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 ( މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ، ރައީސްރައީސް މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސާ  ދެވަނަެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( ހޯމަ)  2022 ފެބ ރ ވަރީ 7

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

 . ފެށ ނީ  މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن الر  بسم هللا الر  

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  7ވަނަ ދ ވަސް. ދިނަށަ ނަކަތ ން   6 ންމަހ  ރަޖަބ ވަނަ ައހަރ ެގ   1443ދ ވަސް.  ހޯމަީވ   2022ފެބ ރ ވަރީ   7މިއީ 

.  މި ަގއިޖަލްސާ  ވަނަ  2ަވނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ    2022ތިބީ،    ައޅ ަގނޑ މެން އިށީނދެ މިވަނަ ދ ވަސް.  

ތިއްބެީވ   ހާޒިރ ވެަވޑައިެގން  މަޖިލީހަށް  މެންބަރ ން.    35ވަގ ތ   ދަތ ރ ފ ޅ ަގއި  އިްއޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި    3ރަސްމީ 

އެ މެންބަރަ ވޭ.  މަޑ ްއވަރީ  ކ   މެންބަރ ދާއިރާެގ  އީ،  މެންބަރ ދާއިރާެގ  ނައިފަރ   ،  އިްއޒަތްތެރި  އަދި ،  އިްއޒަތްތެރި 

ވަޑައިެގން   ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ދާއިރާެގ މާފ ކ ރަްއވާތި! ގ ރައިދޫ . ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ދާއިރާެގ ކޮޅ މަޑ ލ  ގ ރައިދޫ 

 ކ  އެބަ ހ ންނެވި. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރައަދި ކަރަންޓީނ ަގިއ ެއއް  ،  ކ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ  . ސަލާމ ަގއި އެއް ންނެވިއެބަ އި

 

 ން ދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   .2/ 1/ 2022އޖ/  ކީއައެޖެންޑާ މިއަދ ެގ 

 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން .  4



2220 ފެބ ރ ވަރީ 7ޖަލްސާ                                       ވަނަ   2ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

2 

 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޔައ މިްއޔާ ފާސްކ ރ ން.  -4އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ޖަލްސާެގ ޔައ ިމއްޔާ.    9ެއއީ  ،  އަށް  44/ 3/ 2021ރ   ޔައ މިއްޔާ ނަންބައިން    36/ 3/ 2021ޔައ މިއްޔާ ނަންބަރ     -4.1

ވަނަ ޖަލްސާެގ ނިޔަލަށް ހ ރި ޔައ މިްއޔާތައް.    44ވަނަ ޖަލްސާއިން ފެށިެގން    36ވަނަ އަހަރ ެގ ތިންވަނަ ދައ ރ ެގ  2021

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  އިޞްލާޙެއް   އް ބަލަިއަގނެިވއްޖެ.މި ޔައ މިއްޔާތަ ދަށ ން  ަވނަ މާއްދާެގ  ގަވާއިދ ެގ    މަޖިލީހ ެގ

.  ނ ވޭއްހ ށަހަޅ އްވާފައެ 

   

 

 ޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ ން ރި   .5

 

 ވ ން:ވާހަކަދެްއކެ  ރިޔާސަތ ން

އަމާޒ ކ ރެވިފައިވާ ބަެއއް ބިލ    ހަފ ތާއަށް  މި ؛ދަންނަވައިލާނަން  .އެންގ ން  އަންާގ  ރިޔާސަތ ން  -5  މްއައިޓަ  އެޖެންޑާ

ރިޔާސަތ ެގ މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ެއއީ    ،މިައދ ެގ ޖަލްސާެގ އެޖެންޑާަގިއވާ މަސައްކަތ ެގ އިތ ރ ންއަދި ބައެއް މަސަްއކަތް.  

ސިޓީފ ޅަކީ    އެ.  ކަންކަން ެއއް  ެއއީ  ސިޓީފ ޅެއް.  ދެ  ފޮނ އްަވވާފަިއވާ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ތެރޭަގއި  ކަންކަމ ެގ 

ރިލޭޑެޓް  ޓްރޭޑް  ޑަބްލިއ .ޓީ.ޯއެގ    ،ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ބޯޑ ެގ ޗެއަރއަށް މަޖިލީހ ން ރ ހ ން ހޯދ މަށް. ދެވަނަ ސިޓީއަކީ

ޮގތ ން މަޖިލީހ ެގ ރ ހ ން    ގ ޅޭ  ެއއްބަސްވ މ ަގިއ ބަިއވެރިވ މާ  ެގރައިޓްސް   ޕްރޮޕަޓީ   އިންޓެލެކްޗ އަލްކްޓްސް އޮފް  ސްޕެއެ

ިއތ ރ ން މާދަމާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދޭނަން. ޭއެގއިހޯދ މަށް. އެ ދެ ސިޓީ އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މިއަދ  ައޅ ަގނޑ  ަމޖިލީހަށް އިއްވަ

ެގ ދަށ ން މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސްެގ މަސައްކަތ ެގ ދާއިރާއަށް  )ހ(  މާއްދާެގވަނަ    116  ގެ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީ 

ތެރޭަގިއ  ެގއިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ މާދަމާ ެއ ބަދަލަށް ރ ހ ން ހޯދ މަށް ތި ބޭފ ޅ ންނަށް ހ ށަހަޅައިދޭނަން. އޭ ، ެގނެވ ނ  ބަދަލ 

ސަރޭވ    ކްށަވަރ ވާ ޮގތ ަގއި ހަިއޑްރޮްގރަފިއާދެ! ލަފާކ ރެޭވ ޮގތެއް ނޫން. ކަ ؛ލަފާކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް  ވަނީ    މި

ބިލ  ގާއިމ ކ ރ ން.  ޑިފެންސްަގއި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މިއަދ ެގ ؛އޮފީހެއް  ބިލެއް  ބިލެްއެގ    ، ފަސް  ފަސް  ހަފ ތާަގއި  މި 

 ޠާރިޤް  އަޙްމަދ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މަހިބަދޫތެރޭަގއި  ކ ރަން. އޭެގތ މަސައްކަތް ފެށ މަށް އަޅ ަގނޑ  ަގސް

 ބަހ ސް  އީތިދާލ . އޭެގ އިބ ެގނައ މ ެގ ބި ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީއަށް އިޞްލާޙ  

 ބަހ ސެްއ  އީތިދާމިއަދަކ  ެއ ބިލ ެގ އިބ ޖެހިފައި މިހާރ  ވަނީ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މިއަދ  ަވޑަިއެގން ނޫޅ އްވާ.  ފަށަން

އިވާ  ހ ށަހަޅ އްވާފަ  ޢަބްދ ލްޙަކީމް ޝަހީމްهللا ޢަބްދ  މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކަނޑިތީމ ނ ފަށަން.    އްނެންއަޅ ަގނޑ މެ

218
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ފަރާތ  ސަރ ކާރ ެގ  ާގނޫނަށް  އިޞްލާޙ   ންފަނޑިޔާރ ންެގ  ާގނޫނަށް  ފަނޑިޔާރ ެގ  ބިލ ެގ  ހ ށަހަޅ އްާވފައިވާ  ެގނައ މ ެގ 

 ބަހ ސް އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ މިއަދ  ކ ރިއަށް ެގންދެޭވނެ. މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީ  އީތިދާއިބ 

ވާމީ ވިޔަފާރިކ ރ މ ެގ ބިލ  ގ ެގ ބައިނަލްއަ ތަކެތީނެތިދިޔ މ ެގ ބިރ  ހީވެފަިއވާ ދިރޭ  ،ންކާރ ެގ ފަރާތ އެބަ ހ ށަހަޅ އްވާ ސަރ  

ފަރާތ ން  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ މި ހަފ ތާަގއި އެ ފެށޭތޯ އަޅ ަގނޑ  މަ  ސަރ ކާރ ެގ  ދެން  ެގންދާނަން.  ކ ރިއަށް  ސައްކަތް 

  8/ 2020ާގނޫނ  ނަންބަރ     ، ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ޢަބްދ އްލަޠީފް ޔާސިރ  ރ މެންބަ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ

މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ،ެގނައ މ ެގ ބިލ . ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ންށް އިޞްލާޙ (އަފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ާގނޫނ )

ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  ރިޟާ  ނަންބަރ     ،ޢަލީ  މެދ )  6/ 2013ާގނޫނ   އަދި  ާގނޫނ ފަންތެީގ    ކ ދި  ށް  (އަިވޔަފާރީެގ 

އި ބިލެއް. އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީަގިއ މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީަގ ؛ބިލ   . ެގނައ މ ެގ ބިލ . ކޮމިޓީތަކ ަގއިވާ ބަެއއް މަސައްކަތްއިޞްލާޙ 

ބިލ . މިނިވަން މ އައްސަސާ  ބިލ   4އެއް ބިލ . އިޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓީަގއި   ެއއް  . ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީަގއި 

. ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީއަކ  ނެތް. ލާމަރ ކަޒީ  ލ އާއި ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީަގއި ެއއް ބިއަކ  ނެތް. ޤައ މީ ތަރައްޤީކޮމިޓީ

ކޮމިޓީއަކ  ނެތް.   ކޮމިޓީަގއި އެއް ބިލ . ޖ ޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީަގއި ދެ ބިލ . އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިެމޓް ޗޭންޖ 

ބިލ  ކޮމިޓީތަކ ަގިއ    16ަގއި ފަސް ބިލ . ޖ މ ލަ  ތަކ ކޮމިޓީޑަރ ކޮމިޓީައކ  ނެތް. ޖޮއިންޓް  ހިއ މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެން 

 އެބަވޭ.  

 

 މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން   ރައީސްގެ . މަޖިލީހ ގެ  6

 

 ވ ން:ވާހަކަދެްއކެ  ރިޔާސަތ ން

 މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން.  ރައީސްެގމަޖިލީހ ެގ  -6އެޖެންޑާ ައއިޓަމ  

ނަންބަރ     -6.1 އަދި )  2013/3ާގނޫނ   ކޯޕަރަޓައިޒްކ ރ މާއި  ޕްރައިވަޓަިއޒްކ ރ ާމިއ  ތަންތަން  ވިޔަފާރި  ދައ ލަތ ެގ 

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން    ،މަތީން  ންކޮށްފަިއވާ ޮގތ ެގަގއި ބަޔާ(މޮނިޓަރކޮށް އިވެލ އޭޓްކ ރ މ ެގ ާގނޫނ 

މަތީން ރައްޔިތ ންެގ    މާއްދާެގ )ހ( ާއއި )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތ ެގ  ވަނަ  9ކަމަށް އެ ާގނޫނ ެގ  ބޯޑ ެގ ރައީސް 

ގ ޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް  މަޖިލީހ ެގ ރ ހ ން ހޯދ މަށް ފޮނ ވާފަިއވާ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ޮގތެއް ނިންމ މަށް އެ މަްއސަލައާ

އަމީން އަޅ ަގނޑ   މައްސަލަ.  ރައީސ ޢާ  ފޮނ ވ މ ެގ  އެދޭނަން  އަރިހ ން  ސިޓީ  ންމ   ފޮނ އްވާފައިވާ  ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

 ދެްއވ މަށް. ަވއިއިްއވަ

 

 ވ ން: މޭޒ ން އިްއވެ  އިދާރީ
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ވެދ ން ސަލާމަށްފަހ  ދަންނަވަމެވެ. ާގނޫނ  ނަންބަރ    ،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރަީއސް، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށް

ިއޒްކ ރ މާިއ އަދި ޮމނިޓަރކޮށް ިއވެލ އޭޓްކ ރ މ ެގ  ދައ ލަތ ެގ ިވޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒްކ ރ ާމިއ ކޯޕަރަޓަ) 2013/3

ޮގތ ެގ(ާގނޫނ  ބަޔާންކޮށްފައވާ  ރައީސް   ،މަތީން  ަގއި  ބޯޑ ެގ  ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން  އެންޑް  ެއ  ޕްރަިއވަޓައިޒޭޝަން  ކަމަށް 

މް ޢާޞިމެޒަރިން، އަލްފާޟިލް    ގ.  ،މަތީން   ޮގތ ެގވާވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައި  9ާގނޫނ ެގ  

ސިޓީއާއްޔަންޢަމ ޙައްމަދ    މި  ވަނަވަރ   ބޭފ ޅާެގ  ެއ  ފޮނ   ކޮށް،  އެންޑް ވީއެކ   ޕްރައިވަޓަިއޒޭޝަން  ވީމާ،  މެވެ. 

ރައީސް ބޯޑ ެގ  މަޖިލީހަށް ޢާޡިކޮށްފައިާވ  އްޔަންޢަކަމަށް  ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން  ރައްޔިތ ންެގ  ނަންފ ޅ   މ ޙައްމަދ ެގ  މް 

ހ ެގ ރ ހ ން ހޯއްދަވައިދެއްވ ން އެދެެމވެ. އިޙ ތިރާމ  ަގބޫލ ކ ރެްއވ ން އެދެމެވެ.  ، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީއި ދެްއވައިހ ށަހަޅ އްވަ

 ްމ، އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް. . ޚާދިމްކ 2021ޑިސެންބަރ    20.  1443ލާ އޫޖ މާދ ލް 16

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެގ އާމްދަނީއެްއ ދައ ލަތަށް  ޔާ މިލިއަން ރ ފި  771ބަޖެޓ ަގއި    ، އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެންމ .  ޢާ  ޝ ކ ރިއްޔާ އަމީންއާދެ!  

ދިރާސާކ ރ މަށް   އްސަލަވަޓަިއޒާއި ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަންެގ މަސަްއކަތ ން. މި މައިއަންދާޒާކޮށްފަިއ އެބަވޭ ޕްރަ ކަމަށް  ލިބޭނެ  

 ޖެ. ސް ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ މަށް ނިންމިއްސައެންޓަރޕްރައި ންޑް އޯންޑްސްޓޭޓް އޯ

  ހިވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ދިވެ  93ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ    -6.2އެޖެންޑާ ައއިޓަމ     -{6.2}

ވާމީ މ ޢާހަދާތަކަށް ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ ރައްޔިތ ންެގ  ގ  ެގ ނަމ ަގއި ވެރިކަން ހިންާގ ފަރާތ ން ބައިވެރިވާ ބަިއނަލްއައ ލަތ  ދަ

 ،މަތީން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ   ޮގތ ެގ  މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މަށްފަހ ، އެ މަޖިލީހ ން ނިންމާ، އެ  ޅައިމަޖިލީހަށް ހ ށަހަ

ޓް( އޯ. ޓީ.ޑަބްލިއ )  އޮަގނައިޒޭޝަން  ޓްރޭޑް  ރލްޑްވާ   ޕްރޮޕަޓީ   އިންޓެލެކްޗ އަލް  ޮއފް  އެސްޕެކްޓްސް   ރިލޭޓަޑް  ރޭޑް ެގ 

ޕްރޮޓޮކޯލް އެމެންޑިންގ ދަ  "  ، ާވ ޕްރޮޓޮކޯލް ކަމަށްވާލާފައިއިވަ ެގނައ މަށް ޓަކައި ެއކ ލަެއއްބަސްވ މަށް ބަދަލ ެގ  ރައިޓްސް 

އެްގރިމަންޓްޕްޓްރި ބަލައިަގނެ  "ސް  ރަ  ކ ރ މާގ ތަސްދީ  ދިެވހިރާއްޖެއިން  ހޯދ މަށް  އްމެދ   ރ ހ ން  މަޖިލީހ ެގ  ޔިތ ންެގ 

 ހ ން އަޅ ަގނޑ  އެދެން.ރިންމ  އަޢާ  ދެްއވ މަށް އަމީންއިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ ވާފަިއވާ މައްސަލަ މި މަޖިލީހަށް ިއއްވަ 

 

 ވ ން: މޭޒ ން އިްއވެ  އިދާރީ

 ޓްރޭޑް   ރލްޑްވާވެދ ން ސަލާމަށްފަހ  ދަންނަވަމެވެ.    ،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރަީއސް، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށް

ެގ  )ޓްރިޕްސް(   ރައިޓްސް  ޕްރޮޕަޓީ  އިންޓެލެކްޗ އަލް  އޮފް  ެއސްޕެކްޓްސް  ރިލޭޓަޑް  ރޭޑްެގ ޓް(އޯ . ޓީ.ޑަބްލިއ )   އޮަގނައިޒޭޝަން

ެއކ ލަވަ  ސް ޕްޕްރޮޓޮކޯލް އެމެންޑިންގ ދަ ޓްރި"ލާފަިއވާ ޕްރޮޓޮކޯލް ކަމަށްވާ  އިއެއްބަސްވ މަށް ބަދަލ ެގނައ މަށް ޓަކައި 

ބަލައިަގތ މާ  "އެްގރިމަންޓް ވަ  2021ޑިސެންބަރ     7ޮގތ ން    ގ ޅޭ   ދިވެހިރާއްޖެއިން  ބޭްއވ ނ   ދ ވަހ   ޒީރ ންެގ ވަނަ 
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ދިވެހިރާއްޖެއިން    "ސް ެއްގރިމެންޓްޕްންގ ދަ ޓްރިޑިންޕްރޮޓޮކޯލް އެމެ"ށްފަހ   ްއވ މަމަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާަގއި މަޝްަވރާކ ރެ

ފައެވެ. ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ ނަމ ަގއި ވެރިކަން ހިންާގ ވާނިންމަވަނީ  ކ ރަން ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ކަމަށް  ގ  ބަލައިަގނެ، ތަސްދީ

، އެ އިހަޅަހަށް ހ ށަމަޖިލީރަންވާނީ ރައްޔިތ ންެގ  ވާމީ މ ޢާހަދާތަކ ެގ ަމއްޗަށް ޢަމަލ ކ ގ ފަރާތ ން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަ 

މަތީން ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ެގފާސްކ ރ މަށްފަހ  އެ މަޖިލީހ ން ނިންމާ ޮގތ  މަޖިލީހ ން

  އޮފް   އެސްޕެކްޓްސް   ޑްރިލޭޓެ  ރޭޑް ެގ ޓްޮއަގނަިއޒޭޝަން   ޓްރޭޑް  ރލްޑް ވާ  ،ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާތީ  93

އެކ ލަވަ   ެގރަިއޓްސް  ޕަޓީޕްރޮ  އިންޓެލެކްޗ އަލް ޓަކައި  ބަދަލ ެގނައ މަށް  ކަމަށްވާ،  އިއެއްބަސްވ މަށް  ޕްރޮޓޮކޯލް  ލާފައިވާ 

ޓްރި " އެމެންޑިންގ  އެްގރިމެންޓްޕްޕްރޮޓޮކޯލް  ތަޞްދީ   "ސް  ބަލައިަގނެ،  ރައްޔިތ ންެގ  މެދ     ކ ރ މާގ ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއަވއި އެ މައްސަލައާ މެދ  ރައްޔިތ ންެގ  މަޖިލީހ ެގ ރ ހ ން ހޯއްދެވ މަށް ޓަކައި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ

ރލްޑް ޓްރޭޑް ޯއަގނަިއޒޭޝަން ޑަބްލިޔ .ޓީ.ޯއެގ ޓްރޭޑް ރިލޭޓެޑް  . ވާވެމަޖިލީހ ން ނިންމަވާ ޮގތެއް އަންަގަވއިދެްއވ ން އެދެމެ 

ރަިއޓްސް   ޕްރޮޕަރޓީ  އިންޓަރލެކްޗ އަލް  އޮފް  އެއްބަސްވ މަށް(ޓްރިޕްސް)އެސްޕެކްޓްސް  ބަދަލ ެގ  ޓަކައި    ެގނައ މަށް 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަލައިަގނެ    "ޕްރޮޓޮކޯލް އެމެންޑިންގ ދަ ޓްރިޕްސް އެްގރީމަންޓް  "ލާފަިއވާ ޕްރޮޓޮކޯލް ކަމަށްވާ  އިއެކ ލަވަ

ލޮޕްމަންޓ ން ތައްޔާރ ކ ރައްާވފައިވާ މަޢ ލޫމާތ  ކަރ ދާހ ެގ ކ ރ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެގ ދީސްތަ

ޑިސެންބަރ    27.  1443ޖ މާދ ލްޫއލާ    23.  ވެއެކ  އަރިސްކ ރީމޭ. އިޙ ތިރާމް ަގބޫލ ކ ރެްއވ ން އެދެމެ   ކޮޕީ މި ސިޓީއާ

 . ޚާދިމްކ މް، އިބްރާހީްމ މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް. 2021

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވ މަށް ނިންމިއްޖެ. ނ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީއަށް ފޮ ޢާއްމ . މި މައްސަލަ ދިރާސާކ ރ މަށް ޚާރިޖީ  ޝ ކ ރިއްޔާ އަމީން

 

 ބަހ ސް  އީ ތިދާ އިބ  .  7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

هللا ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ   ، ބަހ ސް. ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ންއީތިދާ އިބ   -7އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  

ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ޢަބްދ ލްޙަކީމް  ނަންބަރ   ނ ާގނޫ  ،ޝަހީމް  ާގނޫނ )  13/ 2010  ފަނޑިޔާރ ންެގ    (އަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ވަނަ    2021  ،ނ  ަގއި ބޭއްވ   2021ނޮވެންބަރ     22ެގނައ މ ެގ ބިލ . މި ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން ިއްއވާފައިވަނީ  އިޞްލާޙ 

ދައ ރ ެގ    3އަހަރ ެގ   ޖަލްސާގަ   41ވަނަ  ދާއިރާެގ  އިވަނަ  ކަނޑިތީމ   ހ ށަހަޅ އްވައިދެއްވާނީ  މަޖިލީހަށް  ބިލ   މި   .

 ބްދ ލްޙަކީމް. ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝަހީމް ޢަهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 
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 : ވާހަކަދެއްކެވ ންޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމް هللا ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ވިހެއ މާ ގ ޅިެގން    ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި ބިލަކީ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ހ ށަހަޅާ ބިލެއް. ފަނޑިޔާރ ން

ލިބިދެވޭ ޗ އްޓީެއއް މ ްއދަތަކަށް  ެއކަށީެގންވާ  ލިބިދެވޭ ޗ އްޓީއަކީ  ގ ޅިެގން ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ލިބ މާ  ދަރިޔަކ    ނ ވަތަ 

ށް ެގންނަންޖެހޭ އަ( ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނ )  2010/13 ާގނޫނ  ނަންބަރ   ކަމ ަގއި ކަނޑައެޅ މަށް ޓަކައި 

ވަނަ މާއްދާއަށް އަކ ރެއް އިތ ރ ކ ރ ން. އެއީ ވިހެއ މާ ގ ޅިެގން   64މި ވަނީ    ގައިއިޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ ބިލ . މި ބިލ 

އިރ  ވިހެއ މާ ގ ޅިެގން ނ ވަތަ ދަރިޔަކ  ލިބ މާ  ނ ވަތަ ދަރިޔަކ  ލިބ މާ ގ ޅިެގން ދޭ ޗ އްޓީ. މި ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ

ވަނަ 1އެ ފަނޑިޔާރަކަށް ޗ އްޓީ ދިނ މ ަގިއ ޢަމަލ ކ ރާނީ މި ާގނޫނ ެގ    ،ގ ޅިެގން ދޭ ޗ އްޓީ ޙައްޤ ވާ ފަނޑިޔާރަކ  ވާނަމަ

ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  ން މި ބިލ  އަޅ ަގނޑ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަން. ޝ ކ މާއްދާަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޮގތަށޭ. އެޮގތ ެގ މަތީ

 ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް    ،ތިދާއީ ބަހ ސް މި ހ ޅ ވައިލީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  ބިލ ެގ އިބ 

ޖާބިރަށް. ކާށިދޫ  هللا  ޢަބްދ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ،ފ ރ ޞަތ . އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަަމ ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ކަދެްއކެވ ން: ވާހަ ޖާބިރ هللا މެންބަރ  ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ

هللا އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަޖިލިސް ހ ޅ ިވެގން ފ ރަތަމަ މި ޕޯޑިއަމ ަގއި ެއްއޗެއް ބ ނ މ ެގ ފ ރ ޞަތ   

، ހ ރިހާ ފަނޑިޔާރ ންނަށް  އިނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެއްވީތީ ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. ރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންނަށް ޗ އްޓީ ދިނ މާޙާސ ބ 

ނޑިޔާރަކ  މިހާރ  ބަލިެވ ނެތް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑެއް ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން. މީހ ންެގ  ޗ އްޓީ ދޭންވީ އިނޭގތޯ. ެއްއެވސް ފަ

އަޅައިެގން ތިބ ން. މި  ޙައްޤ  ބޮލ ަގއި އަޅައިެގން އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން މައްސަލަތައް ނ ނިންމާ ތިބ މަކީ ޙައްޤ  ބޮލ 

ވާހަކަެއްއތޯ ކޮން  ރައްޔިތ ން  ދަނީ  މި  އެދެމ ން  ރައީސައި ؟މަޖިލީހ ން  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެއްޒަތްތެރި  ކޮން    ،ށް 

އެމް.ޑީ.ޕީން ވެސް ދެްއކެވީ  ކާމިޔާބ ވެެގން ؟ވާހަކަެއއްތޯ  ޮގނޑިއެއް  ވެސް  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ޝ ކ ރ   ިއއްޔެަގއި  ދިޔައީތީ 

ސް ކޮމިޝަން ލަން. އެއް ވާހަކައަކީ، ޖ ޑީޝަލް ސަރވިޖެހޭ ކ ޑަކޮށް ިވސްނާ  ދަންނަވަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެބަ

ވެސް ޯގސް    ކީްއވެެގންތޯއޭ އެތާނަގިއ ހ ންނަ ރައީސްެގ އޭނާެގ ލޯޔަރ ކަމ ެގ ދަށ ަގއޭ އެތަނ ން މައްސަލަ ނިމެނީ. އެއީ

ވާހަކަެއއްތާ. ނަންބަރ  ވަން. ސިޔާސީނ ކ ރާނަމޭ ބ ނިތަން މި އޮތީ ސިޔާސީވެފަ. ދެން މި އޮތީ ފަނޑިޔާރ ެގ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ 



2220 ފެބ ރ ވަރީ 7ޖަލްސާ                                       ވަނަ   2ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

7 

 

އަދި ފަނޑިޔާރ ން ބަލިވެ ޗ އްޓީަގިއ    ،ޅިފައި ހ ރި މައްސަލަތައް ިގނަކަމާިއ، ފަނޑިޔާރ ން މަދ ކަމާއިހައިކޯޓަށް ހ ށަހެ

ޗ އްޓީ    ،ތިބެންޖެހ މާއި ިއތ ރަށް  މައްސަލަތައް   ިއ،މާދިނ އަދިވެސް  ނިންމަންޖެހޭ  ދައްކަންވީ.  ނޫން  ވާހަކައެއް  ިމ 

ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ ކަންތަްއތައް ތަރ ތީބ ކ ރ މަށް ޓަކަިއ   ؟ޔޭނިންމަންވީ. ޝެޑިއ ލްކޮށްެގން ދާންޖެހޭ ޕްރޮސެސް ކޮބައިހެއް

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައކ  ހޮވާފައި ހ ންނާނީ. ފަނޑިޔާރ ޭގަގއި ތިބި މީހ ން ފ ރާޅ  ނަގައިެގން ެގންޮގސްފައިވަނީ. ދ އްރައިން  

ޖެހޭ ކަމެއް ކ ރާނެ  ންސް ޖެހޭނެ. ކ ރާމި މަޖިލީހ ން އަމ ރ ކޮށްފައި ތަޅަން ވެ  ފަނޑިޔާރ ން ަގއިަގއި ތަޅަންެވއްޖެއްޔާ

ކ ރިން މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރ  ނިޔާެވއްޖެ.  މައްސަލަ ހ ށަހެޅި މީހާ ނިޔާެވއްޖެ.   ؛މިފަހަރ . އަޅ ަގނޑ މެން މި ތިބީ

ޝަލް  ވަކީލ  މަރ ެވއްޖެ. އެ ޑޮކިއ ަމންޓް ެގއްލިއްޖެ. ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ކޮންތާކ ތޯ އޮތީ ބެލިއިރ ަގއި ޖ ޑީ

ސަރވިސް ކޮމިޝަން މި އޮތީ ވަރަށް ތަްއޔާރަށް. އެ މީހ ންެގ ލޯ ފަރމް މެދ ވެރިކޮށް މައްސަލަތައް ހ ށަހަޅާ މީހާެގ  

ޮގތަށް އޮންނަ ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނެއް ކ ރީަގިއ ެވސް އޮތީ. ދެން މިހާރ  އޮތް ޖ ޑީޝަލް   މައްސަލަ ނިމޭ

ކ  ނ ދަންނަވާނަން. އަދި އެ ތަޙ ޤީޤެްއ ނެތް ކ ރެވިފައެއް. ކ ރީަގއި  ވަގ ތަ  ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި

ބޭފ ޅ ންެގ    އެ   ،އޭރ ަގއި ތިއްބަވާ ފަނޑިޔާރ ންެގ ބަނޑ  ބޮޑ ކަމާއި  ؟އޮތް ވާހަކަ މި ދެންނެވީ. އެޮގތަކަށް ނޫންތޯ އޮތީ

 ވާހަކަތަްއ  މި  ރަްގރަނިޔާ ހަލ ވާކަމާިއ،ންނަ ސ ވިމިންގ ޕޫލަށް އެރި ތިބެެގން  އޮއެތާނަގއި    ،ފަރިއްކޮޅ  މީރ ކަާމއި

ިމއަދ  ހިތާމަކ ރަނީ ؛ ރައީސްފަނޑިޔާރ ެގ އަސްކަރިްއޔާއިން ނަަގންޖެހ ނީ. އިްއޒަތްތެރި    އިއެނިގެގންތާ މަތިން އަރަ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންނަށް ލ އިދޭންވީ. ކާރ  ދެވިއްޖެ. އިްއޒަތް ދެވިއްޖެ. ޤަދަރ  ދެިވއްޖެ. ކޮންމެ ފަނޑިޔާރެއްެގ  

ފަނޑިޔާރ ޭގަގއި ހ ރި މައްސަލަތައް ނ ނިމޭ. އަޅ ަގނޑަށް ؟ މީހަކ  ލެވިއްޖެ. ކޮބައިތޯ ކ ރެވ ނ  ކަމަކީ   ފަހަތަށް ސިފައިންެގ

އޮީގޔަ ހ ށަހަޅާފައި  އިން  މޯލްޑިވްސް  ޓ އަރސް  ޔޮޓް  ނ ނިމޭކަން.  މިހާރ   ތް ން  މައްސަލަ  އިންޝ އަރެންސް   10  

ހަމަ ޔޮޓް ޓ އަރސްއޭ ބ ނީމަ   ؟ދ ވަސް ެވއްޖެ ާގތްަގނޑަކަށް. ނ ެއއް ނިމޭ. ކީްއވެެގންތޯ ނ ނިމިެގން މި އ ޅެނީއަހަރ 

ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް   ،ެއއީ ޖާބިރ  ؟ޔޮޓް ޓ އަރސްވީމަ  ެވެގންތޯމިތާ އަތްތިލަބަޑިތަޅަންވީ. ހަމަ ަގދަޔަށް ތަޅަންވީ. ކީއް

ވަރަށް ައވަހަށް  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އި!ކޮމިޝަންަގއި ނީންނާތީވެ. މި މަޖިލީހ ން އަޅ ަގނޑ  ބައިންދަބަލަ އެ ތަނ ަގ

މިއްޖެނޫންތޯ ޤާސިމ ެގ. ހ ރިހާ މައްސަލައެްއ ނި  .سبحان هللا ނަމަ،    ނިމޭނެ. ޤާސިމް އިންނެވިހެން އަޅ ަގނޑ  އިންނެވި

އެހެންވީމާ،   ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  އިނީމަ،  ކޮިމޝަންަގއި  ސަރިވސަސް  ޖ ޑީޝަލް  އޭނާ  ކީްއެވެގންތޯ.  އެއީ 

ފަނޑިޔާރަށް ެވސް، ކޮންމެވެސް ޝެޑިއ ލެްއ    ފަނޑިޔާރ ޭގަގއި ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ން އެބަ އަންޑަސްޓޭންޑްވާންޖެހޭ އ އްތަމަ

ެއއީ ލަސްވ ަމކީ. އެކަން ައޅ ަގނޑ މެން ދިވެހި   ،މާނައަކީ އެބޯޓްވ ން   ެގއޭ  ؛ން ޔ އިެގންދި. އަދ ލ އިންސާފ  ބަޖެހޭއޮންނަން

ރައްޔިތ ން ަގބޫލ ކޮށްފި. ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެހައި ރައްޔިތ ންެގ ވެސް އެންމެ ފ ރަތަމަ ރަީއސް ނަޝީދ  އަރިހ ަގއި ވެސް  

ނިިއމ ާގފ   ޞާދ ލ އިންޢަ  ،އެދެނީ މައްސަލަ  އަވަހަށް  ވެސް އިންމަކޮށްދޭށޭ.  ކޮމިޝަނަށް  ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް  ދޭށޭ. 

އަޅ ަގނޑ  މި ޮގވާލަނީ ހަމަ މިހާރ ން މިހާރަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓަށް ބޭނ ންާވ އެންެމހައި ފަނޑިޔާރ ން ލައިެގން  
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ދަ މި ކާރިސާތަކ ން އަރައިަގތ މަށް ޓަކައި  އ ލަތަށް އަވަސްކޮށް މައްސަލަތައް ނިންމާށޭ. ދައ ލަތަށް ފައިސާ ބޭނ ންވޭ. 

ތެރެއިން    ެގނިކަން ިގނަ ފައިސާ ބޭނ ންވޭ. ދައ ލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ހ ރިހާ ފައިސާެއއް، ހ ރިހާ ިވޔަފާރިތަކެއް ޖ ޑީޝަރީ 

އެހެންެވެގން ހ އްޓިފައޭ.  ރޯލެއްނ ވާނޭއެހެރީ  ލޯނ ތައް  ބޭންކ ތަކ ން  އެްއޗެއޭނ ކ ރެ  .  މި  އަޅ ަގނޑ މެން.   ނަށް ހި 

ކޮމިޓީއަ ޖ ޑީޝަރީ  އިސްތިންޑަސްޓޭންޑްވާށޭ.  ބޭފ ޅ ން  ތިބި  ތިބި އ ަގއި  ކޮމިޝަނ ަގއި  ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް  ފާދޭށޭ. 

ފާދޭށޭ މިހާރ ނ މިހާރަށް. ނ ހިންގ ނޭ މި ޤައ މެއް. އ ހަމައަށް ވެސް ިއސްތި  ފަނޑިޔާރާ  އ އްތަމަ  !ފާއ ތިސްމީހ ން އި

   އ އްމީދ ކ ރަން މި ވާހަކަ ައޑ އަހާފައި ޮގތެއް ހައްދަވާނެ ކަމަށް.  .وبركاتـه الل ـه ورحمــة عليـكم  والس ـالم 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 .މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ . ށްމަޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީ هللا ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމްهللا ޢަބްދ ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ   

އިްއޒަތްތެރި   .އިލީސަށް ހ ޅ ވަހ  މި މަޖިލީހ ެގ ބަ  އިއާދެ! ައޅ ަގނޑ  މި ބިލ  ހ ށަހަޅަ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ މި ރާއްޖޭެގ ވަރަށްިގނަ ރައްޔިތ ން މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  މި ބިލ  ހ ށަހަޅާއިރ ަގއި ވެސް  ؛ރައީސް

ދޭތެރޭަގއި ރަްއޔިތ ން އެބަދޭ    ދޭންވީތޯ. އެ ބޭފ ޅ ންނާހި  އެ ބޭފ ޅ ން ސ ވާލ އ ފައްދާނެ، އަދިވެސް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ެއއްޗެ

 މ ޅި މ ައއްސަސާ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  އްއ ފައްދަމ ން، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެސ ވާލ 

އަޅ ަގނޑ މެން   ،އަންނަނީ  ނ ކ ރެވޭނެ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ ވެސް ބ ނަމ ން މި  ޯގހެއް

ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ވާހަކަދައްކަން އެންެމ    ރަނަގޅ ކ ރަން  މި މަސައްކަތްކ ރަނީ ޖ ޑީޝަރީ ސިސްޓަމ 

އަދި އަޅ ަގނޑ މެން    ،ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި ބ ނެދޭން ބޭނ ންވަނީ  ބޮޑަށް މި ބޭނ ންވީ

މަސައްކަ ކ ރާ  ރައީސް  ތަކީމި  ފަނޑިޔާރ ންެގ  އިްއޒަތްތެރި  އަދި  ފަނޑިޔާރ ެގ  ރައްޔިތ ން  ހ ،  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކ މަށް 

އިނާޔަތްތަކާ  ސ ވާލ އ ފައްދަމ ން ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  އަޅ ަގނޑ މެން  މި  ެއއްޗެ  ދާއިރ ަގިއ  އިތ ރ ކ ރ މަށް  ަމޖިލީހ ން  ހި 

  ، ކ ރާ ޮގތ ަގއި މި އިނާޔަތަކީ މ ޅި މ ޅި ދާއިރާއަށް އިނޭގތޯ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ  ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  މަސައްކަތްކ ރަނީ

ލިބިެގންދާނެ،   އިނާޔަތް  މި  މ ވަްއޒަފ ންނަށް  ހ ރިހާ  މ ައއްސަސާެގ  މ ޅި  ޢަމަލ ކ ރެވިެގންދާއިރ ަގއި  ާގނޫނަށް  މި 

ލ ތައް ހ ންނަ ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއބަ އެނޭގ ބަެއއް ފަނޑިޔާރ ންެގ ޢަމަ

މަސައްކަތަކީ  ކ ރާ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ހ ރިކަން.  ެއބަ  ކަންބޮޑ ވ ން  ހޯދަ  ،ރައްޔިތ ންެގ  ފަނޑިޔާރ ން  ެއ    އި،ެއ 

އެ މަގ ން އަޅ ަގނޑ މެން ހިނގ ން.    ފައިދޭތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ޙައްޤ  އަދަބ  ދެވޭނެ މަެގއް ހޯދާ  ފަނޑިޔާރ ންނާ
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ރައީސް  ަމއްސަލަތަކެްއ  ދިވެހިރާ ؛އިްއޒަތްތެރި  ބައިވަރ   އެނޭގ  އެބަ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދާއިރާ  ޝަރ ޢީ  އްޖޭެގ 

މ ޅި ނިޒާމ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ،އެބަހ ރިކަން، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ބައިވަރ  މައްސަލަތަކެއް ހ ރެެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ކ ރެިވއްޖެ،  މެންނަށް ެވސް ލައްކަ މަސައްކަތްރ ަގއި ެވސް އަޅ ަގނޑ އިއިރަނަގޅ ނ ކ ރެވިެގން މި އ ޅެނީ. މިހާތަނަށް އަ

އިރ ަގއި ލައްކަ  އިރީ ކޮމިޓީން ިމހާތަނަށް އައަވެސް މި މަޖިލީހ ން އަޅ ަގނޑ މެން ޖ ޑީޝި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަަގއިމ  

އެބަދޭ ކ ރެވެމ ން  މަސައްކަތްތަކެއް  އ    ިގނަގ ނަ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަދި  އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް.  ޅެނީ މިހާރ  

ެއދޭ ރައްޔިތ ން  ރަްއޔިތ ންނަށް   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަދި  ފަނޑިޔާރ ެގއެއް  ފަދަ 

ޔަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެހެންނަަމވެސް،  އެނޭގ   ންކަމާީގހޯދައިނ ދެވިެގން.  ބ ނަން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ެއކ  

ންާވވަރަށް އެ ބޭފ ޅ ން  ީގލާނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ޔައިނިންމައިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ައޅ ަގނޑ މެންެގ މި މަސައްކަތް  

 ަގބޫލ ކ ރާ ފަނޑިޔާރ ެގއެއް ިއރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ހޯދައިދީފަ. އެ މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަމ ން މި

އެހެންވީމާ، ކާމިޔާބ ކ ރާނަން.  އަޅ ަގނޑ މެން  ެއކަން  އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ  ެއ    ދަނީ.  ވެސް  އަބަދ   އަޅ ަގނޑ މެން  މިއީ 

އެޮގތ ެގ މަސައްކަތްކ ރާނެ.  އަޅ ަގނޑ މެން  ހޯދަިއދިނ މަށް  ޙައްޤެއް  ލިބޭ  ބިލ     ބަޔަކަށް  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  މަތީން 

  ދެްއވި ؛ހ ށަހަޅައިެގން އަޅ ަގނޑ މެން މި މަސައްކަތް ވެސް މި ކ ރަނީ. އެހެންވީމާ، އެކަން ހަމަ ފާހަަގކޮށްލ މ ެގ ޮގތ ން

  ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ     އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ވެލިދޫ 

 ންބަރ .  . ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެށްޝަފީޤަهللا މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފީޤްهللا މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

 އައި  ލާޙަކަށް މިޞްއިފަހ  ހ ޅ ވިެގން ކ ރިއަށްދާއިރ  ފ ރަތަމަ    މަޖިލިސް ޗ އްޓީއަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ވިހެއ މާ    ،ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

ބޭނ ންތެރި ކަމެއް. މި ކަމ ގެ   ،ކީ މި ސަރ ކާރ ން ތަޢާރަފ ކ ރި ވަރަށް ވެސް މ ހިންމ ގ ޅިެގން ދޭންފެށި މެޓަރނިޓީ ލީވަ

އެކަނި ސިވިލް ސަރވިސް މ ވަްއޒަފ ންނަށް އޮތ މ ެގ ބަދަލ ަގއި މި ކަމ ެގ ފައިދާ ފަނޑިޔާރ ންެގ ޮގތ ަގިއ  ފައިދާ ހަމަ

ލިބިެގންދާ ވެސް  ބޭފ ޅ ންނަށް  ބަދަލ ެވެގން  މަސައްކަތްކ ރައްާވ  ާގނޫނ   ތާއީދ ކ ރާ  ޔ ދިޮގތަށް  ނ ހަނ   އަޅ ަގނޑ   މަކީ 

މަޖި ރައްޔިތ ންެގ  މިައދ   މަސައްކަތް  އެ  މިކަމެއް.  ކ ރިއަށް  ފެށިެގން  މެންބަރ ން    ލީހ ަގިއ  ބައެއް  އާދެ!  ދަނީ. 

ގ ޅިފައި  ،ފާހަަގކ ރަްއވައިފި  ިގނަ  ފަނޑިޔާރ ންނާ  އެހައި  ޝަކ ާވތައް  ެވސް    ހ ރި  އަޅ ަގނޑ   ރަނަގޅ .  ކަމަށް. 
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ނޑިޔާރ ންނާ އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ރައްޔިތ ންެގ ފަރާތ ން ވެސް ލިބޭ. ފަ  މަސަްއކަތްތައް ލަސް ވާހަކަ  ،ަގބޫލ ކ ރަން

މިއީ މ ޅި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން ކ ރަމ ންދާ ޝަކ ާވއެއް. ެއއާެއކީަގިއ    ،ގ ޅިފަިއ ހ ންނަ ޝަރީޢަތްތައް ލަސްވެެގންދާ ވާހަކަ 

ން އެ ރައްޔިތ ން  ީގއެއީ ައޅ ަގނޑަށް ޔަ ؟މިފަދަ ޗ އްޓީެއއް ލިބ މ ން އަނެއްކާވެސް މައްސަލަތައް އިތ ރަށް ލަސްވާނީނޫންތޯ

އ ފެ މަސައްކަތްތައްހިތ ަގއި  ޖެހޭ  އެބަ  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   އަވަސްވާނެ    ، ދޭނެ ޝައްކެއް.  ޝަރީޢަތްތައް 

މަތީން ތަރ ތީބ ތަކެްއ    ޮގތެްއަގއި ދިގ  މ އްދަތ  ނަާގފައި ހ ރި ޝަރީޢަތްތައް ައވަސްވާނެ ޮގތެްއެގ  ޞަމަތީން، ޚާއް  ޮގތެްއެގ

އެކީަގިއ    އަޅ ަގނޑ މެން މި ސަރ ކާރާ  ،ކަމަށް ވަނީނަމަ  ހެންނޫން އެދޭން.     ސަމާލ ކަމެއްޞަކ ރެވެން. އެ ކަމަށް ޚާއް

ފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް ޓަކައި ރަނަގޅ     ،ވަނަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހާ އެކީަގއި ރަނަގޅ  ާގނޫނ ތަކެއް  19އަދި މި  

ައއިސް ިއޞްލާޙ ތަކެއް  ރަނަގޅ   ކ ރެެވމ ންދިޔަނރަ  ،ާގނޫނ ތަކެްއ،  މަސައްކަތްތަކެއް  ވީނަމަވެސް ކަ  ަގޅ   މ ަގއި 

ލިބެން ބޭނ ންވާ އިތ ބާރެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ހޯދޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ އެ އިތ ބާރ    ރައްޔިތ ންެގ ފަރާތ ން

ވެސް ހަލ ވިމިނެއްަގއި އެ މަސައްކަތްކ ރެވޭނެ ޮގތްޮގތަށް   ވ ރެ  ވެސް ރަނަގޅަށް، މިހާރަށް  ވ ރެ  ހޯދ މަށް ޓަކައި މިހާރަށް 

މިއަދ   ބަދަލ ކ ރަ އަދި  ތާއީދ ކ ރަމޭ.  ފ ރިހަމައަށް  އަޅ ަގނޑ   އިޞްލާޙަށް  މި  ބޭނ ންވަނީ  ދަންނަވަން  އަޅ ަގނޑ   ން. 

.  2012ރީ  ވަފެބ ރ   7އަހަރ  ކ ރިން،    10މީެގ    ،މިތަނ ަގއި ހ ރެ މި ވާހަކަ ދަންނަވާއިރ  އަޅ ަގނޑ  ހަނދާނަށް އަންނަނީ

. މި ރާއްޖޭަގިއ  ނެ ދ ވަހެއް ނޫންއިލާވެސް ހަނދާންނައްތަ  ނޑ  ހަމަަގިއމ ބަޣަވާތަކ ން ސަރ ކާރ  ބަދަލ ކ ރި ދ ވަސް. ައޅ ަގ

އަހަރ     2008 ބަދަލ ވެެގންޮގސްވަނަ  ވެރިކަން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނިޒާމަކަށް  ޑިމޮކްރެޓިކް  ރަނަގޅ     ،ރަނަގޅ  

ކ ރި ދ ވަސް މީެގ    ކޮށް އެކަންމ ޅި ނިޒާމ  ަގޑ ބަޑ   މަތީން ވެރިކަން ބަދަލ ވެެގންޮގސް ކ ރިއަށްދަނިކޮށް  އިންތިޒާމ ތަކެއްެގ

ތަން   އަހަރ  ކ ރިއަކީ. އޭެގ ސަބަބ ން ކ ރި މަސައްކަތް ައނެއްކާ އަލ ން ފަށަންޖެހި، އެ ކަންކަން ކ ރެވެމ ންދާ  10

ފެންނަނީ.   މި  މިރަެގ  هللاއަނެއްކާ  މިސްރާބ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ައޅ ަގނޑ   ހިޙ މަތްފ ޅ ން  މިސްރާބަކަށް.  ރަނަގޅ   ރީ 

ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަނީ   މިއަށްވ ރެ އަދި މާ ފާަގތި މާދަމާއެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދާނެ   ،މީދ ކ ރަނީންއ 

   ކަމަށް. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  އެފަދަ ދ ވަހެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ އިތ ރަށް ތަކ ރާރ ެވެގންނ ދާނެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

މެދ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 މެދ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ޢަލީ ޢާޡިމަށް. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ ހެންވޭރ 
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ކ ރިން   ހ ށަހެޅިފައިވާ ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް އެްއޗެއް ބ ނެލ މ ެގ ؛ފަނޑިޔާރ ންެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

އިލެކްޝަން -ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ނިމިދިޔަ ބައި  ،ޮގތ ަގިއ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ ެގ ެއއް ާވޖިބަކީ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ

ށް މަރ ޙަބާ ދެންނެވ ން. ހަމަ އެާއއެކ  ިމ އިންތިޚާބ  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ކާމިޔާބ ކޮށްދިނ މަށް ކާމިޔާބ ކ ރި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ކެނޑިޑޭޓަ

އަދި ޕާޓީެގ އާދެ! ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް   ؛ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޗެއަރޕަރސަން

ހ ޅ ހެންވޭރ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ،    ،ނައިބ  ރައީސް ޝިފާޒ ، ޕާޓީެގ ނައިބ  ރައީސްކަމ ަގއިވާ ޢަލީ ނިޔާޒް

ނައިބ  ޗެއަރ ކ ރެްއވި ބ ރަ މަސައްކަތަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފަށްފަށ ން އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ޝ ކ ރ އަދާކޮށްލަން މި ވަގ ތ  

މަކީ ޝ ކ ރ އަދާކ ރާއިރ ަގއި އެހަިއ ރަނަގޅ  ވެސް ކަމެްއ ނޫން. ޔ އްޖެ. ނަންތައް ކިކެްއ ކީބޭނ ންވޭ. ރައީސް، ނަންތަ

އެހެންނަމަވެސް، ޖ މ ލަކޮށް ހަމަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ިއންތިޚާބ  ކާމިޔާބ ކޮށްދިނ މަށް ެއމް.ޑި.ޕީެގ ހ ރިހާ މެންބަރ ން، 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާާއއި ރަީއސް ނަޝީދ  ކޮށް  ޞަަވކިން ޚާއް  ،ކަތަށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ހ ރިހާ މެންބަރ ން ކ ރި ބ ރަ މަސައް

ދާއިރާއަށް ވަޑައިެގން އެމް.ޑީ.ޕީއަށް މި ޮގނޑި ހޯދައިދެްއވ މަށް ކޮށްދެްއވި ހ ރިހާ މަސައްކަތަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފަށްފަށ ން 

ތ ބާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ެވސް އެބަ ޖެހޭ ރަްއޔިތ ންނަށް ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން ބޭނ ން. އަދި ރައްޔިތ ން އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ެއ ކ ރާ އި

އަޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ން އެދޭ ކަންކަން ނ ކޮށް ނ ތިބޭނޭކަން އަޅ ަގނޑ މެން    ،. ރައްޔިތ ންނަށް ހާމަކޮށްދޭންދައްކައިދޭން

ވެސް އެނގ ނ  ދެ   ނ ންީގއިލެކްޝަނ ން އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ޔަ- ނިމިދިޔަ ބައި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެބަ ބ ނަންޖެހޭ.  

ކަަމކީ އެްއ  ހިނަގއްޖެ.  ކަމަކީ  ،ކަމެއް  ެއއް  ދިޔަ  ައޅ ަގނޑަށް  އެމް.ޑީ.ޕީން  ، ކަށަވަރ ެވެގން  އޮޔާދާ    ައޅ ަގނޑ މެން 

އެމް.ޑީ.ޕީން   ނ ތިބޭނެކަން.  އަޅ ަގނޑ މެން  ދޫކޮށްލައިެގން  ޤައ މ   މި  ބަލާކަށް  ދޫކޮށްލަިއެގން  ޮގތ ަގއި  އެްއޗެްއެގ 

ހަމަ އެާއއެކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތިބިކަން.    ކަން ކ ރަންޖެހޭ ކޮންމެ ތަނެއްަގއި ކ ރަން ތައްޔާރަށްފަހަތަށްނ ޖެހި ކަން

ބ ނީ  ،ދިޔައީ އެނިގެގން ރާއްޖެ    ،ރަްއޔިތ ން  މި  ނިންމައިދޭށޭ.  ކަންކަން  ހަވާލ ކޮށްފައި  ކަންކަން  މީހ ންނާ  ސިޔާސީ 

ހިންަގއިދޭށޭ ޮގތ ަގއި  ތަނެއްެގ  ތާހިރ   ރީތިކޮށް  އެްއޮގތަކަށްތަންކޮޅެއް  ނ ލަފާ  .  ަވގ ން    ،ވެސް  ޖައްބާރ   ނ ބައި 

މ ެގ ފ ރ ޞަތ   ޔ ދިއަޅ ަގނޑ ެމން ދޭދޭ ޤައ މާ ދޭތެރޭަގއި ޖައްސަމ ން  ، ދޫކޮށްލައިެގން މި ރާއްޖޭެގ ރަށްރަށަށް އަރައި

ނިންމަމ ން އިއްޒަތްތެ  ނ ދީ  ދީފި.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އިންތިޚާބ ތައް  ރައްޔިތ ން  ކަންކަން.  ރައީސް ެގންދަވާށޭ   ؛ރި 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރިޔާސީ ިއންތިޚާބ  ރައްޔިތ ން ދިން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އިންތިޚާބ  ރައްޔިތ ން  

ިއލެކްޝަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް -ދިން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލޯކަލް ކައ ންސިލ  އިންތިޚާބ  ރަްއޔިތ ން ދިން. ނިމިދިޔަ ބައި

ދޭތެރޭަގއި ރަްއޔިތ ންެގ އިތ ބާރ  އެބަ އޮތޭ. އެހެންވީމާ،    އެމް.ޑީ.ޕީއާ  އޭ،ނެދެނީ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހެއޭެގން ބ ދީފި.  

ދައްކަން. ރަްއޔިތ ންނަށް  ބިނާކޮށް  ޤައ މެއް  ތާހިރ   ޖެހޭ  އެބަ  ވާހަކަދައްކާއިރ     އަޅ ަގނޑ މެން  ފަނޑިޔާރ ންެގ  އާދެ! 

މ ެގ ވާހަކަ. ެއންމެ ތާހިރ ކޮށްދޭން ތިބި ބަޔަކީ، ތިބި ތަނަކީ ފަނޑިޔާރ ެގ.  ތާހިރ  ކަންކަ  ،އަޅ ަގނޑ މެން މި ބ ނަންޖެހެނީ

ސ ވާލ   ވެސް  އަބަދ   ައޅ ަގނޑ މެން  ދޭތެރޭަގއި  ޮގތާ  ކ ރާ  ކަންކަން  ތަނ ން  އެ  އ ފައްދާ.  އެހެންނަމަވެސް، 
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ފ ޅަކާ ދޭތެރޭަގއި އެ ިއްއވި ކޯޓ ަގއި ރާއްޖޭެގ ރައީސްކަން ކ ރެްއވި ބޭ  ޕްރީމް ދާދި ފަހ ން ސ   ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

ކަހަލަ  ހ  އަޖައިބ ވާ  ވަރަށް  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ޔަހ ކ މަކީ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   އަޖައިބ ެވ  ީގކ މެއް.  ވެސް  ނ ން 

ކ މެއް. ސަބަބަކީ، އެ ފަނޑިޔާރ ެގ ބެންޗ ން ިއއްތިފާޤ  އެބަ ވޭ ެއއް ކަންތައް. ދައ ލަތ ެގ ިގނަ  ހ އަންތަރީސްާވވަރ ެގ  

ރެ ިގނަ ފައިސާ، ދިވެހި ރ ފިޔާ ރައީސް ޔާމީނ ެގ  ވ   މިލިޔަނަށް  100އީސް ޔާމީނ ެގ ެއކައ ންޓ ަގއި ހ ރިކަން.  ފައިސާ ރަ

ޮގތ ގައި، އަޅ ަގނޑ     އެކައ ންޓ ަގއި ހ ރިކަން. އެ ިއއްތިފާޤ  އެބަ ވޭ ހ ރިހާ ފަނޑިޔާރ ން ވެސް. އަޅ ަގނޑ  ދެނަހ ރި

ންމަނީ ބޭރ ފ ށަށް ފެންނަ އެްއޗަކަށް. އަޑ އިޭވ ެއއްޗަކަށް. ފެންނަން ޮގތ ަގއި ފަނޑިޔާރ ޭގެގ ކަންކަން މި ނި  އަޑ އަހާ

ވ ރެ ިގނަ ރ ފިޔާ އެބަހ ރި. އެހެރަ   މިލިޔަނަށް  100ހ ރި އެްއޗެއް. ެއކައ ންޓ ަގިއ    އޮތް ެއއްޗަކަށް. މިީއ ފެންނަން

ބޭންކ  ލޯނެއް ނ ނަާގ. ދިވެހި   ބ ރީެގ ޓަަވރެއް މައްޗައް އަރަމ ންދަނީ  25އަކަފޫޓ ެގ    4000ފެންނަނީ ބޮޑ  ޓަވަރެއް.  

ރައްޔިތ ން ތިބީ ހާލ ަގއި. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ކަންކަން ވެެގންދާއިރ ަގއި ބޮޑެތި ކޯޓ ތަކ ން ކަންކަން ނިންމާއިރ ަގއި އެބަ 

ައޖައިބ ާވވަރަށް  ،ލަންޖެހޭއިބަލަ އަޅ ަގނޑ މެން  ފައިސާ  ދައ ލަތ ެގ  ވެސް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ހަމަ  އިންތިހާއަށް    ،މިއީ 

ދޫކޮށްލަންވީތޯއަޖައި މާލެތެރެއަށް ދޫކޮށްލައިެގން ދޭދޭ ޤައ ާމ   .ބ ާވވަރަށް ނަާގ އެކައ ންޓަށް ލާފައި ހ ރި މީހަކ  ހަމަ 

ރައްޔިތ ން ބ ނީ އަޅ ަގނޑ މެން    ،ނޫން ؟ދޭތެރޭ ޖައްސަމ ން އޭނަ ބޭނ ން ރަށަކަށް އަރަމ ން ދާން ފ ރ ޞަތ  ދޭންވީތޯ

ައޅ ަގނޑ މެން މި ތިބީ އަޅ ަގނޑ މެން ވަކިކ ރަންޖެހ ނ  ކޮންމެ   ން ނ ކޮށްފިްއޔާއެ ކަންކަން ހ އްޓ ވާށޭ. ފަނޑިޔާރ ން އެކަ

އެ ހެޔޮ ސިވިލް   ،ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ކަމ ަގިއ ީވނަމަވެސް-ބަޔަކ  ވަކިކ ރަން ނ ކ މެ ތަްއޔާރަށް. ެއ ހެޔޮ އެންޓި

ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް   ،މ ަގއި ވީނަމަެވސްއެ ހެޔޮ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ކަ  ،ސަރވިސް ކޮމިޝަން ކަމ ަގއި ވީނަމަވެސް 

ޖެހ ނ  ބަދަލެއް ެގނެސްެގން ދައ ލަތ ެގ ފަިއސާ އިންތިހާއަށް ނަާގފައި ތިބި ެގންނަން  ،ކޮމިޝަން ކަމ ަގއި ވީނަމަެވސް

މީހ ން އެ  ލާންޖެހޭ.  ެއބަ  އެތެރެއަށް  ޖަލ ެގ  ނ ދޭ  ނަށްމީހ ން  ދޭންޖެހޭ.  އެބަ  އަދަބ   ވަނީ  ޙައްޤ   ިވއްޔާ    ކަމަށް 

ސަބަބެްއ  ަގނޑ މެންނަށްއަޅ  ެއއްެވސް  ޯވޓ ދޭންވީ  އިތ ބާރ ކޮށް  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ރަްއޔިތ ންނަށް   ،

އަޅ ަގނޑ  މިދެންނެވި ފަރާތްތައް   ،ނަމަ  ވަނީ  ކަމަށް  މި ކަންކަން ނ ކ ރާ ؛އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތިބޭޯގސްކޮ މިތާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ަވކިނ ކޮށް  ކ ރާއިރ ަގއި  ކަންކަން  ވަނީ  ށް  ައޅ ަގނޑ މެން  ކަމަށް  އެއީ    ގެ ނަމަ 

ދިން އިތ ބާރަށް   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރައްޔިތ ންނަށް  ،ވަރަށް ދެރަ ނިކަމެތިކަމެއް. ރަްއޔިތ ންނަށް ވެވޭ ވޭ  ދެރައްޔިތ ންނަށް  

ައޅ  ފ ރަަގސްދިނ ން ކަމ ަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ދެކޭޮގތ ަގއި ރައީސް ޔާމީން  އަޅ ަގނޑ   ަގނޑ  ދެކެނީ. އެހެންވީމާ، 

ނޫން.   ކަެމއް  ަގބޫލ ކ ރާނެ  ރަްއޔިތަކ   ެއއްވެސް  ތެރެއިން  ރަްއޔިތ ންެގ  ދިވެހި  ބެހެްއޓ މަކީ  ދޫކޮށްލާފައި  ޤައ މ ަގއި 

ހ ރި    ،ސަބަބަކީ ފައިސާ  މިލިޔަނަށް  100ެއކައ ންޓ ަގއި  ިގނަ  ލޮލަށް ބ ރީ  25އަޅަމ ންދާ    ،ވ ރެ  މިއީ  އިމާރާތް  ެގ 

އެއް ނޫންފާަވޒީ  ހި.ޗެފެންނަންހ ރި  އަދާކ ރީކީ  ބަިއކ އެއް  ދެ  މ ސާރައިެގ  ނެން.  ބަިއ  އެއް  ކ ރި  ޅަ  ދެންެވސް  ެގވީ. 

ނޑިޔާރ ން ވެސް އެބަ ޖެހޭ މި ކަންތައްތަކާ ވިސްނައި ފަ  އެހެންވީާމ،  ބެއް. ބޮޑ  އަޖައިވިޔަފާރިެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ، މިއީ
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ޅ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ދަނީ ރަނަގ  ވިސްނައި ފިކ ރ ކ ރަން.އެބަ ޖެހޭ  ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން  ފިކ ރ ކ ރަން. ޖ ޑީ

ކަންކަ ފަނޑިޔާރ ން  ކ ރަމ ންދިމާލަށްތޯ،  ރަނ ން  ދަނީ  އެ  އަޅަންޖެހޭ.    ށްތޯަގޅަ  އެބަ  ފިޔަވަޅ ތައް  އަޅަންޖެހޭ  ބަލައި 

ފަނޑިޔާރ ންނަށް    އަޅ ަގނޑ ؛ ސްރައީ ޮގތ ަގއި  އެމް.ޑީ.ޕީ ަގބޫލ ކ ރާ  ދެޭވ.  ލ އިތަކެއް  އެބަ  އަވެސް  ވެސް  ެގ  ބަދ  

، ނ ންވާަގނޑ މެން މި ބޭމްރީންދީ، އަޅ ޅ  ތަންނަށް ރަނަގ. ފަނޑިޔާރ  ކ ރ ންެގ ރަނަގޅ ، ފަނޑިޔާރ ކީ ވިސްނ މަކީ، ފިކ ރަ

އި ބޭނ ންވާ  ޙައްޤ ންސާފ ރައްޔިތ ން  ބޮއަޅ ަގނޑ މެން   ،  ވަރަށް  ލިބިދިނ ން.  ޝަރީޢަތްތަކ ަގިއ  އޮންނަ  އެ  ޑަށް ެގ 

       ތަށް.ދެއްވި ފ ރ ޞަ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   މާފަންނ  

 . މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަށްމެންބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފަހ މީ

 

 : ދެއްކެވ ންވާހަކަ މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފަހ މީ

ރައީސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ހ ށަހެޅ ފަނޑިޔާރ ންެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ފަރާތ ން  ސަރ ކާރ ެގ  އިޞްލާޙ   ާގނޫނަށް  އްވި 

ކ ރ  ދަންނަވަން.  ންބަރަށް ވެސް ޝ މެއިްއޒަތްތެރި  ޅ އްަވިއދެއްވި  ިއޞްލާޙ  ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި  ހ ށަހަ

ނަވާނެ،  އިަގންއެނިގވަޑަ ؛ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވަޢ ދ ެގ ތެރޭަގިއ ހިމެނޭ ކަމެއް  ނޑ މެން،އަޅ ަގކ ރ  ދަންނަަވން.  ޝ ސަރ ކާރަށް  

ޗ އްޓީ ދޭ ވާހަކަ އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވަޢ ދެއް.  މަސްދ ވަހ ެގ    6ޗ އްޓީ  އާ އެކ ަގއި ދެވޭ  ވިހެއ މާ ގ ޅިެގން ދެވޭ، ހަމަމ ސަރަ

ފ އްދަވަމ ން ެގންދަވާތީވެ ައޅ ަގނޑ މެން އ ފާކ ރަން. މީެގ    އަދި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ެވސް ވަޢ ދ ފ ޅެއް. އެ ވަޢ ދ 

ަވނީ ކަށަވަރ ކޮށްދެްއވާފަ. އަދި    ސިވިލް ސަރަވންޓ ންނަށް އެ މ ސާރަ މި ދެންނެވި ޮގތަށް ލިބޭ ޮގތަށްކ ރީަގއި ވެސް  

ފަނޑިޔާރ ންނަކީ ޖ ޑީ  ،މިހާރ   ކަމަށް ފަނޑިޔާރ ންެގ  ސަރވަންޓ ން  ސިވިލް  ވެސް  ބޭފ ޅ ންނަކީ  ސެކްޓަރެގ  ޝަލް 

އަޅ ަގނޑަށް    ،ެގނެސްެގން މި ވަޢ ދ  ފ އްދ މ ެގ މަސައްކަތް މި ކ ރެވެމ ންދަނީ. އެހެންކަމ ންމި ާގނޫނަށް ބަދަލ   ،ނ ވާތީވެ 

އިޞްލާޙ ކ ރ ން.ހިތްހަމަޖެ ފަނޑިޔާރ ެގ  ވަޢ ދެްއ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ލިބޭ.  ނިޒާމ  ޞާދ ލ އިންޢަ  ހ ން  ފ ެގ 

ފަނޑިޔާރ ންނަށް ލިބެންޖެހޭ އިނާޔަތްތަކަށް    ،ރަނަގޅ ކ ރ ން، ހަރ ދަނާކ ރ ން، އިތ ބާރ ކ ރެވޭ ތަނަކަށް ހެދ ން. އެޮގތ ން 

ނޫން ވެސް މ ހިންމ  ބޮޑެތި ބަދަލ ތައް އަދި ާގނޫނ ތަކަށް ެގންނަންޖެހޭ އެ  ،ންޔަތްކޮށް އެ ކަންކަން ވެސް ކ ރަމ ޢާވެސް ރި

މިހާރ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ެގންނަމ ން  ފާހަަގކ ރެވޭ.  އަޅ ަގނޑަށް  އެބަެގންދާކަން  އެނޭގ    ،ވެސް  ވެސް  އެންމެންނަށް 

ޮގތ ން ވަރަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ިއވާ ޮގތެއްަގއި މި ރާއްޖޭެގ ތާރީޚ  ދެކެފަޞަފަނޑިޔާރ ެގއެއް އިޞްލާޙ ކ ރ މަކީ ޚާއް

ްއެގ ޮގތ ަގއި ައދި އިންސާފ  ާގއިމ ނ ވާ ތަނެްއެގ ޮގތ ަގއި ިގނަ ރައްޔިތ ން  ނެތަރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް އިތ ބާރ ނ ކ ރެވޭ  
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ދިޔަ އަބަދ ވެސް  ބޮއީފާހަަގކ ރަމ ން  ވަރަށް  މަސައްކަތްކ ރާއިރ ަގއި  އިޞްލާޙ ކ ރަން  ފަނޑިޔާރ ެގެއއް  އެފަދަ  ޑެތި  ތީވެ 

ކަމ ެގ މި  ،ވާ ކަމެއް. އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނާ ބައްދަލ ވާ  ވެސް  ޮގންޖެހ ންތައް ހ ންނަކަމީ އަޅ ަގނޑ މެން ތަޖ ރިބާކޮށްފައި

ވާމީ ފަރާތްތަކ ން ވެސް ވަރަށް ިގނަ ފަހަރ  ތަކ ރާރ ކޮށް ދައްކަވަމ ން ެގންޮގސްފައިާވ  ގ  ބައިނަލްއަ  ،ފަންނީ ބޮޑެތި މާހިރ ން

އަ އެބަހ ރިވާހަކަތަކެއް.  ހަނދާން  ބައިނަލްއަ  ،ޅ ަގނޑ   ިގނަ  މިގ  ވަރަށް  ފަރާތްތަކ ން  ބޮޑެތި  ގ ޅިެގން  ވާމީ  ކަމާ 

ދާއިރ ަގއި އަބަދ ވެސް ފާހަަގކ ރައްވާ ޖ ޑިޝަރީެއއް އިޞްލާޙ ކ ރ މަކީ ެއއީ ވަރަށްވަރަށް    އަޅ ަގނޑ މެން މަޝްވަރާކ ރަމ ން

ހ ްއޓޭ ދ ނިޔޭެގ ތަޖ ރިބާތަކ ން.    ވެފައި އެބަ ސް ޕްރޮސެސްއަކަށްއަދި ވަރަށް ނ ރައްކާތެރި ވެ  ،ބޮޑ  ދިގ  ޕްރޮސެސްއެކޭ 

ފެބ ރ އަރީ މި ދ ވަހަކީ ައޅ ަގނޑ މެން   7  ،ވެސް ހަމަ މި ތަޖ ރިބާ ދެކެފައިވޭ. މިއަދ  މިއީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މ 

ޖ ޑީ އޮތްއިރ ަގއި  ސަރ ކާރ   އެމް.ޑީ.ޕީެގ  މިހެންކ ރީެގ  މަސައްކަތްތަްއ  ިއޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ  ގ ޅިެގން    ޝަރީ  ފެށިފެށ މާ 

ހ ރެ    އޮތް ޑިމޮކްރެޓިކް ވެރިކަން ވެސް ބަދަލ ކ ރީ ހަމަ މި ސަބަބާއި  އޭރ ގަ   ބަޣާވާތެއްކޮށް  ،އަޅ ަގނޑ  ހަނދާން އެބަހ ރި

ކ ރަން މަސައްކަތްކ ރާއިރ ަގިއ މި ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ިމއަދ  ެވސް ަގބޫލ ކ ރެވޭ. އެހެންކަމ ން ފަނޑިޔާރ ެގެއއް އިޞްލާޙ 

ވަރަށް ބާރ     އިރާދަކ ރެްއވީތީވެ މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން  ،ތެރިކަން ވެސް އޮންނަކަން ވެސް ފާހަަގކ ރެވޭއިރ ަގއިނ ރައްކާ

  ޞައިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ ާގނޫނީ ބަދަލ ތަކާއި އަދި ޚާއް  އެކ ަގއި އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ފަނޑިޔާރ ެގ  ސްޕީޑެްއަގއި މި ސަރ ކާރާ

  ،ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި ސ ޕްރީމް ކޯޓ  ބަދަލ ކ ރެވ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ސަރ ކާރަށް  އެއްޮގތެްއަގއި ެގނެވ ނ  އެންމެ މ ހިންމ   

ބައެއްބަެއއް   އިނޫން ވެސް ކޯޓ ތައް ިއޞްލާޙ ކ ރ މ ަގކަމެއް. ައދި އެ  އަދި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް މަރ ޙަބާ ދަންނަވާ

ފާހަަގކ ރަން. ފަނޑިޔާރ ން ވަކިކ ރ މެއް އެކަންޏެްއ  ފަނޑިޔާރ ން ވަކިކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ެވސް ކޮށްފަިއވާކަން ައޅ ަގނޑ   

މަސައްކަތަކަށް އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ  ފަނޑިޔާރ ެގ  އެ  ނޫން  ބަދަލ ެގނެސްވާނީ.  ާގނޫނީ  ވެސް  ބަދަލ ތައް   ،ނޫން  ނިޒާމީ 

ވެސް    ެގންދޭ. ސަރ ކާރ ން ވެސް އެ ބިލ ތައް  އެ ކަން ވެސް މިހާރ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ކ ރަމ ން އެބަ؛ ެގނައ ން

ހ ށަހަޅަމ ންެގންދޭ. އެންމެ ފަހ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑ  ރަނަގޅ ، ހެޔޮ ބަދަލެއް ެގނެވޭނެ  

ތ ެގ ާގނޫނ . މި ާގނޫނަށް ވެސް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށޭނެ ދާދި އަވަހަށް. އިއްޒަތްތެރި  މަދަނީ އިޖ ރާ  ،ާގނޫނެއް ފާސްކޮށްފަިއވަނީ

ފަނޑިޔާރ ޭގ މިހާރ  ވެސް ރަނަގޅ ވަމ ންދާ ކަމ ެގ ެއްއ    ،ނަމަ   ލާ ކަމަށް ވަނީއި މިސާލ ތަކަށް ބަލަކ ޑަކ ޑަ ؛ރައީސް

  އިމީެގ ކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަނދާން އެބަހ ރި ައޅ ަގނޑ މެން މ ޒާހަރާައކަށް ނ ކ މެލާއިރަށް ެގންޮގސް ހިފަ  ،މިސާލަކީ

ހައްޓާ ހައެްއކަ މަސް ވަންދެން. ހަމަ ކޮންމެ މީހަކ  ވެސް ކ ެމއް ޖެހ މެއް ނެތި އެބަ ހައްޔަރ ަގއި ބަހ   އިހައްޔަރ ކޮށްލަ

އެކަމަކ  މިހާރ  މ ޒާހަރާތަކަށް   ނ ކ ރޭ.ދ ވަހ ެގ ކ ރިން ހަމަ ގައިމ  ދޫނ ކޮށްލާ. ދެ ހަފ ތާއެއްެގ ކ ރިއަކ ން ދ ލެއްމަސް

ތަކާ ނ ލާ އެހެން ޢަޝަރީއެ މީހަކ  ހައްޔަރެއް    ،ކ ރި ކަމ ަގއި ީވނަމަވެސްނ ކ ންނަ މީހަކ  ވެސް ެގންޮގސް ހައްޔަރ 

ނ ބަހައްޓާކަން ވެސް ފާހަަގކ ރަން. އެހެންވީމާ، މި ހ ންނަނީ ވެސް ކ ދިކ ދި ބަދަލ ތައް މިހާރ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ ވެސް މީެގ ކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ނ ދެކެން އެއީ މަސައްކަތްކ ރި ތަނެްއެގ  ފެންނަން. ޖ ޑީ
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އޮ އެހެންނަމަެވސްޮގތ ަގއި.  ފާހަަގނ ކ ރެވޭ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޮގތ ަގއި  ތަނެްއެގ  ފަހ ެގ    ،ޕަރޭޓ ވި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ޖޭ.އެސް.ސީ މަސަްއކަތްކ ރަން ފަށާފައި މި ވަނީ މި ސަރ ކާރ  އައި ފަހ ން. އަދި ިމ    ތާރީޚެއްަގއި ފ ރަތަމަ ފަހަރަށް 

ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ހ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ   އަދި  ،އި  ވެސް އިންނަވަޖޭ.އެސް.ސީަގއި  ވަގ ތ ަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޖޭ.ެއސް.ސީން މިހާރ  މަސައްކަތްކ ރާކަން    އިނައިބ  ވެސް އިންނަވަ   އަދި ބަންޑާރަ  ިއ،ޙިސާން ޙ ސައިން ވެސް އިންނަވަ

މަ ބެއްލެވ މެއް ނެތި ވަރަށް އެކ  ފާހަަގކ ރަން. ފިޔަަވޅ އަޅަންޖެހޭ ފަނޑިޔާރ ންނާ މެދ ަގއި ހަ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އ ފަލާ

ނޫން ވެސް ަމސައްކަތްތައް ވަރަށް ާގތ ން  އެބަ ައޅަމ ން ެގންދަވާ. އަދި އެހަމަ އިންސާފ ވެރިކަމާ އެކ ަގިއ ފިޔަވަޅ  ވެސް  

.  ބައްލަވަމ ން ެގންދަވާކަން ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން މި ވަގ ތ ަގއި ބޭނ ންވީ. މި ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން

ބިލ ެގ   މި  ބިލެއް.  ހ ށަހެޅިފައިވާ  ޓަކައި  ވަޢ ދ ފ އްދ މަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަދި  ެގނައ މަށް ޓަކައި  ހަމަހަމަކަން  މިއީ 

ލިބޭ މި  ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ނިމ ނީމާ  ޭއެގ  ،މަސައްކަތްކޮށް  ވެސް  ވަޢ ދ   ވީ  އެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމެއް  ެއއް  ތެރެއިން 

 ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. ؛ ށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްދިޔައީ. ވަރަށް ބޮޑަފ ރިހަމަވެެގން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ،އަރ ވަނީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 އަޙްމަދ  ސަލީމަށް. ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.އާދެ!   ހިންގައިދޭނެ  ޝ ކ ރިއްޔާ  މި އާދެ! ރަްއޔިތ ންނަށް އޯާގތެރި ސަރ ކާރެްއ  ކަމ ެގ ވަޢ ދަކީ 

އ ފާފާަގތިކަމާއި އަދި ފަސޭހަތައް    ،ސަރ ކާރ ެގ ވަޢ ދެއް. އަދި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ެވސް ވަޢ ދެއް. ރަްއޔިތ ންނަށް ތަނަވަސްކަމާއި

ދަނީ    ހޯދައިދިނ މަށް މި  ފެންނަމ ން  ރަ   24އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަސައްކަތްަގޑިއިރ   ކ ރަްއވަމ ން އީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

ެގންދަވާ ތަން. އެްއވެސް ހާލެއްަގއި ނަމެއްަގއެއް ނޫން. ޢަމަލީ ޮގތ ން އެ ކަންކަމ ެގ ނަތީޖާތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ 

ސިޔާސަތ ތައް  ރަީއސްެގ  އަދި  ދައްކަވަމ ން.  ާގނޫނ   ،ދަނީ  ކަންކަން  ހިމެނޭ  ވަޢ ދ ނާމާަގއި  ތަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ނެތި   ހ އްޓ މެއް  މަސަްއކަތް  އިްއޒަތްތެރި    19ބަދަލ ކ ރ މ ެގ  ކ ރަމ ން.  ެގންދަނީ  މި  މަޖިލީހ ން  ރަްއޔިތ ންެގ  ވަނަ 

ެގނެސްދެމ ން. ސިޔާސަތެއް    ޖެނ އަރީ ؛ ރައީސް އ ފާފާަގތިކަން  ރައްޔިތ ންނަކަށް  އެތައްއެތައް  ދިޔައީ  ނިމިެގން  މަސް 

ބަދަލ ކ ރެވި ާގނޫނ   ،ާގނޫނަށް  މިނިމަމް   އެ  ބިންނަމ ން.  ދިޔަީއ  އަޅ ަގނޑ މެން  މޭވާ  ފޮނި  ވޭޖ     ތަންފީޛ ކ ރެވ މ ެގ 

ެގނެއްސިން. ރިސޯޓ ތަކ ެގ މ ވަްއޒަފ ންެގ  އަޅ ަގނޑ މެން ތަޢާރ ފ ކޮށްފިން. ސަރވިސް ޗާޖަށް ައޅ ަގނޑ މެން އިޞްލާޙ 

ހެރީ ލިޔެފަ. އަޅ ަގނޑ މެން އެ ވާހަކަތަްއ  ޝ ޢޫރ ތައް އެ މީހ ންެގ އަމިއްލަ ބަސްތަކ ން ެއ މީހ ންެގ ޕޭޖ ތަކ ަގއި އެ

ތަކ ރާރ ނ ކ ރި ބައްލަވަޔަކޮންމެހެން  ވެސް  މިހާރ   މިދާކަށް  ޯގތި  ލެްއވޭނެ.އިސް  ދާދި  ވަޢ ދ   ދ ވަހ   ދެއްވާނެކަމ ެގ 
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ނިޒާމ    ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރެވޭނެ  ފަސޭހައިން  ކ ރެްއވީ.  އެ  ތަކ ރާރ   އަނެއްކާވެސް  ތަނ ަގިއ  މި  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

އިމ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން އަޖ މަ ބެލ މަށް ލޯންޗ ފަހަރ  މިހާރ  އެ ދަނީ ހދ. އަތޮޅ ަގއި ހަރަކާތްތެރިވަމ ން. އިްއޒަތްތެރި  ާގ

ނެތި މިހާރ  ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް އެ ވަނީ ލިބިފަ. އަންހެނ ން    ފާޅ ކ މ ެގ މިނިވަންކަން އެްއވެސް އިެމއް  ޚިޔާލ ؛ ރައީސް

މަސައް އެތައް  އެބަބާރ ވެރިކ ރ މ ެގ  ނާސްތާ  ދަރިވަރ ންނަށް  ކ ރެެވމ ން.  ދަނީ  މި  ފަސޭހައިން    ކަތްތަކެއް  ލިބޭ. 

ހޮސްޕިޓަލ  މ ޅިން އަލަށް އަޅ އްާވނެ    26ޚިދ މަތްދިނ މަށް ޓަކައި ޞިއްޙީ ޚިދ މަތް ދިނ މަށް ޓަކައި މި އަހަރ ތެރޭ އެކަނި  

ދ ވަހ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަމަށް ސަރ ކާރ ން އެ ވަނީ ވިދާޅ ވެފަ. އަދި އެ ވާހަކަ ދާދި މިދާކަށް

މި މަޖިލީހ ަގިއ    ،ސީލ ކޮށް ވިދާޅ ވެދެްއވާފަ. ައޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި ކ ރާ ަމސައްކަތަކީ ެއކ  ވަރަށް ތަފ   ންކަމާީގވަނީ ޔަ 

ހިވެެގންދާ ކަންކަން.  މިއަދ  ހ ށަހެޅިފައިވާ މި އޮތް ބިލަކީ ވެސް ޯއާގތެރި ސަރ ކާރެއްެގ ތެރެއިން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފަ

އި  ކ ރެވ ނ   ފ ރަތަމަ  ހިތަށް  އަޅ ަގނޑ ެގ  ބިލ ން  ނޫންކަން.   ،ކީހ ސާސަމި  ބައެއް  ބަދަލ ހިފާ  އެމް.ޑީ.ޕީައކީ 

ދ ވަހ ެގ މާޒީން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީއާ މެދ ަގއި ބައެއް ދާއިރާތަކ ން ކަންކަން  ދާދި މިދާކަށް ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނގޭ 

ައޅ ަގނޑ މެންެގ ލީޑަރ ންނާ މެދ ަގއި ކަންކަން ބެހެއްޓި ޮގތް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަން ެއ   ، ތްކ ރެވިފަިއ ހ ރި ޮގ

އެހެންނަމަވެސް ދަނީ  ، ހ ރީ.  މި  ބަހ ސްކ ރަމ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ދާއިރާަގިއ    ،މިައދ   ޝަރ ޢީ  ގ ޅިެގން  ވިހެއ މާ 

ޮގތް ލ އި  ވެސް  މ ވަްއޒަފ ންނަށް  ފަނޑިޔާރ ންނަށާއި  ެއީއ  މަސައްކަތްކ ރާ  ވާހަކަތައް.  ހޯދަިއދިނ މ ެގ  ތައް 

ވިހެއ މާ ގ ޅިެގން ނ ވަތަ ދަރިައކ  ލިބ މާ ގ ޅިެގން ފަނޑިޔާރ ންނަށާއި ޝަރ ޢީ  ؛ ރައީސް  އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ. ިއއްޒަތްތެރި 

ލިބޭ މ ަވއްޒަފ ންނަށް  އެހެން  ސަރ ކާރ ެގ  ޗ އްޓީއަކީ  ލިބިދެވޭ  މ ވަްއޒަފ ންނަށް  މަސައްކަތްކ ރާ  ޗ އްޓީާއ  ދާއިރާަގއި   

ލިބޭޔަ އެއްފަދަ ވަނީ.   ،ކ ން  މި  ބިލ ަގއި  ހ ށަހެޅިފައިވާ  މިއަދ   ހެދ މަށް  އެްއޗަކަށް  ލިބޭ  މ އްދަތަކަށް  އެކަށީެގންވާ 

ދ ވަހަށް،  މަސް  6ސިވިލް ސަރވިސްަގއި މަސައްކަތްކ ރާ މ ވައްޒަފ ންނަށް ވިހެއ މ ން ލިބޭ ޗ އްޓީ    ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

ެގން ސަރ ކާރ ން ވަނީ ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާފަ. މީެގ ކ ރިން މަންމައަށް ދަރިފ ޅަކ  ލިބ މ ން  ން ފެށި  2019މާރިޗ     6

ދ ވަސް.    3ދ ވަހ ެގ މ އްދަތަށް. ބަްއޕައަށް ޗ އްޓީެގ ޮގތ ަގިއ ލިބެމ ން އައީ އެންމެ  މަސް  3މަންމައަށް ޗ އްޓީ މި ލިބެނީ  

ެއއް މަސް؟ ހިޔެއްނ ވޭ. މިހާރ  ކިހިނެއްތޯކަން އަޅ ަގނޑ މެން ހަނދާނަކ  މިހާރ  ހ ރިހެންނެއް  އެ ދ ވަހ ެގ ބައްޕައަށް 

ދ ވަހ ެގ ޗ އްޓީ މ ސާރަ ލިބޭ ޮގތަށް މި ވަނީ އިޞްލާޙ ކ ރެވިފަ. މިއީ އޯާގތެރި ސަރ ކާރަކީ.  މަސް 6ޗ އްޓީ، މަންމައަށް 

؛ ކަތަކީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްވަނަ މަޖިލީހާއި ދިެވހިރާއްޖޭެގ މިއަދ ެގ ޯއާގތެރި ސަރ ކާރ ން މި ކ ރާ މަސައް   19މިއީ  

ފެނި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވެރިކަމ ަގއި  ހޮޅ އަށިތަކ ަގިއ ނިމިދިޔަ  އާންމ   މަްއސަލަ.  ނ ފޫޒ ފޯރ ވި  ކޯޓ ތަކަށް  ެގންދިޔައީ 

އް ކ މެހ ކޯޓ ން ޓިނ  ނެިގ ވާހަކަ. ފަނޑިޔާރ ެގއިން ސަރ ކާރ  ހިތްހަމަނ ޖެހޭ ޮގތަކަށް    ،މިހާރ ވެސް ދައްކާ އެއް ވާހަކަައކީ

އާކައިްވކ ރެވިފަ. އެހެރީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ،ފަނޑިޔާރ ން ބިރ ންތިބި މަންޒަރ  އެހެރީ ރެކޯޑ ކ ރެވިފައި  ،ނަމަ  ނެރެފި

ބަލަ ވެސް  އެއިމިއަދ   ނޫން  އެހެނެއް  މިއަދ   ފެންނަން.  ޮގތަށް  ފަނޑިޔާރ ންނަށްލެވޭ  މިނިވަންކަމާއެކ   އޮތީ.    ކަން 
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ސްވެފަ. އަޅ ަގނޑ މެން ހިތްހަމަޖެހ ނަސް ނ ޖެހ ނަސް ފަނޑިޔާރ ންެގ އަތްޕ ޅ ަގިއ  ކ ރެްއވޭނެ މަގ  އެ އޮތީ ތަނަވަންކ ހ 

  ، ފަނޑިޔާރ ެގ ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި؛ އެ މިނިވަންކަން ިމއަދ  އޮތްކަން އެ ދަނީ ސާބިތ ވަމ ން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޖ ޑީ މިައދ ެގ  ޓަކައި  ކ ރައްވަމ އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް  ކޮމިޝަނ ން  ސަރވިސް  ދާދި ޝަލް  މަސައްކަތްތައް  ެގންދަވާ  ން 

ފެންނަނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހިނަގްއޖެ.  އަޑ ިއިވެގން  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ެވސް  މިއަދ     ،ދެންމެއަކ   ކޮމިޝަނަކީ  އެ 

ދަންނަވާލި ވާހަކައެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން   ހަރަކާތްތެރި ތަނެއްެގ ޮގތ ގައި. ހަމައެކަނި ބަހެއް ދަންނަވާލަން

ކޯޓ ތަކަށް    7ނ ންވޭ  ބޭ ފަނޑިޔާރ ން  އޮތް.  ފެންނަން  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވެސް  ވަގ ތަށް  މި  ަވގ ތ ން  މި  ކަމެއް 

ކ ރ މ ަގއި ދެފ ށް ފެންނަ ހަރ ދަނާ އ ސޫލެއް މިއަދ  ތަޢާރަފ ކ ރެވިއްޖެ. ގާއިމ ކޮށްފި. ކޯޓ ތަކަށް ފަނޑިޔާރ ން އްޔަންޢަ

ކ ރ މ ަގިއ  އްޔަން ޢައިދ  މިހާރ  އެ އޮތީ ެގޒެޓ ކ ރެވިފަ. ކޯޓ ތަކަށް އިސްފަނޑިޔާރ ން  ކ ރ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ އާ ަގވާއްޔަންޢަ

ޢަމަލ ކ ރާނެ ހަރ ދަނާ އ ސޫލެއް މިއަދ  މި ވަނީ ގާއިމ ކ ރެވިފަ. ފަނޑިޔާރ ންެގ ފެންވަރ  ވަޒަންކޮށް ދެނެަގތ މަށް ޓަކަިއ  

އިޖ ރާ ވަޒަންކ ރ މ ެގ  ފެންވަރ   މަސަްއކަތ ެގ  ހެދިފަފަނޑިޔާރ ންެގ  އެހެރީ  މިއަދ   ަގވާއިދ ތައް  ދަނީ  ތ ތަކާއި  އެ   .

ކަން ކ ރާނެ އެ  ،ޢަމަލ ކ ރެވެމ ން. ފަނޑިޔާރ ންެގ މާލީ ބަޔާން އާންމ ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ާގނޫނ ަގއި ޮއވޭ. ެއހެންނަމަވެސް

މައްސަލަތަްއ ލަސްވަމ ންދާ    އި ކަން މިއަދ  އެ އޮތީ ހާސިލ ކ ރެވިފަ. ދަށ  ކޯޓ ތަކ ގަ އެ  ؟ޮގތް އަދި ކިރިޔާ ނޫންތޯ ެއ ނިކ ތީ

މި ވަގ ތަށް އެޅެންހަމައްސަލައަށް   މަދ ވ މ ެގ މައްސަލައަށް  ޮގތ ން ފަނޑިޔާރ ން  ހޯދ މ ެގ  ހ ރި ފިޔަވަޅ ތަްއ    އްލެއް 

 ޮގތ ެގ އ ސޫލ ތައް މިހާރ  އެ ވަނީ އާންމ ކ ރެވިފަ.  ޢީ ަވފ ދ ތައް ފޮނ އްވ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެއެޅ ްއވ މަށް ޓަކައި ޝަރ 

  ،ޮގތ ން ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލ މ ަގއި މިހާރ  އެ ވަނީ ހަރ ދަނާ އ ސޫލެއް ާގއިމ ކ ރެވި  ކޯޓ ތަކ ެގ ފަނޑިޔާރ ންނާ ގ ޅޭ

  ،ކަތްތައް ވަޒަންކޮށް ފަނޑިޔާރ ންެގ މަސައް  ،އެއަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށިފަ. އަދިވެސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ

މިއަދ ެގ  ؛ ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި ސަރވޭތަްއ ވެސް ެއދަނީ ހެދެމ ން. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ،ހަރ ދަނާކޮށް

އޮތްޖ ޑީ ހޭލާ  ވަރަށް  ކޮމިޝަނަކީ  ރަީއސަށާިއ    ޝަލް ސަރވިސް  ކޮމިޝަނ ެގ  ތަނެއް.  ހަރަކާތްތެރި  ވަރަށް  ތަނެއް. 

ސަރ ކާރ ެގ ވަޢ ދ ތައް މި ދަނީ ؛ ށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރ ންނަ

އެ ހިސާބ ން އަދި މ ޅިން    ، ފ އްދެމ ން. ޝަރ ޢީ ދާއިރާތަކަށް ވެސް އަދި އެހެން ދާއިރާތަކަށް ވެސް. އެހެންނަމަވެސް

ޑ މެން ދެކިެގންނ ވާނެ. މައްސަލަތައް އަަވސްކ ރ މަށް  ހ ރިހާ ކަމެއް އިޞްލާޙ ވެ ފ ރިހަމަވެެގން އަންނާނެ ކަމަށް ައޅ ަގނ

 ފ ެގ ފޮނިމީރ ކަން ރައްޔިތ ންނަށްޞާއިންދ ލ ޢަޓަކައި ފަނޑިޔާރ ން ކ ރަްއވަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ވެސް ކ ރައްވަންޖެހޭނެ.  

މަހ ސާސްއި ނިޒާމ ަގއި  ބޮޑ . ޝަރ ޢީ  ވަރަށް  ެވސް  ދައ ރ   ފަނޑިޔާރ ންެގ  ޓަކައި  ހ ރިހާ ކ ރެއްވ މަށް  ސަްއކަތްކ ރާ 

މ ވަްއޒަފ ންެގ ދައ ރ  ވެސް ބޮޑ . އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ގ ޅިެގން މަސަްއކަތްކޮށްެގން މެނ ވީ ައޅ ަގނޑ މެން މި އެދޭ  

ކޮމަންޑޫ    ،ހ ރިހާ ކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެން ެއދޭ ޮގތަށް ހާސިލ ނ ވެދާނެ. އަޅ ަގނޑ  ނިންމާލަމ ެގ ކ ރިން ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ބާ ދަންނަވަން. އަދި މި ނަތީޖާއިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޙަ އިންތިޚާބ  ކާިމޔާބ ކ ރެއްިވ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ކެނޑިޑޭޓަށް މަރ ދާއިރާެގ
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ދިޔައީ  މި  ޔަ   ،ހާމަވެެގން  އިތ ބާރާއި  އޮތް  ހިތ ަގއި  ރައްޔިތ ންެގ  މެދ ަގިއ  ސަރ ކާރާ  މި  ީގއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ންކަން. 

ހިތާނެ، ވަޢ ދަކީ ވަޢ ދ ެގ ޮގތ ަގއި ދަންނާނެ ސަރ ކާރެއްކަން ރަްއޔިތ ން   ށް ކަމޭަވޢ ދ ތަކަ  ،ސަރ ކާރަކީ ވަޢ ދ ފ އްދާނެ

 ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. ،ބަލައިެގންފިކަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ    ރ ވަނީއަޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ބާރަށ  

 ބާރަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަށް.هللاއަޙްމަދ  ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاޢަބްދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބާރަށ 

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ބައިޝ ކ ރިއްޔާ  ބޭއްވ ނ   ދާއިރާަގއި  ކޮމަންޑޫ  ދ ވަހ   ހޮނިހިރ   އިލެކްޝަން  - މިދިޔަ 

ކާމިޔާބ ކ ރަްއވާފަިއވާތީވެ އަޅ ަގނޑ މެން މ ޙައްމަދ  ރާޝިދަށް މަރ ޙަބާ ދަންނަވަން. އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ މަސައްކަތަށް  

ރައް ދާއިރާެގ  އެ  ޓަކަިއ  ތާއީދަށް  ދެއްވި  ރަްއޔިތ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ   ނޫނީ  ވެސް  ޔިތ ންނަށް 

އަޅ ަގނޑ   ،  ދިޔައީ ދިޔައީ ނޫނީ ހާމަވެެގންއެ އިންތިޚާބ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން؛ ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

އެ ބޭފ ޅ ން  ވެސް  ދެން  ، ސިޔާސަތ ތަކާއި  ، ވާހަކަތަކާއި  ،ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ިމއަދ ެގ ިއދިކޮޅ  ފަރާތްތަކ ެގ ހަރަކާތްތަކާއި

ބަސް ނކ ރަްއވަމ ން ެގންދަވާ ކަންތަްއތަކަށް ރަްއޔިތ ންެގ ހިތ ަގިއ އެ މީހ ންެގ ަމއްޗަށް މި ދެންނެވި ކަންކަމ ަގއި އާ

އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ     ނޫނީ އެ ކަންތައްތަކާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން މިއަދ  ދެކޮޅ ކަން.  ،ބ ނ މ ެގ ވިސްނ ން ނެތްކަން

ބިލަ ވާހަކަދައްކަންފަނޑިޔާރ ންެގ  ރައީސް  ށް  އިްއޒަތްތެރި  ޓަކައި.  ސަބަބަށް  އެ  ދަންނަވާލީ  ިމ  ވާހަކަ  މި  ؛ ހ ރެ 

ިއޞްލާޙ  ބިލަށް  ހ ށަހެޅ މަކީފަނޑިޔާރ ންެގ  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ސަރ ކާރ ން    ،ެގނައ މަށް  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ  

އެއް އ ސޫލަކ ން ނޫނީ އެްއ  ށް  މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކަ  ދައ ލަތ ެގ ހ ރިހާ މ ައއްސަސާތަކެްއެގ ނޫނީ އިދާރާތަކެްއަގއި 

ެގންދި ކަންތައްތައް  އަޅ ަގނޑ   ޔ މިންަގނޑަކ ން  ކަމ ަގއި  ވިސްނ ންފ ޅ   ެގންގ ޅ ްއވާ  ކ ރެއްވ މ ަގއި  ނޫނީ  މ ަގއި 

ތައް މިއަދ  މި ތެރި ނިންމ ންޞްއިޚްލާ  ،އޯާގތެރި ވެރިކަމެްއެގ ހެޔޮ   ،ތެރި ޞްއިޚްލާ؛ ަގބޫލ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ކ ރެވެމ ން. އަދި އެ ކަމ ެގ އ ފާ ރަްއޔިތ ންނަށް ލިބެމ ން. މެޓަރނިޓީ ލީވް ނ ވަތަ ހ ސާސްދަނީ އެ ރައްޔިތ ންނަށް އި

ޝަރީއެއް އަދި ދައ ލަތ ެގ އެހެން މ އައްސަސާއެއް ތަފާތ ވ ެމއް ވިހެއ މާ ގ ޅިެގން ދެވޭ ޗ އްޓީ ސިވިލް ސަރވިސްެއއް، ޖ ޑީ 

ކަމަށް ޓަކައި  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ހަމަހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ،ސަރ ކާރ ން ވިސްނ ންފ ޅ  ބެހެއްޓެވި ކަމަކީ ެއއީނެތި ލިބޭ ޮގތަށް  

 ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކ ރަމ ން ؛ ސަރ ކާރ ން ކ ރަްއވާ މަސައްކަތް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ން ިމ  ދާއިރ ަގއި އެ ކަންކަން ރައްދ ވާ ފަރާތްތައް ނޫނީ ެއ ރަނަގޅ  ލިބެން ތިބި ފަރާތްތަކ ން ވެސް ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެ

މަށް ޓަކައި ވެސް  ޔ ނޫނީ މި ިވސްނ ންތަކާ ެއއްޮގތަށް އެ ބޭފ ޅ ންެގ ކަންކަން ރަނަގޅ  ޮގތަށް ެގންދި  ،ވިސްނާ ޮގތަށް
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ފާހަަގކ ރެއްވި   މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  އެހެން  ކ ރަްއވަންޖެހޭ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ެގންގ ޅ ްއވަންޖެހޭނެ.  ވިސްނ ންފ ޅ  

އެ މަްއސަލަ   ،ށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހ ށަހެޅޭ ދ ވަހ  ހ ށަހަޅާ މީހާއަށް އެބަ އެނެގންޖެހޭފަނޑިޔާރ ެގއަށް ހ    ،ފަދައިން

 އަންނާނެ ދ ވަސްތައް. އަޅ ަގނޑ   ންކ ހ ނޫނީވެއްޖެއްޔާ    ،ކ ރިއަށްދާނެ ޮގތާއި އެ މައްސަލަިއެގ އިންސާފ   ،ހިނާގނެ ޮގތާއި 

ިމއަދ  އަ ޮގތ ަގއި އެ މަަގށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  ޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ކ ރެވޭ މަސަްއކަތްތަކ ން ޝަރ ޢީ  ަގބޫލ ކ ރާ 

އިންސާފ  ނ ލިބި ދިގ ލައިެގންދާ ކަމަށް  ؛ ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  އިދާއިރާެގ މިސްރާބ  ހ ރީ ހިފާފަ 

އްލ  ލިބ ނ ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރަން ދަތި. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ހައަބަދ ވެސް ކ ރަމ ންދާ ޝަކ ވާއަށް އެންމެ އެދެވޭ    ރައްޔިތ ން

ލިބ ން   ޮގސް އިންސާފ ަމއްސަލަތައް ދިގ ލައިެގން   ،އިްއޔެ ވެސް ހަމަ ކ ރި އެއް ޝަކ ާވއަކީ،  ރައްޔިތ ން މިއަދ  ވެސް

ެވސް އެނިގފަިއވާ ޮގތ ަގއި މައްސަލަތައް ހ ށަހެޅީމާ އެ ހ ށަހަޅާ   އަޅ ަގނޑަށް؛ ލަސްވާ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޫނީ މައްސަލަ   ،އްޔާ މަްއސަލަތައް ކޯޓ ަގއި ޮއވެ ދިގ ލައިެގންދާއިރ ަގއި މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތްވެއްޖެ  ނޫނީ  ،ފަރާތް

އިންސާފ  ހޯދ މަށް ިގނަގ ން  އެބަހ ރި.  ައދި އެ ކަމ ެގ ސަބަބ ން ދެން    ފައިޮގސްވާ ފަރާތް ދ ނިޔެއާ ވަކިވެެގން ރައްދ 

ދަތިތަކާ ކ ރިމަތިވަމ ންދާކަން އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އަޅ ަގނޑ    އިޮގންޖެހ ންތަކާ

ޓެކްނޮލޮޖީއާ ޒަމާނީ  ޮގތ ަގިއ  ބޭނ ންކޮށްެގން    ިއ،ަގބޫލ ކ ރާ  ަވސީލަތްތައް  ވެސް  އެހެން  ލިބ ން    އިންސާފ އަދި 

ެއއީ ކޮންމެހެން ވެސް ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އަހަރ ތަކަކަށް ކޯޓ ތަކ ަގއި އޮތ މ ަގއި    އަވަސްކ ރ މަކީ

ތެރޭަގއި    ކ ރ  އިްއވިމ އްދަތެްއެގ  ނިންމި  ،ނިޔާ  މައްސަލައެއް  އިންސާފ ެގ    ،އެ  ންކަން  ީގޔަ ރަްއޔިތ މީހާައށް 

ނޑ މެން މި ހ ރިހާ ކަމެއް ވެސް މި ކ ރަނީ ރަނަގޅ  މަގ ން ކަންކަން  މަކީ ެއއީ ބޭނ ންތެރި ކަމެއް. އަޅ ަގޔ ދިލިބިެގން

އްޔާ  ވެއްޖެ  އަދި އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ދެވޭ އެހެނިހެން ކަންކަން ނޫނީ  ިއ،ޓަކައި. ފަނޑިޔާރ ންނަށް ދެވޭ އިންޔާތަތްކާ  ހިންގ މަށް

ިވއްޖެ. ާގނޫނަށް ހެޔޮ ބަދަލ ތަކެއް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ދެވޭ އެހެނިހެން ޚިދ މަތްތައް ރަނަގޅ ކ ރަން މަސައްކަތްތައް ކ ރެ

ޮގތ ަގިއ   ަގބޫލ ކ ރާ  ައޅ ަގނޑ   އެހެންވީާމ،  ފަހިކޮށްދެވިއްޖެ.  ކަންކަން  އެހެނިހެން  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  އަދި  ެގނެިވއްޖެ. 

ލިބެންޖެހޭ އިންސާފ  ތެރެއިން  ައވަސްވެ  ކޯޓ ތަކ ެގ  މަގ   ކ ރ ވެ  ،ލިބ މ ެގ  ރައްޔިތ ންނަށް އިންސާފ ެގ    ، އެ ރާސަތާ 

، މި ވަގ ތ  ޖ ޑީޝަލް ސަރވ ސް ބޭނ ންތެރި ކަމެއް. މި ވަގ ތ  ެވސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންންކަން ލިބ މަކީ އެއީ  ީގޔަ

އަދި މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް ގ ޅިެގން ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތްތަކ ން ހެޔޮ ބަދަލ ތަކެއް ދަނީ ފެންނަމ ން.    އިކޮމިޝަނާ

  ކަމަށް   ލ ތަކެއް އަންނަންޖެހޭކަން އެއީ މިއަދ  ިގނަ ރައްޔިތ ން ަގބޫލ ކ ރާ ޙަޤީޤަތްއެހެންނަމަވެސް، އަދިވެސް ިގނަ ބަދަ

ލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ  މައިީމދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ނިންންއެ ބަދަލ  ފެނ މ ެގ އ   ،ވާތީ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:



2220 ފެބ ރ ވަރީ 7ޖަލްސާ                                       ވަނަ   2ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

20 

 

ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ،އަރ ވަނީނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގ

 އަށް. ދާންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . هللا ޢަބްދ  ޤޫބްޢ ޔަ

 

 ކަދެްއކެވ ން: ވާހަهللا ޢަބްދ  ޤޫބްޢ މެންބަރ  ޔަދާންދޫ ދާއިރާެގ 

ބައި ދާއިރާެގ  ކޮމަންޑޫ  ކ ރިން  ފެށ މ ެގ  ވާހަކަ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  އިލެކްޝަން  - ޝ ކ ރިއްޔާ 

ލާޙަކީ އަޅ ަގނޑ   ޞްމަރ ޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދ  މި ހ ށަހެޅިެގން ބަހ ސްކ ރެވޭ އި ރާޝިދަށް  ދ އްމަކާމިޔާބ ކ ރި މ ޙަ

އި ތާއީދ ކ ރާ  ހިމެނިެގން   . ލާޙެއްޞްވެސް  ތެރޭަގއި  މެނިފެސްޓޯަގިއ އަދި ސަރ ކާރ ެގ ވަޢ ދ ނާމާެގ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އަދި 

ލާޙަކީ. ޞްވި ކަމެއްެގ ވާހަކަ މިއަދ  މި ހ ށަހެޅިެގން މި އަންނަ އިއަޅ ަގނޑ މެން އެ މަަގށް މަސައްކަތްކ ރާނެ ކަމަށް ވަޢ ދ 

އަދާކ ރާ އެހެން ފަރާތެއް ކަމ ަގއި   އަދި ދައ ލަތ ެގ އެހެން އިދާރާއެްއަގއި ަވޒީފާ  ،އެހެންވީމާ، ެއއީ ފަނޑިޔާރަކަށް ވިޔަސް 

 ؛ލާޙ ޞްމި އި  ،ކ ރަން. ެއހެންކަމ ންއެ ފަރާތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤ  ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ   ،ވިޔަސް 

ެއއްފަދައިން   މ ވައްޒަފ ންނެކޭ  އެހެނިހެން  ހަމަ  ވެސް  ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ޗ އްޓީ  ލިބެންޖެހޭ  ގ ޅިެގން  ވިހެއ މާ 

ޖޭެގ ފ ރަތަމަ މިއަދަކީ ރާއް  ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަގބޫލ ކ ރާ ކަމެއް. ހަމަ އެއާެއކ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން  ކީލިބެންޖެހޭނެކަމަ

ރީ. އެހެންވީމާ، އެ ދ ވަހ   ވަރ  ފެބ   7އަހަރ  ވީ ދ ވަސް.    ދިހަމޮކްރެޓިކް ވެރިކަމަށް ބަޣާާވތަކ ން ނިމ ން ެގނައިތާ  ޑި

އެ ޑިމޮކްރެޓިކް ވެރިކަން ނައްތާލަން، ނިމ މަކަށް   ޭއަގއި ވެސް  ،ލާއިރ އިކަން ހިނަގއިދިޔައީ ކހިނެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަ

އަދާކ ރީ އޭރ ަގިއ އޮތް ކޮރަޕްޓް ފަނޑިޔާރ ެގކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އެހެންވީމާ،   ެގނައ މ ަގއި އެންމެ އިސް ދައ ރެއް

ޮގތަށް   އިމްތިޔާޒް ފަހ މީ ވިދާޅ ވި  ވިވ ރެ ކ ރިން ވާހަކަދެއްކެ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަދި މިއަދ ެގ މަސައްކަތަކީ، އަޅ ަގނޑަށް

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް   ކަމެއް ނޫން  ސޭހައިން ވެދާނެފަނޑިޔާރ ެގއެއް ިއސްލާޙ ކ ރ މަކީ ކ ރ  ރާސްތާއަކ ން އެހާ ފަ

ދިގ  ރާސްތާ އެންމެ    އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިވސްނ ން ހ ންނަންވާނީ  ،ޚ ދ  ަގބޫލ ކ ރަން. އެހެންކަމ ން

ަމެގއްަގއި މަސަްއކަތްކ ރެވިެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް، އަވަހަށް   ޮގތ ަގއި    ފަނޑިޔާރ ެގ އެންމެ ރަނަގޅ   އެންމެ ައވަސް 

ަމަގށް ެގނެވޭތޯ ަމސައްކަތްކ ރ ަމކީ މިއަދ  މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ވިސްނ ން އެ މަަގށް ބަހައްޓަންޖެހޭނެ   ެގޙ އިޞްލާ

ަގބޫލ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ   ދަންނަވަން.  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  މަސައްކަތްކޮށްފި   ،ކަމެއް  ިގނަގ ނަ  ނ ހަނ   ޖޭ.އެސް.ސީން 

ނެވ ނ  ބަދަލ ތަކަކީ މިއަދ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ން ކަހަލަ ލާޙ ކ ރަން. އެ ޮގތ ެގމަތީން ެގޞްއި   ފަނޑިޔާރ ެގ

އެ ކަމަށް އެއްބަސްވާ އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނާ އެންމެ ވާދަވެރި އިދިކޮޅ  ފަރާތްތަކ ން ވެސް ަގބޫލ ކ ރާ    ،ޮގތަކަށް ަގބޫލ ކ ރާ 

ތަކ ަގއި މަސައްކަތްކ ރާ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓ   ރާއްޖޭެގ އެކިެއކި ރަށްރަށ ގައި ؟ދަންނަވަންތޯ  ،ބަދަލ ތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް

މާލޭަގއި މިހިރަ    ،ޟީން އެ ފަރާތްތަކ ެގ މަސަްއކަތްތަކަކީ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ދޫކޮށްލައިެގން ޤާފަނޑިޔާރ ން،  އެކިއެކި  

ލާޙ ކޮށް ދޫކޮށްލެވޭވަރ ެގ  ޞްއިހަމައެކަނި މި ހަތަރ  ކޯޓ     ،ސިވިލް ކޯޓ ، ސ ޕްރީމް ކޯޓ    ، ހައިކޯޓާއި  ،ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި
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ލަކޮށް މާލޭެގ ފިޔަވާ ރަށްރަށ ެގ އެހެން ހ ރިހާ ރައްޔިތ ން ެއއްކޮށްލީމާ އެީއ  ، މ ޅި ޖ މ އި ކަންކަމެއް ނޫން. ރަށްރަށ ަގ

  ރާއްޖޭެގ އާބާދީެގ ނިސްބަތ ން ބޮޑ  ބައެއް. އެ ފަރާތްތަކަކީ ވެސް އިންސާފ  ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތައް. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫކ ރާ 

ދިހަ ކޯޓ ަގއި  ރަށެްއެގ  ނޫޮގތ ަގއި  ވަންދެން  ބާރަ  އަހަރެއް  އެތައް  ނ ނިމި  މައްސަލަ  ދ އިސައްތަ  ނޫނީ  ސަތޭކަ  ނީ 

އަށް ވ ރެ ފަނަރަ ސަތޭކަނޫނީ  ފަނަރަ ސަތޭކަ  އާބާދީައކީ    . ރަށެއްެގ ާއންމ ކޮށް އާބާދީއަކީ، އެވްރެޖ  ނ ޖެހޭއޮންނާކަށް

ތެރެއިން  ރަށ ަގއި އަބަދ  ކ ށްކ ރާ ބަޔަކަށް ނ ވާނެ. ޭއެގމީހ ންނަކީ އެ   ސަތޭކަ  ފަނަރައ ޅެނީ އާންމ  އާބާދީ.    ދަށްކޮށް މި

އަދި އޭެގ ވެސް ކ ޑަކ ޑަ    ކ ރާ ކ ށެއްެގ ެވސް   އެ މަދ  ޕަސެންޓ   ވަރަށް މަދ  ޕަސެންޓެއް ކ ށްކ ރަނީ. އެހެންވީމާ،

އި އޮންނަ މައްސަލަ ކޯޓެްއަގޕަސެންޓެއް ކޯޓާ ހަމައަށް މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ރަށެްއެގ  

ކޮންެމވެސް   ،ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ައޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން  ،ނ ވާނެ. އެހެންކަމ ންޮގސްެގންއެއީ މަސްތަކަކަށް ވެސް ދިގ ދެމިެގން

ވަރެްއެގ    ޮގތ ން ކޮންމެވެސް   ހ ރި މައްސަލަތަކާ ގ ޅޭ   ަގިއ ހ ރިވަރެްއެގ އިވެލ އޭޝަނެއް މި ރަށްރަށ ެގ ފަނޑިޔާރ ެގތަކ  

އެއާ ގ ޅިެގން ފިޔަވަޅެްއ  އަދި    .ދާފައި މި ކަންކަމާ ގ ޅޭ ރަނަގޅ  ރިޕޯޓެއް މި މަޖިލީހަށް ފޮނ ވައިދިނ މަށްއޮޑިޓެއް ހަ

އަޅ ަގނޑ     ،ނަމަ  އަޅަންޖެހޭ ހައްލ ކޮށްދިނ މަށް.  ކަންކަން  އެ  އަޅައި  ފަރާތ ން  ޖޭ.އެސް.ސީެގ  ވެސް  ފިޔަަވޅެއް  އެ 

ފާހަަގކޮށްލަން ކ ރިން  ރަ  ،ނިންމާލ މ ެގ  ިގނަ  ފަނޑިޔާރ ެގވަރަށް  އަދިޟީން ޤާަމސައްކަތްކ ރާ    ތަކ ަގއިށްރަށ ެގ   ، 

އަދި އަޅ ަގނޑ މެން މި ސަރ ކާރ ެގ އެންމެ މ ހިންމ     އި،އަދި އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތަކާ  ިއ،އެހެނިހެން އާއިލީ ނ ފޫޒ ތަކާ 

ފަނޑިޔާރ ން އ ޅޭކަމީ    މި ކަންކަމ ެގ ތެރޭަގިއ ބައެއް ؛ކަމަށްވާ މަސްތިާވތަކެތީެގ ވިޔަފާރި ހ އްޓ ވ މ ެގ ވަޢ ދ   އެއް ވަޢ ދ 

މި ކަންކަން ހ އްޓ ވަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ،ެއކ  ފާހަަގކ ރާ ކަމެްއ. އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަންޔާ  އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ހިތާމަ

ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކޮށްދިނ މަށް.  ފަރާތ ން  ޖޭ.އެސް.ސީެގ  އަވަސް ސްޕީޑެއްަގއި  އެންމެ  ވީ  ކަމެއް  ހ ރިހާ  ހ ރި  ކ ރެވެން 

އަދި އަޅ ަގނޑ     ،ނިންމާލަމ ން ވެސް ޖޭ.ެއސް.ސީން ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަންނޑ   ޝ ކ ރިއްޔާ. ައޅ ަގ

 އެ މަސައްކަތް ބަލައިވެސް ަގންނަ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަރ ވަނީ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ .

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ

ަގއި ތިއްބެވި  މަޤާމ   އިއަރަނީ ދައ ލަތ ެގ މިނިވަން މ އައްސަސާތަކާޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ހިތަށް

ހ ށަހެޅިއިރ    ބެވި ބައެއް ިމއީ ިއޭގތޯ. އެކަމަކ  މި ބިލ މަޤާމެއްަގއި ތިއް  ،ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ؛ބޭފ ޅ ންެގ މިފަދަ ކަންކަން
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އިންސާނެއް   ،ެވސް ވި. ެއއީ ފަނޑިޔާރ ން ވިހާ ވާހަކަ. ފަނޑިޔާރަކީ ވެސް ެއއީ ދިެވއްސެއް   އަޅ ަގނޑ  ކ ޑަކޮށް ހައިރާން

  ،ލެއް ވިހައިެގންއަންހެން ފަނޑިޔާރެއް، ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަ  ،އެއީ. އެހެންވީމާ، ފަނޑިޔާރ ، ފިރިހެން ފަނޑިޔާރެއް

 ؛ކަން ކޮށްލެވޭނެ ޮގތަކަށްމި ކަންތައްތައް އަޅ ަގނޑ  މި ޮގތަށް ނ ކޮށް އެއް ބިލެއްެގ ތެރޭަގއި މި  ،އޭ.ސީ.ސީ ވިހަިއެގން

ފަނޑިޔާރަކީ ެއއީ މަޤާމެއް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ފަނޑިޔާރ  ވިހަިއެގން، އޭ.ސީ.ސީ ވިހަިއެގން،    .ފަނޑިޔާރެއް ނ ވިހާނެ

އަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލީހަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން ކ ރެވޭނެހެން. މިއީ    ،ކަން ނ ކޮށްޖެނެރަލް ވިހައިެގން އެ  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ

ވަޢ ދަކަށް  ވެސް  ސަރ ކާރ ެގ  އަދި  މ ައއްސަސާތަކާ  ،ވެފައި  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  މިނިވަން  މަޤާމ   އިދައ ލަތ ެގ  ތަކ ަގިއ  އަދި 

އިންސާނ ން   ،، ދިެވހިން ވިހަނީކ ން، ދިވެހިން ވިހާނޭޔަހަމަ  ސަރވިސް ިވޔަސް އެއް  ސިވިލް   ދިތިއްބެވި ބޭފ ޅ ން އަ

ނ ވިހާނެ ފިރިހެނަކ   އެހީތެރިވާންވިހެއިމާ  ،ފިރިހެނަކ   .ވިހަނީ.  އަންހެނ ންނަށް  އޭނަ  އަންހެނ ންނަށް    .ނީދަ   

އްޒަތްތެރި ރައީސް.  ނީ. މިހެން ނ ހެދީމަ ވަރަށް އ ނދަޫގ އި ކ ން ހަދަ ޔަެއއް ހަމަޮގތަށް  އެ  ، އެހީތެރިވާންދާއިރ  އެްއ މަސް

ގ ޅާފަ އޭ.ސީ.ސީން  ނ ވިހ ނޭ  ،ބ ނާނެ  އި މާދަމާ  ގ ޅާފަ   .ތިމަންނަމެންނަކަށް  މެންބަރ ންތަކަކަށް  ތަނ ން  މި   އި، ދެން 

ނ ކ ރެވިފަ ކަންތައް  އެ  ނ ވިހިެގން  އޭ.ސީ.ސީއަށް  ޖެނެރަލައަނެއްކާ  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  އަނެއްދ ވަހ   ެއ .  ނ ވިހިެގން  ށް 

މިހާރ     ،. މިހެން ނ ވެެގ ރައީސަކަށް ނ ވިހިެގން އެ ކަންތައް ކ ރަންޖެހިފަހ އަނެއްދ ވަހ  މަޖިލީ  .ކަންތައް ނ ކ ރެވިފަ

ބ ނޭ ތިމަންނަމެންނަކީ    އްޙީ ޚިދ މަތްތަކާ ގ ޅިެގން ވެސް. އެއް ބަޔަކ  އެބަޞި  ،ވެސް ވަރަށް ިގނަ ފޯނ ކޯލ ތަްއ އެބައާދޭ

މ ވަ  އިދާރީ  އެހެންނަމަވެސް،  މ ވައްޒަފ ންނޭ.  ތިފަންނީ  ޮގތ ަގއޭ  ފަންނީ އްޒަފ ންެގ  އެހެންވީމާ،  ބަލަނީ.  މަންނަމެން 

  އިދާރީ މ ަވްއޒަފ ންނަކީ ކޮންބައެއް ކަމެއް ނ ބަލައި މި ބޮޑ  ަގޑ ބަޑަކަށް ،މ ވަްއޒަފ ންނަކީ ދައ ލަތ ެގ ކޮންބައެއް ކަމެއް 

ާގނޫނ ތަްއ    .ެގންވެެގން، މިހެން މިވަނީ މި ދައ ލަތް ހިންާގފައި އޮތީ މޮޑެެގން. މީެގކ ރިން ދައ ލަތް ހިންާގފައި އޮތީ މޮޑެ

އާދެ! އަޅ ަގނޑ  މާދަމާ ތި   ،އް މެންބަރ ންނަށް ގ ޅީމާބައެ ،ޮގތަކީ . ދެން، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ވާވެސް އޮތީ މޮޑެފަ

ސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް ވިހޭނެ ޮގތަކަށް. ދެން،  ރޮއޭ.ސީ.ސީ މެންބަރ ންނަށް ވިހޭނެ ޮގތަކަށް، ޕް  .ލާނަމޭއިކަންތައް ބަލަ

ން ކޮށްފިއްޔާ މި ދައ ރ ެގ ތެރޭަގއި ވަރަށް  އެއް ބިލެއްަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މިކަދައި ނ ހަ . މިހެން ކ ރަންވީ މި ތަނަށްލޮބީ

މަސަ ކ ރެވޭިގނަ  އިރ އިއްކަތް  މިހެން  މިރ ކޮޅ ން  ނެ.  ކޮށްޓަިއެގން  އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗް ތަންތަންކޮޅ ން  ކ ރަންވީމާ،  ކަން 

. ތިމަންނައަށް މިެގންެވއްޖޭ  ،ބ ނާނެ   އިކިޓްތައް ެގންގ ޅޭ ކ އްޖާ ވެސް އިރ ކޮޅަކ ން ގ ޅާފަ  ކ ރަންލެބޯޓްރީަގއި ޓެސްޓ  

ތަްއ ެއއް  ، ައޅ ަގނޑ  އެދެން މި ފޮނ ވާ ބިލ . އެހެންވީމާސްްއޒަތްތެރި ރައީ އި  ކ ރަން  ދެން ވީ އަނެްއކާ ެއ ކަންތައް 

އިންސާނަކ     ،ދިވެްއސަކ   ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފަނޑިޔާރެއް ނޫން  ،ން. ފަނޑިޔާރ ންނެއް ނ ވިހާނެކަން ކ ރަކ ން މިޔަހަމަ

ޮގތަށްބިލ ވިހަނީ. އެހެންވީާމ، ތަންކޮޅެްއ   ޮގތަށް.    ންނަމީހ ންެގ ބޮލަށް ވަ  ،ތަކ ަގއި ވެސް ލިޔާއިރ  ސެންސްކ ރެވޭ 

ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ނ ވަތަ ފަނޑިޔާރ ންނަށް ނ ވަތަ ޔާމީންެގ  ހ ށަހަޅައިެގން ދެން މިއަދ  ީވ    އެހެންނޫނިއްޔާ މިހާރ  މި ބިލ 

ހަޅޭ  އިމައްސަލަިއަގ ހަޅޭއްައޅ ަގނޑ މެން  އެހެން  މިހާރ  އް ލަވަން.  އޮތީ،  އެ  މައްސަލަ  އެ  މިހާރ ވެސް  ލަވައިފިްއޔާ 
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މައްސަލައަށް އޮތް  ރަނަގޅަށް    ނިންމާފައި  ވަރަށް  ފަނޑިޔާރ ެގއިން  އޮތީ  އެ  މަޖިލީހ ން  ންކ ހ ބަލާއިރ ަގއި  ކޮށްފައި 

. އަނެއް ޢިބާރާތަކ ން ބ ނެފިއްޔާ، ން މަންފާ ހޯދައިފި ކަމަށްއި އެ  ،ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ޔާމީން އެ ފައިސާ ނަގައިފި ކަމަށް

 ރަްއޔިތ ންެގ  އްޔޯ އީސް. ރައީސް ޔާމީން ދައ ލަތ ން ެގންދަނިބާރާތަކ ން ބ ނެފިްއޔާ ވަރަށް ސާފ  އިްއޒަތްތެރި ރަ އިއެހެން  

.  އެ ބަކަރިތައް ރައީސް ޔާމީން، އޭރ ެގ ޙާކިމާ ެގއަށް ވަންކަން ަވރަށް ސާފ ކޮށް އެބަ އެނޭގ  .ބަކަރިތަކެއް އިނޭގތޯ

ބަ އޮތް. އެހެންވީމާ،  އޮތް ކަމަށް ވަރަށް ސާފ ކޮށް އެއި  ކިރ ން މަންފާ ހޯދާފަ  ،ކަމަށްއި  ފައެ ބަކަރިތަކ ން ކިރ  ބޮއި  ޙާކިމާ

ން ފައިދާ ެވސް  އިެއހެންވެ އެ  .ޙާކިމާ  ،ފިއޭއޭނާ ކިރ  ބޮއި  ،ކޮށްފައި އޮތީ ފަނޑިޔާރ ެގއިން، ރަްއޔިތ ންންކ ހ ފަނޑިޔާރ   

ކޯޓ ން    ކަމަށް ސ ޕްރީމް  އަދި އެ ބަކަރިތައް ހޯދ މ ެގ ޙައްޤ  ރައްޔިތ ންނަށް ލިބިެގންވާ  ިއ،ޮގތާ   ހޯދި  . އެ ފައިދާލިބިއްޖޭ

ކ މ ަގއި ރައްޔިތ ންެގ  ހ ޖެހޭ ރައީސް ޔާމީނަށް އެ އިއްވި    . ެއހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން އެބަނިޔާއެއް ކަނޑައަޅާފަ  އޮތީ

ކިރ ބ އިކަން، އެ ވެސް    އަނެއްހެން ބ ނަންޏާ؛ ން މަންފާ ހޯދިކަންއިފައިސާ، މާލިއްޔަތ ން ެގއްލިފައި ހ ރި ފައިސާ އެ

އެބަ އަޅ ގަ   ބަލަން  ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށް  ތަނ ން.  މި  ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭހެންޖެހޭ  ވިސްނ ން  ދެއްކ މ ެގ  ވާހަކަ  ،ނޑ މެން 

ބާރާތްތައް ވެސް. ކ ރީަގއި ބާޓާ ސިސްޓަމަށް ވާހަކަދެއްކިއިރ  މާ ފަސޭހައިން އެބަ ެއނޭގ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރ  އި

ހެދ ން ؛ބާރާތްތައްއިއޮންނަ  މާލީ ނިޒާމ ަގއި     އެއް މި ވާހަކަތައް ދެކީމަ  ، ޓްރާންސެކްޝަން ހެދ ން، މަނީ ލޯންޑްރިން 

ބަކައްޓެއްެގ ކިރ  ބޮ  ބޮއިއްޔާ އެބަ އެނޭގ  ފިއިނޭނޭގ.  ެގއްލިެގން  ކިރ   ބަކަރި  ބަކަރިކޮށްޓަކ ން  ފިކަން. ރައްޔިތ ންެގ 

ވަނީ    ކަން. އެ ބަކަރިތައް ޮގސްއ ޅޭ  އެހެން ބ ނެއްފިއްޔާ އެބަ އެނޭގ ރައްޔިތ ންނަށް އެ ބަކަރި ެގއްލިެގން  ،އ ޅޭކަން

ޙާކިމާ ގެއަށޭ ބ ނީމާ އެބަ އެނޭގ. ރައީސް ޔަމީން އެބަ ބ ނޭ ތިމަންނަ ގެއަށް ބަކަރިތައް ވަނޭ   ،އަށޭރައީސް ޔާމީންެގ ގެ 

އޭނަެގ    .ފިކަންއެކަމަކ  ޭއެގން ކިރޭ ބ އީ. އެހެންވީމާ އެބަ އެނޭގ އޭނަ ކިރ ބޮއި  .ހ އްޓޭ  ތިމަންނަ ޭގަގއި ބަކަރިތައް އެބަ 

 ން ކ ހ ފަނޑިޔާރ ންނަށް ނޭނގ ނީ އޭނަެގ މައްޗަށް    ެގކޯޓ   ސ ޕްރީމް އަންނަންޖެހޭކަން. ކީއްެވެގންތޯ  ންކ ހ މައްޗަށް  

ވާހަކަ   ދެން ؟އިްއވަން ވިހެއި  ފަނޑިޔާރ ން  ހައިރާންވާކަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  އިްއޒަތްތެރި ދެއްކީމާ  ނ ޖެހޭ. ޝ ކ ރިްއޔާ 

ތައް ބައްޓަންކ ރަން. މި ބިލ ޮގތަށް    ބާރާތްތައް ިއންސާނ ންެގ ބޮލ ަގއި ޖެހޭއި  ތަންކޮޅެއް  ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެދެން

 ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ 

 މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފަށް. ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފްހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ 
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ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ  ސަރ ކާރ ން  ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް ެގންނަން   ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. މެޓަރނިޓީ ލީވް އެއީ ެއމް.ޑީ.ޕީެގ ވަޢ ދެއް. އެ ވަޢ ދ  ފ އްދ މަށް ޓަކައި ސަރ ކާރ ން  ޙަލާޞްއި

ބިލ  ައޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ     ހ ށަހެޅ އްިވ ކަމަށް ޓަކައި ކަނޑިތީމ   ހ ށަހެޅ އްވި  މެންބަރަށް ވެސް  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

. ފަނޑިޔާރ ންެގ  ލާޙެްއ ަވނީ ެގނެވިފަޞްއި  6  ޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް މިހާތަނަށްފަނޑި؛ ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ރަްއޔިތ ންެގ  އިރ  މި  އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ އެންމެ ފ ރަތަމަ ވ ޖޫދ ކ ރީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފ ރަތަމަ ސަރ ކާރ  އޮތް  ،ާގނޫނ 

ލާޙ ކ ރ މަށް ޓަކައި ޞް އިވަރަށް ބ ރަ މަސައްކަތ ން ފަނޑިޔާރ ެގ  ،ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީެގ މަސައްކަތ ން  އީއެ  .މަޖިލީހ ން

ފ ރަތަމަ އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  މަސައްކަތެއް.  ފަނޑި  ކ ރި  ޔާރ ެގ  ސަރ ކާރ ން 

ޞްލާހ ކ ރ މަށް ކ ރެވ ނ  މަސައްކަތ ެގ ތެރެއިން އޭރ ެގ އިދިކޮޅ  ފަރާތްތަކަށް ހަޖަމ ނ ވެެގން ބަޣާވާތަކ ން ސަރ ކާރ  އި

ދިހަ އަވައްޓާ މިއީ  ބަޣާވާތ ެގ އާރ ކާޓީން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  ލިތާ މިއަދ   ދ ވަސް.  ފ ރޭ  ތިއްބެ ހަރ     ވީ މިއަދ  އެ 

ޕާޓީ ހައްދަވަިއެގން. ައޅ ަގނޑ މެން އަބަދ ެވސް، ދިެވހި ރައްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން އަބަދ ވެސް ވަކާލާތ ކ ރި ސިޔާސީ  

ކ ރ މަށް އެ މީހ ންެގ މ ސްތަޤ ބަލް އ ޖާލާ  ނަށްތ ން ރައްޔިތ ންޔާސީ ހަރަކާތ ން، ސިޔާސީ މަސަްއކަކަމަކީ، ސ ލްޙަވެރި ސި 

ކ ރ ން  ކ ރަންޖެހޭ ކަމަކީ،  މަސައްކަތް  އ ފާވާ  ހަމައެކަނި  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ   އާރ ކާޓީން.  ޕާޓީ    ބަޣާވާތ ެގ  ސިޔާސީ 

ކ ރ މަށް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އެ ވިސްނ ން  ސިޔާސީ މަސަްއކަތް  އިރާއްޖޭަގ ޔާސީ ހަރަކާތ ންސ ލްޙަވެރި ސި ހައްދަވަިއެގން 

ފ ޅ ންެގ ބޭއެ  .  މެ  ދެން ެއއީ ެއކަން ވާނެ ވެސް ޮގތް؛ . ތާއީދ  މަދ . ތާއީދ  ކ ޑަ. އެހެންނަމަވެސްއިލިބ ނ  ކަމަށް ޓަކަ

އެހެންނަމަވެސް، އެ ވިސްނ ން ެއ    ނެ.ވާ  ތާއީދަކީ ކ ޑަ ތާއީދަކަށް  މާޒީއަށް ބަލައި އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ލިބޭނެތާރީޚާއި  

ޓަކައި ކަމަށް  އައި  ދަންނަވަން.  ބޭފ ޅ ންނަށް  މިއަދ  ޝ ކ ރ   ރައީސް  ައޅ ަގނޑ   މަޖިލީހ ން ؛ިއއްޒަތްތެރި  މި މި   ،

ފައި މިދިޔަ އަހަރ . އަޅ ަގނޑ މެން އިޞްލާޙ ެގނެސް  ވަނީ  ވަނަ މަޖިލީހ ން ވެސް ވަނީ ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް ނަވާރަ

ސް ކޮމިޝަންެގ ާގނޫނަށް  ޖ ޑީޝަލް ސަރވިބޮޑެތި ބަދަލ ތަކެއް ައޅ ަގނޑ މެން ެގނައިން ކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނަށް ވެސް. އަދި  

ނާއީ އިޖ ރާތ ެގ ނިޒާމަށް ވާނީ ބޮޑެތި ބަދަލ ތަކެްއ ެގނެސްފަ. އަޅ ަގނޑ  މިއަދ   ބަދަލ ތައް ެގނެސްފަ. މ ޅި ޖިނީ  ވާ  ވެސް

ން  ކޯޓ ތަކ   ޒާމ ަގއި ކަނޑަެއޅިފައި ހ ރި މ އްދަތ ތަކަށް، ޖިނާއީ އިޖރާތ ެގ ނިިއއްޒަތްތެރި ރައީސްފާހަަގކ ރަން ބޭނ ން  

ަގިއ  ހެއްހާ ދ ވަސް. ާގނޫނ ހަތަރ  މަ  ނިންމ މަށް ބޭނ ންވާނީސާބ ން  ނާއީ މައްސަލައެއް ފެށޭ ހިށް ވަންޏާ ޖިޢަމަލ ކ ރާ ކަމަ

ނަމަ، ހަތަރ  މަހެއްހާ ދ ވަހ ެގ ށް ވާޢަމަލ ކ ރާ ކަމަނަމަ، ފަނޑިޔާރ ން  ށް ވާން ޢަމަލ ކ ރާ ކަމަކޯޓ ތަކ   މ އްދަތ ތަކަށްވާ  

އާދަިއެގ  ތެރޭަގ ކޯޓ އި  މައްސަލަތައް  ޝަރީޢަޖިނާީއ  ނިންތްކޮތަކ ން  ހ ކ ންކޮށް  އެހެންނަމަވެސް، ށް،  މެނޭ. 

އެ މ އްދަތ ތަކ ެގ  ނިެގންދާ މަންޒަރަކީ،  ޔާ ެއކީ ދަންނަވަންޖެހެނީ، ފެއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަދިެވސް މިއަދ  ވެސް ހިތާމަ

  ޑިޔާރ ެގތަކ ން ަމއްސަލަތައް ލަސްވަމ ންދާކަމީ ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ވެސް ނތެރޭަގއި ޢަމަލ ކ ރެވެމ ންނ ދާކަން. ފަ

، ެއ އިނާޔަތްތަކާ  . އެހެންނަމަވެސްޖެހޭ ފަނޑިޔާރ ންނަށްަގބޫލ ކ ރާ ކަެމއް. ތެދ ފ ޅެްއ! އިނާޔަތްތައް އަޅ ަގނޑ މެން ދޭން
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ިއއްޒަތްތެރި  ބައްދަލ ވާ ޮގތަށް އެ ބޭފ ޅ ންެގ މަސައްކަތް ވެސް ކ ރަންޖެހޭ. އެހެންނޫނީ ރައްޔިތ ންެގ ފާޑިކިޔ ން އަންނާނެ.  

ފާ ؛ރައީސް މަޖިލީހަށް  ކ މި  މަޖިލީހ ެގޑ ކިޔ ން  މި  ބަިއވަރ   ޑައީ  އެހައި  މަސައްކަތް  މަޖިލީހ ަގއި  ނަވާރަވަނަ  މި   ،

ާގނޫނަށް  ޖިނާއީ އިޖ ރާތ ެގ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .  ނައިން ލިބޭ ާވހަކަ ޙަޤީޤަތ ަގއި ނ ދައްކަނީ ެއހެންވެކ ރަމ ންދާތީ. ިގ

ދޭތޯ ންޢަމަލ ކ ރަމ   އެްއޮގތަށް  ެއއްޮގތަށްތޯ، ޭއަގއި ހ ރި މ އްދަތ ތަކާ   ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާއިރ  އެކަން ެއ ހިނަގނީ އެ ާގނޫނާ

 މައްސަލަތައް، އީްއޞަކޮށް ޖިނާފަނޑިޔާރ  ެގއިން ޚާލިްއޔަތެއް.  އޫއީ ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންެގ މަސްބެލ ން އެ

ޖ ރާތ ެގ ާގނޫނ ަގިއވާ  އި  އީގެއިން ޖިނާލަތައް ބެލ މ ަގއި ފަނޑިޔާރ   މައްސައީމަދަނީ މައްސަލަތައް އެކަންޏެްއ ނޫން. ޖިނާ

ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން    ެއޅ މަކީ ވެސް ޖ ޑީޝަލްފިޔަވަޅ   މ އްދަތ ތަކަށް ޢަމަލ ކ ރަމ ން ނ ެގންދާ ފަނޑިޔާރ ންނާ ދޭތެރޭ

ވެސް ން  ެއްއޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ ބައެއްކަން އެއީ ޤާނޫނ އަސާސީ  ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. ފަނޑިޔާރ ންނަކީ ވެސް ާގނޫނާ

ެއކަން އޮތީ އެހެން. އެހެންވީމާފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނާއި އަދި  ބަޔާންކ ރާ ކަެމއް. އަދި   ،  ހ ރިހާ ާގނޫނެްއަގއި ވެސް 

  ނަށްއެްއޮގތަށް ޢަމަލ ނ ކ ރާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ފަނޑިޔާރ ން  ލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ފަނޑިޔާރ ން ވެސް ާގނޫނާބޫަގއަޅ ަގނޑ   

ތަންތަނ ަގއި   އެ ފަނޑިޔާރ ންނަށް އެ  ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން.  ެއއީކީ  ޮގތެއް އޮތ މަކީ  ތިބެވޭނެ  މަޤާމ ތަކ ަގއި  އެ އެ 

ޮގތަކަށް ފަނޑިޔާރ ންެއއްޮގތަށް ފަނޑިޔާރ ން ޢަމަލ ކ ރާ  ތިބެވެނީ ާގނޫނާ ެވސް    ނަށް ކަމަށް ވާނަމަ ެއކަނި. އެނޫން 

އަދި   ،އެކީަގއި   ޙާައޅ ަގނޑ މެން ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް މި ެގންނަ އިޞްލާ ؛ޢަމަލ ކ ރ މެއް ނޯވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވަޢ ދ އްޞަޚާ އެމް.ޑީ.ޕީެގ  މ ހި  ތަކ ެގކޮށް  އެންމެ  ހިމެނޭ  ކަމަކީންތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން   ވަޢ ދ .ފ ެގ  ސާއިން  ،މ  

ދ އް ރަްއޔިތ ންނާ  ވައިރަށްރަށަށް  އަދި  ކޮށް  ދަތ ރ ތައް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެ  ވާހަކަތަކ ން  ދެއްކި    ، ބައްދަލ ކޮށް 

ފ  ސާއިން  .ރައްޔިތ ން އެދޭ މިންވަރ   ންއިމ ކޮށްދޭާގފ   ސާއިން   ،މ  ކަމަކީން.ޕީއަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ  އެންމެ މ ހިއެމް.ޑީ

ޙަޤީޤަތ ގައިާގ މީހ ން  ެގތަކ ަގއިފަނޑިޔާރ   އިމ ކޮށްދެވެނީ  ތިބި  މަސައްކަތްކ ރަން  މި  ،ނަށްއެ  ކަންކަން    ބޭފ ޅ ންނަށް 

ވެސް   ކަންކަން އެ ބޭފ ޅ ން އެކަން އެހެން ކ ރެއްވީމަ. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ާގނޫނ  ހެދިދާނެ. މާދަމާ   އަދި މި  ،ވެފަހ މ 

ވެސް ބަދަލ ކ ރެވިދާނެ. އަދި ސަރ ކާރ ން ެއ ބިލ  ފޮނ ވީމާ އަޅ ަގނޑ މެން    ާގނޫނ ެވސް މިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަނެއްކާ 

ކަންކަން   އެ  ،ނަމަވާ  އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މެނިފެސްޓޯަގިއވާ ކަންކަން ކަމ ގައި  ،ވެސް  ހަމަ އެ ބިލ  ފޮނ ވާ ޮގތަށް

ނ ވާ ކަމަށް  ޛ ވޭތޯ ބަލައި ތަންފީޛ  ، އެކަންކަން ތަންފީއެހެންނަމަވެސް  މެ.ވެސް    ކ ރާކަށް މ އްދަތ ތަކެއް ނ ވެސް ނަާގނެ

ނ ވާ ކަމަށް  ވަންޏާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މ  ކަމެއް. އެކަން އެހެންންވާނަމަ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ މަކީ ވެސް އެއީ މ ހި

ވެސް އިޞްލާޙ ވެެގންދާ،  ފަނޑިޔާރ ެގތަކެއް  ެވސް  ނިޒާމެއް  ޝަރ ޢީ  އަދި  ެވސް  ނ ފެންނާނެ.   ކޯޓ ެގތަކެއް  ތަނެއް 

ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނ  އިޞްލާޙ ކ ރަން މިއަދ    ،ލަން އޮތީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަޅ ަގނޑ  ނިންމާލ މ ެގ ކ ރިން ދަންނަވާ

ނާޔަތްތަކެއް އެބަ ދެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެާއއެކީަގއި ފަނޑިޔާރ ންެގ އިންނަށް  އެކީަގއި ފަނޑިޔާރ   މި ހ ށަހެޅ ނ  އިޞްލާޙާ

މ  ކަމެއް ން ކަތަށް އަންނަންޖެހޭ ބަދަލ  ނާންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ފަނޑިޔާރ ން އެތާނަގއި ތިބ މަކީ ކޮންމެހެން މ ހިމަސައް
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އެ ާގނޫނ ަގއި  ނޫން.  ބަދަލ ވާންޖެހޭ.  ޝަރީޢަތް  ވާފަނޑިޔާރ ން  ފަނޑިޔާރ ން  ޮގތަށް  ތަންތާކ ރާނެ  ތިއްބ މަށް ބޭ  އެ 

އަދި ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނ ން   .ކޮމިޝަނ ން ވެސް ކ ރަންޖެހޭ  އްކަތް ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސަސްކ ރަންޖެހޭ މަސަ

ކ ރޭތޯ  އެ މިހާރ ކަންކަން  އެއީ  ބެލ ން  ޮގތ ންގަވާ  ނ ކ ރޭތޯ  އޮތް  މަޖިލީހ ެގ  ވެއްޖެއްޔާ  އިދ     ، ޒިންމާއެއް   ވެސް  މި 

ވެސް  ކޮމިޓީން  ކޮމިޓީެގ  ކަން  ކަން  އެ   ޖ ޑީޝަރީ  ޖ ޑީޝަރީ  ވެސް  އަޅ ަގނޑަކީ  ިއރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ކ ރަންޖެހޭނެ. 

އެވެސް  މެންބަރަކަށް   އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ބޮޑަށް    ވ މާއެކ   ވަރަށް  ކ ރާނަން.  މަޖިލީހ ން  މި  ކަންކަން 

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ފ ރ ޞަތ މި  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   .  ޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ އިއް 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ށް. ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް 

ކ ޑަ ިއޞްލާޙަކީ    ވާ  ެގންނަން ހ ށަހަޅާފައި މިެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް  ޖޭ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއް

ޮގތ ަގއި މ ހިަގެވސް    އަޅ ަގނޑ    ، މ  އިޞްލާޙެްއ ކަމ ަގއި ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ންބޫލ ކ ރާ 

ތީމަ އަޅ ަގނޑ  އެކަން  ން އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ންވާ ކަެމއް އޮއަޅ ަގނޑ ެގ އަޚ ން ވާހަކަދައްކަވާއިރ  ފާހަަގކޮށްލަ   މިތަނ ގައި

ެގންނަން  ާގނޫނ ތަކަށް އިޞްލާޙ އެ  ޭގެގ ނޫނީ  ފަނޑިޔާރ   ،ެގ އިޞްލާޙ ކ ރާ ވާހަކަ ދައްކާިއރ ނަން. ފަނޑިޔާރ ފާހަަގކޮށްލަދޭ

މ ހި އެންމެ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  މަތީން ވާހަކަދަްއކާއިރ   ވަޢ ދެއްެގ  އެއް  ހަނދ މަ މ   އަޅ ަގނޑ   ނެތަފ ޅ ން  އެކަން  ތީވެ 

ދަކީ ޖޭ.އެސް.ސީ އިޞްލާޙ ކ ރ ން. މ  އެއް ވަޢ ން މް.ޑީ.ޕީެގ ެއންމެ މ ހިއެ ؛ހަނދާންކޮށްލަދޭނަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނެތްކަން އެއީ  ފައިނިވެސް އެއްވެސް ހައްލެއް ފެ ށްސިޔާސީ ނ ފޫޒ ން އެތަން އެްއކިބާވ ން. އެކަމަކަށް އަދިވެސް މިހާތަނަ

ކަން ނ ކޮށް ދެން ކިތަންމެ މަސައްކަތެްއ  ކަމެއް. އެ  ނެނައްތައިލާރަްއޔިތ ން ހަނދާން،  ހ ރިހާ ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ބޫލެއް ނ ކ ރާނެ.  ަގ  ފެއް ނޫނީ އިޞްލާޙެއް ެގނެވ ނ  ކަަމކަށް ދިވެހި ރަްއޔިތ ންނެއްސާކ ރިޔަސް އެތަނަކަށް އިން  ނަގއިއެތާ

ޙ ކ ރާ ވާހަކަ.  ލާޞާ އިސީވާހަކަައކީ  ޖޭ.އެސް.ތިބިއިރ ަގއި ދެްއކި  ޕޮޒިޝަނ ަގއި  އޮ  ންއެއީ އެންމެ ހަރ އަޑ ން އެމް.ޑީ.ޕީ

  ،ންނައެއަށްފަހ ަގއި މިދެންނެވި ިއޞްލާޙ ތައް ެގންނާނެ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  ތަކ ރާރ ކޮށް ދަންނަަވއިލާ

ފ ލ ފ ލ ަގިއ ަވޢ ދ ތައް ފ އްދަމ ން ެގންދާ   ؛ބޫލެއް ނ ކ ރޭ. ދެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސްަގ  މެއް ކަންކައެ    ނެއްރައްޔިތ ން

ދެ އަހަރ ަގއި ތަކ ރާރ ކޮށް އެއް ވާހަކަެއްއ    ،ފަހަރަށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ރިޔާސީ ބަޔާނ ަގއި ދެ  ،އިރ  ވާވާހަކަ ދައްކަ 

 ؛ޒަތްތެރި ރައީސް އިއް ؟ދަިއފިތޯއްސްޓޯރޭޖެއް ައޅ އްވާނެ ވާހަކަ. ވަޢ ދ  ފ   ޑްކޯލް  ތިނަދޫަގއާއި މ ލަކ ަގއި  .ގދ  ،ވިދާޅ ވި 
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އިލެކްޝަނެްއ  -ރާތަކ ަގއި ބައި ެއ ދާއިއަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ   ؟ދިއްޖެތޯއްވަޢ ދ  ފ    ންނެވީ.ކ ޑަކ ޑަ ކަެމއްެގ ވާހަކަ މިދެ

އޮމާންކޮށް ތިން އަހަރ ގެ ވަރަށް ރީއްޗަށް ައމާންއެކަން ވެސް ނ ކޮށް އެ ތިބީ.    ެގއިންތިޚާބެއް ނެތީމަ ކަންނޭނ  ،ނޫނީ

ތެރޭަގިއ   ތަނަށް އެއް މަސް  އެ ޮގސް  ލަން ލިބ ނ  ފ ރ ޞަތ ަގއި ރަްއޔިތ ންނަށް އަޅާނ ލެވ ނީތީވެ ދެއްތޯ  ވެރިކަމެއް ކޮށް

ދައ ލަތް    ،ބާރާއި  ،އާރާއި  ،ޮގސް ދައ ލަތ ެގ ހ ރިހާ ަވސީލަތްތަކާއި އެއްބައި ހިފަިއެގން  ބައިކ ޅަ  ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ެގ ދެ

މަހ ޖަނ ން އެތަނ ން    ،ށް ބިރ ދަްއކަިއެގން ކާންބޯން ނ ދޭނަބޭ ބ ނެއެތަނަށް އަޅާލައިެގން ރަްއޔިތ ންނަޮގސް  އެްއކޮށް  

އެއީ ނެގ ނީކީ  އިންތިޚާބެއް  ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  މީެގކ ރިން  އަޅާލަިއެގން  އެމް.ޑި.ޕީއަށް  ދައ ރ ަގއި ކ ރިން  .   ، ދެ 

 ...ންވ ރެ މަތީ ައށް 50% ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ދެ ދައ ރ ަގއި ޭއެގ ކ ރީަގއި ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މާފަންނ  މެދ  ދާއި

 . އެހެންވީމާ އެއްމި ބިލ  އޮތީ ފަނޑިޔާރެއްެގ ބިލެއް. އެކަމަކ  ވާހަކަދަްއކަނީ އިންތިޚާބެއްެގ ވާހަކަ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ސްކ ރައްވަނީ އަޅ ަގނޑ  ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ. ހ މި ބަ ތޯކޮން ބިލަކަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ގ ޅ ްއވަިއެގން    ޟޫޢާއ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  މަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 މަށް އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ވ ކ ރިއަށް ެގންދެ 

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވ ން: 

ާގނޫނަށް މި ެގންނަ އިޞްލާޙާ ގ ޅޭ ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި    2010/13  ،ނޫނ އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގ

  އަށް އެމް.ޑީ.ޕީައކަށް  50އެކީަގިއ %  ހ ރިހާ ބާރަކާމި  ރައީސް ައޅ ަގނޑ   ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ައޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ  

އެމް.ޑީ.ޕީައކަށް ދެން    އްރިޔާސީ އިންތިޚާބެ  ،ޅ ވީއިހަށްދ ވަހ  ވިދާ  ރީޗެއް ނ ކ ރެވ ނޭ. ެއކަން ނޫންތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނ ކ ރެްއވޭނޭ ބަދަލ ކ ރައްވަންޖެހެއޭ.  ކާމިޔާބެއް  ނިޒާމ   ނިޒާމެއްަގއި  .  އެްއެވސް  ދަންނަވާނީ    ަގއ2023ިައޅ ަގނޑ  

ރި ރައީސް. އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ތްތެިއއްޒަ   ހިނާްގ ޖަރީމާތަކ ން އިންތިޚާބެއް ކާމިޔާބެއް ނ ކ ރެްއވޭނޭތި  މިހާރ     ަގއިއެމް.ޑީ.ޕީ
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  ވެސް   ތަނ ަގއި މީެގ ކ ޑައިރ ކޮޅެއް ކ ރިން  އިރ  ދަްއކާ ރީތި  ނަމޫނާތަކ ެގ ވާހަކަ މިއިއަ ައސްލ  އ ފެދިެގން  އަސްލ ،  

މެންބަރ  ެގންދަވަ  ންއިްއޒަތްތެރި  ރައީސްއިފިވިދާޅ ވަމ ން  ިއއްޒަތްތެރި  ފަހަނަޅަ  އެ  ؛.  މިއަދ    ޮގސްފި.  އި ކަންކަން 

ޖ ޑީޝަރީއަށް    ވެއްޖެ.ހ އްޓާލަން  ެވއްޖެ.ދެއްކ ން ހ އްޓާލަންތައް  ޒާމ ެގ ތެރޭަގއި އޮތް ރީތީ ވާހަކަނި  .ޮގސްފިއިޅަފަހަނަ

 ، އިމ ކޮށްދޭނެ ވާހަކަާގޑިމޮކްރަސީެގ ހަމަތައް ހަކަ، ދޭނެ ވާތަކަށް ޖާަގ ފ ވެރި އިންތިޚާބ ސާއަތްނ ފޯރާނެ ވާހަކަާއއި އިން 

މިއަދ  ާވހަކަތައް  ރީތި  ދެްއކި  ކޮބައިތޯއެމް.ޑީ.ޕީން  ވީ؟   މަހ ޖަނ ން ؟ކިހިނެއްތޯ   ލިޖަހައިެގންކިހި  ބައެއް  

 . ކަމެއް ކޮށްެގންނޫންތޯ..ހ ރިހާ  ެއއް ދައްކައިނ ޖެހޭނެކަމާއި މި ހ ރިހާ ވާހަކަދަްއކައ ޅެން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

އެމް.ޑީ.ޕީައކީ ވެސް ހަމަ މެންބަރ ންތަކެއް.   .ެވސް ނިސްބަތްވޭ އެބަށް  އެމް.ޑީ.ޕީއޭ ބ ނީމަ އަޅ ަގނޑަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އެ ދައްކާ ވާހަކަެއއް ައޅ ަގނޑަށް  ސާފ ވާ  ؟އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ކާކ ތޯ އެކަން ކ ރީ  ،އެކަމަކ ، އެމް.ޑީ.ޕީެގ ކާކ ތޯ 

ނާގ އެްއޗެްއ  ހި އިެގންމެނިފެސްޓޯއެއް. އެީއ ދެފައި ޖަހަ، ޮގތަށް އެބަ ބ ނަންޖެހޭ. އެމް.ޑީ.ޕީަގއި އޮންނަނީ ސިޔާސަތެއް

   . ބަޔަކަށް..ކ ރި  ؟އެ ބ ނަނީ ކާކ ތޯ އެ ކަެމއް ކ ރީަގއި ނޫން. އެމް.ޑީ.ޕީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ފަރެސްމާތޮޑާ ދާ

 

 މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވ ން: ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން 

ކ ރިން އަޅ ަގނޑ    ެގިއންތިޚާބ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  އެންމެ ފ ރަތަމަވެސް  .  އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

  ބިލެއްދ ަމށް ޓަކައި ނަފ ރަތ ެގ  އްމި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވަޢ ދ  ފ   ެގއަޅ ަގނޑ ެމން  ،އެއް ދެއްކި ވާހަކަ 

ހ އްޓ މަށް ޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  ސަރ ކާރ    ދިނ ން  ހޭޓް ސްޕީޗ   ،ފާސްކ ރި  ރި ރައީސް މިތަނ ންއިްއޒަތްތެ

ސިޔާސީ ޮގތ ން އެއްދާންކ ރަމ ން ެއ   ؛އެކީަގއި. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ދަނީ އެފަދަ ބޭބޭފ ޅ ންނާ  އެއްދާންކ ރަމ ން މި

މިއަދ     .އެކީގައި  ރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާތައް ފ ރަތަމަ  ވާހަކަ  ،ތެރޭަގއި   ެގދަނީ އެފަދަ ވާހަކަތައް މ ޖްތަމަޢ 
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ސް، ރައްޔިތ ންެގ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ރައީ  ،އެއީ ތިޔަ ބޭފ ޅ ންެގ ރައީސް  ކ .ތިއްބެވީ ޭއެގ ބޭފ ޅަތި    އިންތިޚާބ ކ ރަްއވަިއެގން ވެސް

ރައީސް   އޭރ ގައިމަޖިލީހ ެގ  މި  ޓްީވޓްކ ރެްއވި  މަރަން  ވާހަކަ  އެހެންވީމާދަންނަވަނީ  ބޭފ ޅެްއެގ  ހަޑި  .    މި  ؟ދެއްތޯ، 

މ ޅި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި    ،އެހެރީ ފެންނަން  ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން އެ ތިބީ ބައްލަވަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

އަޅ ަގނޑ  މި  ދަންނަވަނީ އެ ވާހަކަ  ،  ދީެގން އަޅ ަގނޑ މެން، އެފަދަ ބޭބޭފ ޅ ންނަށް ފ ރ ޞަތ . އެހެންވީމާއެ ވާހަކަ

، ދެން ންވީމާ . އެހެ، ެގއްލިއްޖޭއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ އެ ވާހަކަ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ އަސްލ  އޮޅިއްޖޭ

އިރ   އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަދަްއކާ ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ؟ބ ެގ ވާހަކަ އެމް.ޑީ.ޕީން ދައްކާނީރިޔާސީ ިއންތިޚާ  2023ކިހިނެއްތޯއޭ  

ކަމ ެގ ނިންމާނެ   އިެގ މައްސަލަ ބަލަ.ސީ އެންމެ މ ހިއްމ  އެއް ވަޢ ދަކީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ ވާހަކަ. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ 

  ްއވަނީ.ޅ އ   ރައީސް ޔާމީން ފަހަތްޕ ޅ ން ނ ނެއްޓިެގން ތި ؟ވާހަކަ. ެއއިން އެްއެވސް މައްސަލައެއް އެބަ ދޭތޯ  ވަޢ ދ ެގ

ސަރ  ސަރ ކާރ   ،ރ ކާމ ޅި  މ ޅި  މ ޅި  އިންތިޚާބ   މި،  ދައ ލަތް،  ބޮޑ   ނިމިެގންއޮތް  ކޮބައިތޯ  އޭ.ސީ.ސީ   ؟ދިޔައިރ  

ާގނޫނ ަގއި ބ ނާ މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގިއ    ،ތަނަށް ެގނެސް ފަސް މެންބަރ ން ބޭރ ކޮށްފައި  އަޅ ަގނޑ މެން ޗ އްޓީަގއި ތިްއބާ މި

ކަމެްއަގއި   ކަެމއްަގއި. ާގނޫނީ ހ ސް  ސަރ ކާރަކަށް. ެއއޮތީ ހ ސް  ނ ލެވ ނ އިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެއކަން ކޮށް ނިންމަ

މިއަދ ެގ  މިީއ   ؛އޭ.ސީ.ސީ. އަޅ ަގނޑ މެން ަމްއސަލަ ހ ށަހަޅާނެ ތަނެއް ނެތް ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

އޮތް    އެކޮން ވާހަކަެއއްތޯ މި އިންތިޚާބ ަގއި   ؟ލަތ  އޮތް ޮގތް. ކޮބައިތޯ އެހެނިހެން މ ައއްސަސާތައް މިނިވަންހާއްޖޭެގ  ރާ

ވަޢ ދ ތަްއ  ؛ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް   އެހެންކަމ ން  ތަނެއް.ނެތް އެްއެވސް   ؟ކެވ ނީމ ންދިޔައިރ  ދެހިންަގތައް  ބޮޑ  ޖަރީމާ

މިއީ.   ތައްޓެހި ވާހަކައްމިއަދ ެގ ސަރ ކާރާިއ ބީރަ  .ޓެހިއްވާހަކަ މިހާރ  ބީރަ  ވާނަށް އޯާގތެރިރަްއޔިތ ންފ ށްދާ ވާހަކައާއި،  

 ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. ނިޔާވެރިކަމަށް ޖާަގ ހޯދަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޞަތ ފ ރ މި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   

 މ ޙައްމަދ  ވަޙީދަށް. އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ  ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް    ،ވާ  ހ ށަހަޅ އްވާފައި މި`. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  

ެވސް ހިތަށްއަރާ މާފަންނ  މެދ     އަޅ ަގނޑ   އަދި ހަމަ ތާއީދ ކ ރަން.    ވެސް  އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ އި އޮތް  ހ ށަހަޅ އްވާފަ

 ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގދެން   ؟ވެތޯކީއް  ހިމެނީފަނޑިޔާރ ންނަށް ަވކިން މިކަން މި    ،ދާއިރާެގ މެންބަރ  ވިދާޅ ވި ފަދައިން

. ކޮންމެ މަންމައަކަށް ންއެއް ފޯރ ކޮށްދިނ ދޭންޖެހޭ ޗ އްޓީ  ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް  ވިހެއ މާ ގ ޅިެގން  ބޮޑ  ސިޔާސަތެއް
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ސިފައިންނަށް  ، ފ ލ ހ ންނަށް،  ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ،ވަކިން، ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް  ކޮންމެ ބައްޕަައކަށް ެވސް. އެހެންވީމާއަދި  

މީހަ  މ ެގޖެހ   އެޮގތަށް ކޮންމެ  އެއީ  ލިބޭބަދަލ ަގއި  އޮތ ޙައްޤެްއެގ    ކަށް  ެއީއ  ޮގތ ަގއި  ކަމެއް  ންމ ހިން   ކަމ ަގއި މ  

ދެން  ވެސް  އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަވާ  ފާހަަގކ ރަން.  މެންބަރަކ   ބޭނ ން  ވަރަށް  އިމައެކަނިހަމަ  ތަނ ަގއި    ލަން  ެއކަނި 

ކ ރީ މަޖިލީހ ަގއި ެއ ބޭފ ޅ ންެގ    ،ލިފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ވިދާޅ ވީވާހަކަދަްއކަަވއިފި. އަޅ ަގނޑާ ޖެހިެގން އިންނަވާ އަ

ފަހަތ ން ޖަހަން   ،ކ ރިން ޖަހަން އަންނާނޭ،  ދެކޮޅަށް ެއްއޗެއް ނ ބ ނެވޭނޭ   މިކަހަލަ މެޖޯރިޓީ އޮތް މަޖިލީހެއްަގއި ސަރ ކާރާ

  . އެއްލައިލާނޭ  އިން ބޭރަށް ނަަގފާރ  މަޖިލިސް  ރެެގން  ނެފ ލ ހ ންނާއި ސިފައިން    .ންނާނޭއެ އަރިމަތިން ޖަހަން އަ  ،އަންނާނޭ

-. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ ބައިނީއައިހާ އެްއޗެއް ެއ ކިޔ ްއވަ  އިންނެވީ. ހަމަ ދ ލަށްއެ  އެންމެ މެންބަރެއް މިއަދ  ވަޑައިެގން  

ވާދަވެރިކޮށް ވަރަށް  ވާ   ،އިލެކްޝަން  ދިޔައީ.  ވާދަވެރިކޮށް  ކަމެްއ    ،ޮގތަކީ  ވަރަށް  އަސާސީ  ވަރަށް  ޑިމޮކްރަސީަގއި 

 އިފ ލ ހ ން އަރަޙ ސައިން  ވާދަކ ރާނެ ޖާަގ އޮތ ން. ކ ރީަގއި ތިބޭފ ޅ ން އިރ ަގއި ޖަަގހައެްއަގއި ދިދަެއްއ ނަާގއިރަށް  

ކ  ޑޯޓ ޑޯ ޖަހަން  އްޓާލަނީ. ކެނޑިޑޭޓަނައިރަށް ފ ލ ހ ން ލައްވާ ޕޯސްޓަރ ތައް  ޕާރ ަގއި ޕޯސްޓަރ ތައް ހިއްދިދަ ބާލަނީ. ފާ

ޑިމޮކްރަސީެގ ވަރަށް އަސާސީ ކަމެއް  .  ސްޕްރޭ ޖަހަނީޕެޕަރ،  ހައްޔަރ ކ ރަނީ  އިފަދާއިރ ަގއި ފަހަތ ން އަޅ ވާލަިއެގން ހި

އޮންނާނެ.    ޖާަގއި ވާދަވެރިާވނެ ރާއްޖެ. ބޭނ ންހާ ވާހަކަެއއް ދައްކާނެ  ންނައިރ ގަ ވާދަވެރިވ ން ެއއީ. ައޅ ަގނޑ މެން އޮ

އިނޭގތޯ،    ބަންިގޮގވާ ބަރާބަރަށް. ރަނަގޅ ތަކ ަގއި  ވެސް ހ ރިހާ މިސްކިތް  ެގއަދިވެސް ެއކަމަކ ، އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ފޯކައިދޫ 

ރިޓް ތަރައްޤީއެކޭ ކިޔަިއެގން މި ހ ރިހާ   ހަމައެކަނި ކޮންކް  ،ދަންނަވަނީތި  ދާއިރާެގ ކަންކަން ހިނިގ ވާހަކަ    ރަނަގޅ 

  މަސް ދޭ ވާހަކަ.   މެޓަރނިޓީ ލީްވެގ ވާހަކަ ފަނޑިޔާރ ންެގ. ވިހެއ މާ ގ ޅިެގން ހަވާހަކަ ދެއްކީ. މިހާރ  މިއޮތީ  ދ ވަހ   

ނަމަ ފަނޑިޔާރެއް  ގ ޅި  ،ފިރިހެން  ަމސްވިހެމ މާ   އެއް  ވާހަކަ.ެގން  ލިބޭ  މި  ދ ވަސް  އަޅ ަގނޑ މެން  އެޮގތަށް   ހަމަ 

ފ ރ ޞަތ އި ކިޔެވ މ ެގ  ދާއިރާތަކ ން ވެސް  ެއހެނިހެން  ދާއިރާއިން ެވސް އަދި  ދޭއިރ ަގއި ޝަރ ޢީ  މަތީ   ؛ނާޔަތްތައް 

ވެސް ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ހ ރިހާ  ފ ރ ޞަތ   އ ނެގނ މ ެގ  ވެސް  ހ ރިހާ  ،ތަޢ ލީމ   އެހެނިހެން   ހ ރިހާ  ،ފ ލ ހ ންނަށް 

ވަނަ އަހަރ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ ވެރިކަމެއް މި ރާއްޖޭަގިއ    2008ނެވީ އަލަށް  . މިދެންފަރާތްތަކަށް ވެސް ެއއޮތީ ފޯރ ކޮށްދީފަ

ވިދާޅ ވީރަީއސް  އިމ ވިއިރ ަގއި  ާގ ރޭ  ރަީއސް    ކ ރީ  އޭރ ަގއި  ބިލިއަނ ަގއޭ.  ހަތަރ ވަރަކަށް  ހ ރީ  އާމްދަނީ  ދައ ލަތ ެގ 

ަގއި  ބިލިއަނ   4  ،އަހަރ   13ންނަވާތާ  ތިޞާދީ ވަޒީރ ކަމ ަގއި އިޔާމީން ކެބިނެޓ ަގިއ އެންމެ ނ ފޫޒ ަގދަ އިޤ هللا ޢަބްދ 

ނިޒާމެހ ރީ.   ޓެކްސްެގ  އިސްކޮޅަށް    މިދެންނެވީ  ،ރ ފ ކޮށްެގންޢާތަ  އްއަޅ ަގނޑ މެން  ހަމަ  މީހަކ މީހ ންނަށް   ތެދ ެވވޭ 

 ، އިޖ ތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން  ، ބޭސްފަރ ވާ ކ ރެވޭނެ ޮގތް  ؛ކ ރަން ފެށީމަ  ކެއްވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަ  ދަންެވެގންއްއ ފަ

ފަރާތްތަކަށް  އްޞަޚާ ބޭނ ންާވ  މީހ ންނަށް،  އެހީއަށް  އ މ ރ ެގ  ޮގތް   ،ދޮށީ  އަޅައިލެވޭނެ  ަމއިންނަށް   ، އެކަނިވެރި 

ނިޒާމެއް    މިިއމ ކ ރީގާ ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  ދެ  .  ފެށީމާ  ކ ރަން  އ ޅޭހެން    ކަންކަން  ހިނިއަރައިެގން  ަގއި   2012ފަޔަށް 

ނެވ ނ ހާ  ެގ ބައްލަވާ  އެންމެ ތިން އަހަރ ެގ ތެރޭގައި.  އަހަރ  ފ ރ ނ  ދ ވަސް  10ދ  މިއީ އެ ބަޣާވާތަށް  ބަޣާވާތްކ ރީ. މިއަ
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ޝަރ ޢީ ނިޒާމ  ބަދަލ ކ ރ މަށް ޓަކައި    ، އިމ ކ ރ މަށް ޓަކައި ކ ރެވ ނ ހާ ކަންކަންގާ   ހެޔޮ ވެރިކަމެއް  ރާއްޖޭަގއި  ،ބަދަލ 

ރަށްރަށ ަގއި މިދެންނެވި  ރާއްޖޭަގއި  ކަންކަން.  އިޤ ކ ރެވ ނ ހާ  ނިޒާމެްއ    ލާމަރ ކަޒީ  ޓަކައި  އ ފެއްދ މަށް  ތިޞާދެއް 

އަލަށް މި ރާއްޖޭަގިއ މި ބ ނީ ދައ ލަތެްއެގ ސިފައިަގއި ހެޔޮ ވެރިކަމެްއެގ   ، ކ ރިއެރ ވ މަށް ޓަކައި ކ ރެވ ނ  ކަންކަން

ހަރ  ފ ރޭ ދ ވަސް ިމއަދ  އަ 10ޣާވާތްކޮށްެގން އެއަށް ސިފައިަގއި ވެރިކަމެއް ކ ރެވެން ފެށީމާ  ފަޔަށް ހިނިއަރަިއެގން ބަ

ދ ވަހ    ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އެތައް ބަޔަކަށް އެމިއީ. މިއަދ  މި  ވާހަކަ ދަްއކާއިރ  އަޅ ަގނޑ   

އިންޭގތޯ ދައ ލަތ ެގ  އަނިޔާތައް.  ބޮޑެތި  މ އައްސަސާެގ    ،ލިބ ނ   ފ ލ ހ ންެގ  ސިފައިންނާިއ  ތިބި  ނަަގހައްޓަން  ާގނޫނ  

ތަންތާއަޅަިއެގން  ޔ ނިފޯމ  ހަމަލާދީ  ،ހ ޅ ޖަހައި  ޮގސް  ސަލާމަތާ  ،ތަންތަނަށް  ދައ ލަތ ެގ  އިދާރާއަށް    އަދި  މައި  ބެހޭ 

ބަޔަކަށް    ،ހަމަލާދީ އަނެއް  އެއްބަޔަކ   އެއް  ،ހަމަލާދީސިފައިން  ހަމަލާދީ    ފ ލ ހ ން  ބަޔަކަށް  އަނެްއ  މ  އާންބަޔަކ  

އަނިޔާ ދިން  އެ  މި ކަންކަމަ  މި  ،ރައްޔިތ ންނަށް  ނ ލިބި  އިންޞާފ   ނިމި  ށް  ލަދ ކަންކަން  ސާފ ކޮށް ދިޔަ  ހ ތ ރ ޮގތް 

ބަޔާން ކަނޑަެއޅި  ހައްލެްއ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މިހިރަ މައްސަލަތަކަށް  ޤައ މ ެގ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ނ ކ ރެވޭހާ ހިނދަކ  

.  ބަޑި ޕާޓީ ހަދައިެގން މިހާރ    .ެގންއ ޅެނީ ޕާޓީ ހަދައި  އިެމއް ނ ވާނެ. އެާގލ އިންޞާފެއް މި ރާއްޖޭަގއި  ނާންނާނެ. ޢަދ  

ޕާޓީ  ރަނަގޅ ،  ވިދާޅ ވިހެން  ހަދަިއެގން    ެއއްޗެއަރޕާސަން  ޕާޓީެއއް  ބަޑި  ރަނަގޅ .  ލިބ ނީތީވެ  ހިތްވަރ   ހެދ މ ެގ 

. މިދެންނެވީ ދެންމެ މިތާ ދެއްކި ވާހަކަ ބަްއލަވާ! މިވެނި ރަށެްއެގ ނަރ ދަމާ ނާޅާތާ މިހާރ  ދިހަ މަސް ންވާހަކަދަްއކަ

 ދައ ރެއް ނިންމާލައިފިއޭ  ެގހަތް އަހަރ   ،އަހަރ   ފަސް  !. ބަލަމަސް ވެއްޖޭ  ނ ކ ރާތާ މިހާރ  ހަކަެމއް  . މިވެނި  ޖޭވެއް

ިމވެނި ރަށެްއަގިއ މަގ  ހެދ ން    ،މި ބ ނަނީ  އިސްއަ   އިލާފަމައި ކަމެއް ނ ކޮށް. ފަސްއަހަރ ެގ ދައ ރެއް ނިން  އެއިން އެއް

ައޅ ަގނޑ މެން    ،ކަންކަން ވަރަށް ސާފ ކޮށް  މި  ،، މިދެންނެވީންވީމާ  މިހާރ . އެހެހ އްޓިފައި އޮންނަތާ ދިހަ މަސް ވެއްޖޭ

ޑެއްެގ ތެރޭަގިއ މި އ ޅ ނ  ޮގތް  މ ޅި ދ ނިޔެއިން މިދިޔަ ކޮވި  އި،ޤައ މަށް ވީ ޮގތާ   ެގއަޅ ަގނޑ މެން  ، ލަތާއިހާރާއްޖެ އޮތް  

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ،ކަމަކީ ކަންކ ރަން މި އ ޅޭ  ނ ފިލާނެ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން  ންހިތަކ   ެގއިނޭގތޯ އަޅ ަގނޑ މެން އެންެމން

އިނޭގތޯ ރަނަގޅ ކ ރ ހ ރިހާ  ،  ވެސް  ނިޒާމ   ހ އް  ،ލާފައި ހ އްޓައިން  ޝަރ ޢީ  ރަނަގޅ ކ ރ ން    ، ލާފައިއިޓަ ފ ލ ހ ން 

ނަަގިއެގން ޓަވަރ  އެޅިދާނެ  ކ ޅެމ ން ބޮޑެތި ލޯނ ގ  ނއަބަދ  ޑި  ލާފައިއިކ ރ ން ހ އްޓަޑިމޮކްރެޓިކް މ އައްސަސާތައް ހަރ ދަނާ

އަޅ ަގނޑ މެން މި ކ ރަނީ   .ދަނީ  ކަމެއް ހިންަގމ ން މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވެސް. އެކަމަކ  ދައ ލަތެއްެގ ސިފަިއަގއި ހ ރިހާ

އި ލާބަކ ރާ ކަންތައްތަކެއް  ޔާއްޔިތ ންނަށް މަންފާދިގ  ޒަމާންތަކެްއ ވަންދެން ރަ  .ދިގ  ޒަމާނ ން ހާސިލ ކ ރެޭވ ކަންތައްތަކެއް

  މި ކ ރަނީ. އެހެންވީމާ، އަބަދ ވެސް އެ އަސާސްެގ މަތީަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ ދެމިއޮންނާނެ. ެއކަމަކ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މިއަދ  

ެގން ޭއެގ  ވެސް އަޅ ަގނޑަށް އެނިގެގން އިންތިޤާލީ އިންސާފ ެގ ބިލެއް މި މަޖިލީހ ން ފާސްކޮށް  މިހާރ   ،ވެސް ޮގވާލަން

 ފެބ ރ ވަރީެގ ބަޣާވާތާ  7ވަނީ ާގއިމ ކ ރެވިފަ. އަޅ ަގނޑަށް އެނިގެގން    ދަށ ން އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހެއް މިހާރ 

ހ ރި އެ ތަނަށް ހ ށަހެޅިފަ. އެހެންވީމާ، މި ބަޣާވާތާ ބެހޭ ޮގތ ން އޭރ  އ ފެއްދި ކޯނީ ކިޔާ    ގ ޅޭ މައްސަލަތައް ވެސް އެބަ
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ދިޔަ ކަންކަން އެހެން ޮގތަކަށް އެހެން ވާހަކަތަކެއް ލިޔެެގން  އިދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ކ ރިމަތީަގއި ހިނގަ ދ ވާލ   ތަނަކ ން ރޯމާ

އަދި    ،ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންެގ ހިތަށް ތަސައްލީއެއް ލިބޭނެ  ،ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެންެގ  ،އޮތ ން ބަދަލ ކޮށްއެ އޮތް

ވެރިކަން ޑިމޮކްރެޓިކް  ރާއްޖޭެގ  ޓަކަިއ  މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި  ެގންދިޔ މަށް  މަަގށް  ބަޣާވާތްނ ކ ރެވޭނެ  މަގ މަތިން  ެއޮގތަށް   

ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ    އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ވަރަށް  ލިބެން. އެކަން ސާފ ކ ރެވިފައި ބާއްވަން.  ޖެހޭ އެ ކަމަށް އިންސާފ  

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޢަލީ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ކެންދޫއަރ ވަނީ  ރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކެންދޫށް. ޙ ސައިނަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޙ ސައިން ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެންދޫ

ގ ޅިެގން    ވިހެއ މާ  ،ވާ އިޞްލާޙަކީ  ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް ހ ށަހެޅިފައި މިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ!  

މިއީ.   އިޞްލާޙެއް  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ޓަކައި  ކަށަވަރ ކ ރ މަށް  ލިބޭނެކަން  ވެސް  ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ޗ އްޓީ  ލިބެންޖެހޭ 

މި ހިތަށް  ވެސް  އަޅ ަގނޑ ެގ  ަވޒީފާއާ    ، އަރަނީ  އެހެންނަމަވެސް،  އާންމ ކޮށް  ާގނޫނ   މިޮގތަށް  ހ ރިހާ  ބެހޭ  ހިނާގ 

ނޫނިއްޔާ ަވޒީފާއާ ބެހޭ ާގނޫނ ަގއި ކޮންމެެވސް މާއްދާައކަށް އިޞްލާޙެްއ    ،ބޭފ ޅ ންެގ ވާހަކަ އެއް ާގނޫނެްއަގިއ ލިޔ ްއވާފައި

އެހެން  ؛ ދެން ހ ރި މިނިވަން މ އައްސަސާ  ،ެގނެސްެގން މިކަން ނ ކ ރާންީވ ކީއްެވެގން ބާވައޭ. މިހެން މޮިގތަށް ލިޔެފައި

ގ ޅިެގން ޗ އްޓީ ލިބޭނެ ވާހަކަ ނ ވަތަ ދޭންޖެހޭނެ   ރިހާ މ އައްސަސާތަކ ެގ ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް ހަމަ މިޮގތަށް ވިހެއ މާހ 

ލިޔަންވީތޯ ޮގތަކީ ؟ވާހަކަ  ިމކަންކ ރަންޖެހޭ  ެއއާެއކީަގިއ  ؟ އެއީތޯ  ހަމަ  އަރާ.  ެއބަ  ހިތަށް  ެވސް  އަޅ ަގނޑ ެގ  ހަމަ 

ގ ޅިެގން ނ ވަތަ   ވިހެއ މާ  ،ވާ "މި ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާއިރ   އްދާަގއި މިހ ށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙ ެގ ދެވަނަ މާ

ކޮބަިއކަން   ،ދަރިއަކ  ލިބ މާއި ގ ޅިެގން ދޭ ޗ އްޓީ ޙައްޤ ވެފަިއވާ ފަނޑިޔާރަކ  ވާނަމަ" މިހެން އޮތީާމ މީެގ މާނަައކީ

މަސް   6ވިހެއ މަށްފަހ ަގއި    ވިހާފަިއވާ ފަނޑިޔާރަކ    ، މާނައަކީޖެހޭހެން. މީެގ  އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ތަފ ސީލ ކޮށްދޭން އެބަ

ނ ވޭ.    މިއެއްވެސް ޙަޤީޤަތ ަގއި ޔަީގނެއް  ،ވެފައި އެ ޗ އްޓީ ނ ލިބިވާ މީހ ންނަށްތޯ  މަސް  6ނޫނިއްޔާ    ،ނ ވާ މީހ ންނަށްތޯ

ހ ރި.   ހޭނެ ބަދަލ ތަކެއް އެބައެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި ވެސް މިއަށް އަންނަންޖެ

ރައީސް  އެހެން   ؛އިްއޒަތްތެރި  މ ޅިން  ޚިޔާލަށް  އަޅ ަގނޑ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން،  އަދި  އެކީަގއި  ހ ށަހެޅ މާ  ިއޞްލާޙ   މި 

ވެސް ކ ރައްަވއިފި.    ތެރެއިން ބައެއް ކަންކަން މި މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން އިސްވެ ފާހަަގވާހަކަތަކެއް ވެސް އެބަ އާދޭ. އޭެގ

ކަން ދިވެހި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނޭގ ދިވެހި ދައ ލަތ ަގއި   ،ތަމަ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީފ ރަ
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ދައ ލަތ ެގ ހ ރިހާ ބިމެއް އޮތީ. މާލޭަގއި ހ ރި ހ ރިހާ ބިމެއް ވެސް އަދި ރަށ ަގއި ހ ރި ހ ރިހާ ބިމެއް ވެސް މި އޮތީ  

ދަށ ަގއިކަން. އަދި އިމާރާތްކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ފައިނޭންސް ނ ވަތަ ފައިސާ ވެސް ހ ރީ   ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ މިލްކ ވެރިކަމ ެގ

ރިންގ ެގރެންޓީ ހ ރި. އަދި ދައ ލަތ ެގ ސޮވް  ކަން އެބަ އެނޭގ. ބީ.އެމް.އެލް ެވސް އެބަދިވެހި ދައ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ަގއި 

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ    ،އޮތް. އިމާރާތްކ ރާނެ ކ ންފ ނި  ބަވެސް އެ  ަމގ  އެ  ހ ރި،    ހޯދައިެގން ފައިސާ ހޯދޭނެ ޮގތްތައް ވެސް އެބަ

މި ދަންނަވަން  އެހެންނަމަވެސް،  ކ ންފ ންޏެއް.  އޮތް  ދަށ ަގއި  ބެލ މ ެގ  ދައ ލަތ ެގ  ހަމަ  ވާހަކައަކީ   ވެސް    ، އ ޅޭ 

ެގ ލާފައި މިހެން ސައިކަލ ަގއި ދާއިރ  އެބަ ފެނޭ އަމިއްލަ މީހެްއެގ ެގެއއްެގ ފާރ އިސް ނިންމައަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލި

ނަންބޯޑ  ޭއ.ސީ.ސީެގ  އެބަ  ،ބޭރ ަގއި  ދާއިރ   މާފަންނ ން  އެހެން  ހަމަ  އަދި  ނަންބޯޑ .  ބައެްއ    ،ފެނޭ  ޖޭ.އެސް.ސީެގ 

ވަނަ ަގރ ނ .   21މިއީ   ؛މިނިސްޓްރީތަކ ެގ ނަންބޯޑ  ެވސް ބައެއް އަމިއްލަ މީހ ންެގ ޭގޭގަގއި ޖަހާފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވަނަ އަހަރާ ހިސާބަށް އަންނައިރ ަގއި ޖ ޑީޝިއަރީާއ ގ ޅ ންހ ރި އިމާރާތްތަކާއި    2022ވަނަ ަގރ ނ ެގ    21އެހެންވީމާ،  

ހިސާބ ަގއިތޯ   ހިންާގ  ޯގތިެގދޮރ ަގއި  މީސްމީހ ންެގ  އަމިއްލަ  މިނިސްޓްރީތައް  ބޮޑެތި  ދައ ލަތ ެގ  އަދި  އޭ.ސީ.ސީއާއި 

؟ ބަދަލ ކ ރެވޭނެ ދ ަވސް އަންނާނީ ކޮންއިރަކ ތޯ؟ ނ ވަނީތޯންނޫނީ މިކަން އަދިވެސް ހަމަ ބަދަލ ކ ރާ؟ އަޅ ަގނޑ މެން މި ތިބީ

ެގ 2008  ،ފައިބަމ ންދާ ސ ވާލެއް. ހަމަ އެާއއެކީަގިއ ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން  އިއަރަ   މިއީ އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތަށް

ޭއެގފަހ ން ދ ވަސްވަރ     ނ ާވކަން. ައޅ ަގނޑ  ެވސް އެ، އަލަށް ކޯޓ ެގ އިމާރާތެއް ެއޅިފައިއްފަހ ން މާލޭަގއި ެއްއވެސް ކޯޓެ 

  ގައިމ  ވެސް ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނޭ އޭރ   ،ީވއިރ ަގއި  އ ޅ ނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ަގއި ވަކާލާތ ކ ރަން ކަމަށް

ކަންހިނާގ އޭރ ަގއި  ެއއީ  ވެސް  މީހާާއިއ   ،ޮގތަކީ  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  ކަމެއް.  ދ ރ ަގއި  މާ  އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނޭގ  މިހާރ  

އަތްދަމާލީމާ އަތްޖެހޭ ހިސާބ   ށް ހެކިންެގ ޮގތ ަގއި ެގންނަ މީހާއާ ހަމަ ތިބޭނީ ާގތްަގނޑަކަށް  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ މީހާއާ ދެކޮޅަ

ެއޅިފައެއް   .ކައިރީަގިއ ތިބޭނީ. މަދ  ކޯޓ  އިމާރާތްތަކެއް މިހިރީ ނެތް. މިހާރ  މިއީ    ެއކަށީެގންާވ ކޯޓ  އިމާރާތްތަކެއް 

ންމެ އިމާރާތެްއ ވެސް އިތ ރަކަށް ނޭޅ ނ . ޙަޤީޤަތ ަގއި ކޯޓ ތަކަށް ބޭނ ންވާ  އަދިވެސް މާލޭަގއި ކޯޓ  އިމާރާތެއް އެ،  2022

އެކަށީެގންވާ އިމާރާތްތަކާއި ަވސީލަތްތައް ފޯރ ކޮށްދިނ މަކީ ެވސް އިންސާފ  ައވަސްކ ރ މަށް ޓަކައި އަދި އަޅ ަގނޑ މެން  

ޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް. ެއ  ެގ ެގ ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނންފަނޑިޔާރ   ،ކިޔާ އިންސާފ ެގ ދާއިރާ  މި

ވެސް ިމ    ގައިމ ދީެގން ކ ރާނެ ކަމަށް ހަމަ  ދީެގން ެއންމެ އިސްކަމެއް  ކަމެއް  މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ ޮގތ ން އެންމެ މ ހިންމ 

  ، ޖޭ.އެސް.ސީ ެއކ ލެވިފައިވާ ޮގތް ނ ވަތަ ކޮމްޕޮޒިޝަން  ،ސަރ ކާރ ން އަދި އަޅ ަގނޑ ެމން ވެސް ވަޢ ދ ވެފަިއވާ ކަމަކީ 

އަހަރ  ފާއިތ ެވެގން    3މިހާރ  މި ސަރ ކާރަށް   ؛.އެސް.ސީެގ ކޮމްޕޮޒިޝަން ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްޖޭ

ދިޔައީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ    ވެސް ާގތްަގނޑަކަށް ދެބައިވެެގން މި  ދިޔައީ. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ދައ ރ   މި

  އެީއ ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ؛ކަމ ެގ ވާހަކައެ އްެގ ޮގތ ަގިއ ކ ރާނެ ކަންތައްތަކ ެގ ވާހަކަ،  ކަމެ  އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ މ ހިންމ 

ކަމެްއ    ފަހ ން އަޅ ަގނޑ ެމން ކ ރަން ބޭނ ންވާ  ލާފައި ެއއީ އެންމެއިކޮމްޕޮޒިޝަން ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ވާހަކަ އިހަށް ބާއްވަ 
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މަށާ ހަދާނެ ެއއްޗެއް    އި ކޮށަ  ، އޮލަނބ ކޮށް   އެއްތެދ ކޮށް   ،ބައްޓަމަށް ެގނެސް  ، އަދި މި ޖ ޑީޝިއަރީ ކިއްސަރަށް ެގނެސް

  ލާފަިއ އޮތް އިޮގތ ަގިއ އެކަން ބާއްވަ   ެގކަމެއް   ހަދާފައި ދެން ވެރިކަން ނިމޭކޮޅަށް ދިޔައިމާ ހަމަެއކަނި ކ ރީޭމ ބ ނަން ކ ރާ

ބޭނ ންވަނީ ފާހަަގކޮށްލަން  ައޅ ަގނޑ   އެކަން  ފެންނަނީ.  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޖ ޑީޝަ  ، ތަން  ނ ވަތައެީއ   ރީެގ 

އަސާސީ ފަނޑިޔާރ ންނަށް   ބޭނ ންވާ  ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި  ދައްކާއިރ ަގއި  ވާހަކަ  ޙައްޤ ތަކ ެގ  ދޭ 

ެގ  2008ޖެހޭ.    ނެތި މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ މިނިވަންކަން ވެސް ފަނޑިޔާރ ންނަށް އޮންނަން އެބަ  މިނިވަންކަމާއި އަދި ބިރެއް

ޖޭ.އެސް.ސީެގ    ،ެއކީަގއި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކަން ފެށި ވާހަކަެއއް  ވ ޖޫދ ވ މާ  ،އި އެކީަގ  މި ޤާނޫނ އަސާސީ އ ފަންވ މާ

މި މިނިވަންކަމެއް ނ ލިބޭނޭ. އޭރ ވެސް އަޅ ަގނޑ     ކޮމްޕޮޒިޝަން  ޙަޤީޤީ  ބޭނ ންވާ  އޮތްޮގތަކ ންނެއް ފަނޑިޔާރ ންނަށް 

ވާހަކައެއް  ވާހަ  މިއަދ   ،ދެއްކި  އެ  ހަމަ  ދައްކަންޖެހެނީ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސްެވސް  ކޮންމެހެން  ؛ކަ. އިއްޒަތްތެރި  މިއީ 

ެއއްވެސް ޮގތަކަށް މިހާރ  ޖޭ.ެއސް.ސީަގއި ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ން ކަނޑައެޅިެގން އެ ބޭފ ޅ ން    ،އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ

ވެސް    ކ ރާ ވާހަކަެއއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  މިދައްކާ ވާހަކައަކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކޮންމެ މީހަކީ  ނ ފޫޒ  ފޯރ ވަިއެގން އެކަން

ދެން އަދި ބަލަން ހ ންނަ    ،ދ ރަތީ ޮގތ ން އެ ފޯރ ވޭ ނ ފޫޒާއި ކ ރެވޭ ކަންތަކާއި ގ   ،އިންސާނަކަށް ވީތީ ތަބީޢީ ޮގތ ން

ައޅ ަގނޑ މެން ކިތަންމެ  ؛ވެސް ބަދަލ ވާނެ ެއްއޗެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ގައިމ މީހާއަށް ފެންނަ ޮގތް ެއއީ ހަމަ

ޮގތ ން މި   ޤީޤަތެއް އެ ޙަޤީޤަތް ވާނީ ޙަޤީޤަތަށް. މިހާރ  ޖޭ.އެސް.ސީ ކޮމްޕޮޒިޝަން އޮތްސް ެއ ޙަޔަ ވާހަކަެއއް ދެއްކި

ކ ރެވިފައި މި އޮތީ.   ތަނަށް ފޯރާޮގތަށް މިކަން  ބޮޑ  ތަނ ން ސިޔާސީ މީހ ނެްގ ނ ފޫޒ  އެ  މާ  ،ބޮޑަށް ވެސް  އޮތީ ހަމަ މާ

އަޅ ަގނޑ މެން ފ ޅާ ދާއިރާއެއްަގިއ    . މެދ   ތާޖެހޭ މި ކޮމްޕޮޒިޝަން ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ ޮގ  އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނަން އެބަ

ޖެހޭ. ނިންމަން    ރައްޔިތ ންނަށް އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާ ވެސް މަޝްވަރާކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން ޮގތެއް ކަނޑައަޅަން އެބަ

ދ ރާލަ  އެބަ އޮްއވާ  އިޖެހޭ.  ކޮމްޕޮޒިޝަނަ  ަވގ ތ   އެބަ  ށްޖޭ.އެސް.ސީެގ  ބަދަލ ެގންނަން  އަދި ޖެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ހޭ. 

ެގނައިމާ ދެން ވާ އެްއޗެއް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލާފައި ިއތ ރަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް ވެސް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ  ދަލ ބަ

ެވސް ކ ރަން އެބަޖެހޭ. އެއީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެޖޯރިޓީ    އޮެވެގން އެކަންވެސް  ސް  ޮގތ ަގއި މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލި

ދަށްވީމާ  ވަކިވަރަކަށް މެޖޯރިޓީ  ނ ވަތަ  ވ ރެ  ޮގތަކަށް  ބޭނ ންވާފަދަ  މެޖޯރިޓީ   ؛އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތަކަށް  ބޭނ ންނ ވާ 

އަނެއްކާ  ފަހ ން  ބަދަލ ވެެގންދިޔައިމާ  ކަންތައްތައް  ނ ވަތަ  ބަދަލ ަގިއ  ބަދަލ ވެެގން  ތިބ މ ެގ  ދައްކަން  ވާހަކަ  އެ  ވެސް 

ބ ނާ މ ސްކ ޅިން  އިހ ެގ  އެހެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ފެންނަާގށޭ.  ވެހޭތާ  ަވގ ތެއްަގއި  ޮގތަށް  އޮތް  ކ ރެވެން  ެއކަމެއް  ންވީމާ، 

ޮގތް ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން  ކ ރަން އޮތް  ރަނަގޅަށް ކޮށް ނިންމ މަކީ އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ އެކަން އެކަމެްއ އެންމެ

 ަގބޫލ ކ ރަން. އާދެ! ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން



2220 ފެބ ރ ވަރީ 7ޖަލްސާ                                       ވަނަ   2ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

35 

 

ސް އެނބ ރި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ހެނދ ނ ެގ ސައިެގ ަވގ ތ  ޖެހިއްޖެ. އެހެންވީމާ، ދެން މަޖިލި

 ޖަހާއިރ .   11ބައްދަލ ވާނީ 

 

 { އަށް 11:10އިން  10:26 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 (هللاރައީސް އީވާ ޢަބްދ މަޖިލީހ ެގ ނައިބ   ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން

 ބަހ ސް.  އީތިދާބ ން. އެއީ އި` އަޅ ަގނޑ މެން މި ދަންފަޅީެގ މަސައްކަތް މި ފަށަނީ ހެނދ ނ  މެދ ކަނޑާލި ހިސާބ 

  ، ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމް  هللا ޢަބްދ މެންބަރ     އިްއޒަތްތެރި  ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

ާގނޫނަށް( އިޞްލާޙ   13/ 2010ާގނޫނ  ނަންބަރ    ބަހ ސް.  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ  ބިލ ެގ   ވިލ ފ ށީެގނައ މ ެގ 

 . ޢަފީފ  ޙަސަން މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 

 ޙަސަން ޢަފީފ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ދާއިރާެގ މެންބަރ   ވިލ ފ ށީ

ނަ ާގނޫނ   ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ާގނޫނަށް(   13/ 2010ންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ފަނޑިޔާރ ންެގ  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ފަނޑިޔާރ ންެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ޚާއްޞަ    ،މި ބިލ ގައިވާ ޮގތ ން މީަގއި މި ބަޔާންކ ރަނީ  ! ެގނައ މ ެގ ބިލ . އާދެއިޞްލާޙ 

ގ ޅިެގން ލިބެންޖެހޭ   ހެއ މާގ ޅިެގން ލިބެންޖެހޭ މެޓަރނިޓީ ލީވް، ނ ވަތަ ވި  ޮގތެްއަގއި އަންހެން ފަނޑިޔާރ ން ވިހެއ މާ

އާދެ!   ؛ެއއާެއކ  އެ ވިހާ ދަރިފ ޅ އެ ޗ އްޓީ ދޭނެޮގތ ެގ އ ސޫލ ތަކެއް މި ބިލ ަގއި ކަނޑައެޅިފައި މި އޮތީ. ހަމަ  ،ޗ އްޓީ 

ތަކެްއ  އިމްތިޔާޒ   ،ޙައްޤ ތަކެއް  ؛އެ ދަރިފ ޅ ެގ ބައްޕައަށް ލިބޭ ޗ އްޓީއެްއެގ ވާހަކަ މި އޮތީ ލިޔެވިފަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޮގތެްއަގިއ   އާންމ   އެއީ  އަދި  އ ސޫލަކ ން.  އެއް  ދެވެންޖެހޭނީ  އެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ދެވޭ  ފަރާތްތަކަށް  އަދާކ ރާ  ވަޒީފާ 

  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ މިފަދަ އިޞްލާޙ ތައް އަންނަންޖެހޭނީ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ާގނޫނ ގައި. ފަނޑިޔާރ ންނަށް ަވކި 

ާގ ބެހޭ  މިނިވަން   ނޫނ ަގއި. ސިވިލް ސަރވަންޓ ންނަށް ވަކިޮގތަކަށް ފަނޑިޔާރ ންނާ  ާގނޫނ ަގއި ނ ވަތަ  ޮގތަކަށް އެ 

ވަޒީފާއާ ބެހޭ    ،އެހެން މ އައްސަސާތަކ ެގ މ ަވއްޒަފ ންނަށް އެ ާގނޫނ ަގއި ބަޔާންކ ރ މ ެގ ބަދަލ ގައި  ،މ އައްސަސާތައް

ފަރާތްތަ ހ ރިހާ  އަދާކ ރާ  ވަޒީފާ  އޭރ ން  ެގނައ މ ން  އިޞްލާޙ   މި  ހަމައެއްާގނޫނަށް  އެއް  މިފަދަ   ެގކަށް  ޮގތ ަގއި 

ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  ލިބިެގންދާނެ.  ޙައްޤ ތައް  ދައ ލަތ ގެ  ؛އިމްތިޔާޒ ތަކާއި  ހަމައެކަނި  އަދާކ ރަނީ  ަވޒީފާ 

މ އައްސަސާތަކަކ ންނެއް ނޫން. އަމިއްލަ ފަރާތްތަކ ަގއި ވަޒީފާ އަދާކ ރާ މިފަދަ ފަރާތްތައް ވެސް އެބަތިބި. ކޮބައިތޯ ެއ  

އަޅ ަގނޑ  މި    ،މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންކަމ ން؟ ނާޔަތަކީއިތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ  ފަރާ
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ރަނަގޅ  ޮގތަކީ ަވޒީފާއާ ބެހޭ ާގނޫނ ަގިއ މި އިޞްލާޙ ތައް ެގނައ ން.   މިފަދަ އިޞްލާޙ ތައް ެގންނަން އެންމެ  ،ދަންނަވަނީ

ރާތްތަކަށް ލިބިދޭ ޮގތަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވަޒީފާ އަދާކ ރ މާ ބެހޭ ާގނޫނ  އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ދޭންޖެހޭ ފަ މި އިމްތިޔާޒ ތައް  

ެގނައ މ ެގ ޮގތ ން މި ބިލ  ހ ށަހެޅިފައި މި އޮތީ ހަމަ އެާއއެކ   ެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ  ންފަނޑިޔާރ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

  ދީެގން މިއަދ   އި އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ ބޮޑ  އިސްކަމެއްއަޅ ަގނޑ މެން ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނ ެގ ވާހަކަ ދަްއކާއިރ ގަ 

ވެސް މަސައްކަތް ކ ރަމ ން ިމ ެގންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޝަރްޢީ ދާއިރާ އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ ކަންތައްތައް. މި ިއްއޒަތްތެރި 

އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަން  މަޖިލީހ ން މިޮގތ ން ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތަކެއް ކ ރެވިފައި ވެއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް، އަދިވެސް  

ޮގތ ެގ ޝަކ ވާ ރަްއޔިތ ން ކ ރާލެއް    ކަންތައްތައް ހިނަގމ ންދާ  އި ތެރޭަގޭގހ ރި ކަންތައްތަްއ ހަމަ އެހާމެ ިގނަ. ފަނޑިޔާރ  

ވަކި މަދެްއ ނޫން. އެހެންވީމާ، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މިފަދަ ބިލެއްެގ ވާހަކަ ދައްކަން ފަނޑިޔާރ ންނަށް އިމްތިޔާޒ ތަކެްއ  

އިންސާފ ވެރިކަމާެއކ  ެއ މައްސަލަތައް   ،ެގއަށް ހ ށަހެޅޭ މަްއސަލަތައް ައވަސްވެކަ ދަްއކަމ ންދާއިރ ަގއި ފަނޑިޔާރ ދޭ ވާހަ

ކޯޓަކަށް   ؛ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   ނިންމ މާ ބެހޭ ޮގތ ން ފާހަަގކ ރ ން އެއީ މ ހިންމ 

ތ ެގ ބިލ ަގއި ަވކި މ އްދަތ ތަކެއް   އިޖ ރާއީމިސާލަކަށް ޖިނާ  ނަށް އެބަ އޮތް އަޅ ަގނޑ މެންމިއަދ     ،މައްސަލަެއއް ހ ށަހެޅ މ ން

ތ ެގ ާގނޫނ ަގއި ކަނޑައެޅިފައިާވ  އެ އިޖ ރާ  ،ކަނޑައެޅިފަ. ނަމަވެސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސ ވާލަކީ، އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ

މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ފާސްކޮށްެގން   ؟ެގންދޭތޯ  ކ ރަމ ންމ އްދަތ ތައް ެއޮގތަށް ކޯޓ ތަކ ން ބަލައިެގން ެއޮގތަށް މަސަްއކަތް

ކޮބައިތޯ މި  ؟ ދޭތޯ  ތ ެގ ބިލ . ހަމަ އެއާއެކ ގައި މި ކަންތައްތައް ެވސް އެޮގތަށް ހިނަގމ ން އެބަދިޔައީ މަދަނީ އިޖ ރާ  މި

މި ކަންތައްތައް ބަލަންޖެހޭ   ؟ތޯ އެ ފަރާތްތަކ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތ  އަދާކ ރެވެމ ންދޭ؟ ކަންތައްތައް ކަށަވަރ ކ ރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ

ފަރާތްތަކެއް ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން އަޅ ަގނޑ މެން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކިތަންމެ 

ާގނޫނެއް ވެސް ފާސްކ ރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ެއ ާގނޫނ ެގ ފޮނިމީރ ކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭނީ އެ ާގނޫނ ަގިއ  

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ާގނޫނ ތައް   ،ބަޔާންކ ރާ ޮގތަށް ރައްޔިތ ންނަށް އެކަމ ަގއި މ ޢާމަލާތ ކ ރެިވެގން. އެހެންނޫންނަމަ

ބޭނ މެއް މ ހިންމ   މާ  ރައީސް   ފާސްކ ރ މ ެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ާގނޫނެއް ؛ނެތް.  ިމފަދަ  ކޮންމެ  ޚާއްޞަކޮށް    ، އާދެ! 

ރީޢަތ ެގ މަރ ޙަލާަގއި އެކަމާ ގ ޅޭ  ޝައަދި އެހެން ާގނޫނ ތައް ވެސް ެއއީ    ފަނޑިޔާރ ންނާ ބެހޭ ާގނޫނެއް ފާސްވ މާއެކ  

ރީޢަތަށް ދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެމން މި ފާސްކ ރާ ާގނޫނ ތައް ޝަކޮންމެ ކަމެްއަގއި ވެސް ޑިސްޕިއ ޓ  އ ފެދ ނީމާ  

އެއްޮގތަށް ފަނޑިޔާރ ން މަސައްކަތް    ފްހޫމާޖެހޭ. އެ މަ  ފާސްކ ރާ މަފްހޫމް ފަނޑިޔާރ ންނަށް ވަރަށް ސާފ ކޮށް އެނެގން އެބަ

ވިސްނަންޖެހޭ ެއބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންވީމާ،  ަގބޫލ ކ ރެވެނީ.  އަޅ ަގނޑަށް  ކަމަށް  ކޮބައިތޯ    ،ބައްޓަންކ ރަންޖެހޭނެ 

ސާބ ން ޮގތަކީ. ހަމައެކަނި އަޅ ަގނޑ މެން މިތަނ ން ާގނޫނ  ފާސްކ ރ މާ ހި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ކަންތަްއތައް ކ ރެވޭނެ

ނިމ ނީތޯ ޒިންމާ  އެބަ ؟އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މެކޭނިޒަމެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެން    ،ޖެހޭ  ތަޢާރަފ ކ ރަން.  ނިޒާމެއް 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢަދ ލ އިންޞާފ  ގާއިމ ކ ރ މ ެގ   ،ބ ނާ މަފްހޫމް  ފާސްކ ރާ މިފަދަ ކޮންމެ ާގނޫނެއް އެ ާގނޫނ ަގއި އެ
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ފިލ ވައިދޭނެ މެކޭނިޒަމެްއ  ންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓަރ ންނަށް އެ މަފްހޫމް ރަނަގޅަށް އޮޅ ންދާއިރާަގއި މި ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރ 

އެބަ ާގނޫނ ތަކާ  ގާއިމ ކ ރަން  އެ  ނިންމަމ ން  ޖެހޭ.  ކަންތައްތައް  ފަނޑިޔާރ ންެގ  ވަންޏާ    ނ ދާއެްއޮގތަށް  ކަމަށް 

ާގއި އިންސާފ   އަންނާނެ  ލިބެމ ން  ޝަކ ވާ  އަބަދ ވަސް  ހަމައަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަދި  ވަންޏާ.  ކަމަށް  އެާއއެކ   މ ނ ވާ 

އެ ވަންޏާ  ކަމަށް  ލަސްވަމ ންދާ  މައްސަލަތައް  ހ ށަހެޅޭ  އެހެންވީާމ، އީ  ކޯޓ ތަކަށް  އާދެ!  ނ ލިބ ން.  އިންސާފ   ވެސް 

 ކަމެއް ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ    ވެސް ދަްއކާލ ން އެއީ މ ހިންމ   އަޅ ަގނޑ މެން މިފަދަ ާގނޫނެއް ފާސްކ ރާއިރ ަގއި މި ވާހަކަ

  7  ،އާދެ! މިއަދަކީ ؛އެއްކޮށް އަޅ ަގނޑ ެމން، އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންހަމަ މިއާ ؛. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްދެކެން

އަހަރ  ފ ރޭ ދ ވަސް. އޭރ ަގއި ކޯނީ    10ފެބ ރ ވަރީަގިއ ހިންިގ ނޭދެވޭ ޢަމަލަށް    7  ެގވަނަ ައހަރ   2012  ،އަކީ ފެބ ރ ވަރީ

މިއީ މިއަދ    ؟ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންތައްތައް ެއޮގތަށް އެ ކަންތައްތައް ބެލިފައިވޭތޯލެވ ނ . އެ ރިޕޯޓ އިރިޕޯޓެއް އެކ ލަވަ 

  ބ ނާ ކަންތައްތައް  އެންމެ ކ ޑަމިނ ން އެ ކޯނީ ރިޕޯޓ ަގއި އެ  ، އަޅ ަގނޑ މެން އ ފައްދަންޖެހޭ ސ ވާލެއް. އެ ކޯނީ ރިޕޯޓ ަގއި 

ރައްޔިތ ންނަށް އިންސާފ  ދެވ ނ  ކަމަކަށް ނ ވާނެ.  ،ނޭޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅ ަގނޑ ެމންނަށްމެދ  ފިޔަވަޅ  ، ެއއާއިނ ބަލަ

ޚިލާފަށް ވައްޓާލީ. ެއއީ ރައްޔިތ ންެގ ޙައްޤ ތަކަށް އަރަިއަގތ ން.    ާގނޫނާ  ރައްޔިތ ން އިންތިޚާބ ކޮށްފައި އޮތް ސަރ ކާރެއް

ޚާްއޞަކޮށް   ،ޮގތް  ދިޔައި، ރަްއޔިތ ންނަށް ިއންސާފ  ހޯދައިދޭން ބޭނ ންވާ ކަމަށް ވަންޏާ، މި ކަންތައްތައް ހިނަގއެހެންވީމާ

ކަމ ަގއި އެންމެ އިސްކޮށް އ ޅ ނ  ފަރާތްތަކަކީ ކޮބިއިތޯ  އެ؛ އެ މަސައްކަތް  ؛ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންތައްތައް   ކޯނީ ރިޕޯޓ ގައި

ޭއަގިއ ހި ފ ލ ހ ންނާއި ދިވެހި ސިފައިންެގ ޚިދ މަތ ަގއި ތިބި ފަރާތްތަކ ެގ ތެރޭަގއި  އެބަ ބަލަންޖެހޭ. ޚާއްޞަކޮށް ދިވެ

ކޮބައިތޯ ފަރާތަކީ  އެއެ؟ ބައިވެރިވި  ވެސް  މިހާރ   ފަރާތްތައް  މަސަްއކަތްކ ރަމ ންދޭތޯ ފަދަ  މ އައްސަސާތަކ ަގއި  ފަދަ 

އެބަ ބަލަން  ފަރާތްތައްޖެހޭ.    އަޅ ަގނޑ މެން  މ އައްސަސާތަކ    އެފަދަ  ތިބެެގންއެފަދަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް   ަގއި 

ޢަދ ލ ޞާއިންޢަދ ލ  ނެތް.  ާގއިމ ކ ރެވޭކަށް  އާދޭ ޞާއިންފ   އެބަ  ފ ރަތަމަ  އެންމެ  ކަންތައްތަކ ަގއި  ގާއިމ ކ ރ މ ެގ  ފ  

ކަމަށް   ބައި ދިވެހި ފ ލ ހ ންނަކީ. އެހެންވީމާ، ރަނަގޅ  ތަޙ ޤީޤެއް ނ ހިނާގ  ެއއް  ތަޙ ޤީޤީ ދާއިރާ. އެ ތަޙ ޤީޤީ ދާއިރާެގ

ނ ދާނެ.   ރަނަގޅަކަށް  ޝަރީޢަތް  އެ  މައްސަލަ  ގާއިމ ކ ރެވިެގން   އްޢަދ ލެޙައްޤ ތަކެްއ،  ވަންޏާ،  އެ  އަދި  ނ ދާނެ. 

ތެރޭަގއި ލިބިފައި ސް، އެ މައްސަލަިއަގއި ދަޢ ާވކ ރާނެ ހެކިތަކެއް އޭެގނަމަވެށް ހ ށަހެޅި ކަމ ަގއި ވީޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލަ

މި ދެންނެވި  ނޯންނާނެ.   ިމއަދ   މި އެހެންވީމާ،  ދ ވަހ   ފ ރ ނ   ދިހަ އަހަރ   ފާހަަގކޮށްލ މަކީ   ޖަރީމާއަށް   ކަންތައްތައް 

މެންބަރ ން އެބަޖެހޭ   ހ ެގއަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ މަްއޗަށް އޮތް ލާޒިމ  ކަމެއް. މި އިްއޒަތްތެރި ަމޖިލީ

ރައްޔިތ ންނަށް   ެގ، ައޅ ަގނޑ މެންއިބަލަކަންތައްތައް ެއބަޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަން. މިކަންތައްތައް ނ   ވިސްނަން. މި

ނ ލިބި ހިނަގިއެގން  ،އިންސާފ   މަގ ން  އިންސާފ ެގ  ކަންތައްތަްއ  ތެރޭަގއި  މ ސްތަޙީލ  ޔ ދިއަޅ ަގނޑ މެންެގ  އެއީ  މަކީ 

 ކަމެއް.   ލ ޙީއ ޅޭ ރިވެތި ދިރިއ ޅ ން ލިބ މަކީ ވެސް މ ސްތަ  ކަމެއް. އަދި ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް އަޅ ަގނޑ  ހޯދައިދޭން މި

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތްތެރި މެންބަރ . ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

ދ ކ ރަން. އީިއޞްލާޙަށް ތާ  ެގއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ެވސް މި ހ ށަހެޅިފައި އޮތް ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނ ޝ ކ ރި

ހަމަ ެއހެން މ އައްސަސާއެކޭ އެްއޮގތަށް ލިބ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް   ވިހެވ މ ަގއި ލިބޭ ޗ އްޓީ؛ ޗ އްޓީ ފަނޑިޔާރ ންނަށް  

މިއަދ ެގ ހެނދ ނ ެގ ދަންފަޅީަގއި މި ބިލަށް ވާހަކަދައްކަވަމ ން  ؛ ރައީސް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ދެކެން. އިއްޒަތްތެރި

ެގނައ ން އެއީ  އެކ ލެވިފަިއާވ ޮގތަށް ބަދަލ   ސީކެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން ވިދާޅ ވި، ޖޭ.އެސް.

. އާދެ! އެމް.ޑީޕީއަކީ އަބަދ ވެސް ރަނަގޅ   ށްމަބޭފ ޅާެގ ަވޢ ދެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވަޢ ދެއް ކަ ވަޢ ދެއް ކަމަށް. އެ

ކަންކަން ރަނަގޅަށް ކ ރަމ ން އަންނަ ބައެއް. އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ބޮޑަށް ބޭނ ންވާ ކަމެއް.    ކަންކަމަށް ވަޢ ދ ވަމ ން އެ

 ވެސް އެބަޖެހޭ. އެ ބަދަލަށް އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް    މިހާރ  ވެސް ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް އެ ބަދަލ  އަންނަން އެބަ 

 މިހާރ  އެކ ލެވިފައި އޮތް ޮގތަކީ، ެއއީ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތް ކަަމށް އަޅ ަގނޑ މެން ނ ދެކެން. ސީޖެހޭ. ޖޭ.އެސް.ކ ރަން

. އަދި އިންސާފ  ާގިއމ ކ ރޭތޯ ބެލ ން ވެސް އޮތީ ބޭފ ޅ ން އަމިއްލައަށް އިންސާފ  ާގއިމ ކޮށްފަ  އެ  ،އޮތީ  އެީއ، މިހާރ  އެ

ޖޭ.އެސް.ވެފަވާލ ހަ  ބޭފ ޅ ންނާ  އެ ވެސް  އެްއޮގތަކަށް  ެއހެންވީމާ،  ފަނޑިޔާރ ން ސީ.  ޮގތަކަށް  އޮތް  ެއކ ލެވިފައި   

ަގއި ހިމެނ މަކީ، އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިންސާފ  ލިބ މަށް ހ ރަސްތަކެއް ހ ންނާނެ ކަެމއް.  ސީ ވެސް ޖޭ.އެސް.އެްއޮގތަކަށް 

ޮގވާ ކ އަޅ ަގނޑ   މަސައްކަތް  އެ  އަވަހަކަށް  ވީހާ  ފަނޑިޔާރަކ  ލަން  އެްއވެސް  ތެރޭަގއި  މަސައްކަތ ެގ  އެ  ރަން. 

ހ ރަސްސީ ޖޭ.އެސް. ާގއިމ ކ ރ މަށް  އިންސާފ   ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   އެއީ  އިނ މަކީ  ފަހ ން  މީެގ  ކަމެއް. ަގއި  އެޅޭނެ 

ަގއި އޮންނަންޖެހޭނެ ސީ ނ ވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ސިޔާސީ ފަރާތްތަކ ެގ ބައިވެރިވ ން ޖޭ.އެސް.އެހެންވީމާ، އެކަން ޮއެވެގން

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަކީ ރަްއޔިތ ން ހޮވާ، ރައްޔިތ ންެގ ވޯޓަކ ން އިންތިޚާބ ކ ރެޭވ ފަރާތްތަކެްއ  

 ނޫނިއްޔާ ރަނަގޅަށް ޝަރ ޢީ ނިޒާމެއް ނ ހިންޭގނެ. ރައްޔިތ ންެގ ބަިއވެރިވ މާ . އެހެންަގއި އޮންނަންޖެހޭނެ.ސީ ޖޭ.އެސް.

ދިއްކ ރެވެނީ  އިނިގލި  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ފަހަރ   ބައެއް  ނ ހިންޭގނެ.  ނޫނިްއޔާ  ރައްޔިތ ންެގ    ،އެކީަގއި  މިސާލަކަށް 

. ނޫން! ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް ެއ އިންނަވަނީ ކަމަށް ވަންޏާ އިންސާފެއް ނ ހޯދޭނޭ  މަޖިލީހ ެގ ރައީސް އިންނަވާ 

ވެެގން. ފަނޑިޔާރ ންނަކީ ރައްޔިތ ންެގ ވޯޓ ން އިންތިޚާބ ކ ރާ ބައެއް ނޫން. ތިޚާބ ތަނަށް އިން  ރައްޔިތ ންެގ ވޯޓަކ ން އެ

އޭެގ  އަނެްއކާ  އަދި    ،ފަނޑިޔާރ ން އިންތިޚާބ ކ ރަނީ މި މަޖިލީހ ން. އެހެންވީމާ، ފަނޑިޔާރ ން ފަނޑިޔާރ ކަން ކ ރަމ ން

އެ ބަލަން  ކ ރޭތޯ  ރަނަގޅަށް  ފާހަަގ  ތިއްބެވ މަކީ   ރަނަގޅ   ފަނޑިޔާރ   ،ބޭފ ޅ ން  ައއިސް  ންކ ހ   އެއީ  ކޮށްފައި 
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ކ މެއްތޯ ބަލަން. އެކަމެއް ނ ކ ރެވޭނެ.  ހ ކ މެއްތޯ ރަނަގޅ   ހ  އެއީ ޯގސް  ންކ ހ ަގއި އިންނަންވީ ެއ ކ ރި  ސީ ޖޭ.އެސް.

ެގ ކޮމްޕޮސިޝަން  ސީޖޭއެސް. .ނ ވާނެއިނދެެގންއެހެންވީމާ، ފަނޑިޔާރ ން އިނދެެގނެއް ނ ވާނެ  ެއއްވެސް ފަނޑިޔާރެއް 

ފަނޑިޔާރ ން ނ ތިބޭ ޮގތަށް. އެހެންނަމަެވސް، ރާއްޖޭަގއި ރައްޔިތ ން ޯވޓ ލައިެގން ހޮވާ މަޤާމ ތަކ ަގއި   ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭނެ

ށް އަޅ ަގނޑ   ަގއި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަސީރަްއޔިތ ންެގ ބަިއެވރިވ ން ޖޭ.އެސް.   ،ސިޔާސީ ބަިއވެރިވ ން   ،ތިބޭ ބޭފ ޅ ން

މިދިޔަ ހޮނިހިރ  ދ ވަހ  ނެގ ނ  ކޮމަންޑޫ   ؛ނިމިދިޔަ  ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން؛ ަގބޫލ ކ ރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ކާމިޔާބ ކ ރެްއިވ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރަށް އަޅ ަގނޑ  މަރ ޙަބާ ދަންނަވާލަން    ންއިލެކްޝަންަގިއ އެމް.ޑީ.ޕީ-ދާއިރާެގ ބައި

ރާޝިދަ އައިސް،  ،  ށްބޭނ ން  ހިންަގމ ން  އެއީ ސަރ ކާރެއް  ހޯއްދެވީ.  ތި  ކާމިޔާބެއް  ބޮޑ   ވަރަށް  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  އަދި 

ލަން  އިއިލެކްޝަނެއް. ރައްޔިތ ންެގ ތާޢީދ  އޮތީ ކިހިނެއްތޯ ބަލަ- ސަރ ކާރެްއެގ އެންމެ އ ނދަޫގ ދަނޑިވަޅ ަގއި ބޭްއވި ބައި

.ޑީ.ޕީ ހޯދި ކަމަށް ޓަކަިއ ައޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. އިލެކްޝަނަކ ން މިހާ ބޮޑ  ކާމިޔާބެއް އެމް  އްވާލިބާ

ަގބޫލ ކ ރާ   ދާއި، އަދި އިންޑިއާ ައއ ޓް ކެމްޕޭނަކީ ދިވެހިންއީ އިން މި އެނގ ނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެމް.ޑީ.ޕީއަށް އޮތް ތާމި

  ،ައޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވާދަވެރި ފަރާތްަގބޫލ ކ ރާ އެއްޗެއް ނޫންކަން.    ދިވެހިންއެްއޗެއް ނޫންކަން.  

ދި ރާއްޖޭެގ ސިޔާސަތަށް ވެސް ެއންމެ ބޮޑ  ހިއްސާެއއް ކ ރާ އެންމެ ބޮޑ  އެއް ފަރާތް، ރާްއޖޭެގ ތަރައްޤީއަށް ެވސް، އަ

ޕާޓީ ެއއް  ބޮޑ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ    އެންމެ  ކެމްޕޭނަކީ  އެ  ހ އްޓާލަން.  ކެމްޕޭން  އެ  ައވަހަކަށް  ވީހާ  ޕީ.ޕީ.އެމް  ކަަމށްވާ 

މިދިޔަ ހޮނިހިރ  ދ ވަހ  ވަރަށް  ހ ރި ކަމެއް ކަމަށް މިއަދ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން    ރައްޔިތ ންނަށް އިންތިހާއަށް ެގއްލ ން

ޖެހޭ އެކަމަށް ވިސްނަިއެގން އެކަން ހ ްއޓާލަން. އެީއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ސާފ ކޮށް އެ ބ ނީ. އެހެންވީާމ، އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ

އިން ރައްޔިތ ންނަށް ެގއްލ ންވާ ކަމެއްކަން މިހާރ  ޔަީގނ ން ވެސް ދިވެހިން ަގބޫލ ކ ރިކަން މިދިޔަ ހޮނިހިރ  ދ ވަހ ެގ ނަތީޖާ

ނޫނިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޖެހޭނެ. އެހެންންެވެގން އެ ދިޔައީ. އެހެންވީާމ، މިހާރ  އެކަން ވިސްނަފ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސާ

ވަނަ އަހަރ     2008ފޯކައިދޫައކީ    އިީމެގ ކ ރީގަ   !މާ ބޮޑަށް ނޫނެކޭ އެ ޕާޓީއަށް ބ ނެފާނެ. ބައްލަވާރައްޔިތ ން މިއަށްވ ރެ  

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ    ހެދި  ވޯޓ  ލިބ ނ  ރަށެއް. އެހެންނަމަވެސް، އިންޑިއާ ކެމްޕޭނާ  16އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  

ކ ރީަގއި    އޭެގ  ،ސިޔާސެއް ނެތި އ ޅެެގން ކަންކަމ ެގ ވާހަކަތައް ދައްކަިއެގން އަޅ ަގނޑ މެން މިދިޔަ ހަތަރ  އަހަރަކާއި

ބޭފ ޅ ންނަށް ރަނަގޅަށް ކަންކަން ކ ރެވިފަިއ    އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތިން އަހަރެްއަގިއ ކަންކަން ކޮށްފައި އޮތްލެްއ ސާބިތ ކޮށް އެ

ވޯޓ    16؛ ގ ނަވެެގން. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދިހަެވެގންގ ނައޮތިތީ މިއަދ  ފޮކައިދޫެގ ނަތީޖާ އެ ދިޔައީ ދެ 

ވާދަެވރި ފަރާތްތަކ ން ެގންގ ޅ ނ    ދިޔައީ އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ަގނޑ މެން މިހާ ބޮޑ ތަން ކ ރިއަރަިއ މިލިބ ނ  ތަނަކ ން އަޅ 

ޮގސްފައި ތިބި   އިވަގ ތ  ވެސް، ހަމަ ބ އްދި ފިލަ  މާ، ައޅ ަގނޑ  ޮގާވލަން މިސޔާސަތ ތައް ކަމ ނ ޮގސްެގން. އެހެންވީ

ތިބި. ހަމަ    .ޕީ.އެމް ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން އެބަޕީ  .މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ަގއި ވެސް  ބައެއް ނޫން އެ ތިބީ

މެންބަރ ން ވެސް    ،ތަސައްރަފ ފ ދޭ  ެއއްޮގތަކަށް  އެއީކީ  ހ އްޓާލަން.  ކެމްޕޭނ   އެ  ައއ ޓް  އިންޑިއާ  ައވަހަކަށް  ވީހާ 
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ހަރ  ކ ރިން މިއަދ  ީމެގ ދިހަ އަ  ،ވަރ  ކަމެްއ ނޫން. ައދި މި ފ ރ ޞަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންކ ރަންވާ 

އިއްޒަތްތެރި    ،އިމާޡިދިޔަ ވަރަށް ހ ތ ރ  ބަޣާވާތެްއެގ ސަބަބ ން، އެ ބަޣާވާތ ަގއި އިސްކޮށް އ ޅ ްއވި މެންބަރ  ނާއިހިނަގ

ބޭފ ޅ ންނަށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއެއް. އަޅ ަގނޑަކަށް އެހާ ބޮޑަކަށް އެ    ދެ  އި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ރިޔާޟާމާޡިމެންބަރ  ނާ

ޕާޓީ ކ ޑަކަމ ން. އެ ޕާޓީއަށް މިއަދ  އެ އިންތިޚާބ ަގއި ލިބ ނ  ނަތީޖާއަކީ، މިހާތަނަށް ކޮމަންޑޫ    ގޭ ނނަމެއް ނޭ  ޕާޓީެގ

މީ  ގައިދާއިރާއި  ވޯޓ .  ކ ޑަ  އެންމެ  ނެިގ  ފ ދޭވަރެއްެގ  ެގޕާޓީައކ ން  ވާދަކޮށްެގން  ޕާޓީތަްއ  ތަންތަނ ަގއި  އެ  ކ ރީަގއި   

ހަމައަށް   އެއްެގ މ ްއަގނޑާ 47-ކޭ .ޕާޓީ ވިޔަސް، އަދާލަތ  ޕާޓީވިޔަސް މިއަދ  އޭޖ މްހޫރީ   ހ ރި ނަތީޖާއެއް ހޯދާފައި އެބަ

 ބަޣާވާތެއްކަން. ންރާހަައކީ  ފެބ ރ ވަރީ  7ނެގނީ  އިން އެއެވެސް ނަތީޖާެގ ޝީޓ  ނާރާ. އެހާ ކ ޑަކ ޑަ ވޯޓ ކޮޅެއް އެ ލިބ ނީ.  

ެއކޭ ބ ނަން ނެތްކަން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެގ  ކ  ވެސް އާއެ ބަޣާވާތ ަގއި ބައިވެރިންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން ދ ވަހަ

ިއސްކޮށް ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ންނަށް އި  ނ ލ ން. އެ ޕާޓީަގމިކަހަލަ ކަންތައްތަކ ަގއި ކ ރިމަތި  އިލްތިމާސަކީ، ވީހާ ައވަހަށް ެއ ޕާޓީ

ފަނޑިޔާރ ެގއާ  ހޯދ ން.  އިންސާފ   ކަންތައްތަކަށް  ކަެމއް.  ކ ރެވ ނ   އޮތް  ވަރަށް    ގ ޅިފައި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ދެންމެ 

ޖެހޭ.    ކޯނީެގ ރިޕޯޓަށް އިންސާފ  ހޯދަން އެބަ  ،ދ ވަސްވީ ައޅ ަގނޑ މެންެގ އެމް.ޕީ ޢަފީފ  އެ ވިދާޅ ވިހެން  ،ތަޖ ރިބާކާރ 

 ހައްދަވައިެގން އ ޅ ްއވާ ޕާޓީއަށް ެވސް   މާޡިމެންބަރ  ރިޔާޟާއި ނާ ؛މާއި ރިޔާޟާޡިއެ އިންސާފ  ލިބިެގން ނޫނިއްޔާ ނާ

. އެ ޕާޓީއަށް ކިޔަނީ ެވސް  ކ ރިއެރ މެއް ލިބޭކަށް ނެތް. ެއ ޕާޓީެގ މ ޅި ނަން އެ ވަނީ ބަޣާވާތް ޕާޓީއަކަށް ބަދަލ ވެފަ

ބަޣާވާތް ޕާޓީ. ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެން އެްއޮގތަކަށް ވެސް އެދޭ ކަމެއް ނޫން. މި ރާއްޖޭަގއި ޕާޓީއެއް ހަދާއިރަށް އެކަހަލަ  

ކަމެއް. ދެރަވާ ކަމެއް. ރާއްޖޭެގ ސިޔާސީ    ޣާވާތް ޕާޓީ ކިޔ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ހިތްދަތިވާނ ވާނެ. ބަވަނަން ކިޔަިއެގން

ދާނީ ކޯނީ ރިޕޯޓަށް އިންސާފ  ނ ލިބޭހާ ހިނދަކ  އެ ޕާޓީތަކަށް ގޮވަމ ން  ،އެހެންނަމަވެސްތިރާމ ކ ރަންޖެހޭނެ.  ހ ޕާޓީތަކަށް އި

ވަރަށް ބޮޑަށް އިލްތިމާސްކ ރަން. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ހަމަ އިއްޒަތްތެރި  ކަމަށް    ބަޣާވާތް ޕާޓީއޭ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ  މި ދެ

ޮގވާލަން އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ ންނަށް  އާންމ   ޕީ.ޕީެއމްެގ  އަދި  ރައްޔިތ ން    ،މެންބަރ ންނަށާއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ިމއަދ  

ޕި.ޕީއެްމެގ   އި  ވަރަށް  ކެމްޕޭނަކީެއ  ަގބޫލ ކޮށްފިއޭ  ކެމްޕޭނެްއކަން.  ދެރަވަރ   ވެސް  ގޮވ ަމކީ  ވަރަށް  އައ ޓް  ންޑިއާ 

ތާނަގއި ވެސް އިންތިޚާބ ތަކ ަގއި ވާދަކ ރާ    ވެސް ދިވެހިން ބޭނ ން ނ ވާ ކަމެއްކަން. އެހެންވީމާ، ކ ރިއަށް އޮތްއެްއޮގތަކަށް 

ެއކީ ނ ކ ންނަންޖެހޭ. ހަމައެކަނި އޮތް ސިޔާސަތަކީ ސްކޫލްތަކ ެގ    ކަމަށް ވަންޏާ، ތަންކޮޅެއް ރަނަގޅ  ސިޔާސަތ ތަކާ

އިންޖީނ ެގތަކ ަގއި ރީތިކޮށް ދަވާދ ލާފަިއ ހ ރި ފާރ ތަކ ަގއި އިންޑިާއ    ަގާއއި މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން އަޅާފައި ހ ރި އާފާރ 

ަގބޫލ ކ ރާނެ ކަމެއް ނޫންކަން.  މި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން  ހެދ މަކީ އެިއ  ހަމައެކަނި ސިޔާސަތަކަށް  ޖެހ ން އެއީ  އައ ޓް 

ހޯދ މަށް އަދި އެމް.ޕީ   ތ ތަކާރައްޔިތ ންނަށް ފައިދާވާނެ ސިޔާސަ ބަޣާވާތަށް އިންސާފ   މި  ެއކީަގއި ނ ކ ތ ަމށާއި އަދި 

ކ ރެވޭނީ އެއަށް  ަގޅ ނބޭފ ޅ ންެގ ހ ތ ރ ވެފައި އޮތް މާޒީ ރަ  އެ   އިމް ވެސް މަސައްކަތްކ ރައްވަ ޡިވެސް، އެމް.ޕީ ނާ  ޟްރިޔާ

ންފީޛ ކ ރެިވެގން ކަަމށް ވާތީ، އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް އެއަށް އަދަބ  ލިބި އެކަން ތަ އެ  ،އިންސާފ  ލިބި
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ައޅ ަގނޑަށް ؛ ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޔ އެ ޕާޓީ ކ ރިއަށްދާ ކަމަށް ަވންޏާ، އެއަށް އިންސާފ  ހޯދ މަށްފަހ  ކ ރިއަށް ދި

ޕާޓީެގ މި މަޖިލީހ ގެ   އަދި މިދިޔަ ހޮނިހިރ  ދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ މެންެގދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން.  

ރަީއސާ ޕާޓީެގ  އަދި  މަސައްކަތާއި  ބ ރަ  ކ ރެްއވި  އެ  މެންބަރ ން  ލީޑަރ އިްއޒަތްތެރި  އިސް  އެންމެ  ޕާޓީެގ  އަދި    ، އި 

 ؛ޕާޓީެގ އާންމ  މެންބަރ ން  ، އެ ކ ރެއްވި މަސައްކަތާއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް

މަރޮށީެގ މެންބަރ ން އެ ދެއްކެވި ސާބިތ ކަމަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  އަދިެވސް އެ ފަހަރ  ވަރަށް ބޮޑަށް    ،ފޯކައިދޫ، ކޮމަންޑޫ

 ޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖް

އި  ރައީސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ  މިއަދ   ްއޒަތްތެރި  ހ ށަހެޅި  ިއޞްލާޙެއް  ާގނޫނަށް  ފަނޑިޔާރ ންެގ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ދިޔަީއ  ގައިެގންނަވ މަށް ނ ވަތަ ފަނޑިޔާރ ެގ ިއޞްލާޙ ވ މަށް މި ނިެގ މ އްދަތ   ފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ަގއި  ވާހަކަދަްއކާއިރ  

ގ ޅިެގން. އެ ބަޣާވާތް    އެ ކ ރެވ ނ  ބަޣާވާތާ  ،ރަމ ން ދަނިކޮށްވެރިކަމެއް ކ   ޔޮމީެގ ދިހަ އަހަރ  ކ ރިން އެމް.ޑީ.ޕީން ހެ

ކ ރ މަށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ވީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ެގ ިއޞްލާޙ   ަމއިަގނޑ  އެއް ސަބަބަކަށް  ،އޭރ  ކ ރެިވެގން އެ ދިޔައީ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ   މަސައްކަތް.  ެގންދިޔަ  ކ ރަމ ން  ސަރ ކާރ ން  އާ ،  ެއކީަގއި  ނ އަސާސީއާނޫޤާފ ރަތަމަ    ލިބ ނ  

ހިންާގ ފަރާތެއް ލިބ ނ  ނަމަވެސް، ތިން ވަނަ ބާރ    އާ ެވރިކަން  ކީަގއި އާ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަކާއިއެ  ނޫނ އަސާސީއާޤާ

ފަނޑިޔާރ ެގ ލިބިފައެއަށް  ކަމ ަގިއވާ  އޭރ ަގއި  މަސައްކަތް އްިއޞްލާޙ ތަކެއް  ެގނައ މަށް  އިޞްލާޙ ތައް  އެ  ކ ރަން ނ ވޭ. 

ކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވެރިކަން ރ ވަރީަގއި ބަޣާވާތެއްފެބ   7މީެގ ދިހަ އަހަރ  ކ ރިން  ވެެގންދިޔައީ،  ފެށ މ ން އޭެގ ނަތީޖާއަކަށް  

ައޅ ަގނޑ މެންެގ އާ ވެރިކަމާންވައްޓާލ  ައޅ ަގނޑ މެން ފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް  ެއކީަގިއ    . މިއަދ  

ެއންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ މިންވަރަށް   .ދަނީ  ސައްކަތް މިހާރ  ކ ރެވެމ ން މިދެވަނަ ފަހަރަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ެވރިކަމަށް އަިއސް އެ މަ

  . ބަދަލ ތަކެއް މިހާރ  ވަނީ ެގނެވިފަ  ހެޔޮ  ނަމަވެސް، ދަށ  ކޯޓ ތަކާިއ ސ ޕްރީމް ކޯޓަށް  ނ ދިޔައެ މަސަްއކަތް ކ ރެވެމ ން

އެކީަގއި ފާހަަގކ ރަން ބޭނ ންވޭ.    ޔާ ހިތާމަނ ވާކަން ހަމައަދި ހައި ކޯޓަށް ެއކަށީެގންވާ ބަދަލ ތަކެއް މިހާތަނަށް އައިސްފައި

ގ ޅިެގން ހ ށަހެޅިފައި އޮތް    ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް މިއަދ  މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙަކީ ފަނޑިޔާރ ންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޗ އްޓީއާ 

ށް ޗ އްޓީެގ  ފަނޑިޔާރ ންނަފަނޑިޔާރ ންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ.    ހަމަ  އިޞްލާޙެއް. މިއީ މ ހިންމ  ިއޞްލާޙެއް. މި ޗ އްޓީތައް

ހާ ފަނޑިޔާރ ންެގ މ ސާރައަށް ވެސް މިހާރ  ބަދަލ ތަކެއް ެގންނަންޖެހޭ  ،ދައްކާއިރ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން ބޭނ ންވޭ  ވާހަކަ
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ހ ރި ައޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި އެކަށީެގންވާ ޮގތަކަށް މިހާރ     ،ވެއްޖެ. ފަނޑިޔާރ ންނަށް ލިބޭ މ ސާރައަކީ   ދ ވަސް

އެ  އެންމެ  ބަދަލ ތަކާ އަދަދ ތަކަކީ  އަިއސްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ނ ކ ރެވޭ.  ަގބޫލެއް  ކަމަކަށް  ެއކީަގިއ   ކަށީެގންވާ 

މިހާރ    ބޮޑ ވެެގންފަނޑިޔާރ ންނަށް  މ ސާރަ  އަދި ޔ  ދިލިބެންޖެހޭ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ.  ކަމަށް  ކަމެއް  ކ ރަންޖެހޭ  މހާރ   މަކީ 

ފަނޑިއެއާ  ކޯޓ ެގ  ކްރިމިނަލް  ޚާއްޞަކޮށް  ކޯޓ    ،ންނަށްޔާރ އެކީަގއި  ކްރިމިނަލް  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ    ެގ އަޅ ަގނޑ  

ބޮޑެތި މައްސަލަތައް   ރަށްޖެހޭ. އެީއ ވަ  ފަނޑިޔާރ ންނަށް ސެކިއ ރިޓީ ހަމަޖެއްސ މ ެގ ކަންތައްތަކެއް ހަމަޖެހެން މިހާރ  އެބަ

އާދޭ އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޝަކ ވާ  މަްއސަލަތަކާ  ،ބަލަމ ންދާއިރ   ފަނޑިޔާ  ބައެއް  ޚާއްޞަކޮށް ގ ޅިެގން  ރ ންނަށް، 

ައނބިދަރިންނަށާއި   އަންނަމ ންދާކަން.  ތްރެޓްތައް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ކޯޓ ެގ  ލާއަށް ޢާއިކްރިމިނަލް 

ބިރ ދެއްކ މ ެގ ކަންކަން ހިނަގމ ންދާކަމ ެގ ޝަކ ވާ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ލިބޭ. އެކަންކަން ހައްލ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން،  

މަކީ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެްއ  ޔ ދިނަލް ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރ ންނަށް މި ބާވަތ ެގ ސެކިއ ރިޓީތައް ހަމަޖައްސަންޚާއްޞަކޮށް ކްރިމި

މި ޮގތެއްަގއި  ޖ މ ލަ  ދެކެން.  އަޅ ަގނޑ   އަހަރ   ކަމ ަގއި  ތިން  ބަދަލ ތައް   ެގވީ  ެގނެވ ނ   ފަނޑިޔާރ ގެއަށް  ތެރޭަގއި 

ކޯޓަ  ހައި  އެހެންނަމަވެސް،  ަގބޫލ ކ ރެވޭ.  ކަމަށް  ދެމިެގންރަނަގޅ   ދިގ   މިހާ  ނައިސް  ބަދަލ ތަކެއް  ހަމަ ޔ ދިށް  މަކީ، 

 ކ ރ ކޮށްލާނަން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކަިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ކޮޅ  ކަންބޮޑ ވާ ކަމެއްކަން ފާހަަގކ ރަމ ން ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރީރ . 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރީރ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ނަންބަރ    ާގނޫނ   ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ާގނޫނ (އަށް    13/ 2010ޝ ކ ރިއްޔާ  ފަނޑިޔާރ ންެގ  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

  މި ާގނޫނަށް މި ެގނެވޭ މަިއަގނޑ  އިޞްލާޙަކީ، ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ވިހެއ މާ؛ ެގނައ ން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއިޞްލާޙ 

ދ ަވސް. ރަނަގޅ   މަސް  އެއްދ ވަސް. ފިރިމީހާއަށް  މަސް  6 އަންހެނ ންނަށް  ގ ޅިެގން ޕެޓަރނިޓީ ލީވް އިތ ރ ކ ރ ން. އެއީ

ބިލެްއ   މިފަދަ  އަދި  ކަމެއް.  ތާޢީދ ކ ރާ  ވެސް  ައޅ ަގނޑ   ހަމަ  ެގނައ މަކީ  އިޞްލާޙ   މި  އިނޭގތޯ.  މިއީ  ބަދަލެއް 

ެގ ތެރެއިން މިއަދ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   ސަރ ކާރަށް ވެސް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.ހަމަ  ހ ށަހެޅ އްވީތީ  

ވަރަށް  ؛ ޭގަގއި ހ ރި މައްސަލަތައް، ފަނޑިޔާރ ންެގ ހ ރި ަމްއސަލަތައް ނ ވަތަ ފަނޑިޔާރ  ަގއިބިލަށް ވާހަކަދެކެވިެގންދާއިރ 

މަސްލަޙަތ  ގާއިމ ކ ރ މ ެގ އެންމެ ސ ލްޙައި  ޖެހޭ ޤައ މެއްަގ  ިގނަ ބޭފ ޅ ން ފާހަަގކ ރޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަން އެބަ

ނަށް ރީެއއް، ރަނަގޅ  ނިޒާމެއް ރައްޔިތ ންން. ރަނަގޅ  ޖ ޑީޝަޔ ދި އެ ޤައ މ ެގ ފަނޑިޔާރ ެގ ސ ލްޙަވެެގންކީ  ބޮޑ  އަސާސަ

އިންސާފ ވެރިކޮށް   ރައްޔިތ ން  ތެރެިއން  ނިޒާމެއްެގ  އެ ންކ ހ ަގބޫލ ކ ރެވޭ  މަންޒަރ   ކ ރެވޭނެ  ފަނޑިޔާރ ެގތަކ ން  އެ   
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ލިބިެގންދި ރައްޔިތ ންނަށް  އެކަމަޔ ޤައ މ ެގ  މަސައް  ށްން.  ައޅ ަގނޑ މެން  އިއްޒަތްތެރި  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ކ ރަނީ.  މި  ކަތް 

ކްރިމިނަލް ކޯޓ ެގ އަޅ ަގނޑ މެން ކޮށްފައި ހ ރި މަސައްކަތ ެގ ރިޕޯޓަށް ނަޒަރ    އިވަނަ އަހަރ ަގ  2021ނިމިދިޔަ  ؛ ރައީސް

ތެރެއިން . ޭއެގ ޝެޑިއ ލްކޮށްފައޮތް  ހާސް ނ ވަ ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިން މައްސަލަ އެބަ  ލާއިރ  މިދިޔަ އަހަރ  ނ ވައިހިންަގ

އަށް  ހަތަރ  ތާވަލ   ހާސް  މައްސަލަ  ދެ  ފަންސާސް  އެކިސަތޭކަ  ވަނީ  ފަހ   މެދ ވެރިެވެގން ކ ރ މަށް  ކަންތައްތައް  އެކި 

 ވަނަ އަހަރ  ނިމ ނ އިރ  ހަތް ސަތޭކަ  2021  ،ެއއްކޮށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންއެއާ  . ހަމަ ކ ރަންޖެހިފަކެންސަލް

ވެފަިއ  ކެންސަލް  ތޭކަ ފަންސާސް ދެ މައްސަލަސަ  ހާސް އަށް  . އަދި ހަތަރ އޮތީ ސ ޕްރީމް ކޯޓ ން ނިމިފަ  އެއް މަްއސަލަ މި

ެއއް  ފަސް   ޖ މ ލަ އަޑ އެހ ން ބޭއްވ ނީ  އްކޮށްއެ   ވ މާ ެއކާވީސް މައްސަލަ. އެއީ   ހާސް  މެވެސް ކޮން  . 51 % ސަތޭކަ 

ސ ވާލަކީ މިީއ    ،ން އެބަ ފެނޭ. އެހެންނަމަވެސްތަކ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި މަޢ ލޫމާތ   ވަރެްއެގ އ ންމީދީ ކ ލަވަރ ތަކެއް

އަޅ ަގނޑ   ؟ އިންސާފ ހޯދ މަށް އެންމެ އެކަށީެގންާވ ހިސާބ ތަކެއްތޯ  ،ބޭނ ން ެވެގން މި އ ޅޭ ކަންކަމަށް  އަޅ ަގނޑ މެން

ަގނޑ މެންނަށް އ ންމީދ ެގ ކ ލަވަރ   ވެސް، ައޅ . އެހެންނަމަނޫނެކޭ. އެންމެ އެކަށީެގންވާ ހިސާބ ތަކެއް ނޫނޭ  ،ދަންނަވާނީ

ރީ، މިއީ ވަރ ފެބ   7މިއަދ    ؛މި މަޢ ލޫމާތ ތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފެނޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެ މަސައްކަތް    .އަޅ ަގނޑ މެން ދިވެހިރާއްޖެ ޝަރ ޢީ ނިޒާމ  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީން އިސްވެ ފެށި މަސައްކަތް

އިޤ  ރައްޔިތ ންެގ  ނިޒާމ ހަޖަމ ނ ވެެގން،  ޓެކްސްެގ  ެގނަިއ  އަޅ ަގނޑ ެމން  ނިޒާާމއި  ؛ތިޞާދަށް  ޓެކްސްެގ  އެ 

ޓަކައިާގފ   ޞާޢަދ ލ އިން ފެށި   ،އިމ ކ ރ މަށް  އިސްވެ  އެމް.ޑީ.ޕީން  ޓަކައި  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް  ނިޒާމ   ޝަރ ޢީ 

މި ކަންކަމަށް   ބޫލ ނ ކ ރެވިެގން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޒަމާނ އްސ ރެަގހިންިގ ހަރަކާތްތައް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ފ ރަތަމަ ވެރިކަމ ަގއި  

އެހެންނަމަވެސް،   ދ ވަހެއް.  ހިތާމަވެރި  ެއއީ  ދ ވަސް.  ފ ރ ނ   އަހަރ   ދެ  ބަޣާވާތަށް  ހިންިގ  ނ ކ މެ  ބަޔަކ   ބީރައްޓެހި 

ށް. އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ   އަވެސް ކ ރި   ން ދާނީ އަބަދ އެމް.ޑީ.ޕީައކީ ފަހަށް އެނބ ރި ބަލާ ޕާޓީއެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެ

. ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ކޮށްފަ  މިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޝަރ ޢީ ނިޒާމ  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް ޓަކައި ވަރަށް ބަިއވަރ  މަސަްއކަތްތަކެއް

. ންއިޞްލާޙ ެގނެްއސި  މި ނަވާރަވަނަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ިގނަ ާގނޫނ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން

ކ ންތައް ހ ފަނޑިޔާރ ެގތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވާ    ،ބޮޑ  ޝަކ ވާައކީ  އެންމެވެސް ރަްއޔިތ ންެގ  އެހެންނަމަވެސް، އަދި 

ނެރެދެވޭތޯ ހިތާމަ؟ އެބަ  ދަންނަވަންޖެހެނީ  ޔާއަޅ ަގނޑ   ބަޔަކ     ،އެކ   އަދިަގިގނަ  ޮގތ ަގއި  އެންމެ ބޫލ ކ ރާ  ެވސް 

ކ ންތަކެއް ލިބިެގންނ ދާކަން. ެއހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ މެން  ހ  އެކަށީެގންވާ ޮގތެއްަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިންސާފ ވެރި  

؛ ރައީސް ނ ލާނަން. އިްއޒަތްތެރިެވސް ކ ރަމ ން. އަޅ ަގނޑ މެން އެ މަސަްއކަތެްއ ހ އްޓައެއްމި ދަނީ އެ މަސައްކަތް އަދި

ބޭނ ންައޅ ަގނޑ   ގ ޅިެގން    ކ އެއެއާ  ފަހަކަށް   ،ފާހަަގކޮށްލަން  ކޯޓ ތަކ ަގއި  ރާއްޖޭެގ  މިހާރ  އައަޅ ަގނޑ މެންެގ  ިއސް 

ިގނަ ބޮޑެތި ަމއްސަލަތަްއ    ،މައްސަލަތައް ނިިމެގންދާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފާހަަގކ ރެޭވ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޚަރަދެއް އެތައް  ހޭދަކ ރ މަށްފަކ ރ މަށް  ދައ ލަތ ން  މައްސަލަތަކ ަގއި  އެ  ަވގ ތެއް  އެތައް  އެކިއެކި  ހ ގައި،  ފަހ ަގއި 
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ހެކިން ާގނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާފައި ހ ރެެގން،   ،ތ ތައް ފ ރިހަމަނ ވެެގންމަރ ޙަލާތަކ ން އެ މައްސަލަ ނިމިެގންދާއިރ ަގއި އިޖ ރާ

މަިއަގނޑ   ދޭ. އެހެންނަމަވެސް،    ތައް ސާބިތ ނ ެގން އެބަމި ކަހަލަ އިދާރީ ބައިވަރ  މަްއސަލަތަކެއް ހ ރެެގން އެ ަމއްސަލަ

. އެހެންނަމަވެސް،  ވޭލ ކ ރެ ބޫއެބަ ަގވެސް    ކ ންކ ންތަ ހ   ިއއްވާން  އެ ކޯޓ ެގ ޤާޟީ  ،ހ ށަހަޅާކަންއެއް އަސާސް ކަމ ަގއިވާ  

ެއތައް ކަ  ާގނޫނީ  ،ބަރ ދަނެއް ނެތް ޮގތ ން    ާގނޫނީ ސާބިތ ކ ރ މަށް ޓަކަިއ   ތަޙ ޤީޤީ   ންތައްތަކެއް ޮގތ ން ބާރ ނ ހިނާގ 

ހަމަ   އެްއކަލަ މައްސަލަ ސާބިތ ނ ވެެގންދިޔ ން. ެއޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ،މަރ ޙަލާަގއި ކ ރެވެމ ންދިޔ މ ެގ ނަތީޖާއަކީ

ވަނަ    2017ފަހ ން ނިމިެގންދިޔަ ޔާމީން ރަޝީދ ެގ މަރ ެގ ަމއްސަލަ. މިީއ    ދާދި  ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

ލާއިރ   އިދިޔަ މައްސަލަެއއް. ދަޢ ވާކ ރެވ ނީ ހަ މީހަކަށް. މި މައްސަލައަށް އަޅ ަގނޑ  ނަޒަރ  ހިންަގޙ ޤީޤ  ފެށިެގންއަހަރ  ތަ

އޮތް ދެ ޮގތަކަށް ދަޢ ާވކ ރެވެން.    ހަމަ ައޅ ަގނޑ  ކ ރ ކޮށް ދަންނަަވއިލާނަން. ާގނޫނ ަގއި އެބަ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ަގއި ކޮށްފައި މި އޮތީ ަގސްތ ަގއި މީހަކ  މަރާލަން އި ރާލ މ ެގ ދަޢ ވާ. މި މައްސަލަތ ަގއި މީހަކ  މައެއީ ަގސް  ،އެއް ޮގތަކީ

ަގސްތ ަގއި    ، ނ ކ ންނަ ނަތީޖާއަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމި  ކ ރީމާ ީމެގން    ކަމ ެގ ދަޢ ވާ. ެއޮގތަށް އެ ދަޢ ވާ ބައިވެރިވި

ލަކަށް ެއއް ފަހަރާ ޮގސް ިގނަ ބަޔަކ  ހަމަލާދީެގން  ބ ނަނީ މިސާއެ  މީހަކ  މަރާލ މ ެގ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ާގނޫނ   

ަގއި ދަޢ ވާކ ރި ހަ މީހ ންެގ ތެރެއިން  އި ޮގތ ން އޭނަ މަރާލ މ ަގއި ބަިއވެރިވ ން. އެހެންނަމަެވސް، މި މައްސަލަ   ޢަމަލީ

ލ މަށް އަތ ން މަރާ  ސާބިތ ނ ވީ އެ މީހ ންނަކީ ޮގސް ޔާމީން  ހަތަރ  މީހ ން ވީއްލިެގން އެ މީހ ންެގ މައްޗަށް އެ ކ ށް

 ތް އާ ޖެހިެގން އޮ. އެ ހަތަރ  މީހ ންނަކީ އެ ކަމ ަގއި ބައިވެރިވި މީހ ން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ނ ވާތީ  މަލާދިން ބަޔަކަށްހަ

ހަ މީހ ންެގ މައްޗަށް ވެސް އެ ދަޢ ވާ ސާބިތ ކ ރެވެން.  އެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އޮތް    ،)ބ(ެގ ދަށ ން ދަޢ ވާކ ރި ނަމަ

ައޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،   ހ ންނަނީ  ތެރެއިން ަގމި  ނިޒާމ ެގ  ޝަރ ޢީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޮގތ ަގިއ  ތަޙ ޤީޤީ   ،ބޫލ ކ ރާ 

ވެސް ހަމަ ތަކ ރާރ ވަމ ންދާ މައްސަލަތައް.  ތަކ ރާރ ކޮށް އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ދެންނެވިހެން އަނެއްކާ މަރ ޙަލާތަކ ެގ ތެރޭަގއި 

އިރ  އެއް ބަޔަކ  ތިބެެގންދާއިރ ަގިއ، މިއީ އޮޅެންޖެހޭނެ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގިއ އެއް ބާވަތ ެގ މި ކަހަލަ މައްސަލަ ތަޙ ޤީޤ ކ ރާ

ރިޕޯޓަށް ނަޒަރ  ހިންަގއިލާއިރ ަގިއ    ެގޤީޤ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ތަޙ އިމި މައްސަލަ  ،އަޅ ަގނޑ  ނ ބަލަން. އެހެން މި ބ ނީ

ހޯ މަރ ޙަލާަގއި  ތަޙްޤީޤީ  އެހެނިހެން  އަދި  ވެސް  ބަޔާންތަކ ން  ހެކިންެގ  މަޢ ލޫމާތ ން  ސިއްރ   ހ ރިހާ  ހ ރި  ދާފައި 

ދެ މީހ ންކަން ޔާމީން ރަޝީދަށް ހަމަލާދިނީ. އަނެއް ހަތަރ  މީހ ންނަކީ އެ ކަމ ަގިއ    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނގޭ 

ކ ރި އެއާެއއްކޮށް އެ ހަތަރ  މީހ ން ސަލާމަތްވެެގންދިޔައިރ ަގިއ މި ކަމަށް ފައިނޭންސް  އެހީތެރިވި މީހ ންކަން. އަދި ހަމަ

ދެ މީހެއް ކ ރި ކަމެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވީޑިއޯ ފްޓޭޖ ތަކ ން   ،ން ތިއްބަވާނެ. މިއަކީ އެކެއްީގބައެއް ވެސް ހަމަ ޔަ

ެއ   އެހެންނަމަވެސް،  ެއނޭގ.  އެބަ  ވެސް  ެއކަން  ތިބިކަން.  ބަޔަކ   އެތައް  ވެސް  ފާރަައށް  އެތާ  ފެނޭ  އެބަ  ވެސް 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި    ، ައޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަ ހަމަ މި ދަންނަވާލީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފަެއއް ނެތް.

މަރަމި ީމހ ން  ޮގތަކަށް  އަނިޔާވެރި  މިއިފަދަ  މީހ ން  ތިބި  މިސްޓޭކްތަކ ން ލާފައި  ކަންތައްތަކ ން   ،ފަދަ ސިލީ  ކ ދިކ ދި 
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ފ ެގ ނިޒާމަށް އެޅިެގންދާ ވަރަށް ބޮޑ  ހ ރަހެއް. ޞާޢަދ ލ އިންބޫލ ކ ރާ  ަގއަޅ ަގނޑ މެން މި    ގައިދޫވެެގންދިޔ މަކީ މ ޖ ތަމަޢ 

  ،ރައްޔިތ ންނަށް ލިބިެގންދާ އިތ ރ  މާޔޫސްކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން ކިތަންމެ ރަނަގޅަށް ާގނޫނ ތައް ހެދިޔަސް

ރާއް އަޅ ަގނޑ މެން  ބާރ   ހެދ މ ެގ  ަގާވއިދ   ތެރެއިން  ާގނޫނ ތަކ ެގ  އެ  ރަނަގޅަށް  ފަނޑިޔާރ ެގތަކަށް  ކިތަންމެ  ޖޭެގ 

ދިނެ ޖ ޑީޝަރީއަށް  ތިބިތަޙ   ،ކަމަކ   އްއަޅ ަގނޑ މެން  މި  މަރ ޙަލާަގއި  ބޭފ ޅ ން  ޒަމާނ އްސ ރެ  ،ޤީޤީ  ބައެއް   ،ތިބި 

ޝަރ ޢީ ދާއިރާ ،  ކަހަލަ ކަންތައްތައް ހިންާގ ބޭފ ޅ ންަގއި މި މައްސަލަ ސާބިތ ނ ކ ރ މަށް ޓަކައި ކ ރަމ ންދާ މިތ ަގސް

ރެވޭނީ ެއ މީހ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ިއޞްލާޙ ކ ރެިވެގން. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ އެންމެ ފ ރަތަަމ އިޞްލާޙ ކ 

ޮގތ ަގއި ތަޙ  ިއދާރާތަކ ަގިއ  ކަމެއްެގ  ެއއް މަްއސަލައެއް ޤީޤީ  ެގންނަން.  ދެ މަްއސަލަެއއް ނޫން    ،ބޮޑެތި ބަދަލ ތަކެއް 

ެގ ބޮޑެތި  އްޞަކޮށް ޑްރަގ  ޚާދަނީ ހަމަ މިޮގތަށް.  ކެއް ހަމަ ނިމިެގން މިއެތައް ބޮޑެތި މައްސަލަތަ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ހޭދަކޮށްފައި  ވަގ ތެއް  އެތައް  ޚަރަދ ކޮށްފަިއ،  ރ ފިޔާެއއް  މިލިއަން  އެތަްއ  ދައ ލަތ ން  ކޯޓ ން   މައްސަލަތަކ ަގއި 

ހ ންނަ ހޯދާފައި  ހެކިން  ޚިލާފ ވ ން  ނިމިެގންދާއިރ ަގއި  ާގނޫނާ  މިހެން   ،ފ ށ އެރ ން  ާގނޫނ ތަކާ  ތ ތައްއިޖ ރާ  ،ޮގތް 

ޤީޤީ މަރ ޙަލާތަކ ަގއި ސާބިތ ނ ެވެގންދިޔ މަކީ  ތަކެްއަގއި ތަޙ ެއއް ބާވަތެްއެގ މަްއސަލަ   ،ތަކ ރާރ ކޮށް ެއއް މަްއސަލަެއްއަގއި 

  ،ހެން ިމ ބ ނީކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަޑ ން މިއަދ  ތިބެެގން ކ ރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެޮގތ ަގިއ މިއީ  ބޫލ ކ ރާަގއަޅ ަގނޑ   

ޤީޤ  މި ކ ރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކ ން. ެއއަށްފަހ  މި ފޮނ ވަނީ ޕީ.ޖީއަށް. ޕީ.ޖީން ވެސް މައްސަލަތައް  ތަޙ 

ކަމަކީ ރާއްޖޭގެ ކަން  ހ ރިޤީޤ ކޮށްފަިއ  ތަޙ އެބަ ޖެހޭ އެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤ ކ ރަން ފޮނ ވާއިރ ަގއި ެއ މައްސަލަތައް  

ހ ރި މައްސަލަތަކެއްތޯ ބަލަން. ެއ    ސާބިތ ކ ރެވޭވަރ ެގ ހެކި ހޯދާފައި  ތަކާއި އަދި ހެދިފަިއވާ ަގާވއިދ ތަކ ެގ ދަށ ންާގނޫނ 

ޤީޤ ކ ރ މަށް އެބަ ޖެހޭ ފޮނ ވަން. ކޯޓަށް ފޮނ ވާ އަލ ން އަނބ ރާ ތަޙ   ،ކަމަށް ވަނީ ނަމަ  ޤީޤ ތައް ނ ކ ރާވަރަށް އެ ތަޙ 

ޕަސެންޓެއް ބޮޑ   ސާބިތ ނ ވާމައްސަލަތަކ ެގ  ޖިނާޚާ  ؛  އެ އީއްޞަކޮށް  ސާބިތ ނ ވެެގން  މައްސަލަތައް  ބޮޑެތި  މިފަދަ   

ބޮޑ  ބާރެއް ނެތް. އަޅ ަގނޑ މެން    އަޅ ަގނޑ މެން މި ކިޔާ ލަވައިެގ މާ،  މައްސަލަތައް މިހެން ނިމެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ

ސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަތްނ ލެވިެގން މި އ ޅެނީ ވެެވއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް، އަދި  މި ލަވަ ކިޔަމ ންދާތާ ލައްކަ ދ ވަސް

ބޫލެއްނ ކ ރަން ަގއަޅ ަގނޑެއް  ޮގތަކަށް    ޤީޤީ އިދާރާތަކ ަގއި. އެ ހިސާބ ން އެ އިޞްލާޙ ެގނެިވެގން ނޫންތަޙ ؟ ކޮން ބަޔަކަށް

ައޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވާ     ، . އެހެން މި ބ ނީކ ންތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބިެގންދާނެ ކަމަކަށްހ ފަނޑިޔާރ ެގތަކަކ ން 

ކަހަލަ މައްސަލައެއް.  އެންމެ ފަހ ން ނިންމި ރައީސް ޔާމީނ ެގ މައްސަލަތައް ނަޒަރ  ހިންާގލިޔަސް ހަމަ ފެނިެގންދިޔައީ އެ

އެ ފެނިެގންދިޔައީ  މައްސަލަހަމަ  މަިއަގނޑ   މައްސަލައެއް.  އަސާސްކަމ ަގއިވާ އި ކަހަލަ  ެއއް  ދަޢ ާވކ ރި  ޗެކ ެގ   ،ަގއި 

މައްސަ ؛މައްސަލަ އެބަ    ލަ އެ  ވެސް  އެބަ  ަގޤާޟީން  ވެސް  ކަމަށް  ޖަމާިވ  އެކައ ންޓަށް  ލާރި  ބޫލ ކ ރޭ.  ަގބޫލ ކ ރޭ. 

ޖަމާކ ރި ޗެކ ެގ  ެއއްކަލަ  ެއ    ެއކައ ންޓ ެގ ނަންބަރ  ޗެކ    ދަޢ ވާކ ރި ،  އެހެންނަމަވެސް،  މ ޅި މައްސަލަ  ދިމާނ ވެެގން 

ަމއްސަލަެއއް ނޫން. ފ ރަތަމަ    ވީ. މިއީ އެއް ހިސާބަކ ން ައއިޠިލ  ވީ. މ ޅި މައްސަލަ ެއއްކޮށް އެ ބާހިސާބ ން އެ ބާޠިލ 
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ހަމަ   އީ.އެއް މަރ ޙަލާ އަނެއް ަމރ ޙަލާ ނިމިެގންދިޔަޤީޤ ، ދެން ދިޔައީ ޕީ.ޖީއަށް، ޕީ.ޖީން ފޮނ ވީ ކޯޓ ތަކަށް.  ކ ރީ ތަޙ 

ައޅ ަގނޑ މެން ޝަރ ޢީ ނިޒާމ    އަޖައިބެއް ކަހަލަ ކަމެއް މިއީ. މިއީ؟ ނޭނިގ ހ ންނަނީތޯ  ހަމަ  މިވަރ ެގ ކަންތައްތައް

މި ވާހަކަދަްއކާިއރ ަގއި  މިސްޓޭކ އިޞްލާޙ ކ ރަން  ސިލީ  ތަޙ ފަދަ  ހަދަމ ންދާ  ތަކ ރާރ ކޮށް  ތަކ ރާރ ކޮށް،  ޤީޤީ  ތައް 

 އަޅ ަގނޑ މެން   ،ައޅަިއެގން ނޫން ޮގތަކަށް މި ޤައ މަށް ައޅ ަގނޑ މެން މި އެދޭބޭފ ޅ ންނާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅ   އި ތިބިއިދާރާތަކ ގަ 

   އިމެއް ނ ކ ރެވޭނެ. ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ!ގާ ފެއް ޞާދ ލ އިންޢަބޭނ ންވާ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މީދޫ އައްޑޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މީދޫ އަްއޑޫ

އިމ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން  ާގފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް މިެގނެވޭ އިޞްލާޙަކީ މިއީ ހަމަހަމަކަން  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ސަރ ކާރ ން ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ދެކެނީ.  އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގިއ  ިއޞްލާޙެްއެގ  ވަ  އެްމ.ޑީ.ޕީން  ،ެގނެވޭ  ދެްއ  ޢ ވެފަިއވާ 

ހެނ ންނަށް އެއް މަސްދ ވަހ ެގ ޗ އްޓީ  ފިރިއަދި އި، އަންހެނ ންނަށް ހަ މަސްދ ވަހ ެގ ޗ އްޓީެއއް ވިހެއ މާ ގ ޅިެގން ދިނ މާ

  އަދި އަޅ ަގނޑ މެން އެކަން   ،ދެއް ޢ ދިނ މަށް. މިއީ ވަރަށް މ ހިންމ  ސަބަބަކާ ހ ރެ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ން ވީ ވަ

ކ ރަންޖެހޭ   ޓަކައި  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް  ފ ރިހަމައަށް  ކ ރަމ ންދާނެ.  އެންމެ  އަންހެނ ން މަސައްކަތްތަްއ  ޙަޤީޤަތ ަގއި 

މާ  ިއ،ބާރ ވެރިކ ރ ވަ މަސައްކަތ ެގ  ކަންކަންޙައަންހެނ ން  ކ ރަންޖެހޭ  ޓަކައި  ނެރ މަށް  އަޅ ަގނޑ     ، ކ ރ މަކީ  އ ލަށް 

ދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރިޔާސީ  ޢ  ޅ ަގނޑ މެން ދެކޭތީއޭ އަޅ ަގނޑ މެން މި ވަަގއި އަކަމ    ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް  ،ދަންނަވާނީ

ެވެގންދިޔައީ.  ޚާއިންތި ނެރެބ ަގއި  މަސައްކަތަށް  އިޤ އަންހެނ ން  ދައ ރ   ެގން  އަންހެނ ންެގ  ބިނާކ ރ މ ަގއި  ތިޞާދ  

ވެސް   ޤައ މަށް  މ ޅި  އަޅ ަގނޑ މެންޭއެގ  ފ ޅާކ ރ މަކީ  ކަމެއް.  ލިބިެގންދާ  މަންފާ  އިޞްލާޙ  ލާބަޔާއި  މި  މިއަދ    

ދެންނެވި ކަމ ަގއި   ހ ރި. ޙަޤީޤަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނޭ މިހެން  ފާސްކ ރާއިރ ަގއި ވިސްނަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތައް އެބަ

އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކ ން ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްެގ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ މެން މި ބަދަލ    ،ވިޔަސް 

އަންނަ ޝަކ ވާއަކީ ގ ޅިެގން  ެގނައ މާ   ހަމައަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ފަހަރަށް  ިގނަ  ހަ    ،ވަރަށް  އަންހެނ ންނަށް  މިހާރ  

ޖެހިލ ންވާ ވާހަކަ.  ފަރާތްތަކ ން އަންހެނ ން ވަޒީފާއަށް ނެގ މ ަގއި  ގ ޅިެގން ވަޒީފާއަށް ނަާގ  ދޭންޖެހ މާ  މަސްދ ވަސް 

ައވަސް  ؟ ދ ވަހަކ  ތި އ ޅެނީ  ހެއްޔޭ މީންވިހަން؟ ހެއްޔޭ ކ ރޭ ބަނޑ ބޮޑ އެބަ  އަންހެނ ން ވަޒީފާއަށް ނަާގއިރ ަގިއ، ސ ވާލ 

މިއީ ކ ރެިވެގންވާނެ ސ ވާލ ތަކެްއ  މިއީ ކ ރެވޭ ސ ވާލ ތަކެއް.  ؟ މ ޞްތަޤ ބަލެއްަގއި ކ އްޖަކ  ހޯދ މ ެގ ވިސްނ ން އެބަ ހ ރިހޭ

ރ ަގއި އަންހެނ ންނާއި ފިރިހެނ ންނާ ދެ ބައި މީހ ން  އް ބިނާކ ރާއިނޫން ޙަޤީޤަތ ަގއި. އަޅ ަގނޑ ެމން މި އ ޅެނީ މ ޖ ތަމަޢެ
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ވެސް ގ ޅިެގން މަސައްކަތްކޮށްެގން މ ޖ ތަމަޢ  ބިނާކ ރ މަށް. އެހެންވީމާ، ޢާއިލާއެްއ ބިނާކ ރ މަކީ ވެސް ހަމަ ދެ ބަިއ  

އިތ ރ  އަދަބ ތަކެްއ    ،މީހާއަށް އިތ ރ  އ ނދަޫގތަކެްއވެ  އަންހެންާވއިރ ަގއި އޭަގއި    މީހ ން ގ ޅިެގން ކ ރާ މަސައްކަތަކަށް

އެބަ ހޯދަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތެއް  ކ ރެވޭނެ  މަސަްއކަތެއް  މި  އެކީަގއި  ވެސް  އެންމެންނަށް  ޖެހޭ.    ލިބިެގންނ ވާނެ. 

ކ ރެވިދާނެ އެތައް ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހ ރި.   ، ހޯދަން ބޭނ ން ނަމަ  އްލެއްހަކަމ ަގއި ޙަޤީޤަތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި

ފްރޮމް   ސްދ ވަހ ެގ ޗ އްޓީ ނަަގއިެގން ޭގަގއި ހ ންނައިރ ަގއި މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނޭގ ޯވކްއަންހެނަކ  ހަ މަ

އެ   ،ކަން. އެހެންވީމާ، އެ މީހަކ  އެކަން އެޮގތަށް މަސައްކަތްކ ރަން ބޭނ ންވާ ކަމަށް ވަންޏާކީ ވެސް ކ ރެވޭ ކަމެއްހޯމަ

އެއާެއކީަގިއ އޮފީހ ަގއި ދެން ތިބޭ ސްޓާފ ން އެ މީހަކަށް އެހީވެދިނ މ ެގ   ދިނ މަކީ ވެސް ކ ރެވިދާނެ ކަމެއް. ހަމަ  ފ ރ ޞަތ 

ލޯޑް ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް ނެިގދާނެ. އަދި އިތ ރ ަގޑީެގ ފަިއސާ އަދި އެ ބަޔަކަށް ދީެގން    ޯވކް  ޮގތ ން އެ މީހެްއެގ

މަސައްކަތް   މި  ރޭވިދާނެ.  އެކީަގއި  އިންތިޒާމ ކޮށް  ޮގތެއް  ދަންނަވާނީކ ރެވޭނެ  އަޅ ަގނޑ   ޙަޤީޤަތ ަގއި    ، އެހެންވީމާ، 

ދިޔ މަށް    އަންހެނ ންނަށް ވަޒީފާއަށް  ، ިމއީތ ަގއި ނަަގިއެގންޭއެގ ނެެގޓިވް ޮގ  ،އަޅ ަގނޑ މެން މި ެގނައި ބަދަލ  މިއީ

ޮގތަށް މި މަސަްއކަތްކ ރ ަމކީ މިއީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެކޭ.  އެ   ، އޮތް ފ ރ ޞަތ  ެގއްލ ވައިލަން ކ ރާ ކަމެްއ ކަމަށް ހަދަިއެގން

ދަްއކާ ވާހަކަ  މި  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ   ވާތީވެ  މިކަން  ފަނމިހެން  މިއަދ   ޖެހ ނީ.  މި  އަންހެން  ،  ޑިޔާރ ންނަށްލަން 

 6މަށް އަންހެނަކ  ނަާގއިރ ަގއި އެ  ކަ، މާދަމާ ފަނޑިޔާރ ފަނޑިޔާރ ންނަށް ހަ މަސްދ ވަހ ެގ ޗ އްޓީދޭ ވާހަކަ ދެއްކީމާ

ޮގސްެގންނ ވާނެ. ައޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ން  ފ ރ ޞަތ  ކ ޑަެވެގން އެ  ޖެހޭތީއޭ ކިޔާފައި އެ މީހާއަށް  މަސްދ ވަސް ދޭން

ބާރ ވެރިކ ރ މަށް ޖ ޑީޝަރީެގ ތެރޭަގއި ެވސް އެތައް މަސައްކަތްތަކެއް މިހާތަނަށް އައިއިރ  ކ ރެވިފައި ހ ރިކަން    އަންހެނ ން

ސ ޕްރީމ  ކޯޓ ަގއި ވެސް މިއަދ  އަންހެން   ،ފާހަަގކޮށްލަން. އޭެގތެރޭަގއި ެއންމެ ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ މެން މިައދ  އ ފާވާ ކަމަކީ

 ނަލް ކޯޓަށް ެވސް އަލަށް އަންހެން ފަނޑިޔާރ ން ލެވިެގން ހިނގައްޖެ. އަދި ހަމަފަނޑިޔާރ ން އެބަ ތިއްބެވި. ކްރިމި

ކީ ވެސް އަންހެން ބޭފ ޅެއް. އެހެންވީމާ، ޖ ޑީޝަރީެގ  އެާއއެކީަގއި މި ވަގ ތ  ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ ރައީސަ

  ، ކީ މ ޅި މ ޖ ތަމަޢ ން ވެސް އެކަމަށް ހިތްވަރ ދީޓަކައި މި ކ ރެވެމ ންދާ މަސައްކަތަތެރޭަގއި އަންހެނ ންެގ ރޯލ  ފ ޅާކ ރ މަށް  

އެއާެއކީަގިއ    އެކަމ ަގއި އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ މަސައްކަތެއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ. ހަމަ

ށް ިގނަ ބޭފ ޅ ން ެގނެިވެގންދާއިރ ަގއި މި އިޞްލާޙާ ގ ޅިެގން ވަރަ  މި އިޞްލާޙ   ،ލަން ބޭނ ންވޭއަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާ

ތަނ ަގިއ   މި  ވާހަކަ ދައްކަވަމ ން  ފާހަަގކ ރެވ ނީދާ  މި  ފަނޑިޔާރ  ފަނޑިޔާރ    ،އަކަށް  ވާހަކަ.  ރަނަގޅ ކ ރަންޖެހޭ  ެގ  ެގ 

ރަނަގޅ ކ ރަންޖެހޭ ވާހަކައަކީ އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ހ ރިހާ ސިޔާސީ މީހ ން ވެސް ެއކި ޕާޓީަގިއ ތިބެެގން އެކި ޮގތްޮގތަށް 

އަބަދ  ތަކ ރާރ ކޮށް ދައްކަމ ންދާ ވާހަކައެއް. ެއކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފަނޑިޔާރ ންެގ މ ސާރަ ބޮޑ ކ ރާ ވާހަކަ    އިއަބަދާ

ވެސް މިތާ ދެކެިވެގންދާއިރ ަގއި ފަނޑިޔާރ ން ވެސް ރައްޔިތ ންެގ އިތ ބާރ  އެ މީހ ންެގ މައްޗަށް ބޮޑ ކ ރ މަށް ޓަކަިއ  

އެ   ،ކަން އެ ބޭފ ޅ ން ވެސް އެބަ ވިސްނާަވޑަިއަގންނަވަންޖެހޭ. ފަނޑިޔާރަކަށް ވީތީވެކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ކ ރަންޖެހޭ
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ލިބޭ ބާރ ތަކ ެގ ބޭނ ން ނާޖާިއޒ  ޮގތ ަގއި ހިފ ން ހ އްޓާލަން އެބަ ޖެހޭ. މިހެން ދަންނަވާިއރ ަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ  ހަަމ  

 ހަމަ ވަރަށް ިގނަ ފަނޑިޔާރ ން ތިއްބަވާއިރ ަގއި އަބަދ  އިންސާފާ އެއްޮގތަށް ކަންތައްތައް ކ ރައްވާ  ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

ދާ ކަންތައްތަކ ެގ   ދާ ކަންތައްތަކ ެގ ވާހަކަ ދައްކާނީ. ޯގސްކޮށް  ސްކޮށްޯގ  ،ވެސް މ ޖ ތަމަޢ ެގ ހާލަތ  މި އޮންނަ ޮގތަކީ 

ވާހަކަތަކާއި ރިޝްވަތ ެގ  ކިޔަިއެގން  ފަނޑިޔާރ ންނޭ  އެހެންވީމާ،  އަރާނީ.  ނޫސްތަކަށް  ދޭތެރޭަގއި  މީހ   ، ވާހަކަ  ންނާ 

މި ވާހަކަތަކަކީ މިއީ އޭެގ އަޑ  ަގދަވާ    އި،ތަފާތ ކ ރ ން ެގންގ ޅޭ ވާހަކަތަކާ   ،ބޭއިންސާފ ން ކަންތައް ކ ރާ ވާހަކަތަކާއި

 ، ގެ މި ބިނާކ ރަން އ ޅޭ އިންސާފ ވެރި ފަނޑިޔާރ  މ ޖ ތަމަޢ ެގ ތެރޭަގއި    ެގވަންޏާ ދ ވަހަކ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމަށް

ެގ އ ފެދިެގންނެއް ނ ދާނެ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމަށް ފަނޑިޔާރ ން ވެސް ޚާއްޞަ  ކ ރާ ފަނޑިޔާރ ރައްޔިތ ން އިތ ބާރ 

ވެސް ވީހާވެސް ިގނަ    ޝަރީ ނިޒާމ ގައިޖ ޑީއެދެނީ ހަމަ    ދީެގން މަސައްކަތްކ ރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ    ސަމާލ ކަމެއް

ހ ޅ  ފ ރ ޞަތ   ޖ ޑީ  ،ޮގސް ިވެގންއަންހެނ ންނަށް  އަންހެނ ންނެއް  ިގނަ  މަސަްއކަތްކ ރާވީހާެވސް  ތަން   ޝަރީަގއި 

 ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. . ންޔ ދިފެނިެގން

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

މެންބަރ    އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިނގ ރައިދޫ  މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މާވަށ .  އަޙްމަދ  ޙަސަންޝ ކ ރިއްޔާ 

 .ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ވިސްނަިއ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް މި ެގނެވޭ ިއޞްލާޙ  މި ެގނެވެނީ ޙަޤީޤަތ ަގއި  

ބަޔަކަށް   ފިލާވަޅެއްއިމި ފިކ ރ ކ ރާ  ބޮޑ   ަވރަށް  ދ ވަހެްއގައި.  ޢި  ،ން  ލިބޭނެ  ފަނޑިޔާރަކ   ފެބ ރ ވަރީއަކީ    7ބ ރަތެއް 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތާރީޚ ަގިއ  ފެބ ރ ވަރީައކީ   8 ؛ދ ވަހެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  އިވާފަރަހީނ ކޮށް ވަަގށް ނަަގިއެގން ފޮރ ވާ

 މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެން މި ވާހަކަ ދައްކަމ ން   ހެއް. ހ ލިކޮށްލި ދ ވަ  އިދަ ންއަ  ،ދީ   ސަރ ކާރ ެގ މ ދަލަށް އެންމެ ބޮޑ  ެގއްލ މެއް

އެއް ވާހަކަތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ެއއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނ ން. ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވިދާޅ ވި ބަދާއިރ ަގއި  

ރައީސް )-ބައިމިއީ  !  ތެދ ފ ޅެއް  .ވާހަކަިއލެކްޝަނެްއެގ  - ބައި ؛އިްއޒަތްތެރި  އިލެކްޝަނެއް.  (  ބީ.ޔޫ.ަވއިއިލެކްޝަނެއް 

އިރ ަގިއ  ތަނަށް ވީ  ރ ފިޔާެގ ވަޢ ދ ތައް އެބަޖެޓ ަގއި ނ ޖަހާ އެއް ބިލިއަން   ؛ން ރ ފިޔާެގއަ އިލެކްޝަނެއް. ެއއް ބިލި-ބައި

ެގންޮގސް  ވަސީލަތްތަކާ  ސަރ ކާރ ެގ ހ ރިހާ    ،ވެރިންނާއި،  ދައ ލަތ ެގ ހ ރިހާ ކ ންފ ންޏެއްެގ އެމް.ޑީންނާއި  ،ސަރ ކާރ ގެ 

އިންޑިާއ    ،ށްދެ ދައ ލަތަކާ ދެކޮޅަ  ކ ރި މަސައްކަތްމިދެންނެވިހެން ަގތ މަށް ޓަކައި    ،ކ ރ މަށް ޓަކައިމިއަދ  އެ ޮގނޑި ބައި

މި ރާއްޖޭަގއި އިންޑިއާ    ،ބ ނަނީ  އިންޑިާއ އައ ޓޭ އަޅ ަގނޑ މެން މި.  ދިވެހި ސަރ ކާރާ ދެކޮޅަށް މަސަްއކަތްކ ރީ  އިސަރ ކާރާ
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  52%  ! އަދި ހަނދ މަފ ޅ  ތި ބޭފ ޅ ން ބަހައްޓަވާ  .އިންޑިއާ ސިފައިން މި ރާއްޖެއިން ފަިއބަންޖެހޭ  .ސިފައިން ތިބީމަ

  ސާ ރީެގ މި ހާދިވަފެބ ރ   7އޮތީ. އާދެ!    ރާެގ ޮގނޑިއަށް އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނޫނެކޭ ބ ނެފައި އެރައްޔިތ ން ކޮމަންޑޫ ދާއި

އަޅ ަގނޑާ އިހިނަގ މެންބަރ ން  އި ދިޔައިރ   އިްއޒަތްތެރި  ބަެއއް  ވާހަކަދެއްކެވި  ތިއްބެިވ   ،ދެންމެ  ޑީ.އާރް.ޕީަގއި  އޭރ  

ކ ރި ކަމަށް ތް ނޭގ. ބަޣާވަެވސް އަޅ ަގނޑަށް ެއބަ އެ  ކަމިއަދ  ދަްއކާ ވާހަ  ،ދ ވަހ  ގޮވަމ ންދިޔަ ވާހަކައާއި   މެންބަރ ން އެ

ބޭފ ޅ ން   ވަކާލާތ ައއ މަށް    ޑިމޮކްރަސީ ؛އަހަރ ެގ  30ވިދާޅ ވާ  އެމް.ޑީ.ޕީ  ޓަކައި  ދެކޮޅަށް    އަހަރާ  30ކ ރި  ޤައ މަށް 

ވެސް   30  ،ދެްއކިވާހަކަ ތަން  ހ ންނެވި  ބާނީ  ހ ރީ  ބަޣާވާ  .ނޭގއެ   އަހަރ ެގ  މ ގ ލ ަގއި  ދިވެހި ތ ެގ  ކޮންބޭފ ޅެއްކަން 

ކޮށްލައިފި ސ ވާލެއް  އަންނާނީ  ،ނަމަ  ރައްޔިތ ންނަށް  ޖަވާބަކަށް  ފ ރަތަމަ  ޖާޑިއަކަށް    ،އެންމެ  އެއް  ބޭފ ޅ ން  ހ ރިހާ 

  މިއަށްވ ރެ  .ކަެމކޭ ކިޔާތީ ައޅ ަގނޑ  އަޖާއިބ ެވ އަންތަރީސްވޭ  ތާހިރ ވެރި  ށްލައިެގން މިއަދ  މަތިޖަހައިެގން ކ ރާ ވެރިކަމަ

ކޮރަޕްޓްކ ރި ވެރިކަމެްއ    މ ޅި ސިސްޓަމ   މ ،މ ޅި ސިސްޓަ  ،ތަޣައްޔަރ ކޮށް   އިފަނޑިޔާރ ގެއަށް އަތްބާނަ   މިއަށްވ ރެ  ،ދާރ މ ޑ 

ކަމަށް.   ދެކެފައިވާނެ  ނ ކ ރަން  ަގބޫލެއް  އަޅ ަގނޑ   ތާރީޚ ަގއި  ހިނގައިދިޔަ ޝަރީޢަތްދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދަށ   ؛ކޯޓ ަގއި 

  ،ކ ރެްއވި ކޮންމެ ސ ވާލަކަށް މައަށް މި ރާއްޖޭަގއި ހ ރެެގން ެއ މަނިކ ފާނަށް ކ ރިަމތިޕްރީމް ކޯޓާ ހަސ ،  ހަިއކޯޓ ން  ،ކޯޓ ން

މިއަދ  މި މަޖިލީހ ެގ މެޖޯރިޓީ  .  ރެްއވީކ ލަމ ން ެގންޮގސް ރައީސް ޔަމީން ކާމިޔާބ ޮގންޖެހ މަކަށް ޖަވާބ ދެއްވަމ ން ކ ރިމަތި

ކ ރި ފަނޑިޔާރ ން  ން މިނިވަންކ ރ މަށް ޝަރީޢަތ ަގއި ހ ކ ރައީސް ޔާމީން  ،ފަނޑިޔާރ ން ؟ބ ނަނީމި  ލީޑަރ ން ކީކޭތޯ  

ޑިމޮކްރަސީެއއްތޯ  . ކ ރަންވަކި ކޮންކަހަލަ  ކިއ ބިކަލްތަކަށް  ؟ މިއީ  މިހިރަ  ައޅ ަގނޑ މެން  ދަރިވަރ ން  މިއީތޯ  ސްކޫލ  

ކ ރިމަތީަގިއ ބޮޑ  ޒ ލެްއ ހަދަިއެގން. ؟ ވައްދައިެގން މިތާނަގިއ ރިޔާސީ ބަޔާން އިްއވި ރައީސް ސާލިޙް ބޭނ ންފ ޅ ވާ ޮގތަކީ

ަގހެްއ ެގނެސްެގން މިތާ ޖަހައިެގން ؟ ރީތި ބަީގޗާ ހަދައިެގން މިއީތޯ ނަގައިދިން ފިލާވަޅަކީ  ،މާލޭަގއި ހ ރިއްޔާ ހ ރި 

.ޑީ.ޕީެގ  ޮގނޑި މަދީތޯ ރާއްޖޭެގ ތަރައްޤީއަށް އެމް،  ޮގނޑިެއއް ނަަގން  ކ ން ކަމ ން ދައ ލަތ ެގ ހ ރިހާ ވަސީލަތެއް ޖެހ ނ  ތާ

ޖޭ.އެސް.ސީެގ   ؟އ ޅެނީ  ނ ެވެގން މިޖޭ.އެސް.ސީ އިޞްލާޙ   ،ކަމެއް ނ ެވެގން  ޮގނޑި ނެތިެގންތޯ 65 ؟އަތ ަގއި ހ ރި

އިޞްލާޙ  ،  ވާހަކަދަްއކާއިރ   ޖޭ.ެއސް.ސީ  އިންނަވަިއެގން  ނަޝީދ   ހަމައެކަނި ؟ވާނެތޯރައީސް  ނަޝީދަކީ   ، ރައީސް 

އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ރައީސް. ެއއީ ރާއްޖޭެގ ރައީސްކަން ކޮށްފަިއ .  ރައީސެއް ނޫން.  ހަމައެކަނި މަޖިލީހ ެގ މެންބަރެއް ނޫން

ހ ރި ރައީސެއް. ޕީ.ޕީ.އެްމެގ ލީޑަރ ެގ ސީދާ އިދިކޮޅ  ލީޑަރ  އެއީ. އެހެންވީމާ، އާންމ  ސިކ ނޑިއަކ ން ރައްޔިތ ން މިނާ  

އެކ     ންަގނޑަކ ން ަގބޫލެއް ނ ކ ރެވޭނެ ރައީސް ނަޝީދ  އިންނަވާ ޖޭ.އެސް.ސީއަކ ން ރައީސް ޔާމީނަށް މިނިވަންކަމާމި

އޮތ ން  ޝަރީޢަތެއް ކ ރ މ ެގ ޖާަގ ދީފާނެ ކަމަކަށް. ރާއްޖޭެގ ހިންގ މ ެގ ތެރެއަށް އިންޑިއާ ސަރ ކާރ ން ވަދެފައި އޮތް

ކ ރަނީ. އިްއޒަތްތެރި  ތިބ ން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ށްވެރިސިފަިއން ތިބިަގއި އިންޑިއާ  މި ރާއްޖޭ .ކ ރަނީއަޅ ަގނޑ މެން ކ ށްވެރި 

 ދާއިރ ަގއި....  ިއެގން ކ ރިއަށްއާމިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ވާހަކަ ؛ރައީސް
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ދޫތިނައް  ބެހޭ މައްސަލައެ   ނިޒާމާ  .ދެއްވ ން އެދެންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މަޑ ކޮށްލަ

 . ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ތިނަދޫ

 ؟ވެފައި އެހެރީޖޭ.އެސް.ސީގައި ރައީސް ނަޝީދ  އިންނަވަިއެގން ނޫންތޯ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

  ހަމަ މި   .އެ ބޭފ ޅާ އަމިއްލައަށް އެހެން އެބަ ވިދާޅ ވޭ. މިނިވަންވީ ހަމަ އެންމެ ފަހ  މަރ ޙަލާަގއި އިންސާފ ން ކަމަށް

 ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ. ޝ ކ ރިްއޔާ.  ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ނޫންތޯ ގ ތ  ރައީސް ނަޝީދ  އިންނަވަނީ ޖޭ.އެސް.ސީަގއިވަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވާހަކަފ ޅ  ނިންމަވާލަދެއްވ ން އެދެން. މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  އިރާެގދާ މާވަށ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

އިޞްލާޙ ތަކެއް ެގނ ވަންޖެހޭނެ  ކ ރިއެރ ން  ސަބަބ ން  ީމެގ  އިޞްލާޙ ތަކަކީ  މި  ކޮންމެ  .  އާދެ!  ެގނ ވާނެ  ކ ރިއެރ ން 

މި އޮތީ    އެން  އިޢ ތިރާފ . އެހެންނަމަވެސް، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ެގ އަިމްއލަ  ދޭނެއިޞްލާޙަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ޖާަގ

ބ ނެފަރާއްޖޭަގއި   ވާހަކަ  ތިބި  ސިފައިން  އަދި އިންޑިއާ  ވެސް  ތެރޭަގއި  މަޖިލީހ ެގ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންވީމާ،   .

ައޑ އ ފ ލާ  މަޖިލީހ ން ބޭރ ަގއި ވެސް   ައދި މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިނިަވންކަމާއެކ  އަދި ބިރ ދެްއކ މ ެގ ތެރެއިން ވެސް 

ތިބ މާ ދެކޮޅަށް އަޅ ަގނޑ މެން އަޑ އ ފ ލާނަން. އިއްޒަތްތެރި  ފައިން ތިބޭކޮންމެ އ ފ ލ މެއްަގއި މި ރާއްޖޭަގއި ބޭރ ެގ ސި

ދާ ޝަރީޢަތް ލައިވްކ ރާކަށް ނ ކެރ ނ . ޖޭ.އެސް.ސީން   މިއަދ  ރައީސް ޔާމީނަށް ބިރ ދެއްކ މ ެގ ޮގތ ން ކޯޓ ަގއި އެ ؛ރައީސް

ލަިއވް މިއީ އަޅ ަގނޑ  އަންަގއިެގން  ާވހަކައަކީ. މިނި   ނ ކ ރަނީ.  ބޭނ ން   އިންސާފާ  ،ވަންކަމާއި މި ދައްކާ  ކ ރިމަތިލާން 

ހިނާގބަލަ    ،ނަމަ ދޭށޭ.  ފ ރ ޞަތ   ތަޙ ޤީޤ ކ ރ މާ  1953އެ  ރަނަގޅަށް  މައްސަލަތައް  ހ ރި  ޖެހިފައި  ފެށިެގން  ؟ ން 

 ކޮބައިތޯ ؟ ކޮބައިތޯ އެމް.އެމް.ޕީާއރް.ސީެގ މައްސަލަ   ؟ކޮބައިތޯ އެސެޓ  ރިކަވަރީ ކަމިޝަން؟ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ކެރޭނެތޯ

އިލެކްޝަނ ން  - އީ. އެވެސް ބައިއަ  ޮގސް އިންތިޚާބެއް ނަަގިއެގން ތިޖޭ.އެސް.ސީ ކަށްވަޅ ަގއި ބާްއވަިއެގން  ؟ޖޭ.އެސް.ސީ

ދިހަ ން އިއެ  .މިލިއަން ރ ފިޔާ ދީެގން 52މ ދާ އަޅައިެގން ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރަށް  ،ަގނެެގން .އިލެކްޝަނަކ ން ބީ.ޔޫ.ަވއި

ވާނަމަ،   ެގންނަ އިޞްލާޙ  ކަމަށް  ތަޅަން ހަމަ މި ބަސް ބޭނ ންކޮށްެގން. މިއީ އެމް.ޑީ.ޕީ  މިލިއަން ސީދާ އިލެކްޝަނަށް
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މީދެއް އޮތް ކޮންމެ ދިވެހި ރަްއޔިތަކަށް ލިބޭނެ މާޔޫސްކަމެްއ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވާހަކަ  ން މެދ  އ   މި ރާއްޖޭެގ ކ ރިމަގާ 

އަންދާލި   އިމާދާމާއަކީ ިގނަ އަދަދަކަށް ސަރ ކާރ ެގ މ ދާ ހ ޅ ޖަހަރީައކީ  ވަފެބ ރ   8  ހެން،އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވި  ފަށަމ ން

އެ ބަޣާވާތްކ ރި މީހ ން   ،ނަމަ  ވާބަޣާވާތަކ ން ވެރިކަން ަވއްޓާލި ދ ވަހެއް ކަމަށް ތި ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ މިއަދަކީ    .ދ ވަހެއް

ާވަގނޑަކ ން ބަނދެވިފައި. މިއަދަކީ    ެއއް،  އެއްވާފަށަކ ން  އެކ    ތިބޭފ ޅ ންނާ.  ވެސް ތިބީ ތި ބޭފ ޅ ންެގ ޖީބ ަގއި މިއަދ 

ީވ ފަނޑިޔާރަކ  ރަހީނ ކ ރ ން. އެހެންވީމާ، ކޯނީ    ދެްއވި ސަބަބަކަށްއިސްތިއ ފާ ދެއްިވ ދ ވަހެއް ނަމަ، މިއަދ  ިއސްތިއ ފާ

މީހެއްެގ ވާހަކަދެއްކ މ    ،ބާޣީ ޕާޓީއެއް  ،އްއޭކޭފޯޓީ ސެވަނެ ،  ރިޕޯޓެއް އެއިން ަގނޑ  ކެނޑި ވާހަކައެއް  ެގ ދެން ހ ރި 

މީދެއް އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ންމީދެއް އެދޭ ެއއްވެސް ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް މިއަދ  އ ންއ ށް  މި ރާއްޖޭެގ ކ ރިމަަގ ؟މާނައަކީ ކޮބައިތޯ

  . ެއއީ އަޅ ަގނޑ  ނިންމާލަމ ން ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވާ ވާހަކައަކީ ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ޢަމަލ ތައް މިހިރަ ޮގތަކ ން ނެތް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .هللاމ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ  

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން هللاމ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ންނޮޅިވަރަ

ދ ވަހެއްަގއި   މ ނާސަބ   ވަރަށް  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  މިޝ ކ ރިއްޔާ  ބިލެއް  މ ނާސަބަތ   ހ ށަހަޅާފަ  ވަރަށް  . އޮތީ 

މީެގ   ދ ވަހެއް.  މި   ދިހަ ފަނޑިޔާރ ންނާބެހޭ  ބިލެއް  ކަހަލަ  އާވާ  ހަނދާންތައް  ކ ރީެގ  ހ ށަހަޅާފަ   އަހަރ   . އޮތީ 

ޔާރ ެގ މިނިވަންވި ކަމަށް ބ ނާއިރ  ފަނޑިޔާރ ެގ އަދިެވސް އޮތީ  ފަނޑި،  ވެސް މި ފެންނަނީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ 

އެްއ ދ ވަހަކ  އިންނަ ޤާޟީެއއް    ވެއްޖެއްޔާލާ ކަމަށް  އިމ އްދަތ  މަރ ޙަލާއެއް ފ ރަތަމަ ވިސްނަ.  ނ ފޫޒ ތަކެްއެގ ތެރޭަގއި

 ޤާޟީން ން ދައްކާ ބިރަށް  ސް އެބަ ޤާޟީ ބަދަލ ކ ރޭ. ޕޮލިހ ޔަ ނ ދިޔަ  ޗ އްޓީއަކަށްއިންނަނީ.    ނޫން ދެވަނަ ދ ވަހަކ  މި

ކޮން ؟ އޮތީ  ަގޑިއިރ  ފަހ ން އެ ޖަހާ މ އްދަތ  އެބަ ބަދަލ ކ ރޭ. ކޮން އިންސާފެއްތޯ މި  24އެބަ މ އްދަތ  ޖަހާފައި އޭެގ  

ދ ވަހ ެގ ރިިވއ ކ ރަންޖެހޭ ރިވިއ  ެވސް މިއަދ     30ބަޔަކ     އިކޮށްެގން އައެކަމ ން އެ ކަމަށް ވަކާލާތ   ؟ކަމެއްތޯހަމަހަމަ

ނ ކ ރެވޭތިބޭ ރިިވއ ެއއް  ފަނޑިޔާރ ންނަކަށް  ހަމައެކަނި .    ވާހަކަދަްއކާލަން.  ކަންނޭނެގ  އެބަޖެހޭ  ވެސް  ކަންތަކާ  އެ 

އެްއޗެހި ލިބެންޖެހޭނީކީ. އެތާ އެބަތިބި ޙައްޤ  ެގއްލިފަިއ ތިބި ކިތަންމެ   ފަނޑިޔާރ ންނަކަށް ނޫން ކަންނޭނެގ ޢިނާޔަތްތަކާ

މިއަދ  ޖަލ ަގއި  ރިމާންޑ   މީހ ންެގ    ބަޔަކ   އެ  ޒ ވާނަކ   ކިތަންމެ  ރިވިއ   30އެބަތިބި  މ އްދަތ   ،  ނ ކ ރާތީވެދ ވަހ ެގ 

އެކަން   ބަލި ހާލ  ހ ރި ޮގތ ން މިވެނި ކަމެއް މިވެނި ދ ވަހެްއެގ ތެރޭަގއި ނިންމަންޖެހޭނޭ ބ ނީމާޑޮކްޓަރަށް ނ ދެއްކިެގން  

ދ ވަހ   ނިންމަން އޮ އެއްކޮށް    މީހާެގ  އެބަ ބަދަލ ކ ރޭ. ޤާޟީ  އްޤާޟީއެ  އެހެންންނަ  މައްޗަށް އެ ހ ންނަ ހަމަހަމަކަމާ 
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އެ މައްސަލަތަކ ަގއި ޤާޟީއަށް ބިރ ދައްކަިއެގން ޖެހިެގން ައންނަ ދ ވަހ  އަނެއްކާ އޭނަ    ކަންތައް ނިންމަމ ން ދިޔައިމާ

މިކަހަލަ  ؟ އީ އިންސާފ ތޯމި،  ހަމަ އެއް ޤާޟީއެއް. އެހެންވީމާ  ޖަހަނީކޯޓަށް ހާޒިރ ކޮށްފައި ކޯޓ ން ޭއނަެގ މައްޗަށް މ އްދަތ 

ބޭނ މެއް ނ ވާނެ. އެމް.ޑީ.ޕީެއއް ބަޔަކ   ބޭނ މެއް ނޫން. އެްއވެސް  ދިވެހީންނެއް  ބޭނ މެއް ނ ވާނެ.    އިންސާފެއް  ެވސް 

މިކަހަލަ  ވެ  އްޕީ.ޕީ.އެމެ ނ ވާނެ  ބޭނ މެއް  ވެސް  ރައްޔިތަކ   ދިވެހި  ނިސްބަތްނ ވާ  ޕާޓީއަކަށް  ނ ވާނެ.  ބޭނ މެއް  ސް 

ވަކި ބަޔަކ  ބޭނ ންާވ    .ވީމާ، ފަނޑިޔާރ ންނަށް ެއކަންޏެއް ނޫން ކަންނޭނެގ އިންސާފ  ހޯދައިދޭންވީކީއިންސާފެއް. އެހެން

ބަޔަކަ ަވކި  މަގ ފަހިށް  ޮގތަށް  އެ  ެވެގންކޮށްދޭންކަންތަްއތައް  ނިންމަމ ން  ޮގތަކަށް  ވަކި  މައްސަލަތަކެއް  ދަނީ.   ަވކި 

ދައްކާ އެްއވެސް ވާހަކައަކީ ަގބޫލ ކ ރެވޭނެ ވާހަކަެއއް ނޫން ކަމަށް   މި  ެވއްޖެ ކަމަށްމިނިވަންފަނޑިޔާރ ެގ    ވީމާ،އެހެން

މަކަށް. ަވކި ޮގތްޮގތަކަށް  ވެއްޖެ ކައަދި ރައްޔިތ ން ެވސް ަގބޫލެއް ނ ކ ރޭ ފަނޑިޔާރ ެގ މިނިވަން   .އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ

ިވޔަސް މިތާ އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބޭކަށް  ޮގތެއްބ ނަނީ ކޮންމެ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ؛ތަން  ކ ރަން ބަޔަކ  ނ ފޫޒ  ފޯރ ވާންހ ކ 

ތަނ ން ޖެހޭނީ ފައިބަންށޭ. އިންޑިއާ އައ ޓޭ. އަޅ ަގނޑ މެން    ދިވެހި ރައްޔިތ ން ބޭނ މެއް ނޫނޭ. އިންޑިއާ ސިފައިން މި

ކަންފަތްމަްއޗަކ  ނ ވެސް ޖެހޭނޭ. އެްއވެސް    ،ެވސް ނ ކ ރެވޭނޭ   ހައްޔަރެއް.  މިތާ ވެސް ކިޔާނަމޭ. މަގ މަތީ ވެސް ކިޔާނަމޭ

ކަންފަތް ނ ޖެހޭނޭ  ކިޔަިއެގންމީހަކަށް  ައއ ޓޭ  އިންޑިއާ  ައއިސް  ފަނޑިޔާރ ެގއަށް    .މައްޗަކ   އެހެންވީމާ،  ކިޔާނަމޭ. 

ނ ކ ރީމަ  ކ ރަން ނަހަދާށޭ އިންޑިއާ ައއ ޓ  ކިޔަިއެގންނެއް. ަވކި ޮގތަކަށް ޝަރީޢަތްންކ ހ ނަށް  ދައްކަިއެގން ފަނޑިޔާރ ންބިރ 

މިނިވަނެއް ނ ވާނޭ ،  އްޔާ ޖެ. އެހެންެވއްމިނިވަން ފަނޑިޔާރ ެގއެކޭ ކިޔާފަ  ފަނޑިޔާރ ން ބޭރ  ކ ރާ ވާހަކަ މިތާ ނ ދައްކާށޭ

ބާނަން ހަދައިެގން  ޮގތަށް ފަނޑިޔާރ ގެއަށް އަތް  މީެގކ ރިން ވެސް ތިފަނޑިޔާރ ެގއެއް. އެ އ ސޫލ ން ކަންތައް ނ ކ ރާށޭ.  

 ދޭންޖެހ ނީ. ޝ ކ ރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް.ހަމަ ބ އްދިފިލައިެގން އިސްތިއ ފާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދެވަނަ ފ ރ ޞަތ . ،ފަހ މީ އިމްތިޔާޒ  މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފަހ މީ އިމްތިޔާޒ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ 

  7ދެްއކެިވ ބައެއް އެހެން މެންބަރ ން ދެއްކިވި ވާހަކަފ ޅާ ޚިލާފަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ވާހަކަފ ޅ 

ޯވޓ ދީެގން ފ ރަތަމަ ފަހަރަށް   ،ވެރިކަެމއްޑިމޮކްރެޓިކް    ،މީދެއްންރީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ ވަރަށް ބޮޑ  އ ވަފެބ ރ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ށްދިެވހި ދައ ލަތަ  އެތައް އަހަރ ތަކަކަށް  އިއެްއޮގތަށް ެއ ވެރިކަން ބަޣާވާތަކ ން ވައްޓާލަ ޤާނޫނ އަސާސީއާ

ެއއާެއކ ަގއި    ރީއަކީ. އަދި ހަމަވަ ފެބ ރ   7ވަނަ އަހަރ ެގ    2012  ،ބޮޑެތި ެގއްލ ންތައް ދިން ދ ވަހެއްރައްޔިތ ންނަށް ބޮޑެތި

އިން އެންމެނަށް ފެންނަ ޮގތަށް ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވެސް ލަިއވް ވީޑިއޯ  ރީައކީ ދިވެހި ތާރީޚ ގައިވަފެބ ރ   8
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  ސަރ ކާރ ން އަންަގިއެގން ފ ލ ހ ން އަނިޔާކ ރި އެ ލައްަގނޑ  ޖެހ ނ  ދ ވަސް.   ،ރައްޔިތ ންނަށް ދައ ލަތ ން އަންަގިއެގން

މި  ޖެހިެގން  އަޅ ަގނޑާ  ނޫން  މާދ ރަކ ންނެއް  މިސާލ   ެއއް  ވެސް    އޭރ ގައި  ،މެންބަރ އިއްޒަތްތެރި  އިންނެވި    އޭެގ 

ލާއިންސާނީ އަނިޔާ އޭނާއަށް ކޮށްފައި އޮތް މިންވަރ  ކ ޑަކ ޑަކޮށް ޫގގ ލްކޮށްލިޔަސް  .  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރެއް

ފެންނަން.    އެ މެންބަރ އޮތީ  ބައްލަވައިލަްއވާ އިްއޒަތްތެރި  ޖެހ ނ     !ން  ތާރީޚ ަގއި  މިބޮޑ ދިވެހި  ލަްއަގނޑ ތައް    ބޮޑ  

ރަްއކާތެރިކ ރ މ ެގ ައގ  ވަޒަންނ ކ ރާ   ކަރާމާތް  ނޫނިއްޔާ އިންސާނީ  ،ހ ންނަނީ. އެހެންވީމާ، ލާއިންސާނީ އަނިޔާކ ރ ން 

މިހާރ  ބޭބޭފ ޅ ން  މި  ވާހަކަފ ޅ   ވާހަކަ  ވޯޓ ެގ .  އެނިގެގންދަނީތަކ ން  ވެސް  ލާ  ރައްޔިތ ން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ރައީސް  މިއަދ   ނ ކ ރާކަންއަގ ވަޒަން ިއްއޒަތްތެރި  އެނިގެގންދަނީ.  ބިލަކީ   ؛ވެސް  ބަހ ސްކ ރަމ ންދާ  އަޅ ަގނޑ ެމން 

ކޯޓ ތަކ ެގ   ފަރާތ ން  ބަދަލެއްސަރ ކާރ ެގ  ެގންނަ  ކ ރީގައި  .ބިލަށް  ބިލަށް   އަޅ ަގނޑ   އެ  ވާހަކަދައްކަމ ން  ވެސް 

ކ ރަނީ ޕޮލިޓިކަލް   އަޅ ަގނޑ މެން ކަންކަން ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް ހާސިލ  މި ؛ކޮށްފަިއވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްތާއީދ 

ިމ   .ވެސް ޮއވެެގން  އްތަޞައްވ ރެ ބޮޑ  ވެސް ެވެގން އަދި   ވަޢ ދ   ، ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ ޮއެވެގން،އެޖެންޑާ ޮއެވެގން

ވެސް ދައ ލަތ ެގ އެކި މ ައއްސަސާތަކަށް    އަދި ރިފޯމް  .ނަށް ހެޔޮ ބަދަލ ތައް ެގނެވޭނީޮގތްޮގތ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން

ެއއް ވަޢ ދ ެގ  މި  ައޅ ަގނޑ މެން  މި  ެގނެވޭނީ.  ފާހަަގ  ވެސް  ކ ރިން  ޮގތ ަގއި  ގ ޅިެގން    ،ކ ރީ  ކަމެްއެގ    6ވިހެމާ 

މެން ާގނޫނަކ ން ެގނައި ބަދަލަކ ން ލިބޭ ދ ވަހ ެގ ޗ ްއޓީ އަންހެން ބޭފ ޅ ންނަށް ލިބޭ ޮގތަށް ކ ރިން ވެސް އަޅ ަގނޑ މަސް

ހަމަ ދ ވަހ ެގ ޗ އްޓީ  މަސް  އެއްފިރިހެން ބޭކަލ ންނަށް ވެސް    .އ ސޫލ ން ފަނޑިޔާރ ންނަށް ވެސް ލިބޭނެ ޮގތް މި ހެދީ

އަޅ ަގނޑ މެން   މ ސާރަޔާ ފ އްދާ  ައޅ ަގނޑ ެމން  ތެރެއިން  ވަޢ ދ ތަކ ެގ  މިވެސް  އެހެންވީމާ،  ޮގތް.  ލިބޭނެ  ެގ އެކ ަގއި 

ައޅ ަގނޑ މެން ޕޮލިޓިކަލް އެޖެންޑާަގިއ    ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާަގއި ހ ރި ކަންތައްތައް   އް.ތަޞައްވ ރެ 

. ޕޮލިޓިކަލް އެޖެންޑާަގއި ހ ރި ކަންތައްތަކ ެގ ތެރޭަގއި ފަނޑިޔާރ ންެގ ިއޞްލާޙ ކ ރ މަކީ މައިަގނޑ   ހ ރި ކަންތައްތައް

އެއް ވަޢ ދ . އެ މަސައްކަތް މިއަދ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން  ،  އްކަތްއެއް ބޮޑ  މ ހިންމ  އެއް މަސަ 

އަދި ހަމައެާއއެކ ަގިއ ޖ ޑީޝަލް    .ވެސް ހ ށަހަޅ އްވަމ ން އެ ެގންދަވަނީ  ބިލ ތައްވެސް މި ކ ރަމ ންދަނީ. ސަރ ކާރ ން  

ދެކެވޭ ކޮންމެ ވަގ ތެްއަގއި އިދިކޮޅ  ފަރާތ ން ފ ރަތަމަ ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން ވެސް ކ ރަމ ން މި ެގންދަނީ. މި ވާހަކަ

ފ ންމައިެގން  ވާހަކައަކީވެސް  ދަްއކާ  ކޮބައިހޭ  ،ޮގސް  ކޮމިޝަން  ސަރވިސް  ތިބަދަލ  ؟ޖ ޑީޝަލް   އ ޅެނީ  ނ ކޮށްެގން 

ވާހަކަ އެ  ރައީސް  ؟ދައްކަނީކީްއވެެގންތޯ  ފާހަަގކ ރެ  ؛އިއްޒަތްތެރި  އެބަ  އަބަދ ވެސް    ،ވެނީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ހ ރޭ ޕޭޕަރ ޑްރެެގންސްތަކެއް    އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤާނޫނ އަސާސީަގއި އެބަ  ޤާނޫނ އަސާސީއަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ ނީއްސ ރެ

މިސާލަކަށް މިނިވަން މ އައްސަސާތައް ެއކިެއކި އަޅ ަގނޑ މެން އެތައް މިނިަވން މ އައްސަސާތަކެއް ައއިސް    .ކަނޑައަޅާފަ

އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން އަބަދ ވެސް ކ ރަމ ންދާ  ؟އެކ ަގއި މަސައްކަތްކ ރެިވެގން ކ ރެިވއްޖެތޯ  މިނިވަންކަމާ  .ޮގއްސި 

ކޮމި ސަރވިސް  ޖ ޑީޝަލް  އެހެންވީމާ،  މިސ ވާލެއް.  ސިކ ންތ ން  ،ވަގ ތ   ޝަނ ން  ހިނދަ  ،މި   ވަގ ތ   މިށް  މި 
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ބަދަލ ނ ކޮށްެގން އ ޅޭ ކަންބޮޑ ވ ން އެ ވަނީ ކީްއެވެގންތޯ އަޅ ަގނޑ ެގ    ،ވެފައި އޮތް ވަޢ ދަކާ އެްއޮގތަށޭ ބ ނެ  އަޅ ަގނޑ މެން

ވީ ވަޢ ދާ ެއއްޮގތަށް ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް   ންމެައޅ ަގނޑ   ،ން ީގހިތ ަގއި އޮތް ސ ވާލަކީ. އަޅ ަގނޑަށް ޔަ

. ައޅ ަގނޑ މެން ަވޅ  އެނޭގނީކީއެ ދަނޑި  ،ބަދަލ ެގންނާނެ. އެއީ ކ ރާނެ ކަމެއް. ެއކަމަކ  އިދިކޮޅ  ފަރާތްތަކަކަށް ނޫން

އެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވަޢ ދެއްތާ.  ކ   ނޭގނީވީ  ކަންތައްތައް  ކ ރަންޖެހޭ  ަވގ ތ ސްޓްރެޓެޖީކޮށް  އެ  ، ރާނެ  އީ  ަގޑި 

މި ވަނީ ށް  ކައަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގނެ ކަންތައްތައް. އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނީ އެ ބޭފ ޅ ންެގ އެންެމ ކަންބޮޑ ވ މަ

ސާެގ  ފައި،  ނ ފޫޒ    ރެއަށްޮގތ ން ބަދަލ ކޮށްލައި އަނެއްކާވެސް އެތާ އެތެ  މިހާރ  މި އޮތްއެ    ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

ވަތްަގނޑ ެގ    އެއްމައްސަލަ  އްޔާ ހ ށަހެޅ ނ  ށް ހ ށަހެޅ ނިނަޮގތަށް އެތަ  ކ ރިެވސް  ރ ވައިެގން މީެގ ކ ރީަގއި  ނ ފޫޒ  ފޯ

ތެރޭަގއި ބަހައްޓާފައި ހ ރި އ ސޫލ ން އަނެއްކާވެސް އެ ފ ރ ޞަތ  ހޯދ މަށް މަސައްކަތްކ ރާކަން އަޅ ަގނޑަށް އެނެގނީ.  

  ތަނ ަގއި، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  އެ   ތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް އެރައްޔި  ،އަޅ ަގނޑަށް އޮންނަ ފ ރިހަމަ އިތ ބާރަކީ

އެ ވަދެެގން  ނ ފޫޒެއް  ފައިސާެގ  އެތެރެއަށް  ޖޭ.އެސް.ސީެގ  އިންނަަވިއެގން  ފ ރ ޞަތެްއ    ތަނ ަގއި  ކޮރަޕްޓްވ މ ެގ  ތަން 

ތަކަށް އޮތް ވަރަށް ބޮޑ  ދިކޮޅ  ފަރާތްއަޅ ަގނޑަށް ޮއވޭ. އެހެންވީމާ، ެއއީ އި  100ންކަން %ީގޔަ ނ ދެއްވާނެކަން. އެ  

ދެންނެވީ.    ހ ރަހަކަށް ވާހަކަ  މި  ަގބޫލ ކ ރެވޭނީ  އަޅ ަގނޑަށް  ކަމަށް  ރައީސް ވެދާނެ  ިމ   ؛ިއއްޒަތްތެރި  ޖޭ.އެސް.ސީ 

ރެްއ  ބާއިތ   ،މީދެއްންަވރެއްެގ އ   ސްވަގ ތ ަގއި މިޮގތަށް އޮެވެގން ެގނައި ބަދަލ ތަކ ެގ ތެރެއިން ރައްޔިތ ންނަށް ކޮންމެވެ 

  ، ތްކ ރެވިފަިއވޭ. ައދި ހަމަ ތަފާތ ކަމެއް ދައްކާފައިވޭ. އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެކަވެސް މަސައް  ވަރަކަށް މިހާރ ކ ރެވޭ މިން

ނެތްއިރ ަގިއ    ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދާ ދެން ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ން  ގައިސް ކޮމިޝަން ރވިސަމީެގ ކ ރީަގއި ޖ ޑީޝަލް  

ދައ ލަތަށް ދިން ެގއްލ ން ބައްލަވާ. އެކަަމކ  މި ޖޭ.އެސް.ސީ ޮއވެެގން  ޮގތަށް ޮއެވ ދިވެހިރާއްޖެއަށާއި    ތްސ ޕްރީމް ކޯޓ  އޮ

އޮތީ   އަދިމި  ބަދަލ ކޮށްފަ.  ވެސް  ކޯޓ   އަޅ ަގނޑ     ސ ޕްރީމް  ެގންދަނީ.  މި  ެގންނަމ ން  ބަދަލ ތަކެއް  ހ ރިހާ  ެގންނަ 

ވަނަ އަހަރ ަގިއ    2019ރަނަގޅ .  ކ ޑަކ ޑަ ަވގ ތ ކޮޅެއް ދެއްަވއިފިްއޔާ   ؛ަވނަ އަހަރ ަގއި   2019ހ ރި    ހަނދާން އެބަ

ްއވ ނ  އެސެސްމަންޓެއް ކ ރެ   ،ސްޕޮންސަރޝިޕ ެގ ދަށ ން ދިރާސާއެއް ެގ  ޕީ .އަދި ހަނދާންވާ ޮގތ ަގއި ޔޫ.އެން.ޑީ  އިސަރ ކާރާ

ތިރާމް ލިބިެގންވާ ދ ނިޔޭަގއި ވެސް ވަރަށް  ހ  އިށްވަރަ  ،އްރެ ޔާެގ ޖަސްޓިސްެއއް، ފަނޑިއެފްރިކާެގ ސ ޕްރީމް ކޯޓ   ސައ ތ 

ޮގތ ން.   ޑީޝަލް ސެކްޓަރާ ބެހޭޖ ވަރަށް މޮޅ  ަމޝްހޫރ  ފަނޑިޔާރެއް އެސެސްމަންޓެއް ހެދި ރާއްޖޭެގ    ،ރިބާކާރ ތަޖ 

އޮތް ވާހަކަދައްކަވާފައި  މައްސަލައިަގއި  މި  ވާހަކަފ ޅ   ،ހަމަ  ޮގތ ން  ބެހޭ  ކޮމްޕޮޒިޝަނާ  ވާފަިއވޭ.  ކަ ދައްޖޭ.އެސް.ސީެގ 

  ނެްއ އޮންނަންޖެހޭ ވަކި ބެސްޓްޝަފަދަ ކޮމި  ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންޝަ ޖ ޑީވާީމ ޮގތ ންގ  ބައިނަލްއަ  ،ވިދާޅ ވެފައިވޭ 

އެނޫން އަދި  ކޮމިޝަނާއި  ވެނިސް  މިސާލަކަށް،  ކަމަށް.  ނޯންނަ  މ ޢާޕްރެކްޓިސްެއއް  އެކިެއކި  ދާތަކ ންނާއި ހަެވސް 

ދަށ ންކޮމިޝަން ޮގތެއް ކަނޑައެޅިފައި  ެގ  އިނޭގތޯ. ބައިނަލްއަަވކި  ެއްއވެ ގ  ނ ވާކަން  ޕްރެކްޓިސްއެްއ    ސް ބެސްޓްވާމީ 

  ން އޮންނަންޖެހޭ ވަކި ޮގތެއް. އަދި ެއ ބޭފ ޅާ ފާހަަގކ ރައްވާފައިޭވ، ޝަޕޮޒިކޮމް  ،އޮންނަންޖެހޭ  ނޯންނަކަން ޖޭ.އެސް.ސީ
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ޝަން ދެޓް ރިމޫވަލް އޮފް ޕޮލިޓިކަލް ރިޕްރެޒެންޓޭޝަން ފްރޮްމ ސްއަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވއިލާނަން ިއނިގރޭސިން ެއ. ސަޖެ

ެއއީ ވަރަށް ޅަ ވިސްނ މެކޭ ޖޭ.އެސް.ސީެގ ކޮމްޕޮޒިޝަން    ީއވް.ނޮދަ ޕްރޮސެސް އިޒް   ޕޮލިޓިސައިޒް  ބީ.ސީ ވިލް  ދަ ޖޭ.އެސް

ރިޕްރެޒެންޓޭޝަ ޕޮލިޓިކަލް  ދ ރ ކ ންއޭެގތެރެއިން  އެތަނ ން  ވަކި  ފަރާތްތަކެއް  ނޫނިއްޔާ ސިޔާސީ  ޖޭ.އެސް.ސީ    މަކީރ  

ނ ފ ދޭ ވިސްނ މެކޭ.  ރަށް ތަޞައްވ ރ ވަ  ،ޅަ  ނޮއީ، ވަރަށް  ށ މަކީ އެއީ ވަރަށްސިޔާސީވ މ ން ެއއްކިބާވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ދ 

ން އޮންނަންޖެހޭ ވަކި ޮގތެއް ނެތް. ައދި ޖޭ.އެސް.ސީަގއި ތިއްބެިވ  ޝަކޮމްޕޮޒި  ،ހޭއޮންނަންޖެ  އެހެންވީމާ، ޖޭ.އެސް.ސީ

ަވޑަިއަގންނަާވ އެހެން ބޭފ ޅެްއ ނޫނިއްޔާ  ލީހ ެގ ރައީސް ނޫނިއްޔާ މަޖިލީހ ން  ޖި މަެގސިޔާސީ މިސާލަކަށް، ރައްޔިތ ން

ސް.ސީ އަދި މިނިވަންވާނެ  އެަވކިކ ރ މަކީ ޖޭ. ،  ެއއިން ބޭފ ޅަކ  ރިމޫވްކ ރ މަކީ  ، ރަ ނައިބ ބަންޑާވެސް  އަދިވެސް އެނޫން 

ބަެއއް އެހެން ފީމެއް ނޫންތޯ  މެްއ ނޫނޭ. ެއ ތަޖ ރިބާ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ކޮށް އިތ ބާރެއް އޮންނަ ކަ  އީ ކަމެއް ނޫނޭ. އެ

ލިޓިކަލް ވިލްއޭ އިނޭގތޯ. ޕޮލިޓިކަލް  ޕޮ  ،ކަމަކީ  މ ން ންވާ އެންމެ މ ހިނ ސާތަކ ން. ެއހެންވީމާ، މިއަށް ބޭސަމިނިވަން މ އައް

މި    ،ޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ މި ވިސްނ ންނއެމް.ޑީ.ޕީ. ފަ  ،ވިލް އޮންނާނީ.  އެ ވިލް އޮތް ޕާޓީއަކީ އަޅ ަގނޑ މެން

ކ ެގ  ތަަގިއ މަސައްކަތްކ ރާނެ ޕާޓީައކީ ހަމަ މި އެމް.ޑީ.ޕީ. އިދިކޮޅ  ފަރާތްމިކަމ    އިކަމަށް ޮގވައިލަ އަދި މި  އިތަޞައްވ ރާ 

ެގ  ޕޮލިޓިކަލް ވިލްއާ އެކ ަގއި ފަނޑިޔާރ  މި  ،  ލް ވިލްއެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާކަމި ވިސްނ މެއް ނޯންނާނެ. ނެތް. މި ޕޮލިޓި

ކ ރަްއވާނެ މަސައްކަތަކީ    ިއެގންވަންނަ މަދ  ނަޝީދ  ޖޭ.އެސް.ސީަގިއ އިއިޞްލާޙ ކ ރ މަށް މި ވަގ ތ ަގއި ރަީއސް މ ޙައް

ަގިއ  ފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ ހެޔޮ ނިޔަތ  ،ވަން ކެރޭނައަޅ ަގނޑަށް ދަން  އްކޮށްއެ އިތ ބާރާ  100%  ،ންީގހަމަ ޔަ

ށް ައއ މަކީ އަޅ ަގނޑަކަށް ހަމަގައިމ   ޖޭ.އެސް.ސީއަ،  ނޭނޭގ ވަކި ބަޔަކ  މި ވަގ ތ  އައ މަކީ ކ ރެވޭ މަސަްއކަތް. އެނޫން ޮގތް 

އެހެން   ،ދެން އެތަނަށް ވެެގންދާނެ ޮގތްއެކޭ.  ޑިޔާރ ެގ ިއޞްލާޙ ކ ރާނެނފަ  ،އް ނޫންވެސް އިތ ބާރެއް އޮންނާނެ ކަމެ

  ނ ވީކީ ން ވަކި ޕޮލިޓިކަލްތައެ ތަން  ،ތް ޮގކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރި ތަޖ ރިބާއިން އެނގ ނ  ތަ ސާސަބައެއް މިނިވަން މ ައއް

އަޅ ަގނޑަށް   ؟ތޯ ވަކި އެހެން ވަކި ބަޔަކ  އަިއމާ ލިބިެގންދާނީހިނެއްރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކިބާތ އެހެންވީމާ، އެ އިނޫން.  

  ސީޔާޕޮލިޓިކަލް ވިލް، ސި  އި، އެމް.ޑީ.ޕީެގޕީެގ ތަޞައްވ ރާ . އެމް.ޑީ.ޕީެގ މި ވަޢ ދާއި، އެމް.ޑީިއ،  އެނެގނީ އެމް.ޑީޕީއާ

ތްކޮށް ފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ ވަޢ ދ  އަޅ ަގނޑ މެން ކަްއޮގތަށް އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ މަސައް އަޒ މާ އެ މި   ؛ޒ މ އަ

ވީޮގތަށް ފ އްދަމ ން ެގންދާނަން. ޖޭ.އެސް.ސީެގ ކޮމްޕޮޒިޝަންސް ބަދަލ ކ ރެވެމ ންދާނެ ވަގ ތ  އަންނާނެކަން އަޅ ަގނޑަށް  

ދާނީ. ކ ރަން  ކޮޅ  ފަރާތްތަކެއް ނޫން ފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތްން. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އިދިީގޔަ   100%ހަމަ  

އ ފެއްދ މަށް   އިތ ބާރ   ފަނޑިޔާރ ޭގެގ  ސަރ ކާރ ން  މި  އެމް.ޑީ.ޕީއާއި  ރައްޔިތ ންނަށް  ހަމަ  ންކަން ީގޔަދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ރަށް ބޮޑަށް ވަ މީދ  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑ .ންއްޔާ ހޯދައިދޭނެކަމ ެގ އ އިރާދަކ ރެްއވި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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މެންބަރ .   ިއއްޒަތްތެރި  އިބްރާހީމް ފ ރ ޞަތަ  ދެވަނަޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދ   މާފަންނ   ކަށް 

 ރަޝީދ . 

 

 : އްކެވ ންވާހަކަދެ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ 

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  މިއަފެބ   7ދަކީ  މިއަޝ ކ ރިއްޔާ  ފަރާތްރ ވަރީ.  އިދިކޮޅ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވެސް  ކ ން  ތަދ  

ތަން.    ކ ރަން މަސައްކަތްކ ރާފިތ ނައާއި ޤައ މ ަގއި ހަމަނ ޖެހ ން ހިންގ މަށް ޓަކައި އަދިވެސް ހ ޅ ރޯ   ،މި ދަނީ  އަޑ އިވެމ ން

ރައްޔިތ ންނަށްޤަ ހެާވއިއ މ ެގ  ފި،  ލާބަޔަށް    ބަދަލ ަގއި  ކޮށްދިނ މ ެގ  ކަންކަން  އ ފަ ރައްޔިތ ންނަށް  ން  ިއެގއްދަތ ނަ 

ޔޫ.ޓީ.އެފް އެްގރީމަންޓ ަގއި   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތްކ ރަމ ން ިމ ދަނީ.  ކަހެްއ ެގނެވޭތޯ މަސައްވައަނެއްކާވެސް އެފަދަ ދ 

ެގ ސީންާގ ސަރ ކާރެއް. ދައ ލަތް ހިންަގނީ ޑިމޮކްރަން ހިޑިމޮކްރަސީެގ އ ސޫލ    ރ  މިއީހާ މި  ،ނަމަ  އޮތް  މައްސަލަެއއް

އް ހ ރީ ހ ޅ ވިފަ. ފ ރާޅ ން ޓިނެއް ނ ނަާގ. ޔޫ.ޓީ.އެފް ެއްގރީމަންޓ ަގއި ނ ވަތަ އިންޑިއާ  ނެސޫލ ން. ކޯޓ ތަކާ ހ ރިހާ ތައ 

ތިބީ ހި  ،ސިފައިން  ކަމަށް ވަންޏާ ސ ޕްރީމް ކޯޓ  އޮނ ވަތަ އެހެން ކަމެއް  ހިނާގ  ޮގސްެގން ޭވ.  ނަގނީ.  ކޯޓަށް  އެ 

މި އެްގރީމަންޓް ހިފައިެގން ސ ޕްރީމް   ހިތަށްއަރަނީ ކީއްެވެގންބާއޭ ިއދިކޮޅ  ފަރާތްތަކ ން  އިންސާފ  ހޯދޭނެ. އަޅ ަގނޑ 

ށް މި ތަކ ލީފ  މި ޖައްސަނީ.  ނަރަްއޔިތ ން  ،ސްކޫލް މަދަރ ސާ ފާރ ތަކ ަގއި ލިޔެ ،  ކޯޓަށް ނ ޮގސް މަގ މަތީަގއި ހަޅޭއްލަަވއި

ދިޔައީ ހަމަ ފިތ ނަިއެގ ކަެމއް.  އިފެބްރ ވަރީަގއި ވެސް ހިނގަ   7ސް ނ ވަތަ  ވެފެބްރ ވަރީަގއި   8 ؛ރި ރައީސް އިްއޒަތްތެ

. ެއއީ ރައްޔިތ ން އިންތިޚާބ ކޮށްފަިއ  ްއވައިލީދ ވެހިރާއްޖޭެގ ވެރިކަން  ޮގސް ދިެގންދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހަމަ ފިތ ނަ ފަތ ރައި

ވައްޓައިލީ.   މަގ މަތިން  ރައީސް،  އޮތް ސަރ ކާރެއް  އިްއޒަތްތެރި  ތަކ ރާރ ކޮށް  ތިންދިމި  ހަތަރ  ސަތޭކަ  ވެހިރާއްޖޭަގއި 

ހ ރި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަސްރަސްކަލ ންެގ ދެލޯ ނަާގފަ.    އަހަރ ެގ ތާރީޚަށް ބަލާއިރ ަގއި މިޮގތަށް ފިތ ނަ ފަތ ރައިެގން އެބަ

އަދި    ،ރާއްޖޭަގއި ރަސްރަސްކަލ ންެގ ދެލޯ އ ފ ރައި ރައްޔިތ ންެގ ތެރޭަގއި ތިބި ބަޔަކ  މި ފިތ ނަ އ ފައްދަނީ. ދިވެހިހަމަ  

ބަރ ޖަހަހަތަރެސްފައި އެ  އިަގިއ  ފައްތާފައި ވެސް  ހަދަިއ ނަދ ރ  ވެސް   ހ ރި.ބަކަނޑ   ޒިޔާރަތް  ފެއްތ މަށްފަހ   ކަނޑ  

ދިޔަ  އިހިނަގ  ަގއިރ ވަރީފެބ   8  އާއިރީ ވަރ ފެބ   7 ކ ރާ ޤައ މެއް މިއީ. ެއހެންވީމާ،  އްތައްތަން ރި. މިފަދަ ކަހ   ބ ނެފައި އެބަ

ރ ވަރީަގއި ެއކަން ހިނާގފައި ފެބ    8ދިޔަ ައދި ކ ޑަ ކަމެއް. އަދި  އިރާއްޖޭެގ ހަޔާތ ަގއި ހިނަގ  އީ މިއެކަންތައްތަކަކީ  

ހަމަ   ،ޖަހާފައިފަިއންނާއި ފ ލ ހ ން ލައްވައި ތަންތާނަގއި ހ ޅ ދީފައި ެއކަން ފޮރ ވ މަށް ޓަކައި ސިތ ންނަށް އަނިޔާޔިރައް

މަންޒަރ  ދައްކާފަިއ ަވޅ ލީ.   ،ހާފައި ބޭރ  ޤައ މ ތަކަށް ފޮޓޯ ޖަ ބަޣާވާތްކ ރި ފަރާތްތައް ތަންތާނަގިއ ހ ޅ ތްތައްއެ ފަރާ

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ މަޤާމ ަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން    ،މ ަގއި ރައީސަކ  ހ ްއޓާކަފ ންކ ރީ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވެރިކަ

ދިވެހިރާއް ހ އްޓާ  ވެރިޔަކ   ރަހީނ ކޮށްޚިޔާރ ކ ރި  ސްޓޭޝަން  ޓީވީ  އެއަށްޖޭެގ  ދެން  ނޯންނާނެފި.  ބޮޑަށް  ނޫންތޯ  ވ ރެ 

ޓެރަރިސްޓ ންެގ    ،ބީ.ބީ.ސީ މިހާރ  ހިފަނީ ބަޔަކ  ؛މިސާލަކަށް، ބީ.ބީ.ސީ އެހެން ކަމެއް.  ނެދޭއްކަން ސާފ ކޮށްތެބަޣާވާ
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ހަމަ ބޭނ ން ާވހަކައެްއ ދައްކަނީ. ދަްއކައިފި    ސ ވިޗްކ ރަނީ ވީ.ޓީ.ވީއަށް. ެއކަމަކ  ވީ.ޓީ.ވީން  ބަޔަކ . ހިފާފައި ބީ.ބީ.ސީ މި

ކަމަށް ނޫންތޯ    ން ހިފިކަމަށް ނޫންތޯ ނ ވަތަ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކ   ބީ.ބީ.ސީ ހިފީ  ންނީ ވީ.ޓީ.ވީކަމަށް ވަންޏާ ަގބޫލ ކ ރާ

ވެރި ނެތްކަމެބަލާނީ.  ކ ރީ.    އް  ކަންތައްތައް  އެފަދަ  އެހެންވީމާ،  ެވސް.  އިނިގރޭސިވިލާތ ަގއި  ބަލާނީ  ނޫންތޯ  ކަަމށް 

އޮތީ މި  ކ ރިމަތީަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  މިހާރ   ނ ވޭ.  ހައިރާނެއް  ދެމެދ ަގއި    ،އަޅ ަގނޑ   ޚަސްމ ންެގ  އްސަލަެއއް  މަ ދެ 

ޔަކ  ލިބ މާ ގ ޅިެގން ޗ އްޓީއެްއެގ  ރިފަނޑިޔާރ ެގއެްއެގ ާވހަކަ. ފަނޑިޔާރ ންނަށް ދަ  ތްންސާފ ކ ރ މަށް އޮޖެހ ނީމާ އެކަމަށް އި

ރައީސްކަވާހަ އިްއޒަތްތެރި  އޮތީ  ؛.  ދަންނަވަން  ދެންނެވިހެން  ކ ރިން  އަޅ ަގނޑ   ޤައ މ ެގ  ، ހަމަ  ހ ރިހާ  ހ ރިހާ    މި 

ވިހެއ މާ ގ ޅިެގން ދާންޖެހޭ ތަނަކަށް    ބޭފ ޅ ން ވިހެއ މާ ނ ވަތަ ފިރިކަލ ންއްބަވާދައ ލަތ ެގ އިސް މަޤާމ ަގއި ތިިއ،  ވިހެއ މާ

އްލ ކ ރިްއޔާ  ހަެގނެސްެގން އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ މިކަން    ނަންވީ.ރެއަށް ެގންނ  އެްއ ާގނޫނ ެގ ތެމި ހަދާ ާގނޫ  ށްދިއ މަ

ސާތަކ ެގ މަޤާމ ަގއި ތިއްބެިވ  ސައެހެން މ އައް  ނަށް ޖެހޭނީ ހަމަންވަންޏާ އަޅ ަގނޑ މެމަށްކަނޫންއެހެން ؛އަޅ ަގނޑ މެން

ށް ބޮޑ  ތަކ ލީފަކަށް ވާނީ. މިއަށް ވަރަށް ިގނަ ަވގ ތ  ވެސް  ރައްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ވަވެ  ކ ރަން  މިކަން  ވަކިންބޭފ ޅ ން ވަކި 

  ެގ އިސް މ ޅި ދައ ލަތ   މީދ ކ ރަން ިމފަދަ ބިލެއް ފޮނ ވާއިރ ަގިއ ޖ މ ލަކޮށްންނަާގނެ. އެހެންވީާމ، ދެން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އ 

ބޭފ ޅ ންނަށް ތިއްބަވާ  ިމކަމަށް    މަޤާމ ތަކ ަގއި  ސިފަިއަގއި  ބިލެްއެގ  އެއް  ވަންޏާ އްލ ހައެއްކޮށް  ކަމަށް  ެގނެއްސި 

ދަންހަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަދިވެސް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ދެން  ލިބިެގންދާނެ.  އޮތީނައްލ    7  އާއިފެބްރ ވަރީ   8  ،ވަން 

ނީ ެއކަމ ެގ ތެރެއިން ނާރައިެގން.  ޅެއ    އްޖެ މިރާ  ދިވެސް މިއަ ދިޔަ ކަަމކީ ވަރަށް ހިތާމަވަރި ކަމެއް.  އިަގރ ވަރީަގއި ހިނފެބ 

،  ެގއަށްފަނޑިޔާރ   ބަލާނަން  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެދެން އަޅ ަގނޑ ،  ޔާރ ެގއަޅ ަގނޑ  އެދެން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ފަނޑި

އި އެ ފަނޑިޔާރ ން ހަްއޔަރ ކ ރި މައްސަލަ ައޅ ަގނޑ މެން މައްސަލަިއަގނެިގ ެގ ފަނޑިޔާރ ޭގެގ ފ ރާޅ ން ޓިނ ޖޭއްރާދިވެހި

ތްތަކަށް  އްޔަރ ކ ރި ފަރާހަފަނޑިޔާރ ން  ،  ތްތަކާއިނެިގ ފަރާން އެބަ ބަލަންޖެހޭ. ބަލާފައި ފަނޑިޔާރ ެގއިން ޓިނ  ހ މަޖިލީ

ކ މ ަގއި ވެސް ވަރަށް ސާފ ކޮށް  ހ ކ ރި    ނެ. އަދި ހަމައެހެންމެ އެންމެ ފަހ ން ސ ޕްރީމް ކޯޓ ންޖެހޭދަބ  ދޭންއައެކަށޭނަ  

ސް ވަނީ  ޮގރައްޔިތ ންެގ ބަކަރިތަކެއް. އެ ބަކަރިތައް  ނީ  ެގން އ ޅެ ެގއްލި   ެގިއން އިނޭގތޯ،ނޭގ ރައްޔިތ ންެގ  އެ  އެބަ

  އެބަ އީ ހާކިމާކަން  ބ ރ ކ މ ން. އެ ބަކަރިތަކ ން ކިހ ޕްރީމް ކޯޓ ެގ  ނޭގ ވަރަށް ސާފ ކޮށް ސ އެ  ކިމާެގ ެގއަށްކަން އެބަހާ

އް ތަނަންބަރ  ލޯންޑަރީން ބަކަރި  45އޮތް. އެހެންނަމަވެސް، ސާބިތ ނ ވަނީ    ކ މ ަގއި އެބަހ ނޭގ. ސ ޕްރީމް ކޯޓ ެގ  އެ

ކަމަށް.   ޑަރީއެއް ނެތްއެ ނަންބަރ ެގ ލޯން  ލޯންޑަރީއަކ ން ނޫން ކަމަށް ބ ނަނީ.ނަންބަރ     45ދޮވެފައި އޮތީމަ. ެއކަމަކ   

ކަމަށް  54 ހ ރި  ލޯންޑަރީ  ރަްއޔިތ ންނަށް ނަންބަރ   އެހެންނަމަވެސް،  އެހެންވީާމ،  ކަމަށް.  ސާބިތ ނ ވާ  އެހެންވީމާ،   .

މަންފާ ހޯދި މައްސަލައިަގއި ދަޢ ާވކ ރަން އަދި ރައްޔިތ ން ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް ސ ޕްރީމް ކޯޓ ން އޮތީ   ،ބަކަރިތައް ހޯދ މާއި

ކަނޑައެޅި   މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ. ސ ޕްރީމް ކޯޓ ން  އެެގ  ސާފ ކޮށް ބަޔާންކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހ ން ރައީސް ޔާމީނ 

އޮތް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ރައްޔިތ ން   ކ މ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އެބަހ ސ ޕްރީމް ކޯޓ ެގ    ،ނިޔާެގ މަްއސަލަ
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މަްއސަލައެއް ނ ނިމޭ އިްއޒަތްތެރި ރައްޔިތ ންނަށް އެ ޙައްޤ  ލިބިެގންވާ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ    ށް،ކަމަ  ބަލަންޖެހޭނެ

ހ ރެ  ެވރިކަމ ަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބަލަންޖެހޭ  އެބަ  މަޖިލީހ ން  މި  ހ ރެ    ެގރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ،ރައީސް.  މަޤާމ ަގއި 

  ، އެ ކިރ ން މަންފާ ހޯދި ކަމަށް ވަރަށް ސާފ ކޮށް އެ އޮތީއި ދައ ލަތ ެގ ބަކަރިތަކެއް ނަަގިއެގން އެ ބަކަރިތަކ ން ކިރ  ބޮ 

ބ ނެވޭނީ. މި މަޖިލީހ ން އަޅ ަގނޑ މެން ނިންމަންޖެހޭ އެއަށް   ށްބަޔާންކޮށްފައި ސ ޕްރީމް ކޯޓ ން. އެވަރަށް ސ ޕްރީމް ކޯޓަ

 އެބަ ބ ނަންޖެހޭ ކަމަށް. މިހާރ  އެ ފ ރ ޞަތ  މި އޮތީ މަޖިލީހަށް   ،ފަހ ބަސް ބ ނާނީ މި ރައްޔިތ ން މަޖލީހ ން.  ކ މެއްހ 

 ދީފަ.

 

 ކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެއް 

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިން.  ވިލިނިގލި ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިން ވާހަކަދެްއކެވ ން: 

ހަމަ ތާއީދ ކ ރަން.  އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ. ދިވެހިރާްއޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް ެގނެވޭ ިއޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް  

ވަޒީފާ އަދާކ ރާ ފަރާތްތަކ ެގ    އިމިހާރ  ސަރ ކާރ ން ރާއްޖޭަގ ؛ލަން ފަނޑިޔާރ ންެގއިއެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ބަލަ

އަޅ ަގނޑ   މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެ ޙައްޤ  ލިބިެގންދާނެކަން    އިޗ އްޓީއަށް މި ެގނައި ބަދަލ  ފަނޑިޔާރ ޭގގަ 

ފާހަަގ ރައީސްވެސް  ިއއްޒަތްތެރި  ކަމަކީ ؛ކ ރަން.  އޮންނަ  ކަންބޮޑ ވ މެއް  ރައްޔިތ ންެގ  ބޮޑ   ވަރަށް  ،  ޒަމާނ އްސ ރެ 

އެހެ މައްސަލަ.  ލަސްވަމ ންދާ  ބެލ ން  މައްސަލަތަްއ  ފަނޑިޔާރ ޭގެގ ފަނޑިޔާރ ޭގެގ  ސަބަބ ން  މިކަމ ެގ  ންވީމާ، 

 އިތ ރަށް ސަމާލ ވާންޖެހޭހެން. އެހެންނަމަވެސް، މިކަން މެދ  އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ  މައްސަލަތަކަށް އަތ ވެދާނެ ލަސްވ މަކާ

  އި، ރީން އެކަމަށް ފަސޭހަ އިންތިޒާމ ތަކެއް ހަމަޖެއްސ މަށް މިކަމަށް ހިނާގނެ ޚަރަދ ތަކާއެކީަގއި އިތ ރަށް ޖ ޑީޝަ  ކ ރ މާ

ޖ ޑީޝަ ތަރ ތީބ ކ ރެިވެގން  ހަމަ  ވެސް  ކަންކަން  މިއެ  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ފޯރ ކޮށްދެވޭނެ  ފ ރ ޞަތ ަގިއ  ރީއަށް   

ރައީސްންއ  ިއއްޒަތްތެރި  މި   ؛މީދ ކ ރަން.  ކަންކަމަށް  19އަޅ ަގނޑ މެން  ފަނޑިޔާރ ޭގެގ  މަޖިލީހ ން  ެގނެސްދޭ   ވަނަ 

ޖ ޑީޝަ މިހާރ   ރައްޔިތ ންނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑަށް  ސަބަބ ން  ހަރަކާތ ެގ  ރީ  އިޞްލާޙީ 

  ށް ފާޅ ަގއި ފ ންމިނަށް ފެންނަމ ންދާކަން. އޭެގތެރޭަގއި ސ ޕްރީްމ ކޯޓަށް ެގނެވ ނ  ބަދަލ ތަކާ ން ވަރަތަ  އިޞްލާޙ ވަމ ންދާ

ކޯޓ  ސ ޕްރީމް  ހާމަކަންއެކީަގއި  މައްސަލަތައް    ން  ކޯޓ ަގއި ޝެޑިއ ލްކ ރެިވެގންދާ  އެ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޮގތެއްަގއި  ބޮޑ  

ހައި ކޯޓާއި އަދި އަތޮޅ ތެރޭަގިއ ގާއިމ ވެފައި ހ ރި ކޯޓ ތަކ ން    ކްރިމިނަލް ކޯޓާއިމާއި އަދި  ޔ  ދިފާޅ ަގއި ލަިއވްކ ރެވިެގންދާ

ފަނޑިޔާރ ންެގ ސ ލޫކ  ހިފެހެއްޓިެގންދާކަން އަޅ ަގނޑ     ،އަވަސްވެ  ވެސް މައްސަލަތައް ބަލާ މިންވަރ  އިތ ރ ވެ، މިންވަރ 

މިން ަގބޫލ ކ ރާ  މިޮގތަށް  ރައްޔިތ ން  ފާހަަގކ ރަން.  ފ ރ ޞަތ ަގއި  މި މި  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  އިތ ރ ވަމ ންދާކަން  ވަރ  
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މަްއސަލަތަްއ  ހަމަ  ދޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަދިވެސް  އާ  ފ ރ ޞަތ ަގއި ފާހަަގކ ރަން. ެއހެންވީމާ، ހެޔޮ ބަދަލ ތަކެްއ އެބަ

  ވޭ ބަދަލާލަސްވ މަށް ރައްޔިތ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ންތަކެއް އ ޅޭކަން ފާހަަގކ ރަން. އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަން މި ެގނެލަސްވާ

ލަސްވެެގން ަމއްސަލަތައް  އިތ ރަށް  ހިތް  ޔ ދިއެކީަގިއ  ރައްޔިތ ންެގ  ދޭތެރޭަގިއ  ޖ ޑީޝިއަރީއާ  އަނެއްކާވެސް  ަމކީ 

ރީއަށް ދޭންޖެހޭ ެއކީަގއި ޖ ޑީޝަ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ބަދަލާ  ،ނ ތަނަވަސްކަން އިތ ރ ެވެގންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތީ

އިލްތިމާސްކ ރަން. އަދި  ހަމަ  ށް ހިނާގނެ ޚަރަދ ތައް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް މި ފ ރ ޞަތ ަގއި  ސަރ ކާރ ން ހަމަ މިކަމަ  ،ސަޕޯޓް

ނ ދާނެ ޮގތަށް ކަންކަން  ރީެގ މަްއސަލަތައް އަަވސްކ ރ މަށް މިކަމ ެގ ސަބަބ ން އެްއވެސް ކަހަލަ ހ ރަހެއް ެއޅިެގންޖ ޑީޝަ

 ަގއި ފާހަަގކ ރަން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ  ހަމަ ން ވެސް ޔ ތަރ ތީބ ވެެގންދި

 

 ން ންމ  ނި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ށް ޔަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ތަޅ މ ަގއި ކ ރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތް މިއަދާ ހަމަ

ޑ މެން ނ ނިމޭ މަސައްކަތ ެގ ޮގތ ަގއި މާދަމާ ވެސް  ބަހ ސް މާދަމާ ވެސް އަޅ ަގނ އީތިދާމި އިބ    ،ނިމ ނީ. މާދަމާ ވެސް

ފެބ ރ ވަރީ    8މި މައ ޟޫޢ  ތާވަލ ކޮށްެގން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް ެގންދާނަން. ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  
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