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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 10 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މެްނބަރުން. 02ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

 15  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެޖެންޑާ  -1.3އިުޢލާނުކުރުމާއި ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން.  އެޖެންޑާ ދުވަހުގެ -3އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -3.1

 .0223/0/22/ކީ އޖނަންބަރަ އިޢުލާނުކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު، މިއަދުގެ އެޖެންޑާ  

ޖަލްސާގެ ަޔއުމިްއޔާ. ެއއީ،  2އަށް،  2113/31އިން  2113/31ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު ޔައުމިއްާޔ ފާސްކުރުން.  -1.3

ވަނަ ޖަލްސާގެ ަޔއުމިއްޔާ. މި ޔައުިމއްޔާަތއް  7ވަނަ ޖަލްސާ އާއި  6ަވނަ ދައުރުގެ  2ވަނަ އަހަރުގެ  2113

 20މަށްފަހު އެްއވެސް ެމންބަރަކު އިޞްލާޙެްއ ހުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާތީ، ާގަވއިދުަގއިާވ މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިުޓަގއި ާޝއިޢުކުރު

 ގޮތުގެ މަތިން މި ޔައުިމއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމަށް ނިންމައިފިން.

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4
 

 25 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ކުގެ ބައްދަުލވުންކޮމިޓީތަ -4ައއިޓަމު ޑާ އެޖެން
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އިން މެންދުރުފަހު  11:25ހެނދުނު  2113ޖޫން  26ގައި ބޭްއވުނު ކޮމިޓީތައް. 2113ޖޫން  27އަދި  26 -4.1

 2އާ ދެމެދު 4:11އިން  1:21ޖޫން މެންދުރު  27ކޮމިޓީެއއްގެ ަބއްދަލުވުން ހިނގާަފއިޭވ.  4އާ ދެމެދު 12:31

 ވުން މަޖިލީހުގައި ހިނގާފަިއވޭ. ކޮމިޓީއެްއގެ ބައްދަލު 

 30ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، 9:31ގޮތް.  ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ގެ ކޮމިޓީތައް ބަްއދަލުވުންތައްމިއަދު -4.2

ގަިއ 11:15 ަގއި.1ސަރުކާުރގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ ކޮޓަރި ގަިއ 11:15 ަގއި.1

 ަގއި.3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ، ގެ ސަބް ކޮމިޓީކޮމިޓީ  ަގއި އިޖުތިމާޢ11:15ީ ަގއި.2މިޓީ، ޮކމިޓީ ކޮޓަރި ކޮ މީ ސަލާމަތުގެޤައު

ަގއި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ 9:31ގަިއ. 1ގައި މިނިވަން މުއައްަސސާތަކުގެ ކަންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 00:2

 ަގއި.1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 35 

 . ސުވާލު 5
 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 އްކަތެއް ނެތް.މަސަމިއަދަުކ ގެ ދަށުން ވާލު. މި އައިޓަމުސު -5ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 40 

 ކުއްލި މައްސަލަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅުްއވުމަށް އަށް ިދުއމުގެ ކުރިން ިމއަދު ުކއްލި ަމއްސަލަ އެްއ ހުށަހެޅިފައިވާީތ އެ މައްސަަލ ހުށަހެ 6ޑާ އައިޓަމު އެޖެން

 45 އަޅުަގނޑު މާފަންނު އުތުރު ާދއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް ފުރުަޞތުއަރުވަން. 

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:އިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތުރު ދާ

ނީ ގޮތުން ކޯޓުަތއް ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އައްސަލާމްޢަލަިއުކމް. ޝަރްޢީ ގޮތުންނާިއ ޤާނޫ

އެކުެލވިގެްނވާންޖެހެނީ ފާސިދުކަމުން ރައްކާތެރިެވގެންާވ، ައދި އަބުރުވެރިކަމާއި އަޚްލާުޤެގ ގޮތުން މަތީ ދަރަޖައެއްަގއި 

ނޑިޔާރުންގެ ަމއްޗަށް ކަމަށް   50ތިއްބަާވ، އަދި ސުލޫކީ މިްނަގނޑުތަާކއި އުސޫލުަތކުން ބޭރުނުވެ މަސައްކަްތކުރަްއވާ ފަ

ވީހިނދު، އަދި ދުނިޔޭގެ އިސްލާމީ ނޫން މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ވެސް ފާސިދުެވ، އަބުރު ގެއްލިފަިއވާ އަޚްލާުޤ  ލާޒިމުެވގެން

ނޑިޔާރުންނަށް ކޯުޓތަކުން ޖާގަެއއް ނޯންނަ ހިނދު، އަދި އަމުދުން މުސްލިމު އުއްމަތެްއގެ މައްޗަށް  ދަށް ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ކޯ ނަޑއަޅަްނ އެފަދަ ފަ ޓުތަކުން އެްއގޮތަކަްށވެސް ޖާގަ ޮއވެގެންުނވާނެ ހިނދު، ޝަރީޢަތްކޮށް ނިޔާކަ
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ފާސިދުވެ އަޚްލާާޤއި އަބުުރެގއްލި، ރިްޝވަތާއި ކޮރަޕްަޝންގެ މަޅީަގއި ޖައްަސއި، ްބލެކްމޭލްކުރެވިފަިއވާ ަބއެއް 

ނޑިޔާރުން ކޯޓުަތއް ހިސޯރުކޮށްގެން ތިއްެބވުމަކީ އިްނޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް އޮތް ބޮޑު ނުރައްކަލަކަށް  55ވީހިނދު،  ފަ

ނޑިޔާރުްނގެ މައްަޗށް ކޯޓުތައް ެއކުލެިވގެްނވުމަީކ ކޯޓުތަކުގެ މިިނވަންކަމަށް އަރަިއގަނެ ހައިބަތާއި ޤަދަުރ  އެފަދަ ފަ

ނުޑވައިާލކަމާ، އެކަުމގެ ސަބަބުން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ކޯޓެްއގައި އިންޞާފުްނ  ކަ

ވުުމގެ ޙައްޤު ނިގުިޅގެންދާ ަކމަށް ވީހިނދު، ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ، ކުެރއް

ނޑިޔާރަކު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގަމުންދާ މަންޒަރު  އިސްފަރާތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކަމަށް ވެފައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

 60ލް މީޑިާޔަގއި ޭއެގ ބައެްއ ފޮޓޯތައް ފެތުރިފަިއ ދައްކުަވއިދޭ ބަރަހަނާ ވީިޑޔޯެއއްެގ މައްސަލަ ފަާޅއަރަިއ، ައދި ސޯޝަ

ވީހިނދު، އަދި ބަރަހަނާ ވީިޑޔޯ ބޭނުންކޮށްގެން އެ ަފނިޑޔާރު ބްލެކްމޭލްކޮށްފަިއވާ ކަަމށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ާއއި އަިދ 

ނޑިޔާުރ ބްލެކްމޭލުކުރަން އުޅުުނ މީހަކު ހައްޔަރުކޮްށގެން ފުލުހުން މިހާރު ތަޙުޤީޤުކުރަ މުންދާ ކަމަްށ އެގޮތުން އެ ފަ

މީޑިޔާަގއި ޢާއްުމވެފަިއވާތީ ާއއި އަދި ީމގެއިތުރުން އެ ަފނޑިޔާރު ިސއްރިޔާުތަގއި ކޮަޓރިއެްއގައި ތެޭރަގއި އެހެްނ 

މީހަކާ އެކު ސިޔާސީ ކަންަކމާ އަދި ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ކަންކަމާ މެދު ސައްލާކުރައްަވމުންދާ ތަން ދައްކުވައިޭދ 

 65ނަށް ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަ ކަމަށް ބުނެވޭ ނެކްސްބިޒް ކޮރަޕްޝަްނ ވީިޑޔޯއަާކއި ރާއްޭޖގައި މިހާތަ

ނޑިޔާރު ޕްަރއިެވޓްކޮށް  މައްސަލައާ ގުޅޭ ޑރ. މުަޙއްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިުކގެ ިޅޔަން ބޭފުޅަކާ އެކު ެއ ފަ

ވެ، އަޚްލާާޤއި އަބުރު ެގއްލި، ރިްޝވަތާިއ ބައްދަލުކުރަްއވާ ތަން ދައްުކަވއިދޭ ވީިޑޔޯެއއް ޢާއްުމވެފަިއވާ ހިނދު، ފާސިދު

ނޑިޔާރުން އެންމެ މަތީ ކޯޓުކަމުގަިއވާ ސުޕްރީމް  ކޮރަޕްޝަންގެ މަޅީަގއި ޖައްސައި، ބްލެކްމޭލުކުރެވިަފިއވާ ބައެއް ފަ

ލި، ކޯޓު ހިސޯރުކޮްށގެން މިހާރުެވސް ތިއްެބވުމުެގ ސަބަބުން ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ މިނިވަންކަާމއި މުސްތަޤިއްުލކަން ގެއް

 70އަދި ޭއގެ ސަބަބުން އެހެން ޯކޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ވެސް އެކަމުގެ ނުަބއި އަސަރު ފޯާރނެތީއާ، އެހެންކަމުން ކޮންެމ 

މީހަކަށްމެ ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިގެންވާ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ކޯޓެްއގައި އިންޞާުފން ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ގެ ކަންބޮުޑވުން ފާޅުކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެއުމަށް ޓަކަިއ ނިގުޅަިއގަެނވި ގޮސްަފއި ވާތީ މިކަމު

ނުޑ މި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި  145މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަޅުގަ

 ރައީސް. 

 75 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބުނާ ގޮތުން ކުއްލި މައްސަލަ ެއްއ ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ އެ މައްސަލައަކާ މެދު ބަހުސްކުރަން  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގައި

ފެނޭތޯ  ވޯޓަކަށް ދަންނަވަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ވޯޓު ެނގުމަށް ޓަކައި ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް 

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކުކޮށްލެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމު އަރިހުން އެދެން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ހުރިހާ ޢި

 80އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން، ފުުރޞަތުއަރުވަން. ައޅުަގނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީލުގެ 
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ހުމީ ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން މާފަންނު އުުތރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަ 145ގަާވއިދުެގ 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުއްލި މަްއސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވ 

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުމަށް.

 

 85 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

   މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 90 28 ޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:ހާ

 21 ވޯޓު ދެްއވީ:

 11      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 12     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 95 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރައްޔިތުްނެގ . އެހެންކަމުން 22. ޖުމްލަ 12. ފާސްވުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު 22ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  145މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުއްލި މަްއސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމަށް ފާސްވެއްޖެ. މިގޮތަށް ފާސްވުމާ އެުކ، ނިޒާމީ މައްސަލަ 

 100 ކުނު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު.އެއް މާފަންނު ދެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވުން:މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެ

 105ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑު ނިޒާމީ ަމއްސަލަ އެްއ މި ނެގީ މި މަްއސަލަ ުހށަހެޅުއްވީ ކޮން މާއްާދއެްއގެ 

ނޑު ބޭނުން ދަށުންތޯ ނޑިޔާރުންގެ މަަސއްކަތައް ެއއްވެސް ފަރާތަކުން ނުފޫޒުފޯރުވަިއގެންނުވާނެ ކަމަްށ. ދެން އަޅުގަ . ފަ

ނޑިޔާރުްނެގ  މީގަ ލަފަ އެއް ަކއުންސެލް ޖެނެރަލް؛ މީގައި ކޮން މާއްާދއެްއގެ ދަށުންތޯ މި ހުށަހަޅައިގެން މި އުޅެނީ. ފަ



5 

 

ނޑު ހުށަހެޅި މައްސަލައިަގއި ވެސް މަސައްކަތަށް އެްއވެސް މީހަުކ ނުފޫޒުފޯރު ވައިގެންުނވާނޭ. ެއއީ ކުރީދުވަހު އަުޅގަ

 މާނަކޮށްފައި އޮތީ ެއގޮތަށް.

 110 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ެއއް މީ.  145ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ބަހުސްކުރަން ފެނޭތޯ ވޯޓަށް ދެންނެވުމުން ތި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ތި ވަނީ ވޯޓުދެްއވާފަ.  އަދި މި މައްސަލަ

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ބަހުްސ ކުރިއަްށ ގެންދިއުމަށް. ިމ  147އަޅުަގނުޑ މިހާރު މި ދަނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

 115މިނެޓުއިރު. ައދި އެއަށްފަހު މައްސަލަިއގަިއ  7ރަށް މާއްދާގައި ވަނީ މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ގަިޑއިރަށް،  1ިމނެޓުގެ ފުރުޞަތު އެުރވުމަށާ، ދިގުެވގެން  3ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް 

އެހެންވީާމ،  މަޖިލީހުން އެހެން ގޮތަކަށް ަކނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު އެއް ަގޑިއިރަށް ވުރެ މި ބަހުސް ދިގުނުވާނެ ކަމަށް.

އަޅުަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިމްތިާޔޒު ފަހުމީ މައްސަލަ 

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް.

 120 

 ވުން:ފަހުމީ ވާހަކަެދއްކެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ 

ނޑުމެްނ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ހުރި ހާ ބޭފުޅުން ވެސް ރަނގަޅަށް ސާުފވެަވޑަިއގަންނަވަްނވީ އަުޅގަ

ނޑު ހިފަހައްޓާ،  ނޑުމެްނެގ ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކުރަން، ވަރަށް ތަންދޮރުފިލާ، އަޚްލާޤީ މިންގަ ޤަބޫލުކުރަން، އަުޅގަ

ނޑު ހިފަހައްޓާ، ޝަރީޢަތްކުރުމުގައި އެހެން ވިސްނުންފުޅެއް ުނގެންގުޅު  ްއާވ، އިންސާފު ޤާއިުމކުރުމަށް ސުލޫކީ މިންގަ

ނިޑާޔރުން އެބަ ތިއްެބވި. އަުޅަގނޑު ހިތުން ޤަބޫލުކުރަން.   125މަސައްކަތްކުރާ ވަރަށް ރަނގަޅު އިޚްލާސްތެރި ފަ

ނުޑ މިއަދު ދައުލަތުެގ ހުރިހާ  ނޑުމެްނނަށް ދެން ފެންނަ މަންޒަރު ވެސް ވަރަށް ބޮޑު. އަުޅގަ ހަމައެއާެއކުަގއި އަުޅގަ

ނޑިޔާރު ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ބުޑުދަށުން  މުއައްސަސާަތކަށް ޮގވާލަން، މިއަދު ކުއްލި ަމއްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ފަ

ނޑަިއ ަވއްޓާަލއި، ޝަރުީޢ ނިޒާމާ މެދުގަިއ ރަްއޔިތުންެގ  ނަޑއި ވަްއޓާލުމަށް. ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ބުޑުދަށުން ކަ ކަ

ދައްކަމުންދާ ވާހަކަ އަކީ މި ޤައުމުަގއި އެބަ ތިއްބޭ ފަސާދަ އިްނ  އިތުބާރުއުފެއްދުމަށް. ައޅުަގނުޑމެން ތަކުރާރުކޮށް މި

ނޑިޔާރުން. މި ޤައުމުަގިއ  ނިޑޔާރުން. މި ޤައުމުަގއި އެބަ ތިއްބޭ ކޮރަްޕޝަންގެ މައްސަލަތަުކގައި އުޭޅ ފަ  130ފުރިފައިވާ ފަ

ނޑިޔާރުން. މި ަޤއުމުގަ އެަބ ތިއްބޭ ެއްއވެސް އަޚްލާޤެއް ސުލޫކެްއ، ޢިލްމެއް ނެްތ ، އެބަ ތިއްބޭ ރިްޝވަތުހިފާ ފަ

ނޑުމެނަށް ލިބިފައި މި އޮްތ ޑިމޮކްރެޓިކު ޤާނޫނުއަސާީސ  ނޑިޔާރުން. ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ހަމައެއް ނޫން އަުޅގަ ފަ

ނުޑ ކުިރންވެސް ިއޝާރާތްކުރި ފަަދ  ނޑިޔާރުން ތިބުމަކީ. ެއހެންކަމުން، އަުޅގަ ނެގެހެއްޓުމަށް ޓަަކއި މިފަދަ ފަ

ނިޑޔާ ނޑުމެން މި ރަނގަޅު ފަ ރުންނާ ެއްއ ހަމައަކަށް ދެން ތިއްެބވި ަފނޑިޔާރުން އެބަ ވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭ. އަުޅގަ
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ނޑު އުއްމީދުކުރަން މިހާރު ބައެއް ނުބައި ނިޔަތުަގއި،   135ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެުކގަ. އަުޅގަ

ނޑިޔާރުން ތިއްަބވަިއގެން ނޑިޔާރު ސަލާމަތްެވވޭނެ  ކަސިޔާރުކޮށް މަަސއްކަތްކުރާ ފަ ސައްލާނުކުރަްއވާނެ ކަމަށް ިމ ފަ

ނޑު ހިތާމަކުރަން  ނޑު ުއއްމީދުކުރަން މިކަން ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް. އަޅުގަ ގޮތްތަކާ މެދުގައި ިވސްނުމަށް. އަޅުގަ

ނޑިޔާރު ގެ އަށް ފޮނުއްވާފައި، ެއގޮތަްށ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވެސް އެއްކަަލ ފަ

އްވާަފއިނުވާީތވެ. އާދެ، ދިވެހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންނަށް ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ޙައްޤު ވާނީ ފިޔަވަުޅއަޅު 

 140ބްލެކްމެއިލްކުރެވިަފއި އޮތް ުސޕްރީމް ކޯޓަކުން ެއ ޤާއިމުކޮްށދޭ ވައްތަުރގެ، އެ ޒާުތގެ އިްނސާފެއް ނޫން. ދިވެހިާރއްޖޭެގ 

ކުރެިވފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓަކުން ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ެއ ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޤުވާ އިްނސާފެއް ނޫން ބްލެކްމެއިލް

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާ ޒާތުގެ އިންސާފު. އާދެ!  ޤާއިމުކޮށްދޭ ޒާތުގެ އިންސާުފ އެއީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ާރއްޖޭެގ ރަްއިޔތުން ބްއަޅުަގނޑުމެން ިދވެހިރާ ލެކްމެއިލްކުެރވިފަިއވާ އްޖޭެގ ރައްޔިތުން ނުޖެހޭނެ ައުޅގަ

ސުޕްރީމް ކޯޓަކުން އެ ަކންތައް ކުރާ ގޮުތގެ އަުގ ވަޒަންކުރަންޖެހުމަކީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ވަރަށް 

ނޑުމެން   145ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ޭއެގ އަގު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްިޔތުން މިހާރު ވެސް އެ ދަނީ ދައްކަމުން. އަޅުގަ

ނޑިޔާރުން ، އަބަދުވެސް އެބަ ދައްކަން  ނޑު ހާމަކުރަން، ކޯޓުތަކުގެ ހުރުމަތް ފަ މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކާއިުރ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ވާހަކަ ދެްއކީމާ ހަމަ އަބަދުެވސް ކޯޓުތަކުން ފުންމައިގެްނ،  ނޑުްއާވ ކަމަށް. އަުޅގަ ތިއްބަަވއިގެން އެބަ ކަ

ނޑިޔާރުން ނުކުެމވަަޑއިގެން ާޚއްޞަ ގޮތެްއަގއި ސު ޕްރީމް ކޯުޓގެ މާތްެވގެންވާ ކޯޓުެގ މާތްެވގެންާވ ބައެއް ފަ

ނޑު ެއކަންޏެއް ނޫން.  ނޑައިފި ކަމަްށ ވިދާޅުެވ، ައޅުަގނޑުމެންގެ މައްޗަށް އެބަ ދަުޢވާކުރޭ. ައޅުގަ ހުރުމަތްފުޅު ކަ

 150ވަކީލުްނެގ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަމީރުގެ މައްޗަށް ެވސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަދި އެނޫންވެސް އެތަްއ ބައިވަރު ޤާނޫނީ

މައްޗަށް ވެސް ޯކޓުތަުކގެ ނިންމުމަކާ މެދުގައި ފާޑެއް ކީަމ، އެ ބޭފުޅުން ދެކެވަަޑއިގަްނނަވައި ޢިލްމީ ފާޑެއް ކީމަ 

ދަޢުވާއުފުލަނީ. މިއީ ކުރާ ކަންކަމެއް ނޫން ތަޙުޒީބީ ޤައުމުތަކުަގއި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އެހެންވީމާ، 

ފަހަރު ވެްސ ކޯޓުތަކުްނ ވިާދޅުނުވާނެ ކަމަށް ަފނޑިޔާރުްނގެ މި ާބވަތުެގ މަސަްއކަާތ  އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަީނ މި

ނޑިޔާރުްނ  ނުޑ އުއްމީދުކުރަން. ފަ ބެހި ވެސް ނުފޫުޒ ފޯރުަވއިެގންނުވާނެ ކަމަށް. އެގޮތަށް ިވދާޅުނުވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 155ގެންނުވާނެ ކަމަށް ެއގޮތަށް ވިދާޅުުނވާނެ ކަމަށް އެ ކުޅޭ ޒާުތގެ ފިލްމުކުޅުމަްށ އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ނުފޫޒު ފޯރުވައި 

އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. ާއދެ! އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަ ޤާނޫނީ ހަމައެއް، ެއއް ބާވަުތގެ ދެ މައްސަލަ އެްއގޮތަްށ 

ނޑު ހިތަށްއަރާ ެއއްަޗކީ ެއއް ބާވަުތގެ ދެ މައްސަލަ އެްއގޮތަށް ނިންމުންތޯ ފަހުމީގެ މައް ސަލަ، ނިންމުމަކީ. އަޅުގަ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަްނގެ ރައީސާ މެދު މައްސަލަ ނިންމާފައި، މިހާރު ހަމަ އެ ބާވަތުގެ ކަންތައްތައް ސުޕްރީމް 

ނޑިޔާރުން ތިއްަބވާފައި އެ ކުަރއްވަނީ. މިއީޯތ މި ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅުގައި ެއްއގޮތްކުރުމަކީ؟ ެއްއ  ކޯޓުަގއި ފަ

 160ކީ މިއީތޯ؟ މިއީތޯ އަުޅަގނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްިޔތުން އުފައްދާ ސުވާލުތައް. ބާވަތުގެ ދެ މައްސަލަ ެއއްގޮްތކުރުމަ

ނޑުމެއް ައއިސްފަިއވާ ކަމަށް. ޖުޑީޝަލް  އަޅުަގނޑު އަބަުދވެސް ދަންނަވަން، މި ރާއްޖެއަށް މިހާރު ޖުޑީޝަލް ހަޔާތްކެ
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ނޑު މި ދަންނަވަނީ މިސާލުތައް، ސަބަބުތައް ޮއވެ ނޑުމެކޭ އަުޅގަ ގެން. ަބްއލަވާ! ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން ހަޔާތްކެ

އިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ މަޖިލީހަކަށް ލިބިގެންވާ އެންމެ އަާސސީ ޙައްޤު، އެންމެ ައސާީސ ބާރުގެ ތެރެއަށް ފުޅަށްމަތިން 

ވާ ފުންމާލައިގެން ައއިސް މަޖިީލހުގެ ޓެރިޓަރީ އަށް ވަދެ ވަްއކަންކޮށްފައި ސުޕްރީމް ކޯޓު ެއ ވަނީ. ފަހުމީ އަްށ ބައްލަ 

 165އެ މައްސަލަިއަގއި ކަންތައްަތއް ވީ ގޮތް. އެކަުމގެ ސަަބބުން ބައްލަވާ އެ ވަނީ ުޖޑީޝަލް ކްރައިިސސްައކަށް، 

ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް ކްރަިއިސސްއަކަށް ިމ ޤައުމު އަިއއްސަ. ހަދާނެ ގޮތް ނޭނގިފަ. ބައްަލވާ! ކޮން ފަދަ ހާލަތަކަށްތޯ 

ޓުން އެ ނިންމެވި ހަޔާތްކުޑަ ނިންމެވުުމގެ ސަބަބުން. ހަމަ ހަޔާތްކުޑަ ދިވެހިރާއްޖެ ގެަނއްސަ މި ަވނީ ސުޕްރީމް ކޯ

ނޑުމެއް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އައިްއސަ އެ ވަނީ. ހަމައެއާެއުކގައި މި މަޖިލީހުން  ނިންމުމެއް. ޖުޑީޝަލް ހަޔާތްކެ

ނުޑ ނިންމެވި ސިއްރު ސިއްރު ވޯާޓ މެދުގައި ވެސް ަބއްލަވާ މީެގ ބާރު ތެރެ އަށް ވަދެގަތް ޮގތް . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ވާހަކަ ދެއްކީމާ ބައްލަވާ   170މި ވާހަކަތައް އަބަދުވެސް މި ދައްކަނީ. މި ކަންތައްތައް ިއޞްލާޙުކުރުމަށް އަޅުގަ

ނޑިޔާރުން ނުކުމެވަަޑއިގަންަނ ގޮތް މިސްރާބު ބަދަލުކުރަންޖެހިދާނެތީވެ. މި ރާއްޖޭގެ  ނޑިޔާރުން، ބަެއއް ފަ ފަ

ނޑިޔާުރގޭަގއި ނިޑޔާުރން އެކަހެރިކުެރވިދާނެ ކަމަްށ ޓަކަިއ، ކޯޓުަތކުގެ ަބެއއް  ފަ މިފަދަ ބްލެކްމެއިލްކުެރވިފަިއވާ ފަ

ނޑިޔާރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ ނުކުމެވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތް ބައްލަވާ. އެހެންވީމާ، މި ކަުމގެ ކަންބޮުޑވުން ައޅުަގނުޑ  ފަ

ންނަށް އަބަދުވެސް މި ފެންނަނީ، ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ސުޕްރީމް އަބަދުވެސް ތަކުރާުރކޮށް މި ދަންނަވަނީ. އަޅުަގނޑުމެ

 175ކޯޓު އެަތއް ޒަމާނެއް ވަންެދން މައްސަލަެއއްަގއި އެލިގަެނގެން ުއޅެފައި އެންމެ ފަހުން ޙުކުމް އަންަނއިރު ޙުކުްމ 

ނޑު ަޤބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ  ނޑުމެން މި ވާހަކަ ިމ އޮންނަނީ ބޯކޮޅު ވަތަށް. މި ޒާތުގެ ުޙކުމެއް އަުޅގަ

ދައްކަނީ. ައޅުަގނޑު އަބަދުވެސް މި ދަންނަވަނީ ސުްޕރީމް ކޯޓު މި ފަހަކަށް އައިސް އެ ަބއްދަލުވާ ކޮންމެ 

ބައްދަލުވުމަކީ މި ރާއްޖޭގެ ާޤނޫނުއަސާސީ އަށް އޮތް ތްރެެޓކޭ. ނުރައްކަލެކޭ. ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެްއ 

ައސާސީ އަްށ އޮތް ތްރެެޓްއގެ ގޮތުގަ. މިކަން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ހުއްުޓވަންޖެހޭނެ. ވެގެްނ އެ ދަނީ މި ޤާނޫނު 

ނޑުމެން އެހެންނޫނިއްޔާ ކީއްޯތ   180ޚާއްޞަ ގޮތެްއގަިއ މި ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން މިކަން ހުއްޓުވަންޖެހޭނެ. އަުޅގަ

ނޑު ުއއްމީދުުކރަން ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންެގ  މި ކުރަނީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްގެން މިތަނަށް ައއިސް ިތބެގެން؟ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  މަޖިލީހުގައި އަޅުަގނޑުމެން، އެމް.ޑީ.ޕީ ނޫން އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އަުޅގަ

ކަންތައްަތއް މަސައްކަތަިއގެން ކުިރއަށް ަވޑަިއގަންނަވާނެ ކަމަށް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން 

ކުރަްއވާ ގޮތުން، އަބަުދވެސް މިހާރު ތަކުރާރުކޮށް ކަންތައްތައް ކުރަްއވާ ގޮތުން އިދިކީލިޮކށް ކަންކަން ނިންމަވާ ތަން. 

 185އެކޮުޅކޮޅުން ނިންމަވާ ތަން. ބަޅުކޮށް ނިންމަވާ ތަން. މިޮގތް ހުއްޓުވަންޖެހޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން. މި ޢަމަލު މިގޮތަށް 

ނޑުެމއްގެ މަތީަގއި  ތަކުރާރުކޮށް ގެންދާ ގެންިދުއން އަޅުަގނޑުމެން ނިމުމަކަށް ގެންނަންޖެހޭ. ޖުޑީޝަލް ހަޔާތްކެ

ނޑުމެން ާޖގަ ދީގެންުނވާެނ. ދިވެހިރާއްޖެ، ދުިނޔޭގެ ެއހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް  ދިވެހިރާއްޖެ ބޭްއވުމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމަކަށް އައިމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ަކން ވެ ނޑުެމންނަށް އެނގޭ. އެ ކަންކަން ޖުޑީޝަލް ހަޔާތްކެ ގެންދާ ގޮތް އަުޅގަ
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ނޑުމެން ވެސް ވީ އެ ަކންތައް ެއގޮތަށް ކުރަންތޯ؟  ހައްލުކުރަނީ ބަޑި ަނގަިއގެން. ހަތިޔާރު ނަަގއިގެން. އަުޅގަ

ނިޑޔާރުންނަށް ބަޑި ދައްކަންތޯ ޖެ  190ހެނީ. ދައުލަތުގެ؛ ސަުރކާރާ ހަވާުލވެަވޑަިއގެން ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެން ފަ

ނޑުމެން ކަންތައް ކުރަްނވީ. އެހެންވީާމ، އެ ބޭފުޅުން ޑިސިޕްލިންވާްނވީ. ޑިސިޕްލިްނވެ، ާރއްޖޭެގ  މިގޮތަކަށް ނޫން އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ޙައްުޤވާ އިްނސާފު ޤާއިމުވާ ގޮތްތަކަށް ަމގުފަހިކޮށްދޭންވީ. އަޅުަގނޑުެމން މި ދަންނަވަނީ އާދަމް 

އެހެން ވެްސ ބަެއއް ަފނޑިޔާރުން. އެ ބޭފުޅުންެގ ނަޒަރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން  މުޙައްމަދާ، ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ 

ނޑިޔާރުންެގ މިނިވަންކަމާ ބެހެނީ ކަމަށް އެ ވިދާުޅވާ ވިދާޅުވުަމކީ އެ ބޭފުޅުންނަްށ އޮިޅވަަޑއިގެްނ؛ އދ. އިން  ފަ

 195ބުނީމަ މި މަފްހޫމު ވެސް ެއ  އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ވެސް އެ ވިދާުޅވަނީ ޖުޑީޝަލް އިންޑިޕެްނޑެންސްއޭ

ނޑު ދަންނަވާލަން މިއަދު މި ހިނގި މި ކަންތައް، މި ދެންނެވި  ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑައިުނަގންނަވާ ކަމަށް. އަުޅގަ

ނޑިޔާރާ، ައދި އެ ބޭފުޅާގެ ެއކިެއކި ީވޑިއޯތައް ުނކުމެއުޅޭ އުޅުމަކީ  ބްލެކްމެއިލްކޮށްފައި އޮތް ުސޕްރީމް ކޯޓު ފަ

ޑިޕެންޑެންސަްށ އަރަިއގަތުމަކީ. ޖުޑީޝަީރެގ މިނިވަންކަމަށް އަަރއިގަތުަމކީ މިއީ. އާދަމް މުޙައްމަދު ޖުޑީޝަލް އިން

 ޖޭ.އެސް.ީސގައި އިންަވއިގެން ޣައިރު ޤާނޫނީ ކޯޓެއް ހައްަދަވއިގެން އަނެއްކާ ުދވެަވޑަިއގެްނ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗު...

 200 

 ކަދެްއކެވުން:ޖާބިރު ވާހަهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު މިއަދު ވަަރށް ލަދުގަނެއްޖެ. ވަރަށް ހިާތމަކޮށްފިން. ރައީސް މައުމޫނު  `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ޮގތުގައި އޮޕަރޭޓުކުރި ދުވަހަށް އަޅުަގނޑު ހަނދާންކޮށްލަން މިއަދު ބޭނުންވޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ 

ލީހަށް އައިއްަސއި، އަުޅަގނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަާސސީްނ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ސުޕްރީމް ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން މި މަޖި

ނޑުެމން ލަދުގަނެއްޖެ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިއަދު މަނިކުފާނު   205ކޯޓެއް ާޤއިމުކުރަން ވޯޓުދިިނން އަޅުަގނޑު. އަުޅގަ

ނޑިޔާރަށް. މިތާނގެ ކެމެރާަތއް ދުރުކޮށްފައި މި މަޖިލީހަށް  މިހާރު ވަރަށް އަވަހަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުްއަވވާ ުއއްތަމަ ފަ

ނޑު  ނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮތަީކ. ފާއިޒަށް ދަންނަވާ، އަންނާށޭ މި ތަނަށް. އަޅުގަ އައިސް ިކޔައިދޭން. ެއއީ ައޅުގަ

ފާއިޒަށް އިޙްތިރާމު؛ ސުޕްރީްމ ކޯޓު ބަންދުކުރޭ މިއަދު. މިއަދުން މިއަދަށް ބަންދުކުރޭ. ސުޕްރީމް ކޯޓު ބަންދުވުމަކީ 

ނޑުމެން ވަރަްށ ސާފު ދި ނުޑ ޤަބޫލުކުރި ގޮެތއް ނޫން. ިޢްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ިމއަދު ައޅުގަ ވެހިރާއްޖޭަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން މުޖުތަމަޢުގައި ބިނާކުރީ ކޯއްެޗއްތޯ؟ މައުމޫނު   210ވާހަކަތައް މި ދައްކަނީ. ިއސްލާމީ ދައުލަތެއްގަިއ، އަުޅގަ

ފަިއ ހައެްއކަ ީމހުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ދިނީ. އެ މީހުން މިއަދު ކަންތައް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ބާރު ަނގާ

ކުރި ގޮތް ރަނގަެޅއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ާފއިޒަށް ދަންނަާވ މިހާރު އަންނާށޭ މާލޭގައި ުހރިއްޔާ މި ތަނަށް. އަިއއްަސ 

ންއާ. މަނިކުފާނުގެ ޒިންމާ އޮންނާނެ ލައިޓު އޮފްކޮށްލާފައި އަނދިީރގައި ތިބެގެން ވާހަކަަދއްކަން ހިނގާށޭ ވަން ޓު ވަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސްގެ ހައިިސއްޔަތުން. މުޙަްއމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކަކީ ބަޣާވާތަކުން ައއިސް ހުރި 

ނޑު އޭނާައކާ ވާހަކަ ެއއް ނުދަްއކަން. މިައދު ސުޕްރީމް ކޯޓު ބަންދުވީ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމް   215މީހެއް. އަުޅގަ
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ނޑު މި އަ ފުން ފެށިގެން، ތާރީޚުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއްއެވސް ރައްޔިެތއް ޤަބޫލެްއ ނުުކރާނެ. މިއީ އަުޅގަ

ނުޑއެިޅފައި ތި އިނީ ރަްއޔިތުންެގ  ދަންނަވާ ވާހަަކ ައކީ. ޤަބޫުލކުރަްއވަްއޗޭ މި ވާހަކަ. ިޢްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ކޮ

ނޑި. އަުޅަގނޑުމެން ޢައްޔަން ކުރި މީހަުކ މިހާ ހުތުރު މުޢާމަލާތްކޮށްފައި، މި ރާއްޭޖގެ ދުސްތޫރު، މަޖިލީހުގެ މި ގޮ

ނޑު އުފަލަކުން ނޫން މިއަދު މިއިނީ. ހަޖަމުުކރާނީ ވަިކ ވަަރކަށް ިދވެހި  ތަރާދޯ މި ަވއްތަރަށް އޮޕަރޭުޓކުރީމާ އަުޅގަ

 220ދުސްތޫރު ޤާއިމުކޮށްފައި ޚިދުމަތްދޭން  ރައްޔިތުން. ހަޖަމުނުކުރަންވެެގން މައުމޫނު އަތުން އެ ބާރުތައް އަތުލާފައި، މިހާރު

ބައިބަޔަށް ބަހާލީ. އެ ތާނގައި ނާޗަރަންގީުކޅޭކަށް ނޫން އަޅުަގނޑުމެން އެ މަޤާމު ދިނީ. ސުޕްރީމް ކޯޓު ބަންދުވީ 

މިއަދުން ފެށިގެން. މަނިކުފާނު ޖެހޭނެ ގެރެންޓީކުރަން މިއަދު މިއަދަށް، ައޅުަގނުޑ މި ދަންނަވަނީ މިނިވަން 

ަތކުގެ ކޮމިޓީ ައށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ގެނެސް، އެކަްނ ވެގެންުއޅެނީ؛ އެ ީވޑިޯއ މުއައްސަސާ

އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ކެމަރާ އިން ފުލްކޮށް ދައްކާލަން. އަުޅަގނޑު ބަލަން ބޭނުންވޭ އޭތި. 

 225ރީމާ ދެން އަޅުަގނޑު ރުޅިއަންނާނެ ނޫންތޯ. އެވަުރގެ ހަޔާތްުކޑަ ގޮަތކަްށ މި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ޯކޓު ޢަމަލުކު

މަނިކުފާނު ހީނުކުރައްޗޭ އަުޅަގނޑު ރުޅިނާންނާނެ ކަމަށް. އަޅުަގނަޑކީ ވިޔަފާރިކުރާ މީެހއް. މި ތަނަށް އައިްސ މި 

ނޑު ވަރަށް  އިންނަނީ ދިވެހިރާއްޖެ ހަަމ މަގަށް ައޅުަވއި، އިންާސފު ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަަކއި. މިއަދު އަުޅގަ

 ސްގެން މި ައއީ މި ތަނަށް. މަނިކުފާނު ޖެހޭނެ އެ މީހުން މިތަނަށް ގެނެސް...ރުޅިއައި 

 

 230 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް މުޚާތަބުކުަރްއވާނީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަމނިކުފާނެއް ނޫން. ވާހަކަފުުޅ 

 ތް.ކުރިއަށް ގެންަދވާ. އަދި ވަގުުތ އެބަ އޮ

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑިޔާރު މަނިކުފާނު މިހެން   235ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސޭ ކިަޔިއެގން ވާހަކަދައްކަން މިހާރު ނެތޭ އުސޫލެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ފަ

ބު މި ކުރަނީ. ޤައުމު މި އުޅުނީމާ ކޮން ރައީސެއްތޯ ިމތާ އޮތީ؟ އަޅުަގނޑު މި ދަްއކަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސާ ުމޚާތަ

ނޑުމެން ވިޔަފާރިތައް ހުއްަޓއިލާފައި  އޮތީ މި ހާލަތުގައޭ. މިހާ ދަށު ދަރަޖައަކަށް މި ޤައުމު ދާކަށް ނޫނޭ އަޅުގަ

ދަރަނިވެރިެވގެން މި ތަނަށް އައިސް މި ތިބީ. މި ޤައުމު ހަމަ މަގަށް އަޅުވާށޭ. މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް 

ނޑު...އެނގެްނވާނޭ މި ކަންތައް  . މާ މައްޗަށޭ މި ޤައުމުގެ ކަންތައް މި ދިޔައީ. އަުޅގަ

 240 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މި ހިސާބުން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް، ހިންވަރު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު 

ނުޑ ދަންނަވަން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްަފހު ނޑު މި ފުރުޞަތުއާ( ވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް އަުޅގަ އަރުވަނީ އޭދަފުށީ ދެ! ދެން އަޅުގަ

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް.

 245 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމު

ނޑު ެވސް އެްއޗެއް ދަން` ނަވާލުމަީކ . އާދެ! މިއަދު ހުަށހެޅިގެން އުޅޭ ކުއްލި މައްސަަލއާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ދެކޭގޮުތގަިއ،  މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ާވތީ، އަޅުަގނޑު ވެސް ެއްއޗެއް ދަންނަވައިލާނަން. އަުޅގަ

ނޑިޔާރަކު މިފަދަ ޢަމަލެއްކޮށްފި ނަމަ އެ ބޭފުޅަކު އަމިއްލަ އަށް އެ ބޭފުޅަުކ  ޚާއްޞަކޮށް ސުޕްރީމް ކޯުޓެގ ފަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއްގެ އިސްތިޢުފާދެއްވަންޖެހޭނެ. އަުޅގަ  250ގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓު. އަޅުގަ

އެންމެ ފަހުގެ ނިާޔ ިއްއވާ ަތނަކީ ވެްސ ސުޕްރީމް ޯކޓު. އެހެންކަމަށްވާނަމަ، އެ ކޯޓުަގއި ތިބޭ ބޭފުޅުންނަީކ ވަރަްށ 

ަގއި ޤައުުމގައި ތިބި އެންމެ އަޚްލާޤީ އިޚްލާޞްތެރި، ތެދުވެިރ، އަާމނާތްތެރި އަދި އަޚްލާޤީ މިންަގނޑުތަކަށް ބަލާއިރު 

ނެޑއް އެ ވީިޑއޯ  ނޑު ރަނގަޅު ބަަޔކަްށ ެވގެންދާންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ވީިޑއޯ ެއއް އުޅޭ ނަމަ، އަުޅގަ މިންގަ

އެއް ނުދެކެން. އެހެންނަމަެވސް އެފަދަ ވީޑިއޯ އެއް ުއޭޅ ނަމަ، އެ ބޭފުޅަކު އަމިއްލަ އަށް އިސްތިޢުފާދެއްވުމަށް 

ނޑުމެްނގެ ތެޭރގަިއ އަ ނޑުމެން ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ އަުޅގަ  255ޅުަގނުޑ ެއ ބޭފުޅަކަށް އިްލތިމާސްކުރަން. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ިމ  ނޑިޔާރުންެގ ވީިޑއޯ އެްއ ނޫނޭ. އަުޅގަ ވީިޑއޯ މި އުޅެނީ އަީކ ހަމައެކަނި ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަ

ސް އެބަ އުޅޭ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން، ެއ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ީވޑިއޯަތއް ވެ 

ބޭފުޅުން ވެސް މަޤާމުން ައވަަހށް މިފަދަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހެއްަގއި ނުތިބެ ައވަހަށް އިްސތިޢުފާދެއްވުމަށް. އެހެންވީާމ، 

ަގޅު ަވރަށް ތެދުވެރި، އިޚްލާޞްތެރި މިފަދަ މަޖިލިސްތަކުގައި ތިެބންވާނީ ވަރަށް ކަރާމާތްތެރި، ވަރަށް އަޚްލާުޤ، ރަނ

 260ބައެއް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ޮކންމެ ވީޑިއޯ ެއއް ެއއީ ކޮންެމ ދާއިރާެއއްގެ ެއއީ ަވޒީރަކަްށ ވިޔަްސ، އެފަދަ ވީިޑއޯ އެްއ 

އޮތް ނަމަ އެ ބޭފުޅަކު ވީހާވެސް ައވަހަކަށް އިސްތިޢުފާދޭންވީ. ދެން މީގައި އަނެއް މައްސަލަ ވެސް އެބަ އުޅޭ. 

ަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ީވޑިއޯ ެނގުމަށް ޓަކައި މީހުން، މިފަދަ ބްލެކުމެއިލްކުރުމަށް ޓަކައި ފުދޭވަެރްއގެ ބޮޑެިތ އަޅު

ހޭދަތަކެއް ކޮްށގެން މަސަްއަކތް ވެސް ކުރަމުން އެބަ ގެްނދޭ. އެހެންވީމާ، އިންސާނުްނނަކީ ވަރަށް ބަިލކަށި ބަެއއް. 

ްށ ފަސޭހަ އިން ޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ަކންތައްތައް ކުރާ މީހުންނަށް ބައެއް ފަހަރު އަންހެނުންގެ ަމޅީގަިއ ވަރަ

ނޑު އިްލތިމާސްކުރަން. ދެން މީހުން ފަޟީޙަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ   265އެފަދަ ކަންތައްަތއް ނުކުރުަމށް ވެސް އަުޅގަ

ދެއްކުމަކީ ވެސް އެހާ ބޮުޑ އަޅުަގނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގައި ކުއްލި މަްއސަލަ އެއް ހުށަހަޅަިއގެން ާވހަކަ

ނޑު ނުދެކެން. މީހުްނ ފަޟީޙަތްކުރުމަކީ އެކަމެްއ ކުރީމަ ދެން އެހާހިސާބުން  ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެކަމެްއަގއި ެއ އޮންނަ ޙުކުމް އެ މީހާ އަށް އިްއަވއި އެ ކުިރއަށް ގެންދިޔައިމަ ނިމުނީ. މީސްތަކުްނ 
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ޢަލައިހި ވަޞައްލަަމއިެގ هللا ޞައްލަ هللا ްއގޮތަކަްށވެސް ރަނގަޅު ކަެމއް ނޫން. ކީރިތި ރަސޫލުފަޟީޙަތްކުރުމަކީ އެ

 270ދުނިޔެމަތީަގއި ީމހުންކުރާ ނުބައި ޢަމަލުތައް  .ومن ستر مسلما ستره هللا فى الدنيا واالخرةޙަދީޘްފުޅެއްަގއި ޮއވޭ 

ތައް ސިއްުރކޮްށދެއްވާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ޤިޔާމަތްދުވަހުަގއި އެ މީހާގެ ކަންތައްهللا ސިއްރުކުރާ މީހާ އަށް މާތް 

ނޑުެމންގެ ދީނުގައި މީހަކު ކަމެްއ  އަޅުަގނޑުމެން މީހުން ފަޟީޙަތްކުރުމަކީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ޮއތް ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެން އަޅަމުންދާންޖެހެނީ. އިންސާނުން ނަކީ، ކޮންމެ ކޮށްފިއްޔާ އެ މީހަކާ ދޭތެރޭަގއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ައޅުގަ

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ. އެެހންވީމާ، އެފަދަ ޢަމަލުތަކުން  އިންސާނަކީ ވެސް ކުށެއް ުކރެވިދާނެ މީހެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

 275ކީތިރި ޤުރުއާނުގަިއ، ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޭހަވެގެންދަނީ. هللا ދުރުވެތިބުމަށް މާތް

ނޑުމެން ވީހާ ވެްސ ބޮޑަށް ބަލަންީވ ިމފަދަ ޢަމަލުތަކާ ދުރުގައި ުއޅެވޭތޯ. މިފަދަ ޢަމަލުތަކަށް އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަރައިުނގަނެ އުޅެވޭތޯ. އަދި މިފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރާ މީހުންގެ ފަހަތުން ވީޑިއޯކެމެރާ ހިފައިގެން ނުހިނގުމަށް ވެސް 

 އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 280  މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަދި ޕީ.ޖީ ލީޑަރު. އާދެ! މި ހުށަހެޅިފައިވާ ކުއްިލ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުްނ 

ނޑު  އަޅުަގނޑު ނިހާޔަތަށް ކަންޮބުޑވޭ. މިކަމާ ކަންބޮުޑވަނީ މި ކަމުގައި އުޅޭ ހުރިހާ މީހުންނާ ދޭތެރޭގަ. ެއއީ އަުޅގަ

ދެކޭގޮުތގައި މި ކަމުަގއި ވީިޑޯއ އެްއ އޮތް ނަމަ؛ އެ ީވޑިއޯ އެއް އެބަ އޮތް ކަމަށް ވަނީ ދެން. ދެން މިތާ ނާޅުވާތީެވ 

ނޑުމެންނަށް. މިކަހަލަ ވީޑިއޯތަކުގެ އެ ޢަމަލު ހިންގޭ މީހާ ވެސް އެ ކުރީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯސްކަމެއް.  ނުފެންނަނީ އަޅުގަ

 285އެނޫން ކަމަކަށް ެވސް މީސްމީހުން ބްލެކުމެއިލްުކރަން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ކުާރ  އަދި ސިޔާީސ ބޭނުމަކަށް ެވސް އަދި

ނޑު ކުށްވެިރކުރަން. އެއީކީ އެްއވެސް ބަަޔކު ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ވެސް ނޫން އަދި އެއްވެސް ބަަޔކު  މަސައްކަތް އަުޅގަ

ނުޑ ައުޑއެހިން ސްރީލަންކާ ގެ އޮާޝރާ ނަމަކަށް ކިޔާ އަންހެން ހިތްވަރުދީގެންވާނެ ކަމެއް ެވސް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑަކީ ލަންކާ އަްށ  ނޑު އުފާކުަރން އަޅުގަ ކުއްޖެްއގެ މަޅީަގއި ދައުލަތުެގ ތިންބާރު ވެސް މިއަދު އޮތީ ޖެހިފައޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި  މާ ގިނައިން ނުދެވޭ މީހަކަށް ވާތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަަކ އަކީ އަުޅގަ

 290ަގއި ކަންކަން އެ ބަޔަކު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި މިއަދު ހައްދުފަހަނަޅައިގެން މި ކުރަމުންދާ ރާއްޖޭ

ނޑުމެްނެގ ތެރެއިން އެްއވެސް ަބަޔކު އެންޓަރެޓއިންކޮށްގެްނވާެނ ކަމެއް ނޫނޭ. މިއަދު  ޢަމަލުތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  ޤަތުލުކުރަމުން އެބަ ދޭ. ފަ

މެންބަރުންނާ، ސަރުކާރުގެ އެކި މަޤާމުތަކުަގއި ތިބޭ މީހުން އެކި ގޮތްގޮތުން ޮބޑެތި ޕްލޮޓުތައް ރާަވއިގެން 

ތިބޭތީ. ބިރަށް ސިހޭ  ބްލެކުމެއިލްކުރަމުން އެބަ ގެްނދޭ. މީގެ ހިތާމަޔަކީ އެ ކަންކަމަށް ބްލެކުމެއިލްވާ މީހުން ވެސް

ނޑު ހިތާމަކުރަން އެފަދަ ދަންތުރާގައި އެފަދަ މަޅީަގއި ޖެހިގެން އެ މީހެއްގެ ނަގޫ އެހެން   295މީހުން ތިބޭތީވެ. އަޅުގަ



12 

 

މީހެއްގެ އަތަށް ދީގެްނއުޅޭ މި ސިސްޓަމު ތެރޭަގއި ުއޅޭތީ. ައޑުއަހާތީ ައޑުއަހަން، މިތާ ތެރޭގައި ޭއގެ އެންމެ ބޮޑު މީާހ 

އެ ކަންކަން ކުުރވާ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ހަިއރާނެއްނުވޭ ތަފާތު އެކި ގޭންުގތަކުގެ ލީޑަރުންނާ ގުިޅގެްނ  އުޅޭ ކަމަށް

ދަޢުވާކުރަން ފޮނުވޭ މީހުންނަކީ މިހާރުގެ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނަށް ވާތީ ހައިރާނެއްނުވޭ. ޙަޤީޤަތުަގިއ 

ކުރަްނ ބޭރު ބަޔަކާ ހަވާލުރަންވީ. މިއަދު ވެސް އަޅުަގނުޑ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު އެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤު

 300ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޑރ. އަފްރާޝީމުގެ މަުރގެ މަްއސަލަ. އެ މަރުެގ މައްސަަލިއގައި ހިމެނޭ މީހުންނާ އެްއކޮށް 

ހިތްވަރުނެތިފައި، ދަޢުވާކުރަން ފޮނުވުނީ ކާކުތޯ؟ ކޮން ރައީސެއް ޖޭ.ެއސް.ސީ އަށް ލާފައި އިން މީހެއްތޯ؟ ބަސްބުނާނެ 

ބަހުސް ލިސްޓުގައި ފުރުޞަަތކަށް އެދިލަން ެވސް ނުކުޭރނެ މި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްކޮށް، ބަޣާވާްތކޮށްގެން ތިިބ 

މީހުންނަށް. ހަޑިމުޑުދާރު، ކަޅުވެގެްނވާ، ޮބޑުެވގެންާވ، ޙަރާްމވެގެްނވާ ބަޣާވާެތއް ކުރީމަ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ވާނެ ހުރިހާ 

ނޑިޔާރުން ވެސް ބްލެކުމެއިލްކޮްށގެން މި ތިބީ މި ބަޣާވާތްކޮށްގެން ތިބި މީހުން. އެކަން ކޮށްގެން އެ ކަމެއް މި ވަނީ. ފަ

 305ތިބީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއީ ަބޣާވާތެއް ކަމަށް ނިންމަފާނެތީ. އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަން މީްސމީހުން ބްލެކްމެއިލްކުރަން މި 

ގައި ިތބީމި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ، ބާޣީ މުޙައްމަދު ވަޙީދުގެ ހިންގާ ޖަރީމާތައް ހިންގާތީ. އަދި އެކަމުގެ އަޑީ 

ނުޑ ހިތާމަކުރަން.  ސަރުކާރަށް ހިތްވަރުދޭ އޭނާެގ ފާއިާޒއި އޭާނގެ ވަށަިއގެްނ އުޅޭ އެންމެން ކަމަށް ވާީތ އަުޅގަ

      السالم عليكنوރުން. އޅުަގނޑު އެދެނީ މި ނޫން ދިވެހިރާއްޖެ ެއއް. ައޅުަގނޑުމެްނ އެދެނީ އަނެއް ދިވެހިާރއްޖެ. އެއްބު

       

 310 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا  އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

ނޑު މި ހުށަހެޅިފަިއވާ ުކއްލި  ނޑު ާވހަކަ ފެށުމުގެ ކުރިްނ އަުޅގަ ` ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭ މައްސަލަިއގައި ވާހަކަަދއްކަން އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ 

ނުޑ ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ގޮތަށް ވަގުތު އިތުުރކުރުމަށް ހުށަހަޅަމުން، އަޅުގަ

ތުގެ ކަންތައްތަްއ އަޅުަގނޑުމެން މި ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ނަޒަރު ހިންގައިލާއިރުަގއި މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ބާވަ

ނޑަށް މި   315ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖައަކަށް ގޮސްަފއިާވކަން ހިތާމައާ އެކު ފާހަގަކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ދެއްކެނީ ސަމާސާ ވާހަަކ އެއް ނޫން. މި ރާއްޭޖގެ ެއކިެއކި މުއަްއސަސާަތކަށް ނަޒަރު ހިންގައިާލއިރު 

ރާއްޖޭަގއި ބަާޣވާތުެގ އަުހލުވެރިންގެ އިސްލާމިކު މިނިްސޓަރަކަށް ެވސް މި ފެންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ިދވެހި

މިފަދަ އަޚްލާޤީ ގޮތުން ދަށު ދަރަޖައިގެ މަންޒަރުތައް ީވޑިޯޔކުރެވިފަިއވާ، އަދި އެ މަންޒަރުތައް ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާ 

މުސްލިމު ޤައުމެއްަގއި މިފަދަ ވަޒީރަކު ހުރުމަީކ  ހަމައަށް ލީކުވެފަިއވާ ަވޒީރަުކ ހުންނަވާ ތަން. ސައްތަ އިްނ ސައްތަ

 320ހަމަ ގައިމު ވެސް އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން. އަދި އެފަދަ މީހަކަށް އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީގައި އެފަަދ 

ނޑު މަޤާމެއްގައި ހުރުުމގެ ފުރުަޞތުދިނުމަކީ ވެސް އެއީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ކަމަކަްށ އަުޅގަ

ނުދެކެން. އަދި ހަމަ އަޚްލާޤީ ގޮތުން ބަލާކަމުަގއި ވާނަމަ ެއފަދަ ބޭފުޅަކު އަމިއްލަ އަށް މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދެއްވާފަިއ 
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ދުރުގައި ހުންނެވުމަކީ ރީތި މިސާލެއް ކަމުގައި ެވސް، ނޫނީ ރީތި ގޮތްކަމުގައި ެވސް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ދައުލަތުގެ އަެނއް މުައއްސަާސގައި ވެސް ަހމަ މިފަދަ ހިތްދަތި ގޮތަކަށް  ހަމައެއާެއކު އަުޅގަ

 325އަބުރު ގެއްލިފަިއވާ ބޭފުަޅކު ިދވެހި ދައުލަުތގެ ިސވިލް ސާރވިްސގެ އިސް މަޤާމުަގއި ހުްނނަވަނިކޮށް. މި މަޖިލީހުން ެއ 

ނުވާ ޢަމަލެއް ކުރި ަކމަށް ބުނެ، މި މަޖިލީހުން އެ މީހެއްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްަޔތު ނޫނީ އެ މީހަކު މަޤާމާ އެކަށީގެން

ނޑިޔާރުގެ އިން ެއީއ  ނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ފަ މީހާ މަޤާމުން ދުރުކުރުމުން ވެސް އަުޅގަ

ންނެިވ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ިނންމި ނިންމުމެއް ކަމަށް ޙުުކމްކޮށް، މި ދެންނެވި ފަރާތަްށ އަނެްއކާެވސް މި ދެ

ހުރިހާ މީހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު ލިބި، ނޫނީ ބާރުވެރިެއއްގެ ގޮުތަގއި މަޤާމުގައި ދެމިހުންނެވި ތަން. ދެން 

ނޑުމެންނަށް އޭގެ ފަހުން މި ފެނިެގންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަޝރުޢީ ނިޒާމުގެ އެންމެ މަތީ   330އަނެއްކާ އަުޅގަ

ނޑިޔާަރކާ ުގޅޭ ގޮުތން މިފަދަ ދަށު ދަރަޖައިގެ ފަރާތްކަމުގައި ޤާނޫނުއަާސސީަގއި ބަ ޔާންކޮށްފަިއވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ވީިޑޔޯ އެއް ލީުކވެ، ނޫނީ އަްޚލާޤީ ގޮތުން މިފަދަ ދަށު ދަރަޖައިގެ މަންޒަރުތަެކއް ހިމެނޭ ވީިޑޔޯ އެއް ލީުކެވގެން އުޅޭ 

އެހާ ފަސޭހައިން މީހުން ބޭނުންވާ ޤައުމެއް ނޫން. މައްސަލަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ އިސްތިުޢފާދޭން 

ނުޑ  އަދި ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާނގައި ކަްނކުރާ އުސޫލުން ިއްސތިޢުފާދޭ ޤައުމެއް ވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 335ފުޅުްނ ހަމަ އެ ފަރާތްތަކަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަގއި އެ ބޭ

އެކަހެރިެވވަަޑިއގަންނަވާށޭ. ިއސްތިޢުފާދެއްވާށޭ. އެންމެ ރީތި ގޮތަކީ އެއީ އޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ތެރޭގައި ސިޔާސީ ފިކުރާއި ޚިޔާލު ތަފާތުވެގެން ގޮސް، މަޤާމުން ދުރުކުރެވޭ މިންވަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް 

ނަޑކަށް ވެފައި ނެްތކަމު ގައި ވުން ެއއީ އެ ބޭފުޅުން އިސްތިޢުފާނުދެއްވަންޖެހޭ ސަބަބެއް ކަމެއް ކަމުަގިއ އެކަިތގަ

އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. މިއަުދ އެ ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް މީހުން ދެކޭއިރު، އަދި އެ ބޭފުޅުންގެ 

 340ވަންޖެހޭނެ ބައެއް ނޫންކަމަށް ދިވެހި ޙުކުމްތަކާ ނޫނީ ވެއްޖެއްޔާ މި ދެންނެވި ބޭބޭފުޅުންނަކީ އެ މަޤާމުގައި ތިއްބަ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި  ރައްޔިތުންެގ ތެރެއިން ގިަނ ބަޔަކު ދެޭކއިރު، އެކަމަްށ އިޙްތިރާމުކުރުމަކީ އެއީ ައޅުގަ

ނުޑ ހަމަ ތަކުރާޮކށް އެ ބޭފުޅުންނަށް އިސްތިޢުފާދެއްވުމަށް. އަދި އެ ބޭފުޅު ްނ ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަމިއްލަ އަށް މަޤާމުން ެއއްަފރާތްވެަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވާަލމުން އަޅުަގނޑު ހަމަ ތަކުރާުރކޮށްލާނީ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ 

 ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތުލިބެންދެން މި ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 345 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ

ނޑިޔާރުމަނިކުފާނު ބަރަހަނާ ފިލްމެއް ކުޅުނު މައްސަލަ.  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރު މައްސަލަ ައކީ ފަ

ނޑުޮކއްޓި މަްއސަލަ. މި ހުރިހާ މައްސަލަ ެއއް އެބަ ހިނގައޭ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުަގނުޑ ހިތަށްއަރާ  ޮކްނ ބަ

ނުޑ  ނޑު މި މަޖިލީހަށް ހޮވުނު ދުވަހު އަުޅގަ ވާހަކަެއއްތޯ މި ދައްކަނީ. މީ ނިޒާމު ރަނގަޅުކުރުން ފޮނުވި ބައެއް. އަުޅގަ
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ނޑު ހީކުރީ މި ތަނަށް ސިންގާތަކެއް ކަމަށް މި އައީ. މި ތަނަށް މި އައީ   350ވަރަށް އުފާވި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑަށް އެނގިއްޖެ މި ތަަނށް އައިމަ މިތާ ތިބީ ެގްއގައި  ސިންގާތަެކއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ހީކުރީ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ގެންގުޅެަފއި ހުރި ބުޅާަތކެްއަކން. އެީއ ޮއޅު ބުޅާތަެކއްކަން. ވަުގ ބުޅަލެްއ ވެްސ ނޫން. ޮއޅު ބުޅާތަެކއް މިތާ އެބަ ތިބި. 

ނިޑޔާރުމަނިކުފާނު މި ބުޅާތައް މި ތަނުން ނެރިގެން ނޫނިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ ސް މި ކަެމއް ހައްލެްއ ނުވާނެ. ފަ

ބަރަހަނާ ފިލްމު ކުޅުނުކަން ެއބަ އެނގޭ. ަބނޑުޮކއްިޓކަން ެވސް އެބަ އެނގޭ. ދެން ހުންނެވީ ޖޭ.އެސް.ސީަގއި ހުންނެިވ 

 355ންނަމަވެސް، މިތާ ބޭފުޅާ، މުޅި ރަށުތެރޭގައި އެ ކިޔަނީ ލޭޑީ ބޯއީއަކާ ެއއްކޮްށ ފިލްމުކުޅުނު ވާހަކަ އެބަ ދައްކާ. އެހެ

ފެބްރުއަރީގައި ބަޣާވާތްކޮށްފި. މި މައްސަލަ  7ތެރޭގައި ތިބި އޮޅު ބުޅާތައް، އެ އޮޅު ބުޅާ ގެންުގޅުނު މީހާ ބުނެގެން 

ނޑުމެންނަށް ހަްއލުކުރެވޭނެ މައްސަލަ އެއް.  އަކީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ތިން މިނެޓު ތެރޭގަިއ އަުޅގަ

ނޑިޔާރުމަނިކުފާނު ގެނެްސ މި ތަނު ގައި އޭނަގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ޯވޓުނެގީމަ ނިމުނީ. ބަޣާވާތްކުރި މީހާ ނެގީމަ ފަ

ނިމުނީ. ދެން ކޮން ވާހަަކއެްއތޯ؟ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިއންސާނުންނަކީ ކުށްކުރާ ަބއެއް. އިންސާނުންެގ ޠަބީޢަތުަގިއ 

ނުޑކޮ ނޑުޮކއްޓި، ބަ ނަޑއެޅިގެން ތަކުރާުރކޮށް ބަ  360ްއޓި ނުކިޔަިއ، މުޅި ޤައުމުގައި މި ފަސާދަ ކުށް ލައްވާފައި ވަނީ. ކަ

ވާހަކަ ނުދައްަކއި، ގެެނއްަސ އެ މީހުން ނެރެންވީނޫންތޯ. ފަހުމީ އަށް ވެސް މުސާރަދެނީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

އްބެިވ އެނގޭ އެކަން. ފަހުމީ އަށް ުމސާރަނުދޭށޭ ބުނަށްވީނޫންތޯ. މިތާނގައި ިތއްެބވި އިދިކޮޅޭ، ޕީ.ޕީ.އެމޭ ިކޔަިއގެން ތި 

ބޭފުޅުން ވެސް ތިބީ. ދެން ހުރީ ތަސްމީނު. ބޭންކާ އެްއޗެިހ ލޫޓުވާލީ. އެ ތިީބ، ހަމަ އެްއވެސް ކަެމއް ނުކުރޭ. މީ ކޮްނ 

ވާހަކަެއއްތޯ މި ދައްކަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް؟ މިތާ ތިބި އޮޅު ބުޅާތައް ރައްޔިތުން ނެރެގެން ނޫނީ މި ކަމެއް ނުވާނެ. 

 365ައކީ. އެންމެ ފަހުން ަސއިކަލްަތއް ވެސް ނައްަތއިލާނަމޭ، މިާހރު އޮތީ ބުނެފަ. މަޖިލީހުން  މީ ހުރިހާ ވެސް މައްސަލަ 

ނިންމި. ސައިކަލުތައް ަނއްތަިއލާ ވާހަކަ. ނުނެއްތޭނެ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް. މީހެްއގެ ސަްފސާއި މުދަލާއި ކަރާމާތް އޭަނ 

ްކރަސީ އަކީ ޑިމޮކްރަސީ އެއް ނޫން. މިތާ ދައްކަންޖެހެނީ އެ އަށް ގެއްލޭ ގޮތަށް؛ ގެދޮާރއި ޢާއިލާ ހިމާޔަތްނުކުރެވޭ ޑިމޮ

ދަރިންނާ އެްއކޮށް ަނގައި ހުރާލީ. މި މަޖިލީހުަގއި  7ވާހަކަ. މީހެްއގެ ގެދޮރު، ތިަނދޫގަިއ؛ މުސްކުޅި މީހެްއ. ޭއނަގެ 

ޢާއިލާ ހިމާޔަތްނުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. މީހުންގެ ނަފްސާ، އެ މީހާގެ ނަފްސާއި މުަދލާއި

ނުޑ ހުށަހަޅަން މި ބަހުސްގަިއ ދެން ތިއްެބވި   370ޑިމޮކްރަސީ އަކީ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް ޑިމޮކްރަީސ ެއއް ނޫން. އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފުރުޞަތުދިނުމަށް ވަގުތު އިތުރުކުރަން ވާހަކަދައްކާ ނިމެންދެން. އެހެންވީމާ، މިތާ ތިއްބެވި އޮުޅ 

ފަޅައިގެން މިކަމާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެ، މި ޤައުމު ހަމަޔަކަށް އަޅުވަން. މީ ތިން މިނެޓުގެ ކަމެއް ޢިއްޒަތްތެިރ ބުޅާތައް ދަތް

ރައީސް. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ެބންޗު ބަދަލުކުރެވޭނެ. ޖޭ.އެސް.ސީ އުަވއިލެވޭނެ. ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ވަިކކުރެވޭނެ. ކޮން 

ސް. ޭބކާރު ވާަހކަ. އެބަ އެނގޭ ބަރަހަނާ ފިލްމު ކުޅުނުކަން. އެބަ އެނޭގ ވާހަކަެއއްތޯ މި ދަްއކަނީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީ

 375ލޭޑީ ބޯީއއާ އެްއކޮށް ޮގއްަސ އޮތްކަން. ވީިޑޔޯ ވެސް އެ ޮއތީ ފެންނަން ޖޭ.އެސް.ސީގެ. ދެން ކޮން ވާހަަކއެއްޯތ މި 

އެންމެންގެ؛ ނުކުޅޭ ފިލްމެއް ނެތް. ދައްކަނީ. ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ މިތާ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. އާދަމް މުޙައްމަދާ، ހުރިހާ 
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މިތާ ތެރޭގައި ެވސް އެބަ އޮްތ ފިލްމުތައް. މުޅި ހުރިހާ މުއައްސަާސއެްއގައި ވެސް އެބަ ުއޅޭ ފިލްމުތައް. އެހެންވީމާ، 

ފިލްމުތައް ބަލަންވީނޫންތޯ. ބަލާފައި، އެބަ ކިާޔ އަބުރާއި ޢިއްޒަާތއި ަކރާމާތަ ރައްކާތެރިކުރަންޖެހޭނޭ. 

 ރަްނވީނޫންތޯ. މިތާ ތިބި ބަޔެކޭ ރައްކާތެިރކުރަން ތިބީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްކާތެރިކު

 380 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ޢަބްދުއްރަޙީމު هللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

ނޑު ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ތާއީދުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، އިހަވަންދޫ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

އަދި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު هللا ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އަޙްމަދު ޢަބްދު

ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ަވގުުތ އިތުރުކުރުމުެގ މައްސަލަ އަްށ. މި ކަމަށް، މި ބަހުސް ކުިރއަށް ގެްނގޮސް ނިމެންދެން 

 385ޅުަގނޑު ވެސް ާތއީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަުދ ވަގުތު އިތުރުކުރުމަށް އެިދ އަ

އަޅުަގނޑުމެން މި މައްސަލަިއގެ ޚައްސާސް ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ވުެރ  އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރޭވ 

ނޑުމެން ވިސްނަން އެބަ ގޮތުަގއި މި ކުއްލި މައްސަލަ މިއަދު މަޖިލީހަށް ވަދެގެން ބަހުސްކުރެވެމުން ދާއިރު ަގއި ައޅުގަ

ޖެހޭ އެހެން ގޮތަކަްށ މިކަން ކުރިއަްށ ގެނެެދވޭނެ ގޮެތއް. އެހެން ގޮަތކަށް މިކަން ުކރިއަށް ގެންދަން. ިޢއްޒަތްތެިރ 

ނުޑ މި ަދންނަވަނީ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިުދގެ  ވަނަ ާމއްދާަގއިާވ ގޮުތގެ މަތިންނާ، އަދި  178ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނާއި މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާަތކުެގ ޤާނޫނުއަސާސީގަ   390އި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮުތގެ މަތިން ފަ

މެންބަރުންނާ، މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުަގއި ދެމިތިބޭ މީހުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ ޤަރާރެްއ މި މަޖިލީހަށް 

ގަިޑއިރުގެ ބަހުސެްއ  2ން މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކޮށް، ހުށަހަޅަން އެބަ ޖެހޭ. އެ ޤަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެ

ކުރުމަށްފަހުގައި ދެން މަޖިލީހުގައި ވޯޓުދޭ ގޮތް އެބަ ޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް އަންަގއިދޭ. މިކަން ކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ 

ނޑިޔާެރްއގެ ނޑިޔާރުންެގ ޤާނޫނުގައި ަވރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ބަޔާްނކުރޭ އަބުރު ރަްއކާތެރިކުރުަމކީ ފަ އަިމއްލަ  ފަ

ނޑިޔާރަކަށް އޭނާގެ އަބުރު   395ޒިންމާއެްއކަން. އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުަގިއވާ މަތިން ފަ

ރައްކާތެރިނުކޮށްެދވިއްޖެ ކަމަްށ ވަންޏާމު އޭނާގެ މަޤާމުގެ ަމސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުާރކަށް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުަގނޑު 

ނޑުމެންނަށް މި ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެތާނަގިއ ހުރެގެން ނުވާނެ. އެތާނގަިއ ނުހުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮަތކަށް އަުޅގަ

ނިޑޔާރުކަުމގެ މަސްއޫލިްއޔަތު ނެގުމަށް  ނުޑގައި އެޅިފަިއވާ ފަ ނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު، އޭާނގެ ކޮ ފެންނަނީ ފަ

ހަށް ޤަރާރެއް ހުށަހަޅައި، އަދި ެއ ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ޮގތުގެ މަތިން މި މަޖިލީ 178ޓަކައި މި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

 400ޤަރާރާ މެދުގައި ބަހުސްކޮށް، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯުޓގެ ަމއްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުން. އެއީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގެްނޖެހޭ ވެގެން މި އުޅެނީ ކޮްނ  އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮަތކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ

ކަމެއްކަމާ، މި ވެގެްނއުޅޭ ގޮެތއްގެ ސަބަބުން މި ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ނިޒާމު ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމާ މެދު ކަން 

ނޑުމެން މި ދަނީ ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކަށް. އެ އިންތިޚާބުަގއި  ވެސް ބޮުޑވާން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ
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މު ދުސްތޫރީ މައްސަލައެްއގެ ގޮުތަގއި ހައިކޯޓަާށއި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަތަްއ މައްސަލަ އެއް ޖެހިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ

ނޑިޔާުރންގެ މަޖިލީހުގެ ބެންޗު ހަމަނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ ކިހިނެއްތޯ އެ މައްސަލަތައް ޢިްއޒަތްތެިރ   405ބަލައިގަންނައިރު އެ ފަ

ށްފަ އެއް ނުވޭ. ޤާނޫނުގައި ެއގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ ރައީސް ބަލާނީ. އެ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ ގޮތެއް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮ

ނޑިޔާރަށް ައުއމުގެ ކުރިން އެ ަފނޑިޔާުރ  ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މިފަދަ ސަސްޕެންޝަނެއް ފަ ނުވާ ހިނދަކު އަުޅގަ

ނިޑޔާރަުކ އެ ތަނަށް ލާން. އެއީ ިރާޔސީ އިންތިޚާބުެގ މައްސަލަތަެކއް އަުތވެދާނެ ކަމަށް ޓަ ކަިއ. ވަކިކޮށްަފއި އާ ފަ

ނޫނިއްޔާ ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންިތޚާބުގެ މައްސަލަތަެކއް ވެްސ އަތުވެދާނެ ކަމަށް ޓަކައި. 

ނޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ މިހާރުން މިހާރަށް  ނޑުމެްނގެ ނިޒާމު ރައްކާތެރި ކުރާ ކަމަްށ ވަންޏާމު އަުޅގަ  410އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ފިޔަވަޅުތަެކއް އަަޅއި، އެ ިފޔަވަޅުތަ  ކުގެ މަތީަގއި ދެމިތިބޭނެ ގޮތެއް ޤާއިމުކުރަން. އެހެންނޫންނަމަ އަޅުގަ

ނިޒާމު އެްއކޮށް ބޮއްސުންލަިއގެން ހިނގައިދާނެ. ޤާނޫނުައސާސީ އަރައިފާނެ މިލިޓްރީެގ އަތްމައްޗަށް. އަރައިފި ކަމަްށ 

ނޑުމެން މި ދެޭކ ޑޮމިކްރެޓިކު  ނޑުމެން ގެްނނަން، އަުޅގަ ނިޒާމު މި ާރްއޖެ އިން ފޮހެިވގެންދާނެ ކަމާ  ވަންޏާމު އަުޅގަ

 މެދުގައި ެއްއވެސް ހާލަތެއްަގިއ ޝައްެކއްނުކުރަން. ޝުކުިރްއޔާ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 
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  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ސަމީރު

ަރއީސް، މި ޤައުމުގެ ހާލަތު މި އޮްތ  ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިޢއްޒަތްތެރި .الرحين الرحون هللا بسن

ހިސާބަކީ ރައީސަކަށް ހުރި މީހަކީ ބުދަށް އަޅުކަންކުރާ މީހެއް ކަމަށް ބުނަނީ. ވަޒީރުންގެ ތެރޭގައި ބަުދއަޚްލާީޤ 

ޢަމަލުހިންގާފައި ތިބި މީހުން. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތެޭރަގއި ަބރަހަނާ މަންޒަރު ދައްކައިދޭ ީވޑިޔޯ ަނގާފައި ތިބި މީހުން. 

 420ދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެފަދަ މީހުން ތިބި ކަމަށް އެބަ ބުނޭ. އެެހންވީމާ، ޤައުުމގެ ހާލަތު މި 

ނޑު މިއަދު ސުވާލުޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ ސުޕްރީމް  ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ގޯްސވަމުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑިޔާރު ާފއިޒަށް، ނޑިޔާުރންގެ ތެރޭގައި އެބަ އޮތްތޯއޭ  ކޯޓުގެ ުއއްތަމަ ފަ ނަޒާޙަތްތެިރކަން ތި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގަިއ، ފަ

ނޑިޔާެރްއގެ  ނޑު ދަންނަވަްނ ބޭނުންވަނީ ފަ މިހާރު؟ ކޮބައިތޯ އިންެޓގްިރޓީ. ނެތޭ އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  މައްސަލަ މި އުޅެނީ އެ މީހެއްގެ ހަލާލު އަނބިމީހާއާ އެުކގައި ނަަގިއގެން އުޅޭ ީވޑިޔޯ އެއް ނަމަ، އަުޅގަ

ނެޑއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮްށގެން   425މައްސަލަ އެއް ނެތް. ެއއީ ަބޔަކު މީހުން ކޮންމެވެސް ގޮެތްއ ހަދައިގެން އޭނާ އަށް ލަ

ނީތީ އުޅޭ ކަމެއް ކަމަށް. އެހެންނަަމވެސް ތިާމގެ ބަދުއަޚްލާީޤ ޢަމަލުތަކެއް ުނވަތަ ތިމާ އަށް ެއފަދަ ގޮތްގޮަތކަށް އުޅެވު

ނަގާފަިއވާ މަންޒަރުތަކެއް ފެނުނީމަ، ދެން އަމިއްލަ އަށް އިސްތިޢުފާދޭން އެބަ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި 

ޤައުމުަގއި ިއސްތިޢުފާދިނުމަކީ ެއއީ ނެތް ކަެމއް. އަދި ިއސްތިޢުފާދިނުން އިތުރަށް މި މައްސަލަތައް ސާބިުތވެ، ެއ 

އެކަްނކަމުން ދުރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ދުރުކުރުމަކީ ކުރެވޭ ކަމަކަށް ނުވޭ. ކަންކަން ކުރާ ހިސާބަށް ދިޔައިމަ ވެސް 

 430ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑު އެއަްށވުރެ ބޮޑަށް ކަންޮބޑުވަނީ މި ވީިޑޔޯ، އެެވސް ިއންސާފުން ކަންތައްތައް ކުރާ 
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ނޑިޔާރާ ދޭތެޭރގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް ބެެލވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެ  ނަމަ އެއީ ފަ

ޔާމީން هللا ބޭފުޅާ އެ ވީޑިޯޔގެ ބަެއއް ބައެއް ީވޑިޯޔގައި ވާހަކަދަްއަކމުން އެބަ ވިދާޅުވޭ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު ޢަބްދު

ޝާހިދަށް، މި هللا ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ތިމަންނަ އިޚްލާޞްތެރިވާނަމޭ. ެއކަން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ޢަބްދު

ޝާހިދަށް ެވސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނޭ. އަޅުަގނުޑގެ ވަރަށް ޮބޑު هللا ންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ޢަބްދުރައްޔިތު

ނިޑޔާުރ މި ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނާ  ނޑިޔާުރ، އެއް ފަ  435ކަންބޮޑުވުެމއް އެއީ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ނިޑޑޭޓް އިޚްލާޞްތެރި ވާނީ ޤައުމާިއ ރައްޔިތުންނަކަށް ނޫނޭ. ތިމަންނާގެ އި ޚްލާޞްތެރިކަން އޮންނާނީ ރިޔާސީ ކެ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށޭ. ބުނީމަ، އެހާހިސާބުން އޭނާ އެ މަޤާމުން ދުރުވާން އެބަ ޖެހޭ އިނގޭތޯ، هللا ޢަބްދު

ނޑުން ބޭުރވެ، އެ ކަންަތއްތައް ކުރީމަ، މި ކަްނކަން  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ މިއާެއކުަގއި މި ދެންނެވި މިންގަ

ފަހަތުަގއި ތިބީ ޮކންބައެއްތޯ އެބަ ބަަލއިލަންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރަީއސް ވަޙީދުގެ ާޕޓީގެ އިްސ  ކުރުމުގެ

 440ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ހަުއސިން މިނިސްޓްރީގެ ހައުސިްނގެއްޑވަިއޒަރު އަދި އެމް.އެން.ބީ.ސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ 

ތުހުމަތުަގިއ އެ ހުރީ ހައްޔަރުކޮށްފަ. ެއހެންވީމާ، މިކަން މި ކުރަނީ  އަޙުމަދު ފާއިޒު މި ވީިޑޔޯ ިވއްކަން ުއޅޭކަމުގެ

ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ވެިރޔާގެ ަހއިސިްއޔަތުން ހުންނަަވއި ބަޣާވާެތއް ކޮްށގެން، ވެިރކަމަށް އަރާހުންނެވި ވަޙީުދ 

ނެިތކޮށްލުމަށް ޓަކައި ސުޕްރީްމ ފަހަތުގައި ހުރެގެން މި ކަންކަން މި ހިންގަނީ. އެހެންވީާމ، ދައުލަތުެގ ެއއް ބާރު 

ނިޑޔާރުންނަށް ބިރުދައްކަިއގެން މި ކަންކަން  ނިޑޔާުރން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންޮކށްގެން އެ ފަ ކޯޓުަގއި ތިއްެބވި ފަ

 445ކުރާކުރުން ރާއްޭޖގެ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަްށ އަމިއްލަ އަށް ވަަޑިއގެން ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އެބަ ޖެހޭ 

ްއވަން. މި ކަންކަން އެބަ ޖެހޭ އެ ބޭފުޅަކު ނައްތާލައްވަން. ައޅުަގނޑުމެން މި މައްސަލަިއގައި ައޅަންޖެހޭ ހުއްޓާލަ

ނިޑޔާރު ނުކުމެ،  ނޑު ދެކޭގޮުތަގއި މިއަދު މަޖިލީހުން މި ވާހަކަ ދެއްކީމަ އުއްތަމަ ފަ ފިޔަވަޅު އެބަ ޖެހޭ އަޅަން. ައޅުގަ

ެކއް ކުަރްއވަން ެއބަ ޖެހޭ. އެ މަނިކުފާނު މި ަވގުތު ހަނުހުރެގެންނުވާނެ. މި މިކަން ހައްލުކުރުމަށް ޓަަކއި މަސައްކަތްތަ

ނުޑ  ނިޑޔާރުންގެ މެދުަގއި އޮތް އަޚްލާޤީ މިންގަ ޤައުމު މިހާހިސާބަށް ދިޔައިމަ ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ވިދާުޅވެ، އެ ފަ

 450އްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގައި އަދަބު އަޚްލާޤު ހާމަކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަށް ޔަޤީންކަން ދޭން އެބަ ޖެހޭ ދިވެހިރާ

 އޮންނާނެކަމާ، އަދި ދިވެހިާރްއޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގައި ކަްނކަން ދާނީ ޢަދުލުއިންޞާފު...

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު

އަުދ މި ހުށަހެޅިފައިވާ ކުއްލި ަމއްސަލައާ ބެހޭ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މި .الرحين الرحون هللا بسن

ނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވޭ، ދެތިން ނުކުތާ އެއް އެބަ ވޭ. ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ   455ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެ ތަުނގައި ިތއްެބވި  ނޑު ހުންނަންޖެހޭނީ ައޅުގަ ނޑިޔާރުންެގ އަޚްލާޤީ ިމންގަ ފަ

ނޑިޔާރުންގެ  ނަޒާޙަތްތެރިަކން ހުންނަންޖެހެނީ ސުޕްރީމް ލެވަލެްއގަ. އެންމެ މަތީ ލެވެލްަގއި ހުންނަންޖެހޭނީ.  ފަ
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އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަ އަކީ މިއަދު އެ ތަނުގެ ނަޒާޙަތްތެރިކަން ސުޕްރީމް ލެވެލްގައި ދަށަށް ދިޔަކަން. މިއީ 

ވަނަ މާއްދާ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ  149ނޫނުއަސާސީގެ އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމައާ އެކީަގއި ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ޤާ 

ނޑިޔާރެްއ ަގިއގައި ުހންނަންޖެހޭ ސިފަތައް. އަޅުަގނޑު ދަންނަވައިލާނަން ޤާނޫނުައސާސީގެ   460ވަނަ މާއްާދ  149ބުނޭ ފަ

އަސާީސގެ އަކުރުން އަކުރަށް. ިތޔަ ބޭފުުޅން ވިސްަނވަންޖެހޭނެ، ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަށް އެނގެން އެބަ ޖެހޭ. ޤާނޫނު

ނޑިޔާރުން ހުުރން ލާޒިމް ޝަރުތުތައް. ާޤނޫނާއި ޤާނޫނުގެ މަތީން  149 ވަނަ މާއްާދގައި އެަބ ބުނޭ، ފަ

ނިޑޔާރުަކމުގެ މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރަށް ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިާބ  ނޑިޔާރުކަުމގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރަްނވާނީ ފަ ފަ

ނިޑޔާެރއްގެ ވާޖިބު މަސް އޫިލއްޔަތު އުފުލޭ ފަދަ ޤާބިލު މީހުންނެވެ. އަދި އެަބއި މީހުންނަކީ ލިބިފައިވުމާ ެއކު ފަ

 465އަޚްލާޤު ރަނގަުޅ ބަޔަކަށް ާވންޖެހޭނެ އެވެ. މާނަ ައކީ މި ބޭފުޅުންގެ އަޚްލާޤު ހުރީ މިައދު ކޮން ފެންވަރެްއަގއިތޯ؟ ެއ 

ސޫލުތައް ޤަބޫލުކުރާ، ިމ ވާހަކަ މިއަދު ދަްއކަމުން މި ދަނީ. އަދި އެބަ ޭވ، މި މީހުންނަކީ ޑިމޮކްރެޓިކު އު 

ޤާނޫނުއަސާސީ ނެގެހެއްޓޭެނަވރުގެ ބަެއއްތޯ ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ސުވާލު އެބަ އުެފދޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބީ 

މަޤާމުތަކުގައި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުންނަށް އިޙްތިރާމުނުކުރާ ބަޔަކު ކިހިނެއްތޯ މި ޤާނޫނުއަސާސީ ނަގަހައްޓާނީ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ކޮށްފައި އޮތް އެންެމ ބޮޑު ެއއް މުައއްސަާސ، ައދި މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އޭނާގެ ޝަރުެތއް ނެތް އިންތިޚާބު

ނޑައަުޅއްވާ ފަރާ  470ތެއް؛ އޭނާގެ ޝަރުތު. އަދި އޭނާގެ އިންޓެގްރިޓީ ނުވަތަ އޭާނެގ ކަމަށް، މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަ

ންމައިިފ ކަމަށް ތިބި ބޭފުޅުން ޮގަވިއގެން މިހާރުވެސް ޖުީޑޝަލް ނަޒާޙާތްތެރިކަން މި ތަނުން ގެއްިލއްޖެ ކަމަށް ނި

ސަރވިސް؛ އެންމެ މަތީ ސުޕްރީމް ކޯޓު ހިނގަމުން މި ދަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް، އާދެ! މި ބަސް މި އޮތީ؛ 

ނޑުމެން ސުޕްރީމް ލެވެލް މި އޮީތ ނަޒާޙާތްތެރިކަން އެންމެ ދަށު ދަރަޖަ އަށް ވެއްޓިފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ހިތާމައާެއކީަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ހުވަނުދ  ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަެމއް މީ. އަދި މިާއއެީކގައި އަުޅގަ

 475އަތޮޅުަގއި މި ނުބައި، ނުލަފާ ވަބާ ފެތުރެމުންދަނީ އެއްެވސް އެއްެވސް ގޮތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި، މުޅި އެ ތަނުގެ 

އްިޓގެންދަނީ. މި ދެންނެވި ފަރާތުން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާރުދެއްވަިއގެން. އެތަނަްށ ކޯޓުތައް ޚަރާބުގެ ތެެރއަށް ވެ

ނޑިޔާރަުކ މުޅި ތަން ހަލާކުކުރަމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަތައް މިހާރު ވަނީ ސުޕްރީމް  ފޮނުވާފައި ހުރި ފަ

ނޑިޔާރުން އެ ކޯޓު ތަކަްށ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅުއްވާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފަ. އެހެންނަމަވެސް އެ ތަނުަގއި ތިބި ފަ

ޤާޟީންނަށް ނުވަތަ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ގުޅާފައި އެ މީހުންނަށް ބިރުދައްކަމުންދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަކީ ވެސް މި 

 480ކޮމިޓީގައި އިންނަވާ ބޭފުޅަކަްށ ވާތީ. އެހެންނަމަވެސް އެ ތަނުގައި ނަޒާޙާތްތެރިކަން ެގއްލިފައި ހުރި ބޭފުޅަކު ެއ 

ނޑު މީޑިތާ އިން އަުޑއެހިން. ެއއީ ވަރަށް ރަނަގޅު ކަމެއް. ތަނު ގައި އިންަނވާތީ ތަނާޒިލުެވވަަޑއިގަންަނވާ ވާހަކަ އަުޅގަ

އުފާވެރި ޚަބަރެއް އެއީ. އެހެންނަމަވެސް މިކަން ބެލެން އެބަ ޖެހޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުން ވެސް ބެލެން 

ނުޑ މިއަދު ވެސް އެބަ ޖެހޭ. ތިނަދޫގެ މެޖިސްްޓރޭޓް  ކޯުޓގައި ިތއްބެިވ ބޭފުުޅން އެ ތިބީ ބިުރވެރި ހާލަތެްއގަ. އަުޅގަ

 ދިޔައިރުަގއި...
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  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު

ނޑުމެންهللا ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކޮންމެ ކަމަކަށް ވެސް ސަބަބެއް މާތް ނަށް މިއަދު މެދުވެރިކުަރއްވާ. އަުޅގަ

ޤާޟީ ކިޔާ މީހަކު ހައްޔަުރކޮށްގެން ނުވަތަ އެކަހެިރކޮށްގެން، އޭަނއާ ުގޅިގެން ދިޔަ ބާރުމިުނގަިއ هللا މި އެނގެނީ ޢަބްދު

ނުޑވެ، ހަލާކުވެދާންޖެހުނު ސަބަބަކީ ބާރުވެރިންގެ ތެރޭަގއި ހުރި ސިއްރުތަކެްއގެ ސަބަބުްނ  ނޑުފު ގޮސް ދައުލަތެއް ފު

ނޑިޔާުރމަނިކުފާނަކީ މި ރާއްޖޭގައި ެއންމެ ފަހުގެ ޙުކުމްކުރާ މީހެއް  ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  490ޝައްކު މި ކުރެވެނީ. ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ކަމޭހިތައިގެން އުޅެމުންދިޔަ ދައުލަތެއް މީ.  ކަމަށް އަބަދުވެސް އެންމެްނ ޤަބޫލުކޮށްގެން ތިބޭ. ފަ

ނޑިޔާރުަމނިކުފާ ނުކަމާ، ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ބާރެއް އެކެްއގެ އަތްމަތީަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާ ކުރީއްސުރެ ފަށައިގެން ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ެއ ބާރު  އޮތްއޮތުން މި ޤާނޫނުއަސާީސ އަށް ބަދަލުެވގެން ދިއުމާެއީކގައި ވަިކެވގެން ައޅުަގނޑުމެްނ ފަ

ނޑިޔާރުމަނިކުފާނު އަިމއްަލފުޅަށް ހުވާކޮށް އެ މީހުން ުއމުރަށް  އެ މީހުންގެ މަޤާމު ދޫކުރީ. ދެން ފެނިގެންދިޔަީއ ފަ

 495ކަށަވަރުކުރި ތަން. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލިޔެފައި ހުރި އެއްވެސް އެްއޗަކަށް ބެލުމެއް ނެތި އެ ކަންކަން އެގޮތަްށ 

ނޑިޔާރުން ބަލާބެލުމަށް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ެއ މީހުން ރައްކާތެރިކުރުމުަގއި  ބަދަލުވެގެންދިަޔއީ. ހަމަ އެފަަދ ފަ

އި އަުބރު ރައްކާތެރިކުރުމުަގއި ރާްއޖޭގައި އަމިއްލަ އަށް ޚިޔާުލފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ އެ މީހުންގެ ޢިއްޒަތާ

ތެރެއިން، އަމިއްލަ ވިޔަފާިރ މަހުޖަނުން އުފައްދާލި ބައެްއ ޓީީވ ޗެނަލްތަކުން ިމ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި މިފަދަ 

ނުޑމެންނަށް ކުރިމަތިކުރަމުން ގެންދިޔަ ކަންތައްަތއް. މި މަޖިލީހުގެ ެއއް މެންބަރަކަށް އެންމެ ވާހަކަތަްއ ދައްކާީތ އަުޅގަ

ނޑު މިއަދު   500ގަދަ އަށް ދިޓީވީ އާއި ވީީޓީވަގއި ދިމާކުރި އެކެއްކެ ގޮުތަގއި ކޮޅަށް ތެދުވެހުރެ މި ވާހަކަދައްކަންވީމަ އަުޅގަ

ގެ ަކރުމަރުހިފައިގެން އެ ވަރަްށ ވަރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ކޮންކަމެއް ސަލާމަތްކުރަންެވގެންތޯއޭ ައޅުަގނޑުމެން

ނޑިާޔރެއް ކަމުަގއި ވިޔަްސ، ކޮްނމެ މީހެއް ކަމުގައި ވިޔަްސ  ނޑިޔާރަކު ކުާރ ކަންތައްތައް އަދި ފަ ގެންދަނީ. ފަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ކަްނކަން ހާމަވަމުން،  ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިމުގެ ތެޭރގައި އެކަމެއް ކުެރވެން އެަބ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ މި ދައުލަުތގެ ހާލަތު މިއަދު އޮތް ގޮތް. މި ކަމަށް ހާމަވަމުން، ހާ މަވަމުންދާ ވަރަކަށް އަުޅގަ

 505ވެސް ފިޔަަވޅުއެޅޭނެ ގޮތެއް ެނތް. އެހެންނަމަވެސް ނިކަމެއްަޗކަށް، އާދަިއގެ ދެރަ މީހަކަށް ކަމެއް ކުރިމަތިވާ ހިނދު އެ 

ދުގެ ބާރުވެިރންނާ ޚިޔާލުތަފާތު މީހެއް ވެްއޖެއްޔާ މި ވަނީ އެ މީހެްއެގ މީހަކީ މިއަދުގެ ސިޔާސީ ފިުކރަށް ނުވަތަ މިއަ

ނޑުމެންނަށް މި ބުރަ، މި ނިކަމެތިކަން އުފުލަންޖެހިފައި މި އޮތީ މުޅި ދައުލަތް ޚަރާބުވެފައިވާީތވެ.  ހައްޔަރަށް. އަުޅގަ

ނޑިޔާރު މަނިކުފާނު ވިޔަްސ އަދި އެހެން މީހެއް ކަމުގަިއ ވިޔަސް، ަރއްޔިތުން ގެ މަިޖލީހުގެ މެންބަރެއް ކަމުގައި ފަ

ވިޔަސް ކަންކަން ބަލައި ތަޙުޤީޤުކޮށް މި ދައުލަތް ހަމަމަގަށް ނާޅުވައި ކުރިައށް ނުގެންދެވޭނެ. މިއަުދ 

 510އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ ތަން ފެނިގެން މި ދަނީ ވަރަށް ުފޅާ ދާއިރާެއްއގަ. މީ ވަރަށް ކުރީއްސުރެ ފަަށއިގެން ިމ 

އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މި ހުރިހާ ކަމެއް، އެންމެްނގެ ކިަބއިަގއި ހުރި ކަްނކަން هللا ްނކަން. މާތްރާއްޖޭަގއި އޮންނަ ކަ
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ނުޑ އެދެނީ މި ާރްއޖޭގައި ބާުރވެރިންެގ ގޮުތަގިއ  ނޑުެގ ދުޢާ. އަުޅގަ ފަޅާއަރަިއ، މި ޤައުުމ ހަމަމަގަށް އެުޅވުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުެމން ނޑިޔާރުމަނިކުފާނު ވިޔަްސ އަުޅގަ އެްއޗެއް ބުނީމަ، އަުޅަގނޑަކީ ަމގުމަތީަގއި ކޯެޓއް  ތިބި މީހުން؛ ފަ

ނޑުުފނުޑވާްނ  ނޑިޔާރުމަނިކުފާނު ބަޔާްނ ނެރުނު މީހެއް. އެކަަމކު މުޅި ދައުލަތް ފު ހަދައިގެން ެއ ވާހަަކ ދެއްކީާމ ފަ

ނޑިޔާރުމަނިކުފާނު ވިދާުޅވީ ތިމަންނަ އަށް ތިޔަ ތަނަކަށް ދެވޭކަށް ނެ  515ތޭ. ފަހަރެްއގަިއ ދިމާވި އެއްުދވަހު ޮގަވއިލީމާ ފަ

ނިޑޔާަރކު ފިލްމެއްގެ ޝޫޓިންަގއި ުއޅެނީ ކަމަށް ވެސް. އެހެންވީާމ، އެކަހަލަ ހާލަތަކާ ގުިޅގެްނ  ވެދާނެ ކޮންމެވެސް ފަ

ނުޑެވގެންދިޔަީއ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބުނަންޖެހޭ ޙައްޤުަބސް ނުބުނެވިގެން. އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދައުލަތް ުފނޑުފު

އި ތިބި ތަނެއް؛ މިއަދު މި ތަނުަގއި، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މި ވާހަކަދައްަކއިގެން އެކަމާ ކަެމްއ އެފަދަ ހާލަތެއްގަ 

ނޑުމެން މިތާ އެ ވާހަކަ ަދއްކާނަން. ދިީޓވީ އަްށ، އަދި  ބޮޑެއް ވާނެ ކަެމއް ނެތް. ކަެމއް ހަމަ ކިރިޔާ ާވއިރަށް ައުޅގަ

 520ނގޭނީ. ަބޔަކު މީހުންގެ ކަންކަން ފޮރުާވފައި، އަނެއް ަބއި މީހުންެގ ޗަމްޕާ ުއއްުޗއަކަށް ނޫން އެަކންކަން ފޮރުވަން އެ

ކަންކަން ފަޅާއަރުާވއިރު މުޅި ދައުލަތް ކަިއގެން ތިބެގެން، ައޑީަގއި ތިބެގެން މިކަން ކުރަމުން މި ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، 

ނޑިޔާރުންނަށް ވެސް މި ހިތްވަރުލިބެނީ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަެއްއ މެންބަރުން ވެސް މިކަމާ  ފަ

ތެދުވަނީ. އެހެންވީާމ، ބަޣާާވތުގެ ވެރިމީހުންނަށް ެވސް މި ތަނުގައި ދެމިތިބެވެނީ. ކޮންމެ ކަމެއް ކުރީމަ ވަިކ 

 ހިސާބަކަށް ގެންޮގއްސަ ސޮރީ.

 525 

 ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ކުއްލި މައްސަލަ އަީކ `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި މައްސަލަ ައކީ  އެ މައްސަލައާ މެދު ައޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރާ މައްސަަލ އެއް. އަުޅގަ

ބަބަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ ބަހުސްކުރެވެންޖެހޭނެ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ސަ

 530އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޢިްއޒަތްެތރި މަޖިލީހަކީ އެްއވެްސ ހާލެްއގަިއ މީހެއްެގ ސިއްުރކުެރވިފަިއވާ ކަންަތއްތަެކއް ފާުޅކޮށް، 

ނޑުމެން ހޮވާފަިއވާ  އެ މީހެްއގެ އަނބުރު ކަތިަލއި، އޭނަ ފަޟީޙަތްކުރުމަްށ ހެދިފައިވާ އަދި ރަްއޔިތުން އަުޅގަ

އް ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ، މިފަދަ މައްސަލަތައް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ގެނެސްގެން، ާޚއްޞަކޮށް މަޖިލީހެ

ނޑިޔާެރްއ ކަމުގަިއވާ ބޭފުޅަކާ ބެހޭ ގޮތުން މިފަދަ ވާހަކަތަކެއް  3ދައުލަތުގެ  ބާރުން ކުރެ އެއްބާުރގެ އިސް ފަ

ނޑު އެ ަކމުގައި ހިތާމަކުރާ ކަެމއް. އަ ޅުަގނޑުމެންނަށް މި ވާހަަކދައްކަިއގެން ަރއްޔިތުންނަށް ދެއްކުމަކީ އަުޅގަ

 535ހޯދައިދެވޭ ލާބަ ެއއް، މަްނފާ އެއް ވެސް ނެތް. ައދި މި ކަމުގައި މި މަްއސަލަ އަށް ބަހުސްކޮްށގެން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ވެސް ނެތް. ެއއްެވްސ ހާލެއްގައި ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީކީ މި ލީކުވެފަިއވާ 

ިޑއޯަގއި ވާ ކަންަތއްތަކަށް ނުވަތަ އެ ކަމެއް ކުރި ފަރާަތކުން ކޮށްފަިއވާ ކަަމކީ ައޅުަގނޑު ތާއީުދކުރާ ކަމެޭކ ނޫން. ވީ

ބާރުގެ ެވރިން، އަދި މި ޢިއްޒަތްތެރި  3އެްއވެސް ހާލެއްަގއި ރާއްޖޭގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ ބޭފުޅުން، ދައުލަތުގެ 



21 

 

ންނަކީ ވެސް އަބުުރވެރިކަާމއި ނަޒާޙާތްތެރިކަމާ ެއީކގައި ތިއްބަވާނެ ބަަޔކަށް ވުން އެީއ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ނޑުމެންނަކީ ވެްސ  ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންަނމަވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ  540މުހިއްމު ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

އުޅުމާ، އަދި އެނޫންެވްސ ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެ. އިންސާނުން. އިންސާނުންނަށް ވީތީވެ އެ މީހާގެ އަމިއްލަ ޒާީތ ދިރި

އެ ކަންތައްަތއް ސިއްރުން ީވޑިއޯކޮްށގެން ނުވަތަ އެނޫްނެވސް ގޮތަކަށް ސިޔާސީ ބޭނުެމއް ފުއްދުމަށް ޓަކައި، ިސޔާސީ 

ނޑުމެްނ ފައިދާ ނެގުމަށް ޓަކައި ވީިޑޯއކޮށްގެން ޢާއްމުންގެ ތެޭރަގއި ހާމަކުރުމަކީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގަ އި އަުޅގަ

އެކަން ކުށްވެިރކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ދެން މި މައްސަލައިަގއި އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުވެްސ ވާހަކަދައްކަން މި ޖެހެނީ 

 545ބުނިބުނީގެ މައްޗަށް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޚަބަރު ލިބޭ ގޮތުގައި މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

ަނވަިއެގން ކުރުވި ކަެމއް މި ކަމަކީ. އަދި އެ ކަުމގައި އެ ބޭފުަޅކު ބޭނުންވާ ސިޔާސީ ަފއިދާ މެންބަރެއް އިސްވެހުން

ނުނެގުމުގެ ސަބަބުން، ނެގުަމށް ފުރުޞަތުނުލިބުމުގެ ސަބަުބން މިފަދަ ވީިޑއޯތައް ީލކުކުަރމުން މި ދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ވެސް ހަމަ އިލްތިމާސް މި  ރައީސް، ައޅުަގނޑު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މި ގޮވާލަނީ،

ކުރަނީ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދަންނަވައިގެން މިފަދަ ބްލެކްމެއިލްކުރުމުގެ މައްސަލަަތކުަގއި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތައް 

 550 ...ހޯއްދަވަިއ، ތަޙުޤީޤުކުރަްއަވއި، އެ ބޭފުޅުންނަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤުވެރި އަދަބުދިނުމަކީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ، މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު. މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް.

 555 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޠާރިޤު ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަނަދޫ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދެންމެއަކު ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާޅުވި ފަދައިން އަޅުަގނުޑގެ ނިޒާީމ 

 560މައްސަލަ ައކީ މި މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުކ ވަިކ ކަމެްއ ޖުޑީޝަރީ ތެރެއިން ހާސިލުނުކުރެިވގެން 

ނޑުމެންނަކަށް ގެނެސްގެްނ، ހިނގައި  ގެން ުއޅޭ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ސިފަކުަރއްވާތީ. އެއީ ކޮން މެންބަރެްއ ކަމެއް އަުޅގަ

މެންބަރުން ތިބި މަޖިލީހެއް ކަމަށް ވާތީ. މަޖިީލހުގައި މެންބަރެްއގެ ނަން ދޭަހވާ ގޮތަށް ވިދާޅުާވއިރު އެ  77ނޭނގެ 

މެންބަރުން ހިމެނޭ މަޖިލީހުގެ  77ލުކުރާ ގޮތުަގއި މި މެންބަރެއްގެ ސީދާ ނަންފުޅު ވިދާޅުވުމަކީ ައޅުަގނޑު ަޤބޫ

ގަާވއިދު ތަންދޭ ގޮތުން އެގޮަތށް ކަމަށް ކަންތައް ކުރަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އެ ނަންފުޅު އެގޮތަށް ވިދާޅުުނވީމާ ނިޒާމީ 

 565 މައްސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު މި ނެގީ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަތިން  އް ކަމަށް ބަލައިގަންނަން. ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެއެ ނިޒާމީ މައްސަލަ

މެންބަރެއްގެ ނަން ގެންނަވާ ަކމަށް ވަންޏާ ދާއިރާެގ ނަމާ ެއކީ މެންބަރެއްެގ ނަން ގެންނަަވން ގަާވއިދުަގއި އޮންނަނީ. 

 570 ރުވަން.އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަ 

 

 ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު މި ދަންނަވަީނ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުަގއި ތިިބ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، ައޅުގަ

 ދެެކވެމުންދެއޭ.މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ކަންކަން ކުަރއްާވކަމުގައި ވާހަކަ

 575 

 ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް ނަމާއި އަބުރު  އާދެ،ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

މީހަކު ކުށެއް ކުިރކަން ޝަރީޢަތުެގ ރައްކާތެރިކުެރވިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ. އަދި ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެ 

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން.  މަޖިލީހުން ސާބިތުނުކުރެވޭހާ ހިނދަކު އެ މީހަކީ ކުށްވެރިައކަށް ވާނެ ކަމަކަށް ވެސް ައޅުގަ

 580މިއަދު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ުކއްލި މައްސަލަ އަށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެން މި ދަންނަވަނީ މި މައްސަލަ ބަ ލައިލާއިުރގައި މި މައްސަލަިއގެ އަސްލެއް ނެތް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރާ، އަިދ  ރައްދުވާ ފަރާެތއް ނެތް. މަްއސަލައިަގއި ފާުޅކުރަްއވާފަިއާވ ކަންބޮުޑވުންތަކަކީ އަުޅގަ

ހުރި ބައެއް ކަންބޮުޑވުންތައް އެބަހުރި އެޑްރެްސުކރައްވާފަ. އެހެންނަމަވެސް މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަީރގެ ދާއިރާަގއި 

މައްސަލަ އަށް ބަަލއިލާއިރު މައްސަލަ ރައްުދވާ ފަރުދެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ާޢއްމު ގޮެތއްަގއި މަްއސަލަ 

ނަޑކަްށ އިބާރާތްކުރެވިަފއި ވަނީ. މިކަން ގޮސް ޖެހޭ ފަރާތެއް ނެތް. މި ރައްދުވާ ފަރާތެ  585އް ނެތް. އެހެންވީމާ، މީ އަޅުގަ

ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ މި ތަނަށް ހުށަހެޅިގެން ބަހުސްކުރެވިދާެނ ވެްސ މައްސަލަ އެްއ ކަމަަކށް. ސަބަބަކީ ވަރަށް ޢާއްުމ 

ޅުަތކުެގ ގޮތެްއގައި ހުށަހަުޅއްވާަފއިވާ ވާހަކަފުޅުތަެކއް ކަމަށް ވާީތ. އެކަމަކު ވާހަކަފުޅުތަެކއް އެަބ ހުރި. އެ ވާހަކަފު

ނޑުމެްނ ކަންބޮޑުވާ އަނެއް ކަމަކީ މިއަދު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާ،  ކަންބޮޑުވުންަތއް ވެސް އެބަ ހުރި. މިއާއެކު އަުޅގަ

ޖުޑިޝަރީގެ ފަރާތްތަކާ ބްލެކްެމއިލްކުރުމަށް ޓަަކއި އަދި އެ މީހުންގެ ޕްރައިވެޓު ަލއިފްގެ ެތރެއަށް އަަރއިގަތުމަށް ޓަަކިއ 

 590ވެމުން ގެންދާތީ. ސްޓޭޓުން ސްޕޮންސަރކޮށްގެން ނުވަތަ ާރވަިއގެން މިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެ 

ނުޑމެންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ބަެއއް  ކުރެވޭތީ ެއއީ ވަރަށް ިހތާމަހުރި ކަމެއް. އަޅުގަ

ނަޑއިދޫަގއި ދިމާވި ހާދިސާ އަކީ ވެްސ ވެގެްނވާނެ ކަހަ ލަ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. އެތަނުން ފުލުހުން މެންބަރުންކޮޅަކަށް ހޮ
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ގޮސް އެ ބޭފުޅުންނަށް އަނިާޔކޮށް، ީވޑިއޯަތކެއް ތަްއޔާރުޮކށް، އެ ީވޑިއޯަތއް މިއަދު ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާތަުކެގ 

ނޑިޔާރުްނގެ ައގު   ތެރޭން ވަނީ ޢާއްމުކޮށްލާފަ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ިސޔާސީ ފަރާތްތައް ކަތިލުމަށް ޓަކައި އަދި ފަ

ނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ ކަެމއް. މި ކަންަތއްތަްއ   595ވައްޓާލުމަށް ަޓކަިއ ރޭިވގެން ޖަރީމާތަކެއް ހިންގަމުން ގެންެދވޭކަމީ އަުޅގަ

އަދި ރާއްޖޭގެ އިންަތއް ފަހަނައަޅައި ބޭުރގެ ޤައުމުތަކާ ހަމައަށް ގޮއްަސވާކަމީ އަދި މާ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. 

މަސައްކަތްކޮްށގެން ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ބެންުޗގެ އަޣްލަބިްއޔަތު ހޯދުމަށް ޓަކައި ބަަޔކު  އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް ާރަވއިެގން

މަސައްކަތްކުރުން އެއީ އަދި މާނުރައްކާތެރި ކަމެއް މި ޤަުއމަށް. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ މިއަދު 

ވަނީ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ބެންޗަށް ބަޔަުކ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމަށް ދިމާވެފައިމިވާ ހާލަތު މެދުވެރިވެފައި މި

 600ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަަކއި ވަިކ މީހެއްގެ ލަފާ ަރއީސް ަނޝީދު އެްއސެވީީތވެ. އެ ިހސާބުން ފެށިގެން ޑިމޮކްރެިޓުކ 

ފުރަތަމަ ވެރިކަން ެވއްޓެން ެމދުވެރިވީ ވެސް. އެ ބޭފުަޅކަްށ މާ ބޮޑަށް އިތުބާރުކުަރްއވަިއ އެ ފުރުޞަތު ދެްއވީީތވެ. 

ގެ ބަދަުލގައި މި ޤައުމު ުކރިއަށް ގެންދާނެ ރަނގަޅު ުސޕްރީމް ކޯޓެއް ރައީސް ނަީޝދުގެ އަމިއްލަ ވިސްނުންފުޅަށް އޭ

ނޑުމެންނަކަށް  ނޑުމެން މި ދެކޭ ހިތާމަވެރި މަންޒަރުތަކެއް އަުޅގަ އެކުަލވައިެލވުނުކަމުަގއި ވީަނމަ މިއަދު އަޅުގަ

ކީ. އޭގެ ބަަދލުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް، ފޭދޫ ާދއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނުފެނުނީސް. އެހެނެއްނޫން އެ ކަންތައްތައް ވީ

 605އަލްހާނު ފަހުމީގެ ވާހަކަ ެދންމެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާަހގަކުެރއްވީ. ތުންތުންމަތިން އެ 

ނޑު ައދި ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އެ މަނިކުފާނު ވެސް އެ ކަމެއް  ވާހަކަތައް ދެެކވޭ ވާހަކަ. ެއހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުގެ ނުކުތާ އަކީ މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންގެ މުައއްސަސާަތއް ެއކުލަަވއިލާއިރު...  ކުރަްއވަފާނެ ކަމަކަށް. އަުޅގަ

 

 މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނުޑ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނޮިޅވަރަމު ދާއި  610ާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާަހކަފުޅާ ެއއްކޮށް އަުޅގަ

ނޑިޔާރުން ހުށަހެޅުމުގައި އިރުޝާުދ ލިބެންޖެހޭނީ، އަޅުަގނޑުމެން ަބލަންޖެހެނީ ދުނިޔޭގެ އެހެން  ގުުޅވައިލާނަން. ފަ

ރާތްތަކުގެ ބޭނުންތައް ވެސް ޤައުމުތަކުަގއި ކަންަތއް ކުރާ ގޮތް. ކޮމްޕްރޮމަިއޒުކުރުން ނުަވތަ އަޅުަގނޑުމެން އިިދކޮޅު ފަ 

ނޑިޔާުރގެާއ؛ ޚާްއޞަކޮށް އެކަހަލަ މިނިވަން ުމއައްސާަތކަށް މީހުން ލުމުގެ ތެރޭަގިއ  އަދި ކުރަންޖެހޭ. ތަންތަނާއި ފަ

ނޑުމެން ޑިމޮކްރެޓިކު ެވއްޓެްއަގއި ޚާއްޞަކޮށް ކުރަންޖެހޭ ަކމެއް. ދަންނަވަން މި އުޅެނީ  ކޮމްޕްރޮމައިޒްކުރުމަކީ އަުޅގަ

 615ވަކާ ޖެހި، އަހިަވއް ފާާވނޭ ބުނާ ފަދައިން ނެކްސްބިޒުގެ އެންމެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނުެގ މައްސަލަތައް ނައްތާލުމަށް އަހި

ނިޑާޔރާ އެްއކޮށް މިހާރު ބަޣާވާތްޮކށްގެން ވެިރކަމަށް އަރާހުންެނވި ވަޙީދު ޙަސަން މަނިުކގެ  ޓަކައި އެ ވިދާުޅވާ ފަ

ތަށް ކޮންމެ ބޭފުޅެއް އެރިަޔސް ޅިޔަެނއްގެ ަފހަތުން ސަލާމަތްނުވެގެން. އެ ޅިޔަނު މި އުޅެނީ ވެރިކަުމގެ ޖާހަތާއި ލައްޒަ

ނިޑޔާރުމަނިކުފާނު މަސައްކަތްކުެރވެމުން ދާތަން.  ޅިޔަނުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މަްއސަލަތައް ނައްތާލުމަށް ޓަަކއި ފަ

ައޑުިއވެމުންދިޔައީ އެހެން ކުީރަގއި ދަންނަވަންތޯ ނެކްސްބިުޒގެ ަކންތައްތައް އެކަންޏެްއ ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު 
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 620ވެސް ތުންތުންމަތިން މީހުން ނަހަލާލަށް ވިހާ ވާހަކަ ވެސް. އަދި އެހެން ކަންތަުކގެ ވާަހކަ ވެސް. މިހާރު މި އޮީތ 

ބޮޑެތި މީހުން ހުއްދަދީގެން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ބްލޫ ފިލްމޭ ކިޔާ ނުވަތަ ޖިންސީގުޅުން އުފައްދާ ފިލްމުތަްއ 

ނޑިޔާރުމަނިކުފާނަށް ވެސް އޭތި އެ ޑައިރެ ކްުޓކުރާ މީސްމީހުންނަށް ރާއްޖޭގައި ފިލްމުކުޅުނީމާ ާވ އެތި މި ވަނީ. ފަ

ނޑަށް ހީަވނީ އެ ބޭފުޅާ ވެސް އަޖުމަ ބަލައިލުމަށް ޓަަކއި ކޮށްިލ  ރަށުން ފެނުނީ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑިޔާރުން ކަމެއްހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ. އެހެންނަމަވެސް އަ ނޑިޔާރުގެ އަކީ ެއކަހަލަ ފަ ޅުަގނޑުެމން މި އުފެއްދި ފަ

ނޑިޔާރެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން.   625ތިބެންޖެހެނީ ފިލްމުކުޅޭ ތަނެއްގަ. ަފނޑިޔާރުމަނިކުފާުނ ހުންނަވަންޖެހެނީ ފަ

ނޑިޔާެރއްގެ ގޮުތގައި އޭނަ ހުންނާނެ ކަމެއް ނެތް. ބްލޫ ފިލްމުކުޅޭ ކުންފު ންޏަކަށް އޭނާ ވަނީާމ ބްލެކްމެއިލްވެފަިއވާ ފަ

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ެއއަށްުވރެ މާ ގިނަ ލާރި ލިބޭނެ ކަންނޭނގެ. އަުޅަގނޑު މި ކަންތައް ނިންމުމަށް ޓަކައި 

ނޑުމެން ކާމިޔާބުުކރަންޖެހޭނެ. އެއީ އެމް.ޑީ.ީޕ ސަރުކާރެއް ައއުމަށްފަހު 7ސެޕްޓެމްބަރ  ގައި އެއްބުުރން އަޅުގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ ރައްޔިތުން ނެރެދޭނަން. އަޅުަގނޑުމެން މި ހުރިހާ ކަންތަ عليكن  السالموއްތަކެއް ޚަރާުބގެ މަގުން އަުޅގަ

 630 .وبركاته هللا ورحوت

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

ޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ހުށަހެޅިފައި މި ާވ ކުއްލި މަްއސަލައާ ގުޅޭ ގޮުތން އަ

ނޑިޔާރުންެގ ޢަމަލުތަކާ ގުޭޅ  ނޑިޔާރުްނގެ ަމސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ނުވަތަ ފަ ކޮންމެވެސް ެއްއޗެއް ދަންނަަވއިލާނަން. ފަ

ނޑިޔާރުްނގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތަާކ ބެހޭ ޮގތުން ކަންކަން ކުރުމުެގ އުޫސލުތައް ޤާނޫނުއަސާީސގަ އާިއ   635ގޮތުން ނުވަތަ ފަ

ސާފު ބަހުން ބަޔާންވެގެްނވޭ. އެފަދަ ަކންކަން ކުރަންޖެހޭނެ އެންމެ ޒިންމާދާރު ގޮތަކީ އެ އޮންަނ  ޤާނޫނުގައި ވަރަށް

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. މިފަދަ ކަމެއް ވެސް ހިނގާފައި ވާަނމަ އެ އޮންނަ އުސޫެލްއގެ  އުސޫލުެގ މަތިން ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. މަތިން އެކަން ކޮށް، އެކަމުެގ އިންސާފު ރައްޔިތުންނާ ހަމަ އަ ށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ިމއަދު ކަންބޮުޑވެެގން އުޅޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ަކމަކީ ވަކި ބަަޔކު ބޭނުންވާ ޮގތަށް ކަންތައް ނުކުރެވުނީާމ 

ނޑުމެންނަށް ތަފާތު އެކިއެކި ޖަރީމާތައް ހިންގަިއ، އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުިވ ފަދަ  640އިން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ސާބިތުވެ ނުތިބެ، އެއިްނ  މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމްދީނުަގިއ ބާރުއަޅާފަިއވާ ކަްނކަމުގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ

އެކަހެރިެވގެްނގޮސް އެހެން ނިޔަތުަގއި ކަންތައްަތއް ކުެރވޭަކން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެން މި ދަނީ. އާދެ! 

ވަނަ މާއްދާގަިއ ވަރަށް ސާފު ބަހުން ބަޔާންެވގެންވޭ ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ އެންމެހައި ަފނޑިޔާރުްނ  148ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޢައްޔަންކުރާނީ ދައުލަުތގެ ެއންމެ އިސްވެިރޔާގެ ަހއިސިްއޔަތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއޭ. މިގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ 

ނަޑއަޅާ ނޑިޔާރުކަުމގެ މަޤާމަށް ޢަްއޔަންކުރާ މީހުން ކަ  645ީނ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަާރގެ މަތިން ފަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ފަހު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިރުވެ ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން ެއ 
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ނޑު ދަންނަވަން މި އުޭޅ ވާހަކަ އަކީ މި މަޖިލީހުން އެކުަލވާލި ސުޕްރީމް ކޯެޓކޭ.  ނަމެއް ފާސްެވއްޖެ ނަމައޭ. ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ަދއްކަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކަމުނުދާ ވާހަކަ. އަދި ހަމަ ތަފާުތ އެިކއެިކ ބްލެކްމެއިލްކޮްށގެން  މިއަދު އަުޅގަ

އެިކއެކި މީސްމީހުންގެ ަގއިަގއި ހިފުމަށް މަސައްކަތްކުރަުމން ދާތަން. މިއީ މުޅި މުޖްތަމަޢުގައި އެންމެ ބޮޑަްށ 

 650އް ކަންތަްއ. ޤައުމެއްގެ ހަޔާތުަގއި އަންާނނެ އެންމެ ނިކަމެތި ހާލަތާ، އެންމެ ހިތާމަވެރި ހާލަތު މި ޢާއްމުވެފައި އޮތް އެ 

ނޑުމެން ކުރަމުން، ކުރަމުން، ކުރަމުން، ކުރަމުން ގޮސް ތިމާގެ އަމިއްަލ  އޮތީ އަިއސްފަ. މިއަދު މިކަން އަޅުގަ

ދޭ ވަގުތުގައި އެ މީހާ އަށް އިހުސާސްކުރެވޭނެ މިކަން ނަފްސަށް މި ކަންކަން ގެއްލުން ލިބޭ ހިސާބަށް އެ މަޅީގަިއ ބެ

ތިމަންނަ އަށް ކުެރވުނުއިުރގަިއ މި ކަމުަގއި ަބއިވެިރވީއިުރަގއި ތިމަންނަ އަށް މި ކުރެވުީނ ކޮންކަމެްއކަން. އެހެްނވީމާ، 

ކުލަ ނުޖެހި، މިކަން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅަގނޑުމެން ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް އިންސާުފވެރިކަމާ ެއކު ސިޔާސީ 

ނަޑއެޅިގެން ދަންަނވަންކެރޭ މި  ނޑު ހަމަ ކަ  655ކުރެިވގެނޭ މިކަން ކުެރވޭނީ. ސްޕްރީމް ކޯޓު ެއކުލަވާލި ުދވަހު އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ހަމަ ސީދާ ސިާޔީސ ކުލަ ޖެހިގެން، ދެ ފަރާތަށް ބައި ބަހާލައިގެްނ ސުޕްރީމް 

ްނ ދިޔަީއ. އެއީ އެކަްނ ވާންޖެހޭނެ ގޮެތްއ ނޫން. ޤާނޫނުއަސާީސގައި ުދސްތޫރީ ނިޒާމުގެ ތެޭރަގއި ކޯޓު ެއކުލަވާަލއިގެ

އެންމެ ފަހު ބަސް ބުނުމަށް ބާރުދީފައި ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ކަމަށް ވާތީވެ އެއީ ދިވެހިާރްއޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް 

ނެ. އެހެންނަމަވެސް ވަކި ބަަޔކު ުރހޭ ގޮތަކަށް އެ ކަންކަން ޢަދުލުއިންޞާފު ލިބިގެންދާންޖެހޭނެ ތަނަކަށް ވާންޖެހޭ

 660ކުރެިވގެންދާނީ. މިއަދު އެކަްނ ނުކުރެވުނީމަ ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތަށް މިކަން ކުެރިވގެްނ ދާ ތަން މި ފެންނަނީ. 

ނޫން. އެކަން އަޅުަގނޑު ފަހަރެްއަގއި ވެްސ ގޯސްކޮށް މީހަުކ ކަމެއް ޮކށްފައި އޮތް ނަމަ ެއކަމަށް ހިތްވަރުދެނީކީ 

ނޑުން ބޭރުވެަފއި އޮތް ނަމަ، އެކަން ވެސް ބަލަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު  ބަލަންޖެހޭނެ. އަދި އަޚްލާޤީ މިންގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ޤައުމުގައި އާކުރަމުން މި ދާ، ކުރިއަރަމުން މި ދާ ނާޖައިޒު ގޮތުަގއި މީހުން ބްލެކްމެއިލްކޮށްގެންނާ، 

ނޑުމެްނގެ މި ޤައުމު އަމާން މަގަކަށް އެކި ގޮްތގޮތުން މި  ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަިއގެން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

 665 ނުދެވޭނެ.

 

 އްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޒާިހރު އާދަމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ގަ

 `. ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަުދ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން މި ދާ ުކއްލި

ނޑުމެން ކުރިމަތީގަިއ  ނޑު ެވސް ވަރަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަ އެއް. ދާދި ދެންމެއަކު އަޅުގަ މައްސަލަ އަކީ އަުޅގަ

 670ވާހަކަފުޅުދެްއކެިވ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ކުޑަުހވަދޫ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ އަޙްމަދު އާމިރު ވިދާުޅިވ 

ެއއަށް އިތުރު ެއްއެޗއް ދަންނަވާލަން. މީސްމީހުން ހަލާލު ކަިއވެނިކޮށްގެްނ ލިބޭ ބަސްފުޅަކާ ގުިޅގެން ައޅުަގނޑު ހަމަ 

ހަލާލު ދަރީން ނަހަލާލަށް ވިހަނީ ވެސް. އެހެންކަމަށްވަނީ ވިއްޔާ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖީލީހުން އެކުލަވާލި ސުޕްރީމް 

ނޑުމެްނނަށް އެނގިތިބި ނޑުމެން ސުޕްރީމް ކޯޓު ކޯޓުން ކުރަންޖެހެނީ މިފަދަ ކަންކަން ކަމަށް އަޅުގަ ގެނެއް ނޫން ައޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް މިއަދު މި މައްސަލަ ހިގަިއގެން އުޭޅ  އެކުަލވާލީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މިހާރު ވަރަށް ރަނގަޅަްށ އަުޅގަ

 675ރު ގޮތް ސާފުެވއްޖެ. މި ޢިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުގައި ދާދި ދެންމެއަކު ވާހަކަފުޅުެދއްެކވި ިތމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަ

އަޙްމަދު ޝަރީފާއި ނޮޅިވަރަުމ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދަކީ އެއީ މިއަދު ސަުރކާރަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން 

ކަމަށް ވާތީެވ، އެ ދެ ބޭފުޅުްނގެ ވާހަކަފުޅުން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ސާފުވެގެން ހިނަގއްޖެ މިފަދަ ކަންކަން ކުރެިވގެން މި 

ނޑު ދަނީ ސަރުކާރުގެ ޭރވުުމގެ ަދށު ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮްށ އެނގިއްެޖ މިހާރު މިކަން. އަުޅގަ ންކަން. މި އަުޅގަ

ވެސް ދެން މިާއ ބެހޭ ގޮތުްނ އިތުރު ބަހުސެްއ ކުާރކަށް ެވސް އޮތް ކަމެއް ނޫން. މިފަަދ ކަންކަން މި ކުރަނީ ހަމަ 

 680ރުކާުރ ަވއްާޓލައި، ބަާޣވާތް ހަދަިއގެން ސަރުކާރު، ބަާޣވާތުެގ ސަރުާކރެއް ހަދަިއގެން ދިވެހިާރއްޖޭެގ އިންތިޚާބީ ސަ

ގަދަކަމުން ވެރިކަމަށް އަަރއި ތިބި ބަޔަކު އެކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ބޭނުމުގައި ކުރާ ކަންތަްއތައްކަން މި ދެ ބޭފުޅުންގެ 

ނޑުމެްނގެ   ވާހަކަ އިން ވަރަށް ރަނގަަޅށް ސާފުވެގެން ހިނގައްޖެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢަދުލުއިންޞާފަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ  ނޑުމެހން މި ދުނިޔޭަގއި އުޅުމުަގއި އަުޅގަ މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމްދީނުގަިއ އެންމެ މުހިއްމު އެއްބާރު ައޅުގަ

ލިބެންޖެހޭ. އެކަމަކު ޢަދުލުއިންޞާފު ކިހިނެއްތޯ ިމ ލިބެންޖެހޭނީ. ޢަދުލުއިންޞާފު ކިހިނެއްތޯ މި ަވނީ 

 685ލަންޖެހޭ ކަެމއް. އެންމެ ފުރަތަމަ ވިސްަނަވއިލަްއވާ! މި ދިވެހިރާއްޭޖގައި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި؟ މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނާ

އޮތް، ިދވެހި ރަްއޔިތުން ިއންތިޚާބުކޮށްފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ބާރަކީ މި ިޢއްޒަތްެތރި މަޖިލިސް. ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ 

ވަނަ މާއްާދގައި ވަރަްށ  4ާސސީެގ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަން ފެށިގެން މި ދަނީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ކިބައިންކަން ޤާނޫނުއަ

ރަނގަޅަށް ަކނަޑއެޅި، ބަޔާްނވެގެން އެބަ އޮތް. އެ ބާރުތަްއ ދެމިއޮންނަނީ ރައްޔިތުްނގެ ައތްމަތީގައިކަން އެ ާމއްދާަގއި 

ނަޑއެިޅގެން އެބަ އޮތް. އެ ރައްޔިތުްނ، މި ޢިއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުގައި މި ތިއްބެވި  މެންބަރުންނަކީ މުޅި  77ކަ

 690ރައްޔަތު މީހުން. އެހެންވީއިުރގަިއ މި ދިވެހި ަރއްޔަްތ ނިންމާ ނިންމުން، މުޅި ދިެވހިރައްޔަތް ނިންމާ ނިންމުން ދިވެހި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކޮުޅއެކޮުޅން ޖަހަމުން އެ ދާ ކަމަކީ އެއީ ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ އަެގއް ނެތް ތަނެއްކަން، އިންސާފުްނ 

ސާުފވާންޖެހޭ މައްސަލަ އެއް އެއީ. މި ޤާނޫނުއަސާީސގަޮއ  ޝަރީޢަތްނުކުރާ ތަނެއްކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް

ނަޑއެިޅގެން އެބަ އޮތް ަބާޔންކޮށްފައި އިސްލާމްދީނުަގއި...  ކަ

 

 695 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު ާދއި

ނަޑކަށް އެގާރަބާރަ  އަހަުރއިރު އަޅުަގނޑަށް ައޑުިއވުނު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނުޑގެ އުމުރުން ގާތްގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ އޭރުަގއި ޤައުުމގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ުކރައްވަން ހުންނެވި ބޭފުާޅެގ  އޭރުގެ ވަޒީެރއް، އަުޅގަ

ނޑަށް ހީަވނީ. އޭރުގެ ވަޒީެރއްގެ ކޮންމެވެސް ތަނެްއގައި ެތޔޮދަމަިއެގން އެ ވާހަކަތަެކއް ލީުކެވގެ ން ޅިޔަނެއްހެން އަުޅގަ

ނޑަށް އެނގޭ ޭއރު އެ ވާހަކަ ނޫސްތަކުަގއި ެވސް އެ ވާހަކަ ލިޔުނު. މިހާރު  އުޅޭ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ައޑުެއހިން. އަޅުގަ

ނޑަށް ެއނގޭ ގޮތުަގއި ެވއްޖެްއޔާ އެ   700މިހާރު ހިނގަމުން މި ދަނީ ވެސް ހަމަ އެކަހަލަ ކަމެއް. އެ ދުވަހު ވެސް އަުޅގަ



27 

 

ނޫހުަގއި ލިޔުނު މީހާ ގޯްސވީ. ތެޔޮދެމި އަންހެންމީހާ، އެ މީހާ ވެސް ޖަލަށްލީ.  ވާހަކަ ދެްއކި މީހާ ގޯްސވީ. ެއ ވާހަކަ

އެކަމަކު އެ ަވޒީރާ ދޭތެރޭަގއި ސުވާލުކޮށްލާނެ މީހަކު ުނވި. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ހަމަ ައނެއްކާެވސް މިއަުދ ވެްސ ިމ 

ނިޑޔާރެްއގެ ބަރަހަނާ  ހިނގަނީ އެކަހަލަ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު  މި ދައްކަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓެްއގެ ފަ

ވީިޑއޯެއއްެގ ވާހަކަ. އަމިއްލަ އަނބިމީހާއާ ެއކުަގެއއް ވެސް ނޫން. އެހެން އަންހެނަާކއެކު ބަރަހަނާ ވީިޑއޯެއއްެގ ވާަހަކ 

ނޑިޔާެރއްގެ ވާހަކަ. އެކަން ގޯްސވެގެން މި އުޅެނީ ފުލުހުންނަށް ވެސް. ގޯސް މި ީވ   705މި ދައްކަނީ ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ފަ

އެ ވާހަކަ ަދއްކާ މީހުންނާއި އެ ީވޑިއޯ ބަލާ މީހުންނާއި ެއ އޯިޑއޯތައް އަުޑއަހާ މީހުންނާއި ސޯޝަލް މީިޑއާަގއި ެއ 

ވާހަކަ ފަތުރާ މީހުން ގޯްސެވގެން މި ުއޅެނީ. ދެންމެ އެ ވާހަކަދެްއކެީވ މިހާރު ބާޣީ ަވޙީދުގެ ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްާވ 

ންބަރު، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރ މެންބަރު ވެސް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ހަމައެކަނި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެ

ނޑިޔާެރއްެގ  އެ ވިދާުޅވީ މިީއ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ަދއްކަންާވވާުރގެ ވާަހކަ ެއއް ނޫނޭ. ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ފަ

 710ވަުރގެ ވާހަކަ އެއް ނޫނޭ. ރައްޔިތުންނަށް ބަރަހަނާ ވީޑިއޯގެ ވާހަކަ އެީއކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކަންވާނޭ 

މީގެން ލިބެނީ ކޮން މަންފާއެއްތޯ، ކޮން ލާބައެއްތޯ އެ މަނިކުފާނު އެ ވިދާޅުވީ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މިއީ ހާލަތު ހުރި 

ނޑިޔާރުންނަކީ ޤާނޫނުައސާީސެގ ދަށުން މާތް ީކ ގަންދީ ހުަވއެްއ ކޮްށގެން، ވަިކ ސްލޫهللا ވަރަކީ. ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ފަ

ނެޑއް ހިފަހައްޓަންެވގެން މާތް ގަންދީ ހުވަެއއް ކޮްށގެން ތިބި ބައެއް. އެ މީހުން ސުލޫކާ ޚިލާފުވެގެންދިަޔއިަމ هللا މިންގަ

އެ ވާަހކަ ދެްއކުން ނޫން، ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި އެ ާވހަކަތައް ދެްއކުން ނޫން އިތުުރ ކޮންކަމެއްތޯ ިޢއްޒަތްތެރި 

ނަޑްށ ރައީސް ައޅުަގނޑުމެން ކުަރން ނިޑޔާރުން ެއ ތިބެނީ ބްލެކްމެއިލްކުރެވިަފއި ަކމަށް ވަންޏާމު އަުޅގަ  715ވީ. ފަ

ނޑުމކެންނަށް ޝައްކު. އެހެްނވެއްޖެްއާޔ  ޝައްކު. ރައްޔިތުްނގެ އެްއެވސް މީހަކަށް އިންސާފުލިބުމާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ނިޑޔާރުން މި ބިރުވެރިކަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަަރށް އަވަހަށް ެއކަމާ ވިސްަނިއ ފިޔަވަުޅއަޅަން ޖެހޭނެ. ފަ

ނިޑާޔރުން މި ބިރުވެރިކަމުން ސަލާމްތަކޮށްގެން ނޫނިްއޔާ  ނުޑމެންގެ ވާޖިބެްއ. ފަ ސަލާމަތްކުރުމަކީ އަުޅގަ

ނޑަށް ފެތޭ  ނޑިޔާރުޭގގައި ތިބެނީ ސްލޫކީ މިންގަ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އިންސާުފ ލިބޭކަށް ނެތް. ހަމަ އޭގެއިތުރުން ފަ

ނޑަްށ ެވސް އެނގޭ ިމ މީހުންތޯ އެ ނޑުެމންގެ ވާޖިެބއް. އެކަމަކު އަުޅގަ  720އީ ވެސް ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ނަޑށް އެނގޭ މި މަޖިލީހުގައި ެވސް މި ކަމެއް ބެލޭކަށް ނެތް.  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިވާހަކަ ދައްާކއިރުވެސް އަުޅގަ

. އެއީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި އެބަ ުއޅޭ ީވޑިއޯ ަނގާ ދައުލަތުގެ ެއްއވެސް ހިސާބަުކން މި ކަމެއް ބެލޭކަށް ނެތް

މީހުން. ފުލުސް އޮފީހުގައި ެއބަ އުޅޭ ީވޑިއޯ ުކޅޭ މީހުން. ސަރުކާރުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޕާީޓގައި އެބަ އުޅޭ މި 

ހާ އެންމެން މި ތިބެނީ ވީިޑއޯ ިވއްކާ މީހުން. އެހެންީވމާ، އެްއވެސް މީހަކަށް ނެތް މި ކަމެއް ބެލޭކަށް. އަނެްއކާ ހުރި

ނޑިޔާރުން ދެކެ ބިރުން. ެއއީ މި މައްސަލަ...   725 ފަ
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ނޑިޔާރުްނނާ ބެހޭ ގޮތުން ކުއްލި މައްސަލަ އެއް މި ތަނަށް  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ފަ

ންދާއިރުގަިއ، ޚާއްޞަކޮްށ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭބޭފުޅުްނ ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ވާހަކަަދއްަކމު

ނޑު ހިތަށްއަރާ މި  ނޑިޔާރުން ރަހީނުކޮްށގެން އުޅޭ ވާހަކަ އާިއ ބްލެކްމެއިްލކޮށްގެން އުޅޭ ވާހަކަ ެދއްކީަމ އަުޅގަ  730ފަ

 3ބަ އެނގޭ ފެށުނީއްސުރެ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވާހަކަ އެހެން ބަޔަކު ދައްކާ ނަމަ މާ ރަނގަޅުވާނޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ

ނޑިޔާރުންނަށް ބިރުދައްަކއި، ކަޅު ކާުރަގއި މުލިާއގެ އަްށ ވައްަދއި، އެމް.އެން.ޑީ.ެއްފ  އަހަރުގެ ވެރިކަުމގައި ވެސް ފަ

ޅޭ ތެރެއަށް ަވއްދަިއ، އެ މީހުންނަށް އެކި ކަހަލަ ބިރުދެއްުކމާ ކަންތައް ކޮށްަފއި އޮތީ. އަދި މިހާރު ލީކުެވގެންއު 

ވީިޑއޯތަެކއް ޮއެވއްޖެއްާޔ ެއއީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވެިރކަމުަގިއ ރީތި ޅަ އަންހެން ކުީދންތަކެއް ަލއްވާ ކޮށްފަިއވާ 

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް ވަނީ ޖެހިފަ. އަދި އެ ފޮޓޯތައް   735ކަންތައްތަެކއް. އެ މަީޅގައި ައޅުގަ

ޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑުެމންނަށް އޮތީ ލިބިފަ. އެހެްނވީމާ، މިީއ ވަރަށް ޮބޑަށް ވަރަށް ައވަހަށް ނުކުންނާނެަކމުގެ މަ

ނޑުމެން  އެމް.ޑީ.ޕީން ރާަވިއގެން ހިންގާ ކަމެއް. މި ކަުމގެ ފަހަތުގައި ތިބީ އެހެން ބައެއް ޫނން. އާދެ! އަުޅގަ

އޮތް އެްއޗެއް ކަމަށް  ޤަބޫލުކުރެވޭ؛ ޙަޤީޤަތަކީ މިައދު ވީޑިއޯ ެއއް ފެންނަ ކޮންމެ ވީޑިއޯ އަކީ ޙަޤީޤަެތއް

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި އެއީ ޙަޤީޤަުތގަިއ ހިނގާފައި އޮތް ކަމެއްތޯ ެވސް އަުޅގަ

 740އެބަ. މީހުން ބޭނުންކޮށްގެން މީހުންނަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ވީޑިއޯ ހެދުމަކީ ެއއީ ޢާއްމުކަމެއް މިހާރު ސޯޝަލް 

ނޑިޔާަރކާ މެދު ކަމެއް މީޑިއާތަުކގަ. އެހެ ނޑުމެން މީހަކާ މެދު ކަމެްއ ހުށަހެޅިއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެއްާޔ، ފަ ންވީާމ، އަުޅގަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ. އެހެންނަމަވެސް  ހުށަހެޅިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ެއ ކަމެއް ބެލުމަކީ ެއއީ ނެތް ކަމެކޭ ނޫން އަުޅގަ

ނޑިޔާރުްނގެ ައުގވައްޓާަލިއ، ކޯޓުތަުކގެ އަުގަވއްޓާލުމަީކ މިއަދު މިކަން މި ކުރަނީ އެަކން ކުރަންވާ ގޮތަކަށެްއ  ނޫން. ފަ

ނިޑޔާރުން ޖެހިފައި  އެއީ ފެށުނީްއސުރެ އެމް.ޑީ.ީޕން ކުރާ ކަމެއް. ީމގެ ދެރަ، ހިތާމަ އަކީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ަމޅީގަިއ ފަ

ނޑުމެން ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖެ އަށް މި ގެނައި   745هللا ބަދަލާއެުކގައި ތިބިކަން. މިއީ އަޅުގަ

ނޑިޔާރުން  ނޑުމެންނަށް ބޭނުންނުކުރެވިގެން އުޅޭ ތަން މި ފެންނަނީ. ފަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެްއވި ހެޮޔ ނިޢުމަތް އަޅުގަ

ވެސް އެ މީހުންގެ މަްސއޫލިްއޔަތުތަކަށް އިހުމާލުވާ ތަން ެފނިގެން މި ދަނީ. އަދި ދައުލަތުގެ އެހެން މަޤާމުތަކުަގއި ތިބޭ 

ކަމަށް އިހުމާލުވެގެންދާނެ. އާދެ! މީގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދާނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ މިނިވަންކަްނ މީހުންގެ ކަން

އަޅުަގނޑުމެން އަތްމަތިން ެގއްލި، އަނެްއކާވެްސ އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަުމގަިއ ލިބުނު ކަަހލަ އަނިާޔވެރި ުދވަސްތަެކއް 

 750ށް ލިބުނު ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުޞަތުތަކެއް. މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިުވން. އާދެ! މިއީ އަޅުަގނުޑމެންނަ

ފުރުޞަތުގެ ތެރޭގައި ރަނގަުޅ ގޮތުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަާސ ބޭނުންކުރެވުނު ނަމަ، މި 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް ރަނގަޅު ޑިމޮކްރަސީ އެްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނދިޔައީސް. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑުމެްނ އުއްމީދުކުިރ ކަހަލަ ގޮތަކަެށްއ ނޫން ކަންތައްަތއް. އާދެ! އަޅުގަ  ނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެިނގެން މި ދިަޔއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީސާ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަިދ  މިއަދު އަުޅގަ
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ނޑިޔާުރ، މި   755މި ޤައުމުގެ ކަންތައްތައް އެންމެ މަތީ ފަޑީގަިއ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންކަމާ، އަދި  ބޭފުޅުންނަކީ 3އުއްތަމަ ފަ

ތި ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ކޯފާ އެއް ފޮނުއްވުމަކީ ނެްތ هللا މި ބޭފުޅުންގެ ޢަމަލުތައް މިއަދު ތި ބަހައްޓަވާ ގޮތުން މާތް 

ނޑުމެްނެގ މި ޤައުމުެގ އެންމެ މަީތ ކަމެއް ނޫން. އެކަން އެހެންުވމަކީ ެއކަށީގެްނވާ ކަެމއް. އެީއ ކީްއވެންތޯ؟  އަުޅގަ

ފަޑީގައި ިތއްބަަވިއގެން ތި ބޭފުޅުން މިއަދު މި ޤައުމަށް ޚިޔާނާތްތެރިވަމުންދާކަން ެއއީ އަުޅގނޑު މިތާނގަިއ 

ނޑުމެްނގެ މި ޤައުމު ސަލާމަތުގެ އައްސޭިރއަކަށް ގެްނދިއުމުގެ ޒިންމާ މިއަދު ތި  ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ވާހަކަ ދެއްީކމަ މި ވާހަކަ ބޮޑު ކަމަކަށް  3ން މި ބޭފުޅު  760ފަރާތުގެ އަތްމަތީގައި އެބަ އޮތް. މިއަދު ައޅުގަ

ނޑު މިއަދު މި ދައްކަނީ  ވެގެްނ، ނޫނީ ޒާތީ ކަމަކަށް ެވގެން ތި ބޭފުޅުން ފަހަރުގައި ހީކޮށްފާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތެްއގެ ހަިއސިއްޔަތު ން ދައްކާ ވާހަކަ ެއްއ. މިޤައުމަށް ހެޔޮ އެދޭ މީހަކަށް ވާތީވެ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޖީލަށް  މޑުމެްނގެ މި ޤައުމު ސަާލމަތާއި ރައްކާތެިރކަން މަތީގަިއ އަުޅގަ މި ގެނައި ބަދަލާެއކުަގއި އަުޅގަ

ހާ މުއައްސަސާތަކެއް ފެއިްލވެ، އެ ތަުނގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާސިުލކޮެށއް ނުދެވޭނެ. މިއަދު ފެނިގެން މި ދަނީ ހުރި

 765 ކޮރަޕްޝަން އުފެދޭ މަންޒަރު... 

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ

ނޑުމެން ކުޑައިރު  އްސުެރ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހި ހަރުބަހެއް، ކައްަޗށް އެޅުނު ބިންގާގެ ވާހަކަ ައޅުގަ

އަުޑއަހަމުން އަންނަ ވާަހކަ ެއއް. އިސްލާމުދީނުގަިއ ޙަރާމް ބަޣާވާތްކޮށްގެްނ ބަޣާވާތުެގ އަުހލުވެރިން ވެިރކަމާ ހަވާުލވެ، 

 770ބާޣީ މުޙައްމަދު ވަހީދު ބަޣާވާތުގެ އިސްމީހާހެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގޮތުަގއި ހަވާލުީވމާ، މިއަދު ފެންނަމުންދަނީ 

ލެކްމެއިލްުކރަންވެގެން ބަރަހަނާ ީވޑިއޯ ިހފައިގެން މި އުޅެނީ ބާޣީ ވަޙީދުގެ ޤައުމީ ިއއްތިހާދުގެ ޮބޑު މިފަދަ ކަންކަން. ބް

މީހެއް. އޭނަގެ އެްޑަވއިޒަެރްއގެ ގޮުތގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީަގއި މަސައްކަތްކުރާ ީމހެއް. އެ މީހާގެ ވާހަކަ މުޅި 

ވަޙީދު އައްޔަންކުރި ސަލީމު ގޭންގުތަާކ ގުޅިގެން ކުށްތަެކއް ކުިރ މީޑިއާަގއި ބުނަމުން އަންނަނީ. ޖޭ.އެސް.ސީ އަށް 

ކަމަށް ބުނެ އޭނާެގ މަްއޗަށް ދަޢުވާކުރަމުން އަންނަނީ. ބާޣީ ވަޙީދު މިހާރު އޭނާ ސިވިލް ސަރވިްސގެ ފަހުމީ، 

 775ޅެނީ. ބާޣީ ވަޙީދުެގ އަންހެނުންނަށް ގޯނާކުރާ؛ އެ މީހާ އަށް މުސާރަދީގެން އެ މަޤާމުގައި ދަމަހައްޓައިގެން ެއ ގެންގު

އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރު ޝަހީމުގެ ބޮނަކުއާ ވީިޑއޯ ައކީ މުޅި ރާއްޖެ އަށް ޢާއްުމވެފަިއާވ ވީިޑއޯ ެއއް. ބާޣީ ވަޙީދުެގ 

މެންބަރެއްހެން މިތާ އިންނަވާ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝަރީފު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފު އެ ވަޑައިގަތީ މި 

ތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ދައްކާތީ. ަފނޑިޔާެރްއގެ ބަރަހަނާ ވީޑިއޯ ގެންުގޅޭތީ އެ ވާހަކަ ަދއްަކވާތީ ެއކަމާ ވާހަކަ ރަްއޔި

ކަންބޮޑުވުން ފާުޅކުރަްއވަމުން. ބައްލަވާ! ައޅުަގނޑުމެން ަބންޑާރަ ނައިުބގެ އޮފީުހގައި ިއންނައިރު ދަޢުވާކުރޭ ބަރަހަނާ 

 780އްކާ މީހުންނާ، އަދި ދިވެހިާރއްޖެ އަށް ެގނައުން މަނާތަކެތި އުފައްދާ ވީިޑއޯ ކުޅޭ މީހުންނާ، އޮރިާޔން މަންޒަރު ދަ

ނޑިޔާރަީކ. އޭނާ އެ ބަރަހަނާ ވީޑިއޯ  މީހުން ފަދަ މީހުންނަށް ޙުކުމްކުރަން އިންނަވާ ބޭފުޅެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ
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ރާ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުޅުްއވާ، އޭތި ގެްނގުޅުްއވާ، އޭތި އުފައްަދވާ، ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުން ެއ މަނާކު 

ޙުކުމްކުރަން އިންނަ މީހާ ައީކ މިފަދަ ކަންކަން ކޮށްގެން ުހންނަ މީހެއް ކަމަށް ާވއިރު ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި އެކަމާ 

ނޑު  ެއއް ކަމަށް ވާަހކަދައްކާ މީހުން؛ކަންބޮޑުެވ، އެ ވާހަކަ ެދއްުކން އެއީ ދައްކަން ހެޔޮނުާވަވރުގެ ވާހަކަ  އަުޅގަ

 785އިގެންދޭ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ މީހުންގެ ގޮތުގައި ިމތާ ތިބޭތީ. މި ދައްކަނީ ކުޑަ ސިއްސަ 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( އިްނ  141ވާހަކަ އެްއ ނޫން. ައޅުަގނޑުެމން އަބަދުވެްސ ބުނަމުން މި ައންނަނީ ޤާނޫނުއަސަސީގެ 

ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓޭ.  ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ ކޮންމެ މައްސަލަ އެްއ،

ނިޑޔާރު ކަންބޮުޑެވގެން ޢަބްދު ނިޑޔާރޭ ބުނެ، އުއްތަމަ ފަ هللا ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ އެންމެ ިއސް ފަރާތަކީ ުއއްތަމަ ފަ

ނޑިާޔރު މީހާ ގެ ބަރަހަނާ ވީޑިއޯ ޤާޟީގެ މައްސަލަ ާއއި އަިދ މި ނޫން މައްސަލަތަކުގައި ބަޔާންތައް ނެރޭއިރު، ފަ

ނޑިޔާުރގެ ވެސް އެފަދަ ީވޑިއޯ ެއއް އޮތީާބއޭ މިހާރު  ނޑިޔާުރ މަޑުން ހުންނަނީ އުއްތަމަ ފަ  790ނެރުނީމާ އުއްތަމަ ފަ

އަޅުަގނޑުމެން ވާ ހިތަށްއަރާ. ދުވެފައި ައއިސް ބަޣާވާުތެގ މީހާ އަށް ހުވާަލއިދީގެން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި މީަނ 

ނޑިޔާރަށް ެވސް...އަށް މި ފުރުޞަތު ހޯ  ދައިދިނީމަ އަނެއްކާ ބާޣީ ވަޙީދު އުއްތަަމ ފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 795މިއަދު ހުށަހެޅުނު ކުއްލި މައްސަލަ އަްށ ވާހަކަފުޅުަދްއކަވަން މި ަވގުތު ހާޒިުރެވވަަޑއިގެްނ ތިއްެބވި ހުރިހާ 

 މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި މި ނިމުނީ. 

 

 އީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . މަޖިލީހުގެ ރ6ަ

 

 800 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރައީސްގެ ޭމޒުން ހުށަހަޅާ  . މަޖިލީހުގެ 6ންޑާ އައިޓަމު އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަނީ ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އަށް. އެޖެ 

 ކަންކަން. މި އައިޓަުމގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ނެތް. 

 

 ލާއި ޤަރާރު . މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބި 7

 805 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ނެތް. . މަޖިލީހަށް ތަޢާރ7ަައއިޓަމު  އެޖެންޑާ
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 . ކުރިން ތަޢާރަފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 8

 810 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރެވިފަިއވާ ބިލެއްގެ ުކށެއް އިޞްލާޙުކުރުން. މި އަިއޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް . ކުރިން ތަޢާރަފ8ުމު އައިޓަ އެޖެންޑާ

 ނެތް. 

 

 815 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިޢއްޒަތްތެިރ  ދާޢީ ބަހުސް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ނިޒާމީ މައްސަލަ ެއއް، ާކށިދޫ ދާއިރާގެއިބްތި 9ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 ޖާބިރު.هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 820 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދެްއކެވުން:ޖާބިރު ވާހަކަهللا ބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެން

ނޑިޔާރު މަނިކުފާނުމެން ބައިވަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިޒާމު ގެއްލި ދުސްތޫރުގައި މާތްެވގެންާވ، ެއންމެ ފަހު ޙުކުމްކުރާ ފަ

ނޑު މަނިކުފާނަށް ދެންނެވިން، ވައްތަުރވައްތަުރގެ ފިލްމު  825 .ރައީސޭޢިްއޒަތްތެރި ކުޅޭ ހިސާބަށް ޤައުމު ދިޔައިމާ ައޅުގަ

ނިޑޔާރު އުއްތަ  މިއަދު ެގނެސްގެން މިތާނގައި ކުރަންީވ މި ވެގެންުއޅޭ...މަ ފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު މެންޢިއްޒަތްތެރި . ނޫން އެއް ދެވަޑަިއގަންނަވާ! ިނޒާާމ ބެހޭ މައްސަލަނބަރު، އިށީ މެންޢިއްޒަތްތެރި 

 830ކުޑަުހވަދޫ  9.1. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެޖެންާޑ އައިޓަމު ނޫން އެއް ދެވަަޑިއގަންނަވާ ނިޒާާމ ބެހޭ މައްސަލަނއިށީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާެވިށ  93/4އަޙްމަދު އާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ބަރު މެންޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

ކާތެރިކޮްށ، ދެމެހެއްޓުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން މަޖިލީހުގައި ރައް
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ވަނަ ަޖލްސާގަ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  6ވަނަ ަދއުރުެގ  2ަގއި ބޭްއވުނު މި އަހަުރގެ 2113ޖޫން  17އިްއވާފައި ވަނީ 

ނޑު މިއަދު ކުރިައށްގެންދާނީ ގައި މި ވާ އިބްތިދާޢީ ބ9.1ައެޖެންޑާ ައއިޓަމު   ގައި. 11:31ހުސްގެ މަސަްއކަތް އަުޅގަ

 835 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ިމ ފަށަނީ އެޖެން ިދވެހިރާއްޭޖގެ  11.1ން ހުށަހަޅާ ަކންކަން. ކޮމިޓީތަކު 11ޑާ އަިއޓަމު މި ހިސާބުން އަޅުގަ

 840 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ވަޒީންރުންގެ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުރަްއވާފަިއވާ  129އަސާީސެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(ެގ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް ޓަކައި  129ވަޒީަރކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަރު ބަލާ ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ ަސރުކާރުގެ މަްސއޫލިއްޔަތު އަާދކުރާ މިން

ަގއި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން 2113ޖޫން  19ގޮތުެގ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓަށް ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް 

ރާ މިންވަުރ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ ސަރުކާުރގެ މަްސޫއލިއްޔަތު އަދާކު

ނޑު އެ  ބަރުމެން ިޢއްޒަތްތެރި ބަލާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ޮތްއޑޫ ދާއިރާގެ   845ށް ބަރަމެންޢިއްޒަތްތެރި ޢަލީ ވަޙީދު. އަުޅގަ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާ

ހަޅަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ހުށަ

 850 129ަވޒީަރކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  3ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ ދަށުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ  129

 ަލއާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު.ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ަޓކައި ފޮުނވާފަިއވާ މައްސަ

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގެ ދަށުން ވަޒީރުންެގ  129ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީގެ  ރައީސް،ޢިއްޒަތްތެރި 

ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު ދިވެހިރާއްޭޖގެ  3މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަޢްއޔަންކުރަްއވާފަިއވާ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(ގަިއ ވާ ގޮުތގެ މަތިން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރުހުން  129ޤާނޫނުއަާސީސގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

 855ހޯދުމަށް ޓަކައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވުމުން، އެ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު މަޖިލީހަށް އިްއވުމަށްފަހު މިކަން 

ވަނަ އަހަރުގެ  2113ފޮނުްއެވވީ މި ިހނގާ  ސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަާލ ކޮިމޓީ އަށް

ވަނަ ަޖލްސާގަ. މި މަްއސަލަިއގަިއ  21ވަނަ ުދވަހު އޮތް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  17އެޕްރީލްމަހުގެ 

އަލްއުސްާތޛާ ޢާއިޝަތު ބިސާމް ގ.  -1އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތަކަކީ، 

އަލްއުްސތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު، މ. އާސްތާނާ. ެއއީ  -2ސައިމާ، ެއއީ އެޓަރނީ ެޖނެރަލް ކަމަށް. 
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 860އަލްާފޟިލް އަމީން އިބްރާހީމް، ހ.  3މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ަރއިްޓސް ކަމަށް. އަދި 

ކަމަށް. އިްސވެދެންނެުވނު މައްސަލަ މި ކޮމިޓީ އަްށ ހާލި. މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮިމއުނިޭކޝަން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހުެގ  131ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން މި ބޭފުޅުންނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ހޭ އިދާރާތަކުން މެންބަރުންގެ ކިބަިއގަިއ ހުރުން ލާޒިމު ސިފަތައް ފުރިހަމަާވ ބޭފުޅުންތޯ ސާފުކުރެްއވުމަށް ަޓކައި ކަމާ ބެ

ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވިފަިއވާނެ. ެއގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވުނީ މީގެ ކުރިްނ ވެސް ވަޒީރުންނަށް ރުހުން 

 865ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާުތ ސާފުކުރާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަހިއކޯޓު، ިސވިލް ކޯޓު، ކްރިމިނަލް ކޯޓު، އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް 

ތަނުން. ކޮމިޓީގެ ފަާރތުން މި އިދާރާތަކަށް ފޮނުވި  4އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސް. މި  އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ

ގައި އޮތް މި 2113ޖޫން  19ސިޓީތަކާއި އިދާރާތަކުން ފޮނުވި ޖަވާބުތައް މި ރިޕޯޓާ އެކު އެޓޭޗުކުެރވިފަވާނެ. އަދި 

ރުމަށްފަހު ޤާނޫނުައސާސީގެ ދަށުން ވަޒީރުްނގެ ވަަނ ބައްދަުލުވމުގައި މި ަމއްސަލަާއ މެދު މަޝްވަރާކު 48ކޮމިޓީގެ 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ކިބަިއގައި ހުރުން ލާޒިމުކުރާ ސިަފތައް މި ބޭފުޅުންގައި ފުރިހަމަވާ ކަމަށް ކޮމިޓީން ވާީނ 

 870ނިންމާފަ. މި މައްސަލަ ނިންމަވާނެ ގޮތަކާ މެދު ކޮިމޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުަގިއ މަޝްވަރާކުރެްއވުމަށް ފަހު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ގެ ދަށުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުރަްއވާފަިއވާ މި  171ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ބޭފުޅުންނަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންދިނުމާ މެދު ކޮމިޓީ އަށް ފެންނަ ގޮެތއް ާފހަގަކުރުމަށްފަހު ރައްޔިތުްނގެ  3

ޅުމަށް އެ ވަގުުތ ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ިތްއބެވި ގިނަ މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހަށް މި ރިޕޯޓު ހުށަހެ 

ބޭފުޅުންނަށް ވޯޓަްށ އައްަސަވއި، އެ ބޭފުޅުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  3ފެނިވަޑަިއގެން، ވަިކވަކިން އެ 

 875ނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ރުހުންދިނުމާ މެދު ކޮމިޓީ އަށް ފެންނަ ގޮތެއް ވެސް ވާނީ ނިންމާފަ. އެގޮތުން މި

ކޮމިޔުނިކޭޝަންގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ އަލްފާިޟލް އަމީން އިބްރާހީމް، ހ.ހާލި؛ އެ ނަންފުޅަށް ވޯޓަށް 

 4މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  7އެއްެސވުމުން އެ ަވގުތު ކޮމިީޓ އަށް ހާޒިރުވެަވޑަިއގެން، ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި 

މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން އެ ބޭފުޅާ އަށް ދޭން މި ކޮމިޓީ އަށް ފެންނަ 

މެންބަރުންގެ އަޣްަލބިއްޔަތުން ނިންމެވީ އެޓަރނީ  4މެންބަރުންގެ ެތރެއިން  7ކަމަށް. އަދި ކޮމިީޓގައި ާހޒިުރވެތިއްެބވި 

 880ރަްއވާފަިއވާ ގ. ަސއިމާ އަލްއުސްާތޛާ ޢާއިޝަުތ ިބސާމު އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެނެރަލުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަްނކު

ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ މ. އާްސތާނާ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ 

މިޓީގެ ލަފާދިނުމަށް. ވީމާ، މި ޢާޒިމާ ޝަކޫރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންދިނުމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް މި ކޮ

މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ނިންމެުވމަށް ޓަކައި މި ރިޕޯޓު އަޅުަގނޑު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. 

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް، މި ބޭފުޅުންގެ  ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރގެ ހައިސިްއޔަތުން. އަދި އެޓޭުޗކުެރވިފަިއާވނެ އަޅުގަ

ނޑު ނިންމާލަމުން   885މަޤާމުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ހޯދައި އެއްކޮށްފަިއާވ މަޢުލޫމާތު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ކޮމިޓީ ައކީ ސަުރކާރު މަްސއޫލިއްޔަުތ އަދާކުާރ ކޮމިޓީ ަކމުގައި ވިަޔސް މި ކޮމިީޓގެ  ފާހަގަކޮށްލަން އަުޅގަ
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އްސަލަތައް ިފޔަަވއި ަސރުކާރަށް ތާއީދުކުަރްއވާ މެންބަރުންގެ ެވސް ވަރަށް ބޮުޑ މަސައްކަތްތަުކގަިއ ޚައްާސީސ މަ

އެއްބާރުލުމެއް ލިބޭކަން ފާހަަގކުރަން. އަދި މި ހިނގައިިދޔަ ވޯުޓގައި ވެސް ސަުރކާުރގެ ތެރޭަގއި ރަްއޔިތުންނަށް 

ތްވާ ަބއެއް މެންބަރުން ޯވޓުަގއި ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ހުރި މަްއސަލަތައް ފާހަގަކުަރްއވަިއ، ސަރުކާރަށް ނިސްބަ

ނޑު ެއކަމަށް ޓަކަިއ އެ ބޭފުޅުްނގެ   890ބައިވެރިުނވެ، ިމގޮތަށް ނިންމުމުގައި އެ ބޭފުޅުންެގ ހިއްާސާވކަން ފާހަގަކޮށް، އަުޅގަ

 ނަން ވެސް ފާހަގަކުރަން. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށާއި ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުްއވި ރިޕޯޓު އެ އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީގެ މުަޤއްިރރަ

 895ވަނަ ާމއްދާގެ )ޅ(ަގއި ބުނަނީ މި  171ވަނަ މާއްާދގެ )ބ(ގެ ދަށުން.  171ހުށަހެޅުއްވީ މަޖިލިސް ގަާވިއދުގެ 

ތަމްސީލުކުރާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއެގ  މާއްދާގެ )ބ(ގައި ަބޔާންކުރެިވފައިވާ ރިޕޯޓާ މެދު ބަހުސްކުުރމަށް މަޖިލީހުގައި

މިނިޓުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނޭ. އަދި  31ެމންބަރަކަށް ޖުމްލަ  1މެންބަރަކަށާއި ސިޔާސީ ާޕޓީތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ  1

ން މި އެއަށްފަހު އެ މައްސަަލއަކާ ެބހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ވޯަޓަކށް އަހާނީއޭ. އެހެންކަމު

ނޑުމެން ފަށާ ދަންފަޅީގައި މި ދެންނެވި އުޫސލުގެ މަތީން. މި ހިސާބުން 11:11ބަހުސް އޮންނާނީ  ގަިއ އަޅުގަ

 900 މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުޮކޅެއް އަޅުަގނޑު އަރުވަން.  31ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 

 ]އަށް  11:15އިްނ  11:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ޖަލްސާ ކުރިައށް ގެންދަން މި ފަށަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު `   905އިން.  11ހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދެގ  129ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ  -11.1ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަްނ. އާދެ، 

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(ެގ  129ަވޒީރަކަށް ޤާނޫނުައސާސީެގ  3)ހ(ގެ ދަށުން ަވޒީރުން މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިާވ 

ނޑުމެން މި ބަހުސް  ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް ޓަކައި ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަިއަގިއ އަޅުގަ

އެމް.ޑީ.ޕީެގ  މިނެުޓގެ ފުރުޞަތެއް ައޅުަގނޑު އަރުާވނަން. ފުރަތަމަ 5ކުރިއަށް ގެންދިއުން. ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ވެސް 

 910 ޖާބިރު. هللا ފަރާތުން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީސް އޮންަނނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ަކޅާިއ 

ންކޮށްފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޢާޒިމާ ަޝކުރޫ؛ އަޅުަގނަޑކީ ވެްސ ހުދުން ލިޔެ، ބަޔާ

 915ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު ައދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ ވެސް މެންބަރެއް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ 

އުލަތުެގ ެއއަރޕޯޓު ޖީ.އެމް.އާރު އަތުން އަތުލުމުަގއި ނައިބު ލީޑަރު. އަޅުަގނޑު ަބލައިލިއިރު ޢާޒިމާ ަޝކޫރު ިދވެހި ދަ

ިބލިއަން ޑޮލަރަށް ދަރާވަރުގެ  1.4ވަރަށް އިހުމާލުވެއްޖެ. އޭނާ ެއއްބަސްެވއްޖެ ދިވެހި ދައުލަތުން، ދިވެހި ރައްޔިތުން 

އް ނުދެވޭނެ. މަސައްކަތެއް އޭނާ ކޮށްފަިއ އޮތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނަޑކަށް ޢާޒިމާ ޝަކޫރަކަށް ވޯޓެ 

އަޅުަގނުޑގެ ދަރިންނާއި ިދެވހިރާއްޖޭގެ އެންމެން ދަރުަވިއލާވަރުެގ، އެ ވަުރގެ ބޮޑު ވިޔަފާީރގެ މުޢާމަލާތެއް ކޯޓު 

 920މަރުޙަލާ މެދުވެރިނުކޮށް ތިމާ އަމިއްލަ އަށް ސިްނގަޕޫރުަގިއ ބުނެ، އޭނާ ވިދާުޅވަނީ ތިމަންނާ ބަދަލުދޭނަމޭ. ޢާޒިމާ 

މިލިއަން ޑޮލަރު ވެސް. ކިހިނެއްތޯ ިދެވހި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގަިއ  111ހަމަގައިމު ވެސް  ޝަކޫރު އަުތގަިއ ނޯންނާނެ

ބަހެއް ނުހޯދާ އެ ވަރުގެ ަމްއސަލައެްއގައި އޭނާ ެއއްބަްސވީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން އޭނާއަކަށް ވޯެޓއް ނުދޭނަން. 

އީސް، އޭނާ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައި ސަރުކާރު ދެންއޮތީ ބިސާމު. ދަންނަވަންތޯ ވާހަކައެއް. ޢިްއޒަތްތެިރ ރަ

މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރާ ކޮމިޓީ އަށް ގެނައިމާ އޭނާއާ ސުވާލުކުެރވުނު ކަމެއްގަ. ވިދާޅުީވ، ތިމަންނަ އަކީ ޑިފެންސް 

ނޑަށް ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ކަމަށް   925އެކަހަލަ މިނިސްޓަރު ނާޒިމުގެ ލޯޔަރޭ. އަޅުގަ

ނަމަށް މި ދެންނެވުނު، ދެން އޮތީ އަމީން؛ ާޤސިމް  2ތަޖުރިބާ މަދު މީހަކު ލާން. އެހެންވީމާ، އަިއއްސަ ހުރި 

އިބްރާހީމަކީ ޭއވިޭއޝަންގެ ިވޔަފާރީގަިއ ހުރި މީހެއް. އޭާނގެ ވިޔާފާީރގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމަށް އޭނާ ޕާޓީްނ ލާ 

ކްުޓ؛ ކޮންފްލިކްްޓ އޮފް އިންޓްރަސްޓު އިނިގރޭސި ބަހުން އެއަށް ިކޔާނީ. ވަޒީަރކު، ސީދާ ަޑއިރެްކޓް އިންސްޓްރަ

އަޅުަގނުޑ ތާއީދުކުެރވޭކަްށ ެނތް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ިދވެހިރާއްޖޭެގ އިންތިޚާުބވެފަިއާވ ރައީސަުކ ހުންނަންޖެހޭނެ 

 930ަކ މި ދަްއކަނީ ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުން. ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހެއް ެއކުލަަވއިލާއިުރގަ. ައޅުަގނޑުމެން ިމ މަޖިލީހުގައި ވާހަ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް ިމ މީހުންނަށް ވޯޓުދެވޭކަށް. އެއީ ިމ މީހުންނަކީ ޒިންމާދާރުކަން ކުަޑ، މި ަޤއުމުެގ 

ނޑުމެންނަށް ނޭނގި ިވއްަކއިލާނެވަުރ ބަެއއް . ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން އެޕްޫރވަލްދިނީމާ މި ޤައުމު އަުޅގަ

އެވަުރގެ ބަަޔކަށް މި މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނެއް ވޯޓެްއ ނުދޭނެ. ސަބަބަކީ ެއއީ އެ މަގުން ަކންތައްތައް ގޮއްަސ އޮތީމަ. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އެމް.ޑީ.ޕީ އަކީ މި މަޖިލީހުގައި އެްނމެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕު ބޮޑު މަޖިލީސް. އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑު  3ދެންނެވި ވަރަށް އުނދަޫގވެފައި މިތިބީ މި   935މީހުންނަށް ވޯޓުދޭން. ސަބަބަކަށް ވަނީ މި މީހުންގެ އަޚްލާޤީ މިންގަ

ނެތޭ، ވަޒީުރކަންކުރުމުަގއި ިތމާގެ ަވޒީފާދިން ތިމާގެ އޯނަުރގެ؛ ވަޒީފާ އާއި އޭަނގެ ިވޔަާފރި ޕްރޮޓެކްޓުކުރުމަށް ޓަަކއި 

ނޑާ ލަިއގެން ނަމަވެްސ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދުސްތޫުރ އެކަުކ މި ދަނީ ވަޒީރުކަމަށް. އަނެަކކު މި ދަނީ ަރއްޔިުތން ފު

ނޑައިލާފައި ނަމަެވސް ރާްއޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުބނީމަ އެ ބުނާ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފު

ނޑުމެންނަށް އެބަ ެއނގޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ  އީްސ، އެބަ އެނގޭ ައޅުަގނޑުމެން ިއންތިޚާބުގެ ތެރޭަގއިކަން މިތިބީ. އަުޅގަ



36 

 

ނޑުމެން މަޖިލީހުން ވަޒީފާ އިން ދުރުކޮށްފައި   940އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެކަން. އެކަމަކު ޤައުމުގެ ހާލަުތ ހުރީ އަޅުގަ

ހުރި މީހަކު ސިވިލް ސާރވިްސ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަށް ބައިންދައިގެން މިހާރުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު، އޭނާ ޢަމަލުކޮށްފައިާވ 

ނޑުމެންނަކަށް  ރަނގަޅެއް ނޫން. ބަންޑާރަ ަނއިބު؛ ދުސްތޫރުގައި ލިޔެަފއި އަުޅަގނޑުމެން ވަރަށް ސާފުކޮްށ ގޮތް އަުޅގަ

އޮންނާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ބަންޑާރަ ނައިބު މަޤާމަށް އޮންނަންޖެހޭ ގޮތް. ޢާޒިމާ ޝަކޫރު ބުނީމާ ބަންޑާރަ 

ގެ ބަންޑާަރ ނައިުބކަމަކީ ވަރަށް މަތީ މަޤާމެއް. ނައިބުކަން ކުާރ ގޮަތކަށް މިާތކު ކަމެްއ ނޯންނާނެ. މިރާއްޭޖގެ ދައުލަތު 

 945އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަން ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިވާަހކަ ދައްކަންޖެހޭތީވެ. މިހާ ޒުވާްނ ބޭފުޅުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޑުމެން ރުުހންނުދޭނަމޭ ބުނަން. އެމް.ޑީ.ޕީން މިގޮތަށް މި ނިން މަނީ މަޤާމުތަކަށް އައިމާ އެ ބޭުފޅުންނަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ދުްސތޫރުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޭބނުންވާ އުސޫުލގައި ކަންކަން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރިމަގަށް ަޓކައި އަުޅގަ

ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ވިސްނައި ފިކުރުކޮށްލަްއވަބައްަލވާ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ ދުވަހަކު ވެްސ 

ްއ ނޫން. ޢާޒިމާ ޝަކޫރުގެ ަބންޑާރަ ނައިބުކަމުަގއި އޭނާ ޢަމަލުކުރެއްވީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ބޭރު ބަޔަކަށް ދަރާތިބި ބައެ

 950ރައްޔިތުންނާއި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ މަޝްވަރާނުކޮށް. އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރުން ދިެވހި ރައްޔިތުން ދަރުވައިލާފަ. 

ނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން މި ގޮތެއް.  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއީީކ ދިވެހިރާއްޖެ އެފޯޑުކުެރވޭެނ ގޮތެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވޯޓެްއ  ނޑުމެން ޕާޓީގެ ތްރީލައިްނ ވިޕް ނެރެފިއޭ މި މައްސަލައިަގއި އަުޅގަ އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ، އަުޅގަ

ޑަޑުކޮްށ ނުދޭނަމޭ. މިއިން އެްއވެްސ ަބޣާވާތެްއގެ ތެޭރގަިއ ޮއއްާވ މިއިން ެއްއވެސް ވަޒީަރކަށް މި ބޭފުޅުންނަށް ސްޓޭން

އެމް.ޑީ.ޕީން ވޯޓުނުދޭނެ ވާހަަކ ދަންނަވަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރަްއވާޭށ މި ޕާލިމެންޓުގައި އެންމެ 

 955ގިނައީ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންކަން. އަޅުަގނޑު ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުަގއި ހިމެނޭ ނައިބު ލީޑަރުގެ ހައިިސއްޔަތުން އަިދ 

ވާަހކަދައްާކ ސްޕީކަުރގެ ހަިއސިްއޔަތުން ޕާލިމެންޓު މެންބަރުންނޭ، ތި ބޭފުޅުން ވިސްނާށޭ.  ދަންނަވަން އޮތީ، މިއަދު

އެްއގޮތަކަްށވެސް ދިވެހިާރއްޖޭެގ ދަރަނިވެރިކުރުަވއި، ައޅުަގނޑުމެން ދަރީން ދަރަނިވެރިކުރުވަިއ، އެކަން ކުރާނެ ބަަޔކު 

 ކީ ކޮންމެ...އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވޒީރުކަމަަކށް ނުގެނެވޭނެ. ަވޒީރުންނަ

 

 960 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު. ޑީ.އާރު.ޕީގެ ފަރާތުން ނޮޅިވަރަމު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ، ުޝކުރިްއޔާ ިޢއްޒަ

 މުޙައްމަދު ނަޝީދު. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ނޮޅިވަރަމު

 965ބޭފުޅުން، ވަޒީުރކަމުގެ މަޤާމަށް  3ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގަިއ ފާހަގަކުރައްވާަފއިވާ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ

ނޑު  3ހުށަހެޅިފައިވާ  ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އަޅުގަ ނަންފުޅަށް ވެސް ޑީ.އާރު.ީޕގެ ތާއީދުލިޭބނެ ވާހަކަ އަޅުގަ
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ޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން އެބަ އޮތް ވަޒީރުކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ބަލައިލީމާ އަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ތިން ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ވަޒީރުންގެ ގަިއގަިއ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް 

 3އޮތް. އެ ފުރިހަމަވާ ބައެއް. ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި ވަރަށް ސާފުކޮްށ، މުޠުލަޤަށް މި ވާހަކަ ބަޔާންކުރައްވާަފއި އެބަ 

 970ބޭފުޅުންނޭ. އެެހންނަމަވެސް ޒާތީ ބަެއއް ަސބަބުތަކަކާ ހެދި ރުހުންދޭން   3ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ޝަރުތުަހމަވާ 

ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ ވާހަަކ އެ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރަްއވާފައި މި ވަނީ. ޙަޤީޤަތަީކ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގިއ 

ީކ، ތިން ބާރު ަވކިވެފައި އޮތް ރިޔާސީ ިނޒާމެއްަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ކުާރ މަސައްކަތަ

ނަޑއެުޅއްވީާމ، ހުާވކުރެްއވީމާ އޭނަ އަށް ރުހުންއޮތްޯތ  އަކު ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ ެމންބަރެއްގެ ގޮުތގައި މެންބަރަުކ ކަ

ނޑުމެންނަކަށް  ބެލުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހަށް މި އަންނަނީ. އޭނާަގއި ހުންނަންާވ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ކަމަށް ަވންޏާ އަޅުގަ

ނޑު   975ނޯންނާނެ އެ މީހަކު އެ މަާޤމަށް ރުހުންނުދިނުމުގެ އެއްެވސް އިޚްތިޔާެރއް، ބާެރއް. ިމ ވާހަކަ މި ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑު އެމް.ޑީ.ީޕގައި ހުރިއިުރަގއި ވެސް. މިީއ އުސޫލެްއގެ ގޮތުން މިކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތެއް ކަމަްށ  ދެއްކިން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތް. ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު ދިމާވެގެްނ މި އުޅޭ ގޮތަކީ މި ބޭފުޅުންގެ ޤާބިލުކަން ނެތީކީ ވެސް 

ނޫން. އެ ބޭފުޅުންނަށް އެކަން ކުރެވޭނެކަުމގެ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން ވެސް ލިބިަވޑަިއގެންފަިއވާ ތިން ބޭފުޅުން މި ތިން 

އެހެން؛ މިއަދު މި ތިން ބޭފުޅުންނަކީ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން ބަލައިލާއިރުަގއި ވެސް މި  ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް. އަދި ހަމަ

 980ޤައުމު ރަނގަުޅ މިސްރާބަކަްށ ގެންދެވިދާނެ ކަހަލަ ބޭބޭފުޅުން ކަމަށް ައޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރަނީ. ނަމަވެސް މިއަުދ 

ތުން ލިބެންހުރި ޚިދުމަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ދައުލަތް ހިންގުން ހަލަބޮލިކޮށްލުމަށް ޓަކައި، ޤައުާމއި ރަްއިޔތުންނަށް ގާ

ޓަކައި ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދޭން ފެނިނުވަޑައިނިގަންަނވަންޏާ ރުހުންނުދެއްވަންވީ. އެހެންަނމަވެސް ެއއަށްވުރެ ފުޅާކޮްށ 

އި ރަްއޔިތުންެގ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ. މި ޤައުމު ކޮންޓިނިއުވާންޖެހޭނެ. ޤައުމު ކުރިއަށްދާންޖެހޭނެ. ޤައުމުގަ

މަޖިލީހެއް ވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ. ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހެއް ެވސް އޮންނަންޖެހޭނެ. ސުޕްރީމް ކޯޓެއް ވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ. 

 985މި ޤައުމުގެ  ކަންތައްތައް ިހނގަންޖެހޭނެ. އެ މީހުން އަދި ބަދަލުވެގެން ދިޔަކަމުަގއި ީވނަމަވެސް. މިއަދު ދިމާވެގެްނ 

އަކީ ރިާޔސީ އިންތިޚާބެއްގެ ތުންފަތްމަތީގައި އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެީނ. އެހެންވީމާ، އެ މަރުޙަލާެގ  މި އުޅޭ މައްސަލަ

ނޑުމެންނަށް ހަޖަމުނުކުރެވިގެން މި ުއޅެނީ. ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މީޑިާއެގ ސަމާލުކަން ލިބޭނެ ކަމެްއ  ތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ވާހަކަ މިހާ ސާފުކޮށް، ކުރުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަތްަތކެއް ކުރަން މިޖެހެނީ.  އެހެްނވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ

ތަފްސީލުކޮށް ދައްކާީތވެ ހަޖަމެއް ނުކުެރވޭނެ މާފަންނު ހުޅނަގު ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަކަށް. ހަޖަމެްއ 

 990މުގެ ޤާބިލުކަމެއް ނުހުންނާނެ. ނުކުރެއްވޭނެ. ޑިމޮކްރަީސއޭ ިކޔަިއގެން ވާހަކަފުޅުަތއް ވިދާުޅވަމުން ގެންދަވަނީ. ހަޖަމުކުރު

މީހަކު އެްއޗެއް ކީމަ ައޑުއެުހމުގެ ޤާބިލުކަމެއް ނޯންނާނެ. ދެން ބޭބޭފުޅުން، އެމް.ޑީ.ޕީެގ ބޭފުޅުން ތެދުވެވަަޑިއގެން މި 

ކޮން  ވިދާޅުވަނީ ަޤއުމު ދެރީއޭ. އެަތއް ބިލިއަން ޑޮލަރެކޭ. ޖީ.އެމް.އާރޭ. ޖީ.އެމް.އާުރގެ ކޮންޓްެރްކޓުގައި ޮސއިކުެރްއވީ

ފެބްރުއަރީ ވަނަ ދުވަހުަގއި ވެިރކަން ެވއްޓުމުެގ  7ބޭފުޅުންނެއްތޯ؟ މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. 
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އެންމެ  ބޮޑު ހިއްސާ އެއް ވާ އެއް ފަރާތަކީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. 

 995 ރީމައިދާނަށް... އޭނާ ބަޔަކު ގޮަވިއގެން ގޮސް ޖުމްހޫ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މެންބަރުންގެ ނަންގަންނައިރު ެއ ބޭފުޅުންެގ 

 ދާއިރާ ރަނގަޅަށް ވިދާޅުވާންެޖހޭނެ. 

 1000 

 ން:ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވު

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ. އާދެ! ދެން ގޮސް މުޅި ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލީ. ހަލާކުކޮށްލާފައި އެަކމުގެ ސަބަބުން އައި އާފްޓަރ 

މެތުގައި  ވެިރކަން ެވއްޓިެގންދިޔައީ. ދެން، މިއަދު ކޮްނމެ ބަޔަކު ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަގާފައި، މިތާ ޑްރާމާުކޅެފައި، 

ކަމަކުނުދާނެ. މިއަދު ވަޒީރުްނގެ ރުހުންނުދެއްވިޔަސް އަުޅަގނޑުމެން މާދަމާ އަނެއްކާވެސް  ރޮއިފައި، ބޮޑާހާކާެހއްޖަކަސް

 1005ވަޒީރުން ލަިއގެން ކުިރއަށްދާނަން. މި ޤައުމު ކޮންޓިނިއުވާނެ. މި ޤައުމު ކޮންޓިނިުއކުރާނަން އަޅުަގނޑުމެން. މި 

ނޑުމެން ަގިއގައި އެބަ ޤާނޫނުއަސާސީ ނަގަހައްޓާނަން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަާސސީ ނެގެއް ޓޭނެ ފެންވަރު ައުޅގަ

ނުޑމެން ނުދޭނަން. އެހެންވީމާ، މިއަދު ޙަޤީޤަތަކީ ވަށައިގެްނ  ހުރި. މި ޤާނޫނުއަސާސީ ހަލާކުވާނެ ފުރުޞަތެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ިމ ވާހަކަ ކޮންޓިިނއުކުރާ ނޑުމެންނަށް ހަލަދާދިންކަމުގައި ީވނަމަވެސް އަުޅގަ ނަން. އައިސް ބޭފުޅުން އަުޅގަ

ހަޖަމުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަންނެތީއޭ. ޕާޓީގައި ބޮުޑއަކުރުން ޑިޮމކްރަސީ ޖަހައިގެން، އެ ޑިޮމކްރަސީަގއި އެންމެ މުހިއްމު 

 1010ކަމަކީ މައިނޯރިޓީގެ ަޙއްޤުތަްއ ވެސް ހިމާޔަތްކުރުން. މީހުންގެ ވާހަކަަތއް ައޑުއެހުން. އެ ޤާބިލުކަން ހުރެގެން ިމ 

ރީތިކޮށް ސުލޫކާ އެްއގޮތަށް ުއޅުއްވަން ދަސްކުަރްއވަބައްަލވާ. އޭރުން ކަންތައްތަކެއް ދާނީ. ތަނަށް ވަޑަިއގެން، މިތާަގއި 

ތި ބޭފުޅުންގެ މެޖޯރިޓީ އޮތިއްޔާ ވޯޓުން ކަންތައްތައް ނިންމަވަންވީނޫންތޯ. ގަދަބާރުން، މީހުންނަށް ބިރުދައްކައިގެްނ، 

އެހެންވީމާ، އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އަޅުަގނޑު ހަމަ  ހަޅޭއްލަަވއިގެން މިގޮތަކަށް ނޫނޭ ކަންތައްތައް ކުރާނީކީ.

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުަރމޭ  ނޑުމެްނ ހަމަ ވަރަށް އުފަލާ އެުކ އަުޅގަ ދަންނަވައިލާނީ ޑީ.އާރު.ީޕެގ ފަރާތުން އަުޅގަ

 1015ނޭ. މި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަުކގަިއ މި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭބޭފުޅުންނަކީ ޤާބިލު ބޭފުޅުންނޭ. ޢިލްމީ ބޭފުޅުން

ޤައުމު ރަނގަޅު ކަންތައްަތކެްއ ކޮށްދެވިދާނެ ބޭބޭފުޅުންނޭ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ރުހުންދޭނަމޭ. 

ނޑުމެންނަށް އެނގޭނީ ެއ  އަދި އެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ވެސް ދޭނަމޭ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުދިނީމަޔޭ އަޅުގަ

ނޑުމެންަނށް ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ޕީ.ޕީ.އެމާ އަދި  ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ މި ޤައުމަށް ކޮށްދެވޭނީ ކޮންކަމެއްކަން. ހަމަ އަޅުގަ

ވަކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންނާއި ޢަާދލަތު ޕާޓީ އާއި އަދި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ބޭފުޅުން އަދި ޖުމްހޫރީ 
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 1020ހާ ވަޒީރުންނަށް ވެސް ރުހުންލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޕާޓީގެ ބޭފުޅުންގެ ތާއީދާ އެުކ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ހުރި

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު 

 1025 هللا.ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދު ރަޙީމުދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްނަދޫ ފޮ

`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.  އާދެ! މި ަވޒީރުންގެ ރުހުމާ ދޭތެރޭަގއި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން އަދި ވަިކ 

އެްއޗެއް ދަންނަާވކަށް އަުޅަގނޑު ގަސްެތއްނުކުރަން. އެެހންނަމަވެސް ރުހުންދޭއިރު ބައެއް ބޭފުޅުން މި ޤައުމު 

 1030ށް ގެންނަ ވާހަކަ އާއި މި ފާުޑގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތަްއތަކެއް އެބަ ހުރި. ަޤއުމުެގ ހަމަޖެހުމަކަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމުގައި މިއަދު ހުންނެވި ޭބފުޅަކު މީގެ ދެ ރޭ ކުރިން ބޭއްވި، ާޢއްމުކޮށް ބޭްއވި 

ނޫން އެހެން އެންމެންނަކީ ޖަނަވާރުން ކަމަށް ސިފަކުރެްއވުން، ެއއީ ރެލީއެްއގައި ވާހަކަފުޅުދަްއަކަވމުން އެ މަނިކުފާނު 

ނަޑއެިޅގެން  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ އެއީ ަޤއުމަށް ހަމަޖެހުން ގެންނަން ކުރައްވާ ކަެމއްތޯއޭ؟ ހަމަ ކަ

ވުރެ ދަށުދަރަޖައިގެ ކަމެކޭ. އެންމެންނަށް އިވޭ ގޮތަށް، ެއންމެންނަށް ފެންނަން ގޮތަށް ވިދާޅުވީ އެއީ އިންސާނުންނަށް 

ނުޑމެންނަށް ވެސް އެބަ އެނގޭ. އެހެންވީމާ، މި ވަޒީރުންނަށް   1035އިންސާނުންނަށް ވުރެ ދަށުދަރަޖައިގެ ކަންތައްަތއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ިވސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ މި ުއެޅނީ ޤައުމަށް ހަމަޖެހުމެއް ގެްނނަންތޯ ނޫނީ ޤައުމަށް ހަލާކު  ރުހުންދޭއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެންނަކީ ޖަނަވާރުންނަށް ވެފައި ހަމައެކަނި އެ މަނިކުފާނަކީ ގެންނަ ންތޯ. ކީއްކުރަންތޯ މި އުޅެނީ. އަުޅގަ

ނުޑ ގޮެތްއގަިއ  އިންސާނަކަށް ވާނެ ގޮތެއް އަޅުަގނަޑކަށް ނުިވސްނޭ. ެއހެންވީމާ، ެއ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން މަިއގަ

ވަޒީރުންނަްށ ރުހުންދިނުމާ ދޭތެރޭގައި ައދި ގޮތެއް ނިންމާނީ ހަމަ އަޅުަގނޑު ބޭނުްނވަނީ. ޕީ.ޕީ.އެމުން މިއަދުގެ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މަޤާމުތަކަށް މީހުންނަށް ރުހުންދޭއިރު އެ   1040ވޯޓުނަގަން ބަިއގަިޑއެއްާހއިަރށް ވީމަ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ. މީހުންނަށް އަމުރުކުރަން ހުންނަ ވެރިޔަކީ އިންސާނުންގެ ަދރަޖައިަގއި ހުރި މީހެއްތޯ އަުޅގަ

ގަިއ ެވސް ިމ ޤައުމުަގއި ކަންަތއްތަެކްއ ހިނގައިދިަޔ ތަން. ޭއގެ 1992އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނދިޔަ 

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ. އެއީ މި ޤައުމުގެ އެންމެން ދަންނަ ބޮޑު  މޭސްތިރިންނަށް ތިބީ ކޮންބައެއްކަން ވެސް އަުޅގަ

އްތައް ޤައުމުގެ އަބުރާއި ޢިްއޒަތާއި ޝަރަފާއި ކަރާމާތް ގެްއލިގެންދާ ފަދަ ކަންތައްތައް ޙަޤީޤަތެއް. އެކަން އެފަދަ ކަންތަ

 1045ކުރަން މަގުފަހިކުރުމަށް ޓަކަިއ ވިސްނުންތައް ވިސްނައިދީ ރޭވުންތައް ާރވަިއ، އެކަްނކަމުގެ މޭސްތިރީންގެ ގޮތުަގިއ 

މިއަދު އެބަ ުސވާލުކޮްށލަން އެބަ ޖެހޭ. ައޅުަގނުޑ  ތިއްބަާވ ބޭފުޅުންނަކީ އިްނާސނުންގެ ދަރަޖަިއގަިއ ތިބި ބަެއއްތޯ
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ނޑުމެން ޕާޓީއަކުން އަދި ވަކި ގޮެތއް ނުނިންމައޭ. އަދި ޕާޓީން  ހަމަ ވަރަށް ކެރިގެން ފާޅުގަިއ މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަ

ނޑު މިއަުދ ވޯޓުދޭނެ ގޮްތ އިނގޭތޯ. އެހެންނަ ނޑަށް އެނގޭނީ ައޅުގަ މަވެްސ ކޮންމެ ގޮެތއް ނިންމި ނަމަެވސް އަުޅގަ

އަޅުަގނަޑކީ ުދވަހަކު ވެސް އަޅުަގނުޑ ެއ ހުންނަ ޕާޓީެއއްެގ ތްރީލައިން ވިޕާ ޚިލާފުާވނެ މީހެއް ނޫން. އަުޅަގނުޑ 

ނޑުމެންގެ ޕާޓީ އަކީ ވަރަށް ޑިޮމކްރެޓީކު ޕާޓީ އެއް ކަމަށް. ޔަޤީންކުރަނީ އެގޮތަށް.   1050އުއްމީދުކުރަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޕާީޓގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެޖޯރިޓީން. އެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީން ހަމަގައިމު ވެސް  ނިންމާނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އިޙްތިރާމުކުރާނަން. ވަޒީރުކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ގެނައުން ެއއީ ސަރުކާެރްއ  ނިންމާ ނިންމުމަކަށް އަޅުގަ

ވެނީ ކޮންކަހަލަ ބައެއްތޯ ވެސް އެަބ ދަމަހައްޓާ ކަމަށް ވަންޏާ ކުަރންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ގެންނައިރު މި ގެނެ

ވިސްނާލަންޖެހޭ. އެީއ ބަެއއް ބޭބޭފުޅުން ަވޒީރުކަުމަގއި ތިއްަބަވއިގެން ަދއްަކާވފައި ހުރި ވާހަކަފުޅުަތކަށް 

 1055ބަލައިލާއިުރގައި ައޅުަގނޑު ިހތުގައި ުސވާލުއުފެދޭ ބޭފުޅުން މިއަދު ރުހުންދޭ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި މިއަދު އެބަ ިތއްބެވި. 

ބޭބޭފުޅުންނަކީ އެ ބޭބެފުޅުންނަށް މަޤާމަށް ވަޑަިއގެންނެވުނީ ކޮންގޮތަކުްނކަން އެ ބޭބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ރަނގަޅަށް  އެ

އެނިގވަަޑއިގެން ިތއްަބވާމެ، އެކަމަކު އެ މަޤާމަށް ވަަޑިއަގތުމަށް މަގުފަހުކޮށްދިން މީހުންނަށް ހަރާންކޯރުވެފައި ތިބި 

ޅުންނަށް އަނެއްކާ އެ ަފރާތުން ރުހުންދޭން އުޅޭއިރު އެއީ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މީހުން. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ބޭފު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މިއަދުެގ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު މި ޤައުުމ މި އުޅެނީ ދަމަހައްޓާކަށް ނޫން މި ޤައުމު ހިންގަވަން 

 1060އުމެއް އާރާސްތުކުރަން އުޅޭ ނަމަ، ނޫނީ މިއަދު ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. ޤައުމު ހަލަބޮލިކުރަން މި އުޅެނީ. އެހެންނޫންނަމަ ޤަ

މި އޮތް ސަރުކާަރކީ؛ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން. މިއަދު މި އޮތް ސަުރކާރަކީ މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ދިމާިވ 

ގަިއ ހާލަތަކާ ގުިޅގެން ވެރިކަމަށް އައިސް ހުންނެވި ބޭފުެޅއް ެވރިކަމުގައި ހުންނެވީ. އެ ވެިރކަން ދަމަހައްޓައިދިނުމު

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ހަމަ އެ ވިދާުޅވާ ސަރުކާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ވެސް ހަަމ ބައިވެރިން. އެކަމަކު އަުޅގަ

ހިންގާ ކޯލިޝަން ތެރޭގައި ޮއންނަ ޕާޓީއަކަށް، އެއް ޕާީޓެއއްަގއި ހުންނަ ބޭފުޅަކު އަނެއް ޕާޓީއަކަށް ވަަޑއިގަތީމަ ެއ 

 1065ާވ މަޤާމުން އެ ބޭފުޅާ ވަކިކުރައްވާ މަންޒަރު. ހަމަ ޚާއްޞަޮކށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭފުޅާ އަދާކުރަްއވަމުންގެންދަ

އަޅުަގނޑުމެން ޕާީޓގެ ރަނިންމޭޓެއްގެ މަޤާމަށް ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ހަމަޖެހުނީމަ ރާއްޖޭގެ ހޯމް 

ނޑުމެްނގެ ޕާޓީ އަށް އަޅުގަ  ،މަލީހު ގެ ނައިބު މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަޤާމުަގއި ުހއްޓާ ވަކިކުެރްއވި. ުޓއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

އަމީން هللا ޝަޢުޤުވެރިކަން ހުރި ވާހަކަ ވިދާޅުވީމަ ަވކިކުެރއްވީ. ިއކޮނޮމިކު މިނިސްޓްރީގެ ްސޓޭޓް ިމނިސްޓަރު ޢަބްދު

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީ އަްށ ޝައުުޤވެރިާވ ވާަހކަ ވިދާޅުވީމަ ވަިކކުރެްއވީ. ފިނޭްނސް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުީޓ 

ނޑުމެްނގެ ޕާޓީ އަށް ަޝއުޤުވެިރވާ ވާހަަކ ވިދާުޅވީމަ ަވކިކުެރއްވީ. އެެހންވެއްޖެްއޔާ އޭެގ މާނަ އަީކ   1070މިނިސްޓަރު އަުޅގަ

މި އުޅެނީ ޤައުމު ހަމައަކަށް އަޅުާވކަށެއް ނޫނޭ. ތަޢުލީމީ، ޒުވާން، ޤާބިލު ބޭފުޅުން މަާޤމުން ވަކިކޮށް ެއއްަލއިލަނީ 

ލަ މަޞްލަޙަތު އިްސޮކށްގެން. ކިަތއްމެ ރުޅިައޔަްސ މި ޤައުމަކު އެ ވިދާުޅވާ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަށް ވުރެ އަމިއް

ކޯލިޝަނަކަށް ތާއީެދއް ނެތް. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. މިތާ އޮތީ ެއމް.ޑީ.ޕީ އާިއ ޕީ.ޕީ.އެމާ. ޒުާވނުންގެ ސިޔާސަތު ހާމަކުރާށޭ 
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ން ުރޅިގަަދވެގެްނ މި ވިދާުޅވަނީ ިމީއ މީހުން. އެތާނަގއި ދެ 15މީހުން.  15ކިޔާފަިއ މީހުންކޮޅެއް ގެންދިަޔއިރު 

 1075ޖަނަވާރުންނޭ. އެހެންނެއް ުނހެދޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ޖަނަވާރުންނެއް ނޫން. ައޅުަގނޑުމެންނަކީ އިންސާނުން. 

ނޑުމެން މި ޤައުމު ހަމައަކަށް އަޅުވާީނ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަމައަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން މި ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކޮށްދޭނީ. އަޅުގަ

ނޭޅުވޭނެ. އެ ބޭފުޅުންެގ ަގިއގަިއ އެ ޤާބިުލކަމެއް ނެތް. އެ ކެރުންތެރިކަެމއް ނެތް. އެ ފޯރުންތެރިކަމެއް ނެތް. 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ، ހަމަ ވަރަށް ާސފުކޮށް މި ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑެއް ިމއަދަކު އެ ތިްނ  އެހެންވެގެން އަުޅގަ

 ވަޒީރުންނަކަށް ރުހުމެއް ނުދޭަނމޭ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 1080 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު، ޤައުމީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު 

 1085ދިނުމުގެ މައްސަލަ. އާދެ! ވަޒީރުންނަށް ރުހުން 3ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ކުރިމަތީގަިއ މި އޮތީ 

ނޑު ަދންނަވާނީ މިއަދު ސަރުކާުރގެ މެޖޯރިޓީ މި މަޖިލީހުގައި އެަބ އޮތް. އެހެންވީާމ، މި   3މިކަމާ ގުިޅގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ރުހުންދޭން، މި  ނޑު ޝަްއކެްއނުކުރަން. އާދެ! މިއަދު އަުޅގަ ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދޭނެކަމާ ދޭތެރޭ އަޅުގަ

ވަޒީރުްނގެ ތެރޭަގއި އެ ބޭފުޅުންގެ ޤާބިލުކަމަށް ބަލާއިރުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ  3ދޭން އޮތް މަޖިލީހުން ރުހުން

ވަޒީރުންނާ ދޭތެރޭަގއި ސުވާެލއް ނުއުފެދޭ. ެއގޮތުން އެަޓރނީ ޖެނެރަލަކަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 1090ޑަރ މިނިސްޓަރަކަށް ޢައްަޔންކުރަން އޮތީ ޢާއިޝަތު ޢާިޒމާ ފޮނުވާފައި އޮތް ނަމަކީ ޢާިއޝަތު ބިސާމް. އަދި ހަމަ ޖެން

ޝަކޫރު. އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރަކަށް އަމީން އިބްރާހީމް. އާދެ! މި ބޭބޭފުޅުންނަށް ބަލައިލާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ 

ެވސް ެއކަން ކުެރވޭ ތަޢުލީމީ ގޮތުން ބަލާއިރު، ިމ ބޭފުޅުންގެ ތަޖުރިބާ އަްށ ަބލާއިރުަގއި މިއިން ކޮންމެ ޭބފުޅަކީ 

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެްއޗަީކ މިއަދު ތަޖުރިބާ އަީކ އަިދ  ވަރުެގ ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅެއް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުެމން މިއަދު ރުހުން މި ލިބޭ  ޤާބިލުކަމަކީ ތަޢުލީމަކީ އެއީ ވަރަށް ތަފާތު ތިން ކަންތަކެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި ހަވާލުވާ އަމާނާތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ވަޒީރުންނަށް އަޅު   1095ގަ

ނޑު ޤާނޫނުއަސާ ސީ އާިއ ޤާނޫނުތަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތެގ މަތީން ކޮށްދެްއވާށޭ. ައދި ހަމައެހެންމެ، އަުޅގަ

ކަމާ ދޭތެރޭ. އަދި އެ މަނިކުފާނުގެ ޢިލްމީ އަދި ޝައްެކއްނުކުރަން ޓްރާންސްޯޕޓް މިނިސްޓަރު އަމީން އިބްާރހީމުގެ ޤާބިލު

ތަޢުލީމީ؛ މި ކަންތައްތަކަކީ މިއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ރެޔާއި ދުވާލު ޓީވީ ޕްރޮގްރާމުތަކުން ފެންނަމުންދާ 

އެ ތަން ކަންތައްތައް. އަދި ހަމައެހެންމެ، އަލަށް ކުރީގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް. މިހާރު ހުންނެވީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގަ. 

ނޑު ފާހަަގކުރަން. އަިދ   1100އިތުރަށް ކުިރއެރުވުމަށް ަޓކަިއ ގިނަ މަަސއްކަތްތަެކއް ކުަރމުންދާކަން ހަމަ އުފަލާއެކު ައޅުގަ
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ހަމައެހެންމެ، މިހާރުގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ، މުޅި ދައުލަތުގެ ޤާޫނނީ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް 

ސައްކަތް ވެސް މިހާރަށް ވުެރ ޒިންމާދާރު ގޮތެްއގައި ކުަރްއވާނެ ކަމަށް ުއއްމީދުކުރަން. ހަރުދަނާވެ، އެ ކަމަާނގެ މަ

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް  އާދެ! ޤާނޫނުގެ ވާހަކަ ދަްއާކއިރުަގއި، މިއަދު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަ

މީހެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކަށް. އާދެ! އެީއ ؛ ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ އެބަ ެއޓަރނީ ޖެނެރަލެއްގަިއ ހުންނަންޖެހޭ

 1105އޭރެްއގައި އޮންނަ ސަރުކާރެްއ ތަމްސީލުކުރާ މީހެއް ނޫން އޭނަ އަކީ. އޭަނއަކީ މުޅި ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު. 

ްއ ނެތި އޭނަގެ މަްސއޫލިްއޔަތު ވެްސ މި އޮންނަނީ ަވޒީރުންނާ މުޅިން ތަފާތުކޮށް. ަވކި ފަރާެތއްެގ ނުފޫޒެްއ، ބާރެ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ކޮންމެ ގޮތަކަށް އޮްތކަމުަގއި  އެކަން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކޯލިޝަން  ވިޔަްސ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ިޚޔާލު ކޮންމެ ގޮތަކަްށ ތަފާތުވިކަމުަގއި ިވޔަސް ައޅުގަ

ިރކަންކުރާ މި ކޯލިޝަން ތެޭރގައި އޮތް ޕީ.ޕީ.އެމާއި ޑީ.ާއރު.ޕީ އަދި ޤައުމީ ޕާޓީ އަިދ ތެރޭގަިއ؛ އާދެ! ިމއަދު ވެ

 1110 3ވަޒީރުްނގެ ރުހުމަށް ތާއީދުލިބި، މި  3ޢަދާލަތު ޕާޓީ، އަދިވެސް ެއހެން ޕާޓީތަކުގެ ރުހުމާއެކުަގިއ މިއަދު މި 

ނުޑ ުއއްމީދުކުރަްނ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ، ވަިކ ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ މެންބަރުގެ ވަޒީރުންނަށް ރުހުންލިބޭނެ ަކމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރިޔަްސ،  ވެސް އެހީތެރިކަމާެއކު މިކަން އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ. ާއދެ! މިއަދު އޮްތ ޙަޤީޤަތަކީ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ އިރު ނުކުރިޔަސް ވެސް މިއަދު ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ބަެއްއގެ ކޯލިޝަނެއް އޮްތކަން ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ީމގައި އެންމެ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ މި ޯކލިޝަން ތެރޭގަިއ މިއަދު ތަާފތު ވިސްނުމުަގއި ބޭބޭފުޅުން 

 1115މަސައްކަތްކުަރއްާވކަން. ތަފާތު ޚިޔާލު ގެންގުުޅއްާވކަން. އެަކން އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތް އެއީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑ 

ޙަތު އިސްކުރާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަޅުަގނޑުެމން ކުރަން މި އުޅޭ ކަމަކީ ޤަބޫލުކުރަނީ ޤައުމީ މަޞްލަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ދީފައި އޮންނަ ބާރެއް އެީއ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ން ދަތިކުާރ ބަަޔކަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިްސ ފޮނުވާ ަވޒީރުންނަށް ރުހުންދިނުން އެއީ. އެހެންވީާމ، ސަުރކާރު ހިންގަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ މިކަން މިއަދު ފާސްވާނެ ކަމަށް.  ވާކަށްނުޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 1120 

 ވާހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

ން ވަޒީުރންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު 129ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހަށް ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ރިޕޯޓާ ގުޅޭ 

ގޮތުން ައޅުަގނޑު ދަންަނާވނީ، މި ރިޕޯޓުަގއި ކޮމިޓީން ގެްނގުޅުްއވާފަިއވާ ވިސްުނމަކީ ސިޔާީސ ވިސްނުމަކުްނ 

 1125ނަަވއި، އަޅުަގނޑުމެންެގ ދައުލަތް ހިންގުމުގެ އެއް ބާރު ކަމަށްވާ ސަރުކާރާ މެދު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަށް ވިސް

 ނޑުމެްނ މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ،ައޅު، ދެންނެވި ކަމަކީ  މި މިހެންން ކުރެވިަފއިާވ ކަމެއް ނޫނޭ.ވިސްނާަވޑަިއގެ

ނޑުމެން ހަމަ ކުރީގަިއ އަހަރުދުވަުހގައި ވެސް،  3ދައްކަނީ ނިމިގެންދިޔަ  އަޅުަގނޑު މިއަދު މި ވާހަަކ މި ައޅުގަ
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ނޑު ޮގތެއްަގއި ގެންގުޭޅ  ނޑު މަިއގަ ވަނަ  129ިވސްނުމަީކ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ނިމިގެންދިޔަ ވެިރކަމުަގއި ެވސް އަުޅގަ

ޓަކައި ެއކުލަަވއިލާ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހެއް  މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކުރާ ކަންތައްަތއް ކުރުމަށް

ނުޑ ޤަބޫލުކުމި އޮންނަނީ. ހަމަ އޮންނަންވާނެ ކަމަށް  1130 ގެޖެހޭ ބައެއްރަން ހަމަ އެ މާއްދާގައި ރުހުންދޭންއެއާއެކު، އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއ  މި އޮންނަކަން ެވސް. އެހެންނަމަވެސްގޮތުަގއި  ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ އަުޅގަ ކަުމގަިއ އަުޅގަ

ވާނަމަ ދެން،  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު އެކަން ެއންމެ އެދެވޭ ގޮތެްއގައި ުނުކރަނީ ކަމަށް

މި  ނޑުމެން ކުރަްނޖެހޭނީ. އެހެންކަމުން، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ިމއަދުއަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ަކންތައް އަުޅގަ 

ނޑުމެން ސަރުކާރަށް ެއއްބާރުލުންދިނުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ަކންތައްތައް ކުރުމަކީ ެއއީ  މަޖިލީހުން އަޅުގަ

 1135އަކީ ސަރުކާރަށް  އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މަޖިލީހުެގ މެޖޯރިޓީ

ވީހިނދު، ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު  އެކު ަބއިވެިރވާ މަޖިލީހެއް ކަމަށް އެއްބާރުލުންނުދޭ ނުވަތަ ަސރުކާރާ

ހީތެިރވުމަށް ޓަކައި އެކުަލވައިލާ ކެބިެނޓު. އެކުަލވައިލާ ކެބިނެޓުެގ އެއްބާރުލުމަކީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އެ

ނޑުމެންނަށް ކުރެިވއްޖެއްޔާ ެއކުރެވެީނކީ ން. އެހެންވީމާ، އެކަން އެހެން ގޮތަކަންދިނުބޭފުޅުންނަށް ރުހު ށް އަުޅގަ

ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުެރވޭ ކަެމއް ަކމަކަށް އަޅުަގނުޑގެ އަިމއްަލ ނަފްސު ދެކެން އުނދަގޫވާ ސަރުކާރަށް ެއއްބާރުލުން

ނޑުމެން މި ބާވަތުގެ ކަންކަމުގައި ގެންގު  1140މި މަޖިލީހުގެ  ޅޭ ަބއެއް ކަހަަލ އުސޫލުތައްވާހަކަ ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ނޑު ހަަމ  ކޮމިޓީތަކުންނާ ނޑަށް ފާހަގަވާތީ، އަުޅގަ އަދި ބައެއް މެންބަރުންގެ ވިސްނުންފުޅު ހުންނަ ގޮތުން އަޅުގަ

 ްއކިބާެވގެން ތިބެގެން ނޫނިްއޔާ ބުން އެޢައްޞަައކީ ާޒތީ ތަ އުޅޭ ވާަހކަ ހިތާމަކުރަން. ދަންނަވަން މި

ންނަކަށް ރަނަގުޅ މަސައްކަތެއް ނުކުެރވޭނެ. ދިމަވާ ކުޑަުކޑަ މައްސަަލއަުކން އެކަމަށް އެކަީށގެންނުވާ އަޅުަގނޑުމެ

ންތައް ހުރެދާނެ. ވަރުެގ ބޮޑު އަދަބެއް ދިނުަމކީ ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮްށގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން. ހިްތހަމަނުޖެހު

ނޑުމެން އެހެންނަމަވެސް ނޑުމެންނަށް އެކަމުގެ ފާއިދާ އެހެން ގޮަތކަށްކުރެވޭ ކަމަކުން އަނެ  ނަށްއަުޅގަ  1145، ްއކާ އަުޅގަ

ވެސް ައޅުަގނޑުމެން މި މަޖލީހުގައި ސަރުކާރަްށ  މީ ،ެނގިގެންދާަތން ވެގެންިދއުމަކީ ެވސް އެހެން ބަޔަކަށް

މިއަދު މި ކުރެވިގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ ހަމަ ގޮވާލަނީ  ،އެއްބާރުލުންދިނުމުގެ ގޮުތގައި ތިބެ

ނޑަށް ެއނގޭ ގޮތުަގއި އިވާ ނަންތަކަކީ ހަމަގައިމު ެވސްހުށަހެޅިފަ ތެރެއިން  މިީއކީ މިއަުދ ކޯލިޝަނެއްގެ، އަުޅގަ

ދަނީ ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ  ގޮުތގައި މިއަދު ފެނިެގން މި ގެއަިދ ސަރުކާރާ އެއްބަިއވާ ކޯލިަޝނެއް .އުފެދިފައިވާ ސަރުކާެރއް

 1150ންާދ ނުވަަތ ދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވަމުއެއްބާރުލަމުންދެމުން،  ެއއްކޮށް  ކަކީ މިއަދު ސަުރކާރާހުރިހާ ޕާޓީތައެހެން ފިޔަވަިއ 

ކަަމށްވާނަމަ، ައޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މި ބާވަުތގެ ކަންކަމުްނ އެކަން ފެިނގެންދާންޖެހޭނެ. ސަރުކާރެއް ކަމަށް. އެހެން

ހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ އަދިވެސް ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ކުރެވެނީކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން. އެ ކަމަށްވާނަމަ އެނޫންއެހެން

ނޑުެމންނަށް މި މަޖިލީހުގެ ކުރެޭވ މަސައްކަތުަގއި މިހާރަކަށް އައިސް މި ދުވަސްވަަރކީ  ދަންނަވަން އޮތީ އަޅުގަ

އްކަތްކުރަމުންދާ އަޅުަގނޑުމެން އެކިެއކި ބޭބޭުފޅުން ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގައި ުކރިމަތިލައްވަިއގެން ވެރިކަން ޯހދުމަށް މަސަ
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ނޑު އެެދނީ ހު  1155އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ ތިން  ދެއްވުން. ދަންނަވަން މިރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ކާމިޔާބުދުވަސްވަެރއް. އަުޅގަ

ަބއެްއގެ ާތއީުދ  ކޮންމެ ބޭފުޅަުކ ވެސް އެ އެްއ ނޫން. އެެހންނަމަވެސް ބޭފުޅުންނަށް ވެރިކަމަށް އެޭރނެ ވާހަކަ

ެއ ބައެއްގެ ތާއީދު އިތުރުކުރުަމށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމުެގ ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނެ.  ބޮޑުކުރުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ

ތުްނ ރަްއޔިތުންގެ ކުރިމަްއޗަށް ަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ރައްޔި އެކު ދޮގުނުހަދައި، ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްާލސްތެރިަކމާ

 ،ތިބެބުން އެްއކިބާވެޢައްޞަކަތަކީ ޒާތީ ތަ ެއއާެއކު، ައޅުަގނޑުމެން ުކރާ މަސައްބަލައިގަންނާނޭ. އަދި ހަމަ

 1160ްށ މަސައްކަތްކުެރވޭ ބަެއއް ކަމަ އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ޙައްޤު ގޮތުގައި ކަންަކން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި

ނޑުމެންނަށް ރީތި އަޚްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ރީތި އުޫސލުތަ ަރއްޔިތުންެގ  ވަންޏާ ލާޤުތަކުން ދެްއކިއްެޖ ކަމަށްކުން އަުޅގަ

 ލަތް ހަދައިގެން މި ާބވަތުެގ ޖެއްސުންކޮށް އެކަްނކަން ބޭނީ ކުރީަގއޭ. ިމއަދު މަކަާރއި ހީބަޔަުކ ތި ކުރިމަތީގަިއ އެ 

ނޑުމެންނަކަށް  ކަމުގަިއ ހަމަ ސަރުކާރަށް  ކުރިއެރުމެްއ ނުލިބޭނެ. އަޅުަގނުޑ ޮގވާލަނީ މި ކޮށްގެން އަުޅގަ

 ދެއްވުމަށް. ޝުުކރިއްޔާ.ންނަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ރުހުޒީރުންއެއްބާރުލުންދިނުމަށް ޓަކައި ިމ ވަ

 1165 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަމިއްލަ  ދެްއުކމަށް ޕާޓީތަކަށް އަދިބުން މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަހިސާއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! މިހާޝުކުރިއްޔާ ޢި 

ގަިއ ޯވޓަށް އެހުން ަމއްސަލައި  ދުގެ ޯވޓަށް އެހުމުގެ ަވގުތުަގއި މިލެވުނު ފުރުޞަތު ނިމުނީ. މިއަމެންބަރުންނަށް ހުޅުވައި

 އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 1170 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރެގ  9.1ސް. . ެއއީ، އިބްތިާދއީ ބަހުއަށް 9ނަންބަރު ދަނީ އެޖެންޑާ  އާދެ! މިހާރު އަޅުަގނޑު މި

 1175ދިވެހިާރއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެިރކޮށް  93/4ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ާޤނޫނު ނަންބަރު  ޢިއްޒތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު އާމިރު

 2113ޖޫން  17ވާނީ،  . މި ިބލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވާަފއިހެއްޓުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުެގ ބިލުދެމެ

ދެްއވުމަްށ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި . މިަވނަ ޖަލްސާގަ 6ވަނަ ދައުުރގެ ވަނަ ދުވަހު ބޭްއވުނު މި އަހަރުގެ ދެ

 ވަން.ާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރަށް ފުރުޞަތުއަރުކުޑަހުވަދޫ ދާއި

 

 1180 މަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްކު
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ތިާމވެިށ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުާމ  ިދވެހިރާއްޖޭގެ 93/4ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ަމށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ފަސޭހަ ކީ ަޙޤީޤަތުގައި މި ކަންކަން ކުރުަގނޑު މިައދު މި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަބެހޭ ޤާނޫނަށް އަޅު

ނޑު ބައެއް ނުކުތާަތއް އަ ގޮތްތަެކއް ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ގެނައުމަށް ނޑު ޓަަކއި ހުށަހަޅާ ިއޞްލާޙެއް. އާދެ! މަިއގަ ުޅގަ

ޤައުމުތަކެއްަގއި ެވސް ތިމާވެށި ހުރި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ  ޔަރަމންޓް މިނިސްޓްރީގައި އުފެދިަފއިދަންނަވައިލާނަން. އެންވަ 

 1185 ޢީ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށްތީގެ މާޙައުލު ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބީއެތަކެ  އި ދިރޭތަކެއްާޗ،މާޔަތްކުރުމާއި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާހި

ނޑަޓަކައި ަރއްކާތެރި ކުރަމުންގެންދަނީ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  އަަޅއި،ކުރަންޖެޭހ ތަންތަނާއި ތަކެތި ކަ

މާޔަތްކުރުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބައި ކަމަށްވާ ވާތީ؛ ތިމާވެިށ ހި ކަމުގައި ންންޓް މިނިސްޓްރީއެންަވޔަރމަ

ންޓް މިނިސްޓްރީން ޔަރމަޤައުމުތަުކގައި ެއންވަ ދެމެހެއްޓުން އެއީ ުދނިޔޭގެ ގިނަ ،ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާެތރިކޮށް

ތީވެ ވަކި ސިނާޢަެތއް ުކރިއަރުވަން ުއޅޭ އިދާރާތަުކން ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރަން ވާ  ކުރަމުންގެންދާ ކަމަކަށް

 1190މިސާލަކަށް،  އްަގއި ނުފެންނާނެ ކަމަށް ދެކޭތީ.ޖާ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެ ނަމަ، ޭއގެ ނަތީ ކުރަން އުޅެފިމަސައްކަތް

ވެރިކަން ކުިރއެުރވުމަށް ހަދާފައިވާ ވުޒާރާަތކުން އެންމެ ބޮޑު ސަމާުލކަމެއް ދެްއވަމުންގެންދަީނ މަސް

ީއ، އެފަދަ ވުޒާާރެއއްެގ ބޭނުންކުރުމަށޭ. އެ އުފެއްދުްނތެރިކަން އިތުރުކޮްށ، ވިހާ ގިަނ މަހެއް ހިފައި މަސައްކަްތވެރިކަމުގެ

ޒާރާތަުކެގ ކުެރވިފަިއވާ ވުއްޤީކުރަން މެްނޑޭޓުންދާނީ ިސނާޢަތްތައް ތަރަމާޔަތްކުރުން ެވގެމެ. ތިމާވެށި ހި ވެސް  މެންޑޭޓު

ހޭ ވުޒާރާތައް ނުވަތަ ެއކިއެކި ޤައުމުތަުކަގއި ތިމާވެްއޓާ ބެ ،ކަްށ ނޫން ކަމަށް ދެކޭތީވެއަޓީއެންމެ އިސް ޕްރިއޯރި

 1195 ާނ،ސް ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކުންމާޔަތްކުރާ ދައުލަުތގެ އެޖެންސީަތއް ހެދުމުގެ ެއންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ވެތިމާވެށި ހި

ދިރޭތަކެީތގެ މުއްސަނދިކަން ނެތިދިއުމުން  ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކުރާ ަމސައްކަތްތަުކގެ ސަބަބުން ތިމާވެށި ހާލަުކވެ

މާޔަތްކުރުމުގެ ނަމުގައި ކަންކަން ތު އެިކ ފަރާތްތަކުން ތިމާވެށި ހިދު ހާސިލްކުރެވޭނީ ތަފާސަލާމަތްކުރުމޭ. މި މަގުސަ

ގައި އެކަްނ އިން ޤައުމީ ފެންވަރު  ދީފައިާވ ުވޒާރާކުރުމަށް ެމންޑޭޓުމާޔަތްހިރުމުގެ ބަދަލުަގއި ަދއުލަތުން ތިމާވެށި ކު

 ބައްޓަންވެގެން ކަމަށް ދެކޭތީވެ، ތިމާވެީށގެ  ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު ކުރެްއވޭނެ ގޮތަށް

ނަޑއަަޅއި، ދެމެހެ ،ވަަނ މާއްދާ މިހާރު އޮންނަ ރާއްޭޖގެ ތިާމވެށި ރައްކާތެރިކޮށް  3ޤާނޫނުގެ   1200އްޓުމާ ެބހޭ ސިޔާސަތު ކަ

ހިންގުމުގައި ސަރުާކރުގެ އެހެން ފަރާތެއްގެ ކަމެއް ކަމުަގއި ޤާނޫނުގައި  ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުަތއް ހަދައި

ނަޑއެޅިފައިުނވާ ހުރިހާ  . ރަންވާނޭންޓުން ކުޔުމަން ރިސޯސް އެންޑް ެއންވަޔަރމަހި ފް ޕްލޭނިންކަމެއް މިނިސްޓްރީ އޮކަ

ހެއްޓުމާ ބެހޭ ސިނާޢަތު މިހެން އޮތުމުން މި މާއްދާ ފެށޭ ހިސާބުގައި އޮންނަ ރާްއޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެ

ނަޑއަަޅއި، ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުަތއް ހަދައި، ހިންގުަމށް އެންވަޔަރމަ އަށް ދީފައިވާ ބާރު  ންޓް މިނިްސޓްރީކަ

 1205މަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ވެިށ ޤާނޫނު އައުމުގެ މާ ކުރިން ޢަވަނީ ތިމާ ނަފީވެގެންދާ ކަމަށް ދެކޭތީެވ، ސަބަބަކަށް

ނުޑގައި ެލއްވ87/5ިވެރިކަމުެގ ޤާނޫނު ނަންބަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސް  ހުރިހާ ދިރުންތަކެްއ  ގެ ދަށުން ކަ

މަސްވެިރކަމުަގއި ރާްއޖޭގައި ުދވަހަކު ބޭނުންނުކުާރ  ،އަށް ލިިބގެންވާތީވެ  މިނިސްޓްރީކުރުމުގެ ބާރު ފިަޝރީޒް ރެގިއުލޭޓު 
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ނުޑގެ ދިރުންތައް ެވްސ  އަށް ލިބިގެންވޭ. އެކި  ދެމެހެއްޓުމުެގ ބާރު ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ ،ކޮށްމާޔަތްހިކަ

ށް އެިކއެކި ޤާނޫނުތަކުަގއި އޮތުމުން އެއް ހަމައެްއގައި އުފުލާ ގޮތަ އް ކަމެއް ުކރުމުގެ ޒިންމާ އެއާއިދާރާތަކުން އެ

 1210ކަން ލުަގއި ކަންކަން އަުޅއްވަމުންދާއުފުލުމުގެ ބަދަލުަގއި އަނެއް އިދާރާގެ ބޮގެ ޒިންމާކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް އެަކމު

 ގިރޭސި މުހާަވރާއެްއގައި ވެސް އޮންނަނީ ެއވްރިބޮޑީ ބިޒްނަސް ިއޒް ނޯ އިނ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.ފާހަގަކުރެވޭީތވެ، 

ކުްނ މަސައްކަްތކުރާނީ ތިމާވެށި ާޤނޫނުއަސާސީަގިއވާ ފަދައިން ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަ، ބޮޑީސް ބިޒްނަސް. ވީމާ

ކުރުމަށް ޓަަކއި ެވްސ ަކށަވަރު ފަދަ ގޮތަކަށް ކަްނކަން ބަލައި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ،މާޔަތްކޮށްހި

ންޓް މިނިސްޓްރީެގ ގައި ބެލެހެއްޓުން ެއންވަޔަރމަރުމުގެ މަސަްއކަތް ޤައުމީ ފެންވަރެއް މާޔަތްކޮށް ރަްއކާެތރިކުތިމާވެށި ހި

 1215އިން ޮސއިކޮށްަފިއވާ ތިމާވެީށގެ މުޢާހަދާތަކުގެ ވާތީ؛ ިދވެހިރާއްޖެ  ބެލުމުގެ ދަށަށް ކޮންމެހެން އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް

ންޓް މިނިސްޓްރީން ކުރަންޖެހޭ ރުމަކީ ވެސް އެންަވޔަރމަރިޕޯުޓކު ދަށުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި

 ން ލާޒިމުކުރާ ކަންކަން ކުރުމަށާއިއަށް ކުރު ވުމުން، ެއ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ ކަމެއް ކަމަށް

ނޑުަތއް ހާސިލުކުރުަމށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަށް ވެސް ލަްސވެ ނޑުދަ ންދާ ކުރިމަތިވަމު ޮބޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ،ލަ

މުޢާހަދާތަކުެގ ދަށުން އެ ފަރާތްތަުކގެ  ހަމަ އެއާެއކު؛ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރަމުންދާތީއާކަމަށް ކަމާ 

ނޑަެއޅިފަިއވާ ަގޑިތަކަށް ނުލިބުމުގެ ަމއްސަަލ ދިމާވެ  1220ސުންގަޑިަތކަށް ، ރިޕޯޓުކުރުމުގަިއ ބޭނުންވާ ަމޢުލޫމާތު ކަ

އޮތުން ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ވަނަ ާމއްދާ މިހާރު ޮއންނަ 3ތިާމވެށީެގ ޤާނޫނުެގ ވެމުންނުދާކަން ފާހަަގކުރެވޭތީ ރިޕޯޓުކުރެ

ކޮށް މާޔަތްހިފަނާަވމުންދާ ދިރުން ކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާ، ރާއްޖެ އިން ނެތިމާޔަތްހިގޮތުން މުހިއްމު ތަންތަން  ތިމާވެށީގެ

ފާހަގަކުރެޭވ. މިސާލަކަށް، ދަންނަވާނަަމ  ންންޖެހުންތަކެްއ ުކރިމަތިވަމުންދާކަކުރުމަށް ވެްސ ވަަރށް ބޮޑެތި ގޮރެގިއުލޭޓު 

ންްޓ ކޮްށ ބެލެހެއްޓުމަކީ އިްނވަޔަރމަމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ތަންތަނާއި ތަކެތި ހިމާޔަތްހިތިމާވެށި ޤާނޫނުގަިއ އޮންނަީނ 

 1225ވިފަިއ ހުރި ތަންތަން މާޔަްތކުރެކަމެއް ކަމަށޭ. އެހެންނަމަވެްސ މިހާތަނަށް ވެސް ހި މިނިސްޓްރީން ކުރަންޖެހޭ

މާޔަތްކޮށްފައިާވ ގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްދީފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންވުމުން ހިންޓް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުއެންަވޔަރމަ

 ،އިން ނެތި ހިނގައިދާނެފަދަ ދިރުމެއް ނުދާތީ ރާއްޖެ ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުން ތަންތަނުން އޭގެ އެންމެ އެދެވޭ

ބޭނުންވެފައިވާ ދިުރމެއް ވެސް ހިމާޔަތްކުރަްނ  ޚާއްޞަކޮށް ރައްކާެތރިކަން ނުވަތަ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ޮގތުން

ަދނީ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުެގ ކަމަށް ހުރަސްއެޅި ންޓް މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ފަށާއިރަްށ އެއެންަވޔަރމަ

 1230ިރހާ ކަމެއް މިހެން ހުރުމުން މި ހު ފަިއވާ ކަަމށް ފާހަގަކުރެވޭީތވެ؛ދީކުރުމުގެ ބާރުމާޔަތްހިމައްދާތަކުން ދިރުންތައް 

 އަންނަން ޮއތް ޖީލުތަކަށް އޭގެ އެންމެ ހެޔޮގޮުތގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެިށ ރައްކާތެރިކޮށް

ކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ މާޔަތްހިޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަްތތައް ޭއގެ އެންމެ އެދެވޭ ޮގތުގައި ކުެރވެން އޮތީ ތިމާވެިށ 

އެިކއެިކ  ހަވާުލކުރެިވގެން ކަމަށް ދެކޭތީ،ންމައި ކަންކަން ަޤއުމީ ފެންވަރުަގއި ކުރަން ަކނަޑއެޭޅ އެއް ފަރާތްތަކާ އެ

 ،ތަފާތު އެކިއެކި މައްސަލަޖެހި މަސައްކަތްތައް ލަސްވެ  ރާތްތަކުން އެއް ކަމެއް ކުުރމުން މަސައްކަތަށް ފުށުއަރައި،ފަ
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 1235އިތުރުން ކަން ފާހަގަުކރެވޭތީ، ވީމާ، މީގެ ފަދަ ކަން ތްތައް ކުރަން ނޫޅުންވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ެއ މަސައްކަ

ުހއްޓުވުަމކަށް ފަރާތްތަކުން ބަދުނާމުކުުރމުގެ ކަންކަން މުން އެއް ފަރާތްތަކުން އަެނއް ތިމާވެށީގެ މަަސއްކަތް ދިާމވު 

މުންގެންދާތީެވ ރައްޔިތުންނަށް އަރަމުންދާ ކުރުމުގެ މަަސއްކަތް އެިކ ިއދާރާތްތަކުން ކުރަމާޔަތް ހިތިމާވެށި  ގެނައުމަށާ،

 .ވަނަ މާްއދާ ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ދެކޭތީ 3ޓަަކއި ިތމާވެށި ޤާނޫނުގެ  އޮޅުން ުކޑަކުރުމަށް

ތްކޮްށ މާޔަޤައުމީ ފެންވަރުގައި ތިމާވެށި ހި ގެނެވިގެން ނޫނީއަށް އިޞްލާޙު ަވނަ މާއްދާ 3އަދި ތިމާވެށި ޤާނޫނުގެ 

ނަޑއަަޅއި، ދެމެހެއްޓުމަށް  1240ހިންގަންޖެޭހ ހަރަކާތްތައް ހިންގުން ެއއީ އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތެްއގައި  ޓަކައި ސިާޔަސތު ކަ

ނޑު މަގުސަނުވާީތވެ، އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ބިލެ ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނޑު މި ބިލު ހުށަހެޅި މައިގަ ުދ އް. އާދެ! އަުޅގަ

ކަމާ ލާގައި މިނޑަށް ޤަބުލޫކުެރވޭ، ކޮމިޓީ މަރުޙަނަވާލީ. ދެން، ހަމަ މި ބިލަކީ އަުޅގައަޅުަގނޑު ކުރު ގޮތަކަށް މި ދަން

ނ އަދި، ރުކުރުމަށްފަހު އެ ފަރާތްތަކުގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަާރގެ ަމތިންގުޅުން ހުރި ފަރާތްތައް ހާޒި ޑު މި އަުޅގަ

އުޭޅ  ހަމަ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. ދަންނަވަން މިއަދި އިތުރު ކުރިއެރުންަތކެްއ ގެނައުމަީކ  ހުށަހަޅާފައި އޮތް ިއޞްލާޙަށް

 1245ވާހަކަ ައކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެނޭގ، އަޅުަގނޑުމެން ތިން ބާރު ވަިކވެފަިއވާ ނިޒާމެްއގެ ތެޭރގަިއ 

ނޑުމެން ޤާނޫރުކާރުގެ ުވޒާރާތައް ހަމަޖައްސަިއ، ސަ ނަކުްނ ެއ ުވޒާރާތަކުން ަރއްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަްއ އަުޅގަ

ނޑައަަޅިއގެން މި ނޑުމެންގެ  މެންޑޭޓު ކަ މި ސަބަބުތަކުގެ ތެޭރގަިއ މި ހަމަ ދަނީ. ޭއގެ އެންމެ ފޮނިމީުރކަން އަުޅގަ

ަގނޑުމެންނަށް އަންނަ އޮތް ޖީުލތަކަށް ޭއގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮެތއްަގއި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް ައޅު ،ދަންނަވާ

ނޑު ނޑުމެންނަށް  މަމެން ނެތި ިދޔައިޤަބޫލުކުރެވޭތީެވ. މާދަމާ އަުޅގަ ވެސް މި ަޤއުމު އޮންނާެނ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަ  1250ހުރި ށް މުސްތަޤްބަލަށް އެންމެ ފައިދާޔަޤީންކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، މި ބާވަތުގެ ކަންކަން ކުެރވެންޖެހޭނީ އަޅުގަ

އްކަތް ފުށުއަރާ ގޮތަށް އޮތުމުން ައދި ޚާއްޞަކޮށް އެއް ފަރާްތތަކުން ކުރަންޖެހޭ މަސަ .ވާތީ ގޮތްގޮަތކަށް ކަމަށް

ތެރޭަގއި ހުރި. ޭއގެ ޒިންމާވާނެ ަވކި ފަރާތްތަކެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ނުވާ އެތައް ބަިއވަރު ކަންތައްަތެކއް އެބަ

ތިމާވެށި ރަްއކާތެރިކޮްށ  ަތއް މި ފާހަގަކޮށްލީ. އަދި ހަމަެއއާެއކުއެއް ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ިމ ތިމާވެށި ކަންތައް

ނޑުމެންގެ  ގެހެއްޓުން އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްދެމެ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެންމެ ވާހަކަ ދެއްިކ ނަމަވެސް އަޅުގަ

 1255ނުލާ އެިކއެކި ފަރާތްތަކުން މިއަދު ޤައުމުގައި ހަމަކުރަމުންދާ އެތަްއ ވެއްޓަށް ެއއްެވސް ވަރަކަށް ބަލައިހިތާމަޔަކީ ތިމާ

މެދު  ެވސް ކުަރމުންގެންދާ ފަރާތްތަކާރި. އެހެންވީމާ، މި ާބވަުތގެ މަަސއްކަތްތަްއ ހު ބައިވަުރ މަސައްކަތްަތކެްއ އެބަ 

ވުރެ ބޮޑަށް.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ހަރުދަނާ އުސޫލަކުން ކަންތައްަތއް ކުެރވިގެްނދާނެ މިހާރަށް

ބިލުގައި ިމއަށްވުރެ އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް އަދި މި  ބޭފުޅުން ވެސް ތާއީދުކޮށްެދއްަވއި، އެހެންވީމާ، މި ބިލަށް ހުރިހާ

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން  ވާނަމަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި މަސައްކަތް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަްށ އަޅުގަ

 1260 ޝުކުރިއްާޔ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ  މިހާރު މި ހުޅުވާލަނީ. ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު.

 1265 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ހެޅި މެންބަރަށް ވަރަށް އިްޙތިރާމުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ައޅުަގނޑު މި ުހށަ

ދެއް ނުކުރަން. މީ ހަމަ ސީދާ ބާޣީ މުޙައްމަދު ވަޙީދު އަޑީަގއި ހުރެގެްނ އޭނާގެ ކެމްޕޭނަށް ފައިާސ މި ބިލަކަށް ތާއީ

ބާޣީ މުޙައްމަދު ވަީޙދުގެ ކެމްޕެއިުނގެ ަޝކީރާ. އެ ، ވަޒީުރކަމުަގއި ހުންނެވި ޝަކީލާހޯދުމަށް ޓަކައި ތިމާެވއްޓާ ެބހޭ 

 1270ޕީ.ޕީ.އެމާ ވެސް  ،އެްއޗެހި ދީގެން ދޭ ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކާ އުސޫލުން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ފެނިގެން އެބަ

ރީމާތަްއ ންގާ ޖަހި ވަޙީދު ފުޅާ ކޯލިޝަނޭ ިކޔަިއގެން ހުސް އުނބެްއގެ ޮގތުގައި މި މުޙައްމަދު ބާޣީ ،ވިއްދާަލއިގެން

މި ދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ތިމާވެއްޓޭ ކިަޔިއގެން  މިހުސްކުރަމުން  ކައި. މުޅި ބައިތުލްމާލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެީށގަ

އަތޮޅު މާފަރު. އެއަރޕޯެޓއް  ން ވެސް ލަުދަގންނަންޖެހޭނެ. ބައްލަވާ ނ.މެންަބރު ވިސްނަ ކުރާސަރުކާރަށް ތާއީދު

ނރުގެ ރުއްާމފަ މުޅި ،އަޅައިދޭނަމޭ ބުނެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ވަޙީުދ  ޑު ހަނަފަސް ސަހަރާއަކަށް ވެގެންިދޔަިއރުދަ

 1275ން ވެސް ނޭނޭގ. އަޅުަގނޑުމެން މާފަރަށް ތަން އެއީ އެހެން އޮތް ތަނެއްކަ ކޮށް. އެސަރުކާރުގެ ުވޒާރާ އޮތީ ކަނު 

ްށ ކަބެހޭ ކަްނކަން ބޮޑެތި ކާރިސާތަ ރަށްރަުށގެ ބޮޑެތި ތިމާެވއްޓާ ނބަިއގަތީ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް.މާ ގަދިޔައި

ވަންޓުން ލައިގެން ބޮޑެތި ކާރުދުްއާވ ަވޒީރުން ފުލުފުލުން ސިވިލް ސާ ެކބިނެޓުގައި ތިއްަބވާ ވެގެންާދއިރު މި ސަރުކާރުގެ

ނީ. ދެން ޮކން ސިޔާސަތެއްތޯ އޮންނާ އިރުރާއްޭޖގެ ރަށްތައް ހަލާުކވެ، ފަނާވަުމންދާއިރު ނޭނގޭ ވަރަށް ވަޒީރުންނަށް މި

ކޯލިޝަނަކީ. ވަީޙދު ސަރުކާރުގެ އެއް އޮްތ ކޯލިޝަނެއް ވެސް ނޫން  އެއް ނޫން. ޕާޓީ އެްއވެސް ސިާޔސަތެއް އޮތް ާޕޓީ

ނޑު މި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  1280މުރާނުެގ ރަށް. ކޮޅުފުށީގެ މިސްކިްތ ޮތޅު ކޮޅުުފށިން. ކޮޅުފުއްޓަކީ ޢިއަ އައީ މ. އަުޅގަ

 މީގަިއ ހާލުގައި ޖެހުނު އެ ރަށަށް ނިމެނީކީ ނޫން. ސުނާ ލަސްލަސް. ހަދައި ދުއްރަށު މީހުން ކިޔަނީ މަސްޖި މިހާރު އެ

ރިއުޅޭ ގޮތަށް. ތަުކގައި ދިީނ، މީހުން ދިރުއުޅެނީ ތަންތަނުގައި ކޭމްޕް ސައިޓުވެސް އެ އުޅެ އަހަރުެވގެންދާއިރު މިއަދު 9

ްއގޮތަކަްށ ނޫނިއްޔާ ކޮންމެވެސް އެ ޤަބޫލު  މީހުން ޤަބޫލުނޫނީއޭ. ބުނެފާނެ އެ ސް ދައްާކއިރަށްދެން މި ވާހަކަ އައި

ގައި އެއަރޕޯެޓްއ ލީ ނވިލިގި ކުރެވެންޖެހޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގއ.ނިންމާފައި ތަންފީޛުސަރުކާރުން ސިޔާސަެތއް 

 1285. ށުގައެއީ ފާޚަނާ ބިތްދޮ؛ އަށް އަންނަ މީހާ . އެއީ ޮބޑަށް އަލިާވގެއަޅަން މައުމޫނުމެން ކަޑަޖަހާލި. އެއްފަހަރު ފާޚާނާގަ

މީހުން ވެސް  ނލީޖެހުނީ ފްލައިޓަށް. ވިލިގިނޫންތޯ ޖައްސަންނިންމީމަ  ަޅއިއަނެއްާތކު. ޫކއްޫޑގައި އަ ފަހަރު އަނެއް

ނޑު ހިތާ ހަމަ އުފަލުންނޭ އެ  ދާލާތު ޕާޓީމަކުރަން މި ސަރުކާރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު، ޢަތިބީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުލާ. ދެން ކޮން ތިމާވެއްޓެްއތޯ. ން ކޮޅުފުއްޓަށް އަަރއިފަހު ރު އައިއަށް ނިސްބަތްވާ މުޢިއްުޒ ސަރުކާ
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އަކީ އެމް.ޑީ.ީޕ  އޮތް ޕާޓީ މައެަކނި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސަެތއް . ހަންނެ ތިމާވެށީގެ ސިޔާސަތޭ ިކޔަލަދުގަންނަންޖެހޭ

ނ ޖެހިއިރު 12އަށް.  ކުރިނބީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު ދިޔައިން ހދ.  1290 ޑު ދެ އަންހެނުން. ދޯނިން ައއި މާބަ

 އެ ،ބަނދަރު ހުއްޓިގެން ގެ ސަރުކާރުން އަޅަމުްނދިޔަކުރުމަށްފަހު ރައީސް ނަޝީދުޖެހިއިރު. ބަޣާވާތް 5ހަވީރު ފޭބުނީ 

ނުޑ  ދޯންޏެްއަގއި ންނަ ބާނިތަކުގެ ތެޭރގައި ރަށަށް ނުފޭބިގެން ބަތްޕާރުސަލް އަރުަވއިގެން އަ ތިބެ ކެއީ ދެ މާބަ

 ކޮން ތިމާވެއްޓެއްތޯ. ކޮން ސިޔާސަެތއްތޯ. ކޮން ވަޙީދެއްޯތ. ކޮން ބަޣާާވތެއްތޯ. ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ މި އަންހެނުން. ދެން

ދާއިރާތަުކގެ މެންބަރުންގެ އަށް ދިަޔއިން. މި ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މަޖިލީހުގެ  ތަނަށް ޤާނޫނުތައް އަޅަން. ނެއްލައިދޫ

 1295މިހާރު ހުރި ފާލަން މަތިން ޢިއްޒަތްތެރި  ،ޖަހަމުން ގޮސްކަޑަޖަހަމުންނީ. ެނއްލައިދޫ ބަނދަރުގެ ދައްކަ ރަށްރަށް މި

ރައީސް، ަކއްސާލަިއގެން ެވްއޓޭނެ އެންމެ ހިކި މީހާ ވެސް. ހެލޭ ދަތެކޭ އެ ފާލަމެކޭ އެއްވަރު. ކޮން ތިމާެވއްެޓއްތޯ. 

މި އެއްޗެހި އަޑުއަހަން  ވަނީ. ކަންފަތު ތޫރިއަަކށް އެ އެއްކޮށް ހުސްފަރާތް މުޅި ވައަތްވާހަކަދަްއކަންފެށީމާ 

ފަސޭހައެއްނުވާނެ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެްނވީމާ، މިހުރިހާ ކަމަކާ އެްއކޮށް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް އޮީތ 

. ށް ވޯޓުަލއިގެންކަގައި ސިާޔސަތުތަކ7ަމެ ގޮތަކުން. އެީއ ސެޕްޓެމްބަރ ސަލާމަތުގެ އައްސޭރި ހަމަެއކަނި އެން

 1300ހައުސްގެ ިސޔާސަތު، އެގްރި ވިޔަފާީރގެ ސިޔާސަތު، ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ސިޔާސަތު. ސަތު، ެގސްޓު ޔާތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ސި

އުޅެނީ މީހަކަށް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑުމެންގެ ރިޔާސީ ކެންިޑޭޑޓަކީ ސިޔާސަތުތަެކއް. އަުޅަގނޑުމެން މި

. ހިރިމަރަދޫ، ހދ. ވޯެޓއް ހޯދައިދޭން އުޅެނީ ސިޔާސަތުތަކަކަށް ވޯޓެއް ހޯދައިޭދކަށް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑު ހުރީ އަޅައި ދޭނަމޭ ބުނެ، ޖޫން މަ ބަނދަރެއް ހަދައި ނުލާ.  ވެސްހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފެށޭނޭ ބުނީމާ އަޅުގަ

ނުޑ މިއަދު ގުޅ1ިވަނަ ުދވަސް. ޖޫން މަސް ނިމި ޖުލައި  1މިއަދު މީ  ހިރިމަރަދޫ ރައްޔިތުންނަށް.  ން . އަުޅގަ

 1305ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަބއިތުލްމާލު  ން ޮގއްސި. މި ޒަމާނުގެ ަކޑަ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ސަރުކާރު ލޫުޓވަިއ،ހަދައީ.ައއި.އޭ 

ވަރަށް ފެންނާނެ ދުވަހެއް މީ މިއަދު މީ ޕީ.ޕީ.އެމް  ޯކޅި؛ ޕީ.ޕީ.އެމާއި ވަޙީދާހުސްކުރުމަށްފަހު ދެ ބުޅާ ކޯޅޭހެން 

ނޑާލީ. ވަޙީދަށް. މިއަދު ފެންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް މަ ނިކުފާނަށް ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ މަލީޙު ވެސް ކަ

ނޑާލީ. ދެން މި މީހުން ދިފާޢުކުރަން. މިއަދު ފެންނާނެ  ވެސް އެއަދު ޕީ.ޕީ.އެމް ވާނެ ކޮންމެހެންއަމީން ވެސް ކަ

ފޮޅަމުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ އި. ެއއީ ލޫުޓވަމުން، ތަޅަީކ ކޮބައިތޯޔާީމނާއި ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ިސޔާސަތަهللا ރައްޔިތުންނަށް ޢަބްދު

 1310ބުނާ މީހަކަށް ރައްޔިތުްނ ވޯޓެއްނުލާނެ ޢިްއޒަތްތެރި  އޭގޮތް މިގޮތަށް ހިންގާއިރު އެ ސަުރކާރަށް ޯއކޭ ސަރުކާރު އެ

ރައީސް. މިއަދު ސާފުވާނެ ަވޙީދުތޯ ގޯހީ. ޔާމީނުތޯ ގޯހީ. މިއަދު މި ސަރުކާރުގެ ވަީޒރުންނަށް ރުހުމަށް އަހާއިރު 

ވުރެ ނުބައި ޕާޓީއަކަޭށ  ލައިފި ނަމަ ޕީ.ޕީ.އެމަކީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ވަޙީަދށް، ުޓގައި ބަިއވެ ޕީ.ޕީ.އެމް އެ ވޯ

ނޑު މި . ތޮުޅގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ގޮްއސައަ އައީ މ. ރައްޔިތުން ދެކޭނީ. ރަްއޔިތުން އެގޮތަށް ވާހަކަތައް ހުރީ. ައޅުގަ

ދަނީ ބަދަލުވަމުން.  ރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިްއގަުރ ވެސްއެގޮތަށް ވާހަކަަތއް ހުރީ. ދިއްގަރު ރިހާކުރު ވަރަށް މީ

 1315ަގިއ ރެއް އެމް.ޑީ.ޕީކުރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަން. އެއީ އެމީހުން އެޕްރިޝިޭއޓުއެކު ބަދަލުވަމު އާއެމް.ޑީ.ޕީ
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ަގއި އެބަ އޮތޭ ހުއްޓޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހިއްކާަފއި ތަންތަން. ދިއްގަރު އަތޮޅުގައި ެއބަ ނެތްއިރު މ.

އުސްފަސްަގނެޑއް ހިއްކާަފއި ރައީސް ނަޝީދު. ހަމައެކަނި އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ތިބި ތަންތާކަށް ނޫން ކަންތައްތައް 

. ިއެގން މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފަހުއްޓޭ ދާއޮހޮރުވަ އަހަރުގެ ތެރޭަގއި އެބަ 3 ،ކޮށްދީފައި ހުރީކީ. ކަމެއް ކޮށްދޭން އުޅެ

ދަނީ. އަުޅަގނޑު ޮގވާލަން ބޭނުންވަނީ  ުކރަމުން އެއެޕްރިޝިޭއޓުކަންކަން  އީސް، އެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ 

 1320ެގ هللا. އެއްބުރުން މިކަން މާތް ބަަރކާތްލަްއވާނޭهللا ކަތުަގއި މާތްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާމުން ައޅުަގނޑުމެން މިކުރާ މަސައް 

ނޑިބަތް ކަ އެކު ނިމިެގންދާނޭ ހެޔޮ ރަޙުމަތްފުޅާ އްކަން ަތއްޔާުރާވންވީ. ައޅުަގނޑުމެން މާދަމާ . ތުޅާދޫގެ ރަްއޔިތުން ބޮ

ލި އެރީ މަނިކުފާނު ތި ބަލާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ހުއްޓުން މި އަންނަނީ. ަޖްއސަން މި އަންނަނީ. ފްލައިޓު މި

ނޑަށް އެަބ އެ ނޑު މިގޮތަކުން. އަުޅގަ ކުރާކަން. .އެމްގެ މެންބަރުން އެބަ ޤަބޫލުދައްކާ ވާހަކަ ޕީ.ޕީ ނގޭ އަުޅގަ

ބަރަކާތްަލއްާވނެ. ތި ބޭފުޅުންނަށް ހެޔޮ هللا ކުރާ މަސައްަކތުގައި މާތް ަގނޑަށް ޔަޤީން އަޅުަގނޑުމެން މިއަޅު

ނޑުމެން ބޭނުންވަ  1325ނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޑިމޮކްރެޓިކު ިނޒާމެއް. ުފާޅ ވިސްނުންދެްއވާނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ފުޅަެލއްނުވާނެ. ިނސްބަތްވާ މީހަކު އުފައްދާ ކަްއޓަލަ ވެސް  ނަށްއެ ފުޅާ ކޯލިޝަ ކޯލިޝަނުަގއި ޯކއްެޗއްތޯ ފުަޅލީ؟

ނޑު މުުޑވައް ރަނަގޅުެވގެން ނުޑގޮވާެމއް ކުރާއިރު ޭއގެއެައކު ނެތް އެއްެޗއް. ދަ ނޫންތޯ ެއއްެޗއް ފުޅާވާނީ. އަުޅގަ

ެވސް ސަލާމަތުެގ ދެން  ވެސް ދާލަތު ޕާޓީގައި ތިއްބެވި ާޢއްމު މެންބަރުންދަންނަވަނީ ޢަ ެއކު މި ވަރަށް ހިތާމައާ

ޔާމީން هللا ައަވހަށް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ކައިރިއަށް ަވޑަިއގަންނަވާށޭ. އެެހންނޫނިއްޔާ ޢަބްދު އަކަށް ދަންޏާމުއައްސޭރި 

ނޑު ހިތާމަކުރަން؛ ެއއް ނެތް ސަލާމަތުގެ ައއްސޭރި ިއގަންނަވާށޭ. ވަޙީދު ަކއިީރގައި ކައިިރއަށް ަވޑަ  1330. އަުޅގަ

ރާމުކުރަން ޑީ.އާރު.ޕީގެ ލީޑަރު، އެ މަނިކުފާނު ވެސް ފްރީޒު އެ އަރުވާލީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ނުލާހިކު އިޙްތި

އެކަމުަގއި މަނިކުފާނު ވެސް ބައިވެިރވޭ. އެކަމާ އަެނއްކާ އިތުރަށް ހިތާމަކުރަން. މީހުންނަށް ހަދާވަރު ގޮތެއް ނޫން 

އެމް.ީޑ.ޕީ އަށް މި ލިބޭ ކާމިޔާބުގެ ސިއްރަީކ ، އެީއކީ. އިންތިޚާބުގެ ފޯރި މި އަންނަނީ ގަދަވަމުން. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް

އެމް.ޑީ.ޕީ ައކީ ރަްއޔިތުންނާ ގާތުން މަސައްކަްތކުރާ ޕާޓީައަކށް ވާތީ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ިރޔާސީ ކެންިޑޑޭޓަކީ ކަންކަން 

ނޑުމެންނަށް ހިނގައިލާފައި  1335ވެސް ނޫެޅވޭ.  ކުރާނެ ގޮތް ރާވާފައި ފިލާ އޮންނަ މީހެއް ނޫން. އެ ބޭފުޅާ ދުވާވަރުން އަުޅގަ

އެކަހަލަ ވެރިން މިއަުދގެ ޒަާމނަށް ފެތޭނީ. މިއަދުގެ ޒަމާނަށް ފެތޭނީ ކަންކަން ކުރަން ބުނެ، އެ ކަންކަން ކުރާތަްނ 

ދައްކާ ވެރިން. އަޅުަގނޑުެމން ގެސްޓު ަހއުްސގެ ސިާޔސަތުގެ ވާހަކަ މި ަދއްކަްނ ފަށައިގެން އުޭޅއިރު މިދިަޔ 

ފްރާންސް ރައްޔިތުން  5އި އެ ހުޅުވާލީ ފުރަތަމަ ގެސްޓު ހައުސް. އެންމެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި މ. އަތޮޅު މުލަކުގަ

ދުވަހުގެ  3ޑޮލަރު. އެއީ  911އަޅުަގނޑުމެންނާ ބައްދަލުވި. އެ މީހުން ކައިރީގައި ހުރީ ުޒވާން ސޮރެއް. ދައްކާލީ 

 1340ހެންވީާމ، މި ދަންނަވަނީ ރާއްޖޭގެ ޑޮލަރސް. އޯކޭނޫންތޯ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އެ 311ސާފިން ފައިސާ. ދުވާލަކަށް 

ތިއްބެވި ހުރިހާ އަންހެން ަކނބަލުން ވެސް ބެލްޓުއަުޅއްަވއި ބާރުކުރާށޭ ފިރިމީހާއާ ެއްއކޮށް ގެސްޓުން އެބަ އާެދއޭ. 

ދޫކޮށްލައިގެން ސަލާމަތެއް ޯނންނާނެ. ރާއްޖެ ބަދަލުވާނެ. ރާއްޖޭގެ މުއްސަނދިންނަކީ ޮކބައިކަން ެވސް ބަދަލުވާނެ. 
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ރާއްޖެ އަބަދަކު ޗަމްޕާޫޕލު ވިލާރޯޅި ތެރެއަކު ނޯންނާނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަުކަގއި އެ މީހުންގެ އަމިއްަލ ދިވެހި

 މަސައްކަތުން އުޅޭނެ ަރއްޔިަތކު އެމް.ޑީ.ޕީން އުަފއްދާކަން އެ މީހުން ޤަބޫލުކުރޭ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ުއކުޅަހުަގއި 

 1345 ވެސް ދެން ހުޅުވާނީ ކުީރގެ ަކތީބުގެ ގެސްޓު ަހއުސްެއއްހެން. ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ވާހަކަދެއްެކވުން:

. ދިވެހިރާްއޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް السالم عليكن و رحوت هللا وبركاته`. 

ނޑު ތާއީުދކުރަން. ކުޑަހު ވަދޫ ާދއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިުރ ހުށަހެޅުއްވި މި އިޞްލާޙަްށ އަުޅގަ

ނޑު   1350އެހެންނަމަވެސް ޭއގަިއ އަުޅަގނޑަށް ފެނޭ، މީަގއި ުކޑަުކޑަ އިޞްލާޙެއް އޮތުމާ ެއކު އެ ާވހަކަ ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

ުތގަިއ ެވސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތިމާެވއްާޓއި ދިރޭތަކެީތގެ ނަސްލާ، ެއ މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްަލނީ. އާދެ، ޙަޤީޤަ

ތަކެތީގެ ގިަނގުނަެވގެްނވާ މުްއސަނދިކަން ރައްކާތެރިކަމާ ެއކީ ދެމެހެއްޓުމާ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަށްރަށުގެ މީރު ފެންފަށަލަ 

ރިކުރުމާ، ރާއްޖޭގެ ވެށި ކުނިބުންޏާިއ އާއި އެ ތަންތަނާއި ގުޅިަފއިާވ ކުޅި، ފާ، އަދި ޗަސްބިން ފަދަ ތަންތަން ރައްކާތެ

ގެއްލުންދެނިވި ގޭސްަތކުން ރައްކާތެރިކުރުމާ، މިނޫްނވެސް ތިމާވެށި ރައްކާތެިރކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތުތަްއ 

ނަޑއަަޅއި، ހަދަންޖެހޭ ގަާވއިދުތަކާއި މިންަގނޑުަތއް ހަދައި ހިންގާނީ ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގެ މަްޝވަރާއާ  1355އެުކ  ކަ

ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މެންޑޭޓު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާ އިން ކަަމށް މި އިޞްލާޙު ގެންނަވާފަިއ މި ވަނީ. ކުރީގައި އޮންނަީނ 

ޕްލޭނިންގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުިރ ގޮތަކަށް. މި އިޞްލާޙުަގއި، ކުރީގައި އޮންނަ ޤާނޫނުގަިއ އޮންނަނީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި 

ނަޑއަަޅއި، ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގުމުަގއި ސަރުކާުރެގ ރައްކާތެރިކޮްށ، ދެމެހެއްޓު މާ ބެހޭ ސިޔާސަތު ކަ

ނަޑއަޅާަފިއނުވާ ހުރިހާ ކަމެއް މިނިސްްޓރީ އޮފް ޕްލޭނިން ހިއުމަން  އެހެން ފަރާތެއްގެ ކަމެއް ކަުމގައި ޤާނޫުނގައި ކަ

 1360މާ، ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ކަެމއްގެ ގޮުތގައި ރިސޯސަސް އެންޑް އެންަވަޔރމަންޓުން ކުރަންވާނެ އެެވ. އެހެންވީ

އޮންނައިރު އޭުރވެސް އެބަ އޮވޭ ސަުރކާރުގެ އެހެން ފަރާތެއްގެ ކަެމއް ކަުމގައި ާޤނޫނުގައި ަކނަޑއަޅާފައިުނވާ. 

 އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުގައި ަކނަޑއަޅާފަިއވާ ކަމެްއގެ ވާހަކަ ެއބަ އާދޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަޅުަގނޑު މި އިޞްލާޙަށް 

އިތުރުކުރަން ބޭނުންވަނީ މި ދެންނެވި ޤާނޫނުން ވަކިން ެއ ކަމެއް، އެހެން މުއައްަސާސތަކާ ޒިންމާކޮށްފަިއވާ ކަެމއް 

ފިޔަވަިއ، މި ތަްނކޮޅު ގެނެުވނީމަ އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ިމ އިޞްލާޙު ފުރިހަމަެވގެންާދނެހެން. އެހެން ދަންނަވަން 

ނުޑަގއި އުޭޅ މަސްމަހާމެހި. އެއީ ވަިކ  ބޭނުންވަނީ، މިހާރު ދިރޭ ތަކެތީގެ ނަސްލުގެ  1365ވާހަކަ އައިމަ. މިސާލަކަށް ކަ

މިނިސްޓްރީއަކަށް ަވކި ޤާނޫނަކުން ބާރު ލިބިދީފައިވާ ަކމެއް، އެ ާދއިރާއާ ބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ބެލެހެއްޓުމަކީ. 

ންކުރުން. މިސާލަކަށް މަސްކަނދުފަތި އަޅަިއގެން އެ ސަރަަހއްދު ބެލެހެއްޓުން. އެ ތަނުން އެންވެރިކަ

މަސްވެރިކަންކުރުން. މިހެން ގޮސް ބައިވަރު ކަންތައްަތކެއް މަނާކުރެވިފައި ހުރި ގަާވއިދުތަެކއް އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، 

އެ ަގވާއިދުތަކަށް ވެސް ުފށުއަރަިއގެންދާނެ، ނުވަތަ ަރނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މެންޑޭޓު މިސާލަކަށް ފިޝަރީޒް 
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 1370އެ ކަންަތއްތައް ރަނގަަޅށް ނުހިންގި ނުވަތަ އެ ކަަމށް ގެންނަންޖެހޭ؛ ަވގުތުން  މިނިސްޓްރީން ދުރަށް ދިޔަިއމަ

ވަގުތަްށ، ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ނުގެނެވި ހިނަގއިދާނެތީ ވަކި ދާއިރާއަކާ ގުޅޭ ކަންަތއްތަްއ 

ެއގޮތަށް ދިއުމަީކ، ެއގޮތަށް ފާހަގަވެަފއި އޮތުމަީކ  މިއިން ފާހަގަކުރެިވގެން، ވަިކ ޤާނޫނަކުން ހަވާލުކުރެވޭ ދާިއރާ އެއް

މުހިއްމު ކަމަކަށް ވާތީ އަުޅަގނޑު މި އިޞްލާޙުގެ ތެެރއަްށ މި ދެންނެވި އިޞްލާޙު ގެނެވުނީމާ އިތުރަށް ފުރިހަމަވާނެ 

ލަިއގަނެވޭ ގޮތަްށ ކަމަށް ފެންނާތީ އެ ޚިޔާލު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. ޙަޤީަޤތުގައި މި ދެންެނވި އިޞްލާޙާ އެުކ މި ބަ

 1375ވެއްެޖއްޔާ ނުވަތަ މިކަން ފުރިހަމަވެގެން އަންނަ ގޮތެއް ެވްއޖެއްޔާ އެއީ ވަރަށް ފުރިހަމަވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތީ 

ނޑު ތާއީދުކުަރން. ޙަޤީޤަތަކީ މިހާރު ޤާނޫނުތަކަށް މިކަހަލަ ބަދަލުތަކެއް  ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް މި އިްޞލާޙަށް އަޅުގަ

ލަތަށް ރުޖޫޢަވެ، އެ ކަންަތއްތައް އިްޞލާޙުކުރަމުން ގެންދަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މީ ހަމަ ވަރަްށ އައިްސގެން މި ހާ

ނޑުގެ މި ހުށަހެޅުމަށް  ނޑު މި އިޞްލާޙު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަ ރަނގަޅު އިޞްލާެޙއް. އަުޅގަ

ތެރޭގައި ފުންކޮށް ިވސްނާަވޑަިއގެން ައވަސް ގޮތަކަށް މިކަާމ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވިސްާނަވޑަިއގެން، މި އިޞްލާޙާ ދޭ

 1380ބެހޭ މިނިސްޓްރީ އަށް، އަިދ އެ ބޭފުޅުން ހައްދަވާ ަގވާިއދުތަކަށް ވެސް އިތުރު ބާރުތަކެއް ލިބި، ައވަސްކަމާ ެއުކ 

ނޑު ވެސް ާތއީދުުކރާ ކަމަކަ ށް ވާތީ އެ ވާހަަކ ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބިގެްނ ދިއުމަީކ އަުޅގަ

 .وبركاته ورحوت هللا السالم عليكنوދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

 1385އަށް ހުށަހަޅާފައިާވ އިޞްލާާޙ ބެހޭ ގޮތުން ތިމާ ާއއި ތިާމގެ  93/4ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޮގތުން ދަންނަވާލަން އޮތީ، ވަަރށް ރީތި ޤާނޫނުތައް ހަދާފައި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަށްތަކުަގިއ ވެށި ރަްއކާ

ހުރި މަދިރި އުފެދޭ ކުޅިތައް ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނަކުން. މަދިރި އުފެދޭ ކުޅިތައް ހިމާަޔތްކުރާއިުރގައި ހިމާޔަތްކުރި 

ލިބޭ ގެއްލުންތަްއ ނައްތާލުމަށް ކުރީ ކޮްނކަމެއްޯތ؟ އެ ކުީޅގަިއ މަދިރި އެބަ  ފަރާތުން އެ ުކޅީަގއި އުފެދޭ މަދިރިން

އުފެދޭ. މަދިރި ފަނި އެބަ އަޅާ. އެ މަދިީރގެ ސަބަބުން އިްނސާނުންނަށް ބޮޑެތި ެގއްލުންަތއް އެބަ ލިބޭ. މިކަްނ ކުރާނެ 

 1390ންމާވާނެ ފަރާތެއް ވެސް. މަދިރި އުފެދެންޏާ ފުރުޞަތެއް ނެތް. ޤާނޫނުގައި ނެތް އެއްވެސް ވާހަކަ އެއް. އަދި އެކަމާ ޒި

އުފެދިގެން ރަށްރަުށގެ ރަްއޔިުތންގެ ލޭކޮުޅ ބޯލަންވީ. އެ ަކމަކަށް ނެތް ހިމާޔަތެއް. އެެހންވީމާ، ުކޅި ހިމާޔަތްކުެރވޭ. 

ގޮސް ކުޅި އާއި ަޗސްބިން ހިމާޔަތްކުރެވޭ. ޗަސްބިން ހިމާޔަތްކުީރމާ މި ވާ ގޮތަކީ ޗަސްބިމާ އެީކގައި ދާ ގޮތަށް 

ރަށުގައި އޮންނަ ހިކި ބިން ހުސްވެ، ޗަސްބިމުން ގޯތިދޭ ިހސާބަށް ދާއިރުަގއި ވެސް ޗަްސބިން އޮންނަނީ ހިމާޔަތްކޮށްފަ. 

ކުިރ ތަނުން ދެން ލިބެނީ ކޮން އެ ގޯތީގައި ރަްއޔިތުން ެގދޮރުއަޅަންވީމާ އެ ހިމާޔަތް އެ ޗަސްބިމުަގއި ގޯތި ދޫކޮށްެގން

 1395މާޔަތްކޮށްފަިއ އޮންނަ ަޗސްބިމުގައި އަޅަންޖެހޭ ގެދޮރު ޖެހެނީ ޗަސްބިުމގަ. ހި އަޅަން މިރުދޮ މަންފާއެއްތޯ. ރަްއޔިތުން ގެ

ައޅަިއގެްނ ތަނަށް ވެލި ޖެހޭ. މިސާލަަކށް އެ ނަ މަސަްއކަތްތަެކއް ކުރަން އެބަގިނަ ގި ޓަަކއި ަރއްޔިތުން ަވރަށް އެޅުމަށް
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ޖެހޭ. ހިއްކާއިުރގަިއ  ޭއތިމީތި އަޅައިގެން އެތަން ހިްއކަން އެބަ އާއި ޖެހޭ. އަކިރި ރައްޔިތުން އަމިއްަލއަށް ހިއްަކން އެބަ

އަށް އެްއޗެހި އަޅަންޖެހިފަ. އެ ރައްޔިުތންނަށް އުފުލައިގަނެޭވވަުރގެ  ފޫޓު އަޑި 4ފޫޓު،  3އެތަން ހުންނަނީ 

ދަނީ  މުން އެވެްސ ޯގތިތައް ދޫކުރަނަމަ ށ.އަޮތުޅ ފީވަުކގަިއ މިހާރު ތަކުލީފަކަށް ނުވޭ. މިސާލަަކށް ދަންނަވާ

 1400ަގިއ ރަށުގެ ވަށަިއގެންާވ ވެިށ ތަކުަގ. ޗަސްބިމުން ގޯތި ދޫކުރީމާ އެތައް ފޫޓަކަްށ އެްއޗެހި ައޅަންޖެހޭއިރުޗަސްބިން

ުސވާލަކީ ޤާނޫނަކުްނ  ،ެއއް ނުނެގޭ. ެވއްެޔއް ނުނެގޭ. ކިހިނެއްތޯ ތަނަކުން އަކިރި މާޔަތްކޮށްފައި އޮންނަނީ. އެ ހި

ންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ބިން ނެތީމާ އެކަން ކޮށްދޭ ހިކި އެ ަރއްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަތއް،، އްުޤތައްކިހިނެއްތޯ އެ މީހުންގެ ޙަ

ޖެހޭ އެ ޗަސްބިމުގައި ގެޮދރު އަޅަންޖެހުނީމަ އެ ގެދޮރު އެޅޭނެ ގޮތަށް އެ ބިންތައް  މާޔަތްކުރަންޏާ ެއބަޗަސްބިން ހި

ޖެހޭ. ކޮންތާކުންތޯ ވެލި  ންނޫނިއްޔާ އެ ވެލި ދޫކުެރވެން ެއބަޖެހޭ. އެހެ ތަނަށް ވެލި އަޅައިދޭން އެބަ ހިއްކައިދޭން. އެ

ނޑުދޮށްަތއް އޮތީ ހިނަގާނީ. ވެލި ނެގޭ  1405ވަށައިގެން އޮންނަ ައކިިރ އޮތީ ހިމާޔަތްކޮށްފަ. ފަޅުގެ  މާޔަތްޮކށްފަ.ކަށް ނެތް. ގޮ

ޖެހޭ ގެދޮރު  އެބަ؛ ން. ެއ ގެދޮރުއަޅަޖެހޭ ގެދޮރު މާޔަތްކޮށްފަ. އެކަމަކު ރަްއޔިތުމީހާ އެބަވަކި ސަރަހައްެދއް އޮތީ ހި

އިގެން. އޭތިމީތި އަޅަ އާިއ  ގަާލއި ސިމެންތި  އި އާ ޓަަކއި ބިން ިހއްކަން. އެ ބިން ހިްއކޭނީ ވެްއޔާިއ އަކިރި އެޅުމަށް

 ާމޔަތް ފުރަތަމަ އެބަ ބޭނުންވޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މަދިރިކޮންތާކުންތޯ އެ ހޯދަނީ؟ އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުމީހާ އަށް ހި

ކުރެވޭނެ އި ކުިޅއާ ެއކީަގއި މަދިރިތައް ހިމާޔަތްމާޔަތްކުރާއިުރގަގެއްުލންތައް ނުވަތަ ކުޅި ހި އުފެދޭ ކުޅިތަކުން ލިބޭ

 1410 ،މާޔަތްކުރީމަެޖހޭ. މަދިރި ހި ކުރެވެން އެބަކުޅިއާ އެީކަގއި މަދިރި ހިމާޔަތްގެންނަން. ޖެހޭ އިޞްލާޙު ޤާނޫނަށް އެބަ

ުކ ގައިން އަނެކަކު ަގޔަށް އަށް މަދިރީގެ ސަަބބުން އުފެދޭ ޖަރާސީމު އެކަ މީހާގޮތަކީ ަރްއޔިތު ނޫނިއްޔާ މި ވާ

ޖެހޭ  ގެން ވެސް އެ ޖަރާސީމުތައް ވެސް އެބަ ފޯރުކޮށްދޭ. ެއހެންވީމާ، ޤާނޫނުތައް އަޅުަގނޑުމެން ހެދުމުގައި އެބަލޭބޮއި

ައޅުަގނޑުމެންަނށް ދެން އޭެގ ސަބަބުން، އެ  އެީކަގއި ރަނަގޅަށް ވިސްނުންތެރިކަމާ މިހާރަްށވުރެ، ފުޅާކޮށްމިހާރަށްވުރެ 

 ތަކުލީފުތަކެއްތޯ ިވސްނައި، ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ސަބަބުން އިންސާނުންނަށް ދިމާވާނީ ކޮންކަހަލަ އުނދަގޫތަެކއްތޯ 

ނޑުމެންގެ ސިޔާސަތު، ކުިރއަްށ އޮތް ސިޔާސަތުގެ ތެރޭަގއި   1415ފިކުރުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންަނށް މި އިވިގެންދަނީ އަޅުގަ

ގިނަ ކަންތައްތަކަށް އެަބ އިޖުތިމާޢީ  އުސްގެ ިސާޔސަތުން މައްސަލަތަކަށްހަ މި ގެސްޓު ހައުްސގެ ސިޔާސަތު. ސްޓުގެ

 ކަމަްށ ވަންޏާ އެއީ އެ ރަށުގެ ދެ ހައުސް އަަޅއިފި ެގސްޓު 11ނަމަ ރަށެއްަގއި  ލިބޭ. މިސާލަކަށް ދަންނަވާހައްލު

ރަށުަގއި  ުނކުމެ އަށް ދަނީ. އެ ރަްއޔިތުން އަިމއްލަ ތަނަވަްސެވގެްނ އެބައިކުޅަ ެއއްބައި މީހުންެގ ަވީޒފާގެ ފުރުޞަތު 

ނޑާ، ދެންނެވި މަދިރި އާއި މެއްސާއި މި ؛ހުންނަ އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތައް ހެނިހެން ފާރުތަކުގައި ައދި އެ ކުިނގޮ

 1420އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް  ؛އަދި ވިޔާނުދާކޮށް އެކި ަކންތައްތައް ކުރުމަށް ވަރަށް ޮބޑު ތަންތަނަށް ކުނިއެޅުމާ ،ކުރެހުމާ

 ބޭނުމެއް ނުވާނެ ގެްސޓު ކުރުމަށް ލިބޭ ވަރަށް ޮބޑު ތަނަވަސް ފުރުޞަތަކަްށ ވެގެން އެބަ ދޭ. ެއ ރަްއޔިތުންހައްލު

މިކަހަލަ ، ްއވެސް ކަެމއް ާވކަށް. އެހެންވީމާގޮތަކަށް އެ މީާހ އަށް އެްއވެސް ެގއްލުމެއް ވާ ަގއި އުޅޭ ފަތުރުވެރިހައުސް

ނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ މުލަުކގަިއ ައޅުއަތޮުޅ މުލަކުަގއި،  .ވާނަމަ މމިސާލަކަށް ދަންނަާވ ކަމަށް  ؛ކުނި ގަ
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މީހުންގެ ގުރޫޕެއް ެއަބ  5ން. އެތާަގއި ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިންގެ ތަ ދިޔައިހަށްދުވަހު ފުރަތަމަ ގެސްޓު ހައުސް ހުޅިވިގެން

ނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާލީމަ އެއުޅޭ.   1425ރނަކަށް ވެފައި ންމެ ބޮޑު ކޮންސާއެ ބޭފުޅުންގެ އެކަަމކު އެ ފަތުރުވެރިްނނަށް އަޅުގަ

އޮތީ ރަށުގެ އެކި ދިމަދިމާލަށް އަޅާފައި ހުރި ކުނި ފެންާނތީވެ. މިހާރު އެ ދަނީ މަޑުމަޑުން އެ ރަުށގެ ރަްއޔިތުންެގ 

ޖެހޭ. ނިޒާމުަތކެއް އެބަ ހަމަޖައްސަން ވޭނެލުކަމުގެ ތެރޭަގއި އެ ކުނި ނައްތައިލެ ސަމާލުކަމަށް އަންނަމުން. ެއ ސަމާ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މިސާލަކަށް ދިއްގަުރގައި ައޅަން އޮތްހަމައެ ނަރުދަމާ އާއި ބޯފެނުގެ  އާެއކީަގއި އަުޅގަ

ހައުސިްނ  51މަ އެތާ އަޅަން އޮތް ހަނަރުދަމާ އާއި ބޯފެނުގެ ނިޒާމާ، މ.އަތޮޅު ދިއްގަުރގަިއ އަޅަން އޮތް  ،ނިޒާމާ

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަޔުނިޓު ނޑު ހިތުން އެނގޭނެގެ ވާހަކަ އަުޅގަ  1430ެއކަްނ  ން އެަބ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް އަުޅގަ

ނޑު ވެފައި އޮތް ގޮތް. ހަމަ  އަންހެނުން ބަލާނެ އަންހެނުންނާ އެާއއެީކގައި ޏ.މުލަކު. ޏ.މުލަކުގެ ޮހސްޕިޓަލުގައި މާބަ

ން ިއއްެޔަގއި އެތަނު ،ޓަެރއް ެނތިގެންއެއްވެސް ވައްތަެރްއގެ ޑޮކް ނެތް. އަދި ެއހެނިހެން ބަލިތަކާ ބެހޭބެހޭ ޑޮކްޓަރެއް 

ދިޔަ ބޯޓު މަްއޗަށް ދަރިފުޅަުކ ވިހާފަިއ އެ ދަރިފުުޅ ނިާޔިވ ޚަބަރު ލިބިއްޖެ. އަނެކަުކ ފުރައިގެން އަްއޑޫ އަށް ދާން 

ނުޑ މެދުގައި ބަތްވާ ކަށް ނިސްހުރި މައްސަލަ އެްއ. ފުވައްމުލަތާށިވެއްޖެ. މިއީ ަވރަށް ހިތާމަ ބެލޭނެ ގޮތެއް ނެތިގެން ކަ

 1435ގެންނަން އި މިފަދަ މަްއސަލަތަކަށް ހައްލުތިބިއިުރގަ  ދުކޮށްގެްނ ތިބި އެަތއް ބަޔަކާމި ސަރުކާަރށް ތާއީ މެންބަރުންނާ، 3

ލާފައި އޮތަަކސް ނިޒާމު ހުއްޓުމަކަށް ގެނެއްސަ، މުޅި ޤައުމަށް އެރާ އަރުަވއި އެބަ ޖެހޭ. ބަޣާވާތްކޮށްގެން މުޅި ޤައުމުގެ

 އަދި ކަމަކުނުދޭ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ތު

ނުޑ ެވސް ުކަޑހުވަދޫ ދާއި ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  1440މަދު އާމިރު މި ާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްއަުޅގަ

އި ހަމަ ކޮންމެ ކަމުންދާއިރުގަ ވާހަކަަދއް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާަލން. އަޅުަގނޑުމެން 

ލާފައި ެދން އެކަމަށް ތާއީދުނުކުރަން ކޮންެމވެސް ެއހެން ކަމަކާ ގުުޅަވއި އެހެންނޫނިއްޔާ ،ފައި ކަމަކީ ސަރުކާރާ ގުުޅވާ

ނޑުމެންގެ ޤަ ނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް އެީއ އަޅުގަ އުމަްށ ބަހަނާ އެއް ހޯދަންވީ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ެއއަށް ތާއީދުކުަރން އެބަ ޖެހޭ. އެއީ ކޮންމެ ހުރި ގޮފައިދާ ތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

 1445ުނވަތަ ޮކންމެ ސަރުކާރަކުން ހުށަހެޅި ކަމެއް ކަމުަގއި ވިޔަސް.  ،ޕާޓީއަކުން ހުށަހެޅި ކަމެއް ކަމުގައި ވިަޔސް

 ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން މަދިރި ހިމާޔަތްކުރާ  ޒަތްތެރި މެންބަރު ެދންމެ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް ،އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ އޮޅުމަކުން ކިުޔނު ވާ ލާ ވާހަކަ ކަމަްށ ހަކަ އެއް ކަމަށް. މަދިރި ނައްތައިވާހަކަ ވިދާުޅވީމަ، އަުޅގަ

ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަްއ ިމހާރު  . ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސްމަނިކުފާނު ދައްކަވަން އެ އުުޅއްވަނީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުެރވެނީ އެ

އެކި ފަރާތްތަކުން  ވިާދޅުވިހެން އޮތް ގޮތުން ައޅުަގނޑު ަހމަ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ

 1450ނެ ސަބަބެއް. ދާކަުމެގ ޒިންމާނަގާނެ ހަމަ ފަރާތެއް ނުލިބިގެން އުމަކީ އެއީ އެބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ެވގެންދި
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ވާނީ މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު ސަބަބަކީ. ދެން ކުޅިތަްއ ެއއީ އަޅުަގނޑު ދަންނަ ،އެހެންވީމާ

އްލެއް ނުހޯދާށޭ މީގައި އޮތީކީ ނޫން. މައްސަލަތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަ ިވދިގެން ނުކުމެދާނެ ެއއާމާޔަތްކުރުމަކީ އެއީ ހި

ގުުޅވާފައި މި އިޞްލާޙަްށ  . އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަތަކާސަބަބަކީ ވެސް ނޫން ނުޖެހޭ ހޯދަން އްލެއްއަދި ހަ

ނޑަށް ބަަލއިގަެނވޭ ކަމެއް ނޫން. ދެން ހަމަ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން  ،ތާއީދުނުކުރުމަކީ ެއއީ ޭއގެ ާޒތުގައި އަުޅގަ

 1455އަދުގެ ވަޒީރުންގެ މި ންހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ޕީ.ޕީ.އެމުތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު މިއަދު ވާ

ނަޑަކށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސްޓޭންޑަކީ  އްކަތްކުރިކަން. އެެހންނަމަވެސްނުލަން ހިތްވަރުޭދން މަސަވޯޓުަގއި ވޯޓު ދެން އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ހިތާމަކުރަން އެ ރިޕޯޓުކޮބައިކަެމއް ނޭނގެ. ެއކަމަކު  ވަރަށް ޤާބިުލ  .ވެްސ އޮތް ގޮތުން ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނުދޭން ބޭފުޅުންގެ ނަމަށް ރުހުން ބޭފުޅުންނަށް، އެ ދެ ބޭފުޅުން ކުރިމަތިލައްވާފައި އޮތްއިރު އެ ދެ ދެ އަންހެން 

ނޑުމެންނަށް ނިންމާފައި ކޮމިޓީން ވާ ތީވެ. މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ ވެސް މިއީ އެްއކަލަ ސިޔާީސެވގެން ގޮސް އަުޅގަ

 1460ށް ދާ ގޮތަކަށް ނިމިފައި އޮްތ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ހުރި ކަންތައްަތކުަގއި ބަިއވެރިނުެވވޭ ހިސާބަ އިދާޤައުމަށް ފަ

ޤާބިލުކަމާ ދޭތެރޭަގއި  ބޭުފޅުންގެ ދެ ވެސް ިބޝާމާއި ޢާޒިމާއާ މިކަން ވެސް ދެކެނީ. ެއއީ ހަމަގައިމު

ނޑުމެން ހަމަ ހުރިހާ ޕާޓީތަކަކުންޝައްކެތް  ވެްސ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުުރވާ  ނުއުފެދޭނެ. އަިދ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ  ގޮތަށް ރިޕޯޓު ނުދޭ ދެ އަްނހެން ބޭފުޅުންނަށް ރުހުން ުރގައި ވާހަކަދަްއކާއި ފާސްވެފައި އޮތުމަކީ އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ އުއްމީދުކުރަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި މީހަކަށް ދެރަ ވުރެ ބޮޑަށް މިއީ  ެއްއ ދިނުމަށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލާފައި ކަންކަން ކުރުމުގެ ޤާ  ވަޒީރުންނަށް ލާ މީހުންނަކީ މި  1465ެއގޮތަްށ ބިލުކަން ހުރި މީހުންތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެންމެަގއި ަގއި ެވްސ އަ. އެހެންވީމާ، މިައދުގެ މި މައްސަލައި ކަމަށް ދޭން އެބަ ޖެހޭނޑުމެން ވޯޓުއަޅުގަ  ުޅގަ

މެންނަށް އެންމެ ފަހުން ގޮސް އަުޅަގނޑުމަ ފާހަގަކުރެްއވި ގޮަތށް ސިޔާީސވެގެން ވާހަކަފުޅުެދއްެކވިިއރުގަިއ ހަމި ބިލުގައި 

ނޑުމެން ހަމަ  ކުރެޭވނެ ދެ ބޭފުޅުން ގެއްލިގެންދިއުމަކީ އިސް ފަންތީގައި މަސައްކަތ، ހަމަ ވަރަށް ޤާބިލު އަުޅގަ

 ،ވެސް ައޅުަގނޑު އެދޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ވާހަކަ ކުުރކޮށްލަމުންއެްއގޮތަކަށް 

 1470ރަނގަޅު އިޞްލާޙެކޭ.  ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މި ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާ އިޞްލާޙު މިއީ ހަމަ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ

ޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ ގެނެސް ައޅުަގނޑުމެން މި އިްނ ގެންނަންއިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ކޮމިީޓގެ މަރުޙަލާ އެހެންވީމާ، 

ނޑަށް ފެނެ  ތްތެރި ރައީސް. . ޝުކުިރއްޔާ، ޢިއްޒައޭ އިޞްލާޙު ބަލަިއގަންނަން އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 1475ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ! މި ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާ އިޞްލާޙަކީ ދިވެހިރާްއޖެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮްށ 

މިއީ ަސރުކާރުގެ މިހާރު ހިންގުމުގެ  ތްތެރި ރައީސް.އިޞްލާެޙއް. ޢިްއޒަވާ އްޓުމުގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިދެމެހެ

ްނ ތަ ކޮށްގެން ޭއގެން ސަލާމަތްނުވެގެން ުއޅޭކަން. ބަޣާވާތްދޯދިޔާކަން މީގެން މި ފެންނަނީ. ބަޣާވާތުގެ ދޯދިޔާ
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އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. މިހާރު ސަރުކާރުގެ އެހެން މިނިސްޓްރީތައް، ކޯލިަޝނަށް ދީފައި ހުރި އެހެން 

އަކަށް. އެންމެ މަދު އްކަތްތަްއ ޮގސް ަވކި މިިނސްޓްރީހުރި މަސަ  ަގއިމިނިސްޓްރީތަކުގަިއ މަސަްއަކތުގެ ދާއިރާ 

 1480އޮްތ ިބއްދޮށުަގއި  ؛އެ އޮތްފިނޮޅުގައި އެނބޫދޫ ،އޭނަ ފިރިމީހާ އަށް ރަށް ދިނުމާމިނިސްޓްރީ ޝަކީލާ އަށް ދީފައި 

ތިމާވެްއޓޭ ކިޔަިއގެން ތިމާވެށި ހިމާޔަތް. ކޮން ތިމާވެއްޓެއްޯތ  ،ތަން ވެސް ވިއްކާލުމާ، ފަާޅއެްއޗިހި ވިްއކާލުމާ

ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެްއއިރެްއގަިއ  ކުރެވިފައި އޮީތ،ގައި ހިމާަޔތްކޮން ތިމާވެއްޓެއްތޯ މި ރާއްޖޭ ހިމާޔަތްކުރެވޭނީ؟

އްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ަތއް އެ ބަޣާވާތްކޮްށގެން މިނިސްޓްރީަގއި ހުރި މަސައްކަތް ،ވެސް ނެތް. ސަރުކާރު ނުހިންގިގެން 

. ތިމަންނަމެން "ބިޒްނަސް ސްއެވްީރބޮޑީ ބިޒްނަސް އިޒް ނޯބޮޑީ " އޮތީ، ހުށަހަޅުއްވަމުން ބުނީ . މީގައި މިގެންދަނީ

 1485. އޭނަގެ ކުރާނީ ވަޙީދޭ ހުރިހާ ކަމެއް ނަމެންގެބަޣާވާތްކޮށްފައި ތިމަންނަމެން މިހާރު މި އުޅެނީ އޮބިނޯވިގެްނނޭ. ތިމަން

ކޯލިޝަނެއް ހަދާފައި ވަކި މިނިސްޓްރީތަެކއް، އެ  ،ކޯލިޝަންތައް ހަދާފައި ގެ ޓްރީއަކަށް ބަޣާވަތު މިނިސް

. ފިޝަރީޒް ޮއންނަނީ ބުނެފަ ައކަށް ގެންނަ ވާަހކަ މިހުރި ަމސައްކަތް އެއް މިނިސްޓްރީ މިނިސްޓްރީތަކުގައި 

ންޓް މިނިސްޓްރީންނޭ. ދެން ރާއްޖޭގެ ހުރިއްޔާ މަސައްކަތެއް ބަލަހައްޓާނީ ެއންވަޔަރމިނިސްޓްރީގައި ހުރި ހުރިހާ މަ

އެގޮތަކަށް ނޫން މި ހުރިހާ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ބަލަހައްޓަމުންދާ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ބަލަހައްޓާނީ މީގެ ދަށުންނޭ. 

 1490 ތިމާެވއްޓާ ، ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުލެވިަފއި ަވނީ. މި ޤާނޫނުއަސާސީ އޮތީ ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ެއ ދާިއރާގެ ކަންަތއްތައް 

މަންޓް މިނިސްޓްރީ ދަށަށް ްނވަަޔރގޮތަށް. އެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލާ  ާގ ގޮަތށް. ކައުންސިލުަތކުންނާބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ހިން

ބަހާކަށް، އޭނަ ފިރިމީހާ އަށް ދޭން އޮތް ގެނެްސ ހުރިހާ ެއއްެޗއް  ހުރިހާ ފޮނޮޅުތަކާއި ރަށްތަާކ، ރާއްޖޭގެ ހުރިްއޔާ

ނޑެްއ ނޫން މިއީކީުދގެ ތަނެއް ނޫން މިއީ. ވަޙީ . ިމއީ ޖެހިގެން އުޭޅ މައްސަލަ އަކީ. އޭނަ ބޭނުްނާވ ތަރިކަ މުދާގަ

ނުޑމެންގެ މެރިން ކަލްޗަރ ސިޔާސަތެއް ވޭ. ކޮން  . ެއއްެޗްއތޯ ހިމާޔަތްކުރީ މި ރާއްޖޭގަގޮތަކަށް ނުބެހޭތީ. އަޅުގަ

ނ  1495މާލޭގެ ަރއްޔިތަުކ  ލޭގައި މީހަކު މޫދަށް އެރިލާނެ،ން. މާނޫ ެޑއް، ަފޅެއް އެްއވެސް ެއްއޗެއް ހިމާޔަތްކުީރކީރާއްޖޭ ކަ

ނޑޮްސ ވެ އޮީތކީއްުދގެ ަރްއޔިތަކު މޫދަށް އެރިލާނެ ފަެޅއް ނުވަތަ މި ސަރަހަ ްސ ެއ އޮީތ ނޫން. އޮތިްއޔާ ުކޑަބަ

ފާސޫފި ސޫކަށް ހަދަނީ. ދެން ދޫންޏާއި ދޫނިތަން ވެސް ރިސޯޓަ ލާފައި މިހާރު. ވަޙީދުއްދީން އެވަޙީދުއްދީނަށް ިވއްަކއި

ހިސާބު ވެސް. ހުރިހާ  ހާެއއްކުރަނތްެގއް، މާރަނގަ ެއއް، ވައްލަ މާޔަތްކުރޭތޯ. ނެތް. މާލެ އަތޮޅުަގއި ނޫޅޭނެ ހި

ނޑުައޑީަގއި ހުރިއްޔާ ހުރި މަހެއް ވެސް ނަގަނީ. ދިއްލަިއގެން  ފިނޮޅުތަކާ ގަނީ. ނަވެސް އެްއޗިހި ނައްތާލަިއފި. ކަ

 1500ލާ އެބަ. ްއޗަށް ިދވެހިރާއްޖެ އިން އެތައް ބިިލައން ދިރުމެއް ނައްތައިނަގަނީ. ދުވާލެްއގެ މަ އަނެއް ކަެމއް ެވސް ކުރަން

ދިެވހިރާއްޖެ އަށް ވުރެ ގިނައިްނ  ؛ންޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެއް ބިލިއަދުވާލު ހިމާޔަތްކުރުމަކީ؟ ރެޔަކާ މިއީތޯ ތިމާވެށި

ރައްޓެހި ޤައުމެއް ނޫން.  ޤައުމެކޯ. އެކަމަކު ތިމާވެްއޓާ އްެޓހިވަރަށް ރަ ޤައުމެއް. ތިމާވެއްޓާ ނޯންނާނެ ދިރުން ނައްތާ

ނޑު ޖަހާފައި ދަ ،ލާފައިމެ ރެއަކު ދިއްަލއިގެން ެއންދަމައިކޮން ނޑި ޮކްއޕައިގެން އެތައް ބަިއވަެރއް ހަތާހަތަ އަށް ދަގަ

ރުކާރެްއގެ މަސްއޫލިްއޔަތެްއ ނުކުެރވޭތީ. ސަ މި ސަބަބަކީ ރެގިޔުލޭޓު ނަގާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއީ ކީްއވެގެންތޯ.
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 1505މަސްވެރިންނަށް އެން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރެްއގެ ސިޔާސަތެއް. ޒަމާނުްއސުެރ މަސްވެރިންނަށް އެން ފޯރުކޮްށދިނުން. 

ކުރަނީ. އޮތީ. ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ސިކާރަ ގެންދަނީ ސިކާރަކުރުމޭ އަދިވެސްަގއި ރައީސް ނަީޝދު ވިދާޅުވަމުން ދިވެހިރާއްޖޭ

އެ ކުޅި ހިްއކާލައިފި.  ެއއް އޮތީ. ޤާސިމް އިްބރާހީމު ެވސް ރަށެއް. ހަމައެކަނި އެންމެ ކުޅިތޮުޅަގއި އެ އޮތީ މިހާރުއަރިއަ

. ނުވަތަ ފެހުރިހި ޝާކުރާއްޖޭގެ އޮންނާނީ، ދިވެހިރާއްޭޖގައި ދެތިން ތަނެއް އޮންނާނީ ވޭލް .ދެން އޮތިއްޔާ އޮތް ތަނެއް

ރ. ނައްތާލީ. މުޅި ގިލި ކޯނަނގިލީގައި އޮތް މާމިނމާމި އެ އޮތީ  ،އް ތަނަކީދެ ތަން އޮންނާނީ. އެ .ވިހާ ތަނެއް

 1510ހުރިހާ އެއްޗެއް ހިފަނީ.  ވެސް ނައްތާލީ. ރާއްޭޖގެ ެއމާ، ތަން. އެ  ދުނިޔޭގައި ވެސް މަދު އެްއެޗއް ވޭލްޝާކު ވިހާ

 . އެމެއް ނާރާ. މި ވާހަކަ މި ނުބޭނޭ. މަހެއް މުޅި ސިސްޓަމު އިންބެލެންސްވެފަ .ހިފާއިރުގައި ރޭަގނޑު ދިއްަލިއގެން

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ މެނިފެސްޓޯ ސިޔާސަތުގެ ތެޭރގައި ިމ ހިމެނެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެން  ދައްކަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެރިކަމާއަންނަ ވެރިކަމެ  ެވސް ޤައުެމއް ހަވާލުވެަފއި އެން ފޯރުކޮށްދޭނަން. ދުނިޔޭގައި މިހާރު އެއް ްއަގއި އަުޅގަ

ނޑު ލާ. ޭއގެ ކޮންމެ މަހަީކ އެތައް މިލިޔަން ދިރުމެއް ނައްތައި، ޖަހައިގެން ހަތާތައް ތަޅާފައި ދިއްލަިއގެންނޯންނާނެ ދަގަ

 1515ތަަކްށ ތި އަުގގަިއ ދުނިޔޭގެ އެުކވޭރިއަމްމި އެްއިޗއްސަކީ ވެސް ހަމަ ނުލާހިކު ބޮޑެ ޑޮލަރުގެ މަހެއް. ބޯއްޖާ 12، 11

ގޮސް ހިފާއިރުަގއި ޭއެގތެރޭގައޮ ޑިނގާ ާއއި އިްއާސ، ލެއްިވއްޔާ ލެްއވި ހުރިހާ  ވިްއކާ ެއއްެޗއް. އެހެންނަމަެވސް

ދިރުމެއް އެބަ ހިފާ. ކަހަނބު ހިމާޔަތްކުރީ. ެއކަމަކު ބިހެއް ހިމާޔަތެއް ނުކުރޭ. މީތޯ ތިާމެވށީގެ އިންަތއް؟ ރިޯޔ އަްށ 

ވާހަކަަތކެއް. އެެހންނަމަވެސް ރައީސް ނަޝީދު  މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ޮގސް ވާހަކަެދއްކީ. ވާހަކަދަްއާކފައި ހުސް

ވާހަކަދަްއކާފައި އެ ކުެރްއިވ ކަންތައް މުޅި ދުނިެޔ ެއލާޓަށް އައި. މުޅި ދުނިޔެ އިން ޮގވަމުންދިޔަ ގްލޯބަލް 

 1520 ޕްރެޒިންޑެންޓުގެ ވާހަކަ. ެއީއ އެ ކަންތައްތައް ކުރަން ިނޔަތްގަެނގެން ކުރަން ނުކުތް މީހެއް ވީމަ އެ ކަންތައްތައް

ބަލައިގަތީ ދުނިޔެ އިން. ެއހެނެއްނޫން ރާއްޖޭގައި ހުރި ހުރިހާ ދިރުމެއް ނައްތާފައި ފެންފަށަލަ މަތީގައި ުއޭޅ 

ނުޑއަީޑގަ   އި ހުރި ހުރިހާ ދިރުމެއް ދިއްލަިއގެން ކަޅުބިލަމަހާއި ކަންނެލި. މި ބުނަނީ ފަހަރަކު މަހެއް ބާނާށޭ. ކަ

ތިމާވެށި މިނިސްޓަރު އޭނަގެ ފިރިމީހާ  ހަމަ މި ބިލަކީ ހިމާޔަތްކުރުން. ނޫން ތިމާވެށިލާށޭ ކަލޭމެން. މިެއްއ ނައްތައި

އަށް ރަށެއް ދިން ގޮތަށް އެނބޫދޫފިނޮޅު ދީފައި، އެނބޫދޫފިނޮޅުގެ ބިތްދޮށުން އޮތްތައް ީދފައި، ރާއްޭޖގައި އޮތިއްޔާ އޮތް 

 1525މީހަކާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ. މީ މި ބުނާ ހުރިހާ ފިނޮޅެން ކޯލިޝަނުން ބަޣާވާތުގެ ވަޙީދު ބޭނުން މީހަކަށޭ ދެވޭނީ. މީ 

ތީ ހުށަހެޅިއިުރގައި ވެސް، އިނގިރޭސި ބަުހގެ މުހާވިރާ އެކޭ ކިޔާފައި ިލޔެފައި ެއވްރީބޮޑީ ބިޒްނަްސ އެްއޗަކީ. މި އޮ

ޕީ.ޕީ.އެމާ ހެދި ނޮހޮރުއްޕާންވެއޭ. ޕީ.ޕީ.އެމުން މިހެންނޭ ހަދަނީ.  މެންނަށް ތިމަންނަ އިޒް ނޯބޮޑީސް ބިޒްނަސް.

ނަމެން ބޭނުން މީހަކަށް ބޭނުން ރަށެކޭ ދޭނީ. މީ ބަޣާވާތްކުރީމަ ކޯލިޝަން ހެދީމަ ާވ ގޮތް. މީ ރިޔާީސ ނިޒާމު. ތިމަން

 ރިޔާސީ ނިޒާމެއް ނުހިންގޭނެ ކޯލިޝަން ހަދައިގެން. ކޯލިަޝން ހެދީމަ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް ވާ ގޮތް...

 1530 

 ން:ވާހަކަދެއްެކވު  މަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފުތި
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` ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ުހށަހެޅިފައި މި ވާ ތިާމވެްއޓާ ެބހޭ؛ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތިމާވެިށ 

ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ ެބހޭ ޤާނޫނަށް ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު އާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައި 

ނުޑ ތާ ނޑުމެން ކޮންމެ ވާހަކަ އެއް ކޮންމެ ގޮތަކަށް މި ވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ އީދުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނުޑމެން މި ރާއްޖޭގެ ާނޒުކު ިތމާވެއްާޓ، ައޅުަގނޑުމެްނެގ   1535ދެއްކިކަުމގަިއ ިވޔަސް ޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ފަތުރުވެިރކަމާއި މި ރާއްޖޭގެ ތިާމވެއްޓާ ގުޅިފަިއވާކަން. އެހެންވީާމ،  ދިރިއުޅުމާ ގުޅިަފއިާވކަން. ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމާ، އަޅުަގނޑުމެްނެގ ބޭނުންތައް ރައްކާތެިރކޮށް،  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަތުރުވެރިަކމާ އަދި އަުޅގަ

ކަެދއްކި ކަމުަގއި ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓަންޖެހޭ. މީ ކޮންމެ މީހަކު ކޮންމެ ޮގތަކަށް ވާހަ

ނުޑ ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެކި މިނިސްޓްރީތަުކގައި ެއިކ ކަންކަމާ ބެހޭ، ތިމާވެއްޓާ  ވިޔަސް ޙަޤީޤަތެއް. އަުޅގަ

 1540ގުިޅގަިއވާ އެކި ކަންކަމާ ބެޭހ ކަންތައްަތއް އޮތުމުން އެީއ އެްއވެސް ަބޔަކު ޒިންމާވާންެޖހޭ ކަމެއް ނޫންކަމުަގއި ަބއެއް 

ގެންދޭ. ެއގޮުތން ބަލާއިރުަގއި މި އިްޞލާޙުގައި މި ވާ ފަދައިްނ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މެންޑޭުޓ ފަހަރު ބެލެވި

ހަވާލުކުރެވިަފއިވާ މިނިސްޓްީރއަކަށް، ުނވަތަ މުއަސަާސައކަށް އެކަމާ ބެހޭ ަގވާއިުދތައް ހަދައިގެން ތިމާވެިށ 

ނަޑއެޅުމަކީ މުހި އްމު ކަމެްއ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަުދ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޓަަކއި ަހރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ކަ

ވާހަކަދެްއކި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވާހަކަދަްއކަވަމުން ެއ ގެންދަވަނީ ތިމާވެށީަގއި ހުރި މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން. 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ އަުޅަގނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރާކަން ތި  1545މާވެށި އެގޮތުން ވެސް އަުޅގަ

ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޓަަކއި އަަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުަތއް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަން އެބަ ޖެހޭކަން. 

އެހެންވީމާ، މީ ަވކި ސަރުާކރެއް އޮތީީތވެ، ވަކި ފަރާތެްއ ރައީސެއް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޭޔގެ މަޤާމުގައި ހުންނެީވީތ 

ނޑުމެްނގެ ދިވެހިރަްއޔިތުންގެ ފައިދާ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ  ނޑުމެްނެގ ފައިދާ އަށް، އަުޅގަ ކަމެއް ނޫން. މީ އަޅުގަ

އަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ދެންމެއަކު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

 1550ވެ، ސިާޔސީ ވިސްނުމެްއަގިއ މި އިޞްލާޙު ބޭރުކޮށްލުމަކީ ވިދާޅުވި ފަދައިން މީ ަވކި ފަރާތަކުން ލީ އިޞްލާޙަކުން ާވތީ

މެންގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބައެއް ފަހަރު ވާހަކަދައްަކވަމުން ކުރަން މަރު ހެޔޮނުވާނެ ކަމެއް. އަޅުަގނޑު

ނޑު އަަޖިއބުން އަންތަރީސްވާ ކަހަލަ ަކންތައްތައް އެބަ ދިމާޭވ، މިތާނގައި ވާހަކަދައް  ކަވަމުން ގިނަ ގެންދަާވއިރު އަުޅގަ

މެންބަރުން ސަރުކާރުން ކަންތައްތައްނުކޮށްދެްއވާ ވާހަަކ އާއި ސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ނުކުރެވޭ ވާަހކަާއ 

ދައްކަމުންދާއިރުަގއި އަނެއް ފަރާތުން ވާހަކަދައްކަމުންދަނީ މިއަދު ހަމަޖެހިފައި މި ވާ ވަޒީރުްނގެ ވޯޓުން ވަޒީރުްނ 

 1555ނެތްތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ވަީޒރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަަކިއ ބޭރުކޮށްލުމުގެ ކަންތަްއ. ކިހި 

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި އެ ފަރާތްތަކަކީ ެއކަީށގެންވާ ޤާބިލު ބޭފުޅުން ކަމަށް ވަންޏާމު އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ނުޑމެންގެ ރުހު ނޑުމެން ދައުރަކީ އެ ބޭފުޅުން ޢައްަޔންކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ ންދިނުން. އެ ނޫން ގޮތެއްަގއި އަުޅގަ

ވަޒީރުން ޢަްއޔަންކުރުމަށް ހުރަސްއަަޅއި އަދި ަވޒީރެްއގެ ނަްނ މިކޮޅަށް ފޮނުވައިފި ކަމަށް ަވންޏާމު އެ ބޭފުޅެއްގެ ނަން 
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ނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ ކުރިމަތީަގއި މި ދަްއކަނީ ސަުރކާރުން މިވެނި ކަމެއް  ނުކޮށްދެއޭ.  ފެއިލްކޮށްލާފައި ދެން އަުޅގަ

 1560ަރއްޔިތުންގެ  ނޫން. މީ ޖެހެއޭ. މީ އެްއވެްސ ހާލެއްގަިއ ދިމާވާ ކަންތައްަތެކއްރުކާރުން ެއވެނި ކަމެއް ޮކށްދޭންސަ

ނޑުމެަރްއޔިތުންނަށް މަކަރާއި ހީލަތް އެޅުން.ލޮލުގައި އަނދުން ްނގެ ޒިންމާ އަޅުަގނޑުމެން އަދާނުކުރުން. ހެދުން. އަުޅގަ

ނ، އެހެންވީމާ ނުދެއްވާ ފަރާތްތަކަީކ ވާ ތިން ވަޒީރުންނަށް ވޯޓު ހުށަހެޅިފައި މި ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިއަދުޑު އަުޅގަ

ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކަށް ހުރަސްއަާޅ ފަރާތްތައް.  އެ ވުޒާރާތަުކން ދޭން ،ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ޭދން ބޭނުންވާ

ންބަރުންގެ ފަރާތުން މެހައި ޢިއްޒަތްެތރި މެލާނީ ެވސް އެންއެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމައި

 1565ވާ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި؛ ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިަގންނަވަިއގެން ވަޒީރުންނަށްމިއަދުެގ ، ކުރަމުންއިލްތިމާސް

ށްެދއްަވއި، ށް ތާއީދުކޮގަތުމަނަށް ވޯޓުެދއްވުމަށް ސަމާލުކަންދެއްވަން. އަދި ހަމައެާއއެީކގައި މި އިޞްލާޙު ބަލައިވަޒީރުން

ެވސް ައވަްސ މި އިޞްލާޙުގައި ވާ ކަންަތްއތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ވީހާެވސް އަވަހަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިންމަވާފައި ވީހާ

ނ  ޮކށްދިނުން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ޑުމެން އެ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސް ފުރުޞަތެއްަގއި އަުޅގަ

 

 1570 އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ހާމު ންބަރު އިލްގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެ

ހިާރއްޖޭގެ ތިމާވެިށ ރަްއކާތެރިކުރުާމ ދިވެ 93/4ނަންބަރު ` ުކޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޤާނޫނު 

ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅު ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިޞްލާޙަށް ނޑު ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުގަ ނޑުމެން އަޅުގަ ގަ

ނޑުމެންނަށް ޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަުޅގަަގއި ިވަޔސް މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންކަމުޅުން ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ވާހަކަެދއްކި ބައެއް ބޭފު

ޓަކައި ހަރުދަނާ  ކުރުމަށްޖެހޭ. ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ޤާނޫނުތަކެއް ފަރުމާކުރަން އެބަ ޓަކައި ކުރުމަށްތިމާވެށި ރައްކާތެރި

 1575ުވޒާާރއަކުން ލީމާ އަޅުަގނޑުމެން ގެ ސަރުކާރު ،އެހެންނަމަވެސް ވަކި މީހަކު ލީމަ ޖެހޭ.އެބަ ޤާއިމުކުރަން އުސޫލުތަެކއް 

ުގޅުންހުރި މީހަކު ލީމާ ބިލު ކަމުނުދާ އުސޫލުން މިތާ އަބަދުވެސް ކަންަތްއ  ެވގެން ެއކަމާ، ުނވަތަ ސަރުކާރާކަންބޮޑު

 ކުީރގަިއވެސް އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކާ ވާަހކަ  .ެއއް ކުރަމުންދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުވެސް މަޖިލީހުގައި ަދއްާކ ވާހަކަ

ގަިއ ހުރި އެއް. އަބަުދވެސް ބަާޣވާތޭ ިކޔަިއގެން ވާހަކަެދއްކީާމ ނިމުނީ. މި ބިލު ވެްސ ދަްއކާ ވާހަކަ މިއަދު  ،އް އެ

ަވއްތަރަށް ވާހަކަދަްއކަނީ.  ކަމެއް ހުށަހެޅުނަސް ހަމަ އެ ރަނަގޅު ހަމަދައްާކކަްށ ނޫޅޭ. އަނެއްކާ ކަންތައްތަކަށް ވާަހކަ

ނޑުމެން ވާނީ ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެިރަކމުގެ ޒަމާނުަގއި ވެނޫން. އަ މިއީކީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް  1580ސް އޭާނ ުޅގަ

ނޑުމެން ވާނީ ެއއަށް ވެސް އަޅުގަ  ނަގަން ުއޅުނީމައްމު ރައްޔިތުންގެ އަތުން ފައިސާޢާ  ހުރި ޓެކްސް ބިލުތަކުގައި

މިތަނަށް  . އެހެންނަމަވެސްދަށުން ގެ އޮންނަ ުއސޫލުތަކު ނޑުމެން ވާީނ ެއއަށް ވޯޓުެވްސ ދީފައި ައޅުގަ  ވާހަކަދަްއކައި 

ނަށް ތިމާވެށީގެ ބިލެއް ތަ ސް ކަމަކުނުދޭ. މިދޯނާ ބެހޭ ބިލެއް ހުށަހެޅިޔަމިއަދު ން ހަޅާ ކޮންމެ ބިލަކީ އެމް.ޑީ.ޕީހުށަ

މިއީީކ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ނޫން.  ަމ އެްއވެްސ ކަމެްއ ކަމަކުުނޮގއްސަ މި އޮންނަނީ.ސް ކަމަކުނުދޭ. ހަހުށަހެޅިޔަ

ނޑުމެން ،އްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންރަ  1585ތިމާވެށި ރަްއކާތެރިކުރުމާ  ޖެހޭ. ވާން އެބަ ޒިންާމދާރު ބަޔަކަށް ނަކީއަުޅގަ
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ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބެނީ ކޮން  މަނިކަށް، މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން  ހެދުމުން މިއަދު ހުރިބެހޭ ބިލު 

ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ކޮންމެ ބިލެއް މިތަނަށް  އެއް ބޭނެ އެއްވެސް މަންފާލި ކޮންމަންފާއެއްޯތ؟؟ ފައިދާއެއްތޯ

ތަެކްއ ވާހަކަ އިގެދަށު ދަރަޖަ ހަޅޭއްލަވައި، ހަމަ ވާހަކަދައްކަިއ،ހަމަ ދެން ކިޔާފައި ލިޔަސް ހަމަ އާނހޫން

ނޑު ދަންނަ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ކީދައްކަމުންދަނީ. މިއީ ބޭފުޅުން  ތިރި މެންބަރުންނޭ، ވާނީ ޢިއްޒަތްތެނޫން. އަުޅގަ

 1590ދައްކާ ވަޒީރުްނނަށް ވޯޓުދޭ ވާހަކަ. މިއަދު  ެދއްވާޭށ. ދެން ޮއތީ މިއަދު އެން ނުހައްދަވައި މި ބިލަށް ވެސް ވޯޓުތިހެ

ތިބީ ބަލަން މި މަންޒަރު. މިއަދުގެ ސަރުކާރުަގއި ހިމެނޭ ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއް މިއަދު މި ވޯޓުަގއި  ރައްޔިތުން މި

އެމް.ޑީ.ޕީއާ ެއުކ  ނެވެސް ތިއްބަވާނެ. މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ . އަދި ވޯޓުނުދޭ މީހުންބައިވެިރވާނެ

ޯވޓުަގއި  މި .ކޮބައިކަން މީހުންނަކީހިފާ ޢަތުބައިމިހާރު ޒަމާުނަގއި  ކޮބައިކަން. މި ހިފާ މީހުންނަކީނގަޅަށް ބައިޢަތުރަ

މިއަދު ސަރުކާރުން  .ދަންނަވަނީ ދިވެހި ރައްިޔތުންނޭ އަޑުހަރުކޮްށ މި ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ބައިވެިރވާ އެންމެންނަކީ

 1595އެއް. ެއއް ވަޒީަރކަށް  ނުދިނުމަކީ އެއީ މައްސަލަވަޒީރުން ރުުހން 3، ނަށްަވޒީރުން  3 ވާހުށަހަޅާފައި

 ޔަކު ބަ އެ ބަލާފައިއުސޫެލއްގެ ަދށުން ނުވަތަ ނުދެވިާދނެ. ވަީޒރަކަށް ވެސް ރުހުން 2ދާނެ. ނުދެވިނުރުހުން

އެހެންނަމަވެސް މިއަދު  ނޫން. ކަމެއް ދިނުމަކީ އޭެގޒާތުަގއި ރަނގަޅުރަނގަުޅ މީހެއް ނޫނިއްޔާ ވޯޓުމިނެކިރުމަށްފަހުގައި 

ނޑު ދަންނަވާނީ.ޢަތުއިބަ  މިއަދު ެއމް.ޑީ.ޕީއާެއއީ ކޮންމެ ޕާީޓއެްއގެ ކޮންމެ މީހަކީ  ވޯޓުނުދެނީ  ހިފާފައިވާ ީމހެކޭ އަުޅގަ

ިތއްބެިވ ބޭފުޅުންނޭ ހިފައިގެން ޢަތުމިފަހަރު އެމް.ޑީ.ޕީއާ ަބއި .ބައްލަވަން ނުިތއްބަވާށޭބޭފުުޅން  ތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނޭ 

 1600 ވަބަރަކާތުހޫ. هللا މަތުޙް. ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ވަރަ ނުދޭނީއަދު ވަޒީރުންނަށް ރުހުންމި

 

 ޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ާވހަކަދެއްެކވުން:ވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަމާ

، 93/4ޤާނޫނު ނަންބަރު ވަބަަރކާތުހޫ. هللا މަތުޙް` ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޢައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަ

މަތީން މި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިާމވެށި ަރއްާކތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުެގ ބިލުގަިއވާ ގޮުތގެ

ނުޑ ވެސް ޤަބޫލުކު ނޑުމެންގެ ިތމާވެއްޓާ ބެޭހ މަސައްކަތްަތްއ  ރާ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ  1605ގޮުތަގއި މިއަުދ އަުޅގަ

ކުރުުމގަިއ  ރޭވިފަިއވާ ގޮތުން ގެންނަންެޖހޭ އިޞްލާޙެއް. ސަބަބަކީ ިމހާރު ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިްސޓްރީން ކަންކަން

ނޑު ވެްސ ހަމަ ޖެ ކުރިމަތިލާން އެބަ ގިނަ ދަތިތަކާ ޤާނޫނުގައި މި އިޞްލާޙު ނެުތމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ހޭ. މިއީ އަުޅގަ

ނޑު އެ ކަމަށް މަރުޙަބާކަމެއް. މިކަން ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތީ ިޚޔާލަށް އަންނަ ށް ކުރީއްސުރެވަރަ ވަން. ދަންނަމާ އަުޅގަ

ޚާއްޞަކޮށްގެން ިދވެހިރާްއޖޭގެ އިޤްތިޞާދުަގއި ވަރަްށ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ  އާދެ، ސަބަބަކީ ތިމާެވއްޓަށް 

 1610ސިނާޢަތަީކ ވެްސ  2ްސ މި ވެރިކަމަށް ބެިލޔަްސ، މަސްވެިރކަމަށް ބެލިޔަތިާމވެްއޓަކީ. ސަބަަބކީ ފަތުރު އެްއޗެއް

ނޑުމެން ދެމެހެއްޓޭނެ  ސިނާޢަތެްއ  2ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްަގއި ހިމާޔަތްކޮށްގެްނ ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ޅުަގނޑުެމން ވަރަށް ނާޒުކު ގޮތެްއގަިއ އޮތް ތިމާވެއްޓަކަށް ވާީތވެ ނޫން. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަކީ އަ 
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ނޑަައޅަންޖެހޭ.   ކުރުމަށް ޓަކައި  މިކަންއަޅުަގނޑުމެން ދާއިމީ ގޮެތްއގައި އެކަން ދެމެހެއްޓޭނެ ުއސޫލެއް އެބަ ކަ

ނޑއެޅިފަިއވާ މިނިސްޓްީރއާ   ަޑކަށް ހިެޔއްނުޭވ އެއަޅުަގނ ޤާޫނނީ ގޮތުން ވެގެްނ ނޫނިއްޔާ  މި މަސައްކަްތ ހަވާލު ކަ

 1615 ނަގުަނެވގެންވާތަކެީތގެ ގި ނަސްލާިއ އެތަކެތީެގ ދިރޭއެެދވޭ ގޮަތކަށް ކުެރވޭނެހެނެއް. އެހެންީވމާ، އެންމެ ކަންތައް 

 ތަންތަނާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ މީރު ފެންފަށަލަ އާއި އެ މުއްސަނދިކަން ރައްކާތެރިކަާމ އެކީ ދަމަހައްޓައި،

ތަންތަން ހިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސަްއކަތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން އެކަމާ ބެހޭ އ3ިމިފަދަ އެްނމެހަ ޅިފަިއވާ ުކޅިއާގު

ކަމެްއ. ެއހެންކަމުން މި އިޞްލާޙަށް  ވުޒާަރއަކަށް އޮތުމަކީ އަުޅަގނޑު ހިތުން އެ މަސައްކަތަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ

. އާދެ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ތަފާތު ސިނާޢަތްތައް ވާހަަކ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީާތއީދުކުރާ އަޅުަގނޑު 

 1620ވަނީ ތިމާވެށިކަމާ މެދު  އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅިލާމެހިފައި ވެސް  ވެސް އެުހރިހާ މަސައްކަތްތަކަކާނަމަވީ ޤާއިމުވެފައި

ވެްސ  އިމުގަންގެ މަތީ އިންސަްއތަ އެްއ ހަމައަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރި ނެތް. ިދެވހިރާއްޖެއެްއވެސް ަޝއްެކއް

ނޑުމެންގެ ރީތި ދިވެހިރާއްޖެ  .ނުވާ ތިމާވެީށގެ ރީތިކަން ދެކެލުމަށް ޓަކައިތަޣައްޔަރުވެަފއި، އަށް ޒިޔާރަތްކުަރނީ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ އިޤްިތޞާދު ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި  އެތަނުގެ އުފާ ހިއްސާކޮށްލުަމށް ޓަކައި. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

ހަާވލުވެފަިއވާ މިނިސްޓްރީއަކުން  މުގައި ެއކަން ކުރުމާުކރު އެކަން ކަމެއް. މަކީ ކުަރންޖެހޭނެތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރު

ނުޑ  ،ވާތީވެ  ކަމެއް ކަމަށް ކުެރވޭނެ ގޮަތކަށް ޤާނޫނު ބައްޓަންކުރުމަކީ ެވސް ކުަރންޖެހޭނެ އެކަން  1625މި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ބައި  މި ވައި،ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވަިއގެން ައަވހަށް ނިންމަ މި ބިލު ،ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ތަކުރާުރކޮްށ ދަންނަވަމުން

ިދއުމަކީ ައޅުަގނޑު އެދޭ އެުދމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަމުން އެ އިްޞލާޙާ އެކު ބިލު ފާސްެވގެން، ޤާނޫނަށް އިތުރުވެ

 އަޅުަގނޑު ވާހަކަ ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. 

 

 1630 ފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ބްދުލްޣަތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަކުޅުދުއްފުށި އު

ފައިސާ ހުިރ  ،ދަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ވަުރގަދަުކރުމަށް ޓަކައި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ފެންނަމުން މި 

ދަނީ.  ހާމަވެގެން މިމިނިސްޓްރީ ހެދި މަންޒަރު  ،ބިދަރިންނަށް މިނިސްޓަރުކަން ދިނުމަށް ޓަކައިނފަރާތްތަކުގެ އަ

ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީ ެއއް ހެދިއިުރގަިއ އެ މިނިސްްޓރީގެ މެންޑޭޓު ސަރުކާރަށް ޭނނގި އޮތުން ެއއީ މިއަދު ިމ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާނެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިިނސްޓްރީ އެއް މި ަޤއުމުަގިއ  .ނޫން ކަމެއް ފެންނަ މަންޒަރަކީ. މިއީކީ ައޅުގަ

 1635ބި ށްގެން ތިކޮ މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓުަގއި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ސަުރކާރުން އަިދ ބަޣާވާތެއްއެ  ހުންނަންޖެހެންޏާ

 އެ މިނިސްޓްރީ ބައްޓަންކުރުމަކީ ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭނެެއއްގޮތަށް  ނަމަވެސް މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވަިއ، އެ މެންޑޭޓާ

ޖެހޭނެ ރާއްޖޭގެ ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރަން ން މިކަމެއް. އެކަން އޮތީ ނުކޮށް. އެ މަންޒަރު ިމއަދު ފެނިގެ 

ނޑޭ. މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގައި  ހުރިހާ ގަހެއް ވީާމ ބުލްޑޯޒަރު ހިފައިގެން އަރައި ހަދަންރަށްރަށުގައި ރިސޯޓު ވެސް ކެ

ކޮންކަމެއްތޯ މި ކަމެއްކުރަން ެވއްޖެްއޔާ ތިމާެވށި. މިނޫން އެހެން އެއްޗެްއ ނާދެ. ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން 
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 1640ެވއްޖެްއޔާ ށެްއގެ ތިާމވެށި ހިމާޔަތްކުރަންސޮއިކޮށްފައި ނެޭރ ލިޔުމަކުން އެ ރަ ޤައުމުަގއި ކުރީ؟ ހަމައެކަނި މިނިސްޓަރު

މުޅި ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ވެްސ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާެވއްޓާ ެބހޭ މިނިސްޓްރީން ހިމާޔަތްކުރެވިދާނެ. އެނޫން ކޮންކަމެއްޯތ 

ުރއް  4111ދޭ ސަރުކާރެއް ނޫން. ހަނިމާދޫގައި ހުރި  ކާރަކީ ތިާމވެއްޓަށް އެްއވެސް އިސްކަެމއް ކުރަނީ؟ މި ސަރު

ނޑައި ނުވެސްމަދަރުސާ އެއް ައޅަންށޭ ކިާޔފައި ބަޖެޓުގައި މަދަރުސާ އެްއ   ހުރިހާ ރުެކއް. ތި  ލާފައިނެތް. އެހެރީ ކަ

ނޑާފައި ހުރި އެ އަށް ގޮސް އެީރމާ ފެނިވަޑައިގަންަނާވނެ ހަނިމާދޫ  ނަށްބޭފުޅުން ރުކާއި ހުރިހާ އެއްެޗއް.  ތަނުގައި ކަ

ނޑަެއޅިގެން ތިމާވެއްޓަ  1645ހެއް. އެއީ މިއަދު ހައްޔަުރކުރަންޖެހޭ މީގޮތުަގއި ހިފައިށް ގެއްލުންދޭ މީހެއް ވަޙީދަކީ ކަ

އްޔާ ވޯޓުނުދީފި މިއަދު މި މިނިސްޓަރުންނަށް ،ދާ އެއްޗަކީ. ދެން ވަރަށް ބާރުލާފައި އެބަ ވިދާުޅވޭ ބޭފުޅުންފެންނަމުން

ދަރިްނ  3ވެސް ފެންނާނެ ހުރިހާ އެއްެޗއް ވެްސ. ހަރާން ސަރުކާރަކުން މިއަދު އަނެއްކާ  ތިމަންނަމެންނަށް ފެންނާނޭ.

ކަމެއް. ެއއީ މިއަުދ  ދަރިންގެ ފުރާނަ ސަލާަމތްވާނެދަރިން ވިހާއިރުަގއި ނޭނގެޭއ އެ އެ ބުނެފި  ވިހަނީ. ޑޮކްޓަރު 

ނޑުމެން ބޭނުމެއްވަޒީރުން ބޭ 3ހަމަ  ؛ފެންނަ ނޫން މި ޤައުމުގަިއ ތިބި ތައުލީމީ ބޭފުޅުން މި  ރުކުރަންޖެހެނީ. އަޅުގަ

 1650މީހުން  ރާބުވެގެންދާަކން. އެހެންވީމާ، އެބޭފުޅުްނގެ މި މުސްތަޤުބަލު ޚަ ހަރާން ސަރުކާރުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން އެ

ރީމް ކޯޓުެގ ޕްއަދު އެ ފެންމަތިވެގެްނ އުޅެނީ ސުބޭރުކުރަންޖެހެނީ. މިއީ ހަރާން ސަރުކާރެއް. ކޮްނކަމެއްތޯ ުކރީ؟ މި

ނޑިޔާރުން ހައިޖެކު މި ސަރުކާރޭ  ކޮންބަެއއްތޯ ޭއގެން ެއ ފެންނަނީ؟ބްލެކްމޭލުކޮށްގެން އުޅޭ މަންޒަރު.  ،ކޮްށގެންފަ

ނޑިޔާރުން ރަންވެގެން މި ސަރުކާރުން ސުފެންނަނީ އޭގެން. ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަންތަކެއް ކު  ޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ެއއްޗެހި ހުރީ. ެއއީ  ބޭފުޅުންގެ އަތުަގއި އެ ވީިޑޔޯއާ މި ސަރުކާރުަގއި ހިެމނޭ .ބްލެކްމޭލްކުރި މަންޒަރު ފެްނނަނީ

 1655ތިބި ބޮޑެތި ޓެރަރިސްޓުން  އިފެންނަނީ އަނެއްކާެވސް ފަިއސާ ހޯދުމަށް ޓަކައި ދުނިޭޔގަ  ފެންނަ މަންޒަރަކީ. ދެން މި

ހަމަ ރު. މިއީ މި ސަރުކާރަކީ. ހަރާން، ގޮުތަގއި ދައްުކަވއިގެން އުޅޭ މަންޒަ ގެނެސް މި ޤައުމުަގއި އިްނެވސްޓަރުންގެ

ނަޑއެިޅގެން އޮތް ޣައިރު ޤާނޫނީ ސަރުކާރެއްަގއި ހިންގަންޖެހޭ ހުރިހާ ޢަމަލުތަކެއް ވަޙީދު އެ  ދަނީ ހިންގަމުން. މިއީ ކަ

ބޭރުވެގެންދާނެ. އެއީ ިމ މިއަދު ްއވިްއޔާ ަވީޒރުން އިރާދަކުރެ 3ނޫން.  ކަމެއް މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާނެ

މި  ަވޒީރުން ބޭރުކުރާނަން މިއަދު ޤައުމުގެ މިއަުދގެ ިވސްނުމަކީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ

 1660މި  މެއްއްޓަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ގެއްލުތިމާވެ ، ވެގެންދާނެ. ތިމާވެއްޓާ ކިަޔއިގެން ވާހަކަދައްާކއިރު މަޖިލީހުން. އެކަން

ނޑަނީ. އިމާރާތެއް ނާޅާ. ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީ ދަނީ ދެމުން.  ސަރުކާރުން އެ  ރަށްރަށުގައި ހުރި ރުްއގަްސ ކަ

ކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު މިތާ  . އެހެންވީމާ، މިއަދު ތިމާވެއްޓޭ ކިަޔއިގެން ބަޣާވާެތއްއަށް ފެންނަ މަންޒަރެއް ނޯވޭ

މީހުން ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. ތިމާވެއްޓަށް ވަޙީދު ދޭވަުރގެ ެގއްލުންދޭ އެްއވެސް ފަރާތެއް ިމ  ވާހަކަދަްއކާއިރު އެ

ދަނީ. މިހާރުވެސް  ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި އަނިާޔވެިރވަމުން އެ މުަގއި ނެތް. ޤައުމުގެ ާޤނޫނު ފުށުން ޖަހައިލާފައި،ޤައު

 1665ން މިނިސްޓަރުންނެއްތޯ؟ ކޮބައިތޯ ހޯމް މިނިސްޓަރު؟ މި ހައްޔަރުކުރަމުން. ކޮއްޔިުތން ހިފައިދަނީ ރަ ގައި އެތިނަދޫ

އަށް  ކުރަނީ؟ ތިނަދޫ ވެގެން. ދެން ވެިރކަމެްއތަ މި އޮތް ދަނީ އެތައް ދުވަހެއް ޤައުމުަގއި ހޯމް މިނިސްޓަރެއް ނެތި މި



63 

 

ތަ މީ؟ ގޮތް ކުރާުހން ވެރިކަންދަނީ ރަްއޔިތުން ހައްޔަރުކުރަމުން. މިއީ މީ އެ މިހާރުވެސް އެސް.އޯ ފުލުހުން އަރައި

 މީހުން ކަންތައް ނުކުރޭ އިނގޭތޯ. ެއވަރުގެ ގޮތެއްފޮތެއް  ވައްތަރަށް ޤަުއމުތަކުގައި ވެސް މި  އެފްރިާކގެއަޖައިބުެވއްޖެ. 

ނޑެްއ ހިފައި؛ ބޭރުކުރަންއަވަހަކަށް  ދަނީ. ވީހާ ސަރުކާރެއް މި ޤައުމުަގިއ ހިންގަމުން މި ނެތް ހަްއޔަރުކުރަންޖެހޭ ބައިގަ

 1670ބަހައްޓަން ހެޔޮާވވަުރެގ  ެވސް ޯތ. ެއއްެވސް ހާލެއްަގއި މި ޤައުުމގައި ވެރިކަުމގައި ަވއިއެޅޭ ހިސާުބަގއިމިއީ އިނގޭ

މިވެނި ެއއްެޗކޭ ކިޔާނެ. ދެން މަރުވަމުންދާއިރުގަިއ  ،ެއވެނި އެްއޗެކޭއްނޫން މިއީކީ. ދެން އިރުކޮޅަކާ ތިމާވެްއޓޭ، ބައެ

ގެ ދަނީ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނޭ އިންތިޚާބު ކުރަމުން މި ޖެހޭތޯ. އެކަން އެްއ  ފަހު ަވގުތު ެވސް ބޮޑި ބަލާނެ އެންމެ

ެވސް. މި ޤައުުމގައި އޮތީ ދެ ފިކުރު. ރައީްސ ނަޝީދާިއ  ރަްއކާެވގެންދާ މަންޒަރު ތަނުން ފިަލއި  މިވަޙީދު  ކުރިން

އްކާތެިރކަން އޮީތ ތާއި ރަރައީސް މައުމޫނުގެ ފިކުރު އޮތީ. ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު ރައީސް މައުމޫނަށް ވެސް ހިމާޔަ

 1675ގެ ގޮުތގަިއ ެއއްއަދި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދޭނެ.  މަނިކުފާނަށް ން އެއެމް.ޑީ.ޕީަގ. އެމް.ޑީ.ޕީ

ނޑުމެން ކުރާނަން ކޮންމެ ަވއްތަރަކަށް މި.އެމް ދަމަހައްޓާނެ އެމް.ީޑ.ޕީޕީ.ޕީ  ސް. ދެންތާ ވާހަކަދެްއކިޔަން. އެކަން އަުޅގަ

އްޔިތުން އަޅުވެިތކުރަނީ. ނޫން ެއއީކީ. އެީއ ފޭރޭ ފަރާތްތައް އެއީ. ރަ މި ޤައުމުގަިއ އެ އެޅެީނކީ ިސޔާސީ މީހުންނެއް

އުޅޭ ބޭފުޅުންނެއް ނޫްނ އީކީ ިސޔާސީ ކަންތައްަތއް ުކރަންއަްށ ވޯޓުދޭން މަޖުބޫރުކުރަނީ. އެ  އިލާވަޒީފާދިނީތީ މުޅި ޢާ 

ނޑުމެްނގެ ސަރުކާެރއްަގއި  ިސޔާސީ ޕާޓީ 2ދަ ަވރުގައޮތް އެީއކީ. މި ޤައުމުަގއި  ައކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ާއއި ޕީ.ޕީ.އެމް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހިމާޔަތްކުރާނަން. އެ  1680ބޭފުޅުންނަކީ ިސޔާީސ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ަޤއުމުެގ އިދިކޮޅު ފަރާތްަތއް ެވސް ައޅުގަ

 ،ންދާ ފަރާތްތައް. އެހެންވީމާ، މިއަުދގެ ވޯޓޭ ކުރަމުމުަގއި މަަސއްކަތްފިކުރުގައި ިސޔާސީ ބޭނުމަށް ޓަކައި މި ޤައު

ވަރަްށ  ޑޮކްޓަރު އަްނގަނީ ހަމަ ކަމެްއ ނެތް. ހަމަ މާދަމާގެ މެންބަރުންނޭ އަނެއް ދުވަހުގެ މަޖިލީހެކޭ ކޮންމެހެން ކިޔާނެ

 ކުދިން ވިހާިއރު މަރުވެފައި ވެސް ޮއވެދާނޭ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރު ރަީއސް.  3ހާލު ދެރައޭ. 

 

 1685  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ވަނަ ފުރުޞަތު.  2ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ  ޝުކުރިއްޔާ

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު.

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއް މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެފަ

 1690ައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ . اجوعين سيدنا هحود وعلى اله وصحبه على والصالة والسالم العالوين. رب هلل ودالح`. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެްއ ގެނައުމަށް، ތިާމވެއްޓާ ބެހޭ 

ނޑު ތާީއދުކުރަން. ސަބަބަކީ މިއަދު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ގެަނުއމަށް ހު ށަހެޅިފައި މި ވާ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ނުޑގައި ދިިރއުޭޅ ދޫނިތައް އެ ދަނީ ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ތިާމވެށީގެ ހިމެނޭ ދޫނިސޫފާސޫފީގެ ތެރެއިން ކަ
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ރިސޯޓުތައް ާޤއިމުކޮށް، ެއ  ބޮޑަށް މަދުވަމުން. ސަބަބަކަްށ ދިމާވަނީ ޓޫރިސްޓު ިރސޯުޓތަކާއި އެ ރިސޯަޓކާ ކައިރި

 1695ރިސޯޓުތަކާ ަކއިރީަގއި ހުންނަ ހާހަލާއި ފަޅުތައް ޓޫރިސްުޓންގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރަން ފެށުން. މި ކަންތައްތައް 

ނޑުމެނަށް  ެއއްެޗއް ނުލިބޭނެ. އެކައްަޗކީ  2އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެވެސް ެއއް ހިސާބަކުން ހުއްޓާލަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ސީލަތް. އަނެަކއްަޗކީ ޓޫރިޒަމް. ޓޫރިޒަމަށް ތަރައްޤީކޮށްފައި މި ހުންނަ ރަށްރަށުގެ އިތުރަށް ކައިީރގަިއ ގުދުރަތީ ވަ

ނޑު އަރަިއ  ހުންނަ ބޮޑެތި ފަޅުފަޅުގައި ހުންނަ ފިނޮޅުތަކަށް ދޫނިތައް އަރާއިުރގައި ދޫނިތައް އަރާ ފިނޮޅުތަކަށް ރޭގަ

އްދު ދޫކޮްށ ދޫނިތައް ދާންފެށުން. އެ ތަކެތީގެ ހާލިން އެ ތަކެިތ ބާބަކިއުހަދަން ފެށުމުގެ ނަތީާޖ އަީކ ެއ ސަރަހަ

 1700ބޭރުކޮށްލުން. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތައް މިހެން ހުރުމާއެީކގައި ިމއަދު މިފަދަ އިޞްލާެޙއް ހުށަހެޅުނު ކަމަށް ޓަަކިއ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީ ހުގެ މިއަދުގެ ބަހުސްގައި މިދިޔަ އަޅުަގނޑު އުފާކުރަން. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ކަންތައްތަކަށް ބަާލއިރުަގއި ަވރަށް ގާބިލު ބޭފުޅުން ހުށަހެޅިފައި ތިބި ނަމަވެްސ މިއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުން 

އަުޑއިިވގެންދިަޔއީ އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ވާހަކަތަކެއް ނޫނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަވީޒރަކު ނުހުންނަ ވަގުުތގަިއ 

އަޅުަގނޑުމެން ހަނދާން އެަބ ހުރި ހުރިހާ ވަޒީރުން އެްއކޮށް އިސްތިޢުފާދީފައި އެމް.ީޑ.ޕީ ސަރުކާރުަގއި ަވޒީރުން 

 1705ޢައްޔަންނުކޮށް ދިޔަ ތަން. ނޫނީ ވަޒީރުންނަށް ރުހުންނުހޯދާ ދިޔަ ތަން. ވަކިކުރާ ވަޒީުރގެ ބަދަލުގައި، ނޫނީ މަޖިލީހުން 

ންނުދިން ވަޒީރު އަލުން ލައިގެްނ، ނޫނީ އިތުބާުރ ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކުން ފާްސވާ ރުހުންނުދޭ ވަޒީރުެގ ބަދަލުަގިއ ރުހު

ނޑުމެން މި  ނޑުމެްނނަށް ފެނިގެންދިޔަ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަޅުގަ ވަޒީރު އަލުން ލަިއގެން މަސައްކަތްކުރި ތަން އަުޅގަ

ގެ ރަޙްމަތާ هللاީއސް، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ގުދޯގުދޯ މި ގޮވަނީ ކީްއެވގެްނބާއޭ އަުޅަގނޑު ހިތަށްއަރާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

އެީކގައި ަޔގީންކަން އޮތީ ކޯިލޝަން އޮތީ ވަރުގަދަކޮށޭ. ޯކލިޝަން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ިމ އަހަރުގެ ވެރިކަން، އާެދ، 

 1710 2މިދެންނެވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ފުރިހަމަކަމާ އެކީ ކާމިޔާބުުކރާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެއީ ެއއް ބުރުންތޯ، 

ނޑުމެން ވާހަކަދައްކާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ބާޣީ ބު ނޑު ވާހަކަ ެއއް ނުދައްކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ ރުންތޯ އަޅުގަ

އެކޭ ނޫނީ ބާޣިންނޭ ކިޔާފައި ވާހަކަދަްއކާއިރު މި ވާހަކަދެއްކެނީ ކޮން ބަޔަކާތޯ އެބަ އެނގެންޖެހޭ. ދިވެހި 

ރި އަުޅަގނޑުމެން މަގުމަތީަގއި ަލވަިކަޔމުން، ބާޣީންނަކީ ކޮބަިއކަން ރައްޔިތުންނަށް. ައޅުަގނޑުމެްނ ހަނދާން އެބަ ހު

ވަނަ އަހަރުގަ. އަދި ޭއގެ ފަހުން ައއި އަހަރުތަުކގަ. އެހެންވީމާ،  1981އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކުރަމުން ދިޔަ ހަނދާން. 

 1715ޓްީރުކރެވިފައި ތިބޭ ަބއެއް. އެކަްނ މި ބާޣީން މިއަދު ވެސް ބާޣީންގެ ގޮތުަގއި ތިބޭނީ. މި ޤައުުމގައި ބާޣީންނަކީ ރަޖިސް

އޮތީ ަވކި ަބއެްއގެ ލަޤަެބއްގެ ގޮތުަގއި ވެފަ. އެހެންވީމާ، ެއ މީހުން ނުކުމެ އެހެން މީހުންނަށް ބާޣީ އެކޭ ކިޔުމަީކ މާ 

 ހިތަށް ފަސޭހަ ކަމެއް ކަމަކަށް މި މީހުންނަށް ވެގެން މި އުޅެނީ ބަލިވަމުންދާތީ. މި ޤައުމުަގއި އެ މީހުންގެ ކުލަ

ނެތެމުންދާތީ. އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ މީހުންގެ ައގު ވެއްެޓމުންދާތީ. ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ 

އިތުބާރާއި ލޯބި އެ މީހުންނަށް ގެއްލެމުންދާތީ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މިއީ ޙަޤީޤަތް. ިކތަންމެ ވަރަކަށް ރީނދޫކުލަ 

 1720އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ފުރުޞަތެއް ނެތް. އެ هللا ނދޫކުލައަކަށް އިރާދަުކރެއްިވއްާޔ، އުގުިޅޔަސް މި ޤައުމަކަށް ދެްނ އެ ރީ
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ފުރުޞަތެއް އަނބުރާ މި ޤަުއމަކަށް ނާންނާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ޙަޤީޤަތް. ިމީއ މިއަދު މި ޤައުމުގެ ޙަޤީޤަތް. 

އް މިހާރަށްވުރެ ރަނަގޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން. އަިދ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ތިމާވެްއޓާ ބެހޭ ަކންތައްތަ

އެނބޫދޫފިނޮޅު ބަޔަކު ކުށްޔަްށދީފައި ވެސް ނުވާނެ. ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު މި ދެންނެވި އެއް މިސާުލ 

އަޅުަގނުޑ ދަންނަވައިލާނަން. ބ.އަތޮުޅގަިއ އޮންނާނެ ިރސޯޓެއް. އެ ރިސޯުޓ ަކއިީރގަިއ މި ދެންނެވީ އޭދަފުށި 

ނޑު ދަތުުރކުރަމުން ގޮސް   1725ކުރިމަތިން އޮތް ރިސޯޓު. ެއ ރިސޯޓު ކައިީރގައި އޮތް ފިނޮޅަކަށް އެއް ުދވަހު އަުޅގަ

ދިޔައިން. އެތާނަގއި މަޑުކޮްށލިއިރު އެަތއް ހާސް ދޫންޏެްއ އެތާނަގއި އުޅުނު. އެހެންނަމަވެސް މިއަުދގެ ހާލަތަީކ 

. ސަބަބަކީ އެތާނގަިއ ރޭަގނޑު ެއ ރިސޯުޓގެ ފަރާތުން ކޮބައިތޯ؟ އެ ފިނޮޅަށް އެްނމެ ދޫންޏެއް ވެްސ ނާރާ

ބާބަކިއުހަދަން ފެށުން. ދުވާުލ ގަޑިަތކުަގއި ގޮސް ޓޫރިްސުޓން އެ ރަށަށް އެރުން. ނަތީޖާ އަކީ އެ ރަުށގައި އުޅުނު 

ނޑުަގއި އުޅޭ ދޫނިތައް މިއަދު ވީ ތަނެއް ނޭނގޭ. ހަމަ އެގޮތަށް ގިނަ  އެތައް ހާސް ދޫނި މި ދަނީ. މޫދުގައި، ކަ

 1730ފަޅުފަޅާއި ހާހަލުގަިއ ހުރި ޫދނިތައް މިއަދު ވަނީ އެަތކެތީެގ ހާލިން ބޭރުކުރެވިފަ. އެތަެކތީގެ މަންޒިލެްއ ނެތި. ނޫނީ 

ނޑު އެެދނީ މި ބިލު ފަރުމާކުރެިވގެން  އި ރާއްޖެ ދޫކޮށް އެތަކެތި ގޮސްަފ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، އެހެންކަމާއެީކގަ އަުޅގަ

ިއ ހުންނަ ފިނޮޅުތައް ހުރި ހާހަލާިއ ފަުޅފަޅުގަ އިކާ ކައިީރގައި ރާއްޭޖގެ ރިސޯޓުތަ ކީގަ އަންނައިރު މި އިޞްލާޙާ އެ 

މާޔަތްކުކުރެވޭނެ ގޮތަކަްށ މި ބިލު ފަރުމާކޮށްދެއްވުން. ސަބަބަކީ އޭރުން ައޅުަގނޑުމެންގެ ގުދުރަތީ ތިމާވެށި ހި

 އިތަކެތި ބޭރުކޮށްފަ ތަކެތީގެ ބިްސއަޅާ ހާލިން އެސޫފާސޫފި އިތުރުެވގެްނދާނީ. އެ ގެންދާނީ. ައޅުަގނޑުމެްނގެ ދޫނިރީތިވެ

ނޑުމެން ޤާނޫނެއް ހަދައިގެން އެ  1735ނާންނާނެ.  އޭރުން އެތަކެތި އަލުން ހިޖުރަކުރާނެ ތަނެއް  ތަކެތި އަނބުރާ ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން މި އިޞްލާޙު ފާްސެވގެން، ކޮމިޓީ، ނާނެ އެ ފަސްަގނެޑއް. އެހެންވީމާނޯން ގެްނ ފާސްވެ  އަށް ގޮސް  އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅާ ވާހަކައި މިގޮތައަންނައިރުގަ  މީދުކުރަނީ މި ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ުއއް ށް އިްޞލާޙުކޮށްދެއްވުމަށް އަުޅގަ

ދިއުން. ގޮަތކަްށ މި ބިލު ފަރުމާވެގެން މާޔަތްކުރެވޭނެވުރެ ބޮޑަށް ރާއްޖޭގެ ތިާމވެށި ހިމިހާރަށް އިބިލު ފާސްވެގެންދާއިުރގަ

ކަންތައްތައް ދިރާސާ ރިޕޯޓެއް  އެބަހުރި. އެ ބައެއް ކަންތައްަތއް ހުއްޓިފައި ނުކުރެިވގެންހޭ ދިރާސާމިހާރު ތިމާވެއްޓާ ބެ

ނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކަ ވެސް އޭގެ ނަތީޖާ އި އައިމަ މަސައްކަްތކުރާއިުރގަ  1740 އަކީ ދިވެހިރާއްޖެ  އެއް ނުފެނޭ. އަޅުގަ

ޮކންމެ ބަދަލަކީ އޭގެ ެގއްލުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮންނާނެ  މި ގެންނަ އޮތް ވެއްޓަށް މި  އިގޮތުން އުފެދިފަ ގުދުރަތީ

ނޑުމެން ބަލައިގަންނަންޖެހޭނޭކަމެކޭ. ެއކަން އަޅު   ... އެހެންނަމަވެސް.ގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1745ވަނަ  2ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރަޝީދު 

މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި ނިމުނީ.  ޢިއްޒަތްތެރި ހިސާބުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގެންނެވި ފުރުޞަތު. އާދެ، މި

ވަގުުތ  ފަހު ބަސްބުނުމުގެ ފުރުޞަތުއަރުވަން ބަލާއިރު ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު މި އިސްގަމި ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހު
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ސް މި ސާބުން މި ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުހި ނާރުވާ އަޅުަގނޑު މިޞަތުއެ ފުރު، އެހެންވީމާ އިގެން މާލަމަކު ނެތް.ވަޑަ 

މި ބިުލ ބަލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ވޯޓަްށ އެހުން އޮންނާނެ. އާދެ،  އިނިންމާލީ. މިއަދު ވޯޓަށް ެއހުމުގެ ަވގުތުގަ 

ނޑު   1750މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުޮކޅެްއ އަރުވަން. އާދެ! މިއަދު  31 ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްމިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ނެތުމާ އެުކގައި ދެްނ އަޅުަގނޑު ޖަލްސާ ފަށާނީ  އާދެ! މިއަދު ެއޖެންޑާގައި ދެން އިތުރު އެހެން ކަމެއް، އެޖެންޑާަގއި

 ކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ަޓކައި. . ވޯޓަށް އަހަން ހުރި ކަން 12ަގއި. ެއއީ އެޖެންޑާ ނަްނބަރު 1:25

 

 ]އަށް  13:29އިްނ  12:27ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 1755 

 ކަން ކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  އެހުމަށް ހުރިވޯޓަށް . 12

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނޑު މި ދަނީ އެޖެން`. އަޅު  ކަން ކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.  އެހުމަށް ހުރި ހާރު ވޯޓަށް އަށް. މި 12 ޑާ އައިޓަމުގަ

 1760)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ޢާއްމު އަރިހުްނ އެދެން.އަމީންެދއްވުމަށް ޖައްސަަވއިވޯޓަށް އެހުމަށް ޓަކަިއ ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު 

ނުޑ ކޮނދެވަަޑއިގެން ާކޑުކޮޅުަތއް ެޗކުވެސް އިށީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންހުރިހާ އާދެ!  ށްލެްއވުމަށް އަުޅގަ

ނުޑ އެންމެފުރުޞަތު  ،ގެ ދަށުނ12.1ްއޮތީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވަން މި އަރުވަން. އަުޅގަ

 ޯލކަލް ، 2111/11ދަމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއ ާވ ޤާނޫނު ނަންބަރު ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާސްދޫ ދާއިރާގެ ތުލު

މެދު ިޢއްޒަތްތެިރ  ގެނަުއމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާއިޞްލާޙު ކައުންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާބުެގ ޤާނޫނަށް 

 1765 ދެްއވުމަށް ަދންނަވަން.ށް ވޯޓުމެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 1770  ދަމް މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާސްދޫ ދާއިރާގެ ތުލު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 68 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 61 ވޯޓު ދެްއވީ:

 11      ވޯޓު ނުދެްއވާ:
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 1775 13     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެހެންކަމުން، ތުލުސްދޫ . 61. ޖުމްލަ 31. ފާްސވުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު 61ވޯޓުަގއި ަބިއވެރިވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު 

 1780ލް ޯލކަ، 2111/11ދަމް ހުށަހަޅުއްވާަފއި ވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދާއިރާގެ 

 ގޮތަށް  މަށް ފާސްވެއްޖެ. މިގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތު އިޞްލާޙުޤާނޫނަށް ބެހޭ  ކައުންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާބާ

ގަިއާވ ގޮތުގެ މަތީން ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އަށް މި ބިލު ފޮނުވިއްޖެ ކަމަށް ނިންމަން. އެކު ަގވާއިދު  ފާސްވުމާ

ހިސާބަށް  ދުވަހުގެ މަސަްއކަތުގެ ތެެރިއން ވޯޓުން ނިންމާ -12.2 މި ދަނީ އެޖެންޑާ އަިއޓަމު މިހާރުއަޅުަގނޑު  -12.2

ެގ ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( 129އަސާީސގެ މަށް ވޯޓަްށ އެހުން. އެންމެ ފުރަތަމަ ދަންނަވަން އޮީތ ޤާނޫނުގޮސްފަިއވާ ކަން ކަ

ނުޑ  3ފޮނުްއވާފަިއވާ ށުން މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދެއްވުމަށް ދަ  1785ަވޒީރުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ވޯޓަށް ދަންނަވަން އޮތީ. އަުޅގަ

ަގިއާވ ގޮުތގެ މަތީން، ަވޒީރުންެގ ވަަނ މާއްދާެގ )ނ( 129 ޤާނޫނުއަާސސީގެ  ،އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ިމ ދަންނަވަނީ

މަށް ޖެނެރަލްގެ މަޤާ އެޓަރނީޢައްޔަްނކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް 

މެދު  އްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުން ރުހުން ދެއްވުމާިއޝަތު ިބސާމަށް، ރަސައިާމ އަލްއުސްާތޛާ ޢާ ޢައްޔަންކުެރއްވި ގ.

 ދެްއވުމަށް.ރި މެންބަރުން ވޯޓުފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ިޢއްޒަތްތެ

 1790 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 1795 68 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 32 ވޯޓު ދެްއވީ:

 32      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 11     ްއވާ:ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެ ވަކި
 

 1800 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ފެންނަ . އެހެންކަމުން، 64. ޖުމްލަ 33. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 64ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ނީ. މަަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން މި ވޯޓު ނިންއަދި ނުފެންނަ ވޯޓު ހަމަވެފައިވާީތ، ޤާނޫނުއަސާސީ

)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(  ެދނީ ނުފެންނަ ކަމަށް. އެހެންކަމުން، ރުހުން ނެތް ކަމަށް ފާސްވީ.މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވޯޓު

ނޑު ޯވޓަށް މި ދަންނަވަނީ   1805ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގަިއާވ ގޮތުގެ މަތީން، ވަޒީރުންެގ  129ޤާނޫނުއަސާސީގެ މިހާރު އަޅުގަ

ފެމެލީ އެންޑް  ،މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރޢައްޔަންކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން  ރިއްޔާރައީސުލްޖުމްހޫމަޖިލީހަށް 

ރައްޔިތުްނެގ  ޢާޒިމާ ޝުކޫރަށްިއޝަތު އާސްާތނާ އަލްއުސްތާޛާ ޢާ މަށް ޢައްޔަންކުރެްއވި މ.ރައިޓްސްގެ މަޤާ ހިއުމަން

 ދެއްވުމަށް.ތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު މެދު ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ޢިއްޒަ މާމަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވު

 

 1810 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 68 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 1815 31 ވޯޓު ދެްއވީ:

 33      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 11     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި
 

 

 1820  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން، 64. ޖުމްލަ 33. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 64އަދަދު  ވޯޓުަގއި ަބިއވެރިވި މެންބަުރންގެ

 ރިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން، ަވޒީރުންގެ މަިޖލީހަށް ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( 129އަސާސީގެ ޤާނޫނު

މަށް ރައިޓްްސގެ މަޤާ މަންފެމެލީ އެންޑް ިހއު ،މިނިސްޓަރ އޮްފ ޖެންޑަރއްވާަފއިވާ ބޭފުޅުްނގެ ތެރެއިްނ، ޢައްޔަންކުރަ 

އޮތް ކަމަށް ރުހުން އްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިޝަތު ޢާިޒމާ ޝުކޫރަށް، ރަާއސްތާނާ އަލްއުސްތާޛާ ޢާ  ޢައްޔަންކުެރއްވި މ.

ނޑު ދެން ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ، ޤާނޫނުފާހެއް  1825ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން، ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( 129އަސާީސގެ ނުވި. އަުޅގަ

ޕޯްޓ ރިއްޔާ ޢައްޔަންކުަރްއވާފައިވާ ބޭފުޅުްނގެ ތެރެއިްނ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޖިލީހަށް ރައީސުްލޖުމްހޫވަޒީރުްނގެ މަ

ހާލި، އަލްފާޟިލް އަމީން އިބްރާހީމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  މަށް ޢައްޔަންކުރެްއވި ހ.އެންޑް ކޮމިއުނިޭކޝަންގެ މަޤާ

 ދެްއވުމަށް.ގޮތަކަށް ޯވޓު ނިވަޑަިއގަންނަވާންނަށް ފެ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރުހުން ދެއްވުމާ
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 1830 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 68 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 1835 33 ވޯޓު ދެްއވީ:

 32      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 11     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި
 

 

 1840  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުްނ 65. ޖުމްލަ 33. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު 65ވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ވޯޓުަގއި ބައި 

ށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތިން ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހަވަަނ މާއްދާގެ )ނ( 129އަސާސީެގ ޤާނޫނު

މިއުނިކޭޝަންގެ މަޤާމަށް ންޑް ކޮއިވާ ބޭފުުޅންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެކުަރއްވާފަ އްޔަންޢަ

ކަމަށް ފާސްވެއްޖެ.  މަށް ރައްޔިތުންގެ ރުހުން އޮތް.ހާލި ައލްފާޟީލް އަމީން އިބްރާހީކުެރއްވި ހއްޔަންޢަ

ނުޑ ދެން ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ާދއި  1845މަދު އާމިުރ ބަރު އަޙްރާެގ ޢިއްޒަތްެތރި މެން)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

ބެހޭ ޤާނޫނަށް  ދެމެހެއްޓުމާ ،ށި ރައްކާތެރިކޮށްދިވެހިާރއްޖޭެގ ތިމާވެ 93/4ފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާ

މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ  ގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާއިޞްލާޙުގެަނއުމު

 ވޯޓުދެްއވުމަށް. 

 

 1850 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

  މަދު އާމިރު ބަރު އަޙްމެންާރގެ ކުޑަހުވަދޫ ދާއި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 1855 68 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:
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 36 ވޯޓު ދެްއވީ:

 31      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 11     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި
 

 1860 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުޑަުހވަޫދ  ،. އެހެންކަމުނ66ް. ޖުމްލަ 34. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 66ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ިށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެ  93/4މަދު އާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްދާއި

ފާސްވެއްޖެ. މިގޮތަށް  މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމަށްޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ބެހޭ  ދެމެހެއްޓުމާ ،ރައްކާތެރިކޮށް 

 1865ކަމަށް  ފޮނުވިއްޖެ އަށް މި ބިލު އެކު މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ ފާސްވުމާ

 މި ނިމުނީ.  12މަން. އެޖެންޑާ އައިޓަމު ނިން

 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް 13

 

 1870  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު 13ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން   .އިތުރު އެހެން ަމސައްކަތް 13ދަނީ. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  މި އަށް ައޅުގަ

 

 ނިންމުން 

 

 1875  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި އައިޓަުމގެ ދަށުން މަސަްއަކތެއް ނެތް. މިއަުދގެ ޖަލްސާ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އަިއ ބަދަލެްއ 

ލާނަން. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮިމޓީގަިއ ޑީ.އާރު.ޕީެގ ފަރާތުްނ ނަވައިއަޅުަގނުޑ ދަން

ގެ އަށް މަޑުްއވަރީ ދާއިރާ  ހިމެނިވަޑައިގެންެނވި ޖާގަ  ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމުހެންވޭރު ދާއިރާ މެދު

ދެްއުވން އެދި ޑީ.އާރު.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު ސިޓީ ަވއިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިސާމު ޢަލީ ހަމަޖައްސައި

 1880ން ެއގޮތަށް ައޅުަގނުޑ ެގ )ނ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން އެކ2ަ-29ންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ފޮނުއްވާފަިއވާތީ ރަްއޔިތު

މަޖިލީހުގައި އިބްތިދާޢީ  ން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮީތ،މިއަދުގެ މަޖިލީސް ނިންމާލުމުގެ ކުރިކުރަން. އިޢުލާނު

އޮތް އެންމެ އަަވހަށް ވެސް ފުރަތަމަ ކިޔުްނ  އިހަމަވެފަނެތް. ުމއްދަތު ވަގުތު އެްއވެސް ބިލެއް އް ފެށުމަށް މިބަހުސެ
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ހަމައަށް. އެހެންކަމުން އަދި  ހޯމަ ދުވަހާ ވާ 2113ޖުލައި  8 ދުވަހުެގ މުއްދަތު މި ހަމަވަނީ 7އިްއވާފަިއވާ ބިލެއް 

ަވގުތު ނެތް. ެއހެންކަމުން ދެން މަޖިލީހުގެ  މި ެވސް މަޖިލީހުގެ ރިާޔސަތުގައި ން ނިންމަވާަފއިވާ ިރޕޯޓެއްކޮމިޓީއަކު

 1885  ަގއި. 9:11ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  2113ޖުަލއި  8އެއް އޮންނާނީ  ޖަލްސާ

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوين رب هلل والحود
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