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 (هللاއީވާ ޢަބްދު ރައީސްނައިބު  ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަސް ޅީތެޔާގެ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19

 (ދުަވސް ދަބު) 2019 އޯގަސްޓު 28

 

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصح لهآ ىلعو هللا لوسر الم علىالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި ސަލާމުގައި ތިއްބެވީ ދެ  .މެންބަރުން އިްއޒަތްތެރި  32 ބެވީތިއް ން ވަަޑއިގެހާޒިރުވެ  ވަގުތުމި 

ޝީދު ްސ، ަރީއސް މުޙައްމަދު ނަހުންނެީވ، ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީއްަގއި ންބަރުން. ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެމެ

 އެކަނި.

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2019/43/އޖއަީކ، އެޖެންޑާ އަދުގެ މި

 

 ޔުން އިއްވުން ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކި ހޭ ޖެ މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަން . 4
 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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ގާނޫނު  ،ަފއިވާ އަޙްމަދު ސަލީްމ ހުށަހަޅުއްވާހޯރަފުށި ދާިއރާގެ މެންބަރު  ،ގެ ތެރޭަގއިމަޖިލީހަށް ތައާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު

ގެަނއުމުެގ އަށް އިޞްލާޙު (ޫނނުގާބެހޭ  އިންތިޚާބީ ދާިއރާތައް ކަނަޑއެޅުމާ )ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2009/1 ނަންބަރު

 އަުޅަގނޑު މި އިްއވީ.ކިޔުން  ބިލުގެ ފުރަތަމަ

 

 ހުސް އިބުތިދާއީ ބަ  .6

 

 :ންވުކެ އް ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ގެ ިއރާގަލޮުޅ ދެކުނު ދާ ، ތުންޅުގަނޑުމެން މިއަދު މަަސްއކަތް މިފަށަނީ ސަރުކާުރގެ ަފރާއަ

ން. މި ބިލަށް ތިާދއީ ބަހުސުކުަޑކުދިްނގެ ޢަދުލުެގ ބިލުގެ އިބު މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،

އޮންނަނީ ށް އަޅުގަނޑުމެްނނަށް ހޭދަކުރެވެން ތިދާއީ ބަހުސައިދުގެ ދަށުން އިބުންގެ މަޖިލީހުގެ ާއ ގަވާ ރައްޔިތު

 ޖަހަންދެން. ގެންދާނަން ދިހައެއްތިދާއީ ބަހުސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ، ިމއަދު އިބުއެްއގަިޑއިރު. އެހެންވީމާ

ބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަލްތަކުން މިހާރު ފެނިވަޑައިގަންަނވާނެ.   ތިލޫމާތު ކަރުދާހެއްޢުބެހޭ މަ ކުޑަކުދިްނގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާ

 21މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާަފއިވާނީ  ކަރުދާސް. ލޫމާތުޢުއެއީ މި ބިލުގެ މަ 6.1.1 ތެރޭގައި ގެޑޮކިއުމަންޓު 

 ،ތެރެއިން ގެލަ ކަނޑައެޅިފަިއވަނީ ހަަތރު ގަިޑއިރު. އޭ ިމ ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް ޖުމު .ގައި 2019 ގަްސޓުއޯ

ިސކުންތު.  21މިނެޓާއި  20 ޕާޓީއަށް ޖުމްހޫރީލިބޭނެ.  ސިކުންތު 29މިނެޓާއި  24 ަގޑިއިާރއި 2އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ 

 8މިނެޓާއި  14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  12 މިނެޓާއި 16ސިކުންތު. ޕީ.އެސް.ީސއަށް  21މިނެޓާއި  20ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ސިކުންުތ  30މިނެޓާއި  3ތެރި މެންބަރަކަށް ވެަވޑައިުނގަންނަވާ ކޮންމެ އިއްޒަތްސިކުންތު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ިނސްބަތް

އިްއޒަތްތެރި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ،ވަޑަިއގަންަނވާނެ. ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް މި ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީލިބި

 މެންބަރު މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމް.

 

 އަޙްމަދު ނަސީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:  މީކާއީލުގެ މެންބަރުގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ 

ވަނަ އަހަރު ެނލްސަން މަންޑޭލާ އެ މަނިކުފާނުގެ ޗިލްޑްރެންސް ފަންޑު  1995އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ 

 ސް ޓީކެން ބީ ޯނ ކީނާ ެރވެލޭަޝން އޮފް އަ ސޮަސއި ރއަދެ"އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްިމއްޔާުތގަިއ ވިދާުޅވެފަިއވަނީ، 

ގެ އަސްުލ އެންމެ ބޮޑަށް ހާމަވެގެްނ އްޢެމުޖުތަމަ "ޓްރީޓްސް ިއޓްސް ޗިްލޑުރެން ން ވިްޗ އިޓްދެން ދަ ވޭ އި ލް،ސޯ

މަލުކުރާނެ ގޮތޭ. އިއްޒަތްތެިރ ޢަމެދު  އްގެ ުކޑަކުދިންނާޢެ ކުން އެ މުޖުތަމަޢަމުޖުތަމަ  އެ  ،ކަމަކީ ފާޅުވެގެންދާ ެއއް

 އެހާ ނިޒާމު  އަދުލުގެޢީދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖިނާ ،ނިޒާމު ދުލުގެޢަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަމާނުއްސުރެން ،މަވެސް އެހެންނަ .ރައީސް

ޖެންާޑ  .ރަނގަޅު ުޖވެިއނަލް ކޯޓެއް އެބަހުރޭ. އެހާ ފަރިތަ ބައެއް ނޫން ުކަޑކުދިންނަކީ ،ދަންނަ ބައެއް ނޫން



3 

 

ެލހެއްޓޭނެ ގޮތެއް މިހާުރވެސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ވެސް ކުޑަކުދިްނގެ ކަންކަން ކޮންެމވެސް ނިޒާެމއްގެ ދަށުން ބެ

 ނޫނިއްާޔ އެ  ،އުުލގަިއ އުޭޅ ކުދިންޙަކުށްަތކުެގ މާ ؛މަލުތަކަކީ އަދި ކުށަށްޢަުކޑަކުދިންެގ  ،އެބަޮއވޭ. އެހެންނަމަވެސް

ތްތަެކއް އަމަލުކުރަންޖެހޭ ވަކި ާޚއްޞަ ުއސޫލުތަކާއި އިޖުރާޢަމެދު  ކުދިންގެ ފަރާތުން ކުށްަތއް ކުރެވޭ ކުދިންނާ

އެން .ޔޫދަ ނޫން.  ކަމެއް އިރު ދަންނަދުލުގެ ނިޒާމު އެހާ ބޮޑަށް މިހާތަނަށް އައިޢަދިވެހިރާއްޖޭެގ މީ ޖެހޭކަންހުންނަ

 ކުޑަކުދިންެގ ޢީގެ އަާސސްތަކުގެ މަްއޗަށް ބިނާެވގެްނވާ މި ޖިނާޑު ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރަިއޓްސް އޮފް ަޗއިލް

މި  .ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ވުަމށްފަހު ފުރިހަމަވެގެންދާނެޒު ންފީދުލުގެ ބިލަކީ މި ދެންނެިވ ކަންކަން މި ބިލު ތަޢަ

 ންމުޅި މުޅި ިނޒާމާ ،ދުލުެގ ނިޒާމާޢަ ޢީމު ޖިނާއްވުމުން ބޮެޑތި މީހުންގެ މައްޗަށް ހިްނާގ އާ ނޫނަކަށްބިލު ގާ

ވާ ކުަޑކުދިންެގ ޢު ދަޢީން ޖިނާއިމުކުެރިވގެންދާނެ. އަދި ީވވަރަކުޤާދުލުގެ ނިޒާމެްއ ޢަވަކިކުެރވިފަިއވާ ކުަޑކުދިންގެ 

މަލުކުރެވިގެންދާނެ. ޢަމެދު  ކުދިންނާ  ގެ ދަށުން އެ"މު ޝަން ނިޒާރަޑއިވަ" ،މައްޗަށް އުފުލުމުގެ ބަދަލުަގއި

އެއީ އެންމެ ހަރުކަށި އަދަުބ  ،އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ، ޑްްސއޭޝަން މެތަރޝަން ނިޒާމު ުނވަތަ ޑަިއވަރޑަިއވަ

 ، އެ ށްދިރިއުޅުމަ ކުދިންގެ ގޮތަކަށް އެ  ވީހާވެސް ުލއި ،މިހާރު ދެމުން އަންނަ އުސޫލު ބަދަލުކޮށްޕީނަލް ކޯޑުގެ ދަށުން 

ކުދިންނަށް  ވެްސ އެނޫންގޮތަކަްށ ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުތަކާިއ އެ ނުދާނެއެިޅގެންބަލަށް ހުަރސްޤުކުދިންގެ މުސްތަ

 ދިއުމަށް. ގާނޫނާމެދުަގއި އެިޅގެން ކުދިންނާ އެ ަޔވަޅުތައްއިޞްލާޙީ ފި ޚާއްޞަކުެރވިފަިއވާ ޕްރޮގްރާުމތަކުގެ ދަށުން

ރްސގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީުޤކުރާ ޕްރޮސިކިއުޓަރުންާނއި ީނ ޖުވައިނަލް އޮފެންޑަޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިން ނޫ

، އަދި ނާކުަޑކުދިންނަށް ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުތަްއ ހިންގަވާ ބޭފުޅުން ،ކުރެއްވުުމގައި އުޅުްއވާ ބޭފުޅުންނާއިޝަރީޢަތް

 ؛ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ިތއްބާކުދިން ބަންދުގައި ބައި އެ ،ޕްރޮބޭޝަންގައި މަސަްއކަތްކުަރއްވާ ބޭފުޅުން

އަދި އެ ކަންކަމުގެ  ،މަލުކުރެވެންޖެހޭނެ ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަށް ފަރިތަޢަމެދުގައި  ކުދިންނާ މެންނަކީ އެންމި އެ

ށް މި ބިލު ގާނޫނަކަ  .ދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްބޭފުޅުންނަށް މި ބިލުގެ ދަށުން ހެދިގެންޓްރޭނިންގ ލިބިވަޑަިއގެންނެވި 

 ކުށުގެ މައްސަލަތައް ަބލާނީ ޚާއްޞަ ތަމްރީނުތައް ލިބިފައިވާ ފަނޑިޔާރުން ތިބޭ ޢީކުަޑކުދިން ކުރާ ޖިނާ ،ވުމުން

ނަަމވެްސ އެތާނަގއި ވެސް ިތއްބަވާ  ވީކުެރވިފައި މުއިޤާމިހާރު ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ުޖވައިނަލް ކޯެޓއް . ޖުވައިނަލް ކޯަޓކުން

ޓްރޭނިންގ  ،ންވާމީ ހަމަތަކުގެ މަތީގު ގަބޫލުކުރާ އުސޫލުަތކާއި ބައިނަްލއަ ފަނޑިޔާރުންނަކީ އަުޅގަނޑުެމން މި

މުގެ ފަހުން ލިބިވަޑަިއގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އަދި މި ބިލުގެ ދަށުން މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ވު

 ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ގޮސްއިމުކުރެިވގެން ޤާއްދީ ޑިވިޝަންތަެކއް ހަސަރަ، ވެސް  ަގއިޖުވައިނަލް ކޯޓު

ދާނެ. ކުޑަުކއްޖާ ުދލުގެ ނިޒާމުގެ އެކިެއކި ކަންަކން ކުރިއަށްޢައްދުތަކުަގއި ުކޑަކުދިންގެ ހަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެިކއެކި ސަރަ

ެއ  ،ތަމަ ގެެނވޭ ިހސާބުން ފެށިގެން އެ ިނޒާމުން މުޅިން ބޭރުވަންދެންުކރިމައްޗަށް ފުރަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ޢަ ޢީޖިނާ

ަބއްޓަންކުެރވިފަިއވާ އުސޫލުަތކެއް. ކުަޑކުދިން  ކޮށްދުލުގެ ިނޒާމަށް ޚާއްޞަޢަކުއްޖާގެ ަމއްޗަށް ހިނގާނީ ުކޑަކުދިންގެ 

ކަމުަގއި ނޫނީ މި ބިލުގެ ދަށުން ނުވާނެ. އިއްޒަތްތެިރ ހައްޔަރުކުރުމަކީ ނޫނީ ބަންދުކުރުމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ފިޔަވަޅު
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ނޫނީ  ،ނީ ކުދިން ހައްޔަރުކުރެވޭ ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްަގއި ވެސް އެކުރަންއަދި ހައްޔަރު ުނވަތަ ބަންދު. ރައީސް

ކުރާ ޒުގާނޫނު ތަންފީ ،ހާލަތެއް ލާޒިމުކުރާ އެންމެ ކުރު މުއްދަތަކަށް. މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ވުމުން ބަންދުކުރެވޭނީ އެ

ގުޅިގެން ުކއްޖާގެ ރިްސކު  ްނޓާފުލުހުންގެ ޖުވައިނަލް ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަ، ކުއްޖާ ފުރަތަމަ ބަދަލުވާ ހިނދު ރާއަކާދާއި

ޖެހިއްޖެ ނިންމާލަން ،ޅައި ަނސޭހަތްދީއިތުރު ފިޔަވަެޅއް ނާ ،އަށް ބިނާކޮށްއެސެސްމަންޓެއް ހެދޭނެ. އަދި އޭގެ ނަތީޖާ

ކުރަން ނިންމުމުގެ ބާރު  ފިޔަވަޅެއް ެއޅުމަށް ނިންމުން ނުވަތަ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުދަށުން ޝަންގެރހާލަތެއްގައި ަޑިއވަ

، ަޝންގެ ނިޒާުމގެ ދަށުން އެިޅގެްނދާ ފިޔަވަޅުަތކުގެ ތެޭރަގއިޑަިއވަ ،ކުރާ އިދާރާތަކަްށ ލިބިގެންދާނެ. މިގޮތުންޒުންފީތަ

ވަކި ާބވަތްތަކެްއގެ  ،އި، ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމާއިދުމާ ފަރާތުގެ ކިބައިން މާފަށް އެވީ ކަށްޔަ ޝިކާރަކުުށގެ ކުށުގެ 

 ،ތަޢުލީ އަދި ވޮކޭޝަނަލް ޕްރޮގްރާމުަތއް ،ފެމިލީ ކޮންފަރެންސް، އީ ަކއުންސިލިްނގއެ ؛ޕްރޮގްރާމުތަކެްއގައި ަބިއވެރިވެ 

ފަދަ ފިަޔވަޅުތަުކެގ އެ، ވިަޔސް ރިވސްކަމުަގއިޕްރޮްގރާމުތައް ނޫނީ އަދި އެއީ ކޮމިއުނިޓީ ސަ ފް ސްކިލްސްނޫނީ ލައި

 .ހަމަޖެއްސިގެންދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްދަށުން ވެސް އެ ކުދިން ދޫކޮށްލެވޭނެ އިންތިޒާމު މި ިބލުގެ ދަށުން 

މެދު  އެ ކުއްާޖއާ ،މަނަ ޝަން ފިޔަަވޅެއް އެ ކުއްޖާ ފުރިހަމަކޮށް ނިންމައިފިރކުޑަުކއްޖެްއގެ މަްއޗަށް އަޅާ ޑަިއވަ

ޝަނަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުގަިއ ރދާނެ. ޑައިވަންކަމުގައި މި ބިލުގެ ދަށުން ނިމިގެ ލަ ނިމުނީތުހުމަތުކުރެވުނު މައްސަ

ހާލަތުގައި އެކަން ކުރާނެ ޚާްއޞަ އުސޫލުތައް މި ބިލުގައި ބަޔާންކުރޭ. އަދި ކުޑަކުދިްނގެ  ވާކުރަންޖެހޭޢުޤީޤުކޮށް ދަތަޙު

 .ގޮތުން ކުދިންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް ހިމެނޭ އެއީ އެ؛ އް މަލުކުރާނެ އުސޫލުތަޢަކުރުމުގައި މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ 

މަލުުކރާނެ އުސޫލުތަކާިއ، އެފަަދ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް ޢަލަތަކުަގއި އުފުލުމަށް ނިންމާ މައްސަވާޢުއަދި ދަ

ފަހު،  ވުމަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޫސލުތައް ވެސް މި ބިލުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިގެންދާނެ. މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ކުރިއަށް 

ގައި ކަނަޑއެިޅގެންދާނެ. އަހަރުަކމު 15ޖެހޭ އުމުރަކީ އުމުރުން ކުޑަކުދިން ޖިނާޢީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަން

ރައިްޓސް އެކްސްޕާޓުންގެ މެދުަގއި ވެސް ދުނިޔޭގެ ފެންވަުރގަިއ  ޑްަޗއިލް އީއެހެންނަމަވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި

ތަކުގައި ެވސް ވާީމ ކޮންފަރެންސްގު ގުޅުންުހރި އެކިއެކި ަބއިނަލްއަ ކުޑަކުދިންނާ ،ންސްއެހެނިހެން ޗައިލްޑް ކޮންފަރެ

މި އިްއޒަތްތެރި  ،ކްރިމިނަލް ލައިިބލިޓީ އުފުލަންޖެހޭ އުމުރަކީ. ެއހެންކަމުން އް،ކަށް ގޮސްަފއިވާ ކަމެވަރަށް ބޮޑު ޑިބޭޓަ

ެއ ބޭފުޅުންނަށް ބޮޑަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ  ްއޔާނިނޫ ،މިކަން ކުރާނެ އެހެން ޮގތެއް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް

 ޢީ ދާނެ. ކުަޑކުއްޖާ ޖިނާލާގަިއ ވެސް މިކަން އިޞްލާޙުކުރެވިގެންޙަ ޓީ މަރުވަންޏާ ކޮމި ކަމަށް އެހެން އުމުރެއް އޮތް

ކުޑަކުދިންގެ  މުޅިްނ ބޭރުވަންދެން ންއެ ނިޒާމު ،ދުލުގެ ނިޒާމުގެ ކުރިމަްއޗަްށ ފުރަތަމަ ގެނެވޭ ހިސާބުން ފެށިގެންޢަ

ކުޑަކުދިންެގ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި މަލާތުކުރާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަކީ ޢާދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ުކޑަކުއްޖާ މުޢަ

ކަމުަގއި  ޚާއްޞަ ތަމްރީނުތަކެއް ލިބިފައިވާ ބަެއއް ،މަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކަށް ފަރިތަޢަ ،ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމާއި

ެގ ކުޑަކުދިން ،ޑެތި ބަދަލުތަކެއް މި ބިލުގެ ދަށުން ގެނެވިގެންދާނެ. މިގޮތުންމި ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ބޮހެދުމަށްޓަކައި، 

ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްޭދ  ޢީއިޖުތިމާ ،ރުންނާއި، ކޯޓުތަާކއިޓަ ޕްރޮސިކިއު ،ދުލުގެ ނިޒާމުގެ ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންނާއިޢަ
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ބޭޝަން އޮފިސަރުންނާއި، ކަެރކްޝަނަލް ޕާްޓމަންޓު އަދި ޕްރޮޖަސްޓިސް ޑިޖުވައިނަލް ެއީއ  ؛ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް

އްޞަ ތަމްރީނު ލިިބވަަޑިއގަންނަވާ ފަރާތްަތއް ކަުމގަިއ މި ބިލުން ލާޒިމުކުރާނެ. މި ސާރވިްސގެ މުަވްއޒަފުންނަކީ ޚާ

 ހުންނެވި މިނިސްޓްރީެގ ލުވެހަވާ  މަްސއޫލިްއޔަތާ ގުޅޭ ިސޔާސަތުތައް ކަނަޑއެޅުމުގެ ކަންކަމާ ލީޚިބިލުގެ ދަށުން ދާ

ގެ ނަމުަގއި ާޚއްޞަ އޮފް ޖުވައިނަލް ަޖސްޓިސްއެއީ މިހާރުގެ ނަމަ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ޑިޕާޓްމަންޓް  ؛ދަށުން

މި ބިލުގެ  .ޮގސް ޚާއްޞަ އިދާާރެއއް އުފެދިގެންދާނެ. އަދި އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމަސްއޫލިއްޔަތުަތކެއް ކަނޑަެއޅިގެން

 .ްއޔާގެ ބިލޭޙިލާޞްއި އީމި، އެކު އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވުނު ެއއް ވާހަަކއަކީއަށް ވެސް ާހމަވުމާއާ ވާހަކަ މީޑި

މި ބިުލގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ ކުަޑކުދިން . ޮއޅުމެއް ބޮޑު ެވސް ހަމަ ވަރަށް އީމި  ،އެހެންނަމަވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

 މަށްހޫމަފް ްއޔާގެ ޙިލާޞްވެސް އިެފސިލީޓީތަކަކީ އެްއގޮތަކަށް  ކަރެކްޝަނަލް ،ބަންދުކުރެވޭ ރެިޒޑެންޝަލް ެސންޓަރުތަކާއި

 .އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވެސް ޖަލުތަކަށް ޒިޔާަރތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުން ،ނަމަ ގެން. މިހާރުފެތޭ ސެންޓަރުތަކެއް ނޫ

 ންނަށް ފެނުނުއަޅުގަނޑުމެ ،އެކުއެކި ަކންކަމުގައި ގެންދަން ވެްސ ގެންގޮސްަފއި ހުރުމާއެކި  ކަށްއަދި ޖަލުތަ

 ،ތަނެއްަގއި ކުަޑކުޑަ ގޮޅިެއއް  އްއެ ހަމަ އެހެން ކުށްވެރިންނެކޭ  ،އަތޮޅުވެީހގައި ވެސް ވަންނައިރު ހުންނާނެ

ތަންތަނަކީ ެއުކދިންނަށް ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި  އެ ،ލާފައި ހުންނަ. އެހެންނަމަވެސްއިކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ޖަހަ 

މަލުކުެރވޭ ތަންތަނެްއ ޢަމެދުގައި  ކުދިންނާ އެ ،ތަފާތު ގޮތަކަށް ޑެތި ކުށްވެރިންނާކުދިން ެއހެން ބޮ އެ ،ޑިަޒއިންކުރެވި 

ކުދިންނަށް  އިމުކުރެވޭ ރެިޒޑެންޝަލް ސެްނޓަރުތަކާއި، ކަރެކްޝަނަލް ެފސިލިޓީތަކަކީ އެޤާބިލުގެ ދަށުން  ނޫން. މި

ކަށް ޚާއްަޞ އަދި ޚާއްޞަ ޑިަޒއިނަ .ދާނެމަލުކުރަމުންޢަމެދުގައި  ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ލިބިގެންވާ ބަޔަކު އެ ކުދިންނާ

އްާޔއެްއ ޙި ލާޞްވެސް އިއެްއގޮަތކަށް އިމި.  ޚާއްޞަ ސެންޓަރުތަކެއްޕްރޮގްރާމުތަކެއް ެއކުލެިވގެންާވނެ އެ ކުދިންނަށް

 އެިކ ދީނުގައި ހައްދު ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ކުށެއް ުކޑަުކއްޖަކު ކުރާ ހާލަތުގައި މިހާރުއިސްލާމް، ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ެއއް އުސޫލުތަެކްއެގ  ،އްގޮަތކަށްވެސް އެ  މަލުކުރެވެމުންދާތީ އެފަދަ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެްއގައިޢަގޮތަްށ  ފަހަރު އެކި

ތުހުމަތުކުރެވޭ ހާލަތުަގއި  ،ަނމަ ކުެށއް ކޮށްފިދަ ފަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، ކުޑަުކްއޖަކު އެޢަމަތިން 

 މަލުކުރަން ފަށާތާޢަ ،ތްތަކެއް ެވސް މި ބިލުން ކަނަޑއެިޅގެންދާނެ. އަދި މި ބިލު ގާނޫަނކަށްވެއަރާމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުޢަ

އިމުކުރުމަށް ޤާ ތެރޭަގިއ މިދެންނެވި ރެޒިޑެންޝަލް ސެންޓަރުތަކާއި ކަެރކްޝަނަލް ފެސިލިޓީތައްހުގެ ދުވަމަސް އަށާރަ

ދިވެހި  ،މަލުކުރަން ފަށާނީ މި ބިލު ތަސްދީގުކޮށްޢަ ،ނޫނަކަށްވެދައުލަތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުެރވިގެންދާނެ. މި ބިލު ގާ

ޝުކުިރއްާޔ  .މި ބިލުން ކަނޑައެިޅގެންދާނެ ދުވަްސ ެތރޭގަިއ ކަމަށްމަސަ ބާރަކުރާތާ ޢުސަރުކާރުެގ ެގޒެުޓގައި ޝާއި 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ކުރެއްވުުމގެ ފުރުޞަތަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ލަނީ ބަހުސްއިހާރު މި ހުޅުވަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 .ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ !އެދިަވޑަިއގަންނަވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ކުރުމަށްޓަކައި، ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ުދލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާރި ރަީއސް. އާދެ، ުކޑަކުދިންގެ ޢަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

މި ބިލަށް އަޅުގަނުޑ  .ބާ ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްޙަމަރު ބިލެއް ހުށަހެޅުއްވައިެދްއވީތީ އަޅުގަނޑު އެކަމަށް

 ،އަިއސް ބޮޑެތި މީހުންށްއެހެންނަމަވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭ ބަެއއް ނުކުތާތައް އެބަހުރި. މިހާރަކަ .ވަރަށް ތާއީދުކުރަން

އަުޅގަނޑަކަްށ މެއް. ކަ ދާކަން ެއއީ ފާހަަގކުރެވޭކުޑަކުދިން ބޭނުންކޮްށގެން ޮބޑެތި ކުށަށް އަރަިއގަތުން ިއތުރުވަމުން

 ތަނެއް. އަުޅގަނޑުމެން ފުށްކޮށް ިވސްނަން އެބަޖެހޭ ދެ  އްލެްއ ޮއތްޙަ އެކަމަށް އެްއވެސް  ނުފެނޭ މި ބިލުގެ ތެރެައކުން

 ޚާއްޞަކޮށް ބޮޑެތި މީހުންނާއި  ،އުަލށް ދިއުމުގައި މުޖުތަމަޢުޙަކުޑަކުދިން ކުށުގެ މާ މކަމަކީ  ެއއް .ަމއްޗަށް ކަމެއްގެ

ކުަޑކުދިންެގ  ،ދުލުެގ ނިާޒމު ހަރުދަނާކޮށްޢަކުޑަކުދިްނގެ  ،އިންގެ ޒިންމާ ެވސް އެަބއޮތް. އެހެންކަމުންމައިންބަފަ

އްލެއް ޙައެކަމަްށ  ،މި ދެންެނވި ނުކުތާަތކުެގ މައްޗަްށ ރިާޢޔަތްކޮށް ،ރު އިދާ ުނވަތަ ގާނޫަނކަށް ެވގެންއްދުލުގެ ބިލެޢަ

ރައްޖޭގެ ބޮޑެތި ކުށްތަްއ  .ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް  އުމަކީ މުހިންމުދިހޯދުމަށް ގޮތްތަކެއް ގާނޫުނގަިއ ބަޔާންެވގެން

 ކުޑަކުދިން ބޭނުންކުރުމަށް އެއް ދުވަހުން ، ހަމަ އެހެންމެ ޑްރަގުގެ ިވޔަފާރިކުރުމުަގއިކުރުމާއި، މާރާމާރީ ހިންގުމާ

ންގެ ރިޯކޑުތަކުން ކުށުގެ ރިކޯޑުަތްއ ފުޅާވަމުންދާކަން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެ، ދުވަހަށް އިތުރުވަމުން އަނެއް

ޔަތްކޮްށގެން ވަންޏާ މިކަްނކަމުގެ މަްއޗަށް އެަބ ރިޢާޔަްތކުރަންޖެހޭ. މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ މަްއޗަށް ރިޢާ ކަމަށް ބަލައިފި

ގޮތްަތްއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހޯދޭނީ.  ހެޔޮ  .ހަމައަށް ވާސިލުެވވޭނީ އުޅޭ ހެޔޮ ގޮތާ އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަން މި

ކުޑަކުދިންނަކީ ޚާއްަޞ  .ދުއުސޫލުތަކަށް އަުޅގަނޑު ތާއީ  މި ބިލުގެ މިހިރަ ހުރިހާ ހަމަތަކާއި .ޒަތްތެރި ރައީސްއިއް 

ކަމުގަިއ  ތަމަޢުގެ އަޅާލުން ލިބެންޖެހޭ. ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަްނ ލިބެންޖެހޭ ބައެއްޖުމު ،ރައްކާތެރިކަެމއް ލިބިދޭންޖެހޭ

މީ ބޮެޑތި މީހުން ކުޑަކުދިން ލައްވަިއ  ،އަުޅގަނޑު މި ދެންނެވި ވާހަކަައކީ ،ސްއަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެ

ނެ ގޮތްތަެކއް ވެސް އެބަ ހޯދަންޖެހޭ. ކުޑަކުދިން ކުށުެގ ކުށްކުރުވުން ުހއްޓުވުމަށްޓަަކިއ ވެސް އެ މީހުން ޒިންމާކުުރވޭ

މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަދަބުތަކާއި ކުރާ ނަހަމަ ގޮތުގައި އެ ުކދިންގެ ބޭނުން ،މީހުންނާއި އިލާވެއްޓަށް ވައްޓަ 

 ވި ނުކުތާ މިދެންނެޖެހޭ. އެއަށް ފަރުވާެއއް ލިބިދޭންޖެހޭ. މި ގާޫނނުގެ ތެރެއިން ހޯދަން އެބަ އުސޫލުތަެކއް ވެސް

ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ށް އަުޅަގނޑު ތްތަކައައިޖުރާ ،އުސޫުލތަކާއި ،ކާއިހަމަތަމި ބިލުގަިއވާ ހުރިހާ  ،ފާހަގަކުރުމަށްފަހު

 އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.މުން ވާހަކަ ދަންނަވަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 .ޒާހިރުމެންބަރު އަޙްމަދު  އިްއޒަތްތެރި ގައްދޫ ދާއިާރގެ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޒާހިރު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

މި ބިލު ށް އަޙްމަދު ނަސީމަ ލުމީކާއީމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

މި މަޖިލީށް  އްކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާުމގެ ބިލެވަން. ދަންނަ ދެއްވީީތ، ނިހާޔަތަށް ޝުކުރުއިހުށަހަޅަ

 ،ެވއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް  އި މި ާވހަކަ ދެކެވޭތާ ފުދޭވަަރކަށް ދުަވސްޙަޤީޤަތުގަ ެވއްޖެ.  އަންނަންވެއްޖެތާ ވަރަށް ދުަވސް

ވަނަ  19 މިއަދު ،ްނނަމަވެސްކޮށްފައެއް އަދިެއއް ނުވޭ. އެހެފާސް މިހާތަނަށް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މިފަދަ ބިލެއް

މި މަޖިލީހުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް، ދިވެހި އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ،އެހެންނޫންތޯ ތަފާތު މަޖިލީހެއްމަޖިލީހަކީ 

އިއްޒަތްތެިރ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނެ.  ފައިދާވާނެ މިފަދަ އެތަކެއް ބިލެއް އަިދވެސް ހުށަހެޅޭންނަށް ދަރީ

މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކެއް ހެދުމަކީ ކުޑަުކދިންނާ ބެހޭ ގާނޫނުތަކުަޑކުދިންގެ ޢަދުލުެގ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް،  .ރައީސް

ގެ ކުަޑކުދިންނަކީ މާދަމާގެ ިމއަދު ،ސަބަބަކީއީ އެ. ކަންތައް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެެކން އެންމެ މުހިންމު އެއް

، ވީތީކަމަށް މިއަދުގެ ކުޑަކުދިން. އެހެންނީ މަސައްަކތް ކުރަން ތިބޭއަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ މާދަމާ މުސްތަޤުބަލު. 

ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މިއަުދ  ކުދިންނާ މި ރާއްޖެ އެ ،ޙަްއޤު ގޮތުަގއި ޮބޑުކޮށްދިނުމަކީަރއްކާތެރިކޮްށ،  ކުޑަކުދިން

މި  ނަސީމަށްލު މީކާއިފަހަރު  އް ސް އެއަިދވެ ވެ،މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޮބލުގައި އެޅިަފއި އޮތް ޒިންމާައކަށް ވާތީ 

 ޓަށް އަހުުލވެރި މި ށްގެ ވެމު ގޮެތއްަގއި ކުަޑކުދިން ުކށުއްއާ  ދަންަނވަން. ނޑު ޝުކުރުދެއްވީީތ ައޅުގަ އިބިލު ހުށަހަޅަ

ކުަޑކުދިން ދަށުން  އިންފްލުއެްނސްގެ ޮބޑެތި މީހުންގެ .ށް ބޮޑު ޙަޤީޤަތުަގއިރަ ފައިްނގެ ވަމައިންބަ ވަނީ

ަގއި ދިވެހިާރއްޖޭުމ ގޮތެްއގައި އްވަނީ. އާ ހުލުވެރި މިއަޓަްށ ށްސަބަުބން ކުޑަކުދިން ކުށުގެ ވެކުރުމުގެ ޓްޮލއިއެކްސްޕް

ވަޔަލެންސް. މިހާތަނަށް  ގެ ވިޔަފާރި، މާރާމާރީ، ޭގންގުޑްަރގު ؛ކުޑަކުދިން ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާ ނޭދެވޭ ކަންކަމަކީ

 !ލަްއވާއިަމއްސަލަތައް ަބއްލަވަ  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ތްއް ނެ އް ހޯދިފައެބޮޑު ޙައްލެ  މިއަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މާ

ކިތައް  ؟ދަނީގެ ވިޔަފާރި މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ފުޅާކޮްށެގން ހިންގަމުންކިތައް ުކޑަކުދިންތޯ ބޭނުންކޮށްގެން ޑްރަގު 

މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ އަީޑގަިއ  ؟ގެންދަނީން ކޮްށގެންތޯ ާރއްޖޭަގއި މީހުންގެ ބޮލަށް، ގަަޔށް ވަޅި ހަރަމުކުޑަކުދިން ބޭނުން

 ގަނީ ހަމަ އެކުދިން ލައްާވ މި ހިން ، އެއި ތިިބ ހަމަ ބޮޑެތި މީހުން. މި ހުރިހާ ކަމެއް ާރވަ ފައިފުދިރަފުތިބެނީ ތަޞައް

ނޑު ެވސް ޅުގައަ ،އަޅުގަނޑަށްވުރެ ކުރިން ވާހަަކދެއްކެވި ައއްޑޫ މެންބަރު ފާހަގަކުރިހެން. މީހުން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ކުރާ ޮބޑެތި މީހުންގެ ޓްޙަާލގައި މި ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަުރޙަލާގައި ކުަޑކުދިން އެްކސްްޕލޮއިކޮމިޓީ މަރު ،އެދެން

އެމީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ މި ބިލުގެ ދަށުން މީހުން.  ުކރަނީ އެނެތް. ޙަޤީަޤތުގައި އެންމެ ބޮޑު ކުށެއް  ވާހަކަެއއް މިއަކު

ކުރުން ހުއްޓިެގން ނޫނިއްޔާ ކުޑަކުދިްނ ޓްއެއީ ުކޑަކުދިން އެކްސްޕްޮލއި އަދަބުތައް. ހަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ސަލާމަތެއް ނުކުރެވޭނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހެދިދާނެ އެތައް ބައިވަރު ގަާވއިދުތަެކއް، 
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ނޑުމެްނނަށް ުޅގަ އަޒް ޫރޓް ކޯ ،ގާނޫނުތަކެްއ، ރިހެބިލިޭޓޝަން ސެންޓަރުތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް

ޔާ މި ވަބާ ހަމަ ފެތުރޭނެ، ހަމަ ފެތުރޭނެ. އެހެންވީމާ، މިކަމަށް އަޅުގަނޑު އެދެން އް ުނކުރެިވއްޖެއެރިޑިކޭޓް

ސައްކަތުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކުރިމަުގ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކުރާ މަ މި އަޅުގަނޑުމެން ،އަުޅގަނޑު ެއދެނީކުރަން. ޔަތްޢާރި

މިއަްށވުރެ ރަނަގޅު މުސްަތޤުބަލެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ،  އޮްތ ޖީލު ސަލާމަތްކޮށް ރިއަށްޭޖގެ ކު ރާއްކުޑަކުދިން، ދިވެހި

ރާއްޖޭގެ ކަްނކަމަްށ  ،، ހަރުދަނާ ބަޔަކު މި ރާއްޖޭގައި ވެރިކަންކުުރމާއިއިމަގަށް އަޅުވަ ބިނާކޮށް، މި ޤައުމު ހަމަ

 ޓަކައި. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުުރޞަތަށ. ލާަނންއިމީދުަގއި ައޅުގަނުޑގެ ވާަހކަ ހުއްޓައްގެނެވޭނެކަުމގެ އު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޖީހާން މަޙްމޫދުމެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

ދެްއވި އިގެ ޢަދުލުގެ ިނާޒމުގެ ބިލު ހުށަހަޅަޖުވެނައިލް ޖަސްިޓސްެގ، ކުޑަކުދިން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ރުދަްނވަން. ކުޅުގަނޑު ޝުށް އައަޙްމަދު ނަސީމަ ލުމީކާއީމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ގަލޮޅު ދެކުނު ާދއިރާގެޓަކައި ކަމަށް

ދެްއވި އި، ައވަހަށް ފޮނުއްވަ އި އިން ނަގަ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ  އެދުމަކަށް އަދި ސަރުކާރުން މި ބިލު މި މަޖިލީހުގެ

މަިއގަނުޑ  މި ބިލުގެ ދަންނަވަން ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ުކޑަކުދިްނގެ ޢަދުލުގެ ޓަކައި ސަުރކާރަށް ުޝކުރުކަމަށް

ން. އެއީ ކުޑަކުދިްނގެ ޢަދުލުގެ ކުރުކިވަ ބޮޑެތި މީހުންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާއި ކުޑަކުދިްނެގ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާ ،ބޭނުމަކީ

ކޮށް އަދި އަުޅގަނޑުމެްނ އިން އެޑަްޕޓުދުވަހު އ.ދ ވަނަ 1990ބަރު ންޑިސެ 14އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ؛ނިޒާމު

 ސް. ިރޔާދުގަިއޑްލައިން ރިޔާދު އަދި އޭަގިއ ހިމެނޭ ބައިވެރިވާ ކުރާ ެއައށް ތާއީދު ވެސް ދިވެހިރާއްޖެއިން

ސްތައް ބަޔާންކޮށްދީފަިއާވ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ުކޑަކުދިންގެ ޢަދުލުެގ ނިޒާމު ބައްޓަންކުރަންވީ ައސާ ކީގަިއޑްލައިންސަ 

ކީ ރުޖޫޢީ އިންސާފު މި އޮނިގަނޑުގެ މަިއގަނޑު އަސާސަނެޑއް. އ.ދގެ ހުރިހާ ޤައުމުތައް ެއއްބަސްވެަފއިވާ އޮނިގަ

ޖަސްޓިސް. ރުޖޫޢީ ރެްސޓޮރިކަލް ވަރުކޮށްިދނުން. ރުޖޫޢީ އިންސާފަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ކަށަ  ކުޑަކުދިންނަށް

ކުދިންގެ ނާޖާއިޒު މަންފާ  ބޮޑެތި މީހުން އެ ،ޞަދަކީ ކުޑަކުދިން، ުކޑަކުދިން ކުށުެގވެށިންޤްއިންސާފުގެ ނިޒާުމގެ މަ

ޔުނިޓަާށއި އަދި ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށް މިހާތަނަށް ން ސަލާމަތްކޮށްދިނުން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުވެަނއިލް ަޖސްޓިސް މުނެގު

މައްސަލަ،  300ގޮެތްއގައި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް،   އެވްރެޖުހަރެްއގެ މައްޗަށްހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު އަ

ލަން ބޭނުންވާ އެންމެ މީގެތެރެއިން ފާހަގަކޮށްގުޅުން ހުރި ހުށަހެޅިފައިވޭ.  ޓާށްވެ ގެމައްސަލަ ކުަޑކުދިންނާިއ ކުށު 300

 ؛ގެ ރިޕީޓް އޮފެންޑަރސް މައްސަަލއަކީ 100ޮކންމެ އަހަރަކު، ްއގައި ގޮތެ މައްަސލައަކީ ެއވްރެޖު 100ބޮޑު ނުކުތާއަކީ 

 ،މީގެ މާނައަކީ ؟އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތޯމީގެ މާނައަކީ ކޮބައިކޮށްގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކެއް. ތަކުރާރުކޮށް ކުށް
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 ން މި ނިޒާމު ން،އެ ުކޑަުކދިންނަށް ބޭނުންވާ ޙައްޤު ެއހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްނުދެވެނީއޭ. މި ނިޒާމު ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ކުރުމަށް ޓަކައި ސަލާމަތްނުކުރެވެނީއޭ. ންނަށް ސަލާމަތްކުިދންގެ ކުށުގެ ވެށިން އަުޅގނުޑމެ  ރައީސް، އެއިްއޒަތްތެރި

އްލަކީ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޙަ ހުށަހަޅާ މި ެޑްއގެ ތެރެއިން މި ހުށަހަޅާ ޙައްލަކީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ގާނޫނީ އޮިނގަނ

އެްއގޮތަށް ކުަޑކުދިންނަށް  ގާނޫނާ  އެ  ،ގަނޑުމެން ތަޢާރަފުކޮށްވަިކ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ގާނޫނެއް އަޅު . ގާނޫނެއް

ާގނޫނުގައި މި ބިލުގައި ހުރި ހުރިހާ ކަމަކަށް އަޅުގަނުޑ މި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއިދިނުން. ދަރައްކާތެރިކަން ހޯ

އިރު، ލު ހުށަހެޅިގެންދިޔަެވސް ކުޑަކުދިންގެ ރަްއކާތެރިކަުމގެ ބިލު، ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްަޝން ބި އިއްޔެ ،ތާއީދުކުރާ ހިނދު

 އުމުރަކީ، އޭޖް އޮްފ މި ގާނޫނުަގއި ުކޑަކުދިންެގ ކުށުގެ ގާނޫނީ ޒިންމާ އުފުަލންޖެހޭ ،ފަދައިން  އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރި

އަހަރު ކަމަށް  18އަހަރު ކަމަށް ކަނޑަައޅާފައިވާ ކަނޑައެޅުން ބަދަލުޮކށް، އެއީ  15ންސިބިލިޓީއަކީ ކްރިމިނަލް ރެސްޕޮ

ހަމަ  ،ރަންޖެހޭ ވާހަކަ ައުޅގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަން އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޭއގެ މަިއަގނޑު ެއއް ސަބަަބކީބަދަލުކު

އަުޅގަނޑުމެންަނށް ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުެގ  ،ކީ ނުވަަތ ފުރާވަުރގެ އުމުރަކީސެންސަދިން އެަޑރލޮނުންވެސް ކުޑަކުޤީޔަ

އަހަރުެގ  16އަހަރާއި  9މު ގޮެތްއގައި ިމ އްއާ ،ނަނީފެން  މިތެރެއިން ގިނައިން ކުޑަކުދިްނގެ ނިޒާމުގެ ތެެރއިން

ތަ ފުރާވަރުގެ އުމުަރކީ ކުަޑކުއްާޖގެ ސިކުނޑި ީކ ނުވަސެންސަދެމެދުގެ ކުދިން އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ެއޑަރލޮ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ލްޯރ ބައިލޮޖިކަނިއުސައިކޮލިޖިކް އަދި ނިީޓވް ގްކޮ އެއީ އެ ކުއްޖެްއގެ  އުމުރު.ޑިވެލޮްޕވަމުން އަންނަ 

ވުމަކީ، ކުރެ ކުއްޖާ ކުްށވެރި ފުރިހަމަވެފައިވާ އުމުެރއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ުއމުރުގައި ުކއްޖާ ޖަލަށް ލެވުމަީކ،

ވުމަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އެ ކުއްޖާ ެއއީ ކްރޯިންކ ދެނުކުރެވުމަީކ، ުކއްޖާއަށް ޙައްުޤވާ ރައްކާތެިރކަންކުއްޖާ ލޭބަލް

ކުުށގެ ވެށިްނ  ،އެހެންކަމުންވެގެން އެޅޭ ފިަޔވަެޅއް.  ކަށް ހެދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންލް އޮފެންޑަރަ ޖުވެނައި

އަހަރަށް.  18ންސިބިލިޓީ އަުޅގަނޑުމެން މަތިކުރަންޖެހޭ ފް ކްރިމިނަލް ރެސްޕޮއޮޓަކަިއ އޭޖް ށްކުރުމަކުދިން ސަލާމަތް

އޮފް ކްރިމިނަލް  ޓެިރ އިންިޑާއގަިއ ެވސް އޭޖްއްވަ. އަ ލާނަންއިމިސާލެއްގެ ގޮތުން އަުޅަގނޑު ދަންނަވަ

ައހަރު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  25ާނގަިއ އަހަރު. ޗައި 18ަގއި ވެސް އަަހރު. ސައުްތއެފްރިކާ 18ންސިބިލިޓީއަކީ ރެސްޕޮ

 ލައިބިލިޓީ އޭްޖ އޮފް ކްރިމިނަލް އަހަރަށް 18ރީ ހަމަ ހިދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުަގއި ިވސްނުން މިގޮތެއްަގއި  ލަޖުމު

ޑުމެންގެ މުޅި ނިޒާމުގަިއ، އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނ ،އޮތް . މީގެ ވަރަށް މުހިންމު އެއް ސަބަބެއް އެބަލުންއުފުލާ

ތަުކްނ ގޭންގު ؟ގަބޫލުފުުޅކުރަްއވާނަންތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،ށްފަ. ރުކޮސޯތަކުން ހިގުވަނީ ގޭން  މުޅި ނިޒާމު މި

ޅުމަށް. މި ގެްނގު ކޮށްގެންހުރި މި ކުދިން ތަމްރީނުއެބަޓްމަންޓްތައް ކުްއޔަށް ހިފާފަިއ ޚާއްޞަ ގެަތއް، ާޚއްޞަ އެޕާ 

އަުޅގަނޑުމެްނގެ  .ތައް މާ ފުދުންތެރި. އިއްޒަތްެތރި ރައީސްދައުލަތަށްވުރެ ގޭްނގު ވެރި. ތައް ާބރު ގޭްނގުވުރެ ދައުލަތަށް

ސްޓިސް ޔުނިޓަށް ބާރުވެރިކަންދޭންޖެހޭ. ދައުރުވާ ނައިލް ޖައިން ުޖވެޢާރީޛަކުރަން ބޭނުމިއްޔާ މ ބިލުގެ ކުދިން ސަލާމަތް

 ސްޓާފުން ލިބިފައިވާ... ،ޑިޕާޓްމަންޓަކީ  ނަސީމް ވެްސ ފާހަގަކުރެްއވި ލުާކއީމީ ؛ޑިޕާޓްމަންޓް، މި ގާނޫނުަގއި ިވދާޅުވާ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ބްދުއްލަޠީފްރު ޢަޔާސިމެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި އުތުރު ދާއިާރގެ ކުޅުދުއްފުށީ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްލަޠީފް ޔާސިރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ވެއްޖެ މިފަދަ  ކުަޑކުިދންގެ ވާހަކަ ދައްާކއިރުަގއި ަވރަށް ޒަމާން ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން

ށް މި މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަ ،ކުރާތާ. އެހެންނަމަވެސް ީމދުއްއު ޓަަކއިބިލެއް ައޅުގަނޑުމެން މަޖިީލހަށް ގެނައުމަށް

ކޮށްދެއްވި މަސަްއކަތް އަުޅގަނުޑ  ނަސީމް ލު، އަުޅގަނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މީކާއީމީދު ހާސިލުވެއްއު

ނިންަގިއ ބިލުގެ އޯޕަ އަދާކުރަން. ހަމައެާއއެީކގައި މި ނަސީމަށް ޝުކުރު ލުފާހަގަކޮށް، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މީކާއީ

މަލުކުރާ އުސޫލުެގ ޢަޞަދަކީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ނޑު މަޤްމި ބިލުގެ މަިއގަ ،ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެންދިޔަ 

އެާއއެީކަގިއ ހަމަ ކަން.ކުރުމަށް ޓަކައި ތަފާތު ކަްނތައްތަކެްއ، ތަޢާރަފުކޮށް ކުިރއެރުންކުދިން ރަނގަޅު  ބޭރުން އެ

ރުގެ ބޮޑު ކަމަކަށް ައޅުގަނުޑމެން މިވަ ، ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލާ މެތަެޑއް. އެހެންނަމަވެސްޅުގަނޑުކީ އަޑަިއވަރޝަނަ

ދާއިރުަގއި ހަމަ ރަނގޅު ކަްނތައްތަކެއް ހުންނާނެ. ެއއާެއކީަގއި ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްަތކެްއ ވެސް ހުންނާނެ. އެގޮތުްނ 

އަހަރަީކ އެންމެ ަރނގަޅު އުމުރުތޯ؟ އަުޅގަނުޑ  15ށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ުސވާލު އެަބ އުފައްދަން އަުޅގަނޑުމެންނަ

 ،ޓަށް ކުއްޖާ ވައްދަނީ، ކުޑަުކއްޖާ ަވއްދަނީ ކީްއެވގެންތޯށްައޅުގަނޑުމެން މިއަދު ކުުށގެ ވެ  ،ކީ ސުވާލު އުަފއްދާ ސަބަބަ

އެކުދިްނ  ތަންޮކޅު.ނުކުރެވޭ ޗާޖު  ކުދިންނަށް އެ  ،ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ. ެއއީ ހަމައެކަނި އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކަްށ ވަނީ

 މިީއ ންކުދިންގެ ކުުށގެ ތެރެއަްށ ަވއްދާކަ  ދައްކާފަިއ އެނޫނީ އެކަން  ،ކުށުން ބަރީޢަވާން އޮންނަ ފުުރޞަތުގެ ބޭނުން

ދޭތެރޭގައި ރަނގަޅަށް  އެެހންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން މި އުމުރާއެންމެން ެވސް ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް.  އަޅުގަނޑުމެން

އަހަރު  15އެއްެވސް ކަހަލަ އިސްތިްސނާއެއް ނެތުން.  ހަމައެއާއެީކަގއި ކަމެއް.  ށް ެފންނައަުޅގަނޑަވިސްނާލުމަކީ 

އެންމެ ރަނގަޅު. އަުޅގަނުޑ ދެކޭގޮުތގައި ކްރިމިނަލް ޮއފެންސަސް ނޫނީ ސީރިއަްސ ޗާޖަސްއަށް އިސްތިސްާނއެްއ 

 ވާހަަކ ރިކާގެ އެމެ ައޅުގަނޑުމެން ،ންކޮށްލަައޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަ އޮތުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމުގަިއ ވެދާނެ. ެއގޮތުން

ސްޓޭެޓްއގައި އަުޅގަނޑަށް ފާހަަގވި ޮގތުގައި އެްއވެސް އޭޖެއް ނެތް. ހަމައެއާއެީކަގއި ފެޑަރަލް  33 ،ދައްކާއިުރަގއި

ިއވާ ަގއި ައޅުގަނޑަށް އެނގިފަކުރޭ. ައދި އެާއއެީކގަިއ އިްނގްލެންޑު އަހަރުްނ ފެށިގެން ޗާޖު އެބަ 11ޗާޖަސްތަކުަގއި 

ައޅުގަނޑުމެންގެ  ،އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ިވސްނަންވީކުރޭ. ޗާޖުން އެބަ ގެފެށިއަހަރުން  10 ،ގޮތުަގއި

ކުދިން ރަނގަުޅ  އެ ،. އެއީ ައޅުގަނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކައަކީއެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތޯމިއީ މާޙައުލަށް ބަލާފައި 

ކުރާވަރު އަުޅގަނޑުމެން ސަްއކަތްއެހެންވީމާ، ެއަކމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މި ބޭނުންވަނީ. 

އެގޮތުން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން އިސްތިސްނާެއއް ޮއތުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ  އޮޭވކަްނ.ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް 

 8  ޑަިއވަރޝަންގެ ވާހަކަ.ވަނަ ބާބުަގއި ައޅުގަނުޑމެން މި ދައްކަނީ މި ބިލުގެ 8 އާެދ!ގޮތުަގއި ރަނަގޅު ކަމެއް. 
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ކުރެވިަފިއވާ ނިޒާމެްއކަން އަުޅގަނޑު ޞަދެއްަގއި ތަޢާރަފުީކ ވަރަށް ވެސް ރަނގަޅު މަޤް ަޑއިވަރޝަނަ  ަގއިވަނަ ބާބު

ކުެރވެނީ. ކުރުމަށް ޓަަކއި މި މަސައްކަތްކުދިން ަވކި މާޙައުލެްއގެ ތެރެއިން ަކންތައް ރަނގަޅު ފާހަގަކުރަން. އެ

ޑައިވަރަޝންގެ ފުރުޞަތު ޕްރޮގްރާމަށް  މި ފުރުޞަތު، ން ރެއިމުގެ ތެާފހަގަކޮށްލަން މިކަ އަުޅގަނޑުހަމައެއާެއކީަގއި 

ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާޢީ ކުށުގެ  އި ފުލުހުން ފިޔަވަ އަދި ވަނީ ފުލުހުންނަށާ އި މިފައެ ފުރުޞަތުދީ ،ދިނުންރު އިޚްތިޔާ

ހަމަެއއާެއކީަގއި ޕްޮރސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލަށް. މި  ،ރާތަކަށާއިއުފައްދާ ތަޙުޤީޤީ އިދާ ންކުރާ ގާޫނނުމައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު

ށްކުރި ކަމުެގ ކު ،އޮވޭ އެބަ ްއގެ ގޮުތގައި އޭގެ ޝަރުތެ ؛ފުރަތަމަ ސުވާލުއިޚްތިޔާރުދީފައި އޮންނަނީ.  ފަރާތަށް ތިން

މިހާރު  ، ވަނީލަކަށްސުވާ ށް ުޅގަނޑައެީކގަިއ ކުއްާޖގެ އަމިްއލަ އިޢުތިފާރު. އައެކަީށގެންވާ ހެކިހުރުން. ހަަމއެއާ 

އޮފީހުން.  ގެކަނަޑއަޅަނީ ޕްރޮެސކިުއޓަރ ޖެނަރަލް ކުރާެނ ވަރަށް ކުށްކުރިކަުމގެ ެހކިދަޢުވާ ،ކުށްކުރިކަން

ފުލުހުންނަށް  ؟ހިނެއްތޯ ޕޮިލސް އޮފީހުން ެއ ޝަރުތު އެ މިންގަނޑަށް ހެކި ހުރި ކަމަށް ކަނަޑއަޅާނީގަނޑުމެން ކިއަޅު

އުަފްއދަންޖެހޭ. އެކަށީގެްނވާ ހުރި ކަމަށް މިއަދު މި ނިންމަނީ ގަނޑުމެން ުސވާލު އަޅު ކަނަޑއެޅިދާނެތޯއެ އެވަރަށް 

ތިން  ؛އެއާއެީކަގއި ައުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން އަުޅގނޑުމެން ތިން މަރުޙަލާލް އޮފީުހން. ދެން ހަމަރަޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަ

ިކއުޓަރ ޖެނަރަލަށް ދިނުމުން ޭކގޮުތގައި ޕްޮރސިިދނުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ައުޅގަނޑު ދެ ފަރާތަކަށް މި އިޚްތިޔާރު

ންވަނަ ށް ދީފައި ނޫނީ ތިދެވަނަ ފަރާތަކަ  ނޫނީ ދީފައި ފަރާތަކަށް އެކަންތައް ފުދެއޭ. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން އެއް

 ފަރާތަކަށް  ެއގޮެތއް. ޭއގެ ބަދަލުަގއި އެއް ،ަޑިއވަރޝަން އަުޅގަނޑަކަށް އެހާ ަރނގަޅެްއ ނޫން ،ދީފައި ފަރާތަކަށް

ށް ދާއިރުަގިއ ބެލެވޭ. ހަމައެއާއެީކަގއި ޑަިއވަރޝަނަރަނގަޅަށް އެކަން ކުެރވޭނެ ަކމަށް  އެ މާ ދިނުމުން އަޅުގަނޑަށް

ުކއްޖަުކ  ޖެހޭ ހަމަ ރަނގަޅަށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެންުޑ ނިޒާމެއް. އަުޅގަނޑުމެން ބަލަން ެއބަމިއީ ވަރަށް ބޮ

މަ ހަލާކުވާން ދޫކޮށްލާކަށް ނޫން. އެގޮތުން ހަ ،ށް ގޮސްން ގޯހަކު ގޯހުކުަރނީ. ކުއްޖަމަސައްކަތް  ންރަރަނގަޅުކު

ތްތަކެއް ހުންނަްނޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޑަިއވަރޝަންަގއި ވެސް ިއޚްތިޔާރުތަކެްއ، ިއސްތިސްާނވާނެ ހާލަ

މަ ފައި ހަމި ހުރިހާ ކުށްތަކެއް ކޮށް ،ގޭްނގު ރޭޕާ ،މީހުން މެރުމާއި ؛ކުރަން. ސީިރއަސް ޮއފެންސަސްގަބޫލު

ތަންތާނގައި.  ބޭނުންކުރެވިދާނެތޯ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި މި ތިބީ އެވަރުގެ މީހުންތޯ ނގައިމިތާ ވަރޝަންޑައި 

މިއީ ވެސް ައޅުގަނޑުމެން  ެމތަޑަށް ނުގޮސް ޮއވެދާނެތޯ.ަޑއިވަރޝަން  ެނއްާކވެސްދީފައި އަ އްެޗއްހަމަ އެ

 ިމ ޞް ޞާވަނަ މާްއދާގައި ަހއްދާއި ޤި 103އެއާެއީކގައި ދެން ހަމަ  ދެކެން.ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގަިއ އަުޅގަނޑު

 ،އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިލަްއވާނެ ގެގަނޑުމެންއަޅު  ،މީގެތެޭރަގއި ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން .ނީކަނޑައަޅަ

ކުރެވެނީ ކުއްޖާެގ ބިތުސާ މިފަދަ ކުއްޖަކު މި ،ކުއްޖާ މަށް މިޭއގެތެރޭަގއި މިކަ؛  ހުންނަ ކުށްތައްޞްހައްދާއި ޤިޞާ

ނޑުމެން މިއަދު ސުވާުލ މީހަކަށް ހަމަ ލޮލުން ފެނުމުން. އަޅުގަ މިއްލަ އިޢުތިރާފުންނާއި ުކށްކުރާ މަންޒަރު ދެއަ

ވެސް ހޭލައިފި. ހަމަ  ކުދިން ކުރިން ދު އެއަށްވުރެނުވާނެ. މިއަލަ އިޢުތިރާފެއް އަމިއް ؛ހަމަ ލޮލުން ،ހޭއުފައްދަންޖެ

 .. .މި ދެޝަރުތުން ކުރެ ޝަރުތެއް ފުރިހަމަވާން ،ހަމަ ލޮލުން ފެނިގެން މީހަކަށް އެާއއެީކގައި ދެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ. 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގެ ރާ އިެދއްވި ކަމަށްަޓކައި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާޒަތްތެރި ަރީއސް. ކުަޑކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ިބލު ހުށަހެޅުއްވައިއްޝުކުރިއްާޔ އި 

ނަސީމަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އަދި މިއީ ސަރުކާާރއި  މަދު އަޙް ލުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މީކާއީ 

ކަންތައްަތކުގެ ތެެރއިން އެޅޭ ކުރުމަށް ލާޙުޞްގެ ނިޒާމު އި ޢަދުލުރާއްޖޭގެ ގެ ދަށުން އަުޅަގނޑުމެންގެ މި 19އެޖެންޑާ 

އުމު ބޭނުންވެފައިވާ ޤަެގ މި ން ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަނޑުމެ ،ކޮށް ންމު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަހިވަރަށް މު

ކުަޑކުދިންނަކީ ބޮޑެތި  ،ވެސް އެނގޭ ނަށްކަމެއްގެ ގޮތަށް އަޅުގަނޑަްށ އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ. އަުޅގަނޑުމެން އެންމެ

ކުޑަކުދިންނަީކ  .ކުދިންނަކީ ފުރާފުރިހަމަވެފައިވާ ބަެއއް ނޫންކަންޚިލާފަށް ކުޑަމީހުންނާ މީހުންނާ ތަފާތުކޮށް ބޮޑެތި 

ވެްސ  ކުދިންގެ ސިކުނީޑގެ ގޮތުން ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި އެ ކުދިން އެ، ކުދިންނަކީ ބޮޑުވަމުން އަންނަ ބައެއްކަން. އެ

 ައޅުަގނޑުމެންގެ މުޅި މުޖުތަމަޢު ،ވަމުންދާ ކުދިންކަން. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ނާޒުކުފުރިހަމައަދި ފުރާ

ކުދިންގެ  ކުދިން ބެލެހެއްޓުމުން ރެކެޭވކަށެއް ނޯންނާނެ މި މި  ށްމުޅި ދައުލަތަ ، އަދިމުޅި މުޖުތަމަޢު ނާއިމައިންބަފައިން

ކުދިންާނ މެދުގައި އަުޅގަނޑުމެން  މިތެއް ެނތް. އެހެންވީމާ، ނުލާ ިޒންމާއެއް ރެެކވޭނެ ގޮއިމެދު އަޅަ  ކަންކަމާ

އެންެމ ހަމައާދެ!  .ހަމަ އެއް  .ގަނޑުމެންނަށް ގަބޫުލކުރެވޭމައްޗަްށކަން ައޅުނީ ވަރަށް ޚާްއޞަ ގޮެތއްެގ ހޭޢަމަލުކުރަންޖެ

މައިގަނޑު  .ނުވެއްދުން ށްއަނާޢީ ޕްރޮސެސްގެ ތެރެކުޑަކުިދން ޖި ،ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރަންޖެހޭ އަނެއް

 އްދަިއގެންޖިނާޢީ ނިޒާމެްއގެ ތެރެައށް ކުޑަކުދިން ވަ  ،. ވީާހވެސް ބޮަޑކަށް ޖިނާޢި ޕްރޮެސސްވާންޖެހޭނީ ޞަދަކަށްޤްމަ

ޒާމުގެ ތެރެއަްށ މި ނިޮގސް މިހެން ،ކޮްށގެން ކޯޓަށް ަވއްދަިއގެންވާޢުދައުލަތުން ދަ ިއ،ފުލުހުންގެ ތަހުޤީޤެއް ހިންގަ

ކަމަށް  އަމާޒަކަށް ވާންޖެހޭނެ ،ކަމަށް ޖެހޭނެކުރަންކަމެއް ބައްޓަން ވޭތޯ ައޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި ހުރިހާއިނުވައްދަ 

ކަމަކީ.  ގަނޑުމެން އެދޭނުކުރުން އެއީ އަޅުބަސް ބޭނުން މި "ކުށް"ގުޅުަވއިގެން  ުކދިންނާ އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އަދި އެ

ެއއީ  ،ކަންތައްަތއް ޅުކުރާ ނުރަނގަ ކުދިން  ޚިލާފަށް އެޔާއެ ،ވީާހވެސް ބޮަޑކަށް ނުކޮށް މި ބަސް ބޭނުން "ކުށް"

ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުަވިއގެން.  މުގައި މިކަ ،ކުރަމުންދާ ބަސްތަކެއް ހުރޭނުންބޭސް އިވެއުމުތަކުގަ ޤަދުނިޔޭގެ އެހެން 

ސެސްގެ ތެރެއަށް އެކަމާ ގުުޅަވއިގެން ިޖނާޢީ ޕްރޮ ،ނަމަވާ  ކަމަށް ކުދިން ކުރާ ބޮޑެތި ކުްށ އެ ،ނަމަވެސްއެހެން

 ޑަށްއަުޅގަނ ،މަިއގަނޑު އަމާަޒކަށް ކުރިްނވެސް ެދންނެވި ފަދައިންރެވެންޖެހޭނެ.  އުސޫލުން ެއކަން ކުވައްަދއިގެން ދާ

 ،ހަގަކުރެްއވި ގޮތަށްމެންބަރު ފާ ޒަތްތެރިވެސް ިއއް ދެްއވަުމންވާންޖެޭހނީ ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުން 

 ،މާއިކުިދންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވު އެީއ އެ .އްތަޝަން މެތަޑުރތަްއ ނުވަތަ ޑަިއވަރާމުޝަން ޕްޮރގްރޑަިއވަ
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ކުރެވިފައި ެއ ކުދިން އެކަހެރި ވާންޖެހޭނެ. އަދި އެ ންމު ކަމަކަށްއެންމެ މުހިއެއީ  .މި ކަންކަން ކުރުން ،ކުރުވުމާރީހެބް

 އެ ،ންމު ކަމަކަށް ވާންޖެހޭނީހިވެސް އެންމެ މުއި އެކަހެރިވެަފއިވާ ަވގުުތގަ ންޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢު

ަތއް ެވްސ ޕްރޮގްރާމު ކްކުދިންނަށް ތެރަޕީޓި ދިނުން. އަދި އެމު އުގަންނައިތަޢުލީ ،ކުދީންނަށް ކިަޔވައިދިނުން

ންެގ ހިންގައިގެން އަނެއްާކވެސް ައނބުރާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަށް އައިްސގެން ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކުދި

ނޑުމެންެގ ވާންޖެހޭނީ. މިހާރުވެސް އަޅުގަ ށްނުމެންގެ އެްނމެ ބޮޑު އަމާޒަކަުވން. އެއީ އަުޅގަ ގޮތުަގއި ބޮޑެެވގެންދާ ގޮތް

ކަމަްށ  ބައޮތްކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް އެ .ދައުލަތުގެ ތެރޭަގއި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މި ނިޒާމު އެބައޮތް ،ޤައުމުަގއި

ުރ ކުދިންނަށް އިންޒާ އެ ،ދުގައި ދައުލަުތގެ ފަރާތުން ނަސޭހަތްތެރިވުމާއިއީ ކުޑަކުދިންނާ މެނޑަށް ފެންނަނީ. އެއަޅުގަ

ދޭ. އަިދ  އަދި އެ ންމެ ބޮޑަްށ ޖިނާޢީ ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއަށް ނުވައްދާވޭތޯ ބަލަމުން ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ،ދީގެން

ދައުލަުތގެ އެހެން  އިއާ އިލާޢާ ޢުގެމުޖުތަމަ ،ނަމަވާ ކަމަށް ން ދަންނަވާއިނިގރޭސިބަހު ންގޭއ،ކޮންފަރެންސި

 ތަށްޓަކައި މަސައްކަްތކުރުމުގެ ަބއި އެއީ މިހާރުވެސް އޮންނަޙަލަޞްކުދިންގެ މަ މެދުގައި ގުިޅގެން އެ މުއައްސަސާަތކާ

ނޑަްށ ކަންކަމުގެ ތެޭރގައި ިމޮގތަށް އޮތްކަން ައޅުގަ ކުދި ަވކިަވކިން ހުންނަކަމެއް ކޮންމެެވސް މިންވަރަަކށް. ކުދި

ތައް ކުރުން. މި ބިލުން ގޮތަށް ކަންއެވެސް ހިފާފަިއ ހުންނަ އަމާޒަކީ  ވާމީ ގޮތުންގުފާހަގަކުރެވޭ. އެއީ ަބއިނަލްއަ 

ވަރަށް ސާފުކޮްށ  ،ޖެހެނީ ބިލެއްގެ ތެެރއިން އަުޅގަނޑުމެން ކުރަން މި އްއެ ،ޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެން ހާސިލުކުރަން މި

އުސޫލުތައް ކަނަޑއެިޅގެން  ނެްސގެން ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮހެރެންޓް ގޮތަކަށް އް ގެތަކެބަޔާންކުރެވިަފއިވާ މަފްހޫމު

ފައި ލުގެ އަާމޒަކަށް ވެބި ތްކުެރވޭނެ ގޮތެްއ ހެދުން މިކަތަށް ަމސައްޙަލަޞްކުދިންގެ މަ މި ،ތަކަށްކުެރވޭނެ ގޮމަސައްކަތް

އަދި ކޮމިޓީއަށް  ،މަޖިލީހުގައި ބަުހސް ހިންގުމާ މި ގައި ާދއިާރއެއް  ބިާލ މެދުގައި ވަރަށް ފުޅާ ވަނީ. އެހެްނވީމާ، މި މި

ަގިއ ާދއިރާެއއް ފުޅާ ށް،ފަރާތްތަކާ މެދުގައި ވަރަށް ބޮޑަެބހޭ  އަދި ދައުލަުތގެ ކަމާ ،ކުުރމާއިގަިއ ބަހުސްމަ ކޮމިޓީ އިދިޔަ

މެންެގ ނޑުކުރެިވގެން ައޅުގައް ފުރިހަމަ ބިލު އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަ ކުެރވިގެން މި މަޝްވަރާ

 އެންމެ ބޮޑަށް ،ތަށްޓަކައި އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތަކަށްޙަލަޞްކުދިންގެ މަ އެ ،ކުޑަކުދިންނަށް ،ޅަދަރިންނަށް

 މުޅި ދައުލަތް ޝާމިުލވެގެްނ ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު އެދޭ  ،މި މަަސއްކަތް  ރުވާތެރިެވގެން އެންމެ ޮބޑަށް ސަމާލުވެގެންފަ

 ތްތެރި ރައީސް. ކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަމުން ވާހަކަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް ރަޝީދު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:
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 ލު ޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މީާކއީގަލޮ  ،ރި މެންބަރުތެދެްއވި ިއްއޒަތްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިއްާޔ އި ޝުކުރިއް

ން. ކުރުލާޙު ޞްޞަދަކީ ކުޑަކުދިން އިޤްމި ބިލުގައި މަ .ނަސީމަށް އަޅުގަނޑު ުޝކުރު އަދާކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ވެސް  ހުށަހަޅަމުން މައްސަލަ ނަސީމް މި ލުމީކާއީ ،ނާލަންޖެހޭޑުމެން ވިސްން. އަޅުގަނވުކުޑަކުދިން ހަމަމަގަށް އެޅު 

ވަރަށް ސާފުކޮްށ  ޖޭަގއި މިހާރު ކުރީގެ ޖީލުއްދިވެހިރާ .ދެްއކި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވާހަކަ ްއޔާގެޙިލާޞްއި

 ؟ުރަގއިއޭ ކުރެއްވީރު ކިހިނެއްތޯ ޢަމަލުޞިމް ނާގޮތް. އިބްރާހީ ދިޔައިކަންތައްތައް ހިނގަ  ހުންނާނެ އެދާންނހަ

ނީ ލަ ނާހާ ުކދިން ގެންގޮސް މިސްބަރުަގއި މަުގމަތީގައި އުޅޭ ުކޑައިރު ެއއީ އިނގޭތޯ. އޭ މެންގެއަޅުގަނޑު

ވާހަކަ ެދްއކީމަ އެބަ ލަދުގަނޭ ބަަޔކު.  އެކުރުން ޙުލާޞްއި  މަ މިހާރު ލަދުގަނޭ.ްއޔާ ކީޙިލާޞްްއޔާއަށް. އިޙިލާޞްއި

 ހުރިހާ އެއްެޗއް ހިންގަނީ. އެ  ،ިވޔަފާރިތަކާއި  ،ްކޝޮޕްތަކާއިކުދިންނޭ މިހާރުގެ ވޯލީ  އަށް ްއޔާޙިލާޞްއި އެކަމަކު އެ

ނުކުރެވޭތީ އޭނަ ނުކުމެ އެިކ ސިކުނޑިއަށް ގަބޫލު  ނަގެ އޭްސކޫލްގެ އެޑިުއކޭޝަން ސިސްަޓމު ،ސްޔަނޭހިކީ ބަސްއަ ކުއްޖާ

މަގުމަތިން ވަކި ހިސާބަކުން  ،ކުރޭ. އެހެންނަމަވެސްކުދިން އުޅޭ. މަސަްއކަްތ ދަސް އިކަންތައްތައް ކުރޭ. އެކި ކަންަކމުގަ

އްާޔއަށް. ލާފައި ޙިލާޞްލީ އި  ބައެއްކަން. އޭނާ ގެންގޮސްފިލިކުދިންނަކީ ތޫނުއެ ރަށް އެިގވަަޑއިގަތް ޞިނާ ،ގެންގޮސް 

ޕްަތކާއި އެކި ޝޮކްއުމުގެ ޒިންމާދާރު ބައެއް. ވޯޤަކުދިްނނަކީ މި  އިރު އެއި ގެ ތެރެއަށް ގެނަކުދިން ސިސްޓަމުއެ ދެން 

ދެން ކުރުން. ޙުލާޞްން އިުކދިކުރުން. ދަކީ ރަނގަޅުޤްޞަމީގެ މަ .ކުދިން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އެތަންތަން ހިންގަނީ 

 ،ލީ މަގުމަތީގެ ވެށިން ބަސްނާހާ ކުދިން ގެންގޮސް ،މައުމޫން ކުެރއްވި ަކމަކީ ؟މައުމޫން ކީއްތޯ ުކރެއްވީވިސްނާލާ 

ނީ ލަ ތަެކއްާޗއި އެހެންޮގސް ޖިނާޢީ ބޮޑެތި ކުށްކުާރ ކުދިން ގެްނގޮސް މިމަސްތުވާ ،އި ބޯ ކުދިންނާ އެއީ ޑްރަގު 

ކުދިންނަށް  އެ ،ކުިދން ލައިގެން ގުދަނެއް ތެރެއަށް އެމަސް ދައިގެންހައެ ކިޔާ މާފުށީ ޖަލަށް. ޖަލެއް ން އެންމެ

ތިބެނީ ދުނިޔޭގެ ތިބި އެންމެ  ނުކުންަނއިރު މިކުދިން މަގުމައްޗަށް  ސިޓީއެއް. ދެން އެރދެނީ ކްރިމިނަލް ޔުނިވަ ހިންގައި

 ،ކިޔަަވއިދީ މިކުދިން ގެންގޮްސގެން ،އުޅޭ ކަމަކީ . އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަންށް ސެޓްވެފަބޮޑެތި ކްރިމިނަލަ

އި ކޮށްލާފައެތި ޑިލީޓު ން. އެއްކަހަލަ ސިކުނީޑަގއި ހުރި މުޅިށް ނެރުދީގެން އަނެްއާކވެްސ އަނބުރާ މުޖުތަމަޢައުގަންަނއި

ތަްއ ކަން މެންގޮުތަގއި ައޅުގަނޑުެގ އުމުެގ ޒިންމާދާރު ބަެއއްޤަ  ،މަގުމަްއޗަށް ނެރެ ަފއި އެްއ އަޅާރއަފްްޓވެއާ ސޮ

މިހާރު  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމަރުޙަލާތަކެއް އެބަހުރި. ެއތައް ތެރޭަގއި މީގެ ؛ސިސްޓަމް އިލް ޖަސްޓިސް ނަ. ޖުވަންކުރު

 ކުދިން އެތަނަށް ެފން ހުރީ. އެން ސެންޓަރުގައި ފެނެއް ނެތް. ޗަކަ ރީހެބިލިޓޭޝަިދވެހިާރއްޖޭގެ ،ސްޔަނަޒަރު ހިންގާލި

 ؛އެހަރަވެހީަގއި ތޮޅު އަ، އިސް ކުރެްއވި ކަމަކީ އަ ފަހު ޔާމީންށް ކުެރވެނީ. މައުމޫންޖަލެއްގެ އިހުސާސް  ލީމާ

ދުނިޔޭަގއި  ،ވަްއކަމާއި ފަސާދައާ ،ތިބި ކޮށްފައި ތަނަކަށް ބޮޑެތި ޖިނާޢީ ކުށް ނަސީމް، ކުޑަުކޑަ ލުްއވި މީކާއީގަކުރެހަފާ

 އާ ުކއްޖާ އެ ،އާ ލާފައި އޭނަ .ެޖއްކުއްތު އްަލނީ ކުޑަުކޑަ ތު ކޮށްފައި ތިބި ތަނަކަށް މި ކަމެއް ލެއްވި ހުރިހާ ނުބައި

އައީ.  މިތިންހަތަރު ފަހަރަށް މީހެއް ގަޔަށް ަވޅި ޖަހައިގެންނޭ އަހަރެން  ،ސުވާލު އެަބކުރޭ ކިހިނެްއެވގެންތޯ ކަލޭ. ބުނޭ

 .ްނނަނީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްވަ އަށްތެރެ ގޭްނގުއެ ން ގްޫރޕަށް ވަންނަންވީ ނޫންހޭ. އަެނއްކާ އަހަރެ. ވަރަށް ގަަދއޭ
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ކުދިން ފޭސްބްްކ  އެ ،ކުދިން އޮަޕރޭޓްވެ އެ ،ޖަލުަގއި ފޯނު ވައްދާްއޗެހި ގެްނގުޅޭ. އެ ކުޭރ. ފޯނުތަކާއެތާ އޮޕަރޭޓް

ފްރޯޑްތަާކ  ކުދިން އެކި ނަންނަމުގައި ބޭންކު އެބެގެން ޓުވިޓާ ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރޭ. ޓުވިާޓގައި ުއޅޭ. ޖަލުގައި ތި 

ކުދިން އެބައުޅޭ ދުނިޔޭަގއި. ެއ  އިމަތީގަ ންމެފްރޯޑްގެ އެސްފިސްޓިކޭްޓ  ،ންނަވާ ކުރިންޑު މިދަ އެްއޗެހި ހަދާ. އަޅުގަނ

ނަާގ. އެހާ  އެބައެކި މީސްމީހުންގެ ފައިސާަތކާ އެްއކޮްށ ގުޅާފައި އަޑު އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި ބޭންކު

ސާފުކޮށްފައި އެ މި ކުދިންގެ ސިކުނޑިން  ،ކުދިން. އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަން އުޅޭ ކަމަކީ އިންޓެލިޖެންޓް އެ

ދިނުން. . މަސައްކަތް ދަސްކޮށްންދިނުއިކިަޔވަ ީވކީ ނޫން،ދޭން އިލައްާކވެސް އަދަބަކަށް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް އަނެ

ކުދިން އެކޮލަޖަށް  މި ،ފިޝަރީޒް ކޮލެޖެއް. އަުޅގަނޑު އެެދން ، ފިޝަރީޒް ބިލުގައި އެބަ ހިމަނަންމެންނޑުއަޅުގަ

ކުށުގެ ވެށިން ހިފޭ ކުދިންނަށް ހަދަން. ބޭނުން އިޢުގަމުޖުތަމަ ،ގެންދަން. ގެްނގޮސް ހުނަރު ަދސްކޮށްދީގެން ބޭރަށް ނެރެ

ކަށް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ނަލަވާނީ ނޮޓޯރިއަސް ކްރިމި ކަށް ލީމާރިއަސް ޖަލައަެނއްކާ ުކށުގެ ނޮޓޯ ،ގެންކުއްޖާ ނެރެ

ކުރުމަްށ ޅުރަނގަ  މްކުުރމަށް. ޖުވެއިނަލް ޖަސްޓިްސ ސިސްޓަރީ މިކުދިން ރަނގަޅުނޑުމެންގެ ވިސްނުން މިހިއަޅުގަ

ނެތް  ،ފާހަގަކުރަން ކޮށްއެއް ޔާ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑު ހިތާމަ ގެޞަދު ޤްތެރިކަމާއެކު މީގެ މަޞްލާ ޚްއިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ތައް ކުރާ ކުދިންގެ ކަންތައް . ކްރިމިނަލް އޮފެންސްގެ މިއް ަޗއިްލޑް އެިޑއުކޭޝަން ސިސްޓަމެ  ަފއި،ަކއެއް ލިޔެއެ ވާހަ

ގަިއ. ޔޫރަޕު ޅޭއަދަބުދޭކަށް ނޫ ނަށްތަންތާ ކުދިން ޔޫރަޕު ،ޔަްތކޮށްޢާއެއަށް ރި ގައިލާޙަރުން ކޮމިޓީ މައަޅުގަނޑުމެ .ނެތް

ކުިދންނަށް ކިޔަަވއިދެނީ. މަަސއްަކތްކަތް ދަސްކޮށްދެނީ. ހުނަރު މީހުން، އެ  ކުަރމުންދަނީ. އެޖަލުތައް ބަންދު އިގަ ޔޫރަޕު

 އުމު ހަލާުކވާނީޤަމުޅި  .ތައްއަދަބު  އި ުރ ޭއގައިކޮންމެ ިބލެއް އަންނަ ؛ކުށްކުރުމާ  ،ނުމާއިދި އަޅުގަނޑުމެން އަދަބުދެނީ. 

 ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ުޝކުިރއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ޢަލީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޫޔނުސް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢަލީ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް 

ދެއްވީތީ ބިުލ ހުށަހަޅައި މަިޖލީހަށް އިމުކުާރ ބިލެއް މިޤާ މުޒާނި ގެ ކުދިންެގ ޢަދުލުޑަ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކު

ނަސީމަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ލުމެންބަރު މީކާއީ ތެރިގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއަޒތް ،ރުބަެދްއވި މެންހުށަހަޅުއްވައި

ުކގެ އޮތް ޖީލުތަ އުމަްށ އަންނަންޤަ ،އި ދުޅަެހޔޮކަން ދަމަހައްޓަ ގެއިލާޢާ ކުރުމުގައި އުމު ބިނާޤަ .އީސްއިްއޒަތްތެރި ރަ

 ،ުކޑަކުދިންެގ ޖިސްމާނީ ކުރުމަށްޓަކަިއ ައދުގެޔަތު ްއ ތަރުބިއްއް އެ ޖީލުތަތަެއ ޖީލު ،މުހިންމުކަން ގަބޫލުޮކށް ރުގެދައު

އެޅުމަށް ކުރުމުގެ ބާރު ޤީތަރައް އި،ތެރިކަން ދަމަހައްޓަ ރައްކާ ،ފިކުރީ ައދި އިޖުތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަން ،ނީހާރޫ ،ނަފްސާނީ

މިހާރު މި  .ންމު ބިލެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްހިއުމަށް ބޭނުންތެރި މުޤަފަދަ ބިލަކީ މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް މި މި
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 ،ގާނޫނަކީ ަހރުވީ ބާ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން. ޢަމަލުކުރަމުންދާ އަ 18 ގަނަޑކަށް؛ ގާތްގާޫނނު 91/1ންދާ ޢަމަލުކުރަމު

 ،ުއވާލަންޖެހޭ ހިސާބުގައި އޮތް ގާނޫނެްއ. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ، ގެނެސްމިހާރަށް ބަލާއިރު ބޮޑެތި ބަދަލތަކެއް

 ުކޑަކުދިންެގ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަަކއި ވަރަްށ ބޮޑެތި ކަންތައްތަެކއް މި ،ގެ ގާނޫނު ފާސްވެގެންާދއިރުޢަދުލުކުޑަކުދިްނގެ 

 ؛ގިނަ މައިންބަަފއިން ަވރަށް ށްކުދިންނަފެނޭ ަވރަށް ގިނަ ކުޑަނޑަށް އެބަުޅގަކަަމށް. އަ ހާސިލުވެގެންދާނެބިލުން 

މަދުން  ،ާލ ބައެއް. ނަމަެވސްަޅއިއަމިހެން ދަންނަވާއިރު ވަރަށް ިގނަ މައިންބަފައިންނަކީ ކުދިްނނަށް ވަރަށް ޯއގާތެރި 

ކާރުން ތަން އެބަފެނޭ. ސަރު މާލުތައް ވާ ހުލުމުަގއި ވަރަށް ބޮޑެތި އިމަވެސް ބަެއއް މައިންބަފަިއން ކުދިންނަށޑް އަޅާނަ

މައިންބަފައިން ކުދިންނާ ދޭތެރޭގައި  ،އެބަފެނޭ ގެންދާ ކުޑަކުދިްނގެ ހިޔާ ތަންތަނަށް ވަދެލީމާހައްޓަމުންމިއަދު ބަލަ

ކުދިންނާ ދޭތެރޭގަިއ  . އެހުމާލުވެފަިއވާ މިންވަރުއެކުދުން ބެލެހެއްޓުުމަގއި އި. ގެންގުޅޭ ާލއިންސާނީ ޢަމަލުތައް

ކުދިން  އެހެން ބަޔަކު އެ ،ބައެްއގެ އަތްމަްއޗަށް ގޮސް ހެންމުސްތަޤްބަލު އެ ންގެކުދި ނުލުމުގެ ސަބަބުން އެއަޅާ

މިދެންނެިވ  ،ދާއިރު ކުރަންޖެހިފައިވާ ަތން. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ މިފަދަ ބިލެއް ގާނޫނަކަށް ބަދަލުވެގެންޔަތުއްތަރުބި

 ،ގާޫނނީ ގޮތުން އަދަބުތަކެއް ލިބި ،ގެ ސަބަބުންނާ ދޭތެރޭގައި ިއހުމާލުވާ ބެލެނިވެރިންނަށް ވެސް މިކަމުކަހަލަ ކުދިން

ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި  ލިބިގެްނދާނެ މާލުވާ ފަރާތަކަށް ގާނޫނީ ގޮތުން އަދަބުތަކެއްހުމީހުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އި އެ

 ،ނުެލވިއިޅަ. ކުޑަކުދިންނާ އަ ަޑުކދިންގެ ޙައްޤުތައް ެގއްލިފައުމުަގއި އެަބހުރި ވަރަށް ބައިވަރު ކުޤަ މި .ރައީސް

 އެ  ،ގެއްލި މުގެ ލޯބިމަިއަވންތަކަ ގެކުދިންގެ މައިންބަފައިން އެ ،ސަބަބުން މާލުގެއިހު ގެ މައިންބަފައިން ނަށްކުޑަކުދިން

ގެންދާ ުކޑަކުދިންެގ މުންމައިްނވަންތަކަށް ގެްއލިފައިވާ ަބއިވަރު ކުދިންތައް. ސަރުކާރުން މިހާރުވެސް ބަލަަހއްޓަ ކުދިންގެ

ކުދިންނަްށ  ަކންތައްތައް ވަރަށް ޮބޑަށް ފާހަަގކުރެވެމުންދޭ. އެ ން އަުޅގަނުޑ ކުރިން މިދެންނެވިހެން އެ ލުމުހިޔާއަށް ވަދެ

ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުަރއްާވ.  ،ދިނުމުަގއި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތަކެއް ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު

އަޅުގަނޑު  ދެއެކޭ ެދންނެވޭކަށް ނެތް.އްަގއި ހިނގަމުންވެސް އެންމެ އެދެވޭ ޮގތެ ެއކަންކަން  ،އެހެންނަމަވެސް

ދި ދުޅަހެޔޮ އަ މުީށގެންވާ ތަރުިބއްޔަާތއި ތަޢުލީމިދެންނެިވ ކުދިްނނަށް އެކަ ،ދާއިރުމި ބިލު ފާްސެވގެން، ނީގަބޫލުކުރަ

 ،ވެގެން ސް ފާ ކޮމިޓީ ،ބިލު ކޮމިޓީއަށް ގެްނގޮސް ކުރަީނ މިނޑު ގަބޫލުަކމަށް. އަުޅގަ ތެއް ލިިބގެންދާނެޙައްޞި

އަޅުގަނޑު  .ކަމަށް ލާުޙތައް ހުރިޞްއި ްނނައިރު މި ބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރަށް ބައިވަރުގެން އަގާނޫނަކަށް ބަދަލުވެ 

ެނއް އްޤުަގއި ރަނަގޅު ގާނޫޙަމި މަޖިލީހުން ރަނގަޅު ބިލެއް ކުަޑކުދިންގެ  ،ފާސްވެ  ތައްޙު ލާޞްގަބޫލުކުރަނީ މިފަދަ އި

 ޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުުކރިއްކަމަށް.  ފާސްވެގެންދާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު. 
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 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ށަހެޅުއްިވ ކަމަށްޓަކައި ގަލޮޅު ދެކުނު ލެއް ހުސަރުކާތުގެ ފަރާތުން މިފަދަ މުހިންމު ބިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ވެސް ައޅުގނޑުމެންނަށް ިއ ދަންނަވަން. މިއީ އަސްުލގަ ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ުޝކުރު ދާއިރާ

 އް މި ންމު ބިލެހިގާތްގަނަޑކަްށ މިފަދަ މުއަހަރު ފަހުން  27 .އޮންނަނީ ވެފަިއ މި ށްކަ މިއަދު ވަރަށް މުހިންމު ބިލަ

މުޅި  ،ކަމަކީ  ްނމެ އުފާވާ އެއް ވެމުންދާިއރު އަުޅގަނޑު މިކަުމގަިއ އެކުރެ ގޮތުން ބަހުސް މިކަމާ ބެހޭ ،ހުށަހެޅި ށްހަމަޖިލީ

ކަމެއް.  ނަންޖެހޭމިއަދު ވިސް މެންނޑުދުރަށް. މިއީ އަޅުގަ ކުރެވިފައިވަނީ ައދަބިދިނުމާއި ބަންދުކުރުމާފަރުމާ ބިލު

 ؛ުކޑަކުދިންނާ އިކުށްކުރުވަ ފާހަގަކުރެއްވިެހން ްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އެއިރާގެ އިމަރަދޫ ދާ ،ންވެސް ގަބޫުލކުރަ އަޅުގަނޑު

އަދަބެްއ  ،ލަްއވާ ކުށްކުުރާވ ބޮޑެތި މީހުންނާ މެދުގައި މީގައި ކަނަޑއެިޅގެން ކަމެްއ ފާހަގަކުރެވިފައި  ކުޑަކުދިން

ދި މިކަމާ ކޮމިޓީ  އަވެސް އެހެން ދިމާއެްއގައިމެުކރަނީ ކޮންނޑު ގަބޫލުއަުޅގަ ،އެހެންނަމަވެސްނެތުން. ފާހަގަކުރެވިަފއި

 ެއންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެޭވ ެއއް އިަކމަށް. އަޅުގަނޑަށް މީގަ  ގެެނވިދާނެވެސް އަުޅގަނުޑ އެކަމަށް ބަދަލުއި ލާގަޙަމަރު

 އަޅުގަނޑަށް  ،ނަމަ ފިނޑުމެން އަމާޒު ހިފައިުޅގަކުރަން އަލާޙު ޞްއުސޫލުން ކުދިން އި މި ެވސް އިޤީޤަތުގަ ޙަ ،ކަމަކީ

ކުރުްނ ޙުލާޞްތަންތަނަްށ ލައިގެން އި ،ބަންދުކޮށްގެން ،ްއޔާ ހަދައިގެން ޙިލާޞްކުެރވިދާނެހެން. އިލާޙުޞްހީވަނީ އި

 ދިވެހި  ކަންޭނގެ. ަނތީޖާ ވަރަށް ސާފުކޮށް  ނޑުމެންނަށް ެއ ތަޖުރިބާ ކުރެިވއްޖެވަީނ ފުދޭވަރަަކށް އަުޅގައަޅުގަނޑަށް ހީ

ށް ގެނައުމަށްޓަކަިއ މިފަދަ މުހިންމު ޢަވެށިން ކުިދން އަނބުރާ މުޖުތަމަ ފެންަނމުންދާނެ. ކުށުގެމިއަދު  ރައްޔިތުންނަށް

އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ީމގެ  ،ކުރެވިފަިއވާތީ މިކަމަށް އަުޅގަނޑު އުާފކުރަމުންވިސްނުމުަގއި ފަުރމާ ބިލެއް މި

އަުޅގަނުޑ  ުކރެވިފައި ހުރީމާޮކންމެވެސް ވަރަކަށް ތަޖުރިބާގޮތް  ދިޔައިމިކަންކަން ހިނގަނޑުމެންނަށް ކުރީަގއި އަުޅގަ

ފެށި  އެރީ ހިއްސާކޮށްލާނަމޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ެވސް މާލޭގެ މަގުމަީތގައި ވަރަށް ުކަޑދުވަހުންސުރެ އުޅެންށްހިތަ

ެއކު. ހަމަ ކުދިންނާއިގެ ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ އުމުރުފުރަ ބައެއް. ހެންވޭރު ދަނުޑގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ކުޅެން އުުޅނީ

 ނީ ހުކުރު ދުވަހު ހުކުރު ވަގުތު. އޭރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދަނޑު މި ލިބެނީ ހަމަ އެ އަުޅގަނޑު ުކޅެ  ،އެންމެ ކަމެއް

ނުލިބޭ.  އްީވމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅެލާނެ ވަގުތެ  އިގަީޑގައި. ާރއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަިއގެ އެންމެ ރަންޒަމާނުގަ

ވާހަކަ  އި ކުޅެިނކޮށް އަުޅގަނޑުމެން ގެންިދޔަ ޖިޕަކަށް. އަުޅގަނުޑގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މި ދަނޑުގަ ހެންވޭރު

ުދވަހު. ހެންވޭރު ދަނޑުަގއި ހުކުުރ  . އަދި ފުރަތަމަ ފަހަރު މި ކިޔައިދެނީ. އަޅުގަނޑު ވެްސ ގެންދިަޔ އެޖެހޭކިޔައިދޭން

 މި ގަނޑު ފުންމާލައިގެން ސަލާމަތްވީ. ސަލާމަތްވީމާކުދިން. އަޅު 6އެުކ ގެންދިޔަ އިތުރު ދުވަހު ކުޅެގެން. ައޅުގަނޑާ 

އުޅުުނ  ގައިަމޖީދިއްޔާ ސްކޫލު  ،ުކޅެން އުޅުނުއެކު ފުޓްބޯޅައްާޔަގއި. އަުޅގަނޑާ ޙިލާޞްމީހުން އި 5ތަނަށް އައީ. އަެނއް 

ގައި އެބަުއޅޭ. ޢުމުޖުތަމަމިައދު  ތެރެއިން ަބެއއް ކުދިން ސަލާމަތްެވގެންޭއގެ ސް. އެނބުރި އައިއަށްްއޔާޙިލާޞްކުދިން އި

ދިމާވެގެން ބުނީ މިހާރުވީ ކޮންމެވެސް އެހެން މައްސަލައެްއގައި ޖަލުަގއޭ.  ުކއްޖަކާ ކޮށްފައި ޭއގެ އެއް ވަރަށް ދުވަސް

ހިސާބުަގއި. އޭރުެގ ކަްނތައްތައް އޮތް ހާލު. އެންމެ  96ދައްކަނީ ވަރަށް ކުރީެގ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.  މި
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ކުރިްނ ޔޫތު މިނިސްޓްީރގަިއ އަޅުގަނޑު މަަސއްކަތް ސް ކުރަމުން އައިފަހުގަިއ އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތްއް. ޭއގެސާއެހާދި

 ށްކުދިންނަ ވާހަކަދައްކަިއގެން އެ އުޅޭ ކުދިންނާ ތެރޭގައި ކުށުގެ ވެީށަގއި މިޔޫ.އެން.ީޑ.ޕީގެ ޕްރޮޖެކްޓެްއަގިއ. މާލެ

ނިދާ ގޭގެއަްށ. ޭއގެ ެއއް ކުދިން  އަުޅގަނޑު ދިަޔއިން އެޭއގެ ެއކަކަށް.  އްލެއް ހޯދޭތޯ. އަުޅގަނޑު ދިޔައިންޙަ

ޅަކުދިންތަކެއް ކަނީ.  ،ނާގައި ރޯދަ މަހު ޒުވާން ުކދިންޚާފާ ؛ެއކުވެރި  ،ވެސް ދަންނާނެ ހާދިސާއަކީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން

ވާހަކަަދއްކަން.  ކުދިންނާ އެ ކުރަން ދިޔައީ ައޅުގަނޑުްއލުޙަަމއްސަލަ  ބޮޑު. ުދވާލު ކާތީ އެ މިއީ ކުށެއް ވަރަށް

ކަނީ. ސަރުކާރަށް އޭރު މިނިސްޓްރީއަށް ފެނުނީ އެންމެ ރަނގަޅު  އަށެްއކަ ކުދިން މިކުޑަުކޑަ ގާތްގަނޑަކަށް ހައެްއކަ

ގައި އޭރު ކުދިން ވަނީ ސްޓޭޑިއަމު  ދެން އޭގެ ފަހުން ދެން އެ ންއްލަކީ އެތަން ތަޅުލުން ކަަމށް. ތަޅުލީ. އެތަނަކުޙަ

 އަިދ އޭރު މަސްުތވާތަެކއްެޗއް ނެތް. އަދި އެ  ؛ނާއަށް ސިނގިރޭްޓ ބުއިާމއި، ކެއުމާޚާފާ . އެ އްއެނާޚާފާ ހުންނާނެ

ވަނަ އަށް ވީ  3ލާފަިއ  ލީ. ަތޅެއް ގައި ވެސް ަތޅެއްނކަންތައް ޮބޑުެވގެން ދެން ެއތާ ގެ ނާ ޚާފާ ހިސާބަކަށް ނުދޭ. އެ

ދިމާލުގައި.  އާގެ ކެފޭެއއްަގއި. ޓީޖެޓީނއެތާަގއި ސައިބޯން ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް އިނިން އޭރު  ؛ދުވަހު އަޅުގަނޑު 

 3އަޅުގަނޑަށް ޭއގެ  ،ހުލިވީ. ފަހުން އިސިންގާ ހާދިާސއެއް. ނީލަންފިހާރަ އަދަބޮޑު ،އަލިފާނުގެ ހާދިސާެއއް ހިނަގނީ

 އި  އަދަގެން މުޅިތަންވެރޯދުވަސް ފަހުން އަޅުގަނޑަށް ެއނގުނީ މިއީ އެއްކަލަ ކުދިންަކން. ޑަންލޮޕް ދަޅެއްގައި އަލިާފން

 11މަހު ކަނީ. އުމުރުން އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ ދިޔައިރު މީނަ ކުރާ ކުށަކީ ރޯދަ ،ކުއްޖާ ދިޔައިރު ހިސާބަށް މި  ހުލިވީ. މި

ޓީ އުޑެޕި  ،ނިންއިދިއޭރު ވަޒީރަށް ައޅުަގނޑު ކިޔަ ؛ކުއްޖާ ޓީއަށް. އަޅުގަނޑަށް އެއުނިދަނީ ޝިފްޓް ޑި އިއަހަރު. ގޭގަ 

 ؟ކިހިނެއްހޭ އޮންނާނީ ،ގޭތެރެއިން ަތން ތިމަންނަ ދެކެމޭ ކުރާށް އަނިޔާ. މަންމައަފަ އް. ހަމަ ކޮސްވެމިނިސްޓަރެ

، އަޅުަގނޑުމެން ގާނޫނެއް ހަދައިގެްނ އަދަބުތަކެއް ދީގެން މިކަމެްއ ، ނުކުމެ މިތާއޭ މި ނިދަނީ. އެހެންވީމާއެހެންވީމާ

ެލވޭނެ އިނޭވަ  ،ެޓއްށްޅެވޭނެ ވެއު  ،ޓެއް ށްލެވޭނެ ވެއިރަތަމަ ނިދަކުދިންނަށް ފު ހިސާބަށް ދާން ހިނގާށޭ. އެ ނުވާނެ. މި

އަުޅގަނުޑގެ  ؛އްެލއް ނުވާނެ. މިއަދު ކިހިނެއްޯތ އަުޅގަނޑު މާލެޙަތަނެއް ހޯދައިދޭންވީ. އެކަން ޮކށްގެން ނޫނީ މިކަން 

ހުުޅވާލަން ނުކެރޭ. ލޯ  ން ވެސްއިޮގވާ އަުއގުރާނަ ؟އަހަރުގެ އަންހެން ުކއްޖެއް. ކިހިނެއްތޯ މާލޭަގއި ހިނގާނީ 10ހުރޭ 

ސިނގިރެޓް  3ްށ ވަންނަނީ އަށް ވުރެ ގިނައިްނ ފެންނަނީ ބިދޭސީން. ކުށެްއ ނުކުރާ މަެގއް ނެތް. ގެ މީހުންނަރަށު

ކަންކަމެްއ  ގާނޫނެއް ހަދައިގެން މި ؟މަގުމަތީަގއި ބޮނީ. ދެން ކީއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނީއެމަންޖެ ވެސް ބޯލައިގެން. 

 ދިމާއަށް ދާން. އަސްލު މައްސަލައަށް. މި  ން ހިނގާ މިފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެ .ސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީ ނުކުރެވޭނެ

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  . ވަރަށްއްލުކޮްށގެންވާނީޙަމައްސަލަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފީފު. ޢަ ތްތެރި މެންބަރު ހަސަން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަ 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފީފުޢަވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން 

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ުކޑަކުދިްނގެ ޢަދުލުެގ ގާނޫެނއް ާފސްކުރުމަށް އަުޅގަނޑުމެން 

ޓަށް ށްވެކުޑަކުދިން ކުށުގެ ކީްއެވގެންތޯ  ،ކުރަމުންދާއިުރގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ދެނެގަންނަންޖެހޭމަސައްކަތް

ގިަނ  މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ،ޖެހެނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި  މިންނިކުންނަ

ޖެހެނީ ހަމައެކަނި ކުޑަކުދިންނަކަށް ވެސް ނޫން.  ޭދން މި ގންމައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި. އަުޅގަނޑުމެން ކައުންސިލި

ކުގެ ސަބަބުން ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެން މައިންބަފައިންނަށް ހުިރ މައްސަލަތަގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި އަޅު

ނުބައި އަސަރު މި  ވެސް ކައުްނސިލިންގ ދޭން. ފުރަތަމަ ގޭތެރެއިން ޖެހޭ މައްސަލަތަކެްއގެ ސަބަބުން ކުޑަުކދިންނަށް

 އްގެ ަކއިރިއަށް. އެ އެތަކެއް ުކރާ ބަޚިލާފު ކަންތައް ގާޫނނާމެވެސް ދަނީ ކޮންކުދިން ނިކުމެގެން ކުރަނީ. ދެން އެ

ކުދިން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް އެަބ  އެ .ކުަޑކުދިންނަށް ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ައޅާލުމެއް އެބަލިބޭމީހުންގެ ކިބައިން 

މަޖުބޫރުވަނީ. އިއްޒަތްތެރި  ބުނާ ފަރާތްތަކުގެ ބަސް ގަބޫލުކުރަން  ވޭ. ޅަ ސިނކުޑިއަށް މި ކޮށްދޭ. އެއީ ސަބަބެއް

ސް. ައޅުގަނޑުމެން ެއންމެން ވެސް ގަބޫލުކުރަްނާވނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންަތއްތައް ހުރި ގޮތުން ކޮންމެ ރައީ

 ކުދިންނާ އެ ،މީހުންގެ ދަރިން ބޭނުންހާ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދޭކަށް ނޯވޭ. ނަމަވެސް އެ ށްމައިންބަފައިންނަކަ

މިފަދަ  ،ނަމަ ރަނގަޅު އުސޫލުތަކެއް މައިންބަފަިއން ގެންގުޅޭހީވަނީ  ގަނޑުމެންނަށްކުރުމުގައި އަޅުމަލާތުޢާމު

ކުދިންގެ ަޅއުމުރުަގިއ  އެ ،މައްސަލަތައް ައޅުގަނޑުމެންެގ ތެރޭގައި މަދުެވގެންދާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ުކޑަުކއްޖަކު

ކުދިންގެ  ގަންނަން. އެނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދެނެކޮންމެވެސް ވަަރކަށް އަޅުގަ ނާގ ޚިޔާލުތައްހިވެސް ޅަ ސިނކުޑީަގއި 

 ،ނަމަ ދިމާލަށް ބުނެފި  ކުދިންނާ އެްއވެސް ބަހެއް އެ ،މަލެއް ޢަކުރާ ފަދަ އެއްވެސް  ސިނކުޑިއަށް ނުބައި އަސަެރއް 

 ހަރުލަިއގެްނދާނެ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ،ކަންތައް އަށަގަެނގެން ކުދިންގެ ސިނކުީޑަގއި މުޅި އުމުރަށް އެ އެއީ އެ

ވަނަ 2010ވަނަ އަހަރޭ އަުޅގަނޑު ހަނދާންވަނީ ނުވަތަ  2011ލާނަން. އަޅުގަނޑުމެން އި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ 

ުކއްޖަކު މި ނިކުްނނަނީ އޭނަގެ ބައްޕަ މަރާލަން  އަހަރު މަގުމަތީގައި އުޅުނު މިހެން ބަސްނާހާ ކުދިންގެ ތެރޭގައި އެއް

 ދުވަސްމަސް 3ގަިއ ފުރަތަމަ ނންޮގއްސަ އެތާފިނޮޅަށް. ގެން ގެންދިަޔއީ ފޭދޫވަޅިެއއް ހިފަިއގެން. އޭނަ ައޅުގަނޑުމެ

ތަނުން ނިކުތީ  މިދަންނަާވ ކުއްޖާ އެ ،ކަން. ނަމަވެސްއުޅުނީ ގޯްސކަމެއް ޭއނަ ކުރަން ،ދިޔަ އޭނަ ގަބޫލުކުރަން 

ން. މުޖުތަމަޢުގައި ހޯދައިގެލޫމާތު ޢުއާިއ މަގެ ރޮނގުން ހަމަ ރަނގަުޅ ޓްރެއިނިންގއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކޮމްޕިޔުޓަރު 

އަޅުގަނޑުމެްނގެ އަމާަޒކަށް ވާންވީ. ެއްއވެސް ހާލެއްަގއި  މިއީ  ނުންތެރި މަސައްކަތެއް ކުެރވޭނެ ކުއްޖެްއގެ ގޮުތަގއި.ބޭ

ވެްސ ވަންޏާ އަނެއްކާ  އެއީ ކުށެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން ބުނެފި ކަމަށް ،މަލެއް ުކރުމުންޢަކުއްޖާ ނުބައި 

 އެ ،އިން އެ ،ރަނގަުޅ ނޫން ކަމެއް ކަމަށް އޭަނއަްށ ވިސްަނއިދީެއއީ ކުރެވެީނ ގޯްސ ކަމެއް.  ށް އެއަޅުގަނޑުމެންނަ

ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ ކަންތައްތަކެއް ކުރަން. އަުޅގަނޑުެމން ކުޑަކުދިން ކުށުގެ ވެށިްނ 

އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ  ؛ޙަލާގައިޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ މަރުއަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަ ،ކުރަން ބޭނުންނަމަސަލާމަތް
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ކުދިންނަށް ޗައިލްޑް ސަިއކޮލޮޖިސްޓެްއގެ ޚިދުމަތް ނޫނީ ކައުންސިލިންގ  ސްކޫލްތަކުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ އެ

ނޑުމެންގެ ޅުގައަ  ؛އެކު އަުޅގަނޑުެމން އެބަޖެހޭ މުޖުތަމަޢުގެ އެކިެއކިލިބޭނެ ގޮތްގޮތް ހަދައިދޭން. ހަމައެއާ

ދެވޭނެ  ންގކައުންސިލިއެފަދަ ފަރާތްތަކަށް  ،ސް ކަުއންސިލިންގ ދެވޭ ކަހަލަ މީހުން ތަމްރީނުކޮށްމައިންބަފައިންނަށް ވެ

އޭނަ އުފަންވީ ، ޓަށް ނިުކންނަނީކީށްކުށުގެ ވެގޮތްތަެކއް ވެސް ހަދައިދޭން. އެއްވެސް ހާލެްއގައި ުކަޑކުއްޖާ 

ވެްސ ނޫން. ނަމަވެްސ  އްވެރިައކަށް ވާްނވެގެނެ ނޫނީ އޭނަ ބޭނުންވަނީ ކުށް ނޫން. އް ނެ ކުށްވެިރއެްއގެ ގޮތުަގއި ެވގެ

ހިފުމުގެ ގޮތުން އޭަނ ދިމާެވގެން އޭެގ ބަދަލު އާނުކުރާ ކަންަތްއތަކެއް އޭނައޭނަ ގަބޫލު ،އޭނައަށް ނުރުހޭ ކަންަތއްތަކެއް 

 ގެ  ޑްރަގު ގޮތެްއަގއި ޞަޚާއް ،އް ކުުރވާ މީހުންށްތަ، ކުމީހުން ކުްށކުރާ ވަގުތު ކުށުގެ ވެށްޓަށް މި ނިކުންނަނީ. އެ

މީހުން ބޭނުންވާ  މީހުންނަށް ލާރިދިނީމާ އެ ގެްނދަނީ. އެކުރަމުންކުރާ މީހުން މި ކުޑަކުދިންގެ ބޭނުންވިޔަފާރި

. އާދެ! ދިމާލަށް މީހުންނާ ދަނީ އެ ކުދިން މި މީހުން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ގަނެދިނީމާ އެ ކަންތައްތަެކއް ކޮށްދިނީމާ އެ

ކުރުވަން. އަުޅގަނޑުމެްނ ކުދިންގެ މައިންބަފައިން ެވސް ިޒންމާ ގަނޑުމެން އެގައި ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަޅުމީ

ކޮންމެހެން  ،ކުރުވަން. އަުޅގަނުޑ މިދަންނަވަނީކުދިން ަލްއާވ ކުށްކުުރވާ މީހުން ވެްސ ޒިންމާ އެބަޖެހޭ އެ

ކުޑަކުދިްނ ކުށްތަކަށް ބޮޑެތި  ،ވާހަކަެއްއ ނޫން. އެހެންނަމަވެސްމައިންބަފައިންނަށް ބޮޑެތި އަދަބުތަކެއް ދޭ 

ކުރާ މީހުންނަށް އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ބޮެޑތި އަދަބުތަކެއް ދޭ ގޮތަްށ ކޮންމެވެސް ގާނޫެނއްަގއި އަހުލުވެރި

ނޑުމެންނަްށ ައޅުގަވެސް އަނެއްކާ  ،ދޭތެރޭގައި ކަންތައްަތކެއް ކުރަން. އެހެންނޫންނަމަ މީހުންނާ ކަނޑައަަޅިއގެން އެ

ވެސް ނުބައި ަމގުން. އާދެ! މާފަންނު މެދު ވެވޭނެ މަެގއް ނުފެންނާނެ. މި ކުޑަކުދިންދާނީ އަނެއްކާ މިކަމުން ސަލާމަތް

އުޅޭ  އިމިގޮތަށް ބަސްނާހަ ،އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ  ،ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އިބްރާީހމް ރަޝީދު ފާހަގަކުރެްއވިހެން

 ުކދިންނަށް ޓްރެއިނިންގ ދިން  ކަށް ލައިގެން އެތަނުން އެއްޔާ ކިޔާ ތަނަ ޙިލާޞްގައި ގެްނގޮސް އި ނެއް ޒަމާ ކުދިން އެއް

ވިދާޅުިވ  ކުދިން އެ ތަން. ދެން އައި ދައުރުގައި އެ ކުދިންނަށް ދިން ވެރިކަން އެުހނަރުތަން. އެކިެއކި މަސައްކަތް 

 ންނަށް. މި ވީ ބޮޑެތި ކުށްވެރި ކުދިން ވެސް މި  ދެން އެ ؛ހުންތިބި މީ ކުޑަޮގޅިއަށް ެއކިެއކި ބޮޑެތި ކުށްތައް ކޮށްފައި

ޮބޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ފެށީމާ ގެ ކަންތައްަތއް ފެށިގެން އަންނަންޑްރަގު އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ފުަރތަމަ

ނުލަން. އިނުލަން. އަރުވަ އިވަގެ ކުށެްއގައި އުޅޭ ެއއްވެްސ މީހަކު ާރއްޖޭގެ އެްއވެސް ރަަށކަށް ފޮނުޑްރަގު  ންކުރިވަކާލާތު

ސަރުކާުރގައި ނެތޭ  ،މީހުންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ދޭން. އެހެންނަމަވެސް ބަިއތިއްބަިއގެން އެ ތަނެއްަގއި އެމީހުން ވަކި

މީހުންނަށް  މިދަންނަވާ ފަރާތްތައް ވަކި ތަނެއްަގއި ބައިިތއްބަިއގެން އެ ފަިއސާ އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ

  ...ލީއި ފޮނުވަ ރިހެބިލިޓޭޝަންދޭކަށް.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 
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 މީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޙަސިން މުޙްނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބުދުލް

ދެްއވި ކަމަށް ޓަަކއި އިމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ  ޑަކުދިްނގެ ޢަދުލުގެ ބިލެއްއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ކު 

ިއ ޔާ ށް އަޅުަގނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގަމަދު ނަސީމައަޙް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މީކާއީލު

ނަށް ވަން. އަދި މިހާތަ ޝުކުރެއް ަދންނަޞައަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ނަމުަގއި ަވރަށް ޚާއް

ގާނޫނަކީ ވަރަށް މުހިންމު  ބިލަކީ ނުވަތަ މި މި، ވާހަކަދެްއކެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އެ ފާހަަގކުރެްއވި ަފދައިން

 މި ،މޫދު އެ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިންޙްކޮށް ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޞަ ގާނޫނެއް. ޚާއް

ބަލާނަން. ކުޑަކުދިން  ވެފައިވާ ގާޫނނެއް. އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްެލވޭތޯވެސް ހަމަ ވުޖޫދުކުރަން ލަސްގާނޫނަކީ މިހާރު

ކުޑަުކޑަ މުޖުތަމަޢުގަިއ  ގާނޫަނކަށް ފަރުމާކުރެވިގެން އަންނައިރު ރާްއޖޭގެ ،ބިލެއްކުރުމަށް ދިމާވާ ބައެއް ަސބަބުތައް ކުށް

ނަފްސާީނ  ،ހިސާބުތަކުްނ ދައްކާ ގޮތުންއި ތަފާސްސަބަބުތަްއ ކަމުގަ  ޓަށް ނިުކންނަންޖެހޭ ބައެއްށްކުޑަކުދިން މި ވެ

 އިލާތަކަށް އަވަސް ފުރުޞަތެއްަގއި އެހީތެރިކަން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ކުޑަކުދިން މި ޢާ އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް ދިމާވާ

ގެ އިލާ ޢާބަފައިންނާއި އިލާ ރޫޅުމާއި، ގެވެިށ އަނިޔާތަުކގެ ސަބަބުން މައިންޢާޓަށް ނިކުންނަށް ދިމާވޭ. ށްވެ

ކުްށ  ނުވުން. ގޭންގުއުލު ރައްކާތެރިޙަކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ މާ ،ކަމަށް ވުމުން މެންބަރުންނަކީ ކުށުގެ ވެށީަގިއ އުޅޭ ބައެއް

ޓެއް ހޯދައިދިނުމުަގއި، ށްއްދެްއގައި ުކއްޖާ ދިިރއުޅެން ދިމާވުން. ރަްއކާތެިރ ވެހަކުރުމާއި، މާރާމާރީ ހިންގާ ސަރަ

 ؛ންކުރުކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ،ނުދެވުމުގެ ސަބަބުންއި ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްެޓއް ހޯދައިދިުނމާށްވެރައްކާތެރި 

ޒު ނުފޫޒު ފޯރުވުން. ހުނަރު ނެތުން. ބޮެޑތި މީހުން ކުދިންގެ މައްޗަށް ނާޖާއި ހުރިހާ މައިންބަފައިންގެ ކިބަިއގައި އެ

 ޒާމެްއ ނެތުން. މައްސަލަތައް ދިމާާވ ފުރަތަމަ ޅު އިންތިއްޓޭނެ ަރނގަކުދިން ބެލެހެ ކުދިން ރަށުން ބޭރަށް ދާއިުރ އެ

ތައް ކުރުމަށް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމުލާޙުޞްޚިލާފުވާ ކުދިން އި ބެހޭ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ނުދެވުން. ގާނޫނާކޮޅުަގއި ކަމާ

ހޭ ބެ ކާްނގެ ޙައްޤުތަަގއި ކުޑަކުދި. ގައި އދ 1991 ،އަހަރު ކުރިން  28ހިންގާނެ ތަނެއް ނެތުން. ާއދެ! މީގެ 

އުމުތަކުެގ ތެރެއިން އެންމެ ޤަ ހަދާގައި ޮސއިކުެރވުނު ޢާުކރި. އާދެ! ާރއްޖެއަކީ ވެްސ ެއ މުހަދާއެއްގަިއ ރާއްޖެ ޮސއިޢާމު

 އާމައްސަލަ  ހަމައަށް އަިއއިރު ވެްސ މި ުމޖުތަމަޢުގައި މި މިއަދާ  ،އުމު. އެހެންނަމަވެސް ޤަ ފުރަތަމަ ސޮއިކުެރވުނު ެއއް 

. ބޮޑަްށ ދޯދިޔާވެފަ ދޭތެރޭ ހުރިހާ ަސރުކާރުން ވެްސ އަންނަނީ ަހމަ ވަރަށް ގެ ަކންތައްތަކާދިން ނީ ކުޑަކުދޭތެރޭ ނޫ

ގަިއ ނގައި ތިެބގެން މިތާނއަުޅގަނޑުެމން ސިޔާސީ މީހުން މިތާ  ،. އެހެންކަމުންނުލެވިފައި. އަޅަ ދޫކޮށްލެވިފަ

 މިއީ ވަރަށް ދެރަވަރު ކަމެއް. އަުޅގަނުޑގެ ވަރަށް  ،މަށް ާވނަމަކަ ވަރުގެ ކަެމއްމާދަމާ މިއީ ދޫކޮށްލެވޭ  ފައިދަްއކާވާހަކަ

 ،ކުރެވި ކޮމިީޓގައި ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ބަހުސް ،އް މި ބިލު ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާއަށް ގެންދެވިއިލްތިމާސެ  ،ބޮޑު އެދުމެއް

 ،ރުން ފާހަގަކުރެްއވިެއްއ މެންބަބިުލގަިއ ބަެނރެވޭނެ ކަމަށް.  ،ކުެރވިމިކަމަށް މިއީ ރަނގަުޅ ބިލެްއގެ ގޮތުަގއި ފަރުމާ

ގޮުތަގއި ރާއްޭޖގަިއ ިމ  ހިސާބުތަކުން ދަްއކާގެ ވާހަކަ. ތަފާސްއޭޖު  ހުށަހަޅުއްވަމުން ވެސް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު
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ެއއްހާ ން ސަތޭކަ ތިއަހަރުގެ ކުދިން. ގާްތގަނޑަކަށް  18އަހަރާިއ  16ވެށްޓަށް ނިކުންނަ އެންމެ ިގނަ ކުދިންނަކީ 

އަށްވުރެ ގިަނ  300ކުެރވޭ މައްސަލަަތއް ިއނގޭތޯ. ރެކޯޑުއީ މި . މެ އަހަރަކު ވެސްކޮށް ކޮންރެޖުކުދިން އެވް

ކުދިންެގ  155ދުވަހަށް ބަލާއިރު ވެސް އަހަރުެގ ފުރަތަމަ މަސް މައްސަލަތައް އެބަހުރި ހުށަހެޅިފައި ޖޭ.ޖޭ.ޔޫއަށް. މި

ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން.   ކުދިންކަން މިނަކީ ފިރިހެންކުދިން  95ތެެރއިން %. އޭގެ ހުށަހެޅިފަވޭމައްސަލަެއއް އެަބއޮ 

އަކީ އަލަށް ކުށްކޮށްގެްނ  76ތެރެއިން އެބަހުރި. އޭގެ މީހުންގެ މައްސަލަ 79ކޮށްެގން އަދި ތަކުރާރުކޮށް ކުށް

 ރަނގަޅު  ،ކުރެވިބިލު ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ބަހުސް މި ،ހުށަހެޅިފައިވާ ކުދިން. އެހެންކަމުން

އްެލއް ލިިބގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ޙަށް ރަނގަޅު މުޖުތަމަޢު ީމގެ ސަބަބުން ،ކުެރވިބިލެއްގެ ގޮތުަގއި ފަރުމާ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.  ކުރަން. ވަރަށްއުއްމީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖާބިރު. هللا ންބަރު ޢަބްދުށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެ ބަހުސްގެ ފަހު ފުރުޞަތަކަށް ކާއީތިދާ މިއަދުގެ އިބު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ށް ައޅުގަނުޑ ނަސީމަ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިބިލު ހުށަހަޅާލަދެއްވީީތ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މީާކއީލު

 ،ބެހޭ ގޮތުން ގެ އިުރގައި މިރާއްޭޖގެ ކުޑަކުދިންނާރައީސް މައުޫމނުދަންނަވަން. ފުރަތަމަ ކަމަކީ  ޝުކުރު

ކުރަމުންދިޔަ ގޮތަކީ މަލުޢަ، ޭއރު އެހެންވީމާއަޅުގަނަޑީކ ކުޑަކުއްެޖއް. އަޅުގަނޑުމެން ކުޑަކުދިންގެ ޮގތުގައި ތިބީ. ޚުދު 

ޮއޑީަގއި ންނާތީ. އަިއއްސަ ފަޅުސިޓީ ހައްދަިއގެން. އެރަށުަގއި ކަންކަން ނުހުމާލޭގެ އަުޅގަނޑުމެން އަންަނނީ ކުޑަ

 ؟އުމުރުަގއި ދެން ކޮންތާކަށްތޯ ދާނީ ވަރަށް ކުޑަުކއްޖެްއގެ މާލޭގައި ޚުދު ވިާސ ނަގައިގެން އަންނަންޖެހެނީ.  ،ހުރެގެން

 ކުރުމާއި އެ، ކުަޑކުދިންނަށް އަނިޔާދެން ރައީސް މައުމޫންގެ ބެުލމުގެ ދަށުގައި ފުލުސް އޮފީހަށް ދާންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ

ެގ ގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަިއން ފެންނަން އޮތީ ރައީސް މައުމޫން އަނިާޔވެރި ވެިރކަމުޚުފަތް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތާރީ ގާސަ

. ހިސާބަށް އައިސް އަުޅގަނޑުމެން ތަރަްއޤީވަމުން އަިއސް ހުރިހާ ކުަޑކުދިންތަކެއް ތިބީ ހަލާުކވެފަ ދެން އެތެރޭގައި. 

 ތެރެއިން ައއިސް މިއަދު މި  ގެމަްއޗަށް އިތުރަށް ޕްޮރގްރާމުޭއގެ އް ނެިތގެންކުރެޭވނެ ގޮތެދެން އެކުދިން ރަނގަޅު 

ކުރަން ކުޑަކުދިން މާރާމާރީ ޔާމީން. ގޭްނގު هللا ނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ޢަބްދުއޮތީ. ދެން އަޅުގަ ހިސާބަށް އައިސް މި

ްށ ގެން ުކޑަކުދިންނަށް ބޮޑުކޮަޓކައި ކުޑަކުދިން ސީދާ ނެރެނެރެގެން އުޅުނު ތަން. އޭާނގެ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް

 އި  ތަން. ރައީސް މައުމޫންގެ އިުރގަލާރިދީގެން ވަރަށް ވަޔަރލެންްޓކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލޭގެ ަމގުމަތި ހިނގަމުންދިޔަ

އޭުރ  އިުކރަމުން އައީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިވެހިާރއްޖޭގަ ވެސް ވަރަށް ސިޔާސީ ކަންަތއްތަުކގައި ކުޑަކުދިން ބޭނުން

ވަރަށް ހަނުގ  އި،ައޅުގަނޑުެގ އުމުރުގަ  ؟އަހަރުތޯ 12ސް ކޯޓު. އޭރަުކ ނޯވޭ އުމުެރއް ބެލުމެއް ވެްސ. ނަނީ ފުލުހުން
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. ލާފައިއަރުވަ  ދުވަހު އްއެ ށް،. ެއއީ ހިންނަވަރަލާފައިއަުރވައަހަރު އުުމރުގައި އަުޅގަނޑު ހުރީ  16 ،އިއުމުރުގަ 

ތެޭރގަިއ  ގެވެސް. އެެހންވީމާ، ކުަޑކުދިން ދަނީކީ ކަންކޮްނތާކަށް ނޭނގޭ އެއަޅުގަނޑަކަށް  .ފަލާއިފައި އަުރވަޓަކަށް ލާބޯ

ުކޑަކޮށް ދައްކާއިރު  ވާހަކަ މިއަދު އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގައި މިހިރީ. މިއަދު މި. ވެސް ކީ ހިމެނުނު މީހެއް އަޅުގަނޑަ 

 އަުޅގަނުޑގެ ލައިުފގައި. ގަުޅާވންން ރަނަޅ އުމުރުަގއި އަުޅގަނޑު ވެސް ބޭނުންވި ކަންކަ އެހާ ވޭ. ވެސް ތަދު ހިތަށް

ގޮތުަގއި ވަރަްށ  ަޤލެއް ނެތްޢަލަދުހަޔާތްކުޑަ ސަރުކާރުން އެްއވެސް  މައުމޫނުގެ އެހެންނަމަވެސް، ރަީއސް

ސް ރާއްޖޭަގއި ހަމަ މިހާރުވެސް ރައީ  ޖެހުނީ މިދައްކަންާވހަކަކަންަތއް ިދޔައީ ކުރަމުން. އަުޅގަނޑު  އަނިާޔވެރިކޮށް އެ

އެ ިތއްބަވަނީ. ދެން  ގައިބާރުތަުކގެ ެތރޭ މުގެހަދައިގެން އަދިވެސް މިާރްއޖޭގެ ވެިރކަ ލަ މީހުން ޕާޓީމައުމޫނު ކަހަ

އުމުރު މި ހަމަ ތާކަމަކުން.  ެއއްވެސް ވެސް ުނވި ދުރުވާަވރެއް އިން މީހަކުމި ؟ރާއްޖެ ރަނގަުޅވާނީ ކިހިނެއްތޯ މި

 ޒީތަންފީ ،ކޮށްގެންބަދަލުއަުޅގަނޑުެމން ގާނޫނުތައް  ،ލުެވގެންތަްއ ބަދައިިޑއާތިބެނީ ވެސް. އެެހންވީމާ، އަ  މީހުން މި

ގޮތުަގިއ  ކިހިނެއްތޯ ވާނީ؟ ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާއިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނުކުރަންޏާ ޒުއިދާރާތަކުން އެކަންކަން ތަންފީ

އްޖެްއ  ނުވަންޏާ އެއީ ކުޑަކު އަހަރު  18ކުޑަކުއްޖަކު  .ކުށްވެިރވާންޖެހޭނީ ގޮަތކުންެއްއވެސް އަހަރު ވުމަށްފަހުގައި  18

އެބަ އެނގޭ އަުޅގަނޑުމެންގެ ފުލުހުންނަށް ވެސް . އޮތީ މިއުލެއް ޙަނޫން. ދެން އަޅުގަނޑުމެްނ ކުޑަުކޑަ މާ

ހިނގަނީ  އެނގޭ މިމަންޓުތަކުން ވެްސ އެބަ ޓްޑިޕާއަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް އިންޓެލިޖެންްސ 

އާއްމު ކަމަކަށް މިއީ މާ ވަމުން އަިއސް ތަކުރާރުވަމުން ކަންޔާވެރި ނަށް ފެންނަނީ މި އަނިމެއްކަން. ައޅުގަނޑުމެންކޮންކަ

 ދިޔައީ. ައޅުގަނުޑމެން ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދިއިރު  މި ފަހުން ވެގެންގޮތަށް ފަހުން ވެއްޖެ. މިއީ ެއްއވެސް ކަމަަކށް ނުވާ

ީކ ޔަހިތާމަ .ވާނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހަކަ ދައްކާފައި ވާ ގައި މިތަކުސްމަޖިލިވެސް މިވާހަކަ ދެއްކިން. އަދި ތާރީޚުގައި 

ނުކުރެވޭީތ މައްސަލަައކީ. ގާނޫނުަތއް މަލުޢަމި ގާޫނނުގެ ދަށުން  ،އަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނު ުއފަންކުރި ނަމަވެސް

އުޅެނީ.  ތައް މިވަީރކުުރމުގެ މައްސަލަކުރުމާއި ގާނޫނުތަުކެގ ތެރެއިން ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު ރައްޔިތުންނަށް ޑެލިޒުތަންފީ

ރަނގަުޅ  އަހަރު ެއއީ އެންމެ 18 ،އެހެންވީމާ، ިމއަދު ައޅުގަނޑުމެން ކުޑަކުދިްނ ކުްށވެރިާވ އުުމރެއް ކަނޑައަާޅއިުރގައި 

 ބަޔަކު ސަރުކާރުތަކުން  ތެރެއިން ގިނަ ގެރާއްޖޭގެ ކުަޑކުދިން އެހެންނަމަވެސް، މި .ބަލަނީއަުޅގަނޑު އުމުރެއް ކަމަށް 

ވެފައި އޮތީ.  އާއްމު ކަމަކަށް އީމި، ގޭންގާއި ގޭްނގު މާރާމާރީއާކުިދން ހިފުމުގެ ސަބަބުން  ކަށް އެސިޔާސީ ބޭނުންތަ

  ...އަޅުގަނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެގ ތަުކގެ މަސަްއކަތް. ދިވެހިރާއްޖޭ ކަނޑައެޅިަފއިވާ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ށްފަށަނީ މިއަދަ މަސައްކަތް މި ހާރުއަޅުގަނޑުމެން މި

ގޮތުްނ  މުން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭ ޤާކަުމގެ މަ ދީދީ ފަނޑިޔާރުهللاޢަްބދު ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަްލއުސްތާޛު

 ށް ރީ ކޮމިޓީން ދިރާާސކޮޝަރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖުޑި ،ލަޖުޑީޝަލް ސަރވިަސސް ކޮިމޝަނުން ފޮނުވާފައިާވ މައްސަ 

 އުތުރު  މާފަންނު ،އްރިރުޤަރީ ކޮމިޓީެގ މުޝަދެްއވާނީ ޖުޑިއިގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަވި ގޮތުނިންމެ

ވަީނ ކަނޑަެއޅިފައި ށް މިއަދު . މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަ ފަހުމީ އިމްތިާޔޒުއަލްއުސްާތޛު  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 10މިނެޓާއި  10ޓީއަށް ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާ 14މިނެޓާއި  12ގަިޑއިރާއި  1 ގަިޑއިރު. އެމް.ީޑ.ޕީއަށް 2ލަ ޖުމު

 5ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  6މިނެޓާއި  8ސިކުންތު. ޕީ.އެން.ސީއަށް  10މިނެޓާއި  10ސިކުންތު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

 45މިނެޓާއި  1ތެރި މެންބަރަކަށް ޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިުނަގންނަވާ ކޮންމެ އިްއޒަތް. ަވކި ޕާސިކުންތު 18މިނެޓާއި 

 11ހަމައަްށ. ެއއަށްފަހު އަނެްއކާ  ގެ ބްރޭކާ 10:30ކަތް ައޅުގަނޑުމެން ކުިރއަްށގެންދާނަން ސިކުންތު. މި މަސައް 

ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ނީ މި ހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެން ެގންދާ އާ 12:30ޖަހާއިރު ފަށައިގެން 

 އަށް. ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު ،އްރިރުޤަެދްއވުމަށް ކޮމިޓީެގ މުއިއްވަޅުހުށަހަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓު. ިމ މިޓީރީ ކޮޝަީއސް. އަުޅގަނޑު މިހާރު މިދަންނަވާލަނީ ޖުޑިތްތެރި ރަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 27ގޮތުން  ގުޅޭ އާދީދީ هللاދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު ،ރިޕޯޓަކީ

ވަނަ މާއްދާގެ  22ގެ (ނިޑޔާރުންގެ ގާނޫނުިދވެހިރާއްޖޭގެ ފަ) 2010/13ގާޫނނު ނަންބަރު  ،ަގއި 2019އޮގަްސޓު 

ދީދީ هللاދުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްާތޛު ޢަބް ،ތީންމަ ގަިއވާ ގޮުތގެ)ހ(

 ތުން ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނން ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަގޮ ކަމުގެ ަމގާމުން ަވކިކުރުމާ ގުޅޭފަނޑިޔާރު

ޕޯޓު. މި މައްސަލައަީކ ޖުޑީޝަްލ ރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮްށ ނިންމެވި ގޮތުެގ ރިޝަޖިލީހުގެ ޖުޑި ރައްޔިތުންެގ މަ

ވަނަ  19އަދި  ،ަގއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާަފއިވާ  2019އޮގަސްޓު  27ކޮމިޝަނުން ސަރވިސް 

ޮކމިޓީން ދިރާސާކޮށް ބެއްލެިވ ޅިގެން ރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމާ ގު ޝަަވނަ ޖަލްސާގައި ޖުޑި 42ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

އިުރގައި ިތއްބެވި މެންބަރުންެގ ނަންފުޅުތައް އަޅުގަނޑު ކުރިލަެއއް. ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ދިރާސާމައްސަ

ންވޭރު ހުޅަނގު ހެއްރިުރ އެއީ. ޤަކޮމިޓީގެ ަނއިބު މު ؛ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖުލާނަން. އިދަންނަވަ

ހެންވޭރު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންބަުރ ، ރު ޖީހާން މަޙްމޫދުހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ެމންބަ، ރު ޙަސަން ލަޠީފްދާއިރާގެ މެންބަ

ޝަހީމް هللا ކަނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު، މަިތވެިރ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު، އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު
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 ވިލިނގިލީ، ންކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައި، މް ރިޟާ ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީގުރައި، ޢަބްދުލްޙަކީމް

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ.  ،ދެން އަުޅގަނޑު  .ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން

ލަ ފޮުނވުމާ އްސަމަ ފަިއވާގައި ދެންެނވިޚީ ކޮމިޓީއަށް ސުރުރީ ޝަލާނަން. ޖުޑިއިގޮތް ދަންނަވަ މައްސަލަ ކުރިއަށްިދޔަ

މުގަިއ މި މައްސަަލ ވަނަ ަބްއދަލުވު 31ބޭްއވުނު މި ކޮމިޓީެގ މިއަހަރުގެ ަގއި 2019އޮގަސްުޓ  27 ،ގުިޅގެން

ްލ ގޮތުން ޖުޑީޝަ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޓީަގއި މަޝްވަާރކުރެވުނު. އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ކުރިއަްށގެންދާނެ ގޮތާ

 އި، ކޮމިޓީން ބައްލަވަ ްނތައްހަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަަލިއގެ ލިޔެކިޔުސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ

 ނިންމެވުުމގަިއ ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ަމއްަސލައާ މެދު ގޮެތއް ،މި މައްަސލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި ިއ،ދިރާސާކުރަްއވަ

މިޝަނުން މި ސަރވިްސ ކޮުޖޑީޝަްލ  ،ފައިވޭ. ިމގޮތުންަބލާ ށް ކޮކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރެއްިވ ޮގތް މި ކޮމިޓީން ދިރާސާ

ޖުޑީޝަްލ ) 2008/10ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ާޤނޫނުއަސާސީާއއިދިވެ ،ވަނީ މައްސަލަ ނިންމަވާފައި

އި އަދި އެފަދަ ަމއްސަލަތައް ބެލުމަށް ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން (އާސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ާގނޫނާ

 27 ،ކުރާއިރު ްނކަމަށް ރިޢާޔަތްމަތީންތޯ ބަލާފައިވޭ. މިދެންނެވި ކަ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެ  ކާްތތައަޑައަުޅްއވާފަިއވާ އިޖުރާ ކަނ

ދެންނެވުނު މައްސަަލ ވަނަ ބައްދަލުވުުމގަިއ އިސްވެ 31އަހަރުގެ  ބޭއްވުނު ކޮމިޓީގެ މިވަނަ ދުވަުހ  2019އޮގަްސޓު 

 ،ހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސއާއި ޭޖގެ ޖުމްދިވެހިރާއް ،ވަނީ ނިންމާފައި އިވަޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުން ބައްލަ

އަދި އެފަދަ މައްސަލަަތއް  ،ިއ ަގާވއިދާއާ(ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮިމޝަނުގެ ގާނޫނު) 2008/10ގާނޫނު ނަންބަރު 

ތީން ކަމަށް މަ އެްއޮގތްވާ ގޮުތގެ ތްަތކާއަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަުޅްއވާފަިއވާ އިޖުރާބެލުމަ

އްތިފާޤުން ފާސްކުރަްއވާފަިއވޭ. ކޮމިޓީން މެންބަރުންގެ އި 8ވެަވޑަިއގެންެނވި ޑަިއގެން ވޯޓުަގިއ ބައިވެރި ކޮމިޓީއަށް ވަ 

ގަިއ ވާނެ. އަދި މި ަމއްސަލަ  1ސަލަިއގެ ރިޕޯޓުން ޖަދުވަލު ަގއި ދެންނެވިފައިވާ ަމއްޚީ ސުރު ،ދިރާސާކުރެްއވި

ިގަވޑަިއގަންނަވާެނ ސްބަތް އެންށ މެންބަރުން ވަަޑއިގެން ނި ރީ ކޮމިޓީަގއި ަބއްދަލުވުމައަ ޝިކުރެްއވުމަށް ޖުޑިދިރާސާ

ލާނަން. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯުޓެގ އިީޓގެ ނިންމުންވެސް ދަންނަވަ ަގއި ވާނެ. ކޮމި 2ހާޒިރީގެ ތަފްސީލު ޖަުދވަލު 

 ނަންބަރުގާނޫނު  ،ަގއި 2019އޮގަްސޓު  27ގުޭޅގޮތުން  އާދީދީهللاފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްުއސްތާޛު ޢަބްދު

ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ،މަތީން ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ަގއިވާ ޮގތުގެ 22ގެ (ޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުިދވެހިރާއްޭޖގެ ަފނ) 2010/13

ގޮތުްނ  ގުޅޭ  ރުމާމުން ވަކިކުޤާކަުމގެ މަ ދީދީ ފަނޑިޔާރުهللاކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަްލއުސްތާޛު ޢަްބދުސުޕްރީމް 

އޮގަސްުޓ  27ސާކުެރއްވުމަށްފަހު މި ކޮމިޓީން ދިރާ ،އްވާފަިއވާ މައްަސލަޖުޑީސަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން ފޮނު

ނަ ަބއްދަލުވުމުަގއި ކޮިމޓީއަށް ަވޑަިއގެން ޯވޓުަގިއ ވަ 31އަހަރުގެ  ވަނަ ުދވަހު ބޭްއވުނު މި ކޮމިޓީގެ މ2019ި

ންނެވުނު މައްސަަލ ޖުޑީޝަލް ދެއިްސވެ ،ވަނީންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާްސކުރަްއވާފައި ެމންބަރު 8ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި 

ގާނޫުނ  ާއއިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ،ވަނީނިންމަވާފައި  އިކޮމިޝަނުން ބައްލަވަސަރވިސް 

މައްސަލަތައް ބެލުމުގަިއ އަދި ެއފަދަ  ،އި ަގވާއިދާ ( އާޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ާގނޫނު) 2008/10ނަންބަރު 
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މަތީން ކަމަށް. ގާޫނނު  ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެ ތްތަކާއަޝަނުން ކަނޑައަުޅއްވާަފއިާވ އިޖުރާޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމި 

މަތީން  ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮތުގެ  22ިދެވހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާޫނނުއަސާސީެގ ާއއި، 2010/13ނަންބަރު 

 ރުމާ މުން ވަކިކުޤާކަމުގެ މަދީދީ ފަނޑިާޔރުهللاޢަބްދުކޯުޓެގ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްުއސްތާޛު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް 

ގައި ުޖޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާަފއިާވ މައްސަލަ މި ކޮމިޓީން  2019ޮއގަސްޓު  27ގޮތުން  ގުޅޭ

 ޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ިމ ިއއް އި،ނިންމެވި ގޮތުެގ މައްޗަްށ ރިޢާޔަތްކޮްށދެއްވަ  އި ދިރާސާކުރަްއވަ

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން.  ދެްއވުމަށްއިގޮތެްއގެ މަތީން މައްސަލަ ނިންމަވަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގަލޮޅު ލަނީ މި މައްސަލަިއގަިއ ބަހުސްކުރެއްވުމަށް. އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ހުޅުވަ

 .ނަސީމް އަޙްމަދު ލުމީކާއީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނަސީމް އަޙްމަދު ލުމީކާއީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅު

ބްރަދަރ މެލޭޝިޔާ އެމްބަީސ ޑެޕިުޔީޓ ކަންތަްއ ކިހިނެއްތޯ ޮއތީ "ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ޖެްއޔާ އެކަމެްއ ވާަހކަ ައޅުގަނުޑ ގާުތ ވިދާުޅވެއްރަދަރ ކަމެްއގެ އަުޅގަނޑު ވެްސ ބް ލެްއވުނުތޯ؟އިބައްލަވަ 

ބްރަދަރ . އުޅެނީ ދެންނެވީމާ ޖަވާބެއް ނުލިބިގެން މިދެން ކީއްެވތޯ އަޅުގަނުޑގެ ކަމެްއގެ ވާހަކަ  ނޫންތޯ؟ދޭންއިބަލަ

ފަނޑިޔާރަުކ ކޯޓު ރީމު ޕްސުމިއީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  "ޑޮލަރުކޮެޅއް ލިބިދާނެތޯ؟ ،އުޅެނީ ފުރަން އަޅުގަނޑު މި

ތު. ރީ ކޮމިޓީ ިރޕޯޓުގަިއ ހިމެނޭ މަޢުލޫމާޝަޖުޑިކަމަށް  ރައްވާަފއި ހުރި ޓެކްސްޓުއޭރުގެ ނައިބު ރައީސަށް ކު 

ކަންމަތީ ތްތެރި އެންމެ މިނިވަން އެންމެ މުސްތަޤިއްލުހާރާއްޖޭގައި އެންމެ ނަޒާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަނޑިޔާރުްނނަކީ މި

ވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރެްއގެ ދި  ،ާވއިރުައޅާފައި މަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަނޑަތިބެންޖެހޭ ބައެއް ކަ

ވެްސ ނުކުރާނެ ކަހަަލ މެސެޖުތަކެއް ދިވެހިާރއްޖޭެގ  މަތީ އުޅޭ ދަމާކަނޑާ މީހެއްފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަގު

. އެީއ ނުވޭ . އެހެންނަމަވެސް، އަންތަރީހެއްވާންޖެހޭރީސްސިޔާސީ ފަރާތަކަށް ކޮށްފައި ހުރި ތަން ފެނުމުން ހަމަ އަންތަ

ނަށް އެނގޭ ބޮޑު ސިއްެރއް. ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ،ނަށް އެނގި ހާމަވެޒާމާނުއްސުރެ އަުޅގަނޑުމެންއީ މި

 ،އިސް މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާއި ހަމައަށް މިކަން އަ ،ޮއތީ ހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފަ އެހެންނަމަވެސް، އެންމެ

ހުްސވެފައި ހުންނެިވ ފަނޑިޔާރެްއގެ މައްސަލަ މި ވިކި ،އްލި ތްތެރިކަން ގެހާނަޒާހުން އެ ފަނޑިޔާުރގެ ފަ އެންމެ

ރައްޔިތުންގެ ތަޅުމަށް  ންއެ ފަނޑިޔާރު ވަކިކުރުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަ ،ން ބަހުސްކުރެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ވަީނ  ތްތަްއ މިއަެނތް. އިޖުރާ ބޮޑު ވާހަަކއެއް ތުރު މާދައްކާނެ އި  މިކަމުަގއި .އަިއއްސަ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ،ސުޫލީކ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރެވި ،ބޮޑު ގޮތެްއގައި ފަނިޑޔާރެްއގެ މައްސަލަ މިހާ ހާމަކަން. ފުރިހަމަކުރެވިފަ
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ނުޭވ.  ފަެއއްސްގޮގެންހަމައަށް ައިއސްފައިވާ މަންޒަެރއް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ތާރީުޚގައި ވެްސ ފެނި ރައްޔިތުންނާ

ނިންމުމަށް ވަރަްށ  ރީ ކޮިމޓީގެ މި ރިޕޯޓަށް އަދި ޖޭ.ެއސް.ސީގެޝަވެސް ޖުޑި  ގައިމުައޅުގަނުޑ ހަމަ ،އެހެންކަމުން

މިއަދު  ،ނޫން. އެހެންކަމުން ދީދީއަށް އޮނަރަބަލް ކިޔާކަށް އަުޅގަނެޑއް ބޭނުމެއް هللاދުކުރަން. ދެނެއް ޢަބްދުބޮޑަށް ތާއީ

ޒަތްތެރި ވަރަށް ޮބަޑށް ޝުކުރިއްޔާ އިއް މުން ވަކިކުރަން. ޤާމަ ދީދީهللاތަުނގައި ވޯޓުލާނީ ޢަބްދު އަޅުގަނޑު ކުިރއަށް އޮތް

 ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް.ޙުސައިނަ ޙިސާން މެންބަރުިއއްޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ ތުޅާދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ސައިންތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙު

ިދވެހި ރައްޔިތުން ވަރަްށ  ،މެން މި ބަހުސްކުރާ މައްސަލަައކީސް. އާދެ، ިމއަދު ައޅުގަނޑުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ 

ރައްޔިތުން އަުޑއުފުލާާތ  އިލަިއ،ރީ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ގޮވަ ޝަގާތުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުޑި

ދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެްސ ޚު ،ޔިތުންނަކަށްއަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރައް ،އް ވެއްޖެ. ޙަޤީޤަތަކީދުވަހެ އްއެތައެތައް 

 ،އަދި ެއނޫންވެސް ފަނޑިޔާރުންނާއި ،ނުކުރެވޭ ދިވެހިާރއްޖޭގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި ތިއްަބވާ ފަނޑިޔާރުންނާއި ލެއްގަބޫ

ކުރަމުން ވެސް މަސައްކަތް މީހުން ބައެއްކަން. އެަގއި ައތްލެވޭނެ އިގަ ގެމީހުން މެޖިސްޓްރޭޓުންނަކީ އެ ،ޟީންނާއިޤާ

 ،އޮންނަކަން ގަބޫުލކޮށްގެން. ތިމަންނަމެންނަކީ ތިމަންނަމެންނަށްންނަނީ އެ ވިސްނުުމގައި. އިންޓިޔުނިީޓއެްއ އަ

 ތު އެަމށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތިމަންނަމެން ކުރާ ކަންތައްތަކަށް އެްއވެސް ދުވަަހކު ޖަވާބުާދރީވާންޖެހޭނެ ބައެއް ނޫން ކަ

ރީ އިޞްލާޙުކުރަން އަދި ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޖުޑިޝަނީ. ގެންދަޢަމަލުތައް ކުރަމުންކަންތައްތައް ނުވަަތ މިގޮތަށް މި ހުން މީ

ކަމެއް ނޫން.  ސުޕްރީމް ކޯެޓއްެގ ފަނޑިޔާރަކު ވަިކކުރުމަކީ އާަދއިގެ ކުަޑކުޑަ އީ.މިއެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަެޅއް މިައދު 

ދުވަސްތަެކްއ ވެއްޖެކަން މި މައްސަލަ  ގޭ ގިނަނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންަނށް އެނ ލިއި ލަމައްސަލައަށް ބަ މި ދުޚު

ގާތާ. އާދެ، ަބހުސްތައް ހިނ އި،ގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތަކާއި ދިރާސާަތއް ހަދަ ގުޅޭ އާމި މައްސަލަ  ،ޤީޤުކޮށްތަޙު

ން ރީ އިޞްލާޙުކުރަތަން. ޖުޑިޝަ ން ފިޔަވަެޅއް އެޅޭޙުކުރަޞްލާރީ އިފެންނަނީ ޖުޑިޝަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މި

ރައްޔިތުްނގެ އިތުބާރު  ،އަށް އިތުބާރު ޯހދަންރީނުވަަތ ޖުޑިޝަ ،ން އަޅަންޖެހޭ ިފޔަވަޅުަތކުެގ ތެރޭަގއިއަޅުގަނޑުމެ

އްސަލަތަކުެގ  ސުލޫކީ މަފަނޑިޔާރުނާ މެދު އުުފލޭ ،ހޯދަން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކަކީ

 ކުރާ އަދި އެ މުއައްސަސާ މަަސއްކަތްއޮތްކަން ރަްއޔިުތންނަށް ގަބޫލުކުރެވުން. އެބަ ޝަކުވާަތއް ބެލޭނެ މުއައްަސސާއެއް

ސިޔާީސ ނުފޫޒުގެ ފަރުދާގައި ފޮުރވިގެން ތިބެ ކަންތައްަތްއ  ،ތަން ރައްޔިތުންނަށް ފެނުން. ދެވަނަ ކަމަކީ

 ،ފަހަރަކުކޮންމެ އެްއ ބެލޭ ފަނޑިޔާރުންނަށް ގަބޫލުކުރެވުން. ސުލޫކީ މައްސަލަ ވޭނެަކން ތިމަންނާމެންނަށް ނުކުރެ
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ލޮބީކޮްށގެން  ިއ،ސިޔާސީ ފަރާތަކަށް ޮގއްސަ ވާހަކަދަްއކަ ވެސް އެ ފަނިޑޔާރަކު ކޮންމެ ،ފަހަރަކު ފިޔަވަެޅއް ެއޅޭ ކޮންމެ 

ސީ ފަރާތްތަކުން މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން މިއީ ތިމަންނައާ މެދު އެޅޭ ފިޔަަވޅު ބަދަލުކުރަން އެދުން. އަދި ސިޔާ

ިއ ފެންނަނީ މިގޮތަށް ސިޔާީސ ނުފޫޒުެގ ފަރުދާގެ ފުަރގަހުގަ  ްއ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މިކަމެ ހުއްޓުވެންޖެހޭ

 ެއީއ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނުޫފޒު ،ނުލިބޭނެކަން. އާދެ، ތިްނވަނަ ކަމަކަށް އިންޓިޔުނިޓީ ފަނިޑޔާރުންނަށް  ފޮރުވިގެން ތިބޭ

ރަްއޔިތުންގެ މައްޗަށް ފޯރުވޭނެ ެއއްެޗއް  ،މައްޗަާށއިކޯޓުތަުކގެ  ،ތަށް ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަާށއިހުދޫދެއް ނެތް ގޮ

ކަންަތއްތަްއ މިގޮތަށް ބައްޓަްނެވގެން ައއިމާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ،  ވުން. މިނޫންކަން ރައްޔިތުންނަށް ގަބޫލުކުރެ

ކޮށް މިހާރު ތިބި  އިތުބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓާ މެދު އުފެދޭނެ. އަދި ަހމަ އެާއއެއް އްޔިތުންގެ ގޮތުަގއި ރަ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

 ިއ،އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު ައޅަ ، ވަކިކޮށް ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން މިފަދަ މުޑުދާރު ޢަމަލުތައް ހިންގާ ފަނޑިޔާރުން

ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ިއއްޒަތްތެިރ  މު ތަމްރީނުތައް ދިނުމަކީ ވެސް މުހިން ދޭންޖެހޭ ފަނޑިޔާރުންނަށްތަމްރީނު

 ރީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބިްނގާ.އެޅެނީ ޖުޑިޝަ ގޮތުަގއި މިއަދު އަުޅގަނޑުެމންނަށް މި ުލކުރާ ގަނޑު ގަބޫައޅު .ރައީސް

ޢީ ރަްއޔިތުން ެއދޭ ޒާތުެގ ތާހިރު ޝަރު ިދވެހި ،އަުޅގަނޑުެމންގެ މި މަސަްއކަތް ކާިމާޔބުވެ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

 ޝުކުރިއްޔާ.  .އުމުގައި ބިނާކުރާނަންޤަޝަރުޢީ ނިޒާމެއް އަޅުގަނޑުމެން މި  ،ދާއިރާެއއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢުފާޝި މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫ

މް ކޯޓަށް ވަދެވުނު ސުޕްރީ ؛ދީދީهللاޛު ޢަބްދުއޮނަރަަބލް އަލްއުސްތާއަލްއަޚް ، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ

އޮތީ އަނެއްކާ  މިއަދު މިފަނޑިޔާަރކު ވަކިކުރުުމގެ މައްސަލަ  ،ޟީއަކުޤާދޮރަކުން ވަދެވަަޑއިގެން ހުންނެވި 

ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިއަަދކީ ުއފާވެރި ދުވަހެއް. މިއަދަކީ މި  .އައިއްސަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއަށް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނާ

ނޫނުއަސާސީއަށް ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ލިބިގެންދާކަން މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފުރިހަމަ ބާރުވެރިކަން މި ޤާ

މުގެ ބުފު ލިޞާއިންދުލުޢަރައްޔިތުންނަށް  ދިވެހި ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .ހެއްއިހުސާސްކުެރވޭނެ ދުވަ

 ިއހުސާސްކުރާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައްޔިަތކު  ޖެހުން މިއަދު ކޮންމެ ދިވެހިދާކަމުގެ ފުިރހަމަ ހިތްހަމަ ފަހިވަމުން މަގު

ސީެގ ހުދޫދުގެ ތެރެއިން ނޫނީ ނޫނުއަސާޤާޟީންނަކީ ެވސް މި ޤާ ،ފަނޑިޔާރުންނަީކ ވެސް .ރައީސް

ިމ  .ކޮންެމ ފަނޑިޔާރަކަށް ލިިބގެންދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްަކމުގެ އިހުސާްސ މިއަދު  ަބއެއް ވެވޭނެ ނުހަރަކާތްތެރި

 ،އެހެންނަމަވެސް .ފު އެބަ ކަަށވަރުކޮށްދޭޞާއިންދުލުޢަނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ުފރިހަމައަށް ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ޤާ

ތިރާމު ނުލިބުީނ ޙްއެ އި ،ިތރާމު ނުދިނުން. އެހެންނަމަވެސްޙްއި ނޫނުއަސާސީއަްށ ދޭންޖެހޭޤާމި  ،މިދިޔަ ކަމަކީނުވެ 
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 މި  ތިރާމު ނުލިބިޙްވެސް ކުަރންޖެހޭނެ ސުވާލެއް. ޙަޤީޤަތަީކ އެ އި ކީްއވެތޯ ެއއީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ދިވެއްަސކު

އެހެން ހުރިހާ  ؛އޮތް މް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަކީ ނުލިބިސުޕްރީޚާއްަޞކޮށް  ،ދިޔައީ ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކު ވެސް

ނީ. ަގދަ ބައެއްގެ ގޮުތގައި އަމިއްލައަށް އިހުސާްސކުެރވުބާރު ވުރެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ހުރިހާ ބާރުތަކަކަށް

 ަގއި ތިބޭނެ ބައެއްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުްނގެ ގޮތު އެހުރި ދުވަހަކު ކޮށްގެން ހިތުކުމްޙުގޮތަކަށް  ތިމާމެންނަކީ ހިތުހުރި

ދިޔައީ. ގެއްިލގެންފު ޞާއިންދުލު ޢަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ައށް ކޮށްގެން ތިބުމުގެ ސަކަމުގެ އިހުސާސް އަިމއްލަ

 ވެސް ތިމަންނަމެންނާ  ޙަޤީޤަތުގައި ށްފަނޑިޔާރުންނަީއ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް މިއަދަކީ މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ްނ ނޫނުއަސާސީޤާ ، މަތިކޮށްޗަށްމައް ގެ އަދާކުރަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުްނ އެ ެއއްެޗއް ހަވާލުކުރެވިަފއި އޮތް ޒިންމާ

ފަނިޑޔާުރ ޚާއްޞަކޮށް . މިންތަުކގެ ތެެރއިންކަން ކަަށވަރުކޮށްދޭނެ ދުަވހެއް ހުރި އިންތަކާއި އެކަންކަމަށް ކަނޑައެޅިަފއި

 އޮތީ އަމިއްލައަށް ތިމަންނާ  މިހާރުވެސް މި ތުގައިޙަޤީޤަ، ދީދީއަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ އެބަކުެރވޭهللا ޢަބްދު

އަުޑއިވޭ ގޮތުަގިއ . ތިރާފުވެފަޢު އި ކަމަށް ކުރި ތައްތައްކަން ތިމަންނާ ގޯސްކޮށް .އިޢުތިރާފުވެފަ މަށްކަ ކުށްވެިރއެއް އީމި

ހުން ރާއްޖެ ދިޔައީ އޭގެ މަހެންހާ ދުވަހު ފައުމުން ގެއްިލއްޖެ. ދެން އަޑުިއިވގެންޤައެކު މި މައްސަލަ ބަލަން ފެށުމާ

 އިފިއޭ.ފިއްލަވައުމުން ޤަ ޕާސްޕޯޓް ހިފައިގެްނ މިކް ޕާސްޕޯޓް ބާއްވާފައި އޯޑިނަރީ ލޮމެޓިޑިޕް އިއަުތގަ ،އަޔޯ، އައިސް 

މް ކޯޓުގެ ވެވުނީ ތިމަންނާ ސުޕްރީނިމިފަ. އަމިއްލައަށް އެ އިޢުތިރާފު އޮތީ ގޮތް ހިސާބުން އެ ޙަޤީޤަތުގައި އެހާ

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވަކިުކރާށޭ.ތަނުން  މިއަވަހަށް ތިމަންނާ . ގޮތަކަށް ނޫނޭ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރީ ކުރަންެޖހޭ

ތަުނގައި ިދވެހި  އުމުަގއި ކުިރއަށް އޮތްޤަ ިދއުމަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޙަޤީޤަތުގައި ިމގޮތަށް ފިަޔަވޅުތައް ެއޅިގެން

 ފިޔަވަެޅއް. ޙަޤީޤަތުަގއި މީެގ ކުރީގައި ވެސް ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ަކށަވަރުެވގެންދާނެ މުހިންމު 

މުައްއސަސާތަކުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު  ،ހުރި ގުނަވަންތަކުގެ އި އުމުގައި އުފެދިފަޤަ ތުންނަށް އިންސާފު ނުލިބުނީ މި ޔިރައް

މި ދާނުކުރުމުން.  އަޚާއްޞަކޮށް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު .ނުކުރުމުންއެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާ 

ޖޭ.އެސް.ީސ  .ކުރާނެޖޭ.އެސް.ސީ ބަރާބަރަށް ަމސައްކަތް އަށް އަދާކުީރމާތު ފުރިހަމަމަސްޫއލިއްޔަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ

ގޮެތްއގައި އަުޅގަނުޑ  ވަކިން ާޚއްޞަ. ކުރުވޭނެކޯޓުތަުކގައި ތިބި ފަނިޑޔާރުން ޖަވާބުދާރީ، ކުރީމާބަރާބަރަށް މަސައްކަތް

 މި ބުރަ  .އޮތް މުހިންމު މަސައްކަތް އި މިޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮިމޝަނުން ކޮށްފަ، ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ހަމަ

އައުުމގެ ައސްލަކީ ޖުޑީޝަލް  މައްސަލަ މި ހިސާބަށްހަމައަްށ މި ޙަޤީޤަުތގަިއ މިައދު އަުޅގަނޑުމެންނާ. މަސައްކަތް

ކުރާ މަސަްއކަތަށް ނޫނުއަސާސީ ަނަގހައްޓަން ޤާ ނެތި އެ މެންބަރުން ފަސްޖެހުމެއް. ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންަބރުން

ގާނޫުނގެ  ،އޮތް ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކު ެވސް މަލުކޮށްފައިޢަ ދަންނަވަން. މިގޮތަށް  ށުން ޝުކުރުޅުގަނޑުހަމަ ފަށްފައަ

ގަނޑުމެްނ އަޅު  ،ހަމައަށް ގެނައިމާ މަލުކޮށްފައި އޮތް ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކީ ވެސް ިމ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާޢަތެރެއިން 

އެންމެ ފުރިހަމަ މަސްއޫލިްއޔަތު ހަވާލުކުރެވިަފއި އޮތް   އަުޅގަނޑުމެންނާބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބެލުމަށްފަހުގައި

ޔާރު މި ފަނޑި ދި އަޅުގަނޑުމެންފާހަގަކޮްށލަންޖެހޭ ކަމަކީ އަ .ން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްކުރާނައަދާގޮތުަގއި 
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އުމަށް ޤަމި  ދީދީهللا ޢަބްދު ލިބެންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ގެްއލުމުގެ ބަދަލު ހިވަކިކުރުަމކުން ނުފުދޭ. ދިވެ

ދީދީ هللاހުރި ުކށުގެ އަދަބު ފުރިހަމަ ގޮުތގަިއ ލިބެންޖެހޭނެ. ޢަބްދު ދީދީ ކޮށްފައިهللا އަނބުރާ ގެެނވެންޖެހޭނެ. ޢަބްދު

މި  ،ނަމަ ކަްށ ނުފޫުޒ ފޯރުވާފައި އޮތްެއްއވެސް މަްއސަލައަ ،ނަމަ ތްތަކަްށ ނުފޫޒުފޯރުވާފަިއ އޮޢައެްއވެސް ޝަރީ

އަށް ޙައްޤު އަދަބު ލިބެންޖެހޭނެ. ދީދީهللا ޢަބްދު ،ނަމަ ަވއްެކްއ ކުރުމުގައި ަބިއވެރިވެަފއި ޮއތްެވސް ެއއް ަގއިއުމުޤަ

ޖެހޭނެ. ންކުރެވެންޖެހޭނެ. ޖަލުގެ ގޮޅި ފެންނަޕްރޮސިކިއުޓު  .މައްސަލަތަްއ ތަޙުޤީޤުކުރެވެންޖެހޭނެގެ ދީދީهللاޢަބްދު

އުމުަގއި އުޅެަފއި ކޮންެމ ޤަގޮަތކަށް މި  ބޭނުން ،ޢަތްކޮށްފައިންނޫންކަމަށްވަންޏާ، މިގޮަތށް ބޭނުން ގޮތަކަށް ޝަރީއެހެ

ރީ ނިމިފަ. ތަނަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރީމާ އެހެ ގަނެފައި އެ އުމުތަކުން ފްލެޓުޤަބޭފުޅަކު ވެސް ދުނިޔޭގެ އަުގބޮޑެތި 

ކަމެއް ނޫން.  ސްގެްނވާނެއުމުގައި ކުިރއަށް ެގންގޮޤަަގއި އަުޅގަނޑުެމންގެ އްގެ ގޮތުމީކީ އަދި ރަނގަޅު ޕްރެކްޓިސެ

ދީދީ ވަކިކުރަން މި هللاކޮށްިފއްޔާ އެ ކުށެްއެގ ޙައްޤު އަދަބު ލިބެންޖެހޭނެ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަޅުގަނުޑ ޢަބްދު ކުށެއް

ދީދީ هللاކަމެއް ނެްތ މިންވަރަށް ޢަބްދުދޭނަން. އަޅުގަނުޑގެ ހިތުަގިއ މިހާރު ޝައްކުއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ވޯޓު 

ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރްއާޔ ނޑިޔާރުަކމުން ވަކިކުރަންޖެހޭނެކަން ަޔޤީންވެއްޖެ. ެގ ފަމް ކޯޓުސުޕްރީ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ސަނީފްهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސަނީފްهللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކުނު ދާތިނަދޫ ދެ

` ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މިއަދަކީ މި މަޖިލީހުެގ ތަޅުމަށް މުހިންމު ދުވަހެއް. އެއީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ 

 އެންމެ ބޮޑު ފެށި ހިސާބުން ައޅުގަނުޑމެންނަށް ލިބޭ މަަސްއކަތް ނުކުމެ އަުޅގަނޑުމެންނިޒާމު އިޞްލާޙުކުރުމަށްަޓކަިއ، 

 ފަށް ދިވެހި ޞާއިންދުލުޢަ އި ދިވެހިރާއްޖޭގަ، ޖެހެނީ ބުނަން މި . އެހެންދުވަސް ކާމިޔާބީ ހާސިލުކުެރވޭ އެއް އެއް

އްލު ހޯދުމަށްޓަކައި، ދިވެހިާރއްޖެއަށް ބަޔަުކ ޙަތިިބ ހާލަތުގައި މިކަމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  ރައްޔިތުން ކެތްމަދުވެފައި

ަގއި ިދވެހިން ތިބޭތާ މުެގ އުއްމީދުކުރާނެކަރަނގަޅު  ނިޒާމު އެީކަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކަމާދުލުވެރިޢަނުކުމެ 

އެންމެ ފުރަތަމަ  އިޒަމާްނތަކަކަށް ނިމުމެއް ގެނައުމަށްަޓކައި އަުޅގަނޑުމެން ފެށި މަސައްކަުތގައެތަކެއް ޒަމާންވެއްޖެ. 

ޯކޓަށް ފަނޑިޔާރެއްގެ ގޮތުަގއި  މްދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީ ،ށްކޯޓަ މްސުޕްރީ ،ދިޔައީ ލާ މިއަދު ފެނިގެން މި ޙަމަރު

އައިކަމީ  ދީދީ ވަކިކުުރމަށް، އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް މިއަދުهللاތާޛު ޢަބްދުސްކުެރވިފަިއއިން އަލްއު ންއްޔަޢަ

މިންވަރަށް  ނެތް ޝައްެކއް އީމި ،މެންބަރުން އުފާކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ގިނަ ރައްިޔތުންނަށް މި މަޖިލީހުގެ

 ހަޔާތުަގިއ ޢީމި ބޭފުޅާގެ ޝަރު ،ނެތް މިންވަރަށް މި ބޭފުޅާއަކީއް އި ަޝއްކެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިެތއްގެ ހިުތގަ
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 .ހުރި ބޭފުޅެއް ހުރީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަން ކޮންމެ ބައެްއގެ ހިތުަގއި ވެސް ބިންަވޅުނެގިފައި ރެވިަފއިކު ކަންކަން

ތާރީޚީ ުދވަހެއް.  އީމި ވީމާ ތްތައް ފުރިހަމަކޮށްގެން ވަކިުކރުމަށް ލިބުނު ފުރުޞަތަކަށްއަ  އިޖުރާ ވަކިކުރުމަށް ގާނޫނީ

 .އަންނަނީ އިންސާނީ ހަޔާތް އާރާސްތުކުރުމަށޭއިންސާނުން މަސަްއކަތްކުރަމުން  ،އަުޅގަނޑު ދަންނަަވން އޮތީ ،އެގޮތުން

 އިމުކުރެިވގެން. އާދެ، މި ބޭފުޅާ ޤާ ެގއެއް ފުވެރި ފަނޑިޔާރުންސާ އި ،ދުލުވެރިޢައިންސާނީ ހަޔާތް އަރާސްތުކުެރވެން އޮތީ 

ރަްއޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ. ހަމަ  ިދވެހި ކުމްތަކާިއ، ލިބުނު ެގއްލުމުގެ ބަދަލުޙުހުރި  ޑިޔާރުޭގގަިއ ކޮށްފައި ފަނ

، ކުމްތަކުގެ ިޝކާރައަކަްށވެ ޙުހުރި  އެީކގައި ކޮށްަފއި އިހާނެތިކަމާނުހަނު ގޯސްކޮށް  ނުހަނުޙަޤީޤަތަކީ މިފަދަ ބޭފުޅަކު، 

އުފައްދާނެ. މުންދާ ރައްޔިތުން ެއބަތިބި. މިއަދު އެ ރައްޔިުތ މީހާ ސުވާލުކުރަޒުކުމްތައް ތަންފީޙު ޖަލުގައި އެ 

. އެކަމަުކ ކޮބައިޯތއޭ ތިމަންނާެގ ދިން ޤާޟީ ނޫނީ ފަނިޑޔާރު މިއަދު ވަިކކުރެިވއްޖޭތިމަންނާއަށް ނުޙައްޤުަގއި ައނިޔާ

ނެގުމަކީ ީމ ެނގޭ މިފަދަ ބޭފުޅަކު ވަކިކުރަން، މާ. އެހެންވީމަންނާގެ ޙައްޤު ިތމަންނާއަށް ހޯދައިދޭން އެބަޖެހޭތި ؟ކީޙައްޤަ

ޝަރުޢީ ނިޒާމު އިޞްލާޙުކުަރން ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް. އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަްނ އެބަޖެހޭ ކުއްލިއަކަށް ފަސް 

ތެޭރގަިއ  ގެފަސް އަހަރު، އިނދެފައި ކޯޓެްއަގިއ ފަނޑިޔާރުކަުމގައި  ިރއާއަހަރު ތެރޭަގއި ިދވެހިރާއްޖޭެގ އާދަިއގެ ސުޕީ

ހަމައަށް އައިއިރު  މިއަދު ވެސް މިަކން މިއަދާ ؟ދެވެނީ ކިހިނަކުންތޯއޭ ހަމައަށް މި މް ކޯޓާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީ

ދުނިޔޭގެ ެއްއވެސް ތަނެްއގަިއ  އީ އެބަޖެހޭ. މިންކަންތައްތަކަށް ހުއްޓުމެްއ ގެންނަ މި .މިކަން ހިނގަމުން އައީ މިހެން

އް ނޫން. މީހަކަށް ޝަރުޢީ އެންމެ މަތީ ކެ ތަ ލާއަށް މީހަކަށް އާދެވޭނެ ގޮތްޙަތަނެްއގެ ޝަރުޢީ އެންމެ މަތީ މަރުއެ

ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް  ،ލާއަށް އާދެވޭ ކަންަތްއތަކެއް ހުރޭ. އަުޅގަނޑުމެްނ ވެސް ަގާވއިދުތަކެއް ހެދި ޙަމަރު

އެކީގަިއ ނޫނިއްޔާ އިތުރަށް ވެސް  އެބަޖެހޭ. އެ ބަދަލުތަކާން ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަ ފަނޑިޔާރުންގެ

 މް ނުކުެރވޭނެ. ފަނޑިޔާރަކަށް ެލވޭ ހިނދުަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސުޕްރީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަނޑިޔާރުެގތަކެއް ރަނގަޅެއް 

ްއ ގައި ކިހިނެޢުމަމީނާއަކީ މުޖުތަ ،މެން އެބަ ބަލަންޖެހޭކޯޓުގެ ފަނޑިޔާަރކަށް މީހަކަށް ލެވޭ ހިނދުގައި އަުޅގަނޑު 

މީނާއަީކ  .ތޯއްހުރީ ކިހިނެ މީނާގެ އަޚުލާޤާއި ސުލޫކާ  .ތޯއްމީނާ އުޅެމުންދަނީ ކިހިނެ .އުޅެފައި ހުރި މީހެއްތޯ

ޔޭގެ ހުރިާހ ފަނޑިޔާރުންނަކީ ދުނި .ފަނޑިޔާރުކަމުަގއި އިންނައިުރ ވެސް ކަންތައްަތއް ކުެރވެމުންދަނީ ކިހިނަކުންތޯ

މީހާ ގެންގުޭޅ އުސޫލުތަްއ އެހެން ބަަޔުކ  ުމޖުތަމައުގައި އެ ،ހާގެ އުޅުާމއި، އަޚުލާޤާއި މީ އުމުތަކެްއގަިއ ެވސް އެ ޤަ

ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަނޑުމެންެގ ، އާދެ، އަުޅގަނޑުމެންގެ  ؛މި މީހުންގެ ކަންތައްަތއް ހުންނަ ގޮުތންބައެއް.  ނެކުރާމޮނިޓަރ

ވަކިކުރަންޖެހޭ ފަނޑިޔާރުްނ ދީދީ ނޫނަސް هللاޢަބްދު ،ނޫނަސްމް ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރޭގައި މިދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީ

ހުިރ ބާކީ، ދުަގއިނހި އުމު ެއއްބަސްވާޤަލަކޮށް މުޅި މި ޖުމު ؛ޚުދު ަރްއޔިތުންނަށް ތިބިކަން ދިވެހި އެބަ

ށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް . އިްއޒަތްތެރި ރައީސަފަނޑިޔާރުންނަށް ފިޔަވަުޅއެުޅން އަވަްސކުރަން ައޅުގަނޑު ހަމަ ގޮވާލަން

 ދަންނަވަން. ކުރުޝު
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުމެންބަރު އިްއޒަްތތެރި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ން:ވާހަކަދެއްެކވު ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ދާއިރު އެްއވެސް އަލިމަެގއް އިންސާފުގެ ދަތުރަށް ދިވެހިން ފަށައިގެން ކުރިއަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ގޮތެްއަގއި އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ  ނުފެންނަ ވާކަައކީ، އަުޅގަނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް ދަްއކަުމން އަންނަ ވާހަަކއެއް. ޚާްއޞަ

ސް އުއްމީދީ ގޮތަކަށް ގެ މަޖިލިަރއްޔިތުން ނަވާރަމުން އަންނަ ވާހަަކއެއް. ތާއީދުކުރާ ވަރަށް ގިނަ ބަަޔކު ދައްކަ

ވެސް ރައްޔިތުން އަންނަނީ  ގޮތުން ކަންތައްތަކެްއ ނުފެންނަކަމުގެ ޝަކުވާ މަލީޢަ ،ނަމަވެސް  ދިޔަބަދަލުވެގެން

ކުރިއަށޭ. ކޮރަޕްުޓ ގެން ފެށިނީ ދަ ފަރުާވ ލިބުމުގެ ކަންތައް މި ށްއެ ޝަުކވާތަކަ ،ކުރަމުން. އަޅުގަނޑު ދަންނަާވނީ

ދުވަހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެކަމަށް ގޮތެއް ނިމިެގންދާ ،މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އައިސް  މައްސަަލ މިޖަޖެއް ވަކިކުރުުމގެ

ދީދީގެ މައްޗަށް هللاާތޛު ޢަބްދުސްޯކޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއު  މް. އާދެ، ސުޕްރީކޭތާރީޚުގައި ފާހަގަކުެރވޭނެ ދުވަހެ

ޭއގެތެރޭަގިއ . ންަބއޮތް ފާހަަގކޮށްފައި ޭޖ.އެސް.ސީކަެމއް އެ ުނވަ ،، ުނވަ ކަމެއްެގ މަްއޗަށް ކުެރވިތުހުމަތުތަކެއް

 ޚާއްޞަ ކުރި މީހުންނާއާދެ ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ަވއްކަން މީހުން، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިާސއަށް ޚިޔާނާތްތެރި

 އެކަމާ އި،ނަގަ  ވާން ަވގަންއޮތް ތުހުމަތުކޮށްފަ. ރިޟް މަށް އެބަކަ ފައިދާނެގި ގުޅުމެއް އޮެވގެން އެކަމުން ނާޖާއިޒު

. ަކމަށް އެބައޮތް ތުހުމަތުކޮށްފަ ގުޅުންތަކެއް އޮތް ތިިބ މީހުންނަށް ލުއިތަކެއް ދިން މީހުންނާ ގުިޅގެން ހައްޔަުރކޮށްފައި

 ލަ ނުވައި އެބައޮތް. ޖުމުކެއް ކޮްށފަކަމުގެ ތުހުމަތުތަނަގަިއގެން ތަފާތުކަންކަން ކުރި މުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ޤާއަދި މަ

ައީކ ދީދީهللاޢަބްދު ،ތުގަިއ އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީޞަކަމެއްެގ ތުހުމަތު އެބައޮތް ކޮށްފަ. މި ފުރު

ފައިތުވެދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިާޚބުގައި ކެމްޕޭނުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެކޭ. ފަނޑިޔާރެްއގެ ސުލޫކީ މިންގަނުޑ 

 އޮތް ޙަޤީޤަތެކޭ މީ. އިތުރު ތަޙުޤީޤުތަކެއް ވެސް ޙަޤީޤަުތގައި ންކޮށް ފެންނައިވާ މިންވަރު ވަަރށް ސާފުްއކިބާވެފަ އެ

ޖަވާބުދާރީކުުރަވއި  ،ދެއްަވއި އެކަީށގެންވާ ަވގުތު އި،ކުަރއްވަ ތްތައް ފުރިހަމައައިޖުރާ ،ނުޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްށްކުރާކަ

ދަރުބާރުޭގގައި އެކަން  ،ބޭނުންފުޅުވާީތވެލެވިަފިއވާ ތަނެއްަގއި އިޅުވަ މުކޮށް ހުއްއާ ެވވަަޑއިގަތުމަށް އަދި ޖަވާބުދާރީ

ިމއަދު ހަމަ  ހަމަޖެއްސެވި އިންތިޒާމުތަކަށްޓަަކއި އަުޅގަނޑު ،ެގންގުޅުްއވި އުސޫލުތަާކއިން ޖޭ.އެސް.ސީ ،ކުރަްއވައި 

ޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ޔިތުންެގ މަރައް އޮތީ ދަންނަވަން. މިއަދު މި ޖޭ.އެސް.ީސގެ އިސް ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު

ހަމަ ވަކިކުރަން.  ،ން ނިންވައިފިހަމައަށް އަިއއްސަ. ޖުޑިޝަީރ ކޮމިޓީ މެދު ގޮތެއް ނިންމެވުމާ ބަރުން މިކަމާމެން

އޮންނަ ވޯޓުަގއި ބޮޑު އަޣުލަބިްއޔަތަކުން،  ަގއި 1:30ދު އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ އަިދ އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަނީ މިއަ 

 މްގޮތަށް ސުޕްރީ ން ނިންމަވާފައިވާގޮަތށް އަދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ވާން އެދިފައި ޖޭ.އެސް.ސީ

އެުކ މުން މިއަދު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ފުރިހަމަ އަޣުލަބިއްޔަތާޤާީދދީ އެ ބޭފުޅާގެ މަهللاކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދު
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ނޫހުން އަޅުގަނޑު  ،އަޅުގަނޑު އެބަ ފާހަަގކޮްށލަން ްއކާއިރު ވާހަކަދަ ޞަތުގައިކަމަށް. މި ފުރު ދާނެވަިކވެގެން

އަޅުގަނޑު  .ނުލިބެއޭ ވާކަން ފުރުޞަތެއްތިމަންނާ ޖަވާބުދާރީ .ދީދީ ިވދާޅުވެފައި އެަބއޮތްهللاޢަބްދު، ކިޔައިފިން

 ،ވާނީ ބުދާރީތޯއޭ ޖަވާއްކިހިނެ އޭ. ދެންބިރުން ފިލައިފި މައްސަލަ ބަލަން ފެށީމާ، ތޯއޭއްވާނީ ކިހިނެދަންނަވާނީ ޖަވާބުދާރީ

ކޮންމެ މީހަކަށް އެސް.އެމް.އެސްތަަކކީ ކަމުަގއި ވިޔަސް  ެރކެަވޑަިއގެންެނވި ،ވިޔަސްފުރުޞަތު ދިނަސް. ދެން ޖަވާބުދާރީ

 ބެލެއޭ  ން އެބަޓެކްނޮލޮޖީ ،ައުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އެބައޮތޭ ،ކަމެްއގެ ޮގތުގައި ވާހަކަަދއްާކއިރު ވެސް ކުރެވިދާނެ

ެއއީީކ  .އެކަން ކުރެވޭ .އާއާއި ރަނގަޅު އެސް.އެމް.ެއސްފޭކް އެސް.އެމް.އެސް  ޭއ،ަގުކރެވެއެބަ ފާހަ ތްތަކުންވަސީލަ

 ަރއްޔިތުންަނށް މިއަދު ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑާހުއްޖަތެއްގެ ގޮުތގަިއ ދެއްކޭެނ ކަމެއް ނޫނޭ. 

އެގޮަތކަށް  "ފަނޑިޔާރު"ނަމުެގ ކުރިައަކށް  ދީދީގެهللا ފަހު ަޢބްދު އޭ. މިއަދަށްދީދީ ވަނީ ޚިލާފުވެފަهللاފަނޑިޔާރު ޢަބްދު

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ނުކިޔޭނެ. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސް ވެ ނެްއކާޖަހާއިރު އަ 11މިނެޓުެގ ބްރޭެކއް ނަގާަފއި،  30އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

  ދާނަން. އިެގން ކުރިއަށްމި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސާ

 

 {އަށް 11:04ްނ އި 10:29 :ޅުކޮތު ގުވަސްހު}

 (هللاއީވާ ޢަބްދު ސްރައީނައިބު މަޖިލީުހގެ  ؛ވީނެންއިއި ގަތުސަޔާރި)

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ތުންސަރިޔާ

ންފަޅީގައި މަސައްކަތް ނިންމާލި އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުިރއަށް މި ގެންދަނީ މިއަދުގެ ހެނދުނުގެ ދަ `.

އޮނަރަބަލް މް ޯކޓުގެ ފަނޑިޔާރު ސުޕްރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ؛ން ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓްން. އެއީ ޖުޑިޝަލް ޮކމިޓީހިސާބު

ރވިސް ކޮމިޝަނުން ގޮތުން ޖުޑީަޝލް ސަ ގުޅޭ މުން ަވކިކުރުމާޤާދީދީ، ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަهللاޢަބްދު ޛުއަލްއުސްތާ 

ގޮުތގެ  ކަމާ ބެޭހ ކޮމިޓީ، ުޖޑީޝަލް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް، ނިންމި ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ،ަމއްސަލަ ފޮނުއްވާފަިއވާ

 .ޒަރީރު ޙަސަން މެންބަރުއިްއޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ މަތިވެރިވާހަކަފުޅުދައްަކާވނީ ރިޕޯޓު. ދެން 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ޒަރީރު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

މިފަހުގެ ތާރީޚުގައި ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ ނުރައްކާތެރި އަދި އެންމެ ގެއްލުން ބޮުޑ ތެރި ރަީއސް.  އިްއޒަތްޝުކުރިއްޔާ

އެންމެ ބޮިޑ  ެދވަނަ ބޮޑު ހަނގުރމަ ފެށެން މެދުވި .އެއް ހަނގުރާމައަީކ ދެވަނަ ޮބޑު ހަނގުރާމަ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް
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ކުފާނުގެ މަނި ހިޓްލަރުގެ އަިނޔާވެރިކަާމއި އެ ލްފް. އާދެ! އެޑޮކަންތާރުދުމުޚްޚު ޖަރުމަނުގެ ޭއރުގެ ހުރި .ބަކީސަބަ އެއް

ދިޔައީ އެ ޤައުުމގެ ދުވަްސވަުރ ދައްކަމުން ހިޓްލަރު ވެސް ހުއްޖަތެއްގެ ގޮތުަގއި އެ .ފާކަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްލަނު

. ނުންކުރުން ގޮތުަގއި އެ ކޯޓުަތކުެގ ބޭިއޒުނާޖާ ޗަށްސިަފއިންނާއި ފުލުހުންގެ މައް  ިއ،ކޯޓުތަކަްށ ނުފޫޒު ޯފރުވަ .ކޯޓުތައް

 އުޭޅ ތަން. ވިގެންެގއްލުންތަކުން އަަރއިނުގަނެ  ނުލިބު އިން ވަނީ އެ ހަނގުރާމަ  މި އަދިެވސް ދުނިޔެ  ،ނަތީޖާއަކީ

ާރއްޖޭަގއި  .ދިޔައީ އެ މަންޒަރުށް ފެންނަމުންނަންެވސް ައޅުަގނޑުމެދުވަހު އަހަރު 5ނިމިޔިޔަ  އިދިވެހިރާއްޖޭގަ 

 މަނިކުފާނުގެ މުށުތެރެއަށް  ، މުޅި ޝަރުޢީ ނިޒާމު އެއިާރްއޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް އަތްާބނަކަްށ ހުރި ވެިރއަކު ޔަވެރި

ޢީ ޝަރުދައްކަނީ ެއ ވާހަކަ. ާރއްޖޭެގ  ބޭނުންހާ ގޮަތކަށް ކޯޓުަތކުން ދިޔަީއ ޙުކުމް ނެރެމުން. އަޅުގަނޑުމެން މި އި،ލަ

ވިސްނާލަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ  ންއަޅުގަނޑުމެމިއަދު ަވކިުކރަމުންދާއިރު  ޟީއަކުޤާސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  ނިޒާމު އަދި

 ނީގެން އަންނަފެށި ބާރުތައް ންމެހައިއެ ،ަގއިވަނަ މާއްދާ 4އަސާީސގެ ޤާނޫނު .އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްހުރި. އް އެބަތަކަން

ގެ 2013ހުރި. ތައް ަޙްއޤުތަކެއް އެބަަރއްޔިުތންނަށް ލިބިގެންވާ އެ ގައިއެ ޤާނޫނުއަސާސީ . އަދި ނޭރައްޔިތުންގެ ކިބައިން

ާރއްޖޭގެ ުސޕްރީމް ކޯޓުން އެ އިންތިޚާބުެގ ތެރެއަށް ވަދެގަނެ، ދިވެހި  ،ތްރަްއޔިުތން ނިންމި ގޮ ގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 

. މެއް ކަ އެކު ފާހަަގކުރާޔާރައްޔިތުންެގ އެންމެ އަާސސީ ޙައްޤުތަކަށް އަަރިއގެންފަިއވާަކމީ މިއަދު އަުޅގަނޑު ހަމަ ހިތާމަ

އެންމެ  ލުމުގެހާ ގޮތަކަށް އަނބުރާބޭފުޅުން ބޭނުން ، އެއިރިާޔީސ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އޮޅުވާލަ  ދުވަހު ވެސް އާދެ! އެ

އާދެ!  ؛ދާ މި  ން މިތާމުދަްއކަމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަ ަފނޑިޔާރަކީ މިއަދު އަުޅގަނޑުެމން އެ އެއް އިސް ރޯލެއް އަދާކުރި

 ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މިނިވަންރުއަހަ 5ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިމިދިޔަ  .ރި ރައީސްްތތެިއއްޒަދީދީގެ ވާހަކަ. هللاޢަބްދު

 ،ލާފަ. އެގޮތުން އަޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭއި އެތައް މުައއްސަސާެއްއގެ މިނިވަންކަން ވަނީ ގެއްުލވަ 

 ވެސް ވަނީ ސުޕްރީމް ، އެ ކޮމިޝަނުއި ކޮމިޝަނުގެ ބާރު ކަނޑުވާލައެ  ؛ވަނަ މާއްދާ 159 ގެގާނޫނު ގެޖޭ.އެސް.ސީ 

ކޮމިޝަނުެގ  ށް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ހިއުމަން ރައިޓްސްއެްއކޮއެއާއ. ހަމަނެްއސަދަށަށް ގެޓުގެ އަތްކޯ

ހަމަ  ،އަހަރު ދުވަހު އޮތީ 5ނެއްގެ ގޮތުަގއި ނިމިދިޔަ ތަ، އެ ކޮިމޝަނަކީ ވެސް ބާެރއް ނެތް އިބާރު ކަނޑުވާލަ 

ސުޕްރީމް ޯކޓުެގ  .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ންފޫޒާއި ބާރުދައްކާ ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ނު މިން މިއަދު ވާަހކަ އަޅުގަނޑުމެ

އަހަރަށް. މި ރާއްޭޖގެ  5ނިމިދިޔަ  ޖެހެނީ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން ދައްާކިއރުގައި އަުޅގަނޑު އަނެއްާކެވސް ޖެހިލަން މި

ަވިކ  ،އިންސާފާއި ބޭއިންސާފުންނާ ގަނޑަކަްށ ހިއެއްުނވޭ  އަޅު މުޅި މި ަޤއުމުގެ ހަޔާުތަގއި ވެސް ،ހަޔާތުގަިއ ވެސް 

އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ޙުކުމްތަކެއް މި ޤައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ތާރީޚެއް މި ޤައުމުގެ ތާރީޚުގަިއ  5ޔަ ނިމިދި

ތްތަްއ އައިޖުރާއިގެން ވާލަ އަރުައވަސް  ،އަުޅގަނޑު ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ،އެގޮތުން  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްދިޔަހެނެއް. 

އާދެ!  އި؛ތިޞާދަށް ލޮޅުންއަރުވާލައިޤްނުކޮށް، އެތައް ޙުކުމްތަކެއް ވަނީ ނެރެފަ. މުޅި ރާއްޖޭގެ ޅަށް ފުރިހަމަރަނގަ

އެްއވެސް ވަރަަކްށ ކުރިއިުރގަިއ ވެސް ރާއްޖޭަގއި އިޢުލާނު ތައް ނެރެ، ކުއްލި ނުރައްކަުލގެ ހާލަތުމުރުގެ އަސޫމޯޓޯ

ޔަ ވެހިރާއްޖޭަގއި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދިސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަބަބުން ދި ބޭފުޅުން ތިބީ ހަނު. މިއީ ސީދާ އެނުލާ އިއަޅަ
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ންގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރު ޮކންމެވެސް ވަަރކަށް އަުޅގަނުޑ ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ާޤޟީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގެއްލުންތަެކއް. 

މާއި ޤާޟީްނގެ އަޚްލާުޤގެ ވާހަކަ ވެސް ތްތެރިކައެ ކޯޓުަތުކގެ ނަޒާހާ ސްވެ އަރާ ދުނިޔޭގެ އެހެން ަޤއުމުތަކުަގއި ށްތަހި

މީގެ ދެތިން އަހަރު  ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ،ހިއްސާކޮށްލުމަކީ ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެކޭ. އާދެ! އެގޮތުން

ތަްނ ފެންނަނީ  ަނކަށް ވަންނަތަ މަނިކުާފނު ކަނބަލެއް ޮގވަިއގެން ޑެންމާުކގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ޤާޟީައކު، އެ ،ކުރިން

ހަމައިން. ޙަޤީޤަތުގައި އެ ޤައުމުަގއި ގާނޫުނގައި ވެސް މަނާ ކަމެއް ނޫން އެއީ.  . ެއެވސް ދޮރާންގެ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީއެތަނު

އެ ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާަގއި ލީކުެވ، ، ކަމެއް ނޫން އެއީ. އެހެންނަމަވެސް އަދި ޤާޟީންގެ ގާނޫނުަގއި ެވސް މަނާ

މު ރަްއޔިތުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން އް، އެ ަޤުއމުގެ އާއިށަަތއް ސޯޝަލް މީޑިާއގައި ފެތުރެން ފައޯޑި އެ ވީ

. މި މަނިކުފާނު މަޤާމުން ދެއްވީ އިސްތިޢުފާޭއ. ިކހާ ރީތި މިސާލެއްތޯ މީ އެ ،ދެެކވެން ފެށި ހިސާބުންގޮތުަގއި ވާހަކަ

އަކު ގެ ޤާޟީއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުރާ  .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް؟ އެގޮތަށްތޯ މާއެކަހަލަ ަކމެއް ދިމާވީ ހިނގީޤައުމުަގއި 

ިދޔައިުރގަިއ ގައިއެމަނިކުފާނުގެ ީވޑިއޯަތކެއް ލީކުވެ، އަދި މުޅި ސޯޝަލް މީޑިއާަގއި އެ ހުރިހާ ކަމެއް ހިނ

ވުނީމަ މަނިކުފާނު ގެނެ އެ ށް، ތަޙުޤީޤަ މުޅިން އެހެން ކަހަލަ މަންޒަރެއް. ޝަރީޢަތަށް ދިަޔއީގެންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނި

ތަން  އެ އިބައްލަވާށޭ އަޅުގަނޑުގެ މޫނާ .ލަންޅޭ ކުދިން ވީިޑއޯ ހަދާއު މި  އޯ އަެޅ، ހާދަހާވާ މޮޅޭ މިހާރުވިދާޅުވި 

ޞައްޙަ ހާދަހާވާ ވައްތަރޭ. ަގއިމު ހާދަވާ މޮޅު ބައެކޭ މިއީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ޖޯެކއް ނޫންތޯ. މިއަދު 

ސިކުންެތއްގެ އިގެން އަޅަ  ެއއްލުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ސޮފްޓްވެއަރއިބަލަޙަ ނޫްނ ވީޑިޯއއެއްތޯ އްޞަ ،އްތޯއެ ވީިޑއޯ

ކަމުަގއި ބަޔާްނދީފައި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  . ފުލުހުން ވަނީ އެީއ ަޞއްޙަ ީވޑިޯއއެއް ބެލެން އޮތް ަކމެއްތެރޭގައި ވެސް 

މަނިކުފާނަށް ލިބުނީ  އެއިުތރަށް  .ވެސް އެ މަޤާމުގައިއަެނއްކާ  އިފަވިއްދާގަދަފައިމަނިކުފާނު ހުރީ  އެ ،އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެން މިއަދު މި އަޅާ ބިންގަލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ގަތު. އަޅުލަޕްރޮމޯޝަން. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހާ

ވީ  ޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންއް ރަ ޓަކައި ދިވެހިރުމަށްކުޖުޑީޝަރީ އިޞްލާުޙކޮށް، ރާއްޖޭގެ ކޯޓުަތއް އިްޞލާޙުޤައުމުގެ 

 .ކަންތައް. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ވަރަށް.. ވަޢުދުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް 

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 .މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންއިްއޒަތްތެރި ކެންދޫ ދާއިރާގެ 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ވުމަށްފަހު  10މަހާއި  9ޚިލާފު ދުވަހެއް. ުކޑަުކއްޖަުކ  އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަަދކީ އާަދޔާއި  ޝުކުރިއްޔާ 

އޮތް  ބީދައިން މިހާރު މި  ކުރިަމތިލާ އަދި ރާޅުތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކާ ޔާނިކުމު، ދުނިޔޭގެ ވަާޔއި އޮ މައިމީހާގެ ބަނޑުން 

 10މަހާިއ  9ޔޭެގ އޮާޔއި ވަިއގެ ތެެރއަށް ނިުކތް ދުވަސް. ނިދުވުމަށްފަހު  ދުަވސް 10މަހާއި  9ސަރުކާރު ވެސް 
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ތީ ވަރަްށ އޮ ގެއަްށ، ޑިމޮކްރަީސގެ ެގއަށް ގެނެސްފައި މި، ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ދިވެހި ރައްޔިުތންނަށް ފަހު ހަށްދުވަ

ކަ ރިޔާސީ ހަވާ އެއީ މި ސަރުކާރުން އެންމެ ގަދައަޑުން، އެންމެ ބާރަށް ދެއްކިލައެއް. އެހެން ކަހަލަ މައްސަ

 ންސާފު ހޯދަންޖެހޭނެ ވާހަކަ. އިންސާފު ހޯދައިދޭނެ ވާހަކަ. ޖުޑީޝަރީއިންތިޚާބުަގއި. އަދި ޭއގެ ުކރިން ވެސް އި

އިޞްލާޙު ކުރާނެ ވާހަކަ. ިމއަދު އަުޅގަނޑުމެން ގޮތެްއ ނިންމަން މި ޖެހެނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި މަސަްއކަތް ކުާރ 

ތަ ނޫންތޯ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ަފނޑިޔާރުންނަކީ ދައުލަެތއްަގއި ވަތޯ ނުހޭޖެކިުކރަންވަ ފަނޑިޔާރެއް މަޤާމުން 

ރިކަުމގެ މިންވަުރ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިަގއި ުހންނަންޖެހޭނެ މީހުން. އެންމެ ތްތެހާކުރާ މީހުންެގ ތެރޭަގއި ނަޒާމަސައްކަތް

ެއއީ ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނުޑ ފުން. ޒައްއަދާކުރާ މުވަ ތްތެރިކަން ހުންނަންޖެހޭ ވަޒީފާހާމަތީ ދަރަޖައިގެ ނަޒާ

ލިއިުރގަިއ އިގުޅޭ ރިޕޯޓު ބަލަ  މައްސަލައާ  ރޭަގއި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ،މިންވަރަކީ. ެއހެންނަމަވެސް ނެބަހައްޓަންޖެހޭ

 އެތަކެއް ޖުޒާތުގެ އެަތއް ބަިއވަުރ ޓެކްސްޓް މެސެފަދަ ލީމާ ައމިއްލައަށް ލަދުގަންނަންޖެހޭ އިކިޔަ  އަޅުގަނޑުމެން

އެބަ އިނގޭ. އަުޅގަނުޑ ޮކންމެހެން މި ވާހަކަތައް މި  ހުރިކަން  ފަނޑިޔާރުގެ ފޯނުން އެހެން މީހަކަށް ފޮނުވާފައި

 ،ތްކުރުމުގެ ބޭނުމުަގއެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ޙަފަޟީ އިވާހަކަ ަދއްކަ  ތަކުގެމެސެޖު ޓްއްކަނީކީ އޭަގއި ހުރި ޓެކްސް ދަ

ލަދުގަންނާތީ. ފަނޑިޔާރަކު  ހަމަ  މެދު ދައްކާަފއި ހުރި ވާހަކަތަކާސެޖުތައް ކިޔާފައި މެ އެ ވެސް  އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމު

އަްށ ޖަތަކެއް ފެނުނީމާ އެ ިމންވަރަށް، އެ ދަރަށް ފޮނުވާފައި ހުރި މެސެޖުއޭރުގެ ސަރުކާުރގައި ހުރި މީހަކަ

 ަހިއސިއްޔަތުން ވެސް ލަދުގަންނަ ގެއްމެދު ވަކީލެ  ފަނޑިޔާރުންގެ ކަްނކަން ޮގސްފައިވުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން އެކަމާ

ން ގެުލކަމުގެ ހުވާ ވެސް ކޮށްހުާވގެ އިތުރުްނ، ަވކީނަީކ ަވީކލުން ކަމަށް ވާތީ، ފަނިޑޔާުރންގެ ފަނޑިޔާރުން .ކަމެއް

 ،މި ކުރަނީ އިސްލާމްދީނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުމަށާއި ގަންދީ ހުވާهللا ތިބޭ ބަޔަކަށް ވާތީ މި ވާހަކަ މިދަންނަވަނީ. 

ފު ޞާޢަދުލުއިން .ކުރުމަށްކުމްޙުއިންސާފުން . މެހެއްޓުމަށްގާނޫނާއި ޤާޫނނުއަސާސީަގިއވާ ކަންތައްަތއް ދެ ގެހިރާއްޖޭވެދި

މީހުންގެ އަިމއްލަ  ބޭ ބަަޔކު، އެށްދިނުމުގެ ހުވާކޮށްގެން ތިމުކޮއިޤާފު ޞާމުކޮށްދިނުމަށް. އެހެންވީމާ، ޢަދުލުއިންއިޤާ

އެހެންވީމާ،  .މަކީ ލަދުވެތިކަމެއް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްނުފެ އޮންނަތަން ށްގުދަ ގެންހައިޖަކަކޫ އެދުމުގެ ކުރިމަތީަގއި ކުޑަ 

މި  ،ަވިއގެ ެތރެއަށް ނިކުންނަ ދުވަހު ޮއޔާ ާއއިދުނިޔެ ިމއަދު މި ސަރުކާރުން މި ދުނިޔެައށް، ،ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑު

ގެްނ ބެތަނުގައި ތި މަ ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް މިހަ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ ވެސް ޅު ކަމެކޭ. މި ސަރުކާރުފައްޓަނީ ރަނގަ

މި ދުވަހަކީ ދިވެހި ަރއްޔިތުން  ،މި ނިންމުމަކީނިްނމުމެކޭ. ޅު  ރަނގައުޅެނީ ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަން މި

ހި ވެދިގިނަ ހޮވިފައި ތިބި ގިނަ މެންބަރުން ގެންނަ ވޯޓުލީ އެތައް  ށް މި މަޖިލީހަ އަދި ހަމަގއިމުވެސް މި ސަރުކާރާ

ޒަރު މިއަދު ފެނިގެން ތަން މި ފެންނަނީ. އެ މަން ރައްޔިތުންގެ އިންތިޒާީރއަށް ަޙޤީޤަތުގައި ނިމުން އަިއސް، ެފށެނީ. އެ

އެހެންވީމާ، މި ރާއްޖޭގެ  ފެށުން. ކުރާ ގޮތުަގއި މިއީ އަދި ނިމުމެއް ނޫން. މިއީދަނީ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލު  މި

ށް، މަތީ ފަްނތީގެ ކޯޓުަތކުަގއި ިތއްބެިވ ެއކަށީގެންނުާވ ފަނޑިޔާރުން ކޮޞަ ން ޚާއްކިވަ  ؛ފުގެ ދާއިރާ ޞާޢަދުލުއިން

މިއީ ނިމުމެއް ކަމަށް ވެގެންުނވާނެ. ކުރާ ގޮތުަގއި މިހާހިސާބުން މި ފެށެނީ. ނޑު ގަބޫލުވަކިކުރުުމގެ ސިލްސިލާ ައޅުގަ 



37 

 

 އެހެން އެންމެނަށް ކުރާމަސަްއކަތް އިގަ ރާ ގެ ދާއިފުޞާޢަދުލުއިން އަދި ރުންނަށްފަނޑިޔާ ދެން ތިބި ީކގައި އެއަދި ހަމައެއާ 

ވެސް  . ެއއީ ކޮންމެެވސް ދުވަހަކުން، ކޮންމެވެސް ޒަާމނަކުން ކޮންމެ މީހަކާތްއޮހޭ މެސެޖެއް އެބަވެސް ލިބެންޖެ

ައޅުގަނޑު  .ޖެހޭ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސްކަން އަުޅގަނޑުމެން ަގބޫލުކުރަން އެބަނެހަމަކުރާ އިފު އަރަޞާޢަދުލުއިން

ވަރަްށ  ، އަޅުގަނޑުމެންތަނުގައި  މި ވެްސ ައޅުަގނޑުމެންނާ އެީކގައި ލީހުގަިއ ޖި ރަްއޔިތުްނގެ މަދިޔަމި ،ވޭހަނދާން

 ހުރި ދުވަސް.ނޑު ކުރިން. މި ގޮނޑީގައި އިން ދުވަހަށްުވރެ ގިނަވާނެ މިތާ ކުރިމަތީގަިއ އަޅުގަެކއް ގިނަ މަސއްކަތަ

އެއް ނޫން އަުޅގަނޑުމެްނ ތީ، މާ ހިތްގައިމު ކަމަކަށް ާވތީށް ވާ ކަމަކަ ވާތީ، މާ ަގޔާވާ ކަމަކަށް ރީތި ކޮންމެހެން މާ

 ޅާއިރާދަފު ގެهللاއިންސާުފ ހޯދަން.  އެކަން ކުީރކީ. ައޅުގަނޑުމެން ކުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރީ މި ދުވަސް ހޯދަން.

ހުރި ކުނިމިލަތައް  އިގައިންސާފުގެ ދުންމާރި ނުވަތަ އިންސާފުގެ ދަރުބާރު ދަނީންއެީކގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެ

ެދއްވި ފުުރޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ޮބޑަށް . ސްކުރަން ފުރަތަމަ ާގގަނުޑ ބާއްވާ ދުވަ މަސައްކަތްން އަޅުގަނޑުމެން ލަހެފޮ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މަޙްމޫދުޖީހާން މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

ފަރާތަކަށް  ކުރަނީ ފަނޑިޔާރުންނަކީ ވަކިމުޒިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުން ލާ

ނެ އިމުކޮށްދޭންޖެހޭޤާމުސްތަޤިއްލުކަާމއެކު އިްނސާފު އި މާ ކަމިނިވަންކަމަށް.  ބައެއް ނެކުރަންޖެހޭމަސައްކަތް ނުޖެހި

ރިވެތި އަޚްލާޤު ހިފަްއހައްޓަިއގެން، ިރވެތި އަޚްލާުޤ  .ރަންޖެހޭ ބައެއް ކަމަށްކުތް ކަބައެއް ކަމަށް. ހިތްތިރިކަމާއެުކ މަސައް

ތިބެ، ސީ ހަރަކާތުން އެއްކިާބވެޔާ ސި ންޖެހޭނެ ބައެއް ކަމަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަދިުކރަގެން މަސަްއކަތްނަގަހައްޓައި 

ކުރަންޖެހޭނެ ބައެްއ ކަމަށް. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު މަންފާތައް މަސައްކަތް

 ،ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަކީ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، އެްއވެސް މިްނވަރަކަށް، ެއއްެވސް ދަރަޖައަަކށް، ެއއްވެްސ ހާލަތެއްަގއި

ނެ. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ބަލަިއގަނެގެންުނވާ .އެްއވެސް ަވގުތެްއގަިއ ބަލަިއަގނެވޭނެ ކަމެްއ ނޫން

އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަނީ މިއަދު އިން ޢާ ރީޛަމި ކުރަނީ އެކަން. ޖޭ.އެސް.ސީން މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޓުގެ 

ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެްނ  އަކީ މަާޤމުގެދީދީهللاފަނޑިޔާރު ޢަބްދު ،ޑުމެންނަށް އިނގޭ ނޅަސާފުކޮށް އައެކަން. މި ރިޕޯޓުން 

 ންނާޖައިޒު އެަތއް މަންފާއެއް ހޯދާފައިވާ ފަރާތެއްކަން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މުޅި ރިޕޯޓުގައި ހުރިހާ ނުކުތާއަކުއޭގެ 

ހުރިހާ ނުކުތާއަކަށް  ހުރިަގިއ ޓު ރިޕޯޅިމު ،ްއވިހެންވެސް، އަުޅގަނުޑގެ އަޚް ެއމް.ޕީ ޢަލީ ޙުސައިން ފާހަގަކުރެ

ސް ުހއްޓެނީ ައޅުގަނުޑގެ ނަޒަރު ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ގޮ ،ލަދުގަނޭ. އެހެންނަމަވެސް ންލިޔަސް އަުޅގަނޑުމެއިބަލަ
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ްނ މިނިވަ ،މި ނުކުތާއިން ބުނާ ގޮތުގައި .އަށް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް 6.8.7ގެ، ނުކުތާ ނަންބަރު ސަފުހާވަނަ  16

މަތުކުރެވޭ ފަރާތްތައް އަދި ދަޢުާވ ހުރުމުގައި ތުކުޕްޑައެބް، ޭއނާ އިަލއިގެއްުލވަޖާނަލިސްޓް އަޙްމަދު ރިޟްވާން  ގެހުނޫ

 ،އިންސާފުން ރެކިގެން ،ން އުފުލާފައިވާ ފަރާތްތައް ފިލަިއގެން، މި ޤައުމުން ފިލައިގެންލުކިއުޓަރ ޖެނަރަޕްރޮސި

ިމއަދު  .ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްތްތަކުގެ ތެޭރގަިއ މި ފަނޑިޔާރު ހިމެނޭކަރާފަ މަށް އެހީތެރިވެދިންއުދިސަލާމަތްވެގެން

މެން ވޯޓުލާފައި މި ފަނޑިޔާރު އޭނާގެ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފައި އަދި މަޑުޖަްއސާލެވޭކަށް ނެތް. އަޅުގަނޑުެގ އަޅުގަނޑު

ވެްނޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ލެ ށްމި ފަނޑިޔާރު ޖަލަ. އި މި ފަނިޑޔާރުެގ މައްޗަށް ދަޢުާވކުރެވެންޖެހޭގަ ނަޒަރު

ދަރީންނެއް ނޫން. މިކަހަލަ މީހުން އިއްޒަތްތެިރ ، އަުޅގަނޑުެމންގެ ޅައިޖަލަށް ލާންވީކީ ކުށުެގ ޝިާކރައަކަށް ހަދަ

ލާނީ ހިްނނަވަރު ދާއިާރއަށް އުފަން ޮކންމެ ރައްޔިތެްއގެ ފަރާތުން، ޓުރައީސް. މިއަދު އަުޅގަނޑު ިމ މަޖިލީހުގައި ވޯ

 އިން ފަނޑިޔާރުގެ  . ރައްޔިތެްއގެ ފަރާތުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިފަދަ ފަނޑިޔާރުން މި މަޖިލީހުން ވަކިކުރުމަށްމެންކޮ

 ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ. ،ސާފުކުރުމަށް މުފުގެ ިނޒާޞާވަކިކޮްށ، ޢަދުލުއިން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ލަޠީފް ޙަަސން މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ހުޅަނގު ންވޭރުހެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރގެ ހުޅަނގު ހެންވޭރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީުޚަގއި ރި ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިމއަދު މިއީ ތާރީޚީ ުދވަހެއް. ިމ ތެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

 ގޮުތގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ދުވަހެއް. މި ކުރާ މަސައްކަަތކީ ތާރީޚީ މަސައްކަތެއް. ގެއްތާރީޚީ ދުވަހެ

 ،އަސާސީއާއިނޫނުޤާފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިުކރުމަށް ފަނޑިޔާރަކު ޓުގެ މިީއ ސުޕްރީމް ކޯ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މަޖިލީހަށް ފަނޑިޔާރަކު ަވކިކުރުމަށް  މި ތެރެއިން ތްތަުކގެ އައިޖުރާ  ،ުއސޫލުތަކާއި ،ގާނޫނުަގއިާވ ހަމަތަކާއި

މެ. އެހެންވީމާ، ިމއީ  ވެސް މެ. ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުން ެވސް ދުވަސްހުށަހެޅިފައިވާ ފުރަތަމަ ފަހަރު. އަދި ފުރަތަމަ 

 ވީ ބުިރ ރައީްސ، ދިވެިހ ރަްއޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ާޕޓީ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާތްތެތާރީޚި ދުވަހެއް. ިއއްޒަ

. އަުޅގަނޑު ރަްއޔިތުން ދުތަެކއް ެވގެންޢުވެސް ވަރަށް ގިނަ ވަ ކުރީއަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިއންތިޚާބު ކާމިޔާބު

މީދު އޮތީތީ. އްންކަމާއި އު ޤީދާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަދިީނ މިދެންނެވި ވަޢުދުތައް ފުއްނޑުމެންނަށް ވޯޓުއަޅުގަ

ޔާ އަުޅގނޑުމެންބަށް ރާދަކުރެްއވިއް ކުލަޖެހިގެންދާ ދުވަްސ. އި އިގަ ދުމީއްއު ިމއީ އެއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު 

ދަނީ. ހިނގަމުން ޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއް އެތަނުން ވަިކކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިސުކުރެިވެގން ރިހަމަތައް ފުތްއައިޖުރާ

 ނޑު މިައޅުގަ .ޒަތްެތރި ރައީސްއްއި  .ކުރަްއވާފަލާންޢުވަީނ އިަރއީސް ަކމަށް އިއްޒަތްތެރި  އެ ޯވޓު ނެގޭނެ 1:30ދި އަ

ބާއަކާއި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުނަޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ ގައިފުރުޞަތު



39 

 

ޝަލް ސަރވިްސ ޖުޑީ .ކަމަށްޓަަކއި ެދއްވި އިތަަނށް ފޮނުވަ ސަލަ މިމި މައް އި ތުތަްއ ފުރިހަމަކޮށްދެްއވައައިޖުރާ

 ކުރަންޖެހޭނެ ކުރަންޖެހޭ މަހަދާއިރު ފުރިންަކތެއް ކުރަމުމިފަދަ މަސައް ،ގައި ަބޔާންކުރޭނު ނޫގާގެ ކޮމިޝަނު

ވަނަ މާއްދާގެ  31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ވަނަ މާއްދާ 22ގާނޫުނގެ އެ  .ތައްތްއައިޖުރާ

ށްފައި އެަބއޮތް މިފަދަ ކޮންވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ ތަފްސީލުކޮށް ަބޔާ  33 ާއއިވަަނ މާއްދާ 32 އަދި ،އާއި)ހ(

ނޑުެމން ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީ ރޭގައި ގޮތް ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން. އަޅުގަ ނެހޭމައްސަލަެއއްަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެ

ހުރިހާ  ގެ ހުރިހާ މާއްދާއެއް ކުރިިއރުގައި ޖުިޑޝަލް ސަރިވްސ ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެސާދިރާމައްސަލަ  މި

އްޖެ މީގެ ކުރިން މި މަޖިލީހުން ހިނގަފެނިގެން ށްނޑުމެންނައަުޅގަ  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ފަފުރިހަމަކޮށް ތަެކއްތްއައިޖުރާ

ނުދިނަސް  ،ދިނަސް ،ބުނާ ުއސޫލުން ސްއޭ ކަނޑާ ބަންަގޅީގޮތް. ކަނޑާ  ރުުމގައި ަޢމަލުކޮށްފައި ހުރިކުރުން ަވކިފަނޑިޔާ

ން ކުޑަމިނު މެވެސް އެން ެމއްތަން. ސުވާލެއް ކޮށްލު ރިުބނާ އުސޫލުން އެކަން ކޮށްަފއި ހު އޭވަރިހަމަ ،އެންމެ ރަނގަޅޭ

. ށްޚިލާފަ އާިއ ގަނާނޫނުތަކާއަސާސީ ނޫނުޤާތަނުން ފަނޑިޔާރުން ވަކިކޮށްފައި ހުރީ. ކަނޑައެިޅގެން  މި ނެތި

 ،ވެއޮ  އްގެ ސަރުކާރެ އެމް.ޑީ.ޕީ ،ެއންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަކީ ،ކަމަކީ  އަުޅގަނޑު ިމއަދު އެންމެ އުފާވާ ،އެހެންނަމަވެސް

ކުރަނީ  ން. އަދި މިކަން މިމުގޮުތގެ ފުރިހަމަކަ ލަބިއްޔަތު ޮއތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިކަން ކުރާޣުއެމް.ޑީ.ޕީ ގެ އަ

ވެްސ  އްޔާ ޖަމާޢަތަކަށް މިއާ ދޭތެރޭގައި ފާޑުޢިވެސް އަދި ދުނިޔޭގެ އެްއެވސް ޖަމު  އެްއވެސް ރައްޔިަތކަށްދިވެހި

ކު ނޑު މިތާައޅުގަ. ތްތެރި ރައީސްއެކީަގއި. އިްއޒަ މާކައެާހވެސް ފުރިހަމަ ،ވެސް ނުދީ އްކިޔާލަން އެންމެ ފުރުޞަތެ

މުޑުދާރު ޢަމަލުތަކުެގ ވާހަކަ ަދއްކާކަށް. ެއއީީކ ހަޑި ،ނުރަނގަޅުހުރި ކޮށްފަިއ ީދދީ އޭނާ هللاފަނޑިޔާރު ޢަބްދު ނެތީން

ނަށް މާ ސާފުކޮށް ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ތުންޔިއްވެސް ނޫން. ިދވެހި ރަ ނޑުމެން މިތާ ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަެއއްއަޅުގަ

ތްެތރި އިމުކުރުމަްށ އަުޅގަނޑުމެން ނަޒާހާޤާއިންސާފު  .ކަންަކން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ވާދެނިފެނި ،އެނގި 

ޕްރީމް ކޯޓާއި އެހެން ެއއާެއކީަގިއ ސުވީ ވަޢުދެއް. ހަމަ ނޑުމެންއިމުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އަޅުގަޤާ ެގއެއް ފަނޑިޔާރު

ގޮތް އެީއ ދިވެހިން ދަންނަ ގޮތް. އެ  ނުދާ ފަނޑިޔާރުން، ކަމުނުދާމުކަ ،އި ތިބި ކަމުނުދާ ފަނޑިޔާރުންގަކު ތަކޯޓު

ދު ެއީއ ޢުއިުމކޮށްދޭނެކަމުގެ ވަޤާެއއާެއކީަގއި އިންސާފު އަދި ހަމަ ،އިކަމާ ފަނޑިޔާރުން އެތަނުން ވަިކކުރެވޭނެ

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމާ ވެްސ  ސަރުކާރުން ،ވެސް ންޖިލީހު މަ ޔާ މިއިރާދަކުރެްއިވއްއަޅުގަނޑުމެން ވީ ވަޢުދެއް. 

އިމުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަްތ ޤާޔާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ނޑުމެންނަށް އިރާދަކުރެްއިވއްގައެީކގައި ައޅު

މުެގ ކުރުއިމުޤާ ފުދަނީ އިންސާމެންނަށް އިރާދަކުރެއްވީީތ އަނެއްާކވެސް ފެނިގެންަގނޑުދު އަޅުމިކުރެވޭނެ. އާދެ! 

ތަން. އެީއ ކޮންމެހެން  ދު ފުްއދޭޢުވަ ދުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއްޢުވީ ވަނޑުމެން ކަުތގެ ތެރެއިން އަުޅގަ މަސައް

ންކަްނ ޤީއިުމކޮށްދެވޭނެކަުމގެ ޔަޤާނޫން. އިންސާފު  ކީ ޕްރީމް ކޯޓެްއގެ ފަނޑިާޔރެއް އެތަނުން ވަިކކުރާތީސު

ފަނޑިޔާރެްއ  ،އެއް އެއީ ހަމަ ވަންދެން ދިވެހިން ގަބޫލުކުރިށްދެނީ. ޒަމާންތަކެއް ކޮރުފޯއަުޅގަނޑުމެން މި  ރައްޔިތުންނަށް

ވެސް ގަބޫުލކުރަމުން އަީއ  ފަނޑިޔާުރން ގަިއގަިއ އަެތއް ނުލެވޭނޭ. ެއއްވެސް ފަރާަތކަށް އަެތއް ނުލެވޭނޭ. އަދި ޚުދު
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 ެއއީކީ އެހެން އޮތް ،ކަަށަވރުކަމަކީ ،ންކަމަކީޤީޔަ ބޭަރއްޔިތުްނނަށް ލި މިއަދު ދިވެހި ،އަތެއް ނުލެވޭނޭ. އެހެންނަމަެވސް

އެީކގައި އެއާ ވެސް ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭނީ. އަދި ހަމަ ައސާސީގެ ތެެރއިންކަން ފަނޑިޔާރުންނޫނު ޤާކަމެއް ނޫންކަން. 

ުރ ޒަންމަކުރަނީ އެހެންކަން. އަދި އެ ޢަމަލުކުރާ ވެސް ޢަމަލު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހާއި ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

ޔާ ފަނޑިާޔުރ ނޑު އިރާދަކުރެްއިވއްގައަޅު ންކަަމކީ. ޤީޔަ ،ޖެހުމަކީމަފެނިގެންދާކަން އެއީ ިދވެހި ރައްތުންނަށް ލިބޭ ހިތްހަ

ވޯޓު އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ައޅުގަނޑު ދޭނަން.  ލޯބިން އެ ،ނަފްސުންއި ކުރުމަށް ނަާގ ވޯޓުަގއި ހަމަ ހިތާދީދީ ވަކިهللاޢަބްދު

 ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އްރި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ. ރި މެންބަރު. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވެސް އި ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީގަ  ،. ދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިންސްއީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

ވެސް މި  ުޝޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ،ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ފްޠީ ޙަސަން ލަޛުއުސްތާވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރު އަލްހިމެނި

ގެ އި ރިވސް ކޮިމޝަނުން މި މައްސަލަސަ ލްޖުޑިޝަ ،ގަިއ ވަރަށް ބޮޑަްށ ބަލާފައިވާނެ މު ކުެރއްވުމައްސަލަ ދިރާސާ

 .ތޯންއެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީ ތްތަކާ އަބޭފުުޅންގެ ގާނޫނާއި އިޖުރާ  އަސާސީާއއި އަދި އެނޫނުޤާ ތަހުޤީޤު ހިންގާފައިވަނީ

ނީ. ވަ ޓުން ފާހަގަ އެރިޕޯ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ހަގަކުރެވުނު ގޮތް އަުޅގަނުޑ މިއަދު މިައޅުގަނޑުމެންނަށް ފާބެލިއިރު، 

ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން  ދާނެަމއްސަލަިއގެ ވޯޓާ ހަމަައށް ،މަޖިލީހުގައި މިހާރު ބަހުސްކުެރވި ސަލައެހެންވީމާ، މި މައް 

ޒާތީ ކަެމއް ނެތް. ހަމަ  ،ސަަލެއއްއަޅުގަނޑުމެން ފަނޑިޔާރަާކ މެދު އެއްވެސް މައް .ރި ރައީސްތެދެކެނީ. އިްއޒަތް

އްަބވަނީ. ތި ވެްސ މިއި ގޭގަ ން ފަނޑިޔާރުނޑުމެން ދަންނަ ބޭބޭފުޅުއަުޅގަ މަހަވެސް.  ރައްޓެހިން ފަނޑިޔާރުންނަކީ

ގަނޑުމެން ރާއްޭޖގެ ސާީސން އަޅުއަނޫނުޤާއަޅުގަނޑުމެން  ،އެހެންވީމާ، ޒާތީ އެްއވެސް ަކމެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް

 ބޭފުޅުން ވާން  އެ ނަށްނެ ބޭފުޅުންވޭދެއިމުކޮށްޤާދުލުގެ ނިޒާމު އަދި ިއންސާފު ޢަރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަުރކޮށްދީފައިވާ 

 އެ  ،މައްސަލަތައް ނިންމާފައިވާ ގޮތް އަުޅަގނޑުމެން ނެތިން ،އެކު ދަންނަވަނީޔާިހތާމަ ،ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްއެބަ

 ގޮތްތަުކގެ ތަފްސީކުަތކަކަށް ދާކަށް. އެގޮތަށް ދާ  ވާބޭފުޅުން ކޯޓުތަކުަގއި ތިއްަބަވއިގެން މަްއސަލަތައް ނިންމަާވފައި

އަސާސީއާިއ ނޫނުޤާ. ނުބައިކޮށް ނިންމާފަހަމަ ރޯ ސަލަަތއް ހުރީހަަމ އެހާމެ ބަިއވަރު މައް ެވސް،ނަމަ ވަނީ ކަމަށް

ތަން  ވާުފނިފުންޏަށް ނިންމާފައި ،ހިތުހުރި ގޮަތކަށް މައްސަލަތައް ނިންމާފައި ،ަފއިތާނަގއި ާބއްވާ ގާނޫނުތައް އޮތް

ގޮތުން.   ގުޅޭމައްސަލައާ ބޭބޭފުޅުންގެ ސްލޫކީ  ދަްއކަނީ މި ވާހަކަ މި ންނޑުމެއަޅުގަ. ނަނީށް ފެންނޑުމެންނައަޅުގަ

ގަމުންދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް ހިންގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސް  ގުޅޭ މައްސަލައާ ގުޅޭ  އެކަމާ
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ސުލޫކީ މައްސަލަެއްއ ގުޅޭ  ކާމަ ކަ ޤީޤެއް ހިނގަމުންދާ ހުވަނީ ޖިނާއީ ތައާ މެދުގައި އުފުލިފައި ދީދީهللاޢަބްދު ޛުއަލްއުސްތާ 

 ،ަގއި ހިމެނޭއިޔާާނތުގެ މައްސަލަ ޚިރާއްޭޖގެ ހިނގި އެންމެ ބޮޑު  .ނުން ބައްލަވާފަިއވަނީސަރވިސް ކޮމިޝަ  ޖުޑިޝަލް

 ޤީގެއް ފުލުސް އޮފީހުގައި ހިނގަމުންދާ ޙުޔާނާތުގެ ަބއިވެިރއެްއގެ އަތުން ފައިސާ ވެސް ނެްނގެިވކަމުގެ ޖިނާޢީ ތަޚި އެ

އުމުގެ ގާނޫީނ ޤައް ޤީޤެޙުދާކަމުގެ ތަތައް ހޯދަމުންހިފައިގެން އެިކއެިކ މަންފާމުގެ ނާޖައިޒު ނުފޫޒު ބޭނުންޤާމަ ކަމަށް

ގުމާ ެއކުަގއި ޖުޑިޝަލް ސަރވިްސ ކުން އެބަ ބަލަމުންދޭ. އެކަން ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެނއަމުއައްސަސާ 

ޖިނާޢީ  .ްއޒަތްތެރި ރައީސްސުލޫކީ ގޮތުން. އާދެ! އިގެންދިޔައީ ންއް ހިންގަމުޤީޤެޙުމައްސަލަިއެގ ތަ ކޮމިޝަނުން އެ

ސޯޝަލް މީޑިއާގަިއ  ،މެދުަގއި އަދި ޓުވީެޓއްަގއި ދައްާކ ވާހަކަިއގެ ފެންވަރެްއގަެއއް ނޫން އް ފަނޑިޔާރަކާޤެޙުޤީތަ

އެްއ މި ބާވަތުގެ މައްސަލަ  ،ގީއެން ބެހޭ ތަހުޤީޤީ އިދާރާއަކުން ރަސްމީ ސިފައެއްަގއި މި ހަކަ. ދައުލަުތގެ ކަމާ ދައްކާ ވާ

 ކަމަށް ވަނީ ސް ހިފަހައްޓާ ފަނޑިޔާރެއްވެ  ސުލޫކެއް ަޒއްެރއްގެ މިންވަރުސް. އިްއޒަތްެތރި ރައީ އޭ.އެބަ ހިނގަމުންދެ

މައްސަލަ  ގޮތުން. އެ ޭގަގއި އިންނަވަން ަވުގތީވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަނޑިޔާރުއަމިއްލަ ނަފްސު ތަނާޒުލުވެ  ،ނަމަ

. ވަން ބޭނުންވީެވސް ދެމިހުންނަިއ ަވގުުތގަ މުގައި އެ ޤާމަ ލާފައި އެއިވިއްދަ ަހމަ ގަދަފައި  ކު. އެކަމަންދެންވަފުރިހަމަ

ގިގެންދަނީ. ސުޫލީކ ނގެންުގޅޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑު އެ ޭގގަިއ މިރާއްޖޭގެ ފަނިޑޔާރު ،އެހެންވީމާ، މި އެނގެނީ

 ގެ ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުމި ނޫން ގޮތަްށ  ނެ ކަމެއްވޭނެހަމަ އެއްގޮތަކަްށވެސް ބަލަިއގަ ށްބޭފުޅުންނަ ކަންކަމަކީ އެ

ސުލޫކީ ކަންކަމަީކ.  ،ކަެމއް ނޫންކަން ްއވެސް ގޮަތކަށް ގުޅުމެއް ވާބޭފުޅުންނާ އެ އެ ވަނީ. މިއީކީ ބިނާވެފައި މި

ގެޓިްވ ނެ ންކިތަންމެ ވަރަކަށް ޕަބްިލކް ޕަރސެޕްޝަ ،ހެވޭ ވަރިހަމައޭ ،ލާފައި ވަރަށް ގިނަިއން ވިދާޅުވާނެއިހަދަގަދަ

ކޮށްލަނީ އިނގޭތޯ. މިހެން ބޭފުޅުންނާ މެުދަގއި އޮތަސް ތިމަންނަމެންނޭ ަގދަވާނީ. ތިމަންނަމެންނޭ ޝަރީޢަތް ގޮތަކަށް އެ

ޭގެގ ތުގައި ފަނިޑޔާރުޤީޤަޙަގޭގެ ގަދަކަމަީކ ފަނޑިޔާރު  ،ލާފަށްޚި ޔާއެަބވޭ. އަުޅގަނޑުމެްނ މި ގަބޫލުކުރަނީ އެ  ވިދާޅު

ގެާއ ފަނޑިޔާރު ބޭފުޅުންނަކަށް ނެތް. ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު  ބިލުކަން އެޤާން. މިކަން ކުރުމުގެ ޓުއްގެހެމިނިވަންކަން ނެ

ގޮުތަގއި  ގެ ނެތް. ެއހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ޮބުޑ މައސަލަެއއް ގެބޭފުޅުން ބިުލކަން މިޤާހޯދުމުގެ  ދުގައިމެ

ޭޖގެ ރަްއިޔތުންނާއި ރާއްޖޭގެ ިސޔާސީ އްރާ މި ފަނޑިޔާރުެގއިން .އަޅުގަނޑުމެން ދެކެން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކުމްތައް ޮއތް ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޙުކުރަމުންދިޔަ  އި،ދިޔަ ޝަރީޢަތްތަކާހިންގަމުން ޅުންގެ މައްޗަށް ވެސްބޭބޭފު

ައގުވާީމ ލްނަ. ގެއްުލންތައް ލިބިފައިވަނީ. މިކަުމގެ ކަންބޮޑުވުން ަބއިނޫން ކަންބޮޑުވަނީކީ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ެއކަންޏެއް 

ހިާސބަށް ކަންކަން މައްސަލަަތއް ައޅާ މަންވެލްތުން ދިވެހިާރއްޖެއާ މެދުަގއި ފިަޔވަޅުއޮީތ. ކޮ ވެސް ޮގއްސަ ފެންވަރަށް

ދަނިކޮށް ކޮމަންވެލްތުން އޭރުގެ ސަރުކާރުން ވަިކވީ. ހަމަ ފަނޑިޔާރުެގއިން ނިންމަމުންދިޔަ މައްސަލަތަކާއި ބަލަމުން

އެއާއެކު ޔޫަރޕިއަން ޔޫނިއަނުން ރާއްޖޭެގ މިދެންނެވި ބޭބޭފުޅުންނަށް ސަބަބުން. ހަމަ ގެކުމިހިރަ ކަންތައްތައްތަ

ވަނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންީވމާ، މިކަން އަުޅގަނޑުމެްނެގ  ން އަާޅ ހިސާބަށް ވެސް ޮގއްސަ މިޝަންކްސެ

ަބއިވެިރވެފަިއވާ މިްނވަރު އެަބ  ުރގެޔާޑިފަނިއއްޒަްތ ނަގާލުމުގަިއ  އަޅުނުޑމެންގެ ދައުލަުތގެ ،ދައުލަތުގެ ަހއިބަތު



42 

 

ލާނަން ކުޑަުކޑަ އެންމެ މައްސަަލއެއް. ހަމަ ފާހަގަކޮށް ނޑުގައަޅު .ފާހަގަކުރެިވގެންދޭ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް

ވަގުުތ ފަނޑިޔާރުން ރައްޔިތުންެގ  އަދި މި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުީރގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރެްއިވ ބޭފުޅެއް

ންނެިވ ަޑއިގެން ބޭފުެޅއް މިދެވަ ވެްސ ބަިއވެރިވެ އި ހިްނގި ޝަީރޢަތުގަ ބޭފުޅާގެ ަމއްޗަށް ރައީސް، އެ  ގެހުމަޖިލީ

 އެ ސާޢަތް  ަރ، ތޭރަ، ތޭރަ ؛ ތޭގަނޑުމެން އެންމެނަށް ހާމަވާ މިންވަރަށްއަޅު  އިގެ ފަނޑިޔާރަކީ. އަދި ސިހުރުހާހޫރަ

އިްއވީ. މިހާ ފާޅުކަން ބޮޑު ކުމްޙުމާކޮށްގެން ސާޢަތް ވެސް ދި ށްތަތް ގޮޔާމީން އެދިވަަޑއިގަهللا ވެސް ދިމާކޮށްގެން ޢަބްދު

ނިންމީ. ނަތީޖާއެްއގެ ގޮުތަގއި ޕްރޮމޯޝަްނ އިންސާފުން އަނދިީރގަިއ އެކަްނ ކޮށްހާމަވާ ޮގތުގައި ބޭ ގޮތުަގއި އެންމެނަށް 

ހަމަ އެންމެންނަށް  ން،ސާފުންއިނާގޮތަށް  ފެންނަންވީމާ، ޕްރީމް ކޯޓަށް. އެހެދިނީ އަނެއް ދުވަހު ހައިކޯޓަށް. މިހާރު ސު

ތެރި ރައީސް، ަރއްޔިތުްނގެ ބާރު ިއއްޒަތް ؛ދިއުންަވމުންދާ ންކަމާ ެއކުަގއި މިކަްނ ހާމަވާ ގޮތަށް ާނއިންސާފުޤީޔަ

ކުރާނަން. ވަރަްށ ތްއްކަނޑުމެން މަޖިލީހުން މަސަބޮޑުވާނީ. ގަދަވާނީ. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އިންސާފުލިބޭނެ ގޮތަަކށް އަޅުގަ

 . ކުރިްއޔާޝު ށްޑަބޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު. ރި މެންބަރު. ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރިތެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ލޯބިކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އިންސާފަށް ،ށްނަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދަކީ ދިވެހި ރައްޔިުތން

ނޑުމެން އިންސާުފ ފާވާ ުދވަހެއް. ވަރަށް ޒަމާންެވއްޖެ އަުޅގަގައިމުެވސް ވަރަށް އުއުފާވެރި ުދވަހެއް. އަުޅގަނުޑ ހަމަ

ނީ ދަ ގެން މިވެރު ފެިށތާ. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކަށަވަ ކުރަންތްކަނުކުމެ މަސައް ހޯދުމަށްޓަކައި މަގުމަްއޗަށް

 5 ތިއްބަވާ އެތަނުަގއި ،ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ޕްރީމްކަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުއިންސާފު ލިބޭނޭއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ފަނޑިޔާރުން މުޅި ދައުލަތް އެއްކޮށް ޕެރެލައިޒްކޮްށގެން ތިމާމެން މީ އެންމެ ގަދަ މީހުން ކަމަށް  7 ފަނޑިޔާރުން ނޫނީ

 ދިވެހި  ،ލުވެ ދިަޔ ޒަމާން ބަދަގަމުންހިންލަިއގެން ށުތެރެއަްށ މު ،ތެރެއަށް ރުއަ އް މެކަ ހުރިހާ ،ދައްކަިއގެން

 މުގައިޤާދީދީ މަهللاދުވަެހއް މިއަދަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. ޢަބްދު ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ލިޭބނޭކަން ކަށަވަުރވާ

ދުވަހުްނ  އެ ،ޒަތްތެރި ރައީސްއިއް ންބުލިބުނު ޕްރޮމޯޝަނާ ހިސާކޯޓުން ހައިކޯޓަށް ހުންނާކަށްނުޖެހޭ. ކްރިމިނަލް 

ހަމަވާ މީހެއް ނޫންކަން. މީނާގެ ސުލޫކީ ފޫކު ށްމަޤާދިޔައީ މިއީ ިމ މަވެސް ދިވެހި ރަްއިޔތުން ގޮވަމުން ފެށިގެން

 އާ ން. ައޚްލާޤީ މައްސަލަތައް އެބަހުރިަކން. ޖިނާޢީ ކުށްތަކުގައި ތުހުމަތު އެބަކުރެވޭކަން. މީނާމައްސަލަތައް އެބަހުރިކަ

އެކީގަިއ ފިޔަވަޅު ނޭިޅ މުޅި ދައުލަތް  ،ައޅަންޖެހޭކަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއހެންނަމަވެސްގައި ފިަޔވަޅުދޭތެރޭ

ގޮަތކަށް  އެރިއަތްމަްއޗަްށ ކަހާލައިގެން ރަްއޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ހިތަށް ،ގެންލުކޮށްކޮށްގެްނ ބަދައަސާސީ ބޭނުންނޫނީޤާ
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 އަުޅގަނޑު  ،ރި ރައީސް، އަުޅގނޑުމެން މިއަދު އެދެނީކީތެބަދަލު. ިއްއޒަތްވީ  މި ދުދިޔަ ޒަމާން މިއަޢަމަލުކުރަމުން

ރި ރައީސް، ޖުޑިޝަްލ ތެއަޅާަކށް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އިްއޒަތްއާ ދޭތެރޭގައި ފިަޔވަޅު ދީދީهللاއެކަނި ޢަބްދުހަމަ އެދެނީކީ

ވަީނ ދެއްވާފައި ގެ ކޮމިޓީން ލަފާހުލީމަޖި އަދި ައޅުަގނޑުމެންގެ މި އި،ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ގޮެތއް ނިންމަވަ 

އަޅަން އަުޅގަނުޑ ގަނޑުމެން ފިޔަވަޅު މިއަދު އަޅު ،. އެހެންކަމުންއެޅުމަށްވަޅު ދޭތެރޭގައި ފިޔަ އާދީދީهللاޢަބްދު

މިީއ  .ރި ރަީއސްތެމުން ބޭރުކުރުމަށް. އިއްޒަތްޤާމަދީދީ هللاދޭނީ މި ޢަބްދު އުފަލާ އެކީަގއި ވޯޓު ،ހުރެރިގައިމުވެސް ކެހަމަ

 މިހެން މިދަންނަވަނީ  .ރި ަރއީސްތެ. އިއްޒަތްކަމަކަށް ވެސް ހުރި  އަުޅގަނަޑކަށް ނުފެނޭ ބަހައްޓަންޖެހޭ އެކަކުއިގަ ކޯޓު

 ިއ،ަރއިޓްސް ޮކމިޝަނުގެ ބާރު ދުްއވާލަ ހިއުމަންއި، އަތްމަްއޗަށް ބާރު ކަާހލަ ލައި،އުމުެގ ދުސްތޫރު ޮއޅާ ޤަމުޅި 

ގެން ގުޅި  ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ތިބި ަބއެއް މަހުޖަނުންނާ ، ބިރުދައްަކއިެގންށްނަދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން

 ނޑުމެން ސަތާރަ އަޅުގަ .ފަހަރާ ފަހަރާ. އެއް  ލީ އެއް މީހުންތޯ ޖަލަށް އްއަުޅގަނޑުމެން ކިތަ  ؛ސިޔާސީ އެތައް ަބޔަކަށް

ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކަްށ އޭގެ  ވެސްދި އަސަތޭކަ އެަތއް ަބއެްއގެ މަްއޗަށް އިންސާފު ހޯދުމަށްޓަަކިއ އަުޑއުފުލީމު. 

ބެނީކީ ދަށު ކޯޓުތަކުގައި ތިބި ފަނޑިޔާރުންގެ ަސބަބުން ކަމަކަށް އަޅުގަނުޑ ލިއިންސާފަކަށް ނުލިބޭ. އިންސާފު ނު

ފަދަ ފަނޑިޔާރުންގެ އިހުމާލުން ދީދީ هللاޕްރީމް ކޯޓުގެ ތިބޭ އަބްދުސު ،ގަބޫލެއް ނުކުރަން. އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ

ޒތްތެރި ރައީްސ. މިއަދު ިމ ިއއް  ،ނޑު ގަބޫލުކުރަނީކަމަށް އަޅުގަ ކަންތައް ހިފަހައްޓައިގެން ތިބީ  މި ކަިއގެންއްދަބިރު

ިމއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން  ،ނޑެއް ގަބޫލެއް ނުކުރަންނިންމުމަކީ މިއީ ވަރަށް އުފާވެރި ނިންމުމެއް. އަޅުގަ ނިންމޭ

ީނ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަ ،އަޅާނަން. އެހެންނަމަެވސްށް އަުޅގަނޑު ފިޔަވަޅު ަތކަގޮއްއެ ޔާއޮތް ލަފާ. މި ލަފަ މި ދެއްވާފައި

 ؛ކަމަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެީއ ބައިވަރު ޖިނާޢީ ކުށްތަކެއް  ކުރަންޖެހޭށް އަދި އިތުރު ބައެއް އިތުރުޔަމި ލަފަ

ވެސް ބުނަން  ރުކަށިކޮށް މި ކޮމިޓީންހަ ،ށްކޮފެންނަ ހިނދުގައި ވަުރގަދަ ށްބައިވަރު ޖަރީމާތަކެއް ހިންގާަފއި ހުރިކަމަ

ކަމަށް. ހަމަ އެަކނިވަޒީފާއިްނ ަވކިކުރުމަކުން  ޖެހޭނެފިޔަފަޅު އަޅަން  އެބަޖެހޭ މީނާއާ ދޭތެރޭަގިއ ގާނޫނީ

އުފާވާެނ ރައްޔިތުން ބޮޑަށް ދިވެހި  މީނާ ޖަލު ގޮޅީަގއި އޮންނަ ދުވަހަކީ އަދި މިއަދަށްވުރެ މާ ނުވާނެ.ނިންމާލައިގެން

ކަ ދަްނނަވަން. ދެްއވި ދުރުޞަތަްށ ދުވަްސ ދެކެން ބޭނުންވާ ވާހަ ގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އަދި އެ ކަމުަގއި ައޅު ހެއްވަދު

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތތްރި މެންބަރު. ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް. 

 

  އިްލޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން:ންބަރުމެ ގެހުޅުދޫ ދާއިރާ
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ރައްޔިތުންެގ  ތިޚާބަށް ދިވެހިރިޔާސީ އިން އަހަރުގެ ވަނަ 2018 `. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މިއަދަކީ

 ؛ކަހަވާ ކަމުން އައިއަޑުަހރުކޮށް ދައް އެންމެ ،ރު ދައްކަމުންއި ތްށް ނުކުަޝނަކާ އެކީ ކެމްޕޭނަޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީާއއި ކޯލި

 މީދަށް ކޮންމެވެްސ ވަެރއްެގ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭނެ އްތުން ކުިރ އު ަރއްޔިދުވަހު އެ  ގެ ވާހަކަ. އެ އިންސާފު ހޯދުމު

ޔިތުން ނުކުެމ ގައި ަރއް 19 ންޑާއެޖެ ،އެާއކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސްުދވަސް. ހަމަ ކުރެވޭ އެއްކަމަށް ގަބޫލު

ވީ ނަށް ށް ރައްޔިތުންކަމަ ނެ އިދޭ އިންސާފު ހޯދަވެސް  އެއް ސަބަބަކީ މުންދިން މައިަގނޑު މުހިއިރު ވޯޓުދިންވޯޓު

ކަމަށް  ޤީޤަތަކަށް ވާނެޙަމިއަދު ެއަކން  .މަސައްކަތުގެ އެއްަބއި މެްނ މި ކުރަމުންދަނީ އެވަޢުދު. މިއަދު އަުޅގަނޑު

 .ރި ރަީއސްޒަތްތެއްރަން. އިކު ދުމީއްނޑު އުއަޅުގަ ކަމަށް ހެކި ަރއްޔިތުންނަށް ފެނިގެންދާނެ ގަބޫލުކުެރވޭނެކަމުގެ

މިލިއަްނ ރުފިޔާ ދިވެހި ދައުލަތުގެ  1300 ، ބޮޑު ކޮރަޕްޝަން އެންމެ ބޮޑު ވަްއކަންރާއްޖޭަގއި ހިނގި އެންމެ ދިވެހި

ޕްރީމް ޯކޓުަގއި ޚަޒާނާއިން ދިވެހި ަރއްޔިތުްނގެ ފައިާސ ަވގަށް ނެިގ ަބޔަކު ނެިގ ފައިާސއިން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސު

އަްށ ފުުލސް އޮފީހުން ޖޭ.އެސް.ސީ  ؛އިދާރާ ޤީޤީޙުތަ ވެހިރާްއޖޭގެއެޅުނުކަމުެގ ވާހަކަ ދި ަރކަށް ބައި ޔާނޑިއިންނެވި ފަ

މައްސަލަެއއް ޖުޑިޝަްލ  ބޭފުޅާގެ ސްލޫކީ އެކަާމ ގުިޅގެން އެ ،އްސަލަ ބަލަން ފެށިމަ  ސިޓީއެއް ފޮުނވަިއގެން އެ

 ށް ެނގިނިޑޔާރެްއ ދައުލަުތެގ ފައިސާއިން ަވގަފަ ގެޕްރީމް ކޯޓުސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބަްއލަވަން ފެއްެޓވި. ސު

ށް އެާތ ކަމެއް ނޫން. އަމިއްލަފުޅަ އެއީ ދެން އިތުރު ސުވާލެއް އޮތް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނީމާ އް ލިބުނުފައިސާއިން ބައެ 

 މީހާ  ވެސް އެ ޏާންވަ ށްފަނޑިޔާެރއް ކަމަށް ތިމަންނައަކީ ގަބޫުލކުރެވޭ މީހެއް ކަމުަގއި ދެކޭ ކަމަ ؛ހުންނަވަން ވެސް

ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރޭ.  އެހެން ކަމެްއަގއި އުޅެންޖެހޭ ދުވަހެއް ކަުމގައި ދިވެހި ،ވެސް އަިމއްލައަށް އެތަނުން އެްއކިބާވެ 

ތިމަންނަގެ މައްސަލަ  ،ވިދާުޅވީ  އިހައްދަވަދެކޮޅު މަނިކުފާނު އެަކމާ އެ ،އީދިޔައަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

 ގެމަްއސަލަ ގެންދިޔައީ ދަރުބާުރގޭ  ން އެތް ހާމަކޮށް އެކަން ކުރާށޭ. ޖޭ.އެސް.ސީގޮ ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަ

 ،ބުނަނީ ށްވާލެއް ކުާރއިރަތަނަށް ވަަޑއިގެން މައްސަލަ ބަލަން ސު މައްސަލަ ބަލަން އެ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި. އެ

ށް އެންމެ ވާހަކަެއއް ވެސް ނުދަްއކަާވ. އަލަ ނުބައޭ. ޙަޤީޤީ މައްސަޚުތީގެ ތާރީ .ސިޓީ އޮތީ ނުބައިކޮށޭ ތި .ނޫނެކޭ

ތިމަންނަގެ ުސލޫކީ މައްސަަލއެްއ ނެތް ކަމަްށ ސާބިތުކޮށްދެްއވުމަށް ެއްއެވސް މަސައްކަެތއް ުނކުރަްއވާ.  އަށް،މައްސަލަ

މަްނޒަުރ  ދިަޔއީ. އެތަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަަގވެގެންްއކެިވ ަކމެއްަގއި ވާހަކަދެ މުޅިން ވެސް އިޖުރާޢީ

 ެވއްޖެގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެވސް އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއިޔތުންނަށް ވެސް ކަށަވަރު ޅުއަ

މުން ޤާ ބޭފުޅާ މަ ހިސާބުން މިނުވާކަން. މިހާހަމަ ފަނޑިޔާރެއްެގ ޝަރުތުއެބަހުރިކަން.  ބޭފުޅާގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ  މި

 ،މަށްޤާމަނިކުފާނު މަ އެ ،ދީދީهللا ދޭންޖެހޭކަން. ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުތިޢުފާސްއި މުންޤާވަކިކުރަންޖެހޭނެކަން. ނޫނީ މަ 

ރަީއްސ  ަރއްޔިުތންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. ށް ވަަޑއިގެންެނވި ގޮތް ވަަރށް ސާފުކޮށް ދިވެހިަކމަފަނޑިޔާރު ގެ ޓުކޯ މްޕްރީސު

ދިަޔއީ ކުރަމުން،   އެަތއް ަރއްޔިތުންގެޖޭ ރާއް ،ކަުމގެ ތުހުމަތު ރަށުތެރޭގައި އެކީ އެތައް ކަމެްއގައި ބައިވެިރވިޔާމީނާ

އް ބަޔަކަށް އެތަ   ށް،އަިނޔާވެރި ގޮތަކަ ުނގެ ވެިރކަމުގައި އެތައްނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ރައީސް ޔާމީއަޅުގަ
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 ށްކޮމްތަްއ ކުރަމުންދިޔަ ތަން. ޚާއްޞަޮކށް ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ިތބި ފަރާތްތަކަށް، ޚާއްޞަނުޙައްޤުން އަދަބުދީ ޙުކު

، ނުޙައްޤުން ދަޢުވާކޮށް ކޯޓުަތކަށް ޤީޤުކޮށްސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުްނ ނުޙައްޤުން ހައްޔަރުކޮްށ، ނުޙައްޤުން ތަޙުރައީ

ދީދީ. ރައީސް هللا ޢަބްދު ންެނވީއް ބެއްލެިވިއރު ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި އިލައެށަހެޅީ. ސިޔާސީ ހުރިހާ މައްސަމައްސަލަ ހު

ފުެގ ޞާުލއިންވެސް ޢަދުދިޔައީ. އެްއޮގތަކަށްޖަހަމުންއްހެން ުޙކުމްތައް ޖަހަމުންއެރިޔާމީން ވިދާުޅވި ގޮތަކަށް ަފޓާސްބަ

ޔާމީން هللا ދިޔަ. ޕްރޮމޯޝަނެްއެގ ގޮތުަގއި ޢަބްދުކަންފުޅެއް ެވސް ނެތްކަން މުޅި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ާސފުވެގެން

ހުރިހާ ަމއްސަލަެއއް ަބއްލަވަން އިނީ  މި އިކުެރްއވިއިުރ ހައިކޯުޓގަދެއްވީ ަހއިކޯުޓގެ ފަނޑިޔާުރަކން. އިސްތިއުނާފު

ވަިއގެން ހުރިހާ މައްސަލަެއއް ިނންމެވި. ހަދިޔާެއއްގެ ގޮތުން ނަ ބަރިއެއްހެން އެތަުނގެ އިންދީދީ. ހަމަ ފަޓާސްهللاޢަބްދު

ްއ އެ ބަ ބޭފުޅާ ދެއްވި ކަމަށް ދުވަހު ޔާމީނަށް އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާުރކަން. އެ މްޕްރީމަނިކުފާނަށް ދެއްީވ ސު ޔާމީން އެ

އްލުކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް. ޙަކޯޓުން އެކަްނ  މްޕްރީސު ،ވިޔަސް ށްބުން ޔާމީން ބަލިވި ކަމަޚާއިންތި ،ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ

ޔާރު. ޝިދެްއވާނެ ކަމަށް. އިރާަދކުރެްއވީީތ އެހެނެއް ނުވި. ިދވެހި ރަްއޔިތުން އެއަްށވުރެ ހުޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެނެސް

މެންނަށް ންވާ އިންސާފު ހޯދުމަށް ރައްޔިތުން ކުރަމުން ައއި އުއްމީދު ައޅުގަނޑުނުބޭ މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުން 

 ،ޯކޓުގައި ހުންނަ ފަނޑިޔާރަކު  މްޕްރީޙަޤީޤަތަކަށް ހެދޭނެކަން ފެނިގެންދިޔައީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއްސ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު

ދިޔައީ ސިޔާީސ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން، ންއިދީދީ އަބަދުވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވާ ފަދަهللاކޮށް ޢަބްދުޞަޚާއް

ލާިރ  އި،ކުރަްއވަ ޖުިކޔަިއގެން މެސެބްރޯ އި،ށް ސިޔާސީ މީހުންގެ އަތުން ަފއިސާ ނަންަގވަ ގުޅުން ބަދަހިކޮ މީހުންނާ

 ،ކޮށް އޭރުގެ ސަރުކާރުގެ ބޭފުޅުންޞަޚާއް ؛އޮތީ. ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ގައި ެވސް މިހޯއްދެވި ވާހަކަަތއް މި ރިޕޯޓު 

 ކުރަން ފެށުނުއިރު ދަރުބާރުގޭ ސަލަ ތަޙުޤީޤު މައް . މި ތަން އެކު އުުޅްއވި ބޭފުޅުންގެ ހިޔަލުގައި ުއޅުްއވާ ސް ޔާމީނާއީރަ

ޖަމީލް ލޯޔަެރްއގެ  .ރތަޙުޤީޤު މާލަމަށް ވަަޑއިގެންެނވިއިުރ ަވޑަިއގެންނެީވ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ކުރީެގ ނައިބު ަރީއސް ޑ

. މުޅިން ވެްސ ތަން ުކރެއްވި ސިޔާސީ ބޭފުެޅއްެގ ހިމާޔަތް ހޯއްދަވަން މަސަްއކަތްސްވެގޮތުަގއި ވަަޑއިގެންެނވީ. އަެންއކާ

ތިމަންނަ މިވެނި ކަމެއް ކުރި ކަމަށް  ،ކަެމއް ނުކުރާ ކަމަށް ެއްއވެސް ގޮތަކަށް ތިމަންނާ މިއިން ؛ސިޔާސީ ގޮތުން

 ތަެނއް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނުނު. އެ  ވިނުވަތަ ނުކުރާ ކަމަށް ސާބިތުޮކށްދެއްވުމުގެ އެްއވެސް މަަސްއކަތެއް ކުެރއް

ކަމުެގ ހުންނެވީ ފަނޑިޔާރު މަނިކުފާނު އެ  ދިަޔއީ އެޔަޤީްނވެގެން ،ދިަޔއީނަށް ސާފުވެގެންހުރިހާ ކަމަކުން އަޅުގަނޑުމެން

ލުމުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެންދިަޔީއ އިއެކީ ބަލަ މި ރިޕޯޓް، މައްސަލަ ޝަރުތު ގެއްލިފައޭ. މި

ކުރެވުނު މީހުން ހައްޔަރު ަމއްސަލަިއަގއި ލި އިރިްޟާވން ގެއްުލވަ ؛ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް އެންމެ ަގއި ހިނގިހިރާއްޖޭވެދި

ބޮޑެތި ވަްއކަމުގެ ހުރިހާ ކަެމއްަގއި ޙުކުމްތައް ބޭނުން ގޮަތކަްށ  އެންމެ ،ގޮސް ިކޔާކަށް ނެތްއެހެން  ،ދޫކޮށްލުމުގައި

މި ރިޕޯޓް ބަލާފައި ައޅުގަނުޑ  ،ން. އެހެންކަމުންދީދީކަهللا ބޭފުަޅކީ ޢަބްދު ވިނެކުރުމުގެ އެންމެ އިްސ ސަފުަގއި ހުން

ރައްޔިުތންގެ ޙައްޤުަގއި. ައޅުގަނޑުގެ  ދޭނީ ދިވެހިކުރުމަށް މިއަދު ވޯޓުމުން ވަކިޤާރުހުމުން މަސް ހިތުންއިމުވެގަހަމަ

 ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި. ޝުކުިރއްޔާ.
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 :ންވުރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ސަން ޝިޔާން. ޙަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު 

 

 ސަން ޝިޔާން ވާހަކަދެްއކެވުން:ޙަތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

 ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކު ސުޫލކީ މް ޕްރީރވިސް ޮކމިޝަނުގެ ފަރާތުން ސުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖުޑީޝަލް ސަ

 ައޅައިދިނުމަށް އެދި މި ފިަޔވަޅު ،އަިދ ޖިނާޢީ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިގެން ެއކަން ބަލައިދީ ،ޚިލާފުވެ ޑުތަކާގަނންމި

މިއަދު އަދި  ށްކުރި ރިޕޯޓަން ތައްޔާރު މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ މި ،ގުޅިގެން  ކާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ރިޕޯޓަ

 .ރއޮނަރަބަލް ޑ ،ޒަތްތެިރ ރައީސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީއްކުރަުމންދާއިރުގަިއ އި އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސް

ޕީ.ޕީ.އެމް ކިޔާ  ،އަކީ ފަނޑިޔާރެްއގެ ޝަރުތު ހަމަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން. އެ ޝަރުތު ގެއްލުނު ހިސާބަކީދީދީهللاޢަބްދު

ޓަކަިއ ށްކެްނިޑޑޭޓަށް ތާއީދު ހޯދުމަ ،އިދޮރުން ދޮރަށް ހިނގަ ،ޕާޓީއެްއގެ ކެމްޕޭނުަގއި ަރސްމީކޮށް ނިކުމެ

. ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުަގިއ ތްތެރިކަން ެގއްލިފައޮތީ ފަނޑިޔާެރއްގެ ަނޒާހާ ހިސާބުން އެ ކުރި ހިސާބު. އެމަސައްކަތް

. އޭގެ ފަނޑިޔާރުންނަކީ ސިޔާީސ ފިކުރުން އެއްކިާބވެގެން ިތބޭ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނޭ ،ވަރަށް ސާފުކޮށް އޮންނާނެ

هللا ޑިޑޭޓުން ގޮަވިއގެްނ ގޭެގއަށް ގޮސް މީނައަށް ޯވޓުލައިދޭށޭ، ރައީސް ޢަބްދުންކެޕީ.ޕީ.ެއމްގެ  ،މާނައަކީ ފަނޑިޔާރު

ތްތެރިކަން ހާއޮތީ ފަނޑިޔާރުގެ ަނޒާ ހިސާބުން އެ ށޭ ިކޔުމެްއ ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެއިދޭލަޔާމީނަށް ވޯޓު

ޖިނާޢީ ބޮޑެތި  ،ވޭއޮ ކޮށްަފއި އެބަ ފާަހގަ ބޮޑަށް ަގއި ވަރަށްޓު މި ރިޕޯ ،ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  އާެއީކގައިއެ . ހަމަގެއްލިފަ

މީހުން  ކަމަށް. އެ  ކުރި މީުހންގެ ހިމާޔަތުަގއި ފަނޑިޔާރު ސީދާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުަގއި ަމސައްކަތް އް ކުރެވިފަިއވާތުހުމަތުތަ

ތްތަކުަގއި ކަޓަަކއި ުކރަންޖެހޭ މަސައްއެމީހުން ފިއްލުވުމަށްިއ، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވަ ،ތުހުމަތުތަކުން ބަރީޢަކޮށް

 ތަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިދީދީ ބައިވެިރވެފަިއވާކަްނ ފުލުހުންގެ ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓުهللاތުން ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުމަލީ ގޮޢަ

މިދެންނެވި ގޮތަށް ޕީ.ޕީ.އެްމެގ  .ވަނީ އެކަން ފެންނަން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު މި އޮތީ ފެންނަން. މުޅި

 ؛ވަރުަގއި ނިކުމެދީދީ އެކްިޓވިސްުޓންގެ ފެންهللاއްަގއި ޢަބްދުހުރިހާ ކަމެ މި ،މްޕޭނުތައްކެ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ،ޖަލްސާތައް

 މިއަދު މި . ތަން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނނަށް ވަނީ ފެނިފަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފަނޑިޔާަރކު ނިކުމެ ުއޅުނު ،ފަނޑިޔާރަކު

 އުމީޤަޮއތީ ވަރަށް މުހިންމު  ފައި މިށިފެ ންވަަނ މަޖިލީހުން ކުރަ 19 ގެއަުޅގަނޑުމެން މިއަދު، މަޖިލީހުން

އަުޅަގނޑުމެން ވީ އެންމެ މުހިންމު  ،ސަރުކާރުން ގެ ވެރިކަން މިލިޙްޞާމަސައްކަތެއް. ރައީްސ އިބްރާީހމް މުޙައްމަދު 

ން. ކަކުރާނެކުރާނެކަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާުރގެތައް އިޞްލާޙު މުއިޤާފު ޞާއިންއެއް ވަޢުދު ެއއީ އިންސާފު. ޢަދުލު

ތްތެރި މަޖިލީހެއްގަިއ ނަޒާހާ ،މްޕޭނުގަިއ އެންމެ ބާރަށް ދެއްކި ވާހަކަައކީމަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ކެ އަދި މި

ކުރާނެ ިއންސާފުން ޝަރީޢަތް ،ކުރުމާއިއިމުޤާފު ޞާޢަދުލުިއން ،އަޅުގަނޑުމެން ފަނޑިޔާރުގެަތއް އިޞްލާޙުކޮށް
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ން ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ވަންޏާ އަުޅަގނޑުމެ ަމގުްނ ކުރާ ކަމަށް . އެކަހަފަނޑިޔާރުންތަކެއް އަުޅގަނޑުެމން ހޯދާނެ ވާ

ތްތެރިކަން މިދެންނެވި ގޮތަށް ނަޒާހާ ،ކުރަމުންދާކޯޓުަތކުގެ މަސައްކަތް ،ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮުތގައި ތިބި ،މުހިންމު ކަމަކީ

ޔާރުްނ އެބަޖެހޭ ބޭރުކުރަން. ޭއެގ ޑިނފަ ފަިއވާގެ މަގުްނ ކުށްކުރާ ހުރިހާ ކަމެްއަގއި ބައިވެިރވެބު ރާޚައަދި  ،ގެއްލި 

މަޤާމުން ދީދީ هللاދޭނީ ޢަބްދުތިބީ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ައޅުގަނޑު ވޯޓު  ރަން އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މި މަސައްކަތެއް ކު

ލި މައްސަަލއިަގއި އިގެއްުލވަهللا ރިޟްވާން ޢަބްދު ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ .ވަކިކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ދީދީ هللاގޮތަށް ޢަބްދު ކުރުމަށް ޓަކައި މިދެންނެވިމަތްކުށްތަކުން ސަލާ މީހުން އެ އެ ،ކުރެވޭ މީހުންތުތުހުމަ

މަޖިލީހުން  ކުރުން އެީއ ޖިނާޢީ ބޮޑު ތުހުމަތެއް. ެއއީ ބެލެްނޖެހޭނެ ކަމެއް. ެއއީ މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން މިމަސައްކަތް

 ،ުރކޮށްޒިހާއިންސާފުގެ ުކރިމައްޗަށް އޭނަ  އި،ހިންގަ ތްރީޢަޝައޭަނގެ  ،މުަގިއ ވިޔަސް ކަދީދީ ވަކިކުރި هللاޢަބްދު

އެީކގަިއ އަދި ހަމައެއާ ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މުއިޤާއިންސާފު  ގައިކަމު އެ އަށްއިލާ ޢާރިޟްވާންގެ 

هللا ވާން ޢަބްދުޟްރި ިއ،ރީޢަތް ިހންގަޝަ ،އިންސާުފގެ ކުރިމަްއޗަށް ގެނެސް ވެސްކުރެވޭ މީހުން މިކަމުގެ ތުހުމަތު

ޅެންޖެހޭ ިއއްޒަތްތެިރ އެްއޔާ އެަބ ފިޔަވަޅު ެވއްޖެ ށްބަިއވެރި ބަޔަކަ އި ގެއްލުނު ގޮތް އެބަ ސާފުާވންޖެހޭ. އެކަމުގަ

ރވިްސ ސަ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ޖުޑީޝަލް ،ހަމަެއކަނި ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްރައީސް. 

 ތަޙުޤީޤުން ވެްސ ުގޅިގެން މި ހިންގުނު އާދީީދގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ هللاކޮށް ޢަބްދުޞައަދި ޚާއް ،ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓުން

ރައްާކވީ ދީދީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފިލައިގެން هللاހިނަގއްޖެ. ުކއްލިއަކަްށ ޢަބްދުގިނަ ެއއްޗެހި ސާުފވެގެން ވަރަށް

އަދު ސުވާލުކުރަންޖެހޭ ކަެމއް. މި ައޅުގަނޑުމެން ، މިއީރަްއކާވީ  އިދީދީ ފިލަهللاކީްއެވގެންތޯ ޢަބްދު ؟ކީްއވެގެންތޯ

 ،ދިޔައީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ން ފިލީ. ކާރު ވިްއކާލީ. މުދާ ވިްއކާލީ. އެ މިންގަނޑަށް ީދގެ އެޕާޓްމެންޓެއް ުކއްޔަށް

، އަމިއްަލ ޒަމީރު ގަބޫލުކުރޭ ތިމަންނައަށް މިހިރީ ގޯސް އެްއޗެްއ ހެދިފައިކަން. އެހެންވީމާވެސް  ގެއެމަނިކުފާނު

އްޔާ ފަނޑިޔާރު ދީދީ ައޅުގަނޑުމެްނ ތިބީ މިއަދު އެ މަސަްއކަތް ނިންމަން ނިކުމެ. އިރާދަކުެރއްވި  މެން މިޑުނއަޅުގަ

ކުރާނަން. ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫުނގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެަބއޮވޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއަދު މި ކޯޓުން ބޭރު

ނީ. ރީޢަތް ހިންގަންޖެހޭޝަ ރުން އެްއކިބާެވގެންކަން ކުފިސިޔާީސ  ،ނުޖެހޭއެީކަގއި ަވިކ ފަރާތަކަށް މިނިވަންކަމާ

ަރއީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުެގ  ،ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ަރއީސް ،ވެސްއެހެންނަމަ

ނައިބު  އޭުރގެ ،ޔާމީންެގ އޯޑަރަށްهللا ސީދާ ޢަބްދު .ދިޔަ ުދވަްސވަރު ކަންކަން ހިނގަމުންދިޔަ ގޮތްއިރީޢަތް ހިނގަޝަ

އޮތީ  މިބުނާ ގޮަތކަށް ކަންަކން ކުރަމުންދިޔަކަން  ،އަށްދިޔައީ. ބުނާ ަގޑިރައީސްގެ އޯޑަރަށް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުން

ގުޅުންހުރި ސިޔާީސ  އަދި އެކަމާދީދީގެ ފޯނުންނާއި هللا ޢަބްދުެއކީަގއި ރިޟްވާންގެ މައްސަަލިއގައި ފެންނަން. ހަމައެއާ

. ގެއްލިގެން އުޅުނު މީހުން ބޮޑަށް ސާފުެވފަ އޮތީ އެކަން ވަރަށް ކުރި ތަހުޤީޤުން މި  ފަރާތްތަކުގެ ފޯނުން ފުލުހުން 

ސާފުެވގެްނދިޔަ ސާފުވުން ިއއްޒަތްތެރި ، އަދި ފަނިޑޔާރުެގ ާހލަތު ބަޔާންކޮށް ،ގެއްުލވާލަން ކުިރ މަސައްކަްތތަކާއި

އެހެން ގޮްތގޮތުން އުޅެންޖެހޭ ހިސާބަށް  ،ވެޑަ އޭަނއަށް ލިބޭ އެްއޗެއް ކު ،ކުދިން ބަލަންޖެހޭ މީހަކަށްވެ 4. ރައީސް
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ހިތާމަކުރަންޖެހޭ  ،އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް މިއީ އަުޅގަނޑުމެްނ ލަދުގަނެ އިމާދިޔަތްތެރިކަން ގެއްިލގެންފަނޑިޔާރުގެ ނަޒާހާ

ތަްއ ގެދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރު  ،ރުކޮށްލަުމން ދަންނަވާލަން އޮތީ، އަުޅގަނޑުވެްސ ވާހަަކ ކުކަމެއް. އެހެންވީމާ

ގެންދާނަމޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ށް އަނުލާ ކުރިއިކުރާ މަސައްކަތް ައޅުގަނޑުމެން ހުއްޓަްނ ކުރުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީއިޞްލާޙު

ަގއި  1:30ޑު މިއަދު ނުލާނަން. އަޅުގަނއިމަސައްކަތް ހުއްޓަ  ފަނޑިޔާރުގެ އިޞްލާުޙކޮށްފަިއ ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން މި

ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަމަްށ  އި ދޭނެ ވާހަކަ ިދެވހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި އެންމެހަޓުވޯދީދީ ވަިކކުރަން هللاފަނޑިޔާރު ޢަބްދު

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޓަކައި ދަންނަވާލަން. ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލަތީފު.އްާޔސިރު ޢަބްދު ރުރު. ކުޅުފުއްފުށީ އުތުރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ފްޠީލައްކުޅުފުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދު

ުނވަނީްސ  ެވގެން ސަިއކަލެއް ގަނެިވއްޖެ. ހަމަ ދުވަސްކޮޅެއް އަހަރު 18ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އުމުރުން 

ކޯަޓށް މައްސަލަ ގޮއްސި. ހަމަ  ،އެހެންނަމަވެސް .ކުރީހައްަޔރު އިއެކީގަ  އާސައިކަލު ަވގަށް ނަގައިފި. ހަމަ މީހާ

ފަހުން ވެސް ހަމަ ގަިއ ިތބޭނީ. އޭގެނތިކަމެއް ނުހިނގާނޭ. ތިމަންނަމެންގެ މީހުންނޭ އެތާ ،އަޅުގަނޑަށް ދިމާލަށް ބުނީ

ންނަމެންގެ މައްސަލަ މަތި ،ބުނާނެ ށްވެސް ދިރިއުޅެނީ. އެްއެގއަކަށް ވަންަނއިރަ އިއެކަހަލަ ކަންތައްަތއް. ރަށުގަ 

ޭގގެ ކަންތައްަތކަީކ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަށް ފަނޑިޔާރު ނުދެއޭ. މި ށްއަތިމަންނަމެން ބޭނުންވާ އެްއެޗއް ނުދޭތީ ކުރި

ަވޢުދުވީ އިންސާފު ހޯދައިދޭނެ  ކުރިމަތިލަިއގެން މިބަކަށް ޚާ މިއަދު އޮޅިފަިއ އޮތް ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން އިންތި

އެންމެ ފަހު ދުވަހު، ރައްޔިތުންގެ  ކުާރނެ ކަމަށް ކެމްޕޭނުގެއެީކަގއި މި ފަނޑިޔާރުގެ އިޞްލާޙު މަ އެއާހަ ކަމަށް.

އުެފއްދި ކޮްއކޯޭއ ވާހަކަެދކެވުުނ. ސުވާލު މަޖިލީހުގެ ކެމްޕޭނުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހު ހަމަ އުމުރުން ދުވަްސވީ ބޭފުޅަކާ

ބުގެ ނަތީޖާ ޚާވަނަ ދުަވހުގެ ރޭ އިންތި 6 ޕްރީލުއި އޮތް ަކމެއް. އެފަފެދިއުެއވަަރށް ސުވާލު ؟ތިކަން ކުރެވޭނެހެްއޔޭ

އަނެއް  މާއަށް އަރައިދިަޔއި 65 ،ގިނަވަމުން އައިސް ޑިތައް ގިނަަވމުންނގުނަމުން އައިއްސަ އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ލިބުނު ގޮ

ކުރާނެ ތައްތައް އިޞްލާޙުންމެޕް ނެރެފި. ކަޑްން ރޯއާދެ! ޖުޑިޝަރީ ؛ކޯޓުން މްޕްރީއަވަހަކަށް ސުދުވަހު ވީ އެންމެ 

ަވގުތު  ،ހުރިހާ ވާހަކައެއް ދަްއކަން ފަށަިއފި. އެހެންނަމަވެސް މި ،ާއއިތިމަންނަމެން ރަނގަޅުކުރާނެ ވާަހކަ ،ވާހަކަާއއި

ސާބިތުކޮށްދެނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މި . މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ވަގުތު ާފއިތުެވއްޖެ .ފާއިތުެވއްޖެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ހަމަކުރާނެކަން.  އިނުހުރެވޭނެކަން. އިންސާފު އަރައި މީހަކު ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ކަންކޮށްަފއި ފިލަ ފަރާތަކަށް އެ ސްއެްއވެ

 ހަމަ. ހަމަ އޭސޮރީއޭ. ވީ ވޯންޓް ޔޫ އިން ޖެއިލް  އަރ ހަމަ ބްރަދަރ ވީ ،އެގޮތުން އަުޅގަނޑު ހަމަ ބުނެލަން ބޭނުން

 އި ިމއަދު ރާއްޖެއިން ބޭުރގަ ؛ފަނޑިޔާުރގެ ވާހަކަ  ވާހަކަދަްއކާ  މިންމެެއކީަގއި އަޅުގަނޑުެއއާ ،ފާހަގަކޮށްލަން



49 

 

 2 ؛ބޭފުޅާގެ ދޮށީ އަނބިކަނބަލުންނަކީ ހޯރަފުށީ ބޭފުޅެއް. ވަިރކޮށްފައި އެ ،ކަމުަގިއ ވިޔަސް ހުންނެވި  ިއގެންފިއްލަވަ

ކުދިންނަށް  2ދޮށީ  ަމހުގައި މިބައްަލވަިއގެން ުއޅުްއވަނީ. ަކިއވެނި ޅަކާދަރިން ހުރޭ. ވަރިކޮށްފައި މާލޭގެ ބޭފު

 ؟ކިހިނެއްތޯ ރުފިާޔ ހޯދަނީަވގުތު އެބައޮތް ހޯރަފުީށގައި.  މިިލއަން ރުފިޔާ ދީފަިއ ގަނެފަިއ މި  2ދޯންޏެއް ކަންނެލި

އް ުއޅޭ. އެ ޖުުޅވާ ބާއީ  ،އެއްޟީޤާނު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނު ،ެއކީަގއި އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންހަމައެއާ

ކަްށ ، މި ފަނޑިޔާުރގެ މައްސަަލ ބެލި ކޮމިޓީގެ ަރއީސަެރއް ފަނޑިޔާ އުޅޭ. ެއއްންނާނެ ޖުޅުާވ ބާއީފެ ތަކުންިޑއޯވީ

ަގިއ އެީކގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުއާދެ! އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ވާހަކަދައްކާ ފަނޑިޔާރު. ހަމައެއާ  ؟ބޭފުޅެއްތޯއިންނެވީ ކޮން

މަސް ނުވަނީސް ކުއްލިއަކަށް ހައިކޯޓަށް ބަދަލުވެއްޖެ.  6ގުޅިގެްނ  ކާތަކަހުރެފައި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަކަށް ކުރި ޙުކުމް

އަހަރު  1ތިބި ފަނޑިޔާރުންތަކެއް ތިއްބާ  ކުރި އެަތކެއް ދުަވސް ވެފައިެއކީަގއި ހައިކޯުޓގައި މަސައްކަތްހަމައެއާ

މިއީީކ  .ދައްކަނީވާހަކަ މި ންނޑުމެ އަުޅގަ ؟ދަލުވެއްޖެ. އަުޅގަނޑުމެން ހައިރާނެއް ނުވޭތޯައކަށް ބަޟީޤާނުވަނީސް އިސް 

ކުރަންޖެހޭކަން މިއީކީ ދިވެހިންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަށް އޮޅިފައި އޮތް ކަމެއް ނޫން. ފަނޑިޔާރުގެ އިޞްލާޙު 

އް. އެހުރި ބަ ެއކަން ކުރާނެ ހިތްވަރު އިކާ އުލަޙައެކަން ކުރެވޭނެ މާނޭނގިފައި އޮތް ކަެމއް ނޫން. ހަމައެކަނި ބޭނުންވީ 

 ން އެ ރވިސް ކޮމިޝަނުސަ ޖުޑީޝަލްެއކީަގއި . ހަމަ އެއާކޮށްދީފައިމުޤާވަނީ  ރަްއޔިތުން މި އުލު ިދވެހިޙަމާ އެ މިއަދު

ހަމައަށް ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނާމިއަދު  ،ށްތްތައް ފުރިހަމަކޮއަކުރަމުން. ހުރިހާ އިޖުރާދެނީ ފުރިހަމަ މަސައްކަތަށް އެ

 ށް ކައަ ން ލައިގެން ކުރިޟީޤާރޯލް ގެްނގުޅޭ އް. އަުޅގަނޑުެމންނަކަށް ޑަބަލްމެއޮތީ. މިއީ ފެށު މައްސަލަ ައއިްއސަ މި

ން ލައިގެން، ފަނިޑޔާރުން ޟީ ޤާލުކުރާ މާަދމާ އެ ޙުކުމް ބަދަ ،ނުދެވޭނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ މިއަދު ޙުކުން ނެރެފައި

އިރާދަކުެރްއވިްއާޔ هللا ނަން. ދާގެންށް އަަކންތައްތައް ކުރި ށް ނުދެޭވނެ. އަުޅގަނޑުމެން މިައކަލައިގެން ކުރި

ބޮޑަްށ  ބޭފުޅުންނަށް ެގނެސްދޭނަން. ވަރަށް ައޅުގަނޑުމެން ވަޢުދުިވ ދުވަސް އެ ،އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިން އެދޭ

 ރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް. ރިތެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްޝުކުރިއްޔާ

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގި  ގޮތުން ވަރަށް ގުޅޭ އާަމއްަސލަވާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ހުށަހެޅިފައި

ީޤޤަތުގައި އަުޅގަނޑަށް ިމކަން ޙަ. ގެ ގޮތުަގއިއް ހެވަބޭފުޅުންނަްށ މިއަދަކީ ވަރަށް އުފާވެިރ ދު ދާޅުެވއްޖެ އެވި

ވަރަށް ހިތާމަވެިރ  ކުރެވެނީ ތަންކޮެޅއް ތަާފތު ގޮތަކަށް. އަުޅގަނޑަށް ިމއަދު ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެްސ ކުރެވެނީސިފަ

 އަުޅގަނޑުމެްނގެ އިއާ އޮޑިވިދާޅުވި ކަްނނެލި އްެކވި ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އެދެސާސެއް. ކޮންމެހެން ދެންމެ ވާހަކަފުޅުހުއި
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 ،ދޯދިޔާވެ  ފުގެ ނިޒާމުޞާދުލުިއންޢަދިވެހިރާއްޭޖގެ  ،ގުޅުން އޮތީމަެއއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވާ ވާހަކައަކީ  ރަށާ

 ،އެުކަގއި ވަރަށް ިއްއޒަތާ ،ދަރުކުރި ޤަމެން ވަރަށް ދިޔަީއ. ައޅުގަނޑުދާ ވާހަކަ އަުޅަގނޑުމެން އަޑުއަހަމުންސްނެތިހަސްފަ

 މީގެ އަުޅގަނޑުމެން ވާހަކަމައްސަލަތަކެއް އުޭޅކަމުގެ  އި މަޢުލޫމާތު ބަލަމުންދިޔަ ދާއިރާއެއްގައެކު ތިރާމާހުއި ވަރަށް

ލުމުން މީގަިއ އިވާ ރިޕޯޓަށް ބަލަ ކުރިން އަުޑއަހަމުންދިޔައީ. ެއހެންނަމަވެސް، މިހާރު އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގައި މި

އަުޅަގނޑު މިދެންނެވީ ޙަޤީޤަތުގައި  ،ބިުރވެރިކަން ައޅުގަނޑު ހިތަށް ވަދެ ،އިމާކަނުރަްއކާތެރި ،ކަމާއިހުރި ސީރިއަސް

ިދވެހިރާއްޖެ  ،ދައުލަެތއްެގ ސިފައިަގއި ،އުެމްއގެ ސިފަިއގައި ޤަތި އިހުސާސެކޭ. ކުރެވެނީ ވަރަށް ހިތްދަމިއަދު 

އުމުެގ ޤަ ީރ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ކީ ޖުޑިޝައަރާ ޓަކައި އެންމެ ުމހިންމު މަސައްކަތެއް އަާދކުރަންޖެހޭ އެއް ދާއިދެމެހެއްޓުމަށް

ވެހިރާއްޭޖގެ ޤަދަރާިއ އިްއޒަތް ކުަޑވެގެން ދާްނ ބޭރުމީހުންގެ ކުރިމަތީގަިއ ދި ،އުމުެގ ައުގވެއްޓި ޤަ ،ނެތިހަސްފަސް

 އިގަ ފެންނަނީ. އެއްވެސް ހާެލއް މެދުވެރިވި ސަބަބުތައް ޙަޤީަޤތުގައި މިހާރު އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މި ރިޕޯޓުތަކުން މި

މުން ވަކިކުރަން ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ނުދެކެން. ޤާއުޅެނީ ވަކި ނަމެއް ިކޔާ ފަނޑިޔާަރކު މަ އަޅުގަނޑުމެން މި

ރީޢަތުގައި ބެންޗުަގއި ޝަފުން ހިންގި ސާއުޅެނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ބޭއިން އަޅުގަނޑުމެން މި

 ދައްާކކަށް ނޫން. މި މައްސަލައާ ގުޅޭ އެކަމުގެ ވާހަކަ ތީ ހިމެނިވަޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅެްއެގ މައްޗަށް ފިޔަވަޅެއް ެއޅޭ

ކުމްކުރެްއވި ފަނިޑޔާުރ ޙުދީއަކީ ަރއީސް ނަޝީުދގެ ަމއްަޗށް ދީ هللاގޮތުން ދެެކވޭ އެިކއެކި ވާހަަކތަކުގެ ތެޭރަގއި ޢަބްދު

ވަރަށް ސާުފކޮށް  ންިމ ރިޕޯޓުއަުޅގަނޑުމެންނަށް ޙަޤީަޤތުގައި  ،ގޮުތގަިއ އޮތަސް  ގެބެލޭ މައްސަަލެއއް ،ވާތީ ކަމަށް

ނަންަގވަިއގެން ބެއްެލވި ން އަމިއްލައަށް އިސްުގޅިގެްނ ޖޭ.އެސް.ސީ އެބަ އެނގޭ މިއީ ފުލުހުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަަލއަކާ

ރަނގަަޅށް އެބަ ސާފުވޭ މިކަުމގަިއ އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް  . އަުޅގަނޑަށް ިމ ރިޕޯޓުން ވަރަށްންކަކަމެއް

ހުރިހާ  .ާވކަންންމަން އަިއއިރުަގއި ވަރަށް ފުރިަހމައަށް މިއާ މެދުަގއި ކަންތައްަތއް ކުަރއްވާަފއިނި ގޮެތއް ިއގައިމައްސަލަ

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  8ރީ ކޮމިޓީގެ ާވކަްނ. ޖުޑިޝަތަެކއް ވަރަށް ފުިރހަމައަށް ފޮލޯކުރައްވާަފއިތުއައިޖުރާ

 އި،ކުރަްއވަ ތުތަކެއް ފުރިހަމައަކޮމިޓީން ހުރިހާ އިޖުރާ ވިން މި މައްސަލަ ބެއްލެޖޭ.ެއސް.ސީ ،ވަނީ ނިންމަވާފައި މި

އެްއގޮތަށް ހުރިހާ  ުއސޫލުތަކާލަތައް ބެލުމުގައި ހަދާފައިވާ މިފަދަ މައްސަޖޭ.އެސް.ީސގެ ގާނޫނާއި އެ ކޮމިޝަނުން 

މަޖިލީހުން ގޮތެއް  ރިގޮތުން މި އިއްޒަތްތެ އޮތީ އެ ރިޕޯޓާ ގުޅޭ ވާ ކަމަްށ. އާދެ، ދެން މިހާރު މި ކަންކަން ނިންމަވާފައި

ދެއްެކވި އިްއޒަތްތެރި ާވހަކަފުޅުކުރިންެވސް  ދެއްެގ ގޮުތގަިއ މީގެޢުނިންމުން. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ެއންމެ މުހިންމު އެއް ވަ

ފެންނަ  ދު. އާދެ، މިހާރު ައުޅގަނޑުމެންނަށް މިޢުރީ އިޞްލާޙުކުރުުމެގ ވަޖުޑިޝަ ،މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެްއވީ

މުމެއް ނޫން ކަމުގަިއ. މިީއ ައދި ނި ،ށް ބަލާިއރުގައި އަުޅގަނޑަށް ވެސް ެދންނެވެން އަންނަނީޓަމައްސަލަިއގެ ރިޕޯ

ކަމުގެ ޝަްއކުތަްއ ފުނަށް ގޮސްފަިއ އޮންނާނެ ޢީ ާދއިރާަގއި އަށަގެންފަިއވާ ބަލިމަުޑކަން ިމއަށްވުރެ މާރާއްޖޭގެ ޝަރް

ޅަކަށް ެވސް ކުރެވޭނެ ޖާގަ އެބައޮތް. އަުޅގަނޑުމެން ގަނލުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކިތަންމެ ރައިމި ރިޕޯޓަށް ބަލަ

ސް މި ރިޕޯޓުްނ ވެ ކަންގިނަ ރަްނޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ވަރަށްކު ،ވާނަމަ މަށްރީ އިޞްލާޙުކުރަން ޭބނުންވާ ކަޖުޑިޝަ
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 ،ރިކަމާއިތިހިތް ،ތްތެރިކަމާއިހާ ނަޒާ ،އެބަ ސާފުވޭ. އާދެ، ޝަރްޢީ ދާއިރާގައި މަސައްކަްތކުރަްއވާ ފަނޑިޔާރުންނަކީ

ނަމަވެސް، ރިވެތި އަޚްލާޤުަގއި ތިބެންޖެހޭ ބައެއްކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. އެހެން

ދެްއވުމަށް އެދި ފޮނުއްވާފައި އޮތް ޓެްކސްޓު އިން ަވޒީފާެއްއ ހަމަޖައްސައިއާފަނޑިޔާރެްއގެ އަނިބކަނބަލުންނަށް މެލޭޝި

ޓަަކއި ބުރޯއެްއގެ ކިަބއިން އެހީތެރިކަމަށް ޑޮލަރުކޮޅެްއ ހޯއްދެވުމަށް ، ހިނދުނަންމެސެޖު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެ

އަދި ނުރައްކާތެރި މައްސަލަެއްއގަިއ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ބަޔަުކ  ،ފޮނުއްވާ ހިނދުއެދިަވޑަިއގެން ރިކުއެސްޓު 

ކަން މި ފަނޑިޔާރުގެ މައްޗަށް ބެލޭ ވިނެންލުމުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެއިމީހުން ރާއްޖެއިން ފުރުވަ އެ ،މިނިވަންކޮށްދީ

ިރވެިތ  ،ހިތްތިރިކަާމއި ،ކަާމއިރިތްތެދެން އަުޅގަނޑަކަްށ ނޭނގޭ އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި ގޮތަްށ ނަޒާޙާ ،ހިނދު

 ޒިންމާ އަދާކުރެއްވޭނެ ގޮަތކަށް އެފަދަ ފަނޑިޔާރަކަށް ހުންނެވޭނެ ކަމަށް. އާދެ، މި  ނުެޖހިއަޚްލާޤުަގއި ވަކިފަރާތަކަށް

ތާއެއް ކަމެއް އެބައޮތް. ވަރަށް މުހިންމު ނުކު ޕޯޓަށް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެިވގެންދާ ވަަރށް މުހިންމު ރި

 ،ބަެއއް ކަމަްށ ވާން އެބަޖެހޭ އިނގޭތޯ. އޭެގ މާނައިަގއި މި ވިދާުޅވަނީ ްއވަތްތެރިނިމިގެންދާއިރު ފަނޑިޔާރުންަނކީ މުރު

ން އޭނާއަށް ލިބިފައިާވ މުޖުތަމަޢު ،މީހަކު ަވޒީފާ އަދާުކރާ ގިންތީގެ ކަރާމާތާއި  އެ ،އިފާޝަރަ  ،މީހެއްގެ ކަރާމާާތއި އެ

ެވސް ދުރުަގިއ  މެއް އަުތވެދާނެ ކަމަށް އޭަނއަށް ގަބޫުލކުރެވޭ ުހއްދަ ަކންތައްތަކުންެއ ޤަދަރަށް އުނިކަ  ،ޤަދަރާއި

ސުލޫުކ  ،އުޅެންވީ ގޮާތއި ،މިންތަކާއި ،ތަކާއި ންތިބެންޖެހޭ ބައެކޭ. އެހެންވީމާ، މިހާ ސާފުކޮށް ފަނޑިޔާރުންގެ އި

ޮބުޑ  އްޔިތުން މިތިބީ ވަރަށްިދވެހި ރަ ،ލަތްތައް ދީފައިސީ މީހުންނަށް ބާރާއި އިޚްިތޔާރާއި ވަ އެ އި،ކަނޑައަޅަ 

 ވޭމި ތުހުމަތުކުރެ  ،އެހެންަނމަވެސް، މި ރިޕޯޓަްށ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮްށ އެނގޭ  .އެީކގައި އިތުބާރަކާ

 ނެތް މިންވަރަށް އްކަން. ދެން މިއީ ޝައްކެ ަލްއވައިފިއިފަނޑިޔާރު މިދެންނެވި ހުރިހާ އިތުބާރެއް މުގުރަ

ބަހުސަކަށް ބޭނުންވާނެ  ވާތީ، އަުޅގަނޑު ވެސް ެދކެނީ މިއީ ިއތުރު ކަމެްއ ކަމަށް ކޮށް އޮތްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފު

ރާއްޭޖގެ  ،ރަނގަޅު ކަމަކީ ނަށް މި މަޖިލީހުން ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ންމެދިވެހިާރއްޖެއަށް އަުޅގަނޑު ކަމަށް. ކަމެއް ނޫން

ދިވެހިންނަށް ޙައްޤުވާ މިންވަރަށް  ،ރުދަނާކޮށްއަުޅގަނޑުމެންގެ ޢަދުލުއިންޞާުފެގ ނިޒާމު ހަ ،ރީ އިޞްލާޙުކޮށްޖުޑިޝަ

މި ފިޔަވަޅު ވާނެ ޔަވަަޅކަށް ފި  މުމުހިންއެޅޭ  ރޮނގުން ކުިރއެރުވުން. އާެދ، އެ ،ތަރައްޤީކޮށްނިޒާމު ޢަދުލުއިންޞާފުގެ 

ދިވެހިރާއްެޖ  ،ދާނީ އިކުރިއަރަގޮތުަގއި ދިވެހިރާއްޖެ  ނުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން ގަޫބލުކުރާއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ަޝއްކެ 

ެގ ާދނީ އަދި ދިވެހިންނަށް ޙައްޤު މިންވަރަށް ދިވެހިރާއްޖެ ކުރިއަށްގެންެދވޭނީ ފަނޑިޔާރުއިތަރައްޤީ މަގުން ކުރިއަރަ

 ބޭފުޅުން... އަުޅަގނޑުމެން އެ .ތްތެރި ފަނޑިޔާރުން ތިބެގެންހާލާޙުކުެރވިގެން. އަުޅގަނުޑމެންގެ ތެރޭގައި ަނޒާޞްއި

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 .ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުނގޫފާރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 
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 ވާހަކަދެްއކެުވން: ރު މުޙައްމަދު ވަޙީދުބަންއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެ

ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ރީ ` ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް ޖުޑިޝަ

ދީީދ هللاެއާއއެީކގައި ފަނިޑޔާރު ޢަބްދުރީ ކޮމިޓީއަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ެދްއވި ކަމަށް ޓަަކއި ޖުޑިޝަފޮނުއްވައި

އަށް ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މީގައި ޓަކައި ޖޭ.އެސް.ސީ ދެްއވި ކަމަށްއިސަލަ މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައްމަވަކިކުރުުމގެ 

މުން ވަިކކުރަންޖެހޭ ޤާތެރި ރައީްސ، އިތުުރ ބަހުސެއް އޮތް ކަމަކަށް ައޅުގަނެޑއް ނުދެކެން. ޙަޤީޤަތުގައި މައިްއޒަތް

އުނދުން ރޯކުރާޭށ  .އަދަބު ދޭންޖެހޭ މީހުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހައްޔަރުކޮށް  އިވެސް ނޫން މިއީކީ. ހިފައް މީހުންނެ

ަހވާ  ،ހަވާއަުރވަން ރެީޑާވން އަންަގވާފަިއ ޮގސް ،ބާނަިއގެން ައންނަހެންތިމަންނަމެން އަންނާނަމޭ ލައިންކާނެ ެއއްެޗއް 

  ރަހުމަތްތެރިއެއްގެ ވާހަކަ މިހިޓެއް ރަ ؛އްކަނީ. މީނާގެ މައްސަލަދަ ކޮށްލާ މީހުންގެ ވާހަކަ މިކުމްޙުފަޓާސް ބަރިއަށް 

ސް ވަިކވަރަކަށްތާ ވެ ެއަކމަކުވެސް ބުނި. ން ސަލާބައްަޕއަްށ ެވސް ދިމާވި ދުވަހު  ފަހުން ދައްކަނީ. އެންމެ

ލާފައި އިޕައްމީނާގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބަލަން ފެށީމާ ވަރަށް މޭފު ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ކެްތވާނީ. މީނާގެ މައްސަލަ

ން ބޭނުންވަނީ. ދެން ޖޭ.އެސް.ސީގެ ތަޙުޤީޤު ހިންގާލަިއގެންނޭ ތިމަންނާގެ އިވަޑަިއގަތީ އާއްުމކޮށް ހުޅުވަދިފުރަތަމަ އެ

ރަނގަޅަށް ހުޅުވާލަދެްއވަިއގެން އެ ތަޙުޤީޤު ފެއްޓެވީމާ، ަވރަށް ރީތި އަތްދިގު ގަމީހެއް  ހަމަ ވަރަށްފަރާތުން 

ދެން ކުއްލިއަކަްށ  ،ހެޔޮވަރަކަށް ތުބުޅި ދިގުކުަރްއަވއިގެން  ،ންގެބުލޫ ޖިންސެއް ތުރުކުރަްއވައި  ،ތުރުކުރަްއވަިއގެން

 ރީިތކޮށް މީހެއްގެ ފޮޯޓ ދައްކާލުމަށްވުރެ ބޮޑަށް މި ،ކިޔާ ސަސްޕެކްޓު ެއކެއް އަުޅގަނޑުެމން މިއަށް  7774015

 އައި ހިސާބުން ކަހަސަސްޕެކްޓު ެއެކއް އެއީ ާކކުކަން. މެސެޖުތަެކއްގެ ވާ ރާއްޖޭަގއި އުޅޭ އެންމެންނަށް އެނގޭނެ

ތެރޭަގއި އުޅޭނެ ބަެއއް ފިރިހެނުން ޝައުޤުވެރިކަމެްއ  ގެ. ެއއްކަލަ ައޅުގަނޑުމެންކުރަްއވަން ފެްއޓެވީފެށިގެން ކީރިތި

ކުރަްއވަން ެފއްޓެީވ. ހަމަ ކީރިތި .ގިނައިން ރޯ ލޯބިނުވާ އަންހެން ކުިދން ސެޓުކުރަންެވގެން ގޮްސ ހަމަ ވަރަށް ،ނެތް

 ވުރެ ގިނަ  ހަށްށް ނޭނގޭ ފުރުއްވާަފއި މަސްދުވަނަޑކަމިހާރު އަޅުގަ ،ކަމާ ކުރިމަތިލާން ކިޔާފައިމި ތިމަންނަ ބޭނުމޭ 

 އް ނޫން. އަޅުގަނޑެ ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކައެއް އިދަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ިމއީކީ ހީފަ ދުވަސް ފާއިތުެވގެން މި

ވާހަކަ ދަްއކާކަށެއް. އާއްމު ުބއްދިއަށް  ވާލާދީފައި މިހަ ނަންބަރުތަަކކަށް  ،ނޫން އަކުރުތަކަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުމެއް

ރާއްޭޖގެ ދެކުނުްނ އުތުރަށް ކޮންމެ ރަްއޔިތެްއ  ންނަންޖެހޭނީ ކޮންސިފައެއްކަން. މިއެނގެންޖެހޭނެ ފަނޑިޔާރެްއަގއި ހު

 އި ވިލް ސަރިވސްގަ ސި  ރާއްޖޭގެ ކަުމގައި ަބހައްޓަންޖެހޭ މީހެއްތޯ؟ މިދީދީއަކީ ފަނޑިޔާރުهللا ކައިރިން ައއްަސވާ ޢަބްދު

ތިބޭ. ކޮށްލާ އެބަނާރާ ވަީޒފާ އަދާކޮށްލަ މަށްކަސެކެޓްރީވަޒީފާ އަާދކުރާ މީހުން އޯލެެވލް ނެތިގެން ވިއްަސކަށް އަަހރު 

ރީޢަތެއްގެ ސަބަބުން ުކއްލިައކަށް ޝަ ކޮށްލަދިން އިކުރިމިނަލް ކޯޓުަގިއ ހުރެފަ ،ފެންވަރު ނެްތ މީހަކު ގެގުރޭޑު ފަހެއް 

އޭާނ  ވެްސ އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ގޮތް އަެނއްާކ ހައި ކޯޓުން ުކއްލިައކަށް ުސޕްރީމް ކޯޓަށް ދިޔަ ،ބަދަލުވެ  ހައި ކޯޓަށް

އާއްމު މަގުތައް  އިތުުރވާހާ ކަންކަން އެއީ. ޕާޓީތަުކެގ ކެމްޕޭނުގައި ަބިއވެރިވޭ. ައުއލާދު މީހުން ،ވަކިކުރަން ހަމަ ފުދި

ތިމަންނާމެންނާ ކުޅެލައިފިއްޔާ  ،ހާ ިކޔަިއގެން ިތމަންނާމެންނަކާ ނުބެހެވޭނޭމީއަސްލު  ،މަތީގައި މީހުންނަށް އިންޒާރުދީ 
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 !އެތައް ޖަރީމާެއއް ހިންާގފައި ތިބި މީހުން. ބައްލަވާ ްއ ކުރާނަމޭ ކިޔަިއގެން މިދެންނެވީކަމެ އެވެނި ،ކަމެއް މިވެނި

އަދި  ގައިްއސަލައިެގ ތުހުމަތުމަެއ  ،ަވގަށް ެނގި މައްސަަލިއގައި  މަޝްހޫރު ނޫސްވެރިޔާ އަްޙމަދު ރިޟްވާން

 އަށް  7774015،  ސަސްޕެކްުޓ އެކަކުންމީގެތެރެއިން ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވެފައި ތިބި މީހުން ކުއްލިއަކަށް ެއއްކަލަ

އުމު ދޫކޮްށ ޤަ އެކީ ޖަހާފަ. ދޫކޮށްލީ. ހަމަ ދޫކޮށްލުމާ 162942A؛ ސ.ހުޅުދޫ އަތިރީގެ  ،އިދު މުޙައްމަދު ުސވަ .މެސެޖެއް

ތަނުގައި  މި .އިއްޒަްތތެރި ރައީސް ؛ކުށްތައް ޮކށްފައި ތިބި މީހުން ބޮޑެތި ޖިނާޢީާކވީ. ުގޅިގެން ޮބޑެތިއްރަ އިފިލަ

މިހިނދުން  ،ބެހޭ އިދާރާތަކަށް ގޮވާލަން  ކަމާ ،ަވިކކުރަންވީކީ ނޫން. އަުޅގަނޑު ދައުލަތަށް އިއަޅުގަނޑުމެން ވޯޓުނަގަ 

 ރައީސް. ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރަހައްޔަރުކު އިމިހިނދަށް ހުރިތާކުން ގެނެސް ހިފަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނުމެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

ރީ މި މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަ އި،ން ބެލުމަށްފަހު މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވަޖޭ.އެސް.ސީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންއަުޅގަނޑު ކޮމިޓީން އެކަން ބެލުމަށްފަހު މި ތަޅުމަށް ހުށަހެޅިގެން އުޭޅ މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން 

 7ވޭުތވެދިޔަ  .ދުވަެހއް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްމެންބަރުންނަށް ވަަރށް އުފާވެރި  މިއަދަކީ މިއީ ޚާްއޞަކޮށް ެއމް.ޑީ.ޕީގެ

ގެންދިަޔއީ އި ައޑުހަރުކޮށް ޮގވަމުންއި ރާއްޖޭގެ ެއކި ރަށްރަށުގަ ޔާ އަހަރުދުވަސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެްނބަރުން މާލޭގެ މަގުމަތީގަ

މެންބަރެްއ ެއްއވެސް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ރޭަގއި ތެއަޅުގަނޑުމެންގެ  .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް .ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ވާހަކަ 

އެހެންެވގެްނ  .ރަހަ ނުލާ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްގޮވެީލަގއި ަކރުގައި ލޭޓަކައި ޮގވި ފު ހޯދުމަށްސާއިން ،ނުހުންނާނެ

 .ސް ޚާއްަޞކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރުންނަށް އުފާވެރި ދުވަހެކޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީ ،އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ މިައދަކީ

އަޙްމަުދ  ވާއަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގެ ެމންބަރެއް ކަމުަގއިއަީކ ދީދީهللاދީދީ، ޢަބްދުهللاަފއިވާ ަޢބްދުވަކިކުރުމަށް ފޮނުވާ

 ދީދީައކީ މި هللاޢަބްދު .އެކަމަށް އެީހތެރިވި މީހެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްޓަކައި ށްލުވުމަފި ލި މީހުންއިެގއްލުވަ  ރިޟްވާން

 .އެޅިގެންިދޔަ ފަނިޑޔާރެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބައި  ،ޝަނުގެ ހިްއސާޑު ކޮރަޕްބޮ ދިޔަ އެްނމެއިރާއްޖޭަގއި ހިނގަ

ބަިއވެރިެއއް.  ކުމްތަކުގެޙުނުރަނަގުޅ  ،ނުޙައްޤުއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ރާ ދީދީއަކީ މިهللا ޢަބްދު

 ތް ޚާބުގައި ެވވަަޑއިގައިންތި މިއަަދކީ މިއީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ރިޔާސީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޓަަކއި ައޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭެގ އަްށ އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދުމަށްމި ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ،ދާއިޢުވަ

ެގ ފޮނިމީރުކަމުގެ ރަހަ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލާނެ ދުވަްސ. 19ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންދިޔަ އެޖެންޑާ 

ދަްއކާއިުރަގއި ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ  އަުޅަގނޑުމެން ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ވާހަކަ .ސް ރައީރިއިްއޒަތްތެ
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 ގެ އަުޅގަނޑުމެން  ،ޭދތެރޭގައި  ައޅުގަނޑުމެންނާ .ގޮތް ފާއިތުވެދިޔަ ުދވަސްތަުކަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެގެންިދޔަ 

 .ގޮތް  ސުޕްރީމް ކޯުޓން ކަންކުރަމުންދިޔައްޖޭގެދޭތެރޭގައި ރާ ދޭތެރޭަގއި ރަްއޔިތުން ބުނާ ބަހާ ރައްޔިތުންނާ

ތިބި ފަނޑިޔާރުންގެ ހާލަތަކީ ކޮބައިކަން. ދީދީގެ ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި ައޅުގަނޑަށް ހަމަ ވިސްނާލަންޖެހޭ ދެންهللاޢަބްދު

ނުން ޝަޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމި ިއވޭދެން ތިބި ފަނޑިޔާރުން ތިބީ ކޮންގޮތަކަްށކަން. އަޅުގަނުޑމެންނަށް އަޑު އެބަ 

 17ޚިލާފަށް  ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި ާޤނޫނުއަސާސީއާ

ެގން އެ މައްސަލައާ ބެހޭ ޮގތުން މި މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފަިއވާ ވާހަކަ. ރެކުެމއް ނެޙު 17 ،ކަމެއް

 ގެ ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރެއް އަުޅގަނޑުމެން ނަކީ ޢަދުލުއިންޞާފު ހޯދުމަށްއަުޅގަނޑުމެން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޓަަކއި ނުޖެހި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށްވެސް ފަހަށް އެމް.ޑީ.ީޕއަކީ. އެކަމަކު ގެބަެއއް ައޅުގަނޑުމެންއަތުން ބީެވގެންދިޔަ 

މި ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި މިހާރު ހޮވިފައި  އި،އީސާ ރަމަޖިލީހުގެ ޓަކައި މި ރަްއޔިތުން ދިނުމަށް ޢަދުލުއިންޞާފު ހޯދައި

 މެންބަރުން ނުހަނު ބުރަ މަސައްކަތް ކުރި މީހުން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދަކީ އަދިވެސް އެއް  65ތިބި އެމް.ޑީ.ޕީގެ 

އިންޞާފުގެ ރަހަ ލު ޢަދުމިއަދަކީ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އުފާވެރި ުދވަހެކޭ. މިައދަކީ ،ފަހަރު އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާަލން

 ރުތެޭރަގއި ލައިގެންދާ ދުވަހެކޭ. ެދއްވި ުފރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އައަޅުގަނޑުމެންގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީިއއްޒަތްތެިރ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ 

 

 ދެއްެކވުން:ވާހަކަ ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

މީހާ ނެތް ކަމަށް. ވަދެަފއި ގޮްސ ެއ ޭގގެ ސާހިބު ،` ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް، ވަަގކު ގެަޔކަށް ވަންނަނީ

ލަނީ. ހުުޅވާލަިއގެްނ ފައިސާ ނަގަނަގާ ުހއްޓާ އިމީހާގެ އަލަމާރި ހުޅުވަތެރެއަށް ވަންނަނީ. ަވދެފައި ސާހިބުކޮޓަރި

އަލަމާރި  ،ބުނަނީ މީހާ މި ސާހިބު  .ތަނުން ަވގުކަޭލގެ މި ފެންނަނީން. ވަމީހާއަށް އަިއސް ވަދެވެނީސާހިބު رهللافغتأس

އަުޅގަނޑު ހީކުރީ  ނޭ،ނޫނޭ. އަޅުގަނޑު ބަޑުަހިއވެގެން އެހެނެއް .ބުނަނީ ބުނީމަ ވަގު ެއނބުރިލާފައި މި ؟ހުޅުވަިއގެންހޭ

. ކިޔާފަ ކޭމިގަންނާނެ ކޮންމެވެސް އެްއޗެވެސް ދެ ކޮންމެ ވަގުަތކު މިއީ އައިްސއަލަމާރި ކަމަށޭ. ވަގަކު ތެދެއް ނަހަދާނެ.

ގިނަ މެންބަރުން އެިކ  ފަނޑިޔާެރއްގެ ާވހަކަ އަުޅގަނޑު މިދަްއކަނީ. ަވރަށް ؛ދީދީެގ ކަންތައްهللاއަޅުގަނޑަށް މި ޢަބްދު

ންނެވި. ތަނުގައި އެބަ އި ްއ މިތަނުގައި ަދއްަކވައިފި. އަުޅގަނޑު ވަރަށް އިޙްތިރާމުކުރާ ވަކީލެ  ވާަހކަ މި ގޮތްގޮތަށް އެ

ތިމަންނަ ލަދުގަނެއޭ.  ،އިން ވިދާުޅެވދެއްވި ޙުސަ ޢަލީ ޫނން. ޖޭ.ޕީގެ އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާީޓެއއް

ގޮތް އަމިއްލައަށް  އަުޅަގނޑުމެންގެ އިހުސާސްތައް ހުންނާނެ ،ވާހަކަތައް ދައްާކއިރު ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި

އިމުކޮށްދޭން ޤާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ޢަދުލު  ،އުެފދޭ ސުވާލަކީ ށްނަގަނޑުމެންޅުާސބުން އަހި މި !ދެނެވަޑަިއގަންނަވާ
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 ،ޢަދުލުން ެއއްކިާބވެ ،ބޭފުޅުން ެއއްިކބާވެ އެ ،ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ،ހަވާލުވެ ތިބި ފަނޑިޔާރުން 

ގެންާދއިރު އަުޅގަނޑުމެން ވިއް ނެރެ ތަކުމްޙުދިވެހި ރަްއޔިތުްނގެ މަްއޗަށް  ،ކުމްތަކާއިޙު އަޅުގަނޑުމެންގެ މަްއޗަށް 

ތިބެންވީތޯއޭ؟  ކޮށްލާތަނުގައި ހަމަ ކުްށެވރިކޮށްލަ ބޭފުޅުންގެ އަތްމަްއޗަށް ދޫކޮށްލާަފއި މި ޢަދުލުގެ ތިލަފަތް އެ

 އެހެން ،ސް ޔަވެސް ފެންނަ އެއްޗެއް ތަނެްއގައި ބޮމެއް ގޮްއވާލި އަޅުގަނޑުމެން ކުޑައިުރއްސުެރ އަޅުގަނޑަށް ގައިމު

ނެރޭނެ އަުޅގަނޑުމެން ތިކަްނ  ކުން ސް ވަރަށް ަފސޭހައިން ރާއްޭޖގައި އޭރު އޮންނަ ސަރުކާރަޔަރި އް ކުމެކަ

މިއީ  ؛އައީ ތަނަށް މި ނިމުނީ. ދެން އަޑެއްބަެޑްއ ވެސް ނީވޭ. އަުޅގަނޑުމެްނ މި ހިސާބުން އެ ކުށްވެރިކުރަމޭ. އެ

ގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާ އަޅުގަނޑުމެން ންނަށް އަސްލު މެ އަޅުގަނޑުއަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި އޭގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް. 

 ފު.ޞާއިންދުލުޢަފެިށގެން. އެީއ  ވެވޭނީ މިއަދުންޢަދުވަސް، އަސްލު އަުޅގަނުޑމެންގެ މަސައްކަތަށް މި ުރޖޫ

 . އައީށްމެންބަރުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޚާއްަޞކޮ 65ތިބި  މިތާގެން ކިޔައި އިމުކޮށްދޭނަމޭ ޤާދުލުވެރިކަން އަޅުގަނޑުމެން ޢަ

 އެޅިގެން މި މިއަދު  ، އެކަުމގެ ފުރަތަމަ ފިޔަޅުއެހެންވީމާ ެގެއއް ހޯދައިދޭނެ ވާހަކަ.ވެރި ފަނޑިޔާރުދުލުވެރި އިންސާފުޢަ

ކޮންމެ މީހަުކ ވެްސ  ،ަދއްާކ ާވހަކަ މެންއަބަުދެވސް އަުޅގަނޑު ؛ެއއްވެްސ ވަަރކަށްއަުޅގަނޑަްށ ، ދަނީ. އެހެންވީމާ

މިތަނުން އަޅުގަނޑުމެން ގެނެްސ  .އިރާއްޖެއިން ބޭރުގަ އިކޮށްފަ ކަމެއް ހުރިހާ ، ދަވާލައިގެންތްދައުލަ ،ކޮްށގެންވަްއކަން

 އީ އެ  .ނުކުރެވޭ އްމެއިޤާ ފު ޞާއިންދުލުޢައެ ހިސާބުން އަސްލު . އެ ހިސާބުން ނިމުނީ އެ މީހާ ވަކިކުރީމާ

 ،ތަނުގައި ދަންަނވާފަިއވާނެ މަ މި ކޮްށގެން ހޯދި ފަިއސާ ނަގަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑު ކުރިންވެސް ހަވަްއކަން

ވެސް އެބަޖެހޭ  ހުރިހާ އެއްޗެއް މި ،ގެތަކާ ހުރި ފްލެޓުތަކާއި ރާއްޖޭގައި ހުރި ރާއްޖެއިން ބޭުރން ގަނެފައި ؛ފްލެޓުތަކާއި

 އި ފަހަދާރިޕޯޓް ޝަރީ ޖުޑީ ފަިއ،ބަހައްޓާތަނަށް ގެނެސް ައޅުގަނޑުމެން މި .މުވަނީއިޤާ ފުޞާ އިންދުލުޢަށް ރައޭނަގަން. 

 10 ،މެންބަރުން 10 ގެން އަޅުގަނުޑމެންކޮމިޓީ ރީޝަޖުޑި ގެލީމަ އަދި އެ ހިސާބަކުން ނުނިމޭ. އަޅުގަނޑުމެންއިފޮނުވަ

ގަނޑުމެންގެ އަދި ކުިރއަށް ޮއްތ ހިސާބުން ފެށިގެން ައޅު އެ  .ރިޕޯޓު ފޮނުވާފަ ފައިއޮތީ މިތަނަށް ނިންމާ މެންބަރުން މި

ވެސް ިދވެހިރާއްޖޭގެ  ހަމަ ައނެއްކާ ،މިއަދު އަުޅަގނޑުގެ ުސވާލަކީ . ތިބިމަސައްކަތް މާ ބޮޑު. ަބިއަވރު އެބަ

 ،ވެސް އެތަނަށް އަންހެން ނޫނިްއޔާ  ،މް ކޯޓުަގއި ބޭތިއްބީމަތޯ ރަނގަޅީރައްޔިތުންނަށް މިކަހަލަ ފަނޑިޔާރުން ސުޕްރީ

ވާލަކީ. އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ޑުގެ ސުއަުޅގަނ އީމި ؟އިގެން އެަކންތައް ރަނގަުޅކުރެވުނީމަތޯއޭ ރަނގަޅީލަ ވެސް ފިރިހެން

އިތުރުްނ ކާިއ އަދި ޭއގެކަންތަ 19ހުިރ ދައުެރްއގަިއ ައޅުގަނޑުެމން އެޖެންޑާަގއި  ގެފަްސ އަހަރު  އަޅުގަނޑުމެންގެ

ނެތި  އިންސާުފވެރި ފަނޑިޔާުރގެެއއް ،ދުލުވެރިޢަގަނޑުެމންނަކަށް ސަރުކާރުން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ވެސް އަޅު 

ޅޭނެ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ކަނޑަެއއް ނޭ އްށް ނުކުރެޭވނެ. މިނިމަމް ވޭޖެކަނޑުމެންނައަޅުގަ

ސަލްކުރަނީ. ބަޖެޓަށް ކެންމަސްވެރިކަމުގެ ބިލަށް ވެސް ހަމަ އެްއޗެއް ާލއިރަްށ . ކަނޑައަާޅއިރަށް ކެންސަްލކުާރނެ

އެއް ނޫން. ދީދީهللا ހަމައެކަިނ ޢަބްދު ؛ަތން ބަދަލުވެގެން އެ ؛އެތާތިބި ، އެހެންވީމާގެނަޔަސް ކެންސަްލކުރާނެ. 

 ޖެހޭ. މި ނޫން ގޮތަކަށްދަމިލަ ފިލުވަން. ސާފުކުރަންޖެހޭ ވެދޮ. ތްތެރިވާންޖެހޭ ކޯޓަށް ެއއްކޮށް ނަޒާހާމްސުޕްރީ
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ވެހިރާއްޭޖެގ ، ދިމެންބަރުންނާއި 87މަޖިލީހުގައި ތިބި  ،ދެކޭގޮުތގައި ައޅުގަނޑުމެން އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު. ނުނިމޭނެ

ިއ، ދިވެހިާރއްޖޭެގ މަިޖލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ނައިުބ ރައީސާ ،އިގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސާ ހުރައްޔިތުންނާިއ، މަޖިލީ

ށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން އެބަޖެހޭ. މިކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް ޝާމިލުވެގެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަ

މުސްކުޅިްނ  .ތިބެވެނީ ފެތޭ އޮޑީގެ ރިޔާ ދަށުވެފަ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެ އްޔާޖެހިއްޖެއަޅުގަނޑުމެން ފަހަތަށް 

. ފުރަތަމަ ދުވަސް ެއކަން ކުެރވެން އީ، މިއަދަކީ މި އެެހންވީމާނޑުމެންނަށް އެ ތިބެވެނީ. ެއގޮތަށް ައޅުގަ . ނޫންތޯބުނެއެއް

ބަރިއެއްހެން ޯގސްކޮށް ތިބި މީހުން ހަމަ ފަޓާސްމިއަދުން ފެށިގެން  .ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅުމެންނަށް އެޅޭ އަޅުގަނޑު

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އިަތނުގަ ، އަުޅގަނޑު ހަމަ މިޅުގަނޑުމެން ކަނޑަމުންދާްނވީ. ވަިކކުރަމުން ދާންވީ. އެެހންވީމާއަ

 ާއއްމުކޮްށ ަށވަރުުކރާށޭ. އަޅުގަނޑުކަގެ ވޯޓު ޔަޤީން އޮންނަ ޯވޓުަގއި ތިމަންނަ ަގއި 1:30ގެ ވިދާޅުވި އަުޅގަނޑުމެން

 އިބާރާތުން  ރީހަމިއަދުގެ ވޯުޓ އަުޅގަނޑު ވަރަްށ ޝަ ،މި ުބނަނީ ފައިނުކޮށްށް އިޢުލާއާްއމުކޮ، މި ބުނަނީއިޢުލާނުކޮށް 

 އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ . ވަކިކުރަން ދޭނަމޭ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 .ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރުރި އިއްޒަތްތެ ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ރަޝީދުހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނެތިެއއް  އަުޅގަނޑު މިހެން މި ދަންނަވަނީ ކަމެއްވަރަށް ެވސް އުާފވެރި ދުވަހެއް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

އަމިއްލަ ، މިިނވަންެވގެން އައިސް ސާރވިްސ ކޮމިޝަން  ޝަލްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީ  ގިނަ ދުަވސްތަކަކަށް  .ނޫން

ކުެރވިފަިއ ރުރަްއޔިތުްނނަށް އެނިގގެންދާ ދުވަސް. މި ރާއްޖޭަގއި ހިސޯ ދިވެހި ކަންފިން ފަށައިފައިމަތީގައި ހަަރކާތްތެރިވާ

 ވެގެންދާ ުދވަސް. ަރއްިޔތުންނަށް ން ފަށައިިފކަމުެގ އިހުސާސްަތއް ދިވެހިދާ މިިނވަންެވގެންއޮތް ޖުޑީޝަރީ ެއއްކޮށް 

ިމ ، ތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިދާ ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ޮކމިޝަނުން މި އިްއޒަތްކުރަމުންއަޅުގަނޑުމެން ބަހުސް

 އި ފާބަލަ ހަމައަށް ކަމަށްފުރި ،އެްއކޮށް ތްތަކާއަެއކަން ހިނގާފައި ޮއތީ އިޖުރާ ،ބަލައި ރީ ކޮމިޓީޖުޑީޝަމަޖިލީހުގެ 

އެ މައްސަލަ މި  ،އެހެންކަމުން ނީ.ވާހަކަދައްކަމި  މައްސަަލއިަގއި ައޅުގަނުޑމެން އެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ގެނައިމާ

ބެއްލިވެެލއް އެކަން ން ރީ ކޮމިޓީޖުޑީޝައަާށއި، އަިދ މި މަޖިލީހުގެ ހަށް ފޮނުއްވީތީ، ޖޭ.އެްސ.ސީއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީ

އަދި  އިެއމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންނާ ގެޅުގަނޑުމެންދަންނަވަން. އަ ން އެ ދެ ފަރާތަށް ވެސް އަުޅގަނޑު ޝުކުރުފުރިހަމަކަމު

އިންސާުފވެިރ ، ދުލުވެރިޢަިދވެހިންނަށް  ،ކަމަކީ  އައިމެހައި ދިވެހި ރަްއޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް އެދެމުންންއެ

އަދި އޭެގ . މުގައި އަުޅގަނޑުމެން ވަކާލާތުކުރީނަވާރައި  އެހެންމެ އެޖެންޑާފަނޑިޔާރުެގގެއް ހޯދައިދިނުަމށް. ހަމަ

. މީ މެން ވެސް ަވާކލާތުކުރަމުންދިޔަ ވާހަކަންއެ ގެވެސް ައޅުގަނޑުމެން ބުަގއިޚާރިޔާސީ އިންތި މިދިޔަސް ކުރިންވެ
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 ،ހަކަައކީގޮސް ދެންނެވިން ެއއްމެ މުހިންމު އެއް ވާ ަގއި ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ނަވާަރއިއެޖެންޑާ 

އިުމކޮށްދޭނެ ވާހަކަ. ރަްއޔިތުން ޤާޑިޔާުރގެެއއް އިންސާުފވެރި ފަނ ،ދުލުވެރި ޢަރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި މި ރާްއޖޭގައި 

ދުލުވެިރ ޢަ ،އިންސާފުވެރި  ،އެހެންމެ މިނިވަންހަމަ ،ކަައކީ އަޅުގަނޑުމެން ަކއިރީަގއި އެދެމުންދިޔަ ެއއް ވާހަ

ލުމުން އިމި މައްސަލައަްށ އަުޅގަނޑު މި ރިޕޯޓު ިކޔަ ،ގެ ވާހަކަ. އެހެންކަމުންކަމުއެްއ ހޯދައިދޭންޖެހޭގެ ފަނޑިޔާރު

 ،. އެހެންކަމުން ކަމަށް މުން ދުރުކުރަންޖެހޭޤާމަނިކުފާނު މަ އެ  ،ފަނޑިޔާރު ޑީޑީޅުގަނޑު ހަމަ ނިންމީ ހިތާއި ރޫހުން އަ

  ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އަޅުގަނޑު މިއަށް ޯވޓުދޭނެ ާވހަކަ ދަންނަވަމުން ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ އުތުރު މައްޗަންގޮޅީންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ރަޝީދުއުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު  މައްޗަންޮގޅީ

ްއ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ އީދެ އީްއސާސް މައްސަލަެއއް. އާެދ، މިޚަ ވަރަށް އީރަީއސް. އާދެ، މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ދިވެހިާރއްޖެއަށް ައޅުގަނޑުމެން މި  ،ދިޔައީ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު މި ކަމެއް  ފާހަގަކުރަންޖެހޭވަރުގެ

މް ކޯޓަާކއި މިހިރަ ރީސުޕް ،ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް  ރަފުެވގެްނ އައުުމގެ އެންމެ ޮބޑު ެއއް ސަބަބަކީޢާޑިމޮކްރެސީެއއް ތަ

 ނިކުމެ ކުރި  ،ކަންބޮޑުވެ  ެއކަމާ ،ަކންކަން ކުރަމުންގެންދާތީވެ ިއ،މަލުކުރުމާޢަ ގައިމުގޮތުަގއި ަކންކަނަހަމަ  ންކޯޓުތަކު

ކެއް ޒުވާނުންނެްއ، އެތަެކއް މަރު، ގެއްުލނު އެތަ އިމަސައްކަތެްއގެ ނަތީޖާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ، ިދވެހިރާއްޖޭގަ 

އެތަކެއް ަފއިސާެއްއގެ  ،ނގިއާެދ، އެވެސް ވީނުީވއެއް ނޭ ؛ނުފެނި އެތައް ބައެްއގެ ަޙއްޤުއި ޖަލުން ހޯދަ

ހަމަ  ،ދަނީ މިތިބިކަެމއްގެ ވެސް ފަހަތުަގއި އައިްސ ނިމިގެން ހާމި ހުރި، އާެދ، ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ؛މައްސަލަތަކެއް 

 ،ދީދީهللاދީދީ ފަދަ އެތަކެއް ަބއެްއގެ ސަބަބުން. އާދެ! މިއަދު ޢަބްދުهللاހަމަ ޢަބްދު ،ދަފަ ހަމަ މި  ،ކޯޓުތަުކގަ މިތިބި

 ން އަުޅގަނޑުމެންނަށްމް ކޯޓުން ަވކިކުރަކަމެއް ވެސް ސުޕްރީ ސްޓާއެއް ނޫންޕޯންދެން  ކަށް ނޭނގެގަނޑައަޅުމާދަމާ 

 އެންމެ ތަންކޮޅެއް ވެްސ ފެށުމެއް. ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ އީ. އާދެ! މިންފޮނުވާނީކީ ލިސްޓު މިތަނަށް

 ،ހެކި  ގެންމެ ހުރިހާ މަސައްކަެތއް ކުރާނެކަމުގަނޑުމެން ހަމަ ގެންދެވުނު އެކަންކަމުގައި އަޅު  މި .ނުޖެހޭނަންފަހަތަކަށް

 އުމެއްޤަ އިންސާފުވެރި ، މެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ހޯަދއިއެން ،ކިަޔއިެގންނަވާރަ އެއީ އެޖެންޑާ 

. އިންސާފުވެރި މަޖިލީހެއް ހޯދުމަށް ކުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއްގެ ަނތީޖާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ތަނަށް ހޯދައި މި

މުންގެްނދާ މަސައްކަތުގެ ތެޭރގައި ިމ އާާރސްތު ރަނގަޅު ގޮުތަގއި ކުެރވެ ،އުމު ބައްޓަންކުރެވި ޤަދަނީ  އަޅުގަނޑުމެން މި

 ރިވސް ކޮިމޝަނުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖުޑީޝަލް ސަ .ތްތެރި ރަީއސް ހުރިހާ ކަންކަމެއް ކުރަމުން. އާދެ، އިްއޒަ

ިމީއ  .ުނވޭ އްަހއިރާނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަުޅގަނޑުލާިއރު އިޔަތްކޮށް ބަލަ ކަންަކމަކަށް ރިޢާ ފޮނުވާފައިާވ މި ހުރިހާ
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ނާނެ ފަނޑިޔާރެއް ނޫނީ ތަށް ައންދެން އަުޅގަނޑަކަްށ ނޭނގެ ދެންހުރި މިގޮ .ވަރުރި ކަންތައްަތއް ުހރިމީނަގެ ހު

އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި  ،ހިސާބެއްގައި ކަމެއް ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހުންނާނީ ކިހާ ،ޟީއެްއގައި ހުރި މައްސަލަަތކަކީޤާ

 އެބަފެނޭއަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން  .ވެްސ ނޫން ފައިސާައކީ ައޅުގަނޑުމެންނަްށ އޮިޅގެންވާ ަފއިާސއެއް

ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ގޭދޮށަށް ގޮސް އެ ބޭބޭފުޅުން އަތުން  ،ފުޅުން ގޮސްސް ފާޅުކަންމަތީގައި އެ ބޭބޭއިްއޒަތްތެރި ރައީ

އެތަެކއް  ؛ެގއްލުނު ،އުމުގައި ވީ ަމރުގެޤަ .ގެންދާކަން. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްުކރަމުން ކަންކަންފައިސާނެގުމާއި އެ 

ފަިއސާ  އީދަނީ. މިންެގންދާއިރަށް އަނެއް ދޮރުން ިނކުމެގެތުހުމަތުކުރެވޭ އެަތއް ބަަޔކު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ހަމަ 

ދީީދ هللاޢަބްދު ،ޤާޟީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ، މި ރައީސް. ނަގަިއގެން މި މީހުން ކުރަމުން އަިއ ކަންތައްަތއް އިްއޒަތްތެރި

ހިތުން  ންނަށް އޭނައެހެން މީސްމީހު ،ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށްލާފައި ހުރިހާ އެހެން އޭނަގެ ބާރުތައް އެހެން ބަޔަކަށް ދީ

މެންގެ މި އަުޅގަނޑު .ދެވޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސްކަމަށް ހެދިގެން ދުރަކަށް ނު މަތްވީ މީހެއް ސަލާ އޭނައަކީ

 ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދުމަށްޓަކައި ިނުކމެ ކުރި އެަތއް މަަސއްކަެތްއގެ ތެޭރގަިއ އެތަެކއް މަެރއް

ވެްސ އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ.  އާދެ ޖަލުަގއި .މި އިންސާފު ހޯދުމަށްޓަކައިރި ރައީސް، އިްއޒަތްތެވެސް ެވއްޖެ 

ދީދީ ފަދަ ދެން ތިބި هللا ޢަބްދު ،ހަމަ މިފަދަ .ޒަްތތެރި ރައީސްއިއް  ،މީގެ ހުރިހާ ޒަްނމާއެއް ނަގަންޖެހޭނެ ،އެހެންވީމާ

 ދަމާ އަޅުގަނޑުމެންަނށް ޕޯން ސްޓާއެއް ނަމަވެސްމާ .އަިއއްސަ ގެ ވާހަކަދީދީهللا އޮތީ ޢަބްދު މިއަދު މި ؛މީހުން ވެސް

ދީީދ هللاޢަބްދު ،ލަންތަނަށް. އަޅުގަނޑު ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ޮގވާ  އެހެން މީހެއްެގ ނަމެއް އަންނާނެ މިކޮންމެވެސް

ދާނަން މީނަ ހުރި ތާކުން މިތަނަށް ގެނެސް އޭނަ ޝަރީޢަތުގެ މައި ވެސް ހައްޔަރުކުރުމަށްޓަަކއި، އަމުެރއް ނެރެގެން

 .ނޫން  އްމިަކން ހޯދައި ބެލުމެ އީ،ކުރާ މަސައްކަތަކީ މި މެން މިއަޅުގަނޑު .ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް

 ކުެރވެންޖެހޭނެ. މި ހުރިހާ ެއވެސް ފްީރޒް ،ަނގައި  ވެސް ހުރި އެސެެޓއް  ،ޖެހޭ އަދަބުވެސް ހަމައެކަނި އޭނައަށް ދޭން

 ބަދަލު  އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ އަިނޔާގެ ،ންގެ ަޙއްޤުކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރައްޔިތު

ގެ ބުރަ ރވިސް ކޮމިޝަނުން މިވަރުކުރުމަށްޓަކަިއ ޖުޑީޝަލް ސަ ކަން، މި. އެހެްނވީމާސްއީރި ރައިްއޒަތްތެ

އީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ރަ ން،ގޮތެްއަގއި އަުޅގަނޑު ހަމަ މިކަން ފާހަގަުކރަ ައދި ޚާއްޞަ ،މަސައްކަތެއް ކުރަްއވައި 

ކަންކަން އިްޞލާޙުކުރުމަށްޓަކައި މި ހުރިާހ ޭޖގެ ރާއް ، އަދިއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިކަމަށް އިސްނަންަގވަިއގެން

 ،އާދެ .ުޅގަނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް މަނިކުފާނު ހޯދައިދެއްވާތީއަ ،ބާރެއް އެ މަނިކުފާނު ދެއްވައި

 ބޭފުޅުންނަކީ މިކަން  ދެ އެ ؛ުޅގަނޑުމެންެގ މި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއީެއކު އައެއާހަމަ

ެއ  .ބޭފުޅުން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްކުެރއްވި ދެ ކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ނިކުމެ އެންމެ ބުރަ މަސައްކަތް

ޖެހޭނެ ގޮތް އަިދ މިކަން ގެންދަން .ވެސް ގޮތް ނގާކަންަކން ހި ނގޭނެ މިދެ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން އެ

މަ ނަމޫނާ ގޮތެްއގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ގެންދާކަމުގެ ހެކި ، މިކަން ަވރަށް ރިތކޮށް ހައެހެންވީމާ .ވެސް

 ން ންކަނޫ އެންހެންފަޓާސް ބަރިއެއީ  .ދަނީ. މީގެ ޕްރޮސެސް ތެރެއިން މިކަން ކުރަންޖެހޭ މި ފެނިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް
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 .ފާހަގަކުރެވޭ  .ނަށް އިނގޭއަުޅގަނޑުެމން .މިތާނގައި ހަމަ ފާހަގަކުރެވޭ ނަށްވަރަށް ސާބިތުކޮށް އަުޅގަނޑުމެން ވެސް

 ،ކުރަންއެްއކޮށްލެޭވ ވޯެޓއްކަން އަުޅަގނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން ހަމަ މުޅި ދިވެހިާރއްޖެ އީލެވޭ ޯވޓު މި ، ިމއަދު މިއެހެންވީމާ

މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަމަ އޮތް  އެކަނިހަމަ ،ވެސް ނޫން ެއަކނި އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދާއިރާެއއް ހަމަ އީކަށަވަރުކުރަން. މި

ން ވޯޓުލާނެކަން ހަމަ މެހަިއ ބޭފުޅުންފްލޯގައި ތިބި އެ ،ނަގއި ތިބިމިތާ ސް އެއްކޮށްއަދި މުޅި މި މަޖިލި ،ކަންވޯޓެއް 

އަދި މިއަށް ހަމަ  ،ކަމަށާއި ނޑު ހަމަ މިއަށް ވޯޓުދޭނެ، އަުޅގައެްއވެސް ަޝއްެކއް ައޅުގަނުޑ ނުކުރަން. އެހެންވީމާ

ވެސް  ދެްނ އޮތް މީހެްއގެ އެތި  ،އަުޅގަނޑު ޮގވާލަންއަްށ އެސް.ސީ ޖޭ.ެދން ޖެހިގެން  .ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން

 ޞަތަށްޓަަކއި. ތިބީ ހަމަ ތައްޔާރަށޭ. ޝުކުރިްއާޔ ދެއްވި ފުރު އަުޅގަނޑުމެން މި .ނުވާލަދެއްވާށޭވީހާވެސް އަވަަހކަށް ފޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު  މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރު މޫސާޢަބްދުލްޣަފޫހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އެއްކޮށް ރައްޔިތުްނެގ  ވުމާޢަނޫނުއަސާސީއަށް ރާއްޖެ ރުޖޫޤާއާ ވަނަ އަހަރު  2008ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 ރަްއޔިތުންެގ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުެރވޭނެ  ،ކަމާއި ލިބޭނެ އުއްމީދުތައް ވަރަށް މަްއޗަށް ދިޔަ. ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު 

 ،އެހެންނަމަވެސް  .ދިޔައީަރމުންކުއެއްކޮްށ މަސަްއކަތް ހުރިހާ ކަމެްއގަިއ ރައްޔިތުން ވަރަށް ޮބޑު އުްއމީދާ މި  ،ކަމާއި

 ،އިބްތިޚާބަށް ކޯޓުތައް ވަދެ ގެވަނަ އަހަރު  2013ނޫން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.  ންމަގަކު ކަންކަން ހިނގައިިދޔައީކީ އެ

ނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ޤާެއއްޮކށް ފުރަތަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާ އެއާ މުޅި ނިޒާމު ފުނޑާލީ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ހަމަ

 ނޫން ށްއެކަން ކުާރކަ. ތްތެރި ަރީއސް ސަރުކާރު ބަޣާވާތަުކން ވައްޓާލުމުަގއި ކޯޓުތަށް އެހީތެރިވި ިއއްޒައުފެދުނު

ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު  އުފައްދާަފއި ުހރީ ކޯޓުތައްއަުޅގަނޑުެމން  .ހުރީކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޯޓުަތއް އުފައްދާފައި

އޮތްހާ ދުވަހު އުޅެންޖެހުނީ  ދަތި ހާލުގައި މި އުމު ޤަނުލިބުނީމާ މި  ކޯޓުތަކުން ރައްިޔތުންނަށް އިންސާފު .ހޯދައިދޭން

ކަެމއް ޮއެވގެން  ޒާތީ. ދޭތެޭރގައި ކަމެއް ެއއްވެްސ ބޭފުޅަކާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނެތް ހަމަ ޒާތީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،ގޮތް ކަންކަން ކުރެއްވި  ންއެ ބޭފުޅުންނަށް އިނގޭނެ ެއ ބޭފުޅު .ޅުންއެ ބޭފުޅެނީ ވެސް އު

ެއ  ،މަޝްވަާރކޮށްވެސް  ަތްއ މި މަޖިލީހުން އެ ބޭފުޅުންނާ ކޯޓުތަުކގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ދޭންވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތް

 ،އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެން.  ރުކޮށްދީފައިވާނީބޭފުޅުންނަށް އުޅެޭވވަރުގެ އިާނޔަތާއި މަދަމުވެރިކަން މި މަޖިލީހުން ފޯ

ސިޔާީސ ބޭފުޅުންނެއް  ނުދެވުނު އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ކޯޓުތަުކގައި ިތއްަބވަނީޔިތުންނަކަށް އިންސާފެއް ހޯދައެއްރައް

ކޮށްފައި އްޔަންޢަތްތެރި ބޭފުޅުންގެ ގޮތުަގއި ިމ މަޖިލީހުން ނަޒާހާ ،އެއީ ރަްއޔިތުންނަށް ިއންސާފު ހޯދުމަށްޓަކައި .ނޫން

ނުފެނޭ އިނގޭޯތ.  ،ނޫން ؟ތްތެރިކަން ފެނޭތޯުސވާލަކީ ެއ ނަޒާހާ ،ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. އެހެންނަމަވެސް
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ތަކުގައި އެ ބޭފުޅުންެގ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުްނ ެކމްޕޭނު ،އިންތިޚާބުތަކުަގއި ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ

ވަރަްށ ، ންާވ މަންޒަރަކީ. އަުޅގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަންތަން. ެއއީކީ ނޫން ރައްޔިތުން ބޭނު ބައިވެިރވާ

ިތއްބެިވ އެ ބޭފުޅުްނ  ޅުްނ އެބަެއއްކޮްށ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރަްއވާ ބޭފު ވަފާތެރިކަމާ ،ތެދުވެިރަކމާއި ،އިޚުލާޞްތެރިކަމާއި 

 . އެ ޒަތްތެރި ރައީސްމީކީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ހާލަތެއް ނޫން އިއް .ބާ ކިޔަން ހަމަ އަބަދުވެސްޙައަޅުގަނޑުމެން މަރު

ަރއްިޔތުން އަބަދުވެސް ދެމިތިބޭނެ.  ލާޞްތެިރ މަސައްކަތުަގއި ދިވެހިޚުގެންދަވާ އިކުަރއްވަމުން  އެ ބޭފުޅުން އެ ،ބޭފުޅުން

އިންސާފާއި  ،މި މަޖިލީހަކީ .މަޖިލީހެއް ނޫން ފަނޑިޔާުރގެތަކުްނ ނެރެން އޮތް ،ތްތެރި ފަނޑިޔާރުންހަކީ ނަޒާހާމި މަޖިލީ 

އެކަން މި މަޖިލީހުން ކުރާނެ  .ުކރަން އޮތް މަޖިލީހެއްނުމަށްޓަކައި ފަނޑިޔާރުގެ އިޞްލާޙުދިއިހަމަހަމަކަން ހޯދަ

އެ ފަނޑިޔާރު ހަމަ  ން ބޭރުކުރަންވެގެން މިއަދު މިއުޅެނީކީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅޔަގނޑުމެން ފަނޑިޔާރަކު އެތަނު

ކާުރގެ ސަރު .ޮކށްނެއް ނޫން އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްކުރަްއވަމުން ގެންަދވަނިެއކު މަސަްއކަތްއިޚުލާޞްތެރިކަމާ

ަގއި ވެްސ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތް ހަދަން އޮންނަ ތަނެއް ނޫން ފަނޑިޔާރުގެައކީ. މި ސަރުކާރު ،ސިޔާސަތުތައް 

ގުޅުން ބާްއވަިއގެން ކަްނކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ބޭފުޅުން. އެކަމަކު އެކަން އެހެްނ  ތިއްބަވަފާނެ ފަނޑިޔާރުންނާ

ކުރަން ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން. އެ ބޭފުޅުން އިންސާާފއި ކުމްޙު ޔާރުންނަީކ ފަނޑި. ުނވާނެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްންގެންގޮ

މުގައި ހުންނަާވ ޤާސަރުކާރުަގއި ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ މަ. ކުމްޙުްއވަންޖެހޭ ކަމަކީ އެްއކޮށް ކުރަ ދުލުވެރިކަމާޢަ

ންނަށްޖެހޭ ބާރުވެރިކަން ގެއްލިދާނެތީ ނޫނިއްޔާ އެ ސަރުކާުރގެ ެތރެއިން އޭނައަްށ އޮ ހަމަނުޖެހިދާނެތީތްބޭފުޅަކު ހި

 ެއީއ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކާ . ނެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްނުޖެހޭށް ފަނޑިޔާރުން މޭޒުކައިީރގައި ތިބޭކަށްކުރާކަކުމްޙު

ބޭފުޅުން ކަންތައްަތއް  އެުކ ތިއިންސާފާ  ،ވާހަކަައކީ. އަުޅގަނޑު ިދވެިހރާއްޖޭގެ ފަނިޑޔާރުންނަށް މި ގޮވާލަނީ 

ސަރުކާރުން ކުރެްއވި ކަމެއް  .ނުލާނެ އަެތއްރަކުން އޭ އިގަ ވާށޭ. މި މަޖިލީހަކުން ތިއިން އެްއވެސް ބޭފުޅެއް ގައި ކުރައް 

އް އެ ނޫްނ ގޮތެއް ައޅުގަނޑުމެންނެ .ްއޔާ ފަނޑިޔާރުން ނިންމަވަންޖެހޭނީ ގޯހެއްގެ ގޮތުަގއިކަމެއް ެވއްޖެ ގޯސް ،ވިޔަސް 

ކުރަން ބޭނުންވިކަމުގައި ވިަޔސް   ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅަކު ކަމެއްގޮތަކަށް އަދި މި ނޫން އެ .ބޭނުމެއް ނޫން

ވަރަްށ  ،ގޮތް ޖެހޭމަލުކުރަންޢަނުވާނެ، ފަނޑިޔާރުްނގެ ުކރިމަތީގައި އެ ބޭފުޅުން  ނިންމައިެގންއެކަމެއް ެއގޮތަށް

ިއ ގަރީނާެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ލިބިަފއިާވ ހެއްކާ  ، ހުރި ގާޫނނުތަކާއި ިއބާރާތުން ހެދިފައިޙަވަރަށް ސަރީ ،ސާފުކޮށް

އުުމެގ ޤަ މި  ނުދިޔައިމާއުމުން ފެނިގެންޤަންޒަރު މި ކުމް އެ ބޭފުޅުން ނެރެންޖެހޭނީ. އެކަމަކު މި މަޙު ނެރެންޖެހޭ

ބޭނުން  މެން. އަުޅގަނޑުޖެހުނީ އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް ދަތިހާލުގަިއ އުޅެްނ މި ،ުނލިބި ރައްޔިތުންނަށް އިްނސާފު

ކުުރމަށްޓަކައި މި ސަރުކާރުން ހާސިލު މި އުއްމީދުތައް އިންތިހާއަށް ބޮުޑ. ުއއްމީދު  ގެޔިތުންއިންސާފު. ރައް 

 އިމެހަންގެންދާ އެއެކު ފަނިޑޔާރުކަްނ ކުރަމުންއިޚުލާްޞތެރިކަމާ ،އްބާރުލުންދީކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަްށ އެ

 .ބާ ިކޔާނަންޙަޑުމެންގެ ޕާީޓގެ ނަމުގައި މަރުދި އަުޅގަނއި އަ ޔާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންެގ ސަރުކާރުެގ ނަމުގަ

ކޯޓު ދޫކޮށް ގެއަށް ވަަޑއިގަންަނވަްނ  އިންސާފުްނ ބޭރުން ކަންކަން ކުރަމުންދާ ފަނޑިޔާރުން ހަމަ ،އެހެންނަމަވެސް
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ޑު ރީއޭ ބުނާ އަކުކުމްޙުފޯނަކަން ބައްތި ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން ރަށްރަށަށް ދިޔައިމާ

 .އުމުގެ އެްއވެްސ މީހަކު ބޭނުމެއް ނުވާނެޤަމި . ނޫން އެއީކީ ބޭނުންވާނެ އަެޑއްިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ.  ،ށްއަހާކަ

ފަނޑިޔާރުެގއިްނ  ،އުމުގެ ަރއްޔިތުން އެްއޗެކޭ ނުބުނާނެޤަ މި ،ޑިޔާރުންނަށް ކިތަންމެ ބޮޑު މުސާރަެއއް ދިނަސްފަނ

ފަނިޑޔާރުގެަތއް ، އިމުކުުރމަށްޓަކައިޤާ ، އިންސާފު އެހެންވީމާ ނެ.. ނުބުނާލިބެންޏާރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު 

ތްތެރި ބަޔަކަށް ފަނޑިާޔރުންނަކީ އަބުރުވެރި، ޤަދަރުވެރި، ނަޒާހާިއ، އިމުކުރުމަށްޓަކަޤާއިންސާފު  .ޖެހޭނެސާފުކުރަން

މަސައްކަތާެއކު ަރއްޔިތުންނަށް ސަރުކާުރގެ  މި  ،ގެ ަމސައްކަާތއިމި މަޖިލީހުދަީކ މީއްނެ. އަޅުގަނޑުމެން އުހަދަންޖެހޭ

ދާނީ ހަމަ ދިޔުން. އިރާކުެރއްިވއްާޔ، އެ މަސައްކަތް އިުމވެގެންޤާފަދަ ފަނޑިޔާރުގެތަެކއް މި ޤައުމުގައި  ދެކެން ބޭނުންވާ

ޒާތީ ކަމެއް ނެްތ. މައްސަަލއެްއ ނެތް.  އެއްެވސްހަމަ ދޭތެރޭ  ންނާކުރިއަށް. އަުޅގަނޑުމެންނެއް ފަނޑިޔާރު ބާރަށް

ޓަކައި ހަމަ ޚިދުމަތަށްތި ކޮށްދެއްވާ ތި ބޭފުޅުން  ބޭފުޅުންނަށް ކަން ކުރަމުންދާ އެންމެލާޞްތެރިކަމާެއކު ފަނޑިޔާރުއިޚް

 .ޝުކުރާއި މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަަތށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޙަސަން އިކްރާމް މެންބަރުަޒތްތެރި ިއއް ދާއިާރގެ ދިއްގަރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ދިއްގަރު

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން ިމ ދައްކަނީ ފަނިޑޔާރުޭގގެ ާވހަކަ. ފަނޑިޔާެރއްެގ ވާހަކަ. 

ކުރާ ގޮތުަގިއ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުއްސަލަ ގޯްސވެފައި އޮތް ވާހަަކ. ފަނޑިޔާރެއް ވަޒީާފއިން ަވކިުކރަންޖެހޭ ހިސާބަށް މަ

ތަން.  ޤައުމެްއގެ ގޮތުަގއި ދެމެހެްއޓުމަށް އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ،ފަނޑިޔާރުެގއަކީ ޤައުެމއް

 އުޅޭ ކަމަށް ެއއްރި ބަޔަކަްށ ވާންެޖހޭނެ. ފަނޑިޔާރެްއގެ ސުލޫީކ މައްސަލަތްތެހާފަނޑިޔާރުންނަކީ ވަރަށް ެވްސ ނަޒާ

 ،ކުރާ ކަމަށް ވާނަމައް ަރނގަޅަށް ބެލި، ސުލޫކީ މިްނަގނޑުން ބޭރުގައި ފަނިޑޔާރެއް އޮޕަރޭޓްއެ ަމއްސަލައެ  މަ،ވާނަ

ން އަުޅގަނޑު ޓުއަޅަން. އެގޮތުން މި ހުށަހެިޅފައިވާ ރިޕޯދޭތެޭރގަިއ ފިޔަަވޅު  އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ އެ ަފނޑިޔާރަކާ

ފަނޑިޔާރު ސުޫލކީ މިންގަނޑުްނ  ،ތް ސާފުކޮްށ ފެންނަންއޮ ިއންވެސްޓިޭގޝަނުން ެވސް އެބަފާހަގަކުރާ ގޮތުަގއި ޕޮލިސް 

 ކުން ެއގޮތުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ ފައިާސއަށް ޚިާޔނަތްތެރިވެފައިާވ ފަރާތްތަކޮށްފައިާވކަން. ބޭރުގައި މަަސއްކަތް 

ަތކެއް ަނގަްނ ޑަށް ބޭނުންކޮށް، ާނޖާއިޒު ފައިދާފައިސާ ހޯދުމަށް އެދިފަިއވާަކން އަދި މަޤާމުގެ ނުފޫުޒ ަވރަށް ބޮ

ިއްނ ފާވަނީ ވަޒީ ފަނޑިޔާރު މިކުރާ ގޮުތގައި އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ގަބޫލުއުޅެފަިއވާކަން މި ރިޕޯޓުން ފާހަގަކުރެޭވ. 

ގަނޑު ވެސް ހިސާބުން އަޅު ވިފަ. އެހެންވީމާ، މިމަލުތަްއ ފަނޑިޔާރަްށ ގެންދެޢަންޖެހޭ ހިސާބަށް ފަިނޔާރުގެ ރަވަކިކު

ގޮތެއްަގއި ފަނޑިޔާރުްނެގ  ލަ ޖުމު ،ފަނޑިޔާރުން ގޮުތގައި ފަނޑިޔާުރ ވަޒީފާއިން ަވކިކުރަންޖެހޭނެ. އަދިކުރާ ގަބޫލު
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 ،ކަމާެއކުިއާވ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންނަކީ ވެސް ވަރަށް ެވސް ވިސްނުންތެރިޒިންމާތައް ހަވާލުކުެރވިފަ

މަލުތައް ބަހައްޓަންޖެހޭނެ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ޢަބޭފުުޅންގެ  ށް އެމަތީގައި ދެމިގެންދާނެ ގޮތަކަތްތެރިކަންނަޒާހާ

މި ފަނިޑޔާރު ވަކިކުުރމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ  ،އިފައިވާ ރިޕޯޓަްށ ަބލަހުށަހެޅި ،އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން. ެއގޮުތން

ކަާމއެކު ތްތެރިހާނަޒާ ،ށް ވެސްތިބި ފަނޑިޔާރުންނަ ދެން މެސެޖަކީވޯޓުދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި އަުޅގަނުޑގެ 

ކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް ފުރިހަމަކޮށްދެއްވާޭށ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ހަވާލު ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤަގއި ތި ބޭފުޅުންނާ

 .ރައީސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ނިޔާޒް ލީޢަ މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ މާލެހުޅުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުމާލެ

ދޭތެރޭަގިއ  އ2019ާ ޯއގަސްޓު 28 އިން ފެށިގެން މިއަދު 2018ބަރު ންސެޕްޓެ 23ސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ދާ ކޮންމެ  ވޯަޓކަށްސި. ގޮއްސި، ވޯަޓކަށް ޮގއްފަހަރު  ތިބި މީހުން ދެހިސާބަށް ޤައުމު ހިންގަން  ރައްޔިތުންނާ

ރާއްޖޭަގއި  ،ނީއަންނަހަމަ ްށ ވަނައަ ކަމަީކ ކޮބަިއތޯ ބަލާއިރުަގއި އެއް ފަހަރަކު ވެސް ަރއްޔިތުން އެްނމެ ބޭނުންވާ ެއއް

ގަިއ ރު ނަންބަ 1ގައި 19ޖެހޭނެކަމުގެ ވާހަކަ. އެޖެންޑާ ކޮްށދޭންަކއި އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ޓަމުކުރުމަށްއިޤާއިންސާފު 

ޖެހުނު މި މަޖިލީހުން ކުރާން ންޓަކައި ައޅުގަނޑުމެަކ. އެކަމަށްހަޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ މެނިފެސްޓޯަގއި ވެސް އޮތީ އެ ވާ، އޮތީ

އަނެްއާކވެސް ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ދެން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ންކަން ޤީކޮންމެ ކަމެއް ކުރާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަ

 ،ދޭތެރޭގައި ހުށަހެިޅގެން ުއޅޭ މައްސަލައަކަްށ ވީނަަމވެސް ވަިކ ފަނޑިޔާަރކާ އޮްތ މަްއސަލައަކީ ފައިމިއަދު ހުށަހެޅި

. މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން ކަމެްއ ނޫންކުރާ ަގސްތުދޭތެޭރގައި ކުރަން އަުޅގަނޑުމެން  ޙަޤީޤަތުގައި ިމއީ ވަކި ފަނިޑޔާރަކާ

ގައި ކުރާ ދޭތެރޭ ކާފަނޑިޔާރަވަކި މިއީ  ،ންންކަންދެޤީޅުގަނުޑ ޔަރާއްޖޭަގއި ކަންކޮޅުތަުކގައި ިތބި ފަނޑިޔާރުންނަށް އަ

ދެންެނވުނު މައްސަލަ ޖުޑީޝަލް ިއސްވެ ،އޮތް ފަދައިންމި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުަގއި  ،ނަމަވެސް ކަމެއް ނޫން. އެހެން

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫުނައސާސީާއއި ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ވަނީނިންމާފައި އި ސް ކޮމިޝަނުން ބައްަލވަސަރވި

ބެލުމަށް ޖުޑީޝަލް  އަދި އެފަދަ މައްސަލަތައް ،ގަވާއިދާ  އި (އާސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުޖުޑީޝަލް ސަރވި ) 2008/10

 ލޫކީޚިލާފަށް ސު ތާއަކަމަށް. މި އިޖުރާ އެއްގޮތަށް ތްތަކާ އަސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަުޅއްވާަފިއވާ އިޖުރާ

ައޅުގަނޑުމެންނަށް ޖެހޭނީ ހަމަ ކުރާ ކަމަށް  ންކަިޑޔާރުން އެނތިބި ފަގޮތަށް ރާްއޖޭގައި މިހާރުވެްސ  މިންގަނޑު ެގއްލޭ

 ނަގާ ވޯޓުނަާގ ވޯުޓަގއި  ގައި  1:30ފްލޯގަިއ މިގޮތަްށ އަުޅގަނޑުމެން ބަހުސްކުާރ ގޮތަްށ ބަހުސްކޮށް، ިމއަދު މިއަދު 

 ކީ ަވކި ފަނޑިޔާރަކާމާ، މިއީއެަފދަ ފަނޑިޔާރުން ފަނޑިޔާރުެގތަކުން ބޭރުކުރަން. އެހެންވީ ގޮތަށް، ވޯޓު ަނގަިއގެން
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ކޮްށގެން ކުާރ ކަމެއް ނޫން. ިމއީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުައސާސީާއިއ  މިކަންދޭެތރޭގަިއ  ދޭތެރޭގައި، ަވކި ބަަޔކާ

އިތުބާުރ  ގެން ތިބި މީހުންގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުންވެރިކަން ހިންގަ އި، ދިވެހިރާއްޖޭގަ ޓަަކއިގާނޫނުތައް ނެގުމަށް

ދޭތެރޭގައި ކުރާ  ވަކި މީހަކާ. ކަމެއްކުރަން ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ  މިއީ .ޑުމެން ލާ ވޯޓެއްއި އަޅުގަނޓަކަހޯދުމަށް

ވަގުތު  އިރުަގއި މިއަދި އަުޅގނޑުމެން މިކަން މިގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ކުރާ  .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްކަމެއް ނޫން. 

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ދައުލަުތގެ އަހަރު 5މައްސަލައެއް. މިދިޔަ  ށް މުހިންމުކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެބަ ހިނގަމުންދޭ ވަރަ

 ،ފާހަަގވަނީ ންގާ ބޮޑު ޝަރީޢަތެއް. އެ ޝަރީޢަތުގަިއ އަޅުގަނޑަށްއެންމެ އިސްވެރިާޔގެ މަްއޗަށް ހި

އި ތިބި ބާރުތަުކގަތުގެ ދައުލަ ،ތަުކގައި ތިބި ރުއިަގއި ރާއްޭޖގައި އޭރު ެވރިކަމުގެ ބާއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ަމއްަސލަ

ގެ މިހާރު ކޯޓުތަކު ޖެހޭ އެެހންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެބަ ފަިއވާ ކަމަށް.އެންމެންގެ މައްޗަްށ ުނފޫޒު ހިންގާ ހުރިހާ

 ގެ ހިސާބަށް ތިބި ފަނޑިޔާރުން ކޯޓުަތކާދަށު  ، އެންމެއެންމެ މަތީ ކޯޓުން ފެނިގެން ؛ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުަގއި ތިއްެބވި

ެއ މިންވަރު ހޯދޭނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސެގ  ތޯ.ެގ ނުފޫޒު ފޯރާފައި އޮތީ ކިހާ މިންވަރަކަށް.އާުރ.ސީއެމް.އެމް.ޕީށް މައްޗަ

ޖެހޭ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ަމއްސަލަ ައވަްސކޮށް، އެކަުމގައި ަބއިވެިރވާ އަުޅގަނޑުމެން އެބަމައްސަލަ އަަވސްކޮްށގެން. 

ިއ ވެްސ ގަންނަން. އެނޫން ގޮަތކަށް ައޅުގަނޑުެމންނަކަށް ޙަޤީޤަތުމަްއޗަށް ގެކުރި އިންސާފުގެ އިހުން ހޯދަހުރިހާ މީ

ުޑކޮށްފައި ޮއްތ ޑުބަޤައުމު ގަގެ ތެރޭަގއި މުޅި ދުވަހުއަހަރު 5 އިންސާފެއް އަުޅގަނޑުމެން މިދިޔަރައްޔިތުން އެދޭ ފަދަ 

ކުރަން ތިބި ހުރިހާ ެއކަްނ ތަޙުޤީޤު ،ަގނޑު އިލްތިމާސްކުރަންނުނެއްެޓވޭެނ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުުޑކުރުމަކުން ޑުބަގަ

މި  ،، އެމް.އެމް.ޕީ.ާއރު.ސީގެ ނުފޫުޒގައި ޖެހިފައި ތިބި ހުރިހާ އެންމެންއި ވަށް އެ މައްސަލަ ައަވސްކޮށްދެއް ފަރާތްތަކަ

ރޭގައި ަޙއްޤު އަދަބު ދޭތެ މީހުންނާ އިވާ ހުރިާހ އެންމެން އިންސާފުގެ ކުރިަމއްޗަށް ގެނެސް، އެލާފަ އިދައުލަތް ދަވަ

މަޖިލީހެއް. މި  ނެފާތު މަޖިލީހެއް. މި މަޖިލީހަކީ ތަފާތު ކަންތައް ކުރާމި މަޖިލީހަކީ ތަ .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދިނުމަށް.

. ކުރިްނވެސް ިމ މި ކުރަނީ ާތރީޚީ ކަމެއް މިއަދު ވެސް ެމންއަޅުގަނޑުމަޖިލީހަށް.  ނެކުރާމަޖިލީހަކީ ތާރީޚަށް ކަންކަން 

މީހުންނަށް ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށް ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭ. އެއް  އެ. ހުރިުރން ވަކިކޮށްފައި އެބަހުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާލީމަޖި

ފުރުޞަތެއް ނުދޭ.  ނެދުވަހެއްަގއި އިުރއަރާއިުރގަިއ ގެންނަ މަްއސަލަެއއް ކޮިމޓީއަކަށް ވެްސ ނުދޭ. ޖަވާުބދާރީވާ

ިޑޔާރުކަން މީހުންގެ ފަނ ކުރާ ހިސާބުްނ އެގުދީސްއަނެްއ ދުަވހު ތަގާނޫނުގެ ާމއްދާައކަށް ިއްޞލާޙުގެނެސްގެން 

ޤާނޫނުއަސާީސާއއި ތްަތއް ފުރިހަމަކޮށްގެން އައިޖުރާ ،ހުރި. އެހެންނަަމވެސްއި އެބަފަމަލުކޮށްޢަިއ ތިބީ. މިގޮތަށް ގެއްލިފަ

ުދވަސް.  ރީޚީއީ ތާޓުގެ ފަނޑިޔާެރއް ަވކިކުރާ މިޕްރީމް ކޯސު  ؛ރެއްގާނޫނުތަކުަގިއވާ ގޮތަށް ފުރަަތމަ ފަހަރަށް ފަނިޑިޔާ

ވެހިރާއްޖޭެގ ވެިރކަން ތާރީޚުގައި ިލޔެިވގެންާދނެ. އަުޅގަނޑު މި ވޯޓުެދނީ ދި ކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަނުޑމެންއިރާދަ

މުގައި. ންކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުޤީބާރުގެ މައްޗަށް އޮންނަ އިތުބާރު ރައްޔިތުންނަށް ޔަ ިތންޓަކައި ދައުލަތުގެ ހިންގުމަށް

 ޅުގަނޑު ލާ ވޯެޓއް. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއާޔ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.ޓަކައި އަ ޤުބަލަށްދަރީންނާއި ދަރިންގެ މުސްތަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ައޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ކަދެއްެކވުން:ވާހަ އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު  ރާގެދާއި އިނގުަރއިދޫ

 ،މަލުކުރަންވާނީޢަރުން ޔާފަނޑިޔާރުންނަކީ މުސްތަޤިއްލު ބައެއް. ފަނޑިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނިންމަންވާނީ ވަކި ފަރާތަކަށް  ،މަތީން ތްވާ ގޮތުގެއެްއގޮ ުތަގިއ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ގާނޫނާގެ މަސައްކަންފަނޑިޔާރު

އްޖޭެގ ރާ ވެހިތިބެއޭ. މިއީ ދި ބުން އެްއކިބާވެޞަނުވެ، ތަޢައްންފާނެ ބިރަކަށް ޖެހިލުއިަވކި ފަރާތަކުން ަދއްކަ  ،ނުވެރަބު

ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ  ،ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮތް ގޮްތ. އެހެންނަމަވެސް

ވޭ މި ޤައުމުގެ ފަސްގަނޑުަގިއ ލާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ބިރުވެތިއިލަޝަރީ ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތް ރިޕޯޓަށް ބަޖުޑީ

ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށްގެން ތިެބން ވެސް. ފަނޑިޔާރެްއގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަީނ. ޤައުމެއް ރީތިެވ، ސާފުވެ 

ސީދާ ފަނޑިޔާުރގެެއއް ފުސާ ،ފަނިޑޔާރުގެ ވެލި ޮއވެގެެނއް ނޫން. ނޫކުލައިެގ ކަނެޑއް ޮއވެގެެނއް ނޫން. ހުދު ދަނީއަކީ

 ގެ އަުޅގަނޑުމެން ،އިމުކުރީމަ. އަޅުގަނޑުމެން މީގެކުރިން ވެސް ދަންނަާވފައިވާނެޤާ އްޔިތުންނަށް ޢަދުލުއޮެވ، ރަ

ޭޖގެ އްރާމޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެިޓކް ޕާީޓ އުފެދުނީއްސުރެ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގެއެްއގެ ދޮރުަގއި ޓަކިަޖހަމުންދާއިރުގައި ދިވެހި

ޢަދުލުވެރި، އިންސާފުވެިރ، ދެފުށް ފެންނަ ފަނޑިޔާގެެއއް ިމ  ،ކަމަކީ އެއް ން އެދޭ އެްނމެ ބޮޑު އްޔިތުހުރިހާ ރަ

ލާފަިއާވ އިއެކުަލވަ ަގއިއިންތިޚާބަށް މެނިފެސްޓޯ ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ގޮސް. އެހެންމުވެފައި އޮތުންއިޤާއި ގަ ރާއްޖޭ

އަދި  ،ކަމުެގ ވާހަަކއާއި  އޮތްންނަށް އިންސާފު ނުލިބި ޔިތުގެ ަރއްއަދިވެްސ ދިވެހިރާއްޖޭ  ،ބާބަކީ އެންމެ މުހިންމު އެއް

ވެރިކަން ލިބިއްޖެ ނަމަ، ރާްއޖޭގައި އިންސާުފވެރި، ޢަދުލުެވރި ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ޤާޫނނުއަސާސީާއއި ގާނޫުނގަިއާވ 

ރަޙުމަތްފުޅުން  ލާނގެ ހެޔޮރަްސކަމާތްވާހަކަ. އިމުކޮށްދޭނެ ޤާ ޢަދުލުވެރި ފަނޑިޔާރުެގއެއް  ،މަތީން އިންސާުފވެރި ގޮތުގެ

 ިމއަކީ  ،ވެްސ މި ޮގވާލަނީ އަޅުގަނޑުމެން ިމއަދުއޮތީ ައއިްސޖެހިފަ.  ަވގުތު މި އެ ަސ.އްދުވަްސ ައއި  އޮތީ އެ  މި

ބުރަތް ލިބި، އިންސާނާ ޢިކަންކަުމން  ވަކި މީަހކަށް ވީތީ، އަުޅގަނޑުމެން ުކރާ ކަމެއް ނޫން. މި ،ވަކި ފަނިޑޔާރަކަށް

އެީއ އެންމެ މުހިންމު އެއްކަން.  ވެސް ޭޅއިުރގައި ިރވެިތ އަޚްލާޤެއް ހުރުންގައި މުޖުަތމަޢެއްގަިއ އުޭޅއިރު ދުނިޔޭގަިއ އު

ިރކަން ވެއެީކގައި ޢަދުލު ތްތެިރކަމާހާޑުކޮށްދީފައި، ނަޒާބޮދިވެހި ދައުލަތުން ކާރުދީފައި، ބޭސްފަރުވާދީފައި، މުސާަރ 

ދެން އެ ހުރިހާ ވާހަކައަކަށް  ؛ލީމާއިއް ކިޔަމެސެޖްތަ ،ލީމާއިބަލަ ޓުރިޕޯ މިއެއީ.  ގެފައި ތިބޭ ބޭފުޅުންލާއިމުކުރަންޤާ

. ދަށުަގިއ ކަމެއް ނޫން މިއަކީ ކުރީމާ ވާއެކަނި މިކަން ައދި ިމއަދަކީ  ،އަޅުގަނޑުމެން ނޫޅެންދާކަށެއް. އެހެންނަމަވެސް

ބޭފުޅުން ވެސް  ބި ތިކޯޓުގައި، އަދި އެންމެ މަތީ ވެސްބޭފުޅުން ޓުަގއި ތިބި ތިބި މީހުން ވެސް، ދަށު ކޯ

ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވީަމ.  އިދާނީ ޤައުމެްއގަ އިޤައުމެްއގެ ގޮުތަގިއ ކުރިއަރަ ަޤުއމެއް،ަވޑިއގަންނަވާށޭ ނާވިސް

 އްލިބޭ، އުފާވެިރކަމެއްޔިތު މީހާއަށް އިތުބާރެއް އެބަރަރީމާ ރާއްޖޭގެ މުޅި ކުކަންކަން މިއަދު  މި ،އެހެންނަމަވެސް
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މަތީން މިކަްނ  ކަށް ުނފޫޒެއް ނެތި، ޤާނޫނުއަސާީސަގއިވާ ގޮތުގެތަރާ އެޭދ ގޮތަށް ވަކި ފަތުންޔިއްއެ ރަ  ،ލިބޭއެބަ

ވަނަ މަޖިލީހަށް މޯލްޑިިވއަން ޑިމޮކްރެިޓކް ޕާީޓެގ ކެނޑިޭޑޓުންނަށް ވޯޓުދީފަިއ  19 ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއިޔތުން ކުރުމަށް

ދޭތެރޭަގިއ  އް ނެތް އެްއވެސް މީހަކާމެންގެ ހިތެއްަގއެ ުޅަގނޑުއެްއެވސް، ެއއްެވސް ވަަރކަށް އަ ؛ތިބީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ

ޤާނޫނުއަސާސީ.  އޮތީ މި ރާއްޖޭގައި ައޅުގަނޑުމެން އުޅެން އޮްތއިުރގައި މި ،އެހެްނނަމަވެސްދެރަގޮތެއް ހަދާކަށެއް. 

މަތިކޮށްފައި އަސާސީ ނުނޫޤާ ،އިއެްއގޮތަށް ރިވެތި ގޮުތަގއި އުޅެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުއައްސަސާަތއް އުަފއްދާފަ މިއާ

ރިޔާސީ  ،އް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސްޚިލާފަށް އެްއވެސް ބޭފުޅަކަށް ކަމެ އެއާ .އި އޮތީ ކަންކަން ހަވާލުކޮށްފަ

 ،އި ދުަވސް ވަންދެން ރޯއަީވގަހޯދަން ވެސް މަސްލާ ވޯޓެއް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މުޅި ނިމިގެންދާއިުރގައި އިންތިޚާބެއް 

ވެފަެއއް ނެތް.  ލަަވއިގެން ނޫނީ އަދި ކަމެއްއްހަޅޭ ސްގޮ އެތަނަށް އި ވެހޭާހ ވާރެއެްއގަ  ،ދިއްލާހާ އަތްވެްއަގއި

 މިއީ ަރއްޔިތުން  ،ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިލަްއވާނެ ތިއްބެވިދެން  ނިންމީމާ އިރަްއޔިތުން ވޯޓުލަ ،އެހެންނަމަވެސް

ކަންަކން ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޢާޔަތްކޮށްފައި ެއކަންކަމަށް ރި ތިރާމުކޮށްފައިހުެއއަށް އިމިއަދު ބޭނުންވާ ގޮތްކަން. 

 ބާރު އޮތީ. އެ ަރއްިޔތުން ބުނީމާ އެކަމަކަށް...މުގެ ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުްނގެ އަތްމަތީަގއި މި ރާއްޭޖގެ ަކންކަލިބިގެންވޭ. 

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 މިނެޓު 4  ބާކީ ގާތްގަނޑަކަށްދެއްެކވުމަށް އަދިޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި މައްސަލައިަގއި ާވހަކަފުޅު

އާދަމް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  މަޑުްއވަރީވަނީ އަރު ވީމާ، ައޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއޮތް. އެހެން އެބަ

 ށް.ޝަރީފަ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

ަގޅުުކރުމަކީ އަދި ޝަރުޢީ ދާއިާރ ރަނގަޅުކުރުމަކީ ާރއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީ ރަނސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ

ސައްކަްތ ކުރުުމގެ މަކުރާ ގޮތުަގއި ޖުޑީޝަރީ ރަނގަޅުރައްޔިތުން އިންތިހާއަށް ބޭނުްނވާ ކަމެއް. އަދި ައޅުގަނޑު ަގބޫލު

ރައީސް ޔާމީން.  ންނަން އޮތީުޅގަނޑަށް ހަމަ ފެ އެންމެ ވަރުގަަދއަށް، އެންމެ ސާބިތުކަމާއެކު ފެއްެޓވި ބޭފުެޅއް ކަމަށް އަ

އެުކގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަްށ  ދިޔަ ތަފާތު ކަންތައްަތކާ އިޖުޑީޝަރީަގއި ހިނގަ ،ޖެހެނީއަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ ދަންނަވަން

ސް ޔާމީން އެޅުްއވި ޭބފުޅަކީ ހަމަ ރައީޓަކަިއ، އެންމެ ސާބިތުކަމާއެކު ފިަޔވަޅު އް ެގނައުމަށްއެންމެ ރަނގަޅު ބަދަލެ

ކުރަންޖެހޭ ހުރި ޖުޑީޝަރީ ރަނގަޅުކުެރވޭތީ. ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފެންނަން އެބަކަމަށް ގަބޫލު

ޝަރީޢަތްތަްއ  ،ރުމެއް ނެތިކު ކަމަކަށް ތަފާތު ވަަރށް ގިނަ ހެކިތަްއ. އެންމެ ުފރަތަމަ އެއް ،ވަރަށް ގިަނ ސަބަބުތައް

ހުރި އެތަްއ މައްސަލަތަކެްއ ހުށަހެޅިފައި ންނަށް ފެންނަން އެބައަުޅގަނޑުމެ .ރި ރައީސްއެބަ ހިންގެންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެ 

 ...އަދި ހަމައެާއއެީކަގއި ގޮތް. ކުޑަކުދިންނަށް ުކޑަ  ،ބޮޑެތި މީހުންނަށް ބޮޑެތި ގޮތް ،ހުރިއިރު
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ދޫމަކުނު، . ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއްޗޭއްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުޮކށްލައްވަ 

 .ރާޢީ މުޙައްމަދު

 

 )ނޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

 ރީހެމަޑުްއވަރީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ހަމަހޭގަިއ، ރަނގަަޅްށ  ހޭނީޖެތެރޭގައި ހުންނަން ހުގެއީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހޭގައިތޯއޭ؟ އެ ހަމަ

ވެސް ޝަރީޢަތްތަްއ ފޭ، މިހާރުނުހިދެން ހމަ ސާބިތު ސް.އިްއޒަތްތެރި ރައީ  ވަދެ ލައްވަިއގެން މިތާ އެތެެރއަށްހޭފުޅު

 ހަމަ އިނގޭތޯ ޖޯކަކަށްއަޅުގަނޑުމެންނަށް   ބުނީމާ ތޭގެ ތިލަފަކީ އިންސާފުޔަ ހިނގަމުންދާ ބޭފުޅެއްގެ ނަން ކިޔާފަިއ، އެ

 .ްއޔާ. ުޝކުރިއީމަށް ގެނަކަލުމާސައިްއޒަްތތެރި ރައީސްގެ ވެގެންދަނީ. އެ ވާހަކަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލިސް  އެީއކީނޫންތޯ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިއްބަވަނީ ހަމަ ބުއްދީަގއިޯތ، 

ުނވޭ. އަދި  ގަާވއިދުަގއި ާފހަގަކުރެވިަފއެއްގޮތުަގިއ މަޖިލީހުގެ  ގެހިނގަމުންދާ ވަގުުތގައި ިނާޒމީ މައްސަލައެއް 

ދުވަހު ލީ ވޯޓުަގއި، އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓުލާފައި ބުނިން އަުޅަގނޑުމެން އިއްޔެ ނޫން އިހަށް  ،މަޖިލިސް ގަވާއިުދގައި 

ތްތެިރ ިއއްޒަ ދާއިާރގެ މަޑުްއވަރީއް ނޫން ކަމަށް މިތާ ދަްއކަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ތަކެހަކަހިފޭ ވާކޮންމެހެން ސާބިތު 

ެއއީ ނިޒާމު ގެއްލޭ ަމއްސަލަެއްއ  ދެއްިކޔަސްބަހުން ވާހަކަ، ތެދު ހެއްދެިވޔަސްއަދި އިތުރުފުޅު ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރު

 އެދެން. ގެންެދވުންއަށް މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރި ރިތްތެޒައިއް ކަމަކަށް އަުޅގަނަޑކަށް ފާހަގަެއއް ނުކުރެވޭ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

ްއޔާ މަކުނުދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާުޅިވ ވިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތޔެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑު އިރާދަކުެރއް 

ށްލާނަން ކޮމަނިކުފާނުެގ ވިސްނުންފުޅު ހުރި ގޮެތއް ވެސް ެޓސްޓު  އައިސް އެން ކަހަލަ މީޓަރެއް ހިފައިގެ

ޝަރީޢަތް ހިންގުުމގަިއ  ،އުޭޅ ވާަހކަައކީ ދަންނަވަން މި . ކޮންމެައކަސް އަުޅގަނޑު ންދުވަަހކު އެއް  ކުރެްއިވއްޔާއިރާދަ

އަނަސް މަރާލި މައްސަލަ  ގޭންފިޔާޒުމީދޫ ފެ އިނގޭ ރ.އެބަ ންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށްއޮންނައެބަ ވެސް އިންސާފު 
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ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޝަރީޢަތް  ދުވަހަކުން އެބަދޭ. ކޮންމެ ވަމުތަޙުޤީޤުކުރުމަށް އެތައް ގޮްނޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތި

ޝަރީޢަތް ހަމަ  ްއގެބައެ  ަގއި އަނެއްދާއިރު ދިޔުން މިހެންއިންސާފު ނެތިގެންދާ  ކެންސަލްކޮށްފައި އެބަ ފަްސުކރަމުންދޭ.

އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރައީސް  .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީގެންދޭ. ފަޓާސްބަރިއެއް ޖަހާފައި ކުރިއަށް ހެން ކިޔާ ނޑުމެންއަޅުގަ

ކުެރްއވި ދަނީ. އެކަމަުކ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ިރއެްއ ޖަހާހެން އެބަދަނީ އެގޮތަށް. ފަޓާސް މިހާރު  ޔަމީންގެ ޝަރީޢަތް

ތި ެވސް  ގޮތުގެ  ޔަދިެއ ވެިރކަން ނިމިގެން !ވިސްނަވާތިބޭފުޅުްނ  ؛ރީވަރު ފެބު 7ފުޅުން އެބަ ިތއްެބިވ. އެހެން ބޭ

އެާއއެީކގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޮބޑު ިޚޔާނާތެއް ނޯންނާނެ. ހަމަ ކުރައްވަންޖެހޭ ތަުޙޤީޤުތައް. ެއއަށްވުރެބޭފުޅުން 

 ނިޒާމު އެބަޝަރުޢީ  ،ނަވަނީ މިދަންއިންތިހާއަށް ހުރިކަން. މިހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ފާތުކުރުންތައްތަފެންނަމުން އެބަދޭ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  .ރަނގަޅުކޮށްެގން ނޫނީ ނުވާނެ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިކަން އޭޖެހެކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅު

. އައިޕްރީމް ކޯޓަށް ސުޖެުހނީމަ ގައި އިންތިޚާބުގަިއ، ރިޔާީސ އިންތިޚާބުގައި މައްސަލަ 2013އެބަ ހުރި  ފެންނަން

ވެސް ހަމަ  ފަހަރު  ބު ބާއްވަން ނިންމެވި. މިޚާފަހަރަށް އިންތި ނަމައްސަލަތަކުަގއި ދެވަހެޅި ހުށައެފަހަރު 

. ވި ވެްސ އެކަން ބެލޭނެ ގޮެތއް ނު ޖިނާޢީ ތުހުމަތުތައް ހުރިއިރުމިފަހަރު  ،އެެހންނަމަވެސްއަޅުގަނޑުމެން ދިޔައިން. 

 ކަން. އެހެންވީމާ،މައްސަލަތައް އެބަހުރިޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ކަނޑައެިޅގެން  އިނގޭ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަނަޑުމެންނަްށ އެބަ

 ގެ ރީވަރު ފެބު 1ކުރަން. ކުރުމަށް މަސަްއކަތްއެބަޖެހޭ މިކަންަތއްތައް ރަނގަޅުމިދަންނަވަނީ ައޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން 

ދައްަކވާ ިމއަދު  ،އިރު ދެއްެކވި ާވހަކަފުޅާތަނުގައި ތިއްެބވި ަބއެްއ ބޭފުޅުން އޭ ވެްސ މި ގޮތުން ބެހޭ އަމުރާ

ނޑުމެން ބޭފުޅަކު ވަކިކުރުމުެގ އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ގަބޫލުކުރަން. މިއަދު އަޅުގަ ންވާހަކަފުޅުތައް މުޅިން ތަފާތު. އެކަ

ޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަކާ ހަމަ ސު ،ލުކުރަންޖެހޭވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ގަބޫ ދާއިރު މިައދުވާހަކަ ދައްަކވަމުން

 ޕްރީމް ކޯޓުްނ މިފަހަރު ސު ،އެކަަމކު ައޅުގަނުޑ މިދަންނަވާ ވާަހކަައކީ  .ޖެހެނީން އަުޅގަނޑުމެން ިމކަން ކުރަންކަށްޚިލާފަ

ންވަނާ ދައަޅުގަނޑު މި ކު. އެކަމަކީ ނޫން އަމުރެކޭ ދަންނަވާނީޙަނު އަމުރަކީ ސައްގޮތުން ނެރު އަކާ ބެހޭޟީޤާވެސް 

ްއާޔ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ެވއްޖެ ކަމަށް ކުރަން ވާހަކަދަްއކާޅުވާހަކަައކީ ައޅުގަނޑުމެން ަޝރުޢީ ނިޒާމު ރަނގަ

ކުރަން. ވެރިކަމަށް ބާތަްނ އެްއކި އެބަޖެހޭ އެއަުޅގަނޑުމެން ރަނގަޅަށް މި މަސައްކަްތ ުކރަން. ސިޔާސީ ނުފޫޒުން 

ތަނަށް  ދެން މި ،ފައިވެިރކަން ބަދަލުކޮށް ،ކު އަޅުގަނޑުމެން އެތަނަށް ފަިއސާ އަޅާފައި އަންނަންވާ ކޮންމެ ފަހަރަ

ދަނީ ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫުލކުރަން އެބަޖެހޭ އެކަން  ކާނެ ކަެމއްަދއްރީތި ވެގެން ވާހަކަ މާއަޅުގަނޑުމެން އައިސް 

 ރަނގަޅަށް ނޫންކަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަްލ ޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު ؛ކުރި މައްސަލަސްހުންބަރު. ބަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެ

ދީދީ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުން ަވކިުކރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑިޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނުްނ هللاޢަބްދު ޛުއަލްއުސްތާ 
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ނޑުމެން ޓަށް އަުޅގަށް ނިންމި ޮގތުގެ ރިޕޯރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ޮކމިޓީން ދިރާސާކޮ ،ފޮނުވާފައިާވ މައްސަލަ

ިއއްޒަތްތެިރ  25 ވީވަަޑިއގެންނެބަހުސްކޮށް ނިމިއްެޖ. ބަހުސްގަިއ ބަިއވެރިވެ  ގަިޑއިރު 2ކަނޑައެޅިފަިއވާ ލަ ޖުމު

ން .ސީވެސް ެއއް ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަކު. ޕީ.އެން ދެއްކެވީމެންބަރުން. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އެދިަވޑަިއގެން އަދި ވާހަކަފުޅު 

 23ދެްއކެީވ ން ވާހަކަފުޅުންބަރަކު. އެމް.ޑީ.ޕީވެސް އެްއ ިއްއޒަތްތެރި މެ ދެއްެކވީިއގެން އަދި ވާަހކަފުޅުއެދިަވޑަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް މާފާެއުކ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. ިއތުރަށް އެދިަވޑިއގެންފަިއވާ 

ނެ. ނުގެންދެވޭކުރިައކަށް ހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ދެނެއް މި ބަހުސްަވގުތު ހަމަެވްއޖެ. އެ ،ދަންނަވަން

 ން އި 7.2އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ،ޖަހާއިރު ފަށާނީ 1ޖަހާއިރު.  1ލާނަން. އަުޅގަނުޑމެން ފަށާނީ އިމެދުކަނޑަ

 އަޅުގަނޑުމެން ފަށާނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 {އަށް 13:04ްނ އި 12:37 :ހުސްވަގުުތކޮޅު}

 ( ނަޝީދުމަދުއްޙަ ރައީސް، ރައީސް މު ގެހު މަޖިލީ ؛ވީނެންއި އިގަތުސަޔާރި)

 

 :ންވުދެްއކެ ހަކަވާސަތުން ރިޔާ

އުމީ ޤަ  ،ޖޭގެ ަސާގފީ ތަރިކަިއގެ ބިލުވެހިރާއްފަށަނީ ދި ކަތް މި ސައްދަންފަޅީަގއި އަޅުގަނޑުމެން މަ `. މި

މި ރިޕޯރްޓ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ޓް. ތަރައްޤީާއއި ތަރިަކއިެގ ކޮިމޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުެގ ރިޕޯ

ިއއްޒަތްތެރި هللا. ބާރަށު ާދިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ޢަބްދު ،އްރިރު ޤަެދްއވާނީ ެއ ކޮިމޓީގެ މުހުށަހަޅުއްވައި

 ބަރު. މެން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު

ކޮމިޓީން  ގެ އިއުމީ ތަަރއްޤީާއއި ތަރިކަ ޢަ  ،ބިލު ގެވެހިރާއްޭޖގެ ަސގާފީ ތަރިކައި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ދި

. އިްއޒަތްތެިރ ންލާނައިހަޅަފުރުޞަތުަގއި އަުޅގަނުޑ މަޖިލީހަށް ހުށަ މި ޓްނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯ އިކުރަްއވަދިރާސާ

ވުމަށްަޓކަިއ ހޭ ގާނޫނެއް ވުޖޫދުބެ އާސަގާފީ ތަރިކަ އި ޖޭގަމި ބިލަކީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހިރާއް .ރައީސް

ާއއި ތަރިކަިއެގ އުމީ ތަރައްޤީޤަ ،ވަނަ ޖަލްސާގައި ތަރިަކިއގެ ބިލު 17ުފރަތަމަ ދައުރުގެ ެލވިފަިއވާ ބިލެއް. އިއެކުަލވަ

ބިލަށް  އަދި މި އިހުސްކުރަްއވަބަބިލާ މެދު ވަރަށް ފުޅާ  ކޮމިީޓގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ،ނުވި ކޮމިޓީއަށް ފޮ

ްޓ މި ރިޕޯ .ަމޝްވަރާާއއެކު ގެެނވިފަިއވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޔާއިލަފަ ފަރާތްތަކުގެ އެ ތަކެއް ޙުލާޞްންނަންޖެހޭ އިގެ

އަިދ  ކަމާއިހުރިހާ މެންބަރުން ވަރަށް ފަރުވާތެރި ިއއްޒަތްތެރި  ،ފާހަގަކޮށްލަންހުށަހަޅާއިރު އަުޅގަނޑު ވަރަްށ އުފަލާއެުކ 

ބިލަށް  ން މިބޭފުޅު އެ، ިއެގންވަޑަ ުތގައި ަބިއވެރިވެ ރިކަމަކާ ެއއްކޮށް މި ބިުލގެ ަމސައްކައެހެންމެ ވަރަށް ޝައުުޤވެ ހަމަ
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ކުރުމުގަިއ މި ބިލު ދިރާސާވަރަށް ގިނަ ވަގުތު  ިއ،ދެްއވަވަރަށް ފުޅާ ދާއިާރއެްއަގިއ ޚިޔާލާއި މަްޝވަރާ

ކޮމިޓީެގ އިއްޒތްތެރި މެންބަރުންގެ  ބިލު ކޮމިޓީއަށް ލިބުމާއެކު މި .ހޭދަކުރައްވާަފއިވޭ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް

 ާޔއިއެފަރާތްތަުކގެ ލަފަ ،ެލވިއިްށ ހުޅުވަ ޔަމު ފަރާތްތަކުެގ މަްޝވަރާާއއި ލަފައްނިންމެވުމާއެކު އަުޅގަނޑުމެން އާ 

ހާޒިރުކޮްށ، ބެހޭ މުައއްސަސާަތއް ކޮމިީޓއަށް  ެއާއއެކު ސަުރާކރުގެ ކަމާފައިވޭ. އަދި ހަމަމަޝްވަރާ މި ބިލަށް ހޯދި

އެާއއެްއކޮށް ހެރިޓޭޖް . ހަމަހޯދާފަވާީނ ކުރުމުގަިއ އިރުޝާދު މި ބިުލ ދިރާސާ އިެވސް މަޝްަވރާއާ ރާތްތަކުގެ އެފަ

ސައްކަުތަގއި ވަރަްށ ިބލުގެ މަ މި މެއް ދެްއވައިމިނިސްޓަރާއި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ަޝއުޤުވެިރކަ

ވެސް ޝުުކރު ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި  ބޭފުޅުންނަށް ގަވޭ. އެ އަޅުގަނޑު ފާހަ ންވަަޑިއގެންނެވިކަ ށް ބައިވެރި ބޮޑަ

އަދި ދައުލަތުގެ  ،މު ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވި ޚިޔާލާިއ މަޝްވަރާއްކުރުމުގައި އަުޅގަނޑުމެން އާ މި ބިލު ދިރާސާ .ރައީސް

ގުިޅގެން ، ެއކަމާ ޔަތްކޮށްިރޢާލަފާގެ މައްޗަށް  އިއާ ސާތަކުން މި ބިލާ މެދު ދެއްވި މަޝްވަރާއެިކއެކި މުައއްސަ

ިއ ޔާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ދެއްވި ލަފަ އެއާއެކު ކަމާ. ހަމަގެންނަންޖެހޭ ހެޔޮ ބަދަލުތައް ވާނީ މި ބިލަށް ގެނެސްފަ

އެއާެއކު މި ބިލުގެ . ހަމަބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ ބައެއް އިސްލާޙުަތއް ވަނީ ގެެނވިފަ މިވެްސ  ގޮތަށް އިރުޝާދާ ގުޅޭ

 ކުރެިވ،ޔަތް ޢާވެސް ވާނީ ރި ޅުުމގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލުފުޅުަތކަށް ލާަގއި ތަޙަބަހުސްގެ މަރު

މި ބިލަކީ ައޅުގަނުޑ  .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްފަ ގެނެވިޙުލާޞްބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ އި ވެސް މި  ގޮތުން އެކަމާ ުގޅޭ

 ،ށާއި އަދި އާާސރީ ތަންތަން ހިމާޔަތްކޮށްޖޭގެ ސަާގފީ ތަރިކައަމި ބިލުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއް ،ދަންނަވާނީ

 ންކުރުމަށްޓަަކއި ަވރަށް ރަނގަޅު މަސައްަކތްތަކެއް ކުެރވިގެންދާތީ، ގާނޫނީ ގޮތުން އެކަ ރައްކާތެރި

ބިލުގައި އަުޅގަނޑުމެން  މި .ރުމަށްޓަަކއި ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ެއކުލެވިަފއިވާ ބިލެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްކުރައްކާތެރި

ައއިސް ިމހެން ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ގާނޫނުތަކެްއގައި އެ ގާނޫނުތަކަށް މިހާރަކަށް ،ކަމަކީ ބޮޑަށް ބެލި ެއއް އެންމެ

ގޮތަްށ  ވެސް މިދެންނެވިިއ ަސސާެއއް އުފެދިގެންދޭ. މި ބިލުގަޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ކޮންމެވެސް މިނިވަން މުއައް

ގުޅޭ ހުރިާހ  ާއއި އަދި ކަމާވެސް މަްޝވަރާ ންސް މިނިސްޓްރީގެފިނޭ ،މުއައްސަާސއެއް އުފެދިފައިޭވ. އެހެންނަމަވެސް

 ވަނީ ައޅުގަނޑުމެން މިދެންނެވި ުމައއްސަސާ އުފެއްދުން ންކޮްށ މި ބިލުެއއް އާވެސް މަްޝވަރާ  ފަރާތްތަކުގެ

ިރ ތެއްޒަތް. އެއީ ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓަށް މިފަދަ ކަންތައްތަކުން އަންނަ ބުރަ ލުއިކުރުމުގެ ވިސްނުމުަގއި އި އުނިކޮށްފަ

ބިލު  އެާއއެކު އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން މިއަދި މަޝްވަރާ އަޅުގަނޑަށް ލިބިފަިއާވތީ. ހަމަ ށްނަމެންބަރުން

ިގނަ ވަގުތު މިދެންނެވި ބިލު  ަގޑިއިރަްށވުރެ 24 އަދި ،ން ބޭްއވިަބއްދަލުވު 20 ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިީޓގެ ދިރާސާ

މި ބިލުަގއި މަސަްއކަތް  ،. އެހެންކަުމންރި މެމްބަރުން ަވނީ ހޭދަކުރައްވާފަމަަސއްކަުތގަިއ އިްއޒަތްތެ މުގެކުރުދިރާސާ

ވަނަ މާއްާދެގ  86 ވާއިުދގެގަ ހުގެޓް މިއަދު ައޅުގަނުޑ މި މަޖިހަށް ހުށަހަޅަނީ މަޖިލީމި ރިޕޯ އި،ން ނިންމަވަޓީކޮމި

 .ދެްއވުމަށް އެދިއިނޫނަކަްށ ހައްދަވަމި ގާ އި،މެދު ގޮތެއް ނިންމަވަ )ރ( ގެ ދަށުން އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މި ބިލާ 
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އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަދި މިކަމުގައި ބަިއވެިރވި ވަަޑިއެގންނެވި ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު 

 ން. ދަންނަވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް. މި ކޮމިޓީ ރިޕޯ ،ލަނީ މި ބިލަށްއިހުޅުވަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި

 ރު. ޞީމް ނަމުލަކު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ

 

 ެކވުން:މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހިމް ނަސީރު ވާހަކަދެއް

ތަރިކަިއގެ ބިލެއް ިމ هللا ދު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބާރަށު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބް 

ދެްއވި ކަމަށްޓަަކއި ަސރުކާރަށާއި އަދި ހުށަހެޅި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ުޝކުރު އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއި

ތަރިކަިއގެ  ވެސް ބޮޑަށް ުވރެރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް  ތަރިކައަކީ އަުޅގަނޑުެމން މި .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްދަންނަވަން. 

މީދުކުރަން. އްކަމުގަިއ އަޅުގަނޑު އު  ުކރެވިގެންދާނެ ގޮަތކަށް ކަންކަްނ ބަހައްޓަންޖެހޭ ބިލެއްކަންކަން ހިމާޔަތް އިއެންމެހަ

 މިއަށް ޢަމަލީ ،ސްޔަވި ށްވަރަކަށް ދެއްކި ކަމަ ކައިގެ ވާަހަކ ކިތަންމެައޅުގަނޑުމެންނަށް ތަރި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވެގެން. ތަރިަކއަކީ  ބަދަެލއް ގެެނޭވނީ މިއަށް އަުޅގަނޑުމެން އަހުލުވެރި އެދެިވގެންވާ ،ޢަމަލީ ބަދަލެއް  ،ލެއްއްޙަ

ޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ައުޅގަނ .ޓަިއގެން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްދާނުގައި ބަހައްނކޮބައިކަން އަުޅގަނޑުމެްނގެ ހަ

 ށްނަވާަހކަިއގައި އަުޅގަނޑުމެން ކުރެއްވި ބޮޑުތަކުރުފާނު ވާހަކަ. މިދިވެހިރާއްޖެ ޕޯޗުީގޒުްނގެ ައތްދަށުން ސަލާމަތް

ފުންމިއަީކ މިއަދު ބައެއް ފަރާތްތަކުން އްންމި. އެ ކަޅުއޮކުރެއްވި ކަޅުޮއއްފު ތަކުރުާފނު ބޭނުންއެ އަުޑއިިވގެންދިޔަ 

ވަނީ  ަތން އަޅުގަނޑުމެން މި ފުންމި ވީއްފަހަކުން ފެނިފައި ކަޅުއޮ ތުގައި ގެއްލިަފއިވާ އެްއޗެއް. ދާދިގޮ ކުރާތުހުމަތު

ފުންމި އްކުރެއްވި ކަުޅއޮތަކުރުފާނު ބޭނުން އެ  ،ކުރެއްވި ރުަގއި ބޭުނންއޭ ،. ނަމަވެސް އިްއަޒތްތެރި ރައީސްހޯދަންޖެހިފަ

ޮގސް ޭއގެ ބައިަތއް ކަނޑަށް އަދަިއގެން  ،ހާދިސާއެްއ އެއަށް ކުރިމަތިވެވަނީ އަލިފާނުެގ  ،އިން ނަމައެ ޒަމާނުެގ ވާހަކަ 

އަޮތޅު  މ. ، އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.ހުރި ތާރީޚީ މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިރު ނަށް ފެންނަން. މިއަދު އަުޅގަނޑުެމންވެފަޤުޣަރަ

ރިކަން އް ހުވާ މިސްކިތެ ފުންމީގެ ބައިަތކުން ހެދިފައިއްމިދެންނެވި ކަޅުއޮ ،ޚުކޮޅުފުށްޓަކީ އަުޅގަނޑުމެންަނށް ތާރީ

 ،އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ކުރި ިޒޔާރަުތގައި ން އެރަށަށްހެރިޓޭޖް ޑިޕާޓްމެންޓު .އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ާސބިތުވޭ

 ތަން އެ  ބޭފުޅުން ަކށަވަރުކޮށްފަިއވާ ބަެއއް ވަކަުރތައް އަދާފައި ހުރި ށް އެމަކަ ފުންމީގެ ަބއިތައްއްކަޅުއޮ  މިދެންނެވި

ތަެކއް ކުރެްއވި. ނަގުނަ މަސައްކަތްގި މާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި، އެތައް ހި އެކަން ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި  ،ބޭފުޅުން ފާހަގަކޮށް

އެ ބިއްލޫރިން  އި،ކޭހެއްޖަހަހަލާުކެވދާނެ ކަމަށްޓަކައި އިތުރު ޝޯ ފީވެ ،މިދެންނެވި ވަކަރުަތއް ެގއްލި ،އެހެންނަމަވެސް

 ،ިދޔައީ. ނަމަެވސްއަހަުރ ވެގެން 3 އަހަރު، 2 ދިޔަތާ މިއަދަށްކަމަށް ބުނެ މިންތައް އަޅަިއގެން ރައްކާކުެރވެންޖެހޭނެ
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ވަނީ  ބަލަދުވެރި ފަރާތެއް މި ެއއަށް ަވކި ،. ހިމާޔަތްކުރާނެފުންމީގެ ަބއިތައް އަދިެވސް ހުރީ ރޮލާއްއޮ މިދެންނެވި ކަޅު

ެގ އެ ޑިޕާޓްމެންޓު  ،ސަރުކާރު އަިއސްގެން ހެރިޓޭޖް ޑިޕާޓްމެންޓެއް އުފެދި  މިށްއަުޅގަނުޑމެންނަ ،. ނަމަވެސްފަނެތި

. އަުޅގަނޑު ޮގވާލަްނ ތަެކއް ހަވާލުުކރެވިފަވަނީ މަސްއޫލިއްޔަތު  މިއެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް އަޅުގަނޑުމެން ،ދަށަށް

ޒީ މިސްކިތް ޣާ ،އަދިެވސް މިދެންނެވި މިސްކިތް ިއ،ކުރަްއވަވެސް ކޮޅުފުށްޓަށް ޒިޔާރަތް ހެރިޓޭޖް ޑިޕާޓްމެންޓަށް

ދިވެހިންނަށް  ،ނާނޭހެންރައްޔިތުންނަށް ފެން ،ފުންމީގެ ބައިތައް ިދވެހި ތާރީޚުަގއި ެފންނާނޭހެންއްކަޅުއޮ  އި،ބައްލަވަ 

ގެ ވާހަކަ. އެ ޅީ ރަށުގެ ކު ހަމަ ޖެހިގެން އޮތީ އެ ރައީސް. ރައްކާތެރިކުރުމަށް. ިއއްޒަތްތެރިބޭފުޅުން  ފެންނާނޭހެން އެ

ކުޅިައކީ މީެގ އެަތއް އަހަރުތަކެއް ކުރިން ެއ ރަށުަގއި އުެފދިފައިވާ ވަރަށް ިބޔަ މާސިްނގާ ބޮުޑ ކުިޅެއއް. އެތަނުަގއި 

ެއ ރަށުގެ ގިރާ ސަރަަހއްދެްއ  ،ދިޔަ ޒަމާނެއް ދިޔަ. ނަމަވެސް އްތަރުގެ ޫދނިސޫފާސޫފި އާލާެވގެންތަފާތު ވަ  އިބޭންގާ

އްދަކީ މިދެންެނވި ކުޅި އޮތް ސަރަހައްދު. އެ ސަރަހަ ،ާވއިރު ވުމަށް މިއަުރގެ ބަޖެޓުގައި ފާހަގަކޮށްަފއިއްކުރެހިމާޔަތް

ަޔ ެއންމެ ބޭފުޅުންނަށް ސޯޝަލް ތި. ނީ ގެއްލިފަވަ ިދރުން ީޅގެކު އެ ،ކުިޅއަށް ކަނޑުން ލޮނު ވަދެ މިހާރު އެ

ކުރާނެ ފަރާތެއް ނެތް. ކުޅީެގ ވާހަަކ. އެތަްނ ހިމާޔަތްޮކޅުފުށީ ނަހެންމީޑިއާއިން ވެްސ އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ ފެނިފަިއވާ

އްލެްއ ޙަ ވާނީ. މިކަމަށްތިބީ ނިދާފައޭ އަޅުގަނޑު ަދންނަ ންމަންޓުލާނެ ފަރާތެއް ނެތް. އަދިވެސް ހެރިޓޭޖް ޑިޕާޓްބަ

ދިވެހި ތާރީޚު ނުވަތަ  ،ޓެއް ކަނަޑެއޅިބަޖެ ،ސާރައެއް ކަނޑައެޅި ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހޯދަން. ދައުލަތުން މުއަޅުގަ

ފަރާތްތަކުގެ  ޅުގަނޑުެމން އެބަޖެހޭ އެއަ. ވަނީ ބޮޑެތި އަދަދުތަުކން ފައިސާ ދީފަ ކާތެރިކުރުމަށްޓަަކއި މިހެރިޓޭޖް ރައް

އަުޅގަނުޑ  ؛މިެދންނެވި ކުީޅގައި މިހާރު ދިރިުއޅޭނެ އެްއވެސް ވި ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި ބަހައްޓަން. ނެޒިންމާ މިދެން

ބޮޑެތި ބޭންގް މީގެ ކުރިން އާާލވެ، މިދެންނެވިހެން ދިރޭ ސޫތްޕެއް ނެތް. އެތަނަކީ ބޮޑެތި ކަކުްނޏާއި  ،ދަންނަވާނީ

ގޮުތގައި ފެންނަމުންދިޔަ ތަނެއް.  ގެދޭ ޮބޑު ކުިޅެއއްތަެކއް ަދއްުކވައިކުރުވަނި މަންޒަރުގުދުރަތީ ވަރަށް ަބިއވަރު ހަިއރާން

ކީ ެވސް ތާރީޚީ ތަނެއް. ރާއްޖޭން ލަފަމުލަކުގެ ކަނޑޫ ގެނުޑގެ ދާއިރާހަމަ އެއާއެްއކޮށް އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަ

 އަުޅގަނޑު ،. ނަމަވެސްފަިރ ަރއީސް، ުއވިގެންދާން ަކއިިރވެ ތެވަނީ ިއއްޒަތް މިރަނޫޑ އުވެމުންދާ ކަނޑުލާއި 

ގެ ދަށުގަިއ ތަނެއް. އެ ޑިޕާޓްމެންޓު އޮތް މުލަކު ކަނޑޫފަލަކީ މިދެންނެވި ތާރީޚު މ. ،ދަންނަވާނީ

 ިއ،ހެރިޓޭޖް ޑިޕާޓްމެންޓުން ވެސް މިކަން ބައްލަވަ  ،ުކރަނީމީދުއްކުރެވިފަިއވާ ތަނެއް. ވީމާ، އަުޅގަނޑު އުރަޖިސްޓްރީ

އެންމެ ައވަހަކަށް މިދެންނެވި ދެ ކުޅީގެ  ވީ ،މުގަިއ ހައްދަވައިކުރެިވގެންދާ ތަންތަން ކަމިތަންތަނަކީ ދާއިމަށް ހިމާޔަތް 

އަޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެިވ . ަކމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވާނެލުކޮށްއްޙަވެސް އެ ޑިޕާޓްަމންޓުން  ކަންތައް

 ގެ ުޅގަނޑުމެންއަ ،ނޑު މިދެންނެވީއަޅުގަ ތެކޭތަކުރުފާނު މިސްކިތަކީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ތާރީޚެއް ޮއތް މިސްކިބޮޑު

ފުންމީގެ ަބއިތައް އެ މިސްކިތުަގއި އެބަހުރި. އެ ޑިޕާޓްމެންޓުން ކުރި ދަތުރުތަކުެގ އްމަޝްހޫރު ކަޅުއޮ ،ފުންމިއްކަޅުއޮ 

 އިވަނީ ދިގުލަ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރި މަސައްކަތްތައް ައދިވެސް މިތެރެއިން މިދެންނެވިހެން އެތަން ހިމާޔަތް

 ؛ރަްއޔިތުންނަށް ،އްލެއް ލިބި ޙަ ކުރަނީ މިފަދަ ބިލަުކން މިދެންނެވި ކަންކަމަށް މީދުއްނޑު އުގޮސްފި. އަުޅގަދެމިގެން
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ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް މިކަން ފެންނާނޭހެން ދުރު މުސްތަޤުބަލަށް ބެހެއްޓޭނެ ގޮތް އެ ޚާއްޞަކޮށް ތާރީޚު ދިރާސާ

  ށް ވަރަށް ޮބޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ.މިނިސްޓްރީން މެދުވެރިވުން. ދެއްވި ފުރުޞަތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފް. ޠީހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަ

 

 ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޭޖގެ ަސގާފީ ތަިރކަިއގެ ބިލު އަދި ގާނޫނެއް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ދިވެހިރާއް

ނޫން. ަހޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ކުާރ ކަމެއް މިންވަރު ެއއީ އަުޅގަނޑު ޝައްކު ވާރާއްޖެއަށް މުހިންމުވެފައި 

ގޮތް.  ރާއްޖެއަށް ިމހާތަނަށް ގޮސްފައިވާ ނުުކރެވުނީމާ، މިހިނގައްޖެ ގާނޫުނގެ ތެރެއިން ތަރިކަ ހިމާޔަތްފެނިގެން

ކުރަމުންދިޔަ މަންޒަރު ަތއް ނެތިކޮށްލުމަށް މަސަްއކަތްއާއި އާސާރުރުކާރުތަކުން ައޅުގަނޑުެމން ތަރިކަސަ

ހިނގައްޖެ ފާއިުތވި ބައެއް ަސރުކާރުތަކުން. ސަރުކާރެްއގެ ެތރެއިން އެކަން ހިނގަމުންދިޔަ ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންއަޅުގަ

ރި ތެކަމެއް. ިއއްޒަތް ވަން ބޭުނންވާއީ ައޅުގަނޑުމެން ހުއްޓު މި ހިނގައްޖެ.މަންޒަރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

 ވެްސ އަުޅގަނުޑ ފާހަގަުކރި ބައެއް ުނކުތާތައް ިމއަދު އިތިާދއީ ބަހުްސގައިބު މި ބިލު މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވީމާ، .ރައީސް

މެްއގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭެގ ވުކަނޑައެިޅގެން ަވކި ރޭ ،ހިނގައްޖެވެސް ފާހަގަކުރަން ބޭނުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

ިދއުން އެއީ ިދވެހި ރައްޔިތުްނ އާސާރުތައް ނެތިކޮށްލުމަށް މަސައްކަތްކޮށްަފއި ހުރި މަންޒަރު. މި މަންޒަރު ތަކުރާރުވެގެން

ެވްސ  ކަމެއް ނެވާއުމެްއގެ ސިފަިއަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހުއްދަކުރެވިފައި އޮެވގެންޤަކަމެއް ނޫން. އަދި  ބޭނުންވާނެ

އެ ސަރުާކރުގެ ސިޔާސަެތއްގެ ތެެރއިން  ،ސަރުކާރުން ،. މިކަން ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ގާނޫނެއް ނާންނަހާ ހިނދަކުންނޫ

 ،އަުޅގަނޑު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާ . މަގުފަހިވެގެްނދޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްބަދިއުމަށް އެޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުން މިކަން ނެތި

 ސް ޔަވި  އިމިސްކިތް ކަމުގަ ހުުކރުގާފީ ތަރިކަ ހިމެނޭ ދާއިރާއެއް. އެއީ  ސަ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރއަކީ ވަރަށް ގިނަ

ޤީޤަތުގައި މިފަދަ ބިލެއް ައއިްސ ޙަވެްސ.  ސްޔަ ވި އި ކަމުގަވެސް އަދި މެދުޒިޔާރަތް ސްޔަ ވި އިވެސް، މުންނާރު ކަމުގަ 

ވެސް. އަދި   ދެމިއޮންނަނީްއގެ ގޮތުަގއިއުމެޤަ ،އުމުޤަކުރެވުނީމާ، މި ތަންތަން ހިމާޔަތް މާ، މި އިދިޔަ ގާނޫނަކަށް ެވގެން

ވެސް އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވެްސ  ރައްޔިތުންނަށް ،އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިއުމެްއގެ ސިފައިގަ ޤަ

އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ގާނޫނަކަްށ  ކުރެވިފައި އޮތީމަ. މި ބިލުފެނިގެންދަނީ މި ތަރިކަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިމާޔަތް

ބާރުތަކެއް ެވސް އެަބއޮތް. އަިދ މަސްއޫލިްއޔަތުތަކެްއ ވެްސ އެބަ ހިމެނޭ. ދޭ ބިމެންޓަށް ލިޓޭޖް ޑިާޕޓް ހެރި ،ގެންާދއިރުވެ

ދޭތެރޭގަިއ  ރާތްތަކާފަ އެ ،މީހުންނާ  އެ ،ކުރާ ފަރާތްތަކަށްއަދި މިފަދަ ތަރިކަތަކާއި އާާސރީތައް ނެތިކޮށްލަން މަސައްކަތް

މި ބިލު ގާނޫނަކަށް  ،ހަމަޖެހޭ ކަމަކީތް ހިބަ ބަޔާންކުރޭ. އަުޅގަނަޑށް އެންމެ އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުަތއް ވެސް އެ
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ކަންކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ސަުރކާރުތަކަށް ނޯންނާނެކަން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ  މާ މިއިދިޔަ ވެގެން

ން ތަގެ ގޮތުަގއި ހިންގި މަންޒަރު. ތަންތަންތަން ކޮނުން އެއީ އެަސާކރުގެ ެއއް ސިޔާސަތު  ،މީގެ ކުރީގެ ސަރުކާރެްއަގއި

އެއީ ފަންޑިތަ ހަދާފައި  ،ގަބޫލުކުރޭވެ ވިސްުނމެއްގެއްލުމެއް ލިބުނަސް ވެސް   ތަންތަނަށް ކޮންމެ ފަދަ  ކޮނެގެން އެ

ދެިކެގން ނުވަތަ އެތަނެއް އެހެން ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެއީ އެިއރެއްގެ ވެިރކަމުަގއި ހުންނަ  ކަމުގައިއް ތަނެ އޮތް

ތަނެއް އެހެން ހުރުމުގެ ސަބަބެއް ކަމަށް ދެކެވިގެން ތަނެްއ  ނީ އެހާއަށް ދިމާވާ އެކިއެކި ނުރަނގަޅު ކަންކަން ދިމާވަމީ

ގައި އެީއީކ ތަކުކަންކަން ހުއްޓެން އެބަޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތަޙުީޒބު މުޖުތަމަޢު ތަން. މި ކޮށްލާކޮނެ ސުންނާފަތި

ފީ ގާ އާސާރު ުނވަތަ ސަ ކަށް ހުންނަ މީހާއަށް ދިމާވާ ބަނދުނަސީބާއި ތަނެްއގެޔައެކަން ކުރާ ގޮތެއް ނޫން. ވެރި

މި ބިލަށް  .ނުވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްފަތެއް އޮެވގެންގާތަންތަން ނެތިކޮށްލުމުގެ ސަ ގުުޅވާފައި އެ ތަންތަން އެތަނަކާ

އީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ކުރާ ެއއް ސަބަބަކީ ިމދެންނެވި ސަބަބު. އެއަޅުގަނޑު އެންމެ ބޮޑަށް ާތއީދު

އެހެންމެ އެކަންކަްނ ކުރެވިފައި އޮތުން ެއއީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ދެކޭތީ. އަދި ހަމައި އާސާރު ހިމާޔަތްއާތަރިކަ

ދޭތެރޭގައި ިފޔަވަޅުަތއް ެއޅޭކަން. އަދި އުސޫލެްއގެ ތެރެއިން އެކަްނ  ކުާރ ފަރާތްތަކާނެތިކޮށްލަން މަސައްކަތް

ގާނޫަނކަށް ވެގެންދާނެކަން. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ  ،އްޓަންކުރެވި މި ިބލު ބަކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހިމާޔަތް

 ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖުފޮނަދޫ ދާ

ފީ ތަރިަކއިެގ ގާދިެވހިރާއްޖޭގެ ސަ ؛ ކުރަމުންދާ ބިލުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަުދ ބަހުސް

 ކޮންމެހެން ެވސް ކުރުމަކީިމއީ ވަރަްށ މުހިންމު ބިލެއް. އަުޅގަނޑުެމންގެ ރާއްޭޖގެ ތަިރކަ ރަްއކާެތރި ،ބެހޭ ގޮތުން ބިލާ

މިފަދަ ތަންތަން  ،ވާީތވެ އުމަކަށް ޤަ ވެފަިއވާ ށް ބަރޯސާކޮށް ދިވެހިރާއްެޖއަކީ ޓުއަިރަޒމަޞަ ކަމެއް. އަދި ާޚއް މުހިންމު

 ެއީކގައި އަންނަ ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މި މާކަރައްކާތެރި

 ބޮޑަށް ޝުކުރު  މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެއްބާރުލުމަށް ހަމަ ވަރަށްގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން މަސައްކަުތގައި އަޅު 

ދަްއކަމުންދާ އެްއ  ދަންނަވަން. މިއަދަކީ ވަރަށް ތާރީޚީ ދުވަހެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ައބަދުވެސް

ރައްޔިތުންނަްށ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް  މަލީ މަސައްކަތްޢަުމގެ އެކަ ،ކުރުމުގެ ވާހަކަ މު އިޤާޢަދުލުއިންސާފު  ؛ވާހަކަ

 އިރާދަކުެރްއވީތީވެ މި އިގ1:30ަމަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ދުވަހެއް މި ދުވަހަކީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދުގެ  އެ

ިއ ކީ ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާގަޓަކައި މުހިންމު ވޯޓެއް ނެގިގެންދާނެ. މި ވޯޓަކުރުމަށްއިމުޤާ ފު ޞާޢަދުލުއިން އިރާއްޖޭގަ 
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މީހުންނަށް އަނިާޔ  ،އަބަދު އަިނޔާވެިރކަމުގައި  ،ތިބި ކޮރަޕްޓް ފަނޑިޔާރުންނަްށ އަުޅގަނޑުމެން ދޭން ބޭނުންާވ މެސެޖެއް

ުނދާނެކަން. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ފުްނ ބޭރުން ކަންތައް ކުރުުމގަިއ ފުރުޞަތު ލިބިގެންޞާދިނުމުގައި ޢަދުލުއިން

ޓަކަިއ ކުރެިވގެްނދާނެ. އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ދެއްިވ ފުރުޞަތަށްކާމިޔާބު  މަަސްއކަތް މިއަދު މެންނަށް އެއަޅުގަނޑު

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ގަމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް. 

 

 މުޙަްއމަދު ވިސާމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ މެންބަރު ގަމު ދާއިރާ

ފީ އަދި ތަރިކަިއގެ ބިުލ ގާ ން ސަާއއި ތަރިަކއިގެ ކޮމިޓީއުމީ ތަަރއްޤީޤަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! 

ގެ ކޮމިޓީ އެމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިއިރު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ދިރާސާކޮށްފައި އަދި 

ދިޔައިުރ މުންކުރަބަހުސް ،މެންބަރުން އެކަން ކުރައްވާފަިއ އެބައޮތްކަން. އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މި ބިލު މަޖިލީހުން ހުށަހެޅި

އަދި ފަންުޑ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އިތުުރ  ،އާދެ! މިތަްނތަން ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެްއޓުމުގެ ގޮތުން  ؛ފެނިގެންދިޔައީ

 ން ދިރާސާކޮށް މި ކޮމިޓީ ،ތަން. އެހެންނަމަވެސް ކުރެވިފަިއ އޮތްބިލު ފަރުމާ ށް އެތަ ގޮ ޅާހުށަހަ އްމުއައްސަާސއެ

އުފާކުރަން.  ރަނގަޅު ގޮތްތަކަކަށް ެއކަން ބައްޓަންކޮށްފައި އޮތީތީ އަޅުގަނޑު ެއކަމާ ،މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ހުށަހެޅިއިރު

ތަކާއި އަދި ތަރިކަަތއް ވެހިރާއްޭޖގެ އާާސރުދި ތުގައި ވޭުތެވދިޔަ ދުވަސްަތކުަގއި ޙަޤީޤަ  ،ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ

ނެތުން. ރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިާސ ލިބެންކުތަންތަން ހިމާޔަތް ބޮޑު ެއއް އަސްލަީކ ެވސް އެ  ނުކުރެވި އޮތް އެންމެހިމާޔަތް

ހިރަ މިފަދަ ރަށްފުށުގައި މި ،ންމުގެ ގޮތުކުރުތަންތަން ހިމާޔަތް އެހެންމެ އެކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކަން އަދި އެއަދި ހަމަ

ކަެމއް ެވްސ  ުގޅިގެން ކުރާނީ ކޮން މުައއްސަާސއަކާކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ޮގސް މަސައްކަތްތަންތަން ހިމާޔަތް

ސައްކަތް މަލީ މަޢއެކު ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަންކަމުގެ މިއަދު މި ިބލާ ،އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް

ކުރުމުގެ ފީ އަދި އާާސރީ ތަންތަން ހިމާޔަތްގާހުރި ސަ އިިދެވހިރާއްޖޭގެ ެއކި ކަންޮކޅުތަުކގަ ވަގުތު  އަދި މި އި،ފަށަ

މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. އަދި މުައއްސަާސއެއް ހެދުމަށް އެންމެ 

ލެޭވ އިއެކުލަވަ  ދު މި މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުންމިއަ ،މުަގއި ވިޔަސް ކަ އޮތްބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ފުރަތަމަ މި

ިދޔުމަކީ މިތަންތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ށްއަކުެރއްވުުމގެ މަސައްކަތް ކުރިކޮމިޓީއެްއގެ ދަށުން ފަންޑް އެލޮކޭޓް

ގަނޑުމެން ދިަޔ ދުަވސްތަކުަގއި އަޅު ނީ ވޭުތވެދަްއކަވާހަކަ ކަމުގެ ެއއް ައސްލު. ައޅުގަނޑު މިކުރެިވގެންދާނެހިމާޔަތް

ކުރަން ކައުންސިލުން މި ރައްޔިތުން މިތަންތަން ހިމާޔަތް ،ދާއިރާަގއި ވެސް އާސާރީ ގިނަ ތަންތަން ހުރިއިރު

ދާނެ ދިމާލެއް ވެސް ޙަީޤޤަތުގައި ނޭނގިފައި އޮތީ.  ،ކަމުގައި ވިޔަސް ކުަރން ބެލިބޭނުންވެގެން މަސަްއކަތް
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މެދު  ކަމާކުރެިވގެންދާނެތަންތަން ހިމާޔަތް އާދެ! މި ؛ެއކުވުމާާފސްވެ އަދި ގާނޫނަކަށް ބިލު  މި ،އެހެންނަމަވެސް

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި ަވރަށް ނުކުރަން. އްއަޅުގަނޑު ޝަްއކެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ފްކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހީމް ޝަރީފު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާ ކެލާ

ންދާއިރު މިއީ ވަރަށް މުކުރަމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަހުސް ބެހޭ ބިެލއް މި ފަތާގާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ސަ

 ވެްސ ހިމެނިގެންދިޔަ. މި އަުޅގަނޑުބިލު ދިާރސާކުރެްއވި ކޮމިީޓގަިއ  މުހިންމު ބިލެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. މި

ފެންނަމުންދާ ދުވަސްވަރެްއގައި އަުޅގަނޑެމެންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ބިލެއްކަން ރާއްޖޭގެ އާސާރީ ަތންތަން  ،ބިލަކީ

 ބަތަންތަން އެ ވަުމންދާއިރު މިއާބާދު  އްއަދި ފަޅުރަށްތަ  ،އަިއއްަސ ބައެއް ިރސޯޓްތައް ހެދުމުަގއި ފަހަކަށްފާހަގަކުރެވޭ. 

ެއކު މިހާރު އާސާީރ އެކުެލިވގެންވާނެ. ހަމައެއާމަލުކުާރނެ ގޮތްތައް ޢަދޭތެރޭގައި  ތަންތަނާ ބިލުގައި މި ންދޭ. މިފެންނަމު

ކުރާނެ ގޮތާިއ، އެތަން ދަމަހައްޓާނެ ގޮތް، ތަންތަން ކަމަށް ބެލެވޭ ތަންަތން ވެސް ބަލަަހއްޓާނެ ގޮތާއި، އެތަން މެނޭޖު

 ގެ ދައުރު މިއަދި ޚާއްސަކޮށް ޯލަކލް ކައުންސިލު ރަށް ތަފްސީލުކޮށް ހިމެނިެގންދާނެ. ލުަގިއ ވަބި ބަލަހައްޓާނެ ގޮތް މި

ަދއުރު ވެްސ  ގެދައުރާިއ، ސިީޓ ކައުންސިލު ގެއަތޮޅު ކައުންސިލު ެއކު ބޮޑަށް ފުޅާެވގެންދާނެ. ހަމައެއާ ބިލުގައި ވަރަށް

 މި  ،ަބއިކަާމއިއެކު ާއސާރީ ތަންތަނާއި ތަރިކައަކީ ކޮއިވާނެ. އަދި ހަމައެއާ މަކޮށްދީފަގައި ވަރަށް ރަނަގޅަށް ހާބިލު މި

ކަންތައްތަްއ  މި ،ކުރާނެ ގޮތް، ދަފްތަރުން އުނިކުރާނެ ގޮތްެއކު ދަފްތަރުއަދި ހަމައެއާ ިއ،ކުރާނެ ގޮތާތަކެތި ގިންތި

ންތަން ބެލެހެއްުޓމަކީ މިކަމަށް ޚަރަދު ހިނގާ އެކު މިތަ. ހަމައެއާ ނެގޮސްފަިއވާބިލުަގިއ ހިމެނިގެން ވަރަށް ރަނގަޅަށް މި

ކުރާ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި ޓްރަސްޓް ފަންޑެްއ ދަށުގައި ނުވަތަ ތަރިަކ ހިމާޔަތް ގެމި ޑިޕާރޓްމެންޓު ،ވާތީވެ  ކަމަކަށް

ންތަން ތަ ފަންޑުގެ ދަށުން މި ، މިބިލުގައި އެކުލެިވގެން ކަނޑައަޅާަފއި ޮއންނާނެ. އެހެންވީމާ މި ންކުރައިމުޤާ

ބައެއް  ށްައިއްއސަ އާސާރީ ތަންތަނައެކު މިފަހަކަށްހަމައެއާން. ކުރަކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދުމާޔަތްހި

، ޮގއްސަ އެބަހުރި. އެހެްނވީމާދެމުން ގަިއ ވެްސ ގެއްލުންތު އެކު ގަސްއަދި ހަމަެއއާ ކުރުުމގަިއ މީހުން ބައެއް މަަސއްކަތް

 އެްއޗެހި ވެސް މި  އަދަބުތަކާކުރާނެ ގޮތާއި ިމފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނެ ލުމަޢަދޭތެރޭގައި ވެސް  ތަކާމިފަދަ ފަރާތް

ންމު ބިލެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެކެން. އަިދ ، މިީއ ަވރަށް މުހިބިލުގައި ކަނަޑއެޅިފައި ހުްނނާނެ. އެހެންވީމާ

ކަ ބެލެހެއްޓުމުަގއި އަިމއްލަ ފަރާތް ފަރާތްތަކުގަިއ ހުންނަ އާސާރީ ފީ ތަރިގާެއކު ކުީރގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަ ހަމައެއާ

ސްމީހުންގެ އަތުން ލުގެ ދަށުން އަމިއްލަ މީބި ކުރެވިފައި ނުހުރޭ. އެކަމަކު މިލައި ގެންގުެޅވޭ ަތކެތި ދަފްތަރުއުފު ،ތަކެތި

ޤައުމީ  ،ނަމަ ން ބޭނުން ކުރެިވގެންދާނެ. އަދި އެފަރާތްތަކުތަކެތި ވެސް ދަފްތަރު ހުންނަ ދުވަސްވީ އާސާރީ
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އެުކ ބޭރު ޤައުމުތަކުަގއި ހުންނަ ެރިވފައިވާނެ. އަދި ހަމައެއާ ތަްއ ވެްސ ކުދާރުލްއާސާރުަގއި ބެހެއްޓުުމެގ އިންތިޒާމު

، ައޅުގަނޑު ބިލުގެ ސަބަބުން ހުޅުިވގެްނދާނެ. އެހެންވީމާ ށް ގެެނވޭނެ ގޮތް ވެސް މި ފީ ތަރިކަ ާރއްެޖއަގާދިވެހި ސަ

 ،ޮގސްށްއަޓުއަިރޒަމް ކުރި  ބިަލކީ ވަރަށް މުހިންމު ބިލެއް. މި ބިލުގެ ސަބަބުން އަުޅގަނޑުމެންެގ ލޯކަލް ދެކޭގޮުތގައި މި

ބިލުގެ އެންެމ  ަތކަށް ލިބުމަކީ މިކޮށް ކައުންސިލުޞައްޚާ ،މުން އިތުރު މަންފާތަެކއް ރާއްޖެއަށާިއ އަދި ރަށްރަށަށްކައެ

ކޮށް ޞަނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެއްބާރުލުްނ ލިބުނު. އަދި ޚާއްގި  ގެ ވަރަށްބިލު ދިރާސާކުރުމުގައި ާއއްމުން . މިހުއެއް ރޫ

އެކު. އާ މެން ކޮމިޓީން މިކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރެއްިވ އަޅުގަނޑުފުބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ އިސް މުވަްއޒަ ތާފަގާސަ

ޝުކުރިއްާޔ ދަންނަވަން.  ން ޝުކުރުބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ފަށްފަށު ، އެއެހެންވީމާ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ވަނަ 75ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ،އެކުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ނިމުމާ

ން ބާރަށު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މަތީ ިއވާ ގޮުތގެމާއްާދެގ )ށ( ގަ  އެ ،ވަނަ ަނންބަރުގެ ދަށުން 3މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

ވަނަ ކިޔުން އަޅުގަނޑު މި  3ފީ ތަރިކައިގެ ބިލުގެ ގާދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަ ،ވާަފއިވާ ށަހަޅުއްހު هللا މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

 މޭޒުން.  ެދްއވުން އެދެން އިދާރީއިއިްއވީ. ޯވޓު ރަނގަބީލު ޖަްއސަވަ

-އަށް ދާނަން. އެއީ އެންޓި 7.3އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ގެ ތެރޭގައިމިނެޓު 5ށް އޮތް އަކުރި -{7.3}

ން ދިާރސާކޮށް ނިންމި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް. ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިްޓ ރިޯޕޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 2014 ޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ކޮރަ

ޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ އިއް ގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން.  M19/ML/2019/17މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓް ަނންބަރު 

ގެަނއި ތާގެ ތެރޭަގއި ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް  މި ހަފުޓަކައި ދަންނަވާަލން. އަޅުގަނޑުމެންސަމާލުކަމަށް

 އެކުތަކަށް ހުށަހަޅާ ިއްޞލާޙުތައް ހަމަ ހުށަހެޅުމާފާސްުކރި އާ ގަާވއިުދގެ ދަށުން ކޮިމޓީ ރިޕޯޓު އަުޅގަނޑުމެން ،ބަދަލު

ހާފަިއ ދެން އަންނަ އިޞްލާޙަށް ފަހު ަވގުތުން ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ކަމަށް އޮންނަނީ. ވޯޓަށް އަ މެ އިޞްލާޙަކަށްކޮން

ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުތަކަްށ  ،ކަނޑައަޅާަފިއވާތީކަމަށް  1:30، ވޯޓު ލުމުގެ ގަިޑއަީކ ވެސް ދެވެން އަންނަނީ. އެެހންވީމާ

ޓުނަގަމުންދާ ގަޑީަގއި ކަމަށް ދަންނަވަްނ. އަޅުގަނޑުމެން ދެންމެ މި ނީ ވޯމީގެފަހުން ދެން އިޞްލާޙުތަށް ހުށަހެޅެމުންދާ

ެދްއވާނީ ވޯޓުާލ އިއިޞްލާެޙއް ތަޅުމަށް ހުށަހަޅުއްވަ 2ފީ ތަރިކައިގެ ބިުލގެ ރިޕޯޓުގެ ހުށަހެޅިފައިވާ ގާރިޕޯޓު ސަ ނިންމި

  އެދެން.  އަރިހުންގެްއރިރުޤަގަީޑގައި. މާިލއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓު އިްއވައިދިނުމަށް މު

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: ނާޝިޒު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނބިދޫކި
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 ގެކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން-ެއއީ ެއންޓި ؛ވަނަ ރިޕޯޓު 17ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ 

ގައި  2015ޓު ގަސް އޯ 13 ،ވަނީ ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްަފއ2014ި

ވަނަ  2014ކޮރަޕްޝަނުގެ -އެންޓި  FIN/2015/67-Dންބަުރ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު ނަ ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރުްއވާަފއިވާ 

ވަނަ  2014ކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި ،އަހަރުގެ އޮޑިުޓ ރިޕޯޓު. މި ިރޕޯޓުގަިއ ހުރި ކަންކަން ދިާރސާކުރިއިރު 

ވަގުތު  އެ އަށް ބައްދަުލވުމުަގއި މަޝްވަރާކުެރއްވުމަްށފަހު ކޮމިޓީވަނަ 23އަހަރުގެ އޮިޑޓު ރިޕޯޓުގައި ކޮމިޓީގެ 

ެއ ކޮމިޝަނުން  ،ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެިވ، ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނ ނިންމެވީ

ރުގެ ޚަރަދުތައް ކޮށްފަިއވަނީ އަހަޚިލާފުވެފައިވީ ނަމަވެސް ެއ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުަގއި މާލީ  ކޭޝް އެަކއުންޓިންގ އުސޫލާ 

މަތީން  އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ ިއ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ަގާވއިދާ (އާ އުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގާނޫނުދަ ) 2006/3ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ެއއްވުާމއެކު ކޮމިޓީްނ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހޭވަރުގެ މައްސަލަކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަގަކުަރއްވާަފއި

ވަނަ މާއްާދގެ )ދ(ގެ ދަުށން މި ރިޕޯޓު އިްއޒަތްތެރި  98 ނެތްކަމަށް. ވީމާ، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމެވެ. އަދި މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ިމ ރިޕޯޓާ މެދު ނިންމެވުމަށް 

  ރައީސް.ތެރިދެންނެވީމެވެ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލާނަން ވޯޓަށްަފހު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް އަުޅގަނޑު ހުޅުވަ ޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 8

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޑު ދެންމެ ދެންނެވި އަޅުގަނ .މެންބަރުންްއޒަތްތެރި އިކޮށްލަެދއްވުން އެެދން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާުޑޮކޅުތައް ޗެކު

ަގވާއިުދގެ ދަށުން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަކަށް އިޞްލާޙެއް  ވާހަކަ އަނެްއކާެވސް ތަކުރާރުޮކށްލާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރި އާ

ފީ ރިޕޯޓުގެ ގާއަަހންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ދެންމެ ނިންމި ސައެ އިޞްލާޙަކަށް ވަގުތުން ވޯޓަށް  ،ނަމަ ހުށަހަޅާ

ަވގުތުން ަވގުތަށް  ؛ވަގުތު  މި ،ލިބި ނުވަތަ ނުލިބި ަވގުތު ތާއީދު  މި އި،ހުށަހަޅުއްވަ ަވގުތު  އިޞްލާޙުތައް މި

ޒަތްތެރި ފީ ތަިރކަިއެގ ބިލުގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ިއްޞލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްގާވޯޓަށްދާނީ. ސަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. 

 

 ނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:މާފަން
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 އަންނަނިވި ގޮތަްށ ޚީވަނަ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރު 53ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބުނެވިދިޔަ ބިލުގެ ޝު

ާކއި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. އަމިއްލަ ދާރުލްއާސާރުތައެ  ،ބަދަލުކޮށް

ތަކުން ދާރުލްއާާސރުތަކާއި އާޓްމިުއޒިއަމްަތްއ ތްަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަމިްއލަ ފަރާ 53 ؛އާޓްމިުއޒިއަމްތައް 

ތަކުްނ ތްރަންވާނެެއވެ. އަމިއްލަ ފަރާއާއްުމކު އިލައިގޮުތގެ ގަާވއިދަށް މަރުަކޒުން ެއކުލަވަ  ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގާނެ

ތިޞާޞްތަްއ ޚްހިންގަންާވނީ މަރުކަޒުގެ ލަފާގެ މަތީން އެތަނެއްގެ އި އިހުޅުވަ  ދާރުލްއާސާރުތަކާއި އާޓްމިުއިޒއަމްތައް

 ރަޖިސްޓްރީކޮްށގެންނެވެ. ދެވަނަ އިޞްލާޙު.  އިލިބިގެންވާ ަކއުންސިލަށް ހުށަހަޅަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . މުޙައްމަދު ރަޝީދުބަރު މެންއިްއޒަތްތެރި އުތުރު ދާއިާރެގ  މައްޗަންޮގޅީ ؛މަ އިޞްލާޙަށް ތާއީދެއްފުރަތަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

 ށް ތާއީދުކުރަން. މަހުށަހެޅު އާދެ، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  ،ޙުދެވަނަ އިޞްލާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލަްއޗޭ. ައޅުގަނޑުމެން މިހާރު ޖެހެނީ މި އިޞްލާޙަށް ވޯޓަްށ  ،ރަޝީދު. މަޑުކޮށްލަްއޗޭ

އި ތަރިކަިއގެ ކޮމިޓީން އުމީ ތަރައްީޤއާޤަ، ފީ ތަރިކައިގެ ބިލުގާދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަ )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އަހަން. 

، އި ރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވަމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބް ،ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޯޕޓަށް

ދުކުރެްއވި އިޞްލާޙަށް ިއއްޒަތްތެރި ތާއީ ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެްއވުން އެދެން.  ،މެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  މެންބަރު:ހުށަހެޅުއްވި 

 ރަޝީދު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:
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 87     މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ

 76    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 71    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   71      ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 71        :ޖުމްލަ

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓުދެއްިވ . ފެންނަ ކަމަށް ވ76ޯ. ހާޒިުރވެ ތިްއބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87އަދަދު؛ މެންބަރުންގެ ލަ މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭްނ ސުމެއް. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 71މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ފާްސވުމަށް 71. ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 1ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ސްވެއްޖެ. . މި ިއޞްލާޙު ފ36ާބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް  ާއިއ ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީން ދިރާާސކޮށް ނިންމިއުމީ ތަރައްޤީޤަ ،ފީ ތަރިކަިއގެ ބިލުގާދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަ 

ށް ދަމެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީިއއްޒަތްތެިރ މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ހުށަހަޅުއްވާ ެދވަނަ އިޞްލާުޙ ހުށަހެޅުމަށް 

 ދަންނަވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު މާފަންނު މެދު ދާ

ވަނަ މާއްާދެގ  52ަވނަ މާއްދާއަށް އަކުެރއް އިތުުރކުރުމަށް.  52ބުނެވިދިަޔ ބިލުގެ  ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.ޝު

ވާީތ  ކަމަށް ތިަޗކީ ައގުނުކުެރޭވވަރުެގ ައގުހުރި ތަކެއުމީ ދާރުލްއާސާރުަގއި ހުންނަ ތަެކއްޤަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ  -)ބ(

 އަންނަިނވި ގޮތަްށ ޚީމާއްދާެގ އަރިމަީތ ސުރު ވަނަ  53ފުކުރަްއވާތި އިނގޭތޯ. ބުނެވިދިަޔ ބިލުގެ މާ ؛އެތަކެްއޗަށް

 ،ނޫނޭ؛ އެ ާމއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. އަމިއްަލ ދާރުލްއާސާރުތަކާއި  ،ބަދަލުކޮށް

އަްށ ވަނަ ާމއްދާ 52 ބިލުގެއިނގޭތޯ. ބުނެވިިދޔަ  ،ފުކުރައްވާތި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްމާ !ފުކުރަްއވާތިމާ .ނޫނޭ ،ނޫނޭ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދާރުލްާއސާރުގައި ހުންނަ ތަކެއްަޗކީ  -ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( 52ެރއް އިތުރުކުރަން. އަކު

ަތެކއްޗަށް މޯލްިޑވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން ދާއިމީ  އެ ،ވާތީ  ކަމަށް އަގުނުކުެރވޭ ވަުރގެ ައގުހުރި ތަކެތި

ވާނެއެވެ. އަދި ސިީޓ ޝަނަރ ޮއފް ޕޮލިސް އެކަން ކަށަވަރުޮކށްދޭންރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންާވނެއެވެ. އަދި ކޮމި

 ދަށަށް ބަދަލުކުރަންވާނެެއވެ.  ގެޕޮލިސް އުފެއްދުމުން މިކަން ސިޓީ ޕޮލިސް

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 އިްއޒަތްތެރި އިާރގެތޮއްޑޫ ދާ ؛ތާއީދުކުަރއްވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ،ނަމަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ފާސްވާ

 .ޙަސަން ޝިޔާންމެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙަސަން ޝިޔާންތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

 ތާއީދުކުރަން އަުޅގަނޑު.  ހުށަހެޅުމަށް  ޅި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު އެ ހުށަހެމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާއި ތަރިަކއިގެ ކޮމިޓީްނ އުމީ ތަރައްޤީޤަފީ ތަރިކަިއގެ ބިލު ގާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަ

، އި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވަ ،ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޯޕޓަށް

ތާއިދުކުރެްއވި އިޞްލާޙަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ، ޙަސަން ޝިޔާންބަރު މެން އިްއޒަތްތެރި  ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  ބަރު:ހުށަހެޅުއްވި މެން

 ޙަސަން ޝިޔާންމެންބަރު  ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 76    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 71    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯ

   71     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 71        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 71ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ 76ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ުދ؛ . ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 ޖެ. . ފާސްވެއ36ް. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 71. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ފީ ތަރިކަިއގެ ބިލުގާހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސަ  هللاޢަބްދު ޙްމަދުއަ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ބާރަށު

އެުކ ާއއި ތަރިަކިއގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ިނންމާފައިވާ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙުތަކާ އްޤީއުމީ ތަރަޤަ

 އެދެން.  ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ޙްމަދުއަ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ބާރަށު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 76    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 72    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭ
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   72     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        :ޖުމްލަ

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 72ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  .76ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 . ފާްސެވއްޖެ.37ދު؛ . ފާސްވުމަށް ބޭނުްނވާ އަދ72ަ. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 154ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ލާނަން. އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވަ

މުން ވަކިކުރުމަްށ ޤާފަނޑިާޔރަކު މަ ،މުން ވަކިކުެރވޭނީޤާފަނޑިޔާަރކު މަ ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކުރަނީ

ަބއިެގ  ބައިކުޅަ ދެ ތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރވެ ވޯޓުަގިއ ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ ތިންރައްޔި

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،އަޅުގަނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މިދަންނަވާލަނީ ؛އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްވުމުން ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ށ(ގެ ދަށުން ިދވެހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރު ވަނަ ާމއްދާެގ ) 154ހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާީސގެ ޖުމް

މުން ވަކިކުރުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޤާދީދީ ފަނޑިޔާރުކަމުެގ މަهللاއޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ަޢބްދު

 ދެއްވުމަށް.  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓު

 

 ]ްއވުންވޯޓުދެ[

 

   ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 75    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 72    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް

   72     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 49      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 75ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާޒިުރވެ ތިްއބެ. 87ލަ އަދަދު؛ މަޖިލީހުގެ ޖުމުރައްޔިތުންގެ 

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭްނ ސުމެއް. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 72މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ްސވުމަށް . ފ72ާ. ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 1ދު؛ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ މެންބަރުންގެ އަދަ

ދީދީ هللاއޮނަރަަބލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު ،ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް . ފާސްެވއްޖެ. 49ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

ކޯޓުެގ  އެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވުމާޤާމަ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ

 މުން ވަިކވެއްޖެ.ޤާމަ ދީދީ ފަނޑިޔާރުކަމުގެهللاުއސްތާޛު ޢަބްދުއަލްފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް 

 

 ހަޅާ ކަންކަން . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަ 7

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .7.4އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަނޑުމެން ދެން މަސައްކަތް މިފަށަނީ، އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -{7.3}

ސް މަރުހަލާ ގެ ބަހ7.3ުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ކުރަްއވާތި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މާފު

އެބަ ކުރިއަްށގެންދަންޖެހޭ. ބަހުސްކުރަން އެދިަވޑަިއގަންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެންނެވުްނ 

 އެދެން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 

ެގ  7.4އެއްވެްސ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެިދވަަޑއިނުގަންނަވާތީ އަުޅގަނޑުމެން ެއޖެންޑާ ނަންބަރު  -{7.4}

ކޮމިީޓެގ ނަގަނީ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  އްރިރު ަވޑަިއގަންނަވަންެދން ވަގުުތކޮޅެްއ މިޤަކަތް ފަށާނަން. ކޮމިޓީެގ މުމަސައް

ނަންަބރަކަށް ދާނަން. ސަރުކާުރގެ ން އެހެން އެޖެންޑާ މާއެުކ އަުޅގަނުޑމެމުޤައްރިރު މި ަވގުތު ކޮމިީޓަގއި އިންެނވު

 އްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު ންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ހުށަހަޅުފަރާތުން، ހެ

ތިދާއީ ބަހުސް އަޅުގަނޑުމެްނ އިބު ގެ ގެނައުމުގެ ބިލު ޙުއަށް ިއޞްލާ (ނޫނުގާިދވެހި ސިވިލް ަސރވިްސގެ ) 2007/5
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ަގއި. މި ބިލަށް ގަސްޓު އޯ  19ން. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް އިއްވާފަިއވާނީ ނަގެންދާކުރިއަށް 

ިސކުންތު.  29 އިމިނެޓާ 24 އިަގޑިއިރާ  2އަށް ލަ ހަތަރު ގަޑިއިރު ކަނޑަެއޅިފަިއވޭ. އެމް.ޑީ.ޕީބަހުސްކުރުމަށް ޖުމު

 އިމިނެޓާ  16ސިކުންތު. ޕީ.އެން.ސީއަށް  21 އިޓާމިނެ 20ށް ިސކުންތު. ޕީ.ޕީ.އެމަ 21 އި މިނެޓާ 20ޕާޓީއަށް  ޖުމްހޫރީ

ިސކުންތު. ވަކި ާޕޓީއަކަްށ ނިސްަބތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ކޮންމެ  8 އިމިނެޓާ 14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަްށ  12

އިގަންަނވާނެ. ބިލު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ލިބިވަޑަ  ސިކުންތު  30 މިނެޓާއި 3އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

 ށް ދަންނަވަން. މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފައިްއޒަްތތެރި ގެ އިރާހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް އިރާ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާ

ެއއީ ގާނޫުނ  .ނޫނުގާދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ބިލަކީ 

 ،ދަކީ ޢުގެނައުމުެގ ބިލު. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، އެމް.ޑީ.ީޕގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ވައިްޞލާޙު ށްއަ 2007/5ނަންބަރު 

 ަގއި އަދި ެމނިފެސްޓޯގައި ހިމަނާފައިވާ 19އެޖެންޑާ  ގެދު. ައޅުގަނޑުމެންޢުވަތްތެރި ދައުލަތެއް ބިނާުކރުމުގެ ނަޒާހާ

ދު އެީއ ޢުތެރޭަގއި އިންސާފުގެ ވަމުހިންމު ފަސް މައިގަނޑު ބައެްއ ހިމަނާފައިވާނެ. އޭގެކަންކަމުގެ ތެރޭަގއި 

ތްތެިރ ތަަކކީ ނަޒާހާމިނިވަން މުައއްސަސާ ،ކަމަކީ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އެއްއަޅުގަނޑުމެން ހިމެނި އެއްބައި. ޭއގެ

އެީކަގއި އެ ިއދާރާތަކަކީ ޖަވާބުދާީރވާ ތަންތަން ކަމުގައި ބިާނކުރުން. މި އިދާރާތަކެްއގެ ގޮތުަގއި ހެދުން. އަދި ހަމަ އެއާ 

ބުން ެއއްިކބާވެފަިއވާ މުައއްސަާސއެްއެގ ޞައްޢަރިވސް ކޮިމޝަނަކީ ތަސިވިްލ ސަ ،ދަކީ ޤްޞަބިލުގެ މަިއގަނޑު މަ

 ފެންނަ ގޮތަށް މަސައްކަތްކުާރ ކޮމިޝަނެއް އަުޅގަނޑުމެން އެކު އަދި ދެ ފުށްރުން. މިނިަވންކަމާގޮތުަގއި ބިނާކު

ތްތެރި އިމުކުރުން. ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުުމގަިއ ކޮރަޕްޝަންގެ ނުފޫޒުން އެްއކިބާވެަފއިވާ ަނޒާހާޤާ

ރވިްސގެ ކޮމިަޝން ބިނާކުރުން. އިއްޒަތްތެރި ލް ސަސިވި ،ރވިްސާއއިމުއައްސަާސއެްއގެ ގޮުތަގއި ދިވެހި ސިވިލް ސަ

މާއްދާެއއް ގާނޫަނށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފަ.  ސާދަވަނީ  މި ބިލުގައި މި މިކަންކަން ހާސިލުުކރުމަށްޓަކައި .ރައީސް

ަގިއ ބައި. ދަުއލަތަކީ މެޝިނެއްެގ ގޮތު  ރވިްސއަކީ ެއއީ އެްނމެ މުހިންމު އެއްދައުލަތެއް ހިންގުުމގަިއ ސިިވލް ސަ

ރވިްސއަށް އަދި ރިވސް ހިނގީމަ. އެހެންކަމުން، ސިވިލް ސަެއ މެިޝން ހިންގަނީ ސިވިްލ ސަ ،ސިފަކުރަނީ ނަމަ

ދެކޭ ގޮތަކަްށ  ރވިސް ކޮމިަޝނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެްސެގން ނޫނީ މި ދައުލަތް އަޅުގަނޑުމެން މިސިވިލް ސަ

ރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ން ސިވިލް ސަމި ބިލު .ނެތް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބަދަލުކުރެވޭނެ ޖާގަެއއް

 ެއއް ހުރިހާ އިދާރާތަެކއް އިންތިޒާމުކުރުާމއި ،ތެރޭަގއި ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަންވަނީ ބަޔާންކޮށްދީފަ. އޭގެ ސާފުކޮށް މި

 ކަމުަގއި މި  ރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަެތއްެއއީ ިސވިލް ސަ ،އިމުކުރުންޤާމިންގަނޑަކުން ހިންގުުމގެ ުއސޫލު 

އަދި ރަނގަޅު ނަތީޖާ  ،ކުރެޭވނެއެީކގައި ެއކަށީގެްނވާ ހަލުިވ މިނެއްގައި މަސައްކަތް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފަ. އަދި އެއާ 

 ރޭވުން ވެްސ ެއއީ ޮކމިޝަންގެ މަސްއޫިލއްޔަެތއް  އި،އުސޫލުަތއް ކަނޑަައޅަ ނެރެވޭނެ ގޮތްަތކަށް މިންގަނޑުތަކާއި 
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ރައްޔިތުްނގެ  ތުްނ ސަރުކާރަށާއިގޮ ގުޅޭ އެީކގައި މި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާއެއާމަވަނީ ބަޔާންކޮށްފަ. ހަ ކަމުގައި މި

މަލުކުރާ ޢައަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަން. މިހާރު  ކަމުަގއި މުހިންމު ކަމެއް އީމި ގެންދިއުންލޫމާތު ދެމުންޢުމަޖިލީހަށް މަ

ރވިސް ކޮމިޝަންެގ ން. އަދި ސިވިްލ ސަނެތްކަން ވެސް ފާހަގަކުރަކަންކަން ހިމެނިފައި ގާނޫނުަގއި މި

 .ކަންކަން ބަާޔންކުރެވިފައި ނެތްކަން ފާހަގަުކރެވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެ ަތކުގެ ގޮތުަގއި ޚާއްޞަކޮށް މަސްއޫލިއްޔަތު

 ކަމެއް   އިތުރުކުެރވިފަ. އޭެގ އެންމެ މުހިންމު އެއްށްވަނީ މި ބިލަ ެވސް މި ތައް ކޮމިޝަންގެ ަރއީސްެގ މަސްޫއލިއްޔަތު

ގޮތަށް ހަރުދަނާ ުއސޫލުން ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންާވ  ނަތީޖާ ނެރެދެވޭ ، ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް

އި އިރުޝާދު ކޮމިޝަނަށް ދިނުން. އެއީ ކޮމިޝަްނެގ ރައީސްގެ ޒިންމާެއއް. ކޮިމޝަންގެ އިދާާރގެ މަސަްއކަތް ޔާލަފަ

ފުންގެ ސުލޫީކ މުވަްއޒަ އެޅުާމއި، ކޮމިޝަްނގެ މެންބަރުންނާއި ގޮތް ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ނުހިނގާހިނގާ

އެއީ ވެސް ކޮމިޝަްނގެ ރަީއސްގެ މަސްއޫިލއްޔަެތއް. ހަމަ  ،މަތު ދެއްކުންޢާޒަ އިހަމަތަކަށް ތަބާވުމުގައި ނަމޫނާ ދައްކަ

ެގ މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ ވެްސ މަލުކުރަމުންދާ ގާނޫނުގައި ކޮމިޝަންެގ ރައީސް ޢަމިހާރު  ،އެީކގަިއ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭއެއާ 

ުކރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މި ބިލު އެކު މަސަްއކަތްނެތި މިނިވަންކަމާ އްޒެނުފޫ .ުނވޭ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ބަޔާންކޮށްފައެއް

ތިޔާރު މި ޚްބާރުއަޅާފައި އެަބވޭ. ކޮމިޝަްނގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުުމގައި ކޮމިޝަނަށް ފުރިހަމަ ގާނޫނީ ބާރާއި އި

ލޫމާތު ޢު މަޙަަކންކަމުގެ ޞައްކުރުމަށްޓަަކއި،  ެއކު ކަންކަންއެީކަގއި ހާމަކަމާއެއާވަނީ ކަށަވަރުކޮށްީދފަ. ހަމަ ލުން މިބި

ވަނީ ބާުރއަޅާފަ.  ެވސް މި ިބލުން މި މަށްގޮތަށް ބެހެއްޓު ގޮތަްށ ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އާއްމުންނަށް ފެންނާނެ

އެަބވޭ. ކޮމިޝަންެގ  ލޫުކގެ ހަމަތައް މި ބިލުން ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިއަދި ޒާތީ ސު  ސުލޫކާއިޢީކޮމިޝަންގެ ޖަމާ

 އުފުލުމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރަންވާނެގޮތުން ޖަވާބުދާރީވުމާއި ޒިންމާ ގުޅޭ މަލުކުރާ ގޮތާޢަސިޔާސަތުތަާކއި ނިންމުންތަކަށް 

ތްތެރި ކޮމިޝަނަކަށް ދަީކ ނަޒާހާޤްޞަ މަކަމަށް މި ބިލުގައި ަބޔާންކުޭރ. މި ބިލުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ އަނެއް 

ވަނީ ބަޔާންކޮށްފަ.  ހެދުން ކޮމިޝަން. އެކަމަށްޓަކައި މާލީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ އުސޫލުތައް މި ބިލުގައި

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި މެންބަރުންގެ އަނބިން، ުނަވތަ ފިރިންނާއި، މެންބަރުންެގ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަުށގަިއާވ 

ގޮތަށް މި ބިލު އެބަ ލާޒިމުކުރޭ. މާލީ ބަޔާނުގައި  ، އެހެނިހެން މީހުންގެ މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭދަރިންނާއި

ތިޔާރު ޚްކަމެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ އި ށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި އެކަމަށް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލަ މައްސަލަެއއް ވާ

އިތުރުްނ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންެގ ލުން އެބަ ފަހިކޮށްދޭ. މީގެމި ބި ،، މި ގާނޫނުންއިއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ވެސް ލިިބފަ

ކަމަށް ބާރުއެުޅމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަންގެ  ސީސްުކރަންޖެހޭނީ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށްޚްހުރިހާ ވަގުތެއް ތަ

ވެސް  ކަމަށް ކަމުަގިއ ވެގެންުނވާނެ މެންބަރުންނަކީ އާމްދަނީ ލިބޭ އިތުރު އެހެން ެއްއވެސް މަަސއްކަތެްއ ކުރާ ަބއެއް

ވެްސ  ގޮތް މަލުކުރާނެޢަދޭތެރޭަގއި  އަރާ މައްސަލަތަކާތު ފުށުޙަލަޞްއިތުރުން މަމި ބިލުގައި އެބަ ބަޔާންކުރޭ. މީގެ

ފުންނަށް ެވސް ަވއްޒަބިލުގައި ހިމެނިފައި އެަބއޮތް. ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނަށް ހިނގާ އުސޫލު ކޮމިޝަުނގެ މު

ކުރޭ. ކޮމިޝަްނގެ ެމންބަރުންގެ ޒިންމާ އަާދކުރުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތަްއ ހިނގާނެކަން މިކަމުަގއި އެަބ ފާހަގަ
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އިުތރުން މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް ތަބާވުމާއި، ސުލޫީކ ީމގެވަނީ ބަޔާންކޮށްފަ.  ބިލުގައި މި  ތަފުސީލުކޮށް މި

ކަމުގަިއ  ވަރަށް މުހިންމު ނުކުތާއެއްއީ މިވަނީ ބަޔާންކޮށްފަ.  މި ޚިލާފުވުމާއި، ޭއގެ ނަތީޖާ މި ބިލުގައި ހަމަތަކާ

ވަރަށް މުހިންމު މާއްދާއެއް.  އީމި ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ާފިއތުވި ތަންތަނުގައި ހިނގާފަިއާވ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު

ރވިސް ކޮިމޝަންގެ މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ ހިނގައްޖެ ސިވިލް ސައަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ގާނޫނުަގިއ  ،ގޮތް ޖެހޭމަލުކުރެވެންޢަދޭތެރޭ  ، އަިދ އެ ތަބާނުވާ ހާލަތްތަކުަގއި ދެން މެންބަރުންނާކަށް ތަބާވުމާހަމަތަ

ރވިސް ކޮމިޝަްނގަިއ ތަނުަގއި ސިވިްލ ސަ ފާއިތުވި ޖެހުމުގެ މުހިންމުކަންންބަޔާންކުރެވިަފއި ތަފުސީލުކޮްށ އޮންނަ

މަލެއް، އެ ޢަ ކުށެއް އެކުެލވިގެްނވާ ޢީއެހެންމެ ޖިނާއަދި ހަމަ .ބަލާއިރުހުރި ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކަށް  ހިނގާފައި

 މައްސަލައެއްގެ ގޮުތގައި އެ މައްސަލަ ބެލުމުެގ ޢީސުލޫކީ މައްސަލަިއގެ އިތުުރން ޖިނާ ،މަލެއް ނަމަޢަމަލަކީ މިފަދަ ޢަ

މި ބިލަށް، މި ބިލުގައި ހާސިލުކުރަްނ  ލަ ގޮތެއްަގއިޖުމު .ވަނީ މި ބިލުން ލިބިދީފަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ވެސް މި ބާރު

ރވިސް ކޮމިޝަނެްއ ތްތެރި ސިިވލް ސަ ަފދައިން، ނަޒާހާތްކުރިރާޝާައޅުަގނޑުކުރިން އި .ބޭނުންވާ ކަންކަމަކީ

ގޮތަްށ  ކުރެވޭނެޖަވާބުދާރީ ،ރވިސްގެ ދައުރު ފުޅާޮކށްމެޝިން ހިންގުމުގައި ސިިވލް ސަ ަލއި އަދި ދައުލަތުގެ އިއެކުަލވަ

އެީކގައި އިތުރުކޮށްލަން އަުޅަގނޑު ބޭނުންވޭ. އިްއޒަތްތެރި ެއއާ  ،ލެވިފަ. އެހެންނަމަވެސްއި ވަނީ އެކުލަވަ ބިލު މި މި

ކަމެއް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ  ދެ .މުހޫގައި ހިމެނިފައިވާ މަފް 19އެޖެންޑާ  ،މެންބަރުން ވިސްނާވަަޑއިގަތުަމށް

ގޮތަށް މި ބިލު އޮތުމަކީ  ޕޯޓު ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގެ ރި .ބޭނުންވޭ

، އެ މުއައްަސސާތަކުްނ ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. މިހާރުވެސް ަބއެއް މިނިވަން މުައއްސަސާތަުކން ކަމެއް މުހިންމު

ޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޚާއްަޞޮކށް އެ މުައއްސަސާތަކުން ަބލާ މައްސަލަތަކުގެ ރިޕޯަޓކީ މި ރައް ؛ކުރާ މަސައްކަތް 

ވެސް އެ މައްސަަލ  ރވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތައްސިވިލް ސަ ،ފޮނުވަމުންގެންދާ ރިޕޯޓުތަކެއް. އެހެންކަމުން

ބާުރއަޅާ  19ބެލުމަށްފަހު އެ ރިޕޯޓު ކޮންމެވެސް ާތވަލެްއގެ ދަށުން މި މަޖިލީހަށް ލިބޭނެ ގޮތަށް އޮތުން އެއީ އެޖެންޑާ 

ކަމެއް  ކުރާ ޚިލާފަށް  އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ގާނޫނާއެީކަގއި އޭގެ ޑު ފާހަަގކުރަން. ހަމައެއާކަމެއްކަން އަުޅގަނ

ދެން އެޅޭނެ ފިަޔވަޅުަތްއ  ،ނަމަ ކަމަށާއި، އެކަން ރަނަގޅުނުކޮށްފި ރަނގަޅުކުރުމަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެންގޭނެ

މި  ،ކަމެއް ކަމުގަިއ އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން މުހިންމުގާނޫނުަގއި ބަޔާންކުރުމަކީ ެވސް 

ހިމަނާފައިވާ  ގައި 19ެގ މެންބަރުން ޚާއްޞަކޮށް، ެއޖެންޑާ ކޮމިޓީއެއްގެ، އެ ޮކމިޓީގައި ތިއްަބވާ އެމް.ޑީ.ޕީ  ބިލު ދާ

 އަުޅގަނޑުެމން ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ަގއި 19މި ބިލަކީ އެޖެންޑާ  ިއ،މު މި ބިލަށް އިތުރަށް ގެނެސްދެްއވަހޫމަފް

ވަރަށް ބޮޑަްށ  ،ެއއްގޮތަށް ވީހާެވސް ބޮޑަށް މި ބިލު ފުރިހަމަކޮށްދެއްވުމަށް. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ދުތަކާޢުވަ

މު ހޫ، އަދި މި ބިލުަގިއވާ މަފްއިމެ ބޭފުޅުްނ މި ބިލަށް ތާއީދުކުަރއްވަ ންޝުކުރިއްާޔ. ައޅުގަނޑު އެދެން މި މަޖިލީހުގެ އެ

 ށްެދއްވުން. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ކޮ ގެނައުމަށްޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިާރގެ ތުޅާދޫލަނީ ބަހުްސކުރެްއވުމަށް. އިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ހުޅުވަ

 .ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުޅާދޫ

ިނވި ވަކުރުޖަވާބުދާރީ ،ދަކީޢުަގއި އަުޅގަނޑުމެންވީ އެއް ވަ  19ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އެޖެންޑާ 

 ވި ދައުލަތެްއ ބިނާކުރަންނިވަ ކުރު ޖަވާބުދާރީ ،ބިނާކުރަންތްތެރި ދައުލަތެްއ ދު. ނަޒާހާޢުދައުލަތެއް ބިނާކުރާނެކަުމގެ ވަ 

ދު ފުއްދުމަށް އެޅޭ މުހިންމު ޢުއަޅުގަނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ވަ ،އޮތް ބިލަކީ މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި 

ގާނޫނުގެ  ،ބަކީކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން ެދންނެވި ސަބަ ނެވި ަދއުލަތެއް ބިާނކުރާ ނިުކރެވަފިޔަވަެޅއް. އާދެ، ޖަވާބުދާރީ 

ނެތި  ތްތައް މެދުކެނޑުމެއްއަ ދުގައި މުައއްސަސާަތކުެގ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އިޖުރާ ްޤޞަވެރިކަން ނެގެެހއްޓުމުގެ މަ

ެއއްކޮްށ މިނިވަން މަލުކުރާނެކަން ޔަޤީންކުރަން. އަިދ ހަމަ އެއާޢަމެދެހެއްޓެެނވި ގޮތަކަށް އެ ިއޞްލާޙަށް  ،އިޞްލާޙުކޮށް

ތްތެރި ބައެއްކަްނ ކުރާ މެންބަރުންނަކީ ނަޒާހާއްޔަންޢަމުތަކަށް ޤާންތަކަށާއި، މަކޮމިޝަ  ،މުއައްސަސާަތކާއި 

އޮތް މިއަދު ހުށަހެޅިފައި  .ރައްޔިތުންނަށް ކަަށވަރުކުެރވޭެނ ގޮތަކަްށ ނިޒާމު ަބއްޓަންކުުރން. އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ރަފުކޮށްފައި ހުރި ޢާވި ދައުލަެތއް ބިނާުކރަން ތަވަނި ކުރުބިލުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ާފހަގަކުރެިވގެން އެބަދޭ ޖަވާބުާދރީ

ތަކެއް. ެއގޮތުން މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުމުެގ މުތަކެއް. ނުވަތަ ޕްރިންސިޕަލްހޫމުހިންމު މަފް

ކަމަށް އެ  އްއެ މެންބަރަކު ަވކިކުރަްނ އޮތް އަސާސެ  ،ނަމަ މަލުކޮށްފިޢަޚިލާފަށް  އެ ސުލޫީކ މިންަގނޑާ ،އިތުރުން

ެއއްކޮށް މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ މިހާރު މި އެއާވާނެކަން މި ބިލުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި އެަބވޭ. އަިދ ހަމަ މަލުޢަ

ކޮމިޝަނަރުންެގ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ، އެހެންަކމުން ގެ.ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު ދެެކވެނީވާހަކަ

، ެއއަށް ތަބާވާންޖެހޭނެ ވާ ބަެއއް ަކމަށްއިތުރުން އެތަުނގެ މުަވއްޒަފުްނނަކީ ވެްސ މި ސުލޫީކ މިންގަނޑަށް ަބއިންޑު 

ނުވި ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިމެނިފައިމި މީހުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުަގއި  އޮތް. އަދި އެބަޔާންކޮށްފައި އެބަ ބައެއް ކަމަށް

އެޅޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއި މެދު ފިޔަވަޅު މީހުންނާ ތަބާނުވުމަކީ އެ ،ކަމަށާއި މިއަށް ތަާބވާންޖެހޭނެ ،ނަމަވެސް

ތްތަކެއް މި ގާނޫނުގައި ުނވަތަ މި އަގޮތުން ވަރަށް ތަފްޞީލީ އިޖުރާ ގުޅޭ ޅުމާއޮތް. އާދެ! މާލީ ބަޔާްނ ހުށަހެއެބަ

މުައއްސަސާތަުކެގ  ދަނީ މިނިވަން . ކުީރގަިއ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިއޮތްބިލުގައި މިހާރު ަބޔާންކޮށްފަިއ އެބަ

މި ހުށަހަޅަނީ ހަމައެކަނި ނަމަކަށްކަން. ެއއީ  ލަތުގެ މަޤާމުތަކުގައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުން މާލީ ބަޔާންމެންބަރުންނާއި ދައު

ބޭފުުޅން ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެން މި  ރުން އެސެންސެްއގައި ފައިްލކުރަލް . ވަރަށް ލިޓްކަންފައިލްކުރާ ޑޮިކއުމަންޓެއް 

ލުން،  ފާއި ޝެލްފަށްލާ ލަަކށްބޮކްސް ފައި އެއީ ކަރުދާސް އޮފީހަްށ ލިބުނީމާމާނަކުރަމުން އަީއ.  ދައުލަތުން

ތުން މާލީ ބަޔާނަކީ. މާލީ ބަޔާަނކީ ގޮ ބުނާ އެްއޗެްއ ނޫން މިހާރު މި ގާނޫނު ކުރާތަްށ ފައިލްލުން. އެގޮ ގަނޑަށްހަރު
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 ކުރާދިރާސާކުރަން ލާޒިމު  ނުަވތަކުރަންމިންރމިހާރު އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލަށް ހުށަހެޅުމުން، އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އެ އެްގޒަ

ން އޮްތ ގޮތު ގުޅޭ ގެ އަލީަގއި މާލީ ަބޔާން ހުށަހެޅުމ19ާނޑު ހިތުން އެޖެންޑާ އަުޅގަ .ަރއީސްއެްއޗެއް. ިއއްޒަތްތެރި 

މާލީ ބަޔާން  އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް  ،މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުން އިތުރަށް ުފރިހަމަވެގެންދާނެ. ތްތައްއަޖުރާއި

ފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެްނ ނުޙައްޤު މުއްސަނދިކަެމްއ މާީލ ބަޔާނުަގއި މެންބަރެްއގެ މަޤާމުގެ ނު ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި

ވާ ވާ ކަމަށް ނުަވތަ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިކަމަށް ނުަވތަ ނާޖާއިޒު ގޮތުަގއި ކަންަތްއތަކެއް ކޮށްފައި  ހާސިލުކޮށްފައިވާ

 އެ ަމއްސަލަތައް ތަޙުީޤޤުކޮށް، ެއ މައްސަލަަތއް ، ފާހަަގކުރެިވއްޖެ ނަމަކަން ކޮށްފަިއވާ ގޮތަށް ކަންކަން 

ށްފައި އޮތުން. މިހާރު ވަން އޮިޑޓަރ ޖެނަރަލްގެ މައްޗަށް ާލޒިމުކޮތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކަށް ފޮނު ންކުރައިންވެސްިޓގޭޓް 

އޮްނނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންޖެހޭނެ ކަމަށް މި  މިއޮތް ގޮތުން ެއގޮތަށް ފާހަަގކުރެވޭ ކަންަތއްތައް މި

ޚިލާފު  މިފަދަ ގާނޫނާ، މުގެ އިތުރުންތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުބިލުގައި ބަޔާްނކޮށްފަ. އަުޅަގނޑު ހި

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓިކުރަން ކަންތައްތައް ކޮށްފަިއވާ ކަަމށް ފާހަގަކުރެވޭ ހާލަތްތަުކަގއި އެ ަމއްސަލަެއއް ތަޙުީޤޤު

މެއް. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، މުހިންމު ކައެއީ ށް ފޮނުވުމަކީ ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ މޯލްޑްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސަ

މަލުކުރާނެ ގޮްތ ޢަ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ހާލަތްތަކުަގއިހަމައެއާެއއްކޮށް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މި ބިލުގައި 

ނާކުރުމަށް ޓަކައި ތެއް ބިތްތެރި ދައުލަހާނަޒާ ،ތްތަކެއް އަތަކެއް، ިއޖުރާލުބަޔާންކޮށްފައި އޮތްކަން. އާދެ! ތަފްޞީލީ އުސޫ

ކުރާ ވާހަކަ ދަްނނަވަން. އަދި ހަމަެއއާެއއްކޮްށ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް މި ބިލަށް އަުޅގަނޑު ާތއީދު އިކަނޑައަޅަ 

އެޖެންޑާ  ،އިރު، މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިންރާމި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ދިރާސާކު

ގަނޑު  ވެސް އަޅުމަށްކަ މްތައް މިއަށް ހިމަނުއްާވނެހޫމަފް ކުރަން ބޭނުންވާަގއި ހުރި މި ބިލު އިތުރަށް ފުރިހަމ19ަ

 މީދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.އްއު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ފޭދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަްށ  2007/5 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސ ގާނޫނު

ޓަަކއި، ަދއުލަތެއް ތްތެރި ސަުރކާރެްއ އުފެއްދުމަށްހާކަކީ ިމއީ ނަޒާތަ އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ާތއީުދކުރަން. މި އިޞްލާޙު

 އަޅުގަނޑު ވެސް މަށްކަ ވީ ވަޢުދު ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަެކއް ެމންޓަަކއި ައޅުގަނޑުއުފެއްދުމަށް

ިސވިްލ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ން. ަޓކައި މިކަމަްށ އަުޅގަނުޑ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަކުރަން. އަދި އެކަމަށްލުގަބޫ

ފެދުފައި އޮންަނ އެއީ އު ،ތީއަުޅގަނުޑމެންނަށް ފެނިފައި އޮސަރވިސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މާނަކުރެވިފައި، 
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 ުކގައިިސވިލް ސަރވިްސގެ ކަންަތއްތަ .ގޮތުަގއި. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ދައުލަތެއްަގއި އޮންނަ ދެވަަނ ސަރުކާރެްއގެ

ކުރުުމގައި ޒުވުޒާރާތަކުން ނިންމާ ކަްނތައްތައް ތަންފީ ،ދައުލަތުން ނިންމާ ކަންތައްތައް ،އެކީގައި  މަލުހުރުމާޢަމިގޮތަށް 

 ،ޖުރިބާކޮށްފީމު. އެހެންކަމުންއުނދަޫގ ގޮންޖެހުންތަކެއް ފާއިުތވި ތަނުގައި އަުޅގަނޑުމެން ތަ ދަތި ގިނަ ވަރަށް

، އެ ސަުރކާރުަގިއ ވެރިންގެ ގޮުތގައި ނޫިނއްޔާ އެ މުައއްސަާސގެ ވެރިްނެގ އިއުފެދިފައިވާ ެދވަނަ ސަރުކާުރ ނައްތާލ

ބޭފުޅުންނަކީ ކޮރަޕްޝަނުން އެްއކިބާެވ، ނުފޫޒުން ެއއްކިާބވެ، ިސޔާސީ ހަރަކާތްތަކުްނ  ކުަރއްވާ ގޮތުަގއި މަސަްއކަތް

ށް ނަކުެރޭވ އިންސާފުވެރި ބައެްއގެ ގޮުތގައި ހެދުމަށް މި ގާނޫމަސައްކަތް ސީ ނުފޫޒުން އެއްކިާބވެެވ، ސިޔާއެްއކިބާ

ޓަކައި ދެވަަނ ގެންނަން ހުށަހެޅިފައިވާ އްޞލާޙުތަކަކީ މިއީ ވަރަށް މުހިންމު އިޞްލާޙުތަކެއް. ދައުލަެތްއ ހިންގުމަށް

ފަހަރު  އަދިވެސް ެއއް ހަމަ ތަޖުރިބާކޮށްފީމު.ންކަން އަުޅގަނޑުމެން އް ޮއެވގެން ެއއީ ުކރެވޭނެ ކަމެއް ނޫރެސަރުކާ

ުޅގަނޑަށް މި ފެންނަނީ މި އިޞްލާޙުތައް ްއގެ ގޮތުން. އައެބަ ކުރި ތަޖުރިބާ އެ ޑުެމން ނއެއީ އަުޅގަ .ދަންނަވާލީ

ލުކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަށް. ަގއި މި ހުށަހެޅިފަިއވާ ަކންތައްތައް ފުރިހަމައަށް އަިދ ތަފްޞީ 19ގެންނައިުރގަިއ އެޖެންާޑ 

އެކަުމގަިއ  ،ސުޫލކީ މަްއސަލަެއއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ،ަބލާއިރު ކަންަތއްތަކަށްހުށަހެޅިފައިވާ  މިހާރު .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ތިއް ނެނުޫފޒެ ،ފިަޔވަޅު އެޭޅނެ އުސޫލާއި ،ުކރެވެއްޖެ ނަމަމަތުހުއެޅޭނެ ުއސޫލުތަކާއި ައދި ޖިނާޢީ ކުށެއްގެ ތުފިޔަވަޅު 

 ސުލޫކާއި ޖަމާޢީކޮިމޝަނުގެ  ،ުކރުމަށް ކަނޑައެޅިގެން ކުަރންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއިމިނިވަންކަމާއެކު މަސަްއކަތް

އަުޅގަނޑު  ހުރިކަން ތަފްޞީލުކުރަްނޖެހޭ ހުރިހާ އެއްެޗއް މި ިބލުގައި  ގޮސްހެންމި ؛މެންބަރުންގެ ޒާތީ ސުލޫކު 

 ގެެނވޭ އިޞްލާޙުތަކާ  ،މި ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ބަހުްސކުރެވި ،ކުރަނީބޫލުައޅުގަނޑު ގަ އެހެންކަމުން ކުރަން.ގަބޫލު

ުވޒާރާަތއް ހިންގުމަށް މީގެކުީރގަިއ  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ެވގެން ައއުމަށްފަހު އެީކގައި ގާނޫނަކަށް

ެއކީަގއި އެ ުވޒާރާތަކުން ކުރަްނ ބޭނުންާވ  މާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފަސޭހަކައި އް ފިލަދިމާވަމުންދިޔަ ހުރިހާ ދަތިތަކެ

 . ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. ށްކުރެިވގެްނދާނެ ކަމަޒު ކަންތައްތައް ތަންފީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅި އުތުރު 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ހެންވޭރު ހުޅަނުގ  އާދެ! ؛އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޙަސަން ލަޠީފްރިޝުކު

 ންގަނޑުމެޅުއާދެ! މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް އަ ؛ިސވިލް ސަރވިސް ގާނޫނަށް މި ގެެނވޭ ިއޞްލާޙުއާދެ!  ގެ؛ދާއިރާ

އަޅުގަނޑުެގ  .ވެއްޖެ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް އުޅޭތާ ކުރަންޖެހިފަ. ވަރަށް ޒަމާނުއްސުރެ އަުޅގަނޑުމެން މިކަމާ

އަޅުގަނުޑ ސިވިލް ސަރވިސް ބޭފުޅުންނާއެކު ވަރަށް ގާތުްނ  އަހަރު ހައެކްސްޕީިރއަންސްަގއި ވޭުތެވދިޔަ 
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ސިވިލް ސަރވިްސެގ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް،  ،ކަމަކީ ބޮޑު އެއްއެންމެ  ކުރިން. އަުޅގަނޑަްށ ފާހަގަކުރެވުނުމަސައްކަތް

 ން ބޭފުޅުންނަށް ކުރިއަރަ އޭގެ ދަށުން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ކުރިެއރުމަށް ދެން އެ ،ގައި ިތއްބަވާ ބޭުފޅުންނަށްއިސް މަޤާމު

ސިލުކޮށް ބަޔަކު މި ނެރެނީ ބޭނުންވާ އެއްޗަކީ ައޅުގަނުޑގެ ދަރިން ތަޢުލީމު ހާ  މީގައި އަުޅގަނޑު ބުނަން ކަން.ދަތި

އިްއޒަތްތެރި  ވެގެން. ތަކެއްވަރަށް ޮބޑު ޤުރުބާނީ ފައި،ކޮށް  ޓަކަިއ ވަރަށް ބޮޑު ހޭދައެއްހޯދުމަށް ކުރިއެރުންތަެކއް

ަގއި ބަދަލުވާ އްއެތި އެްއވެސް ހާލެމި ބުނާހެން  ފަންތި  ސިވިލް ސަރވިސް މުވަްއޒަފުންގެ މަތީ ދަރަޖަ، މަތީ ރައީސް.

ވެސް . އަުޅގަނަޑަކށް ނޭނގެ އެްއގޮތަކަށް ރަމްީޒ، ވަރަށް ހަރު ބައެއް ތިބޭނީ ވަރަށް ޒަމާންވީ މިއީއެއް ނޫން. ބަ

އަންނަނީކީ. ބޭފުޅުން މި  ބުނާކަށް، މިހާރު ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ވެސް އަުޅގަނޑަކަްށ ނޭނގެ ކިހާ ހިސާބުން ކަމެްއ އެ

ކަމެއް ނެތް. އެތައް ފަންތީގެ ލެވެލްގެ  ނެމިހެން ކިޔާ ދެން އެގޮތަށް ދަމުން ޑިރެކްޓަރ، ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލަށް ގޮސް

މި  ،ޒަމާންވީ ތަރައްޤީ ންގެ އަހަރު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެން ކޮބައިތޯ އަުޅގަނުޑމެ 50އަހަރު،  40ބަޔަކު މި ތިބެނީ 

ތެއް ނެްތ ެއރޭނެ އެްއވެސް ގޮ ށްހިސާބަށް، އެ ލެވެލަ މައްޗަށް އެ ނަށްަތޢުލީމުގެ ކުދިން ދުނިޔެ އިނގޭ ފެްނވަރުގެ

 ހިސާބަށް ދަންދެން އެ .ބޭރުކުަރން މި ޖެހެނީ ހަދިޔާއެްއ ދީފައި ދެން ައހަރު ވީމަ 65އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

މި ގެެނވޭ ބަދަލުތަުކގެ  އަށްވިްލ ސަރިވސް ހާލުގަިއ، ވަޒީާފއެއް ެވސް ނުލިބި. ސިކުދިން މި ތިެބނީ ބިކަ ންއަޅުގަނޑުމެ

 ަވކި ދިދައެއް ަނަގއިގެން  ،ލަތެްއގެ ގޮތަށް ދިޔައީ ިމއީ ަވކި ސަރުާކރެއް، ވަކި ަދއުތެރޭގައި އަުޅގަނޑަށް ފާހަަގެވގެން

އެއްކޮށް ގާތުން  އެބަަޔކު ރުހާ ބަޔަކު، އެބަޔަކު ރުހޭ ވެރިކަމެއް އޮތިްއޔާ ެއ ބަޔަކާ ކުރާ ގޮތަށް. އެކަން

އަދި ޭއގެ ދަށު ފަންތީގައި ތިބޭ ކުދިން ަލއްާވ  ލައްާވ،ކުރާ އުސޫލުން ިސވިލް ސަރވިސްގެ ުމވަްއޒަފުްނ ސައްކަތްމަ

ސަރވިްސގެ އިްސ ލް ުއޅޭ ކަމަކީ. ސިވި ފާހަގަކުރަން މި ޅުގަނޑު ބޮޑަށްރުަވނީ. މިއީ އަ ކުއިސްވެރިްނ މަސައްކަތް 

ކުރިއަރާނެ  ާވ ބޭފުޅުންނަކަށްބަކުރާ މަޤާމުތަކަށް، ޭއގެ ދަށުން ތިއްޓްޑޮމިނޭ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްަބވާ ބޭުފޅުން

ވެގެން ައއުމުެގ ންނަނީ. މި އިޞްލާޙުހު ބައިވަރު މިކަހަލަ އެތައް ކަންތައްތަކެއް މި އް ގެއްިލގެންދަނީ.ފުރުޞަތުތަ

ެއކި ފަންތީެގ،  ގަނޑު ހަމަ ގޮވާލަން.ިއ ހަމަ މިކަމަށް ވެސް ވަރަށް ގާތުން ވިސްނަން އަޅު ގަކުރިން މި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ

ޅުން ެއ މަޤާމުތަކަށް ގެނެވެންޖެހޭނެ ފަންނުވެރި ބޭބޭފު އެއީ ތަޢުީލމީ، ؛ާލއިރު އެކި ގިންތީގެ ކަންކަމުަގއި ެއކި ވެރިން

 ނޭނގޭ ފެންވަުރގެ ިސވިލް ންސިްނ ވާހަކަަދއްކާލަ އިނގިރޭ ަވޑަިއގަތީމާ  ންއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިއަދު ބޭރުގެ ވަފުަދކު

ހުރި އެބަ ގެންއަުޅގަނޑުމެ ގައި ލު . މާލެ ސިޓީ ކައުންސިނޭ ލަދުގަންއަޅުގަނޑުމެ ިއސްވެރިން ިތބީމާ ގެސަރވިސް 

ކުަޑ، އޭނަެގ  އެތާނަގއި ެއއަށްވުރެ މާ  .ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްކުެރވިފަ. ތަޖުރިބާ ަތއްއެކަހަލަ ބަިއވަރު ކަންތައް

ހަމަވާ. އަޅުގަނޑު މި ބުނަނީކީ އިސް ތިބި އެ މަޤާމަށް ކުފޫރަނގަޅު ކުދިން އެބަ މާ ދަރިންވަރު ކުދިން އެއަށްވުރެ 

ދެްއވާށޭ. ިސވިލް ސަރވިްސގައި ކަންަތއްތަާކިއ ލަބައްލަވާތި މީމީހުންތަކެއް މިތަނުން ބޭރުކުރާ ވާހަކަެއއް ނޫން. 

 އެ ބެލެންޖެހޭނެ.ެރވެންޖެހޭނެ. ކުއެ ކެޓަގަރަިއޒްއެނގެންޖެހޭނެ. މީހަކު  އެ ،މަޤާމުތަކަށް އަންނައިރު

 ަވޒީފާ  ،ކުރެވެންޖެހޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަމސައްކަތްކުރުުމގައި  ކުރެވެންޖެހޭނެ. ބެލިގެން އެކަންސްކްރީން
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ބޭފުަޅުކ  ބޭފުޅަކު ބޭުނން ގޮތަކަށް އެ ަގޑި ދިނުމުގައި ވެސް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެއިތުރު ،ދިނުމުގައި

 ވެރިކަމެއް ވަްއޓާލަން ،ނަމަ ައކީ އުސޫަލކުން ބުނާދަނީ. އެހެންވީމާ، ސިވިލް ަސރވިސްކުރަމުން ޢަމަލު ުކގައިކަންތައްތަ

ކުރަމުންގެންދާ ހުރިހާ ވެިރކަމެްއގައި  ؛އެކަމެއް  އި،ވެސް އެންމެ ފަސޭހަ ެއއް މުއައްސަސާ. ވެރިކަެމއް ަވްއޓާލަ

ވެްސ  ުދތައް ހަލާކުކޮށްލުމުގައިޢުމި ވަ ގެއަުޅގަނޑުމެން ،ހުރިހާ ކުރިއެރުމެއް ޕްރޮޖެކްޓެއް ފެއިލުކޮށްލުމަށް ވެސް އަދި 

ބޮޑަްށ  ބަަޔކީ ިސވިލް ސަރިވސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން މިއަށް ވަރަށް ބޮޑު ެއއް އެންމެ

އުސޫލުަތއް  ކަށްޑޮމިނޭޓުުނކުރެވޭނެ ގޮތަ  ށްބަޔަކަ ން ވަކިެއކަންކަން ފާހަގަކުަރންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް. މިހެ އި،ބަލަ

އަދި މިކަމާ  ކުރާީތެވ އަުޅގަނޑު ވަރަށް ހަަމ ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ަޙސަން ލަޠީފް މިކަން  ،ކަނޑައެޅި 

ވެސް  އުުޅއްވުމަށް ައުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ތާީއދުކުރަން. އަދި މިއަދުއުޅުއްވާ  އިސްނަންަގވަިއގެން އެ މަނިުކފާނު

ވެްސ  ގިަނ ަވޒީރުންގެ ފަރާތުން ންނަށް ކަންކަން ނުާވކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށްސަރުކާރުން ައޅުގަނޑުމެ މި

ކަނޑަެއޭޅ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ފާހަގަެވގެންދިޔަ. އެހެންވީމާ، އެ ވަޒީރުްނގެ ފަރާތުން ވެްސ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ގޮތުން  ނޫނީ ެއ ގަާވއިދުތަްއ ހުރި ،ގޮތުން ރިސިވިލް ސަރވިސް މުަވްއޒަފުންގެ ކަންތައްަތކާއި އަދި ޢަަމލުތައް ހު

ލާގަިއ ޙަރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް ކޮމިޓީ މަރު މަސައްކަތްކުރަން ވަރަށް ދަތި ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، މިއަށް ވަރަށް

ޓަކައި އަުޅގަނޑު ހަމަ މަށްއުމިކަންކަން ކުރިއަްށގެންދި  ިއ،ޓަަކއި ހަމަ އިތުުރ ބޭބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަގެނައުމަށް

ތިމާސްކުރަމުން މިކަމަށް ހަމަ އިސްނަންގަަވއިގެން ިތްއބެވި ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ މިކަމަށް ޝުކުރު އިލް

ކަމެއްކަން ހަމަ މި ފުރުޞަތުގަިއ  އަުޅގަނުޑ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ،ކަންކަމެއް މިއީ ވަރަށް ުމހިންމު ވަމުން،ދެންނަ

 ޢަލަިއކުމް.  ފާހަގަކުރަމުން ކުރުކޮށްލާނަން. ވައްސަލާމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .هللاމެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުިއއްޒަތްތެރި  ބާރަށު ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: هللاބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު

ގެަނއުމުގެ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހި ސިވިލް ސަރިވސްގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު

ބަދަލާއި އަދި  އަށް ައންނާނެ ހެޔޮބަހުސްކުރެވެމުންދާއިރުގައި މި ބިލުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް  ،ހުށަހެޅި

މިދެންނެވި ބިލު މި އިއްޒަތްތެރި  ،އަހަމިއްޔަތުކަން ހާމަވެގެންދާ ެއއް ސަބަބަކީދޭ  ން މިކަމަށްއަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ

. ވަނީ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަޠީފް ެދްއާވފައި މިއިމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ

ބަދަލުތައް  ޓަކައި އަދި ހެޔޮމަށްރާއްޖޭގެ ކަންކަން ރަނގަޅު މަގުން ހިންގު އަުޅގަނޑުމެންނަކީ މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނެތި ކެނޑިނޭޅި މަސައްަކތްކުރަމުންދާ ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްގެ މީހުން. އިްއޒަތްތެރި  ޓަަކއި މެދުކެނޑުމެއް ގެނައުމަށް
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 ދިޔުމަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށް އެކަމުގެ ހެޔޮ ބަދަލު ފެނިގެންދާނެ އެއް އުފެިދގެންޒިންމާދާރު ސިވިލް ސަރވިސް  .ރައީސް

 .ަކމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދި އެކަުމގެ ސަބަުބން މުޅި ރާއްޖެއަށް އޭގެ ރަނގަޅު އަސަރު ފެނިގެންދާނެކަމެއް. އަ

ކުރާ މީހުންނަކީ ސިޔާސީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ިސވިލް ަސރވަންޓުން ނޫނީ ދިވެހި ިސވިލް ސަރިވސްަގއި މަސަްއަކތް

 ،ކަމުގައި ިވޔަސްމުަގއި ހަރަކާތްތެރިވާްނ ބޭނުންވާނޫނީ ސިޔާސީ ކަންކަ ،ކަމުގައި ވިޔަސް  ހުރިކަންކަމުަގއި ފިކުރު

ނެތި  ދައުލަތުން ނޫނީ ސަރުކާުރން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮްށދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އެްއވެސް ތަފާތުކުރުމެއް 

އެބަޖެހޭ. ވާން  އެކު މަސަްއކަތްކުެރޭވ ބަޔަކަށްެއކު އަިދ އެހާމެ ޒިްނމާދާރުކަމާފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވަރަށް މިނިވަންކަމާ

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް  ،މަިއަގނޑު ސިވިލް ސަރވިްސެގ އެއް މަސްއޫިލއްޔަަތކީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ،ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން މަތީން އެ ކަންކަން ރައްޔިތުންނާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ސިޔާސަތާ

އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ަތންކޮޅެއް ދުރަށް ޖެހިލާފައި  އެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަްށ ދިނުން.

ިދވެހި  .ުކޑަކޮށް ތަފާތު މަންޒަރެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް މިދެންނެވި ވާހަކައާ ،ާލއިރު ފެންނަ މަންޒަރަކީއިވިސްނަ

 ރަްއޔިތުންނަށް މީހުންނަކީ ރައްިޔތުންގެ ފަރާތުން މުސާރަ ިލބިގެން އެ  ކުރާ ސިވިލް ސަރވިްސގަިއ މަސައްކަތް

ދިނުމުގަިއ ޚިދުމަތް ،ީވ ހިނދު ޓަކައި ތިބޭ ބަޔަކަށްޚިދުމަތްކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުގެ ސިާޔސަތުތައް ހިންުގމަށް

ިމދެންނެވި ބިލު މި މަޖިލީހަށް  .ދޭ ބަޔަކަށް ހަދަން އެބަެޖހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްެއކު ޚިުދމަތްހިނިތުންވުމާއި އުފަލާ

ވެސް ައޅުގަނޑުމެންެގ  ލާގައި މަަސއްކަތްކުރަމުންދާިއރުޙަމަޖިލީހުން އެ ބިލު ބަލައިގަނެ ކޮމިީޓގެ މަރުހުށަހެޅި އަދި މި 

އެއްހަަމއެްއގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކުެރވޭ  ވަނަ ގަރުނުގެ ވިސްނުމާ 21ތަށް ނޫނީ ގޮ ފިޓުވާވަނަ ގަރުނަށް  21މިއަދުގެ 

 މުހިންމު  ،ގޮުތގަިއ ބޭނުންތެރި އުމަކީ ެއއީ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަްއ ގެނަ 

މިދެންނެވި ސިިވލް ސަރވިސްގެ އާބާދީަގއި ފަންސަވީސް ހާހެއްހާ މީހުން  ،ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި އާބާދީަގއި

ވެހިރާއްޭޖގެ ލޮބުވެިތ އަުޅގަނޑުެމންގެ ދި ،ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާއިރުަގއި ނޫނީ އެހާ އަދަދެްއގެ މީހުން ހިމެނޭއިރުގައި 

ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި މިހާރަށްުވރެ ޒިންމާދާރު އަދި ައވަސް ސްޕީޑުަގއި ޚިދުމަތް ލިބޭނެ 

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި  .ގޮތްތަެކއް އެބަ ައޅުގަނުޑމެން އިންތިޒާމުކޮށް ރާވާްނޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ެވއްޖެްއާޔ ނޫނީ ،ބާކީކޮށް ،ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކެއް ނިކަމެތިކޮށް  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ

ކަމުަގިއ ކުރަމުންދިޔަ ދުވަސްތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް، ެއއީ މާޒީ ގޮތަކަށް ކަން ހިތުހުރި ،ޕެރެލައިޒުކޮށްލާފައި އޮވެ 

ގޮތަށް ދިވެހިާރއްޖެ  ރަނގަޅު ،އި ގަބޫލުކޮށްވަނީ އެކަންކަން ެއީއ މާޒީ ކަމުގަ ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު މި އި،ހަދަ

ހަމައެާއއެްއޮކށް މި ބިލުގައި ހިމެނިފައިާވ  .. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްޓަކައި އަނެއްާކވެްސ އައު ބާެބއް ފަށާފަހިންގުމަށް

 ގޮތަށް މިނިވަން މުައއްަސސާތަކުަގއި މަސަްއކަތްކުަރްއވާ ބޭބޭފުޅުން ނޫނީ ެވްއޖެއްޔާ ދައުލަުތގެ ހުރިހާ

 ،ހަމައަށް ހާމަވެ މުގައި ތިބޭ މީހުންގެ މާލީ ހިސާބުތައް ރައްޔިތުންނާޤާމުއައްސަސާަތކެއް އިސްކޮށް ައދި ޒިންމާދާރު މަ

ބޭފުޅުންަނށް ލިބެމުންދާ ކުއްލި ުމއްަސނދިކަމާއި އަިދ މިކަންކަން  އޮތުމަކީ އެީއ ބޭނުންތެރިކަމެްއ. ހަމައެާއއެކު އެ
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މިދެންނެވި މާލީ ހިސާބުތަކުން މަގުފަހިވެގެންދާނެ ގޮަތށް އެކަންކަން ކުރަން އެީއ  ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ ގޮަތކަށް

މަކަށް ޤާކުމެްއ ކޮށްލީމާ ނޫނީ ވަިކކަހަލަ މަޙުފެންނަނީ ަވކިކަހަލަ  ކަމެއް. ައޅުގަނޑަށް މި  މިއަދު ޖެހިފައިވާ

ތަން ނޫނީ  ދުވަހު ހުންނަ  ން އަންނަމުޅިން މާ އެހެން ހިސާބެއްަގއި ދެންޖެހިގެ ގޮތާ މީހާ ހުރި އާދެޭވއިރުަގއި އެ

އަދި މިފަދަ  ،ކަންކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ެއއަށްވުރެ ބޮަޑށް ފާރަވެރިވެ ތަން. މި ޖެހިގެން އަންނަ މަހު ހުންނަ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،ވީއިރު  ަބއިތިއްބަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ،އުމާއި ަރއްޔިތުން ސަލާމަތްކޮށްޤަކަންތައްތަކުން 

ނޫނީ ގެނައުން  ،މުތަކަށް އައުންޤާމާލީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ކެރޭވަރުެގ ބަޔަކު މިދެންނެވި މަ ޒިންމާދާރުކަމާ އެއްކޮށް

ުރވަިނވި ގޮަތކަށް ގާނޫނީ ނިޒާމުެގ ތެރެއިން ކަންކަން ރޭވިފަިއ ކުމުހިންމުކަން ބޮޑު. އަދި ހަމައެާއއެްއކޮށް ޖަވާބުދާރީ

 މިއަދު ،އަުޅގަނުޑމެންނަށް އެބަފެނޭ އްޒަތްތެރި ރަީއސް.ކަމެއް. އި އޮތުމަކީ ެއއީ ބޭނުންތެރި ހަމަ އެހާމެ މުހިންމު

ބޭބޭފުޅުން  ބަެއއްމުަވއްޒަފުންެގ ތެރެއިން ސަރިވސްގެ ހިމެނޭ  ދިވެހި ިސވިލް ،ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެަބފެނޭ

ޚިދުމަތްތައް އެއީ ކިތަންމެ ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ވެސް އެދަނީ  ސީދާ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ  މިއަދު

ރަތާިއ ޔާ ަރއްޔިތުންެގ ތެރޭަގއި އެކަމާ ދޭތެރޭަގއި ނަފުއްެވްއޖެ ނޫނީ ،ވީނަމަވެްސ ެއކަމުގެ ނުރަނގަޅު ވާހަކަ ށްކަމަ

ގެ ހިތްތަކަށް ގޮތަށް ރައްޔިތުންނެވި އަދި މިދެން .ކޮްށގެން ދައްކަމުންން އުފެދޭނެ ގޮތަްށ އެވާހަކަ ބައްޓަންރުޅިވެރިކަ

 ވެްސ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ސިވިލް  ސަރވިްސގެ ކޯޑް އޮފް ޮކންޑެކްޓް އަދި މިއަދު ދެމުން. މިީއ ިސވިލްއިވިސްނަ

ފަރާތްތައް އަދި ން މިފަދަ ނާތަހުޒީބު ޢަމަލެއް. އަޅުގަނުޑމެ މެ އެހާހަމަލާފު އަދި ކަނޑަެއިޅގެން ޚި ގާނޫނާ ގެސަރވިސް 

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އަންނަން އޮތަސް އަދި އަންނަން  ސް އަދި  ކޮންމެ ބަޔަކު މިކޮންމެ ބަޔަކު ވެރިކަމުަގއި ތިއްބަ

ްސ ޔަވި ަގއި ހުރި މީހަކަށްއްކުރާ މީހާއަކީ ިސާޔސީ ގޮތުން ކޮންމެ ފިކުރެސައްކަތްމައަދި އެ ސް ޔަކުރި ކަތްއްމަސަ

އަދި އަޚްލާޤީ މިންގަނުޑގެ  ޮއންނަންވާނީ ގާނޫނާއި ަގާވއިދާ ންގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި އެކަޅު ދިނުމުގައި އަޚިދުމަތް

ަގނޑުމެން މިދެންނެވިހެން ދެކެން ބޭނުންވާ ިދވެހިރާއްެޖ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނީ . އަޅު ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓިފަ

ރވިްސގެ ގާނޫނު ސަ ިސވިލް ށްނޑުމެންނަގަކުރެޭވ ޮގތަށް އަޅު ކަމާއެކު މަަސއްކަތް މިދެންނެވި ގޮތަށް ޒިންނާދާރު

ގޮތަށް އެންމެ އާދަިއެގ  ގޮތަށް ޒިންމާދާރުކުެރވޭ ވެްސ މިދެންނެވި ތަކުންއަދި އޭެގ ދަށުން ހެދޭ ަގވާއިދު ،ބައްޓަންކޮށް

ނޑުމެންނަށް މިކަންކަން ކުރެވޭ ގޮތަށް އަޅުގަމީހާއިން ފެށިގެންގޮސް ކޮމިަޝނުގެ މެންބަރުންނާ ހަމައަށްވެސް ޒިންމާދާރު

ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ  ނުންޤީކީ ެއއީ ހަމަ ޔަމަޒިންމާދާރު ސިވިލްސަރވިްސއެއް ފެނު .ރި ރައީސް ތެތްރޭވުނީމާ، ިއއްޒަ

ށް ކަންކަމަމިދެންނެވި ގައި ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު އެދެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ އެދުމެއް. އަދި ޭބނުންވާންމެން އެދޭއެ

 ކޮށްދެްއވުމަށް. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. އި މަސަްއކަތްރުގަ ދާއިކުރަމުންގޮތަށް މި ބިލު ދިރާސާ ފަރުވާ ލިބޭ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފީފުޢަވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ަޙސަން 

ސަރވިސްގެ ާގނޫނަށް ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގެ  ހަރު ސިވިލްވަނަ އަ  2007ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! 

އަދި އެ  ،ބޭނުމަކީ ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުގެ ބާރުގެ ދަށުން މިނިވަން މުއައްަސސާއެއް އުފެދި އެންމެ ބޮޑު

 މުައއްަސސާއަށް ޚިދުމަތްކޮށްދޭ ފަރާތަުކން ވަިކ ސިޔާީސ ފިކުރަކަށް ނޫނީ މުއައްސަާސއިން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތައް 

 ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް  ންގެ މަތީގޮތު  ގާނޫނާ ެއއްގޮްތވާ ،ނުވަތަ ބޭފުޅެްއގެ އަމުރަކަށް ކިޔަމަންނުވެ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނު  ގެސަރވިްސގެ ތެރެއިން ދިުނން. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ސިވިލް

ސަރވިސް ކަންތައްތައް  އަދި ހަމަ އެއާެއކު ސިިވލް .އް ވަނީ ވެފަ ވުޖޫދަށް އައުމަށްފަހު ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެ 

އަުޅގަނުޑ  .ސްވެސް އެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީ ބަދަލުތައް ގެނަނަން ޖެހޭދާ ގޮތުން މި ގާނޫަނށް ގެންނަންކުރިއަށް

ގޮެތްއގަިއ  ޚާއްޞަ  ،އިގެންދިުއމުގަކަތް ކުރިއަށް ަސވިްސެގ މަސައް އުޅެނީ ިސވިލް ން ބޭނުންވެގެން މި ދަންނަވާލަ

ވަގުުތ  ފަާރތްތައް ހޮވުމުަގއި މި އެ އް،ސަރވިސްެގ ަވޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަ ަގއި ިސވިލްށު އަތޮޅުތަުކގައި ރަށްރަ

ސަރވިްސގެ އެންމެ  ގޮތަކީ ރަށެްއގައި ނުވަތަ ރަށެްއަގއި ހުންނަ ސިވިލް ސަރވިްސގެ ތެރެއިްނ ކަންތައް ކުރާ ސިވިލް

މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމުެގ  ވެރިޔާގެ ބެލުުމގެ ދަށުން އުފައްދާ ކޮމިީޓއަކުން އެތަ ޒިންމާދާރުފު ުނވައިސް މުަވއްޒަ

 ،ދަނީ ހަގަވެގެން މިފަހަރު ފާ ގިނަ ނޑުމެންނަށް ވަރަށްއަުޅގަ ،ނީ. ނަމަވެސްެގންދަ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް މި

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ   އެ ވަޒީފާއަްށ މީހަކު ހޮވުމުގައި ާއއިކުރާ އިންޓަރިވއުވަޒީާފއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްަތކުގެ މެުދގައި 

 ތެެރއަށް އޭގެވަރަށް ބޮޑަށް ސިޔާސީ ފިކުރު ކަށް ހުންނަ މީހާގެ ޔަ ތައް ޢަމަލުކުރުުމގަިއ ޒިންމާދާރު ވެރިތްއައިޖުރާ

ސަރވިްސ  ސިވިލްނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކަންތައްތައް އަުޅގަ ވެްސ އެކަންތައް އޮތީ ެއގޮތަށް. މި ތަން. މިއަދު ދާވަދެގެން

 މިދޭތެރެއަކުން ސިވިލް .ނޫން ގޮތްތަެކްއ ހަދަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކުރުމަްށޓަކައި މިކޮމިޝަނުން ކަށަވަރު

، މީހަކު ހޮވުމަށް ށްސަރވިްސގެ ވަޒީާފއަކަ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އިްސލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިޢުލާންކޮށްގެން ސިވިލް

 އާދެ! މިދަންނަވާ ރަުށގައި ހުިރ ސިވިލް  ؛ަރށެއްަގއި ހުރި ކޮްށގެން އެކު ޮހވުމަށް އިޢުލާނުމުދިމަ މިސްކިުތގެ އާދެ!

މީހުންގެ ކޮލިފިކޭޝަާނއި  ޓަރވިއުކޮށް އަިދ އެއިން ނާފުގެ ދަށުން ކުރިމަތިލީ މީހުންޒަސަރވިްސގެ އެންމެ އިސް ުމވައް 

 އަދި ޔާވެރި ސަރިވސްގެ ޒިންމާދާރު ަގއި ސިވިލްހުރިހާ އެއްެޗއް ބެލިއިރު އާއި މިރިބާމީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ތަޖު އެ

މަށް ޤާމަ ން ނުދަންނަ މީހަކު އެވަރުއާން ވެސް ކިޔަ ޤުކަންތައް ުކރި ކޮމިޓީއަށް ފެނުނީ ރަނގަަޅށް  ށުން އެ އޭނާގެ ދަ

 މީހުން ެސޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ  އިރުަގއި އިމާުމގެ ކޯްސ ހަދަސަރވިސްއަްށ ހުށަހެޅުމަށް. އޭ ކުރުމަށް ިސވިލްޔަންއްޢަ

ެގންނައިރު މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ޙު ލާޞްގާނޫނަށް އި ، މިގެންަނިއރުލާޙުޞްތިބި. އެހެްނވީމާ، މިފަދަ ބިލަކަށް އިވެސް 

ނގަމުންދަނީ ަވގުތު ކަންތައްތައް ހި ސަރވިްސގެ ތެރެއިން މި ސިވިލް ،ވަރަށް ބޮޑަށް ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

ބަރުން ންސަރިވސް ކޮމިޝަނުގެ މެ ާޚއްޞަކޮށް ިސވިލް ؛ސަރވިްސގެ ވިލްނެއްތޯ. އަދި ހަމަެއއާެއުކ ސިކިހި



95 

 

 ުކރިން އިިވގެންދިޔަ ސިވިލް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ދުވަސްކޮޅެއް .ހިފެހެއްޓޭތޯ ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސްލޫކީ މިންގަނޑު

އްސަލަ މަ  ން އެކޮްށގެފުންނަށް ޖިންީސ ގޯނާން މުވައްޒަސަރވިްސގެ ރަީއސަކަށް ހުްނނެވި ބޭފުޅަކު އެތާގެ އަންހެ 

ވެސް ފެންމަތިވެގެންދިަޔ. އާދެ! މިދެންނެވި  ޖެހުނު މައްސަލަެއއްމިތަނަށް ގެނެސްގެން އޭނާ ވަޒީާފއިން ވަކިކުރަން

 މުޅި ،ނި ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުންނެއް ނޫންސަރވިސްެގ މަސައްަކތްކުރާ ހަމައެކަ ތައްތަކަށް ބަލާއިުރަގއި ސިވިލްންކަ

ަގއި މުޤާމަ ގެެވސް އެ ބޭފުޅުން  ހުރިހާ މުަވއްޒަފުން ،ެވސް ންކުރާ ހުރިހާ ބޭފުޅުސަރވިްސގަިއ މަސަްއކަތް ސިވިލް

ކުރުމަށްޓަަކިއ ިމންގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ިހފހައްޓަންޖެހޭ. އަދި އެކަްނތައް ކަަށވަރު ކަނޑައެޅިަފިއވާ ސުލޫކީ

ދިނުމުެގ ވަކި ބަޔަކަށް ވަޒީފާ ލަނބާ ގޮތަށް ސިޔާސީ ފިކުރަށް ބޯ މިދެންނެވިއަޅުގަނޑުމެންޖެހޭ ގޮތްތަކެއް ރާވަން. އާދެ! 

ސަގާފަތެއް މިހާރުވެސް ޮއންނައިރުގައި މިކަންަތއްތަްއ ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެޭހ 

އާދެ!  ؛ގެެނޭވ ބަދަލުގެ ތެރެއިން  ަސރވިްސގެ ގާނޫނަށް މި ިރ ރައީސް، ދިވެހި ިސވިލްކުރަން. ިއއްޒަތްތެކަތްމަސައް

ތު ފުށުއަރާ ޙަލަޞް، މ18.6ަނަން. އާދެ! އިލާކަެމްއ ދަންނަވަ ފައިވާ ބިލުގަިއ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވާމިހާރު ހުށަހެޅި

ތާ ދެމެދު ޙަލަޞްއޭނާގެ މަ ކު އަދާކުރަންޖެހޭ ރަސްމީ ވާޖިބާއި މައްސަލަތަކުން ދުރުހެލިވުން. ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަ

ވަނީ. )ށ( ަގިއ  މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފައި މި މި ުނވާނޭފުދުމަކަށް ފުރުޞަތު ދީގެންއެރުމެއް އުއެްއވެސް ފުށު 

)ހ( ަގއި ބުނެފަިއވާ  ގެާމއްދާ ކަމަށް މި ފުށުއެރުންތު ޙަލަ ޞްކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެްއގެ މަ ،ވަނީ މިބަޔާންކޮށްފައި 

 ،ބެލެހެއްުޓމުގެ ދަށުަގއިާވ ދަރިންނާއި އޭނާެގ ސީދާއި، ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރަކު އިނެދގެން އުޭޅ މީހާއާ  ،އުސޫލާއި 

ުތ ޙަ ލަޞްެވސް ެއ މެންބަރެއްގެ މަ މަކީއެރުފުށުތު ޙަލަޞްެގންދާ އެހެން މީހުންގެ މައޭނާ ސީދާ ބަލަހައްޓަމުން

ސަރވިސް ކޮމިޝަުނެގ މެންބަރުންނަށް އެބަހުރި  . އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ސިވިލްބެލެވޭނޭ ށްކަމަފުށުއެރުން 

ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ކޮމިޝަނެްއަގިއ  ން މަނާ.ކުރުމިސާލަކަށް ވިޔަފާރި .ބިލުގައި ކަނަޑއަޅާފަކަންތައްތަެކއް ނުކުރުމަށް 

ކަމެއް.  ވެސް ބައިވެިރވުމަކީ މަނާ މުސާރައަށް ވެސް އަދި އެނޫން ގޮތަކަށްއަދި ވެސް  ކުންނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަ

ވިްސނާލަން. ސީދާ ކޮމިޝަނުެގ  އޭބަޖެހެމެދު ކޮމިޓީަގއި އެ މިކަމާ ،އުޅޭ ވާހަކަައކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މި

 އަހަރު  18 ތަފްސީކުވާން އެބަޖެހޭ. އުމުރުންބޮޑަށް  ުވރެމިއަށް އަދި މެންބަރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ދަރިން

 ސީދާ މައިންބައިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެ  ،ވެްސ ހުރެދާނެ އޭނައަށް ވަޒީފާއެްއ ނުލިބި ވެފައި ހުންނަ ކުއްޖަކު

، ކަމެއް ކުރުމަށް ެވސް އެހެން ފުޅަށްމިދަންނަވާ ދަރި ،އޮންނަ އަުޅގަނޑަށް ފާހަަގވޭމީގައި ހުން ޚަރަދުކުރާ ގޮތަށް. މީ

ގޮތުން އަުޅގަނުޑ  އާ ގުޅޭމާއްދާ  ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި ވެދާނެވެސް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިއި ދިއުމުގަދާ ފުރަތަމަ

ވެްސ  ައށްވުރެ ބޮޑަށް ތަފްސީލުކޮށް މިފަދަ ކަންތައްތަކަށްން އަދި މިމުމިޓީއަކަށް ދިއުމި ބިލު ކޮ، ވަރަށް އެދެން

ސަރވިްސ  އަުޅގަނޑުމެްނ މިއަދު ސިވިލް .ލާޙުެވގެންދިއުން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްޞްގޮތަށް މި މާއްދާ އި ނޭޅޭހުރަސް

ގޮތުން ޅުމުގެ ށް ބާރުއެގުމަަސރވިސް ރަނގަޅު ގޮތެްއގައި ިހން ސިވިލްލާޙުތަކަކީ ޞްގެންނަ އި ކޮމިޝަނުގެ ބިލަށް މި

މި  އި،މެދު އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނަ ލާޙުތަކާޞް ވާތީވެ، މި އި ކަމަށް ލާޙުތަކެއް ޞްންޖެހޭ އިގެންނަ
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އެބަޖެހޭ. މި  ށް ވާންކަލާުޙތަކަޞްކަންތަްއ ކުެރވޭނެ ގޮތަކަށް އޮންނަ އި ތަކަަކކީ އެންމެ ރަނގަޅަށް މިލާޙުޞްއި

ނޑު ކުރިން މިދެންނެވި ައޅުގަ ؛މިދެންނެވި ،މަވެސްނަ. އެހެންުދކުރަންއީލާޙުތައް ގެަނއުމަށް ައޅުގަނޑު ތާޞްއި

ން އިއެ ،ސީލުވެވަަޑއިގެން އެ މާއްދާ ތަންކޮެޅއް ބޮޑަށް ތަފްގައި ކޮމިޓީގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ވިސްނާއި ސަލަމައް

 ކޮށްލަން އޭނަ އްަވގުތީ ގޮތުން ނަަމވެސް ކަމެ ،މިދަންނަވަނީ މިސާލަކަށް މީހަކު ބޭނުންވަނީ ؛ގޮތަށް ހުރަހެއް ނެތް

އޭނަގެ ދަރިފުަޅަކށް ވެސް ވެދާނެ. އޭނަގެ  ،އާމްދަނީ ހޯދަން. އެހެންވީމާ، އެ ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރަަކށް ނުވެ

 .. މިދެންނެވި.ވެސް ވެދާނެ. އެހެންވީމާ، ށް އަައދި ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއަށް ވެސް ވެދާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް. 

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ގެނައުމުގެ ގޮތުން މިއަުދ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނަށް ިއސްލާޙު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިސވިލް

ލާޙުގެ ޞްެއީއ މިހާރުގެ ގާނޫނުން އުނިވާ ަކންތައްތަކެއް މި އިދުކުރަން. އީވެސް ތާ  އަުޅަގނޑުކުރެވުނު ބިލަށް ޢާރަފުތަ

ިމ  ،އެހެންނަމަވެސް .ެވ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ވެސް ަގބޫލުކުރެވޭތީ ސަބަބުން ފުރިހަމަވެގެންދާނެ

ލަކޮށް އާ މެުދގައި ޖުމުސަރވިސް އް ފުންކޮށް ައުޅގަނޑުމެންގެ ިސވިލްލާޙުތަކަށްވުެރ ތަންކޮޅެޞްހުށަހެޅުނު އި

 ނޑުމެން މިވަނަ އަހަުރގެ ތެޭރގައި އަުޅގަ 12 ،ފުރި ރުއަހަ 10ނޑު ގަބޫުލކުރަން. މިހާރު ކަމަށް އަުޅގަ ވިސްނަންޖެހޭ

 ދެއްަގއި ިސވިލް ޞަމާތް މަޤްވަރަްށ  ،މީެދއްަގއިއްފަހުން. ވަރަށް ފޮިނ އު ކުރިއުޅެނީ މި ޚިދުމަތް ތަޢާރަފު

 ހިނަގއްޖެަޔއީ. އެހެންވީމާ، އެކަީށގެންވާ މުއްދަތެއް ފާއިތުވެދިކުރެިވގެންރަފުޢާސަރވިްސގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައި ތަ

ވިސްނާލަން. ދެންމެ  ފުންކޮށް މި ޚިދުމަތާ މެދުގައި އަޅުގަނޑުމެން ތަންކޮޅެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުަރން

ސަރުކާރު ހިންގުުމެގ ވެސް އި އުމެްއގަ ޤަސަރިވސްއަކީ ކޮންމެ  ސިވިލް ،ދައިންއަޅުގަނޑުމެންނަށް އިިވގެންދިޔަ ފަ

 ؟ނޑުމެންނަށް ހިންގަމުން އެބަ ގެންދެވޭތޯގޮތަށް އަުޅގައް އެންމެ މުހިންމު މެޝިނަރީ. ސުވާލަކީ އެ މެޝިނަރީ އެ

 އެންމެ ފަސޭހައިްނ ހުރޭ. ޭއގެެތރެއިން މުއައްސަާސއެްއގެ ކާމިޔާބުަކން އަުޅގަނޑުމެން މިނާ މިންގަނޑުތަެކއް

އެތަެނއްގެ ސިފަތަކާިއ ނުަވތަ އެތަނެްއގެ އަމާޒުތަކަށް  ،ްއވުާރއި ސައެތަެނއްެގ ތަ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިތަށް ގެެނވޭނީ

ސިފަތައް  ސަރވިސް ެވވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިިވލްވާސިލު އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ

ޒުމު ޢަ ،ބިލުކަން ހުރިޤާ ،ރިވެތި އަޚްލާޤު ،ތްތެރިނަޒާހާ ،އޮންނަނީ  ވިދާޅުވެފައި މިބަޔާންކޮށްދީފައި އެ ކޮމިޝަުނން

ބިލު ޤާ ،ވެިރކަން ހުރިޤުޝައު ށްކުރުމަންނަނީ މަސައްކަތްއޮ  ށް ކަމޭހިތާ ބައެކޭ. ތަަސއްވުުރަގއި މިތަަވގު ،ވަރުގަދަ 

ސަރވިސް  ގައި ިސވިލް 2019ލު ޕްރީއެ 23 .ސަރިވސްއެއް އުފެއްދުމޭ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ހުނަރުވެރި ސިވިލް،
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ނޯޓެއް އެބަޮއޭވ، ސަރުކާރު  ލަރިކއުމަނަންޓް ސެކެޓްރީންނަށް ފޮނުވާފައި އޮންނަ ސާކޮމިޝަނުން މިނިސްޓްރީތަކަށް ޕާ

އަހަރު ފަހުން  ދިހަބާރަގޮތުން. މިދެްނނެވީ  އްެލްއ ހޯދުމާ ގުޅޭޙަދިނުމުގެ މައްސަލައަްށ ނު އޮފީސްތަކުން ފޯނަށް ޖަވާބު

ވާށޭ. ރަްއޔިތުން ނަގާށޭ. ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީޖެހެނީ ފޯނުނޯޓު ފޮނުވަިއެގން އޮފީސްތަކުަގއި ބުނަން މެންނޑުއަޅުގަ

ޞަދު ޤްއުފެއްދި މަ ސަރވިސް ިސވިލް ،ކަމަކީ  ން ދޭހަވާ ެއއްއިއަހާށޭ. އެެހންވީމާ، ައޅުގަނޑަށް އެ ބުނާ ކަންކަން ައޑު

ދެއޭ. ޭއގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާ ހަމައަށް ދެވެން އަދި އަޅުގަނޑުމެން ލައްަކ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުޅިން ހާސިލުވަމުންނެއް ނު

ދުނިޭޔގެ ފެންވަުރގެ ވޯލްޑް ބޭްނކުން ބަލަމުންދާ ގަވަރމަންޓްސް  ،ކުރަން އެބަޖެހޭ. ެއކަމުގެ އަެނއް ހެއްަކކީމަސައްކަތް

ސަރވިސް ކާމިޔާބު ނޫންކަން  ިސވިލްއަށް ބަލާއިުރގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހޯދަމުންދާ ސްކޯ ަގއި އިފެކްިޓވްނެސް އިންެޑކްސް

މުަގއި. ޤާވަނަ މަ 113ވަނީ ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނިފައި 2016ިއނގޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ

 އި ވަަނިއގަ 113. ދިވެހިާރއްޖެ މިދެންނެވީ 55. ބޫޓާން 82. އިންޑިއާ 91ޓެރި ސްރީލަންކާ އް އަޅުގަނޑުމެންގެ ައވަ

. ަގއިވަަނއި 122. ށް ައޅުގަނޑުމެން އަންނައިރުަގއި ދިވެހިރާއްޖެ އޮތީ އިތުރަށް ވެއްޓިފައަ 2017އޮތް ވާަހކަ. 

ހިމެނޭ ހަމަ ނަންބަރު  ދިޔައިރުަގއި ސިންގަޕޫުރ އެބަަބލަމުން  މިޮގތަށް އަޅުގަނޑުމެން ސްކޯމިހުރިހާ އަހަރުތަކެއްަގއި

ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުަގިއ  އެ ޚިދުމަތަށް ފަރުވާތެރިވެގެން ަބޔަކު ،ދެވިގެންއެ ޚިދުމަތަށް ސަމާލުކަން ،ަގއި. މާނައަކީ 1

 ސްއަދި އަުޅަގނޑުމެން ކުރިމަތިވި ކަމަ އްކަން. ޮކންމެ ސަބަބުތަކެކުީރމަ އެގޮތަށް ދެމެހެއްޓޭކުރަން މަސަްއކަތްތަރައްޤީ

ސީިރއަސް  ިއ،މެދުގައި ިމހާރު ވިސްނަ ނޑުމެން މިުއފެއްދި ޚިދުމަތާއަހަރު ފަހުން އަޅުގަ ރަދިހަބާ ވީނަމަވެސް

 ރު އައިސްފައި މި ކާރު މިހާދިވެހި ސަރު  ، ސަބަބަކީ .ރިވިުއއެއް މި ޚިދުމަތާ މެދުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން  އެބަ ހަދަންޖެހޭ

ކޮންމެ ދާއިރާައކަށް  ،ކޮންމެ އަޮތޅަކަށް ،ދުތަަކކާ ެއކުަގއި. އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ ރަށަކަށްޢުވަނީ ވަރަށް ގިނަ ވަ

ސަުރކާރަކަށް ރަނގަުޅ  އޮތް އްސަ ތިބީ. އެހެން އައި  ކަމަށް ބުނެފައި އަިއސް މި ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ހާސިުލކޮށްދޭނެ

ނުކުރެވުމުގެ ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެން މި ބޭނުންާވ ނަތީޖާ ހާސިލު ކަމަށް ނުކުރެވޭޕަރޭޓްޝިނަރީއެއްެގ ތެރެއިން އޮ މެ

 ،ކަމެއް. މިހާރު ސުވާލަކީ ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނަންޖެހޭވަރަްށ އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް  ރިސްކު

ާގ ގުޅިގެން ހިން މިހާރަށްވުރެ ކާރާސަރވިސް ކޮމިޝަނެއްތޯ ނުވަތަ ސަރު ސަރވިސް ކޮމިޝަެނއްތޯ، ިސވިލް ޕަބްލިކު

 ިސވިލް ދާނީ.ންކޮންގޮަތކަށްޯތ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެންެމ ރަނގަުޅ ޚިދުމަތެއް މިކަުމގަިއ ލިބިގެ ،ކޮމިޝަނެއްތޯ

ރުގެ ބަޖެޓަށް ހައަ ިމލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ މި 21 ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހިންގަީނ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން

 ކޮމިޝަނަށް ކަނަޑއެޅިަފއި އެަބވޭ. ހަމަ ެއކަށީގެްނވާ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުެރިވގެން މި ސަރިވސް ވެސް ިސވިލް އެކަނި

ލާއިުރގައި ހަކަތަކަްށ ބަނޑުމެންނަށް ިއވޭ ވާދާިއރުގަިއ އަުޅގަމި ޚަރަދު މިގޮތަށް ކުެރިވގެން ،ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް

ފުންނަށް ބޮުޑ ރޫހެއް ނެތް. ުމވަްއޒަ ރުުމގެ އެހާކުފުންގެ މޯިޓވޭޝަނެްއ އެހާ ރަނގަަޅކަށް ނެތް. މަަސއްކަތްމުވަްއޒަ

މުގެ ކުިރއެރުންތަަކށް ހުރަސްތައް އެބަހުރި. ޤާަވއްޒަފުްނނަށް މަމަންސް އެލަވަންސެްއ ނުދޭ. މުދޭން ބުނި ޕާފޯ

. ސަރިވސް އަދި މިހާތަނަށް ފެންނާކަށެއް ނެތް ނޑުމެންގެ ސިވިލްގަްތވާ ބައެްއެގ ގޮތުަގއި އަޅު ހިކުރާމަސައްކަތް
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ގޮްތ   އަދި އުފެއްދޭކުހުނަރުވެރި ބަޔަ ،ބިލުޤާ ،ވެިރކަން ހުރިޤުކުރުމަށް ަޝއުންނެވި މަަސއްކަތްއެހެންވީމާ، މިދެ

ެވސް ެއކަށީގެްނޭވ. އަުޅގަނޑުމެން ވަރަްށ  ކަމަށް ވުން ފޯމަންސް ދަށްވަނީސަރވިްސ ޕާ ނުވެގެން ިސވިލް

ހެޅިފައި މިހިރަ އިސްލާޙުތަކަކުން އަދި އަޅުގަނުޑ ނޑަށް އެނގޭ ހުށައަޅުގަ .ކަމެއް ސްކޮށް ިވސްނަންޖެހޭސީރިއަ

ދާއިުރަގއި މި މިކަހަލަ ބިެލއް ހުށަހެޅިގެން ،މަވެސްނަން. އެހެންކަނުދާއްލެއް ލިިބގެންޙަކަށް މުޅިްނ މިދަންނަވާ ނުކުތާތަ

 ނޑަށް ފެންނާތީ މި ކަމަްށ އަޅުގަ ން ރަނގަޅުއެކުަގިއ ވިސްނާލު ކަމާޚިދުމަތަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު

 ރި ރައީސް. ތެޔާ ިއއްޒަތްއް ނޑު ފާަހގަކޮށްލީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިވާހަކަ ައޅުގަ
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  :ންވުކަދެްއކެ ތުން ވާހަރިޔާސަ

ހަމަވީ. ދެން މަޖިލީހުގެ  ިރ މެންބަރު. މިއަދަށް ކަނަޑއެޅިަފއިާވ މަސައްކަުތގެ ަވގުތު މި ތެޒަތްޝުކުރިއްާޔ ިއއް

 ޖަހާއިރު. 9ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެދުނު  2019 ަގސްޓުއޯ 29ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 
 

 .ނީމުނި ލިސްޖިމަ  .نيملاعلا ب  ر هلل دحملاو

__________________ 




