

 

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ދަންނަވަމުންދިޔަ ވާހަޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ   2205ޝަރުީޢ ގައި ިއސްލާމީ ޝަރީޢާައކީ  ގެ ޚުލާސާަކއި ީއސް. އަުޅގަ

މުތަކެއްގެ ޮގތުގައި ތަރުތީބުކުެރވިގެްނާވ އި އެ ކުއްާޖގެ ލެޔާ ގުިޅގެން މަޤާދާއިރާގެ ބެލެނިވެރިންނަކީ ަވިކ ލިސްޓެއްގަ 

ނޑުމެންނަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ. އެެހން . އެބައެކޭ ވީމާ، ޝަރުޢީ ބެލެނިވެިރންނަކީ ހަމައެކަނި ކުއްޖާެގ އަުޅގަ

ވަންޏާ ދެން ެއ  މައިންބަފައިންނާ ހަމައިގެ ުހއްޓިފައި އޮންނަ ެއއްެޗއް ނޫނޭ. މައިންބަފައިން ނެތް ކަމަށް
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އިން  . އެހެްނވީމާ، އެ ލިސްޓުަގއި އެހެރަ ތަރުތީބުން އެއް ދަރަޖަންދާ ތަރުތީބެއް ެވސް އޮވޭ ކަންނޭނެގއޭބަދަލުވެގެ

 2210ށް ނޫންތޯއޭ ކައެ ލިސްޓު ނިމުނީމާ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިންނަށް ފެށޭ ހިސާބަ ،އިން ފަހަތަށް ޖެހެމުން ގޮސް އަނެއް ދަރަޖަ

ލޭގެ ގުޅުމެްއ ނެތް ކަމަށް ވީނަމަވެސް އަދި އެހެން ގުޅުމެއް ނެްތ  ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިންނަކީ ކުއްޖާއާދާންޖެހޭނީ. 

 ދުޅަހެޔޮކަމަށް  ،ޓަކައި ކަރާމަތަށް ،ޓަކައި ލަޙަތަށްުކއްޖާެގ މަޞް، ޓަކައި އްޓުމަށްކަމަށް ވިޔަސް ކޯޓުން އޭނަ ބެލެހެ

ލޯފުލް ާގޑިޔަންނެކޭ. ، އެކޭ މެއްަގއި ހުންނަ މީހަކީ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިބަލާފައި އަްއޔަންކުާރ ކޮންމެ މަޤާ ،ޓަކައި

ކޭ. އެހެންވީމާ، ވަކި ލިސްެޓްއގަިއ ތިބޭ ބައެ ކީގެ ދަރިެއއްެގ ލީގަލް ާގޑިޔަންނަީލގަލް ާގޑިޔަންނަކީ މީހެއް އެކަމަކު

 2215ޢީ ބެލެނިވެރިންގެ ލިސްޓު ނިމުނީ ކަމަށް އަދި މައިންބަފައިންނާ ހިސާބަށް ޝަރް އަޅުަގނޑމެން ކިހިނެއްތޯ ަބލާނީ

ވާފަިއ މުތަކުގެ ދަރަޖުތަކުގައި ތިބި މީހުން ތިއްބާ އެ ލިސްޓު އެގޮތަށް ާބއް އި، އެ ލިސްުޓަގއި ދެން ތިބި މަޤާލާފަބަ

. ދެން، މި ކިހިނެއްހެއްޭޔ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔަކަށް؟ ެއ އިޝޫ އަންނާނޭ ކުރާނީބަފައިންނާ ހަމައިން ޓްރާންސްފަރމައިން

ަގއި އެބަ ބުނޭ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ނިމުމަކަށް އައީޭއ. އެއް ބިލުގެ މާއްދާ

 ،އޭނައަށް ވަރަށް އަނިާޔވެރިީވއޯ މަންމަ މިސާލަކަށްުކްއޖެއްގެ  ،ޝަރުޢީ ބެލެނިވެރިޔަކު ގެއަކީ އެ ުކއްޖާ އޭގެ މާނަ

 2220އޮތް.  މަންމައަކީ މަންަމ. ލޭގެ ގުޅުެމއް އެބަ ވަރަށް ޯގސްކޮށް ކަންަތއްކުރަނީޯއ. އެެހންނަމަވެސް ވަރަށް ގޯސްީވއޯ.

ކަމުގެ ހައިިސއްޔަތު ނުވަަތ ްއގެ މައެްއގެ މަިއވަންތަން މީހެއްގެ މައިންބަފައެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާސްކުާރ ޤާނޫނަކު

ނޑައިޢީ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ހަިއސިއްޔަތު އެ ކުއްޖާ ޝަރް ކުއްޖާ އާިއ  ނޫނީ އެ ؟ެލވިދާނެތޯއާ ގުޅޭ ނިސްބަތުން ކަ

ތު ނިމުމަކަށް އްޔައި ކަމަށް ވީަނމަވެސް މީހެއްގެ ބެލެިނވެރިކަުމގެ ހައިސި ންމާއާ ދޭތެރޭގައި ޤާނޫނުން ދުރުމިނެއް ގެނަމަ

ނޑުމެން  ން ުކއްޖަކާ ހަވާލުކުެރވިދާނެތޯ؟ގެެނއްސަ އޭަނގެ ބެލެނިވެރިކަން އެހެ ގެނެވިދާނެތޯ؟ މި ހުންނަނީ އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ. އްވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތަ  2225ޭލގެ ، ކުއްަޖކު އުފަންވުމާ ގުިޅގެން އެ ުކއްޖާއާ ރަޙިމުގެ ގޮތުންެހން އަޅުގަ

ލުވަމުންދާ އިން ނަޤު އިން ަދރަޖަ ވާއިރު ދަރަޖަ ތިބޭ ަބޔަކަށް މީހުންނަކީ ަވކި ލިސްެޓއްަގއި ގޮތުން ުގޅިފައި ތިބޭ

ްއގެ ޤާނޫނީ ހައިސިްއޔަތު ނިމިއްޖެ ކަމަށް ންނަށް ކިހިނެއްތޯ ކުއްޖެްއގެ މައެ ކަމަށް ބެލެވެނީ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެ

ނޑައަ  ނވަކޮށްލަހަލަ ޓެކްނިކަލް ިއޝޫތައް ރަނަގޅުޅާނީ. މިކަޝަރުޢީ ގޮތުން ނުވަތަ ޤާނޫީނ ގޮތުން ކަ ޑަށް ނިކޮށް އަުޅގަ

މުގައި ވީނަމަވެސް މީގަިއ ޝަނޭ އަޅުަގނޑުމެން ނުކީކަޕްމެންނަށް ހިންގިދާނެހެން. އެޑޮވޯކް އަޅުަގނޑުހީވަނީ މި ފްރޭމް

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި  މި ދައްކާ ވާހަކަ ނޑުމެއެބަ އަކީ އަުޅގަ  2230ންނާ ކުރެވޭ ދަރީ ންނަށް ތަޖުރިބާ އެބަފެނޭ އަޅުގަ

އުޭޅކަްނ. ޢާއިލާގެ މެންބަރުން އެބަ  ކަން. މައިންބަފައިން އެބަނުކުރާ މައިން އެބަ ުއޅޭ ދޭތެރޭގައި ހެޮޔކޮށް ކަންތައް

ދަށުަގިއ ލެނިވެރިކަމުގެ ދައުލަުތގެ ބެ ،ނަގާފައި ނގަޅު ގޮތަކީ އެކަހަލަ ވެއްަޓކުންއަށް އެންމެ ރަ ކަން. އެ ކުއްޖާތިބި

އަށް މޮޅު ގޮތެްއ  ކުއްޖާ ،ހަވާުލކުރެވޭ އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން  ވެސް ޤާނޫނީ މަސްޫއލިއްޔަތުކޮންމެ

ނޑު ވެ އްޖާގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދަމަހައްޓައިދިނުންަކން. އެކަން. ކުހޯދައިދިނުން  ސް ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސްއަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މިހިރަ  .އުސޫލުތަކަށް ވެސް ފުށުނާރާ ގޮތަށްމިކަން ކުރަންވާނީ އިސްލާމީ ޝަރުޢީ   2235އަދި އަޅުގަ
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ކާ ހަވާލުކުރެވޭ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދާއިާރ އެހެން ބަޔަ ގޮތަށް ހުރި ކަމަށް ވީނަމަވެސް ބެލެނިވެރިކަމުގެ ުގޅުންތައް ެވސް އެ

ލޭގެ ގުޅުމުގެ މައްސަލަ ވެސް ނުކުންނާނެ.  މުދަލުގެ މައްސަލަ ވެސް ނުކުންނާނެ. ގޮތަށް. އެހެންނޫނީ އެއްކަލަ ާވރުތަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ރާތުން ދަރިންނަށް މި އޮންނަ ޝަރްމައިންބަފައިންގެ ފަ ޢީ ޙައްޤުތައް ވެސް މީ ައޅުގަ

ނެޑްއގެ ތެރެއަށްކަންތައްތައް. ިމގޮތަށް ބަިއވަުރ ވަރަށް މަ ނުޑމެންނަށް މީގެ އުސޫލުތަކެްއ  ސްހުނި ކަންތައް ގަ އަުޅގަ

 2240ދެންނެީވ  މި ،މީަގއި ހުިރ އުސޫލުތައް  ކަމެއްގެ ތެރޭން. އެހެންނަމަވެސްގެންދަނީ މިކަހަލަ ން މި ވަދެވި ރޭތެ

ކަން ަގނޑުެމންގެ ތެރޭގައި އެބަ ތިބިއަޅު  ން އަޅުަގނޑަށް ވެްސ ޤަބޫލުކުރެވެއޭއުސޫލެްއެގ ގޮތު ،ލްޕްރިންސިޕައިން

ޓަކައި ވަކި  އަދި އެމީހުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތެްއ ހޯދައިދިނުމަށް .ޖެހޭކުދިންތަކެއް ދައުލަުތގެ ބެލެނިވެރިކަމަށް ގެންނަން

ތެރޭން އެ ކުއްޖާ ބެލެެހއްޓައިދިނުމުގެ ކަންތައްަތއް  ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާުލޮކށްގެން މީހަކާ

ވެވޭނެ. ޝަރުޢީ ބެލެނިވެިރންނަކަށް ނުޝަރުޢީ  ސް ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިންނަކަށްދިނުމަށް. ެއހެންނަމަވެކުރިއަށް ގެންޮގސް

 2245އުޭޅ ދެ ލިސްޓެއް. އެހެންވީމާ، ލަލް ދެ ލައިންގައި ނިވެރިންނަކަށް ނުެވވޭނެ. ީމ ޕެރަޤާނޫނީ ބެލެ ބެލެނިވެރިންނަށް

ިމ  ،ވޯކް ާރވާނީޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިންނާ މި ފްރޭމް ގޮތުން ޝަރުޢީ ބެލެނިވެިރންނާ، ގުޅޭ  އަޅުަގނޑުމެން ުކއްޖާއާ 

ނޑުމެން ތަން ތަރުތީބުކުރާީނ ކިިހނެއް ނޑުއޮނިގަ  .ހެން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީކޮޅެްއ ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭކަން އަުޅގަ

ނޑުމެްނނާ  ރުޙަލާގައި ކަމުގެ ުއސްތާޛުންނާއި މާހިރުންނާއިއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކޮމިީޓ މަ ޝޭޚުންނާ އަޅުގަ

ޒަރު އޮންނަ ގޮތް ސާފުވެގެންދާނެހެން. އޭރުން ޢީ މަންަޝރް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ،ާވނަމަކަމަށް  ދަްއކާލެިވއްޖެވާހަކަ

 2250މަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރުނޑުމެން މި ބޭނުންާވ ކަންތައް ޝަރްޢީ މަްނޒަރުގެ ތެޭރގަިއ ފުރިހަމަޅުގަ އަ

 ހެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.ފުރުޞަތުލިބިގެންދާނެ

 

 ކަދެއްެކުވން:ވާހަ އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފުތިމަރަފުށި ދާ

ޙައްޤުަތއް ވާ ކުޑަކުދިންގެ  ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި `.

 2255ޖުމްލަކޮށް ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްާލޙަކީ ޙަޤީޤަތުގައި  ރައްކާކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ވިލުފުށީ

ާލއިރުަގއި މީގެ ކުރާ އިޞްލާެޙއް. އެހެންަނމަވެސް މި އިޞްލާޙު އެކީ ިކޔައި ބަލައިނޑު ާތއީދުއަޅުގަ ނަމަ،  ދަންނަވާ

ނޑުމެން މުޖުތަމަޢުގެ ކުޑަކުދީންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އުސޫލުތަކާ ތައް ކޮމިީޓ ވޯކުއަދި އެނޫންވެސް ފްރޭމް، ފައިދާތައް އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ޤަމަރުޙަލާގައި ތައްޔާުރކުރުމަީކ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގަ  ބޫލުުކރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އި އަޅުގަ

ނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ހަދާ ކޮންމެ ބިލަކީ ނުވަތަ ހަދާ  އަޅުަގނޑުމެން، އަުޅގަ

 2260އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ފާސްކުާރ ާޤނޫނަކީ އަދި އެ ޤާނޫނުތަކަށް ގެނެވޭ ކޮންމެ އިޞްލާޙުަތކަީކ ވެސް  ،ކޮންމެ ޤާނޫނަކީ

ނުޑ ެވްސ  ފުށުނާރާ އިޞްލާޙުތަކަކަށް ުނވަތަ ޤާނޫނުތަކަށް ވާންޖެހޭނެ. މި ބިލުގަިއ މި ވާ ބަެއއް ކަންކަމަކީ އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވަރަށް ުފންކޮށް އަދި ސީދާ ގޮތެްއަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ގުޅިފަިއވާ ކަންކަން. 
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 އަށް ފޮނުވުމަށް. އެހެންނަމަވެސް އަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީ މި އިޞްލާޙު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ،ރަން މި ބިލުއަޅުަގނޑު ތާއީުދކު

 ދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކަ ގޮތުން ދެންމެއަކު، ކުޅުދުއްުފށީ މީގައި ހުރި ކަންތައްަތކާ ބެހޭ 

ނޑު ހަ ،އަށް  2265މަ ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. ޙަޤީޤަތަކީ ވެްސ އަދި ޓެކްނިކަލް ވާހަަކފުޅަށް އަޅުގަ

ކުްނ ސަރުކާރުން ހަދާ ގަވާއިދަ ،މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބިލަކުންމި އަޅުަގނޑުމެން ހަދާ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ 

ނޑުގައި ުނވަތަ ޝަރީޢަތުަގއި ބެލެނިވެރިކަން ދީފަިއވާ ފަރާތަކުން އަޅު އެއް ލާޝަރީޢަތުގައި ޝަރްޢީ މަރުޙަ މެންނަްށ ގަ

ތަވުުމެގ ރުޙަްއޤެއް ވެސް އަދި ވާ ތުވެިރއެްއގެ ފަރާތުން އެ ވާރުތަވުުމގެނުގަެނވޭނެ. އަދި ވާރުބެލެނިވެރިކަން ނިގުަޅއި

ނޑުމެންނަށް މި ދުވަސްޮކޅުަގއި ވެްސ  ޙައްޤެއް ވެްސ ނިގުަޅއިުނގަނެވޭނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 2270 ،ހުރި ައޅުަގނޑުމެން ާރއްޖޭގެ ަބއެްއ މައިންބަފައިން ދުވަސްަތކުަގއި ވެސް ތަޖުރިބާކުެރވިފައި އެބައަދި ވޭުތވެދިަޔ 

ކުިދން ސަލާމަތްކޮށް ދައުލަތުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުެގ ތުއްތު، ކުޑަކުދިންއެއް ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން އަދި ބަ

ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ުޅ މިސާލަށް ވިލުފުށީދަށަށް ގެންނަންޖެހިފައިވާ ަތން. އޭެގ ވަރަށް ރަނގަ

ނޑުމެން  ،ވި އްހުށަހަޅުއްވަމުން އިޝާރާތްކުރެ  ެއއީ ކުަޑކުދިންގެ ހިާޔ ފަދަ ވަސީލަތްތަކަކީ އެކަަހލަ ހާލަތްތައް އަޅުގަ

ރިކަްނ މިފަދަ ރައްކާތެ ޒަތްތެރި ަރއީސް، އެހެންނަމަވެސްކަމުގެ ނިޝާނެއް. ިޢއްގެ ތެރޭގައި މެދުވެިރވަމުންދާމުޖުތަމަޢު

 2275ވާހިނދު އެ ަރއްކާތެރިކަން ައޅުަގނޑުމެން  ތެރޭގައި ުކޑަކުދިންނަށް ބޭނުންވެފައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގެ

ނުޑ ދެންމެފޯރުކޮށް ނޑުމެންގެ އިްސލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އެކަްނ  އިޝާރާތްކުރި ދޭންޖެހޭނީ އަޅުގަ ފަދައިން އަުޅގަ

ނޑަެއޅި ކުރުމަށް ފަދައިްނ  ޮގތުގެ މަތިން. ދެންމެއަކު، މެންބަރަކު ވިދާޅުވިގޮްތވާ އެއް  ސޫލުތަކާފަިއވާ އުޓަކައި ކަ

އެއް އޭނާ  ޓަކައި ނުވަތަ ދަރި ދިނުމަށްރިން ނުލިބޭ މީހަކަށް ދަރިން ހޯދައިއެްއވެސް ހާލެއްަގއި މި އިޞްލާޙަކީ ދަ

ން ހާސިލުކޮށްދޭން މީގެ ނަމަ އަޅުަގނޑުެމން ޓަކައި ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަކަްށ ވެއްޖެ ދިނުމަށްބަލަން ހޯދައި

 2280ގެ ގޮތުން ލިބިގެންނުދާނެ. އުސޫެލއް ޑަކުދިންނަށް އެ ރައްކާތެރިކަންނުވަތަ ރައްކާތެިރކަން ބޭނުންވާ ކު ،ބޭނުންވާ

ނޑު ާތއީދުކުރަނީ އެހެންނަމަވެސް މި ބިލަށް ނޑުމެންނަމި ބިަލކީ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ، އަުޅގަ ށް މި ިއޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ދީނީ  ޤަބޫލުކުެރޭވތީ. އެހެންނަމަވެސްއަޅުަގނޑަށް  ނުންވެފަިއވާ އިޞްލާެޙއް ކަމަށް ބޭ ށްމިހާރު މުޖުތަމަޢަ

 ތަކެއް އެބަ މިކަމާ ބެހޭ ވާރުތަވެފަިއވާ ހާދިސާަގއި ތުރަޔަރަސޫލާގެ ސި އަދި ކީރިތި ގޮތާ، އިސްލާމްދީނުގައި މިކަން އޮތް

ިއ ރަސޫލާގެ ސިޔަރަުތގައި ވެސް ަބއެްއ ހާލަތްތަކުގަ  ގަިއ ެވސް އަދި ީކރިތިހުރި. އޭރުަގއި ވެްސ އިސްލާީމ ޝަރީޢަތު

 2285ކަންތަްއ  ހުރި. އެއަށްފަހުަގއި މި ކޮްށގެން ބައްަލވަމުން ގެންގޮްއސަ އެބަދަރިން ނުވަތަ އެހެން މީހުން އެޑަޕްޓު

ނޑު މި ތާއީުދކުަރނީ ޓްރީގެ ބޭފުޅުން މިނިސް އި އިސްާލމިކުކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަ ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބެލުމަށްފަހުގައި އަުޅގަ

ެއ  ލާީމ ޝަރީޢަތުގައި އޮންނަނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ބައްލަަވއި،ކަމުގަިއ އިސްލާމްދީނުގައި އިސް ގެން މިގެންނަަވއި

ނޑުމެންގެ ޗެމްބަރާ ހަމައަށް ގެނެސް ތީބުކުރުމަށްފަހުގަިއ އެ ފްރޭމް ތަރުތީބުން ތަރު  ،ވޯުކގެ ތެރޭްނ މި ބިލު އަުޅގަ

 ރުން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ފާސްކު
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 2290 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެރުވުުމގެ ކުރިްނ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ ރިޔާސަތަްށ ވަަޑިއގަތުމަށް ައޅުަގނުޑ ދެން، އޮތް މެންބަރަށް ފުުރޞަތު

 މް ރަޝީދު.ހީޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާ ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ

 

 2295 މް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމާފަންނު ދެ

ވަރަށް އުނަދގޫ ބިލެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ،ގިނަބޮޅުްނ ޒަތްތެރި ަރއީސް. ވަރަށް އޮޅުންޝުކުރިއްޔާ ިޢއް

ކީަނކު މިސް ،މާޔަތްކުރުންޖާ ހި މާޔަްތކުރުން. ޔަތީމު ުކއްހިކުއްޖާ މަވެސް ބިލުެގ މަޤްޞަދަކީ ކުޑަ އެހެންނަ

ދެކުނު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މީ ވަރަށް ރަނގަޅު މަޤްޞަދެްއގަ. އެހެންނަަމވެސް ކުޅުުދއްފުށީމާޔަތްކުރުން. ހި

ނޑު އަދި އެހެން ބޭފުޅުން ދެއްެކވި ވާހަކަާއއި މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެއްެކިވ ވާހަަކ  ވިސްނާލުމުން  ައށް އަުޅގަ

 2300ޖޭަގއި ސްޕާމު ބޭންކެއް އޭގެ ބިލެކޭ. ނުވަތަ ރާއް ،ސީމަދަރ ނުވަތަ ސޯގެގެޓް ސާއަރަނީ މީ ޑު ހިތަށްއަޅުަގނ

ރާނެ. ކުަކންތައް ކުރޭ. އެޑަޕްޓު ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، އެމެރިާކގައި އެ ޖޭަގއި ސުޕާމް ބޭންކެއް ހުޅުވަން،ރާއް ހުޅުވަން،

ކުޅޭ މީހުންގެ ސުޕާމު  ޓްބޯޅަފު  އިޝްހޫރު މޮޑެލްކުރާ މީހުންނާބޭންކުން ދުނިޔޭގެ މަ މީސްމީހުންގެ ދަރިން ސްޕާމު 

ޕްރޮފެސަރުންގެ ސްޕާމު  ބޮެޑތި އަދި ޔުނިވަރސިީޓގެ ބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނާ ވިްއކާނެ. ިވއްކާ ބޮޑެތި ިސންގާ ފުޓު

އިނގޭތޯ. އެއީ ސެލަރ ބީ ބޭ  ެގން އުފައްދާފައި ިވއްކަނީ.ހާ ެއއްކޮށް ރަޙިމުަގއި ބައިންދައި އަންހެނާގެ ބި، ވިްއކައި 

 2305ދަރިން ވިއްކަން. ވަޙީުދގެ  ،މި ހުޅުވެނީ އަނެއްާކވެސް ޔޭަގއި އުފެދިގެން އުޅޭ މާެކޓެއް ދުނި .މިހާރު ހަމަ ބޮޑު މާކެޓެއް

 އުޅެނީ ކުަޑކުދިން ވިްއކަން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ިއސްލާކީ ޝަީރޢަތުގައި ވަރަށް ޞަރީަޙކޮށް ސަރުކާރުން މި

ގައި އޮންނާނެ ހަދަންވާނެ ގައި ވަޙީ ބަސްފުޅުރުއާނުގޮތުން. ކީރިތި ޤު ބެހޭ ކުއްޖާއާ ޔާންކޮށްފައި އޮންނާނެ ޔަީތމުބަ

ބޮޑުބޭބެ އާއި ޮބޑުދައިަތ އާއި މާމަ ާއއި އޭަނގެ ވާިރސުން ވަރަށް ސާފުކޮށް. ދެްނ ކީްއވެގެންތޯ އޮޅުންބޮޅުން  ،ގޮތާ

 ުނވާނެ. ފިގުހު އެކަޑަީމގަިއ...ންނަށް. އޮޅުންބޮޅުން އަަރއިގެންއީސް، އަހަރެމެއުޅެނީ ޢިްއޒަްތތެރި ރަ އަރަިއގެން މި

 2310 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ...އެއް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:އިބްރާހީމް ރަޝީދު  ދާއިރާގެ މެންބަރުމާފަންނު ދެކުނު 

 2315 އެންމެ ބޮުޑ...ބެހޭ  ހިާރއްޖޭ އިސްލާީމ ކަންތައްތަކާއިނީ ދިވެ އެ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަދު އާމިރު.ާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްއެއް، ކުޑަހުވަދޫ ދާއި ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

 

 2320 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެްއެކުވން: މަދު އާމިރުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްކު

ކަށެއް ނޫން. އެކަމަކު ކުރާއެއް މި ނެގީ ކޮންމެހެން ސުވާލު ހޭ މައްސަލަައޅުަގނޑު ނިޒާމާ ބެޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ކުރެވުނީމަ އެަކން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަުތގެ އެްއ ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ފާހަގަ  ނިޒާމާ ބެހޭ ަމއްސަލަ މަޖިލީހުގައި

 2325ނގަޅަށް ބަލަހައްޓަިއގެން. ހަމަ ވަރަށް ރަ ިއ. އަޅުަގނޑު މި އިންނަނީ މި ބަހުސް ލިސްޓުޓަކަ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް

ނޑު ފުރުޞަތަށް އެދިފައި ޮއއްާވ، ދެ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރަކަށް އަޅުހުއްޓާ  ދެވިގެން ގަ

 މީހުންތަކެއް އެދިފައި އޮތީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް  އޮތީ. މާ ގިނަ ދިޔައިރުަގއި ވަރަށް މަދު މީސްކޮޅެއް ީމގައި މި

އަެނއްާކވެސް އެްމ.ޑީ.ޕީ ބޭފުޅަކަށް ދިނީމަ މިީއ ކޮން ހަމައަކުން ހިނާގ  ޞަތަށް އެދިފައި ޮއއްވާ ނޑު ފުރުއަޅުގަ 

ކަމެއްކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގިލަން އެންމެ ުކޑަެވގެން ޖެހޭ ކަންނޭނގެ. ަވކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުާވ 

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންހާ   2330ުޅގައި އޮީތ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަތްޕު ،ގޮތެއް ހަމަމެންބަރެއްގެ ގޮުތަގއި ހުރީމަ އަުޅގަ

 ން ގެންދާ ގޮތަކީ. މުމާޔަްތުކރަވަންޏާ އެއީތޯއޭ ހި މާޔަތްކުރުން. އެހެންވެއްޖެ ަކމަށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޞްލަޙަތު ހި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދޭތެރޭ ކޮންމެ  ފުރުޞަތުއަުރވަމުްނގެންދާ ދިއުމާތީން މަ ވާ ގޮުތގެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގައި މެޢިްއޒަތްތެރި އާދެ! 

 2335ދުވަހަކު ެވސް ތި ވާހަކަ ެއބަ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްދެްއވާ. ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ 

ދަްއކަވާަފިއ ޅުޮގތުން ވާހަކަފުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރެއްގެ 

ގެންދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި  އަރުަވިއގެން އެ ތަރުތީބުން މި.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރަކަށް ފުުރޞަތުއެއަށްފަހު އެމް، ވީމާވަނީ. އެހެން

ޖެހޭނެ. ކުޅުުދއްފުށީ ދެުކނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަދި ަވކި ޕާީޓއަކަށް ރު މިކަން ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންމެންބަ

އެއް ނެތް. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ވި ކަުމގެ ަމޢުލޫމާތު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ލިބިފަގެންނެ ގުިޅވަަޑއި

 2340 އަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރަޝީދަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު
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ކުރީގެ އިސްލާމީ  ިއންނަވަނީއެ ދަންނަވަނީ މިހާރު ފިގުހު އެަކޑަމީަގއި  ރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑު މިޢިއްޒަތްތެ

ފިގުހު އެަކޑަމީެގ  ،ހީމްަދއުރުގައި އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ވެރިޔާ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ިއބްރާ ކަންތައްތަކަށް މައުމޫނު

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭރައީސަކީ  2345ފުށުއަރާ ބިލުތައް ބިލާ، މިކަހަލަ ދީނާ ގުޅުންހުރި އިސްލާމްދީނާ ޢުޤޫބާތުގެ  . ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް ގެންނަން. އަޅުަގނުޑ  ފިގުހު އެަކޑަމީން ވެސް ސާުފކޮށްގެން ވީހާވެސް ބޮޑަށް އަުޅގަ

އިންޑިާޔގެ ަވިކ އި ވެސް، ންިޑޔާގަ ފުޅާވަމުން އަންނަ ބޮޑު މާކެޓެއް މިއީ. އި ދަންނަވާ ކަމަކީ ދުނިޔޭަގއި މިހެން މި 

އްެދއްަގއި ހެންނޫނަސް އެމެރިކާގެ ަވކި ސަރަހައެ ،ޫޔރަޕްގައި ވަރަށް މަދު ަޤއުެމއްަގއި ،އްދެްއގައި ވެސް ސަރަހަ

އެކަުކ  ން ލައްކަ ޑޮލަރުންފަންސާސް ހާހު ،ބޭންކުތައް ހެދުމާ، އެ ވިްއކުމާ ސްޕާމު .ޓް މަދަރސާގެހުއްދަކޮށްފައި އޮތް 

ނުޑ މިކުދިން ިވއްކުމާ ،އްކުމާއަނެކަކަްށ ވި   2350. އޮތީ އެ ގޮތް ހަދާފަ ދެންނެވީ ބޭބީ ސެލަރ ވާހަަކ. މިހާރު މި . އަުޅގަ

ޢިްއޒަތްތެރި  ދުލުވެރި ދައުލަެތއް ބިނާކުރަން.. އަދި ޢަގޮުތން ބެހޭ ްނނާނެ ވާރިސުންނާއިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި އޮ

ނޑުމެން ހަމަ އަބަދުވެސް  ަރއީސް ަނޝީދު ވެސް މަަސއްކަްތކުރަނީ  ،ކުަރނީ އެމް.ޑީ.ޕީންމި މަަސއްކަތް ރައީސް، އަުޅގަ

 ދުރަތީ ވާިރސުން،މަށް މި ދަނީ އިންސާނާ އަްށ. މި ޤުރައްކާތެރިކަ  ޕްރޮޓެކްޝަނޭ މި ކިޔަނީ އިޖުތިމާޢީސޯޝަލް 

ނާނެ ޢީ ނިޒާމެއް ނޯންށް ދެވޭނީ ޝަރުންނަވާރިސު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤުދުަރތީ ވާރިސުން ފިޔަަވއި މަުޒނޫޢީ

ނޑުމެން ލޫޤުންގެ ގޮތުަގއި ތިާމތްރަސްކަލާނގެ ައޅުަގނޑުމެްނ މަޚް، ދުރަތީދުނިޔޭގަ. ެއއީ ޤު  2355ެބނީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ޒިންމާތަކެއް އެބަ އޮތްޖެހޭ އަބަލަން ނޑުމެންނަށް ރެކެވޭނެ  މި .ޅުގަ އެހެން ބައެއްގެ ބޮލަށް ޖަހާފައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤާިއމުކޮށްގެންސް އުސޫލެއް ެއްއވެ ،އެްއވެސް ގޮތެއް   ނުވާނެ. ީމގައި އެަބ އޮތް ކޮންމެ މީހަކު އެއަުޅގަ

ހިސާބުން،  އެހެން މީސްމީހުންނަށް ނުވަތަ އެ ޔާވުމަށްފަހު އޭނަގެ ވާިރސުންނާ،ީމހާ ނި މީހެއްގެ ދަރިން ނުވަތަ އެ

ގޮތުން  ވާ މި ބިލުގައި މި މަވެސްގެ ޒިންމާ އޮވޭ. އެހެންނަެވއްޖެއްޔާ ދައުލަެތއް ހިސާބަކުން ޢާއިލާ ހުސްވީ. ހުސް ވަކި

 2360ޢިއްޒަތްތެިރ  އެބަ ހުރިވެސް ލުކުާރ ހަވާލުކުރުން ހަމަ މިހާރު. މި ހަވާކަށް ހަވާުލކުރަނީ ޤާނޫނީ ގޮތުންވަކި މީހަ

 ،މީހާ އަތުން އަތުލަނީައންހެންރައީސް، މީހުންގެ ދަރިން ކޯޓުން އެހެން މީސްމީހުންނަށް ހަވާލުކޮށްފައި ގަދަބާރުން. 

ރާއްޭޖގަ.  މައްސަލަ ެއއް ވަރަށް ޮބޑު  ފިރިހެން މީހާ އަތުން އަތުލަނީ. މި މައްސަލަތަކަކީ އިޖުތިމާޢީ ނުވަތަ

މް ބޭންކު ހަދަން އުޅޭ އޮތް ވަޙީދުގެ ސަރުކާަރކީ ސްޕާ މި މިހާރު މި ރާއްޖޭގައި މިހާރު  .ޖެހޭއަޅުަގނޑުމެން ބަލަން

އުޅެނީ.  ރެއް މިއީ. ކުޑަކުދިން ިވއްކަން މިހާރު މިސަރުކާރެްއ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ބޭބީ ސެލަރ ސަުރކާ

 2365ުނވާނެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެންގެ ބޭުނމަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އެްއގޮތަކަްށވެސް މި ބިލުބަލަިއގަނެގެން

ޒަތްތެރި ަރއީސް، ވަންޏާ ޢިއް ކަމަށް ެއ ކުއްޖާގެ ަޙއްޤު ދޭ ،ވަންޏާ ކުޑަުކއްޖާ އަށް ކުޑަުކއްޖާގެ ޙައްޤު ދޭ ކަމަށް

ޒުވާެނއްގެ ގޮުތގަިއ ، މެ ކުޑަުކއްޖެްއގެ ގޮުތަގއި ހުރޭމަރުޙަލާ އެއް. އިންސާނާ އެން 3ކޮންމެ އިންސާނެްއގެ އެބަ އާޭދ 

ކުޑަކުދިން. ދިވެހިރާއްޭޖގައި  ރައީސް، އަޅުަގނޑުމެންނަކީ މާޒީަގއި . ޢިއްޒަތްތެރި ކުޅިއެްއގެ ގޮތުަގިއ ހުރޭރޭ، މުސްހު

ކީ ބޮޑު މީހެއް. އެހެންނަމަވެްސ އޭުރަގއި މައުމޫނަ ،ުކޑަކުދިން، މާޒީަގއި ކުަޑކުދިން. އެހެންވީމާ  ގިނައީ ،މިހާރު މި ތިބަ
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 2370މި އުޅެނީ. އެ ުކއްޖާ ިދރިއުޅޭ މާޙައުުލ ޢިއްޒަތްތެިރ މިހާރު މި ބިލެއް ހުށަހަޅާފައި ނުލީމަ ދައުލަތުން އޭރު އަަޅއި

ހޭނީ ދުލުވެރި ދައުލަތަކުން ޖެޢަ ،ދައުލަތަކުންހާ އެ މައިންަބފައިންނަށް؛ މީ ރައީސް، ހަލާުކކޮށްލީ. ފުރަތަމަ ޖެހޭނީ އެ

ެއއްަޗކީ.  ކިޔާ މިއަުޅަގނޑުމެން  ީއ ަވިކ ނުކުރެވޭނެ ަޙއްޤުތަކޭނެ ގެެއއް ހޯދައިދޭން. އެއެ މައިންބަފައިން ދިިރއުެޅވޭ

 ނެ ގޮްތގޮތް ހޯދަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްނަ ދިރިއުޅޭނުކުރެވޭނެ ޙައްޤުތަެކއް ހުރޭ. އޭވަކި އިްނސާނަކަށް ވީތީ ވަކި 

ނޑުމެން އިޖުތިާމޢީ ރައްކާތެރިކަމު  ތައް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ރަނަގޅު ގެ ތެރެއިން ދޫކުރަން ފެށި ފްލެޓުމިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ކީން،އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނިން ތުރާކުނުން ފެށިގެ ،ރައްޔިތެއް ބިނާކުރަން   2375 ން އައްޫޑއާ ހިސާބަށް އަޅުގަ

ދެ ތާގަިއ ، ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ތުރާކުނުން ފެށިގެން އަްއޑޫ ރިހަމަ މާނައިގައި ހިތުގެ އަޑިން ކީ ެއއްެޗއްފު

ރައީސް ނަޝީދު  ރިހެން މީހާ އަށްމީހާ އާއި ފިއިންނަ ައންހެން  ޖަހަިއެގން ނިކަމެތިވެފައިހޮޅުއަށީަގއި އިސްދަށަށް

. އެ ދެ . އެ ދެ މީހުންނަށް ކިހނެއްބާއޭ ހަދާނީ މި ޤައުމުގަން ހުރީވިސްނު މެންގެހިސާބުން އަުޅަގނޑު ސްނެވި. އެވި

 މީހުންނަށް އަޅައިނުލައި  ކޮންފަދަ ކުއްޖެއް ބާއޭ. އެ ެއއީ އޭނަ ކައިރީަގިއ އިން ކުޑަުކއްޖަކީ  ،މީހުންނަކީ

 2380މިހާރު  ނަމަވެސްވިސްނި ވިސްުނން. އެހެންނޑުމެން ނުޖެހޭނެ. އެއީ ައޅުގަޑުމެންނަށް މި ޤައުެމއް ކޮަޅކަށްއަޅުަގނ

ރުފިޔާ އަްށ  12333އިން  ރުފިޔާ  8333ކޮްނމެ މީހަކަށް، އެ ެއއްޗިިހ ބަޣާވާތްކޮށްފައި ހަދާފައި  ވެސް ހަމަ ފްލެޓުތަކާ

މީހުން އަތުން  އެ ތެިރ ރައީސް.ތައް. ޢިއްޒަތްެއ ދެނީ ފްލެޓުރުފިޔާގެ ދަރަނި ބޮލުގައި ައޅުވާަފއި ން މިލިއަހަތަރު ތިން

ނުވާނެ. ައޅުަގނޑު ޮގވާލަން ެއްއވެސް ރަްއޔިތަކު ދިވެހިާރއްޖޭގެ މިހާރު މި ދޫކުރާ ފްލެޓަކަށް ފައިާސ ލާރި ނަގަިއގެން

 ،ހިާރއްޖެއިން އެ ދޫކުރާ ެއްއވެސް ފްލެޓަަކށް އެްއވެސް ރަްއޔިތަކު ަފިއސާ ނުދައްކަން. ދިވެ ނުދައްކަން. އހުޅުމާލެ

 2385މިފަދަ މީސްމީހުން  ޙަްއޤުތަކަށް އަރަިއގަތީ ޤާސިމު ިއބްރާހީމާ ތުްނގެއްޤުަތްއ އެއީ. ިދވެހިރައްޔިދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ޙަ

މީހުން.  އޭ އެ ރުްނެގ ފައިސާ ކެއީ ދަންނަަވނީ މިސްކީނުންނާއި ފަގީ އަރަިއގަތީ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަޅުަގނުޑ މި

ނ ނަޑކީ ފުށް. ޢިއްޒަތް ، ހަކުރާ، ޑުެމންނަށް ސަބްސިޑީޒް ދެނީ ހަނޑޫއެސް.ޓީ.އޯ އަށް އަުޅގަ ތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ޔަތީމުންގެ ަޙްއޤުތަކެއް ެވއޭ. މިސްކީނުްނގެ އަހަރު ދަންނަވައިފިން  3ނޑު ކޮމިޓީގައި އިންނަ މީހެއް. އަުޅގަ ބަޖެޓު

ނޑޫ ޙައްޤުތަކެްއ ެވއޭ. އެސް.ީޓ.ޯއ އިން  ކީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ާރއްޖެއާ ހަކުރު، ފުށަ، ާރއްޖެ އަްށ އެތެެރކުާރ ހަ

ނޑު ކިލޯެއއްގެ އަަގކީ ހިސާބަށް ޖެ  2390ހި ިދވެދިވެިހރާއްޖޭގެ ދައުލަތުން،  ވެސްރުފިޔާ. އެހެންނަމަ 16ހޭއިރުގައި ޭއގެން ހަ

ރުފިޔާ ަބޔަށް.  4ން ުރފިޔާ ދީފައި މި ބުނަނީ ކަލޭމެން ވިްއކާށޭ މިލިއަ 273ދައުލަތުން އެބަ ދޭ ސަބްސިީޑގެ ގޮުތަގއި 

ރައްޔިތުންނަށް.  މި ދެނީ ދިވެހި ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް. ދިވެހި ޑީޒްސަބްސި ،އަހަރެމެން މި ދެނީ ރުފިޔާ ބަޔަށް 4

ނޫޑ، ހަކުރު، ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ހަދައިގެން ޤާސިމް އިބްރާހީމް ގޮސް  އެހެންނަމަވެސް އޭނަ ރަށުގަިއ ވިއްކަނީ ހަ

ހި ދައުލަތުގެ ސަބްސިޑީޒްެގ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އޭނަ އަށް ލިބޭ ދިވެބްސިޑީޒް ވިްއކަނީ އޭނަ ރަށުގައި، ފުށް. ސަ

 2395 ނަގާ. މިއީ ޙަޤީޤަތް. މިހާރު  މިލިއަން ރުފިޔާ ޤާސިމު 24ންގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ތެރެއިން ޔަތީމުންނާއި މިސްކީނު

ނޑު ދައްކާނަްނ. ޤާސިމު އިބްރާހީމް ނަގާ އާދޭ އިިދކޮޅަށް ވާހަކަަދއްކަ ވެސް ން ރުފިޔާ ދިވެހި މިލިއަ 24ން. އަުޅގަ
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ރަދެއް ނުކުރާނެ. އޭނަ ޚަން އޭނަ ޚަރަދެއް ނުކުރާނެ. މިލިއަ 24އެ  .ޖެހޭހަރެއްގެ މައްަޗށް މިހާރު ދައުލަތުން. އަ

ފުށް.  ސިޑީސަބް ،ހަކުރުށް ކާންދެނީ ސަބްިސޑީ ކާންދެނީ ސަބްސިޑީ. ެގސްޓުންނަބަްނގާޅީްނނަށް ތަކުަގއި ތިބޭ ރިސޯޓު

އަްށ  ެއއް. އިންސާނާ މި ދައްކާ ވާހަކަ އަކީ އެންމެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން އްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ރާއްޖޭގެ ހާލަތު؛ޢި

 2400އަޅުަގނުޑގެ އަތުަގއި  ަމދަރ.ގެޓް ސާއޮތީ  މިހާރު މި ހެންނަމަވެސް އެހީތެރިވާށޭ. އެ އެހީތެރިވާށޭ. ުކޑަުކއްޖާ އަށް 

ޒަތްތެރި ރައީސް، ބޭންކު ވެސް ހެދީ. ޢިއް ނީ. ބޭބީ ސެލަރ ވެސް ހެދީ. ސްޕާމުއޮންނަ ދަރި ވެސް އެހެން މީހަކަށް ދެ

ނޑުމެން ެވސް ފުރިހަމަ މާނައިގައި  މިހިރީ މިހިސާބަށް  ،އިްނސާނާ އަށް ދޭންޖެހޭ ޙައްޤުކަންތައް އޮތް ގޮތް. އަުޅގަ

ށްތޯ ބޭރު ތަންތަނުން ކޮންތާކަ ނުޖެހޭނެ މިހާރު އެހެރަ ހުޅުމާލެއާ ހުރިހާ ތަންތާ؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްއވެސް ަރްއޔިތެއް 

ނޑޫ  ނޑޫ، ހަކުރު، ފުށްތަކާ އެއްޗިހި. ނޑުމެއަުޅގައައި ފުށް ދިނީ. ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ، ހަކުރު، އައި ހަ ންނަށް ހަ

 2405 މި ދަންނަވަނީގެންދިަޔއީ. އަޅުަގނޑު  ނަރުންނަށޭ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސްއޯ ޤާސިމު އިބްރާހީމްމެންނަށް، ރިސޯޓު

ްއޒަތްތެރި ގެ ޒިންމާ، ޢިއިލަނީ. ކޮބައިތޯ ަދއުަލތެއްއެއްލަ  މީހުން ގޯިތގެދޮރުން ނެރެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިހިރަ ބޭންކުަތއް

ނޑަކަށް ނުފެނު. މިއަުދ  ،އަޅުަގނޑު މީޑިޔާގެ އެަތއް މިތާަގއި .މުސްކުޅިައކު ޮއތީ ރައީސް. އިންސާނަކު، އެ ައޅުގަ

މީހެްއ ނެތް. ލާނެ އިން ބޭރުކުރީ. އޭނަ އަށް ައޅައި ޭއނަ ގެތިނަދޫަގއި މުސްކުިޅ މީހަކު ަނގައި މިތާ ގޮވަްނ ޖެހުނީ. 

އި ދައްކާފަ 33333އޭނަ  ންނަމަެވސްހެރުފިޔާގެ ލޯނެއް. އެ 75333އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އޭނަ ނަގާފައި އޮތީ  ބޭންކް

 2410ެއއްކޮްށ  ޮގތަށް އަިއސް ގެއާ  ައކަށް ނުދެްއކުން އަނެއް ބަެއއް. ސިފައިން އައި އޭނަ ަގިއގަިއ ޖެހުނީ ކަރަންުޓ. އޭނަ

ލީ. އޭނަގެ ހުރި ހުރިހާ ފޮއްޓާ އެއްަލއި .ބޭރުކޮށްލީ އެފަކީރު ތަޅަިއ،އެ އޮތީ  ގަމުގޭދޫ ޗުއިން ލާފައި އެ އޮތީ. ތިނަތަޅައި

. ދެްނ މާލޭގެ ބޭންކުން އެ ެނގީ. އެ ތިބީދަމައިގެން އެތާ އްލާފަިއއި އަނެއްާކ ޓޭޕު ހަޅޭއެްއޗިހި ެއއްލައިލާފަިއ، ތަްޅިއ، 

ެއްއ  ޑު ިމ ދަންނަވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ހުރި ބޭންކުތަކަީކ ފުރިހަމަައޅުަގނ ،ނުނެގޭނެ ެއގޮތަކަށް. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް

ކުތޯ ޓެކްްސ ދައްކަނީ؟ ާކކުތޯ އިންކަްމ ކާ  ވެއޭ. މިިނވަން ހުޅުވިފަިއާވ އިޤްތިޞާދެކޭ އަޅުަގނޑުމެްނ މި ކިޔަނީ.ނު

 2415އަޅުަގނޑު މި ދަންނަާވ  އިންކަމް ޓެކްސް. ކެޕްޓަލިސްޓޭ ނުަވތަ ޤާސިމުމެން ދަްއކަންީވ ނޫންތޯޓެކްސް ދައްކަނީ؟ 

ަގނޑުމެްނ ގޮތަށް ނުވަތަ ކެޕްޓަލިަޒމް ނުވަތަ މިނިވަން ހުޅުވިފަިއވާ ވިޔަފާިރއެްއެގ ތެރެއިން އަޅު

ވެރިންނާ މި ހުރިހާ އެއްޗެހިން ދައުލަތަށް އާމްދަނީ؛ ކެޕްޓަލިޒަމް ިވޔަފާރި ،ރަނގަޅު، އިކުާރއިރުގަ މަސައްކަތް

ކުރެވޭނީ ޓެކްސް ެވސް ދައްކާ ތަނެއްގަ. ނުދައްާކ އިންކަމް ޓެކްސެއް. ޒަކާެތއް  އެހެންނަމަވެސް އެ އުސޫލަން ކަންކަން

ނުދޭ. މުދަލުގެ ޒަކާެތއް ނުދޭ. ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ލިބޭ ޒަާކތު ފަންޑު ވެސް ބޭނުންކުރަީނ ކޮންގޮތަކަށް ކަމެއް ނޭނގެ. 

 2420ކަށް ނެތް. ރާއްޖޭަގއި ހުރި ބޭންކުތަކަކީ މިސްކިތު ފަންޑު ވެސް ބޭނުންކުރަނީ ކޮންގޮތަކަށް؟ ތަފުސީލެއް ރައްޔިތަ 

އިންތިހާ އަށް އިންޓްރެްސޓު ނަގާ. ޕެންޝަން ފަންޑުން ބޮންޑުމ އަނެކަްއޗެްއ ވިއްކަނީ. ހެސްިކޔާފަިއ 

އިންޓްރެސްޓުނަގަނީ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޯސޝަލް ބޭންިކންގެ ތެރޭަގއި ކޮންވެންޝަނަްލ ބޭންކޭ ައޅުަގނޑުމެން މި 

ރާއްޖޭގައި އެހެރަ ބޭންކުތަކުން ކޮންވެންޝަނަލް ބޭންކުތަކުގައި، ރާއްޭޖަގއި އެހެރަ ވިޔަފާރި ބޭންކެއް. ދަންނަވަނީ. މި 
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އެ ބޭންކުަގއި ކޮލެޓްރޯެލއް ުނވަތަ މޯގޭޖެއް ނެތި މީހަކަށް ނުދޭނެ ލާރި އެއް. މޯގޭޖު ހުންނާނެ މުއްސަނދިންގެ އަުތގަ. 

ނޑުމެން ހިމާޔަތްކުރާނީ. ފަގީުރ، ނިކަމެތި ފަގީރަކަށް ނުދޭނެ ެއއްެޗއް. އެހެންވީމާ، ކިހި  2425ނެއްތޯ ުކޑަކުއްޖާ އަުޅގަ

ޢާއިލާއަކަށް އެަކއްެޗއް ވެސް ނުދޭނެ. ރާއްޖޭގަ ޤާނޫނުއަާސސީގައި މިހާުރވެސް އެބަ އޮްތ އެ ބޭންުކގައި އިތުރު ވިްނޑޯ 

ން، އަރަމުން، ކެންސަެރއްހެން އެްއ، އިސްލާމީ ބޭންކޭ ކިަޔިއފި. މި އަރަމުންދާ އިންޓްެރސްޓު، އިންޓްރެސްޓު އަރަމު

ނޑުމެންގެ ލޯމަތީގައޭ މީހުންެގ  ކްލޯނު ސާކުތަކުަގއި ޖެހިގެން މުޅި ޤައުމު ހަލާކުވެއްޖެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ގެދޮރުތަކާ އެްއޗެހި ިވއްކާލީ. އަޅުަގނުޑ ދުށީމޭ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް މާލޭަގއި މީހުންެގ ގެދޮރުތަކާ އެްއޗެހި ނަގއި، 

 2430ުގގައި ރިބާ އަށް ލާރި ީދގެން؛ ރިާބއެކޭ ނުިކޔާނަން، ލޯން ޝާކޭ ކިޔާނީ. ލޯނު ާޝކުތަކާ ެއްއޗެހި ލާރި ދީގެން، ނުއަ

އެއް ލަްއކަ ރުފިޔާ ދަރަންޏަށް ނަގާ މީހާ، އެއް މިލިއަން ދައްކަން ޖެހެއޭ ކިޔަިއގެން ޯކޓަށް ގޮސް ކޯޓުގެ ޤާީޟއާ 

ނޑު އަތުލަިއގަނޭ. ޢި އްޒަތްތެރި ރަީއސް، މީ ކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތައް. މުޑުދާރު ޢަމަލުތައް ގުޅަިއގެން އޭަނގެ ލާރިގަ

މި ހުންނަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ކުޑަުކއްޖާ ކިހިނެއްތޯއޭ ހިމާޔަތްކުރާނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކުޑަުކއްޖާ 

ން އެ ކަންތަްއ ދެވޭނެ ފުރިހަމަ ޢަދުލުވެރި އަޅުަގނޑުމެން ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. މި އިޖުތިމާޢީ ހުރިހާ ރައްކާތެރިކަ

 2435ރައީސަކަށް ހުންނާނީ މި ރާއްޖޭަގއި މުޙައްމަދު ނަޝީދު. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަެމއްަގއި ނޫނިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖެ އަްށ 

 ޢަދުލުވެރިކޮށް މި ކަންތައްތަކެއް ނުކޮށްދެވޭނެ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިހާރު އެ ތިބަ މީހުންނަނީ ކޮންބައެއްތޯ؟

ނޑުމެންނަކީ ކުަޑކުދިންނޭ އިރެްއަގއި، ާމޒީގަ. މިތާ ތިބި ހުރިހާ އެްނމެންނަކީ ކުޑަކުދިންނޭ. ިމ  ނުކޮށްދިނޭ. އަުޅގަ

އިންނެވީ ުކޑަ ބޭފުޅެކޭ. މާލޭގައި އެްއކޮށް ދިރިއުޅުން ހުސްކޮށްލީ އަޙްމަދު ނިހާނު، ެގއެއް އޮތްތޯ؟ ގެދޮރު އޮތްތޯ؟ 

ގަ. ދެން ހުރި މީހަކު ވިލިގިނލީަގއި، ދެންހުރި މީހަކު އަނެއް ތަނެއްގަ. ކޮަބއިޯތ ނެތް. ވިލިގިނލީަގއި، އަެނއް ތަނެއް

 2440 ވެ،މީ އަޖައިބު  ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ރިއދީފަ؟ ދެން މި އޮތީ ބޭބީ ސެލަކުޑަުކއްޖަކަށް ޙައްޤު ހޯދަ

 ވޭނީ މި މީހުންނަށް؟ތޯއޭ ވެރިަކމެއް ކުރެއްމި މީހުންނަށް ވިސްނޭނީ؟ ކިހިނެ ިކހިނެއްތޯއޭ ކަމެއް. ވާންޖެހޭއަންތަރީސް

ްސ މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ ެވސް ނެތް މީގެން މީހެއްގެ. އެ ފެންވަުރގެ ވިސްނުެމއް ،ނެތް އެ ފެންވަުރގެ ބަެއއް

އަކީ  ނެތް. އޭނަ ބޮުޑވި މީހެއް. އެކަމަކު އޭަނގެ ގެދޮރެއްުއޅެ އިމާލޭގަ ްއޔާ ކީާދނެ ރާއްޖޭގެވެއްޖެމިހެން ދައްކަން

  އް...ޒީގަ. އޭނަގެ ނެތް ގެދޮރެއޭނަ އަކީ ކުަޑކުއްޖެކޭ މާ  ރި ރަީއސް.ކުޑަުކއްޖެކޭ ޢިްއޒަތްތެ

 2445 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަގުތު ހަމަެވއްޖެ. ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު.

 

 

 2450 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:
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ނޑުގެ އަމިއްަލ ޙައްޤަށްމިއަދު ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ!  ތަމްސީލްކުރާ ާދއިރާެގ  ުޅަގނޑުޓަަކއި އަދި އަ އަުޅގަ

ނޑު ސީދާ ވެސް އެ  ދާއިރުމަޖިލީހުން ފުރުޞަތަށް އެދެމުން ޓަަކއި ވެސް މި ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤަށް ދޭ ވަގުތު އަުޅގަ

ނަޑކީ. ންމެ ފުރަތަމަ މި ބިލަށް ވާހަކަބޭނުންވޭ. އެ ނޑު އެދުނު މީހެއް އަޅުގަ ދެއްކުމަށް ފުރުޞަތަށް އަޅުގަ

ނޑަށްއެހެންނަމަވެސް   ދިމާވާ އިކޮޓަރީގަ ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ގޮްތގޮތުން އެނގޭ ސައި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

 2455ކަންަތއްތަްއ ކުަރއްާވކަން ައޅުަގނޑަށް ވަރަށް  މައްސަލަތަކުން ވެސް އަުޅަގނޑާ ދޭތެޭރގައި ވަރަށް ޒާީތ ގޮެތއްަގއި

  ...ރަނގަޅަށް އެނގޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަަކފުޅު ަނން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ކުރިއަްށ ގެންެދވުމުގެ ކުރިން އަުޅގަ

 2460ަވގުތު. އެންމެ ފުރަތަމަ  ވަީނ މަޖިލީހުގައި ބިލު ހުށަހަޅަމުން ިދޔަ އި މިއަދު ވެްސ ފުރުޞަތަށް ެއދިވަަޑއިގެންފަ

އޮންނާނެ މަޖިލީހުގައި  އިމުން ދަނިކޮށް. ކުރިންވެސް ދަންަނާވފަވަނީ ބިލު ހުށަހަޅަ އި ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެންފަ

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލުމަށް  ިއގަންނަަވންޖެހޭނީ ބިލު ހުށަހަޅައި ނިމުމަށްފަހު،ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަ

 ހުއޭ. ފަ

 

 2465 ނިންމުން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއް  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ . ެދންލާނަންަގނޑު ނިންމައިސާ މި ހިސާބުން އަޅުއެުކ މިއަދު ޖަލް ވުމާ 2:33މިހާރު ގަޑިން 
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