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  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 5 މަޖިލިސް .بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله

 .ފެށުނީ

 

 .ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ .2

 

 10 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ބަރުންޢިއްޒަތްތެރި މެން 21މި ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ 

 

 .ންކުރުދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު .3

 

 15  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . 2102/10/12/އޖނަންބަރަކީ،  އެޖެންޑާމިއަދުގެ . ކުރުންއެޖެންޑާ އިޢުލާން -3.1

މިއީ . ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 4. އަށް 11/2111އިން  48/2111ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު  .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން -3.2

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއާ  32ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ އިން ފެށިގެން  22ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2111

ގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް މިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓުމި ޔައު. ހަމައަށް

ބޫލުކުރާ ގަމަތިން މި ޔައުމިއްޔާތަކަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން  ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ 20 

އާދެ، މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ޔައުމިއްޔާތަކެއް ކަމަށް ނިންމައިފިން

ރާގެ އެއީ ދިއްދޫ ދާއި. ވޭމަތިން ކުއްލި މައްސަލައެއްގެ ނޯޓިސް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ލިބިފައި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ

އެއްގެ  މި މައްސަލަ އަކީ ކުއްލި މައްސަލަ. މަދު ސަމީރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ އެއްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް

އަޅުގަނޑު ކުއްލި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މި މައްސަލަ ބަލައިނުގަންނަނީ ގަވާއިދުގެ . ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭކަށް ނެތް

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިފަކަމުގައިވާ (ކ)ތަކުގެ ތެރެއިން އެ މާއްދާގެ ނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ސިފަވަ 181 25 

މި . ކަމަށް ފެންނާތީ އެއް ވުމުގެ ސިފަ ފުރިހަމަނުވާ މައްސަލަ ކަމުގައި ޙަޤީޤަތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުށަހެޅޭ ކަމެއް



2 

 

 21އަފްރާޝީމް ޢަލީ .ފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރދެނީ އުނގޫ މި މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑު ރޫލިން

ހުގެ ރައީސް ވީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ޖަލްސާ އަށް ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލައިގައި މަޖިލީ 2111ޑިސެމްބަރު 

 . ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްދެއްވާފައިވާ ރޫލިން

 30 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 8

 

  :ދެއްކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަ

މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ . އެންގުން ރިޔާސަތުން އަންގާ. 8އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުމުގެ ދަށުން . ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް އޮންނާނެ:1:3ގޮތަކީ  35 

ޕީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ .އާރު.ޑީ. ގާ އިތުރު އެންގުންތައްމިއަދު އަޅުގަނޑު އަން

ވަނަ މާއްދާގެ  21ގެ ގަވާއިދު މަޞީޙު މުޙައްމަދު އެ ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގެން މަޖިލީހުهللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

هللا ވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ ފު(ށ)ގެ 1

ގެ (ބ)ގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ  21ގަވާއިދުގެ  ވާކަން މަޖިލީހުގެ ޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފައި.އާރު.މަޞީޙު މުޙައްމަދު ޑީ

 40 އަނބުރާ ގެންދަވާ މަތިން ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 91ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . ދަށުން އިޢުލާނުކުރަން

 -1ފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ވިލު. ޤަރާރުތައް އިޢުލާނުކުރުން

މި  ސަރުކާރުގެ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތު ދޯހަޅިކަމުގެ ސަބަބުން ތަކެތީގެ އަގު އުފުލި ރައްޔިތުން ހަނާވަމުންދާ

މުގެ ސަބަބުން ކަރަންޓުގެ އަގު ދު އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވަމުން ދިޔުމުގައި ނަގާ އަދަގެ ނަދަނޑިވަޅުގައި ފިއުލް ސަރޗާޖު

 ރިމަތިވެފައިވާތީ ފިއުލް ސަރޗާޖު ނެގުން ހުއްޓާލައިރައްޔިތުން ހާލުގައި ޖެހިދާނެ ކަމުގެ ނުރައްކާ ކު ،އުފުލި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރަށް ގޮވާލައިރުކާރައްޔިތުންނަށް ޚަރަދުކުޑަ ލުއިފަސޭހަ ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދިނުމަށް ދިވެހި ސަ 45 

ބުރުނީގައި ހުކުރު މިސްކިތެއް ބިނާކުރުމަށް .ބުރުނާއީ ސަރުކާރުން ތ -2. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު

ވަނަ އަހަރުގެ  2111ކުރުމަށް ވާއިރު އެ ފައިސާ އިން އެ ރަށުގައި މިސްކިތެއް ބިނާ ޑޮލަރު ދީފައި 312111

އެ އަހަރު ނިމުނިއިރު ވެސް އެ މަސައްކަތް ފަށާފައިނުވާތީ ވަގުތުން  ،ވީއިރު ގައި ވެސް ހިމެނިފައިލަތުގެ ބަޖެޓުދައު

ށަހަޅާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހު އިމާރާތްކުރަން ފެށުމަށް ގޮވާލައި ވަގުތަށް ބުރުނީގައި ހުކުރު މިސްކިތް

އާރަށް ކުއްޔަށް ދިން .އެމް.އަހަރަށް އިންޑިއާގެ ޖީ 22އަރޕޯޓް ރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިބްރާހީމް ނާޞި -3. ޤަރާރު 50 

ތަރައްޤީ އެއް ގެނެސްފައި ނުވާހިނދު  ،ފަހުން ވެސް އެއަރޕޯޓުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރަށް އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް

 ،އަރޕޯޓް ޑިއުޓީފްރީ ފިހާރަތައްވާތީ އާއި އަދި އެ ވެސް އެއަރޕޯޓުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުތައް އިންތިހާ އަށް ބޮޑުކޮށްފައި
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އަދި އެ ވިޔަފާރިކުރަމުން  ން އައި ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓުވާލައިބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިން ކުރަމު

ށި އާރުގެ އެ އިންސާފެއް ނެތް ޢަމަލުތައް އެންމެ ހަރުކަ.އެމް.ވާތީ ޖީ އައި ދިވެހި ކުންފުނިތައް އެއަރޕޯޓުން ފަހާލާފައި

 55 ށް އެދި ދިވެހި ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިޢަމަލުތައް ހުއްޓުވައިދިނުމަ އަދި އެފަދަ އެންމެހައި، ބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްއި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ  -8. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު

ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ބުދު ބަހައްޓައި  ށްރަށުގައި އެހެން ދީންތަކުގައި އަޅުކަންސަރުކާރުން އައްޑޫގެ އެކިއެކި ރަ

ރާއްޖޭގައި އެހެން ދީންތަކަށް  ރާމަތާއި ޢިއްޒަތް ވެއްޔާ މޮޑެލައި،އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކަ

ކަމަށް  ދު ބެހެއްޓި އަތޮޅަކީ އައްޑު އަތޮޅުރާއްޖޭގެ އަތޮޅެއްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބު ،އަޅުކަންކުރާ ތަކެތި ޢާއްމުކޮށް

 60ހަދައި އައްޑޫގެ ދީންވެރި ރައްޔިތުންގެ އަގު ވައްޓާލުމުގެ ސަބަބުން އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ލަދުވެތިކަމާއި 

ނބުރާ ދަރާއި މަތިވެރިކަން އަލުން އަޤަޓަކައި އަދި ދިވެހިން އިސްލާމްދީނަށް ދޭ  މާޔޫސްކަމުން މިންޖުކުރުމަށް

ދޮރުތައް ބަންދުކޮށް  ންކުރުމަށް ހުޅުވެމުންދާ އެންމެހައިއިޔާދަކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ރާއްޖޭގައި އެހެން ދީންތަކަށް އަޅުކަ

ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހި  ރާއްޖެ އަކީ ސައްތަ އިން ސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް އައްޑޫގެ ލޮބުވެތި

ރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ހެދިފައި ހުރި ރައްޔިތުން ކު އެންމެހައި

މުގެ ގޮތުން ބޯހަރުކަން ދޫކޮށްލައި އައްޑޫގެ އެކި ރައްޔިތުންނަށް ދެއްކު ށް ތަބާވުމުގެ ރީތި އާދަ އެންމެހައިޤާނޫނުތަކަ 65 

އް އިވާ އެހެން ދީންތަކުގައި އަޅުކަންކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ބުދުތަތަކުގެ ނަމުގައި ބަހައްޓާފަސަރަހައްދުތަކުގައި މޮނިއުމަންޓު

 ހީނަރުކަން އަތުވެދާނެ އެންމެހައި ރުކުރުމަށާއި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޝަޚްޞިއްޔަތަށްނައްތާލައި އައްޑޫ ބުދުން ތާހި

ރައްޔިތުންގެ  -2. ޤަރާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައިކަންކަ

ރިސްޓަކު ގޮވައިގެން ނައިބު ރައީސް ތިމަރަފުށްޓަށް ވަޑައިގެން ތިމަރަފުށީ ޚާބުގެ ތެރޭގައި ޓޫމަޖިލީހުގެ އިންތި

ކުރި ފަރާތުގެ ނަމަވެސް އެ އެގްރީމެންޓު. އެގްރީމެންޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފަ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި އެއަރޕޯޓެއް އެޅުމަށް 70 

އަތޮޅު .ގައި މަސައްކަތެއް ވެސް ފަށާފައިނުވާތީ ތތުން އެއަރޕޯޓުފަރާ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައި ނެތުމާއި އެއެއްވެސް 

ފެށުމަށް  ގެ މަސައްކަތްން މިހާރަށް ތިމަރަފުށީ އެއަރޕޯޓުވާތީ މިހާރު ރައްޔިތުން ތިބީ ހާސްކަމާއި މާޔޫސްކަންމަތީ ކަމަށް

ޤަރާރު އަނބުރާ ގެންދަވަން  2މި ޤަރާރުތައް، މި . ލީހަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރުރައްޔިތުންގެ މަޖި އެދި ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި

ގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަންގަވާފައިވާތީ މި ޤަރާރުތައް އަނބުރާ 2112މާރޗް  24ކަމަށް ލިޔުމުން  ބޭނުންފުޅުވާ

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ هللا ޢަބްދު އްރަޙީމުޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް. ކަމުގައި އިޢުލާނުކުރަން ގެންދަވައިފި 75 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ތިމާވެށީގެ އިނާމު ހޯއްދެވުމަށާއި އަމިއްލަ ނަފްސަށް 

މަޝްހޫރުކަން ހޯއްދެވުމުގެ ބޭނުމުގައި ދުނިޔޭގެ އެތަން މިތާނގައި ރާއްޖެ އަޑި އަށް ހިނގައިދާނެކަމުގެ ވާހަކަ 

އެކަމުގެ  ،އްކެވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުވެރިންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދިތަކުރާރުކޮށް ދެ
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ނެތީ އާއި ރާއްޖޭގައި ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރުކަން ހީނަރުވެ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ފުނޑުފުނޑުވެދާ

ގެ ދޮރު ރާއްޖެ އަށް ބަންދުވެދާނެކަމުގެ ނުރައްކާ މަންޓުކުޑަވެ ފޮރިން އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ޝައުޤުވެރުކަންއިންވެސްޓު 80 

ވާތީ ދިވެހި ޤައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ދާއިމީ ގެއްލުން ލިބިދާނެ މި ބާވަތުގެ ވާހަކަދެއްކުން ވަގުތުން  ބޮޑުވެފައި

ވާ މަސައްކަތުގައި ދިވެހި މަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިނާމު ހޯއްދެވުމަށް ކުރައް ހުއްޓާލުމަށާއި އެ

ހުށަހަޅާ  ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްދިވެހި ރުބާންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައިޤައުމަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން ޤު

 ގައި ލިޔުމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އަންގަވާފައ2112ިމާރޗް  24ކަމަށް  ޤަރާރު އަނބުރާ ގެންދަވަން ބޭނުންފުޅުވާ

 85 . ރާރު އަނބުރާ ގެންދަވައިފިކަމުގައި އިޢުލާނުކުރަންވާތީ މި ޤަ

 

 .ސުވާލު. 2

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ދެން އޮތީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ . މިއަދު އެފަދަ ކަމެއް ނެތް. ސުވާލު 2އެޖެންޑާ ނަންބަރު ، އާދެ 90 

 . ކަންކަން

 

 .ންމަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަ. 6

 

 95 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . 6ޖެންޑާ ނަންބަރު އެ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  122ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ . 6.1އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -6.1

ލީހަށް އިއްވައި އިވާ ނަންފުޅު މަޖިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަމުގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފަ

 ގެ(ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  119ޖިލީހުގެ ޓަކައި އެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަ ން ހޯދުމަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހު

. ގޮތެއް ނިންމެވުމުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ ދަށުން މައްސަލަ ދިރާސާކުރައްވައި 100 

 ދެއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު މިވި ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވަވައިނުއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮ

 . ވަގުތު ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން

 

 



5 

 

 105 :މޭޒުން އިއްވެވުން އިދާރީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެޝާހިهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަމުގެ މަޤާމަށް  122ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގެ ވާތީ، ރައްޔިތުން ޑީންސްވިލާ، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދުއްދީން ޢައްޔަންކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ނިންމާފައި.ހ

. ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެން އިޙްތިރާމު. ޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމެވެޓަކައި ތިޔަ މަ މަޖިލީހުން އެ ނަންފުޅު ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް

 110 . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ކުމް، މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަންޚާދިމު. 2112ފެބްރުއަރީ  16. 1823ރަބީޢުލްއައްވަލް  28

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވީކަމުގައި 

 115 . ނިންމަން

ގެ ދަށުން (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  121ނުއަސާސީ ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫދިވެހިރާއްޖޭ. 6.2ންބަރު އެޖެންޑާ ނަ -6.2

 ހަށް އިއްވައި،ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު މަޖިލީ 18އްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރި

ން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަތި ވާ ގޮތުގެ ގައި(ރ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު

ދަށުން މައްސަލަ  ގެ(ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  191ވާއިދުގެ ޓަކައި އެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަ ން ހޯދުމަށްރުހު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ . ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރައްވައި 120 

 .ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވަވައިދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން

 

 

 :އްވެވުންމޭޒުން އި އިދާރީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ .ހިދަށްޝާهللا ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  125 

 4ގެ ދަށުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު

ވަނަ  121ސީގެ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު ޤާނޫނުއަސާ 2އަޅުގަނޑު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ  ވީ ބުދަ ދުވަހު 2112ފެބްރުއަރީ 

. ޓަކައި ތިޔަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމެވެ ން ހޯދުމަށްތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުމަ ވާ ގޮތުގެ ގައި(ރ)މާއްދާގެ 

. ޒް ކަމަށްރމިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާ، މަދުމުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙް.އިޓް، ޑރލަ ދޫޑިގަން އީސް / މުލަށްފުވައް.ޏ

. ސީނުކަރަންކާގެ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކަމަށް.ކާނަލް މުޙައްމަދު ނާޒިމް، މ 130 
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މުޙައްމަދު . ޚާދިމްކުމް، 2112ފެބްރުއަރީ  13، 1823ރަބީޢުލްއައްވަލް  21. ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެންއިޙްތިރާމު 

ވެދުން  .ޝާހިދަށްهللا ޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ސަންވަޙީދު ޙަ

ގެ ދަށުން  ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  121ނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫ. ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ

ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު އަޅުގަނޑު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ  2112 ފެބްރުއަރީ 12ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި 

ތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މަ ގައި ވާ ގޮތުގެ(ރ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު ޤާނޫނު 9 135 

އެޓާރނީ ، ޒިމާ ޝަކޫރުޢާއާސްތާނާ، އަލްއުސްތާޛާ އައިޝަތު .މ. ން ހޯދުމަށްޓަކައި ތިޔަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމެވެރުހު

. އެންޑް ފެމެލީ ކަމަށް ޙައްމަދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުމަދު ޖަމްޝީދު މުވެހެލި، ޑޮކްޓަރ އަޙް.ހ. ކަމަށް ޖެނެރަލް

މަދު އުފާ، އަލްފާޟިލް އަޙް.ގ. ކަމަށް ސިމް މުޙައްމަދު، މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންޢާފަރުކަނި، ޑޮކްޓަރ .ގ

މަދު މާވެޔޮދޮށުގޭ، ޑޮކްޓަރ އަޙް / ދެއްވަދޫ.ގއ. ކަމަށް މިކް ޑިވޮލޮޕްމެންޓުރ އޮފް އިކޮނޮމުޙައްމަދު، މިނިސްޓަ

ގޭ، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ކޮތަންމާ.މ. ޝަމްހީދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ކަމަށް 140 

ސާމަރާ، އަލްފާޟިލް .ހ. މަށްއެންޑް ސްޕޯޓްސް ކަ ޓަރ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސެސް ޔޫތުއިން ޝަރީފް، މިނިސްޙުސަ

އިޙްތިރާމު . ޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ކަމަށްދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާރޢަމަދު އަޙް

ކުމް، މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން ޚާދިމް. 2112ފެބްރުއަރީ  16 ،1823ފެބްރުއަރީ  28. ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެން

ޝާހިދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު هللا މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ގެ ދަށުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު. ދަންނަވަމެވެ 145 

ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު  2ކޮށްފައިވާ ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު އަޅުގަނޑު ޢައްޔަން 2112ފެބްރުއަރީ  11މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި 

ޓަކައި ތިޔަ  މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް ވާ ގޮތުގެ ގައި(ރ)ގެ ވަނަ މާއްދާ 121ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޢަލީ ސަޢީދު، މިނިސްޓަރ  ލް، އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަހީމުދު މަންޒިސަޢީ / މާމެންދޫ.ގއ. މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމެވެ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އެންޑް ، ދިމްޔާތު، ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު.މ. އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް ކަމަށް އޮފް

. 2112ފެބްރުއަރީ  21، 1823ރަބީޢުލްއައްވަލް  24. ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެންއިޙްތިރާމު . އެންވަޔަރންމަންޓު ކަމަށް 150 

هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު. ޖުމްހޫރިއްޔާރައީސުލް. ކުމް، މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަންޚާދިމް

ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު. ޝާހިދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ

އަޅުގަނޑު ވީ ހޯމަ ދުވަހު  2112މާރޗް  2ގެ ދަށުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި (ހ)

މަތިން  ވާ ގޮތުގެ ގައި(ރ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު ޤާނޫނު 2ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ 

އަލްފާޟިލް ، 1112ދަފްތަރު ނަންބަރު . ޓަކައި ތިޔަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމެވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް 155 

، هللاމަދު ޢަބްދުހުވަދޫ، ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުއްޞަ.ހ. ށްންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ކަމަޖިހާދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭهللا ޢަބްދު
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 14، 1823ރަބީޢުލްއާޚިރު  12. ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެން އިޙްތިރާމު. މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާރޒް ކަމަށް

ގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރައްޔިތުން .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ކުމް، މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަންޚާދިމް. 2112މާރޗް 

އަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު. ޝާހިދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 160 އިހަވަންދޫ.ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް ހއ(ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  121

ވީ ހޯމަ ދުވަހު އަޅުގަނޑު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާތީ  2112މާރޗް  12މަދު ޝަފީޢު، ލް އަޙްވައިޖެހޭގޭ، އަލްފާޟި /

ޔަ ޓަކައި ތި މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް ވާ ގޮތުގެ ގައި(ރ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ޤާނޫނު

. 2112މާރޗް  18، 1823ބީޢުލްއާޚިރު ރަ 21. ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެން އިޙްތިރާމު. މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމެވެ

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ކުމް، މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަންޚާދިމް

 165 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އަށް . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ

 . ންމަންފޮނުވުނީ ކަމުގައި ނި

 170 ވާ ގޮތުގެ ގައި(ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  116އަސާސީގެ ވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުދި 6.3ނަންބަރު އެޖެންޑާ  -6.3

މަތިން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ އޮނިގަނޑު ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލުގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ގައި 2112މާރޗް  21މި މައްސަލަވާނީ . ގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުންފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ރައްޔިތުން

ވި ސިޓީފުޅު މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއް. ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފަޢިއްޒަ

 .ދެއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށްމަޖިލީހަށް އިއްވަވައި

 175 

 

 :މޭޒުން އިއްވެވުން އިދާރީ

ސަރުކާރުގެ . ޝާހިދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ވުޒާރާތަކާއި އެ ވުޒާރާތަކުގައި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅި މި އޮފީހުގެ 

އެ ވުޒާރަތަކާއި އެ ވުޒާރާތަކުގެ މަސައްކަތުގެ  ސިޓީ އާއި 2114ސެމްބަރ ޑި P.L.D-1 ،8/111/2114/29ނަންބަރު  180 

 ވަނަ ޖަލްސާ އިން ފާސްކުރައްވާފައި 29ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2114ދާއިރާތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ކުރީގެ  ގެ ސިޓީ އާއ2111ި ޖެނުއަރީ D-29 ،8/2/2111/11ފޮނުއްވި ތިޔަ މަޖިލީހުގެ ނަންބަރު  ވާކަން އަންގަވައި
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން  ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަޔަރންމަންޓާއި އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން

އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ނަމާއި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް ބަދަލުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން ހުށަހެޅުމުން 

މަނިކުފާނު ފޮނުއްވި  ގައ2111ިޖޫން  18ވާކަން އަންގަވައި  ތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފައިއެކަން ރައްޔި 185 

ގުޅިގެން ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ  ގައި ސަރުކާރު ބަދަލުވުމ2112ާ ފެބްރުއަރީ 9. ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ ސިޓީފުޅާ

އަސާސީގެ ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ބޭނުންވާތީ ޤާނޫނު ވާ ބަދަލުތައް އޮނިގަނޑު ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ގޮތަށް ތިރީގައި މި

ކައި އެ ޓަ މަތިން މި ބަދަލުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމަށް ވާ ގޮތުގެ ގައި(ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  116

ނަން  ގެންޓުވަޔަރމައެންޑް އެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން -1. ވެދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި

އެ ވުޒާރާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ  ،އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން 190 

އިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ . ތައްތައް ބެލެހެއްޓުންކަން ހިޔާވަހިކަމާ ބެހޭ އެންމެހައި. ހަމަޖެއްސެވުން އަންނަނިވި ގޮތަށް

 -2. ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުންޕަބްލިކު އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރއާ ބެހޭ އެންމެހައި . ހެއްޓުންތައް ބެލެކަންތައް އެންމެހައި

އެ ވުޒާރާގެ  ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާ އެއް އުފައްދައި، އެންޑް އެނާރޖީގެ ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރންމަންޓު

. ކަން ބެލެހެއްޓުންކަން ބެހޭ އެންމެހައި މާވެއްޓާތި. މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން

ބޯފެނާ . ތައްތައް ބެލެހެއްޓުންކަން ހަކަތައާ ބެހޭ އެންމެހައި. ންތައްތައް ބެލެހެއްޓުންކަ މީޓިރިއޮލޮޖީއާ ބެހޭ އެންމެހައި 195 

 -3. ޓުންއްކަންތައްތައް ބެލެހެ ނަރުދަމާ އާއި ނަޖިހާ ބެހޭ އެންމެހައި. ހެއްޓުންކަންތައްތައް ބެލެ ބެހޭ އެންމެހައި

އެ ވުޒާރާގެ މަސައްކަތުގެ  ،ގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްލީގެ ނަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުއެންޑް ފެމެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

އިޖުތިމާޢީ . ންކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓު ޞިއްޙަތާ ބެހޭ އެންމެހައި. ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން ދާއިރާ އަންނަނިވި

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމެލީ އެންޑް ހިއުމަން -8. ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން އެންމެހައިބެހޭ  ރައްކާތެރިކަމާ

އެ ވުޒާރާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ އަންނަނިވި ގޮތަށް  ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާ އެއް އުފައްދައި، ރައިޓްސްގެ ނަމުގައި 200 

ކަންތައްތައް  ންނާ ބެހޭ އެންމެހައިޑަކުދިކު. ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން ޢާއިލާއާ ބެހޭ އެންމެހައި. ހަމަޖެއްސުން

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ. ހެއްޓުންކަންތައްތައް ބެލެ ޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާ ބެހޭ އެންމެހައިޚާއް. ބެލެހެއްޓުން

މި ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ . ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން ރުގެ ސިޔާސަތު ވިލަރެސްކުރުމާ ގުޅޭ އެންމެހައިބެހޭ ސަރުކާ

މަސައްކަތްތަކުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން  ބައެއް ވުޒާރާތަކަށް ހަމަޖައްސަވައިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ ބޭ

 205 ކަންތައްތަކެއް އެ ވުޒާރާއަކާ އިސްކަންދީގެން ހިންގަން ބޭނުންވާ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ

ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާތީ އާއި ސަރުކާރުގެ  ހަވާލުކުރެވިފައި ހުރުމުން މި މަސައްކަތަށް އެދެވޭ ގޮތަށް

ގޮތް މަސައްކަތްތައް ނުވަތަ ގުޅުންހުރި  ވުޒާރާތަކަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް

އެރުން ދިމާވަމުންދާތީ ގޮތަށް އޮތުމުން މަސައްކަތްތަކުގެ ފުށު މަސައްކަތްތައް ތަފާތު ވުޒާރާތަކުން ކުރަމުން ގެންދާ
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ރުދަނާކޮށް ބެހޭ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރަށްވުރެ ހަ ކަންކަން ހައްލުކޮށް، މިކަންކަމާމި

ދިމްކުމް ޚާ. 2112މާރޗް  21، 1823ލާ ޖުމާދަލްއޫ 6. ލުކުރެއްވުން އެދެމެވެޤަބޫ އިޙްތިރާމު. ހަލުއިކުރުމެވެ 210 

 . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ސަންވަޙީދު ޙަމުޙައްމަދު 

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 215 .އާދެ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން

ވަނަ މާއްދާގެ ޤާނޫނީ ލަފާހޯދަންޖެހޭ  12ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއް 220 

ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީގައި މި  2114ވަނީ ކުރީގެ،  ޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިފަހުން ސު ދާދި. ކަމެއް އޮތް ކަމަށް ދެކެން

ލުވެފައި ވާހައެހެން ބޭފުޅަކު  ޔަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމާން ތިބި ބަގޮތުގައި ކަނޑައެޅިގެ ގެމެންބަރުން 4މަޖިލީހުގެ 

ކޮން ހަމައަކުން ، އެހެންވީމާ. ން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށްޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައި ވަނީ އެކަވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ސު

އްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރަ. ދަނީ އެކުލެވިގެން މި މެއްތޯ ކެބިނެޓަކާއި ސަރުކާރަކާކަ ވެގެން ހިންގާ ކިހިނެއް

، އެހެންވީމާ. ލުކޮށްފައިވާ ކަމަށްއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން އެނގިފައި އޮތީ ބަޣާވާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަ 225 

ޕްރީމް ކޯޓުން ގެ ޞައްޙަކަމާ ދޭތެރޭގައި ސުވާލުއުފެދިއްޖެއްޔާ ސުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުމެއް

 9އޮތް ނިންމާފައި ކުރީގައި އެ ތިއްބެވި މެންބަރުން،  ޕްރީމް ކޯޓުން އެބަސު. ކަމަށް ދެކެން ލަފާހޯދަންޖެހޭނެ

ސަރުކާރަކުން ، އެހެންވީމާ. ންބަރުން ދާއިމީކޮށް ތިބޭނެކަމަށްމެންބަރުންނަށް މުސާރަ ވެސް ދޭންޖެހޭނެކަމާއި އަދި އެ މެ

އުފެދޭ ށް ބަދަލުގެންނާތީވެ އޭގެ ސުވާލުވުޒާރާ އާއި އޮނިގަނޑަ އެކުލަވާލާފައިވާ ވަޒީރުންތަކެއް ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި މުޅި

 230 .ޝުކުރިއްޔާ. ގޮތުގައި ނަގަންމަ އެކަން ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއްގެ މައްސަލަ އެއް އޮތީ

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން
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ގައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ފަހުގެ ނިންމުންކަމު ޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަކީ އެންމެސު. ޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫންނި

ކުރަނީ  ގޮތުން އަޅުގަނޑު ގަސްތު އާދެ، މިއީ ދެންމެ މަޖިލީހަށް އެ އިއްވުނު މައްސަލައާ ބެހޭ. ބަޔާންކުރެވިފައިވޭ 235 

އެއީ ދެ . މި ސިޓީފުޅުގައި ވަނީ އަސްލުގައި ދެ މައްސަލަ އެއް. ގަޑިއިރުގެ ފުރުޞަތެއް އަރުވަން 1ބަހުސްކުރުމަށް 

ގޮތްތަކެއް  ކަމަކީ މަޖިލީހުން ކުރީގައި މި އެހެންވީމާ، މީގެ. އްކަތް ބަދަލުކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގެ މަސަ ވުޒާރާ

އައިއިރު . ދެ ފަހަރެއްގެ މަތީން މިކަން މަޖިލީހަށް އައިސްފައިވޭ. ކީނިންމާފައި އޮތް މައުޟޫޢެއް މި މައުޟޫޢަ

 2111. ލަންޓަކައި ދަންނަވައި ފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށްބޭ މަޖިލީހުން ކަންތައް ކުރައްވާފައި އޮތް ގޮތް ވެސް އަޅުގަނޑު ތި

އަކަށް  ވަނަ އަހަރުގެ މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ދުވަހު ބަހުސްކުރުމަށް ބައިގަޑިއިރުގެ ފުރުޞަތު އޮތީ ކޮންމެ މައްސަލަ 240 

 2111މަވެސް، އެހެންނަ. ށް އަހާފައި އެކަން ފާސްކޮށްފަދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓަ ދެން ހަމަ އެ. ވަކިން ހުށަހަޅާފަ

އީ އެ. އަކަށް ފޮނުވަން ވަނީ އެ މައްސަލަ ކޮމިޓީ ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައި މަޖިލީހުން ނިންމާފައި

އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ . ދުވަހުގެ ވޯޓުން އެގޮތަށް ނިންމައިގެން ތާއީދުކޮށްގެން އެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި ހުށަހަޅައި

 އަޅުގަނޑު ތި ،ވާތީ ރިން ހިންގާފައިވާ އަދި ދެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ ކަމަކަށްކު އަކީ މަޖިލީހުގައި މީގެ

ގަނޑު މިހާރު މި ލާފައި މި މައްސަލައިގައި އެއްގަޑިއިރުގެ ބަހުސަކަށް އަޅުދަންނަވައި. ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވައިލަން 245 

ން ކުރީގައި އަޅުގަނޑަށް ދެންނެވުނު ކުށެއް ދެން މި މައްސަލައިގައި ބަހުސް ފެށުމުގެ ކުރި. ލީފުރުޞަތު ހުޅުވައި

ޕީގައި .އާރު.ރިޔާސަތުން އެންގި އެންގުންތަކުގެ ތެރޭގައި ޑީ. އެއީ ލިޔުމުގައިވާ ކުށެއް. އަޅުގަނޑު އިޞްލާޙުކޮށްލާނަން

ގައިވާ ދެންނެވުނީ ލިޔުމު މަސީޙު މުޙައްމަދޭهللا ބަރު ޢަބްދުހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެން

ވީމާ، މި . މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރަނގަޅު ގޮތަކީ ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު. ކުށަކުން

 250 އާދެ، މި މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ފަށް އެދެންކުށަށް އަޅުގަނޑު މާ

 .މަދަށްބަރު އިލްހާމު އަޙްޢިއްޒަތްތެރި މެންއަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ 

 

 :މަދު ވާހަކަދެއްކެވުންއަޙް ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމުގެމަނަ

ވާތީ  އާދެ، މިއަދަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޙަޔާތުގައި މި ދައުރުގެ ޖަލްސާ ފެށިގެންދާ ފުރަތަމަ ދުވަހަށް. `

އެކު މަރުޙަބާ އާއި  ކާރު ނަމުގައި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ސަރު 255 

މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ އަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މި ދެ ވުޒާރާ . ޝުކުރުއަދާކުރަން

 އެންމެ. މިހާރު ވަނީ މަސްހުނިކުރެވިފައި ސަބަބަކީ މި ވުޒާރާތައް މި. ކަމެއްރުމަކީ މިވަގުތު ވަރަށް މުހިއްމުއިތުރުކު

. ފަހުން ދިވެހި ސަރުކާރުގައި މަސްހުނިކުރުމާ ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އޭގެ ޒާތުގައި އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ނުދެވޭ

ން ޚިދުމަތްތައް ވަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބު ،ސަބަބަކީ ދެ ވުޒާރާގެ މަސައްކަތްތައް ބޮނޑިވެ
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ހަމައެއާއެކު، . މި ކަންތައްތަކަކީ ވެސް މުޅިން ތަފާތު މަސައްކަތްތަކެއް އި ހައުސިންއާއެނަރޖީ އާ. ނުލިބިފަ 260 

މާޔަތްކުރުމާއި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ހިކުޑަކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް 

މިނިސްޓްރީ އެއް ހެދިފައި އެކަނި ނަމެއްގައި ހަމަ. އޮތީ އޭގެ ޒާތުގައި ނުކުރެވިފަ މާޔަތްކުރުމާއި މި ކަންތައް ވެސްހި

އެހެންވުމާ ގުޅިގެން އޭގެ ޒާތުގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ . މުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައި ނަން އޮތީނުވަތަ މިނިސްޓްރީއެއްގެ ނަ

ދެ ވުޒާރާ  ޓަކައި މިއަދު މި އަށް ވީމާ، މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލާބަޔާއި މަންފާ. މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރެވޭ

ސުވާލަކީ މި ދެ ވުޒާރާ އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ކިހާވަރެއްގެ ބުރައެއް . ޖެހޭ އިތުރުކުރަން އެބަ 265 

ދަނީ މިހާރު ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި. މިއީ ސުވާލަކީ. އުފުލަންޖެހޭނެތޯ

ވުރެ މިހާރު މިއަދު އުފެދިފައި އޮތް ސަރުކާރުގެ  ރަދުތަކަށް ބަލާއިރު މިދިޔަ ސަރުކާރަށްއެކަނި ވެސް ކުރައްވާ ޚަ

މަހެއްގެ މައްޗަށް ދެ މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުޑަ މިއަދު މި . ދެ މިލިޔަން ރުފިޔާ މަހެއްގެ މައްޗަށް ،ޚަރަދުކުޑަ

އެހެންވީމާ، މި ޚަރަދުތައް އިންތިހާ އަށް . ސްއުފެދިފައިވާ ސަރުކާރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހަށް އެކަނި ވެ

ދެން ޖުމްލަ މިނިސްޓަރުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު މިނިސްޓަރުންގެ އަދަދު ހުރިހާ ޑެޕިއުޓީ . ދޭ ކުޑަވެގެން އެބަ 270 

 މިނިސްޓަރުންނާއި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނަށް ބަލާއިރު މިއަދު އުފެދިފައި އޮތް ސަރުކާރުގެ އޭގެ ޑަބަލް ކުޑަކޮށް މި

އެހެންވެ، . ވަގުތަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ވަގުތުން މި ކަމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ހިތުން މި ވީމާ، މި. ނިގެން ދަނީފެ

ވަރަށް ބޮޑަށް . ގޮތަށް ފާސްކޮށްދެއްވުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން މި

 .ޝުކުރިއްޔާ

 275 

  :ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްކެވުންމަދު ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް

ގެ ތް ސަރުކާރަކުން މިއަދު މަޖިލީހުއާދެ، ބަޣާވާތަކުން ގެނެސްފައި އޮ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

އަޅުގަނޑަށް ތާއީދުނުކުރެވޭ ވާހަކަ  އަށް ގެނެސްފައި އޮތް މައްސަލަދެ ވުޒާރާ އެއް އުފެއްދުމަށް  ފްލޯރ އަށް އިތުރު

އެ ވެރިކަމުގެ  ،އަހަރުގެ ވެރިކަމެއް ބަދަލުކޮށް 31ގައި 2114އަޅުގަނޑުމެންނަށް ، ތެރި ރައީސްޢިއްޒަތް. ދަންނަވަން

 280 ،ވެރިޔަކު ވެރިކަންކުރަމުން އަންނަނިކޮށް އެކި ގޮތްގޮތުން އުނދަގޫކޮށް އްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ހުރިމައްޗަށް ރަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި  ،ގެނެސްށް ބަދަލުނޫނުތަކަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް އެކިއެކި ގަވާއިދުތަކާއި ޤާ

ން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މަދު ބަޔަކާ އެކީގައި ބަޣާވާތަކުން ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށްފަހު ސިފައިންގެ ތެރެއި ،އެއްވެ

އި އަދި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކޮށްގެން ގޮސް މިއަދު ސިފައިންގޭގައި އެހެރަ މިނިސްޓަރާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައިޖެކު

މީހުންނާ އެކީގައި މަޖުބޫރުކޮށްގެން އިސްތިޢުފާދިނުމަށްފަހު މިއަދު ބަޣާވާތަކުން ސަރުކާރެއް  ޕޮލިސް އަދި އެބައި

އެ ބަޣާވާތުގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަށް ސީދާ މީހާ އަށް ވުޒާރާތައް އިތުރުކުރަމުންދާ މަންޒަރު މިއަދު  ،ގެނެސް 285 
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ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ . ދަނީ ންނަމުން މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެ

އެހެންނަމަވެސް، . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޑުއުފުލަމުން ދިޔައީ ޚަރަދު ބޮޑު ވާހަކަ، ޚިދުމަތްނުދެވޭ ވާހަކަ

ޓްރީ އަށް މީހަކު ލުމުން އެ ޚިދުމަތް ވަކި ހަލުވިކޮށް އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ މިނިސްޓްރީ އުފެއްދުމުން ނުވަތަ މިނިސް

ހިލޭ  އަކަށް ގެނެސް މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ. ދެވިދާނެތޯއޭ

އެކަން ވައި މި މަޖިލީހުގެ ބޮލުގައި އަޅު ޓަކައި ހުއްޓާލުމަށް ބޭސްފަރުވާކުރުމުގެ ނިޒާމު ހިނގަމުން ދަނިކޮށް އެ ނިޒާމު 290 

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ޚިދުމަތަކީ . ދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަމުން މި ދާ މަންޒަރު މި ރާއްޖޭގެ އެންމެހައިކުރަމުން

ތިމާމެންނަށް އެނގޭނީ ހަމައެކަނި ރައްޔިތުން ލޫޓުވައިގެން . ލުގައި ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަންހާތިމާމެންނަށް ނޭނގޭ 

ޢިއްޒަތްތެރި . ތިބި އްކަން ނޭނގޭ މުއްސަނދިން މި ރާއްޖޭގައި މަދުން ނަމަވެސް އެބަކަމެ ކެއުން ނޫން އެހެން

އަހަރުގައި  31ގެ ކުރިން ވޭތުވެދިޔަ ދިގު 2114ންނަށް އެނގޭ އެއް ސަބަބަކީ ރައީސް، އެކަން އަޅުގަނޑުމެ

އެކަން މިއަދު . މާންކަންއަދަނގޮނޑީގެ ތޭރިތަކާއި ގޮޅީގެ ނާ ށް ފެންނަން އޮތީ އަދަގޮނޑި އާއިއަޅުގަނޑުމެންނަ 295 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ވެރިކަންކުރި ބަޔަކަށް މި . ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާތުން ފެންނަމުން މި

 އަޅުގަނޑުމެން އެބައި. އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ދެނަހުރިން. ސާސްތަކެއް ނޭނގޭގެ އެކަނިވެރިންގެ މައިންގެ އިހުރާއްޖޭ

އައި ބަޔަކަށް މި ރާއްޖޭގެ  ކުރީގައި ވެރިކަންކުރަމުން މީގެ. ސާސްތައް ބަލައިގެން ރުފިޔާ ދޫކުރަމުން އައީމީހުންގެ އިހު

އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަން ބަޣާވާތަކުން ގެނައިއިރުގައި މިލިޔަނަކަށްވުރެ . ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރާކަށް ނޭނގުނު

އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަން ބަޣާވާތަކުން ވައްޓާލިއިރުގައި . އީސް އަރާފައި ތިބީގިނަ މީހުން ދަތުރުފަތުރަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރަ 300 

އެހެންވީމާ، މިއަދު . ކުރާ އަދަދަކަށް އޮތީ ދެއްކިފަހާސް ބަޔަކު ލައްކައަކާއި ގާތް އާސަންދައިގެ ދަށުން އެތައް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ،ހުގެޓަކައި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީ މަނިކުފާނު އިންނަވައިގެން އާސަންދަ ހުއްޓާލުމަށް

. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިސްތަށިފުޅުގައި އަޅުވައިގެން ބޮޑު ކަންތައްގަނޑެއް ހިނގަން އުޅުއްވާނެ ކަމެއް ނެތް

ކޮންމެ ގޮތަކުން ނަމަވެސް އިތުރު ކަންތައްތަކެއް ކޮށްގެން ނަމަވެސް އާސަންދަ ދެމެހެއްޓުމަކީ މި ޢިއްޒަތްތރި 

އަހަރުގެ ފަހު ފަސް އަހަރު ކުރީގެ  31އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން އޮތީ . ންބަރުންގެ ޒިންމާ އެއްމަޖިލީހުގެ މެ 305 

هللا މަން ރިސޯސް މިނިސްޓަރ ޢަބްދުސް އޮނަރަބަލް ޤާސިމު އިބްރާހީމު އަދި އޭރުގެ ހިއުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން

 ޝުއަރެންސް ސްކީމުއިން ސަންދަ ނުވަތަ ހެލްތުކުރެއްވި އާވާލުހަޔާމީން ދެ  ބޭފުޅުންވެގެން އޭރު މައުމޫން 

ބޭފުޅުންގެ ބާރުގެ ބޭނުންކުރައްވަން އުޅުއްވައިގެން  އެ ދެ އެ ދެ ބޭފުޅުން ހިފައިހިފައި. ހިނެއްތޯ ވީކި. ޤާއިމުކުރަން

ން އެހެންނަމަވެސް، ވެރިކަ. ނަމަވެސް މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމެއް ނުކުރެވުނު

ވެރިކަމުގެ ތިން އަހަރު މުޅި މި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ ބޭސްފަރުވާގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްފައި  ،ބަދަލުވެ 310 

ފަތް ކަނޑުވާލަން ސަލާންޖެހުން ހުއްޓާލުމުގެ ސަގާ އެއީ މުއްސަނދި މީހާގެ އުނގާއި މުއްސަނދި މީހާ ގާތަށް. އޮތީ
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ދެން  ،ނަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ބަޣާވާތަކުން ސަރުކާރެއް ނުގެނެވޭނެ. ވަޢުދުޕީގެ މެނިފެސްޓޯގައި އޮތް .ޑީ.އެމް

ދު ކުޑަކުޑަ ތަންކޮޅެއް އަޅުގަނޑު ވަގުތު އޮތްވަރަކުން މިއަ. ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ބަޣާވާތެއް ނުކުރެވޭނެ

ޢިއްޒަތްތެރި . ޓަކައި ނެތިދާނެ ކަމަށްޓަކައި އަދި އަޅުގަނޑު ހަނދާންވެސް ލާނަން މި މަޖިލީހުގެ ރިކޯޑަށްދަންނަވައި

ގެ ތެރެއިން ނުކުތް ރައީސް، ބަޣާވާތްކޮށްގެން ތިބި ފުލުހުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި އަޑުއުފުލަމުންދަނިކޮށް ސިފައިން 315 

 ކު އެ ބަޣާވާތްކުރި ފުލުހުންނާތެރެއިން ހަތަރު މީހައޭގެ. ނީގޭސް ޖެހުމަށްފަހު އަލުން އެނބުރި ވަބަޔަކު ޓިޔަރ

އެނބުރި ވަން  އެވަގުތު ކޮމާންޑިން ހަވާލުވެހުރި އިބްރާހީމް ދީދީ އައިސް ރައީސަށް ދަންނަވަނީ ސަރ،. އިވެރިވިބަ

ވިދާޅުވީ . ހޭރައީސް ވިދާޅުވީ ކިތައް މީހުން. ސިފައިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ބޭނުންވޭ ނުކުމެ ބަޣާވާތުގައި ބައިވެރިވާން

ރީތިކޮށް . ކަމެއް ނެތޭ ރައީސް ވިދާޅުވީ ބިޑިއަޅުވާނެ. އްޔަރުކުރަނީއޭހަ ތިމަންނާ ބިޑިއަޅުވައި. ސް މީހުންނޭތިރީ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އޭގެ ފަހުން ވިދާޅުވީ ސަރ، ވަރަށް . އިތުރަށް ނެރެން އަމުރުނުކުރާނަމޭ. މަޑުމަޑުން ތިބޭށޭ 320 

 ޖެހޭނީ ބަޑިޖަހާށޭ އެ މަންނާތި. ފުލުހުން ވަންނަނީއޭ. ލާފައި އެތެރެއަށް ސިފައިން ވަންނަނީއޭފަޅައިދޮރު. ސަކަރާތޭ

ޝިޔާމަށް . ށޭހެން ގޮތަކަށް ކުރެވޭތޯ ބަލާނޫން އެ ދޮރު އެ. ކަމެއް ނެތޭ ރައީސް ވިދާޅުވީ ބަޑިޖަހާނެ. މީހުންނަށް

ތަނުގައި  ދަންނަވާލީ އެ މި. ބަޑީގައި އަތްލެވިގެންނުވާނޭ. އާމަރީތައް ހުރީ ޗެކްކުރެވިފައިތޯ ބަލާށޭ ދެންނެވީ

ކަމުގެ އަޑީގައި މި ރާއްޖޭގެ މަދު ބަޔަކު ތިބެގެން  މި. ކުޑަ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްދިޔަ ކުޑަހިނގައި

. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނޫނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަކިކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނެތޭ 325 

ކާރު އެއްޗަކަށްވީ މަދު ފުލުހުން ކޮޅަކާއި މަދު ސިފައިން އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ވޯޓު ބޭ

މާދަމާ ތިޔަ . މިއީ ސީރިއަސް މައްސަލަ އެއް. ލެވޭނެ ނިޒާމެއްގެން މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ވައްޓައިކޮޅެއް ބޭނުންކޮށް

ފަންސާހަކަށް  ބޭފުޅުން ވެރިކަމަށް އަޔަސް މުއްސަނދި މަހުޖަނުން ބަޔަކަށް ފައިސާދީގެން ވިއްސަކަށް ސިފައިންނާއި

މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ، އެހެންވީމާ. ކަމެއް ނޫން ވީމަ މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރެވޭނެކަމީ ޝައްކެއް އޮތް ފުލުހުން

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އޭރު މަޖިލީހަށް ގެނައި . މިކަން މިގޮތަށް ނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ރާވަންވީ ކަމެއް ފުންކޮށް ބަލައި 330 

އްސަސާތަކުގެ ތިމަންނާމެން މުއަ، ރެވި ދޫކޮށްލެވިފައި އޮއްވާ މިއަދު މި އޮތީ އެކަމަށް ތާއީދުކޮށްއެތައް ކަމެއް ނުކު

ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން  ތިމަންނާމެން މިވެނިކަމަކުން އެވެނިކަމަކުން، އެ. ޓީ ނަގަން ބޭނުމޭ.އެސް.ޚިދުމަތުން ވެސް ޖީ

އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި އެކަނިވެރިމައިންގެ . ތޯނަމަ މިއަދު ކިހާ ނަސީބު އެބުނި ގޮތަށް އެކަން ކުރެވުނު

. ސްކޫލް ކުދިންނަށް ފޮތްފަންސޫރު ގަންނަ ލާރި ވެސް ނޭވާހޮޅި އަށް އެޅޭނެ. ކަންތައް ވެސް ނޭވާހޮޅި އަށް އެޅޭނެ

. އަށް އެޅޭނެ އާސަންދަ ވެސް ނޭވާހޮޅި. ޚާއްޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ކަންތައް ވެސް ނޭވާހޮޅި އަށް އެޅޭނެ 335 

. އެކު މަސައްކަތްކުރެއްވީމަ މަތްތެރިކަމާޙިކުމިކަން ރަނގަޅުކުރެވޭނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވިސްނުންތެރިކަމާއި 

ވަންދެން މައްސަލަ ބަލާފައި މައްސަލައިގައި  އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަމަށް އިތުބާރުނުކުރެވޭ ވާހަކަ ދަންނަވަނީ ތިން އަހަރު
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. ތަނަށް ބަލައިގަނެވޭނެ މައްސަލަ އެއް ނޫނޭ މަން އޮތް ދުވަހު ގެންގޮސް ބުނަނީ މި މައްސަލަ އަކީ މިއަޑުއެހުން ނިން

އެއީ ޝަރުޢީ ނިޒާމާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަ އަކީ

އެކު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން އޮތުމާ އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީގެ. ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަ އެއް އެއީ 340 

މީހާ . ދަންނަވަން އޮތީ އަޅުގަނޑު މިކަމަށް ތާއީދުނުކުރެވޭ ވާހަކަ. ހިސާބުން ކުރުކޮށްލަން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

. މެއް ނޫނޭއަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ކަ. އަށް މިނިސްޓްރީން ހެދުން މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ

 .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

 345  :ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

އާދެ، މިއަދު އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވާޖިބެއްގެ ގޮތުގައި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އައްސަލާމްޢަލައިކުމް

ޝީދު ކުގެ މަތީން ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނައަޅުގަނޑު ދެކެނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހަމަތަ

ވާލުވެވަޑައިގެންނެވި މިއަދުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ހަ އިސްތިޢުފާދިނުމާ ގުޅިގެން އަލަށް މަގާމާ

އިން އާދެ، ޑިމޮކްރަސީ ތެރެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކަށް ޝުކުރުދަންނަވަން

އަދި . އެ ބަދަލަށް ނިހާޔަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ވަރަށް ހެޔޮ ރަނގަޅު ބަދަލެއް 350 

ޓަކައި މަސައްކަތްކުރި  އެ މަސައްކަތުގައި އެ ސަރުކާރު ބަދަލުކޮށް މި ސަރުކާރު ގެނައުމަށް ،އެކަމުގައި ބައިވެރިވެ

އަދިވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް . ރުދަންނަވަންހުރިހާ އެންމެންނަށް ފަށްފަށުން ޝުކު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މި . ވަންޏާ ހަމަ އެރީ ވައްޓާލީއޭ މަސައްކަތްކޮށްފި ކަމަށް

ގޮތުން  ން މަޖިލީހުގައި އެކަމާ ބެހޭއޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިތުރު ދެ މިނިސްޓްރީ އެއް އުފައްދަން ބޭނުންފުޅުވެގެ

މަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވެގެން މަޖިލީހުގެ  މަޖިލީހުގައި ފެންނަ ގޮތެއް ނޫންނަމަ މިކަމުގައި މަޖިލީހުގެ ރުހުން އެ 355 

މިނިސްޓްރީގެ  އާދެ، އެގޮތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އާއި އަދި ހެލްތު. އްސަލަލަފަޔަކަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ ދެ މަ

އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ މިއަދު . ދަލުކުރުމަށްފަހު އައު ދެ މިނިސްޓްރީ އެއް މި އަންނަނީނަން ބަ

 ގައި އަވިންނާއި ވައިން ކަރަންޓުއަދި ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެނަރޖީ އާއި އަދި އިންޖީނުގެ ބަދަލު

އަދި އަޅުގަނޑުމެން . ފަދީނޑުމެންނަށް އޮތީ އެ މަޢުލޫމާތުއް ކަމަށް އަޅުގައުފެއްދުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބޭނުންތެރިކަމެ

ގުޅުންހުރި ރަނގަޅު ކަންކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން  ށް ބަލާއިރުގައި ވެސް ތިމާވެއްޓާފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ އަ މިހާރު އެންމެ 360 

އަދި މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް . ކަމެއްވަންޏާ މިފަދަ ކަންކަން ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ  ބަދަލުވާ ކަމަށް

އަދިވެސް މި ނޫން ވަސީލަތްތައް  މެންޓުތަކާއަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރު ތެރޭގައި ހުރި ވުޒާރާތަކާއި ޑިޕާޓް

 އަދި ސީދާގޮތުގައި މި މަސައްކަތްކުރާނެ ވަކި މިނިސްޓްރީ އެއް އޮވެއްޖެ. ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން



15 

 

އެހެންމެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމަ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެ ނަތީޖާ ހޯދަން އިތުރަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ވަންޏާ ކަމަށް

އެކުގައި  އަޑުއިވިގެންދިޔައީ މި ސަރުކާރު ވެއްޓުމާ ގުޅިގެން އެކަނިވެރި އަންހެނުންތަކެއް ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދާ 365 

ވެރި ދުވަހު އެކަނި އޭނަގެ ފަހަތަށް އެކަނި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އަހަރު އެ ތިން ،ދުވަހު އެ. ތަން މަގުމަތީގައި އުޅުނު

ކަމާ ބެހޭ، އަންހެނުންނާ  ރ މިނިސްޓްރީ އެއް ނުވަތަ މިއަންހެންކުދިންކޮޅެއް އައިމަ އޭނަ އަށް އެނގުނީ އާނ، ޖެންޑަ

ކުރީގައި  އޭގެ. އެނގުނީ ވެސް އޭނަ އަށް މީހުންނަކީ މި ދުނިޔޭގައި ތިބި ބައެއްކަން ނޫންނަމަ އެ ،ބެހޭ ވުޒާރާ އެއް

ހެންތާ އެ. މިދިޔަ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނަ ހަނދާނެއް ނުހުރޭ އަންހެނުންނަކީ ތިބި ބައެއް ކަމަށް ވެސް

. ވަރަކަށް ދައްކާއުޅޭ ކުރި ގޮތުގެ ވާހަކަ މީޑިއާގައި ކޮންމެވެސް ދޭތެރޭގައި އޭނަ ކަންތައް ވާނީ އޭނަގެ އަނބިމީހާއާ 370 

އެހެންނަމަވެސް، މި ސަރުކާރު ހަމަ ވެއްޓުމާ . އޭނައަކަށް ނޭނގުނޭ އަންހެނުންނަކީ އުޅޭ ބައެއްކަން ވެސް، އެހެންވީމާ

 ،ރުފިޔާ ދެމުންދިޔަ އަންހެން ކުދިންކޮޅެއް 2111ގުޅިގެން އޭނަގެ ފަހަތުގައި އެކަނިވެރިމައިންގެ ގޮތުގައި މަހަކު 

ހިސާބުން ފެށިގެން އޭނަ  މަ އެތިބި ބައެއް އޭނަ ފަހަތުން އައި ފައިއެކަނިވެ ،މަގުމަތިވެފައި ތިބި އަންހެންކުދިންކޮޅެއް

ހޯދަން މުޖުތަމަޢުގައި  ލެވޭ ގޮތްތަކެއްތަނުގައި މިފަދަ މީހުންނަށް އަޅައި ޖެހެއޭ ކުރިއަށް އޮތް ބުނަނީ ތިމަންނަ އެބަ

ންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު ބައެއް ކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރަކު ނޫން. ވަރަށް މުހިއްމު ބައެކޭ 375 

މި . އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޫޅެވޭނެ އަންހެނުންނާ ނުލައި .ޑުމެން އަބަދު ދައްކާ ވާހަކަ އެއް އެއީއަޅުގަނ. އެއީ

 .އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއްއެއީ، . އަކީ އަންހެނުން 41%ތަރައްޤީގެ  ޤައުމުގެ

 

 :އަބޫބަކުރު ވާހަކަދެއްކެވުންދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު ޢަބް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު

އާދެ، މި ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން މި  .ވަބަރަކާތުހޫهللا އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ` 380 

ވެސް ގުޅޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ކުރިން  ހުސް ކުރަމުންގެންދާ މައްސަލައާބަ

 ވަހުގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް ސަރުކާރުއަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލިސްގެ ހަޔާތުގައި ކުރިން މި ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ދު އަދި

 ހަމަގައިމު ވެސް، އަޅުގަނޑު. އްކަންތައްތަކުގައި ތާއީދުކޮށްފައި ތިބި ބައެމި ހުށަހަޅާ އެކި ހިންގުމަށް ބޭނުންވެގެން 

ވޯޓު ގިނަ ދޭން ވެސް ދީފައި އަދި ވަޒީރުންނަށް ރުހުންރިހާ މިނިސްޓްރީތަކަށް ވޯޓުހުންނާނީ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހު

ވިސްނާލާއިރު މިނިސްޓްރީތަކަށް  ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު އްސަލައާމިއަދު މި މަ، އެހެންވީމާ. ބޭފުޅުންނަށް ދީފަ 385 

ނޑަށް ރިބާކާރު ބޭފުޅުން ކަމަށް އަޅުގައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ވަޒީރުންނަކީ ތަޢުލީމީ ގޮތުން ވަރަށް ޤާބިލު އަދި ތަޖުޢަ

އެއް ބަދަލަކީ . ތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވާފައޮތީ ވުޒާރާ މަތިން ވިސްނާވަޑައިގެން މި ފެންނާތީވެ ހަމަ އެގޮތުގެ

ވާފައި ރައްހެލްތުގެ ދަށުގައި ކުރިން އޮތް ފެމެލީގެ ބައި ބަދަލުކުރައްވައި ހަމައެކަނި ހެލްތަށް ބަދަލުކު އޮފް މިނިސްޓްރީ

އެއީ، އެ . އެއް އުފައްދަވާފަ ނަމުގައި ވަކި މިނިސްޓްރީ ގެއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހައުންސިން އޮތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް މި
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ގޮތުގައި އާދެ، އަޅުގަނޑު ދެކޭ .ށް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ފަހުގައެހެން ގޮތަކަ މިނިސްޓްރީގައި ކުރިން އޮތް މަސައްކަތްތައް 390 

ދޭ ކަމަކީ ރަށްރަށުގެ އެ މެ ބޮޑަށް ބޭނުންވެގެން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށްވަގުތު އެން ރާއްޖޭގައި މި

އެހެންކަމަށްވާތީ  .ނަރުދަމާ އާއި ގެދޮރާ މިކަހަލަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މަސައްކަތްތައް ބަނދަރާއި ފަޅުފުންކުރުމާއި

އަދި . ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ކީ ބޭނުންތެރިކަމެއްފެއްދުމައެއް އު ދީގެން މިނިސްޓްރީ އެކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް

އާދެ، . އެނާރޖީއެންޑް ފެނިފައި އޮތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރމަންޓު އެއް ކަމުގައި  ހަމައެފަދައިން ދެވަނަ ވުޒާރާ

ޅުގަނޑުމެން މިއަދު އަ. ޓަކައި ބޭނުންވާ ވަސީލަތެއް އަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް ހަކަތަ 395 

ވާތީ އެ އަގު ބޮޑު ވަސީލަތް  ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ މި ހޯދަނީ ހަމައެކަނި ޑީސަލް އަންދައިގެން ކަމަށް

ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުން . ހޯދުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއްލުއި ގޮތަކަށް ލިބޭނެ ގޮތެއް އެއަށްވުރެ 

ވަން އުޅުއްވި މަންޒަރު ގާފަރުގައި ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މަސައްކަތްތަކެއް ފައްޓަ ށް ޓަކައިސައްކަތް ފެއްޓުމަވެސް މި މަ

. ރެ އެކަން ނުވެދިޔައީއެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ ހު .ކަމަށް ދެއްވާ ސަމާލުކަމެއްގެ ސަބަބުން އެ ފެނުނު

ހަކަތަ . އަށް ދެއްވާ ސަމާލުކަން ކަތައަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް ހަ، އެހެންވީމާ 400 

އާދެ، އެއީ، ވައިން . ކަންރިއުޅުން ތަރައްޤީކުރެވެން ނެތްލިބިގަނެގެން ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ދި

ކަތަ ގޮތަކަށް ހަ ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚަރަދު ކުޑަ ވިޔަސް އަދި އޮއިން ކަމަށް ވިޔަސް އަދި އަވިން ކަމަށް ކަމަށް

އެއީ، މިހިނދަށް ޤައުމަށް ވަރަށް ، އެހެންވީމާ. ކީ ބޭނުންތެރިކަމެއްއިމުކުރުމަވެސް ކަހަލަ ނިޒާމެއް ގާ ލިބޭނެ ކޮންމެ

އެއް  އަދި އެނާރޖީއާ ބެހޭ ވަކި ވުޒާރާ އިސްކަންދެއްވިގެން ތިމާވެއްޓާއި ކަމަކަށް އެ ،ވާތީވެ އަކަށް ބޭނުންތެރި ދާއިރާ

ވާނަމަ  ކަމަށް އާދެ، ކުރުކޮށް ދަންނަވާ. މެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭއުފެއްދުމަކީ ބޭނުންތެރިކަ 405 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި އުފައްދަވަން ގަސްތުކުރައްވާފައި އޮތް ދެ ވުޒާރާ އުފެއްދުމަށް އަޅުގަނޑު 

 ނަވަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅުރުދަންއެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކު. ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ

 .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ނިންމާލަން

 

 410 :މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ވާ ގޮތުން ދިވެހި  ވަނަ މާއްދާގައި 8ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި

ޚާއްޞަކޮށް ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ތިބި ބަޔަކު މޮކްރެޓިކު ޑިފުރަތަމަ  ން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކުލަވާލިދީގެތުން ވޯޓުރައްޔި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތް  ބަޣާވާތަކުން ގެން ގެނެސްފައިވާހުރެއިސްވެ މުގައި ހުރި މީހާ ނައިބު ރައީސެއްގެ މަޤާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވެރިކަމެއް  ބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށް،އިށި ރުކަވާތީ އެކަން ހަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭރުކޮށްފައި

ލިބިދޭ ހުރިހާ ޤާނޫނުއަސާސީން ބާރު ގައިއަދި ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާ ންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށާއިކުރުމަށް ރައްޔިތު 415 
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ހާރު ސަރުކާރެއް އޮތިއްޔާ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި. ގޮވާލަން އަޅުގަނޑު ފަރާތްތަކަށް

ނެ އެ ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކާއި އެ ވުޒާރަތައް ހިންގާ. އަށް ވޯޓުދީގެން ހޮވި ސަރުކާރެއް ޕީ.ޑީ.އޮންނާނީ އެމް

. ފެނޭއަކުން ނު ވޭނެ އެއްވެސް ތަނެއް ޤާނޫނުއަސާސީއެކަމަކަށް އިތުރު ބަދަލެއް ގެނެ. މީހުންވަނީ ހޮވައި ނިންމާފަ

ތް އޮ އްސަން ގެނެދޭ ބަޣާވާތަކު ޔިތުންނަށް ސާބިތުވެގެން އެބަވިއްޔާ ވަރަށް ރީއްޗަށް ރައް ވަނީ ކަމަށް ންނައެގޮތަށް ގެ

 420 ލިޔަސް މި ރާއްޖޭގައި މިލިޓަރީ ވެރިކަމެއް ބަޔަކު ކޮށްފާނެތީވެ އެށް ބަލައިބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢަ. ކަންސަރުކާރެއް

ޕީ ސަރުކާރު ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ޤަބޫލުކޮށްފައިވާކަމުގެ ހެކި .ޑީ.ތް އެމްދުވަހަށް މި ރާއްޖޭގައި އޮ ދުވަހުން އެ

ފަދައިން  ގައި ދެންނެވިއެއް އަޅުގަނޑު ކުރީގައި ވެސް ނިޒާމީ ނުކުތާ، އެހެންވީމާ. ޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭއަޅުގަނ

ނގައިދިޔަ ގޮތް ހި ކަން ހައިސިއްޔަތާއިދަލުކުރެވެންޖެހޭނީ ނިންމުންތައް ބަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރިން ނިންމާފައި

މިހާތަނަށް އުފައްދާފައި  މިހާތަނަށް ތިބި ވަޒީރުންނަށާއި. ނުވާނެން ގޮތަކަށް އެ ކަމެއް ކުރެވިގެންއެ ނޫ. ބެލުމަށްފަހުގަ

އެކަން  .ދޭތެރޭގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބެލެންޖެހޭ އާހުރި ވުޒާރާތަކަށް ވެގެންދިޔަ ގޮތާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 425 

ކަމަކު  ކިދެއްގޮތަކަށް ކޮންމެ ވާހަކައަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް އެނގޭ ކޮންމެ . ރައްޔިތުންނަށް އެނގެންޖެހޭ

އުފެއްދުމުގެ ބާރެއް ސިފައިންނާއި  ސަރުކާރު. ސަރުކާރެއް އުފެއްދުމުގެ ބާރު އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް

 މުގައި ހުންނެވިނައިބު ރައީސްގެ މަޤާ، އެހެންވީމާ .ކަށް ވެސް ނޯންނާނެނައިބު ރައީސަ. ފުލުހުންނަކަށް ނޯންނާނެ

ވިއްޔާ ރައްޔިތުން  ކަމަށް ވަނީ ވާ ކަމަށް ލަތުޙާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ބަދަލުވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތަކީ އެއީ، 

ކަމެއް  އެ .އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މެއް ނޫންއެއީ، ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަ. ވޯޓުދީފައިވާ ވޯޓު ދިނުމަށް ބަލަންޖެހޭ 430 

ންމާފައި އޮތް ދުވަހު މި ރާއްޖޭގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިއިހަށް. އޮތީ ދިމާލަށް ޤާނޫނުއަސާސީ މި. ނެތް ޤަބޫލުކުރެވޭކަށް

 މިމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ކުރީގެ ރައީސަކަށް ހުރި މައު. ދެންނެވިން ވެސް އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮށް ނިންމުމެއް ކުރީގައި

މީހުން އެކަމާ  މެންބަރަކު ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން އެ 4 ތިބި އޭރުގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ޢައްޔަންކޮށްފައިމަޖިލީހަށް 

ބެންޖެހޭ ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގައި ތި ޓުން ނިންމާފައިގައި ސުޕްރީމް ކޯދޭތެރޭގައި ޖެއްސި މައްސަލައި

ދައުލަތުގެ ވަކި މިއީ، . ނުވާނެ ކަމަށްކުރެވިގެންވެސް ވަކިންބަރުން އެއްގޮތަކަށްރާ މެރައީސުލްޖުމްހޫރިޔާ ޢައްޔަންކު 435 

ށް ކަގޮތަ ގައި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެޤާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން ކަންކަންކުރާއިރު، އެހެންވީމާ. އެއް ކަމަށް އްސަސާމުއަ

އެކީގައި ރައްޔިތުން ތެރޭގައި މިނިވަންކަމާ  އަހަރުއިރާދަކުރެވިއްޔާ މި ރާއްޖޭގައި މި . ބަލަހައްޓައިގެން ނުތިބެވޭނެ

އެ ހިސާބަށް . ކޮށްގެން ހުންނަ ވެރިއަކު ހުންނަ ގޮތަށް މި ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެ އިންތިޚާބެއް

ގައި ގޮޅީގެ ބާރު ،ގެ ބާރުގައިހުރެގެން ނުވަތަ ބަޑީދި މި މަޖިލިސްގެ ތެރޭގައި ބާރުއަ. އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ގެންދާނަން

ފިރުކައިލެވިގެން ގޮތަކަށް  އެރައްޔިތުންނެއް މިއަދު  ގަންނަވައިގެން މީހުން ގެންގުޅެން ވިސްނިޔަސް ދިވެހިރޯނާ ތަޅައި 440 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޮލުގައި ވިހި ތިރީސް މިލިއަން، . ތިބީ ކަމުގައި މި އެކީގައި އެ ވަރަށް ސާބިތުކަމާ. ނުގެންދެވޭނެ
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ނަގައިގެން ރުން ތިރީސް މިލިއަން ތެޔޮ ވަގަށްއެޅުވި މީހުން މިއަދު ސަރުކާގު ބަދުނާމުވަ އެކާވީސް މިލައަންގެ ޑޮލަރު

ންނަކީ ލާދީނީ މީހުން ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެ ،ވާހަކަ ދައްކާއިރުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ސާބިތުނުކުރެވި ތިބިގެން އެ

ން އޭގެ އިރުގައިއެކަހަލަ ވާހަކަދެއްކި ދަންނަބޭކަނލުން ގަމާރުން ބައި ޝޭޚު ދެއްކިއި ވާހަކަމި ރާއްޖޭގަ ގޮވައި،

ހަދައިގެން  އިސާ ބަޔަކު މީހުން ވުޒާރާތަކެއްބަޔާންނުކުރެވި މުޅި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފަމިހާތަނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް  445 

ނެ ކަމަށް ނުވާމެންބަރުން ތިބެގެންގެ މަޖިލީހުގެ ކައިލާ ހުސްކޮށްލާ މަންޒަރު ބަލަން މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންތިބެ 

މި އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަމައެކަނި އަތްމައްޗަކު  މި ރާއްޖެ. އެކީގައި ދަންނަވަން އަޅުގަނޑު ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާ

ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް މިކަންކަން ، އެހެންވީމާ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މި ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދަނީ މި. ނޫން

 ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް މިއަދު މި ރާއްޖޭގައި މި. ދި އެކަންކަން އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނަންއަ .ބަދަލުވެގެންދާނެ

 450 ޓަކައި ނުވަތަ ސަރުކާރެއް ތިކުރުމަށްއެ ސަރުކާރުގެ މޫނުމަތި ރީ. ލެވިފައިވާ ސަރުކާރެއްން އެކުލަވައިކުއޮތީ ބަޣާވާތަ

 ގެދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާ. އެއް ޚިލާފު ވާހަކަ ގަވާއިދާ ،ށުން ދެކެވޭސާސީގެ ދައެއީ ޤާނޫނުއަދައްކަންޏާ ފެއްދުމުގެ ވާހަކައު

ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ  ބުނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ގައިވަނަ މާއްދާ 8ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މީހާ  ބަޑި ޖައްސާފައި އެގައި މީހެއްގެ ބޮލުއާދެ، . ކިބައިގައޭ އޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެއެ ބާރުތައް ދެމި .ކިބައިންނޭ

ހު މިތަނަށް ވަނަ ދުވަ 1މިދިޔަ މަހުގެ ، އީމި. ކަން އެނގޭނެކޮށްފައި އެކަންކަން ކުރެވިދާނެމުން ދުރުމަޤާ

. އޮތީ ފައިއީސް ވެސް ނުވަދެވުނީމަ ހަމަ ނުވަދެވިގެ ރަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުވެދެވަޑައިގަންނަވަން ވަޑައިގެންނެވި  455 

މަކު، އެކަ. ރީތިކޮށް ގޮވި ނުބޭއްވުނު ވާހަކަ ވަރަށްދުވަހު ޖަލްސާ  މަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހަ އެކަމަކު، އެހެންވީމާ

ދުވަހުގެ ޖަލްސާ  އި އެއެގޮތަށް ކަންކަންކުރުމަށްފަހުގަ. ނަށް ފެނިގެންދާނެންގޮތް އެންމެ ދިޔަމިތަނުގައި ކަން ހިނގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ލާފައި މި  ،ގެން ގެނެއްސަބޮލުގައި ބަޑި ޖައްސައި މީހެއްގެ، އެހެންވީމާ. ކެންސަލްވީ

އެކަން  ،ދެން ވަކިން ސަރުކާރެއްފައި، ޖުމްހޫރިއްޔާ ދަމާ އެއްލައިލާރައީސް ހުރި އިރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފަ ރާއްޖޭގެ

މުތަކާއި ހުރިހާ މަޤާ އެ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ. ކާރެއްޕީގެ ސަރު.ޑީ.އޮތް ސަރުކާރާ ދޭތެރޭގައި އޮތީ އެމް. ނުލިބޭނެ 460 

ވާހަކަ  އެ. ނޫން ޚިލާފަށް އެކަން ގެންދާކަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް އެއާ. ތަނުން ފާސްކޮށްފަ މިހުންނާނީ ވުޒާރާތަކެއް 

އަދި ރައްޔިތުންނާ  .ކުރާނެއްޔިތުން ވެރިކަމެއް އިންތިޚާބުދާދި އަވަހަށް އިންތިޚާބެއް ބާއްވައިގެން ރަ. ދަންނަވާލީ

ގޮތް ހެދި  މި ،ގޮތް އެ ދައުލަތް ޚިލާފަށް އާނިޔާވި ފަރާތްތަކަށާއި ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީދޭތެރޭގައި އަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި . އެޅޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަންތެރޭގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ފިޔަވަޅުދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ

 465 .ރައީސް

 

 :މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން ޙުސައިން ނިހާނު މަދުއަޙް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާފަންނު
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އައު ސަރުކާރުން  ގައިހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިޗަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމައް. ކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއާދެ، ޝު

ޑުމެން ޓީ އަޅުގަނމަސައްކަތްކުރައްވާ ދެ ވުޒާރާގެ އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިއުފައްދަވަން 

ކަމަށް ތާއީދުކުރަން  އަޅުގަނޑު ވެސް މި. ވިގެންދިޔަ އަޑު އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އަހައިފީމުވެސް ކިޔައިފީމު އަދި އި 470 

އަދި މިއަދުގެ ބަހުސް މަރުޙަލާގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކަވަމުން ތަނުގައި ދައް ވުރެ ބޭރުން އެހެން ވާހަކަތަކެއް މި އަށް ފައި އޮތް މައްސަލަހުށަހެޅި ކުރިމަތީގައި

ހަދާ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނު. އަޅުގަނޑު އެކަން ކުށްވެރިކުރަންކުރައްވާތީ އެކަން މަސައްކަތް

އެއް ދެއްކި  ވާހަކަ ގޮތަކުން ކޮންމެ ކޮންމެއަދި ކޮންމެ ބާވަތަކުން . ގެންދަވަންޖެހޭ އެބަ ޓަކައި ކުރިއަށް ޤައުމަށް

ވާނަމަ އަޅުގަނޑަކަށް  ޝަން ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ ކަމުގައިއަޅުގަނޑުމެންގެ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަންކުނަމަވެސް  475 

ށް ބޭނުންވާ ށް އިތުރައެއްނުވޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި މިހާރު އިތުރުވެފައިވާ ކުށާއި އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަހި

 މާ މުހިއްމު އެހެން ހަލާތްތައްހަލާތަކަށްވުރެ  ޤައުމުގެ މިހުރިހާ. ހެންވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވޭނެ ޤާނޫނުތަކަށް

 .....އިންސާފު ގެއްލިފައިވާ މަގުމަތީގެ އަމަންއަމާންކަމާއި ޤައުމުގެ. ހުރި އެބަ

 

 480 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުމަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް ،އެއް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

 

 (މައްސަލަ ނިޒާމީ)

 

 485 :ކެވުންވާހަކަދެއްރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަ

ނުފެނޭ ބަހުސް  ންޓަރުނެގީ މޮނިމި އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ . ރައީސް އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި

 ފަހުން އެދުނު މީހެއް، .ކަށް ނޭނގޭގޮތެއް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަ އެއްކުރައްވާ  ން، މަނިކުފާނު ކަންތައްދެ. ލިސްޓު

އެއީ، ނިޒާމީ . ވާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަޤީން ބަހުސް ލިސްޓުކުރީގައި މޮނިޓަރުން ފެނޭ . ކުރިން އެދޭ މީހެއް ނޭނގޭ

 .އެއް މައްސަލަ

 490 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން
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ޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ އެހެންނަމަވެސް އަ. ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ބަލައެއް ނުގަންނަން، އާދެ

މަޖިލީހުގެ ބައެއް  ގައި މަޖިލީހުގެ ނިޒާމުތަކަށާއިވަނަ ދުވަހު މި މަޖިލީހުގައި ހިނގި ބައެއް ކަންތައްތަކު 11

ލަތައް އެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެކަހަލަ މައްސަ މާތުކުރުމާއާލަތްތަކަށް ލިބިފައި ހުރި ގެއްލުންތައް މަރާ 495 

އަދި އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު . ފަށް އެދެންއެހެންވީމާ، އެކަންކަމަށް އަޅުގަނޑު މާ. ދިމާވެދާނެއޭ

 . ރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށްދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ އާދެ، ވިލިމާފަންނު. ރެވެމުންދަނީވެސް ކު

 

 :މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން އިންމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސަވިލި

މި މޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތުން ވެސް . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 500 

ވަނަ އަހަރު  2111އަދި  އްވި ގޮތާމަލުކުރެޢަވަނަ އަހަރު މިފަދަ ކަމަކަށް  2111. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަނީ ދަންނަވާފަ

ލަން ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅައި ކަމަށް އެ މޭރުމުން އަޅުގަނޑު ވިސްނާ، އެހެންވީމާ. ކުރެވިގެން ދިޔަ ގޮތްކަންތައް 

ކަން ގެންގޮސް މިކަން ށް މިބެހޭ ކޮމިޓީ އައޮތް މައްސަލަ ބަހުސް ނިމުމާ އެކުގައި މިކަމާ  ހުށަހެޅިފައި މި

ކު އަދި އެހެން ބޭފުޅަ. ދެއްވުމުގެ ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން އިނގޭތޯނިންމަވާލަ

ގޮތުން ލިބިފައި ހުރި  ބެހޭ ކަމުގައި މިނިސްޓްރީތަކާ އާދެ، މި. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުވެރިވާނަން ތާއީދުކޮށްދެއްވައިފިއްޔާ 505 

ކުރެވިގެން ނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރމަންޓު އެނާރޖީ ވަކިތުގެ އަލީގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ދަންނަވާބައެއް މަޢުލޫމާ

ބަ ފެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ހިންގަންޖެހޭ މައިގަނޑު މުހިއްމު އެއް ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ވެސް އެ

ކުރައްވާފައި ހުރި ބައެއް މަށް ކުރީ ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރުއްދުތަކުގައި ހަކަތައިގެ ގޮތުގައި ތައްޔާރުއެކި ސަރަހަ

ޒާތުގައި ކަރުދާހުގެ މަސައްކަތާ ހަމައަށް ވެސް ހުރި އޭގެ  ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް އެބަ

އެނާރޖީގެ ކަންތައްތައް  ވެސް ސޯލާބައެއް ކަހަލަ ވިންޑުމިލްގެ މަސައްކަތްތަކާ އަދި އެ ނޫން. ކަންތައް ހުރި ނައިސް 510 

ހުރި ރާއްޖޭގެ އެކި  އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގޮތް ނޭނގޭ އެތައް ކަންތައްތަކެއް އެބަ. ވެސް އެބަހުރި

އަދި އިޖުތިމާޢީ މަސައްކަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ވެސް ، ސަރަހައްދުތަކުގައި ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަންގެ ސްކީމުގެ ދަށުންނާ

ވީހާ ، ދިރާސާކޮށް، މޮނިޓަރކޮށް މިފަދަ ކަންތައްތައް ބަލައި. މުންދޭށް މަޢުލޫމާތު ލިބެކަމަ ހުރި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި

. ހަމައަށް ޚިދުމަތް ގެނެސްދިނުމަކީ މިއަދުގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މުހިއްމު އަވަހަކަށް ރައްޔިތުންނާ

މި ދިވެހި ޤައުމުގެ ހަމަ  ލައަކުންތޯ ނުބަލައިކޮން ކު، ވެރިކަން ކުރަނީ ކޮން ޕާޓީއަކުންތޯ. ވެރިކަމުގައި ހުރީ ކާކުތޯ 515 

ސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމާ އަދި ލިބެންޖެހޭ ވީތީވެ ދިވެއްސަކަށް ލިބެންޖެހޭ އަ ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ ދިވެއްސަކަށް

ތިބީ މި  މަންދޫބުން ތަކެއް ހާސިލުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ރައްޔިތުން ހޮއްވަވާފައި ތިބިހުރިހާ އަރުތަ

ވަނަ މާއްދާ އަށް ވެރިކަން ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ  8ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކުރާ ، އެހެންވީމާ. މަޖިލީހުގަ
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މިތަނުން ނިމޭ . އަކީ މިއީ ކިބައިން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްދޭ ހަމަޔާއި ބަހާތައް ނުކުންނަ އެންމެ ވަރުގަދަ މަހާސިންތާ

 520 ގޮތް އެއްބަޔަކު އެއްބަސްވާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ދާހިނދު ވެސް އަސާސީގައި ބަޔާންކުރެވޭޤާނޫނު ،ކަންތައްތަކެއް ނިމި

 އްދާއަސާސީގައި އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ފެނޭ މާހަމަ މި ޤާނޫނޫ .ނުވޭ އެއްބަހެއްގޮތަކަށް  އެވާނަމަ  ނުވާ ކަމުގައި

 ހިނދެއްގައި އެކަމާ ޒުރުވެރިވެއްޖެޢުސައްކަތައް މަހުރެ އޭނަގެ ބަކާ ރިއްޔާ އެއްވެސް ސަބައެއްގައި ހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫ

އެކަމަކު އެކަން ވެސް ޤަބޫލުކުރެއްވޭ ހިސާބުގައި ނެތް . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަން ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާނީ

ހަމަ ކުރީ ދިޔަ  ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ވަގުތުތައް. އެއީކީ މައްސަލަ އެއް ނޫން. އުޅުއްވާ ބަޔަކު ވެސް އެބަ

ކަންތައްތައް ގޯސްކޮށްލި ގޮތަށް ކޮށްލާކަށް ފުރުޞަތެއް  ،ބެހި ދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ރައީސުންނާ އަހަރު އަދި އޭގެ ކުރީ 3 525 

އިގެން ކުރިއަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށްވީ ޤައުމަ. ނަށްގައި އަޅުގަނޑުމެންށް އަޅުގަނޑެއް ނުދެކެން މި މަރުޙަލާއޮތްކަމަކަ

ހާ ގެއްލުންތަކެއް ލިބެނީ އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމަށް ލިބޭ ހުރި. ޅު ކުރިއަށް އަޅުގަނޑުމެން އަޅަންވީއެއް ފިޔަވަ. ދާން

ފީ ބަލިމަޑުކަމެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އުޅޭ ސަގާ ވިގެންއަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް ބަޔަކާ ޖެހިގަނެގެން ސަލާމަތްނުވެ

. އަދު ވެސް ހަމަ އެއް ހިސާބެއްގަމީހާގެ ހާލު އޮތީ މިޢާއްމު ރައްޔިތު . ޖެހޭތީވެންޤައުމުގެ ސިޔާސީ މީހުން އުޅެ

އެ އުސޫލު . ށް ނުލިބޭނެއެހެން މީހަކަ. ގޯތިގެދޮރު ވެސް މިއަދު ވެސް ލިބެނީ ލިބުނިއްޔާ މުއްސަނދި މީހަކަށް 530 

ކުއްޖާ މިއަދު ހުރި ނިކަމެތި ، ޢާއްމު ރައްޔިތު މީހާ އާދައިގެ ޒުވާން ކުއްޖާ އަށް ،އެ އުސޫލުން ބޭރުވެ ކަނޑުވާލައި

ހުސްވަމުން ދަނީ މަގުމަތީގައި މީހުން މަރައި . ންވީވާ ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެން އަށް އެއްޗެއް ލިބޭނެ

 ... އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 

 535 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޢިއްޒަތްތެރިނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ . ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ .ނދެވަޑައިގަންނަވާއިށީ

 .ރަޝީދު މެންބަރު އިބްރާހީމު

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 540 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުމާފަންނު ދެކު

އެއީ ކުރިން . ދަނީ ދެ ދޫ ލީ ހަރުފަތަކެއްތޯ ނެގީ މިތާ ވާހަކަދައްކަވަމުން އެ އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް މި

 . ރު އެ ދައްކަނީދެއްކި ވާހަކަ އެއް ނޫން މިހާ
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 545 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމުއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ . ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ

 . ޢަލީ

 

 550 :ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމުއުނގޫފާ

ރާއްޖޭގައި މި މިހާރު ދިވެހި. ޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއް. ވަބަރަކާތުހޫهللا ތުމްޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަޢައްސަލާ. `

 . ރައީސް ކުރިއަށް ގެންދަންވީތޯ... އޮތް ޤާނޫނީ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޞަތަށް ވަގުތު ފުރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މިމަށް ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަ 555 

އަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ  ޕީގެ މެންބަރުންނާއި ވަކި ޕާޓީ.ޑީ.އެދިވަޑައިގެންފައި އޮތީ ހަމައެކަނި އެމް

 މި ލިސްޓަކު. ދަނީ އިނގޭތޯ އެގޮތަށް ބެލެންސްކުރަމުން މި ،އެހެންވީމާ. އެހެންވީމަ އިނގޭތޯ. މެންބަރުންނާ އިނގޭތޯ

. ޖެއާދެ، އަޅުގަނޑަށް މިހާރު އަޕްޑޭޓެޑް ލިސްޓެއް ލިބިއް( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު). ނުމި އޮތީއެއް .ޕީ.އާރު.ނެތޭ ޑީ

އަޅުގަނޑު . އުޅޭ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްސަލަތައް އެބަ މިދެންނެވި މައްސަލަ އަކީ އިލެކްޓްރޯނިކު

 560 . އިނާ އާދަމަށްއަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން އިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމުތުލުސްދޫ ދާ

މިނިސްޓްރީތަކަށް ބަދަލުގެންނެވުމަށް ވެރިކަން ބަދަލުވެގެން މިހާރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް . ދަންނަވާލަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ

ފެމެލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް މި މިނިސްޓްރީގެ  ނުންވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރއަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭ 565 

. ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ބަދަލުކުރަން ފެންނަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ނަން އަޅުގަނޑަށް ބޮޑަށް

ރަނގަޅުކަމެއް  ކޮށްލަންންނާތީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންސިޑަރމިހާރު ވެސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނެއް އޮއެއީ 

ދޭތެރޭގައި  ރެއިން ހިއުމަން ރައިޓްސް ލުމާއެ ހައްދަވާ މިނިސްޓްރީގެ ތެ، އެހެންވީމާ. މަސައްކަތް ފުށުއަރާފާނެކަން

 ...މަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަންކަ ހޭޖެސްނާލަންފަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވި އަދިވެސް އެއް

 570 
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ކޮޅަށް ތިއްބެވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި . ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް

 . މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ

 

 575 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުންތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ

ކުރުމުގެ ގޮތަކުންނެއް ނޫން ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ވެސް ކަހަލަ މަޖިލީހަށް އުނދަގޫޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑު އެއް

އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މި ނެގީ މަނިކުފާނު އިދާރީ ގޮތުން ތިކަހަލަ ކަންތައް . އެއް މި ނެގީ

ކައުންސެލް  ކާއި ސާރޖެންޓް އެޓް އާރމްސްއަކާއިއޮވޭ އަމީންޢާއްމަ ރައްވާއިރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި އެބަކު 580 

ޤާނޫނީ ލަފާދޭން އިންނަ . އިންނަ ފަނޑިޔާރު ތަނުގައި ޝަރީޢަތްކުރަން ދެން ކައުންސެލް ޖެނެރަލަކީ މި. ޖެނެރަލަކާ

. ދަނީ ނޑީގައި ބޭންދީމަ މުޅި ނިޒާމު ގަނޑުބަނޑުވެގެން މިއެ ބޭފުޅާ އާމީންޢާއްމުގެ ގޮ، އެހެންވީމާ. ބޭފުޅާ

 އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ކަންތައް. ޝާހިދަށް ކުރެއްވޭނެ ކަމެއް ނޫންهللا ޢަބްދު އެހެންވީމާ، އެއީކީ މަނިކުފާނަކަށް،

 ލަ ކަންތައްތައްމިކަހަ. ޢާއްމު ހަދާ ގޯހަށް ޤާނޫނީ ލަފާދޭން މިތާނގަކުރައްވަންޏާ ކާކުތޯ ހުރީ މަނިކުފާނާއި އަމީން

 585 . ޑުވަނީ އިނގޭތޯކުރާތީ ނިޒާމު ގަޑުބަ

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމުގެ  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރޭ. އާދެ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން

ލިއްޔަތު މަތިން އަމީންޢާއްމު މަސްއޫ ގޮތުގެ ވާ އެ ޙާލަތްތަކުގައި. ވާލުކުރެވޭނެ ޙާލަތްތައްހަލިއްޔަތުތައް މަސްއޫ 590 

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ . ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ކަމަށް ބަލައެއް ނުގަންނަން. ވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް އެއީހަލިޔުމުން 

 . ވާހަކަފުޅު ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމުޢިއްޒަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ނާ އާދަމުރޮޒައި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އޮތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް  ކުރީގައި ވެސް ދެން މީގެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 595 

ތަނުގެ ކަންތައްތައް  އެކީގައި އެވުމާ  އަކަށް ބޮޑު މިނިސްޓްރީ މަންޓަކީ އޭރު ވެސް ހަމަ ވަރަށްއެންވަޔަރ

ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ވެސް ހަމަ ވަނީ  ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބެލެހެއްޓުމުގައި ހަމަ ދަތިތަކެއް ވާ
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އެންޑް އެނަރޖީ މަންޓް އި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރއެހެންވީމާ، އެ މިނިސްޓްރީ ދެ ބަޔަކަށް ބަހާލަ. މަޢުލޫމާތުލިބިފަ

  ...ހެދުމަކީ ހަމަ

 600 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތަވާހުޒަތްތެރި މެންބަރު ގަވާއިދަށް މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ ޢިއް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން އިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމުތުލުސްދޫ ދާ

އަކަށް  އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ދެ މިނިސްޓްރީ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކަމެކޭ 605 

. ކަމެކޭމަކީ ވެސް ހަމަ ވަރަށް މުހިއްމުގޮތަކަށް މިކަން އިންތިޒާމުކުރު އް އިތުރުނުވާނެބަދަލުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުތަ

އޮތީ  ވިއްޔާ ރާއްޖޭގެ ޙާލަތު، އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު މި އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އިއްޔެގައި ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގައި

ކެއް އެބަ މުގައި ހުރިހާ އެންމެން އެކީގައި ފިޔަވަޅުތަކަ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މި. ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮއްސަ

ފަހަރު މި ޚަރަދުތައް އިތުރުނުވާނެ  ލާނީ އަދިވެސް އެއްއެގޮތުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވައި، އެހެންވީމާ. އަޅަންޖެހޭ

މަކީ ހަމަ ވަރަށް ހުރު އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އެއް. ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިނިސްޓްރީ ދެބައިކޮށްލާއިރު 610 

ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެން  މީގެ. ޖެހެއޭ އެހެންވީމާ، އެ މިނިސްޓްރީ ހަމަ އިތުރުކުރަން އެބަ. ކަމެކޭމުހިއްމު

މިނިސްޓްރީގެ ޖެންޑަރ ޔުނިޓުން  ޔައިރުގައި ވެސް އޭރު އޮތް ހެލްތުއަނިޔާގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިގެވެށި

ތަނުގައި މިކަހަލަ  އެކީގައި އެޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އެއް ނެތުމާ އިރުގައި ފާހަގަކުރެއްވި އްކެވިފުޅު ެވަޑައިގެން ވާހަކަ

މަސައްކަތްތަކަށް  ހިއުމަން ރިސޯސަސް ވާވަރަށް މި އްޔަތުކަން ނުދެވިގެންދާ ކަމާއިކަންތައްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އަހައްމި

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، އޭރުގެ . ކަމަށްކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވާ އަދި އެ ނޯންނަކަމާ 615 

ސަރުކާރަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ވާހަކަ ރިކުއެސްޓުކުރަމުންދިޔައީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އެއް އޮތުމުގެ 

ށް ގޮތަ އެހެންވީމާ، ހަމަ މިކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި. މުހިއްމުކަން އޭރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުން ދިޔައީ

 . ޝުކުރިއްޔާ. އަދާކުރަންޓަކައި ވެސް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ކަމަށް ކޮށްދެއްވާ

 

 620 :ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަދެއްކެވުން

ށް ސް، ސަރުކާރައާދެ، ބަޣާވާތެއް ކުރުމަށްފަހު ސަރުކާރުގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެނެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެކަންކަން ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިއަދު ތަނަށް ފޮނުވައި  ނުބެހޭ މީހުން ވައްދަން މިކަމާ 

އަހަރަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައި  2 ންސަރުކާރު އޮތީ މި މަޖިލީހަށް މިހާރު މި. ކަމެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
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. މިގޮތުން އަދި އިތުރު އެހެން ހުށަހެޅުންތައް ވެސް އަންނާނެ. ނުވާފަޓީ ފޮސަރުކާރެއް ރޫޅުމަށް ރަސްމީކޮށް ސި އޮތް

އަހަރަށް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރި ސަރުކާރަކުން  2ތިބެގެން  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން މިތާ 625 

އެކަން ރޫޅާކަށް . ނުން ވެސް ނުވާނެކޮށްފައި ހުރި މަސައްކަތް ރޫޅުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބަކަށް ހަމަ ޔަޤީ

 ...އޮތީ ހުށަހަޅުއްވާފައި މި. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުޖެހޭ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މިހާރު . ކޮށްލައްވާމިހާރު ޗެކު. ތްތެރިކޮށް ހިތްތަވާރުމަހުދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް  މަޑަވެލި 630 

 . ހުންނާނެ

 

 :ވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަދެއްކެވުންހެން

ރީގެ ބަދަލުގައި، އާދެ، ހައުސިން މިނިސްޓް އޮތީ ހައުސިން އެންޑް އެންވަޔަރމަންޓު އާދެ، މިހާރު މި. ޝުކުރިއްޔާ

އެންޑް ފެމިލީ ވެސް ދެ  ކޮޅުން ހެލްތުއަނެއް. އަށް ހަދަން މިނިސްޓްރީ ދެ މިނިސްޓްރީ އެންޑް އެންވަޔަރމަންޓު 635 

 އެއް ސަބަބަކީ ވުޒާރާތަކަށް މާ މަސައްކަތް ބޮޑު. ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮންނަ ދެ ސަބަބެއް އޮވޭ އަށް ހަދަން މިނިސްޓްރީ

އޮންނަނީ އެއް ވައްތަރުގެ މަސައްކަތްތައް ތަފާތު ތަންތާނގައި  އަނެއް ސަބަބަކަށް މި. ކަމަށް އެއް ސަބަބަކީ

ވަގުތު  ދައްކާވަރު ބައެއް ނޫނޭ މި ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެންނާ ދެން އަޅުގަނޑަށް ހިތަށްއަރަނީ މި. ނުދިނުމަށްވިޔަތަކުރާރު

ތަނަށް  ވާލުވެ މިހައެއީ ރައްޔިތުންގެ އެއްވެސް ރުހުމެއް ނެތް ބަޔަކު އެހެން . އެއް ވާލުވެގެން ތިބީކީވެރިކަމާ ހަ

ން ދެން މިއަށް ފާޑުކިޔު. ސް ނޯންނާނެއެއް ވެ ނަ ވާހަކަގި މިކަހަލަ އެއްޗެހި ފޮނުވީމާ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާނެ މާ 640 

އަޅުގަނޑު . ކުރަނީ މިކަން ބަދަލުކުރަންއީ އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތްއެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމަކީ

ލި އޮތް ބަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ބަޣާވާތްކުރި ދުވަހު ނޫން އަނެއް ދުވަހު އިންޑިއާގެ ނޫހެއްގައި މީހަކު ލިޔެފައި

އެހެންވީމާ، . ބަލި އަސްދޫންޏެކޭ. އަށް ކިޔަނީ އިނގޭތޯ މީހުން އެ ލޭމް ޑަކް އެ. އަސްދޫންޏެކޭ މިހާރު އެ އިނީ

އް ސްތެން މިކަން ހިނގާކަށް އަޅުގަނޑު ގައަކީ ބަލި އަސްދޫންޏެއް ބައިންދައިގެ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަ

 645 . ޝުކުރިއްޔާ. ނުކުރަމޭ

 

 :ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން އިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމުރު ދާއުނގޫފާ

އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި، ރަމްޒީކޮށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. السالم عليكم. `

އޮތް ޤާނޫނީ ސަރުކާރުން  އަކީ، މިހާރު މި ނަމަވެސް ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ވާހަކަ
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އެއް އުފެއްދުމުގެ  ިވާ މައްސަލަ އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ދެ ވުޒާރާ މ އްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިރަ 650 

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި އަކީ، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ މައްސަލައިގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަކަ

އަކަށް ފޮނުވަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޚިޔާލަށް  ކޮމިޓީ. ޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލަށް އަޅުގަނ މެންބަރު ނިހާނު

ބެހޭ އި އެބަ ވިދާޅުވޭ އަންހެނުންނާ އަކީ، ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުގަ ދެވަނަ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ

އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު އޭގައި ހަމަ . މޭދެ މިނިސްޓްރީ އުފެއްދު. ލިކޭޓުކުރުމޭއެއް އުފެއްދުމަކީ އެއީ ޑުޕް ވުޒާރާ

ހުރިހާ  .އެހެންނަމަވެސް ފާޑުކިއޭ. ވަންޏާ ބުއްދިވެރިން އެކަން ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމަށް އްޖެގޮތެއްގައި ފާޑުކީ ބިނާކުރަނިވި 655 

ހަރު ފާޑުކިޔޭއިރު އެއީ ބައެއް ފަ. ފާޑަކަށް ވެސް އެ ފާޑު ރައްދުވާ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވުމަކީ އެއީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެއް

ޙީކޮށް ކަނޑުގެ ފެންގަނޑުގެ މަތީގައި ވަރަށް ޞަތު، އަށް އެކަން ރަނގަޅަށް ނޭނގި ހުންނާނެ އެ ފާޑުކިޔާ މީހާ

އަށް ފީނާނުލައި ކަނޑުގެ އަޑީގައި ހުންނަ ރަތްމުތްތަކުގެ، ޑައިމަންޑުގެ ވާހަކަ ރަނގަޅަކަށް  ރަނގަޅަށް އޭގެ އަޑި

 އްކަމުގައި ހީވިކަމުގައިބޭރުފުށަށް ބަލާއިރު މިއީ ޑުޕްލިޓެ، އަކީ އުޅޭ ވާހަކަ ނަވާލަން މިއެހެންވީމާ، ދަން. ނުދެއްކޭނެ

ގެ މުހިއްމުކަމަށް ޢުޟޫޖައުހަރަށް ބަލައިފިއްޔާ އަދި މައުވިޔަސް މީގެ އެ މާނަވީ ގޮތަށް ބަލައިފިއްޔާ މީގެ އަސްލު  660 

ކީރިތި . ނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭނެއަންހެނުން. ބަލައިފިއްޔާ މިއީ ވަރަށް ތަފާތު މަސައްކަތްތަކެކޭ

 ...ގެ ޙަދީޘްފުޅެއްގައި އޮންނަނީރަސޫލާ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 665 . ރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތެވުމަށްހުހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް 

 

 :ލީ ވާހަކަދެއްކެވުންޢަ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމު

ދެވަނަ . ފަދަ ބައެކޭ އަކީ، އަންހެނުންނަކީ އެއީ ހަމަ ފިރިހެނުންތަކެއް ޙަދީޘްފުޅުގެ މާނަ الرجاال النساء شقااق

ވެސް އެއީ އަކީ މުޅި ދުނިޔެ އެއްކޮށް ޙަދީޘްފުޅުގެ މާނަ الصالحة  المرأةوخير متاع ،  الدنيا كلها متاع، ޙަދީޘްފުޅަކީ

ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އެއީ  މީހަކަށް ލިބޭ އެންމެ އެހެންނަމަވެސް އެ. ސިލުކުރާ އެއްޗެކޭހާހަމަޖެހުން އަހަރެމެން ހިތް 670 

މީހުން  އެހެންވީމާ، އަންހެނުންނަށް އިސްކަންދީގެން އެ. ވަރަށް ތެދުވެރި ވަފާތެރި އަނބިންނޭ. ބެކޭޞާލިޙު އަނތް

ވެސް މި  އަހަރުގެ ބާނީ ރައީސް މައުމޫނު 31ގެ ރަން އެއް އެއީ ރާއްޖޭ ޓަކައި ޚާއްޞަ ވުޒާރާ ކުރިއެރުވުމަށް

ހަމަ . ލީނގޭ ބަޔަކު އައިސް އެ ވުޒާރާ އުވައިވެރިކަން ކުރަން ނޭ. އެއް ރާއްޖޭގައި އުފައްދަވާފައި އޮތް ވުޒާރާ

  ...ންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުއެހެ. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ކަންކަން ނޭނގޭތީ

 675 
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 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢާޒިމުރު ޢަލީ ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަ މެދު

ކަތުގެ މިއަދު ހުށަހެޅިފައިމިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި އެ ވުޒާރާތަކުގެ މަސައް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ޚިލާފަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިން ހިންގަމުންދިޔަ ގޮތާ ހަލުވިކޮށް މީގެ ،ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަކޮށް ދާއިރާތައް ރައްޔިތުންނާ

ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދެ ވުޒާރާ އުފެއްދުމުގެ  ރައްޔިތުންގެ ކައިރިން މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް

އުޅެނީ  މިހާރު ގެނެސްގެން މި. ބޮޑަށް އެކަމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑު ވަރަށް 680 

އެހެންނަމަވެސް . ސަލަ ބަލަމުންދާނީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އެހެން ހިސާބަކުންކޫއެއްތޯ ކޫއެއް ނޫންތޯ އެ މައް

އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަންތައްތައް 

ޖެހޭ  ތްތަކަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަތިބި ފަރާ އޭރަކު އޮތް ސަރުކާރު ހިންގަން. ނުވާނެހަރެއްގައި ވެސް ހުއްޓިގެންފަ

ގޮތް  ކަންތައްތައް ވާނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މެންބަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން ފަސޭހަކޮށްދޭން އެ

އޮތީ ބަޣާވާތަކުން ގެނައި ސަރުކާރޭ ކިޔާފައި ރައްޔިތުންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން ފަހަރެއްގައި ވެސް މިއަދު މި. ހަދައިދޭން 685 

މަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޒިންމާދާރުގޮތުގައި ދިޔު ކުރަމުންއްތައް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކަންތަ ގޮތަށް އެ ދަގޫވާއުނ

ޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން އެބަ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޒިންމާތައް އުފުލެމުންދާކަމުގެ ހެއްކެއް ނޫނޭ

ކުރިން އެ ވުޒާރާތައް ނެތިގެން  ކީއްވެގެންތޯ މީގެ. ޖެހުނީ މި ދަލުކުރަންލަން ކީއްވެގެންތޯ އެ ވުޒާރާތައް ބަބަލައި

ކުރީ ރައީސް ނަޝީދުގެ  ދޭ މީގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަ ޚިލާފަށް މީގެ ކުރިއާ މީގެ. ދިޔައީ

ވަރަށް  ފަހަނައަޅާރަޕްޝަން ހައްދުއަށް ކޮ ސަރުކާރުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައިރުގައި އިންތިހާ ދަރަޖަ 690 

 ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ވަކި ގޮތްގޮތް ހަދައިދިނުމަށް ވަކި ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ފެނިގެންދިޔަ

ކަމެއް  ލުން މިއީ ކޮށްގެންވާނެކި އަތޮޅެއްގެ ވަކި ބަޔަކަށް އަޅައިވަ. ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ދިޔަ

މަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ނަ. ތަން ފެނިގެންދިޔަ ދާ ކުރަމުންގޮތަށް މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނޫންގޮތުގައި 

ޙަޤީޤަތުގައި . ކަންތައްތައް އެބަ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެހިތާމައާ 

ވަކި ކޮޅަކަށް ތާއީދުކުރާތީވެ  ،ލައެއްގައި ހުރި ރައްޔިތެއްއަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް، ވަކި ރައްޔިތެއް ވަކި ކު 695 

ނުލާ އޮންނަންޖެހޭ އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އްގައި ހުރީތީވެ އެ ބަޔަކަށް އަޅައިވަކި ވިސްނުމެ

ށް އިތުރަށް އެކު ސަރުކާރުން މި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ، ރައްޔިތުންނަވުމާ . ކަމެއް ނޫނޭ ކޮށްގެންވާނެ

. އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަކަށް ތާއީދު އެބަ ކުރަންޖެހޭ ،ނަމަ ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ވިސްނުމުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް

މިހާރު ހުންނެވި . މިއަދަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނެތް ދަންނަވާލެވޭކަށް މި ސަރުކާރަކީ ބަޣާވާތަކުން ގެނައި ސަރުކާރެކޭ

އެއްވަރަށް ވޯޓު ލިބިގެން  މަ ޔަޤީނުން ވެސް ރައީސް ނަޝީދާރައްޔިތުން ވޯޓުލައިގެން ހަ އަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 700 

ވަރަށް ބާރުލާފައި ބަޣާވާތޭ ބުނެ  ،އެހެންވީމާ، އެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ތެދުވެ. އްސަ ހުރި ރައީސެއައިއް
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ނުކުރަން މިއަދު ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްވިޔަސް  މުގައިރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވިސްނައިދޭން އުޅުނުކަ

ޕީ ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް .ޑީ.މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ދެނެއް އެމް. ކަމަކަށް އެކަން ޤަބޫލުކުރާނެ

އަޅުގަނޑަށް ހަމަ . ހުރި ބައިވަރު ސަބަބުތައް އެބަ. ތާއީދެއް ވެސް ނުކުރާނެ. ގެންނާކަށް ވޯޓެއް ނުދޭނެ

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރު ގެންނާކަށް ސަރުކާރު ގެންނާކަށް ދެނެއް  އެޅިގެން ޔަޤީން މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުންނެއް މިކަނޑަ 705 

ރަޕްޝަން، އަޅުގަނޑު ކުރިން ވެސް ހުރި ސަބަބުތައް އެހެންނޫންތޯ؟ ކޮއޭގެ އެބަ. ދެނެއް ވޯޓެއް ނުލާނެކަން

އަށް ގޮއްސަ  އިންތިހާ ދަރަޖަ .ތައް ކޮށްދިނުމުގެ ވިސްނުންއަށް، ވަކި ބަޔަކަށް ކަން ދަންނަވާލިން އިންތިހާ ދަރަޖަ

ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް އަޅާނުލައި އެއް ވެސް  މިހެންގޮސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކިތަންމެ ބައިވަރު ވާހަކަ

ޑުމެންނަށް ފުލުހުންނަކީ މިއަދު އަޅުގަނ. ހުރި ރައްޔިތުން ނިކަމެތިކޮށްލުމަށް ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތް އެނގެން އެބަ

ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން އަޑުއަހަމުންދިޔައިން ރައީސް  މީގެ. ފުލުހުންނަކީ ބަޣާވާތެއް ގެނައި ބައެއް. ވަރަށް ގޯސް ބައެއް 710 

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ތެދުވެ ފުލުހުންނަށް ތަޢުރީފުކޮށް ގިނަ ، ނަޝީދު ހަމަ ތެދުވެ

 ގޮތަކަށް މި ހުންނަނީ މި ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރު މި ބޭފުޅުން ބޭނުންނުވާ މި. އްކަމުންދިޔަ ތަންވާހަކަތަކެއް ދަ

 ގޮތެއްގައި އެއްކޮށް ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރިބަޔަކު ކަންތައްތަކެއް ކުރުމާ  ގޮތަކަށް ބޭފުޅުންގެ ފައިދާނުވާނެ

އެކު މިފަދަ ކަންތައްތައް ވުމާ . ގޮތް ދޭތެރޭގައި ދެކެމުންދާ ކާބަޔަ އެއްކޮށް އެބަޔަކު ކަންތައްތަކެއް ކުރުމާ 

. ެހޭ ނައްތާލަން އެކަހެރިކޮށްލަން އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެބަޖ 715 

ގޮތަކީ  އެންމެ ރަނގަޅު ރައްޔިތުންނަށް. އަށް އަބަދުވެސް ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ ފައިދާ

 ބެލުމަށްފަހު މިތާނގައި ކަނޑައެޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާ. ކޮބައިކަން އެބަ ބަލަންޖެހޭ

ވުމާ އެކު . ގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަންވަގުތެއްގައި އެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަށް ކަންތައްތައް ނުކުރަށް ވެސް އަޅު

ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަމުން މިހާރުގެ ސަރުކާރު ހިންގުމަށް  އްފަހަރު ނިހާނުއަދިވެސް އެ

 720އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ދެވެން އޮތް ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދޭން ތިބި 

 . ޝުކުރިއްޔާ. ވާހަކަ ދަންނަވާލަން

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ނާޒިމުމެންބަރު މުޙައްމަދު މަޑަވެލި ދާއިރާގެ 

 ސަރުކާރުން ބާޣީ މިނިސްޓްރީމި ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ ބަޣާވާތުގެ  އާދެ، މިއަދު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

ނަނީ މި އަން ވަނީ މި މިނިސްޓްރީތައް ހެދެމުން ސަބަބަކަށް. އެއް އުފައްދަން ހުށަހެޅުއްވީތީ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން 725 

ޓަކައި ޖަހާފައި ހުރި ކޮންމެ ގަހެއް ވައްޓާލި  އެއީ މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ހިޔާކުރުމަށް. ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް ނުޙައްޤުން ޤާނޫނާއި . އެއް ފަރާތަކަށް މިނިސްޓްރީ
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މީހުންގެ ބޮލަށް ގެއްލުންދީ ލޭ އޮހޮރުވާލި ކޮންމެ ފުލުހަކާއި ސިފައިން  މަރާ އެ ބައި ޚިލާފަށް ތަޅައި އާޤާނޫނުއަސާސީ

ގޮތަށް  ކުރި މީހުންނަށް ޕްރޮމޯޝަނެއް ނުދިންނުގައި ތިބި ޙައްޤަށް މަސައްކަތްތަ އެ. މީހަކަށް ވަޒީފާގެ ދެ ޕްރޮމޯޝަން

ހުރި ބޮޑު ބިޔަ ގަހެއް ކަނޑާލި  ތަކުގައި ޖަހާފައިމާލޭގެ މަގު. ދާތީ މިއީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ކުރަމުން މިކަން 730 

ވަރުގަދަ އެނަރޖީ ހުރީމަތާ . އަކީ އެއީ އެނަރޖީ މިނިސްޓަރަށް ހަދަންޖެހޭ މީހާ އަށް ކަނޑާލި މީހާ އެންމެ ވަރުގަދަ

ދެރަވޭ  އަޅުގަނޑު ވަރަށް. ގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އުފައްދާތީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވަނީ މި. ކަމެއް ކުރެވޭނީ އެވަރު

. އުޅެނީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިނިސްޓްރީއެއްގެ ވާހަކަދައްކާއިރުގައި މިއަދު އާސަންދަ ނުދެވިގެން މި

ބޭފުޅާ މާލިއްޔަތު  ތި. އެއް ނޫނޭ މިއީ ކުޑަކުޑަ ވާހަކަ. ދައްކަނީ މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ ވާހަކައޭ މި 211މިއީ 

ވިދާޅުވި  އެފް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި.އެމް.އައި ޅުގަނޑުމެން އެންމެން ގެނެސްގެންކޮމިޓީގައި އިންނަވައިގެން އަ 735 

އެއީ އެ . އެއް މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މުޅިން ދޮގު ވާހަކަ. އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި އެއްޗެއް ވެސް ނޫން މީޑިއާގައި އޮތީ

އެ . އެއް އާސަންދައިގެ ވާހަކަ އެފަކުން ވިދާޅެއްނުވޭ.އެމް.އައި! ބަލަ. އެއް ނުހިންގޭނޭ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ އާސަންދަ

އޮތީ  އޮތީ، މި މި. ކަންތައްތައް ކުރަނީ އެ މިއަދު މި. ގޮތަކީ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ކޮބައިތޯ ފައިސާ ބަޖެޓަށް ހޯދާނެ

އްޔަތު ކޮމިޓީގެ ފާނު މާލިމަނިކުފާނު އިންނަވައިގެން މަނިކުފާނު މިއަދު ރިޔާސަތުގައި ވެސް އިންނަވައިގެން މަނިކު

މި ދެ . އެއް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިންގަވާތީ ހިތާމަކުރަން އަކަށް ވެސް އިންނަވައިގެން މިފަދަ ބޮޑު ޖަރީމާޗެއަރ 740 

ދެވަނަ . ކޮންތަނަކުންތޯ މި ފައިސާ ހޯދަނީ. ދައްކަނީ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވާހަކައޭ މި 811އަކީ މިއީ  މިނިސްޓްރީ

. ތިބީ ބަޖެޓު ފާސްކޮށްގެންނޭ އަޅުގަނޑުމެން މި. އެކޭ މިއީ ކަމަކީ މި ބަޖެޓުގައި ނެތް ވާހަކަ ކަމަށް ހެކިވާ ބަޣާވާތެއް

ފައިސާ ހޯދަނީ ކޮންތަނަކުންތޯ؟ މިއީ  މި. ކޮންތަނަކުންތޯ މި ނެރެނީ. ކޮބައިތޯ ބަޖެޓުގައި ދެ މިނިސްޓްރީގެ ފައިސާ

އަދި . ބަޣާވާތަކީ މިއީ. މިއީ ބަޣާވާތަކީ. ހުންނަނީ ބަޣާވާތެއްކަން ޔަޤީންވާ ކަންތައްތައް މި. އަކީ މީގެ މައްސަލަ

. އަށް ވެސް ވޯޓުދިނޭ ބަޣާވާތުގެ ވެރިމީހާއަށް ވޯޓުދިންވަރަށް  ޕީ.ޑީ.ހިތާމަކުރަންޖެހެނީ އެއް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެމް 745 

ވަޒީރުންގެ މައްޗަށް  އާއި އޭނާގެ ސަރުކާރަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. އެހެންވީމައޭ މި މިނިސްޓްރީތައް ނުއުފެއްދޭނީ

ސަރުކާރުގެ ވެރިމީހާ . އުފައްދާ އެއްޗެއް ނޫންއެއީ . ފައްދަނީ ރައްޔިތުންނޭސަރުކާރު އު. އެކުލެވޭ އެއްޗެކޭ

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތަށް ވޯޓުގަނޑު ނުދީ މަނިކުފާނު ވެސް ޖަރީމާގައި ބައިވެރިވެގެން، . ޢަޛުލުކުރަނީ މިތަނުން

ރައީސް ބައިވެރިވެގެން މަޖިލީހުގެ ކޮޓަރި އަށް ވައްދައިގެން ބަޣާވާތުގެ ވެރިޔާ  ޝާހިދު ކިޔާ މި ތަނުގެهللا ޢަބްދު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުން ދީފައި އޮތް ބާރެކޭ އެއީ، . ލައްވައި ހުވާކުރުވީ ކޮންޙައްޤެއް އޮވެގެންތޯ 750 

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިންނެވި މާމިނގިލީ ދާއިރާ މި އެއީ ދެ ފުލުހަކާއި. ޔާ ބޭރުކުރުންރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

މި ކަމެއް . އެހެންވީމާ، މި ކަމެއް މި ގޮތަކަށް ނުކުރެވޭނެ. މަހުޖަނު، ޤާސިމު އިބްރާހީމަށް އޮތް ބާރެއް ނޫނޭ އެއީކީ

ބަޣާވާތެއްކަން ޔަޤީންވާ ކަމަކީ . މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މި ކަމެއް މި ގޮތަކަށް ނުކުރެވޭނެ. މި ގޮތަކަށް ނުކުރެވޭނެ
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މި މިނިސްޓްރީތައް އުފެއްދުމާ އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި  އްދުމާއިތެރި ރައީސް، މި މިނިސްޓްރީތައް އުފެޢިއްޒަތް

ސަރުކާރު އެކުލެވިފައި އޮތީ، ސަރުކާރު . މިނިސްޓްރީތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވަކިކުރީމާ ޔަޤީންވަނީ ބަޣާވާތެއްކަން 755 

އަހަރުގެ ދުވަހަށް ރައްޔިތުން  2ސަރުކާރަކީ އެއީ . އްޗަށްއެކުލެވިފައި އޮންނަނީ ރައްޔިތުން ދޭ ބާރެއްގެ މަ

 ވައިފި ކަމަށް ވަނީ ނަމަ އެ ޓާރމުއޭގެތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްތިޢުފާދެއް. އަހަރު 2އިންތިޚާބުކުރާ 

. އޭނަ ބަޣާވާތްކުރީ. ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި، އެ ދައުރު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި ހުންނަވާ ބާޣީ އެކޭ އެއީ ބާޣީ ވަޙީދަކީ

ކައުންސެލް . ކަލޭގެ މިނިސްޓަރުން އުފެއްދީމަ އިތުރަށް ޔަޤީންވީ އެއީ ބަޣާވާތެއްކަން ބަޣާވާތްކޮށްގެން އެ ބާޣީ

. ޖެނެރަލަށް ވެސް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ ޤާނޫނީ ގޮތުން މިއީކަން ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިކަން އޮންނަ ގޮތަކީ 760 

އެއީ އަމީންޢާއްމުގެ ނައިބަކު ވެސް . ނީ މިތާ ނިޒާމު ގެއްލުވައިލައިފިއެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ހިތާމަކުރަ

އިންނަވަނިކޮށް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤާނޫނީ ލަފައެއް ބޭނުންވާ ހިނދަކު ޤާނޫނީ ލަފާދިނުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ 

މަ، އަނެއްކާ އެ ކަމަނާ ގަވާއިދާއި ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުގައި ވާ ގޮތުން ކައުންސެލް ޖެނެރަލަކު މިތަނަށް ލީ

ނަގައިގެން ގޮސް މޮނިޓަރެއްގެ ކުރިމަތީގައި ބައިންދައި، ބުދެއްހެން ބައިންދައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިޔާސީ 

ނިޒާމު . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނިޒާމު ގެއްލިއްޖޭ. ނިޒާމު ގެއްލިއްޖޭ. އެއްވެސް، ކޮބައިތޯ މިތާ ޤާނޫނީ ލަފާދެނީ 765 

އެހެންވީމާ، ހަކަތަ މިނިސްޓްރީ އާއި އަދި އަޅުގަނޑު . ރަށް ބޮޑު ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް މިއީވަ. ގެއްލިފައި މި އޮތީ

އާދެ، އެންމެ . އެއީ އެންމެ ބޮޑު ގަސް ވައްޓައިލާ މީހާ މިނިސްޓްރީ. ކުރީގައި ދެންނެވި ގޮތަށް ހަކަތަ މިނިސްޓްރީ

އެއްކަލަ ބާޣީ ނާޒިމަށް ވެސް . އިލާ މީހާ މިނިސްޓްރީއަދި އެންމެ ބޮޑަށް ތަޅަ. ބާރުގަދަ އަޑުގަދަކުރި މީހާ މިނިސްޓްރީ

އެ ތަނުގައި ނިޒާމު ގެއްލުވައިލާ ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރި މީހުންނަށް ހަތަރު މިނިސްޓްރީ ހަދައިގެން . ދެ މިނިސްޓްރީ

ޑީކާޑު .އައި ލައްކަ ރުފިޔާގެ ބޭސް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 1ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން . އާސަންދަ ގެއްލުވައިލުން 770 

މިއަދު އެ ނެންގެވީ، މިއަދު އެ . ދިއްކޮށްގެން ކުރި ކަންތައްތައް ނުކުރެވޭނޭ ކިޔައިގެން ކޮންކަމެއްތޯ މި ކުރަނީ

މާދަމާ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ރައީސާ . ނެންގެވީ މި އޮތީއޭ އަޅުގަނޑު އަތުގައި މި އޮތީ

އާރު އެއަރޕޯޓު ވަގުތުން ވަގުތުން ނަގަން އޮތް އިޞްލާޙު .އެމް.މިހިރީ ޖީ. ޞްލާޙުތައް ލާނަންމަޝްވަރާކޮށްގެން މި އި

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި . އިޞްލާޙު އަޅުގަނޑު މި އޮތީ ނަގާފަ 2. މި އޮތީ ނަގާފަ. މި އޮތީ ނަގާފަ. ނަގައިފިއޭ މިއަދު

އާރަށް އެއަރޕޯޓު ވެސް .އެމް.އި ވެސް އެނގޭ ޖީއަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭރުގަ. ލާންޖެހޭނެތާ. އިޞްލާޙުތައް ލާނަން 775 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭރުގައި އެނގޭ މަނިކުފާނު އެކިއެކި ގޮތްގޮތަށް މިހާރު . ދީގެންކަން ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރެވޭނީ

ނަށް އަޅުގަނޑުމެން. ތިމަންނާމެން ބަޖެޓުން ބޭރުކޮށްލި ހުރިހާ އެއްޗެއް ލާށޭ މި ެހުނީ. ބަސްފުޅު ވެސް ބަދަލުވެއްޖެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ އިންސާފުވެރިކަމާ އެކީގައި މި ދައުލަތް ހިންގޭނީ މާލީ . އޭރުގައި ވެސް އެނގޭ

އެހެންނަމަވެސް، މަކަރާއި ހީލަތުން ސަރުކާރު އިނދަޖައްސާލުމަށް ޓަކައި ރޭވުމެއްގެ . ފުދުންތެރިކަން ހުރެގެންކަން
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ޓީ އަށް މިއަދު މަނިކުފާނު އިންނަވައިގެން އެބަ ވިދާޅުވޭ .އެސް.ޖީ .ތެރެއިން ހުރިހާ އިޞްލާޙު ބޭރުކުރަމުން ދިޔައީ 780 

އަޅުގަނޑުމެން . ޓީ ނަންގަވަންޖެހޭނޭ.އެސް.މިހާރު ފޯނުގެ ޚިދުމަތުން ވެސް އާދެ، މުއާސަލާތުގެ ޚިދުމަތުން ވެސް ޖީ

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ . އެހެންވީމާ، މިއަދު މި އޮތީ އަތަށް ގޮވާފަ. އޭރުގައި ވެސް ބުނީމޭ އެކަން ކުރަންޖެހޭނޭ

އެއީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ . އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަމްސީލުކުރަމުން ދިޔަ ގޮތްތައް އަޅުގަނޑުމެން ދުލެއް ނުކުރާނަމު

ސިޔާސަތު ބައްޓަންކުރުމަށް ޓަކައި މާދަމާ ތި ބޭފުޅާ އިންނަވައިގެން އިޞްލާޙުލިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދު ވެސް 

. ރައްޔިތުންގެ ލާބަ އާއި މަންފާ އަށް ޓަކައި. އެއީ ކީއްވެ؟ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި. ނަންތާއީދު ވެސް ކުރާ. ކުރާނަން 785 

އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަ އަކީ މިއަދު ބާޣީ ވަޙީދު ގޮސް އެ ބޭފުޅާގެ ދާއިރާ އަށް، އާދެ، އެ ދާއިރާ އަކަށް 

ސް އެ ބޭފުޅާ ވިދާޅުވީމާ މިސްކިތް ނާޅާ ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުގެ ދާއިރާ އަށް މިސްކިތެއް އަޅުއްވަން ގޮ

އެހެންވީމާ، އެ މައްސަލަ ވެސް ލާން އެބަ . ހުއްޓާ މިހާރު ބަޣާވާތެއް ކޮށްގެން ވެރިކަމަށް އައިމަ އެކަން ވެސް ނަގައިފި

އެހެންވީމާ، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ މަނިކުފާނު . ލާނެ މެންބަރަކު ވެސް ނެތް. ޖެހޭތާ

ނިވަޑައިގަންނަވާ ދާއިރާ އަށް މިސްކިތެއް އަޅުއްވަން ކުރި މަސައްކަތް ބަޣާވާތަކުން އެކަން ގެނެއްސަ އެކަން ހިމެ 790 

ނެގީތީވެ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަން ގޮނޑީގެ ވެރިޔާ، ތިމަރަފުށީގެ މެންބަރު 

މާ އެކީގައި އެ މަނިކުފާނު ލައްވައި އަޅުގަނޑުމެން އެ އިޞްލާޙު މުސްޠަފާ މި ތަނަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތު

އާދެ، މި ކަމަކީ ނިންމާލަމުން ވެސް އަޅުގަނޑު . އެއީ ޖެހިގެން އިންނަ އަތޮޅު ކަމަށް ވާތީވެ. ހުށަހަޅުއްވާނަން

މިލިޔަން ރުފިޔާ  211މިއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން . ދަންނަވާލަން އޮތީ އާދެ، މިކަން ކުރުމަކީ ވަރަށް ވިޔާނުދާކަމެކޭ

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް . އެކަނިވެރިމައިންގެ ފައިސާ ހުއްޓާލަނީއޭ. އާސަންދަ އޮތީ ގެއްލިފައޭ. ޚަރަދުވާނެ ކަމެކޭ 795 

. ކޮށްގެންނުވާނޭ މި ކަމެއް. މި ދެ މިނިސްޓްރީ ހިންގައިގެންނުވާނޭ. މިއަށްވުރެ މާ މުހިއްމު ކަންތައްތައް އެބަ ހުއްޓޭ

މިއީ މުއްސަނދި މަހުޖަނެއްގެ ޖީބަށް ރާއްޖޭގެ . ޣައެރު ޤާނޫނީ ކަމެކޭ. ޖެޓުގައި ނެތް ކަމެކޭމިއީ ދައުލަތުގެ ބަ

އާސަންދަ ހުއްޓާލަން މި އުޅެނީ ކަނޑައެޅިގެން . މިކަން ކޮށްގެންނުވާނޭ. ރައްޔިތުން ވައްދާ ގޮތަށް ކޮށްފައި ހުރި ކަމެކޭ

. ޖޭގައި ތިބި ނިކަމެތި މީހުން ވައްޓާލަން ކުރާ ކަމެކޭމި ބަޣާވާތުގެ ބައިވެރިވި މަހުޖަނުކަލޭގެ ޖީބަށް މި ރާއް

 800 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމު އިބްރާހީމު

، އާދެ، އަޅުގަނޑު ހަނދާނަށް އަންނަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ .الرحيم الرحمن اهلل بسم

ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތުންނޭ މި . އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރައީސް ވަޙީދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާއޭ

 805ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވާ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ މަތީންކަން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަހޭ ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި ކޮންމެ 
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އެއީ ދެން . ބުއްދިފިލައި ގޮސްފައިވާ މީހަކަށް އެކަން ނޭނގި ހިނގައިދާނެ އެކަމަކު. މީހަކަށް އެބަ އެނގޭ މިކަން

ދެން ދަންނަވާލަން އޮތީ އެހެންވީމާ، ހަމަ އެގޮތުން މި ސަރުކާރު ޤާނޫނީ ހުދޫދުގެ ތެރެއިން، . މައްސަލަ އެއް ނޫން

ތް އުފެއްދި ބައެއްގެ ވާހަކަ ނުވަތަ ކުރީގައި ގޮތް ސަރުކާރު ގެނައުމަށް ޓަކައި ކުރި މަސައްކަތާ އަޅައިބަލާއިރު  ބަޣާވާ

ބަޣާވާތްކުރި ބައެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާއިރު، އަޅުގަނޑު ހަނދާނަށް އަންނަނީ ބަޣާވާތް ސަރުކާރެއް 

ކަން  28%ޕީގެ ސަރުކާރެއް އެކުލަވައިލި ދެ ވަނަ ބުރުގައި އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ .ޑީ.ނޫންބާވައޭ ފުރަތަމަ އެމް 810 

ދެން ލިބިގެން ދިޔައީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި ޤައުމީ ޕާޓީއާ އާދެ، ޙަސަން ސަޢީދާއި . ން ހަމަނުވާކަންމުޅި 22. %ލިބުނީ

 28%އެ . އަދި ޢަދާލަތު ޕާޓީ ބައިވެރިވެގެން ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ އެއްގެ ގޮތުން ލިބިގެން ދިޔަ ވޯޓުތަކެއް

ޕީގެ .ޑީ.މެން ވަކިކޮށްލި ހިސާބުން، ޚާއްޞަކޮށް އެމްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު 21އެ ހިސާބުން . ވެގެން ދިޔައީ

ޤައުމީ މަޖިލީހުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ވަކިކުރިކަމަށް ބުނި ދުވަހުން ފެށިގެން އެ މީހުންގެ ލެޖިޓެމަސީ ގެއްލިގެން ދިޔައީކަން 

ކަން އެހެންވީމާ، ބަޣާވާތް އުފައްދައިގެން ސަރުކާރުން މި ހިންގީ ކޮންބައެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ 815 

ހަމައެއާއެކީގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ އާދެ، މިހާރު އޭރުގެ . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިއްޖެ

 ...ޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުޒަޢީމަކަށް ހުންނެވި އަލްއުސްތާ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 820 .ތަވާތެރިކޮށް ހިތްބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްމައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމު އިބްރާހީމުނމާމި

ލިބިގެން ދިޔަ ޙަސަން  31%އަދި . ލިބިގެންދިޔަ 86%ހުންނެވި ސަރުކާރު ހިންގަވަން ހުންނެވި އޭރު 

ގެ ނަތީޖާ އެއް ލިބިގެންދާ ސަރުކާރެއް  96%ވަކިވެގެންދިޔައީމަ  މި ދެ ބައި. ސަޢީދުމެންނަށާއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދެން ބަޖެޓުގެ . ހަމަ، ވޯޓު ދިން ރައްޔިތުން ތިބި ކޮން ކޮޅެއްގައިކަން އެބަ އެނގޭ 825 

ރަށް ރަނގަޅަށް ވިސްނާލީމަ ވާހަކަ އޮތީ ކޮންތާކުތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެނީ ހަމަ ވަ

ބަޖެޓަކީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުންނާއި އަދި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން، މި ދަންނަވާ ދެ މިނިސްޓްރީ އަށް 

އަދި އެހެންނޫނަސް ދައުލަތުގެ ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓު ވެސް . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓު ލިބިގެންދާނެކަން އެބަ އެނގޭ

އެހެންވީމާ، އޭގެތެރެއިން ވެސް ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން ފައިސާ . އެބަ އޮވޭ

އާދެ، އަޅުގަނޑު ވާހަކަ މުއްދަތު ހަމަވީތޯ، . ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންދާކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ 830 

ޓު ހޯދާނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ އާއި ދައުލަތުން ރައްޔިތުންނަށް ވަގުތު؟ އާދެ، ދަންނަވާލަން އޮތީ އާދެ، އެހެންވީމަ މިހާރު ބަޖެ
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ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކަށް ހުރަސްއަޅަން ބަޔަކު އަދި ވާހަކަދެއްކިޔަކަސް މިއީ 

. އެހެންނޫންތޯއަދި ބަޔަކު ބިރުން ތުރުތުރުއަޅާނެ ކަމެއް ނޫންކަން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ، 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޚިލާފަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރާ . އަޅުގަނޑުމެންނެއް ނުސިހޭ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ

އެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ބަޣާވާތް އުފެއްދި މީހުން، ބަޣާވާތުގެ ވާހަކަދައްކަމުން މި . ކަންތައްތަކެއް މީގެތެރެއަކު ނެތް 835 

 . ގެންދަނީ

 

  :ތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާސަ

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ 

 840 .ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމު އިބްރާހީމު

އަޅުގަނޑު ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރު ފްލޯރގައި ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ކެތްމަދުވެގެން . ރި ރައީސްއާދެ، ޢިއްޒަތްތެ

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި . ހަޅޭއްފުޅުލައްވަން މި ފައްޓަވަނީ ކީއްވެގެންތޯ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ގިގެންދޭ، ލެޖިޓިމަސީ އޮތީ ކޮންބައެއްގެ އަތުގައިކަން މިދެންނެވިހެން ބާޣީންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނ 845 

މިހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް އެނގިހުރެ މި ހަމަ މީހުންނަށް އޮޅުވައިލުމަށް ޓަކައި . ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެބަ އެނގޭ

ދެން އަޑުއަހާކަށް  ބަޔަކު ހަދަމުންގެންދާ ދޮގުތަކުގެ ސިލްސިލާ އަށް އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން

މީގެތެރޭގައި ތިބި ހަމަވިސްނޭ ބޭފުޅުން މިހާރު . ނެތްކަން މި ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވަން އެބަ ޖެހޭ

 .އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ނިކުމެވަޑައިގަންނަވަން އެބަ ޖެހޭ އެ ތަނުން، އެހެންނޫންތޯ

 850 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޙްމަދު ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަ

މިއަދު އަޅުގަނޑު ހަމަ . އާދެ، މިއަދަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހެއް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ހަމަތަކުގެ މަތީން މި މަޖިލިސް . ޕާޓީތަކުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ޝުކުރުދަންނަވަން

އަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ޕާޓީތަކުގެ ބޭފުޅުން އެއްބާރުލުން ދެއްވާކަމީ އެއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ކުރި

. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް ޓަކައި ޝުކުރުދަންނަވަން. ޚިޔާލުތަފާތުވި ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ 855 

ންގުމާ ހަވާލުވެހުންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ އަދި ހަމަ އެއާއެކު މި ވަގުތުގައި ޤައުމު ހި

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ތަޅުމަށް ހުށަހެޅިގެން މި . ތަހުނިޔާ އާއި މުބާރިކުބާދީ ދަންނަވަން
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ރީގެ ތެރެއިން އިތުރު ދެ މިނިސްޓްރީ ދަނީ ސަރުކާރުގެ ދެ މިނިސްޓްރީ އެއްގެ މެންޑޭޓު ބަދަލުކޮށް، އެ ދެ މިނިސްޓް

އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ މިތާ . އުފެއްދުމަށް ސަރުކާރުން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމެއްގެ ވާހަކަ

އަދި ހަމަ އެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރު . ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވައިފި ބަޖެޓުގެ ވާހަކަ 860 

މިކަންކަމާ . އެ ސަރުކާރުގައި ތިބި ކެބިނެޓުގެ ވާހަކަ. ވިއިރުގައި ބަޔަކު ވޯޓުލައިގެން ހޮވާފައި އޮތް ސަރުކާރެކޭބަދަލު

މި މަޖިލީހަށް ހަމަ . ގުޅޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި ހުރި އެއްޗެއް ދަންނަވައިލާނަން އިނގޭތޯ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި މަޖިލީހުގައި . ބަދަލުތަކެއް މިތަނަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަފާއިތުވި ސަރުކާރުގައި ވެސް މިކަހަލަ 

އޭރުގައި ވެސް މި ތަނުގައި ހަމަ ސަރުކާރާ . ވަރަށް ރަނގަޅު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން އެކަންކަން ވަނީ ފާސްކޮށްދީފައޭ

އެކަމަކު މާ . ނުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާއިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ޚިޔާލުގެ ބޭފުޅުން މި ތަ 865 

މިއީ . ބޮޑު ޚިޔާލުތަފާތުވުމެއް ނެތި ސަރުކާރު ހިންގުމަށް އެއްބާރުލުންދިނުމުގެ ގޮތުން އެކަންކަން ވަނީ ފާސްކޮށްދީފަ

މިއަދު މި އޮތީ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް . އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް

ދެން އެ ސަރުކާރަކީ ޞައްޙަ ސަރުކާރެއްތޯ، ނޫންތޯ ބެލުމުގެ ޙައްޤު ހަމަ ކޮންމެ . ލުކުރަންޖެހޭ އާ ސަރުކާރެއްޤަބޫ

އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް މި މަޖިލީހުގައި ތަޅުމުގައި ދެންމެ މެންބަރުން ފާހަގަ . ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވޭ

. މުމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރައްވާ ބޭފުޅުން އެބަ އުޅޭސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިން. ވެސް ކުރައްވައިފި 870 

އެކަން ވެސް ހަމަ އެ . ސަރުކާރުގެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މައްޗަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއްކަން ކެބިނެޓު އެކުލަވައިލުމަކީ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އެހެންވެއްޖެކަމަށްވަންޏާ. ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ އިން ދޭހަވެގެން ހިނގައްޖެ

ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންވެގެންވޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ ވަޒީރުންގެ  121ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޅަކު އެކަން އެހެންވެއްޖެކަމަށްވަންޏާ އެ ވަގުތަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކަށް ހުންނެވި ބޭފު. މަޖިލީހެއް އޮންނަންވާނޭ

. އެއީ އޭރުގައި އޮތް ކެބިނެޓު ބާއްވައިގެން ކަމަށް ވިޔަސް އަދި އިތުރު ބޭފުޅުން ބަދަލުކޮށްގެން ވިޔަސް. ކުރައްވާނީ 875 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްދޭން އެބަ . އެއީ އެ ބޭފުޅަކަށް އޮންނަ އިޚްތިޔާރެއް

އަދު ޤައުމުގެ ޙާލަތު ހުރި ގޮތުން ވީހާވެސް ޚަރަދުކުޑަ ގޮތަކަށް، އިތުރު ސިވިލް އެހެންނަމަވެސް، މި. ޖެހޭ

ސާރވަންޓުން ނުލައި މި މިނިސްޓްރީތަކުގެ ތެރެއިން މިކަން ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން 

ށްގެން ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަރައްޤީގެ އެއީ މިހެން އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ ކަމަކީ މި ޚަރަދުކުޑަކޮ. ބޭނުންކަމެކޭ

. ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ހަމަ މިނިސްޓްރީ އެއް މިދަނީ އުފެދިގެން. މަސައްކަތްތަކެއް ނެތް ކުރެވޭކަށް 880 

ހައުސިން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނަމުގައި މި އުފެދިގެންދާ މިނިސްޓްރީ އަކީ ވަރަށް ގިނަ ތަރައްޤީގެ މަސްރޫޢުތައް 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި މިނިސްޓްރީ އުފެއްދުމަށްފަހު ވެސް އަޅުގަނޑުގެ . ހިމެނިގެންދާ މިނިސްޓްރީ އެއް

ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫގެ ބަނދަރުގެ ބޭރު ތޮއްޓާއި ވާނީ މީހުން ކުޑަހުވަދޫ އަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމާ އަދި ހަމަ މާއެނބޫދޫގެ 
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. ސް ކަމެއް މި މިނިސްޓްރީން ކޮށްދެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެކޭބަނދަރު ނުވަތަ ނަރުދަމާ ކޮންމެވެ

 885 . ޝުކުރިއްޔާ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. ގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ހަމަވީ 1އާދެ، މިހާ ހިސާބުން މި ބަހުސަށް ކަނޑައެޅުނު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އެއީ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ . އި ހުށަހަޅުއްވައި، ތާއީދުލިބިފައި ވަނީ އެންމެ ހުށަހެޅުމަކަށްއާދެ، މި ބަހުސް ނިމުންއިރުގަ

 890ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކު ހުށަހަޅުއްވައި، މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

މިއަދުގެ ވޯޓަށް އެހުމުގެ . އްސަލަ ކޮމިޓީ އަކަށް ފޮނުވުންއެއީ މި މަ. ޢަލީ ޢާޒިމު ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުއްވުން

 . ވަގުތުގައި މިކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެ

 13ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .އަށް 6.8ނަންބަރު  އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ -6.8

އި ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގައި، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގަ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ 

 895މުޢާހަދާތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި އެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު އެ މަޖިލީހުން 

އެންވަޔަރމަންޓުގައި ނިންމާ ގޮތުގެ މަތީން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާތީ، ސާކު ކޮންވެންޝަން އޮން ކޯޕަރޭޝަން އޮން 

 2112ޖެނުއަރީ  22މި މައްސަލަ ވާނީ . ދިވެހިރާއްޖެ އިން ފުރިހަމަ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މައްސަލަ

މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވި ސިޓީފުޅު . ގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވާފަ

 . ވުމަށް އަޅުގަނޑު އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަންމަޖިލީހަށް އިއްވައިދެއް

 900 

 

  :ވުންމޭޒުން އިއްވެ އިދާރީ

ސާކު . ވެދުންސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ޝާހިދަށްهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ގެ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ ކޮންވެންޝަން އޮން ކޯޕަރޭޝަން އޮން އެންވަޔަރމަންޓުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިން ބައިވެރިވުމު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ . އޮފް ހައުސިން އެންޑް އެންވަޔަރމަންޓުން މި އޮފީހަށް ލިޔުއްވާފައިވެ އެވެ 905 

ގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  13ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، އެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު އެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާޙަދާތަ

މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތީން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާތީ، ސާކު ކޮންވެންޝަން އޮން ކޯޕަރޭޝަން އޮން 

އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުށަހަޅައިދެއްވައި މަޖިލީހަށް އެންވަޔަރމަންޓުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިން ބައިވެރިވުމުގެ މައްސަލަ ރަ
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ސާކު . ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެ މަތީން މި މައްސަލަ ނިންމައިދެއްވުމަށްފަހު މި އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ 910 

ޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ ކޮންވެންޝަން އޮން ކޯޕަރޭޝަން އޮން އެންވަޔަރމަންޓުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިން ބައިވެރިވުމާ ގު

އޮފް ހައުސިން އެންޑް އެންވަޔަރމަންޓުން މި އޮފީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ މި 

ސާކު ކޮންވެންޝަން އޮން ކޯޕަރޭޝަން އޮފް އެންވަޔަރމަންޓުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިން . ސިޓީއާ އެކު ފޮނުވީމެވެ

ން ކޯޕަރޭޝަން އޮފް ސާކު ކޮންވެންޝަން އޮ .އްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަރުދާސްބައިވެރިވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ތަ

 915 ... މަންޓުއެންވަޔަރ

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އާދެ، ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަވުމާ އެކު އަޅުގަނޑު ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )އާދެ، ޖަލްސާގެ ކޯރަމް މިހާރު ވަނީ ގެއްލިފަ

 920 . ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަންން ސިޓީފުޅު އަލު. ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ

 

 

 :މޭޒުން އިއްވެވުން އިދާރީ

 ސާކު. ޝާހިދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

މުގެ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އިން ބައިވެރިވު ގައި ދިވެހިރާއްޖެއެންވަޔަރމަންޓު އޮންކޯޕަރޭޝަން  އޮންކޮންވެންޝަން  925 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ . ލިޔުއްވާފައިވެ އެވެ ން މި އޮފީހަށްއުސިން އެންޑް އެންވަޔަރމަންޓުއޮފް ހަ

ގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  13ނުއަސާސީގެ ޤާނޫ

އެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި،ކަށް ޢަމަލުކުރަން ވާނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާހަދާތަ

 އޮންކޯޕަރޭޝަން  އޮން ކޮންވެންޝަން ސާކުކޮށްފައިވާތީ ބަޔާންއެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކަމަށް 

ދެއްވާ މަޖިލީހަށް ށަހަޅުއްވައިއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުއިން ބައިވެރިވުމުގެ މައްސަލަ ރަ ގައި ދިވެހިރާއްޖެއެންވަޔަރމަންޓު 930 

. ދެއްވުން އެދެމެވެއަންގަވައި އި ދެއްވުމަށްފަހު މި އޮފީހަށްމަތިން މި މައްސަލަ ނިންމަވަ ގެފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް

ގޮތުން މާ ގުޅޭ ބައިވެރިވު އިން ދިވެހިރާއްޖެ ގައިއެންވަޔަރމަންޓު އޮންކޯޕަރޭޝަން  އޮންކޮންވެންޝަން  ސާކު

މަންޓުން މި އޮފީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ލިޔުންތަކުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އެންވަޔަރ

އިން  ގައި ދިވެހިރާއްޖެއެންވަޔަރމަންޓު އޮންން ކޮންވެންޝަން އޮން ކޯޕަރޭޝަ ސާކު. އެކު ފޮނުވީމެވެ މި ސިޓީއާ ކޮޕީ

ގެ އެންވަޔަރމަންޓު ކޮންވެންޝަން އޮން ކޯޕަރޭޝަން އޮން ސާކުކޮށްފައިވާ ކަރުދާސް ން ތައްޔާރުގުޅޭ ގޮތު ވެރިވުމާބައި 935 
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ގެ ސިޓީގެ ކޮޕީ އެޓަރނީ 2111ނޮވެމްބަރ  A، 12-119/2111/22/32ރު ކޮޕީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ނަންބަ

ބޫލުކުރެއްވުން ޤަ އިޙްތިރާމު .ކޮޕީ ގެ ސިޓީގެ 2112ރީލް އޭޕް D-32، 1/22/ 28/2111ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ނަންބަރު 

 . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ސަންމުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަ ،ޚާދިމްކުމް. 2112 މާރޗް 24. 1823ލާ ޖުމާދަލްއޫ 2. އެދެން

 

 940 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. ވަނީ އަޅާފައި މިގަޑިއިރުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު ކަނޑަ 1ވެސް އަޅުގަނޑު  އިއާދެ، މި މައްސަލައިގަ. ޝުކުރިއްޔާ

އަޅުގަނޑު . ލަންފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު މިހާރު ހުޅުވައިއެހެންވީމާ، ބަހުސްގައި ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންނެވުމުގެ 

 .ދަށްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީ އަރުވަނީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި

 945 

 :ކެވުންދު ވާހަކަދެއްއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީތޮ

 ވެސް އެކަން އަޑުނާހައި ޅުގަނޑުމެން ކަމެއް ފާހަގަކުރީމައާދެ، މަނިކުފާނު އަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ސް އިއްވީ މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލްއަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ދެންމެ ސިޓީ ވެ. ގެންދާތީ އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަން

. ޅުވެގެންވާ ބޮކި އަލިވިހެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން ހުރި ޙަޤީޤަތްފާ. ނޫނޭޢާއްމެއް އެއީ އަމީން. ޖެނެރަލޭ

އެއީ އެކަކު ހުރިހާ މަޤާމެއް  ފިއްޔާކަމަނާ ހަމަޖައްސައި މަޤާމަށް އެ އަދި އެ. ޢާއްމެއް ނޫންއަކީ އަމީން އެކަމަނާ 950 

. މަނާތޯކަ އަކީ ވެސް އެ މްސްއެޓް އާރ ޖެންޓުއުފައްދަން ބޭނުންވޭ ސާރއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ސުވާލު. އަދާކުރުން

އާދެ، . ދައްކަވަމުން ދާކަށް ނެތިންކަމާ ވާހަކަ މި ކަމަނާގެ ފަހަތަކުން ވީމަ އަޅުގަނޑު އެ ދެން އަންހެން ބޭފުޅެއް

 މި އާއައި މައްސަލަ ގައި މިކުރިން އެޖެންޑާ އައިޓަމު އަދި މީގެ އާމައްސަލައޮތް މި އައިސްފައި ކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސާ

މެހެން ކޮން ލެއްގެ ތެރެއިން ކުރަންޖެހެންޏާކަމަކީ ވެސް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެ އޮންނަ އުސޫހުރިހާ ކަން

ން ގޮތުތުން ވެސް އަދި އެހެނިހެން ގޮތްއެހެންނަމަވެސް، ސިޔާސީ ގޮ. ގުޅުންހުރި ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ރައްޔިތުންނާ 955 

އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމުގެ  ،ނަމަ ނުލާ ދޫކޮށްލައިފިން އަޅައިންދާ ކަންތަކާ އަޅުގަނޑުމެއުފެދެމުވެސް މަޖިލީހުގައި ސުވާލު

. ކުރަންޖެހޭނެއަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ހިތާމަމީގެ އަދި ދެތިން ހަތަރު އަހަރެއް، ފަސް އަހަރެއް ފަހުން އެކަމާ 

އި ތިބި ތަނުގަ އި މިތަނަށް ވަދެތިބި މެންބަރުންނާ މި. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ދޮށީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް

. ލީހަކީ ދޮށީ މަޖިލީހެއްވިޔަސް މި މަޖި އަހަރު ވިކަމުގައި އަހަރު ތިން ޔާތަކީ އަދި ދެހަސިޔާސީ މީހުންގެ ސިޔާސީ 

އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ކޮންމެވެސް  ފައި މިއޮތް ކަންތައްތަކަށް ބަލައިރާއްޖެ އަށް މިއަދު ދިމާވެ ކަމަށްވަނީނަމަ މިއެހެން 960 

މި މަޖިލީހުން ކަންތައްތައް ފާސްކުރުމަކީ އެއީ މީގެ ޒަމާންތަކެއް ފަހުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ  ގޮތެއް ކަނޑަނޭޅި
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އަޅުގަނޑެއް ކޮންމެހެން ނެތީމު ސިޔާސީ . ކުރަންޖޭހެނެ ކަމެއްރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ވެސް ހިތާމަމަޖިލީސް ވެސް އަދި 

ކަންކަން އެ . ރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ކަމަކަށް ޤަބޫލުކުރާކަށްގޮތުން އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ އެއްޗެހި ގޮވައިގެން ކު

ސް، އަޅުގަނޑުމެން އެހެންނަމަވެ. ބަޔަކު ކޮށްފި ބަޔަކު އަނެއް ތަނުގައި ލައްކަ ގިނަ ފަހަރު އެއްއަޅުގަނޑުމެން ފާއިތުވި

ގުޅުންހުރި ރާއްޖޭގެ  ނާގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގޮތުންނާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްޖެހޭނީ އިޤްތިޞާދީ ޤަބޫލުކުރަން 965 

 ބައި ދެ ،މީހުން ބައި ސުވާލެއް އުފައްދައިގެން ދެ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަގު ބައްޓަމެއް ނުކުރެވޭނެ އަޅުގަނޑުމެން

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދެނީ ރާއްޖޭގެ . ލައިގެން ތިބެގެންނެއްޔާސީ ބާރުގައި ދެ ފަރާތަށް މޫނުމީހުންގެ ސި

އެކަން  އެކަމާ ގުޅުން ނެތް ބަޔަކު ބަލައި ކުރި ވެރިކަން ބަދަލުވި ގޮތް މި މަޖިލީހުން ވިޔަސް އަދިރައްޔިތުން އިންތިޚާބު

މާދަމާ މެންދުރު  ނޫނިއްޔާއެހެން. އެއްކޮށް ކުރިއަށް ދާން ނިމޭ ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ދިރާސާކޮށް އެއާ

ބުނާ މީހާގެ ވެރިކަން ހަމަ  ބާޣީ އެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި މަށް ވެރިވެގަނެގެން ހުރިމަގާ ހަމަ މިއަދުގެ ރައީސްގެ 970 

ވެސް މި މަޖިލީސް  މި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީއާ އެއްކޮށް އެކަން އްޔާގޮތަކަށް ނިމިގެން ގޮއްސި މާ ހިތި އެއަށްވުރެން

ށް ވެސް އެއީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކެއް ކަމަކަ. އެއް ނޫން އެއީކީ ޑިމޮކްރަސީ ،ނަމަ ބަލައިގަނެގެން ތިބެފި

އިބު ރައީސަށް ވެސް އަދި މަޖިލީހުގެ ނައެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ . ނުކުރެވޭއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޤަބޫލެއް

އެލުވިގަނެގެން ތިބިއިރު މި  އެއްގެ ވެރިކަމުގައި އްސަސާދޮށީ މުއަރައީސަށް ވެސް ގޮވާލަން މަނިކުފާނުމެން މިފަދަ 

ށް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޒީން ބުރަތް ހާސިލުކޮއިއްސަސާގެ މާޒީން އި މި މުއަޓަކަ ސާގެ މުސްތަޤުބަލަށްއްސައަމު 975 

ކަމެއް ވެރިކަން ގެންގުޅުމަކީ ރަނގަޅު ބުރަތް ހާސިލުކޮށް ޚަބަރު އެއްކުރުމާއި ޚަބަރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެއި

ދުވަހު  ރި ރައީސް، އަޅުގަނޑަކީ އެޢިއްޒަތްތެ. ދިޔަ ގޮތެއް ޤަބޫލުކުރާށޭއެ ހިނގައި، ނޫން ކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް

އެހެންނަމަވެސް، . ނުދެކެން ކަންވީ ގޮތެއް އަޅުގަނޑު ލޮލަކުންއެތާ ތެރޭގައި . ގޭގައި ހުރި މީހެއް ނޫންބަނޑޭރި

ދިކޮޅަށް މި ފިކުރާ އި ޅުގަނޑު ވެސް އޭރު މަސައްކަތްކުރީކުރީ އަވަނަ އަހަރު އިންތިޚާބު 2114ން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތު

ގެ ރައީސަކަށް ހުރި މީހާ ނަމަ ރާއްޖޭ އެހެން ކަމަށްވަނީ .ރީގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދުކެނެ.ޔިތުން ގރައް 19111 980 

އެކަން ދިރާސާކޮށް އެކަމުގެ ފުރިހަމަ ތަޙުޤީޤެއް މިނިވަން  ފާދިނުމަށްފަހު ދައްކާފައި އޮތް ވާހަކަ ބަލައިއިސްތިޢު

ވެސް އަދި ތާނކުން ވެސް ކުރިމަގު މަޖިލީސް ތެރެއިން  ރާއްޖޭގެ މި ގައިގެން ނޫނިއްޔާއިންސާފުވެރި ތަޙުޤީޤެއް ހިން

މާންތަކެއް ފަހުން އެކަން ޒަ. ޒަމާންތަކެއް ފަހުން ދިވެހި ރައްޔިތުން އެކަމާ ހިތާމަކުރާނެ ބައްޓަންކޮށްފިއްޔާ

 ޔައިމާމިކަން މިއަދު ޔައުމިއްޔާގައި ލިޔެވިގެން ދި. ރާއްޖޭގައި އެފަދަ ބަޣާވާތްތައް ހިންގާނެ ކޮށްގެން މިނަކަލު

ނގޭ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް އެ. ރަނީއަދާކުރެވުނީ ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުއަޅުގަނޑަށް އަޅުގަނޑުގެ ވާޖިބު 985 

ކު އަނެއް ބަޔަކު ދެކެ އިންތިހާ ބަޔަ ސިޔާސީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ފިކުރު ތަފާތުވެފައި ތިބޭއިރު އަޅުގަނޑުމެން އެއް

ޙަޤީޤަތަކީ އާޚިރުގައި ނިމިދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަކީ ވެސް ހަމަ ، އެހެންނަމަވެސް. ކަންއަށް ރުޅިއަރާ
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. ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަކީ ވެސް ހަމަ އެކައްޗެއް ކަމުގެ ތަޖުރިބާ މި އެ ،ދެ ޕާޓީގައި އުޅެ. އެކައްޗެއް

ވާނެތީ  އެކައްޗެއް ކަމުގައިވެސް މާދަމާ ޤައުމަކީ  ވާތީ މި އެހެންވީމާ، އެކައްޗަކުން އައިސް ތިބި އެކައްޗެއް ކަމަށް

ދިޔައިމާ ދިޔަ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ މިނިވަން ތަޙުޤީޤަކާ އެއްކޮށް ކުރިއަށް ފެބުރުއަރީގައި އެ ހިނގައި 9އަޅުގަނޑުމެން  990 

 ޔާކުރިމަގު ހައްލުނުކުރެވިޖެއްސިޔާސީ މީހުންނަށް ރާއްޖޭގެ . އުފެދޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެދެން އެކަމުގައި ސުވާލު

ވެސް ޤަބޫލުކުރާނަން އިމުގައަޅުގަނޑު ހަމަ . އަހަން ދާން ކީއްވެގެންތޯ ފަސްޖެހެނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް

ހޭ ރާއްޖޭގެ ޖެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބެން އެބަ .އެގޮތަށް ޖޭގެ ރައްޔިތުން ނިންމައިފިއްޔާރާއް

ވެސް  ޑިސެމްބަރުގައި 23އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ . އުފެދިފަ ބައިވުންއޮތީ ބައި އްޔިތުންގެ ތެރޭގައި މިރަ

ވެސް ރާއްޖޭގެ  ތަކުގައިޕީން ބޭއްވި އެއްވުން.ޑީ.ން އެމްއަދި އޭގެ ފަހު. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ނިކުތް 995 

 ...ހުރިހާއެ ނަމަ  އެހެންކަމަށްވަނީ. ބިޔަ ރައްޔިތުންތަކެއް ނިކުތް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާސަތުން 

 ...އިނގޭތޯ ކީ ސާރކުގެ ކޮންވެންޝަން މައްސަލަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަ

 1000 

 :ދު ވާހަކަދެއްކެވުންއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީތޮ

 އާއި. އދ  އިކާޅެނީ ސާއު ވާހަކަ ދައްކަން އަޅުގަނޑު މި ކަށް މިކަން ކުރެވޭނެތީ އެޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ސާ

މި . ންވީވެސް އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެހީ ހޯދާ ފަރާތްތަކުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެދެއާ އަދި މި ނޫންނޭޓޯ

 ގުޅުންހުރި އަޅުގަނޑު ފަށަމުން ވެސް ދެންނެވިން ރައްޔިތުންނާ. ނެތީމޭނޑު ދެކޮޅުހަދާކަށްކޮންވެންޝަނަކާ އަޅުގަ

 1005 ދެންވީ ކޮންމެހެން ޑޮކްޓަރ ފަވާޒުބޭފުޅުން ގާތު ވެސް ފުރަތަމަ އެ އެ. ނެތީމޭގަނޑު ދެކޮޅުހަދާކަށްކަންކަމުގައި އަޅު

އަދި މުޙައްމަދު . ވީކީ ނޫންއިންޞާފު ،މިނިވަންއަދި އިސްމާޢީލް ޝާފިޢަކާ ލީމާ އެއީ  ޑޮކްޓަރ ޔާސިރަކާ އިޝަރީފަކާ

އެހެންވީމާ، . ވީކީ ނޫންއެއީ މިނިވަން އިންޞާފު ނިކަކާ ލީމާމޫސާ މަ އިމާރިޔާއަކާ އިދަކާދުގެ ފަރާތުން ޢަލީ ވަޙީނަޝީ

ންތިޚާބުކުރި ރައީސް ކަމަށް ތަޙުޤީޤުކޮށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އި ނުބެހޭ ފަރާތްތަކުން އައިސް މިކަމާ

. ންޖެހޭނެހިރުގައޭ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްދާދިނުމަށްފަހު އެ ހަދަނީ ތެދުތޯ ނުވަތަ ދޮގުތޯ ބަލާފައި އޭގެ މޯއިސްތިޢުފާ

. ކުރަން މަނިކުފާނަށްއަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޙްތިރާމު .ރާއްޖޭގައި އުޅޭނެ މަނިކުފާނު ވެސް ހަމަ މި އެހެންނޫނިއްޔާ 1010 

ދުވަހު  މަނިކުފާނު ވެސް އެކުރީމަ ހަރުގައި ކާފަ ކިޔާ ތަނުން ކާފަދަރިން އައިސް ބަޣާވާތްއަ 91މަނިކުފާނުގެ އުމުރުން 

ޚިޔާލުގެ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންނާ އިދިކޮޅު  .ކުރަނީ ބަޣާވާތެކޭ މިއެކިއުޒް ޅުގަނޑުމެން އެހެންވީމާ، އަ. ކުރާނެހިތާމަ

އައިސް އެ  ހެންވީމާ، ދެން ކަން ނިންމަންޖެހޭނީ އެކަމާ ގުޅުން ނެތް ބަޔަކުއެ. ވިދާޅުވަނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކޭ މި
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އެންކުއަރީއަކުންނެއް  ންކުރާ މީހުންގެވަޙީދު ޢައްޔަޑޮކްޓަރ  ،އަކުންއަޅުގަނޑުމެން ހަދާ އެންކުއަރީ. މަސައްކަތްކޮށްގެން

ކަމެއް  މި. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ބުއްދި ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލު. ރައްޔިތުންނަށް އިންޞާފުވެރި ހަމަހަމަ އެއްޗެއް ނާންނާނެ 1015 

. ވަމުންތައް އެއްދަނީ އެއްވުން ޕީގެ ފަރާތުން މި.ޑީ.ނުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން އެމް މިކަންއިރު މަސް ވީ ދިޔަތާ ދެހިނގައި

 މި ރާއްޖެ އެއަކުން. ބޭނުންކުރަމުން އޮތް އެއްޗެއްގެ ބާރުގެ ބޭފުޅުންގެ ބާރުގެ ދަނީ ތި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ތި ތި

 ވިދާޅުވާ ރައްޔިތުންނަކަށް ވެސް އަދި އަޅުގަނޑުމެން މި ބޭފުޅުން ތި ތި އެއަކުން. ރިމަގެއް ނޯންނާނެކުއަކަށް 

ޑުމެން އަޅުގަނ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އެދެންޏާ، އެހެންވީމާ. އެއް ނޯންނާނެ ވެސް ފައިދާ ދަންނަވާ ރައްޔިތުންނަކަށް

އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ  ގާތަށްގޮވާލަން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހަމަ އަޅުގަނޑު  ސިޔާސީ މީހުންނަށް ހައްލުނުވަންޏާ 1020 

ގޮތެއްގެ މަތީގައި ތިބީމާ އެއީ ސިޔާސީ ގޮތުން  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ދިޔައިމަ އެ ނިމޭ. މީހުން ދަމާހިނގާށޭހުރިހާ 

އެހެނެއްނޫން މިއަދު އެއްވެފައި ވިޔަސް  .ރެވޭ ގޮތަކީލިބޭނެ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުމިއަދު ހައްލު އަޅުގަނޑުމެން

ކޮންމެވެސް  ބޭފުޅުންގެ ސަން ވިޔަސް އަދި ތިޕީގެ ޗެއަރޕާ.ޑީ.ޑަރު ވެސް އެމްޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ލީ.ޑީ.އެމް

އަދި . ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ތަބާވާނެ މީހެއް ވިޔަސް ހޯދާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ހައްލަކަށް މި

އެއީ ވެސް . އަށް ވެސް އަމާންކަމާއި ސުލްޙަމަސަލަސްކަން އަންނާނެ ރާއްޖެ މި. ބާވާނެރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ވެސް ތަ 1025 

މުޙައްމަދު .ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ޑރ އެހެންކަމަށްވަނީ. އެއީ ވެސް ހޯދެން އޮތް ހައްލެއް. ންހޯދެން ނެތް ހައްލެއް ނޫ

 ގޮތަށް ބާޣީ ނުލައި މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު މި ދަންނަވަނީ އެ.ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކާ އެއްކޮށް، މިފަހަރު ޑރ

ބާރާތް ވެސް ބޭނުންކުރުމުގެ ހިތްވަރު އިވެސް ހަމަ އެ ލިބުނީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަންނަވަނީ މި ދަންނަވާ ހައްލު މި

އެކުވެރި އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެން އަންނަ އިންތިޚާބަކާ ހަމައަށް . ހުންނާނެތީވެގެން

ސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެ މި. ކުރެވޭ ވެރިކަމެއްގައި ރާއްޖޭގައި ދެން އޮތް އިންތިޚާބަކަށް ދެވިދާނެންނަށް ޤަބޫލުއެންމެ 1030 

މަސްވެގެން ދިޔައިރު ވެސް މި ފެންނަނީ  2އެހެންނަމަވެސް . ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް ހަމަ އޮޕްޝަނެއް

އެއްކޮށް ސިޔާސީ ގޮތުން އަތުގައި އޮތް އެއްޗެއް ހިފައިގެން  ސިޔާސީ ގޮތުން އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ގޮތްދޫނުކުރުމާ

ރައްޔިތުންގެ . އޮތް އަޅުގަނޑުމެން އަތުގައި މިއަދު ރައްޔިތުން އެބަ. ތަން އަނެއް ބަޔަކާ ކުރިމަތިލާ ނިކުމެ އެއްބަޔަކު

ތި . ތެދެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފިކުރު ޤަބޫލުކުރޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެއްވުންތަކަށް މީހުން އާދޭ. އޮތް ގިނަ ބަޔަކު އެބަ

ތި ބޭފުޅުންގެ އަތުގައި . އޮތް ގެ ގިނަ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އެބަބޭފުޅުންގެ އަތުގައި މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު 1035 

އެއާއެއްކޮށް އެންމެ ގިނަވެގެން ވެސް ތި ބޭފުޅުންނަށް . އޮތް ތި ބޭފުޅުން އަތުގައި ސިފައިން އެބަ. އޮތް ފުލުހުން އެބަ

ހަމައަށް އެ ބަޣާވާތް  އެ ދުވަހާޕީ ވެރިކަމަށް އައިސް .ޑީ.މަހަށްފަހު މިސާލަކަށް އެމް 12އެ . މަސް 12ދެވޭނީ 

ށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކަމަކަ ދެން މި ރާއްޖޭގައި ވާނެ ންތައް ތަޙުޤީޤުނުކޮށްފިއްޔާފެބްރުއަރީ ކަ 9ނުވަތަ 

ޕީ ވެރިކަމަށް އައިކަމުގައި ވިޔަސް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން .ޑީ.އަޅުގަނޑުމެން ނޭދެން އެމް. ވިސްނަންޖެހޭނެ
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ދުވަހުގެ ވަގުތުގެ  އެހެންނަމަވެސް ފުލުހުންގެ ތެރެއިން އެ. ހިފާކަށްއަދި ބަދަލު. ވާކަށްށް އަނިޔާވެރިއެއްވެސް މީހަކަ 1040 

 ...އެކަމަކު. ޖަޒުބާތުގައި ވިޔަސް އަދި ރާވައިގެން ވިޔަސް މިއެއް އެނގޭނީ ބެލީމަ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާމިއަދުގެ، މިއަދުގެ މައުޟޫޢަ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 1045 

  :ކެވުންވާހަކަދެއްތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

ދ އިން .ސާކުން ވިޔަސް އަދި އ. އާދެ، ސާކާ ބެހޭ ގޮތުންނޭ އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަދައްކަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަޅުގަނޑު މިއަށްވުރެ  ސީލުކުރަންމި މަޖިލީހުގައި މިއަދު ތޮއްޑޫ ދާއިރާ ތަމް. ވިޔަސް މިކަން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ދައްކަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި  އެއީ މި ވާހަކަ މި. އެއް ނެތް ދައްކާކަށް ލާކަން ބޮޑު ވާހަކައަޢު

ގެ ދަންނަވަނީ ސާކު އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި. އްލެއް ބޭނުންވާތީހަކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މި 1050 

. ރައްޔިތުން ގާތު އަހަން ހައްލު ނާންނަންޏާސިޔާސީ މީހުންނަށް  ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވެއްޖޭން ގެނެސްގެން މީހު

ރައްޔިތުމީހާގެ އެހެންނޫނިއްޔާ . ބު ބާއްވާށޭއިންތިޚާ. އުޅޭ ގޯހެއް ތީގައި އެބަ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުމީހާ ބުނާނެ އާއެކޭ

. އޮތީ ސަރުކާރު ބަދަލުވެފައި ރަނގަޅަށޭ ތި. ނުޖެހެއޭށްވާކަގިނަ މީހުން ބުނާނެ ނޫނެކޭ އިންތިޚާބު ބާއް

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާރުތައް އުފެދިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންނޭ، ރައްޔިތުންގެ  8ޤަނޫނުއަސާސީގެ 

ހުރި ގައި ފަހަތުގައި އްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީއެހެންވެއްޖެ. ތުންގެ ކިބައިގައޭއަދި ދެމިއޮންނަނީ ވެސް ރައްޔި. ގާތުންނޭ 1055 

ތަނަށް އެއްޗެހި އައުމުގެ ކުރިން މި ރާއްޖެ އަށް ދިމާވެފައި އޮތް  ދ އޭ ކިޔައިގެން މި.އމާއްދާތަކަށް ހަވާލާދީ ސާކޭ، 

އެހެންވީމާ، . ޖެހޭ ދޭތެރޭ ވިސްނާލަން އެބަ އެއާ އްދާގައި އަޅުގަނޑުމެން ހުއްޓިލައި،ވަނަ މާ 8ލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޙާ

އެއީ އެކަން ކޮށްގެން . ނެތިން މަނިކުފާނު މަޖިލިސް ހިންގަން ބޭނުންވާ ޖާހަތަށް ހުރަސްއަޅާކަށެއް އަޅުގަނޑެއް

ތީގެ ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ކަމަކުން ވެސް ތި  ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަދި ތި ބޭފުޅާ. ވަކިވާނެ ފައިދާ އެއް ނެތޭ

މިއަންނަ . ލަތަށް މަނިކުފާނު ވިސްނާލައްވާޙާދަންނަވާ  ޑު މިއަޅުގަނ. ބޭފުޅާ އަށް ވެސް ވާނެ ފައިދާ އެއް ނޯންނާނެ 1060 

ދެން ބަދަލުހިފުމުގެ ރޫޙެއްގައި ނިކުމެ  ،ނަމަ ޕީން މޮޅުވެއްޖެ.ޑީ.އަހަރު މިސާލަކަށް ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކުން އެމް

 3މިތާ ތިބި . ނެތޭ ތަފާތެއްއެކޭ އަޅުގަނޑެކޭ  އެއީ ތި. ތި ބޭފުޅުންނަށް އަނިޔާކޮށްފިއްޔާ އަޅުގަނޑު ވެސް ދެރަވާނެ

 ހައްޔަރުކުރީ މި ސަރުކާރުގެ ފޮރިން. ގާއުކީ ކޮންބައެއްތޯ ވީ ތަޅާލަން.ޓީ.ވީ. މީހުންގެ ނެތޭ ތަފާތެއްލައްކަ 

މިއީ މި މުޖުތަމަޢު ގުޅި ލާމެހިފައި އޮތް . ފާޑުކިޔަނީކީ ނޫން. ކޮއްކޮ 2އެއްބަފާ މިނިސްޓްރީގެ ނައިބުގެ އެއްބަނޑު

ންސް ޓު ނެޗުރަލް ޑިޒާސްޓަރ ގަނޑު އެދެނީ ސާކު އެގްރިމަންޓު އޮން ރެޕިޑް ރެސްޕޮންވީމާ، އަޅުއެހެ. މިންވަރަކީ 1065 
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ބޭފުޅުން ގެނެސްގެން ވިޔަސް  ޓަކައި އެ އަށް ވަރަށް އަވަހަށް މިހާރު މި ޤައުމަށް ދިމާވެފައި މިވާ ޑިޒާސްޓަރ

ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާ އަދި އުފެދިފައި އޮތް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިހާރު އިންސާފުވެރި ތަޙުޤީޤެއް ކުރައްވައި،މިނިވަން 

ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން  ދެން އެ ނިމޭ ގޮތެއްގެ މަތީގައި މި ޤައުމު ކުރިއަށްދިއުމަށް ޝައްކާއި ވަހުމުތައް ފިލުވާލަދެއްވައި

ދެން . ގަންނަވާށޭދޭތެރޭ މަނިކުފާނު ފުންކޮށް ވިސްނާވަޑައި މިކަމާ. އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން ދެވިދާނޭ އެންމެންނަށް ވެސް

އެއްކޮށް އަޅުގަނޑު ވާހަކަ އަޑުއެއްސެވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް  އެކު ނަމަވެސް، ވަރަށް ކެތްތެރިކަމާ ވަރަށް ނުރުހުމާ 1070 

މަނިކުފާނުގެ އިސްތަށިފުޅުމަތީގައި މިއިން އާޔަތުގައި ވެސް ބުނަނީ މަޝްވަރާގެ އުސޫލުން . ޝުކުރިއްޔާ

ބުރިން މި ރާއްޖޭގެ ކަ އާއި މީހުންނާ އަދި ގަލާއި ލަޓިއަދި ވާހަ ބަޑިއާ ކަނޑި އާއި. ގެން ނިންމާށޭކަންކަންކޮށް

މިކަން  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު ވެސް ހަވަރުއެއްވެ، ރައީސުން ހަވަރަށް ދެވި. ކަންތައްތައް ނުނިންމާށޭ

ނުވަތަ އެތަނުން ނުނިކުތުމުން އެތަނުން ރެކުމުން . އެއްވި ފެބްރުއަރީގައި ހަވަރު 9ވީމާ، އެހެން. ހިނގާފައި އޮތް

. ހޭ ކަމެއް ވެސް ނޫންއަދި ޤަބޫލުކުރަންޖެ. މީހާ ދައްކާ ވާހަކަ ޤަބޫލުނުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ވެސް ނޫން އެއީކީ އެ 1075 

ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި. ނގޭނީ އިންސާފުވެރި ތަޙުޤީޤެއް ކުރީމައެކަމެއް އެ

އަދި . ބިރުގަންނާކަށް އެއްވެސް ބަޔަކު ނުޖެހޭ. ގޮތަށް އިންސާފުވެރި ތަޙުޤީޤެއް ކުރަން ޔަކު ނުހިމެނޭއެއްވެސް ބަ

ދާކަށް  ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ގައި ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި އެންމެހައިލަތެއްޙާއްލުނުވާ ހައަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ މީހުންނަށް 

 .ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. އޮތީ ގޯހެއް ހެދިފައޭ އެ ޏާކަމަށް ބިރުގަންނަން އެ. ވެސް ބިރުގަނެގެންނުވާނޭ

 1080 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  31ހިސާބުން  މިހާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 .އަރުވަން

 

 1085 [އަށް 11:11އިން  11:31ހުސްވަގުތުކޮޅު ]

 

 :އްކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ ކުރިޔަށް . `. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގެންނެވުން އެދެން

އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާ. 6.8ޑާ ނަންބަރު އަޅުގަނޑު ކުރިޔަށް ގެންދާނީ އެޖެން. ގެންދަން މިހާރު މި ފަށަނީ

ގެ ދަށުން މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމަށް ހުއްދަ (ހ)އްދާގެ ވަނަ މާ 13ށުން، ވަނަ މާއްދާގެ ދަ 13ޤާނޫނުއަސާސީގެ  1090 

އިން ފުރިހަމަ  ގައި ދިވެހިރާއްޖެން އޮން ކޯޕަރޭޝަން އެންވަޔަރމަންޓުކޮންވެންޝަ ސާކުހޯއްދެވުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ 
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ގަޑިއިރުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު  1ވާ މި މައްސަލަ އަށް ކަނޑައެޅިފައި. މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މައްސަލަ

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ވިލިމާފަންނު ދާއި އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި. މިހާރު މި ހިނގަމުންދަނީ

 . އިން މަނިކަށްއަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސަ

 1095 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން އިން މަނިކުސަޙު އަޙްމަދު ނިހާނު ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ގައި އެންވަޔަރމަންޓު އޮންކޮންވެންޝަން އޮން ކޯޕަރޭޝަން  ސާކު. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެނގޭ މިއީ  ލުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަރިވުމަށް އެދި އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޮނުވިފައިވާ ސިޓީ ބަލައިބައިވެ

ކަމަށް ހުއްދަ  ޕާލިމެންޓުން މި ތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެބޫލުކުރާ ގޮއަދި އަޅުގަނޑު ޤަ. ކަމަށް ކަމެއްވަރަށް މުހިއްމު

މި . ގޮތަށް ކަމުގައި ދަންނަވަން ވާހަކަދެކެވުނު ގިނަ މެންބަރުންގެ ވިސްނުން ކުރީގައި ވެސް ހުރީ މި. ވެސް ދޭނެ 1100 

ވަން ސާފުކުރައް މުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވުމުގެ މައްސަލައިގައި އެންމެ މުހިއްމު އެއް ނުކުތާ އަކީ މަޢުލޫމާތު

އަދި . އޮތް އް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި އެބައޮތް އެޓާރނީ ޖެނެރަލް މީގެ އިޢުތިރާޟެ ކުރައްވާފައިމަސައްކަތް

ބޮޑު ވާހަކަ އެއް ދެކެވިފައި އޮތް  ތެރޭގައި ނެޝަނަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މާއޭގެ

. ބުމެދު އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ ސަބައޮތް ގޮތާ  ފައިސާ ދޭންމުޢާހަދާގެ . ކަމަކަށް ނެތް

ގޮތުގައި  ންގޮތަކުންތޯ މިފަދަ މުޢާހަދާއެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަށް އިތުރު ފައިސާގެކޮ 1105 

. ންނަށް މި ނޯޓުން ފެންނަންއް އަޅުގަނޑުމެއޮތް ހައްލެ އެއަށް ވެސް އެބަ. ޖެހިދާނެތޯއެހެން ބަޔަކަށް ދޭން

ނުވަތަ އެހެންގޮސް  ،ނަމަ ނުދޭބަޖެޓު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަން ތެރޭގައި މި މުޢާހަދާގެ ފައިސާ ދޭންއޭގެ

ރީކޮށްގެން ޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކުން ވޮލެންޓްވާނަމަ ބައިނަލްއަ ކަމުގައިގެ ފުދުންތެރިކަން އެވަރަށް ނެތްއަޅުގަނޑުމެން

ކަން އެއީ ކަމުގައި މެންބަރަކަށްވުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް ހުޅުވިފައި އޮތް ދިމަދިމާލުން ވެސް ފައިސާ ހޯދައިގެން މި އެހެން

 1110 އޮންކޮންވެންޝަން ކޯޕަރޭޝަން  ސާކުއަދި ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި . އެކު ފާހަގަކުރާ ކަމެއްއަޅުގަނޑުމެން އުފަލާ 

މަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާތަކަށް ވިސްނާލީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިނުވަނަ ބައިގެ އެއްބާރުލުން 2އެންވަޔަރމެންޓުގެ 

އުމުތައް ޓެރި ޤަމުހިއްމުކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަވައް ލަތުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށްޙާވަގުތާއި  ނގޭ މިއެ އެބަ

ފާހަގަކުރެވެންހުރި މުހިއްމު  ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޢިއްޔާތަކުގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަހިމެނޭ ސާކުގެ ޖަމު

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު، ، ވަނަ ނުކުތާގައި މި އޮތް އެއަރ ކޮލިޓީ މެނޭޖުމެންޓު 2އޮވޭ  ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެބަ

ފޯރ  ތައް ބެލެހެއްޓުން، އިކޯ ސިސްޓަމު މެނޭޖުމެންޓުފަރު. ލުތައް އަދި ކޯސްޓަލް ޒޯން މެނޭޖުމެންޓުމޫސުމީ ބަދަ 1115 

 ހުޑްސް ފަދަ ވަރަށް މުހިއްމު ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް މި ޗާޓަރުގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައި އެބަލައިބްލީ ސަސްޓެއިނަބަލް

ކުރުން ފަދަ އަދި ކުތާތަކުގެ ތެރޭގައި ކުނި މެނޭޖުސިލުކުރަމުން ގޮސް އަދި މި ނުހާމިފަދަ ކަންތައްތައް . އޮތް
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އަދި  އްގައި ޖަޒީރާ ކުދި ޤައުމުތަކާހިއްމު ޚާއްޞަ ގޮތެވެސް އެހެން ވަރަށް މުދިރޭތަކެތި ހިމާޔަތްކުރުމާ މި ނޫން

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ މެދުތެރޭގައި މިއޮތް ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ ތިމާވެއްޓަށް ނުކުމެދާނެ މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް 

އްދަލުވުމުގައި ގެ ބަސާކުވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު  1149އާދެ، މި މުޢާހަދާ . އަލިއަޅުވާލެވިފައި އޮތް ކަމުގައި ދަންނަވަން 1120 

ނިމިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ދިގުލައިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް ވީހާ އަވަހަށް މިކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އަދި . ބަރުންނަށް ގޮވާލަންކުރެވެން އޮތް ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ އެހެން ހުރިހާ މެން

އަކަށް ދިޔުމަށް، ދާންވީ ކޮމިޓީ އަށް ދިޔުމަށް  ގުޅޭ ކޮމިޓީ ސަލަ ބަހުސަށްފަހުގައި މިކަމާއްއިތުރުން މި މައޭގެ

މިހެން ކޮންމެ ކަމަކަށް އަދި ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ލަންއަޅުގަނޑު ހުށަހަޅައި

ވާނަމަ އެ  ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކަށް ވާހަކަދައްކާ ކަމުގައިކުރަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ސިޔާސީ ވަކާލާތު 1125 

އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ކުޑަކުޑަކޮށް . ފުރުޞަތެއް ނެތޭ އިމައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިގުދައްމަން ވަގުތާ

 ... ރުމަށްވީ ގޮތްދެ ބުޅަލުގެ އަރައި. ނާލަމާ ހިނގާށޭވިސް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މުމަޢުޞޫهللا ލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެ

ގައި އެންވަޔަރމެންޓު އޮންކޮންވެންޝަން އޮން ކޯޕަރޭޝަން  ސާކު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ` 1130 

ވާފައިވާ މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑު އްދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވުމަށް މަޖިލީހުގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން ފޮނު

އެކު މި ކޮންވެންޝަންގައި ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ނުދައްކައި އަވަސްކަމާ  ނޑުމެން ހަމަ މާދަންނަވާނީ މިހާރު އަޅުގަ

ޓްރާންސްފަރ  ނެ ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި ނޮލެޖުއާދެ، މި ކޮންވެންޝަނުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ. ބައިވެރިވާންވީއޭ

ދެން މި . ން ހިމެނޭޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ދިނުބަމެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އެއް ސާކުއާއި އަދި ޓެކްނިކަލް އެހީ 

ގައި ބޭއްވުނު ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހު ބޫޓާނު 2111ކޮންވެންޝަނަށް ބަލައިލާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ  1135 

ޕީގެ .ޑީ.އޭރު އެމް. ޚާރިޖީ ވަޒީރުން ސޮއިކުރައްވާފަވަނީ ރާއްޖޭގެ  ގައިސާކު ސަމިޓުގައި މި ކޮންވެންޝަނު

ދެން . ވަނީ މި ކޮންވެންޝަނުގައި ސޮއިކުރައްވާފަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޚާރިޖީ ވަޒީރަކަށް ހުންނެވި ޑޮކްޓަރ ޝަހީދު

މީގައި އަޅުގަނޑުމެން މީގެން ދެނެގަންނަންވީ ކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީން ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ކޮންވެންޝަންތަކުގައި 

ވާނީ  ކަންތައް ކުރެއްވުމުގައި ވެސް ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ނައިރު އެމަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދައިގެން ސޮއިކުރަން އޮން

ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން ރުހުން  ސޮއިކުރައްވާފައި އެތައް ދުވަހެއް. ނަމަ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދަވާފައި ސޮއިކުރެއްވި 1140 

 ޕީ މެންބަރުން ވެސް އެ.ޑީ.އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެމް. އަންނަނީ ހޯދަން މި

ވެސް ލަސްނުކޮށް މި  ކުރުމުގެ ގޮތުންރިން ކުރެއްވި ސޮޔަށް އިޙުތިރާމުބޭފުޅުންގެ މިނިސްޓަރެއް ކު އެ ،ބޭފުޅުން

އާދެ، މިފަދަ . ދޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަންތުން ބައިވެރިވާން އެއްބާރުލުންގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާކޮންވެންޝަނު
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އޮންނަ ގުޅުން  މެން އެއް ޤައުމު އަނެއް ޤައުމާތެރޭގައި ވެސް އަޅުގަނޑުސާކުގެ އި ބައިވެރިވެގެން ކޮންވެންޝަންތަކުގަ

އިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފައިދާތަކެއް ވަންޏާ މި ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ވެސް  ރާއްޖެ ،ބަދަހިވެ 1145 

 .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބައިވެރިވާންޖެހޭ

 

 :ފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުންރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަށީ އުތުކުޅުދުއްފު

އިން ބައިވެރިވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން  ޢިއްޔާގައި ރާއްޖެސާކު ޤައުމުތަކުގެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ޖަމުޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

 1150 ން ފައިސާ ޚަރަދުވާނެ ކަމަކަށްކަމަކީ ދައުލަތު މި... ޓަކައި ދައުލަތުން ސަބަބަކީ މިކަމަށް. ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގައި ޖަލާލުއްދީން . ވާތީ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ މައްސަލަ އެއް

އަދި . އަދިވެސް މުސާރަ ނުދޭ އިނގޭތޯ. ވަނަ ދުވަސް މިއީ 2މަހުގެ  ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަދު ވެސް ވަނީ މި ،ސްކޫލް

ދައުލަތުން ފައިސާ ، އެހެންވީމާ. ވަނީ ހަމަނުޖެހިފަ މަދަރުސާތަކަށް ވެސް މުސާރަދޭނެ ގޮތެއް އަދިއެހެން 

ބުނަމުން ގެންދަނީ އެފްގެ ވަފުދުން މިއަދު ވެސް .އެމް.އައި. ޖެހޭ ވިސްނަން ޚަރަދުކުރާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެބަ

މިހެން . ކުޑަކުރާށޭސަރުކާރުގެ ޚަރަދު. ޑަކުރާށޭސިވިލް ސާރވިސް ކު. އްސަސާތައް މަދުކުރާށޭސަރުކާރުގެ މުއަ 1155 

. ޖެހޭ މެދު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަވާތީ މިކަމާ  ބުނަމުންދާއިރުގައި  ދައުލަތުން ޚަރަދު ހިނގާ ކަމަކަށް

ންޖެހޭ އެހެންނަމަވެސް ކުރަ. ޢިއްޔާގައި ބައިވެރިވީމަވާނެ ފައިދާތަކެއް ވެސް ހުންނާނެއަޅުގަނޑަށް ވެސް އެނގޭ މި ޖަމު

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އިތުރު މިނިސްޓްރީތައް ހަދަން . ޚަރަދަކީ މިއަދު އަޅުގަނދުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ޚަރަދެއް

އެހެންނަމަވެސް . ދާއިރުގައި ދައުލަތަށް ވަރަށް ބައިވަރު ފައިސާ އިތުރަށް ބޭނުންވާނެ އެކަންކަން ކުރަން

މި  ހުރި މަސައްކަތްތައް ވެސްއި ދާއިރާގައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށާފަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުގެ 1160 

ކުޅުދުއްފުށީ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ . ވަނީ ހުއްޓައިލާފަ ހެދުންކުޅުދުއްފުށީގެ މަގު. ސަރުކާރުން ވަނީ ހުއްޓައިލާފަ

ކުޅުދުއްފުށީގެ ޒުވާނުންގެ . އިލާފަވަނީ ހުއްޓަ ހޯލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކޮށްފައި ވަނިކޮށް

ގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ ޢަފީފުއްދީނުކުޅުދުއްފުށީ . ވަނީ ހުއްޓައިލާފަ މަރުކަޒު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް

މިކަންކަން މިހެން ހުރިއިރުގައި ދައުލަތުގެ މިނިސްޓްރީ ހަދައިގެން ފުލުހުންނަށް . ހުއްޓުމަކާ ހިސާބަށް އައިއްސަ

ތަން ފެނިގެން  ރަ ބޮޑުކޮށްގެން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ހުރި ފައިސާ މިގޮތަށް ޚަރަދުވާމުސާ 1165 

އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާ އަކީ ރާއްޖޭގައި . ދުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްމަކީ އަޅުގަނޑަށް މިކަމަށް ތާއީޔުދި

. މީހުން އުޅޭ ރަށެއްގެ ވާހަކަ އެއް ނޫން 311ދައްކަނީ  އަޅުގަނޑު މި. ވަނަ އަށް އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު އެއް ރަށް 8

ސަރުކާރު . އަޅުގަނޑުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ

ގައި ނުޖަހާ ލިއަނުން ބަޖެޓުމި 211މިލިއަނުން  111ބަދަލުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ތިން ހަތަރު މިނިސްޓްރީ ހަދައިގެން 



46 

 

 1170 2112. ންނަނީތަން މި ފެ ޖެހުނީމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާ އަށް ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވޭޚަރަދުކުރަން

މީހުންނަށް  1211. ނެދޭކަށް ނޯންނާރޮމޯޝަންމީހުންނަށް ޕް 1211ގައި ފުލުހުންގެ ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު

ފުލުހުންނަށް އިތުރު އިމާރާތެއް އަޅާކަށް ބަޖެޓަކު . ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުވޭ މިލިއަން 18ދިނީމަ ޕްރޮމޯޝަން

އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ރައްޔިތުން . ދޭކަށް ބަޖެޓަކު ނޯންނާނެލުހުންނަށް ފެމެލީ އެކޮމޮޑޭޝަންފު. ނޯންނާނެ

. ޖެހޭނެފުލުހުންނަށް ކަންތައް ކޮށްދޭން .އްފުލުހުން ހޮވާފައި އޮތް ސަރުކާރެ. ހޮވާފައި އޮތް ސަރުކާރެއް ނޫން

އަލުން  މިއަދު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެ ހުށަހަޅަނީ. އެހެންނަމަވެސް ބަޖެޓުގައި ޖަހައިގެން އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ 1175 

. ޓަކައި އެއީ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރުމަށް. ޓަކައި މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ކުރުމަށްބަޖެޓު މުރާޖަޢާ

 ވެރިކަމަށް ތި. އެއް ނެތް ގަނޑުމެން މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ނުދީ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ މާނައަޅު

ރައްޔިތުންނަށް . ލިބޭތޯސް ބަލަންވީ ރައްޔިތުންގެ ރުހުންދެން ވެ، އެހެންވީމާ. ތީ ބަޣާވާތަކުން ވެސް އާދެވިފައޮ

. އޭރުން ދެން ވެސް ވެރިކަމުގައި އިތުރަށް ވެސް ހުރެވޭތޯ ބެލޭނީ. ވޭތޯކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައް ކުރެވޭތޯ، ކޮށްދެ

ދައްކާއިރު ދައުލަތުގެ ނޫން އާސަންދަ ހުއްޓާލަން ވާހަކަޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް  1180 

އުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ދަ. ބާޣީ ސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ކުރަމުން އެ ގެންދަނީރަދުތައް ބޮޑުވާނެހާ އުސޫލުން ޚަ

ތިއްބަކާ . އާސަންދަ ހުއްޓާލައިގެން ރައްޔިތުން މިއަދު ގެއަކު ނުތިބޭނެ. ޖެހޭ ކުޑަކުރަން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ

ދާށޭ ހޮސްޕިޓަލަށް  އޮތް ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުންތައް ނިކުމެ ބުނީ އެންމެން މިހާރު މި. ނުވެސް ދޭނެ

 1 މަސް ދުވަސްވީއިރު އާސަންދައިގައި 3އެއްގެ ގޮތުން  އޭގެ ނަތީޖާ. ނުވިޔަސް ދައްކާށޭލިބަ .ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާށޭ

 1185 21%އޭގެ މާނަ އަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ . ވަނީ ހޯދާފައިހާސް މީހުން ރިޕީޓުކުރުމެއް ނެތި ޚިދުމަތް 21ލައްކަ 

 މިއަދު ތި. ވޭ އިން ޚަރަދު އެބަ ޗަށް އާސަންދަމިލިއަނަށްވުރެ މައް 3ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް . ންނަކީ ބަލި މީހުންނޭމީހު

މަސް  3ހަމަ  އީއަދި މި. މިކަން ކުރެވޭތޯ ބަލަން ހިނގާށޭ ،ބޭފުޅުން ތި ވިދާޅުވަނީ ސިޔާސީ ފިކުރުން އެއްކިބާވެ

 ޔާލާއި ފިކުރަކުން ރައްޔިތުން އެހާކަންތައްތައް ޚި މި. ހުރި ކަންތައްތައް އިނގޭތޯ ދުވަސް ތެރޭ ހިނގާފައި

ކޮންމެ ބަޔަކު . އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާންލަންޖެހޭ ކަމެއް، އެހެންވީމާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނުދާނެކުންފަސޭއަ

އެއަށްވުރެ އިތުރަށް . އް ކުރެވެންޖެހޭނީވެރިކަމުގައި ތިއްބަސް ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތަ 1190 

ނެތްކަމަށް ދޭތެރޭގައި ރައްޔިތުން އިތުބާރު ސަރުކާރާ. ޅުގަނޑުމެނަށް ޖެހޭއްޔާ ކަންކަމާ ކުރިމަތިލާން އަޚަރަދުކުރަންވެއްޖެ

ސަބަބުން އެހެންކަމުގެ . ދަނީ އައި އެހީތައް ކަނޑާލަމުން އެ ބޭރު ދުނިޔެ ޤަބޫލުކުރާތީ އެކި ޤައުމުތަކުން ދެމުން

އި ހުރި ފައިސާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޅުގަނޑުމެން ހެދި ބަޖެޓުގަ. އުޅެނީ ތައް ނުހިންގިގެން މިހިންގަންހުރި ޕްރޮޖެކްޓު

އުޅެނީ ބަޣާވާތަކުން ސަރުކާރެއް ގެނެސްފައި އެ  ނުލިބިގެން މި. ބަރާބަރަށް ލިބޭނެ އިނގޭތޯ ،ނަމަ ވެރިކަމެއް އޮތް

އަދި އެހެން . ވަނީ ކަނޑައިލާފަ މިލިއަން ޑޮލަރު މިއަދު 11ޑެންމާކުން ދޭން އޮތް . ސަރުކާރު ދުނިޔެ ޤަބޫލުނުކޮށްގެން 1195 
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އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓުން އިތުރު ޚަރަދުކުރަން ، އެހެންވީމާ. ހުރީ ތަކުން ދޭންހުރި ލާރި ވެސް ހަމަ ކަނޑާލާފައިޤައުމު

އަޅުގަނޑަށް ވެސް . ޖެހޭ ބަޖެޓުން މިއަށް ކުރާނެ ބާރެއް ވިސްނާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން އެބަ

. މިކަން ކުރެވޭނެ. ގައި ބައިވެރިވުމަކީ ހަމަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްޢިއްޔާޚަރަދެއް ނުވާނަމަ ހަމަ މި ޖަމު އެނގޭ

ގެންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެފުން ބުނަމުން އެ.އެމް.ވާއިރުގައި އައި އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓުން މިއަދު ޚަރަދުތަކެއް

އެފް ވަފުދާ .އެމް.އި އައިއަހަރުތެރޭގަ 3އަޅުގަނޑު ވެސް ވޭތުވެދިޔަ . އިޤްތިޞާދު އޮތީ ވަރަށް ނާޒުކު ޙާލަތެއްގައޭ 1200 

 މިއަދު އެ. އްނުވޭ މިފަދަ ޙާލަތަކަށް އިޤްތިޞާދު ދިޔަ ވާހަކަ އެއްބޭފުޅުން ވިދާޅެ އެކަމަކު، އެ. ބައްދަލުކުރިން

މި ސަރުކާރުން ބޭކާރު . ބޭފުޅުންގެ ތާއީދުނެތީމާ މިހެން މި ވިދާޅުވަނީ މިއަދު އޮތް ސަރުކާރާ ދޭތެރޭގައި އެ ބޭފުޅުން

 ކަމަށް އެ މި ސަރުކާރުން ސިޔާސީ މަޤާމުތައް އިތުރުކުރާނެ. ބޭފުޅުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ކަން އެޚަރަދުކުރާނެ

ޕީ ސަރުކާރުން، .ޑީ.ޓަކައި އެމް އާސަންދަ ހިންގުމަށް. ބުނަނީ ވަރަށް ނާޒުކު ޙާލަތެއްގައޭ ބޭފުޅުންނަށް ވިސްނޭތީ އެ

ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑު ދިވެހި  އް ކުރާނެހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެ ޕީގެ މެންބަރުން ކުރެވެން.ޑީ.އެމް 1205 

ޓަކައި ކޮށްދޭ ކަންތައް،  ރައްޔިތުންނަށް. އާސަންދަ ހިނގަންޖެހޭނެ މި ޤައުމުގައި. ރައްޔިތުންނަށް އަރުވަން

ރައްޔިތުން ޓެކްސް ދައްކަނީކީ ސިޔާސީ މަޤާމު . ކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ޓެކްސް ނަގައިގެން މިކަން މި

. ޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް ދޭންވާ ޚިދުމަތްތައް ހޯދައިދިނުމަށް. ހޯދާކަށް ނޫންސަރުކާރަށް ތާއީދު. ރާކަށް ނޫންއިތުރުކު

މިއީ . ތިބީ މުސާރަ ނުލިބި އިނގޭތޯ ވަނަ ދުވަހު އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެ 2މިއަދު ވެސް މަހުގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑަކަށް . ށް ދެން ކިޔާނެ އެއްޗެއްއަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ މި އަ. ސަރުކާރެއްތޯ 1210 

ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވާކަށް  އި މިހިރަ ހުރިހާ ކަންތައް ހުއްޓައިލާފައިއަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގަ

ޕޮލިހުންނާއި  އިތުރަށްމިނިސްޓްރީ ހެދުމާއި  2އަދި ހަމަ އެހެންމެ ދައުލަތުން އިތުރު . އަޅުގަނޑަކަށް ވޯޓެއް ނުދެވޭނެ

ސިފައިންނަށް ވެރިކަން ހޯދައިދިނީތީ އެހީވާން މިހިރަ ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކަކީ މި ޤައުމުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ހުރި 

 13. ވާތީ އެކަން ކުރަނީ އޭގެތެރެއިން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް. ބާޣީންކުރާނީ އަބަދު ވެސް ބަޣާވާތް. ތޯކަންތައްތައް

ދެން މިތަނުން . ފިޔާ ފުލުހުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން ދިންއިރުގައި އެ ފައިސާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައެއް ނޯންނާނެމިލިއަން ރު 1215 

ކޮންޓިންޖެންސީ . ކަމަށް ންޖެންސީން މި ފައިސާ ނެގިދާނެއިރު ވިދާޅުވި ދައުލަތުގެ ކޮންޓިބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަދެއްކެވި

. ކަމެއް އަޅުގަނޑެއް ނުދަންނަން އިނގޭތޯ ނަށް ވަޒީފާދޭން އޮންނަ އެއްޗެއްށާއި މީހުންއަކީ އިމާރާތްއަޅާށާއި ގެދޮރުއަޅާ

އް ދައުލަތުގެ ރިޒަރވްގައި ޓަކައި އޮންނަ އެއްޗެ ޤައުމަށް ދިމާވާ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް

ވިސްނުން އެހެރީ އެ ފައިސާ ބޭފުޅުންގެ  އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އެ. ންޖެންސީގެ ގޮތުގައި ހުންނަ ފައިސާ އަކީކޮންޓި

އޮތް ފައިސާގެ ންނަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމާފައި މިއަދު ފުލުހު. ނަގައިގެން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚަރަދުކުރުމަށް 1220 

އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް އެބަ . އަހަރު ނިމޭއިރު ގުނަ ޚަރަދުވެގެންދާނެ މި 2
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ވަނީ  އެތައް ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ. އެތައް ރަށުގެ ބަނދަރު ނުހެދި ހުރީ. ކަން ހުރީއިތްތަކެއް ދޭންޖެހިފަޚިދުމަ

މިކަންކަން ކޮށްދޭތީވެ . ޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ލިބޭނެ ގޮތްތައް ތަނަވަސްކޮށްދޭން އެބަ. ބޭނުންވެފަ

. ގައި ޚިދުމަތްކުރާނީވެސް ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތުބަދުއަ އަޅުގަނޑުމެން. އަޅުގަނޑުމެނަށް ރައްޔިތުން ތާއީދުކުރަނީ

ރައްޔިތުން ލާ ވޯޓަކުން ހޮވޭ ސަރުކާރެއް ޤައުމުގައި . ޕީ މިއަދު ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަނީ.ޑީ.އެމް، އެހެންވީމާ 1225 

ރައްޔިތުން  އެ ސަރުކާރެއް ޤައުމަށް ގެނައިމާ ފުލުހުން ނުކުމެ ބަޣާވާތްކޮށްގެން ވައްޓާލާފައި އޮތް. އޮންނަންޖެހޭނީ

އަޅުގަނޑު . ރައްޔިތުން ފަހުބަސް ބުނާނީ. ވެރިކަން ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންނާ ހިސާބުން. ބަލައެއް ނުގަންނާނެ

 .ށްދައްކަނީ މި މައުޟޫޢަ މި

 

 1230 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާރި މެންބަރު، ހުށަހެޅިފައިވާ މައުޟޫޢަޢިއްޒަތްތެ

 

 :އްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުންކުޅުދު

ގޮތުގައި މި ކޮންވެންޝަނުގައި ބައިވެރިވެ ދައުލަތުން އިތުރަށް މިއަށް ފައިސާ  ޤަބޫލުކުރާއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު 

ކުރަން އަޅުގަނޑަށް  ސް ވެގެން މިކަންޚަރަދުކުރަންޖެހޭއިރުގައި އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގައި މިހިރަ ކަންތައްތައް ވެ 1235 

ގިނަ  އަށް ވުރެ 92. %ންތައްތައް އެހެރީ ހުއްޓާލެވިފައަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގައި ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަ. އެއްބަސްވެވޭނީ

ގެ ޓަކައި މި އަހަރު ހެދުމަށްކުޅުދުއްފުށީގެ މަގު. އްކަތްކުރެވިފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ވެސް އެހެރީ ހުއްޓައިލާފަމަސަ

ހުންނަށް މި ފައިސާ މީ އެހެންނަމަވެސް، ވެރިކަން ހޯދައިދިނީމާ އެ. ންނާނެމިލިއަން ރުފިޔާ އޮ 31ގައި ވެސް ބަޖެޓު

އަޅުގަނޑު ވެސް އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާ އަށް . ޖެހުނީމާ ދެނެއް އަޅުގަނޑަކަށް މަޑަކުންނެއް ނުހުރެވޭނެޚަރަދުކުރަން

އަޅުގަނޑު ، އެހެންވީމާ. ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް އެއީ އަޅުގަނޑު. ތްކުރަންކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރަން މަސައްކަ 1240 

އެއަށްފަހު . ހުރި ތަންތަނަށް ޚަރަދުކޮށްދިނުން އިހުރި ކަންތައްތައް އެ ފާސްކޮށްފަ އިއެދެނީ މި ބަޖެޓުން ފާސްކޮށްފަ

 2ޅުގައި ވިދާޅުވި ދައުލަތުން އިތުރު ދެންމެ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފު. ކުރުމަށް އެއްބަސްވެވޭނީ އަޅުގަނޑަށް މިކަން

މިނިސްޓަރަކު . ތަނަކަށް ސިޔާސީ ބޭފުޅުނެއް ނުލާނެތޯ އެ. ދީމާ އިތުރު ޚަރަދެއް ނުހިނގާނޭމިނިސްޓްރީ ހެ

ބާޣީ އެއް ވިޔަސް އަދި މިނިސްޓަރަކު ލައިފިއްޔާ މުސާރަ ދޭންޖެހޭނެކަން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އެނގޭހާ . ނުހުންނަވާނެތޯ

ޗެއް ހުރިހާ އެއް ހަމަ އެހެންމެ ފަރުނީޗަރާއި އަދި އިތުރަށް އޮފީސް އިމާރާތާއި ކަރަންޓާއި ފެނާ މި. ވެސް އެއްޗަކީ 1245 

ރެވެމުންދާއިރު މިއީކީ މިކަންކަން ކު ޓަކައި ބަޖެޓުގައި ނެތްކަމެއް ކުރުމަށް، އެހެންވީމާ. ވެސް ބޭނުންވާނެ

ތަން ހުރުމުން ނުކުރެވި އޮތް  2މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި  ކޮބައިތޯ އެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން
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ދެން ނުކުރެވޭނެ އެއް  ނޭނގޭ ބަޔަކު ވެރިކަމަށް އައިމާކަމެއް ކުރަން . ކަމެއް ނެތޭ އިނގޭތޯ ނުކުރެވި އޮތް. ކަމެއް

 ... ދަނީ ފެންނަމުން މިއެކަން . ވެސް ކަމެއް

 1250 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .މި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 :ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް . ންޓާ ބެހޭ ކަމަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއްއެހެންކަމުން، އެންވަޔަރމަ 1255 

 ކަމުގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭ ކަމަށް ފައިސާ އެއް ޚަރަދުނުކުރާ ގޮތަށް މި އަށް އެއްބަސްވެވޭނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި މި

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ވީ އަށް އަރައި.ހުން އެއް ދުވަހު ޓީދެ ދުވަ. ޚަރަދުކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް ބައިވަރު. މަނަ

އާސަންދަ ހިންގެން ނެތީ އާސަންދަ އިން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ . ނެތޭ ކަށްވެސް ތި ވިދާޅުވަނީ އާންސަންދަ ހިންގޭ

މަސް ދުވަސްވީއިރު މިކަން ކުރަމުން  3އަޅުގަނޑުމެން . ޚިދުމަތްދޭން ޤަބޫނުކުރާ ސަރުކާރެއް މި ޤައުމުގައި އޮތީމާ

ޔިތުންނަށް ދިވެހި ޤައުމު އޮތްހާ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދިވެހި ރައް ،ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަމުގައި ތިބި. އައީ 1260 

އެކަން ރައްޔިތުން . އެއްގައި އެކަން ކޮށްދޭނަން ދުވަހެއްގައި އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތްވެވެން އޮތް ފުޅާ ދާއިރާ

ވެސް ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ކުރި ވެރިކަމެއްކަން ރައްޔިތުންނަށް ޕީން ކުރި ވެރިކަމަކީ އަބަދު.ޑީ.އެމް. ޤަބޫލުކުރާނެ

 ...އެހެންކަމުން. އެނގޭ

 

 1265 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މި  .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު އަތުލާނަން ގޮތަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަންޏާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ތި

 . ށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާހުށަހެޅިފައިވާ މައުޟޫޢަ

 

 :ބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުންކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މެންބަރު ޢަ

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން  ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަށް. ށް ހަމަ މި ވާހަކަދައްކަނީއަޅުގަނޑު މި މައުޟޫޢަ 1270 

ށް ގޮތަ އިން ލާރިދައްކަންނުޖެހޭ ކޮންވެންޝަނުގައި ރާއްޖެގެ ސާކު، އެހެންވީމާ. ންޖެހިފައިވާ ކަމެއްމިއަދު ވިސްނަ

ސަބަބަކީ ރާއްޖެ އަކީ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ވަރަށް . ބައިވެރިވުމަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ކަމެއް

އެހެންނަމަވެސް، ބާޣީ ސަރުކާރުން މިނިސްޓްރީ އެއް ހެދީމާ އޭގެ ސަބަބުން ތިމާވެށި . ވާތީ ނުރައްކާތެރި ޤައުމަކަށް
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އުފައްދައި އިތުރު ބަޔަކަށް ވަޒީފާ ދީ، ސިޔާސީ މަޤާމު . ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނުދާނެކަން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހައްލުވެގެން

ތިބީ ޖަލާލުއްދީން  ވެސް އެ އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގައި މިއަދު. މި ހުރިހާ ކަންތައް ކޮށްފައި މުސާރަ އެއް ނުދެވޭ 1275 

 މިއީ ދުވަހަކު. ސާރަ ނުދެވިމަހު ދެ ވަނަ ދުވަސް އައިއިރު މު ސްކޫލާއި އިތުރު ސްކޫލުތަކަކުން މުވައްޒަފުންނަށް މި

ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ، އެހެންވީމާ. ނޫން އިނގޭތޯ ވެސް މި ޤައުމުގައި ވެފައި އޮތް ކަމެއް

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

 1280 :މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްކެވުން މުތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީފަރެސްމާ

ޢިއްޒަތްތެރި . އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .اهلل رسول على والسالم والصالة هلل الحمد. `

އަނދިރިންނާއި ހޮޅިންގެ އަތްދަށުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވި ފަދައިން މި ހުސް ފަށަމުން މި ޤައުމު އަނދިރިރައީސް، މިއަދު ބަ

ޤައުމު ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް  ކުޅެމުންދިޔަ ބައެއްގެ އަތްދަށުން މި މި ޤައުމުގެ ދީނާ، އްދާރުވެޣަޤައުމަށް 

ޢިއްޒަތްތެރި . ދަންނަވަންންނަށް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ އެކީގައި ޝުކުރުމަސައްކަތްކޮށްދެއްވި ފުލުހުންނަށާއި ސިފައި

ސުބުޙާނަހޫ ވަޠަޢާލާ މި ޤައުމު هللا މާތް. ކަމަކީ މި ޤައުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވެފައި އޮތް ކަމެއް ރައީސް، މި 1285 

ޓަކައި އެކަލާނގެ ހަޟްރަތަށް  ކަމަށް މި ޤައުމުގެ ދީނާއި މި ޤައުމުގެ ފަސްގަނޑު ސަލާމަތްކޮށްދެއްވި ،ށްމިނިވަންކޮ

ޓަކައި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ޤައުމަށް ފަސާދަކުރުމަށް. ދަންނަވަން ނާޙަމްދާއި ޘަ. ކުރުވެރިވަންނިހާޔަތަށް ޝު

ޢިއްޒަތްތެރި . ވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަންކުރެވެމުންދާ ކަންތައްތަކަށް ސަރުކާރުން އަވަސް ފިޔަ

 . ށް ދާނަންންނަވަމުން އަޅުގަނޑު މައުޟޫޢަރައީސް، މިހެން ދަ

 1290 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ށް ވާހަކަދައްކަވާނީމައުޟޫޢަ. ނޫން އެއް ށް ދާނީކީން، މައުޟޫޢަނޫ

 

 :މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްކެވުން ރާހީމުޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްފަރެސްމާތޮ

އުޅޭ  އަކީ މި ސަރުކާރުން މިއަދު ހުށަހަޅައިގެން މި އުޅޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން މި ،އަކީ ދެންނެވި ވާހަކަ މިހާރު މި 1295 

 އެއް އެއްގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭ ވާހަކަ އަކީ ކޮންމެހެން މި ސަރުކާރުން ބައިވެރިވާންވެގެން އުޅުނު މުޢާހަދާ މައްސަލަ

ދު ހުންނަވައިގެން ސޮއިކުރައްވާފައި އޮތް ޝަހީ.ން ފޮރިން މިނިސްޓަރަކަށް ޑރމިއީ ކުރިން ހިންގެވި ސަރުކާރު. ންނޫ

އަދި  ތައްޔާރުކޮށް އެޓާރނީ ޖެނެރަލާ އާއި މިއާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރީގެ ސަރުކާރުން މި އެގްރީމެންޓުގެ ކޮޕީ. އެގްރީމެންޓެއް

ހުރި ސަރުކާރުން  ހުރިހާ އެއްޗެހި މި ކޮމްޕިއުޓަރުގައި އެބަރިކޮމަންޑޭޝަނާ  ރިހު އްސަސާތަކުން ހޯދާފައިއައެހެން މު
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އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތައް ނުކުރުމަކުންނެއް ވެސް އަދި . މި އެއްޗެހިތަކުގެ އަލީގައި މި ވާހަކަދައްކަނީ. ފޮނުވާފަ 1300 

ހި ދައުލަތަށް ލިބޭނެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދިވެ ކުރުމަކުންނެއް ވެސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ

އެއް  ޢިއްޔާގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ފައިދާތަކުގެ ޖަމުޓެރި ޤައުމުކުރުމުން އަވައް މިކަން. ނޯންނާނެ

ތްތެރި ޢިއްޒަ. ކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކުން މިކަމަށް ޚަރަދުކުރާކަށެއް ނުޖެހޭނެ މިކަން .އޮންނާނީ

ކޯޕަރޭޝަންތަކުގައި  ޔުޓިލިޓީޒް ކުންފުނިތަކާއި ހެލްތުއަކީ މިހާރު  ރައީސް، އެހެންނަމަވެސް، ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކަ

ށް އުޟޫޢަޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މަ. ޖެހޭ ވާހަކައެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ލާންޕީގެ އެކްޓިވިސްޓުން ވަކިކޮށް .ޑީ.ތިބި އެމް 1305 

ދޭތެރެއިން ހަމަ ދޭތެރެ އަޅުގަނޑު ވެސް. ށްވާހަކަދައްކަންޖެހޭނީ މައުޟޫޢަ ބޭފުޅުން ވެސް ވާހަކަދައްކަންޏާ އެހެން

ތެއް ވެސް އަޅުގަނޑަށް ފުރުޞަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކުރީގައި. ން ބޭރަށް ދާނަންމައުޟޫޢި

ވެސް އަޅުގަނޑު ބޭނުން،  ފަހަރު ނަމަވެސް، އެއެހެންނަމަވެސް، އެހެން. ށް ވާހަކަދައްކާކަށްނުލިބުނު ކުރީގެ މައުޟޫޢަ

މިނިސްޓްރީ އުފައްދާއިރުގައި ކުރީގެ ސަރުކާރުން، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ  އަކީ ދެ ދަންނަވަން ބޭނުންވި އެއް ވާހަކަ

ޓު މިނި 7ރު ވަރަށް ނަންގަވަންޏާ ކުޅުދުއްފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަވާހަކަ އެ  މަނިކުފާނު އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލައިގައި އެ 1310 

ކީއްވެތޯ އަޅުގަނޑު . ން ބޭރުގައި ވާހަކަދައްކަމުންދިޔައިރު ވެސް މަނިކުފާނެއް ހުއްޓުވައެއްނުލައްވާވަންދެން މައުޟޫޢި

ން މަނިކުފާނު އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވާހަކަދައްކާ ނިމެންދެ. އެއީ މައްސަލަ އެއް. ވާހަކަދައްކަން ފެށީމަ ހުއްޓުވެނީ

. އެންމެ ގޮތަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ހުއްޓުވޭނީ .ޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަންއަ .ވެސް މަޑުކުރައްވާ

އެހެންނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑު ބޭނުން ވާހަކަ އެއް . ޚިލާފު ވާހަކަ އެއް އަޅުގަނޑު ދައްކަންޏާ އެއީ އިސްލާމްދީނާ

 1315 ވަގުތު ހަމަވާކަންއެހެންނަމަވެސް، . އްކެންވާނެއަޅުގަނޑަށް ވާހަކަ ދެ. އަޅުގަނޑަށް މަޖިލީހުގައި ދެއްކެންޖެހޭނެ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި މުޢާހަދާގައި . ވަރަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް އޮތީ. އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ

 ...ޓަކައި ބައިވެރިވުމަށް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ވަގުތު ވަޑައިގެން  އާދެ، މި. އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމުގެ ޢިފުނަދޫ ދާއިރާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 1320 

 . ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް. ޖަލްސާގައި ނެތް

 

 :ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 އޮންކޯޕަރޭޝަން  އޮންކު ކޮންވެންޝަން ރއަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ސާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަދި . މަންޓުގައި ބައިވެރިވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ވަރަށް ފައިދާހުރި ކަމެކޭރޔައެންވަ 1325 



52 

 

ޓާ ލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމާއި ތިމާވެއްއެއީ އިންސާނީ ވަސީ. ކޭވެސް ކުރުން ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން

ރައްޓެހި ޓެކްނޮލޮޖީ ޓްރާންސްފަރކުރުން ފަދަ ކަންތައްތައް މި މުޢާހަދާގެ ދަށުން ކުރެވެމުން އަންނާތީވެ، 

ލަތު އޮތްގޮތުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭރު ޤައުމުތަކުން ދެވެން ޙާވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތާމަކުރަން . ވާތީވެ ވެފައި މަކީ މުހިއްމު ކަމަކަށްއެއް ލިބިގަތު އޮތް، ދެވެން އޮތް ހުރިހާ އެހީ

ގޮތްގޮތަށް  ތަނުގައި އޮޅުވާލައިގެން އެކި އެފް މީޓިންގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ވެސް މި.އެމް.އަޅުގަނޑުމެން އިއްޔެ އައި 1330 

ވާން މިއަދު އަދި ކުރީގެ ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފަދަ މުޢާހަދާތަކުގައި ބައިވެރި. ވާހަކަދެކެވެމުން ދާތީވެ

ޕީގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ބޭނުންނުވާ ވާހަކަ ވިދާޅުވާއިރުގައި ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މި ބޭފުޅުންނަކީ ކުރީގެ ރައީސް .ޑީ.އެމް

ން އުސް ބޭފުޅެއް ކަމަށް ހެދިވަޑައިގެކަންތައްތަކުގެ ވަރަށް ފުންނާބު ނަޝީދު ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އެއީ ތިމާވެށީގެ

އިންޓަރނޭޝަނަލީ މަޝްހޫރުކަން ހޯއްދަވައިގެން ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓުން އެތައް ފައިސާ އެއް ރާއްޖޭގެ ބަދަލުގައި ތިމާ 

 1335 ވާއިރު މިއަދު މި އެއް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ޓަކައި އެތައް މިލިއަން ފައިސާ އަމިއްލަ އަށް މަޝްހޫރުކަން ހޯދުމަށް

އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ . ވާތީވެ އަޅުގަނޑު ހަމަ ހައިރާންވޭބައިވެރިނުވާން ވާހަކަދައްކަ އެއްގައި ބޭފުޅުން މިފަދަ މުޢާހަދާ

އަބަދުވެސް . ވަނީ ހަމައެކަނި ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވާއިރުތޯއޭ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ނާޒުކުވެފައިދިވެހި

ޤައުމުގެ . އެރުން ހޯދަންވެގެން ކުރާ މަސައްކަތްތައްދަނީ ތިމާމެން އަމިއްލަ އަށް ކުރި މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

އެފުން ވެސް އިއްޔެ ވާހަކަދެއްކެވިއިރު .އެމް.އައި. ތަން ނުކުރެވިގެން ދާޓަކައި މަސައްކަތް ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް

ކުރީމަ ކަތްއެއްގޮތަށް މަސައް ޕޯޒަލެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި އެއާބޭފުޅުން ޕްރޮ ވަނަ އަހަރު އެ 9002ވިދާޅުވެފައި އޮތީ  1340 

މަސް  3އެހެންނަމަވެސް، އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅިތާ . ކަމަށް ލޯނުތަކެއް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ދޭ ވާހަކަ ދައްކާފައި ވާނެ

ރނެއް ހުން ދެން ހަމަ މުޅިން ރިވަރސް ޓާފަ ކަމާއި އަދި އޭގެ ޚިލާފުވެފައިވާ ދުވަސް ތެރެއިން ހުށަހެޅުންތަކާ

އެހެންވީމާ، އެކަމުގެ ސަބަބުން . ޚިލާފަށް ކަމަށް ވީ ހަމަ މުޅިން ހުށަހެޅުންތަކާން ގެންދެނަގައިގެން ކަންތައްތައް ކުރަމު

 އިން އެހީ ދެވޭނީ އަލުން އަނބުރާ އެ އިން އެހީތައް ވެސް ދެވެން ނެތްކަމާއި ރާއްޖެ ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު ރާއްޖެ އެ

ލަތު ޙާއަދި ރާއްޖޭގެ . މަލުކުރަން ފެށީމަކަމަށްބޭފުޅުންގެ އެ ޕްރޮޕޯސްކުރެއްވި ކަންތައްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޢަ 1345 

އެއަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ދެން ތަންތާކުން . އޮތީ ފޯލްޓުވާ ހިސާބަށް ގޮސްފައި މި-ނާޒުކުވެފައިވާ ހިސާބަކީ ލޯނު ޑި

 ތައް ވާހަކަތަކެއް މިލަތުގައި އޮއްވާ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަން އެޙާ އެހެންވީމާ، މި. ފަސޭހަކޮށް ލޯނެއް ވެސް ނުލިބޭނެ

. ވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްހެނެއް ތަނުގައި ދައްކަވައިގެން މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑަކަށް ހިޔެއްނުވޭ މި

އަދި ހަމަ ދެއްކެވި ވާހަކަ . ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް އިއްޔެގައި އިންނެވި އެ މީޓިންގައި

ނަމަ މި  ނުކޮށްފިޓަކައި މަސައްކަތް ވަގުތަކީ ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއް އެއްވެގެން ޤައުމަށް މި. އަޑުއައްސަވާނެ ރަނގަޅަށް 1350 

 ވާހަކަ މިއީ ހަމަ އިއްޔެގައި ވަރަށް ސާފު ބަހުން ދެކެވުނު ވާހަކަ މި. ލަތެއްގައި އޮތް ވާހަކަޙާޤައުމު އިނދަޖެހޭނެ 
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ގޮތަކަށް  ސްވެވަޑައިގަންނަވާފައި މިއަދު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އެހެންއެއްބަ މަނިކުފާނު ވެސް މިކަމާ އަދި އެ. އެއް

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވާހަކަދައްކަވާތީވެ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން

 

 1355 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . މަދު ސަލީމުޙްއޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

 1360 :ވާހަކަދެއްކެވުންއަޙްމަދު ސަލީމު  އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އާދެ، އަޅުގަނޑު ވެސް ކުޑަކޮށް އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަކީ، . `އާދެ، . މައިކު މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ

އެއީ . ކަމެއް އިނގޭތޯ ދު ވިދާޅުވިހެން އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރާތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީ

ވަރެއްގެ ޚަރަދެއް ހިނގިޔަސް  ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކޮންމެވެސް މާޢަތަކަށް ވިޔަސް އަދި އިސްލާމްދީނާކޮންމެ ޖަ

ށް މައްސަލަ ބައިވެރިވިޔަސް އަޅުގަނޑައެހެންވީމާ، ކޮންމެ ޖަމާޢަތެއްގައި . އެއިން ލިބޭނެ ފައިދާތަކެއް ވެސް އޮންނާނެ

ލާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވައި. އިނގޭތޯނުވާހާ ހިނދެއްގައި އެއް ނެތް އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފު 1365 

ގައި ޕީގެ ތެރޭ.ޑީ.ދަނީ ހަމަ ބާޣީންނޭ އަނެކައްޗެކޭ ކިޔަމުންދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަމާ އެމް ވެސް މި މިހާރު

މް ދީދީ ބޭރުކޮށްލާފައި އިސް މީހަކަށް، އިސް އްޔިތުން ހޮވާފައި ހުރި އިބްރާހީކޮބައިތޯ ރަ. މިހާރު ބަޣާވާތް ނުއުފައްދާތޯ

ގެ ތެރެއިން ކޮންތާކުތޯ ދެން އަޅުގަނޑުމެން. ހަދައިގެންހެރީ ބަޣާވާތްލީޑަރެކޭ ކިޔާފައި ރައީސް ނަޝީދު އެ

ކީ މާ، އަދި ވަޙީދު ހަދައިގެން ތީދެން އެހެންވީ. ބުނަނީ ވެސް ހަދަނިއްޔޭ އެ ޕާޓީތަކުގެ ތެރޭގައި. ނުހަދަނީބަޣާވާތް

 1370 . މައްސަލަ އެއް ވެސް ނޫންތާ ހެދިކަމުގައި ވިޔަސް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  ...ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 1375 :ވާހަކަދެއްކެވުން އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމު

  ...ޒަތްތެރި ރައީސްއެހެންވީމާ، ޢިއް
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާމައުޟޫޢަ

 1380 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމުއޭދަފުށީ ދާ

. މީހުން ވެސް ބަޣާވާތް އުފެއްދީ އެ ކުރިން. އެހެންވީމާ، ބަޣާވާތުގެ ތެރެއިން ނިކުންނާނީ ވެސް ބޮޑެތި ބަޣާވާތްތައް

. ހަދައިގެން ނަމަވެސް ބަދަލުވެފައެއީ ކޮންމެ ގޮތެއް  .އޮތީ ންމެގޮތަކުން ނަމަވެސް މިދިޔަ ސަރުކާރު ބަދަލުކޮށްފައި މިކޮ

 . ދެން ޤަބޫލުކުރަންވީ ބަދަލުވެފައި އޮތްކަން

 1385 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާޟޫޢަމިއަދުގެ، މިއަދުގެ މައު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމުއޭދަފުށީ ދާ

އެއްގައި އޮންނަ  ކީ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާމައުޟޫޢަ. ވާހަކަދައްކަނީ ށް މިތެރި ރައީސް، މިއަދުގެ މައުޟޫޢަޢިއްޒަތް 1390 

ށް ވާހަކަދައްކާއިރުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ މާ، މައުޟޫޢައެހެންވީ. ނޫން އެހާ ހަނި ދާއިރާގައި އޮންނަ އެއްޗެއް. އެއްޗެއް

ُهْم ِفي  َوَشاِوْرކުރައްވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަޙީهللا ތޯ މާތްކީކޭ. ވެއްޓުމަކީ މީހުންނާއި މަޝްވަރާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން

 އެއް މަޝްވަރާކުރައްވާ ވާހަކަ ކަނޑުކޮހުންނާ. ވަރާކުރައްވާށޭމަޝް ގެފާނު އަޞްޙާބު ބޭކަލުންނާނކީކޭތޯ، ކަލޭ ۖ  اْلَأْمِر

މަޝްވަރާކުރުމުގެ މަތިން ރައީސް ނަޝީދު ވެއްޓިގެން ދިޔައީ  ރައީސް ނަޝީދު ކަނޑުކޮހުންނާ. އެއް އޮތީކީ ނޫނޭ އެ

 1395 . އިނގޭތޯ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާހުށަހެޅި، މިއަދުގެ މައުޟޫޢަ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 1400 :ވާހަކަދެއްކެވުން މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމު ށީ ދާއިރާގެއޭދަފު

ހެންވީމާ، އެ. އޮތީ އެ އާޔަތްއޮތީ ކުރިމަތީގައި މަޝްވަރާގެ  އޮތީ ކުރިމަތީގައި، ޢަލީ ވަޙީދު ވިދާޅުވިހެން އެ މި

ބި މީހުންގެ ބިފައި ތިލިއީ މީހުން ބުނާ އެއްޗެއް އަޑުނާހައި، ތަޖުރިބާދިޔަގެއްލިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަލާކުވެގެން، 

. ން އިނގޭތޯއަކީ އޭނަ ހަލާކުވެގެން ދިޔު ކުރުމުގެ ނަތީޖާ ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ކަންތައްއޭނަ  ވާހަކަތައް އަޑުނާހައި
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. ދައްކަނީ އެއީ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ނުލާހިކު ވަރުގަދަ މީހެއްގެ ވާހަކަ މި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ މައުޟޫޢުގެ ފެށުން

ދެން އަޅުގަނޑުމެން . އިނގޭތޯޅުގަނޑުމެންގެ މައުޟޫޢުގައި ދާނީ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މީހާގެ ވާހަކަ އެހެންވީމާ، އަ 1405 

ށް މީގެ މާނައަކީ އަމިއްލަ ރަޢުޔަ؟ މީގެ މާނައަކީ ކޮބައިތޯ منستبد برعيه خلق ލަމާ ޢަލީގެފާނު ވިދާޅުވަނީބަލައި

އަޅުގަނޑުމެން . ވީ ގޮތަކީ އެއީ. ނަޝީދު ޔައީ ރައީސްދި ހަލާކުވެގެން އެ. ކުރާ މީހާ އަށް ހަލާކުހުއްޓޭކަންތައްތައް 

 ށް މަސައްކަތްކުރަން އުޅެން ހަދައިގެން އޭނާ ހަލާކުވެގެންއޭނާ އަމިއްލަ ރަޢުޔަ. އެއް އީކީމީހަކު ކުރި ކަމެއް ނޫން އެ

އަހައިގެން ލަފާ ތިބޭ ދެތިން ކަނޑުކޮހުން ލައްވައި ކައިރީގައި. ނޫންކަމުދާ މީހަކު ލައްވައި ލަފާއަހަނީކީ . ދިޔައީ

އަހަރު ހަމަ ނުވަނީސް ޤައުމުން  5ނޫނޭ އޭނާގެ  އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ބޭނުމެއް. ގޮސްގެން މުޅި ޤައުމު ހަލާކުކޮށްލީ 1410 

 . ބޭރުކުރާކަށް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  ...ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 1415 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމުއޭދަފުށީ ދާ

  ...އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ބޭނުންވަނީ ރައީސް ނަޝީދު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 1420 . ށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާމިއަދުގެ މައުޟޫޢަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ބަރު އަޙްމަދު ސަލީމުއޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެން

އަމިއްލަ އަށް ނިކުމެ . އްތޯ ބަހައްޓާނީއެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ކިހިނެ. ރައީސް ކަމުގައި ބަހައްޓަވާށޭ އިނގޭތޯ

ދުވަހު ކޮންބައެއްތޯ  އެ. ދޭށޭޔަކު ބުނެފި އަވަހަށް އިސްތިޢުފާއެތާނގައި ތިބި ކަނޑުކޮހުންގެ ބަ. ދީފިއިސްތިޢުފާ

މިހެންގޮސް އެތައް ބައެއް ތިބީ ސިފައިންނަށް  ތިބީ ބާޣީ ނަސީމަކާއި އަނެކަކާ އެ. ސިފައިންނަށް އަމުރުކުރަން ތިބީ 1425 

 ....ކޮބައިތޯ ސިފައިންގެ ކޮމާންޑަރުން؟ ކޮބައިތޯ އަނެއް މީހުން؟ އެހެންވީމާ، ދެން މިކަހަލަ. ރު ހިންގަންއަމު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، 
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 1430 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމުއޭދަފުށީ ދާ

ޕީގެ .ޑީ.ދުވަހު އެތާ ތިބީ އެމް މީހުން ކައިރީގައި އަސްލުގައި އެ ބުނެފި އެ މޮޔަ މީހުންގެ ބަސް އަހައިގެން މި މީހުން

 . ދޭށޭޢުފާށް ދެންނެވީ އިސްތިސީދާ ރައީސަ މެންބަރުން

 

 1435 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މައްޗަށް  ބުނަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  64ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތަވާ. މެންބަރުންގެ ވާހަކަ ބިނާކުރެއްވުމަށް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމު އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ

މީހުން ބުނީ  ހަމަ އެ ޏޭ ސީދާއަޅުގަނޑު ކައިރީގައި ސިފައިންގެ މީހަކު ބުން. ތިބަ މީހުންނަކަށް ނޭނގޭނެ މި 1440 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކީކޭތޯ؟. ކަމެއް ނެތޭ ދެން ތިބި މީހުންނަކަށް ބަލާނެ. ފާދޭށޭއިސްތިޢު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެއްގެ މައްޗަށް މެންބަރުންގެ ވާހަކަ ބުނަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  64މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 1445 ...ވާހަކަ އެހެންވީމާ، އެ. ބިނާކުރެއްވުމަށް

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމުއޭދަފުށީ ދާ

 1450 ...އޭނަގެ ފަހަތުން ނެއްޓިގެން .ދައްކަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކައޭ އިނގޭތޯ މި އަޅުގަނޑު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު. ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ. އްޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ޢި

 

 1455 :ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން
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ވެހިރާއްޖެ މަންޓުގައި ދިރއޮން އެންވަޔަސާކު ކޮންވެންޝަން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އައްސަލާމްޢަލައިކުމް

ޓަކައި މި ފޮނުއްވާފައި އޮތް މައްސަލައާ ބެހޭ  ހޯދުމަށްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޝްވަރާބައިވެރިވުމާ ބެހޭ ގޮތުން މިއަދު ރައީސް

އެކުގައި ސީލުކުރަން އެކި ޖަމާޢަތްތަކާ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ އެކި ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ތަމް

ތްތަކުގައި ގާއިމުކުރައްވާ، މެންބަރޝިޕް ނަގައިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްވުންތަކާއި އަދި އެކި ޖަމާޢަހެދިފައިހުރި އެއްބަ

 1460ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ކުރަމުންދާއިރުގައި އޭގެ ފައިދާ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރަށް 

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހަކަށް އައިސް ފެނިގެން . ކުރަންދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭނެކަން އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލު

ރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ފޮނުވާ މީހުން ފޮނުވުމަށްފަހުގައި ން ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރައްވަން އެއިދަނީ އަޅުގަނޑުމެ މި

މީހުން ޢަމަލުކުރަމުން  ތަކަށް އެމީހުންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރު ހުންނަ ގޮ މީހުންގެ ވިސްނުން ސިޔާސީ ގޮތުން އެ އެ

ތަނަށް  ވިލާތުގައި ހުންނެވި އެއިނގިރޭސިދޭތެރެއިން އަޑުއިވިގެން ދިޔައީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި. ތަން ގެންދާ

ތަނުގައި ހުންނެވި އެޑްވައިޒަރު މި ނަންނަމުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ހަމަ  ކަނޑައަޅާފައި ހުންނެވި ސަފީރު އަދި އެ 1465 

ދިވެހި  ،ގުޅިގެން މި ސަރުކާރާ ބެހޭ ގޮތުން ދިވެހި ރައްޔިތުން ބަދުނާމުކޮށް ރުކާރު ބަދަލުވުމާމިދިޔަ ސަ ކަނޑައެޅިގެން

އެހެންވީމާ، . ދައްކަމުން ދިޔައީ ކުރާ ބައެއް ކަމަށް މި ވާހަކަރައްޔިތުންނަކީ ބަޣާވާތް އުފައްދަން މަސައްކަތް

ދަކަށް ވާންޖެހޭނީ ތައްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤުޞަކުރާ ކަން އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ޖަމާޢަތްތަކުގައި ބައިވެރިވާން

އެހެންނަމަވެސް، . އި މަންފާ ހުރި ގޮތަށް މިކަންކަން ކުރުންޖެ އަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ލާބޔާދިވެހިރާއް

ޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ އަދި މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އަ 1470 

ގުޅިގެން ހިންގާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ވެސް ކުރީގެ ނަޝީދުގެ  އެކި ޖަމާޢަތްތަކަކާ މިދެންނެވި މަޤާމުތަކަށާއި

ވާހަކަ ދައްކާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ހަމަ އެއީ  ތަންތަނުގައި ގޮސް އެ ސަރުކާރުގައި ތިބި މީހުންނަކީ ބާޣީން ކަމަށް އެ

 ސް، މި ސަރުކާރަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއެހެންނަމަވެ. ނޫން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ދުމަޤުޞައަޅުގަނޑުމެންގެ ވެސް އެ 

ޖެހޭ މިއަދު ބޭރު ދުނިޔެ އަށް  މަތިން ގެނެސްފައި އޮތް ހެޔޮ ވެރިކަމެއްކަން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ގޮތުގެ ވާ ގޮތް އެއް

އެހެންމެ މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމުތަކަކުން  އާދެ،. ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭ އެކަން އަޅުގަނޑުމެން، އެ. ތަމްސީލުކޮށްދޭން 1475 

 3އާދެ، އެހެންނަމަވެސް، ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވިގެން ދިޔައީ . މި ސަރުކާރު އޮތީ ބަލައިގެންފަ މިހާރު

ރީ އަހަރު ވެރިކަންކޮށްލަން ލިބުނު މީހުންގެ ޢަމަލުތަކާއި ކަންތައްތައް ހު 3އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެންމެ 

ބޭފުޅުންނަކަށް އެނގިވަޑައެއްނުގަންނަވާ ނިދަން  އެ. ގަޑިއިރު ހަމައިގައި ނޫން ތިއްބަވަނީކީ 26. ކިހިނެއްތޯ

 ...ތު ވެސް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާއޮށޯންނައިރު އެ ބޯ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން އިރުއަރާއިރުގައި ތިމާގެ މަސްއޫލިއްޔަ

 1480 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން
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 . ށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާމެންބަރު، މިއަދުގެ މައުޟޫޢަ ރިޢިއްޒަތްތެ

 

 :ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

ގޮތަށް  ވަންޏާ މާދަމާ ވެސް ތި ތަށް ޢަމަލުކުރައްވައިފި ކަމަށްގޮ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު ތި 1485 

އޮވޭ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެބަ. ކަމަކަށް ވެދާނެރަށް ދަތި އުނދަގޫވަ އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނަށް. ޖެހޭނެޢަމަލުކުރަންވަން

ތިޔާރު އަދި ށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤާއި ބާރު، އިޚްމީހުންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތާއި އެ

. މަތިން ވާހަކަދެއްކުން ގޮތެއްގެ ނުވާޚިލާފު ދީނުގެ އަސްލަކާވީމާ، އޭގައި އޮންނަނީ އިސްލާމްއެހެން. އިމްތިޔާޒުތައް

އެ ގަވާއިދަކީ އެއީ ޤާނޫނަކުން  .ރެއްގައި ތިބޭ ބަޔަކު ހިތަށްއެރި ގޮތަކަށް ހަދާ އެއްޗެއްމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަކީ އެއީ އެއި

. ވަނަ މާއްދާގައި އޮންނާނެ 242ނުލެވޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެއްވެސް އެއްޗެއްގެ ބާރު ކަނޑުވައިލިބޭ  ބާރު 1490 

އެހެންވީމާ، . ދައްކާ ވާހަކައިގެ ޙަޤީޤަތް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ތަރުޖަމާކުރެއްވީމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑު މި

 ،އަކީ މިއަދު އޭރުގައި ޣައިރު ޤާނޫނީ ވެރިކަމެއް ބަޔަކު މިތާ ކޮށް ދައްކަން އުޅޭ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މިތާނގައި މި

ންތައްތަކެއް ހިންގީމަ ދީން މިތަނުން ފޮހެލަން ބަޔަކު ކަބުދު ބަހައްޓައި އިސްލާމް ،އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއް މިތާ ކޮށް

ކަލާނގެ އަބަދުވެސް ދަމަހައްޓަވާނެ ކަމާއި މި އިސްލާމްދީން ތިމަން ،މި ދީންވަނީ،  ކުރައްވާފައިވަޙީهللا މާތް

. މީހުންނަށް ކޮންކަމެއްތޯ ކުރެވޭނީ ބޯންޖާގަ. އެހެންވީމާ، އަންނި ވާނީ ކޯއްޗަކަށްތޯ. ރައްކާތެރިކުރައްވާނެ ކަމަށް 1495 

 ...ހު އެކަން އެގޮތަށް ކުރަންދުވަ އެهللا އެހެންވީމާ، މާތް

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުމާފަންނު ދެކު

ތަފާތު  މަންޓުގައިރއެންވަޔަ އޮންން އޮފް ކޯޕަރޭޝަން ސާކު ކޮންވެންޝަ. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިއަދު މިއީ . ޢިއްޔާތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބައިވެރިވާންޖެހޭނެބޭރުގެ ޖަމު 1500 

ޖަމާޢަތްތަކުގައި  ،ޢިއްޔާރީގައި އަޅުގަނޑުމެން ތަފާތު ޖަމުއެއީ ކު. ލަތެއްގައި އޮތް ޤައުމެއް ނޫންޙާއެފަދަ 

އެހެންނަމަވެސް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކަށް މިއަދު . ތުންގެ ވެރިކަމެއްގެ ތެރެއިންބައިވެރިވަމުން ދިޔައީ އެއީ ރައްޔި

. އިންތިޚާބެއް ބާއްވާށޭ. ދަނީ މިއީ ބަޣާވާތްކޮށްފައި އޮތް ސަރުކާރެކޭ އެއެބަ ހާމަވެގެން ޖަމާޢަތްތައް ފާޅުގައި ގޮވަމުން 

ލާމަތްކުރަން ސަބަޔަކު ތިމާވެށި  ،ފެންފޯއް ރުއްތައް ވެއްޓި އެހެން ގޮވަގޮވާ އޮއްވާ. އްލެއް ގެންނާށޭހަނުވަތަ ސިޔާސީ 

މި . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބައިވެރިވުމަކީ ލަދުކަމެއް އެއީ ޢިއްޔާތަކުގައިނުވަތަ އެންވަޔަރމަންޓު ނަމުގައި ބޭރުގެ ޖަމު 1505 

އިއިރުގައި ދުވަހަކު ވެސް ހިސާބަށް އަ މިހާ. ވެފައި އޮތް ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހެއްއަހަރު 97ނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަކީ ޤާ

ފޭރިގެން ޤައުމުގައި މަގު. ނޫން ފޭރޭކަށްސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދީ މަގު. އޮތީ ބަޔަކު ނުހިންގާ ވަރުގެ ޖަރީމާ ހިންގާފައި މި
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ރައްޔިތުން ހިންގާފައި، ރައްޔިތުން ހޮވާފައި އޮތް ވެރިއަކު ގަދަކަމުން ބާލައިގެން ބަޣާވާތްކޮށްގެން އަދި އިތުރު 

. އެއް ވެސް ނެތްކަން ވަރަށް ފައިސާންނަށް އެނގޭ ދައުލަތުގައި އެހާތަކެއް ހަދަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެމިނިސްޓްރީ

މިލިއަން އިތުރަށް  611މިލިއަން ނުވަތަ  211 .ދައްކަނީ ބޭސްފަރުވާ އެއް ނުކުރެވޭނޭ އާސަންދަ ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް އެ 1510 

އަކަށް  މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ އެހެނިހެން އޭގެ ނަމުގައި ކޮންމެ ބާޣީރުއް ބުނާއިރުގައި އިތުރަށް ފެންފޯއް .ބޭނުންވެއޭ

މިއީ ރައްޔިތުންގެ . މިއީ ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް. އެއް ހަދައިގެން ނުގެންދެވޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިނިސްޓްރީ

ދެން އޮތީ ހުސް . ކެއް ނެތްއިތުރު ސިޔާސީ ޕާޓީތަ ޕީ ފިޔަވައި.ޑީ.ސީ ޕާޓީ މިހާރު އެމްދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާ. ވެރިކަމެއް

އަހަރުގެ ސަރުކާރު، މައުމޫނުގެ  01އެއްވެސް މީހަކު ނެތް . ދުނިޔެ ޤަބޫލުކުރޭ އީއެ. ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތްތައް އޮތީ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ނަންކިޔާފައި  އީސަރުކާރުން ހަމަ އެކި ފެކްޝަނުތަކުގައި ހަދައިގެން ގެނެސް ވަކި ހިސާބަކުން އެ 1515 

ދިވެހިރާއްޖެ . އަޅުގަނޑު ނުދާނަން އެ ހިސާބަކަށް .އެއީ މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު. މަ އެންމެ މީހެއްއޮތަސް އެއީ ހަ

ފަތައް ޖެހިފައި ހުރި މީހެއް ރާއްޖޭގެ ވިރާސީ ރަސްކަމެއް ނުވަތަ އެ ސިދިވެހި. ވެސް ނުވެސް ގެންދެވޭނެ ދުވަހަކު

. ނޫން އެ ޒަމާނެއް އީރާއްޖެ މިދިވެހި. އްއެއް ދެނެ ރާއްޖެދިވެހިދެވޭނެ ލައިގެން ބާރުވެރިކުރުވާކަށް ނުގެން މުށްދަށަށް

 ދުނިޔެ ލާމެހިފައި އޮތް ދުނިޔެ އީމިހާރު މި. ކީއީވެސް ނޫން މި ވަނަ އަހަރެއް 1132. ނޫން ޝަމްޝުއްދީން ޒަމާނެއް

ންތޯ ކީއްކުރަ. ނޫން ބައެއް ކޮމަންވެލްތަކީ. ޅެވޭނެ މިހާރަކުނިޔޭގެ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ގުޅިގެނެއް ނޫނީ ނޫދު. އެއް 1520 

އިންސާނީ . ނޫން ވެސް ބައެއް އަކީ. އދ. ވެސް ބައެއް ނޫން ކޮމަންވެލްތަކީ .ކުގައިސާ މީގައި ބައިވެރިވާންވީ

 އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނުބަލާ ބަޔަކު، އެހެންވީމާ. ނޫން ވެސް ބައެއް އަކީ ޓީ.އެސް.ޙައްޤުތައް މަސައްކަތްކުރާ އެމް

ނުޖެހޭނެ . ކޯޕަރޭޝަނެއްގައި ކީއްކުރަންތޯ ބައިވެރިވާންވީގައި އަދި ސާކުގެ ރީޖަނަލް ކުރަންތޯ މި ރާއްޖޭކީއް

 ބިވާރާއްޖެ ނުވަތަ ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ މިހާރު ދިވެހިއަޅުގަނޑުމެން . ބައިވެރިވާކަށް އަޅުގަނޑުމެން

ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް  ންމެ ވަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މިޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ކިތަ. ވީސިޔާސީ ހައްލެއް ގެންނަން ،ނަމަ 1525 

އެކުވެގެން  ބަޣާވާތްކުރީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެއް އޮތީ އެ ފެންނަން. ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ އޮތީ. ންނާނެހައްލެއް ނާ

ޔާސީ އި އެއްވެސް ސިކޮށް ނިންމާފައެހެންނަމަވެސް ބަޣާވާތް. ކުވެފައިރުގައި އޮތީ އެކުރިއެ ބަޣާވާތް. ބަޣާވާތްކުރީ

ގޮސް މިނިސްޓްރީތަކަށް ވަދެ ހަމަ ތަންތަން ނޮޅައި . ހުރިހާ އެންމެން ފިލީ އިޕެއް ނެތް މީހަކު ގޮނޑިޔަކަށް ލާފައުރަތް

 ގެ  ކޮންޓްރެކްޓުއިގަންނަވާނެ މި މަޖިލީހުގެ، އާ މަޖިލީހުޑައަށް އެނގިވަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ ކައި ހުސްކުރަނީ

އެ ބަޣާވާތުގައި ޢިއްޒަތްތެރި . ކުރި މީހަކަށް ދީގެން ތި އިންނަވަނީއެ ބަޣާވަތް. ގެންވީ ބަޔަކަށް ދީވެސް ތި އިންނެ 1530 

 . ވެސް ތި އިންނެވީ ބައިވެރިވެގެން ރައީސް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން
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 .ށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާޢަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅިފައިވާ މަޢުޟޫ

 1535 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން އިބްރާހީމު ނު ދާއިރާގެ މެންބަރުމާފަންނު ދެކު

ވަގުތު  ނެތޭ މި އެއް މި މައްސަލަ ނޫނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ .އޭއޮތް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައި

ޖެހޭނީ ބާޣީ މިނިސްޓްރީ ކޮންމެ މީހަކަށް ދެން ކިޔަން. ދެން ކޮން ވާހަކައެއްތޯ ދައްކަންޖެހެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ތޯ ކަނޑައެޅިގެން ކިހިނެއް. ނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްވެސް ނުކިޔޭ އަބަދު މިހެނެއް. ބާޣީ މިހެން ކިޔަންޏާ ،ބާޣީ، ބާޣީ

މިނެޓަކަށް މީހަކަށް  81ކޮންމެ  ،ފަހުން ނގޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތައް ސަތޭކަ ރައްޔިތުންނަށް ވެރިކަމަށް އެރިއެ އެބަ 1540 

ވަރުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެ. ކުރޭ އެބަ ހައްޔަރު އިންގޮސް ޖަލުގަމިނެޓަކުން މީހަކު ގެ 81. ކުރޭ އަނިޔާ އެބަ

ޢިއްޒަތްތެރި . ކަމެއް ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ހެކިވާނެއަނިޔާވެރި ބަޔަކު މި ދިވެހި ،އްނާއިންސާފު އަނިޔާވެރި ސަރުކާރެ

މި ނޫން  ،ތްތެރި ރައީސްޢިއްޒަ. އެއްފަ އަހަރުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ނެތޭ މިވަރުކަމެއް ކޮށް 1133، ރައީސް

ތިއްބެވީ ބަޣާވާތްކުރި  ވަންޏާ މި ކަމަށް ކުރަންވީ ކެރޭ ކަންތައް މި ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނެތް ދައްކާކަށް އެއް ވާހަކަ

 1545 . ވީއަށް ސިޔާސީ ހައްލެއް ގެންނަން ރާއްޖެ .ތިބީ މީހުން މިމީސް ޤާސިމު އިބްރާހީމާ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  ...ތެރި މެންބަރުޢިއްޒަތް

 

 1550 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުމާފަންނު ދެކު

 . މި ޤައުމުގައި ތިބޭނީ މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން. ންނާނެ ވަކި ކުލަ އެއް، ވަކި އެއްޗެއްމި ޤައުމުގައި ނޯ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. ދެވަޑައިގަންނަވާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނ. ންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ 1555 

  .ޢަލީ އަފްރާޝީމު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ  .އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ. ދެވަޑައިގަންނަވާއިށީނ

 

 :ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމުއުނގޫފާ
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އީ ބެހޭ މުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވުމަކީ މި އުމުތަކުގެ މެދުގައި ތިމާވެއްޓާސާރކުގެ ޤަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ކުވެފައިވާ ޤައުމެއްގެ ތިމާވެށި ވަރަށް ބޮޑަށް ނާޒުގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ކަހަލަ  ޚާއްޞަ. މުކަމެއްވަރަށް މުހިއް 1560 

މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  ދިނުމާއިޑުމެންނަށް އެހީތެރިކަންތިބަ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުން އަޅުގަނ ކުގެ މިމީހުން ސާ

ކޮށްލާ ވަގުތު މީހުން އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ދިއް ޓަކައި އެ ދިނުމަށްއެއްބާރުލުން ގޮތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުރިހާ

ތިމާވެށި . ކަމެއް ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ އޭގައި ބައިވެރިވުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް މިއަދު ހަމަ ކޮންމެހެން

ތިމާ . ތިމާ ދިރިއުޅޭ ތިމާގެ ވަށައިގެން މި އޮންނަ ހުރިހާ ބައި، އެއީ ތިމާވެށި. މުކަމެކޭކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްރައްކާތެރި

ތި އިންސާނަކަށް  ،އެހެންވީމާ. އެއީ ތިމާވެއްޓަކީ، އްގެ ތިމާ ވަށައިގެން މި އޮންނަ ހުރިހާ ތަންދިރިއުޅޭ ވެއްޓެ 1565 

ހެޔޮ  އިއޭނަ ދިރި ދުނިޔޭގަ. ޓަކައި އެބަ ބޭނުންވޭ ސާފު ވައި ހުރުމަށް އިވަނީ އޭނަ ދިރި ދުނިޔޭގަ މުތިމާވެށި  މުހިއް

ވިޔަސް އަދި  ވާރޭފެން ކަމުގައިވީމާ، ޖައްވު ސާފުވުމާއި ހެންއެ. ޓަކައި އެބަ ބޭނުންވޭ ސާފު ބޯފެން ހާލުގައި ހުރުމަށް

ގައި ވިޔަސް މި ހުރިހާ ފެނެއް ސާފުކުރުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ދިރި ދުނިޔޭގައި ހެޔޮ ހާލު ފެން ކަމުގައިކަނޑު

 ކަމުގައި ހުނުޖެމެވެސް ވަރެއްގެ ޚަރަދެއްކުރަންކޮން. ފައިސާގެ ވާހަކަ. މުކަމެއްޓަކައި ވަރަށް މުހިއް ތިބުމަށް

ދަންނަވަނީ ބައެއް  އަދި އަޅުގަނޑު މި. ނުވާނެއް އަޅުގަނޑުމެން ދޫކޮށްލައިގެންވީނަމަވެސް މިކަހަލަ ރަނުގެ ފުރުޞަތުތަ 1570 

ކަހަލަ ރަނގަޅު ފުރުޞަތުތައް ލިބުނީމަ ރާއްޖޭގައި ބަޖެޓުގެ ދަތިކަމުން މިކަހަލަ މިބޭފުޅުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

އަޅުގަނޑު  އީމި. ނެތޭ މިހެން ބުނެފައި މި ބުނަނީ އެއީ ޚަރަދު ބޮޑުވާނެތީއޭ ކަމެއް ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވާނެ

އުޅޭތޯ  ސާކުގެ ޤައުމުތަކުން އެބަ. މެއްގެ ތެރޭގައޭ ތިބެވެނީވަހު. ރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ޚިޔާލެކޭވަ ،ދަންނަވާނީ ހަމަ ކުރާ

ނުފުދޭ ޤައުމުތަކެއް އްރަފުރުގެ ދަށްފެންވަރުގެ ތަޞަވައްތަ އެ .ނޫޅޭނެ ގެ އަތުން މަކަރުން ލާރި ދަމަންއަޅުގަނޑުމެން

. ބޭފުޅުން ބަލަ ތިސްކޮށްން ލިބޭނެ ފައިދާތައް ހަމަ އިހުސާތުއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މީހުންގެ ފަރާ. ނޫނޭ އެ ތިބީކީ 1575 

 ޓަކައި ކަނޑުގެ ފެންގަނޑު ތިމާވެށި ރަނގަޅުކުރުމަށް ،ޓަކައި ކުރުމަށްއެހެންވީމާ، ތިމާވެއްޓަށް ޚިދުމަތް

ފުމަކީ ހިލިބޭ ރަނުގެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކުރުމަށްޓަކައި ޖައްވު ރީތި ރަނގަޅުކުރުމަށް

. ނޫން ތިބޭ ދީނެއް އިދީނަކީ ހަމައެކަނި ނަމާދުކޮށްގެން މިސްކިތުގަވަރަށް ބޮޑަށް އިސްލާމް. ކަމެއްމުވަރަށް މުހިއް

ވަރަށް . ސް ކިޔަވަންޖެހޭނެވެ ނަމާދުކުރަންޖެހޭނެ ޤުރުއާން. އެއް ރުކުން މުކުރުމަކީ ދީނުގެ އެންމެ މުހިއްދުނަމާ

ގޮތަށް  ދީން މާނަކުރާއްޓަވާތި ބައެއް މީހުން އިސްލާމްއެހެންނަމަވެސް ހަނދާން ބަހަ. މު ކަންތައްތައް އެއީމުހިއް 1580 

 ...ދީނަކީއެހެނެއް ނުކުރެވޭނެ އިސްލާމް. މާނަކުރުމަކީ މަނާކަމެއް

 

 :ކަދެއްކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަ

 .ށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާޢަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް މަޢުޟޫ
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  1585 

 :ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމުއުނގޫފާ

ރުން ހަމަ ކިރިޔާ ދެ އަކު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،. އިނގޭތޯ ދައްކަނީ ވާހަކަ ށް އިނގޭތޯ މިޢަކަނޑައެޅިފައި އޮތް މަޢުޟޫ

ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައި ، އެހެންވީމާ އިސްލާމް ދީނަކީ އާދެ،. ބޭރުވާނެ ންޢިއެއްޗެއް ބުނެލާއިރަށް މަޢުޟޫ

ގެހި ކަމަކާ ނުލައި ކެނޑުމަކީ ގަސްގަހާ. ންނާނެ ހައްލު ގެނެސްދީފަވެސް ދީނުގައި ހު ކުރެވޭ ހުރިހާ ކަމަކަށް

ހައްދާ  އަދި އޭގެއިތުރުން ގަސްތައް އިންދައި،. ކެނޑުމަކީ މަނާކަމެއް ގެހި ކަމަކާ ނުލައިގަސްގަހާ. މަނާކަމެއް 1590 

 . ކަމެއްމުވަރަށް މުހިއްބޮޑުކުރުމަކީ 

 

 :ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން

ވެސް އަޅުގަނޑު  ންއެއްޗެއް ދެންނެވުމުގެ ކުރި އިއާދެ، ތިމާވެށީގެ މައްސަލައިގަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަށް އެނގި ހުރި އެއްޗެއް އޭގެ  ތިމާ. ނގޭނެންގެ ސިފަތައް ވަރަށް ރީއްޗަށް އެދަންނަވާލަން އޮތީ މުނާފިގު 1595 

ބޮޑުކޮށް  އަނެއްކޮޅަށް ވާހަކަދައްކާ ޚާއްޞަކޮށް ދަންނަ ބޭކަލުންގެ ސިފައިގައި ތިބެ އަނިޔާވެރިންނަކީ އެއީ ވަރަށް ފާޅު

ގެ ކުޅިގެން ވިޔަސް އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅިގެން ސާޓާ ގުރާއްޖޭގައި ތިމާވެއްދިވެހި. އެއްބަ ހޭޖެއެންމެން ދެނެގަންނަން

ތަނުގައި ބޭއްވުމާ  ކުގެ ސަމިޓެއް މިސާ. ނޫން ގުޅުމަކީ އަޅުގަނޑު މިއަދު ޤަބޫލުކަމެއް ޤައުމެއްގެ އެއްވެސް ކަމަކާ

އި ނާޗަރަންގީކުޅުނު ސަރުކާރެއް އި ނަށަބުދުގެ ކައިރީގަ އެ ބުދުބަހައްޓައި، ކު ޤައުމުތަކުން މި ރާއްޖޭގައިގުޅިގެން ސާ

. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އިގުޅިގެން ކަމެއް ކުރަން ހަމަ ހެޔޮނުވާނެ މި ރާއްޖޭގަ އި އަނެއްކާ ސާކު ޤައުމުތަކާލާފައެއްލައި 1600 

ރެވޭ އެއްވެސް ކަމެއް ގުޅިގެން ކު ތަކާޤައުމު ސާކު. ނޫން އަޅުގަނޑަކަށް ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ކުރަން ފެންނަ ކަމެއް

ބޮޑު ޤައުމު މި ރާއްޖޭގައި އެއަރޕޯޓެއް  ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ ސާކު. ރާއްޖޭގައި ރަނގަޅެއްނުވޭ މި

ވެސް ހަމަ  ގުޅިގެން އާރު ކިޔާ ކުންފުންޏަކާ.އެމް.ޖީ ،ކުރަން އައިއަޅައިގެން ނުވަތަ އެއަރޕޯޓެއްގެ މަސައްކަތް

މުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އެކަ. ޖެހުނީޣާވާތަކުން ސަރުކާރު ވައްޓާލަންދީ އަނެއްކަމެއް ކޮށްފާނެތީވެ ބަތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން

ން ދާލަތު ޕާޓީޢަރުގެ ބައިވެރިވާ މިއަދު މި އޮތް ބާޣީ ސަރުކާ އިއަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ މިކަން ކުރުމުގެ ކުރީގަ ތިއްބެވީ 1605 

އްޔާ އެކަން ހިނގަނީ ޅުންނަށް ފެންނަ ގޮތުގައި ވެއްޖެދެ، އެ ބޭފުއާ. ލަންތޯ ބަލައިކިހިނެއްމިކަމާ ދޭތެރޭގައި ދެކެނީ 

ކު ޤައުމުތަކުން ހިންގާ އެއްޗެކޭ ކަނޑުގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައެއް ދަންނަބޭކަލުން މި ޤަބޫލުކުރަނީ ސާ. މިއަދު

އްޗެއް ކަމަށް މިންވަރު ކުރައްވައިގެން ހިނގާ އެ ނަހޫ ވަތަޢާލާސުބުޙާهللا މާތް. ވެސް ލޮނުގަނޑު ސާފުކުރުމަކީ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،. ނުކުރެވޭނެދެއްކީމަ ޤަބޫލެއްމިތާ ތިބެގެން މިކަހަލަ ވާހަކަ ޤަބޫލުނުކުރާ ޖަނަވާރު ދަންނަބޭކަލުން

އާދެ، ހަމަ ސީދާ . މިންވަރުކުރައްވާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށްهللا ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގަމުންދަނީ މާތްމި ދުނިޔޭގައި ތިމާވެއްޓާ  1610 
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އަޅުގަނޑެއް . އެގޮތަކަށެއްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭނެ  އެހެންވީމާ،. އެ ދައްކަނީވާހަކަ ކަނޑައެޅިގެން  ކަނީ އެފާޅުގައި އެ ދައް

ވާހަކަ ދެއްކޭނެ  ތިބެގެން މި އިތަނުގަ ރާއްޖޭގައި ބުދު ބެހެއްޓި ޤައުމުތަކެއްގައި ތިބި މީހުން މި ޤަބޫލެއްނުކުރަން މި

ޤައުމުތަކުގައި ހިމެނޭ ބައެއް  ސާކުއައްޑު އަތޮޅުގައި ބުދެއް ބެހެއްޓީ އެއީ މި ރާއްޖޭގައި . ށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްކަމަ

ހެޔޮނުވާނެ . ގުޅިގެން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާކަށް ނުވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ށް ބުނާއިރު ސާރކުގެ ޤައުމުތަކާކަމަ

ދެންނެވި ދަންނަބޭކަލުންގެ  ން ހިންގީ މިދޭތެރޭގައި ކަންކަ ނީ އެކަމާދިއާދެ، އެކަމަށް ލަފާ. ކުރާކަށެއްއެވަރުގެ ކަމެއް  1615 

ވާރުންގެ ސިފައިގައި ޖަނަ. ތިބި ދަންނަބޭކަލުން އާދެ، ޚާއްޞަކޮށް ޖަނަވާރުންގެ ސިފައިގައި. ސިފައިގައި ތިބި މީހުން

 ޅައިއްޔިތުންނެއް ފުލުހުން ތަމި ރާއްޖޭގެ އެތައް ރަ އިމީހުން ދިން ލަފާގެ މައްޗަށް ބަލާފަ އެ. ތިބި ދަންނަބޭކަލުން

 . މެރީ

 

 1620 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ކުޑަހުވަދޫ ދާއި. އަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވީ ޕީ.ޑީ.އެމް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 .މިރުޢާމަދު މެންބަރު އަޙް

 

 :މިރު ވާހަކަދެއްކެވުންޢާމަދު ޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްކު

ގޮތުން މި  ބެހޭދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވުމާ  މަންޓުގައިން ކޯޕަރޭޝަން އޮން އެންވަޔަރކޮންވެންޝަން އޮ ސާކްދެ، އާ 1625 

ވާފައިވާ ފޮނުވުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ އްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނު ހޯދުމަށްމަޖިލީހުގެ ރުހުން

ނަމުންދަނީ ވަރަށް ފެން ވާނީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށްއެކު ދަންނަ ޔާއަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަމަ އާދެ،. ންނަވަންވާހަކަ ދަ

ދައްކަވާ ބޭފުޅުން އެންމެ ދެންނެވި ކަމަކީ މިއަދު މިކަމާ އިދިކޮޅުކޮށް ވާހަކަ އެހެން މި. ކަންތައްތަކެކޭ އާދަޔާ ޚިލާފަށް

ބައިނަލްއަޤުވާމީ  ،ކަމަށް ވިދާޅުވެނެތްކަން ކުރުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު ކަން ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި

ކަން ވިދާޅުވުމުގައި ކިހާ ވަރެއްގެ އޮއްޓަރެއް އެބަހުރިފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށޭ ހުރިހާ ކަންކަން ނިންމަންޖެހޭނީ ވިދާޅުވާ  1630 

ކޮށް ކަމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް މި ކަންކަން ދިރާސާ އެހެން މި ދެންނެވި. ސިފަވެގެންދޭއެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު

ދައްކަވާ ބޭފުޅުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ގެ ފަރާތްތަކަށް ބަރޯސަވެ، ވާހަކަތަޙުޤީޤުކޮށް މި ކަންކުރުމުގައި ވެސް ބޭރު

 އެކިއެކި މުޢާހަދާތަކުގައި ސޮއިކުރި ނުވަތަ ބޭރުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން އެއީ

ކުޑަ  ދަންނަވާނީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަންދެއްކުމަކީ އަޅުގަނޑު ދޭހަވާ ގޮތަށް ވާހަކަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް

ދެން، ބައެއް ، އެހެންވީމާ. ނާލަންޖެހޭނެ ކަމެއްވެސް ވަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްކޮންމެ އީމި، އެހެންވީމާ. ވާހަކައެކޭ 1635 

އަޅުގަނޑު ވެސް ދަންނަވާނީ . ޚަރަދުގެ ވާހަކަ، ގެ ވާހަކަދައްކަވައިފި ބަޖެޓުކަފުޅުވާހަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން
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ގައި ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުމިހަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް 

ގެ އެފް.އެމް.އިއްޔެގައި ވެސް އައި. އެކޭ އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މިއަދު ކަންބޮޑުވާންޖެހިފައި އޮތް މައްސަލަ

. ލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެއްޖެޙާޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭފުޅުން އައިސް 

. ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތްހައްލުއެކަން  ގެން މަސައްކަތްކޮށްގެން ނޫނިއްޔާއަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ގުޅި 1640 

ހަމަ . ގޮތްތައް ހެދުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ޚަރަދުކުޑަކޮށް އެކަން ކުރެވޭނެ، އެހެންވީމާ

ގައި އެއްއެފަދައިން، އަޅުގަނޑު ހަމަ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން މިފަދަ މުޢާހަދާ

. ޖަމާޢަތްތަކެއް ހިންގުމެއް ނޫން ހަމައެކަނި ބައިވެރިވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އެ

. އި އެހީތަކެއްވާންލިބޭ މަންފާތަކަކާ ވެސް އެ ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތޭ މިއީ، ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކުން އެބަ

ންބަރު މެ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރިބެހޭ ގޮތުން،  މާގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަން ކުރުދެން، ބަޖެޓު 1645 

ކުޑަހުވަދޫ ބަނދަރުގެ  ،ގައިވަނަ އަހަރުގައި ބަޖެޓު 2111. ންލައަޅުގަނޑު އަލިއަޅުވައިހަމަ  އަށް ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުތާ

 ...އެކަމަކު .ދިޔަ ޓަކައި ހުށަހެޅިގެން ށި ހެދުމަށްބޭރުތޮ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 1650 ...ދައްކަވާށް ވާހަކަފުޅުޢަޟޫއުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅިފައިވާ މަ

 

 :މިރު ވާހަކަދެއްކެވުންޢާމަދު ޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްކު

މިއަދު ، އެހެންވީމާ. އް ނުފެނުނު އިނގޭތޯކަންތައްތަކެއް ކުރެވުނުތަނެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ހުރި އެއެކަމަކު، 

ކުރައްވާށޭ އަޅުގަނޑު އެކަން ހަޖަމު. ން ކުރައްވާނެސޭހަ ގޮތަކަށް އެކައޮތީ ސަރުކާރުން ސަރުކާރަށް ފަ މިސާލަކަށް މި

އެ ކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތައް ކުރައްވާނެ އަދި ކޮށްދެވެން ހުރި ކަންތައްތައް ކުރައްވާނެ ކުޅުދުއްފުށީގައި . ދަންނަވާނީ 1655 

ވަނީ ނަމަ  ކަމަށް އްމުހިއްމު ކަމެސަރުކާރަށް  މި .ކަންތައްތައް މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީތީކީ ނޫނޭ ވަކި ކުރާނީކީ ވެސް އެ

ކަމެއް ހުއްޓަސް އަޅުގަނޑުމެން މި ބާވަތުގެ ގައި އަޅުގަނޑުމެން ކިތަންމެ ތާށިބަޖެޓު، އެހެންވީމާ. އެކަން ކުރައްވާނެ

 އިވެރިވެގެން ނޫނިއްޔާބަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަރާތްތަކާ، އެއީ. ޖެހޭ ކުރަން ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ

އަދި ، އެހެންވީމާ. ސީލަތް މަދު ޤައުމެއްއެއަށްވުރެ ވަ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޤައުމު ހިންގޭކަށެއް، ނޑުމެންނަކަށް މިއަޅުގަ

އެންމެ ބޮޑަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަރާތްތަކަށް  އީފަހަރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ތި ބޭފުޅުންނޭ މި ވެސް އެއް 1660 

 ޔާކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅަކު އެމެރިކާގައި ވިދާޅުވެފައި އެބަބަރޯސާވެގެން އެ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

މި މުޢާހަދާގައި  ޔާއްކަމަށް ވެއްޖެ އެހެންވެއްޖެ. ށޭވަނީ ދޫނި އުޅޭއޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަމައެކަނި އެކަށީގެން
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 އެންވަޔަރމަންޓު އެއީ، .ކޮންމެހެން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ސޮއިކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ސޮއިކުރަންޖެހޭ

އްޔާ އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެ. ންތޯނޫވެވޭނީ އެކަން ކޮށްގެން ތަނަކަށް ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިތަން ރައްކާތެރި

 1665 .ދެއްވި ފުރުޞަތަށް އެހެންވީމާ ޝުކުރިއްޔާ. އެކަން ކުރަންޖެހޭނެއަޅުގަނޑުމެން 

 

 :ކަދެއްކެވުންވާހަ ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމު އިބްރާހީމުނމާމި

އާދެ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ މި ކޮންވެންޝަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން . އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ

ސަލާމަތްކުރުމުގައި އެހީތަކެއް  ން އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންވަޔަރމަންޓުމީގެ. މެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭބައިވެރިވުމަކީ ކޮން

އަދި އަމުދުން އެހެންނޫނަސް މި ބާވަތުގެ . ޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަ 1670 

އެރުމެއް ކަމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބައިވެރިވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަށް ލިބޭ ކުރި

 2111އަހަރާއި  2111އިރު މިދިޔަ، ޅުން ދެއްކިއް ބޭފުވާހަކަ ބައެ ދެން، މިތާނގައި ބަޖެޓުގެ. އަޅުގަނޑު ދެކެނީ

ރި ތަކާއި ކުރެވިފައި ހުޕްރޮޖެކްޓު ހުރި ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް ހިމެނިގެންދިޔަ، ގޮއްސަ 2111އަހަރު ވަނަ

ހާރު މިލާނަން މި މަސައްކަތް ހުއްޓާލި ރަށްރަށުގެ ވާހަކަ ލާއިރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި

ކަން އެނގިގެން ކަންތައްތައް ނުހިންގޭނެ މި ،ލިއިރު މިއީ ބޮޑު ސިންގާވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބަލައި 9ގެ ފެބްރުއަރީ 1675 

 ސްތިޢުފާދީފައި މިހާރު ބަޣާވާތެކޭން އިވެގެން ކުރި މަކަރުވެރި ރޭވުމެއްގެ ތެރެއި ންން ބޯދަމައިގަންނައަށް އޭގެ އަމިއްލަ

ކަން އަޅުގަނޑު އޭރު ރި ކަންތައްތައް ނުކޮށްދެވޭނެތީގައި ހުދުނާމު މި އަޅުވަނީ މި ބަޖެޓުބަ ،މި ނަން ،ންކިޔައިގެ

ންކަން މިހެން ހުރިއިރު މިކަ، ވީމާއެހެން. އީ ޙަޤީޤަތް އިނގޭތޯމި .އައީ މިކުރިއްސުރެ ވެސް ބުނަމުން 

ކުރިއިރުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ފާސް ނެ މިދިޔަ އަހަރުގައި ވެސް ބަޖެޓުއެނގިވަޑައިގަންނަވާ ލެއްވީމަބައްލަވައި

ވެސް ކިތައް  ކުރީ އަހަރު އޭގެ. ހިންގަން ކަނޑައަޅާފައިވޭ ޕްރޮޖެކްޓުގިނަ ށްވުރެ ދުއިސައްތަވަރަކަށް ޕްރޮޖެކްޓަ 1680 

ތޯ ޅުމަށް ކިތައް ފަހަރު ބަޖެޓުކުރިއެމާގިލީގައި ނަރުދަނއޭގެތެރޭގައި މާމި. ތޯ ހިންގުނީ ކިހާވަރެއްތޯ ކުރެވުނީޕްރޮޖެކްޓު

އް ރަށްތޯ އޮތީ ކިތައް އެކަހަލަ ކިތަ. އެބަ އެނގޭ ނަށްބަރެއް، ހިލަމެއް ވެސް ނުވާކަން އަޅުގަނޑުމެންޚަހަމަ  .ތޯކޮބައި

 ފަންސަވީހަކަށް ޕްރޮޖެކްޓެއް ނޫން އެހެން އެއްޗެއް ކުރެވިފަ ،އަހަރަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް ވިއްސަކަށް. ތޯ އޮތީޕްރޮޖެކްޓު

ނޫންހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން އެ ވާހަކަ  އަދު މާ ތާހިރެއްއިރު މިމިހެން މިކަން އޮތް. އެއް ނެތް

. އްކާލައިފިދައުލަތު ވި .އެއް ނެތް ދައުލަތުގެ ލާރި ،އި ކުރެވުނު ކަންތައްތައްނުކުރެވުނު ކަންތައްތަކާ. ކާކަށެއްދައް 1685 

. ޤައުމުގައި ނެތް އެއްވެސް އެއްޗެއް. ވާނެމި ވާހަކަތައް ދައްކަން މާ ތާހިރެއްނުދެން ނިންމުމަށްފަހު  ލާޤައުމު ވިއްކައި

މި އޮތީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަނަން . ގެންދަނީ ދައްކަވަމުން މިއްތަކުގެ ވާހަކަ މި ބޭފުޅުން މި ބާވަތުގެ ކަންތަ

 ކޮންވެންޝަނުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ މުހިއްމު ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން
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ތަކަކީ ންވެސް ހުށަހެޅިގެން އައި މި ބާވަތުގެ ހުރިހާ ކޮންވެންޝަ މި މަޖިލީހަށް މީގެ ކުރިން. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ފޮނުވައިގެން  ކޮޅަށް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓެއް ންމައި މިބަލައި ތަޙުޤީޤުކޮށް ނި އަކަށް ފޮނުވުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ 1690 

ގަނޑު އެގޮތުގެ މަތިން މިކަން ވެސް ކޮށް ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅު. ތައްތައްއަޅުގަނޑުމެން ނިންމަމުންގެންދިޔަ ކަން

 .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. ލަންޤަބޫލުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވައި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޙަސަން ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤުއިފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާ

މި  ން ކޯޕަރޭޝަން އޮން އެންވަޔަރމަންޓުއޮ އާދެ، ސާކް ކޮންވެންޝަން. ތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ .` 1695 

ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމަށް  ސާކުއްލުކުރުމަށް ހަމުޢާހަދާގެ ދަށުން ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް 

އިވެރިވުމުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް އަދި ތިމާވެށި އިން ބަ ވާތީ މި މުޢާހަދާގައި ރާއްޖެ އަކަށް މަސައްކަތްކުރާ މުޢާހަދާ

 ސާކުހިމެނޭ  ޑައިގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑުމެންއާދެ، އެނގިވަ. ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ލިބޭ ބާރަކަށް ވެގެންދޭ

 އިދެ، ބޯފެނާއާ. ޓެއް އޮންނަ ޤައުމު އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކުޑަ ޤައުމަކީކު ތިމާވެއްން އެންމެ ނާޒުޤައުމުތަކުގެ ތެރެއި

ވެށީގެ ބޮޑެތި ސް ތިމާވެށި ޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ތިމާއަދި ރަށްރަށުގެ ތިރިކަމާ އަދި އެނޫނަ 1700 

އެހެންކަމުން، މި މުޢާހަދާގެ މުހިއްމުކަން . އަކީ މައްސަލަތައް އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިމަތިވާ އެއް ޤައުމު ރާއްޖެ

ސާކު މެދުގައި އުފެދުނު  ޤައުމުތަކުގެ ސާކުގައި 1142ނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، އެ. ބޮޑުވެފަވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ޢިއްޔާ އިން ޓަކައި އެ ޖަމު ރު ރަނގަޅުކުރުމަށްލަތު ފެންވަޙާއްދުގެ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ އުފެދުމާ ގުޅިގެން މި ސަރަހަ

ހަރު ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް ބޮޑަށް ވަނަ އަ 49ޚާއްޞަކޮށް . އައީ ވަރަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން

ވަނަ  2111ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ކުރިއެރުމުގެ ގޮތުން އައިސް،  އެހާ ހިސާބުން ފެށިގެން ބޮޑަށް އެ ،ފާހަގަކުރެވި 1705 

ރައީސް މައުމޫނުގެ ކުރީގެ އާދެ، . އިން ބައިވެރިވެފަމިދެންނެވި މުޢާހަދާގައި ރާއްޖެ ވަނީ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން މި

ކަމަށް  ކުރައްވާން ވެސް ތިމާވެއްޓަށް މަސައްކަތްއަދި ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުރުން ސަރުކާ

އެ ސަރުކާރުން ސޮއިކުރައްވާފައި އޮތް މުޢާހަދާއެއްގައި  ގައިއާދެ، އެހެންކަމަށްވާއިރު. ކުރައްވަމުންގެންދެވިދަޢުވާ

ހުން ހޯދުމަށް ހުށަހެޅިގެންދާއިރު ބައެއް އަޅުގަނޑުމެން ބައިވެރިވާން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ރު

ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު  ހެއްދެވުމަކީ އެއީ ހަމަ ވަރަށް ދެކޮޅުނުޖެހޭތްތެރި މެންބަރުން އެއަށް ދެކޮޅުޢިއްޒަ 1710 

މި ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން  އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މިފަދަ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓެއްގެ ޤައުމަކަށް ވާހިނދު މި. ދަންނަވަން

މި  ތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށްބޮޑު ޚަރަދު ން އަޅުގަނޑުމެން މާމުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވުމު

މެން ބާވައޭ އަޅުގަނޑު އަރަނީ ކީއްވެގެންހެންކަމަށްވާއިރު އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެ. ނގޭތަކުން އެބަ އެމުޢާހަދާއާ ބެހޭ ލިޔުން

ގެ އާދެ، އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މި މުޢާހަދާ. ހައްދަވަންވީކީދެކޮޅު ކަމަށް ނީ މިނޫ ،ކަމަށް އެއްބަސްނުވާންވީ މި
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ސާތަކުގެ އްސަސާތަކުން ކުރެވޭ ދިރާތަޢުލީމީ އަދި ދިރާސާކުރާ މުއަތަކުގައި ގާއިމުވެފައިވާ ންބަރު ޤައުމުސަބަބުން މެ 1715 

އޭގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ،ކުރެވިބަދަލު ކަށްތަޤައުމު ނޑުމެންގެ މި މެންބަރުތައް އަޅުގަލޫމާތުއަލީގައި އެ މަޢު

ތަކެއް އްލުހަސަލަތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި މިދެންނެވި ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދިމާވާ މައް

ކަމާ  މި. އަހަރު މިދެންނެވި މުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވޭ 1އަހަރަކުން  2އްމު ގޮތެއްގައި ކޮންމެ ޢާއާދެ، . ހޯދިގެންދާނެ

އެހެންކަމަށް ވާހިނދު އަޅުގަނޑު . ވެސް ހަދަން މި ޖެހެނީ ތަކެއް ބާއްވައިބައްދަލުވުންގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅޭ

 1720 .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ލަންކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވައިހަދާގައި ބައިވެރިވުމަށް ތާއީދުފުރިހަމައަށް މި މުޢާ

 

  :ދެއްކެވުންވާހަކަ ޢާޒިމުޢަލީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ރުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ތަކުގައި ސޮއިކުޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ކޮންވެންޝަންއާދެ، އަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެކަން ފާސްކުރުމަށްފަހު މެނުވީ ޙަޤީޤަތުގައި  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިކުރާ ގޮތުގައި މި ޤަބޫލު

ކޮން . ވާހަކަދައްކާނެ ކަމެއް ނެތްއެހެންނަމަވެސް މި ސޮއިކުރުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު . ނުވާނެގެންސޮއިކުރެވި 1725 

އެހެންނަމަވެސް ސޮއިކުރުމަށްފަހު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން . ސަރުކާރަކުން ކޮންއިރަކުތޯ ސޮއިކުރީ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް ބޮޑު ކަންތައް ގަނޑެއްގެ ތެރެއިން  އަޅުގަނޑުމެންގެ ރުހުމެއް ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތަކީ

ޅަންޖެހޭ ވަރަށް ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަ އެހެން މި. ނިމިގެންދާނެ ކަމެކޭ

ޖެހެނީ ކިހާވަރެއްތޯ ކުރަންޚަރަދުކަމަށް  ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުލަތުން މި އެއް. ބަހުރިބައިވަރު ސަބަބުތަކެއް އެ

ތަކުގައި ސޮއިކުރުމުން ލިބެނީ ކޮން ފައިދާތަކެއްތޯ؟ ރައްޔިތުންނަށް ކޮންވެންޝަންޅުގަނޑުމެންނަށް އަ. އެބަ ބަލަންޖެހޭ 1730 

ދަންނަވަނީ ރާއްޖެ އެކިއެކި  އަޅުގަނޑު މިހެން މި. ލަންޖެހޭނީ ކޮން ފަސޭހަތަކެއްތޯ އެބަ ބަލައިވަ

ގެ ތެރެއިން ސޮއިކޮށްގެން ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޖެއާ ނުބައްދަލުވަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސާކު ތަކުގައިންކޮންވެންޝަ

. ގަންނަވާނެލެއްވީމަ އެނގިވަޑައިތަކުން، ވަކިވަކިން ބައްލަވައިޅުގަނޑުމެން އެކިއެކި މިނިސްޓްރީފައިސާ އެބަ ސާކަށް އަ

ބައްދަލު އަދަދަކަށް ފައިސާ އަޅުގަނޑުމެން ސާކަށް ދެމުންދާކަން ތަކުން އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖެއާ ނުއެކިއެކި މިނިސްޓްރީ

އެކު އެ ސަރުކާރު  ވުމާ. ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވާ ވާހަކައިގެ ވަރަށް ބޮޑު ހެއްކެކޭ މިއީ އަޅުގަނޑު މި 1735 

ޅުގަނޑުމެންނާ ނުވަތަ ޑޮކްޓަރ ޝަހީދު މީގެ ކުރިން އެ ސޮއިކުރެއްވި ކުރެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަ

ކަށް އެއްގެ ތެރެއިން ސާ އަނެއްކާވެސް އިތުރު މިނިސްޓްރީ ނެތި މަޖިލީހުގެ ރުހުމެއް ނުހޯދައި، މަޝްވަރާކުރުމެއް

ދައުލަތުގެ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތަކެއް ދިނުމުގެ ވިސްނުމުގައި ނުވަތަ ރަނގަޅަށް އެކަށީގެންވާއިތުރު ފައިސާ

ވުމާއެކު އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން މި މައްސަލަ . ކުރެއްވި ސޮއެކޭ ބައްލަވައިނުލައްވައި ރެއްތޯއަސަބަޖެޓަށް ކުރާނީ ކޮން

އެހެން މި ހުށަހަޅާލަނީ އަޅުގަނޑު މިދެންނެވިހެން ޖުމްލަ . އަކަށް ފޮނުވަން ޓަކައި ކޮމިޓީ ޙަޤީޤަތުގައި ބެލުމަށް 1740 
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ތަކުގައި ބައިވެރިވެގެން ކިހާ ޚަރަދެއްތޯ މިއަދާ ންޝަގެ އެކިއެކި ކޮންވެންސާކުއިން  ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ

. ފަސޭހަތަކެއްތޯކޮން. ގަނޑުމެންނަށް ލިބެމުންދަނީ ކޮންފައިދާތަކެއްތޯއޭގެން އަޅު. ވަނީ ހިސާބަށް ކުރެވިފައި

ތޯ އެބަ ވޭންތަކުގައި ބައިވެރިވެގެހަތަކެއް ނުވަތަ ކިހާ ކުރިއެރުންތަކެއް މި ކޮންވެންޝަންރައްޔިތުންނަށް ކިހާ ފަސޭ

އަކަށް ގެންގޮސް މި މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު  ލަނީ މި މައްސަލަ ކޮމިޓީވުމާއެކު އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅައި. ބަލަންޖެހޭ

 1745 .ޝުކުރިއްޔާ. ފްލޯ އަށް ގެނެސް ގޮތެއް ނިންމުމަށް

 

 :ދެއްކެވުންކަވާހަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަމާވަ

ސާކު ކޮންވެންޝަން އޮން . ހޫވަބަރަކާތުهللا ރައީސް، އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު ޢިއްޒަތްތެރި. `

މަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އްދެވުމެދު މަޖިލީހަށް ފެންނަ ގޮތެއް ހޯ މި މުޢާހަދާގައި ސޮއިކުރުމާއެންވަޔަރމަންޓު 

މެންބަރު ޢަލީ ޢިއްޒަތްތެރި ރު ދާއިރާގެ ހެންވޭ މެދުވަނީ ދެންމެގައި ބެހޭ ގޮތުން ދަންނަވަން ބޭނުން ހުށަހެޅުއްވުމާ 1750 

އޮތީ  މި ހޭ ކަމެއްގައި ރުހުން ނުހޯއްދަވައިންޖެޅުގަނޑުމެންގެ ރުހުން ހޯދަން ކުރަވިދާޅުވި ފަދައިން އަ ޢާޒިމު

ގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުން ސާކުގައި ސާކު ސަމިޓުވަނަ  16ކުރައްވާފައި އޮތީ މި ސޮއި. ކުރެއްވިފަ

ވަނަ އަހަރުގެ  2111އެއީ . ވެސް ވަނީ ސޮއިކުރައްވާފަ ރެއްވުމުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުސޮއިކު

ކޮންމެ ގޮތެއް  ،އެހެންވީމާ. އެއްގަ ޕޫގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާއަށް ބޫޓާނުގެ ވެރިރަށް ތިމް 21ން އި 24ލް މަހުގެ އެޕްރީ

 1755 ގެ މެންބަރުންނަށް މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ އެއްބާރުލުން އަޅުގަނޑުމެންތަކުގެ ޤައުމުސާކުއޮތީ ސޮއިކުރެވިފައި  ވިޔަސް މި

ޓަކައި  ކަމަށް ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ހޯދުމަށް އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ޙަޤީޤަތުގައި އެ. ވެސް ބޭނުންވާތީ

ދެންމެއަކު ޢިއްޒަތްތެރި  އެހެންނަމަވެސް. ދިނުން ރުހުން އެދެން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އަޅުގަނޑުމެން 

. ވެސް އެއީ ނެތް ކަމެއް ނޫން ށް ގެންގޮސްގެން އެކަން ބެލުމަކީއަކަ މެންބަރަކު ހުށަހެޅުއްވި ފަދައިން މި ކޮމިޓީ

ޓަކައި  ށްޓަކައި، ޚާރިޖީ އެއްބާރުލުން ދެމެހެއްޓުމަ އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ދެމެހެއްޓުމަށް

އެކުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައި ދެން އެއާ އިދިކޮޅަށް އަޅުގަނޑުމެން  ތަކުގައި ޚާރިޖީ ވަޒީރުންނާރުގެ ޤައުމުއެގޮތަށް ބޭ 1760 

ކަމަކީ  އަށް ދެކޭގޮތުގައި މި އަޅުގަނޑު އަމިއްލަ. ވެސް އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމެއް ނިންމުމަކީ

ވަނަ  2111އާދެ، . ތަކެއްގެ ކުރިންއޮތް ކަމެއް މީގެ އަހަރުމިފައި ވިޔަސް ނިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ގޮތެއް

ހަމައެކަނި މަޖިލީހުން މި ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ . އޮތީ ސޮއިކުރެވިފަ އަހަރުގައި ނިންމިފައި އޮތް ކަމެއް މި

ހަމަ  ކުރަނީއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ތާއީދު. ގޮތަށް އޮންނާތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރުހުން ހޯދުން ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެ

ބޮޑު އެންމެ ވެސް ހަމަ  އްދުގައި އެންމެ ބޮޑު އަދި ދުނިޔޭގައިސާކަކީ މި ސަރަހަސަބަބަކީ . މިއަށް ރުހުންދިނުމަށް 1765 

ވެފައި އެ ޖަމާޢަތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކުރާނެ ފައިދާތައް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތަކަށް
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 އެންމެ ބޮޑު އެއް ފައިދާއަކަށް އޭގެ. ކުރެވޭތީޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކަމަށް އަ އިތުރުވާނެ އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ޚަރަދަށްވުރެ

އެ ގުޅުންތަކުގެ ސަބަބުން . ންންނަ ގުޅުންތައް ގާއިމުވެގެންދިޔުތަކުގެ މެދުގައި އޮއަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުވާނީ 

އަކަށް ފޮނުވަން މި  ޓީނޑު މި ކޮމިއެހެންވީމާ، އަޅުގަ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ފައިދާތައް ވަރަށް ގިނަ

ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ރުހުންދިނުމޭ އެންމެ ރަނގަޅު  ނުކުރާ ހާލުގައި އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލަކީ މިއިޢުތިރާޟު 1770 

ފަހުން  ޖެހޭ ދަންނަވަން މިފަދަ ކަމެއް މީގެ އަށް އެބަ އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާ. ގޮތަކީ

ތަކުގައި ޖީ މުޢާހަދާއަޅުގަނޑުމެންގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށްފަހު ނޫނީ އެފަދަ ޚާރި. ކުރެއްވުމަށްތަކުރާރުނު

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެދެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚާރިޖީ . ސޮއިނުކުރެއްވުމަށް

އެހެންކަމުން މި . ރިވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ރުހުންދިނުންޓަކައި މި ކޮންވެންޝަންގައި ބައިވެ ސިޔާސަތު ދެމެހެއްޓުމަށް

 1775 .ހޫވަބަރަކާތުهللا ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު. ކުރަންއަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ވާހަކަ ދަންނަވާލުމަށް

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތު  1ހުސަށް ކަނޑައެޅި ހިސާބުން މި މައްސަލައިގެ ބަ މިހާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . ހަމަވީ

 1780 

 ލީހަށް ތަޢާރަފު ކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރުމަޖި. 9

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ޖިލީހަށް ތަޢާރަފު ކުރަންޖެހޭ ބިލާ ޤަރާރުމަ. އަށް 9އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ދަނީ ދެން އަޅުގަނޑު މި

ވަނަ  182މަނިކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާރާގެ ޢިއްހުޅުހެންވޭރު ދާއި 9.1 -9.1 1785 

ގޮތުން އެ ޤަރާރުގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް  އިވާ ޤަރާރުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމުގެމާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފަ

ވަނަ  82ންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ މަނިކު ރައްޔިތު ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާހުޅުހެންވޭރު ދާއި. އިއްވުން

 . މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު

 

 1790 ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ. 4

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން
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 . ގައި މިއަދަކު މަސައްކަތެއް ނެތ4ްއާދެ، އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 

 1795 .އިބްތިދާޢީ ބަހުސް. 1

 

 :ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރި

 .އިބްތިދާޢީ ބަހުސް .1އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 2111/13ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމުއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ  1.1 -1.1

 1800 21ވާނީ  މަ ކިޔުން އިއްވިފައިލުގެ ފުރަތަމި ބި. ގެނައުމުގެ ބިލުފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރު  2111. ވަނަ ޖަލްސާގަ 13ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު  2111ނޮވެމްބަރު 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމުމި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ . ވަނަ ޖަލްސާގަ 13

 . މަށް ވަޑައިގެން ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވުން އެދެންޕޯޑިއަ. ޢަލީ

 

 1805 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

  :ދެއްކެވުންވާހަކަޢަލީ  ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމުއުނގޫފާ

އާދެ، މިއަދު އަޅުގަނޑު  .وصحبه أجمعين وعلى آله اهلل رسول على والسالم والصالةلحمد هلل ا. `

ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  242އަސާސީގެ އަށް މި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ ޤާނޫނު އްދާވަނަ މާ 26ގެ ޤާނޫނުގެ ފަނޑިޔާރުން

ގެ ދަށުންނާއި (ނ)ދަށުން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމު ނިމުމަކަށް ގެނެވުނު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އެ މާއްދާގެ  1810 

ގެ (ހ)ދާގެ އްވަނަ މާ 23ގެ ދަށުންނާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ (ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  184ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނާއި ހަމަ އެ 22ގެ ދަށުންނާއި އެ ޤާނޫނުގެ (ކ)ވަނަ މާއްދާގެ  12ދަށުންނާއި އެ ޤާނޫނުގެ 

މި އިޞްލާޙު އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ މައިގަނޑު . ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙެއް(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  68ޤާނޫނުގެ 

ނިމުމަކަށް ގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމު (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  242ގެ ސީޤާނޫނުއަސާ -1ސަބަބުތަކަކީ ނަންބަރު 

ގެ ދަށުންނާއި (ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  84ގެ ދަށުންނާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ (ނ)މަ ފަނޑިޔާރާއި އެ މާއްދާގެ ގެނެވުނު އުއްތަ 1815 

ގެ ދަށުންނާއި ހަމަ (ކ)ދާގެ ނަ މާއްވަ 12ގެ ދަށުންނާއި އެ ޤާނޫނުގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  23ޤާނޫނުގެ  ފަނޑިޔާރުންގެ

 ކަމުގެ މަޤާމުން ކުށަކާގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރު(ނ)އްދާގެ ވަނަ މާ 68އާއި  ވަނަ މާއްދާ 22އެފަދައިން އެ ޤާނޫނުގެ 

ނާޔަތްތަކާއި އިމްތިޔާޒުތައް އިވަކިވާ ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކަށް މި ބިލުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްފައި މިހިރަ ޚާއްޞަ  ނުލައި
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 184އަސާސީގެ ދެވަނަ ސަބަބަކީ، ޤާނޫނު. އެއީ ފުރަތަމަ ބޭނުން. ބޭފުޅުންނަށް ލިއްބައިދިނުން ން އެގެ ފަރާތުދައުލަތު

ކުރެވޭ ބައެއް ނޫންކަމުގައި އެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް ޢައްޔަންގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރުންނަކީ ކަނޑަ(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  1820 

މީހަކު  އެ ކުރެވޭނެ ކަމަށްމަޤާމުން މުސްކުޅިމީހަކީ  މުން އެއަހަރު ފުރު 91ވީނަމަވެސް ފަނޑިޔާރެއްގެ އުމުރުން 

 ރަކަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރަކުރެވޭ އެއްވެސް ފަނޑިޔާސްކުޅިމުވާއިރު  ބަޔާންކޮށްފައިކުރެވޭނެ ކަމަށް މަޤާމުން މުސްކުޅި

ނު ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ނުވާތީ އެ ޤާނޫގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައިނާޔަތްތައް ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ޤާނޫނުއިއާއި 

. އެއީ ދެވަނަ ސަބަބަކީ ލުންޓަކައި ހުށަހަޅައި ކޮށްދީ ފުރައިދިނުމަށްބައި ފުރިހަމަ އޮތް ޤާނޫނުގައި ހުސްކޮށް މި

ބޭފުޅުން ފަދައިން ދައުލަތުގެ ވަރަށް އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަނޑިޔާރުންނަކީ ދައުލަތުގެ  1825 

މީހުންނަށް  ވީމާ އެ އަހަރު 62މުވައްޒަފުން  ސިވިލް ސަރވިސްގެ. ކެއް ކުރައްވާ ބައެއްޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަ

 އަހަރު ވަންދެން އެ 91ފަނޑިޔާރުން . ނާޔަތްތަކެއް ހުރޭއިމީހުންނަށް ލިބޭ ޚާއްޞަ  ކުރައްވާފައި އެމުސްކުޅި

ތަށް އަދާކުރައްވާފައި އި އޮންނަ ގޮޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފަ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ބޭފުޅުންގެ މަޤާމު ޤާނޫނާއި

 ޤާނޫނުއަސާސީ. ޖެހެނީ ހުސްއަތާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭފުޅަކު ގެ ކުރެއްވީމަ އެބޭފުޅަކު މުސްކުޅި ކުށްވެރިނުވެ އެ

 1830 . އެއް ނެތް ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި މިކަން ބަޔާން ކޮށްފަ .ކަމެއް ބަޔާންކޮށްފަ އަކު ނެތް މި

 

 :ކަދެއްކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަ

 . އޮތް އާދެ، މިހާރު ކޯރަމް އެބަ

 

 1835  :ވާހަކަދެއްކެވުންޢަލީ  ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމުއުނގޫފާ

ކޮށްދިނުމަކީ އޮތް ބައި ފުރިހަމަ ހުސްކޮށް މިބެހޭ ޤާނޫނުގައި  ޤަބޫލުކުރެވުނީ ފަނޑިޔާރުންނާ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް

 އަހަރު 62އަކީ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން  ވަނަ ނުކުތާ 3. ޖެހޭނެ ކަމެކޭކޮށްދޭން އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން

ފަނޑިޔާރުންނަށް . އޮވޭ ކަނޑައެޅިފައި އެބަ ނާޔަތެއްއިމީހުންނަށް ދޭ  ކުރައްވާފައި އެހުންނަށް މުސްކުޅިމީ ވީމަ އެ

ތް ޤާނޫނުއަސާސީން ނާޔައިމީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ  ވީމާ އެ އަހަރު 91ގަނޑު ދަންނަވާލިހެން ވެސް ކުރިން އަޅު

ވަކި  ދޭނެއިނާޔަތްދޭ ން މި ކަނޑައަޅައިނާޔަތް އަދި ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ޤަނޫނުއިއޮންނަ  ދީފައި މިކަނޑައަޅައި 1840 

މާޔަތް ހި ދޭ ރައްކާތެރިކަމާއި މީހުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ނެތުމަކީ އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި އެމިންގަނޑެއް ކަނޑައެޅިފައި

 ،ހުށަހެޅީ ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ އަޅުގަނޑު މިއަދު މި އިޞްލާޙު އެހެންވީމާ،. ދެވޭ ކަމެކޭނުކޮށްވަރުޙަޤީޤަތުގައި ކަށަ

 ނާޔަތުން ވެސްއިއަހަރުގެ މީހުންނަށް ލިބޭ  62މީހުންގެ މަޤާމު އަދާކުރީމާ  އަހަރު ވަންދެން އެ 91ފަނޑިޔާރުންނަކީ 

ބޭފުޅުން ތިއްބަވާނީ  ވާއިރު އެއަހަރު 62ވާއިރު ނުވަތަ ރުއަހަ 61 .ވާއިރުއަހަރު 91ދަނީ  މީހުން މަހުރޫމްވެގެން އެ
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ކު ވެސް މީހުންގެ ތެރެއަ ވެގެން ސަރުކާރުން ކެނޑޭ މީހުންނަކަށް ވެސް އެ އަހަރު 62އެހެންވީމާ، . ފަނޑިޔާރުކަމުގަ 1845 

ބައި  ސްވެގެން މިއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއީ ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ހު. ބޭފުޅުންނެއް ނުހިމެނޭ އެ

 8. ންނާތީ މި އިޞްލާޙު މި ހުށަހެޅީއެއް ދިމާވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެ ހިމެނިފައި ނެތީމަ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަ

 ވެގެން އެ އަހަރު 22 އަހަރުވާ ބޭފުޅުން، 22ތެރެއިން  ތެރޭގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެއަކީ ފަނޑިޔާރުންގެ  ވަނަ ނުކުތާ

ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ،ނަމަ ވަނީ ކިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައިބޭފުޅުން މަޤާމުން ވަ

ސީން އެހެންނަމަވެސް، ޤާނޫނުއަސާ. ނާޔާތްތަކެއް ދެވޭއިއެބަ މީހުންނަށް  ކޮމިޝަނުން ހަދާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން އެ 1850 

 ކޮށްދޭތީރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުމާޔަތާއި ހި ޔަތާއިނާއިމީހުންނަށް ދޭ  ށް އެނަބެހޭ ޤާނޫ ބުނާ ގޮތުން ފަނޑިޔާރުންނާ

ކުރެވޭ ވެގެން މުސްކުޅި އަހަރު 91، ވީމަ އަހަރު 91ލި ގަވާއިދަކު އެކުލަވައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން

އެހެންވީމާ، . އެއް ނުވޭ ނާޔަތެއް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ގަވާއިދަކު ހިމެނިފައިފަނޑިޔާރުންނަށް ދޭނެ 

ނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި އިކުންނަ މީހަކަށް ކޮށްފައި ނުއަހަރު ޚިދުމަތް 22ނގޭނެ އެސްނާލީމަ ވެސް ބުއްދިން ވި

އޭނަގެ އެއްވެސް  ކުރައްވައިގެންމުސްކުޅިކޮށްފައި ޚިދުމަތްއަހަރު ވަންދެން  91މާޔަތްތައް ލިބިގެންދާއިރު ހިޚާއްޞަ  1855 

ތައް އޮތުން ޙަޤީޤަތުގައި މާ ނާޔަތްއި ދޫކޮށްލާފައި ދާ މީހާ އަށް މިލަތުގައި އޭނަގެ މަޤާމު ޙާމަޖުބޫރު  ރުހުމަކާ ނުލައި

. ހަމަޖެހިގެން ނާންނަނީ ނެތީމަ އެކަންޤާނޫނުގައި މިކަން ކަނޑައެޅިފައިއެހެންނަމަވެސް، ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ . ލާއަޢު

 91. ނާޔަތްތައްއިއެބަ ލިބޭ  އަހަރުގެ އޭނަގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގެ މަޤާމު ދޫކޮށްލީމަ އޭނަ އަށް 22މާ، އެހެންވީ

އަށް  ގެ ،އަތް ހުސްކޮށް ދެއޭނަ އިޚްތިޔާރެއް ނެތި މަޖުބޫރުވެގެން ދޫކޮށްލާއިރު  ،އަހަރުގައި އޭނަގެ އެއްވެސް ރުހުމެއް

 1860 ށްޝަރަފަ އިމީހުންގެ ހައިބަތާ އާއި އެ މީހުން އަދާކުރި ވަޒީފާ އެ އިޖެހުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޤާމާދާން

ހެޅީ ވަރަށް މާތް އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި އިޞްލާޙު މި ހުށަ. ވެސް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއް ނޫން ލައިލާއިރުބަ

 ވެގެން އެ އަހަރު 91ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން ވެސް އަދި މެޖިސްޓްރޭޓުން ވެސް  .މަޤުޞަދެއްގަ

ނާޔަތެއް ޤާނޫނެއްގެ ސިފައިގައި ރަސްމީ އިޅިފައި އޮންނަ ވަކި ނަށް ކަނޑައެބޭފުޅުން ބޭފުޅުން މަޤާމު ދޫކޮށްލާއިރު އެ

އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް . ދިނުންމަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅައިސިފައެއްގައި ލިބޭނެ ގޮތެއް 

ޅި އިޞްލާޙުގައި އުނިކަމެއް ކަމުގައި ހުށަހަޅުއްވައިގެން އަޅުގަނޑުގެ މި ހުށަހެ ވަރަށް ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކެއް މި 1865 

ޙު މި އިޞްލާ ،ހުންނަ ކޮންމެ ތަނަކަށް ތި ބޭފުޅުންގެ ތި ވިސްނުންތެރި ވިސްނުމުން ރަނގަޅުކޮށްދީގެން

ށް ވީހާ ރަނގަޅު ގޮތް ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ތިއްބެވި ތެދުވެރި ވަފާތެރި ފަނޑިޔާރުންނަފާސްކޮށްދެއްވައި ރާއްޖޭގެ 

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ . މި އިޞްލާޙު ފާސްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށްޓަކައި  ދެއްވުމަށްހައްދަވައި

 . ވަބަރަކާތުހޫهللا އިކުމް ވަރަޙްމަތުވައްސަލާމްޢަލަ. ލެއްވީތީއެކު އަޑުއައްސަވައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ކެތްތެރިކަމާ

 1870 
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޢިއްޒަތްތެރި . ގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅިފައިވޭ 3މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު . އަރުވަމުން ގެންދާނަންޑައިގަތުމުން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުމެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަ

 . ލްޣަފޫރަށްމި އަރުވަނީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދު

 1875 

 :ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަދެއްކެވުން

ވާއިރު އަޅުގަނޑުމެން  ށް އިޞްލާޙަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިއާދެ، ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ލަށް ހާ މި. އެއް ނޫނޭ ލެއްގަހާއޮތީ ރަނގަޅު  ގުތު މިއަނެއްކާވެސް ފާހަގަކޮށްލަން މި ޖެހެނީ މި ރާއްޖޭގައި މި ވަ

 ..އެ މީހުން އަޅުގަނޑަކަށް ހިޔެއް ނުވޭ އެހެންވީމާ،. މީހުންނާ ހެދިއޭ އަންނަންޖެހުނީ ތިޔަ ބައި

 1880 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ންދަވާވާހަކަފުޅު ކުރިޔަށް ގެ. އާދެ، މިހާރު ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ލިބިއްޖެ

 1885 

 :ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަދެއްކެވުން

ހެނެއް ހިޔެއް ނުވޭ ކުރެވޭނެއާދެ، ބަޣާވާތެއްގެ ތެރޭގައި ތިބެގެން އަދި އެއްގޮތަކަށްވެސް މިކަހަލަ ކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް 

 ،އޮތް ސަރުކާރެއް ނެތްތާ އިރާއްޖޭގައި ރައްޔިތުން ހޮވާފައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ  އުޅޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން މި. އިނގޭތޯ

އިންޞާފު އް ގެނެސްގެން ރާއްޖޭގައި ޢަދުލުފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެ. ކިހިނެއްތޯ ފަނޑިޔާރުންގެ އިނގޭތޯ

 1890 ... ގާއިމު

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 1895 .އާދެ، ކުރިޔަށް ގެންދަވާ
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 :ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަދެއްކެވުން ހެންވޭރު

. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙާލަތު މިއަދު އޮތް ގޮތް. ހެންގަނޑަށް ހީވަނީ ފާހަގަކުރެވިއްޖެއަޅު އާދެ، އަޅުގަނޑުގެ ޕޮއިންޓު

އުޅޭ  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މި އެހެންވީމާ،. ވެސް ފެންނާނެ ގޮތުން މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ހިނގާ

. އެއް ނޫނޭ ވީ ގަޑިގެންނަން ވާހަކަދައްކަންޞްލާޙުއަކީ މި ވަގުތަކީ އަޅުގަނޑުމެން ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް އި ވާހަކަ 1900 

. ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަންވީ ގަޑިއޭކަމުގެ ޞައްޙަކަން އެސްޓަބްލިޝްއަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ވެރި

 .ޔާޝުކުރިއް

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 1905 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ރާގެ މެންބަރު ޤާސިމު އިބްރާހީމުގިލީ ދާއިނމާމި

އާދެ، އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުއްވި . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ށާއި އަސާސީ އާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހަ .ލަންއިއަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަ ޤާނޫނަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ

ފަނޑިޔާރުންގެ . ލެއްވިޔަސް އެކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގިގެންދާނެމިނިވަންކަމުގެ ބާބަށް ބައްލަވައި ޙައްޤުތަކާއި

 1910ޤާނޫނާއި އަދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ނިމިގެން ދިޔައީ ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން އަވަސްކޮށް ކުރި 

ހިމެނިފައި ނެތްކަން  އިއެހެންކަމުން މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުތައް އޭގަ. އްގެ ގޮތުގަސައްކަތެމަ

ޤައުމެއް . ކަން އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭގެ އަތްދަށުން ދޫވެފައިވާ ކަމެއްއެއީ އަޅުގަނޑުމެން

ކުރުމުގެ ބާރުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން އިންޞާފު ގާއިމުލުޢަދު. ގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންއިންޞާފު އޭޢަދުލުދިރިއޮންނާނީ 

ޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ އަދި އެ ކާއި އަދި އެ ބޭފުޅުންނަށް ދޭންނާޔާތްތައިޖެހޭ ކާއިރު އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިދޭންދައް

. ތައްތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އެއްޗެއްނޫންވެސް އެހެން މުއައްސަސާތަކުގައި ތިއްބެވި ވެރިންނަށާއި އަދި ކަން 1915 

އާދެ، ފަނޑިޔާރުންނަކީ އެ ބޭފުޅުންގެ މަޤާމާއި އަދި އެ ބޭފުޅުންގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ 

ކުރިމަތީގައި  މުން ގެންގޮސްއެއީ އެ ބޭފުޅުންނަކީ ދެ ޚަސް. އްހިމާޔަތްތަކެއް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމެ

އް ވާއިރު އެ ބޭފުޅުންނަށް ދިމާވާނެ ގޮންޖެހުންތަ ޖެހޭ ބަޔަކަށްކަނޑައަޅުއްވަން ނިޔާ .ތިއްބައިގެން ޝަރީޢަތްކުރަނީބައި

. ކޮންމެވެސް އެއް ފަރާތެއް ކޮންމެވެސް އެއް ފަރާތަކުން ހިތްހަމަނުޖެހުން އޮންނާނެ. ޖެހޭއަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން

މުރު ދުވަހަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ންނަ ގޮތަށް އެ ކަންކަން ކުރައްވަން ތިބޭ ބަޔަކަށް އެ ބޭފުޅުންގެ އުއަދި އެ ކަން އޮ 1920 

. ޖެހޭ ކަމެއްސީގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަންމަކީ ޑިމޮކްރަދާނެ އުސޫލުތަކެއް ބިނާވެގެން ދިޔުނާޔަތްތަކެއް ލިބިގެންއި

އެ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް އެހެންވީމާ، . ގޮތްވެސް އެ ކަން އޮންނަ އި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްގަ
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. އަށް ދާނެ ކަންނޭނގެ ވެސް ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު އެދެނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން

އި އުއްތަމަ އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ކުރީގަ. ދެއްވުންންޏާ އަވަހަށް މިކަން ނިންމަވައިވަ ދާ ކަމަށްއެހެންވީމާ 

ވެސް ވަނީ އެ ބޭފުޅާ ވަޒީފާ ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން  ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވި އާދެ، ރާއްޖޭގެ އެއް ބޭފުޅަކު 1925 

ފައިވާ އަދި ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުން ލިބިދީ އިއެހެންނަމަވެސް ފަހުން ހެދިގެން ޤާނޫނުތަކާ. ގޮސްފަ ވެނެތި

ވެސް  ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދިގެން ދިޔަ ދުވަސްވަރު. ނުގެންލިބިވަޑައިނިކުފާނަށް ވަނީ ނާޔަތްތަކާއި ހިމާޔަތްތައް އެ މައި

އެހެންނަމަވެސް  .ތަނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވޭ ދެއްވުމަށް މިވައިއެ މަނިކުފާނު ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތެރޭ އެ ބައި ހިމަނުއް

ގައި ވެސް އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުކަމަށް ނެތް ހިމެނިފައިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން  އެކަން ދިމާވި

އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމުގައި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ މީހުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ  އެހެންވީމާ،. ފާހަގަކޮށްލަން 1930 

 ،އެކީގައި އެ ކަންކަން ރައްދުކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށް

އެކީގައި ފުރިހަމަ  މަށް އަމާންކަމާށް ދިޔުއުމައިގެން ކުރިއަނޑުމެން ކޮށްގެން ތިބި ހުވައިގެ މަތީގައި ޤައަޅުގަ

އުސޫލުތަކެއް ބިނާކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާތީ އެ ބިލަށް އަދިވެސް 

ނުވަން ހުށަހަޅާ ވާހަކަ އަކަށް ފޮ ނޑު އެ ބިލު ކޮމިޓީއެއްފަހަރު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަ

 1935 .ވަރަށް ޝުކުރިއްޔާ. ލަމުން އަޅުގަނޑު އިށީނދެލާނަންދަންނަވައި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންهللا މަދު ޢަބްދުހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްއި

އަދި ހަމަ އެއާއެކު  .އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ އިޞްލާޙެއް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

ނުކުރުމަށް ރައީސް، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ތަފާތުޢިއްޒަތްތެރި . ވެސް ހަދާ އިޞްލާޙެއް އަޅުގަނޑު އެކަމާ ދެކޮޅު

ގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހިނދު  ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެ ރު އަދި ހަމަހަމަކަމަށް ބާރުއަޅައިކަނޑައެޅިފައިވާއި 1940 

ވެސް ލިބިފައި އަދި  އަހަރުވަންދެން ވަޒީފާގައި ހުރުމުގެ ފުރުޞަތު 91ތީވެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަނޑިޔާރުކަން ކުރީ

މަކީ އެއީ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ހުށަހެޅުމަކީ ނޫނީ ލިބިގެން ދިޔު ވެސް ލިބެން ނާޔަތްތަކެއްއިތަފާތު އެތައް 

ނޫނީ ފަނޑިޔާރުންނަށް  ،އޮތީމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ފަނޑިޔާރުންނަށް ޚާއްޞަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލިފައި. ނޫން

. ވަންދެން ކަނޑައެޅިފައި އެ އޮތީ އަހަރު 91ނަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ޚާއްޞަ ކަމެއް ދެވުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެން

އަޅުގަނޑު މި . އެއް ނޫން އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީކީ އަޅުގަނޑު މި ދައްކަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ވާހަކަ 1945 

އަހަރު ވަންދެން ވަޒީފާގައި ތިބެވޭނެ ގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައި އޮތް  91ޔާރުންނަށް ދަންނަވަނީ ފަނޑި

އަހަރު  91އެއްގައި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެން އެއްވެސް މީހަކަށް ސަރުކާރުގެ ނޫނީ ދައުލަތުގެ ވަޒީފާ. ވާހަކަ

 އަހަރު 91ހަމައެކަނި ފަނޑިޔާރުންނަށް . އެއް ނުވޭ ދީފައިން ލިބި ވަންދެން ދެމިހުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ޤާނޫނުއަސާސީ
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އަކީ  ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ. ލިބިފައި އޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީގަ ވަންދެން ވަޒީފާގައި ދެމިތިބުމުގެ ފުރުޞަތު

ވަޒީފާގެ  ވެސް ކަންތައްތައް އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކާއިވެސް  ވެސް އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންއި މުސާރައިގެ ގޮތުގަ 1950 

އެހެން . އޮތް ވަންދެން ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އަހަރު 91ހަމަތަކުގެ މަތިން ނޫނީ ކަނޑައެޅޭ އުސޫލުގެ މަތިން 

އަހަރު ނޫނީ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ނޫނީ އެންމެ ދޮށީ އުމުރަކަށް ވަޒީފާގައި  62ވެސް  ހުރިހާ މީހުންނަށް

ތްތެރި ރައީސް، މާދަމާ މި އިޞްލާޙު ހެދީމަ އަޅުގަނޑަށް ސިވިލް ޢިއްޒަ. ދެމިތިބުމުގެ ފުރުޞަތު މި އޮންނަނީ

ނޫނިއްޔާ . އެކު އެކި ވަޒީފާތައް އަދާކޮށްފައި ނުކުންނަ މީހުންނަށް ދެވޭ އެއްޗެއް ނެތް ސަރވިސްގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

. ބޭނެ އިތުރު ގޮތްތަކެއް ނެތްއިން މުސްކުޅިވީމަ ލި ނާޔަތްތަކެއް ވަޒީފާއިނަށް މި ދެންނެވި ކަހަލަ އިތުރު އެ ބޭފުޅުން 1955 

ނޫނީ ވެއްޖެއްޔާ ދެން  އިން މުސްކުޅިވާއިރު ދޭ ޕެންޝަންނެތްއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާއިރު ނޫނީ ވަޒީފާ 

ނާޔަތްތައް އުސޫލެއްގެ މަތިން ފަނޑިޔާރުންނަށް ވެސް ލިބޭނެ އެތައް ގޮތްތަކެއް އެތައް ޤާނޫނެއްގެ އިއޮންނަ  އެ

އެކަނި ގައި ވަކި ފިކުރެއްގައި ހަމަހުރިއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަކި ވިސްނުމެއް. ހުރި ލިބިފައި އެބަތެރެއިން 

ޢިއްޒަތްތެރި . ޖެހޭވެސް އެބަ ވިސްނާލަން ފަނޑިޔާރުންނަށް މިހެން ހަދާލީމަ ދެން ނުކުމެދާނެ މައްސަލައަކާ ދޭތެރޭ

ކަންތައްތައް  އިނާޔަތްތަކާއިގެ މެންބަރުންނަށް ހަމަ މިފަދަ ހުރައީސް، މާދަމާ ނޫން ކަމެއް ނޭނގެ މި މަޖިލީހުން މަޖިލީ 1960 

ދާނެ ޤާނޫނެއް ނޫނީ އުސޫލުތަކެއް ނެވި ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅިގެންމީހުންނަށް މި ދެން ހަމަޖައްސައި އުމުރު ދުވަހަށް އެ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާއިރު ޓަކައި އަޅުގަ ޤައުމަށް. އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް އީމި. ކަނޑައަޅާނީ

ލަޙަތަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން ގެންދެވިއިރުގައި ވެސް ޤައުމުގެ މަޞް އަދި  މީގެ ކުރިން މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅާ

ވަޑައިގަތުމަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ ންނެވި ކަންތަކުގެ މަތިން ވިސްނާމި ގެންނެވި ކަންތައްތަކުގެ މަތިން މި ދެ

އެއްކޮށް ކަމެއް ޒަތްތެރި ރައީސް، ދެން ހަމަ އެއާޢިއް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެކޭ ހަމަ 1965 

ނާޔަތް އިބަޣާވާތްކުރި ފަރާތްތަކަށް ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ . ނޫންކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭނެ

ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމައްޗަށް އައިސް ނޫނީ އެހެން  އެއީ. ދޭން ކަނޑައަޅާނީ ކޮން ގޮތަކަށް ކަމެއް

އެހެންނަމަވެސް، އެ ވަޒީފާ ގެއްލެން ދިމާވާ ހިނދުގައި . ތަން އައިސްދާނެ ސަބަބުތަކާ ހެދި ނަމަވެސް ވަޒީފާ ގެއްލޭ

ޓަކައި  ކަމެއް ދިނުމަށްކާތެރިނަށް ހިމާޔަތެއް ނޫނީ ރައްކޮންމެވެސް އެހެން ގޮތަކުން ނޫނީ އެހެން މަގަކުން މި މީހުން

 1970 ކުރި ފަރާތްތަކުން ކަނޑައަޅައި ހަމަޖައްސާފައި ނެރޭނެ ނޫން ގޮތެއް ނުހަދާނެ ކަމަށްއިނާޔަތްތަކެއް ބަޣާވާތްތަފާތު 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި . އެއް ޖެހޭ މައްސަލަމިއީ ކަންބޮޑުވާން. ވާކަށް ނޭނގެވެސް އަޅުގަނޑަކަށް މިއަދު ދަންނަ

ސާސާ ދެކޮޅަށް ނޫނީ ރައްޔިތުން ނިންމި ގޮތާ އި އިހުޔިތުން ނިންމާ ނިންމުންތައް، ރައްޔިތުންގެ ވިންދާފެންނަނީ ރައް

ލެއްގައި ޤައުމު އޮއްވާ އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ހާމިފަދަ . ބަދަލުކޮށްލަމުންދާ މަންޒަރު ،ދެކޮޅަށް މަދުބަޔަކު ނުކުމެ

ޔަތްދޭއިރު ދެން ތިބި މީހުން ހަމަ ނުރުހިގެން ނުކުމެ އަޑު ނާއިބަޔަކަށް  ގެނެސް އެއްއިޞްލާހުގޮތަކަށް ޤާނޫނަށް 
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 1975 ޖެހުމަކީ އެއީގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ނާޔަތް ދޭއިވެސް  މީހުންނަށް އުފުލާއިރަށް ނޫނީ އަނެއް ކަމެއް ކޮށްލާއިރަށް އެ

އިން  ބޭ އާމްދަނީކީ މި ޤައުމަށް ލިއީއަދި މި. ލަޙަތު ހުރި ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫންއަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެންމެ މަޞް

ނުކުރެވޭ ބޭފުޅުން ރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން ހަޖަމުޢިއްޒަތްތެ. ވެސް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަކަށް

ޤާނުނީ އިމުގެ  އެއް އަޅުގަނޑު ވިޔަސް އަޅުގަނޑު ދައްކަންވާ ވާހަކަ ވާހަކަ ދެއްކެވި ކަމުގައި ކިތަންމެ ވަރަކަށް އެ

ވެސް  ވެސް އަޅުގަނޑު ހިތަށް އާދޭ މިއަދު ވާހަކަ ދައްކާއިރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި. ނަންތެރެއިން ދައްކާ

ހުއްޓާލާފައި މި ދެންނެވި . އި ހުރީއަޅުގަނޑު ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާގައި ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް ހުއްޓިފަ 1980 

ޓަކައި ކުރަން ހުރި  ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާއަޅުގަނޑު ތަމްސީލު. ނުކުރެވޭނެ ދޭކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ތާއީދެއްއުޖޫރަ

ޓަކައި ކުރަން ސަރުކާރުން  މާރަންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ،އިހަވަންދޫ ،މަސައްކަތް އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ މޮޅަދޫ

ކޮށް މި ހަމަ ތަކުރާރު. ނުކުރެވޭނޭ ދޭކަށެއް އަޅުގަނޑަކަށް ތާއީދެއްފަށާފައި ހުރި މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލާފައި އުޖޫރަ 

. ނުވެސް ކުރާނަމޭ ގޮތަކަށް ތާއީދެއްއަޅުގަނޑު އެއަކަށް އެ . ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑު އެކަމެއް ކުރާކަށް ނެތީމޭ

 1985 ނުޖެހޭ ވާހަކަ ނޫނީ އަނެއް ވާހަކަން ގެންދިޔަ ކަންތައްތައް ދެކޮޅުއަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެ ކުރިން ސަރުކާރުން ކުރަމު

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު . ދު ހަރުއަޑުން އެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކަމަށް ވިދާޅުވީއެއް ދައްކަމުން ދިޔަ ބޭފުޅުން މިއަ

އާރު ކަމުނުގޮސްގެން ހަރުމުދާ ވިއްކާލައިގެން ލީ .އެމް.ކުރަމުން ދިޔައިރު ފެނިއްޖެ ޖީހެނދުނު ދަންފަޅީގައި މަސައްކަތް

އެހެން ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އެ ބޭފުޅުން އެ . އްޖެވެމަންޒަރު ރަނގަޅު މިއަދު އެ. ޒަރުޤަރާރުތައް އަނބުރާ ގެންދިޔަ މަން

ވިސްނައިދިން އެއްޗެއް ނޫނީ ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި އި އެ ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންނަށް ދެއްކި ވާހަކައިގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ފުންކޮށް ވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން  ނޫނީ ރައްޔިތުންނަށް އެ ދައްކައިދިން ވާހަކައިގައި ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބައިތޯ 1990 

ކުރެއްވީ އެ ޤަރާރުތައް އަނބުރާ އިޢުލާނު އެޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު ތިތާ އިންނަވައިގެން މިއަދު . ވިސްނަންޖެހޭ

 މިއީ މިއަދު ދިވެހި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން. މިއީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަކީ. ގެންދިޔަ ކަމުގެ ވާހަކަ

އިއްޔެ އެހެން ފިކުރެއްގައި ތިބީމަ ނޫނީ އިއްޔެ ވެރިކަމުގެ ބާރު އަތުގައި ނެތީމަ ހަރުމުދާ . ޖެހޭ ކަމަކީވެސް ވިސްނަން

އެއީ ގޯސް ކަންތައްތައް ކަމަށް ބުނި  ،ކޮށްލި ކަމަށް ބުނެޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ފުނޑުފުނޑު ،ވިއްކި ކަމަށް ބުނެ

. އަކަށްވަންޏާ ގޯސް ވާހަކަ އެއް ކަމަށް ވާހަކަ ވާންވާނީ އެއީ އިޚްލާޞްތެރިވެސް ވެރިކަން ލިބުނަސް ކަންތައް މިއަދު 1995 

އޮތޭ  އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ބިރު އެބަ އެހެންވީމާ،. ވެގެނެއް ނުވާނެވާހަކަ މިއަދު ރަނގަޅު އެ

ރު މިގޮތަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައިގެން ޤާނޫނުތަކުން ވަކި ބަޔަކަށް މި ޤައުމުގައި ވަކި ބަޔަކަށް މި ޤައުމުގައި އިތު

ވަޒީފާ  މީހުން މިއަދު އެ ކޮށްދޭ ކަންތައްތަކަށް އެ ،އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތް ނޫނީ އިތުރު އިނާޔަތްތައް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައި

ވަރަށް . ޖައްސައިދޭ ގޮތަށް ޤާނޫނު ބަދަލުކުރުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫންނިމިގެންދާއިރު ހިތްހަމަ

 2000 .ރައީސް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި
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 :ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަފްރާޝީމު.ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރއުނގޫފާރު ދާއި. ވަބަރަކާތުހޫهللا އިކުމް ވަރަޙްމަތުޢަލައައްސަލާމް. `

 މުގެ ބިލުގެނައުޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ފަނޑިޔާރުންގެދިވެހިރާއްޖޭގެ  13/2111ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލަށް ގެންނަން ހުށަހެޅޭ އިޞްލާހުތަކުގެ . އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ 2005 

 ވެސް ރިޢާޔަތްކުރެވި އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދަށް މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރެވި އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަށް

ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް ލިބިދެވޭ ގޮތަކަށް  ނާޔަތްތައްއިހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާޔަތްކުރުމާ އެއްކޮށް މި ވެސް ރި

އާދެ، އަޅުގަނޑު . މަށްމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުގެނައުލިބިދެވޭ ގޮތަކަށް އެ އިޞްލާޙު ފަނޑިޔާރުންނަށް

ނާޔަތްތަކެއް ލިބިގެންދާ ގޮތަކަށް އިވެސް  މުވައްޒަފުންނަށް ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ

ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުހަމަ އެ އުސޫލަށް ބަލާއިރު . ޤާނޫނު ވަނީ ބައްޓަންކުރެވިފައޭ 2010 

ރި ނުރައްކާތެދިގު މުއްދަތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރައްވަން އަދި . އެއް ނޫން ވެސް ކުޑަ މުހިއްމުކަން

ވެގެން ދާއިރު އެ  ޑިޔާރުންކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ގޮތުގައި ފަނޙާލަތްތަކުގައި ވެސް ޚިދުމަތް

ވެސް ހަމަ އޮންނަންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އޮންނަ އެހެން  ނާޔަތްތަކާ ކަންތައްތައްއިބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ 

އެ އުސޫލަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑު . ކުރެވިފަސޫލުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބައްޓަންވެސް އޮންނަ އު ނިޒާމުތަކުގައި

ދާއިރު ވަޒީފާ ގެއްލިގެން މަތިން އެ މީހާގެ ގައިވާ ގޮތުގެވެގެން ޤާނޫނުއަސާސީ އަހަރު 91ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ  2015 

ބުމަކީ އެއީ ވަރަށް ދެރަ ގޮތްތަކެކޭ އެ ނާޔަތް ލިބޭ މީހަކަށް ލިބޭ އެއްޗެއް ލިއިވެގެން  އަހަރު 62ކަނި އުމުރުން އެހަމަ

ރުފިޔާ އެކަނި  2311. ގޮތަށް ދިމާވަމުން އެބަ ދޭ ވެސް ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އެ މިހާރު. ދިމާވާ ބޭފުޅުންނަށް ދިމާވަނީ

ނަށް އަހަރު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައި ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުން 82ލިބޭ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ގާތްގަނޑަކަށް 

ކުރެއްވި މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ބޭބޭފުޅުންނަށް މެންގެ އަތޮޅުތަކުގައި ޚިދުމަތްއަޅުގަނޑު. ދިމާވެގެންދާ ތަން

އިގަންނަވާ ވަޑައެގޮތަށް ވަކިވެ ކުރައްވައިޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ޚިދުމަތް މި އެހެންވީމާ،. ދިމާވެފައި އެބަހުރި އެހެން 2020 

މަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެ ށް މި ޤާނޫނު ބައްޓަންވެގެން ދިޔުނާޔަތެއް ލިބިގެންދާ ގޮތަކައިބޭފުޅުންނަށް އެފަދަ 

ވެސް  ވެސް ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެގޮތަށް ޚިދުމަތްކުރައްވަން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ބޭފުޅުންނަށް

ޓަކައި އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލަށް  ސަބަބަށް އެ އެހެންވީމާ،. ރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެކޭލިބިވަޑައިގަންނަވާ ވަ

ތާއީދުކޮށް މި ބިލު ރަނގަޅަށް ބައްޓަންކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތްކުރައްވާ 

ކަންތައްތައް  ތަށް އެވަޒަންކުރެވޭ ގޮޅުން ކުރައްވާ މަސައްކަތުގެ އަގުއެ ބޭފު އިނާޔަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ރަނގަޅު 2025 

އިގެން އަކަށް ފޮނުވަ އަށް ފޮނުވައިގެން ކޮމިޓީ ޓަކައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ އެ ސަބަބަށް އެހެންވީމާ،. ފުރިހަމަވެގެން ދިޔުން
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 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ކަމަކަށް ށް ގެންދެވުމަކީން އެގޮތަށް އެ މަސައްކަތް ކުރިއަކުރައްވައިގެމި ބިލު އިތުރަށް ދިރާސާ

އަކަށް ފޮނުވަން އަޅުގަނޑު  ގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ކޮމިޓީނންމެ މާމިވާތީ ދެ

 .ވަބަރަކާތުހޫهللا ވަރަޙުމަތުއް ޢަލައިކުމްވައްސަލާމް .ތާއީދުކުރާ ވާހަކަދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން

 2030 

 :މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްކެވުން ޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުމާތޮފަރެސް

وصحبه  وعلى آله سيدنا محمد على والسالم والصالة .الحمد هلل رب العالمين .الرحيم الرحمن اهلل بسم. `

 ބެހޭ އިނާޔަތްދިނުމުގެ ބިލާތްތެރި ރައީސް، ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިއްޒަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .أجمعين

ދުވަހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންޞާފު  ވަނަ 9ން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަން ފަށަމު

އެ ދުވަސް އަންނަ އަހަރުން  ،އިން އެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާތީ ޖުޑިޝަރީ ކުރުމަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީގާއިމު 2035 

ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކޮށް އިންޞާފުގެ ދުވަސްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަގެން އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުފަށައި

ނާޔަތްދިނުމަކީ އަދި އެ ނޫންވެސް ދައުލަތާއި ދައުލަތުގެ އިތްތެރި ރައީސް، ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިއްޒަ. ގޮވާލަން

އިން  ވަޒީފާ ،ފަރާތްތަކުން އުމުރުން ދުވަސްވެ ދޭން ތިއްބެވި ފަރާތްތަކަށް އެތުންނަށް ޚިދުމަތްއްސަސާތަކަށް ރައްޔިމުއަ

ވެސް، މި އެހެންނަމަ. ނާޔަތްދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަންއިލަންޖެހޭ ވަގުތު ދޫކޮށް

ދައުލަތަށް ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވެގެން  ،ނަމަ ނާޔަތްތައް ދެވިއްޖެއިނާޔަތަކީ އެއީ އެ ފެންވަރަށް އެ އިބިލުގައި ހުރި ހުރިހާ  2040 

އެހެންކަމާއެކީގައި އަޅުގަނޑު ވެސް . ކުރަންޖެހޭޤަބޫލުތްތަކެއް ކަމަށް ނާޔައި ދަގޫވެގެން ހިނގައިދާނެނނޫނީ އު

ފަނޑިޔާރުންނަށާއި އަދި ޙަލާ ނިމިގެން އަންނައިރުގައި ތާއީދުކުރަނީ ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ އަށް ގެންދަވާފައި ކޮމިޓީ މަރު

މިހެން މި ދެންނެވީ . ގެނެސްދެއްވުން ދައުލަތަށް ވެސް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ބިލު ފަރުމާކުރައްވައިގެން ބިލު

 އެފަދަ. އިން ވަކިވާންޖެހޭ ބައެއް ފަނޑިޔާރުން ވެގެން ވަޒީފާ އަހަރު 91ތިއްބެވި އުމުރުން  މިހާރު ވެސް އެބަ

ވެގެން  އަހަރު 62އަހަރު ނުވަތަ  22އެހެންނަމަވެސް، . ނާޔަތެއް ނުލިބޭއިފަނޑިޔާރުންނަކަށެއް އެއްވެސް  2045 

 އެހެންވުމާއެކީ މި. ލިބޭ ނާޔަތްތަކެއް އެބައިވަރަށް ރަނގަޅު  ފަރާތްތަކަށް އެ ،ނަމަ ރކުރައްވާފަނޑިޔާރުން ރިޓަޔަ

އަދި މިހާރު ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  ،ދާންޖެހޭއިން ވަކިވެގެން  ދެންނެވި ގޮތަށް ވަޒީފާ

މުން ށް ވެސް މި ޤާނޫނު ފާސްވެގެން ދިޔުވާ ފަރާތްތަކައިން ވަކިވެގެން ދާންޖެހިފައި ގޮތަށް ވާޒީފާ ފެށުމަށްފަހުގައި އެ

ނާޔަތް ލިބޭނެ ގޮތަށް ބިލު ފަރުމާކޮށްދެއްވުމަށް ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަޅުގަނޑު އި

ލަތަށް މުހިއްމު ގައި ތިބޭ ބަޔަކީ ވެސް ދިވެހި ދައުޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިފަދަ ކޮންމެ ޚިދުމަތެއް. އިލްތިމާސްކުރަން 2050 

. ނާޔަތްތަކެއް ދެވެންޖެހޭނެއިއެކަށީގެންވާ  ފަރާތްތަކާ އެވާއިރުގައި އެ ފަރާތްތަކަކަށް،  ދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާ ބަޔަކަށްޚި

ކުއްލިއަކަށް  ،ނެތި އެއް ނޫނީ އިންޒާރެއް ދިނުމެއް އިން އެއްވެސް ނޯޓިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ ހަމަ އެހެންމެ ސިވިލް
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ޓަކައި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލެއް މަޖިލީހުގެ  ނާޔަތް ދިނުމަށްއި ކިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށްއިން ވަވަޒީފާ 

އެހެންކަމާއެކީގައި އަޅުގަނޑު މިނިވަން . ވެގެން ހިނގައްޖެ ދުވަސް ގިނަ ވުރެ އަހަރަށް 2ކޮމިޓީގައި އޮންނަތާ މިހާރު 

އެކު  ސް އަދި އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް އާދޭހާމުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ވެ 2055 

ނާޔަތް އިއެ ބިލުގެ ސަބަބުން . އިލްތިމާސްކުރަން އެ ބިލު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނިންމަވައިގެން ގެނެސްދެއްވާށޭ

. ތިއްބެވިއޭ ރާއްޖޭގައި އެބަ ލިބެންޖެހޭ އަދި އެ ބިލުގެ ސަބަބުން ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާނެ އެތައް ރައްޔިތުންނެއް

 . އްސަލާމްޢަލައިކުމްވަ. ގަނޑުގެ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާނަންއެކީ އަޅު ދެންނެވި އިލްތިމާސްއާ އެހެންކަމާއެކު އަޅުގަނޑު މި

 

 2060 :ދު ވާހަކަދެއްކެވުންޙީތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަ

ޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުއްވީތީ އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވާތުގެ އޮތް ބަޣާ މަރުޙަބާ މި ދަންނަވާ ސަބަބަކީ މިހާރު މި. ދަންނަވަން އަފްރާޝީމަށް އަޅުގަނޑު މަރުޙަބާ.ޑރ

އްވި ހުށަހެޅު ލަ މެންބަރެއްމިއްއަމިއީ . ނުޖެހޭކަމާ އަޅުގަނޑުމެން ދެކޮޅުހަދާކަށް ނުވާތީ މި ސަރުކާރުން އައި ބިލަކަށް

ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ މިކަމާ ދޭތެރޭ ދަންނަވާލަން އޮތީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ . ބިލެއް

ދެން ފެންނަން މިހިރަ . އަކީ ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުން މިއަދު ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމެކޭ ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުތާ 2065 

ސަރވިސް  އެއީ ޖުޑިޝަލް. ކުރެވޭ ންނަށް ކުޑަކުޑަކޮށް ލަފާ އެބައަޅުގަނޑުމެ ،ޙަޤީޤަތަކީ މި އަންނަ ދިމާ

ރު ކުރެއްވީ މިހާ ދެން ތާއީދު މި. އިންނެވި މެންބަރު މި މަޖިލީހަށް މީތި މި ހުށަހެޅުއްވީކޮމިޝަނުގައި ކުރީގައި 

ހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ން މިއެކަ. މި އަންނަނީ ފަނޑިޔާރުންގެ ކިބައިން މީތި މި އައީ، އެހެންވީމާ. އިންނެވި މެންބަރު

އެއް ނަގާވަރެއް ނުވޭ  ދެން ހެނދުނު، ދެން އަދި ނިޒާމީ މައްސަލަ. މެއް ނެތްކަމުގައި ޝައްކެއް ވަހު އެ. ންޔަޤީ

 2070 އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ހެނދުނުއްސުރެ، ދެން އެހެންވީމާ. ދާނަން އިނގޭތޯމިދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރިއަށް ގެން. ނޫންތޯ

ހެނދުނު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އިވުނީ . ހަމަ ސިފަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އިނގޭތޯކުން އަޅުގަނޑު މުންދާ އަޑުތަމި އިވެ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން . އާސަންދަ ހުއްޓާލަންޖެހޭ ވާހަކަ. އެފް ދައްކާ ވާހަކަ.އެމް.އައި. މިހާރު ފައިސާ ނެތް ވާހަކަ

މި އިވުނީ ބަޣާވާތްކުރި ފުލުހުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން ދިން  އެހެންނަމަވެސް، އިއްޔެގެ ޚަބަރުގައި. އެއަށް ފަރުވާދޭ ވާހަކަ

އަނެއްކާވެސް . އޮތް ވާހަކަ މިއަދު މަޖިލީހަށް އައިތަނުން މި ފެންނަނީ ފަނޑިޔާރުންނަށް އެއްޗެއް ނުދެވި. ވާހަކަ

ރައްޔިތުންގެ އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ވަރަށް ދޮށީ  2075 

އެއްކޮށް  ދަނާކަމާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ނިންމަންޖެހޭނީ އެ ހަރު އެހެންކަމަށްވަނީ. މަޖިލީހެކޭ

ގެ ވާހަކަފުޅުގައި އަޅުގަނޑުމެން އަފްރާޝީމު.ޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރޢިއް. އަށް ރަނގަޅުވާ ގޮތަކަށްމާދަމާ 

އެ  ،ނަމަ ތަންކޮޅެއް އޮވެއްޖެ ވެއްޓިފައި އޮތް. ންކޮޅެއް އޮވެދާނެއޮތް ތަ އިއްޓިފަފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު ހެދިއިރު ވެ
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ކުރާކަށް އަޅުގަނޑެއް ދެކޮޅެއް  އަދި އެފަދަ ކަމެއް. ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެނަށް ކުރެވިދާނެ

އި ތިބި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންވީ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރޭގަ. ނަހަދާނަން 2080 

ދަރާ ޤަ އި ޢިއްޒަތާއިމީހުންނަށް ޝަރަފާ ހަމައެކަނި އެ. ރަނގަޅުކުރަން އަޅުގަނޑުމެނަށް ކުރެވުނީ ކީއްތޯ

ތާއި މާޔަހިހަމަ އެ ނޭވާގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް . އެރުވުމަކުންނެއް ނުނިމޭ

އެހެންނަމަވެސް، ފަނޑިޔާރުގެތަކުގައި ހުރި ކަންކަން . އެއްޗިހި ވެސް ދެވެންވާނެ މި ލާމަތާރައްކާތެރިކަމާއި ސަ

މީހުންނަށް ނުކޮށްދިނުމަކީ އެއީކީ  އިޞްލާޙުކުރަން މި މަޖިލީހުން ކަންކަން ނުކޮށް ހަމައެކަނި އެންމެ ކަމެއް އެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ  ޏާއަކަށް ފޮނުވަން އަޅުގަނޑު އެދެނީ މި ކޮމިޓީ. ނޫން ރަނގަޅު ކަމެއް 2085 

މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ  ސަރވަންޓުންގެ ވެސް އެ އިމްތިޔާޒާ ގުޅޭ މައްސަލަ އޮތް ކޮމިޓީއަށާއި އަދި އަދި ސިވިލް

 އަކީ އަށް ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖެ. ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއް ތާކަށް ދާން އިމްތިޔާޒާ މި

އަޅުގަނޑުމެންގެ . އަށް ބޮޑު އިންތިހާ ގެ ތެރޭގައި މުސާރައިގެ ފަރަގުއަޅުގަނޑުމެން. ކުރުންތަފާތުކުރުން، ފަރަގު

ލަތަށް މީހާ ދައު ގޮތުން އެ އޮތް އިފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތަކީ ޤާނޫނުތައް ހެދިފަމިފަދަ އިޞްލާޙުތަކުން ވެސް  ތެރޭގައި

، އެހެންވީމާ. އަށް ބޮޑުކަން ވެސް އިންތިހާ ން ލިބޭ ޕެންޝަނުގެ ފަރަގުދެ އި،ކުރާ މަސައްކަތެއް ކޮށް ނިންމާފަ 2090 

ސަރވިސްގައި  ގޭގައި އިންނަ ފަނޑިޔާރަކީ އަދި ސިވިލްއަދި ފަނޑިޔާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކީ

މީހާ  އެ ލަތަށްދައު ހަމައެކަނި ތަފާތުވެގެންދަނީ. ސަރވަންޓަކީ ހަމަ ރައްޔިތެއް މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް

މިގޮތަށް ވަކިވަކި އިންޑިވިޖުއަލް އިޞްލާޙުތައް ލައިގެން ވަކި ، އެހެންވީމާ. ދުމަތްކޮށްދޭ ދާއިރާމަސައްކަތްކޮށްދޭ ޚި

އަޅުގަނޑުމެން އެއަކަށް  ވެއްޖެއްޔާ ކުރުމަކީ، އެ މާނައިގައި ކުރާ ކަމަށް ހޯދަން ކަމެއް ންރުހު ބައެއްގެ

 2095 ވަންޏާ ރާމުގައި ގެންނަ ކަމަށްއޭގެ ރަނގަޅު ފޭ ޞްލާޙެއްގެ ގޮތުގައި އަދިއެހެންނަމަވެސް، އި. ތާއީދެއްނުކުރަން

ގެތަކުގައި ވެސް ރަނގަޅު ފަނޑިޔާރުން ވެސް ތިބޭނެ، ގޯސް އެއީ ފަނޑިޔާރު .އެކަމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާނަން

އެއްވެސް  ށްއަކީ ތަފާތު އެކިއުޒޭޝަންސްތަކާ އެއްކޮ ހުރިހާ ވެސް މައްސަލަ. ފަނޑިޔާރުން ވެސް ތިބޭނެ

ތަކުން ވެސް އަދި ރައްޔިތުންގެ އަދި ފަނޑިޔާރުގެ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވެސް އްސަސާއަކުން، ޖުޑީޝަލްމުއަ

 މި ޤައުމުގައި އެބަޔަކަށް އޮތް ބާރަކާ އެއްކޮށް ކުރިއަށް އެއް ނުބަލައި، މަޖިލީހުން ވެސް މިއިން އެއްވެސް މައްސަލަ

ސަރވިސް  ޙަޤީޤަތުގައި ފަނޑިޔާރުން، ޖުޑީޝަލް، އެހެންވީމާ .ރި ކަމަކީއެއީ ހިތާމަހު. ދާން މަސައްކަތްކުރާތީ 2100 

 ތަނަށް ބިލުތައް ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި ކުރަންވީ ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިއަދު ބަދަލުވެފައި މި ކޮމިޝަނުން މިއަދު މި

ސް މަރުޙަލާ ފެށުނު ދުވަހު ކުރީ ބަހުމަ އޮތް ސަރުކާރު، އެއީ މި މަޖިލީހުގައި އެތައް ފަހަރަކު މިއަދަކީ އެންމެ ފުރަތަ

 2އްޔިތުން ގޮތުން ދިވެހި ރަ އެކަމަކު، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާ. ސަރުކާރެކޭ، ކުރީ ސަރުކާރެކޭ އެބަ ކިޔާ

. ކޮންޓިނިއުކުރާ ސަރުކާރެކޭ ކީދާނެ. އަހަރުގެ ދައުރު ތެރެއަކު ކުރީ ސަރުކާރެކޭ ނުކިޔޭނެ 2އެ  އަހަރަށް ވޯޓެއް ލީމާ
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 2105 މަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަރުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ ނުކުޅެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެނައިބު ރައީސްގެ މަފްހޫ އެއީ

އެއްވެސް މަކީ މަފްހޫއެ . މެއްހިސާބުން ނިމިއްޖެއްޔާ ކޮންޓިނިއުކުރަން އޮންނަ މަފްހޫ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަން 

ކޮށްގެން ވެރިކަން ރައްޔިތުން ލާ ވޯޓުގެ މުޅި ފިކުރު ގަދަބާރުން ބަދަލު އަހަރުގެ ދައުރެއްގެ ތެރޭގައި 2ހާލެއްގައި 

އިން އަޅުގަނޑުމެން މާނަ ވެސް  ދޭތެރޭގައި ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީ ކަމާ އެހެންވީމާ، މި. ކުރެވޭނެ މަފްހޫމެއް ނޫން

އި އަދި ޝާހިދާهللا ޢަބްދު ޒަތްތެރި ރައީސްއްސަސާގެ ޢިއްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި މުއަ ކަމަކީ އެ. ކުރަންޖެހޭނެ

. އެއް ގެ ކޮނޑުގައި ވަރަށް ބަރުވާ ވަރަށް އެޅިފައި އޮތް ޒިންމާރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމު ޢިއްޒަތްތެރި ނައިބު 2110 

އެއް  އްސަސާޓަކައި މި ފަދަ ދޮށީ މުއަ މަށްސުމަނިކުފާނުމެން މަނިކުފާނުމެންގެ ޕާޓީގެ މީހުން ރުއް، އެހެންވީމާ

ދައްކަނީކީ  ލެއްގައި އަޅުގަނޑު މިހާއެއްވެސް . ކަމެއްރަނަމަ އެއީ ވަރަށް ދެ ރައްވާކުހަލާކުކުރަން މަސައްކަތް

މިހަދާ  މެންދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން އަޅުގަނޑު. ން ބޭރަކުން ނޫންޢިމައުޟޫ

ހެނދުނު . ސްކުޅިވާ ހިސާބާ ހަމަޔަށްހުރިހާ ޤާނޫނެއް ގޮސް ނިމިދަނީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް މު

ހިތާމަކުރާނޭ  ދެންނެވީ މުސްކުޅިވާ ދުވަހު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް މަރުޙަލާގައި އަޅުގަނޑު ވާހަކަދައްކަވަމުން މި 2115 

 ދެން އަޅުގަނޑުމެން. ތް ކަންތައް ނުބަލައި ތިބިއްޔާމި ވެފައި އޮ. ކޮށްފިއްޔާން ނުކުމެ ބަޣާވާތްދަރިމަނިކުފާނުގެ ކާފަ

ޅުގަނޑު ހުރީ ދަންނަވަނީ އަ އަޅުގަނޑު މި. ދުވަހު ފެނުނު މަންޒަރެއް މީހަކަށް އެ ނގޭނީ އެސް އެކޮންމެ މީހަކަށް ވެ

ވި އޭރު ރާއްޖޭގައި ރައީސްކަން ކުރެއް. ތަން ހިފީ އެ ސީ އަށް ބަޑިޖަހައި.ބީ.އެން.އެމް. ސީގަ.ބީ.އެން.އެމް

. ޑަށް ފެނުނު މަންޒަރުއަޅުގަނ. ތަން އަޅުގަނޑު ހުރި އީމި. ދިނުމުގެ ކުރިންފާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްތިޢު

. ޑޭރިގޭގެ ތެރޭގައި ކަންތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތެއްދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެއޭ ބަނ އަޅުގަނޑު މި، އެހެންވީމާ 2120 

މަތިން  ގޮތުގެ ވާ އިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގަރާއްޖޭގެ މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ދިވެހި، މިކަންކަން ބެލި، އެހެންވީމާ

ދޭތެރޭގައި މިނިވަން  ދ ވިޔަސް، މި ކަމާ.އި ނޭޓޯ އާއި އކާކުން ވިޔަސް އަދި ތި ވިދާޅުވާ ސާގެއަފަނޑިޔާރު

ކުރާނެ އެއްވެސް އަފްރާޝިމު .ޑރމި މަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ގޮތެއް ނުނިންމައި،، ތަޙުޤީޤެއް ކުރެވި

ނަމަ  ވަނީ އްޖެ ކަމުގައިމަތީގައި އަޅުގަނޑުމެން ތިބެ ސީޑެންޓުއޮތް ޕްރެ އެއީ މި. ނުމަނިކުފާ ކަމެއް ނެތް އިނގޭތޯ އެ

އެފަދަ ކޮންމެ . ރާއްޖޭގައި ހަމަޖެހުމެއް ނޯންނާނެ މި. ރާއްޖެ ލޭއޮހޮރުވުން ދެކޭނެ މި. މި ރާއްޖެ ބަޣާވާތްތައް ދެކޭނެ 2125 

. ގެއްލުންވާނެ ކަމެއް ވިޔަސްއަކަށް ނިސްބަތް ޕާޓީރައްޔިތުންނަށް އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިކަމެތި 

އްލެއް ޢިއްޒަތްތެރި ހައަޅުގަނޑު ހަމަ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ސިޔާސީ ، އެހެންވީމާ

ދަށް މިއަދުން މިއަ މުންދާ ބޭފުޅުންނަށް ނުހޯދެންޏާބަށް ދޮންވެ ފައްކާވައި އަދި ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާރައީސަށާ

މި . ންތޯއެއީ ބަޣާވާތެއްތޯ ނުވަތަ ބަޣާވާތެއް ނޫ. ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން ރައްޔިތުން ގާތު އަހާށޭ

ބާރުގަދަ ބައެއް މި  ރައްޔިތުންނަށްވުރެ ،ރައްޔިތުންނަށްވުރެ ބޮޑުވެގެންވާ. ބު ބާއްވަން ފެނޭތޯ ނޫންތޯއަހަރު އިންތިޚާ 2130 
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ކޮންމެ އަޅުގަނޑުމެން  ގެން،ސަވާރުވެ މަގާމުތަކަކަށްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަކި  ހެންވީމާ،އެ .ރާއްޖެ އަކު ނޯންނާނެ

. ބަޔަކަށް ފެންނަ އެކަނި ތިބި ގޮތުގައި ވާދަކޮށް، ހިފައި ތަޅާފޮޅައިގެން މި ރާއްޖެ އަކަށް ކުރިމަގެއް ނޯންނާނެ

ރޭ ފުންކޮށް ވިސްނަވާކަން އަޅުގަނޑަށް އެބަ ޢއިްޒަތްތެރި ރައީސް، ކެތްތެރިކަމާ އެކު އަޑުއައްސަވައި، މިކަމާ ދޭތެ

ން މަނިކުފާނަށް ހެޔޮވިސްނު އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ .އެނގޭ މަނިކުފާނުގެ ނިތްކުރި އަށް ތި ގެންނަ ރޫތަކާ ގުޅިގެން

 2135  .ލައިކުމްވައްސަލާމްޢަ. ދެއްވާނެ ކަމަށް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ދިސާއާހާތަބުކޮށް ސަރުކާރު ބަދަލުވި މުޚާ މިހާރު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާއާދެ،  .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އާދެ، އަޅުގަނޑު . އެއް ދިނުމެއް ނޯވޭ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ، ރިޔާސަތުން ވާހަކަދައްކާ ވަގުތު ނިޒާމީ ނުކުތާ

 2140 ގުޅޭ ން ސަރުކާރު ބަދަލުވި ކަންތަކާމުޚާތަބުކޮށް ބައެއް މެންބަރު އަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާ ދަންނަވާލަން އުޅުނު ވާހަކަ

. އެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން ގޮތުން އަޅުގަނޑު ރޫލިން ޅާ ގުޅޭގޮތުން ދައްކަމުން ގެންދާ ވާހަކަފު

ވަނަ ދުވަހު މަޖިލީހުގައި  2112ފެބްރުއަރީ  9ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން 

ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  2112ފެބްރުއަރީ  11 ކަމުގެ ހުވާކުރައްވައި،ޔާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

މަތިން މަޖިލީހަށް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާފައި ވުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤަބޫލުކުރާ  ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެ

، އެހެންވީމާ. ނީ ހަމަތަކުގެ މަތިންވަނީ ޤާނޫ ވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރު ބަދަލުވެފައި 2112ފެބްރުއަރީ  9ގޮތުގައި  2145 

 31އާދެ، މިހާ ހިސާބުން . ވާހަކަ ނުދެއްކެވުމަށް ދަންނަވަން މުޚާތަބުކޮށް އެ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާއަޅުގަނޑު އެ

 . ބޭފުޅުންނަށް އަރުވަން ގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ތިމިނެޓު

 

 ]އަށް 13:12އިން  12:33ހުސްވަގުތުކޮޅު [

 2150 

  :ން ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާސަތު

އަޅުގަނޑު . ފަށަނީ ންދަން މިށް ގެމަށްފަހު އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ ކުރިޔަލުސްވަގުތުކޮޅަށް ޖަލްސާ މެދުކަނޑައިހު. `

ޢަލީ  ތެރި މެންބަރު ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމުއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް .ސްގެންދަނީ އިބްތިދާޢީ ބަހު ށް މިކުރިޔަ

. ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުދިވެހިރާއްޖޭ، 13/2111ނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫ

 2155 . މަދަށްމަދު މުޙައްރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްއަރުވަނީ ނައިފަރު ދާއި އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި
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  :މަދު ވާހަކަދެއްކެވުންނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު މުޙައް

ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ، 13/2111އާދެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު . ކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޝު. `

 ޢަލީ މި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ތެރި މެންބަރު ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމުއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

ށް ތާއީދުކުރަނީ ފަނޑިޔާރުންނަކީ ވަރަށް ޚާއްޞަ އާދެ، އަޅުގަނޑު މި އިޞްލާޙަ. ދުކުރަންވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީ 2160 

ވާ ގައި އުޅުއްކުބޭފުޅުންނަކީ އާދައިގެ އެހެނިހެން މަޤާމުތަ ވެފައި އެ ރަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅުން ކަމަށްއެއް އަދާކު ވަޒީފާ

މަސައްކަތްތަކެއް  ވަރަށް ތަފާތު އަދާކުރައްވާ ބޭފުޅުންނާ ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތައް ސިވިލްއަދި ޚާއްޞަކޮށް  ބޭފުޅުންނާ

ޔަތްތަކަކީ ނުވަތަ މި ނާއިބައެއް އިދިކޮޅު ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ ފަނޑިޔާރުންނަށް ދެވޭ . ކުރަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅުން

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ . ނާޔަތްތަކެކޭއި ޚިލާފު ހަމަކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާނާޔަތްތަކަކީ ހަމައިކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ބިލުން 

 2165 ހަމަހަމަކުރުމުގެ އުސޫލާނާޔަތްތަކަކީ މިއީ އިފަރާތަކަށް އެ ދެވޭ  އިސިއްޔަތުން އެހަކުރައްވާ މަޤާމެއްގެ މީހަކު އަދާ

 ފައިވާމިސާލަކަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރައްވާ. ލެއްގައި ނުދެންނެވޭނެހާނާޔަތްތަކެކޭ އެއްވެސް އި ޚިލާފު

ވެސް ބައެއް  އަދި އެހެންނޫން. ޤާމުން ވަކިވާއިރުގައި ވެސްނާޔަތްތަކެއް މައިބޭފުޅަކަށް އެބަ ދެއްވާ ޚާއްޞަ 

އެހެންވީމާ، . ނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅިފައި ހުރޭއިށް ވެސް މިކަހަލަ ޚާއްޞަ މުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަމަޤާ

އަޅުގަނޑު ހިތުން ނާޔަތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަކީ އިފަނޑިޔާރުންނަށް ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވާފައި ތިބި ބޭފުޅުންނަށް މިފަދަ 

އާދެ، ފަނޑިޔާރުންނަކީ އެއީ ކޮންފަދަ . ކަމެއް ނޫންލެއްގައި ޚިލާފުހާއެއްވެސް  ކާއެއީ ހަމަހަމަކުރުމުގެ އުސޫލުތަ 2170 

ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނެއްކަން ދަގޫ ގޮތްތަކަކަށް އުޅުއްވަންނއެއް އުފުލަންޖެހޭ ބައެއްކަން ކޮންފަދަ ދަތި އު ޒިންމާ

ބޭފުޅުންގެ ހިތަށާއި ނަފްސަށް ލިބެމުންދަނީ ކޮންފަދަ  ންގެ މަޤާމުގައި ތިއްބަވާއިރުގައި އެބޭފުޅު އަދި އެ

އިލާތަކަށް ޢާއިލާތައް އެކިއެކި ފަރާތްފަރާތުން އިވޭ އަޑުތަކުގެ ސަބަބުން އެ ޢާބޭފުޅުންގެ  ގެއްލުންތަކެއްކަން އަދި އެ

. ށް ހަމައެކަނިނީ އެފަދަ މަޤާމެއް ފުރުއްވާފައި ހުރި މީހަކަސާސްކުރެވޭކޮންފަދަ ކެކުޅުންތަކެއްކަން އިހުލިބެމުންދަނީ 

އިނާޔަތްތަކެއް ކަނޑައެޅިގެން ތްތެރި ޙާލަތެއްގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަ އާދެ، އެހެންވީމާ، މިފަދަ ފުޠޫޙާ 2175 

ސް ހަމަ އެކަން ގައި ވެވާތީ މި ރާއްޖޭ ކަމަށް ކަމެއްމަކީ އެއީ ހަމަ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ވެސް އޮންނަ ދިޔު

އާދެ، އެކަމަކު، މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅިގެންދާއިރު . ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭއޮތުމަކީ ރަނގަޅު

ޙާލަތުގެ ފެންވަރު  އަކަށް ގެންދެވޭއިރު ކޮމިޓީތަކުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތާއި ރާއްޖޭގެ މާލީ މިފަދަ ބިލުތައް ކޮމިޓީ

މި ބިލު . މީދުކުރަންހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއް ވެސް ނާޔަތްތައްއިރަނގަޅު ގޮތަކަށް މި  ގަޅަށް ބައްލަވައި،ނރަ

ކުރައްވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ހުރިހާ ކަމަކަށް ވެސް ރިޢާޔަތް ކޮމިޓީއަކަށް ގޮސްގެން ކޮމިޓީން ބައްލަވާއިރުގައި މި 2180 

މި . ވެސް ނުދަންނަވަން މި ބިލުގައި މި ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް އެކަން ކުރާށެކޭއަޅުގަނޑު ފަހަރެއްގައި . މީދުކުރަންއުއް

މި . ދަންނަވަނީ މަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ މިމި ބިލުގެ އަސްލު މައިގަނޑު މަފްހޫބިލުގައި އެހެންނަމަވެސް، 
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ކޮމިޓީގައި ކޮމިޓީގެ ށް ގެންގޮސްގެން ބިލު ކޮމިޓީއަކަ، އެހެންވީމާ. ގޮތުން ބެހޭ އިނާޔަތްތަކާފަނޑިޔާރުންނަށް ދޭ 

ވަޑައިގެން މިއާ ދޭތެރޭގައި ގޮތެއް ޙާލަތުގެ މައްޗަށް ވިސްނައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ރާއްޖޭގެ މާލީ އެންމެހައި

ލަމުން އަޅުގަނޑުގެ ގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވައިވީމާ، މި ބިލަށް އަޅު. ގޮތް ވެސް އެދޭ ނިންމުމަކީ އަޅުގަނޑު 2185 

 .ޝުކުރިއްޔާ. ހަކަކޮޅު ނިންމާލަންވާ

 

  :އިން ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުންދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސަ ކޮމަންޑޫ

އޮތް މިހާރު މި  އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މިއަދު މި. އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

ވެސް ތާއީދުކުރާނެ  ލަކީ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުގެނައުމުގެ ބިފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުހިނގަމުންދާ  2190 

. ހުރި ވަގުތު ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަ އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން މި. ބިލެއް

 ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވިޔަސް ،ފަނޑިޔާރުން ވިޔަސް ވިސްނަންޖެހޭ ވަކި ބަޔަކަށް އެއީއަޅުގަނޑުމެން 

ހަމަޖެހިގެންދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ  ތައްނާޔަތްއިނާޔަތްތަކަކާއި އަދި މާލީ އިއަދި ވަޒީރުން ވިޔަސް ޚާއްޞަ 

. ނާޔަތްތަކަށްއިމީހުންނަށް ލިބޭ  ޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުން ޖުމްލަކޮށް އެ އިސްކަންދޭން މި

ދުވަހަކު ފެށި އާސަންދަ ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިދިޔަ ސަރުކާރުން އިހަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު އަޑުއިވެމުން މި 2195 

ވެގެން  ކަމަކަށް ވަރަށް ބޭނުން އާސަންދަ ޚިދުމަތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ރައްޔިތުން އެ ޚިދުމަތް،

ގައި ފައިސާ ޓުބަޖެލަތުގެ ދައްކަނީ ދައު އް ހުއްޓޭ ވާހަކަ މިއެކަންތަ. އާދޭސްކުރަމުންދަނިކޮށް ފެށުނު ޚިދުމަތެއް

. ބޮޑު ތެދެއްހެނެއް ހިއެއްނުވޭ އެއް އެހާ އެހެންނަމަވެސް، ބައެއް ކަންތައްތައް މިހާރު ފެންނަ ގޮތުން އެއީކީ. ނެތިގެން

ބޭފުޅުންނަށް  1111އެއް ދައްކަމުން ފުލުހުންގެ  ހުރިހާ ވާހަކަ އެއީ އިހަށްދުވަހަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު އެ

ވެސް  މީހުން ފުލުހުންގެ ތެރެއަށް ވައްދާ ވާހަކަ 211އެކު އިތުރު  އަދި ހަމަ އެ ޚަބަރާ. ންދިޔަޕްރޮމޯޝަން ލިބިގެ 2200 

 އަށް ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާ ގައި އާސަންދަސް ހީވަނީ ހަމަ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުވެ އަޅުގަނޑަށް މިހާރު، އެހެންވީމާ. އޮތް

ހަމަ އެގޮތުން އަޅުގަނޑު . ސް ހުރީމަ ދެނީވެ ފުލުހުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން ދޭނެ ފައިސާ. ވެސް ހުންނާނެހެން

ނަކީ ކޮންމެއަކަސް ފަނޑިޔާރުން. ވެސް ދެވޭނޭ ޖެހިއްޖެއްޔާ އެއިނާޔަތެއް ދޭންޤަބޫލުކުރަނީ ފަނޑިޔާރުންނަށް 

އުޅޭ ބޮޑު ކަންތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑު ރޯލެއް ކުޅެވޭނެ  ވަގުތު ދިމާވެގެން މި އަށް މި ރާއްޖެއަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދިވެހި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ފެނިގެން މިދިޔަ ބޮޑު ބަޣާވާތް އަދި ކޮންމެ ބޭފުޅަކު . ޖެހޭނެ ބައެއްން ކުޅެންދި ކޮންމެހެއަ 2205 

 ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުލުހުންގެ އިދާރާ ދުވަހު ޓީވީތަކުން ފެނުނު މަންޒަރުން އެ ކޮންމެ އެއްޗެއް ވިދާޅުވިޔަސް އެ

ސް މިހާރުގެ ޓީވީ ހަމަ އެގޮތަށް ގޮ ،ހަމަލާދީނިފޯމުގައި ގާއުކައި މީހުން ޔު އެ އަށް ހަމަ އާއި ސިފައިންގެ އިދާރާ

ހުރިހާ ކަމެއް ކުރީމާ އެއީ ބަޣާވާތެކޭ ނުބުނެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް  އެ ،ތަނަށް ވަދެ އެ މޯލްޑިވްސް ގޭޓު ފަޅާލައި
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 ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ މިނިވަންކަމާ އައި ދުވަހު ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ދެން ހަމަ އެއާ ވިދިގެން ޖެހިގެން. ނެތް

ހިނގާލުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދަށުން ހިނގާފައި ދިޔަ ބައެއްގެ ގަޔަށް ނުހަނު ގިނަ އަނިޔާތަކެއް  ،ރާކުރުމުގެއެކު މުޒާހަ 2210 

އެހެންވީމާ، މިފަދަ . ނގަމުންދަނީ ހިއެ ވެސް ކޯޓުގައި  އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާވެގެންދިޔަ މައްސަލަތައް ،ދީ

ވާ  ގުތު ޤައުމަށް ދިމާވެފައި މިވަ ބޭފުޅުންނަކީ މި އެ. ޖެހޭ ން އެބަވެސް އިންސާފުގެ ނަޒަރަކުން ދެކެ އްތައްންތަކަ

ކުޅޭނެ ބައެއްކަން އަޅުގަނޑު  އްލުކުރަން އެންމެ ބޮޑު ރޯލެއް ކުޅެވެންޖެހޭނެ އަދިހައެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ 

ގެންދާ މީހުން ހަމަ ބޮޑެތި ވައްކަންތަކުގައި  ތި މާރާމާރީ ހިންގައި،ބަ ދެކެން ބޮޑެއަޅުގަނޑުމެން އެ. މީދުކުރަންއުއް

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ހިނގާލުންތަކުގައި ހަމަ . ދޭ އިރުގެ ތެރޭގައި ދޫކޮށްލެވިގެން އެބަސައުވީސްގަޑި 2215 

ވަގުތު  ހަމަ ބުނާއިރަށް އެ ވަގުތު ދާށޭ މި ،ވަގުތު ނުކުންނާށޭ ހަމަ މި ވެރިވެގެންދާ އެއްވެސް ކުށަކާނުލައިބައި

އަށް  ،މާ ހަތް ދުވަސްލެއް މަޑުވީމާ ގެންގޮސް ޖަލަށްލައި އަނެއްދުވަހު ގެނައަހިނގާނުލެވިއްޖެއްޔާ ނުވަތަ ހިނގޭ

ބަ ބަލަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އެ. ވެސް ހިތާމަހުރި ކަމެއް މިއީ ވަރަށް. ދުވަސް މުއްދަތުޖަހައިދީ އިތުރުކޮށްދޭކަން

ވަގުތު  އްސަސާތަކުގައި އިސްކޮށް ތިބި ބޭފުޅުންނަށް ވިޔަސް އަދި ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވިޔަސް މިގައި މުއަޤައުމެއް

ހޭދަކުރަން  ،ވަގުތު ،ވެސް ވެސް އެންމެ ގިނަ ވަގުތު ޚަރަދުކުރަންވީ އެއް ކުރަންވީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑު ހޭދަ 2220 

އަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ  ވެސް ރާއްޖެ ކަމަށް ހޭދަކުރަންވީ އް އެވެސް އަދި އެންމެ ގިނަ ވަގުތެ ޖެހިއްޖެއްޔާ ކުރަންވީ

 މެންނަށް އެހެރީ ފޮޓޯތަކާނަށް ފެންނާނެ އަޅުގަނޑުންއަޅުގަނޑުމެން އެންމެ. ޓަކައި އްލުކުރުމަށްހައޮތް ކަންތައްތައް  މި

އްތަކަށް ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަންތަ މި އެހެންވީމާ، މި ބަޣާވާތާއި ފުލުހުންގެ ޢަމަލުތަކާ. ންޗެއްހި ފެންނައެއް

އަދި ހަމަ . ންއަމާންކަމެއް ނާންނާނެވެސް މި ޤައުމަކަށް އަމަ ދުވަހަކު ،ނަމަ މި ޤައުމު ކުރިއަށް ގެންދަން ވިސްނައިފި

ވެސް ތިބީމަ  ވެސް ވިޔަފާރިވެރިން ވެފައި ދެން ވަރަކަށް ވިޔަފާރިކުރާ މީހަކަށް ވެސް ކޮންމެވެސް އަޅުގަނޑަކީ 2225 

ކަމަށް  ކަމަށް ގޮތެއް ނުނިމި މި ޤައުމު ކުރިއަށްދާ މި ންނަވާލަން މި މައްސަލަތައް ބަލައި،ނޑު ހަމަ ދައަޅުގަ

 ބަޔަކު ކުރާ. ރާއްޖެއަކަށް މީހުންނެއް ނާންނާނެ. ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ދާނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ދަށަށް ވެއްޖެއްޔާ މި

ފެނޭ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ނުކުމެ ރާއްޖޭގައި ބަޣާވާތެއް  އެބައެއީ ޓީވީތަކުންނާއި ފޮޓޯތަކުން . ކަމަކުން ނޫން

އްމު ރައްޔިތުން ނުރުހޭނެކަން މިތާނގައި މައްސަލަތައް ހިނގާނެކަން މިކަން އެހެންވީމާ، އެކަމާ ގުޅިގެން ޢާ. ހިންގިކަން

މިއަދު . ކަމެއް ނޫން ވާނެމިއިކީ އަޅުގަނޑުމެން މުސްތަޤުބަލުގައި މިކަން ދޫކޮށްލައިގެން . އެބަ ޤަބޫލުކުރެވޭ 2230 

އަޅުގަނޑު ، އެހެންވީމާ. ބަޣާވާތަކުން ވެސް ހަމަ ފައިބަންޖެހިދާނެތިބަ މީހުން މާދަމާ އަނެއްކާ  ބަޣާވާތްކޮށްގެން މި

އިން ވެސް ކޮމިޓީގެ ތެރެތަކުގެ ކަންތައްތައް ހަމަގައިމުނާޔަތްއިހަމަ މިއަދުން މިއަދަށް މި ގޮވާލަނީ ފަނޑިޔާރުންގެ 

ޖެހޭ މި ޤައުމުގެ  ބަބޭފުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން އެ އެހެންނަމަވެސް، އެ. މިތަނުން ފާސްވާނެ ލައިގެން އޭތި
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ދިމާލަށް މި ޤައުމު ބަދަލުކުރުމަކީ މި ޤައުމު އަލުން އަނބުރާ ހެޔޮ މަގަށް  މި ޤައުމު ދާ .ގޮތަށް ވާ ޙާލަތަށް މި

 2235 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަނދާންކުރަންވާނެ ބޭފުޅުން މާއެއްކަން އެވެސް ޒިއް ބޭފުޅުންގެ އެޅުވުމަކީ އެ

 

  :އިން މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުންމެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސަ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ

ޢަލީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އާދެ، ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމު. ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި 

ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަވަން ފެންނަވާ އިޞްލާޙުތަކުގެ  13/2111ވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  މިހުށަހަޅުއްވާފައި 

އެކު ވަކިކުރުމުން ދޭ  އެކު މުސްކުޅިކުރުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާ އަދި ޝަރަފްވެރިކަމާ ތެރޭގައި ޝަރަފްވެރިކަމާ 2240 

ވާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ންގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަވާފައިނާޔަތްތައް، މި ޖުމްލަ އިޞްލާޙު ފަނޑިޔާރުއިތަކާއި އިމްތިޔާޒު

ން ފެއްޓިގެން ތިރިއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި އި 2ގައި ނުކުތާ (ށ)ގެ 26މީގައި ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެވޭ  ފާހަގަ އެބަ

އޭގެތެރޭގައި . ޅުއްވާފަންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައަވަނީ މުއްދަތެއް ބެލުމަށްފަހު މާލީ އެލަވަންސާއި އިމްތިޔާޒުތައް ދޭނެ މި މި

 22އަހަރު އަދި  22އަހަރާއި  21ގޮތަކާއި  ވާނަމަ ވާނެ ކަމުގައި އަހަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތްކޮށްފި 21

މިގޮތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި . ވުރެ ދިގު މުއްދަތު އަހަރަށް 31 ،އަހަރު 31ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް،  އަހަރަށް 2245 

އެލަވަންސެއް  މުގެ އެލަވަންސެއް ނުވަތަ ލިވިންމީގައި ދިރިއުޅު ބަ އޮތް ނުކުތާގައި ހަމަ އެ ނިންމަވާފައި ތިންވަނަ

އުސޫލެއްގެ ގޮތުން . ޓްރާސްޕޮޓޭޝަން -6 ،ގައި ސެކިއުރިޓީ 2ވަނަ ނުކުތާގައި މެޑިކަލް،  8އަދި . ދެއްވާ ވާހަކަ

ޔާރުންނަކީ ނުރައްކާތެރި ޙާލަތެއްގައި ތިބެންޖެހިދާނެ ބަލަންޏާ ޤައުމެއްގެ ޚިދުމަތުގެ މަރުޙަލާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަނޑި

ބައެއް ކަމަށް ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ހުންނަ ބައެއް ޤާނޫނުތަކުން ވެސް މި މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ގެ ޖެހުމުންއްގެ ކުރިމަތީގައި ޙުކުމްކުރަކޮންމެވެސް ދެ ޚަސްމެ. އެއީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން ކުރާކަށެއް. ސިފަވެގެންދޭ 2250 

މިސާލަކަށް، ކިތަންމެ . ހަމަނުޖެހޭ ބައި އަންނާނެހިތް ސަބަބުން ކޮންމެވެސް އެއް ޚަސްމަކު އެ މައްސލައިގައި

ތަނުގައި ބައްލަވާ ޢިއްޒަތްތެރި  ނަމަވެސް ތިމާ ހިތްއެދޭ ގޮތެއް ނޫން ގޮތަކަށް ދާތީވެ މި ރަނގަޅަށް ކަމެއް ދިޔަ

މި ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯ ބާޣީންނަކީ  .ބާޣީ، ބާޣީ ،ބާޣީ މެންބަރުން ހަމަ އަޑުން އަޑުނަގާ ހަމަ

 ގެވުރެ ގިނަ ބާޣީންނެއް މި ޤައުމު މަދު ނަޝީދާއި އޭނަގެ ތިމާގެ މީހުންނަށްގޭ މުޙައްކެނެރީ.ގ. ކޮބައިކަން

. އެއް ނިސްޓަރަކީ ބާޣީމި އެންމެ ފަހަށް ބެހެއްޓި ފޮރިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ. ފަސްގަނޑުން ނުއުފެދޭ އިނގޭތޯ 2255 

ކެރަފާ ނަސީމަކީ ކެރަފާ . ކެރަފާ ނަސީމު .އެއް އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ބާޣީ

 . ނަޝީދުގެ ބޮޑުބޭބެ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން
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 2260 .ށް ވާހަކަދެއްކެވުން އެދެންއަދުގެ ބަހުސްގެ މައުޟޫޢަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި

 

 : އިން މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުންނިހާނު ޙުސަ މަދުމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްލިވި

ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކު އިއްވާފައި އޮތް ޙުކުމެއްގެ ވާހަކަ  .ބަލަ ކޮބައިތޯ މީގެ ދަށަކުންނުންތޯ މި ވާހަކަ މި ދެއްކެނީ

 އޮތޭ ޙުކުމެއް ކެރަފާ ނަޝީދަކީ ބާޣީ އި އެބަފަނޑިޔާރަކު އިއްވާފަ. ދަންނަވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑު މި

އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަންވެއްޖެއްޔާ ލައްކަ . ންނާނެތޯ ދައްކަންމެދު އޮ އެއް މިއާ ދެން އެއަށްވުރެ ބޮޑު ވާހަކަ. އެއްކަން 2265 

އްޗެހިތަކާއި ލިބުނު އެ. ވެސް ދެއްކޭނެ ބާރަށް މާ ،އަޑުހަރުކޮށް މާ. ދެކެވޭނެމި ގޮތަށް ތަނުގައި  ބައިވަރު ވާހަކަ މި

ރި ރަނގަޅު ދަރިން އިޚްލާޞްތެ. އުޅެނީ ޅުފަޅައިގެން އެބަބުން އަވަހަށް ސަލާމަތްނުވެވި ހުގެއްލިދިޔަ އެއްޗެހިތަކުގެ ސަ

. ވަކިވެވަޑައިގަތީ. ތިބި ބޭފުޅުން ޗެއް ނުނަންގަވައިއެއް. މެން ކަހަލަ ބޭފުޅުންބްދުއްރަޙީމުޢަهللا ޢަބްދު .ބައްލަވާ

ތިބޭ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ  ތަނުގައި އެބަ އި އިންޞާފު ގެއްލިފައި ތިބި މިޔާހަމަމިކަހަލަ ، އެހެންވީމާ

. ވަޑައިގަންނަވާ އަވަހަށް. ފެންތައް ހުސްވެއްޖެއޭ. ން ނެތް ޓޭންކެއްގައި ނުތިބެވޭނޭތިމަންނާމެންނަށް ފެ 2270 

މަދު ވަޙީދު ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްއީސުލްއަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި މިހާރު މިހިރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި ރަ

ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ބަޣާވާތެއް ގެނައި ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަދައްކަން . ޤައުމު ދިފާޢުކުރެއްވިއޭ. ޙަސަން މަނިކު

 ގައ1144ިނޮވެމްބަރު  13. ސިފައިންނޭ މި ޤައުމު ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ބާއްވައިދިނީ ދިވެހި ފުލުހުންނާއި. ލަދުނުގަނޭތޯ

މި އިންނެވި ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނޭ  ،ގެނެސް ބަޑިޖެހިއިރު

. މަދު ނަޝީދާއި އޭނަގެ ތިމާގެ މީހުންޙައްކެނެރީގޭ މު. މި ޤައުމަށް ބާޣީން ގެނައީ ކާކު. ބުނެގެން ވާހަކަދައްކަން 2275 

ވަނަ  1144ރީން މި ޤައުމަށް އައުމަށްވުރެ ވަނަ އަހަރު ޕިޗޯ 1113ހުރެ  ގެންގި ފާޅުވެނއަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަށް އެ

. ހަމައަށް މި ޤައުމަށް އެ ގެނައި ބާޣީންނަކީ ކޮބައިކަން ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ފަތިހާ 3މަހު  އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު

 ނަށްނާއި ފުލުހުންކުރަން ތިބި ސިފައިންއްކާތެރިކަމަށް މަސައްކަތްތާއި ރަލާމައާއި ސަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞުލްޙަ

ދުވަހު ޤާނޫނުއަސާސީގެ މި  އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ އެ. އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކު ދޭނެ

. މަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ދޭންޖެހޭނެމުޙައް.ޑރވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ހަނުކުތާގެ ދަށުން  2280 

ދެގެން ނގޮނޑީގައި އި ފިޑިއެއް ނޫންކަމާއި ކޮރަކައްޔެއްހެން ގޮސް ދަލުގައި ޖެހޭ މީހެއް ނޫންކަން ތިމީހުން ކަހަލަ  މި

އިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މުޚާޠަބުކޮށް އިއްވެވި ރިޔާސީ އެޑްރެސް ހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާވަނަ ދުވަ 11

ބޭނުންނުވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އަޑުއިވެން. އޮތީ ންޤާނޫނެއްގެ ވާހަކަތޯ ދައްކަ ދެން ކޮން. އެނގިގެން ހިނގައްޖެ

މި  ނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އެލަވަންސް ދެނީޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ފަނޑިޔާރުން. ވޭނެބަޔަކަށް އަޑެއް ނީއް

ރި މެންބަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެ. ވެސް ނޫން އަލަކަށް ދެކެވެނީ ވާހަކަ މި އެ. ޤައުމަކު އެކަންޏަކު ނޫން 2285 
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ވެސް މިކަމުން ރަނގަޅު  ގެންނެވި ހަމަޔާއި އިންޞާފަކީ ތާއަބަދު ދުނިޔޭގެ މީހުންނަށް ޢަލީ މި ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމު

މް ކުރާ މަފްހޫ މި ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 124އަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިން ޤާނޫނުއަސާސީގެ . އަސަރުކުރާނެ

އެއަށް ރެކޭ ބިލެއް . ނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިން ޤާނޫނެއްއިރީގެ ރައީސުންނަށް ކު. ޓަކައި ޤާނޫނެއް ނިންމުމަށް

 މުން މިއަދު ބުނަނީ ރަނގަޅު ވާހަކަމަތުން ނޫޅެވުނު ހިސާބަށް ގެންދިޔުދަގޫކޮށް ސަލާނއަޅުގަނޑު ފަހަތުން ދުވެ އު

މަދު ނަޝީދަށް ކެނެރީގޭ މުޙައް. އީސް ސަލާމަތްވީއެއްކަލަ ދުވަހު ޤާނޫނު ލިޔުނީތީވެ ތިމަންނަމެންގެ ރަ ނިހާނު. އެކޭ 2290 

ފާސްވެގެންދިޔައީ ކުރީގެ . އޮތީ އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅި ޤާނޫނަކުން މިއަދު އެއްޗެއް ދިނުމަށް އެދި އޭނަ ސިޓީ ލާފައި އެ

މިއަދު ކީކޭތޯ . އޮތީ ނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދިން ޤާނޫނު މާލީ އެހީތެރިކަން ހޯއްދަވަން ލައްވާފައި އެއިރައީސުންނަށް 

ލަވާފައި މިއީ އްށް ހަޅޭތަށް މިއަދު ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމާ ދިމާލަލީ ޤާނޫނު ގޮއަޅުގަނޑު . ޅުގަނޑާ ދިމާލަށްބުނާނީ އަ

ނގަޅު ކަމެކޭ ޑޮކްޓަރ ގޯސްކޮށް ކުރި ކަމެކޭ ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުން މާދަމާ ވިދާޅުވާނެ ހަމަ އެ އުސޫލުން، ވަރަށް ރަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ލެއްވީތީ އައްސަރިބަހާއި ސާބަހޭ މިފަދަ އިޞްލާޙެއްއަފްރާޝީމު  2295 

މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ . މި ޤައުމުގެ އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން ކަތިލުން މުސީބާތަކީބޮޑު އުޅޭ އެންމެ  ޖެހިގެން މި

ކާތެރި އުފުދުނު ޖަމާޢަތަކުން ފެއްޓި ނުރައް ޕީ ނަމަކަށް.ޑީ.ލުމަށް އެމްއޮތް ލޯތްބާއި އިޙުތިރާމު ކަޓުވައި ހިތްތަކުގައި

އެއްވެސް މީހަކަށް . އުޅެނީ މި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ޒުވާނުން ޖެހިގެން ގޮސް ކުޅިގަނޑެއްގެ އަވައިގައި

 ނަކަށް ވެސް،މުޢާވިއަކަށް ވެސް، ފަނޑިޔާރަކަށް ވެސް،  ޟީޤާރަށެއްގެ ކަތީބަކަށް ވެސް، . ނުކުރަނީއިޙުތިރާމު

ގެ މުޅި މި އަޅުގަނޑުމެން ،ތިރާމެއް މި ޤައުމުގައި ކުރުމެއް ނެތިސް އަދި އެހެން މީހަކަށް ވެސް އިހުށް ވެކިމަކަޙާ 2300 

މި ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންނަށް އަދިވެސް އެ އުޅެނީ . އުޅެނީ ގެން މިލައިއި ޢިއްޒަތް ނަގާ އެއްލައިބުރާޤައުމުގެ އަ

ށް ރީމް ކޯޓުގެ ޖަޖަމީހުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސުޕްކުރާ  ވާނީ ރާއްޖޭގައި ފަނޑިޔާރުކަން ކީއްތޯ. ކެތްނުވެގެން

ޓެރި އަވައް. ކަމެއްތޯ އެއީ ދުނިޔޭގެ އައު. އެއްތޯ ޖެހެނީ ޔާ ކޮން މައްސަލަޖަސްޓިސް ކުރިއަށް ލައިގެން ކި

 ...ހިސާބުތަކަށް ބައްލަވާ

 2305 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އާދެ، ފުރުޞަތު . އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމުވޭރު ދާއިރާގެ ޢިހެން މެދު .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ވަގުތުކޮޅު ތެރޭގައި . ވާއިރު ދެން އޮތީ ވޯޓަށް އެހުމުގެ ގަޑި 1:31 އާދެ،. ފަސްކޮށްލެއްވީ

ގެ ކާޑުކޮޅުތައް މެންބަރުން އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )އިތުރު މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތެއް ނާރުވާނަން

އެއީ، މަޖިލިސް . ދުވަހާ ޚިލާފަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް މިއަދު ދެއްވުން އެދެންކުރީ ދުވަސް. ވުން އެދެންކޮށްލަދެއްޗެކު 2310 

އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ކޮށް މަރާމާތުކޮށް ހެދުނީމަތައް އަލުން ރީސެޓުތެރޭގެ ސިސްޓަމު
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އެއް  ޓެކްނިކަލް މައްސަލަނިޒާމުގައި  ވޯޓިން އަޅުގަނޑުމެންގެ އިލެކްޓްރޯނިކު .ލަންއިޓަކައި ދަންނަވަ މާލުކަމަށްސަ

ފަޅިން  މި އިދެއްވާ ވޯޓާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަޅިން ކެންދޫ ދާ އަކީ މިއެހެންވީމާ، އެ މައްސަލަ . އުޅޭ އެބަ

ފެންނަ ފެނުމަށް މި  މި ދެ ވޯޓު ،ދެއްވާ ވޯޓު ލިޙުޞާމުޙައްމަދު  މުންބަރު އިބްރާހީޢިއްޒަތްތެރި މެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ

. ގެ ޞައްޙަކަމާ ދޭތެރޭގައި ސުވާލުއުފެދިދާނެ ކަމެއްކަމަކީ ވޯޓު މި، އެހެންވީމާ. ތޯނީ ސޯޕްވެފައި އިނގޭއިންނަ 2315 

، އެހެންވީމާ. ން ރަނގަޅުކުރުމަށްކަމަސައްކަތްކޮށްލަން އެ ވަރަކަށް މިނެޓު 11 އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ، އެހެންވީމާ

އިނގޭތޯ މި  ސިސްޓަމުއާދެ،  (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) .ވޯޓު ނެގުން ފަސްކޮށްލާނަންވަރަކަށް މިނެޓަށް  11އަޅުގަނޑު 

އެހެންވީމާ، . މައިކުތަކަށް ފިތަންޖެހެނީ ވަކި ތަރުތީބަކުންއަލުން އިނީޝިއަލައިޒްކުރާއިރުގައި ތަރުތީބަކުން  ސިސްޓަމު

 އެހެންވީމާ، ތި. ޖެހުނީ ވެސް އަލުން ފަށަން މިއަށް ފިއްތެވީމަ އަނެއްކާ ފަހަތު ބަރިން އަމިއްލަގޮތަކީ  ހަރު ވީމިފަ

 2320 . ނުކުޅުއްވާތި ބޭފުޅުން މައިކުތަކާ

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

 .ނިންމުން

 2325 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން . ން އެދެންއާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގެންނެވު

އްލެއް ނުކުރެވުނު އަދި ހަސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަލަ  ވޯޓިންއަޅުގަނޑުމެންނަށް . ންއިށީނދެވަޑައިގެންނެވުން އެދެ

އާދެ، މިހާރު މި  .ނިންމާލަން ކުރަނީ މިއަދުގެ ޖަލްސާ މިހާ ހިސާބުންތުސްގައެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު . ވަގުތަށް މި

ކުރެވިފައި ހުރި އެއްޗެހި މި ރީއެއް ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުގައި ރަޖިސްޓްއަކީ ބަ އުޅޭ މައްސަލަ ސިސްޓަމުގައި މި 2330 

ކުރަނީ ތުސްގައަޅުގަނޑު  އެކު އާއެހެންވީމާ، އެ މައްސަލަ ވެސް އުޅޭތީ. ގޮތަކަށް ފެންނަނީ އެހެން ސްކްރީންތަކުން މި

 .ގައ1:11ިވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  2112އޭޕްރީލް  3އެއް އޮންނާނީ  ސާދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލް. މި ޖަލްސާ ނިންމާލަން

 

 .މަޖިލިސް ނިމުނީ. العالمين رب هلل لحمداو
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