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

 

 ޖަލްސާ  ވަނަތިންެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( އަންގާރަ) 2022 ފެބ ރ ވަރީ 8

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ ދ ވަސް. ދިނަށަ   7  ން މަހ   ރަޖަބ ވަނަ އަހަރ ެގ    1443ދ ވަސް.    އަންާގރަވީ    2022ފެބ ރ ވަރީ    8  ދަކީމިއަ

.  ަގއިޖަލްސާ  ވަނަ  3ވަނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ    2022ައޅ ަގނޑ މެން އިށީނދެ މި ތިބީ،  ވަނަ ދ ވަސް.    8ނަކަތ ން  

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން.    32ށް ހާޒިރ ެވވަޑައިެގން ތިއްބެވީ  ޖަލްސާއަމި ވަގ ތ  

 

 ން ދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   .3/ 1/ 2022އޖ/  ކީއައެޖެންޑާ މިއަދ ެގ 

 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން .  4

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޔައ މިްއޔާ ފާސްކ ރ ން.  -4އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 
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ވަނަ 2021  ެއއީ  ޖަލްސާެގ ޔައ ިމއްޔާ.   ތިންއަށް،    7/ޚޞ/2021އިން    5/ ޚޞ/2021ޔައ މިއްޔާ ނަންބަރ     -4.1

ވެބްސައިޓ ަގިއ  މަޖިލީހ ެގ  މި ޔައ ިމއްޔާތައް ވަނީ  .  ޔައ މިއްޔާ  ެގވަނަ ޖަލްސާ   3  ން ބޭރ ަގއި ބޭއްވ ނ ދައ ރ އަހަރ ެގ  

 ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން މި ޔައ މިއްޔާތައް ބަލަިއަގނެިވއްޖެ.  218ަގވާއިދ ެގ  . މަޖިލީހ ެގވިފަޝާއިޢ ކ ރެ 

 

 ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ ން   .5

 

 ވ ން:ވާހަކަދެްއކެ  ރިޔާސަތ ން

  ޕްރެޒިޑެންޓް ދި އެޓް މިނިސްޓަރ އޮފީހ ެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ .އެންގ ން އަންާގ ރިޔާސަތ ން -5 ައއިޓަމް އެޖެންޑާ

  ފޮނ އްަވވާފައި   ސިޓީ  ޝިފާޒް  ދ މ ޙައްމަ  ންއޮފީހ   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ކަންކަމާ  މަޖިލީހ ެގ  ެއއީ  ،އޮފީސް

  ޝިފާޒްގެ   ސްޓަރމިނި  ޓެއް.ސްލި  ބިލ ތަކ ެގ  ަގސްތ ކ ރަްއވާ  ންޅަހ ށަހަ  ސަރ ކާރ ން  ދައ ރަށް  މި  އަހަރ ެގ  މި  އޮތް،  އެބަ

  މީދެއްަގއި އ ން  ބޮޑ   އެހާ  ހަމަ  ވެސް  ދައ ރ ަގއި  މިދިޔަ  ޝިފާޒް  ސްޓަރމިނި  .ވެސް ދައ ރ ގައި  މި  ބޮޑ   ށްވަރަ  އ ންމީދ 

 އަޅ ަގނޑ މެން  ހ ންނެވީ.  ަގންނަވައިެގންނިޔަތް  ކަމަށް  އ ޅ ްއާވނެ  ތ ގައިމަސައްކަ  ބިލ ެގ  36  ދައ ރ ގައި  މި  ހ ންނެވީ.

  ހިންގ މަށް   މަސަްއކަތް  މި  ދައ ރ ަގއި  މި  ެގނެސް،  ތަނަށް  މި  ތައްބިލ   މި  އެހީތެރިވެދީެގން  ބޭފ ޅ ންނަށް   އެ  ވެސް  އެންމެން

  އެ  ޝިފާޒްެގ  މިނިސްޓަރ  ޮގތ ަގއި   ދެކޭ  އަޅ ަގނޑ   މަސައްކަތްކ ރ މ ން  ަގންނަވަިއެގންނިޔަތް   ސްވެ  އަޅ ަގނޑ މެން

   ހާސިލ ވެވޭނެ. ދ އ ންމީ

 

 . މަޖިލީހ ގެ ރައީސްގެ މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ވ ން:ވާހަކަދެްއކެ  ރިޔާސަތ ން

ފެންސްެގ  ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށ ން، ިމނިސްޓްރީ އޮފް ޑި 116ެގ ސީދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާ   -6.1

ފާސްކ  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ބަދަލ   ެގންނެވި  ދާއިރާއަށް  ޓަކައިމަސައްކަތްތަކ ެގ    ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ރ މަށް 

 .އެދެން  ންދެއްވ ވައިއިއްވަ މަޖިލީހަށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ އްވާފަިއވާ ސިޓީ    ،ންމ ޢާ  އަީމން  .މައްސަލަ  ފަިއވާފޮނ އްވާ

 

 ވ ން: އިދާރީ މޭޒ ން އިްއވެ 

ދަންނަވަމެވެ.   ސަލާމަށްފަހ   ވެދ ން  ނަޝީދަށް،  މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ރަީއސް،  މަޖިލީހ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ 

"މޯލްޑިވްސް ހަިއޑްރޯްގރަފިކް ސަރވިސް"ެގ ނަމ ަގިއ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށ ން،    116ެގ  ސީ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާ
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  ދާދަށ ން ހިނަގމ ންފެންސްެގ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިއެ ިއދާރާއަކީ    ،ވަނަ ދ ަވހ  އިދާރާއެއް އ ފައްދައި   2022ޖަނަވަރީ    19

ހަމަޖެއްސ މާ ޮގތ ަގއި  ގ ޅިެގން  ތަނެއްެގ  ޑި  އޮފް  ބަދަލ  މަސައްކަތްތަ ފެންސްެގ  މިނިސްޓްރީ  ެގނައި  ދާއިރާއަށް   ކ ެގ 

ޤާނޫނ އަސާ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ދަށ ން،  116ެގ  ސީދިވެހިރާއްޖޭެގ  )ހ(ެގ  މާއްދާެގ  މަޖިލީހ   ަވނަ  ން ރައްޔިތ ންެގ 

ކ ެގ  މަސަްއކަތްތަފެންސްެގ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިދެްއވ ން އެދެމެވެ.  އެ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިފާސްކ ރެްއވ މަށް ޓަކައި  

ސަރަޙައްދ  ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކ ރ މާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މަތާ ބެހޭ ކަންކަން،  ޤައ މީ ސަލާދިވެހިރާއްޖޭެގ ދިފާޢާއި  ؛ ދާއިރާ

ފެންވަރ  މަރ ކަޒީ  ގ ޅިެގން  ހާދިސާތަކާ  ކާރިސާތަކާިއ  ކަންކަން،  ކ ރަންގ ޅޭ  ވައި ަގއި  ކަނޑާއި  ކަންކަން،    ގެ ޖެހޭ 

ސަލާމަތާއި ކަންކަން،   ބަނދަރ ތަކ ެގ  ގ ޅޭ  ކަންކަން،  ރައްކާތެރިކ ރ މާ  ބެހޭ  އިިމްގރޭޝަނާ  އެންޓި   ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

.  ޅޭ ކަންކަންއާ ގ  ހައިޑްރޯްގރަފީ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދ ތަކ ެގއަދި  ޓެރަރިޒަމާއި ކައ ންޓަރ ޓެރަރިޒަމާ ގ ޅޭ ކަންކަން،  

 މަނިކ ފާނަށް  ލިސްޓ މި ސިޓީއާ އެކ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްެގ މަސަްއކަތްތައް އަލ ން ހަމަޖައްސާފަިއވާ ޮގތ ެގ  

. ޚާދިމްކ މް،  2022  ޖަނަވަރީ  31.  1443  ޚިރާއާލްޖ މާދަ  28އިޙ ތިރާމ  ަގބޫލ ކ ރެއްވ ން އެދެމެވެ.    އަރިސްކ ރީެމވެ.

 އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފިކް ސަރވޭެގ މި ެގނެވޭ ބަދަލަކީ މޯލްޑިްވސް ހައިޑްރޯްގރަ  ، އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެންމ .  ޢާ  އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ އަމީން

ހައިޑްރޯްގރަ ފ ރަތަމަ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބަދަލެއް.  ެގނެވޭ  ބޭއްވ މަށް  ދަށ ަގއި  މިނިސްޓްރީެގ  ސަރވޭ މަސައްކަތް   ، ފިކް 

ހެދ ނީ   ޗާޓެއް  ކަނޑ ތަކ ެގ  ހ1846ަދިވެހިރާއްޖޭެގ  މިއަދާ  އެައށްފަހ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  ަގއި.  އަޅ ަގނޑ މެން  މައަށް ވެސް 

އަންނަނީ ެއ އެޑްމިރަލްޓީ ޗާޓ . ދެން ފަހ ން ސެޓްލައިޓ ން އިމޭޖ  ބޭނ ންކޮށްެގން ޗާޓ ތައް ހެދިފައި    ބޭނ ންކ ރަމ ން މި

ރި ޗާޓ ތަކެއް.  ހ   ތި ބޭފ ޅ ންެގ ފޯނ ތަކ ަގއި އެޕްލިކޭޝަންަގއި އެ ހ ރި ޗާޓ ތަކަކީ ސެޓްލައިޓް އިޭމޖ ން ހެދިފައިހ ރި.    އެބަ

އަދި   އިއެކ ަގއި. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރ ެގ ޓެކްނޮލޮޖީއާ   އަދި ެއ ޗާޓ ތައް ވެސް ބޭނ ންކޮށްފައިވަނީ ެއޑްމިރަލްޓީ ޗާޓާ 

އެހެންވެސް އެތައް    ،ދިޔަވަރާއި   ، ވަރާއިއަދި ޮއއި  ،ދ ރަތީ ބަދަލަކާ ވެސް ެއކ ަގއިގ އެތައް  މިހާރ  އައިއްސަހ ރި އެތައް 

 މި މަޢ ލޫމާތ  ފ ރިހަމަކ ރ މަކީ މިއަދ  ރާއްޖެއަށް ކޮންމެހެން ކޮންމެހެން ބޭނ ންވެފައިވާ ކަމެއް.  އެކ ގައި  މަޢ ލޫމާތަކާ

ޮގތ ން ވެސް އައިސްފައިާވ    ގ ޅޭ  މޫސ މަށް އަންނަ ބަދަލ ތަކާ  އިތ ރ ންނޫން. އޭެގ  އްހަމައެކަނި ކަނޑ ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ މަކަށެ

ަގތ ން އެއީ އިންތިހާއަށް ބޭނ ންތެރި ކަމެއް. މިއީ މައްސަލަ ދިރާސާކ ރ މަށް ބަދަލ ތަކާއި ބަދަލ ތައް އަންނަ ޮގތް ދެނެ

 ސަރ ކާރ  މަސްއޫލިްއޔަތ  އަދާކ ރާ މިންވަރ ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ މަށް ނިންމިއްޖެ. 

 

 އްކަތް ރި މަސަ ނ ނިމި ހ .  7
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މަސައްކަތް ހ ރި  ފަރާތ ން؛ ނ ނިމި  ދާއިރާެގ  ، ސަރ ކާރ ެގ  މެންބަރ   ކަނޑިތީމ   ޝަހީމް هللا ޢަބްދ   އިްއޒަތްތެރި 

ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާޢަބް ނަންބަރ     ،ދ ލްޙަކީމް  ާގނޫނ   13/ 2010ާގނޫނ   ފަނޑިޔާރ ންެގ  ށް  (އަ)ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން  ެގންދިއ ން. މީެގ ފ ރ ޞަތ   ސް ކ ރިއަށްހ ެގ ބަ ެގނައ މ ެގ ބިލ  އިޞްލާޙ  އެރ ވ މ ެގ ކ ރީަގއި 

އި އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން މަސައްކަތްކ ރަން ަގސްތ ކ ރާ ބިލ ތަކ ެގ މި ހަފ ތާަގ  ،އަޅ ަގނޑ  ިއއްޔެަގއި ދެންނެވިން  ،ބޭނ ން

ެގނައ މަށް ޓަކައި މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ބިލ  ވާހަކަ. ޤާނޫނ އަސާސީއަށް ިއޞްލާޙ 

އްވޭނެ. އެ ބޭފ ޅާ އެ އޮތީ ހ ށަހަޅ އްވާފަ.  ެގންދަންޖެހޭނެ. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އެ ނ ބޭ  މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ން ކ ރިއަށް

ށް ނ ެގންދެވ ނ .  ކަެގންދަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  ވެސް އެކަން އަޅ ަގނޑަކަށް ކ ރިއަ   އަޅ ަގނޑ މެން އެ ކ ރިއަށް

ނެތް.    ނެއްވިޑ ެގ ރޯާގަގއި ވަޑައިނ ަގންނަވާތީ. މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  ވަޑަިއެގންއެއީ އެ ބޭފ ޅާ ކޮ 

އ ތ ރ  ދާއިރާެގ    ދެން ހަމަ އެާއއެކީަގއި ކ ޅ ދ އްފ ށީޮގތ ަގއި.    ވީ މަޖިލީހަށް އެނިގފައި އޮތް  މަރޮށީަގއި ވަޑައިެގން

ބިލ    އެ  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  މާދަމާ  ދ ވަހ ން،  ބ ދަ  ވަޑަިއެގންނެީވމަ  ީވ.  މަރޮށީަގއި  ވެސް  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި 

ޮގތ ަގއި މަރޮށީަގއި މިހާރ  އ ފާފާޅ ކ ރ މ ެގ އެންމެ ފަހ    އަޅ ަގނޑަށް އެނިގފައި އޮތް  ށަހެޅޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހ 

މަޑ ކޮށްފަ.  ވަނީ  މެންބަރ ން  ބަިއވެރިވެަވޑަިއަގތ މަށް  ކަންތައްތަކ ަގއި  އެ  އެހެންވީމާ،  ބޭއްވިފަ.  ވަނީ  ރޭަގއި  ހަފ ލާ 

  ސް ކ ރިއަށްހ ބަ  ެގބިލ   ،ހ ރި މައްސަލަ   އަށް. އެީއ، ނ ނިމި  7އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި އެނބ ރެނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  

ިމނެޓ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި   51  އިަގޑިއިރާ   1ަގޑިއިރ ެގ ތެރެއިން ބާކީ އޮތީ    4ެގންދިއ ން. ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖ މ ލަ  

އިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި އަރ ވަނީ އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދަށް. އިނގ ރައިދޫ ދާފ ރ ޞަތ 

 މެންބަރ .  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ައޅ ަގނޑ   ފަނޑިޔާރ ންެގ  ެގނައ މަށް ފޮނ އްާވފައި އޮތް ބިލަށް 

ދ ވާލަކ  ކޮމިޝަނަކަށް، ދ ވާލަކ  މ އައްސަސާއަކަށް މިޮގތަށް ޗ އްޓީ އޮތ ން   ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ވެސް ތާއީދ ކ ރަން.

އެއީ އެހައި ރަނަގޅ  ކަެމއްެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑެއް ނ ދެކެން. އެއީ ކޮންމެ ތަނަކީ ވެސް ެއީއ ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ ދަށ ަގިއާވ  

ދި އެއްކޮށް  ޖ މ ލަ  މ ޅި  އެހެންވީމާ،  ެއއް  ތަންތަން.  ހަމަެއްއަގިއ  ެއއް  ފަރާތްތަކަށް  ަވޒީފާއަދާކ ރާ  ދައ ލަތ ަގިއ  ވެހި 

ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. މާދަމާ އެހެން ތާކަށް    ން އެީއ ރަނަގޅ  ޮގތެއްޔ ދިއ ސޫލަކ ން ހ ރިހާ ކަެމއް ކަނޑައެޅިެގން

ޮގސް މ ޅި ާގނޫނ ތަކ ަގއި އެއް   އިދަހައިފާނެ. ދެން އެހެން ހަދައިއަނެއްކާ ހަމަ މިކަހަލަ ޮގތަކަށް އަިއސް ބިލެްއ ލަ



2220 ފެބ ރ ވަރީ 8ޖަލްސާ                                       ވަނަ   3ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

5 

 

  ފަހަރ  ފާހަަގކ ރެވިފައި އެބަ   މި ޝަކ ވާތަކެއްަގިއ އ ޅެންޖެހޭކަން ވަރަށް ިގނަ  އި،އަނެއް ާގނޫނަށް ފ ށ އަރަ  އިާގނޫނާ

ހެދިފައި ކ ރިން  އަދި  މި  ހ ރި.  ސަލާމަތްނ ވެެގން  އަދި  ާގނޫނ ތަކ ން  އަދި    ހ ރި    އަހަރ   40އަހަރ ،    32އ ޅެނީ 

މިވެެގންދާއިރ ަގއި އެހެންނަމަވެސް،  އޮތް.  އެބަ  ވެސް  ާގނޫނ ތައް  އެ  ހަމަ  ދެވޭ  ހެ.  ދައ ލަތ ން  ލ އިތަކާއި  ދެވޭ  ން 

ޮގތ ގެ   އިނާޔަތްތަކާ ރަނަގޅަ  އެްއޮގތްވާ  ތާވަލ ކ ރެވިެގން  މަސައްކަތް  އެ  ޚިދ މަތްށްމަތީން  ރައްޔިތ މީހާއަށް  ދެވޭނެ   

އިއްޒަތްތެރި    ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ދެކެންޖެހޭ. މިހެން އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވާލަނީޮގތްތަކެއް ވެސް އޮންނަން

އެ ތަނ ަގއި ިއންނަ ސެކްޝަނ ަގއި އިންނަ    މާކަންކަމ ަގއި ރަްއޔިތ ން ދައ ލަތ ެގ ތަންތަނަށް ކަަމކަށް ދިޔައި  ،ރައީސް

ެއ ކަމެްއ ކ ރިއަކަށް    ،ނ ދޭ. އާލާސްކަންފ ޅާ ޭގަގިއ އ ޅ ްއވާތީވެ   ބޭފ ޅާ ޗ އްޓީ ނަންަގވަިއެގން ދެން އެ ކަމެްއ ކ ރިއަކަށް

ތަން މިއަދ  ވެސް ފެންނަމ ން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން    ނ ދޭ. މިޮގތަށް ޮގސް ރަްއޔިތ ން އެތައް ހާލެއްަގއި އ ޅޭ

އެކީަގއި ރަނަގޅަށް    އިފަސޭހަކަމާމިކަން މި ކ ރަނީ ހަމަ ދިވެހި އެންމެހައި ރައްޔިތ ންނަށް ލ ކަނޑައެޅިެގންދާއިރ ަގއި  

ކޮށްފައި ހ ންނަ ިގނަ ކަންކަން ދެވިފަިއ، ެއއީ  ޚިދ މަތްދެވިފައި އަދި ވަޒީފާައދާކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ާގނޫނ ން ލާޒިމ 

އެހެންނަމަވެސް، ކަން ހިނގަ   ދިވެހި ޚިދ މަތްކ ރ މަށް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ.  ދިވެހި ދައ ލަތަށް    އި ރައްޔިތ ންނަށް 

ިމއަދ ކީ  ނީދަ ބާރ މިނ ަގއި  ތަންކޮޅެއް  ކަންކަން  ފަނޑިޔާރ ޭގެގ  ނޫން.  އެބަ  އެހެނެއް  ކަމަށް   އިޞްލާޙ ކ ރަން  ޖެހޭ 

ލާއިރ ަގއި ފިތްކަނޑަިއެގންދާވަރ ެގ ކަންކަން  އިއަޅ ަގނޑ މެން ނޫސްތައް ބަލަ  ،އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. މިހެން މި ދަންނަވާލަނީ

ވެސް ނެތް.    އް ވެސް، ހިނަގނީ ކޮން ޮގތަކަށް ކަމެއް ވެސް ދިރާސާކޮށްލެވިފައެ ހިނާގފައި އެބަ ހ ރޭ. ެއ ހިނާގ ޮގތެއް

 7އަހަރ ،    5އަހަރ ،    4މައްސަލަެއއް ފަނޑިޔާރ ޭގެގ ދިއ މަށްފަހ     ،އެހެން ބޭފ ޅ ން ވެސް ފާހަގަކ ރެްއވި ފަދައިން

ގެއް  12އަހަރ ،    10އަހަރ ،   ނ ލިބި  ޙައްޤ   މީހާެގ  އަނެްއ  ވެެގންދާއިރ ަގއި  ރާއްޖޭަގިއ    ލިެގންދާައހަރ   މި  ތަން 

ނޫން  އްޔަކީފެންނަނި ރަނަގޅަށް  ،  މަދ ންނެއް  ވެސް  ބޭފ ޅ ން  ެއ  ކަންކަން  މި  އެހެންވީމާ،  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި 

ތިއްބަވަނީ މި  މަސްއޫލިްއޔަތެްއަގިއކަން  އެކަން    ، ވިސްނާަވޑަިއެގން  ރައްޔިތ ންނަށް  ޚިދ މަތްކ ރަންކަން،  ދައ ލަތަށް 

ވާ އެބަ  ބޮޑެތިސިންާގ  އިހ ސާސްާވވަރ   ވެސް  ހަމައަށް  މިއަދާ  ވެސް،  ދާންދެން  އަދިއަދަށް  ކަންކަމ ަގއި.  ންޖެހޭ 

ތަން އެބަ   ތަން އެބަ ފެނިެގންދޭ. މިއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް އިންސާފެއް ލިބެމ ންނ ދާ  މައްސަލަތަކ ަގއި ދޫކޮށްލެިވެގންދާ

ދެން ެގްއލިެގން ހޯދާއިރ  ފެންނާކަށް   ،ފައި ހ ރެއްޖެއްޔާފެނޭ. ތަންކޮޅެއް ހައިބަތ  ބޮޑ ވެފައި، ތަންކޮޅެއް މަޤާމ  ބޮޑ ވެ

  ކަެމއް ވެސް، ިއންސާނ ން ދިރިއ ޅޭ ރަށެއްެގ  ވެސް ނ ހ ރޭ މީހާއެއް ވެސް. މި ޤައ މ ަގއި ކަމެއް ވެސް، ފަޅ ރަށެއްެގ

ންކަން. އެހެންވީމާ، މި  ކަމެއް ވެސް އެނޭގ ބަޔަކ  ނޫޅޭ. ެގނެވޭނެ ޮގތެއް ވެސް ނޯވޭ. މި ހާލަތ ަގއި މި ދަނީ މި ކަ

ރަނަގޅަށް އިޞްލާޙ ކ ރެވިފަިއ، އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަގބޫލ ކ ރަން އިްއޒަތްތެރި   ،ނޫން ޮގތަކަށް މިކަން ބައްޓަންކ ރެވިފައި 

ރައީސް، ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން އަދި އެހައި ައވަހަށް ެއކަން ކ ރ މަކީ ެވސް. ކ ރެވޭނެ ކަަމކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދެކިެގން  

އި،  ތެރިކަމާޞް. އެހެންނަމަވެސް، ކަންކަން އިޞްލާޙ ކ ރެވޭނީ ތަންތަނާ ހަވާލ ވެ ތިއްބަވާ ބޭފ ޅ ން އިޚްލާވެސް ނ ވާނެ
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އ ފެދޭ    ތެދ ވެރިކަމާއި ހިތ ނިޔަތް ޤައ މަށް، ރައްޔިތ ންނަށް އެ ހިތ ަގިއ ލޯތްބެއް އިޙ ތިރާމެއް ޮއވެެގން އެކަން ކ ރީމާ

ފޮނި ތަކ ރާރ ކޮށް ދަންނަވަންމީރ ކަން ރައްޔިތ ންނަށްާގނޫނ ތަކ ެގ  ލިބެމ ންދާނެ. އަޅ ަގނޑ   ިމ    ،  ހަމަ މިއަދ  ވެސް 

އެ ކަންކަން އެ ާގނޫނ ެގ މައްޗަށް ިމއަދާ   ،ކ ރެވިގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ތަސްދީ  ،މަޖިލީހ ން އެތައް ާގނޫނ ތަކެްއ ނިމި

 ވެސް  އެ ާގނޫނ ތަކ ެގ މައްޗަށް ޢަމަލ ނ ކ ރާ ބަިއވަރ  މ އަްއސަސާތައް  ދެން ވެސް، އަދި އަދަށް ދާންހަމައަށް ވެސް

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ކ ރެވެން އޮތް ހ ރިހާ ކަމެއް ހ ރިކަން އެބަ ފާހަަގކ ރެވޭ.  

  މަ ކޮށްފައި ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތްކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރާ ކަމެއް. ޗ ްއޓީ ވެސް ދޭންޖެހޭނެ. ވިހޭ

ލިބެންޖެހޭނެ. އެހެން ޗ އްޓީތަްއ ވެސް ލިބެންޖެހޭނެ. ހަމަ އެފަދައިން އެ ތަންތާ ތިއްބަވާ ބޭފ ޅ ން ލިބޭ ޗ އްޓީ ވެސް  

ޮގތ ަގިއ ކ ރ މަކީ ވެސް ކ ރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް ކަމ ަގއި   ތެދ ވެރި  ، ޮގތ ަގއި ރައްޔިތ ންނަށް ެއ މަސަްއކަތް ރަނަގޅ 

  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެކެން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ވަޒީފާއާ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފާހަަގ އެބަ ކ ރަްއވާ ފަނޑިޔާރ ންެގ ޗ އްޓީެގ ވާހަކަ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

ގ ޅޭ ަވކި    ޑައިަގންނަވާ ކަމަށް. ފަނޑިޔާރ ންނާނެތ މ ން އެކަމ ެގ އ ނިކަމެއް ފެނިވަހަމަޖެހިފައިގ ޅޭ ާގނޫނ ެގ ތެރޭަގިއ  

ބެހޭ ާގނޫނ ަގިއ    އޮތީ މި ާގނޫނ ން. ވަޒީފާއާ  ާގނޫނެއް އެބަ ޮއވޭ. އެހެންވީމާ، ފަނޑިޔާރ ންެގ ކަންކަން ކަނޑައަޅާފައި މި

ޭއަގއި ފަނޑިޔާރ ން ހި ކަމަށް    މެނޭބ ނާ މ ވައްޒަފ ންެގ ތެރޭަގއި ފަނޑިޔާރ ންނެއް ނ ހިމެނޭ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، 

  ، ފަހަރަށް ބަެއއް ބޭފ ޅ ން އެދިވަޑަިއަގންނަވާ  ބަޔާންކ ރެވ ނީސް. އެހެންނަމަވެސް، ބައެއްގ ޅޭ ާގނޫނ ަގއި ވެސް    ވަޒީފާއާ

އެއީ ޮގތެްއ  ދެކެަވޑަިއަގންނަވާ  މ ވައްޒަފ ންނާ  ،އަދި  އެހެން  ދިނ މ ަގއި  މިސާލަކަށް  އިނާޔަތް  މި    ފަނޑިޔާރ ންނަށް 

ޮގތަކަށް މިހާރ  މި ބިލ  މި  ،ނަމަ  އް ޮއެވްއޖެތަފާތ ކ ރ މ ެގ ބޭނ މެ ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި   އޮތީ.  އެކަން ކ ރެްއވޭނެ 

 . ށްަގއްދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޒާހިރަ އަރ ވަނީފ ރ ޞަތ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޒާހިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ގައްދޫ

 .ވާ އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ތާއީދ ކ ރަންފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް މި ހ ށަހެޅިފައި  ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

ފަނޑިޔާރ ންނަށް    ،ށް ޗ އްޓީ ވެސް ލިބެންޖެހޭ. ފަނޑިޔާރ ންނަށް ހ ރިހާ ކަމެއް ވެސް ވާންޖެހޭ. ައޅ ަގނޑ  ފަނޑިޔާރ ންނަ

ެގ  ައޅ ަގނޑ މެން ޙަޤީޤަތ ަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ  ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  .ޤަދަރ  ވެސް ހަމަ ލިބެންޖެހޭނެ  ،ލިބެންޖެހޭ އިއްޒަތް ވެސް 

އިޞްލާޙ ކޮށް ފަނޑިޔާރ ެގތައް  މިއީ  ޕަބްލިކ    ،ވަޢ ދެއް  ކޮންފިޑެންސް،  ކޮންފިޑެންސް،  ފަނޑިޔާރ ންެގ  އޮންނަ  ަގއި 

ފަނޑިޔާރ ންނާ ދޭތެރޭަގއި ޮއންނަ ކޮންފިޑެންސް ބިލްޑ ކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެންމެ ބޮޑ  އެއް ވަޢ ދ  ިއއްޒަތްތެރި  
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މަތީ ޮގތ ެގ  އެ  މަޖިލީހ   ންރައީސް.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށްމި  ކޮށްދެިވއްޖެ   ،ން  ކަންކަން  ިގނަ  ވަރަށް  ފަނޑިޔާރ ންނަށް 

އިއްޒަތްތެރި ؟ މި ކަންކަން ކޮށްދެވ ނީމާ ރައްޔިތ ންނަށް މި ކޮންފިޑެންސް އެބަ ލިބޭތޯ  ،ލަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސ ވާ

  ، އިންސާފެްއ ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަޅ ަގނޑަށް  ؟މަްއސަލަތައް އިންސާފ ން ނިމޭތޯ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް؛ ރައީސް

ދިއ މަކީ ނޫނިްއޔާ މައްސަލަ    އިހެދި މައްސަލަ އަނެއްފ ށަށް އަނބ ރާލަ  އެީއކީެއއް މައްސަލަެއއްަގއި ައކ ރަކާިއ ފިއްޔަކާ

ސް  ޑިސްމިސްކ ރ މަކީ އިންސާފ  ލިބ މެއް ނޫން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫލެއްނ ކ ރެޭވ އަދިވެ

ނެއް. އެހެންވީާމ، އަދިވެސް ވަރަށް ބައިވަރ   ރައްޔިތ ންނަށް ފަނޑިޔާރ ެގތަކާ ދޭތެރޭަގއި އޮތް ކޮންފިޑެންސް ބިލްޑ ވެއްޖެހެ

އަޅ ަގނޑަށް   ކަމަށް  ހ ރި  ކޮންފިޑެންސް މަސައްކަތްކ ރަން  ފަނޑިޔާރ ންެގ  ަގބޫލ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   ފެންނަކަން 

އެ ައޅ ަގނޑ މެން  މަތީ  ،ންމެންބިލްޑ ކ ރ މަކީ  ެއޮގތ ެގ  ކަމެއް.  ކ ރަންޖެހޭނެ  ހަމަ  މަޖިލީހ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  މި  ން 

އެބަ ކަންކަ  ،ޖެހޭ  ދެނެަގންނަން  އަދިވެސް  ކީއްެވެގންތޯ  މައްސަލައަކީ.  އޮތް  ދެން  މިހާރ   ޙަޤީޤަތ ަގއި   މަށް ކޮބައިތޯ 

މެން ބަިއވަރ  ކަންކަން އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ އިންސާފ  ލިބ ނ  ކަމަށް ރައްޔިތ ންނަށް ކަށަވަރ ވެެގން މި ނޫޅެނީ. އަޅ ަގނޑ 

  ، ނަމަ  އޮންނަ ޮގތަކ ން ފަނޑިޔާރ ން ޮގތް ނިންމައިފި  ،ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. ހަމައެކަނި އޮންނަ ނިޒާމަކ ން 

އެބަ ެގއްލިެގން  އިންސާފ    އިންސާފ   ފަނޑިޔާރ ެގތައް  ޮގތަކަށް  ނޫން  މި  ެއހެންވީމާ،  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  ދޭ 

ފަނޑިޔާރ ން ިއންސާފ  ރައްޔިތ ންނާ ހަމައަށް ެގނެސްދިނ ން ބަދަލ ވާންޖެހޭ. ފަނޑިޔާރ ންެގ ވިސްނ ން    ،އިދިނ ންހޯދަ

ކައިފިކަން،   ނަަގއިފިކަން،  އެނޭގ  އެބަ  އެންމެންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ބަދަލ ވާންޖެހޭ  ވެސް 

ހެދި ނޫނިއްޔާ ފިއްޔަކާ ހެދި، ނަންބަރަކާ   ންނަ ލަފ ޒަކާންސާފެއް ނ ލިބޭ އޮއި  ،ހ ރިހާ ކަމެއް ކޮށްފިކަން. އެހެންނަމަވެސް

ޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި.    ހެދި. އެއީކީ އިންސާފެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ނޫން ޮގތަކަށް އިންސާފ  ގާއިމ ވާން އެބަ

ޖެހޭ. ޝ ކ ރިއްޔާ    ކ ރަން އެބަ  ރަނަގޅަށް  އަޅ ަގނޑ މެން ފަނޑިޔާރ ެގތައް އިޞްލާޙ  މިއަށްވ ރެ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެލާ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ )  2010/13ހ ށަހެޅިެގން މި އ ޅޭ ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،މެންއަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ނައ މ ެގ މި އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. ައދި މިއީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ  ެގށް ިއޞްލާޙ (އަފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނ 
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ހ ރިހާ މަސައްކަތްކ ރާ  ޖ މްހޫރިއްޔާަގިއ  މި  އަދި  ެވސް  ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ޗ އްޓީ    ޮގތ ަގއި  ެވސް  މ ަވއްޒަފ ންނަށް 

ޒަފެްއެގ ެވސް ޙައްޤ ތަކ ެގ ކޮންމެ މ ވައް   ،ބަޔަކ   އަބަދ ވެސް އެ  ،ލިބެންޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ ވެސް މި ދަްއކަނީ

ކ ޑަ ވާހަކަ، އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކ ެގ    މ ސާރަ  ، ވާހަކަ. ކޮންމެ މ ވަްއޒަފަކ  ެވސް އެ މީހ ންނަށް ޙައްޤ ތަކ ެގ ވާހަކަ

އެ މީހ ންެގ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިްއޔަތ ތަކ ެގ ވާހަކަެއއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާރ  މި އަންނަނީ    ،ހަކަ. އެހެންނަމަވެސްވާ

އަދާކ ރޭތޯ   ަމސްއޫލިްއޔަތ ތައް  ޒިންމާތަކާއި  ފާހަަގކ ރާއިރ ަގއި  ބޭފ ޅ ން  ިގނަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ދެއްކެމ ން. 

އެ ބޭފ ޅ ންެގ ؟ ، އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ އެ ބޭފ ޅ ންެގ ޒިންމާ އަދާކ ރޭތޯއަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ބެލޭ. އެހެންވީމާ

އަދާކ ރޭތޯ ވިދާޅ ިވ  ޭގެގ  ފަނޑިޔާރ  ؟މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  މެންބަރ   ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި  ެގނައ ން.  ިއންސާފ   ބޭނ މަކީ 

  މެންބަދަލ ވެެގންދޭ. އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ން އަޅ ަގނޑ   ފިއްޔަކަށް ބަދަލ ވެެގން މ ޅި މައްސަލަ  ،ފަދައިން އަކ ރަކަށް 

މީހަ  ،ންލިޔ ނި ަގބޫލ ކ ރާ  ކ   އެ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެީއ  ކަމަށް.  ކ ށެއް  އެއީ  ދިރިއ ޅ މަކީ  ނ ބައްދަލ   މަސައްކަތާ  ކ ރާ 

މަސަްއކަތ ން މީހެްއެގ  އެ  މަސައްކަތ ން  ،ޮގތ ަގއި  ހަލާލ   މީހެއްެގ  މ ދަލަ  ، ެއ  ލިބޭ  މީހަކަށް  މީހާ އެ  އެ  ކ ން 

ޔަތްކ ރަން. ޢާޖެހޭ ރި  ދާއިރ  މި ކަންތައްތަކަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ ެމން އެބަ  އެހެންވީމާ، އިންސާފ  ހޯދަންދިރިއ ޅެންޖެހޭނީ.  

އެ މީހާ    ،ނ ކޮށް އަބަދ  ފޯނ ަގއި ނ ވަތަ ރޭަގނޑ  ހޭލާ ހ ންނަ މީހާއަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ މަސައްކަތެއް

. އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކ ރާ  ެއންމެ ފަހ ެގ ޓީވީާއ ެގންގ ޅޭ  ،ފަހ ެގ ފޯނާއި  ޒަރީ ފ ލެޓާއި އެންމެހ ރޭ އެންމެ ލަގް   އެބަ

އ ޅެނީ  24  ،މީހ ންނަށް މި  މީހ ންނަށް  މަސައްކަތްކ ރާ  އ ޅެވެނީ  ،ަގޑިއިރ   ސަިއކަލ ަގނޑެްއަގއި  ނ ވަތަ   ،ބާ 

ނީ ހަމަ އ ނދަގ ލ ން. އެހެންވީމާ، ިމ ކަންތައް ހަމަޖެއްސެއިލާެގ  ޢާ ނ ވަތަ  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދަރިންނަށް ތަޢ ލީމ ދެވެނީ

އޭނަ ނިޔާީވ    ،މަތިމަރަދޫޭގ ސަކީނާ؛ ޙަޤީޤަތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މިއަދ ެގ  ކަންތައްތަކަކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ޖ ތަމަޢ ެގ  

ފަހ ން   ޅ  އޭެގ ހަެއއްކަ އަހަރ އެކ  މައްސަލަ ފަނޑިޔާރ ގެއަށް ލައިފި. އޭނަެގ ދަރިފ   މީެގ ދ ވަސްކޮޅެއް ކ ރިން. ނިޔާވ މާ

ެގ ބަހަންލީ މައްސަލަ އަދިެވސް ހަމަ ފަނޑިޔާރ ޭގަގއި.    ، ލީ  ބަހަން   ނިޔާެވއްޖެ. ނިޔާވިއިރ  ވެސް ހަމަ އެއްކަލަ މ ދާ

  ލީ މާމަ ދަރިފ ޅ  ނިޔާާވއިރ  ވެސް އަދި   މައްސަލަ  ،ދަރިފ ޅ   މާމަ  ،އޭނަެގ ދަރިފ ޅ   ،ދެން، އަނެއްކާ އަނެްއ ދަރިފ ޅ 

  އިއަޅ ަގނޑ މެން މިތާނަގ؟ ކޮބައިތޯ ޒިންމާތަކަކީ؟ ކޮބައިތޯ ޙައްޤ ތަކަކީއަޅ ަގނޑ މެންގ  ،މި ޯގތީެގ މ ދަލެއް ނ ބެހޭ. މިއީތޯ

އަހަރ ެގ މައްސަލަ. އަޅ ަގނޑ މެން ކޯޓަކަށް މައްސަލަ   50އަހަރ ވެފައި ހ ރި މައްސަލަ.    10ހ ރި    ބެލި ރިޕޯޓ ަގއި އެބަ

ކަމެކޭ. ކޯޓަށް އަންަގންޖެހޭނޭ   މަކީ މަނާޔ ދި ން ނ ވަތަ ފ ރައިެގންޔ ދިހ ށަހަޅާއިރ  ކޯޓ ން މި އަންަގނީ މާލޭން ފ ރައިެގން

އެހެންވީމާ، މިީއ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިންސާފ   ؟ ކިތައް ފަހަރ ތޯ ފ ރައިެގންދަނީ  އޭނަެއކަމަކ     ފ ރައިެގންދާ ކަމަށް ވަންޏާ.

ޙައްޤެއް އެއީ    ޙައްޤ ތައް ލިބެންޖެހޭނެ.ލިބެންޖެހޭނެ.    ، މިއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި   ވަރަކީ. އެހެންވީމާ،   މިއަދ  އޮތް

ދ ވަހަކީ ޙައްޤެއް. ހޮނިހިރ    އް. ރޯދަމަހ ެގ މ ސާރަައކީ ޙައްޤެއް. ހ ކ ރ  ޗ އްޓީއަކީ. މ ސާރައަކީ ޙައްޤެްއ. އިނާޔަތަކީ ޙައްޤެ 

މަސްއޫލިއްޔަތ  މީހ ންެގ  އެ  ކޮބައިތޯ  ެއކަމަކ   ޙައްޤެއް.  އަބަދ ވެސް  ؟ ދ ވަހަކީ  އަދަެއއްނ ކ ރެޭވ.  މަސްއޫލިްއޔަތެއް 
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ނޫން.    ޙައްޤ ތައް ެއއްޗެއް  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   މިއީ  އެހެންވީމާ،  އެބަޖެހޭ ައޅ ަގނޑ މެން  ހައްޤ ތައް.  ބަލަން 

ނަމަެވސް ހަދައިެގން  ާގނޫނެއް  އެބަ  ،އަޅ ަގނޑ މެން  ބަލަން  އަދާކ ރެވޭތޯ  ޒިންމާތައް  މި   މަސްއޫލިްއޔަތ ތަކާއި  ޖެހޭ 

ކަށް  ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަންތަ   އެޅޭނެ ޮގތެއް ެވސް ހަމަޖައްސަން އެބަ މީސްމީހ ންެގ ފަރާތްތަކ ން. ނ ކ ރެވެންޏާ ފިޔަވަޅ  

ބޭފ ޅ ން   އެ  ޒިންމާތައް  ެއ  ހަވާލ ކ ރަން.  ޒިންމާތަކެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންނަމަވެސް  ތާއީދ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ  

 އަދާކޮށްދޭންވާނެ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަމަކީ އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ޗ އްޓީދިނ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ. ފޭދޫ ދާއިރާެގ  ؟ ޭގތޯ  ނ ވަތަ އެ  މަތިމަރަދޫެގ އެއީ މާލޭންތޯޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  އާދެ!  

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނިހާދ .  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ނިހާދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފޭދޫ

ރައީސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ޢަބްދ ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ފަރާތ ން  ޢަބްދ ލްޙަކީމް هللا ސަރ ކާރ ެގ  ޝަހީމް 

މި އިޞްލާޙ   ހ ށަހަޅ އްވާފައި  ާގނޫނަށް  ފަނޑިޔާރ ންެގ  ބިލަށްެގނައ މ ެގވާ  ތާއީދ ކ ރަން.     ފ ރިހަމައަށް  ައޅ ަގނޑ  

ިއޞްލާޙ  ާގނޫނަށް  ަގނޑ ވަރެއްެގނެސްެގން  ފަނޑިޔާރ ންެގ  ފަނޑިޔާރަކަށް  ލޯންޗ ކޮޅެއް  ކޮންމެ  އަދި    ،ދީ  ދީ، 

ސެކިއ ރިޓީދޭން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ . ތާއީދ ކ ރަން ބޭނ ންވަނީ އިންސާފ ، ރަްއޔިތ ން ެއދޭ އިންސާފ  އެ ފަނޑިޔާރ ން 

ތިންހަތަރ  ރ ަގއި ވެސް  ލާއިއި އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާއަށް ބަލަ  އެކަނިހަމަ؛ ހޯދައިދޭ ކަމ ަގއި ވާނަމަ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަންނައިރ ަގިއ    އަހަރ   ފަސް ބޮޑ ވަމ ން  ކ ްއޖާ  ފ ނިޖެހިފަ.  ކޯޓ ަގއި  ދާއިރާެގ  އެ  އެހެރީ  ަމއްސަލަތައް  ހ ރި  ވެފައި 

އެއްލަ  ާގބ ރިއެއް  ފ ރާޅ ަމއްޗަށް  ެގެއއްެގ  ކ ށެއް،  ކ ޑަކ ޑަ  އާދައިެގ  ކޮށްލެވޭ  މަގ މަތީަގއި  ކަހަލަ އިޅައިރ ަގއި  ލ ން 

ނ ލިބި އޮތ މ ެގ ސަބަބ ން    ވެެގންދާއިރ ަގއި ކޯޓ ން އިންސާފ   އަހަރ   ފަސްހަލ މަށްފަހ ަގއި    އްސަލަކަމެއްަގއި ކޯޓަށް މަ

އެކީަގިއ    މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ެގއްލިފަ. މަޖ ބޫރ  މި ވަނީ ކަންމަތަީގއި އޮންނަ ގ ރޫޕާޔ އެ ކ އްޖާއަށް އޮންނަނީ ވަޒީފާއަށް ދި

އިންސާފ  ހޯދައިދިނ މަށް ؛ ނެތިެގން މި ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްއ ޅެން. އެހެންވ މ ެގ ސަބަބ ން އެ ކ އްޖާ ހަލާކ ވެ  

ބަލަ މައްސަލަތައް  އެ  ާގތ ން  ތަންކޮޅެއް  ފަރާތ ން  ޖޭ.އެސް.ސީެގ  ިގނަ.  ވަރަށް  ކަންތައްތަްއ  ކ ރަންޖެހޭ    ިއ، ޓަކައި 

ކީއްެވެގންތޯ    ، މައްސަލަތޯ ފަނޑިޔާރ ންެގ މޭޒ ކޮޅ ަގިއ ފ ނިޖެހިފައި އޮތީ ކިތައް  ،ފަނޑިޔާރ ން ޢަމަލ ކ ރަނީ ކިހިނެއްތޯ

ލާއިރަށް ފަނޑިޔާރ މީހާ ބ ނާނެ ބަޖެޓެއް  އިވާހަކަެއއް ދަްއކަޖެހޭ ބަލަން. އަޅ ަގނޑ މެން    މި ކަން ނ ވެ އޮންނަނީ އެބަ

އަހަރ  ނަަގންޖެހޭނެ   6ައހަރ ،    5އްލ ކ ރަން  ހަކ ދިކ ދި މައްސަލަތަްއ    ، ކަމެްއ ނެތޭ. އެހެންނަމަވެސް  ނެތޭ. ނޫނީ އެހެން

ބޮޑ     ،ކޮބަިއތޯ މިއަދ  އިންސާފ  ލިބެމ ންދާ ޮގތަށް ބަލާއިރ ަގއި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   . ނ ދެކެން  އްށް އަޅ ަގނޑެ ކަމަކަ
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ކަމަށް. ބޮޑ     ދާ މީހާެގ މައްސަލަ ނިމިެގންދަނީ އޭނާެގ މައްޗަށް ކ ށްސާބިތ ނ ވާ  މާރާމާރީއެއް ނ ވަތަ މީހަކ  މަރާލައިެގން

ރެވޭ މީހާ ސަލާމަތްެވެގންދަނީ އޭނާެގ މަްއޗަށް އެ ކ ށް ސާބިތ ނ ވާ ކަމަށް. މާލޭަގއި  ޑްރަގ  މަްއސަލަެއއްަގއި ހަްއޔަރ ކ 

ވެރި ދައ ލަތ ެގ  މެދ ަގއި  މޭޒ މަތީގައި. ޔަމަޖީދީމަގ   އޮންނަނީ  ހ ށަހެޅ ނީމާ  ކޯޓަށް  މައްސަލަ  ހަމަލެާގ  މަރާލަންދޭ  ކ  

 މާ ފަނޑިޔާރ ެގ ޭމޒ މަތީަގއި އެ މައްސަލަ އޮންނަތާ އަހަރ އެ މައްސަލަ ހ ށަހެޅީ  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޅަދަރީންނާ ބެހ ނީމާ

  ށެކޭ ނ ދޭ  ޗ އްޓީ  ،މިއީކީ އިންސާފެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަން އ ޅޭ ވާހަކަައކީ؛ ވެެގންދޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ރައްޔިތ ން އެދޭ އަޅ ަގނޑ މެން ،ނޫން. ަގނޑ ވަރ  ނ ދޭށެކޭ ެވސް ނޫން. ހ ރިހާ އެއްޗެއް ެވސް ދޭން އަޅ ަގނޑ  ތާއީދޭ

އަޅ ަގނޑ   ހަމަ މި ދެންނެިވ ބީދައިން ައޅ ަގނޑ ،  ؛ އިންސާފ  އަޅ ަގނޑ މެންނާ ހަަމއަށް ެގނެސްދޭށޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ްވ  ނިސްބަތްވާ ދާއިރާެއއް ނޫން، އެހެންނަމަވެސް އަޅ ަގނޑ ެގ ައންހެނ ންެގ ދާއިރާެގ ކޯޓެްއަގއި ކ ޑަކ ޑަ ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓި

އަހަރ . އަޅ ަގނޑާ ެއއް ދ ވަހ  ދިމާވީމާ އަޅ ަގނޑ    3މައްސަލަެއއް، އެ ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރ ެގ އަތްމަތީަގއި އޮންނަތާ  

އ ޅެނީ  ،އަހާލިން މި  ނ ޮގސްެގން  ކ ރިއަށް  މައްސަލަތައް  މި  ކިހިނެްއވެެގންތޯއޭ  ވަރިކައިވެނި    ،ވިދާޅ ވީ ؟ފަނޑިޔާރޭ 

. އެ ރަށ ަގއި ކޯޓ ެގ މައްސަލަތައް ވަރިކަިއވެނި  އެއް ހާސް ރަށ ެގ އާބާދީައކީ  އެ؛ ިގނަކަމ ންނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެ ފަނޑިޔާރ     ،އަހަރ ވެެގންދާ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ތިންހަތަރ   މި ދެންނެވި މައްސަލައަށް  ،ިގނަެވެގން ކަމަށް ބ ނެ

ބޭނ ން މައްސަލަތައް ހ ށަހެޅ ނީމާ ެއ   ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން؟ ވިދާޅ ިވ. މިއީތޯ ިމ ރަްއޔިތ ން އެދިެގން އ ޅޭ އިންސާފަކީ

މ ަގއި ކަ  ން އެ މީހާ ކ ށްވެރިވޭތޯ ނ ވޭތޯ ނިމެން. އެހެންނޫން އިނިންމަން. އެ  އިވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ބަލަ  މައްސަލަ

ނ ދެޭވ.   ވެއްޖެއްޔާ އެ ކ އްޖާ ނ ވަތަ ިއންސާނާ އެ ހ ންނަނީ އޭނާ ބޭނ ންވާ އެތައް ކަމެއް ނ ކ ރެވި ތާށިވެފަ. ވަޒީފާއަކަށް

ކ މެއް ައއިސް ބޮޑެތި  ހ ކ ށެއްަގއި ބޮޑ     އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެނިެގން މި ދަނީ ކ ޑަކ ޑަ އިދާރީ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ކ މ ަގއި ވެސް ހަމަ އޮންނަނީކީ އެ މީހާ މިނިވަންކ ރާ ވާހަކަ އެކަންޏެއް ހ ވަގ ން މިނިވަންވެެގންދާ ތަން. އެ ނިކ ތް  

ކ މ ަގއި މިނިވަންކ ރ މަށްފަހ ަގއި ދެން ކ ރާންޖެހޭ ބައިަވރ  ކަންތައްތަކެްއެގ ވާހަކަ.  ހ ޮއޭވ    ބަކ މ ަގއި އެހ ނޫން. އެ  

ހަމައަށް އަިއއިރަކ  އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ ޕީ.ޖީ ެއ ޒިންމާ ނެންެގވި ތަނެއް. ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް ބައްލަވަންޖެހޭ   އަދާ

ކޯޓ ން   ލަިއަގއި ހ ރި ކަންތައްތަކ ެގ ވާހަކަ ބައްލަވަން ސ ޕްރީމްއެ މައްސަ  އި،ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާައކާ  އިކިތަންމެ ކަމަކާ

އިނާޔަތާއި ފައިސާ    ،ކ ރި. މިނިވަންކޮށްފައި އޭނައަށް ދޭންޖެހޭންކ ހ  ވާހަކަ އެކަންޏެއް ނޫން   ދޭދައ ލަތ ން ދޭންޖެހޭ 

ރ  ހަމަެއކަނި ފަނޑިޔާރ ންެގ ތެރެއިން  . ައޅ ަގނޑ މެން އިންސާފަށް އެދި ވާހަކަދަްއކާއިޭއަގއި ޮއތީކީ  ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އްލ ކ ރެޭވކަށް ނ ެވސް ނެތް. ފ ލ ސް އިދާރާއިން ފެށިެގން ައއިސް ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލާ އެކީަގއި ރަނަގޅަށް ހަމި ކަން  

އްޔިތ ން އެދޭ  ރައްޔިތ ންނަށް، ދިވެހި ރަ  ދިވެހި  ތަރ ތީބ ވެެގން މި ކަން ނ ކ ރެވޭ ކަމ ަގއި ެވއްޖެްއޔާ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް

ޕޮލިސް ާގނޫނެއް އަޅ ަގނޑ މެން ެގނެއްސީމ . އެ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން  ؛ ނ ދެވޭނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއިންސާފ  ހޯދައެއް

ހ ރި. ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭަގއި ތިބި އިސް ބަޔަކ  ބަިއވެރިެވެގން މި ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ބޮޑެތި    ކ ރަންޖެހޭ އެތަްއ ކަމެްއ އެބަ 
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ފޯމްކ ރެިވެގން.  ރިއްލ  ލިބެން އަންނަނީ ރަނަގޅަށް  ހަށް  ެގ ިވޔަފާރި ހިންަގމ ން ެގންދަނީ. މި ކަންކަމަމާރާމާރީއާއި ޑްރަގ 

ާގނޫނީ   ،ފާސްކޮށްފައި   ވާތީވެ އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ން އެ ާގނޫނ   އެއީ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. ކ ރަންޖެހޭ ކަމަކަށް

ައޅ ަގނޑ  މި ބިލަށް ތާއީދ ކ ރަން. އަދި ،  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ންވީމާދީފައި ބޯޑެއް ެވސް އ ފެއްދީ. އެހެ  ބާރ ވެރިކަން

މި ދެންނެވި ފަދައިން ފަނޑިޔާރ ންނަށް އިތ ރ  އިނާޔަތްތައް ދޭން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ތައްޔާރ . މަޖިލީހާ ހަމައަށް އަިއއްސި  

ރައްޔިތ ން    ،އަޅ ަގނޑ މެން މި އެދޭ  ،ވެސްކަމ ަގިއ ެވއްޖެްއޔާ ައޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް އެއްބާރ ލ ންދޭނަން. އެހެންނަމަ

ވެފައިވާ މަްއސަލަތައް އަވަހަށް    އަހަރ   ހަތަރ ފަސްތަރ ތީބ ކޮށް    ،މި އެދޭ އިންސާފ  އަޅ ަގނޑ ެމންނާ ހަމައަށް ހޯދައިދީ

ތި ނިންމައިދީ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދަރީންނަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދިެވހިންނަށް މަގ މައްޗަށް ނިކ މެ ވަޒީފާ އަދާކޮށްލަިއެގން ރީ

ޖެހޭ. އެއީ އިންސާފަކީ. އެ އިންސާފ ނ ލިބޭ ކަމ ަގއި ެވއްޖެއްޔާ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް   ޮގތ ަގއި އ ޅެވޭނެ މަގ ފަހިކޮށްދޭން އެބަ

ެއ މީހާ ދ ރ ކޮށްެގން ވިޔަސް    ،ކަންާގނޫނީ ޮގތ ން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ  ެއ ފަނޑިޔާރަކާ ދޭތެރޭަގިއ އަޅަންޖެހޭނެ. އެ 

 ދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން މަސަްއކަތްކ ރަންޖެހޭނެ. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ހޯދަންޖެހޭ އިންސާފ  ހޯދައި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ ހަނިމާދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ .. ހަނިމާދޫ ދާއިރާއަށްޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މޫސާ
 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މޫސާ ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ

ރައީސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ާގނޫނ )  2010/13ޝ ކ ރިއްޔާ  އިޞްލާޙަށް  (އަފަނޑިޔާރ ންެގ  ހ ށަހެޅިފައިވާ  އަޅ ަގނޑ   ށް 

  ، ފަނޑިޔާރ ން، ފަނޑިޔާރ ެގތަކަކަކީ ދައ ލަތ ެގ ެއއް މ އަްއސަސާެގ ދަށ ން ހިނަގމ ންދާ ތަންތަނަށް ވީހިނދ   ތާއީދ ކ ރަން.

މަކީ އެންމެ އިންސާފ ވެރި ޮގތް ޔ ދިފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ފަނޑިޔާރ ންނަށް ޗ އްޓީެގ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިެގން

ފަނޑިޔާރ ެގތައް ރަނަގޅ ކ ރ މ ެގ    ،ަގނޑ މެން އަބަދ ވެސް ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެކަމ ަގއި ވެސް ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އަޅ 

ނޫން.  ވަގ ތެއް  ފާޑ ކިޔަންޖެހޭ  ފަނޑިޔާރ ެގއަށް  މި ދަނޑިވަޅަކީ  ވާހަކަދައްކަންޖެހޭނެ.  ައޅ ަގނޑ މެން  ވިސްނ މެްއަގއި 

ަވގ ތ    އްސަންވީއިނާޔަތްތައް ހަމަޖަ  އިޓީއާފަނޑިޔާރ ންނަށް ވެސް ދައ ލަތ ެގ އެހެން މ ައއްސަސާތަކެކޭ އެްއޮގތަށް ޗ އް

އެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރައީސް.  ިގނަ  އިްއޒަތްތެރި  ވަރަށް  ސާބިތ ނ ވެ  މައްސަލަތައް  ހ ށަހެޅޭ  ފަނޑިޔާރ ގެއަށް  ނޭގ 

ރައީސް.    ،މައްސަލަ އިްއޒަތްތެރި  ޙަޤީޤަތެއް  ދަންނަ  ވެސް  އެންމެން  އެއީ  ނިމިދާކަން.  މަްއސަލަތައް  ބޮޑެތި  ވަރަށް 

މައްސަލަތައް    ،އެހެންނަމަވެސް އެ  ސ ވާލެއް.  ؟ސާބިތ ނ ވަނީކީްއވެެގންތޯ  އޮތް  ކ ރިމަތީަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މިއީ 

ނ ވަތަ ފަނޑިޔާރ ޭގެގ    ،ތަޙ ޤީޤީ މ އައްސަސާތަކ ެގ މަްއސަލަެއއްތޯ  ،ލަެއއްތޯޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހ ެގ މައްސަ

ކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރަނަގޅަށް ދެނެަގނެިވެގން ނޫނިްއޔާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ފާޑ ކިޔ ންތައް  މި؟ މައްސަލަެއއްތޯ
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ައޅ  ކަަމކަށް  ޮގތް  އިންސާފ ވެރި  އެންމެ  އަމާޒ ކ ރ މަކީ  ރަނަގޅަށް  ރައީސް. އެންމެ  ިއއްޒަތްތެރި  ނ ދެކެން  ަގނޑ  

މަކީ ރައްޔިތ ން ބޭނ ންވާނެ ކަމެްއ  ޔ ދިކ ރާ ފަރާތްތަކަށް މިނިވަންެވެގން  ބޮޑެތި ކ ށްތައް   ،އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަންޖެހޭނެ

އިތޯ މީަގއި މަްއސަލަ މި އ ޅެނީ ކިހާހިސާބެްއގަ   ،އެހެންނަމަވެސްސް ވެސް ބޭނ ންވާނެ ކަމެްއ ނޫން.  ނޫން. އަދި މި މަޖިލި

އެ  އި،ބަލަ ވާސިލ ވާން  ހިސާބަށް  އަމާޒ ކ ރަންވާ  ފާޑ ކިޔ ން  އެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދެނެަގނެވިެގން  ކަން  ނޭގނީ.  އެ 

އެހެންވީމާ، ފަނޑިޔާރ ންނަށް ޗ އްޓީދިނ މާއި މި ކަންކަމަކީ ދައ ލަތ ެގ އެހެން މ އައްސަސާތަކޭ ެއއްޮގތަށް ކ ރަންޖެހޭނެ 

 އަށް ަގބޫލ ކ ރަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ިއންތިހާ ކަމެއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ އާދެ!   މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރާެގ  ނައިފަރ  

 ންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމަށް. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މެ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ވާހަކަ ފެށ މ ެގ ކ ރިން ެއންމެ ފ ރަތަމަ ވެސް ހަމަ ިމ   އާދެ! އަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  `.  

ވަނަ ދ ވަހ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ އަޚް ފ. ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމްެގ ބައްޕާފ ޅ     5މަހ ެގ  

ންވަރ ކ ރެއްވ ން އެދި  ވަނީ. އެ މަރ ޙޫމްެގ ފ ރާނަފ ޅަށް ސ ވަރ ޭގެގ ދާއިމީ ނިޢ މަތް މި  މި ދ ނިޔެ ދޫކ ރައްވާފައި މި

ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް ؛ އިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވ ން އެދި ދ ޢާކ ރަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްޢާއެ    ދ ޢާކ ރަން. އަދި

އައީ ކޮމަންޑޫ   އަޅ ަގނޑ މެން މި  ،ލާޙ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކާއިރ ަގިއ އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ޞްމި ެގނެވޭ އި

ބައި ނިންމާފަ- ދާއިރާެގ  ރައިލެކްޝަން  އިއްޒަތްތެރި  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ.  ރަނަގޅަށް  ހަމަ  ބައި  ،އީސަށް  - މި 

މިންވަރ  އޮތް  ނ ފޫޒ   ދައ ލަތ ެގ  ދިވެހި  ހިމެނޭ  ،އިލެކްޝަންަގއި  ެވސް  ދަންނަވަނީ.   ފަނޑިޔާރ ެގ  މި  ހަމަ  ޮގތަށް 

ވާ   މި   ޮގތަށް މި ދަންނަވަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް ހ ށަހެޅިފައި  ފަނޑިޔާރ ެގ ވެސް ހިމެނޭ

އި  64  ،ލާޙ ޞްއި ހ ށަހެޅިފައިވާ  މި  މާއްދާއަށް  ކ ރިންޞްވަނަ  މާ  އި  ލާޙަކީ  ެގންނަންޖެހޭ  ލާޙެއް. ޞްވެސް 

ސިވިލް ނިންމެވ މަކ ން  ޚާްއޞަ  ސިވިލް  ރައީސ ލްޖ މ ހޫރިއްޔާެގ  މ ަވއްޒަފ ންނަށް،  ސަރވިސްަގއި   ސަރވިސްެގ 

ީވއިރ ަގއި ވެސް ފަނޑިޔާރ ންނަށް    މަޖެހިފައި އެތައް ދ ވަހެއްމަސައްކަތްކ ރައްވާ އަންހެން ބޭފ ޅ ންނަށް ހަމަ މި ޮގތަށް ހަ

ލާޙ   ޞްކަމެްއ އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  މި ތަނަށް ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް އި  އޮތ ަމކީ ހިތާމަކ ރާމި ޮގތަށް ހަމަނ ޖެހި އޮތް

އަޅ ަގނޑ  އެދެން ހަމަ ވަޒީފާެގ  ؛ އީސް ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރަ   އަޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރާ ވާހަކަކަން ނިމޭތީ ހ ށަހެޅިެގން މި

ސަރިވސް މ ވަްއޒަފ ންނަށް މި އިނާޔަތް ނ ވަތަ މި    ާގނޫނަކ ން މިހާރ ެގ ސިވިލް  ،ާގނޫނަށް ވެސް މި އިސްލާޙ  ެގނެސް
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ވެސް ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި   ލ އި ދިނ މަށް މަސައްކަތްކ ރ މަކީ އެއީ ކޮންމެހެން

ބައި؛ އީސްރަ ދާއިރާެގ  ވާހަކަ-ކޮމަންޑޫ  އޮތް  ނ ފޫޒ   ދައ ލަތ ެގ  މ ޅި  ނިމ ނ އިރ ަގއި  ތެރޭަގއި އޭެގ  ،އިލެކްޝަން 

ހިނގައްޖެ ސާފ ެވެގން  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ވެސް  ޮއތްކަން  ނ ފޫޒ   .  ފަނޑިޔާރ ޭގެގ 

  .ލާފަށް ވަކި ބޭފ ޅަކ ، ނަންކިޔާލަން ހިާގ ދެއްތޯ މިތާނަގއިކ ރ މ ެގ އ ސޫލާ ޚި މަްއސަލަތައް ތާވަލ   ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

  އި މި ސަރ ކާރ ެގ ޔޫތ  މިނިސްޓަރ  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާަގިއ ވަރަށް ހަރަކާތްތެރިކަމާ އެކީަގއި ކޮަމންޑޫ ދާއިރާެގ އިންތިޚާބ ަގ

ާވ  އްކި ޮގތަކަށް ނިންމާފައި އޮ އެނޭގ. ފަނޑިޔާރ ގެއިން ވަ   ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ކަމަސައްކަތްކ ރެއްވ މަށް ދޫކ ރެްއވި

ަވކި އ ސޫ هللا ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދިޔަ. ރައީސް ޢަބްދ   ތަކަށް ކަންކަން ނިންމާލ ވަކިވަކި ފަނޑިޔާރ ން 

ެގ ހާލަތ ަގއި ޔޫތ  މިނިސްޓަރ ެގ މަްއސަލަ ކޮވިޑ    ،އެހެންނަމަވެސް، ކޮވިޑޭ ކިޔާފައި  ؛ޔާމީންެގ މައްސަލަ ތާވަލްކ ރެިވފައި

މަކީ މި ސަރ ކާރ ން ނިމިދިޔަ އިންތިޚާބަށް ފަނޑިޔާރ ގެއިން ނ ފޫޒ ފޯރ ވިކަން ސާފ ކޮށް ފެންނަން ޔ ދިޔަދިނ ކ ރެވިތާވަލ 

ޖޭ.އެސް.ސީ އޮތީ ނ ކ ޅެދިފައި ިމ  .އޮތް ކަެމއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ޖޭ.އެސް.ސީ ކ ށްވެރިކ ރަން މިކަމ ަގއި

ޮގތަކަށް   ޖެހޭ މައްސަލައެްއ. ފަނޑިޔާރ ގެއިން ނ ވަތަ ކްރިމިނަލް ކޯޓ ން ވަކިން ބަލަންމައްސަލަ ބަލަން. މިއީ ޖޭ.އެސް.ސީ

މައްސަލައެއް  އޮތް  އ ސޫލެއްެގ  ،ނިންމާފައި  ަވސކި  ޮގތަކަށް  ވަކި  ފަނޑިޔާރަކ   ވަކި  ކޯޓ ެގ  ެއ    ކްރިމިނަލް  މަތީން 

ކަމ ަގއި   ކަެމއް  ކަންބޮޑ ވާ  މަކީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަޔ ކ ރެިވެގން މައްސަލަ ކ ރިއަށްެގންދިޔަދިކަންތައްތައް އެ ޮގތަށް ތާވަލ  

ކ ރ މަށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީ  ޙ ލާ ޞްފަނޑިޔާރ ެގ އި؛ ވެސް ރަޖިސްޓަރކޮށްލަން ބޭނ ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  މި ވަގ ތ 

އްކި  ވަނަ އަހަރ ެގ ކެމްޕޭނ ެގ އެންމެ ައޑ ހަރ ކޮށް ދެ   2018ޓަކަިއ    ދެްއކި. ވެރިކަމަށް އައ މަށް  ވަރަށް ިގނަ ވާހަކަ

ކަމެއްެގ   ކ ރ މަށް ޓަކައި ކ ރަން އޮތް އެންމެ މ ހިންމ  ޙ ލާޞްކ ރާ ވާހަކަ. ފަނޑިޔާރ ެގ އި ޙ ލާ ޞްވާހަކަައކީ ފަނޑިޔާރ ެގ އި

ޖޭ.އެސް.ސީެގ    ،ކ ރާ ވާހަކަ ޙ  ލާޞްޖޭ.އެސް.ސީ އި  ،ން އަޑ ހަރ ކޮށް ވިދާޅ ވަމ ން ެގންދެވީއެމް.ޑީ.ޕީ  ،ޮގތ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ން 

ބަދަލ  އެކަމަށް  ކޮމްޕޮޒިޝަން  ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  ހ ޅ ވައިދެްއވަމ ން  މިއަދ   މަޖިލިސް  މި  ވާހަކަ.  ކ ރާ 

އަޙްއިއަލިއަޅ ވަ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަހިބަދޫ  ޠާލަްއވައިފި.  އި  ރިޤްމަދ   އޮތް  ލާޙެްއެގ  ޞްހ ށަހަޅ އްވާފައި 

ެގ  ޙ  ލާޞްއެ އި  ،ކަ ވިދާޅ ވި. އަޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރަންްއެގ ވާހަޙެލާޞްވާހަކަ، ޤާނޫނ އަސާސީއަށް ހ ށަހަޅ އްވާފައި އޮތް އި

ެގންދަންޖެހޭ ކަމަށް ރިޔާސަތ ން ވިދާޅ ވީމާ ެއއީ އ ފާވެރި ޚަބަރެއް. އެހެންވީމާ،    ، ންދާނެ ވާހަކަެގ ކަންތައްތައް ކ ރިއަށް

އިމި އަޙް ޞް  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  އަންނަންޖެހޭނީ  ޠާލާޙ   އިރިޤްމަދ   މި  ނޫން.  ފަރާތަކ ން  އަޅ ަގނޑ  ޙ ލާޞްެގ   

  . ސަރ ކާރ ެގ މިކަމ ގެ ސަރ ކާރ ން ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ މެއް ޮގތަށް  ،ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އަންނަންޖެހޭނީ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

ފަހަރަށް މިހާރ  މަހިބަދޫ     ދެވަނަޙ ލާޞްމި އި  .ރަނަގޅ  ނިޔަތެއް ނެތްކަން ވަރަށް ސާފ ކޮށް ެއބަ ބ ނެދޭ  ނިޔަތެއް،

މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  އަޙްދާއިރާެގ  ޠާ  އަޅ ަގނޑ     ރިޤްމަދ   ބޭރ ކޮށްލީ.  ހ ށަހެޅ ްއވީމަ  ފ ރަތަމަ  ހ ށަހެޅ އްވީ.  އެ 

ލާޙ ވާނެ ޮގތަށް މި ކަންތައް ނިމިެގން ިމ ޞްޖޭ.އެސް.ސީ އި،  މީދ ކ ރަން މިފަހަރ  ހ ށަހެޅ ން މި ތަނ ން ބަލައިަގނެންއ 
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އިލެކްޝަން އަޅ ަގނޑ   -ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ ބައި ؛މީދ ކ ރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްންކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ   ތަނ ން ދާނެ

ލާފައި މި އައީ. ވަރަށް ިގނަ ދ ވަހ  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާަގއި ހ ރިން. ވަކިން ޚާްއޞަކޮށް ފޯކައިދޫަގއި ވަރަށް ިގނަ  އިނިންމަ

އީސް މި  ްއަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރަ ލެ ދައ ލަތ ެގ ނ ފޫޒ  އެހެން ލެވަޒާއި،  ނ ފޫދ ވަސްތަކެއް އަޅ ަގނޑ  ހޭދަކޮށްފައި މި އައީ.  

ބަޖެޓ ނ ކ ރާ    އި،ަވޒީފާެގ ބިރ ދެއްކ މާ  ،މި އިންތިޚާބަށް މި އޮތީ. ފައިސާއާއި އްަގއި މި އިންލެ އިންތިޚާބަށް އޮތީ. އެހެން ލެވަ

ޮއއްސާލ މާ ދައްކާނެއިކަންތައްތައް  ެއހެންޮގސް  ނ ފޫޒެްއ  ކަ  ،  ިމވަރ ެގ  ވެސް  ތާރީޚ ަގިއ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނެތް.  މެއް 

ައޅ ަގނޑ މެންނެއް ނ ދެކެން ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރ ކާރަށް މި އިންތިޚާބ  ބޮޑ ތަނ ން  ތަނެ  އިންތިޚާބަކަށް އޮތް އް 

އެކީަގިއ    ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެނ ނީ. އެ ހ ރިހާ ފައިސާެއއް ޚަރަދ ކޮށްެގން އެ ހ ރިހާ ނ ފޫޒަކާ  ފެއިލްވެފައި އޮތް

  ،ށް މި ފެނ ނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅ ަގނޑ  ޮގވާލަންތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަ  މެޖޯރިޓީ ސަރ ކާރަށް ެގއްލިެގންދިޔަ

  ، ޮއވޭ  ކަންކަން އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް. ޤާނޫނ އަސާސީެއއް އެބަ  ލިޙަށްރައީސް ިއބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާ  އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން

  ޤާނޫނ އަސާސީއަށް ތަބާވާން   ، ޮއވޭ. ާގނޫނަށް ތަބާވ މަށް  ހ ރި ާގނޫނ ތަކެްއ. މާލިއްޔަތ  ާގނޫނެްއ ެވސް ެއބަ  ހެދިފައި އެބަ

ރަނަގޅ  އެންމެ  ޮގވާލަން.  ޞާލިޙް  ޮގތަކަށް  އަޅ ަގނޑ   މ ޙައްމަދ   އިބްރާހީމް  ރައީސް  އިސްތިއ ފާދެްއވ ން.    ވާނީ 

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާަގއި ވަރަށް ބ ރަ މަސަްއކަތްތަކެްއ    ،ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވޭއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޝ ކ ރ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މި    ،ވަކި ކެންޑިޑޭޓޭއް ނޫން . ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ކެންޑިޑޭޓް ހޮއްެވވ މަށް ޓަކައި، އަސްލ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ޤައ މީ އިންތިޚާބެއް މިއީ

ފަހަރ     ތިން ހަތަރ ޔާ ދެޤައ މ ަގއި ހިނާގ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހ އްޓ ވ މަށް ޓަކައި ރަްއޔިތ ން ނ ކ ތީ. ރައީސ ލްޖ މ ހޫރިއް

. އެހެން ފަހަރަކަށް ވަޑައިެގންނެވި. މ ޅި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް އެތާަގއި ައޅާފަ  ވަޑައިެގންނެވި، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެ

 ދާއިރާައކަށްދާއިރާތަކަށް ޚަރަދ ކ ރަން ހ ރިއްޔާ ހ ރި ފަިއސާެއއް ެގންޮގސް އެ ދާއިރާއަށް އެޅީ. އަޅ ަގނޑ  ކޮންމެހެން  

ނޫނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާަގއި ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢެްއ ހިނާގތީ ކަންބޮޑ ވަނީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ     ،ވާތީ  ކަމެއް

 .ދާއިރާތަކަށް ހޭދަކ ރަން ހ ރި ފައިސާއަށް ވީ ޮގތެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނޭނޭގ  ހ ރި އެހެން  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ،ކަންބޮޑ ވޭ 

ތާއެއް ތެރޭަގއި ެވސް ބަދަލ ެގ ޮގތ ަގއި މިދިޔަ ދެ ހަފ ؛ ޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ދޭން އެބައެ ކަންތައްތައް ހާމަކޮށް

ބޭފ ޅަކަށް   އ ޅ އްވާ  ހައްދަވަިއެގން  ޕާޓީެއއް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ދިމާކޮށް  އިންތިޚާބާ  މި  ދީފި.  ފައިސާތަކެއް ސަރ ކާރ ން 

ކަން  މި  ންއެމް.ޑީ.ޕީކަން ނ ވެެގން،  މި  ންޑޫ ދާއިރާއަށް، އެމް.ޑީ.ޕީދީެގން އެ ބޭފ ޅަކ  ކޮމަން  ބަދަލ ެގ ޮގތ ަގއި ފައިސާެއއް

އެހެންނަމަވެސް، މި އިންތިޚާބ ަގިއ   ؛ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރެއް  ،އެމް.ޑީ.ޕީެގ މި ަވރ ަގދަ ސަރ ކާރަށް ނ ެވެގންނ ވެެގން،  

ބޭފ ޅަކ    ނ ޖެހޭ  ވެސް  މަސަްއކަތްކ ރަން  ޮގތ ަގއި  ބަދަލެއް ސަރ ކާރ ންކޯލިޝަންެގ  ދޭންޖެހޭ  ބޭފ ޅަކަށް  ދީެގން    އެ 

މިއީ ދިވެހި  ؛ ތަން އަޅ ަގނޑ މެން ދ ށީމ . އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ދިޔަތެރެއިން ވެސް މި އިންތިޚާބަށް ހޭދަކ ރެވިެގންއޭެގ

ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ރައްޔިތ ންެގ ފައިސާ ހޭދަކ ރެވޭ  ޮގތަކަށް ދިެވހި  ބަދަލ ެގ ޮގތ ަގއި ހިތ ހ ރި ؛ރައްޔިތ ންެގ ފަިއސާ

ރައީސ ލްޖ މ ހޫރިއްޔާެގ ނިޝާން ޖަހަިއެގން  ؟ ސް ބެލެންޖެހޭނެ. ކޮބައިތޯ ެއމް.ޓީ.ސީ.ސީމި ފެންނަނީ. މި މައްސަލަތައް ވެ
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  ޮގތ ަގއި މި އިންތިޚާބަށް ބޭނ ންކ ރެވިެގންދިޔަ  އ ޅޭ. ކ ންފ ނިތަކ ެގ ަވސީލަތްތައް ނަހަމަ އ ޅަނދ ފަހަރ  އެތާނަގއި އެބަ 

ހ ރި މ އައްސަސާތައް ވ ޖޫދަކ  ނެތް   ސަލަތައް ބަލަންތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފެނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިމ މައް

އިލެކްޝަން އިޢ ލާންކ ރީ.  -ލާފައި ބައިއިވ ޖޫދ ން ެގއްލ ވައިލެކްޝަން އިޢ ލާންކ ރީ.  -ލާފައި ބައިއިމިއަދަކ . ވ ޖޫދ ން ެގއްލ ވަ

އަށް ވާ ޮގތެއް ބަލައިދޭނެ ބަޔަކ  މިތާކ  ނެތް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ   އެކަމަކ  ިމއަދ  ނެތް، ރަްއޔިތ ންެގ ފައިސާ 

ެގނެޭވއިރ ަގއި އެބަޖެހޭ ކ ޑަކ ޑަ ޖާަގއެްއ ފަނޑިޔާރ ންނަށް    ޙ  ލާޞްރ ންެގ ާގނޫނަށް މި އިަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ފަނޑިޔާ

ކޯޓަށް ނަމަވެސް ކޮންމެެވސް   މަދ ވެެގން ސ ޕްރީމް  ،ޖެހޭ  އް ެގނެސްދޭން ެއބަޙެލާޞްދޭން. ޤާނޫނ އަސާސީއަށް ނަމަެވސް އި

  ރޯމާދ ވާލ  ނަހަމަ ޮގތ ަގއި ބޭނ ންކ ރެވޭ  ިއ،ފައިސާއާ  އި،ޖެހޭ. ދައ ލަތ ެގ ަވސީލަތާ  ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ބާރެއް ދޭން އެބަ

އ ސޫލ ން ފެންނަ  ރައްޔިތަކަށް  އާދައިެގ  ވެސް   ،ތަން  ބޭފ ޅ ންނަށް  ތިއްބަވާ  ފަނޑިޔާރ ޭގަގއި  މަތީ  ކިތަންމެ  އަދި 

އެހެންނަމަވެސް، މިފަދަ މައްސަލަތަކ ަގއި ވަދެވެން    .ފެނިވަޑަިއަގންނަވާނެ ެވސް މެވެސް މެ.  ފެންނާނެ  ފެންނަންޖެހޭ.  

ނިޒާމ އޮނޯންނަ   ސިޔާސީ  މ ޅި  ދިވެހިރާްއޖޭެގ  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  ައޅ ަގނޑ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ތ މަކީ  މ ސްތަޤްބަލް ، 

ސަބަބ  ެއއް  ތެރެއަށް   ހަލާކ ވެެގންދާ  މައްސަލައިެގ  މި  ކޯޓަށް  ސ ޕްރީމް  ަގބޫލ ކ ރެވެނީ.  އަޅ ަގނޑަށް  ކަމ ަގއި 

ިމހާ ބޮޑެތި ނ ފޫޒ ތަ ދައ ލަތ ެގ ފައިސާއާއި    އިލެކްޝަނަކަށް-ބައިިއލެކްޝަނަކަށް،  - އް ބައިވަދެވެންޖެހޭނެ. ދައ ލަތ ން 

ޮގތ ަގއި ބޭނ ންކ ރެވިެގންދާ ކޯޓަށް   ސ ޕްރީމް  ށްގެއަ  ތަން ފެންނަންޏާ ފަނޑިޔާރ ޭގެގ އެންމެ މަތީ  ވަސީލަތް ނަހަމަ 

ކ ރަނީ ކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ  ޙ ލާޞްކަހަލަ ޮގތަކަށް މި އި  މިކަހަލަ މައްސަލަތަކ ެގ ތެރެައށް ވަދެވެންޖެހޭ

  ކ ރިން ވެސް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޖޭ.އެސް.ސީން މި ނިމިދިޔަ އިންތިޚާބ ަގއި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއ ހ ރި ވާހަކަ

އަިމއްލަފ ޅަށް  ެގ ރަީއސް އިންނަަވއިެގން  ޖޭ.އެސް.ސީަގއި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ   ،މީދ ކ ރަންން ދަންނަވައިފިން. އަޅ ަގނޑ  އ 

ްއޔަތ ން މިައދ  ދަންނަވަން އިްއޒަތްތެރި ސިއި ހަޑ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރެއްެގ  މި މައްސަލަ ބެއްލެވ މަކީ އަޅ ަގނ

ދެ   ،މި ކަންތައްތައް ރަނަގޅަށް ބައްލަވަން. ފަނޑިޔާރ ެގއިން ެއއް މައްސަލައެްއަގއި ދެ ޮގތަކަށް   ،ރައީސްެގ އަރިހ ން

އޮތ ން އެއީ އާދަިއެގ ކަެމއް  ޮގތަކަށް ޢަމަލ ކ ރެވިފައި އޮތްފަރ ދަކާ ދޭތެރޭަގއި އެއް ަމްއސަލައެްއަގިއ ެއއް ހާލަތެްއަގިއ ދެ

ފަނޑިޔާރ ޭގެގ އެ ނިންމ ން ބެލެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ނޫން. އެ ކަންތައް ޖޭ.އެސް.ސީން އެ ފަނޑިޔާރ  ނ ވަތަ  

ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. އަދިވެސް  ަގބޫލ ކ ރަނީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑަށް ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކަިއ ވަރަށް ބޮޑަށް  

ދ ވަސްތަކެއް ހޭދަކ ރި   އެ ރަށެއްަގއި އަޅ ަގނޑ  ިގނަ  ،ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ފޯކަިއދޫ؛ އެއްފަހަރ  ހަމަ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

ދެންހ ރި ފިކ ރ ތަކާ އެކީަގއި މި   އިޕީ.ޕީ.އެމާ  އިެއމް.ޑީ.ޕީއާ  ިއ،ރަށެއް. އެ ރަށ ެގ ރަްއޔިތ ން ވަކި ފިކ ރެއް ނ ބައްލަވަ

ފަށްފަށ ން  މަސައްކަތ ަގިއ    މީޤައ  ހަމަ  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  ކ ރެއްވ މަށް  މަސައްކަތްކ ރެްއވި  އެކީަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނާ 

މަރޮށި އަދި ކޮމަންޑޫ މި ދެ ރަށ ެގ ލޮބ ވެތި ރަްއޔިތ ން ވެސް   ؛ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ އަނެއް ދެ ރަށް  ،ޝ ކ ރ ދަންނަވަމ ން

 ، ޔާމީން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމ ެގ ނަންފ ޅ ަގއާއި هللا ނޑ މެންެގ ޕާޓީެގ ރައީސް ޢަބްދ އެ ކޮށްދެއްިވ ބ ރަ މަސަްއކަތަށް އަޅ ަގ
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ލީޑަރޝިޕް ޕާޓީެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ    ،އަދި  ދަންނަވަމ ން  ނަމ ަގއި ޝ ކ ރ   އަމިއްލަ  އަޅ ަގނޑ ެގ  އަދި 

 ލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.އިވާހަކަ ނިންމަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ   އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރ .  ހ ށަހަޅ އްވަން   ؛އިްއޒަތްތެރި  މައްސަލަެއއް  ެއއްެވސް  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް 

ެއ ތަނަށް ސިޓީއަކ ން ހ ށަހެޅ އްވޭނެ. ެއއީ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް ވެސް އޮންނަ   ،ނަމަ  ޙަޤީޤަތ ަގއި އެދިަވޑަިއަގންނަވާ 

އަޅ ަގނޑަށް އެނިގފައި އޮންނަ ޮގތ ަގއި އެ ތަނަށް ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަތައް   ެއއަކ  ެއއްެވސް ހ ރަހެއް ނެތް. އަދި  ،ތެއްއިޖ ރާ

ނިޒާމ  ޢަދ ލ ެގ  ޖިނާީއ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބަލާ.  ތަނ ން  އޮންނަނީ  އެ  ިމ  ަމއްޗަށް    ،ރޭވިފައި  މައްސަލަތަކ ެގ  ހ ށަހެޅޭ 

ޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ . އަޝަރީޢަތް ހިންަގން. ހ ށަނޭޅޭ މައްސަލަެއއްެގ މަްއޗަކަށް ޝަރީޢަތެއް ނ ހިންޭގ

 މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން:މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފްމަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ 

އޮތް ހ ށަހެޅިފައި  މި  މިއަދ   ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ާގނޫނަށް    ،ޝ ކ ރިއްޔާ  ފަނޑިޔާރ ންެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ރާއްޖޭަގއި  ޙ ލާޞްއި ކ ރާއިރ   ޮގތަށް  މި  ތާއީދ   ދަންނަވަން.  ާވހަކަ  ތާއީދ ކ ރާ  ވެސް  ައޅ ަގނޑ   ބިލަށް  ެގނައ މ ެގ 

ތެްއަގއި ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤ ތައް ލިބިދިނ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި މަސައްކަތްކ ރާ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަށް ެވސް ހަމަހަމަ ޮގ

  ، ރާއްޖޭެގރަން ބޭނ ން. މިއާއެކ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީވެސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ 

  ދި ބޭނ ންވާ މިންވަރަށް ހ ރިހާ އަ  ،ޟީން އަދި އެކަށީެގންވާ އަދަދަކަށް ތަމްރީންކ ރެވިފައިނ ާވއިރ ޤާފަނޑިޔާރ ން ނ ވަތަ  

އެކީަގއި އިތ ރ  މީހ ންެގ    ބޭ ފ ރ ޞަތ ތަކާތަނެއްަގއި މީހ ން ނެތްއިރ  އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ން މިހާރ  މި ލި

ވިްއޔާ ޟީންެގ އިތ ރ  އަދަދ ތަކެއް ނ ވަތަ މީހ ން ިގނަކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ. އެހެންނޫނީޤާނ ވަތަ  

އަދި އިންސާފ    ،އަނެއްކާވެސް ކޯޓ ތަކ ަގއި ނ ވަތަ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓ ތަކ ަގިއ ހ ންނަ މައްސަލަތައް އިތ ރަށް ލަސްވެ

ޮގތ ން މި އ ސޫލ     ލިބ މ ަގއި ބޮޑެތި ޮގންޖެހ ންތަކެއް ކ ރިމަތިވ މަކީ އެކަށީެގންވާ ކަމެއް. އެހެންވީާމ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ

އަދި ކޯޓ ތަކ ން ދެވޭ ޚިދ މަތްތައް ައވަސްކ ރާނެ   އި،މި ވަގ ތަށް ވެސް މީހ ން ބަދަލ ކ ރ މާ  ލާއިރ  މި ަވގ ތ ންއިއެކ ލަވަ

މިއާޮގތްތަ ހަމަ  އަދި  ރާވަންޖެހޭ.  ޮގތްތަކެއް  ވެސް  މިހާރަށް  މިހާރ ން  ހިތ ން  އަޅ ަގނޑ   ދޭތެރޭަގއި  ެއކީަގިއ  ކާ 

މަސައްކަތް ެވސް އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އިތ ރަށް ރާއްޖޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިތ ރަށް ބޭނ ންވާނެ މީހ ން ތަމްރީންކ ރ މ ެގ  

އަޅ ަގނޑ މެން    ،ފަދައިން  ވިދާޅ ވިއެ  ދެންމެ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ؛ ކ ރަންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ހ  އަޅ ަގނޑ މެން އެނބ ރި އިލެކްޝަނެގ އިންތިޚާބ ަގއި ކެމްޕޭންކ ރ މަށްފަ-އެކީަގއި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ ބައި  ޔާވަރަށް ފޯރި
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. ލާފައިއަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާއަށް މީދޫ، މަޑ އްވަރީއަށް އަރަ    އަޅ ަގނޑ  މި އައީ އައިސް މި ތިބީ. އައ މ ެގ ަމިގމަތީަގއި

ެއކަމަކ  ކޮމަންޑޫ    .ވެސް ހޮވައިދޭނަމޭތިމަންނަމެން އަނެއްކާ  ،ރޭަގއި އަޅ ަގނޑާ ބައްދަލ ވި ަވރަށް ިގނަ ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވި

ޮގތ ން ރާއްޖޭަގއި މިހާރ  ތިބި    އެކީަގއި ތިމަންނަމެންނަށް މިހާރ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ  ރާއަށް އެ ވީ ވަޢ ދ ތައް ހަމަ ިގނަކަމާދާއި

އެކީަގިއ    ތަންކޮޅެއް ހަލ ިވކަމާ  ،ނަމަ  ދެން ތިއްބެވި މެންބަރ ން ވެސް އިސްތިއ ފާދީފި  އިއެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރ ންނާ  65

ނިޔަތ ަގއި އަނެއްކާވެސް ސަރ ކާރ ން މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރާނެ ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރެވެއޭ.    ރައްޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތްކޮށްދިނ މ ެގ

ިގނަ ވަރަށް  ވާހަކަެއއް  މިއީ  ދައްކަމ ންދާ  މިއަދ   ކޮންމެބަޔަކ   އެްއޗަކީޔަ .  އެނގ ނ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ، ކަސް 

އްކަތްކ ރި. ލިބ ނ  ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރ ަގއި  އެކީަގިއ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކ ން ވެސް މަސަ  ޖޯޝާ  އި އިންތިޚާބ ަގއި ވަރަށް ފޯރިއާ

ސަރ ކާރަށް ރާއްޖޭެގ އެ ދާިއރާެގ މެޖޯރިޓީ ނޫނެކޭ ބ ނިކަން. މިހެން ދަންނަވާއިރ  ވެސް    ،ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

ކާމިޔާބ ކ ރެއްވި  މަރ   ޮގނޑި  އަޅ ަގނޑ   ރާޝިދަށް  ކެންޑިޑޭޓް  ހަމައެާއއެކ ގަ ޙައެމް.ޑީ.ޕީެގ  ދަންނަވަން.  ވެސް  ބާ  އި 

ވާހަކައަކީ  އޮތް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ، ދަންނަވާލަން  ބަލާއިރ   ނަތީޖާއަށް  ދާއިރާެގ   ،މި  ނައިފަރ   ދެންމެ  ސަރ ކާރަށް 

ޮގތަށް ހ ރިހާ ވަސީލަތެްއ ބޭނ ންކޮށްެގން ވެސް މި ނެރެވ ނ  ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރ     އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ވިދާޅ ވި

 ށްއާދެ! އޮޕޮޒިޝަންެގ ފަރާތ ން ރައީސް ޔާމީނަ ؛ޑިޑޭޓަކަށް ތ ން ވާދަވެރި އެހެން ކެން ޮގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ 

އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ   ކާމިޔާބ 2023އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޔަަގއި  ފ ރިހަމަ  އިީގކ ރެވޭނެކަމ ެގ  ންތިޚާބ ަގއި  ންކަން 

ދައ ލަތ ެގ މ ޅި  އެއީ  ލިބިެގންދިޔަ.  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވަސީލަތެއް  މަސައްކަތްކ ރިއިރ ަގއި  ހ ރިހާ  ދިމާއަކަށް  އެއް   

އަށް ވ ރެ ިގނަ ރަށަށް އެ ވަސީލަތްތައް 180  ،ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށަކަށް  ،ޑަމްޕ ކ ރީމާ ވެސް އެ ނަތީޖާ ނެރެވ ނީމާ

ޮގންޖެހ މަކަށްބަހަންވެއްޖެ އެއީ  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ    އްޔާ  ެއހެންވީމާ،  ަގބޫލ ކ ރެވެނީ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަމަށް  ވާނެ 

އ އަޅ ަގނ  މަސަްއކަތްކ ރާނީންޑ މެންެގ  އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ހ ރި.  އެބަ  އާ    ،މީދ ތަކެްއ  އަނެްއކާެވސް 

  ،ވާހަކަތައް މި ޮގތަށް ދައްކާއިރ    ައޅ ަގނޑ މެން މި؛ ކާމިޔާބ ކ ރ މަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  2023އެކީަގއި    ހިތްވަރަކާ

އިރ  ސަރ ކާރ ން ވީ ވަޢ ދ ތައް ިމއަދ  ެއބަ ހަނދާންކޮށްލަންޖެހޭ. ދެ  ރިވި އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާަގިއ ހަރަކާތްތެ

ކަމަށް ވީ ވަޢ ދ  އެބަ ހަނދާންކ ރަންޖެހޭ.    ންކޮށްދޭޖެހޭ. ރަށްފަތީަގއި ރިސޯޓ ތަްއ ގާއިމ   ކޮމަންޑޫ ދޭތެރެ ގ ޅ ވާލަން އެބަ 

ހ ރީ.     ހަމަެއކަނި ކޮމަންޑޫއަށް ވެސް ވެފައިމިކަހަލަ ެއތައް ވަޢ ދ ތަކެއް  ިއ،މަސް، ައއިސް ލިބޭނެ ތަނަކާހަމައެއާެއކީަގއި  

ރައްޔިތ ން އެބަ ބަލާ މި    ، ންކ ރަންޖެހޭީގމިއަދ  ސަރ ކާރ ން އެބަ ޔަ  ،އެނޫން ވެސް ބައިވަރ  ކަންތައްތައް ހ ރިއިރ 

މަށްފަހ ަގއި ވ   ކަންތައްތަކަށް ވާނީ ކިހިނެއްތޯ. އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ެގ ޒިންމާއެްއ ެއއީ ރައްޔިތ ންނަށް އެ ވަޢ ދ ތައް

ައޅ ަގނޑ މެން    ވެސް  ސަރ ކާރ ން އެ ވަޢ ދ ތައް ފ ްއދަމ ންދޭތޯ ބެލ ން. އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ހަމަގައިމ 

ފާރަވެރިވާ މިކަންއެއަށް  ޙައްޤ ަގިއ   ނަން. ސަރ ކަރ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ބަލަމ ންދާނަން.  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތް  ކ ރަމ ންދާ 

އިްއޒަތްތެރި   ދައްކަމ ން ެގންދާނަން. އެހެންނަމަވެސް  ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންހ މި މަޖިލީވާހަކަތައް  އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކަންޖެހޭ  
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ޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީަގިއ  މަލްޓިކަންތައްތައް އެބަ ހ ރި.  ކަންބޮޑ ާވންޖެހޭ  ހ ރި.    އެބަ  މަްއސަލަތައްކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ    ،ރައީސް

ސަރ ކާރ ެގ    ، ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދިޔައީ  ،އޮތްއިރ  ފ ރިހަމައަށް  އޮތް ޮގތަށް    ރައްޔިތ ންނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރ ތައް އެ

ބޮޑަށް ވަރަށް  ބޮޑަށް  ތެރެއިން  ވަރަށް  ކަމެ،  ހިންގ   ،ހ ސްކޮށްލަިއެގން  އްހ ރިހާ  ސަރ ކާރ   ދާއިރާއަށް  ން  މ ޅި  އެ 

އަޅ ަގނޑ މެން   މ ގައިތަން. އަޅ ަގނޑ  ޤަބޫލ ކ ރާ ޮގތ ން މި ބާވަތ ެގ ކަންކަ  ހ ސްކޮށްލައިެގން މަސަްއކަތްކ ރަމ ންދިޔަ

ޖެހޭ. އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކަންތައް  މިސާލ  ،ވަރަކަށް ރަްއޔިތ ންނަށް އަޅ ަގނޑ މެން ރަނަގޅ  ނަމޫނާއެއް ކޮންމެސް

އަރަ  ތައްމައްސަލަ  އިކޯޓ ތަކ ަގ ރަށްރަށަށް  ޮގސް  ފަރާތްތައް  ެއ ކެމްޕެއިނ    އިހ ރި  ރައްޔިތ ންނަށް  ހެދީމާ  ކޮށް 

ފެނޭ އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނޫން.  މިސާލެއް  ރީތި  ފެނެގންދިޔަ  ،ދައްކަަވއިދެވެނީ  މިސާލ ތަކެއް  އެތަްއ  .  އެކަހަލަ 

ބޫލ ކ ރާ  ަގއެހެންނަމަވެސް، ރައްޔިތ ން މިއަދ     އް. ކަމަކަށެބޫލެއް ނ ކ ރެވޭ އެއީ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތް ަގރައްޔިތ ންނަކަށް  

ނިންމ ނ  އެ  ފ   ނިންމ މާ ޮގތ ަގއި  ވަޢ ދ ތައް  ވީ  ދެން  ކަމަށް އްއެކީަގއި  ދޭންޖެހޭނެ  ސަމާލ ކަން  ސަރ ކާރ ން  ދ މަށް 

އަޅ ަގނޑ ަގ ރައްޔިތ ން  ބޫލ ކ ރަނީ.  ލޮބ ވެތި  ފޯކައިދޫެގ  ލޮބ ވެ،  ެވސް  ރައްޔިތ ންމަރޮށީެގ    ލޮބ ވެތި  ކޮމަންޑޫެގ  ،ތި 

ޤައ މީ ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި ބަލަިއެގން އެ ކ ރެްއިވ   އެކީަގިއ  ޝާޖޯފޯރިާއއި  ަގއި ވަރަށް  ރައްޔިތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނާ ެއކ 

ދާރީާއއި އެ ބޭފ ޅ ންެގ އިންތިޒާމ ތައް ފާހަަގކ ރަން. އެ ބޭފ ޅ ން މެހ މާން   މަސައްކަތްޕ ޅ ތަްއ ޝ ކ ރ ވެރިކަމާއެކީ ތްމިންނެ

 ...ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ހިސާބަކ ން ،ހަމަ. އަދި ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަރަށް ފ ރި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މަޫގދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  ،އެއް ނިޒާމީ ނ ކ ތާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް 

 ..، އެހެންެވއޭ ދެރަވީ. ވާހަކަާއއިތްވާހަކަާއއި ޕެނަލްޓީެއއް ނ ވަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ކ ރަްއވާ! ބިލެތްދޫ ދާއިރތާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ފ އާދެ! މާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކ ރިއަށް ެގންދެވ ން(
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 ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ރައީސް،  ވެސްއެްއޮގތަކަށް  ފަނޑިޔާރ ންނާމި  ިމހާރ     ެއއްޗަކީ  އޮތް  އޮތީކީ   ހ ށަހެޅިފައި  ހ ށަހެޅިފަިއ  ކަމެއް.    ބެހޭ 

  ދަނޑީަގއި ޖެހިފައި ދިޔަީއއޭ. އެ   ،ެވސް ބަލިާވ ދ ވަސްދ ވަހ  ބ ނަން  ނެްއެގ ވާހަކައެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެންއިކެމްޕެ

ވަރަށް ރައްޔިތ ންނަށް    ގައިމިހާރ  ވާހަކަދައްކާިއރ   މޮޅ ވީމަ އެ މޮޅ ވީ އިނޭގތޯ. ދެންނަމައޭ. ބައްލަވާ!    ޕެނަލްޓީ ޖެނ ނ 

 ޕީ.ޕީ.އެމް މޮޅ ެވެގން އ ޅޭހެން. ކ ން ގަ ފަރަބޮޑ   އެބަ އޮޅޭ. ހީވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއިން މާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މީދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .   ޝ ކ ރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  މެންބަރ .ޝ ކ ރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ކަންކަން   ކީ މަްއސަލައެއް ނޫން. އެްއޔަެއއިއިނޭގތޯ.    ދައްކާނެ ކ ޅ ންތެރިން  ދަނޑީަގއި ޖެހިފައި ދާ ވާހަކަ ؛ރައީސް

 ؛އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އެންމެ ރަނަގޅަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ އެއް ބޭފ ޅެއް އެ ވާހަކަ އެ ިވދާޅ ވީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތެދ ފ ޅެއް! .ޮގނޑިއެއް ނ ލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް، ރަްއޔިތ ންނަށް ވަރަށް    ކީ ބަލިވެެގނެއް ނޫން.ްއޔަައއިއަޅ ަގނޑ މެން  

ފެނ ނީ ނިސްބަތްބިލެ  ،ރަނަގޅަށް  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ތަމްސީލ ކ ރެއްިވ  ވެތްދޫ  ޕާޓީން  ަވޑަިއަގންނަާވ 

ތަން. ިގނަ މީހ ން   ތަން. ސަރ ކާރަށް ނޫނެކޭ ބ ނި  ލިބ ނ   ޑިޑޭޓ ންނަށް ިގނަ ވޯޓ ވ ރެ ދެން ތިބި ކެން  ކެނޑިޑޭޓަށް

ނޫނެ ބ ނީ  ރައީސް  ކޭ.ސަރ ކާރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ތަނަކީ.  ފެނ ނ   ދަންނަވަ ހަަމ  ވާހަކަ  އެ   ؛ެއއީ  ލާފައި  އިއަޅ ަގނޑ  

ޖެހޭ މި   ދ މަށް ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެން އެބައްމި ީވ ވަޢ ދ ތައް ފ  ،ލަން ބޭނ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާ

ދެހ މަޖިލީ ފާރަވެރިވާން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ރައްޔިތ ން  ގ   ކޮމަންޑޫ  ން  ެއއީ  މަސައްކަތަކީ  އެ  މީދ ކ ރާ ންއ ޅ ަވއިލ މ ެގ 

ބަޖެޓ ަގ އެހެންނަމަވެސް،  އެހެން  އިމަސައްކަތެއް.  ނެތް.  ކ ރަންޖެހޭ    ،ކަންކަން  އެ  ވީމާ،ހިމެނިފައެއް  ޮގތ ން  ާގނޫނީ 

އިްއޒަތްތެރި .  މ  ކަމެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ދެކެނީންކަންތައްތައް ކ ރ މަކީ މ ހި  ކޮށްެގން އެފ ރިހަމަކަންތައްތައް  

އެ ވާހަކަ     ވެއްޖެްއޔާކަމަށް    އެ ކަންކަމަށް ފާރަވަރިވާނަން. އަޅ ަގނޑ މެން އެ ކަންކަން ނ ވާން  ައޅ ަގނޑ މެ؛ ރައީސް

 ދައްކާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މިހާރ    އަޅ ަގނޑ   ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތ މި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   ހެންވޭރ   އަރ ވަނީ 

 މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމަށް. ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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 މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ 

 هللاކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ   ،ތ ންސަރ ކާރ ެގ ފަރާ `. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

މި ބިލ     ،2010/13ާގނޫނ  ނަންބަރ    ؛ބިލ    ނޑިޔާރ ންެގޢަބްދ ލްޙަކީމް ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއވާ ދިވެހިރއްޖޭެގ ފަ މް  ޝަހީ

މާ ގ ޅިެގން ވިހެއ މާ ގ ޅިެގން ނ ވަތަ ދަރިއަކ  ލިބ   ،ސަރ ކާރ ން މި ެގނެސްދެްއވާ ބަދަލަކީ،  އިޞްލާޙ  މި ހ ށަހެޅެނީ

ސަރވިސްެގ   ސިވިލް  ،ޮގތ ަގއި ކަނޑައަޅައިދިނ މަށްެގ އެއީ އެކަށީެގންވާ ޗ އްޓީއެއް  ،ފަނޑިޔާރ ންނަށް ލިބިދޭ ޗ އްޓީއާއި 

އެއް  މ ވަްއޒަފ ންނާ ބަްއޕައަށް  ހައްދަވައިދިނ މަށް.    6މަންމައަށް    ،މަސް   އެްއޮގތަށް  ޗ އްޓީ  މި  ޗ ްއޓީައކަށް  މަހ ެގ 

ާގނޫނަށްތޯ ނޫންތޯ މި އިއްޒަތްތެރި  ބެހޭ    ަގއި މި އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅ ން އެންމެ ރަނަގޅީ ވަޒީފާއާރާ ޮގތ ކ ބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ   

 ، މިހެން މިދެންނެވީ ؛ލ ން އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި މ ހިންމ  އަދި  ބޭނ ންތެރި. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްމަޖިލީހ ން ވިސްނާ

ން.  ކަމ އަްއސަސާތަކަށް އަދި މި ލ އި މ ަވްއޒަފ ންނަށް ލިބެމ ންނ ދާ  ެގ ދަށ ން ސަރ ކާރ ެގ އ ފެދިފައިވާ ވަކިވަކި ާގނޫނ 

ައދި   ؛، ދ ާވލަކ  ތާކަށް މި ބަދަލ މްސް އިިމްގރޭޝަން ފަދަ ތަންތަން އަދި މީަގއި ނ ހިމެނޭ. އެހެންވީމާމިޮގތ ން ކަސްޓަ

ލިބޭ ލ ޔެއް ކަމަށް  އީ  މި  ،ށް ވާތީޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަށް މި ބަދަލ  ެގންނަންޖެހޭތޯ ނޫންތޯ ވެސް ހަމަ ދިވެހިން ކަމަ

ބެހޭ ާގނޫނަށް މި އިޞްލާޙ    ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވަޒީފާއާ  ،ހަމަ ވިހެއ މާ ގ ޅިެގން އަންނަ ލ ޔެއް ކަމަށް ވެސް ާވތީ  ،ވާތީ

މިފަދަ  ؛ެގނައ ން މިއީ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތް ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެންނާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަަވއިލީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ދެއްަގއި ހ ށަހެޅޭ މިފަދަ އިޞްލާޙަކާ ގ ޅިެގން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ަގއި ެވސް ރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންނަށް ގ ސަތް މަމާ

ޮގތަށް ވާހަކަދެކެިވެގންދާތީ  ފަނޑިޔާރ ންެގ ކާރަމަތަށް އ ނިކަން ލިބޭ ފަދަ ޮގތް  ،މީސްެގ ބަސްތައް ބ ނެވިއިނިސްބަތްކޮށް ކ ޑަ

ކަންބޮޑ  އެކަމާ  މައަޅ ަގނޑ   މާތް  ވަރަށް  މިއީ  ހިތާމަކ ރަން.  މަސަްއކަތްތަްއ   ،ދެްއަގއިގ ސަެވ  ކ ރާ  ފަނޑިޔާރ ން 

ެއ ފަރާތްތަކަށް ެވސް   ،ބޫލ ކޮށްަގސަރ ކާރ ން އަދި މި މ އައްސަސާއިން ެވސް    ،އަޅ ަގނޑ މެން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން

ެގނެސްދެވ ނ     .ޔެއްރަްއޔިތ ންނަށް ބޮޑ  ލ   ، ދެވ ނ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ސަރ ކާރ ަގއި އެންމެ ފ ރަތަމަ ކޮޅ  ެގނެސް

އް  ފ ރ ޞަތ ތަތިބ މ ެގ  ަގއި  ހެޔޮ ލަފާ ދަރިންތަކެއް ބިނާކ ރ މަށް ޓަކައި މައިންނަށް ދަރިންނާއެކ  ާގތ    ،ބޮޑ  އެހީތެރިކަމަކާއި

ހެޅިެގންދާއިރ  ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް ހ ށަ  ،މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ފަނޑިޔާރ ންެގ ތެރެއަށް.  އިތ ރ ކޮށްދެވ ނ  އިޞްލާޙެއް

އެ  އެންމެ  މީެގ  ފެނިެގންދަނީ  މި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޮގތ ަގއި  ވެސް  ބަދަލ ަގއި  ދެވޭ  ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ 

ތަނ ަގއި ެވސް  ެގންދެވޭ މަްއސަލަ. ފަނޑިޔާރ ންނަށް ކަންކަން ކޮށްދޭ    ރަތްމަހަށް ނ ޮގވާ ވަރަށް ެއްއޗެހި ނ ގޮވަމ ން މި

ފަސޭހައިން   ،ޭއަގއި ހ ރި ލޫޕްހޯލްސް ބައްދައި  ،ދީނޫނ ތައް ބަދަލ ކޮށްއެ ފަނޑިޔާރ ންނަށް ބޭނ ންވާ ާގ  ،ކަމަށް ވާނަމަ

އިޭވ ޮގތަށް އަންނަ ތަޙ ޤީޤީ ރިޕޯޓ ތައް ކަމަށް އެ ރިޕޯޓ ތައް   ންކ ހ ތަޙ ޤީޤ ކޮށްފައި ދިނީމާ އެ ތަޙ ޤީޤ ެގ މައްޗަށް  

ފަހަކަށް މި  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ވާންޖެހޭ.  ފަނޑިޔާރ ންެގ ޝަރީވެސް  އެއްޗެހީަގއި ޢަތްތައައިސް  ދޫވެެގންދާ  ފަހ     ކަށް 
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މިވެނި ކަމަކ ން   ، މިވެނި ކަމަކ ން  މެެވސްަގިއ ހ ރި ކޮންފ ރިހަމަނ ވެެގން. ތަޙ ޤީޤ    ތަޙ ޤީޤ ސް ނިމިފަިއ ހ ރީވެ  މ ޅިން

ށަކ ން  ދެ މަރ ޙަލާއެއްަގއި ބަޔަކަށް ކ ށެއްެގ އަދަބ  ނޫނީ ކ   ،ޮގސްފައި ހ ރި ކަމަށް ބޮޑަށް ފާހަަގވެފައި ހ ރީ. އެހެންވީމާ

ފިކ ރ ކޮށް، ޭއަގއި    އިޙ ޤީޤީ މަރ ޙަލާ ވެސް މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނަތަ  ،ޙަލާއެއް އޮންނައިރ ަގއިވ މ ަގއި ދެ މަރ ޢަބަރީ

ހަމަ ތާއަބަދ  އެްއޮގތަކަށް ތަޙ ޤީޤީ މަރ ޙަލާަގއި ހަމަ މީހ ންެގ މައްޗަށް ކ ށް ސާބިނ ވާ ޮގތަށް ތަޙ ޤީޤ ތަްއ    ކީްއވެެގންތޯ

ވާ ކަެމއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ފާހަގަވެފައި  ބޭފ ޅ ން ކ ރައް  މޮޅެތި ޤާބިލ ހަމަ  ދަނީ. މިއީ ކިޔަަވއިެގން ތިބި    ނިމިެގން މި

ބެހޭ ާގނޫނަށް ެގނައ ން ހަމަ އެންެމ    ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ހަމަ އަދިވެސް މިީއ ަވޒީފާއާަގއޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ   

ޑ މެންެގ ސަރ ކާރަށް  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ަމޑ ްއވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޅ ަގނ   މ  އެއް ބަދަލ ންމ ހި

އެކަމަށް  ،ވިދާޅ ވެފާޑ  ނިންމީމާ  ހިްއކަވަން  ކޮމަންޑޫ  ދަންނަވާނީ ފާޑ   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ    ، ވިދާޅ ވި. 

 އެއީ ާގނޫނާ  .ރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާައށް ނިންމެވޭނޭ  އްޖެއްޔާދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެހެން ވިދާޅ ވާ ކަމަށް ވެ 

އަށް   ކ ރ މަކީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއް ނޫނޭ. މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ބަޖެޓ ަގއި ނެތް ކަމެއްކަމެޚިލާފ   

! އެހެންވީމާ، ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަކަށް ނިންމެވޭނެ  ށޭއެްއވެސް ފޮޅ ވަތެއް ދައްކަވާ  ާގނޫނ ެގއޮތް  މަނާ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި  

 ކޮށްދޭން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެގ  އް ކަމެ  ވެސް ކޮންމެފަދަ ހެޔޮންމެފަދަ ަގޑިއެްއަގިއ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ކޮ

 ެގން ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކަ ކ ރ ކޮށްލާނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލާ ގ ޅި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މިހާރ    އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަފ ރ ޞަތ މި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ދިއްދޫ  ރ  އަރ ވަނީ 

 ވަޙީދަށް. ދިއްދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  هللاޢަބްދ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ވަޙީދ  هللاރ  ޢަބްދ މެންބަދިއްދޫ ދާއިރާެގ 

ބާރަށް    މެންބަރ ން ތަންކޮޅެއްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފާހަަގވޭ  ވާދަވެރި ޕާޓީތަކ ެގ  

  ެގފަނޑިޔާރ    އި،ަގއި ވާހަކަދަްއކަމ ންދާިއރ ަގއި ވޭތ ވެދިޔަ އަހަރ ތަކ ަގއި ފަނޑިޔާރ ގެއަށް އެ ބޭފ ޅ ން އަޅައިލަ ޝްޖޯ

  . ިއއްޒަތްތެރި ދެއްކ މަށް ޓަކައި ކ ރެވޭ މަސަްއކަތް  ދިން ކަމަށްމަސައްކަތްކ ރ މަށް ޓަކައި ޖާަގ ހޯދައި  ރިކަމާ އެކ ފ ވެއިންސާ

ހަޅޭ ؛ރައީސް ބާރަށް  ޖޯޝްއްކިތަންމެ  ކިތަންމެ  އަދި  ވާލަވާފައި  ދިެވހިހަަގއި  ނޯޅޭ    ކަދެްއކިޔަސް  ރައްޔިތ ންނަކަށެއް 

އަހަރ   ެގއާފަނޑިޔާރ  ހަތް  ވޭތ ވެދިޔަ  ޮގތެއް.  ޢަމަލ ވެެގންދިޔަ  ފަނޑިޔާރ ެގއާެގ  މެދ ަގއި  ކަންކަން    މެދ   ތެރޭަގއި 

ފ  ސާއިން  އްކާ ވާހަކަެއއް ދިވެހިރާއްޖޭެގއަބަދ ވެސް ބާރ ލާފައި ދަ  ން.ޑީ.ޕީނޯޅޭ. އެމް  ކ ހިންަގމ ން ެގންދިޔަ ޮގތެއް މިއަދަ

ރަނަގޅ ކ ރާ ވާހަކަ. ރައްޔިތ ންނަށް އިންޞާފ  ހޯދައިދޭނެ ވާހަކަ. އެކަން ކ ރ މަށް ޓަކަިއ   ނިޒާމ   އިމ ކޮށްދިނ މ ެގާގ
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އަ  ވެރިކަމަށް  ކޮންމެއަޅ ަގނޑ މެން  ސް  ފަހަރަކ   ންނަ  ހަލ ވި  އެދޭ.  ރައްޔިތ ން  އެބަ  ެގންނަން  ބަދަލ   އެ  ޕީޑ ަގއި 

ކ މަކީ ދ ވަހ ން ހައްލ ވެެގންދާނެ ކަމަށް ދެ  ނިޒާމެއް އެއް  ންނަ، ހަލާކ ކޮށްލާފައި  ވީރާނާކޮށްލާފައި އޮއެހެންނަމަވެސް

  މިއަދ    ޓަކައި    ހައްލ ކ ރ މަށްކަންޮގތަށް އެ  ބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެ ރައްޔިތ ން އެދޭަގ، އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންނަމަވެސް ؛ވެސް

ޢަދ ލ ެގ ނިޒާމ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި   ، ބޫލ ކ ރޭަގދިވެހި ރަްއޔިތ ން މިއަދ   .ކ ރެވޭކަން  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް އެ މަސައްކަތް

ރަކ ންނެއް އަދި  ހައަ  ފަސް  ، ބޫލ ކ ރެވެނީަގއެމް.ޑީ.ޕީން ކ ރާ މަސަްއކަތ ެގ ހެޔޮ ބަދަލ  އަންނަމ ންދާކަން. އަޅ ަގނޑަށް  

ނެ ހައެކަން   ފަސްތޭއްލ ކ ރެވޭކަށެއް  އިތ ރ   ޖެހެ  .  ބަ  އެ  ޮއެވވެން  ވެރިކަމ ަގއި  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް    މިކަން   އޭއަހަރ  

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ،ލަތަށް ބަލައިލާއިރ ަގއި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްހާއްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި. ރާއްޖޭެގ އަތޮޅ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި  ހަ

ނެތް. އެ މަސަްއކަތް ެވސް    އްއިމ ކ ރެވިފައެ ގާ ސް  އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާއި އަދި މަސައްކަތްކ ރާނެ ވަސީލަތްތައް ވެ 

ކޭޝަން  ޔ  މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަޔަރ އެޑި  ށް.އޮތީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިމއަދ ެގ ސަރ ކާރަ  ޖެހިފައި މިކ ރަންލ ން  އަ

ތަޢ ލީމ  މަތީ  ތެރެއިން  ފެނިެގންދިޔައީ    ތައް،ފ ރ ޞަތ   ެގމިނިސްޓްރީެގ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،  ފ ރ ޞަތ   720ިއއްޔެ 

ކަންކަން ކ ރ މަށް   ތެރޭަގއި މިއަތޮޅ   ،އޭެގތެރެއިން ައޅ ަގނޑ މެން އެބަ ބަލަންޖެހޭތަން.    ލޯނ ެގ ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވިެގންދިޔަ

ކޮންޮގތަށްތޯ އ ފެއްދޭނީ  މީހ ން  އެ  .ޓަކައި  ފަރާތްތަކެއް  މަސައްކޯޓ ތަކ    ރަނަގޅ   ވެސް  މާކަތްަގއި    އ ލެއް ޙަކ ރާނެ 

އަ ާގ ލޯނ ތަ  ނަށްަގނޑ މެންޅ އިމ ކ ރަންޖެހޭ.  އަތޮޅ ތެރެއަށް  މި  ދާއިރާތަކ ން  އެ  ކަނޑައެޅިެގންދާއިރ ަގއި  އް 

މިހާރ ޚާ މިއަށް   އްޞަކ ރެވިެގން  އެހެންނަމަވެސް،  މަސައްކަތްކރެވޭ.  މަސައްކަތްކ ރެިވެގން ވ ެވސް  ރަނަގޅަށް  ރެ 

ވެފައި އިންސާފ   ތަކ ލީފަކަށް    ށް މިއަދ ޖެހޭ މީހ ން ބިނާކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތްކ ރަން. އެ ފަރާތްތަކަ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ

ކ ރެިވެގން.  ކެއް  ތެރެއަށް ޚާއްޞަކ ރެިވެގން ވެސް މަސައްކަތްތަޅ  ޮގތަށް އަތޮއޮތ ން ނެތިެގންދާނީ މިދެންނެވިހޯދ މަށް އޮންނަ

 ، ބޫލ ކ ރަނީ ވަރަށް ދިގ ަގއިންސާފ  ހޯދ މަށް ޓަކައި ކ ރާ ދަތ ރ  ރައްޔިތ ން    ،ހަމަ އެއާއެކީަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އ  ދަތ ރެނއަދި  ޮގތ ގައިދަޫގ  އެހެން  ްއެގ  ދ ނިޔޭ  ނިޒާމ  .  ކ ރެވޭ  ކަންކަން  ނިޔާިއން  އަަވސް  ވެސް    ޤައ މ ތަކ ަގއި 

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް   ވަގ ތ   ހޭދަކ ރަންޖެހޭ  މ ޢާމަލާތްތަކ ަގއި  ވިޔަފާރީެގ  ކަނަޑައެޅެންޖެހޭ.  އެބަ  ވެސް  ރާއްޖޭަގއި 

ރެ ވ މިއަށް  ޮގތ ަގެއއް ނޫން. ޢަދ ލ ެގ ނިޒާމ ެގ  އްމެންނަ ނިޒާހޯދ މަށް ޓަކައި އޮ  އްތިޞާދެފެނިެގންދަނީ ރަނަގޅ  އިޤ 

ހަމަ  ފ ރި   ފ ސާތިޞާދެއް ވެސް ކ ރިއަކަށް ނާރާނެ. އަދި ރައްޔިތ ންނަށް އިންހަރ ދަނާވެެގން ނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ 

އެމް.ޑީ.ޕީއަށް     ،ހ ރިހާ ކަމެއް ރަނަގޅަށް ކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ، މި. އެހެންވީމާޮގތ ަގއި ލިބޭކަށެއް ެވސް ނެތް

ން ދިވެހިރާްއޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް މި ހެޔޮ ބަދަލ  މި ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން ީގޔަ   ،ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ  އްޖެވިވެރިކަމ ަގއި ޮއވެ 

އެކ ަގއި    ވެރިކަމ ަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ އޮތ މާސާސްދާނެ  ހ ންދާނެ. މިއަދ  ރައްޔިތ ންނަށް އިެގނެވިެގވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  

ކަންތައްތައް ހެޔޮ  ކޮށްދޭ  އަ.  ރައްޔިތ ންނަށް  ވަޢ ދ ވެެގން  ތަންފީއެމް.ޑީ.ޕީން  ކަންކަން  އޭެގ    ކ ރަމ ންދާޛ ންނަ  ތަން. 

މި ފެންނަމ ން  މިއަދ   ރަީއސް  ނަތީޖާތައް  އިްއޒަތްތެރި  ބަދަލ  ؛ދަނީ.  މި  ވެސް  ތައް  ައޅ ަގނޑ މެން  ެގންނައިރ ަގއި 
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ޖެހޭ.   އެކ ަގިއ އަންނަ ނ ރަނަގޅ  ކަންތައްތައް އަޅ ަގނޑ މެން  ދެނެަގންނަން އެބަ   ބޫލ ކ ރަން އެބަ ޖެހޭ އެ ބަދަލާަގ

އިޞްލާޙ ކޮ ކަންކަން  އެ  އެއާއެކ ަގއި  ރަނަގހަމަ  މަސައްކަތް ޅ ށް  ވެސް  ޓަކައި   އޭރ ން  ކ ރ ަމށް  ޖެހޭ.  އެބަ  ކ ރަން 

މި   ޮގެގއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފ ރިހަމަ  ނިޒާމ   ހިންނަ  އޭެގ  ،ގައިަގނެ ނތ ަގއި  ލިބިެގންދާނީ.    ރައްޔިތ ންނަށް  މަންފާ 

ެގނެވ ށާއި  ޤާނޫނ އަސާސީއަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަށް ޖެމި ރާއް  އެކ ަގއި  ބަދަލާ  ނ ާގނޫނ ތަކަށް 

އަދި    ،ފަހ ަގއި އަންނަ ބަދަލ ތަކާއިކ ރ މަށްގ ދީސްޤާނޫނ އަސާސީ ތަމިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން  ެގ ތެރެއިން  ެގނެވ ނ  ބަދަލ 

ށް ިގނަ ާގނޫނ ތައް  ާގނޫނަށް އަންނަ ބަދަލ ެގ ތެރެއިން ހިނާގ ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި މިއަދ ެގ މަޖިލީހަށް ވަރަ

ހ ށަހެޅޭ.   ޙަޤީޤަތަކީ އެބަ  ެގނެވޭ.  އެބަ  ވެސް  ބަދަލ ތައް  ބޮޑެތި  ފެށިެގން  ބަދަލ ން  ކ ދިކ ދި  މިއަދ     ،ހ ށަހެޅިެގން 

އް. އެ މަސައްކަތ ން  ތަކެ ކ ރެޭވ މަސައްކަތް  ށްރަނަގޅަށް މި ނިޒާމ  ހިންގ މަށް ޓަކައި ެއހީތެރިވެވޭ ޮގތަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

އްލ ކ ރެވެމ ން މި އަންނަނީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވެރިކަން  ހަަގނޑ މެންނަށް މި ާގނޫނ ަގއި ހ ރި މައްސަލަތައް  މިއަދ  އަޅ 

ތަން. އަލ ން އަނބ ރާ އަޅ ަގނޑ މެން    ނިޒާމ  ވަރ ަގދަކޮށްލައިެގން އަންނަ  ޅިމ   ،ފެނޭ  ފަހަރަކ  އެބަ  ެގއްލިެގންދާ ކޮންމެ

މަސަްއކަތް ރައް  އެ  ދެން  ފަށާިއރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންކ ރަން  ސްޕީޑަކަށް  ރަނަގޅ   އެންމެ  އެދޭ  ެއ  ޔިތ ން  ނަކަށް 

ޙަޤީޤަތަކީ ނ ކ ރެވޭ.  ޮއޅ ވައްބޮޅެ  ކަންވާރ   ،މަސައްކަތެއް  އ ސޫލ ންއި  އޮންނަ  އޮޅ ވަ  ލާފައި  ލާފައި  އިކަންކަން 

ކ ރަން މި  މަސަްއކަތް  ށްެގން، ރަނަގޅ ކޮށްެގންސާފ ކޮ  ހަމައަށް މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، މ ޅި އެތި  އަޅ ަގނޑ މެންނާ

ައޅަިއަގން ވަރަށް   ،ދ ްއަވއިަގންނަން ބެލިޔަސް  ، މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެން ކިތަންމެ ބާރ  ސްޕީޑ ަގއިޖެހެނީ. އެހެންވީމާ

މިއަދ  މި  ،، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ކ ރެވޭ މަސައްކަތަކީ އެހެންވީމާފާހަަގވޭ. އެބަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ާގަގނޑ  ިގނަ 

އްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި ކ ރެވޭ މަސައްކަތް.  ހަހ ރި މައްސަލަތައް    އިމިދެންނެވި  ާގނޫނ ތަކާ   ،ތަކީ މަޖިލީހ ން ކ ރެވޭ މަސައްކަ

ދިވެހި ރަްއޔިތ ންނަށް އެމް.ޑީ.ޕީއަށް މި    ،ންީގކ ރާނެ. ައޅ ަގނޑަށް ޔަ   އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ައޅ ަގނޑ މެން އެ މަސައްކަތް

   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނެ.ދޭފ ރ ޞަތ  ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ޙ ސައިން ޒިޔާދަށް.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން:ޙ ސައިން ޒިޔާދ މެންބަރ   ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ 

ށް ިމ ހ ށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަށް  (އަދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނ )  13/ 2010.  ީއސްރަ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

ކ  ލިބ މާ މި އިޞްލާޙަކީ ވިހެމާ ގ ޅިެގން ނ ވަތަ ދަރ އަ  ، ނަމަވެސްވެސް ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. އެހެން  އަޅ ަގނޑ 
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މަށް  އ މަ ޮގތަކަށް ެގނަމަހައެްއ އ ސޫލަކަށް ހަ  ެވސް ދޭ އ ސޫލާ  ގ ޅީެގން ލިބޭ ޗ އްޓީ މިހާރ  ސަރ ކާރ ެގ މ ވަްއޒަފ ންނަށް

މަޖިލީހ  މ ޅި  ހ ށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙެއް.  މިއަދ ޓަކައި  އިއްޔެއާއި  ވާހަކަފ ޅ ތަކ    ަގއި  ދެއްކެވި  މެންބަރ ން    ަގއިވެސް 

. މި އިޞްލާޙ ެގ  ލަސްވ ންމައްސަލަތަްއ  ލަސްވ ން. ހ ށަހެޅިފައިވާ    ތައްމައްސަލަ  އޮތީ  އެންމެ ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ މެއް މި 

ވެސް ކަންބޮޑ ވާ ކަެމއް.    ެއއީ އަޅ ަގނޑ   ،ލަސްވ މަށް ހ ށަހެޅޭ ހ ށަހެޅ މަކަށް ވާނަމަ  ސަބަބ ން އެ މައްސަލަތައް އިތ ރަށް

ނ ވ މަކީ  ކަމ ަގއި  ސަބަބެއް  ލަސްވާންޖެހޭ  މައްސަލަތައް  ހ ށަހެޅިފައިާވ  ސަބަބ ން  މިކަމ ެގ  ެވސް  ފަހަރެއްަގއި  މިއީ 

 ވަރަށް ިގނަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން މި މައްސަލަތައް ލަސްެވެގންދާ  ވާހަކަ   މެންެގއް. އަޅ ަގނޑ ދ މެއެދޭ އަޅ ަގނޑ  އެ

މައްސަލަެއްއ އަޅ ަގނޑ މެން ހަނދާނ ން    ދެ  ބޮޑެތި ކ ށ ެގ ވާހަކަ މައްސަލަތަކ ެގ ވާހަކަ ދެއްކެިވއިރ ދައްކާއިރ  ބޮޑެތި

ކަްއސަ ވާހަކަ   ،ލާފައި އިނ ވަތަ  މި  ކ ޑަކޮށް  ހިތަށްއެރީ  ައޅ ަގނޑ   ހަިއލޭޓ ނ ކ ރެވޭތީ  ބޮޑަށް  އެހާ  ވާހަކަ  ެއ 

މީެގތެރެިއން ބައެއް މައްސަލަތަކަކީ ލަސްވ މ ން އެއީ މައްސަލައަކަށް  ؛ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެންނާތީ

މަހ ަގއި ދިމާވާ މައްސަލަ އެ   6  ،އަހަރ   1އ މ ރ ން    ،ކ ދިންެގ މަްއސަލަ ޒާތ ެގ މައްސަލަތައް. ޭއެގތެރެއިން ކ ޑަނ ވާ

އަހަރ ެގ ހ ކ މެއް ނ ވަތަ އޭނަ    10އެއީ    ،ނ ނިމި އޮތ މ ން  ވެސް  ވާއިރ   ބާރަ އަހަރ ދިހައ މ ރ ަގއި    ކ އްޖާެގ ސްކޫލ 

ެގވެށި އަނިޔާެގ    ،ހަމަ އެހެންކ ދިންެގ މައްސަލަތަކ ަގއި.  ކ ޑަ  ،އެބަވޭ  ކަށްބަބައ ޅެންޖެހޭ ސަެއކަމ ަގއި  ޮގތ ަގިއ  ދާއިމީ  

ވެސް  ިގނަ  ،މައްސަލަިއަގއި  ނިންމ މަށް  ަމއްސަލަ  މި  ދ ވަސް  އެ  ރަށްރަށ ަގއި  ޚާއްޞަކޮށް  ކ ދިކ ދި    ވާތީ،  އ ޅޭ 

  ، . ޭއެގ ެއއް ސަބަބަކަށް އެބަވޭންޔ ދި އި  އެ މަްއސަލަތައް ދިގ ލަ  ،މ ޖ ތަމަޢ ތަކ ަގއި ވަރަށް ބޮޑ  އަނިޔާައކަށް އެބަވޭ

ހ ރަހަކަށް ވެސް މި މައްސަލަތަްއ  އޮންނަ  ވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ހ ށަހެޅ މަށް  ޢ މައްސަލަ ހ ށަހެޅ މަށް ދަެއ   ؛މައްސަލައަކަށް 

ބ ން މ ެގ ސަބަޔ ދި   އިލަސްވާތީ. އެްއކޮށް އެްއ ެގއެްއެގ ތެރޭަގިއ އ ޅެންޖެހޭއިރ ަގއި މިކަހަލަ ޮގތަކަށް ަމއްސަލަތަްއ ދިގ ލަ

ފަހަރ  ކޯޓ ަގއި ަމްއސަލަ އޮންނާތީ. އެހެންވީމާ،    ނޯވޭ ިގނަ  ވެސް   ްއލ ކޮށްެގން އ ޅެވެންހަ އެކ ަގއި އަލ ން މައްސަލަ  

ާވހަކައަކީ  މައްސަލަތައް ައަވސްކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ،ޖ މ ލަ ޮގތެއްަގއި ހ ރިހާ މެންބަރ ން ވެސް ެއ ދެއްކެވި 

މިއަށްވ ރެ    އި،ނ ވަތަ މި މަޖިލީހ ން އެކަމަށް ޓަކައި ކ ރެވިދާނެ ކަންކަަމކީ ކޮބައިތޯ ބަލަ  ، ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯކ ރެވިދާނެ  

އަވަހަށް މައްސަލަތައް ނިމެންޖެހޭނެ ކަމަށް ހ ރިހާ މެންބަރ ންހެން ާގތްަގނޑަކަށް ިއއްތިފާޤ ވޭ. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ ވާހަކަފ ޅ   

  ،ރީޢަތަށް ހ ށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ައވަސްވ ންޝަ  ، މި އޮތީދެއްކެވި ބޭފ ޅ ން ވެސް ހަމަ މައިަގނޑ  މައްސަލައަކަށް

ހ ރި. ޚާއްޞަކޮށް ލަސްާވ    ވެސް ނިމިފައި ެއބަ  ނ ވަތަ ލަސްވ ން. ބަެއއް ޒާތ ެގ މައްސަލަ ވަރަށް ައވަހަށް ީމެގ ކ ރީަގއި

ފަހަރ     ސަލަތައް. މިއީ ިގނަެގވެށި އަނިޔާެގ ަމއް   އިމައްސަލަތަކ ެގ ތެރޭަގއި އެންމެ ިގނަީއ ކ ޑަކ ދިންެގ ަމއްސަލަތަކާ

ހިސާބަށް މި މައްސަލަތައް ލަސްވަމ ން އެބަދޭ. އަޅ ަގނޑ     ކޮމިއ ނިޓީ ަގބޫލ ކ ރާ  ެގމައްސަލަެއއް ނޫން ކަމަށް މިއަދ 

  އެ ވާހަކަ   ،ނ ޖެހ ނ  ކަމ ަގއި ވިޔަސް ހިތ ން މި ބިލ ަގއި ވާހަކަދައްކާއިރ  ކޮންމެހެން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ ވާހަކަ ދައްކަން

ރައްޔިތ ން   ކޮމަންޑޫ  މަޑ ކޮށްލިން.  ދ ވަސްކޮޅަކ   ކޮމަންޑޫަގއި  ެވސް  އަޅ ަގނޑ   އޮތީމާ  ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށްފެށިފައި 
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އަދި އެހެން ކޮމަންޑޫެގ ރައްޔިތ ންެގ  ައޣ ލަބިއްޔަތެއް ދެއްވި.  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ވަރަށް ބޮޑ  ވަރަށް ފ ރިހަމަ    އަޅ ަގނޑ މެންެގ

ފ ރ ޞަތ ަގއި   މި  ހ ރެވ ނީމަކޮމެހެމާންދާރީ އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑަށް  ރަށެްއެގ    ،މަންޑޫަގއި  ހ ރިހާ  ދާއިރާެގ  ކޮމަންޑޫ 

ކޮމަންޑޫަގިއ    ،ކަމަކީ   ރައްޔިތ ންނަށް ައޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. ކޮމަންޑޫ ދާިއރާއިން ައޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ  އެއް 

ވެސް މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ     ެގވާދަެވރި ޕާޓީ  ، އަޅ ަގނޑާ އެކ  އަޅ ަގނޑ ެގ އަޚްއަޅ ަގނޑ  ހ ރީމަ

މަޑ ކ ރެްއވި އަޅ ަގނޑާ އެކ  ކެމްޕޭނ ަގއި. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފ ޅާ ކެމްޕޭނ ކ ރެްއވީ ޕީ.ޕީ.އެމް ކެނޑިޑޭޓަށްތޯ ނ ަވތަ  

އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ   މިއަދ   ފ ރ ޞަތަކަށްތޯ  އޮތް  ފެންނަން  މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި  އޮތް  ފެންނަން  ބޭފ ޅާއަށް  ން.  ދައްފައ އެ 

ން ެއީއ  ޔ ޑިޑޭޓ  ދި ވަނަައށް ކެން  2މަސައްކަތާ ބަލާފަިއ ނަތީޖާ ނިކ ތީ. އަމިއްލަ ރަށ ން    ކ ރި  އެހާވެސް ދަށްކޮށް އެ

ފާހަަގކ ރަން.   އަޅ ަގނޑ   ކަަމށް  އ ޅޭ  މައްސަލަެއއް  ކޮންމެވެސް  ކެމްޕޭނ ަގއި  ނޫނީ  ނިޔަތ ަގއި  މީެގ  ލަދ ވެތިކަމެއް. 

އެއް ރައްޔިތ ންނަށާއި  އަދިވެސް  ހ ރިހާ  ދާއިރާެގ  ކޮމަންޑޫ  ޝ ކ ރ   ،  ފަހަރ   ރައްޔިތ ންނަށް  ކޮމަންޑޫ  ޚާއްޞަކޮށް 

 ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫށް. ޤާސިމަ ޙ ސައިން

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ޤާސިމް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

ފެބ ރ ވަރީ    ،މިއަދ  މިއީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  .7ފެބ ރ ވަރީ  ޝ ކ ރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޔެަގއި ެއއީ  `  

 އަހަރ   10ކަމަށް ކ ރިއެރ ެމއް ނެތްކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދާ ހަމައަށް މި  . އަނިޔާވެރިކަން ދައްކައިެގން އަނިޔާވެރި 8

 ދެކެވެމ ންދާ ަވރަށް ބޮޑަށް ހާމަވެ ފާޅ ވެފަ. ފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ކ ރާ ާވހަކަ އަބަދ ވެސްމި އަންނަނީ  ވެސް    ވީއިރ  

ވަނަ ރައްޔިތ ންެގ   18އެކަން ކޮންމެވެސް ޮގތަކަށް ވަމ ންދިޔައީ.    ވަނަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި ނޫނިްއޔާ  18ވާހަކަެއއް.  

ފ ރާޅ  އިޞްލާޙ ވެެގންދިޔައީ  ފަނޑިޔާރ ެގ  ދ ވަސްވަރ ަގއި  ޓިނ   ން.މަޖިލީހ ެގ  އިޞްލާޙެްއ.  ފ ރާޅ ން  ެއވީ  ނަަގިއެގން 

ނާޔަތް ކ ޑަވާ  އިލިބޭ   ؛ފަނޑިޔާރ ންެގ މައްސަލަތައް ނޫނީ ިއންސާފ ން މައްސަލަތައް ނ ނިމެނީ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ވެރިކަމ ަގއި  އެހެންވީމާ، އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފ ރަތަމަ ؛ނާޔަތް ބޮޑ ކ ރީ. ޖާަގިއެގ ތަނަވަސްކަން ނެތް ވާހަކައި  ވާހަކަ. އެހެންވީމާ،

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   އެހެންނަމަވެސް،  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ފަނޑިޔާރ ެގއަށް  ދެއްވީ  ވެސް  ަގނޑ ވަރ   މި ރިޔާސީ 

ދާ  ދަންނަވަމ ން  ރަްއޔިތ ން  އަދިވެސް  ނ ލިބެއޭ،  ތަން  ފެނިެގންދަނީ  ލަސްވަނީއޭ.    ، އިންސާފެއް  މައްސަލަތައް 

ވަޒީފާއާ ބެހޭ   ސްެގން އަނެްއކާވެސް މައްސަލަތައް ލަސްާވ ކަމަށް ވަންޏާފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް މި އިޞްލާޙ  ެގނެ
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ކަމ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ ދަންނަވަން. ާގނޫނަށް ވެސް މި އިޞްލާޙ  ެގނެސްެގން ހަމަ މި އިޞްލާޙ  ެގނެވިދާނެ

ހ ކ މެއްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޭއެގކ ރިން   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ލޯންޑްރިންގ ވެސް ކީ  ،ަގއިނިމިދިޔަ  މަނީ  މަނީ  ދާނެ. 

މިއީ އެހެން ބަހެއް. ދިވެހި ބަހ ން ިމ   ؛ދާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްދާނެ. ައދި ޑިޕޮސިޓ  ވެސް ކީޓްރާންސްފަރ ވެސް ކީ

ލިބެންޖެހޭނެހެން    ކ ރީމަ އެ ަވއްކަެމްއެގ އަދަބ ަވއްކަން  އެހެންވީާމ،  ނެތް.  އް ކިޔޭކަށެއްކިޔަނީ ަވއްކަން. އިތ ރ  ެއއްޗެ 

އޯ  އެ ހ ކ މަކީ އިޝާރާތެކޭ. ދިވެހި ބަހ ަގއި އޮންނާނެ  ،އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ. ރާއްޖޭެގ ިގނަ ރައްޔިތ ން މިހާރ  ބ ނަނީ

 އެ އޮތީ އިޝާރާތެްއެގ ޮގތ ަގއޭ އަިއއްސަ. ފަނޑިޔާރ ެގއިން ން. ދިވެހި ބަހަކީ ިއޝާރާތެކޭ. އެހެންވީމާ، އެ ހ ކ  އްއިޝާރާތެ

ިގނަ  މައްސަލަތައް ކަނޑައަޅާއިރ   ިމ އޮންނަނީ  ބަލަން އ ސޫލ   ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވެފައި  ިގނަ  ަމއްސަލަ    ،ފަހަރަށް  އެ 

ކަނޑައެޅިފައި   ށޭލަސްކ ރަން ހިންޭގނެ    އ ސޫލ   އަވަހަށް  މަްއސަލަތައް  ބަދަލ ަގއި  އޭެގ  އެހެންވީމާ،  އޮންނަނީ.  މި 

ައޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ    އެ އ ސޫލ ތައް ކަނޑައަޅަިއފިއްޔާއ ސޫލަކ ން ފަނޑިޔާރ ެގއިން އެ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ ޮގތަކަށް

.  ލާއިންތިޚާބ ެގ ވާހަކަ ދައްކާކޮންމެ ބޭފ ޅަކ  ވެސް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ  ދެން   ؛ރަނަގޅ ެވެގންދާނެހެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަދި ހޮވ ނ  މެންބަރަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ  ލޮބ ވެތި ރައްޔިތ ންނަށް ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަން.  ވެސް ކޮމަންޑޫ ދާިއރާެގ    އަޅ ަގނޑ 

 ދެން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ތަރައްޤީއަށް ސަރ ކާރ ން ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެްއވަމ ން   ،މަރ ޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ

ރ ޅިވެރިކަމާ އެހާ  އަރާަވޑަިއެގން  ބޭފ ޅ ން  އިދިކޮޅ   ތަރައްޤީވަމ ން  ދާތީވެ،  ދާއިރާ  ކޮމަންޑޫ  ،  ދާތީވެ  އެކ  

އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވޭ. މިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ކަންކޮޅެއް އަދި ހ ރިހާ   ނ ޖެހޭނެ މޭރ މަކ ން ވާހަކަދައްކަވާތީވެތަރައްޤީކ ރަން

އަތޮޅ ެގ    ރ.  ،ޓަވާފައި ހ ރީ. އެހެންވީމާ، ހަމަ އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެއްދާއިރާެއއް ވެސް މި ސަރ ކާރ ން ތަރައްޤީކ ރަން ފަ

ކްލާސްރޫމް. އެހެންވީމާ،   ،ަގއި މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް، ސްކޫލ ހަދަމ ންދަނީ. ސްކޫލ ވެސް  ބަނދަރ   އެތައް ރަށެއްަގއި ވެސް  

އެ އ ސޫލ ެގ   ،އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އެޮގތ ން ؟ ފޯކައިދޫަގއި ނަހަދާންވީ؟ ކީންވީކީްއވެތޯ ވަކި ކޮމަންޑޫަގއި ނަހަދާ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބ ަގއި ނ ފޫޒ ެގ  ބޭއްވި  ފަހ ން    އެންމެ.  ވެސް ވަރަށް އެބަ ދައްކަވާ   ދެން ނ ފޫޒ ެގ ވާހަކަ ؛ތެރެއިން

ށް  ކަތި ބޭފ ޅ ންެގ ޖަަގހަތަކަ  !ބައްލަވާ ؛ރަށްރަށ ަގިއ ހ ރި ޚާއްޞަކޮށް  ، އިރ  ސަރ ކާރ ެގ ކ ންފ ނިތައްއިލާ ދަްއކަ  ވާހަކަ

ަގޑީަގއި    އޮތީ އިނޭގތޯ.  ބަދަލ ވެފައި ކެމްޕޭނަށް މާލެއިން   ނިއްޔާނޫ ެއތާނަގއި ތިބި މ ވަްއޒަފ ން ނ ކ ންނަނީ ހަވީރ  

ަގއި އޮތް ކަެމއްެގ  ެގން. އެ ލެވަލް ހިފައި ޓް ތ ރ ކ ރައްަވއިެގން ދިދަ  ވަޑައިަގންނަވާ ބޭފ ޅ ން ަވޑަިއަގންނަާވއިރ  ޓީޝާ

  ރ  ވާހަކަ ތި ބޭފ ޅ ން ތި ދައްކަަވނީ. އެއީ ނ ހިނާގ ކަމެއްެގ ާވހަކަ. ތި ބޭފ ޅ ން ހިންގަވާފަިއ އޮތް ކަމެއް. ދެން މިހާ 

އެހެންވީާމ، އޮތް.    އެބަވަރަކަށް    ވަރަކަށް ރަނަގޅ  ވާހަކަެއއް އިނޭގތޯ. ކޮންމެެވސް  އޮތް ކޮންމެެވސް  ވެސް އޭތި އެބަ

ކަންތައްތަްއ ވެސް ކ ރާނެ. އެހެނެއްނޫންތޯ. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން ނޫނީ   ކަހަލަވެސް ބަޔަކ  ތިބޭނެތާ އެ  މިހާރ ވެސް ކޮންމެ

އެ ބޭފ ޅ ންެގ ވެރިން ވިދާޅ ވެެގން ކ ރާ ކަންތައްތަކެއް ނޫން އިނޭގތޯ. ހަމަ މަޢ ލޫމާތަށް ޓަކައި   މި ސަރ ކާރ ން ނޫނިއްޔާ

 ވެސް   އި ވެސް ޝަރްޢީ ދާއިރާަގއި މިހާރ ޙަޤީޤަތ ަގ  ،އަޅ ަގނޑ  ވެސް ކަންބޮޑ ވޭ  ؛އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްދަންނަވާލީ.  
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ޚާއްޞަކޮށް ތަރިކަިއެގ    .އޮތް  މައްސަލަތައް ލަސްވެފައި އޮންނާތީވެ. ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް ަވރަށް ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ މެއް އެބަ

ތީެވ، ޭއެގ  ޚާްއޞަކޮށް ތަރިކައިެގ މައްސަލަތަކ ަގއި އެހާ ދިގ  މ އްދަތެއް ދެމިެގންދާ؛ މައްސަލަތައް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ބަެއއް ނިޔާވަމ ންފަހަރ     ވާރިސ ންނަށް  ބޭބޭފ ޅ ން  އ މ ރ ެގ  މަ  ދޮށީ  ހިސާބަކ ން  ަވކި  ެއއީ އްސަލައިންދާތީެވ،   ،

ެއޮގތ ން    ެގއެްއކަލަ ތަރިކައި   ،ވެ  ދަރިންނަށްޅައިން  މައިމ  ޙައްޤ ވެރިންނަށް އެ ތަރިކައިން ލިބޭ ހިސާބަކަށެއް ނ ދޭ. 

ވެ އަޅ ަގނޑަށް  މައްސަލަތައް  އެދ މަކީ ބައިވަރ   ވެސް  ައޅ ަގނޑ ެގ  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  ޮއތީ  އެނިގފައި    ،ސް 

  ށް ވާނެ ކަމަ  މ ން އެއީ އެންމެންނަށް އޭެގ އިންސާފ ވެރި ޮގތަކަށްޔ މަްއސަލަތައް ނިމިެގންދިފަނޑިޔާރ ެގއިން އަވަހަށް  

 ރަީއސް.   އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަގބޫލ ކ ރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހިތަދޫއަރ ވަނީ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހިތަދޫށް. ނާޒިލަ އިބްރާހީމް

 

 އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވ ން: ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ހ ށަހެޅިފައި   މަޖިލީހަށް  ފަރާތ ން ރައްޔިތ ންެގ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރ ކާރ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ވާ  މިޝ ކ ރިއްޔާ 

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ތާއީދ ކ ރަން.  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   އިޞްލާޙަށް  ެގނެވޭ  މި  ާގނޫނަށް  ފަނޑިޔާރ    ؛ފަނޑިޔާރ ންެގ 

ޙައްޤ ތައް ކަށަވަރ ކޮށްދޭން މަނިކ ފާނ ެގ ވެރިކަމ ަގއި ިއސްނަަގިއެގން އެ ކަންތައްތަްއ  މަނިކ ފާނަށް ވެސް ލިބެންޖެހޭ 

އ ނދަޫގތަކެއް ފަނޑިޔާރ ެގއިން ކ ރަމ ން އަިއކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މ ަގއި މަނިކ ފާނަށް އޭެގ ދަތިފެށ  ފެށި. އޭރ  ފެށި

  ،އަހަރ  ފ ރި  10އޮތް. ިމއަދަކީ ެއކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނިގެގންދިޔަތާ    ހަމަ ޔަީގންކަމާ އެކީަގއި އެނެގން އެބަ

ހ ރިހާ   ކ ރެއްވި މަސައްކަތ ަގއި ފަނޑިޔާރ ޭގެގ  އޭރ  ؛އީސްެވެގންދާ ދ ވަސް. ިއއްޒަތްތެރި ރަ   ދ ވަސް  1އަހަރާއި    10

އަތ ން މ ޅި  ެގ  ބައެއް ބޭފ ޅ ންނަށް ހީކ ރެވ ނީ ތިމަންނަމެން  ،މީހ ންނަށް  ،ފޮނިމީރ ކަމެއް ހިއްސާކ ރަމ ން އައި ބަެއއް

ތަނ ަގއި ލިބޭނީ. އެހެންވީމާ،   އޮތް   މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށޭ މި ހ ރިހާ ކްރެޑިޓެއް ކ ރިއަށް  ނިޒާމ  ެގއްލިދަނީއޭ. ކެނެރީގޭ 

އެކަން ފަށަިއެގން  ެއކަމެއް  ނިޔަތ ަގއި  އެ  ހ އްޓ ވަން.  ޖެހޭނޭ  ތިމަންނަމެން  އޭރ   މިކަން  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ވެސް    ކ ރީ. 

ދެރަ ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ވިސްނ މ ަގއި  ރައީސްެގ  ފަނޑިޔާރ    އިްއޒަތްތެރި  ބޭނ ންފ ޅ ވީ.  ނޫން  ހޯދައިދިނ މެއް  ޮގތެއް 

އެ އިްއޒަތްތެރި    ންމެމަނިކ ފާނަށް  ހޯދައިދޭން  ޮގތްތައް  މަސައްކަތް  އޭރ   ރައީސްރަނަގޅ   ދިވެހި  ކަރެްއވިކ ވެސް  ން 

   ދ ވަހެއް ބަލަިއަގތްފެބ ރ ވަރީ އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިގނަ ރައްޔިތ ން    7އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.    ރައްޔިތ ން ަގބޫލ ކ ރޭ

ޟީެގ ކިބައިން ޤާއެ    ،ޟީއަކާ އަޅައިަގނެެގންޮގސްޤާޓ ަގިއ ހ ރި  ނޫން އެއީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އޭރ  ކްރިމިނަލް ކޯ



2220 ފެބ ރ ވަރީ 8ޖަލްސާ                                       ވަނަ   3ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

28 

 

ނ ނެއްޓިެގންޮގސް މ ޅި ސަރ ކާރ  އެއްފ ށ ން އަނެއް ފ ށަށް ޖެހިެގންދިޔަ މަންޒަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދިޔައީ. 

ދަންނަވާނީ ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ހޯދަންވެެގން  ،އެކަމ ަގއި  ކްރެޑިޓ   އޭެގ  ބަޔަކ   ވަކި  އޭރ   އިއް   ،އެއީ  ރައީސް  ޒަތްތެރި 

  8  .ފެބ ރ ވަރީ ދިޔައީ  7ރަީއސަށް އެ ކްރެޑިޓ  ނ ދޭން ބަޔަކ  ކ ރި މަސަްއކަތ ެގ ނަތީޖާއޭ.    ،ވެރިކަމ ަގއި ހ ންނެވީތީ 

ވެެގންދިޔައީ. ރާއްޖޭެގ ކ ރިއެރ މަށް އަންނަމ ން އައި   އީ މ ޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވެސް އަނދިރި ދ ވަހަކަށްފެބ ރ ވަރީ އެ

އިއްޒަތްތެރި    .ވަމ ން އައި މަސަްއކަތްތަކަށް ނިމ މެއް އައި ދ ވަހެއް ެއއީ. ފަހަތަށް ދިޔައީ  ްއކަތެއް ޙަޤީޤަތަކަށްއެތައް މަސަ

ދިޔައިރ  އަދިވެސް ައޅ ަގނޑ މެން މި އ ޅެނީ އެކަމ ން ނ ނެއްޓިެގން. ބޮޑ  ބަޣާވާތެއް ހިންީގ.   ސާބަށްހި  މިއަދާ ؛ރައީސް

އޮންނަ ހ ކ މަކީ ދަންޖެއްސ ން. އެކަމެއް ނ ކ ރެވ ނ . ކަންކ ރި ބަޔަކަށް ޙައްޤ  އަދަބެްއ    ޙަޤީޤަތ ަގއި  ނަށްބަޣާވާތ ެގ ވެރިން

 ކ ރި ބަޔަކ  ދަންޖެއްސ ނ ބަޣާާވތް ިމއަދ  ،ނ ދެވ ނ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން އިންސާފ ެގ ާވހަކަ ދައްކާއިރ 

ހަމަ ހަނދާނަށް   ގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ   ންވެފައިޔަގީ   ، ކަށަވަރ ވެ  އެ އޮތީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިންސާފ   ،ނަމަ

ހާއިރ   ށްކަ  2:45،  2:35އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންވަނީ   ؛ފަހ ެގ ވަގ ތެއް ވަނަ ދ ވަހ  މެންދ ރ    2012ފެބ ރ ވަރީ    8އަންނަނީ  

ދިޔައީ. ެއއަށްފަހ ަގިއ  ތަނަށް  ބާއްވަން އެ  އަޅ ަގނޑ މެން އޭރ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޤައ މީ މަޖިލީހ ެގ ބައްދަލ ވ ެމއް ދަރ ބާރ ޭގަގއި  

އެހެން މަންޒަރެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެތައް ބަޔަކ   މ ޅިން  ދ ވަހ ެގ ހަވީރ  އިރ އޮއްސެމ ންދިޔައިރ  ދެން ފެނ ނީ    އެ

ދެން    ،ރައްޔިތ ން ވެރިންނަށް  ،ންނަށްން ދިވެހީތެރޭަގއި ހަމަ ދިވެހީދ ނިޔެ ދޫކޮށްފައި ދާހާ ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް މި މާލެ

  އަހަރ   10އަނިޔާކ ރަމ ންދިޔަ މަންޒަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނ ނީ. މިއަދަކީ  ބަޔަކ  އަތ ޖެހ ނ  ބަޔަކަށް ތިބި ބަޔަކ  އެ

ސް ވެން ކިބަ ވީ ތަނެއް  ވާން ކިބައިަގިއ ދ ވަމ ންދިޔަ މީހެއް. އަނެއް ފައިވާދ ވަސް. އަޅ ަގނޑަކީ ވެސް ެއއް ފައި   ފ ރ ނ 

ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ  ވެސް ހ ރީ. އެއީ ބޭރ ން ވަށާ   އަދިވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗް ހޮސްޕިޓަލްނޭނޭގ 

ން  ނ ފަހަރަކ  އެތަ  މަންޒަރ . ފެންނަ ކޮންމެދ ވާ    އިފ ލ ހ ން މ ގ ރ  ކަންފަތްމައްޗަށް ދަމާލައިެގން ރަްއޔިތ ން ފަހަ  ،ފެނޭ

އިންސާފ     އީކ ޑަދޮރ ން ބަލަން މި އޮންނަނީ. މިއީ ޙަޤީޤަތް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިެވސް  އަޅ ަގނޑ   ކޮޓަރިއަކަށް ވަދެ  

ކޮށް  ކ ރި ބަޔަކަށް އިންސާފ  ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް  ދ ވަހ  އެކަން  ނ ލިބޭތީ ދިމާވާ ކަންތައްތައް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ

ން ވެސް މި ފަސްަގނޑ ަގއި ނ ވާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ޔަީގނ ދެނެއް މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް    ،ނަމަ  އިންސާފ  ލިބ ނ 

ކިތަންމެ ކަންތައްތަކެއް އިންސާފާ ގ ޅިެގން ހިނަގއިފި. ޭއެގ  . ޭއެގފަހ ން ކިތަންމެއިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ހަމަ ދަންނަވަން

ަގިއ ެވސް   6  ހަރ  މޭިމދިޔަ އަ  ،އެންމެ ހިތި ތަޖ ރިބާ ކ ރި ެއއް ބޭފ ޅެްއ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސަކީ. އަދި އިހަކަށްދ ވަހ 

ވެސް    އެނޭގ ެއކަކ   ކަމެއް  ލިބ ނ އިންސާފ   އެ  ައދިވެސް  ެއކަމަކ   ހަމަ އެކަހަލަ ބޮޑެތި ކަންތަްއތަކެއް ހިނަގއިފި.  

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަށަވަރެއް ވެސް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ   ވެސް  އްނެތް. އަދި ލިބޭނެ ކަމެ  ތާކ މި

މަސައްކަތް ކ ރެވ ނ  ެއކަކ  ެވސް ނެތޭ މިތާ. ޝ ކ ރިއްޔާ     ކ ރެްއވިނ ދަންނަވާނީ، އިންސާފ  ހޯދައިދިނ މ ަގއި މަނިކ ފާ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއްއޒަތްތެރި  މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ކާށިދޫ  އަރ ވަނީ 

 ށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ށް. ކާޖާބިރަهللا ޢަބްދ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

އަިއސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަހަކަށްޝ ކ ރ ދަންނަވަން. ދެން    މެންބަރ ންނަށް   އިއެންމެހަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ޗެއްތޯ  އް ދައްކާތީ، ކޯޮގތ ން    ބެހޭ   އާޔާއިންޑި ޚިލާފ  ވާހަކަތައް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ން، ޚާއްޞަކޮށް    ސްޓޭންޑަޑާ  ނޯމްސްއާއި

ޖެހޭހެން އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ވެސް. ޔަޢ ނީ ޕީ.ޕީ.އެމް،  ދޭންއިކީ ކ ޑަކޮށް ކިޔަ އަ ިއ ރާއްޖެޔާއާއިންޑި

އިންޑި  ވެސް.  މެންބަރ ންނަށް  އިންޑި ޔާޕީ.އެން.ސީެގ  އިންޑިޔަ ައކީ،  އަދި  ޤައ މ .  އިސް  އެންމެ  އޯޝަންެގ    ، އަކީޔާ ން 

ެގ  ޔާ ކޮންމެ ހާލަތެއްަގއި ެވސް އިންޑިވެސް ަވރަށް އިސް ޤައ މެއް.    އިސާކ ަގއި ވެސް އެންމެ އިސް ޤައ މ . ދ ނިޔޭަގ

އެކަންޏެްއ ނޫން. ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހާ ޤައ މ ތަކ ން ެވސް   ިއންޔާ. އަދި އިންޑި އެހީތެރިކަމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ އެދިފަ

ޔާމީންެގ ސަރ ކާރ     ،ދިޔައީ. ޔަޢ ނީ، ވިދާޅ ވަމ ންދިޔައީމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބ ަގއި ވެސް ބެލެންސްކޮށް ވާހަކަދައްކަމ ން

ަގިއ މައްސަލައެއް ނެތްތާ!  ށް ވާހަކަދެއްކި. ެއކަމ ޕާލަމެންޓ ން ެވސް ބާރަ  ެގކަމަކ ނ ދެއޭ. އެޮގތ ން ޔޫރަޕިައން ޔޫނިއަން 

ބަޔަކ  ސަޕޯޓްކ ރާ ކްލަބަކަށް ސަޕޯޓްކ ރ ން. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން   އެއްޤެއް.  ޙައެއީ ކޮންމެ ޤައ މަކަށް ވެސް އޮތް  

ރާޑޯއަށޭ ބ ނ މަކ ން ތިމަންނާމެން ސަޕޯޓްކ ރަނީ    ،އިން ޔާބޭނ ންވާ ވާހަކަައކީ، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ ޮގނޑި ނެގ މ ަގއި ިއންޑި

ވިްއޔާ ދީ ސަރ ކާރ ން ވެސް ބ ނި ތާއޭ. ޔާމީން ހޮވަން ެވސް ބަެއއް ސަރ ކާރ ތަކ ން، ސަޢޫނ ވާނެމައްސަލަެއއް ޮއވެެގން

ތާޔާމީނަ އެހެންވީމާ،  އީށޭ  ނޫން.  މަްއސަލައެއް  އެއީކީ  ހ ންނާނެ.  ވެސް  ބ ނެފައި  އެހެން  ފަހަރ   ބައެްއ  ދ ކ ރަނީ. 

މައްސަލައެއް ނޫން. މިހެން  ވެސް ތިމަންނާމެން ތާޢީދ ކ ރަނީ ރައީސް ނަޝީދަށޭ. އެއީކީ ، ބ ނެފާނެ ޕާކިސްތާނ ން ވެސް

އިންޑިއަން އޯޝަންަގއި   ، ައއ ޓެއް ނ ވާނެތާޔާ އައ ޓް. އިންޑި ޔާއޮތް ކަމެްއެގ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. އެހެންވީމާ، އިންޑި

މި އައ ޓް   އަޅ ަގނޑ މެން  އިންޑިއާ  ކިހިނެއް  ދެން  ފ ރަތަމަކ  ތިބީ.  އެ؟ ރަނީ  ވަން.  ދައްކަންވީ  ނަންބަރ  ނޫން  ެއއް 

އިންޑި ބެހިެގންޔާ ވާހަކަައކީ.  ކަމަކާ  ެއއްެވސް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޤައ މަކ ން  ެއްއވެސް  ދ ނިޔޭެގ  އަދި  ވެސް    ނ ވާނެ އިން 

. އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ރަނަގޅަށް  އަކ  ނެތްރާއްޖޭ އިސްތިޤ ލާލ  ެގްއލޭ ޮގތަށް. އެފަދަ ކަމެއް ހިނާގފައި ނެތްތާ އަދި ދިވެހި

ޕީ.އެން.ސީ   ޕީ.ޕީ.އެމް،  ޮގސް.  ރާއްޖެތެރެއަށް  ޮގތެްއ  ރާއްޖެތެރެއަށް  ކ ދިން  ބަލައިފިން  ވާ  ނ ދާތީ  ދ ވަސްކޮޅ   މި 

ނ ދޭ އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ  ޮގސް ބެލިއިރ  ދިވެހި   ނެއްޔާމީ  ، އަޅ ަގނޑ  ޮގސް ބަލައިފިން. ޔަޢ ނީެގ ެއއީ ވެސް.  ނކަންނޭ

ށް ަގދަކޮށް ތިބީ ވެސް. ހ ރިހާ ރަށްރަކަށް ދަތ ރ ކޮށްފައި އަޅ ަގނޑ   ތިބީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމ ގައި. ވަރަރައްޔިތ ން  
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އަނެއްބައި ރަށްރަށަށް ޑިންީގަގއި. އަނެއްބަިއ   ،ބައި ރަށްރަށަށް ފަތާފައި  އައީ. ބަެއއް ރަށްރަށަށް މަތިން. އަނެއް  މި

ބެލ މ ަގއި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން  އައީ. ބެލި  ދޯނީަގއި. ދެވ ނ  ޮގތަކަށް ޮގސްފައި މިރަށަށް ޔޮޓ ަގއި. އަނެއްބައި ރަށްރަށަށް  

އެީއކީ ނޫން   .އެކަން ފެނިެގންދިޔަ ތަނެއް ކޮމަންޑޫައކީ. އަނެއްހެން ކ ޑަކ ޑަ ތަފާތެއް  އެްއކޮށް.  ވަރަށް  ތިބީ މި ސަރ ކާރާ

ތެރެއި  ވާހަކަައކީ. ކ ޅ ންތެރިންެގ  ފ ޓްބޯޅަ  ޯގލ ދެން  ވިދާޅ ވިތާ  ބޭފ ޅަކ   ވެލެންސިއާެގ  ން  މ ހިންމ ވާނީ.  ޖެހ މޭ 

ޗެއަރމަންކަން އަޅ ަގނޑ  ކ ރީމާ ވެސް، ޯގލ  ޖެހީ އަޅ ަގނޑ . ތަށި ދިނީ މައ މޫން އެހެން މީހަކަށް. އެހެން ވެދާނެތާ.  

ޮގތެއް. އެ  ޮގތަކަށް.    އެއީ އަދި އޮންނަ  ާއއެކ .  ޔާއެހެންވީމާ، އިންޑި ޮގތް ނޫން މިތާ އޮންނަންވީ. ތަންކޮޅެއް ތާހިރ  

ވީމާ، އަޅ ަގނޑަށް    ވީމާ ޒަޢީމ  މައ މޫނ އްސ ރެ އޮންނަ ޕާޓީއެއް  ކ  އަބަދ  ވެސް އޮންނަ ޕާޓީެއއްއެ  އާޔާޑީ.އާރް.ޕީ އިންޑި 

ބަދަލ ކ ރެވޭނީދެން   ައދި  ޔާނ ާވނެތާ! އެހެންވީމާ، އިންޑި   މެއް ވެސްއެކަ؟ ކިހިނެއް އެކަން  ާއއެކ  ރާއްޖެ އޮންނާނެ. 

އެކ  އޮންނަންވާނެ. ޗައިނާ    ކ  ވަރަށް ސާފ ކޮށް. އަދި އެހެން ޤައ މ ތައް ެވސް ރާއްޖެއާ އެ   ންނާނެ ރާއްޖެއާ އޮޔާއިންޑި

ގ ޅ ެމއް ނ ކެނޑޭނެ.    އޮންނާނެ އަބަދ ެވސް އިނޭގތޯ. ޕާކިސްތާނާއި ރާއްޖެއާ؟ އެކ  ނެތި ދަނީ ކޮން ޒަމާނަކ ތޯ  ރާއްޖެއާ

ންސް  ޒެރެއެހާ ޕް  ެގއިން އަޅ ަގނޑ މެންދ.އަނެއްކާ އމެއް ނ ކެނޑޭނެ.  ގ ޅ   ދ ނިޔޭެގ ެއްއވެސް ޤައ މަކާިއ ރާއްޖެއަކާ

ވެސް. އެހެންވީމާ، ސީދާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެންމެ މަތީ އަޅ ަގނޑ މެން   ކިހިނެއްތޯ އެވަރ  ކަމެއް ވާނީޮއއްވާ    ރަނަގޅ ކޮށް

ޝާހިދ ކަން  هللا ަގއި ިއންނެވީ ޢަބްދ ދަރ ކ ރަންޖެހޭ އަދި އިސްކޮޅ ން ކިތަންމެ ކ ޑަޔަސް، ދ ނިޔޭެގ އެންމެ އ ސް ޮގނޑީޤަ

އަޅ ަގނޑ  ސާފ ކޮށް   ެއއަށް ވެސް  މ ބާރިކ   މަރ ޙަބާާއއި،  އެނިގަވޑަިއަގންނަަވންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ،  ބާދީ ތަހ ނިޔާއާިއ 

ކ ރާނެ ކަމެއް  ކަމ ަގއި ހ ރެެގން ދ ވަހަކ  ވެސް  ރާއްޖޭެގ ރައީސް  އެކ ، އަދި އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް  އަރިސްކ ރ މާ

  ިވއްކާލަން އަެގއް   !ހިނާގބަލަ؟ ިއން ރާއްޖެ ަގންނާނެތަ ފަހެޔާއިންޑި ން.  އަށް ރާއްޖެ ިވއްކާލ ޔާ ތޯ އިންޑިނޫންނެއްނޫން

އްކ ރަން  ކީ   ޔާއިންއިންޑި   އިންޑިޔާިއން.ަގނެފާނޯބ ނެފި  ބޭފ ޅ ން    މި  އަނެއްކާ ؟. ކާކ ތަ އިންޑިާއއަށްހަމަޖައްސައިެގން

ރާއްޖެ ަގންނަން އ ޅޭ ކަމެއް ެވސް. ކީއްކ ރަންތޯ ަގންނަންީވ  އިން  ޔާ އިންޑިދެން  ެގ  ނއަޅ ަގނޑަކަށް ނޭ ؟ރާއްޖެ ަގންނަންވީ

 ... އެހެންވީާމ، އެ ސ ވާލ ތަކަށް ޖަވާބ  ހޯދ މަށް ޓަކައި އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނާ؟ ވެސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 . ށްޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ
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 ،ސް ތަނ ަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ދެވަނަ ފ ރ ޞަތަކަށް މި އެދ ނީ ވެސް މި ޝ ކ ރިއްޔާ  

ރީ އިޞްލާޙ ވެެގންދާނެކަމ ެގ ވާހަކަ.  ގ ޅިެގން މ ޅި ޖ ޑީޝަ  ދަނީ ތަކ ރާރ ކޮށް މި އިޞްލާޙާ  އަޅ ަގނޑަށް އަޑ ިއވިެގން މި

ރައީސް އަޅ ަގ؛ އިްއޒަތްތެރި  ިއޞްލާޙަށް  ތާމި  ކަމ ަގިއ  އީނޑ   ޗ އްޓީ  ބ ނެދެވެނީ،  އިޞްލާޙ ަގއި  މި  ދ ކ ރަން. 

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނ (އަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއްެގ    13/ 2010ކަނޑައެޅ މަށް ޓަކައި ާގނޫނ  ނަންބަރ   

  ، ހެންކަމ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިތ ރ ކޮށްދެވެނީ ފަނޑިޔާރ ންނަށް. އެމި  ވާހަކަ. އެކަށީެގންާވ މ އްދަތެްއެގ ޗ އްޓީއެްއ  

ންޓ ންނަށާިއ  ވަރއެްއޮގތަށް އެހެނިހެން ސިވިލް ސަ  އަދި މި ާގނޫނާ  .ވީންނެދެ  އަޅ ަގނޑ ދ ކ ރެމޭ އީމިއަށް އަޅ ަގނޑ  ތާ

ނެ ޮގތްތަކެްއ  ވޭއަދި އެހެނިހެން މ އައްސަސާތަކ ަގއި މަސައްކަތްކ ރަްއވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މިފަދަ ލ އިތަކެއް ހޯދައިދެ

މައްސަލަތައް   ،ޖެހޭރީ ިއޞްލާޙ ވާންމިއީކީ މ ޅި ޖ ޑީޝަ  ، ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް   ން އެބަބަލައިލަ

ހައްލެްއ    ،ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ މެން ތަކ ރާރ ކ ރ މަކ ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ސްވާންޖެހޭ ސަބަބެއް ކަަމށް ދެކިެގން އެއަވަ

 ؛ރީއަށް ފާޑ ކިޔ ން ޝަ ބައިވަރ  ވާހަކަތަކެއް އެބަ ދެކެވޭ. ޖ ޑީއްދަްއކަންނ ޖެހޭ އެތަ  މި ވާހަކަ ދެއްކ މ ެގ ތެރޭގައިނާދޭ.  

ެއވެނި ތަނ ަގއި ތިބި ފަނޑިޔާރ ންނަނީ އެވެނި  ނަމަވެސް، އެއެހެން ކ ރެވޭނީ.  ފާޑ ކިޔަިއެގން ކަންކަން ރަނަގޅ   !ރަނަގޅ 

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ނާދޭ  ހައްލެއް  ވާހަކަދެްއކ މަކ ން  ބ ނެ  މަްއސަލަތައް  ބަޔެކޭ  ދަންނަވަނީ،  ިމ  އަޅ ަގނޑ މެން   .

ސަބަބ ތަކެއް ފެށިެގން؛ ލަސްވާންޖެހޭ  ދ ވަހ ން  ފ ރަތަމަ  މިއެންމެ  ިމހާ  ޮގސް،  އާދެވ ނ އިރ އަހަރ ެގ  ިމ    ،ހިސާބަށް 

  ިމއީ ބަލައިލަންޖެހޭ ފ ރަތަމަކަން. ދިރާސާެއއް؟ ެވެގންދިޔައިރ  ކޮބައިތޯ ހެދ ނ  ދިރާސާއަކީ  އަހަރ   ންތި  ސަރ ކާރަށް

މައްސަލަ މި ބަލަނީ ފ ލ ސް އިދާރާއިން.  ؟އޮތްތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް މައްސަލަތައް ލަސްވާންޖެހ ނ  ސަބަބ   ހެދިފައި އެބަ

ޮގސް ކޯޓަށް ވައްދާ ހިސާބ ން ކޯޓ ަގއި އެ މަްއސަލަ ފަހ  ޕީ.ޖީން މައްސަލަ ހިފައިެގން ށްފ ލ ސް އިދާރާއިން ބެއްލެވ މަ 

ރަްއޔިތ ންނަ ދިވެހި  އެނެގނީ.ށް  އޮންނަކަން  ަވކި  އިޭއަގ  މި  މައްސަލަ  މިސާލަކަށް  ބޭރ   ދެން  ކ ރެވޭނެ  ހިސާބަކ ން 

  ސީެގޖޭ.އެސް.ބަލަނީ.    އިމެދ  އަޅ ަގނޑ މެން ފިކ ރ  ހިންަގ  ޖޭ.އެސް.ީއއާ  ،ތެރެއިން ހޯދަިއދެވޭތޯ ނޫންތޯޮގތްތަކެއް ކޯޓ 

އަޅ ަގނޑ    އޭ މިނިވަންނ ވެސީނ ވެ، ޖޭ.އެސް. ން މިނިވަސީދައްކަނީ ތަކ ރާރ ކޮށް ހ އްޓާލ މެއް ނެތި. ޖޭ.އެސް.މި    ވާހަކަ

ހަކަ އެންމެ ަގދައަށް ހަރ އަޑ ން ދެއްކީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ވާ  އެ  .ސިޔާސީ ނ ފޫޒ  އެތާ އޮތީމަ  ،މި ދަންނަވަނީ ތަކ ރާރ ކޮށް

ހެންކަމ ން،  ދެްއކީ. އެ  ވާހަކަ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ އާންމ  މެންބަރ ން އެ  ،އެމް.ޑީ.ޕީެގ އެކްޓިވިސްޓ ން   ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

ރައްޔިތ ން   ރީ އިޞްލާޙ ކ ރާ ވާހަކަދެއްކ މަކ ން ދިވެހިއެ އިޞްލާޙ ތަކެއް ނ ެގނެސް މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މ ޅި ޖ ޑީޝަ

ރަީއސް އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަ  ަގބޫލ ނ ކ ރާނެ  ދެްއކީ.    ،އެކަން  އިްއޔެ  ރައީސްއަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ   ؛ އިްއޒަތްތެރި 

ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން    ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ރިޔާސީ ބަޔާނ ަގއި ޓީޗަރ ންެގ މ ސާރައާއި   ، ބޭނ ންތަކ ރާރ ކޮށް ދަންނަވާލަން

ެއއީ އ ފާވެރި ޚަބަރެްއ ނޫން. ފައިސާ    ، ހ ންނަ ކ ދިންެގ އެލަވަންސް ބޮޑ ކ ރާ ވާހަކަ ދެްއކިއިރ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ިގނަ   ވަރަށް  މަޖިލީހ ަގއި  މި  ނ ކ ރަން  ތަކ ރާރ ކޮށް  އެދެމ ންދިޔައިރ ޗާޕ   ތަކ ރާރ ކޮށް  މެންބަރ ން    ، އިއްޒަތްތެރި 
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އޭެގ އަސަރ  މި   ބާރ ން އެކަން ކޮށްފި. ފައިސާ ޗާޕ ކޮށްފި ތިންހަތަރ  ބ ރަކަށް. ކ ރީމާ  ސަރ ކާރ ެގ ނ ފޫޒާއި އާރާއި

ނެތް. ބޭނ މެއް  މ ސާރައިެގ  ބ ނާ  ބޮޑ ކ ރަން  އެްއކަލަ  ކ ރާއިރ   ކ ރާނެ.  ފަހ ކޮޅ ަގއި  އިންތިޚަރަދ   އަހަރ   އަށް ހާތައް 

ނިކަމެތި   ،ބޯކިބަލެއްެގ އަގ  ކ ޑަކޮށް މައްޗަށް ޖެހިލިޔަސް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ބޮޑ ެވއްޖެ. ބަޖިޔާއަކާއި، ގ ޅައަކާއި،

  ، ދިވެހި ރައްޔިތ  މީހާެގ ޖީބަށް އަސަރ ކ ރާނެ. ހިތަށް އަސަރ ކ ރާނެ. ސްކޫލް ކ ދިންނަށް އޭެގ އަސަރ ކ ރާނެ. އެހެންކަމ ން

ރައްޔިތ ންނަށް ަވގ ތީ ހިތްހަމަޖެހ މެއް ފޯރ ކޮށްދޭން. ކޮމަންޑޫ  ؟ ތޯ މި ދަްއކަނީެއއްން ބޮޑ ކ ރާ މ ސާރައެްއެގ ވާހަކަކީއްކ ރަ

 ގެ ސަރ ކާރ   ،ލ ން ނޫންތޯ ކަންތައް އެ ކ ރީ. އެހެންކަމ ން އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީސޫއެ އ   ހަމަ  ދާއިރާަގއި ވެސް

ވާޞްއިޚ ލާ ހިތ ހ ރިހާ  ހަމަ  ނެތޭ.  ނިޔަތެއް  މާޒީަގތެރި  ކަމަށް  ހެއްދޭނެ  ގ ނބޯ  ރައްޔިތ ން  ކ ރި    އިހަކައެއް  އެކަން 

ހި ރައްޔިތ ން އެ ތިބީ ހޭލާ  ކަންކަން ހާސިލެއް ނ ވާނެ. ދިވެ  ،ކަން ކ ރަން އ ޅެެގން އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެލ ން  ސޫއ 

  ،މެދ   ސަރ ކާރ ތަކާ  . އާދޭބަދަލ  ެއބަ  ކަށްބަލަން. ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކ ން ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ޒ ވާނ ންެގ ވިސްނ ންތަ

އަށް  ފ ރާ  އޭޖް  ެގދެމެދ   އަހަރާ  25އަހަރާއި    18މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެން    .ލ ންސޫމެދ  ކަންކ ރާ އ   ސިޔާސީ އިސްވެރިންނާ

ހިނާގ ބޮޑެތި ކަންކަމަށް މާ ބޮޑެތި ސަމާލ ކަމެްއ ނ ދޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ވޯޓަށް  ަގިއ  ޤައ މ    ، ވީނަމަ  ބަލާލި ކަމ ަގއި 

ށް  ބަޖެޓަ   ފީކޮ  ެގޖީބަށް އަސަރ ކޮށްފިއޭ. ތިމަންނާމެން  ެގތިމަންނާމެން  ،ޒ ވާނ ންެގ ސިކ ނޑިތަކަށް އަންނާނެދާއިރ  އެ  

ތިމަންނާމެންެގ ކޮްއކޮމެންެގ ސްކޫލަށް ބޭނ ންވާ   ،އަސަރ ކޮށްފިއޭ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތިމަންނާމެންެގ މައިންބަފައިންެގ

ދަްއކާނެ  ދ ަވސް    މި ވާހަކައެހެންވީމާ،  ދިއޭ ހ ރީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ނ ފ   ތައްތައްއިތ ރ  ހަރަކާތްތަކަށް ބޭނ ންވާ ކަން

މި މީހ ން  އަޅ ަގނޑ މެން ސިޔާސީ  ހިތ ހ ރިހާ ވާހަކަެއއް ދައްކަން  ހިތްހަމަ  އަންނާނެ.  އި ޖައްސާލަ ތަނ ން ނިކ މެެގން 

ނ ވެ ފައި  އަތްޖަހާ ހާސިލެއް  ކަމެއް  ިއއްޒަތް  އޭދިޔައީމަ  ކޮބައިތޯ  މ ސްތަޤ ބަލަކީ  ޤައ މ ެގ  ރައީސްޤައ މ ަގއި.   ؟ތެރި 

ޗައިނާއިން   ، ށްއިން މިވެނި ބޭފ ޅަކަޔާ ދައްކާފަިއ އިންޑި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ތަނ ަގއި  ހިތ ހ ރިހާ ވާހަކައެްއ ައއިސް މި

ބޭފ ޅަކ  ހ ންނާނެ   ނިމ ނީއޭ.  ތާޢީދ ކ ރީމާ   އެވެނި  ޤައ މ ތަކ ަގއި  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ނ ވާނެ  އެހެނެްއ  އެކަމެއް 

ޚިލާފ  ހިތ ހ ރިހާ ވާހަކަެއއް ނ ދެްއކޭނެ.    ހ ރި. އެއާ   މީ ާގނޫނ ތަކެއް އެބަވާގ . ބައިނަލްއަ ާގނޫނ ތަކެއް ހެދިފަ،  ލ ތަކެއްސޫއ 

ބައްލަވާ ސަމާލ ކަމ ަގއި.    ! މިއަދ   އެކަމ ެގ  ދ ނިޔެ  މ ޅި  ކަންތައްތަްއ.  ހިނަގމ ންދާ  ޔޫކްރޭންަގއި  ރަޝިޔާއާިއ 

ައޅ ަގނޑ މެން  ެގއަޅ ަގނޑ މެން އަޅ ަގނޑ މެން  ޤައ މ ަގއި  ދެއްތޯ  މިނިވަންކަމަށްވަކާލާތ ކ ރާނެ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،ެގ 

ފާނެ. އިއެންމެ މީރ ކޮށް ނ ލަ  އި ެގ ރަހަ ކަރ ގަ މ  ދަރިންެގ މ ސްތަޤ ބަލަށް ޓަކައި. މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އ ފާވެރިކަ

ތެރި ނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރާ މަސައްކަތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޓަކައި ފަޚ ރ ވެރިވާނެ ބަޔަކ  ތިބޭނެ. އިްއޒަތްންއެހެ

ނަށް ެވސް ޚ ދ  އެނޭގ، ައޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެން  ފެބ ރ ވަރީެގ ވާހަކަދައްކާއިރ   7  އާއިފެބ ރ ަވރީ  8މަނިކ ފާނ   ؛ ރައީސް

ކަންކަން ބަލަން އޮބްޒާވަރެްއެގ ހައިސިއްޔަތ ން. އަޅ ަގނޑަށް ވެސް ފެނ ނ     ސީދާ އެ މައިދާނ ަގއި ހ ރި މީހެއް  މިއީ

ބެލ ނ ތޯ މަންޒަރ ތަކެްއ.  ލިބ ނ ތޯ؟ އަނިޔާވެރިކަމ ެގ  ދެްއކެ  މި؟ އިންސާފެއް  ވެސް  އެބަވެވާހަކަ  ނޫންތޯ  ން  ؟ ޖެހޭ 
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  ސިޔާސީ ޮގތ ން އެ ފަރާތްތަކާ   ،އެހެންނަމަވެސް، އެ ހ ރިހާ ކަމެއް މިއަދ  ދިވެހި ރަްއޔިތ ންނަށް މާ ބޮޑ  ކަމަކަށް ނ ވަނީ

 .ބޭފ ޅ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް އެއްދާން އެބަ ކ ރޭ ތިޔަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

މެދ ކަނޑާލަނީ   މި  އަޅ ަގނޑ ރ   އަޅ ަގނޑަށް، މިހާ؛ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

ވަގ ތަށް.   އެދިވަޑަިއެގންފައިވަނީ  މި  10:30ސައިެގ  މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފޮނަދޫ  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ވީ.   .

 . ޖަހާއިރ  11ޞަތ  އަރ ވާނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން އެނބ ރި ބަްއދަލ ވާނީ ސައިެގ ފަހ ން އެ ފ ރ 

 

 { އަށް 11:02އިން  10:26 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 ( ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މަށް އަޅ ަގނޑ  މި ފަށަނީ. މިހާރ  އަޅ ގނޑ މެން ޔ ޖަލްސާ ކ ރިއަށް ެގންދި  `. އިންޓަވަލްެގ ހ ސްަވގ ތ ކޮޅަށްފަހ 

ހ ރި މަސައް  ،އޮތީ  އެޖެންޑާަގއި މި ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން، ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި    ، ކަތ ެގ ތެރެއިންނ ނިމި 

ޢަބްދ  ޢަބްދ هللا މެންބަރ   ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ هللا ޝަހީމް  ނަންބަރ     ،ޙަކީމް  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ   2010/13ާގނޫނ  

ބަހ ސްަގއި ސާޅީހަކަށް    ން. އަދި މިޔ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް ކ ރިއަށް ެގންދިފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނ (އަށް ިއޞްލާޙ 

މި ބަހ ސްަގއި ބަިއވެރިވެަވޑަިއަގންނަވަން އެދިވޑަިއަގންނަވާ ބޭފ ޅ ން ފ ރ ޞަތަށް އެހެންވީމާ،  އޮތް.    މިނެޓ  ބާކީ އެބަ

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ .  އެދިަވޑަިއަގތ މަށް ދަންނަވަން. )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މާފަންނ  

ދައްކަނީ. ދެން ވަރަށް  ވާހަކަމި  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ތިންވަނަ ފަހަރަށް މި ބިލަށް  

ލިބޭ ވަގ ތ ކޮޅ ެގ ބޭނ ންކ ރަން.  ޖެހޭ އެ    ވެސް އެބަ  ކ ޑަ ަވގ ތ ކޮޅެއް ދެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ލިބެނީ. އެހެންވީމާ

ރައީސް އިނޭގތޯ؛ އިްއޒަތްތެރި  ފަނޑިޔާރ ން  ދިވެހިރާްއޖޭެގ  ފާހަަގކ ރެވޭ  އެީއ   ، އަޅ ަގނޑަށް  ފަނޑިޔާރ ެގ  ރާއްޖޭެގ 

އޭެގ ކ ރީަގިއ ރާއްޖޭަގއި ފަނޑިޔާރ ެގއެްއ  ހިސާބ ަގިއ ފަނޑިޔާރ ެގެއއް ނޯެވއޭ ބ ނެވޭނީ އިނޭގތޯ.    އ2008ާކ ރީަގއި  

ފަނޑިޔާޔާރ ެގ    ،ދެން ައޅ ަގނޑ މެން މި މަސައްކަތްކ ރަނީ ފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ކ ރަން. ފަނޑިޔާރ ެގއޭ ބ ނާއިރ    ނޯވޭ.

ވަރަށް ރީތިކޮށް އިޞްލާޙ ކ ރެިވއްޖެ. ވަރަށް ބޮޑ  ަގނޑ ވަރެްއ ދެވ ނީ ވެސް އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ަގނޑ ވަރ ެގ  
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ފަނޑިޔާ އޮންނަނީ  މި  މިހާރ   ވެފަޚަރަދ ތައް  ޚަރަދަށް  ޚަރަދ ތައް ރ ޭގެގ  ކ ރަންޖެހޭ  ފަނޑިޔާރ ގެއަށް  ޙަޤީޤަތ ަގއި   .

ހީވަނީ   ައޅ ަގނޑަށް  ކ ރީމާ،  އިޞްލާޙ  އާން!  ފަނޑިޔާރ ެގއަށް  ބޮޑަށް  ކޮމިޓީވަރަށް  ބަޖެޓ   ަގިއ ވެެގންދަނީއޭ. 

ނޭގތޯ. ވަރަށް ބޮޑ  ޚަރަދެްއ  މިހާރ  އެހެރަ ތީމ ެގ އި   ،ފާހަަގކ ރެވ ނ   އަޅ ަގނޑަށްސް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދިރާސާަގއި ވެ

ރީެގ ޚަރަދ ތަކަށް. ެއއީ  ޖ ޑީޝަ  ،ތަނަށް. އެ ޚަރަދ  މި އޮންނަނީ ހިމެނިފައި ފަނޑިޔާރ ޭގެގ ޚަރަދ ތަކަށް  ހިނާގނެ އެ

އޮންނަނީއަޅ ަގ މި  އިޞްލާޙ ަގއި  މިހާރ   ކަމެއް.  އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ  ދެކޭޮގތ ަގއި  ެއ    ،ނޑ   ނ ވަތަ  ފަނޑިޔާރ ން 

  ނާޔަތްތަކެއް ދެވޭއިއޮންނަ ކަމަކަށް ިމ އޮންނަނީ އިތ ރ     އިޗ އްޓީގަ   ،މާއި އ ވިހެ  ިއ ތިއްބަވާ ބޭބޭފ ޅ ންޭގަގފަނޑިޔާރ 

  ،އަދިވެސް ފާހަަގކ ރެވޭ  ޑަށްޗ އްޓީެގ ޮގތ ަގިއ. އެހެންނަމަވެސް، ފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ކ ރާއިރ  އަޅ ަގނ   ޮގތަށް މިހާރ 

ބަލާއިރ  ފަނޑިޔާރ ންނަށް    ށްިއ މިހާރ ެގ ހާލަތަމިހާރ  ދ ނިޔޭެގ ހާލަތާއި  އްޖޭގަ މިހާރ  ދ ނިޔޭެގ ހާލަތަށް އިނޭގތޯ. ދިވެހިރާ

ދިނ ން އިންސާފ ޚަދެ   ؛ރައްކާތެރިކަން  ކަމެއްަގއި  ދިމާާވ  ދެމެދ ަގއި  ބަޔަކ  ފަހ   ،ސްމެއްެގ  ތިބޭ  ބ ނަން  ބަސް 

ޭގަގއި  ފަނޑިޔާރ   ،ށް ބަްއޓަންކ ރަންފަނޑިޔާރ ެގ މި ޒަމާނަ؛ . ފަނޑިޔާރ ންނަށް ރައްކާތެރިކަން ދިނ ންކީފަނޑިޔާރ ންނަ

ކޯޓ ތައް އޮންނަ ކަހަލަ  އޮންނަނީ ރައްޔިތ ން   އިދ ނިޔޭަގ؛ ދ ނިޔޭަގއި  މި  ބަޔަކަށް ވަދެ ޝަރީޢަތްތަްއ    ެގވެސް  ިގނަ 

ބައްޓަންކ ރެވިފަޮގޮގތް   އަޑ އެހޭ ފަނޑިޔާރ ެގ  ހ ންނަނީ  މި  ޤައ މ ތަކ ަގއިތަށް  ކިޔާ  މި  ޑިމޮކްރަސީއޭ  އޮންނަ   ،. 

ތާރ  ޤައ މ ތަކ ަގއި މި އޮންނަނީ ހަމަ ކ ޑަ ކޮޓަރިއަކަށް  ޚް އި މި އޮންނަނީ ެއޮގތަށް. އެހެން ނޫން. ޚ ދ މ ޤައ މ ތަކ ގަ 

ހެން އަނދިރި ކޮޓަރިއެްއަގއި ވެސް ެއކަން ކޮށްފާނެ. ރާއްޖޭަގއި ރައީސް ޔާމީން ދައ ރ ަގއި ވެސް ފަޓާސްބަރިެއއް  ،ފައި ވައްދާ

. ފަނޑިޔާރ ެގ ފ ރާޅ  ވެސް ނެީގ. ެއކަމަކ  އެީއ އެކަން އޮންނަންޖެހޭ ޮގތެްއ  ނީއެކަހަލަ ޮގތަކަށް ނިންމާލަ  .ނިންމާލީ

.  ެއކަމެއް  ނެތް  ެއއްމި ބިލ ަގއެކަަމކ   އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެނޭ.  ެއއީ    ،ނޫން. އެހެންވީމާ

އަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ   ވާހަކައެއް  އެކަމަކ   ވެ  ވެސް ދައްކާ  ދައްކަންީވމާ، އެ ވާހަކަ  މި  ސް އެބަ  ޖެހޭ. ފަނޑިޔާރ ެގ 

ބަދަލ ކ ރާއިރ  ؛ޒަމާނ ަގއި  ފަނޑިޔާރ ެގތަކަށް  އެ  ަގއިޒަމާނީ  މިހާރ   ކޯޓ ން  އަޅ ަގނޑ   ކ   ސ ޕްރީމް  ެއއީ  ޚަރަދ   ރާ 

ފަނޑިޔާރ ޭގެގ ޚަރަދަށް  ،ތީމ ގެއަށް ޚަރަދ ދެން ދެކޭޮގތ ަގއި ކޯޓަށް ކ ރާ ޚަރަދެއް ނޫން. ބޮޑ  އިމާރާތެއް ބަލަހައްޓަނީ. 

ފަނޑިޔާރ ގެއަށް ވަރަށް   ،މިސާލަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބ ނަންވީ  ދެން   ޚަރަދެއް ޮގތަށް ފެންނާނީ.އެއީ ވަރަށް ބޮޑ   މާވީ

  ތީމ ޭގތް  އޮއެބަ  ފަނޑިޔާރ ޭގެގ ޚަރަދ ެގ ތެރޭަގއި  ތަނެއް.    ޚަރަދ  ބޮޑޭ. އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ ފަނޑިޔާރ ެގ ޚަރަދ ބޮޑ ވާ 

ެވއްޖެއްޔާ ވަރަށް ބޮޑ  ޚަރަދެްއ  އެ ވަރ ެގ ތަނެއް ބަލަހައްޓަން  ،މާރާތް ބެލެހެްއޓ ންއިތީމ ެގ  ،  ޕޫލް ބެލެހެްއޓ ންސ ވިމިންގ 

ދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ބަެއއް ރަށްރަށ ެގ ފަނޑިޔާރ ޭގެގ ފާހާނާ ވެސް ނެތް. ފާހާނައެއް ވެސް ނެތް. ދެން ފަނޑިޔާރ ންނަކީ 

ރެއް. އެކަަމކ  މެޗެއްަގއި މިހާރ  ރެފްރީ  ރެފްރީއަކީ ވެސް ފަނޑިޔާ  .ރެފްރީައކީ ެވސް ފަނޑިޔާރެއް  ކޮން ބަެއއްތޯ ބަލާއިރ  

ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގއި ފ ޓްބޯޅަ މ ބާރާތ ަގއި ެވސް ފަނޑިޔާރ ންެގ  ؟ ޮގތް ވަރަށް ތަފާތ  ދެއްތޯ  ފަނޑިޔާރ ކަން ކ ރާ

ޓެކްނޮލޮޖީ  ބެންޗެއް ވެސް އޮވޭ. އަދި އޮފްސައިޑް ޯގލެއް ޖެއްސަސް ދެން ތިބޭ ބަޔަކ  އައިްއސަ އޮފްސައިޑްކަން ނ ވަތަ
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ެއއް ނ ފެނޭ ދ ނިޔޭެގ އެހެން  ބޭނ ންކޮށްެގން ވެސް ބ ނޭ. ެއހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ މިހާރ  އަޅ ަގނޑަކަށް އަދި 

ލަތްތައް ސީހެކި ނ ވަތަ އެހެންނިހެން ވަ  ޒަމާނ ެގ ފޮރެންސިކ   ޤައ މ ތަކ ަގއި އެ ބޭނ ންކ ރާ ޮގތަށް ޓެކްނޮލޮޖީ ނ ވަތަ މި

ޤީޤ ކ ރާ ދަނީ. ދެން ތަޙ   ކ ރަމ ން މިކ ރާ ފާޑަށް ހ ކ ންއޮތީ ބޯދާ ޒަމާނ ަގއި ހ ކ ންައދިވެސް   ؛ކ ންކ ރާބޭނ ންކޮށްެގން ހ 

  އި،ރީނާއާ ަގ  އިޤީޤ ތަކަކީ އެއީ ހެއްކާޤީޤ ކ ރަނީ އެ ޒާތަކަށް. ިގނަ ފަހަރ  ކޮށްފައި އޮންނަ ތަޙ ބަޔަކ  ވެސް ދެން ތަޙ 

ޓެކްނޮލޮޖީއާ ޒަމާނ ެގ  މި  ޢިލްމީ  ދެންނެވި  ވަ ހ ރި  އިމި  ނިންމާފަސީހާ  ބޭނ ންކޮށްެގން  ތަޙ   އިލަތެއް  ޤީޤ ތައް ހ ންނަ 

ފެށިެގން  ޕްރިސިކިއ ޓަރާ ވާހަކަދައްކަ ހިސާބ ން  ވަކީލ ން  ފަރާތ ެގ  ދެ  ައދި  ހިސާބަށް،  ކޯޓާ  މި  އި  ޮގސް  ނިމޭއިރ ަގއި 

ހިސާބަކ ން އެ މަސްތ ވާތަކެތީެގ  ދެންނެވި ކަންކަމެއް  ފެންނާކަށެއް ނ ހ ރޭ. އަތ ލައިަގނެެގން ެގންދެވޭ މަސްތ ވާތަކެތި ަވކި  

ޤީޤ ކޮށް ނިންމާއިރ ަގއި އެ އިރެއްަގއި ހ ންނަ ަވކީލެއް ނ ވަތަ ކޮންމެ ެވސް  އެ ފަރާތ ން ތަޙ   ،ޤީޤ ކ ރާ ފަރާތްތައްތަޙ 

ވަކީލ  އ ޅޭ  ބާތަކަށް  އެހެން  ތަންކޮޅެއް  އ ޅޭ  އެބަ  ވެސް  ާމކެޓެްއ    ންވަކީލ ން  ެއއްކަލަ  ެއއީ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި 

ން ވެސް ޕަސެންޓެްއ  އިއެ  ،މަސްތ ވާތަކެތި ވިއްކާ މީހ ންނާ ޑީލްހެދ މާއި  ،ނެގ މާއި   ވެސް ފައިސާއިން  އޭޓްކޮށްެގން އެ ކްރި

މަސްތ ާވތަކެތި ވިއްކާ މީހާއަށް ވެސް   !ނަަގިއެގން، ކަނޑައެޅިެގން ެއބަ އެނޭގ އެއީ ކޮށްފައި ތިބި ބައެއްކަން. ރަނަގޅ 

ކޮރަޕްޝަންެގ ތެރެއިން ވެސް އެބަ ހިންާގ. ވަކީލ ންެގ ތެރޭަގއި ވެސް    ވެސް،ާގނޫނީ ަވކީލެއް ޙައްޤ ވާނެ. އެހެންނަމަ

 ؛އަދި ފ ލ ހ ންެގ ތެރެއިން ވެސް އެބަ ހިނާގ. ިމ ކަންކަން ބެލެވެންޖެހޭނެ. ފަނޑިޔާރ ެގއާ ހިސާބަށް ެވސް  ،އެބަ ހިނާގ

ފެންނަނީ ފަނޑިޔާރ     ޔާރ ެގ ޯގހޭ.ފަނޑި،  ބައެއް ފަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރަނަގޅ  ފަނޑިޔާރ ންނަށް ވެސް ބ ނެވޭ

އެކަމަކ  އެ ނިޔާ އަީއ    .ތަން އާޚިރ ަގއި. ެއންމެ ފަހ  ވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަނީ ފަނޑިޔާރ ެގ ނިޔާ  ހ ކ ންކ ރާ

  ޤީޤ  ސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްެގ ތަޙ ކޮން ސަބަބ ތަކާ ހެދިކަމެއް. އަދި ޕްރޮ  ،ކިހިނެއް ކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނޭނޭގ

ސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހ ަގިއ  ވެސް ނޭނޭގ. ޕްރޮ  ކަމެއް  ޮގތް ބައްލަވާފައި އޮތީކީ ކޮން މިންވަރަކަށް  ނ ހިނާގހިނާގ

މަރ ެގ    ،ސިންާގ ބޮޑެތި މަސްތ ާވތަކެތީެގ މައްސަލަާއއިބޮޑެތި  ،ޮގތް   ނ ހިނާގހިނާގވެސް އ ޅޭނެ ވަރަށް ބައިވަރ  ކ ދިން.  

ނ ވަތަ ދައ ލަތ ަގިއ ހ ންނަ ތިޖޫރީން   އިތްަގނޑ ަގއި ހ ންނަ ފައިސާ ނެގ މާ ހަމައެކަނި ވަ ؛އެ ހިންގާ   އި،މައްސަލަތަކ ަގއާ 

އެކަންޏެއް  ތެރެިއން  ފައިސާނެގ ން  ސަރ ކާރ ެގ  ކޮރަޕްޝަނަކީ  ކޮރަޕްޝަނަކީ.  ސަރ ކާރ    ،ނޫން  މިސާލަކަށް 

 ބޮޑ  ކޮރަޕްޝަނެއް. ޤީޤެއްެގ ތެރޭަގއި ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހިެގން ކަމެއް ކޮށްފިއްޏާ އެީއ ވަރަށްތަޙ  ؛މ އައްސަސާއެއް 

ހ ރިހާ   އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ އޭ.ސީ.ސީން ވެސް ނ ވަތަ އެހެން ބަޔަކ  ެވސް އެއީ ކޮރަޕްޝަނެްއ ކަމަށް ބަލާ ތަނެއް. މި

ބޯޅަ ކ ޅޭއިރ   ވީމާ ފަނޑިޔާރ ެގައށް ވެސް ކަމެއް ކ ރެވޭނީ. ފަނޑިޔާރ ން ވެސް ފެންނާނީ. މިސާލަކަށް ފ ޓ ކަމެއް ހަމަ

ރަށްރަށ ަގއި ރެފްރީ އަރަނީ   ހ ންނާނެ  ދިދައެއް ވެސް ނ ނަނާގ. ކ ރީ ޒަމާނ ަގއި  ދަނޑަށް، އަރާއިރ  ލައިންސްމަނ  

ކ ޅޭއިރ ަގއި ހަމަ އެންމެ ލަިއންސްމަނެއް ހ ންނާނީ އިނޭގތޯ. އެއީ އެއް ރޮނގ  ބަލަހަްއޓާނީ. އެއް ރެފްރީާއއި ެއްއ  

ކީ ވެސް، މެޗް ށް. އޭނަ ދިދަނަާގނީ ވެސް، ެއއީ އޮފިޝަލައޭނަ ދ ވާނެ ދަނޑ ެގ ެއއްކޮޅ ން އަނެއް ކޮޅަ   .ލައިންސްމަނާ
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ކީ ވެސް އެއީ. ެއޮގތަކަށް މިހާރ  ކަމެއް ނ ކ ރެވޭނެ. ދެ ފަރާތ ަގއި ތިބެންޖެހޭނެ ދިދަ ހިފައިެގން ތިބޭ ދެ  ރަކޮމިޝަނަ

ޯގލ     މަ އެހެން ނ ކ މެވަރަށް ކ ރީ ޒަމާނ ަގއި ހަ  ،ލައިންސްމަނ ން ވެސް ތިބެންޖެހޭނެ. އެްއކަލަ ރަށްރަށ ަގއި ކ ރީަގއި 

ޒަމާން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލ ވެއްޖެ. އެހެންވީމާ،  މިހާރ     ،ކ ޅޭލާ ޮގތަކަށެއް ނ ކ ޅެވޭނެ މިހާރ . އެޮގތަކަށް ނޫން  އިއަޅައިލާފަ 

ނޮލޮޖީ ހ ރި ރެފްރީއަކީ ފަނޑިޔާރެކޭ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ، މި ޒަމާނ ެގ ޓެކް  ެވސް އެ  އިިއގަ މި ޒަމާނ ަގއި ފ ޓްބޯޅަ

ހެކި ވެސް މަސްތ ވާތަކެތީެގ މައްސަލަެއއް ޖެހިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ނ ވަތަ ފެނިއްޖެ   ބޭނ ންކ ރަންޖެހޭނޭ. ފޮރެންސިކ 

. އަތ ލަން ވެސް  އިންނަނީ ފ ލ ހ ނެްގ ތެރޭގަ ހ އެ ލެބޯޓްރީ ވެސް   ؛ެގންދަނީ  މީހާ ޓެސްޓްކ ރަން މި  ކަމަށް ވަންޏާ އެ

އްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ސާބިތ ވި ކަމަށް ވެސް އެބަ  ށް ކިރިޔާ ވެސް ހިތްހަމަނ ޖެހިނ ވަތަ އެ މީހ ންނަ  ،މި ދަނީ ފ ލ ހ ން

ލެބޯޓްރީައކ ން ެއއްޗެހި    ޮގތަކީ އެ ފަރާތަށް ނ ވަތަ ވަކި ފަރާތަކަށް ނ ޖެހޭ ފޮރެންސިކ   ހަދާ. އެކަމަކ  އޭެގ އިންސާފ ެވރި

ދިޔައި  ޓެސްޓ  މިންވަރަށް  އެ  ހޯދ ން.  ވެސް  ހެކި  ކ ރ ން.  ރަްއޔިތ ން  މާވެސް  އ ޅޭ   ؛ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ތަނެްއަގއި  އެ 

އިންސާފ  ކިޔަނީ ހަމައެކަނި ފަނޑިޔާރ ޭގަގއި އިންނަ ފަނޑިޔާރ    ؛ދާކަން  ރައްޔިތ ންެގ ހިތަށް އިންސާެވރިކޮށް މިކަން

ރި މީހާ.  ސްމ ، ދެން ހ ރީ ކ ށްކ ޚަ މި ބ ނާ ދައ ލަތަކީ އެއް    ކަނޑައަޅާ ނިޔާއަކަށް ނޫން. ދެ ޚަސްމެއްެގ ދެމެދ ަގއޭ 

އަޅ ަގނޑ މެން ދައ ލަތ ެގ   ،ދާ ފަހަރ ަގއި ިގނަ ފަހަރ  ދައ ލަތް ނ ހޭލެވިެގން ެވސް އެބަ އާދޭ. ހަމަ ދައ ލަތ ން  އެޮގތަށް

ފޮނ ވަނީ އޮފީހ ން ފޮނ ވާއިރ ަގއި ބައެއް ދ ަވސްދ ވަހ     .ނަމ ަގއި ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް ނ ވަތަ އެހެން މީހަކ  މި 

ދައ ލަތް ވިހަން ވެސް އެބަ ދޭ.  ނާދޭ. ދައ ލަތް ބަނޑ ބޮޑ ެވެގން ެވސް އެ ދ ވަހ  ހާޒިރ ނ ވޭ.  ދައ ލަތް ބަލިވެެގން ވެސް  

ެގ  ޖެހީމާ، މީހެއް   އިދައ ލަތޭ މި ކިޔަނީ، މީހެްއ ަގިއަގ  ،ދައ ލަތް ވިހާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ   މާ،އެހެންވީ

އަނި  އަނިޔާދިނީމާ  އިަގިއަގ ދައ ލަތަށް  ދަޢ ވާކ ރޭ  އެބަ  ދައ ލަތ ެގ  ސަރ ކާރ ން  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ކަމަށް  ޔާކ ރި 

ނޫސްތަކ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފަހަރ   ބައެއް  އެކަމަކ   ދަނީ.  ވެސް  ތަނަށް  އެ  އިންސާނެއް  ދަނީ  ވެސް  ދިފާޢ ަގއި 

 ތި ރައީސް ފ ރަަގހ ަގއި  .ވަރަށް ބޮޑ  ކަމެއްނ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  އޭ.ނ ވެ  ފެންނައިރ ، ދިވެހި ދައ ލަތ ން ހާޒިރެއް

ެގ ދިދަ. ދެން ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވަޑަިއަގންނަާވއިރ  އިނދޭ ދައ ލަތ ެގ ދިދަ. ދައ ލަތ ެގ  ހ އިންނަވަނީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ

މ ޅި ދައ ލަތް ނިސްބަތްވޭ. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވަޑައިެގން    .މި އިންނަނީ ހަނދ  ފަޅިއަކާއި ތަރިައކާ ޖަހާފަ  އިދިދައިގަ 

ބ ކ ރި ދ ވަހ  ވެސް އިން ދައ ލަތް ފެންނަން.  ޚާޠަހ  ވެސް މިތާ އަޅ ަގނޑ މެންނާ، ރަްއޔިތ ންނާ މ އެންމެ ފަހ ން ދ ވަ

ކ ރ މ ެގ   ތަމްސީލ ކ ރެޭވ ފ ރިހަމަ ބަރާއި އިޙްތިޔާރާ އޮވޭ ހ ރިހާ ކަންކަން  ދެން އެކަމަކ  މި ދެންނެވިހެން ދިވެހި ދައ ލަތް

އެހެންވީމާ، ބަެއއް ފަހަރ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެފަދަ  .  ތްރަްއޔިތ ން ޒިންމާކޮށްފަިއ އެބަ އޮ   ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް 

ވެސް އެބަ ބ ނޭ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ނ ވަތަ ޖ ޑީ  ކަންތައްތައް ބައްލަވަން ޝަރީ ނ ވަތަ ކޮމިޓީެގ ނ ވަތަ ފެށީމަ 

. ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ތަކަށް އޮންނަ ކަމެއް ނޫން އެއީކީ އެ ޮގ  ، ނޫން  .ރައީސް އަތްބާނަނީއޭއިންނަ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  

ސަރ ކާރ  ހިންަގން ތިބޭ ބަޔަކާ.    ،  އެްގރިމެންޓެްއ ސަރ ކާރާތްާގނޫނ އަސާސީއަކީ ެއްގރިމެންޓެއް. ރަްއޔިތ ން ހަދާފައި އޮ
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 ވީދާލި ދ ވަސް. އެ  ފެބްރ ވަރީައކީ އެ އެްގރިމެންޓް ަމގ މަތީން  7  ،ޮގތ ން   އެހެންވީމާ، މި ެއްގރިމެންޓ ަގއި މި އޮތް

ަގިއ  ކޮށްފައި އޮތްވާ ބަޔަކ  މީހ ން ނ ކ މެ، އެ ދ ވަހ  ހަމަ ވެކިމ  ފަސް އަހަރ ެގ މ އްދަތަކަށް ެއްގރިމެންޓ   ، ދ ވަސް ެއއީ

ޮގވަ އިސްތިޢ ފާއަށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައށް  ބިރ ،  އި ހ އްޓާ،  ހަރ ޭގަގިއ  އި ދަްއކަނ ފޫޒ ފޯރ ވަިއެގން  އެމް.ޑީ.ޕީެގ   ،

މީޑިއާރޯކޮށްލައި ދައ ލަތ ެގ  ނ ވިތާކަށް  އަދި  ހ އްޓާ ؛،  މަޤާމ ަގއި  މީޑިއާ  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޓީވީ    ،ދައ ލަތ ެގ 

  . މޯލްޑިވްސްެގ ދޮރަށް ބަޑިޖަހަިއ، ބަޑިޖެހ މ ެގ އަމ ރ  ހަމައެކަނި ލިބޭނީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް އޮންނަ އަމ ރެއް އެއީ

 ، ތަންތަނ ން ފެންނާނެ  އިރަށް ބަޑިޖަހައި، މިހާރ  ވެސް އެހެރީ ފެންނަން ޔޫޓިއ ބ ންނާހ އްދައެްއ ެއއީ. ޓީ.ވީ މޯލްޑިްވސް ދޮ

ރަ ތަން  އެ  ބިރ ދައްކައި،  މީހ ންނަށް  ތިބި  މޯލްޑިވްސްަގއި  ޓީ.ވީ  ބަޑިޖަހައި،  މޯލްޑިވްސްއަށް  ނަހީޓީ.ވީ  ބ  އިނ ކޮށް، 

ކަންކަން ކޮށްފައި އެ    ން ފޯނެއް ނ ނަާގ. އެއިބ  ރައީސް ހ ންނެީވ ފިއްލަަވއިެގހ ރި. ނަ  އިރައީސްެގ ކޮްއކޯފ ޅ  އޭރ ގަ 

ހ ރިހާ ކަމެއް ކ ރި މީސްމީހ ން ދައ ލަތ ެގ އެކިއެކި މ ައއްސަސާތަކަށް ވަދެ މިހާރ  މި ތިބީ. ކިހިނެއްތޯ އިންސާފ  ހޯދާނީ  

އިންސާފ ؟ ކީކޭތޯ؟ އަޅ ަގނޑ މެން ކިހިނެއްތޯ  ތިބީ    އެކަން ؛އަޅ ަގނޑ މެން  މި  މީހ ން  ވަދެކ ރި  . ތަންތަނަށް 

އ ޅެން ޮގަވިއެގން  މީހ ން  އެ  ކެތްތެރި.  ޓަކަިއ    ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އެކަމަށް  އަޅ ަގނޑ   ކ ރޭ.  އެބަ  މަސައްކަތް 

އްޞަކޮށް އެންމެ ފަހ ން ދ ވަހ  މާލޭގައި، މާލޭަގއި  ޚާރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. އަދި  

އްޞަކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން ދާއިރާެގ  ޚާ ،  އެކަމަށް ޓަކައި މާލޭ ރަްއޔިތ ން ؛އި ކަޑަޖަހާނަމޭދިރިއ ޅޭ ރަްއޔިތ ންނާ ރޯނ ދަމާ

ށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން. އިންސާފ ެގ ރައްޔިތ ން ފަރާތ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙަ

އެ ބަޔަކަށް ދިނ ން.   އިންސާފަކީ އެ މީހަކަށް ޙައްޤ ވާ މިންވަރ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

ތަރ  ބަޔަކީ ވެސް އަިއޑެންޓިޓީއަށް  ތަރަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކ  ވެސް އެބަ ތިބި. ދަފ ހަމަ އެހެންމެ، މި ރާއްޖޭަގިއ ދަފ 

ބެއްަގއި ޚާކޮންމެ އިންތި  ،ތެރޭަގއި   ެގބ ޚާތިބި ބައެއް ކަމެއް ެވސް ނޭނެގ. އިންތި  އިކޮންތަނަކަށް ޖެހިފަ  އީއެ  ަގއިބަލާއިރ 

  ތާވޯޓ ލާންވީމާ ފެންނާނެ އެ ފަރާތްތައް. މާލޭަގއި ދިރިއ ޅޭ  ފަ.ބަދަލ ކޮށްލާވެސް އެކިއެކި ދައިރާތަކަށް ެގންދާނެ އެ މީހ ން  

ދޭން އިތަރ ަގއި ޖެހިފަ. އެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޮގތެއް ހޯދަވީ މީހ ންތައް އެބަ އޮތް ދަފ   ފަންސާސް، ފަސްދޮޅަސް އަހަރ 

އޭ އެ  މާލޭ ސިޓީ ކައ ންސިލ ން އަޅައެއް ވެސް ނ ލަ ؛ތަރ ކ ރޭ. އެހެންވީމާ، ދަފ    . އެމް.ޑީ.ޕީން އެ މަސައްކަތްޖެހޭނެ

މިހާރ  ވެސް  އިމީސްމީހ ނާ ދޭތެރޭަގ ދަފ   އިމާލޭ ރައްޔިތ ންނަށް ރޯނ ދަމާފަ.  ދޭއިރ ަގއި  ތިބި  އި  ތަރ ަގޯގތި  ޖެހިެގން 

ްއޞަކޮށް މިހާރ  މި ބަދަލ ވަމ ންދާ  ޚާ ؛ބި މީހ ން. އެ ފަރާތްތަކަށްމީހ ން ވެސް އެބަ ތިއްބޭ ަވރަށް ޒަމާންވެފައި ތި

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބިމަކީ ައގ ބޮޑ  އެްއޗެްއކަން މިހާރ  ސާފ ވާނެ ވަރަށް ރަނަގޅަށް. ހޯމްސްޓޭ ވެސް އަޅަމ ން   މާޙައ ލ ަގއި 

އިން ެއއްކަލަ  ޝާޅ މެއް ހޯދޭނެ. އެއީ ސީރިޒަމްަގިއ ވެސް ކޮންމެ ރަށަކ ން ބިމެއް ލިބ ނަސް، ދިރިއ އެދަނީ. ހޯމް ސްޓޭ ޓޫ

ހިޔާ ފްލެޓ  ވެސް ދީފައި އޮތީ.    ަގއި އެޮގތަށްދަރަންޏަށް ނަާގ ސައިކަލ  އ ސޫލ ން މި ނިމިދިޔަ ވެރިކަމ ަގއި ޕީ.ޕީ.އެމް 

 ؛ވެސް ދައްކަދައްކާ އެ   ، އެީއ ފަންސަވީސް އަހަރ  ވިޔަސް އަމިއްލައެްއ ނ ވާނެ. ސަިއކަލެއް ސީޝާއިން ނަަގިއެގން ވެސް
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ދ އްވަ  ެއކަމަކ  މ ޅި މާލެ ބަލައިލާއިރ    .ދާއިރ   އިލާފައިހަމަ ދެން ވަރަށް ރީތިވާނެ  ދަރަނި ކަމެއް ވެސް ނޭނޭގނެ. 

ސަިއކަލްތަްއ ވަރަށް ިގނަ. ކޮންމެ މީހެއްެގ ތިންހަތަރ  ސައިކަލ  އޮޭވ. އެ ސައިކަލަށް ލާރި ނ ދެއްކީމާ،  .  އޮންނާނީ ދަރަނި

، ހަމަ އިފައިލާ، އަނެްއކާެވސް އެހެން މީހަކަށް ވިއްކަ އިފަލާއި ހެން މީހަކަށް ވިއްކަ ސީޝާއިން ެގންޮގސް އަނެްއކާވެސް އެ

މެޝިން ެވސް ދޭ. ެއޮގތަށް ދީފައި ހ ރި ތަނެއް ެއއީ. އެސް.ޓީ.އޯއިން  ހ ރިހާ އެންމެން ވެސް ދ ްއާވނީ. އެޮގތަށް ދޮންނަ

ހާސް މީހ ންެގ ފްލެޓަކީ. އަޅ ަގނޑ މެން     ހަތްއެޮގތަށް ނަާގފައި ހ ރި ތަނެއް އެއީ؟ މެޝިން ދެނީ ނޫންތޯ  އިދޮންނަ މެޝިނާ

ހޯދަ މި  ދިރިއ ޅ ެމއް  ދާއިމީކޮށް  ބިމެއް.  ދައިމީކޮށް  ދެނީ  އަޅ ަގނޑ އިމި  އެއީ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް    ދެނީ. 

.  އޮތީ ފަނޑިޔާރ ންެގ ޗ ްއޓީ އިނޭގތޯ  ކ ރިމަތީަގއި މި  ެގއަޅ ަގނޑ  ؛ ޝ ކ ރ ދަންނަވާ ސަބަބަކީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ފަނޑިޔާރ ންެގ ޗ އްޓީެގ ޮގތ ަގއި އަންހެން ފަނޑިޔާރ ންނަށް ލިބިދޭ ހަ މަސްދ ވަހ ެގ ޗ އްޓީއެއް. ދެން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ 

ިމއީ ދައ ލަތެްއ، ރަްއޔިތ ންެގ ރިޕަބްލިކެއް އިނޭގތޯ. ކ ރީަގިއ    ،ން މިފަދަ ބިލ ތައް އަންނައިރ ަގއިހެކ ރިން ވެސް ދެންނެވި

މި ދައ ލަތ ަގއި ެއއް ، އޮތީ. އެހެންވީމާ، މި ރިޕަބްލިކ ަގއި  ވެފައި މި ާމނ ގައި ރިޕަބްލިކަށްޒަ މިހ ންނެވީ ބޮޑ ވަޒީރެއް. 

ސިކިއ ޓަރ  ފަނޑިޔާރ ން، ފ ލ ހ ން އެއީ މަޤާމ ތައް އިނޭގތޯ. ފަނޑިޔާރ ން، ފ ލ ހ ން، ޕްރޮ  ވީ. ކ ރަން   އެއްަގއި ކަންކަންހަމަ

އެންމެންނަކީ  ؛ރައްޔިތ ން ނ ަވތަ އިންސާނ ން  ދިވެހި  ިއ،ޔަޖެނެރަލް، ދެން އޮންނަނީ މ އައްސަސާތަްއ. މި ނަންނަން ނ ކި

އާދަްމެގފާނ . ދެން މަންމައަކީ ޙައްވާެގފާނ .    އެއީ.  ވެސް އާދަމ ެގ ދަރީން. އަޅ ަގނޑ ެގ ބައްޕައަކީ ވެސް އާދަމް ކިޔާ މީހެއް

ޙައްޤ ވާ ބަޔަކަށް  ކަށް،  އެހެންވީމާ، އެކަން ދަނެެގން ވަކި ނަސްލ ، ވަކި ޤަބީލާ، ަވކި ތަނަކަށް ނ ކިޔާ އެ އޮންނަ ބަޔަ

ދ ވަހ  އަންނަންވީ ޕްރޮސިކިއ ޓަރ    ނައޮތީ ފަނޑިޔާރ ންނަށް. ދެން އަން  ޔާޮގތ ން ެވއްޖެއް   އޮތް  ދޭންވީ. މިހާރ  މީަގއި މި

  ެވސް ައވަހަކަށް ށް، އަނެއް ދ ވަހ  ައންނަންވީ އެހެން. މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި ނެތް އެހާ މ އްދަތެއް. ވީހާޖެނެރަލަ

  ޮގތަކަށް ބިންތައް ފަރ މާކޮށްފައި   ނިންމޭނެ  ޮގތަކަށް  ން ފައިދާ ކ ރަނިވިއިޮގތަށް، މި  ކަންކަން ކ ރެވޭނެ  ރައްޔިތ ންނަށް މި

ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަްއ ވެސް ަވގ ތ  ސަލާމަތްކ ރ މަށް ޓަކައި.    މި ތަނަށް ފޮނ ވ މަކީ ެއއީ ަވރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް

   އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑަށް ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން. ޝ ކ ރިއްޔާ!   . އީސްިއއްޒަތްތެރި ރަ  އެބަ އޮތް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިކްރާމް ޙަސަން.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން  ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ 

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ނަންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ާގނޫނ   ާގނޫނ (އަށް    2010/13އާދެ!  ފަނޑިޔާރ ންެގ  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އެއީ    ޓަރނިޓީ ލީވްހ ށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަށް ައޅ ަގނޑ  ެވސް ތާއީދ ކ ރަން. ައޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މެ
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ކަމެއް ރަނަގޅ   ހަމަ  ދިނ މަކީ  މަސްދ ވަސް  ހަ  ވާނަމަ،  ކަމަށް  ލިބިއްޖެ  ދަރިޔަކ   ފަނޑިޔާރަކަށް  ެއކަން .  އަންހެން 

ރަްއޔިތ ންނަށް ކޮށްދޭ    އަދި ެއއީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޯއާގތެރި ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތ ެގ ދަށ ން ދިވެހި  .އެޮގތަށް ވާންޖެހޭނެ

  ޮގތް.   މިކަން މިޮގތަށް ނިމިެގންދިޔ މަކީ ައޅ ަގނޑ  ވެސް ބޭނ ންވާ  އި،ން އެ އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅަކަމެއް. އަދި ސަރ ކާރ 

އަޅ ަގނޑ    ވެސް  ކަމަށް  ލިބިެގންދާންޖެހޭނެ  ޗ އްޓީ  މަސްދ ވަހ ެގ  އެއް  ވާނަމަ،  ކަމަށް  ފަނޑިޔާރެއް  ފިރިހެން  އަދި 

ކ ރ ވާ ކަންބޮޑ ވ ަމކީ   މި  ބޮޑަށް ކ ރިަމތިޔިތ ން އެންމެ  ނަށް މިއަދ  ރައްންއެާއއެކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެ  ަގބޫލ ކ ރަން. އަދި ހަމަ

 ށްނ ދާކަން. އެކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭއަބާރަށް ކ ރި   ގައިޮގތ    ވެސް ފަނޑިޔާރ ޭގެގ އިންސާފ ެގ ދާއިރާ އެންމެ އެދެވޭ

އަދި އެ ފަނޑިޔާރ ންނަށް އެކި މައްސަލަތަކ ަގިއ    އިފަނޑިޔާރ ން ތިބި އަދަދ ތަކާ  ،ހޯދަން. ހ ރި މައްސަލަތަކާއި  އްލެއްހަ

ކޮންޮގތަކަށް ރާަވއިެގންތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭ ބަލަން.    ،އެ ަވގ ތަށް ކަންކަން ނިންމެން ކިހިނެއް  ،ަވގ ތާއި  އެ ހޭދަކ ރެވޭ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިންސާފ ެގ    ،ބަލައި އެއަށް ރަނަގޅ  ޢަމަލީ ނިންމ ންތަކެއް ނިންމަން އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭ. އެޮގތ ން

ރައް އ ންމީދ   ކ ރާ  މި  ރައްޔިތ ން  މައްސަލައަކީ ދާއިރާަގއި  ލަސްވަމ ންދާ  ނ ވެ  އެކަން  ހޯދައިދޭންޖެހޭނެ.  ޔިތ ންނަށް 

ޮގންޖެހ ންތައް އެބަ    މައްސަލަެއއް. އަދި އަޅ ަގނޑ  މިހެން މި ދަންނަވާއިރ ަގިއ ވެސް އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ ބައިވަރ  

ށް ބަލާއިރ ަގއި ވެސް ފަހަރެްއަގިއ  ހ ރި ފަނޑިޔާރ ންެގ އަދަދަ  ހ ރިކަން. އެއީ ފަނޑިޔާރ ންެގ އަދަދަށް، ރާއްޖޭަގއި ލިބެން

ހަމަ ހަމަ އެންމެ އެދެވޭ އަދަދަށް ފަނޑިޔާރ ން ނ ލިބ މަކީ ވެސް އެކަށީެގންވާ ކަމެއް. ނަމަެވސް، މި މައްސަލަތަކަކީ  

ކ ރިދިވެހިބަހ ން   ދިވެހިބަހ ން  މައްސަލަތަކަކަށް  ށްއަލިޔެ،  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ެގންދަންޖެހޭ  ފަހަރެއްަގއި  ވާއިރ ަގއި 

މިވަރަށް ރިސޯސް އެވެ ރާ މައްސަލަތައް ލަސްވަމ ންދަނީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ. ނަމަވެސް،    ވީމާލަބަލް ނޫންއިއްޖޭަގއި 

ހޯދ މަށް ޓަކައި ފަނޑިޔާރ ން އިތ ރަށް    އްލ ހަހޯދަން. މި    އްލެއްހައަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ މިއަށް    ،އަޅ ަގނޑ ެގ ޕޮއިންޓަކީ 

ެގންދަން. ެގންޮގސްެގން މި   ށްއަޖެހޭ ކ ރި  ތައްޔާރ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ވެސް އެބަ  ތައްޔަރ ކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް ވާނަމަ،

ވެފަިއވާ  ެވސް ައވަހަކަށް ރާއްޖެއަށް ލިބިެގންދިޔ މަކީ ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން  އްލ  ވީހާހަ

ކ ރާނެ އެކަން ެއޮގތަށް ެވެގން. އެކަން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވެސް ަގބޫލ   ދ ތައް ފ އްދ ނީ ކަމަށް ރައްޔިތ ން ހަމަަގއިމ ޢ ވަ

، އަދި  އިވަގ ތ  ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރ ން ވެސް ަމއްސަލަތައް ައވަހަށް ނިންމަ  މި ؛ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން. އަދި ފަނޑިޔާރ 

ނިންމަ ައވަހަށް  މައްސަލަތައް  ނަމަވެސް  ޓައިމްަގއި  ފަރާތްތައިއޯވަރ  ލިބެންޖެހޭ  އިންސާފ   ެއއަށް  ވީހާވެސް ،  ކަށް 

 އަވަހަކަށް އިންސާފ  ލިބިެގންދިޔ މަކީ ވަރަށް ވެސް މ ހިންމ  ކަމެއް. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  .ޚައިތަމް ައޙްމަދ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ ދެކ ނ  މައްޗަންޮގޅީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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 އަޙްމަދ  ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މައްޗަންޮގޅީ

ނަންބަރ  ާގނޫނ   ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ށް  (އަާގނޫނ   ފަނޑިޔާރ ެގދިވެހިރާއްޖޭެގ  )  2013/10  ޝ ކ ރިއްޔާ 

އަޅ ަގނޑ   ޖ މ ލަ ޮގތެްއަގއި  އިޞްލާޙަކީ ައސްލ  ހަމަ    މި ވާމި ބިލ ަގއި  ؛ އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

  . މިީއ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވަޢ ދެއްެވއްޖެްއޔާ  ބ ނާ ޮގތ ން ވެއްޖެ ކަމ ަގިއ    ދެން މީަގއި މި.  ވެސް ތާއީދ ކ ރާ އިޞްލާޙެއް

 6ގ ޅިެގން މި ލިބޭ    އ މާއްޔާ އެ ިވހެބ ނާ ޮގތ ން ވެއްޖެ  ވެސް ހަމަ އެ ވަޢ ދ ަގއި މި  އޮތީ ކ ރިން  ފ އްދިފައި މި

އަދި ޭއެގއިތ ރ ން ފިރިހެން   ، ގ ޅިެގން މި ލިބޭ ޗ އްޓީތަކާއި  ދ ވަހ ެގ ޗ އްޓީ. ދެން ައދި އޭެގއިތ ރ ން މާބަނޑ ވ މާމަސް

ވެ  ،މީހާއަށް ޗ އްޓީތަކަކީ  ހ ރިހާ  މި  ޗ އްޓީ  މަހ ެގ  އެއް  ލިބޭ  މި  ޕެ ފިރިމީހާއަށް  މިސް  ކަމ ަގއި  ލީވް  އޮތީ.    ިއޑް 

ރަ އ ޅ ްއވާނީ  އި ީމަގ ؛ީއސްއިްއޒަތްތެރި  ހާލ ަގއި  އެކި  ބޭފ ޅ ން  އަންހެން  މާބަނޑ ާވ  ެއއްބަިއ    ންއިއެ   .އެކިއެކި 

ން ހޮޑ ލައިެގން އެކަހަލަ އ ނދަޫގތަކެްއ  މަތީެގ  މޯނިންގ ސިކްނެސް  ،ފަހަރ  ވެސްތިންހަތަރ   އަންހެނ ންނަކީ ދ ވާލަކ   

ދާ ބައެއް.    ނ ންނަކީ ވިހިތިރީސް ފަހަރ  ވެސް ެއކަމ ެގ ތެރެއަށްނެއްބައި އަންހެއަދި ޭއެގތެރެއިން އައެއް.  އައިސްދާނެ ބަ 

އަސްލ  ޙަޤީޤަތ ަގއި    މީގައި  ،ންނަނީ. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އޮ  ކިޔާ ބަްއޔެއް އޭަގއި މި  މިސިސްރހައިޕަ  އެއީ

 ޮގތްޮގތަށް  ބޭކަނބަލ ންނަށް އެކި  އެކިޔާ ދާ ޕްރޮސެސްއަކީ  އްކ ރަންޖެހޭ ކަންތައް އެހެންނޫނިމި  ގ ޅިެގން    މާބަނޑ ވ މާ

  6ދޭންވާ ޗ އްޓީތައް އެހެންނޫނީ އެ ލިބޭ    އަސްލ   އެހެންވީމާ،އޮތީ.    އް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ފެނިފައިދާ ޕްރޮސެސެ

ބ ނާ   މިވިހެއ މޭ  އާދައިެގ ޮގތަކަށް    ނޯމަލް ބާތެއް އެހެންނޫނީ  މިސާލަކަށް  ،ޗ އްޓީއަށް ެއ ދާ  ރިކަވަރީ   ،މަހ ެގ ޗ އްޓީ

  ތަކެއް ން ޕްލަސް އެތައް ބައިވަރ  ކޮމްޕްލިކޭޝަންއަދި ެއޮގތ ން ސިޒޭރިއަ  .ޮގތަށް ހ ރިހާ ބޭކަނބަލ ން ވެސް އެބަ ތިއްބަވާ

  ބޭކަނބަލ ން އެބަ   ހޭދަކ ރަންޖެހޭ. ތިންހަތަރ  މަސް ހޮސްޕިޓަލ ަގއި  އްބަވާތި   އޮންނަ ބޭކަނބަލ ން ވެސް އެބަ  ަގއި އޭެގތެރޭ 

މީަގ އެހެންވީމާ،  ފަނޑިޔާރ ން   އި ތިއްބަވާ.  މިޮގތަށް  ޗ އްޓީތަކަކީ  މި  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ައސްލ   ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ  

އެޮގތ ެގ  ލ  މި ޗ އްޓީތަކަކީ.  ޙައްޤ ވާ ޗ އްޓީތަކެއް އަސް   އެހެންނޫނީ  ދެން ތިބި ބަޔަކަށް ވެސް ދޭންޖެހޭނެ   ،ކީއްކ ރަން 

މި ާމއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކ ރާ ޗ އްޓީެގ އިތ ރ ން މާބަނޑ ވ މާ   ،ބަޔާންކޮށްފައި ެއބައޮތް އެންމެ ތިރީަގއި  އިމީަގމަތީން  

ެގ ދަށ ން ލިބޭ އެހެނިހެން ޗ އްޓީ (ާގނޫނ ވަޒީފާއާ ބެހޭ  )  2/ 2008ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ނ ވަތަ ވިހެއ މާ ގ ޅިެގންގ ޅިެގން  

މިހިސާބ ން އަސްލ  ޙަޤީޤަތ ަގއި މި )ބ(   ،. ައޅ ަގނޑ  މި ހިތަށްއަރަނީވެއޭލިބ މ ެގ ޙައްޤ  ފަނޑިޔާރ ންނަށް ލިބިެގން

އޮ ފ ދޭނެތްއެކަނި  މީތި  ނަމަވެސް  ޙައްޤ ތަކެއް   ަވކިަވކިން  ބާއޭ  ހ ރިހާ  އެ  އެީއ  ބަދަލ ަގިއ.  ޑިފައިންކ ރ މ ެގ 

ެއ    އިހ ރި ޗ އްޓީއަކާ  އެއް މަހ ެގ ޗ އްޓީއާިއ، ދެން  ،މަހ ެގ ޗ އްޓީއާއި   6ލަ  ފަނޑިޔާރ ންނަށް ލިބިެގން އެބަދޭ. އެއްކަ

ޮގތެްއަގއި  އެހެންވީމާ، ޖ މ ބަދޭ.   އެްއޗެހިތައް ލިބިެގން އެ ޮގތަށް މި    އަދި މިލަ  ބިލ  އޮތް ކަމ ަގއި ވިޔަސް  އޮތް 

ޮގތ ަގއި ފ ރިހަމަ  ތާއީދ ކ ރަން  ހަމަ  ބިލަށް  މި  އެ  .އަޅ ަގނޑ   ައޅ ަގނޑަށް  އެެއއީ  ވެސް    ،ނގޭ ބަ  އަޅ ަގނޑަށް 

އްދަތ ެގ ތެރޭަގިއ ކ ރާ މ ތ ކަޑައްވިހެއ މަށްފަހ ަގއި    އަދި  މާބަނޑ ވެެގން  ،ތަޖ ރިބާކ ރެވިފައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހ ރީ
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ހާލ  ރައީސް ކަޑައްތ އެހެންނޫނިއްޔާ    ،އ ޅެންޖެހޭ  އިްއޒަތްތެރި  އެހެންވީާމ،  ކަންތައްތައް.  އެ  ވޭނާިއ  ިމ   ،ކ ރަންޖެހޭ 

ޗ އްޓީ    ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންާވ އެއް ކަންތައް ެއއީކަންތައް ފާހަަގކޮށްލާފައި ދެން  މި  ަގޑީަގއި އަޅ ަގނޑ   

ިމ . ނެތޭ އެ ހިސާބަކ ން ނިމޭކަށް، ދިން ކަމ ަގިއ ވިޔަސް   ތަކެއްނާޔަތްއިހ ރިހާ   ، މިެއއްޗެއްހަމައެކަނި ދީ މި ހ ރިހާ 

ކޯޓ ތަކ ެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ    ،އެތައް ބައިވަރ  މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންނެއް ފާހަަގކ ރަމ ންދާ ކަމެއް އެއީ  މަޖިލީހ ެގއިްއޒަތްތެރި  

  ން އެބަ އްލ  ހޯދެހައެ މައްސަލަތަކަށް  ޖެހޭ.    އެ ަމއްސަލަތަްއ ބެލެން އެބަ  ކަން.ހ ރި  ވަރަށް ބަިއވަރ  މައްސަލަތައް އެބަ

ދ ވަހެއް  އެތަްއ  ފަހަރަކ   އެތައް  ގ ޅާފައިޖެހޭ.  ބަޔަކ   ބައިވަރ   އެތަްއ  އެބަހ ރި  ވެސް  އަޅ ަގނޑަށް  މަތީން  އެ    ،ެގ 

ހަދައިފިއޭ   ،ވާހަކަދަްއކާފައި ފަނޑިޔާރަކ   ހަދައިފިއޭ،  މިހެން  ފަނޑިޔާރަކ   ނިންމައިފިއޭ  ،އެހެން  އެހެން ،  މިހެން 

ހ ށަހެޅިެގން އެ   ތަކަށްވާ ފަރާތްންހ ށަހެޅެ  މައްސަލަތައްއެ  އެހެންވީމާ،   ؟ރ ން ހަދާނީނިންމައިފިއޭ. ދެން ކިހިނެއްހޭ އަހަ

ިމ   ،އަޅ ަގނޑ މެން މި ކިޔާ ފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ކ ރ ން ޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ އްލެއް ލިބެން އެބަހަކަމ ގައި ރަނަގޅ  

އްލެްއ  ހަ  ނާޔަތްތަކެއް ދީެގން ވެސް މި ކަމެއްއިހަމައެކަނި ޗ އްޓީ ދީެގން މި ހ ރިހާ  .  ކަންތައްތަކެއް ނ ވާނެ އިނޭގތޯ

މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ަގއި ފާހަަގކ ރެވިެގންދިޔަ ހަމަ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންޭވ އަދި  މިއާެއއްކޮށް  ނ ވާނެ. އަދި  

ެއއީ ކަންތައް  އެބަ  ،އެއް  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެބަ  އެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ލިބެން.  ޕްރޮޓެކްޝަން  ފ ރިހަމަ  ނޭގ އެ  ޖެހޭ 

އެއްކަލަ    . ނިންމާއިރ އޮންނަނީ ވެފަ  ފަހ ެގ ނިންމ ން ކަމ ަގއި މި  ނިންމާ ނިންމ ން އެއީ އެންމެ  ވިސްނާލީމަ ފަނޑިޔާރެއް

ޔާ އެ ފަނޑިޔާރ   އްއެހެންެވއްޖެ ކަމ ަގއި ވެއްޖެ .  ށްކ ށްވެރިވާ މީހާ އޭނަ ަގބޫލެއް ނ ކ ރޭ އޭނަައކީ ކ ށްވެރިވާ ީމހެއް ކަމަ

އިންޒާރ  އައިސް އެ ކަންތަްއތަކަކީ އާ ކަމެއް ނޫން. އެތަްއ ޒަމާނ އްސ ރެން ފަށަިއެގން  ،  އެ ކަންތައް ނިންމ މަށްފަހ ަގއި 

އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގިއ    ،އްޔާ ހަމަެއކަނި ރާއްޖެއަކ  ނޫންޮގތ ން ެވްއޖެ  އަޅ ަގނޑަށް ހީވާ ވަމ ންދާ ކަންތައް ެއއީ . ހަމަ  

ޖެހޭ.   ރިހަމަ ޕްރޮޓެކްޝަނެއް ފަނޑިޔާރ ންނަށް ލިބެން އެބަފ ާވކަންތައްތަްއ މި ކަންތައްތަކަކީ. އެހެންވީާމ،  ހަމަ  ވެސް  

ދޭތެރޭަގއި    އޭނަެގ ފ ރާނައާނިކ ންނަ ޮގތަށް    އެހެންނޫނީ  މާދަމާ   ފަނޑިޔާރ ން މިއަދ  ެއ ނިންމާ އެްއޗެއް ނިންމާފައި

ޕްރޮޓެކްޝަން ދެވިފަިއ    .އިހ ރެެގން ނ ވާނެ އަސްލ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  އެ ބިރ ވެރިކަމ ަގ،  އިދޭތެރޭ ިވސްނަ  ޢާއިލާއާ،  އި ވިސްނަ

ދެން   ނ ޖެހޭނެނިންމަންޖެހޭ ނިންމ ންތައް ނިންމަން ފަސޭހަ ވެސް ވާނެ. ިވސްނާކަށް  އްޔާ ޭއނައަށްޖެ ހ ންނަ ކަމ ަގއި ވެއް

ކިހިނެއް ރައީސްވާނީ  އިްއޒަތްތެރި  ބެހޭ ؛ބާއޭ.  ބިލާ  ،ޮގތ ން  މިކަމާ  އަޅ ަގނޑ     ބެހޭ  މި  ދެން  ވާހަކައަކީ  ޮގތ ން 

ެއހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ    .ބަލައިލަނީމި  ނިމ ން ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ     އިދަންނަވާލަނަވާލަން ބޭނ ންވާ އެްއޗެްއ  ދަން

 ކ ރ ކޮށްލާފައި ނިންމާލަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ރަޝީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ރާެގދާއި  އ ތ ރ  މައްޗަންޮގޅީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   ރަޝީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ޅީމައްޗަންގޮ 

ަގބޫލ ކ ރަން  ެވސް  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ލީްވެގ    ،އާދެ!  ކަންތައްތަކ ަގިއ  މެޓަރނިޓީ 

އެބަ ެގންނަން  އިޞްލާޙެއް  ރަނަގޅ   ވަރަށް  ާގނޫނަށް  ހަމަ  އިޞްލާޙަށް   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މި  އެޮގތ ން  ޖެހޭކަން. 

ކޯޓ ތަކ ެގ    ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހިތަށްއަރަނީ  ،ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،އެހެނަސްއަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. އެކަމަކ   

ލިބޭ ޗ އްޓީތައް ނ ލިބި   ،ނާޔަތްތަކާއިއިލިބެންޖެހޭ    ނ ލިބި ނޫނިއްޔާމެޓަރނިޓީ ލީވްތައް    މައްސަލަތައް ނ ނިމި މިހިރީ

ދ ަވސްއެހެންވެެގން ިގނަ  މިހާ  ކޯޓ ތަކ ަގިއ  މައްސަލަބާަވއޭ  މި  ތަކެއް ެވެގން  ރައީސް   ދަނީ  ދެމިެގން   .އިްއޒަތްތެރި 

 ؛އާދޭ ވަރަށް ިގނަ ފަރާތްތައްއެބަ  ނޑ މެން ކައިރިއަށް  އަޅ ަގ  ،ހ ރި  ައޅ ަގނޑ މެން ހަނދާން އެބަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ން ކޯޓ އަހަރ     23،  އަހަރ   24އަހަރ ،    27ެއއްބަފާ ބައެްއެގ ޯގތި ނ ބެހިެގން  އިލީ އެއްބަނޑ ، ޢާެގެއއްެގ މައްސަލަ 

ތަނަށް އައިމާ    ައޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރަނީ މިއަދ  ިމ އިޞްލާޙ  މި  ޮގތެއް ނ ނިމި، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،ވަކި ކަމެއް ނ ނިމި

ބާވައޭ މި ެގންނާޔަތްތައް ާގނޫނ ން އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ނ ލިބިއި މިކަހަލަ    ހ ރެ ނޫނިއްޔާމެޓަރނިޓީއާ    ސަބަބަކީ.މިއީ ބާވައޭ  

  . ޖެހޭނެންނާޔަތްތަކެއް ލިބެއިވީމަ ދޭންޖެހޭ ހ ރިހާ    ނަށްއިންސާނ ން ؛ވަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   މެއް މިހ ރިހާ ކަންކަ

 ހ ރި ހ ށަހެޅ ންތަކަށް  ހ ށަހަޅާފައި  ،މެޓަރނިޓީެގ މިހިރި ؛ފ ރިހަމަ ޙައްޤ  އެ މީހ ންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވިސްނަ  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  މަރ ޙަލާަގއި  ކޮމިޓީެގ  އެދެން  ހަމަ  ބިލަށްވަޑައިަގންނަވާފައި  އި އަޅ ަގނޑ   މި   ،ވަޒީފާެގ 

ަވޒީފާ މަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ހަމައެއްެގ  އެއް  ބޭފ ޅ ންނަށް  ހ ރިހާ  ކ ރ ން. ން  އަދާކ ރާ  އެކަން  ހަމަހަމައިން  މިކަން 

  ދެވ ނީ. މެޓަރނިޓީއަށް ެވެގންދާނީ މާދަމާ މިއަދ  ކޯޓ ން ވަކި މ އްދަތެއް ބަޔަކަށް   ނޫނިއްޔާއެހެން ؛ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ 

އެ މ އައްސަސާއަކަށް   ،އެހެންނޫނިއްޔާ އެހެން މ އައްސަސާއެއް   ،މާ ޑިމާންޑެޑް އެހެން ބައެއް  ދެން އަންނަ އެއަށްވ ރެ

އިތ ރ  އެ  އަނެއްކާ  ޖެހ ނީ.  މި  ހަދަން  އެމް.އެން.ޑީ.އެފްޮގތެްއ  މިސާލަކަށް  އ ސޫލ ން  އެ  ، ޕޮލިސް،  ހެންވީމާ، 

  ން އާންމ  ފަރ ދ ންނަށް ވަކި  ނޫނިްއޔާ ން،ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ަވކި ،އިމިްގރޭޝަން، މިހެންޮގސް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް 

ެއއީ އެްއވެސް  ން.  މިއީކީ ައޅ ަގނޑ މެން މިކަން ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫ  ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އެއީކީ  މިހެން ހެދ ން

ަވޒީފާެއްއ    ،ކޮންމެ ވަޒީފާއެއް ކަމ ަގިއ ިވޔަސް  ، ެއއީނ ވާނެ ކަެމއް. އެހެންވީމާ، ވަޒީފާެގ ބަޔާންކޮށްެގންހާލެއްަގިއ  

ން ެއކަން ނާޔަތްތަކާއި އެ ހ ރިހާ ކަންކަެމއް އެއް ހަމަެއއްެގ މަތީއިލިބޭ  އެއީ އެ ަވޒީފާައކީ އެ މީހާއަށް    އަދާކ ރަންޏާ

މި   އ ސޫލ ތަކެއް.  ކ ރެވެންޖެހޭ ޓަކައި  މަޝްވަރާކ ރ މަށް  މިޮގތަށް  މައްޗަށް  ފްލޯރ  މި  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ެއހެންވީމާ، 

ކޮމިޓީެގ ަމރ ޙަލާަގއި ވަރަށް ރަނަގޅަށް    ،އިޞްލާޙ  ެގނެވ ނީތީ އަޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރަން. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ  އެދެން

އެހެނިހެން އިތ ރ  މ އައްސަސާތަކަކަށް    ،ވެދާނެތީވެ ތަކ ރާރ ެވެގން ހިނަގއިދާނެ ކަމަކަށް    އީވަޑަިއަގންނަވާފައި މި އި ވިސްނަ

ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންނަށް    ،ހިދާނެތީވެ، އެއް ހަމަެއްއެގ މަތީންޖެ ރ  ބަދަލ ތަކެއް ެގންނަންއަނެއްކާ ބިލ ތަކަށް އަނެްއކާ އިތ 
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ން އެދެން. ދެން އަޅ ަގނޑ   ކަމެއް ކޮށްދިނ މަށް ޓަކަިއ މަސައްކަތްކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެ  ކަށް މިކަން ހ ރިހާ ކަންޔަ އެއް ހަމަ

ފާހަަގކޮށްލަން ވާހަކަދައްކަން  ރިސެސްއަށް  ،ހަމަ  ފ ރ ޞަތ ގައި   ައޅ ަގނޑަށް  ފަހ   މި  ދެން  ލިބ ނީތީެވ،  ފ ރ ޞަތ  

ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. މާލޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް    ހަމަ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް

އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފަށްފަށ ން    ވިދާޅ ވ މަކީ ވިދާޅ ވި   ދޭން އެ މަނިކ ފާނ  ބޯހިޔާވަހިކަން ފ ރިހަމަކޮށްދޭން އެބިންކަނޑާފައި ބިން  

އަދި އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންެގ  މީދަކީ ވެސް  ން. އަޅ ަގނޑ ެގ އ  ކަމެއްމަނިކ ފާނަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވާއެ  

އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ލިބ ނ    .ދެއްވ ންަމނިކ ފާނ  އެކަން ނިންމައި  މީދަކީ ވެސް ވީހާެވސް އަވަހަކަށް އެކަން އެންވެސް އ 

 ފ ރ ޞަތ ަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިމ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ާގނޫނަށް    ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ރެްއވިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  

ޚާއްޞަކޮށް   ވަގ ތ  މަޖިލީހަކ ން އެ ކަމެއް ނ ކ ރެވޭނެ. ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަކީ  މި  ،އިޞްލާޙ  ެގނައ މަށް. ނަމަެވސް

މީދ ކ ރަން ންނެ. ދެން އ ާގނޫނ ަގިއ ފަނޑިޔާރ ންެގ ކަންތަކެއް ނ ހިމެނޭވަޒީފާއާ ބެހޭ  ފަނޑިޔާރ ންނަށް އޮންނަ ާގނޫނެއް.  

އަދާކ ރާ   ފާއިޞްލާޙ  ެގންނާނެ ކަމަށް. އޭރ ން ަވޒީ  ާގނޫނަށްވަޒީފާއާ ބެހޭ  ސަރ ކާރ ން އެ ކަންތައް ިވސްނަވާފައި  

ފަރާތް ިވޔަސް  އީއެ  ،ތަކެއްހ ރިހާ   ކަމ ަގއި  ވަޒީފާ  ވިޔަސް   ،ދައ ލަތ ެގ  ކަމ ަގއި  ވަޒީފާ  އެ ،  ޕްރަިއވެޓް  އޭރ ން 

 މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ަގމ ހަމަޖެހިެގންދާނެ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ  އެޮގތަށް  ކަންތައްތައް  

 ށް.ވިސާމަ މ ޙައްމަދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ވިސާމް މ ޙަްއމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ަގމ 

ހަމަ  ހ ށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް  ާގނޫނަށް  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ފަނޑިޔާރ ންެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ަވޒީފާއާ ބެހޭ ާގނޫނަށް ޙަޤީޤަތ ަގއި    ،ޮގތަށް  ދެންމެ ތި ފާހަަގކ ރި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސްފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. އާދެ!  

ލިބޭ އެކި ބާރ އަދި  ބެހޭ ކަންކަމ ަގއި  އާ  ނޫން ާގނޫނަކ ން ވަޒީފާ ނ ވަތަ އެ  ،އާދެ! އެއީ ފަނޑިޔާރ ން ކަމ ަގއި ިވޔަސް

އަދި ޚާއްޞަކޮށް އެޓަރނީ    ،ަގއި ސަރ ކާރ ން ވިސްނާފައި ބެހޭ ާގނޫނަށް ޙަޤީޤަތ އާ  ވަޒީފާ   ،ފަރާތްތައް އެހެން ހ ރިއިރ  

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރިއަށް އޮތް ތާނަގއި މި  ،އޮފީހ ން ވިސްނަާވފައި މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ހ ށަހެޅިއްޖެ ނަމަ ެގޖެނެރަލް

ދެކެން  މަސައްކަތް ައޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  ލ އިކަމެއް  އަދި  ފަސޭހައެއް  ލިބޭ  ހަމަ.  ކ ރ މަށް  މިއަދ ެގ ަގައދި  ވެސް  އިމ  

މާ ގ ޅިެގން މި ދޭ ޗ އްޓީއަކީ ވަރަށް ޯއާގތެރިކަމާ އެއްކޮށް ކ ރަން ފެށި މަސައްކަތެއް. އެއީ ސިވިލް  އ ސަރ ކާރ ން ވިހެ

މިއަދ    މ ވައްޒަފ ންނަށް  ހ ރިހާ  ލިބެމ ންދާއިރ އިމި  ސަރވިސްެގ  ވެސް   ،ނާޔަތްތައް  ބޭނ ންވަނީ  އަޅ ަގނޑ މެން 
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ކަމ ަގއި ާގނޫނަކ ން ވަޒީފާ ،  ވިޔަސް   ފަނޑިޔާރެއް  އެހެން  ފަރާތްތަކަށް ވެސް  ޝާމިލ ވާކަންކަމ ަގިއ  ބެހޭ  އާ  ނ ވަތަ   

ފަހިވެެގން އަނެްއކާެއހެންނަމަވެސް،  ން.  ޔ ދިމިކަން  ޮގތ ން  ވެސް  މާދަމާ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ާގނޫނ ަގއި  ފ ލ ހ ންެގ 

ބަދަލ   ެގނައ މ ެގ  އިޞްލާޙެއް  މިފަދަ  ޖ މ ެއކ   ަގއިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މޮޅ   ހަލަ    އެންމެ  މީެގ  މިއީ  ހޯދ ން  އްލެއް 

  އިންތިހާއަށް ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން. އާދެ! ފަނޑިޔާރ ންނަށް މިހާރ ވެސްެގ  އިތ ރ ެވެގންވާ ކަމެއް 

ރައްކާތެރިކަންއެބަ    ނާޔަތްތައްއި ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  މަސަްއކަލިބޭ.  ވެސް  ޮގތ ން  ތްތަކެއް ދިނ މ ެގ 

 ނާޔަތަކާ އިކޮންމެ  ، ޙަޤީޤަތ ަގިއ މިފަދަ  ަގއިނާޔަތްތައް ލިބިެގންދާއިރ އިކ ރެވެމ ންދާކަން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކ ރަން.  

މި    ،ގ ޅިެގން ކަންކަމާ އިޚާއްޞަކޮށް  މިފަދަ  ޢާއިލީ  ލިބިެގންދޭ  އެބަ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ޗ އްޓީއެއް  ބޮޑ   ގ ޅިެގން  ނާޔަތާ 

ވެސް ޙަޤީޤަތ ަގއި ވަރަށް ިގނަ މައްސަލަތައް ޙަޤީޤަތ ަގއި ފަނޑިޔާރ ޭގަގިއ    ށ މާ އެއްކޮށް. މިއަދ ގ ޅ ވަިއެގން މިކަން ފެ

އަހަރ  ވެފައި ހ ރި މައްސަލަތައް. މި މައްސަލަތަްއ ލަސްވ މަކީ ރައްޔިތ ންެގ މެދ ަގއި    ދެ   ،އަހަރ   ހ ރި ނ ނިމި  އެބަ

މިއަދ  އަޅ ަގ  އިންތިހާއަށް  ކަމެއް.  އޮތް  ކަންބޮޑ ވ ން  ރައްޔިތ ން  ވެސް  ިގނަ  ވަރަށް  ނިސްބަތްވާ  ދާއިރާއަށް  ނޑ ެގ 

ޮގތ ަގއި އިންތިހާއަށް އެބަ  ެގ  ންބޮޑ ވ ެމއް ކަ  ލަސްވ މ ެގސަލަތައް ލަސްވާޙަޤީޤަތ ަގއި އެ މައް  ،އަޅ ަގނޑ މެންނާ ބައްދަލ ވޭ 

އ   ފާހަަގކ ރޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ންއެހެންވީާމ،  ވެސް  ވެސްމީދަކީ  ރަްއޔިތ ންެގ   ؛ބޭނ ންވަނީ  އާދެ! 

ދި ފަނޑިޔާރ ެގއަށް  ައވަހަށްޔ މައްސަލަތައް  ވީހާެވސް  މައްސަލަތައް  އެ  ދ ވަހަށް    ދެ  ައހަރ   ،މ ން  އަހަރ  

ފަހަރ    ން. އެހެންނަމަވެސް، މި މައްސަލަތަކ ެގ ބާވަތ ެގ ޮގތ ން ބަެއއްޔ ދިއެ މައްސަލަތައް ނިމިެގންނ ޮގސް  ދެމިެގންދިގ 

ިގނަ    ެވސް އެއް އަހަރަށް ވ ރެ  ވާނ ވާ ބަންދ ގައިމީހ ން.  ކ ރޭ    ަގއި މައްސަލައާ ގ ޅިެގން ބަންދ  ވެސް އެބަޙަޤީޤަތ 

އެބަ ވެފައި  މިހާރ    ދ ވަސް  މީހ ން  އޮތ މ ން   ތިބި  މިކަން  ޙަޤީޤަތ ަގއި  މިހެން  އެހެންވީމާ،  ބަންދ ަގއި.  ޖަލ   ވެސް 

ފާސްެވެގއަނެއްކާވެސް އިޞްލާޙ   މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ޗ އްޓީއަށް  ދި  ން  މިހާރ ެގޔ ފަނޑިޔާރ ން  މީހ ންެގ  އެ    މ ން 

 ވެސް މަްއސަލަތައް ލަސްވ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވާ ކަމެއް ނޫންއަނެްއކާ  ،މަސައްކަތ ެގ ލޯޑަށް އިތ ރަށް ބާރ ބޮޑ ވެ

ަމއްސަލަތަްއ  ނ ންވަނީ ވެސް  ިމއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ބޭ  އެއީ.

  ،ން. ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަންޔ ދިޙަޤީޤަތ ަގއި ރައްޔިތ ންނާ ގ ޅ ންހ ރި މައްސަލަތައް ނިމިެގން  ،ވީހާވެސް އަވަހަކަށް 

ިއ  ިގނަ މީހ ންެގ މައްސަލަ ކޯޓ ަގ  މީހ ންނަށް ވ ރެ  20  އިއަޅ ަގނޑ  ނިސްބަތްވާ ަގމ  ދާއިރާެގ ދޯންޏެްއެގ މައްސަލަިއގަ 

ިގނަ ދ ަވސް  ދަނީ. ޙަޤީޤަތ ަގއި އަހަރަކަށް ވ ރެ  ިގނަ ދ ަވސް ވެެގން މި ޙަޤީޤަތ ަގއި އޮންނަތާ މިހާރ  އަހަރަކަށް ވ ރެ

މި   ަމއްސަލަެއއްގަ  ؛މީހ ންގެ   20ޙަޤީޤަތ ަގއި  ނ ނިމިެގން    ެގމީހ ން  20  އިެއއް  ެއ  މައްސަލަ  ދ ވަހަކީ  ކޮންމެ  ދާ 

ެއ ތަ ޮގތ ން އެ  ަގާވއިދ ތަކާ  އަދި ާގނޫނ ތަކާއި  ،ކެއް ޙައްޤ ތަކަކ ންރައްޔިތ ންނަށް ޙަޤީޤަތ ަގއި    މީހ ންނަށް   ޮއންނަ 

މަްއސަލަ ނ ނިމ މ ެގ   ،ކަމ ަގއި ިވޔަސް  ހ ރޭ. ެއއީ ަވޒީފާއަށް ކ ރިމަތިލާ  ވެފައި އެބަލިބެންޖެހޭ ޙައްޤ ތަކ ން އެބަ މަހ ރޫމް

ެއޮގ ަވޒީފާެއއް ނ ލިބި ވެސް އެބަދޭ.  ެއއީ މީހެްއެގ ދިރިއ ޅ މަށްސަބަބ ން އެ  ދިރިއ ޅ ން    ،ތަށް ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ 
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ވަރަށް ބޮޑ  ހ ރަސްތަކެއް އެީއ. އެހެންވީމާ،    ބިނާކ ރ މަށް އޭނާ ކ ރާ މަސައްކަތ ަގއި ޙަޤީޤަތ ަގިއ އޭނާައށް ލިބިެގންދާ

މަްއސަލަތައް ޙަޤީޤަތ ަގއި ނިމެން    ނޫނަސް ކޯޓ ަގިއ ިގނަ ދ ވަސް ވެފަިއ ހ ރިމިފަދަ މައްސަލަތައް ޙަޤީޤަތ ަގއި އަދި އެ

 ސަރ ކާރ ތަކ ން ޙަޤީޤަތ ަގިއ ނ ނިމިކ ރިން    މީގެ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން ޙަޤީޤަތ ަގިއ މިއަދ  ކޯޓ ތަކ ން    އެބަ

ޤީޤަތ ަގއި ނިންމަމ ން އެބަދޭ. އެ މައްސަލަތައް ނިންމަމ ންދާއިރ  ޙަހ ރި ވަރަށް ިގނަ މައްސަލަތަްއ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް  

ނަމަފަނޑިޔާރ ންނަށް  އެ    މިއަދ  ބޭނ ންވާ  ނަމަޙަޤީޤަތ ަގއި    ،ރައްކާތެރިކަން  ދޭންޖެހޭ  އެީއ  އެ  ،ސެކިއ ރިޓީ  ކަން 

ކަމެއް ކ ރަންޖެހޭ  އެއަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެން  ޞައްޚާއަޅ ަގނޑ މެން    ކަން.  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ދީެގން  ސަމާލ ކަމެއް   

ޙަޤީޤަތ ަގއި  ،  ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ ފާހަަގކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އިންތިހާއަށް އ ފާވަން 

މި ާގނޫނަށް  ފަނޑިޔާރ ންެގ  ހ ށަހަޅައިެގމިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެން  އިޞްލާޙެއް  ކ ރާއިރ  ފަދަ  ކަންތައް  މި  ނިމިދިޔަ   ،ން 

ނޫން އަދި އެ  ،ދީއްސަ އ ސޫލ ެގ ދަށ ން އެބަ ފްލެޓ ޚާސަރ ކާރ ތަކ ން ޙަޤީޤަތ ަގއި ފަނޑިޔާރ ންނަށް އޭރ ެގ ސަރ ކާރ ެގ  

. ށްފައެކިއެކި ޮގތްޮގތ ން ކ ރީެގ ސަރ ކާރ ން ނާޖާއިޒ  ފައިދާ ހޯދ މ ެގ ޮގތ ން ކަންކަން ކޮ ހ ރީއެކި އިނާޔަތްތައް  ވެސް 

ފަދަ އެްއވެސް ކަމެއް ޙަޤީޤަތ ަގއި ނ ކ ރާކަން އެހެންނަމަވެސް، ިމއަދ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ އެމް.ޑީ.ޕީ.ެގ މި ސަރ ކާރ ން އެ

އ ފަލާ ހަމަ  ސަރ ކާރ ން   އަޅ ަގނޑ   މި  ފޯރ ވަން  ނ ފޫޒ   ފަނޑިޔާރ ެގއަށް  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  އެީއ  ފާހަަގކ ރަން.  ެއކ  

ތ ަގއި މިއަދ  މި ފެނިެގންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  މި ސަރ ކާރ ން އޯާގތެރިކަމާ އެްއކޮށް ބޭނ ންނ ވާކަމ ެގ ހެކި ޙަޤީޤަ

ވިހެއ މާ ގ ޅިެގން  މި   ން ދިނ މަށް މިއަދ  ވެސް މި މަޖިލީހ ން  ދޭން ބ ނާ އިނާޔަތް ހަމަހަމަ އ ސޫލ ެގ މަތީމި  ފެށި 

 މަސައްކަތްކ ރާ ތަން މި ފެނިެގންދަނީ. ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ 

 .ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މެދ   މާފަންނ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަންނ 

ސަމާލ ކަމަށް ެގނައ މަށް ޓަކައި މި ފ ރ ޞަތަކަށް އެދ ނީ އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ރައީސްެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ދިނ މަށް. އެހެންނަމަވެސް، ެއ އިއަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވަނީ ިއންސާފ  ރައްޔިތ ންނަށް ހޯދަ  ންމި ކަންތައް. ފަނޑިޔާރ ޭގ

އެއްޗެއް ލިބޭނެ  ހަދަިއެގން  ފަނޑިޔާރ ެގއެއް  ނ ކ ރެވޭ  ަގބޫލެއް  އަޅ ަގނޑަކަށް  އެއީކަމެއް  އިންސާފަކީ  ކަެމއް ންކަ  . 

ފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ކޮށްދިނީމަ އިންސާފ  މ ޚާއިލިބޭނީ. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެންމެ  ބ ކ ރެްއިވ  ޠަ، ރައްޔިތ ންނާ 

ކަނޑަިއ    ބިން  ،ރޯނ ދަމައި  ، އެންމެ ބޭނ ންޖެހިފައިވާ މާލެ ރައްޔިތ ންނަށް އިންަވކިކޮށް   ،ދ ވަހ  ރިޔާސީ ދައ ރ  ނިންމަާވނީ

  ކަން އިޢ ލާނ  ކ ރެްއވި ފަހ ން ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮރަޕްޝަން ވެސް މަދ ވެއްޖެމ ަގއި ވިދާޅ ވެ އެޯގތީެގ ފަތް ދިނ މަށްފަހ ކަ
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ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ ވަރަށް  މަދ ެވއްޖެކަން  ފާހަަގކ ރެވޭ. ޝަކ ވާތައް ވެސް  މިހާރ  ޗެނަލް ޓީވީ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް   .

. ވަރަށް  ،އަޅ ަގނޑެއް ނ ބަލަން އެ ޓީވީއެއް  .ެގ ވާހަކަކިޔާ ޓީީވއެއް   13ޗެނަލް    .ތިމަންނަމެން ނ ބަލަމޭ ބ ނީ  ،ވެސް

މި  އެންމެ ދ ވަހަކ  ކަންނޭނެގ މ ޅި އ މ ރ ަގއި ވެސް. އެ ވެސް ނ ބަލަމޭ ބ ނީ ތިމަންނަ. މިހާރ  މ ޅިން ވާހަކަދަްއކަނީ 

މާލެ ވާހަކަ  އިންޑިޔާ ޯގތީެގ  ވާހަކަެއއް.  ެއްއވެސް  ނ ދައްކާ  ހަަމ  ެއއ13ްޗެނަލް    ،ައއ ޓެއް   ތެރޭަގއި.  ނޯވޭ.  ެވސް   

؟ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭނީ  ންއިރަކ ންކޮ ؟ކިހިނެއްތަ !ކޮބާ؟ ކޮބާ ޯގތީެގ ކަންތައް !، އޭޮގވާ   ދޭތެރެއަކ ން އަޅ ަގނޑަށް

މީހ ން   0.0001%   ެގމިއީ ރައްޔިތ ން ބޭނ ންވާ ކަންކަން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސ ޕްރީމް ކޯޓ ެގ ބޭނ މެއް ނ ކ ރާނެ ދިވެހިރާއްޖޭ

ކޯޓ  ހ ންނަކަން އެނޭގ. އެީއ    ެގއިލާޢާ  ންނަށް. އެހެންނަމަވެސް،ކޯޓ  ހ ންނަކަން ވެސް ނޭނެގ ދިވެހީވެސް ސ ޕްރީމް  

މި ފިތ ނަ އ ފައްދާފައި މި ޤައ މ ެގ އިންފާރ  ވަކިނ ކޮށް    ، ޯގތި ނ ބެހިެގން  ،ޯގްއޗެއް ހޯދަން  ،ކަިއވެންޏެއް ކޮށްލަން

ޖީލަށް    3އަހަރ .    20ޖީލ . ޖީލަކީ    3އަހަރ .  60ފަިއ ޮއންނަތާ  އިލާ ތެރޭަގއި ފަތ ރާޢާނ ނ ދެމިެގން، މި ފިތ ނައެްއ  ރޯ

ފްލެޓޭ ކިޔާފަިއ   ހަތް ހާސްމި ޤައ މ ަގއި ފިތ ނަ ފަތ ރަިއެގން ވެރިކަންކޮށްފަިއ ބަޔަކ  މި ތިބީ. ކޮށްފައި ވެސް ެއ ދިނީ  

ޮގތަށް ހަމަކ ރާ  ނަާގ އ ސޫލ ން އެ    .ދައްކާދަްއކަމ ން  ނަމެންނަށް އެއްޗެްއ  ތިމަން  ތިބީ ދެންޝީޝާއިން ސައިކަލެއް 

ކަމަށް. ދެން އެްއޗެްއ ނެތް މީހާއަށް ހަމަ ކަމ ދާނެ. ބަރަވެްއޔަށް ވެސް ވަނީ ެއހެން، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.    ނ ލިބ 

ހޯދަމ ންމިހެން   އެރޭނެޮގސް  ބަރަވެލި  ފ ޅިބ ރިެއްއ    ،ހޯދަމ ން  އެރޭނެ.  ވެސް  ފ ޅިބ ރިައކަށް  ނ ފެނިއްޖެއްޔާ  ބޮއްޔެއް 

އެހެންވީމާ، އެ ފްލެޓ  ވެސް ކަމ ދާނެ. އެކަމަކ  ދާއިމީކޮށް   ؛ދަޅަކަށް ވެސް އެރޭނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ނ ލިބިއްޖެއްޔާ

ހޯމްސްޓޭ ވެސް ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް  ހަމަ  ވާރިސ ންނަށް ވާރ ތަ މ ދާ ވާރ ތަވާ ޮގތަށް ތިމާމެންނަށް    ،ތިމާމެންނަށް

  ކަން ހޯމްސްޓޭ ހެދ މ ެގ ބިން ލިބެންޖެހޭނެ. އެ މީހ ންނަށް ވެސް މި ތަރ  މީހ ންނަށް ވެސް އޮންނާނެ. ދަފ ޤ އްޙަހެދެން 

އެންމެނަ ހ ރިހާ  ެއ  ކ ރެވޭނެ.  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ބަޔާނ ަގއި  ރިޔާސީ  އެހެންވީމާ،  ރައްޔިތ ން.  ދިވެހި  ވެސް  ކީ 

ކަނޑަ   ފާހަަގކ ރެްއވީ ނިންމަ  އި ބިން  ދައ ރ   ތިމަންނަެގ  ކަމަށް  ދިނ މަށްފަހ ަގިއ  ފަތް  ހިސާބ ން އިޯގތީެގ  އެ  ލާނީ. 

މިހާރ  މަދ ވެއްޖެ  ކޮރަޕްޝަން  ވަރަށް  މިހާރ .  ނެތް  ވެސް  ރައީސް  ކޮރަޕްޝަން  ެއީއ    ،ިއއްޒަތްތެރި  ދައ ލަތ ަގއި. 

އެ މީހ ންނަށް ޯގްއޗެއް ނ ދޭ. އެ މީހ ންނަށް   ؛ދީއެްއޗެއް ނ ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ މީހ ންނަށް  ،ކޮރަޕްޝަން ފެންނަނީ

ކޮރަޕްޝަން ކިރިޔާ ޗެނަލް ޓީވީން ދޮެގްއ ހެދިޔަސް ަގބޫލ ކޮށްެގން ައިއސް ކިޔައޭ. މިހާރަކ  ނ ކިޔާ.    އ ޅެވޭނެ ތަން ނެތީމަ

ެގއަށް  ހަމަ  ވަރަށް ިގނަ ރައްޓެހިން ޭގދޮށ ން ވެސް ދިމާެވއްޖެ. ވަރަށް ފަހ ން އިއްޔެ ވެސް    ،ދެން އަޅ ަގނޑަށް ދިމާވި

ނޫންތޯއޭ. އެހެންވެ،  ިވދާޅ ވެފައި  އޮތީއެ  . ރައީސް  ލިބޭނޭ  އަޅ ަގނޑ  ބ ނީ   .ކޮބާ ލިބޭނެދޯއޭ  ،އިބްރާހީމް  ،ބ ނި  ސްއައި

އ ޅެނީ. މާލެއަކީ  މައްސަލައަކަށް ޖެހިެގން މި އީއޭ. މި ވާހަކަ ނ ބ ނެ އޮތީމައެ އ ންމީދ ަގއި ހ ރީ. މިހާރ  ހަމަޖެހ ން އަ

ީމެގ   ރައީސް،  ބަލާއިރ     100އިްއޒަތްތެރި  ކ ރީަގއި  މީފަސް  އަހަރ   ދެން  ހާސް  އިނޭގތޯ.  ތަނެއް  ދިރިއ ޅ ނ   ހ ން 

ފަސް މީހ ން. މި    ދެ ހާސްރަށެއްަގއި  އެހެން  މީހ ން ތިނަދޫަގއި. ބޮޑ ތިލަދ ންމަތި    ދެ ހާސްރާއްޖޭަގއި މި އޮންނަނީ  
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މީހ ންނަށް ބަދަލ ވެފަިއ    540،000އަހަރ  ފަހ ން    100މީހ ން މިހާރ  މި ތިބީ ޭއެގ    ދިހަ ހާސްާގތްަގނޑަކަށް    ސް،ހާ

ލާމެހިފަ.   އިލާތަްއ އޮތީ މ ޅި ދިވެހިރާއްޖެއާޢާމީހ ންނަށް ބަދަލ ވާއިރ ަގިއ މި ދެންނެވި    540،000އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ،  

މި ތިބީ ލާމެހިފަ. މި    އެންމެންވެސް ހ ރިހާ  އިލާ  ޢާރަސްކަންތައް ވެސް ކ ރި. އެ ރަސްރަސްކަލ ންެގ    އިދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ތިމަންނައަކީ ދޮންބަންޑާރައިންެގ ޚާންދާނޭ. ؛ ، ތިމަންނައަކީ މި ޚާންދާނ ެގކޭއި ތިމަންނައަކީ މި ޚާންދާނ ެގ މީހެރާއްޖޭގަ 

ކީްއކ ރާ ޚާންދާނެއްތޯ   އެބަ ލިޔެއޭ.ތަންކޮޅެއް މަތީ މަޤާމެއް ލިބިއްޖެއްޔާ އެ ޚާންދާނ  ވެސް    ތިމަންނައަކީ މި ޚާންދާނޭ.

ރަީއސް ކިޔާފަިއ  ނަފިތ   އީ މި ؟އިްއޒަތްތެރި  އިތ ރ ކ ރަންށޭ  ޤައ މިއްޔަތ   ދިވެހިރާއްޖެ  ވެސް  މިހާރ   އ ފައްދަން. 

ޤައ މިްއޔަތަކީ ފިލްމެއް   ؛ދޮންބަންޑާރައިންެގ ފިލްމެއް ކ ޅޭ ވާހަކަ ހޯމް މިނިސްޓްރީން އެބަ ދައްކާ. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ދެކެ   ޤައ މ އެ  އެ ޤައ މެްއަގއި ތިބޭ ރައްޔިތ ން    ،ތ ންކ ޅެެގން އަންނަ އެްއޗެއް ނޫން. ޤައ މިއްޔަތެއް ބިނާވަނީ އެ ރައްޔި

އެ ރައްޔިތަކ  އެ ޤައ ެމއްަގއި އ ޅެން ލ އިފަސޭހަވީމަ. ެއ    ،ދެކެ ލޯބިވަނީ  ލޯބިވާން ފެށީމަ. އެ ރައްޔިތަކ  ޤައ މީ ސަލާން

އޭނައާ އިހ ސާސްތަކެއް  ހ   ޤައ މ ެގ  ހ ރި  ތެރޭަގއި  ޤައ މ ެގ  އެ  އެކަމަކ   ހިމެނ ނީމަ.  އެ އެްއކޮށް  އިހ ސާސަކީ  ރިހާ 

ނަފ ރަތ ކ ރާނެ. އެ ބައެއް ދެކެ ނަފ ރަތ ކ ރާނެ.   އޭނަ  ވަންޏާ އެ ޤައ މެްއ ދެކެ  ކަމަށް  ރައްޔިތ މީހާެގ ނ ބައި އިހ ސާސް

މޫދަށް   ،ތާޒާ ަވިއަގއި   ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިވެހި ރައްޔިތ ން ކ ރީަގއި ދިރިއ ޅެމ ން ދިޔައީ ބޮޑެތި ޯގތިޯގތީަގއި އަރާމ ކޮށް

ހާސް ؟ މި ކަހަލަ ޮގތަކަށް އ ޅ ނ  ބައެއް މިއީ. އެކަމަކ  މިހާރ  މި އޮންނަނީ ކިހިނެއްތޯ ،އަނބ މަޖާ ހަދާލައި  އެރިލައި،

ދިވެހީ ނ ލައި  ެއއްޗެއް  ހ ރިހާ  މި  ކ ރީަގިއ  ަގންނަންޖެހޭ.  ކަރަންޓ   ަގންނަންޖެހޭ.  ފެން  އަރަިއެގން  ،  ންނަށްބޮލަށް 

ކަމެ ހ ރިހާ  ދަރަޖައަށް  ނޫޅެވޭ  ރ ޅިއިންސާނ ންނަށް  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  މިހާރ   ޮގްއސަ  ވިޔަފާރިއަށް  އަންނަނީ. އް 

ތި ދޮންބަންޑާރައިންެގ ާވހަކަތަކާއި ފިތ ނަތަކާ އެއްޗެހި    ،ޤައ މިއްޔަތެއް ބިނާކ ރަންވެއްޖެއްޔާ ފ ރަތަމަ ކ ރަންޖެހޭ ކަމަކީ

ްއޗެއް ނޫނޭ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ތި ކިޔާ ޚާންދާނ ތަކާ ކިޔައިފިއްޔާ މާ ރީ  އި ނަސްލ ތަކާތިމިރާއްޖޭަގއި    ިއ،ނ ދައްކަ

ހ ރިހާ އެންމެނަކީ   ؟ޮގސް ނިމެނީ ޕޯޗ ީގޒ  ދަރިކޮޅަށް. ޮގސް ނިމެނީ މަލާބާރ  ދަރިކޮޅަށް. ދެން ކޮން ނަސްލެއް ކިޔާކަށްތޯ

  ދަރިން. މަޖިލިސް ރައީސަކީ ވެސް ދަރިން. ސިފަިއންނަކީ ވެސް އާދަމ ެގ ދަރިން. ފ ލ ހ ންނަކީ ވެސް އާދަމ ެގ އާދަމ ެގ

އާދަމ ެގ  އާދަމ ެގ ވެސް  ައޅ ަގނޑަކީ  ތިމަންނަމެ  ދަރިެއއް.  ބަޔަކ   ތިބި  ދެން  ނ ޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ   ނަކީ ންދަރިެއއް. 

ބ ނާ    .ޢިލްމ ވެރިންނޭ ޢިލްމ ވެރިންނޭ  އިސްލާމްދީނ ެގ  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  ދީން  އ ނެގނޭ  ޢިލްމ   އިސްލާމްދީނަކީ 

އިސްލާމްދީނ ަގއި އޮންނަނީ  ؛ބަންދ ވެފައި، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިލްމ ވެރިރީ އެއްކޮށް ސިކ ނޑި  ހެހިސާބ ން އޭނަ އެ

ނަބިްއޔާ މާތް  ނަބިއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އ އްމަތ ެގ  މި  ވަރިހަމަ؛ ،  އެ  ޮގސް  އޭއ ނެގނޭށޭ.    ވިޔަސް  ސީނ ކަރައަށް 

 ކީނަ މިއީއ ނެގނޭށޭ. ތިމާމެން ދަސްކ ރާށޭ. އެހެންވީމާ، އ ނެގނ މ ެގ ދީން މިއީ. އެހެން އޮއްަވއި ބަޔަކ  މީހ ން ތިމަން

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން މި  ؛ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެންމެ ނިކަމެތިމާ މާތް ބައެކޭ، ކަލޭމެން އަންހެން ކ ދިން ޚިތާނ ކ ރާށޭ.  

މަޖިލީހ ެގ  ތ ންެގ  ފަހ ެގ ތާރީޚެއްަގއި އެންމެ ހާސްވި ދ ވަހ  ވެސް އެ މީހ ން ނ ކ މެ ޮގވީ އެންމެ ވާހަކައެއް. އޭރ  ރައްޔި
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ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ،ރައީސް ައވަހާރަކޮށްލަން ބޮންޮގްއވާލަިއެގން އ ޅެނީ. އޭރ ަގިއ ވެސް އެ މީހ ންނަށް އެންމެ ކަންބޮޑ ވީ 

އެ    އަންހެން ކ ދިން ޚިތާނ ނ ކޮށްެގން. އެީއ އެ މީހ ންނަށް ކަންބޮޑ ވި ކަންތައް. ހަރ ކަށި ފިކ ރ  ފެތ ރ މ ެގ ކަންތައްތައް

ތ ންެގ މަޖިލީހ ން ހޮވާފައި . އޭރ  މި އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން ިއންތިޚާބ ކޮށްފައި ހ ރި އަދި ރައްޔިއޮތީ މީހ ންނަށް

ޮގތަށް އ ޅ ނ  އެ  ؛ހ ރި ރައީސަކ  އަވަހާރަކޮށްލަން ބޮންޮގްއވާފައޭ. ތިމަންނަމެންނަކީ ޢިލްވެރިންނޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވަނަ އަހަރ     1999އި ނަޞާރާ ފައްޅިތަކ ަގއި ވެސް އެ ކަހަލަ ކަންތަްއ ކ ރި.  ވަރަށް ކ ރީ ޒަމާނ ަގ  ،ކ ރީ ޒަމާނ ަގއި

ދަންނަވަ ތާރީޚެއް  ފެނ ނ  ންިއލާނައިނޭގތޯ.  ތެރެއިން  ފައްޅި  އެ  އިނޭގތޯ.  ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  ފައްޅި  ވަޓިކަން   .

ފޮށިފޮށީ ބޮޑެތި  ފޮތް.  ލައްކަެއއްހާ  ދެއްާގތްަގނޑަކަށް  އަޅ ަގނޑ   މިއީ  ފެނ ނީ.  ވާހަކަަގއި  ވެސް  ؛ ކި  ބީ.ބީ.ސީ.ަގއި 

ނޭނ ކަލޭމެންނަކަށް  މީހ ންނޭ.  މާތް  އެންމެ  ދީނ ެގ  އެ  ތިމާމެންނަކީ  ޮގތަށް.  އެ  ހަމަ  އޮތީ  އޭަގއި  އޭ.  ެގހ ންނާނެ. 

ޮގތްޮގތް ނިންމާނީ ކިޔާފައި ބޮޑ    ، އި ލީބ ތަކާ އެްއޗެހި ކ ރަހަސަތެރޭަގއި    ތާލީބެްއ ޖަހައިެގން އެސަތިމަންނަމެންނޭ 

ކަހަލަ ، އެތައް ބަޔަކ  މަރާފައި އޮތީ. އެތައް އިންސާނ ންތަކެއް މަރާފައި ތިބީ. އެއިއެއްޗެހި ކ ރަހަހ ރިހާ    އިއާ ސ ވަރ ެގ

މަތ ެގ މާތް ނަބިއްޔާ ވެސް  އް އިސްލާމްދީން ވެސް މި އ    ނެޭގ ެއއްޗެއް ނޫން. ށް  ކަހަތިޔާރަެއ ޮގތަށް  ބައެއް. ދީނަކީ  

ކަމަށް   ެގ ދަރިއެއްهللاކަމަށް،  ތިމާމެންނަކީ މާ ވަރ ަގދަ މާތް ބަެއއް ،ޔާކޮށްޮގތަށް އިންސާނ ންނަށް އަނިއެ  ފާޅ ކ ރެްއވީ

އެއެ ެއއްޗެހި،  ދ ޢާތަކާ  ދިކަހަލަ  ެއއްޗެހި  ފަތ ވާތަކާ  ވެސް  ންކަހަލަ  ޤައ މ ަގއި  މި  އެހެންވީމާ،    ތިބި  ހިސާބ ން. 

ކިޔާ ބަޔަކ  އެ ފޮތ ެގ އެއްޗެހި އެނޭގނީ.    ޔީމަެއއް ފޮތް ކި ؟ކޯއްޗެއްތޯ  އަޅ ަގނޑ  ނ ދެނަހ ރީ ؛ޢިލްމ ވެރިންނޭ މި 

. އެއަށްވ ރެ ިގނަ މަޢ ލޫމާތ   މަ އެއަށްވ ރެ ިގނަ ފޮތްތައް ކީ.  ނެހ ންނާ  ތައްބަިއަވރ  މަޢ ލޫމާތ   މަބައިވަރ  ފޮތްތަްއ ކީ

ބެލިޔަސް  ޤ ރ އާނަށް  މީހެްއެގ އ މ ރ  ހ ސްވެެގން  ؛ކީރިތި  މީ،  ޮގސްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  އ މ ރ  އެއް ހާސް  ހ ންެގ 

އެހ ސްވިޔަސް   ނ ނިމޭނެ.  ދިރާސާކޮށް  ޤ ރ އާން  ކަންކަންކީރިތި  އެ  ެވސް.  ތާރީޚ ތައް  އެބަހ ރި  ފެނޭ.   ހަމަ  ަވރަށް 

ކ ރީަގއި އިސްލާމްވ މ ެގ  ދިެވހި ؛ދިވެހިރާއްޖެ  ވެސް  ބަލައިފިއްޔާ  ޚަށް،ތާރީ  މިހާރ   ތާރީޚަށް  އިްއޒައްތެރި   އިސްލާމީ 

ކައިރީަގއި އިންޑިޔާ. އިންޑިޔާަގއި އެ ހ ރި މިސްކިތަކީ ކިރިތި ރަސޫލާ އޭރ    މި އޮތީ؛ އިންޑިޔާ ،ރައީސް އެނިގލަްއވާނެ

އަދި ހިޖ ރައަށް ވަޑައިނ ަގންނަވާ އިނޭގތޯ. އޭރ ގައި ތިބި އަޞްޙާބ    ،ދީނަށް ގޮވައިލައްވަން މައްކާަގއި ހ ންނެވިއިރ ަގއި

ޤިބ ލަ    ، ެއއީޑިޔާެގ ގ ޖ ރާތ ަގއި އެ ހ ރި މިސްކިތަކީ. ިއންއިބޭކަލ ން އަޅާފައި ހ ރި މިސްކިތެއް އެބަހ ރި އިންޑިޔާގަ 

ޖެރޫސަލަ ދިމާއަށްހ ރީ  މަދީނާއަށް  މާ  އިނޭގތޯ.  ރަސޫލާ  ކީރިތި  ހިޖ ރަނ ކ ރައްާވއިރ   މަދީނާއަށް  ފ ރަތަމަ   .

ޖެރޫ ހ ރީ  ޤިބ ލަތައް  ހ ރި  ކ ރީަގިއ  ބ ދ ތަކާ ހަދާފަ  ށްމަސަލަހިޖ ރަކ ރެއްވ މ ެގ  އޭރ ަގއި  މަްއކާަގިއ  އެއީ  ެއއްޗެހި    . 

ެގފ ޅަށް އަޅ ަގނޑ މެން    ވައްދައިެގން  ހިސާބ ން  އެ  އެހެންވީމާ،  އިސްލާމްއެބަ  އ ޅ ނީަމ.  ވެސް  ބަލަންޖެހޭ  ދީނ ަގއި 

ދީނ   ،ކިހިނެއްތޯ ތިމަންނަމެންނަކީ  ބ ނީމަ  ެގހަމަެއކަނި  އެބަ    ދަންނަބޭކަލ ންނޭ  ވެސް  ތާރީޚ   ިއސްލާމީ  ކަމަކ ނ ދޭ. 

؛ އ ފެއްދ ންތެރިންނަކީ ކޮބައިކަން އެބަ ކިޔައިދޭންޖެހޭ. ހަމައެކަނި ތިމާމެން ،ދަސްކ ރަންޖެހޭ. އިސްލާމީ ޢިލްމ ވެރިންނަކީ
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މަ ޣާއަފް ވަކި  ނ ވަތަ  ޮގތެއް  ކ ރި  ތިމާމެން  ޕާކިސްތާނ ން  ނ ވަތަ  ޮގތެއް  ދަސްކ ރި  ތިމާމެން  ހަބަކ ން  ޒ ނިސްތާނ ން 

ޮގތެއްންތިމަ ކ ރި  ޮގތަށް  ،މެން  ދެންނެވި  ރައީސް  މި  އިްއޒަތްތެރި  އެންޓިސަ  ،ޙަޤީޤަތ ަގއި  ކެމްޕެއިން  - ލީބަކީ ވެސް 

އެންޓި އިނޭގތޯ.  ފިތ ނަ  - ސްލޯަގނެއް  ފަދަ  އެ  އެހެންވީމާ،  އ ޅެނީ.  މި  ފެށިެގން  ހިސާބ ން  އެ  އެްއޗެއް.  ކެމްޕެއިން 

ނ ވާނެ.  މި ކަންކަން ކޮށްެގން  ،ހަދައިމީހ ން ދެން ތިބި މީހ ންނަކީ ނިކަމެތިންނަށް  ތިބި  ޤައ މ ެގ މ ޖ ތަމަޢ ަގއި  އި،  ފަތ ރަ

 އަޅ ަގނޑ މެންނަށް. ވަރަށް ރަނަގޅ   މާލޭ ރައްޔިތ ންނަށް ވެސް މިހާރ  މި ސަރ ކާރ   ،މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ

ނިންމަ ދައ ރ   ރައްޔިތ ންނަށް  އިރިޔާސީ  މާލޭ  ބޭނ ންޖެހިފައިވާ  އެންމެ  ރޯނ ދަމައިލަްއވާނީ  އިންވަކިކޮށް ؛ ވަކިކޮށް 

ކަމަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވިދާޅ ވި ހިސާބ ން ފެށިެގން ވަރަށް    ބިން ކަނޑައި ޯގތީެގ ފަތްދިނ މަށްފަހ ގައި  ،ނ ދަމައިރޯ

ައއ ޓެއް     ވެސް މިހާރ  ނ ފެނޭ. އިންޑިޔާމެއްހ ރިހާ ރައްޔިތ ން ވެސް ދަްއކަނީ ެއ ވާހަކަ. ޕީ.ޕީ.އެ  .ބޮޑ  އ ންމީދެއް ލިބިފަ

 އްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. ވެސް މިހާރ  ނ ފެނޭ. ޝ ކ ރި

 

 ން ންމ  ނި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ލާނަން އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ މަޢ ލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވަ   )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

ޓީ ނަންބަރ   ކޮމި  ،ޓީޑަރ ކޮމިހިއ މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެން  ،ަގއި  10:30ޓީެގ ބައްދަލ ވ ންތައް އޮތް ޮގތް.  މިއަދ ެގ ކޮމި

ަގިއ    10ޓީ ނަންބަރ   ޓީ، ކޮމިސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމި  ،ަގއި  11:00ކ ރިައށްދަނީ.  ބައްދަލ ވ ން  ަގއި    11

ޓީެގ ބައްދަލ ވ ން އޮންނާނެ.  ަގއި މާލިްއޔަތ  ކޮމި   4ނަންބަރ     ޓީޓީ، ކޮމިަގއި ާމލިއްޔަތ  ކޮމި  12:30ކ ރިއަށްދަނީ.  

ދެން ޓީެގ ބައްދަލ ވ ން އޮންނާނެ.  ަގއި ކޮމި  4ޓީ، ކޮމެޓީ ރޫމް  ޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިސް  ،ަގއި  14:00

 ަގއި.    9:00ހެނދ ނ   ެގދ ވަހ  ބ ދަވާ   2022ރީ ވަރ ފެބ  9މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 
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