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1920/30ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 9:04 ަގޑި: ޖަލްސާ ފެށުނު

 14:12: ަގޑި ނިމުނުސާ ޖަލް
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 (هللاއީވާ ޢަބްދު ރައީސްނައިބު  ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަރަތޭ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 19

 (ދުވަސް ބުދަ) 2019 ޖޫން 26

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصحله آ ىعلو الم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރުން.އިްއަޒތްތެރި މެން 39ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ން ލާންކުރުޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2019/13އޖ/ ނަންބަރަކީ އަީކ، އެޖެންޑާ ންޑާ އެޖެ މިއަދުގެ

 

  އެންގުން ސަތުން އަންގާ ޔާ ރި  .4

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ދާނެ ގޮތް. މިއަދު ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް، ދަންނަވާަލން ބޭނުން ދަށުން އަޅުގަނޑުރިޔާސަތުން އަންާގއެންގުުމގެ 

މިޓީ، އި ޕެޓިޝަން ކޮގަ  9:30ހިނގާނެ. ގައި 3ކޮިމޓީ ކޮޓަރި  ކޮމިޓީ، ސްންޑް ެއޓަރޕްރައިސަަގއި ސްޓޭޓް އޯ 9:30

 10ަގއި ހިނގާނެ.  3 ކޮމިީޓ ކޮަޓރި މަރުކަޒީ ކޮމިީޓ،ޖަހާއިރު ލާ  10ަގއި ހިނގަމުންދާނެ.  5ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 



2 

 

 11ގައި ހިނގާނެ.  5ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ  ،ކުެރއްވުމަށް ހޮިވ ވަގުތީ ކޮމިޓީލާޙުޞްމަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ އި ،ޖަހާއިރު

މިޓީ މު ޮކމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮއްއާ  ،ޖަހާއިރު  12ަގއި ހިނާގނެ.  2 ކޮޓަރި މިޓީކޮ ،މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ  ،ޖަހާއިރު

ަޤއުީމ  ،ޖަހާއިރު 2ގަިއ ހިނގާނެ.  1އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ، ޖަހާއިރު 2ަގއި ހިނގާނެ.  3ކޮޓަރި 

ކްލައިމެޓް އެންޑް މަންޓް ންވަަޔރަރޭ އެން މި 8:30ގައި ހިނގާނެ.  3ާއއި ތަރިކަިއގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ތަރައްޤީ

ނެ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އަޅުގަނުޑ ގައި ހިނގާ 1ގެ ކޮމިޓީ ކޮމިޓީ، ކޮިމޓީ ކޮޓަރި ޗޭންޖު

ލަ އިތުރު ވާހަަކެއއް ދަންނަވާލަްނ ބޭނުން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަުތގައި އެްއވެސް ކަހަ

ކުރުމުަގއި  ަމްއސަލައެއް ޑްރާފްޓުކުއްލި ،ކުރުމުަގއި އެހީތެރިކަެމއްއެީއ ބިލެއް ޑްރާފްޓު ،ނަމަ އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވާ 

މިކަހަލަ އެްއވެސް މަަސއްކަތެްއަގއި އެހީތެރިކަމަކަށް  ؛ކުރުމުގައި އެހީތެރިކަމެއް ުސވާލެއް ްޑރާފްޓު ،އެހީތެރިކަމެއް

ޓުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެ އެހީތެރިކަމަށް ޓޭރިއެގެ ސެކްރެހުމަޖިލީ ،ނަމަ ިއގެންނަވާއެދިަވޑަ

ޓުްނ ވީވަަރކުން ިއއްޒަތްތެިރ މަޝްވަރާކޮށްެލއްީވމާ، ހަމަ ސެކްރެޓޭރިއެ ވޭނެ. ޓޭބަްލ އޮފީހާގެންނެއި އެދިަވޑަ

ން ޯފރުކޮށްދޭނެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަުތގައި އެހީތެރިކައިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ،މެންބަރުންނަށް

 ލަން ބޭނުން.ދަންނަވާ

 

 ކުއްލި މައްސަލަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ ުކއްލި މައްސަލަެއއް  145އިުދގެ މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާ

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން  146ުދގެ އިަގވާ ،އްަސލައެއް ލިބުމާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ލިބިފައި އެބައޮތް. ުކއްލި މަ

ށް ދަޙީތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ވަކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުްއވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އުނޫގފާރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަ

ުކއްލި މައްސަަލ  ،ނީަށހަޅުއްވާވަގުތު ހު އަުރވަން. ިއްއޒަތްތރި މެންބަރު މިމައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު

ތްތެރި އިއްޒަ ،ގެންދާނެތޯ ނޫންތޯސް ކުރިއަށްހުގޮތަށް. ފަހުން އެ މައްސަލައަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަ ހަމަ ލިޔުމުގައި އޮތް

 ޓު މިނެ 7މެންބަރު ހުށަހެޅުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން ވޯަޓކަށް އަހާނަން. ވޯޓަށްފަހު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް 

ސްުކރެއްވުމަށް. ުކއްލި މައްސަަލ ހުލިބިވަޑައިގަންަނވާނެ އެއަށް ބަ ޓުމިނެ 7ނަމަ  ފާސްެވއްޖެ ،ގެންަނވާނެލިބިވަޑައި 

  އެދެން.ންެދްއވުހުށަހަޅުއްވައި

 

 ދު ވާހަކަދެްއކެުވން:ޙީއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަ
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 ދަށުން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ ވަނަ މާއްދާގެ  145ަގވާއިުދގެ  ހުގެ`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މަޖިލީ

ަމއްސަލަތަެކއް ޝަރީޢަތުެގ މަރުޙަލާަގިއ މަތުތަކެއް ކުެރވިފަިއވާ އެތަްއ ބައެްއގެ ގިނަ ހުކުއްލި ަމއްސަލަ. ޖިނާޢީ ތު

  ަވއްކަާމއިކުރެވިފަިއވާމަތުހު. އަދި ތުވެކަމެކެ  ދާކަމީ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮުޑވުން އިންތިާހއަށް އޮތްނުނިމި ލަސްވަމުން

ިދޔަ އިނގަރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިަކމުގެ ދައުުރގައި ހި ،ގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަުކގެ އިތުުރންރިން ކިޔާނާތާއި މަނީލޯންޑް

ރެކޯޑު މިންވަަރކަށް ަދއުލަތުން ކުރެވުނު ަވއްކަމާިއ  ،ޚިލާފު އެތައް ކަމެްއގެ އިުތރުން އަސާސީ ާއއި ގާނޫނުތަކާނޫނުޤާ

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް  ،ދިވެހިރާޖޭގެ ވެރިކަްނ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ގަޑުބަުޑކޮށް ،ގެ އިުތރުންޔާނާތާއި ކޮރަޕްޝަނުޚި

ކޯޓުގެ އިތުރު ފަނިޑޔާރަުކ  އުއްތަމަ ފަނިޑޔާރާއި އެ  އި، ފުރާޅުން ޓިނު ނަގަ ޕްރީމް ކޯުޓގެސު ،ރުކޮށްހިސޯ

އިދިކޮޅު ހުރިހާ  ،އް ސަޭތކަ ބަަޔކު ަހއްޔަރުކޮށް ތައެ ،ފަހަރު ކުއްިލ ނުރައްކަުލގެ ހާލަތު އިޢުލާުނކޮށް ދެ ،ހައްޔަރުކޮށް

 ކޮންމެ ދިވެހި ރަްއޔިތެްއގެ ދިަޔ އެަތއްއެަތއް ަކމެއްގެ ަޖވާބު ލިބުން އެއީ އިހިނގަ އި،ސިޔާސީ ލީޑަރުްނ ޖަލަށްލަ

 ހަނު ކަންބޮުޑވާިދއުމަކީ ަރއްޔިތުން ނުނުކުރެވި ދިގުަލއިގެންދާޝަރީޢަތް ،ަކންކަން ނުބެލި މި ،އްޤެއްކަުމގަިއ ާވއިރުޙަ

. ވަރަށް ބޮޑަްށ ވެ. ވީމާ، މިކަން ަސރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެަނުއމަށް މި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅީމެވެކަމެކެ

 . ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުއްލި  ،ވަނީ ވަނަ ާމއްާދގެ )ށ( ަގއި 146ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދު 

ކަމަށް. އަިދ  ުކރުމަށް ފެނޭތޯ މަޖިލީހުގެ ވޯޓެއް ނަގަްނވާނެސްހުއެ ަމއްސަލަައކާ ބަ ،ނަމަ މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިއްޖެ

މަށް ޢާއްދެްއވުަމށް އަޅުގަނޑު އަމީންވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއި ،ކަމުންއެހެން .މަށްކަ ސަކާ ނުލާހުގާނީ ބަވޯޓު ނަ

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ  ؟ކޮށްދެްއވާނަންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކު  ފަހު(ަޅކަށް)ަވގުތުކޮދަންނަވަން. 

 ،އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 45ގަާވއިދުގެ 

ދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ މެ ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގަިއ ބަހުސްކުރެއްވުމާ

ކަމަށް، ވޯުޓ  އި ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ މެޝިނުގައި މައްސަލަ ހުރިއެއްބަ )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 47މެންބަރުން. ބަހުސްކުރުމަށް  ިއއްޒަތްތެރި 68ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްބެވީ މި ވޯޓު؛ ކަމަށް އެބަ ވިދާޅުވޭ.  ނުލެވޭ

މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ސާފުކޮށް ވޯޓު ފާސްވެއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް، ވޯޓު ލިބިއްޖެ

އާދެ! ެއއްބަިއ  )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( .ންގެންދާނަޯރލްކޯލަކާެއކު އަުޅގަނޑުމެން ކުރިއަށް  ،ނަމަ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ

ދަންނަވަނީ. އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ލަކަށް މި ަމއްސަލަ ހުރީމަ އަޅުގަނޑު ރޯްލކޯމެޝިނުތަކުގައި 

ޅުގަނޑުމެން ފަށާނަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮަތކަށް ރޮޒެއިނާ އާދަމާ ހިސާބުން އަ

 ތެރި މެންބަރު.ވިދާޅުވެެދްއވުން އެދެން. ައއްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 64    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނު

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   65     ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި 

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 65         ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު މުޙައްމަދު އިްއޒަތްތެރި އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ  ،ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން 145ިއދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާ 

 . ހާޒިރުވެ 87ލަ އަދަދު؛ މަޖިލީހުގެ ޖުމު ްއވުމާ މެދު؛މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެ ަފއިވާ ކުއްިލ މައްސަލަޅުއްވާހުށަހަ ވަޙީދު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 64. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 68ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 1؛ ންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަުރންގެ އަދަދު. ވަިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނ1ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ފާްސވެއްޖެ.  ؛ވޯޓު ނަތީޖާ .65ލަ؛ . ޖުމ33ުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ ވު. ފާސް 65އަދަުދ؛  ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ

މި މައްސަލަ  ވަޙީދަށްއަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އުނގޫފާރު ާދއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 ންނަވާނެ.މިނެޓު ލިބިވަޑަިއގަ 7ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  އްވުމަށް.ޅުހުށަހެ

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:
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ިއ ޔާ ދާ ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އަުއމަށް ކުރެވުނު ކެމްޕޭންގަމި  ރައީސް. ހިނގަމުން`. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި 

ރައްޔިތުންނަށް ވީ ްނެގ ރާއްޖޭގެ ގައި އަޅުނޑުމެއަދި އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވުމަށް ކުރި ކެމްޕޭނު

ޮބޑެތި ެއތައް ބަިއވަރު ޖަރީމާތަެކއް ތިގާފަިއވާ ބޮޑެގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހިންމިދިަޔ ސަރުކާރުން  ،އެންމެ ބޮޑު ވަޢުދަކީ

 މި ސަރުކާރަށް  ،ުޢދު. އެ ވަޢުދުެވގެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވަކޮށް އެ ކަންަކމަށް ފިޔަވަޅުައޅާނެކަމުގެ ހުގީގު އި ތަބަލަ

ދިނީ. އެ ވަޢުދުެވގެން އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި  ރަްއޔިތުން ވޯޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ

މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ވާހަަކ . ދަދިނީރައްޔިތުން ހޯ ލަބިއްޔަތެއް ދިވެހިރާްއޖޭގެޣްގަނޑުމެންނަށް ތަނަވަސް އައަޅު

ނޫން.  ބޭފުޅަކަށް ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކާ ޒާީތ ކަމެއް އޮެވގެންނެއްއަޅުގަނޑުމެން ދައްކަން މި ޖެހެނީކީ ކޮންމެހެން ވަކި 

ޭޖގެ އްލަތު އިޢުލާނުކުރެވުނު. ދިވެހިރާހާފަހަރު ކުއްލި ނުރައްކަުލގެ  2ައހަރުގެ ތެރޭގައި  5ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިދިޔަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް  ،އިވީ ދުއްތުރާތަކާއި ލިބުނު ގެއްލުންަތއް އެްއކިބާކޮށް ބާއްވާފަ  ރައްޔިތުންނަށްއާއްމު 

މިދިޔަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހެދި.  މެދުވެރިވީ މި ކަންކަމާ ންގެއްލުންވާބިލިއަނުން  ،އެަތއް މިލިއަނުންވެސް އެތައް 

މިތާނގެ  ،އަސްކަރިްއޔާއިން މި ިއއްޒަތްެތރި މަޖިލީހަށް ވަދެށްފަ. ރުކޮހިސޯސަރުކާރުަގއި ވަނީ ަރއްޔިތުްނ މަޖިލިސް 

 5މިދިޔަ ވެރިކަުމގެ  .ތަޅު އަުޅވާފަ. ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސްމިތާނގައި ޮބޑު  އި،ލާފައިން އުކަ ރުމަތީބަރުން ނަގާ ފާމެން

އެތާ  ިއ،ުޓ ރޫޅާލަެއ ކޯ ،ޕްރީމް ކޯޓު ުފރާޅުން ޓިނު ނަަގިއގެން ވަދެ ިދެވހިރާއްޖޭގެ ސު ،އަހަރުގެ ތެޭރގަިއ ވަނީ

 .އިއްޒަތްތެރި ރައީސްލާފަ.  ށްނުކޮށްގެން ގެްނގޮސް ޖަލަފަނޑިޔާރަކު ަރޙީއިންނެވި ުއއްތަމަ ފަނޑިޔާރާިއ އަދި އިތުރު 

އަދި ބަެއއް ން އަނިޔާދީފަ. އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ އެަތއް ސަތޭކަ ބަޔަކު ހައްޔަުރކޮށްފަ. ނުޙައްޤު  5މިދިޔަ ވެރިކަމުގެ 

މިދިޔަ ވެރިކަމުގެ ތެޭރަގއި ރާއްޖޭ  ްސ،ވަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީ ޮގއްސަ ޔާގެ ތެޭރަގއި ދުނިޔެ ދޫކޮށްއެ އަނިމީހުން 

 5މިދިޔަ  .ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް .ިއވޭދީފައަިނޔާއި ލަ ހުރިހާ ލީޑަރުން ޖަލަށް ،ދިކޮޅު ހުރިހާ ލީަޑރުންސިޔާސީ އި

 ،ަވއިާލއަކަށް އެތައް ިހތްދަތިކަމެއް ކުރިމަތިކުރުޢާއިއެތައް  ،ަލއިވައިއަހަރުގެ ތެރޭަގއި އެަތއް ބަެއއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލު 

ޮއްއވާ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ިއގައިމި ހުރިހާ ކަމެއް އެއްކިބަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެތައް ޖަރީމާތަކެއް ހިންގިއެތައް 

 ރެކޯޑު ،އެ ބޭުފޅުން ވެސް އިޢުތިރާފުވެަވަޑއިގަންަނވާ ގޮތަށް ؛މިންވަރަކަށް ކޯޑުރައްޔިތުންގެ މާލިްއޔަތުން ރެ

ވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިދިޔަ ވެރިކަމުގެ ރާއްޖޭެގ އިންތިހާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިެވފައިކޮށްފަިއޭވ. މިންވަރަކަށް ވަްއކަން

. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ދުނިޭޔގެ ކުރިމަީތގަިއ އެބަހުރި އިވަރަށް ފެނިފަފުނިފުނިފަރުން ހަތިޔާރު ފަރު ،ފަޅުފަޅުން

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދުނިޔޭަގިއ ިއވޭ. ސްފަގޮ އިހިނގަކަމެއް އެތައް  ރާއްޖެ ބަދުނާމުވެދާ ،ރާއްޖޭގެ ައގުެވއްޓި 

މިދިޔަ  ތަން ދިޔައިަވގު މުޢާމަލާތްތައް ހިނގަ ދިވެހި ދިދަ ބޭނުންކޮށްގެން ށްވާމީ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފައަގު ބައިނަލް

 އްޖަރީމާތަކެއެަތއް ގޮްސ އެތައްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިހެން. މުގެ ތެޭރގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަވެރިކަ

އަހަރުގެ ވެރިކަުމެގ  5ިދޔަ މުއްދަތަެކއް މިދިޔަ ލުވެގެންސީނޫނުއަސާސީ ޚިާލފު އެތައް ކަންތައްަތކެއް ތަމް ޤާގާނޫނާއި 

މާލުވާ އަިދ ހުއި އިއެކަންކަމުގަ  ،އެ ކަންކަމަށް ޝަރީޢަތްކޮށްނޑުމެން އެ ކަންކަން ބަލައި ދައުރަކީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ
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 ކަމަށް  ކަންދިނުން އެއީ އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު ުޤ އަދަބުކުށްވެރި ފަރާތްތަކަށް ަޙއް

އޮތުމަީކ ޝަރީޢަތްތައް ނުހިނގާ އޮންނަ މި އި،މި ތަޙުޤީޤުތަްއ ނުހިނގަ ،ނުގޮސް ވާއިުރގައި މި ކަންކަން ކުިރއަށް

  ޭއގަިއ ހިމެނޭ ކަމަކަށް ޤުއްޙަ އެތައް ަބއެްއގެ  އަދި ިމ ކަންކަމަކީރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން އިންތިާހައށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. 

މި  އި،އަދި މި މައްސަލަތަުކގެ ތަޙުޤީޤު ހިންގުމާއި، ނުގޮސް މި އޮތީ ކީްއވެތޯ ބެލުމާމި ކަންކަން ކުރިއަށް  ،ވާއިރު 

 ުދގެމިއަ ؛ިދވެހި ސަރުކާުރގެ ،ސަމާލުވެ  ކަމުންަޓކައި މި ގެންދިއުމަށްކުރިއަށް  ށްކަންކަމުގެ ޝަރީޢަތްތައް ާބރަ

ގެ ސަމާލުކަމަށް މިަކން ގެނައުން މިއީ އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ސަރުކާރު

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ދެން ކޮންެމ  .ަގޑިއިރު 1ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބަހުސަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރާނީ ޖުމުލަ  ޝުކުރިއްޔާ

ފުރުޞަތަށް.  ގެސްހުލަނީ ބައި މިނެޓު. އަޅުގަނޑު މިހަރު މި ހުޅުވަ 3ރަކަށް ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 ފޭދޫ ދާއިރާ އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު.

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ރައްޔިތުންނާ ވަރަްށ ައޅުގަނުޑމެންގެ  ،އްލި މައްސަލަައކީދު މި ހުށަހެޅުނު ކު ތެރި ރަީއސް. މިއަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ކުރެއްވި ފަރާތަށް އިންސާުފ ވެރިަކންދައުރުގައި އޮތް ަމއްސަލަެއއް. ހަީގގަތުަގއި ެވސް މިދިޔަ  އިލާމެހިފަބޮޑަށް ގުޅި

 ޓަކައި ށް  ހޯދައިދިނުމަވެސް އިްނސާފުނަކީ އަބަދުއަޅުަގނޑުމެން ންޖެހޭ ކަމެއް.ހޯދައިދިނުމަކީ އެއީ އަޅުގަނުޑމެން ކުރާ

މިދިޔަ ވެރިކަމުަގއި ވެިރކަންުކރެއްވި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ،ަބއެއް. އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު މި ހޯދީ ކުރާވަކާލާތު

ސަރުކާރަށް ޮގވާލަން. ައދުގެ ޓަކައި އެ ިއންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ،އްޔޫމަށް އިްނސާފު ނުލިބި ލަސްވާތީޤަޔާމީން ޢަބްދުލް

ޝުކޫރު ކިޔާ ބޭފުޅެްއެގ  ޒިމާޢާލަތަކީ ހާމިއަދު މި އޮތް  ވެސް ޮގވާލަން. ށްހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަ އަދި ކަމާ ބެހޭ

އަުޅގަނުޑގެ ހަވާލުކުރަން މަސްތަކެއް ނަގަމުންދާ ދުވަސްތަކެއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޓަކައި ޗިޓުޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް

އްޔާ ހެނދުނު ދީފި ކަމަށް ވެއްޖެ .ހަވާުލކޮށްލަން ނެއް އެބަތިބި ތައްޔާރަށް އެ ޗިޓުއެަތއް ުޒވާން ކުިދން ދާއިރާގެ

ަހވާލުކުރާނަން. އަުޅގަނޑު އެދެނީ އެ  އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ އަުޅގަނޑުމެްނ އެ ޗިޓު ވާންވާއިރަށްދުރު މެން

ކުޑަ ގޮތަކަްށ ެއކަން ވެސް ކުރަން.  ،ގެން ނަމަވެސް ށްކޮލު ހަވާ ނާނުަވންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ެއކަން ށްމުއައްސަާސއަ

 ނުލިބި ލަސްވަމުންދާ މައްސަލަައީކ ކޮން މުއައްަސސާެއއްގެ ަމއްސަލަެއއްތޯ ައޅުގަނޑުމެން އިންސާފު ،ބަލައިލާއިރު

ްއކާ ދައްކަްނ ނެ. އަފެނުމަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓާ ހަމައަށް ގެންދެވިފަފެންނަ ބަލައިލަން އެބަޖެހޭ. 

ގެ ވާހަކަ. މިއީ ވަރަށް ދެަރ މައްސަލައެއް. ޖުޑިޝަީރ ތަކެއްގެ ވާހަކަ ނޫނީ ފަނޑިޔާރެއް މި ޖެހެނީ ފަނޑިޔާރުން
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ވަނީ  މެދު މިއަދު މި ކަމާއިޞްލާޙުކޮްށގެން ނޫނީ މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުީރގެ ރަީއސުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދެޭވނެ

 ށްތެެރއަޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުްނ މި މައްސަލައިގެ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ޖުޑީ  ،ންއުފެދިފަ. އެހެންކަމުޝައްކު 

މިކަމަްށ  އި،ީކއްެވގެންތޯ ބަލަ ނުގެންދެިވގެން ުއޅެނީތައް ކުރިއަށްކަން ވސް ބަލައި ްކރިމިނަލް މި މައްސަލަމި ،ވަދެ

 ޞަތަށްމޭ. ދެއްވި ފުރުއްވެަވގަތުން މުހިައވަސް  ޓަކައިށްެލއް ހޯދައި ކުީރގެ ރައީސަށް އިންސާފު ހޯދައިދިުނމައްޙަވެސް 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ  އްވާިތ!އަްޙމަދު ނަޞީމް. މަޑުކޮށްލަ ގަލޮޅު ދެކުނު ާދއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މީކާއީލު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު.

 

 ބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެން މާފަންނު މެދު

އުނގޫފާރު ާދއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހުށަހަޅާފައިވާ ކުއްލި  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްޔާ 

ނަ އަހަރު ފުރުނު ދުަވސް. ވަ 14އާެދ، މިއަދަކީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް މައްސަލައަށް އަުޅގަނޑު ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. 

ަގއި ތިއްބެިވ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންނާއި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަޕޯޓަރުންނަްށ ތަކު މިއަދު މުނާސަބަތުގައި ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅު

ސަލަައކީ ހުށަހެޅުއްވި ަމއް ،ައޅުގަނޑުމެން މި ދަްއކަނީ އިްނސާފުގެ ވާހަކަ. މައްސަަލއަކީ ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން. އާދެ، 

ހޯަދއިދޭންޖެހޭ ވާހަކަތައް. އެ  އިންސާފު ށްށް އަނިާޔކޮށްފަިއވާ އަިނޔާެގ ވާހަކަަތއް. ެއ އަނިާޔއަމައުޤަ ވެސް 

 މެންއަުޅގަނޑު ؟އިންސާަފކީ ކޮބައިތޯ ނުދެވޭ ވާހަކަ.އިގެން ކުިރއަށްއުމާޤަމައްސަލަތައް ނުބަލާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ީކ ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮްތ ެދކޭގޮުތގަިއ އިންސާފަދައްކަން. އަުޅގަނުޑ  ވަރަށް ގިނަ އިންސާުފގެ ާވހަކަ

 ވާ މިންވަރު އެ ޤު އްޙަ ށްނުޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންނެއް. އިންސާަފކީ ެއ މީހަކަރު ވާހަކަަތކެއް ަދއްކާކަށްއެްއޗެއް. މާ ބަިއވަ

ވަނީ ޝަރަެފއް ޤުއްޙަ ށްއެ ީމހަކަނަމަ އަދަބެއް ދިނުން. ވާ  ށްވަނީ އަދަބު ކަމަ ޤުއްޙައެ މީހަކަށް މީހަކަށް ދިނުން. 

އިންސާފުވެިރ ބު ދިނުން. ޤަނަމަ ލަ ވާ ށްކަމަ ބެއްޤަލަވަނީ ޤު އްޙަ އެ މީހަކަށް ނަމަ ޝަރަފު ދިުނން. ވާ ށްކަމަ

އުމެއް ާގނޫނީ ވެރިކަމެްއގެ ތެރޭަގއި. ޤަ އެ  ،ިހންގާ ނަމަ އިއުމެއްގެ ސިފަިއގަޤަވާންޖެހޭ.  ލަތަކަށްއު ދަރިޢަދުލުވެ

 14ގިނަ ރަްއޔިތުންނަށް މި  ށް ވަރަ ނާއިންސާފުން ވަރަްށ ގިނަ ކަންތައްަތއްށްދިަޔއީ ވަރަންއަޅުގަނޑަށް ފެނިގެ

އުމަށް ދީފައިވާތީ. ޤަ ޢްވަރަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަ ަގއި ވެސްރީޚުމީގެ ކުީރގެ ތާ .އަހަރުތަުކގެ ތެރޭގައި ފާއިތުވި ،އަހަރު

ްނ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް އެމް.ޑީ.ީޕެއއް ނޯޅޭނެ. ައޅުގަނޑުމެ ނެ.ނޯޅޭ  ކަމެއް ، އަޅުގަނޑަކީ ކޮން ަބއެއްއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް

އުމައިގެްނ ޤަމަސައްކަްތ މި ކުރަނީ  ފު. އަޅުގަނޑުމެންރަށް ސާކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަށް ައޅުގަނޑުމެނަށް ވަ

ުޅގަނޑުމެްނ . އަީދގެންއިދީގެން. އަުޅގަނޑުމެން ވެފަިއވާ ވަޢުދުަތއް ފުއްދައިރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އިންސާފު ހޯދަ
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.  އަންނާނެސްޝަކުވާ ވެ ޏާވަޢުދުތައް ނުފުއްދެން ގެށް އަުޅގަނޑުެމންމިތަނުން ނުކުންނައިރުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަ

 ލީ އިންސާފުޤާއިންސާފު ހޯދައިދޭން. އިންތި ،ހޯދައިދޭން ވަޢުދުެވގެން އައީ ގޯތި ހޯދައިދޭން. ފްލެޓު މެންއަޅުގަނޑު

 ކަމުން،ކަްނކަން ކޮށްގެން. އެހެންއިމުކުރެވޭނީ މިޤާއިންތިޤާލީ އިންސާފު  މެންނަށްުޅގަނޑުޓަކައި. އައިމުކުރުމަށްޤާ

 ދަންަނވަމުން އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ކުރުކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ދުކުރާ ވާހަކަހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަަލއަށް ތާއީ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް.މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އާދެ، ހުށަެހޅިފައި އޮްތ މައްސަަލއަކީ ަވރަށް މުހިއްމު މައްސަލަެއއް. `. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 ،އެހެންނަމަވެސްނެ ހަގީގަެތއް. ރަންޖެހޭލުކުދިގުލައިގެންދާކަމީ އެއީ ގަބޫރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ނުނިމި 

ލަތުެގ އުއަޅުގަނޑުމެން މި ރައްޔިތުންގެ ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވެސް ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް އެބައޮތް. ދަ 

 އިނގިލި ދިއްކޮށް ށްކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް އެބައޮތް. އަޅުގަނޑުމެން އެަކކު އަނެކަކަ

އަދާކުރަންޖެހެނީ އްލުކުރުމުަގއި އެންމެ ޮބޑު ދައުރެްއ ޙައްލެްއ ނާންނާނެ. މިކަން ޙަމި މައްސަލަައކަށް  މަކުންނެއްހެދު

 އް އުޅޭ ގިނަ މައްސަލަތަ ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ދެކެން. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިމާެވގެން ން މަޖިލީހުމި އިއްޒަތްތެރި 

އޮތް މަސްއޫލިއްޔަތު އެންމެ  އިޖެހިފައަޅގަނުޑމެންނަށް ކުރަންޖިލީހުން ފެއިލްވެފަިއވަނީ ައޅުގަނޑުެމންގެ މަ

އްކުރުުމެގ ދިލި  އިނގިށްރާއްޖޭގެ އެްއވެސް އިދާރާއަކަ ކުރަން.ނެތީމާ ކަމުަގއި ހިތާމަެރވިފައިކުއެކަީށގެންވާ ގޮތުަގއި އަދާ

ކަމެއްތޯ ބަލައި ނީ ކޮންރުންނަށް ކުރެވިފައިވައަުޅގަނޑުމެންގެ މެންބަ ،އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރިން

އިމުކުރުމުގެ ވެސް ޤާފު ޞާިއންގެާއއި ޢަދުލުފަނޑިޔާރު  .ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްއަމިއްލަ ނަފުސާ ުސވާލުކުރަްނ އެބަޖެހޭ. 

. ވާނެންޓައަޅުގަނޑުެމން ހަނދާން ބަހައްކަންކަން ިނންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތީ ިމ މަޖިލީހަށްކަން ފަހުގެ  އެންމެ

މުން ދުރުކުރަން މަޖިލީހަށް ޤާަގވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅުްއވި މެޖިސްޓްރޭަޓކު މަ ވެސް އެބައޮތް މިއަދު ،އެހެންކަމުން

މީހުން ވަކިކުރުުމގެ އެންމެ ފަުހ ބަސް ބުނުމުގެ ބާރު އޮީތ  ،. މީހުން ލުމުގެ އެންމެ ފަހު ބަސް ބުނުމާއިހުށަހެޅިފަ

ލަތަށް ލިބޭ އުތަނަށް. ދަ ތީ ވެްސ މިނެގުމުގެ ބާރު އޮޓެްކސްފާސްކުރުމާއި  ލަތުެގ ބަޖެޓުއުތަނަށް. ދަ ވެސް މި

ކަުމގެ ގޮުތަގއި ހުއްަދދިނުމުގެ ބާރު އޮތީ ެވސް މި މްދަނީން ޚަރަދުކުރުވޭނެއާމްދަނީ ލިބޭނެ މިންވަރާއި އާ އިއާމްދަނީއަކާ 

 މި  ،ނު ނެގި ވާހަކަާއއިޙުކުާރއިރުަގއި ޓިފަނޑިޔާރުގެ އިޞްލާ އަުޅަގނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ ،ތަނަށް. އެހެންކަމުން

 ލުކުރަންއްޙަުކ މި ކަންކަން . އެކަމައްޖެހުރިހާ ވާހަކައެއް ެވސް ދެއްިކދާނެ. ތަކުރާރުކޮށް މިތާ އެތައް ފަހަރަކު ދެއްކި

ސާކޮްށގެްނ މިހާރު އުފެިދއްޖެ. މި ކޮމިޓީން ދިރާ އެއްޖުޑިޝަރީ ޮކމިޓީ ؟އަޅުގަނޑުމެން އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅަީކ ކޮބައިތޯ
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ލަސްވަނީ އެތާ މުަވއްޒަފުން  ކުން ންނަށް އިންސާފު ހޯަދން. ރާއްޖޭގެ ފަނިޑޔާގެތަ . ރައްޔިތުމި ހަގީގަތް ހޯދަންއެބަޖެހޭ 

 ބަލަން ތައްހުށަހެޅޭ މައްސަލަށް ނޫނިއްޔާ ްކރިމިނަލް ކޯޓާއި ހަިއ ކޯޓަަޑވީމަތޯ. ރިސޯސް މަދީތޯ. ބަޖެޓު ކު ،ނެތީމަތޯ

ޖިލީހުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތްއ މި މަ އިދިރާސާކޮށްފަ އް ތޯ. މި ހުރިހާ ކަމެޑިޔާރުްނ ނެތީވާ ވަރަށް ފަނބޭނުން

 އެ ،މިކަން ނުބައި  ،އްލުކުެރވޭނީ. އެކަން ނުބައިޙަން. އެ ކަްނކަން ކުެރވިގެން އަުޅގަނޑުމެނަށް ކަްނކަން ިއގެއަޅަ

ނުކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަުޅ މި ނުވާނެ. ިސޔާސީ  އްެލއްޙަކަމެއް މި މިހެން ކިޔަކަސް ހެދީ މީހަކުހެދީ މިހެން، މި މީހަކު 

ކަންކަން ކުރުމަށް އަޅުގަނުޑ މީގެ ޕްލޭނެއް ަތއްޔާުރކޮށް އެ  ،އަަޅއި ންތެރި މަޖިލީހުގެ ޖުިޑޝަރީ ކޮމިޓީއިްއޒަތް

ިއ ެތއް. ޖަލުގަ އިްނސާފުވެިރވުމަކީ ހަީގގަ ؛. ތެދެއްބޭފުުޅންނަށް ހުށަހަޅަން. ގޮވާލަން ޖުޑިޝރީ ކޮމިޓީަގއި ތިއްެބވި

ރިމާންޑުަގިއ  ނުބެލެހެއްޓިގެން ދިޔަ މައްސަަލއެއް. އަދި އެތާނގެނުކުތް މައްސަލަައކީ ހަމަ އެތަން  އިހަށް ދުވަހު ވެސް

 ނީ.ނުބެލި ލަްސވަ ވެސް ލަމީހުންގެ ަމއްސަ  ބިތި އިތްކުރުމުގެ ނަމުަގއި ބަންދުކޮށްފަވަންދެން ަޝރީޢަ އެތައް ުދވަހެއް

ތަނުގެ ވެސް ޒިންމާއެއް. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ  މިލީހުން ބަލަންޖެހޭ. އެއީ ކިހިނެއްތޯ މި މަޖިމި ކަންކަން ދަނީ 

 އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ޖާބިރު.هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 :ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުންهللا ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއިކާށިދޫ ދާ

މީސްމީހުންނަށް އާދެ، މިއަދު އަުޅގަނުޑމެން މި ވާހަކަދަްއކަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

ހުރި އަނިޔާގެ ވާހަކަ. ިމއަދަީކ އެމް.ޑީ.ީޕގެ އަހަރީ ދުަވސް.  ނޫުނއަސާސީން ބޭރުަގއި ކޮށްަފއިޤާމާއި ހުރި ގެއްލުއި ދީފަ

 ޞައް ޚާއަރިސްކުރަން.  ާބދުބާއާއި ތަހުނިާޔއާއި މުބާރިކުޙަ ށް އަޅުގަނޑު މަރުރުންނަމެްނބައެމް.ޑީ.ޕީެގ އެންމެހައި 

 ޕާސްޕޯޓް  އިންދާ އިބޯޓުގަ ންރުކުރަތުއަނިޔާ ލިބުނު މީހެއް. އަނިޔާ ލިބުނު ދަރަޖައަކީ ދަ ގޮތެްއގައި ައޅުގަނޑަކީ ވަރަށް 

 ިއ ހިރިސަރުކާރަށް ަނގާފަ ،މުދާ ެނގި ގެންޑުމެގަނ. ޭއގެތެޭރގަިއ މުދާ ފޭރިގަތުން. މިއަުދ އަޅުކެންސަލްކޮށްލުން

 3ވެސް މަްއސަލަ ބަލާ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީއަކީ ސަރުކާރުން އަބަދުގެ ބަދަލުގައި މުދަލުން ދިނުމު

އެ އެތާ  ށްޔާމީނަهللا ދުހިންގާ ބާރު. ކީއްެވގެންތޯ ޢަބްއޮތް ނިޒާެމއްގެ އެއް ަބއި. ސަރުކާަރީކ  އިބާރު ވަިކވެފަ

 އަުޅގަނުޑގެ ހުރިހާ  އި،ފޭރިގަނެފަ އްހުރިހާ މުދަލެ މި ،އިކޮށްފަ ނަށްންހުރިހާ އަނިޔާެއއް އަުޅގަނޑުމެ މި ؟ންނެވީއި

 އޮތީ  އިދަރާފަވެސް ސަރުކާރަށް ވަރުން ފަ. މިޓާކެްއ ހިފަހައްެގނައި ކޮންެޓއިނަރުތަ ން،ރަރިސޯޓްތައް ބަންދުކު

ހިނގާޭށ  ،ކަނަޑއެިޅގެން ދޮުގ ވާަހކަެއއް. އެހެންވީމާ ްޓ މި ކުރަނީ. ކަމަށް ޫނސްތަކުްނ މީޑިއާ ރިޕޯ އަޅުގަނޑު

ޝަނަީކ ކްތާ. ސަރުކާުރގެ ފަންބަލަން އެދޭ ދުވަސް ވެއްޖެމަސް  7އެިދއްޖެ މައްސަލަ ބަލައިދޭށޭ.  ސަރުކާރުން !ބަލަމާ
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ނޫން. އަިދ  ޙުޤީޤީ އިދާރާެއއްމި މަޖިލީހަކީ ތަ .ޤީުޤކުރަންވީކަންކަން ބެލުން. ސަރުކާރުްނ ބަލަންވީ ކަންކަން. ތަޙު

ވެސް.  މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުނީމާ ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭނީރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަީރއަކީ ސަުރކާރު ހިންގާ ފަރާތެއް ނޫން. 

ބޭނުންވާ  މި އޮތީ. އަދި ސަރުކާރަށް  އިބާރުތައް ދީފަ އެންމެހައި ޓަަކއި ސަރުކާރަށް ދޭންވާ ސަރުކާރު ހިންގުމަށް

ދަނީ ބަރާބަރަށް  ހަދަމުން. މި މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ފޮނުވާ ހުރިހާ ގާނޫނުތަކެއް މި ދަނީ ގާނޫނުތައް މި

 ގުޅުން ހުންނަ ސަރުކާރާ ؟ދާ ހަމައަށްއަ އިހަމަޖައްސަމުން. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ކޮަބއިތޯ މައްސަަލއެއް ބެލިފަ

. ސަރުކާރުން ޔުނިފޯމް ގޮަތކަށް އް ނުކޮށްދޭއެްއވެސް ކަމެށް ބަހާލަދެނީ. އަނެއް ބަަޔކަތަްއ ޓުސޯރިބައެްއ  މީހުންގެ

ރުން ވެސް ކުރަންޖެހެނީ. އޭރުގައި އޮތީ މިލްކުވެރި އެ ަސރުކާ ،ންޖެހޭނީކުރަ މި ސަރުކާރުން ވެސް ؛ކަންކަން

 ންރައީްސކަމުަގއި ޔާމީ ؛ދުވަސް  ެމން ނޭވާލާން ދެތިންއަުޅގަނޑުސަރުކާރެއް. ަރސްކަމަކަށް ިކރިޔާ ބަދަލުނުވެ. 

ށް ނެތް. ށް އާެދވޭކަކަމެން ނޭވާލުން ހުއްޓުަވއިލުން. އަނބިދަރިން ަކއިރިއަ ައޅުގަނޑުތީ އިތުރަށް އޮނަމަ ދެން  ވިހުންނެ

 ނުވެސް ދަންނަ ތަންތަނުގައި ބަންދުވެ މެންއަޅުގަނޑުެލވިފައި އިއަރުވަ ށްރަށުން ބޭރަ ،ނުވެލުބައްދަ ދަރިންނާ

ން ގުޅިގެ މިހާރުން މިހާރަށް އެކަމާ ސަރުކާރުން. ހަމަ ށޭ ށް ފިޔަވަޅުައޅާތިބެންޖެހުނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ކަންކަމަ

ހިންގުުމގެ  ރުއޮތީ. ސަރުކާ އް ނެތޭ. ޖުޑިޝަރީއަކު ނޫނޭ މައްސަލަ މި ބަންދުކުރާށޭ. ެއކަމަަކށް ހުރަހެ ވެސް

ކުރާށޭ. އިންޑަސްޓްރީަތއް ދަޔާ ޤުތައް އަނބުރާ އިއް. ގެއްލިަފއިވާ ޙަ ވާނެެއޅެންތެރެއިން މިކަމަްށ ފިޔަވަޅު ގެަތކުވުޒާރާ

އި އެންމެ މިނެޓަކު ެވްސ ފަ މިހާރަށް. އޭނާ ދޫކޮށްލާ ހަމަ މިހާރުން ަދކުރާށޭ. ޔާމީން ހައްޔަރުކުރާށޭޔާއަނބުރާ އި

 މިފަދަ  މި ސަރުކާރުން ވެސް ،ންޏާށް ވަމަވެއްޖެ ކަ ކަންތައް  މި ންނުވާނެ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، މިހެބަހައްޓަިއގެން

ބަދުވެްސ ކޮންމެ ރަީއސަުކ އަ ؛ން މި އޮންނަނީއަބަދުެވސް ފިޔަވަުޅއަޅަ ؟ދެން ކާކުޯތ ފިޔަވަުޅއަޅާނީ ޔާ އިިފއްގޯހެއް ހަދަ

ސީ ކޮމިޝަން ޔާފައްދަން. މިއަދު ކޮބައިތޯ ރިއު ރިޔާސީ ކޮިމޝަނެއް  ނިމިގެންދާއިރުވެސް ބޭނުންވޭ އެ ބޭފުޅާ

ތަނަށް ހާޒިރުކޮށް  ތިބި ބޭފުޅުން މި ކޮމިޝަނުގައި ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ؟ދަނީ އުފެއްދިގެން ކިަތއް ދުވަސްޯތ މި

ަގއި ވެސް ޝަނުރިޔާސީ ކޮމިގެ ގޮތުން. މިއަދު ބެހޭ ތްތެރިަކމާހާފުޅުންގެ ނަޒާބަލަން ބޭނުންވޭ އެ ބޭ އަޅުގަނޑު

 .ސް ތެރި ރައީބި މީހުން. އިްއޒަތްތި ކޮށްފައި  ކަްނކަންންޖެހޭވަރުގެ ނުބޫލުނުކުރާގަމުޖުތަމަޢު  މެްނގެއަުޅގަނޑު ބިއެބަތި

ދޭނަޭމ  ،މެްނގެ އަތުްނ ެގއްލުނު ޙައްާޤއިނޑުއަުޅގަރުގައި އި ޔަމަސްުދވަސް ވެގެންދި  7ތާމަކުރަން ހިވަރަށް  އަޅުގަނޑު

 އަިއ ންވަޢުދުެވގެބުނެ ަދކުރާަނމޭ ޔާކިޔާފަިއ ވަޢުދުެވގެން ަރއްިޔތުންގެ އަތުން ެގއްލުނު ޙަްއޤުތައް އަނބުރާ އި

 މައްސަަލ މިޓަކައި. އަދި އެކަމަށް ރަށް ހިތާމަކުރަންވަ އަޅުގަނޑު ދަނީ.  ެވސް ނުވެ މި އްމެ ހަމަ އެއްކަ ށްސަރުކާރަ

 ވާްނވީ ސަރުކާރުން... ހެޅުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްށަހު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 هللا. އަޙްމަދު ޢަބްދު މެންބަރު ތެރިތްޒައްދާއިރާގެ އި  ބާރަށު
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: هللاބްދުބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަ

ޙަޤީޤަުތގައި ވެްސ  ،ބަހުސްކުރަމުންދާ ކުއްލި މައްަސލައަކީމެން އަުޅގަނޑުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު 

ރާއްޖޭަގއި ހިމެންގެ ދިވެއަުޅަގނޑު . ގިނަ ގޮތުން މުހިއްމު މައްސަލައެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ށްދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަރަ

 ލު އަިމއްލައަށް ޖަ ރައީްސަކމުގެ ފަހު ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި ،ފަހުގައިވުމަށްނިންމެ އިރަްއވަ  ކުރައީސްކަން

މެން ދެކެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ނޫނީ ައޅުގަނޑުގަިއ ދުވަސްތައް ހޭދަކުރުަމކީ ެއއީ ހައްދަވަިއގެން އެ ޖަލެއް 

ކޮށްފަިއވާ ހުރިހާ ން ަވއްކަންވެހި ަދއުލަތުގެ ދިންމެއަުޅަގނޑުބޭނުންވާ މަންޒަރެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، 

މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ  ،ސް ޔަވި  ގައިއެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމު  .ފަރާތްތަކެއްގެ މައްސަލަ ބެެލންޖެހޭ

މި . ސްވިޔަ  ިވޔަސް ައދި ކުންފުންޏެއްގައި ހުންނަ މީހަކު ކަމުގައި ވަޒީރުންކަމުަގއި ،ސްޔަވި މެންބަރުން ކަމުގައި

ން އަވަސްވާްނޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކުރުއިމުޤާއިންސާފު  .އިމުވާންޖެހޭޤާސާފު ން އިށްގެ މައްޗަކެއްތަހުރިހާ ފަރާތް

ްނ ޑޮލަރުގެ ަވއްކަން އެބަހުރި އަސަޭތކަ މިލި ދައުލަތުެގ ޚަޒާާނއިން އެަތއް ،ނިގ ހާމަވެގެންދަނީމެންނަށް އެއަޅުގަނޑު

ނަވަސްކަްނ ތަގަށް ނެގި ފަިއސާއިން އިތުރު ވަ އްޖޭަގއި ކު ދިވެިހރާއެތައް މިނިވަންކަމާފަރާތް ވެސް އެ . މިއަދުކޮށްފަ

 ބޭނުންކުރަން ށްއްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަރަީނ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަވަ އެ ގެންދަވަމުންއަރާމު ދިރިއުޅުމުަގއި އުޅުއް  ،ހޯދަމުން

 ފަރާތްތައް މިނިވަންކަންކަތީ ުއޅެމުން އެެރވޭ ދިއްކުއިނގިލި މަތުގެ ހުގެ ތުމު ެގްއލިފައިވާކަ ހުރި އެތައް ފައިސާެއއް

ޫނނީ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވޭނެ  ،ނެތޭ ވާލުކޮށްފައި ޯކޓަށް ހާިޒރުކުރެވޭނެ ގޮެތއްހަބައެއް ފަރާތްތަކަށް ިޗޓު  .ދަނީ

ތަކުގެ ކުރެވޭ މުޢާމަލާތް ކުއެވެްސ ދުނިޔޭގެ އެިކއެކި ފަރާތްަތކާ މިއަދު ގައިގޮތެއް ނެތިގެން ވާހަކަދަްއަކމުންދާއިރު

ިލސް ޕޮކުރެވެންވާނެ. މޯލްޑިވްސް  .ޖެހޭނެންއް ހަމަ ކުރިއެކޭ އެްއގޮތަްށ ހާޒިރުކުރެވެތަމިފަދަ ފަރާތް ތެރެއިން

މި ިދވެހި  ،ހެން ގޮެތއް ހޯަދއިގެން ނަަމވެސްރެވޭނެ އެސަރވިްސއަށް ެވސް ެއކަން ނުކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ ެއކަްނ ކު

ލަފާދިނުމުެގ ސަބަބުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޚަޒާނާއިން ގެއްލިަފއިާވ  ނޫނީގާލުނު ފައިާސާއއި އަދި ދައުލަތުން ގެއް

އެ ލާިރައކާއި މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިީލހުގައި ިތއްބަަވއިގެން ވެސް ދައުލަތުގެ ޚަޒާާނއިން ެއކި ، ވާނަމަ ލާރިއެއް

މެދު އިންސާފު  ތްތަކާންޏާ ެއ ފަރާވަ ތިބި ކަމަށްގައި ފައިސާ ނަގާފައި ތިބި މީުހން ތު ގޮ ގޮތްގޮތުން ނަހަމަ

ފުނިތަކުން ންފުނިތަކުގެ ތެެރއިން ބައިވަރު ކުންއިމުކުރެވެންޖެހޭނެ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ދައުލަތަށް ިނސްބަތްވާ ކުޤާ

ޤީޤަތް. ތިބިކަން އެއީ ޙަހަމަ ސް ވެ ން މިއަދުބި މީހުތިަގިއގެން ނަސަޭތކަ މިލިޔަން ރުފިޔާެއއް ަވގަށް  އެތައް

އަދި އެހެނިހެން  އްޖޭގެ ަރއްޔިތުން މިއަދު އެަކމަށް ވޯޓާހިރާ ވެންޖެހޭ. ދިވެއިމުކުރެޤާ  މައްޗަށް އިންާސފުތްތަކުގެމިފަރާ

މެންނަކީ ނަތީޖާ ނެރޭ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ވެސް އެހީތެރިކަން ވަނީ ދީފަ

 ،ީސ ވަޢުދެްއ އަދި މަޖިލީހުގެ ިއންތިޚާބުގެ ެވސް ވަޢުދެއްޔާރި ޔަކަށް ވާންޖެހޭ.ބަދު ފުްއދާ މެންނަކީ ވަޢުއަޅުގަނޑު

މެދު  މަުރގެ މައްސަލަަތކުަގއި ތިބި ފަރާތްތަކާ ،ސާުފގެ ކުރިމަްއޗަްށ ގެނެސްްތތައް އިންދައުލަތުން ވަްއކަންކުރި ފަރާ
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އި އަަވސްެވގަތުމަށް ، މިކަމުގައެހެންވީމާ ތްތަކަށް ޢަދުލުއިންޞާފު ހޯދައިދިނުން.ފަރާ އެ ،އިމުކޮށްޤާއިންސާފު 

 ލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ގެ ވާަހކަ ނިންމާއަުޅގަނޑު ގޮަވއިލަމުން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު މީކާއީލް އަޙްމަދު ނަޞީމް. ންބަަޒތްތެރި މެއްގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ އި 

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެނަޞީމް އަޙްމަދު  ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މީކާއީލު

އްޔާއަކަށް ހުންނެިވ އޭރުގެ ަރއީސުްލޖުމްހޫރި "ރސޯ ވަޓް ައއި ޑޯްނޓް ކެއަ"ރަީއސް.  ރިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

ފާނުގެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަުކ ކުމަނި ސަޢީދަށް އެهللا ޔާރު ޢަބްދުޑިފަނ ޔާމީން އޭރުގެ ުއއްތަމަهللا ޢަބްދު

ޝޮްޓ މަނިކުފާނަށް މީގެ ސްކްރީން ފަނޑިޔާރު އެ   އުއްތަމަ ގެއޭރު  ،ކުރަމުން ދިޔައިރުޖުސެމެބިރުދައްކަމުން 

ގެ އެންމެ ތު ދައުލަ" ރސޯ ވަޓް އައި ޑޯންްޓ ކެއަ"ދެއްވާފަިއވާ ރިްޕލައި  އަށްބޭފުޅާ އެ ން ފޮނުއްވުމުން ވަޓްްސއަޕު

އް ނޫން އަުޅގަނޑެ  ،ބަލާނެ ބަޔަކު ،ނެ ދެއްތޯލާވެސް ބަ ދެން އެކަން"ުމރުގެ ބަހުރުވަ. އައިސްވެިރޔާ އަދި ވަލިްއޔުލް

ާރއްޖޭެގ ނޫސްވެރިަޔކު ގެއްިލގެން ޭއނާގެ ޢާއިާލއިން އޭނާ ގާތަށް  މި ،އޭުރގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ދެއްތޯ ބަލާނީ

 ތު އެ މަހު ހިންގިކަމުގެ ތުއް ތި ޖަރީމާތަނުދެކޭވަރުގެ ބޮޑެ ޖެރާއް ދިއުމުން ދިން ޖަވާބު. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް، މި

ކުރެްއވި ކަމަށް ކަންަކމަށް ވައް  ލިއިރާއްެޖއިން ނުެގއްޭލވަރަށް ފައިާސ ެގއްުލވަ މި ،މީހެއްގެ ބޮުލގައި އެޅިަފއިާވ މީހަކު

 ފާނާކުމަނި ގައި އެތަނު ތްއަދި ކުރިއަށް އޮ ރާްއޖޭގައި ނޫްސވެރިންނާއި ސިާޔސީ މީހުންނާ މި ،ތުޙުމަތުކުރެވޭ މީހަކު

މަތު ހުމަރާލިކަމުެގ ތު އި،ވެސް ގެއްުލަވިއލަ ދާނެކަމުގެ ޝައްެކއް ުއފެދޭ މީހުންޓަރަަކށް ވެތުން ކޮމްޕެޓިގޮ ސިޔާސީ

 ެކއް ދުވަހެއް ތައެއެަތކެއް  ،ވަނީ އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ނުގެެނވި މެންނަށް މިއަޅުގަނޑުއެޅުވިަފިއވާ މީހަކު އަދިވެސް 

ނަށް ވަރަށް ސާފު. ންމެއަުޅަގނޑުތް ވަމުންދާ ގޮ ންވެފައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް، މި ކަްނކަ

ޤީޤުކުރާ ން ތަޙުމި ކަންކަ .ލެވޭކަށް ނެތް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްމެންނަކަށް ކޯޓަކުްނ މިކަން ނިންމައިއަޅުގަނޑު

 ،ން ޢަްއޔަންުކރައްވާަފއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން މީޔާهللا ީވ ހަމަ ެއއްކަލަ ޢަބްދުކުަގއި އަދިެވސް ެއ ތިއްބެތައިދާރާ

. ޓަރ ޖެނެރަލަކަށް އަިދވެސް އެްއކަލަ ހުރިހާ ޖަރީމާއެއް ހިންގެވި ބޭފުޅާ މި ހުންނެވީރި ރައީސް. ޕްޮރސިިކއުތްތެއިްއޒަ

ނަލް ކޯޓުން އަމުރެއް މިުޓަގިއ ކްރިކޯހައި މެން ވެސް ހަމަ ބައިތިއްބަިއގެން މި ތިބެވެނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުގަނޑު

ޔާރުކަމުގައި އެ ހާރު ފަނޑިމި ހައިކޯުޓގައި  ،ޓުން ދޫކޮްށލާފައިވާއިރު ކޯހައި މާއްޔަރުކުރީޔާމީން ހަ هللا ނެރެގެން ޢަބްދު

ސް ނު ކުރިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިމަނިކުފާ އަދި އެ .ލްޞަޔާމީނުގެ އެންމެ އަރިސް ލޯޔަރު ފައިهللا ތިއްބެވީ ޢަބްދު

 ޘްމާން. ގއ.ޢުވަނީ ޝުޖާޢު ނަކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުެރއްިވ މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދެން މި ހުން

މަނިކުފާުނެގ  އެންމެ ކުރީ ސަުފގަިއ ގުދަށް އެ ކެމްޕޭނަށް ވަޑަިއގެންނެިވއިރު ވިލިނގިީލގައި ަރއީސް ޔާީމން
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هللا ހައިކޯޓު ފަނޑިޔާރަކަށް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެން ކިހިނެއްތޯ ޢަބްދު، ޘްމާންޢުޝުޖާޢު  ޝާމަދުގައި އޮންެނވީޚު

هللا ހުން ވެސް ޢަބްދުޖިލީ، މި ރަްއޔިތުންެގ މައެހެންވީމާ ؟މެންނަށް ގެނެވެނީ ނޑުއަުޅގަމައްަޗށް ރިމީން އިންސާފުގެ ކުޔާ

ރާތަްއ ފުރަތަމަ ކުރަންވީ ކަމަކީ މި އިދާ ަނމަ އެންމެ އިންސާފުގެ ކުރިމަްއޗަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ޔާމީން

މެދު  އާނާށް އޭނާ އޭކަޮގތަ. އެނޫން ންވީ ކުރަޙުލާޞްސް އިވެ އްފޯމްކުރަންވީ. އަދި ކޯޓުތަރީ ،އިޞްލާޙުކުރަންވީ 

 ،މަނިކުފާނު ދޫވެ އެ މަ ފަހުން ހަ ގެން އޭނާެގ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިގެންދާއިރު ވެސް އެންމެކުރެވި ޕްރޮސިކިއުޓު 

 މެންަނށް ފެންނާނީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުފިލާ މަންޒަރު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދަށް. މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާވަ ނޑުގައަޅު

 

 މާވާށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ަކ މި ވާހަ  ށްނަމެންއަޅުގަނޑު އިމުކުރުމަކީ ހަމަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް.ޤާޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިންސާފު 

މެންނަށް ައޅުގަނޑުރި ރައީސް، . އިއްޒަތްތެފެށިގެން އަުޑއިވެުމން އަންނަނީ މެން އެންމެ ކުޑަިއރުއްސުރެއަޅުގަނޑު

އިބްރާހީްމ  ، ވާހަކަާއއިގެއެންމެ ފުރަތަމަ އަޑުިއވިގެްނދިޔައީ އިބްރާހީމް ނާޞިރުގެ ވެރިކަމުގައި ކުރި ަވއްކަމު 

ވަުރ އަދި ިދގު ުރ ފެށިގެްނ އަިއ ދުަވސްސަރުކާަރއީސް މައުމޫނުގެ ެގ ވާަހކަ. އިސާދަިގ ފަކަމުަގއި ހިން ނާޞިރުގެ ވެރި

ކިާޔ މަޖައްލާެއއް  "ސަންގު އި ހުކުރާ "މެންނަށް އަުޅގަނޑުުދވަްސވަުރ  އަަހރުގެ ތެޭރގައި. އެ 30ުޅވާ ދާތި ބޭފުޅުން ވި

ކުން ބުނެދޭ ރައީސް ރު އެ ަމޖައްލާތަވޭ. އޭނދާންއުޅޭ ހަމެން ވެސް އަުޅގަނޑުހިލައިގެން ޖެއި ގަ ގަންނަން ހަމަ ކިއޫ

މޯލްިޑވްްސއާިއ،  މަނިކުފާނުގެ ސަުރކާުރަގއި ެއއަރ އަދި ބޮޑެތި ވަްއކަންތަާކއި އެ ،މައުމޫނަކީ ފަސާދަ ހިންގާ

 ާޔއާނިކަމަށް. އަ އަހަރެއް 30އް ކުރި ިދގު ގެ އެތަްއ މަސައްކަތެބޮޑެތި ުކންފުނިތައް ފުނޑާލުމު ،އެފް.ޕީ.ައއި.ީޑއާއި 

އެ މަޖައްލާަތކުން  ،ކަމަށް ދެން މިކަހަލަ މަޝްހޫރު އެތައް މަރުތަކެއް ިދޔަ ،މުގެ މަރާސީ ނަތެރޭަގއި ީއވާ ގެއަދި އޭ 

ބޮޑަށް ލިެޔ  ާވހަކަ އެންމެ މިކިޔުޖެހިގެންދޭ. ތަކުަގއި ލިޔާތީ ަރއްިޔތުން ސް ވަރަކަށް ފަލަ ސުރުޚީމެވެކޮން

ވެސް  ވެިހރާއްޖޭގެ ަރއީސްކަންދިޔައީ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ދި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ައޑުިއްއވަމުން

ކުރެްއވި ރައީސް މުޙައްމަދު ަނޝީދު. އަދި އޭގެފަހުން ރަީއސް މައުމޫނުގެ ދިގު ސަރުކާުރގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ 

ރައީސް ނަޝީުދގެ  ،ންންތައް ބަަދލުވެގެެވސް. ދެން އައީ ކަ މު ވާހަކަތައްއްކިޔައިދޭ ަރއީސް ނަޝީުދގެ ބައެއް މުހި

ިދޔައީ ރައީސް މައުމޫނުގެ ިވގެންމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ދެން އަޑުއި ައއިމާ އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެ .ންވެރިކަ

ބަޔަކު  ބަަޔކު ލާދީނީ. އަނެއް ސަރުކާރުަގއި ހިންގާފައި ހުރި ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކާއި މިފަދަ އެތައް ވާހަކަަތކެއް. ެއއް

 ިމ ކިާޔ  ންނަށް ދަނީ އެއަްށވުރެ ހަޑި ބަހުރުވައިންކަމެްއ. ދެން ައޅުގަނޑުމެ ަބޔަކު ައނެއް އްކަން. އަނެ ވައް 
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ުދއްތުރާކުރުމުެގ  ،އިލާތަކަށް ޯގނާކުރުމާއިޢާ  ،އެކި މީސްމީހުންެގ އަބުުރ ކަތިލުމާއި ންގ އެންްޑ ޝޭމިންގ"ނޭމި"

ފަތް ގާހިފުމުގެ ސަ ސް، ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ބަދަލުްތތެރި ރައީުއޅެނީ ިއއްޒަ ވާހަކަތައް. ައޅުގަނޑު ދަްނނަވަން މި

. ނުޖެހޭނޭވެސް ކުލަެއއް ދުވަހަކު އިހަކު ދިވެހިރާްއޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ރައްޔިތުްނ ކުރާ އިންތިޒާރުގަ ދުވަ ހާނުހުއްޓޭ

ުކ ޔަބަ ވަކި ،ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، މީގައި ވަިކ މީހަކު އިމުކުރުމަކީ ކުރަންޖެހޭނެޤާއިންޞާފު 

ކަން އަޅުގަނުޑ ގޮތް ނޫން އީ ބަލައިގަެނޭވނެދިޔުމަކީ އެ ަވކި ސަރުކާރެއް ިއސްތިސްނާެވގެން ،ދިޔުމަކީ އިސްތިސްނާެވގެން

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފީ. ވަރަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ . ތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 އިރާއްޖޭގެ އެންމެހަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ އަހަރީ ދުަވހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ ދިވެހި

ލޮބުވެތި ެމންބަރުންނަށް އަރިސްކުރަން.  އި ދާިއރާގެ އެންމެހަލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަިދ ޚާއްޞަކޮށް ކަނޑިތީމު

ަރއީސް ޔާމީނަށް ވެސް އަދި މެޑަމް ާފތުންނަށް ވެސް އަދި ޮޗކުލެޓު ބަންދުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މައްސަލަެއއް މިއަދު  ގޮތުަގއި ކުއްލި ތަނަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން މިބެންފު ލިސާވެސް އިން

އްޔޫމުގެ ަޙއްޤު މިންވަުރ ޤައަބްދުލް ންޔާމީهللا ޢަބްދު ،ަވނީ ބަހުސްކުރަން ބޭނުން މިމެން ވައްަދއިގެން އަުޅގަނޑު

ކީ މި މަޖިލީހުގައި ދެންމެ ޔަ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަ ނޫން. އަތުލަިއގަންނާކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޖަހައިގަންނާކަށް 

ދު ބަހުސްކޮށްލަން ވެސް ނޫނެކޭ ވިދާޅުވި ޢީދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަވާހަކަދެްއކެވި މާވަށު 

ެހއް ބުނެލަން ްއޔޫމުެގ ދިފާޢުގައި ބަޤައަބްދުލް ޔާމީންهللا ދިޔައީ. ޢަބްދު މަންޒަރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

 ޔާމީންهللا ގޮތުގައި ޢަބްދު ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ދިޔައީ. އެއީ އަުޅގަ ފެނިގެން މި މެންނަށްތަން އަޅުގަނޑު ކުރިއިންކާރު

ހިސާބަށް ދިޔުމުގައި އިހުމާލުވާ ބޭފުޅުން  އުމަށް މިޤައިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު. ިމ  އްޔޫުމގެ ވެިރކަމުަގއި ޤައަބްދުލް

 ައދި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްިޔތުންނަށް އެބަ އެނގޭ .އެބަ އެނގޭއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ޓަަކިއ ހިސާބަށް ގެނައުމަށް ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް މި އްޔޫމާިއ އޭާނގެ އަނބިކަނބަލުން މެޑަމް ފާތުން މި ޤަދުލްއަބް

އަިމއްލަ ޖަލު ހަދަިއގެން މިއަދު  ،ގަހަ ހަދަިއގެންބޭފުޅުން ައމިއްލަ ޖަ ޓަކައި އެއަނދަަވޅަށް ވަްއޓާލުމަށްމި މިރާއްޖެ 

ަމއްސަލަތަްއ  ގެބޭފުޅުން އެ ،ދިނުމަށް ޓަކައިފު ހޯދައިސާ ބޭފުޅުންނަށް އިން އެ ިތއްބެވުން އަުޅގަނޑުެމންތިއްބަވާ

 ހަމަޖެހިގެން ރާއްޖޭގައި  ވެްސ މި ނަށްގޮުތގައި ކުރީގެ ރަީއސް ޔާމީ އަޅުގަނޑުމެން ބެލެންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ބޭފުާޅގެ ވެިރކަމުަގއި ކޮށްފައި ހުރި ކަްނކަން  ކުެރވޭނީ އެ އުެޅވެން އެބަޖެހޭ. އެކަން މާ އެުކގައިޢަދުލުވެރިކަ
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އުޅެނީ. އަުޅގަނޑު ިމުއޅެނީ ނުޙައްޤުން ެއްއވެސް  ކުރަްނ އަުޅގަނޑުމެްނ މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލިގެން. އެކަން

ކުރީގެ ރައީސް  ،ންނަށް ސާފުާވން އެބަޖެހޭއެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތު. ޫނން މީހަކަށް އަދަބެއް ދޭކަށެއް

ނާޔާތް އިދައުލަތުން  މެންމު ބައެއްކަން. އަުޅަގނޑުއްކިހާ މުހި އަށްޔާމިނާއި މެޑަމް ފާތުމައަކީ ކާކުކަން. ދިވެހިރާއްޖެ 

ެއީއ  ،ޖެހޭއަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގެން ަގއިރާއިރުދޭން އެބަޖެހޭ. ދޭއިރުަގއި ައުޅގަނޑުމެންގެ ަފއިސާއިން ޚަަރދުކު

 ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  ، ިމއީ ކާުކކަން.ކާކުކަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފްިއއްޒަތްތެރި އުތުރު ދާއިާރގެ  ކުޅުދުއްފުށީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްލަޠީފްރު  ެމންބަރު ޔާސިއުތުރު ދާއިާރގެ ކުޅުދުއްފުށީ

ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެތަެކއް  އަަހރަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން 5އާދެ، ފާއިތުވި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ރައްޔިތުްނގެ ގޮުތަގއި ކުރިމަތިވަމުން ައއި އަަހރުތަކެއް. ައޅުގަނޑުމެންގެ ެތރެއިން ދިވެހި  ކަންތައްތަެކއް ނޭދެވޭ

ައޅުގަނޑުމެންެގ  ،އާެދ، ހަމަ ބޮޑު ބައެއް އަުޅަގނޑުމެން އެންމެންހެން އެއްބަސްވާނެ ؛ ބޮޑު ބައެއް ތެރެއިން

ވާކަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައިތުލްމާލުންނޭ ބުނީމާ ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ބައިތުލްމާލުން އެތަކެއް ރުފިާޔތަކެއް ަވގަށް ނަގާފައި 

ދައްކަނީ ދިވެހި ަރއްޔިތުންެގ ރުފިޔާެގ ވާހަކަ.  އަޅުގަނޑުމެން މި .ނުކުރެވިދާނެހުާސސްދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އި

ރުިފޔާ ނުލިބޭ ކުޅުދުއްފުށީ ަރއްިޔތުންގެ ވެްސ ހަމަ ރުފިޔާގެ  3000ދައްކަނީ ަމހެއްގެ މަްއޗަށް  އަޅުގަނޑުމެން މި

ފިޔާގެ ވާހަކަ. ރަްއޔިތުންގެ ެވސް ރު ތިބިދައްކަނީ ހަމަ އަްއޑޫ އަޮތުޅ ހިތަދޫގައި  ވާހަކަ. ައޅުގަނޑުމެން މި

އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން ފޮނުވާަފއި  ުކޅުދުއްފުށީ  ،އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުކޮށް

 އާދެ، މިއަދު  ؟ކޮބައިެހއްޔޭ ތިމަންނަމެންެގ ރުފިޔާތައް ؛އަހަމުން އާދޭއެބަ ވެސް  ހިސާބަށް އެބޭފުޅުން މިއަދާ

ދިވެހި ަބއިތުލްމާލުން  ،ފެން ނުލިބިފައި ތިބިއިރުގައި ޭޖެގ އެތަެކއް ރަްއޔިތުންތަކެްއ ސާފު ދިވެހިރާއްއަޅުގަނޑުމެން

ހަމަޖެހިލައިގެން އިންނެވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެ  ހަމައާދެ، ކާލަިއގެން  ؛މިފަދަ ބޮޑެތި އަދަދުތަކެއް ބަނޑުއަޅާަލއިގެން

ކަެމއް. ވަރަްށ  ބޮޑަށް އެކަމާ ކަންޮބޑުވަުމން އަންނަ ވަަރށް ަރއްޔިތުްނ ދި ދިވެހިކަމެއް. އަ މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ

. އިލާކަ ބައިވަރު ރުފިޔާަތކެއް  ބުރިޖެއް އަޅާިލޔަސް އެތައްއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ ، ސާފުކޮށް އެނގެން އެަބއޮވޭ 

އް ަބިއވަރު ސް އެތަޔަމިސްކިެތއް އެޅި .އިލާކަ ތައް މިިލއަން ރުފިާޔތަކެއް އެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލޭ ކިާޔފައި

މަސް  7 ގުނަމުން ،ގުނަމުން، އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ތިބެންވީ ހަމަ ގުނަމުން .އިލާކަ ރުފިޔާތަކެއް 

ބަ ނުޭވ. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން އެ ދަނީ. ައދިވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެވާހަަކ ދެއްޭކވަެރއް މިއަދު ވަމުން މި

 އި ތަނަށް ައއިސްފަ އްަޞކޮށް ދާއިާރއެްއގެ ިދވެހި ރަްއޔިތުންގެ މަންދޫބުންތަކެްއގެ ޮގތުގައި މިޒިންމާވާންޖެހޭ މިކަމާ. ޚާ
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ހޯދައިދޭން  ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤު މިައދު އަޅުގަނޑުމެން ކާލާތުކުރަމުންދާއިުރގަިއ އެމި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުެމން ވަ

ޓަކަިއ ދެްއވި ކަމަށްއިހުށަހެޅުން ހުަށހަޅުއްވަ ްނވީމާ، އަުޅގަނޑު އެދެނީ ައޅުގަނޑު މި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ. އެހެ

ކަންތައްތައް  މާ އެކީ ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަދި މިއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަ

ފު ސާވެސް އިން ޔާމީނަށްهللا މަތުކުރެވިފައިވާ ޢަބްދުހުތު އި މި މައްސަލަތަުކގަ އިދެްއވައިވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ަބއްލަވަ 

 ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.  ެދއްވާށޭ. ވަރަށްހޯއްދަވައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާތްތެިރ އިްއޒަމިލަންދޫ ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ

 މު މައްސަލަެއއް މިއީ. ދިވެހިާރްއޖޭގެ ހަމަ ކޮންމެ ރައްޔިތަކާ އްއާދެ، ވަރަށް މުހި ރި ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

ދިނުމަކީ މި ފު ހޯދައިސާިއން ށްއަުޅގަނޑު ހިތުން އެކަމަކަ ،ނަމަ ތުހުމަތުކުރެވިއްޖެ މަކަށްދޭތެރޭގައި ެވސް ކަ

ޒިންމާއެއް. ައޅގަނޑުމެންނަށް ދިމާެވގެން އެްއގެ ވެސް މަޖިލީހުގެ ވެސް އަދި ިދވެހިާރއްޖޭަގއި ހުރި ހުރިހާ މުއައްަސސާ

ލިބޭ ފާއިތުވެދިަޔ މައްސަަލއެއްޯތ ވިސްނާލާއިުރގައި އަުޅގަނުޑމެންނަށް ނުރަސްމީކޮށް މަޢުލޫމާތު އެބައުޅެނީ ކޮން މި

  ރުފިޔާ އެކިަސތޭކަ މިލިއަން ތިން ހާސްހަތަރު ބިިލއަން ުރފިޔާ،  4.3އަހަރުދުވަހު ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތުން  ފަސް

ގާްތގަނަޑކަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޮންމެ  ކަން.ވެއްޖެ އެކި ުމއަްއސަާސތައް މެދުވެރިކޮށް ަވގަށް ނަގާފައި ގޮތްގޮތަށް

މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަދަދެއް މިއީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުެގ  90މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ  9ރައްޔިތަކަށް 

 ،ހުރިހާ ކަމެއް  މި މިެހންގޮސް ،ބޯފެނާ ،ނަރުދަމާއާއި  އިފެނާ  ،ތާުރއެޅުމާއި ކުަގއި މަގުތަ ،ުސކޫލުތަާކއި ،ބަނދަރުތަކާއި

ތަރައްޤީކުެރޭވހާ ފައިސާގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު  އިރަށުގަ  185ހުރިހާ ކަމެއް އެއްފަހަރާ 

ނިޔަލަށް ހިންގާފައި ހަރުގެ ވަނަ އަ 2018ވަނަ އަަހރުން ފެށިގެން  2013ޔާމީން هللا މައްސަލަެއއް. ރައީސް ޢަބްދު

ރުކުރަން. ހާޒިފުެގ ކުރިމައްޗަްށ ސާޖެހޭ ހޯދައި އިންތަފްސީލުަތއް ެއބަ ންވަިކވަކި ކެއްހުރި ހުރިހާ ޖަރީމާތަ

 ،ތައް ގިރިތޯކި ،ރަތީ މުއްސަނދިކަމުގެ ތެރެއިން ދޫކޮށްލާފައި އޮތީ ިކތައް ރަށްތޯގުދު، ިދވެހިރާއްޖޭެގ އިހަމައެއާެއކީގަ 

 ން ގިރިތަކު ،ފަޅުތަާކއި ،ަފއި ހުރި ރަށްތަާކއިދޫކޮށް އިއެއާއެީކގަިމވެސް އެބަ ޖެހޭ ބަލަން. އަދި ހަމަ ،ތޯކިތައް ފަޅު

އޮތްތޯ. މިއީ ައޅުގަނޑު ހިތުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ިމއަދު އެންމެ  އިލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އަދަދު ލިބިފައުދަ

މިދެންނެވި ފައިސާ  ،އްަކތެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ފެންނަނީބާރުމިނެއްގައި މި މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ އެއް މަސަ

ދުވަހަކުތޯ އަުޅގަނޑުމެން މި  އޮތްތޯ ބެލުން. މިއީ ނުުކރެވޭވަރު ކަމެއް ނޫން. ކިހާ އިމާލިއްޔަތަށް ވަދެފަ ގެލަތުދައު

ނީ. ޢަދްލުއިންޞާފުެގ ވާހަކަދަްއކާނީ. ކިހާ ުދވަހެްއވީމަތޯ މިކަމަށް ޙައްުލ ހޯދަން އަުޅގަނޑުމެން މަސަްއަކތްކުރާ
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 . ނުވަތަ ލިއްޔަެތއްތޯ މިއީ އޫސަލަެއއްތޯ މިީއ. ނުވަތަ މި މަޖިލީހުގެ މަސް ތެރެއިން ކޯެޓއްަގއި އިން ފަނޑިޔާރެްއގެ ަމއް

މައްސަލަެއއްތޯ މިއީ. ކޮިމޝަންގެ  ކޮރަޕްޝަން-ނުވަތަ އެންޓިމިއީ. މައްސަަލއެއްތޯ  ރާއްޖޭަގއި ހުރި މުއައްސަސާަތކުގެ

މި މަޖިލީހުން  ހިތުން މައްސަލަެއއްތޯ މިއީ. އަުޅގަނޑުސާެއްއެގ ން މިނިވަން ުމސްތަޤިއްލު މުއަްއސަނުވަތަ އެހެ

 ދެގެން މިކަމަށް ނމީހަކު އިކުރަންވީ ކަމަކީ ަރއީސް ާޔމީނަށް ވަފާތެރި ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ވަފާތެރިވެގެން 

ެވސް  ގުތަށްވަމިފަދަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވަގުތުން ކުއްލި މައްސަލަެއއް ގެންަނންވީ  ،ކަމަށް ވާނަމަ ހުރަސްއަޅާ

 ؟ނަސަންދުރާ ޕެލަސްއަށްތޯ ؟ން ރުފިޔާ ވަނީ ކޮންތާކަށްތޯއަ ބިލި 4.3އުޅޭ  ެވސް ދައުލަތުން ގެއްިލގެން މިއި ކިކޮށްފަ ވަ

 ، ލާރިތޯއެ ފަިއސާގެ ،ގެ ތެެރއިން.ސީ ސީ.ސީ.އެ ރިސޯޓުަގއި ެއ އަޅަނީ ސީ އި،ގަ ރަށުއަތޮޅުަގއި ހަދާ ދިގު ނުވަތަ ނ.

ިދވެހިރާއްޖޭގެ އި  ފައިސާތޯ އެއީ. މިހުރިހާ ކަމެއް ބަލަ އުފުލި  އިގޯނީގަ ގޯނި  ނުވަތަ ެއއީ، ނުވަތަ ެއ ލާރީތޯ

 ރައްޔިތުންނަށް ތަފްސީލުކޮށް ފެންނާނޭ ގޮތަށް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑު ހިތުން މިއަދު އެ މަސައްކަތް

ދަންނަވާލަން މި ވާހަކަތައް  ވެއެންމެ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތީއެއީ ، އޮތީ. އެހެންވީމާ މި އިކުރަންޖެހިފަ

 ފުރުޞަތު ހޯދީ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު. ފު

 

 ހަކަދެއްެކވުްނ:ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ވާ

ވާަހކަެއއް ދައްކާލަން. ވަރަށް  ގެ އަހަރީ ދުވަހު ވަރަށް މުނާސަބުމިއީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަުޅގަނޑު ރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެ

ރައްޔިތުން އެކަމަްށ ދިވެހި އޮތީ. ވަރަށް ގިނަ  މި އިފަމުހިއްމު ހުށަހެޅުމެއް އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުރިަމއްޗަށް އައިސް 

އަހަރު ތެރޭެގ ވާހަަކ  ަފސްހަކަ މި ދަްއކަނީ. ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. މިދިޔަ ެމއްގެ ވާތިބި ކަ އިބޭނުންވެފަ

 ނެތިގެން. ާމވަށު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށްއެ ވާހަކަަތއް އެހެން ނުދައްާކ ވާން، އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ

ކިހިނެއްކަން.  ،އޮތީ ޮކންގޮތަކަށް އި އެކަްނކަން ކުރެްއވިފަ ނަށްބޭފުޅުން އެ ،ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ 

ޅުންނަށް ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ހުރި ސުވާލުަތކަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ފުރުޞަތެއް އުޅެނީ ެއ ބޭފު މި މެންއަޅުގަނޑު

 ވެސް  ށްކުރެވޭ ތުހުމަތުތަުކން އެ މަނިކުފާނަ ަރއީސް ޔާމީާނ މެދު އުޅެނީ ދޭން. އަުޅގަނޑު މި އިހޯދަ

ވެސް  ޅުންނަށްދޭން. އަޅުގަނޑު ހިތުން އެ ބޭފުއިމަނިކުފާނަށް ހޯދަ ވޭނެ ފުރުޞަތެއް އެބަރީއަެވވަަޑއިގެންނެ 

ބޭނުންފުޅުވާނެ އެ ފުރުޞަުތ ހަމަ ވަރަށް ތަނަވަސްކޮްށ ހޯއްދަވަން. އެހެްނވީމާ، ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް އެ 

ދޭން މި މަޖިލީހުން އިފުރުޞަުތ ހޯދަ ުލާވ ބޭފުޅުންނަށް އެއޫިތްއބެވި ެއކަންކަމުެގ މަސް އިއޭރުގަ  ،ށްބޭބޭފުޅުންނަ

ވަގުތު ވަރަށް މުހިއްމު  އެދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކުރުމަީކ މި އިކުގަ ބެހޭ އިދާރާތަ ކަމާ ؛ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅަން
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އެ ޚަޒާނާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެއްޖެ ކަމަށް އެ  ،ކަމެއް. ބައްލަވާ! ައޅުގަނޑުމެންގެ ޚާޒާނާގެ ތަޅުގަނޑި ޮއތް މީހާ

ގަިއ ހުކަނީ ބަދަލުހިފުމުގެ ރޫ ދައް  ވަންޏާ އެކަން ބެލޭނޭ އިންތިޒާމު އޮންނަންޖެހޭނެ. މި ކަމަށް ޒާނާގެ ވެރިން ބުނާޚާ

މިކަން މިގޮތަްށ  ،މަޖިލީހުގައި މެޖޯރިޓީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިވެހި ރައްޔިުތން ދެއްވީ އެކަން ކުރާ ވާހަކަެއއް ނޫން. މި

ދިވެހި ރައްޔިތުން ދެްއވީ ދުވިީތވެ. މި ވެރިކަްނ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާީޓއަްށ ކުރާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ވަޢު

ކަމަކީ ކޮންމެހެން  ރަްއޔިތުންނަށް ހުށަހެޅީތީ. އެހެންވީމާ، މި ،ރާރުވެދާނެ ކަމަށް އިޤުއްން މި ވަޢުދު ފުއަޅުގަނޑުމެ

، މިކަން ކުރަން ތް ކަމެއް. އެހެންވީމާމިއަދު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި މިކަން ނުކޮށް ވާން ނެ

 ރިްއޔާ. ެވސް ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކު އަޅުގަނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކޮމިޓީއަކަށް ަވޑަިއގަންނަަވންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި އެްއވެްސ 

ކޮމިޓީ ފެށުމުގެ ކުރިްނ  އިގަ ބައި  ދެްއވުން އެދެން. އޭރަށް އަުޅގަނޑުމެން ކުރީ އަންގާލަމެންބަރަކު އިންނެވިްއޔާ

، އިން ފިރުޝާން ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭތީދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަ އަރުވަން. މަޑަވެލީޞަތުފުރު

 ޝުކުރިއްޔާ.އަރުވާނަން. ބަރަށް ފުރުޞަތުއަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ އިހަށް މަޑަވެލި ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމން

 

 ވުން:އިން ފިރުޝާން ވާހަކަދެްއކެ މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސަ

 ،ވެސް މުހިއްމު ދާ މައްސަލައަކީ ވަރަށް ކުރަމުން މިސްހުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން ބަ

ވެސް ފާހަަގކުރަން. އުނގޫފާރު ދާއިާރ  އަުޅގަނޑު ކަންސަލަތަކެއް އަދި ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑުެމން ބަލަންޖެހޭ މައް

 ރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު ަޓކައި އެ މަނިކުފާަނށް ވައަށް މި މައްސަަލ ގެނެސްެދްއވި ކަމަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ފްލޯ

ވެްސ ކު އި ުދވަހަވެހިރާއްޖޭެގ ތާރީޚުގައަހަރަކީ ދި  5ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވޭުތެވގެން މިދިޔަ އަދާކުރަން. 

 ،އިތާިޚޔާނާ ،އަހަުރ. ަވއްކަމާއި  ޅުގަނޑުމެން ނުދެކޭ ފަަދ އަނިޔާަތކެްއ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބެމުންދިޔަ ފަސްއަ

ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް ހަނު ތިއްބެވި  އި،މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ  ،ކޮރަޕްޝަން އިންތިހާއަށް އުުފލިގެންދިޔައިރު 

ސާސްތައް ެވއްާޔ ހުތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުން އިށް ފެނިގެންދިޔައީ. ިއއްޒަމަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަ

 ނަބަލަިއގަން ސްތިއްބެމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ެއއްގޮަތކަށްވެއަުޅގަނުޑމެންގެ މުއައްސަސާަތއް ހަނު ،މޮޑެވެމުންދިޔައިރު 

ކަމެއް ނޫން.  ދޭއެވެސް އަުޅގަނޑުމެން  ވާކަށްތާނގައި އެކަންކަން އެހެން  ކަމެއް ނޫން. އަދި ކުރިއަށް އޮތް

އެކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް  ،އެ މައްސަލަަތއް ،އުނގޫފާރު އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުްއވި ގޮތަށް ،އެހެންވީމާ

ކަމުގައި  ކަމެއް ދޭވެްސ ނުހަނު އެ އަޅަްނޖެހޭ އެޅުމަކީ އަޅުގަނޑުފިޔަވަޅު ކަށްކޮށް ފިޔަވަުޅއަޅަންެޖހޭ ފަރާތްތަޖަވާބުދާރީ

ރާއްޭޖގެ އޭުރެގ  ،. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ރާއްޖޭގެ މާިލްއޔާ ެއއްކޮށް ދޮވެ ހުްސކޮށްލިއިރުދަންނަވަން



19 

 

ވެސް ނަހަދާ.  މަކަށްކަ ވާ އަދި ކަމެއް  އި، ނަހަދަސްވެ ކަމަށް  ރައީސުލްޖުމްޖުމްހޫރިއްޔާ އިްނނެވީ ހަމަ ހަނު. އިނގޭ

ވެސް  ، ަތުކރާރުކޮށް އަުޅގަނޑުއެހެންވީމާ. ބައެއް ލިބޭތޯ މަަސްއކަތްކުރެްއވީތަނުން ވެސް އެ  އަދި އެ ބޭފުާޅއަށް

ފު ައޅުގަނޑުމެން ސާވެްސ އިން މަނިކުފާނަށް އެ އިޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޝަރީޢަތް ހިންގަ ،ދަންނަވާލަން

ންޖެހޭނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ދޭއިވެސް ޙައްޤު އަދަބު އަުޅގަނޑުމެން ހޯދަ ޖެހޭނެ. އެމަނިކުފާނަށްދޭންއިހޯދަ

މެންބަރުންގެ ކިަބއިން  އިދިނުމަށް އިއްޒަްތތެރި މި މަޖިލީހުގެ އެންމެހައިފު އަުޅގަނުޑމެން ހޯދަސާއިންމިކަމަށް 

  ޔާ.ދެން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިއް އްކޮށް އެއެ  އަޅުގަނޑު އާދޭހާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުނުދޫ ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މަދުވާފަރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްަމދު. 

 ރާޢީ. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ން ޕާޓީ، ރާއްޖޭގެ އެންމެ އަުޅގަނުޑމެ ދައްކާލަން. ދުވަސް މި ވާހަކަ ތުޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. މިއަދަކީ އެންމެ މުނާސަބަ

 ޓް؛ބާތުޑޭ ގިފް ނަށްމިއަދަކީ މިއީ ރައްޔިތުން ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް. އަނެއްެހން ބުނަންޏާ 14އެމް.ޑީ.ީޕގެ ، ބޮޑު ޕާޓީ

ގޮުތގަިއ ކުީރގެ ަރއީްސ  ައޅުގަނޑަްށ ފެންނަ ،ދުަވވަހުެގ ހަދިޔާ ދޭ ދުވަސް. ީމގެ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ އުފަން

 ،ތޯއިގޮތަކަްށތޯ ކުރެވޭ ސުވާލު. ކުީރގެ ަރއީސް ޔާމީްނގެ ގޮތުގަ ަގއި ލިެޔވިގެންދާނީ ކޮންޚުމީން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތާރީޔާ

ތޯ. ިމއީ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ސާފުކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް. އިނޫނީ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ބޮޑު ވަގުގެ ގޮުތގަ

ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު ވަިކވަކިން ހުރިހާ  ގެމިކަން ވާސިލުވާނެތީވެ. ނިމިދިޔަ ސަރުކާރު ރިއަށް އޮތް ޖީލުތަކަށްސަބަބަކީ ކު

އަިދ  ،ކޮރަޕްޝަން، ފަސާދަ ވުން،ގެއްލު  ،މެރުން ،ކަމެއް ހިމެނޭ. ވައްކަން ހާއެްއޗެއް ކިޔާކަށް ބޭނުމެއް ޫނން. ހުރި

އެ ބޭފުޅާ އަމިއްަލއަްށ  ،ނޑުމެން ރައީސް ާޔމީންގަވެސް ހިމެނޭ. ދެން އަޅު ކަދުރުން ަވއްކަންކުރުންއެންމެ ކުޑަމިނުން 

ފެއް ހޯދުންޯތ ސާވެސް ަރނގަޅު އިން ބޭފުޅާއަށް ނޫިނއްޔާ އަުޅގަނުޑމެން އެ ،ރުންތޯ ރަނގަޅީހުއަނިާޔވެރި ގޮުތަގއި 

މިކަން ށް ެވސް ރަނގަުޅ ފަނޑިޔާުރގެެއއް. އަުޅގަނޑުމެންނަ މުހިއްމީ. މިކަން ކުރަން އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ަގއިމު

ވެސް ވަރަށް ގިަނ ބޭފުޅުން ސުވާލުކުރޭ. ސަަބބަކީ އެކަން ނެތީމަ. މިދިޔަ  އުޅެނީ ީކްއވެގެންތޯ ނުކުރެިވގެން މި

ކަންަތއްތައް  މާ އެއަހަރުގެ ަދއުރެއް ނިިމގެންދިޔައި ަފސް ެއކަންތައްަތްއ ބައްޓަންކޮށްފައި ހުރީ އިސަރުކާރުގަ 

ވެސް. ރަްއޔިތުންެގ  ފެނުނީ އެންމެ ކަމެއް މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ެތރޭގައި ނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް. އަުޅގަނަޑށް ހަމަ

ނެތުން އިނގޭތޯ. އެކަމަުކ، އަުޅގަނުޑ  ލްކަލް ވިލިޓިޕޮ ވެސް. ެއކަންތައް ކުރަން ތިބި ބޭފުޅުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި

އެ  މެންބަރުންގެ 65  އެމް.ޑިޕީގެބި ތި ތެރޭގައި އި އަދި މި މަޖިލީހުގެއޮތް ސަުރކާރާ ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިހާރު މި ގަ



20 

 

 ށް ކަގޮުތގައި ފަހަ ބޫލުކުރާގަ ވެްސ އަުޅގަނޑު  އެންމެ ބޭފުޅަކު އިހުންނާނެ. ެއކަންތައް ކުރުުމގަ ލްޕޮލިޓިކަލް ވި

 އަުޅގަނޑުމެން ހާސިލުކުރަން ހުރިހާ ،ކަމެއް ހުރިހާއަުޅގަނޑުމެން މި ބޭނުންވާ  ،ނުޖެހޭނެ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ތްތެރި ހާެގންދެވޭނީ ވެސް އަުޅގަނޑުެމން މި ބޭނުންވާ ނަޒާކުރިއަށް  ،ހާސިލުކުރެވޭނީ ވެސް ސް ކުިރއަށް އް ވެކަމެ

ކަމަކަށް ރައީސް ޔާމީނަށް އިންސާފު ހޯދައިދީގެން.  ވޭނީ ފުރަތަމަގެންދެކަމެއް ވެސް ކުރިއަށް  ހުރިހާ ،މަޖިލިސް ވެސް

މަޖިލީހުން ވެސް އެބަޖެހޭ ފުރަތަމަ ހަމަ ދޭން ައޅުގަނޑުމެން ަރއީސް ޔާމީަނށް އިންސާފު ހޯދައިއެހެންވީއިުރ، 

އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ހުރި  ،ގެންދަން. ޭއެގއިތުރުންކަންތައް ކުިރއަށް ފިޔަވަަޅކަށް މިއެންމެ ފުރަތަމަ  އިމިކަމުގަ

ންމެ އެކަމަކަށް އެމުިޅ ރާއްޖެ  ،ކަންތައް ކޮށްފަ. ެއއީ މަސައްކަތްތަާކއިގެން ވެސް ކުރިއަށްދެވެން އަންނަނީ މި

މީެދްއ އްގިނަ ބޭފުޅުންގެ އު  އާދެ! މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ވެސް ވަރަށް ؛ބޭނުންވާ ކަމަކީ ެއއީ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ދާއިރާ

ތެރެއިން އެ  ހުގެމި މަޖިލީ  ،މީދުކުރަނީއްއްލެއް ލިބިގެންދިއުން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ވެސް އުމިކަމަށް އަވަސް ޙަ

 ކަންތައްތައް ރަްއޔިތުންނަށް ސާފުކޮށްދޭނެ ކަމަށް. ވަރަށް  ފުރިހަމަ އިންސާފެއް ހޯދައިދީ، މި މަނިކުފާނަށް ވަރަށް

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ބަރު އިމްތިޔާޒު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން ،ރޫނާއިހާމަނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ފަރާތުން އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް، ނައިފަރު ދާއިާރގެ  ،ފުރުޞަތު ދޭނީފަހު އަޅުގަނޑު ދެން  އަށްފަހުމީ

 .ންރޫހާދެނީ މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު . މިހާރު މި ފުރުޞަތުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ދު ހާރޫން މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަ

ވަަނ އަހަރީ ުދވަހުެގ  14ފުރަތަމަ ވެސް އެމް.ޑީ.ީޕގެ  އަުޅގަނުޑ ެއންމެ`. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

ނިޔާ އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ ޤައުމުގެ ހުތަ

އަހަުރގެ  5 ،ދައްކަނީ ގަނޑުމެްނ މިގާަލއި ދުނިޔޭގެ ކުިރމަތީގައި މި ޤައުުމގެ ައގު ަވއްޓާލި ވާހަަކ. އަޅު އަބުރު ނަ

، އިންެވސްަޓރުންގެ ކުރިމަތީ މި ޤައުުމގެ ކޮށްސްޓޭޓް އޮފް އެމަރޖެންސީ އިޢުލާންފަހަަރށް  ދައުރެްއގެ ތެރޭަގއި ދެ

 2 ،ބާުރގެ ތެރެއިން  3އްކަނީ ާޤނޫނުއަސާސީން ތަރުތީބުކޮށްދީފައިވާ ދަ އަޅުގަނޑުމެން މިަކ. އޮތް އިތުބާރު ަނގާލި ވާހަ

ވާހަކަ. މި ަމޖިލިސް ތަޅުލި ވާހަކަ. ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ޓިނު ނެގި ވާހަކަ.  ގަދަެވގަތްށް ހިްނގުމުގެ ާބރުން ބާރުގެ މައްޗަ

 ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލަށް ޓަކައި މި  މި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބެލެންޖެހޭނެ ކަންކަން. ކަންކަމަކީ  މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މި ޤައުމުަގއި ދިމާެވގެްނ ގޮތުަގއި  ބޫލުކުރާގައަުޅގަނޑު އެބަޖެހޭ.  ންސާފު ހޯދައިދޭންކަންކަން އަުޅގަނޑުމެން ބަލަިއ އި

 ކާއެއީ ގާނޫނުތަނިންމުންތައް ަހއިސިްއޔަތުން ނިންމާމުަތކުގެ ޤާއުޅެނީ މަ އުޅެނީ މަިއގަނޑު އެްއ މައްސަލަ. މި މި
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ބޮޑެތި މުގެ ހައިިސއްޔަތުން ޤާ ނުކުރެވޭ މައްސަލަ. މައަިމއްލައަށް ިޒންމާ ،ވާނަމަ ށްނިންމުން ކަމަޚިލާފަށް ނިންމޭ

 ޖެހެނީ ދައުލަތުން. ރައްޔިތުންނަށް މި ހުރިހާ  އެކަމުގެ ބަަދލު ދޭން މިެލވޭ. އިވިޔަފާީރގެ ެއއްބަސްވުންަތއް އެބަ ުއވަ

ގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން 19ޑާ އެޖެން ،ގޮވާލަންޞަތުގަިއ ހަމަ ޅުގަނޑު މި ފުރުއެހެންވީމާ، އަޖެހެނީ.  ކަމެއް މި

 . ދައުލަތް ބަދަުލވުމުެގ ތެރޭގަިއ އަނިާޔ ލިބުނު އެަތއް އޭައއި އިންތިޤާލީ ިއންސާފު އަަވސްކުރަން އެބަޖެހެ ކިޔަމުން

ކަމަށް ފުރިހަމަ އިންސާފެްއ ކަން  ގޮތުަގއި މި ބޫލުކުރާގައެ އިންސާފުގެ އިންތިާޒރުގައި އެބަ ިތއްބޭ. ައޅުގަނުޑ ބައެއް 

އެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ފެށިގެން.  ،ގެންދާނީ މިދެންނެވި އިްނތިޤާލީ އިންސާފުގެ ިނޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވި ހޯދި

ްނ ގޮުތގައި ިމއީ މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި މެންބަރު ބޫލުކުރާގައިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑު 

ބަހުސްކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ  ،ބޭނުންއަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން  ޟޫޢެއް. ެއގޮތުންއުމަބަހުސްކޮށްލަން ބޭނުންވާ 

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މި ކުއްލި މައްސަލައިެގ ބަހުސްގެ ވަގުތު އިތުރުކުރަްނ.  ،މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުދެވެންދެން

 ރައީސް. 

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ.މެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

ހުށަހެޅުްއވުމަށް އެ ހުށަހެޅުއްވި  ންރޫހާރަީއސް. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 ،މު ކުއްލި މައްސަލަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިއްތާއީދުކުރާކަން ދަންނަވާލަން ފުރަތަމަ. އާދެ! މި މުހި

ނުޑ ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދަށް އަުޅގަޓަކައި އުނގޫފާރު ދާއިރާ ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެަނއުމަށް

ވެްސ ހަމައެކަނި މިސްކިތެއްަގިއ މުޙައްމަދު ވަޙީދަކީ  ،ންަނާވނެވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުެރއް ދަންނަވަން. އެނިގވަަޑއިގަ

ގޮީޅގައި ކުޑަދުަވސް ވަންދެން  50 ،ދުވަސް  40ކަމަށްޓަކައި ގެންޮގސް  ކޮށްލުމަށް ދެއަތް ނަގައިެގން ހުރިދުޢާ

ތެރޭަގއި  ހުގެމި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީަބިއންދާފައި އިން ެއކަކު. ން ޖަުލގައި ޔާމީންގެ އަނިާޔވެިރކަމުގެ ތެރެއިهللا ޢަބްދު

އަނިޔާވެރިކަުމގެ ޝިކާރަައކަށް ހަމަ ކޮންމެ މީހަކީ ގޮެތއްަގިއ  ޚާއްޞަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ

 ،ްށ ދަންނާނެ އެއް ޕާޓީައކީޔާމީންގެ އަިނޔާވެރިކަން އެންމެ ރަނގަޅަهللا އެހެންީވމާ، ޢަބްދުަބއެއް. ހަދައިފައިވާ 

ނިޔާ މި ޕާޓީގެ ހުޓިކް ޕާޓީ. މި ޕާޓީގެ އުފާވެރި އުފަންދުވަހުގެ ތަ ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެއަޅުގަނޑުމެންގެ

ޟޫޢުަގއި ވާހަަކދައްކާއިުރަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ އުއެންމެހައި ލޮބުވެތި މެންބަރުންނަށް އަރިސްކުރަން. އާދެ! މިއަދުގެ މި މަ

 ވޭުތވެދިޔަ ވަނީ  ކާެރްއ އަުޅގަނޑުމެންނާ ބައްދަުލޮކށްފައި މިހިސާބެއް ެވސް ނޭނގޭހާ ނުރަްއކާތެރި ސަރު ފަށާނެ

ހިސާބެއް  ނިންމަންޖެހޭ ،ސާބެއްހި ޖެހޭ ޔާމީންެގ އަނިޔާވެިރކަން މިދެންނެވިހެން ފަށަންهللا . ޢަބްދުނގައިތާ
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އުލަތަކުްނ ނެއްޓިފަިއވާ ދަ ހަމަިއންއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ވަނީ. ނޭނގޭހާ އަނިާޔވެރިކަން ދަްއކާފައި  ށްއަޅުގަނޑުމެންނަ

އިްއޒަތްތެރި ފައިވަނީ. މާިފޔާ ދައުލަތަކަްށ މުޅި ަދއުލަތް ހަދާ ،ފެށިގެންގޮސް މުިޅ ދުނިޭޔެގ ސަފުން ބާީކވެގޮސް 

ޅައި ބިލިޔަން ފަނުފަާޅތޯ؟ ހަމަ ލާފައޭ އޮތީ. އިލީއޭ. ހަމަ ފަޅައިރައީސް، ހަމަ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ބައިތުލްމާލް ފަޅަ

ބިލިޔަންގެ ވައްކަން. ބިލިޔަނަކުން ނޫނޭ. ބިލިޔަން ،ލައްކައިން ،ސިއްސަިއގެނެްއ ނުދޭތޯ؟ ބިލިޔަނުން ؛ބިލިޔަނުން

 ހަމަ ތިޖޫރީ ހަމަ އެްއކޮށް ހުސްކޮށްލާފަ. ފައި އެ ނިންމާލީ. ކޮށްފައިސާއިން ަވއްކަން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ

އަމިއްލަ ދައްކަނީ.  މިލާފަ. މިހާ ނުބައި އަނިޔާެވރިއެްއގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުެމން އި ދަވައި އެްއކޮށް ހުސްކޮށްލަ

 ސް ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ގެންގޮހުރި ބޭފުޅެްއގެ ވާަހކަ. ން ޑޮަލރު ވައްަދއިގެން އަމިލި 1އެަކއުންޓަށް 

ސަުރކާރާ  ،އެންމެ ރައްޔިތެއް ވެސްނުލާ އިބުރުވަ ޖަލަށް ލާފައިވާ މީހެއްގެ ވާހަަކ. ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ކަުރނަގޭސް 

ފުރާޅުން ޓިނު ެގއާއި ސުޕްރީްމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ؛ދެކޮޅަށް އަުޑއުފުލި އެކަކު ވެސް ނުހުންނާނެ. އިންސާފު

 ތާ މި ،ހައްޔަުރކުރަން އިރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހިފަ ،ނަގަިއގެންގޮްސ ފަނޑިޔާރުްނ ހައްޔަރުކޮށް 

އަދިވެސް އޭނާގެ މަްއޗަްށ  ! ހިންގީ. އެހެންނަމަވެސް، ނިކަންބައްަލވާން އުޅުާމއި ހުރިހާ ޖަރީމާއެއްުޅވަިއގެތަޅުއަ

. އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން މިވަނީ މިކަމުގައި ފޭލްވެފަ މުޅި ދައުލަތް ނުވޭ.ހިންގޭ ގޮތެްއ  ތަކެއްޝަރީޢަތް

ފުގެ ނިޒާމު ޞާއިންދުލުޢަތަާކިއ ޝަންރިހާ އިންސްޓިޓިއުކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތަީކ، މުޅި ހު

ވަގަށް  މާލުންދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއިޔތުންގެ ބައިތުލްިއ، ތް ހިންގަޢަޔާީމނުގެ މައްޗަށް ޝަރީهللا ޢަބްދު ،ރަނގަޅުކޮށް

 ބޮޑު މެން މިދިނުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުވާ އަދަބުޤު އްޙައޭނާއަށް  ،ފައިސާ އަނބުާރ ހޯދުމާއި ފަިއވާނަގާ

ނުވާނެ. ގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ފަރުވާ ުކޑަކޮށްލެިވގެންމި ަމސައްކަތު  ،މަސްއޫލިއްޔަުތ މިމަޖިލީހުގެ ޮކނޑުަގއި ެއޅިފަިއވާތީ

 ...ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން، ެއކުަގއި ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ފަށަންޖެހޭނީ އާ ހިތްވަރަކާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، މި ޢުިނމެންދެން މި މައުޟޫ އިމެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވަކުރުމަށް އެދިވަަޑއިގަތްަފއިވާ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި ބަހުސް

ތާއީދު ލިބިފައިވާީތވެ، އެއަށް ައޅުގަނޑުެމން ވޯޓަށް އަހާނަން. ވޯޓަްށ  ،ގެންދިއުމަށް ހުށަހެޅުމެއް ލިބިބަހުސް ކުރިއަށް

އަރުވަނީ ނައިފަރު މި ތު ޞަފުރު  ތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވާލީ. މިހާރުގަިއ. އިްއޒަތް  10:15އަހާނީ 

 . ށްމަޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިދާއިރާގެ

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ޔާނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝި

 ނީ ވަރަށް ރީތި މަންޒަރެއް ރިޔާސަތުން. އަދި ކަންަތއް ނަންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑަށް ހަމަ މި ފެ 

އަުޅގަނޑުމެން އާދެ! އެުކގައި. ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ.  ވެސް ހަމަ ވަރަށް އިންސާފުވެިރކަމާ  ގެންދަވަނީރަްއވަމުންކު
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ސަަލއަކީ މިީއ މައްވި މިއަދު ކުއްލި މައްސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުށަހެޅުއް

،  މިންވަރުޤުއްޙަ ،ްތތެރިކަންނަޒާހާ ،ހިތްވާ މައްސަލަެއއް އިނގޭތޯ. އިންސާފުއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ބަހުސްކުރާ

ވަިކ ، ބަސްތައް  މިހާރު ބޭނުންކުރާ ބަސްތަެކއް. އަދި މި ިމއީ ވަރަްށ ދުލަށް ފަސޭހަކޮށް ،އަނިާޔވެރިކަން

ބަސްތަކުން  ތަކެއް ކަމަށް. މިތިމަންނަމެންގެ އަމިއްލަ ބަސް އި ތިބޭ ބަޔަކަށް ހީވޭ މިއީގަ އް އެ މިދަންނަވާހެން ވަކި އޮޑި

 އުޅެނީ މި  ެވސް މި ގައިމަސް ވީއިރު 7ވެިރކަން ލިބިގެން  ،ސް ވެ އިރުގައިވެިރަކން ނެތް ،ނެއްޓެން ނޭނގިގެން

ހަމައެކަނި  ،ފުޅުންނަށް ހީވާ ކަހަލަ ބޭއިންާސފުވެރިކަމަކީ ަބއެއް  ،ބަސްތަކުން ނެއްޓެން ނޭނިގގެން. މިދަންނަވަނީ

ރައްޔިތުން މިއަދު މިތިބީ  ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިދެވހިގަލިބުނީ އިންސާފު ކަމަށް. ައޅުަގނޑު އެ  މީހަކު ޖަލަށް ލީމާ

ހުރި ތަރައްީޤގެ  . ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން، އެ ރައްޔިތުންގެ ާދއިރާތަކަށް ބޭުނންވެފައިއިންސާފު ބޭނުންވެފަ

ދުތަްއ ޢުވީ ވަ، ނީ. އެ ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ގޮސްދަ  ގާތަށް މި ދުވަހާދަނީ އަހަރު ތައް ނުލިބި ލަސްވެެގން މިރޫއުމަޝް

ރަްއޔިތުން އިންސާފުން އެްއކިބާކުރުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މި  ީއ އެވެސް އެ ދިއުމަކީނުފުއްދި

 ވަނަ  3ބަރު ންވަނަ އަހަރު ނޮވެ 1988ޖަރީމާ.  ގި އެންެމ ބޮޑުން ހިގައިޚުތާރީ އިދައްކަނީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ސަރުކާެރްއގައި ަރއީްސ  ަގއިދިޔަ މީހަކު މީގެ ކުރީ ކުެމއް ތަންފީޒުުކރަމުންޙުާވތްކޮށްގެން ޣާދުވަހު ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ބަ

ތުނުލެވިގެން އުޅޭ ވާހަަކ ކު އަމީހަ ވެސް އެ ހިސާބަށް ، އަދި މިއަދާއިނަޝީދުގެ ވެރިކަމުަގއި ރާއްޭޖން ބޭރަށް ފޮނުވާލަ

ިދވެހި  ،ހަފުތާ ީވއިރު 7ދުގެ ސަުރކާުރގެ ކޮލޮމްބޯަގއި ހުރި އެމްބަީސއެްއަގއި އަޅުގަނޑު މި ދަްއކަނީ. ިމއަ

ނޫން.  ކޮށްދެއްވީކީސަރުކާރުން ދިވެހި ރަްއޔިތުްނނަށް ހާމަ ގޮތެއް ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޭާނއަށް ވީ ޮގތެއް ނުވަތަ ވީ

ވާތުގަިއ ޣާއް ިދވެހިދަރިންތޯ މި ދެންނެވި ބަބެންޖެހޭ އިންސާފު. ކިތައް ރަްއޔިތުންތޯ، ކިތަޑުމެންނަށް ލިނއަުޅގަމިއީ 

ންނަނީ ދިވެހި ފެ މިއަދު މިނަށް އަުޅގަނޑުމެން ؟އިލާތަކަށް ލިބެންޖެހޭ އިންސާފުޢާ އެކޮބައިޯތ  ؟ދުނިޔެ ދޫކޮށްދިޔައީ

ސީއަށް އަދި ެއ އަސާނޫނުޤާއި ދަާމލައިގެން ބޭނުން އެްއޗެއް އެ އްގެ ގޮތުގަ ދެމޭ ރަބަރެ އަާސސީނޫނުޤާޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ހުރި  އަސާސީގެ ދަށުން ހެދިފައިނޫނުޤާތަން. މި  ގެންދާހުރި ގާނޫނުތަކަށް ހަދަމުން  އަސާސީގެ ދަށުން ހެދިފައިނޫނުޤާ

 މިއަދު މި ،އެހެންނަމަވެސް ނޫނު.ހުރި ގާ ފައިކޮންމެ ގާނޫނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ލިބިދިނުމަށް ހެދި

ބޭނުންވާ ކަމެއް ކުރަމުންދާ  ،ކު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ޔަބަ އަސާސީ އަތަށް ނަަގިއގެން އެ ނުނޫމިދެންނެވި ޤާފެންނަނީ 

ނޑު ހަމަ ސާފު ލިއްބައިދޭން އަިއ ބަޔަކު ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްތޯ އަޅުގަރައްޔިތުންނަށް އިން މިއީ ދިވެހިތަން. 

  ..ެވްއޖެ.ސުވާުލކޮށްލަން. ތަެކތީގެ ައގު އިންތިހާއަށް ބޮޑު  ޔާސަތާރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. 
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 ޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަ

ކުރެވޭ ގިނަ މައްސަލަތަެކްއ ކަމަށް ތުހުމަތުހުރި  ނގާފައިކާރުގައި ހިމިދިޔަ ސަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނި

 ހުރި ބޭފުޅަކަށް އިންސާފު  ކޮށްފައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން  ،ކޮށް ރައީްސ ޔާމީނަށްޞައް ޚާއަދި  ،ނުގެންެދވިކުރިއަށް

އްމަދު ބަރު މުޙަްއޒަތްތެރި މެންރު ދާއިާރގެ އި މިފަދަ ގަރާރެއް ހުށަހެޅުއްީވތީ އުނގޫފާނުލިބި ލަސްވާތީ ކަންބޮޑުެވ، 

 ށް ދަޞާއުުމގެ އިޤްތިޤައުމުަގއި ކުއްލި ހާލަތު ގެުނަވއި، ޤަ  ން މިވަޙީދަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެ ފަހަރެއްގެ މަތީ

 ގެޓު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯ ،ކޮށް ތަޅުއެޅުވި މައްސަަލއާއި ޞައްޚާޖިލިސް މި މަ ،ނޭދެވޭ އަސަރުކުރި މައްސަަލާއއި

އޮތް  ދެ ފަނޑިޔާރުންަނށް އިންސާފު ނުލިބިައދިވެސް އެ ،ނަގަިއގެން ދެ ފަނޑިޔާރަކު ހަްއޔަރުކޮށްނުން ޓިފުރާޅު

ސް ފެއް ނުލިބޭ. ނަސަންދުރާ ޕެލަ ވެސް އަދިެވސް އިންސާ ވެސް އެ ދެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ހަމައަށް މައްސަލަ. މިއަދާ

ފުޅު މަނިކުފާނު އަމިއްލަ ދު އެޚު، ނަމަ އެކަން ބެލުމާ އް އޮތްކަރަޕްޝަނެ  އޮތް ފައިގާހޮޓެލް ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ިހން

މަނިކުފާނުގެ  އެ ،ްށ، މުިޅ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނެްތވަރު ބޮޑު އިމާރާތެއް ކުެރވޭ މަްއސަލައާއި ކައެަތއް ބުރިއަ ،ގެ

 ؛ގެ މައްސަލަރުފިޔާ ލިއަންމިލިއަން މި  100 ،ހުރި މައްސަލައާއި  އެއް މިލިއަން ޮޑލަރު ޖަމާކުރެވިފައި އެަކއުންޓަށް

. އެހެންކަމާއެކު ިދވެހިރާއްޭޖގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާުމ އަދިވެްސ އެމަނިކުފާނަކަށް އިންސާފެއް ނުލިބޭ

އަުޅގަނޑުމެްނ  ،ވާތީ ރި ބޭފުޅަކަްށ އިންސާފު ނުލިބިދަރުވެޤަހުރި ބޭފުޅަަކށް، ރާއްޭޖގެ އެފަދަ  އަދާކުރަްއވާފައި 

މިފަދަ ކުޑަ ވަގުތުޮކޅެްއގެ ތެރޭަގއި މިހުރިހާ ކަމެއްގެ ތަފްސީލަކަށް  ،އެހެންނަމަވެސް .ވޭވެސް ކަންބޮޑު އެންމެން

ތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޞަލާނަން. ދެއްިވ ފުރުއިލާަފއި ނިންމައި އަޅަޚީނުދެވޭނެ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑު މި ސުރު

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ހާން މަޙްމޫދް.ޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީންނަވަރު ދާއިރާގެ ިއއް ހި

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދް ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަހަރުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑަށް، އަޅުގަނޑުގެ ދޮށީ ފިރިހެން  5ވޭތުވެދިޔަ  މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ފުރަތަމަ ރިޟްވާން ގެއްިލގެން ައޅުގަނޑަށް ައިއ  .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް .ވި ހަމަކުރަން އުނދަގޫ ަކޅި 4 ދަރިފުޅާ

ދިޔައިރު ކޮންމެ ދުވަހަުކ އަހަރު. ދުވަސްތައް ވޭުތވަމުން 8މުރުން ފުރަތަމަ ކޯލް އައިއިރު އަުޅަގނޑުގެ ދަރިފުޅަށް އު

ކޮންދުވަހަކުންޭހ ޑް ފެނިއްޖެހެއްޔޭ.  ރައްޓެހި މީހާ، ފުރެންސުވާލުުކރި، ގެއްިލގެން އުޅޭ މަންމަގެ  އެުކއްޖާ އަޅުގަނޑާ

މި ވޭތުވެދިޔަ  ،ޒަްތތެރި ރައީސްުކރަމުން އައި މިްނވަރު އިއް ސުވާލު  ،މި ސުވާުލުކރަމުން އަންނަލެއް ؟އޭނަ ފެންނާނީ

އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަްށ  ،އެްއ މަހުން އަނެއް މަހަށް ،ދުވަހަށްނެއް ުދވަހުން އަ އަހަރުތަކުަގއި ދިޔައީ އެއް
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އެ ސުވާުލ މިހާރަކު އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެ ުސާވލެއް ނުކުރޭ.  ،މަދުވަމުން އައިސް  ،ވަމުންމަދު ،ދުވަމުންމަ

 ން ދިވެހި ދައުލަތު ،މީދުކުރާއް މަކީ އަޅުގަނޑުގެ ނަަޒރުގައި ބޮުޑވަމުން އަންނަ ކުއްޖަކު ދިވެހި ދައުލަތުން އުނުކުރު

މަލުކޮށްފިއްާޔ ޢަމެދު ައނިޔާވެރިކޮްށ  މީހަކާ ،ންސާފު ިލބޭނެ ކަމަށްިދވެހި ދައުލަތުން އި ،ކަމަށްއިންސާފު ލިބޭނެ 

ވީ ގޮތް  ؛ާޔ، އެ މަްއަސލަ ބެލޭނެ ކަމަށް، އެ މައްަސލަ ބަލާނެ ކަމަށްެއއް ހިނަގއިފިއްއަނިާޔވެރި ބިރުވެިރ ހާދިސާ

ސް. މިކަހަލަ ތްތެރި ރައީދިއުން ިއްއޒަމީދު ގެއްިލގެންއްކުރާނެ ކަމަށް ކުރާ އު ޤީޤަތް ކަށަވަރުޙަ ،ހޯދޭނެ ކަމަށް

ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުަގިއ هللا  ަޢބްދުރައީސް ،ދިޔައިރު އަހަުރގެ ތެރޭަގއި ހިނގަިއގެން 5އެތައް ކަެމއް މި ވޭުތެވދިޔަ އެތައް 

އެްއކޮށް  ވަނީ މި ިސސްޓަމު ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޗެކް އެްނޑް ބެލެންސް ؛ކޮށް މިނިވަން މުައްއސަސާތައްޞަހާއް

ޖަރީމާތައް، މި  އިދިޔަ އެންމެހައިދިޔަީއ، މި ހިނގަސް. މީގެ ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންޒަތްތެރި ރައީލެވިަފއި އިއް އިނައްތަ

ޔާނާތުގެ އެްއވެްސ ކަމެްއ ޚި  ،ަވއްކަމާއި  ،މަލުތަކާއިޢަތަކަށް އަރަިއގަތުުމެގ ޤުއްޙަ އިންާސނީ ދިޔަ އެންމެހާއިނގަހި

ދިއުން. މިއަުދ މީދު ގެއްިލގެންއްކުރާ އު ނަ ދިވެހި ދަރިންބޮޑުވަމުން އަން ،ހި ދަރިންދިއުން. އިންސާފަށް ދިވެނުބެލި

އްސާްސ މަްއސަލައެއް. މި މަޖިލީހުން ޚަ ވި މައްސަލައަކީ ހުށަހެޅުއްރު އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަ

ކުރުމަށް ލުން އަވަސްމަޖިލީހުން އަވަސްުކރުމަށް، ބެ ކުަރންޖެހޭ މައްސަލައެއް. މި އިްއޒަތްތެރިޑިބޭޓްކުރަންޖެހޭ، ވަކާލާތު 

ޖިލީހުގެ މި ދައުރު ނޑު އެދެނީ މި މައަުޅގަ ،ޖެހޭ މައްސަލައެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންކަމުންއަޅަންބާރު

 ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށްދިނުމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ުޝކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

  ރު އަޙްމަދު ޙަލީމް.ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަދޫ ދާއިބިލެތް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް މިީއ މި ރާއްޖެއަށް ދިމާވެަފއިާވ  ؛ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކުއްިލއަކަށް ުމއްސަނދިުވންޝުކުރިއްާޔ 

ކުރުން ހިނގައްޖެ. ަވއްކަން އްިލއަކަށް މުްއސަނދިެވެގންވަރަށް އާދަިއގެ މީހުންތަކެްއ ކު ލާފު ކަމެއް.ޚި ވަރަށް އާަދޔާ

ދޭތެރޭގައި. ެއއީ ރީތި ކަމަކަށް  ހިތްތަުކގަިއ ިބންވަޅުނެިގއްޖެ ވަްއކަމާ ެވއްޖެ. ރައްޔިތުްނގެ އެއީ ސުމާޓު ކަމަކަށް 

ހުރި  ަފއިއަހަރު ހޮވި 5ޅުގަނޑުމެންނަށް މިދިޔަ އަ ،ހިނަގއްޖެ. މިހެން މިދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ވެގެން

ުހރި ވާހަކަތަުކގެ ސަބަބުން މި  ގޮތުން ދެކެވިފައި ބެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއކިެއިކ މުނާސަބަތުތަކުގައި ވަްއކަމާ 

ގެ ގޮުތަގއި ގޮސް، ަވއްކަން އެއީ ޯއކޭ ކަމެއް  ކަމެއް ކަމުަގއި މީހުން ނުދެކޭ ހިސާބަށް ރާއްޖޭަގއި ވަްއކަމަކީ އެހާ ބޮޑު 

 އުމުތަކުގައި ކުއްިލއަކަށް މުއްސަނދިވުން ވަނީ ކުށެްއގެ ޤަހުރި  ދުނިޔޭގައި ތަހުޒީުބވެފައި ވިއްޖެ.ބޫލުކުރެގަމީހުންނަށް 

ވަނީ ކުއްލިއަކަށް މުއްަސނދިވުމަކީ ސުމާޓު ކަމެއްެގ  އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ،ނަމަެވސް. އެހެންގޮތުަގއި ލިެޔވިފަ
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ަވއްކަމޭ ިކޔަިއގެން ަދއްކަްނ  އަހަުރގެ ތެޭރގައި 5ނަށް މިދިޔަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނޑުމެން .ވެފަ ގޮތުަގއި

 ،ވާހަކަަތކެއް ނުެދއްކޭނެ. ކަންތައް ހުރި މިންވަރަކީ ކަހަލަ ކުޑަ ަވގުތުޮކޅެްއގަިއ އެބައިވަރު ވާހަކަތައް އެބަހުރި. މި

 އެުޅވިގެން  ނާ ނަމާިއ ރައީސް ޔާމީލަދޭޝްގެ ރަްއޔިތެްއގެގޮްސ، ބަނގް  ދައްކަމުންލާރިއާއި ވަްއކަމުގެ ވާހަކަ ަދްއކަމުން

ފައި އެބަުހރި. އަޅުގަނޑުމެން އެންެމ ވެސް ދެެކވި އްވެސް ަވއްކަމުގެ ވާހަކަ ދެކެުވނީ. އަދި އެނޫން ޒާތުގެ ވާހަކަތަ

ގެ މިނިވަން މުައއްސަސާަތްއ އަހަރު ަވއްކަުމގެ ތެޭރގަިއ ތިބިއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން 5މިދިޔަ  ،ހިތާމަކުރާ ކަމަކީ

ތަންތަނުގެ  އެ ،އެކީަގއި ލިބުނު ފުލެޓުތަކާ އެ މުއަްއސަސާތަކަށް  ،. އަޅުގަނޑުމެންނަށްށް ބޮޑަށް އޮތީ ނިދާފަވަރަ

ެވސް  ނިމިދިަޔއީ. މިހާތަނަށް އައިއިރު  ،އެީކަގއި އަުޅގަނޑުެގ ވަްއކަން ޯއކޭވެ  ވެރިންނަށް ލިބުނު ފުލެޓުތަކާ 

 ވައްކަމާ  އެކަންކަން ބަލަން ތިބި މީހުންނާއޮތީ ބެލި ޮގސްފައި މިން އެްއވެސް މައްސަލަެއއް ނުއިނަށް އެއަޅުގަނޑުމެން

ވެސް ރާްއޖޭގައި ކަްނކަން ހިނގާފަިއ  ުޅގަނޑު މިހެން މިދަންނަވަނީ މީގެ ކުރީަގއިޮއތީ. އަ  ލާމެހިފައި މިވަރަށް ބޮޑަށް

ދަަކށް ވަްއކަން ހިނގަމުންދިަޔ ދުވަަހކީ މި ރާއްޖޭަގއި ރެކޯުޑ އަދަހަރުއަ 5ޭވތުވެދިޔަ  ،އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް

ެވސް  ގޮސް އެ ބޭފުޅުންނަށްންކުރަމުކުރަމުންން ރިހާ ދިމާއަކުން ަވއްކަސްވަެރއް. ވަކި ތަނަކުން ވަކި މީހެއް ނޫން. ހުދުވަ

ެޅްއގަިއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ ނޭނގޭ ކުރެވުނީ ކޮންކޮން ކަންކަމެއް ކަެމއް. އެހެްނވީމާ، މިކަހަލަ ދަނޑިވަ

ިރ ރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެ ތުގައި އުނގޫފާޞަވާހަކަތަކެއް ނުވެސް ދެއްެކވޭނެ. އަޅުަގނޑު މި ފުރު ތެއްަގއި މިޞަފުރު

މަނިކުފާނަްށ  މެންބަރު ކުއްލި މައްސަަލއެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި މައްސަލަ ގެނެސްދެްއވި ކަމަށްޓަކައި އެ

 މާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ރުސަތަށްޓަަކއި ޝުކުރު ދަންނަވަމުން ނިންރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުަރން. ދެއްވި ފުވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން. ދިއްގަރު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުްނ:  ދިއްގަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން

ވެްސ  އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ފެށުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުލޯޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ފްރިއްޝުކު

ނިޔާ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ރައީސް އަދި މިއަދު ަޤއުމުގެ ރައީސް އަދި އެމް.ޑީ.ީޕެގ ވަނަ އުފަންދުވަހުގެ ތަހު 14އެމް.ޑީ.ޕީގެ 

 ،މަދަންނަވާ ކަމަށް ވާނަ ދޭތެރޭަގއި ެއްއޗެއް  ޅިފައިާވ ަމއްސަލައާ އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް ައރިސްކުރަން. ހުށަހެ

ވަރަށް ޮބޑެތި ގޯސްތަެކްއ  ދިޔަ ދައުރު ނިމެންދެންވަނަ އަހަރުން ފެިށގެން މި 2013އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ، 

 ފާހަަގކުރަން. ކަމަްށ އަުޅގަނޑު ކޮށްތާރުޚްމުދުޚުކުެރއްީވ ވަރަށް ދިޔަ ަދއުރެކޭ ެއއީ. ދައުރުަގއި ވެރިކަންއިހިނގަ

ރަށް ވެސް ދިޔައީ ވަ ކުރުމުގެ ނިޒާުމގެ ކަންަތއްތައްފަިއ އޮންނަ ދައުލަތެއްަގއި ވެިރކަންބާރު ވަިކވެ 3އެގޮތުން 

ދިޔަ ވެސް ކޮންޓްރޯލްކުރަމުން ދާއިރާ އެ އި،ބާނަވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އަތް އިރާއަށްއަދި އިންާސފުގެ ދާ .ތާރުކޮށްޚްދުމުޚު
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ދިޔަ ކުރަމުންވެސް ކޮންޓްރޯލް ގޮތުން މަޖިލިސްކި ގޮތް އެވެސް އެހެންމެ މަޖިލިސް ތެރެއިން މަމަންޒަރު ފެނުނީ. އަދި ހަ

ތަށް. އެއީ އެކަން ހިނގަންވާނެ ޮގތެއް ކަމަކަށް އަުޅގަނަޑކަށް ޅަކު ހަމަ ބޭނުންވާ ގޮމަންޒަރު ފެނުނީ. އެންމެ ބޭފު 

ލިބުނު ހުރިހާ  ޔާއަނި ؛ންދިޔައީ. އެހެންވީމާ، ެއަކމަށްނުފެނޭ. އޭގެ ސަބަބުން އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާަތކެއް ލިެބމު

ރު ހުށަހެޅުއްވި ރައިދޫ ދާިއރާގެ މެންބަވެސް އިންސާުފ ލިބެންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އިނގު ފަރާތަކަށް

ތަށް ޞަހުށަހެޅުއްވުމަށް ައޅުގަނޑު ާތއީދުކުރަން. މިކަން އަވަހަްށ ޖެހޭ ބެލިގެން ދާން. ުޝކުރިއްާޔ ދެްއވި ފުރު

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ކަދެްއެކވުން:ން ވާހަރިޔާސަތު

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޔޫނުސް އަލީ. 

 

 މެންބަރު ޔޫނުސް އަލީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ 

ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ  މި ގަރާރު ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީެވ، އުނގޫފާރު ،ބިލު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މި

ޑުވަީނ އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮ  .އްޒަތްތެރި ަރއީސް  ޝުކުެރއް ަދންނަވަން. އި ޞައް ޚާދަށް ވަރަށް ދު ވަޙީމެންބަރު މުޙައްމަ

އަމިއްލަ ޭގަގއި ވަދެ  ،އުމުގައި ރަީއސްކަން ޮކށްފައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ައމިއްލައަށް ޖަލެއް ހައްދަަވިއެގންޤަ މި

މި ދެންނެިވ ޖަލުގައި ގިނަ ުދވަސްތަެކްއ  ، ނުލިބިނަށް އިންސާފުއެ މަނިކުފާ ،ަކންބޮޑުވަނީ މެންގަނޑުއިންނަވާތީ. އަޅު 

 މަނިކުފާނަށް އިންސާފު ހޯދައިދީ، އެ ޖަލުން އެ ވާތީ. އަޅުގަނޑު އެބަޖެހޭ އެެގންދައަމިއްލައަށް ހޭދަކުރަްއވަމުން

ށް ވި ެގއެްއަގއި އަމިއްަލއަކަށް އޮޅުވާަލއިގެން ހޯްއދެއެމަނިކުފާުނ މީހަ ވަނީ،މަނިކުފާނު އިންނަ މަނިކުފާނު ނެރެން. އެ

 އެ ،މަނިކުފާނާއި ވަިއެގން. އެންނަ އެކު ވަ އިލާއާޢާ .ވަރަްށ ބޮޑު ޖަލެއް ހައްދަވަިއގެން .ޖަލެއް ހައްދަވަިއގެން

ންކޮށް، ވާނުން ގެންދެވީ އަތުޖެހުނިއްޔާ އަތުޖެހުނު ދިމާލަކުން ވައްކަޢުއެަމނިކުފާނު އަ ،އިލާއާއިޢާމަނިކުފާނު 

ބަިއވަރު މިކަހަލަ ބުރުްއސަމުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ބައިވަރު ޅައިއެރި ގޮތަކަށް ތަފައިާސއަށް ހިތަށްރައްޔިތުންގެ 

މަނިކުފާނު އަމިއްލަފުޅަށް  އަރުަވއިގެން އެ މަނިކުފާނު އަމިއްލައަށް ކުރެވުނު ކަންތައް ހިތަށް ންތައް ކޮްށ، އެކަވަށް

 މަނިކުފާނަްށ ރައްކާތެރިކަާމއި އިާނޔަތާ ކުރަން. ދެރަވަން. އެތީ އަުޅގަނޑު ހިތާމައިންނަވާ  އިޖަލަށް ވަންނަވަ

ނު އެ އިންނަވަނީ އެމަނިކުފާނު އަިމއްލައަށް އެ ހުރިހާ ކަމެްއ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދޭން އެބަޖެހޭ. އެމަނިކުފާ

ތަށް ޞަން. ދެއްވި ފުރުޅުގަނޑު ވަރަށް އެދެކަންކަން ކޮށްދިނުމަށް އަ މީގެ ބަދަލުަގިއ ސަރުކާރުން މިކުރަްއވަިއގެން. 

 ށް ޝުކުިރއްޔާ.ވަރަށް ބޮޑަ

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ކޮށްލަެދއްވުން އެދެން. ބަރު. ހުރިހާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ޗެކުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ެމން

  ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  ،ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން 145ގަާވިއދުގެ  ހުގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

 އިއަރުވަމެްނބަރުންނަށް ފުރުޞަތުދަްއަކވަން އެިދވަަޑއިގެންަފއިވާ ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ުކްއލި މައްސަލަ، ވާހަކަފުޅު

ނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫނު ށް މަނިމެންދެން މި މައްސަލައިގެ ވަގުތު އިތުރުކުރުމަ

މެދު  މާފަންނު އުުތރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ާތއީދުކުރެްއވި ހުށަހެޅުމާ ،ހުށަހަޅުއްވައި 

ހު( އަދިެވްސ ޅަކަށްފަ)ވަގުުތކޮއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮތަަކށް ވޯޓުދެއްވުން އެދެން. 

ވެްސ އަެނއްކާ ކުަރއްވާ. އެހެންވީމާ، ކަމަށް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން އެބަ އިޝާރާތް މެޝިނުގައި ަމއްސަލަ އުޅޭ 

ން އަުޅގަނުޑ އިނާ އާދަމުއަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ ރޯލްކޯލަކަށް ދާން. ައއްޑޫ މީދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޮރޒަ

 ފަށާނަން. 

 

 ]ވުންވޯޓުދެއް [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އަޙްމަދު ހާރޫން ދާއިރާގެ މެންބަރު  މަނަދޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ މާފަންނު  ވި މެންބަރު؛އް ތާއީދުކުރެ

 

 87    މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

 50    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 48    ނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ންފެ

 01    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނު

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   49     ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި 

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 49         ޖުމްލަ:
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 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު މުޙައްމަދު އިްއޒަތްތެރި އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ  ،ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން 145ިއދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާ 

ފަިއވާ މެންބަރުންނަށް ގެންއެދިަވޑައި  ދެއްެކވުމަށްޅުއަށް ވާހަކުފުފަިއވާ ކުއްލި މައްސަލަޅުއްވާހުށަހަ ވަޙީދު

 ތިއްެބވި މެންބަރުންެގ ހާިޒރުވެ ެގ؛ މެދު ނެގި ވޯޓުސަލަިއގެ ަވގުތު އިތުުރކުރުމާފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިމެންދެން މި މައް

ބަރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެނ48ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 50އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވި އްސުމެ؛ ންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނ1ު

 ފާސްވެއްޖެ.  ؛ޯވޓު ނަތީޖާ .49ލަ؛ . ޖުމ26ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ާފސ49ްއަދަދު؛  މެންބަރުންގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާެގ  މަތިވެރިޙަސަން ޒަރީރަށް. ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މަތިވެރިއަރުވަނީ ފުރުޞަތުމި މިހާރު އަޅުގަނޑު 

ވަަޑއިގެންަފއިވާ ކުރިން އެދި  ފަހު، ދެން ށްދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަށްފަހު، ތުޅާދޫ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

ންނަށް ފުރުޞަތު ދޭނެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުިއ ތިްއބެވިްއޔާ އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަުލން އަނބުރާ ތަޅުުމގަ

 .ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަތިވެރިންނަވަން. ވާހަކަ ދަ

 

 ަޙސަން ޒަރީރު ވާހަކަެދއްެކވުން: މެންބަރުދާއިރާގެ  މަތިވެރި

އާދެ! އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ؛ސީ ޕާޓީފެދުނު ސިޔާ ފުރަތަމަ އު އިއާދެ! ިމއަދަކީ ިދވެހިރާްއޖޭގަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

ައދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި  އި،ވަނަ އުފަންދުަވސް. މި ފަޚުރުވެރި މުނާސަބަތުގައި ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ލީޑަރޝިޕަށާ  14

 ނަށް، ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް ވޭުތވެދިަޔ އަހަރުތަކުަގއި އިންސާފަށާިއ ޢަދުލުވެރިކަމަށް ލޯބިކުރިލޮބުވެތި ރައްޔިތުން

ބޮޑަްށ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ!  އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނާޑއި އަުޅގަނުޑގެ ދާިއރާގެ ނަމުގައި ވަރަށް

ުޅގަނޑުމެން ފެށުނީއްސުރެ ވެސް އަބަދުވެްސ ކީ މިއީ އަޢަދާ މައުޟޫ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވާހަަކދައްކަމުން މި

ޢަދުުލވެރިކަން މި ޤައުުމގެ ރަްއޔިުތންނަށް ހޯދައިދިނުން. އާދެ!  ،މަކަމާއިހަމަހަ ،ފާއިސާދައްކަމުންދާ އެްއ ވާހަކަ. އިން 

 އަހަރު. އެންމެ 5އަހަރަީކ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚަށް އެތަްއ ރެޯކޑުތަކެްއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ުގނިގެންދިޔަ  5ވޭތުވެިދޔަ 

އަހަރު. ލާއިންސާީނ  5ދިަޔއީ ވޭުތެވދިޔަ ހިގެންކުރެ ،އާދެ! ފާހަގަުކރެވި ؛ގިނަ ަވއްކަންަތއް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތާރީޚުަގއި

ފުން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ސިޔާސީ ލީޑަރުންތަްއ ތިބީ ސާއެތައް ޢަމަލުތަކެްއ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން، ނާއިން

 އަދި އިއޮީތ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ،ނަމަގޮތަކަށް ދަންނަވާ ރެވިފަ. މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ކުރުބަންދުކު ،ޖަލަށް ލެވި
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ދައްކަނީ އެ  . އަުޅގަނޑުމެން މިއިާތރު ވެރިކަމެްއގެ ތެރޭގަ ޚުދުމުޚް ،، ހުރިހާ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުތަކުން ބޭރުވެއި ނޫނުތަކާގާ

ންނަށް ފެންނަމުންދަނީ ހިތާމައިގެ ކޮޅެއް ނެތް ަރޕްޝަނަށް ބަލައިލާއިރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެއަހަރުގެ ވާހަކަ. އާދެ! ކޮ 5

 ،ބޮޑަށް ދައްކާ އެއް ވާހަަކއަކީ  ބޭފުޅުން އެންމެއަހަރުގެ ަސރުކާރުގެ  5 ،ަޔ ސަރުކާރުއާދެ! ވޭުތވެދިމަންޒަރުތައް. 

ރާއްޖޭެގ ތާރީޚުން ޖާަގ ދިވެހި ،ބޭފުޅުްނ ވަކާލާުތކުރަމުންދިޔަ ލީޑަރު މޮުޅ ިއކޮނޮމިސްޓެއް ކަމުަގއި އެ  ތަރައްޤީގެ މާ

އާދެ! އެހެންެވ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ މި . އިގޮުތގަ ގެހޯދާފައިވަނީ ަވއްކަމާއި ޖަރީާމތައް ހިންގުމުގެ ނަމޫނާ ލީޑަެރއް

އެ  !އަޅުގަނުޑމެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދޭން. ދަންނަވަންތޯޝަރީޢަތްތައް، މި އިންސާފު އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭ 

ގޮތުަގއި  ގެގެ ނަމޫނާތަރައްޤީދާ އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްގެ ުއްސ ތަރައްޤީގެ ބާނީ ނުވަތަ ދު ވަކާލާތުކުރަމުންބޭފުޅުން މިއަ

ރަޕްޝަނަކީ ރާއްޭޖގެ ތާރީޚުން ާފހަގަކޮށްލެޭވވަުރގެ ވަރުގަަދ މާރާތުގެ ކޮއި ދާ ައއި.ޖީ.އެމް.އެްޗގެދައްކަމުން

މާރާތް ވަނީ ރަނގަޅަށް އިއަދިެވސް އެ  ،މާރާތް ކޮށްއިްށގެން އެ ިމލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮ 140ރަޕްޝަނެއް. އާދެ! ކޮ

މާރާްތ އިމިލިއަން ޑޮލަރު އެބައޮތް އެ  53 ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ބަލައިލާއިުރގައި ރައީްސ އޮފީހުގެ ނުކުރެވި. އާދެ!ބޭނުން

މިލިއަން ޑޮލަުރ.  27ފަ. ހެދެން. ހަމައެކަނި ކުރެހުމަށް ވެސް ވަނީ ފައިވް ްސޓަރ ރިސޯޓެއް ހަދާހާ ލާރި ޚަރަދުކޮށް

ބޮޑެތި ރާތެއް. މިއީ މި ޤައުމުގެ ހިނގާފައި ހުރި ބޮޑެތިމާއި މިިލއަން ޑޮލަރަށް ކުރެހެން އޮތް 1.2އެއީ  !ދަންނަވަންތޯ

ުފން ޝަރީޢަތްކުރެވި، ދިވެހި ސާއިން ،މި މައްސަލަތައް ބަލައި ޢަދުލުވެރި ؛ަރޕްޝަންބޮޑެތި ކޮޖަރީމާތައް. ބޮޑެތި

ާރއްޖޭެގ  ސްވެބަޖެހޭ މި ގެްއލުނު ފައިސާ ލިބިދޭން. އެްމ.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސގެ ަމއްސަލަައކީ އަެނއްކާ ރައްޔިތުން އެ

ރަޕްޝަނެކޭ. މިކަންތައްތައް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ ހަމަ ފާހަގަކުރެވޭ ބޮޑު ކޮ  .ތާރީޚުން އެ ބޭފުޅާ ޖާގަ ހޯއްދެވި

ވަކި ުމއައްަސސާެއއް ނެތް،  ؛ންމެ މީހެއްގެ އަތްދަުށގައި އެބަޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެން ބަލަން. ނޫނީ މުޅި ޤައުމު އޮީތ އެ 

ތަނުގެ  އަށް ނުލާ ކޮންތަނެއްތޯ؟ މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާރު ކަނޑުވާލަިއ، މިމުށުތެރެ ބޭފުޅާގެ  ވަކި ތަނެއް ނެތް އެ

 އެތައް މެންބަރުންތަކެއް ވަނީ މިތަނުން ނެރެ މަގުމައްޗަށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙިސާން ޙުސައިން.ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ތުޅާދޫ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: އިން ޙުސަޙިސާންދާއިރާގެ މެންބަރު ތުޅާދޫ 

މިއީ އަޅުގަނުޑމެންނަށް ރައީސް ޔާމީނުގެ  ؛އާދެ! ނުފޫޒު، ަވއްކަްނ، ގަދަބާރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ކަންތަކުގެ ަމއްޗަށް ބަރޯާސވެ، ަރއީސް ޔާމީނު ދިވެިހ  3އް. މި ވެރިކަމުެގ ތީމެއް ގޮުތަގއި ފެނުނު ކަންތައްތަ

ދިވެހި ރައްޔިތުން ވަީނ އެ ވެރިކަން ބަދަލުކޮށްފަ.  ،ބުނެނޫނޭ  ެއއްއްކަުމގެ މައްސަލަތައް ޯއކޭދައުލަތުން ކުރި ވަ

ރައީސް ޔާމީންގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެރިކަން ބަދަލުވުމަށްފަހު ފެނުނު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްގެ ފަރާތުން
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މިިލއަން ޑޮލަރު ަރއީސް ޔާމީްނގެ ެއކައުންޓަްށ  1 ،ބައެއް ަމއްސަލަތައް ތަޙުޤީުޤކުރަން ފެށި މަންޒަރު. ެއގޮުތން

ކިުއޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވައި، އެ މަްއަސލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކްރިމިނަލް ޖަމާކުރި މައްސަލައެްއ ތަޙުޤީޤުކޮށް ޕްރޮސި

ން މަސް އަހަރު ޖޫއާދެ! މި. އިރީ މަހު ތެރޭގަ ވަރުވަނަ އަހަރު، މި އަހަުރގެ ފެބު 2019ފުލާފައި ވަނީ އުވާ ޢުކޯޓުަގއި ދަ

ހުށަހެޅިފައި އޮތް ަމއްސަލަެއްއެގ ނިމުމަކަށް އަންނަނީ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ުސވާލަކީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފެބްރުއަރީ މަހު 

އުޅެނީ ކީްއވެގެންޯތއޭ. ައޅުގަނޑުމެންގެ ގާނޫނުތައް ހުއްަދއެއް ނުޭދ  ޝަރީޢަތް މިއަދާ ހަމައަށް ެވސް ނުފެށި މި

ތެެރއަށް ލަިއގެން ތަޅުލަިއގެން ގަނޑުތް ޑި ދަށަށް ލައިގެން ވަނޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ގޮކޯފަނޑިޔާރުންނަކަށް 

ދުވަހުގެ  5މައްސަލަ ބަލައިގަންނަތާ  ،ތު ގާނޫނު ވަރަށް ސާފު. ކޯޓަްށ މައްސަލަ ހުށަހެޅިއަތިބޭކަށް. ޖިނާޢީ އިޖުރާ

ވަަނ  84ކަމަށް އެ ގާނޫނުގެ  ދޭންޖެހޭނެ  ރައްދުވާ މީހަކަށް ންތައް އެ މައްސަލަމައްސަަލއިގެން ލިޔެކިޔު ތެރޭގައި އެ

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަާޅ  ،ވަނަ ާމއްދާަގއި ބުނެފައި އޮންނަނީ 118ތުގެ ގާނޫުނގެ އަމާއްދާ ބުނޭ. ޖިނާޢީ އިޖުރާ

ވަހުެގ ދު  30ށަހަޅާތާ އް މައްަސލަ ހުތައް ފާަހގަުކރަންޖެހޭ ކަންތައްތަހިއަރިންގް މިނަރީލިޕްރިހުށަހެޅުންތައް ނުވަތަ 

 ،)ހ( ގަިއ ބުނެފައި އޮންނަނީވަނަ މާއްދާަގއި  116ތުގެ އަކަމަށް. ޖިނާޢީ އިޖުރާ ތެރޭގައި ފާހަަގކޮށް ނިންމަންޖެހޭނެ

ކޯޓުްނ  އިޝަރީޢަތުެގ އަޑުއެހުންތައް ބާްއވާނެ ތާވަލެއް ކަނަޑއަޅަ  ،ޝަރީޢަތުގެ ތެރޭގައި ައޑުއެުހންތައް ބާއްވާނެ

ެގ ޝަރީޢަތު ،ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގައި ބުނަނީ 142ތު ގާނޫނުގެ އަޖުރާކަމަށް. ޖިނާޢީ އި ހޭނެކުރަންޖެއިޢުލާނު

ަކމަށް. ގާނޫނު ވަރަށް ސާފު.  އެހުންތައް ފެށުމަށްފަހު މެދުނުކެނޑޭނެ ގޮެތއްެގ މަތިން ޝަރީޢަތްތައް ނިންމަންވާނެއަޑު 

 ،ުސވާލަކީ މިކުރާއަުޅގަނޑުމެން މިއަދު  .ނުދޭ މައްސަަލ ފޮރުވަިއގެން ތިބުމުގެ ުހްއދައެއް ނަކަށްފަނޑިޔާރުން

ތިއްބަނީ އެ ކޯުޓގެ ފަނޑިޔާރުން  ،މަހު ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް ތަޅުލަިއގެން ރީވަރުކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފެބު

 ޅޭވެީނ ވެސް ޯކޓުތަކަށް ހުށަހެކުރެސްހުއަުޅގަނޑު ހިުތން މިއަދު މިމައްސަލަ މި މަޖިލީހުގައި މި ބަ ؟ކީްއވެގެންތޯ

 ކަންތައްތައް. ހޭއްލެްއ  ހޯދަންޖެޙަ ނުދާތީ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން  ކުެރވޭ މައްސަލަތައް ކުރިއަށްހުީގގުއްސަލަތަކާިއ ތަމަ

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން  ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް. 

 

 ސައިން ޝަހީމް ވާހަަކދެއްކެވުން:އިރާގެ މެްނބަރު ޙުހެންވޭރު ދެކުނު ދާ

 ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައިސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަްތތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި

އެއާއެކު މަ މާއްދާެގ ދަށުން މި ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލައަށް އަުޅގަނޑު ވަަރށް ތަޢީދުކުރަން. ހަވަނަ 145މަޖިލީހުގެ 

ާރގެ އިއަުޅގަނުޑގެ ދާ ،ވާތީ ކަމަށް ގެ ފަޚުުރވެރި އަހަރީ ުދވަސްޮބުޑ ސިޔާސީ އެމް.ޑީ.ޕީ  މިއަދަކީ ރާއްޭޖގެ އެންމެ
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މެންބަރުންނަށާއި އެމް.ޑީ.ޕީގެ  އިގެ އެންމެހަމް.ޑީ.ޕީގެ ެމންބަރުންނަށާއި މުޅިރާއްޖޭެގ އެއެމް.ޑީ.ޕީ  އިއެންމެހަ

ބާ ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޙަގެ ރައީސަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މަރު.ޑީ.ޕީޚާއްަޞކޮށް ެއމް ؛ލީޑާޝިޕަށާއި

 ބަލިކުރި ެގ އަހަީރ ދުވަހަށް ވެފައި އަުޅގަނޑުމެން އެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކާ ވާދަކޮށް މިއަދަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ

ބޭފުޅަކަށް ތުހުމަތުކުރާ  އެ ، ނަންފުޅުވެފަިއވާ ރައީްސގެދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެން ދަންނަ އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތްތެރި

ން އެ ރައީސަށް އިންާސފު ނުލިބުން ކަމުގައި. ޔާމީ ،ބޭފުޅާއަށް އިންސާފު ލަސްވާ މައްސަލައަކީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ިއންސާފު ލިބެންޖެހޭ. ހުރިހާ هللا ަރއީސް ޢަބްދު  ،ާއއިهللاރިްޟވާން ޢަބްދު  ،ރަޝީދާއި

ލަސްވުަމކީ ާރއްޭޖގެ ކޮންމެ ަރއްޔިތަކަްށ ވެްސ އިންސާފު ލިބެންޖެހޭ. އިންާސފު ނުލިބި ލަސްވާ މި ،ނަށް ވެސްބޭފުޅުން

ނަށް އެބަ އިނގޭ އެ މެހި ގަނޑުމެންްސ ައޅުޔައިންސާފު ނުލިބުން. އަުޅގަނޑުމެން ނޭފަތުގައި ެމއްެސްއ ޖެއްސި

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ،ހުސާސެއް ނުވިއިުރގައި އިޑޮލަރުވަން މިލިއަން 1ޖައްސައިފިކަން. އަިމއްލަފުޅު އެަކއުންޓަށް 

އިރުަގއި އެކަެމއް ނޭނގުނު. މިކަމަށް އިންސާފު އެބަ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ. ބޭނުންކުރި އިއެ ނަގަ  .އިޙުސާސެއް ުނވި

ގަތް  ،އްނު. ޭއގެ އަގެ ސާެސއް ނުކުރެވުހުއިރުގައި އިސިންގާހާ ބިމެްއ ލިބުނު ޕްރައިމް ލޮޭކޝަނުން ބޮޑުމާލޭގެ އެންމެ

ަކށް މި ރާއްޖެއަކު ފެންނާކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަ ނޭމެއް ،ކުރެްއިވ އަމިއްލަފުޅު ވިޔަފާރި ޓްރޭެޑއް .ފައިސާ އައި ތަނެއް

ބުރީގެ  14. ނުލިބިލަސްވުން މިއީ މައްސަލައެއް. ންޖެހޭ ކަންކަންއިންސާފު ލިބެއީ ނެތް. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި

އަހަރުަގިއ  5ށް ވޭތުވެދިޔަ ާޔއަކަ ނޑުމެން މި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްގަނިންމިއިރުަގއި އަޅު  އި އަޅަ އިމާރާތެއް އެތާ

މިހާރު އަމިއްލަފުޅު ؛ ގޮަތކާއި ަކންކަންއްދީނެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން ކަހަލަ އިންސާނެއް. އެ ފައިސާ ައއި އުހުރީ އަލާ

މުގެ ބަދަލުަގިއ އިންސާފުގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުިރ ޚަރަދުގައި އަިމއްލަފުޅު ޖަލެއްގައި އިންނެވު

ޭދން. އެ ޚަރަދު އެބަޖެހޭ އިތަކުން އެބަޖެހޭ ހޯދަޢަތަނެއްަގއި އިންނެވުމުެގ ފުރުޞަތު އިންސާފުވެިރ ަޝރީ

ެގ މް.ޑީ.ޕީ ނޑު ދަންނަވާނީ އެބޭފުާޅއަށް. އަުޅގަ ބޭފުޅާއަށް. އެ ޚަރަދު އެބަޖެހޭ ކުޑަކޮށްދެއްވަން އެ ްއވަން އެލުއިކޮށްދެ

އިންސާފު ލަސްވުމަކީ ނުލިބުމޭ. މިފަދަ  ،އިްނސާފު ނުލިބުމަކީ ،ހުށަހެޅުުނ ކުއްލި ަމއްސަލަައކީ ހަރީ ދުވަހު މިއަ

 ކަމާ  މިކަން ،މައްަސލަ ބަލައިގަނެ ނެ ގޮތަކަްށ އަޅުގަނޑުމެން ކުއްލިކޮންމެ ފަރާތްތަކަކަށް ވެސް ިއންސާފު ލިބިގެންދާ

ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަަކށް އިންސާފު އަވަސްކުރުން.  ،މިކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަމާލުކަމަްށ ގެނެސް ،ށްސާއެއްކޮބެހޭ ދިރާ

 10ުހން ކުރަންހުރި ކަންކަން ދުވަ 10ން ބަހައްޓާ ފައިްލތަކުގެ ބަދަުލގައި ރައަކޯޓުތަުކގައި ަފއިލްކޮށްފައި ިހރަފުސް

ދުަވސް ތެރޭަގއި  45ދުވަހުން ުކރުން.   30އި ހުރި ކަންކަން ުދވަހުން ކުރަން ނިންމާފަ 30ދުވަހުން ކުރުން. 

ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ިއންސާފު ލިބުން. ޝުކުރިއްާޔ  ،ލާންކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކޯޓުތަުކގައި ގެޒެުޓކޮށް އިޢު

 އީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަށް. އިްއޒަތްތެރި ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 11ހާރު އަޅުގަނޑުމެން މެދު ކަނޑާލަނީ ބައިގަޑި އިރުގެ ހުްސވަގުަތކަށް. ތްތެރި ަރއީސް. މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

 ސުން އަުޅގަނޑުެމން ފަށާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. ހުގެ ބަޢުޟޫއު ޖަހާއިރު އަނެއްާކވެސް މި މަ

 

 {އަށް 11:09އިްނ  10:29 :ކޮޅުގުތު ސްވަހު}

 (ޝީދުޙައްމަދު ނަސް މު ރައީ، ސްރައީ ގެލީހު މަޖި ؛ވީނެންއިގައި ތުސަޔާ)ރި

 

  :ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާސަތުން

އުނޫގފާރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ،ުހސްަވގުތުކޮޅަށްފަހުަގއިައޅުގަނޑުމެން ައނެއްކާެވސް މި ބައްދަުލވީ  `.

 ސް ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް. މިހާރުހުކުއްިލ މައްސަލަިއގެ ބަ ،މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

މެންބަރުންނަށް  12ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އެ  12ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންަފއި ތިއްބެީވ 

ށްފަހުގަިއ ައޅުގަނޑުމެން މި ަމއްސަަލ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނިންމޭނެ. މިހާރު އަުޅގަނޑު ިމ އެރުވުމަފުރުޞަތު

 . ށްމެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދައަރުވަނީ ދުވާފަރު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު

 ،ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ަރއްޔިތުން އެންމެ އެދޭ އެޖެންާޑއެއް ހުށަހަޅުްއވައިެދއްވާތީ  19 ަރއީސް.ޝުކުރިއްޔާ 

އަދާކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި  ށް އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝުކރުޙީދައުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ވަ

 އޮތް. މާޒީއަށް އިންސާފު ނުލިބި ވާ މައިގަނޑު ދެ ކަމެއް އެބަރައީސް. މާީޒއަށް އިްނސާފު ލިބެން އަޅުގަނޑު ބޭނުން

މާޒީގައި  ،މަ ކަމަކީހޯދޭނެ. މާޒީއަށް އިންސާފު ލިބެންޖެހޭ މައިގަނުޑ ފުރަތައަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއެރުމެއް ނު

ގަނުޑމެންނަށް ބުނެވެނީ އެއަްށ އަޅު  އަކީ އެއީ ހަމަ ގޯސްކަންކަންހިނގާފައި ހުރި ޚިޔަނާތާއި، ވަްއކަމާއި، އަނިޔާ 

ަތނުގައި ފެނިފައި މި ވަީނ ބޮޑެތި ަވއްކަމާިއ، ބޮޑެތި  ދިޔައިންސާފު ލިބުނީމަ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މާޒީވެ

ނުން ދައުލަތުން ރުފިޔާއާިއ ައދި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ޭބނުންކޮށްފައި ތިބި ބޭބޭފުޅުން ބިލިޔަ ޚިޔާނާތްތަކާިއ، ބިލިޔަން

ކުރި ހުރިހާ ކަމެއް ޯއކޭއޭ.  ،ލިބޭ މެސެޖަކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ،ހިނދު މިނިވަންކަމާއެުކ މަގުަމތީގައި އުެޅވޭމިއަދު 

ވަރަށްުރވެ މާ ނުކިއްސަރު އެތައް ކަމެްއ  ވޭށްގެން ތިބެކަމަށް ގަބޫލުކޮ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އޯކޭ ކަމަށް، ވަރިހަމަ

މި ކަންކަމަކީ ގޯސް ކަމެއްކަން ބުނުމުެގ ، އި އެަބވޭ. ައޅުަގނޑުމެން އެދެނީދުވަުހގެ ތެޭރގައި ހިނގާފަ އަހަރު 5މިދިޔަ 

މާޒީއަށް  ،ވަނަ ކަމަކަށްބާރު މި ދައުލަތުގައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެ ކަންކަމަށް އިންސާފު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް. ދެ

ނުދިނުމަށް. ކަންަކން ތަކުރާރުވެދިޔަ ތަނުަގއި އެ ިރއަށް އޮތްކު ،ކީޔައިންސާފު ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ދެވަނަ ހަމަ

މިދިޔަ ސަރުކާރުތަުކގައި ހިންގާފައި ހުރި ނޭއްގާނީ ކަންކަން ެއ  ގޮތުން އޮތް ސަރުކާރުގަިއ ވެސް މާލީ މިއަދު މި
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ކު ދަންނަވަން. އެޔާފެނޭ. އަދި ހިތާމަތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފަން ފުރުޞަތު އޮތްހިރާބުމަގަށް މިސް

ދަކު ނހި ، މި ކަންކަމަށް އިންސާފު ނުލިބޭހާއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ބިރުެވރިކަން ވެސް ފެންނަ ކަހަލަ. އެހެންވީމާ

 އަހަރު ތެރޭަގއި ވެސް ހިނގާ  5ނގި ކަްނކަން މި އަހަރުގައި ހި 5އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަނެްއކާެވސް ފެންނާނީ މިދިޔަ 

މި ކަންކަމަށް  ،އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހާމަކުރެވެނީ ަކންކަން ކަންކަމަކީ ގޯސް ، މިއިކަންކަން ހުއްުޓވަ  ތަން. މި

އިންސާފު ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އިންސާފު ހޯދިގެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝަރުީޢ ނިޒާމު ތެރެއިން އިންސާފު 

އްުލކުރެވޭެނ ގޮތް ވެސް ަރއްޔިތުން މި ޙަ. އެ ދަތިަތއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ިމ ވަނީ ދަތިތަެކއް ކުރިމަިތވެފަ ހޯދުމަށް 

. އަޅުގަނޑުމެން މިއީ އޮތީ ދީފަ . ރައްޔިތުންގެ ބާރު ައޅުގަނޑުމެން އަތަށް މިވަނީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހޯދައިދީފަ

މި ބަދަލު ގެނައުމަށްޓަކައި ކުެރވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް މި މަޖިލީހުގެ ގޮތަށް  ެއދޭ ، އެއެދުންރައްޔިތުން އެދޭ 

ކޮށް ސުޕްރީމް ޞައޮތް ޝަރުޢީ ނިޒާމު އަދި ޚާއް ޖެހޭ. މި ރާއްޖޭގެ މި، ލަސްނުކޮށް ކުރަން އެބަތެރެއިން ލަސްނުކޮށް

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ލަސްނުކޮްށ ބޭފުޅުންނަށް  އެހެނިހެން ފަނޑިޔާރުންނަށް އެ ،ކޯޓުގެ ބެންޗު ބަދަލުކުރުމާއި

ޖެހުން ލިބޭނެ މަގެއް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަކީ މިއަދު ޅު އިންސާފުގެ ިހތްހަމައަޅަިއ، ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ރަނގަ

 ދަްނނަވަން.  އަޅުގަނޑުމެންގެ މަްއޗަށް އޮްތ ވާޖިބެއް. ދެްއވި ފުރުޞަތަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ހުޅުޫދ  !ކުރައްވާފުމާ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު. މެންބަރު. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 .ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: އިްލޔާސް ލަބީބްދާއިރާގެ މެންބަރު  ހުޅުދޫ

ވަަނ ފަޚުރުވެރި އަހަރީ ުދވަހުެގ  14ދިވެހި ަރއްޔިތުްނގެ ިޑމޮކްރެޓިކް ޕާީޓގެ  ސް.ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރައީ 

ކޮށް ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޞަާޚއް ،މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިރާއްޭޖެގ އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނާއި

ންަނަވން. އަދި ޕާީޓގެ ަރއީސް، ދަ ގަނޑުއަޅު އެންމެހަިއ ލޮބުެވތި ރައްޔިތުންނަށް މިއަުދގެ ތަހުނިޔާ  ގެ އެމް.ޑީ.ޕީ

 އަޅުގަނޑު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ވެސް ،ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށާއި

ތައް ކޯޓަކަށް މައްސަަލއެްއ ހުށަހެޅި އެ މައްސަލަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އާއި މުބާރިުކ ދަންނަވަން. މިއަދުގެ ތަހުނިޔާ

ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ  ގެއަހަރު 7އަހަރު،  5އެއީ އިންސާފު ނުލިބެނީ. މިދިޔަ  ،ލި ލަސްވާކަމުގައި ވަންޏާ ނުބެ

ަވްއކަންކުރުމުގެ ަމއްސަލަތަްއ،  ،ކަންތައްތަްއ މި ރާއްޭޖގައި ހިނގައިފި. ރަްއޔިތުން އެންމެ ބޮޑުވާ ކަންކަމަކީ 

އެކި ކަންކަން  ،، މީހުންނަށް އަނިޔާކޮށް އިށް މަރާލަ ރަހުމުކުޑަކޮ، މީހުންއިަލއި، މީހުން ގެއްުލވައި ބިރުދައްކަ

ކަންތަްއތައް ބެލޭނެ ދުވަހެއް، ބެލޭނެ  މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އޮތީ ފެންނަން،  ކަމަށް މުޅި ރާްއޖެއަށް މި ހިންގާފައިވާ
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ެޖހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުީރގެ ބަސާފުވާން އެ ގޮތެްއ، މިކަމުގައި ޒިންމާވަީނ ކާކުތޯ، ނޫންތޯ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް

މޯލްޑިވްސް  ،މަނިކުފާނުގެ ބޮލުގައި ތުހުމަތުތަކެއް އެުޅވިފައި  އެ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

 ވުނު. އެއެަކއުންޓަށް ޖަމާކުރެވުނު ވާަހކަ ދެކެ މިލިަޔން ޑޮލަރު 1. ޕޮލިސް ސަރވިްސއިން މަްއސަލަތަކެއް ބެލުނު

ރީ މަހުގައި. ޯކޓަކަށް މައްސަަލއެްއ ވަކުފާނުގެ މައްސަލަ ކުރިިމނަލް ކޯޓަށް ފުލުސް އޮފީހުން ހުށަހެޅިފައިވަނީ ފެބުރުމަނި

މަނިކުފާނަށް ވެސް އިންސާުފ  އެއީ މައްސަަލއެއް. އެ ނުކުެރވި އޮންނަންޏާއެ މައްސަލަ ުނބެލި، ތާވަލު ،ހުށަހެޅިފައި

ޖެހޭ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގަިއ ކީްއވެގެންތޯ އެ ަމއްސަލަ މެން އެބައަޅުގަނޑު ހޭނެ.ފު ހޯދައިދޭންޖެލިބެންޖެހޭނެ. އިންސާ

ޖުޑީޝަލް  ،ނުކުރެވި އޮްނނަނީ. އެ މައްސަލަ ތާވަލުނުކޮށް އޮންނަ ސަބަބު ބަލަންޖެހޭ ފަރާތަކީނުބެލި، ތާވަލު

ާޑކޮށްފައި، ތާވަެލއް ުނަގއި އެޖެންތަ ސަރވިސް ކޮމިޝަން. ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބައްލަވަންޖެހޭ އެ

ެއއްގޮަތށް ޝަރީޢަތްތައް ހިނގާތޯ. އެ މައްސަލަ އެކަންޏެއް ނޫން. ހުރިހާ މައްސަލައެއް ވެްސ  އޮތްތޯ. އެ ތާވަލާއެބަ

އެ އިންސާފު ނުލިބެނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ައދިވެސް ވަްއކަމާއި، މީހުްނ  އެގޮތަށް ހިނގާތޯ. އެ ނުހިނގަންޏާ

ލި މައްސަލަ ފުލުހުން ެއބަ ބަލާތޯ. ޔާމީން ރަޝީދު އިނޫސްވެރިޔާ ރިްޟވާން ެގއްލުވަގެ ނޫހުރުމާއި، މިނިވަން މެ

ލާފަިއވާ މައްސަލަ ފުލުހުން އެބަ ބަލާތޯ. އެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވާތޯ. ކޮމިޝަނަްށ އިކުޑަކޮށް މަރަރަހުމު

 އްލުޙަ އެކަމަށް ވީހާވެސް ައވަހަކަށް  ،ބަލައި ަސލަ ބަލާތޯދީފައި ވަނީ. އެ ކޮމިޝަނުން އެ މައް އަޅުގަނޑުމެން ބާރު

ދައުލަތުގެ ހުރިހާ  . ކުަރންޖެހޭންދޭތެރޭ ފިޔަަވޅުއަޅަންޖެހޭ. ެއކަންކަ ޖެހޭ. އެކަމަށް ޒިްނމާވާ މީހުންނާހޯދައިދޭން

 ޢަތުަގއިރީޝަތުަގއި ދެކޭގޮ އަޅުގަނޑު  ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް މި މަޖިލީހުން ގެންނަނީ އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް.

ޖެހޭ. މުކޮށް ަރއްޔިުތންނަށް ވެސް ފެންނަންއާއްޓޭބަލަށް ލައި އެ ޓަިއމްއިޭޓބަލެއް އެކުަލވަ  އިގެހިނގަމުންދާ މައްސަލަ

 އެްއގޮތަށް ޝަރީޢަތްތައް ހިނގަން... އެއާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަނވާއިުރަގިއ އަޅުގަނޑާއި ވާހަކަދައްަކާވ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެދެވަަޑއިގަންމެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ަގއިގޮތަށް މެްނބަރުންގެ ފަހަތުން ވެދެަވޑަިއގަތުން ެއއީ މި ގަާވއިދު ދެމެދަށް ހުރަސްނޭޅޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރާ

ތެރި މެންބަރަކަށް ދެންމެ ވަަޑއިގެްނ ކުރާ ކަމެއް. އެހެންަނމަވެސް، މިސާލަކަށް ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްހުއްދާ

އާދެ! ހިތަދޫ  ؛ނަމަ. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ނދެވަަޑއިނުގެންެނވުނީސް ވާހަކަދަްއކަވަމުްނގެންދެވިއިށީ

 އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް. 

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: ލަމްހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސް
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ޔާމީްނ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އެއީ ިދގު هللا ކުރީ ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.. مكيلع مالالس   

މުއްދަތަކަށް ދައުލަތުގެ މަތީ މަޤާމުތަކެއް އަދާކުެރއްވި ބޭުފޅެއް. މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ވެސް ިދުގ 

އްިވ. އަދި ިދވެހިރާއްޭޖެގ  މުއްދަތަކަށް އަދާކުރެ މުއްދަތަކަށް އަާދކުރެްއވި ބޭފުޅެއް. ވަޒީުރކަން ދިގު 

ދޭތެރޭގައި ކުރެޭވ  މަނިކުފާނާ އެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމު އަދާކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅެއް. ކަން މިހެން އޮތްއިރު

 ،ރެވި އި ތުހުމަތުތަކެއް ކުދޭތެރޭގަ ތުހުމަތުތައް އިންތިހާއަށް ގިނަ. ދައުލަތުގެ މަތީ މަޤާމު އަދާކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅަކާ

 ،ނަމަ ކޮށް އެފަދަ ބޭފުޅެއްގެ ޝަރީޢަތާއި ތަޙުޤީޤު ުކރިއަށްދާކަމުަގއި ވަނީޞައަދި ަވކިން ޚާއް ،ޝައްކުތަެކއް އުފެދި

ޖެހޭ. ެއ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤަްއޔޫމަށް އިންސާފު ލިބެން އެބަهللا ޖެހޭ. ޢަބްދުއިސްކަމެްއ ދެްއވަިއގެން ވެްސ ައވަސްވާން އެބަ

މަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރަްއވާ އެަތއް ބޭފުޅުންނަކަށް ވެސް އަދި ތާއީުދކުރާ މުިޅ  ތުގައި އެސާފަކީ އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮ އިން

 ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ލިޭބ އިންސާފެްއގެ ގޮުތގައި ެއފަދަ ދައުލަތުގެ މަތީ މަޤާުމ އަދާކުަރއްވާަފއިާވ ބޭފުޅަކާ

ދުލުވެރިކޮށް ކުރެޭވ ތަުޙޤީޤާއި ކުެރވޭ ޝަރީޢަތެްއެގ ޢަ ،ދާވަރަށް އިންސާފުެވރިދޭތެރޭގައި ކުރެޭވ ތުހުމަތުތައް ނެތިގެން

މު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން އްދިުއމަކީ މުހިކަންކަން ނިމިގެންތެރެއިން 

ުހގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީގޮތުން ގުޅޭ  މު މައްސަަލއެކޭ މިީއ. މި މައްސަަލއާއްމުހި ،ބޭނުންވަނީ

ޝަރީޢަތުގައި އޮްތ  ،ނަމަވާ ކަމަށް އަދި ނުބެލޭ  ،ދަނީ ހާމަވަމުން. އަވަހަށް މައްސަލަ ބެލި ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތް މި

ްއ ކަުމގައި ުޖޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންަގއި ެވސް މަސްއޫލިްއޔަތެ ،ނަމަދާަކމުގައި ވާމައްސަލަެއއް ދިގުަލިއގެން

 ނުވަތަ އެހެން ތޯދަނީ. ފަނޑިޔާރު ބޭނުްނފުޅުނުވަނީެއއީ ީކްއވެތޯ އެ ަމއްސަލަތައް ިދގުަލއިގެން ،ނޑު ދެކެނީއަޅުގަ

ގޮތުން  ގުޅޭ އާމި މައްސަލަ ،ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ. އެހެންކަމުން ،މައްސަލަތަކެއް ހުރީތޯ ބެލުމުގެ ޖާގަ

އެ ކޮމިޝަނުން އަވަހަްށ  ،ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކޮމިޝަނަށް ވެްސ އަޅުގަނޑު ހަމަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް

ދޭތެރޭގައި ުނކުރެވޭކަްށ ތުހުމަތެއް ނެތް،  މިކަން ކީްއވެތޯ ކުިރއަށްނުދަނީ ބައްލަަވއިދެްއވުމަށް. މި މަނިކުފާނާ

ޤީޤަތުަގއި މިފަދަ ޙަ ،ނަމަ އި ވަނީ ދެން މިހެންގޮްސ މި ލިސްޓު ިކޔާކަމުގަ  ިޚޔާނާތާ ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަްއކަމާއި

ކުެރވޭ އިނގޭތޯ. އެ ތުހުމަތުތަކުގެ ބޮޑު ގޮތެްއގައި ނުދެްއކޭ މިންވަރަށް ތުހުމަތުތަކެއް އެބަ މަޖިލީހެއްގައި މިހާ ހާމަކަން

ރުމަީކ ގޮތަށް އެހެން ހު ޖެހޭ. ރާއްޖޭގައި ހަްއޔަރުަގއި ނުވަތަ ބޭރަށް ވެސް ނުދެވޭކޮބައިތޯ އެނގެން އެބަޙަޤީޤަތަކީ 

މިންވަރަށް ޝަރީޢަތްތަކާއި އަިދ  ނެވެވޭޢަޅު ގޮެތއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދެނީ މި ތުހުމަތުތަކުން ބަރީއެއީ ރަނގަ 

 ތަން ފެނުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  މި މަިނކުފާނު ހަމަ މިނިވަންވެގެންދާ އި،ތަޙުޤީޤުތައް ހިންގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް.  މެންބަރު. ހޯރަފުށީޔާ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއް
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  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހޯރަފުށީ

އާދެ! ދިވެހި ރައްޔިތުްނނަށް އިންސާފު ހޯއްދަވައިދެްއވާނެ ކަމަށް އަދި އިންސާފު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ައޅުގަނޑު ވެސް  14ނެ ކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ވަކާލާތުކުރާ ޕާޓީގެ ކޮށްދެްއވާޤާއިމު

ާދއިާރގެ ރައްިޔތުންގެ ނަމުގައި ޕާީޓގެ ަރއީސަށާއި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ލޮބުެވތި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ އަޅުގަނޑުގެ 

އަުޅގަނޑު މި މައްސަލަ  ،ވާ މައްސަލައަށް ބަލާއިުރގައި  އި މިންނަށް ހުށަހެޅިފައަދި މިއަދު އަުޅގަނޑުމެ ދަންނަވަން.

ދަންނަވަން. ދިވެހި  ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި އުނގޫފާުރ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދަށް ވެސް ޝުކުރު

ކޮށްދޭނެ ކަމަށް. އިމުތުންނަށް އިންާސފު ޤާއަބަދުވެސް ދިވެހި ރައްޔި ،ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާީޓ ބުނަމުންދަނީ

. އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް ވާލުކޮށްފަހަމިއަދު މި ވަނީ އަނެއްކާވެސް އެ ވާހަކަ ެއގޮތަށް ބުނަމުންދާ ޕާޓީއަށް ވެރިކަން 

 މަސައްކަތްތަކަށް ރުމަށްޓަަކއި ކުރަންޖެހޭކުއިންސާފު ޤާއިމު ،. އެހެންކަމުންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣުަލބިއްޔަތު ދީފަ

އެހެންނަމަވެސް، ބުއްދި ހުރި އެްއވެސް ިވސްނުމަކުން ވިްސނަން ދަތި. ޖެހޭނެ ކަމަކަށް ހަމަމިއަދު ހުރަހެއް އޮންނަން

ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދާ ހަމައަށް އާދެވުނުިއރުގައި ިދވެހިރާއްޖެ ކަންބޮުޑވާ، މުޅި ދިވެހި ރަްއޔިތުން 

ވަރަށް ބޮޑަށް ދިގުލައިގެން އެބަ ދާކަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ  ،ނިމިމައްސަލަތައް ނު މުއްކަންބޮޑުވާ މުހި

ދިއުން. ސަރުކާެރްއ އުމެްއކަމުަގިއ ވެގެންޤައަކީ ދައުލަެތއްގެ ސިފަ ގެއްިލގެންދިޔަ އަހަރަކީ ދިވެހިރާއްޖެ 5ފާއިތުވެދިޔަ 

ފޮތެއް ނެތި ހިނގަމުންދިޔަ ގޮތެއްގައި. އްވެސް ގޮތެ ގޮތަށް އެއް  ނާ  މި ބުދިޔައީ ބޮލުރޮދި ކެނޑިފައޭހިނގަމުން

ެއއާެއކީަގއި ަދއުލަތުން އެަތއް ދިޔައީ ބިުރވެރިކަމާިއ ނާމާންކަން. ހަމައަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ަރއްޔިުތން ތަޖުރިބާކުރަމުން

އެހިން. ދިވެިހ އަޅުގަނޑުމެން އަޑުތައް ެވސް ހަމަ މިލިޔަން، ބިލިޔަން ރުފިޔާެއއް ެގއްލިގެންދިަޔކަމުގެ ވާހަކަ

 ،އަނެއް ބަަޔކު ހައްޔަުރވެ ،އަެނއް ބަޔަކު ވީނުީވއެއް ނޭނގި ،އަނެއް ަބޔަކު މަރުވެ  ،ރައްޔިތުންގެ އެއްަބޔަކު ގެއްލި 

މާ ކަންކަމުގެ ޒިން މި ،ކިތަންމެ އަނިޔާތަެކއް ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެގެންދިޔަ. ުސާވލަކީމިހެންގޮސް ކިތަންމެ

 ބައެއްތޯ. މި ސުވާލުތަކަށް ޖަާވބު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުހޯދޭކަންކަމަށް ޖަވާބުދާރީވާނީ ކޮން މި ؟އެއްތޯނަގާނީ ކޮން ބަ

 އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި މަޖިލީހަކީ ވެސް ފެއިލްެވގެންދާނެ މަޖިލީހެއް ކަމުގައި ެވގެންދާނެ. އަދި މި ،ނަމަ

މިލިޔަނަށް ވުެރ  400ރޭޝަން ކޯޓުތަުކގަިއ ވާމީ އާބިޓްގުށް ަބއިނަލްއަ ދެކޮޅަ ދައުލަތާ ކަންކަން މިހެން އޮްއވާ ިދވެހި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޅި ދިވެހި ދައުލަތް ފަޚުރުވެރިވާ  ؟ދޭ. ކާކުތޯ ޒިންމާވަނީގިނަ ޑޮލަރުގެ މައްސަލަތައް ބެލެމުން އެބަ

 ައޑުއެހީ ނުހަނު ކަންބޮުޑވުމާ އް އަުޅގަނޑުމެން ކަުޅ ފައިާސ ދޮވުމުެގ ވާހަކަތަ  ،ޮގތުން މުއައްސަސާަތއް ޝާމިުލވާ

ކަމަށް ެއ ބުނާ ފައިސާ ކޮންޓޭނަރުގެ  ކޮބައިތޯ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި ؟އެުކގައި. ކޮަބއިތޯ އެކަންކަުމެގ ޙަޤީޤަތަކީ

ދި ެއ މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖަވާބު ބޭނުންވާ ކަންކަން. އަވަސް ޖަވާބު ޭބނުންވާ ކަންކަން. އަ ؟ޙަޤީޤަތަކީ

އިންސާުފ  ،ެއ ކަންކަމުަގއި ަބއިވެިރވާ މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމަްއޗަށް ގެނެސް  ،އި ޝާމިލުވާ ކަންކަމުގަ 

މި މައްސަލަަތއް  ،ލަންއިޖެހޭނެ ކަންކަން. އަުޅގަނޑު ވެްސ އެހެން މެންބަރުންނެކޭ އެްއގޮތަށް ޮގވަކުރެވެންޤާއިމު
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، ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް އިްނ ބައްލަވަ ލަސްވަމުންދާ ސަބަބުތައް ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު

 ކޮމިޝަން ޖަވާބުދަރީކުރުވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި ދާއިާރގެ ިއއްޒައުތުރު  މަްއޗަންޮގޅީ ،މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 .ށްމެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

އުފާެވރި ދުވަހެއް. އަުޅގަނޑުމެްނެގ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއީ ވަރަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ބަންދުވެފައި އިންަނ  ިއ،ހާލުަގއި އިންނަވަ ފަދަ މަޤާމެއްގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އެމި ،ދިމާކޮށް ުދވަހާޕާޓީގެ އުފަން

ވެސް ބޭނުމެްއ ވެސް ބައިންދާކަށް އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ އެއްގޮަތކަށްއެއްގޮތަކަށް ހަމަ މަނިުކފާނު އެ ގޮޅިެއްއގެ ތެރޭގައި 

 ،ބޮޑަށް ވަކާލާުތކޮށްއެންމެ މި ކަމަށް  ،ބޭނުްނވަނީ މި އުފާވެރި ުދވަހު ައުޅގަނޑުމެން ހަމަ އެންމެ ބޮޑަްށ ވެސް. ނުވޭ

އެ މަނިކުފާނު މިނިވަންކުރެވެން އޮްތ  ،އެ މަނިކުފާނަށް ހަމަ ވީހާވެސް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެއްބާރުލުންދީ

ނިކުފާނު ންދަނީ މަބޮޑަށް ފާހަގަވެގެހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުމަކޮށްދޭން. އާދެ! އެކަެވސް  އެންމެ މައްޗަކަށް މިނިވަން

ދެން ޮގސް މިހެން ކުރެވުނު އެތައް  ،މަރާ، މުޅި މި ރާއްޖޭަގިއ ވައްކަާމއި ،އަހަރުގެ ަދއުރެއް ނިމިގެްނދިޔައިރު 5

އެބަހުއްޓޭ. އެހެންވީމާ، ެއ  ކެއް ބައިވަރު ކަންތައްތަ  ފަިއ ހުރިމަތުކުެރވިހުތު .ކަންތައްތަެކއް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވޭ

 ށްއެ ކަންކަން ކުެރވޭނެ ގޮތަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމައިލަްއވާަފއި އަވަހަކަށް ަބއްލަވަ  ވެސް  ވެސް ވީހާކަންތައްތައް

. ހަމަގޮތަކަްށ ނަމަވެސް ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން  ކުޑަމާ، ެއ ވާހަަކ ހަމަ ވަަރށް ެއހެންވީ. މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ައޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ އެހެންވީމާ، 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ްއޒަތްތެތެރި އިދާއިރާގެ  މާމިގިލީނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަޅުގަ މެންބަރު. ްއޒަތްތެރިއިޝުކުރިއްޔާ 

 ށް.ޤާސިމް އިބްރާހީމަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މާމިގިލީ

ިދވެހި ދައުލަތުްނ  ،އްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާަލން އޮތީއި ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ ` 

 ގެ ކުރެވިގެންދިއުމަކީ ައޅުގަނޑުމެންޢަދުލުއިންޞާފު ޚިޔާނާތްވެފަިއވާ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ވެްސ 
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ކަމެއް ކަމަްށ ވީހިނދު، އެ ބާވަތުގެ  ވެސް ކަނޑައަޅާަފިއވާއިސްލާމްދީނުގައި ައދި  ނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫނާޤާ

ކަމަށް  ތުންދިއުމަކީ ދިވެހި ދައުލަތަާށއި ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤތަކަށް އަރަިއގަފަސްެވގެން ،ކަންތައްތައް ލަްސވެ

އަދި  ވީހިނދު،ގަންދީ ހުވާކޮްށގެން ތިބި މީހުންނަށް هللا އަުޅގަނޑުމެން ެއންމެންނަކީ ވެސް މާތް، ހިނދުވާ

ިތއްބެިވ ބޭފުޅުންނަކީ ވެްސ އެފަދަ  ތަކެއްަގއިކުރާ ުހރިހާ ފަރާތްުހގީގު ތައަދި މެ، ފަނޑިޔާރުންނަީކ ވެސް ންހަމައެހެ

 ،ބަލައިނުެލވިއެ ކަމަށް ދެެކވެމުންދާ ހިނދު، އަުޅގަނޑުެމން އެތަްއ މިލިޔަން ރުފިޔާެއއްގެ ވާހަކަ، ބަޔަކަށް ވީހިނދު

ފަރާތަށް  އްވިދެ ރާުރ ހުށަހަޅުއްވައިގަ، މި ނޑު ދަންަނވަން. އެހެންވީމާގަނުާވނެ ކަމަށް އަޅުތިެބގެންވިގެން ނުލެ އިއަޅަ

އަޅުގަނޑު މާ ދިުގ  ،ޝުކުރު ދަންނަަވމުންވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އި އަޅުގަނޑު އެ 

އިުމެގ  ގެ ނޫނުއަސާސީ ޤާމައަށް ލިްއޔަތު ފުރިހައޫމަސް މަސަްއކަތާއި އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ  ،ވާހަކަެއއް ނުެދއްކިަޔސް

ދިއުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ މީހަުކ އަދާކުރަމުންތެރެއިން 

 އި ެއ މީހަކާ މެދުގައި ގާނޫނާ ،ނުވަތަ ތަޙުޤީޤެއް ކުރެިވެގންދާ ހިނދު ވެސްއަދި ވެސް ބަންދުވެގެން 

ކަްށ އަނިާޔއަ ،ިދއުންބަޔާންެވެގންވާ ގޮތުގެ މަތީން އިްނސާފުވެރިކަމާެއކު އެކަން ުކރެވިގެންނޫނުއަސާސީަގއި ޤާ

ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ. އާދެ! އެހެންކަމުން، ދަންނަވަން  ދިއުން ެއއީ އަުޅގަނޑު މިވެގެންއެކަން ނުހިމެނޭނެ ގޮތަށް 

 .ހާސް ބަެއއް ނޫން އެތައް ްއވާ!ފުކުރަމާ ؛މިހާރުވެސް  ހާސް ަބޔަކު ބި އެތައްޖަހާފައި ތިވާނުވާ  ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

 ކަްނކަން ނުނިމި އެ ،އެަތއް އަހަރެއް ެވގެންދާއިރު ެވސް ،އެތައް ސަޭތކަ ދުވަްސވެގެންާދއިރު ،ކުއެތައް ބަޔަ 

ދިއުމަކީ ގެންނަށް ލިބިްއ މީހުންެއވަރުގެ ޮބޑު އަިނޔާއެ  ،ގާިއރުންުޅގަނުޑމެންގެ ނަޒަރިްއޔާތު ހިދިއުމުގެ މަްއޗަށް އަދާ

އާދެ! ؛ އަުޅގަނޑުމެން ،ކަމެްއ ނޫން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ހިނދުނެ ވާވެގެން ެވސް ހަމަ އެއްގޮަތކަށް

އޮތް ވެރިކަން އިންސާފުގެ މަގަްށ  މި މިހާރު  އިއާދެ! މި ދިވެހިރާއްޖޭގަ  ؛ކުރާ ދަތުރުގައި އިންސާފުގެ މަގަށް މި

ލޮުބވެތި ެމންބަރުންގެ ެއއްބާރުލެްއވުން  އިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ އެންމެހަޔިރައްގެންދިއުމުަގއި ިދވެހިރާއްޖޭެގ 

ނޑު ގަބޫލުކުަރން. އެއްެވސް މީހަކާ ދޭތެރޭ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ ނޫނުއަސާސީއާޤާ

ކޮންމެ  ،ންޖެހޭނެ ކަމަށްކުރަހަމަ  އިރުޅިވެރިަކމެއް ނެތި އިންސާފު ކޮންމެ މީހަކާ ވެސް އަރަ ،ހަސަދަވެރިކަމެއް 

އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުން މި ކަންކަން  .ކަމުގައި ވިޔަސްހުރިކޮންމެ މީހަކު  ،ކޮންމެ ކަމެްއަގއި ،މަޤާމެއްގައި 

ޓަކައި މި އަުޅގަނޑު އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލުމަށްއާދެ!  ؛ބެލިގެންދާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާތީ 

 އްޒަތްެތރި ރައީސް.އި ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ކުރީ. ންފުރުޞަތުގެ ބޭނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް.އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ އި ޝުކުރިއްޔާ 
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 ވާހަކަދެއްެކުވން: މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފްމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ 

ގޮތުަގއި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް  ގެުކއްލި މައްސަަލއެއް ެގ ސް. މިއަދުއްޒަތްތެރި ަރއީ އި ޝުކުރިއްާޔ 

ޮގތެއްަގއި ދިވެހި ަރއްޔިތުން  ާޚއްޞަ ،އަުޅގަނޑުމެންދާ މައްސަަލއަކީ އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ  މި ހުށަހެޅިގެން

މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެންދާ މައްސަލައަކީ  ،ގޮތުން ބުނާ އެއް. ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގައިކަންބޮޑުވާނެ މައްސަލަ 

ކުއްލި މައްސަަލއެްއ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ަޙއްޤުތައް ގެއްލި ުނވަތަ ައޅުގަނޑުމެްނ 

އެ ހޯދުމަކީ އަުޅގަނޑު ަނމަ،  ކަމަށް ވާވަތަ ަބއެއް ގެއްލިފަިއވާނު ،ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ މާލިއްޔަުތގެ ބާވަެތއް

ވަރަށް ދެކޭގޮުތގައި ައޅުގަނޑުމެން ެއންމެން ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ބޭނުންވާނެ ނަތީޖާ ސަރުކާރަކުން ،މަސްދުވަސް ެވގެންދިޔައިރު  8 ދަނީ ސަރުކާރެއް އައިސް ފެނިގެން މިރަނގަޅަށް 

އަށް ތާއީދުކުާރ ގޮެތްއގަިއ އެމް،ޑީ.ޕީ ޚާއްޞަ ންތަކެއް،ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވު  ސް ނުނެރެވުނީމާވެހަމަ އެއްގޮތަކަށް 

ދިނުމަށް ޓަކައި ވާހަކަަތކެްއ އިބައެްއގެ ކަންބޮުޑވުންތަެކއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެ މީހުންގެ ހިތްހަމަ ޖައްސަ

އެ ،  ތެރޭަގއި މައްސަލަތަެކއް ހުރި ކަމަށް ވާނަމަމަސްދުވަހުގެ 8ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި . އަުޅގަނޑު ގަކަންދައްކަމުންދާ

ކުރަންޖެހޭ. ައވަސް އެކަން ޖެހޭ. އަދި ޝަުރޢީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ެވްސ ދައްކަންާވހަކަ ކުރަންޙައްލު  މައްސަލަތައް

މެހެން ކޮންއެ އަމުރު ގެންދިަޔ ހިސާބުން ފެށިގެން ެއއް ަބޔަކު ލަ ގޯްސވެ މައްސަ ރީގެވަ ރުފެބު 1އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ވެސް ތަން އުޅޭ ެވގެންޕްރީމް ކޯޓު ޯގސްމިއަދު ސު، އެހެންނަމަވެސް  .ހަކަ ދައްކަމުންދިޔައީތަންފީޒުކުރަންޖެހޭނެ ވާ

ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަްށ  ނުޖެހޭފެނޭ. އެހެްނވީމާ، މި ކަންކަމުގެ ދެކޮޅުނގަޅަށް އެބައަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަ

ަގއި ެވސް ގޯްސކަމެްއ  1ރީ ވަރުފެބު ،. އެހެންނަމަވެސް ގަބޫލުކުރަްނޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީދަނީ ރަނގަޅަށް ފެނިގެން މި

ޤީޤަތުގައި ޙަނެގިތޯ ހަމަ  ޓިނު ޕްރީމް ކޯޓުންސުއަުޅގަނުޑމެން އެބަޖެހޭ އެ ކަމެއް ބަލައިލަން. ހުރިއްޔާ ހިނގާފައި 

މެންބަރުން  ވެސް ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައިއަދި ައޅުގަނޑުމެން ޖަޒުބާުތގައި ޖެިހގެން ރައް . ލަންޖެހޭސް ބަލައިވެ

ރަކާތްތެރިވުަމީކ ހަމިތަނުގައި ށް ޚިލާފަ ތަކާމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ،ރައްޔިތުންގެ ފައިާސއިން މުސާރަ ލިބިގެން ތިބޭއިރުގައި

މަކަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ހުއްަދުކރާ ކަމެއްތޯ ވެސް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ. މިއިން އެއްެވސް ކަ

ދެން މަޖިލީހުެގ  ޚިލާފުެވގެންދިޔައިމާ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުތަކާ ިއ،ތު ނަގާލަޙަލަޞްނެތި މަޖިލީހުގެ މަ ރިޢާޔަތްކުރުމެއް

ައދި ހަމައެއާއެީކަގއި މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތް ދެމެހެއްޓުމަކީ އަޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި މަޖިލީހުން  ،ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން 

އް. އެ ކަންތައްތައް ކުރުމުަގއި ސަރުކާުރން ކިހާވަރަކަށް އިހުމާލުވިތޯ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެ

ަނގާލަން ނޑުމެން ދެން ފާުޅގަިއ މިގޮތަށް ަވގުތުނެތި ައޅުގަ ބަލައިލަން. މި ަކންކަން ކުރުމެއްމިއަދު 

ައޅުގަނޑުމެން ކުާރ އުއްމީދުތައް ެގއްލިގެންދާނެ  އިމަސައްކަތްކުރުމަކީ ިމއީ ައުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި މި މަޖިލީހުގަ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި ކަމެއް. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ  ؛ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިާދ ޚިލާފަށް ކަމެއް ހިނގާ ނަމަ، އިޝުކުިރއްޔާ އާދެ! 

ިރޔާސަތަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް  ރަށްއެދެން. އޭައޅުގަނުޑ ދެްއވުން ވަރަށް ބޮޑަްށ ގެ ނަންބަރު ވިދާުޅވެގަާވއިދެއް 

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޚިލާފުެވވިގެްނ މި ދެވެނީ. ދެން ައޅުގަނޑު  ތޯއްާދއަކާވެސް އިނގޭީނ ަގާވއިދުގެ ކޮން މާއެްއގޮތަކަށް 

މާއްދާަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މިއަދު ތާވަލުކުެރވިފައި އޮތް ުކއްލި  އެ .ބަލައިލައިފިން ކުއްލި މައްަސލައިގެ މާއްދާ

އަރުވަނީ ކެންދޫ ާދއިރާެގ ރުޞަތު ފުދަނީ. އަުޅގަނޑު ދެން މި މި މުންމައްސަލަެއއް މިހާރު އަުޅގަނުޑމެން ބަހުސްކުރަ

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް. އި

 

 ކަެދއްެކވުން:ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށެްއގެ އާަދއިގެ މީހެްއގެ ދަރިޔަކު ެއއް އިޝުކުރިއްޔާ 

 ،ނަމަ މަތު އެޅިއްޖެހުދައުލަތުގެ ކޮންމެވެސް ކުންފުންޏަކުން ނެގިކަމުގެ ތު ؛މަތުހުލަރު ނެގި ކަމުގެ ތުމިލިޔަން ޑޮ

ހިނގާލާ ކު ބާވައޭ. އޭނަ ހުންނާނީ ހަމަ އޭނަގެ ރަށުގައި އޭނަގެ ގޯތިތެރޭަގއި ހިނގާލަ ކޮންތާ މިހާރު އޭނަ އިންނާނީ

 ،ހަމަ ހަނދާން އެބަވޭ، ގަނޑު ހިތަށްއަރާޅު ހަމައެއާެއކީ އަވެސް، އެހެންނަމަށްއަރާ ސުާވލެއް މިއީ. ތަހަމަ ހި.ބާވައޭ 

ދެން  ،ގޮެތކޭ ބޮޑެތި މީހުންނަށް ވަކި ؛ދެއްެކވި ވާހަކަެވސް  ަގއިފަހު ބަެއއް ބޭފުޅުން މި ފްލޯ ބަރަށްންސެޕްޓެ 23

ޖެހޭ އެބަ ދާންކޮށްލަންހަމައެއާެއކީަގއި ައޅުގަނޑު ހަނ ،ތިބި މީހުންނަށް ހަމަ ވަކި ގޮތެކޭ. އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަަރނީ

އި ތިިބ އަހަރު ވެފަ 3އަހަރު،  2އަހަރު،  7 ،އަހަރު 5ވަގުތު ވެްސ ޖަލުގެ އެކި ގޮޅިަތކުަގއި  މިހާރުވެސް މި

ވަރަށް ބޮުޑ ޒިންާމއެއް  ހަގަކުރަްނ އެބަެޖހޭައުޅގަނޑުމެން ފާ ،ބައިވަުރ މީހުން ވާނުާވަގއި ެއބަތިބި. ހަމައެއާެއީކގައި 

ސަރުކާރުގެ ބޮލުަގއި ވެސް މި ކޯލިޝަނުން އައި އަދި  ،ވެރިކަން ކުރަން އޮތް ޕާޓީގެ ބޮލުގައިއެބައޮތް މިއަދު މި 

ރައްޔިތުްނ ބޭނުންވާ . ފު ހޯަދއިދިނުންސާއިން ވިޔަސް ންޮގތަކުކޮންމެ. ދިނުންފު ހޯދައިސާ. އެ ޒިންާމއަކީ އިން އެޅިފަ

 ފަހު  ށްއަސްޕްރިންގ ޢަރަބި ޓިއުނޭިޝޔާަގއި ،އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެއްަޒތްތެރި ރައީސަށް އި އިންސާފު ހޯދައިދިނުން. 

ގޮނޑިތައް  ޕާލިމަންޓުގެ ،ނަށް ވެރިކަން ެގއްލުީނމާދެން ެއ މީހުން ،ކުރުމަށްފަހުވެރިކަން އައްނަހުދާ ޕާޓީން އިސްލާމިކު

 ންާސފު ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ބުނި އެ ަޤއުމުަގއި އި ،. އުފާފާުޅކުރީފާޅުކުރީގެއްލުނީމާ ެވސް ެއކަމާ އެ މީހުން އުފާ

ރާއްޖޭގައި ފެޭނ މިއަދު މި ދިވެހިމާ، އަުޅގަނޑަށް އެބަޕާޓީއަކުން ވެިރކަމަށް އައިްސ ބޮޑު މެޖޯރިޓީ ހޯދީމާ. އެހެންވީ

ފު ސާައދި މި މަޖިލީހުން އިންރުން ނުކުރި ކިތަންމެ ބަަޔކު ެވސް މި ސަުރކާވެސް މި ސަުރކާރު ގެންނަން ތާއީދު

 ،ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ުއއްމީދުަގއި ތިބި ތަން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ކަމުގެނެއިމުކޮށްދޭޤާ

ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް ވަކި ބަެއއްގެ މައްސަލަަތއް  ؛މައްަސލަތައް އި ހުރިގަކޯޓު ،ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް ފެންނަމުން މި

 މި ކަންތައް  ،. އަޅުގަނޑުމެން މި މަންޒަރުން އަުޅގަނޑުމެން ުއޅެންޖެހޭ މަންޒަރުގެއެކަމާ ކަންބޮޑުވެ  ،ނުހިނގާތީ
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އިެގން ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގި ހަދަ އްކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން އިތުރު ބިލުތަކެކުރާތަކުރާރު

ށް ޮއްތ ތަން ައޅުގަނޑުމެންެގ ކުިރއަ އިމުނުކުރެވޭ ޤާފު ސާމީހުންނަށް އިތުރު ޑީލްތަކެްއ ދީގެން މި ަޤއުމުަގއި އިން 

ަހމައަށް އަުޅގަނޑުމެން އެހެން  ގެނޑުމެން، އަުޅގަޖީލުތަކަށް އަދި މިހާރުގެ ޅަދަީރންނަށް ފެންނާކަށް. އަުޅގަނުޑމެންނަށް

. އެހެންވީާމ، އޮތީ ގޮސްފަ ކަންތައްތައް މި އުމުގެ ޤަ ދެން ހެވޭ ބުނާހެން ޙަޤީޤަތުގައި ،ނަމަ ގޮތަކަށް ދަންނަވާ

ނޫުނއަސާސީ ޤާ. މި ދިވެހިާރްއޖެއަށް އައު 2008ހިސާބެއްހެން ެއއީ ަފއްޓަން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ރަނގަޅު 

ހުރިހާ ކަމެއް  އެ ،ނަމަ ވާ ފެންނަނީ ގޯސްކޮށް ކަމެއް ހިނގާފައި  އަޅުގަނޑަށްލިބުނު ހިސާބު. އެ ހިސާބުން ފެށިގެން 

 ޢަލައިކުމް. ޝުކުރިއްޔާ. ަވްއސަލާމް. ބަރާބަރަށް ހަމައަށް، ތިލަފަތަށް ހަމައަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުން އިހޯދަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ ދާއިރާގެ  ގެމަަނފުށީއަރުވަނީ  ޞަތު މިމެންބަރު. އާދެ! އަުޅގަނޑު ދެން ފުރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 ށް.އަޙްމަދު ސަޢީދަމެންބަރު 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

 އިށާ ވަނަ ުއފަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރާއްޭޖެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ 14އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ދާއިރާގެ ހުރިހާ  ގެމަނަފުށީ ،އިމު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށާއްއާ އެމް.ޑީ.ީޕގެ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ރަީއސް އަދި  އަދި

މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. މިއަދަކީ މިކަހަލަ މައުޟޫޢަަކށް ވާހަކަދައްކާލަން އެންމެ މުނާސަބު އެއް ދުވަސް. 

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ދައުލަތުން އަހަރު 5މިދިޔަ  އިންސާފަށް. ކުރަމުން އަންނަނީއެމް.ޑީ.ޕީން އަބަދުވެސް ަވާކލާތު

މިފަދަ ބޮޑެތި  ،ން ެގއްލުނު ބަޑީެގ ވާހަކަާއއިގުދަން ފަޅާލައިގެދައުލަތުގެ ބަޑި  ،ލާރީގެ ވާހަަކއާއި  އުޅޭގެއްިލގެން 

ަގިއ ތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީ ނޫސް ؛މައްސަލަތަކުެގ ވާހަަކއަީކ ރާްއޖޭގެ ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ކަނުލާ އަުޑއަހަިއގެން ތިބި

ސާފު ެއީއ ކޮންމެ ބަޔަކަށް ވެސް ލިެބންޖެހޭ އެއްޗެކޭ. އިންސާފު ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އިން. ަތއްޖަހާފާއިވާ ވާހަކަ

ެނ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ގަޫބލެއް ނުކުރަން. ރާއްޭޖގަިއ ވާލިބުމުގައި ުކޑަ މީހެއް، ޮބޑު މީހެއް ތަފާތުެވގެން

ނުކުރަން. މިފަދަ މީހަކަށް ވީތީ ަވކި ހަމަެއއް އޮންަނންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނުޑ ގަބޫލެއް  ވެރިކަންކޮށްަފއި ހުރި

ވަރަށް ތީ އެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީކުއްލި މައްސަލަމިފަދަ ދުވަހެއްަގއި އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ުޑވުންތައް އިންތިހާއަށް ގޮސް، އަޅުގަނޑުމެން މިދިޔަ އަހަރު ންނަވަން. ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ކަންބޮދަ ރުބޮޑަށް ޝުކު

މި  ބޮޑު ތަފާތަކުން އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ލީހުގެ އިންތިޚާބުގައިޖިރައްޔިތުްނގެ މަ ބޭއްވި މިއަހަރު ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއިބޭއްވި 

 19ކުރުން. ކުރަމުންދިޔަ ާލތުދަން އެމް.ޑީ.ޕީން ވަކާފު ހޯއިންސާ ގެ މައިގަނޑު ިސއްރަކީ މު ބުވުއިންތިޚާބު ކާމިޔާ ދެ

މު އެއް ވާހަަކއެްއގެ އްގެ ެވސް އެްނމެ މުހ19ިނޑުމެން ކުރިމަތިލިއިުރަގއި އެޖެންާޑ ލީހަށް އަޅުގަޖިވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަ
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ކުރާ ގޮުތަގިއ ގަބޫލު އަޅުގަނޑުއިމުކުރާނެ ވާހަކަ. ޤާފު ޞާދިޔައީ ޢަދުލުއިންގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ދައްކަމުން

ސާފު ީމހުންނަށް ބޭނުންވާ އިން ންމެންނަށް ވެސް އެވެްސ ޖަލުތަލުގައި ވާުނވާ ނޭނގި ތިިބ ހުރިހާ އެމިހާރު ޔާއްވެއްޖެ 

 ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ލިބެންޖެހޭ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ިވލުފުށީއަރުވަނީ  ޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި މެންބަރު. އަކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ޝުއާދެ! 

 ށް.ޙަސަން ޢަފީފަމެންބަރު 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢަފީފު  ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ސަަލއިަގިއ ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ މައްއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

. އޭޖެހެއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އިްނސާފު ހޯދައިދޭން އެބަ ،ނީއަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަ

އިމުކޮްށދިނުމުގެ ވާހަކަ. އިންސާފު ޤާތަކުަގއި އެންމެ ބޮޑަށް ދެއްކި ާވހަކައަކީ އިންސާފު އަޅުގަނޑުމެން އިންތިޚާބު

މީހެއް ކޮށްފައިވާ ކުށެއް އިމުކޮށްދިނުމަކީ ޤާކުށުން ބަރީޢަކުރުމެއް ނޫން. އިންސާފު  މީހާ ނި އެކަމުކޮށްދިނުމަކީ ހަމަ އިޤާ

ކުމް އައިސް، ޙުމީހަކަށް އަންނަންޖެހޭ  އެ ،ސާބިތުވާ ނަމަ ށްމީހެއްގެ މަްއޗަށް ކު ޝަރީއަތުން އެ ،ވަންޏާ ކަމަށް

. އާދެ! ނުންެއކަމުން ސަލާމަތްވުަމށް މަގުފަހިކޮށްދި ،ވިކުރެޒު ކުމް ތަންފީ ޙުމީހާއަށް ައވަްސ ފުރުޞަތެއްަގއި އެ  އަދި އެ 

ދައުލަތުން ެގއްލިފައިާވ ފައިާސއާިއ އަދި  .ަދްއކާއިރު ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަަތެކއް އެބަ ެދކެވޭ އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ

އިވާ އަނިޔާތަުކގެ ވާހަކަ. ކުރަްއވާފަިއވާ ގޮތުން ލިިބފަކަންބޭފުޅުން  ިތއްެބވި ހަވާލުވެ ން ހިންގުމާ ދައުލަތުގެ ކަންކަ

ަތްއ ގީގުތަހުތް. އޮއަޅުގަނޑުމެންގެ މި އިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގައި ވެސް އަޅުަގނޑު ދެކޭގޮތުަގއި މަސްއޫލިްއޔަތެއް އެބަ 

އެ ތަހުޤީޤު އިދާރާތައް ހާޒިރުކުރެވޭ ގޮަތށް މިތާނގައި ކޮމިޓީތަކެްއ  ،ނަމަވާ ށްނުާދ ކަމައަވަސްމިެނއްަގއި ކުރިއަށް

ބެހޭ  ތަކާސަލާމަތީ ޚިދުމަތް ،ވާނަމަ ށްކަމަ ކުރާަތްއ ލަސްގީގުފުލުހުން ތަހު .ވަނީ އިންތިޒާމުުކރެވިފަ މި މިހާރު

ަތއް ައވަސްކުެރވޭނެ ގޮތްތަެކްއ ގީގުތަހު  ،އިލަސްވާންޖެހޭ ސަބަބުތައް އޮޅުންފިލުވަ  ބޭފުޅުން ހާޒިުރކޮށް، ކޮމިޓީއަށް އެ

ފު ޞާޢަދުލުއިން ،ަގއި ވާނަމަތް ލަސްވެގެންދާ ކަމުޢަޝަރީއަދި ހަމައެއާއެކު ން. ދޭއިޖެހޭ ހޯދައަޅުގަނޑުމެން ވެސް އެބަ

ސަރވިްސ ޖުޑީޝަލް  ،ކުރުމަށް އަުޅގަނޑުމެްނ އުފައްދާފަިއވާ އެްއ ކޮމިަޝނަކީއިމުކުރުމުގެ ކަންތައްަތއް ިވލަރެސްޤާ

 މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ންނަމިތާނގައި އޮުކރުމަށް ވިލަރެސް ކޮމިޝަުނގެ މަސައްކަތްަތއް އެ އަދި  .ކޮމިޝަން

މިތަނުން ، އިދާ ސަބަބެއް ައޅުަގނޑުމެން ހޯދަކަންތައްތައް ަލސްވަމުން ކޮމިޓީއަށް އެ ބޭފުޅުން ެގނެސް، މި

 އަުޅގަނޑުމެން ޖެހޭ ށް، ެއކަމައި ައވަްސކުެރވޭނެ ގޮތްަތކެއް ހޯދަ،  އެކަންކަްނ ފަހިކޮށްދެވޭނެއަޅުގަނޑުމެންނަށް

ގެންދެވޭނެ. އާދެ! ކުރިއަށްންކުރާ ގޮތުަގއި އަުޅގަނުޑމެން މި މަސައްކަތް މިގޮތަށް ޤީއަޅުގަނޑު ޔަދޭން. މަގުފަހިކޮށް
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އިންސާފު ލިބުން  ަގނޑުމެންއަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އަިދ އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް އެ ވިދާުޅވާ ގޮތަށް އަޅު 

އެހެންވީމާ،  ވަނީ. ހުރަސްއެޅުން ކަމަށް މި މަށްސާފު ލިބުލަސްވުމަކީ އިންއިންާސފު ލިބުން ނުވާނެ. ންގެކުރެވި ލަސް

އިމުކުރެވިަފިއވާ ޤާ މިހާރު އުފެދިފައިވާ ކޮމިޝަންތަުކންނާއި އަދި ައޅުގަނޑުމެން ތެރޭގައި  ،ންކުރަނީ ޤީއަޅުގަނޑު ޔަ

 ބަރާބަރަށް ރިހަމައަށްބޭފުޅުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ފު އިމުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް އެޤާކުން އިންސާފު ކޮމިޓީތަ

 .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ ނެ ކަަމށް. ޝުކުރިއްޔާގެންަދވާއަދާކުރަްއވަމުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  ތު މި ޞަފުރު މިހާރު މެންބަރު. އަޅުގަނޑުްއޒަތްެތރި ޝުކުރިއްޔާ އި އާދެ!

 ދަށް.މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުްނ:  ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން ވަޙީދުކޮމަންޑޫ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު މިއަދު 

ާޔ ޝުކުިރއް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މު މައްސަލަެއއް. އްވެސް މުހި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުއްިލ މައްސަލަައކީ ވަރަށް

ހުށަަހޅުއްވާަފއި އޮތް މަްއސަލައަީކ ޙީދު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އުނގޫާފރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަ

ެވއްެޖ.  ވާަހކަ ދަްއކަމުންދާތާ ވަރަށް ދުވަސް  އަުޅގަނޑުމެން ަރއްޔިތުން އެމު މަްއސަލައެއް. އްވެސް މުހި ވަރަށް

ނުކުރޭ. ޭއގެތެރޭަގއި  އޮތް ކަމަކަށް ރައްޔިތުން ަގބޫލެއް އި ކަމެއް ކޮށްފަ ރެވޭ ެއއްކުރީގެ ސަރުކާުރަގއި ތުހުމަތުނުކު

ފުރާުޅ ފަނޑިޔާރުން ސުޕްީރމް ކޯޓު ، ފުރާޅު ަނގަިއެގން އެތާނގަިއ ހުރި ތިޖޫރީތައް ގެންދިޔަ ވާހަކަާއއި ގެމް.އެމް.އޭ އެ

ފުރާުޅ  ގެގުދަނު ަބޑި ،މަތިން އުކާލި ވާަހކަާއއިރުސް މެންބަރުން ފާރުފާމަޖިލި ،ނަގަިއގެން ގެންިދޔަ ވާހަކަާއއިޓިނު

އިން ބައެއް ހެންގޮސް އެތައް ވާހަަކއެއް. މިއީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިމިހެންމި ؛ނަގަިއގެން ބަޑި ގެއްލުނު ާވހަކަ

ޭއެގއިތުރުން  ގޮތްޮގތުން. އަދި ހަމަ ންެވސްއިްނނާއި އަިދ އެހެޢާރީޛަ ކަންތައްތަކަީކ ފެނިގެންދިަޔ ަކންތައްތައް ޓީ.ީވގެ

ގިނަ  މިކަހަލަ ވަރަށްިމކަހަލަ ، ވާހަކައާއިތަރައްޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަުކަގއި ބުރިޖުގެ އަގު އެހާބޮޑުއިރު ުބރިޖު ހަނިކުރި

 ހުރިހާ  ވާހަކަތަްއ ދެެކވިފައި އެބަހުރި. އަުޅގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުަރނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަްށ ހުންނެވި ބޭފުޅެއް މި

އްގެ ބޮުލގަިއ މާ ނަންގަވަންޖެޭހ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމައެކަިނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅެކަމެއްގެ ޒިން

ކަމެއް ނޭޅުވޭނެ. ކޮބައިތޯ އޭުރަގއި އޭ.ސީ.ސީ؟ ކޮބައިތޯ ޮއޑިޓަރ ެޖނެރަލް؟ ކޮބައިތޯ އެމް.އެމް.ޭއ  ހުރިހާ މި

ްނ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބާރުތަކެއް ނޫނުއަސާސީޤާޖުމްޫހރިއްޔާ ގޮތަށް ގަވަރުނަރު؟ މި ކޮންމެ މުައްއސަސާއަކީ ހަމަ ރައީސުލް

ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާއަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ވެސް ގޯސްކޮށް ކަެމއް  ްއސަސާތަކެއް. އެގާނޫނުތަކުން ދީފައިވާ މުއަ

މައެަކނި އެކަންަތްއތައް ބަރާބަރަށް ބެލުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ނުދަންނަވާނަން ހަ ،ނަމަ ކުރަްއވާ
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އަކަށް ހުންނެވި އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. އަދި ރަކީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅެކޭ މީގައި ޒިްނމާވާންޖެހޭނީ

ކަމެއް ބަރާބަރަށް ބެލެން  ހުރިހާ މި ،ވެސް. އަުޅަގނޑު މިދަންނަވަނީ ކީއެ ތުހުމަތުން ބަރީޢަވާންޖެހޭނީ ބޭފުޅެކޭ

މީހަކު ެއކަމަކުން ަބރީޢަވުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ  އެ  ،ނަމަ  ިއ ތުހުމަތެއް ކުެރވިއްޖެދޭތެރޭގަ  . މީހަކާއޭއެބަޖެހެ

 ،ލަސްވެގެންދިޔައީ؟ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން ހާއްވެގެންތޯއޭ ިމއިން އެްއވެސް މައްސަލަެއްއ ނުބެލި މިކީލިބެންޖެހޭ. 

. އެއީކީ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުާރ ރު ފޯރާފަބޮޑަށް ބާ މިނިވަން މުައއްސަސާތަކަށް ވެސް އޮތީ ަވރަށް ަގއި އޮތްއޭރު

ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ށްވެަފއި އޮތީ. އެކަމަ  ނޫން. އެހެންނަމަވެްސ، އެކަން ޒުރެއްޢު

ހާރު މިއޮތީ  ތައް އެދާފައިވާ ރިާޔސީ ޮކމިޝަނުމަތީން އެމަނިކުފާނަށް ވަކި ޚާއްޞަ ބާރެއް ލިބިެގން އުފައް އެދުމުގެ

. ހަރޭކޮމިޝަނުތަުކަގއި ަމސައްކަތް ައވަސްކުަރއްވައެ ަލނީ އިޮގވަ  ކުރަން. އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑު ހަމަ މި އެކަން

ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާރަށް. އަޅުގަނޑުމެން ކުީރެގ  ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމެ އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ މަޖިލީހުން އެ

ކަމެއް.  ބުނާ ކޮރަޕްޝަންތަކާއި އަިނޔާތަކަކީ ޮކންމެހެން ބެލެންޖެހޭނެތުން ރައްޔި ެވވިފަިއވާ ކަަމށްސަރުކާރުަގއި 

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ މިހާރުގެ ސަރުކާރަށާއި ކޯޓުަތކަާށއި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކަާށއި އަދި ކޮމިޝަންތަކަށް މި 

ށްެދއްވާށޭ. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރްއާޔ ތައް ކޮރީޢަތްޝައަވަހަކަްށ މި ޙަޤީޤަތް ހޯދައިދޭށޭ. މި  ގޮވާލަނީ ވީހާެވސް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ކެލާ ދާއިރާގެ އަރުވަނީ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ށް.އިބްރާހީމް ޝަރީފަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރީފްމް ޝަކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްާރހީ

ކުއްލި މައްސަލަ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ،މައްސަލަައޅުގަނޑު މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަުޅގަނޑުމެން ބޭފުާޅއަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ިމ މައްސަލައަކީ  ދެްއވީތީ އެއިމެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވަ 

ފު ސާރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަށް އިން .ސް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ދައްކަމުން އައި ވާަހކަޖިލިމަ

މުޖުތަމަޢުގައި އުޅޭ ެއކިެއިކ  .ފު ލަސްވެގެންދާތީސާރައްޔިތުން މިހާރު ކަންބޮޑުވަނީ އިންހޯދައިދޭ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑުމެން 

 ،އެކީ އުެޅމުންދާތީ. ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުންނާހުން މިނިވަންކަމާ ޝަްއކުކުެރޭވ މީމައްސަލަތަކުަގއި

ބޭފުޅުންގެ އިސްތަށިފުުޅަގއި ބޮޑެތި އިލްޒާމުތަެކއް  އެ ،ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅުންކަންކަމުގަިއ އަދި އެހެނިހެން 

މަެއއާެއއްކޮްށ ކޯޓުތަކުން ދޫވެަފއި ތިބި ދާތީވެ. އަދި ހައެކު އުޅެމުން ބޭފުޅުްނ މިނިވަންކަމާ އެ ،އެޅިފަިއވާތީ

 ފު ނުލިބޭތީ ނުވަތަ އެ ސާއިންނަށް ފު ނުލިބި ތިބި މީހުންސާވެސް އިން މުޖުރިމުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން
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މައެއާއެްއކޮްށ ދަނީ. ހަާވހަކަ ރައްޔިތުން މިހާރު ދައްަކމުން ތަކުގެމި މައްސަލަ ،ޙައްޤު އަދަބު ނުލިބޭތީ ބޭފުޅުންނަށް

ނަ ކަންތައްަތއް ރައްޔިތުްނ ގި ސް ތެރޭގައި ވެސް ވަރަށްައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލި ،ޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައަ

ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެްއ  ގިނަ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ދިޔަ. އަދި ވަރަށްއިގިނަ ކަންތައްތައް ހިނގަ ގަބޫލުނުކުރެވޭ ވަރަށް

. އެހެންވީމާ، ތިބެނީ އަދިވެސް ފަސްޖެހިފަ ޅުގަނޑުމެން ެވސް ބަލަން މި ދު އަޚުވެސް . އެ މައްސަލަ ވަނީ ލިބިފަ

 މެދުެވރިކޮށް ައވަްސކޮށްގެން އަދި  ަތއްއަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ މިހެން ހުރި މައްސަލަތަްއ އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީ

ލަތައް ައވަހަްށ މައްސަމި ތަކުން ވެްސ ބާރުދިން ރިޔާސީ ކޮމިޝަން ހަމައެއާެއކު އަުޅގަނޑުމެން އިހަށްދުވަހު

ފު ނުލިބޭ ކަމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ދެކޭ ކަންތައްތައް. ސާފު ަލސްވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އިން ސާން. އިންއުބެލިގެންދި

ކަންތައްތައް ވެފައި  މި ،ިޚޔާާނތާ ،ފަސާދަާއއި ،ަޝއްުކކުރެވޭ ކޮރަްޕޝަނާއިއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި 

އެ ކަންތައްތަކުން ބޭފުުޅންނަކީ  އެ ،ބޭފުޅުން މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި އުޅޭއިރު  ހޭ އެބި ބޭފުޅުންނަށް އެބަޖެތި

ވާން. އެހެންނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް ޝަްއކުކުެރވޭ ކަންތަކުން ބަރީޢަެވގެން ތިޭބ ބައެއް  ،ބަރީޢަވެގެން

ޅުންނާ ދޭތެރޭަގއި ތުހުމަތުތައް ކުރެވެމުންދާނެ. ބޭފު ުނވަތަ އެ ބޭފުޅުންނާ ޭދތެރޭގައި ވާހަކަދެެކވޭނެ އަބަދުވެސް އެ

ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުުރ  ،ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ވެސް މި މައްސަލައަށް ތާީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އެހެންވީމާ، މި

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެރުވެނީ އެއް އި ބޭފުޅުންނަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި މި ބަހުސްގަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ިއއްޒަތްތެިރ ފަރެްސމާތޮޑާ ދާއިރާެގ  އަރުވަނީފުރުޞަތުމި އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު. 

 .ށްލަޠީފަ

 

 ން:ވާހަކަދެްއކެވު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އިަރއީސް. އެމް.ީޑ.ޕީގެ އަހަރީ ދުވަހަށް މަނިކުފާނަށާއި މަނިކުފާނުގެ ޕާޓީގެ އެންމެހަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ބާދީ ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު ެވސް ކުއްލި މަްއަސލައަށް ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ ބޭފުޅުންނަށް ތަހުނިޔާއާއި މުބާރިކު

ފުގެ ކުރިއަށް އަުޅގަނޑު ސާހޭ އެއްޗެއް. ިއން އިންސާނަކަށް ެވސް ލިބިދޭންޖެފަކީ ކޮންމެސާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިން

ެފއް ދިވެހި ަރއްޔިތުން ބޭނުންާވނެ. އެކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސާއިތުރުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޢަދުުލވެރިކަން. ޢަދުލުވެރި އިން

 ކަންތައްތަެކއް ން ވެސް ާދދި އެްއގޮތްވޭތުވެދިަޔ ޮކންމެ ސަރުކާރަކު ؛ަދނީ އަބަދުމެ މި ފެންނަމުންތާރީޚުގައި 

އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން  ،ދަނީ. އެހެންކަމުން ތަކުރާރުވަމުން އަންނަކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފެނި ހާމަވަމުން މި

 ،ވެްސ އެތައް މިލިއަން ފަހަރަށް ސް ތެރެއިން މިއަދު އެކަނިފުގެ ވާހަކަ މި މަޖިލިސާޢަދުލުވެރި އިން  ،ބޭނުންވަނީ
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. ން ތަކުރާރުވެއްޖޭތަކުރާރުެވގެން މިތާ ތިއްބެވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ދޫފުޅުމަތީައކީ ވާހަކަ  ؛ތައް މިލިއަނެްއގެއެ

ޓަކައި ަހމަ ތަކުރާރުކޮށް އެބަ ވިދާުޅވޭ ޖުޑީޝަްލ ސަރިވސް އެހެންވީމާ، މިކަމަްށ ައވަްސ ޙައްލެްއ ހޯދުމަށް

 ،އެ ފުރުޞަތު މިހާރު  ،ވާނީ މި މަޖިލީހުންނޭނުމަށް. އަުޅގަނޑު ދަންނަހޯދައިދި ަތކެއްކޮމިޝަނުން މިކަމަށް ޙައްލު

ުފ ސާައވަްސކުރަންވަްނވީއޭ. ލަސްކުރަްއވާނެ ކަެމއްނެތޭ އެްއގޮތަކަްށވެސް އިންވީހާ ބާރުވެރިކަން އެބައޮތޭ. އެކަްނ 

 މަނިކުފާނަށް އަލުން  ޓުންިއއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް ވެސް ޙަޤީޤަުތގައި ސުޕްރީމް ކޯެވސް  މިއަދު ހޯދުމުގެ މަގުަގއި 

ފު އެންމެ އެކަށީގެންވާ ސާމަނިުކފާނަށް ވެސް އޭގެ މާނައަކީ ިއން އަދި . އެހެންވީމާ،ތްމައްސަލަ ބެލުމަށް ވެސް އެބައޮ

މަނިކުފާނުެގ  ެނތޭ. އެހެންވީމާ، ަރއީސް ޔާމީނަށް ވެސް އެ ޭއގެތެރެއިްނ ލިބިފައެއްމިނިވަންކަެމއް ގޮތުަގއި ފުރިހަމަ 

ވެރި ފުސާމަތުތައް ނުވަތަ ރައްޔިތުން އަޅުވަމުންދާ ތުހުމަތުތަކަށް އިންހުތު ންދާތިބޭފުޅުން އަޅުްއަވމުންގެ ބޮލުގައި

ނުވަތަ ކުށްވެިރވަންޏާ ވާން ބަރީޢަ ެއކަމުން އަވަަހކަށް ގި ވީހާވެސް އުމުަގއި ހިންޤަރީޢަތެއް މި ޝަޢަދުލުވެރި 

ިދވެހި ރައްޔިތުްނގެ ކަންބޮޑުވުންަތއް އިންތިހާއަްށ  .ތްތެރި ރައީސްލިިބދޭން އެބަޖެހޭ. އިްއޒަކުށްވެިރވުމުގެ ފުރުޞަތު 

ބޭފުޅުންގެ  އެގޮތަށް ތި ހަމަ .ދާއިރާައކަށް ނޫން ހަަމއެކަނި މި .ނަމަވެސް ކޮންމެ ދާއިރާައކަށް ބެލިކަމުގަިއވީ ،އެބަހުރި

 ވެސް ކޮށްލަން އެބަޖެހޭ. ންކަމަށް ރިާޢަޔތްދިޔަ ބަެޖޓުގަިއ ހުރި ކަޓަކައި މިިދޔަ އަހަރު ފާްސެވގެންދުތައް ުފއްދުމަށްޢުވަ

 އުދައަރަމުން  ،ވޭތުވެދިަޔ މަދު ދުވަސްކޮޅުގެ ތެޭރގަިއ ވިއްސާަރވެައޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގައި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 ނިގެންދިޔަ.ތިބި މަންޒަރު ފެ ވިއްދުގެ ސްކޫލް ކުދިންނަށް ސްކޫލަށް ނުދެހަދާ ސަރަރަމުންގި މުަގއި ރަތަފަންދޫގެޔުދިދިޔަ

 ވާ ހިމެނިފައި  ބަޖެޓުގައި ،ވައި އް އަޅު އް ކަންކަމަށް ވީހާވެސް އަވަހަށް ސަރުކާުރން ފިޔަވަޅުތަކެ ، މި އެހެންވީމާ

ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުުރ  ،ދަންނަވަމުންއެީކަގއި  ހާ ގެންދިުއމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ އާދޭމަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް 

  ޢަލަިއކުމް. ދަންނަވަން. ވައްސަލާމް

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

އްލި މުހިއްމު ކު ޅެނީ ވަރަށް އު  ހުށަހެޅިގެން މި މަށްޅުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަދު މި މަޖިލީހުގެ ތަ

ވެސް، އުނގޫފާުރ  އަށްރު ވަްއޑެމެންބަިއދެއްވި އިްއޒަތްތެރި އްވަ ޓަަކއި މި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއެހެންކަމަށް .މައްސަލަެއއް

ްއޔިތަކަށް ެވސް ރަރު ދަންނަވަން. އާދެ! ދިވެހި ެއއްރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންަބރަށް ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުއިދާ

 ތުން ކަުމގައި ލަކޮށް ދިވެހި ރައްޔިޖުމު ،ވިޔަސް  ރައީސް ޔާމީނުަކމުގައި ވާނެ. ެއއީނުއިންސާފު ނުލިބި އޮެވގެން

ލަކޮށް ދިވެހި އެންެމ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު އިމުކޮށްދިނުމަކީ ޖުމުޤާ ރަީއސް ޔާމީނަށް ިމއަދު އިންސާފު  ،ވިޔަސް 
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ކުރެވެނީ ދިއްމި  ވެސް އިނގިލި މުޅިން ށްމަނިކުފާނަ އެ ،ކަެމއް ނިމިދިޔައިރުހަރުގެ ވެރިނުން. ފަސް އަދިއިމުކޮށްޤާ

ތެރި ތްމިފަދަ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެްއަގއި. އިްއޒަ ،ޤައުމުން ފުހެލުމާއި ްއކަންކުރުމާިއ، އަނިޔާކުރުާމއި، އިންސާފު މިވަ

މި ދައުލަތަށް އިންސާފު  ،ޤައުމަށް މި އިމުކޮށްދިނުމަކީޤާމަނިކުފާނަށް އިންސާފު  މިއިން ކޮންމެ ކަމަަކށް އެ ރައީސް،

އް ތެޢަދުލުވެރި ޝަރީޢަ ބަލައި މަތުތައް ރަނގަޅަށްހުވާ ވަްއކަމުެގ ތުނަށް ކުރެވިފައިފާމަނިކު ކޮށްދިނުން. އެމުއިޤާ

އިވާ މީހުން ފަވިުކފާނަށް ކުރެމަނި ދާނެ. އެންއިމުވެގެޤާންނަކަށް އިންސާުފ ތުދިވެހި އެތައް ރައްޔި ،ނަމަ ހިނގައިފި

 ރީޢަެތއް ކުފާނަށް އިންސާފުވެރި ޝަނިމަ މަތުތަކަށް އެހުމިފަދަ ތު ،ގުމާގަށް ނެ ވަ ިއ،މާއި، ެގއްލުަވއިލުމެރުމާ

ވެފައިވާ ޚިޔާނާތްތަްއ  މަނިކުފާނު ޤައުމަށް އެ އިމުކޮްށދިނުން. މި ޤާށް އިންސާފު އަކަހި އެތައް ޢާއިލާވެހޯދައިދެވުމަކީ ދި

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ވާ ހިތްދަތިކަމަށްމަށް ލިބިފައިޤައު މި ދުކޮންމެހެން މިއަ ނުމަކީދައިދިބަލައި އިންސާފު ހޯ

ރި މި އިއްޒަތްތެ ،ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށްތްތެރި ކަންކަން ކުރުމަށް ބާރުއަަޅިއ މަސައްކަތްކުރުމަކީ މިއަދު މި އިއްޒަ

ވާލުކޮށްފައިވާ ބޮޑު ޒިންމާއެއް. ހަމެހެން ކުރުމަށް ރައްޔިތުން އްޗަށް ކޮންރުންގެ މަމެންބަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންެމ 

ހަރުކޮށް ބުނަމުންދިޔަ އެްއ އަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ހިނގިއިުރގައި އެންމެ ައޑު 

 މަތުގައި ޝަރީޢަތަކާހުށްކުުށގެ ތުކު .އީސްރަ ތެރިތްޒަނަމޭ. އިއް އިމުކޮށްދޭޤާލުއިންޞާފު ޤައުމުގައި ޢަދު  މި ،ވާހަކަައކީ

ޔިތުން އެބަތިބި. ހި ރައްވެސްތަެކއް ވަންދެން ބަންދުކުރެވިފައި ތިބި ވަރަށް ބަިއވަުރ ދިނުލައި ޖަލުތަކުގައި އެތައް ުދވަ

ބައޮްތ  އެށްކުފާނަމަނި ސް، އެ ވެ މަތުތަކެއް ނޫން. އެހެންނަމަހު ުކރެވިފައި ހުރީކީ އާދަިއގެ ތުމަްއޗަށް ރައީސް ޔާމީުނގެ 

  ޖަލުތަުކގެ ުކޑަޮގޅިތަުކގައި ުޙކުމަކާތޯހައްދަަވިއގެން އެ ޖަުލގައި އިންނެވުުމެގ ފުރުޞަތު. ކޮބައި އަމިއްލަފުޅަށް ޖަލު

ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް  ؟ކޮބައިތޯ އިންސާފުއެ ބޭފުޅުންގެ  ؟ނުލައި އެ ތިބަ ބޭފުޅުންނަށް އޮތް ޙައްޤު

ރައީސް  ،އެހެންކަމުން .ބޫލުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްގަ  ރެވެންވާނެ ކަމަށް ައޅުގަނޑުލުކުގައި ޢަމަހަމަހަމަކަންމަތީ

ައވަހަށް ނިންމުމަކީ  ،ކޮށްޝަރީޢަތްތައް ައވަސް  ،ީޤޤުތައްޙުތަ ،މަުތތަކުގެ ޝަރީޢަތްތައް ހުޔާމީނަށް ކުރެވިފަިއވާ ތު

 އަުޅގަނޑު ެވސް ގޮަވއިލަން. ޝުކުރިްއާޔ ވަސްކުރުމަށް އަކަންވާތީ އެ ކަމަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ނުހަނު އެދޭ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު މިހާރު މި އަރުވަނީ ގަމު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަފުރުޞަުތ އްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު ޝުކުރިއްާޔ އި 

 މުޙައްމަދު ވިސާމަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙަްއމަދު ވިސާމްބަރު ގަމު ދާއިރާގެ މެން
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ށް ތާއީދުކުރަން. އަސް ހަމަ ފުރިހަމަވެރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަށް އަުޅގަނޑު ޝުކު

 ނާއި އަދި ންބަރުންހައި މެންމެީޕގެ އެ .އެމް.ޑީ ގެ،އެުކ އެ ޕާޓީ ވުމާ ކަމަށް ދުވަސް އަދި މިއަދަކީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ައހަރީ

ބާދީ ނިޔާއާއި މުބާރިކުހުއެމް.ޑީ.ޕީގެ އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަ ޚާއްޞަކޮށް ގަމު ދާއިާރގެ

މައްސަލަެއއް. ައދި މި މައްސަލަ އަުޅގަނުޑ  މުސް މުހިއްވެ  ސްކުރަން. އާދެ! ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލަައކީ ވަރަށްރިއަ

އަހަރު ިދވެހި ރަްއޔިތުން  5ހަމައިން ނިންަމއިލެޭވކަށެއް ނެތް. ވޭުތވެދިޔަ  ނާޔާމީهللا ދުކުރާ ގޮތުަގއި ަރއީސް ަޢބްބޫލުގަ

ސް ޔާމީނަްށ  ޔާމީނާއި ރައީސްރައީ ،ދެކޮޅަށް އަުޑއުފުލަމުންދިޔައިރު ކަމާރިސާފާއި، އަނިާޔވެންވަްއކަމާއި، ޭބއި

ތަުކަގއި ތިއްެބވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގ ކުންފުނި ެއކި މުައއްަސސާތަކާއި އަދި އަދި އޭުރެގ ސަރުކާރުގެ  އި،ތާއީދުކުރަްއވަ 

. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދިދަތައް ސްފަގޮ ވަނީ ހަމަޔަށް މި  ންނާތުރައްޔި  އަނިާޔވެރިކަން ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ތިބި ކޮންމެ ރަށެއްގެ

އްކަތްކުރީ.  ވެސް މަސަ  ން އޭުރަގއި ފުުލހުންންެވގެިތރިކުރަ ށްމާ ެއ ދިދަތައް ބިމަށްތަކުަގއި ެނގީރަދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ވަނަ  19 ން، ިމއަުދ އަުޅގަނޑުމެންންކަމުއަދި މުއަްއސަސާތަކުން ވެްސ މަސައްކަތްކުރަމުންދިަޔއީ ެއގޮތަށް. އެހެ

ރުެގ ސަުރކާ ުތގައިބޫުލކުރާ ގޮގަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ައުޅގަނޑުމެން މަސައްކަްތކުރަމުންދާއިރު އަުޅގަނޑު ހަމަ 

ރުން ށްގެން އަދި ސަރުކާދުކޮވަގުތު ެވސް ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީ  އާދެ! މި ؛ތިބިއެކި މުައއްސަސާތަުކަގއި 

ރަން. ކުދެކޮޅަށް މަަސްއކަތްކުރާ ބޭފުޅުން އަޅުގަނުޑމެން އެބަޖެހޭ ވަކި ެއކަމާ ،ކުރިއަްށގެންދާ މަސައްކަތްަތަކށް

އާދެ! ވޭތުވެދިޔަ   ނެތް.ށްކަ މި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކުެރވޭއް ށެ ތަކަްށ އަޅުގަނޑުމެންނަކަގޮވަކިކޮްށގެން ނޫން 

ރަްއޔިތުންނަށް އިންސާފު ދިވެހި  ،ދުވަސްތަުކގަިއ ރިޔާސީ ކެްމޕޭނުގައި ވެސް އަުޅގަނޑުެމން ދައްކަމުންދިޔައީ 

ވަގުތު ރައީސް  މެން މިއަުޅގަނޑު ،ހޯދައިދޭނެ ވާހަކަ. އިންސާފު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދޭނެ ވާހަކަދައްާކއިރު

 ން އާދެ! އޭ.ސީ.ސީ ؛ވީއިރު ްކރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި ހިނގަިއގެން އުޅޭ މައްސަަލއަށް ބަލައިލާއާދެ!  ؛ލަޔާމީނުގެ މައްސަ

ވެްސ  ތޯށްޅަަމއްސަލަެއއްެގ ތަޙުޤީޤު ދިޔަީއ އެންމެ ރަނގަ އެަތކެއްމަތުކުރެވިފައިާވ ހުއީސް ޔާމީުނގެ މަްއޗަށް ތު ރަ

ޔާން ަނގަންެވގެން އޭ.ީސ.ސީެގ މެންބަރުން ބަ. ަރީއސް ޔާމީނުގެ މިއަދު ހިތާހިތާ އެބަޖެހޭ ސުވާލުކުރަންއަޅުގަނޑުމެން 

ބަޔާން ނެންެގވީ ިކހިނެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން އެބަެޖހޭ ބަލަން. މިއަދު މިނިވަން  އެ ރިހަށް ވަަޑއިގެންއަ ރައީސް ޔާމީން

ޚިލާފަށް ކަން ކުރެއްވި  ސަރުކާރުަގއި އުސޫާލއި ަގވާިއދާއެ  އަދި އޭުރގައި އްސަސާަތކުަގއި ވެސް ިމ ތިއްބެވީއަމު

ބޭފުޅުން. އެ ބޭފުޅުން އެ ތަންތަނުގައި ތިއްަބވަިއގެން އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ މި މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ވެްސ  ވަގުތު މިއިާލގެ މެންބަރުން އިނގޭތޯ ޔަޒީުދގެ ޢާ ވި ކަމަށް. މީރާގައި އިްސވެރިަޔކަށް ހުންނެ ކާމިޔާބުކުެރވޭނެ

ތެރި ތްގަިއ އެބަތިބި. އިްއޒަނު ސަރވިްސ ކޮމިޝަ ސިވިލް .އެބަތިބި ބްޯރްޑކާސްޓް ކޮމިޝަުނގައި  .ތިބިއޭ.ސީ.ީސގަިއ އެބަ

ކާރުގެ ެއކި ކުންފުނިތަކުަގިއ ވެސް މި ތިއްބެވީ އޭުރގެ ރުހަމަ ސަގޭތޯ. އަިދވެސް ންއ އިކެބޮޑު ނެޓްވޯ  ރައީސް، މިއީ

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު   އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ކުީރގެަހއްދުންމަތީ ގަމުަގއި އިނގޭތޯ  ގެބޭފުޅުން. އަޅުގަނޑުމެން

ްއ ކެ ޚިލާފުން އެތަ ާވއިދާއަދި އުސޫލާއި  ގަ ،ކޮށްގެން ގަމުަގއި ެވސް އެބަިތބި އިނގޭތޯޢަމަލުޢަބްދުއްރަޙީމް އޭރުަގއި 
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 ރައްޔިތުންނަށް ވެސް . އެލުކޮށްފަ ފުން ބޭރުން ޢަމަސާިއން ،ަގވާއިދުންނުފޫޒާއި ނުރަޙީމުެގ އްންނަށް ޢަބްދުތުރައްޔި

ން ނުފޫޒު ފޯރުވަިއގެން ުކިރ ގެޖެހޭ. ޢަބްދުއްރަޙީމް އޭރުގަިއ މެންބަރުކަމުގައި ހުރެއެބަ  ެރވެންކުއިމުޤާއިންސާފު 

 ،ބަަލއިވަނީ. އެ މައްސަލަތައް އަދު ތަޙުޤީޤުުކރެވެންޖެހޭ. އޭ.ސީ.ީސގައި ަމއްސަލަތައް ހުށަހެޅިފައި  މިކަންތައްތައް

ނޫނީ  ހާ ބޭފުޅުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެސްފައި ހުރިރުަގއި އަދި މި ކަންކަމުގައި ބަިއވެިރވިއަޅުގަނޑުމެން އޭ

ހަމަ ނިންމާލަމުން ވެސް އަޅުގަނޑު  ން. އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑުނުލާނައްކަތް ނިންމައެއްސައަޅުގަނޑުމެން މި މަ

 ގިނަ ޤުރުބާނީތަކެއް ެވގެންޭނ. އަޅުގަނޑުމެން އިންސާފު ހިސާބަށް މި އާދެވުނީ ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ،ބުނާނީ

 އިމުކޮށްދިނުމަށް..ޤާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް. އް ދާއިރާގެ އި  ބަރު. އޭދަފުށީރި މެންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ްނ:އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވު

 އުޅޭ ކުއްލި މައްސަލަައކީ ުކއްލި މައްސަލައެއް ކަމަކަށް މި މިއަދު ހުށަހެޅިގެން ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

. މި ހާދިސާއަށްބޫލެއް ުނކުރަން. ކުއްލި މައްސަލަ އަުޅގަނޑުމެން މި ކިޔަނީ ކުއްިލައކަށް ދިމާވާ ގަވެސް ައޅުގަނެޑއް 

ހަމައަށް ވެސް މި  އަހަރުން ފެށިެގން މިއަދާ 5ެއއް ނޫން. މިދިޔަ ހާދިސާްނއުޅޭ ދިާމވެގެއަކީ ުކއްލިއަކަށް ހާދިސާ

މައްސަލަ. އެހެންވީމާ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި މައްސަަލ  ނުައއިްސ ކުއްލިައކަށް ހުށަހެޅު ވާހަކަތައް ަދއްކަމުން

 ތުން ެއއީ...ތްބަލަިއގަބަލައިގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ވަަނ ބާބު 33. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި އިމެންބަރު، ުކއްލި މައްސަލަ ބަޔާންކުރަނީ މަޖިީލހުގެ ަގާވއިދުގަ ރި އިްއޒަތްތެ

ުގޅޭ ގޮތުން ިލޔެފައި  ްއސަލައާއައިްސ މި މަ ލިޔަމުން ،ލިޔަމުން، ިލޔަމުންއައިސް ވަނަ މާއްދާއިންސުެރ  145

އެްއގޮތަށް  ނިޒާމާ ،މިތަނުގެ ގަވާއިދާ ެއއްގޮތަށް މިއީ މައްސަލަ ގަނޑު. އެހެންވީާމ، މި  4އެބައޮތް އިނގޭތޯ ރަނގަޅު 

 އަރުވަން.އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ށްތެރި މެންބަރަގޮުތަގއި ދަންނަވަމުން، އިްއޒަތް ގެބަލައިގަެނވިފައި އޮތް ަމއްސަަލއެއް 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް އޭދަފުށީ

ވާހަކަެދކެވެމުްނ އާދެ! މި ަމއްސަލަިއގަިއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އަބަދުވެސް ރަީއސް.  ތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

މީސްމީހުންގެ މަްއޗަށް ކުެރވިފައި ހުރި  ،މީސްމީހުން ލަދުގެންނެވުމާއި ،މާއިކުރުއަންނަނީ ހަމަ މީސްމީހުން ފަޟީޙަތް
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ވާހަކަދެްއކުމަކީ އަުޅގަނޑަށް  މަްށ ސީދާ ކުރިން ނިންމަިއގެންތުހުމަތުތައް އެީއ ެއ މީހާ ކޮްށފައި ހުރި ކަންތައްަތކެްއ ކަ

 އަދި އެެހން ދީންތަކުގައި ވެސް އަދި ހީވަނީ އެއީ ރަނގަޅު ވާަހަކއެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެންެގ ދީނުގައި ވެސް

 އޭނަގެ މަްއޗަށް ކުރެވުމަކީކަމަކަށް އަދި ތުހުމަތު ށްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ެވސް އަިދ އާއްމު މުޖުތަމަޢުގައި ވެސް މީހަކަ

މީހެއް. މް ޞޫ މީހެއްގެ މަްއޗަށް ކުށެްއ ސާބިތުނުވާހާ ހިނދަކު އެ މީހަކީ މަޢުއެކަން ސާބިތުވުެމއް ނޫން. އެ

ނިންމަނީ އެ މީހުންނަކީ ކުށްވެރިެއއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ،  މި ވެސް  ފުރަތަމަ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމން އެންމެ

 ކުރުމަށް ޓަކަިއ އެ ކުރުމަީކ އެންމެ ރަނަގުޅ ކަމެއް ކަމަކަށް ައޅުގަނޑު ތްޙަުހން ފަޟީއެކަހަލަ ބަހުސް މިތާަގއި މީ

ދުވަހެއްަގއި ވެސް ހަމަ މިކަހަލަ ބޮޑެތި ފަޟީޙަތްތަކެއް  ކުރީމިހާރު އަޅުގަނޑުމެން  .ނުދެކެން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް 

ކިއުާމއި މިކަހަލަ ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެްއ ށް އެއްޗެހިމީހުން ކުރުމަށް، މި މަޖިލީހަކީ މީހުން ފަޟީޙަތްކުރުމާއި މީހުންނަ

ސަރުކާރު  ،އެހެންވީމާ، ާގނޫނުތައް ހެދުމާއި ނޑުމެންނަކީ.އަޅުގަ  މަޖިލިސް ހަދާއައިސް ތިބި މަޖިލީހެްއ. ގާނޫނު ންކުރަ

ށް އަޅުގަނޑުމެްނ ކަމަމިކަހަލަ ކަން، ސަރުކާރުަގއި ހުރި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމާ ،ހިންގުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި

 من " ލައިލާއިރުބަމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުެމން ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޘްފުޅަކަށް 

هللا މާތް  ،ދުނިޔެަމތީގައި މީހެްއގެ ަޢއިބުތައް ފޮރުވައިފި މީހާ "واآلخرة الدنيا في هللا َستَره مسلما   َسترَ 

ރީ މިހި ؛ހުންނަމީސްމީހުންގެ  !ެދއްވާނެ ވާަހކަ. ނިކަންިވސްނާލަބަލައިޢައިބުތައް ފޮުރވައެ މީހާެގ ދުވަހުން ޤިޔާމަތް

ކަންތައްތަުކގައި އަުޅގަނޑުމެން އެ މީހާ  ގެފައި ހުންނަ ސަމާލުކަން. މީސްމީހުންވިދެ  ކަށްމީސްމީހުންގެ ކަންތަ

ބޮޑަށް  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށްންނަނީ. ހު މި ކަމުގެ ހެކިތައްނުޖެހޭނެކޮށްގެން ވާހަކަަދއްަކންފަޟީޙަތް

ދެއްކެނީ. އެިކއެކި  ވިސްނަންޖެހޭނެ މީހެއްގެ ާވހަކަދައްާކއިރުަގއި ެއއީ ހަމަ އެންމެ އެކަށީގެްނވާ ގޮަތށްތޯ

މަުކ ޖެހޭނެ ކަމެއް. އެކަމައްސަލަިއގައި ވާހަކަދެްއކުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ބަހުސްކުރަން

ވެސް އެ މީހާއަކީ ހަމަ ކުށްވެިރއެއް ކަމަށް ނިންމައިގެން އަުޅގަނޑުމެން  އިނުންމަފުރަތަ ވޭއިުރަގއި އެންމެކުރެބަހުސް

ރުއާނުަގއި ވެސް އަންނަނީ ޤު ފަހަތުން ކީރިތި ުނވާނެ. ހަމަ ޢަދްލުވެރިކަން އަންނައިރުަގއި އޭގެކަންތައް ކޮށްގެން

ސާންތެރިކަން. ޙްއެީކަގއި އޭެގ ފަހަތަށް ައންނަނީ އި ުލވެރިކަމާ . ކޮންމެ ޢަދްއާދޭ ިއނގޭތޯއިޙްސާންތެރިކަން އެބަ

ވެްސ އެހެން މީހުންނާ ދޭތެރޭގަިއ ސާންތެރިކަން ޙްއެހެންވީމާ، ޢަދްލުވެިރކަން ައންނައިރުގަިއ ހަމަ އަުޅގަނުޑމެން އި

. އަޅުގަނޑުމެން ބާރު ހުރީމާ ހޭ ކަންތައްތައްބަހައްޓަންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެ

ން ެއއިގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން އުޅެފިއްޔާ  އެ ބާރުގެ ބޭނުން ނަހަމަ މަކުހުރީމާ އެކަބާރުކަންތައްތައް ކުެރވިދާނެ. 

  ނަހަމަ ތަނުގައި ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ކުރިމަތިވާނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވޭުތވެދިޔަ ގޯސްތަެކއް

ބުރަތް ޢިދިއުން. އެހެންވީމާ، ެއއިން ނަތީޖާައކީ ގެއްލުންތަެކއް ެވގެން ން އުޅުމުގެބާރުގެ ބޭނުންތައް ކުރަ ގޮތުަގއި

ވެސް މުސްތަުޤބަލުގައި ވެްސ އަުޅގަނޑުމެްނ ރަނގަޅަށް ކަންތައްަތއް ުކރުމަކީ ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން  ގެންލިބިގަނެ
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އެކީަގިއ  އެއް ވާހަކަތައް އެބަހުރި. އެހެންނަމަެވސް، ަވގުތު ނެތުމާތުން ހުރި ބަގޮ މިއާ ބެހޭކަަމކީ. ދެން ންވީ ވިސްނަ

 އަޅުގަނޑު ކުރުކޮށްލާނަން. ުޝކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ 

 ރިޤަށް.އަޙްމަދު ޠާ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް

ގެ ދަށުން މި މައްސަލަ ގެ )ށ(ވަނަ މާއްދާ  145ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މަޖިލިސް ަގވާިއދުގެ 

ވާނީ ފުލުހުން ޢުޔަކަށް ވާން ސަލައިަގއި އެ ަމއްސަލަިއަގއި ރަބޫލުކުރަނީ ހުށަހެޅި މައްގަ ައޅުގަނޑު  ،އިރުތް ބަލައިގަ

ޙަޤީޤަުތގައި ިމ  .ކީއެއީ ކުއްލި މަްއސަލައަ ؛ޖޭ.އެސް.ސީން ުނވަތަ ކޯޓުތަކުން ހިނގާ މައްސަލަަތްއ ނުހިނގާތީނުވަތަ 

 ެއއީ ްއލި މައްސަލައެއް ނޫން. މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅުދެްއކެިވ މެންބަރުން ހުށަހަޅައި އަދި ދައްކަމުންދާ ވާހަކަައކީ ކު

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހެންވޭރު ހާޖަރާެގ  .އެއް ައއި ވާހަކަ  ދުަވހު ކުރީއްސުރެ ހިނގަމުންއަހަރު ފަސްވަރަކަށް މީގެ

 ،ލުޠުފީ އެމްބަސީއަށް ަވދެ، އެ ވާހަކަަތއް ތިލަވެ هللا ަގިއ އެމްބަސީއަށް ވަނީ. ޢަބްދު މެއި 1ލުޠުފީ هللا ޢަބްދު

އެމްބަސީގެ ފަރާތުންނާއި ައދި  ،ެއ ވާހަކަތައް އަންަގއިނުދީވިްސއިން ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރ

މަރު ނަޞީރު ޢުކުީރގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު  ްއވާއޮ ގޮތުން ެއއްވެްސެއއްެޗްއ ނުބުނެ ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީން އެކަާމ ބެހޭ

ން އުފެދުނީމާ ދެން ެއ ނުތަނަަވސްކަގޮތުން ރައްޔިތުން ތެޭރގަިއ  ދީ، އަދި އެކަމާ ބެހޭެއއަށް ަރްއދު އެ ވާހަކަ ދެްއކީމާ

މި ބޫލުކުރަނީ ގަމައްސަލަެއއް ކަމަށް ައޅުގަނޑު ވަތް ކުއްލި މަޖިލީހަށް މި ޮގތުން  ވާހަކަ ނޫސްތަުކގައި ައއި

 ކީ. ސިޔާސީ ގޮތުން...މައްސަލައަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުއްލި މައްސަލައަީކ  މި .ަޑިއގެންފައި ހުންނެވީމައޮިޅވަ !އާދެ! މަޑުކުރަްއވާ ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިއީ ،ނޫން ،ނޫން

ކުއްލި  ހުށަހެޅުނުގުޅިގެން  ކަމަށް ވެދާނެ. ތި ވިދާޅުވި ބޭފުޅާއާ  މަނެތުނީތި ބޭފުޅާ އެ މައްސަލަ ކީއިރުގައި ވަަޑއިގެން

 މައްސަލަެއއް ނޫން.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް
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ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަަލއަކީ ިމ ސަރުކާރުން ކަންތައްތަެކްއ މާއްދާގެ )ށ(ވަނަ  145 ރައީްސ، އިްއޒަތްތެރި

ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑަްށ  .ެއއްނުދާތީ އެ ކަންތަްއތައް ފޮރުވުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މަްއސަލަވެމުންކުރެ

ޓަކައި ަރއީސް ޔާމީްނ ލުޠުފީގެ މައްސަލަ ފޮރުވުމަށްهللا ނީ. ޢަބްދުމީދުކުރައްދެއްާވނެ ކަމަށް އުވާހަކަދަްއކަން ފުރުޞަތު

ކުރިން އި ހުޅުމާލޭގަ އަދި  ،ދޭތެރޭަގއި ުބރިޖު އެޅުްއވި ބޭފުާޅގެ ވާހަަކާއއި އާއި މާލެއާ މި ރާއްޖޭގެ ތަަރއްޤީއަްށ ހުުޅމާލެ

މާކަށް ފާހަގަކުރެވޭ ދަރުމަވަންތަ ޑްައދި މުޅި ރާއްޖޭގެ ލޭން ،ހިއްކަަވއި އެއްބޮޑު ހުޅުމާލެއަށް ވުރެ ހުޅުމާލެއޮތް 

 .. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްކެއްތުހުތުމަތުތަ އަުޅވާބުީރގެ އިމާރާތެއް އެޅި ބޭފުާޅގެ ބޮލުގައި  25ހޮސްޕިޓަލްގެ 

ރިއްާޔ ހޫގޯހެއް ރައީސުލްޖުމްނަ ބޭފުޅެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ ވަޒީރުން ކުރާ ހުރިހާ ރިއްޔާައކަށް ހުންހޫރައީސުލްޖުމް

އަހަރު ފުރިފައިވާ ދަރިން ކުރާ ކަންތައްތައް ވެސް އެ މީހާގެ  18ެއއީ  ؛ގާ ކަމަށް ވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ ދަރިންނަ

މިހާރު  ،ނަމަވެއްޖެރިްއޔާ އެހެން ހޫލްޖުމްމިއަދުގެ ަރއީސު .ޒިންމާ ނަގަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ބަފައިން ޖެހޭނީ

ކުރަމުން އަދި ޖަލުގައި އަނިޔާނަގަންޖެހޭނެ. ގެ މައްސަަލއިަގއި ޒިންމާކުޑަކުދިން ހިޔާއިން ެގއްލިގެްނ އުޅޭ ކުޑަުކއްޖާ

އެހެންވީމާ،  ޖެހޭ.އޮންނަން އެބަރިއްޔާ ވެސް ޒިންމާ ހޫމިހާރު އެ ދާ މައްސަލައިަގިއ ވެސް މިއަދުގެ ަރއީސުލްުޖމް

މިނިސްޓަރުންނާއި އަިދ ހުރި ތައް މުގެ ގޮތުން ހަވާލުކޮށްފަިއވާ ޒިންމާޤާމަ އާރިއްޔާހޫއެއިެރއްަގއި ހުންނަ ރައީސުްލޖުމް

ރިއްޔާެގ ހޫއެއިރެއްަގއި ހުންނަ ރައީސުލްޖުމްބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ކުރާ ގޯސް ކަންތައްަތކުގެ ހުރިހާ ޒިންމާ  ކަމާ

ކަން ކޮށްފައި ހުންެނވި ބޭފުޅެއް. އޭުރގެ ސަރުކާުރގެ ރިއްޔާހޫއްޒަތްތެިރ ަރއީސަކީ ވެްސ ރައީސުލްޖުމްބޮލަކު ނޭޅޭނެ. އި 

ކަމެއް އިއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ  ގޯސްކޮށް ހިނގާފައި ެވސް ހަމަ ހުންނާނެ. އެ ހުރިހާ ރެއިން ވަރަށް ގިނަ ކަންތަްއތައް ތެ

ހަވާލުެވ ހުންނަ މުވައްޒަފެްއ، ެއ  މުއައްސަާސއަކާއެ ހުންނެވި މިނިސްޓަރެއް ނުވަތަ  ްއގައިބޮލަކު ނޭޅުވޭނެ. އޭރެ

ނަގަންޖެހޭނެ ކީ އޭރުަގއި ހުންނަ ރައީސަކު އޭގެ ހުިރހާ ޒިންމާއެއް މުވަްއޒަފެްއގެ ބޮލުގައި ެއޭޅ ޒިންމާތަކަ

ފާަހގަކުެރވެނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ާރއްޖޭގަިއ  ގޮތަްށ އަުޅގަނޑަށް ކަންތައްތަެކއް ނޫން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މިދެންނެވި

ލަ ފެންމަތިވީމާ އެކަން މައްސަ ގެހާޖަރާގޭ ލުޠުފީ ،ގައި ބޮޑެތި ބާޣީ 3 ބަރުންނޮވެ 1988ގައި މިހާރު ޙްމަޝްރަ

 ށްމަދުވަހު ހުށަހަޅައިގެްނ އުޅޭ މައްސަލަެއއް ކަޓަކައި އަހަރީޓަަކއި އެމް.ޑީ.ީޕެގ މެންބަރުން އުފާކުރުމަށްއޮއްބާލުމަށް

އަޅުގަނޑަށް މާނަކުރެވޭީތ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން އަުޅގަނޑު ވާހަކަ ނިންމާލަން. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

  ފުރުޞަތަށް.ދެއްވި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބެހޭ ނުކުތާއެއް. އުނގޫފާރު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނިޒާމާއަދެ! 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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  ވާހަކަދެްއކެުވން:އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު 

ކަތަކެއް ދެކެވެމުންދާތީ މެންބަރަކު ފާހަގަކުރެްއވީތީ އެކަން ވާހަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް 

މި ސަރުކާރުން. ެއކަން  ކޮްށގެން ގެްނނާނީއިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ހާޖަރާޭގ ލުޠުފީ ހައްޔަރުސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަން. ހަމަ 

އެކަްނ ކުރެްއވުނީސް. ެއީއ  ،ނަމަނު ނުކޮށް އިހުމާލުީވ މިދިޔަ ަސރުކާރުން. މިދިޔަ ސަުރކާރުން އެކަްނ ކުރަން އުޅު

ސަުރކާރުން. އެ  ގެންނެވީހައްޔަުރކޮށްގެްނ ުދަވސް ތެރޭގަިއ  ދެ ،ުދވަސް ހަމަ އެއް ކުޑަުކއްޖަކު ސިލޯުނގައި ުހއްޓާ 

ވާަހކަދައްަކވާތީ އަުޅގަނޑު އެ  އިބޮލަށް އެކަން ޖަްއސަވަ  ގެމި ސަރުކާރު  ،އެހެންވީމާ، އެ ސަުރކާރުން ެއކަން ނުކޮށް

 ޝުުކރިއްޔާ. ން.ހަގަކޮށްލަމައްސަލަ ފާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޟޫޢުގަިއ އުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި މައާދެ! . އިގޮތުގަ  އެްއގެބަލައެއްނުގަެނވޭ ނިޒާމީ ނުކުތާ

 ހުރިހާ ލިބިވަަޑއިގެންވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެދިަވަޑއިގެން ިތއްބެވި ބޭފުޅުްނެގ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު 

ވަނީ ފުރުޞަތެއް އެރުިވފަ. އެހެންވީމާ، މި ުކއްލި  އެދިަވޑަިއގެންެނވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު މި ،ބޭފުޅުންނަށް

 ހިސާބުން ނިމުނީ.  މައްސަލަިއގެ ބަހުސް މި

 

 ޖެހޭ ބިލާއި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަން  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް. ދެ ބިލެއް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ އެނބުރެނީ މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުމި ދެން  އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު

 ރާރެއް. ގަބިލަާކއި  !މާފުކުރައްވާ ،ނޫން

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުީމ  ،މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ؛ފުރަތަމަ -{5.1}

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ  ކިޔުން އަޅުގަނޑު މި އިްއވަނީ.  ކޮމާސް އެންޑް އިންޑަސްޓްީރޒްގެ ބިލުގެ ފުރަަތމަޗެމްބަރ އޮފް

 ޗެމްބަރު އޮފް ކޮމާސް އެންޑް އިންޑަސްޓްީރގެ ބިލު. 

 ރިއްާޔގެ ހޫދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް ،ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ޖިހާން މަޙުމޫދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  -{5.2}

އަާސސީެގ ދަށުން ހަމަ އެ ޤާނޫނު،ސީގެ ދަށުން އުަފއްދަވާފަިއވާ ިހޔުމަން ރައިްޓސް ކޮމިޝަންގެ ބާުރ ޤާނޫނުއަސާ

 އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަރާރު. ގަަފިއވާ ވިސުޕްރީމް ޯކޓުން އެ ޤާނޫނުައސާސީާއ ިޚލާފަށް ނިގުޅަިއގަނެއުފައްދަވާަފއިާވ 

އަސާސީގެ ދަށުން އުފައްަދވާފަިއވާ ހިޔުމަން ރައިޓްސް އްޔާގެ ޤާނޫނުރިހޫދިވެިހރާއްޖޭގެ ޖުމް ؛ކިޔުން މި އިއްވަނީ
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ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އުފަްއދަވާފަިއވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފަްށ ހަމަ އެ  ،ކޮމިޝަންގެ ބާރު

 ރާރު.ގަނިގުޅަިއގަތުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 

 

 ޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަ  .6

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ސް ކުރިއަށް ިމ ހުގަިޑއިރުގެ ބަ ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު ދެ ،. ކޮމިޓީތަކުން ހުަށހަޅާ މައްސަލަ. ެއގޮތުނ6.1ްއާދެ! 

މަތީން ފަނޑިާޔރަކު ަވކިކުރުމަށް ހުށަހެޅިފަިއ އޮތް ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް  ގެންދަނީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދަގއިވާ ގޮުތގެ

ސެއް ހުގަިޑއިުރގެ ބަ ދެ ؛ސްހުާވފަ. އަޅުގަނޑުމެން މި ބައްނަށް ފޮނުތަ ވަީނ މިއަދު މި  މިގެންގޮސް އެ ކޮމިޓީ

 މަނިކުފާނު ފަނޑިޔާރުސްކުރުމަށްފަހުގައި ހު. ދެގަިޑއިރުެގ ބައިކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ލާޒިމުކުރޭ މި މައްސަަލއިގަ 

އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  ،ްސގެ ތެރެއިން ހުގަިޑއިުރގެ ބަ މި ދެ ޭގނެ.ވޯޓު ނެނތަނުގައި  ވަކިކުރަްނ ފެނޭތޯ ނުވަތަ ނުެފނޭތޯ މި

 8ށް .ސީއަންޕީ.އެމިނެޓު.  10ށް ޕީ.ޕީ.އެމަ މިނެޓު. 10މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  12ގަިޑއިރާއި 1މި ލިބެނީ  

ޓު. އަުޅގަނޑު މިނެ 2އަދި އަމިއްލަ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް  .ނެޓުމި  7އަށް މިނެޓު. އެމް.ޑީ.އޭ 

ބޭފުޅުންނަށް މި ޕާޓީތަކުގެ  ؛ޕީ.އެން.ސީ، އެމް.ޑީ.އޭ ،ޖުމްހޫރީ ،ޕީ.ޕީ.އެމް ނަން.ގުތު ހުޅުވާލަމުން ދަންނަވާސްގެ ވަ ހުބަ

ލީ އިައޅުަގނޑު މިހާރު މި ހުޅުވަ އަރުވަން. ކުރަނީ ތަންކޮޅެއް ދިގު ވަގުުތކޮެޅއްތުސްގަ ވާހަކަދެްއކުމަށް އަޅުގަނޑު 

، މި ދަންނަވަންޖެހޭ. އެހެންވީމާފުރަތަމަ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު  އަދި !އާދެ! މަޑުުކރައްވާ ސްގެ ވަގުތު.ހުބަ

 މީއަށް ދަންނަވަން. ހުރިޕޯޓު ހުށަހަޅައިދެއްވުމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:މީ ހުމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަ

 12ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  19 ،ގައި ޭބއްވުނު 2019ޖޫން  25ޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ރިޕޯޓަކީ 

ގދ.  ،މަތީން ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ަގއިވާ ގޮތުގެ 154ގެ ވަނަ ޖަލްސާގައި ދިވެހިާރއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ 

ރަޝީދު މެޖިސްޓްރޭޓުކަމުގެ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމާ  އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މަޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު 

ދިރާސާކުެރއްވުމަށް ަމއްސަލަ ވާފައިވާ ފޮނު ށްގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަ ބެހޭ

އެ މައްސަލަ މި ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތެުގ ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން

ހިތަދޫ އުތުރު  ،ކޮމިޓީްނ ދިރާސަކުރެްއވުމަށްފަހު ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުއްވީ . މި މައްސަލަރިޕޯޓު

. ފީފުޢަމެންބަރު ޙަސަން  ވަނީ ވިލުފުށީ ދާއިާރގެދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް. އަދި ތާއީދުކުަރއްާވފައިވާފައި 

ހެންވޭރު ހުޅަނގު  ؛ވަޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންނަކީކޮމިޓީަގއި ހިމެނި އިުރ،މި މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެްއވި



56 

 

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން  ،ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ،ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ަލޠީފް

 ޒަރީރު،މަިތވެރި ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން  ،ޒުޢިއްއުތުރު ާދއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މު ހެންވޭރު ،ޙްމޫދުމަ

ކެންދޫ  ،ޟާގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު އިބްރާހީމް ރި ،ޢަބްދުލްޙަކީމް މްހީޝަهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އަދި ައޅުގަނުޑ އިމްތިާޔޒު  ،އިންރު ސަޢުދު ޙުސަލީ ދާއިާރގެ މެންބަވިލިގިނ ،އިންދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަ 

 ރީ ކޮމިޓީއަށްލާނަން. ޖުޑީޝައި ގެންެދވުނު ގޮތް ދަންނަވަމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު. މައްސަލަ ކުރިއަށް ،މީހުފަ

 އޮތް ެއ ޖެހިއިރ4ުގެ 2019 ޖޫން 25މައްސަލަ ދިރާސާކުެރއްވުމަށް ޮފނުވުމާ ގުިޅގެން  ެނވިފަިއވާސުރުޚީގައި ދެން

ގޮތުން ކޮމިޓީަގއި  ގެންދާނެ ޮގތާ ގުޅޭވަނަ ބައްދަލުވުުމގައި މި މައްސަލަ ކުރިއަށް  8އަހަރުގެ  ކޮމިޓީގެ މި

ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ބެހޭ މަޝްވަރާކުެރވުނު. އެއަށްފަހު މި މައްސަލައާ

ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  ،ދިރާާސކުރަްއވައި  ،އް ކޮމިޓީން ބައްަލަވއިިއގެ ިލޔެކިޔުންތަ ފޮނުވާފައިވާ ަމއްސަލަ

 2008/10ނޫނު ނަންބަރު ގާ މި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިަވނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީާއއި 

ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް  އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ދި އި އަ( އާނޫނުގާޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުގެ )

ކަންކަމަށް  ނުެއްއގޮްތވާ މަތީންތޯ ބައްލަވާފަިއވޭ. މިދެންނެވު ތްތަކާއަކަނޑައަުޅއްވާަފއިވާ އިޖުރާކޮމިޝަނުން 

ވަނަ ބައްދަލުވުމުަގއި މި މައްސަލަ  8އަހަރުގެ  މިކޮމިޓީގެ ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު  2019ޖޫން  25 ،ރިޢާޔަތްކުރަްއވައި 

ަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ ިއއްތިފާޤުން. ކޮމިޓީން ނިންމި ވެ ގެން ޯވޓުަގއި ަބއިވެރި އަްށ ަވޑައި ނިންމާފައިވަނީ ކޮމިޓީ

މެޖިސްޓްރޭޓު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ލާނަން. ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭ ކޯޓުގެ ވައިގޮތް ދަންނަ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަުނންގޮ މެޖިސްޓްރޭޓުކަމުގެ ަވޒީފާއިްނ ވަިކކުރުމާ ބެހޭ

ވަނަ ޖަލްސާގަިއ  12ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  19 ،ަގއި ބޭއްވުނު  2019ޖޫން  25ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ 

ބޭްއވުނު މި ވަނަ ދުވަހު  2019ޖޫން  25ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުާމ ގުޅިގެން މި ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރެްއވުމަށްފަހު 

ަވނަ ބައްދަލުވުމުަގއި ކޮމިޓީއަްށ ވަަޑިއގެން ޯވޓުަގއި ަބއިެވރިވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ  8 އަހަރުގެ ކޮމިޓީގެ މި

 އިދެންެނވުނު މަްއސަލަ ޖުޑީޝަލް ސަރިވސ ކޮމިޝަނުން ބައްލަވަ އިސްވެ ،ވަނީއިއްތިފާޤުން ނިންމާފައި

ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ) 2008/10 ނަންބަރު ނޫނުގާ ،އްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޖުމްހޫރިނިންމަވާފައި

ކޮިމޝަނުން ކަނޑައަުޅއްވާަފއިާވ  ސަރވިސް އަިދ އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޖުޑީޝަލްއި (އާނޫނުގާކޮމިޝަންގެ 

ދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް މެ އާ . އެެހންކަމުން، އެ ަމއްސަލަކަމަސް މަތީން ތްތަކާ ެއއްގޮްތވާ ޮގތުގެއައިޖުރާ

ލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް. ވީމާ، ގދ. ތުްނގެ މަޖިގަންނަވާނެ ގޮެތއްެގ މަތީން މައްސަލަ ނިންމަވައިެދއްވުމަށް ަރއްޔިފެނިވަޑައި 

ަވކިކުރުމާ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު މެޖިސްޓްރޭޓުކަމުގެ ަވޒީފާއިން ޓު ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭ

މި ކޮމިޓީން  އިރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަިއގަގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  ބެހޭ

މަތީން މި  ގޮތެްއގެ ނެނިންމެވި ގޮތުގެ މައްޗަށް ިރޢާޔަތްކުރަްއވައި މި އިްއޒަތްެތރި މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ
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 ވުނުދިރާސާކުރެ  ގެލައި އަދި މައްސަލެވި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން. އި އެކުަލވަ  ންމި ކޮމިޓީ މައްސަލަ ނިންމަވައިެދއްވުމަްށ އެދި

 މަޢުލޫމާތު ގޮުތގެ ގަތް ރުވެވަަޑއިހާޒިރުެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުން ހާޒި ގައި ހުަށހަޅާފައިވާނެ. އަދ1ިއިންޑެކްސް  ރިޕޯޓު

ރަށް ބޮޑަށް ޮކށްދެއްވި ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ވަމަސަްއކަތް ގަމިާއއެުކަގއި ހުށަހެޅިފަިއވާނެ. މި ކޮމިޓީ ވެސް 

. ދަންވަން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ގޮތުން އެހީތެރިވެެދއްވި ުހރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަން. އަދި އިާދރީ ޝުކުރު

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް..

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޖާބިރުهللا ޢަބްދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ 

 

 ލަ()ނިޒާމީ މައްސަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ޖާބިރު  هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ތަނަށް  ވަރަށް ދީލަތި ބޭފުޅެއް. އަުޅގަނޑަކީ އަިމއްަލ ހައިސިއްޔަތުން މިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިއއްޒަްތތެރި ރައީސަކީ 

 . އްކުާރ މީހެޕްރެޒެންޓުކާިށދޫ ރައްޔިތުން ރެ ،ހޮވިގެން ައިއއްސަ ހުރި

 

   ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާ ބަލައިގެންފީމު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް ވަގުތު އިތުރުެވގެންާދނެ. 

ަގއި. އެހެންވީާމ،  11:50ައޅުގަނުޑމެން މި މަސައްކަތް ފެށީ ގަިޑއިރުވާނެ.  2އަޅުގަނޑުމެން މި ބަހުސްގަިއ 

ަގއި. އަުޅގަނުޑ  2:20ކަންކަމަށްފަހުގައި ގޮސް މި ބަހުސް ނިމޭނީ  ރަށް ހުއްޓުމާއި މިއަޅުގަނޑުމެން މެންދު

 ގެ މަސަްއކަތް، އެ މިންަވރަށް ޖަލްސާއިކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން ހަދަ 2:20ިޑއަކީ ކުރަނީ މިއަުދގެ ވޯޓުޭދ ގަގަސްތު

هللا ޢަބްދުމެންބަރު  ިއއްޒަތެރި ނޑިތީމު ދާއިރާގެކަ. ލެވިފައި ވަނީ ބަހުސްގެ ަވގުތު ހުޅުވަ ން. މިހާރު މިއުގެންދިކުރިއަށް 

 .ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢަބްދުލްޙަކީމް  ޝަހީމް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކަނޑިތީމު

ތިނަޫދ  ގދ.، ވާހުށަހަޅާފައި މުމަށްފަހުގައި ތަޅުމަށްންއާދެ! ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ައޅުގަނޑުމެްނނަށް މި މެޖިސްޓްރޭޓުގެ،  ؛އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ މައްސަލަ މެޖިސްޓްރޭޓް، ޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެމެ

އެކި ަފދަ މައްސަލަތައް ހުރި ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ ކުރާ ގޮތުަގިއ ވަރަށް ބައިވަުރ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލު
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ވެސް ކޮންެމވެސް ވަަރކަށް  ޑު އަޅުގަނ ށް ވީމާ ިއންނަ މީހަކަޖުޑީޝަރީ ކޮމިީޓަގއި ކީ ވެސްއިނގޭތޯ. ދެން ައޅުގަނޑަ

އުޅޭ  އަުޅގަނޑު މަިއގަނުޑ ގޮތެއްަގއި ބުނަން މި ،ސް. އެހެންނަމަވެތޯކިހިނެއް ހިނގާ ކަމެއްލިން މިއީ ކިހިނެއްއިބަލަ

ޤީޤަތަކީ ޙަ ދަނީ. މުން މިމިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ތަޅުމުގައި ވާހަކަެދކެވެ ށްމި ޤާީޟގެ ސުލޫީކ މައްސަލައަ ،އެްއޗަކީ

އެންމެ ދަށު ެލވެްލ  ޤާޟީންގެ ނޫނީ ފަނޑިޔާުރންގެ ހުންނަންވީ ސުލޫީކ މިންގަނުޑގެ ،ން މި ދޭހަކޮށްދޭ ެއއްޗަކީ އިމި

އެންމެ ބޮޑެިތ އެވަރު އަރާ ކީްއވެާބވައޭ ށްބައެއް ބޭފުުޅން އެބަ ހިތަން މި ސާފުކޮށްދެނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީ

ުއޅެނީ މިއަށް  ކުޑަުކޑަ މައްސަަލއެއް ކީްއެވބާވައޭ މިިއ، މައްސަލަެއއް ނުލަ އިުރގައި ޮބޑުމައްސަލަތައް ހުރި

ން މި އިމުކަްނ ފަނޑިޔާރުންގެ ހުންނަންޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑު މި އްފަނޑިޔާރުންގެ މުހި ،ގެނެސްގެން. އެހެންނަމަވެސް

 ގެ ުސލޫކީ މިންގަނޑު ބަހައްޓަންވީ އަދި މެޖިސްޓްރޭޓުންއި ޔިތުންނަށް ފަނޑިޔާރުންނާ އްދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަދެނީ. އިއަންގަ 

ކުރާ ގޮުތގައި ގޮތް މިކަމުން ވަރަްށ ސާުފކޮށް އެނގިގެންދާނެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި އަުޅގަނޑު ގަބޫލު

އޮތީ.  އެޅެން މަގަށްބޮޑެތި ފަނޑިޔާރުްނގެ ެވސް މައްސަލަތަްއ އަުޅގަނޑުެމންނަށް ނިންމިގެން މި ރާއްޖެ ހަމަބޮޑެތި

ަބއި ަބއިކުޅަތެއް ނުިހނގާ، ހަޔާުތގެ ޢަކުރަންީވ ިއންސާފުވެރި ޝަރީން ގަބޫލު، ހަމަެއއާެއކުަގއި ައޅުގަނޑުމެއެހެންވީމާ

ވަނީ  ސަބަބަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހޭދަކުރޭ.  އެބަ މި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ަރއްޔިުތން ޖަލުގެ ތޭރިތަކުގެ ތެރޭަގއި 

ހުރި. އްޤުތަަކށް އަރަިއގަނެފައި އެބަޙަ ބޭފުޅުންގެ  ރާއްޖޭަގއި ނުހިންގި، އެމި ތެއް ޢަރީދުލުވެރި، އިންސާުފވެރި ޝަ ޢަ

ކުރާ ގޮުތގައި މެޖިސްޓްޭރޓުން ވެސް އަދި ޤާޟީންގެ ގަބޫލު ނޑުމުގައި ައޅުގަމި އިހުމާލުތައް ވުހުރި. އިހުމާލުތަކެއް އެބަ

އެކީަގއި ދަންނަވާލަން. މި  ތިާރމާހުބާއި އިއަދަ، ވަރަށް އޮތް. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަަރށްއެބަ ވެސް އިހުމާލު

ތިބުމަީކ  މިއަދު ގޭަގއި ތިބިން ޤުބަލު ނަގާލި މީހު، މި ރާއްޖޭގެ މުސްތައި ލަމި ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓުކޮށް ،އި ލޫޓުވާލަރާއްޖެ 

ހަކަްށ ވީހާވެސް ައވަ ނަށްަރއީސް ާޔމީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގަނޑުމެންނަށް ބަލައިގަެނވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެއީ އަޅު 

ފުޅާައށް ވެސް ހައްުޤވާ މިންވަރު ިލބެންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ބޭ އެ ،އިދުލުވެރި، އިންސާުފވެރި ަޝރީއަތެއް ހިންގަ ޢަ

ދިޔަިއރު ކަމެއް ނުކުެރިވގެން، ެއ މަސްެވގެން 7 ،ަތނުގައި  ވާ މިކަ ދައްވާހަކަކުރަން. ބަެއއް ބޭފުޅުްނ އެބަ ގަބޫލު

ެއ  އްސަކޮށްލާފައޭ ގޮ މުޅި ދައުލަތް ބަނގުރޫޓު ؟ނީމަސް ވެގެން ކިހިނެއްތޯ ކަމެއް ކުރާ 7 އޮތީ. މި ސްޓްރޭޝަނޭފުރަ

އެންމެ . އެ ބުނަނީސާފުކޮށް ވަރަށް މީހުން ާލރީގައި ޖެހުނު މި ދައުލަތުގެ  ،ިހފި މީހުންއުޅެނީ. އެ ލާރިތައް ބޭނުން

 އެބޭފުޅުންނަށް ނޫނެކޭ ބުނަމުންދިޔަ މަންޒަރު މި  ގައިނު ތަ ކުޑަމިނުން އެ މައްސަލަ ަބހުސްކޮށްލަން ވެސް މި

މި މަޖިލީހުގެ އެތަްއ ކުރާ ޮގތުގައި ނިމޭއިރުަގއި އަުޅގަނޑު ގަބޫލު  އިފެންނަނީ. މި މައްސަލަތައް ރަނގަޅަށް ބަލަ

 ވެފައިރަްއޔިތުންގެ ަފއިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރި ޖޭގެ ރާއްިދވެހިގޮުތގައި ކުރާ ަގނޑު ގަބޫލުހުސްވާނެ. ައޅުގޮނިޑއެއް 

މު އްއާ އަދި ިދވެހިރާްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ،  ގަބޫެލއް ނުކުާރނަން މި މަޖިލީހުގައި ތިބެޭވނެ ކަމަކަށް. އަޅުގަނޑެއް 

 ޑުައޅުގަނ ވެސް ނެފައި ތިބި މިނިސްޓަރުންށް އަްތކޮށްޕަން ބުދަށަ، ދަތްދޮޅިއިށް އަތްޮކށްޕާލަދޮޅިދަށަރައްޔިތުންގެ 

އަޅުގަނޑެްއ  ކަމަށް ތިބެންޖެހޭނެ މީހުން ތަންތާ  މިކަމާއި އިޙުތިރާމް ލިބިގެން ވެރިދުލުޢަގަބޫލެއް ނުކުރާނަން އެއީ 
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. ލާކުކޮށްފިއުމު ހަޤަމުޅި  ؟ވާހަަކއެއް ަދއްކަްނތޯކޮން ެތދުވެ، އީސް ޔާމީންގެ ދިާފއުަގއި ދު ރަގަބޫލެއް ނުކުރަން. ިމއަ

 ނޫން. އްމަހެ 7އަުޅަގނޑުމެން އާރާސްތުކުރަން.  އުމުޤަމި އުޅެނީ  ނޑުމެން މިޅުގަ. އަކޮށްފިއުމު ބަނގުރޫޓުޤަ މުޅި

ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ނިކުމެ ައދި މި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ  ނީކުރާއުމު އާރާސްތުޤަ މެން މިއަޅުގަނޑު

ރާއްޖެ ދަނީ. މި  އަހަރު ފުރިގެން މި 14ކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަންމި ތިބީ މިކޮްށ އް އެ އާސާފުކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ

 އަުޅގަނޑުމެން މި ތިބީ ސާފު މެޖޯރިޓީއަކާނުއިރު ުރ ފުރުއަހަ 14. ތިބީބަދަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެްނ ނިކުމެ މި

ކުރަންީވ ގަބޫލު މިއަދު އެހެންވީމާ، ން މި ހޯދަނީ.ރައްޔިތުންގެ ާތއިދާއި ލޯބި ައޅުގަނޑުމެމަޖިލީހަށް ވަދެ.  ްއކޮށް މިއެ

 ެއއީކަން ަރއްޔިތުްނގެ ޕާީޓއަކީ ައކީއެމް.ޑީ.ޕީ ނަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން .ލުކުރާނެއްޖެ ވެސް ބަދަރާޤީޤަތަކީ މި ޙަ

 ވަރަށް ސާފުކޮށް ގެންނަން ޮއންނާނެ. ޝުކުރިއްޔާ ދެްއވި ުފރުޞަތަށް.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 .އްމަދު ނިހާދުމުޙަމެންބަރު  ިއއްޒަތްެތރި ފޭދޫ ދާއިރާގެމެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ނިހާދު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

 ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރީ ކޯޓުގެ  ގދ. ؛ރިޕޯޓުއޮތް  މިމިއީ މިއަދު ހުށަހެޅިފައި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޖޭ.އެސް.ސީން ކަމުގެ ވަޒީފާއިން ަވކިޓްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލާފްޟިލް އިްބރާހީމް ރަޝީދު، މެޖިސްޓްރޭ

ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު  ހުށަހެޅި މައްސަލަ  އަޅުގަނުޑމެންގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށްފައި ނިންމި

ކުިރއަށްދާނީ. ދަތްދޮޅި ވިއްދަިއގެްނ  ތައްކަންތައް މަތިންތޯ، ނޫނީ އަދި އެހެން ގޮތަކުްނތޯ މި ،ތޯތިރިން މި ބަލަނީ

ޖުޑީޝަީރ  ގި ޖަރީމާތަކުގެ މައްސަލަ ވެސް ހަމަ ނުބެލިގެން އުޅެނީ މި ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން. އަޅުގަނޑުމެންގެހިން

. އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ މައްސަލަިއގަިއ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ  ނެތްށްކަންތަްއތަކެއް ާވކަ ނުކޮށެއް މިއިޞްލާޙު

ވެްސ  މިއަދު ،މި ލިބެނީ ލޫމާތުޢުއަުޅގަނޑުމެންނަށް މަ ދިމަދިމާލުން އެިކއެކި  ،ކަންތައްތަްއ ދިރާސާކުެރވި، ެބލޭ ހިނދު

ތަުކގެ ސް ޗެކުމައްސަލައެްއަގއި ސަސްެޕންޝަނުގައި ކަމަށް. އަދި ބައިވަރު ބައުން ގެ އެބޭފުޅާ ހުންނެވީ ޑްރަގު 

ރުން، ޔާ ފަނޑިުހރި ކަމަށް. މިއީ ހަމަ ިއޭވ އަޑުަތއް ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިފަދަމައްސަލަތަކެއް ވެްސ އެބަ

ކުރާ ކަމެްއ ވެސް ގަބޫލުއެއީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ެއއްގޮަތކަށްތަުކަގއި ބައިިތއްަބއިގެން އިންސާފު ހޯދޭނެކަމީ ފަނޑިޔާރުގެ

 ންގޮތު ގުޅޭފައިވާ ރިޕޯޓާ ހުށަހެޅި މި  އަދު މި .އެބަތައްތަކަށް އިންސާފު ލިބެންޖެހޭ ނޫން. މިފަދަ ހުރިހާ ކަން

 ނަާވލަން ބޭނުން. ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުން. އަޅުގަނުޑެގ ހުށަހެޅުމަކީ މިއީ އިތުރަށްއަޅުގަނޑު އެްއޗެއް ދަން

 ގުޅޭ އެންމެ އަވަހަކަްށ މިއަުދން މިއަދަށް މި ރިޕޯޓާ ބަލަިއގަެނ ވީދެން ބަހުސްކުރަންޖެހޭ ކަމެްއ ނޫނޭ. މި ރިޕޯޓު 

ދު ފުއްދުމަށް ޢުއައި ވަވެގެން  އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށްމުން ބޭރުކުރުމަކީ ޤާ، މި ފަނޑިޔާރު މައިއަޅަ ަވޅުގޮތުން ފިޔަ
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މު ކަމެއްެގ ގޮތުގަިއ. އެހެންވީމާ، ަވގުުތ އްންކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހިފައިވާ މުހިޤީކުރާކަން ޔަ ޓަކައި މަސަްއކަތް

ށަހަޅަން. ހުގަިއ ވޯޓަށް ިދޔުމަށް ހުހުށަހަޅަން. އަދި ެއއަށްފަ ޓު ބަލައިގަނަން އަުޅގަނޑުޓަކައި މި ިރޕޯބޭކާރުކޮށްނުލުމަށް

   ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިބްރާހީމް ރަޝީދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ  މެންބަރު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  އްެކވުން:ވާހަކަދެރަޝީދު  އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް  މުޙައްމަދު ނިހާދު މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި ފޭދޫ ދާއިރާގެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ފަހުބަސް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އެންމެ ބޮޑު ފަނޑިޔާރަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން.  ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.އަޅުގަނޑު ތާއީދު

އާިއގެްނ  19އޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާ .  ރައްޔިުތން. ދިވެހި ރައްޔިތުން ވަނީ ފަހުބަސް ބުނެފަބުނާނީ ވެސް ދިވެހި

އިމުކުރުން. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން މެންޑޭޓުގެ ތެރޭަގިއ ޤާލީ އިންސާފު ޤާއިންތި ،ަގއި ހިމެނޭ 19އެޖެންޑާ  ،ނިކުތީ

 ސްޕަބްލިކް ޑިފެންޑަރދެއް. ޢު އަުޅގަނޑުމެންީވ ވަ ެއއީ ؛ނޭ ކަމެއް. ޝަރުޢީ ާދއިާރގެ އޮނިގަނުޑ ިއޞްލާޙުކުރުން ހިމެ

ވެްސ  އެއީ  ؛ދެއް. ޖަވާބުދާރީކުރުމުގެ ަދއުލަތެއް ބިނާކުރުންޢުއަޅުގަނޑުމެން ވީ ވަވެސް  އީއެ؛ އިމުކުރުންޤާ

 14ލަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަންކަން ނިންމާ ައަވހަށް މިވީހާ ދެއް. ރައްޔިތުން އެދެނީ ޢުއަޅުގަނޑުމެން ވީ ވަ

ރަނަގުޅ ޖެ ކޮބަިއކަން ނަްށ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާފުވެއްދިަޔއިރުަގއި މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންެވގެން އަހަރު

ނީ ކޮންބައެއްަކން ވަރަށް ސާފުކޮށް ދިވެިހ ރުންނަކީ. ކޮަބއިކަން ރަނގަޅު މެޖިސްޓްރޭޓުންނަކީ. ވަިކކުރަންޖެހެޔާފަނޑި

 އުމުަގއިޤަ  މި ންވުރެ ިދެވހި ރައްޔިތު ަގއި ތިއްެބވި މެންބަރުންނަށްިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހު ނަށް އިނގޭ. މިރައްޔިތުން

ލަތްތަްއ ސީސޯޝަލް މީޑިއާާއއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން، ވައިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ބޮޑަށް ސާފުވޭ މާ ންހިނގާ ކަންކަ

ން އެންމެ ަފއްާކ ދަލުވަާރއްޖެ ބަ އޮީތ، މި ގަނޑުމެންގެ މި ރާއްޖެ މިައޅު ންބޭނުންކޮށްގެން ދަްއކާ ވާހަަކއި

، ނަަގއިގެންފުރާޅުން ޓިނުގެ ގޭ  ންނަށް އިނގޭ ފަނޑިޔާރުން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، އަުޅގނޑުމެއޮތީ ގައި މިލާޙަމަރު

ކާުކކަން. އަުޅގަނޑުެމންނަށް އިނގޭ ރައްޔިތުންގެ  ނީޅުްނގުލައިގެން ގެ ގޮސް ޖަލަށްެގންރުން ޔާފަނޑި ކޫއްތާފައިދަމާ

 އި ނެރެ ޖަލަށް ދަމާކޫއްތާފަ ިއ،މިތަނުން އުކަމަތީންނާއި އެތަންބަރުންނަށް ތިބި ބައެއް މީހުން ފާރުމަޖިލީހުގެ މެން

 ދައްކަން މާ  އަޅުގަނުޑމެން މި ވާހަކަ ތައް. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވަނީ އިންސާފު.ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަލީކަން. މިއީ 

އޮންނާނެ. އެ މައްސަލަތައް ގެނެސް ށް ބައިވަރު މައްސަލަަތއް ވަރަ އިގިނަ ވަގުތު ނަގާނެ ކަމެއް ެނތް. ޖޭ.އެސް.ސީގަ 

ެއ  ،ޕްީރމް ކޯޓު ފަނޑިޔާރުގެއަށް ހަދަންވާ އެްއޗެއް ހަދާފައިސު ،ވަިކކޮށްފައި ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން ހަމަ އެއްދުވަހާ

ތުރު ބަހުސެއް ކުރާނެ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެންގެ މަސައްކަތަިއގެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްދާންވީ. އި
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ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އިއް ނެތް. ފޭދޫ ދާއިރާގެ ކަމެ

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް.އި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އި  އަރުވަނީ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެޝުކުރިއްޔާ ޢިއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި 

 އަޙްމަދު ސަލީމަށް.

 

 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

 ،އުޅެނީ ޤާޟީއެއް  މިއަދު ހުށަހެޅިގެން މިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަނެއްާކވެސް އިޝުކުރިއްޔާ 

ިވޔަސް އަދި ވިޔަްސ، އަދި ެމޖިސްޓްރޭޓެއް މަްއސަލަ. ދެން އަޅުގަނޑު ދަންަނވާނީ ޤާޟީއެއް މެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ 

ލިބެންޖެހޭ އަދަބު ލިބެންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް،  އެ މީހަަކށްއެހެން ބޭފުޅެއް ވިަޔސް ުކށެއް ކޮށްިފއްޔާ 

ތަން. އޭގެ މަތިން  ލާއިދުވަސް ދުއްވަ  މީހާގެޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ވީހާވެސް ައަވހަކަށް ނިކަމެތިއަ

. އެހެންވީާމ، ހަމަ މަތިން ވެސް ގޯސްތައް ހަދައިގެން މައްސަަލތަކެއް އެބަހުރި ،ތިބި މީހުން ތިބި ގޮތަށް ތިއްބާ

ފިއްޔާ އެކަން ދޫކޮށްލާފައި އަޅުގަނޑުމެްނ ހިނގާށޭ ކުށެއް ކޮށް .މީހާއާ ހިސާބުންއެންމެ ނިކަމެތި އަބަދުވެސް މި ފެށެނީ

ން މި ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ މަތީ ،ވިޔަސް  ކަމުގައިތަންމެ ދެރަ މީހަކުކި ،ކަމުގައި ިވޔަސްއެއީ ކިތަންމެ މޮޅު މީހެއް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުަގިއ ، ނަމަނޫންހެންއެ .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއިހަމަޖައްސަން.  އިންިތޒާމެއްކަންކަން ގެންދެވޭނެ 

ޤާޟީންގެ ަމއްސަލަތަްއ  ،ްއޒަތްތެރި ަރއީސްއިުނދާނެ. ނެއްްށ ކަންކަން ހިނގަމުންއެންމެ އެކަީށގެްނވާ ގޮތަކަ

މެ އެން ؛އުޅެނީ ޤާޟީން ޢައްޔަންުކރުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވެގެން މި

މަރުގެާފނުގެ ޒަމާނުަގއި ފަނިޑޔާރުން ޢުރައީްސ، ްއޒަތްތެރި އިނުކުރާތީ. މީހުން ކަްނކަމަށް ޢައްޔަންއެކަީށގެންވާ މީސް

ޢައްޔަންކުރުމުަގއި އެކަޭލގެފާނު ބައްލަވާ މިްނގަނޑުތަުކެގ ތެރޭގަިއ ތަނަވަސް އަހުުލވެރިންނަށް އިްސކަންދެްއވާ. 

ން ެއ ލަދުގަންނަ ޒާތުގެ މީހު ކީމާ އެ މީހާ އެ މީހާއަށް އެްއޗެއް ،ނަމަހެން ބުނާތަންކޮެޅއް ފޯރާ ައނެއް ؛ތަނަވަސް

އޭަނގެ . ނެވާބޭނުން ހިފަހައްޓަން އޭނާ ޤަދަރު ،ޭބނުންމުޖުތަމަޢުގައި އޭނާ  އީކަންކަމަށް ޢައްޔަންކުރާތީ. އެ

ޓަކައި މި އުސޫލުަތއް ެގންގުޅުްއވާ. އެހެންނަމަވެސް، ކުުރމަށްރިްޝވަތަށް ދިއުމުެގ ބާރު ކުޑަ  ،ތަނަވަސްކަން އެބަހުރި

 ލިބޭ މުސާރައަށް ވުރެ މަންޒަރެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެްއކަލަ އެ އަކީނީރާއްޖޭަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ

ދަނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑުމެން ފަނޑިޔާރުން ޓަކަިއ ހަމަ ރިޝްވަތަށް ވެސް ބޮޑު އެްއެޗއް ހޯދުމަށް

ބި ކަންނޭނގެ. ތިބި ކަމަށް ވަންޏާ އެކަީށެގންވާ މީހުން އެބަތިިމހާރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިމގޮތަށް  ޢައްޔަންކުރުމުަގއި

ވޭ ކަމަށް ވަންޏާ ބަލައިގެން ޢައްޔަންކުރެ މިންގަނޑުތަެކއް އެންމެ އެކަށީގެްނވާ މީހުން ޢައްޔަންކުރުމުަގއި މިކަހަލަ 
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އަުޅގަނޑުމެން  ،އްޒަތްތެރި ަރއީސް، ޭއގެއިތުރުންއިތަންކޮޅެއް ރަނގަޅަށް ކަންތައްަތއް ހިނާގނެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ވެގެންދާނީ އަނިޔާވެިރކަމަކަށް.  ކުރަން ދިމާކޮށްފިއްޔާ ތާރު ގޮތަކަށް ކަންކަންޚްމުދުޚު ައޅުގަނޑުމެން ،ންސާފު ގެއްލިއި

އެީކގައި ިމ  ވަރަށް ިއޚްލާޞްތެރިކަމާ ،އެީކގައި  ދޫކޮށްލާފައި އަުޅގަނުޑމެން ޖެހޭނީ ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާ އެބައި

 ކަށްއަުޅގަނޑުމެންނަ ،ެވވިދާނެ. އެހެންޫނނިއްޔާދިމާއަށް ރުޖޫޢަ  ނޑުމެންެގ އަސްލާ ކަންކަން ކުރަން އުޅފިްއޔާ ައޅުގަ

ބާރުގެ ބޭނުންކުާރ  ،ލިބުނީމާ ބާރު ،ގޮަތކީ ވާ މެންެގ ކޮންމެ މީހަކަށް ެވސް ނުވެވޭނެ. އަުޅގަނޑުއެ ދިމާއަކަްށ ރުޖޫޢަ

އިރުގައި އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ނެތެނީ. ބާރު ނެތްއެ މީހުން ދެއްކި ވާހަކަ ހަނދާން އިކުރީގަ ހިސާބުން

ނިކަން ރީއްޗަށް އެ ، އް ރަނަގޅުކުާރނަމޭެއެވނި ކަންތައްތަކެ ،ކުރާނަމޭރަނގަޅު ބާރު ލިބުނީމާ މިވެނި ކަންތައްތަކެއް 

އި. އެކީގައި ވިސްނުން ބަދަލުވަނީ އެ ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމަށް ޓަކަ . އެހެންނަމަެވސް، ބާރު ލިބުމާދައްކާނެ ވާހަކަ

އުމުރަށް ވެސް  ނޫނީ ތިމަންނަމެންނަ ދުނިޔެގޮަތކަށް ހިފިދާނޭ، ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހީވާ ކަހަަލ ބާރުގެ ބޭނުން

ވެސް އެހެން ތަކަށް ވެސް ބަެއއް މީހުންނަށް ހީވާ ކަހަލަ އެއްެޗްއ. އެްއގޮއީ . މިއެ ބާރުަގއި އުެޅވިދާނޭ

 ،ކީ ހަމަ ވަގުތުޮކޅަކަށް ލިބޭ އެްއޗެއް އެްއވެްސ މީހަކަށް ބާރަކީ އުމުރަށްނުވާނެ. ެއްއވެްސ ބޭފުޅަކު ބާރަހީފުޅުކޮށްގެން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ިއސްލާމީ  !އްޒަތްތެރި ރައީސް، ނިކަން ވިސްނަވާ އިދާއިމަށް ލިބޭ އެއްެޗއް ނޫން. ތި ބޭފުޅުން 

 4ރަސްކަލަކު ވޭ. އެ  4ްއވި ބާރުވެރިކަން ދެްއވި ވަުރގަދަ ޚާއްޞަ ބާރުތަކެއް ދެهللا ތާރީޚަށް ބަލައިލާއިރުަގއި މާތް

ރަސްގެފާުނ  ނިރުނައިޤަލްޛުއެއީ ސުލައިމާނުގެފާާނއި  ރަސްކަލަކު ވެސް ޭވ. 2ރަސްކަލުގެ ތެރޭަގއި މުސްލިމު 

ނަމްރޫދު ރަސްެގފާނު. ނަމްރޫދުގެ ވާހަކައަކީ ، އިނގޭތޯ. ކާފަރުންގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ރަސްކަލަކީ

ނަމްރޫދު ރަސްގެފާނު އޭނަގެ ކަންތައްަތއް ކުެރއްިވ  .އީސަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނިގަވޑަިއގަްނނަވާނެްއޒަތްތެރި ރައި

ސަތޭކަ އެތައް އަހަރަކު އޭަނ  ގަނޑުމެންނަށް ތާރީޚު އިލްމުން އިނގޭ ގޮތުގަިއ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރުގޮތް އަޅު 

 ުރަގއި އޭަނގެ ލަޝްކަާރއި އޭނަގެ ބާރާ ޚިއާ ،ނަމަވެސްމިއީ ވަރަށް ިދގު މުއްދަެތއްަގއި ހުރީ. އެހެން .ކުރިވެރިކަން

ކުޑަކުޑަ މަދިރިއެއް ފޮނުވީ.  ،އްޒަތްތެރި ރަީއސްއި  މަިދރިއެއް. ުކޑަކުޑަ ؟ފޮނުއްވީ ޯކޗެއްތޯهللا ހަނގުރާމަކުރަން މާތް

 ގައި ކިޔާ މި ޒަމާނު އިއޭނައަށް އަންނާނީ ވެސް މި ޒާތުގެ ހަމަލާއެއްކަން އިނޭގ ހިނދުގައި އޭނަ ހުރީ އަސްލުގަ

ނޑަށް ަވގުތު ދެްއވުން އެދެން އަުޅގަނުޑގެ ޕާީޓެގ އަުޅގަ ؛ޓެްއގެ ތެރޭަގއި މަދިރިޔަކަށް ވެސް ށްގޮތުން ނަމަ ބިއްލޫރި ކޮ

ނުވަެދވޭ ގޮތަށް އޭނަގެ މުޅި ކޮށި ބަންދުކޮށްަލއިެގން އެކަހަލަ ތަެނއްަގއި އޭަނ  ށްވަގުުތގެ ތެެރއިން އިނގޭތޯ. މަދިރިއަ

ގޮްސ ޝުން ވަދެގެން މަދިރި އުފެދިގެން އައިސް ޭއނަގެ ނޯ ތެރެއިންއެތަނުގެ އެހެންނަމަވެސް،  އިންދާ. އިނީ ވެސް

އޭނަ ގެްނގުޅުނު ހުރިހާ  .ފެށިގެން އޭނަގެ ލަޝްކަރު ވެސް ފޭްލވީ މުންޕާލުއްހިާޕލިއްހިޕާލީ. އްސިކުނީޑގައި ހި 

އްޒަތްތެރި އިއް އެ މީހުންނަކަށް ނުލިބުނު. މި މަދިރިއާ ހަނގުރާމަކުރުމުގެ އެއްވެސް ބާރެ ،ސިފައިން ވެސް ދިޔައީ 

 ،ވީ އާޚިރު ނަތީޖާައކަށް .ގޮތަކަޭށ އިނޭގތޯ ްއވާއަނެްއކާ މާ ހެއްކާ ނަތީޖާައކަށް ވީ ައނެ ގައި ރައީސް، ދެން އާޚިރު 

ތެރި ްއޒަތްއިނީ ކިހިނެއްތޯ މި ލިބެ އްލުޔެ މީނައަށް .ޮގތަކީ އެްއޗަކުން ޖެހީމަ ތަދުވަނީ ވާ އެހެން މީހުންނަށް މި 
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. ނީވަ މި ވެސް ލުޔެއްއޭނައަށް  ،ބޮލުގައި ޖެހީމަ ބުރިއަކުން ލުޔެއް ލިބެނީ ވެސް ލަކުނޑިމީނައަށް  ؟ރައީސް

ލަކުޑިބުރިން ޖެހިވަރަކަށް  .މެދުވެރިކުރައްވާ ގޮތްމީހުންނަށް ކަންތައްތައް هللا މިހިރީ މާތް ،ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި

ތަދުވަނީ. މިއީ  ވަނީ ކިހިނެއް؟އެހެން މީހުންނަށް ޖެހީމަ ލުއިކަެމއް ލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް،  އަށްއޭނަ

ބިނާކޮށް  ށްއްސަޖެހެނީ އެ އެއްޗެ ނަގަން މިސާލު އަޅުގަނޑުމެންއިސްލާމީ ތާރީޚުން  ،ޖެހޭސްނާލަންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވި

ގޮސް ، ދެން މިހެންއްޒަތްެތރި ރައީސްއި ކަންތައް ކުރީމަ ނޫނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ކަންތައްަތކެއް ަރނގަޅަކަށް ނުދާނެ. 

އެއީ . އިންސާފަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އެންމެންނަށް ެވސް ލިބެންޖެހޭ އެއްެޗއް ،އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުެވސް ަދންނަވާ ެއއްަޗކީ

ވަކި ބަަޔކަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްެޗއް ނޫން. އިންސާފު ޤާިއމުކުރުމުގައި ައޅުގަނޑު އަަބދުވެސް މިދަންނަވާ އެްއޗަކީ 

ނާގެ ތިމާގެ މީހަކު ންއަިދ ތިމަ، ކަމުަގއި ވިޔަސް ކުރި  އިންސާުފެވރިކަމާއެކީ އެީއ ތިމަންނަގެ ަދރިހަމަހަމަ ގޮތެއްަގއި

 ްސ އެއީ ކުށަކަށް ވާންވާނެ. އޭަނއަށް ޙައްޤު އަދަބު ހަމަ އެޔަވި އިގެ ބައްޕަ ކުރިކަުމގަމަންނަސް، ތިޔަވި  އިގަ ކުރިކަމު

ނަން. ޚުން ނަގާތާރީިއސްލާމީ ެވސް އަުޅގަނޑު  މިާސލެއްވަގުުތ ލިބެންޖެހޭނެ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، މީގެ 

އްދު ޙަ ޕައިގެން ޭއގެ ހިތް ރާޮފދު އިނގޭތޯ، މަރުގެފާނުގެ ދަރިކަލުން ރާފޮުދ ހިތްޕަވަިއގެންޢު ،ގެ ޒަމާނުަގއިމަރުގެފާނުޢު

ކަން ނި. އި ގައިގައިމުކުރެއްވީ ެއ ދަރިފުޅުޤާއްދު ޙައެކަލޭެގފާނުގެ އަމިއްލަ އަތްޕުޅުްނ  ޖެހުނީމާކުރަންއިމުޤާ

އަތްޕުޅުން. މަރުގެފާނު ޢުހަމަ ސީދާ އްދު ޙަ އިއަިމއްލަ ަދރިފުޅު ގަިއގަ  ؟ކުރާނެ ކަމެއްތޯ ިމއީ ާކކު !ަބއްލަވާއިވިސްނަ

ދީފައި ފާޢުބޭ މީހުން ވެރިކަމުން އިސްތިަވންޏާ ވެރިންނަށް ތި ނުކުރެވޭ ކަމަށްއިމުޤާއެހެންވީމާ، މިގޮތަށް އިންާސފު 

 ގަބޫުލކުރަން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ިމ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަުމގަިއ ގަނޑު ގަތީމަ ރަނގަުޅވާނެ. ައޅުއި ގެއަށް ވަޑަ 

 .ކަމަށް ކޮށްެދްއވާނެމަަސއްކަތްޕުޅުވަރަްށ މިނިވަންކަމާ އެކީަގއި  ،އެީކގައި  ހުންނަވައިގެން ތަންކޮެޅއް އިްޚލާސްތެރިކަމާ

 ،ޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށްޓަކައި އަދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިްއޔާ. އެހެން ބޭފުޅުންނަ

 ވަގުތަށް.  ޝުކުރިއްޔާ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަީނ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ައޅުގަނޑު ދެން މި ފުރުޞަތު

 ޖާބިރަށް. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޖާهللا ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކާށި

ހުރިހާ  ،ސުަލއިމާނުެގފާނުގެ ވާހަަކއާއި  ،ގެ ވާހަަކާއއިهللاބުން ރަޟިޔަ މަރުޢުއާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

އެއް. ދެްނ ވެސް އެނގޭ ވާހަކަ  ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްމި ަމޖިލީހުގެ ގަނޑުމެްނނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ައކީ ައޅުކަވާހަ ވާހަކަ

ޒަމާނުެގ ޑިމޮކްރަސީގެ ކަންަތއްތަްއ  މި ،ހިނގާ. މިހާރުގެދަްއކަމާނޑުމެން ވާހަކައަޅުގަ ކަންކަމާިއގެން ގެރާއްޖޭ މި
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 މި  .މުކުރުމުަގއި ުކޑަެއއް ބޮޑެއް ނޯންނާނެއިޤާ އިންސާފުގެ ބޮޑު ވާހަަކއަކީ. ނކަންނޭ އޮންނަންޖެހޭ ގޮތުގެ ވާަހކަ. ެއއީ

ރުން ބާރުމިނުގައި. އޭ ހާރައީސް ތި ހިންގަވާ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްެތރިމި  ؛ގަންވީނވެސް ހި ތަންރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ތަން

 ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހާއި ،އެއީ ުޖޑިޝަރީާއއި ؛ިއރެއްަގއިބާރު ަވިކވެފައި އޮންނަ  3ބަރާބަރުވީ. ޑިމޮކްރެީސއެްއަގިއ 

 ބާރުތައް ބަރާބަރަށް ހިނގަން އެބަޖެހޭ. އެންމެ ބާރެއް މާ . މިކޮށްފައި އޮތް ސަރުކާރާހަވާލު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ

މިހާރު ހިނގަމުން ަރނގަޅަށް ބާރުތައް ވެސް   ފެނުނީމާ، އެންތަ ބާރަށް ހިނގީމާ، ދެން ހުރިބާރުތައް ނުހިނގާ

ޝުކުރިއްާޔއޭ  ގެ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސަށްއަންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ. ެއަކމަށްޓަކައި ތަކުރާރުކޮށް ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހު

 ނުޭވ. މުޅިން ސާފެއްގަނަޑކަށް ައޅު ؟އުޅެނީ ގެން މިތްތެރި ރަީއސް، ޯކޗެއްތޯ މިހާރު ނުހިަގއިނީ. އިްއޒަދަންނަވާ

 ހުރިހާ އެއްެޗއްވެސް ބަރާބަރަްށ އެބަހިނގާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގާ ގޮތުން ހިނ . ފަނޑިޔާރަކު ވަކިކުރުމާ ގުޅޭނީވާލައެހެން ހީވާތީ މިދަންނައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑަށް ވެސް 

 ސެއް. ހުބަ

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ްއޔާ ޖެެވއްަވކިކުރަން  ފަނޑިޔާރުންކޮެޅއް ައވަހަށް ތައިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  އުޅެނީ.ދަްނނަވަންއަޅުގަނޑު  ނޫންތޯއެހެން

 ނުޖެހުނީސް.ކަށްާވހަކަ ދައްކާ އެވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް ފިއެކަން ނިންމައި މަޖިލީހަށް ނުގެނެސްމި 

ކަމަށް. އެކަމާ  ޖެހޭނެރު ވަިކކުރަންފަނޑިޔާ ްއޔާގޯްސވެއްޖެ ފަނޑިޔާރު ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން

 ކަމަށް. ޖެހޭނެމުން ވަކިކުރަންޤާ އްޔާ އޭނާ ވެސް މަޯގސްވެއްޖެ  ދައްކަނީ. އަދި އެހެންވެސް މީހަކު މިއަޅުގަނޑު ވާަހކަ 

 ؟އޮންނަނީ ކީއްކުރަންތޯ އިމުކޮށްފައި މިޤާއަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރެއް ދައްކަނީ.  ވާހަަކ މި ެއކު ވެސް އެވާހަަކއާ

 ؟ދީއުފެއް ންތޯ އަުޅގަނޑުމެން ފަނޑިޔާރުގެ މިވެގެކީއް  ؟އޮންނަނީ ކީްއކުރަންތޯ ފަިއ މިފަނޑިޔާރުގެ އުފައްދާ

ރާއްޖޭަގއި ެއކަންޏެއް ނޫްނ  ފު މިޞާއިންތާރީޚަށް ަބލާއިރު ޢަދުލު ކުރުމަށްޓަކައި. ދުނިޭޔގެއިމުޤާފު ޞާޢަދުލުއިން

 ކަށް ލިބޭރާއްޖޭގައި ކޮންމެވެސް ވަރަ  ފު ނުލިބިދަނީ. މިޞާ އިންދުލުޢައުމުތަކުަގއި ޤަ. ވަރަށް ގިަނ ނުލިބި ދަނީކީ

، ތިބީ. ފަނޑިޔާުރެގއިން ފުރާޅުން ޓިނު ެނގީ ވީމަތާ ައޅުގަނޑުމެން މިތާނގައި މި ކަމަށް އެބަ ފާަހގަކުރަންޖެހޭ. އެހެން

އަސާސީން ނޫނުޤާ އަށްރު ހުންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުަރއްަވިއގެން. އޭ ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަމުރު ރުއޭ

ރާއްޖޭގަިއ  ވެސް މި ދުވަހު ދިޔައީ. އެ ނާއޭޭގގެ ފުރާޅުން ޓިނު ނަގަިއގެން ފަނޑިޔާރުއި ދަށުގަހުާވގެ މަތިކޮށްފައިވާ 

 ،އިދުންަދއްކަީނ ފަނޑިޔާރުން ގަވާ  ގަނޑުމެން މިމިއަުދ އަޅު  .އަސާީސއަކާ ނޫނުޤާއޮތީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައާކއި 

އޮޕަރޭޝަންެގ  ދާ ކޮިމޓީތައް ޕްރޮސެސްކޮްށގެން ަބރާބަރަށްބޭފުޅުްނގެ މައްސަަލއެްއ އޮތީމާ  އުސޫލުެގ ދަށުން އެ
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ގޮތަީކ.  ެވސް ޖެހޭ އެއީތާ އެކަްނ ކުރަން ދައްކަނީ. ައޅުގަނޑުމެން މި އިން ަވކިކުރަންޖެހޭ މީހަކު ވަިކކުރާ ވާހަކަތެރެ

 ؛ފަނޑިޔާރުންނާ ދެން ތިބޭ ،ފަނިޑޔާރުންނާއި 2ނެގި  ޚިލާފަށް ެއއްކަލަ ފަނިޑޔާރު ފުރާޅުމަތިން އަރަިއގެން  އެއާ

އަބަދުެވސް  .ވާަހކައަކީ އަޅުގަނޑުގެ  ރި މީހެކޭހު ކަށް އަރައީސުލްޖުމްހޫރިޔާެވްސ  ން ކުރީއެކަންކަ

އުޅެނީ. ހިނގާށޭ  މިކަން ނުވެގެން މި އޭގެއަްށ އަތްބާނާތީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ހުންނަ މީހަކު ފަނޑިޔާރު

 ެއއީ އެްއކަންތައް. ސިސްޓަމު  ،ިޑވިޖުއަްލ މީހާ ރަނގަޅުކުރުންކުރަމާ. އިންފަނޑިޔާރުގެ ރަނގަޅަށް ަރނގަޅު

ވަރަށް  ދާއިާރގެ މީހުން . އަުޅގަނޑުގެޔިތުން ބަރޯސާކުރާނެރައް  ށްަތއް. ރާއްޖޭގެ ސަުރކާރަކަން ކުރުމަކީ އަނެއްރަނގަޅު

. ައޅުގަނޑު އްޔާވެއްޖެ ނޑު ދާންޖެހޭނީ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާަތކަށް ކަމެއް ކުރަންބަރޯސާކުރޭ ސަރުކާރަށް. ައޅުގަ

އަިދވެސް، އަުޅގަނޑު ދަްއކަނީ ފަނޑިޔާރުްނ ނަނީ ދާންޖެހޭނީ ސަރުކާރަށޭ. ބު މާ ަކއުންސިލުން މިއިކައުންސިލަށް ދިޔަ 

ދުވަސް ވަންދެން އަހަރު 6އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފާސްޓުކޮށް ޓާ ބެހޭ ވާހަކަ. ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައި އޮްތ ރިޕޯ

 ވީމަ މި  ލީހަކީ ފައްކާ މަޖިލީހެއްވަނަ މަޖި 19 .ގެންދަނީ މައްސަލައެއް ެއހާ ބާރަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ނުނިމި އޮތް

ޝަން ދަނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ ކިހިނެްއތޯ މިކަން ކުރާނީ އަުޅގަނުޑމެން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި މިހާރުވެްސ ކޯލި

 ގެ ދިއުޅި ެއއްނުވަނީ ލައިގެން ސަރުކާރު ބި މީހުންަގިއ ތިޝަންތަކު އެކިއެކި ކޯލި އް،ސަރުކާރެ  ހަދައިގެން އައި

ވެދާނެ ފަހަރެްއގަިއ  ؟ކީްއެވގެންތޯ ނުހިންގިގެން ުއޅެނީ ސަރުކާރު  އަށްާރއްޖޭގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ؟ކީްއވެގެންތޯ

ދާނެ. އަުޅގަނޑަކީ ކަމަށް ވެސް. އެހެންވެސް ވެ ނުދެނީބޭފުޅާއަށް ހިންގަން ފުރުޞަތު އެ ަގއި ތިބި މީހުން ޝަންކޯލި

ކުރަން ފަިއ ހުރި މީހެއް. އެހެންވީާމ، ފަނޑިޔާރުންގެ ބަދަލުން. ައުޅގަނޑަީކ އަމިއްަލއަށް ޮހވިޝަން މީހެއް ނޫކޯލި

ސަރުކާުރ  އި،ކުރުވަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ސަރުކާރު އެކައުންޓަބަލް މި  ،ބާރަށް ތިބިހާ އިހިފާފަ މެންނޑުއަޅުގަ

ނީ. ހުރިހާ ޖެހޭކުރަން ގޮތުަގއޭރަލަލް ޕެކަތް މަސައް މި ދެ ށޭ.ވެސް ކުރާ އެ މަސަްއކަތް ؛ކުރަންއޮޕަރޭޓުސްޕީޑުަގއި ހައި

ތަނެއް  ސް ދާނެޔަމީހުން ޮކރަޕްޓް ވި . ސަރުކާރުަގއި ތިބި ބަެއއް އިްސވެރިން އެއޭދިމާލަކުން ރަނގަޅުވާން އެބަެޖހެ

ެއއް މައްސަލަ މެދު ސަުރކާރުަގއި އުޭޅ މީހަކާ މިތާނގައި ން؛އޮތީ. ސަރުކާރު ނެތް. ސަރުކާރު ވަށަިއގެްނ މި

ވެސް  . އެކަންތާނުބެލޭނެ ފުރިހަމަ މެޖޯރިޓީ އޮތީމަ  ؟ބެލޭނެ. އެއީ ކީްއެވގެންތޯނު ސަަލެއއްމައް ހުށަހަޅައިފިއްޔާ އެ

ކުރުމަށްޓަކައި ައޅުގަނުޑމެން މިތާ ވާހަކަދެއްކީމާ، އޮންނަނީ އެހެން. އެހެންވީމާ، މިއަދު ސަރުކާރު އެަކއުންޓަބަލް

ގައި ކުރި އި އެކަން ކުރީމާ، ބޮޑު މައްސަލައެބަޖެހޭ.   ންނުވާނެ. އެކަމަކު ެއކަން ުކރަޅާސަރުކާރުގެ ިއސްބޭފުޅުން ހިތްޕު

 އިންދާ ޔާމީން ވެރިކަމުގައި މި މަޖިލީހުން ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް ހެދީ.  މަތީގައިهللا ރުން ޢަބްދުއްލުވާނީ. އޭޙަކަންކަން 

  ހުރިހާދެން ،ކޮށްޓް ބަންދުސޯ ރި އޭނާގެ ޓަރުަޒމް މިނިސްރޭގަނޑު ދަްނވަރު ުޓއަރި ،ޓް ބަންދުކޮށްޕާސްޕޯ މީހުންގެ

ެގ ދިޔައިުރަގއި ގާތްތިމާމަސް ެވގެން 8މަސް،  7އިމުކުރަންށޭ ކިާޔފައި ޤާކުރީ. މިއަދު އިންސާފު ވެސް  ކަމެއް

ކަމަށް މީުހން ބުނޭ އެބަ. އިްއޒަތްތެރި  ދާ . ނެޕޮޓިޒަްމ އެހާ މަތީަގއިވޭ އި އައުލާދު މީހުންނަށް ކަންތައްތައް ށާމީހުންނަ

އިމުކުރުމުެގ ނިޒާުމގެ ތެެރއިން ައޅުގަނޑުމެން ޤާފު ޞާން ޢަދުލުއި ، ޢަދުލަކީ؟ންސާަފކީޯތ އިރައީސް، ކޮބައި



 

 

 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 
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 (ދުވަސް ބުދަ)

 

 

 

 

9201/30ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 9:01 ގަޑި: ޖަލްސާ ފެށުނު

 14:23: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 ދަނީ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި  މިއަުޅަގނޑުމެން ކުރަމުން އިމުކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަންތައްތައް ތަރުތީބުޤާ

 ޔަކު ތައް ރަނގަޅުކުރަން ހިފާފައި ބައްގައި ކަންތައުމުޤަ ،ވެސް ވިސްނަން އެބަޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ކުރާދަނީ ޝަރީޢަތް

ަގއި ުއޅޭތާ. ތައްތަކު ެވއްޖެ ސިާޔސީ ކަން ކޮށްެލވޭކަށް ނެތްކަން. އަުޅގަނުޑ ސާދަ އަހަރުއުމު ދޫޤައެބަތިބިކަން. 

 ... . އަދި މިއަދު ައުޅގަނޑަކީފިޔަވައި  އަދާލަތު ޕާޓީ، ނުހުންނާނެ ޕާޓީއެްއ އަޅުގަނޑު ނޫޅޭ އިރާއްޖޭގަ 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ށް އަދި އެއަށްފަހު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަ .މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މެންދުރަށް ހުއްޓާލަނީ .ބަރުއިްއޒަތްތެރި މެން

މެންދުރަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުއްޓާލުމަށްފަހު އައިސް ިއއްޒަތްތެިރ  .ޓުމިނެ 1ނަން އަުރވާ އަޅުގަނޑު  ފުރުޞަތު

 ރިއްާޔ. އަުޅގަނޑުމެން މެންދުރަށް ހުއްޓާލީ.ތު އޮންނާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުޓުގެ ަވގުމިނެ 1މެންބަރަށް އަދި 

 

 {އަށް 13:00އިްނ  12:29 :ކޮޅުގުތު ސްވަހު}

 (هللاއީވާ ޢަބްދު ސްރައީނައިބު  ގެލީހު މަޖި ؛ވީނެންތުގައި އިސަޔާ)ރި

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ތިނަދޫ މެޖިސްްޓރޭޑް ކޯުޓގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ގދ. ،ގެްނދަނީ ިރއަށް މިމިދަންފަޅީަގއި ައުޅގަނޑުމެން ކު`. 

ޓް. މިހާރު ވާހަކަފުޅުދައްކަވާީނ ނުވާފައިވާ ރިޕޯބެހޭ ގޮތުން ކޮމިޓީން ފޮ ކުރުމާމް ރަޝީދު ވަކިއަލްފާޟިލް އިބްރާހީ

 ޓު ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. މިނެ  1 އިއްަޒތްތެރި މެންބަރަށް ބާކީޖާބިރު. هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޔިތުްނެގ އް ރަ .ލާނަންއިގުޭޅގޮތުން ދަންނަވަ އަުޅގަނުޑ ދެއްކި ވާހަަކއާ އި ިރ ރަީއސް. ކުީރގަތެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

ގޮަތކަށް.  ތި އުޫސލަކުން ވަރަށް ރީ ނަނީ ވަރަށް ހަމަހަމަންއަ މަޖިލީހުގައި އަބަުދވެސް އަުޅަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުން މި

ވެސް ކަންކަން ތަުރތީބުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުާރ  ޖޭގެ އެހެނިހެންއްގެަތއް އަދި ދިވެހިރާ ޖޭގެ ފަނިޑޔާރުދިވެހިރާއް

 ވަނަ 19 މި ،ދައުރެއްކުރުމަށްޓަަކއި އަަބދުވެސް މި މަޖިލީހުން އިސް ޖޭގެ ކަންކަްނ އިސްލާޙުއްއުސޫލުން ރާ

ވެްސ އި ރައީސް، ހުރިހާ ބޭުފޅުންނާ ދޭތެރޭގަމަޖިލީހުގައި މިދަނީ ތަކުރާރުކޮށް ކުރަމުން. ިއއްޒަތްެތރި 

ކަމެއް.  މަޖިލީހުން އިސްކަންދޭންޖެހޭނެ ދިއުމަީކ އަޅުގަނޑުމެން މިރިަކމާއެކު ކަންކަން ެވގެންއިހުސާންތެރިކަމާއި ޯއގާތެ

ާރއެއް ޫނން އިދާ 3 ،ާދއިާރއެއް  2 ،ުމގައި އެންެމ ދާއިރާެއއްކުރުރާއްޖޭގެ ކަންކަން ރަނގަޅު މި

އެއިރެްއަގިއ އަންނަ ވެރިބަޔަކު ނުވަތަ  ،ނެތި ވެސް ެއއްވެސް ިސސްޓަމެއް ނީކީ. ޒަމާނުއްސުރެހެރަނގަޅުކުރަންޖެ
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ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންާވ  އެ ކުރަނީ ެއއިރެްއަގއިާރއްޖޭގެ ކަްނކަން ތަރުތީބު އެއިެރއްަގއި އަންނަ އިސް ޭބފުޅުންކޮޅެއް މި

 ... އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭން ކަންކަން ކުރަްނ. ރަހޭ ްޕލޭނެއް ކުބޭސިްސަގއި. އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެ އެޑްހޮކް މިންވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފް. ޠީލައްރު ޢަބްދުސިކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާ

 

 ފް ވާހަކަދެްއކެވުން:ޠީލައްރު ޢަބްދުސިއުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޔާށީ ކުޅުދުއްފު

މް އިބްރާހީ ޓްޔާ އިްއޒތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި މައްސަލައަކީ ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓޭޝުކުރިއް

ވާ މައްސަލަެއއް. ހެޅިފައިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަްށ ހުށަވަނަ އަހަރު ޖުޑީ  2013ގެ ސުލޫކީ މައްސަަލެއއް ޝީދުރަ

 .ކޮށްފަޕްއަހަރުގެ ތެޭރގައި ޖޭ.ެއސް.ސީ ވަނީ ކިޑްނެ 5 އާދެ! ފާއިުތވި ؛ފާއިުތވި މުއްދަތުަގއި ،ނަމަވެސްއެހެން

ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް  ޕްރީމް ކޯޓުން އެލިްއޔަތުތައް ނަަގއި، ައދި ޚާއްޞަކޮށް ސުއޫއެގޮތުން، އެ ބޭފުޅުންގެ ަމސް

ދު މި ހާމަެވގެންދަނީ. ބޭފުޅުްނގެ ޒިންމާތައް ައދާކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާފަިއވާަކން މިއަ ށް އެބޭފުޅުންނަ އެ  ،ބާރުފޯރުވައި

އަންނަމުންދަނީ. އެގޮތުން އަުޅގަނުޑ  ހިސާަބށް މައްސަލަތައްމިހާ ،މަސައްކަތްތައް ފެށި ގެޖޭ.އެސް.ސީ މިއަދު 

ހަމަ ދެބަސްވާންޖެހޭ  އިރުސް ވަަރކަށް ވިްސނާގޮތުން ައޅުގަނޑުެމން އެއްވެ މިއީކީ އުސޫލެއްގެ ،ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްކަން  ، ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫީކ މައްސަލަތައް ބަލައިޖޭ.އެސް.ސީައކީ .ކަމެއް ނޫން

ވަނަ މާްއދާގައި ަބޔާންވެަފއި އެަބވޭ.  154 އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް ވަރަށް ސާފުކޮްށ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ސަލަ އެ ބޭފުޅުން ބައްލަވާފައި ، އިްއޔެަގއި ޖުޑިަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައް އެގޮތުން

އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޖުޑިޝަރީ  ،އަޅުަގނޑުމެން އިއްެޔގައި ނިންމީ ހުށަހެޅުމުންއަޅުގަނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމަން ހުށަހެޅި

 ތްތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ޔަޤީންކުރުމަށް. އެގޮތުން، އެއައިޖުރާ މައްަސލަ ބެލުމުގައި ހުރިހާފުޅުންގެ ބޭ ކޮމިޓީން އެ

ގޮއްސި. އެހެްނވީމާ، ތްތަްއ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންަނށް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުން ވަރަށް ާސފުވެގެން އައިޖުރާ

ކުރިއަށް އޮތް  ގެނެްސދެއްވުން. އަދި އަޅުގަނޑު އެދެނީ ހަމަ މިއަުދން މިއަދަށް މި މައްސަލައަްށ އަވަްސ ނިންމުމެއް

ނިންމުމަށް ތިއްެބވި ފަނިޑޔާރުންގެ ކަންަތއްތަްއ ވީ ެއންމެ އަވަހަކަށް ކޯޓުަގއި  ޕްީރމްތާނގައި، ޚާއްަޞކޮށް ސު

ބޮޑަްށ  ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ހަމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމއެކު ދަންނަވަން. ވަރަށްޖުޑީ

 . ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 އާދަމް ޝަރީފް.ާދއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު  މަޑުއްވަރީ
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 ވާހަކަދެއްެކުވން:އާދަމް ޝަރީފް ާދއިރާގެ މެންބަރު މަޑުއްވަރީ 

އޮތީ ހުހަށް.  ން މި ލަންޖެހޭއިރު، މުޅި ތަޅުވާހަކަދަްއކާމި ބައްދަލުވުމުަގއި އަުޅގަނޑަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަަލއަށް އަުޅގަނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަެއްއ  ،ފަސް ބޭފުޅަކު ތިބެގެން ނަމަވެސްތަރުހަ

މެދު  ލަން އަުޅގަނޑު ިމ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރާަނން. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓާދަންނަވާ

ަޓކައި ކުެރވޭ މަސަްއކަތުަގއި ޝަރީ އިޞްލާޙުކުރުމަށްޖުޑިޑު ދެޭކގޮތުަގއި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއަީކ އަޅުގަނ

ީސާދ މި މައްސަލަިއގައި އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޅޭ ކަތި ފިޔަވަަޅކަށް ވުމަީކ ެއކަށީެގންވާ ކަމެއް. 

  ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށްއޭނަ ވަކިކުރުުމގެ ބާާރއި އިޚްިތާޔރު ،ކަމަށް ވެެޖއްޔާ އޭނަގެ ސާބިތު މައްސަަލއެއް 

ގޮތުން  ބޫލުކުރެވޭގަވަނަ މާއްދާއިން އަުޅަގނޑަށް  154ދާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންކުރަމުން

ޖުޑިޝަރީ ރިފޯމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެން ންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހަށް އެބަ ލިބިގެންދޭ. އެހެ

 ޮގތުގައި ހަމަ ޢަދުލުއިންޞާފާއި ޙައްޤު ެއއީ އެންމެ ރަނގަޅު ބޫލުކުރާގަންެޖހެނީ އަޅުގަނޑު ގެންދަފަށައިގެން ކުިރއަށް 

މިއަދު  ންޖެހޭތީ. ޖުޑިޝަރީގޮތުަގއި އެންމެންނަށް ވެްސ ފޯރުކޮށްދެވޭ ެއއްެޗއްކަން އަޅުގަނޑުމެން ކަށަވަުރކުރަން 

ބޮޑަށް  ބޫލުުކރަން އެބަޖެހޭ ވަރަށްގަނޑުމެން ކުރީގައި ވެސް އޮތީ އަުޅގަ އިރު ވެްސ އަދި މާއައިހިސާބަށް މިހާ

 ޖުޑިޝަރީ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ނެރުނު އަމުރުތަކަކީ މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ވަރަށްސިޔާސީވެަފއިކަން. 

  ނޫންގޮތަށް ނެރުނު އަމުރުތަކެއް ނޫނުތަާކއި ަގވާއިދުތަކާ އެްއގޮްތވާގާެއއީ  ،ިވދާޅުވޭ އެބަ ގިނަ ބޭފުޅުން ވެސް

ޖުޑިޝަރީގެ ތެރެއިން ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް މިއަދު ެވސް  ،ުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަދޭއަކަމަށް. ހަމައެއާއެީކަގއި 

ގައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް، އަދި ރަށްރަށުގެ ރަށު ތަން. ފަނޑިޔާރުގެގޭ ެތރޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންމަތިވަމުންދާ

ބޮޑަށް ސިޔާސީވެފައި  ބޫލުކުރަންޖެހޭ ވަރަށްގަބެވި ޭބފުޅުންނަކީ ވެސް އަުޅގަނޑުެމން މިއަދު ކޯޓުތަުކގައި ެވސް ތިއް

 ފަނޑިޔާރުންެގ ތިބި މީހުންކަން. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި

ރި ރައީސް، އަުޅގަނުޑމެން ފަނޑިޔާރުގޭގެ ވާަހަކ އިއްޒަތްތެނޫނަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަކެއް އެބަ ގެންނަންޖެހޭ. ގާ

އޮތީ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓުެގ ވާހަކަ. މި މައްސަލައަށް  ދައްކަމުންދާއިރު، މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި

ޖިލީހަށް  ދެކޭގޮުތގައި ޤާނޫުނއަސާީސން ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުުމގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު މައަޅުގަނޑު ބަލާއިރު، އަުޅގަނޑު

ޤައުމެއްގެ ޖުޑިޝަީރގައި ތިއްަބާވ ގޮތުން  ބޫލުކުޭރވެގައަުޅގަނޑަށް ވިަޔސް ވެސް  ލިބިފައި އޮތްކަމުަގއި

ފަނޑިާޔރުންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓުންެގ  އަދި ފަނޑިޔާރުންނަކީ މުޅިން ތަފާތު ދެ ލެވެލެއްގެ ަބއެއް. އި،މެޖިސްޓްރޭޓަރުންނާ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި އެއަށް ބަދަލު އެބަ ގެންނަންޖެހޭ. އެ ބަދަލު  ބޮޑެތި ތަފާތުތަކެއް ެއބަހުރޭ. ވަރަށް

އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް  ،ވިމައްސަލަތަކެއް ޙައްުލކުރެއްޔާ ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި މިހުރި ހުރިހާ ވި  ގެނެސްގެން ނޫނީ
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ބޮޑަށް  ަކމަށް ޓަކައި ވަރަށް އްވިފުރުޞަތު ދެމި ރަނގަޅު މިސްރާބަކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނުގެންދެވޭނެ. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސަޢުދު ޙުސައިން. ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ވިލިނގިލީ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ސަޢުދު ޙުސައިންއިާރގެ މެންބަރު ދާ ވިލިނގިލީ

ވާ ދިވެހިާރްއޖޭގެ ކޯެޓއްެގ ފަނޑިޔާެރއްެގ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މިއަދު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.

އަުޅގަނޑު ެވސް ހަމަ ހަނދާންކޮށްލަދޭން ފެށުުމގެ ކުީރގައި ގޮތުން ެއއްެޗއް ދަންނަވައިލަން  މައްސަލައާ ގުޅޭ

ބަޔާންކޮށްފަިއ  ،ނޑައަޅާފައި ކަ  ފަނޑިޔާރުްނގެ ސުލޫކީ މިންގަނެޑއް .ފަނޑިޔާރުންގެ ުސލޫކީ މިންގަނޑު ،ބޭނުންވޭ

ގޮތުން އޮތްކަން  މިފަދަ ސުލޫކީ މިންގަނެޑއް ފަނޑިާޔރުންނާ ބެހޭ ؛ދިވެހި ރަްއޔިތުްނނަށް މީގެ ކުރީަގއި އޮންނަކަން

ބައިވެިރވުމާ، ފަނޑިޔާރުން  އި ރަކާތްތަުކގަ ހަމިއީ އެނގޭ ެއްއޗެއް ނޫންހެްނ އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ. ފަނޑިާޔރުން ސިޔާސީ 

، މިފަދަ ކަންކަމުެގ އިެއކިެއކި ތުހުމަތުތަކާ ،އެަތއް ކަންތައްތަެކއް ކުރަމުންދާކަމުެގ ވާހަކަތަކާއި ގޮތުން އެތައް  ޤީއަޚްލާ

 .ވަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޓަކައި މި ސުލޫކީ މިންގަނޑު އެކަށަައޅާފައި މިޖުޑިޝަރީ ސަލާމަތްކުރުމަށްތެރެއިން މުޅި 

ތިބި އެންމެހަިއ  އިކުރަމުންދާއިރު އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަނޑިޔާރުޭގގަ ބަހުސްމަޖިލީހުގައި މިކަމަށް މިއަދު މި 

ކަމަކަށް ނޫން އަުޅގަނުޑމެން މި ވަކާލާތުކުރަނީ. ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ ތެޭރގަިއ  ފަނޑިޔާރުން މިކަމުގައި ޝާިމލުވާ

އްބެިވ ފަނޑިޔާރުންނޭ ކިޔަން ެވްސ ވެފައި ތި ސުލޫކީ މިންަގނޑުން ބޭރު ގޮތުން އަދި ައޚްލާޤީ އި،ގޮތުންނާ ސިޔާސީ

ސުލޫކީ މިންގަނޑުން ބޭރުވެފައި ތިބި ފަނޑިޔާރުންތަކެްއ  ،ތިބި ޖެހިފައިއަޅުގަނޑުމެން ލަދުގަންނަހާ ހިސާބަށް ދާން

ޑުމެން ބޫލުކުރައްާވ. އަުޅގަނގަ އެބަނެތް މިންވަރަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން  ރަކާތްތެރިވަމުންދާކަން އެްއެވސް ޝައްކެއްހަ

މި މައްސަލަ އިއްެޔަގއި ޖުޑިޝަީރ  ،ޖޭ.އެސް.ސީން ތަޙުޤީޤުކޮށްފަިއ މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި އޮތް މައްސަލަިއގައި 

ބަލާފައިވާ މައްސަލައެއް ިމ މައްސަލައަކީ. ިއއްޒަތްތެރި  ،ކޮމިޓީ ތެރޭގައި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ދިރާސާކުރެވި 

ފަނޑިޔާރުންނަކީ ރަސްީމ  ،ވަންޏާ ވާ ގޮތުން ކަމަށްބަޔާންކޮްށފައި އިންގަނުޑގަ ފަނިޑޔާރުންގެ ސުޫލކީ މި ރައީސް.

އްޔަތުން ކުރާ ެއްއވެްސ ކަމަކުން ނުވަތަ ހިނގާ ެއއްވެސް ހަަރކާތަކުން ނުވަތަ ސިއިހައްޔަތުންާނއި އަިމއްލަ ސިއިހަ

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ  ،އުފެދިއި ަޝއްކު ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މައްޗަްށ އާއްމުންގެ ހިތްތަކުގަ  ،ދައްކާ ވާހަަކއަކުން ިވޔަސް

ހުރިހާ ވަގުެތއްަގއި  ،ފަދަ އެންމެހައި ކަންކަމާއި ޢަމަލުތަކުން ދުރުހެލިވުމާއި އިތުބާުރ ގެއްލޭ، އިބަތާއިހަ ،ދަރާއިޤަ

 ކޮންމެ ،ވާއިރު  ލަތެއްަގިއ ވެސް ޝަރުޢީ ދާއިާރގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ ލާިޒމު ކަމަކަށްހާވެސް އަދި ހުރިހާ 

ކަމަްށ  އިނީ އަްޚލާޤީ ގޮތުން މުޖުތަމަޢު ގަބޫލުކުރެވޭ ފެންވަުރގަ ފަނޑިޔާރަކުމެ އެ މީހެްއގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާ
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ގޮތުން ދަށް ފެންވަރެއްގެ  މައްސަަލއަކީ އަޚްލާޤީ  ކުރިހުީގގުތަ އިމިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއިގަ ، ވީހިނދު

މެންނަށް ފާހަގަ އެބަވޭ. .އެސް.ސީން މި މައްސަލަ ސާބިތުކޮށްފައިވާކަން ައޅުަގނޑުވާ މިންވަަރށް ޖޭތުކަމެއްކަން ސާބި

ގޮްސ އްލު ނުލިބިގެންޙަިދވެހިާރއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ ތެޭރގަިއ މި ހުރި ކުދިކުދި މައްސަލަތަަކށް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެ  ،ފަނޑިޔާރުންމިފަދަ މި ތިިބ  ޭގގެ ތެޭރަގއިވަނީ ޮބޑެތި މަްއސަލަތައް ފެންމަތިވެފަ. ފަނޑިޔާރު މިއަދު މި

ޝަރީ ެތރެއިން އެކަހެިރވެގެން މެނުވީ ދެން މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ ސިސްޓަމަށް މި ޖުޑި ،ޭގގެފަނޑިޔާރު

 ބިގެނެއް ންކަން މި ދާއިރާއަކަށް ލިޤީހަރުދަނާވެގެން ރައްޔިުތންގެ އިތުބާރާއި ޔަ ރާއިފުގެ ދާޞާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންރާ

ވިލިިގއްަޔކީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ،ރަށްއަުޅގަނޑު އުފަން ގެނުން ވެސް އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ ދާިއރާޤީ. ހަމަ ޔަނުދާނެ

 ،ީލގެ ަރްއޔިތުން މި ހިތްދަތިކަމުގައި ވިލިނގިރައްޔިތުންނަށް ލަމުންާދ އެްއ ރަށް. ބޭއިންސާފު ޭއގެ އެންމެ ހިތި ރަހަ 

ާފއިތުވެދި ސަރުކާުރެގ  ،ިދޔައީނަތީޖާއަކަށް ވެގެން ގެގޮތުގައި ކުރުމު ނުފޫޒާއި ބާރު ބޭނުން ނަހަމަ  މި ފަނޑިޔާރުން

މުވަްއޒަފުން އެކިއެކި މުައއްސަސާތަކުން ނާޖާއިޒު ގޮުތގައި ފަނޑިޔާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ސިާޔީސ  48ތެރޭގައި 

އެ ުމވަްއޒަފުންެގ ަވޒީާފ  ،ކާަރށް. މި ފުރުޞަުތގަިއ އަުޅގަނޑު ޮގވާލަން ސަރުތިއްެބވި އިކޮށްފަގޮތުން ަވޒީފާތަކުން ވަކި 

ާވ ކޮށްފައި ުހގީގު ޖޭ.އެސް.ސީން ތަ ގެމި ފަނޑިޔާރު  .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ްއ ައވަސްކޮށްެދއްވާށޭ.ޔާދަކުރުމުގެ ކަންތައްތަޢި

ޑު ބޭރުވެފަިއާވކަން ސާބިތުވާތީ އަޅުގަނ  މިންގަނޑުން ފަނޑިޔާރަކުސުލޫކީ ްއގެލަޤަށް ފަނޑިޔާރެޠުމު އިމައްސަލަިއގަ

ވާ ގޮތަށް މިއަދު ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހުރިހާ އިނިންމާފަޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ވެސް ހަމަ މި ފުރުޞަތުގަިއ 

ސުލޫީކ  ،ޓަކައި ސުލޫމީ މިންގަނަޑށް ބާރުދީގެންޭގގައި މުސްތަޤުބަަލށްފަނޑިޔާރު ،ންބަރުންނަށް ގޮވާލަންމެ

ކުެރވޭ  ޖޭ.ެއސް.ސީން ގައިއަންނަ މައްސަލަތަކު  ަކއި މި ގޮތަށްޓަމިންގަނޑުގެ މަތީަގއި ފަނިޑޔާރުގެ ހިފެހެއްޓުމަށް

 ިދއުމަކީ ވަރަްށ މުހިއްމު ކަެމއް އެއަށް ގޮްތ ނިންމައިގެން ކުރިއަށް ެއއްގޮތަށް އަުޅގަނުޑމެން މަޖިލީހުން ހުގީގާތަ

މަ މި ފުރުޞަތުަގިއ ، ނިންާމލުމުގެ ކުީރގަިއ ެވސް އަޅުަގނޑު ހަކަމުގަިއ ައޅުގަނޑު ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

.އެސް.ސީ ތެރޭަގިއ ލެިވގެން ާއއްމުކޮށް ރަްއޔިތުންނަށް ޖޭއިހުޅުވަ ޖޭ.އެސް.ސީ މިހާރު  ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ފެށީމާ މިއަދު ފަނޑިޔާރުންގެ ތެޭރގައި ވެސް ަކންތައްތަކެއް ހުރިކަން ހަމަ  ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތައް ެއނގެން

 ުތންނަށް އެބަފެނޭ. ޝުކުރިއްޔާ.ނުން ވެސް ދިވެހި ރަްއޔިޤީޔަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު.ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި 

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު ވާހަކަދެްއކެުވން:
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ޮގތުން އެންމެ ފުރަތަމަ އެންމެ  އާ ބެހޭމި ހުށަހަޅިފައިވާ މައްސަލަ ވެސް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު 

 މައްސަލައަށް ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި މި ވަންދެން ޖުޑިޝަ ދުވަސްއަހަރު 6 ؛މިހާ ދުވަސް، ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ 

އެކަމެްއ ދެން ެއބޭފުޅުން ވެސް ރަނގަޅަށް ކަމެއް ކޮށްިފއްޔާ  ؛އެްއކޮށް ވަކި ގޮތެްއ ނުނިމި ރައްާކތެރިކަމާ

މައްސަލަ  މި އަަހރު ވަންދެން 6ރައްކާތެރިކަމާެއކު  ދީކޮފީ އެޅުނަނު  ވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ.ފާހަގަކުރަން

ވެސް މި އޮތީ ތަންކޮޅެއް މިހާރު  ނަށްުޅގަނޑުެމނާ ހަމައަށް މި ގެނެސްދިނީ. މިކަން އަުޅގަނޑުމެންބާއްވާަފއި މިއަދު އަ

ތެއް ައޅުގަނޑުމެން ނިންމަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. . ވީ އެންމެ ައވަހަަކށް މިއާ ދޭތެރޭގައި ގޮލަސްވެފަ

 ފެއިލްވެަފއި އޮތް މިންވަރު. މިއަދު ޝަންކޮމި ޖުޑިޝަލް ަސރވިސް ،ން އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ އެއް ކަމަކީ އިމި

އި ނޫނުއަސާީސގަ ޤާ ؛އްލެއްޙަ ވަރަށް ފަސޭހައިން  އި ހެޅިފައި މި އޮތް މައްސަލައިގަ ށައަޅުގަނޑުމެނަށް ހު

ޝަރުތު  އެޔެފަ. ފަނިޑޔާަރކު ަވކިކުެރވޭނެ ގޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް ލި އިވަނަ މާއްާދގަ 154އެބައޮްތ  ނަށްމެންއަޅުގަނޑު

 ެއއަްށވުރެ އަދި މާފަހު ޖޭ.އެސް.ސީން އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމަައށް ފޮނުވީ ށްތުތަްއ ފުރިހަމަކުރުމައަޖުރާއެ އި ،ހަމަވީމާ

އެ ކޮމިޝަނުން  އި،ޅާފައަޅުގަނޑުމެން ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަ ،ފުރިހަމައަށް ބެލުމުގެ ގޮތުން

ތީ ެއ ތައް ފުރިހަމަވާތްއަހުރި އިޖުރާއި ޝަނުން ބަލާފަޮކމިސަރވިސް ތުތައް ޖުޑިޝަލް އަބެލުމުން އެ އިޖުރާބެލި

 އޮތީ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަީނ ފަނޑިޔާރު ވަިކކުރުމާ ދޭތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް މި

ން ގޮތެއް ނޯންނާނެ ހެ ދެން އިތުރަކަށް މީގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ޢަލަމުކުރަންޖެހޭ އެފުރިހަމަވުމަށްފަހު އަތްަތއްރާޖުއެ އި

 މިކަްނ ވެސް ކުރަންޖެހޭ ވަގުުތގައި ލަތުަގއި ަވިކކުރަން ވެސް ޖެހޭނެ. ހާންޖެހޭ ވަކިކުރަކަމަށް ވަިކކުރުން ފިޔަަވއި. 

އަހަރު  6މިކަން އަޅުަގނޑުމެން ނުކުރީމާ ކަްނ މި އަންނަނީ. މިއަދާ ހަމައަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ،ނުކޮށް އޮތުމުން

އެ ވަގުުތގަިއ އެންމެ މުނާސަުބ  އިކުީރގައޮންނަނީ.  ޖުިޑޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުަގއި ވެސް ،ވަންދެން މި މައްސަލަ

 7 ،އަހަރު 6ސީާދ މައްސަލަތައް ިމއަާދ ހަމައަށް މިކަހަލަ ސާފު، އެޅޭނަމަޅު ުތަގއި ކޮންމެ ކަެމއްަގއި ވެސް ފިަޔވަވަގު

 ށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ރަދަންނަވަން. ވަ ދެއްވި ފުުރޞަތަށް ޝުކުރު ވީމާ،ނުޖެހޭނެ. އެހެންއަހަރު ވަންދެން އޮންނާކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙަމީދު. ސްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީއި

 

 ާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:އިއިސްދޫ ދާ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަުދ މި ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލަާއ ދޭތެރޭގަިއ އަުޅގަނުޑ ެވްސ 

މާ އިންސާފާ ވީވާ ކަމެއް. ގައިއިންސާފަކީ އިންސާނީ ޠަބީޢަތު ،ޖެހެނީދަންނަވާލަން އިވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ. އަދި މީގަ 

ދޭތެރޭގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން މި ކުރާ މަަސއްަކތުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ަވރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަެކްއ 
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މަށް ވަންޏާ ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެނޭގ ލަތަްށ ބަލައިފި ކަހާހުރިކަން އަުޅގަނޑު ވެްސ ފާހަގަކުރަން. މިއަުދގެ 

ބަެއއް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުިދ  ؛ސާފު ކަނޑަައޅަން ތިއްބެވި ަބއެއް ފަނިޑޔާރުންއިން ،އެްއޗަކީ

މެން އެންމެން ވެސް އަުޅގަނޑުމިއީ ކަން ގޮސްަފއިވާ ުޒ ގަދަ ބާރުވެރި ބަޔަކަށް ވެގެންށް ނުފޫތަކުަގއި ވަރައާބާދީ

 ،ޅުމުގެ ނިޔާ ކަނަޑއެޅުމުަގއި ލިބިގެންވާ ބާުރގެ ތެރެއިން ޭބފުޅުންނަށް އިންސާފު ކަނަޑއެ  އެކަމެއް.  ބޫލުކުރަންޖެހޭގަ

ގިނަ ފަނޑިޔާުރންތަކެއް ެއކިެއކި ސިޔާސީ  ،ގޮުތަގިއ ނުފޫޒެއްގެ ގޮތުަގއި ބޭުނންކުރެވި އެ ބާރު ނާޖާއިޒު

ކަމީ ގުޅުމުންދާބޭފުޅުްނގެ ނުފޫުޒ ގެން  އިންތިޚާބުތަކުަގއި އެ ،ުކގައި އެިކއެކި ކެމްޕެއިންތަ ،ހަރަކާތްތަކުަގއި ަބއިވެިރވެ

ގެންދާ ކަމެއް. އެހެންވީާމ، ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިފައިާވ ށް ފާހަަގކުރެވި ޅައަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ަވރަށް ރަނގަ

ގެންދާކަމީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިރއަށްބޭފުޅުްނގެ ބާރު ނަހަމަގޮތުގައި ކު ޙައްޤުތައް ނޫނިއްޔާ އިނާޔަްތތައް މެދުވެރިކޮށް އެ

 ގޮުތަގއި ައޅުގަނޑު ވެސް ފާހަަގކުރަން.  ކަމެްއގެޅޭކުރާ މަަސއްކަތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުހރަސްއެއިންސާފަށް  މިއަދު

ތް އޮ އިހުށަހެޅިފަ އިންސާފު ައވަހަށް ލިބިގެންދިއުން. އެހެންީވމާ، މިއަދު ،އަދި އިންސާފު އެންމެ އަސާސީ އެއް ކަމަކީ

އޮތުމަކީ އަުޅގަނޑު އަހަރު ވަންެދން އޮތް 6.އެސް.ސީަގއި ޖޭމި މައްސަލަ  ންޏާވަމައްސަލައަށް ބަލައިފި ކަމަށް 

ކަމުގެ އެްނމެ އަލިގަދަ އެންމެ ބޮޑު އެްއ ހެކި. ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އިންސާފަށް މިއަުދ ހުރަސްއެޅިގެންދާ ދެކޭގޮުތގައި

ަރއްޔިތުްނ  އީމިހިސާބަށް ފޮނުވީމާ އަޅުގަނޑު ހިތުން  ހުގަިއ މި މައްސަަލ ބަލައި މި އަހަރަށްފަ 6 ޖޭ.އެސް.ސީން

 ޓަކައި މިާއ ދޭތެރޭަގއި ައަވސް ނިޔާެއއް ކަނޑައެޅުން.ދުަމށްމަޖިލީހުގެ ޒިންމާއެއް އެީއ ަރއްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯ

ތެޭރގަިއ ގެ އް ޑުތަްއ އެެދވޭ ގޮުތގަިއ ރަްއޔިތުންނަށް ގަބޫލުުކރެވޭ މިންގަނޑެ ނއަދި ފަނޑިޔާރުްނގެ ސުލޫީކ މިންގަ

 ިއ،ކުރަްއވަ ޮގތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ކަންތައް ފަދަ މައްސަލަތައް ތަކުރާރުުނވާނޭޓަކައި މިހިފެހެއްޓުމަށް

ކަނޑައެޅުަމކީ އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާ ަރއްޔިތުން ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ރަނގަޅު އިންސާފީ ނިޔާެއްއ މި މަޖިލީހުން 

ރާ މަސަްއކަތުަގިއ އިންސާފުެގ ދަތުރުަގއި ބާރު ކަމެއްެގ ގޮުތަގއި ައޅުގަނުޑ ދެކެން. ވީާމ، ައޅުގަނޑުމެން މި ކު

 އި ނުއަާސސީަގއާ ނޫޤާވެސް  އިން ކޮންމެ މައްސަލަެއްއގައިަގއި އަޅުގަނޑުމެން ދިޔަކަމުަގއި ވީނަމަވެސް މި ސްޕީޑު

ރާ ކުިދއުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން މި އެކީަގއި ކުރިއަށް ަތއް ފުރިހަމަކުރުމާތްއަކަނަޑއެޅިފަިއވާ އިޖުރާ ގާނޫނުތަކުަގއި

އަޅުގަނުޑ އަދި ރު ލިބިދޭނެ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން. މަސައްކަުތގައި ރަްއޔިތުންނަށް އެކަމުން އިތުބާ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ،މުންދުކުރާ ަކމުގައި ދަންނަވަތާއީލައަށް މި މައްސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން ލަޠީފް.ސަޅަނގު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަހެންވޭރު ހު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް 
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އަހަރީ ުދވަހުގެ މުނާސަބަތުަގއި އެ ޕާީޓެގ  ގެރެޓިކް ޕާޓީ ކްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ޑިމޮ

މިއަުދ މި  .ށް ަވރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއާއި އަިދ ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެންމެހައި މެންބަރުންނަ

ހުރި ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމުން އޭަނ  ގެ މެޖިސްްޓރޭޓް އިބްރާހީމް ރަޝީދުގދ. ތިނަދޫ ކޯޓު  ،މި އޮތީ އިފަތަޅުމަށް ހުށަހެޅި

 ނިގެން މި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން އެކަމާ ގުޅޭޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނަށް ފެވަކިކުރަްނ ގަބޫުލކުރެޭވ ކަމަްށ ޖުޑީ

މި  ،އަށްވަނީ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ންލަ އިއްޔެ މި ތަޅުމުއޮތް މައްސަލަ. މި މައްސަ އިގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަން ފޮނުވާފަ

ވާފަ. ައށް ފޮނުވާފަ. އަިދ ޖުޑިޝަީރ ކޮމިޓީެގ ނިންމުން މިއަދު މި ވަނީ ތަޅުމަށް އިއް މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ 

ގޮތުން އަުޅގަނުޑ ގުޅޭ ގޮތުން އަދި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ މަަސއްަކތާ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެ ރިޕޯޓާ ގުޅޭ

ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން  ،ށްލަން ބޭނުން ބައެއް ވާހަކަ އެބަހުރި. އެއް ކަަމކަށް އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންފާހަގަކޮ

 ،މުން ވަކިކުރަން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަެއއް ބަލަމުންދާއިރުޤާާނގެ މައެީއ ފަނޑިޔާރެއް އޭ ؛މިފަދަ މައްސަލައެއް

ައޅުގަނޑު މިހެން މި  ،ކަމަށް. މި ދެންނެވީ ންޖެހޭނެ ކަމެއްމަޖިލީހުގެ ގަވާޢިަގއި ހިމެޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް ެއއީ 

މާ ފްލޯއިން އެއް ހުށަހެޅުނީވަިކކުރަން މައްސަލަ  ކުއޮތް ގަާވއިދުަގއި ފަނޑިޔާރަ އިމިހާރު ހަދާފަ ،ދަންނަވާ ސަބަބީ

 ،ތް. އެހެންނަމަވެސްޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް ލިޔެވިފައެއް ނެޖުޑުޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވީމާ ދެން 

ަމއްސަލަ  ،ެއގޮތުންކަމެއް.  މަކީ ވަރަށް މުހިއްމުއޮތު އިެކއް ކަނަޑއެޅިފަ ންތައެއީ މުހިއްމު ކަެމއް. އޭަގިއ ވަކި އި

އަިދ  އިށް ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނާކުރުުމގެ ބާރު ެއއީ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަހުގީގުތަ

މި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރެވޭނެ  ،ކަމަކީ ުޖޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށްއެއޮތް ބާރެއް.  އިނޫނުއަސާސީން ވެސް ލިބިދީފަޤާ

ަހމައެކަނި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިީޓއަށް  ،އެހެންމެ. ހަމައްމު ކަމެއްއޮތުން ެއއީ މުހި އިފަނޫންކަން ސާފުކޮށް ަބޔާންކޮށް ކަމެއް

 ހުގީގުހިންގި ތަ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުން ،ކުެރވޭނެ ކަމަކީ ނުވަތަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް

ތޯ ބެލުން ތަްއ ފުރިހަމަކޮށްގެންތްއަރާހިންގާފައިވަނީ ުޖޑިޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކަްނ ކުރަން އޮންނަ އިޖު

ވަނަ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި މި ދެންނެވި ގަާވއިދުަގއި ހިމަނަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  2އެކަނި ކަމަށް. ެއއީ އަެނއްާކ 

އަުޅގަނަޑީކ  އްޝަރީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެޖުޑި ؛ހުރި ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އިމި މަްއސަލައިގަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ަތއް އަތްހުރި އިޖުރާ ގޮތުން ހިންގާފައި އްސަލަތައް ބެލެމުންދިޔައިރު ފަނޑިޔާރާ ގުޅޭއެ ކޮމިީޓގައި މި މަ .ސްވެ

ވަނަ ާމއްދާއިްނ  22ާގނޫނުގެ  ގެޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން ހުރީ އަކުރުން އަކުރަށް ހިންގާފަ. އެ ކޮމިޝަން 

 ކަންަކން ބަޔާންކޮށްފަ. ެއކަންކަން ވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭޖުޑިޝަލް ސަރ ވަނަ ާމއްދާއާ ދެމެދުަގއި އެހެރީ 32

ފަނޑިޔާރު ވަކިކުރުމަްށ  ،ހުރީ. އެހެންކަމުން އިއެ ކަންކަން ކޮށްފަސާފުކޮށް ފެންނަ ގޮތުަގއި ބަޔާންކޮށްފަ.  ހުރީ ވަރަށް

 ބަލާ ންމިންގަނޑު އާދެ، ފަނޑިޔާރެްއގެ ސުލޫކީހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަނުޑެގ ވޯޓު މި މަޖިލީހުގައި ލިބޭނެ. 

ގޮތުން މި މަޖިލީހުގައި ެއކި ެމންބަރުން އެކި ގޮތްގޮތަށް  ސާބިތުކުރަންެޖހޭ ގޮތާ ގުޅޭ ސަލަެއއްމައް

. ކުެރވެމުން އެ ދަނީކީގުގީހުތަ ނޫން މައްސަލައެއް ޖިނާޢީ އީ ވާހަކަފުޅުދަްއކަަވއިފި. ައޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތަގއި މި
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ސް ކޮމިޝަނުން. އެހެންވީމާ، ާސބިތުކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑަީކ ޝަލް ސަރވިޖުޑީ ޮއތީކީ އެ އިކުެރވިފަގުހުގީ އަދި ތަ

 ކީއެއާއެީކަގއި ސުލޫހަމަޫނން.  ޑެއްނޝައްެކއް ނެތް މިންވަރަށް ެއ ފަނޑިޔާރު އެކަމެއް ކުރިކަްނ ސާބިތުކުރާ މިންގަ

ސަލަަތއް ކޮށް ފަނޑިާޔރުންނާ ގުޅޭ މައްޚާއްޞަ  ،ުއޅެނީއުމުތަގައި ވެސް ޤަ މައްސަލަތައް ސާބިތުކޮށް ެއހެން

ކަމަށް ބޮޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭތޯ ނުވަތަ ގަބޫލުނުކުެރވޭތޯ ބަލާ  ހުންނަނީ އެ ފަނޑިޔާރަކު އެ ކަމެއް ކުރި އިސާބިތުކޮށްފަ

އެ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވި ން ލިޓީގެ އުސޫލުބިޕްރޮބެއޮފް ބެލެންސް  .މިންގަނޑެއް

ޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލާ ޑީޖު ،ވެސް ޑިޔާރެއް ކަމުަގއި ވިަޔސްވެސް އަދި އެެހން ފަފަނޑިޔާރު 

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަމަށް ބޮޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ކަމަށް ޖުޑީ ސަލަެއއްަގއި އޭނާ އެ ކަމެއް ކުރިމައް

 ވުމެއް ކަމަށް ނިންމެވުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމެނިންމަވާބޭފުޅުން  ގަބޫލުކުެރވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ މައްސަލަެއްއގައި އެ

ޝަލް ސަރވިސް ތުގައި ުޖޑީޙަޤީޤަބަލަންޖެހޭ. ދެން އޮތީ މި މަޖިލީހުން ކިހިނެއްތޯ އެއާ ދޭތެރޭ ޢަމަލުކުރާނީ. 

ާއ އެ ،ދެން މި މަޖިލީހަށް ބާރު ލިބިދޭ އެބަ،ށް ފޮނުވީމާ ހަމި މަޖިލީ އިފަނިންމާ އްކޮމިޝަނުން ނިންމާ މައްސަލައެ

 ސީަގއި އެބަބުނޭ. އެހެންވީމާ، މިއަުދ ނޫނުއަސާ ޤާދި ެއކަން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ެތއް ނިންމަން. އަގޮތުން ގޮ ގުޅޭ

ކުެރޭވ ބަހުސް. އަޅުގަނޑުމެނަށް  ންގޮތުގެ މަތީ ަގިޑއިރުގެ ބަހުސަކީ ގަާވއިުދގަިއ އޮތް 2އަޅުގަނޑުމެންގެ މި 

 ނުވާނެ. ެއއީ  އް ކަންކަން ބަލާފައެއްގޮތުންނެ  ތާ ގުޅޭ ހިންިގ ގޮހުގިގު ތަޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން މި ދެންނެވި ގޮތަށް

ބެލުން  ހުރިތޯ އިުފރިހަމަކޮށްފަ ތައްތްއައިޖުރާ ،ތުގައި މި މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ ބާރެއް ކަމަށް ނުވާތީ. އެހެންނަމަވެސްޙަޤީޤަ

އިުދ ނެވި ގޮަތށް މި މަޖިލީހުގެ ަގވާމި ދެން ،އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ކޮށްފަިއވާނެ ކަެމއް. އަޅުގަނޑުެގ ހުށަހެޅުމަކީ

މި ދެންނެވި ގޮތަށް ޖުިޑޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފަނޑިޔާަރކު  ،ބެހޭ ބާބުގަިއ ހިމެނުމަށް އާއެކުަލވާލަމުންދާއިރު ޖުޑިޝަރީ 

ގޮތުން ކުރެޭވނެ މަސައްކަތަކީ ކޮބައިކަން. އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހެޅުން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ވަރަށް  ވަކިކުރުމާ ުގޅޭ

  ރައީސް.ްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ށް ޝުކުރިބޮޑަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. މައްޗަންޮގޅީ

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ

. ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހަމަ . އާދެ، މިއަދު މިއީ ވަރަށް ތާރީޚީ ދުވަހެއްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

މިކަމެއް އެބަދޭ ވަަރށް ބާރަށް ކުރިއަށް. އާދެ،  ،ދުވަަހށްވެ ައޅުގަނޑުމެންގެ އުފަން ،މަޖިލިސް ތެރެއަށް ވަދެ

އުޅެނީކީ. އަދި އެހެން ޯކޓެްއެގ  ލަެއއް ެވސް ނޫން މިސަމައް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއީ ިތނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ

ރާހީމް ރަޝީދު ފަދަ އިބް ؛. ހަމަ މިފަދަ އެތަެކއްނޫން ިމ އުޅެނީކީ ރޭޓެްއެގ ވެސް މައްސަަލއެއްޓްހެން މެޖިސްވެސް އެ
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އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް، އިކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފަ ޖުޑިޝަރީ ފަނޑިޔާރުން

 މި ހުށަހެޅުމަށްފަހު ކޮމިޓީން  ކޮމިީޓއަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެރީހިއެ މައްސަލަަތއް މި އި.ސީން ބަާލފަމައްސަލަ ޖޭ.އެސް

ތޯ. އިފުރިހަމަކޮށްފަ ތްތައްއައިޖުރާ ހުރީ އިމާފަޖޭ.އެސް.ސީން މި ަކންކަން ނިން އި،ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަލަިއލާފަ އޮތީ

ތްތެރިކަން ހާއިރު ނަޒާމިފަދަ ކަންތައްތައް މިހެން ކުރަމުންދާ ،ވާހަކައަކީ ވާ ލަން ބޭނުންއާދެ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ބުނެ

 ގިނަެވގެންދާ ވާހަކަ ައުޅގަނޑުމެންގެ މުޅި ރާއްޭޖގެ އިޖޭގައްމި ރާ ،ބޭފުޅުން މިތާނގައިގެއްިލގެން މިފަދަ ފަނޑިޔާރު

 .ކަމެއް ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ  ކަވަމުން މިހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދައް ތުން ވެްސ ހުރިހާ ރައްޔި

ވަރަްށ  އިވާނުވާ ޖަހާފަ ގަާޔއި،ކުދި ކަންތައްތަކު ކުދިއި ވެސް ހަމަ ވަރަްށ ގިނަ ޒަމާންތަެކއް ވަންދެން ހަމަ ޖަލުތަކުގަ

ބޭފުޅުން އެކި ބޭމިފަދަ  ނީ ވެސް މިފަދަ ފަނޑިޔާރުންތަކެއް ނޫނިްއޔާމި ތިބެއިގިނަ ބަޔަކު ހަމަ ބައިތިއްާބފަ 

ހުރެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެއއްވެްސ ކަހަލަ ކުިރއެރުންތަކެްއ  ންތަކަކާނިންމުނިންމާކޯޓުތަުކގައި ިތއްަބވަިއގެން 

 އި ޖޭ.އެސް.ސީން ނިންމާފަ ،ލަން ބޭނުންވޭންނަނީ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ާސފުކޮށް ހަމަ ބުނެއޮ މި އިވިފަ ގަނެނު އަރައި

ގެން ަބަޔުކ ށް ގެނެސްއަދި އިތުރަ ،ކޮމިޓީން އެ ކަްނކަން ބެލުމަށް ޖިލީހުގެފޮނުވުމަށްފަހު މަ  ޖިލީހަށްމަ

ޔަުކ ބަޫނން ނޫން ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ހަމަ ދެކެން. މަޖިލީހަކީ މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި  ކުރަންޖެހޭ ތަނެއްހުގީގުތަ

ްނ. އެހެންވީމާ، ޖޭ.އެސް.ސީްނ ނުކުރަ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެްއވެްސ ވަރަކަށް ގަބޫލެއް ކަށް ހޭނެ ކަމަކުރަންޖެހުގީގުތަ

ށް ސާފުކޮްށ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަ ށްއޮތް ކަމަ އި ތަްއ ފުރިހަމަކޮށްފަތްއައިޖުރާނިންމުމާއި އަދި އެ ނިންމި

ތާއީދުކުރަން. ހަމަ މިއަދުން  ބޮޑަށް މިއަށް  ށްވަރަ ަހމަ މިއަށް ގަނޑު ވެސްޅު އަ ،އޮތީތީވެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން

ވެްސ ދޭނެ. ދެން ހަމަ ވަކިކުރަން  ވޯޓު މައަށްކަުމގައި ިވޔަސް ައޅުގަނޑު ހަމަ މިއަށް ހަމަ ފުރިހަމިއަދަށް ވޯެޓއް ލީ

 ވަން. ޝުކުރިއްާޔ.ދަންނަ ވަގުތު ހަމަ މިއަދު އެދުނަސް އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއަށް ވޯޓުދޭނެ ވާހަަކ ހަމަ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް.ސީމެންބަރު އިބްރާހީމް ނަިއއްޒަތްތެިރ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ 

 

 މް ވާހަކަދެއްކެުވން:ސީރާހީމް ނަބަރު ިއބްތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެން

ގުިޅގެްނ މި މަޖިލީހުން ފަނޑިޔާރަކު ސްލޫކީ މައްސަލައާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ފަނޑިޔާރެްއގެ  ޝުކުރިއްޔާ

 ޑުނކަމަށް އަޅުގަ އިންކޮށްފަޤީ ވަކިކުރަންޖެހޭނީ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ހިތުގައި ކުޑަެވސް ޝަްއކެއް ނެތް ވަރަށް އެކަން ޔަ

ތަކެްއ މައްސަލަ ރަކީ ވަރަށް ގިނަމި ފަނޑިޔާ ،ައޅުގަނޑަށް ނުރަސްމީކޮށް ޚަބަރު ލިބެނީ ،ކުރަން. އެހެންކަމުންގަބޫލު

 ،ހުރި ފަނޑިާޔރެއް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސްއި ެވސް ކުރެވިފަ ައދި ޖޭ.އެސް.ސީން ސުވާލު ށް.ކަމަ ހުރި ފަނޑިޔާރެއް

، ައޅުގަނުޑ ނގޭކަށް ނެތް. އެހެންވީމާއެ އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް އްސުވާލުކުެރވުނު ހުރިހާ މައްސަލައެްއގެ ތަފުޞީލެ
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ސުވާލުކުެރވުނު ހުރިހާ މައްސަލައެއް ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ ގޮތަށް  މި ފަނޑިޔާރާ ،ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން

 . ޝުުކރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ދިނުމަށްން ކޮންމެވެސް ިލޔުމެއް ފޯރުކޮށްއެސް.ސީޖޭ.

 

  ން:ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުރިޔާ

 ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް. 

 

 ެދއްެކވުން:ކަވާހަހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް 

ގެ ޓުމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯ ތިނަދޫ ގދ. ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީްނ ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް

އިްއޔެ ައޅުގަނޑު މި  ،ުތން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ޮއތީގޮ ގުޅޭ މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލައާ ޓްމެޖިސްޓްރޭ

ާއިއ ވަނަ މާއްދާ 154ނުއަސާސީގެ ޤާނޫ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޔަޤީން ، ފަދައިންފާހަގަކުރިމަޖިލީހުގައި 

ޅުގަނޑުމެންގެ ކިަބިއގަިއަކން. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން ތީ އަވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ދަށުން އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އޮ 88

އެކަްނ  ،ބޫލުކުެރވުނީގަނެތީމާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތެއް ކަނޑައެިޅގެން މިހާތަނަށް ޮގސްފައިއަކުރާނެ ގޮުތގެ އިޖުރާ 

ރި ަރއީްސ، ޒަތްތެއްއި ތެއް ަކނޑައަޅާނަމޭ. ކުރިްނވެސް އެަބހުރިއަޖުރާޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އިކުރުމަށް

ެވސް  ންރެއްގެ މަތީފަހަ މިސާލަކަްށ، ދެ  ؟ތަކީއަ. ެއއީތޯ ރަނގަުޅ އިޖުރާމި މަޖިލީހުން ފަނޑިޔާރުން ވަކިކޮށްފަ

ށުން. އެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ދަގެ ޙު ގެނައި އިޞްލާށްނޫނަގާރުންގެ ހަމައެކަނި ފަނޑިޔާ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކޮށްފައި އޮތީ 

 ހުރެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު ެގއްލުނު  ކަމަށް ނުވަތަ އެހެނިހެން ސަބަބަކާ ުނވަތަ ސުލޫކު ނެތްއް ސުލޫކީ މިންގަނޑެ

ސާީސަގއި އަުނވަތަ ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް ޤާނޫނު ނޫަނކަށް ގެންނަ ބަދަލަކުންތޯ ެއކަން އޮންނަންވީގާކަމަށް ހަމައެކަނި 

ންތައް ަރއްޔިތުްނގެ ޔުކިބެހޭ ލިޔެ ެއކަމާ ،ޤީޤެއް ކޮށްޙުން ރަނގަޅު ތަ ޖޭ.އެސް.ސީ ،ލުގެ ތެެރއިން ށް އުސޫބުނާގޮތަ

 ން ކުން އެކަްނ ެބލުމަށްފަހު ދެން ފަނޑިޔާރުއަންެގ މަޖިލީހުގައި ޮއންނަ ކޮމިޓީތުއަދި ރައްޔި ،ހަށް ހުށަހަޅައިޖިލީމަ

ކުެރވެނީ އަުޅގަނޑުމެން ބޫލުގަސާބަށް މި ވަގުތަށް އަިއއިުރގައި މި ހި ދާއަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަ ؟މަޤާމުން ވަކިކުރާނީތޯ

ކަމަށް. ދެންމެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު  އޮތް އުސޫލު ުނއަާސސީގަިއ މިނޫވެސް ޤާ ތުގައިއުސޫލަކީ ޙަޤީޤަ ދާމަލުކުރަމުންމި ޢަ

އުސޫލުެގ އެ ްނ ކުރަންވާނީ އަޅުގަނޑުމެން ވެްސ ކަންކަ ،ކުރެްއވި ފަަދއިންގަދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންަބރު ފާހަ

އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،އޮްތ ނަމަވެސްމިގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ކަނޑައެިޅގެން  ން. އަދިތެރެއި

ވެްސ އޮންނަންވާނެ. އަުޅގަނޑުމެްނ ފަނޑިޔާރުން ގެނެްސގެން  ހަމައެއް ،ސޫލެއް ވެސް އު ތްކުރާނެ ކަތެރޭގައި މަަސއް

ނުދޭ. އަޅުގަނޑު ހިތުން ތަނެއްމި ޤާނޫނުއަސާސީ ކަށް ހިންގެން އޮތް ކަމަ ގުހުގީތަ ،ލުކޮށް އި ސުވާގަ ޓީތަކުކޮމި

މެންޑޭޓަީކ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމުަގއި  ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ ،ން ބަލާނީ ކޮންކަމެއްތޯކޮމިޓީ ، ޖުޑިޝަރީއެހެންވީމާ

ށަހެޅުމަށް އަުޅގަނޑު އެ ހު. ކަެމއްހެން މުއްހިކޮބައިތޯ އަުޅގަނޑަށް ހީވަީނ މި ކޮމިޓީގެ ަގވާއިުދގަިއ އޮތުމަކީ މު



77 

 

ންމާފައިވާ ނިޖުިޑޝަރީ ކޮމިޓީން  .ތާއީުދކުރަންސް އަޅުގަނޑު ވެ ކުރާ މަސަްއކަތަށް  އީދުކުރަން. އަދި ިމއަދު މި ތާ

މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ  ގެ މެޖިސްޓްރޭޓްތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގޮތަށް ގދ.

  ރިއްޔާ.ބޮޑަށް ުޝކުދަންނަވަން. ވަރަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ީކ ފަނޑިޔާރެްއގެ ސުލޫަދނީ  ން މިދައްކަމުަރީއސް. އާދެ! މިއަދު އަުޅގަނުޑމެން ވާހަކަ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރިކުޝު

ގުިޅގެން.  ށަަހޅާފައިާވ ރިޕޯޓަކާހުގޮުތން ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން  ގުޅޭ  ކުރުމާއެ ަފނޑިޔާރު ވަކި ،ެއއް ބަލައި މައްސަލަ

ބާވަުތެގ މައްސަލަތައް ބެލުުމގައި  މި ،ސާފުކޮށްދީފިެވްސ މިތާނގަިއ އެހެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  އާދެ!

 މަްއސަލަތައް ގެތިން ބާވަތެއް ،ލަތެއްހާ  ގަިއ ދިމާވެދާނެ ތިންމުލުފަނޑިޔާރުންގެ މަްއސަލަ ބެ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް.

އެ  ؛މައްސަލަތައް  ވާކިޔާ ވަކި ޙައްދެއް ކަނަޑއެޅިފައި  ތަ އަޅުގަނޑުމެން މިވަހުރޭ. އެއީ ޝަރުޢީ ގޮތުން ނުއެބަ

ަމއްޗަށް ސާބިުތވޭތޯ. ޑިާޔރެއްގެ ނއެކަެމއް ެއ ފަ ލަންޖެހޭނީ އެްއވެސް ަޝއްެކއް ނެތް ިމންވަރަށްބަމައްސަލަތަކުަގއި 

ޖެހެނީ އެކަށީގެންވާ ޝަްއކެްއ  ޖިނާޢީ މައްސަލަތަުކގައި ބަލަން މި ؛ޖިނާޢީ މައްސަލަތައް ދެން ބަލަން މި އޮންނަނީ 

ނީ ންނަ ވަކިުކރެވޭނެ. ދެން މި އޮޔާރުން  ފަނޑިލަތުގައި ެވސް ހަމަހާވޭތޯ. މި ދެ ބިތުއް ސާ މެއޮތް މިންވަރަށް އެކަ

އެީއ  .މަދަނީ މައްސަލަތަުކގައި ބަާލ މިންގަނޑު ،ޖެހެނީ ން މި ގައި ބަލަލަތަކު ީކ މައްސަސުލޫ މައްސަލަަތއް. ކީސުލޫ

 ީކ ގޮތުން ގޯްސކަމަށް ބެލެވޭ ކަންަތއް ކުރިތޯަތއް ުނވަތަ ސުލޫންގޯސް ކަ މިގޮތަށްބޮޑަށް ބެލެވެނީ އެ ފަނިޑޔާުރ 

 ކަމަށް ކަމަށް ބެލެވެންޏާ އެހިސާބުން ސުލޫކީ   ކުރިޔާރު އެކަންޑި، ބޮޑަށް ބެލެވެނީ އެ ފަނތޯ. އެހެންވީމާނުވަތަ ނޫން

ަގއި ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުިރއިރުކަތްމަސައް އި، އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީގަ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނެ. އެހެންީވމާ

ރޭަގއި ދެ ހެކިންގެ ތެހުރިހާ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުިރން. އޭގެމި  ،ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓުތަކާއި ިލޔުންތަކާ

ެއކީަގިއ ކަމަށް އެބަ ސާބިުތވޭ. އަދި ހަމަެއއާ ބާވަުތގެ ވާހަކަަތކެއް ދެއްކި ހެކިބަހުން އެ ފަނޑިޔާރު އެ

މިޝަނުގެ އެހެން ސަރވިސް ކޮ ތަކުން ސޯޝަލް މީޑިާޔިއންނާއި އަދި ޖުޑީޝަލްއާސް މީޑިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިއު

، މިކަން ކަން. އެހެންވީމާޅޭނިޑޔާރުެގ އެހެނިހެން މައްސަލަތަކެްއ ވެސް އެަބއުތަކުން ވެްސ އެަބ ސާިބތުވޭ މި ފަރިޕޯޓު

ލާއިރު ވެްސ ތި ޢީދަްށ ކަންބަޅި ކަޑުއަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ތަންޮކޅެއް އަވަހަށް ނިންމަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ބޮ 

ކުރުމަީކ އެހާ ރަނގަުޅ  ގިނައިރު ތަމުން މާއްގިނައިުރ ދެކޮޅަށް ކާ  ގުޅެނީ ވަަރށް ތޫނު ވަިޅއެްއ. މާމެން ގެން އަޅުގަނޑު

ބޫލެއް ނުކުރަން. ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް ފަނިޑޔާރުޭގގެ ފަނޑިޔާރުން ަވކިކުރުުމގެ ވާހަަކ ގަައޅުގަނޑެއް އް ކަމަކަށް ތެގޮ
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ންޏާ އެ ކަމަށް ވަ ހުރި އްބޫލެއް ނުކުރަން. މައްސަލަތަ ގަ އްގަނޑެ ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅު ދައްކާލާމިހެން ދައްކާލަ

ރޭގައި ތެދޭ ނުވަަތ ފަނޑިޔާރުންނާ ،ތައް ގެނެސް ވީާހވެްސ އަވަހަކަށް މި ތަޅުމުން އެ ފަނޑިޔާރުންގެ ކަންތައް ލަމައްސަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް އެބަޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރަން. އަޅުގަނޑުެމން  މި އަޅުގަނޑުމެން

ބުރަކާިއ، އައޮންނާނެ ކޮންމެ މުއައްސަާސއެްއަގއި ވެސް  ،ޝަނެްއަގއި ެވސްސްޓިޓިއުބޫލުކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ އިން ގަ

 ޔާުރގެއާ ޑިއިނޭގ ރައްޔިތުން ފަނ ނަށް އެބަން، ފަނޑިޔާރުޭގގެ ައޅުގަނޑުމެންމުއެެހންކަ. ްއޒަތަާކއި، ޤަދަރެއްއި

 ،ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީބޫލުގަ އަުޅގަނޑުމެން ކުއެ ަހމައެއާ ްސ،ވެދޭތެރޭގައި ދެކެީނ ކިހިނެްއކަން. އެހެންނަމަ

އްދާފަިއވާ ދަުއލަތުގެ ތިން ބާރުެގ ތެރެއިްނ ފަ ނޫުނއަސާީސގެ ދަށުން އުޤާ  ޖުީޑޝަރީއަކީ މިތަުނވަ ޔާރުެގޔަކީޑިފަނ

މެދުގައި  ފަނޑިޔާރުންނާ މަސަްއކަތްުކރާ އިގެ ތިން ބާރުގެ ތެެރއިްނ އެއް ބާުރގަ ތު، ަދުއލައް ބާރު. އެހެންވީމާއެ

 ގޮެތްއ ޅު އަޅުގަނޑަްށ ހީަވނީ އެންމެ ރަނގަ ތިބުމަކީ ހެންއެ ،ާނޅަން؛ އަޅަންއަޅަން  ،މެންގަނޑުފިޔަވަުޅއަޅަން އަޅު 

ކުރަން. އަދި އަޅުގަނޑު ހަމަ ޮގވައިލަްނ  ައވަހަކަށް ިމ މަސައްކަތް ނޫންހެން. އަޅުގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ ވީހާވެސް

ވެސް ހަމަ ރަނގަޅޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަިދވެސް ތިޔަ ކުރަްއވާ ަމސައްކަތް  ، ވެސްށްކޮމިަޝނަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 

މިނެްއގަިއ  ހަލުވި ،ނުންވަނީ ތިއަށްވުރެ ވެސް ައވަހަށް ތި މަސައްކަތް ތަންކޮެޅއް ބާރު މިނެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ބޭ

 ނިންމައިލާށޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް. ންމެޒަތްތެރި އްތްދޫ ދާއިރާގެ އި ބިލެ

 

 ތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ބިލެ

ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުެގ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް  ގދ.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ވެސް 

ސް ކޮމިޝަނުން ތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިގޮ ބެހޭ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ ވަޒީފާއިން ވަިކުކރުމާ ރާހީމް ރަޝީދުބްއި

ރިޕޯޓަށް  ގޮތުގެ ނިންމެވި ން ދިރާސާކޮށްކޮމިޓީ ރީޖުޑީޝަ  މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާަފއިވާ މަްއސަލަ ރައްޔިތުންގެ

މައްސަލަެއްއ  ފޮނުވާތަނަށް  ފައި މިން ނިންމާނގޭ ޖޭ.ެއސް.ސީގައި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ވެސް އެބައިބަލައިލާއިރު 

ދި ޖުޑިޝަރީ ނިންމުމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ފާޑުކިޔަީނެއއް ނޫން. އަޝަރީ ކޮމިޓީން ނިންމާޖުޑިއަޅުގަނޑުމެންގެ 

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ މި ފެންނަނީ  ހެންނަމަވެސް،އެ އެއް ނޫން.ޓީާރ ކޮމިހުީގުގކުކޮމިޓީއަކީ ވެސް ތަ

 ގެޔާުރގޭ ނޑިރާއްޖޭަގއި ފަ ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ތަ ޖޭ.ެއސް.ސީ ޖަވާބުދާރީކުުރވަމުންދާ ކުރެްއވިްއޔާދަހާރު އިރާމި

މަޔަށް ވެސް އެބަހުރި ހަ ސް ކޮމިޝަނުަގއި މިައދާލް ސަރވިޝަބެހޭ ވަރަށް ިގނަ މައްސަލަތަކެއް ުޖޑީ ޔާރުންނާޑިފަނ

ވަރަށް ރަނގަުޅ  މި ފެށެނީ މިއަދު  އްޔާ . ައޅުގަނޑުގެ ުއއްމީދަކީ އިރާދަކުެރއްވި އްަބއިވަުރ މަްއސަލަތަ ،ޕާކުކުރެވިަފއި
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 ،ާއއިއިޞްލާޙުކުރާ ވާހަކަގެ ޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުން ކައިީރގައި ޒަމާނުްއުސރެ ދައްކަމުން އައި ފަނޑިޔާރު އަ ފެށުމެކޭ.

މު ދައުރެއް އަދާކުރާ ތަނަކީ ޖުޑީޝަލް އްކުރާ މަސައްކަުތަގިއ އެންމެ މުހިއިންޞާފު ރައްޔިތުންނަށް ޯހދައިދޭން 

އޮތީ އެ ކޮމިޝަން އެއްގޮތަކަްށވެްސ  ދިޔަ ދުވަސްތަކުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ން. ވޭތުވެ ސަރވިސް ކޮމިޝަ

. އެހެންނަމަވެްސ، ތާރު ވެރިކަމެްއގެ ތެޭރގަިއ ތާށިވެފަޚްދުމުޚު ހިނގި ވެސް އޭރު  އީ. އެނުވެވިފަހަރަކާތްތެރި

 ފެށީމާ އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ ންނަށް މިއަދު މިނިވަންކަމާ އެީކގައި ާރްއޖޭގެ ކަންތައްަތއް ކުެރވެން އަޅުގަނޑުމެ

ޖޭ.އެސް.ީސ  ،އިސްކޮޅަށް ތެދުވެޖޭ.އެސް.ސީ ހަމަ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ފެންނަނީ ޖޭ.އެސް.ސީ މިނިވަންވެ 

 މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ހިތްވަރާއި ތަން. މި މަސައްކަތާ ެއކީަގއި މި ރަްއޔިތުންގެ މަސައްކަތް ފެށި

ރަނގަޅު ނަތީޖާތަެކއް  ތަނުަގއި ވަަރށް ގޮތުަގއި ުކރިއަށް އޮތް  އި އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާއެކީގަ  މިންނަތާ

ގަޅު ރަނ ފެށުމަކީ ވަރަށްފެށޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނެ ޝަރްޢީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މިއަދު މި

ވީމާ، އަުޅގަނޑު ވެްސ ވަރަށް ބޮޑަށް މިއަދު މި ފެށުމެއް. އަޅުގަނޑު ވެސް މި ރިޕޯޓަށް ތާއީދުކުރަން. އެހެން

ނީ ތިނަދޫގެ މެޖިސްޓްރޭޓުގެ މަްއސަލަ. ދެން ދަ މަސައްކަތް ފެށޭތީ މިހިރީ އުފަލުން. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މިއަދު މި

ވަރަށް  ،މުއްމުހިތަން.  ދާހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ މަސައްކަތް ކުރެިވެގންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނީ ޙަޤީޤީ ދިވެ

ރައްޔިތުން އެްއގޮތަކަްށވެްސ  ާރއްޖޭގެތިބި ދިވެހިމު ކޯޓުތަކެްއަގއި ތިބި ވަރަށް ބޮޑެތި ފަނިޑޔާރުންތަކެއް އެބައްމުހި

ކުރިއަްށ  ،ގައި ދޭން ބޭނުންވާ ޔަޤީންކަމަކީއަޅުގަނޑު ރައްޔިތުންނަްށ މި ފުރުޞަތު އިރާދަކުެރއްިވްއޔާ .ގަބޫލުނުކުރާ

އެޅޭ  ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ެގއެއް އުެފއްދުމަށް ތި ބޭނުންވާ ފަދަ ފަނޑިޔާރުތަނުގައި ތިބޭފުޅުން އޮތް

ެގ ރާއްޖޭ އަވަހަށް މި ތާނަގއި އެކަްނކަން ުކރެވިގެންދާނެކަން. އެހެންވީމާ، ދާދި ބިންގަލުގެ ތެޭރގައި ކުރިއަށް އޮތް

ދު ފުއްިދެގންދާނެކަން. މި ފުރުޞަތުގައި ޢުރުކާރުގެ ވައަުޅގަނޑުމެންގެ ވައުދު މި ސަ ،ފު ލިބިސާރައްޔިތުންނަށް އިން

މަސަްއަކތްކުރުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާުރން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްާވ ހިތްވަރަށާއި އަދި ދިވެހި  ކުއެއަޅުގަނޑުމެންނާ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ޓަކައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަަކއި އޮްތ ކަމަށް ޙަޤީޤަުތގައި ވެސް ސަރުކާރު ައޅުގަނޑުމެްނގެ ަފހަތުގައި

އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު 

 ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 .ހުމީމެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަިއްއޒަތްތެރި ފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މާ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީމާ
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 ފްލޯއިން ފޮނުވުމާ  ހުގެވަނީ މަޖިލީރައީސް. ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ބަލާފައި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ވަނީ ގާނޫާނިއ ން ޢަމަލުކުރަްއވާފައި ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު ،ވަނީއެުކގައި. އަުޅގަނޑުމެން އެ ޮކމިޓީން ބަލާފައި

އޮންަނ  މަށްކުރުހުގީގުލަތައް ބެލުމަށް ތަޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މިފަދަ މައްސައަދި  ނޫނުއަސާސީއާޤާ

 ބެލިއިރުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރުވނީ ހަމަ ރަނގަޅަށް އެކަން .މަތީންތޯ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެ  އުސޫލުތަކާ

ޚިލާފަށް  ތަކާ އައިޖުރާ އްޔާޫނނި ކަމެއް ޖުޑީޝަްލ ސަރިވްސ ކޮމިޝަނުން އުސޫަލކާ އެްއވެސް  .ވާކަންކުރަްއވާފައި 

މަޖިލީހުގެ ފޮނުވީ އެ ިރޕޯޓު އަޅުގަނޑުމެން ެއގޮތަށް މަޖިލީހަށް ، ނުކުރެވޭ. އެހެންކަމުން ކަެމއް ފާހަގައެއް ކޮށްފައިވާ

މި ތުހުމަތު އެޅިފައިާވ  ،ަކމަކީ އީްސ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ އެއްޓަކައި. ިއއްޒަތްތެރި ރަފްލޯއިން ގޮތެއް ނިންމުމަށް

މައްސަލަެއއްަގއި މައްސަލަ  2ޔާރަކީ މީގެކުީރަގއި ވެސް ހަމަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފަނޑި

ވަނީ. އިވެސް ނިމިފަ މައްސަަލއެއް މިާހތަނަށް 2ދީ އަދި އިންޒާރުެދވިފަިއވާ ފަނިޑޔާރެއް. ތްސޭހަނަ ގައިބެލުމަށްފަހު

ން އިއްތިފާޤުން އެ ކޮމިޝަނުން ވެސް މި އަދި މިހާރު މިހިނގާ މައްސަލައިަގއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނު

ރިާޔސަުތ ؛ ވެސް ވޯޓުދެްއވަިއގެން ވަނީ ެއ ކޮމިޝަނުގައި އޭުރގައި ތިއްެބވި ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންމައްސަލަ ފާސްކޮށްފައި

އަުޅގަނޑަށް ހީަވނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ތެރޭގައި ވެްސ ފިޔަވަިއ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަައކީ 

ދެބަސްވުެމއް ނެތް މައްސަލައެއްހެން. އަދި ވެސް  މެދުަގއި ފަނޑިޔާރުންގެ  ،ެނތް  ދެބަްސވުމެއްއެްއވެސް

ކަން ވާ ކޮށްފައި ަމތީން އެކަން އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ ތަކާއަޅުގަނޑުމެން ބެލިބެލުމުގަިއ ހަމަ ގަވާއިދާއި ުއސޫލު

 މިދެންނެވި  ،ފުޅުން އެބަ ފާހަގަކޮށްލަްއވާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވެނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ބައެއް ބޭބޭ

 ،ބޭނުންއަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން  ގޮތް. ވާވެފައި  މެޖިސްޓްރޭޓު ބަސްތައް ަރއްދުކުރި މީހާގެ ގާތުަގއި އަހާލިތޯ އެކަން

ނޫން. މިއީ ހަމަ  ލަެއއްޖިނާޢީ މައްސަ ހިނގަނީކީމި ،ފަަދއިން ސް ފާހަގަކުެރއްވިއެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެ

 އަޅާ މެދުގައި ފިަޔވަޅު  ސުލޫކީ މައްސަލަެއއް. މި ސުލޫކީ މައްސަލަ ހިނގާއިުރގަިއ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ފަނިޑޔާރަކާ

ނަމަ އެ ވާ ކަމަށް ވަމުންދާކު ހަޭޅއްލަ މޯލެްއގެ ތެރޭގައި ފަނިޑޔާރަގޮތްތަުކގެ ެއއް މިސާލު ދަްނނަވާލަން. ޝޮޕިންގ

 .ެވސް ަވިކވޭ މުންޤާައޑުއެިހަކން ރިޕޯޓުކޮށްފިއްާޔ އެ ފަނިޑޔާރަކު މަ މީހަކު ނުޖެހޭ. އަުޑއެހިުކ ހުންނާކަށްރައްދުވާ މީހަ

ތްެވގެްނވާ ގޮތް. އަޅުގަނޑުމެންގެ މާ އުެމއްަގއި ެއކަން އޮންނަޤައެއީ ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ  .ފިޔަަވޅުއެޅޭ ސުޫލކު ފިޔަވަޅު 

 ގެ ަޝކުވާަތއް މުޖުތަމަޢު ،ގިނަ މަްއސަލަަތއް މެދުގައި މާ ކީ ފަނޑިޔާަރކާއިސްލާމް ދީނުގައި ވެސް ޮއންނަ އުސޫލަ

ހަމަ މި އުސޫލު ގެންގުޅެނީ ޣައިރު މުސްލިުމ  .ވޭނދެނަމަވެސް ފަނޑިޔާަރކަށް ނީ ހުންނަ ކަމަށްވާއަޑު  ތެރޭގައި

، މިފަދަ ކަންކަމުގެ ތުހުމަތެއް އަދި ކަމެއް. އެހެންވީމާ ެލއް. ިއއްތިފާޤުވާ އުސޫ އުމުތަކުަގއި ވެސް. ހަމަ އެއްޤަ

މީހުން ވެސް ހަމަ  2ަނގާފަިއވޭ. އެ ބަޔާން  ،މީހަކުގެ ހެކި 2ެހކިދޭ  ިއގައިއެ މައްސަލަ ،ތުހުމަތެއްގެ އިތުރުން

ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ.  އެްއގޮތަކަށް ބުނެފަިއވާީތވެ، ިމ މައްސަލަ އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާބިުތވެފަިއވާ

 ވާކަން ެއއްޮގތަށް ޢަމަލުކުރައްވާފައި  ަތކާއަތްޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުން ހަމަ އުސޫލުތަކާއި އިޖުރާ އަދި
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އެތަނުގަިއ . އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރަން. އަދި އެ ކޮިމޝަނުގައި ވެސް ޯވޓުން އިްއތިފާޤުން ފާސްވެފަ ވެސް ތަކުރާރުކޮށް

ވެސް ވޯޓުެދއްަވއިގެން މި މަްއސަލަ ަވީނ   އެހެން ފަނޑިޔާރުންއެތަނުަގއި ތިއްެބވި ،ަތކުރާރުކޮށްލަންއަދިވެސް 

 ،އަުޅގަނޑު ހަމައެާއއެްއކޮށް ފާހަގަކޮށްލަންހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން.  . އެކަންމިގޮތަށް ނިންމަވާފަ

މިދެނީކީ  މެންބަރުންނަށް ހުގެނޑުމެން މަޖިލީދުވަހަށް. އަުޅގަފަނޑިޔާރުންނަށް ފަނޑިޔާރުަކން މިދެނީ އުމުރު

އެކަމަުކ  ވެސް. ނަށްއަދި އެހެން ބޭބޭފުޅުން .ށް ވެސްނޫނެއްނޫްނތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީސަ އްދުވަހަކަށެއުމުރު

ދުވަހަށް. ިމއީ ވަރަްށ މަތިވެރި މަްސއޫލިއްޔަެތއް އުމުރު ން ނޫނުއަސާސީޤާދެނީ  ފަނޑިޔާރަކަށް ފަނިޑޔާރުކަްނ މި

 ކަމަށް އިފިވެސް ުސލޫކުން ކަްއސާލަ ކިރިޔާ .ަހވާލުކުރަނީ މަތީގަިއ ބައިންދާފައިކަނޑިެއއްެގ މިޔަޓަަކއި. ރުމަށްއަދާކު

ދެނީ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ފާރަވެރިވާްނޖެހޭނެ ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ  ައޅާނެ. އެ ިއންޒާރާ އެުކގައި މިފިޔަވަޅު ވާނަމަ

ނާޤާބިލުކަން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އެަކންކަން ބެލުމުގައި އެކަންކަން ތަކުަގާއއި އި އަޚްލާޤީ މައްސަލަޔާމައްސަލަތަކުގަ 

އެބަޭވ. އަދި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޔަޤީްނކަން ން ބަލާނެކަމުގެ ޖޭ.އެސް.ސީ އަޅުގަނޑުމެން މިފަހަރު

 ެގއާ ންގެ ަރއްޔިުތންގެ ތެރޭަގއި ފަނޑިޔާރު ނޑުމެއެބަޮއވޭ. ައޅުގަ އަުޅގަނުޑގެ ކަންކަން އަދާކުަރްއވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން

ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ވެސް ކުރަންޖެހޭ ގޭތެރެއިންފަނޑިޔާރު ،ހޯދުން އަލުންމެދުގައި ެގއްލިފަިއވާ އިތުބާުރ 

ސުޫލކީ  ފަނޑިޔާރުންގެ ،ެރއިން ސަމާލުާވނެގޭތެފަނޑިޔާރު ،ގޮތަކީ  ކުރާ ކަްނކޮޅުތަުކގައި އެކަންދުނިޔޭގެ އެހެން 

 ަގއިއެކު  ެއ ފިޔަވަުޅ އެޅުމާ ކަށް އަުޅވަން. ޔަނަމަ ހަމަކަމަށް ވާ  ވާއެްއވެސް ފަނޑިޔާރަކު ެއއްކިބާ  ެއއް،މައްސަލަ

ރާއްޖޭގެ  ުއމު އެނބުރެން. މިޤަ އެހެން ފަނޑިޔާރުން ސަލާމަތްކުރުން. އަުޅގަނޑުމެން ޭބނުންވަނީ އެގޮތަށް މި 

އް ައޅުގަނޑު ދެކެން ބޭނުންވަނީ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ ވަހެވެސް ެއގޮތަށް އެބުރޭނެ ދު ގެފަނޑިޔާރު

މި މަޖިލީހުން  .ނިންމެވުން އެގޮތަށް ފާސްވާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ވެސް ދެކެންން އެ ނިންމެވިހުން ޖޭ.އެސް.ސީމަޖިލީ

 އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލާނަން. ޝުކުރިއިކަމާ އެުކގައި އަުޅގަނޑު ވާަހކަ ނިންމަގޮތެއް ނިންމަވާނެމިއަދު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދުއިްއޒަތްތެިރ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން ވަޙީދު

ކަމެއް އެބައޮތް.  ކޮްށލެވޭ ދެތިންފާހަގަާލއިރު އިއާދެ، މި ރިޕޯޓަށް އަޅުގަނޑު ބަލަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ހަމައިން ނެއްޓިަފއިާވ  ،ފުން ނެްއޓިސާގެަތއް އިންފަނޑިޔާރުދަނީ  އަބަުދވެސް ާވހަކަދައްކަމުން މި މެންއަޅުގަނޑު

ކުރިން  ލީާމ އެކަން އެބަ ސާބިތުވޭ. ިމ މައްސަލައަީކ ޙަޤީޤަތުަގއި ީމގެ ހަެއއްަކ އަހަރުއިވާހަކަ. މި ރިޕޯޓަްށ ބަލަ

 ެގއާ .ސީއަށް ހުށަހެޅިފަިއާވ މައްސަލަެއއް. މިހާހިސާބަށް ކަންތައްތައް ޖޭ.އެސް.ީސގައި ދިޔައިމާ ދެން ފަނޑިޔާރުސްޖޭ.އެ
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މިހާރުގެ  ،އަދާކުރަން ބޭނުންބޮޑަށް ޝުކުރު އަޅުގަނުޑ ވަރަށް ؟ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ކީކޭތޯ ބުނާނީ

ގެންދާތީ އެކަމަްށ ަޑއިެގން މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ައަވސްކުރަމުންވަ ބޭފުޅުން ޖޭ.އެސް.ީސގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަށް. އެ

މި މައްސަލަ ީވހާވެސް ައވަހަކަށް މިތަނުން  ،ެވސް އެދެނީ ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު އަޅުގަނޑުގެ ނަުމގައި ުޝކުރު 

 ފޮނުވައި، ކޮމިޓީން  އަށްޓީމަޖިލީހުގެ ކޮމީ ،ށް ބެލުމަށްފަހުބަލަންޖެހޭވަރައިދެްއވުމަށް. މިހާރު ޖޭ.އެސް.ސީން ވަނިންމަ

ތްތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްގެން ކަމަށް ވާތީ، އިތުރަކަށް މި އަވަނީ ހުރިހާ އިޖުރާވެސް އެ މައްސަލަ ބައްަލވާފައި 

ޖޭ.ެއސް.ސީއަްށ  ގައި މި ފުރުޞަތުލަސްކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. އަޅުގަނޑު ހަމަ ންނިންމުމައްސަލައަކަށް ގޮތެއް 

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި މައްސަަލ ނެތް  ބޭުނންވޭ. ދެން ހުރި މައްސަަލތައްއެދިލަން  ،ދަންނަވާލަން

ޕްރީމް ސު، މަތީ ކޯޓު ކޮށް މިހާރު އެންމެޞަޚާއްއަދި މީގެތެރޭގަިއ  .ވަރަށް މަދުން ނީ ފަނޑިޔާރެްއގެ ވާހަކަ ދެއްކެ

ވެސް ވަރަށް ގިނަ ނިންމުންތައް  މަޖިލީހުންސް ަވރަށް ގިނަ. މި ވެ ދޭތެރޭަގއި ދެއްކޭ ވާހަކަަތއް ނާކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރުން

ެވސް ައވަސްކޮށްެދއްަވއި މި  ކަންތައްަތއް ިމ އެދެނީ އެ  ަގއިވާނެ. ައޅުގަނޑު ޖޭ.އެސް.ސީ އެކަމަށް ނިންމަވަފާއި 

 މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިދެއްވާށޭ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު. މުލަކު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތް

 

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ވެސް ިމ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ކޮންމެެވްސ އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަން މި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑު

ރޭޓު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު މެޖިސްޓް ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ ލީ. ގދ.އިފުރުޞަތު ހޯދަ

 ،މެދު ގޮތުން މި މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ  މެޖިސްޓްރޭޓުކަމުގެ ވަޒީާފއިން ވަކިކުރުމާ ބެހޭ

 ،މި ޤާނޫނުއަސާސީ ގެރި ރައީސް. ައޅުގަނުޑމެންވާލަން. ިއްއޒަތްތެފެންނަ ޚިޔާލެއް ދަންނަ ވެސް އަޅުގަނޑަށް

ވަކި ުމއްދަތެްއގެ އެބަހުރި އެ ޤާނޫނުއަސާީސަގިއ  ،މެން މި ތަބާވާ ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ އުފެދިގެންިދޔައިރުއަޅުގަނޑު

ެތއް ޯކޓުތަކުގެ ބަލަދުވެރި ފަރާ، އެއާެއއްކޮށްިޒމުކޮށްފަ. ހަމަލާތެރޭގައި މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކެއް އުަފއްދަން 

ކަމަށް.  ސަރވިސް ކޮމިޝަން ލްޖުޑީޝަ ،ކުރަނީ އޮްނނަންޖެހޭ ފަރާތަކީގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް މި ަވކާލާތު

ްނގެ އަދި ހެކި ،އިރުއިލާވެސް ަމއްަސލަތައް ބަލަނީ މި ކޮމިޝަނުްނ. މި ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯޓަްށ ބަލަ ފަނޑިޔާރުންގެ

މި  ވަރަށް ވަރަށް ސާބިތުވާވެސް އުފައްދަން  ބޭނުންނުވާ މިން ދު ޝައްކެއްބަހުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް މިކަމާ މެހެކި

އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާބިތުވެފަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިދެންނެވި  މެދު މި  ރާފަނޑިޔާ

ތަން  ޙައްޤުތައް އެ ކޮމިޝަންތަކުން އުފުިލގެންދާ ހައިރަްއޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެ ތަކުންކޮމިޝަން
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ކޮމިޝަންތަކަީކ  ،ބުނޭނުވަތަ ބާުބަގއި އެބަަގއި މި ކޮމިޝަންތަކުގެ ފުރަތަމަ ގަާވއިދު .އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ

ކަންކަްނ ދިރާސާކުރެވޭނެ ޤާބިުލކަން  ލައި ެވސް މައްސަލަތައް ބަ ންއެ ކޮމިޝަންތަުކގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުުމގެ މަތީ

ވަނަ މަޖިލީހަކީ  19ޑުމެން ވަޢުދުެވެގން އައީ ޤާނޫނުއަސާސީން އެ ކޮމިޝަންތަކަށް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކެއްަކން. އަޅުގަނ

ުފވެިރ ސާތްެތރި މަޖިލީހަކަށް އަޅުގަނުޑމެން ހަދާނަމޭ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް އިންހާނަޒާއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

 ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓާ މެދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގޮތެއް ށް ކަމަށް. އަުޅގަނޑަ ޔާރުެގއެއް މި މަޖިލީހުން ހޯދައިދޭނެފަނޑި

އޮތީ ޖުޑިޝަީރ ކޮމިޓީން ައޅުގަނޑުމެންނަށް އައިސްފަ. މީަގއި އިތުރަްށ ދަްއކާނެ ވާހަަކެއއް ައޅުގަނޑަށް  ނިންމުމަށް މި

 މި މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިިމގެންދާނެ. އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ ކުިރއަށް އޮތް  ފެންނަ ގޮތުގަިއ ނެތް. މި މެޖިސްޓްރޭޓަށް

ވެސް ައޅުގަނޑުމެންެގ މި ކޮމިޓީްނ  ލަތަްއ ހުރި ފަނޑިާޔރުންގެ މައްސަލަަތއްތާނގައި މިފަދަ ަބއެްއ ސުލޫީކ މައްސަ

ފުވެރިކަާމއެކު ގޮތެްއ ސާއިން ،އްަލވައި ދިއުމުްނ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފުރިހަމައަށް އެކަން ބަކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިގެން

މެދު އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް  ށް މި މައްސަލައާކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަުޅގަނޑަށް އޮުތމާ އެއްކޮނިމިގެންދާނެ

 ެދއްވި ފުރުޞަތަށް.  ން ފާޅުކުރަން. ުޝކުރިއްޔާކަތާއީދުކުރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ. މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އި 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރިއްޔާ ަރއީސް. މި ުހށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއަކީ ިތނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ފަނޑިޔާރުކަމުން ޝުކު

ލިއިރު މި މައްސަލަ ވަރަށް އިލައިފިން. ބަލަ ލައިވެސް މި ބަ ގަނޑުކޮމިޓީން ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޓު. ދެން އަޅުށް ވަކިކުރުމަ

މި  އިނިންމާފަވެސް  ކޮމިޓީންންނަ ޖުޑީޝަލް އޮގަނޑުމެން މިތާ ދެން އަޅު އި،ސާފު. ޖޭ.އެސް.ސީން ހުށަހަޅާފަ

ައޅުގަނޑުމެންގެ މަަސއްކަްތ  އިަވނީ. ދެން އަޅުގަނޑަށް ެފންނަ ގޮތުަގއި މީގައި މި އަށް ފޮނުވާފަފްލޯ

މިދިަޔ  އިތުރުން އަޅުގަނޑުއިން ނިމިގެންދާންޖެހޭނެ. މީގެނުވާނެ. މި ކަްނތައް މިއަދު މަޖިލީހުގެ ފްލޯލަސްކޮށްގެން

ކުއްލި މައްސަލަެއއް ގޮތަށް ހުށަހެޅި ޔާމީން، ކުރީގެ ރައީްސ ޔާމީންގެ ވާހަކަ. ދެން އަޅުަގނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް 

ހިންިގ މިދިަޔ ސަރުކާރު ތެރޭަގއި  ،ބުނެލަން ބޭނުންވޭ އިން ބޭރަށް ޖެހިލާފަ ޢުޟޫއުއެދުނިން. އަުޅގަނޑު ުކޑަކޮްށ މަ

ަބއެްއ ބޭފުޅުން މި މަޖިލީހުގައި ތިެބގެްނ އި ބަިއވެިރވި އޭގަ ޖިލީހުން ބަލަން ހެދީމާޖަރީމާތައް އަުޅގަނޑުމެން މި މަ

ކުރާ ެއ ދަިއގެން އެ ަކންތައްތައް ފޮުރވަން ުނވާ ކަމަކަްށ ހަ، އެއީ ވަރަށް ކުދިކުދި ކަންަތްއތައް ކަުމގައި ބަަލިއގެން

 ބޫލުކުރާ ގަުނގަންނަން. ސަބަބަކީ، އަުޅގަނޑުމެން ކަްނތަކެއް  ބަލަެއއް މިތްތައް. އަސްލު އަުޅގަނޑުމެން ކަމަސައް

މެން ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް. ވީމާ، އެ ބޭފުޅާއަށް އަޅުގަނޑު ަކންގޮތުަގއި ރައީސް ޔާމީނަކީ ާރއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
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ންދާއިރު ލިެޔވޭނީ މި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ތާރީޚުަގއި އެ ބޭފުާޅގެ ަނން ލިޔެިވގެފަކީ ސާއިންފު ހޯދައިޭދން. ސާއުޅެނީ އިން މި

ފު ހޯދަދިނުމުގެ ވާހަކަ ސާ، އެ ބޭފުޅާއަށް އިންތޯ. ެއހެންވީމާއިރައީސެއްގެ ގޮތުގަ  ތޯ ނޫނިއްޔާ އިގޮތުގަ  ގެވަެގއް 

ތެރެއިން މި ފެށެނީ އޭގެ އެންމެ  ހުގެފު ހޯދަިއދޭން މިއަދު މަޖިލީސާއިން، މާއަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އެހެންވީ

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ިމ  އްފަނޑިޔާރެމުހިއްމު ދުވަސް. ެއއީ 

ދައުލަުތގެ ނިޒާުމ  ، ޮގތުގައި ބޫުލކުރާގަަރން އަޅުގަނޑު އެހެންވީމަ، ފަނޑިޔާރުގެ އިޞްލާޙުކުދެން ވަކިކުރަނީ. 

ކަމުގަިއ ންބަރުލަމާނީ ގެންނަ .ޞްލާޙުކުރަންޤާނޫނުައސާސީ ބަދަލުކޮށްގެން އަދި ފަނޑިޔާރުގެ އި ،ބަދަލުކޮށްގެންވެސް 

 ޖެހޭ އިޞްލާޙުެވގެންދާން. ވީމާ، އަުޅގަނޑު މި މަޖިލީހަށްވެސް ާރއްޖޭގެ ފަނިޑޔާރުގޭަތއް އެބަ ވިޔަސް ގެނެްސގެން

 ގޮތަށް މި  ތްފޮނުވާފައި އޮ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އި،މައްެވސް އެދެނީ އިތުރަށް ވަގުތު ނުދަ ލީހުގެ ރައީސަށްވެސް މަޖި

ފު ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ސާފުރިހަމަ އިން ރައްޔިތުންނަށް ،ފަނޑިޔާރުގެ ކަންތައް މިއަުދން މިއަދަށް ނިންމައި

 ރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް. ތެރެިއން ލިބިގެންދިއުން. ވަ ހުގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވާ މައްސަަލއަކީ ވަރަށް ހުށަހެޅިފައި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީން، ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން

ޖޭ.އެސް.ސީން ހުށަހެޅި  މިކަމުަގިއ ހަމަ ،އްސަލައިގަ މުޅި ކޮިމޓީ އިއްތިފާޤުވަނީ ސާފުކޮށް އޮތް މައްސަލަެއއް. މި މަ

މިއަދު ިމ  އިިމ މައްސަލަިއގަ  ،ބޫލުކުރަން ގަށް. އެހެންކަމުން، ައޅުގަނުޑވެްސ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދިއުމަގޮތަށް ކުިރއަށް

އްުމ އާފަނޑިޔާރުންނަކީ  ،ކުންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީބޫލުގަފަނޑިޔާރު ވަިކކުެރވިގެންދާެނ ކަމަށް. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު 

ބޫލުކުރާ މިންގަނެޑްއގައި ހުންނަންޖެހޭ ބޭފުޅުންނަށް ގަ ފަރުދުންނާ ޚިލާފަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ރަްއޔިތުން

އުުމެގ މި ޤަ  ެއއީމަޤާމުން ވަކިކުެރވެންޖެހޭނެ ކަމަށް. ެއ އެ ބޭފުަޅކަށް  ،ނަމަ ެއ މިންގަނޑަްށ ނުފެތޭ ،ވީހިނދު

ތުވެިދަޔ ނީ ވޭޖެހު ލަތަށް ޤައުމު ގޮސްގެން އުޅެން މިހާިއ އުސޫލު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޔާބޫލުކުރާ ހަމަގަރައްޔިތުން 

ދިޔަ ހުރިހާ ކަެމއްެގ އިފު ލިބިފައިނުވާތީ. މި ަޤއުމުގަިއ ހިނގަސާތެޭރގަިއ މި ޤައުުމގެ ރަްއޔިތުންނަށް އިން ގެއަހަރު  7

 ،ނުދީޔަފު ހޯދިސާެގތަކުން އިންޔާރު ގެަތއް. ފަނޑިއުފުަލންޖެހޭ ފަރާތަކީ މި ޤައުމުގެ ފަނޑިޔާރު އެންމެ ބޮޑު ޒިންާމއެއް

ށް ވެްއޓިގެން މި ދިޔައީ. މި ޤައުމުގައި މިވަުރެގ ކައެޅުމުގެ ސަބަބުން މި ޤައުމު ހަލަބޮލިކަމަފަށް ހުރަސްސާއިން

ފު ނެުތމުގެ ސަބަބުން. އެހެންެވގެން ސާދިޔައީ އިން ކޮަރޕްޝަނާއި ފަސާދަ ހިނަގއިެގން މި  ހިނަގއި،ވަްއކަންތަކެއް 

ެފއް ސާ. އެހެންނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުންނަކަށް އިންއަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ފަނޑިޔާރުގެަތއް އިޞްލާޙުުކރަންޖެހޭ
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އެ  ވަފާތެރިކަމާ އެްއކޮށް އިތެދުވެރިކަމާ  ،ބޫލުކުރަން ވަރަށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާއެކު ގަވެސް  ނުހޯދޭނެ. އަޅުގަނޑު

ޓަަކއި ތިބި. އެ ބޭފުޅުން ޤައުމަށްގެންދާ ވަރަށް ގިނަ ފަނޑިާޔރުން މި ޤައުމުގައި އެބަބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ އަދާކުރަމުން 

ވެސް ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުވެިރވަން  ކޮށްދެއްވާ މަަސއްކަތަށް މި މަޖިލީހުގެ ފަރާތުންނާއި އަދި އަޅުގަނޑު

 ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ގޮުތގައި ގެ، ފަނޑިޔާރުނަށް ީވތީ މަޤާމުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނނަމަވެސް

 ބައެއް ޫނން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ންދާ ފަނޑިޔާރުންނަކީ ވެސް މި ޤައުމުގައި މަދުފަނޑިޔާރުގެަތއް ބޭނުންކުރަމު

ޅުން ިއތުރަށް ފަނޑިޔާރުގެތަުކަގިއ ުރކުރެވެްނޖެހޭނެ. އަދި އެ ބޭފުހާޒިފުގެ ކުރިމަްއޗަށް ސާހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިން

ގޮތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެން  ނުވާނެ. ެއއީ ިމ ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުން މިއަުދ ބޭނުންވާގެންބައިތިއްބި 

ތެރެިއން ކަންތައްތައް ކުރާތީ އެީއ  ގެފުސާފުގެ ތެރެއިން ކަންތަްއ ކުރުމަށް. އިންސާއަބަދުވެސް މަަސއްކަތްކުރަނީ އިން

ބޭ މަންޒަރު ކަމުަގިއ ބޭނުންކޮށްގެން މަޤާމުން އިސްތިޢުފާނުދީ ތި ބޭނުންވާ ކަމެއް ކުރަން އޮތް ހުރަހެއް ފުޅުންއެ ބޭ

ތިމަންނަ މިއަދު މަޖިލީހުން  ،ޖެހޭނެވެސް ޔަޤީްނވާން އަޅުގަނޑަށް މިއަދު މި ފެންނަނީ. މި ފަނޑިޔާރަށް

ނުދީ ހުންނެވުމުގެ ިވސްނުމެއް ެއ ޤާމުން އިސްތިޢުފާވެްސ އަިދވެސް މަމާ ވަކިކުރާެނކަން. އެހިސާބަށް ދިޔައި

 ،ބުކޮށްޠަދަގުލޭ އެ ބޭފުޅުންނާ މުޚާނެވސް ހަމަ ވަރަށް އު ށްނޑައެއީ ޯގހެއް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ ،ގެންގުުޅްއވަނީ. ނޫން

އިުރގަިއ ެވސް ހަދަން. މިހިސާބަށް ކަންކަން ދާ އިކިޔައެްއެޗހި އިހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަަލއިގަ  ނަށްނުވަތަ ެއ ބޭފުޅުން

ުފވެރި ސާ އެއީ އެންމެ އިންނުދީ ހުރުންކަމުގެ ވިސްނުމެްއަގއި މަޤާމުން އިސްތިޢުފާހުރެވޭނެމިއަދިވެސް ހަމަ އިތުރަށް ދެ

ނެތި ކަންކަން  ކަންއިްޚލާޞްތެރިމި ޤައުމުަގއި  ައޅުގަނޑުގޮތްތޯ އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހަމަ ސުވާލުކޮށްލަން. 

ތި ބޭފުޅުން  .ތި ބޭފުޅުންގެ މައްސަލަތައް ބެލޭނެހަމަ އި ފަނޑިޔާރުންނަށް އަުޅގަނޑު ޮގވާަލން ކޮށްފައި ތިބި އެންމެހަ

ހުރިހާ އަތޮޅެއްަގއި ހިނާގ  ،ހިނގާ ކަންތަާކއި އިމި ޤައުމުގައި ހުރިހާ ރަށެއްގަ . ވި ހުރިހާ ކަންކަމެްއ ބެލޭނެތި ކުރެއް 

ލިްއޔަތު އަދާކުރުމުަގއި އޫސްކަމުން، ފަނޑިޔާރެއްގެ މަ ންދަނީ. އެހެންކަންތައް މި މަޖިލީހަށް ވަރަށް ސާފުވަމު

ލަޙަތާއި ޞްޒީފާ ދޫކުރައްަވއި ދުރަށް ވަޑަިއގަތިްއާޔ އެންމެ ޤައުމީ މަބޭފުޅުން އަަވހަށް އެ ބޭފުޅުން ވަ ފަިއވާއިހުމާލުވެ

ކު ބޭފުޅަކު، ފަހަރަުކ ވަގުުތ އޮތް ކަމަކީ. އަުޅގަނޑުމެން ފަހަރަ ޞުލްޙައަށް ޓަަކއި އެ ބޭފުުޅންނަށް ކޮށްދެވެން މި

މި  އެަކން އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ. ނޫން ެއއްއެ ؛ަވކިކުރާ ހިސާަބށް ދިއުން އިބޭފުޅަކު މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ގެނެސްފަ

ދިނުމުގައި މި މަޖިލިސް އިންސާފު ހޯދައި ނަށްނުޖެހޭނަން. ރައްޔިތުންއިންސާފުގެ ކުރިމަތީގައި ފަހަތަކަށް އްމަޖިލީހެ

ތި ބޭފުޅުންނަކަށް  ގައިބޭފުޅުން ތި ތިއްބެވި ގޮތުއެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން ޔަޤީންކުރައްާވ ތި ނެ. އޮންނާދެމި

ދީ، ތި ބޭފުޅުންނަށް މިއަދު އިންސާފަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްަކތަށް ޓަކައި ެއއްބާރުލުން ،ނުތިއްބެވޭނެ ކަމާއި 

ތި ބޭފުޅުްނ  ،ވާ ނަމަެއއްކޮށް ތިބެން ބޭނުން ގަިއ އަުޅގަނޑުމެންނާދިނުމުމި ޤައުމުގަިއ ރަްއޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދައި

ކޮށް ވަޒީފާ ދޫކުަރްއވައި މިއަދު ެގއަށް ަވޑަިއގަތުން ޫނން އެހެން ގޮެތއް ނެތް ކަމަްށ ހެއްދެވި ގޯހުގެ ަމއްޗަށް ރިާޢޔަތް

. އިކުަރނީ ރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤގަޭބފުޅުން ވެސް. އަުޅގަނޑުމެްނ އަބަދުވެްސ މަސައްކަތް  ބޫލުކުރަްއވާ ތި އެންމެގަ
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އަޅުގަނޑުމެން އިްއޔެ ދެއްކި ވާހަކަ މިއަދު ވެސް މި ދަްއކަނީ. މާދަމާ ވެސް ދައްކާނީ މި ވާހަކަ. ރައްޔިތުންނަށް 

ބޮޑަށް ށް ށް އިންސާފު ލިބެންޖެހޭނެ. ވަރައިންސާފު ލިބެންޖެހޭނެ. މި ޤައުމަށް އިންސާފު ލިބެންޖެހޭނެ. މާޒީއަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓަކައި ރިޔާސަތުން ކުރިން ެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް. އްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުޝުކުރި

ތިމަރަފުށީ ަގއި. ައޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  2:20ިމއަދުގެ ޯވޓުނެގުން އޮންނާނީ  ،އިޢުލާންކުރެްއވި

 ރިޔާޟް.هللا ތެރި ޢަބްދުދާއިރާގެ އިްއޒަތް

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާޟްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ތިމަރަފުށީ

ަރއްޔިތުްނގެ  ،ކުރަންއާދެ! އަުޅަގނޑު ވެސް ހަމަ ފުރިހަމައަްށ ތާއީދު`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

 މީދެއް އްބޮޑު އު ރަށްވަޔިތުން ކުރަުމންދާ ގެެއްއ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތުމަށް. އަދި އެއީ ަރއްއިތުބާރު އޮތް ފަނޑިޔާރު 

ބޫލުކުާރ ގައި އިންސާފު ޔާއަދި ހަމަހުރި  ޤުޚުލް، ތްތެރިހާނަޒާކުރެވޭނީ މީދު ހާސިލުއްއެ އު ރައްޔިތުންގެ މެ.  ވެސް

ެގ އެންމެ އާދައި ކީ ސުލޫކަސްޓޭންޑަޑް ނުވަތަ އެ މީހުންގެ މުތަކުގަިއ ތިބެގެން. ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާއެ މަފަނޑިޔާރުން 

އަދި އަުޅގަނޑު ބޫލުކުރަން. ގަ  މީހެއް ކަމުގަިއ ެވސް އަުޅގަނޑުމީހަކަށް ވުރެ މަތީ ފެްނވަެރއްަގއި ތިބެންޖެހޭނެ 

 ކުރެވޭނެ ގޮތާ  ށްވަކިކުރުމަ އް ފަނޑިޔާރެ ވަނަ މާއްދާގައި  154ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ގޮުތގައި  ބޫލުކުރާގަ

އޮތް ދީފަ. އާދެ! ފަނޑިޔާރެްއ ބޮޑު ދައުރެއް އެބަ  އި މަޖިލީހަށް ވެސް ވަރަށްއޮްނނައިރުގަ  ލިޔުއްވާފައިގޮތުން  ބެހޭ

ވެފައި އެބައޮތް ިމއަުދ . ޖޭ.ެއސް.ސީން ިއއްތިފާޤުންމު މަސައްކަތް މި ކުަރއްވަނީ ޖޭ.އެސް.ސީއްވަކިކުރުުމގެ އެންމެ މުހި

ކުަރްއވާފަ. ހުގީގު ޓީމަކުން ވެސް އެބައޮތް ތަކަމަށް. ތަޙުޤީޤު   ބަހުސްކުރާ ފަނޑިޔާރު ވަކިކުރަންޖެހޭއަޅުގަނޑުމެން މި

އި ދީފައޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަފާ ކޮމިޓީން ވެސް މިެބހޭ  ޖުޑިޝަރީއާއަދި ޭއގެއިތުރަށް އަުޅގަނޑުެމން މަޖިލީހުގެ 

ވާނީ ރަން ފަނޑިޔާރަކު ަވކިކުއަުޅގަނޑުމެން  ،ކަންބޮޑުވާ އެއް މައްސަލައަކީ އެންމެ  އިމީގަ ފެންނަ ކަމަށް. އަޅުގަނޑު

ސިޔާސީ ގޮތުން ކިަތއްމެ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަެކްއ ބެލުންތައް ބަލާފައި ކަމަށް. ޮބޑަށް ަބލަންޖެހޭ  ހަމަ ވަރަށްވެސް 

ކަްނ ވެަފއި އޮތް ކަމެއް ެއއީ  ،ޢަމަލަކަށް ބަލައިގެން  ޅަކު އެ މީހުން  ،ށް ބަލައިގެންެއކަމަކަ ހުރިކަމުގައި ވިަޔސް 

ވަިކކުރެިވގެްނ ދާންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ވެސް  ،ފަނޑިޔާރަކު ަވިކވެގެން ދާްނޖެހޭނެ ކަމަކަށްްނ ޔަޤީންކުރެިވގެން މެނުވީ އެކަ

ކެރިައރ  މީހެއްގެ ްއގެބުނުމަކަށް ފަނޑިޔާރެބޫލެއް ނުކުރަން. އަދި ހަމައެއާއެުކ، ހަމަ ދެ މީހަކު ބުނެލާގައަޅުަގޑު 

އަުޅގަނޑުމެްނގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އެގޮތަްށ  މުތަކުގައި ތިބި ީމހުން ވެސްޤާމަައޅުގަނޑުމެން ދުއްވާލުމަށް 

ން އެ މައްސަލަތަްއ، ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، ޖޭ.ެއްސ.ސީ ބޫެލއްގައަުޅގަނޑު ެވސް ކަމަކަށް  އަދާކޮށްގެްނވާނެ
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އަިދ  ިވޔަސްގައި ބެލުމުގެ ވިސްނުން އޮތް ކަމަށް ނތާ އޮތް ލަ އަދި ކުރިއަށްބެހޭ މައްސަ ފަނޑިޔާރުންނާ

އަުޅގަނޑަށް ފާހަަގކުރެވުނު ބަެއއް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްިވ ، ޝަރީ ކޮމިޓީގައި އަޅުގަނޑުމެން ޖުޑި

އުސޫލުތަކެްއ ތައް ބަލާނެ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި މިފަދަ މައްަސލަ ކަމާޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ، ޚާއްޞަޮކށް މަޖިލީހުގައި 

ްޕރޮސީޖަރތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ޖޭ.އެސް.ސީގެ  އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލަންެޖހޭ. ހަމައެކަނި އަުޅގަނޑުމެްނ ބަލަންވީ

ކަމުގައި ވިޔަްސ ބޫލެއް ނުުކރެވޭ. ެއއީ ޖޭ.އެސް.ސީން ެއހެން ނިންމިގަވެސް  ކަށްކަަމކަށް އަުޅަގނޑަ އޮތްތޯ އެކަނި

ޅުގަނުޑ މަށް އަހޫމަފް އޮތުމުގެބޫުލކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ލިޔެފައި އޮންނަގަ ންމަޖިލީހުގެ ވަކި އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެކަ

. އެީއ އިކަމުގަބޮޑަްށ ބަލަންޖެހޭނެ ާލއިރުަގއި ޤާނޫނުައސާސީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ޮއތީ އެކަން ވަރަށްއިވިސްނަ

ޮއތުމެއް ކަމުަގއި ވެްސ އަުޅގަނޑު ެދކެން. އެހެްނވީމާ،  ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮތް ންފަނޑިޔާރުންނަށް ދޭ ރަްއކާތެރިކަ

ެއއްވެްސ މީހަކު އެއީ  .ިއ މި ކަންަތއްތަާކ ދޭތެރޭގަިއ ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމަށްުރގައަޅުގަނޑުމެން މި މަސަްއކަްތ ކުރާއި

ެއ  ،އިންއެ މީހަކު ވަޒީފާ  ،މެއްގައި ުހރި މީހެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ޤާއަދި އެހެން މަ ،ފަނޑިޔާރެއް ކަުމގައި ވިޔަސް 

ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް.  މަށްކަ ެގ ތެރެއިން ސޫލުތަކުމީހަކު ވަިކެވގެންދާންޖެހޭނީ އު އެ ންމީހަކު އަދާކުރަމުންދާ ަވޒީފާއި 

 ؛ން ބޭނުން، އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެބަހުރި ފާޅުކޮށްފައިހަމައެއާެއކު، ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަ

 ބަެއއް މަްއސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ވެސް އެ ،ބަހުސްކުރެވޭ މައްަސލައިަގއި ވެސް  ގެ މިާޚއްޞަކޮށް މިައދު، ދިޔައިހިނގަ

ގޮުތން އެްއޗެހި ވިދާޅުވެެދްއވުން   ބެހޭމިއާ ންއިރު އަުޅގަނުޑ ހަމަ ކޮމިޓީރިަގއި ފާހަަގކުފުޅުން ފާހަގަކޮށްފައި ފްލޯ ބޭ

، ތިނަދޫ ންއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،އެދެން. ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ހަމަ ދަންނަވަން. އެ ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

އެ ުސވާލު  ،ތޯކުރިކިާހވަރަކަށް ކޮމިޓީން ރިޢާޔަތް ށް ބައެއް ކަންތައްަތއް. ެއ ކަްނތައްތަކަްއވި ދާއިރާގެ މެންބަރު ފާޅުކުރެ 

 އަޅުގަނޑު އުަފއްދަން ބޭނުން. އެއަށް ަޖވާބެއް އަުޅގަނޑު ބޭނުން. އެީއ މިއަދުެގ މި މައްސަލައިަގއި ވޯޓަށް

އަުޅގަނުޑ ރިްއޔާ މި ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ. ޝުކުބޮޑަށް  ދާއިރު. އެހެންވީމާ، އަދިވެސް އެއްފަހަރު ވަރަށްއަހަމުން

ައޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހޭނީ ިމކަމުަގއި ސް މައްސަަލއެއް. ސާއް ޚަމު ވަރަށް އް މުހިވަރަށް ިމއީ ދެކޭގޮުތގައި 

މި ރަނގަޅަށް. ައޅުގަނޑު ދެޭކޮގތުގައި އަުޅގަނޑުމެން ޖުޑިަޝރީ ކޮމިޓީން ވެސް އަދި ޖޭ.ެއސް.ސީން ވެސް ިމއަދު 

ކުރާނެ ވާހަކަ ޅުގަނުޑ ވެސް ތާއީދުވަީނ ހަމަ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް. އެ ނިންމުމަށް އަލަިއގައި ނިންމާފައިމައްސަ

 ދަންނަވަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢުދާއި އިހަވަންދޫ
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އުޅޭ މައްސަލައަކީ ޖުޑީޝަްލ  މި އަުޅގަނުޑމެންނަށް ހުށަހެޅިގެންމިއަދު ތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

 އި، މިކަމަށް ނިންމަ ސުލޫކީ މަްއސަލަެއއް ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ާސބިތުވާސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފަނޑިޔާރެްއގެ 

އިން އަނެއްކާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމުން، މަޖިލީހުގެ ފްލޯ ވާ ގޮުތގެ މަތީންގޮތެއް ނިންމުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއިމަޖިލީހުން 

 ،ހުރީ ރަނގަޅަށްތޯ ކަންކަން ގެްނގޮއްސައެ މައްސަލައިަގއި ޖޭ.އެސް.ސީން މި މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަލް ކޮމިޓީއަށް 

ނުވި ރިޕޯޓު. އަށް ފޮމި މަޖިލީހުގެ ފްލޯއެ ކޮމިޓީން  ،ބެލުމަށް ފޮނުވުމަށްފަހުހުރިތޯ  ފުރިހަމަކޮށްފައި  އްތުތައައިޖުރާ

ޖޭ.އެސް.ސީެގ  މުން،ފަނޑިޔާރެއް ވަިކކުރުމަށް ހުށަހެޅު، ގޮުތގެ މަތީން ވާއި ވަނަ މާއްދާގަ 154އާދެ! ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ވަނަ 22 ހަމަ އެ ގާނޫނުގެ ،ހެޅުނު ރިޕޯޓަކީ މިއީ މަޖިލީހަށް ހުށަގޮުތގެ މަތީން، މި ވާވަނަ މާއްދާަގއި  29 ގާނޫނުގެ

ކުރުމަށް އެ ކޮމިޝަނަްށ ފަނޑިޔާރެްއގެ ސުލޫކީ މަްއސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން، ތަހުގީގު  ،ންވާ ގޮތުގެ މަތީގައި މާއްދާ

ށް ކަމަ ުއޅޭކުރުމަށްފަހު، އެ ފަނޑިޔާރުގެ ސުލޫީކ މައްސަލައެއް ތިޔާރުަތކުގެ ތެރެއިން ތަހުގީގުޚްލިބިފައިވާ އި

ސީގައި އޮންނާތީ ފޮނުވިފައިވާ މައްސަަލއެއް. އަސާނޫނުޤާފާހަގަކުރެިވގެން މި މަޖިލީހުގެ ފުލޯރއިން ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

ދުސްތޫރު ހިނގާ  އުމުގައި މިހާރުޤަ މި  ،އަުޅގަނޑު އަބަުދެވސް ދަންނަވާހެން ،އަޅުގަނޑު މިއަދު އުފާކުރާ ސަބަބަކީ

 ަރކާމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ މައްސަލަެއއް. ފަނޑިޔާ މި  ނޭ. މިއީ މުޅިން އަލަށްމަންޒަރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއބަފެ

މެދު ގޮތެްއ ނިންމުމުގެ މައްސަލަ. ޖުޑީޝަްލ ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް މި މައްސަަލ 

މި  ،ގެ ތަހުީގގަކަށްފަހުުދވަހުއަހަރު 6 ިވޔަސް ކަމުގައިއާދެ! އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށޭ ދެންނެވި ؛ނިންމުމަށްފަހު

ން ވަނީ ޖޭ.އެސް.ސީ ެވސް އެ ޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަލް ކޮމިޓީއަށްމި މަ ،މައްސަލަ ނިންމުމަށްފަހު މިމަޖިލީހަށް ފޮނުވި

އޮތީ މި މަޖިލީހުން ގޮތެއް  . ދެން މި ވާކަން ފާހަގަކުެރވިފަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ފުރިހަމަ

ރާއަކީ މިއަދު ރަްއޔިތުންެގ  ދާއި ޢީއިން ގޮތެއް ނިންމުން. ޖުޑިޝަރީ ދާއިރާއަީކ، ޝަރުލޯ. މަޖިލީހުގެ ފްނިންމުން

ނުކުރެވޭެނ އިމުޤާފު ޞާއިންދުލު ޢަ، އިނުލަ އިތުބާރު ނުހަނު ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައި އޮތް ދާއިރާެއއް. ރައްިޔތުންގެ އިތުބާރާ

އްސާސް މައްސަލަެއްއ ޚަލުުކރަން. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ބޫގަވެސް އެބަ  ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން

ވެސް މުހިއްމު ކަމެއް. އަޅުގަނޑު އެންމެ  އިން ގޮތެއް ނިންމުމަކީލޯރަނގަޅަްށ ބެލުމަށްފަހު މިފް ،އި އިރުގަހުށަހެޅުނު

ްނ އިނޑިޔާރުންނަށް އެރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާުރގެތަުކަގއި ތިބި ފަދިވެހި ދިއުމަކީ މި އުފާކުރަނީ، މިފަދަ މައްސަލަތައް ނިމިގެން

ބޭފުޅުންގެ މަްއޗަށް  ިޑާޔރުންނަށް އެބަ އެނގެންޖެހޭ އެވާތީ. ފަނ ށްކަފިލާވަޅުތަެކއް ލިބިގެންދާެނ ކަމަ

ބޭފުޅުންނަށް އެބަ  އަސާސީާއއި ގާނޫނުަތްއ އެބަ ހިނގާކަން. އެކަުމެގ އިހުސާސް ކުެރވެންޖެހޭނެ. އެނޫނުޤާ

ވިފަިއވާ، ަހާވލުކުރެވިފަިއވާ ޒިންމާތަކަީކ މަސްއޫލިްއޔަތުތަކަީކ، އެ އަދާކުރެ  ށްބޭފުޅުްނނަ އެނގެންޖެހޭ، އެ

ބޭުފޅުންނަށް އެބަ އެނގެންޖެހޭ  ސްއޫލިއްޔަތުަތކުގެ ަމއްޗަްށ ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނޭ މަސްއޫލިއްޔަތުަތކެްއކަން. އެމަ

އަާސސީއާއި ގާނޫނުތަްއކަން. ަވކި ނޫނުޤާބޭފުުޅންގެ ކުރިމަތީަގއި އޮންނާނީ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތްކުރުމުގައި އެޢަޝަރީ

ވެސް އެ ފަނޑިޔާރުން  ކުރާ މަންޒަރު ބަލަން ދިވެހި ރައްޔިތުން ނުތިބޭނޭކަންކުމްޙުމީހަކު ބުނީތީ ވަކި ގޮތަކަށް 



89 

 

އެމް.ޑީ.ޕީ  .ންދީފައި އޮތު ދަންނަންޖެހޭނެ. އެކަމުގެ ހެއްެކއް މިއަދު މި މަޖިލީހުގެ ސުޕަމެޖޯރިޓީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް

ްނކަން ރައްޔިތުންނަށް އޮތީމާ، މި ޤީކަމުގެ ޔަކޮށްދޭނޭއިމުޤާކުރަމުން ައއީ އިންސާފަށް. އެ އިންސާފު ސް ވަކާލާތުއަބަދުވެ

އުމުގެ ޤަ . އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މުހިއްމީ، މިހަވާުލކޮށްފަ އޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީއާ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ރައްޔިތުން މި

ހެޅިގެން އައި ހިނދު، ހަމައަށް ހުށަ މިފަދަ މައްސަލައެއް އަޅުގަނޑުމެންނާ ،އިންސާފު ކަށަވަުރކުރުން. ެއހެންކަމުން

ސް މިއަުދ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ެއއީ ވެ ދުލުވެރި ނިންމުމެްއ މިއަށް ނިންމުމަކީ މި މަިޖލީހަށްޢައެންމެ 

މަތީގައި ދިރިއުޅޭނެ މަެގއް އުފާފާގަތިަކންަރއްޔިތުންނަްށ ހިތްހަމަޖެހިގެން  ،ޮއތް ދުވަސްތައް ކުރިއަށް މި ޤައުމުަގއި މި

ެއކު އަުޅގަނޑު ުޖޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މި މިއާެވސް މުހިއްމު ކަމެއް. ހަމަ ށް ކޮންމެހެންކޮށައިދިނުމަ

އަިދވެސް މި ަޤއުމުެގ  ،ހަމައަށް ފޮނުވީތީ، ޝުކުުރއަދާކުރަމުން އެދެން ބޭނުްނަވނީ އާ ލޯމި ފް އިމައްސަލަ ނިންމަ

ބޭފުޅުންގެ ިޒންމާ އަދާކުރެއްވުމަށްފަހު މި  އްވާށޭ. ތިޔަ. ައވަސްުކރައްޓޭރުންގެ ބަިއވަރު މައްސަލަތައް އެބަހުފަނޑިޔާ

ހަމައަށް ފޮނުވައިދޭށޭ. އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ، ައޅުގަނުޑމެން ރައްޔިތުންނަށް އިންސާުފ ކަށަވަުރކޮށްދޭނަން. ދެްއވި  މަޖިލީހާ

 ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޞަފުރު

 

 ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 މް ޝަރީފް. ހީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާ

 

 މް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:ހީމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާ

މެންބަރުންގެ ވާަހކަފުޅު ައޑުއަހާފައި ވަރަށް  އް ިއއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުގަނޑު ބައެ 

ވެސް އެބަ ވާހަކަ ދެެކޭވކަން ފާހަގަކުރަން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މި އިއްޒަތްތެރި  ޖެހޭ ފަދަ ރާގެއްަގއިންހިތާމަކުރަ

ންޖެހޭ ޔާރަކަށް ދޭއެ ފަނޑި ،ނަމަ ހުށަހެޅިއްޖެ މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ފަނޑިޔާރެްއގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ

ވަނަ 54އަސާސީގެ ނޫނުޤާތަކާިއ ހިމާޔަތްތައް ދިުނމަށްފަހު އެ ފަނޑިޔާރަކީ މަާޤމުން ދުރުކުރަންޖެހޭ މީހެއް ކަމަށް ޤުއްޙަ

ަގއި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުން ބަަލއި، ގޮެތއް ނިންމުން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ަބއެްއ ިއއްޒަތްތެރި  (ށ) ގެމާއްދާ

ޑިޔާރުންނަށް ބިރުދެއްކޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ސިފަކުރެވޭ ކަމަށް، ވާހަކަދެްއކޭ. އަުޅގަނޑަްށ ފަނ ،ހަކަފުޅުންމެންބަރުންގެ ވާ

ވަނަ  142އަސާސީެގ ނޫނުޤާ ގަިއ ކުަރއްާވ ކަމެްއ ނޫްނކަން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ތުަބެއއް ބޭފުޅުން އެހާ ަގސައެނގޭ 

އަާސސީާއއި ގާނޫނީ ެއްއގޮތަށް ކަންަތއް ނޫނުޤާަގއި ެގ މަސަްއކަތުފަނިޑޔާރުން ،މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއި އެަބއޮތް

ބުން ޞައްޢަނިންމަންވާނީ، ަވކި ފަރާތަަކށް ބުރަނުވެ، ވަިކ ފަރާތަުކން ދައްކަފާނެ ބިރަކަށް ެޖހިލުންނުވެ، ތަ

ޭހ ން ތަބާވާންޖެަގއި ބަޔާްނވެގެްނަވނީ ފަނޑިޔާރު (ހ)ވަނަ މާއްާދގެ  154އަސާީސގެ ނޫނުޤާއެްއކިބަެވގެންނޭ. އަދި 

ނުވާނޭ. މަޤާމުން ވަކިކޮްށގެން ންފަނޑިޔާރު ނަމަ،ވެ މަސައްަކތްކުރާ ނުސުލޫކީ މިންގަނޑުތަާކއި އުޫސލުތަކުން ބޭރުން
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ައޅުަގނޑުމެން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަހަރަކު ފަނޑިޔާރުން ވަިކކޮށްފާނޭ ކަމަށް ހީވާ ގޮތަށް މި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

. ނީހިނގަ އް މިތާނަގއި މިއެީއ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް. މިއީ އިމްޕީޗްމަންޓް ޕްރޮސެސެ  މީ ކަގައި ބަހުސްކުރެވޭ ހުމަޖިލީ

މިހާުރ  ،ގުޅޭ ރެކޯޑުތަކަށް ބަާލއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމައްޗަްށ އިްއޔެ ހުށަހެޅުނު މައްަސލަތަކާއި މައްސަަލއާ

ލަައކީ އޭާނެގ މަޤާމުން ދުރުކުރަންޖެހޭނެ މް ަރޝީދުގެ މައްސައިބްރާހީ ؛ހުށަހެޅިފައި އޮތް ފަނޑިޔާރުގެ މައްސަލަ

ަގއި ަބޔާންކުރާ  (ށ)ވަނަ ާމއްދާގެ  154އަސާސީެގ ނޫނުޤާ ބޫުލކުރަން. އަދި ެއއީ ގަމައްސަލަެއއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު 

މުން އޭނާ މަޤާ ބޫލުކުރަން.ގަ ކޮށްފައިާވކަން ސާބިތުވާ މިންވަރަށް، ހެކި ހުރިކަން އަޅުގަނޑު  މަލެއްޢަ ލާފުޚި ސުލޫކާ

ުކެގ ވާޖިބެްއ ފަނޑިޔާުރގެތަ ،ގެ މަސްއޫލިއްޔަެތއްހުމި މަޖިލީ ހެންމިދެންނެވި ،ވެސްދުރުކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަ

މީހުންނަކީ ިސޔާސީ ނުފޫޒުން އެްއކިބާެވ  އެ ،މީހުންގެ މިނިވަންކަން ކަށަަވރުކުރުމާއި އެ  ،ހިމާޔަތްކުރުމާއި  ތައްޤުއްޙަ

ޔަތްކޮށްގެން ޢާއަސާީސއަށް ރިނޫނުޤާ ،ގާނޫނާއި  ،ިއންސާފާއި ،ދުލާއިޢަމައްސަލަ  ވުނުހަވާލުކުރެ މީހުންނާ އެ، ތިބެ

އާދައިެގ  ންޖެހޭނީހުންނަ . ފަނޑިޔާރެްއގެ ސުޫލކީ މިންގަނޑުށްަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަ އިއޭގަ 

ތަފާތު ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނަކީ.  ންނާޔިތުމު ރައްއްއެްއގޮތަެށއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އާ ރައްޔިތުންނާ

މީހުންނަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް  ލާާގއި ސުލޫކުން އެ ޚްމީހުންގެ އަ އެ ތަފާތުވާނެ.ވެސް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުން

 ،ކަމާއިލުވަުރގެ ޤާބިކުރެވޭ އްސަލަތަކުަގއި ކަމާއެކު ރަްއޔިތުންގެ މެދުަގއި ފައިސަލާ މަތްތެރިނަޒާހާ ،ބުރަނުވެ ،ނުޖެހި

އަބަދު ސާބިތުވާންޖެހޭނެ. ކަން ައބަދުޭބފުޅުންގެ އަބުާރއި ކަރާމާްތ ހިފެހެއްޓޭ ބައެއް  އެ ،ކެރިފޯރުންތެރިކަމާއި

 އަޅުގަނޑުމެން މަޤާމުން ދުރުކުރާ މިހާރު  ،ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައަްށ ބަލާއިރު މި  އެހެންކަމުން، މިހާރު

އޭނަ މަޤާމުން ދުރުކުރާކަމަކީ މިއިްނ  ،ންކަނެވި ސިފަތަކަށް ނުފެތޭ މިދެންމް ރަޝީދުމެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހީ

ައޅުގަނޑު  ކަމެއް.ވަރަށް ސާުފކޮށް އޮްތ  ނަށްމެންބަރުންމެންބަަރކަށް ސާފުވާެނ ކަމެއް. ހުރިހާ ެއްއވެސް އިްއޒަތްތެރި 

 ވާހަކަެއްއ ކުރިޕްރޮސެސް ފޮލޯރ އިތާއަތްތަކެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި އެކި އެކި އިޖުރާ އަމިބެލީކީ އިޖުރާ

 ވަަޑިއގެން ުއޅުްއާވ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން މިއޮޅުންއަރާ އީ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް އެބަލަނީ.  ނޫން އަޅުގަނޑު މި

ވޭތޯ. ވެފައިޚިލާފުމި ިއއްޒަތްތެރި ފަނިޑޔާރު ނުވަތަ މެޖިސްޓްރޭޓް  އަސާސީަގއިވާ ސުލޫކީ މިންގަނޑުަތކާނޫނުޤާބަލަނީ 

ކޮށްފާނެ މީހަކު ކަމެއް ފޮލޯ. އިޖުރާއަތްަތއް އަިދ އިވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޤާމުން ދުރުކުރެވޭނެލާފުވެފަޚި

ކުރުމަކީ އެީއ ފޮލޯމައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެްއޔާ. ިއޖުރާއަތްތައް  ،ސް ޔަނުވިލާފުޚި ސް. ސުލޫކީ މިންގަނޑާޔަސާބިތުނުވި

ހުރި މައްސަލަތަކާއި ޭއގެ  ވަީނ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައިމެންގެ މި މަޖިލީހަށް މި ކަށަވަރުމިންގަނޑެއް ނޫން. އަުޅގަނޑު 

ލާފުވެފައިާވކަން. އެ މިންވަރު ސާބިތުވީމަ ނިމުނީ. ޚިމި މެޖިސްޓްރޭޓް  ސުޫލީކ މިންގަނޑާ ،ރެކޯޑުތަކަށް ބަލާއިރު

ފަނޑިޔާުރގެތަކަްށ  ،ޑު އިލްތިމާސްކުރަންގަނއަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަަދއްާކިއރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅު

އެހެންމެ، . ހަމަމަށްނުދެއްކެވުނުފޫޒުފޯރުވުމަށް އަުޅގަނޑުެމން ސިޔާސީ މީހުން އުޅޭ ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ވާހަކަ 

 ވެސް ހިފާކަށްބަދަލު ކުރީކީބު ޚާއަުޅގަނޑުމެން އިންތި ،ތެއް ުނދޭޞަރައްޔިތުންގެ ފުރު ށް އަކައަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ 
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އުމުަގއި ހެޔޮ ވެިރކަމުެގ ޤަ އެްއގޮތަށް މި  ރާޢޫަރއްިޔތުންގެ ޝު ެވސް ނޫން. ރާއްޖޭގައި ނޫން. ވިޗްހަންޓްކުރާކަށް

 ކަށަވަރުުކރަންވާނެ. ހުރިހާ އެންމެންގެ ޤުއްޙައިމުކުރަން. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެންނަށް ޤާނިޒާމެއް 

މު ަރއްޔިެތއް ކަމަށް ވިަޔސް އަދި އްއާ  ،ކުރަންވާނީ އެއީ ފަނޑިޔާެރއް ކަމަށް ވިަޔސްއް ައޅުގަނޑުމެން ހިމާޔަތްތަޤުއްޙަ

ބުން އެއްިކބާވެތިބެ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަެދއްކުމަށްވުެރ ޞައްޢަޒާތީ ތަ އެހެން މީހެއް ކަމަށް ވިޔަްސ.

ޒުން އެްއކިބާވެ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނޑިޔާރުގެައީކ ސިޔާސީ ނުފޫއަދި ފަތު ހުރި ގޮތެއް ނޯންނާނެ. ޙަލަޞްމަ

އަޅުގަނޑުމެން އުޅޭ  ށް ހެދުމަށް ނުވަތަ ހަދަން މަލުކުާރ ތަންތަނަޢަދިއްކޮށްަފއި އަްނގާ ގޮތަކަށް  މެންބަރުން އިނގިލި

ވުމަށް ދެްއކި ކަމެއް. މި ނުކުތާަގއި ވާހަކަެދއްކެ ހުރި ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު ވާަހކަދެއްކުަމކީ ހިތާމަ ށްކަމަށް ދޭހަވާ ގޮަތކަ

 ތަށް ޝުކުރިއްޔާ.ޞަފުރު

  

 ރިޔާސަތުންވާހަކަެދއްެކވުން:

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު.

 

 އްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެ

ގައި  (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  154 އަސާސީގެނޫނުޤާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ބޫލުކުރެިވގެން މި މަޖިލީހަށް ގަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފަނޑިޔާަރކު ަވކި ،ބަޔާންކުރަނީ

 ގެ  ހާޒިރުވެ ޯވޓުގައި ަބއިވެިރވާ މެންބަރުންެގ ތިން ބައިކުޅަ ދެ ބައިމި މަޖިލީހުގައި ،ކަމުގަިއވަނީ ނަމަހުށަހަޅައިފި

ޔަތުން ފާސްވުމުން އެ ފަނޑިޔާރެްއގެ މަޤާމު ެގއްލޭނެ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެން މި ލަބިއްޣްއަ

ރުގަިއ އަުޅގަނޑުމެން މި މިހާރު ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލަިއގަިއ ވާހަކަެދކެޭވއި  ،މައްސަލަިއގަިއ ވާހަކަެދކެޭވިއރު

ކުރަްނ މި މަޖިލީހަށް ސިވިލް ސަރިވސް ވަުޅައޅަން ނުވަތަ ވަކިމެދު ފިޔަ  ރާމަޖިލީހުން ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަކީ، ފަނޑިޔާ

އެ ަބޔާންކުރާ އިޖުރާއަތްަތްއ ހަމައަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިތޯ  ،ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާއިުރ އެ މަްއސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

ގަކުރެވުނީ. އަދި މި ތަ ނޫންތޯ. އެއީ މި މަޖިލީހުން ބަލަންޖެހޭނެ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑަްށ ފާހަނުވަ

ެވސް އެީއ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަޔާންކުާރ ކަމަކީމާއްދާަގއި  ،ވަނަ މާއްދާގަިއ މި ބަޔާންކުރާ 154އަސާސީގެ ނޫނުޤާ

 ؛ދިޔައިރުަގއި މި މަޖިލީހަށް ކުރެވުނު އެއް ުސވާެލއްކެިވގެން މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިގެން މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެ 

ތިނަދޫގެ މެންބަރު ސުވާލެއް އުފެްއދި. އެއީ މި މައްސަލައިަގއި ބަޔާންކުރާ ފަނޑިޔާރު ދެއްިކ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ީވ ، އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަނަމަ ގައި ވަނީނެތް ކަމުއެ ވާހަކަ ރައްުދވާ މީހާގެ ބަޔާން ހިމެނިފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. 

އުސޫެލްއގެ  ކޮމިީޓގައި ަމޝްވަރާކުެރވުނު. އެކަންތަކާނޑުެމން ބެެލވޭނެތޯ، އެއީ ުކރެވުނު ސުވާަލކީ. އަުޅގަ ކަމުގައި

ލުގެ މައްސަލަތައް. ދުޢަދުލުގެ މައްސަލަތަކާއި މަދަނީ ޢަ ޢީ ޖިނާ ،ބެހިފައި މި އޮންނަނީ ގޮތުން ގާނޫނީ މައްސަލަތައް
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ންވަރަށް ސާބިތުކުރުން. ނެތް މި އޮންނަނީ އެކަށީގެްނވާ ަޝއްެކއް  މައްސަލަތަކުގައި ަމްއސަލަ ސާބިތުކުރަން މިޢީޖިނާ

ބޫލުކުެރޭވ މިންވަރަށް ސާބިތުކުރުން. ގަ މަށްއޮންނަ ގޮަތކީ، ެއކަން ކުރިކަ މަދަނީ މައްސަލަތަކުަގއި ެއަކން މި

ަކމަށް ސާބިތުކުރުން. މި މައްސަލައިަގއި އިޖުރާއަތްތަކަށް ަބލާއިރުަގއި މައްސަލަ ަރއްދުާވ  ނުކުރުމަށްވުރެ ކުރުން ގާތް

ން ބަޔާން ެނގިފަިއވޭ. އަދި މައްސަަލ ރައްުދވާ ފަރާތުން ބަޔާނުގަިއ ހެކިންެގ ެދ ފަހަރެއްެގ މަތީ ،ޔާންފަނޑިޔާރުގެ ބަ 

ކިބަހުގަިއ ހެ ންގެހެކީ ،ނޑިޔާރު ެއގޮތަށް ވިދާޅުވި ަކމަށްވެސް ހެކިބަހުގައި ފަ  ގޮތުަގއި ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަކުން

ރައްުދވި ބުނާ ބަްސ  ، އެހާލަތުަގއި ަމއްސަލަ ެއ ރައްުދވާ ފަރާތުންބަޔާންކޮށްފައި އެބަވޭ. ެއގޮަތށް ބަޔާންކުރާ 

 ؛ދަނީ މަްއސަލަމިއީ މަ ،ކަުމގަިއ ވީނަމަވެސް ިމ މައްސަލަިއަގިއ އެކަީށގެންާވ ވަރަްށ ހެކި ިލބިފަރާތުގެ ބަހެއް ނެތް

 ކަުމގައި ާވއިރުަގއި މި ލާފުވެގެން ބަލާ މަްއސަލަެއއްޚި މަދަނީ މައްސަލައަކަްށވުރެ ިމއީ ސުލޫީކ މިންގަނޑުތަކާ 

ހަަމ އެކަން  ؛ފުރިހަމަވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވިގެންދާނެކަން މިންވަރުން މި މައްސަލަ ފުދޭނެ. އެއީ އިޖުާރއަތްތައް ެއއްޮކށް 

އިުރގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކުރެވުނު ހަގަކުރަން ބޭނުންވޭ. މި މައްސަލަިއގައި އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީގައި ދިރާސާ ފާ

ަވކިން އަުޅގަނޑުމެން ބަލާފައިވާނެ. އެކަން  ގާނޫުނގައި ބަޔާްނކުރާ އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަޮކށްފައިވޭތޯ ަވކިކޮމިޝަނުގެ

ލާފު ޚި މި މައްސަލައިަގއި އެްއވެްސ ވަރަކަށް އިޖުރާއަތާ ،ހަގަކުރެވުނު ކަމަކީއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާ ަގއި ބެލިއިރު

 ީމގެ ކުރިްނވެސް މި ފަނޑިޔާރަށް ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ . އަދިމަށްކަ ުނވާއެްއވެސް ކަެމއް ހިނގާފައި

ފަނޑިޔާރުގެ ހުރިކަން ވެްސ މި  ައދި އިތުރަށް ބަލަމުންދާ ބައިވަރު ަމއްސަލަތައް ،ފަރާތުން ފިޔަވަޅު ެއޅި

އެއްގޮތަްށ  އަތާއިޖުރާމި މަޖިލީހުން  ،ބޫލުކުރެވެނީގަދިޔައީ. ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެން

މި މަޖިލީހުގައި ހާޒިރުެވ  ،ވަނީ ނަމަ ގައިކަމުކުރަން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިމައްސަލަެއއް ބަލައި، ފަނޑިާޔރަކު ވަކި 

އެ ފަނޑިޔާެރއް ަވކިވާެނ  ،ނަމަ ލަބިއްޔަތުން ފާސްެވއްޖެޣްުކޅަ ދެބައި އަމެންބަރުންގެ ތިން ބައި ަބއިވެިރވިވޯޓުަގއި 

ކަންަތއް ކުިރއަށްދާއިުރ ހަމައެކަިނ މި ، ބަެއއް މެންބަރުން ފާހަގަކުރަްއވައިފި  ބޫެލއް ނުކުރަން،ގަ އަުޅގަނޑު  ކަމަށް.

 ،ޔާަލކީޚިއިތުރަށް މައްސަލަތައް ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑުގެ ބަލަންޖެހޭނީ، އޭގެއިޖުރާއަތަކަށް ނޫން ކަމަށް 

ސުވާލުކޮށް، އެކަން ކުރުމަކީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ނޫނޭ. އަޅުގަނޑުމެްނ ސީދާ  އެކަމުަގއި މި މަޖިލީހުން، ފަނޑިޔާރުންނާ

ކުރުމަށް  ެއއް ބިާނކުރުން. އެކަންދުލުވެރިކޮށް ހިނާގނެ ފަނޑިޔާރުގެޢަމި ބޭނުންވަނީ އިންސާފުެވރި 

 އުެލއް ޙަކުރާ މާ ސުވާުލކޮށް އެކަން ފަނޑިޔާރުންނާ ،ތަނުން ޑައިރެކްޓްކޮށް އަުޅގަނޑުމެން މި ،އެޅިގެންދާނެހުރަސް

، ގޯސްޮކށް ކަންތައްތައް ދާ ކަމަށް އިނަމަ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނން މައްސަލަ ބަލައިމުކޮށްފި ކަމަށް ވާޤާ

 ؛ބޭފުޅުންނާ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކޮށް، އެ ،އަުޅގަނޑުމެންނަށް ުކރެވޭނެ ކަމަކީނަމަ ވާ

ސުވާލުުކރުން. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ބޭފުޅުންނާ އެ ،ންބަރުން ހާޒިރުކޮށްޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުގެ މެ

ގޮތުން  ބެހޭ ފަނޑިޔާރުންނާ ިއ،ންގެ ކަންތައް ބަލައަސާސީގެ ދަށުން ަފނޑިޔާރުނޫނުޤާ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަކީ މި

، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ެވސް ކުރަން މަތިކޮށްފައިވާ ފަރާތް. އެހެްނވީމާ ސުލޫކީ މިންގަނާޑއި ދެން ހުރި ކަންތައް
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ހުން މި މަޖިލީ ،ބޫެލއް ނުކުރަންގައަޅުގަނޑަށް  ދާނެ.ުސވާުލކުރެވި ކުރާ ކަންތަކާގޮތުން އެ ަފރާތުން  ބެހޭ ކޮމިޝަނާ

އެކަމުެގ ނުރައްާކ،  .ށް. އެީއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އޮްތ ބިރެއްކަސީދާ ސުވާުލޮކށް އެކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަ  ފަނޑިޔާރުންނާ

ނަމަ މިނިވަން ފަނޑިޔާރުގެެއއް ހޯދުމަށް  ެލއްިވއްޖެއިމުސްތަޤުބަލުގައި ެއކަން ެއގޮތަށް ހުޅުވަ ކުރިއަށް އޮތް

 އެިޅގެންދާނެ. ދެއްވި ފުރުސަތަށް ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުރަސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް.هللا މެންބަރު ޢަބްދު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި

 

 

 ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޝަހީމް هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދާ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަމުންޙުލާޞް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފަނޑިޔާރުގެ އި

، ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއިގައެުކގައި ައޅުގަނޑު މިއާޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ހަމަމަސައްކަތަށް އަުޅގަނޑު ހަަމ ވަރަށް ބޮ

އެިކއެިކ ފަނޑިޔާރުންެގ.  ،ބައިވަރު ަމއްސަލަތައް އެބަހުރިޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުގައި އަދިެވސް ބަިއވަރު ޖުޑީ

ބޫލުކުރާ ގަންޖެޭހ. އަުޅގަނޑުމެން ބެލެއިނގޭތޯ. މިކަްނކަން ައުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ  ތިބި އެތާއެބަ ަފއްލަންބެބައިވަރު 

ކޮށް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ ޞައްޚާ އަދި  ؛ޝަރީ ކޮމިޓީގޮތުަގއި މި މަޖިލީހުގައި އޮތް މި ޖުޑި

ލިބޭ  . އަުޅގަނޑުމެންނަށްއިނޭގތޯ ހުންނެވީ  އެީކަގއި އިމްތިޔާުޒ ފަހުމީ، އެ ކަމާއްރިރު އިނގޭތޯ. ވަރަށް ސާބިތުޤަމު

ހަމަ ހުންނެވި ސާބިުތކަްނ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އްރިރު ޤައަުޅގަނޑުމެންެގ މު ތްވަރަކީ، މި ކަންކަން ކުުރމަށްޓަކައިހި

. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ހަމަ ވެްސ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހަމަ ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ގޮވާލަން  ދެންހުރި މައްސަލަތައް

ނަށް މިހާތަ ،އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން .ގަނޑުމެން ނިންމަން އެބަޖެހޭމިކަން ބާރު ސްޕީޑުަގއި ެގންގޮސް ައޅު

ކުމް ޖަހައިެގން މުޅި ދިރިއުޅުން ަބއްޓަްނކުރާ، ފަނިޑޔާރުންތަކެްއ އުޭޅ މަންޒަރު ައޅުގަނޑުމެންނަްށ ޙު ނީދަފެނިގެން

ޖެހޭ. މެން އެބަ ނައްތާލަންކުރާ ކަެމއް. މި ަސގާފަތް ައޅުގަނޑު ދަނީ. މިއީ ައޅުގަނޑުމެން ހިތާމަ ފެނިގެން މި

ކަމުގެ ރާއްޖޭން ލިބޭނެ އިންސާފުވެރި ހަމަހަމަކަން މި ،ދުލުވެރިޢަނަށް މި ރާއްޖޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން

ބޫުލކުރަން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ިދވެހިރާއްޭޖެގ ގަންކަން ެއ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ޤީޔަ

ކަމަށް ވަރަށް އާދޭސް ދަންނަވައިފި. ދިވެހިރާއްޭޖގެ އަަޅިއފި. ވަރަށް ވޭުނގައި އުޅެފި. ެއކި ކަން ކަރުނަރައްޔިތުން ވަރަށް

މި ހޯދެންޖެހޭ.  އެުކގައި ދިރިއުެޅވޭނެ ގޮތެއް އެބަ އިާލތަކާޢާބޭފުޅުންގެ  ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު މި ރާއްޖޭަގއި އެ

ިވއްިސވިހާލިެވގެްނ  ،އީ އަޅުަގނޑުމެންގެ މުޅި ދިރިއުޅުްނ ބަނަވެއެ ދިއުމަކީ އިންޞާފު ނެތިގެންރާއްޖޭަގއި ޢަދުލު

ޓަކައި މިއީ ރަނގަޅު ހެޔޮ ފާލެއް ކަމުގައި އަޅުގަނުޑ ގޮސްފަިއވާ ކަމެއް. މިކަންކަްނ ބަދަލުވާން އެބަޖެހޭ. ބަދަލުކުރުމަށް
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 އަޅުަގނޑު އޮންނަ ޒާތީކަމެއް ނޫން މީހަކާ ވާތީ އެ ަވކި މީހަކަށް ،ލެއްގައި ވަކި މީހަކުހާދެކެން. އަޅުގަނޑު އެްއވެސް 

. އެހެންނަމަވެސް، މި ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްތަޤުަބލަށް އެޅިގެންދާނެ ރަނގަޅު ކީމިއީ

ފެންނާނީ އިޞްލާޙުވެގެން ދިަޔއިމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ދެން ފަނޑިޔާރުެގ  ގެފިޔަވަެޅއް

އެ މަންޒަރު ބަލަން ބައެއް އިާލތަކާ އެްއކޮށް އުޅޭ މަންޒަރު. ޢާގެ ބޭފުޅުން އެ ،ތުންގެ ހަމައިްސކޮޅަށް ެތދުވެލައިރައްޔި

އޮީތ  އްސަ މިފަތް ފެށިގެން އައި ގާމީހުންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވަރަށް އުނދަޫގވާނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަ 

ފަދަ ގޮތަކަށް ފެށިގެން އަިއއްސަ އޮތް ކަމެއް  ރަްއޔިތުން ނިކަމެތިކޮށްލާ ބޮޑަށް ވަރަށް ކުރުމާއި އަިނޔާވެިރކަާމ،އަޅުވެތި 

ކުރުމަށް ޓަކަިއ ކުރާ ކުރާ މަަސއްކަަތކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން މިނިވަން އެހެންވީާމ، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މި .މިއީ

ފުވެރި ފަނޑިޔާުރގެތަެކއް ސާޑުމެންނަށް ިއންައންނަނީ އަޅުގަނ އްޔިތުން މިނިވަްނވާން މިމަސައްކަތް. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރަ 

ފަނިޑޔާރުެގ އިމުކުެރިވގެން. އެހެންވީމާ، ޤާމި ރާއްޖޭަގއި  ރުންތަކެއް ލިބިގެން. އަދި ޢަދުލަށް ޙުުކމްކުރާ ފަނޑިޔާ

ނުޑ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް އަުޅގަ ރުން ވެސް މިއިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަަކއި ިއްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަ

 ބޫލުކުރާ ގަހަމަ އަޅުގަނޑު  .ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އިނގޭތޯހަމަ އުފަލާއެކު ބަލައިގަންނަން. ހަމައެއާއެުކގައި 

ންވީމާ، ގިނަ ގޮތުަގއި ފުދޭވަަރކަށް ދަންވެަފއި ހުއްޓާ ވެސް އެ މަަސއްކަްތތައް އެބަ ކުަރްއވަމުންގެންދަާވ އިނގޭތޯ. އެހެ

އެްއކޮށް ބަލަިއގަންނަން.  ޙުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް އަުޅގަނޑު ހަމަ އުަފލާވަގުތު ހަމަ މިކަން އިޞްލާ

ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ހަމައެއާއެުކގަިއ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ އެންމެ މެންބަރުންނަށް އުފާވެރި 

 . ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ދުވަސްތަކަކަށް އެދެން. ވަރަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙަސަން ޝިޔާން. ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު  ތޮއްޑޫ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙަސަން ޝިޔާންދާއިާރގެ މެންބަރު ތޮއްޑޫ 

އްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ މި ޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ފަނޑިޔާރެ ޖުޑީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

އެ ކޮމިީޓެގ  ،ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވިމަޖިލީހުގެ މި  ،އެ މައްސަލައަށް މަޖިލީހުން ބަހުސްކުރެވި ،ހުށަހަޅައިމަޖިލީހަށް 

ރިޕޯޓަށް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުންދާއިރުގައި ައޅުގަނޑު ވެސް ދަންނަަވއިލަން ބޭނުންވަނީ، އަޅުގަނޑުމެްނ 

އި ޓަކަ ތްތައް ފުރިހަމަވެފައި އޮތްތޯ ކަށަވަރުކުރުން. އެކަމަށްއަ އިޖުރާ  ،އީބޮޑަށް ދެްއކުނު ވާހަކަެއއް އެ  އެ ދުވަހު ވަރަށް

ކޮށް ނިންމަވައިދެްއވި ކަމަށް ޓަކަިއ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ އެންމެ ޖުޑިޝަލް ކޮމިޓީން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އެ މަސައްކަތް

ވޯޓާ ހަމައަްށ  ން މިއަުދ މި މައްސަލަލަން. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް

ނިންމުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުސްތަޤުބަލަށް ބޫުލކުރެވެނީ ިމއަދު މި ނިންމޭގައި އަޅުގަނޑަށް ގެންދެވޭނެ. ގެންދެޭވއިރުގަ 
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ޖޭެގ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ދިވެހިާރއް ،ބޫުލކުރަން އެބަޖެހޭގަމު ނިންމުމެއް. އަޅުގަނޑުމެން އްވަރަށް މުހި

އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުމެއް . އިތަުކގަ ފާއިތުވެދިޔަ ުދވަސްޮގއްަސވާ މަންޒަރު ބޮޑަށް ސިޔާސީެވގެން ޝަރުޢީ ނިޒާމު ވަރަށް

ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ،ނުވޭ ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ބޭނުންވާ ހެޔޮ ބަދަލު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ައންނައިރުގައި 

އެބަޖެހޭ ވާން. ުކރާ ތަނަކަށް މުސްތަޤިްއލުކަން މަތީގައި މަސަްއކަތް ،ން އެްއކިބާވެ ޝަރުޢީ ނިޒާމަކީ ސިޔާސީ ފިކުރު

ޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާ ހިސާބުން އެކަނި އުޅޭ މައްސަލައަކީ ހަމައެކަނި ސު ޖެހިގެން މި ނަށްއަޅުގަނޑުމެން

ރަށެއްގައި މިހިރަ ކޯޓުތަކާ ހިސާބުން މި  ނިމޭނެ މައްސަލައެއް ނޫން. މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ

ފުވެރިކަން މި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެޭވކަްށ ސާގަނޑުމެންނަށް މި ބޭނުންވާ ޙަޤީޤީ އިންޙައްުލވެގެން ނޫނީ އަޅުމައްސަލަ 

 ވަނަ އަހަރުގެ ިރޔާސީ  2013 ،ނެތް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ

ިއ އިންތިޚާބުގަކައުންސިލު ގެފަހުްނ ވަނަ އަހަރުގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވެްސ، އޭ 2014އިންތިޚާބުަގއި ވެސް، 

ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގއި ެވސް، އަދި ނިމިގެންދިޔަ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގަިއ 2018ވެސް، އޭގެފަހުން 

ަރށްރަށުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ޖަގަހަ  ،ކުރާ އިްސ ފަރާތްތައްކުގެ މަަސއްަކތްބަެއއް ފަނޑިޔާރުްނ، ބައެްއ ކޯޓުތަ  ،ވެސް

ހިފައިގެން ކެމްޕޭނަްށ ނުކުމެ އުޅުނު މަންޒަރު. ފައިލްތައް ގަން ތިބި މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. ހިން

ވަރަްށ ސާފުކޮށް މަނާކުރެވިަފއިާވ ނޫނުގަިއ ވެްސ ގާނޫނާ އަދި ކޯޓުަތކާ ބެހޭ ގާއެއީ ޙަޤީޤަުތގަިއ ފަނޑިޔާުރންގެ 

ޔާރުންނަށް ނޫެޅވޭނެކަން ވަރަށް ސާފުކޮްށ އެަބއޮތް ލިޔެފަ. އެހެންކަމުން، ފަނޑިކަމެއް. ިސޔާސީ އެްއވެްސ ަކމެއްަގއި 

ތްތެރި ފަނޑިޔާރުން މި ހާފުވެިރ، ނަޒާ ސާގޮތުަގިއ މިކަންކަން ރަނގަުޅެވގެން އަންނާނީ އިން ބޫލުކުރާގައަޅުގަނޑު 

ޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ެއ ޖުޑީ ޓަކައި ެއކަމަށްކުރެިވގެން. ގެ ފަނިޑޔާރުގެަތކަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ޢައްޔަން ޤައުމު

ނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަރުވަން. އެއްބާރުލުން ދޭ އަށްކުރަްއވާ މަސައްކަުތގައި ައޅުގަނޑުމެން ފުރިހަމަ

ގިނަ މެޖިސްޓްރޭޓުން އެބަތިއްެބވި ވަަރށް އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަްތ  ށްފާހަގަކުރެވޭ ވަރަ ށްހަމައެއާެއކީަގއި އަުޅގަނޑަ

ތެދުވެިރކަމާއެީކ  ،އެީކގައި  ުފވެރިކަމާ ސާ. ހަމައެހެންމެ ކޯޓުތަުކގައި ވެސް އެބަތިއްެބވި އިޚްާލޞްތެރިކަމާއި އިންކުރަްއވާ

ން، މަދު މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުން. އެެހންނަމަވެސް، މަދު ފަނޑިޔާރުންތަކެއްގެ ސަބަބު

ކުރާ މަސައްކަްތ  ޓަކައި އަުޅގަނުޑމެން މިބޮޑަށް ކިލަނބުވެފަ. ިމކަން ސާފުކުރުމަށް މުޅި ނިޒާމު މިވަނީ ވަރަށް

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައޅުގަނުޑމެންނަށް ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިިދކޮޅު ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެބަ 

 ސާފު އަޣްލަބިއްޔަުތ ައޅުގަނޑުމެްނނަށް ލިބިގެން ައޅުގަނޑުމެްނ އުޅެނީ މަޖިލީހުގެ އަުޅގަނޑުމެްނ މި ،ވާފާހަގަކުރައް 

މަސައްކަތް  އުޅެނީ އެ މިކުރާނެ ފަނޑިޔާރުންތަކެއް މި ރާއްޖެައށް އިތުރުކުރާށޭ. އަުޅގަނޑުމެްނ ތަށް ޙުކުމްގޮ ބޭނުންވާ

ކޮންމެ ބަޔަކު ވެރިކަުމގަިއ އަިދ އުޅެނީ މާދަމާ  ނޑު ބޭނުންެވގެން މިކުރާކަށެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

މީހާ ހުށަހަޅާ ފުވެރިކަމާ އެީކގައި ސިާޔސީ ފިކުރުން އެއްކިބާެވގެން އެންމެ ނިކަމެތިސާޢަދުލުވެރިކަމާއި ިއން ،ތިއްބަސް

ިއމުކުރުން. އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ޤާ އި ގަތަެކއް މި ރާއްޖޭ ުފވެިރކަމާއެކީ ނިިމގެންދާނެ ފަނޑިާޔރުގެސާމައްސަލަ ެވސް އިން
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ބޮޑަށް އުްއމީދުކުރެވޭ. އަުޅގަނޑު ވެސް  ކަމަށް އަުޅގަނަޑށް ހަމަ ވަރަށް ނޑުމެނަށް އެކަން ކުެރވިގެންދާނެއަޅުގަ

 އިބްރާހީމް މި މައްސަލަ ނިންމައި، ފަނޑިޔާރުބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި މިއަދު  ނިންމުމަށް ވަރަށްނިންމި ކޮމިޓީން

ހަމަައށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވައިލަން. ައޅުގަނޑު ވާހަކަ ދު މަޤާމު ދުރުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ފުރިރަޝީ

ވާތީެވ، ޕާޓީގެ އެންމެހައި  ގައި ވަނަ އަހަރީ ދުވަސްކަމު  14ނިންމައިލުމުގެ ކުރީަގއި މިއަަދކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ 

ބޮޑަްށ  ތަށް ވަރަށްއެދުމާއި ތަުހނިޔާ އަރިްސކުރަން. ދެްއވި ފުރުޞަބޮޑަށް ދުވަހުގެ ހެޮޔ  ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިލްޔާސް ލަބީބް. ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ހުޅުދޫ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިްލޔާސް ލަބީބްދާއިރާގެ މެންބަރު ހުޅުދޫ 

މި ފެހި މު ދުވަހެއް. އްމިއަދަކީ ިމ ރާއްޖޭގެ ތާރީުޚގައި ވަރަްށ މުހި އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. `. ޝުކުިރއްޔާ

ޢަދުުލއިންޞާފު  ،ބޮޑަށް އެދިގެން ައއި ކަމަކީ ރައްޔިުތން އެންމެމަށްފަހު މި ރާއްޖޭގެ ްއވު ޤާނޫނުއަސާސީ ެއކުލަަވއިލެ

ބަޣާވާތަށްފަހު އެމް.ޑީ.ޕީން ނުކުމެ   މި ރާއްޖެއަށް ގެނެވުނުގައި ރީ ވަރުފެބު 7 ،އިމުކޮށްދިނުން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެޤާ

އާއި، މުޅި ރާއްޭޖގެ އެކި ކަންކޮޅުތަުކަގއި ހިނަގމުންދިޔައީ ޢަދުލުއިންޞާފު އި މުިޅ މާލެޔާ އުސް ފަްސގަނުޑގަ

ނީ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ަކމުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވު ބޮޑު ހުރަހެއް އިމުކުރާ ވާހަކަ. އެކަމަށް އޮތް އެންމެޤާ

އޮްތކަން. ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިާވކަން. ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މައްސަލައެްއ  ނުވެއިޞްލާޙު

އެކަެމއް ބަލަން އުޅުނު ބަޔަކަށް އެަކން ބެލޭނެ ގޮތެއް ނެތްަކން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  ދިމާވެއްޖެްއޔާ

ކުެރވުނު ޤާނޫނުއަސާސީްނ ސްދީގުތަ ަގއި 2008 ،ޤާނޫނުައސާސީ ފެހި މި ސާސީން،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޤާނޫނުއަ

މު އެއް ބާރަީކ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުުމގެ ބާރު. އްލިބިދީފައިވާ އެންމެ މުހި

ގަނޑުން ބޭރުވެ، ނޫނީ އެއީ ސުލޫީކ މިން ،ފަނޑިޔާރުަކމުގައި ހުރުމަށް ،ފަނޑިޔާރަކުބުނަނީ  އި މިމި ޤާނޫނުއަސާސީގަ

 ،ކަހަލަ އަޚްލާޤެއް ނެތަސް މުޖުތަމަޢުގެ އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް، ފަނިޑޔާރެއް ކަމުަގއި ބެލެވޭނެ

މި ޤާނޫނުއަސާސީން  ؛ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންޖުޑީ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުެރވޭނޭ. އެކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެްއޔާ

އެ ކޮމިޝަނަށް އެ މައްސަލަ ބެއްލެވުމަށްފަހު ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެ މަްއސަލަ ބަލަނީ. ޝަލް ަފިއވާ ޖުޑީކަނޑައަޅާ

ޫނނީ ސުލޫކީ މިންގަނޑުްނ  ،އެއީ އެ ފަނޑިޔާަރކު ފަނިޑޔާރުކަމުަގއި ހުރެގެން ކުރުން އެކަީށގެންނުވާ ކަމެއް

ކު މަޤާމުން ވަކިކުެރވޭނެ ކަމަށް. އެކަން ވެސް އެ ފަނޑިޔާރަ ކަމަށް ބެލެވޭކަމުގައި ވަންޏާ ަގއިފިބޭރުވެގެން ކަމެއް ހިން

އެ ނިންމުން ފޮނުވަންޖެހެނީ  ވަންޏާ ށްކަމަ ޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން ނިންމުމެއް ނިންމައިފިކުރުމަށް ޖުޑީ
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 އޭ ޤާމުން ވަިކވީކު މައެ ފަނޑިޔާރަ ،ނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެގޮތަށް ދެކެވަަޑިއގެންފި

ދަނީ ގދ. ވޯޓުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެން ގެބައި ބައިކުޅަ ދެ  މި މަޖިލީހުގެ ތިން

 6ެއތައް ދުވަހެްއ ވަންދެން،  މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ މެޖިްސޓްރޭޓު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީްމ ރަޝީދުގެ މައްސަަލއެއް

ވަނަ މަޖިލިސް  19ނުބަލަިއ ުހއްޓިފައި އޮތް މަންޒަރު. ޮއެވފައި މި  ،.ީސގަިއ ތާށިވެަފއިއެސްއަހަރު ވަންދެން ޖޭ.

ޭއގެތެެރއިން  ،ވެްސ ކޮްނމެވެސް ވަރަކަށް ބަދަލުތަެކްއ އަިއސްގެން  ށްއެކުެލވުމާއެީކ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަ

، ގޮތުން ނިންމުންތަކެއް ނިންމި ހޭބެ ކަންތައްތައް ހިނގަން ފެށުމާއެކީ މި މަްއސަލަ ބެލި، މި މައްސަލައާ

 އިބްރާހީމް ރަީޝދަކީ ފަނޑިޔާެރއްެގ ނޫނީ މެޖިސްޓްރޭޓެްއގެ މަޤާމެްއގަިއ ހުރުން އެކަީށގެންނުާވ ބޭފުޅެއް  މެޖިސްޓްރޭޓް

މަނިކުފާނު މަޤާމުން ވަކިކުރަްއވަން.  ކަމުގައި އެ ކޮމިޝަނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާތީ އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމެވީ އެ

އޮތީ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ޓަަކއި ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި މިމަޤާމުން ަވކިުކރެއްވުމަށް ،ވައިނިންމަ

މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖލީހުން ނިންމީ، މިކަންކަމުގެ ، އެހެންނަމަވެސް ިއއްެޔގައި ވެސް ިމކަން ނިންމެން އޮތް. ،އިންފްލޯ

ަތްއ ތްއަޕްރޮސެސް ގެންގޮސްފަިއވަނީ އިޖުރާ ން މިކޮމިޓީއެއް. ޖޭ.އެސް.ސީމަޖިލީހުގައި އެބައޮތޭ ޖުިޑޝަލް 

އަލަށް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި  މަށްތޯ ނޫންތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށް. ެއއީ ފަނޑިޔާަރކު ވަިކކުރުއިފަފުރިހަމަކޮށް

ތުނޑުން  ،ބަރާބަރަށް ،ކުރަނީ. މިކަން ކުރައްާވއިރު ހުރިހާ ކަމެއް ތަރުތީބުންއަސާސީގެ ދަށުން މި މަސައްކަތްނޫނުޤާ

ޝަލް ކޮމިޓީން ބެއްލެވީ، މަށް ޖުޑީކަ ކުރިއޮތްތޯ ކަށަވަރު ނެތް މިންވަރަށް ހިނގާފައި އް އެްއވެސް ޝަްއކެ ،ތުނޑަށް

 ،ޝަްލ ކޮިމޓީން ބައްލަވާަފއި ވިދާޅުވީ ދިޔަ ގޮތް. ޖުޑިއިކަންަތއް ހިނގަ  ޝަލް ސަރވިްސ ކޮިމޝަނުގެ އެ ޖުޑީ

މި މަޖިލީހަށް  ،ންކަމަށް. އެހެންކަމުއި ހަމަކޮށްފަތައް އަތްން މި މައްސަލަ ބައްލަވާފައި އޮތީ ހުރިހާ އިުޖރާޖޭ.އެސް.ސީ

މް ރަޝީދު، ޓާ އެްއޮގތަށް ގދ. މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯ

ކުރަން. އަދި ޖުޑިޝަލް ކޮމިޓީގެ ދު އީކަމުން ވަކިކުރުަމށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާމެޖިސްޓްރޭޓް

 މަސައްކަތް މި ދިނުމަށް ށްމިކަން ައވަސްކޮ  ިއ،ރުން ބުރަ މަސައްކަތް ކުރަްއވައްރިރާއި އެ ކޮމިޓީގެ ެމންބަޤަމު

ވެސް ައޅުގަނޑު ޝުކުުރ  އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ެގނެސްދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ެއ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް

 ންނަވަން. ދަ ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑަށް މި ފުރުޞަތު ދެއްވި ކަމަށްަޓކައި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސަށް ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ކަނޑައެޅިަފއިާވ ވަގުތު ހަމަވީ. ޢަޟޫއުމި މަ

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .7
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަށްފަހު( ިއއްޒަތްެތިރ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯުޓ ލެްއވުމަށް ކާުޑކޮޅުަތއް ެޗކްކޮށްލަދެްއވުން އެދެން. )ަވގުތުކޮޅަ 

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ދެްއވުން އެދެން. ކޮށްލަެޗކުއިނީ މެންބަރުން ކާޑުކޮޅު ރަނަގޅަށް ޖެހިފައިތޯ 

މުްނ ޤާފަނިޑޔާރަކު ވަކިުކރެވޭނީ ފަނޑިޔާރަކު މަ ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވަނީ 154އަސާސީގެ ނޫނުޤާ

ބަިއެގ ދެ ބައިކުޅަ  ވޯޓުަގއި ަބއިވެރި މެންބަރުންެގ ތިން ،ޒިުރވެހާމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް  ވަކިކުރުމަށް ަރއްޔިތުްނގެ

 ލަބިއްޔަތުން ފާސްވުމުން ަކމަށް. ޣްއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ  ،ގެ ދަށުންވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 154އަސާސީގެ ނޫނުޤާ  ޖުމްހޫރިއްާޔގެދިވެހިރާއްޖޭގެ

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މުން ވަކިކުރުމާޤާކަމުގެ މަރަޝީދު ފަނޑިޔާރު މްއިބްރާހީއަލްފާޟިލް މެޖިސްޓްރޭޓް 

 ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.  ވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ފެނި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 70    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 47      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ . 87މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު: . 71ޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާ

ކަމަށް . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ންގެ އަަދދު؛ ސުމެއް. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރ70ުއަދަދު؛ 

މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ާފސ70ް. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

 ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. ފާސްވެއްޖެ. .70ލަ؛ މު. ޖ47ު

 

 މުން ނިން 
 

 ން:ވުްއކެ ން ވާހަކަދެސަތުރިޔާ

 ޖަހާއިރު. 9 ހެދުނު ގެވާ ހޯމަ ދުވަހު 2019ޖުލައި  1މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ  ދެން
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