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 (މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރައީސް ރައީސް، ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަސް ހަތާވީގެ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19

 (ުދވަސް އަންގާރަ) 2019 ލައިޖު 30

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصح لهآ ىلعو هللال الم على رسوالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިއީ ނަވާަރވަނަ . ވަނަ ދުވަސް 1440ޛުލްޤައިދާ  27ދުވަސް.  ގާރަންއަވީ  2019ޖުލައި  30މިއަދަކީ 

 30 ބެވީރުވެަވޑަިއގެން ތިއްޒިހާ ށްސާއަށްޖަލްވަގުތު  މި .ބައްދަލުވުންސްވަނަ ހަތާވީ ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔި

  .މެންބަރުން

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2019/27/އޖއަީކ، އެޖެންޑާ އަދުގެ މި

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން . 4

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 އަންާގއެންގުން.ރިޔާސަތުން 
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 ކަން ޅާ ކަން ހުށަހަ  ން . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒު 5

 

 :ންވުކެ ސަތުން ވާހަކަދެއް ޔާރި

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ުހށަހަޅާ ދެ ކަމެއް މިއަދު އެބަވޭ. 

ާގނޫނުގެ ހަތަރުވަނަ މާއްާދގައި  ގެއެއް ކަމަކީ އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ، ުޖޑިޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަން -{5.1}

 ކަނޑަައޅާ މީހަކު، ެއއީ މަޖިލީހުން ންމަށް އިާޖބަދޭ މީހުންގެ ތެރޭކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން އެކައެބަ ބަޔާންކުޭރ، ާއއްމު

އި އެބަ އިންަނވަންޖެހޭ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތީ އެފަަދ ގަ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސަްސ ކޮމިޝަންކަނޑައަާޅ މީހަކު 

ކުރީގެ  ފައި އޮންނާނީވާނަނަވާނެ އަުޅގަނޑު ަދންބޭފުޅެއް އަނެްއކާެވސް ހޯދާންޖެހިފަ. އެހެންވީމާ، އެނިގަވޑަިއގަން

ފަތަކުގެ ތެރޭަގއި މުސްލިމަކު އި މީހަކު ހޯދުމަށް. އެ މީހާގެ ސިއްަގއި އެ އިޢުލާން ވާީނ މި މަޖިލީހުން ކޮށްފަތާރީޚެ

 ޖެހޭ. ހައްދެއް ކަނޑައަޅާަފއި ހުރި މީހަކަށްހަރު ވާންއަ 25ކަށް ވާންޖެހޭ. ކަމުގައި ވާންޖެހޭ. ދިވެހި ރައްޔިތަ

ވިފައި ހުރި ނުވަތަ ިސޔާީސ މީހަކަށް ވެސް އެ މީހާ ެވގެނެއް ުނވޭ. އަުޅގަނޑުމެން  އިންތިޚާބުުކރެވެގެންުނވޭ. އަދި

ގެ އަމީންޢާއްމު އަޅުގަނޑު .ބޭފުޅަކު އެަބވޭއެފަދަ މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމުން، މިތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ތިން 

 ށް.އިެދއްުވމަން އިްއަވވައެދެނީ އެ ތިން ޭބފުޅުންގެ ނަ ކިބައިން މި

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

 ންވަނަ ާމއްދާގެ )ޅ(ަގއިާވ ގޮުތގެ ަމތީން، އާއްމުްނގެ ތެރެއ158ިގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭ

 ން ކަނޑައަޅާ މީހަކު ހޮވުމަްށޓަކައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުށް ޖުޑިޝަލް ސަރވިސަސް ކޮިމޝަނަ

ައލްއުސްތާޛް ޚާލިދު ޤާސިމް،  -1؛ ގެ ނަންތައްތްތަކުލެްއވި ފަރާ ކުރިމަތިއިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެއްަވއި

އިޒު، މއ. އަލްާފޟިލާ މިރުފަތު ފާ -3އުސްތާޛް ޒުބައިރު އަޙްމަދުމަނިކު، ގ. މަލްވިނަ. އަލް  -2ރޯޒީ، ކ. ތުލުސްދޫ. 

  ރަންފަހި.

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 .ނީއަށް ފޮނުވަކޮމިޓީ ޝަރީޖުޑިމަށް ދިރާސާކުރުރު މި ނަންތައް ޝުކުރިއްޔާ އަމީންޢާއްމު. އަުޅގަނޑު މިހާ

ހުށަހަޅަން. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ތިބޭފުޅުންނަށް  މިއަުދގެ ރިޔާސަތުްނ އަދި އިތުރު މަްއސަލަެއއް ައދި އެބަ -{5.2}

ޓީއަކާއި އަދި އެއާ އެުކގަިއވާ ރިޕޯޓެްއ ފޮނުވާފަ. އަޅުގަނޑު އިތުރު ސި ންޖުޑިޝަލް ސަރިވަސސް ކޮމިޝަނުއެބައޮތް 
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ރައީްސ  ގެޖުޑިޝަލް ސަރިވސަސް ކޮމިޝަންއަމީންޢާއްމު އަރިހުން އެދެން، ތަފްސީލެއް މީގައި ދިނުމުގެ ކުރީަގއި 

 ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީ ިކޔުްއވާަލދެއްވުމަށް.

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ޢީ ޝަރުމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ސަލާ ދަށް، ވެދުން، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީޖިލީހުގެ ރަީއސްރައްޔިތުންގެ މަ

ދިގުދެމެމުންދާކަމުގެ ޝަކުވާ މި ކޮމިޝަނަށް  ލާފަށްޚި މުންދާ މައްސަލަތައް ނުނިމި އާދަޔާުކގައި ހިނގަކޯޓުތަ

ހިމެނޭ  ގައި ތިން މެންބަރުނ2019ްޖޫން  26ށް ށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ލަސްވާ ސަބަބު ދެނެގަތުމަބެމިންދާތީ، ކޯޓަލި

އް ހިންގާަފއިާވ ، މައްސަލަތައި ބަލަަލއި، ެއ ކޮމިޓީން މިހާރު ކޯޓުތަކުަގއި ހުރި މައްސަލަތައް ކޮމިޓީއެއް އެކުަލވައި

ސަބަބު  މިންވަރާއި ނުހިނގި ނުވަތަ ހުއްޓިފައި ހުރި މައްސަލަތަުކެގ މިންވަރު ބަލައި، އެ މައްަސލަތައް ހުއްޓިފަިއވާ

ަގިއ ޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުށް ހުށަހަބަރުންގެ ކޮމިޓީން ކޮމިޝަނަލަަވއިލި ތިން މެންދެނެގަތުމަށް އެކު

ށް ފޮނުވީެމވެ. މި ކޮމިޝަނުގެ އަމާޒަީކ ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކާ ުގޅޭ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީެއއް މި ސިީޓއާެއކު ެއއްއުަރކޮ

އަދި ެއ  ނިމި ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ދެނެގަނެ،ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކޯޓެްއަގއި ނު

ވުޒާރާަތކުަގިއ  ކާއިރި ކަންކަން ކުރުމަށް ދައުލަތުގެ އެންމެހައި އިދާރާތަހު ތައް ގިރާކުރުމަށް ުކރަންހުރަސް

ހުރި މިނަލް ކޯޓާ ގުޅޭ ކަންކަމެވެ. ދެންދެންނެވުމެވެ. މި އަމާޒަށް ވާސިވލުވުމަށްަޓކައި ފުރަތަމަ ބެލިފައި މި ވަނީ، ކްރި

ނެވީމެވެ. ވީމާ، ކޯޓުަތކުެގ ހަކަ ވެސް ދެން އިން ބެލޭނެ ވާހުރިހާ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް މިފަދަ

ިމ  މަކީްއބާރުލެއްވުމެްއ ދެްއވުތިަޔ މުައއްަސސާއިން ދެްއވެން އޮތް އެވަހަށް ނިންމުމަށްޓަކައި ސަލަތައް އަ މައް

. 1440ޤައިާދ ޛުލް 26. ެދމެވެިއޙްތިރާމު ޤަބޫލުކުރެއްވުްނ އެ ަގއި ދެންެނވީމެވެ.މުކަ ބޮުޑ އެުދމެއްރަށް ޝަނުގެ ވަކޮމި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަސާސީންާނއި ގާނޫނޫންޤާނޫނު ،ކީޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮިމޝަނަ ޝުކުރިއްޔާ އަމީންޢާއްމު.

ިމމަޖިލީހުގެ ރައީސާއި އަދި މި  ،ކޮމިޝަނަކީ  ހަވާލުވެފަިއވާ ޮކމިޝަން. އެ  ކޯޓުތަުކގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާޢީޝަރު

އެއް އަމާުޒ ނެއް. އެ ކޮމިޝަނުގެ މަސަްއކަތުގެ ލެވިަފއި އޮްނނަ ކޮމިޝައިމަޖިލީހުން މެންބަރަކު ހިމެނޭ ގޮތަށް ެއކުލަވަ 

 އިބާރާތުން ވިދާުޅވޭ، ެއއީ ިމ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އެްއވެްސ ޙަރީޞަ ،އެބަ ވަރަށް ސާފު ބަހުން ކޮމިޝަނުގެ ރައީްސ، 

. އެ މޭހުރިހާ މައްސަލައެއް ނިންމު  ކޯޓެއްަގއި ހުރިޢީމައްސަލަެއއް ނެތް ރާއްޖެއަަކށް ހެދުމޭ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޝަރު

ބޭފުޅުންގެ ކޮމިޓީއަކުްނ  3ވިދާޅުވަނީ  އެ ،ސް ކޮމިޝަން ހިންގެވި މަސައްކަތްއަމާުޒގައި ޖުޑީޝަލް ސަރިވސަ

ޖުޑީޝަްލ  ވަނީ ގައި އެ 5.2ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަލްަގއި  ފަށައިގަނެވުނީ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށޭ.



4 

 

ރި ކުިރމިނަލް ކޯޓުގައި ނުނިމި ހުއެ ކޮިމޝަނުގެ ރައީްސގެ ސިޓީ. ސަރވިސަސް ކޮމިޝަުނގެ ރައީސްގެ ރިޕޯާޓއި އަދި 

އެ ކޯުޓަގއި މިހާރު ނުނިމި  ،ގައި ކުރެވިފަިއ އޮތް މަަސއްކަތަކީ . މި ރިޕޯޓު ގުޅޭ ޖޭ.އެްސ.ސީގެ ރިޕޯޓް މައްސަލަތަކާ

 10 ،ތެރެއިންއޭގެ ނިމި.އެ ކޯުޓގައި އެބަވާ ކަމަށް ނު ަމއްަސލަ 1910ހުރީ ކިތައް މައްސަލަތޯ ދެެނގަނެ، ފާހަަގވީ 

 126ވެަފއިާވ  އަހަރު 5ވެަފއިާވ،  ދުވަސް  އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ 5މައްަސލައަކާިއ އަދި  12ަފއިވާ ވެ އަހަރު

ވަނަ  2017ޖުލައި  2ގާނޫަނށް   އިޖުރާއަތުގެޢީއަދި ކުރިމިނަްލ ކޯޓުގެ މައްސަލަަތކުގެ ތެެރިއން ޖިނާމައްސަލައަާކއި 

މައްސަލަ. މި  1910 ލަންވީމާ، ޖުމުމައްސަލައެއް. އެހެ 181ތަނުގައި ހުރި  ކުރާން ފެށުނު ފަހުން އެމަލުޢަދުވަހު 

 ،ލީމީ ފެންވަރާއި ޢުތަ ،. އެ ފަނޑިޔާރުްނގެ ަޝރުތާއިފަނިޑޔާރުންނޭ 9ރިޕޯޓް އެބަބުނޭ އެ ކޯުޓގަިއ ތިއްބަވަނީ 

 ޕުޅުަގއިއަދި ަމއްަސލަތަކުގެ ތެެރއިން ެއކިެއކި ފަނޑިޔާރުންގެ އަތް ގައި ފާހަަގކޮްށދީފައި އެަބވޭ.ރިޕޯޓު ތަޖުރިބާ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ހުރި މައްސަލަތަުކގެ އަދަދު ހަވާލުކުރެވިފައި ެއކި ފަނޑިޔާރުންނާއެކި ،މައްސަލަތައް ހަވާލުކުެރވިފައި 

ކޮންކޮން ކަންތައްަތކަކާ ގުޅޭ އެބަ ސާފުކޮށްޭދ، ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ާބވަތް.  އަދި މި ރިޕޯުޓަގއި .އެބަ އިނގޭ

ވަރަށް  ،ިމީއ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ،އިނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ލެްއވީމާއި ބޭފުުޅން މި ރިޕޯޓް ބައްލަވަ ޔަތި  .މައްސަލަތަކެއްތޯ

ިމ  ލާފައިާވ ރިޕޯޓެއް.އިިވގެން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނުން ެއކުލަވަ ކުރެފުންކޮށް، ވަރަށް ފުާޅކޮށް ދިރާސާ

އަިދ މިހާރު ކޮމިޝަންގެ ނައިުބ  އެީއ ކޮމިޓީެގ މެންބަރު ނީ،ސްޙުރު ތޫމަޝް ،ބޭުފޅުންނަކީ 3ެލއްިވ އިރިޕޯޓު އެކުަލވަ

ތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ރައްޔި ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ .އެއީ ކޮމިޓީގެ ެމންބަރު ،ޙިސާން ޙުސައިންމެ.  ެވސް ރައީސް

. ދަށު ކޯޓުތަުކގެ އެއީ ަފނޑިޔާރެއް ،މްދެން ޢަްބދުލްޣަފޫރު އިބްރާހީ .ންނަވަީނ ޙިސާން ޙުސައިންއިފަރާތުން ވަޑަިއގެން 

ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސަސް ކޮމިޝަްނގެ  ،ބޭފުޅުންގެ ހޯދުންތަކާއި 3މި ބޭފުޅާ. ރާތުން ވަޑަިއގެން އިންނަަވނީ އެ ފަ

ަވނީ. ކޮމިޝަނުން މަޖިލީހުގައި  މި ެލވިފައިއިފަހު މި ރިޕޯޓު އެކުލަވަ  ދިގު މަސައްކަތަށް ،މުވަްއޒަފުންގެ ވަރަށް ގިނަ

ހުރި ކަންތައްތަްއ ކުރުުމގަިއ މަޖިލީހުގެ އެހީތެރިކަން  އަާމޒަށް ާވސިލުވުމަށްޓަަކއި ކުާރންމި އެދެނީ، ކޮމިޝަނުގެ 

މައްސަލަަތއް  ސަލަތައް ނިންމުން. އެހެންވީމާ،މައް ،ވާ ަކމަކީ މި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. ކޮމިޝަނުން ކުރާން ބޭނުންވެ

ކޯޓަށް މީހަކު  ނަށްހަަގވޭ. މިސާލަކަށް ފުލުހުންހުއްޓިފައި ވަރަށް ގިނަ ފަަހރަށް ހުރި ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް އެބަ ފާ

 ،ްއަގއިއިރެވާކޮށްަފއިވާ ަމއްސަލަތަކަކީ ކޮން ޢުހާޒިރުނުކުރެިވގެން، އަދި ވަަރށް ގިނަ ފަހަރަށް އެބަ ފާހަގަވޭ، ބަެއއް ދަ

 ނެއްަގއި އުޅެަފއިތަ ންއިވެްސ އެ ވެސް އިނގޭ މީހަކު ވާތަކެްއަކންޢުހުރި ދަ ކިހިނެއްެވގެްނ ކުރެވިފައި ،ކަމެްއގައި ކޮން

ކުރުމަށްޓަކައި ޖުޑީޝަލް ަސރވިސަސް ކޮމިޝަނުން ިމ  ކުރާންޖެހޭ. އެކަން. މިކަންކަން އެަބ އެއްހަމަވެސް ނެތް

ވިސްނަަވއިދެްއވާށޭ. ބަހުސްކޮށްދެއްވާށޭ. ިތޔަ ބޭފުޅުންެގ  ޔަ ބޭފުޅުން މިކަމާތި ،އެދެނީ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މި

މިކަން ކުރުމަށް، މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ  ،ފޮނުްއަވވަިއގެން މި ަމއްސަލަ ނިްނމުމަށް ކޮމިޓީއަށް މަްއސަލަ

މީދުކުރަްނ އްއެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑު އު. ޙަޤީޤަތުަގއި ުޖޑީޝަލް ސަރިވސަސް ކޮީމޝަނުން މި އެދެނީ އެހީތެރިކަމަށް

ގޮތުން  ގުޅޭ އަދި ތިޔަ ބޭފުޅުްނނަށް މި ރިޕޯޓާ ،ެލވިއިތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް މި މައްަސލައާއި ުނވަތަ ރިޕޯޓަށް ބައްަލވަ
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މުޅި  ؛ވެސް. ކޯޓަށް ރަދުެގ ވާހަކަޚަމި ރިޕޯޓުގައި އެަބވޭ . ލަފަެއއް ދެްއވުން ،ޔާލެއްޚި ،ދެއްވެން އޮތް މަްޝވަރާެއއް

ންނަށް . އަދި އޭގެތެރެއިން ސަޕޯޓް ސަރވިސްއަްށ، ފަނޑިޔާރުލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހިނގަނީ ކިތައް ރުފިޔާތޯމުޖު

ެވސް. އަުޅގަނޑަްށ  ހުރީ ކިހާވަރެއްތޯ ރަދުޚަފުންނަށް ކިހާވަރެއްތޯ. އަދި ރިކަރަންޓު ކިހާވަރެއްޯތ، އެހެން މުވައްޒަ 

. ލަނީ މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުްސގެ ވަގުތު އިހުޅުވަ  . ައޅުގަނޑު މިހާރު މިފެނުނު ގޮތުަގއި މި ރިޕޯޓަީކ ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް

 މް ޝަރީފް. ރު އިބްރާހީދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މަރަދޫ )

 

 މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ 

 5 ،ތެރެއިން ޭއގެ ؛މަްއސަލަ ކޯުޓގައި ނުިނމި އޮވެ  1910އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޝުކުިރއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. އާދެ! 

މައްސަލަ އޮތުމަކީ ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެއް. ިއްއޒަތްތެރި  12ވާ ހަރު ވެަފއިއަ 10އާއި މަްއަސލަ 126ވެފަިއވާ  އަހަރު

ކުރުަމކީ އަދި އިމުކުެރވޭކަން ކަަށވަރުޤާފު ޞާއިންދުލުޢަމު ކަމެއް. ންކުރުމަކީ މުހިއިމުޤާ ފު ޞާދުލުއިންޢަ .ރައީސް

ވި އެްއޗަކުންާނިއ ނިކުފާނު ތިޔަ ވިދާޅުއަޅުގަނޑުމެންނަށް މަ ،އިރުމު ކަމެއް. ކަން މިހެން އޮތްންވެސް މުހި އެއަްށވުރެ

މައްސަލަ ބެލުމަށް ތިއްބެވީ  1910ޓުގައި އޮތް ވަގުތު ކުިރމިނަލް ކޯ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ރިޕޯޓުން މި އެނގެނީ، މި

ރާއްޭޖގަިއ މައްސަލަތައް ނެތް ކޯޓުަތއް ހުންނާނެކަން ކަށަވަރު.  ،. އެހެންނަމަވެސްކަންފަނޑިޔާރުން 9އެންމެ 

ްސ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޔަވި ، ަވގުތީ ގޮތުން ކަމަށް އިފަނޑިޔާރުްނ ބަލަ މަދުވީމާ، އެ ކޯޓުތަުކގައި ަމއްސަލަތައް އެހެން

ފަށް ވާސިލުވުުމގެ މަގު ޞާއިން ދުލުޢައްސަލަތައް ބެލުމަށް ހަވާލުކުރުމަކީ މި މައްސަަލތައް ައވަްސވެ، މި މަ

ދިވެހިރާއްޭޖގައި މިހާ ގިނަ އަދަދެްއެގ  .ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ކުރުެވގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން.

އެެހންކަމުން، ދިވެހިރާއްޭޖގެ މުޅި  ސް ަކންބޮޑުވާންޖެހޭނެ ކަމެއް.ވެ ދިއުމަކީކުރިމިނަލް މައްސަލަ ކޯޓަްށ ހުށަހެޅިގެން

މު ކަމެއް ކަުމގަިއ ންމުހި ދިރާސާކޮށް، އަލުން ގޮތްަތކެްއ ނިންމުމަކީ އި،ބަލަ  ދުލުގެ ނިޒާމުގެ ަމއްޗަށްޢަ ޢީޖިނާ

ާރއްޖޭެގ ާއ  އެބަހުރި.ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް   މައްސަލަތައް ނިންމުމުަގއިޢީއާދެ! ިޖނާ އަޅުގަނޑު ދެކެން.

ދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ޢަ ޢީޙަޤީޤަތުގައި ޖިނާ ،ވަނަ އަހަރު ހިނގަންފެށި ފަހުން 2008ސާސީ އަޤާނޫނު

ޤޫބާތާއި ޢުނޫނުލްޤާްސ، ޔަން ދެންނެވިނުާވަކން ފާހަގަކުރަން. މިހެވަރަށް ިގނަ ގާނޫނުތައް ހެދިފައި ންމުމުހި ބޭނުންވާ

 ފުލުހުންނަށް  ،އެހެންނަމަވެސް ވެސް އަޅުގަނޑު ހަނދާންކުރަން. ކަންވާ ފައި ފާސްވެ ވެސް އިޖުރާއަތުގެ ބިލު ޢީއަދި ޖިނާ

ރީާޢއިންނާއި އަދި ޛަހަމައަށް ގެންދެވޭނެ މަގު ގާނޫުނތަކުގެ  ތާޢަވެސް ހަލުއި ސްޕީުޑގައި މީުހން ހޯދައިގެން ޝަރީ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގާނޫނުަތްއ  ބޭނުންތެރިކަމެއް. ރުކޮށްދިނުމަކީމަޖިލީހުން ފޯރުކޮށްދޭ ތަފާތު ވަސީލަތްތަުކގެ ދާއިާރއިން ފޯ

. ބޫލުކުރަންގަނެ ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ެއއްގޮަތަކށް ލީގަލް ކޮންސިސްޓެންސީ މެއިންޓެއިންކުރަންޖެހޭ ،ތަރުޖަމާކުރެވޭއިރު

ެވސް އެްއގޮތަކަްށ  ކުމުގައި ޙުކުެރވޭ ފަހުން  ،ތްޢަހުރި ދާދި ެއއްކަަހލަ ޝަރީ ތްކޮށްފައިޢައަދި ރާއްޭޖގަިއ ކުރިން ޝަރީ 

މެ ތުަގއި އެންޢަރާއްޖޭގެ ޝަރީއް. މު ކަމެންސް ހެދުމަކީ މުހިކަމަށް ިވޔަރީޢާއިން ޛަ ކުރެވޭނެ އިންިތޒާމު ގާނޫުނގެ 
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ްއކަން ކުމެޙުކުށެއް ކުާރ މީހާއަށް، އޭނާއަްށ އަންނާނީ ކޮން ަދއްަޗކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ބޮޑަށް 

ވެސް  ވެްސ އަދި އޭނާގެ ވަކީލަށް ކުރާ މީހާ އެ ކުށެއް ،މިނަށް ބަލާަފއިނެތުން. މަްއސަލައިގެ ކުޑަބޮޑު ސީދާ އެނގެން

ކުމްތައް ހުރި ގޮތުން ތިމަންނާއަށް ޙުހުރި  ދާދި އެއްގޮަތކަށް ކުރެވިފައި ބާވަތުން އެއާ އެނގެްނވާނެ އޭނަ ކުރި ކުށުގެ 

 ،ައޅުގަނޑުމެން ހަރުދަނާކޮށް ުކރެވޭނެ ގާނޫނީ ނިޒާމުމިކަންކަން ކަށަވަރު  ން.ޤޫބާތެއްކަޢުއަންނާނީ މިވެނި 

 ނިޒާމު ޢީ އަދި މުޅި ޝަރުމުދުލުގެ ނިޒާޢަ ޢީވެސް ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޖިނާ ޙަޤީޤަތުގައި .ބައްޓަންކުރަންޖެހޭ. ތެދުފުޅެއް

 އަދާ ކުރަންޖެހޭ ދައުރު ބޮޑު ކަމުގައި މި  ހުންމަޖިލީ  ޒަމާނުގެ ގޮތަށް ބައްޓަންކުރުމަށްޓަަކިއ މި ހަރުދަނާކޮށް އަދި މި

ދުލެއް ޢަ ބޫުލކުރަން. ެއަކން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެިވގެން ނޫނީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެން މި އެދޭގައަޅުގަނޑު 

ކަހަަލ  އެިކ މީހުންގެ ބޮލުަގއި ެއކި .އިމެއް ނުުކރެވޭނެ. ެއކި މީހުންނަށް އިނގިލި ދިްއކުރެވިދާނެޤާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

 އެ ،ުއޅޭ ފަރުވާެއއް ނުހޯދޭނެ ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަން މި ،އެުޅވިދާނެ. ެއހެންނަމަވެސް  ވެސްއިލްޒާމު

މެނުވީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވެގެން އެ އަމާޒަށް ވާސިލު  ގެން ްނ އަުޅގަނޑުމެން ހިނަގއިފަރުވާ ހޯދަންހުރި މަގުމަގު

 އެ ،ފުލުހުންނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަާކއި ،ހިސާބުން. އެހެންކަމުން ފެށެނީ ފުލުހުންނާ ދުލުގެ ނިޒާމުޢަ ޢީޖިނާ

ކުރުމަކީ ވެސް ވަރަްށ ވަރުއިދީ އެކަން ަކށަމަޖިލީހުން ހޯދަ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތަކާއި، ލިބޭނެ ަމގު މި

 ،ވާތީ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އަތްޕުޅުމަތީގައި ކަމަށްއޮންނަނީ ެވސް ޕްރޮސި ބައި މި ކުރުމުގެ. އަދި ދަޢުވާމުހިންމު ކަމެއް

ން ދިނުމަކީ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުއެ އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދައި ،އެ އޮފީސް ވެސް ހަރުދަނާޮކށް

 ވި ބެއްކުރަން ތިރީޢަތްޝައާއި ައދި އި ފުލުހުންގެ އިދާރާނެރަލާކިއުޓަރ ޖެޕްރޮސި ،ޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންކަމުންކުރަްއވަން

ކޮްށގެން މެނުވީ ައޅުގަނޑުމެން ން މަސަްއކަތްވާ ޮގތެއްގެ މަތީމުހުެއކީަގއި ފަގުިޅގެން ެއކު ފަނޑިޔާރުންގެ ޯކޓުތަކާ

ރވިްސ ޝަލް ސަޖުޑި ،ރަންއަުޅގަނުޑ ވަރަްށ ތާއީދުކު  ،ންކަމުންއެއް ހޯދޭނެ. އެހެއުޅޭ ނަތީޖާެއއް ނު ހޯދަން މި

ގަިއ ނކޮމިޝަނުން މި ހުށަހެޅި ރިޕޯޓަކީ ވަރަށް ރަނަގޅު ރިޕޯެޓއް. އެއީ ފެށުމެްއ ކަމަށް ެބލިދާނެ. އެކަމަކު މިތާ

ދެއްކުނު ވާހަކަެއްއގެ ގޮުތގައި މިކަްނ  ވެ،ކަށްެވސް ހަމަ ބަހުސަލީމާ އަނެއްކާއިބަހުސްކޮށްލާފައި ހަމައެކަނި ނިންމަ

 ގުިޅގެން... ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކާ ،ހެންކަމުންނިމިގެންދާނީ. އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ މަރަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

އަދި ޖިނާޢީ  ،ވާ ކުރެވި، ޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤު ކުރެވިދިވެިހރާއްޖޭަގއި ޖިނާޢީ ޙުކުމް، ޖިނާޢީ ދަޢު ،ންަނވާނެއެނިގވަަޑއިގަ

ރީޢާއެްއ އުފެދުނީ. ޝަުކމަތުއްޙް ވަނަ އަހަރު މަ 1966މުން އަްނނަނީ އެތައް ޒަމާނެއް ވެއްޖެ. ވެކުށްކުށަށް އަދަބުދެ 

ަތއް އެކިެއކި އަކުުރ ހިމެނޭ އެކިއެކި ކޯޓު ،ރުަތކަކަްށ ބެހިގެންއެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ އޭރުަގއި އަކު ،އުފެދިފައި

ވަނަ އަހަރު  1980ދިޔައީ. އެއަށްަފހުގައި ުކރެވި ހިނގަމުންރީޢަތްޝަ ،އިްއވި އެކޯޓުަތކުން ޙުކުމް ،ދިޔައީ. ގޮސްހެދިގެން
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ށް. އަުޅގަނޑު ހަނދާންާވ މައަހަ އ8ާއިން ފެށިގެން  1ޯކޓު ނަންބަރު  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ކޯޓުތަކެއް ެއއީ

 ެއ ތަންތަނުަގއި މިަގއި.  6ުއޅުނީ ކޯޓު ނަންބަރު ލައި  މައްސަލަތައް އެންމެ ބާރަށް ބަ ޖިނާޢީ ،ގޮތުަގއި ކްރިމިނަލް

 ިއ،ެވގެްނ އަުޅގަނޑުމެން ކްރިމިނަލް ޯކޓު މި އުފެއްދީ. އުަފއްދަ އާނަންބަރުތައް ބެލުމަށްފަހުގައި މި އާ ޤާނޫނުއަސާސީ 

އަރުވަނީ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މި ފުރުޞަތުދަނީ. އަޅުަގނޑު މިހާރު  ން ޖިނާޢީ މައްސަލަތައް ބަލަމުން މިޓުކޯ އެ

 ށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމަ

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ކުރަމުން ްސަކން މި ޤައުމުގައި އޮންނަީނ ރައްޔިތުން ގަބޫލުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސިލެކްޓިކް ޖަސްޓި

ކޯޓުަގިއ  ،ވާހަކަައކީ އަބަދުެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަޑުިއވެމުން ައންނައަންނަތާ ކިތަންމެ ޒަމާނެްއ ވެއްޖެ. 

ސާ ދޭންޖެހޭ ކުރަންޖެހެންޏާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ފައިސް މަްއސަލަެއއް އަވަ ވާހަކަ. އެ ގެން ުއޅޭ މައްސަލަެއއް ނުނިމި

ގުަޅިއގެން ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ.  ލުމުަގއި ަވކި ގޮތަކަށް ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުންނާވާހަކަ. މަްއސަލަތައް ބެ

އީސް. އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ. އިްއޒަްތތެރި ރަ މިފަދަ ވާހަކަތަކަކީ މިއީ މިހާރު އާއްމުކޮށް ދެކެވޭ ވާހަކަަތކަށް ވެފައި މި

މުޑުދާރު ވާހަކަތައް އާްއމު ވާހަކައަކަށް ވެގެން މިަފދަ ހަޑި ،އް، ލަދުގަންނަންޖެހޭ ކަމެއްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެ

ގުޅިގެން ފެންނަން މިހިރީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެްނ  އަުޅގަނޑުެމންނަށް މި ރިޕޯޓާދިޔުަމކީ. ވެގެން

ތެެރއިްނ މީގެ .މައްސަލަ 376ްނގެ އަުތގައި ކެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ބައެއް ފަނޑިޔާރުކަންބޮޑުވާންޖެހޭނެ މައްސަލަތަ

އަުތގަިއ  ގެއް މައްސަލަ. ައނެއް ފަނޑިޔާރެ 376އެއް ފަނޑިޔާެރއްގެ އަތުަގއި އެބަޮއވޭ  ،މައްސަލަ އޮތްއިރު  1910

އްލެއް ނުލިބި ހުރުމަީކ ޙަތަށް މިައށް ވަންދެން މިގޮ މަްއސަލަ. މިހާ ބައިވަުރ މައްސަލަތައް މިހާ ގިނަ ުދވަސް 280

 10 ،އެަބޭވ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ަތކެއް ގެއްިލގެންދާ ކަމެއް. ައދި އެއަްށވުރެ ކަންބޮޑުއީ އެތަްއ ބަޔެްއގެ ަޙއްޤުމި

 ގާފައިމަލު ހިންޢަގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ  ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭަގއި ކުޑަކުދިންނާ ދުވަސް ވަންދެކަށް ނުނިމިއަހަރު

 މަލު ހިންގާފައި ޢަމެދު ބަދުއަޚުލާޤީ  އާދެ! ަކއިވެނި ހެޔޮނުވާ ުކޑަުކއްޖަކާ ؛މެދު ކާހުރި މައްސަލަތަކާއި، ކުަޑކުްއޖަ

ވަންދެން ކޯުޓގައި  އަހަރު 10ގުޅުންުހރި މިކަހަލަ މައްސަލަތައް  ހުރި މައްސަލަތަކާއި، ިމގޮތަްށ ގޮސް ުކޑަކުދިންނާ

އިގަެނވޭނެ ކަމެްއ ނޫން. ރި ަރއީސް ބަލަެވސް ިއއްޒަތްތެމިއީ ެއްއގޮތަކަށް  ،ލިބިއްެލއް ނުޙަިމއަށް  ،އޮތުމަކީ

އެްއކޮށް ރަނގަޅަށް  ޙަޤީޤަތުގައި މި ލިބުނު މަުދ ަވގުތުކޮުޅގެ ތެޭރގަިއ ައުޅގަނޑުމެންނަކަށް ވެސް މި ރިޕޯޓު

މި ރިޕޯޓް ފޮނުވައިގެން މި ރިޕޯޓުގަިއ ދިރާސާކޮށްލާނެ ވަގުެތއް ނުލިބޭ. އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް 

ެއީކގައި އަލުން  ތަކަކާއްލުޙަކުރެވިގެން ރަނގަޅު ރުންގެ މެދުގަިއ ބަހުސްމެދު ކޮމިޓީގެ މެންބަ ހިރަ ކަންތައްތަކާމި

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އިދެންމެގަ .އަނބުރާ މި ރިޕޯޓް ތަޅުމަށް އައުމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތަކުރާރުކޮށް އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،ބޮުޑުވންތައްވާފަިއވާ ކަންފާހަގަކުރައް  ދަްއކަވަމުން ވެސްވާހަކަފުޅު
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އްލެއް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ޖުޑިޝަީރ ޙަ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް  މި، ދާ ކަންބޮުޑވުންތައް ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުންގެ ފަރާތުްނ އިވެމުން

ގެ ވަޢުދެއް. 19އެޖެންޑާ  ދެއް.ޢުސީ ވަމަކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ މިހާރު އޮތް ސަރުކާރުގެ ރިޔާދިޔުެވގެންބައްޓަން

އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ  ،މަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއުށް ވީހާެވސް އަވަހަށް ެގންދިއަމައްސަލަތައް ކުރި ، މިއެހެންވީމާ

މަްއސަަލ ބައްލަވަން ެފއްެޓވުމަކީ މިީއ  ސް މިރވިްސ ކޮމިޝަންެގ ފަރާތުން ވެސަ ޝަލްވަރަށް މުހިންމު ކަމެކޭ. ޖުޑި 

ޖެންޑަރ  ރައިޓްސް އެންޑް ދުވަހު ވެސް ހިއުމަންރުތަކެއް. އިހަކަށްރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އުއްމީދީ ޚަބަވަ

ކެއް އައި. ތަރި މައްސަލަހު ެވގެން މައްސަލަެއއް ނުބެލި ލަސްވާތީވެ ފޮނުވާފައި  ކޮމިޓީއަށް ވެސް ހަމަ ގިނަ ދުވަސް

ކުރުމަީކ އެއީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ މެންޑޭޓުގައި އޮންނަ ކަެމއް ވަސްކަްނކަމަީކ މައްސަލަތައް އަ  އެ ،އެހެންނަމަވެސް

 ޝަލް ަމސައްކަތް މިހާރު ޖުޑި ރވިސް ކޮމިޝަްނގެ މެންޑޭޓުަގއި އޮންނަ ކަެމއް. އެސަ ޝަލްނޫން. އެއީ ޖުޑި

ގެންދާ ކަމެއް. ކަމީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބިގެންދާކުރަމުންރވިސް ކޮމިޝަނުން ބާރަށް ސަ

ސިލެްކޓިްވ ޖަސްޓިސްެގ ޕްރޮސެސް، މި  ، އަުޅގަނުޑ ެވސް ދަންނަވާނީ އިްއޒަތްތެިރ ރައީްސ،އެހެންވީމާ

އެބަޖެހޭ.  އުމުަގއި ހުއްޓާލަންޤަ  ނެގުުމގެ ކަްނކަން މިއެބަޖެހޭ. ފަނޑިޔާރުން ރިްޝވަތުދިވެހިރާއްޖެއިން ަނއްތާލަން 

ކަމުގެ ހިސާބުން ތިމަންނާއަށް އިންސާފު ލިބެންޖެހޭނެ މަ އެއި ހަމައަށް ދިޔަ އާޙަލާކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް ކޯުޓގެ މަރު

ދިޔުަމކީ ވެގެންޮގސް ކޮމިަޝންތައް ބައްޓަން ެވގެންޔަޤީންކަން ރަްއޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ގާނޫނުތައް ވެްސ ބައްޓަން

މައްސަލަތައް އަވަްސކޮށް ބެލުމަކީ  ވަހަށް މިވާތީ ވީހާވެސް އަ  ބޮޑު ޒިންމާއަކަށް މަޖިލީހުގެ ވެސް ަވރަށް އެއީ މި

 ޅާލުން އިލި ހުށަހަްއ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑު ހަމަ ކުރިން ެވސް ހުށަހަޅައަޅުގަނޑުމެން އެދޭ ކަމެ

 ދޭތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމަިއގެން ތަޅުމަށް ފޮނުވަިއގެން މިއާ އެއީ ޖުިޑޝަރީ ކޮމިޓީއަށް މި ރިޕޯޓުތަކުރާރުކޮށްލާނަން. 

  ރަީއސް. އަލުން އައުން. ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެންވޭރު ހުަޅނގު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ،އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 ށް. ފަޠީމެންބަރު ޙަސަން ލަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފްޠީހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަ

ރވިސް ސަ ޝަލްޖުޑި ،ދަންނަވަން ބޭނުން ބޮޑަށް ޝުކުރު ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ވަރަށްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ކުރެއްވި ބުރަ އަދި މުހިންމު މަސައްކަތަށް. ވަރަށް ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް. މި ރިޕޯޓް އެއްކޮށް އަުޅގަނުޑ  ކޮމިޝަނުން މި

ފު ޞާލުއިންދުޢަވަނީ ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް އަދި  މި ރިޕޯޓްގައި ަވރަށް މުހިންމު ކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައި މިކިޔާލައިފިން. 

ރވިސް ކޮމިޝަނަށް ސަ ޝަލް އްލުކުާރނެ ގޮތް ކަމަށް ޖުޑިޙަކުރުމުގެ އޮނިގަނޑަާށިއ އަދި ެއކަން އިމުޤާ
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 .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އްާވފަގައި ހުށަހަޅުފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަންކަްނ ވެސް އެބަހުރި މި ރިޕޯޓު

މީހާ އަާށއި އަިދ  އެ ،ދިމާވާ ަމއްަސލަތައްލަ އޮތުމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުަގއި މީހެްއގެ މަްއސަ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

 ކްރިމިނަލް ކޯުޓގައި އަދި އެހެން ކޯޓުަތކާ ،ބައިވަރު ޚަރަދުތަެކއް ހިގުުމގެ އިތުރުން އެތައް  .މުޅި ދައުލަތަށް ވެސް

ެއީއ  ،ާމވާ ދަތިކަމަކީ ދި އިލާއަށް ދިާމވާ މައްސަލަަތކާއިޢާމީހާެގ  މީހާއަށާިއ އެ  އްސަލައެްއ އޮތީމާ ދެން އެށް މަޚިލާފަ

އެތަނުަގިއ މައްސަލަ ނެތް މީހަކަށް. ، ަވޒަންކޮށްލަން ވެްސ ނޭނގޭ ކަންކަން ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިސްނާލަން ވެސް

ކޮށް ކްރިމިނަލް ޞަޚާއް ،ކޯޓެްއަގއި އޮުތންމައްސަލަ  1910 ،ލާއިރުދަން ބައްލެއް ހޯޙައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަމަށް 

ތަނުަގއި  ައހަރު ވަންދެން ނުބެލި ހުންނަ މައްސަލަތައް އެ 10ކީ ުކަޑ ކަމެއް ނޫން. އަދި ކޯޓުަގއި އޮތުން ެއއީ

ޖިލިސް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ މަ މި ،ހުރިކަން އެއީ ވެސް ކުޑަ ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް

 ބުކޮށްފައިޚާއްޔިތުން އިންތިރަެއީއ އްސަސާ. އްލު ހޯދައިދޭން އޮތް ތަން. އޮތް މުއަޙަލީހަކީ މިފަދަ ކޮންމެ ކަމަކަށް މަޖި

މަތިކޮށްފަިއ  ،ހަވާލުކޮށްފައި ރވިްސ ކޮމިޝަނާސަ ޝަލްޖުޑި ވާތީ. އަުޅގަނޑުމެން  ތަން ކަމަށް ތިބި މެންބަރުންތިބި

 ދަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަްށ ކުރަމުން. ައޅުގަނޑުމެންނާ ރވިްސ ކޮމިޝަނުން އެސަ ަޝލްޖުޑި ތައް ތްހުރި މަސައްކަ

ރވިސް ކޮމިޝަނުން އެދިފަިއ ސަ  ޝަލްޖުޑި ،ގަިއ އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވޭގެަނއި ިރޕޯޓު މިއަދު މިހަމައަށް 

ރވިސް ސަ ޝަލްހުރިހާ މުއައްސަސާތަަކކުން ޖުޑިތުގެ ދަުއލަ ،ގައި އެދިފައި އެަބއޮތް 10.14ގެ މި ރިޕޯޓު ،އެބައޮތް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ވެްސ  ތެޭރގައި މި. އޭގެށް އެބައޮތް އެދިފަދިނުމަދެއްުވމަށް. އެއްބާރުލުންކޮމިޝަނަށް އެއްބާރުލުން

 ؛އްސަސާއަކުން ހުރި މައްސަލަތައް، މަަސއްކަތް ނިންމުމަށް ދައުލަތުެގ ހުރިހާ މުއަ ހިމެނޭ. ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމި 

 އިދާރާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ،ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވިަޔސް، އަދި އެހެން މުއައްަސސާތަކުން ކަމަށް ވިޔަސް ެވސް

ކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޞަާޚއް ،ކޯޓުތަކަށް ،ރވިސް ކޮމިޝަނަށްޝަލް ސައިދާރާަތކުން ޖުޑި އެ ،ވިޔަސް ެވސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  މި ،ންމު މަސައްކަތަކީއަދު ކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިދިނުމަށް. އަޅުގަނޑުމެން މިއެއްބާރުލުން

 ައވަސް އިމައްސަލަތައް ބަލަ ޖިލީހަށް ދެވޭނެ އެއްާބރުލުމަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މިކޮބައިތޯ ަރއްޔިުތންގެ މަ ،ދެނެގަތުން

 ހުށަހެޅުންތައް. އެއީ ކޮމިޓީ، މިޓީން ހުށަހަޅާގަިއ އެބައޮތް ކޮމި ރިޕޯޓު. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްގޮތެްއގައި ނިންމުމަށް. 

ހުރި ހުށަހެޅުންތައް އެބަހުރި.  ށަހަޅާފައިރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުސަ ން ޖުޑީޝަލްރވިސް ކޮމިޓީ ސަ ޖުޑީޝަލް

 ،ކޮށްުދވަހުގެ ތެޭރަގއި ާތވަލު 7ވެފަިއވާ ަމއްސަލަތަްއ  ވުެރ ގިނަ ުދވަސް  އަހަރަށް 10 ،ތެޭރގަިއ ފާހަގަކޮށްލަންއޭގެ

 45އް  މައްސަލައިގެ ތާވަެލއް މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުން. އަދި މިކެޓަގަރީަގިއ ހިމެނޭ މައްސަލަތަޅިމު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކްރިިމނަލް ކޯޓުން ފާހަގަކުރެވިފަިއ ކުުރން. ތެރޭަގއި ނިންމޭ ގޮތަށް މައްސަލަތައް ތާވަލު ހުގެދުވަ

އް ނުވަަތ ކުރުމަށްފަހު މުޅި މައްަސލައިގެ ެޝޑިއުލެ އެއް ާތވަލުންދެން މައްސަލަ ޒަމާންތަެކއް ވަ ،އޮތް ކަމެއް އެއީ 

ނޫން ދުނިޔޭގެ އެހެން  އެީއކީ ،. އެހެންނަމަވެސްނޫން އެއީކީ  އިނގޭކަށް އޮންނަ ެއއްެޗއްއް ެއއްެވސް ފަރާތަކަށްތާވަލެ

އެީކގަިއ ދެން  ސަލަ ބަަލން ފެށުމާއް މަ ،އެީކގައި  ކުުރމާޤައުމުތަކުަގއި އެކަން ކުރާ ގޮތަކީ. ަމއްސަލަ ާތވަލު
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ެއކަން  ،ކީ ހާމަކުރާ އެްއެޗްއ. އެހެންނަމަވެސްާތވަލަ އެ އިަލއި،އް އެކުލަވަ މައްސަލަިއގެ ައޑުއެހުންަތއް ހިންގާނެ ތާވަލެ 

ގެ މަޖިލީހު މަްއސަލަތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ވެފަިއ ނެތްކަން ެއީއ ދެރަ ކަމެއް. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މި އެހެން

އި ދޭ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމުގެ ތެރޭގަ  ރިވސް ކޮމިޝަނަށް އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށްސަ ޝަލްއިން ޖުޑިތެރެ

 ،ކޮށްދެވޭނެ އިމުޤާލާނެ ގޮތުގެ އޮނިގަނެޑއް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިމިދެންނެވި ގޮތަށް ތާވަލެއް ެއކުލަވަ 

 5އެީކގަިއ އެަބއޮތް އިްއޒަތްތެރި ރައިްސ. އަދި ަހމަ އެއާ ވަންޏާ.  ކަމަށް މެއްމަޖިލީހުން ކުރަން ޭބނުން ކަ އެއީ މި

މުޅި  ؛އްސަލަިއގެމަ އެ ،ދުވަސް ތެރޭަގއި ތާވަލުކޮށް  30ވާ މައްސަލަތައް ވެފައި  އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް

 ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް އީ ހުށަހަޅާކަމަށް. އެ މައްސަލަިއގެ ތާވަެލއް އަެންއކާވެސް މިދެންނެވި ފަރާތްތަަކށް ދޭންޖެހޭނެ

ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފަިއާވ  އަހަރަށް 3 !ފުކުރައްވާމާ ؛ދުވަހަށްވުރެ  3ދެން ހަމަ އެއާިއއެީކގައި  އެބައޮތް.

ހަމަ މިދެންނެވި އުސޫލުން އެކަން ކުރުމަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައި  ،ކޮށްތެރޭގައި ތާވަލު  ހުގެދުވަ 45މައްސަލަތައް 

ހުށަހަޅާ ކަންަތއްތަުކގެ  ،ށް އަުޅގަނޑަށް ފާހަަގުކރެވޭކަމަ ތެރި ރަީއސް. މީގެ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް އެބައޮތް. އިްއޒަތް

ޟީގެ މަސްއޫލިްއޔަތު ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮަތްށ ޤާ  ަގިއވާ ކަންތައް. އެީއ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް 11.7

މައްސަލަތައް ގާނޫނުަގއިާވ  ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަްސވާ ަމސް 6 ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަުކގެ ތެރެއިން ،މަލުކޮށްޢަ

މައްސަލަަތއް  އެސް. ކުރުން. މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް އިއްޒަތްތެރި ރައީން މޮނިޓަރމަތީ ގޮތުގެ

ކަމަށްވަންޏާ ގޮތް ބެލެންޖެހޭ. އެހެންނޫން ވާނުވާ ،ނގައިމައްސަލަތައް ހި ކުރެވެންޖެހޭ. އެމޮނިޓަރ

، އެހެންވީމާްއވެގެން ކަމެއް ވެސް ނޭނގެ. ދިގުަލިއގެންދަނީ ކީ ގައި މަްއސަލަެއއްމެންނަކަށެއް ޙަޤީަޤތުއަޅުގަނޑު

ކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ލަސްވެފަިއވާ މައްސަލަަތއް އަަވސްދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްަސސާތަކަކުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުަގއި 

މަޖިލީހުގައި މިހާރު  މި ،ރެެވނީކުގަނޑު ގަބޫލު ކަމެއް ކަމަށް އަޅު  މަޖިލީހަށް ކުރެވޭނެ ޓަކައި މި ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް

ރިޕޯޓް ގެންގޮސްގެން  މައްސަލަ، މި ެލވިފައި އެަބއޮތް ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީެއއް. ޖުޑިަޝރީ ކޮމިޓީއަށް މިއިއެކުަލވަ

 ދެން މި ، ށް ފަހުން ދިރާސާުކރުމަށްފަހު މީގައި ހެދެން ޮއތް ގޮތްތަކަީކ ކޮަބއިކަން ެދނެގަތުމަޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ

 އް ގޮތެ ންގޮސް މިއަށް ގޮތެއް ނިންމުމަކީ އެީއ އަޅުގަނޑު ހިތުން މިކަން ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅުމަޖިލީހުގެ ފްލޯއަށް ގެ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.  ވާނީ. ވަރަށް ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާެގ  ،ޅުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދޭތޯ ބަލާނަންބޭފު ންބަރު. އަޅުގަނޑު ތިތެރި މެޝުކުރުއްޔާ އިްއޒަތް

ނުނިމި ޕެންޑިްނގަިއ  ،ވަނީ ވަނަ ނުކުާތއަށް. އޭަގއި މި 8ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅަށްފަހުގައި މި ރިޕޯޓު 

 22610 ،ލަ ބޭނުންވަނީމުޅި ޖުމުއަށް އެބަ ގެންނަންޖެހޭ.  މިމަރުޙަލާތައް ކުޑަ ހިސާބެއް މައްސަލަތައް ހުރި ހުރި

ރީޢަތް ކަންތައް ޝަ ؛ ައުޑއެހުންއީދާތިއެއީ އިބު ،ވަނީ އަދަދަށް އައިސްފައި މި މިކުރާ ގޮުތަގއި. އަުޑއެހުން އަންދާޒާ
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ައޑުއެހުން އެަބއޮްތ  އޭގެ. ވަނީ ކަމަށް ންެއއީ ފުރަތަމަ ފަށާ އަޑުއެހު .ދަންނަ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑަިއގަންނަވާނެ

އަުޑއެހުން  15ކޮންމެ މައްސަލައަކަްށ  ،ސް ކޮިމޝަނުން ލަފާކުރަނީރވި ސަ ޝަލްސަަލ އެަބއޮތް. ެދން ޖުޑިމައް 1105

އަުޑއެހުން  16575 އަޑުއެހުމުގެ ހިސާުބގަިއވާ އީތިދާބޭފުޅުން ދެކެނީ އިބު ، އެއެހެންވީމާބޭނުންވާނެ ކަމަށް. 

 9ކޯުޓގައި ިތއްބަވަނީ  އެ !ން ބައްލަވާއަުޑއެހުން. ދެ 22610 ޖުމުލަ ގޮސް މިހެންންދެ މަށް.ބާއްވަންޖެހޭ ކަ

ގުނަކުރަން  9، އެހެންވީމާވަނީ.  އަުޑއެހުން ކަމަށް 4ޮބޑީ  ލާކަންޢުއަ ،ނޑިޔާރުން. ދުވާެލއްގެ ަމްއޗަށް ައޑުއެހުންފަ

 ނިންމޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން. އެއީ ހުންއަުޑއެ 22610އުޅެނީ  އަުޑއެހުން ދުވާލަަކށް. އަޅުގަނޑުމެން މި 36، 4

ުދވަސް މިކަމަށް މަސް 6އަހަާރއި  2މަށް އެބަނަގާ. ތާ މިކަހަފު 126އަުޑއެހުން. މިހެން ބެލީމާ  180ތާއަކަށް ހަފު

ެއކީަގއި ކޯޓަށް ހުށަހެޅެމުން އެއާއަުޑއެހުން އަުޑއެހީމަ. ދެން ހަމަ 4މެ ދުވަހަކު ން ކޮންިޑާޔރުެއއީ ނުވަ ފަނއެބަނަގާ. 

 ،ށްެދވޭކަށްކޮރވިްސ ކޮމިޝަނަަކށް ނެތް ތާވަލުސަ ޝަލްމުން ދާންޖެހޭނެ. ޖުޑިނަ މައްސަލަތަްއ ެވސް އަުޑއެހެއަން

ރވިސް ސަ ޝަލްކުރުމަކީ. އަދި ޖުޑިމައްސަލަތައް ތާވަލުގޮތުަގއި ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަެތއް.  އެއީ ގާނޫނު ބުނާ

ކޯޓަކީ ދާއިމީ ޚިލާފު ކަމެއް.  ހާނޫނުއަސާސީގެ ރޫޤާސް މި ކީ ވެކޮމިޝަން ދެކޭގޮތުަގއި ތަންަތނުގައި ކޯޓު ހެދުމަ

 އެހެން  އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންވީމާ ،ފައިއިލާވާންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވީމަ ހުޅުމާލޭގައި ކޯޓެއް ހަދަ ތަނަކަށް

ިމގޮތަކަްށ  ،ފައިކޮށްޢުވާފަސް މީހަކު ގެނެސް ދަޯކޓަށް އެހެން ތަނަކުްނ ހަތަރު އެ ،ލާފައި އިތަނެއްަގއި ކޯެޓއް ހަދަ

 ން މި އެހެންވީމާ، ކުރާ ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މިކަން ދަންނަ ގާނޫނީ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެން ގާުތގައި ބުަނނީ.

އަދި ދުނިޔޭަގއި މިކަން ހިންގާ އުސޫލުގައި. މި މަޖިލީހުގައި އެބަ  ،ޖެހެނީ ދާއިމީ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ގާނޫނު ބުނާ

ރަނގަޅު  ކަންކަމުގެ ވަރަށް އަދި މި ،ގޮތުން ފުންކޮށް ވިސްނޭނެ ޒަތްތެރި މެންބަުރން މިކަންކަމާ ގުޅޭތިއްބެވި ިއއް

ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީެއއް އެބަވޭ.  އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަދި މި މަޖިލީހުގަލިބިވަޑައިގެން ތިްއބެވި ތަޖުރިބާ 

ޖޭ.އެސް.ީސގެ މި އަމާޒު ހިފުމަށް. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި  ،ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތް އަމާުޒވާނީ އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން ތި

 އަށް. هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދުްއޒަތްތެރި އި ގަޮލޅު އުުތރު ދާއިރާގެ އަރުވަނީ ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ތި ނިންމެވި ހިސާބުން  ވާންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ކަށްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ޯކޓަކީ ދާއިމީ ތަނަ 

ވާންޖެހޭ. ަހމަ އެހެންމެ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ  ށްނަކަތައަޅުގަނޑު ފަށާނަން. ކޯަޓކީ ދާއިމީ 

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކޯެޓްއެގ ކުރިމައްޗަށް އަންނަ މީހާ ނުވަތަ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ކުރިމައްޗަށް  ،މިދައްކާ ވާހަކަައކީ

 ,ކަމާއިރީޢަތް ހިންގާނީ ކޮންތާކުޝައަށް ވާނީ ކިހިނެއްކަން އެބަ އެނގެންޖެހޭ. ތިމަންނާގެ މީހާ އެ ،ގެންނަ މީހާއަށް

އަދި މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅަން ވެސް ނުވަަތ  ،ރީޢަތް ގާތްަގނޑަކަށް ވާނީ ކިހާުދވަހެްއ ކަމާއިޝަތިމަންނާގެ 

އެބަ  ޕޭރަންސީވެްސ މީހުންނަށް އެބަ އެނގެންޖެހޭ. ޓްރާންސް ންކަ ކޮންތާކަށްދާންވީވެސް  މައްސަލަެއއް ހޯދަން
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ެޝޑިއުެލއް ވެްސ  ،ވިާދޅުވިހެން އެ  ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޙަސަން ލަޠީފް އޮންނަންޖެހޭ.

އިލާގެ މީހުންނަށް ޢާރީޢަތް އޮތީ. ނުވަތަ ޝަގެ ހިސާބެއްގަިއތޯ ތިމަންނާއެބަ އޮންނަންޖެހޭ. މީހާއަށް އެނގެންޖެހޭނެ ކިހާ

ވަކީލަށް ެއބަ އެނގެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު  ،މާތު އޮޅުންފިލުވަންިމކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫ ،ވެސް އެބަ އެނގެންޖެހޭ

 ރަނަގޅަށް ވެސް މީހުންނަށް ކަން ައވަަހކަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެންޖެހޭދިޔައިމާ ކިހާ .އޮޅުންފިލުވަން ކޮންތާކަށް ކަެމއް ދާންވީ

 މައްޗަްށ އަންނަ މީހުންނަށް ވަރަށް ނިޒާމުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނަ މީހުންނަށް ނުވަތަ ކުރި ގެބަ ސާފުވާންޖެހޭ. ޢަދުލުއެ

 ވާ ރީޢަތްތަކަށް މިޝަާރއްޭޖގައި  .މީހާއަށް ވާނީ ކިހިެނއްކަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ރަނގަޅަށް އެބަ ސާުފވާންޖެހޭ އެ

ސްެވގެްނގޮސް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއްސ، މިއަދު ހެނދުނު ވެސް ވަަތ ލަސްވަނީ. އަވަ ގޮތަކީ ައވަްސވަނީ ނު

މަނިކުފާނު ވަަޑއިގެްނ ފަނޑިޔާރު ،ދާޅުެވއްޖެ މިސާލަކަށް ގާމާދޫގެ ގަހެއް ުބޑަށް ދެ މީހުން ނެރެފައިއަޅުގަނޑުމެންނާ ވި

ވެސް  ނިންމާލި ދުވަސް އި،ކޮށްލަކުމްޙުހަމަ  އެހެންގޮސް ،ހައެއް  ،ނުަވއެއް  ،އެގާރަ ،ތިނެއް ،އްފަހެ ހަދަނީވިދާޅުވެ

ބަ އެނގޭ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓާފައި ހުންނަ މީހާ ޕާސްޕޯޓު މޭރުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ އެ ،އައޭ. ހަމަ އެގޮތުން

ސަަލ އަހަރު. ކޯޓަށް ގޯތީެގ މައް ހަތްއަހަރު. ގޭބަންދަށް ދޫކޮށްލާފައި އޭަނ ހުންނަތާ  ފަނަރަހިފަހައްޓާފައި ހުންނަތާ 

ހުންގެ މިހެންވާން ހެދީމާ މީހުންނަށް މީ .އަހަރު. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހަފައި ހުންނަތާ ލައިގެން ވާުނވާ ނޭނގި

އަހަރު ވީމާ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ފަސްހަުނދެވޭނެ. ގޭ ބަންދަށް ދޫކޮށްލާަފއި ހުންނަތާ ދިރިއުޅުމަިއގެނެއް ކުިރއަކަށް

ޙަޤީޤަތުގަިއ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ވަރަކަްށ ދިރިއުޅުމެއް ވެްސ ފަށާނެ ންމެވެސްއޭނަ ެވސް ދެން ގެއިން ިނުކމެ ކޮ

ވެްސ ލިބޭނެ. އަދި ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓާފައި ހުންނަ މީހާ  ކާ އިންނާނެ. ކުދިންކުރަން ފަށާނެ. މީހަވިޔަފާރި

ވެެގން ވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރަކަްށ  އްނޫން. މައިންބަފައިންނަށް ކަމެ ބޭސްފަރުވާައކަށް ވެސް ރާއްެޖއިން ބޭރަށް ދެވެނީކީ

 ؛ލިޔެ ،ލިޔެ ، ެއއްެވސް މުއައްަސސާއަކަށް ލިޔެއިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދައުލަތުގެ  ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ދެވެނީކީ

ެވސް އާދޭ. އަނެްއކާ އައު އިންތިޚާބުތައް ވެްސ  ބަާޣާވތްތައް. ޚާބުވޭވެސް އިންތި ވެސް ބަދަުލވޭ. ވެިރން ވެރިކަން

 ؛ލިޔެލަ ،ލަލިޔެ ،ލަލިޔެ ،ލިޔެލަ، ލިޔެލަ ތަނަކަށާ މީހާ ހަމަ ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށާއި އަެނއް ކަމަކު އެއާދޭ. އެ

ވެްސ  މިއީ .އޭޓާފަތިމަންނަ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައް އިންސުރެ ފެށިގެން 2007ގެ ޕާސްޕޯޓަށް ވީ ިކހިނެއްތޯ ތިމަންނަ

އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ  .ދުވަހަކު ދިމާވާ ީމހުން ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އާއްމުކޮށް

ކިތައް މީހުން  އިކުށްވެރިްނގެ ގޮތުަގިއ ދައުލަތުގަ ދައްކަނީކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނޫން މިވާހަކަ އެކަންޏެއް 

 ،ޓީާއއިަކރެކްޝަނަލް އޮތޯރި ،ޓަރ ޖެނެރަލާއި އުކިްޕރޮސި ،އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ގެްނގުޭޅތޯ؟ ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި

ލައިފިއްޔާ ޙަޤީޤަތުގައި ފުލުހުންނަށްވުެރ އިޖަހައިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ހިސާބު

މައްސަލައެްއ  އި،އުޅޭ ވާަހކައަކީ ހިނގާށޭ ައސްލު ކުށްެވރިން ހޯދާފަ ދައްކަން މިގިނަވާނީ ކުްށވެރިންހެން. އެހެންވީމާ، 

އަސްލު  ،ނިންމާފައި އް ެވއްޖެއްާޔ ކޮންމެވެްސ ެއްއގޮތެ ތައް ަވތަ ހިފެން ނެތް މައްސަލަނެތް މީހުން ދޫކޮށްލާފައި ނު

 .ލިބެން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ލިބެންވީ ގޮތަށް އަދަބުވެސް އަދަބު މީހުންނަށް  ކުށްވެރިން ދެނެގަނެގެން އެ 
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ނިޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ްއވުމަކީ ހަމަ އަ ުކމެއް ނުކޮށް ބޭޙުއަހަރު ވަންދެން  ޔަރުކޮްށގެންގޮސް ޖަލަށް ާލފައި ދޮޅުއްހަ

ައޅުގަނޑުމެން ގެނެސްދޭން މި  .ނީވަ ފެއް ނޫން. އަަވްސ ނޫނީ ލަސް މިސާއެީއކީ ެއްއވެސް ހާލަތެްއގަިއ އިން

 ަމއްސަލަ މި 1910އެކަނި  އި ރީޢަެތއް ިހނގަިއގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގަ ޝަފުވެރި ސާފު. އިންސާބޭނުންވާ ެއއްަޗކީ އިން

ތިބޭކަން. ސިާޔސީ ބޮުޑ ބަަޔކު ތާށިވެަފއި އެބަ ަގއި ެވސް އޮތީމާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެބަ ެއނގޭ އެަތއް ތެރޭއަހަރު

 ،ކުީރގެ ަވޒީރެއް  ،ކޮށްފައި ހުރި މީހެްއގެ މައްސަލަކުީރަގއި ވެިރކަން ؛ސިޔާސީ ބޮޑު  ،މައްސަަލ ައއިމާ މީހެއްގެ

އެްއ އާދޭ. ނުވަތަ ަދއުލަތުން ބޮޑު މައްސަލަ ސަމާލުކަން އެކަމަށް އެބަ ގެ އުމުޤަމިކަހަލަ މީހެއްގެ މައްސަލަ ައއިމާ މުޅި 

ަބއެްއގެ ދިރިުއޅުން  އާަދިއެގ އެތައް ،އާދޭ. އެކަމަކު ޙަޤީޤަތަކީ އުމުގެ ސަމާލު ކަމަށް އެކަން އެބަޤަ ،ނަމަ ހިނގާ

 ގޮެތއް ުނވަތަ އެ މަިއގެން އުޅެވޭނެ މީހުންގެ ދިިރއުޅު އެ ،މީހުންނަށް އޮޭތ މި ނިޒާުމގެ ތެޭރގައި. އެ ތާށިވެފައި އެބަ

މުޅި ދައުލަތް ވެްސ  ،އްސަުފެވރިކަމާ އެކީަގއި ައވަހަށް އައި ސާކުމެއް ރަނގަޅަށް އިންޙު އަންނަންޖެހޭނެ މީހުންނަށް 

 ދަްއކާ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ފުރަތަމަ ކަމަކީ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ރަްއޔިތުންގެ  ކުރިއަށްދާން އެބަޖެހޭ. މި

 ،ވެސް ކުަޑވަރެްއގެ ކަމެއް ނޫން އިނގޭތޯ  މިއީކީ ނަށްކަމެއް އައިމާ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހަށް މިވަރު

ވަުރގެ ކޮށްެދވޭނެއްލުޙަޭއގެ މާނައަކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ މިހާރު މީހުންނަށް ކަންކަން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

މައްސަލަ ލައިގެްނ އެ މައްސަލަ ބެލޭނޭވަުރ  ،އްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކީކަމެއްކަން މީހުން މިހާރު ދެކެން ފަށައިފިއޭ. ރަ

ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ.  ފަށައިފި ންބަލައިގަންނަ ތަނެއް ގޮތުަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަެނއްާކވެސް މީހުން

ނަޒަުރ  އުުމގެޤަ ީހވަނީ މުޅި އަުޅގަނޑަށް ،ޑަށް އަދާކޮށްެދވޭނެ ރޯލަކީބޮ މިކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެންމެ

ރނީ ޖެނެރަލާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި، ޓަރ ޖެނެރަލާއި، އެޓައުކިދިނުންހެން. ފުލުހުންނާއި، ޕްރޮސިމިއަށް ހިންގައި

އެއްާތުކ  ،ެވގެން އެންމެން ،އަދި ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީާއއި ،ލް ސަރވިަސސް ކޮިމޝަނާއިޖުޑީޝަ

އްލެއް ގެނެސްދިނުން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ޙަމުޅި ކަމަށް ރަނގަޅު ދާއިމީ  ،ހިންގަިއގެން ޒަެރއްއެއް ނަ ،ތިބެގެން

 ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ ޢާޡިމްމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ބޮޑަށް  ވެސް މިކަހަަލ ކަންތައްތަުކގަިއ މާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސަކީ ހަމަ ޔަޤީނުންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ވެސް އެހާ ބޭނުންފުޅެްއ  ފުރުޞަތު ދެއްާވކަން އެ ޝުކުރުތަކެއް ބޭނުްނވާ ފަރާތެއް ނޫން. އަދި ައޅުގަނޑުމެންނަށް 
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ފު ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކައި ސާށް އިން ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަ ؛ކުރަްއވާ  ތިްސ، ހެންނަމަވެސް، ިއްއޒަތްތެރި ރައީނުވާނެ. އެ

 ...ށްރެޔާއި ދުވާލު ިތކުރަްއވާ ބުރަ މަސައްކަތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޭފުާޅެގ  އެ ،ދެންމެ ވިދާޅުެވއްޖެހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުމިހާރު 

ވަނީ. ޔަޤީން ކަމަށް. މިހާރު ހެންވޭރު މެދު ދާއިރާއިން ތިޔަ ވާހަކަަދއްކަ އެްއވެސް ޖިނާޢީ މައްސަލަެއއް ނެތްކަން 

 ހެންވޭރު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ދިނުމަށް ކުރައްވަމުން ތިޔަ އި ފު ހޯދަސާދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް އިން ،ގެންަދވާ މަސައްކަތަށް ކުރަްއވަމުން ތިސް އީރަ

އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް  .ައުޅގަނޑު ހަމަ ފަށްފަށުން ޝުުކރު ދަންނަވަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ށް ގެންދަވާ މަަސއްކަތްޕުޅަ

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް  ނަށް ނެތް ބަލަހައްޓައިގެން ތިބެޭވކަށް. މިނެތް ދޫކޮށްލާފައި ތިބެވޭކަށް. އަޅުގަނޑުމެން

ުހއްޓިފަިއ  ؛ކަންތައްތައް . އަޅުގަނޑުމެންެގ މިނުދީއިފު ހޯދަސާފަރާތްތަކަށް އިންތިބި ހޯދައިދޭން އެދިއެިދ ފު ސާއިން

ުޖީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އޮތް ކާރު ހިނަގިއގަތީ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

އޮތް ސަބަބަްށ މިހާދުވަހު މިކަން ހުއްޓިފައި  .ވާންޖެހޭ . އަޅުގަނޑުމެން ޒިންމާތަކެއްނޭހިސާބުން ެނވިވަަޑއިގެން

ސް. ބޮޑު ޙަޤީޤަތުގައި މަސްއޫލިއްޔަެތއް ހަވާލުވެަފއިވާ ަތނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި އެންމެ ،ލާއިރުަގއި އެބަ ބަލަންޖެހޭބަ

ޝަނުގައި. ަރއްޔިތުްނ ރައްޔިުތން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެބަ އިންނަވާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމި ،ނަވަނީން މިދަންއެހެ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު އެބަ އިންނަވާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުގައި. އަިދވެސް ަރއްޔިތުން މަޖިލީހުން އިތުރު 

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ީކއްެވގެންތޯ  ،ގެ މަސްއޫލިއްޔަެތއްގަނޑުމެންދަނީ. އަޅު މެންބަރުން އެތަނަށް ޢައްޔަންުކރަމުން މި 

 އުޅެނީ. މި  ުނގޮްސގެން މިކޯޓުތަކުަގއި މައްސަލަ ކުރިއަށް .އުޅެނީ ދެވިގެން މިއިނުހޯދަފު ސާއިން ،މިކަންކަން

ިއއްޒަތްތެރި  ނީ.ގަނޑު ދެކެބޮޑު ޒިންމާއެއް ކަުމގައި އަޅު  ކަންތައްތައް ބެލުމަކީ މިއީ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަރަށް

އް އެބަހުރި. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް ބަިއވަުރ މައްސަލަތަލާއިުރގަިއ ބަިއވަރުއިމި ރިޕޯޓަށް ބަލަ  .ރައީސް

އުޅެނީ ދައްކަން. ހަމައެކަނި ކްރިމިނަލް ކޯޓުަގއި އޮތް މައްސަލަިއެގ   މިކަެޓއްގެ ވާހަ އެންމެ ކޯ؛ ލެވޭކަށްއިނިންމަ

ލަ ސަމައް 1910ަގއި ޓުހަމަ ތަކުރާުރކޮށް ކޮންމެ މެންބަރަކު ެވްސ އެބަ ވިދާޅުވޭ. ކްރިމިނަލް ކޯއަދަދުގެ ވާހަކަ 

އި ނިންމާލައިގެން ދޫކޮށްލެވޭކަށް. މިކަމުަގއި ފަކަ މިހެން ބުނެހަވާ ބައޮތޭ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ނެތޭ ހަމައެކަނި މިއެ

 ސް ފަރާތްތަކަށް ވެ އެ ،ންނަށް ނިންމާލެވެން ނެތީުޅގަނޑުމެކޮށްފައި އަދިމާށް ެއަކނި އިނގިލި އަކްރިމިނަލް ކޯޓާ ދިމާ

ވެދާެނ ެއ ނުިއ މެންބަރުން އެހާ ޝައުުޤވެރިގަަގއި އެަބއޮތް. ފަހަރެއް ޓުވާހަަކ މި ރިޕޯބަިއވަރު ދަތިަތކުގެ ދިމާވާ ބަިއވަރު
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ންތިޒާމެްއ ރެވޭނެ އިަކންކަން ކު  ފަސޭހަކޮށް މިސްެއ ފަރާތްތަކަްށ ވެ ން. އެހެންނަމަވެސް،ވާހަކަތައް ަދއްކަ

ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް އެ  ންޖެހޭ ކަމެއް.ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އަުޅަގނޑުމެން ކުރަ

ފަނޑިޔާރުންނަްށ . ލެވިދާނެއި ވަރަށް މަދު އަދަދެކޭ އަުޅގަނޑަށް ދަންނަވަ އީއިރުަގއި އެ ލާލައިބަދަދަށް އަތިބި މީހުންގެ 

ވެސް މަދު  ތްތަކަކީވާން ިތބި ފަރާއެިކެއކި ގޮްތގޮތުން އެހީތެރި ،ތްގޮތުން ގޮވާން އިދާރީ ންނަށް އެހީތެރިޟީނީ ޤާނޫ

މައްސަަލއެްއ  ،އަހަރު ފާއިތުވެފައި  10ރިޕޯޓަށް ބަލައިލާއިރުަގއި ތި ވިދާޅުވިހެން  .ޒަތްތެރި ރައީސް އް ދެއް. އި އަދަ

މައްސަލަ އޮީތ  11މައްސަލަ އޮތްއިުރަގއި ޭއެގތެރޭގައި  12ގޮސްަފއިވާ ންައހަރު ފާއިތުެވގެ 10ރައްޔިތަުކ ކޯޓަށް ލިތާ 

ގައި ިމ ޅު ޔާރެްއގެ އަތްޕުުޅގައި. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެންމެ ފަނޑިޕު ފަނޑިޔާރެްއގެ އަތްއެންމެ

މި  ؟ަތއްތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކުރަނީމައްސަލަ އޮތީމާ ދެން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުްނ ކީްއވެގެންތޯ މިކަހަލަ ކަން

ޤާޟީ ކައިރީަގއި ނާހަނީ ކީއްވެތޯ އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި  ސްއިސުވާލު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ 

ކު ކަ ތީ އެއޮ މައްސަލަ އަނެއްާކވެސް މި 77އޭގެތެރޭަގއި  ،މައްސަލަ އޮްތއިރުަގއި 126ވެަފއިވާ  އަހަރު 5 .ރައީސް

ނިޓަރކުރަން މި ކަންތައްތަްއ މޮ ،އްސަލަ. މި ހުންނަނީމަ  77ނޑިޔާރެްއގެ އަތްމަތީަގއި . ހަމަ އެންމެ ފައަތްމަތީގައި 

ެއ  ޔާއް ރާތީވެ ދިމާވެފަިއ ހުންނަ މައްސަލަތައް. ނޫނިރާތްތަުކން ބަރާބަރަށް މި ކަންކަން ނުކުފަ ތިބިކޮށްފައި ލުހަވާ

ޔާރުންގެ ޑި ފަނ ،އްތަކެތުރުންގެ ޝަރުބަޮއވޭ ފަނިޑޔާއެ ބިލިއްޔާމަށް ނާޤާބިލީ. ނާޤާކަމިއެ ޤާޟީައކު  ،ފަނޑިޔާރަކު

ނޫނީ އެ ފެންވަރު  ، ކުރަްނޖެހޭ ގޮތްތަކެއް. ެއގޮތަށް އެ އުސޫލުންންފަނޑިޔާރުން ކަންކަ ،ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރުތަކެއް

 އޮތީ ރުކުރުމަކީ. ދެންިކކުރުމަކީ. ބޭވައެތަނުން އެ ފަނޑިާޔރަކު  އްއަުޅގަނޑުމެންނަށް އޮތް ޒިންމާއެ  ނެތިއްޔާ

މައްސަލަެއއް ފަނޑިޔާރުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ ވާހަކަ. މި ދެންނެވީ އިދާރީ ގޮތުން އެބަހުއްޓޭ ބަިއވަރު ދަތިތައް. 

ކިއުޓަރ ޕްރޮސި ތަކަށް އެބަ ލިބެންޖެހޭ.ކޯޓު .އެބަޖެހޭ ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން އެ ފަރާތްަތކަށް ލިބެންނިންމާއިރުގައި 

ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑު މި  ،ތައް އަުޅގަނޑުމެން ނުކޮށްދީ އްރިކަން އެބަ ލިބެންޖެހޭ. މިކަހަލަ ކަންތަ ހީތެ އެލްގެރަޖެނެ

ހަަކއެއް ޫނން. އެހެންނަމަވެސް، މަދު ފަނޑިޔާރުންތަކެއް ތިިބކަން ދަންނަވަނީކީ އެތާ ިތއްބެިވ ފަނޑިޔާރުންގެ ވާ

ޭއގެ މަތީަގިއ  އި،ަގސްދުގަިއ ބަެއއް މައްސަލަަތއް ހިފަ ލައިލީމަ އެަބއިނގޭމި ރިޕޯޓް ބަށް ނައަޅުގަނޑުމެން

އޭނަގެ ޒާތީ މައްސަލަެއއް އޭގެތެޭރގައި އޮތީތީވެ އެކަން  ނޫނިއްޔާ ،އިނުދީދަތުންނަށް ހޯޔިރައް  އިްނސާފު ،އިށީނދެގެން

ނުޑ އިޞްލާޙެއް އަުޅގަވަރަށް ފުރިހަމަ  އަދި . އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑު މި ރިޕޯޓަށް ފަހުން ލިޔުމުންރަންނުކު

އަދި އެ ފުރުޞަތު . ވަގުތު ވެސް ދަންނަވާލަން މިޓަކައި މަޢުލޫމާތަށް ށްތެިރ ރައީސަތްޒަހުށަހަޅާނެ ވާހަކަ އިއް

ލަން. ވާހަކަ ދަންނަވާގައި ވެސް އެ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާނެ މި ފްލޯ ފަހުން އަޅުގަނޑު ،ނަމަ ފިދެއްަވއިއަޅުގަނޑަށް 

  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޑަިއގަންނަވާނެ. އިހަވަންދޫ ވަރި މެންބަރަށް ލިބިރުޞަތު އިްއޒަތްތެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އެ ފު

 . ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ވަނަ އަހަރު  1953ތެރި ރައީްސ، މިއަދަކީ ތާރީޚީ ގޮތުން ބަލަންޏާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއްޒަތް

ކޮިމއުނިސްޓް ލީޑަރުްނ  ޤައުުމގެމްީރނުކުރުމުގެ ކުުށގަިއ ެއ ތަ ،އިދީލާނެ ގޮތް ިކޔަވަ އި ވެރިކަން ަވއްޓައި އެމެރިކާގަ 

 އި،ަގއި ވެރިކަެމްއ ަވއްޓާލަންޏާ އެ ކަންތައްަތއް އެންމެ ގަދަޔަްށ ރާވަ މި ދިވެހިރާއްޖޭ ސް. އާދެ!ކުރި ުދވަހައްޔަރު

ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ  އެ ކޯޓާ ެބހޭ ،ތަނަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު. އެތަނުގެ ބެެލނިވެރި ފަރާތުން ޢަމަލީ ގޮތުން ހިންގާ

 އަހަރާިއ، 10 ،އަހަރާއި  5 ކޯޓުަގއި ލްއްސަލަ ކްރިމިނަމަ 1910ރަނީ. ށް އަޅުގަނޑުމެން މިއަުދ ބަހުސް މި ކުރިޕޯޓަ

ހަގަ މި ކުރަނީ. މި އޮތްކަން މި ރިޕޯޓުގައި ފާނިވަންދެން ނު ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ށް ތަކަމި މުއްދަތު ،އަހަރާ 2

ވެހި އެތައް ހަކަެއްއ ނޫން. މިއީ ދިށް ތިބެވޭވަުރގެ ވާޮކޅަމިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ިމއީ  .ތެރި ރައީސްތްއިްއޒަ

 ،އަހަރު ވަންދެން ވާނުާވއެއް ނޭނގި  10ށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާގެ ވާހަކަ. ދިވެހި އެަތްއ ޢާއިލާތަކެއް ޢާއިލާއަކަ

ރައްދުާވ ލަ ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަ  އަުޅގަނުޑމެން މި ދައްކަނީ. މިކަހަވޭންދިނިވި ހިތާމައިަގއި ތިބޭ ވާ ،އަނިާޔގައި

ތިމާގެ ދަިރ  ،ިތމާއަށް މި ހުރެވެނީ ކޮން ހިސާބެއްަގއިކަން  ،ރިެއއް ނޫންކަން ނޭނގި ވެށް ކު ،ފަރާތަކީ ކުށްވެިރއެްއކަން

ޢާއިލާތަްއ އެ ކަން ނޭނގި ހިނެއްއޮތީ ކިގެ އަނބިމީހާ ނޫނީ ފިރިމީހާއަށް ވެފައި ންނާިތމަ ،ހިސާބެއްގަިއކަންހާރީ ކިހު

ކަމެްއ  މިީއކީ އިއްތިފާޤަކުން ވާ .ރި ރަީއސް. އިއްޒަތްތެޅެމުންދާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީލުގައި އުހާހިތްދަތި 

ގައި ބަަޔކު ދިވެިހ ތު ްށ ދަތި. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިއީ ގަސްޭވވޭ ހުންނަ ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން އަޅުގަނޑަ ،ކަމަށް

ނޫން. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި  ރައްޔިތުންނަށް ދޭ އަނިޔާކަން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން ބޭނުންވަނީ. މިއީކީ އޮިޅގެންވާ ކަމެއް 

އެއް. ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް އި ހިންާގ ބޮޑު ޖަީރމާގަ ތުއެަތއް ފަރާތްތަެކއް ގަސް ތިބި ތިބި ޤާޟީންނާއި އަދި ގުޅިަފއި

 ޒިންމާެއއް. ިއއްޒަތްތެިރ ޑުުލގައި އެޅިަފއި އޮތް ބޮ އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަކީ މިައދު މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ބޮ

އަުޅގަނޑުމެްނ  ިފކުރުކުރާއިރު  ،ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ބަާލއިރު ،ރުއިތަަކށް ބަލައިލާލަމިފަދަ މައްސަ .ރައީސް

ތް. މި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ގޭންގުތަުކގެ ވާހަކަައީކ ދެކެވޭ ވާަހކަތަކެްއ. އެއީ ަބއޮވެސް އެ ންޖެހޭ އެހެން ކަމެއް ވިސްނާލަ

އްޗަށް އެބަ ނިކުމެވޭ. މަގުމަ ލާފައިއިތާއަށް ނިންމަތާއިން ހަފުހަފު ޙަޤީޤަތެއް. މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ

އަހަރު ވަންދެން އެ ކޯޓުގައި އެަބއޮވޭ.  10 މީހާގެ މައްސަލަ ޞޫމް ނިކަމެތި ދިވެހި ރައްޔިތުޢުއެހެންނަމަވެސް، މަ

ން ފީ ަވކީލު ތަުކގައި ސަލަަމއް ،ގައި އެބަ ހިނގާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިޭވ އަޑުަތކަށް ބަލާއިރު ގޯހެއް ސް ވެކޮންމެ

 ނުލިބިއްޖެ  ކަށް ފީއެދޭ މިންވަރަ އެޭޅ. ޤާޟީހިއްސާއެއް ޤާީޟއަްށ ވެސް އެބަ ގެނަގަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ެއ ފީ

ކަމަށް ަޤއުމެްއެގ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ިނޒާމު  މިއީ  ،ލަ ތާިށވަނީ. ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ގަބޫލުކުރަްނ ދަތިސަމައް ،ނަމަ
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ދަޢުާވ  ،ވާކުެރވުނީމާޖިނާޢީ މައްސަލަތަކަކީ އެ ަމއްސަލަތަުކަގއި ދަޢު .ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްތަކީ. ހިނގަންޖެހޭނެ ގޮ

ަތއް އެބަހުރި މްޙުކު ތަކުގެ ވާްނވާނެ. މަްއސަލަކަށްގޮތާ އެނގޭ ަމްއސަލަތަކަ ން އޮތް ގޮތާިއ ވާރައްދުވާ ފަރާތަށް ވާނެ

 ދަބުތަކެއްކަން ގާނޫނުތަުކގަިއ ލިޔެވިފަިއ އެބަހުރި. ިމއަދުއަން ކޮ. ަމްއސަލަތަކަށް ދެވޭނީ އި ިލޔެވިފަގަ ގާނޫނުތަކު

އި ހިނގަމުން. ޝަރީޢަތަކަށް ނަގަންޖެހޭނެ ދުވަސް ޖިނާޢީ ޤައުމުގަ ދަނީ މި ގެ ގާނޫނު ވެސް މިތުއަޖިނާޢީ އިޖުރާ

ރިން ޖަލުތަކުގަިއ ުނާވ ނޭނގި އަުޅގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ދަވާ ްއޔާެވއްޖެތުގެ ގާނޫނުން އެަބިއނގޭ. އެހެންއައިޖުރާ

ށް ހިތްދަތިކަމާއި، ވޭނާއި، އަިނޔާ ދޭ ވާހަކަ ކަޢާއިލާއަ 1910ރައީސް،  ނުވާނެ. އިްއޒަތްތެރިގެންބަންދުވެފައި ތިބެ

ރާތްތަކުން ފައް ނޫން ިމއީކީ. ިސޔާސީ ދެދަކުޑަކުޑަ އަ ނިސްބަތުން ގެ އާބާީދގެމުޤައު  ދައްކަނީ. މިމިއަޅުގަނޑުނެން 

 6ބަހުރި. އެއް ދުވަހުން ވެސް ަޝރީޢަތް ނިމޭ. ދުވާލަކު އެލަތައް ސަ ނިމޭ މައްފަސޭހަކޮށް ވަރަށް މަނުންވީބޭ

ޗަްށ ަމއް ދުވާެލއްގެ ،ުޅވި ފަދައިންދާންމެ ތި ވިދެ ސްހުން ެވސް އެބަ ބޭްއވޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީައޑުއެ 10 ،އަުޑއެހުން

ބާރަ ވެްސ އެބަ ބޭއްވޭ. އަޅުގަނޑުެގ  ،އެއް ވީމަ ދިހައެއް ޤާީޟއަކަްށ އެންމެ އެކަށީގެްނވަނީ. ބާްއވަން އަުޑއެހުމޭ 4

 ން ޓާލަން އެބަޖެހޭ. ސިޔާސީ ގޮތުއްގައި ހުރި ޝަރީޢަްތތަކަށް ވަނުން ހުސިާޔސީ ފަރާތްތަކުން ކޯޓު ،އާދޭހަކީ

މެއް ރުކަ. އެހެންނޫނީ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ފޮނިމީޤައުމުގެ ކޯޓުތައް ާވން އެބަޖެހޭ ވަންވެފައި ހުރި ތަންތަނަށް މިމިނި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މައްސަލައެްއ މިއީކީ ހަމައެކަނި  ،ނަމަ ގޮތަކަށް ދަންނަވަނީ ކުރުދިވެހި ރައްޔިތުންނަކަށް ނުލިބޭނެ. 

 ކުށެއް ކުރާ ހަކުމީ، ގައި ޝަރީޢަތެއް ިހނވެފައޭ. އޮތީ ފެއިލް މުޅި ދައުލަތް މި ،ދަންނަވަންޖެހެނީވެސް ނޫން. 

ގައި އެ މީހަކަްށ ޙައްޤު އަދަބު ދިނުން އެއީ ހަމައެކަނި ކްރިމނަލް ކޯޓުން އް ހިންަޝރީޢަތެ ،ކުރެވިހިސާބުން ތަޙުޤީޤު

 ،އް ކަނޑައްުތކުރާޑައްތުކުރާ ކަންތައްތަެކއް. ިމ މަރުޙަލާތަނކަ  އިަބިއވަރު މަރުޙަލާތަކެއް ޭއގަ . އެތައްނޫން ކުރާ ކަމެއް

އޮތީ އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމުގައި ފެއިްލވެފަ. އިްއޒަތްތެރި  ވާންޖެހޭ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއް މިޒިންމާމަރުޙަލާތަކުގެ  މި

އޮތީ ވެފަ.  ދޮރަށް ހިނގައިގެން ހޯދަންޖެހޭ އެއްޗަކަށް މިއަދު މި އިްނސާފަކީ ވެސް ދޮރުންމި ޤައުމުގައި  .ރައީސް

 ންށް ހިނގަދޮރުންދޮރަޓަަކއި އިންސާފު ހޯދުމަށް އެ މައްަސލައަށް ،ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅުމުން

ފަނޑިޔާުރ  ،ފަނިޑޔާރު ރައްެޓހިމީހާ ކައިރިން ،ންއެއް ވަކީުލ ކައިރި ،ެއއް ފަނޑިޔާރު ަކއިރީއިލާތަކުން ޢާއެބަޖެހޭ. 

ްށ އެބަޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއީީކ ނޫން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަ ހިނގަން އަށްއުޅޭ މީހާ ަކއިރި ރައްޓެހިެވގެން

އިާލއެްއ ޢާމައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ ވެސް  1910ރައީސް، . އިްއޒަތްތެރި އިންސާފު ލިބެންޖެހޭ ގޮތަކީ

ލާނެ މީހަކު ނެތި އިއަޅަ .ބިކަވަނީ .އޮތް. މި މައްސަލަތަުކަގއި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ދަރިން ނިކަމެތިވަނީއެބަ

 ބާކީވެ ،ޢިލްމެއް ނުލިބި ،ލިބިމެއް ނުލްޙި ،ލީމެއް ނުލިބިމުޖުތަމަޢުގައި ތަޢު ،މުޖުތަމަޢުގައި ބޭކާރު

މިީއ  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްމާދަމާ މި ޤައުމުެގ މުސްތަޤުބަލް. ވަނީ. އެީއ ވިއްިސވިހާލިެވގެންދާ ކުދިންނަށް 

ވަނަ  5މަސައްކަތެއް އޮތް ުހރިހާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލަން ތިބެވޭނެ މަންޒަރުތަެކއް ނޫން. މި މަޖިލީހުން ކުރެވެން
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ރައްޔިތުންެގ އޮތް ވީ އެންމެ އަވަަހަކށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަކީ މިއަދު މި ފަރާތަށް  1920މި  ،ސް ންގޮގިޔަުރގައި ގެ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރ ރައީްސ. މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއެއް. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ަމޑުްއވަރީ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތުިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނ ޝުކުރިއްޔާ 

 ދަމް ޝަރީފަށް.އާ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ދަމް ޝަރީފްއާމަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު 

އި ުދވަސް ުވމަކީ އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގަ ގިނަނުބެލި ގިނަ މައްސަލަަތކެއް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ތަފާތު 

 ކުރަމުންދާނެތަޙައްމަލްސަބަބުން ވޭންތައް  އެއް. އަދި މިއީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ޭއގެވަރަށް ސީރިއަސް ބޮޑު މަްއސަލަ

މިފަދަ ބޫލުކުރަމުންދާނެ. ގަ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކުއިންސާފު ނުލިބުން ކަމަށް  ،އިންސާފު ލަސްވުަމކީކަމެއް. 

ކުރަްއވަމުްނ  ގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހުމަޖިލީޓަކައި  އަވަސްކުރުމަށްރެއިންގެ ތެހުއަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީމަސައްކަތްތައް 

ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ ބޮޑަށް  ތި ގެންދަވާ މަސަްއކަތަކީ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ވަރަށް

އިރު ކަންތައްަތްއ އި އަ ށްމިހާހިސާބަ އިޖުޑީަޝރީން މި ކުރެވޭ މަސައްކަްތތަކުަގއި ރާއްޖޭގަ އަދި ތެއް. މަސައްކަ

މަަސއްކަތްޕުޅުން ގެ ރައީްސގެ ހުއިއްޒަތްތެރި މަޖިލީދަނީ  މިމަސައްކަތްތައް ައވަސްވަމުން ގޮތަށް ބަލާއިރު  ދާހިނގަމުން

ރައީސް، މިފަދަ ބޮޑު މަްއސަލައެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ރި އިްއޒަތްތެ އެބަޖެހޭ. ޫބލުކުރަންގައަުޅގަނޑުމެންނަށް ކަމަށް 

އަުޅގަނޑަށް ވަންނަންޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން ތަންކޮޅެްއ ފުންކޮށް ުމޅި މައްސަަލއިެގ ތެރެއަށް އެަބ  މާިދޔައިގެންތިވެކުރިމަ

ގޮތުން  ބޫލުކުެރވޭގައަުޅގަނޑަށް  ،އެއް ަމއްސަލަައކީ ބޮޑު ދިޔައިރު ފާހަގަކުރެވުނު އެންމެމި ރިޕޯޓު ކިޔަމުން

ފޯމެންސް ރަނގަޅު ޮއޑިޓެއް ހެދިފަިއ އިރު ވެސް ުޖޑީޝަރީގެ ތެެރއިން ޕާއި އަ ގެންވެ ދުވަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާ

 ކުރަންވީ އެްއ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މުހިންމު މައްސަލައެްއ. އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި އެްނމެ ފުރަތަމަ ކަން މިއީ ނެތް

ފޯމެންސް ނިޑާޔރުންގެ ރަނގަޅު ޕާމުޅި އެ ކޯޓުތަުކގަިއ މައްސަލަ ހުރި ތަންތަނުގަިއ މަސައްކަތްކުަރއްވާ ފަ ،ކަމަކީ

ދަނީ. ޙަޤީޤީ  ކީްއވެގެންތޯ މައްސަލަަތއް ލަސްެވގެން މި ،އޮޑިެޓއް ހެދުން. އަޅުގަނޑުެމން އެބަ ދެނެގަންނަންޖެހޭ

ރިޕޯޓުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮބައިތޯ. ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ. އެ ބޭފުޅު

މި ޯކޓުތަުކގައި ަމސައްކަތްކުަރްއވާ ބޭފުޅުންެގ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާ ދޭތެރޭގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އި ގޮތުގަ 

ބޭފުޅުން. އެހެންނަމަވެސް، ދެން ތިއްބެިވ އަނެއްަބިއ ވިސްނާލަން. މީގެތެެރއިން ބަެއއް ބޭފުޅުންނަކީ މާސްޓަރސް ހުރި 

ޚާއްޞަޮކްށ  ،ބާވަތުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަުކގައި  ންނެއް ެވސް ނޫން. މިބޭފުޅުންނަކީ މާސްޓަރސް ފެންވަރުގެ ބޭފުޅު

ލިބިފަިއާވ ތަމްރީންތަކެއް ރަނަގޅު  ،ހުރި ތަޖުރިބާ ، މަްއސަލަތަކުަގއި ތަޢުލީމީ ގޮތުން ރަނގަޅުސީއްސާޚަބޮޑެތި 
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މިފަދަ  .ރި ރައީސްއިއްޒަތްތެަވރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި މަސައްކަތްކުރުަމކީ ބަޔަކު 

ވަރަްށ އިދާރީ ގޮތުްނ ކުރަންޖެހޭނެ ވެސް ކޯެޓްއގައި އެ ދާއިރު އެ އިދާރާެއްއގައި ުނވަަތ މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވެމުން

 .ފަނޑިޔާުރންނަށް ލިބެނީ ކިހާވަރަކަށްތޯސަޕޯޓް އެ ތަނުގެ ތެެރއިން އިދާރީ ކެއް ހުްނނާނެ. ގިނަ މަސަްއކަތްތަ

ރީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މި މައްސަލަތަކުގެ ތެެރއަށް ވަގުެތއް ހޭދަކުރަންޖެހޭތޯ. މިހިކިހާ އިރުމުގަ ރިޕޯޓުތައް ތަްއޔާރުކު

އެީކގައި ައޅުގަނޑުމެން ޓަކައި ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ހަމައެއާ ލަސްވަުމންދަނީ ކިހިނެއްތޯ ބެލުމަށް އި،ފުންކޮށް ވިސްނަ

ޟީންނަކީ ުނވަތަ ޤާޓުތަކަށް ލަްއަވވާފައި ިތްއބެވި ކޯނުވަަތ ޓުަތކުން ކޯ ،ޤަބޫލުކުރަން އަނެއް ޙަޤީަޤތަކީ

ބައެްއ ދުނިޭޔގެ ބަެއއް ޤައުުމތަކުަގއި ހިންގަމުންދާ  ،ފަނޑިޔާރުންނަކީ ވެސް ޙަޤީަޤތުގައި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން ބަާލއިރު

ކަމަށް  ދަންނަވާ ކުޑަުކަޑ މިސާލެއްތަކެއް ދީފައި ތިބޭ މީހުން. ވަރަށް ކަހަލަ މައްސަލަތަކަށް ަވކި ާޚއްޞަ ތަމްރީނު

އެއްގޮތަށް ކުެރވޭނެ  ހަމަތަކާގޮތުން ާއއްމު  ޓެރަރިޒަްމގެ މައްސަލަތަކަކީ ެއއީ ާއއްމު އުސޫލެްއގެ ،ވެއްެޖއްޔާ

ކުެރޭވ ދިއުުމގެ މަްއސަލަތަކުަގއި ޝަްއކުޅައިގޮެތްއގައި ދީނީ ހައްދުފަހަނައަ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. ަވކިން ޚާއްޞަ

ގޮތް ވަރަށް  ކުރެޭވ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ  ތުހުމަތުއްސަލަތަުކގައިމި ބާވަތުގެ މަ  ،މީހުންނާއި

އެީއ  ،އަުޅގަނޑުމެންގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ހުރިތޯތަޖުރިބާތައް ތަމްރީނާއި އެ ހުރިހާ ވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ތަފާތު

ޅުގަނުޑ ންނަށް ހޯދައިދޭންޖެހޭ ކަމަށް އަކަމެއް. އެ ފުރުޞަތުތައް ފަނޑިޔާރު އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވިސްނާލަންޖެހޭ

ހުރި  ފަނޑިޔާުރންނަށް ހުށަހެޅިފައި ،ބޫލުކުރަން. ހަމަެއއާއެީކަގިއ އަުޅގަނޑު ވެސް ފާހަަގކުރަން ބޭނުންގަ

ހުރީ  ާދއިުރ އޭަގއި ފޮރުވިަފއިުދވަހެއް ވެގެން އެތައް ،ގުދެމިމައްސަލަތަކުގެ ތެެރއިން ބަެއއް މައްސަލަަތއް ދި

ެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެއބަޖެހޭ ފުންކޮށް ވިސްނާލަން.  އްތޯންތަކެގޮންޖެހުެކއްތޯ، ދިމާވަީނ ކޮން އްތަކަންތަކޮން

ދުވަެހްއ  ސަލަތަކުަގއި އެތައްގުޅިަފއި ހުންނަ މައް  ތަކާގޮެތއްަގއި ގޭްނގު ޚާއްޞަ ،ބައެއް ކަހަލަ މައްސަލަތަކުަގއި

ތަން ވެސް ހަމަ ފެނިގެންދޭ. ގޭންގުތަާކިއ  ުކއްލިއަކަށް ނިމޭ އްައނެއްބައި މައްސަލަތަ  ،ދާއިރުނުނިމި ލަސްވެގެން

އެހެން ފަނޑިޔާރުންނަށް އޮންނަ  އޮންަނ ގުޅުންތަކުގެ ސަބަބުން ގެތަކާފަނޑިޔާރު  ،އޮންނަ ގުޅުމާއި ފަނޑިޔާރުންނާ

ިއ ވަށަ ބޮޑަށް  ވަރަށްނީ ނަޮއން  ކަމެއް މިމި ހުރިހާ ،މައްސަލަ ހަާވލުވުމަށް އޮންނަ ޖެހިލުންވުންތަކާއި ،ބިރުވެރިކަމާއި 

 ،މި ބާވަތުގެ މައްސަލަަތކުަގއި ،ވިސްނައި ފިކުރުކޮށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލާޖެހިފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ 

ކުރެވޭނެ ގޮެތްއގެ އެތަންތާ ތިއްެބވި ބޭފުޅުްނ ޒިންމާދާރު، ގޮެތްއގައި މުައއްަސސާތަކުގެ އަގު ުނެވއްޓޭނެ ގޮަތށް ޚާއްޞަ

ކުރެވޭނެ ަމސައްކަތްަތއް ތަރުތީބުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަކަށް މަަސްއކަތްއޮތް ތަނުގައި  އަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަތީން

ައޅުގަނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި ިއއްޒަތްެތިރ ގެ ތެރެއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުން. ހުމި މަޖިލީގޮތަކަށް ައޅުގަނޑުމެން 

ވަސީލަތްތަްއ  ،ކުރުަވއިގެން ތަންތަން ބާރުވެރި  ހާރަށްވުރެ ޮބޑަށް އެ ރައީސް، މި މަސަްއކަތްތަްއ ކުރެވޭީނ މި

 އޮޑިޓެއް ހެދިގެން ކަުމގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. މި ފޯމެންސްފޯރުކޮށްދީގެން. ހަމައެއާެއީކގަިއ އެ ތަންތަނުގެ ރަނގަޅު ޕާ

މި ކުރާ ށް ކުރުމަޝަީރ އިޞްލާޙުތަުނން އިސްނަަގިއގެން ޖުޑި އަުޅގަނޑުމެން މި ،ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނޑު ޮގާވލަން
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 ން. ވަރަށްގެންދެވުޯފމެންސް އޮޑިެޓއް އަވަހަށް ެހދޭނެ ގޮތަކަށް މަަސއްކަތްަތްއ ކުރިއަށް ރަނގަޅު ޕާ މަސައްކަުތގައި

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކަނޑިތީމު ދައިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޞަތުހާރު މި ފުރުއަުޅގަނޑު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 ކީމް.ޙަޝަހީމް ޢަބްދުލްهللا ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ކީމް ޙަޝަހީމް ޢަބްދުލްهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޖެހިފައިާވ ށް ކަންބޮުޑވާންއަުޅގަނޑުމެްނ މިއަދު މި ވާހަކަަދއްކަނީ ވަރައާދެ! ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

މުަވއްޒަފުްނ  99އަދި  ، އެބަ ިތްއބެވިޤާޟީން 9ކްރިމިނަލް ކޯުޓގެ  .ގޮތުން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް މައްސަލައަާކ ބެހޭ

އަހަރު ވެަފއިާވ  10އޮތް ނުނިމި. އެބަ އެ ބޭފުޅުންގެ އަުތގަިއ ލަ ޖުމުމައްސަލަ  1910ތިބި. އޮނަހިރި އަދަދެއް. އެބަ

ގުޅުންހުރި މައްސަަލ  މައްސަލަައކީ ކުޑަުކދިންނާ 4ވޭ. އަދި ޭއގެެތރޭގަިއ މައްސަލަެއއް އެބަ 12 ބަާލއިރު މައްސަލައަށް

މައްސަަލއެއް އޮތްކަްނ  126ދުވަސް ވެފަިއވާ  އަހަރަށް ުވރެ ގިނަ 5ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. 

 ރައީްސގެ ހަނދުމަފުޅުގަިއ އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ ިއއްޒަތްތެރި  .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްއަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަްނ. 

ދޭތެރޭަގއި  އިުރަގއި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަރއީސާއިހަމައަށް އަ ފަހުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ  އެންމެ ،ހުންނާނެ ކަންނޭނގެ

 ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ޢަމަލުކުރެވިގެންދިޔަ ގޮތް. އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ހަނދުމަފުޅުަގއި ހުންނާނެހެން. އާދެ! ކޮންމެހެން އެ

 ޮބޑަށް އެބަހުރި ުއޅެނީކީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންގެ ހުރި ކަންބޮުޑވުްނތަކެއް ވަރަށް ކަށެއް ނޫން މިއަދި ދައްކާ 

ކޯަޓށް ބަދަލުކުރެވުނު ޤާީޟ  ވަނަ ުދވަހު ޑްަރގު 2018ޮއގަސްްޓ  12ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް،  .އިކަމުގަ އެ

 444މި ނުނިމި.  މައްސަލަ 444އި ހުިރއިރުަގއި އޮތް ކްރިމިނަލް ޯކުޓގަބޭުފޅާގެ އަތުަގއި ބަދަލުކުރެވުނުއިުރގަިއ އެ 

ދެން މި އުފެދޭ ސުވާަލކީ  ށް ޯކޓަށް ބަދަލުކުރީމާ އަުޅގަނޑަ އެ ބޭފުޅާ ޑްރަގު އަނެއްާކ  ،މައްސަލަ ނުނިމި އޮްއަވއި

ފުޅުން ތިިބ ދާއިރުަގއި އެ ބޭން ބަދަލުކުރަމުންރުއެއް ކޯޓުން އަެނއް ކޯޓަްށ ފަނޑިޔާ ؟ކޯޓަށް ވާނީ ކިހިނެއްތޯ  ޑްރަގު

ދިއުން ނިމުމަކަށް ގޮސްފަިއވާ ިދގުލަިއގެންދިގުަލއިގެން  ،ހުރި މައްސަލަތައް ނުނިންމަަވއި ކޯޓުތަުކގައި އެ ބޭފުޅުންެގ 

ނިޒާމު ޢީ ރްންނާނީ ކިހިނެއްތޯ. އަޅުގަނޑުމެން ޝަލަތު ދެން އޮހާސް އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުވީމާ އެ ކޯޓުގެ ނުގެނެ

ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން  ކުރަމުން އަންނަ ބައެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކީ. އެންޖެހޭ ކަމަށް ވަކާލާތުއަބަދުވެސް ރަނގަުޅކުރަ

ކްރިމިނަލް މައްސަލަ  1910 .އޮތީ މިއަދު ވަރަށް ސާފުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއިޔތުންނަށް އެނގެން މި ދެއްކި ވާހަކަ

އަޅުގަނޑުމެްނގެ ުޒވާން އަުޅގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން،  .ސްއްޒަތްތެރި ރައީއޮތީ ނުނިމި. އި ކޯޓުަގއި މި

ން އަދި މުފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ނުލިބުސާއިން އަދި .ފުވެރި ޝަރީޢަެތްއ ނުލިބިސާއިން ،ަދނީ އޮތް ޖީލެއް ފަނާވެގެން މި
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ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު ގެއްިލގެންދިއުން. ެއ  ނަށްއަުޅގަނޑުމެންެގ ޒުވާނުން ،ވަނީ ދިއުމުގެ ނަތީާޖއަަކށް މިދިގުލަިއގެން

ެއ ބޭފުޅުންނަކަށް އިތުރު ަވޒީފާއަކަށް ދިއުުމގެ ފުރުޞަތެްއ  ،ކަމަށް ވާނަމަ  މައްސަލަެއއް ކޯެޓްއގައި އޮތްބޭފުޅުންގެ

ަލއެްއ އަހަރު ެވގެންދާއިުރގައި މައްސަ 10 !ނެތް. އެ ފުރުޞަތު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވިސްނަވާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް

ޖެހުން. އަދި ކުށްކުށަށް އޭނަ މަގުމަތި ޚިޔާރުކުރަން ،ށް ވެގެްނދަނީކައޭނައަށް ަވޒީފާއަށް ނުދެވުނުމުގެ ނަތީޖާއަ ،އޮވެ 

ޯކޓުތަކުން  ގެ. އަުޅގަނޑުމެންކީށް ދިއުން. މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ކަމައަިދމާ އޭނަ އެ ންއަރަިއގަންނަ

ލާ އަދި މި ގެ މަރުޙަޝަރީޢަތު ،ންގައި ހި ުފވެރި ޝަރީޢަތެއްސާއަދި ޒުވާނުންނަށް އިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް

ކުެށއް ކުރުމަކީ ެއއީ  ،ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ގައަުޅގަނޑު  ،ކަމަށް ވާަނމަ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފަިއވާ ގޮތަށް އެ ސްޕީުޑގަިއ ދާ

ވެސް އެކަުމގެ  ކުްށުކރާ މީހާއަށްރާ ގޮތުަގއި. ބޫލުކުގަމީހާ އެކަމުަގއި ުއޅެންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން އަޅުގަނޑު  އަބަދު އެތާ

ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަުދ ތަމަޢުގައި އުޅުމުގެ ފުުރޞަތު އެބަ އޮންނަން ލިބިގަތުމަށްފަހުގައި މުޖުއަދަބު

ކަން. އިލާފައިއޮތީ ގެއްުލވަ  ލީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ އެ ފުރުޞަތު މިއިއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ރިޕޯޓު ބަލަ

، ުޓަގއި ތިބި ބޭފުޅުންގެ އިހުމާލު އެބަ އޮތްކަން. އެހެންވީމާކްރިމިނަލް ކޯ .އޮތްކަންޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ އިހުމާލު ެއބަ

 ހުގެުދވަމަސް 8އަހަރާއި  1 ،މައްސަލަ  1910ާލއިރުަގއި އިއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑު ހަމަ މި ރިޕޯޓު ބަލަ

ައވަސްވާނެ ކަމަްށ  ،ކަމަށް ވާނަމަ ފަނޑިޔާރުން ބޭނުންކޮށްފި 4އިތުރު  ،ށް ވާނަމަނިންމަން ބޭނުންވާ ކަމަ އިތެރޭގައ

ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް ވީހާވެްސ  ،އަުޅގަނުޑ ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން ،މި ރިޕޯޓުގައި ވެްސ ފާހަގަކޮްށފައިވާތީ

އިނާ އެ ހުށަހެޅި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަމަ ހައަދި އަޅުގަނޑު  .އަވަހަށް ހަމަ ނިންމިގެންދާނެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުން

 ވެސް ދަންަނވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަަތށް.   އަޅުގަނޑު ތާއީުދުކރާ ވާހަކަހުށަހެޅުމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި އިާރގެމާފަންނު އުތުރު ދާއަރުވަނީ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 އަށް. މީހުޔާޒު ފަމެންބަރު އިމްތި

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ހުމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަ

މަށް ޓަކަިއ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ަމއްސަލަތައް ލަްސވަމުންދާ ކަންކަން ޙައްލުކުރު

މެންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެންދާ ކަމެއް. އަދި މަކީ ައުޅގަނޑުނުން އިސްނެންގެވުޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ ޖުޑި

ައޅުަގނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ ސަމާުލކަމަށް މިކަން ގެަނއުމަކީ  ،ޝާމިލުކޮށް ސްމިކަމުގައި ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލި

ށް ޙައްުލ ލަްސވުމައް. މައްސަލަަތއް ލަސްވާވެސް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެންދާ ކަމެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި

 ؛ކޯޓުަތކުަގއި ،ކޯޓުތަކުަގއި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތައް ،ހޯދުމަކީ އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ދަންނަވަނީ
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ގެންދަވާީތެވ ންއަބަަދށް ބައިތިއްބަމުލަތުގައި ތާހާގޮތް ތިމާައށް ނޭނގޭ  ދެން ތިމާއަށް ވާ އެުކގައި މާއެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅު

މު މުއްސަލައެްއ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ންމިއީ ވަރަށް މުހި ެއކަމަށް ޙައްލު ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ގައިއުސޫލެްއގެ ގޮތު 

ވައްދަންޖެހޭ  ނޫނީ ޖިނާޢީ ނިޒާމެްއގެ ތެރެއަށް ރަްއޔިތުން ވެއްދުމަކީ އެއީ ،ގެ ތެރެއަށްއް އާދެ! ކްރިމިނަލް ޕްރޮސެސެ

 އްދުން ރަނގަުޅ ކަންކަންކަން އަުޅގަނޑު ާފހަގަކުރަން. އެ ޕްރޮސެްސގެ ލަތެއްގަިއ މެނުވީ ނުވެހާ މު ޚާއްޞަންމުހި

ކަމަށް ކަމުގައި މު ކަންންޖެހޭ މުހިދަންއްޖެހޭނީ އެ ޕްރޮެސސްގެ ތެރެއަށް ވަ ދަންއްރައްޔިތުްނ ވަ ،މީހުން ތެރެއަށް

އުމުރުން  ،ުކއްޖެއް ިވޔަސްުކޑަ ،ޔަސްުޒވާނެއް ވި  ޖެހޭ. ހަމަ ހިތުހުރި ކަންކަމުގައިއަޅުގަނޑުމެން ދެކެން އެބަ

 މީހާއަށް އެ  އެ ،ދާފައި އްއެ ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއަްށ ވަ ،ޖިނާޢީ ޢަދްލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ،ދުވަސްވީ މީހެއް ވިޔަސް 

ސް ވެ ޙަޤީޤަތުގައިެވްސ ހަމަ  ދިއުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުަބއިތިއްބަމުންދާ އި،ގޮތް ނާްނގަ  މީހާއަށް ވާނެ

ިއރުގަިއ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، އިލާާވ މައްސަލަތަކަްށ ބަލަދާަފއިއްކުށްވެރިކުރަންޖެހޭ ކަެމއް. މި ޕްރޮސެސްގެ ތެެރއަށް ވަ

ނުޖެހޭ މީހުން ދަންއްރޮސެްސގެ ތެރެައށް ވަމައްސަލަތައް ލަްސވާ ވާހަަކ ދައްާކއިރުަގއި މި ދެންނެިވހެން އެ ޕޮ

ގޮުތަގއި  ގެނޑުމެންނަްށ އެބަ ފާހަގަކުެރވޭ. ކުަޑކުޑަ މިސާލެއް އަުޅގަވެސް  ކުރުން ަދއިގެން ލަްސކުރާއްވަ

ގާ ޝަރީޢަތްތަްއ ހިން  ،އުފުލާ ދަޢުވާަތކާއި ،ސިޔާސީ ގޮތުން ކުރާ ަތޙްޤީޤުތަކާއި ،ނަމަކަމުަގއި ވަނީ ދަންނަވާ

 ،ވަރަށް ބޮޑު  ،އިންށް ގިނަމަ ވަރައަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވިފައި އޮތް. މި ވޭތުވެިދޔަ ތާނގައި ހަ

 އިމޭޑޭގަ ،ނަމަ ވަނީ ށްކަމަ ލާއިވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް އަުޅަގނޑުމެން އެކަން ފާހަގަކުރަން. އެއް މިސާލު ދަންނަވަ

ދިޔަ ކުޑަުކޑަ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން ބަލަހައްޓަމުން ،އަށް ފަހުަގއި ައުޅގަނޑުމެން ޕާޓީގެ ފަރާތުން  2015

ތާއީދުކުާރ މީހުންގެ ަމއްޗަށް އެިކއެިކ ޕްރޮސެްސގެ  ،މެންބަރުންއެމް.ޑީ.ޕީެގ  17000ލިއިުރ އިހިސާބަކަށް ބަލަތަފާސް

ނޫިނއްާޔ  ، އަދިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ައތްޕުޅުގައި ޕްރޮސި ،ތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަާލގައި  ؛ތެރޭގައި އެިކއެކި މަރުޙަލާތަުކގައި 

 17000 ތިޖާޖުތަކަށް ނުކުތުމުގެ ސަބަބުންހުރި އިޙަވެުސލް ؟ކަމަކާޯތ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކޯޓުގެ ތެޭރގައި. ކޮން

އެ ވާހަކަތަްއ  . ދެން ކޯޓެއްގައި މައްސަަލތައް ލަސްވީމާފަދާއްމީހުންގެ މައްޗަށް މި ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއަށް ވަ 

ާއއެްއކޮށް އެއަދި ހަމަ .، މިއީ ކުަޑުކޑަ މިސާލެއް ދަންނަވާލުމުގެ ގޮތުންދައްކަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެން 

ލާ އިަވުގތުތައް ެއ ބޭފުޅުން ަނގަ ެވސް ކޯުޓގެ ަހްއޔަރުކޮށްގެން  އިމީހުން ހިފަ ،އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ އަެނއް ކަަމކީ

ނުޖެހޭ ހަމައަށް ދާން ކާހަމަ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ހަްއޔަރަ ،ނުޖެހޭ ޒާތުގެ ކަންކަމުަގއިމިންވަރު. ހައްޔަރުކުރަން

ކުރެވޭނެ ކަހަލަ މައްސަލަތަކުގަިއ ވެސް އެ މައްސަލައިގެ ުހރިހާ މަރުޙަލާތައް ކުޑައްތު ނުޮކށްރުޔައް ހަ ތަކުަގއި،މައްސަލަ

 ހައްޔަރުކުރަމުންދޭ. ދުޢާއެއް ޮކށްލާ މީހާ. އަޅުގަނޑު ތަކުރާުރކޮށް ދަންނަވާ ވާހަކައެއް. ދުާޢއެއް ކޮށްލާ މީހާ ގެންގޮސް 

ގޮއްަސ މިހެން؛ ތިޖާޖެއްހުކުރާ މީހާ. ޞުލްޙަވެރި އށް ޓަކައި ދުޢާށްލުމަިސޔާސީ މީހަކު ދޫކޮ ،ހައްޔަރުކުރޭ އި ހިފައެބަ

ޒީބީ ަޤއުުމތަކުަގއި ރަނަގޅު ދަޢުާވއެއް ހުދުވަްސ ވަންދެން. އެއީ ބޭުރގެ ތަ 50 އްބާ ތި ބައިއެބަ  އިގަ ރުހައްޔަ

 އެބަހުރޭ. ދުވަުހގެ ޙުކުމް 50އިުރގަިއ، އެ ޙުކުުމން ސަލާމަތްވެގެންދާއިުރަގއި ެވސް އަންނަ ޮބޑު ޙުކުެމއް ،އުފުލިގެން
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ހުއްޓޭ ދުޢާއެއް ކޮށްލާ މީހާ ވެސް. ބައެމިދެންނެވި މިންވަރަށް  ބިފަ. އެކަމަކު ޙުކުަމކާ ނުލައިލި ންވަރަށް ވެސްއެ މި

، އެންމެ ފަހުން އޮޑިްޓ ަބހުރިއަދި ިކއެއްތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެނޫން މައްސަލަތަުކގައި މީހުންެގ މައްޗަްށ އެ

 ގިނަ އަހަރު ވުރެއަހަރަށް 7 ،އިރު ހެއްެދވި މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ އެްނގެވުމަށް  ސަރުކާރުން، ަރއީްސ އިބްރާހީމްރިޕޯޓެއް

ެއ މީހަކު ެއއީ އި ނުލައި. އެންެމ އާޚިރުގަ  . ުޙކުމެްއ އިްއވުމަކާއިހައްޔަުރގަ ނުލައި ވެއްޖެ ޙުކުެމއް ިއްއވުމަކާ

ސިންގާ އަދަެބއް ައއިއްސަ. އެއަށް ބަދަލުދެވޭނެ އޮތީ ބޮޑު އެ ،ނަމަވެސްކަމަށް ވެސް ެވެގންދާނެ. އެހެން މިނިވަނަކު

 އަހަރު  7ނުލައި  ެދވޭނެ މީހަުކ ޙުކުމަކާގޮތެއް ވެސް އޮންނާނީކީ ނޫން. މުޅި ދައުލަތް ިވއްކާަލިއގެން ވެސް ބަދަލެއް ނު

ނަމަ. ކަމަށް ވާ ންޖެހޭ ހާލަތެއް ައއިްއސިއޭނަގެ ަމއްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ މީހެްއގެ ގޮުތަގއި ނެރެ އި،ާބއްވާފަ  އިޖަލުގަ

 ތިބިމިހާރުވެސް  އިނުލައި ހައްޔަުރގަ ާހ މައްސަލަ ޙުކުމަކާއްސަތޭކަ ާސޅީހެ ،އަނެއްކާ ހަމަ އެ ރިޕޯޓުަގއި ފާހަގަކުރޭ

ކްރިމިނަލް ައޅުގަނޑުމެންނަށް  .ަފއިވޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްރަްއވާމި ދެންނެވި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ވެސް ފާހަގަކު ،ކަމަށް

ކަެމއްެގ ގޮުތަގއި  ެއއްބޮޑު ެވސް އެންމެ  އި އެީއ އަދި އެހެްނ ކޯޓުތަުކގަ ؛ލަސްވުންލަްސވާ  ތައްމަްއސަލަ އިކޯޓުގަ 

ށް ެއކަން ލެވޭނެ ގޮްތ މަންޓު ސިސްޓަމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން. އޮޓަެމޓިކަނީ ޭކސް މެނޭޖްކުެރވެއަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ

ާކ ަމއްސަލައަ އެ  ތަްއ ނޫނިއްޔާެއ ކޭްސގެ ެއކްިޓވިޓީ ،ށް ލެވުނީމާ ދެން ވާ ގޮަތކީކަނެތުމުގެ ސަބަބުން. އެ އޮޓަމެޓި

ދާނެ. ގުޅޭ ހުރިހާ މީހުންނަށް ރަނގަޅަށް އެނގިގެން އާތަރުތީބުތައް މަްއސަލަ ،ހަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތްތައްގުޅޭ 

އަލަށް އަންަނ ގިނައިން މަްއސަލަ ހުރި މީހަކަށް  އަދަދަކަްށވުރެއޮޓަމެިޓކަށް ލެވުނީމާ ވަކި  އި އެުކގައެއާ އަދި ހަމަ

، ީޟގެ އަތްޕުޅަށް. އެހެންވީމާޤާ ،މީހާގެ ވާ އިވެފަމަދު މައްސަލަ ،ތަރުތީބަކުން މައްސަލަެއއް ނުދާނެ. ދެން ދާނީ

 ަލއަކާއަދި މައްސަ ން.މިކަހަލަ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓު ސިސްޓަމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްެގ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުެމން ދެކެ

މިވެނި  ،ގޮތް  ކުރެވޭގާްތގަނޑަކަށް ައންދާޒާ ،ވެސް އުފުލިއްޖިއްޔާ ތާަވލުކުރަްއވަންޖެހޭނެ ފުރަތަމަ ދުވަހުވާޢުމެދު ދަ

ގޮތް ނޭނޭގ ހާލަތުަގއި  މެދުަގއި ދެން ާވނޭ ށް އެ މީހާގެ ހަޔާތާއެ މީހާއަ. ޝަރީޢަތް އިމިވެނި ުދވަހެްއގަ  އި،ދުވަހެއްގަ 

އުމުތަކުަގއި މައްސަލަތައް ފަނޑިޔާުރން ގަސްތުގައި ޝަރީޢަްތ ޤަޑު ގޯސް. ތަހުޒީބު ބޭތިއްބުމަކީ އެންމެ ބޮ

 ދާއެޅެމުންފިަޔވަޅު  ،މެދުގައި އަދަބުދެވޭކަން ކީ އެންމެ ގިަނއިްނ ފަނޑިޔާރާދިއުމަދާ ކުރަމުންލަސް  ކޮށް،ކެންސަލް

 ީއސް. ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައެބަވޭ. ޝުކުރިއް އިކަންކަން ކަމުަގއި އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފާހަގަކުރެވިފަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫއަރުވަނީ ޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރު

 އަށް.ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ
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ގަބޫލުކުެރވޭ ލައިފިން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑަށް އިޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު މި ރިޕޯޓު ބަލަރިއްޝުކު

ަޝްލ ޖުޑި އިމީގެ ކުރީގަމި މަސައްކަްތ . ރަށް ފުރިހަމަ މަސައްކަތެއްވައޮތް  އިން ކޮްށފަގޮތުަގއި ޖޭ.އެސް.ސީ

ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅިފައި ހުިރ ، ޯކޓުތަުކގެ ހާލަތު ، ރައީސްނަމަ އިްއޒަތްތެރި ސް ކޮމިޝަނަށް ކުެރވުނުވިރސަ

ތިބި މީހުންގެ ހާލަތު މި  އި ބަންދުކުރެވިފަ  އި ލާތަކުގަޙަެއކި ަމރު އިމައްސަލަތަުކގަ މައްސަލަތަކުެގ ހާލަތު އަދި އެ 

ކިތަންމެ ން ކަންބޮޑުވާ ލީމަ އަުޅަގނޑުމެއިހިސާބަކަށް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ނުދިަޔއީސް. މި ރިޕޯޓު ބަލަ މި އިއުމުގަ ޤަ

އަހަރު ވަންދެން ނުނިމި 0 1 .މައްސަލަ ހުރި ވާހަކަ 1910އެބަހުރި. ނުނިމި  އިކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ މީގަ

 އި،މަްއސަލަ ެއއް ފަނޑިޔާެރްއގެ އަުތގަ  90ތެރެއިން %ޭއގެ .ވަރަކަށް މަްއސަލަ ހުރި ާވހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްބާރަ

 އި ހުރިއިުރގަ އިހަވާލުކުރެވިފަ  މައްސަަލ ފަނޑިޔާރުންނާ 1910ހުރި ވާހަކަ. އަދި  އިަހވާލުކުެރިވފައެއް ފަނިޑޔާރަކާ 

 އީމި ،ހުރުންހުރި އިގޫ އަދަދަށް އެއް ފަނޑިޔާަރކާ މައްސަަލ ހަވާލުކޮށް އެ މައްސަލަ ާތށިވެފަގަބޫލުކުރަން އުނދަ

ިއ ކޯޓުގެ ތެޭރގަ ޢީޖިނާ ،ރަީއސްރި ތެ ބެލުމުން އިއްޒަތްކަމެއް. މިކަންކަމަށް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ

ހަރުދަނާ އުސޫލަކަށް އެްއވެްސ  ނެތްކަން ނުވަތަ އިބެލެހެއްޓިފަ ،އިމުކޮށްޤާ ސޫލެއް ހަރުަދނާ އު އިމައްސަލަތައް ބެލުމުގަ 

 އިވެފަ  ފަސް އަހަރު ؛ހުރި ނެތްކަން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފާހަަގކުރެވޭ. ނުނިމިއިވަރަކަށް ބެލިފަ

ސަލަ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ަމއް 77ތެރެއިން  ިއގެމައްސަލަ 126 .މައްސަލަ 77ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 

ބެލުމެްއ  ،ކަހަލަ އެްއވެސް ހަރުދަނާ އުސޫލެއް މި ދެންނެވި އިއޮތުމަީކ ޖިނާޢީ ކޯޓުގަ އޮތް އި ޑިޔާެރއްެގ އަުތގަނއެްއ ފަ

ށްފަިއ ތިބޭ އިްސ ކޮއްޔަންޢަގޮތުަގއި ކޯޓުތަކަްށ  ރާކުއިނގޭ ަވރަށް ބޮޑު ހެއްެކއް. އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކަން ނެތް އިމިކަމުގަ

ހިސާބަށް ދިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތްތަކެއް އެ ބޭފުޅުން ހަރުދަނާ އުސޫލެއްގެ ތެެރއިން  މި  އިނަށް މިކަންކަމުގަންޟީޤާ

ލުމުން އިތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުަރނީ. މި ރިޕޯޓު ބަލައިއްޒަ ކަމަށް އޮންނަށްޖެހޭނެ އިހޯދިފަ ،ނަމަ ހިންގާ

އެބަހުރި. ައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އިއްޒަތްތެރި  އިށް ބުނެދީފައްލު ހޯދޭނެ ޮގތްތައް ވަރަށް ސާުފކޮޙަމިކަންކަމަށް 

ައޅުގަނޑުމެން ދެން އިތުރަށް  ،މަވެސް ބެހޭ ކޮމިޓީައށް ފޮނުވައިގެން ނަ އާމި ރިޕޯޓު އަދި ޖުޑިޝަރީ ،ރައީސް އެބަޖެހޭ

ަގނޑުމެން ކަނޑައަަޅއިދޭން. އްލު ހޯދޭނެ ގޮތްތަކެއް އަޅު ޙަ މި ދެންނެވި ކަންކަމަށް  ،ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަލައި

 ކު ޝަރީޢަތް ބާއްވާ އިތުރުއެާއއެ ހަމައަދި . އިތުރުކުރުން މިސާލަކަށް ފަނޑިޔާރުން އިތުރުކުރުން. ކޯޓުތަކުގެ ބަޖެޓު

 ،ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއުލު ހަމަޖައްސައިދިނުން. މިފަދަ ކަންތައްތައް ކޮްށގެން ަނމަވެސް ޙަ މާއިމާރާތްތައް ނުވަތަ އިތުރު

 އިއުމުގަޤަ ޝަރީޢަްތ ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ތިބި މީހުން މި އި،ބަންދުގަ  އިލާގަޙަބަތިބި ޝަރީޢަތުގެ މަރުއެ

ތިބި މީހުން. އެ މީހުންނަށް ދެން  އި ވެފަ އަހަރުހަ  ،އަަހރު ފަސް ،އަހަރު ރު، ހަތަިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް  ،އެބަތިބި

ބައްދަުލވި ޖަލުން  ައޅުގަނޑާ .އީސް ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން. އިއްޒަތްތެރި ރަ އިކަން ނޭނގި ަބންދުގައްވާނީ ކިހިނެ

ެއއީ  ނެގި. އް ދުވަސްޑަްށ އެއަުޅގަނއިއްޒަތްތެރި ރައީސް އޭނައަކީ ދިވެްއސެްއަކން ދެނެގަންނަށް ވެސް  .މީހަކު

 ،ބަންދަށް ގެވެއްޖެ އޭނަ މަްއސަލައެްއގެ ތަޙުޤީޤު ައހަރުހަ ދިވެއްެސއްކަން ދެނެގަންނަށް. އޭނައިން ހާލަތުން. 



25 

 

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ، އަހަރު ހަ އިޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް ޖަހާފަފެށިގެން  ކުރީންސުރެ ރުޔަތަޙުޤީޤަށް ހައް

އެހުމެްއ ތިން އަހަރުން ައޑުއެުހމެއް. އެންމެ ައޑު ،އަުޑއެހުމެއް ބާްއވަން ެވސް ދެ އަަހރު ގެތުޢައޭނަ ޝަރީ

ކަހަލަ  . ކަންބޮޑުވާއިރައްކާތެރި މައްސަަލއެްއގަކުރެވެނީ ނުހުމަތުއޭނަގެ މަްއޗަށް ތު ،ދަނީ. ރަނގަޅުބާއްވަމުން

މީހެއްެގ މައްޗަްށ އަިދ  ،ބުނޭނޫނުއަާސސީ އެބަޤާއޮތް  . އެކަމަުކ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ހަމަ މި އިމައްސަލަެއއްގަ 

އްޗަށް އޭނަގެ މަ. ކަމަށް ކުށްވެިރއެއް ކަމަށް އަުޅގަނުޑމެން ނިންމަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން މަކީ، އޭނަ އަދިކުރެވުތުހުމަތު

 ނޑުމެންައޅުގަ .ނޫނުއަސާސީެގ ނަޒަރުގައިޤާނުވާހާ ހިނދަކު އެއީ ކުށްވެިރއެއް ނޫން ސާބިތު ޝަރީޢަތުން ކުށެއް

ތުގެ ޢަޝަރީ މަށް. ކަ ކަމަށް ކަނޑަނައަޅާ ފަރާަތކީ ކުްށވެިރއެއް ން ކުށްވެިރެއއްނޫުނައސާސީޤާނުވާނެ މި ބަލައިގެން

ދުވަހު ޝަރީޢަުތެގ އަހަރު ހަ ނުވާނެ. ވާނެ. ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުން ބަލަިއގެންނުފަނޑިޔާރުން ބަލައިގެން ،މަޖިލީހުން

ޝަރީޢަތް  ހުންއަހަރު ފަ ހަ ބެހެއްޓުމަކީ އެީއ މީހަކަށް ދެވޭ ހާދަ ބޮުޑ އަނިާޔއެކޭ. މީހަކު  އިބަންދުގަ  އިލާގަޙަމަރު

އަހަރުގެ ޒިންމާ ނަގަީނ ހަ ދިޔަ ެގއްލިގެން ންހަޔާތު ގެއްޔާ އޭނައޭަނގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވެއްޖެ  ،ނިމޭއިރު

އޮތް ޖުޑިޝަރީގެ  ރު މި މަ ޔަޤީން މިހާއަޅުގަނޑަށް ހަ ؟އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،ދައުލަތުގެ ކޮން މުއައްސަާސައކުން

ނަގަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ހަމަ  އި ނިޒާމު އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ބާއްވަން ފުރުޞަތު ދިފިއްޔާ ޭއގެ ޒިންމާ އާޚިުރގަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން އެ ޒިންމާ ަނގަންޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  .ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން  ސީދާ

އްލުކުރުުމެގ ޙަގާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙު ގެނެސްގެން މި ދެންނެވި ކަންކަން . ން އެބައޮތް ބާރުވެރިކަން ދީފަނުއަސާސީނޫޤާ

 އްލުކުރުމުގެ ބާރު ޙަމިހިރަ ދޯދިޔާ ކަންކަން  އިގަ ކޯޓުތަކު ،މަޖިލީހަށް އެބައޮތްމި  .ބާރުވެރިކަން މި މަޖިލީހަށް އެބައޮތް

ޝަލް ކީއްެވގެންތޯ ޖުޑި ؟ިތބީ ވެސް އެކަން ނުކޮށް ީވއިރުޅުގަނޑުމެން މިހާ ދުވަސްވެސް ލިބިދީފަ. ކީްއވެގެންތޯ އަ

މިއަދު  އީމި ރިޕޯޓަކީ މި ؟ އޮތީ ފުލާނޫ އިރވިސް ކޮމިޝަނުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާ މިދިޔަ ދިގު މުއްދަތުގެ ތެޭރގަސަ

މީގެ ފަސް އަހަރު ، ވެސް އި ރީގަރު ކުއަހަ ދިހަ ނޫންތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީގެއްޖެހޭ ރިޕޯޓެއް ނޫނެންއަންނަ

އްލު ހޯދުމުެގ ބާރުެވރިކަން އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި ދައުލަތުގެ ުމއައްަސސާތަކަްށ ޙަ މަށްކަންކަ ވެސް ހަމަ މި އިކުރީގަ 

 ނުވާނެ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު އްލުނުކޮށް ދޫކޮށްލައިގެންޙަދު އަުޅަގނޑުމެން މިކަންކަން އެބައޮތް ނޫންތޯ. މިއަ

ރވިްސ ޝަލް ސަޖުޑި ަރއީސްތެރި ިއއްޒަތްރައީސް، ކު ފާހަގަކުރަން މި މަޖިލީހުގެ އެރިކަމާ ވަރަށް ޝުކުުރވެ

ރިޔާ ދައުލަތުގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ އަނިދިރި ފަރާތް ކޮމިޝަނަށް ވަޑަިއގެންނެވި ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ައދި ކި

ރވިސް ކޮމިޝަނުން ޝަލް ސަޖުޑި.  ސާފުޮކށް އެ ފަރާތް އެބަފެނޭމިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް. ފެށީ  މިންފެންނަ

ޖެހޭ ދިމާތަކަކީ އްލުކުރަންޙަ ،ޖެހޭކަންއްލުކުރަންޙައަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކަންކަން ޖާނަތީމަސައްކަތުގެ ކުރާ މިއަދު 

ޖިލީހުން އެކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ މި މަ  ން. ފެށުންކޮބައިކަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ

  .ގައިމު ެވސް ކުެރވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާަނން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަުޅގަނޑު ަހމައްލުކުރާނަން. ޙަ

 އަޅުގަނޑު އެއްބަސް. ަބޖެޓު އިތުރަށް ދޭން ވެސް އަޅުގަނޑު ެއއްބަސް. ކޮންމެ ފަނޑިޔާރުން އިތުރުކުރަން ެވސް
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ތިބި މީހުްނ  އިޖަުލގަ އިލާގަޙަހަތް އަހަރު ވަންދެން ޝަރީޢަތުގެ މަރު  ،ހަ އަހަރު ސްވެ ގެން ކަމެއް ައޅުގަނޑުމެން ކޮށް

ޖަލަށް ލާން. ސާބިތުނުވާ  އިކޮށްފަޏާ ޙުކުމްވަން އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް

 މީހުން ނެރެ އެ ބޭފުޅުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ތުންރިޔާސަ

، އެ ބޭފުޅާެގ ންިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގަންނަވަދާއިރާގެ މާލެ ހުޅު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 ޢަލީދާއިރާގެ މެންބަރު މާލެ ހުޅު އަރުވަީނ ކަމަށް ވާީތވެ އަުޅގަނޑު މިާހރު މި ފުރުޞަތު ޖެހޭކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގަންަނވަން

  ށް.ޒަޔާނި

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢަލި ނިޔާޒްދާއިރާގެ މެންބަރު މާލެ ހުޅު

މިފަދަ  ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  އާދެ! އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ައޅުގަނޑު ޝުކުރު އަދާކުރަން ބޭނުން

އަށް.  ޖޭ.އެސް.ސީމުޅި ކޮށްލަ ތިްނ މެންބަރުންނަށް އަދި ޖުމު ގެފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުުކރެއްވީތީ ޖޭ.ެއސް.ސީ

ރި މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން، އިންސާފު ލަސްުވމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އިންސާުފ މިތަނުގައި އެހެން ިއްއޒަތްތެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުަގިއ  ،މައްސަަލ ނުނިމި އޮްތކަން 1910ނުލިބުން. އެގޮތަށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫުލކުރަންޖެހޭ. 

 ކަށްއަނެްއ މައްސަލަތަ، ާވަކން އަހަރު ވެަފއިދިހަ ކަށްމަްއސަަލތަތްކަން އެބަ ާފހަގަވޭ. އަދި ބަެއއް މިހާރުވެސް އޮ

ގެ ަރއީްސ ޖޭ.އެސް.ސީ  .ާވކަން ެވސް މި ރިޕޯޓުގަިއ ފާހަގަކޮށްަފއި އެބަހުރި. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއިވެފަ  ފަސް އަހަރު

އެ ބޭފުޅުން  ޖެހޭނެ ކަމަށް.ބާރުލުން ޭދންރާތްތަކުން މިކަމަށް އެއްަވނީ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ފަ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީަގއި މި

މި  ،ދޭންޖެހޭ. އެގޮތުން ައޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭކަމަށް. އާދެ، މި މަޖިލީހުން ވެސް އެްއބާރުލުން ވެލައްވާބޭނުން

އް ައވަސްކުެރވޭނެ ގޮތަށް ގޮތުން އަދި ފަނިޑޔާރުްނ އިތުރުކޮްށގެން މި މައްސަަލތަ ުގޅޭ ރިޕޯޓުގައި އެބައޮތް ބަޖެޓާ

ަވގުތީ ގޮތުން ހަތަުރ ފަނޑިޔާރުން އިްސކޮށްގެން  ،ބޮޑަށް ާތީއދުކުރެވޭ ައޅުގަނޑަށް ވަރަށް ،ފާހަގަކުރަްއވާފަ. ެއގޮތުން

ލަން. އިއޮްތއޮތުމަްށ. އެއަށް ދާނެ ޚަރަދު އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ބަލަމި ރިޕޯޓުގައި މި މައްސަލަތައް ައވަސްކުރުަމށް 

ހާސްރުފިޔާ. ހަތަުރ  37ޖެހެނީ  ލާއިުރގައި ާގތްގަނޑަކަށް ފަނިޑޔާރަކަށް މަހެއްގެ މަްއޗަށް މިއި ބަލަ ކުޑަކޮށް

މިލިއަން ރުފިޔާ.  1.8 ހާސް ރުފިޔާ. އަހަރަކަށް ށްލައްކަ ސާޅީްސ އަ ކުރީމާ މަހަކަށް އެއްފަނޑިޔާރުން އިތުރު

މިލިއަން ރުފިޔާ  1.8ބަެޖޓަށް  ،އްލެއް ގެނައުމަށްޙައޮތުަމށް އޮތް އިއަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި އިްނސާފު ލަސްވެފަ

އްޔާ ވޯޓު ވެސް ދޭން. ޖެހިއްޖެޔަޤީނުން ވެސް މިހިރީ ތާއީުދކޮށްގެން. އެކަމަށް ވޯުޓ ދޭންއިތުރުކުރުމަށް އަުޅގަނޑު ހަަމ 

ްއޔާ ެއކަން ހިއްޖެޖެދައްކަންވާަހކަ ސަރުކާރާ ،އި ވާހަކަދަްއކަ އާދެން މި ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

ންޖެންސީ ކޮންޓި އިންނާނެ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގަ އޮ ،ވާނަމަ މަށްކަ ނުވާވެސް އަުޅގަނޑުމެން ކުރަން އެބަޖެހޭ. 
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އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން.  ކަމަށް ޖެހޭއިދޭންއެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުޮކށްގެން ވެސް ަރއްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދަ. ބަޖެޓެއް

ތަރު ވަގުތީ ގޮތުން ހަ ،ކަމެއް ން އޮތްފާހަގަކުެރވޭ ގޮުތގައި ދެ އަހަރު ބައިން ނިންމެ އިށް މީގަ އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑަ

 ކަމަށް ކުޑަކުެރވޭން ދުވަހުއޮތް މުއްދަތުަތއް ދީގެން އޭތި ެއއް އަހަރު ފަނޑިޔާރުން އިްސކޮށްގެން ާގނޫނުގައި މި

 އީ މި  .ުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމުގައި އަކަެމއް ކަ  އެކަން ކުރުމަކީ ައޅުގަނޑު ާތއީދުކުރާ އްޔާވެއްޖެ 

ތަޙުޤީުޤ  އިޖަލުތަުކގަވާުނވާ ަޖހައިގެން  ،ކުގެ ވާހަކަ. އަުޅގަނުޑމެންނަށް އަޑުިއވޭކްރިމިނަލް ކޯޓުަގއި ހުރި މަްއސަލަތަ

ކަމެއް.  ލުމަކީ މުހިންމުއިއޭގެ ރިޕޯެޓއް ކޮންމެވެްސ ބަެއއް ެއކުަލވަ .ވެސް ތިބި އެތައް ބަެއއްެގ ވާހަކަ ނުނިމި

ތަޅުމުަގިއ  ައޑުިއވޭ. މި މަޖިލީހުގެ ފަށް މި މަޖިލީހުން ކުރާ މަސައްކަތް ައޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަދުވެސްޞާއިންދުލުޢަ

ން. ދޭއިވެސް ަރއްޔިތުްނނަށް އިންސާފު ހޯދަ ކީކަށް އެންމެ ގިަނ އަޅުގަނޑުމެން މި ބަހުސްކުރާ މައުޟޫޢައެއް މަުއޟޫޢަ

އަދި  .ދުވެގެންޢު ރައްިޔތުންނަށް ވަބީތި . އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ވަދެ މިއް ނެތިެއއް ޫނންއެއީ ސަބަބެ 

 އެކަމަށްޓަަކއި ،އިމުކޮށްދިނުން. އެހެންވީމާޤާއިންސާފު  ،އޮތީ އިދުވި ކަންަތކުގެ ެއއް ނަންބަރުގަޢުޅުގަނޑުމެން ވައަ

 އަދި ފާހަަގވާ އެހެން ށްައޅުަގނޑަ އިމީގަ  .ްއަޒތްތެރި ރައީސްއަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މަސަްއކަތެއް ވެސް ކުރާނަން. އި

ެއ  ،ކޮށްގެންކުއްަޖަކށް ޖިންސީ ގޯނާކުޑަ   ގޮތުަގއިވީ މަްއސަލައިގެ އަހަރު 10 ،ވަްސވީދުގިނައެންމެ ކަމެއް އެބައޮްތ. 

ކަމެއް. މިކަން  ންޖެހޭމަކުރަހިތާ  އީނުބެލި އޮތް މައްސަލައެްއގެ ޮގތުގަ އެބަ ފާހަގަވޭ. މި ،އަހަުރވެ 10މައްސަލަ އެއީ 

ރިޕޯޓަކަށް ވެސް  ޖަލުތަުކގެ ޮއޑިޓްއެބަޖެހޭ.  އޮތީ ީކްއެވތޯ އަުޅގަނޑުމެން އިތުރަށް ިދރާސާކުރަން ވެފައި މި މިހެން

 ޙަޤީޤަތުަގއި  އިެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވި ޖަލުތަުކގަ  އިތަނުގަިއ ބަހުސްކުރިން. ޭއގަ އަޅުގަނޑުމެން މި

ވެސް  އިޙަޤީޤަތުގަ އެ މީހުންނަށް ؛ތިބި މީހުން އިޖަހާފަވާުނވާ ،އުފެދޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކަށް ެވއޭ މައްސަލަތައް

އުފެދޭ އެންެމ  އިޖަލުތަކުގަ އިކަމަށް. ޙަޤީޤަތުގަ މެއް ކުރަނީކަ ކުރަންޖެހޭ އިގޮތެއް ނޭިގގެން އެއިެރއްގަ  ދެން ވާންވީ

 ،ކަމާއި އިދުވަހެްއގަތަޙުޤީޤު ނިމޭނީ ކޮން ށްތިބޭ މީހުންނައި ޖަހާފަވާނުވާ ،އަްސލަކަށް އެަބވޭ މައްސަަލއިގެބޮޑު ެއއް 

ނީ ދާންޖެހޭ ކޯޓަކަށް ގޮްސގެން މައްސަލަތައް ނިމޭން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ނުވަތަ އެ މީހުން ތަޙުޤީޤު ނިމިގެ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ  ،ރުދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ ،، ސިސްޓަމެޓިކްކޮށްެއހެންވީމާ .އިރަކުންކަން ނޭނގޭތީކޮން

ކަމެއް.  ކުުރމަކީ ވަރަށް މުހިންމުއިމުޤާ ސްޓަމެއް މެނޭޖްމަންޓު ސި ކޭސް ،ުކރެއްވި ފަަދއިންފާހަގަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ،ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގައި މަޝްވަާރކޮށް އެކަމާ ،ާވނަމަ ކަމަށް އެކަމަށް ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރަްނޖެހޭ އެއްެޗއް އޮތް

އްިވ ން ވެސް މި އަންނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގަިއ ހިމެނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެން. ދެކައެ

 ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 
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 އިޞަތު އެރުވުމުގެ ކުީރގަ ފުރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ހުޅުދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

ލް ޔަސިސްޓަމެއް ގެނައުމަށް ނުވަތަ ޓްރަ  މަންޓްމިސާލަކަށް ޭކސް މެނޭޖް ،ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ބަޖެޓަށް .ލާނަންއިދަންނަވަ

އިތުރު ފަނޑިޔާރުން  ،ކޮޓަރިކޯޓު  ،ދެ ކޯޓު ރޫމް އިތުރު އިުމކުރުމަށް، ނުވަތަ އަދި އެހެން ޤާއޮބްަޒވޭޝަން ނިޒާމެްއ 

ޖެހޭނެ. ދެން ފެނިވަޑައިގަންަނާވނެ ރިޕޯޓުގެ ފަހަތުގައި އެ ކުރަންއިމުޤާއިތުރު ކޯޓު ކޮޓަރި ނަމަ ކަމަށް ވާ ގެންނަ

ތައް ިގނަ ލާރިތަކެއްެގ ވާހަަކެއއް  ގޮތުގެ ކުަޑކުަޑ ޚުލާސާއެއް. ދެން މާ އިމާރާތުެގ ކަންތައް ހުރި ،ރާތުގެ ޗާޓަާކއިއިމާ

ހުުޅމާލެ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެއްިވ  ށްކަން ކުރާކަ. މިނޫން އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީކީ

ކަމަކަށް ލަފަެއއް ނުކުެރވޭ. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި  ޑު އެްއޗެއް ދާނެ ފަދައިން، އަުޅގަނޑުމެން ައތަކުން ބޮ

 ށް،ލަބީބަ  އިލްޔާސް މެންބަރު ދާިއރާގެ ހުޅުދޫއަރުވަނީ ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ބްއިްލޔާސް ލަބީރު ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ކޭސް މެނޭޖްމަންޓު ސިސްޓަމެއްެގ ވާހަކަ ދެންެނވީމަ ައޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި 

ރިސޯޓުތަކުން  ،އެބަހުރި އިފާހަަގެވފަ އިއަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރީގަ ،ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވޭ

ނީ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް މެނޭޖްމަންޓު ސިސްޓަމެއް ރ އެޓަކޭްސ މެނޭޖްމަންޓު ިއ،ގާފަ.އާރުެގ ދަށުން ލާރި ނަސީ.އެސް

ހައިކޯުޓގެ ފަނިޑޔާރުންނަށް ޒަމާނީ ފެންވަރުެގ ޖިމްތައް ސީ.އެސް.އާުރގެ ދަށުްނ  ،ބަެއއް ފަނިޑޔާރުންނަށް ،ގަނެދީ

ކަންތައްތައް  ހަރު މިފަ މި ،ަކމަށް ގެންނަށް ބޭނުންވޭހުރި ވާހަކަ. ައޅުގަނޑު ަރއީްސގެ ސަމާލު ހަދައިދީފައި

ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއކަލަ ގޮތަކަްށ އެކަންަތއްތައް ުނކުރެްއވުަމށް.  ،ކުރަްއވާއިރު 

ފުރަތަމަ ހުށަަހޅާފައިާވ ރިޕޯޓަށް މި ގޮތުން  ުގޅޭ ކްރިމިނަލް ޯކޓުަގއި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަްތތަކާއަޅުގަނޑު 

ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކޯޓެއްަގއި ނުނިމި ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ  ،ހުށަހެޅުމަކީއެ . ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވޭހުށަހެޅުމެއް 

ޝަްލ އަިދ އެ ހުރަސްަތއް ގިރާކުރުމަށް ކުރަންހުރި ކަންކަން ކުރުމަށް ޖުޑި ،ނިންމުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ދެނެގަނެ

އެ ކޮމިޝަނުން  ށް ނިންމުމަށްޓަކައިއަވަހަމައްސަލަތައް  އި ކޯޓުތަުކގަ  ،ހިނދުފައިވާ މަވާރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންސަ

ޓަކަިއ ، އެ އަމާޒަށް ވާސިުލވުމަށްއިދެްއވަ އިުވންތައް ރާވަޓަކައި ބޭނުންވާ ރޭއަމާޒަށް ވާިސލުވުމަށް ގެންގުުޅްއވާ

ހަވާލުކުރުމަށް ހުށަހަޅަން.  ޓަކައި ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއާ އެހީތެރިވެދިނުމަށް  ަތއް ކޮށްދެއްވުމަށްކުރަްއވަން ހުރި ކަންތައް

އިްއޒަތްތެރި ޕޯޓު ބެލުމަށްފަހު. މި ރިޕޯޓު ބެލިއިރު މި ރި ،އަޅުގަނޑު މި ހުށަހެޅުން މި ހުށަހެޅީ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އި. ޭއގެތެރެއިްނ ކަނި ކްރިިމނަލް ކޯޓުގައޮތް ހަމައެަމއްސަލަ ނުނިމި އެބަ 1910 ،ވެސް ފާަހގަކުރި ފަދައިން ރައީސް

. މި ވެފައި ހުރި މައްސަލަ އަހަރު 5މައްސަލައަކީ  126. ހުރި މައްސަލަ ވެފައި އަހަރު  10މައްސަަލއަކީ  12

އުޅެނީ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ހުރިހާ  ކިހާ ުދވަހަކުންތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެން މި ،މައްސަލަތައް ނިންމާނީ ކިިހނެއްތޯ

ދިނުމަށް ކުރާ  ސަރވިސް ކޮމިޝަުނން އެ ކުރަްއވާ މަަސއްކަތްތަަކށް އެއްބާރުލުންޝަލްނިންމުމަށް ޖުޑި މައްސަލަތަކެއް
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ިމ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،ލާއިރު އިބަލަ  ށްކުރުމަށް. މިކަންަތއްތަުކގެ ތެރެއަ ތައް މަސައްކަތެްއގެ ގޮުތގައި މަަސއްކަތް

ހުރި ނުނިމި. ތަކެއް ކޯޓުެތރޭގައި އެބަމައްސަލަހުރިހާ އިރު މި ދުނިޔޭަގއި ލެއްިވއްޔާ ެލއްވި އިލާރިޕޯޓަށް ބަލަ

ނޭގެ މައްަސލަ، ފައިސާއާ ބެހޭ މައްސަލަ، މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ މަރުގެ މައްސަލަ، ޒި ؛އޭގެތެޭރގައި ހިމެނޭ

ނަހަމަ ގޮތުަގއި ޖިންސީ ގުޅުން  ސް ިކޔާކަްށ ނެތް. ކުޑަކުދިންނާގޮރިޒަްމގެ މަްއސަލަ. އެހެންމައްސަލަ، ޓެރަ

ރު ަމއްސަލަތައް. ިމ މަްއސަލަ، ގޯތިެގދޮރުގެ މައްސަލަ، ރިސޯޓުތަުކގެ މައްސަލަ. އެހެން ޮގސް ބައިވަ ހިންގިކަމުގެ

ފަނޑިާޔރުންނަށް ދުވާލަކު ބޭއްވެނީ ނުވަ  .ފަނޑިޔާރުން 9 މި ކޯޓުގައި ތިއްެބވީ ،ބަލާއިރުމައްސަލަތައް ނިންމަން 

ލަންޖެހޭ. އެ އަުޑއެހުންތައް އިތުރުކުެރވޭނެ ގޮތްތައް އިލަރިންތޯ، ކިތައް ައޑުއެހުންތޯ އަުޅގަނޑުމެން ބަ ޔަކިތައް ހި

އެއީ މިހުން  ؛ކުަރްއވަންޖެހޭ. އަދި އަުޑއެހުން ބާއްާވއިރު ދިމާވާ މައްސަލަތައްން މަސައްކަތްމި ކޮމިޓީދިނުމަށް ހޯދައި

މައްސަލަައކީ ކޮބަިއކަން އަދި އެ  ،މައްސަލަތައް ފައި ހުރިނޫނީ ހެކިން ސާފުނުވެ ،ކަންތައްަތއްކަހަލަ  ހާޒިރުކުރުން

ގޮތްތައް  ގެމިކަހަލަ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއްއެހެންވީމާ، . ހުރިއެހާ ބޮޑަށް ހުށަނޭޅި ހުރި މައްސަލަތައް ވެސް އެބަ

 .ޅުގަނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭ ތްތަކެއް އައުސޫލުތަކެއް، ގޮ ނެ ގޮތްތައް ނިންމަންޖެހޭ ކަށްކަންތައްތަ އެ .ނިންމަންޖެހޭ

ލެވިދާެނ އިބަލަކުާރއިުރ ކޮމިޓީން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން މަސައްކަތް .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ

މިސާލަކަށް  ،ހިމެނިދާނެ ެއ ކޮމިީޓގައި ލަން ވެްސ. އިއެކުަލވަ  ނޫނީ ކޮމިީޓއެއްއް ކަހަލަ ގްރޫެޕއް ޓާސްކްފޯސެ

ޝަލް ބޭފުޅަކު، ޖުޑި ގެޓަރ ޖެނަރަލްކިއު ބޭފުޅަކު، ޕްރޮސިއެޖެންސީގެ  ރަގުޑް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން، ނެޝަނަލް

ސްޓްރޭޝަންގެ ބޭފުޅަކު، މަޖިލިސް ޝަލް އެޑްމިނިމަންޓް އޮްފ ޖުޑީސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ ބޭފުޅަކު އަދި ޑިޕާޓް

ގުޅުން ހުންނަ މީހުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ގޮްތގޮތުން އެކި މައްސަލަތަާކއި އެިކއެކި ކި އަދި ކަމާ ގުޅޭ އެ ،މެންބަރަކު

ކުާރއިރު ެއއަށް ަމއްސަލަަތއް ޝެިޑއުލް ކަށްދާނެ. އޭރުން ކޯޓުތަވިމައްަސލަ ބެލުމަށް އެހީތެރިވެމި ސް ކޮމިޓީއަކުން ވެ

އެބަ މީހުން ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް ފުލުހުން ކުރައްވާނެ. އަދި މި މައްސަލަތައް ކެަޓގަރަިއޒް ވެސް 

ހުރި ިއއްޒަތްތެިރ ޭއގެެތރެއިން އެބަ ،ޮކމިޝަނުން. ކޮށްފައިކޮމިޓީން. ނޫނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  މި ކުރަންޖެހޭ

 ގެ ރިޒަމް ސިޔާސީ ގޮތުން ޓެރަ ،ރިޒަމްެގ މައްަސލަ ވެސް. ބަެއއް މައްސަލަަތކަކީ ވަރަށް ޒަމާންވެފައި އީސް، ޓެރަރަ

ހުރި ސިާޔސީ ާދއިރާަގއި ވެސް އެަތއް ރަްއޔިތުންގެ މައްޗަށް އެބަގެ ކުރެވިަފއި ހުރި މައްަސލަ. އަޅުގަނޑުދަޢުވާ

ވަޒީާފއެއް ނުލިބި، ރަނގަުޅ  ؛ޭއގެ ސަަބބުން އެތައް ެގއްލުންތަކެއް . ކުރެވިފަރިޒަމްެގ ދަޢުވާއި ޓެރަބޭނުމަށް ޓަކަ

ތިބި. އެ ކުދިންގެ މައްސަލަތައް މީގެތެރެއިްނ ެއކަހަލަ އެތައް ކަމެއް ދިމާވެަފއި ތިބި ކުދިން އެބަ ،ވަޒީާފއަކަށް ނުދެވި

ހުރި. އަދި ކޯޓުތަކުން ލަތައް ެވސް އެބަމައްސަނުކުރެވޭނެ ޑްރޮޕް ،ނުކޮށްކިއުޓަރ ޖެނަރަލަށް ދަޢުވާނިންމަންޖެހޭ. ޕްރޮސި

ހުރި. ޭއގެތެރެއިން ކޯޓުތަކަށް މީހުްނ ގަޅަށް ހުރި މަްއސަލަތައް ވެސް އެބަނރަފަށާފައި، ނުފެށި މައްސަލަ ބަލަން 

ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ވެސް ހުންނާނެ. ހަމައެއާއެީކ  ބޭރުކުރެވޭނެ މައްސަލަތައް ެވސް ހުންނާނެ. އަދި ރަނގަޅަށް

ނުކުރެވިގެން ހުންނަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް ކޯޓަށް ހާޒިރު ނޫނީ ،ނުލިބިގެން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ންކިހެ
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ސަލަ ބަލާ މައް ކޯޓުތަކުންކޮށްދޭންޖެހޭނީ. . އޭރުން މި ކޮމޓީން މުޅި އެތި ކޯޑިނޭޓް ހުރޭ ތައް ވެސްލަމައްސަ

މީދުުކރަން ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން މި އްންވީމާ، އަުޅގަނޑު އު ހެދާނެ. އެ ލެވިއިކޮށްދިނުމަށް ކޮމިޓީެއްއ ވެސް ެއކުލަވަ ކޯޑިނޭޓް

މަށް. ނުދިއިާރވަ  ތައްކަންތައް މައްސަލަ ބައްލަާވއިރު މިކަހަަލ ގޮތަކަށް މި މައްސަލަަތއް ައވަހަށް ހިންގޭނެ ގޮަތކަށް މި

 ށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަ

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވިލުފުށީ ،އަރުވަނީ ުފރުޞަތުމި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު 

 ށް.ޢަފީފަ ޙަސަން

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ ޢަފީފު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ  ،ިދޔުމުގެ ކުރިންގެންއަުޅގަނޑު ާވހަކައިން ކުރިއަށް އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

މި ކުަރން. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު އެ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

ކްިރމިނަލް ކޯޓުގައި ވަރަށް ގިނަ  ،ފައިވާ ރިޕޯޓެއްގެ މައްސަލަނަށް ހުށަހަޅާތަ މިހާރު ޖޭ.އެސް.ސީން މިދައްކަނީ 

މައްސަލަ. ިއއްޒަތްތެިރ  1910ނުނިމިފައި ހުރި މައްސަލަތައް. އާދެ!  ވަރަށް ގިަނ މައްސަލަތަެކއް ވަންދެން ދުވަސް

ވެސް ކުގެ ހާލަތު ކޯޓުތަން ހުރި ރައީސް، މިއީ ކްރިމިނަލް ކޯުޓގެ ހާލަތު. ހަމަ އަޅުގަނޑު ެއދެން ޖޭ.އެސް.ސީން ދެ

 ނިޒާމުގެ  ހުރިތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަދުލުގެދުވަހެއް ވަންދެން ނުނިމި އެބަކިހާ ،ަމްއސަލަ ކިތައްލަްއވަން. އިބައްލަވަ 

 ،ކުރެވިަފއިވާ ގޮތުންހުރި. ވޭތުވެިދޔަ ތާނަގިއ ކަންތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑެތި މަްއސަލަތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް އެބަ

ޖޭ.އެސް.ީސެގ ރައީސެްއގެ ގޮތުން ުކޑަ  .އިއްޒަްތތެރި ރައީސްައންނަން މި ޖެހުނީ.  ލަތައް ފުނިޖެހިގެންމައްސަ

ހަމަ މިކަހަލަ  ،ދުވަސްވަރު  ކުރިން. އެ ވަންދެން އިންިތޤާލީ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަނުޑ ވެސް މަަސއްކަތް ދުވަސްކޮެޅއް

 ން ، ކޯޓުތަކުއިވާ ސަބަބު ބަލަީސން މައްސަލަތައް ލަސް ޖޭ.އެސް. އޭރު  ައުޅގަނޑުމެން މައްސަލަތައް ހުށަހެޅީމާ

އޭގެފަހުން ައޅުގަނޑުމެންނަށް  ،ައޅުގަނޑުމެން ހަމަޖައްސައިދިނިން. ނަމަވެސް  ތަެކއްމައްސަލަތައް އަަވސްކުެރވޭނެ ގޮތް

ޓްރޯލުގެ ދަށަށް ދިޔައީ ޖޭ.އެސް.ސީ ދިޔައީ މުޅިން ފަނޑިޔާރުންެގ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށަށް. ފަނޑިޔާރުންގެ ކޮންފެނިގެން

 ކަށް އޮންނާނީ ފަނިޑޔާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަ ދެން ފަނޑިޔާރުން ކުރަންވާ ަކންތައްތައް ،ސް.ސީ ދިޔުމުންޖޭ.އެ

މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވެސް އޭރުގައި މިކަމަކަށް ސަމާލުކަްނ ހަމަ ވެސް ދާނީ ުކރެވެމުން. އަދި  ންޖޭ.އެސް.ސީ

ހުރިހާ ކަމެއްަގއި މިއަދު އިއްޒަތްތެިރ ހުންނަ މިހެން  .ރި ރައީސްކޮށްލަން. އިްއޒަތްތެނެތްކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަދެވިފައި

ޖެހޭ މިކަހަލަ ކޮންމެ ކަމެްއގައި ަމއްސަލަ އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އެބަ ،ކުަރްއާވ ގޮތަށްރައީސް ތި މަަސއްކަތް

ހުިރ  އިގަނޑުމެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގަ އާދެ! މިއަދު އަޅު  .ންއްެލއް ލިބޭނެ ގޮތްތަެކއް ހޯދައިދޭ ޙަ، އެކަންތައްަތކަށް އިބަލަ
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ޖެހޭ ލަން އެބައިއްކަމުންދާއިރު އަުޅަގނޑުމެން ބަލަދަ ވާހަކަ ްއގެމައްސަލަތަކެ ފައި ހުރިވެ މައްސަލަތައް، ގިނަ ދުވަސް

ދެ! ައޅުގަނޑު ވަނީ ކިަތއް ަމއްސަލަތޯ. އާށް  ތެޭރގަިއ އަސްލު ޙަޤީޤަުތަގއި ަމއްސަލަައކަގެއި މައްސަލަ  1910މި 

މީހުންެގ  ގެ،ަބއެއް  އޭގެތެރެއިން އެތައް ަބއިވަރު ުކރީމާމުޒާހަރާ އަުޅގަނޑުމެން ،އުޅޭ ވާހަކަައކީ ން މިދަންނަވަ

އާދެ! މިއީ ޙަޤީޤަުތގަިއ އުޅޭ ވާަހކަ އަުޅގަނޑު އަުޑއަހާފަިއވަނީ.  ގައި މަރުޙަލާގެ ތެރޭ ގެމައްސަލަތަކެއް ޝަރީޢަތު 

 ،ސުލްޙަވެރި ެއއްވުެމއްަގއި ތިއްބާ ނޫނީރުެގ ކަމެއްތޯ؟ ސުލްޙަވެރި މުޒާހަރާއެްއަގއި ޝަރީޢަތެއް ކުރަންޖެހޭވަ

ބޮޑު  މާއެއީ  ،ވެރިޔާއަށް ަކމުނުގޮސްގެން ގައި ހުންނެވިއުލު އޮތް ގޮތުން ޭއރުސިާޔސީ މާޙަ ުރގެއެހެންނަމަވެސް އޭ

، އަދި އެއަްށ އިޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައި، ށެއް ކަމަށް ހަދަބޮޑެތި ޖިނާޢީ ކު ރެ، ެއައށްވުއިމައްސަލަތަކަށް ހަދަ

ފަ. މިކަހަލަ ކިތައް ޝަރީޢަތަްށ ވެއްދި ވަނީ ިކއުޓަރ ޖެނަރަލް ދީގެން އެ މައްސަލަތައް ވެސްއެއްބާރުލުން ޕްރޮސި

ނުކޮށް، ޝަރީޢަތްމިހާރު މީގެތެރެިއން ބައެއް މައްސަލަަތއް ެއީއ  ،ލީމާއިހުރިތޯ އަުޅގަނޑުމެން ބަލަމައްސަލަ އެބަ

 އަުޅގަނޑުމެން .ކަމަށް ައޅުގަނޑަށް ފެނޭ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްކެއް ޢަތުން ބޭރުކުރަންޖެހޭނެ މައްސަލަތަޝަރީ

 ދެްއކެވި ކުރިން ވާހަކަފުޅުށް. މިތާ މަދިނުރަްއޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދައި ،ށް ލަަތްއ ައވަސްކޮމި މައްސަވާހަކަދަްއކަނީ 

 ނަށްމެންވުމަކީ އިންސާފު ނުލިބުން. އާދެ! އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުްނސާފު ލިބުން ލަސްއި ،ވިދާޅުވިހެންބޭފުޅުން 

ކަން އޮތިްއޔާ ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ ތިޖާގަިއގެ ދަގެ ކޯޓު ؟އިންސާފު ލިބުމުގެ ކަންތައްތައް ައވަސްކުެރވޭނީ  ހިނެއްތޯކި

 ،ކަށް. އެހެން ތަނެއްަގއިއިމާރާތް ކަމަްށ ވާ ގެކޯޓުކުރީަގއި އެސް.ޓީ.އޯ ހިންގި އިމާރާތަކީ ހަމައެކަނި ކްރިިމނަލް 

 ހިންގަން. އަދި ދެވިދާނެ މިފަދަ ޝަރީޢަތްތައްނެތިއްޔާ އެހެން ތަނެއްގައި ެވސް އަުޅގަނޑުެމންނަށް ޖާގައެތާނަގއި ޖާގަ

ހިނާގ ގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ ރާއްޖޭގެ ވަަރށް ގިނަ ރަށްރަށުގައި އެްއެވސް މައްސަލައެއް ނުޅު އެއާެއކު އަހަމަ

 މައްސަލަތައް  މި ތިބި ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ތިބި މެޖިސްޓްރޭޓުން. އެފަދަ ބޭފުޅުން ލައްވާ ެވސްއެބަ ރަށްރަށުގައި

ބޮޑެތި ޚަރަދުތަެކްއ  އްޔާ މާވެްއޖެކަންތައްތައް ައވަސްކުރަން  މި ،. އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީބެލިދާނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ޖެހޭ އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން އެބަ .ެކކޭ މިއީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްނުކޮށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ުކރެވެން ހުރި ކަންތައްތަ

ތަނަށް ހުށަހަޅޭ  އެ ،މިހާރު އޮންނަ ގޮތުންގެންނަން. ވަެރްއގެ އިޞްލާެޙއް ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް ވެްސ ކޮންމެވެސް

ން. ޙަޤީޤަތުގައި ކުޖިލީހަގެ މަންގެންދަނީ ފަނޑިޔާރުކުރަމުންމި ހުރިހާ ކަމެއް  ،ފަނޑިޔާރެއްތޯބަލަންވީ ކޮން މައްސަލަ

ކުރަން ތިބޭ ބައެއް. ކުރުމުގެ ކަންތަްއތައް ހިނގަންޖެހޭނީކީ ފަނޑިޔާރުންނެއް ނޫން. އެއީ ޝަރީޢަތްކޭސް މެނޭޖު

ކަހަލަ އެފަދަ ބޭފުޅުން. ކޮން މައްސަލައެއް،  ރެޖިސްޓްރާއެހެން އެކަންތައްަތއް ކުރަންޖެހޭނީ ކޯޓުަގއި ހުންނަ 

އެހެންވީމާ، މިފަދަ ަކންތައްތައް ކޮްށގެން ެވސް ގެންާދނީ. އެކަންތައް ކުރިއަށް  އި ލަވަ ފަނޑިޔާރެއްތޯ ަބއްކޮން

މިއަދު  ،ން ބޭނުންލައިތުރަށް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްމައްސަލަ ައވަސްކުެރވިދާނެ. އަދި ޭއގެ ،ޖެހޭއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ

ޖެހިފައި އޮތްއިރުގައި މި މަލުކުރަން ފަށަންޢައަށް އެުކރެވި ގުދީސްތުގެ ގާނޫނުަތއް ތައައަޅުގަނޑުމެން ޖިނާޢީ އިޖުރާ 

މިކަމަކީ  .ލަން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްއިޖެހޭ ބަލައެބަ ހާވަަރކަށްތޯ އަުޅގަނޑުމެންމަލުުކރެވެނީ ކިޢަގާނޫނަށް ކޯޓުތަުކގައި 
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ނަށް އަހުލުވެިރކުރަން. އެ ގާނޫޖެހޭ ފަނޑިޔާރުން އެބަ .އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ޖޭ.ެއސް.ސީން ބައްލަވަންޖެހޭނެ ަކމެއް

ގެންދާނެ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް .އޮތް މީގައި ކަންަތއްތައް ކުރަންވާ ގޮތް އަްނގަދީފަޔާރުންަނށް އެބަމި ގާނޫނުގައި، ފަނޑި

 ...އްގޮތްތަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި އަދި އިތުރަށް . އެައށްފަހު ރު އިންޓޯލަށް މި ހުއްޓަނީމިހާއަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ޝަލް ގެންދާނަން. އަޅުގަނޑުމެން މެދުކަނޑާލުމުެގ ކުރީަގއި ހަމަ ޖުޑިމެން ބަހުސް ކުރިއަށްމައުޟޫޢުގައި އަުޅގަނޑު

ގުޭޅ އިތުުރ  ކޯޓާ ކްރިމިނަލް .އޮތްއި އެބަލޫމާތު ދެއްވާފަޢުކޮމިޝަނުެގ ިއއްެޔގެ ނިންމުމެއް، ޚަބަރަށް މަ ސަރވިސަސް 

ޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނުން ޭއގައި ުޖޑިގެންނަނީ.  އަުޅގަނޑު ތި ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް މި ެއއް ވީމާމައްސަލަ

އަދި އެ ކޮިމޝަނުގެ ގާނޫުނގެ އިންތަކަްށ  ،ގާނޫނާ ަގވާއިާދއި ފަނޑިޔާރުންގެ  ،ފާހަގަކޮށްފައި އޮންނަނީ، ަވނީ

ހިނގަުމންދަނިކޮށް، އެ ޝަރީޢަތުގެ  ވަކި ޝަރީޢަތެއް ެގންއި ަވކި ބެންޗެއް ކަނަޑއެޅި ބަލާއިރުަގއި ކްރިމިނަލް ކޯުޓގަ 

ޝަްލ ، ބާރުވެރިކަން ޖުޑިޞްތިޞާޚްބެންޗުގެ އަދަދަށް ނުވަތަ ބެންޗަށް ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ދެންނެވުމުގެ އި

މެއް  ޤާީޟގެ އަިމއްލަފުޅު ނިންމުއެއީ ކޯުޓގެ އިސް ފަނޑިޔާުރ، އިސްނުވާ ކަމަށް. ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން

 ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 {އަށް 11:02ްނ އި 10:28 :ޅުކޮތު ގުސްވަހު}

 (هللاއީވާ ޢަބްދު ރައީސްނައިބު  ގެހުލީމަޖިންގެ ރައްޔިތު ؛ވީނެންއިއި ތުގަސަޔާ)ރި

 

  :ެކވުންއް ދެކަތުން ވާހަރިޔާސަ

 ،ގެންދަނީ  މިދަންފަޅީގައި  އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ުކރިއަށް، އަުޅގަނޑުމެން ބަހުސް ކުރިއަށްމި .`

ގުޭޅ ރި މައްސަލަތަކާ ގެންދިޔަ ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ނުނިމި ހުބަހުސްކުރަމުންހެނދުނު 

 ށް.ނިހާދަ މުޙައްމަދު މެްނބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފޭދޫރުވަނީ އަ އަުޅގަނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މިރިޕޯޓުގެ ބަހުސް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނިހާދު މުޙައްމަދު ބަރުމެން ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ރާއްޭޖގެ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅިފަިއާވ ޖުޑީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ހަމައަށް ފޮނުވާފައިވާ ޓަކައި ފަށާފައިވާ ަމސައްކަތް މިއަދު އަުޅގަނޑުެމންނާމަށްދިނުއިންސާފު ހޯދައި ކަށްމައްސަލަތަ

 ކުރަން. ގަބޫލު އަުޅގަނޑު  ކަމަށް ވާ ރިޕޯެޓއްރަށް ބުރަ މަަސއްކަެތްއ ކޮށްފައި ވަ ، ފުރިހަމަ ރިޕޯޓު މިއީ ވަރަށް
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ދިނުމަށް ޓަކަިއ ކުރަންޖެހޭ އިންސާފު ހޯދައި ،ފެންނަނީ ލުމުން އަުޅގަނޑަްށ މިއިޓަށް ބަލަމި ރިޕޯ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އަދި ކޯޓުތަކަްށ  ،ކުެރވިަމއްސަލަ ެޝޑިއުލް 1910 ،ންތަން. އެޮގތު ނުވެ ހުރިވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްަތއް ފުރިހަމަ

މައްސަލައަށް ޝެޑިއުްލ ނުހެދި، އެ މައްސަލަތައް  އެ ،ކުރެވި ކޯޓުތަކަށް ފައިލް  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،ކުރެވި ފައިލް

ފަނޑިޔާރު  ،މި ފެނުނީ މި ރިޕޯޓުން ނޑަށްއަުޅގަ .އިއްޒަތްތެރި ރައީސްނުގެންެދވި ތާށިވެފައި ހުންނަ ތަން. ކުރިއަށް

 444ހަމައަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުަގއި ހުންނެިވއިރުަގއި މީގެތެެރއިން  އ2018ާޯއގަސްޓް  12ސިން، ޙްތާޒު މުމުހް

މިއީ ވަރަށް ބޮޑު  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގައި ތާިށވެފައި ުހރި މަންޒަރު. ބޭފުޅާގެ ބެުލމުގެ ދަށު މައްސަލަ އެ

ނުކުރެވި އޮތްކަން  ންޖެހޭ މަސައްކަތްދިނުމަށް ޓަކައި ކޯޓުތަކުން ކުރާދައިމެްނ އިންސާފު ހޯގަނޑުނާއިންސާފެއް. އަޅު 

އިން  2017ޖުލައި  2ެއއީ  ؛ތުެގ ގާނޫުނ ުވޖޫދުވި ދުވަހުން ފެށިގެން އަިޖނާޢީ އިޖުރާމިކަމުން އެބަ ކަަށވަުރވޭ. 

މައްސަލަތައް ހިންގޭ މަންޒަުރ ކުެރިވ، އެ ލްމައްސަލަތައް ޝެޑިއުވެސް އެ ގާނޫނުން ބުނާ އުސޫލުން ފެށިގެން 

ސްޓާފުން ތިިބ  99އަދި  ،ފަނޑިޔާރުން 9ކްރިމިނަލް ކޯޓުަގއި  ގެ ާހލަތަށް ބަލާއިރުގައިފެނިފައެއް ނެތް. މިއަދު

 12ވެފަިއވާ  އަހަރު 10މީގެތެޭރގަިއ ަމއްސަލަައކީ ެއއީ ވަރަށް ބަިއވަރު މައްސަލަ.  1910 ،ވެސް  ހިނދުގައި

 ރުގެޔާމަްއސަލަިއގެ ތެރެއިން ވެސް ގިނަ މަްއސަލަތައް ުހރީ މިދެންނެވި ފަނޑި 12މި  ،އޮތްއިުރަގއިމައްސަލަ 

ރާއްޖޭެގ މުގެ ސަބަބުން ވުމިހެން މިކަން  .ހަމައަށް. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް އ2018ާގަްސޓް އޮ 12 ގައިބެލުމުގެ ދަށު

ތާިށވެ،  ،ޅިފަިއ މަްއސަލަތައް ނުބެލިށަހެޓަށް ހުއެތައް ަރއްޔިެތއް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް، މާލޭގެ ކްރިމިނަލް ކޯ

މީާހއަށް ލިބެންޖެހޭ ޙުކުމަށްވުރެ ތުޙަޤީޤަތުގައި އެ ރައްޔި ،ވުމުން އަހަރު 3ރު، ހައަ 5އަހަރު،  10ގޮސް ދިގުލަިއގެން

ށް އްލުކުރުމަޙަ ކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކައި އެބަ ަނގާ. މިއީކީ އިންސާފެއް ނޫން. މިގިނަ މުއްދަތު މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު

ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ިއތުރު ފަނޑިޔާރުން ކްރިމިނަލް ޖޭ.ެއސް.ސީން  ،ފެށިފަިއވާ މަަސއްކަުތގެ ތެރެއިންޓަކައި މިއަދު 

 ޖެހޭ. އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެކުރަން އެބަ ދޭން މަސައްކަތްރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދައި ،ކޯޓަށް ލައިގެން ނަމަވެސް 

ށަހެޅުމަކީ ހުޓަކަިއ ހުށަހަޅާފައިވާ އިތުރުކުރުމަށްސްޓާފުން އިތުރު ، ފަނޑިޔާރުންގެ އިތުރުން ންރަސްޓާފުން އިތުރުކު

 ަވގުތީ ސްޓާފުން ދީެގން ނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެން  ،ސްާޓފުން އެްއގޮތަށް ހުށަހެޅުމެއް. އެ ހުށަހެޅުމާ ރަނަގޅުވެސް 

ތުެގ ގާނޫނު އުފަންވީ ދުވަހުން އަަގއި ޖިނާޢީ އިޖުރާ 2017 ޖުލައި 2 ޖެހޭ.ދޭން އެބައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިރަ

ން ވެސް ެއއްެވސް މައްސަލަެއްއ އިމި ،ތް. އެހެންނަމަވެސްއޮ ފައި އެބަމައްސަލަ ހުށަހެޅި 1153ހަމައަށް  ފެށިގެން އަދާ

ކުެގ މަްއސަލަތަނެތް.  ން ފެށިފައެއްއެ މައްސަލަަތއް ބެލެ ،ކުެރވި ވަލުކުެރވި، ތާމި ގާނޫނުގަިއ ބުނާ އުސޫލުން ޝެޑިއުލް

ހަމައަށް  އިންސާފާ ،އެހެންނަމަވެސް ؛ައުޑއެހުންތައް ބޭްއވި، ކުެރވި ލްތެރެއިން ވަރަށް މަދު މައްަސލައެއް ެޝޑިއު

. އޮތްގައި އެބަިއއްވާ ހިސާބު މީގެތެރެއިން އެތައް ަބއިވަރު މަްއސަލަެއއް ޙުކުމްދެވޭނެ މަގު ފަހިވެފައެއް ެނތް. 

މީހާއަްށ ަރއްޔިތުދިޔުުމން ވެސް އަހަރު ނަަގއިގެން 2މް ިއްއވުމަށް އަހަރު، ޮދޅު އަހަރު، ުޙކު ،އެހެންނަމަވެސް

އި ތިބި އެތަްއ ބަޔަކު ޭބއްިތއްބިފަޖަލުަގއި  ވަީނ ނުލިބިފަ. އަދި ހަމަ ެއގޮުތން ވާނުާވަގއި ލިބެންޖެހޭ އިންސާފު މި
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 ،މި މައްސަލަތައް ހުންނަނީ ތާށިވެފަ. އެހެންކަމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުަގއިމި ކޯޓުތަކުަގއި، ތިބި. ތިބިއިރުަގއި އެބަ

 .ންވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޤީ ގިަނކަން ޔަ ،މީހާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ބޮޑުވެފައި ރައްިޔތުއިންސާފު ލިބިގަތުމަށް 

އްތަްއ ކަންތަ ވާ މެންެގ ކިބަިއން އެދިފައި އަުޅގަނޑުއި، އެދިފަ ޖޭ.ެއސް.ސީގެ ރިޕޯުޓަގއި  ވާހުށަހެޅިފައި މިއަދ

މެންެގ އަުޅގަނޑު ،އަުޅގަނޑުމެންނަށް ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖުޑިޝަރީ ޮކމިޓީއަށް ފޮނުވަިއގެން އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް ބަލައި

ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު  ،ފަރާތުން މި މަޖިލީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ދެވިދާނެ އެހީތެރިކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި

 ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ.  ،ވަސްެވގަތުމަށް އެދެމުންހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި އަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެދު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު.  މާފަންނު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

އާދެ!  ؛ލާަފއި އޮތް ރިޕޯޓްއިތެރި ަރއީސް. ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވަ ތްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

ގެ ަޝކުވާ ންދާކަމުގެދިގުދެމި ޚިލާފަށް ޯކޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަަލތައް ނުނިމި އާދަޔާފާހަގަކޮށްފަިއވަނީ ޝަރުޢީ 

ސަާސއިން އްކައި ިތޔަ ުމއަޓަމުމަށްންއަވަހަށް ނި ތަުކގެ މަްއސަލަތައްިޅގެން ކޯޓުގު އާއެ ،މި ކޮމިޝަނަށް ލިބެމުންދާތީ

މިކަމުގެ ޙައްލެއް ހޯދައިދޭން.  ،ވެސް ައވަހަށް ކޮށްދީހާވީން އޮތް ކަމެއް ވެހުން ކޮށްދެލީދެވެން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖި

 ފެހި އަުޅަގނޑުމެން ފާއިތުވީ ވެިރކަމުަގއި އަިދ އެމް.ީޑ.ޕީ ވެިރކަުމގަިއ ވެްސ އޭުރަގއި .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ގައި އޭރު ޖޭދިމާވި. ރާއް މެއް ގާނޫނުތައް ނެހެދިގެން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަ ިއ،ލަ އިޤާނޫނުއަސާސީ އެކުަލވަ

ޖަވާބުދާރީކުރަން ކަމަށް ބުނެ  އްރެ މިނިސްޓަ ،ސަރުކާރުން ،ޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ޮބޑަށް ދިމާވި ަމއްސަލަައކީއަ

ުގޅިގެން ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެތައް ކަންތައްތަެކއް  އް. އެއާއެސަލަަވރަށް ބޮޑު މައް ން.ލުކުށްވެރިަޔކު ދޫކޮށް

 ،ބޭއްވިން ޓަކައި އަޅުގަނުޑމެން ކޮމިޓީއެއްދުމަށްމައްސަލައިަގއި ޙަްއލު ހޯ މެްނ އެދިޔަ. ައޅުގަނޑުއިހިނގަ

 ންނާ ހުރިހާ ބޭފުޅު ،އި، ކަެރކްަޝނާކިުއޓަރ ޖެނެރަލާތަުކގެ ޭބފުޅުންނާއި އަދި ޕްރޮސި ފުލުހުންނާއި، ކޯޓު

 ލުގެ ގާނޫނެއް ނެތޭ. ޖިނާޢީ ނާޢީ ޢަދުޖި ،ުޅވީނީ. ޭއރު ވިދާއްތޯ މިކަމުގަިއ ޙައްލު ހޯދާނެހިން ކިމަޝްވަރާކުރި

ރު އެބައޮތް. އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވެީނ ހާއެެހންނަމަވެސް، މި ބެހޭ ގާނޫެނއް ނެތޭ. ެގ ގާނޫނެްއ ނެތޭ. ހެއްކާއަތުއިޖުރާ

ސަތޭކަ ދިހަ މައްސަލަތަުކެގ ތެރޭގައި ަތކުރާރު ކުށްތަެކއް  ހާސް ުނވަ  ނުނިމިވާ އެއް މައްަސލަމިހާރު  ،ކަމަކު އޮތެއް

 ،ހަަގވީފާރަ މައްސަލަ ވެސް އެަބއުޅޭ. އަުޅގަނޑަށް އެކަން ތޭވިހި ،ބާރަމަ އެކަކު ދިހަހަ ؛ހިމެނޭކަން. ތަކުރާރު

ނާމެން ކޯޓަށް ގެންދިޔަ މީހުން ދޫކުރަނީއޭ. ންބުނަުމންދިޔައީ ތިމަ ފުލުހުން ވެސް ؛ންފަނިޑޔާރު މިކޮޅަށް ައއި އޭރުަގއި

 ،ންދިޔައީމުއޭރު ބުނަ ކިހިނެއްތޯ ވަނީ. ޯކޓުން ،އަޅުގަނޑުމެން ުސވާލުކުރިން ކޯޓުން ވަިކވަކިން ފަނިޑޔާުރންނާ
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ްއ އެ  އޭ. ކުްށކުރާ ކުރަނީފަހަރަށް ކުށް ނަދެވަ މަދޫކުރީ. ތިމަންނާމެން ކަރެކްޝަނަށް ޖަލަށް ލީމަ މި މީހުން ދޫކުރަނީއޭ

ފަދަ ކުްށކުށުަގިއ  ެއކިެއކި ކުަށކަށް ނުވާ ،ސިޔާީސ ކުށްކުުށގައި  ،ބަޔަކު އެބައުެޅއޭ. ދެން އަުޅގަނޑަށް ފާހަަގވީ

 ިއ،އްޓަހަޮގސް އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވީ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް އެެހން ކަމެއްގައި ހިފަގެން ރައްޔިތުން ފިއްތަިއގެން

އޮތްކަން. ިމކަމުަގިއ  ވަރަށް ފިްއތާފައި ޒީފާެއއް އަދާނުކުެރވޭވަ  ،ވަރަށް ރިނޫޅެވޭމީސްމީހުންނަށް ދި ފިއްތަިއގެން އެ

ގައި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ްޓރާންސިޝަނަލް ޖަސްޓިސް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  19ޙައްލު އެބައޮތް އެޖެންޑާ 

 ލިބިަފއިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފަިއވާ ޔާއަނި ،އަކީސިލުކުރަން ބޭުނންވާ ނަތީޖާހާދަކީ ުނވަަތ އާޚިރުަގއި ޤްޞަމައިގަނޑު މަ

ފެދިފައިާވ މީހުންގެ މެދުގައި އު ،އިއެކަމަށް ަތސައްލީ ހޯދައިދިނުމާ ،އްުލމުން ނަޖާވެނިޔާތައް ލިބިފަިއވާ ގެއަ

 ކަންމަސަލަސްޙަސުލް ށްށް މުޅި މުޖުތަމަޢަލަކޮޖުމު އި، ނައްތާލަހުބައިބަިއވުމާއި، ހިތްހަމަނުޖެހުމާއި، ބަދަލުހިފުމުގެ ރޫ

ކުށް  ،ކޯޓުތަުކގައި ތާށިވެފައި  ތިބީ އިމުކުރުން. ކޮންމެވެސް އެއް ބަޔަކުޤާށް ޓަކައި އިންތިޤާީލ އިންސާފު ގެނައުމަ

ބާވީސް ހާސް އަޑުއެހުްނ  ؛އަުޑއެހުން ރި ރައީސް،އިއްޒަތްތެ ؛ނީހެނުކުރާ ބަޔަކު ވެސް. އަުޑއެހުން ބާއްވަން މި ޖެ

ތެރެއިްނ ެވސް އެބަހުރި. ޭއގެ ންއެހެން ގޮތްގޮތު ޙައްލުކުރެިވދާނެގަނުޑމެންނަށް މިކަން ބާއްވަންޖެހޭއިުރގައި އަޅު 

 ތިރީސް،ބޮޑެތި ކުްށކޮށްެގން ތަކުރާރުކޮށް ވިހިރާތްތައް ދޫވެސް ކޮށްލަން އެބަޖެހޭ. ކުށަކަށް ުނވާ ފަ ،ނުކުރާކުށް

އެބަތިބި އެެހނިހެން ކުށްތައް. އަދި މުޅި  ަގއިޖަލުތަކުއަިދެވސް  ،ޙުކުމްކޮށްފައި  ށްސަޭތކަ އަހަރަ ފަންސާސް،ސާޅީސް

ަރ ހެއެ ެއއީ ދުނިޭޔގަިއ މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ؛ހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާ އެްއޮކށް ގުޅިފަިއވާ ރި

ކުށްވެރިން އެއީ ދަނީ.  ޫނން . އެަތނުގައި ރިހިބިލިޓޭޓްކުރާކަށްއެއީ އެއީ ވަގުތުން ަތޅާލަންޖެހޭ ތަނެއް ،ރުގެވަފެން

ކުށްކުުރވަން ގެންދާ ތަނެއް ސިަފއިން.  ،ރަންތެރޭގައި ފަސާދަކު ގެށް ނެރެން މުޖުތަމަޢުޢަމައަނެއްާކވެސް މުޖުތަ

ކަރެކްޝަން ފެސިލިޓީޒް  ޅުކުރަން.ން ރަނގަރިހިބިލިޓޭޝަޖެހޭ ރާއްޖޭަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ ރަނގަޅުކުރަން

ލިން. އިެބހޭ ބިލެއް ެއކުލަވަ  ޕެރޯލާ ޖަލުތަކާއި  ،ަޓކައިއްލުކުރުމަށްޙަ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ. ައޅުގަނުޑމެން މިކަން

އިސް ެއއިން އެހެން އަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރޭ. ފާއިތުވީ ވެިރކަމުަގިއ ދޭއެހެންނަމަވެސް، ެއއިން ކޮށް 

ސައްކަތް ދަސްކޮށްދޭނެ މަލުކުރެވޭނެ ގޮތްަތކާިއ، ސިހާތަުކގައި އެ ފަރާތްތައް ތަޢުލީުމ ކަންތައްތަެކއް ކުރީ. ޖަލު

. ެއއަކަށް ޢަމަލެއް ނުކުރޭ. މިހާރު މި ށް ނުކުމެޭވނެ ގޮތްތައް އަުޅގަނޑުމެން ޮއތީ އޭރުަގއި ާރވާފަގޮތަާކއި، މުޖުތަމަޢަ

ޖެހިގެން އުޅޭ މައްސަލަައީކ ކޯޓުތަކުގެ މައްސަަލއެއް ނޫން ހަމައެކަނި. މުޅި ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި އޮތް 

ލް އޮފީހުގެ ތެރޭގަިއވާ ރަެޖނެރ ިކއުޓަސިތެރޭަގއިވާ މަްއަސލަތަކެއް. ޕްރޮ ގެހުންގެ ތަޙުޤީޤު. ފުލުއްއެ ލަމައްސަ

އްތޯ މިކަން ކުރަީނ ނެދަނީ ަޗއިނާއަްށ. ކިހިއެ ގެން ތަމްރީނުކުރަންމިހާރު ިކއުޓަރ ޖެނެރަލް މައްސަލަެއއް. ޕްރޮސި

ެއއީ ކޯުޓގެ ނިޒާުމ އޮންނަ ތަނެއްކަން ވެްސ  ؟އިނާއަށްއެ ފޮނުވަނީ ޗަ  ންކިއުޓަރުޕަބްލިކް ޕްރޮސި ؟އަޅުގަނޑުމެން

، ސް ތެރި ރައީތްޙަްއލަކީ އިްއޒަ މިކަމުގެ ،ޒަތްތެރި ރައީްސ. އެހެންވީމާއްސާފެއް ނުވޭ އި  ،އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ 

 ބައެއް ތިބި ގެންގޮސްދި ކުށްކުށުަގއި ައމުރަށް ނުކިޔަމަންވީއޭ ކިޔާަފއި ކުކުދި ސީނުކުރާ ސިޔާ މީގެތެރޭަގއި ކުށް
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ރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް. ައދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނއަާސސީގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއި އެަބވޭ ވަ އެބަިތބިއި ފަކޮށްށި ތަުކގައި ތާކޯޓު

ނުވާނެ ކަމަށް. އެފަދަ ތިން މަރުޙަލާ ނުނިމެނީސް އޭނައަށް ޢަދަބެއް ދީގެން ވެމަތުހުއޭނަގެ މައްޗަށް ކުެށއް ތު

، މިކަުމގެ ަޙއްލު ައޅުގަނޑުމެންނަށް . އެހެންވީމާތާށިކޮށްފަ ާވަގިއ ޖަލުތެރޭގަިއ ބައިިތއްބާފައިބަހުރި ވާނުއް އެފަރާތްތަ

އޭރު ެކމްޕޭނުކުރިއިރު ެވސް ދެްއކި  ަގއި. އަޅުގަނޑުމެން 19އެޖެންޑާ  ،ވަރަށް ސާފު. މިކަުމގެ ަޙްއލު އޮތީ

 އަޅުގަނޑުމެންެގ ނީުދ މި ފެށެއަގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މި، އަޅުއެހެންވީމާ ން.އިމުކުރަޤާއިންާސފު އިންތިޤާލީ  ،ވާހަކަައކީ

އިންސާފު ހޯދައިެދވޭނެ  ށްރާއްޖެއަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދެއް. އަޅުގަނޑު ޔަޤީންުކރަން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،ޢުވަ

 ރުޞަތަށް. ދެވޭނެ. ޝުކުިރއްޔާ ދެްއިވ ފު ޙައްުލކޮށްއްމި މައްސަލަތަކަމަށް. 

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު. ތްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު

ސް ކޮމިޝަނުން މި ރވިވެސް ޖުޑީޝަލް ސަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެ ފުރަތަމަ`. 

އެީކގައި އަުޅގަނުޑ  ްއވާފައި އޮތް ބުރަ މަސައްކަތަށް ެއ ކޮމިޝަނުގެ މެްނބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚުލާޞްެތރިކަމާރަކު

ހުގެ ކެމްޕޭނުގައި އެންމެ ބޮޑު ވަޢުދެްއގެ ލީވަނަ މަޖި 19ޝުކުރު ދަންނަވަން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެްނ 

ހަކަ. ައޅުގަނޑުމެންގެ ނެކަމުގެ ވާށްދޭކޮއިމުޤާރާއްޖޭަގިއ އިންސާފު  މި ،ވާހަކަައކީން ދެްއކި މެގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު

ލުއިންޞާފު ފު ލިބޭތަން ފެނުމަކީ ޢަދުސާއިން ،ފު ލިބުމާއިސާއިން ،ގައި އަުޅގަނޑުމެން ލިޔުނިން 19ންޑާ ޖެއެ

ށް އްޔިތުން ފުރިހަމައަރަ ،ނިންމުންތަކަކީނިންމާތަކުން ކަމަށް. ކޯޓު އިމުކޮށްދިނުމުގެ އެންމެ އަސާސީ އުންސުރުޤާ

ގެ ވަޢުދު ކަމެއް ކަމަށާއި އަދި އެކަން ައޅުގަނޑުމެން ކުރާނެކަމު މުން މުހިވުމީ ކަމަށް ކެއްތަބަލައިގަންނަ ނިންމުން

ގެންނަން  ޓަަކއި ެއ ދާއިާރގެ އިދާރީ އޮިނަގނޑަށް ބަދަލުތަކެއްއަޅުގަނޑުމެން ވީމު. ޝަރުީޢ ދާއިރާ ިއޞްލާޙުކުރުމަށް

ުލެވވޭނެ ިއންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެއްސުމަްށ ސިެއކު އިންސާފަށް ވާ ހުށަހެޅިން. ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއަޅުގަނޑުމެން

ކުީރގަިއ  ،ވާހަކަެއއްވަރަށް ަމޝްހޫރު  .ތިބީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދުެވގެން ައޅުގަނޑުމެން ެއންމެން އައިސް މިޢުވަ

އޭނަ މަރުވަންދެން އޭނަ  ، ޖެހެންދެން ލުޖެއްޔާ ެދން އޭނަގެ އަޖައް ީމހަކު ޖަލަށް ލެވިފްގެފާނުގެ ޒަމާނުގައިސުޔޫ

އަހަރު ވަންދެން  10ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަތައް ެއބަހުރި.  ލުގައި ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން މި ރިޕޯޓް ބަލައިލީމާޖައޮންނާނީ 

ސްތަެކއް ވެަފއި އޮްތ ދުވަ ސަލަ ނުބެލި ގިނަ މައް 1910ލަ މުޖު ،މައްސަލަ  126އަހަރު ވަްނދެން  5 ،ަމއްސަލަ 12

ން އަުޅގަނޑަށް ތެރެއިގެމީ ،ތެރެއިން ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. އަދި މީގެ

އި  މަރުޙަލާަގއި. މި ރިޕޯޓުގަިއ ފާހަގަކުަރއްވާފަ އީތިދާއިބު ނާނީންގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަަތއް ހު
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 .ަކމަށް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ނުވާކޮށްަފއި އަުޑއެހުމެއް ބާްއވަން ގާނޫނުން ވަކި ުމއްދަތެއް ލާޒިމުއީތިދާއިބު ،އެބައޮތް

އެ މައްސަލަައކީ ބަލައިގަންނަްނ  ،ވާނަމަ ގައިޖެ ކަމުއްކޯޓަކަށް މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅި، އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ

 ،މައްސަަލއެްއ ނޫންތޯ ކަނަޑއެޅުމަށް ެވސް ަވކި މުއްދަެތއް ނެތި ގަންަނވަރުގެ ބަލައި ފެންނަ މައްސަލައެއްޯތ ނުވަތަ 

ބަަޔކު މަސަްއކަތެްއ  ޭއަގއި ހިމެނޭ އެތައް ،ދައްކަނީ މިއެތައް ިދގު ޒަމާންތަކެއް ހޭަދވާ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެން 

ރީޢަތްތައް ޝަ މި ދިިރއުޅުމެްއ ުނފެށިފައި އެތަްއ ޒަމާނެްއ ވަންދެން ،ވަޒީާފއަކަށް ނުދެވިފައި ،ނުކުރެވިފައި 

ތަްއ ރާއްޖޭެގ އެކި ކަންޮކޅުތަުކގެ އެ ،ދައްކަނީ ހިނގާނެކަމުގެ އިންިތޒާރުަގިއ ތިބެންޖެހޭ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑުމެން މި

ޯކޓަށް ހާޒިރުވާންވީ ުދވަހެއް ނޭނގި އިންތިޒާީރގައި ތިބެންޖެހިފައި  އިކުރިއާލަ ،އެްއވެސް ތާަވލެއް ނެތި ރަށެއްގެ ބަަޔކު

ދައްކަނީ. ދެން  އެަތއް ބައެްއގެ ޙައްޤުަތެކއް ހުއްޓިފައި އޮތް ވާހަކަ ައޅުގަނޑު މި ،އެތައް ރަްއޔިތެްއގެ .ތިބި ވާހަކަ

ގޮުތގަިއ  ދައްކަނީ އިންިތޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްސާ ވާހަކަ. ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގަނޑުމެން މިޓަކައި ައޅުމިކަން ބެލުމަށް

މައްސަލަތަުކެގ  ،ދުވަހަކުހެން މައްސަލަތައް ދާނީ ހުށަހެޅެމުން. އެ ފުނިވަރު ކޮންމެ ،ދުވަހަކު ހަމަ މިހާރުވެސް ކޮންމެ

ޓަކައި އެހެން އިންތިޒާމެއް ކުރަން އްެލއް ހޯދުމަށްޙަ ފުނިވަރު ދާނީ ބޮޑުވަމުން. އަޅުގަނޑުމެން މިކަމަށް ރަނގަޅު

 ގަނޑުެމން ހުށަހެޅިން ޑިސްޓްރިކްޓްަގއި އެަބއޮތް. އަޅު ނަވާަރއިވާހަކަ ެވސް އެޖެންޑާ  އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެ

ކުރާ ވާަހކަ ައޅުގަނޑުމެން ދެއްކިން. މާޭލގަިއ  ކޯޓުތަކެްއ އުަފއްދާނެ ވާހަަކ. ޝަރްޢީ ދާއިރާ ލާމަުރކަޒީ

ކޮންމެ އަޮތޅެއްގެ އަތޮުޅވެރިކަން ކުާރ  ،އިމުކޮށްފަިއވާ ސްޕީރިޔާ ޯކޓުތައް ޑިސްޓްިރކްޓު ކޯޓުަތަކކަށް ބަދަލުކޮށްޤާ

ެއ  ޞާޞްތިޚްއިމާލޭ ޑިސްޓްރިކްޓު ކޯޓުތަުކގެ  ،ފުޅާކޮށްޞާޞް ތިޚްންނަ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުގެ އިރަށުގައި ހު

އްެލއް ޙަ ހަކަދެއްކިން. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މިކަމަށް ރަނގަޅު އެދެވޭކޯޓުތަކަށް ދޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ވާ

އޮތް އިތުބާރު  އަށްދާއިރާ އިްޞލާޙުކުރަން. އަލުން އަނބުރާ މިޓަކައި ޝަރްޢީ ދާއިާރގެ އޮނިގަނުޑ އެބަޖެހޭ ހޯދުމަށް

 ދާނެ. ލޯޔަލް ސޯލްޖަރއޭ ކިޔާފައި ހަމަައޅުގަނުޑމެންނަށް އަނެއްކާެވސް ދޫކޮްށލައިގެން ތިބެވި ،ޓަަކއިއުފެއްދުމަށް

 މި  ރުންނަށްފަނިޑޔާ މައްސަލަ ެބއްލެވި ސަޭތަކ ފަސްދޮޅަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި  މާ އެއް ލީވައިދަންނަ މަތިން

ޭއގެ ބަދަުލގައި އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ . އްލެއް ނުހޯދޭނެޙަ  ުފވެރިސާހަވާލުކޮށްގެން އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ދާއިމީ އިން

ރައްޔިތުން ބަލަިއގަންނަ ރަނގަޅު އިންތިޒާމެްއެގ  ،ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރާ ،ންތިޒާމެްއގެ ދަށުންމިކަން ރަނގަޅު އި

ވަނަ ފަރާތަކަށް ، ތިން ގޮތް ހަމަޖައްސަން. އަދި އެާއއެީކަގއި ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް ޮގވާލަންކުރެވޭނެ ދަށުން މިކަން

ސިޔާސީ ބޭނުމަށް އަބުރުގެ ގާނޫނުެގ  ،ށްސީ ބޭނުމަގިނަ މައްސަލައަީކ ސިޔާ މީގެތެރޭގައި ވަރަށްމިދިޔަ ސަރުކާރުން 

ގެ ދަށުން އުފުލާފައި ހުރި ތަކު ގާނޫާނއި ަގވާއިދު ހެއްދެވި ބޭފުޅުން އުޅުން މަނާކުރުމަށް އެދަށުން ނުވަތަ އެއްވެ 

ބޭ މައްސަލަތައް ެގއްލުމެއް ނުލި ،ަވނަ ފަރާތަކަށް އަނިޔާއެއްތިންގުިޅގެން ހުރި މައްސަލަތައް. އެހެންވީމާ،  ވާތަކާޢުދަ

 މިހާރުން މިހާރަށް ބޭރުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 
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   ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން

 .ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

 އި ހުރި މައްސަލަތައް ބަލަ މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޖޭ.އެސް.ސީގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ނުނި

ރެވިދާނެ މި މަޖިލީހަށް ކު ،އެކަމުގެ ކަންބޮުޑވުން ފާހަގަޮކށް ަމއްސަލަެއއް ނުނިމި ހުރީތީވެ 1910ދިރާސާކުރުމަށްފަހު 

ންޞާުފގެ ވާ ރިޕޯޓަްށ އަުޅގަނުޑ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުކުަރން. އާދެ، ޢަދުލުއިޓަަކއި ހުށަހަޅާފައިކަމެއް ބެއްެލވުމަށް

ކަން މި ކޮން މައްސަލައެއް  ،އުމުގައި އޮްތ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީޤަވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ދައްާކއިރުަގއި މި 

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަެވގެން އެބަދޭ. ޙަީޤޤަތުގަިއ ވެްސ މައްސަަލއެްއ ނުނިމި ލަސްެވގެންދިޔުމަީކ ރިޕޯޓުން 

ިގނަ ފަރާތްތަކުން ވާހަކަދައްކާ. އަބަދުމެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ވަރަށް ، ދޭހަކޮށްފު ނުލިބުން ކަމަށްސާމައްސަލައަށް އިން

 އިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހަމަ އަުޅަގނޑަށް އަސާސީ ަޙއްޤުތަކާ ،އި ިލއިުރގައިއަުޑއިވޭ އަެޑއް. މި ޤާނޫނުައސާސީ އެކުަލވަ

ލިއިުރގަިއ ިމ އިދެމެދު ބަލަ ދާއާ އްވަަނ މާ 60ވަަނ މާއްދާއިްނ ފެށިގެން  42މިނިވަންކަމުގެ ބާުބގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ 

  މެދުކުެރވޭ މީހާއާޓަކަިއ ނުަވތަ ކުށްުކށުން ބަރީޢަވުމަށް ،މަކީހޫމާއްދާތަކުަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ މައިގަނޑު މަފް

ލާަފއިވާ އަސާސީ ަޙއްޤުތަެކއް. އި އުސޫލުތަެކްއގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުަލވައީގަނޑު އިޖުރާދައުވާކުރުމަށް އޮންނަ މައި

މީގެތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެންމެ މުހިންމު މާއްދާއެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ އަބަދުވެސް ވާހަކަަދއްކަމުން 

ކުރިމަީތގައި އަދި  ގެގާނޫނުވަނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފައި މިވާ ވާހަކަ.  20 ،ސީ ަޙއްޤެއް ކަމަށްވާއަސާ ،އަންނަނީ

އަދި އެ ގާނޫނުގެ  .ވެސް ހަމަހަމަ ވެގެންވާ ހަމަހަމަ މީހެކޭ ަގއި ކޮންމެ މީހަކީ ގާނޫނު ހިންގުމުއެމީހެއްގެ މަްއޗަށް

ވެސް ލިބިގެންވާ  އެކު ލިބުމުގެ ޙައްޤު ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްކަމާދޭ މަންފާތައް ހަމަހަމަރައްކާތެރިކަާމއި ގާނޫނުން ލިބި

މިއަދު އަުޅގަނުޑމެންނަށް ކޯޓުތަކުގަިއ ހުރި  ދެއްކޭ ވާހަކަެއއް. ކަމަށް. މިއީ ވަރަށް ގިނައިްނ އަުޅގަނޑުމެންނަށް

ޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް ވަރަށް ކަންބޮޑުޭވ. ތަނަށް އަިއމާ އަ ަކމުގެ ރިޕޯޓެއް މިހުރި މައްސަލަތަކެއް ނުނިމި

ންނަށް އްކަތްކުަރްއވާ ބޭފުޅުެވސް ވަކީލުންގެ ގޮތުަގއި މަސަ ގައިމުއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑަްށ ގަބޫލުކުރެވެނީ ހަމަ

ވާނެ. އަދި ވެސް އަދި މި މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މިކަންކަން އެނގިަވޑަިއގަންނަ

ުކރުމުގެ އެންމެ މަތީ ބާރު ލިބިަފއިާވ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވެްސ މާނަ ން ގާނޫނުާޤނޫނުއަސާސީ އަދި  ޖޭ.އެސް.ސީއަްށ ެވސް

އެއާެއއްކޮށް ދާކަން. އަދި ހަމަންވަމުކީ މިކަން ނުނިމި ލަސްޔަމަވެސް، ހިތާމަަޑއިގަންަނވާނެ. އެެހންނަވައެނގި 

 ނުވާތިޞާޞް ލިިބގެންޚްިރޔާސަތުން ިއއްިވ ބަސްފުޅެްއގައި ޖޭ.އެސް.ީސގެ ފަރާތުްނ އިމިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ރަން. ުމއައްަސސާއަކަްށ ލިބިގެްނވާ ބޮޑަށް ާތއީދުކު މަ ވަރަށްެއްއޗެއް ވެްސ ވިދާޅުެވއްޖެ. އަުޅގަނޑު ހަ ކަމަށް ދޭހަވާ

ކަެމއް ނޫން.  ވެސް ކުރެިވގެންވާނެ އިމުގަޞާޞްގެ ތެެރއިން ނުވަތަ ޭއގެ ބޭރުން ކަމެއް ކުރުމަކީ ހަމަތިޚްއި
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ކަމުގެ ބާބުެގ އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިދެންނެވި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އަސާސީ ޙައްުޤތަކާއި މިނިވަން

 ުޅގަނޑުމެންނަށް މިިލިއރުގަިއ އައިބަލަ ދެމެދު ަވނަ މާއްދާއާ 60ވަަނ މާއްދާއިން ފެިށގެން  42މެނިފައި ތެރޭގަިއ ހި

މަ ނަ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންވާ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ފަނޑިޔާރަކު ބޭނުންވެއްޖެ އެކު ކަންކަންކަމާއޮތީ ހަމަހަމަ

ކަމެއް. އާދެ،  ކުރެވޭ ކަންަކން އޮތީމާ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެރަ ންއަމިްއލަ އިޚްތިޔާރުމައްޗަށް ފަނޑިޔާރެްއގެ 

 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެްއގައި ެއއް  ،ދެެކވެމުންދާ ވާހަކައަކީ އުމުގައި ޤަ ޑަށް މިބޮ މިއަދު އެންމެ

ރާުތން ފަނޑިޔާރުގެ ބެންެޗއް ވާ ލިބޭ ފަޢުގުިޅެގން އެ ދަ ކާކަންބޮުޑވުމަ ފަނޑިޔާރަކު ހުރެގެން ކަންުކރުމުގެ

ކަމެއް ކަމަށް ވިދާުޅެވ  ވާ ޔާރަށް އިޚްތިޔާރު ލިިބގެންއެއީ ފަނޑި  ،ން. އެދުމުންއެދު އި އެދޭަޓކަކަނޑައެޅުމަށް

ވެސް މީހަކަށް އެފަަދ  ޓުން ދުވަހަކުަލންޖެހޭ ކްރިމިނަލް ކޯއިދޫކޮށްލާއިުރގަިއ އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ބަލަ އަޅުގަނޑުމެން

ބައެްއ  ،ނޫންނަމަވެސް ލިބިފަިއވާ މަޢުލޫމާތު ދޮގު ަގއިމުދީފައިވޭތޯ ުނވަަތ ނޫންތޯ. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފުރުޞަތެއް

ވާކުރާ ފަރާތުން ވެސް އެދިގެން ފަނޑިޔާރު ވެސް ބަދަލުކޮށްފަިއ ޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ނުވަތަ ދަ ޢުމައްސަލަތަކުަގއި ދަ

ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަށް  އޭނައަށް ،ނަމަ އުފެދިއްޖެނުޖެހުން ހިތްހަމަރީޢަތާ މެދު ޝަ މީހަކަށް ރި. އެއީ އެއެބަހު

މުގެ މައްަޗށް އަސާސީ ޙައްޤުތަާކއި މިނިވަންކަމުގެ ބާުބގެ ތެރޭގައި ހޫދިނުމުގެ މައިގަނޑު މަފްޢަދުލުއިންޞާފު ހޯދައި

ހުންނަށް އެކި ގޮތަްށ އެކި މީ ،އުޅޭ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަނޑު ދަްނނަވަން މިވަނީ. އެހެންވީމާ،  މިވާހަކަތައް ލިޔެަފއި މި

އެއަކަްށ  ،ބޭފުޅުންގެ ސިކުނޑީަގއި ހަރުލާ ގޮތަށް އޮވެްއޖެ ކަމަށް ވާނަމަ މުގައި ތިއްބަވާޤާކަންކުރުމުގެ ރޫހު މަ

ނުކިޔާނެ. ެއއީ ެއްއގޮތަކަްށވެސް ެއކަން ެވގެންވާނެ ގޮތެްއ ނޫން. ވަރަްށ ސާފު ސީދާ ބަހުން ކަޅާިއ  އިންޞާފޭލުޢަދު

މައްސަލައެއް އަުޅގަނޑުމެްނ ދަށު ކޯޓުގައި ފަނިޑޔާރުގެ ބެންޗެއް ކަނޑަޭނޅޭނެ ކަމަށް  ،ންނަންވާނެހުދުން ލިޔެފައި އޮ

 ،ގެ ބެންެޗއް ކަނޑައެޅުމަށް ެއއްވެްސ ފަރާތަކަށް ފުރުޞަތު ދީފިނަމަން ފަނޑިޔާރު އެްއވެސް ފަރާތަކަށް. ނޫނިްއޔާ

 ނެ މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ .ބިގެންވާކަންކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެކަން ކުރުމަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ލި

ކަންކަްނ  ިއންޞާފުގެ ވާހަކަަދއްާކއިރުަގިއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ސިޔާީސ ނަޒަރަކުން މިލުޢަދު ،ކަމަކީ. އެހެްނވީމާ

ެމއް ޤާއިވެސް  ހަމަގައިމުއިންޞާފެްއ ލުޢަދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުަވހަކު މާނަކުރަން ވެއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ

ތިބި ޖަލުގައި. ވަރަށް ަބއިވަރު ީމހުންތައް އެބަ. ގޮތުން ގުޅޭ  އޮތީ ކްރިމިނަލް މައްސަލަތަކާ ނުކުރެވޭނެ. ދެން މި

ްނ ޖޫދުއެ ޙައްުޤ ވު ،ބިގެންހަމައެކަނި ކްރިމިނަލް މައްަސލަތަކެއް ނޫން މި ޤައުުމގަިއ ބޮޑީކީ. މަދަނީ ޙައްުޤ ނުލި

އޭނައަށް  ފަހުން ކައި ކުރާ ދަޢުވާަގއި އެ ޙައްޤު މުޅި ވުޖޫދުން ފޮހެވިގެންދާޓަމަށްޙައްޤެްއ ހޯދު ،ފޮހެވިގެންދާ ފަހުން

 ،އުޭޅ ވާހަަކއަކީ  ، އަުޅގަނޑު ދަްނނަވަން މިއެހެންވީމާ ؟މީހާ ެއ ޙައްޤު ހޯދާނީ މާ ދެން ކޮންތާކުންޯތ އެކުރީޙުކުމް

 އޭޖެހެލަަތްއ ޙައްލުކޮށްދޭން އެބަމި މައްސަމި ަދއުަލތް އެްއކޮށް އިށީނެދގެން ައޅުގަނޑުމެން  ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި

 ތެޭރގައި އަުޅގަނޑުމެން...ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި. މީގެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދް.  

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން:ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު 

 ވެފަިއވާ ވުރެ ގިނަ   ދުވަހަށްއަހަރު 5 ،މައްސަލަ  12ވެފަިއވާ  އަހަރު 10އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޝުކުރި

ވެސް  މި އަދަދުތަކުގެ ތެރެއިން ،މައްސަަލ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް 181އަހަރު ދުވަސް ވެަފއިވާ  3 ،މައްސަލަ 126

 ،ވެފަިއވާ މައްސަަލއަކީ  ަގއި އެންމެ ގިނަ ދުަވސްސް ހުއްޓެނީ މުޅި ކޯޓުގޮ އި ހިތްއަޅުގަނޑުގެ ސިކުނިޑއާ

ުކއްޖަކާ މެދު ގަދަކަމުން ަބދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގި މީހެއްގެ މަްއޗަށް ހިންގޭ މައްސަަލައކަށް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުޑަ

މި ދަރިފުޅު  ،މިއަުދ މި ކުއްޖާ ،ިމއީ އަދަދުަތކެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ ، 181، 1224

 ،ބެލެންޖެހޭނެ މައްސަލައެއް ،މައްސަލައެއް  ނުހުރެ ހުށަހެޅު ގޮތުަގއި ުކއްޖެއްިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ކުޑަ ؟ކޮބައިބާއޭ

އޭނާެގ ާއްއމު  ؟އެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މިއަދު މި ުކއްޖާ ީވ ކޮންތާކުތޯއޭފު ލިބެންޖެހޭނެ މައްސަލަސާއިން

ތްބާއި އަޅާލުން ެއ ލޯ ؟ާބއޭ ުއޅެނީއި އިީރގަމައިންބަފައިން ކަ ؟ނިންމިބާއޭ ސާމަދަރު ؟ތޯއޭ ލަތަކީ ކޮަބއިހާމުގެ ދިރިއުޅު

އަށް ލިބެންޖެހޭ އެ ކުއްޖާ ؟ލިބުނުބާއޭ  އަށްއަށް ލިބެންޖޭ ފަރުވާ އެ ކުއްޖާއެ ކުއްޖާ ؟ލިބިގެންބާއޭ ބޮުޑވީ  އަށްކުއްޖާ

މެދު މި ޢަމަލުކުރި މީހާ މިއަދު  އާއަދި އެ ުކއްޖާ ؟ށް ިދންބާއޭއައެހީތެރިކަން މި ދައުލަތުންނާއި މުޖްތަމަޢުން އެ ކުއްޖާ

ެއްއ  އެ ުކއްޖާ ދިިރއުޅެމުންދަނީ އެ މީހާއާ އަދިވެސް ހިތަށްައރާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަެނއްކާ އަުޅގަނޑު ؟ކޮބައިބާއޭ

ައދު މި ދެކެވެނީ އަދަދުތަކެްއގެ އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް، ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ؟ލެއްަގއިބާޭއ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްމާޙައު

އިލާތައް، އޭރު ޢާ ،އަްނހެނުން ،ކުޑަކުދިން ،. އެހެންނަމަވެްސ، ިމ އަދަދުތަކުގެ ފަހަތުަގއި ިއންސާނުންވާހަކަ

މިއަުދ ވުޖޫދުަގއިާވ ދަރިން ތިބޭނެ  އެކަމަކު  ،އުފަންނުވާ އިރުޅުނުމައްސަލަ ހުށަހެ، އެހެންނަމަވެސް ؛އުފަންނުވާ

 އި ލާއިރު މި މައްސަލަތަކުގައިރައީސް. މި މަޖިލީހުގެ ޒިންމާ ވަރަށް ބޮޑު. މި މައްސަލަތަކަށް ބަލައިްއޒަތްތެރި 

ކުރެވޭއިރު ބަލަން ވާލުހަ ބަލަން އް ޤާޟީންނާހުރި. މައްސަލަތަޖަޖު ތިންހަތަރު ފަހަރަށް ބަދަލުވެފައި އެބަ އިޑިންސަޕްރި

ފުވެރިކޮށްެނއް ނޫން. ސާެލވިފައި ިމވަނީ އިންއިލެވެެލވޭއިރު ބަހައިާޤޟީންގެ މެދުގައި ބަހަ  ،ވަނީ ވާލުކުރެވިަފއި މިހަ

ޤާޟީ ޢަލީ އަދި މައްސަލަ.  6ިއސް ޤާޟީއަށް  ،ލި ނަމަވެސްއިވަނަ އަހަރުގެ މައްަސލަތަކަށް އެކަނި ބަލަ 2009

 އްސަލަ ިމއަދާމަ 28އަށް ވާލުިވ ާޤޟީހަ  މަޤާމާ ،އަށްާޤޟީ ވާުލވިހަ ވަޒީާފއާ އިުޖލައިގަ  1 .މަްއސަލަ 45 ށްދަމައާ

ހިސާބުތަކާއި  ،މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ މި ރި ޕޯޓުގައި ދައްކާ ގޮތުން ނަމަ 6ހަމައަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. 

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއް  ، ކޮންމެ މައްސަލައެއް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި 6ނަންބަރުތައް ޖެހުމުން 

ނެ. ނިންމޭނެ އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ނިމޭ ނިމެންޖެހޭނެ. އިބަލަ

ފު ސާތަކަށް އިންއިލާޢާ  ،ހޯދައިނުެދވި ފުސާމި މައްަސލަތަކަށް އިން ިއ،ނުލައިއަޅަ  ،މައްސަލަ ޕެްނޑުވެަފއި  1910
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 ،ވޭ ވަިކަވކި ފަރުދުން ވީނަމަވެސްކުރެތުހުމަތު ،މަްއަސލައިގެ ތެޭރގައި ވަިކވަކި ަފރުދުން 1910 ،ހޯދައިނުދެވި

ލަތު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހާ ިއލާތަކަށް އަދި އެ ފަރާތްތަުކގެ ޢާވިްކޓިމްސްއަށް ވެފައި ތިިބ  ސަބަބުން މައްސަލަތަކުގެ 

ގައި ފުރިހަމަ ރިޕޯޓުސީން ހަދާފައިވާ ޖޭ.އެސް.  މައްސަލަތައްމި .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ނޭނގެ. އަންދާޒާކޮށްލަން

 . އަިދވެސް ދެެވގެންދާނެ ަމސް ރާިއ ދެހައަ ެވސް ދެން ދެ ނިންމޭއިރުއި ިހސާބުން ބަލަ ފަިއވާޖަހާ ތް ހިސާބުން،އޮ

އްޒަތްތެރި ރައީސް.  އަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހަށް މަސް އެްއކަލަ ުކއްޖާގެ މައްސަަލއަށް އިތުުރވެެގންދާނެ އި އަހަރާއި ދެ

ކުރާ ފިޔަވަޅުަތކުަގއި މިފަދަ ކުދިންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް ތުސް ގަ ން އަޅަން މި މަޖިލީހުން ދެން އަޅުގަނޑުމެ ،ގޮވާލަން

ުޓ ބެސްަޙއްޤުވާ އަށް ރިޢާޔަތްކުެރވެނީ، އެ ކުއްޖާޖުޑީޝަރީ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިްނގެ މައްސަލަތައް ައޅުގަނޑުމެން 

ކުރުމަށް ޕްރައިވެަޓއިޒް ސަލަތައް ޕްރިންސިޕަލުންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މި މައްޗައިލްޑު އިންޓްރެސްޓު އޮފް ދަ 

ޒީބީ ހުރާތީ ތަ މިޤްމައްސަލަތައް ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން އެހެން ދީ ،އެހެންމެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަިދ ހަމަ

ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ގެއްލުމުެގ  ގެއްލުން ލަތައް ލަސްވުމުގެ ސަބަބުންޤައުމުތަކުަގއިހެން ޖަސްޓިސް ޑިލޭޑް ނުވަތަ މައްސަ

ށް އަޅުގަނޑުމެން އަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއ ދިމާޝަން ދެވޭނެސޭކޮމްޕެން

ބާްތ ޤޫޢު ،އެޅޭނެޅު ކަންކަމުަގއި ޒިްނމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަ އަދި މިގޮތުން މި އްޖެ.މަސައްކަތްކުރަްނވެ

މި ދުވަސް  ،ކަމެއް. އެއީ މި ދުވަސް ޒިމުން ލާއެ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުމަކީ ކޮންމެހެ ،ކަނޑައެޅޭނެ ނިޒާެމއް ޤާއިމުޮކށް

ކުއްޖަކަށް ަބދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުކުރެިވގެން ކުރިމަތީގައި ކުޑަ ޓަަކިއ އަުޅގަނޑުމެންގެ އެންމެންގެ ލޯއަލުން ތަކުރާރުނުކުރުމަށް

އޮްތ ދެ  ވެސް  އަދި ެދން ކުރިއަށް ،އަހަރަށްވުެރ ގިަނވެގެންދާއިރު  ދިހަހުށަހެޅޭ މައްސަލަެއއް މެދު  އްޖާއާ އެ ކު 

ލަތުގައި ދެވަނަ ދިވެހި ދަރިއަކު ހާމި  މެން ލަފާކުރާއިރުއަހަރުަގއި ފަހަރުގައި ނިމިެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު

 ނުދޭން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ.ބެހެއްޓިޔަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން.

 

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން ވާހަކަދެއްކެވުން.

ރި ރަީއސް. މިއަދަީކ އަުޅގަނޑުމެން އުފަލާއެުކ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ުދވަހެއް. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފިކުުރ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެ

އަށް ފިޔަވަެޅއް ައޅާލަން ުކރި އިދޭން ކުރާ މަސައްކަތުގަ އި ލުއިންޞާފު ހޯދަވުޖޫދުެވގެން އަިއސް ރައްޔިުތންނަށް ޢަދު

ވާ ރިޕޯޓުްނ  ފައި މިލާއިޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކުަލވަ .ލިބުނު ފުރުޞަތު މިއީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޖިނާޢީ ކޯޓުގެ މައްސަލަ އެކަންެޏއް ނޫން. މުޅި ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަވަނީ 

ވާުނވާެގ މައްސަލަ. ތަޙްޤީޤީ އެިކ އިދާރާތަުކަގިއ ވާުނވާ ނޭނިގ ތަޙްޤީޤު  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފާހަަގވަނީ
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ެއކި ގޮްތގޮތަށް ހައްަޔރުގައި ތިބި އަުޅގަނޑުމެްނެގ ރައްޔިތުން ވަރަށް ގިނަ.  ،ނުދާކަން ޭނނގި ،ދާކަންރިއަށްކު

 .ތިބި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބަ އެ ކުރިއަށްާދންޖެހޭ މަގެއް ނޭނގޭ ރައްިޔތުން ވަރަށް ބައިވަރު  ،ހަދަންޖެހޭ ގޮތެއް

ށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި މައްސަލަތަްއ. ތަޙްީޤޤީ ބޭނުންތަކަށް ޝަރީޢަތް ރީ ކޯޓަހަމައެކަނި މި ރިޕޯޓުަގއި ފެންނަން މިހި

ތިބި. އެތަްއ ޖަލުަގއި ހަްއޔަރުކުެރިވފައި ތިބި ރަްއޔިތުން ވަރަްށ ބައިވަުރ އެބަނިމެންދެން ޖަލަށް ޙުކުމްކޮށްފައި، 

މި  .ތިބި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްތުން އެބަކަެމްއ ނޭނގޭ ރައްޔި ނުދާ ،ދާ ކަމެއްރެއް ވަންދެން ތަޙްޤީޤު ުކރިއަށްއަހަ

މި ހުރިހާ ތަނެއް ، ކޮރަޕްަޝން ފަދަ-އެންޓި ،ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކާއި ޕީ.ޖީ ފަދަ ،ރިޕޯޓުން ފާހަގަވާ އަނެއް ަކމަކީ

 ެއއް އްސަލަތައް ލަސްވުމުަގއި ހަމައެކަނި މިއީ ކްިރމިނަލް ކޯޓުގެ މައްސަލަ. މި މައޭޖެހެކުރަން އެބަ ގުިޅގެން މަސައްކަތް 

ބަލާފައި އަުޅގަނޑުެމންނަށް ނިންމާލެވެން ނެތްކަން މި ރިޕޯޓުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާފުވޭ. އިްއޒަތްތެރި  ގޮތުަގއި

ވޭ. ަމއްސަލަ ހުށަހެޅިފައި އެބަ 1153ފަހުން  ޖުލަިއގައި ޢަމަލުުކރަން ފެށި 2 ށްޖިނާޢީ އިޖުރާުތގެ ާގނޫނަ .ރައީސް

ނުާވކަން މި ރިޕޯޓުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ށް މި މައްސަލަތަުކގަިއ ޢަމަލުކުރެވިފައިއެްއގޮތަ އެހެންނަމަވެސް، އެ ގާނޫނާ

ެދވިފައެއް ނުވޭ. މި ކަންކަމަކީ މިީއ  ާތވަލެއް ދާނެ ގޮތުގެއޮތް. ެއއްވެްސ މައްސަލައެއް ކުރިއަށްފާހަގަވާން އެބަ 

 މައްސަލަތަަކކީ ބެލެންޖެހޭނެ މައްސަލަތަކެއް. ބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ަމއްަސލަތަކެއް. މިގަނޑު އަޅުގަ

ފަހުން އެ އޭގެ ،އަށް މި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއެހެންނަމަވެސް، ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ން މިދެންނެވި މައްސަލަތަކަށް ޙައްލުަތކެްއ ފެށުނު ފަހު ތްޝަްނގެ މަސަްއކަ ލެވުނު ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިއިކުލަވަ 

ގާނޫނީ ބައެއް ވަކީލުްނ ، އަޅުގަނޑު އެންމެ އުފާވަނީ  ތަން އަޅުގަނޑުމެްނނަށް ވަނީ ފެންނަން ފަށާފަ. އަންނަ

ހަމައަށް  ްސ ނިމޭނެ ދުވަހާދުވަހު މައްސަލަ ފެށިގެންގޮ ތައް ފެނުނީމަ. މައްސަލަ ހުށަހަޅާކޮށްލާފައި ހުންނަ ޓްވީޓު

މި ކުާރ މި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަނޑުމެން . އި އެީކގަ ެއ ބޭފުޅުން އެބަ ްޓވީޓްކޮށްަލއްާވ އުފަލާ ތާވަލު

ޖޭ.އެސް.ސީގެ މަސަްއކަތް  ،ދެން އަޅުގަނޑަށް މި ރިޕޯޓުން ފާހަގަވި އަނެއް ކަމަކީ ނަތީޖާއަކީ.  މަސައްކަުތގެ ފޮނި

ޖުލައި މަސް ފެށުނު ، ފާހަގަކޮށްފައި އެބަވޭ ވަަނ ނަންބަރުގައި  10.6މި ރިޕޯޓުގެ  ،ިއރުއިށް އަފެށިގެން މިހާހިސާބަ

ކުރާ ވާހަކަ. ދަންނަވާލަްނ އަުޑއެހުން ތާވަލު 5ކޮށް ެއވްރެޖު ށްކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކު ދުވާލަކަކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަހުން 

ރު މައްސަލަތަެކއް ހުރެގެންޭނ މި މައްސަލަތަްއ ނުނިމި ުހއްޓޭ. އިތު މި ފަނޑިޔާރުްނގެ ކެޕޭިސޓީ އެބަ ،އުޅެނީ މި

ުދވަހަކު  ކޮށްިފއްޔާ ިމ މައްސަލަތައް މިހާތްމަަސއްކަ ،ކަަމކީ ހަމައެއާއެުކ، މި ިރޕޯޓުން ފާހަގަވާ އަނެއްރީ. މިހި

 އެިކއެކި ޒިންމާ އަދާކުުރމުގެ މައްސަލަ.  ،ގޮެތއްަގއި މި ފާހަަގކުރެވެނީ . ހަމަ މައިގަނޑުނުހުންނާނޭ

މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަަގކޮށްފައި  .އެ މުައްއސަސާތަކުެގ ޒިންމާ އަާދކުުރމުގައި އިހުމާލުވެފަިއވާކަން ،މުއައްސަސާަތކުން

ތަށް އަންނަން އަންގާލީމަ ނުގެނެސްދޭ މައްސަލަ. މިީއ ޢަބެލުުމގެ ދަށުގައި ހުންނަ މީހާ ވެސް ަޝރީދައުލަތުގެ ، އެބަވޭ 

މި  ،ބޮޑަށް ފާހަގަވަނީ ދެން އަޅުގަނޑަށް އެންމެއިހުމާލުވެފައިވާ ަކންތައްތައް. ތަކުން ިއދާރާެއކި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

 ،ނަމަ އިޞްލާޙުކުރަން ަވރަށް ރަނގަޅު ހުށަހެޅުންތަކެއް އެބަހުރި. އެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިއްޖެރިޕޯޓުގައި 
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 ެގއިތުރުން ވެސް އަުޅގަނޑަށް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލެވޭއޭ .ެލވިދާނެ އިސާހިތަކުއިއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބެކްލޮގް ފިލުވަ

ެއ ކޯޓުަތކުަގއި އެބަހުރި ކޯޓުރޫމްތަްއ  ،. ެއ ފަނޑިޔާރުންނާއިއެހެން ކޯޓުަތކުަގއި ެއބަ ތިއްބެިވ ފަނޑިޔާރުން ،ކަމެއް

ލެވިދާނެ. އިންމައަވަހަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނި މައްަސލަތައް ދާދި ޕެންޑިންގ ވެސް. އެ ރޫމްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް

ހުރި  ތަކުގައި ރެނދުލާފައިެއކިެއކި ކޮލަމް ،ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ބެރީަގއި ،ހަމަ މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮްށފައި އެބަހުރި

ގޮުތަގއި މަްއސަލަ ނުނިމެންވީ ސަބަބެއް ނޫން. އެ ބޭފުޅުންނަށް ެއީއ  ބޫުލކުރާގަވާހަކަ ވެސް. އެީއކީ އަޅުގަނޑު 

ކޯޓުތަކުަގއި ހުރި އެހެން މިދެންނެވިހެން  ،ނަމަ ފާހަގަކުރެވޭ  މުަގއިސަބަބެއް ކަ މައްސަލަ ލަސްވާންޖެހޭ

ހުރި  މި ރިޕޯޓާ ުގޅިގެން ިމ މަޖިލީހުން ކޮށްދެވެން .އެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެވންކޯޓުރޫމްތަކުަގއި މިކަން ކުރެ 

 އެކު ފުޅާ  ފޮނުވަިއގެން ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާ އެބަޖެހޭ. ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްދޭން

 ޮބޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ. ވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށްދެއްއެބަޖެހޭ.  ޙައްލެއް ހޯދެން، ކުރެވި ދާއިރާެއއްަގއި މަޝްވަރާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދު ވިސާމް.ގަމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަްއމަދު ވިސާމް 

 ،ގުޅުން އޮންނަ ވާހަަކއާއި  ރަީއސް. އާދެ! ފަނޑިޔާރުންނާިއ ސިޔާސީ ބައެއް ފަރާތްތަކާ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއަުޑއަހަން. އަުޅގަނޑުމެން މީގެކުރިން ވެސް ލުއިންޞާފަކީ ގަެނވިްއކާ އެްއޗެއް ނޫން ވާހަކަ ޢަދު

ކަްނ ބޮޑު އިހުމާލެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ ށްމި ރިޕޯޓަށް ބަލައިލާއިރު އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި މިކަމުގެ ވަރަ

މި  ،ހުރިއިރު މަްއސަލަ ނުނިމި 1910ނަންގަވަްނ އެބަޖެހޭ. މިހާރު  ރާރަޖިސްޓްކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅުންނާއި ައދި 

ހަވާލުކުރި މައްސަލަތަކެއް ފުރަތަމަ  އެންމެ  ތިއްެބިވ ޤާޟީންނާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައިމައްސަލައަކީ މިހާރު  1910

 ހަވާލުކުރުން މި  ނޫންކަން ވެސް އަޅުގަނޑު ާފހަގަކުރަން. އާދެ! މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅުނީމާ އެ މައްސަލަ ފަނޑިޔާރަކާ

އެއް ުދވަހު  ،ދާއިރުހަވާުލކޮށްގެން ުކރިއަށް އެ ަފނޑިޔާރަކާ . ރަޖިސްޓްރާއިގެ އަްތމަތީގައޮންނަނީ ރަޖިސްޓްރާ

ދޭ. ޭއގެ މަސް ވެސް އެބަ 9 ،މަސް 8މިހެންގޮސް  ،ދުވަހު އަުޑއެހުމެއް ނުބާއްވާ  ައނެއް ،ލާފައި އިބާއްވަ  އަުޑއެހުމެއް

ޅި ފަރާތް މި ޖެހެނީ އެ މައްސަލަ ރައްުދާވ ފަރާތް ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެ ،ގޮތުން މި ވެގެްނދާ ގޮތަކީގެ ނަތީޖާއެއް

ެއ  .ގޭަގއި ޓަކިޖަހަންގެ ދިމާކޮށް އެ ފަނިޑޔާރު ނޑިޔާރަކާއަދި އެ ފަ ،ކަން ހޯދައިފަނޑިޔާރެއްމައްސަލަ ބަލަނީ ކޮން

ގޮތަކީ. މައްސަލަތަްއ މިހާ ގިނަ  މިއީ މިކަން ހިނގާ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ަބއްދަލުކުރަން ިމ ޖެހެނީ.  ފަނޑިޔާރަކާ

ން ހިތާހިތާ ސުވާލުކުރަން އެބަޖެހޭ. ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ނާޖާއިޒު ނުގެންދަނީ ކީްއވެގެންތޯ އަުޅގަނޑުމެކުރިއަށްދުވަހު 

 5އަދި  ،މަްއސަލަ 12ވެަފއިވާ އަހަރު  10މި ުކރަނީ. އާދެ! ނެގުމުގެ ގޮތުން މިކަްނ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،  ފައިދާ
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، އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،ވާއިރު ނިފައިަމއްސަލަ ހިމެ 126ދުވަސް ވެފަިއވާ  އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ

 ަގއި އިނގޭތޯ ދެުދވަްސ ވެފަިއވާ ަމއްސަލަތަުކގަިއ ިހމެނޭ. ގަމު ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަައހަރު 5 ބައެްއގެ މަްއސަލަ ވެސް

ިއވާ މައްސަަލއެްއ ކޮށްފައަހަރު ކުރިން ދަޢުވާ ފަްސވަރަކަށްއަވަުށގެ ދެމެދުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި މީގެ 

އަުޅގަނޑު މި ފާަހގަކުރަނީ ކޮންމެ އިންތިޚާބަކާ ދިމާކޮށް  .ރުވެސް ކްރިމިނަލް ކޯުޓަގިއ އެބަޭވ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް މިހާ

މީހުންނަށް އިނގޭތޯ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެބަ ޗިޓު ފޮނުވާ. ކޯޓަްށ  10އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި 

މި ރިޕޯޓުގައި  .ގޮތަކީ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް ހިނގާ ކުރައްާވ. މިއީ މިކަންސަލްމާ އެްއކޮށް އެަބ ކެންވަަޑއިގެންެނވު

 ފަނޑިޔާރަކާ  ،ވަނީ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައި 5.5ގޮތުން ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުގެ  ވާބަޔާންކޮށްފައި 

 ،ުނވާ ނަމަށް ގޮެތއް ކަނަޑއަޅާފައިގައި އެ މައްސަލައަސް ތެރޭދުވަމަސް 6ހަވާލުކުރާ ދުވަުހން ފެށިގެން މައްސަލަެއއް 

 . ފަނޑިޔާރުންގެ މަްއސަލަތައް ކުރިއަށްދާ މިންވަރާވާނޭއެކަން ސަބަބަކާެއކު އެކަން ޯކޓުގެ އިސް ޤާޟީއަށް އަްނަގން

ގައި )ށ( ގަިއ . އަދި އެ މާއްދާވާނޭފަހަރު އިސް ފަނޑިޔާރަށް މަޢުލޫމާތު ދޭން ގޮތުން މަދުވެގެން މަހަކު އެއް ގުޅޭ

މަޢުލޫމާތު ކަނޑައެޅޭ ވަކި ގޮތުން ިފޔަވަުޅ އެޭޅ މިންވަރާ ބެހޭ  ލަތަކާ ގުޅޭއެފަދަ މައްސަ ،ވަނީބަޔާންކޮށްފައި 

މިކަމެއް  .. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްޝަްލ ކައުންސިލަށް ކޯުޓގެ ިއްސ ފަނޑިޔާރު ދޭންވާނޭއުސޫލެްއގެ މަތީން ޖުޑި

 މި  . މިކަމުެގ ސަބަބުންތާުކ ނުހިނގާ ޒަތްތެރި ަރއީސް، ިމކަމެއް ވޭތުވެިދޔަަގއެްއ ނުހިނގާ. އިއް ނތާ ވޭތުވެިދޔަ

އަުޅގަނުޑ ވަރަްށ ކަންޮބޑުވާ ަމއްސަލަެއއް އެބައޮތް.  .ތީ. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސްއޮ ހާލަތަށް އަޅުގަނޑުމެން ގޮސްަފއި މި

ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  އިރު އިނގޭތޯަދއްކާ ޯކޓުތަކުގެ ވާހަކަރައީްސ،  މިއަދު މިކަްނ މިހެންދާއިރު ިއްއޒަތްތެރި އާދެ!

މީހާ މައްސަލަ  ވަރިކުރަންވެހެން އަންހެން ކަންތައްތަުކެގ ސަބަބުން. ެވސް އެބަވޭ މި ނުވެވިއަންހެނުންނަށް ވަރި

، އެ މަްއސަލަ ތާވަލުނުކޮށް، އަދި ެއ އިކަ ވާހަކަަދއް އިނދެގެްނ އުޅޭ މީހާ ކޯުޓގެ ރަޖިސްްޓރާއާ އާދެ! ؛ހުށަހެޅީމާ

ފައި އެބަހުިރ ވެ ސްވެ މަސް އަދި އަހަރު 8މަސް،  6އްސަލަ ތާވަލުކޮށްަފއި ކެްނސަލްކޮށް، އެހެންގޮސް، މަ

މިއީ ވަރަށް  .އިއްޒަްތތެރި ރައީސް ދަނީ. ނިގުޅިގެން މިއްތޯ ޤެއްޙަވެސް ކިހާބޮޑު  އަންހެނުންނަށް ވަރިނުވެވި. މިއީ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އަދި އިލްާޔސް ލަބީބް ސަލަތައް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ސީރިއަސް މައް 

ން މި މައްސަލަ ރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮށް، އަދި މިކަމަށް ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށް، އަދި ޖުޑީޝަލް ކޮމިޓީހުށަހެޅި

 . ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މީދުކުރަންއްކަމަށް އަޅުގަނޑު އު  އްލުތަކެއް ލިިބގެންދާނެޙަ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ޖާބިރު.هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު
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ލަން އެބަޖެހޭ އިެވސް ޙަޤީޤަތް ބަލަ އަުޅގަނޑުމެްނ ކޮންމެ ކަމެއްަގއިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

ވަގުަތކު  ބޭފުޅުންނަށް ރިސޯސް އެ ިދވެހިާރއްޖޭގެ ފަނޑިޔާުރެގއިން ކަންަކން ކުރަމުންދާނީ އެްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި

. އްާޔއަކަށް ހުންނަ މީހާށް. އަސްލު މިާތނގައި ަދއްލާލު ކަލޭެގއަީކ ާކކުތޯ؟ ރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިކަހުންނަ ގޮތަ

 ކުމްކުރީ ހަމަ އެ ޙުއަޅުަގނޑަށް  ކިތައް މީހުންނަށްތޯ؟ !ކާރުން ބައްލަވާކަމުން އޭނާ މިދިޔަ ސަރުއޭނާގެ ދައްލާލު

 ، އެބަންބަން ،ބަންބަން .. އެންމެ ފޯނު ކޯލެއްނަގާނު ގިނައިރެއް ކުރާކަށް މާކުމްޙުދުވަހުން އެދުވަހަށް. އަުޅގަނަޑށް 

ލައިޓުަގއި ިއންދާ، ކޯޓަށް ޖައްސާށޭ ބުނީ ޕާސްޕޯޓު ފު ދިަޔއީ.ކޮްނކަހަލަ ހައި ސްޕީޑުަގއިތޯ  ދިޔައީ ަވގުތުން ަވގުތަށް.

ވެސް ދިނީ.  އަޅުގަނޑު ނުވެސް ދަންނަ ބަޔަކު ހެކިބަސް. ތުޞައެވަގުތުން އެަވގުތަށް. ވާހަކަދަްއކަން ފުރު ހަމަ

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ލާފަށް ޕްރޮސިޚި ގަާވއިދާ ،ވާނީ ްއލަކަށްޙަ . އެހެންވީމާ، މިހާރު މިކަމުގައި ދިޔައީއެގޮތަށް އޭރު 

ހިނދަށް ހިނދުން މި . ހަމަ މިވީނބުރާ މިއަދުން މިއަދަށް ގެންނަންވާތައް އަޢުދަހުރިހާ ހުރި  ޔާސީ ބޭނުމަށް ކޮށްފައިސި

ކުރަންވީ. ވަގުތުން ވަުގތަށް މިތަނުން ވަކިކުރަްނވީ. ތަނުން ވަކި ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މި ،. ގެނެސްވީގެންނަން

ކީ ލް ބިޝާމަޅަށް އެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެ، މިހާރު ހުރި ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަާވނެ. ރަނގަކުރެވެން  މިމަޖިލީހަށް އެކަން

ކީްއެވގެންތޯ މިހާރު  ؟. ކީްއެވގެންތޯ އަޅުގަނޑުމެން އޭނާ ވަކިުނކުަރންވީމަޤާމަށް ކޮލިފައިޑް ޭބފުޅެއް ނޫންކަން އެއެއީ 

 ޢާއްމުފޫ ޢަ  މީހުންނަށްބިތިލުތަުކގައި ރާއްޖޭގެ ޖަ ޙްލިޞާމް މުޙައްމަދު ހީހުންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އިބްރާ

ކަްނ ނޫން ކޮށްދުލުވެރިޢައެނގޭ ކަނޑަެއޅިގެން އެނގޭ ޖަުލގައި ތިިބ މީހުންނަށް  ؟ތޯ ނުދޭންވީކީްއެވގެން ؟ނުދޭންވީ

ްށ ދުލަޢައަނެއް ަބޔަކަށް  ،ުކމްކޮށްފައި ނެތް ކަމަށް ބުނެޙު ވެރިކޮށްދުލުޢަ. ބަެއްއ މީހުންގެ ތިބީ ކުމްކޮށްފައި އެޙު

ވަނަ މަޖިލީހުގައި  19. އަޅުގަނޑުމެން ފަށަންވީ ދެން  ުޑމެންޒީޯރއިން އަުޅގަނ ،އްލަކީޙަ. މި މައްސަލައިގެ ކުމްކޮށްފަޙު

ފަށަިއގަންނަ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ސިސްޓަްމ  ،އެކު ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން ހަރުދަނާ ކޯޓުތަކާ ތަކާމިއަޅާ އައު ިސސްޓަމު

. މި މަށްވެސް އޮްނނަންޖެހޭ އެއްޗެްއ ކަ ކީޢާއްމަފޫޢަ ހިތް ޮއތީ، އަބަދުވެސް ގަބޫލުކުރާ. ައޅުގަނޑު ލަްނވީއިއެކުަލވަ

ނުލަފާކޮްށ ނުބައި ،ހުރި ާވހަކައާއި  ކުމްކޮށްފައިޙުނުލަފާޮކށް ނުބައި ،ކަންކަން ގޯްސ ވާހަަކއާއި  އިރާއްޖޭގަ 

ވާހަކައަކީ  މީހަކު އިންނަ ޓާފައި ފިރިހެން މީހާއާއަންހެން މީހާ ބަންދުކޮށް ބަހައް، ޕްރޮސިކިއުްޓކޮށްފައި ހުރި ވާހަކަާއއި

ެވސް. ފިރިހެން މީހާ ޖަލުގައި  އަހަރު 40 ،ވެސް އަހަރު 30. މީގެ ތައްވާހަކަ މިއީ މި ރާއްޖޭގައި އަބަދުވެްސ ދެއްކޭ

ންތޯ މިހާރު މިހާ . ކީްއެވގެަތއްއޭރުއްސުރެ ދެްއކި ވާހަކަ ،އިންނަ ވާހަކައާ  މީހުން  ބަހައްޓާަފއި އަނިބމީހާއާހައްޔަރުކޮށް

 ނޫންތޯނުދޭންވީ؟ ދޭންވީީކއްެވގެންޯތ މާފު ހުރިއިރު ރަީއސެއް  ޙްލިޞާމިހާ  ،ރިިއރުގައި ޑިމޮކްރެޓިކް ަރއީސަުކ ހު

މަޖިލީހުން އެކަން ކުރަންވީ. ކޮްށފައި ޖަލުތައް ސާފުކޮށްފައި  މި ؟އަޅާ ކަމަކީމިއަދުން މިއަދަށް. ކޮބައިތޯ ހުރަސް

އަޖައިބެއް ކަހަަލ  ؟ ޖަލުތައް ހުންނަންވީރެ ބޮޑަށްވުކީްއކުރަންތޯ އާބާދީއަށް ގައިމި ރާއްޖޭ ވީ.ޖަލުތައް ބަންދުކޮށްލަން

 އިންޓަރނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސްއާ .. އެކަކު ގައިަމތީގައި އަެނކަކު ޖަލުަގއި ނިދާފައި ތިބެނީކަމެއް ނޫންތޯ

ހުރީ. އަޅުގަނޑު މިީއ  ގޯސްޮކށްރެ ވުށް ބޭއަމޯންޓަނާގުއެއް. ޖަލުތަމިތާނގެ ނުބައި އަލްކަޓްރާސަށް ވުެރ ލާފަށް. ޚި
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އިރު ގިނަ ފަހަރު ރައީްސ މައުމޫނު ފަހަރު ޖަލަށް ލީ މީހެއް އަޅުގަނޑު މިއީ. 26. އް ޖަލުގައި އުޅެަފއި އައި މީހެ

 .ހޮޓާ  . ޖަލަކީ ދެންޖަލުގައިއަންނަ ގޮތަށް ލާފައި އިއަޅުގަނޑު އުޅެނީ ޖަލުގައި. އަޅުގަނޑުމެން ކުޑަސިޓީ ހަްއދަ

. ވެފައި މިތިބީ ހޮއްކޮ ައތްޕުޅުން ކައިގެން ައޅުގަނުޑމެން މިވަރުެގ. އަލިމެންދެން ައޅުގަނޑު އެއީ ހައުސްގެސްޓް

ަގިއ . ކޯޓުކޯުޓތައް ޯގސް ވާހަކަ ؟މި ދައްކަނީ އެހެންވީމާ، ިމއަދު ައޅުގަނުޑމެން މިތާނގައި ތިބެ ކޮންާވހަކައެއްތޯ 

ވާހަކަެއއްތޯ؟ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަްނވީ ާވހަކަ. ކޮން އި އެނދުލީޓުތަކުގަ ކޯާވހަކަ.  ފަނޑިޔާރުން ގޯސް އިންނަ

ޢާއްމު ދޭންވީ. ދީފައި ދެން ފޫ ޢަދިވެހި ދައުލަތުން، ޖަލުތަކުަގއި ތިބި މީހުންނަށް  ،ދިވެހި ސަރުކާުރން ،ވާހަކަައކީ

ށްަފއި ކުމެއް ކޮޙުދުލުވެރި ޢަ ،ންގެ މަތީއެްއގޮތްވާ ގޮތު   ކުށްވެިރވާ މީހަކު، ސިސްޓަުމގެ ތެރެއިން އޭނާ ަގވާއިދ

އި ުދވާލު ކުްށވެިރވެފަިއ ޔާރެ ތިބޭ ކޮންމެ މީހަކީާރއްޖޭަގއި މި  ދެން ؛ވެސް ވާނީ ލާން ޖަލަށް ލާށޭ. އެހެން ޖަލަށް

ލައްކަ  4ތިބީ. އެތަނުން  ހާސް މީހުން މި  50ލައްކަ  3 ވާކަށް ނުޖެހޭނެތާ. ވެސް އްގެ ގޮތުަގއި ހުންނަންޖެހޭ މީހެ

މަކު ނުދާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވެސް ކަ . އެހެެނއްމީހުން ކުށްވެރިވެފަ

ސިޔާސީ ބޭނުމަށް  ،ވެސް ވެސް ައދި އޭގެ ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން  ސަރުކާރުން މިދިޔަކަނޑައެިޅގެން އެބަ އިނގޭ 

ލާފައި ަޅއިގުށް ޔަކައެތައް ބަ  ތިިބކަން. ގުްނ އަދަބު ދީފައި އެބަނަހައް  ށްއެތައް ަބޔަކަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބިަކން.

ނުފެނި  އޮންނާނެ. ގިރކޯޑިން ގެފަހަރު ހެކީއެއްބައި .ވެސް ނުލާ ހެއްކަކާ ،ކަންތިބި ފޯނުކޯލަކުން އަދަބު ދީފައި އެބަ

ވިދާޅުވާ ގޮތަްށ  ވެސް ވަނީ. އެހެންވީމާ، ދެން ލަސްހުރިދާނެ. މިކަހަލަ ބައިވަރު ކަންތައް އެބަސްގެނެ ހެއްކެއް

ންނާނީ އޮ ޏާކުރަންނުސްޓާޓްކުރީމާ ދެން އޭތި ނޫންތޯ. ެއްއޗެއް ާޕކުްސވާނެލަޕާކުކޮށްލާފައި ހުންނަ މައްަސލަތައް. 

އަޅާންޖެހޭ  ނޫން އަުޅަގނޑު މި ދައްކަނީ.އެްއ މިތާނގަިއ ޓެކްިނކަލް ވާހަކަ  .ނޫންތޯ. އެކަހަަލ ގޮތަކަށް ޕާކުކޮށްފައި

ޖަލުަތއް  ،ާރއްޖޭގެ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެްނވާ ބާރުގެ ތެރެއިން އެޅުމަކީފިަޔަވޅުޅަންވީ. އަ  ޅުަތއްފިޔަވަ

ކިއުޓަރ ރާއްޭޖގަިއ ރަނގަޅު ޕްރޮސި ،އިލައިއެކުލަވަ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޕްރޮސި . ހުސްކޮށްފައި ައލުންހުސްކުރާށޭ

 ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލަށް އަޅުގަނުޑ ހާރުގެނެއްތޯ މިިކހި ޖެނެރަލެްއ؛ އިތުބާރުހުރި ްޕރޮސިކިއުޓަރ، އްޖެނެރަލެ

ދިޔަ ކުރީ ކިހިނެއްތޯ؟ މިއީ އިހަށްދުވަހު ފެނިގެން ކުމްކުރީމާ އޭނާ ކަްނތައްޙުީރގައި ވަފެބުރު 1 ؟އިތުބާރުކުރާނީ

ތަށް ތުން ަވގުކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، މިާހރު ހުރި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެެނރަލް ވަގުތުން މަޤާމުން ދުރުކޮށްފައި، ަވގު

ވާތަްއ ޕްރޮސެސްކުރަންވީ. ކޮށްފަިއ ޢު ދަ ރަނގަޅު ،ރަނަގޅު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލެްއ ލާފައި ،މަޤާމުން ދުރުކޮށްފައި

ވާތަކުގެ މަްއޗަށް ޢުހުރި ދަ ށް އެކުރިން ައއި ނުރަނގަޅު ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކޮށްފައިއެ ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލަ

ޢާއްމު ދީފައި، އެންމެން ދޫކޮށްލާފަިއ ޢަފޫ ،ދީފައިފުގުތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާން ވައް، ވަުގތުކުމްތަޙުހުރި  ކޮށްފައި

އޮތް ކުރެވޭނެ ނިޒާމު މިހާރު ކުމް ޙުއެކު ދުލުވެރިކަާމިއ އިންސާފުވެރިކަމާ ޢައަލުން ވަގުތުން ވަގުތުން ިދވެހިރާއްޖޭަގއި 

. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް މިކަން ދަންވީންގެކުރަމުން ރަނގަޅު ފަނޑިޔާރުންގެ ބެްނޗުތަކުން

ވަަނ  2004. އަުޅގަނޑުމެން މިތާ ގާނޫނު ހެދިއްޖެ. ުނކުރެވޭ ބޫލެއްގަ އްއްލުެވގެންދާނެ ކަމަކަށް ައޅުގަނޑެ ޙަ
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 އެނގޭ ބަިއވަުރ ޑަށްވަރަށް ސާފުކޮްށ އަޅުގަނ އަހަރުއްސުރެ އޮން އެންޑް ޮއފް މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް އަޅުގަނޑަކީ.

އަބަދުވެސް އެއް ވާހަަކއެްއ  ކޮށްފިކަން. އެފެކްިޓވްނެްސއެއް އެްއވެސް ކަމަކަށް ނައި.މެން ުއފަންއަުޅގަނޑު ކުންގާނޫނަ

 ..ދަްއކަންޖެހުނީ. މިއީ އަޖައިބެއް ަކހަލަ. ވާހަކަ މިިއވެސް މި ރީގަސެންޗަ  21. ޖެހެނީމި ދައްކަން

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު.ފޮނަދޫ ދާއިރާ

 

 މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްެކވުން:ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ 

ޖޭ.އެސް.ސީގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގަިއ  ،ދަނީ ކުރެވެމުން މި. މިއަދު މި ބަހުސްޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

. ގުިޅގެން ގުިޅގެން، ރިޕޯޓާ  ހުރި މަޢުލޫމާތަކާ ޑުމެންނަށް ފޮނުވާފައިނޮގތުން އަުޅގަ ގުޅޭ ހުރި މައްސަލަތަކާ

މައްސަލަތަކަށް މީހުން  ،ގެ ދަތިކަމާއިމައްސަލަތައް ލަސްވާ ވަރަްށ ބައިވަރު ސަބަބުތައް އެބަހުރި. ފަނޑިޔާރުން

އިހުމާލުން މައްސަލަތައް އަދި ރަޖިސްޓްރާގެ  ންއަދި ފަނޑިޔާރުްނެގ އިހުމާލު ،ހާޒިރުކުރުމުަގއި މިހިރަ ދަތިތަކާއި

 ހުރި ލަްސވެަފއި ،ދިމާވާ ަދތިތައް ހިމެނޭ. އަުޅގަނުޑ ިމއީަގއި އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮުޑވާ ކަަމކީ ޝެޑިއުލްކުރުުމގައި 

ބަންދުުކރެވިފައި ތިބި އެަތއް ބަަޔކު  ،ކުެމއް ކުރުެމއް ނެތިޙުމައްސަލަތަކުެގ ތެރޭަގއި ވާުނވާަގއި ވަރަށް ުދވަހު 

ައހަރު ފަހަރުގައި ނެތިދާނެ،  10 ؛ވެަފިއ ވާނުވާަގއި ތިބި އަހަރު 10އަހަރު،  8އަހަރު،  7. އެބަތިބި

ބޫލުކުރާ ގަމި ހުރިހާ ފަރާތަކަށް އަޅުގަނޑު  ދުގައި އެބަތިބި.ތިބި އެތައް ބަޔަކު ބަން ެވފައި އަހަރު 7 ،އެހެންނަމަވެސް

ވަިކ  ،ނަމަ ތްކުރާޢަބެން އެބަޖެހޭ. ބަންދުކޮށްެގން ޝަރީލި އްެލއްޙަފަރާތްތަކަށް  ބިތިގޮތުަގއި ބަންުދގައި ވާުނވާަގިއ 

ނޑުގެ ަނޒަރުަގއި ކޮންމެހެން ާގނޫނުތައް ލާޒިމުކުރަން އަުޅގަ  ތް ނިންމަންޖެހޭނެ ގޮތަށްޢަ މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި ޝަރީ

ހިންގޭ މައްޗަށް ގެ ބަންދުގައި ނުހުންނަ މީހާގޭ، ތް ހިންޢަމީހާގެ މައްޗަށް ޝަރީ އެ ،ނަމަ . ބަންދުކުރާއެބަޖެހޭ

. ެއއަށްވުރެ ައވަސް ސްޕީޑެްއަގއި ހިނގަންޖެހޭނެ. ހަމައެކަނި ލަސްވެފައި ނުވާނެއެއްގޮތަށް ހިނގަިއގެން ތްތަކާޢަޝަރީ

 ޢީ ޖިނާ ،ދަނީ ދެކެިވގެން މި. އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މިއަދު މިތާނގައި ވާހަކަ ނޫން  މައްސަލަތަކެއްޢީންނަނީކީ ޖިނާހު މި

ނުލިބި ކޯޓުތަުކަގއި  ޤުއްޙަމަދަނީ މައްސަލަތަުކގަިއ އެތައް އަހަރުތަެކއް ވާންދެްނ  ،ވީނަަމެވސް އި ކަުމގަ މައްސަލަތައް

އްލުތަކެއް ލިބެން އެަބޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހަމަ ޙަކަންަކމަށް  ަރްއޔިތުންނެއް އެބަތިބި. މިއާދޭސްކުރަމުންދާ އެތައް 

 ޞަ އްޚާތިބި މެންބަރުންނަށް  އި މަސައްކަތްތަކަށް. ހަމަ ޖޭ.އެސް.ސީގަ  ންދާކުރަމު ން މިހިތްހަމަޖެހޭ މިހާރު ޖޭ.އެސް.ސީ

 ކޮށް އިންސާފު ޞަ އްޚާކުރަމުންދާ މަސައްކަުތގަިއ އަދި ރުމުގައި ކުފަނޑިޔާުރގެ ރަނގަޅު  ،ޝުކުރެއް އަދާކުރަން ބޭނުންވޭ 

ތިބޭ މީހުންނަށް ވާނުާވގައި  .މަސައްކަތަށް ކުރަމުންދާޓަކައި ތިބި ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށްނުލިބި 

ކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ބަލާއިރު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ބަންދުގައި ހުންނަ މުއްދަތުަގއި ދައުލަތުގެ އިދާާރތަ
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ސަރވިްސގެ  ލްކޮްށ މޯލްޑިވްްސ ކަރެކްޝަނަޞައްޚާވަރަށް އުނަދގޫ ގޮތަަކށް. ވެްސ މި އޮްނނަނީ  ތައްއިންތިޒާމު

 އިދާރާތަކަށް ސިީޓ ފޮނުވުމުގެ ދަތިކަމާިއ، މި  ،ކޯލު ލިބުމުގެ ދަތިކަމާއިބޭ މީުހންނަށް ފޯންގެ ދަށުގައި ތިބެލުމު

އިންސާފު  ،އްލު ހޯދައިދީޙަ ވެްސ ހޯދަން އެބަޖެހޭ. މިކަންކަމަށް މެދުވެރިެވގެން އް ެއ ިއދާރާތައްލުތަެކއްޙަކަންކަމަށް 

ފު ލަސްވުމެއް ނެތި ޞާއިންދުލު، ޢަބަޔާންކުރަނީ ސީގައި މިއަސާޤާނޫނު ރަންޖެހޭ.އިމުކުޤާއަވަހަށް ލިބޭނެ ނިޒާމެއް 

 ،. އިންސާފު ލިބުން ލަސްވުމަކީޖެހޭނެ ކަމަށްންމުއްދަތެްއގެ ތެރޭަގއި ިލބިގެންދާހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީެގންވާ 

ކޮމިީޓއަށް  ،އި ލާގަޙަކޮމިޓީ މަރު ، ކުރުކޮށްލާނީއިންސާފު ނުލިބުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަަމ ވާހަކަ އީއެ

 ޞަ އްޚާ ލާގައިޙައީދުކޮށް، ޮކމިޓީ މަރުހަމަ އެއަށް ތާ ހުށަހެޅުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހަޅާފައިވާތީވެ

އް ލިބޭނެ ގޮަތކަށް އްލެޙަވެްސ ވާނުާވގަިއ ތިބި ރައްޔިތުންަނށް  ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެެރއިން ލަްސވެފައި ،ނަޒަރަކުން

ަގއި ކުށް ކުމްކުރާއިރު ޙުދުވަހު ޖަލުަގއި ުހރެ އަހަރު 7އެއީ ވަރަށް އަނިާޔވެރިކަެމއް.  ދިއުން.މިކަން ބައްޓަންެވގެން

އިމުކުެރވިފަެއްއ ޤާވެސް  ހޯދޭނެ ނިޒާމެއްސާބިތުނުވާ ގޮތަށް ކަނަޑއެޅީާމ، މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ބަދަލު

ން އެ ނިމުނީ. އެ ހިސާބުން ނިމޭ ގޮތަށް މިކަން ދެން ވަރަށް ދެރަ. ދެ ،ހަރު ބަންދުގަިއ އޮތީއަ 7ނުވޭ. 

މީހާއަށް އެކަމުގެ ބަދަލު ދައުލަުތގެ ިއހުމާލުން ރައްޔިތަކަށް އަނިޔާ ލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ، އެ ރައްޔިތު ނުވާނެ.އޮެވގެން

ކަމަށް  ކުރަން ވާނުާވގައި ާބއްވާަފއި ކުށް ސާބިތުނުވާތްޢަ އަހަރު ޝަރީ 7ން ބަންދުކޮށް، ޤުއްޙަނު ލިބެންޖެހޭނެ.

. ބާްއވާނީވާނުާވަގއި ނު ،ނަމައެހެންނޫން ަދލު ލިބެންޖެހޭނެ.އަހަރަށް އެ ރަްއޔިތު މީހާއަށް ބަ 7ކަނޑައަޅަންޏާ، އެ 

 އަުޅގަނޑު  ދިއުމަކީލާގައި މިކަން ކުރެިވގެންޙައްލު ލިބޭނެ ފަދަ ގޮތަކަްށ ކޮމިޓީ މަރުޙަކަންަތއްތަކަްށ  އެހެންވީމާ، މި

އް ހޯދުމަށް މި މަޖިލީހުން އްލެޙަ ސް ކަންތަުކަގއި ވީހާވެސް އަވަ ވާތީވެ، މި މަކަށްވެސް ހަމަ ވަރަށް އެދޭ ކަ

ތަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަްށ ޞަެވސް ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާނަން. ދެއްވި ފުރު  މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އެދޭީތ އަޅުގަނޑު

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން

 ޒާހިރު. ގައްދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ްނބަރު. ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި މެ

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ފައި އޮތީ އިންސާފާ. ރައީސް، އެންމެ ބޮޑަްށ ގުޅި ؛ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަރަްއޤީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ މުން ލުއި. މި ރިޕޯޓް ބަލަށް ގުޅިފައި އޮތީ އިންސާފާތަރައްޤީގެ ުދވެލި އެންމެ ބޮޑަ 

ވެސް އެބަހުރި އިންސާފު  އަަހރު 12އަހަރު އަދި  10އަހަރު،  5އަހަރު،  3އިންސާފުގެ ދުވެލި ހުރި މިންވަރު. 

މެންނަށް އެނޭގ ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ ައޅުގަނޑުމަްއސަލަ.  1910ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ށް ނުލިބި އެތައް ަރއްޔިތުންނަކަ
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 ކޯޓާ  ،ހުރީ ކިހާ މިންވަރަކަށްކަން.  ކޮންފިޑެންސް ނެތި ދޭތެރޭގައި ކުރާ އިތުބާރު ނިޒާމާ  މި ންމިއަދު ރައްޔިތު

މިހެން ވެްސ އެނގޭނީ ދެއްތޯ.  އެއެއްލީމަ އިނުގޮސް ކިހާ ރައްިޔތުންނެއްތޯ ތިބޭނީ. އަޅުގަނުޑމެން ބަލަ ހަމައަށް

ެއީއ  ،މައްސަލަިއަގއި 1910 ްއޔިތުންނެއް. މިތިބީ އެތައް ރަ ސް ކޯޓަށް ގޮްސެގން އިންސާފު ނުލިބި މިވެ  އޮތްއިރު

. އެތަްއ ހިމެނެނީނޫން ކޮންމެ މައްަސލައެްއގަިއ  ހަމަ އެންމެ ރައްޔިެތއް އެއީ ކިތަްއ ރަްއިޔތުންތޯ؟ ؟އިލާތޯޢާ ކިތައް 

ެއ  ަގއިދާ ކޮންމެ ދުވަހަީކ ކަްނބޮޑުވުންތަެކއްެގ ތެރޭފު ނުލިބި އިލާެއްއ އެ ހިމެނެނީ. އިްނސާޢާެއ  ނެއް.ރައްޔިތުން

 ،މި ދުވަސްތަުކގައި ހޭދަކުާރއިރުއިލާ އުެޅންޖެހޭ ދުވަސްތަކެްއ، ހޭދަުކރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކެއް. ޢާއެ  ،ރައްޔިތުމީހާ

ތެއްތޯ ކުރެވޭނީ ިއްއޒަތްތެރި މަސައްކަ ނިވި ކޮންބިނާކުރަ ޢުމުޖުތަމަ. އީސްމަސައްކަެތއްތޯ ކުރެވޭނީ އިްއޒަތްތެރި ރަކޮން

އުޅެނީ  ކޮންފައިދާެއއްތޯ ޤައުމަށްހުރީ؟ އަޅުގަނޑުމެްނނަށް އެނގޭ މިއަދު ތަރައްޤީ ލަސްވެގެން މި ؟ރައީސް

ންނަކީ އެންމެ ޤާޟީ .ސް ަރއީ. ވަރަށް ސާފު. ކޮންބަެއއްގެ އިހުމާލުންކަން ވަރަށް ސާފު. އިްއޒަތްތެރިކީްއވެގެްނކަން

އަޅައިގެން ތިބޭ ފަރާތް. އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަކީ . އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާ ބޮލުޅައިގެން ިތބޭ ފަރާތްބޮޑު ޒިންމާ ބޮލުއަ

އިްނސާފު ހޯދައިދޭންޖެހޭ ކަމަށް  ،ބޭފުޅުން އެ ޒިްނމާ ބޮލުއަޅަިއގެން ތިބެ އެ ،ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން. އެހެންަނމަވެސް

ލީމާ މި އެނގެނީ ދެއްޯތ އިހިްއލަ ފަންގިައުޅގަނޑުމެންނަށް ބިތު ،ިތއްބެވީ. އެހެންނަމަވެސް  ށްގެން އެހުާވކޮ ދުވެ،ޢުވަ

ގޮތް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ  ހުރި ކަންބޮޑުވުންަތއް. ޙަޤީޤަތުގައި މި ބޭފުޅުން މި މަސައްކަތްކުރާ މީގައި

ފުޅުން އެތާނގައި ތިއްަބވަން. ބޭ ރި ރަީއސް، ލަދުގަންނަންޖެހޭ އެޒަތްތެގަންނަންޖެހޭ އިއް. ލަދުލީމައިހިއްލަ ފަންގިބިތު

ްށ ޔަހަމަ ހަރުދަނާކުރެވޭނީ އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީއާ ،މި ނިޒާމު، މި ޤައުމު، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބިނާކުރެވޭނީ

ވަނަ  3 ،ީނ އަދުލުގެ ނިޒާމުވާ ން. އެކަިއންސާފު ލިބިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާސިލުކުެރވޭނީ، ކޮންމެ ރައްޔިަތކަށް

ބޭފުޅުން މިއަދު އަމިއްލައަށް މިކަން ނުވާ  . އެވެގެންޙުލާ ޞްބުނާ ޖުޑީޝަރީގެ ބާރުން އަމިއްލައަށް އި ކަމަށް ބާރު

ުރ ދާއިހިސާބަށް  ދޭން އެބަޖެހޭ. އިސްިތއުފާދޭން އެބަޖެހޭ. އެހެން ަޤއުމުތަުކގަިއ މިކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ، އިސްތިއުފާ 

 އިސްަނގަިއގެން މި މިއަދު ބޭފުޅުން އަިމއްލައަށް  ނޫނިްއޔާ އެ . އެހެންލަދުން އިސްތިއުފާދީފައި ގޮްސ ތިބޭނީ ޭގގައި

ބޭފުޅުންެގ ެގްއލިފައިވާ އިތުބާރު ހޯދައިދޭން  އެބަޖެހޭ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މަަސއްކަތްކުރަން ކަން ރަނގަުޅކުރަންކަން

ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން.  ޖިލީހުން މިނަމަ، އަޅުގަނުޑމެން ޖެހޭނީ މި މަ ތްތެރި ރައީްސ. އެހެންނޫންްއޒައެބަޖެހޭ، އި

ޝުކުރިްއޔާ ދެްއިވ  ންނަން.ގަކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން ައވަްސވެ  އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން މިއަދު، މި މަޖިލީހުން މި

 ތަށްޓަކައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޞަފުރު

 

 ެކވުން:ދެއް ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ޡިމް. ޢާ ޢަލީމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު 
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 ޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ޢާމެންބަރު ޢަލީ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ 

އް ޙެ ލާޞްއޭުރެވސް އަުޅގަނޑު އި ،ތަކަށް އެދުނީޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަނޑު ދެވަނަ ުފރު

 ވާ ރިޕޯޓަކީ ށަހެޅިފައިހުތަނަށް މިހާރު  ބޫުލކުިރ ގޮތުަގއި މިގަައޅުގަނޑު  ޕޯޓަށް ބޭނުންވާތީވެ.ހުށަހަޅަން ރި

 އަުޅގަނޑުމެން ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަްށ ތަފާތު އެކިއެކި ގޮްތގޮތުން ނޫނިއްޔާ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަމާލުކަމަށް

ެއގޮތުން  ތީވެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން.ންނަށް ފެންނާބޭފުޅު އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ

 ިދވެހިރާއްޖޭެގ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ނުނިމި  ،ކީޙަލާޞްމި ރިޕޯޓަށް ހުށަހަޅާ އި ،ކީޙަލާޞްހުށަހަޅާ އިމި އަޅުގަނޑު 

ހުރި  ކުރުމަށް ކުރަންއަދި އެ ހުރަސްތައް ގިރާ ،ހުރަސްތައް ދެނެގަނެ ހުރި ހުރި ހުރިހާ މައްސަލައެއް ނިންމުމަށް

ައވަހަށް ކޯޓުގެ މައްސަލަތައް ައވަސް އެ ،ހިނދުއި ވީން ނިންމާފަރވިސް ކޮމިޝަނުކަންކަން ކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަ

ތައް ންތިޒާމުމަށް ޓަަކިއ ބޭނުންވާ އިވުކޮމިޝަނުން ގެންގުޅުްއވާ ައމާޒަށް ވާސިލު ނިންމުމަށް ޓަކައި އެ

ބޮޑަްށ  ކުރުމަށް. ވަރަށްހަާވލު ދެްއވުމަށް ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް މަސަްއކަތްެދއްވުމަށް އެހީތެރިވެއިހަމަޖައްސަވަ

 ކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ގެ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބްހުޅުދޫ ދާއިރާ

ެގ . އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުރީަގއި އަުޅގަނޑު ވާެނ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފަ

 ،ބުރާ ގެނެސްނޅުން އައަުޅގަނުޑގެ ުހށަހެ ،ވާތީ ލީޑަރު އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުން އެއަްށވުރެ ފުރިހަމަ ހުށަހެޅުމަކަށް

 ކުރަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އެ ުހށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަނޑު ތާއީދު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން.

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވާ  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި މި ރިވސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މިސަ ތްތެރި ަރީއސް. ޖުޑީޝަލްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

ރަީއސް.  ގިނަ ވާހަަކ އެބަހުރި ހިއްސާކޮށްލަން ބޭުނންވާ. އިްއޒަތްތެރި ވެްސ ވަރަށް  ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަނޑު  ރިޕޯޓާ

 މައްސަލައަށް 1910 ،ހުރި މައްސަލަތައް މިވަރަކަށް އަހަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުަގއި ނުނި 15 ،ވަަރކަށް 10ވޭތުވެިދޔަ 
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ތެޭރގައި ތު ޭއގެޙަލަޞްތުްނގެ މަގިނަ ރަްއޔި މަްއަސލަތަކަކީ ސީދާ ގޮތުން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ވަރަށް ގިަނވޭ. މިއެަބ ވުރެ 

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުންނާއި އަދި އެިކއެކި ތަންތަނުން އެކިއެކި ގޮްތގޮތުްނ  ގޮތެއްަގއި ދިވެހި ޞަޚާއް ،ހިމެނޭ

އާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮުތން ވެސް މީހުން ދައުލަތަށް އާއި އަދި ޖޫރިމަނާށް ބަދަލުގެ ގޮތުަގއި ދޭންޖެހޭ ފައިސާމީހުންނަ

ތެޭރގައި ެއބަހުރި މަރުތަކުގެ މައްސަލަ. ގިނަ މައްސަލަަތއް އެބަހުރި. މީގެ ންޖެހޭ ފައިސާތައް ހިމެނޭ ވަރަށްދައްކަ

ވަނަ އަހަރު އުފެދުުނ  2008 .ތަުކގެ މަްއސަލަ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްތެރޭަގއި އެބަހުރި ޖިނާޢީ ބޮޑެތި ކުށްމީގެ

ކުރި އެްއ ބޮޑަށް ވަކާލާތު ކުރުމަށް އޭރުަގއި އެްނމެރުގެ ިއޞްލާޙުއެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާުރގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ފަނިޑޔާ

މަލުތަުކގެ ވާހަަކ ޢަނޭއްގާނީ  މުޙައްމަދު ހިންގަމުންދިޔަ هللا ޟީ ޢަބްދުޤާއޭރުަގއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ އިްސ  ،ސަބަބަކީ

ވެސް ެއއްކަަލ ޖެހެނީ އަނެއްކާ ންދަްއކަ ވެސް މިދިޔައީ. މިައދު އަނެއްކާ ދަްއކަމުން އިބޮޑަށް އަުޅގަނޑުމެން އޭރުގަ  އެންމެ

މި ކޯޓުތަކުަގއި ހުރި މައިގަނޑު  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ޟީގެ ވާހަކަ.ޤާهللا ޢަބްދު

ދީދީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މައްސަލަތައް. މުޙައްމަދުهللا ތަކަކީ އޭުރގައި ިއސް ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުމައްސަލަ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙަޤީޤީ މައްސަލަތަކުެގ  ؛ހުރިހާ މައްސަލަތަކުގެ  ޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި މިއަުޅގަނ ،އެހެންކަމުން

މައްސަލަތައް ނުބެލި  ނަންގަވަންޖެހޭނެ. މި ޓްރާުރގެ ރެޖިސްއި އަދި އޭމުޙައްމަދާهللا ޟީ ޢަބްދުޤާ ޒިންމާ އޭރުގެ އިސް

ފުޅުންގެ އިހުމާލުން. ޙަޤީޤަތުގައި މުޅި ފަނޑިޔާރުެގ ބޭ އޮތީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އެ މި ސްވެފައިމިހާ ގިނަ ދުވަ

ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ފާހަގަކޮށްލަން ބޮޑު ހެއްކެއް.  ަވރަށްދޭހަވާ އޮތުން އޮތް  ގައިރުކޮށްގެން ދިގު ޒަމާންތަކެއް ހިސޯ

ތިއްބެވި.  ބަފަނިޑޔާރަކު ކްރިިމނަލް ކޯޓުގައި އެ 3އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުަވސްވީ  10ވަގުތު ވެސް  މި ،ބޭނުންވޭ

 5ިތއްބެވި.  ަވގުތު ކްރިމިނަލް ކޯޓުަގއި އެބަ ަފނޑިޔާރަކު މި 3އަހަރުގެ ުމއްދަތެއް ހޭދަކުރަމުންދާ  1ކީަގއި ހަމައެއާއެ 

 .ިތއްބެވި. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ަވގުތު ެވސް އެބަ ފަނޑިާޔރަކު މި 2ކުރަމުންދާ ކޯުޓަގއި ޚިދުމަތް އެ މުއްދަތު ރުގެއަހަ

ހުރީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ  މިހާ ގިނަ ދުވަސްވީ ަމއްސަލަތައް ނުބެިލ މި ،ގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ނުކުތާައކީއަޅުގަނޑު ފާހަ

ޖެހެނީ މިދެންނެވި ގޮތަށް  މައްސަލަަތއް މި  އެތަކުެގ ސަބަުބންނޭ. ގެ ތެޭރގައި ހުރި މައްސަލައޭރުަގއި ނިޒާމު 

މާލީ ގޮތުން އެ މައްަސލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ނޫނީ  ،ންމަލުތަކާއި ައދި ފަނޑިޔާރުންނަށް ސީދާ ޮގތުޢަކޮރަޕްޝަންގެ 

ން ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ަލސްވުނޫނީ ދޭންޖެހޭ ހަދިޔާއެއް ނުދީ ލަސްވާ ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ އެއްޗެއް 

ދޭންބުނާ ހަޅާ ައގު، ހުށަ އެ ފަނިޑޔާރަކު އޭުރގައި ، ވާންޖެހޭ ސަަބބުތަކަކީ ކޮށް މިާހ ގިނަ ުދވަސްމައްސަލަތައް ާޕކު މި

އަުޅގަނޑުމެްނ އެއްބަްސވާ ޑީލެްއ ހަމަނުޖެހޭތީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިީއ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެްއޗެްއ، 

އަސްލު މައްސަަލ  ހުރިހާ ވާހަަކތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ެއޓެންްޑވާންޖެހޭ. ކުރަން ދައްކާއިުރަގއި މިގެ އިޞްލާޙުފަނޑިޔާރު

ހެންވޭރު މެދު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަީލ  އި ، ދެންމެގައެހެންވީމާދެނެގަންނަންޖެހޭ.  އެބައަޅުގަނޑުމެން 

 ބޮޑަށް  ކުރަން. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވަރަށްގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުމް އެ ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުޢާޡި

ަމއްސަލައަށް ައވަްސ  1910 ގަިއ މަޑުޖެހިފައި މިހިރަކޮށް ކްރިމިނަލް ޯކޓުޞަ ޚާއް ،ކުރުމަށް ޙުފަނޑިޔާރުގެ އިޞްލާ
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 ހިސާބަށް ނުދެވި ތިބި ވަރަށް  އަދި ޙުކުމާ ،ނުކުރެވިޒުމި މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ޙުކުމް ތަންފީ ،އްލެއް ގެނެސް ޙަ

ދެްއވި  ،ވެ ވާތީ ން އެއީ ައޅުގަނޑު ވެސް ެއދޭ ކަމަކަށްއު ގިނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެިރވާނެ ގޮތެއް ެވގެންދި

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ފުރުޞަތަށް ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެދިވަަޑިއެގންފައިވާ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި ްއވުމަށް ކުރެށް ބަހުސްޢަމައުޟޫ މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ހުށަހެޅުމަށް ދު ހެނދުނު ހުށަހެޅިރިޔާސަތުން މިއަ ،މި ހުށަހެޅުމަށް ނިމުނީ.  އި ކުރައްވަމެންބަރުން ބަހުސް

ަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ 1:30 ،ހޭނެ، އެއަށް ވޯޓަށް އެހުށަހެޅުންތަކެއް ލިބިފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ވޯޓަށް އަހާ ަގީޑގައި. 

 

 . އިބުތިދާއީ ބަހުސް 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ޙަކީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޝަހީމް ޢަްބދުލްهللا އްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުމިހާރު މި ފަށަނީ ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ އި 

 އީ ތިދާރާރުގެ އިބުހުށަހަޅާ ގަ އިކުރުމަށް ގޮވާލަ ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަން އި،ދާ އެުޅން ހުއްޓުވަ ކަނުޑގައި ޮބޑުއާ އިންޑި

ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  19 ،އި ގަ 2019ޖުލައި  15ގަރާރުގެ ފުރަތަަމ ކިޔުން ިއްއވާފަިއވަނީ  މިބަހުސް. 

هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ،ެދއްވާނީ އިގަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ މި ވަނަ ޖަލްސާަގއި.20

 ،ބޭނެަގޑިއިރު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ލި 4ލަ ކުރެއްވުމަށް ަކނޑައެޅިފަިއވަނީ ޖުމުގަރާރަށް ބަހުސް ޙަކީމް. މިޝަހީމް ޢަބްދުލް

މިނެޓާިއ  20ށް މަ. ޕީ.ޕީ.އެކުންތުސި  21މިނެޓާއި  20ރީ ޕާޓީައށް ހޫ. ޖުމްކުންތުސި  29މިނެޓާިއ  24ގަިޑއިރާއި  2

. ކަނޑިތީުމ ކުންތުސި  8މިނެޓާިއ  15އަްށ މް.ޑީ.އޭ. އެކުންތު ސި 12މިނެޓާއި  16.ީސއަށް ން. ޕީ.އެކުންތުސި 21

ރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލަްއވަްއޗޭ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން އަދި އިތުުރ އިއްޒަތްތެ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

هللا ބަރު ޢަބްދުގަރާރެްއގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން މިއަދު އިްއވާލަން އެބަ ބޭނުންވޭ. އެއީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެން

 ދަށުްނ ހުށަހަޅާ ގަރާރުެގ ފުރަތަމަ ވަނަ މާއްާދގެ 142ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދެގ  ،ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ގަރާރު  މިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ގަރާރު.  142ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ކިޔުން އިްއވުން. 

މި ގަރާރަީކ  ،ކަމުގަިއ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ބަޔާންކުރައްވާަފއިވަނީ ދުޤްޞަމަހުށަހެޅުއްވުމުެގ މަިއގަނުޑ 

ކުރަނިވި ހަކަަތ ދަޔާޓެހި ގޮތެްއގައި ައދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި އި އްއެންމެ ރަ ޓާށްތިމާވެ ،ކީ ދިވެހިރާއްޖެއަ

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އުމަށް ދިވެހިާރްއޖެ ހެދުމަށްޤަރާ ކު ޓަކަިއ ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ކުޑަ ހޭަދއެއްބޭނުންކުރާ އަދި ެއކަމަށް
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ށް ކަނިޑތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ބަހުސައީތިދާއިބުކަމުަގއި. ގަރާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ަލއިކަންކަން ކުރުމަށް ގޮވާ

 މެންބަރު.

  

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ޙަކީމް ޝަހީމް ޢަބްދުލްهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ކަން ކުރުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރި ިއ،ާދ އެޅުން ހުއްޓުވަކަނޑުަގއި ބޮޑުއާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިންޑި

ދާ ޖަހައިގެން މަސްވެިރަކމުގައި ބޮޑު ؛ މި ގަރާރަކީ، އިންޑިާއކަނޑުަގއި ކުރެވޭގަރާރު. ދީބާޖާހުށަހަޅާ  އިގޮވާލަ 

 ،އެކަމުގެ ސަބަބުން ަކންނެލީގެ ސްޓޮކް މަދުވެ ،އާއި ކުރުން އާއްމުވެަފިއވާތީކަންނެލީގެ މަސްެވރިކަންއުރަހަދޫނރީ

ހިރާއްޖެއިްނ މަސްެވރިކަމުގައި ިދވެ ،ގެއްލުންވަމުންދާތީ ށް މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަދަާށއި ޞާތިދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤް

ކުރުްނ ަކނޑުަގއި މަސްވެިރކަންއާޚިލާފަށް އިންޑި  އެ ުއސޫލުތަކާ އި،ގެންގުޭޅ ދެމެހެއްޓެނިވި އުޫސލުތައް ކުިރއަރުވަ 

ކުރުމަށާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި އުސޫލުްނ މަނާ ރުންކުދާ ޖަހަިއގެން މަސްވެރިކަންކަނުޑގައި ބޮޑުއާކުރުމަށާއި، އިންޑި މަނާ

 ގުޅޭ  މަސްވެރިކަމުގެ ހާލަތާ ކަނުޑގެ އާ އިްނޑި ؛ގަރާރުހުށަހަޅާ ގަާރރު.  އިލާޮގވަ އެރުވުމަށްން ކުރި ކުރެވޭ މަސްވެިރކަ

ތެިރވެދޭ އެހީ ،ކުރުާމއި، ދެމެހެްއޓެނިވި މަސްވެިރކަން ކުރުަމށް ހިތްވަރުދީގޮތުން ކަނުޑގެ ދިރުންތަްއ ރައްކާތެރި

ގަިއ އާއްމުކުރި ރިޕޯޓު  އިލައިވަަނ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު އެކުލަވަ  2019ން ވިލާތުގެ ބްލޫމެރިްނ ފައުންޑޭޝަނުއިނގިރޭސި 

 ިއ،ވީ ހިނދުގަމެދު ކަންބޮޑުވުްނ ފާޅުކޮށްފައި  ކަންނެލީގެ މަސްވެިރކަމުެގ ހާލަތާއުަރހަދޫނރީ އި ކަނުޑގައާ އިންޑި

ތުމުަގއި އިތުުރ ކަނުޑގައި ބާާނ މަސް ގައާއިންޑި  ،ަނމަ ތުރަށް ހީނަރުވެގެންދާކަންނެލީގެ ސްޓޮްކ އިއުރަހަދޫނރީ

 ،މަހުގެ ސްޓޮކް ދެމެެހއްޓެނިިވ މިންވަރުަގއި ހިފެހެްއޓުމަށް ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުމަށް، ވިސްނުމަކަށް ދާންޖެހިދާނެ ަކމަށާއި

ވާީމ ގު ބެހޭ ބައިނަލްއަ ކާިއ، ތިމާވެްށޓާއި އެމެރިާކގެ ކުންފުނިތަމަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތަްއ ގަންނަ ޔޫރަޕާ

އުމުތަކުން ޤަކުރާ ަކންނެލީގެ މަސްވެރިކަމުަގއި މަސްވެރިކަންއުރަހަދޫނރީ ،އިޔާލާފަިއާވ ހިނދުގައި ގޮވަ ޢިއްޔާތަކުންޖަމު

 ގޮތުން  ގުޅޭ މަސްވެރިކަމާ ،ކުރުމާއިދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަމުެގ އުސޫލުތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި މަސްވެރިކަން

އެކަށީގެްނވާ ގޮުތގައި  އް ވާމީ އުސޫލުަތާކއި ޤައުމުތަކުގެ ގާނޫނުތަގު ެލވިފައި ހުންނަ ބައިނަލްއައިއެކުަލވަ

 ުނވާކުެރވިފައިއިމުޤާ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއްގެންދާކަން ކަށަވަރު ކުރަމުންމަލުޢައެްއގޮތަށް  ނުކުރެވުމާިއ، އެ އުޫސލުތަކާޒުތަންފީ

 ،ކުާރ ޤައުމުތަކުންކަނޑުަގއި ަމސްވެރިކަންއާއިންޑި  ،އިޔާީވ ހިނދުގަ ގަކުރެވިަފއިގަިއ ފާހަކަމަށް ބުނެވިދިޔަ ރިޕޯޓު 

ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެިރކަމުގެ ، ސްތަކަށް ބެލުމެއް ނެތިގެ އިްލތިމާ(ސީ.ޓީ.އޯ.އައި)ން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮިމޝަން އައިންޑި

 ،އި ޔާވީ ހިނދުގަ ކަމަށް ފާހަަގކުރެވިފައި އާއްުމވެފަިއވާ  ގެންދިޔުންޚިލާފަށް މަސްެވރިކަން ކުރަމުން އުސޫލުތަކާ

ކުރުމަށް ތްޒާވް ހިމާޔައްދުގެ ަމހުގެ ރިހަސަރައެ ކަނޑުގެ ަޤއުމުތަކުން އާވެފަިއވާ އިންޑި މަސްވެރިކަމުގެ މަްއޗަށް ބަޯރސާ

މަށް ެއ ެއޅުއަށް ބާރު(ސީ.ޓީ.އޯ.އައި)ނާ ކޮމިޝަން އިންިޑއަން ޯއޝަން ޓޫ ،ރުމަށްކު މަސައްކަތްަތއްޖެހޭ ކުރަންޓަކައި 

ާދ ބޮޑު  ،ންމަތީ އެއްބަސްެވފައިވާ ގޮތުގެން ނާ ކޮމިޝަނުއިްނޑިއަން ޯއޝަން ޓޫ ،އިޔާ ވީ ހިނދުގަލާފައި އިގައި ގޮވަ ރިޕޯޓު
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ކަނުޑގެ ނާޒުކު  ،ކަނދުފޮތިތަކުން ކުރާ މަސްެވރިކަމުން ޮއޔާދާ އޮިއވާލި 300ަދކުން ދޫުކރާ އަޅާ ކޮންމެ އުޅަ

 ގެ ކޮމިޝަނު ށް ލިޭބ ގެއްލުންަތއް އިތުުރވެފަިއވާަކން ހާމަކޮށް އެންނެލީގެ ސްޓޮކަކަހަުއރަދޫނއަދި ރީދިރުންތަކަށާއި، 

ދާ ބޭނުންޮކށްގެން ކުރާ މަސްވެރިކަން އޮޔާދާ ބޮޑު ،އިޔާދުގަ ވީ ހިނން ކަންޮބޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި ސައިންޓިފިކް ކޮމިޓީ

ްނ އިންިޑއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަނު ،ނަމަެވސް ަގއި ެއއްބަްސެވފައިވީ 1991އިން . ހުއްޓުމަކަށް ގެަނއުމަށް އދ

ދާ ޮއޔާދާ ބޮޑު ،ވީއިރު ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކަމަށް  2022މަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޢަ އެްއގޮތަށް  އެ ެއއްބަްސވުމާ

ން ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ މަްސވެރިކަމުން ތިމާވެށްޓަށް ިލބެމުންދާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް އެކި ދިރާސާަތކު

މަްސވެރިކަުމެގ  އަދި މި ،ލޫމާތު ނުލިބުމާއިޢުމަްސވެރިަކމުގެ މަކަނުޑގަިއ ކުރާ އާއިންޑި  ،ރެވިަފއިާވއިރުފާހަގަކު

ިއ، ދިވެހިރާއްެޖއަކީ ޔާއިތުރަށް ހީނަރުވެފައިވާ ިހނދުގަ ކަންނެލީގެ ސްޓޮކު އުރަހަދޫނކަނޑުަގއި ރީއާސަބަބުން އިންޑި

ނަނުގެ ތެއް ގެްނގުޅޭ ހަމަެއކަިނ ދޮށީގެ ނުވަތަ އަތުރިކަުމގެ ސިާޔސަ އަބަދުވެސް ދެމެހެއްޓެިނިވ މަސްވެ

ދާ ޖަހަިއގެން ނޑުަގއި ބޮޑުކައާ ށް އިންޑި ޚިލާފަ ދެމެހެއްޓެނިވި އުސޫލުތަކާ ،ކުރާ ަޤއުމަކަށް ވީނަމަވެސް މަސްވެރިކަން

ވާ ބަެއއް ށް ނިސްބަތްޫޔރަޕަ ،އިރުވީ ގެންދާކަްނ ފާހަގަކުރެވިަފއިކުރަމުން ގެ އުޅަނދުތަކުން މަސްވެރިކަންޔޫރަޕު

އިގެން ދާ ޖަހަޚިލާފަށް ބޮޑު ކުރުުމގަިއ ދެމެހެއްޓެނިވި އުސޫލުތަކާ ކަނުޑގައި މަްސވެރިކަންއާ ކުންފުނިތަކުން އިންޑި

ގެ ކަނޑުގެ ެއކި ޤައުމުތަުކން ވެފައިވާ މަސްވެރިކަމު އާގެންދަީނ ދިވެހިރާއްޖެއިންނާއި އިްނޑިކުރަމުންމަސްވެރިކަން

ގެންދާ އުސޫލުތަްއ ކުރަމުންކަނުޑަގއި މަސްވެިރކަންއާމިހާރު އިންޑި ،ހިނދުމަށް ވީޚިލާފަށް ކަ  އެއްބަްސވުންތަކާ

ކަންނެލީގެ ސްޮޓްކ އުރަހަދޫނރީ  ،ނުކުެރވޭ ނަމަުކރާ މިންވަރު އެކަީށގެންވާ މިްނވަރަށް ދަށްމަްސވެރިކަން ،އި ބަދަލުކުރުވަ

ކުރާ މިންވަުރ މަސްވެރިކަން ،ރު ކުރާނެތީވެދަށް ޭއގެ ނޭދެވޭ އަސަޞާތިޖޭގެ އިޤްމުޅި ރާއް ،ބޮޑަށް ދަށްވެ  ވަރަށް

ނާ ކޮމިޝަން އްޖެއިން އިންިޑއަްނ އޯޝަން ޓޫކުރުމުަގިއ ދިވެހިރާކުރުމަށް ޓަކައި މަސްވެިރކަންމިހާރަށްވުރެ ދަށް

ދާ ޑުދާ ބޮދާ ަޖހައިގެންނާިއ، ޮއޔާ ބޮޑުކަނުޑަގއިއާގެ އިރުޝާދުަތކަށް ފުރިހަމައަށް ތަބާވުމަށާިއ، އިންޑި (ސީ.ޓީ.އޯ.އައި)

ސޫލުތަްއ ކުރެވޭނެ އުޒުކުރުަމކީ މަނާ ކަމެއް ކަުމގައި ހަމަޖެއްސުމަށާއި، ެއކަން ތަންފީޖަހައިގެން މަސްވެިރކަން

ގޮުތގެ ން އެއްބަްސވެފަިއވާ ނާ ކޮމިޝަނުޓޫ ކުރުމަށާިއ، އިންިޑައން އޯޝަންއެކަށަެއޅުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ވަކާލާތު

ތި ހުއްުޓވުމަށް ކުާރ އުޅަނުދތަކުން ދޫކުރާ ޮއޔާދާ ޮއިއވާލި ކަނދުފަންބޮޑުދާ ޖަހައިގެްނ މަސްވެރިކަ ،ންމަތީ

ންނެލި ކައުރަހަދޫނމަށާއި، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ދޮީށގެ މަްސވެރިކަމުަގއި ބޭޭނ ކުދި ރީކުރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަކާލާތު 

މަސްއައިނުން  ،ތިންން މައިއަ  ،ކުރުމުގެ ބަދަލުަގއިއިރިން މަްސވެިރކަންތައް ކަތިކުރުމަށް އޮއިވާލި ކަނުދފަމަދު

ޗަރ ެއންޑް މެރިން ރިސޯސްއިން މަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެގްިރކަލްދިނުކުރުމަށް ހިތްވަރު މަސްވެރިކަން

ގުޅުންހުރި ހަރަކާތައް  ްސެވރިކަމާގެ މަހުކަނޑުމަކަނޑުަގއި ކުރާ އާއިންޑި ހިންގުމަށާއި،  އިލައިތައް އެކުަލވަ ޕްރޮގްރާމު

ކުރުމަްށ މަސްވެިރކަމެއް ކަމަށް ކަށަވަރު  ކަމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ުއސޫލުން ކުރެވޭގެ މަސްެވރިކަނޑުމަހު  އި،ބަލަ
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އެކަްނ  އި،އަށް ޮގވާލަ (ސީ.ޓީ.އޯ.ައއި)ނާ ކޮމިޝަން ފިަޔވަުޅތައް ެއޅުމަށް އިންިޑއަން ޯއޝަން ޓޫ އިއަޅަންޖެހޭ އެންމެހަ

 . ޝުކުިރއްޔާ. މޭމި މަޖިލިސް އިގުރާުރވައެޅުމަށް ރުމަށް ޓަކައި ިދވެހިރާއްޖެއިން ބާރުކުޒުތަންފީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުރިހާ ބޭފުޅުން ެވްސ ކުރަްއވަން އެިދވަަޑިއގަންނަވާ ގަރާރަށް ބަހުސް ންބަރު. މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެ 

 ިއބްރާހީމް ރަޝީދު. މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންެނުވން އެދެން.

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ގަރާރަްށ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހީމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މި

ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަްނ  އިދާ އެޅުން ހުއްޓުވަ ބޮޑުކަނޑުަގއި އާކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އިންޑިއީދުއަޅުގަނޑު ތާ

ދެމެހެއްޓުން.  ނޑުގެ ސްޓޮކުކަ އާދަކީ އިންޑިޤްޞަގަރާރުގެ މަިއަގނޑު މަ މިހުށަހަޅާ ގަރާރު.  އިގޮވާލަ ކުރުމަށް 

ވަރަށްވުރެ މަދުން މިހާރު ކުރާ ؛ ކަނޑުަގއި ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ަވކި އަދަދަކަށްއާްނޑިން ޮގވާލަނީ އި.އޯ.ޓީ.ސީއައި

އި ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ެވއްޖެ މިޔަރު ބޭނުން ވެްސ ކުރީގަ ން އަދި އޭގެ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންވީ. އަިއ.އޯ.ޓީ.ސީ

މުޅި ގެ ބެލެނިެވރިޔާގެ ގޮތުަގއި މިހާރު މުިޅ ދުނިޔޭގެ ކަނޑު އްުދގައި. އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ހަސަރަ ލާފައި މިއިހުއްޓަ

ސްައއިންތައް ތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެއަށް އެތައް ހިސާބަކުްނ ދުނިޔޭގައި މަދުނިޔެ ބަލައިގެންފި އިްއޒަ

ިއ ޕާައޅަމުންދާ ޔޫރަނޑުަގއި އެހެންނަމަވެސް ވަަށއިގެން ދާކަ އާއަޅަން އަންނަ ސަރަހައްދެއް. އިންޑި ބުރުޖަހާފައި ބިސް

ާދއެޅުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނޭގ  އިނޑުގަކަ ހުއްޓާލަންޖެހޭއެބަ އެމެރިކާ އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

މަސް ސްޓޮެކއް ، ިމލިއަން ޓަނަށްވުރެ ގިނަ މަްސ އެބަހުރި 1ެގ ސްޓޮކެްއ އެބަހުރިކަން. ދިވެހިރާއްޖެއިން ކިހާވަެރއް

ންާދ މުރުވަމީޓަރު ަދއުހާސް އަކަކިލޯ 90 ،މީޓަރަށް ބަލާއިރުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުަގއި. އެީއ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އަަކކިލޯ

 ،މިލިއަން ޓަނުެގ މަސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހިފޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރޭ. އެހެންނަމަވެސް  1، ސް. އެހެންވީމާމަ

ނީ. ދަކުރަމުންއެކްސްޕޯޓް  ިއންާހސް މެޓްރިކްގެ މަސް ާރއްޖެ 80ލައްކަ  1ކުރަމުންދަނީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ބޭރު 

ވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުން ގުބެހޭ ބައިނަލްއަ  ތިާމވެށްޓާ ގެއެމެރިކާ އިޔޫރަޕާ ށް އަދި ން އަުޅގަނޑުމެންނައައި.އޯ.ޓީ.ސީ އެކަމަކު

ކުރުމަށް. އިއްޒަތްތެރި ވެސް ހިފަމުންދާ މަސް މަދުއަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ،ކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕްރެޝަރ މި

ގުޭޅ   ތިމާވެށްޓާވެރިކަމަކީކުރެވިދާނެ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސްންދާ މަސް މަދުމުރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ިހފަ

ގޭްމ  ނީ ިބގްދިވެހިާރއްޖޭގައި ޙަީޤޤަތުގައި ކުރަވެސް ރަްއޓެހި މަސްެވރިކަމެއް.  މަސްވެރިކަމެއް. އަދި ފަތުރުެވރިކަމާ

ކުރާ އުސޫލުްނ ޝަލް އެހެން މީހުން ކުރާ ވިޔަފާރި ުނވަތަ މަސްވެރިކަން. މިއީ ދުނިޔޭަގިއ ކޮމާންގފިޝި

 ފަހަރަކު މަހެއް ބާނަމުންދަނީ. އެހެނިހެން ރާއްޖޭގައި ބާނަނީ ފަހަރަކު މަހެއް.  ން. މިމެއް ނޫ ކުރާ ޤައުމަސްވެރިކަން
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 ،ސަރަހައްދުަގއި ބޮޑެތި ދާ އޮތް ކިލޯމީޓަރު ވަށަިއގެން އަކަހާސް  90ައުޅގަނޑު މިދެންނެވީ  ؛ކަނުޑގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނުކުާރ ަކނޑަކީ މަސްވެިރކަންއާންެޖހޭ އަޅުގަނޑުމެން. އިންޑި ބޯޓުތައް ުހއްޓުވަ ކުރާައޅަިއގެން މަސްވެިރކަންއޮޔާދާ ދާ

ދާ އަޅަިއގެން  ކަހާޮބޑެިތ ކަނޑު ،ސެއިނިްނގޕާ ،ކަހާކަނޑު  ،ބޮޑެތި ދާޝަލް ޮކމާ ،ގޮުތަގއި ގެސަރަހައްދެއް 

ގޮަތކަްށ ޓެހި އްރަ ޓާށްކަނޑު އަުޅގަނޑުމެން ކަނަޑއަޅަންޖެހޭ. ތިމާވެއާނުކުރާ ސަރަހައްެދއް ކަމަށް އިންޑި ކަންމަސްވެރި

ބޭރުގެ މަސްވެރިންނަށް އެބަ  ،ބޯޓުފަހަރާއިންނަނީ ބޭުރގެ ހުރިހާ މަސްއަ ެގ ސަރަހައްދު މިޖޭރާއް .ކުރާމަސްވެރިކަން

ނަކަން. ދިވެިހރާއްޖެއަށް މަސް ވަންނަކަްނ އެބަ އެނގޭ. އެހެންވީމާ، އެނގޭ ިދވެހިރާއްޖެ ވަށަިއެގން މަސް ވަން

 .ކޭ ކަންނެލިއްއެއީ ދުނިޭޔގެ އެންމެ އަގުޮބުޑ ބާޒާރަށް ވި ޔާކަންނެއް ލޯބޮޑު ،އި ޔާަކންނެއްއުރަހައި ރީނދޫޔާ ކަންނެއްބޮޑު

ވާމީ ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ގު ބަިއނަލްއަ ،އެމެރިކާ  ،ޔޫރަޕު ؛ރާބަޔާންކު ަޖހައިގެން. މި ގަރާރުަގއިހުރިހާ އެއްޗަކަށް ވަށާ ދާ އެ

ޓެހި ގޮތަކަށް ނުވަތަ މިހާރު އްރަ ޓާށްއަޅުގަނޑުމެން ތިމާވެ ނީ އަންނަ ން މިކުރުން ހުއްޓުވެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕްރެޝަރ

ިވ ވެރިކަމުަގއި ަވގު ިވޔަފާރީގެ ާފއިތު ތަކެއްުއޅަނދުބަިއވަރު  ނުކުރާ އެތައް ޚިާލފަށް ރިޕޯޓު ރާއްޖޭަގއި ެވސް ަގާވއިދާ

 .އުޅެނީ ހުރިހާ މައްސަލައެއް ން މިއޭގެ ސަބަބު .ވިޔަފާީރގެ ގޮުތގައި ރާއްޖޭަގއި މިދިޔަ ވެރިކަުމގަިއ ހިންގި، ގޮތުަގއި

ަނ ވުެރ ގި ސަތޭަކއަށް 4 ،ަވގު ބޯޓުތައް ެވއްދުމާއި ،އެޅުާމއިދާަވގަށް ، ންސަރުކާރުން އޭރު ގެްނގުޅުނު ސިޔާސަތު

 އުޅަނދަށް ސާޅީސްވަރަކަށް ބައްތިރީސް ނުަވތަ ޚިލާފަށް ގާތްގަނޑަކަށް  ބޯޓު ވައްދަިއގެން އޭރުގެ ަސރުކާރުން ގަާވއިދާ

 ހެރީލާަފއި އެހައިިދވެހިރާއްެޖ ކަނޑު ކަކަށް ދީފައި އޮތީ. ލަ ސަތޭކަ ކޮންމެސް ވެސެ 4 ެއއީ  ކަަމކުއެ .ނީއި އޮންނަދީފަ

 އެންމެ  އިމަްސވެރިންނަށް ދިމާވެފަ އޮތް ހާލަތު. އޮތީ އަުޅގަނޑުމެން ވެިރކަމުން ފޭބިއިރުަގއި މި ނުގޮސް. ޔާމީ ނުޔާމީ

ވާީމ އަގު ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ބައިނަލް ރިކަމުގެ ސިނާޢަތަްށ ޖެހިފައި އޮތް އެންމެމަސްވެ ،ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކަކީ މިހާރު

ޑުމެން ބާނާ މަސް މަދުކުރަން މި އަންގަނީ. ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅޭނީ؟ ޕްރެޝަރ. ދިވެހިރާއްޖެއަށް ައޅުގަނ

 އަށްރޯސާވަީނ ކާގޯއަށް. ދިވެހިރާއްޖެ އޮޕަރޭޓުކުރާ އެއަރަލއިންތައް ބަ އަށްމިހާރުވެްސ ރާއްޖެ އިންދިވެހިރާއްޖެ

ންެތރޭ ފުލްކޮށް އެ އަންނަނީ ސީޒަ ަތއްބޮޑެިތ އެއަރކްރާފްޓު ،ފަތުރުވެރިން ގޮަވިއގެން އަްނނަ އެއަރލައިންަތއް

މަސްވެރިްނގެ ކާގޯ ލިބޭތީ. މަސްވެރިންނޭ  ؟ތިރީސް މީހުން ގޮަވއިގެން އެ އަންނަނީ ކީްއވެގެންތޯ ،ވިއްަސކަށް

 އުމުގެ އިޤްތިޞާދު ދަމަހައްޓަނީ. ފަތުރުވެރިކަން ހަމައެކަނި ކުރަން ެވއްޖެއްޔާ ޤަމި ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ތިބި މަސްދޯނިތަކާއި ހުރިހާ އެްއޗެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ކުރެޭވނެ. މިއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނު

ހަމަ މަސް ޖަގަހަތަކުަގއި ަދއްާކ  ން މިވެސް. ައޅުގަނޑުމެ އިން ބަދަލުކުރެވިދާނެ ފަތުރުވެިރަކމުގެ ތެރެ

 .ކުރަނީމަސްވެރިކަން  ަގއިޖޭބަދަލުކުރެވިދާނެ. ދިވެހިާރއްށް ވެްސ އައެއީ ިބްގ ގޭމް ފިޝިންއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އަޅުގަނަޑކަށް ނެތް އެނގިފަެއއް ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓުން  ގައި ދިވެހިރާއްޖޭ ،ވެްސ ނުފެނޭ އަޅުގަނޑަށް ދުވަހަކު

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ފިޝަރީޒް އެްންޑ  ން.އެއްވެސް އެްއޗެއް ހޭދަކުރާކަ ށްޕްރޮމޯޝަނަ މުގެކަމަސްވެރި

 ،ރިޓީއަށް އުފުޑް ސެކި .ފިޝަރީޒް އެންޑް ެއގްރިކަލްަޗރ. 0.8؟ %ވަނީ ކިހާވަރެއްތޯ ޖަހާފައި މި ށްއެގްިރކަލްޗަރަ
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އަުޅގަނޑުމެން  ށްދައްކާއިރަ  ވާހަކަރިޒަމުގެއައަްށ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހަމަ ޓުޕްރައިމަރީ އިންޑަސްޓްރީ 

ޖޭގެ ކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް. ރާއް ށްދިވެހިރާއްޖެ އިޤްތިޞާދަ ،ވިސްނާލަންޖެހޭ މަސްވެރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިނާޢަތު

އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ފުންކޮށް ފަތުރުވެރިން އަންނަނީ މަސްވެރިން ކުރާ މަސައްކަތުން. އެހެންވީާމ،  ،ފަތުރުވެރިކަން

ދާ އެޅުން ވާމީ ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުތަކަްށ ވަދެގެން ބޮޑުއަގު ނާފައި އަުޅގަނޑުމެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބައިނަލްވިސް

 އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ުޝކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ގޮާވލަން  މެންހުއްޓުވަން ައޅުގަނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާނަން. އިންބަރު. މި ގަޑީގައި ނުވަތަ މިއަދު ހިނގަމުންދާ ކޮމިޓީތައް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަމެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ންޑް ގައި ސްޓޭޓް އޯ 9:30ގައި ކުރިއަށްިދޔަ.  2ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ ، އުމީ ތަރައްީޤގެ ކޮމިޓީޤަގައި  9:30

މިނިވަްނ  ، ކުރިއަށްދަނީހާރުޖެހީއްސުރެ މި 11ަގއި ކުިރައށްދިޔަ.  5ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ،އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ޖެހިއިުރ  12ޖެހީއްސުރެ މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީ.  11ޖެހީއްސުރެ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ.  11މުއައްސަސާަތކުގެ ކޮމިޓީ. 

ޖަހާއިރު ލާމަރުަކީޒ  2ގައި ފަާށނެ.  1ޖުޑީޝަރީ ކޮމިީޓ؛ ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ،ޖަހާއިރު 2ފެށީ.  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ އެ

ަގއި 3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ،ންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީސްޓޭޓް އޯ ،ޖަހާއިރު 2ިއ ފަށާނެ. ގަ 2ޓަރި ކޮމިޓީ ކޮ ،ކޮމިޓީ

ގައި ކުރިއަށްދާނެ. 4ކޮމިީޓ ކޮޓަރި  ،ކޮމިޓީ އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ެއންވަޔަރަންމަންޓް ،ޖަހާއިރު  2ކުރިއަށްދާނެ. 

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އަލިފުށީނެ. ކުރިއަށްދާ ަގއި 5ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ،ޖަހާއިރު ފެޓިޝަން ކޮމިޓީ 1އަދި 

 .ރަޝީދު މުޙައްމަދު

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން އަލިފުށީ

  ...ހުއްޓުވުމަކީ އެުޅން ދާޮބޑު އިކަނުޑގައާ އިންޑި

 

 (ަވޑަިއގަތުންބަރު ަޙސަން ޢަފީފު ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެން)

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 .މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދުއިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  އަލިފުށީ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށި



58 

 

ހިރާއްޖޭަގއި ދެމެހެއްޓެިނވި ިދވެެއޅުމަކީ  ދާކަނޑުގެ ޮބޑުއާ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، އިްނޑި

ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި މި  ކަމެއް. އެންމެ  ވާޓަަކިއ މިހާރު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިމަސްވެރިކަމެއް ކުރުމަށް

ކުރަނީ ޔޫރަިޕއަން ޔޫނިއަނަށް ނިސްބަތްާވ  ކަނޑުަގއި ބޮޑުކަންނެލީގެ މަްސވެރިކަން މިއާ އިްނޑި ،ސަރަހައްދުަގއި

މި ސަރަަހއްދާ ދުރު ޚާއްަޞ ގޮެތްއގައި  ،އުޅަނދުފަހަރު މިތާނގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެން  އެއުޅަނދުފަހަރުން. 

މި ސަރަހައްދުގައި ބޮޑުކަްނނެލީގެ މަސްވެރިކަން ނުވަަތ އަންނަީނ  އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓްރީވެގެން މި އިއުމުތަކުގަ ޤަ

އުމުގެ ޤަ ދެމި  ،ދި މޮރިޝަސްއަްނނަނީ ސީޝެލްސް އަ ކުރާ ަމސްވެރިކަން ކުރަން މިބޮޑުދާ އަޅަިއގެން 

ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްުދގައި މިގޮތަްށ ޕަރސެއިން މަސްވެރިކަމެއް  މިފަދަ މަސްވެރިކަން މި. އަޅާފަ ންސްގެ ތެރެއިން ލައިސަ

 ،މަސްއް ނޫން. ކަޅުބިލަޔެ  ކަންނެއްހަމައެކަނި ،ގިނަ ބާވަތުގެ  ހިމެނޭ ވަރަށްކުރުމަކީ އެއީ މި ސަރަހައްދުގައި 

މިނޫންެވސް އަދި ކިތަންމެ އެހެން  ،ވެލާނެގޭ އެބަދާ މި ދަލުން ލާ ބޮޑުއިކަހަ ،ދާބޮޑު ، ޕަރސެއިްނގައިއޭެގއިތުރަށް

 އަންނަ މަސްތަުކގެ ލެވިގެން އާދޭ. ިމގޮތަށް ކަހާލެވިގެން އި ބަިއވަރު ކަހަ މަހުގެ އެހެން ބާވަތްތައް .ސްތަކެއްޕީޝީސް

ންދެން ންދެން އަދި އެންމެ ކުދި ސައިުޒގެ މަސްތަކަށް ދާށް ދާ ޔައްތެރޭގައި ސަިއެޒއް ވެސް ނެތް. އެންމެ ކުދި ކަންނެ

ކަނޑުގެ ސްޓޮކަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަެކއް އެބަ ފޯރާ. ިމގޮތަށް ކުިދ އާއިންޑި  ،ރާއްޖޭގެ ،ގޮަތކީ ވާކެހިގެން ައއިމާ 

ޅުގަނޑުމެންގެ ސްޓޮކުްނ ދޫކުރާ ސައިުޒގެ ހުރިހާ މަހެއް އެބަ އަބިސް ،ގޮތަކީ ވާ ކަހާލުމުގަިއ މިލެވޭ އިމަސްތައް ކަހަ

ާޚއްޞަކޮްށ ދިެވހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރިކަމަީކ  ،ަޓކައި އަުޅގަނޑުމެންެގ ސަަރހައްދުގައި ސަބަބަށް މަދުވެގެންދޭ. މި

އުމަކީ ޤަ ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރާ ބޮޑު  އެންމެ ،އުަމކަށް ވާއިރު ޤަށީގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއަގއި ދޮ

ތުން މަހުގެ ގޮ ކުރާމަސްވެރިކަންއަުޅގަނޑުމެން ، ގޮތަށް ބަލާއިރު ކުރާމަސްވެރިކަން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ދިވެހިރާއްޖެ.

ވެސް ގަނޭ.  އުމުަތކަށްވުރެ ބޮޑުކޮށްޤަކޮލިޓީއަށް އަންނަ ތަފާތާ ެއކުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނގެ މަހުގެ ައގު އެހެން 

 ،ކަމަށް ހުރަސްެއޅޭ ގޮތަށް މި ސަރަހައްުދގައި މަސްވެރި ،ކުރާ ަބޔަކަށް ހެންވީމާ، މިފަދަ ގޮަތކަށް މަސްވެރިކަންއެ

 ަގއިމު ކުރުމަކީ ެއއީ ހަމަކަނުޑގަިއ މި ސަރަހައްދާ ގުޅުން ނެތް ބޯޓުފަހަރުން އައިސް މަސްވެިރކަންއާޚާއްޞަކޮށް އިންޑި 

 ،ށް ބަލާއިރުއަންނައިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ހޯދިފައި ހުރި ހޯދުންތަކަހަމައަށް  ވަނަ އަހަރާ 2024ވެސް 

ކަމެއް.  ގެންދާނެނިމި ނެތި، ގައިުމވެސް ފަާނވެގައިމުވެްސ ކަންނެލީގެ ަމސްވެރިކަން މި ސަރަަހއްދުަގއި ހަމަހަމަ

ގޮތް ހިނގާ ުކޑަކޮށް  ދާކުރަމުްނ މަްސވެރިކަން އިާރްއޖޭގަ ލާއިރު މިއިޒީގެ ތަޖުިރބާއަށް ބަލައަޅުގަނޑުމެން މާ

ގައި ގާހަަކއިެގ މަސްވެިރކަން ކުރިން. ފާނާެގ މަސްެވރިކަން ކުރިން. ހުއިފިލަނާޑެގ ލަމާ. އަުޅގަނޑުމެން ިމތާނއިބަލަ

ގެ ޮގސްފަ. މީގެ ނަތީޖާއެއްަވނީ އެ ބާވަތްތައް މުޅިން ހުސްވެ ންމަސްވެރިކަން ކުރިން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޓޮކު

ާއއްމުކޮްށ އަޅައިގެން އްޔާ މި ދާންޖެހެނީ ފުޅިޖެހިއްޖެޑުމެން މިހާރު ހުއިފިލަނޑާ ފަދަ ތަކެތި ނަގަންގޮތުން އަުޅގަނ

ދޭތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޓަކައި ދޭތެރެޖެހެނީ. އެސަބަބަށްކުރަން ފުންމިނުން އެ މަސްވެރިކަން ނޫޅޭއިންސާނުން ގޮސް

 ،ވީމާ އެހެންވަނީ.  ދޫކޮށްލަންޖެހިފައި މި މީހާ ފުރާނަ ،މްބަރުތަކަށް ލާންޖެހިމަސްވެރިކަމުަގއި ުއޅޭ މީހުން ޗެ
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މި ސްޓޮކް މާޔަްތކުރަން އެބަޖެހޭ ހިވަރަށް ބޮޑަށް  ،މާޔަތްކުރަންހި އޭއަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހެ، އުޅެނީ ދަންނަވަން މި

 ؛ޓަކައި ހެދިފައި ހުރި ތަފާތު އެކިމާޔަތްކުރުމަށްހިދޭތެރޭގައި. އަުޅގަނޑުމެން މި ސްޓޮކް  ނެ ގޮތަކާޓޭއްހިފެހެ

ކީ މި ބޭފުޅުްނެގ މަގެ މަސްވެރިކަލުދަކަހާ ބޮޑުދަ ތަންތަނުން ފަ  ފައުންޑޭޝަންންރިމެލޫ މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ ބް

 ރާތްތަކަށް ެއކި ކަމަށް އީ.ޔޫގެ މަސްެވރިކަންކުރާ ފަ ދިރާސާތަކުން މިއީ އެްއގޮތަަކށް ވެސް ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެްއ ނޫން

ޔައިރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް . ޚާއްޞަކޮށް ިމތާނގައި ވާހަކަދެެކވެމުންދިފަން ވަނީ ދަންނަވާމަތީ ފަހަރު

ވަރަށް ގިނަ މިކަމަށް  މިަޝނުންކޮ އޮންނަތަްއ ބަލަހައްޓަން އްއްދުގެ ޓޫާނގެ ކަންތަ ހަަސރަމި  ،ިވގެންދިޔަރެގަކުހަފާ

ބެލުމެްއ ، އްމެކުރުތިރާމުހު އިލަވެސް ކަހައް މިއަކަށް އެެއކަމަކު، ވެސް ދާކަން.  ންހެދިގެ ގަާވއިދުތަާކއި ގާނޫނުތަކާ

ޞަކޮށް ސީޝެލްސްާއއި، އްރަންޖެހޭ. ޚާ ، އަުޅގަނޑުމެން މަަސއްކަތް އެބަ ކުއުމުތަކުން. އެހެންވީމާޤަނެތް މި 

ބަޖެހޭ މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތަެކއް އެ އުމުތަކާދޭ ޤައްދަހުބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރަށް މަސްވެރިކަންކުރަން  ،މޮރިޝަސްއާ

ރަން ލޮބީކޮްށގެްނ ވެސް ެއކަން ހުއްުޓވޭތޯ ވެރިކަންކުސްބާވަުތގެ މަ  ކުރާާރއްޖޭަގއި  ،ދެމެހެއްޓެިނވި ،ކޮށްގެން

ންނަ ިރކަމަށް އަވެާރްއޖޭގެ މަސް ވެސް މި މިއީ ހަމަގައިމު  މިކަން ކުެރވިއްެޖއްޔާށްނޫން ޮގތަކަ މަސައްކަތްކުރަން. މި

ދާނެ. ގިހަރުގައި ނޭނފަ މިއީ ކޯްއެޗްއކަން ދަލޭ ބުނީމަބޮޑު ،ބުނީމަ ނިންއޭސޭރވާނެ. ައޅުގަނޑު މި ޕަ ބޮޑު ލޮޅުމަކަށް

ތަކަށް ރި ބޯޓުހުދީފައި އްދަހުހާސް ދާ މިހާރު  95ކޮށްލަނީ ބަިއަވރު ދާ. ޮއޔާދާ ދާތަކެްއެގ ގޮތުަގއި މި ދޫބޯޓުފަހަރުގައި 

ެގ މީ މަހެއް. ހާހުރި ހުރި އްުދގައި ހަ މި އަންނަނީ މުޅި ސަރަންކެިހގެދޫޮކށްލާ ކަމަށް ވަންޏާ   އިނގޭތޯ.ބަ ދޫކޮށްެލވޭއެ

އް ކިޔަވަން ުއޅުންއިރު ތަބެހޭ ކިޔެުވން ިރކަމާމަސްވެ ނުގައި އަމިއްލަ އަތުން އަުޅަގނޑު ހެދިން އިނގޭތޯ. ޖަޕާލެއްދަ

ޔާ ލި ރޭސްޓްޖަޕާނު ކަނޑުަގއި، އޮ ،އި އެ މަްސވެރިކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ުއޅުނިންފަލް ދަލެއް ހެދިން. ހަދާމޮޑެ

ތަން ފެނުނު މީހަކު  ުޑަގއި އިނގޭތޯ. މި މަސްވެރިކަްނ ކުރާނކަ ތައިލެންޑު ،ަކނޑުަގއި ކަނޑުަގއި، އިންޑޮނޭޝިޔާ

، ކޭ. އެހެންވީމާ މަަސއްކަްތކުރަންޖެހޭ ކަމެ އިުޓަވން ގަދައަޅަ އްވެްސ މިއީ ދިވެހިާރއްޖެއިން ހު ނާނެ ހަމަގައިމުބު

ން އިދުތަުކގެ ތެރެއިގަވާ ދޭހެ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ،ނީއުޅެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި

ަޓަކއި މި ސަރުކާރު ގުޅިގެން  އެކަން ހުއްޓުވުމަށްއްރާ ޤަުއމުތަްނކުރިކަވެއްދުަގއި އެ މަސްހަޚާއްޞަކޮށް މި ސަރަ

މަސްވެރިކަން ަހމަ ޔަޤީން ކުރިއަށް އޮތް  އަޅުަގނޑުމެންގެ ،ނަމަނޫންހެންމަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން އެަބޖެހޭ. އެ

 ރަްށ ބައެްއ ފައުންޑޭޝަންަތކުންހަރު އަންނަންާވއިވަނަ އަ 2024 ،އި ބޮޑުތަނުން ހުއްޓިދިވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭގަ 

 ...ދާނެ. އެހެންވީމަސްވެރިކަން ނެތިެއ މަަގއި ޖޭރާއް މި އި އޮންނަ ގޮތުން ވެއްޖެްއޔާފަމަޢުލޫމާތު ދީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި އްދާއިރާގެ އި ކަނިޑތީމު  ،ޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލަނީތެރި ެމންބަރު. އާދެ! ދެން އަތްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމަށް. هللا މެންބަރު ޢަބްދު
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 ވާހަކަދެއްެކވުން:ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ލާ އިމަްސވެރިކަމެްއ ކުރުމަށް ޮގވަ  ިނވިދެމެހެއްޓެ ،ދާ އެޅުން ުހއްޓުަވއިއާދެ! ބޮޑުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ދަުލގެ ބޮޑު ،ލާއިރު އިން ައޅުގަނޑުމެން ވާަހކަދައްކަ ގޮތު ބެހޭ ދަނީ. ދެން މިއާ ހުށަހެޅިގެްނ މި ރާރެއް ިމއަދުގަ

ދެވިގެްނ އްދަހުއުޅަނދަކަށް  239 ވޭކަނުޑަގއި އެބައާވަގުތު ވެސް ިއންޑި ދެވިފައި މިއްދަހުރުމަށް މަސްވެރިކަންކު

 ނދުތަކުން ދީަފއި އެަބވޭ. ދެން މި އުޅައްދަހުޮއޔާދާ ކަނޑުފަިތ ދޫކުރުމުގެ  350ކުރޭ. ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް ބައެކަން އެ

، މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ހާސް އެބަވޭ. ެއހެންވީމާ 95އެ ވިދާޅުވާ  ށްލީމާކޮބޯޓުން ދޫ 239 ،ކަނދުފަތިޮއއިވާލި  350

 ރާއްޖޭަގއި ެވސް މަސް މެްނ މިއަުޅގަނޑު ،ާވންޖެހޭ ކަމަކީއަދަދެއް އިނގޭތޯ. ީމގައި ައޅުގަނޑުމެން އަިދ ކަންބޮޑު 

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު  ،ދަނީ މިެވގެން  ގެންދޭ އިނގޭތޯ. ނަތީޖާއަކަށްންގަންނަ ފަރާތްތަކުން މިކަން ވެސް އެބަ ކުރަމު

ދެމެދު ކިއުަގއި  ފަސް ދުވަހާ ތަރު ދުވަހާއިހަދުވަސް ނޫނީ  އަުޅގަނުޑމެންގެ މަސްވެރިންނަށް ދެ ، ބުނަނީމިވެސް 

ކިރުވާަފއި  އަޅައިގެން އައިސްދަނީ މިފަދަ ބޯޓުތައް މިގޮތަށް ދާ  މިންވެގެ ޖެހުން އެންމެ ބޮޑު އަސްލަކަށްހޭމަޑުކުރަންޖެ

 ގެން މިވެ  އެބަ ދިގުަލިއގެންދޭ. ނަތީޖާއަކަށް ގަންނަންވީމާން މަސް މު މީހުންގެ ދޯނިފަހަރުއްދެން އަޅުގަނޑުމެްނގެ އާ 

ގޮްސ ރިޖެކްޓް ބައި ބޮުޑވެގެންިދއުން. ހަމަ ރިޖެކްޓް ބައި ބޮުޑެވގެން ގެއޭތީ  ،ބާނާ ކަންނެލި ޅުންފު ބޭހަމަ އެ ،ދަނީ

އަްށވުރެ ދަށްެވގެްނ އެ  ައއިމާންެވގެޓްއަދި ރިޖެކް ަފއި ހުންނަނީ.ދޭތެރެއަށް ވެއްޓި ފަންާސހާ އަދި ައގު ސާޅީހާއި

 ށްދާ އެޅުން އަޅުގަނޑުމެންނަބޮޑު  ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި . އަޅުަގނޑުގޮތް ދާ ންމިކަން ހިނގަމު ، މިއީންވީމާހެ. އެދޭއެބަ

ރާއްޭޖގަިއ މަސްވެރިކަންކުރާ މަްސވެރިންނަށް ނުހަނު އޭެގ  ޔާ މިއްދިޔައިމަ އިރާދަުކރެއްވި ހުއްޓުިވގެން

ޭއގަިއ ހުންނަ  ދާ އަަޅއިގެން ނޑުަގއި ޮބޑުކަ ، ެވސް ގަބޫލެްއ ނުކުރަންށް ރަމުންދާނެ. އަުޅގަނުޑ އެްއގޮތަކަފައިދާކު

ހުން އިނގޭތޯ. ދެްނ މި ހުންނަނީ ބިސް. ބިސް މީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ރަނގަޅު ކަންނެލިކޮޅު އެ ަނަގނީ އެ ،ރަނގަޅު

، ައޅުގަނުޑ ވަނީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ މިއަުޅގަނޑުމެންނަށް އަތުޖެހޭވަރު  ،ނަނީމި ުހން ދޫނުކުރާ ކަންނެލިކޮޅު

ދެވޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަޔަށް  ކަންނެއްޔާ ސްލުވުނީމާ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ އަޓުގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ެއކަން ހުއް

މި  ،ވަގުތު ައޅުގަނޑު ހަަމ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ގޮްސގެން އަދި ޭއގެ ފައިދާ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރާނެ އިނޭގތޯ. މި

. އިނގޭތޯ ސްކޮށްލަދޭންވީހުއިާރއެްއގައި ބަދާ ޅާރާރަށް ހަމަ ވަރަށް ފުގަރި މެްނބަރުން މި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެ

ނުމަށް ޓަކަިއ ނީ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަށް މިއަށްވުރެ މާ ރަނގަޅު ގޮތްަތކެއް ހޯދައިދިޅެއު އަޅުގަނޑުމެން މި

ްނ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޤީ، މި މަސައްކަުތގައި ައޅުގަނޑަށް ޔަމާކުރަނީ. އެހެންވީތްމަސައްކަމި އަޅުގަނޑުމެން 

ދާއިރާެއއްަގިއ  ފުޅާ، އެހެންވީމާ. ކަންއްބާރުލުން ދެއްވާނެއެމެންބަރުން ވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަޔަށް  އިއެންމެހަ

ންެގ ައޅުގަނޑުމެ ،އަދި އަުޅގަނޑުމެން ،އަދި އަުޅގަނޑުމެން ބަހުސް ވެސް ކޮްށގެން ،ކޮްށެގންވަރާއަޅުގަނޑުމެން މަޝް

ރުން ކާމާތުތައް ވެސް ހޯދަިއގެން އަޅުަގނޑުމެން މި ސަރުމަޢުލޫމަސްވެރިންގެ އަތުން އަުޅަގނޑުމެން އިތުރު 
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ކަންކަން ޭއގަިއ  ކުރާތަނަށް ދާއިރުގައި އަުޅގަނޑުމެން މި ބަހުސް މި ބިލު ހުށަހެޅިގެން މި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ންޖެހޭ ފެނިގެންދާ މިއަށްވުރެ މާ ރަނގަޅު ގޮތްތަެކއް ށްްސވެރިންނަމަ ،ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ،ރިޢާޔަތްވެ

ތަނަށް ޤަރާރުތަކެއް ހުށަހަޅަިއގެްނ މި ކުރާ މަސައްކަަތކީ ވެސް  ުކރަން. އަުޅގަނޑުމެން މިލު ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫ

މަސައްކަތް. އެއީ  ޓަކައި ުކރަމުންދާރިންނަށް ރަނގަޅު ގޮްތތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށްހި ަމސްވެވެޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ދި

އިނގޭތޯ. އަިދ  ުދގެ ހަމަ އެއްބައި އެއީ މަްސވެރިްނނަކީ ވެސްޞާތިޤްރާއްޖޭގެ އި މި ،ންލުކުރަން ގަބޫއަޅުގަނޑުމެ

ންގެ ވަރުން ވަރަށް ކުރާ މަސައްކަތް އެ ބޭފުޅުހަމަޔަށް އެ ބޭފުޅުން  އެ ބޭފުޅުން މިއަދާ ލުންހާއުނދަގޫ ވަރަށް ދަތި

ލެްއ ރަނގަޅަށް އެކަން ކުެރވޭނެ މާޙައު ުކގައިތަޮއޑިއެ  ،ޑިތަެކއް ބަނދެފުރިހަމަކޮށްފި އިނގޭތޯ. ރަނގަޅު އޮ 

އެ  ،. ެއހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މި ބޭނުންވަނީއިނގޭތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަުޅވެރިންނަްށ ހޯދައިދެއްަވއިފި

 ކުެރވޭނެ  އެުކގަިއ މިކަން އެ ބޭފުޅުންނަށް ފަސޭހަކަމާ  ،އަގު އަުޅގަނޑުމެން ގެނެސް ަހމަ އްޔަށްބާނާ ކަންނެބޭފުޅުން 

ވަިކވަިކ  ރާރު.ގަވަނަ  5ދާ މިއީ  ހުށަހެޅިގެންށްމާޙައުލެއް ައޅުގަނޑުމެން ހޯދައިދިނުން. މިއަދު މި މަޖިލީހަ

ރާރު އެއްކޮށްލީާމ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަސް ގައިލާއިުރަގިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ރާރުތަކުން ބަލަގަ

ެއކުަގއި އަުޅގަނޑު ހަމަ އް ފަރުމާކުރާއިރުަގއި. އަދި މިއާލެން ބިމެފުރިހަމަވެގެން އެބަދޭ އިނޭގތޯ އަޅުގަނޑު

ކުރުމާ  އެްނވެރިކަން، ބިލު އަންނަިއރުގައި ެގ ގޮތުން ވެްސ ައޅުގަނޑުމެން ހޭބެ އެްނެވރިކަމާ ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

 . ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށްކޮންމެވެސް ގޮތްތަކެއް ހޯދައިގެން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށްގޮތުން ވެސް އަޅުގަނުޑމެން  ބެހޭ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ދައްަކވާނީ މައްޗަންޮގޅީއާދެ! ދެން ވާހަކަފުޅުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މަދު ޚައިތަމްދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙް މައްޗަންޮގޅީ

ޝަހީމް هللا ޢަބްދުމި ގަރާރުން ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ބޮޑަށް އަުޅގަނޑަްށ އެަބ  ން ވަރަށް އިމި  ،ވާހަކަައކީ ލެޭވނެއިދޭެތރޭ އަުޅގަނޑު ދަންނަވަ  ގަރާރާހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

 ،އޮންނަނީ ސްވުންތަުކގަިއ މިމި އެއްބަ  ވެފަ. ވަނަ އަހަރު 1991ކުރެވޭ އދ.އިން ެއއްަބސްވުންތަެކއް އެަބއޮތް ފާހަގަ

 އިނގޭތޯ. މި ހަމަ ކަނޑުކަހާ ބޮޑުދާއީ ނުކިޔާނަން އެހެން ނަމެއް. މި މެން މިއަށް، ައޅުގަނޑު ކަނޑުކަހާ ބޮޑުދާ 

އަހަރު ފަހުން މިއަށް  31ބަލާއިރު ވެްސ ހަމައަށް  ިމއަދާވެސް ނަމަ .އެއްބަްސވެފަ ށް އެކަމަކަންތައް ހުއްުޓވުމަށް 

ވަރަށް ދިގު މުއްދަތެއް ކަުމަގއި އަުޅގަނޑު މި ބަލަނީ ، އެހެންވީމާ، ވަރަށް އޮތީ.  ގޮތަށް މި އެކްޝަެނއް ގެނެވޭ
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އަީކ  33ގެ ތެރެއިން %ލާކަމުަގއި ެވއްޖެއްާޔ ކަޅުބިލަމަސް. ކަޅުބިަލމަހުއިމަސްވެރިކަމަށް ބަލަ މި މިހާރު ދެްނ . އިމީގަ

އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިންނަށް މި  16ތަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް. % އަން ޔޫނިއަްނގެ އުޅަނދުފަހަރުން މި ޔޫރަޕި

ން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބު ކަނުޑކަހާ ބޮޑުދާ ކުޑަުކޑަ އަދަދެއް އިނގޭތޯ. ެއއީވަރަށް އެއީ ލިބެނީ. 

ލާކަމުގަިއ އިބަލައޮތީ،  މި ކަހާލަނީ. ދެން މިން އިއެ 33ޕަސަންޓަކީ. އެބައިމީހުން %ންޓެއް މި ލިބޭ ކުޑަކުޑަ ޕަސަ

ބޭނުންކޮށްގެން އެަބއިމީހުން އެަބ  ޮބޑުދާމި  35%ވެއްެޖއްޔާ ވެސް  އިންވެއްެޖއްޔާ ޔެލޯފިން ޓޫނާ. ެޔލޯފިން ޓޫނާ

ލަިއސަންްސ  ،ން އެބަ އެނގޭއިުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަ. 13ލިބެނީ އެންމެ % ން މިއިދިވެހިންނަށް މިއަދި ލާ. އިކަހަ

އެ މީހުން  ،ގޮތަކީ އަޅާ އުޅަނދުފަހަރުން މި ހަދާ ޮބޑުދާުއޅޭ. އަާޅ އުޅަނދުފަހަރު އެބަ ބޮޑުދާ 239ދެވިފަިއވާ 

އިން ޖީ.ޕީ.އެސް ،ހުންނަނީކޮށްފަިއ ކަނދުފަތިތަކެއް. އެ ަކނދުފަތިތަކުގައި ހަރުދޫކޮށްލާ ޮއއިވާލި ބޭނުންކުރަނީ އޮޔާ

އެއްޗެހި ބޭނުންކޮށްގެން  ، އެފިޝް ފައިންޑަރސްާއއި ،ރސްއާއިއެތާ އުޅޭތޯ ފިޝް ޓްރެކަކުެރވި އަދި މަސް ޓްރެކު

 ދާބަލައި ހުރިހާ ކަެމއް ބަަލއި ނިންމާފައި ދެންޮގސް ށަށް މަސް އާދޭތޯ. ފުރަތަމަ މި ބަލަނީ އެ ކަނދުފަތި ދޮ

. އެހެްނވީމާ، މިީއކީ އެްއގޮތަކަްށެވސް އަުޅގަނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި ތަން މި ކަހާލަނީ ހިސާބުން އެ ވައްޓާަލއިގެްނ އެ

ނުކުރާ ބައެޭކ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަކީ މަސްވެރިކަންކަމެއް ނޫން.  މަސްވެރިކަން ކުރުމެކޭ ބުނާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުރާ

. އަުޅގަނޑުމެން މި ރަނީކީށް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން މި ކުކުރާ ގޮތަކައެ ބުންޏަސް ރަނގަޅުވާނެ. އެީއ އެބައިމީހުން 

ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ލާއިބަލައެހެންނޫނިއްޔާ ނަނުގެ މަސްެވރިކަން. ދެން  .ކުރަނީ ޕޯލް އެންޑް ލައިން

 55އޮންނަނީ  މި މި އުޅަނދުފަހަރަށް މަސްބާނަން ދާން ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ. އުޅަނދު ހަމައެކަނި  700އުޅޭ އެބަ

އެްއކަލަ  ،ަކމުގައި ެވއްޖެއްޔާ ލާ އިފަތި އިނގޭތޯ. ެއއީކީ ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ައޅުގަނޑުމެން މި އަދަދަށް ބަލަކަނދުއޮިއވާލި

 ،ލަމާހިނގާއިއިނގޭތޯ. ދެން ައުޅގަނޑުމެން ބަލަ ތަކެއްެއްއގޮތަކަްށވެސް ނުބައްދަލު އަދަދު ކަނދުފަްއޗާއޮިއވާލި 350

ށް އިންިޑއަން ޯއޝަނަަގއި ިމ ބޯޓުފަހަރުތައް އަުޅގަނޑުެމންގެ ގެ އަހަރުތަކު 80ސައިންސްވެރިން ެދކޭގޮުތގަިއ 

 ،ވަނީންނަދަ އިރު ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުގަނޑު މިއިހަމައަށް އަ އެހިސާބުން ފެށިގެން މިއަދާ .ވަންނަން ފެށީ

ެސއް ނީ. ކޮންމެ ކަމަކީ ެވސް ޭއގެތެރޭަގއި ބެލެންވާމަްސވެރިކަމެޭކ ުކރަން ންނަބެލެންސެްއ އޮ ،ސަސްޓެއިނަބަލް

ފެށީމަ މީގެ ބެލެންސް އެބަ ގެއްލޭ.  ދާންއެކަމަކު މި އުޅަނދުފަހަރު އައިސް މިހެން ކަހާލައިގެން  ކަމެއް.ންނަންވާ އޮ

ޖެހުން  ދަނީ ގޮތަށް ހަމަ ރާސްލާފައި ނަގާލަިއގެން މި ލާއި އަޅަ  ްއޗެއް ޯނވޭ.ކުޑަމަހެއް އެހެން އެ ،ބޮޑުމަހެއް އިއޭގަ 

 ހުރި  ބޭނުންކުރަްއވާފައި އްޭއގެ ަދލެ ،ފަދައިން  ރެްއވިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާޅުކުއަކު އެްއޗެއް އޭރަކު. ދެން ދެންމެ

 ،ކަން. ވެލަެއއްކަން. ކޮންކަަހލަ އެްއޗެއް ކަމެއް ކިހިނެްއ އޮންނަ އެނގެނީ ެއއީ ކިހިނެއް ބޭފުޅެއް ެވއްޖެްއޔާ މި

ބޮޑަްށ  ވަރަށް ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން ދަނީ. މި ން މިއެހެން އެްއޗެއް ޯނވޭ. ހަމަ ހުރިހާ އެއްެޗއް ކަާހލައިގެ ،މިޔަރެއް

 މަށްގެ މަްސވެރިކައެބަ ބޭނުންވޭ މިކަމަށް ޙައްެލްއ ގެންނަން. މިކަމަށް ޙައްލެްއ ނުގެނެިވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ިދވެހިރާއްޖޭ

ބްލޫމެރިން  ދާނެ.ންން ެވގެއި ޮބޑު ގެއްލުމެްއ މި ބޮުޑ ބުރޫެއއް އަރާނެ. އަދި ިދވެހި މަސްވެރިންނަްށ ވަރަށް ވަރަށް
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. އެއީ މިކަމަށް ޙައްލެްއ ގައި އިނގޭތޯ ޖޫން ގ1999ެ އި،އެްއޗެހިން އެބައޮތް ފާހަގަކުަރއްވާފަ  ފައުންޑޭޝަނުންނާ

 .ދާނޭގޮސްވެއްޖެއްޔާ އެހިސާބުން މިކަންތައް އަުޅގަނޑުމެން އަްތދަށުން ލައިގެން  ށްމެން ނުގެނެިވއްޖެ ކަމައަޅުގަނޑު

ލީޭއ. އިއަހަރު މިކަމަށް ޙައްލެއް ގެންނަން އަުޅގަނުޑމެން މިހާރު މި ދުއްވަ 31ދެންނެވިހެން  އަދި އެއްކަލަ ކުރިން

ަޙއްލެްއ  ވެއްެޖއްޔާ ދެން ށް ނަށް މިއަށް ޙައްލެއް ުނގެނެިވއްޖެ ކަމައެކަމަކު ިމވަގުތުން ިމވަގުތަްށ އަުޅގަނޑުމެން

 .ކުރަމުންދަނީ މަސްވެރިކަން ލްސްާއއި ތަންތަނުން މި . ސީޝެގެންނާކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ މަސައްކަތެއް ނުކުެރވޭނޭ

 ސީޝެލްްސއަށް ވެްސ ދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭކުރަމުންސީޝެލްއާއި ތަންތަނުން މަސްވެރިކަން

ނޫނިްއޔާ މި ން. ޕޯލް އެންޑް ަލއިން ިފޝިންގ. އެހެންކަކިހިނެއްކަން މަްސެވރި ކުރަނީ ދަސްކޮށްދޭން އަުޅގަނޑުމެން މި

އެއްެޗއްކަން. ސަްސޓެއިނަަބލް މަސްވެރިކަމަކީ ކިހިނެއް ކުރާ އެްއޗެްއކަން އެބަޖެހޭ ކުރާ  މަސްވެރިކަމަކީ ކިހިނެއް

އިންިޑއަން އޯޝަންަގއި  ،ވިއްޖެ ކަމުަގއި ެވއްޖެްއޔާވީމާ، ެއަކހަލަ ކަންތައް އަޅުގަނޑުމެންަނށް ކުރެދައްކާލަދޭން. އެހެން

ކަމަށް ބަދަލުކުެރވޭެނ ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ަސސްޓެއިނަބަލް މަްސެވރިކަމެއް ރަނގަޅު މަސްވެިރކަމަކީ މި ކުރާ 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  ދެކެން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ަވރަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ފްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަަސން ލަޠީ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

ދެމެހެއްޓެނެިވ  ،އެޅުްނ ހުއްޓުވައި  ކަނުޑަގއި ބޮޑުދާިއންޑިއާރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

هللا  ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުޓަކައި އަުޅގަނޑުގަރާރު ހުށަހެޅުްއވި ކަމަށް  ިއލާމަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ޮގވަ

ވަގުަތްށ  މި ގަރާރަކީ. ވަރަށް ފުރިހަމަ ގަރާރެއް މިބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ކީމަށް ވަރަށްޙަޝަހީމް ޢަބްދުލް

ްށ ރައްޔިތުންނަައޅުގަނޑުމެން ވަނީ.  އޮތް ކަމެއްގެ ވާހަކަ މި ގަރާރުަގއި ފާހަގަކޮށްފައި މި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައި

ޓަކަިއ ކުރާ ގިަނ މަހުގެ ހަމައަގު ަރއްޔިތުންނަށް ހޯދައިދޭނެކަމުގެ ވަޢުދު. އެކަްނ ކުރުމަށް ،ައއީ ވަޢުދުެވގެން

މީދުކުރަނީ. އްހާސިލުވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އު  ންުކގެ ތެރެއިން ެއއް މަސައްކަެތއް މި ގަރާރު މަސައްކަތްތަ

އަދި ބްލޫމެރިން ފައުންޑޭޝަން ފަދަ  (އައި.އޯ.ީޓ.ސީ) ނާ ކޮމިޝަންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އިްނިޑއަން އޯޝަން ޓޫ

ނެތިދިއުމުގެ މަސްވެރިކަެމއް މިފަދަ ކުރުމަށާއި، އަދި ަޔތްހިމާަކންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ރީނދޫއުރަހަޢިއްޔާތަކުން ޖަމު

ްއ ޢިއްޔާތަކަށް ފެންނަ ގޮތްތަގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ދިރާސާ ވަނީ ކުރަްއވާފަ. އަދި އެ ޖަމު  އެކަމާ ގުޅޭ ،ބިރު އޮތުމުން

ޮއްތ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުަގއި އެބަރެކޮމަންޑޭޝަންސްެގ ގޮުތގަިއ އެ ބޭފުޅުްނ ރިޕޯޓުތަުކގައި ދަނީ ޝާއިޢުކުރަމުން. މި 

ކަންނެލި ރީނދޫއުރަހަހަްއދަވާފަ.  ސްޓަޑީެއއް ކޭޝް ،ބްލޫމެރިން ފައުންޑޭޝަނުން ދިރާސާއެއް ކުަރއްަވއި
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ކުާރ ކަމަށް ވަންޏާ ކުރެވޭީނ މަްސވެރިކަން ްށ،ކޮޭރގައި ެދމެހެއްޓެނެވި ގޮތުަގއި މަަސއްކަތްކަނުޑގެ ތެއިންޑިއާ 

ދިވެހިރާއްޖެއަީކ  ،މިދެންނެވި ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރީމަ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފަ. އަޅު ގޮތަކަށް ކޮން

މިނޫން ން ނުވަތަ އަތުނަނުގެ މަްސވެރިަކން ކުރާ ޤައުމެއް. އަބަދުވެސް ދެމެހެއްޓެެނވި ޮގތުގައި ދޮީށގެ މަސްވެިރކަ

ގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ދަނީ ޔޫރަޕު އްުދގައި ހަކަނުޑގެ ސަރައާ އިްނޑިމި ކަނޑުަގއި، ގޮތްގޮތަށް އެހެންނަމަވެސް، 

 ބޭނުން ނަހަމަ އިޒު މީގެ ނާޖާކުރަމުން. ބޭނުންކޮްށގެން މަސްވެރިކަން  ބޮޑުދާ އޮޔާދާ ،މަސްވެރިަކން އެ އިއަޅަ ބޮޑުދާ

ޤައުމަކީ މި ދިވެހިރާއްޖެ. ބޮޑު ގެއްލުންވާ އެއް  އޭގެ ެއންމެ ،ގޮތަށް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ގޮތުަގއި މިދެންނެވި

ގޮތަްށ  މިދެންނެވިއެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ  ،ބޮޑު އެއް ކަމަކީ ތުކުރަންޖެހޭ އެންމެވަގުތު ވަާކލާ އަޅުގަނޑުމެން މި

ކުާރ ކަނޑުަގއި މިހާރު މަސްވެރިކަންއިންިޑއާ .ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްހުއްުޓވުމަްށ ކުރަންޖެހޭ ވަކާލާތު. ކުރާ މަސްވެރިކަން 

މަސްވެރިކަން ކުރުން  ގޮތަށް އެއީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަކާލާުތކުަރންޖެހޭ ކަމެއް. މިދެންނެވިލު ބަދަލުކުރުން އުސޫ

ހުރި  ބޮޑަށް ފެންނަން ކުރޭ. ިމއީ ވަަރށްިތހާއަށް އަސަރުއަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދަށް އިން ،ދެމިހިނގައްޖެ ނަމަ

ކުރާ  ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ މަސްވެރިކަން މިއީ ކިހިނެއް ބޮޑުދާ ޙަޤީޤަތްތަކެއް. އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އެބަ އެނގޭ

ށް ށް ތަފުސީލުކޮމަސްވެރިކަމެްއކަން. ދެންމެ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ވަރަ

ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ މަސްވެރިކަން ކުރީމަ ދެން  ގޮތާއި އަދި އެ ދާ ހަދާ ބޮޑުދާ، އަުޅގަނޑުެމންނަށް ވިދާުޅވެދެްއވީއެ 

ބަހައްޓާފައި އި ފަހަރު ދެލޯމަރަ ކުޅޭއިރު ބައެއްގޮތް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ ކެރަމް ވާ

އް ެވއްޓޭ ކަހަލަ ގޮަތކަށް. ހަމަ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ގާްތގަނޑަކަށް ކުރާ ކަމެއް މި ޓުނު އެއްޗެ ވެއް ބޮޑުފޮތިން ޖަހާނެ

ާލއިުރ އިއެހެން ކަހަލަނީ.  މިިއ ލަނީ. ޙަޤީޤަތުަގއި މުޅިހިސާބު އެްއކޮށް ކަހައިައޅާފައި ކަހަ މަސްވެރިކަމަކީ. ޮބޑުދާ

ވެްސ  ހުްނނަ އުފެދުންތައް ެއއާ، ތްަތއްގުދުރަތީ ވަސީލަ ހުންނަ ،ކަނޑުގެ ާނޒުކު ންީވ. އަންނާނެ އެްއޗެއް އަންނަ

ވެްސ  މަސްވެިރކަމެއްގެ ވާހަކަ ޙަޤީޤަތުަގއި އެ ަދއްކަނީ. ޙަޤީޤަތަށް ދަންވަންޏާ އެއީ މަްސވެރިކަމެއް އިލާއެީކގައި ކަހަ 

 މަކީ މި ވެހިރާއްޖެ އޮތުކަހާލުން. އެހެންވީމާ، މިކަމަށް ތާއީދުކޮށްގެން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދިނޫން. އެއީ ހަމަ ކަނޑު

ކަމެއް މައިގަނޑު އެބަ ފާހަަގކުރޭ.  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ގަރާރުން ދެވަގުތު ކޮށްގެްނވާނެ ކަެމއް ނޫން. 

ކުރުމަީކ މަނާ ކަމެއް ކަމުގައި ޖަހައިގެން މަސްވެރިކަން  އޮޔާދާ ބޮޑުދާ ،ަޖހައިގެން ކަނުޑގައި ބޮޑުދާއިންޑިއާ 

ރާއްޖެއިން ވަކާލާތުުކރުމަށް މި ގަރާރުގައި އެަބ  ،ރެވޭނެ އުސޫލުަތއް އެަކށައެޅުންކުޒުތަންފީ ހަމަޖެއްސުމަށް އަދި އެކަން

ަވގުުތ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް. ައދި ހަމައެއާއެީކަގއި ކަނުޑެގ  ފާހަގަކުރޭ. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ސަރުކާރުން މި

އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް ކުރުމަށް އަޅަްނޖެހޭ ކަށަވަރު  ިރކަމެއްކަންކުރެވޭ މަސްވެ މަސްވެރިކަމަކީ ދެމެހެއްޓެނެވި އުސޫލުން

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ކުރަންޖެހޭ ަކމެއް. ެއކަން ކުރުމަށް މި  ެއއީ .އެޅުމަށް ައއި.އޯ.ޓީ.ީސއަށް ޮގވާލުން

ގޮުތަގއި  ބޫލުކުރާގަގަނޑު އެހެންމެ، އަޅުޖެހޭ. އަދި ހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ެއބަ މަޖިލީހުން

ގުޅިފަިއ  އަޅުގަނޑުމެްނގެ ސީދާ އިޤްތިޞާދާމު ކަމެއް. ންދިވެހި ސަރުކާރުން މިކަމަށް ވަރަށް އިސްކަމެއް ދިނުމަކީ މުހި 
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ވަީނ  ފާހަގަކޮށްަފއި މި ރާުރަގއިގަރާރެްއ ނޫން. މި ގަިމ  ހަމައެކަނި .ހުރި ކަމެއް މި ކަމަކީ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް

ހުގެ ތެޭރގަިއ މި ާތއެއްހާ ުދވަދެ ހަފު ފާއިުތވި ހިނގައްޖެކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެންމެ 

ވެސް  ރާެރއްގަދިނުމުގެ ގަތުމަށް ުހއްދަރާރުެގ އިތުރުން ބޭުރގެ ޯބޓުފަހަރު ރާއްޖެ ައއިސް ިދެވހިން އަތުން މަސްގަ

ްފޝޯ ޕްލެޓްފޯމް ޤާއިމުކުރުމުެގ އަދި އޮ ،ރާރާއި ގަޕްލާންޓު ާޤއިމުކުރުމުގެ ގޭދޮށު މަސް ،އެާއއެީކގައި ހުށަހެޅިއްޖެ. ހަމަ

 4މި  ،ރާރާއި ގަކުރުން ހުއްޓުވުުމގެ ދިވެހި ކަނޑުަތކުން މަސްވެރިކަން  ބޭުރގެ މަްސ ބޯޓުފަހަރު އަދި ،ރާރާއި ގަ

 ވަނައޮތީ ފަސް   ިހމެނިފައި މިވެސް ރާރުގަސްކުރާ ހުިމ ބަ ،ރާރާ ގަމިއަދު ިމ ހުށަހެޅިފައި އޮްތ  ،ރާރުެގ އިތުރުންގަ

 ،ނަމަ ލެއް ެއކުލަަވއިލެވި މި މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅައިފިރާރެްއގެ އަލީަގއި ބިގަހުރިހާ  ގޮތުަގއި. މި ގެރާރެއް ގަ

ދެން އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށީމާ  ،އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ ބިލު ިމ މަޖިލީހުން ގާނޫނެއްެގ ސިަފއިަގއި ފާްސކުރުމުން

ތްތެރި ރަީއސް، ިދވެިހ އިންތިހާއަްށ ހެޔޮ އަސަރުތަެކއް ކުރަމުންދާނެ. އިްއޒަ ،މަސްވެިރކަމަށް ލިބޭނީ ،ދިވެހިންނަށް

 މަސްވެރިކަމުގެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖަހާއިރު.  1ނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު ހުސްވަގުތުކޮޅު ެފށުނީ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަލުން ފެށޭ

 

 {ށްއަ 13:01ްނ އި 12:32 :ކޮޅުތު ގުވަސްހު}

 (، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއީސްރަ ގެހުޖިލީމަތުންގެ ޔިރައް ؛ވީނެންއި ގައިތުސަޔާރި)

 

  :ވުންދެްއކެ ތުން ވާހަކަޔާސަރި

ޓީަތކާއި އަދި ބައެއް ކޮމި ،ފަހު އަޅުގަނޑުމެން ުކޑައިުރކޮޅަކު މަޑުކުރަންޖެހިފައި މި ވަނީމެންދުރަށް `.

، އަޅުގަނޑު އަދި ކުޑައިުރކޮޅަކު ެއކުަގއި. އެހެންވީމާ ެވސް ހިނގާތީއާ ގެ ބައްދަލުވުމެއްމެންޓްރީ ގްޫރޕުއެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލަ

 . ންސް ފަށާނަހުމަޑުކޮށްފައި ޖަލްސާގެ ބަ

 

 {ށްއަ  13:22ން އި 13:02 :ްއވުންކަނޑުއްަވއިލެސް މެދުމަޖިލި}

 (، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއީސްރަ ގެހުޖިލީމަތުންގެ ޔިއްރަ ؛ވީނެންއި ގައިތުސަޔާރި)

 

 :ވުންދެްއކެ ތުން ވާހަކަޔާސަރި 
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ޅުގަނޑުމެން މިހާރު އަ .ވިއްަސކަށް މިނެޓު ަފހުން މެންދުރަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެށެނީ `.

ދާ ކަނުޑގައި ބޮޑުއިންޑިއާ  ،ފައިވާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ،ދަނީ ސްކުރަމުން މިހުބަ

ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ  ،ރާރު. ައޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީގަސްކުރަމުންދާ ހުގޮތުްނ ބަ ގުޅޭ އެޅުން މަނާކުރުމާ

 އަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ

 

 ޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން:ހޮ

ންެގ ކޮމިޝަ ޓޫނާ ޝަންއޯ ިޑއަން އިން ،ކުރާ ޤަުއމުތަކުންކަނޑުަގއި މަސްވެިރކަންއާކުރިއްޔާ އިންޑި ޝު

ަކން ޚިލާފަށް މަސްވެރި ދެމެހެއްޓެނިިވ މަސްވެރިކަުމގެ އުސޫުލތަކާ ،އިލްތިމާސްތަކަށް ބެލުމެްއ ނެތި

ްތތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ިއްއޒަ ،ށް ފާހަގަކޮށްްއމުވެފައިވާ ކަމައާ ގެންދިއުން ގެންދާކުރަމުން

 ،އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ ކަނޑު ސާފުކުރާ .ރާރަށް އަުޅގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގަ

ާއިއ މޮރިޝަސް ،ވާހަކަ. މި ދާތައް މި އަޅަނީ އްގެހާސް ދަލެ 95ރާ ކަނޑު ދޮންނަ ނުވަތަ ކަނޑު ސާފުކު

އުޅަނދަކަށް ެއ  239 .އެ ބޭފުޅުންގެ ސަޕޯާޓ އެްއކޮށް. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ،ދަށުންގެ ަލއިސަންސްސީޝެލްސްގެ 

ވާީމ ގު އިނަްލއަރާއްޖޭގެ ބަޮއޔާދާ ކަނދުފަތި  300. އެ ފަރާތްތަުކން ވޭ ލަިއސަންސް ދޫކޮށްފަފަރާތްތަކުން އެބަ

ކުރާނެ ިޑވައިސްަތކާިއ ކްވަނީ ޓްރެގައި ތަކުދުފަތިެތރޭގައި އަޅަމުން އެބަ ގެންދޭ. މި ކަނޑިއަން އޯޝަން ކަނޑުއިން

މިއަކީ ވަރަށް ބޮޑު  ،އުޅަނދަކީ އުޅަނދުކަމުަގއި ދެންނެިވޔަސް 239ދެންނެވި  . މިއް ޤާއިމުކޮށްފަވަސީލަތްތަ

ކުޑަމިނުން ޑިްނގީން  ތަފާތު އެކި ަސިއުޒގެ ކުދި ބޯޓުފަހަރު ގެންުގޅޭ. އެންމެ ަގއިމެ ެއއްެޗއްފްލީޓުތަކެއް. މިއިން ކޮން

އް ބޭނުންކުރޭ. ވާުނވާ ބެލުމަށް ވަރަށް ިގނަ ވަސީލަތްތަ ުކގެއޮޔާދާ ކަނދުފަތިތަތަފާތު ބޯޓުތައް ގެންގުޭޅ. ގޮސް ށިގެންފެ

 ، ދަށަށް އަންނަ މަސް އެ ބޭފުޅުން ހިތާވާވަރަށް  ގެމި ކަނދުފަތީ ޑިވައިސްަތއް ބޭނުންކޮށްގެން މި ދެންނެވި 

ލީމާ ާރއްޖޭަގއި އިކަހަައޅަިއގެން މުޅި ކަނޑު ފުޅުން ދަެލއް ނާޅާ. ދާބޭ އެ ،ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރަށް އައުމުން މެނުވީ

ދެމިގެން  ފުލުން ދަލުގެ  އެދުވަހެއް ުދވަހަށް މަދުވަމުން.  ކަނޑުތަކަށް އަންނަން ބޭނުންވާ މަސްތައް މި ދަނީމަސް

ްނ ގެޭޖގެ މަްސވެރިކަން ދަްށވެދިވެިހ ކަނޑުތަަކކަށް މިއަދަުކ ނުަވދޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރާއް ،އަންނަ މަހެއް މެނުވީ 

ން ހުންނަ ރާއްޖެ ވަންނަ ން ކަނޑުއަޅަިއގެން ބޭރުދެންނެވި ދާ މި .ދާތަކުގެ ސަބަބުންދެންނެވި ބޮޑު ދަނީ މި މި

ފަހަރުން މި ކުރަމުންދާ މި ދެންނެވި ބޯޓު .އުމުގެ ސަބަބުން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްގެންދިގެންދާ ނަގަމުން އްމަސްތަ

ކުރަން އަުޅގަނޑުމެން ކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތެއްަގއި ަވކާލާތު ންމުންދާ މަސްވެރިކަން ހުއްޓާލަމި ކުރަ، މަސައްކަތް

ީޓ.ސީ ފަދަ .ައއި.އޯ ،ވާހެިދފައިގައި އޭޝިއާ ޖެހޭ. އަދި ވެސް ހުށަހަޅަން އެބަ  އަށް. ޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން އދއެބަ

ވާމީ ކެމްޕޭނު ގު އަޅުގަނޑުމެން ބައިނަލްއަ ،ވެސް މެދުވެރިކޮށް ޢިއްޔާތައްފަދަ ޖަމު މެރިންބްލޫ ،ޢިއްޔާތައްޖަމު

ހަކަދައްަކވާ ހުރިހާ  ވާ ރާރަށްގަމި  ،ބިލަށް  ސް. މިކަްނަކން އެބަ ކުރަންޖެހޭ.  ިއއްޒަްތތެރި ރައީ ެވސް މި ހިންގައިގެން 
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 އަެންއ ބޮޑު ވެސް އެބަ ފާހަގަކުރަްއވާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްވެރިންނަށް މިއަދު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޭފުޅުން

މެން އަުޅގަނޑު .ބުުމގެ ދަތިކަމުގެ ވާަހކަ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްބޭނުންވާ އެްނ ހިފުމުގެ، އެން ލި ،މައްސަލައަކީ 

 ކުރޭ. ގިނަ ފަހަރަށް މިހިފަން ޑައިވިްނކޮށްގެން ެއބަ އެން ނަގާ. އެން ހިފުމުެގ މަސައްކަތް ަޑއިވިްނކޮށްގެްނ އެބައެން

މިކަންކަން ކުުރވާ  .މިކަމުގެ ތަޖުިރބާ ނެތް ކުދިން ބޭނުންޮކށްގެން ،ނެތްޓްރޭނިްނގ ނީ ކަންކަން ކުެރވެ

ކަންކަްނ ކުރުާވ ެކޔޮޅުންެގ ޒިންާމއެއް ވެްސ އަުޅގަނޑަްށ ފެނޭ މި ގަރާުރގެ ތެރެއިްނ  އޮިޑވެރިންނާއި، މި

ދޯނީގެ  ،ނަމަ ން ދަންނަވާނެންހެ  އެބަޖެހޭ. އަންއޮންނަ އި ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރަން. ެއ ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާެއއް ީމގަ

 ނެތްޓްރޭނިންގ  ،ބަޔަކު  ވާކަމެއްގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ފަރާތް. ޓްރޭނިން  މި ހުރިހާ ައކީ.ޖޭ ޑީތަ ދޯނީގެ ކެޔޮޅަކީ ުނވަ

ިއ ފަހަރުގަދޯނިފަރާތުން ަނގަން އެބަެޖހޭ. އަދި އޮޑި ލިބޭ ގެއްލުުމގެ ޒިންމާ އެ ބަޔަކު މޫދަށް ބާލަިއގެން އެ ުކދިންނަށް

 އެބަޖެހޭ. ންހުންނަ އިިއމުކޮށްފަޤާދޭނެ ނިޒާމުތަެކއް ެމކޭނިޒަމެއް އަުޅގަނޑުމެން ތަށް ލިބޭ ެގއްލުމަށް ައަވސް ފަރުވާމިގޮ

ކޮްށގެން އެއް ނަގަން ފީނައިގެން ނުކުޅެދޭ ވަރަށް ގިނަ ުޒވާނުން މިއަދު އެބަތިބި މިގޮތަށް ޓްރޭނިންގ ނެތި ޑައިވިްނގ

، އަުޅގަނުޑ އެހެންވީމާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ވެފަ. ނުކުޅެދޭ ހިއްަސލަޖެމަ ވެފަ. ޑީކޯ ކުދިންނަށް

ކެޮޔޅުންނާއި އޮިޑވެރިންގެ ޒިންމާެއއް  .އޭޖެހެންކެޔޮޅުްނގެ ެވްސ ޒިންމާއެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެބަ އޮންނަ ،ދަންނަވާނީ

 ެގއްލުމުގެ ބަދަލު  ތިބުމުގެ،ތިބޭ  އިށް ވެފަުދވަހު ނުކުޅެދޭ ބަޔަކަން އުމުރުލިބޭ ގެއްލު ކުދިންނަށް އެ ،ނެތި

 . ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. އޭއޮިޑވެރިންނާއި ެކޔޮޅުންގެ ފަާރތުން ނަގައިދޭން އެބަޖެހެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ަމނަފުށީގެ ،އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.ސަޢީދަ އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

 އެޅުން ހުއްުޓވައިެދްއުވމަށް ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ދާކަނުޑގައި ޮބޑުއާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިްނޑި

ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރަކީ އަުޅގަނޑު ަވރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ދާ އެޅުމަީކ ދާ އެުޅމާއި، އަދި ލޭނުދުރުން ައއިސް ިދވެހި ކަނޑުތަުކަގއި ބޮޑު ،ގަރާރެއް. އަުޅގަނުޑ ދަންނަާވނީ

؛ ަގއިއި.އޯ.ޔޫ. އަ ކަމެއް ނޫނޭ ވާނެދޫކޮށްލައިގެން  ަބޔަކު އެގޮަތށް ކުރަން ން، އެުޅގަނޑުމެވެސް ކުރަން އައެްއގޮތަކަށް 

ނޫން.  ީލގަލް ައންރިޕޯޓެޑް އެންޑް އަންރެިގއުލޭޓެޑް މަސް ބޭނުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއްއެއީ އި އާދެ، 

 އިން މަހަކީ މި ދެންނެވި އައި.އޯ.ޔޫ 30ބާނާ މަހުގެ % ްއޔާވެއްޖެ  އިގޮުތގަ ހިސާބުތަކުން ދައްކާއަޅުގަނޑުމެންގެ ތަފާސް

އަހަރަކަށް. ިމ  ބިލިއަްނ ެއމެރިކާ ޑޮލަރު 23މަހަކީ. އެީއ ާގތްގަނޑަކަްށ  30ބާނާ މަސް. ެއއީ އަންީލގަލް މަސް %
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އަންރިޕޯެޓޑް އެންްޑ  ،ލީގަލްއި، އެްއވެސް ަބޔަުކ ހުއްދަކުރާ އުސޫލަކުން ބާާނ މަސްތަކެއް ނޫން. އެހެންވީމާ  އީމަސް މި

ދާއިުރގައި ދިވެހި މަްސވެރިން މި މުންއުމުތަކަށް ވިްއކަޤައެއްޗެހި ދުނިޭޔގެ އެިކ މި  ިއ،އަންރެިގއުލޭޓެޑް މަސް ބާނަ

ދާ އަޅައިގެން މަސް ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ވެސް ބޮޑު ،. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީތިބެންޖެހެނީ މިކަމުން ސަލާމަތްނުވެފަ

 ދެކޮޅަށް ވަކާލާތުކުރަްނ މި މެން މިކަމާކަަމކަށް ނުވާތީ ައޅުގަނޑު ކުރުން ރަނަގޅު އީ ބޭނިދާނެ. އެކަމަކު ވެްސ މި

މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރުން  .ލޭނުގެ ގޮތުަގއި ވެސް ދާ ދޫކޮށްލެިވދާނެއަޅުގަނޑުމެން ެވސް މާ ކަނޑަށް ބޮޑު .ޖެހެނީ

 ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ވެސް ބޮޑެިތ ގެއްލުންތަެކއް މިކަމުގައި  އީދިވެހިން މިކަން ނުކުރަނީ މި ،އުޅެނީ ހުއްޓާލަން މި

 ،ޖެހެނީންއޮންނަ އިކުރާ ުހރިހާ މަސައްކަތެްއ ވެްސ ގުޅިފަ  އެކުެލވޭ ކަމަކަްށ ވާީތވެ. އަުޅގަނޑުމެން

ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުމެްނ  ނުވާުގޅުން އޮންނަ ގޮަތކަށް. އެްއވެސް މަސައްކަތެްއ ސަސްެޓއިނަބަލް ސަސްޓެއިނަބިލިޓީއާ 

ލުތައް  މި ކުރެވެނީ އަޅުގަނޑުމެްނ އަންނަން އޮތް ޖީއަުޅގަނޑުމެންނަށް ،ކުރަން ދޫކޮށްލައިފިކަމުަގއި ވާނަމަ

ވަރުގެ ކަންތައްަތއް. މި ސަބަބުތަކަށްޓަަކއި، ިމހާރު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ސުވާލުކޮށްލާ  އެކަމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްޓަކައި 

މިގެން ގާނޫނަކަށް މީތި ވަނަ އިްއޒަތްތެރި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަސް ގަރާރު އެުކއެީކަގއި ނި 19މި 

ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން.  ދާނެށް ބޮޑުެވގެންއަުރގައި ިދވެހި މަސްވެރިންނަށް މީގެ މަންފާ އިންތިހާދާއިބަދަލުވެގެން

އަިދ  ،ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކޮށް ށްމި ފަސް ގަރާރަ ،މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާނީ ހުގެއަޅުގަނޑު މި ިއއްޒަތްތެރި ަމޖިލީ

ބަލުގައި އެ މީހުންނަށް ލިބޭ މަންފާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޤުސްތަ ހުން އަންނަ ގާނޫނު ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް މުފައޭގެ

 އި ބަލަކަށް ވިސްނާަފިއ ރަނގަޅު ގޮތްތަެކއް ނިންމަން. އަުޅގަނޑުމެންެގ އާބާީދގަޤުދުުރ މުސްތަ އޭއަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހެ

ގަނޑަކަށް އެްއ ހާސް މަްސެވރިންނަކީ ގާތް  25ވެސް ބުނަމުން އައީ. މި  ކަމަށް އިްއޔެ ހާްސ މަސްވެރިން އުޅޭ 25

. ދިރިއުޅޭ މީހުން. އެ މީހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭނެ އިލައްކަ ނޫނީ އެއްކަ ފަންަސވީސް ހާސް އާބާދީއެްއގަ 

ހިންނަށް އޭގެ ފުރިހަމަ ދިވެ ،، މި ބޮޑު އާބާީދައށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަުޅގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސްވެރިކަމަކީއެހެންވީމާ

 ،މަށްކަ ކަނޑުަތކަީކ ދިވެހިންގެ ަޙއްޤެއްިދވެހި މަސް ،ންޖެހޭނެ. އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީމަންފާ ލިބޭ މަސްވެރިކަމަކަށް ވާ

ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަން އެބަޖެހެއޭ. މީއޭ އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވާ  ދިވެހި މަސްކަނޑުތަކަކީ ިދވެިހންގެ މިލްކެއް

 ކަނޑުަތއް ެއއީ ިދވެހިންގެ ަޙއްޤެއް ހި މަސްދިވެ ،ަގއި ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ޔަޤީންޮކށްދިނީ 19. އެޖެންޑާ ގޮތަކީ

 ކަމަށް. ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޮބޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ.  ކަމުގައި ހަދައިދޭނެ

 

 މަށް ވޯޓަށް އެހުން . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަ 9

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ވޯޓުެގ ވަގުުތަގއި ޯވޓު ދިނުމަށް. ނީން މި އެނބުރެކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެ ޝު

ގޮތުން ެދ  ގުޅޭ ތަްއޔާރުެވވަަޑިއގަތުމަށް އެދެން. ކްރިމިނަލް ކޯުޓގެ މައްސަލައާ އި ގެ ކާޑުޮކޅުތައް ަޖްއސަވަމެންބަރުން

އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ، ކަނޑިތީމު ދާއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވައަހާ. ެއއީ އަްއޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓަށް އެބަ

މެދުހެންވޭރު  ،ފަހު އަޅުގަނޑު ދެން އަާހނީ ދެވަނައަށްއް. ހަމަ ެއައށްފައި އޮތް އިޞްލާޙެ މެންބަރު ތާއީދުކުރަްއވާ

ތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވ   ލަބީބްއިްލޔާސްހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ިއ،ޅުއްވަހުށަހަ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

 ދާއިރާގެ  ހުޅުދޫ ،އިހުށަހެޅުއްވަ  ޢާޡިމް  ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުފުރަތަމަ މި އަހަނީ އަުޅގަނޑު އިޞްލާޙު. 

މު ެއ އިޞްާލޙު ކިޔާލަދެްއވުން އެދެން. ޢާއްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާުޙ. އަމީން ލަބީބް އިލްޔާސް މެންބަރު

، އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ މި ގެ އިޞްލާޙަށް. އެހެންީވމާލިބުނީ ރޮަޒއިނާ އާދަމްތާއީދު އިތަމަ ހުށަހަޅަފުރަ !އްވާކުރަމާފު

 . ށްޝަހީމް ތާއިުދކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙަ އިޮރޒައިނާ އާދަްމ ހުށަހަޅުއްވަ ،ވޯޓަށް އަހަނީ

  

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ޝަހީމް هللا ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު  އި،އްވަ ހުށަހަޅު  އާދަމް އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ

ގުޭޅ  ގުޅޭ ރިޕޯޓާ ހުރި މައްސަލަތަކާ ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުން. ކްރިމިނަލް ކޯޓުަގއި ނުނިމި ޢަބްދުލްޙަކީމް

 މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުަމށް.

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ވުން އެދެން. ށް ވޯޓުެދއްކަގޮތަ  ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

   އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ދުޢަބްކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު          ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    ދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަ

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 39    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 21    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02  ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް

   60     ބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެން

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

. ފެންނަ ކަމަްށ 70؛ ކީންގެ އަދަދަރުވެ ިތއްބެވި މެންބަރު. ާހޒ87ި؛ ކީއަދަދަނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ  ދެންމެ

ކަށް ވަކި ގޮތަ. 21؛ ކީންގެ ައދަދަ. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރ39ު؛ ކީވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަަދދަ

. 31އަދަދު؛ . ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 60ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  މެންބަރުން. 2ނުދެްއވާ ވޯޓު

އަުޅގަނުޑ އަނެއް ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ.  !ކުރަްއވާރޮަޒއިާނ އާދަމްގެ އިޞްލާޙު ފާްސެވއްޖެ. މާފު ވިމާ .60ލަ؛ ޖުމު

ކުަރްއވާ ން ދެވަނައަށް ުހށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙު ިކޔާލަދެއްވުމަށް. މާފުމު އަިރހުން އެދޭނަޢާއްއަޅުގަނޑު އަމީން

 ންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު އަެނއް ވޯޓަށް އަހަ

 

 ެވވުން:އިދާރީ މޭޒުން އިއް 

 ލަބީބް އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިާރގެ ހުޅުދޫ ،އިޅުއްވަ ހުށަހަ ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ހުރި ހުރިހާ މައްސަލަެއއް ނިންމުމަށް ހުރި  ހުށަހެޅުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކްރިމިނަލް ޯކޓުގައި ނުނިމިތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ 

ރވިްސ ހުރި ކަންކަން ކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަ އަދި އެ ހުރަސްތައް ގިރާކުރުމަށް ކުރަން ،ސްތައް ދެނެގަނެހުރަ

ދު، އެ ކޯުޓގެ މަްއސަލަތަްއ ައވަހަށް ނިންމުމަށްޓަކައި، އެ ކޮމިޝަނުން ގެންުގޅުްއވާ ިހނ ވީކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި

 ވެދެއްވުމަށް ޖުޑީޝަރީ ކޮމިީޓއާ ްއވުމަށް އެހީތެރި ދެހަމަޖައްސަަވއި އަމާޒަށް ވާސިުލވުމަށްޓަަކއި، ބޭނުންވާ އިންތިޒާމުތައް

 މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ށް ވޯުޓދެއްެވވުން އެދެން. ކަގޮތަ ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ނަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޢާޡިމް  ޢަލީ މެންބަރު ރާގެދާއި މެދުހެންވޭރު   :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

  ލަބީބް އިްލޔާސް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުދޫ         ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 65    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯ

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   66     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 66        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

. 70. ހާޒިުރވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87އަދަދު؛  މެންބަރުންގެނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ  ދެންމެ

 1ާވ . ވަިކ ގޮތަކަްށ ވޯޓުނުެދއްމެންބަރަކު 1. ނުފެންނަ ކަމަށް 65ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންވީމާ، މި . 34. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 66އި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ވޯޓުގަ ކުންބަރަމެ

އެހީ. ިއއްޒަތްތެރި  ކަމަކަށް ދެ ވޯޓަށް މި އިޞްލާޙު ފާސްެވއްޖެ. އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަނޑުެމން ދެންމެ އެއް

ތަނުގަިއ ތިއްެބވުމަީކ  މި ިއ،ނުގަންަނވަގޮތް އެނިގވަަޑއި ނުހިނގާ ހިނގާޖިލީހުގައި ކަްނކަންމެންބަރުންނަށް މި މަ

ިއ އަދި ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުން ޔާ ތިބޭފުޅުން ކުަރްއވަިއގެން ތި ތިއްެބވި ުހވަ ،ވަރަްށ ބޮޑަށް ؛ވަރަށް ޖަވާބުދާރީ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެިރ  ކަމެއް. އަރާބޮޑަށް ފުށު ކަންކަމަށް ވަރަށް އެުދމާއި، މިތިބޭފުޅުންގެ ކިބައިން އެދޭ

މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލީ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ފޮނުވަނީ ދެ މައްސަލަ. ކޮމިީޓއަށް ދެ ނިންމުން ވެްސ 

ށް. ދެ ނިންމުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ފޮނުވަނީ އެއް ކޮމިޓީައކަށް. ދެ ކަމެއް ކުރުމަ ،ފާސްވެފަިއވާތީވެ 

އަްއސަވަން އިންނެވީމާ. އަދި މި އަޑު  ވާހަކަ ވަރަށް ސާފުވާނެ އިނގޭތޯައޅުގަނުޑ މި ދައްކާ ( ށްފަހު)ވަގުުތކޮޅަކަ

ިވއްޔާ މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ  ކަމަށް ވަނީ ތަނުގައި އިންަނވާ މި އި،މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުންތަކުަގިއ ބައިވެިރވެަވޑަިއގަންނަވަ 
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ވެްސ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާއި ަތކެތި ންނަވާނެ. އަދި ކުަޑކޮށް ގައިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ސާފުެވވަަޑއި 

 ބޮޑަށް ސާުފެވވަަޑއިަގންނަވާނެ.  އޮތިްއޔާ ެއއަށްވުރެ އިލަްއވާފައިބައްލަވަ 

 

 . އިބުތިދާއީ ބަހުސް 6

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ދާއިރާގެ ކަނޑިތީމުދަނީ  ން މިއަުޅގަނޑުެމން މިހާރު ބަހުސްކުރަމު ،އަރުވަނީ އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އިްއޒަތްތެރި  މަނަދޫ ދާއިރާގެއާެދ،  ؛ރު އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާގައި ވާހަކަދަްއކަން މިހާގެ ގަރާރަށް. އެ ގަާރރުމެންބަރު

 . އަޙްމަދު ހާރޫންމެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހާރޫން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަނަދޫ

ތީ  ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވީދާ އެޅުން ހުއްުޓވުމަށް ަގރާރުކަނޑުަގއި ޮބޑުއާއިންޑި ަރއީސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރު ހަމަ ށް އަޅުގަނޑު ޝަހީމަهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދު

ދާ މި ބޮޑު އިކަނުޑގައާ މި އިންޑި ،ނީއުޅެ ން މިދާ އަޅާތީވެ ައޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުެވގެކަނުޑަގއި ބޮޑުއާރައީސް. އިންޑި 

 ހުރި ނަފާ މި  އްދުގެ ީމހުންނެއް ނޫން. މި ކަނޑުގެ މުއްސަނދިކަމާއި، މި ކަނޑުން ލިބެންހައަޅަނީކީ މި ސަރަ

 33ަކނޑުން ހިފޭ މަހުގެ %އާމުޅި ކަނޑު ކަހާލަިއގެން ޔޫރަޕަށް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިންޑި  އިއަޅަ ގެންދަނީ ދާ

. އަޅުގަނޑުމެން މި ގަރާުރެގ 16ތެރެއިްނ %ގެގެންދަނީ ޔޫަރޕަށް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ައތުޖެހެނީ އޭިއގެން މި އަޅަދާ

ދަެލްއ ޑުެއކަްއޗަކަށް ހުްއޓުވަން. ހަމައެކަނި ބޮކަނުޑގައި ާދއެޅުމުގެ މަްސވެރިކަން ެއކީއިންޑިއާދަށުން މި ބޭނުންވަނީ 

 ،ނަމަ ަލއިފިއެކަނި ހުއްޓާ އިން ދަުލގެ ވާަހކަބޮޑުޖެހޭ ހުްއޓުވަން. ވެސް އެބަ މްގްޭރޓް ނެޓްޓަނޫން. ހަމައެއާއެުކ ބޮ

 350ކޮންމެ އުޅަނދަކުން  ،އަޅާ އުޅަނދުތަކުންމި ދާ .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހުރި ދާތައް އަޅަން ފަށާނެ. ދެން

ދުފަތި ދޫކޮށްލީމާ އަޅުގަނޑުމެން ހާސް ކަނ 95ނޑަށް ެއބަ ދޫކޮށްލާ. މިގޮތުން އަހަރެްއގެ މައްޗަށް ކަކަނދުފަތި އޮިއވާލި

ކަނދުފަތިން އަުޅގަނޑުމެން  55ންނަ އޮ ދޯންޏަށް އަޅާފައި ތް ސަތޭކަ ހައުޭޅ   މިންނަ، މުޅި ާރއްޖޭގެއަޅާފަިއ މި އޮ

ަގއި ވަރަްށ ައޅުަގނޑުމެން އިްއޔެ .ިމއީ ައޅުގަނޑުމެން ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ؟ކީއްތޯ ކުރާނީ

މިއީީކ  ،އުޅެނީ ްނނަވާލަން މިބޮޑު ބިޑެއް ކާިމޔާބުކޮްށގެން އައި އުފާ. އަުޅގަނޑު ދަ ،އެކު މި ފާހަގަކުރީ އުފަލާ

މިކަމަށް  ންކަމެއް ޫނނޭ. އަޅުގަނޑުމެ ވަުރގެކުރެވޭނުއަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖެއިްނ އެކަނި އިސްނަަގިއގެން ެވސް 

ކަނުޑެގ ކުރެވޭނެ. އިންިޑއާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކާމިޔާބުމިކަން ްއޔާ އްޖެއް ކުެރވިފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ރަނަގޅު ކެމްޕެއިނެ

 މި ކަނޑާ  ،ކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށްާދންޖެހޭ އެއްެޗއް ނޫން. މި ަކނޑުގެ މުްއސަނދިޔޫރަޕަށް އްސަނދިކަމަކީ މު
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ގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގުޅި  ލްްސ، މޮރިޝަސް ފަދަ ޤައުމުތަކާލިބެންޖެހޭ އެއްެޗއް. ސީޝެފަިއވާ ަޤއުމުތަކަށް ގުޅި

މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގައި ނިކުންނަ މިފަދަ  އިންގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖެއަޅު  .މިކަން ކުރެވިދާނެ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންވަނީ ހިތްވަާރއެކު މިކަމަްށ  .އްތަ ކުެރވިފައި ހުރި ކަންތައްކެމްޕެއިންތަކަކީ ކާމިޔާބު

މޮރިޝަސް،  ،މަމިސާލަކަށް ަދންނަވާ ނަ ؛ލަތުެގ ބަޖެޓުަގިއ ޖަހައިގެންއުކަަމީކ މިއީ ދަ މި ކުރުން.މަސައްކަތް

ަދއުލަތުގެ ބަޖެުޓގަިއ އެއީ އަީކ ސާ ލިބޭ ފައި ންސް ދޫކޮށްގެންސީޝެލްސް ފަދަ ޤައުމުތަުކން އީ.ޫޔއަށް ލައިސަ

ޖެހޭ. ވެސް މިކަން އަުޅގަނޑުމެން ކުރަން އެބަ ވާނަމަ ށްމަބޭފުޅުންނަށް ދީގެން ކުެރވެން އޮތް ކަެމއް ކަ  ޖަހައިގެން އެ

މޭލު ބޭރުން  ސަތޭކަމޭލު ބޭުރން،  200ށް މިއަދު މި ލިބެނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަްސވެރިންނަ

ސަނދިކަން މި ދާތަކުެގ ލީމަ ބާކީ އެތެރެވާ ކުޑަ އެތިކޮޅު. އަުޅަގނޑުމެންގެ ކަނުޑގެ އަސްލު މުއްއިޖަހައިގެން ކަހަދާ

ލު ކުރާ މަސައްކަތުން މި ލިބެނީ އި ުދވާޔާދަނީ ގެއްިލގެން. އަުޅގަނޑުމެްނެގ މަސްވެރިން ރެ ޅިތަުކަގއި ޖެހިގެން މިގޮ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަުކގަިއ  ،އުޅެނީ ދަންނަވާލަން މި .ޑަ އެިތޮކޅެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްކުހަމަ ވަރަށް ކުޑަ

ަގއި ކަނޑުތަުކެގ ެކޗްގެ ގޮތުތަކުގައި ބައިނޫން. އެ ދާ ޔަކާ މަހާއި ކަންނެއްއަޅަިއގެން ހިފަނީކީ ހަމައެކަނި ކަޅުބިލަދާ

 ވެސް ކަންބޮުޑވުންން ކަމަކީ މިއީ މުޅި ދުނިޔެއި މިދިރުންތަކެއް ނެތިގެން އެބަދޭ.  ކުދިކުދި އެތައް ބަިއވަރު

 ،ނޫން. ހިބަރާއި ޏަކު ކަންނެިލ އެކަން ކަމުގައި ވީމަހިފަން އަޅަނީ ކަންނެލި ދާދަުލގަިއ ޖެހެނީކީ  ކުރަމުންދާ ކަމެއް.ފާޅު

ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ  ޖެހޭ. މި ހުރިހާ އެއްޗެްއގެ ެތރެއިން އެއެއްެޗއް އެބަ  ހުރިހާ އެހެނިހެން ކަނޑުަގއި ލެްއވި ،މިޔަރާއި

 ބޮޑަށް ލަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ މި ގަރާރަށް ވަރަށްއިލާފައި ހަމަ އުކައިއަނެއްަބިއ ހަމަ މަރަ ،ކޮޅު ނަގާފައިމަސް

ެއކަްއޗަކަށް ކަނުޑަގއި ދާއެޅުން ެއކީއިންޑިއާ  ،ކުރަން. އަދި މި ގަރާުރގެ ތެރެއިން ކުރިން ވެސް ިމދެންނެވިހެންތާއީދު

 ޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.ދެްއވި ުފރުޖެހޭ. ހުއްޓުވަން އެބަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ތިަމރަފުށީ ،އަރުވަނީފުރުޞަތު މިންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެ 

 ށް.ރިޔާޟަهللا ޢަބްދުމެންބަރު 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާޟް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީ

ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ކަނިޑތީމު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރަށް  `.

ދާ އެޅުމުގެ ސަބަބުން ކަނުޑަގިއ ބޮޑުކުާރ ގޮތުަގއި އިންިޑއާކުރަން. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުދުއީރިހަމައަށް ތާށް ފުވަރަ

ސްވެރިންނަށް އޭަގއި ވަރަްށ ބޮޑެތި އަސަރުތަކެްއ، ެގއްލުންތަކެއް ވަމުންދާ ބޮޑު ދިވެހި މަ  ގެއަޅުގަނޑުމެން

މެްނ ޤައުމީ ލެވެލްަގއި އަދި ަކއި އަުޅގަނޑުޓަމައްސަލަެއއް މި މައްސަލައަކީ. މި މައްސަލަ ހުްއޓުވުމަށް
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ިދވެހި މަސްކަނުޑ  ކޮށް، ވާމީ ފެންވަުރަގއި ކުެރވެން ހުރި މަސަްއކަތްތައް ގު ބައިނަްލއަ ،އިންޓަރނޭޝަނަލް

 ދެ!އާކުރަން. ޮއތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ެވްސ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލު  މަށް ކުރެވެންކުރުޕްރޮޓެކްޓު

ތާއެއްހާ ދުވަސް ތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަިއ ހަފުދެ ތްތެރި ރައީސް، ވޭތުެވދިޔަ އިްއޒަ

އަގު ނުލިބޭ  ބޮޑު އެއް މައްސަަލއަކީ މަސްވެރިންގެ ވާހަކަތައް. މަްސވެރިންނަށް ހަމަދާ އެންމެގެންބަހުސްކުރަމުން

 ރާއްޖޭގައި އެަތއް ޒަމާނަކަށް މިހާރު ކުރަމުން އައިސް ،މަކީ ވާހަކަ. މަސްވެރިންނަށް އުޅޭ ހާލުގެ ވާހަކަ. މަސްވެރިކަ

ކުރަން ބޭނުންވާ އެްއ  ންދާއިރުގައި ައޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަމަސައްކަތެއް. އެ މަސައްކަތް މިހެން ކުރަމުއޮތް 

ން ސްޓްރެޖެޓިްކ ކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެކީްއވެތޯ މިހާހިސާބަށް އައިއިުރަގއި މަސްވެރިަކން ތަރައްޤީ ،ސުވާލަކީ 

ައޅުގަނޑުމެން އޮންނަ  ދޭ އަހައްިމއްޔަތު މަސްވެރިކަމަށް ؟ވަނީ  މި، ސަރުކާރުތަކުްނ އެކަންކަން ނުކުެރވި އިޕްލޭން ހަދަ

ނާޢަތެއް ކަމަށް ސިޢަތު އެއީ މުހިންމު ނާސިޓުއަރިޒަްމގެ  ރޭގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ ކަމަށް ވަންޏާ

ފެިށގެން ެއ  ކުރުުމގެ މަަސއްކަތްޙްމަސައްކަްތ އިފްތިތާވަނަ މާސްޓަރޕްލޭން ފަސް ން އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކުެރވިގެގަބޫލު

 މިއަދުެގ ރައީސް، ަރއީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ގދ. ،ުޅގަނޑު ދެކެފިން. އަންދިޔައީ މި ސަުރކާރު

މަްސވެރިންގެ  އި،ބަްއދަލުކުރައްވަ  މަސްވެރިންނާއަދި ެއ އަތޮޅުގެ  ޑަިއގެން އެ ަރށުގެ މަސްވެރިންނާތިނަދޫއަށް ވަ

 ،މީދުކުރަންއްވާހަކަތައް އަުޑއެްއސެވި މަންަޒރުތައް، މީހުންގެ ޝުޢޫރުތައް އަޅުގަނޑުމެން އަުޑއަހައިފިން. އަޅުގަނޑު އު 

 ށް ޓަކައި އްލުކޮށްދެްއވުމަޙަހުރި ކަންބޮޑުވުންތަްއ  ެވރިންގެންކުެރވޭ މި ސަރުކާރުން މަސްޤީޔަ ށްއަދި އަުޅގަނޑަ

ކުރާ ޮގތުގައި އެކަން ކާމިޔާުބވާނެ. ގަބޫލު މެންްށ އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތްވަރުދެން. އަޅުގަނޑުތަކަންދާ މަސައްކަތްްއވަމުކުރަ

އޭނާގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު އަދިވެސް އޭާނގެ  ،ލާއިުރަގއި ަހމަ މަހަށްދާ މީހާއިމީހުންގެ ހާލު ހުރި ގޮތް ބަލަ އާދެ! މިއަދު އެ 

ބޭނުންވާ ހަފްލާއަށް ެވސް ހަމަ ޖެހޭނީ ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގަިއގެން އެކަްނ  ބާއްވަން ރަށުަގއިން ބާއްވަ ކަިއވެނި

ލަކީ މީހުންގެ ހާ ތިބި. އެ. އެއީ މިއަދުގެ ހާލަކީ. އަޅުަގނޑުގެ ދާއިރާގެ މަސްވެރިން އެބަކޮށްދޭން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޯލނު ނަގަިއގެން ހަމަ ޖެހެނީ  ހަރު ގެްނގުޅޭ މީހާ ބޭންކު މަސްވެިރކަމަށް އިްނެވސްޓްކޮށްގެްނ ޮއޑިދޯނިފަ އެއީ.

ކުރުމަށް ނުދެވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ޓުއަރިޒަމް ތަަރއްޤީ ބޭނޭ މަހުެގ ފުރިހަމަ އަގެްއ ހޯދައެއް ދަރަނިވެރިވާން. 

ގެ އޮޑިދޯނިފަހަރު ކުުރމަށް ޓަކައި ިޑއުޓީ ފްރީކޮްށ މުދާ ގެނެވޭ ކަމަށް ވަންާޏ ކީްއވެތޯރަށްރަށް ތަަރއްޤީ، ޓަކައި

 އެ  ؟ކުރުމަށް ޓަަކިއ ހަމަ އެ އުސޫލުތައް ސަުރކާރުން ނުގެންގުޅެްނވީވެރިންނަށް އެމީހުން އެ މަސައްކަތް ރަނަގޅު

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ  ެއއީއުފައްަދވައިފި. ސުވާލު  އެއުަފއްދަަވއިފި. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ސުވާލު

މި މަސަްއކަތުެގ  ،މީދުކުރަންއްމެންގެ ަމސްވެރިންނަށް ލިބޭ ހިތްވަަރކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ އު ހިތްވަރަކީ. އަުޅގަނޑު

އިންނާއި އަިދ ށަހެޅޭ ގާނޫނުގެ ތެރެހުންނަށް މިހާރު މި ސަރުކާރުން މި ކަނޑައަޅުްއވާ، އަދި އަލަށް ތެރޭގައި މަްސވެރި

މިފްޯކ  .އްލުެވގެންދާނެ ކަމަށްޙަ ރިންެގ ކަންތައްަތއް ަމސްވެ ގެސަރުކާރުެގ ސިޔާސަުތގެ ެތރެއިން ައޅުގަނޑުމެން 

 ،ދިޔަ ކަމުގައި ވިަޔސްއޮންނަތާ ކިތަންމެ ޒަމާނެއް. އެކި ގޮތްގޮތަށް އެކި ސަރުކާުރން އެކި އުސޫލުތައް ބަދަލުކުަރމުން
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 ؟ދެވެންވީކީއްެވގެންތޯ ސަބްސިޑީޒް ައޅުގަނޑުމެން މަސްވެރިންނަށް ނުންދަނީ. ސަބްސިޑީޒް އަިދވެސް ދެމުންގެ

ދޭތެރޭގައި ވަރަށް  ންކަމާކަ މި ،ދޭތެރޭގައި ކުރާ ފަރާތްތަކާއިންވެްސޓު  މަށްމަސްވެރިކަ ،އަޅުގަނޑުމެން މަސްވެރިންނަށް

ވެސް ހަމަ ނެތް  ކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންގެ މަސްވެރިންގެ ހާަލކީ މިއަދުކަމުގައި އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ޖެހޭބޮޑަށް ވިސްނަން

އުސޫލުތަެކއް ނެތް.  ައއިްސ ލިބޭނެމަްސ ބާނަން ފަށައިފިއްާޔ  އެކަީށެގންވާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަތޮެޅއްަގއި އެްއވެސް 

 ށްކަމަ ނެލިބޭކަށް ނެތް. އެހެންވީމާ، މި ސިޔާސަތު އަންނާ ތެލާ ބަންކަރިންގެ ޚިދުމަތްތަކެއް ނެތް. ފެނާއި

އިމުެވގެން އަންނާނެ ކަމަށް ޤާއް ތަކެލަތްސީމި ހުރިހާ ވަ އިޝޯ ޕެލެޓްފޯމާކުރަނީ އޮފްއަޅުގަނޑުމެން މި ގަބޫލު

ނެވޭެނ ގޮތްަތކެއް ވެސް ްސ ގަމަމީދުކުަރނީ. އަދި ހަމަެއއާއެުކަގއި ަމސް ބާނަން ފަށައިފިއްާޔ އްއަޅުގަނޑުމެން މި އު 

 މި ޤައުުމގައި  ،ކޮށްގެން ޖެހޭ މި މަސައްކަތަށް އިްނެވސްޓުނެތް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން އެބަ 

ވެސް ހުރީ މައްސަލަތަްއ  ގެމީހުން ވެސް. އެ ޮކށްގެން ތިބި ދިވެހި އިންެވސްޓަރުންތިބި އިްނވެސްޓުވެސް އެބަ

މީދުކުރަން މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އްުކރަން، އުން ޤީޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ޔަކުރަން އެބައަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާ

ކްޓަރަތކުެގ ސެމަސްވެިރކަމަށް އިންެވސްޓްކޮްށގެން ިތބި ޕްރައިވެްޓ ރުަގއި ރިލަވެންޓް ކޮމިީޓގައި މަްޝަވރާކުރަމުންދާއި

ރުގެ ވެރިްނގެ ންތައް ބަލަން. މަސްވެރިންގެ ައޑުއަހަްނ. އޮޑިދޯނިފަހަމީުހންނަށް ހުރި ގޮންޖެހު މީހުންގެ އަޑުއަހަން. އެ

ކަމާ ދޭތެރޭގައި ބަހުސްކުރާނެ ކަމަށް ވިސްނުން ހުރި ގޮތް އަޑުއަަހން އަޅުގަނޑުމެން އެދެން. މި ކޮމިޓީގައި މިކަން

ތަކުަގއި މިއަދު ވެސް ކޭޝަންކަނދުފަތި ވެސް ހުންނަންވާ ލޮ  ،އަުޅގަނޑު މިހެން މިދެންނެވީމީދުކުރަން. އްއަޅުގަނޑު އު

ްނ ންނަ ސަރުކާރަކަށް އާދޭސްކޮްށގެން މަސްވެރިނެތް. ޙަޤީޤަތަކީ ެއއީ. މީހުން އާދޭސްކުރަން މި ޖެހެނީ. ެއިއރެއްަގއި އޮ

 ސަރުކާރުން ކުރަނީ. ައޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި މިއަދުއްލުުކރެވޭތޯ އަުޅގަނޑުމެން މި މަސައްކަތްޙަބޭނުންވާ ކަންތައްތައް 

ތަކެއް ޭޑޝަންންމި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިސޔާަސތުތަކަށް، ވިސްނުންތަކަށް ބަުހސްކުރެިވގެން މަޖިލީހުގަިއ ަރނގަޅު ރިކަމަ

އެުކަގއި އަުޅަގނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތުގައި ކާމިޔާބު ލިބޭނެ ކަމަށް  ވިސްނުންފުޅާެގ އަދި ސަރުކާރު  ،ހުށަހެޅިގެން

 ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ.ކުރަން. މީދުއްއަޅުގަނޑު އު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ އިހަވަންދޫއަރުވަނީ ޞަތުފުރުމި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު 

 ށް.ޝިފާޢަ މުޙައްމަދު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫ

އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޙަޤީޤަުތގައި މަްސވެރިކަމާ ބެހޭ ވަރަށް ގިނަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 ށް މިައއީ ހަމައަ ިމއަދު ައޅުގަނޑުމެންނާ ،ދައްކަމުން ައއިސްކަަތއް ދަްއކަމުންހަބެހޭ ގޮތުން ވަަރށް ގިނަ ވާ ކާގަރާރުތަކަ
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ން ލަޙަޤީޤަތުގައި ވާހަކަަދއްކަން ެއހާ ފަސޭހަ މައުޟޫޢެއް ނޫން. އަދި އެއަްށވުރެ ކުރިން ެވސް އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮށް

ތާއެއް މި ދިޔައީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަްށ އްކަުތަގއި މިދިޔަ ދެތިން ހަފުމަްސވެރިކަމުގެ މަސަ  ،ކަމަކީ ބޭނުންވާ އެއް

މިކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ.  ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް  އެކީަގއި. ައޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގައި ވެސް  ހިތާމަވެރި ޚަބަރުތަކަކާ

 ދެސާތަކެއް ދިމާެވގެންދިޔަ ދިހާފަރާތްތަކަށް ހިތާމަވެރި ބަެއއް މަސްވެރިކަމުަގއި ުއޅޭ، އެްނވެރިކަމުަގއި ުއޅޭ 

 ވެސް ޖެނަރަލް ުކރާ ގޮުތގަިއ ކެޮޔޅު، ދޯީނެގ ޑިރެކްޓަރ ދިޔައީ. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުެވެގން ތާހަފުދެ  އަކަށްތާފުހަ

އާއި ން ފައިާބ ބޭފުުޅން ވެސް ޙަޤީޤަުތގައި އެކަަމށް ބޭނުންވާ ޓްރެއިނިށް ައޅަން ޑަިއވަޖެހޭ އެން ރަން އެބަކުންޤީޔަ

ގުިޅގެން އުފެދިދާނެ  އަޅާ ދޯނިފަހަރުގަިއ ެއކަްނކަމާއަދި އެފަދަ ގޮްތގޮތަށް ެއން ،ފައި ހުރިތޯއާއި ނު ލިބިރީތަމް

ކަންތައްތަްއ، ދިމާވެދާނެ ކަްނތައްތަކަށް ބޭނުންވާ އެންމެ އަސާސީ ފަުރވާއަީކ ވެްސ ިލބެން ހުރި، އެ ދޯނިތަުކގައި 

 މަޖިލީހުގެ ރެކޯޑަށް ތީ މިވާ ކުުރމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށްކުރާ ގޮތުަގއި ކަށަވަރު ލިބެން ހުރޭކަން އަޅުގަނޑު ަގބޫލު

މެން މިއަުދ މި ދައްކާ ވާހަކަ، މި ކުާރ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ޙަީޤޤަތުގައި އަުޅގަނޑުޓަކައި އެކަން ވެސް ފާަހގަކޮްށލީ. 

ންކޮޅުތަކުްނ، އެިކެއިކ ން ބޭރަށް ހިނގައްޖެ. ދުނިޔޭގެ ެއކި ކަނޑިމަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޤައުމުގެ އަސްދަ

ގުޭޅގޮތުން.   އަުޅގަނޑުެމން މި ކުރާ މަސަްއކަތްތަްއ ބަލަން ފަށައިފި. ޚާއްަޞޮކށް މަސްވެރިކަމާޢިއްޔާތަކުންޖަމު

އޮތް. ައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްގެ ކިބައިން އެދޭ ވަރަްށ ބޮޑު އެދުމެއް އެބަ

ނގިރޭސި ތަރުޖަމާ މި މަޖިލީހުގެ ވެބްަސއިޓުން ލިބޭ ޮގްތ ްށ، ބަހުސް މި ކުރެވޭ ގަރާރުތަުކގެ އި މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކޮ

 .ކުރޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްހޯދަން މަސައްކަތް އެބަ މިހާރު ތަކެތި މި ޢިއްޔާތަކުން ދިނުން. ދުނިޔޭގެ ެއކި ޖަމުއިހަދަ

އް. ައޅުގަނޑުމެންގެ މި  އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާ މަްއސަލައެދާ އެުޅމުގެ މައްސަލައަކީ ދިވެހިންކަނުޑގައި ބޮޑުއިންޑިއާ 

ވަނަ  2009  މެންބަރެއްެގ ގޮުތގައި ެގ ވަގުތީ (ައއި.އޯ.ީޓ.ސީ) ޓޫނާ ކޮމިޝަން ދިވެހިރާއްޖެ އިްނޑިއަްނ ޯއޝަން

ތަުކގައި ުފޅާ ކަންަތއްމަސްވެރިަކމުގެ ވަނަ އަހަރުަގއި ާދއިމީ މެންބަރުަކން ލިބުނު ފަހުން  2010، ޮއވެ  އަހަރުަގއި

ން ޕިއަން ޔޫިނއަނުއަުޅގަނޑުމެްނނަށް ޔޫރަކުރަމުން. ލެްއގަިއ ަވކާލާތުޤައުމީ ެލވަ  ޤައުމުންނަނީ މި އަ ދާއިރާެއއްަގއި މި

އަުޅގަނޑުމެްނެގ ޖެހޭ. ކުރަން އެބަމަލުޢަމެން މަލުކުރަން ކަނަޑއަޅާ ގަރާރުތަކަށް އަޅުގަނޑުޢައޭެގ މައްޗަްށ 

ކަނުޑގެ ަހމައެއާެއކު އިންޑިއާ ށް. ޕިއަން ޔޫނިއަނަަޤއުމުތަކަްށ، ޔޫރަގެ ޕުޔޫރަ ދަނީ މި އެކްސްޕޯުޓގެ ބޮޑު ަބއެއް 

ގެ ޔޫނިއަންގެ ޤައުމުަތކަށް. އަދި ހަމައެހެންމެ ޔޫރަޕު ޕުދަނީ ޔޫރަ އެކްސްޕޯޓް މި ްއގެކުރާ ގިނަ ޤައުމުތަކެމަސްވެރިކަން

ންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ކުރަޅުގަނޑުމެން ަގބޫލު ވެސް އަަކމީކުރާ ކަނޑުަގއި މަްސވެރިކަންޑިއާ ން ބައެއް ަޤއުމުތަކުން އި

މަސްވެރިންނަށް އޮތް އެންެމ  ،ގޮތަކީ، ދަިތކަމަކީ މިއަދު ދިާމވެފައި ޮއތް ދެރަ ،އެހެންނަމަވެސް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ން މި ކުރަނީ ކަނުޑގަިއ މަސްވެރިކަގެ މަސްވެރިން އިންޑިއާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދިވެހިރާއްޖޭ ،ބޮޑު ހިތްދަތިކަމަކީ

ައޅުގަނޑުމެން މި ދަމަހައްޓާ މަސްެވރިކަމެއް.  . މަސްވެރިކަމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ އަޚްލާޤުވެރިކަެމއްދެމެހެއްޓެނިވި މަސް

ނުކުރާ ަޤއުމުތައް. ޙަޤީޤަުތގަިއ ެވސް މަސްވެރިކަން ،ފަްށ ހިއްސާކުރާ ަބއެއް ަޤއުމުަތކަކީކަނުޑގެ އައްސޭރިއިންޑިއާ 



77 

 

ޑުގެ ނަފާ އެހެން ގޮތްގޮތަށް އެބަ ހޯދާ. އާދެ! މިފަދަ ޤައުމުތަކުން ބޭރުގެ އެހެން ކަނންިޑއާއި ،އެހެންނަމަވެސް

ީދގެން  ކަނުޑގައި މަްސެވރިކަންކުރުމުގު ހުއްދައިންޑިއާ  ،ކަނޑުަތުކގައި ، ޤައުމުތަކަށް މަސްވެރިކަްނކުުރމުގެ ހުއްދަ

 ރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާފެއް. އަުޅގަނޑުމެން ވަކަހާ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މިއީދާ ޖަހައިގެން ކަނޑު އެބަބޮޑު

ޖެެހނީ ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެިރަކމެއް. ދޮށީގެ މަްސވެރިކަން،  ކުރަން މިކަނުޑގެ އަހުުލވެރިްނ މަސްވެރިކަންއިންޑިއާ 

ކުެގ ކުރާ ަޤއުމުތަޝެއަރޯޒން  ލްކަނުޑގެ ކޯްސޓައަުޅގަނޑުމެން އިންޑިއާ  ،ެއހެންނަމަވެސްމަްސވެރިކަން. ނަނުގެ އަތު 

ލީމާ އެ ޤައުމުތަކުްނ އިގެ ސްޕެއިްނ، ފްރާންސް ކަހަލަ ޤައުމުތަކަށް ކަނުޑ ވިްއކަޕުދުރުަގއި ތިބޭ ޫޔރަ ކަނޑު މާ

މިއީކީ އިންސާފެއް ނޫން. ދާ ޖަހަިއެގން މަސްވެރިކަން މި ކުރަނީ. ކަނޑުަގއި ބޮޑުއައިްސ އަުޅގަނޑުމެްނގެ އިްނޑިއާ

ދިވެިހ  ،ކީ ވެްސ ކުރާ އިލްތިމާސަށް އަނަނި ން ޔޫވެސް، ޔޫރަޕިއަ ނަށްކޮމިޝަ އަން އޯަޝން ޓޫނާއިްނޑި އަޅުގަނޑު

ުމގެ މަސްވެރިން ނޫން ބަޔަކަށް އުއެ ޤަ ކަނުޑަގއިިއންޑިއާ ،އެދުމަކީ އެދޭ ،ލުމަކީއިގޮވަ އިލާ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ޮގވަ

މައެކަނި ދެމެހެއްޓެނިވި ީނ ހަދޭންވާ ުކރާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ޤައުމުތަކަށް ހުއްދަހުއްދަދީގެން މަސްވެރިކަން 

 ހި ދިވެ ނުދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން. މިއީއްދައެނޫން މަސްވެިރކަމަކަށް ހުކަނުޑގައި ކުރަން. މަސްވެރިކަމެކޭ އިންޑިއާ 

 އާދެ!އަޅަންޖެހޭ.  މިކަމަށް އަަވސް ފިޔަވަެޅއް ންރައްޔިތުންގެ އާދޭސް. ދިވެިހ މަސްވެރިންގެ އާދޭސް. އުޅގަނޑުމެ

އޮތަްސ ލާފައި އިވަދާ އަޅަިއގެން މަސް ނުހިފުމަށް ގޮކަނުޑަގއި ބޮޑުގަރާރަކުން އިންިޑއާ ްނގެއެޔޫހަރު ވަނަ އަ 1991

ވަނަ  2022 ށްކަމެންނަވަނަ އަހަރު. އަުޅަގނޑު 2022 ކުރަން ނިންމާފައި އޮތީޒުެއކަން ތަންފީއައި.އޯ.ޓި.ސީން 

 ކުރާ ހިއްސާ ގެ އައްސޭރި ކަނޑު ގެ މަންފާ، އިންިޑއާކަނޑުޑިއާ އަހަރަށް މަޑުކުެރވޭކަށް ނެްތ. ޙަޤީޤަތުގަިއ އިން 

މަސްވެރިންެގ ނުާވ ޤައުމުތަކުގެ ކަނޑަށް ނިސްބަތްދާ ޖަހާ އިންޑިއާ ޤައުމުތަކަށް މި ލިބެނީ ކުޑަ މިންވަރަކަށް. ބޮޑު

 ބެހޭ ނޫން އެހެން މަސްވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ކަމާ މަސްވެރިކަެމއް ވިމި މަސްވެރިން ދެމެހެއްޓެނި. ސަބަބުން

އަދުެގ  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޖެހޭ. މިއަދުން މިއަދަށް ކުރަން އެބަ ޒުއެ ނިންމުން ތަންފީ އި،ޖަމާޢަތްތަކުން ނިންމަ

ެކއް ކުރާކަްނ ތަކަތްރަ މަސައްބުކުރުމަށް އް ހިމާޔަތްތަްނގެ ަޙއްޤުރިމަސްވެ ،ށްސަރުކާރުން މަސްވެރިކަން ހިމާޔަތްކުރުމަ

ސަމިޓުަގއި ިދވެހި ސަރުކާުރގެ ވަފުދުން  .ސީފަހުން ނިމިދޔަ އައި.އޯ.ޓީ އެންމެން ،ގޮުތންގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އެ ޅުއަ

އެ ވަފުދަށް މެ އިޚްލާްޞތެރި ޝުކުރު ކުރުން އަުޅގަނޑު ބަލަިއގަނެ، ޙަޤީޤަތުަގއި ހިތުގެ އެންވަކާލާތު ކުރި ވަކާލާތު

ޖެހޭ ޓެކްސް އްކަންދަކުާރއިރު މިހާރު އެކްސްޕޯޓް ސްން ޔޫނިއަންގެ ަޤއުމުތަކަްށ މައައެކު ޔޫަރޕިއާހަމައެދަންނަވަން. 

 ހަމަ ،ށްކޮގަ ހަތުގައި ފާޞަކުރާކަން ވެސް އަުޅގަނޑު މި ފުރުރިލީފެއް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަސައްކަތް

  ވެސް ކަނޑަށްޖަހާ ބޯޓުތަކުން މިހާރުދާފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު އެދުމަކީ  ގެ އެންމެސަރުކާރު

. އަުޅގަނޑުމެންގެ މުޅި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިނގޭތޯ ކުޑަކުޑަ ެއއްެޗއް ނޫން މިއީ ؛ޮއއިވާލި ކަނުދފަތި 300ޫދުކާރ 

މުން. ތެނެދަނީ ހަލާކުވެ ން އޯޝަންގެ މަހުގެ ސްޓޮކް މިއިންޑިއަ ހުރެ. ދަނީ މިކަމާ މަސްވެރިކަން ނެތި މި

 އި،ާދ ޖަހާ ފަރާތްތަުކގެ މަްސވެރިކަން ުހއްޓުވަ ކަންތައްަތކުން، ބޮޑު މީދަކީ ވީހާެވސް ައވަހަކަށް މިއް އު ގެ އަޅުގަނޑު
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ކުން. ެދއްިވ ކަނުޑގައި ުނކުެރވޭ ދުަވސް ދެސްވެިރކަމެއް އިްނޑިއާ މަން ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެިރކަމެްއ ނޫން އެހެ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި ާދިއރާގެ ޮތއްޑޫރުވަނީ އަފުރުޞަތުމި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު 

 ށް.ޝިޔާނަ ޙަސަން

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ޢަބްދު ބަރު މެންއިްއޒަތްތެރި ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ރި ރައީސް. ތެޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތް

ާވ ގަރާރަށް އަޅުގަނޑު ވެްސ އިފަަޓކައި ހުށަހަޅާދާ އެޅުވުން ހުއްޓުވުމަށްަކނޑުަގއި ބޮޑުއިްނޑިއާ  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ދާ ެއޅުމުގެކަނޑުެގ މާސިންގާ ޮބުޑ ކަނުޑގައި ޮބޑުއިްނޑިއާ . ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކޮށްލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޤައުމުތަުކގެ އްދުެގ ހަ. ިމ ސަރަކުންތަެއއްެވސް ުގޅުމެއް ނެތް ފަރާތް އްދާހަމި ސަރަ ދަނީ ކުރަމުން މިސައްކަތްމަ

ގެ ކުރަނީ ޔޫރަޕު  މުތަކުގެ ުހއްދަިއގެ ނަމުަގއި މިކަންއުއެ ޤަ  ، ސަރަހައްުދގެ ޤައުމުތަކުގެ ކޯޓާަގއިމިނަމުގައި 

 އެންމެ ބޮޑަށް ޖެއަޅުގަނޑުމެން ޖަޒީރާ ދިވެހިރާއްންޖެހޭ ކަމެއް. ޤައުމުތަކުން. މިއީ އަުޅގަނުޑމެން ކަންބޮޑުވާ

ހުރި ކަންކަން. ޚާއްޞަކޮށް މިކަހަލަ ކުރަން ދު ރަނގަޅުކުުރމަށް ޓަކައި ޞާތިޤްއި ޤައުމުގެ މި ،ޖެހޭ ކަމަކީވިސްނަން

ެއއީ ށް ތާއީދުކުރަން. އަރާރަށް އަުޅގަނޑު ފުރިަހމަގަކަންބޮޑުވުންތަކަށް ައވަސް ަޙއްލެއް ހޯދުން. ެއގޮތުން މި 

ކަން މިމުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް  ،ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް ކޮށްމިހިނދުން މިހިނދަށް މިއީ ސަބަބަކީ، 

މިހާރުން މިހާރަށް ކުރަންވެއްޖެ ކަމެއް ކަމަްށ  އި،ަދއުލަތުގެ ފޮރިްނގ ސިާޔސަތުގެ ގޮުތގައި ކަނޑައަޅަ  ންގެނެސްގެ

 ؛ޓެރި ޖަޒީރާ ަޤއުމުތައް އްާޚއްޞަކޮްށ އަވަ  ،މިކަމުގެ ކަންބޮުޑުވން ހިއްސާކޮށް އަދި ދޭދޭ ޤައުމުތަކާ އަޅުގަނޑު ދެކެން.

މި ޤައުމުތަކުގެ  ސާުފކޮްށދޭންޖެހޭ.އެބަ  ނުރައްކާުހރި  މީގައި ށްަފދަ ޤައުމުތަކަ ސީޝެލްސް، މޮރިޝަސް

ށީެގ މަސްވެިރކަން ދޮ !ކުަރްއވާތިފުމާ ؛ންކުރާ މަސްވެިރކަން، ލޭުނގެ މަސްވެިރކަ މި މަސްވެރިންނަށް ދިވެހިން

ން އޭެގ ބުބަންކުރުމުގެ ސަނުއަޅުގަނޑުމެން އެބަ ދަސްކޮށްދޭންޖެހޭ. މި މަސްވެރިކަމަކީ މަސްވެރިކަމުގެ އާލާތްތައް ބޭ

 ރާެނ ކަމެއްކަން އަުޅގަނޑުމެން ކަނޑަށް ވެސް ކުތަކަށް އެ ޤައުމުތަކަށް ވެސް އަދި މުޅި އިންޑިއާ ދައްނަފާ ދިގު މު

ގޮތް ދިވެހިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުވާނެ. ރަށްރަށުެގ  ެއޅީމަ ވާ ދާ .ރި ރައީސްވަރުކޮށްދޭން. ިއްއޒަތްތެއެބަޖެހޭ ކަށަ

 އްކޮށްތަން އެ ޖެހީމަ މުޅިނޑަށް ދާގަނޑުގަށިމަސް އަދި އެހެނިހެން ވެްސ މަސް ހުންނަ މު ފަޅުތެރޭގައި

ވި ގޮތަށް ދަނީ މި ދެންނެ އް ނޫން. އެންވެިރކަން ހުސްެވގެން މި މެ ކަސްވެގެންދާކަމީ އަުޅގަނޑުެމން ޝައްުކކުރާ ހު

މަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ކަވެސް ދާ ގައިގެ ފަޅުތެރޭގައި ިމހެން އުފެދޭ މަސްތަކުށުރަސްރަ
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ކަމެއް. އިްއޒަތްތެިރ   ވެސް އަސަރުކުރާނެށްރަށް ކުރަން ވެއްެޖއްާޔ ކޮންމެ ކަމަކަވަ ގަބޫލުކުެރވޭ. މިއީ ހައްދުފަހަނައަޅާ

ރުކުޭރ މީގެ ދެ ބޯޓަކުން. މީގެ ެދ ސޯކީ މި ދިވެހިރާއްެޖވަރުގެ ތަންތަން އެބަ ހިއަމާނަ ން ޭއގެ މުޅުއެ ދާރައީސް، ބޮޑު

މިއީ ނިސްބަތުން  ،ންވީމާެއހެ ނަގާ.ބައެޖާގަ  ްއގެ ބޮޑުދެއްހަ ސަރަދެދިވެހިރާއްޖޭގެ ން ދޫކޮށްލާ ދަލުން ބޯޓަކު

ތު ވެސް ވަގު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި .ށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްއަޅުގަނޑުމެން ވަރަ

އެޅުމުގެ  ދާބޯޓުފަހަރު އެބައުޅޭ ބޮޑު ްށވުރެ ގިނައަ 350 ދުަގއިއްހަ ސަރަނޑުގެ ކައޭޝިާޔގެ މި ދެންނެވި އިްނޑިއާ

އްދަށް އެަބ ހަ ކަނޑުގެ ސަރަޓުފަހަރުން މުޅި އިންޑިއާހާސް ކަނދުފަތި މި ބޯ 95މަސައްކަުތގައި. ުދވާލެްއގެ މައްޗަށް 

ަނގާ.  އަދަެދއްެގ ޓަނުގެ މަްސ އެބަގިނަ ،ްއގެ މަސްދެދޫކުރޭ. މި ބޯޓުފަހަރުން މި ދެންނެވި ކަނދުފަތިތަކުން ގިނަ އަދަ

ގަނޑު ހަަމ ލާ މަސްކަމުަގއި އަޅު އިމި މަސްތަކުގެ ތެރެއިން ބޮުޑ ބަޔަކީ ކަނޑަށް އަނެްއކާެވސް މަރުވެގެން އުކަ 

ގައި ވަރަްށ ހުށަހަޅާއިރު ށްޞަކޮށް މި ބިލު މަޖިީލހައްއެހެންކަމުން، ދިވެހި ސަރުކާރުްނ ޚާ .ހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭފާ

ގެނައުމަށް ޓަަކއި  ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން ،މި ކަންކަމަށް ރިޢާަޔތްކޮށް ،މި ކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ ބޮޑަށް

އަުޅގަނޑު ވެސް  ،ވާތީވެ  ކަމަަކށް ބޮޑަށް އެދޭ ސަްއކަތްތައް ކުރުމަކީ އަުޅގަނޑުެމން ވަރަށްމަ އިކުރަންޖެހޭ އެންމެހަ

 ވާލަން. ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޮބޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ. ރާރަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަގަފުރިހަމަޔަށް މި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުނު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ ދެވޭުރ ންރުވަނީ ހެއަމި ފުރުޞަތު ުޅގަނޑު މިހާރު. އަރި މެްނބަރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

 ށް. މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމަ

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް

ޢަބްދުލްޙަކީމް މް ޝަހީهللا ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު އް ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އި

ބަޔާންކުރަމުން މިއަންނަ ގޮތަށް  ،ރާރުގައި ބުނަމުންގަދުކުރަން. މި އީށް އަޅުގަނޑު ތާރާރަގަހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

ގުިޅގެން  ހިފާތީ މަހުގެ ސްޓޮކަށް އަންނަ ބަދަލާދާ ޖަހަިއގެން މަސްޑުނެއް ނެތި ބޮމި ،ކަނުޑގައި އިމެއް ނެތި އިންޑިއާ 

މި ކަްނކަމަށް ތާއަބަދުމެ ފާރަވެިރެވ ، އި، ފަރުަތކާއި ކަނުޑގެ ދިުރންތަކާ ،ނުޑގެ ކަންތައްތަާކއިެގ ކަތުއިނގިރޭިސވިލާ

ރިޕޯުޓގައި  ލާފަިއވާވައިވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު އެކުލަ  2019މެރިން ފައުންޑޭޝަނުން އަންނަ ްބލޫސްޓަޑީތައް ހަދަމުން

ރާއިުރަގިއ ކު  މަސްވެރިކަންދަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ކަނުޑގައި ކުރަމުން ގެންލުވާ ގޮތަށް ައޅުގަނޑުމެން ޢަމަދާޅުވެަފއިވި

ކަންނެލި ރަހަނަޑށް ބަރޯސާވެ އުފެދިފައިާވ ާރއްޖެއެްއ. ރީނދޫިޅ ކަމުައޅުގަނޑުމެންނަކީ . ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލަންޖެހޭ

ފަދަ  ނގިރޭިސވިލާތް، އިއެމެރިކާ އަދި ޫޔރަޕު ،ވާނަމަ ތަށް ބާނަމުންދާ ކަމަށް ގޮ ނޭބޭ އިގެންދާ ޖަހަބޮޑު މިހާރު

ރާރުގައި ބުނެފައި ގަމެދު ިވސްނުމަކަށް ދާންޖެހިދާނެ ކަމަށް މި  ތަންތަނުގެ ފެކްޓްރީތަކަށާއި ާމރުކޭޓުތަކަށް ގަތުމާ
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ާދ ދާއިާރއެްއގަިއ ބޮޑު ނުޑގަިއ އެންެމ ފުޅާކައަުޅގަނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހެނީ އިންިޑއާ .. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްވޭއެބަ

ތުން ނޫންކަން. މިއީ އްދުެގ ރައްޔިހަމި ސަރަ .ގެ ޤައުމުަތްއ ނޫންކަންދުއްހަސްވެިރކަންކުރަީނ މި ސަރަޖަހައިގެން މަ

 ބަތަކީ ސްލަ ނިއިގެން ހިފާ މަހުގެ ޖުމުހަދާ ޖަދުގައި ބޮޑުއްހަމި ސަރަ .ހުރި ކަމެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްހިތާމަ

ނިސްބަތް.   މަހުގެފާމުތަުކން ހިއުށް ނިސްބަތްނުވާ ޤަދައްހަ މި ސަރަ ،. މިއީ ެއހެން ޤައުމުތަކުނ33ްގާތްގަނޑަކަށް %

ކަުޅބިލަމަސް އަޅުގަނޑުމެން މި  ކަނޑުން އަުޅގަނޑުމެން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ބާނާއިންިޑއާ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އްދާ ހަމި ސަރަ ،ންކުތަބޭރުގެ ޤައުމުކަންނެލި ރަހައުރީނދޫ .އީސް ރަ. ިއއްޒަތްތެރި 16ބާނާ އަދަދަކީ ގާތްގަނޑަކަށް %

ބާވަތުގެ  . އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިން ހަމަ މ35ިގާތްގަނަޑކަށް %، ޖަހައިގެްނ ހިފާ މިންވަރަކީދުރު ޤައުމުތަކުން ދާ

އީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ިއއްޒަތްތެރި ރަ  13ގާތްގަނަޑކަށް % ،ކަންނެލި ބާނާ ނިސްބަތަކީރަހައުރީނދޫ

ިރކަްނ ހީނަރުނުވެ ދާނެ ގޮތެއްގެ ސްވެއަޅުގަނޑުމެންގެ މަ މި ކަންކަން ދެނެގަނެ ،ލުވެއެބަޖެހޭ މި ކަންކަމަށް ސަމާ 

އުޅަނުދ  239އިވާ ގާތްަގނޑަކަށް ފަދީއްދަހުދަލުގެ މަސްވެރިަކންކުރާ ބަލަން. ބޮޑު މަތިން ކަންކަން ރޭވޭތޯ

ސަތޭކަ  ތިންމެ އުޅަނދަކަށް އޮޔާދާ ކޮންިރ ރައީސް. މީގެ ތެތްދާ އަަޅމުން އެބަ ގެންދޭ އިއްޒައި ބޮޑުކަނުޑގަންޑިއާ އި

ނުރަްއކާތެރި ކަެމއް. މިީއ  ިމއީ .ރި ރަީއސްތްތެ. އިްއޒަިވފަދެއްދަ ވެސް ވަނީ ހުހަކަށް ކަނދުފަތި އެުޅމުގެ ންސާފަ

 ،ނަމަ  ގެންނަންޖެހޭ ކަމެއް. މިކަން މިހެން އޮންނައްޓުވުަމށް ޓަކައި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުަކމަށްހު ކަމެއް. މިއީ ބިރުވެރި

ހަކަށް ކަނދުފަތި ދޫކޮށްފިއްޔާ އެީއ ތްނ ސަތޭކަ ފަންސާށް ކަނދުން ގާތްގަނޑަުއޅަ 239 މި ށްތްގަނޑަކަގާ

ނުވަތަ ފެޑް މި ދޫކުރެވެނީ. ެއހެންވީމާ، މީގެ ސަބަބުން  ނޫންނަމަ ،ހާސް ކަނދުފަތި 95ގާތްގަނޑަކަށް 

ހިރާއްޖެއަށް ނެގަންނަން އެބަޖެހޭ. ދިވެދެން އަޅުގަނޑުމެން ދެއަސަރު ކުރާނެ ަމށް ކަންގެ މަސްވެރި އަޅުގަނޑުމެ

ނަމަ.  ގާތްގަނޑަކަށް ދަންނަވާ 700ާރ އުޅަނދުފަހަރު ލައިސަްނސް ދީގެން މަސްވެރިކަްނކު ،ނަމަ ލައިފިއިބަލަ

ވަރަކަްށ  55ރަން އޮތީ ގާތްގަނޑަކަށް ުއޅަނދުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މަސްވެރިކަންކު 700މި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އޮޔާާދ ކަނދުފަތި ދޫކޮށްލާ  ހާސް  95ވަނީ ގާްތގަނޑަކަްށ އަހަރެްއގެ ތެރޭަގއި  ދަންނަމި. ރާއްޖޭަގއި އެޅިފަކަނދުފަތި 

 .އްދަ ދެވިަފއި އޮތް ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހުއޮޔާދާ ކަނދުފަތި ދޫުކރުމުގެ  350ވާހަކަ. ކޮންމެ އުޅަނދަކުން 

ަމސް ގިނަ އަދަދަކަށް ހިފުމަކީ އި ކުދިގަމަހުގެ ތެރޭ ނަގާހައިގެން ޖަ ދާބޮޑު ،މި ކަންކަން ހުއްޓުަވއި އަޅުގަނޑުމެން

ދިއުމުެގ ބިރު އްަދކުން ނެތިގެންހަވެިރކަމުގެ ދިރުން އެ ސަރަމަސް ،ވާއިރުަގއިށް ގެ މަހަފުރައި  އެއީ ބިްސ ދޫކުރާ

 ،ަބއިވަރު ބޭނުންނުވާ  ކަހަނބު ނެގޭ. އަދި އެތައްކަްށ ވެލާދަނަ އަދަގިނެގޭ.  ނަ އަދަދަކަށް ިމޔަރުގިއެބައޮތް. 

މިކަން ހުއްޓުވުމަްށ  ،މިކަން ކުުރމަށް .ހޭ އެތައް ބައިވަރު އެްއޗެހިތަކެއް ހިފަމުންދޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޖެފަންނުހި

 ރުމަށް އަޅުގަނޑު މި އިއްޒަތްތެރިކުެރވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކު އިން އިސްނަގައަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖެއި 

ވަރަށް ބޮޑަްށ ތާއީުދކުރެވޭ ވާހަަކ ދަންނަވަމުން ރާރަށް ގަިމ ން. އަުޅގަނޑަށް ލަށް ދަންނަަވން، ޮގވާއީސަރަ މަޖިލީހަށާއި

ިމ  ،ށްށް ތާއީދުކޮއަރާރުތަކަށް އަުޅގަނޑު ފުރިހަމަގަހުށަހެޅިފައިވާ  މަސްވެރިކަުމގެ ،ރާރަށް އަުޅގަނޑު ވޯުޓދީގަމި 
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 ރަްއޔިތުން މި މައްޗަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަކީ ގޮތުަގިއ އައިސް ގާނޫނެްއގެ، އައިސް ރާރުތައް ފާްސވެ ބިލަކަށް ގަ

 އަޅުގަނޑު ވަރަށް އެދޭ ކަމެްއގެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ށްމެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނައިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލީ ،އަރުވަނީ . އަުޅގަނޑު މި ުފރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވިލިނގިލޯ

ޓަކައި ިދވެހިރާއްޖެއިްނ އަޅަިއެގން މަސްވެރިކަން ހުއްުޓވުަމށްކަނޑުަގއި ދާ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ކަނުޑގެ ހިމާޔަުތގަިއ އާސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީުދކުރަން. ިއންޑިކުރާ މަސަްއކަތަށް އަުޅގަނޑު ވެ އަުޑއުފުލުމަށް މި

ެވސް  ކަމުަގއި ބަިއވެިރވާތީ  ފުރުޞަތުަގއި މި ދިވެހިރާއްޖެ ަވކާލާތުކުރުމަކީ ވެސް ހަމަ ައޅުގަނޑަްށ ލިބޭ އުފަލެއް. މި

ެގ އަަޅއިގެން ޔޫރަޕުުޑގައި ދާ ކަނއާއަޅުގަނޑުމެން އިންޑި  .އުފާ އަުޅގަނޑު ހާސިލުުކރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެ

އަަދދު ނެގޭ މަހުގެ  ންީސޝެލްސްގައި ޯބޓުފަހަރު ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން މި ހިންގާ ޮއޕަރޭޝަނު ؛އުމުތަކުގެ ފްލީޓުަތއްޤަ

 އި ދިވެހިާރއްޖޭގަ ،ުނޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ހަިއރާންވަނީވާކަށްއަޅުގަނޑުމެން ބަލާފައި ައޅުގަނޑުމެން ހައިރާން 

 ވަން ކެޗް ށްފައި މުޅި ދުނިޔެ ަބލައިގެންފަިއވާ ވީމަހުގެ މަސައްަކތަށް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ތައާރަފުކޮ އަޅުގަނޑުމެން

ވަނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް  ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން މިއަުދ މި ،ން މި ބާނާ މަސްއަޅުގަނޑުމެން އެކަތި ،ވަން ބައި

. ދިވެހިރާއްެޖއިްނ ވަނީ ހާސިލުކުރެވިފަ ޑުމެންނަށް މި. ސަސްޓައިނަބަލް ފިޝަރީޒް ސެޓްފިކެޓު އަުޅގަނތަޢާރަފުވެފަ

. އެއީ އަުޅގަނޑުމެްނ ފަސަތޭކަ ޑޮލަރު ޓަނަކަށް އިތުރުުކރެވި ތިންވަނީ އިތުރު  އެކްސްޕޯުޓކުރާ މަހުގެ ައގު މި

މިކަާމ  އިުރގަޓަަކއި މުޅި ދުނިޔޭގެ ފެންވަދާެއޅުން ހުއްޓުވުމަށް .އެކަތިން ެއކަތިން މަސް ބާނާތީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ބޭނޭ ކުދި މަހުގެ ސައިޒު  ،ލާތަކުގައި މި ދަލުގެ ޮގޅީގައި ސަިއޒު ބޮޑުކުރަމުންޙައެބަ ބަހުސްކުރެވޭ. އެިކއެކި މަރު

ކުރެޭވ. މަސްވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތަށް  ވާމީ ފެްނވަރުެގ މަސަްއކަތްތަކެްއ އެބަައގުޓަކައި ަބއިނަލްށްމަދުކުރުމަ

ތް އަސްލު މައްސަލަަތކަށް ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރުޖޫޢަާވން. މިތާނގައި އަުޅގަނޑުމެން ދިމާވެަފއި އޮ އަށް ދިވެހިރާއްޖެ

ަކޅުބިލަ މަސް ނުވަތަ މަހުެގ  .ީހވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއެބަ ގިނަ ވާހަކަތަެކއް ދެްއކޭހެން މާ ،ފުއްޓަރުން ބޭރުވެ 

ހިފޭ މަހުގެ އަދަދު އިތުރުވާތީ، އަޅުގަނޑުމެން ތުން ކުރާ މަސައްކަކަނޑުަގއި ބަޔަކު އާޓަކައި އިންޑިނިސްބަތް ހިފުމަށް

ޖޭގެ ެއތެރެވަރީގެ ުނވަތަ ރާއްޭޖގެ ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް އަުޅގަނޑު ވެސް އެބަ ކަންބޮުޑވޭ ާރއްޖެއިން ީކއްވެހޭ ާރއް

މަހުެގ  17%ކުރާ މަސައްކަތުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ހިފޭ  އިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން މި

އަޅުަގނޑުމެން މަސް ބާނަން ދޮށި  .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްއިތުރުކުެރވޭނެ.  ؟ނުކުރެވެންވީއަްށ އިތުރު  50ނިސްބަތް %

އިތުރުކުރަންވީ. މަސްވެރިން އިތުރުކުރަްނވީ.  ބާނާ ްފލީޓުތައް އިތުރުކުރަްނވީ. މަްސ ދޯނިފަހަރުންވީ. މަސްއިތުރުކުރަ
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އަށްގެންދަންވީ. އިްނޑަސްްޓރީ އިތުރަށް ވަރުގަަދކުރަންވީ. މަސް ޕްރޮެސސިންގ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަރަކާްތ ުކރި

 ދިވެހިާރއްޖެއަކީ އެންމެ ވަރުގަދަ ޯކލްޑް ސްޓޯރޭޖު ފެސިލިޓީޒް ކަނޑުަގއިއާ ޕްލާންޓުތައް ވަރުގަަދކުރަންވީ. އިންޑި

މި އޮޕަރޭޓުކުާރ ހުރިހާ މަސްތައް ާރއްޖެއަށް  ކަނޑުަގއިއާދިވެހިރާއްޖެ ހަދައިފިްއޔާ އިްނޑިއުމަކަްށ ޤައިމުކުރެވިަފއިާވ ޤާ

ެއކްސްޕޯޓުކުރާ މަހުގެ އަދަދު  އަށްއްޔާ ާރއްޖެޕްރޮެސސިންގ ޕްލާންޓުތައް އިތުުރކުރެިވއްޖެ އިރާއްޭޖގަ .ގެނެވޭނެ

ންީވ. ސިނާޢަތަށް އިންވެސްުޓކުރަ ގެކަމު އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހި ސަރުކާރުން މަސްވެރި .އިތުރުވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

މެްނ ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރަންވީ. ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް މި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ޚަރަދުކުރާނެ އަޅުގަނޑު

ދަނީ ތް އޮ އެކަމަކު ދެމެހެއްޓެިނވި ޚަޜަދުތަެކއް ނުކުެރވޭ. ިއންޑަސްޓްރީ މި .ވަރަްށ މަދު ،ފާހަގަކުރަން އެބަޖެހޭ

އޮިޑވެރިން މިކަމަށް އެބަ ޚަރަދުކުރޭ.  ،ދަނީ. އަޅުގަނުޑމެން މަސްވެރިން އަށް މިދުވަހަކަށް ދުވަހެއް ހަލާުކވުމުެގ ތެރެ

ެއއް ބޮޑު މައްސަލައަކީ.  ރެވޭ. އެހެްނވީމާ، މިީއ މިއަދު ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެނުކު ކަމަށް ޚަރަދެއް ސަރުކާރުން މި

 ؟ނުކުެރވެްނވީރިކަމުގެ ސިނާޢަަތށް އިންވެސްޓުދިވެހި ސަރުާކރުން މަސްވެ ،ބިލިއަން ރުފިޔާ ކީްއވެތޯ ދިެވހި ދައުލަތުން

މަްސވެރިންނަށް އެީކގައި  ސަޭތަކ ދޯނި ބަނދެފައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާ އަހަރަކު ކީްއވެތޯ 

ހަވާލުނުކުރެވެްނވީ؟ ީކްއވެޯތ ުޒވާން މަސްވެރިންނަށް ިއންސެންޓިވްސް ީދގެން ުޒާވން މަސްވެރިންެގ ޙައްޤުަތއް 

އޮތީ ވަޒީާފއެއް  މިއަދު ުޒވާން ޖީލު މި ންވީ؟ގެން ރަނަގޅު ުމސާރަތަކެއް ކަނަޑއަޅަިއގެން ަމހަށް ނުނެރެވެހިމާޔަތްކޮށް

އްލު ހޯދަން ޙަމިކަންކަމަށް  ،ކަންކަމަށް އެޑްރެސްކޮށް . މަހަކަށް ނުދެވޭ. ކޮބައިތޯ މައްސަލަތަަކކީ؟ މިނެތި މަގުމަތިވެފަ

އޭރުން  ހެދުމުެގ ޝިޢާރު އަޅުގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ ތަޢާރަފުކުރަން. އަކަށްރިއެބަޖެހޭ. ދިވެހި ކޮންމެ ޒުާވނަކީ މަސްވެ

ނަގާ މަހަށްވުރެ އަުޅގަނޑުމެން އެކަިތން އެކަތިން ބާނައިގެން ނެޭގ ައޅަިއގެން ކަނުޑގައި ދާއާ އަޅުގަނޑުމެން އިންޑި

 ެގ...އަޅުގަނޑުމެން ވޯްލޑް ރެކޯޑު ޮއންނާނީމަސް އަޅުގަނޑުމެން އަތުަގއި މާ ގިނަވާނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ ،އަރުވަނީ ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 ށް.ރަޝީދަ އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

އަހަރުގެ ޖޫން މަހު  ފައުންޑޭޝަނުން މިމެރިން ވިލާުތގެ ބުލޫރައީސް. އިނގިރޭސި ރިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

 ންހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވު ކަމުގެ ކަންނެލީގެ މަްސވެރިއުރަހަ ކަނުޑގެ ރީނދޫއާ އިންޑި އިެލއްިވ ރިޕޯޓުގަ ވައިއެކުލަ 

ނާ ކޮމިޝަނަށް މި މަޖިލީހުން ޓޫން އޯޝަން އަމައްޗަށް އަމާުޒކޮްށ އިންޑި އެ ރިޕޯޓުގެ ،ފާޅުކޮށްފައިވީ ހިނދު

ކަނުޑގެ މަްސވެރިކަމަީކ އާިއންޑި .ކުރާ ގަރާަރކީ ކިަތންމެހާ ވެސް މުހިންމު ގަރާރެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއިލްތިމާސް
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 .ޓީ.ސީ ޖަމާޢަތަކީ އައި.އޯ.  އޮތްކުރުމުގެ ސަރަހައްދީ ޒިންމާ ހަވާލުވެހަދަން މަސައްކަތް މަށްދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެިރކަ

ތިޞާްޞ ޚްބައެްއގެ އި އުމެއްގެ ެއކްސްކްލޫިސވް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ިސޔާަސތު އެޤަ ނަގަންދެން ތިބި ކޮންމެ  ޒިންމާމި

ަގއި ތިިބ ސް ލެވަލްނަންަގވަނަރ ޑްާމކެޓް ބޭސް ،ވަނަ ަބއިވެިރއަކީތިންއުމުތައް. ޤަތެރެއިން ކަނަޑއަޅަން އޮތް 

ކަނުޑެގ އާއި ެއއްބަސްެވވޭ ިސޔާސަެތއްގެ ަމތީން މެނުވީ އިންޑި މެދުގަ ފަރާތުގެ  ތިންިމ  ،ފަރާތްތައް. އެހެންކަމުން

ކަނޑުން އާޙަޤީޤަުތަގއި ވެސް އިންޑި  .ނެތް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް އްެލއްޙަ ށްމަސްވެރި ކަމަށް އޮތް ނުަރއްކަލަ

ނގި ތިއްބާ ނޭ ކަމަކީ ކަންނެލީގެ މަސްެވރިކަން ވަނީ ބޮޑުތަނުން ދަށްވާން ފަށާފަ. ނަމަވެސް، މިއުރަހަރީނދޫ

އެކު މި ކަނޑުން ކަނުޑ ޔޫރަޕުގެ މަސް ބޯޓުފަހަރު ތަޢާރަފުވުމާއާކަމެއް ނޫން. އިންޑި ކުއްލިައކަށް އޮނޑިދަށުން ޖެހި

ވަނީ ބޮޑުތަނުން މައްޗަށް ދާން ފަށާފަ.  ވަނަ އަހަުރން ފެށިގެން މި 1980ކަންނެލީގެ ނިސްބަތް އުރަހަނަގާ ރީނދޫ

ކަންނެލީގެ ނިސްބަތް އޮތީ އުރަހަ ކަނޑުން ބާނާ ރީނދޫއާއަހަރާ ދެމެދު އިންޑި  ވަނަ 1980ވަނަ އަހަރާއި  1950

ކަނޑަށް އާ ގެ ބޯޓުފަހަރު އިންޑިޔޫރަޕު ޖެްއގަިއ. ހާސް ަޓނުގެ ެއވްރެފަސްދޮޅަސް ހާްސ ޓަނާއި  ވިހިއަހަރެްއގެ މަްއޗަށް 

ލަްއަކ  ނުވަ ވްރެޖުކޮށް އަަހރެއްެގ މައްޗަްށ އެ ނިސްބަތް ކަންނެލީގެ އުރަހަރީނދޫ މި ކަނޑުން ނަގާ ތަޢާރަފުވުމާ ގުިޅގެން 

ކަނޑުްނ އާއަޅަިއގެން އިންޑި  ދާޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ބޮޑު .ށް ބަދަލުވެގެންދިޔަ. ދެން އައީ ބޮޑެތި ބޯޓުފަހަރުޓަނަ

ން ަނގާ ދާ އަަޅއިގެކުރުުމގެ ޒަމާން. ނަތީޖާއަކީ ޒަމާނީ ވަސީަލތްތަކުގެ އެހީަގއި މި ކަނުޑން ބޮޑުމަސްވެރިކަން

ން. އިްއޒަތްތެރި އުހާސް ޓަނަށް ބަދަލުވެގެންދި ފަންސާސަލައްކަ  ތިންކަންނެލީގެ ނިސްބަތް އަހަރަކު އުރަހަރީނދޫ

ން އޯޝަްނގެ އަނީ އިންޑިކަންނެލި މަދުވާން ފަށައިފިކަން ފާހަގަކުެރވު އުރަހަކަނޑުން ރީނދޫއާ އިންޑި .ރައީސް

އިޤްތިޞާުދގެ ބޮޑު މާލިޔާގެ ސޮ  ކު.މާލިާޔގެ އިޤްތިާޞދަށް އައި ހީނަރުކަމާއެސޮ ،ށްވާމަސްވެރިކަމުގެ ަބއިވެިރެއއް ަކމަ

މި މައްސަލައިަގއި އަުޅގަނުޑމެންގެ ސަރަހައްދީ ޖަމުޢިއްޔާ  މިދެންނެވީކަންނެލިން ލިބޭ އާމުދަނީ. އުރަހަބަޔަކީ ރީނދޫ

ސަރަހައްދީ ޖަމުޢިއްޔާ އިރު އްލުނު ދި ތް ބޮކިރަ ސް، މިއެހެންނަމަވެ އައި ހިސާބު.އައި.އޯ.ޓީ.ީސގެ ސަމާލު ކަމަށް 

 ހަ .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްުނގަެނވިފަކުރި ސައްލާ ފަދަ ބަހުސެއްގެ ތެެރއިން އަރައި ގެރި ަނގަންެވވަށް ެވއްޓުނު އޮތީ 

ނީ ދަ ސްކުރެވެމުން މިހުސްގަިއ ތިބޭތާ. ބަހުމިދެންނެވި ބަން އުމު އެބަ ހިމެނޭ. ައއި.ޯއ.ޓީ.ސީޤަ  32އަހަރު މާީޒވެއްޖެ. 

ބެހޭ  ކޯާޓއެއް ކަނޑައެޅުމާކަްނނެލީގެ މިންވަރު ދަށްވާތީވެ ަމސްބާނާ މިންވަރު ކަނޑައެޅުުމގެ ކަނޑުން ޔެލޯފިންއިންޑިއާ 

ިކޔާ ބަސްއެ ބޮލޮކެްއަގއި  .ކީ ިދވެހިރާްއޖެދެ ބޮލޮކެއް ހިމެނޭ ޖަމާޢަތެއް. ެއއް ބޮލޮ ގަިއ. މި ޖަމާޢަތަކީ ބަސްޢުޟޫއުމަ

ެގ ރާއްޖޭެގ އިތުރުން އެފްރިކާ ބައްރު ބްލޮކުގައިމި އް. ކުރާ ޤަުއމުތަގާތުގައި މަސްވެިރކަން އަްއސޭރިފަށާގެ މި ކަނޑު

 ޤައުމުތަކުގެ އައްސޭރިފަށާ  މި ކަނޑުގެ  ،މޮރިޝަސް އަދި ސީޝެލްސް ހިމެނޭ. އަނެއް ބޮލޮކުަގއި މި ތިބީޤައުމުތަކާއި 

ހަރު. ހިތާމަޔަކީ ފަރެއާ ފަދަ ޤައުމުތަކުގެ ބޯޓުޖަޕާން، ޗައިާނ އަދި ކޮ .ޤައުމުތައް ދުރުގައި މަްސވެރިކަންކުރާ 

 މަސްވެރިކަން  ، މިމަނާކޮށް ،ންއްޓުވުދާ ހުއަޅާ ބޯުޓފަހަރުން  ގެެވސް ޔޫރަޕު  މިހާތަނަށް އަިއއިރު އަށްއައި.އޯ.ޓީ.ސީ 

ޑު ރާތްކުރާ އެންމެ ބޮރާރުގައި އިޝާގަމި  .ނުދިޔަކަން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްކޯޓާެއއް ކަނަޑއެިޅގެން ކުރުމުގެ
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. ންނުމަހުގެ ސްޓޮކް އާލާވާން ާޖގަދި ،ކަންނެލި ބާނާ ނިސްބަތް ދަށްކޮށްއުރަހަދޫނކަނޑުްނ ރީމައްސަލައަީކ އިނިޑއާ

 ސާ އްހިމި ކަނުޑގެ  ،ކުެރވެންޖެހޭނީ މި ކަނޑަށް ނިްސބަތްވާކަނުޑގަިއ މަސްވެިރކަންއިންިޑއާއަޅުގަނޑުެގ ނަޒަުރގަިއ 

މި  .ރައީސްތްތެރި އަޅަން އޮތް ތަެނއް ޫނން. އިްއޒަދާައިއސް ފަހަރު ގެ ބޯޓުޕު އޮތް މަސްވެރިންނަށް. މި ކަނޑަކީ ޔޫރަ

ކަނުޑެގ ެނގުމެއް. އެއީ މުޅި އިންޑިއާ ރާރު މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާކަމީ ދިވެހި ތާރީޚުަގއި ލިެޔވޭނެ އިސްގަ

ވާތީ. ދިވެހި  ރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށްމި  އިްއޒަތްތެިރ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ފު ރާރެއްގަމަސްވެރިކަމުގެ ަޙއްުޤގައި މިަފދަ 

 ،ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ވާހަކަތައް ދައްކަންޖެހޭ. ސަބަބަކީ ،ިދވެހި ޤައުމުގެ ޙައްުޤަގއި ،އިމަސްވެރިންގެ ޙައްުޤގަ 

އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ  އިދިވެހިރާއްޖެއަކީ ދުނިޭޔގެ ަމސްވެރިކަުމގެ ތާރީޚު އެއްަބްސވާ ގޮުތގައި ދޮީށގެ މަސްވެިރަކމުގަ

ކަނޑަްށ  ޓީމުގެ ނުފޫޒުގަދަ މެންބަރެއް. މުޅި އިންޑިއާ ތަމްސީލުކުރާ ކުއަކީ ައއި.އޯ.ޓީ.ސީގެ ެއއް ބޮލޮޤައުމު. ރާއްޖެ

ހަމައެކަނި ޤައުމު.  ޝިޕް ކައުންސިްލގެ ސެޓިފައިޑްޑް ވާދުނިޔޭގެ މެރިން ސްޓެބަލާއިރު ރާއްޖެއަކީ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން 

ދޮށީގެ ޭވ ކުރެ އިގޮތުން ާރއްޖެައީކ ދުނިޔޭގަ  ވަނަ އަހަރު ރިޯޕޓު ބުނާ 2016އަނެއްޮކޅުން ައއި.އޯ.ޓީ.ީސެގ 

ަބްސ  ރާއްޖޭގެ ،މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްމި ރާރު ގަ، މި  އޮތް ޤައުމެްއ. އެހެންީވމާސާއް ހި 21% މުގެމަސްވެރިކަ

ލުކުރަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ބޫ ގައަށް ިއއްވުުމގެ ފުރިހަމަ ޙައްޤު ރާއްޖެއަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ޓީ.ސީ.އޯއައި.

 ިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކުވަރަށް ބޮޑަށް ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ފުރުޞަތުމި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު 

 ލަޠީފަށް. މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއް

 

 ޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:ކު

އިގެން އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަ އްރާރެ ގަ 5ތަފާތު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ!

ވެިރންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްތަކެްއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސް މަސައްކަތްތަަކކީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ދަންނަވާކަމުގައި ވަންޏާ

ކުރަން އުޅޭ މަސައްކަތްތަްއ ރަްއޔިތުންނަށް އި އަިދ އަުދގެ ސަރުކާރުން ނާހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީން

ލުންަތކެއް. އިޮގވައިލާގެ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން ގެންދާ ކަންތައްަތކެއް. އަދި ދިވެހި ސަުރކާރަށް ގޮވަ ހާމަކޮށްދިނުމު

ދާ އެޅުން އެއްކޮށް ަކހާ ބޮޑުކަނޑު  ކަނުޑގައިއިންޑިއާ  ،ދަނީ ކުރަމުންސްހު މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ބަ ތެެރއިންއޭގެ

ރާެރއް. އާދެ! ައޅުގަނޑުމެން ގަގެންދާ ށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ކުރުމަށް މި މަޖިލީހުން ގޮތެްއ  ނިންމުމަށް ހުމަނާ

ޖެހޭ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ދޮށީގެ ލަން އެބައިމެން ބަލަލާއިުރގައި މިކަން އަްސލު ހިނގާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑު އިބަލަ

ކަންތައްތައް ތިބެ މި ނުވެެވްސ  ސާސް ހުކުރަމުން އަންނަިއރުގަިއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއހާ ބޮޑަށް އިމަސްވެރިކަން
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ހިފަމުން  އަަޅިއގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި އަންނަ މަސްތައްއަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމަ ތަންކޮޅެއް ދުރުަގއި ބަޔަކު ދާ

 ،މި މަސްއަށް ދާއިުރގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް  2024ކުރެވިފައި މިހިރީ ޓުޑިކްގެންދޭ. ޭއގެ ސަބަބުން މިހާރު ޕްރިއެބަ

 20އޮތީ % ވެސް އްާޗންސެ 50ބޫލުކުރެވޭނެ ކަމަށް. %ގަ  ކުެރވޭނެ ކަމަށް ވެސްމިންވަރު ސަްސޓެއިން މަސް އެކުލެވޭ

ންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އެނގޭ. އެހެންނަމަވެްސ، އަޅުގަނޑުމެްނގެ ހިތާމަޔަކީ ކުރެިވގެން ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެދަށް

 ،ދާ މަސްތައްވެސް ވަެދެގން ނިކުމެގެން ަހމަ ރާއްޖެއަށް ،މަސްތައްތުރުކުރާ ކަނުޑގައި ިމ ދައިންިޑއާ މިއަދު

ކުާރ މަްސވެރިކަން އަޅަިއގެންއަްށވުރެ ބޮުޑ އިްނސައްތަެއއް މި ހިފަނީ ބޮުޑދާ 30މަހުގެ %ތެޭރގަިއ ކަޅުބިލައޭގެ

ކެްއ ކަންނެލި. އަޅުގަނޑުމެން އެތަ ހައުރަދޫނރީ ،އެއާއެީކަގިއ އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްަލންޖެހޭފަރާތްތަކުން. ހަމަ

ެއކަން ކުާރ މި ހިފަނީ ބޮޑުާދ އަަޅއިގެްނ  35ތް ކުރިއަުރވަން. ޭއގެ %މަަސއްކަތްކުރަްނ ެއ ސިނާޢަ ގޮތަކުން

ހުރި ފަށުގައި ހަމަ އައްސޭރިނޫނީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ  ،ޤަތަކީ މިކަން މި ކުރާ ފަރާތްތަކަކީ ސީޝެލްސްޙަޤީ .ފަރާތްތަކުން

ން މި ކުރަނީ. ހަމަ މި ރާއްޖޭެގ ބިދޭސީ ތައްގެ ޤައުމުތަކުން އެކަންލައިސަންްސގެ ދަށުން ޔޫރަޕު އުމުތަކުގެޤަ

، މިަކންތައް ހުއްުޓވުމަށް މިއަދު . އެހެންވީމާދަނީމި ުކރަމުން ަގއި ެވސްކުރާ އުސޫލުން މިަކން އެތަނުވިޔަފާރި

ދާއިުރަގއި މި މިނިސްޓްރީން އެތަކެއް މަަސއްކަތްަތކެއް ކުރަމުންދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަރުކާރުން އަދި  އި.އޯ.ޓީ.ީސގަ އައި

ންމެ ބޮޑަށް ޓަކައި އެވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުން މިކަމަށް މަޖިލީހުން މިގޮތަށް ފާސްކުރުމަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން

ޅުގަނޑު ެދކެން. އަދި ހަމަ އެޅޭނެ ފިަޔވަޅު ކަމަށް، އަިދ އެކަމަށް ެދވޭނެ އެންމެ ޮބޑު ެއއްބާރުލުން ކަމުަގއި އަ 

 ،އެކު އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭޔާ ޒުނަޢިމި ފުރުޞަތުގައި ައޅުގަނޑަށް ރައީްސގެ  ،ފާހަގަކޮށްލަން

 ހަކަދެްއކިއިުރަގއި އަުޅަގނޑު އެ ފުރުޞަތު ނުލިބުނީތީ ވީމާ އެ ވާހަކަތައް ހަމަ ވާ ިއގެޖަގަހައަޅުގަނޑުމެން ކަންނެލި

ގަިއ ބަރުންސެޕްޓެ 22އެީކގަިއ ވާހަކަދައްކާލަން ބޭނުންވޭ މި ފުރުޞަތުގައި. އަޅުގަނުޑމެން  ޔާޒުނަ ޢިރައީސްގެ 

ންފުންޏެއްގެ ބޯޓެއް އިނގޭޯތ. ަގއި ކުޅުދުއްފުީށގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން ފެންނަން އޮންނާނެ ބޮސްކާލިސް ކިޔާ ކ2010ު

ދެެކވުނީތީ ައޅުގަނޑު މި ވާަހކަ ގެ ގައި ިމ ޕްލެޓުފޯއަޅުގަނޑުމެން ވަރަްށ ތަފާތު ގޮތަކަށް މިތާނަގއި އެިކއެިކ ޝުޢޫރު

 ،ތަން  އަުޅގަނޑުމެން ކުރިން ފެންނަމުންދިޔައީ ރަށްތަްއ ހިއްކާ އިފުރުޞަތުގައި ހަމަ ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވޭ. އޭުރގަ

ްސކާލިސް ގައި ބޮބަރުންެސޕްޓެ 22އެހެންނަމަވެސް،  ށް.ދަނިކޮ ވަމުން ތަން. އެަތކެއް އަހަރުތަކެއް  ނީ ފަޅު ހިއްކާނޫ

ހެކްޓަރު ހިއްކާފަިއ  28ން ދުަވހު 19 ވެ،ހުޅަނގު ފަރާތުގައި ބަނދަރުކުރެވިފައި އޮ  ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން ކުޅުދުއްފުށީގެ

އަުޅގަނޑުމެްނ ރައްޔިތުންނަށް އެނގުނީ މިީއ އަދި ވާ ކަެމއްކަން. މިއަދު  މާއިއެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތް ނިްނމާފައި ދިޔަ

ބޭރުަގއި ހަދާ ވާހަކަ. ައޅުގަނޑުމެން ކުރިްނ ކެްއ ޖަގަހަތަކަންނެލިރާރަކީ ގަ އްއެ  ،ދައްަކނީ މިއަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ

މޭލަށް ގޮއްސަ  100. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެ ހުރެ ސަބަބުތަކެއް . ނުދަނީަގއިއްދެއްހަކުރުމަށް ނުދާ ސަރަމަސްވެރިކަން

މޭލު  100ކުރަނީ . އެހެންެވެގން އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މި މަސައްކަތްއަނެއްާކ އެނބުރި އައުމަީކ ުކޅަދާނަ ކަމެއް ނޫން

 ިއ،ވެސް ދުއްވަ ޖަގަހަތަކެއް ހަދަން. އޭރަށް އެ މަސްވެރިންނަށް އެއަށްުވރެ ދުރަށްކަންނެލި އިގަ މޭލު 150 ނޫނީ
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ފީޒިބަލް ައެގއްަގއި. ެއީއ އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަން  ،މަސް ވިްއކޭނެ ރަނގަޅު އަެގްއގައި  ސްބާނާފައި އެ ބޭފުޅުންނަށްމަ

ވެސް  ައުޅގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް، ންގެ ކިބައިންއުޅޭ މަސައްކަަތކީ. އަުޅގަނުޑ އެދެން ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރު

ހޮވުނު ދާއިރާައކަށް  އެ ޭބފުޅުން އި ވެސްކޮންމެ ދާއިރާެއއްގަ  މިތަނަށް އައިސް މި ތިބީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް

ޑުމެން މި ރަނގަަޅށް ކަންތައްތައް ކޮށްެދްއވާނެ ކަމަށް ވަޢުދުެވގެން. އެހެންެވެގން މިއަދު އަޅުގަނ ޓަަކއި ރައްޔިތުންނަށް

ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އަުޅގަނޑުމެން ކުރަނީ ތަފާތު ކަްނތައްތަކެްއ މި ސިނާޢަތަށް ތަޢާރުފުކުރަންވެގެން. ިމއީ މަސައްކަތް

އިރާދަކުެރްއވިްއާޔ هللا ދެްއވާށޭ. ކަންތަކުގައި އެއްބާރުލުން ، މިމިއީ ރަނގަޅު ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ  .ދެބަހެއް ނުވާނެ

ެމއް ައދި ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރު ،އެއްމާދެ! އެމް.ީޑ.ޕީން ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް އަދަށްވުރެ ފަހި މާދައާ ؛މި ސަރުކާރުން

 ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު އެްއވެސް ަޝއްެކއް ނުކުރަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކެނިދކުޅުދޫ ދާއިރާ އިްއޒަތްތެރި އަޙްމަުދ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު .މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

  އަށް.ސާޢީ

 

 ސާ ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢީދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކެނދިކުޅުދޫ 

ތާއީދުުކރަން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަނުޑ ހަމަ ރާރަށް ގަމި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ދިވެހި ،ހުރި ބައިވަރު. ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެާދނެ ކަންނޭނގެސަބަބުތައް އެބަ

އްދީ ޤަުއމުތަކުން ކުރާ ކަންތައްތަްއ ހަރާރެއް ހުަށހަޅައިގެން މި ވާހަކަދެްއކިޭއ ކިޔާފައި ސަރަގައަޅުގަނޑުމެން 

 ނެ ށް ކުރެވޭކަމެއްހޭ. ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނީ ކޮންޓުވުމަހުއް

މާޔަުތގަިއ ހިތިމާވެީށގެ ވަންޏާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް،  ކަމަށް މިސާލަކަށް ދަންނަވާބަިއވަުރ.  ތައް އެބަހުރިކަންތައް

 ،ނަަގިއގެންފަދަ ޒިންމާދާރު މަަސއްކަތްތަެކއް އިސް ކުރިޭނޝަނަލް ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އިންޓަރ

 ލުަގއި މަސްވެރިކަމަށް މުސްތަޤްބަ ،ގަނޑުމެންނަށްއަޅު ،ކަމަށް ާވނަމަ ކުރެވިއްޖެ ށްަނގަިއގެން މިކަމަދިވެހިރާއްޖެ އިސް

އެއްކޮށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  އްދީ ޤައުމުތަކާހަދަން ސަރަހޯދިމާވެދާނެ އަޅުގަނޑުމެން މި ކަންބޮޑުވާ ކަްނކަމަށް ޙައްލު 

ަގއި. އިނެވި މަސައްކަުތގެ ތަޖުރިބަދެން ޙައްލުތަކެއް ހޯދިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން މިމަސައްކަތްކޮްށ، 

ކަން ދުނިޔޭެގ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ދެމެހެއްެޓނިވި މަސްވެރި  ،މިސާލަކަށް ދަންނަވާކަމަށް ާވނަމަ

އްދީ ޤައުމުތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުްނ ހަޚާްއޞަކޮށް ސަރަ ،ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް

ގުޅުންހުރި  ިދވެހިރާއްެޖ ބައިވެިރވާ ކަމާއަދި ؛ އްދީ ަޤއުމުތަކުގެ ހައްދީ ޖަމާޢަތްތަކާއި ސަރަހަގެން ސަރަނަަގއި އިސް

 ،މެން ފުޅާކޮށްގަނޑުމަސައްކަތްތަކެއް ުކރެވިދާނެ. އެ މަސަްއކަތްތަްއ އަޅުއަުޅގަނޑުެމންނަށް ޖަމާޢަތްތަކުގައި 
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 ފުރުޞަތު އޮްތ ޅުގަނޑުމެންނަށް މީގަިއ ކާމިޔާބުތަެކއް ހޯދުމުގެއަ  ،ގެނެސް ދެންނެވި ޤައުމުެގ ސަމާލުަކމަށް މިކަން މި

ކަނުޑގައި މިހާރު އިންޑިއާ ،ދަންނަވާކަމަށް ވާނަމަ އަޅުގަނޑު ދެކެން. މިާސލަކަށް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ކަމަށް

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެްއކޮށް އްދީ ޤައުމުތަކާހައަޅަިއގެން މަސްހިފަން ދީފައި ހުރި ކޯޓާގެ އަދަދު ކުޑަުކރަން ސަރަދާ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ކާިމޔާބުތަކެއް ހޯދިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމައެކަނި ކޮށްމަސައްކަތް

އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން  ،ވެސް ކަމުަގއި ވިަޔސް ކުރިމަސައްކަތް ަހދައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުތަކެއް 

އަޅަިއގެން ދާ ކަްނކަމަށް ސަމާލުކަމެއް ނެތި އްދީ ަޤއުމުތަކުަގއި އެހަނުޑގެ ސަރަކަކަނުޑގަިއ. ިއންޑިއާއާމި ތިބީ އިންޑި

އަސަރު ސީދާ ޭއގެ  ،ންދާ ކަމަށް ވާނަމަގެމަސްެވރިކަން ކުރަމުންގޮތަށް  ރާކުމަސްވެރިކަންމިހާރު  ،ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން

ގޮެތއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ނެތް. މިއީ އަުޅގަނޑު ަދއްާކ  ވެސްއަޅުގަނޑުމެންގެ މަްސވެރިކަަމށް ނުކުރާނެ އެއް 

ހުރި ދިރާސާތަކަށް  މިއީ މިކަމާ ގުޅުންހުރި ތަޖުރިބާކާރު ޖަމާޢަތްތަކުން މިހާހިސާބަށް ކޮށްފައިވާހަކަެއއް ނޫން. 

 މަްސވެރިކަމަްށ ދަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އިންތިހާއަށް އަުޅގަނޑުމެންގެއެ ައސަރު މިހާރުވެސް  ަގއިބަލާއިރު

ކަނޑުަގއި ހުރި ޖަޒީރާ ބައެްއ އިންިޑއާ ،އްދުގެހަމި ސަރަމިކަމަށް ގޮުތގައި  ބޫުލކުރާގައަޅުގަނޑު ކުރަމުން. 

 މަށް ބޮޑެތި ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރަމުންދަނީ.މިކަެވސް ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަުކގެ ސަބަބުން ޤައުމުތަކުން 

ިދެވހި ދައުލަތުގެ ސަމާލުކަމަށް  ،ސަރުކާރުގެގޮުތަގއި މިކަން ދިވެހި  ލުކުރެވޭބޫގަ މިހާހިސާބަށް އަޅުގަނޑަށް 

ހުރި  ކުރެވިަފއި އަށްދިވެިހރާއްޖެއެކު އެ ޤައުމުތަކާއި އެ ޖަމާޢަތްތަކާނަިއސް އޮުތމުގެ ސަބަބުން އަންނަންވާވަރަށް 

ެއ  ،ބޮޑު އެއް މަޤްޞަދަކީ އެންމެ، ކީބޮޑު މަޤްޞަދަ މަސައްކަތްތައް ުކޑަކަން ފާހަގަކުެރވޭ. މި ގަރާރުގެ އެންމެ 

މްތަކުގަިއ ކުރުން. އަދި ހަމަ މިހާރަށް ވުރެ މާ ފުޅާޮކށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްލެޓްފޯ މަސައްކަތްތަްއ ދިވެހި ސަުރާކރުން 

މި ކަނޑު  ގެއަޅުގަނޑުމެން ،ކަނުޑގައި އިްނޑިއާ  ،އެހެން ޤަުއމުތައް ،ންއެ ކުރާ މަަސއްކަުތގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތު

އަުޅގަނޑުމެން ުމސްތަޤުބަލުގައި ަޙއްލުތަެކއް މިކަމަށް  ،ގެނެސް ސަމާލުކަމަށް މިކަން ކުރާ އެހެން ޤައުމުތަކުެގ ސާއްހި

މަސައްކަތްކޮށްގެން ހޯދިދާނެ ޙައްލެްއ ހޯދުން. އަޅުގަނޑު ކުރިްނެވސް ދެންނެވި ފަދައިން މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް 

އެްއކޮށް  އްދީ ޤައުމުތަކާހަުހރި މިންވަރު ދަށްކުރަން ަސރަ ދީަފއި ކޯޓާ ައޅަންބޫލުކުެރވޭ ދާގަކަމަށް އަުޅގަނޑަށް 

ދިވެހިރާއްެޖ  ،ައކީދިވެހިރާއްޖެ އިސްނަަގއިގެްނ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުން. ދިވެހިރާއްޖެ ،އިސްނަަގއިގެން އަޅުގަނޑުމެން 

ހުިރ  ގައި ިއސްނަގަިއގެން ކޮށްފައިހުވާމީ މަޝްރައަގު ބައިނަލްނަަމވެސް ދިެވހިރާއްޖެ މިހާހިސާބަށް  ކިތައްމެ ކުޑަ

އަުޅގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ތިމާވެށި  ،މިޔާބީތަކެއް މަސައްކަތްތަުކގައި ޮބޑެތި ކާ

ތިމާވެީށގެ މަްއސަލަތައް ދުނިޭޔގެ ޤައުމުތަުކގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުުމގަިއ  ކަން،ނާޒުކު ކުރުމަށް، ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތް

ވި މަަސއްކަތްތަަކކީ މުޅި ދުނިޔެ ބަލަިއގެންފަިއ ދިވެހިާރްއޖޭގެ ވެިރކަމުަގއި ހުންނަަވއިެގން ކުރެއް  ތްތެރި ރަީއސްއިްއޒަ

ހަމަ އެ މަސައްކަތްތައް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިކަމުަގއި އޮއްސާލި މަސައްކަތްތަެކއް.  އެއަށް ތަޢުރީފު

ޓަކައި މި ބަށްެއއްގޮަތކަްށވެސް ަޝއްެކއް ނުކުރަން. ިމދެންނެވި ސަބަުޅގަނޑު ހަމަ ކަމާ ދޭތެރޭަގިއ އަވެސް ކުެރވޭނެ
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ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަްށ  ،އަުޅގަނޑުމެން މިކަން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ސަމާލުަކމަށް ،ސްގަރާރު މި މަޖިލީހަށް ގެނެ 

ޤުބަލުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް . މީގެ ނަތީޖާ މުސްތައަުޅގަނޑުމެން ކުރަްނޖެހޭމިއީ މި ކުރާ ބަހުސަކީ ގެންނަން 

ބޮޑަްށ  ޓަކައި ވަރަށްދެކޭތީ އެ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް .އަޅުގަނޑު ދެކެންހޯދިދާނެ ބަހުސެއް ކަމަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު އަރުވަނީ ަމޑުްއވަރީ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެމި ުފރުޞަތުއަުޅގަނޑު މިހާރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 ފަހު ފުރުޞަތު. ޟޫޢުަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެމައުމި  ،މި ބަހުސްގައި އެއީ ދަމް ޝަރީފަށް. އާ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ދަމް ޝަރީފްއާާދއިރާގެ މެންބަރު  މަޑުއްވަރީ

އި އަިދ މަސްވެރިންނަށް ރަނގަޅު ކުރުމާާނޢަތު ރައްކާތެރިސިކަމުގެ މަސްވެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 ކަނުޑަގއި ބޮޑުދާއިންިޑއާ ،ހުށަހެޅިފައިވާ  މިއަދުޓަކައި ކުެރވޭ މަަސއްކަުތގެ ތެރެއިން މުސްތަޤުބަލެއް ހޯދައިދިނުމަށް

ޭއގެޒާުތަގއި އެޅުމަކީ  ޑުދާކަނޑުަގއި ބޮ. އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަންގަރާރަްށ  އެޅުން މަނާކުރުމުގެ

ނެްތ  ޝައްެކއް .ހިނަގއިދާނެ ކަމެއްނެތިގެންކަނޑުގެ ދިރުން އަދި  ،ބޮޑަށް ހީނަރުވެ ނާޢަތު ވަރަށްސިމަސްވެރިކަމުގެ 

އް ކުރާނެ ކަމަްށ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެ  އެއީ މުޅި ދުިނޭޔގެ ެވސް ބަޔޯަޑިއވަރސިޓީައށް އޭގެ ،ގޮތުަގއި

ނާަޢތަށް މިހާރުވެސް ހީނަރުކަން ސިާރއްޖޭގެ މަސްވެިރކަމުގެ  ،. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުންބޫލުކުރަންގައަޅުގަނޑު ވެސް 

 ބޫުލކުރާގަިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ައޅުގަނޑު  އެެހންނަމަވެސްބޫުލކުރަން. ގަ ައޅުގަނޑު ވެސް ކަމަށް  އައިސްަފއިވާ 

މަސައްކަތްަތކެއް ސަރުކާރުން ސީރިއަސް މިކަމަށް ނީ ހުްއޓުވޭނީ ނުވަތަ މިކަން ހުއްުޓވޭގޮތުަގއި މި މަސައްކަތް 

ޚާއްަޞކޮށް ބޭރުގެ  ،މިކަމާ ުގޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ އިކުރަްއވަދިރާސާރަނގަޅަށް ސަރުކާރުން މިަކމާ  ކުރެިވގެން.

ށީގެްނވާ މީގެ ކަންބޮުޑުވންތައް ބޭރުގެ ދުނިޭޔަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ެއކަ .ކުރެިވގެންރަނަގޅަށް މުޢާމަލާތް ދުނިޔެއާ

ވަރަށް   މިނިސްޓަރުފޮރިންމިހާރުެގ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ ކުެރިވގެން. ސާއްހި ގޮތެްއގައި 

ގޮުތގަިއ  ބޫލުކުރާގަތަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު  ވަރަށް ގިނަ ަވގުތު ރާއްެޖއިން ބޭރުަގއި ުއޅުއްވާ ދުވަހު  ގިނަ

ތަކަީކ ސީރިައސް މައްސަލަތަެކއް ކަމުަގިއ އްސަލަމި މަކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ  ދޭ ސްކަމެއް މަސްވެރިންނަށް އިސަރުކާރުން 

، އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ޤައުމުަގއި ،ސްމިކަމަށް ގެނެދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ، އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތަގއި ބޭރު

ހާރުވެސް ަޓކައި ސީިރއަސް މަސައްކަތްތަެކއް މިއެޅުން ުހއްޓުވުމަށް ބޮޑުދާކަނޑުަގއި ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޭޖގެ އިންިޑއާ 

ބޫލުކުރަން. ގައަޅުގަނޑު  ބޫލުކުރަން. ކުރިްނވެސް ކުރެވިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށްގަކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު 

މެްނ އަުޅގަނޑުކެްއގައި ގަާރރުތަ ،ކަމަކީ  ކަންބޮޑުވާ މިައދު ައޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  އެހެންނަމަވެސް
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ބެހޭ ގަރާރުތަކެއް ހުށަހަަޅއިގެްނ  މަސްވެރިކަމާތާ. ަވނަ ހަފު 3މިއީ ގާްތގަނޑަކަްށ އުޅޭތާ މިހާުރ ގެން އަޅަިއގަނެ 

ބޮޑަށް  މިކަމުގައި ރަނަގޅު ވާހަކަަތެކއް ދެކެިވއްޖެ. އެހެންނަމަެވސް، މި ގަރާރަކީ ައޅުގަނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި ވަރަށް

ގެން މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރެިވގެން ރަނގަޅު ނަތީޖާެއއް ހޯދެވިދާނެ ސްނަންަގވައި ކަުމަގއި އި ސަރުކާރުގެ ތެެރއިން މި

ގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން މި ހުމަޖިލީ ،ހިތުަގއި އުފެދޭ ސުވާލަކީ ގެގަރާރެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެކެނީ. އަޅުގަނޑު

ޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސް ިއއްަވން އަދި ސަރުކާރަށް މި ބަ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނާ ،ހުރިހާ ވާހަކަެއއް ދަްއކައި 

 ، ތެރެއިންހުގެއަހާނެ ގޮތެއް ނުވަތަ މަޖިލީ ރުން މި ވާހަކަތައް ނުވަތަ ސަރުކާރުން މަސްވެިރންގެ އަޑުސަރުކާ

ނުވަތަ ، އޮްތއިުރގައި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ތެރެއިން ދަްއކާ ވާހަކަަތްއ އަޑުއެހުެމއް ނެތީތޯ އްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރެޚާއްޞަކޮށް 

ބޮޑަށް ދަްއކަިއ  ވަރަކަށް ިމކަންކަާމ ދޭތެރޭގައި ސަރުކާުރގެ ެއްއބާރުލުމެއް ނުލިބިގެންތޯ މި ާވހަކަތައް މިހާ އެްއވެސް

 ގެ ަތޅުމުގައި އަުޅގަނޑުމެން މިހާަވރަށް މި ވާހަކަތައް ދަްއކަންހުޖެހެނީ. ކީްއވެގެންތޯ މަޖިލި މިކުރަން  މަސައްކަތް މި

ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ  ންޖެހޭުކރަތުަގއި މި މައްސަލަތައް ސީރިއަސްކަާމއެކީ ޙައްލު ގޮ ކުރާބޫލު ގަޖެހެނީ. އަޅުގަނޑު  މި

ގެ ހުމަޖިލީމިެހން ދިގުދެމިގެންދާއިރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރޭގައި އޮތް. މިކަން ުކރެވެން އެބަ ަޙއްލު ސަރުކާރުގެ ތެެރއިން

ސަރުކާރު ވައްޓާިލޔަސް ވެސް އެނބުރި  ،ވިްއޔަތުން އިާޝރާތެއް ދެއް ސިއެމް.ޑީ.ީޕގެ ަރީއސްގެ ހައި  ،ރައީސް

ސަރުކާރުން ރަްއޔިތުންނަށް ، ހުރިން ވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަމަށް. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ެއއީ ފަަހރެއްަގއި މިހެ

ހުރީ ސަރުކާރު  ހޭ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކަންޮބޑުވުންތަެކއްޖެދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭންޚިފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ 

 މިއަދު މިއީ  ހިތުންމިއީ އަުޅގަނޑު  ؟ލާފާނެ ކަމަށް ބިރުގަންނަނީތޯއިދާނެ ކަމަށް ނުވަތަ ަސރުކާރު ަވއްޓަ ވެއްޓި

ބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ގާނޫނީ ގޮތުން އުެފދިފައި އޮންނަ ސަރުކާރެއް ގަ. އަޅުގަނޑު މުން ކަންބޮުޑވާނެ ކަމެއް އްއާ

 .އްބޫލެއް ނުކުރަން އެކަން އެގޮތަށް ދާނެ ކަމަކަށެގަ. އަޅުގަނޑު ވައްޓާލުމަކީ ކުެރިވގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން

ން ހު ގޮެތްއގަިއ އަޅުގަނޑުމެްނގެ މަޖިލީޞައްޚާދުމަތްތައް މަދުވެ، އަދި ޚި ރައްޔިތުންަނށް ދޭންޖެހޭ  ،އެހެންނަމަވެސް

 ހާ ގިނަ ދުވަސްހުރި މަސައްކަތެއް ނުކުރެވި މި ވަރަށް ގިނަ ަވގުތުތައް ބޭކާުރވެގެން ނުވަތަ އޭގެ ޒާުތަގއި ބުރަދަން

 87ހިނގަނީ  މި މަޖިލިސް މި .ަރއީސްއިއްޒަތްތެރި ގޮުތގައި ކަންޮބޑުވާ ކަމެއް، ިދއުމަކީ އަުޅގަނޑު ެދކޭވެގެން

ގެ ތެރެއިން ހުމީދުކުާރނެ މި މަޖިލީއްދާއިރު ރަްއޔިތުން އުކުރަމުންކޮށްގެން  ރަދެއްޚަ. ބޮޑު މެންބަރުންގެ މެދުގައި

ދިޔައިުރަގއި ވަރަްށ ރަނގަޅު މަަސއްކަތްަތކެއް ސް ފެށިގެން. މި މަޖިލިކަމަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާެއއް ނެެރޭވނެ

ދަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެކަްނ ހީނަރުވެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު ފެނިގެން މި ،ޔަ. އެހެންނަމަވެސް ދިކުރެިވގެން

މު ންަސރުކާރުގެ ތެރެއިން މުހި ،ދޭ. އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި ުސވާލުއުފެންތަ ކުިރއަށްދާ ތެރެއިންގަރާރުތަެކއްގެ 

ވެސް  ބިލެއް ހުށަހަޅުއްވާނެ ބޭފުޅަކުހަމަ ގެ ތެރޭަގއި ނިންމަންވެފަިއ ހުރިއިރުގައި އަުޅގަނޑުމެން ކަންތައްތަެކއް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިސްރާބު މިހާރު  ނެތީތޯ ނުވަތަ ނެތީޯތ، ނުވަތަ އެ ޤާބިލުކަން  ގައިސަރުކާރުގެ ތެރޭ 

ދުމަތްތައް އިންތިހާައށް ޚިސަރުާކރުގެ ތެރެއިން ަރއްޔިުތންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ . ދިޔައީތޯ ގެއްިލގެން
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އަދި ެއތައް މަސަްއކަތްތަެކއް ކުރަްނޖެހޭއިރުގަިއ އަުޅގަނުޑ ހިތުން އަުޅގަނޑުމެންެގ މިސްރާބު  ،ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭއިރު

ގެ މަސައްކަތްތަުކގައި މިއަްށވުރެ ހުން، މި މަޖިލީލަގޮވާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު 

ދެއްިވ ކަމަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަްށ  ތުޞަެދއްވުމަށް، މި ފުރުންބިނާކުރަނިވި ރަނގަޅު މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ިއސްކަ

 . ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ގަރާރަށް ަބހުސްކޮށް މިއަދު މި ނިމުނީ 5. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްވެރިކަމުގެ ންބަރުއިްއޒަތްތެިރ މެއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ 

ގޮތުން ވޯޓަށް އެހުން މާދަމާ  ގުޅޭ ބަހުސްގެ ވަުގތު ނިމުނީ. މި ގަރާރާ .މި ގަރާރަށް ބަހުސްކުރާ އެންމެ ފަހު ދުވަސް

 ދެން .ސް ހުއްޓިަފއި އޮީތ ިއޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީަގއިގަރާރު ިމހާރު ގޮ 4 ؛ގަރާރުަތއް ،އެނިގަވޑަިއގަންނަާވނެ އޮންނާނެ.

މިހާރު  ޖެހެނީ. އެ ގަރާރުތައް އެުކވީމާ ގެންނާން މި ތަނަށް  ން މި ގަރާރުތައް ދިރާސާކޮށްފައި މިތިޞާދީ ކޮމިޓީޤްއި

ރެިވގެްނ ކުޞަ އްޚާވަކިން ދަނީ ބިލަކަށް. އެހެންވީމާ، ގަރާރުތަުކގެ މަސައްކަތްތައް ނިމުނީމާ، ވަކި  ވެގެން މި

ގުޭޅ ބިލު ފޮނުވައިދެްއވާނެ ކަމަްށ ސަރުކާރުން ތަކުރާރުކޮްށ  ބަހުސްކުރެވިއްޖެ. އެ ބަހުސްަތކަށް ފަހުގައި ގަރާރުތަކާ

 ލިބޭނެ. ،ން ދާދި އަވަހަށް އަުޅގަނުޑމެންނަށް އެ ބިލުތައް މި މަޖިލީހަށް އަންނާނެޤީ. ައޅުގަނޑަށް ޔަ އެބަ ވިދާުޅވޭ

 

 ން މު ން ނި
 

 ން:ވުކެ ދެއް ކަ ވާހަސަތުންޔާރި

 .ގައި 9:00 ހެނދުނު ގެވާ ބުދަ ދުވަހު 2019ޖުލައި  31އް ޮއންނާނީ ލީހުގެ ޖަލްސާއެދެން މަޖި

 

 

 .ނީމުނި ލިސްޖިމަ  .نيملاعلا ب  ر هلل حمدلاو
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