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

 

 ޖަލްސާ  ވަނަރައަށާދައ ރ ެގ    ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( ބ ދަ)  2022  ޖޫން 22

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ ދ ވަސް. މިއީ އަދަ   22ވަނަ އަހަރ ެގ ޛ ލްޤައިދާ މަހ ން    1443ދ ވަސް.    ބ ދަީވ    2022ޖޫން    22މިއަދަކީ،  

ވަނަ ޖަލްސާަގިއ. މި ވަގ ތ    18ވަނަ އަހަރ ެގ ދެވަނަ ދައ ރ ެގ  2022މި ތިބީ،    ނދެށީ. އަޅ ަގނޑ މެން އި 6ނަކަތ ން  

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  އެބަވޭ.    6ސަލާމ ަގއި . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  31ޖަލްސާއަށް ހާޒިރ ެވވަޑައިެގން ތިބީ 

 

   ންދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 18/ 2/ 2022އޖ/  އަކީޑާ އެޖެންމިއަދ ެގ 

 

 އ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން ޔަ .  4

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ޔައ މިްއޔާ ފާސްކ ރ ން.  -4އެޖެންޑާ 
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ވަނަ    2022  އަށް، ތިން ޖަލްސާެގ ޔައ މިއްޔާ. ެއއީ  2/14/ 2022އިން    2022/2/12ޔައ މިއްޔާ ނަންބަރ     - { 4.1}

ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށ ން   218މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ؛ އަށްވަނަ ޖަލްސާ  14  ވަނަ ޖަލްސާއިން  12އަހަރ ެގ ދެވަނަ ދައ ރ ެގ  

 . ފަބަލައިަގނެވިވަނީ މި  ޔައ މިއްޔާތައް މި

 

 އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް .  6

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފޭދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނިހާދ     ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  ސް.އިބ ތިދާއީ ބަހ  -6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  

ސް ހ ބަެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނ (އަށް ިއޞްލާޙ   22/ 2010ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

ވަނަ އަހަރ ެގ    2022  ،ަގއި ބޭްއވ ނ 2022  މޭ  31  ،ެގންދިއ ން. މި ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން ިއްއވާފައި ވަނީ  ކ ރިއަށް

ވަނަ ޖަލްސާަގިއ. މި ބިލ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވާނީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަށްދެވަނަ ދައ ރ ެގ  

 ންބަރ . ފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންމ ޙައްމަދ  ނިހާދ   މެންބަރ  ދާއިރާެގފޭދޫ 

ރައީސް.   ނަންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  އިޞްލާޙ   2010/22ާގނޫނ   ާގނޫނ (ައށް  ކޯޓ ތަކ ެގ  ބިލ   )ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ެގނައ މ ެގ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގާއިމ ވެފަިއވާ    ،ހ ށަހެޅ މ ެގ ބޭނ މަކީއަޅ ަގނޑ  މި މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަން. ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން މި ބިލ   

ޓަކައިޢަ ހަރ ދަނާކ ރ މަށް  ިއތ ރަށް  ދާއިރާ  ކޯޓ ތަްއ  ދ ލ ޢަ  ،ދ ލ އިންޞާފ ެގ  ޝަރ ޢީ  ހިމެނޭ  ނިޒާމ   އިންޞާފ ެގ 

ންމެ ޖ ޑީޝަލް  ކޮ  ،އ ފެްއދ މަށާއި  އްކޯޓެ  ާގނޫނ ން ކަނޑަެއޅޭ ޖ ޑީޝަލް ޑިސްޓްރިކްޓ   ، ބަދަލ ކޮށް   އެކ ލެވިެގންވާ ޮގތް

އްޔަންކ ރާ  އަ މެޖިސްޓްރޭޓ ން ވަކި ކޯޓަކަށް    ،ިއމ ކ ރ މަށާއިާގޓްތަކެއް  ކިސާ ދާއިރާެއއްަގއި ކަނޑަެއޅޭ ަވކި އަދަދެްއެގ  

  ،އްޔަންކ ރާނީ ކަނޑަެއޅޭ ސާކެޓ ތަކަށް ކަމ ަގއި ހަމަޖެއްސ މަށާއި އަ މެޖިސްޓްރޭޓ ން    ،ޮގތަށް އޮތް އ ސޫލ  ބަދަލ ކޮށް 

ހިންގ މާ   މިދެންނެިވ    ގ ޅޭކޯޓ ތައް  ހަރ ދަނާކ ރ މަށް ޓަކައި  އިތ ރަށް  އ ސޫލ ތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާގނޫނ ަގއި  ޮގތ ން 

  މި ބިލ  އަޅ ަގނޑ  ިމއަދ  މި މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަނީ އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކ ރަމ ން ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅ ން.  

މަސައްކަ  މި އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ  ޖ ޑީޝަރީ  ފ ރިހަމަކ ރ މަށް. ދާ  މަސައްކަތް  ކ ރެވެމ ންދާ  ޓަކައި  ކާމިޔާބ ކ ރ މަށް  ތް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ސްެގ ަވގ ތ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި  ހ ބިލ ެގ ބަ  އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    ،އަރ ވަނީ  ރ ޞަތ . އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ  މި ސްކ ރ މ ެގ ފ ހ މެންބަރ ންނަށް ބަ 

 ޖާބިރަށް.  هللا މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ކ ރަން ކެނޑިނޭޅި މި މަޖިލީހ ަގއި ޙ އިޞްލާފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޖ ޑީޝަރީ    ،އާދެ! ވަރަށް އ ފާކޮށްފިން

އާއި ޝ ކ ރ  އަރިސްކ ރަން. އާއި މ ބާރިކ ބާދީނިޔާހ މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާތީވެ. އެކަމަށް ޓަކައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ތަ

ރައީސް  އ ފައްދަސާކި  ؛އިްއޒަތްތެރި  ކޯޓ ތައް  އޮޕަރޭޓ    ިއ،ޓް  ކޯޓ ތައް  ކޯ  ،ކޮށްމެޖިސްޓްރޭޓް  ޓ ތަްއ  ިގންތިތަކަށް 

ތިބި ލާފަިއ    މަކީ ަވރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް. ބަެއއް ފަނޑިޔާރ ން އެބަ ޔ ލައިެގން ފަނޑިޔާރ ން ތަމްރީނ ކޮށްެގން ެގންދި އިބަހަ

އަތޮޅ  މެޖިސްޓްރޭޓް    ލ.  ، އޭނާ އަމިއްލައަށް ބަދަލ ކޮށްެގން. ހަމަ އެޮގތ ން ންކ ހ ނެރޭ    އަށްއޭނާ އަިމއްލަ  ،އިނޭގތޯ

 ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮިމޝަނަށް އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅިން. ެއވެސް ބެލިފަެއއް ނެތް.  ންކ  ހ ފަނޑިޔާރ  ނެރ ނ     ކޯޓ ގެ 

ފޭރިެގންފަ. އެ ފަހ ން    އިއޭނަ އަމިއްލަށް ދޯނި ނަަގ  އި،ނެރެފަކޮށްފަިއ، އޭނާ އަމިއްލައަށް އޯޑަރ ންކ ހ އޭނާ އަމިއްލައަށް  

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދޯނި އޮތީ އެހެން ތަނެއްަގއި. މިއީ    ،ތީއަނެއްކާ އޭނާ އަމިއްލައަށް ޭއތި ބާޠިލ ކ ރީ. އެްއކަލަ ދޯނި އޮ

ހިސާބަކީ، އިއްޒަތްތެރި   ފަނޑިޔާރ ން ވެސް އެބަ އ ޅޭ. އެއީ މައްސަލަޖެހޭ  ،މިކަހަލަ ކަންތައް ކޯޓ  ؟ކޮންކަހަލަ ވިޔަފާރިެއއް

 ؛ށްައރާ ވާހަކަެއއް ފާހަަގކޮށްލަން ދ  ވާހަކަދަްއކާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހިތަމެ  ފ ވެރިކަމާސާިއން  ރައީސް. އެހެންވީމާ، މިއަދ 

މަޖިލީހ ަގިއ   އިއްޒަތްތެރި  އަޑ އަހަންމިތިބަ  މި  ވާހަކަ  މި  މެންބަރ ން  ހ ރިހާ  ނިސްބަތްވާ   ޖެހޭނެ، ރާއްޖެތެރެއަށް 

ނިސްބަތްވާ މީހ ން. ދެން    އަށްމެންބަރ ން ކަންނޭނެގ ތިބެނީ މާލެ  8  އިމި މަޖިލީހ ަގރާއްޖެތެރެއަށް ނިސްބަތްވާ މީހ ން.  

ބި ހ ރިހާ އެންމެންނަކީ ރާއްޖެތެރޭ ރައްޔިތ ން ހޮވާފައި ތިބި މެންބަރ ން. ޓެކްސް ފައިސާ ޕޭކޮށްެގން ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ތި

މިސާލެއްެގ ޮގތ ން ގ ރޭޓަރ   ؛މާލެ  ،ިގންތިކޮށްެގން  އަށްބޮޑެތި މާލެއާއި މާލެ ވަށައިެގން ހިއްކާ ބިންތަކ ަގއި ެއއީ މާލެ

ޮގތ ން ކ ރިއަށް   ތަފާސްހިސާބ ތަކ ން ދައްކާ  ގެ ރާްއޖޭެގ އާބާދީ  70ައނެއްކާެވސް މާލެ. %  ،މާލެ، އަނެއްކާވެސް މާލެ

 އެީއ މާލެ  ؛ކާށިދޫަގއި އޮންނަ ބިން  ޏާ، ވަންކަމަށްމާލެއަށް އަންނާނެ. ެއހެންވެއްޖެ  ެގއޮތް ކ ރ  މ އްދަތ ތެރޭަގއި ރާއްޖޭ

 ؟ތޯ ކާށިދޫ ތަރައްޤީވާނީއްމޯޭގޖ ކ ރަން ބޭންކެއް ނެތް. ކިހިނެއަތޮޅ . ކާށިދޫަގއި އޮންނަ ބިމ ެގ ވެލިޔ އެއް ނޯވޭ. އެ ބިން  

ހދ.ަގއި އޮންނަ ބިން އެްއެވސް ވެލިޔ ެއއް ނެތް. އަްއޑ ައތޮޅ ަގއި ހ ރި ބިމ ެގ ވެލިޔ ެއއް ނެތް. އެތާަގއި އެްއވެސް  

 މީހ ންނަށް ބިން ހިލޭ ދިނ މަކީ ދައްކަނީ. މާލޭ   އިމ ކ ރާ ވާހަކަ މިާގ  އިންޞާފ ދ ލ ޢައް ނެތް.  ކަހަލަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެ

ނަމަ. މާލޭ މީހ ން މާލޭެގ ބިންތައް ވިްއކާފައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް   މާލޭެގ ބިން އޮތް  ،ކޮންމެހެންވެސް ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް

ޮގއްސިއޭ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ވާހަކަ ދަްއކަން އެބަ ޖެހޭ. ޓެކްސް ޕޭކ ރަނީ ރާްއޖެތެރޭަގއި ހ ންނަ މީހާ ވެސް 
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ރައްޔިތ ން ައންނަން މި ޖެހެނީ މާލެއަށޭ. މިތާަގއޭ ަވސީލަތްތައް ހ ރީ.   އިވަރަކަށޭ. އެހެންވީމާ، ރާްއޖޭެގ އެންމެހައެއް 

އެހެންވީމާ، ިމއަދ  ޯގތިތައް ދިނ މ ަގއި ވެސް ހިލޭ ޯގތި ދޭށޭ ރާއްޖެތެރޭ މީހާއަށް ެވސް. ހިލޭ މާލޭ މީހާއަށް ޯގތި ދިނީމާ  

މީހާ އަތ ަގއި އޮންނަ ހ ންނަ    ަގއިރާއްޖެތެރޭ  .ަވގ ތ ން ވަގ ތަށް  ވޭ  ބިލިޔަނަރަކަށް  ނޫނީ  ، އޭނަ ބިލިޔަނަރަކަށް ވެއްޖޭ

އޮންނަ އެްއޗެއް ނޫނޭ.   ވެލިޔ އެއް  މިހާރ ެގ ސަރ ކާރ ން ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބިމަކީ އެްއވެސް  ދޭތެރޭަގއި  މިކަމާ 

ރީ ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން  ޖ ޑީޝަ  ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ވެްއޖެއްޔާ

ލ. ިމދެންނެވި  ެއއްކަލަ  ވާނީ.  އެހެންނޫންތޯ  އާން!  ެގންނަން.  މީހ ން  ބޭރ ން  ރާއްޖެއިން  ކޯޓ ެގ    ޖެހެނީ  އަތޮޅ  

ށް.  ކ ރެޭވކަދ ލ އިންޞާފ  ޑެލިވަރީ ޢައޭނާެގ ތިމާެގ ީމހާެގ މައްސަލަ އޭނަ ބެލީ. އެހެންވީމާ، އޭނާއަކަށް ނެތް    ،މެޖިސްޓްރޭޓް

ހ ސް ތިމާެގ މީހ ން މި ޤައ މ ަގއި މި ތިބީ. ސަރ ކާރ ަގއި ެވސް ތިމާެގ މީހ ން. މި މަޖިލީހ ަގއި ވެސް ތިމާެގ މީހ ން. 

ވީމަ. ެއންމެން އައ ލާދ ވެފައި މި ތިބީ. އެއީ އާބާދީެގ މައްސަލަެއްއ    އައ ލާދ  މީހ ން. އެއީ އެހެންތާ ވާނީ ކ ޑަ އާބބާދީެއއް

މީ މިތާަގއި  އ ޅެނީ.  މަދ ވީމާމި  ތިމާެގ  ހ ން  ޓެކްސް    އެންމެން  މީހ ންނަކީ  ރާއްޖެތެރޭެގ  އެހެންވީމާ،  މިތިބީ.  ވެފައި 

 ؛ންދޭ  ޕޭޔަރ ންނޭ. ރާއްޖެތެރޭެގ މީހ ން ދަފ ރަތެއްަގއި ޖައްސައިެގން މާލޭ މީހ ންނަށް ހަދައިެގން އެ މީހ ންނަށް ބެނިފިޓ 

 ވެސް  ށްރ  ދެއްކި ވާހަކައަކަޞިއްޔޫމް ދެއްކި ވާހަކައެކޭ. ެއއީ ނާއެ ވާހަކަ ހ ްއޓާލަމާ ހިނާގށޭ. އެއީ މައ މޫން ޢަބްދ ލްޤަ

ބިން  ދީފައި  އަގ ތައް  ބޮޑެތި  މާލެއިން  އަޅ ަގނޑ މެން  ައއީ.  މާލެއަށް  އަޅ ަގނޑ   ހައްދަިއެގންނޭ  ކ ޑަސިޓީ  ވެދާނެ. 

ެގ އެްއޗެއްަގއި ޖެހިެގން،  ޖެހެނީ ފާޑެއް  މާލޭ މީހ ންނަށް ވާން މި  މާަގނެެގންނޭ ޑިވެލޮޕްކ ރީ. ރާްއޖެތެރޭ މީހ ން އައި

ދަްއކަނީ.    . ރާއްޖެ ތަރައްޤީކ ރާ ވާހަކަ މިޖެހެނީއަނެއްކާ ެއއްޗެއްަގއި ޖެހިެގން، އަނެއްކާ ެއއްޗެއްަގއި ޖެހިެގން އަންނަން

  ރާއްޖޭެގ އާބާދީެގ ބޮޑ  ބައި އ ޅެނީ ވަރަށް ދަތި ހާލ ަގއި. ަވރަށް އ ނދަގ ލ ަގއި އ ޅެނީ. ެއ މީހ ންެގ ބިން މޯޭގޖ ކ ރާނެ 

ފިކ ރ    އަޅ ަގނޑ މެން  ދޭތެރޭ  ކަންކަމާ  ހ ރިހާ  މި  ހެދިފައެއް.  ނެތް  ވެސް  ވެލ އޭޝަނެއް  ނ ހ ރޭ.  ވެސް  ބޭންކެއް 

މާލޭ މީހ ންނަށް ވެސް ބިން ހިލޭ ދޭންޖެހޭނެ. އެކަމަކ  ރާއްޖެތެރޭެގ އެންމެންނަށް   ،ބަހައްޓަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ތާީއދ ކ ރަން

ހޭނެ. ސްކޫލ ތައް ހ ރީ މިތާަގއި. ެއއަރޕޯޓ  އޮތީ މިތާަގއޭ. ވިޔަފާރިއެއް އޮތީ  ވެސް މި މާލެ ކައިރިން ބިން ލިބެންޖެ

ނެތި   ރައްޔިތ ންނަށް ތަފާތެއް  އިިއެގން ހ ރީ އިޤ ތިޞާދީ ވަސީލަތްތައް. ރާއްޖޭެގ އެންމެހަށަމާލެއާއި މާލެ ވަމިތާަގއޭ.  

ތި ޮގނޑީަގިއ އިނދެެގން ެއކަން ކޮށްފަޭއ    ސްޖެހޭނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީދާނެ ޮގތެްއެގ ަމއްޗަށް ނިޒާމ  ބައްޓަންކ ރަން

މީދ ކ ރަނީ އެކަން ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ރާއްޖޭެގ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ދެވަނަ ދައ ރަކަށް  ން ހ އްޓާލަންވާނީ. އަޅ ަގނޑ  އ 

އަޅ ަގނޑ     ވާހަކައޭ  ެގދ ލ ިއންޞާފ ޢަހަމަހަމަ އ ސޫލާއި    އެކަމަކ  މިކަން ކ ރަންާވނީ  .އިޢ ލާންކ ރީމަ އަޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރަމޭ

ޑެލިވަރީކ ރާށޭޢަދައްކަނީ.    މި ޑެލިވަރީކ ރާށޭ  !ދ ލ އިންޞާފ   ކަންތައްތައް    !ފ ރިހަމައަށް    ގެ ދ ލ އިންޞާފ ޢަސިޔާސީ 

ޯގތި    !ލާށޭ މި ޤައ މ ަގއިއިއެކަން ހ އްޓަ   !މައްސަލަ ނިންމަން ގ ޅަިއެގން މައްސަލަ ނ ނިންމާށޭ  !ތެރެއަށް ނ ަވއްދާށޭ

ކޮންމެ އިންތިޚާބެއްަގއި ޯގތި ބަހާނެ. އޭރ ން މާލޭެގ ވޯޓ  ހޯދ މަށް ޓަކައި ރާއްޖޭެގ   !ފާތ ނ ކ ރާށޭދިނ މ ަގއި ވެސް ތަ
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ވޯޓ  ހޯދަިއެގން    ެގހަމަެއކަނި މާލޭ  ،ލިބޭ ލާރި  ންޤ ރ ބާނީ  ، ބ ރަ މަސައްކަތ ން ކ ރާ ؛އެންމެން ސެކްރިފަިއޒްކޮށްެގން ހޯދާ

   މާލޭ...

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މިޝ ކ ރި ަވގ ތ  ހ ޅ ވަހ  ބައީ ތިދާވަނީ މި އިބ   އްޔާ  ލާފަ.  އިސްެގ ކޮމިޓީ 

)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( މެންބަރ ންނަށް މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އެބަ އޮތް.  ސްަގިއ ބަިއވެރިަވޑަިއަގތ ހ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ބަ

ބަޙ ސްަގއި  އީއިބ ތިދާ  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ބަ  4  މެންބަރ ން  އެހެންނަމަވެސް،  އޮންނަނީ.  މި  ސްަގިއ  ހ ަގޑިއިރ  

ބިލަށް   އި،ބަހ ސްެގ ވަގ ތ  ނިންމާލަމި    ވިްއޔާ އަޅ ަގނޑ   ބައިވެރިެވވަޑަިއަގންނަވަން އެދިވަޑައިނ ަގންނަވާ ކަމަށް ވަނީ

ބިލ  މި  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ެގންދާނަން.  އަހަން  ބައިވެރިވެަވޑަިއަގންނަވަބަހ ސް  ެގވޯޓަށް  ން ަގިއ 

ވަރަށް އެބަ ސާފ ވޭ. އަދިވެސް އަޅ ަގނޑ  މިނެޓ ކޮޅެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އަރ ވާނަން އެދިަވޑައިނ ަގންނަވާކަން  

ެގންދި  އެހ މަށް  ވޯޓަށް  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ޔ ބިލަށް  ކ ރީަގއި.   މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި   ދާިއރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ މ ެގ 

 .ފަހ މީ އިމްތިޔާޒ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފަހ މީ އިމްތިޔާޒ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ 

ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން އެ ހ ށަހެޅ އްިވ  އިޞްލާޙ ެގނައ މަށް  ބެހޭ ާގނޫނަށް    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޯޓ ތަކާ 

ވަގ ތ  ބަހ ސްކ ރ ން މ ހިންމ    ކެއް މިިގނަ މެންބަރ ންތަ،  އިޞްލާޙަކީ އަޅ ަގނޑ  ވެސް ދެކޭޮގތ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ޚާއްޞަ ޮގތެއްަގިއ ބޮޑ  ބަދަލެއް މި ބިލ ން ެއބަ ެގނެސްދޭ ަވކި ކަމަކަށް.  .  ވާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން  ބިލަކަށް

 ށް،ކަވާނީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ރާއްޖޭެގ އެހެން ކަންކޮޅ ތަ ޚާއްޞަ ޮގތެއްަގއި މި ބިލަށް ވާހަކަފ ޅ ދެްއކެވ ން އެންމެ ރަނަގޅ 

  ، ބޭފ ޅ ން އެ ދާއިރާތަކަށް ކޯޓ ތަކ ެގ ނިޒާމަށް އަންނަ ބަދަލ ތަކެއް އަންނާތީވެބޭރަށްތަކަށް ނިސްބަތްެވވަޑައިަގންނަވާ  

 .ކަމަކަށް ވެދާނެ  އެ ބޭފ ޅ ންެގ ޚިޔާލ ފ ޅ  ހ ށަހެޅ އްވ މަކީ މި ތަޅ މަށް ވެސް މ ހިންމ    ،އެކަން ބޮޑަށް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް

މަސަްއކަތްކ ރާއިރ  ެވސް އެ ކޮމިޓީއަށް އެހީތެރިކަެމއް ލިބިެގންދާނެ ކަމަކަށް ވާނެ. ަގއި   މަރ ޙަލާއަދި މި ކަމ ަގއި ކޮމިޓީ

. ތަޢާރ ފ ވެެގންދޭ  ،އ ފެދިެއބަ  ކެއް އަލަށް މި ރާއްޖޭަގއި  ތަ ޓްރިކްޓ ޖ ޑީޝަލް ޑިސް  އިމާމި ބިލ  ާގނޫނަކަށް ވެެގންދިޔަ

ޝަލް  އަްއޑޫެގ ޖ ޑީ  ،އިކ ޅ ދ އްފ ށީ ޖ ޑީޝަލް ޑިސްޓްރިކްޓާ  ިއ،ޖ ޑީޝަލް ޑިސްޓްރިކްޓާމާލޭ    ،އޮތީ  މި ބިލ ަގއި މި  އެއީ

ޝަލް ސާކެޓ  ކޯޓ ތަކެއް އަލަށް މި ތަޢާރ ފ ވެެގންދަނީ. އ ފެދ މަށްފަހ  ޖ ޑީތައް  ޖ ޑީޝަލް ޑިސްޓްރިކްޓ އެ  .  ޑިސްޓްރިކްޓ 

މި ކޮންމެ  ،ޮގތަކީ  ވާ  މިހާރ   މިރާއްޖޭެގ  ކޯޓެއް  ރަށެްއަގއި  ކޯޓެްއ  .  ހ ންނަނީ    ރަށެއްަގއި  ކޮންމެ  ރާއްޖޭެގ  މިކަން 

ޝަލް ސެކްޓަރެގ ބޭބޭފ ޅ ން އަބަދ ވެސް  ޖ ޑީ  އެ ކޯޓ ތަކަށް ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަތައް މަދ ކަން  ،ހ ންނައިރ ަގއި އެ ރަށްތަކަށް 
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އެހެންވީމާ، ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަކީ    ކަން.ނ ދާޑަެވެގންމަދ ާވއިރ ަގއި ވެސް ޚަރަދ ެގ ޮގތ ން ކ ޑަ ތަނެއް ކ .  ފާހަަގކ ރަްއވާ

ކ ރެވެނީ އެހެން ނިޒާމަކަށް  ވަރަށް ބޮޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް ިވސްނަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް ކަަމށް ވާއިރ ަގިއ، މިހާރ  މި ބަދަލ 

އެ ސަރަޙައްދ ތަކ ަގއި   ،ތަކަށް ޮގސްވަކި ސަރަޙައްދ   ،ވަކި ރަށްތަކަކަށް  ،ސާކެޓ  ކޯޓ ތައް ވަކި ކަނޑަެއޅޭ ވަގ ތ  ތަކެއްަގއި

  . އަލަށް ތަޢާރ ފ ކ ރެވޭ  މިއީ  އެކަހަލަ ނިޒާމެއް މިހާރ ފައިސިލާކ ރ މަށް    ،އެ ކަންކަން ނިންމ މަށްއި،  ބަލަ  މައްސަލަތައް  ހ ރި

  ، ބެހޭ ބިލ   ކޯޓ ތަކާ  ހެންވީމާ، ވަރަށް ިގނަ ބޭބޭފ ޅ ންެގ ޚިޔާލ ފ ޅ  މި ބިލަށް ބޭނ ންވާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން.އެ

އެީއ ފަނޑިޔާރ ެގ ާގނޫނަށް   ، ާގނޫނަށް  ެގކޯޓ ތަކ    ހަމަ އެއީ  .އިފީމ ރިޕޯޓ  ވެސް ިއއްވަ އިްއޔެ ައޅ ަގނޑ މެން މަޖިލީހ ން  

އިޞްލާޙެ  ކޯޓ ތަކާއްެގނެވ ނ   ފާހަަގކ ރެވޭ ބެ  .  އެބަ  ވެސް  އަންނައިރ ަގއި  ާގނޫނ   ދެކޭޮގތ ަގއި    ،ހޭ  އަޅ ަގނޑ   މިއީ 

މިހާރ  ވެއްޖެ ވަރަށް ތަފ ސީލީ ާގނޫނ ތަކެއް    ،އިޖ ރާީއ ާގނޫނ ތަކެއް.  ރަނަގޅ ކ ރަން ވެއްޖެ ކަމެއްމިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެން  

ފާސްކޮށް ތަ  ،މަޖިލީހ ން  މިހާރ   ފެށިފަގ ދީސްއަދި  ޢަމަލ ކ ރަން  ތަފ ސީލ ކޮށް  ކޮށް  ާގނޫނ ތަކ ަގއި  އިޖ ރާއީ   .

އަޅ ަގނޑ     ،ފޮނ ވ މަށްފޮނ ވާެގނެސް އެ ޑްރާފްޓ ކޮށްފައި    ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނަށް ހަމަ ރިޕީޓ ކޮށް

.  ވަނީ  ސް ހަމަ މަސްހ ނި މިެވްއޖެ. އެޮގތަށް ހެދީމާ އަނެއްކާވެ ހިތ ން މިހާރ  އެއަށް ވިސްނަން ވެއްޖެ. އެ ބަދަލ ކ ރަން

ލިޔެވި  އެކި  އެކި  ޮގތަށް  ެއކި  ކަމެއް  އެްއޗެހީަގއި  ހ ރިހާ  ސާފ ކޮށްމިހާރ   ވަނީ.  މިކަހަލަ  ޒަމާނ ަގއި   ؛މާ  ކ ރީ 

ެއކި ތަފާތ    ،ތަކ ަގއިެއކި ާގނޫނ   ،ތަފ ސީލީ ާގނޫނެއް އިޖ ރާއީ ކަންކަމަށް ނޯންނާތީވެ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަކި ާގނޫނެއް

ބަޔާންކ ރެވިފައި ލެޖިސްލޭޝަން އެހެން  ކަަމކ ތަކ ަގއި  އެ  ،ިވއެއް  އެހެންވީމާ،  ދެން  ނ ވާނެ.  ތަކ ރާރ ކ ރާކަށް  ކަން 

ކަންކަންޑްރާފްޓ  އިޖ ރާއީ  މިސާލަކަށް  ާގނޫނ ަގއި  ކޯޓ ތަކ ން  ހ ށަހަޅާއިރ ަގއި  ބިލެއް  ސަރ ކާރ ން  އިްއޔެ   ؛ކޮށްފައި 

ާގނޫނ އަޅ ަގނޑ މެން   އި ެގ  ފަނޑިޔާރ ންެގ  އެބަހ ރި  ރިޕޯޓ   ދިޔައިރ ަގއި  ހަމައަށް  ކޮމިޓީއާ  ވެސް  ްއވިިއރ ަގއި 

އިޖ ރާއީ  . އެީއ ވަރަށް ސާފ ކޮށް  އިސްތިއ ނާފ ކ ރާ މ އްދަތ ތަކާ ބެހޭ ޮގތ ން ވެސް ބާބެއް ނޫނިއްޔާ މާއްދާތަކެއް ލިޔެފަ

ފެށިފައިވާ    ،ކޮށްގ  ދީސްތަ،  ފާސްކޮށް  ލިޔެ  މިހާރ   ާގނޫނ ަގއި ޮގތަކަށް   ކަމެއް.ޢަމަލ ކ ރަން  ެއކަހަލަ  އެހެންވީމާ، 

  ފޮނ ވީމާ   ޑްރާފްޓ ކޮށްރަނަގޅ ކޮށް    ތަންކޮޅެއް   ،ކޮށްެގންނޫނިއްޔާ ެއޮގތަށް ނޫން ޮގތަށް ޑްރާފްޓ   ، ށްޢަމަލ ނ ކ ރެވޭނެ ޮގތަ

އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އެންމެނަށް ވެސް ފަސޭހަެވެގންދާނެ އަދި ސާފ ވެެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  

 . ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ންހަަގކޮށްލަފާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 .ޝިފާޢ  މ ޙައްމަދ 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝިފާޢ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ، ވާ  މިައދ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅާފައި މި  ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

ކޯޓ ތަކ ަގއި ޝަރީޢަތް ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ މިހާރ     ،ކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނަށް ެގންނަ ިއޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ބަލައިލިއިރ ަގއި 

މިހާރ  ހިނަގމ ން މިދާ ނިޒާމަށް މ ހިންމ  ބަދަލ ތަކެއް ެގނައ މ ެގ    ،އެ ފާހަަގކ ރީ  ދެންމެ؛ ހިނަގމ ންދާ އ ސޫލ ތަކަށް

އަޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އިންތިޚާބ ެގ   ،ފާހަަގކ ރެވޭ. ެއޮގތ ން  ންވިސްނ މ ަގއި ހ ށަހަޅާފައި އޮތް ބިލެއްކަ

 ؛ކޯޓ ތައް މިހާރ  ާގނޫނ ން  ކޯޓ ތަކެއް ހެދ މ ެގ ވާހަކަ. ޑިސްޓްރިކްޓ    ޑިސްޓްރިކްޓ ވެސް ދެްއކި އެއް ާވހަކަ    ތެރޭގައި

އޮތް އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅާފައި  މި  ންމިހާރ   އަންނަިއރ   ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސިޓީަގއި  ންނައަ  އ ފެދިެގން  މީދޫ  އަދި  އައްޑޫ  ނީ 

ކޯޓ ޑިސްޓްރިކްޓ  އެހެންނަމަވެސް    ޑިސްޓްރިކްޓ އަޅ ަގނޑަ  ،އ ފެއްދެވ ން.  އ ފައްދާ  މި  ފާހަަގކ ރެވޭ  ކޯޓ ތަކ ން   ށް 

ަގބޫލ ކ ރެވެނީ ައޅ ަގނޑަށް  ވިސްނާއިރ ަގއި  މިހާރ   ސަރަޙައްދަށް  އ ފައްދައިެގން    ޑިސްޓްރިކްޓ   ، ކަވަރ ކ ރާ  ކޯޓ  

ބޭނ ން ހާސިލ ކ ރަން  މައަޅ ަގނޑ މެން  ހާސިލެއްގ ސަވާ  ފ ރިހަމައަށް  އެންމެ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ  ދ   އ ފައްދާ  ނ އެއްޭވ.  ަގއި 

ެގ .ހއ، ހދ، ށ؛ ނޫނީ ބޮޑ  ތިލަދ ންމަތި  ،މިސާލަކަށް މަތި އ ތ ރ  ޕްރޮވިންސް  ،ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓަކީ ެވސް ެއއީ

މިހާރ  މި ބިލ ަގއި އޮތް   ،ނަމަ ހިފޭ ޮގތަށް އ ފައްދާ ކޯޓަކަށް ެވއްޖެކޯޓ ެގ ބޭނ ން ހ ރިހާ ރަށްރަށަކަށް އެ ޑިސްޓްރިކްޓ 

  ފަސޭހަތަކެއް ލިބިެގންދާނެ. ކ ޅ ދ އްފ ށީަގއި ޑިސްޓްރިކްޓ ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ން ރައްޔިތ ންނަށް ލ އިއަޅ ަގނޑ  ަގ  ވ ރެ  ޮގތަށް

ކޯޓަށް  ހ ންނަ  މި  މާލޭަގއި  ރައްޔިތ ން  ހ ރިހާ  އަތޮޅ ެގ  ހއ.  ހަމަ  އަނެއްކާ  ވެސް  އޮންނައިރ   އ ފެދިފައި  ކޯޓެއް 

ސަރަޙައްދ ެގ    .ެގ ރަށްރަށ ެގ ރައްޔިތ ންެގ ނޫނީ ހއ.މާލޭަގއި ހ ންނަ ކޯޓ  މެދ ވެރިކޮށް ހއ  އި،މައްސަލަތައް ހ ށަހަޅަ

  ކޯޓ    އަސްލ  ޙަޤީޤީ މާނަިއަގއި ކ ޅ ދ އްފ ށީ ޑިސްޓްރިކްޓ   ، ރައްޔިތ ންެގ މައްސަލަތަްއ ހިންަގންެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ

ޮގތަށް  މި ،ނޑ  ހިތ ންލިބޭ ބާވައޭ ައޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ަގއި އ ފެދޭ ސ ވާލަކީ. އަޅ ަގއ ފެއްދ މ ެގ މަންފާ ރައްޔިތ ންނަށް އެބަ

  އި، ވިސްނަ  ތައްލާަގއި މި ބިލ ަގއި މ ހިންމ  ކަންޙަކޯޓ ތައް ކަވަރ ކ ރާ އޭރިއާެގ މަްއސަލަިއަގއި ކޮމިޓީ މަރ   ޑިސްޓްރިކްޓ 

މިހާރ  ސިސްޓަމ   ؛ކޯޓ ތައް  ޓްޖެހޭ. ދެން، އެއާއެކ  މި ބިލ ަގއި މި އ ފެދޭ ސާކި  މ ހިންމ  ބަދަލ ތަކެއް ެގންނަން އެބަ

އޮން ދެންމި  އަްއޔަންކޮށްފަ.  ކޯޓަކަށް  ރަށެއްެގ  ކޮންމެވެސް  ހ ންނަނީ  މި  ވެސް  މެޖިސްޓްރޭޓެއް  ކޮންމެ  ޮގތ ން   ނަ 

 އެ މެޖިސްޓްރޭޓ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ން އެ ރަށެއްެގ ކޯޓ ަގއި ހ ރި ކަންކަން ބަލަހައްޓާ   ،ނަމަ  މެޖިސްޓްރޭޓެއް ނެތް ރަށެއް

ރަށެއް އެްއކޮށްލާފައި   ތިންހަތަރ  ؛އް  ކޯޓ ތަކާ އެްއކޮށް ަވކި ރީޖަނެޓްސާކި   ،ނިޒާމެއް މި އޮންނަނީ. އެހެންނަނަމަވެސް

އަްއޔަން ފަނޑިޔާރަކ   ަވކި  ކްލަސްޓަރއަށް  އ ފެދޭ  އެ އެ  ބަލަހައްޓާނީ  ރަށްރަށް  ހިމެނޭ  ކްލަސްޓަރަގއި  އެ  ކޮށްފައި 

ތައް ބަލަހައްޓާނީ އެ ކްލަސްޓަރަގއި މި ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަހ ރި ހ ރިހާ ކޯޓ ތަކަށް  ފަނޑިޔާރ  ކަމަށް. އެ ކްލަސްޓަރގައި

ކޯޓ ތަކަށް ެގންނަ ބަދަލ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ފަނޑިޔާރ ން ނެތް    އެ ނިޒާމަށް  ،ތިބޭ ފަނޑިޔާރ ން ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި

ވ ރެ   ނެ ކަަމށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ. މިހާރަށްމ ަގއި މިހާރަށްވ ރެ ސްޕީޑ  ައވަސްެވެގންދާޔ ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ކ ރިއަށް ެގންދި
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ރަްއޔިތ ންނަށް އިންސާފ  ލިބ މ ަގއި އަވަސްވެެގންދާނެ  ،ނިޒާމ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިންސާފ  ހާސިލ ކ ރެވޭ ވަގ ތ  ކ ޑަވެ  

  ، ަގއިިމހާރ  ވެސް ނިޒާމ ަގއި ހ ރި މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރ   ،ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ވެސް ަގބޫލ ކ ރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް

 ތިންހަތަރ  އެ ރަށެްއެގ ކޯޓަށް ލިޔ ެމއް ހ ށަހަޅަން ފޮނ ވާ ސިޓީއަށް ެވސް ޖަވާބ  ނ ލިބި    ، ފަނޑިޔާރަކ  ނެތް ރަށެްއ ނަމަ

ޓް ކޯޓ ތަްއ އ ފެދިފަިއ  އަކ  ނ ދާތީ. އެހެންވީމާ، ސާކިޤާޟީނޫނީ  ،  ދ ވަސް އެބަވޭ އެ ރަށަށް ފަނޑިޔާރަކ  ނ ދާތީމަސް

މައްސަލަތައް   މިކަހަލަ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ާގނޫނަށްހަވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން  ެގންނަ   ،އްލ ކ ރެވެންވާނެ.  މި  ނިޒާމަށް 

ރަްއޔިތ  މީހާއަށް އަވަހަށް ޚިދ މަތް ލިބ ން. ރައްޔިތ  މީހާ ބޭނ ންވާ   ،ވާނީ  ކަށްބަދަލ ަގއި އެންމެ މ ހިންމ  އެއް އަސާސަ

ައވަހަށް ހާސިލ ކ ރެވ ން. އެހެންވީާމ، ސާކެޓ  ކޯޓ ތައް އ ފައްދާއިރ ަގއި ވަކި ރަށްރަށަށް ފަނޑިޔާރ ން ނ ލާ ކަންކަން  

މި ކަންކަން   ،ޔަތްކޮށްޢާންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރިމިހިރަ ކަ  ،ނިޒާމެއް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި ާގއިމ ެވެގންދާއިރ ަގއި

މަކީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ކޮންމެހެން ވެސް މ ހިންމ  ކަމެއް. ޔ ދިއްލ ކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށް ކަންކަން ބައްޓަންވެެގންހަ

އްކޮށް ައޅ ަގނޑ މެންެގ ޒަމާނީ ތަރައްޤީއާ އެ   .ވެސް އަބަދ ވެސް ކ ރިއެރ ން ހާސިލ ކ ރާނެ  އި ދިވެހިރާއްޖޭެގ އަދި ދ ނިޔޭގަ 

ދާނެ ޮގތަކަށް   ވަރަކަށްޝަރ އީ ނިޒާމ ެގ ވައްޓަފާޅި ވެސް ޒަމާނީ ތަރައްޤީާއ ެއްއ އޮއި ،ޝަރ އީ ނިޒާމ  ވެސް ފަްއކާވެ 

ވެސް   ައޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  ކަމެއް  މ ހިންމ   ެއއީ  ެގނައ މަކީ  ބަދަލ ތައް  ެގންނަންޖެހޭ  ާގނޫނ ތަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެން 

އެންމެން އެއް ތަނަކަށް ޖަމާނ ވެ   ،ޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮވިޑ  ދަސްކޮށްދިން އެންމެ ރަނަގޅ  ެއއް ކަމަކީަގބޫލ ކ ރަން. އަ

ެއކ ވެެގން ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ވެސް ަގބޫލ ކ ރާ    ،ވެސް އެންމެން  ކ ރެވިދާނެކަން. އަޅ ަގނޑ   ަމސައްކަތްތައް ވެސް 

ޖެހޭ. ޝަރ އީ ނިޒާމ  ވެސް އެޮގތަށް   ރެކްޓިސްކ ރަން އެބަކަން ޕްޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޝަރ އީ ނިޒާމ  ވެސް މި

އެ ކަންކަން އެ މަގ ން   ،އަދި ޝަރ އީ ނިޒާމ ަގއި ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ން ވެސް އެޮގތަށް ޓްރޭނިންވެ  ،ބައްޓަންވެ   ،ފައްކާވެ 

. ޤައ މ ެގ ތަރައްޤީާއއި ެގންދެވޭނެ ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ނިޒާމ ތަްއ ބައްޓަންވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ

މިސާލަކަށް  އަންނަންޖެހޭ.  ބަދަލ   ނިޒާމ ތަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އެއްޮގތަށް  ބަދަލާ  އަންނަ  ަވއްޓަފާޅިއަށް  ތަރައްޤީެގ 

ކ ން މ ޅި ދިވެހިރާއްޖެ  ކަ މިހާރ ެގ ސަރ ކާރ ެގ ވަރަށް ބޮޑ  ިވސްނ މެއް ހައި ސްޕީޑ  ފެރީ ނެޓްވޯ  ،މިހާރ   ،ނަމަ  ދަންނަވަނީ

  ޢީަގބޫލ ކ ރެޭވ ޮގތ ަގއި އެ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން ވެސް ރައްޔިތ ންނަށް ޝަރ   ށްނަައޅ ަގނޑ މެން  ،. އެހެންވެއްޖެއްޔާ ގ ޅާލ ން

ޝަރ  އެްއޮގތަށް  ނިޒާމާ  ެއ  ފ ޅާެވެގންދާންވާނެ.  ެއކްސެސް  އޮންނަ  ވެސް ޢީ ނިޒާމަށް  ކަންކަން  ނިޒާމ ެގ   

ކ ޅ ދ އްފ ށި ހދ.  ޑިސްޓްރި  ބައްޓަންކ ރެވެންވާނެ.  އަޅ ަގނޑ މެން  ކްޓ ސިޓީަގއި  އ ފެދިެގންދާއިރ ަގއި   ކޯޓެއް 

ޓަށް ދެވެން  ށްެއްއކޮށް ކ ޅ ދ އްފ   ކަމާޒޯން އެކެްއެގ ހ ރިހާ ރަށްރަށެއްެގ ރައްޔިތ ންނަށް ވެސް ފަސޭހަ  ،ންޖެހޭނެަގބޫލ ކ ރަ

އްޔިތ ންނަށް ެގ ރަ .ހއ، ހދ، ށ  ،އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ެގ ހ ރިހާ ރަށެއްެގ ރައްޔިތ ންނަށް ވެސް.ށ.ހއ، ހދ،    .އޮތް  އެބަ

  ޢީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ޝަރ   ،ނަމަ  ކޯޓ ެގ ބޭނ ން ހިފޭނެ ޮގތަކަށް ާގނޫނ  ބައްޓަންކ ރެވިއްޖެ  މި ޑިސްޓްރިކްޓ 

އިތ ރ ވެ އެކްސެސް  އޮންނަ  އެހެންކަމ ން،  ނިޒާމަށް  އަވަސްވެެގންދާނެ.  ލިބ މ ަގއި  އިންސާފ    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 
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ވ ރެ    މިހާރަށް  ،ިއ ރައްޔިތ ންެގ މަންދޫބ ން ތިބި މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ބިލ  ހ ށަހެޅިއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގ

ެގނެވެންޖެހޭ. ެއ  ޖެހޭ. ބައެއް މާއްދާތަކަށް އިޞްލާޙ   ކ ރެވެން އެބަރަނަގޅަށް މި ބިލ ަގއި ހ ރި ބައެއް ކަންކަން ރަނަގޅ  

ޝަރ އީ ނިޒާމަށް ރަްއޔިތ ންނަށް އޮންނަ އެކްސެސް    ،ލިބ މާއިއިޞްލާޙ ތަކަކީ އެއީ ރައްޔިތ ންނަށް އަވަހަށް އިންސާފ   

ޖ މ ލަ ޮގތެއްަގއި އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. އަދި މި ބިލާ    ށްން ކަމ ަގއި ަގބޫލ ކ ރެވެންޖެހޭނެ. މި ބިލަޔ ދިއިތ ރ ެވެގން

ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ވަރަށް އެްއކޮށް ރާއްޖޭެގ ޝަރ އީ ހިންގ މ ެގ ނިޒާމަށް ރަނަގޅ  ބަދަލ ތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް ައޅ 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މާފަންނ    ،ވާނީ  އަދި ބައްލަވާފައި  ،ނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އެޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ެގ މ ހިންމ ކަމާ ގ ޅޭމި ބިލ   ،ޝަރީ ކޮމިޓީެގ ޗެއަރ ފާހަަގކޮށްދެްއވައިފި އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަދި ޖ ޑީ

  ،ވަނަ ާމއްދާ އިން ފެށިެގން ތި ބޭފ ޅ ން ބައްލަވަމ ން ެގންދެވީމާ ފެނިވަޑަިއެގންފަިއވާނެ  18ބިލ ެގ    ޮގތ ން ބަެއއް ނ ކ ތާ.  

  އިތ ރ ން މި ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ހެދޭ ޑިސްޓްރިކްޓ  މީެގ  ދެން  ،އި ކޯޓާ   4ކޯޓ ތައް ެއކ ލެިވެގން ވަނީ މިހާރ  މާލޭަގއި    ސ ޕީރިއާ

މި ކަންކަން    ،އޭެގން ކޯޓެްއެގ މަސައްކަތްތަކާއި  ،ކޯޓެއް އ ފެއްދ މަށް ބޭނ ންވާ ޝަރ ތ ތަކާއި  އަދި ޑިސްޓްރިކްޓ .  ކޯޓ ތައް

ބަހ ސްކ ރެއްވ ން    އިކޮށް ބައްލަވަ މި ާގނޫނ ަގއި ވަރަށް ރަނަގޅަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަވޭ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފ ން

ޔަ އަޅ ަގނޑަށް  ޮގތ ަގިއ  ާގނޫނެއްެގ  ދެކިވަޑަިއަގންނަވާނެ.    ، ންީގމ ހިންމ   ވެސް  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ހ ރިހާ 

 ފ ވައްމ ލަކ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ ދީދީ.

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން މ ޙައްމަދ ދީދީ ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  ފ ވައްމ ލަކ 

ށް ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ެގ  (އަދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނ )  22/ 2010ާގނޫނ  ނަންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ފާހަަގކ ރެްއވި    ތި  ވެސް ދެންމެގައި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،މި ބިލ ަގއި މި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަަގކޮށްފައި މި ވަނީ ؛ މި ބިލ 

ވަނީ މި  ބިލ ަގއި  މި  ޑިސްޓްރިކްޓ  ޝަރީއަށް  ޖ ޑީ  ، ޮގތަށް  ެއޮގތ ން  ބަދަލ ތަކެއް.  ިގނަ  ެގނެވޭ  ކޯޓ ތަކަށް    ެގނެޭވ، 

އަދި އިތ ރަށް ސަރަޙައްދީ ޮގތ ން ވަކި ެއ ސަރަޙައްދެްއަގއި ހިމެނޭ ކޯޓ ތަކެްއެގ ފަނޑިޔާރ ން ެއްއ  ،  ކޯޓ ތަކެއް ހެދި

ތެރޭަގއި ހިމެނިެގން މި ދަނީ. އެޮގތ ން އެކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް މީެގ  ،މަސައްކަތްކ ރ މަށް ބަދަލ ކ ރެވި  ކޯޓ ން އަނެއް ކޯޓަށް

ލަކ  ހ ރި މެޖިސްޓްރޭޓ  ކޯޓ ެގ އަރަނީ ފ ވައްމ ކޯޓ  ހެދިެގންދާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހިތަށް  ޑިސްޓްރިކްޓ   މި  ،އަޅ ަގނޑ 

  ،ބަލާއިރ  އަޅ ަގނޑ  މި ބިލ  ކިޔާލ މ ން އަޅ ަގނޑަށް މި ބިލ ން މި ދޭހަވަނީއެޮގތަށް   ؟މަސައްކަތަށް ކިހިނެއްބާއޭ ވާނީ 

އިތ ރަށް    ކޯޓ  ހަމަ ހ ރި ޮގތަށް މިހާރ  ވެސް މަސައްކަތްކ ރަމ ން ެގންދާނެ ކަމަށް. ދެން  ފ ވައްމ ލަކ ެގ މެޖިސްޓްރޭޓ 
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  ،  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލައެއް އޮެވއްޖެްއޔާއަދި އިތ ރަށް ފެމިލީ ކޯޓ  ފަދަ ކޯޓ ތަކަށް  އި،ސިވިލް ކޯޓާ  ،ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި

؛ ކޯޓަށް ހ ށަހަޅައިެގން ެގންދެވޭނެ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ޑިސްޓްރިކްޓ   ހ ންނަ  އަތޮޅ ގައި  އެ މައްސަލަެއއް އަްއޑޫ

ށް ނޫނީ ސަރަޙައްދަކަށް ރީޖަނަކައެއީ    ،ކޯޓ ތައް ހެދިެގންދާއިރ ަގއި އެ ހެދެނީ  މި ޑިސްޓްރިކްޓ   ،ސ ވާލަކީ އަޅ ަގނޑ ެގ  

ފ ވައްމ ލަކ ެގ މީހ ން  ؟ކޯޓެއްތޯ  ެއއީ ހަމައެކަނި އެ ައތޮޅަކަށް ހެދޭ ޑިސްޓްރިކްޓ   ނޫނިއްޔާ  ،ކޯޓެއްތޯ   ހެދޭ ޑިސްޓްރިކްޓ 

އައްޑޫ ޑިސްޓްރިކްޓ   ދާންޖެހޭނީ  މަޖ ބޫރ ކަމެއްތޯ  އަތޮޅ ެގ  އެީއ  މައްސަލައެްއ   ނޫނިއްޔާ  ؟ކޯޓަށްތޯ،  ފ ވައްމ ލަކ ެގ 

 ؛ކޯޓ    ޓ އަތޮޅ ެގ މަްއސަލަތަކެއް އަންނާނީ ޑިސްޓްރިކް  ނޫނީ ހ ވަދޫ ؟ންނާނެތޯ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ނޫނީ ސިވިލް ކޯޓަށްއަ

ޑިސްޓްރިކްޓ   އަްއޑޫ ހ ންނަ  ދާނީ  ގެ .ލ ؟ކޯޓަށްތޯ  އަތޮޅ ަގއި  ކިހިނެއްތޯ  މިހާރ  ؟ މައްސަލަތައް  މީަގއި  އެއީ 

ިމ ާގނޫނ     ،އެ ކޯޓ ތަކ ެގ ަމއްސަލަެއއް އެ ސަރަޙައްދެްއަގއި ބެލޭ ޮގތަށްތޯ  ،ސަރަޙައްދ ތަކަކަށް ހެދޭ ކޯޓެްއ ެވއްޖެއްޔާ 

އެހެންވީމާ، މިއީ ރަނަގޅަށް    .މި ާގނޫނަކަށް ހެދިެގންދާއިރ ަގއި އެ ކަން ެވެގންދާނީ،  މި ބިލ  ފާސްވ ަމށްފަހ  ؛ފާސްވ މަށް

ވ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެން.  އެޮގތަށް ބެއްލެ  ލާަގއި މި ކަންތައްތަކަށް ރިާއޔަތްކޮށްޙަކޮމިޓީ މަރ 

މިސާލަކަށް ިމހާރ  ލ. އަތޮޅ ަގއި ހ ންނަ މީހާ މާލެއަށް އައިއްސަ، އަނެއްކާ މާލެއިން އެ މީހާ އައްޑޫއަށް   ،އެހެންނޫނިއްޔާ

ކޯޓ ތައް    ޑިސްޓްރިކްޓ   ،މަނަ  ވާއަނެއްހެން ދަންނަ  ހި ވެސް ވަރަށް ދިގ ެވެގންދޭ.  ދަތ ރ ެގ ދިގ މިނާ ެއއްޗެ  ،ޮގއްސަ 

ން ޔ އަތޮޅަށް ދި   އަތޮޅ ަގއި ހ ންނަ ީމހާއަށް ައއްޑޫ  މިހާރ  ހ ވަދޫ  ،ވިޔަސް އެހެން ހެދ މާ މެދ  އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން،  

ވެފަ.    ށް ވ ރެ މިހާރ  ެވސް މި ވަނީ ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ކަންތައްތައް ހ ރި ޮގތ ން މި ވަނީ އ ނދަޫގ ކަމަކަ  މާލެ އައ މަށް

ޮގންޖެހ ންތަކާ  އެހެންވީމާ، ރި  އި.ދިމާވާނެ  ރަނަގޅަށް  ކަންތައްތަކަށް  މިޢާއެ  ބިލ   ޔަތްކ ރ މަށްފަހ   މި  ކަން 

ކަމެއްޔ ދިފާސްވެެގން މ ހިންމ   ދެން  ަމކީ  ދެކެން.  ައޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގއި  ކޯޓ ތަކެއްސާކި  ކަމ ެގ  އެ  އެ  ؛ޓް  ޮގތަށް 

ބަދަލ ކ ރެވިެގންދާދިކޯޓ    ހ ންނަ  ސަރަޙައްދެްއގައި ކޯޓަށް  ކޯޓ ން އަނެއް    ނޫނިއްޔާ   ،ން ޔ ތަކެްއަގއި ފަނޑިޔާރ ން އެއް 

  އެ ތަނަކަށް ނަާގފައި ހ ންނަ މ ވައްޒަފަކަށް   ނޫނިއްޔާ  ،އެްއވެސް ފަނޑިޔާރަކީ އެއީ ވަކި ކޯޓަކަށް ވަޒީފާދީފައިވަކި،  

ވ މަކީ އެީއ ރަނަގޅ     އަކަށްޤާޟީ   ނޫނިއްޔާ   ، ހ ންނަ ފަނޑިޔާރަކަށް  ެއ ސަރަޙައްދަކަށް ނަާގފައި  ،ވ މ ެގ ބަދަލ ަގއި 

އަދި އިތ ރަށް    ،ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އެހެން އެ ކަންވ މ ެގ ސަބަބ ން ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ ތައް ވެސް ކ ޑަވެ

ރަށެއްެގ އެހެން    ންނަ މެޖިސްޓްރޭޓ ހ ިމސާލަކަށް ކ ދި އާބާދީތަކ ަގއި ހ ންނަ ރަށްރަށ ަގއި   ؛މަސައްކަތ ެގ ލޯޑ  ކ ޑަ

ބަލަ ފަށައިފިއްޔާ  އިމައްސަލަތައް  ހ ންނަ   ،މަސަްއކަތްކ ރަން  އާބާދީތަކ ަގއި  ކ ދި  ހ ންނަ  ؛އެްއކަލަ  ރަށްރަށ ަގއި  އެ 

ސަރަޙައްދެއްަގއި ަމސައްކަތް ެއއަށްވ ރެ ައވަހަށް އޭރ ން އިތ ރަށް ނަަގިއެގން އެ    މަސަްއކަތ ެގ ލޯޑ ފަނޑިޔާރ  ވެސް  

ޮގތ ަގިއ   އިޞްލާޙެއްެގ  ރަނަގޅ   ެއއީ  އިޞްލާޙަކީ  އެ  އެހެންވީމާ،  ަގބޫލ ކ ރެވޭ.  އަޅ ަގނޑަށް  ކަމަށް  ނިންމާލެވޭނެ 

ބަ ތިބޭ އެ  ،ވާ ޮގތަކީ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ެއއީ ވަރަށް މ ހިންމ  އިޞްލާޙެއް. މިހާރ  މި

ހ ންނައިރ ަގިއ ބޮޑެތި ރަށްރަށ ަގއި ވެސް    ހަމަ ކ ދިކ ދި ރަށްރަށ ަގއި ެވސް ދެ ފަނޑިޔާރ ން ނޫނީ ެއއް ފަނޑިޔާރަކ 
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މި މައްސަލަތައް    ހަމަ  ިގނަ  ރަށްރަށ ެގ  ބޮޑެތި  އެްއކަލަ  ސަބަބ ން  ހ ރ މ ެގ  އެހެން  ފަނޑިޔާރ ން.  ދެ  ހ ންނަނީ 

ސަލަތައް ލަސްެވެގންދޭ. އެކަމަކ  މި ބިލ  ފާސްވ މާ ގ ޅިެގން އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ  އެ މައް  ،ނިޖެހިފައިޮގސް ފ ިގނަެވެގން

އަރާ  އަޅ ަގނޑ  ހިތަށް؛ އްލެްއ ލިބިެގންދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހައެ ަމއްސަލައަށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ    ،ޮގތ ން ނަމަ

އަދި ެއކިއެކި ާގނޫނ ތަކަށް    އި މެން ކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނާޅ ަގނޑ އަ؛ ރަްއޔިތ ން ވަރަށް ިގނައިން ކ ރާ ސ ވާލެއް  ،ސ ވާލަކީ 

ކ ރެވޭ. ީމެގ    ެގންނަން މަސައްކަތްތަްއ އެބަ  އެކި ދ ވަސްވަރ ަގއި އެބަ ެގންނަން ވަރަށް ިގނަ ބަދަލ ތަކާިއ އިޞްލާޙ ތައް 

ފައިދާކ ރޭތޯ އެކަށީެގންވާ  އެބަ  ރައްޔިތ ންނަށް  އަންނާނީ   ؟ސަބަބ ން  މިއިން  ފައިސާއިން  އިމްޕްލިކޭޝަނަކީ ޓެކްސް 

 ؟ދާނެ ޚަރަދ ތަކަކީ ކޮބައިތޯ  ކޯޓ  ހެދ މަށްފަހ  މިއަށް  ޑިސްޓްރިކްޓ  ؟އިމްޕްލިކޭޝަނަކީ ކިހާވަރެއްތޯ  މީެގ ކޮސްޓ   ނޫނިއްޔާ

 ؛އްލެއްހަމައްސަލަތައް ނިންމ މ ަގއި ައވަސް   ؟ލިބޭނެތޯއެ ޚަރަދ ތަކ ެގ ސަބަބ ން ރަްއޔިތ ންނަށް އެކަށީެގންވާ ފައިދާއެއް  

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ނޫނީ ސިވިލް ކޯޓ ަގއި ހިނާގ މައްސަލަތަކަށް މިސާލަކަށް މި ކޯޓ ތައް ހެދ މ ެގ ސަބަބ ން މިހާރ   

މެއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ   އެއީ ިމއީ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަ؟ ދާނެތޯއަަވސް މިނެްއަގިއ މައްސަލަތައް ނިމިެގން  ކިހާވަރެްއެގ

ޓެކްސް    ، މަކީ ެއއީޔ ދިއިރ ިއރ ކޮޅާ ާގނޫނ ތަކެއް ބަދަލ ކޮށްފައި އިތ ރ  ޚަރަދ ތަކެއް ކ ރަްއވަމ ން  ދެކެން. އެހެންނޫނިއްޔާ

  ، ވަނީކ ރ މ ެގ ބޭނ މަކަށް މި    ކ ރާ މީހ ންނަކަށް އެއްވެސް މ ހިންމ  ކަމެއް ނޫން. ޓެކްސް ޕޭޔަރ ން މި ކަންތައްތައްޕޭ

ނަމަ  ޮގތ ން ފަސޭހަ ޮގތްތަކެއް ހޯދ ން. އެހެންވީމާ، ކޯޓ ތަކަށް ެގނެވޭ ބަދަލ ތަކ ެގ ސަބަބ ން ވެސް ައޅ ަގނޑ  ދެކޭލ އި

އެޮގތ ން އަންނަންޖެހޭ.  ެއބަ  ބަދަލ ތަކެއް  ހެޔޮ  ޮގސް    ،ރަނަގޅ   މިހާރ   މައްސަލަތައް  އަހަރަށް    4  ،އަހަރ   3ހަމަ 

ޖެހޭ. ފަނޑިޔާރ  ބޭފ ޅާ    އެބަ  ށްވ ރެ އަަވސް ދ ވަސްތަކެއްެގ ތެރޭަގއި ނިމިެގންދާންދެމިެގންދާ މައްސަލަތައް މިއަދިގ 

 ޖެހޭ   އެރި ދ ވަހަކ  އެ ޙ ކ މްކ ރަން ބާއްވާބޭްއވ ން އެބަކ ރ ަމށް މޭޒ މަތީަގއި ބާްއަވއިެގން ހިތަށްންކ ހ ބޭނ ންވާ ދ ވަހަކ   

މިފަދަ ބަދަލ ތަކާ ެގނެވެން.  އެ ކަންތައް  ނިމ މަކަށް  ޮގތ ަގިއ ޔ ދިތައް ިއޞްލާޙ ެވެގންއެއްކޮށް  މ ހިންމ  ކަމެއްެގ  މަކީ 

 އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއްއޒަތްތެރި  މެންބަރ    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  މަރަދޫ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

 ދާއިރާ ލާމަރ ކަޒ ކ ރ މަކީ  ޢީޝަރ   ،ދާއިރ ންވަމ މެންެގ މ ޅި ޤައ މ  ލާމަރ ކަޒ އަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ވެސް މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަދި ފަސޭހައިން ރައްޔިތ ންނަށް އިންސާފާ ހަމައަށް ވާސިލ ވ މަށް މަގ  
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ރަީއސްޔ ދިތަނަވަސްެވެގން އިްއޒަތްތެރި  ކަމެއް.  ރަނަގޅ   ާގނޫ؛ މަކީ  ނަންބަރ   މިހާރ   ެގނެޭވ  2010/22ނ   މި  އަށް 

މަށް އޮންނަ ފ ރ ޞަތ  އިތ ރަށް ފ ޅާވެެގންދާނެ ކަމެއް.  ޔ ރައްޔިތ ންނަށް ޝަރީއަތ ެގ ނިޒާމާ ހަމައަށް ދި  ،އިޞްލާޙަކީ

ިމ  ކޯޓ ތައް ެއކަނި އާސ ޕީރި ؛މިހާރ  މާލޭަގއި ؛ފަސޭހަވެެގންދާނެ ކަެމއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއަދި އެ މީހ ންނަށް ލ އި

 ސަރަޙައްދެްއަގއި ސ ޕީރިއާ  3މ ން ރާއްޖޭެގ  ޔ ދިހ ންނަނީ މާލޭަގއި. މިހާރ  މި ހ ށަހެޅޭ އިޞްލާޙ  ާގނޫނަކަށް ބަދަލ ވެެގން

  މާލޭެގ ސަރަޙައްދ ަގއި ހިމެނޭ ޑިސްޓްރިކްޓ    ކޯޓ  ހ ންނަ ތަނެއް. މާލޭެގ ކޯޓ ތައް  ކޯޓ  ހ ންނާނެ. މާލެއަކީ ވެސް ސ ޕީރިއާ

ކޯޓ  ގާއިމ ވެެގންދާނެ.    އަދި ކ ޅ ދ އްފ ށީަގއި ވެސް ސ ޕީރިއާ  އިއަތޮޅ ަގއާ   ދާނީ. ހަމަ އެހެންމެ އައްޑޫ  ރެއަށްތަކ ެގ ތެއްކޯޓެ

 ،ލައިެގން ދ ނިޔޭެގ ތަހ ޒީބ ވެ އި ޓްތަކަށް ބަހަސާކި   ،އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ތާއީދ ކ ރާ ިއޞްލާޙެއް މިއީ. 

ތ ެގ ނިޒާމ  ބެހިފައި މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ އ ސޫލަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ތަރައްޤީވެފައި އޮތް ޤައ މ ތަކ ެގ ޝަރީއަ

ބައްޓަންވެެގން ާގނޫނ ތަކަށް  ޔ ދި ފަނޑިޔާރ ެގ  ދެކެން.  ކަމ ަގިއ  ފިޔަވަޅެއް  އިޞްލާޙީ  އެޅޭ  ކ ރިއަށް  ވެސް  މަކީ 

ާގނޫނަބަދަލ  އެ  ރަީއސް.  ށްެގނެވ ނީމާ  އިއްޒަތްތެރި  އ ފެދިެގންދާނެ  ފަނޑިޔާރ ން  ހެދިޔަސް  ފަރިތަ  އަދި    ،ާގނޫނެއް 

ޝަރީ ހަލ އިކޮށް  ސްޕީޑ ަގއި  އެދޭ  ނިމިެގންޢައަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ާގފ   ޞާއިން ދ ލ ޢަނ ދާނެ.  ތްތަކެްއ  އިމ ކ ރެވޭނީ 

  ، ރ ން ތިބެެގން އ ފެއްދިެގން. އެހެންނަމަވެސް ، ކ ޅަދާނަ ފަނޑިޔާކަމަށް ޤާބިލ   ،ާގނޫނ ތަކާ ެއްއޮގތަށް ާގނޫނަށް ފަރިތަ

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ މިީއ    ާގނޫނ ތައް ބަދަލ ކޮށް އެ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކ ރ މަކީ ވަރަށް ެވސް މ ހިންމ  ކަމެއް.

؛  ރައީސް ނޭޅި މާ ބޮޑ  ތަން ވެސް ލަސްވެފަިއ އޮތް ފިޔަވަޅެްއ. ިއއްޒަތްތެރި   ،ޖެހިފައި އޮތް ކޮންމެހެން ވެސް ައޅަން

މ ން އެ ސަރަޙައްދެްއަގއި އ ޅޭ މީހ ންނަށް ކޮންމެ ޔ ދިކޯޓ ތައް ާގއިމ ެވެގން  ސަރަޙައްދަކަށް ބެހި، ސ ޕީރިއާ  3ރާއްޖެ  

ހަމަ ފަރ ޖެހޭނެ.  ނައިސް  މާލެ  ސ ޕީރިއާމައްސަލަެއއްަގއި  އެހެންމެ  ހަމަ  ފަނޑިޔާރ ން  އެހެންމެ،   ނަށްކޯޓ ތަކ ެގ 

ކ ރާ ފަނޑިޔާރ ންނަށް ވެސް ވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ފަހިވެެގންދާނެ. ހަމަ އެހެންމެ މެޖިސްޓްރޭޓް  އަތޮޅ ތަކ ަގއި މަސައްކަތް 

ސަރަޙައްދެްއގައި ؛ކޯޓ ތަކ ަގއި  ކޮންމެ  ނ ވަތަ  ރަށެއްަގއި  ކޮންމެ  ހ ންނައިރ ަގއި   މިހާރ   ކޯޓ ތައް  ބަެއްއ    ،ކ ދިކ ދި 

އަތޮޅ ތަކ ަގއި ވަރަށް މަދ  މައްސަލަތައް މި ހ ންނަނީ.   އަނެއް ބައި  ،އަތޮޅ ތަކ ަގއި ފ ނިޖެހިފައި މައްސަލަ ހ ންނައިރ 

ޔަތްކޮށް ފަނޑިޔާރ ން  ޢާލައިެގން އެ ކޯޓެްއަގއި އޮންނަ މައްސަލަތަކ ެގ މަްއޗަށް ރިއިޓްތަކަށް ބަހައޭެގ ބަދަލ ަގިއ ސާކި

ައވަސް ސްޕީޑ ަގިއ    ،ަގއި ރަްއޔިތ ންނަށް ކ ރ  މ އްދަތެްއެގ ތެރޭ  ،މަކީ ވެސް ނިޒާމ  ހަލ ިއވެޔ ދިޮގސް މައްސަލަ ބަލަމ ން

ކިތަންމެ ާގނޫނ  ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ފާ ހަމައާށް ވާސިލ ވ މަށް ކޮށޭ ަމެގއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން.ޞާއިންދ ލ ޢަ

ތްކ ރަން ތިބޭ ޢަޝަރީ  ،ކ ރިން ެވސް އަޅ ަގނޑ  ތަކ ރާރ ކޮށް ދަންނަވަމ ން ޮގސްފަިއވާނެ ފަދައިން  ،ކ ރިޔަސްފ ރިހަމަ

އި، ާގނޫނަށް ފަރިތަވ މާ ؛އަދި އެ ކަމަށް  އި،ތެދ ވެރިކަމާ   ،އަމާނާތްތެރިކަާމއި  ،ތެރިކަމާއިޞްއިޚްލާ  ،ބިލ ކަމާއިމީހ ންެގ ޤާ

އިންސާނ ން   ،ާގނޫނ  ތަރައްޤީވެ  ، އަދި މ ޅި ދ ނިޔޭަގއި ވެސް ެއތައް އަހަރ ތަކެއް ވަންދެން ޝަރ އީ ނިޒާމ  ތަރައްޤީވެ

  ،ަމކީ ައޅ ަގނޑ މެން މި އެދޭ ޝަރ ޢީ ނިޒާމ ޔ ފަރިތަވެެގންދި  އިރ ، އެ ަމަގށްޮގސްފަިއވާން ެގޢަމަލ ކ ރާ ޮގތް ތަރައްޤީވެ 
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ލ އިންޞާފ  ލިބ މަށް ފަހިވެެގންދާނެ ކަމެއް. އެނޫނިްއޔާ ައޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ  ހެދިޔަސް އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޢަދ 

އަދި    ،އޮތް ޮގތާއި   ކ ރ މަށް މިއްޔަންއަ ފަނޑިޔާރ ން    ،ކޯޓާއި  ސްޓްރިކްޓ ޑި؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކ ން ނ ނިމޭނެ.  މ ޅިއަ

  ، ނ ތިބޭ ޮގތަށް  އްަގއިމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރ ން ސީދާ އެ ކޯޓެ މިހާރ    ؛ކ ރާ ޓް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރ ން ައއްޔަންކިސާ

ޑިސްޓްރިކްޓ  މައްސަލަތައް   އަދި  ކަނޑައެޅޭ  ދަށ ން  ބަދަލ ވެެގންދިކޯޓ ެގ  ާގނޫނ   މި  ޮގތަށް  އޮންނަ  ބެލ މަށް  މަކީ  ޔ  

ދެކެން އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  ފިޔަވަޅެއް  މ ހިންމ   އެޅޭ  ރައީސް  ،ކ ރިއަށް  ކޯޓ ެގ އި  މީަގ  . އިްއޒަތްތެރި  ޖ ވެނައިލް 

ވާހަކަ  ޞްތިޞާޚްއި ހަމަ އެހެންމެ    އެބަ  ެގ ވާހަކަޞްތިޞާޚްކޯޓ ެގ އި   ޓ ޑިސްޓްރިކްއެބަ އޮތް.  ެގ  ޖ ޑީޝަލް  ޮއތް. 

 އަޅ ަގނޑ ...  ،ކަނޑައަޅާނެ ޮގތް ވެސް އެބަ އޮތް. އެހެންކަމ ން ޮގތް، ޓް ކޯޓ ތައް ހިންާގނެކިދާއިރާތަކާއި ސާ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ކޯޓ ތަކާ  ޓް ކޯޓ ތަކ ެގ ވާހަކައެއް ނެތް. ޑިސްޓްރިކްޓ ކިމި ބިލ ަގއި ސާ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ގ ޅޭ ބިލ  މިއީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ހ ންނާނީ މެޖިސްޓްރޭޓް ޓްަގއި  ކި ެއއީ ސާ ؛ޓްތައް ކަނޑަައޅަންކިސާ ؟އޮތެއްނޫންތޯ  ޓް ކޯޓ  ކަނޑައަޅާނެ ކަަމށް އެބަކިސާ

ޑިސްޓްރިކްޓ  ކޮންމެ  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ސާ  ކޯޓޭ  ދަށ ން  ކަނޑައަޅަ ކިކޯޓެްއެގ  ަގިއ  ދަށ ެގ  ޓ  ކިއެ ސާ   ،އިޓްތައް 

ޓް ކޯޓ  އެހެން ކިސާ  ؛އެ ވާހަކައޮތް    އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، މީަގއި އެބަ  ،ކޯޓ ހ ންނާނީ މެޖިސްޓްރޭޓް  

ޓް ކޯޓ ަގިއ ހިމެނިެގންވަނީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓ ެގ ބައިބައި. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑަށް އެްއވެސް ެއއްޗެއް  ކިނެތަސް. ސާ

މި  ؛އިވަނަ މާއްދާގަ   43އޮޅިެގނެއް ނޫޅެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބަލަހައްޓައިެގން ހ ރެ މި ކިޔަނީ. މި ާގނޫނ ެގ  

ތެރެއަށް ދާނީ ޓްތައް ކަނޑައެޅ ން. އޭެގކިޖ ޑީޝަލް ދާއިރާތަކަށް ސާ  ،އޮތީ   މާއްދާަގއި މިވަނަ    43ބާބ ެގ  ވަނަ    5ބިލ ެގ  

އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް  ؛ޓްތައް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ދަށ ަގއި ހިމެނޭ އެކިއެކި ސާކި  ކޯޓެްއެގ  ޓ އެ ޑިސްޓްރިކް 

ެއކަމަށް   ،ލަށް ތަޢާރ ފ ކ ރެވޭއިރ  އަ  . ދެން ކޮންމެ ކަމެއްޞްލާޙެއްމ ހިންމ  އި  މި އިޞްލާޙަކީ  ،ސާފ ކޮށް މި ދަންނަވަނީ

ކޮންމެވެސް ނޫނިއްޔާ  އެޕްރިހެންޝަނެއް   ފަރިތަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ،ވަރެްއެގ  ެއީއ  އޮންނާނެ.  ތެރޭަގއި  ެގ  ކަންބޮޑ ވ ެމއް 

ެވސް ހޯދިދާނެ ކަމެއް. އެހެންވިާމ، ައޅ ަގނޑ     ރެިވެގންއަދި މި ބިލ  ކޮމިޓީ ސްޓޭޖ ަގއި ދިރާސާކ   ،މަޝްވަރާކޮށްެގން

އިއްޒަތްތެރި    ،ދަންނަވަން  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމ ން ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ޝ ކ ރ   ށް ފ ރިހަމައަށްބިލަ  މި

 ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ،އަރ ވަނީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 އާދަމް ޝަރީފަށް.

 

 މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ދާއިރ  ެގނައ މ ެގ ބިލެއް ހ ށަހެޅިެގންޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނަށް ިއޞްލާޙ 

ފ  ލިބ ން މި އޮންނަނީ ހަމަ ކ ޑަ ކެކ ރިއާއި ބޮޑ   ސާންއި  ، ބޫލ ކ ރަނީަގ  ވެސް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ރައްޔިތ ން މިއަދ 

ޔާސީ  . ސިކ ރާ ޮގތަށް ކަމަށްން ކ ހ ،   ނިންމޭ ޮގތަށްންކ ހ   ދިން މީހަކަށް ރަނަގޅަށް  ިގނަ ފަިއސާ  .ކެކ ރީެގ އ ސޫލ ން

 ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކ ރެވިެގންދާ ކަމަށް.  ންކ ހ ވަރަކަށް ނ ވަތަ ނ ފޫޒ  ފޯރ ވިވަރަކަށް ެއޮގތަކަށް  ންބޮޑަށް ވަ  ނ ފޫޒ 

  ،މ ަގއި ވިޔަސް ވެސްކަ  ކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނަށް ކިތަންމެ ބޮޑެތި ބަދަލ ތައް ެގނައި  ،ކޯޓ ތައް ކިތަންމެ ިގނައިން އ ފެއްދިޔަސް

އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ރައްޔިތ ން ކ ރާ އިތ ބާރ  ކ ޑަވާނެ    ،ސ ލޫކީ މައްސަލަތަކާއިއެ ބޭފ ޅ ންެގ    ،ޤާޟީން  ،ފަނޑިޔާރ ން

ރައްޔިތ ން    ކަމަކަށެއް  ފ  ލިބޭސާ އް އިންވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެ  ދ ވަހަކ   ،ޮގތަކަށް ކަންކަން ހިނަގމ ންދާ ކަމަށް ވާނަމަ

  ،ކަމަށް ވާނަމަ  ދައިފިއްއްސަލަެއްއ ވަކޯޓަށް މަ  ،ތަކީޖެހޭ ޙަޤީޤަބޫލ ކ ރަންަގމިއަދ     ،ބޫލެއް ނ ކ ރާނަނެ. އެހެންނަމަވެސްަގ

މ  އާންކަމަށް ވާނަމަ ސަރ ކާރ ެގ ނ ފޫޒ  ިއންތިހާއަށް އެ މައްސަލައެްއެގ ތެރެއަށް އެބަ ވަދޭ.    އެއީ ސިޔާސީ މީހެއް

ވަ މަްއސަލައެއް  ބަޔަކ   ތެރެއިން  ވެްއޖެއްޔާ  ދާއްމީހ ންެގ  ފައިސާ   ކަމަށް  ފަރާ،  ިގނަ  ހ ށަހަޅާ  ލާރި  ތަކަށް އެ  ިގނަ 

މ ޖ ރިމ ން ކ ށްކ ރާ  ބޮޑެތި  ނިމިެގންދޭ.  ފަސޭހައިން  ،މައްސަލަ  މާ  މީހ ން  މިނިވަންެވެގން    އެ  އެބަ  ކޯޓ ތަކ ން 

ދޭ. މިއީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދ  ޤައ މ ަގއި އޮތް ބޮޑ  މައްސަލަެއއް. ނ ރައްކާތެރި މައްސަލައެއް.  ސަލާމަތްވެެގން

ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ޖެހޭ    ،ކަންކަމަށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ނަށް މި ބަދަލ  ެގންނައިރ  މި އަޅ ަގނޑ މެން ކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫ 

ވަރަށް ިގނަ ފަހަރަށް އެ ބޭފ ޅ ން   ،ނ ަވތަ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓ ތަކ ަގއި ތިއްބަވާ ބޭފ ޅ ން ެވސް. ފަނޑިޔާރ ން  ވިސްނަން

ކަންކަން   އެޮގތްޮގތަށް ސައްލާކޮށް، މި  ،ވާހަކަދަްއކައި އެްއޮގތަށް ަވރަށް ިގނަ ކަންކަން ރަށްރަށ ަގއި    ސިޔާސީ ފިކ ރާ

މިވެނި މެޖިސްޓްރޭޓެއް ނ ވަތަ އެވެނި މީހެއް އެއީ ކިހިނެްއ    ،ތިބޭ މީހ ންނަށް  ކ ރެިވެގންދާއިރ  ކ ދިކ ދި ރަށްރަށ ގައި

ތ ަގއި އެތައް ސ ވާލެްއ  ޮގތަށް ކަންތައްތައް ވެެގންދާއިރ  ރައްޔިތ ންެގ ހި  ކޮން ކ ލައެއް ޖެހިފައި ހ ންނަ މީހެއްކަން އެނޭގ

ައޅ ަގނޑ މެން   ، ފ  ކިހިނެއްތޯ ދެން އެ ފަރާތްތަކ ން ހޯދައިދެވޭނީ. މި މައްސަލަތަކަށް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްސާއިން  ،އ ފެދޭ

  އޭނަ  ،މިއީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން. މީހަކ ، ފަނޑިޔާރަކ   .ަގއި މިއަދ  ހައްލެއް ހޯދަން މަސައްކަތްކ ރަންޖޭއެބަ ޖެހޭ މި ރާއް

ެއއްޮގތަކަށް  ،ކަމެއް  ން ކ ރާއިރ  ނަަގނީ ކިހާ ފައިސާއެއްއެކަ ވެސް ދަންނަާވކަށް  ބޭނ ންކ ރަނީ ކިހާ ލާރިއެއް ކަމެއް 

ކަމަކީ  އެނޭގ  ސަލާމަތްެވެގންދާކަން.    ،ނޭނޭގ.  ކޯޓ ތަކ ން  ފަސޭހައިން  މާ  މ ޖ ރިމ ން  ޚާއްޞަކޮށް  ބޮޑެތި  އަދި 
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ވެސް ނާންނަހާ ފަސޭހައިން ކޯޓ ތަކ ން   ހަމަ އެްއޮގތަކަށްވެސް ޚިޔާލަށް  ،މަސްތ ވާތަކެތީެގ ޑީލްކ ރާ ފަރާތެއް ކަމަށް ވާނަމަ

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ހ ންނަނީ ވަރަށް ހަ  ދޭ. އަދި ެއފަދަ ފަރާތްތައް ފ ރައިެގންދާލެއް ވެސް ފަސޭއެބަ މިނިވަންވެެގން

ދާ އްކޯޓ  އ ފަ   ޚާއްޞަކޮށް ޑިސްޓްރިކްޓ   ،ދާއިރ އްއ ފަ  ކޯޓ ތައް ައޅ ަގނޑ މެން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ބޮޑެތި މައްސަލަތައް

އެހެންނަމަވެސް  ،ދައްކާއިރ ަގއިވާހަކަ   ކަމެއް.  ރަނަގޅ   އ ފެއްދ މަކީ  އައްޑޫަގއި  އަދި   އިްއޒަތްތެރި  ކ ޅ ދ އްފ ށީަގއި 

ކ ޅ ދ އްފ ށްޓަށް ނ ަވތަ މި ހިސާބ ތަކ ގައި ހ ރި   އަތޮޅ ، ބ. އަތޮޅ  އަދި ޅ. އަތޮޅ ެގ މީހ ން  .ނ. އަތޮޅ ، ރ  ރައީސް،

ޮގތ ން ކ ޅ ދ އްފ ށީަގއި އަދި  ަގވާނެ. އަޅ ަގނޑ     ދަޫގ ކަމަކަށް ނއ ދިމާއަކަށް ދާންޖެހ މަކީ ެއއީ ދަތި  އެހެން ބޫލ ކ ރާ 

  ނެ ޮގތަށް ޑިސްޓްރިކްޓ ކައިރި ހިސާބ ތަކ ން ޚިދ މަތް ލިބޭ  ، ބޫލ ކ ރެވެނީ ަގދާ ފަދަިއން އަޅ ަގނޑަށް  އްއ ފައަްއޑޫަގއި ވެސް  

  މިހާރަށްވ ރެ ޚިދ މަތް ހޯދ މ ަގއި ފަސޭހަެވެގންދާނެ ކަަމށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި  ،ކޯޓ  އ ފެއްދިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ

މިންވަރަށް ފ ޅާ  އޮތް  ޚިދ މަތް  މި  ވާނަމަ  ނ ކ ރެވޭވ ރެ  ޚާްއޞަކޮށް  ،ކަމަށް   އި، ހިސާބ ތަކ ގަ ދ ރ     އަނެއްކާވެސް 

  ދަތިތަކެއް ކ ރިމަތިވެެގންދާނެ. ދަޫގތަކެްއ،  ނޚިދ މަތް ހޯދ މ ަގއި އ   ،ސް ފަރާތްތަކަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީއަތޮޅ ތަކ ަގއި ތިބޭ  

ކޯޓ ތަކ ަގއި  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކޯޓ ަގއި  ؛ފަނޑިޔާރ ން ނ ވަތަ  ކްރިމިނަލް  ތިއްބަވާ ފަނޑިޔާރ ންނަކީ   ޚާއްޞަކޮށް 

ިގނަ ފ ރ ޞަތ ތައް   ،އިލާތަކަށް ވެސް ިގނަ ވަޒީފާތައް ލިބ މާއިޢާކ ެގ  ބަޔަކަށް ވޭ. އެފަދަ ފަރާތްތަ  ވަރަށް ޑިމާންޑ  ބޮޑ 

ބަޔަކ   ޔ ފަހިވެެގންދި ިގނަ  ރާްއޖޭެގ  ިމއަދ   ޙަޤީޤަތެއްަގމަކީ  ހިނާގ  މި.  ބޫލ ކ ރާ  މިޮގތަށް  ވާނަމަ   ކަންކަން  ކަމަށް 

  ، ޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެންބޫލެއް ނ ކ ރާނެ. އަ ަގމ ން  އާންފެއް ލިބޭނެ ކަމަކަށެއް  ސާ އިން  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ހަމަ ފޯރ ވަމ ންދާއިރ  ވެސް  ފަނޑިޔާރ ން ވެސް އަދި  ވެރިކަމަކީ    ،ބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެގަ އެާއއެކީަގއި ސަރ ކާރ ން ނ ފޫޒ  

ހ ރިހާ މަންޒަރެއް ބަދަލ ެވ   ަަނެއްަގއި ތިބޭނެ ކަމެއް ނޫން. ެވރިކަން  ބަދަލ ެވެގންދާއިރ  އެ   އަބަދ  ެއއް ބަޔަކ  އެއްތ

ދެން އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ޅި ޤައ މ ެގ އިޖ ތިމާޢީ ފޭރާން ހަލާކ ވެެގން އެބަ ދޭ. އިތ ބާރ  ެގއްލިެގން    ،ފ ށަށް ޖެހ ނީމާމިށްފ އެ

އެހެންވީ ދޭ.  ރައީސްއެބަ  އިްއޒަތްތެރި  މަސައްކަތްކ ރާއިރ   ެގންނަން  ބަދަލ ތައް  މި  ކޯޓ ތަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެން   ، މާ، 

އެ ވާހަކަ ދަންނަަވއިލީ.   ،ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެންނާތީ  މެން ބޮޑަށްއަޅ ަގނޑ   ކަންކަމަށް  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މި

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ    ، އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ފޭދޫ 

 މ ޙައްމަދ  ނިހާދަށް. ފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނިހާދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 
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ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅަނީ ވަރަށް  

ޖ ޑީޝަލް    ކީ މ ޅި ރާއްޖޭެގޔަ މި  ،ފަދައިން  ދ ތަކެއްަގއި. އަޅ ަގނޑ  ބިލ  ހ ށަހަޅަމ ން ވެސް ދެންނެވިގ ސަމ ހިންމ  މަ

 ށް ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  ދ މަފ  ހޯސާއެކީަގއި އިން  ނެސް ރަްއޔިތ ންނަށް ފަސޭހަކަމާެގބަދަލ ، މި ނިޒާމަށް  ސިސްޓަމަށް

ޕްރީމް ސ   ،ފަސޭހަކ ރ މަށް ޓަކައި ހ ށަހެޅިފައިވާ ބިލެއް. މި ބިލ  ފާސްވެެގންދާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވަނީ

ބިލ     މިއ ސޫލަށް ވެސް ބަދަލ ތަކެއް އެބަ އާދޭ    ، ވެސް  މ ންދާ ޮގތަށް ލަމިހާރ  މައްސަލަ ބަ ؛ކޯޓ ން މައްސަލަ ބަލާ

އޮނަހިރި އަދަދެއްެގ ަމއްޗަށް އެކ ލަވައިލެވޭ ނިންމާނީ    އިޕްރީމް ކޯޓ ން މައްސަލަ ބަލަފާސްވެެގން އަންނައިރ ގައި. ސ 

ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކ  ވެސް އެ މީހެްއެގ ރަޢ ޔ    ،އަދި މިފަދައިން މައްސަލަ ބަލާއިރ   ،ފަނޑިޔާރ ންެގ މަޖިލީހަކ ން ކަމާއި

ިއއްިވ   ަވކިން  ފަނޑިޔާރ ން  ނިންމޭނީ  މަްއސަލަ  ކަަމށާއި،  އިްއވަންވާނެ  އަޣްލަބިްއޔަތ ންންކ ހ ވަކިވަކިން    ،ތަކ ެގ 

ޕްރީމް ކޯޓ ގައި އޮތް. ސ   އި ހ ށަހެޅިފައި އެބަނިސްބަތްވާ ޮގތަށް ކަމ ަގއި ބަޔާންކޮށް މާއްދާއެއް އިތ ރ ކ ރަން މި ބިލ ަގ

އޮތ ން  ވަކި ފަރާތަކަށް ނ ޖެހި ކަމ ަގއި އޮތް  ،ެއކ   ހިންާގ އެންމެހައި ޝަރީޢަތ ެގ އަޑ އެހ ންތައް ބާްއވަންވާނީ ޢަދްލ ވެރިކަމާ

ހިންަގންވާނީ   ފ ޅާކޮށް، ޝަރީޢަތްތައް  ހ ޅ ވައާންއިތ ރަށް  މަޖިލީހެއްަގއި ކައިމ ކޮށް  ާގނޫނަކ ން    ،މާއިލެވިފަިއވާ  އަދި 

ލަތަތްތަކ ަގއި ކޯޓ ން ނެރޭ އެންމެހައި އަމ ރ ތަކާއި ހާލަތެްއަގިއ ފިޔަަވއި ެއހެން ހާކޮށްފައިވާ ކަނޑައެޅިެގން އިސްތިސްނާ

އިްއވަންވާނީ  ންކ ހ  ވެސް  ބަޔާންކޮށްއާންތައް  ކަމ ަގއި  މަޖިލީހަކ ން  ބާއްވާ  ހ ޅ ވާލައިެގން  އިޞްލާޙ ކ ރ ން.    ،މ ކޮށް 

މަށް ާގވެސް އެ މަ   ކ ރެވޭ މީހަކ  ނ ވަތަ ވަގ ތީ ޮގތ ންމަށް ައްއޔަންާގކަމ ެގ މަރާޕްރީމް ކޯޓ ެގ ރަޖިސްޓްތ ރ ން ސ އިއޭގެ 

ވާންޖެހޭނީ  ނަމަ ޖަވާބ ދާރީ  ލިްއޔަތާ ގ ޅިެގން ޖަވާބ ދާރީވާންޖެހިއްޖެ އޫދާކ ރާ މަސްއެ މީހަކ  އަ  ،ކ ރެވޭ މީހަކ އަްއޔަން

ރީްމ  ޕްއިތ ރަށް މި ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ބާރ  ލިބިެގން ސ ލ ަގއި ފާހަަގކޮށްފަިއވާނެ. ޭއެގކަމ ަގއި މި ބިރަށް  ނޑިޔާއ އްތަމަ ފަ

އަލ ން އެކަމެްއ   ،ނަމަ  މެދ  ހިތްހަމަޖެހޭ  ނިންމ މަކާމެދ  ނ ވަތަ ނިންމާ  ކ ރާ ެއއްވެސް ކަމަކާރާ  ކޯޓ ަގއި ރަޖިސްޓް

މައްސަލަ ބަލާނެ ޮގތ ެގ އ ސޫލ ތައް    އެފަދަ  ،މ ންޕްރީމް ކޯޓަށް ހ ށަހެޅ ސ   ނ ވަތަ ެއ ނިންމ މެއް ބަލައިދިނ މަށް އެދި

އިތ ރ ކ ރެވިސ  އަކ ރެއް  ބިލ ަގއި  މި  ކަމަށް  ބަޔާންކ ރަންވާނެ  ަގވާއިދ ަގއި  ކޯޓ ތައް  ހަމަ   ،ޕްރީމް  ހ ށަހެޅިފަިއވާނެ. 

ްއޔަނ ކ ރެޭވ  އަމަށް  ާގކ ރެޭވ މީހަކ  ނ ވަތަ ަވގ ތީ ޮގތ ން ވެސް އެ މަހައި ކޯޓ ެގ ރަޖިސްޓްރާ ކަމަށް ައއްޔަން   ،އެފަދައިން

މަސް   ،މީހަކ  މީހެްއެގ  ޖަާވބ ދާރީވާންއޫ އެ  އަދާކ ރ މ ަގއި  ޖަވާބ ދާރީވާންޖެހޭނީ  ޖެހިއްޖެލިއްޔަތ   ހައިކޯޓ ެގ  ،  ނަމަ 

އަކ ރެއް އިތ ރ ކ ރ މަށް ވެސް ހ ށަހެޅިފައިވާނެ. މި ،  މަތީން އިސް ފަނޑިޔާރަށް ކަމ ަގއި ބަޔާންކޮށް  ަގާވއިދ ަގިއވާ ޮގތ ެގ

ެއކަން   ، ޝަކ ާވއެްއ އޮތް ނަމަ  ކަމަކާ މެދ   ން ބާރ  ލިބިެގން ހައިކޯޓ ަގިއ ރަޖިސްޓްރާ ކ ރާ އެްއވެސް ާގނޫނ ެގ ދަށ 

ިމ ާގނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  އްލ ކ ރ މަށް ޓަކަިއ ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ ޮގތަށް އަކ ރެއް އިތ ރ ކ ރ މަށް ހ ށަހެޅިފައިވާނެ.  ހަ

ރަޙައްދ ތަކ ަގއި އ ފެއްދިދާނެ ކަމަށް އޮތް މާއްދާ އ ނިކޮށް، ާގނޫނ   ސަެއކި  ސްޕީރިއާ ކޯޓ ތަކ ެގ ޑިވިޜަންތައް ރާއްޖޭެގ  

ހަތަރ  ސްޕީރިއާ ކޯޓާއި   މާލޭެގ  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސްޕީރިއާ ކޯޓ ތައް އެކ ލެިވެގންވަނީ  .އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް ހ ށަހެޅިފައިާވނެ
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  ޖ ޑީޝަލް ޑިސްޓްރިކްޓ    ،ެގ މައްޗަށް ކަމަށާއި ކޯޓ   އެކ  އ ފެދިެގންދާ ޑިސްޓްރިކްޓ   މި އިޞްލާޙަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާ

ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅިފައިވާނެ.   ، ބަޔާންކޮށްޞްތިޞާޚް އެ ކޯޓ ތަކ ެގ އި،  އިމ ކ ރާނެ ޮގތާއިާގކޯޓ     އަދި ޑިސްޓްރިކްޓ 

،  ޝަލް ޑިސްޓްރިކްޓ ތިން ޖ ޑީޝަލް ޑިސްޓްރިކްޓެއް އ ފެދިެގންދާނެ. އެއީ މާލޭ ޖ ޑީ  ،މި އިޞްލާޙަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މ ން

ކ ރާނެ ފަނޑިޔާރ ން ައއްޔަން   ސްޕީރިއާ ކޯޓަށް   .، އަްއޑޫ ޖ ޑީޝަލް ޑިސްޓްރިކްޓ ކްޓ ލް ޑިސްޓްރިކ ޅ ދ އްފ ށީ ޖ ޑީޝަ

ޮގތް ބަޔާންކޮށް މާއްދާއެއް އިތ ރ ކ ރަން ހ ށަހެޅިފައިވާނެ. އަދި ސްޕީރިއާ ކޯޓަށް ހ ށަހެޅޭ މަްއސަލައެއް އަލ ން ބެލ މަށްފަހ   

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި    7އެ ނިންމ މެއް ނިންމި ދ ވަހ ން ފެށިެގން    ،ނަމަ  ނިންމ ން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަލައިދިނ މަށް އެދޭނިންމާ

އެ ކޯޓަށް އަލ ން ހ ށަހެޅިދާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ. މިއީ މީެގކ ރިން    ،މަތީން  އެ ކޯޓެްއެގ ަގވާއިދ ަގިއވާ ޮގތ ެގ

އެ    ،ޓްތައް ކަނޑައެޅ މާއި ކިއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޖ ޑީޝަލް ދާއިރާތަކާއި ސާނެތް ރަނަގޅ  މ ހިންމ  އިޞްލާޙ ތަކެ

ވަނަ ބާބ  އިތ ރ ކ ރަން    5ޓްތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓ ން ކަނދައަޅާނެ ޮގތް ބަޔާންކޮށް، މި ާގނޫނަށް ބާބެްއެގ ޮގތ ަގިއ  ކިސާ

އެ ނިންމ މެއް ނިންމާ    ،ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމ މެއް  ޔާރ ހ ށަހެޅިފައިވާނެ. ކޯޓަށް ހ ށަހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެްއަގއި ފަނޑި

ބަޔާންކޮށް ކަމަށް  ދޭންވާނެ  ޚަސްމ ންނަށް  ލިޔ މ ން  ރައީސް  ، ވަގ ތ   އިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހެޅިފަިއވާނެ.  މި ؛ މާއްދާެއއް 

ކ ރ މ ެގ  ފ ނާއ އެ ލިޔ ން ނ ލިބިެގން އިސްތި ؛ންމ މެއްނިއިޞްލާޙަކީ ވެސް ވަރަށް މ ހިންމ  އިޞްލާޙެއް. ކޯޓ ން  ނިންމާ

 މާ ޔ ލަތްތައް އެބަ މެދ ވެރިވޭ. މި އިޞްލާޙ  ފާސްެވެގންދިހާނ ކ ރެވި ބައެއް ރައްޔިތ ން ތިބެންޖެހޭ  ނާފ އ މަރ ޙަލާަގއި އިސްތި 

އްލ  ލިބެިގން. ކޯޓަށް ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަތައް  ޝަރީޢަތ ން ބޭރ ގައި ހައެކީަގއި އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ެއކަމަށް ވެސް ދާނީ  

އޮތްކޮށްހައްލ  މަސައްކަތްކ ރ މަށް  އ ނިކޮށް  ދިނ މަށް  ހ ށަހެޅިފައިވާނެ.  ،މާއްދާ  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް  ސްޕީރިއާ    ާގނޫނ  

ާގނޫނަށް ހ ށަހެޅިފައިވާނެ. މި އިޞްލާޙަށް    ،ކޯޓ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ޖ ެވނައިލް ކޯޓ ން ބަލާ މައްސަލަތައް ބަޔާންކޮށް

އް ޮގތ ަގއި ޖަދ ވަލެ ެގ  6ކޮށް ޖަދ ަވލ    ބަޔާންޞްތިޞާޚްއެކ  އ ފެދޭ ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓ ތަކ ެގ އި   ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާ

މި ިއޞްލާޙަކީ މ ޅި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަށްތައް ބެހިފައި އޮތް ޮގތ ން  ؛އިތ ރ ކ ރ މަށް ހ ށަހެޅިފައިވާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

  ފ  ސާއިންާގތ ން    ދިނ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން މި ކ ރާ މަސައްކަތ ަގއި ރައްޔިތ ންނާލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ޚިދ މަތް

 ރައީސް. ހޯދ މަށް ޓަކައި ވަރަށް ބަިއވަރ  އިޞްލާޙ ތަކެއް ެގނެވޭ ބިލެްއ. ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ން މި ބިލ   ،ބިލ  ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއިވ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ރެްއވި ފަދައިން  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

ކަމަކީ ހިނާގ  މިހާރ  މިހިރަ ސްޕީރިއާ ކޯޓ ތައްމާލޭ  ،މި  ޖިނާ ؛ަގއި  މަދަނީ ކޯޓާއި،  އީެއއީ  އިލީ ކޯޓާއި ޢާ ކޯޓާއި، 

ބެލ މ ގެ   ،ދެކ ނ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް މަްއސަލަތައް ހ ށަހަޅަން  މި ކޯޓ ތަކަށް އ ތ ރާއި  ،ކޯޓާއި  ޑްރަގ   ،ކ ޑަކ ދިންެގ ކޯޓާއި 

ތަންތަނ ަގއި އެ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ ޮގތަކ ން އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސ ން. ކޯޓެްއެގ މިންވަރ  ލިބޭ    ޓ ކްޑިސްޓްރި  ،ބަދަލ ގައި



2220 ޖޫން  22              ޖަލްސާ                             ވަނަ  81ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

18 

 

ޑިސްޓްރި އެކ ލެވިެގން   ޓ ކްދެން  މިންވަރަށް  ބޭނ ންވާ   ޓ ކްޑިސްޓްރި  ،ކޯޓެއްެގ  ހިމެނ މަށް  ކޯޓެއް  ޮގތ ަގިއ  ކޯޓެއްެގ 

އަދި ބެލޭ މިންވަރ ެގ މައްޗަށް ، ހެޅޭެއއީ މައްސަލަތައް ހ ށަ  ޮގތެްއގައި  ޝަރ ތ ތަކެއް މި  ާގނޫނ ަގއި އެބަ ވޭ. ޚާއްޞަ

 . ށްޝަފީޤަهللا އަރ ވަނީ ވެލިދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ ފ ރ ޞަތ މި ބަލައި. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

ދިވެ ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ާގނޫނ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ކޯޓ ތަކ ެގ  އިޞްލާޙ   2010/22ހިރާއްޖޭެގ  ާގނޫނަށް  މި   ،

ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި ފޭދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނިހާދަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. ކޯޓ ތަކ ެގ  

  ޮގތަށް ެގނެޭވ ވަރަށް ބޮޑ  ބަދަލެއް.  އަދި ކޯޓ ތައް ހިނަގމ ންދާ  ،ާގނޫނ ާގނޫނަށް މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ތަކަކީ ކޯޓ ތަކ ެގ  

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ މިއިން  ޒަމާނަކ  ވެސް މިަވރ ެގ ބޮޑ  ބަދަލެއް ކޯޓ ތައް ހިންގ މ ެގ ނިޒާމަށް ނ ެގނެޭވ. ަގއަޅ ަގނޑ   

ރާއްޖޭެގ  ހައިކޯޓ ެގ ދެ ޮގތްޕެއް   ؛ވަރެްއެގ ބަދަލެއް ކ ރީ ސަރ ކާރ ން ެގނައި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ކ ރިން ކޮންމެވެސް

ހިންިގ ދެކ ނ ަގއި  ހިންގި  ؛އ ތ ރ ަގޔާއި  ރަށްރަށަށް   .ނަމަކަށް  ބޭފ ޅ ންތަކެްއ  ތިއްބެވި  ހައިކޯޓ ަގިއ  އޭރ ަގ  ެއީއ 

ެގ  ރައްޔިތ ން ނިންމައި  އަރ ވާލ މ ެގ ބޭނ މ ަގއި ކ ރެްއވި ކަެމއް. މިހާރ  ޖ ޑީޝަރީ ކޮމިޓީން    ، ނަމަ  ކޮމާކޯޅިެއްއަގއި ދަންނަވާ

ކީެއއްެވެގންބާއޭ މި އިޞްލާޙ    ،އެ ދެ ކޯޓ  އ ވާލ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން. އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރާ  ،މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓ  ފޮނ ވާފައިވާނެ

  ކޮޅ ން އެތިކޮޅ ކޮޅ ން ވެސް މި ފެންނަނީ އެތިކޮޅ  ހާތައްހަ ؟އެކީަގއި ެއްއ އިޞްލާޙ ތަކެްއެގ ޮގތ ަގއި ނައީ  އެ އިޞްލާޙ ތަކާ

މި  ؛ކަމަށް ވެސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ކަހަލަ ޙިކ މަތެްއ މިކަމ ަގއި އޮތީ  ވެދާނެ ކޮންމެވެސްއަންނާތީވެ. ފަހަރ ަގއި  

ބަދަލަކީ ބޮޑ   އެންމެ  އަންނަ  ސަބަބ ން  އިޞްލާޙ ތަކ ެގ  މި  ސަބަބ ން،  ތިން    ،ބިލ ެގ    ، ދެއްަގއިރައްޙައްސަރާއްޖޭެގ 

ން. އެ ކޯޓ ތަކ ން މާލޭަގިއ  ޔ ކޯޓ ތަކެއް އ ފެދިެގންދި  ޓ ޑިސްޓްރިކްދެކ ނ ަގއި    ޚާއްޞަކޮށް މާލެ ފިޔަަވއި ރާްއޖޭެގ އ ތ ރާއި

  ޑިސްކްރިކްޓ    ،ކަމި ވާހަ  .ކަނޑައަޅާފައި އޮތ ންކަމަށް  ލަމ ންދާ މައްސަލަތައް ވެސް ބެލޭނެ  މިހިރަ ސްޕީރިއާ ކޯޓ ތަކ ން ބަ

ައޑ ިއވ ނީ  ތަކެްއެގކޯޓ  އަޅ ަގނޑަށް  ފ ރަތަމަ  އެޖެންޑާ  19އެޖެންޑާ    ،ވާހަކަ  ތެރެއިން.  ނިޒާމ   19ެގ  ަގއި ޝަރ ޢީ 

ކޯޓ ތަކެއް އ ފަށްދާ   ޑިސްޓްރިކްޓ   ،ލާފަިއ އޮތް ކަރ ދާހ ަގއި އޮންނާނެއިގ ޅޭ ޮގތ ން ެއމް.ޑީ.ޕީން އެކ ލަވަކ ރ މާ  އިޞްލާޙ 

ހ ންނަ އަތޮޅ  ކޯޓ  ބަދަލ ވެެގންދާނީ    ްއަގއިޅެރާއްޖޭެގ ކޮންމެ އަތޮ  ،ކަރ ދާހ ަގއި އޮންނަ ޮގތ ން ެވއްޖެްއޔާ. އެ  ވާހަކަ

  ،އި ވެދާނެަގލާޙ  އަިއއިރ  މި އޮތީ ތަންކޮޅެއް މަދ ވެފަ. ފަހަރ ޞްކޯޓ ތަކަކަށް. ެއހެންނަމަވެސް، މި އިޑިސްޓްރިކްޓ   

ވެ  ޚަރަދ މިއީ   ކަމަށް  ބަދަލެއް  އޮތް  ެގންނަވާފައި  ޮގތ ން  މިހެން  ކ ޑަކ ރ މ ެގ  މިކަން  ވިޔަސްއޮސް.  ކަމ ަގއި    ، ތް 

ރާއްޖޭެގ  މި ބަދަލ  އަންނާނީ ހަމައެކަނި    ، މީދ ކ ރީންަގނޑ  އ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ިމީއ ރަނަގޅ  ބަދަލެއް. އަޅ  

އަތޮޅަށް ަވކި ރަށެްއަގއި ޑިސްޓްރިކްޓ     4މިސާލަކަށް    ،ވެސް ހިސާބެއްކޮންމެ  މެދ ރާއްޖެތެރޭ  .އ ތ ރާއި ދެކ ނަކަށް ނޫނޭ

ާގއިމ ކ ރާ   ގާއިމ ނ ވެކަކޯޓެއް  ެއޮގތް  އޮތީކީ.  ިމ  ނޫން  އ ސޫލެއް  ެއ  ޮގތަކަށް.  ވެސް    މި  ،ހަލަ  ގާއިމ ވ މަކީ  ޮގތް 



2220 ޖޫން  22              ޖަލްސާ                             ވަނަ  81ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

19 

 

ނަ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތް.  ޑަށް ފެންަގނައޅ   ،ވަރެްއެގ ރަނަގޅެްއ. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަވާ ޮގތް އެއީ   ކޮންމެވެސް

ބަހަ ރާއްޖެ  މ ޅި  ޮގތ ަގއި  ސަރަޙައްދަށް  ،ލެވިފައިއިސަރަޙައްދ ތަކެއް  ެއ   ؛ެއ  އަތޮޅަށް  ހަތަރ ވަރަކަށް  މިސާލަކަށް 

ާގއި ކޯޓެއް  ޑިސްޓްރިކްޓ   ރަށެްއަގިއ  ެއއް  ހ ރ ން.  މ  ސަރަޙައްދ ން  އޮތީ ކޮށްފައި  މި  މީަގއި    3  ،އެހެންނަމަެވސް، 

ޮގތ ަގއި. މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި އިތ ރަށް   ެގނަ ޮގތަށް. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ މިީއ ރަނަގޅ  ފެށ މެއްސަރަޙައްދެްއަގއި އޮން

 ،ީމދ ކ ރަނީ. ދެން މި ބިލ ން ެގނެސްދޭ އެންމެ މ ހިންމ  ކަމަކީންމިކަން އިތ ރަށް ފ ރިހަމަވެެގންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ 

  އި ޤާޟީން އެކި ރަށްރަށަށް ވަޑަިއަގންނަވަ   އިއްކަތ ެގ ލޯޑަށް ބަލަމަސަ   .ނީތަކެއް ކަނޑައަޅަސަރކިޓ ޖ ޑީޝަލް ދާއިރާެގ  

ދެްއވާ.   މ ސާރަ  ހ ންނަވާ.  ޤާޟީެއއް  ވެސް  ރަށެއްަގއި  ކޮންމެ  މިވާޮގތަކީ  މިހާރ   ޮގތަށް.  ބައްލަާވ  މައްސަލަތައް 

މިންވަރަށް. ވަރަށް ިގނަ   މ ވަްއޒަފ ންތަކެއް ތިއްބަވާ. ެއހެންނަމަވެސް، މައްސަލަތައް މި ހ ންނަނީ އެކި ރަށްރަށ ަގއި ެއކި

މި   މައްސަލަތައް ދިމާވާ ރަށްރަށ ަގއި ވެސް އެއް ޤާޟީއެއް ހ ންނަވަނީ. އެ ޤާޟީއަށް ނ ނިންމެވޭ ވަރަށް މައްސަލަތައް

ހ ންނަވާ ޤާޟީ   އޮންނަނީ ރަށެއްަގއި  އެހެން  އިޞްލާޙ ެގ ސަބަބ ން  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ޮގއްސަ.  ވެސް   ބެކްލޮަގށް 

ނަ ރަށަށް ވަޑައިެގން އެ ރަށ ެގ މަްއސަލަތައް ބެއްލެވ މ ަގއި މަސައްކަތް ކ ރެވޭނެ ފ ރ ޞަތ  ފަހިެވެގންދާނެ. ިގމައްސަލަތައް  

ކޮވިޑ ެގ ހާލަތާ ގ ޅިެގން ވަރަށް    ،ހިނގައްޖެއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނިގެގން  ،ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންއެކީ މިއާ

ބަލ ަގއި  ޤ މ ސްތަ  ،ީމދ ކ ރަނީން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އ ކަން ންލައިންކޮށް ެގންދެވޭ ބޮޑަށް ކޯޓ ތަކ ެގ މަސަްއކަތް ެވސް އޮ

 އ ނދަޫގކަން  ހ ންނަ   ކަންކަމަށް މި  މިއި  ދަތ ރ ފަތ ރާ  ،އޮންލައިންކޮށް މަސަްއކަތްތައް އަދި މައްސަލަތައް ބެލޭނެ މަގ ފަހިވެ

ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ   ،އްލ ވެހަ ނިޒާމެއްެގ  ފަސޭހަ  ބެލޭނެ  މީހެއްެގ މައްސަލަ  ހ ރެެގން އެ  ހ ރި ތަނެއްަގއި  މީހަކ     އެ 

ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީކޯޓ ތަކ ެގ ނިޒާމ  ނޫނީ ޝަރ   މި   ، ޢީ ނިޒާމ  ެގންދެވޭނެ ކަމަށް. އޭެގއިތ ރ ން 

ހ ޅ މާލެ ކޯޓަކީ ސިޔާސީ    ،ހ ޅ މާލެ ކޯޓ  އ ިވެގންދަނީ. އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ   ، ބަދަލަކީބިލ ން އަންނަ އެންމެ ބޮޑ 

ވަރަށް ބޮޑ  ާގނޫނީ   އީނެްއެގ ޮގތ ަގއި ސިޔާސީ ބޭނ މެއްަގއި އ ފެއްދި ކޯޓެއް. އެ ޜަބޭނ މެއްަގއި ކ ރިމިނަލް ކޯޓ ެގ ޑިވި

ަގއި މި  53ބަހ ސަކަށް ވެސް ދިޔަ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލ ެގ   މި ބިލ     ،ޮގތ ން  ވާ  ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( 

ހ ޅ މާލެ ކޯޓ  އ ވިެގންދާނެ. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  އެކީަގއި    އިޞްލާޙ ކ ރެވި ާގނޫނަކަށް ބަދަލ ވެެގންދިޔ މާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    އަރ ވަނީރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާންދޫ 

 އަށް.  هللاޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބް
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބްދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ހ ށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ ތާއީދ ކ ރަން. ޖ މ ލަ ޮގތެްއަގއި  

މ ޅި ޖ މ ލަކޮށް ހަމަ މި ހ ރިހާ    ،އަޅ ަގނޑ ެގ އެންމެ ކަންބޮޑ ވ މެއް އޮތީ. އެހެންނޫންނަމަތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  

ވެސް ސަބަބ ން   ކ ެގމ ެގ ކ ރިން މި ިއޞްލާޙ ތަޔ ދި  މަށްއިޞްލާޙ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. އަދި ެއ ކަންބޮޑ ވ  

ތެރޭަގިއ ކ ރިމިނަލް ކޯޓާިއ މާލޭަގިއ  ލިބޭނެ ފައިދާތައް ެވސް ނ ހަނ  ިގނަގ ނަ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ. އޭެގ

ދިޔައިމާ ލަށް ބެހިެގންއެހެން ދިމަދިމާ  ،ޖެހިފައި ހ ރި މައްސަލަތައް އެހެން ދާއިރާތަކަށްމިހިރަ ސްޕީރިއާ ކޯޓ ތަކ ަގއި ފ ނި

ތައް ނ ބެލި ހ އްޓ ން އަރާފައި ހ ރި މައްސަލަތަކަށް އަވަސް  ތާ ގ ޅ ން ހ ރި މައްސަލަހަލަސްމަ  ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ

މެން އެންމެންނަށް ވެސް ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޙަޤީޤަތެއް. ޚާއްޞަކޮށް އ ތ ރާިއ އްލެއް ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް ެއއީ ހަމަ އަޅ ަގނޑ ހަ

ދިމާވެފައި އޮންނަ އ ނދަޫގތައް މާލޭ ސަރަޙައްދަށް   ،މި ާގއިމ ކ ރެވޭ ޑިސްޓްރިކްޓ  ކޯޓ ެގ ސަބަބ ން މިކޮޅަށް އި ދެކ ނ ަގ

މި ެގނެޭވ ބަދަލ ތަކ ެގ    ،. ހަމަ ެއއާެއްއކޮށްނޫނީ އެ ބެކްލޮްގ ބޮޑ ތަނ ން ފިލައިެގންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން

ހ ންނަ މެޖިސްޓްރޭޓ  ވަކި ކޮންމެ ރަށެްއަގއި ާގއިމ ކ ރެވިފައި   ؛ތެރޭަގއި ކޮިވޑ ެގ ސަބަބ ން ައދި ޚާއްޞަކޮށް ރަށްރަށ ަގއި 

ރަށެްއަގމަސަްއކަތް  ކޯޓ ަގއި އެ  އެއީ  މ ަވއްޒަފ ންނަކީ  ތިބެެގން    ިއ،ކ ރާ  ކޯޓެއްަގއި  މ ަވއްޒަފ ން ކ މަސައްކަތްެއ  ރާ 

އެ ސަރަޙައްދަކަށް    ،މ ަވއްޒަފ ން އެީއ ެއ ސަރަޙައްދެއްގެ  ، ެއވެސް ބަދަލ ވެ  ؛ޮގތ ަގއި ބެލެވިފައި އޮންނަ ަގބޫލ ކ ރެވ ން

ބަދަލ ކޮށް ކަމަށް  މ ަވއްޒަފ ން  ކޯޓ ތަކެްއެގ  މައްސަލަތައް   ،ނިސްބަތްވާ  ހ ރި  ސަރަޙަްއދ ތަކ ަގިއ  ެއ  ސަބަބ ން  އޭެގ 

މަ  ،ބެލ މަށް ކ ރިއަށްނޫނީ  ނެތ މ   ،ފަސޭހަެވެގންޮގސް  ެގންދަންއްސަލަތައް  މ ވަްއޒަފ ން  ދަތިކަމާއި  ެގ މ ަވއްޒަފ ންެގ 

ލ އިތަކެއް  ސަބަބ ން މައްސަލަތަކަށް ވެސް  ލިބިހަ  ،ދިމާވާ  ހ ންނަ    ،އްލ ތަކެއް  ހ ށަހެޅިފައި  އެ ސަރަޙަްއދަކަށް  އަދި 

ިމ ބިލ ން މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ން  ކަމީއްލެއް ލިބިެގންދާނެހަމައްސަލަތަކަށް ައވަސް   އްލ ވެެގންދާނެ ކަމެއް.  ހަ ވެސް 

ޑިސްޓްރިކްޓ    3 ؛ޮގތ ން ާގއިމ ކ ރެވޭ ޑިސްޓްރިކްޓ  ކޯޓ ތައް   ވަނަ މާއްދާަގއި އޮތް  54ބިލ ެގ  މި    ،އެހެންނަމަވެސް، މީަގއި

 ،ދި ދެކ ނ ން އައްޑޫ އަތޮޅ  ހިތަދޫއަ  ،ކ ޅ ދ އްފ ށި  ތެރެއިން މާލޭ ސަރަޙައްދާއި އ ތ ރ ން ހދ. ޭއެގ  ،ކޯޓ  ގާއިމ ކ ރެޭވއިރ 

ސަރަޙައްދަށް ނިސްބަތްވާ    ށް ައްއޑޫކަމިސާލަ ؛ެއ ސަރަޙައްދ ތަކަށް ނިސްބަތްވާ  ،ގާއިމ ކ ރެވޭ ޑިސްޓްރިކްޓ  ކޯޓ ތަކަށް

 އެތައް ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް މި ބެލެވެނީ ބޮޑަށް.  އްދ ޙަމި ސަރަ  ،މައްސަލަތަކ ެގ ތެރޭަގއި ހ ވަދޫ، ފ ވައްމ ލަްއ، ައއްޑޫ 

ދަނީ ބަދަލ ވެެގން އަްއޑޫަގއި ގާއިމ ކ ރެވޭ ޑިސްޓްރިކްޓ  ކޯޓ ތަކަށް.    ސަރަޙައްދ ތަކަށް ނިސްބަތްވާ މައްސަލަތައް ދެން މި

ވ ރެ ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވެދާނެ    ން ދަތ ރ ކ ރ މަށްހ ވަދޫ  ށްައއްޑޫއަ  ،ޮގތ ން  ފަހަރ  އަދި ރާއްޖޭަގއި ހާލަތ  މި އޮތް  ބައެއް

އެ ެއޮގތަށްމާލެއަށް އައ ން ވެސް.  ހަމައެކަނި  ލޮކްކޮށްފަ،  ހެންވީމާ،  ެއއީ އެންެމ    ބޭއްވ ން  އިެއ އޮޕްޝަން އެޮގތަށް 

މި މަސައްކަތް  ،  ދާއިރ އަޅ ަގނޑ  އެދެން ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި މި މައްސަލަ ކ ރިއަށް  އި،ބ އްދިވެރި ޮގތް ކަމަށް ނ ބަލަ

އ ތ ރ ެގ އެ ސަރަޙައްދަށް ނިސްބަތްވާ   ؛އްސަލަތަކެއްކ ރިއަށްދާއިރ  އޮޕްޝަންސްތަކެއް ދެްއވަން. މިސާލަކަށް އ ތ ރ ަގއި މަ 
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އެޮގތަށް އައްޑޫއަށް    ހަމަ ؛ކ ރ މ ެގ ބަދަލ ަގއި ކ ޅ ދ އްދ ށީން ނޫނީ މާލެލޮކްޓަށް  ށްމައްސަލަތަކެއް ހަކަެއކަނި ކ ޅ ދ އްފ 

އަޅ ަގނޑ މެން   ،ޖެްއޔާއަްއޑޫ ނޫނީ މާލެއަށް އެ މައްސަލަތައް ހ ށަހެޅޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް އެ ބަދަލ  ެގނެވިއްހަމަ  ވެސް  

އިޞްލާޙ  ބޭނ ންވާ  ެގންނަން  ބަދަލ ތައް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ބަދަލ  ؛ނޫނީ  ލ އިފަސޭހަކޮށް  ހެޔޮ  އިތ ރ    ،ރައްޔިތ ންނަށް 

ންކ ރެވޭ.  ީގމެދ  އަޅ ަގނޑަށް ހަަމ ވަރަށް ބޮޑަށް ޔަ  ކަމާއެ ބަދަލ ތައް ެގނެވޭނެއ ނދަޫގތަކެއް ނ ޖައްސާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  

ލޮކްކ ރ މ ެގ ބަދަލ ަގއި ެއ އޮޕްޝަންސް ދިނ ން އެއީ ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް  ށްޮގތަ އޮތްއެހެންވީމާ، މިހާރ  މި 

  މާ ރައްތިތ ންނަށް އެހެންނޫނީ މީެގ ސަބަބ ން ދެން ދިމާވާނީ ކަމެއް. ޚާްއޞަކޮށް މި ސަރަޙައްދ ތަކަށް ނިސްބަތްވާ   އެދޭ

އަންނަން އެންމެން    ،ޮގތ ން  އޮތް   . ޒަމާނ ްއސ ރެ ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ ދިރިއ ޅ ން ބައްޓަންވެފައިއްބޮޑެތި ތަކ ލީފ ތަކެ

މަޖ ބޫރ   ،މަޖ ބޫރ ވެފައި އަންނަން  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ކަންކަމާ  ހ ރިހާ  ދިރިއ ޅ މ ެގ  މާލެއަށް. ހ ރިހާ  އޮންނަނީ  މި  ވެފައި 

ައއިސް ކ ރަމ ން  އެޮގތަށް  ޕްރެކްޓިސް  އެ  އެކި  ،އެހެންވީމާ،  ރާއްޖޭެގ  މިހާރ   ކޮންެމ  ކަ  މާލެއަށް  ންކޮޅ ތަކ ން 

ެއހާ ދަތިކަމެއް ކަމަށް މިހާރ     ،ކަމެއް   ސަރަޙައްދެްއަގއި އ ޅޭ މީހެއް ކަމ ަގއި ވިޔަސް މާލެއަށް އައ މަކީ އެހާ އ ދަނޫގ

އައްޑޫ ވެސް އަދި    ،ށް އެހާ ބޮޑަށް އިހ ސާސެއް ނ ކ ރެވޭ. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެންދިވެހިންނަކަ

ޮގތަކަށް ބޭްއވ މ ެގ   ވަކިޓަށް ެވސް އެ މަްއސަލަ ހ ށަހަޅަން ހަމައެކަނި އެ އޮޕްޝަން ެއޮގތަށް  ށްއ ތ ރ ން ކ ޅ ދ އްފ 

ޓަށް  ށްަގއި ހ ށަހެޅެންޖެހޭ މައްސަލަތައް ވެސް ހަމަ ކ ޅ ދ އްފ އ ތ ރ ަގއި އެ ސަރަޙައްދ  ؛ބަދަލ ަގއި އޮޕްޝަނެއް ދޭން

ދެކ ނ ެގ ސަރަޙައްދ ަގއި ވެސް ައއްޑޫ  ހަމަ    ،ހަމަ އެޮގތަށް އައްޑޫެގ ސަރަޙައްދ ަގއި ؛ނޫނީ މާލެއަށް ހ ށަހެޅޭ ޮގތަށް 

 އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  ނޫނީ މާލެއަށް ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ޮގތަށް އެ ބަދަލ  މި ވަގ ތަށް ެގނެއްސަ ބާއްވަން. ޭއެގފަހ ން

މައްސަލަތަްއ  ޭއެގފަހ ން އަދި    ،ސަބަބ ން އެ އަންނަ ބަދަލ ތަކެއްެގ ސަބަބ ން   ކަންކަމ ެގއަދި އެހެނިހެން    ،އިނިޒާމާ

  ތާނަގއި ވެސް   މީހ ން ލޮކްކ ރާ ޮގތާއި މައްސަލަތައް ހ ށަހެޅޭ ޮގތްތަކަށް ބަލާފައި ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް ކ ރިއަށް އޮތް

ަވގ ތ ަގިއ މި ފ ރ ޞަތ ަގިއ ައޅ ަގނޑ  މި  އެ ފ ރ ޞަތ  އޮތީމަ ައޅ ަގނޑ  މިހާރ     .ެގނެވޭނެ ކަމަށް ؛ެގނެވޭނެ ވާހަކަ 

ކ ރިން  ،އެދެން އަޅ ަގނޑ   ދެން  ބަދަލ ކޮށްދޭން.  މިޮގތަށް  އަންނައިރ   ބަދަލ ވެެގން  މި  މަރ ޙަލާަގިއ  ވެސް    ކޮމިޓީ 

 އީދ ކ ރަން ހަމަ ޖ މ ލަ ޮގތެއްަގއި. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ފާހަަގކ ރިހެން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ބިލަށް ތާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ ރ ވަނީއަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ށް.ލަޠީފަ މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް
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ޢީ ދާއިރާ ެގންނަން މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާ ފ ލ ފ ލ ަގއި ޝަރ  ؛ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދަށަށް ެގންނަން ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތްތަކ ެގ ސިލްސިލާކޮށް    ެގޢީ ދާއިރާ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ކޮންޓްރޯލް ރ އިޞްލާޙ ތަކަކީ ޝަ

ލީމަ ވެސް އެކަން އިމި ބިލަށް ބަލަ ؛އަންނަ އިޞްލާޙ ތަކެްއކަން ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ސާފ ކޮށް އެބަ  ވަރަށް  އިޞްލާޙ ތަކަ   ފެންނަން  މި  ބަލައޮތް.  ވަރަށް  ލީމާއިށް  ވާހަކަތަކާިއ،  މޮޅެތި  މޮޅެތި   ވަރަށް 

ބާރާތްތަކާިއ، ހަމަ އެހެންމެ ދިވެހި ބަހ ަގިއ ހ ރި ހ ރިހާ ފިލިތަކަކާިއ، ައކ ރ ތަކަކާިއ، ނ ކ ތާތައް ވެސް މި ބިލ ަގިއ  އި

ލަތްތެރި ކަމަކީ މި ބިލަށް  ހިމަނާފައިވާއިރ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވިސްނާލަންޖެހޭ އެންމެ މ ހިންމ  ކަމަކީ، އެންމެ ހީ

ޅެނީ ތިމާމެންެގ ަގިއަގިއ  އ   މި؟ އ ޅެނީ  ބަލާނެ ވާހަކަ. ކީއްކ ރަންތޯ މި  ހ ރިހާ ފަނޑިޔާރ ންެގ ފެންވަރ   ،ެގނެއްސަ އޮތް

ހ ރި ހ ރިހާ ފަނޑިޔާރ ން   ނ ޖެހިކ ލަހ ރި ކ ލަތައް މި ޝަރ ޢީ ނިޒާމ ެގ ތެރެއަށް ވެއްދ މަށް ަމސައްކަތް މި ކ ރަނީ.  

ދިޔައީ ފަނޑިޔާރ ންެގ  ރާތްކޮށްފައި ޭގަގއި ބަިއތިއްބަން ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތް މި އޮތީ ފެށިފަ. އިއްޔެަގއި ހ ށަހެޅިެގންއެއް ފަ

ތ ެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙެއް. ިއއްޒަތްތެރި   އިޖ ރާއީޖިނާ  ،ދިޔައީާގނޫނަށް އިޞްލާޙެއް. ޭއެގ ކ ރިން ދ ވަހ  ހ ށަހެޅިެގން

މިެގން  ؛ރައީސް ހަނިކޮށް،  ނަނީފ ލ ފ ލ ަގއި  މިދާއިރާ  ހަނިކ ރ މ ގެ   ،މ ޅި  ޚިދ މަތްތައް  ލިބިދޭންޖެހޭ  ރައްޔިތ ންނަށް 

ދ ތަކ ެގ  އ ދެން ތި ބޭފ ޅ ން ތި ވިދާޅ ވާ ވަ ؛ދަނީ ފެށިެގންނޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މަސައްކަތް މި

ދެކޮޅ  ؛ވާހަކަ ކަންކަންިމއީ  ރައްޔިތ ންނަ  .ނ ޖެހޭ  ބަލަދިވެހި  ބިލަށް  މި  އެބަދޭ  ވަރަށް ސާފ ެވެގން  ލީމަ ވެސް. އިށް 

އ ޅެނީ   އަންނަނީ. ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމެއްެގ ބިލެއް ފާސްކޮށްެގން މި  ވާހަކަތަކެއް މި  ޑިސްޓްރިކްޓ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ހަރ އަޑ ން މި؟ ކީއްކ ރަްއވަންތޯ އަނެއް    ެއއް ާގނޫނާއި، ކ ރާނަމޭ ބ ނެ ވާހަކަދަްއކާއިރ ޒ ކަންކަން ތަންފީ  ތި ބޭފ ޅ ން 

 ިމއަދ  މި ؟ކ ރެވޭތޯސާސްހ ބޭފ ޅ ންނަށް އި   ތިއެބަ  ެގންނަ އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ސަބަބ ން މި ކ ރެވެނީ ކީްއކަން    ާގނޫނަށް

ދަންނަވަިއެގން.  ިމނެޓ  އާދޭސް  5ތަނ ަގއި    ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް މި  ސް ވެ ތަނ ަގއި މި ބިލަށް ވާހަކަދަްއކަން ފެއްޓެވީ

ނ ލާ ވަރަށް ރަނަގޅޭ،  އިހ ރި ެއއްޗެއް ބަލަ  އި ދ ތައް މަތިން ހަނދާންވެެގން ީމަގއ އެްއކަލަ ވަ  އި، ހަމަ ތެޅިެގންފަދެން

ނެތޭ މި    ކ ޔަމައްސަލަތަކެއް އަަވސްވާ ކަމެއް ނޫނޭ. މިމިއީ  ބ ނ މަކ ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،    މައްސަލަތައް ައވަސްވާނޭ

ައވަހަށް ނިންމޭނެ ހަދައިެގން ގދ. ކަމ ެގ  މައްސަލަތައް  ތަނެއް  ފ ނިޖެހޭނީ. އައްޑޫަގއި  ހަމަ  މި  ހ ރިހާ   ެގވާހަކައެއް. 

އޮތްތޯ ފެރީެގ ނިޒާމެއް ރަނަގޅ  ފެންވަރ ަގިއ    އެބަ  އިތަނ ަގ  އެ ؟ވާނީ  އަވަސްތޯ  ރައްޔިތ ން އެތަނަކަށް ދ ވަން ފެށީމާ

 ނެތޭ. އެހެންވީމާ، ތި   އްްއ ކ ރެވިފައެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ނެތޭ. ެއއްވެސް ކަމެ ؟ތި ވިދާޅ ވާ ބޮޑ  ނިޒާމަކ ން ގ ޅިފަ

ނެގނީކީ ނޫން. އެ ހ ރިހާ ެއްއޗެްއ  އަނެއް އަތ ން ކ ރާ ކަންތައްތަކ ން ވާނ ވާ އެ  ބޭފ ޅ ން އެއް އަތ ން ކ ރާ ކަންތަކާއި

ރަީއސް ؛ނެގނީއެ އެކަން،  ިއއްޒަތްތެރި  އޮތީ.  އެްއޗެްއ  ހ ރިހާ  ހިތްޕ ޅ ަގިއ  އޮތީ   މަނިކ ފާނ   ވެސް  ޮގތް  ކ ރާނެ 

ދެންނެވީމަ ހަމަ ހ ރި އެއްޗެްއ  ނ ަގންނަވާ. މަނިކ ފާނ  އާދޭސްނިކ ފާނ ެގ ހިތްޕ ޅ ަގއި. މި ބޭފ ޅ ންނަށް އެނިގވަޑައިމަ

ޝަރީ ފ ނޑާލަން މިއީ ހަމަ ކަނޑަެއޅިެގން، ކަނޑައެޅިެގން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ ޑީއެހެންވީމާ،   ؛ގޮވާލީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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 ތެރެއިން މި ވީކީ ނޫން. ޭއެގ  ކ ރ ން. ެއކަމެއް ޖޭ.އެސް.ސީ އިޞްލާޙ  ؛ދ އ މ ހިންމ  ވަ  ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތް. އެންމެ

މި އަޅ ަގނޑ   ފ ލ ފ ލ ަގއި  ހިސޯ  ހަމަ   ،ހެންދެންނެވި  އަންނަނީ  ފަނޑިޔާރ ެގ  ފަނޑިޔާރ ެގ،  ކ ރާ ސީދާ  ރ ކ ރ މަށް 

ހެއްކަކީ މ ހިންމ   އެންމެ  އޭެގ  ފަނ  ،މަސައްކަތް.  ޮގތަށް  ފަނޑިޔާރ ންނަށް  މިދެންނެިވ  ތިބި  އިތ ރަށް ޑިޔާރ ޭގަގިއ 

 ،ދަންނަވަނީ  ތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  މިކ ރ މަށް ޓަކައި، ނޫނީ ފަނޑިޔާރ ެގ ތެރެއަށް އަތްލ މަށް ޓަކައި އިްއޒަޕްރެޝަރ

އ ފައްދަނީ އިްއޒަތްތެރި ބިލަށް ހ ށަހަޅާފަ. ކީއްކ ރަންވެެގންތޯއޭ އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ  މި    އޮތީ މި   ފެންވަރ  ބެލ މަށް މި

؟ ނޫނީ ެގއްލ ންތޯ  ރައީސް. މިީއ ރަްއޔިތ ން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަކީ. މިފަދަ ކަންކަމ ން ރައްޔިތ ންނަށް މި ލިބެނީ ފައިދާތޯ

މިއީ ރައްޔިތ ން މިއަދ   ؟ ނޫނީ ެގއްލ ންތޯ  ދ ތަކ ެގ ސަބަބ ން ރައްޔިތ ންނަށް މި ލިބެނީ ފައިދާތޯއ ން ވީ ވައެމް.ޑީ.ޕީ

ޖެހޭ. އެއީ އޮޅ ވާލ މ ެގ ތެރޭަގިއ    ކަންކަން ހ އްޓ ވ މަށް ޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަން އެބަ  ސްނަންޖެހޭ ކަންކަން. މިވި

ލަތް  އ މިއަދ  ރައްޔިތ ން ނިކަމެތިވާން ހ ރި ހ ރިހާ ކަމެއް ކ ރަމ ން އަންނަނީ. ދަ  ،ދ ތައް ވަމ ން އަިއއްސައ ބޮޑެތި ވަ

ދަރަނިވެނބަ ދަޢ ލަތް  ފޯރ ވަގ ރޫޓ ވަނީ.  ނ ފޫޒ   ކަމަކަށް  މިހ ރިހާ  އަތްއިރިެވއްޖެ.  ކަމަކަށް  ހ ރިހާ  ޓަކައި  ،  ބޭނ މަށް 

ބޭފ ޅ ން   ތި ؛ރަނަގޅ މެ ،ލައިެގން. އެހެންނަމަެވސްއިެގންނަނީ އޮޅ ވަ   އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ާގނޫނ ތަކަށް އިޞްލާޙ  މި

ވަ  ވެފައި މ ހިންމ އ ހ ރި  ވެސް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ވަ   ،ދ ތަކަކީ  ވަ ދ ތައްއ ބޮޑެތި  އެ  އެހެންނަމަެވސް،  ޚިލާފަށް   ދ ތަކާއ . 

މިއީ ކިހިނަކ ން ވަމ ން އަންނަ ކަންތައްތަކެްއކަން.    ،ޖެހޭކަންކަން ބައްޓަންވަމ ންދާއިރ  ރައްޔިތ ންނަށް އެބަ ސާފ ވާން 

ދިރިއ ޅ މ ހ ބޮޑެތި ވަ ތެރޭަގިއ ރައްޔިތ ން  މިތަކެްއެގ  ބިނާކ ރަން  ހިތާމަހ ރި  ؛ޖެހެނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ން  މިއީ 

ތެރޭަގއި އޮޅ ވާލ މ ެގ  މިދެންނެވި ؛ކަންކަން.  އިޞްލާޙ ތަކެއްގަ   ހެންައޅ ަގނޑ   މާއްދާތައް   އިހ ރިހާ  ހ ރިހާ  ހ ރި 

ބޭފ ޅ ން ކ ރަންއ ޅޭ ކަންތައް. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ކ ލަ މ ޅި    ނެގނީ ތިލީމަ މި އެއިއެކަހެރިކޮށްފައި އެންމެ މާއްދާއަކަށް ބަލަ

ތެރޭަގއި  ޝަޖ ޑީ ތިރީ  އަނެއްކާ  ޓަކައި.  ރަްއޔިތ ންނަށް   ހިމެނ މަށް  ހ ށަހަޅާ އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ސަބަބ ން  ތި  ބޭފ ޅ ން 

 ދ އްތ ރާވަނީ. އ ނދަގޫވަނީ. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 އަށް. ބާރަށ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .هللا އަޙްމަދ  ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ބާރަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢަބްދ 

ބިލެއް ނޫނީ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ސިޔާސީ ވިސްނ މަ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެ  ކ ން  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ ެމން ބަލަންވާނީ  ،ދެކ މ ެގ ބަދަލ ަގއި
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ެގންނަން ނިޒާމަށް  ބަދަލާއި  މި  ޝަރ ޢީ  ބަދަލާ  ،އ ޅޭ  ެގނެވޭ  މި  ރަނަގޅ    ނޫނީ  ކޮންކަހަލަ  ައންނާނީ  ގ ޅިެގން 

އެކަމ ެގ ސަބަބ ން ލިބިެގންދާނީ ކޮންކަހަލަ ލ އިފަސޭހައެއްތޯ. ދެން މި ާގނޫނަށް ކަންތައްތަކެއްތޯ. ނޫނީ ރައްޔިތ ންނަށް  

 އްލ ތަކެްއ ލިބިެގންދާނެތޯ ހަމައްސަލަތައް ބެލ މ ަގިއ ނޫނީ މިހާރ  ދިގ ލަިއެގންދާ މައްސަލަތަކަށް    ،މަލ ކ ރަން ފެށ ނީމާޢަ

ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  ނޫންތޯ.  ހިމެނޭކ ޅ ދ އްފ ށި    އަދި  މާލެ ؛ނ ވަތަ  އައްޑޫ  ޑިސްޓްރިކްޓ   އަދި  ކޯޓ ތަކެއް    ޮގތަށް 

ފެށީމާ  އިއ ފައްދަ ބަލަން  މި  ،މަްއސަލަތައް  ެގންނަން  ހަނދާނަށް  ނޫނީ   އަޅ ަގނޑ މެން  ސަބަބ ން،  މިކަމ ެގ  ޖެހެނީ 

މި ިވސްނާލަން  ލިބިެގންދާނެ  މި  ،ޖެހެނީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ފަރާތްތަކަށް  ހ ށަހަޅާ  މައްސަލަތައް  ސަބަބ ން  ކަމ ެގ 

އޮތް ފ ރ ޞަތ ތަކަކީ ކޮބައިތޯ. ިއއްޒަތްތެރި   ؛ކ ރ މ ަގިއ ލިބިެގންދާނެނޫނީ މައްސަލަ ައވަސް  ،ފަސޭހަތަކަކީ ކޮބައިތޯލ އި

ޮގސް އެ މަްއސަލަތައް  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ވެސް މި ދައްކަނީ ހ ށަހަޅާ މައްސަލަތައް ދިގ ލަިއެގން ؛ރައީސް

ޮގއްސަ  ދ ނިޔެއާ ވަކިެވެގންމި  މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ ފަރާތް    ރަށްފަހަ   ބަެއއް  ،ދާއިރ ަގއި  ިގނަ ވަގ ތ ތައް  ނިންމ މ ަގއި ވަރަށް

ފަރާތަށް   އަދި އެ  ،މާ އެ މަްއސަލަ ހ ށަހެޅި ބޭނ ން ކެނޑިެގންޮގސް އިދިޔަވެސް އެބަހ ރޭ. އަދި މައްސަލަ ދިގ ލަިއެގން

ކަމ ެގ ވާހަކަތައް ެއީއ  ނ ންވާ އިންސާފ  ނ ލިބޭބޭ  އްޔާެވއްޖެ  ނޫނީ  ،ލިބެންވާ އިންސާފ  މައްސަލަ ނިމޭއިރ ަގއި ނ ލިބި

ފަހ ން އަޅ ަގނޑ ެމން ކ ރި ެއއް ތަޖ ރިބާެއއްަގއި    ދާދި ؛އް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޑ ިއވެމ ންދާ ވާހަކަ

ރާއްޖޭެގ ޮގފިތައް  ހައިކޯޓ ެގ  އ ފެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދެކ ނ ަގިއ  މައްސަލަތައް   އެ ދ ނ .  އްއ ތ ރާިއ  ތަންތަނަށް 

 ނަތީޖާއަކީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ހަމަ ތްޅަންޖެހ މ ން ދިމާވި މައްސަލަތަކާއި އަދި ެއކަމ ެގ ސަބަބ ން ނިކ ހ ށަހަ

ނިޒާމ ެގ ކަންކަން އަވަސްެވ، ޚިދ މަތް އަވަހަށް   ޝަރ ޢީ ؛ވަގ ތ  ވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   މި

ެގން ވެސް އ ންމީދ . އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ންއަޅ ަގނޑ މެންެގ އެންމެ  ،ކ ރެވ މަކީ އެއީ ބި، އިންސާފ  ައވަހަށް ާގިއމ ލި

 ، މި ދެންނެވި ބަދަލ ެގނެވި   ޮގތަށް  ކޯޓ ތައް އެކ ލެިވެގންވާ ؛މެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ެވސް  އެންމެން ކ ރާ އ ންމީދެއް 

ޓްތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓ ން ައއްޔަންކ ރެވ ނީމާ ެއ ސާކި  ،ލެވި އިޓްތަކަކަށް ބަހަ ތައް އ ފެދި އަދި ސާކިޓ ކް ޝަލް ޑިސްޓްރިޖ ޑީ

އޮތް. ހަމައެއާއެކ  އަޅ ަގނޑ މެން   އްލެއް ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އެބަހަައވަސް    މައްސަލަތަކަށް

ކަމަކީ ވިސްނާ އަނެއް  ދަތ ރ   ،ލަންޖެހޭ  ކ ރާ  ޓަކައި  ވާސިލ ވ މަށް  ފ ރ ޞަތ ަގއި ވެ ނޫނީ  ،އިންސާފަށް  އޮތް  ްއޖެއްޔާ 

ކ ޅ ދ އްފ ށީ މީހާ  މިސާލަކަށް  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  މައްސަލަ  އޮންނަ  ،ކޯޓަށް  ޮގތަށް  ހ ށަހެޅޭ  މައްސަލަ  ެއ    ،އޮތ މަށްނޫނީ 

ޮގތ ން މިީއ    އަޅ ަގނޑަށް ހީވާ  ،އްސަލަ ހ ށަހަޅަން ފަސޭހައީކ ޅ އްފ ށްޓަށްތޯ މަނ ވަތަ  މީހާއަށް މާލެއަށްތޯ ފަސޭހައީ  

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިސާލަކަށް ކ ޅ ދ އްފ ށްޓަށް  ؛ޑަކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަޅ ަގނޑ މެން ކ 

ަމއްސަލަ ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ޮގތަށް ަވކި ނޫނީ މާލޭ ކޯޓަށް  ކޯޓަށް    ެވްއޖެއްޔާ އަްއޑޫ ޑިސްޓްރިކްޓ    ނޫނީ  ންމައްސަލަ ހ ށަހެޅަ

އޮތ މ ެގ ބަދަލ ަގއި މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ ފަރާތ ެގ މީހ ންނަށް ނޫނީ ދިރިއ ޅޭ ފަރާތްތަކަށް އޮންނަ  އިރާތަކ ަގއި އ ޅޭއެ ދާ

ޮގތ ަގއި    އިޚްތިޔާރީ ޮގތ ަގއި ެއ  ކަމެްއެގ  ަގބޫލ ކ ރާ  ން  ނ މީހާއަށް ވަރަށް ބޮޑ ތަކޯޓ  ނިންމ ން އޮތ މަކީ އަޅ ަގނޑ  
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މިސާލަކަށް މައްސަލަ ހ ށަހަޅަން    ،އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ފަސޭހަވެެގންދާނެ ކަމެއް.

ނޫނީ   ،ންޔ މައްސަލަ ހ ށަހަޅަންދާ ތަނަކަށް ދި  އަށް ދަތ ރ ކޮށްފައި އޭނަބޭނ ންވާ މީހާ ދިރިއ ޅޭ ތަނ ެގ ސަބަބ ން އޭނާ

އަށް ފަސޭހައީ މާލޭަގިއ  މިސާލަކަށް އޭނަ ؛އޭނަ  ،އްލެއް ހޯދ މ ެގ ޮގތ ންހަ  ކަށްށް ހާޒިރ ވ މ ަގއި އެ ހ ންނަ ދަތިތަޝަރީޢަތަ

  ، ޮގތަށް މަގ ފަހިވެފައި އޮތ މަކީ  ހ ންނަ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހ ށަހަޅައިެގން ކ ރިއަށްެގންދަން ކަމަށް ވަންޏާ އެކަން ކ ރެވޭނޭ

އަދި    ،ނަ ކަމެއްެގ ޮގތަށް އޮތ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ތަންކޮޅެއް ފަސޭހައެއީ އޭނަެގ އިޚްތިޔާރ ަގއި ޮއން

ހަމަޖެހޭ ކަމަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެންނާތީ އެ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލީ. ހަމަ އެާއއެްއކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ ވެސް  

ރައްޔި އާންމ   ެގންނަނީ  މި  ބަދަލ ތައް  ެގންނަ  ހަދައިދީާގނޫނ ތަކަށް  ޮގތްތައް  ލ އިފަސޭހަ  މީހ ންނަށް ،  ތ ންނަށް  އެ 

ކަމ ެގ ސަބަބ ން މި  ،އެހެންވީމާ، ތަކްލީފަކަށްނ ވެ  ދ ގައި.ގ ސަމަމިހާރަށްވ ރެން ރަނަގޅ  ހެޔޮ ބަދަލެއް ެގނެސްދިނ މ ެގ  

ޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ  ން އެއީ އަޔ ނޫނީ މިކަމ ެގ ސަބަބ ން ހެޔޮ ބަދަލެއް ފެނިެގންދި  ،ބަދަލ  އައ ން ެއއީ  އަންނަ ހެޔޮ

އައިސް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާރަކަށް  ،ޮގތ ަގއި އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތް.  ހަމަ އެއާއެްއކޮށް ައޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަންޖެހޭ

ގ ޅިެގން ދައ ލަތ ެގ    މަސައްކަތްކ ރެޭވއިރ  ކޮންެމ ބިލަކާބިލ ތަކ ަގިއ  ވެއްޖެއްޔާ    ނޫނީ  ،މިފަދަ ބިލ ތައް ެގންނަންއިރ 

ބ ރަތަކެއް އ ފ ލަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ކޮންމެ   ވަރަށް ބޮޑަށް އިތ ރ  ބ ރަތަކެއް ލިބިެގންދޭ. ނޫނީ  ބަޖެޓަށް

ކަންނޭނެގއެ  ާގނޫނަކާ ބަލައިލަންޖެހޭ  އެބަ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެން  އެ   ،ކ   ބަޖެޓަށް  ދައ ލަތ ެގ 

ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން  ން  ލަ ބ ރައެއްތޯ ނޫނީ ލ ޔެއްތޯ. ބަލައިލާފައި އެ ވިސްނ މ ކަހަާގނޫނ ެގ ސަބަބ ން އަންނަނީ ކޮން

މި ދަންނަވަނީ އިއްޒަތްތެރި  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މިހާރ  ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެން މިހެން 

ާގނޫނ  އިޞްލާޙ ވެެގންދާއިރ  ނޫނީ  ،ރައީސް ާގނޫނ ތަނ ަގއި އެ  ިގނަ  ގ ޅިެގން    ކަމާލެވޭއިރ ަގިއ އެ އިއެކ ލަވަ   ވަރަށް 

މި ދެންނެވި ކަހަލަ ބ ރަ މާލިއްޔަތަށް އ ފ ލަންޖެހ މަކީ   ،އ ފައްދަންޖެހޭ މ އައްސަސާތަކެއް ނޫނީ މަާގމ ތަކެއް އަންނަިއރ ަގއި 

ހާރ  ވިސްނާލަންޖެހޭ އެީއ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން މިފަދަ ކަންކަމ ަގިއ މި،  ވާތީ  ހަމަ އާންމ ކޮށް މިހާރ  ަވމ ންދާ ކަމަކަށްއެއީ  

 ކަމެއްކަމ ަގއި ަގބޫލ ކ ރެވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  ޢަލީ   ކެންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޙ ސައިން.

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން
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އެންމެ މ ހިންމ    ،ދަކީ އ އާދެ! މި ސަރ ކާރ  އައ މ ެގ ކ ރިން ވީ އެންމެ ބޮޑ  ވަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ވައަޅ ަގނޑ   އަދި    ،ދަކީ އ ވަ އެ  ބޮޑަށް  އެންމެ  އ ންމީދ   ރައްޔިތ ންެގ  ޮގތ ަގއި  ބިނާިވ  އ ަގބޫލ ކ ރާ  މައްޗަށް  ދެްއެގ 

ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން   ،ދަކީއ ޝަރީ އިޞްލާޙ ކ ރ ން. މީެގތެރޭަގއި ހިމެނޭ ެއންމެ މ ހިންމ  ވަޖ ޑީ  ،ދަކީ އ ވަ

 ؛އެ ވާހަކަ ނޫން އެހެން ހ ރިހާ ވާހަކައެއް ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .ޕޮޒިޝަން ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ވާހަކަމްކޮޮގތް ނ ވަތަ   އޮތް

ހ ށަހެޅެމ ން.  ެގ  ޖޭ.އެސް.ސީ  މަޖިލީހަށް  ދަނީ  މި  އިޞްލާޙެއް  ހ ރިހާ  އެހެން  ނޫން  ބަދަލ ކ ރ ން  ކޮމްޕޮޒިޝަން 

އިޞްލާޙ  އެބަ ހ ށަހެޅޭ. ކޯޓ ތަކ ެގ ބައެއް ާގނޫނ ތައް    އި އަނެއްކޯޓ ތަކ ގަ   ރ ންެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ  އޮއްވާފަނޑިޔާ

  ޓ  އަނެއްކާ ވެސް ކޯޓ ތަކ ަގއި އަނެއް ިއޞްލާޙ  އެބަ ހ ށަހެޅޭ. ޑިސްޓްރިކް  ،އިޞްލާޙ ވެ ތަންފީޒ ކ ރެވެން ނ ފެށެނީސް

ޑިސްޓްރިކް  ތަކ ެގ ވާހަކަ އެބަކޯޓ  ގާ  ހިނޞްޚްތިޞާ ކޯޓ ެގ އި  ކޯޓ ތައް އ ފެދ ނީމާ ދެން އެ ޑިސްޓްރިކްޓ   ޓ އާދޭ. 

ާއދޭ އިނޭގތޯ. ހަމަެއއާެއކީަގިއ    ކަމ ެގ ވާހަކަ ވެސް އެބައްދ ަގއި ދެން އިތ ރ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއް ނ ހ ންނާނެޙަސަރަ

ންަގނޑެްއެގ  ޅ ބޮއާދޭ. އޮޅ ން  ެވސް އެބަ ދޭ ވާހަކަ  ސްޕީރިއާ ކޯޓ ތައް އަނެްއކާ ރަށްރަށ ަގިއ އ ފެއް  ،އާދޭ   މި ާގނޫނ ަގއި އެބަ

  ދިވެހިރާއްޖެ އ ފެދިފައި އޮތް  ؛ކ ރެވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  އިހ ސާސް އެބަފަހަރަށް    އެއްބަތެރެއަށް ދާހެން އަޅ ަގނޑަށް  

ޓްރޭޓަކ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއް ހ ރ މަކީ އަދި މެޖިސް ؛ތ ން ރާއްޖޭެގ ހަމަ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ވެސް ކޯޓެއް ހ ރ މަކީޮގ

  ކަން  އިދިވެހިރާއްޖޭަގ  ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫކ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ޒަމާނ ްއސ ރެ  މ ހިންމ  ކަމެއް  މަކީހ ރ 

ޮގތަކީ  އައި  ކަތީބަކާއި  ،ހިނަގމ ން  ހިންާގނެ  ރަށެއް  އެ  ވެސް  ރަށެއްަގއި  ހ ރެެގން   ،ނަިއބަކާއި  ، ކޮންމެ  މ ދިމަކ  

 ، ދ  އަޅ ަގނޑ މެން ވަކިން މާ މޮޅ  އައ  ޮގތަކަށް މިކަން ކ ރަން ދިމާކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަހިނަގމ ން އައި ޮގތް. މިއަ

އެބަ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  މައްސަލަތައް  ނޭނޭގ  ނިކ ންނާނެ  އަދަދެްއ  އިޞްލާޙ ކ ރެވ ނ   ާގނޫނ   ލާމަރ ކަޒީ    ، އެނޭގ. 

ރައީސް އަ   .އިްއޒަތްތެރި  އިޞްލާޙ ކ ރެިވެގން  ކައ ންއިފ ރަތަމަ  ފަސް  ތިން  ިއރ   ިގނަވެެގން  އަދަދ   އެ  ސިލަރ ން. 

އޭގެ  ކައ ންސިލަރ ން.  ފަސް  މަދ ެވެގން  އަނެއްކާ  އަދަދ   އެ  ހަދައިފި. ކައ ންސިލަރ ން.  ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީެއއް  އިތ ރަށް 

  60  ،ންއ50ިވަޒީފާއަށް   ދިމާކޮށް ކޮންޓްރެކްޓ  ކާކަވަކި ކަހަލަ އިންތިޚާބ ތަ ،ނީއެއާެއކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެނ ހަމަ

ން ރކޮންސަ  ޚ ދ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ެއކަމ ެގއަދި  ތަން. އެާއގ ޅިެގން މަޖިލީހ ަގިއ،    އިން ނެެގމ ން ައއި  70ން  އި

ެގ ނ ވަތަ ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ ތައް އިންތިހާއަށް ބޮޑ ވާ ވާހަކަ ދެއްކީމާ  ޑ ވ ން އޮެވެގން ސަރ ކާރ  ކަންބޮނ ވަތަ އެކަމ ެގ  

 ފަށައިފި. މާލީ ވަޒީރ  ވެސް މި ޤައ މ ެގ ފަިއނޭންސްެގ ހާލަތ  އެހާ ރަނަގޅ    ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ން ވެސް ދައްކަވަންމިހާރ   

ކަމަށްނޫ ޮގތަ  ން  ވާހަކަށްދޭހަވާ  އަރަނީ    މި  ހިތަށް  އަޅ ަގނޑ   ފަށައިފި.  މި އިޞްލާޙ ެގ    ،ދައްކަވަން  ޙަޤީޤަތ ަގއި 

ެއއްކޮޅ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ؟ބަބ ން ކ ރަން މި އ ޅެނީ ކޮންކަމެއްބާވައޭކޯޓ ތަކަށް މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ެގ ސަ  ،ސަބަބ ން

ވަޒީފާތަކ ެގ    ތަން. ދަންނަވަން މި އ ޅެނީ ކޮންޓްރެކްޓ   ކޮށްފައިވާ  ބޮޑ ވާނެ ހ ރިހާ ކަމެއް   ދ ތައް އިންތިހާައށްފެނޭ ޚަރަ  އެބަ

ސް  ފަފަހަކަށް އިތ ރ ކ ރެިވެގންވާ ވާހަކަ. ކޮންމެ ރަށެއްަގއި  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ އަދަދ   ވާހަކަ. ދަންނަވަން މި އ ޅެނީ  
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ތިބެފައި އެއްވެސް    ،ކައ ންސިލަރ ން  ހަމަ  ނ ހ ންނަންވީ  މެޖިސްޓްރޭޓަކ   ރަށެއްަގއި  ެއ  ޮއވެފައި  ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީއެއް 

ސިކ ނ އިންސާނީ  ނ ފެނޭ.  އަޅ ަގނޑަކަށް  ވިސްނާއިރ ސަބަބެއް  އަޅ ަގނ  ،ޑިއަކ ން  ނ ވަތަ  މިހަމަޖެހޭ  ކިޔާ   ޑ މެން 

ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީެއްއ    ،ރަށެއްަގއި ފަސް ކައ ންސިލަރ ން ތިބެފައި  ،ސަބަބ ވެރި އިންސާނެްއެގ ސިކ ނޑިން ވިސްނާއިރ ަގއި 

ދެން އެކަމަކ  އެ ރަށެއްަގއި ފަނޑިޔާރަކ  ހ ންނާކަށް ނ ވަތަ މެޖިސްޓްރޭޓަކ  ނ ހ ންނާންވީ އެްއވެސް ސަބަބެްއ    ،އޮވެފައި

ހަކައެނި މެޖިސްޓްރޭޓެއް ބަހަްއޓަންވީމާ ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ     ހ ރޭ. ެއކަމަކ   . ކޯޓެއް ވެސް އެބައަޅ ަގނޑަކަށް ނ ވިސްނޭ

ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޚަރަދ     މި ދައްކަނީ. މިީއ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ ކަމެއް   އިންތިހާއަށް ބޮޑ ވާ ވާހަކަ

ާވނަމަ ކަމަށް  ވިސްނާ  ޚަރަ  ،ކ ޑަކ ރަން  ކ  ހިންގ މ ެގ  ބޮޑަށްދ   އެންމެ  ކ ރެވޭ  ވީވިސްނަން  ޑަކ ރަން  ރަށްރަށ ަގއި   .

އަމ ރ ތަކާއި މި  ކަށް ހޯދަންޖެހޭ ކޯޓ ޔަޮގތ ން ހަމަ ކ އްލި  ަވގ ތީ  ،ރަށްރަށ ަގިއ ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި  ،ކައިވެންޏާއި ވަރި

ވެފައި ހ ރ މަކީ އިްއޒަތްތެރި  ކ ރާނެ ފަނޑިޔާރަކ  ނ ވަތަ މެޖިސްޓްރޭޓަކ  ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ވެސް ާގއިމ   ހ ރިހާ ކަމެއް

ެގ ކ ރީަގއި ވެސް އެކަން އޮތީ އެހެން. އެހެންވީމާ، މިފަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެން ވަކިން އައ   މީ.  މ ހިންމ  ކަމެއް  ،ރައީސް

ހ ރިހާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓ ތައް   ހިމެނޭކޯޓ ެގ ދާއިރާަގއި    ކޯޓެއް ހެދީމާ އެ ޑިސްޓްރިކްޓ   ޑިސްޓްރިކްޓ    ،ޮގތަކަށް ހަދައި 

ނެ މީެގން ދިާމވާ ،  ހެދީމާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްށްއެ ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓަށް ހަމައެކަނި މައްސަލަ ހ ށަހެޅޭ ޮގތަ  ،ޮގސްނެތި

މެދ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޝައްކެއް ވެސް ނ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެން މާ މޮޅ     ކަމާއެތަކެއް ަމއްސަލަތައް ނ ހަނ  ިގނަވާނެ

އިްއޒަތްތެރި    ދިޔައީ.އ ތ ރ ަގިއ ޮގތްޕެއް، ދެކ ނ ަގިއ ޮގތްޕެއް ހަދައިެގން ؛ތިން ބައިކަމެކޭ ހިތައި ހައި ކޯޓ ަގއި ެވސް  

ކ ން ނ ކ ތް ނަތީޖާއެއް ނެތް.  ޔަރައްޔިތ ންެގ ޝަކ ާވ ިގނަވ ން ފިޔަަވއި އިތ ރ  ެއއްވެސް ކަމެއް ނ ވި. އެ ؛ރައީސް

އަޅ ަގނޑ މެން  ؛ވަހެއްނ ވި. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއަޙަޤީޤަތ ަގއި ރައްޔިތ ންނަށް ީވ އ ނދަޫގ. މައްސަލަތައް ބެލ ން ވަކި  

  ކިތަންމެ ަގދަޔަކަށް ހަރ އަޑ ން ވާހަކަދެްއކިޔަސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ،ށްކިތަންމެ ބާރަކަކިޔާފައި ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމޭ 

މާ ދެން ކޮން އިލީށް ގ ޅަހިސާބަ  ފަޅާިގރާވަރ   ،ކ ރ ންކަން. މި ހ ރިހާ ބ ރިޖ  އަޅައިމަރ ކަޒީއެއީ ހަމަ މާލެއަށް ލާ  ،އެނގޭ 

ކޯޓ ތައް   .އެހެންވީާމ، ޙަޤީޤަތ ަގިއ މި ތަންތަނ ެގ ކޯޓ ތައް ހެދ މ ެގ ބޭނ މެއް ނެތް ؟ލާމަރ ކަޒީެއއްތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ހަދަންވީ ވެސް  ކޯޓެއް  ހ ރިހާ  ވެސް  ރިކްޓ ޓްޑިސް  ،ހަދަންޏާ  މާލޭގައި  ، ކޯޓ   ހަދަންވީ  ވެސް  ކޯޓ     . މެޖިސްޓްރޭޓް 

އެއްޗެއް ެގ  ފްލެޓ ހަތް  އެހެރަ   ؛ރައީސް އިްއޒަތްތެރި   ހ ރިހާ  ހަދަންވީ.  ކޯޓ   ހައެއްކަ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ެވސް  ތެރޭަގއި 

ތަނ ަގއި. އިތ ރ  ކަމެއް ކ ރާކަށް އ ޅޭނެ ކަމެްއ ނެތް. އިތ ރ  ވާހަކަެއއް ެވސް ދައްކާކަށް އ ޅޭނެ ކަމެްއ    ހަދަންވީ މި

  .ކޮޅ ންލާނީ ކޮންދ ވަހަކ ންބާއޭ  އި ދަްއކައިދައްކަ   ރ  އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްައރާ މި ވާހަކަފަހަ  ބައެއް ؛ނެތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ވެސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ     އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  މާވަށ  

 މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . .ށްމަދ  ސަޢީދަމ ޙައް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ 

ޮގތ ން ވަރަށް ާގނޫނީ   ބެހޭ  ށް ެގނެވޭ ިއޞްލާޙާ(އަކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނ )  2010/22ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ތަޖ ރިބާ އެބަ  ޮގތ ން  ވާހަކަ  ބޭފ ޅ ން  ރައީސް   ހ ރި  ިއއްޒަތްތެރި  ކ ރިއަށްދާއިރ   ؛ދައްކަވާ.  ވާހަކަިއަގއި  އަޅ ަގނޑ  

 ަގން ކޮންޓްރޯލް ާގނޫނަށް މި ެގނެވޭ ދ ވަހ  ިއއްޔެެގ ަވގ ތެްއގައިސެނެޓ ަގއި ދާދި މިދާކަށް  ޔޫ.ެއސް  ،ފާހަަގކޮށްލަން

ޮގތ ން އެއްޗެއް ބ ނެފައި ކޯޓ  އަން   ބެހޭ  ކަމާ ންނަނީ މިޮގސް މި އޮފަހ  ޑިބޭޓްކ ރަމ ން  އެތައް ޒަމާނަކަށް ؛އިޞްލާޙ 

ލެްއ  އްހަކަމަށް  ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މި  ެއކްޗ އަލީ ަގންސް ޑޫ ކިލް ޕީޕަލް. މިއީ އެހާ ސައިންޓިފިކް ވާހަެއއް  ،ކޯޓ 

ސް މައްސަލަތަކ ަގއި  ސާކ ރެިވެގން މ ހިންމ  ޚައްންތައްދެ ބަޔަށް ބެހިފައި އޮންނަ ފިކ ރ  އެ  ހޯދ މަށް ޓަކައި ހައ ސްގައި

ކަންކަމ ަގއި   މ ހިންމ   ނޫނީ  ނ ހޯދޭތީހަވާހަކަދެކެވިެގން  ޑިމޮކްރެޓިކްސް،    ެގސެނެޓ   ،އްލ   ރިޕަބްލިކަންސް،  ތެރޭަގއި 

. އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަ  ދެއްކޭތޯ އ ޅެނީ  ސް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކ ަގއި އެއް ވާހަކަެއއްސާއްޚަ ،ަގއިތަކ  އިޝޫ  ޝަންޕާޓިބައި

ޒީަގއި  ތާރީޚެއް އޮތް ދިގ  މާ ؟ ތި ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ީވމާ. ކޮބައިތޯ ތަފާތ ވާ ޮގތަކީތަފާތ ވާނޭ  19އެޖެންޑާ    ،މި ދެންނެވީ

ތަފާތ ެވެގންދާ ކަންތައްތަކ ން ނަތީޖާ ފިކ ރ   ބޭފ ޅ ންެގ ވާހަކައިން  ޚިޔާލާއި  ހ ރިހާ  މި އެނެގނީ  ނ ނ ކ ންނަކަން  އެްއ 

ެގ  މޭ  6  !މި މަޖިލިސް ތެރެއަށް ބައްލަވާ  !އަޅ ަގނޑ މެން ހިނާގ އެހާ ދ ރަށް ނ ދަމާ ؛ވެސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

  ، ރިކްޓްތަކ ަގއި، ޑިސްޓްރިކްޓްތަކ ަގއި ބަހައްޓައިެގންއެކި ސްޓް  ،އަތޮޅ ން ރަށްރަށ ަގއި   ،ކޯޓ ތައް  ؛ހާދިސާަގއި ކަންކަން

ޚާއްޞަކޮށް  ،  ިގނަ ބޭފ ޅ ން  މީަގއި ޙަޤީޤަތ ަގއި ވާކަން.  ަގއި ބަހައްޓަިއެގން ކަންކަން ނ ޑިސްޓްރިކްޓ   ،ސްޓްރީޓްތަކ ަގއި

  ފަސޭހަކަމާއެކ  އިންސާފ  ހޯދ ން. ރައްޔިތ ން ބޭނ ންވަނީ އިންސާފ . ފަސޭހަކަމާ  ،ބިލ  ހ ށަހެޅ އްވި ފަރާތ ން މި ބ ނަނީ

ަގިއ  އި ެގ ހަމަލަމޭ  6 ؛މި ވާހަކަެއއް ނޫން. އިންސާފ  ބޭނ ންވަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ؟އެކ ތޯ، ސީދާ އިންސާފ ތޯ

ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ؟ މަނިކ ފާނަށް އިންސާފ  ނ ލިބިެގން ަވކާލާތ  ތި ކ ރަްއވަނީ ކޮން ފަސޭހައެއް ނ ވެެގންތޯ

ކީއްެވެގންތޯ އ ޅެނީ  ނ ލިބިެގން  އިންސާފ   ކަމެްއަގއި  ދިމާވި  ތެރެއިން  މަޖިލިސް  މެންބަރ   ؟ މެންބަރަށް  އިއްޒަތްތެރި 

އިންސާފ ެގ ވާހަކައެއް. މި މަޖިލީހ ެގ ތެރޭަގއި ހިންާގފައި ހ ރި ބައެއް ކަންތައްތަކ ެގ    ،ހަކަފ ޅެއް ދަްއކަވާޙ ސައިން އެބަ ވާ

މިއަދ  ؟ ކޮން ލ އިފަސޭހައެއް ނ ލިބިެގންތޯ ؟ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީ. ކީްއވެެގންތޯ އިންސާފ  ނ ލިބިެގން މި އ ޅެނީ

ރައީސް ިއްއޒަތްތެރި  ވާހަކަތައް  ެއއްޗެްއ    ،އްކާއިރ ަގއި ދަ  މި  އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަފ ޅަށް  ޢަލީެގ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި 

ނާދެއެއްވައިދަންނަ ެވސް  ދަްއކާއިރ   ވާހަކައެއް  ހ ރިހާ  ބެހޭ  އިންސާފާ  ވާހަކައެއް.  ލާނަން.  ޖޭ.އެސް.ސީެގ  ނޫންތޯ 

ކ ރަން ޙަޤީޤަތ ަގއި ބޭނ ން  ނަގޅ ކ ރަންޖެހޭ ވާހަކަ ދ ލ ެގ ކ ރިއަށް ެވސް ނާންނަނީ. ކަމެއް ރަޖޭ.އެސް.ސީ އިޞްލާޙ  



2220 ޖޫން  22              ޖަލްސާ                             ވަނަ  81ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

29 

 

އެމް.ޑީ.ޕީެގ   ؟އަތްޕ ޅ ގައި  ،ކ ރަންވީ ނޫންތޯ. ކޮން ބާރެއްތޯ ނެތީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޖެނ އިންލީ ކަމެއް ރަނަގޅ   ،ނަމަ

 މޭޒ ކޮޅ ަގއި  ލެއްވިހާ ބާރެއް އެމް.ޑީ.ޕީެގދިވެހިރާއްޖޭަގއި ލެއްިވއްޔާ  ،ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ދައްނަވަނީ. މިތާނަގއި އެބަ އޮތް

ދަންނަވަން ކެރޭ    ށްދި ޚ ދ  އަޅ ަގނޑައަ ؟އެބަ އޮތެއް ނޫންތޯ. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީއަށް ކޮން ޖަސްޓިސްއެއްތޯ ެގނެވ ނީ

ަގއި ވެސް ެއ  އިލައެކ  ޕީ.ޕީ.އެްމެގ، ޚާްއޞަކޮށް ޕީ.ޕީ.އެމްެގ އިްއޒަތްތެރި ދެ މެންބަރ ން މަނިކ ފާނަށް ދިން ހަމަ  އ ފަލާ

 އެ މަނިކ ފާނ ެގ ލާންޗ ކޮޅ ަގއި ބޮންޮގވީމާ   ،ދެއްވި. އެކަަމކ  ރައީސް ޔާމީނަށްޓައިމް ދެއްވި. ކޮމިޓްމަންޓްބޭފ ޅ ންެގ ފ ލް  

އެ ބޭފ ޅ ންނަށް  އެމް.ޑި.ޕީެގ  އޭރ   ތިއްބެީވ،  އިދިކޮޅ ަގއި  ކ ނި  އޭރ   ހަމަލާވީ  މަނިކ ފާނ ެގ  ޔަބިސް  ެއ  ކަށް. 

ލާންޗ އިއަނބިކނބަލ ންނާ އެ  އަދި  މަނިކ ފާނަށް  އެ  ފިޒިކަލް  ،  އަދި  ސައިކޮލޮޖިކަލް  ބަޔަކަށް  އެތައް  ތިއްބެވި  ަގިއ 

 ؛ޖެހޭ ދެއްތޯ ޚިޔާލ   ެވެގންދިޔަ. ލަިއފް ތްރެޓްނިންގ ެގއްލ ންތަކެއް ވެެގންދިޔަ. އެހެންވީމާ، ހ ންނަން އެބަ  ެގއްލ ންތަކެއް

 ؛ޕާޓީ ގ ޅިެގން ވެސް ކ ރަންޖެހޭނ ވަތަ ދެ    ،ޕާޓިޝަން މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރެވޭނެ ސިޔާސި ފިކ ރ  ެއއްކިބާކޮށްފައި ބައި

މި މަޖިލިސްަގއި ކ ރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކެއް ހ ންނަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ހ ށަހަޅާ ކޮންމެ ކ އްލި މައްސަލައެްއ، ކޮންމެ 

ން  އެްއ ބިލިއަ  ،ެއއް ބިލިއަން ރ ފިޔާއިން ދިވެހިރާްއޖޭެގ ޤައ މީ އެއަރލައިން ބަނގ ރޫޓ ވާ ވާހަކަ  !ބައްލަވާ  ،މައްސަލަެއއް

ޕާޓްސް ަގންނަން ފައިސާ ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ ރ ފިޔާއިން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފ ރޮޅެއް ބަދަލ ކޮށްލަން، އޭެގ ސްޕެއަރ

ެއއީ ރަްއކާތެރިކަން    ،ދިވެހި ރައްޔިތ ން. އަދި އެއަށް އަރާ ޕަސިންޖަރ ންނަށް ސަލާމަތީ  ،އެއަށް އަރާ ޕަސިންޖަރ ން 

ލަން ވެސް ެއއް ބިލިައން ރ ފިޔާެގ ދަރަންޏެއް އޮތް  ލައިނީ ރަނަގޅ  ވާހަކަެއއްތޯ ބައޮތްތޯ ނ ވަތަ އިދިކޮޅ ން މި ދައްކަ

ބަލައިނ ަގނެވެންވީ މައްސަލަ  މިތާނަގއި  ކީްއެވެގންތޯ  ވާހަކަ  ކޮބައިތޯ ؟ކ ންފ ންޏެއްެގ  ޢަދ ލ ވެރިކަން  ؟ޖަސްޓިސް 

ކޯޓ ށްކ ޅ ދ އްފ  ؟ކޮބައިތޯ ސިޓީއަށް  އަްއޑޫ  މާވަށަށް،  ތ ރާކ ނަށް،  ލިބެނީ.   މަެއއްެގންދިޔައި  ޓަށް،  އިންސާފ   ނޫނޭ 

ލިބޭނީ އިންސާފަށް ވާހަކަ ވާހަކަިއަގއި އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަ   ިއެގންދައްކަ އިންސާފ   ކ ރީމަ. އެ  އިންސާފަށް ކަންތައްތައް 

ހ ރިހާ ދޮރެއް ބަންދ ވީ. ެއްއވެސް    މާލާނީ. މި ހ ރިހާ ވާހަކަެއއް ދައްކާއިރ  ވެސް ޖޭ.ެއސް.ސީެގ ވާހަކަ ައއިއިނިންމަ

 އެހެންވީމާ، އިޞްލާޙެއްނ ވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ިމޮގތަކަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.   .ނ ވޭ   ކ ރާކަށް ބޭނ މެއްކަމެއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . . ށްޝަހީމަ ޙ ސައިން މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަހީމް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހެންވޭރ 
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ށް (އަދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކާ ބެހޭ ާގނޫނ )  22/ 2010ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ    .`

ކ ރާ ޮގތ ަގއި ކެންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ެގނައ މ ެގ ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ އިޞްލާޙ 

، އަޅާފަިއ  އިވަރަށް ލަޓަވެހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ކޯޓެއް ހ ޅ މާލޭަގއި ހ ރި ހަތް  ޢަލީ ޙ ސައިން އެ ދެއްކެވި ާވހަކަފ ޅ ަގއި ދި 

 ؛ތަކަށް ކޯޓ ތައް ެގނައ މ ެގ ވާހަކައަކީ އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވާ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޕޮއިންޓ ހ ރި ބްރިޖ ެގ ޗެކް

ހ   މިހާރ  ހ ންނައިރ ަގއި  ކޯޓ ތައް  އެ  ހ ރޭ.  ކޯޓ   ރަށެއްަގއި  ހ ރިހާ  މައްސަލަތަކަށް ވެސް  ހ ށަހެޅޭ  ރަށަކަށް  ރިހާ 

ނަމަ ފަސް މައްސަލަ، ހަ ަމއްސަލަ  ނޫން  ،ފަސް މައްސަލައަޅ ަގނޑ މެން ބަލާއިރ ަގއި އެތައް ރަށެްއަގިއ އަހަރެއްަގއި ހަތަރ 

 އެންމެ  ނޫނިއްޔާ އެކަމ ަގއި އޮތް  ،ރަށ ަގއި ޤާޟީން، މެޖިސްޓްރޭޓް ބޭތިއްބ މަކީ އިސްރާފެއްތޯ  197  ،ހ ށަހެޅޭއިރ ަގއި 

ރަނަގޅ  ޮގތްތޯ ވިސްނާލ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ވެސް ބ އްދީެގ ބޭނ ންކ ރ ން މ ހިންމ   

  ، ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަދި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ވާހަކަފ ޅ ަގއި ފާހަަގކ ރެްއވި

.ޑީ.ޕީެގ ކ ލަ މައްސަލަތަކ ަގއި ޖެއްސ މ ަގާއއި ކޯޓ ތަކ ަގއި ޖެއްސ ން އަދި ާގނޫނ ތަކ ަގއި ޖެްއސ ން އެމް ؛ވަކި ކ ލައެއް 

ކަމެއް ނޫން. އެކަން ެއޮގތަށް   ަގބޫލ   ވެސް  ނިސްބަތްވާ ޕާޓީން އަޅ ަގނޑ   ދެކޭޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ   އެީއކީ

ނ ކ ރެވޭ  ،ކަމަށް  ނ ދާކ ރަމ ން އެހެން  ޕީ.ޕީ.އެމ   އެކަން  ަގބޫލ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   މިކަމަށް  ހ ށަހަޅާ    ން  ތަނަށް 

  ކަންކަމ ަގއި ސ ވާލ ކ ރ މަށް ދާދި ޒީބެހޭ މައްސަލަތަކ ަގއާއި އަދި ތަންފީ  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ކޯޓ ތަކާ  ،މައްސަލަތަކ ަގއި

ހޯމް މިނިސްޓަރ  ؟ ނޫންތޯ  ،ކ ރާނެތޯ ޒ ތަންފީ  ، ކ ރ މ ަގއި ކީްއވެތޯޒ ފަހ ން ވެސް މިތަނަށް ެގނެވ ނ  މަރ ެގ ހ ކ ން ތަންފީ

 ؛ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ކާކ  ދީފައި އޮތް؟ ކަމެއްތޯ އެއީއޮތް  ހޯމް މިނިސްޓަރަށް    ،މިތަނަށް ހާޒިރ ކ ރެވ ނ . އަޅ ަގނޑ  ބެލީ

ތަނަށް   އެކަމަކ  ހޯމް މިނިސްޓަރ  މިކ ރަން.  ޒ އޮތް ކަމެއްތޯ މަރ ެގ ހ ކ ން ތަންފީ  އިފަހަވާލ ކޮށް   އިލިޔެފަ  އިކޯޗެއްގަ 

 ؛ދެިވެގންދިޔަ ޖަވާބ . އިސްލާމްދީނ ެގ ރ ކ ނަކަށް   އިއޭގަ   ، ެގނެސް އެ ސ ވާލ  ކ ރެވ ނ . އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޑ އިވ ނ 

ދެން އެހިސާބ ން ؟ ބ ނެވޭނެތޯ  އިަގނނ ކ ރާނަމޭ މިތާ އިދިކޮޅަށް ކަމެއް  ދީނ ަގއި އެކަން ކަނޑައެޅިފަ އޮތް ޮގތާއިސްލާމް

ކ ރ މަށް  ޒ ދިޔަ ކަންކަން. ަމރ ެގ ހ ކ ން ތަންފީއިމިއީ އަޅ ަގނޑ މެން މިތާ ތިްއބާ ހިނަގ؟ ވީ ކިހިނެއްތޯ  ދެން އެކަން

އެީއ  ؟ ކޮން ާގނޫނެްއެގ ދަށ ންތޯ  ވެނީއެހެން އަދަބެއް ދެ  ،ނ ކޮށް  ކަންހ ންނަ ފަރާތަކަށް އެ  އިކޯޓަކ ން ހ ކ ންކޮށްފަ

ކަެމއްތޯ ކާކ ތޯއެކަމާ  ؟ ކިހިނެއްވާ  ތަންފީ  އެ؟ ޒިންމާވާނީ  ހ ކ ން  މަރ ެގ  އެޒ މީހަކ   ؟ ކިހިނެއްތޯ  ނަނީއިން  ނ ވެ 

ނެތިެގން ވާ  ،މެޖިސްޓްރޭޓަކ   ނެތިެގން  ޮގތެްއ  ދެވޭނެ  ނެތިެގން،  ތަންފީ؟ ކަމެއްތޯ  ކޯޓެއް  ހ ކ ން  ކ ރ މ ެގ  ޒ މަރ ެގ 

ނެތް މިންވަރަށް އިތ ބާރ    އްމެދ  ޝައްކެ  ެއފަދަ ފަރާތްތަކާ  އިއާންމ ންެގ މެދ ަގ  ،ޟީންެގ ފެންަވރާއިޤާހ ކ ންއިްއވާ  

ޮގތ ަގިއ  ؛ އ ފެދޭ ކަންކަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ސ ވާލ   ނަށްމިއީ އަޅ ަގނޑ މެން؟ އޮތްތޯ  އެބަ ަގބޫލ ކ ރާ  ައޅ ަގނޑ  

ކޮންމެ ނަމެއް ކިޔާފަ  ކޯޓ  ވެސް ހ ންނަންޖެހޭ. މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓ  ވެސް ހ ންނަންޖެހޭ.  ޑިސްޓްރިކްޓ   އަދި  އި،އަދި 

މަކީ  ޔ އާންމ  ރައްޔިތ ންނަށް ފަސޭހަާވ ޮގތަށް ކަންކަން ކ ރެިވެގންދި ، ށްލާ ޮގތްޮގތަވައިގ ޅ   ،ވެސް ނަމަ އި ކިޓް ކިޔާފަސާ
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ރި  އިްއޒަތްތެތިއްބެވި    އިއަތޮޅ ތެރޭަގ  ،ކ ން ަގބޫލެއްނ ކ ރަން ޔަމ ޅި  އްދ ކ ރާނެ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑެ އީށް ތާކަކަމަ  އަޅ ަގނޑ  އެ

އަށް ދިއ މަށް އެ ފަސޭހަ ހ ވަދޫަގއި ތިއްބަވާ ބޭފ ޅ ންނަށް އަްއޑޫ  ،ލޮބ ވެތި ރައްޔިތ ން މާލެ އައ މަށް އޮންނަ ފަސޭހަ ޮގތް

ަގއި ވެސް ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފ ޅ ންނަށް ކ ޅ ދ އްފ ށި  ސިޓީައށް ދިއ މ މ ަގއި ވެސް އަދި . އޮތް ކަމަކަށް. އަދި ހދ، ހއ

ޮގތ ން އެހާ ފަސޭހަކޮށް އެކަން އޮތް ކަމަކަށް. އެހެންނަމަވެސް، އެ އަތޮޅ ތަކ ަގއި ދިރިއ ޅ އްާވ    ހ ރިދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ކަންތައް  

އަޅ ަގނޑ     އިމިއީ ރަނަގޅ  ކަމެއްެގ ޮގތ ަގ  ،ކަމެއް ކަމަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ކަމަށް ވާނަމަ  ބޭފ ޅ ންނަށް އެއީ ފަސޭހަ

 ، ައންނާނެ. ރައްޔިތ ންނަށް ާގނޫނެއް ފާސްކޮށްދިނ މަށް ފަހަށްދެކެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮންމެ ާގނޫނަކަށް ވެސް ބަދަލ 

މަށް ވަންޏާ ގ ޅޭ ފަރާތްތަކަށް އަންނަ ކަ  އެ ޝަކ ވާ ކަމާ  ، ހަމައަށް އަންނަ ކަމަށް ެވެގން  އޭެގ ތަކ ލީފ  ރަްއޔިތ ންނާ

މިކަމ ގަ  ފަރާތްތަކ ން  މަޖިލީހަށް  އިނަަގޒިންމާ  އިއެ  ރައްޔިތ ންެގ  ފަރާތްތަކ ން  ތިބޭ  ހިންަގން  މިކަން  ާގނޫނ ތަކަށް ، 

ފޮނ ވީމާ ެގނައ މަށް  އިޞްލާޙ ތައް  ކ ރަން  ެގންނަންޖެހޭ  ެއކަން  ކ ރާނަން.  އެކަން  އަޅ ަގނޑ   ައޅ ަގނޑ މެން  ޖެހޭނެ. 

އ ޅެނީ ރާއްޖޭެގ   ޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެން މިެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ކޯޓ ތަކ ން އިްއވޭ ހ ކ ން އަވަސްވާންދެކޭޮގތ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭ

ސަރ ކާރ ންއްއެތަ ކ ރީެގ  ފައިސާެއއް  ބަިއވަރ   އިހ މާލ ވެފަިއވާކަމ ެގ   ؛  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ސަރ ކާރ ެގ  ނިމިދިޔަ 

އެތަ ރާއްޖޭެގ  ކ ރަމ ން  އްތ ހ މަތ   އެއޭ  ؛ރަްއޔިތ ންނެއް  ިއންސާފ   ކަމަށް    ެގ  ލިބެންޖެހޭ  ޚ ދ   ވެސް  މަނިކ ފާނަށް 

ެގއްލިފައިވާ ފައިސާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ މާލިްއޔާއަށް ހޯދެންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ    އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަދި

ެއކަން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް   ،ންނަވާނީ ހ ރެ ައޅ ަގނޑ  ދަ  ޒާޕީ.އެން.ސީެގ ނ ފޫ   ،ަގބޫލ ކ ރަން. އެހެންނަމަވެސް، ޕީ.ޕީ.އެމް

 މި ދަނީ ނ ކ ރެވިެގންނޭ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 ށް. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމަމެން

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ވާހަކަ އިޞްލާޙ ެގ  ެގނެވޭ  މި  ާގނޫނަށް  ކޯޓ ތަކ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި    ަގއި ދަްއކާއިރ    ޝ ކ ރިއްޔާ 

މި ދ ަވސްކޮޅ  މި އަންނަ އިޞްލާޙ ތަކ ެގ    ،އަޅ ަގނޑަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ މެއް އެބަ އާދޭ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޖިނާ އިޖ ރާއީސަބަބ ން.  ާގނޫނަށް    ބަންނަ  ތ ެގ  އައި ރައްޔިތ ން  ބިރ ަގންނަާވ    އްސި،އިޞްލާޙ ތަކެއް  ރައްޔިތ ން 

ެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ ތަކެއް ސީޖޭ.އެސް. ކެއް ައއިސްފި.  . ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ ތައްސިއިޞްލާޙ ތަކެއް އައި 

އިްއޒަތްތެރި   ތަން   ނިކަން ބޮޑ ވާސީހ ރިހާ ާގނޫނ ތަކަކ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ިމ ފެންނަނީ ޖޭ.އެސް.  ެގނެިވއްޖެ. މި

 އި ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ތަކެްއެގ ޮގތ ގަ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ަގއި ތިބި ފަނޑިޔާރ ން ބިރ ަގންނަވަން ؛ސީޖޭ.ެއސް.  .ރައީސް
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ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  ފެންނަނީ.  މި  އިޞްލާޙ ތައް  މި  އިންސާފ ވެރި ؛ އަޅ ަގނޑަށް  ހާލެއްަގއި  އެްއވެސް  މިއީ 

ކަން ާގއިމ ކ ރަން ކ ރެވޭ މަސަްއކަތްތަކެއް ނޫން.  ފަނޑިޔާރ ެގއެއް ާގއިމ ކ ރަން ކ ރެވޭ މަސައްކަތްތަކެއް ނޫން. ޢަދ ލ ވެރި

އޮތް    މި  އިދިވެހިރާއްޖެ ނ ދަންނަ ނިޒާމަކަށް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހިސާބ ތަްއ ބަހަން މިހާރ  ހ ށަހެޅިފަ؛ ތްތެރި ރަީއސްއިްއޒަ

މަސަްއކަތް  އެބަ  ރައީސްއިޞްލާޙ ން  ިއއްޒަތްތެރި  އަތޮޅ ތަކާިއ، ؛ ކ ރޭ.  ދަންނަނީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ދިވެހިރާއްޖެ 

ދެން މި އޮންނަނީ އިދާރީ ދާއިރާތަކެއް. ދެން އަޅ ަގނޑަކަށް   އިއްޖޭަގއޮންނަނީ އަތޮޅ ތަކެއް. ދިވެހިރާ  މި  ަގއިދިވެހިރާއްޖޭ

ތެރެއަށް އަނެއްކާ. އަނެއްކާ މީެގ ކ ރިން ތަކެއް މި އަންނަނީ މީެގޝަލް ޑިސްޓްރިކްޓ ޖ ޑީ ؛ޑިސްޓްރިކްޓ   ދެން  ނޭނޭގ

އ ޒްކ ރ ން ނޫން ކަެމއް މި ރައްޔިތ ން ކޮންފި  ޓްތަކެއް ހަދާފަ. މިއީ ދިވެހިކިޓ ތަކ ެގ ާގނޫނ ން ސާކޯހ ރޭ ހަމަ    އެބަ

ތައް ކަނޑައަޅަނީ ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން. ނ ލިބޭ. ޖ ޑީޝަލް ޑިސްޓްރިކްޓ   ،ާގނޫނ ތަކަކ ން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޮގތަކަށް  އެ ބޭނ ންވާ  ބޭނ ންވީމަ  މިހާރ  ޑިސްޓްރިކްޓ  އި  ތަްއ ކަނޑައަޅާފަ ޞްޞާތިޚްއި  މީހ ން  މި ކަނޑައަޅަނީ.  ތައް 

މި ެގނެވޭ   ން،ށް މި އިވެނީ ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ ތައް ކ ޑަކ ރާ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ މި އިޞްލާޙ އަޅ ަގނޑ މެންނަ

މި ހ ރި މެޖިސްޓްރޭޓް   އި ކޮންމެ ރަށެްއަގ ؛ހ ރި   މި  އިއިޞްލާޙަކ ން ޚަރަދެްއ ކ ޑަވާ ތަނެއް ނ ފެނޭ. އަނެްއކާ ރަށްރަށ ަގ

 ؟މި އިޞްލާޙ  މި އަންނަނީ  ބާޭއ އަޅ ަގނޑ  ހިތަށް އެބަ އަރާކޯޓ ތައް ހަމަ ހަތަރ  ފާރ  ެއކަނި ބަހައްޓާ ވިސްނ މެއް

އޮތީ ތިލަދ ންމަތީ   ދެން މި  ،އަްއޑޫ ސިޓީއާއި   ،މާލެ ހިމެނޭ ޮގތަށް މާލެއާއި  ،ރަޙައްދެއްއެއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތިން ސަ 

  އި އ ޅެނީ. މި ކޯޓ ތަްއ އަޅާފަ   ކޯޓ ތަކެްއ އަޅާ ވާހަކަ. ތިން ކޯޓެއް މި  ޑިސްޓްރިކްޓ   އި ކ ޅ ދ އްފ ށި. ކ ޅ ދ އްފ ށީަގ  ،ދެކ ނ 

ކ ޑަކ ރަން   އިން ޚަރަދ އެހެންވީާމ، މި؛ ރި ރައީސް ހ ރޭ އިނޭގތޯ. ިއއްޒަތްތެ  އަދި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓ ތައް ވެސް އެބަ

ހަމަ ހަތަރ  ފާރ  ހ ންނާނެ މަންޒަރ  އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ. ދެން ހަތަރ  ފާރ     އިހަމަ ކޯޓ ތަކ ގަ   ،އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ

އްޖޭެގ ޝަރ ޢީ  އ ފައްދާނެ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާރަްއޔިތ ން ސ ާވލ   ހ ރީމަ އެތަނ ން އިންސާފ  ލިބޭތޯ ދިވެހި

  ،ހަށްފ ރަތަމަ ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައް އެންމެ ފަ ؛ކ ރ މަށް ޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ އެންމެ މ ހިންމ  ކަންތައްނިޒާމ  އިޞްލާޙ 

ެގ ކޮމްޕޮޒިޝަން  ސީ ހާރ  މި މަންޒަރ  ފެންނަ ޮގތ ން. ޖޭ.އެސް.އޮތް ކަހަލަ އަޅ ަގނޑަށް މި  އިނޫނިއްޔާ ނ ކ ރަން ބާއްވާފަ 

ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައް.    އިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް އެންމެ މ ހިންމ  ކަމެއްެގ ޮގތ ަގބަދަލ ކ ރ މަކީ ދި

ެއކަންތައް   ރައީސްއެ އަދި  އިްއޒަތްތެރި  ބޭފ ޅެއް  ވިދާޅ ވި  ބާރ ލައްވާފައި  ައޑަށް  އެންމެ  ކަމަށް  ކ ރަންޖެހޭ    ، ޮގތަށް 

ރިއްޔާައކީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ ރައީސ ލްޖ ްމހޫ އިތ ރ ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަދި ޭއެގ، މަނިކ ފާނަކީ

ތަނެްއ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ.   ެގ އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ ރަނަގޅ  ނިޔަތެއް އޮތްދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ  ؛ކަންތައް  އެ

ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތަ  ލާއިބާރެއް މަހަ   މިކަހަލަ ކ ދިކ ދި އިޞްލާޙ  ެގނެސްެގން އަތަށް ހ ރިހާ  ރަނަގޅ  ނިޔަތެއް ނެތީމާ

ކޯޓ ތަކ ން ނ ބެލޭ ފަސް މިލިއަން ރ ފިޔާެގ މައްސަލައެއް. ދެން ކޮން  ޑިސްޓްރިކްޓ ؛ މި ފެންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ދައްކާކަށްތޯ ެއއް  ޓ ޑިސްޓްރިކް؟ ވާހަކަެއއް  ަވއްކަމ ެގ  ނ ބެލޭ  ކޮން   ކޯޓަކ ން  ދެން  މައްސަލަެއއް.  ރ ފިޔާެގ    ލައްކަ 
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 ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އިލާރައްޔިތ ންނަށް އޮޅ ވަ  ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓ ތަކެއް ހަދަިއެގން މާ ރީތި ނަންތަކެއް ހަދައިެގން ދިވެހި

ދިވެހިރާއްޖޭގަ !  އަޅެ ނައިފަރ ަގ  އޮތް ސ ޕީރިއާ   މި  އިެއއްފަހަރ  ވެސް   ! ބަހައްޓާލަދީބަލަ  އިހަތަރ  ކޯޓ ން އެއް ކޯޓ  

ރައްޔިތ ންނަށް ކަމެއް   އޭރ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގނެ ދިވެހިއްޓާލަދީބަލަ!  ެއއް ކޯޓ  ބަހަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ެއއް ކޯޓ    ތަނ ން ސ ޕީރިއާ  މި   އިއޮެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ. ނޫނީ އައްޑޫ ސިޓީަގ  މ ގައިކޮށްދޭން މި ސަރ ކާރ ެގ ވިސްނ 

އިން ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ތަނ ެގ ތެރެ  މިއެއް ކޯޓ  ބަހައްޓަންވީ.    ސ ޕީރިއޭ  ،ބަހައްޓަލަދީ. ޮގތްޕެއް ނޫން

އ ޅެނީ   ހިސާބަށް ކަންކަން ދާން. އިންސާފ ވެރިކަން ވެސް މި  ރައްޔިތ ންނާ  ޖެހޭ ދިވެހި  ތަނ ން ެއބަ  މި  ،އެ ވިދާޅ ވާހެން

  އި ހިރާއްޖޭަގދިވެ  އިރައީސް. އެހެންވީމާ، ރަނަގޅ  ިވސްނ މެއްގަ   ތްތެރިހިސާބަށް ނ ޮގސްެގންނޭ ިއްއޒަ  ރައްޔިތ ންނާ  ދިވެހި

ޮއވެއްޖެ ކ ރ މ ެގ  ޑީސެންޓްރަލައިޒް ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް    ވަންޏާ،  ކަަމށް  ޖ ޑިޝަރީ ނިޒާމ  އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ ނިޔަތެއް 

އަޅ ަގނޑަކަށް ޔަީގނ ން ވެސް ަގބޫލެއް ނ ކ ރެވޭ  ؛ ިއޞްލާޙެއް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ ެމންނަކަށްޖެހޭ  ެގންނަންވިސްނ މ ަގއި  

ކ ރިމަތީަގ އި  މި  އިމިހާރ   ރައީސްޞްލާޙ އޮތް  އިްއޒަތްތެރި  ޑިސްޓްރިކްޓ ؛ .  ވެސް    ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ކޯޓ ތަކ ަގއި 

ޮގތ ެގ ވާހަކަ  މައްސަލަތަކާ އ   ؛ހަވާލ ވާ  އެބަސޫހަވާލ ވާ  މީަގ  އެބަ  .ހ ރޭ  ލ ތައް  ލިޔެފަ  އި އޮތް  ހަވާލ ވާނެ  އި  ވެސް 

  ، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ކ ރީެގ ރައީސް ؛މިެގންދިޔައިރ ލ . އެހެންނަމަވެސް، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބޮޑެތި މައްސަލަތަްއ ނިސޫއ 

ކްރިމިނަލް   ،ޔާމީން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމްެގ މައްސަލަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްهللا ޔާމީންެގ ަމއްސަލަ، ޢަބްދ هللا ރައީސް ޢަބްދ 

ޖޭ.އެސް.  ،އެނިގވަޑައިަގންނަާވނެ ؛ކޯޓ ަގއި ެގ  އިގަ ސީމަނިކ ފާނ   ބައްލަވަމ ން  މަްއސަލަ  އޭރ   ންދެިވ  އިންނަަވިއެގން 

ހައިލަމް މައްސަލަ؛ ފަނޑިޔާރ   ސަސްޕެންޑ އި ހައިލަްމ  ހައިލަމް  ވެފައިވަނިކޮށް  ަގޑިއިރަށް  ދެ  ޝަރީޢަތަށް  ކ ރި  ެގ 

ސަސްޕެންޑ ސީޖޭ.އެސް. ފެނިެގން.  ހަވާލ ވެ   އިކޮށްފައަށް  ފަނޑިޔާރ   ހަާވލ ވި  މައްސަލަ   ެގން ދެން  ޔާމީންެގ  ރައީސް 

ޖަހާފަ  އިބަންލާފަ ޖަމްޕެއް  ހަމަ  މައްސަލަރަޮގސް    އިޮގސް  ޔާމީންެގ  ކޯޓ ތަކ ެގ    އާއީސް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހަވާލ ވީ. 

ލ ތައް އަދި މިޮގތަށް ލިޔެފަިއ  ސޫލާ ޚިލާފަށް ހަވާލ ވީ. އެހެންވީާމ، އ ސޫފަނޑިޔާރ ން ހަާވލ ވާން އޮންނަ އ   މައްސަލަތަކާ

ދަޅަެއއް ހަމަ  ިމއީ  އަ   ހ އްޓަސް،  އަދި  ވަނީ.  ކަންކަން  ނޫން  ެއޮގތަކަށް  އިޞްލާޙަށް ދަްއކާ.  މި  ބޭނ ން  ޅ ަގނޑ  

ފަނޑިޔާރ ން ބިރ ަގންނަވަިއެގން    ކޯޓ ތަކ ަގިއ ތިބި  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ަގއި؛ ވާހަކަދަްއކާލަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

 هللا  ތަން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ. ދެން އިނީ ދޮޅ  އަހަރ  ިގނަވެެގން   ކ ރާ ސަރ ކާރ ން ޢަމަލ ކ ރަން މަސައްކަތް

އިންސާފ ވެރި  ،އިރާދަފ ޅ ން ރައްޔިތ ންނަށް  ހ ރިހާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ޢަދ ލ ވެރި  ، އިރާދަކ ރެްއިވްއޔާ 

އަޅ ަގނޑ މެން ގާއިމ ކ ރާނަން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި    ވެރިކަެމއްދިރިއ ޅ މެއް ފެންނަ  ،ފ ދ ންތެރިރައްޔިތ ންނަށް  

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަަވން. 

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:



2220 ޖޫން  22              ޖަލްސާ                             ވަނަ  81ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

34 

 

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މެދ ކަނޑާލަނީ ސައިެގ ަވގ ތަށް. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން އެނބ ރި  

 އި.  ގަ  11:00ބައްދަލ ވާނީ 

 

 { އަށް 11:03އިން  10:28 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 (هللاމަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަބްދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފޭދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި   ،ންތިދާއީ ބަހ ސް. ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ އަޅ ަގނޑ މެން މި ދަންފަޅީަގއި މަސައްކަތް މި ފަށަނީ އިބ 

ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ނިހާދ   މ ޙައްމަދ   ނަންބަރ     ، މެންބަރ   ާގނޫނ (އަށް   2010/22ާގނޫނ   ކޯޓ ތަކ ެގ  )ދިވެހިރާްއޖޭެގ 

 ދެވަނަ ފ ރ ޞަތ .  ، ޖާބިރ هللا ޢަބްދ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިޞްލާޙ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ދައްކާ؛ ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.  ފ  އެންމެންެގ ޞާއިންޢަދ ލ   ، ވާހަކަައކީ  ައޅ ަގނޑ މެން އަބަދ ވެސް 

ދަނީ.  ވާހަކަދެކެވެމ ން މިޮގތަކަށް  ތަނަކ ން ލިބޭ ހ ރި ކ މީހަ ން. އެޔ މައްޗަށް ހަމަހަމަ ޮގތެއްަގއި ޑެލިވަރީ ލިބިެގންދި

ޢ މްރާނީ ތަރައްޤީ ހ ރީ    އިއެންމެހަެގ  ދިވެހިރާއްޖޭ   ،ށް ވެސް އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެއިްއޒަތްތެރި ރައީސަ  ،އިދެން ރާއްޖޭަގ

ރައްޔިތ ން ވެސް އ ޅެނީ    އިކަން. އަދި ރާއްޖޭެގ އެންެމހަށްމި ސަރަޙައްދަ  ެގވަށަިއެގންވާ މާލެ ކައިރިއަށާއި މާލޭ  ،މާލެއާއި

އެހެން   ،ރަށަކ   ރާއްޖެތެރޭ  ، ހެވީ ވެސް މާލޭަގިއ ހ ންނަ ކޯޓަކަށް އައ ންކަން  ސަރަޙައްދ ަގއިކަން. އަދި އަގ   ވެސް މި

ކ ރަނީ މާލެއާއި ހަމަެއކަނި ޑޮލަރ  އޮޕަރޭޓްކ ރާ ސިސްޓަމް އޮޕަރޭޓ   ،ރަށަކަށް ޮގސް ހ ރ މާ. އެހެންވީމާ، މާލެ ވަށައިެގން 

ޑޮލަރ  ރަށްރަށ ަގިއ.  ވަށަިއެގންާވ  ބެލްޓ މާލެ  އެހެން  ބެލްޓ ަގއި.  މި  ހިނަގނީ  މި  ވަށަިއެގން  ހިނަގނީ    މި  ތަކ ަގއި 

ެވސް ވެލިއ ެއއް ނެތް. ރަށެްއަގއި   އިއަދި މިސާލަކަށް ބިމ ގަ   ، ކަމާއި މ ދަލ ެގ ވެލިއ ެއއް ނެތް  ،އި ނިކަމެތިކަމާ  ،ރ ކަމާއި ީގފަ

އަޅ  ދެން  ވަށައިެގން.  މާލެ  މާލެއާއި  ހަމަ  ނެތް.  ވެލިއ އެއް  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  ރާ   ،ަގނޑ ވެސް  މިއަދ   އްޖޭެގ 

  ބެހޭ   ކޯޓ ތަކާ  ،ފ  ޤާއިމ ކ ރ މަށް ޓަކަިއ ފ ރަތަމަ ފިޔަވަޅަކަށް ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅަކީ ޞާއިންޢަދ ލ ރާއްޖޭަގއި    ،ދަންނަވަން

ދާއިރ ަގިއ  މި ހ ރިހާ ކަންކަން މިހެން    ، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓ ތަކާއި  ، ކޯޓ ތަކާއި  ،އިމ ކ ރ މާއިާގފ   ޞާއިންޮގތ ން ޢަދ ލ 

. ްގރޭޓަރ ރާއްޖެ ކިޔަންވީ. މިއީ ްގރޭޓަރ ރާްއޖެ. ްގރޭޓަރ މާލެއެއް ނޫން. އޭްގރޭޓަރ މާލެ  ،އަޅ ަގނޑ މެން މި ކިޔަނީ

 ޤާނޫނ ައސާސީ މި ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟ ން އޮޅ ާވލަން ނަހަދަމާ! ޤާނޫނ އަސާސީ ކީކޭތޯ ބ ނަނީކަްގރޭޓަރ ރާއްޖެ. މި

ަވކި  ކޮ  ،އޮތީ. ޤާނޫނ އަސާސީ މި ބ ނަނީ ންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކ  ވެސް، ކޮންމެ ކަމަކަށް ހަމަހަމައޭ. މި ރާއްޖޭަގއި 
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މާލެއާ  ކައިރީަގ  އިޤާނޫނ އަސާސީެއއް  ޕެރިފެރީަގ  ، ދިރިއ ޅޭ  އިމާލެ  ބެލްޓ   އިމި  މި  ވަކި    ަގއި އ ޅޭ،  އެންމެނަށް  އ ޅޭ 

 ،  ރާއްޖެތެރޭ މީހ ންނަށް އެނޭގނެއޭރ ން؟ ނޫންތޯއޭރާއްޖެތެރެއަށް ވަކި ޤާނޫނ އަސާސީއެއް ހަދަންވީ  ،ޤާނޫނ އަސާސީެއއް

ެވސް ވެލިއ ެއއް ނެތް. ަގންނާނެ ވާލެްއ ނެތް.   އިބިމ ގަ އެ    ންމިސާލެއްެގ ޮގތ  ؛އޮންނަ ބިން  އިއަތޮޅ  ހިތަދޫަގ  އަްއޑޫ

އަޅ ަގނޑ  ަގނޑ ވަރެއް ކަހަލަ ެގއެްއ    އިގަ . ގއ ކޮލަމާފ ށީދ.ަގއި ގ   އެހެން  ،ވެސް ަގއި  ންކެއް ނެތް. ގއ.ލޯނެއް ދޭނެ ބޭ

 އަހަރ  ދ ވަސް ކ ރިން  10މީެގ    އިކ ރާނެ ބަޔަކ  ވެސް ނެތް. ވެލިއ ެއއް ނެތް. އެތާނަގމޯޭގޖ ހ ރޭ. އެތަން    އިއަޅާފަ

ތަން   އެްއވެސް ވެލިއ އެްއ ނެތް. އެްއ މިލިއަން ޑޮލަރ  އެކަމަށް ޚަރަދ ކޮށްެގން އެ   .ކޫޒީއަށް ދަންދެން އަޅާފައި ހ ރީޖަ

ންނަށް ހިލޭ ލިބިފައިވާ މީހ   އެ  ،މި މާލޭެގ ރަށްވެހިންެގ ތެރެއިން ިގނަ މީސްމީހ ން  ،އެޅ ނީ. އެހެންވީމާ، މި ރާއްޖޭެގ

ިގންތި ތަފާތ ކޮށްެގން   ތަންތަން ޑިޕެލޮޕްކ ރީ. މިއަދ  ރާއްޖެތެރޭ މީހ ންނާ  ރާއްޖެތެރެ މީހ ންނޭ އެ  އި،ލާފަ އިޯގތިތައް ވިްއކަ

 އިދ ވެފަ އ ދެއްކ މަކީ މި ސަރ ކާރ ން ކޮށްެގންވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވަ  ޯގތި ދިނ މާއި ިމކަހަލަ ވާހަކަ

ހަމަހަމަކަމާ  ވަނީ ރައްޔިތ ންނަށް  ޢަދ ލ އްކޮށް  އެ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކަމަށް.  ެގރެންޓީކ ރާނެ  ފ   ޞާއިންބޯހިޔާވަހިކަން 

  ކ ރ މ ަގއި ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެކޭ. ދެން އޮތީ ދިވެހިރާއްޖެ ކ ރިއަރަމ ންދަނީ ޓޫރިޒަމަށް ބަރޯސާވާ ޤައ މަކަށް ޑެލިވަރީ

ރަީއސް  ގައިވާއިރ   ައޅ ަގ  ،އިްއޒަތްތެރި  ފ ރަމާލޭެގިއއްޔެ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފެނިެގންދިޔައީ  ބޯޅަދަނޑ ަގިއ    ނޑ މެންނަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭަގ ވަދެ  ހިންަގ  އި ބަޔަކ   މާރާމާރީ  ތަޅައިަގނެ،  ގައިަގިއ  ޑިޕްލޮމެޓ ން  ޤައ މ  އި ތިބި  މި  މިހިސާބަށް   ،

މަޖިލީހ ަގ މި  ބެހޭ  އިތިރިވެެގންދާއިރ   ބަހ ސެއްކޮށް  މިކަމާ  ހޫނ   ފިޔަ އަޅާ  ،ޮގތ ން  އަޅަން ސަރ ކާރ ގަ ންޖެހޭ    އިވަޅ  

މިހާރަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ   މިހާރަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ  އިސްތިއ ފާދޭންޖެހޭ. ހަމަ މިހާރ ން   ދަންނަވަންޖެހޭ. ހަމަ މިހާރ ން 

 . އީކަމެއް ވީމަ. ދ ނިޔެ ަގބޫލ ކ ރާ ޒާތ  ކަމެއް ނޫން މި  ވީތާ މިަވރ ޖެހޭ ކެބިނެޓަށް ބަދަލ ެގންނަން. ކެބިނެޓެ ފެއިލް  އެބަ

؛ ތަނަށް ެގންނަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   އިން ައޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭނީ ޕީސް ކީޕިން ފޯސްއެއް މިދ .އ  ،އެހެންވެއްޖެއްޔާ 

ޕޮލިޓިކަލް ކަންތައްތަްއ    ފައިބަހައްޓާ އި  ކ ރ ވަިއެގން ކިޔަ ޖެހޭ ހަމަމަގ ން ވިސްނަން. ކޮންމެ ކަމެއް ދީނީ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ

ެވއްޖެްއޔާ   އި ކ ރިޔަސް، އަދި ކޮންމެ ޕާޓީއަކ ން ކ ރިޔަސް، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގމި ކ ރަނީ. ެއއީ ޔާމީންެގ ޕާޓީން  

ކ ށްވެރިކޮށްފަ  މިކަން  ނެތޭ  މިނިސްޓަރ   ހޯމް  ކޮށްފަ   އި މިކަމ ަގއި  ނ ވީއި  އިޢ ލާނެއް  އެކަން  ކީްއވެެގންހޭ  ؟ ެވސް. 

  . ދަނީޖަހަމ ން  އިރ  އިންޑިއާެގ ބޮޑެތި ނޫސްތަކ ގަ އަޅ ަގނޑ މެން ޤައ މ  ބަނަވަމ ންނޭ ދާނީ. މިހާވަންޏާ  ކަމަށްއެހެންވެއްޖެ 

އ ޅެނީ ައޅ ަގނޑ މެން ޤައ މ  ބަނޑަށް   ތަނަށް އެބަ އާދޭ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ މި  ލަްއކަ ޓޫރިސްޓ ން މި އިންޑިާއއިން އެއް 

ވެރިކަންޖައްސާލަ ބަޔަކ   ވެސް ޒިންމާ  އިމިކަމ ަގ  ކ ރަންތާ.ިއެގން  އެކަން  ތިބެންޖެހޭނެ.  ބަޔަކ   އ ފ ލަންޖެހޭ 

 ؛ޤައ މ ަގއި މެހެމާންދާރީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  .އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ލަދ ަގނެއްޖެ  ޖެހޭ.   ދާން އެބަ  ފ ެގ ތެރެއިންޞާއިންޢަދ ލ 

؟ ދިޔައީ ކީްއެވެގންތޯ  ޔަަވޅެއް ނޭޅި މިެއއްެވސް ފި  މާޑިމޮޓްލެޓ ންނަށް އަނިޔާކ ރާ ހިސާބަށް ޤައ މ ެގ ކަންތައްތައް ދިޔައި

ެވެގން ޮގތ ން އެކަން  މިސާލެއްެގ  މިނިސްޓަރ   ،ނ ވާނެތާ!  ކ ރިން  ސްޕޯޓްސް  ކ ރ މ ެގ  ެގންދަނީ    އެ  އެކަން  ތަނަށް 
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ތަން ައޅ ަގނޑަށް ފެނޭ. އެއީ މ ޅި    ވެސް އެތާ އިންނެވި  އޭނަ  ؛ޝާހިދ هللا ޢަބްދ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެ ބޮޑ  ޑިޕްލޮމެޓް  

މަނިކ ފާނ  ވެސް އެތާ އިންނެވި. ރާއްޖޭެގ ޑިޕްލޮމެޓ ން ތިއްބެވި. އެ    ެގ ރައީސްކަމ ަގއި އިންނެވި ބޭފ ޅެއް. އެދ ނިޔޭ

 ... ހޭއެންމެންެގ ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ކީްއވެެގން

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަގ ތ   ދިވަޑައިަގންނަވާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  މިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ބިލަށް ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން އެ

 ތަޅ މ ަގއި ނެތް.  

 

 . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން 8

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންޑިާއ  އަޅ ަގނޑ  މަސަްއކަތް ފަށާނީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ތަކ ން.  ؛ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މަސައްކަތް މި ފަށަނީ

ެގންދަވާ "އިންޑިާއ    ށްއަޔާމީން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް އިސްކޮށް ހ ންނަވަިއެގން ކ ރިهللا ދެކޮޅަށް ރައީސް ޢަބްދ   ތިބ މާ  ސިފައިން

އަދި ދެ ޤައ މ ެގ ދެމެދ ަގިއ އޮންނަ ާގތް    ،ރަކާތަކީ ެއކަމ ެގ ސަބަބ ން ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާ އޮތްހައައ ޓް"  

ކަމެ އޮތް  ފ ރ ޞަތ   އައ މ ެގ  ހީނަރ ކަން  ކަމަކަށްގ ޅ މަށް  އެދިަވޑަިއެގން    އް  ބައްލަވައިދެއްވ ން  ަމއްސަލަ  އެ  ވާތީ، 

މަޖިލީހަށް މި ރިޕޯޓ   ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ .    ދިރާސާކޮށް ނިންމިސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން    ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ަމއްސަލަ

މ ޤައްރިރ  ކޮމިޓީެގ  އިްއޒަތްތެ،  ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވާނީ  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   އަސްލަމް. ހިތަދޫ  މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   ރި 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަސްލަމް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހިތަދޫ

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބ މާ ދެކޮޅަށް ރައީސް    .`

ރަކާތަކީ އެކަމ ެގ  ހަެގންދަވާ "އިންޑިއާ އައ ޓް"    ށްއަޔާމީން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް އިސްކޮށް ހ ންނަަވިއެގން ކ ރިهللا ޢަބްދ 

ނ ރައްކާ  ސަލާމަތަށް  ޤައ މީ  ކަމަށާއި ވާނެ  ސަބަބ ން  ަގބޫލ ކ ރައްާވ  ކަމަށް  ޤައ މ ެގ ސަބަބ ން  ެއކަމ ެގ    ،ކަެމއް  ދެ 

ވާތީ، އެ މައްސަލަ ބައްލަަވއިދެްއވ ން    ށްދެމެދ ަގއި އޮންނަ ާގތް ގ ޅ މަށް ހީނަރ ކަން އައ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮތް ކަމެއް ކަމަ

ރަްއޔިތ ންެގ    ، ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ މައްސަލަ އެދިަވޑަިއެގން ރަްއޔިތ ންެގ ަމޖިލީހ ެގ ރައީސް، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ 

  7މި ަމްއސަލަ ކޮމިޓީއަށް ލިބ މ ން ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ .  މަޖިލީހ ެގ ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި
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ގ ޅ2022ޭފެބްރ ވަރީ   މައްސަލައާ  މި  ބައްދަލ ވ މ ަގއި  ފ ރަތަމަ  އަހަރ ެގ  މި  ކޮމިޓީެގ  ބޭއްވި  ދ ވަހ   ޮގތ ން    ވަނަ 

ހިންޭގ   މި  ދެކޮޅަށް  ތިބ މާ  ސިފައިން  އިންޑިއާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އަލީަގއި  މަޝްވަރާެގ  މި  އަދި  މަޝްވަރާކ ރެވ ނ . 

ހަރަކާތ ެގ ސަބަބ ން ދިވެހިރާްއޖޭަގއި ދިރިއ ޅޭ އިންޑިއާެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ކ ރާ ނޭދެޭވ އަސަރާއި އަދި ެއކަމ ެގ ސަބަބ ން  

އިޤ ތިޞާދަ މ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ިވޔަފާރީެގ  ކ ރެވޭ  ދެމެދ ަގއި  ޤައ މ ެގ  ދެ  ދެމެދ ަގިއ    ،މަލާތްތަކަށާއިޢާށާިއ  ޤައ މ ެގ  ދެ 

ބޭސްފަރ ވާެގ ޚިދ މަތަށް ކ ރާ ނޭދެވޭ އަސަރ ތައް ދެނެަގތ މ ެގ ޮގތ ން ދިރާސާކ ރ މަށް ކޮމިޓީން    ،ކ ރެވޭ ދަތ ރ ފަތ ރަށާއި

ކޮނޮމިކް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް، މިނިސްޓްރި އޮފް އި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް،   ،އަދި މިޮގތ ން  .ނިންމ ނ 

އަދި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް   ،ޑިވެލޮޕްމަންޓް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތް

ލިޔ ންތަްއ  އިލެވިފައިާވ  ފޯސްެގ ބޭފ ޅ ންނާ ބައްދަލ ކ ރ މަށް ކޮމިޓީން ނިންމި. މި ރިޕޯޓ ަގިއ އިތ ރަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަ

ޖަދ ވަލ ަގއި ހިމެނިެގންދާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. މި ދެންނެވި ފަރާތްތަކާ ބައްދަލ ކޮށް ައދި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބ ނ  

ދަންނަވާނަން.   ހޯދިހޯދ ންތައް  ކޮމިޓީން  ބަލައި  މީޑިާއަގިއ   -1ލިޔެކިޔ ންތަކަށް  ނަމ ަގއި ސޯޝަލް  ައއ ޓްެގ  އިންޑިއާ 

ތަފާތ   ބޭނ ން ކަންތައްއިކ ރެވޭ  ނ ވަތަ  އިންޒާރ   ބާރާތްތަކ ެގ ސަބަބ ން  ެއކި  ޮގތ ން  އަނިޔާވެރި  ކ ރެވޭ  ކަމަށް  ދެވި، 

ކަންކަންވަމ ންދާ ޮގތަށް  ކަމަށާއި   ކަންޮގަވއިލެވޭ  ބޮޑ    ،ފާހަަގކ ރެވޭ  ވަރަށް  ރައްޔިތ ންނަށް  ސަބަބ ން  ޭއެގ  އެކަމަކީ 

އިންޑިއާ އައ ޓްެގ    -2މަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒ ން ފާހަަގކޮށްފަިއވާކަން.  ކަމެއް ކ ރިމަތިވެދާނެ ކަމެއް ކަނިކަމެތި

ނަށާއި  ންދާ ދިވެހީ  ފަރ ވާއަށާއި އެނޫން ވެސް ެއކިެއކި ބޭނ ންތަކަށް ިއންޑިއާއަށްނަމ ަގއި ހިންާގ ހަރަކާތ ެގ ސަބަބ ން ބޭސް

ދިވެހީ  ދިރިއ ޅޭ  ައސަރ އިންޑިާއަގއި  ނޭދެވޭ  އެކަމ ެގ  އެފެއާޒ ން  ކ   ންނަށް  ހޯމް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ރާނެކަން 

ައއ ޓްެގ ނަމ ަގއި ހިންަގމ ންދާ ހަރަކާތްތަކ ެގ ތެރޭަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަލާމަތާ  -3ފާހަަގކޮށްފަިއވާކަން.     އި އިންޑިއާ 

ެގއްލ ންވާ   އި،ރައްކާތެރިކަމާ  ބޮޑެތި  ރައްޔިތ ންނަށް  ކަންކަން  އަދި  ކަމަށާއި  ފަދަ  ސަބަބ   ،ކ ރެވެމ ންދާ  ން  އެކަމ ެގ 

ރައްކާ ރަްއޔިތ ންެގ  ައސަރ  ތެރިދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނ ރަނަގޅ   އޭެގ  ސަލާމަތަށް  ހަމަޖެހ މަށާއި  ދާޚިލީ  ޤައ މ ެގ  ކަމަށާއި 

ފާހަަގކޮށްފައިވާކަން.   އެފެއާޒ ން  ހޯމް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކަމަށް  ކަމެއް  ެއކަށީެގންވާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް    -4ފޯރ ވ މަކީ 

އެރ ން ހ އްޓ ވ މަށް ޓަކައި އަދި ފ ލ ހ ންެގ ފަރާތ ން އަޅަމ ންދާ އެކި ފިޔަވަޅ ތަކަށް   ބ ރޫކަމަށް ރައްޔިތ ންެގ އަމަންއަމާން

ޖެހޭކަން ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ މި ހަރަކާތ ަގިއ ބަިއވެރިާވ ފަރ ދ ންެގ ފަރާތ ން ނ ކިޔަމަންތެރިވ ން ފަދަ ކަންކަމާ ކ ރިމަތިލާން

ފާހަަގކޮށްފައިވާކަން.   ހަރަކާތ    -5ޚިދ މަތ ން  ފަރާތްތަކ ން މި  އޮންނަ  ރެކޯޑ   ކ ށްކ ރ މ ެގ  އެކި  ތަފާތ   ތެރޭަގިއ  ެގ 

އެކަމ ެގ ސަބަބ ން ނ ރައްކާތެރި ޢަމަލ ތައް ހިންގ ން ާގތް ކަމަށް ދިވެހި    ،ފާހަަގކ ރެވޭ ކަމަށާއި   ންހަރަކާތްތެރިވަމ ންދާކަ

ަގމ ންދާ ހަރަކާތަކީ ކަންބޮޑ ވާ ހަރަކާތެްއ  އިންޑިއާ އައ ޓ ެގ ނަމ ަގއި ހިން  -6ފ ލ ހ ންެގ ފަރާތ ން ފާހަަގކޮށްފައިވާކަން.  

ސަލާމަތަށް ނ ރަނަގޅ     އިކަމަށާިއ އަދި ޤައ މ ެގ ދާޚިލީ ހަމަޖެހ މާއެކަމ ެގ ސަބަބ ން ރައްޔިތ ންެގ ރަްއކާތެރި  ،ކަމަށާއި

ފަރާތ ން ފާހަަގކޮށްފައިވާކަން.  ފ ލ ހ ންެގ    ވާކަން ދިވެހި  އަސަރ ތަކެއް ފޯރ ވ ން ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަށީެގންވާ ކަމެއް ކަަމށް
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އި މ ދަލަށް ެގއްލ ން ޔާދެ ޤައ މ ެގ ރަްއޔިތ ންެގ ފ ރާނަ  ،މި ހަރަކާތ ެގ ސަބަބ ން ނަފ ރަތާ ދެކޮޅ ވެރިކަން އ ފެދި  -7

ކަންކަން ހިސާބަށް  ކަމަށާއި  ލިބޭ  ކަމެއް  އެކަށީެގންވާ  ސްރެޓެޖައިޒް   ،ބޮޑ ވެެގންދިޔ ަމކީ  ރޭވި  ހަރަކާތް  މި    އަދި 

ބެމ ންދާ ހެކިތަކ ން ލިބެމ ންދާ އެކި ރިޕޯޓ ތަކ ން ފާހަަގކ ރެވޭކަން ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ  ންދަނީ އެ މިސްރާބަށްކަން ލިކ ރެވެމ 

ހާމަކޮށްފައިވާކަން.   ކ ށްތައް    -8ފަރާތ ން  އެފަދަ  އަދި  ޒަމާނެްއަގއި  އާންމ ވަމ ންދާ  ކ ށްތައް  ޓްރާންސްނޭޝަނަލް 

ދިވެހިރާއްޖެއާ    ،ވާއިރ   ކަކީ އެހެން ދައ ލަތްތަކާ ގ ޅިެގން ކ ރެވޭ ކަންކަން ކަމަށްސައްކަތްތަހ އްޓ ވ މަށް ބޭނ ންވާ ިގނަ މަ

ެއކަމ ެގ    ،ފެދޭ ޮގތަށް ހަރަކާތެއް ހިންގ ން ެއއީއ އެކ  މަސަްއކަތްކ ރާ އެކ ވެރި ދައ ލަތްތަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ނަފ ރަތ 

ހ ންތަކެއް ދިމާވާ ކަމެއްކަން ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ ފަރާތ ން  މަސައްކަތ ަގއި ބޮޑެތި ޮގންޖެސަބަބ ން ކ ށްތައް ހ އްޓ ވ މަށް ކ ރާ  

ޤައ މ ތަކާ  -9ފާހަަގކޮށްފަިއވާކަން.   ނަފ ރަތާ  އި ދޭދޭ  މެދ ަގއި  ފަރ ދ ންެގ  ދެކޮޅ ވެރިކަން    އި،ރ ޅިވެރިކަމާ   ،އި އަދި 

ން ތިބެެގންނ ވާނެ  ިއ މ ދަލާއި ތަކެްއޗައް ެގއްލ ންާވ ހިސާބަށް ކަންކަން ހިނަގންދެން ބަލައިެގޔާޮގސް ފ ރާނައ ފެދިެގން

ޓެޖައިޒްކ ރެވެމ ންދަނީ އެ މިސްރާބަށް މަގ  ފެންނަ  އިންޑިއާ ައއ ޓ ެގ ނަމ ަގއި ހިންޭގ ހަރަކާތް ރޭިވ ސްރެ  ،ކަމަށާއި

ަގބޫލ ކ ރެވޭ ކަމަށް ދިވެހި   ،އި ޮގތަށް ކަމަށް ދެކެވޭ ހ ރިހާ ވާހަކަތަކ ންނާ އަދި ފ ލ ހ ންނަށް ލިބެމ ންދާ ރިޕޯޓ ތަކ ން 

ފަރާ ފާހަަގކޮށްފައިވާކަން.  ފ ލ ހ ންެގ  ހަރަކާތަކީ  -10ތ ން  ހިންަގމ ންދާ  މިހާރ   ނަމ ަގއި  ނަމ ެގ  ައއ ޓްެގ   ،އިންޑިއާ 

އި ންެގ ސަލާމަތާ ރާއްޖޭަގއި ދިރިއ ޅޭ އިންޑިއާ ރައްޔިތ ންނާއި އިންޑިާއަގއި ދިރިއ ޅޭ ދިވެހީ  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަލާމަތާއި 

ރީޚ ަގއި ހިންާގތީ ފެނ ނ  އެންމެ ނ ރައްކާތެރި ކެމްޕޭނ  ކަމަށް މިނިސްޓްރީ މަށް ެގއްލ ންވާ ޮގތަށް މި ފަހ ެގ ތާކަރައްކާތެރި

ެގންދިޔ މ ެގ ސަބަބ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ށްއަކ ރިމިފަދަ ހަރަކާތްތައް    -11އޮފް ޑިފެންސްެގ ފަރާތ ން ފާހަަގކޮށްފަިއވާކަން.  

ެގއްލި ހަމަޖެހ ން  ާގތް  ،އެތެރޭެގ  އޮތް  ޤައ މ ތަކާ  ހީނަ  ސަރަޙައްދީ  މަގ ޅ ން  ސަލާމަތީ  ސަރަޙައްދީ  ށް  ޙަރަސްރ ވެ، 

ދިފާޢ  ޤައ މީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ންނ ރައްކާެވ،  ކަށަވަރ ކ ރ މަށް  ރައްކާތެރިކަން  ކ ރަމ ންދާ   ސަލާމަތާ 

ފާހަަގކޮށްފަިއާވކަން.  މަސައްކަތަ ޑިފެންސ ން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކަމަށް  ހ ރަސްެއޅިެގންދާނެ  އައ ޓް  -12ށް   އިންޑިއާ 

އަދި    ިއ،ކޮމާންޑް އެންޑް ސްޓާފް ޮއފިސަރ ންެގ ލެވެލްއާ  ،ކެމްޕޭނާ ގ ޅިެގން ޤައ މީ ދިފާޢީ ބާރ ެގ ލަފާދޭ މަޖިލީހާއި

ޤައ މީ ދިފާޢީ ބާރ ެގ   ،ެއޑްަވއިޒަރ ންނާއި  ،ރާއްޖޭން ބޭރ ަގއި ކޮމިޝަންކ ރެވިފައި ތިއްބަވާ ޑިފެންސް އެޓަރޗީންނާއި 

އެޑްަވއިޒަރ  އަދި  އެޓަރޗީންނާއި  ކަމަށާއިޑިފެންސް  މަޝްވަރާކ ރެވިފަިއވާ  ހ ރިހާ   ،ންނާ  މަޝްވަރާތަކ ަގއި  މި  އަދި 

މ ކެމްޕޭނަކީ ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރަްއކާެވެގން އަންނާނެ ކެމްޕޭނެއް    ،ވަނީ  ވެފައިގ  ްއެގ ސިފައިން ވެސް ިއއްތިފާލެވެލެ

ކަނޑ ެގ ސަރަޙައްދ ަގއި ހިނާގ އެކިެއކި   ދިވެހިރާއްޖޭެގ -13ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސ ން ފާހަަގކޮށްފައިވާކަން. 

  ެގންދެވޭ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް   ށް އަޤައ މ ތަކާ ގ ޅިެގން ކ ރި  ކި ހިންޭގ ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތަކަކީ އެ ކ ށްތައް ހ އްޓ ވ މަށް  

ައވަ ހަރަކާތެއް  މިފަދަ  ހިންާގކަމީއްވާއިރ ،  ދެކޮޅަށް  ޤައ މަކާ  އެއްބައިވަންތަކަމަށާއި  ،ޓެރި  ޤައ މ ތަކ ެގ    ކ ށް   ދޭދޭ 

ެގ ފާހަަގކޮށްފަިއވާކަން. ގ ޅިެގން ހިންޭގ ހަރަކާތްތަކަށް ބ ރ އަރާނެ ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް  ށްމަދ ކ ރ މަ
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  އްޙީޞި  އި،މިފަދަ ހަރަކާތ ެގ ސަބަބ ން ކާރިސާެގ ވަގ ތ ަގއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބެމ ންދާ އިންސާނީ އެހީތެރިކަމާ  -14

ކަހަލަ  އެކި  އަދި  އިޮގތ ންނާއި  ބޮޑެތި   އި،ކ އޭޝަންތަކާ ވެ   ފަދަ  ހޯދ ން  މީހ ން  ެގއްލޭ  ކާރިސާތަކ ަގއި  ކަނޑ މަތީެގ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސ ން  އަރާކަނެކަން  ގ މ ަގއި އެކި ޤައ މ ތަކ ން ލިބެމ ންދާ އެއްބާރ ލ މަށް ބ ރޫއޮޕަރޭޝަންތައް ހިން

ބައިވެރިވެފަ  -15ފާހަަގކޮށްފަިއވާކަން.   ފަރާތ ން  ބަލާއިރ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކޮންވެންޝަންތަކަށް  ެއކިެއކި    ، ިއވާ 

ެއޮގތ ން ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ އެލިމިނޭޝަން   އި،ޖެހޭ ކަންތައްތައް ހ ންނަ ކަމަށާކޮންވެންޝަންތަކ ެގ ދަށ ން ައދާކ ރަން

ގ ރޫޕަކަށް ނ ވަތަ   ދަށ ން ވަކި ޤައ މަކަށް ނ ވަތަ ވަކި  ފޯމްސް އޮފް ރޭޝަލް ޑިސްކްރިމިނޭޝަނ ެގ  ވަކި އޮފް އޯލް 

ތަފާތ ކޮށް މީހ ން  ދީނެްއެގ  ަވކި  ނ ވަތަ  މީހ ންނަށް  ކ ލައެްއެގ  ވަކި  ނ ވަތަ  ދެކޮޅަށް    ،ނަސްލަކަށް  މީހ ންނާ  އެ 

ކަމަށް މަގ ފައިވާ ޮގތަށް ކ ރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮށްެގންވާނެ ކަމެްއ  ހަރ ކަށި  އި،އ ފެދޭ ބަސްތައް ބޭނ ންކ ރ މާނަފ ރަތ 

އިންޑިއާ އައ ޓ ެގ ނަމ ަގއި ހިންޭގ    -16ރިން އެފެއާޒްެގ ފަރާތ ން ފާހަަގކޮށްފަިއވާކަން.  ނޫން ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮ

ފަށައިފި    ހަރަކާތ ެގ ސަބަބ ން ދިވެހިރާްއޖޭަގއި ދިރިއ ޅޭ އިންޑިއާ ރަްއޔިތ ންނަށް އަމާޒ ކޮށް ެއކިެއކި ެގއްލ ންތަްއ ލިބެން

ނަމަވެސް، މީހަކަށް ެގއްލ މެއް ލިބެންދެން އެ  ؛ނާނެ ކަމަށާއިދެ ޤައ މ ެގ ދެމެދ ަގއިާވ ގ ޅ މަށް ހީނަރ ކަން އަން  ،ނަމަ

  އްލ ކ ރ މަށް އޮންނާނީ މާ ހަމައްސަލަ    ،ގ ޅ ން ހީނަރ ވެއޮތް  ދެ ޤައ މ ެގ ދެމެދ ަގއި    ، ހަރަކާތް ނ ހ އްޓ ވައިފި ނަމަ

މިނިސްޓްރީ    ކަމަށް   ނެޖެހޭވާތީ، ދިމާވެދާނެ ހާލަތަށް ދ ރާލައި ހ އްޓ ވ މަށް ޓަކައި ވިސްނަވަން   ބޮޑަށް ލަސްވެފައި ކަމަށް

މިފަދަ ހަރަކާތ ެގ ސަބަބ ން ކަންބޮޑ ވ ން ފާޅ ކ ރަނީ ހަމައެކަނި    -17  އޮފް ފޮރިން އެފެާއޒްެގ ފަރާތ ން ފާހަަގކޮށްފަިއވާކަން.

ފާޅ ކޮށްފަިއާވ  އިއިންޑިއާ ސަރ ކާރ ން ނޫން ކަމަށާ ތިބި އެކި ޤައ މ ތަކ ެގ އެމްބެސަޑަރ ން ކަންބޮޑ ވ ން  ، ރާއްޖޭަގއި 

މިނިސް  އި،ކަމަށާ އެދިފައިާވކަން  ވަރ ަގދަކޮށްދިނ މަށް  ސެކިއ ރިޓީ  އެމްބަސީތަކ ެގ  އެފެާއޒ އަދި  ފޮރިން  އޮފް  ން ޓްރީ 

އަދި ތަރައްޤީއަށް އިންޑިއާ ފަދަ ޤައ މ ތަކ ން އެކިެއކި އެހީތެރިކަން    އިދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދަށާ   -17ކޮށްފައިވާކަން.  ހާމަ

އިން  މ ދާ ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގއި އިންޑިއާ  އިއަދި ޚާއްޞަކޮށް ކާރިސާެގ ހާލަތްތަކ ަގއި ވެސް ކާބޯތަކެއްޗާ   އި،ލިބެމ ންދާ ކަމަށާ

އެ ޤައ ާމ ދެކޮޅަށް ނ ރ ހ ން ފާޅ ކޮށް މިފަދަ ހަރަކާތެއް ހިންގ މަކީ    ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދެމ ންދާއިރ 

އި އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކަމެްއކަން  ހ ރި  ެގއްލ ން  އިޤ ތިޞާދަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ތަރައްޤީއަށާއި  މިކް  ކޮނޮދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ވަރަކަށް އެކަމ ން  އިންޑިއާ ައއ ޓ ެގ ނަމ ަގއި ހިންޭގ ކެމްޕެއިން ފ ޅާވަމ ންދާ  -18ފަިއވާކަން.  ޑިވެލޮޕްމަންޓ ން ފާހަަގކޮށް

އެޮގތ ން ރާއްޖޭަގއި ދިރިއ ޅޭ އިންޑިާއ    ،ރާއްޖޭެގ ެއކި ކަންކޮޅ ތަކ ން ފެންނަމ ންދާ ކަމަށާއިދިވެހިރާއްޖެއަށް ކ ރާ ައސަރ   

މިކް  ކޮނޮސޯޝަލް މީޑިއާ ޚަބަރ ތަކ ން އެނޭގކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އި  އިމީހ ންނާ ދިމާކ ރަމ ންދާކަން ބައެއް ނޫސްތަކ ންނާ 

އިންޑިާއއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭަގއި ހިނަގމ ންދާ ހަރަކާތާ ގ ޅިެގން ކޮޗިން އެއަރޕޯޓ ެގ    -19ޑިވެލޮޕްމަންޓ ން ފާހަަގކޮށްފަިއވޭ.  

އިންޑިާއ ައއ ޓް ޕީޕަލް ކަމިން ފަދަ ބަސްތަްއ    އިމިްގރޭޝަން ކައ ންޓަރ ަގިއ ތިބި ފަރާތްތަކ ން ދިވެހިންނަށް ނިސްބަތްކޮށް

އަދި ިއންޑިއާއަށް ކ ރި ދަތ ރެްއަގިއ ެއރ ނ  ޓެކްސީެއއްެގ ޑްރަިއވަރަކ  ރާއްޖޭަގއި ހިނާގ އިންޑިާއ    ،ބ ކ ރި ކަމަށާއިޚާޠަމ 
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ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ   ،މަނަ  އިންޑިއާއިން މޯލްޑިވްސް ައއ ޓްެގ ނަމ ަގއި ހަރަކާތެއް ފަށައިފި  ،އައ ޓް ހަރަކާތަށް ނިސްބަތްކޮށް 

މެދ  ނަފ ރަތ    ލިބިފައިވާކަން. އިންޑިއާއާ  މަޢ ލޫމާތ   ފަރާތަކ ން ކޮމިޓީއަށް  ބ ނެ ސ ވާލ އ ފައްދާފައިާވ ކަމަށް އާންމ  

ވަނަ  2022އ ފެއްދ މަށް ހިންާގ ހަރަކާތަކީ ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ހ ރި ނ ރަްއކަލެއް ކަމ ަގއި ޤައ މީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މަޖިލީހ ެގ  

އެނެގން އޮތްކަން.  އިން  5/ 2022ކަމަށް ރައީސ ލްޖ ްމހޫރިއްޔާެގ ަގރާރ  ނަންބަރ     ވަނަ ބައްދަލ ވ މ ަގިއ ކަނޑައަޅާފަިއވާތިން

ޖ މްހޫރިއްޔާ    -21 ޚިޔާލ ޤާދިވެހިރާއްޖޭެގ  ލިބިދީފައިވާ  މިނިވަންކަމާ  ނޫނ އަސާސީން  ެއއްެވއ ޅ މ ެގ   އިފާޅ ކ ރ މ ެގ 

ފަިއދާނަަގ  ެގމިނިވަންކަމ  ސ ލްޙަމަސަލަސްކަން  އިންޑި   އި،ނަޖާއިޒ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކެމްޕޭނަކީ  ހިންާގ  ދެކޮޅަށް  އާއާ 

މި    ،ރާއްޖޭެގ ތަރައްޤީއަށާއި  ، އެކ  އޮތް ޒަމާންވީ ބަދަހި ގ ޅ މަށާއި  ާއއި އިންޑިާއއާ  ލ މ ެގ ނިޔަތ ަގިއ ދިވެހިރާއްޖެނަާގ

ވާމީ ފެންވަރ ަގއި ކ ރަމ ންދާ މ ހިންމ  ގ އަ ދެމެހެއްޓ މަށް ބައިނަލް  ންއަމަންއަމާންކަ  އިހަމަޖެހ މާ،  އިސަލާމަތާ ސަރަޙައްދ ެގ  

 -22 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ަގރާރ ން އެނޭގކަން.  ންކަމަސައްކަތަށް ހ ރަސްއެޅ މަށް ރާވަިއެގން ހިންަގމ ންދާ ކެމްޕޭނެއް

ދި މި އަ  އި،ވަނަ ނަންބަރ3ާވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ  124ޤޫބާތ (ެގ  ޢ ނޫނ ލްޤާ)ދިވެހިރާއްޖޭެގ    2014/9ާގނޫނ  ނަންބަރ   

)ހ(ެގ  615ާގނޫނ ެގ   މާއްދާެގ  ދަށ ނ6ްވަނަ  ނަންބަރ ެގ  ކަންކަމަ،  ވަނަ  ޖިނާ  ކީމިފަދަ  ކ ށެްއެގ އީދިވެހިރާއްޖޭަގއި   

އޮތްކަން.   ފާހަގަވާން  ަގރާރ ން  އިސްވެދެންނެވ ނ   ޢަމަލ ތަކެއްކަން  ކަނޑައަޅައިފައިވާ  މެދ    -23ޮގތ ަގއި  އިންޑިާއއާ 

ކަމ ަގއި ސާފ ކޮށް   ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާވާ ހިސާބަށް ޮގސްފައިާވ ހަރަކާތެއް  ،ކާތަކީއ ފެއްދ މަށް ހިންާގ ހަރަނަފ ރަތ 

ިމ ހަރަކާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއކިެއކި ކަންކޮޅ ތަކ ަގިއ އޮތް އަމަންައމާންކަމާއި ދާޚިލީ ހަމަޖެހ ން    ،އެނެގން އޮތް ހިނދ 

ެގއްލ ަވއި  އިސަރަޙައްދީ ސަލާމަތާ  އި،ނަަގއިލަ  ރައްކާތެރިކަމާ  އި،ލަރައްކާތެރިކަން  އިޤ ތިޞާދީ  އިޖ ތިމާޢީ   އިރާއްޖޭެގ 

ވާީމ ގ  އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ބައިނަލްއަ   ،އިއާ ނިޒާމ ތަކަށް ބޮޑ  ބ ރ ލެއް އ ފ ލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމ ަގއި ަގބޫލ ކ ރެވޭތީ

ނަ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ޒަމާނ އްސ ރެއް ދިވެހި ދައ ލަތ ން ެގންގ ޅެމ ން އަން  ،ެއކަހެރިވެ، އިތ ބާރ  ެގއްލިމައިދާނ ަގއި  

ސިޔާސަތާއި އިސްތިޤ ލާލަށް ނ ރައްކަލެއް ކ ރިމަތިވެދާނެ ކަމެއް ކަމ ަގއި ފާހަަގކ ރެވޭ    އި،ދިވެހިރާއްޖޭެގ މިނިވަންކަމާ،  ރޫޅި

ރަކާތަކީ ހަޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރަްއކާވާ ފަދަ ކޮންމެ    -24ކަމަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ަގރާރ ން ހާމަކޮށްފައިާވކަން.  

  ، ކަމަށާއި ފާަގތި   އި،ކަމާާވތީ، ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ ފ އްދ ންތެރި  ޖެހޭ ކަމެއް ކަމ ަގއިސަރ ކާރ ން އެކަެމއް ހ އްޓ ވަން  ދިވެހި

ރާއްޖޭެގ ޤައ މީ ސަލާމަތަށްކ ރާ ނޭދެވޭ ައސަރަކީ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ލިބިެގންދާނެ ައނިޔާއެްއ ކަމ ަގއި ފާހަަގކޮށް،  

ސިޔާސީ ބޭނ މެްއަގއި ަވކި ޤައ މަކާ ދެކޮޅަށް ރާަވއިެގން ހިންާގ ކެމްޕޭނ ތަކަކީ ޤައ މީ   ،ނެތިދެއް  ގ ސައެްއވެސް ޖާިއޒ  މަ

އ ފެއްދ މަށް ހިންޭގ މިފަދަ  ވަކިވަކި ޤައ މ ތަކާ ދެކޮޅަށް ނަފ ރަތ   ،ހ ރި އަދި ނ ރައްކާ އޮތް ކަެމއް ކަމަށާއިސަލާމަތާ ގ ޅ ން

ހޭ ހަރަކާތެއް ކަމ ަގއި ކަނޑައެޅ މަށް ޤައ މީ ސަލާމަތާ ބެހޭ  ޖެޓ ވަންހަރަކާތަކީ ާގނޫނ  ތަންފީޒ ކ ރާ އިދާރާތަކ ން ހ އް

ހޯދ މާ    24އިސްެވ މި ދެންނެވ ނ   މަޖިލީހ ން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ަގރާރ ން އެނެގން އޮތްކަން.  

ޑިއާ ައއ ޓ ެގ ނަމ ަގއި ހިންަގމ ން އަންނަ އިން  ،ގ ޅިެގން ކޮމިޓީން ދެ ހ ށަހެޅ މެއް ފާސްކޮށްފަިއވޭ. ފ ރަތަމަ ހ ށަހެޅ މަކީ
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އަދި ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދަށް    ިއ،ވާތީއާ  ހަރަކާތަކީ އެކަމ ެގ ސަބަބ ން ޤައ މީ ސަލާމަތަށް އޮތް ނ ރައްކަލެއް ކަމ ަގއި

ހީނަރ ކަން އަންނާނެ ކަށް  ވާމީ ގ ޅ ންތަގ  ބައިނަލްއަ   ،ވެފައި  ކ ރާނެ ކަމެއް ކަމަށް  އެކަމ ެގ ސަބަބ ން ނ ރަނަގޅ  އަސަރެއް

ސަލާމަތީ    އިަގވާިއދ ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީން އެ ހަރަކާތް ހ އްޓ ވ މަށް ދައ ލަތ ެގ ކަމާ ގ ޅޭ އިދާރާތަކާ   އިވާތީ، ާގނޫނާ  ކަމަކަށް

ށް ާގނޫނީ ޮގތ ން ހ ރަސްތަކެއް  އިންޑިއާ އައ ޓ ެގ ނަމ ަގއި ހިންާގ ހަރަކާތް ހ އްޓ ވ މަ  - 2ޚިދ މަތްތަކ ން މަސައްކަތްކ ރ ން.  

ކަމާ ގ ޅޭ ާގނޫނ ތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް    ،ކަމަށް ދައ ލަތ ެގ އިދާރާތަކަށާއި ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކަށް ފެންނަ ނަމަ  ދިމާވާ

އަދި ކޮމިޓީން ފާހަަގކ ރެވ ނ  މި ދެ ހ ށަހަޅ މާ    އި،ހޯދ މާ  24ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ ން. އިސްވެ ދެންނެވ ނ   

ކޮމިޓީެގ    ،އެކ  ބެހޭ  ޚިދ މަތްތަކާ  އަހަރ ެގ    2022ސަލާމަތީ  ބަްއދަލ ވ މ ަގއި  21ަވނަ  ކޮމިޓީއަށް  އެ  ވަނަ 

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ    ،. އެހެންކަމ ންވަނީ މި ރިޕޯޓ  ފާސްކ ރެވިފަ  ލަބިްއޔަތ ންޣ މެންބަރ ންެގ އަހާޒިރ ެވވަޑައިެގންނެވި  

 ތ ން މި ރިޕޯޓ  ިމ ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީެގ ފަރާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދައްކަވަން އެދިަވޑަިއަގންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފ ޅ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ްއވ ން އެދެން. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް.ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑައިެގންދެ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ރައީސް.    އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި  ިއްއވެވީ.    241ޝ ކ ރިްއޔާ  އެ  މ ޤައްރިރ   ކޮމިޓީެގ  އެ  ދެންމެަގއި  ރިޕޯޓ   ކޮމިޓީެގ 

ޔާމީން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް އިސްކޮށް ހ ންނަަވއިެގން  هللا ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބ މާ ދެކޮޅަށް ރަީއސް ޢަބްދ 

ެގ  އަދި ދެ ޤައ މ   ،ތަށް ނ ރައްކާ އޮތްެގންދަވާ އިންޑިއާ ައއ ޓް ހަރަކާތަކީ ެއކަމ ެގ ސަބަބ ން ޤައ މީ ސަލާމަ  ށްއަކ ރި

ރައްޔިތ ން މަޖިލީހ ެގ އިްއޒަތްތެރި ދެމެދ ަގއި އޮންނަ ާގތްގ ޅ މަށް ހީނަރ ކަން އައ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮތް ކަެމއް ކަމަށް  

މައްސަލައެްއެގ   އެކަން  ފެނިވަޑަިއެގން  މައްސަލަޮގމެންބަރަކަށް  މި  ހ ށަހަޅ އްަވިއެގން  ބެލީ.   ކޮމިޓީން  241  ،ތ ަގއި 

ބަްއދަލ ކޮށްނ ލީމަ. ރައްޔިތ ންެގ  ކާ  ން ދިވެހި ރައްޔިތަކޮމިޓީ  241އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ  ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މި ސަރ ކާރާ  މަްއސަލައެްއަގއި  ބޮޑ   މިވަރ ެގ  ބައްދަލ ކޮށްފައޮތީ   އޮތް  ސަރ ކާރ ން  މިއީ.  ދެކެނީ  ސަރ ކާރ ން   ، .  

  ކޮމިޓީެގ ހާލަތ . ސަރ ކާރ   241؟ މި އަހަނީ މިއީ މައްސަލައެއްތޯ  މައްސަލަެއއް ކަމަށް. އެހެންީވމާ، ސަރ ކާރ  ކައިރީ 

ހ ސް ސަރ ކާރ    ،މިނިސްޓަރާއި، ހޯމް ިމނިސްޓަރާ  ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާިއ، ފޮރިން؟ އެހީ ިމއީ މައްސަލައެްއތޯާގތ ން  

ދިވެހި .  ކަމެކޭ  ޯގސް  މިއީ  އޭ ބ ނެ  ސަރ ކާރ ން އެބަ  ،އޮތީ  މިއަނެއްކާ  މީހ ން ެގނެސްެގން ކޮމިޓީަގިއ ވާހަކަދައްކާފައި  

ެގއްލ ންވެ  ޤައ މަށް އެބަ ެގއްލ ންވެއޭ  އޭ.މިކަމ ން  ކޮމިޓީެގ ހާލަތަކީ މިއަދ     241ިމއީ  .  ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް އެބަ 
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މަޖިލީހ ެގ ރައްޔިތ ންެގ  މި  ރައީސް.  ތިބި  ؛އިްއޒަތްތެރި  އިންތިޚާބ ކޮށްފައި  ރަްއޔިތ ންެގ  މަޖިލީހ ަގއި  ރަްއޔިތ ންެގ 

މަސަްއކަތްކ ރަން    އެދިެގން ރަްއޔިތ ންނަށް ހެޔޮ ޮގތް    ، މައްސަލަތައް ބަލަންރައްޔިތ ންެގ މަންދޫބ ން ރައްޔިތ ންެގ ހ ރި

ވެސް.    އިިއަގއޮތް ބޮޑ  މައްސަލަ  މި  ،ލާނޭ ހިތްވަރެްއ މި ބޭފ ޅ ންެގ ނެތްއިތިބި މީހ ންެގ ހާލަތ . ރައްޔިތެއް ކައިރި އަހަ

ރައީސް  މިއީ. އިއްޒަތްތެރި  މ ސީބާތެއް  ބޮޑ   ޮއތް  އައިްއސަ  ޤައ މަށް  ފަސްަގނޑ ގައި ؛ދިވެހި  ދިވެހި    ދިވެހިރާްއޖޭެގ 

ބައިތިއްބަިއެގން    އާޤާނޫނ އަސާސީ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ   ސިފައިން  ޤައ މެްއެގ  ބޭރ   ހިންާގޚިލާފަށް  ސަރ ކާރ   ންގ ން.  ހިމި 

ދީެގން  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ހ އްދަޚިލާފަށް    ނޫނ އަސާސީއާޤާ ިމއީ ހިންާގ ބޮޑ  ޖަރީމާެއއް. ިމއީ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

މިކަާމ ދޭތެރޭަގއި ދިވެހި ރައްޔިތ ން    .މިކަމާ ދޭތެރޭަގއި ދިވެހި ރައްޔިތ ން ކަންބޮޑ ވާނެ  .އ ޅޭ ކަެމއް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ދަރިންނަ،  ކަންބޮޑ ވަނީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މާދަމާ  ޤައ މ   ހަވާލ   ށްދިވެހި  މިކަމާ ނ ކ ރެވިދާނެތީވެއަޅ ަގނޑ މެންނަށް   .

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދަށް ނޭދެވޭ އަސަރ  މީެގން   ، ދިވެހި ރަްއޔިތ ން ކަންބޮޑ ވަނީ  ދޭތެރޭަގއި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ލެވިފައި އޮތް އިޤ ތިޞާދެއް. މި ތަނ ަގއި ދިވެހި ރަްއޔިތ ން އިއަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ހ ޅ ވަ.  ކ ރާނެތީވެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް 

.  ސްކަރީ ބާރ ތަކެއް ތިބޭކަށް. އަސްކަރީ މަރ ކަޒ ތަކެއް އެހެން ޤައ ެމްއެގ މި ޤައ މ ަގއި ތިބޭކަށްނ ވޭ ބޭރ ެގ އަ ބޭނ މެއް

ކ ރާ ކަންކަން އެހެން ޤައ މ ެގ ސަލާމަތީ ބާރ ތަކ ެގ  މަތި ނޫނ ައސާސީ ދިވެހި ސަލާމަތީ ބާރ ތަކާޤާދިވެހި ޖ މްހޫރިއްޔާެގ 

ވެހިރާއްޖެޭގ ރައްޔިތ ންެގ ފައިސާއިން ެއ މީހ ންނަށް ޚަރަދ ކ ރެވިެގން ދި  ،ތިބެ  ށްމީސްމީހ ން މި ތަނ ަގއި އަިއސް ދާއިމަ

ބޭނ  ރައްޔިތ ން  ދިެވހި  ތިބޭކަށް  ތަނ ަގއި  އަންނަން    މެއް މި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ހ ރި  ހ ރިްއޔާއޮތް  ނ ވޭ.   

ރައްޔިތ ންނަށް ލިބެން ދިވެހި    ،ތައް ނަިއސްިއންވެސްޓ މަންޓ ތަކެއް މި ބަޔަކ  މިތާނަގއި ތިބޭތީވެ އެ  އިންވެސްޓ މަންޓ 

  އް ހ އްޓޭކަށް ދިވެހި ރައްޔިތ ން ބޭނ މެއް އިންވެސްޓ މަންޓެދިވެހިރާއްޖެއަށް އޮތް    ،، ފައިދާެއއް ހ އްޓޭކަށްއޮތް މަންފާއެއް

އ ޅޭ  ވެރިކަން ވިއްކަިއެގން ކަިއެގން  ޙަލްސ މި ޤައ މ ެގ ރީތިކަާމއި މި ޤައ މ ެގ    ،ނ ވޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޤައ މަކީ

މަސްލަހަތ  ެގއްލޭނެ ކަމެްއ  ޙަ ސ ލް ؛ވެރިކަންޙަބައެއް ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޤައ މ ެގ ސ ލް

އެހެން ބަޔަކ  ބޭސްެވެގން  ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ޤައ މ ަގއި  މިއީ  މިލިޓަރީ  ،މި  ތިބ މަކީ  މިތާނަގއި  ހަދަިއެގން  ބޭސް 

ރައީސް  ޤައ   ،އިްއޒަތްތެރި  މި  ސ ލްމިއީ  ސ ލްޙަ މ ެގ  ެގއްލޭނެ ޙަވެރިކަމަށް  ހ ންނަނީ   މަސްލަހަތ   މި  ކަންތައްތަްއ 

އެ މީހ ންެގ    ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދ  މި ސަރ ކާރ ން ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ އިންޑިާއެގ އަސްކަރީ ސިފައިން ތިބެން

ޮގތ ަގއިތައް  ބޭސް ަގބޫލ ކ ރާ  ސަރ ކާރ   ހަދަންޖެހޭ މި  ޤައ މ ަގއި  ހ އްދަމާދަމާ.  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެން    ދޭންޖެހޭ 

ދޭންޖެ ؛ޤައ މ ތަކަށް ވެސް  ދޭންޖެހޭނެ ޗައިނާއަށް ވެސް  ދޭންޖެހޭ، އިނިގރޭސިވިލާތަށް ވެސް  ހޭ. ރަޝީޔާއަށް ވެސް 

ދިވެހި   ؟ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ވެރިކަމަކީނޫންތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮބައިތޯ ދެން މި ޤައ މ ަގއި އޮންނާނެ ސ ލްހަ

ޖެހޭ ކަމަށް  ަގއި ތިބެެގން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން ވެސް މިފަދަ މައްސަލަތަކ ަގއި ވިސްނަންޔިތެްއެގ ޝޫޒް ރައް

ކަމަށް  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. ދިެވހި ލޭ ނ ހިނަގނީތޯ އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރާ މި ކޮމިޓީަގިއ ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ންނަށް މި
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އީދ ކޮށްެގން  ތަނ ަގއި އެހެން ޤައ މެްއެގ އަސްކަރިއްޔާ ތިބ މަށް ތާ  ނޫނީ މި  ،ހ އްޓ ވަން މި ކަންތައްތައް    އި،ތާއީދ ކ ރަްއވަ 

އަޅ ަގނޑ  ސެލިއ ޓްކ ރަން ރައީސް ޔާމީނަށް. އަޅ ަގނޑ     ން.ރަ ތިބަ މީހ ންެގ ދިވެހި ލޭ ނ ހިނަގނީތޯ އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ ކ މި

ދިވެހި ރަްއޔިތ ންެގ    ަގިއ،ގ  އްހަދިވެހި ފަސްަގނޑ ެގ    ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެްއވެސް ސިޔާސީ ލީޑަރެއް ނެތީއޭ  ،ސެލިއ ޓ ކ ރަން

. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން މިއަދ  ދެވަނަ ދަރަޖައިެގ ރައްޔިތ ންެގ  އޭޑަރަކ  ނެތީަގއި ބަހެއް ބ ނާނެ އެްއވެސް ލީގ  އްހަ

އެނެގނީ  ޮގތ ަގއި މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އޮތްކަން  ތިބެންޖެހިފައި  ފަސްަގނޑ ަގއި  ރައީސްއިއްޒަތް  ދިވެހި    .ތެރި 

އޭެގތެރޭަގިއ    .އަޅާފައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްޓޭޕ   އްޔާ މިތިބީބ ނަން ތިބި ބައެއްެގ ވެއްޖެ ންެގ ބަސްއަޅ ަގނޑ މެން ދިވެހި

އަޅާފައޭ.  އޮތީ ޓޭޕ   ތަނ ަގއި މި  މި  ،ދަންނަވަންޖެހެނީ  ގައިއެކީ  ހިތާމަޔާ  އަދ މި  .އެއް ތަން މިއީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް

ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ ަގިއ    ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ރަނަގޅ ެވެގން އެކަމ ެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ިމ    "އިންޑިއާ ައއ ޓް"   ،ކީއިންޑިއާ ައއ ޓް ހަރަކާތަ ؛އަޅ ަގނޑ މެން ބާކީވާ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އިންޑިއާ ައއ ޓް ހަރަކާތް

އިންޑިާއެގ ރަްއޔިތ ންނަށް   !ނ ލަްއވާ އިއޮތީ އިންޑިއާ ސިފައިން މިތާނަގިއ ތިބޭތީ. މީތި އޮޅ ވަ  ައއިއްސަ މިން  ަގލޯސް

ެގ އައ ޓްެގ މި ހަރަކާތަކީ މިތަނ ަގއި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބީަމ ކ ރިއަށްދާ ހަރަކާތެއްކަން.  އިންޑިއާ   ،ވެސް އެބަ އެނޭގ

އިންޑިއާެގ ރައްޔިތ ން    .އިންޑިާއެގ ސިފައިން މިތާނަގއި ދާއިމަށް ތިބޭކަށް  ،ްއޔިތ ން ވެސް ަގބޫލެއް ނ ވޭ އިންޑިާއެގ ރަ

އަސްކަރީ ބޭސްތައް ހެދޭކަށް. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކާ  އިންޑިާއެގ  ތަނ ަގއި    މި  ،ަގބޫލެއް ނ ވޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

  ކ ރ ކޮށްލަން. ވާހަކަ   އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަ  .ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  އިންޑިާއ ރައްޔިތ ން ދައްކާ  ިމއީ.  ވާހަކަެއއް ނޫނޭ

ތިއްބެިވ ހ ރިހާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެކި  ތަނ ަގއި  މި .މި ރިޕޯޓ  ބަލައިނ ަގތ މަށް ،ކ ރ ކޮށްލަމ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން 

މި ރިޕޯޓ    ،އެކީަގއި މިދަންނަވަނީ  ނޑ  އާދޭހާދާއިރާތަކ ން ަވޑަިއެގން ތިއްބެވި ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އަޅ ަގ

ޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ އަތްތައް    ނ ަގންނަން. މި ރިޕޯޓ  ބަލައިެގންފި ކަމަށް ވަންޏާ ާގނޫނ  ހަދަން އެބަބަލައި

ލަމ ން އަޅ ަގނޑަށް  ނ ަގތ މަށް އަޅ ަގނޑ  ގޮވާޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި ރިޕޯޓ  ބަލައި  ދޫތައް ބަންނަން އެބަ  .ޖެހޭ  ބަންނަން އެބަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. .ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ޝ ކ ރ  ދަންނަވަމ ން ވާހަކަ ނިންމާލަން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޒަރީރ  ޙަސަން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަތިވެރި. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޒަރީރ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި

ބެހޭ ކޮމިޓީން އިންޑިއާ އައ ޓް ހަރަކާތާ ބެހޭ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ     ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ

މި ނިންމާފައި  މި،  އޮތީ  ދަންނަވާނީ  ރިޕޯޓެކޭ  ތައްޔާރ ކޮށްފައި  ފ ރިހަމަ  ވަރަށް  ހަމަ މި  .  އޮތީ  އަޅ ަގނޑ   ރިޕޯޓަށް 
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އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ޙަޤީޤަތ ަގއި މިއަދ  މި ޤައ މ ެގ އިދިކޮޅ  ޕާޓީތަކ ެގ   ؛ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެއީ ސަރ ކާރަކާ ދެކޮޅަށް ކ ރާ ކަމެއް ނޫން އިނޭގތޯ.   ؛ދަނީ ދައ ލަތަކާ ދެކޮޅަށް  ލީޑަރ ންެގ ފަރާތ ން ފެންނަމ ން މި

  ، ޖައްސާލ މަށް ޓަކައިއެ ދައ ލަތް އިނދަ  ،ދެކޮޅަށް  ރައްޔިތ ންނާ  އިތަކާ ދެކޮޅަށް އެ ދައ ލަތ ަގއި ހިމެނޭ އެންމެހަދައ ލަ

އެ ރައްޔިތ ން ހާލ ަގއި ޖެްއސ މަށް ޓަކައި ކ ރަމ ންދާ ކަމެއް. ސަރ ކާރާ ދެކޮޅަށް ހިންާގ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް އަދި ވަކި  

ކަމެއް ކަމަކީއެކަމަކ   އެއީ.    އެހެން  ކ ރާ  އެ  ފަރާތްތަކ ން  އިދިކޮޅ   ކަެމއް  ،މިއަދ   ކ ރާ  ދެކޮޅަށް  ދައ ލަތާ  .  ިމއީ 

ދެކޮޅަށް އެ ޤައ މ ެގ އިދިކޮޅ     ބާރ ަގދަ ބޮޑެތި ޤައ މ ތަކާ  ،ޓެރި އްދ ނިޔޭެގ ކޮން ޤައ މެއްަގއިތޯ ައވަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ     ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ދެންމެ ؟ކ ރަނީވެރިން ނިކ މެ މ ޒާހަރާޕާޓީތަކ ން އިސް

އަންނަން   އެބަ ފ ޑޭ ވާހަކަ. ބަިއވަރ  އިންވެސްޓަރ ންތައް  ާގތްވީމާ   އާއިންޑިއާ  އިޤ ތިޞާދ  އަޅ ަގނޑ މެން  ،ވިދާޅ ެވއްޖެ

؛  ވާހަކަެއއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މިތާ އިންޑިއާެގ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދޭތީ ނާންނަ ވާހަކަ. އަޖައިބެއް ކަހަލަ  ،ތިބެ

ހާސްކަން ކޮވިޑ ެގ  މި  ރަނަގޅ   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އިންޑިއާ.  ބަޔަކީ  ފޯރ ކޮށްދިން  އެހީތެރިކަން  ހާލަތ ަގިއ    !މި 

 ،ޓެރި ބޮޑެތި އެހެން ޤައ މ ތައް ވެސް އެބަހ ރި. އަދި އެ ބޭފ ޅ ންެގ ވެރިކަމ ަގއި ހ ރިހާ ބާރެއްއްއަޅ ަގނޑ މެންެގ ައވަ

އެ ހ ރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިން ޤައ މ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނިމިެގން   ކަށް، ބ ނި ޮގތަ  ންސީނ ކަރައިކަށް،  ބ ނި ޮގތަ  އްއ މެ އެ ޤަ

ވެސް ނާދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން    މިހާރ  އެންމެ ފަތ ރ ވެރިއެއް  ،ދަނީ  ދަނީ ދެ އަހަރ ، ތިން އަހަރ  ވެެގން މި  މި

އަދި މިއަދ ެގ މި ހާލަތ ަގއި ިމ ޤައ މަށް އެންމެ  ން،ންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިއިދިކޮޅަށް ނިކ ންނަންވީ އަޅ ަގނޑ މެ

ދެކޮޅަށްތޯ ޤައ މާ  ފޮނ ވާ  ރަީއސް؟ ފަތ ރ ވެރިން  އެބަ ؛ ިއއްޒަތްތެރި  ވިސްނާލަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ދާނެ ކަަމކ   .ޖެހޭ 

ން ޮގަވިއެގން ރ ޑަރ ން އެ މީހ ންެގ ސަޕޯޓައެނބ ރޭހެން އިދިކޮޅ  ޕާޓީތަކ ެގ ލީ  ތާވަޅައެ    ލަށް ފިތާލީމާްއެގ ބޮއެ ތާވަޅަ

މި ދައްކަނީ ޤައ މެްއެގ ވާހަކަ. ދައ ލަތެްއެގ    .ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން  ޒިންމާދާރ ވާން އެބަ.  އެއީ ލަދ ވެތިކަމެއް.  އ ޅެން ހެދީމަ

ންމެ އާބާދީ ބޮޑ   އެދެވަނައަށް  ދ ނިޔޭެގ  ؛ބާރ އެންމެ ބޮޑ  ޖެހިެގން އޮތް   ،ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ނިކ ންނަންވީތޯ. ވާހަކަ

ެއ ބޭފ ޅ ންެގ ވެރިކަމ ަގިއ    ،ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެށ ނީއްސ ރެ .  ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑ  އިޤ ތިޞާދ   4ދ ނިޔޭެގ  .  ޤައ މ 

ކ ރި ިގނަ ެވރިކަންތަކ ަގއި ވެސް އެންެމ  ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް އެހީވަމ ންދިޔަ އެއް ޤައ މ . އަދި މި ރާއްޖޭަގއި ވެރިކަން

ވަރ   ނ ކ ރަންވާ  ވަރ  ކަންތަކާއި ކ ރަންވާ   .އިންޑިއާ  ،އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިން ޤައ މަކީހ ރިހާ ޮގތަކ ން ވެސް  ބޮޑަށް  

ހ ންނާނެ. އިދިކޮޅ  ޕާޓީތަކ ން ވެސް ކ ރަންވާނީ އެފަދަ ކަންކަން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ، ކަންތައް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ފެނިެގންދިޔަ ހިތާެއއްއިްއޔެ  މަންޒަރ ތައްމަނޫންތޯ  ެއހެންވީމާ،  ވެރި  ޓަކައި .  މަގ ފަހިކ ރ މަށް  މަންޒަރ ތަކަށް  އެފަދަ 

ރަވަރ  ނަތީޖާ އެ ފެންނަނީ. ެއއީ ދެމަސައްކަތްކ ރ މ ެގ  ޮގތެްއަގއި ިއދިކޮޅ  ޕާޓީތަކ ން ހިތްވަރ ދީެގން    ނެތް  މާދާރ ޒިން

ެއއީ ދައްކާ.  ކަމެއް  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ޒިންމާ  މިއީ  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  ކޮބައިތޯ  ބޭފ ޅ ން  ،ވާހަކަ.   ؟ނެގ ނ ތޯ  ނަށްއެ 

ފޮނ ވަމ ންދިޔަ ޤައ މާ ކޮވިޑ ެގ މި ހާލަތ ަގއި ފަތ ރ ވެރިން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖޭެގ އެންމެ ނާޒ ކ   
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ތިމާ މިހިރީ އިންޑިާއ    ،ައއ ޓް ޖަހަިއެގން ނިކ މެ  ެއ ޤައ މ މަތީަގިއ  މޭ  ،ޞާދީ މާހިރެްއ ކަމަށް ވެ ހ ރެ ތިއިޤ   ދެކޮޅަށް

ިއއްޒަތްތެރި   ؟ޤައ މަށް ހެޔޮއެދޭ ޮގތަކީ  މިއީތޯ  .ކިހާ ޗާލ ތޯ  .ދެނީޔޮ އެމި ހެ  ޤައ މަށޯ  އީ އެ  .އައ ޓް ޖަހަިއެގންނޭ ބ ނީ

ބޮޑެތި ޕާޓީތަކ ެގ ބޭބޭފ ޅ ން އިދިކޮޅ  މި ޤައ މ ެގ  ،ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް ައޅ ަގނޑ  ލަދ ަގނޭ. ލަދ  މި ަގންނަނީ ؛ރައީސް

 ލީޑަރ ންނަކީ  ޓެރި އެންމެ ބޮޑ  ޤައ ާމ ދެކޮޅަށް މިފަދަ ވާހަކަތަްއ ދައްކާތީ. އަޅ ަގނޑ  ހީކ ރީ އިދިކޮޅ  ޕާޓީތަކ ެގއްއަވަ 

ެއ   ށްއަދި ސަރ ކާރަ  އިފާނެ.ސަރ ކާރަށް ފާޑ ކިޔަ  . ނޫން،ޮގތ ަގއި  ެގނ ކ ރާނެ ބަެއއްދައ ލަތާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް  ވެސް

އިދިކޮޅ ކޮޅ ދިއިބޭފ ޅ ން   އެއީ   ވާންވެދާނެ.  ބޭނ މަކީ  ޕާޓީެގ  އިދިކޮޅ   ޖެހޭނެ.  އިދިކޮޅ    ،ވެސް  .  ވ ންސަރ ކާރާ 

، ައޅ ަގނޑ  އެއީ ދެން ފ ކެއް ބޮޑ ވަރ . އެހެންވީމާ  އިދިކޮޅ ވީމާނާ  ޔިތ ންމި ޤައ މ ެގ ރައް   ށް،އެހެންނަމަވެސް، ދައ ލަތަ

  މި  ރާއްޖެއިން އިދިކޮޅ  ޕާޓީެގ ެއްއެވސް ރޯލެއް އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނެއޭ. ހަމަ އެންމެ ކަމެއް  މިމިއަދ     ،މިދަންނަވަނީ

ައހަރ  ނިމިެގން މި  5އަހަރ ،    4އޮތީ.   ައއ ޓް ކިޔާލަކިޔާލާ. މި ރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދީ   ،ދަނީ  ވަނަ  އިންޑިއާ  ހަމަ 

ޮގތ ން ފާޑެއް ކިޔަން އެނެގނީެއއް   ތ ން ެއކަށީެގންވާ ފާޑެއް ކިޔ ނީކީ ނޫން. އިޖ ތިމާޢީ ކަންތަކާ ބެހޭޮގ  ކަންތަކާ ބެހޭ

އިންޑިއާ އައ ޓ . އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ  ،  އ ޓ . އެނޫން ެއްއވެސް ކަމެއް ނެތް ނޫން. ހަމައެކަނި މި ކިޔަނީ އިންޑިއާ އަ

  އިންޑިއާ ައއ ޓ  ކަންނޭނެގ. ހޭލެވެނީ ވެސް އިންޑިއާ ައއ ޓ . ބޭރަށް ނ ކ ތީމާ   ،ނިދަން ގެއަށް ވަދެފައި ވެސް ބ ނާނީ

މީހ ންެގ. މިީއ   ން ކަމެއް ނެތް މިބޭރަށް ދާންވީމަ ެވސް އިންޑިއާ އައ ޓ . އެނޫ  . އަދި ރާއްޖޭންވެސް އިންޑިއާ ައއ ޓ 

ދެން އަރަތެއް ކަހަލަ ކަމެއް. ކ ރީ ޒަމާނ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ކ ޑައިރ ަގއި ނިދަން އޮށޯވެެގން ކިޔައިދޭ ވާހަކައެއް ކަހަލަ 

ބޭފ ޅ ން ިމ  ެއްއވެސް ކަމެއް  މިނޫން  މިއީ.  އެހެންވީމާ،    ، ެގނ ނޭމިހާރ  ކ ރާކަށް    ނަށްކަމެއް  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ހ ރި ނާޒ ކ ކަމ ެގ  އި  އަދި މިކަމ ަގ  އި،މި ރިޕޯޓަކީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވަރަށް ރަނަގޅަށް މަޢ ލޫމާތ  ހޯދަ  ،ަގނޑ  މިދަންނަވަނީއަޅ 

މި ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  ނިންމާލަމ ން ވެސް ހަމަ   .ވަރަށް ފ ރިހަމަ ރިޕޯޓެއް  ފައިވާ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތަްއޔާރ ކޮށް

އަޅ ަގނޑ މެން    ،ކ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވާ އަނެއް ނ ކ ތާއަކީ ންނަވަމ ން. ހަމަ އެއާއެ ދަ  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ

  ! އިދިކޮޅަށް ނ ކ ރާށޭ ކަންކަން ދައ ލަތާ ،ޙަޤީޤަތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  އެ ބޭފ ޅ ން އަރިހ ަގއި ހަމަ އެދެން ؛އިދިކޮޅ  ޕާޓީތައް 

  ދައ ލަތް ހިމެނިެގން މި   އީއެ ؛ދައ ލަތަކަށް   އިސަރ ކާރާ އިދިކޮޅަށް ތި ބޭފ ޅ ން ނ ކ މެ ފާޑ ކިޔާށޭ. އާންމ  ރައްޔިތ ންނާ

ެއއްކޮށް. އެހެންވީމާ، އާންމ  ރަްއޔިތ ންނާ   އެ ދައ ލަތ ަގިއ ހިމެނޭ އެންމެހައި ރަްއޔިތ ންނާ  ، ވަނީ ެއ ދައ ލަތ ެގ ތެރޭަގިއވާ

މާޔަތްކ ރަން. ހިޖެހޭ  ތ  އެބަ  ހަޤައ މީ މަސްލަ  ެގއަޅ ަގނޑ މެން  !ށޭއެްއކޮށް ދައ ލަތާ އިދިކޮޅަށް ތި ބޭފ ޅ ން ނ ނިކ ންނާ

ނެތި. އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ    ސް މިއަދަކ  ނޫޅެވޭނެ ޤައ މ ތަކ ެގ އެހީތެރިކަންސް، ބޮޑ  ޤައ މެއް ވެދ ނިޔޭެގ ކ ޑަ ޤައ މެއް ވެ

 ވަރ ެގ... ވޭ ވަކިން އ ޅެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް.  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ

 

 : ކަދެްއކެވ ންވާހަފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް 

ލީމަ ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތައް އެބަ ސާފ ކޮށްދޭ  އިިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިމ ރިޕޯޓަށް ބަލަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ކޮމިޓީން ިމ މައްސަލަ ނ ބެލޭނެ ކަމަށް.    241ދިވެހި ރައްޔިތ ން ަގބޫލ ކ ރޭ    ،މަކީދިވެހި ރަްއޔިތ ންނަށް. ފ ރަތަމަ ކަ

  ،ލާފަ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިރަްއކާތެރިކަމަށް ޓަކައި ބޮޑ  ރިޕޯޓެއް ެއކ ލަވަ   އިމާޔަތާހިއޮތީ ަވކި ބައެްއެގ    ކޮމިޓީން މި  241

މ ސްތަޤ ބަލާއި ރައްޔިތ ންެގ  މ ސްތަ  ،ދިވެހި  ދަރިންެގ  ރަްއޔިތ ންެގ  ކ ޑަދިވެހި  ޤައ މީ   ،ނަމަވެސް  ޤ ބަލަށް  ނޫނީ 

ނެތް. ހަމައެކަނި މި ރިޕޯޓ ން ފާހަަގކޮށްދެނީ   މި ނ ރައްކާވާ މިންވަރ  ވެސް މި ރިޕޯޓ ން ބަލާފައެއް  ސަލާމަތަށް ކިހާވަރަކަށް

ފ ޅެއް.  މްރާން ކިޔާ ބޭޢިނަމ ަގއި މި އިންނަނީ    އެފެާއޒް  ލިއިރ ަގއި. ެއއީ، ހޯމް އިދެ ކަމެއް ައޅ ަގނޑ  މ ޅި ރިޕޯޓ  ބަލަ

ލީމަ މ ޅި އިއޮންނަނީ ސީ.ޕީ ޙަމީދ . މި ދެ ބޭފ ޅ ންނަށް ބަލަ  ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ ފަރާތ ން މަޢ ލޫމާތ  ދީފައި މި  ؛ޕޮލިސް

ދ ލ އިންޞާފ  ޢައޭެގތެރެއިން އެްއ ބޭފ ޅަކީ ދީނީ ނަމ ަގއި ނ ކ ންނަވަިއެގން    ،ރިޕޯޓ  ފ ރިހަމަކ ރެވިެގން މި ދިޔައީ. ެއކަކީ

މަސަްއކަވަދައްހޯ ބޭފ ޅާައކީން  އަނެއް  ބޭފ ޅެއް.  އިދާރާއިން   ،ތްކ ރެއްިވ  ފ ލ ހ ންެގ  މަޢ ލޫމާތ ތަކެއް  އިންޓެލް 

ތަނ ން ަވޒީފާއިން ވަކިކ ރަްއވާފައި ހ ންނެވި ބޭފ ޅެއް. ދެން އެ ތަނ ެގ ތެރޭގައި ތެދ  މަޢ ލޫމާތ ތައް   ލީކ ކޮށްލަިއެގން އެ

މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެްއވަފާނެ ކަމަށް ދިވެހި ރައްޔިތ ން މިއަދ    ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ރަނަގޅަށް  ،ރައްކާތެރިކ ރ ާމއި

 ލާފައި މި އިނ ކ ރޭ. އެހެންކަމ ން، މި ދެ ބޭފ ޅ ން ދެއްިވ މަޢ ލޫމާތ ތަކ ެގ މަްއޗަށް ހަމައެކަނި ރިޕޯޓ  އެކ ލަވަ  ަގބޫލެއް

ވިދާޅ ވިހެންއޮ މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރެާގ  ނައިފަރ   ދެންމެ  ހަދާފައި   ެގރ ކާރ ސަ   ،ސަރ ކާރ ން  ،ތީ.  ރިޕޯޓެއް 

ހިއްސާ ހަމައަށް  ކ ރަނީ  ރައްޔިތ ންނާ  ރައްޔިތ ންނަށް  މި  ދިވެހި  މީެގން  އެްއޮގތަކަށް   ނ ރައްކާވާ.  ވެސް  ހިސާބ  

  ،ހިސާބަކީ  ދިވެހިންނަށް މި ނ ރައްކާވާ ؛އެކީ ފާހަަގކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޔާ  ފާހަަގކޮށްފައިނ ާވކަން އަޅ ަގނޑ  ހިތާމަ

ޤާނޫނ ައސާސީެގ  ދިވެހިރާ އެބަވޭ  237އްޖޭެގ  ބަޔާންކޮށްފައި  ސާފ ކޮށް  ާމއްދާަގއި  ޚިދ މަތްތަކ ން   ،ވަނަ  ސަލާމަތީ 

ރައްކާތެރިކޮށްދެްއވަ ެވރިކަން  އަމިއްލަ  ރައްކާތެރިކޮ  ވާހަކަ.  ންވާނެދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ވެރިކަން  .  ވާނޭދޭންށްއަމިއްލަ 

ހެނދ ނ  ދަންފަޅީަގއި    .ލެްއވީމަ ެއނޭގނެއިސް ލިސްޓަށް ބައްލަވަ ހ މި ބަމިތިބީ،  މިއަދ    ؟ކ ރެޭވނީކިހާވަރަކަށްތޯ ރައްކާތެރި 

. ޭއަގިއ  ތަނ ަގއި ވާހަކަދަްއކަާވ ބޭފ ޅ ން ވާހަކަދެްއކެވީ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އާދޭސްކ ރަްއަވއިެގން މި  ސް ލިސްޓ ޖ ބަ

 ފ ޅ ން ަވރަށް މައްސަލަތައް ހަލ ިވކަމާވެސް ނޫން މި ބޭފ ޅ ންނަށް. އޭެގތެރެއިން އެ ބޭ  އެއް އޮތް ެއއްޗެއް އެނިގލެްއވީ 

ކަށް ޤައ ެމއްެގ ދިފާޢ ަގިއ  ޔަނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ީމަގއި ކ އްލި   އޮތީ އެ ވާހަކައެއް  . ޭއެގ މިއެކީަގއި ނިިމެގންދާނޭ

  ހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން މި އ ޅެނީ ދެ ޤައ މެއް ޖައްސާކަށް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން ވާ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ؛ވާހަކަދަްއކަން

 ،ހ ރި ވާހަކަ. މި ދަންނަވާ  ދައްކަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހެދިފައިހ ރި އެއްބަސްވ ންތަކ ެގ ތެރޭަގއި ބޮޑެތި ކަންބޮޑ ވ ންތައް   މި
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ހަމަ ޖީލާ  އޮތް  އަންނަން  ވެރިކަމެއް  ރައްކާތެރި  ބ ނާ  މި  ހަމައައަޤާނޫނ އަސާސީ  ޖީލާ  އޮތް  އަންނަން  ދެން  ށް ށް، 

އެއްބަސްވ ންތަކ ަގއި އޮތީމަ. އެ ބިރ ވެރިކަން ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ހިތްތަކ ަގއި އޮތީމަ. ފޯރ ކޮށްދެވެން ނެތް ވާހަކަ އެ  

  ބި ދައްކަނީ ސިފަިއންެގ ތެރޭަގއި ތިބި އިސް ބޭބޭފ ޅ ން. އެ ވާހަކަ އެ ދައްކަނީ ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭަގއި ތި  އެ ވާހަކަ އެ

ތޯ އެ ތިއްބެވީ. ޖ ޑީޝަރީ މ ޅި މ ށ ތެރެއަށް ލައިެގން ފައްތާލަިއެގންނޫން  އްއެއިސް ބޭބޭފ ޅ ން. އެ ބޭފ ޅ ން ކަރަށް މަޅި

މި ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން މި   .މި ސަބަބަށް ޓަކައި. މި ކަންކަން ފޮރ ވ މަށް ޓަކައި ؟ ތިއްބަވަނީ. ކީްއެވެގންތޯ ތިނޫންތޯ 

އަދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކިޔަނީ މި ސަބަބަށް ޓަކައި، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއިންޑިއާ މިލިޓަރީ އައ ޓޭ މި    ،ދަންނަވަނީ

ހ ރިހާ ތަނަކަށް  ؛ކަމެއް ނެތް  އަދި އެހެނިހެން ދަންނަވާނެ  ،ކ ންފ ނިތަކާއި   ،މ ޅި ރާއްޖެއަށް ބަލާއިރ  ރިސޯޓ ތަކާއި 

ވަޒީފާ  ބަލާއިރ  ެވސް  ޒ ވާނ ންނަށް  ދިވެހި  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  އެކިެއކި  ވެސް  މިހާރ   ބައިވަރ .  ތިބި  އެބަ  ނެތިފައި 

ޮގތްޮގތަށް މިއަދ  ވަޒީފާތަްއ ފ ރަމ ންދަނީ ކޮންކޮން ބައެްއކަން ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ސާފ ވެެގން    އެކިއެކި ،  ނަންނަމ ގައި

ޑޮލަރަށް   100 ؛ނ ޭވ، ރަނަގޅ މެ  އްގެ އްހަަގިއ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހި ރައްޔިތ ންނށް  އި އެ ދަނީ. ކ ދިކ ދި މ ސާރަ

ލީމީ ޤާބިލ  ދަރިން އެބަ ތިބި މި ރާއްޖޭަގއި. އެހެންނަމަވެސް، މި ހ ރި. ތަޢ  . ެއއަށްވ ރެ އަގ  އެބައްމަސައްކަތްކ ރާކަށެ

އެ ތަންތަނ ން ވަޒީފާ ނ އ ފެްއދިެގން އ ޅޭއިރ  މި ތަނަށް   ،މިދެންނެވި ސަބަބަށް ޓަކައި ބޮޑ  އާބާދީއަކ ން   ،ެގންނަނީ

ހ ންެގ ޖީބ ތެރޭަގއި ތިބި މި އެއްބަސްވ ންތައް ހެދިފައި ހ ރީމަ. އެ މީ  ،ލަނީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްއިެގނެއްސަ މި އަޅަ

ޤައ މަށް  އޮތޭ.  އެބަ  ނ ރައްކާ  ޤައ މަށް  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  ދެނީ  މި  މަޢ ލޫމާތ   ކޮމިޓީައށް  ިމ  އަިއއްސަ  ބަޔަކ  

އަޅ ަގނޑ މެންެގ މިނިވަންކަން ގެއްލޭ    ،ދަންނަވަނީ. ޤައ މަށް ނ ރައްކާވަނީ ނ ރައްކާާވ އަނެއް ސަިއޑޭ އަޅ ަގނޑ މެން މި

ނީ. މި ޤާނޫނ އަސާސީަގއި މި ބ ނާ މިނިވަންކަން އަޅ ަގނޑ މެންނާ ހަމައަށް ނ ލިބިެގން އ ޅޭ ވާހަކަ އްކަވާހަކަ މި ދަ

އިޤ ތިޞާދީ   އަމިއްލަ  މިނިވަންކަމ ަގިއ،  އަމިއްލަ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންކަމ ން،  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  މިދަންނަވަނީ، 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ އެއަށްވ ރެ ފ ދ ންތެރި   ،ހޭހަރަކާތް ހިންގ މ ެގ ޤާބިލ ކަން ހ ންނަން އެބަ ޖެ 

ރިޕޯޓަކަށް  ،ނަމަ ދިވެހި ރަްއޔިތ ންެގ ދިވެހި ލޭ ހިނާގ ދަރިއެއް ހ ރި ،ލަނީއެހެންކަމ ން، ައޅ ަގނޑ  މި ގޮވާޤައ މެއް. 

 ސް.  ވޯޓެއް ނ ދޭނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޖާބިރ . هللا  މެންބަރ  ޢަބްދ ރިްއޒަތްތެކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 
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ނޑެން ކެއަޅ ަގނޑ މެން  ޔެއާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ މި ދ ނިޔޭެގ ޤައ މެއް. އެހެންވީމާ، ދ ނިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އިންޑިއާ  .ޕީ.ޕީ ޮއވެެގން  ޕީ.ޕީ.އެމް  ވެރިކަމ ަގއި  ރާއްޖޭެގ  އަދި  އަޅ ަގނޑ .  ކ ށްވެރިކ ރަން  މަސަްއކަތް  ކ ރާ  އެމ ން 

މެން ޗައިނާާއ  އަޅ ަގނޑ  ؟އޭރ ަގއި ކީއްެވެގންހޭ އެހެން ހެދީ،  މީހ ންނަށް ރާއްޖޭެގ އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ނ ދީ ޮގސް

އޮ ގ ޅ ން  ޔޫނިއަން  ވެސް  ޔޫރަޕިއަން  ޮގތަކަށް  ޤަންނަންޖެހޭނެ.  ތަހ ޒީބ   އޮންނަންޖެހޭނެ.  ގ ޅ ން  ވެސް  އ މ ތަކާ 

ނޑަށް ވަދެ އެ ހިންިގ ހަނގ ރާމައިަގއި ވެސް އެީއ  ދައިއްޔެަގއި   ؛އަޅ ަގނޑ މެން އ ޅެންޖެހޭނީ. ނާތަހ ޒީބ  އ ސޫލަކަށް

ންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނޫން. ފ ލ ހ ންެގ އިސްވެރިޔަކަށް ިމ ރާން ކ ކ އްޖޭެގ އެްއވެސް ޕޮލިޓިކަލް ޒިންމާދާރ  ޕާޓީއަރާ  މި

މްރާނ ތާ. ހަރ ކަށި ފިކ ރ ެގ މީހ ން ތަމްރީނ ކ ރާ ބްރިޭގޑެއްެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑެްއ  ޢިއިޚް  ވާނީ ޝަ ހ ންނަން،  ވަގ ތ  ހ ރީ

ޝަ ޝައްމްރާނެޢިއިޚް  ނ ދެކެން  ބޭފ ޅެޢިއިޚް  .  ރަނަގޅ   ވަރަށް  ދެކެނީ  އަޅ ަގނޑ   ޮގތ  މްރާން  މަކ   އެކަ  .ަގއިއްެގ 

 އޭނަ   ެގ ކ ރިން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ2:30ާމާލޭ ަގޑިން    ،މީދ ކ ރަނީންއެހެރީ އިނޭގތޯ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  އ   ފެއިލްވެފައޭ

އްޖެ ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ   ވެ  ރާ ހަމަޖެހެންބ ރާއްޖެ އަލ ން އަނ  ،މީދ ކ ރަނީންައދި އަޅ ަގނޑ  އ މ ން ވަކިކ ރާނެ ކަމަށް.  ާގމަ

 ޔައިެގން ވާހަކަ ނ ދެއްކޭނެ މިތާކ . އިންޑިއާ ޮއންނާނެ މިތާ. ޗައިނާ އޮންނާނެކިޓޭ  މި ރިޕޯޓަށް. އިންޑިއާ އައ   ދ ކ ރަންއީތާ

ތިބޭނެ. ޔޫރަޕ ލަ. ސްރީމިތާ މީހ ން  ައޅ ަގނޑަ ތިމީހ ން    ންކާ  މީހަކ ކަބޭނެ.  ާއ  ޑި މިތާ އިން  ، ށް ނ ފެނޭ ސިފައިންެގ 

ވ ރެ ިގނަ    ތަންތަނަށް ދަތ ރ ކ ރަން. ހަމަގައިމ  ވެސް ޔާމީނަށްެއކި  އްޖޭެގ  އަޅ ަގނޑ  ވެސް ރާ.  ކ ސިފައިންެގ މީހަ

ދަތ ރ ކ ރަން   އަޅ ަގނޑ   އިއެހެންވީ  މިހާރ .ތަންތަނަށް  ފެންނާނެތާ  އަޅ ަގނޑަށް  ތިބިއްޔާމާ،  މިތާ  މީހ ން  .  ންޑިއާ 

ެއއްޮގތަކަށް ވާންވީކީ ވެ އެހެންވީމާ،  ނޫން  އެހެނެއް  ސަރ ކާރ .  ސް  ހ ންނަ   ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ   އެއިރެއްަގއި 

ަގންވާނީ  އްޖެ ހިންރާ  ނ ާވނެ. މިންެގ ސަރ ކާރ  ހިންަގއިވާއ މެއް ލައް ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ހިންެގންވާނެ. ެއްއވެސް ޤަ ރައީސ 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގޖޭރާއް  މި މި  ާވލ ކޮށްފައިހަން  ސީނޫނ އަސާ ޤާ  .  ހިން  ވާނީ  ހިންަގމ ގ ރާއްޖެ  ންދަނީ.  މަށް. 

ަމއްސަލައަކީ ދިމާވި  މިއަދ   ނަކީ ައޅ ަގނޑ މެން  ، އޭެގތެރެއިން  ބައެއް.  ބަރޯސާކ ރާ  ހާލަތަށް   ޓޫރިޒަމަށް  ދ ނިޔޭެގ 

ިގނަ މައްސަލަތަކ ަގއި ދ ނިޔޭެގ    ށްން ވަރަބ ެގ ސަބަ  19-ޔޫކްރެއިން ހަނގ ރާމައިެގ ސަބަބ ން އަދި ކޮިވޑ  !  ހިނާގބަލަމާ

. ބީމީދެްއަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މި ތިންޅ ަގއި ޗައިނާއިން ޓޫރިސްޓ ން އަންނާނެކަމ ެގ އ ދަނޑިވަ  ދ  މި އޮތީ. މިޞާތިއިޤ 

ަމދ ވަމ ން. އެހެންެވއްޖެޕ ޔޫރަ މިހާރ  އިންޑިއާެގ   ،ަވންޏާ އިންޑިާއއިން އަންނަ ޓޫރިސްޓ ންކަމަށްން އެރަިއވަލް ދަނީ 

އެތަްއ    އަދި  ،ްގލަދޭޝް އެމްބެސެޑަރ  ހ ންނަވަނިކޮށްއަދި ބަން  ،ނޫސްތަކ ަގއި އިންޑިއަން އެްމބެސެޑަރ  ހ ންނަވަނިކޮށް 

ސެމްބްލީެގ ރައީސަކަށް ހ ންނަވަނިކޮށް  ލް އެޔޫ.އެންެގ ޖެނެރަ  ،މިނިސްޓަރ  އެއީ  އަދި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ؛ބައިވަރ  

މިވަރ   ނމިތާ ހިނަގަގއި  މިއީ ސިޔާސީ  އިހަރަކާތެއް  ކަމަކ ނ ދާދިޔައިމަ  ހަދައިެގން  އެޮގތ ން ސިޔާސީ ނެތާ.  ކަމަކަށް 

ނ ވާނެ.  ނ ވާނެ އަދި ެއ ޕާޓީ ވެސް ައއިސްެގންެވސް ވެރިކަމަށް އަންނަން އ ޅެެގން  ރައީސް ޔާމީންތެރެއިން  ކަންތައްތަކ ެގ  

  އެންމެ  ؟މި ލާރި ލިބެނީ  ޖެހޭ. ކޮންތާކ ން  ލަން އެބައި ބަލަސް އަށް ވެ ރީއަޅ ަގނޑ މެން އިންޑަސްޓްރީ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓް
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ކަހަލަ  މިމިތާ    ޕީއަކަށް ެއކައްޗެއް ވެސް ނ ދޭ. އެ ލާރި ނެިގ ޕާޓީތަކ ން.ޑީ.އާރ   ،ފަހ ން ވެސް ޕާޓީތަކަށް ލާރި ބެހިއިރ 

ކޮމިޓީން    241ވާނީ. ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ    ، ބޮޑ  މައްސަލައަކަށްިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއ ފައްދަންޏާ    ހަންާގމާ

މިފަދަ   މެން ޤައ މ ގައިކަންތަްއތައް ކ ރާނީ. އަދި ކޮށްފައި ޮއންނާނީ ވެސް. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ   މާދާރ ކޮށްންވަރަށް ޒި

މެންެގ ޤައ މ ަގއި  ޑ އަޅ ަގނ  ! ދެއްވާައޅ ަގނޑ  ނިންމާލަން ފ ރ ޞަތ ،   ރައީސްތެރިިއއްޒަތް ؛ތަްއ ކ ރާ ފަރާތް އްކަންތަ

އަޅަންވީ. މިފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅ މ ެގ ކ ރިން  ތްތަކާ ދޭތެރެ ފިޔަވަޅ  ެއ ފަރާ  ، ތައް ކ ރާ ފަރާތްތައް ހޯދައިއްމިފަދަ ކަންތަ

 ބަލާއިރ ަގިއ  ންއ މަކީ ވަރަށް އަނެއްހެޤަހާރ  މި  މިފަދަ ކަމެއް ދިމާނ ވާނެ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން ތަްއޔާރަށް ތިބެންޖެހޭނީ. މި 

ންދަނީ. އަދި ވާނ ވާެއްއ ަމރ ވަމ ޔަކ   އެތައް ބަ  ނޫން. އެހެންވީމާ، މީހ ންތައް މަރ ވަމ ންދަނީ. ނޭނޭގ  އްއެހާ ޕީސްފ ލެ

އެހެންވީމާ އެނޭގ.  ޤަނ އެއް  ކަންތައްތަކެްއ  ބަިއވަރ   އެތައް  އެބަ  އ ،  ސިނާރިއޯއިން  ާގނހިމ ަގއި  އ ނދަޫގ  މި   .

ރައީސް އިބްރާހީމް ކޮބައިތޯ    ،ފެނިެގން މި ދަނީ މި މަޖިލީހަށް ބަލާއިރ މިއަދ     ނަށްއަރަިއަގތ މަށް ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެން

އިޚް  ތޯ ޝަކޮބައިބައި ައޅަންވީަމ ބަރާބަރ .   ؟ބްރާހީމްކޮބައިތޯ ޤާސިމް އި ؟ންެގ ޕާޓްނަރ ލިޝަނ  ެގ ކޯމ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް

ޙައްމަދ  ޞާލިޙަށް  މ ރައީސް އިބްރާހީމް    ހިރީ ނޫންތޯ. ހަމައެކަނި އަޅ ަގނޑ  މިއްނެތެ ؟މިތާނގައި  ެގ މީހ ންޕާޓީ  މްރާންޢި

ބައެއް އޮންނަންވާނީ.    ށް ނޫންތޯ ބޮޑ ޑައަޅ ަގނ  ،ތަނ ަގިއ. އެހެންވެއްޖެްއޔާ  ޕާޓީެގ މީހަކަށް މި  ށްން ހ ރި މީހަކަތާއީދ ކޮށްެގ

ސަރ ކާރ    ،ނޫންތޯ ޤާސިމްމިއަދ  ތިބެންޖެހޭނެ ؟ނީޅެ އ މި  ެގންދީށް ނ ޑަކީއްެވެގންތޯ އަޅ ަގނ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޕާޓީެގ މީހ ން.    މްރާންޢިިއޚް  ކޮބައިތޯ ޝަ ؟ޖ މްހޫރީ ޕާޓީެގ މީހ ން ކޮބައިތޯނޫންތޯ.  ހޭނެންނަންޖެ ދިފާޢ ކ ރަން މިތާ ހ 

އަދި އަޅ ަގނޑ  އެންޑޯސްކޮށްެގން އަޅ ަގނޑ  ރައީސް  ނޫންތޯ.  އްނެތެ ؟މިތާ  ކޮބައިތޯ ރައީސް މައ މޫން ޕާޓީެގ މީހ ން

 ؟ތެރި ރަީއސް. މިއީ ކޮން ކަހަލަ ބައެއްއިއްޒަތްނ ކ ރޭ  ދާއިރ  މިއިން މީހަކ  އެންޑޯސް ވެސް  ަވިއެގން މިހާ ބާރަށްޮގ

ދ  ވެސް  އީށް ތާ މީހ ން ނިންމައިފި. ރައީސަ  މި  އިފަރިއްކ ޅ އްވަ   ، ހ ރިހާ އެއްޗެއް ކައި  ންރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ އަތްޕ ޅ  

ރައީސްެގ    މި ދަނޑިވަޅެްއަގިއ  ކަހަލަ  މި  ނ ކ ރޭ.  ނ ބ ނަނީގ  އްހަމީހ ން  ވެސް  ބަހެއް  މިއޭަގިއ  ައޅ ަގނޑ   ދަނީ   . 

ދިފާޢ ކޮށް  ރައީސް  ޤާސިމް އިބްރާހީމް   ؛ށް ތާއީދ ކ ރާ ރައީސަ  ،ށްނަން ރައީސައިލާބަރާބަރަށް ބަލަމ ން. އަޅ ަގނޑ  ދައްކަ

މްރާން. އެ ޕާޓީެގ  ޢިއިޚް  ން ހ ރީ ޝަދެފ ރަތަމަ ނ ވެސް އާދޭ.  .  . ނެތެއް ނޫންތޯފައި ހ ރި އަދަދ ވާހަކަދައްކަ މިތާ ވާ

 ؛އްޔޫމް. އެ ޕާޓީެގޤަލް. ދެން ހ ރީ މައ މޫން ޢަބްދ ނޯއ މ  ހިންަގނީ އެ ީމހ ންތް. މ ޅި ޤަނެހަމަ އެންމެ މީހަކ  ވެސް  

ވާހަކަ.   މި ކަހަލަ ހާލަތެއްަގިއ އޮތް ކޯލިޝަނެއްެގ ؟ތް. ދެން ކިހިނެއް ހަދަނީނެއ މޫނ ެގ ދަރިފ ޅ  އެ ޕާޓީއަކ   ފ ރަތަމަ މަ

ވަޑައިަގންނަވާށޭސީދާ   ެއއްކޮށް  އަޅ ަގނޑާ  ހަދައިެގން  ކޯލިޝަނެއް  ޞާލިޙް   !ސާފ   މ ޙައްމަދ   އިބްރާހީމް  ރަީއސް 

 އްދަތެކޭ. މި މ ލިޝަން ހަދަންވާނީ ކ ރިންނޭ. މިހާރ  މި އޮތީ ވަރަށް ކ ރ   އެއްބ ރ ން ޮގނޑީަގއި ބައިންދާނީ. އެކަމަކ  ކޯ

މ30ިޑަށް ދޭންޖެހޭނެ %މ އްދަތ  ދެންޏާ ދެން އަޅ ަގނ ެއވެސް ވަރަށް   މި ދިޔައީ.  ށް ޗައަށްވ ރެ މައް   15ހާރ  %. 

،  ތިނެއެްއވެސް މީހަކ     އިމަތިވަނީ އިނޭގތޯ. ެއއީ ކޯލިޝަނ ަގ،  މަތިވަނީވިސްނަިއެގން އަޅ ަގނޑ  މި ދަނީ. މިހާރ   
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ކަ ހ ވީމާ، މިހެންއެހެން  !  އެއްކޮށް. އެހެން ނަހަދާށޭރައީސާ  މި ނ ކ ންނަންޖެހެނީއަޅ ަގނޑ  އެކަނި   ކަށް ތަތައްންރި 

އެބަ ފިޔަވަޅ ައޅަން.    ރައީސް  އެްއޗެއް.  ޖެހޭ  ބަދަލ ކ ރާ  މީހާކެބިނެޓަކީ  ލާ    ވީމަނާޤާބިލިއްޔަތ އޭނަ    ވަޒީފާއަށް 

ޔޯާގ    ގޮވައިފިއޭ،އެ ބޮން  މެން މިތާ ތިބެެގން  ނާނެ. އަޅ ަގނޑ ންޖެހޭނީ. އެ ބާރ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް އޮންރަކ ރ ދ 

ައރައިެގ ަގޔަށް  މީހ ން  ތިބި  ވަދެ ސ ޕާއަށް ދެން އަރައިަގންނާނީ.  .  ފިއޭންހަދަން    ދާ ރޭޓ ަގއި ދަންޏ   މިސ ޕާއަށް 

ހޭ ނޫންތޯ  ޖެ  މެން އެބަނެ. ޓޫރިސްޓ  މީހާ ަގިއަގއި ތަޅަިއެގންފާނެ. އަޅ ަގނޑ ފާތަކ ަގއި ވެސް މިކަން ހިނަގިއެގންރިސޯޓ 

ން ވެސް  ހ ންެގ ތެރޭަގއި ތިބި މީސިފައި  ،ވެސް   ަގއި މީހ ންފ ލ ސް ތެރޭ   ،އަޅަން. މިފަދަ ޮގތަކަށް ތިބިޅ ކ ރިއާލައި ފިޔަވަ 

ކޮމިޓީއަށް ރަނަގޅަށް އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ   241 ؟ފިޔަވަޅ އަޅައި ބޭރ ކ ރަންވީ ނޫންތޯ. ކާކ ތޯ މަނާކ ރީ އެ ކަންތައް

އަމަން ބަލަހައްޓާ ބޭފ ޅ ންެގ ތެރޭަގއި މި ކަހަލަ ހަރ ކަށި    ،ލ ހ ންނާއިރާއްޖޭެގ ފ   މި  ، ާއއިޔާ ޖޭެގ އަސްކަރިއްއްރާ  މި

އަޅަ އްތަ ޅ ފިޔަވަ މަ އި  އެންމެން  ހ ރިހާ  ފެންނަ  ކަމަށް  އަޅ ަގނޑ ދ މ ން  ާގފާނެ  ޤަރ ކ ރަންވީ.  ސ ންމެންެގ   ނީއ މަކީ 

 . މަރިޔަމްމަނިކެ ވިދާޅ ވަނީ... ނޫންމަ ބ ނެެގނެއް ކީ  ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  ެގ މަންމަ އަޅ ަގނޑަށްމ ސްލިމ ން. އަޅ ަގނޑ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ހ ޅ މާލެ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒް.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާލެހ ޅ 

އާ ސިފައިން  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންޑި   ، ހ ށަހެޅި ރިޕޯޓ މިން  ކޮމިޓީ   241އާދެ! މިއަދ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

  "އިންޑިއާ ައއ ޓް" ެގންދަވާ  ޔާމީން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް ިއސްކޮށް ހ ންނަވަިއެގން ކ ރިައށްهللا ދެކޮޅަށް ރައީސް ޢަބްދ    ތިބ މާ

ޤައ މ ެގ ދެެމދ ަގއި އޮންނަ ާގތް ގ ޅ މަށް ދެ  އަދި    ،ބަބ ން ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާ އޮތްކާތަކީ ެއކަމ ެގ ސަރަހަ

އިާވ  ފަ އެ މަްއސަލަ ބައްލަަވއިދެްއވ ން އެދިަވޑަިއެގން ހ ށަހަޅ އްވާ؛ ހީނަރ ކަން އައ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮތް ކަމެއް ކަމަށް

ހަމަޔަށް ތާއީދ ކ ރަން. އަދި އަޅ ަގނޑ  ކޮމިޓީަގިއ ވެސް  ށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރިޓަރިޕޯޮގތ ެގ    މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމި

ހ ށަމިޮގ ފާސްކ ރ މަށް  ރިޕޯޓ   މި  އަޅާފަިއވާނެ.    ތަށް  ރައީސްވެސް  އަދި  އިްއޒަތްތެރި  ބަިއވަރ .  ސަބަބ ތައް  ީމެގ   ،

މި ހަރަކާތ ެގ   ،ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް މިކަމ ެގ ސަބަބ ން  ،މި ދިޔައީ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި އެނިގެގން

 ންނ ޖެހޭ ފިތ ނަވެރިކަމާއި ފަސާދަވެރިކަން ރައްޔިތ ންެގ ތެރޭަގއި އ ފެދިެގންދާއޮންނާ  ކޮންމެހެން  ،ބަބ ން އެތައް ބައިވަރ  ސަ

ދަނީ ޤައ މީ ސަލާމަތ ެގ ނ ރައްކަލަކަށް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް    މި   ސަބަބ ން ބަދަލ ވެެގންެގއޭޙަޤީޤަތ ަގއި  ތަން.  

ވ ރެ    އޮވޭ. ސިޔާސީ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި އޮތ މަށް ޮގތ ަގއި ބެލެވިފައި އެބަ  ެގއީ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ކަމެއް ފަހަރ  މި  ިގނަ

މިއީ   ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ފަހަރެއްަގިއ އިދިކޮޅ  ފަރާތްތަކ ން  ެގރި ކަމެއްޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާތެމިއީ  
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ކަެމއްސިޔާ ރަްއޔިތ ންނަމ  ކަ  ސީ  ދެކިެގން  ކ ރާަގިއ  އެކަން  ޓަކައި  ވިސްނައިދިނ މަށް  އެކަން  ފެނޭ.    ށް  އެބަ  ތަން 

ެގން  ޔާީމން އިސްެވ ހ ންނަވައި هللا ނޭގ ރައީސް ޢަބްދ  އެ  އެންމެންނަށް ވެސް އެބަ ނަށް،  އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެން 

ދެކެ    އިންޑިއާ  ހަމަ  ސަބަބަކީރާ ސަބަބ .  ކ   އެކަން  ،އްޖެވެބޭފ ޅާ ކިތަންމެ ތަނެއްަގއި ވިދާޅ    . އެމިކަން ކ ރަްއވާ ސަބަބ 

ޚާބ  ެގއްލ ަވއިލ މ ެގ ައޑީަގއި  ތި ސީ އިންވަނަ އަހަރ ެގ ރިޔާ  2018،  ދެކެ ރ ޅިއަންނަ ސަބަބަކީ  ރ ޅިއަންނަނީ. އިންޑިއާ

އެކަން   އެހެންނަމަވެސް،  ނެތް.  ސަބަބެއް  އެއްވެސް  ެއނޫން  ަގބޫލ ކ ރެވޭތީ.  ޔާމީނަށް  ރައީސް  ކަމަށް  އޮތް  އިންޑިއާ 

ވިސްނައިފަހަތ ަގއި   ރަްއޔިތ ންނަށް  އ ބާްއވަިއެގން  މި  މީ  ،ނީޅެދޭން  އެ  ތިބީތީ  ރާއްޖޭަގއި  ސިފައިން  ން ހ އިންޑިއާ 

  ށް ކާނިވާ ރަަގންނަވާއިއިޑަ ވަބިލިބޭރ ކ ރ މަށް ތިމަންނާ ހިންާގ ހަރަކާތެކޭ. މި ވާހަކަ ެއއްކޮޅ ން ވިދާޅ ވެފައި ަމއިކެއް ހަމަ  

ަވރަށް   ހަމަ  ވެސް  ވިދާޅ  ސަރަޙައްދ ަގއި  މިމަތި  ، ވޭސާފ ކޮށް  ކ ރަނީ  ކަންނާ  މި  އިންޑިއާމިން  ދެކެ    ހެންވެެގންނޭ. 

ދ   ގ ސައެ މަ  ؛ތްތެރި ރައީސްޒަ އިންޑިއާ ތިމަންނާެގ ވެރިކަން ބަދަލ ކ ރ މަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކ ރީތީއޭ. ިއއް  ،ރ ޅިއަންނަނީ

ދ ރަތީ ޮގތ ން  ގ   ޖެއަޅ ަގނޑ މެން ދިވެހިރާއްއަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް    ށް،ޤައ މަކަބޮޑ   ފަދަ    މީަގއި އޮެވެގން އިންޑިއާ

އިންޑިއާ ކަނޑ ެގ ރަްއކާތެރިކަމަށް    ،ތާއިހަނޑ ެގ މަސްލަ، އިންޑިާއ ކަމާންވީލައްވާފަިއ މި އޮތީ އިންޑިއާ ކަނޑ ަގއި. އެހެ

ައޅ ަގނޑ މެން މަގ މަްއޗަށް ނ  ލައި    ސަފަށް  ކ ރީ  ،ނެރެ  މީެގ ޙަޤީޤަތް ނޭނޭގ އެތައް ބަޔަކ  ކ ރިއަށް   ،މެކ ޓަކައި 

މަސައްކަތަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މިހާރ ން މި  ދެްއަގއި ކ ރާ  ގ ސޙަޤީޤަތް އެނޭގ ބަޔަކ  ފޮރ ިވެގން ތިބެ އެހެން މަ

ޓީަގއި ހަމައެކަނި ިމ ވާހަކަ ދެއްކީކީ ސަރ ކާރ ެގ  ތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޒަމިހާރަށް ހ އްޓާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އިއް 

ނޫ ހެޑްލައިންަގއި އިދާރާތަކ ންނެއް  ދ ށިން  އަޅ ަގނޑ   ހެޑްލައިނ ަގިއ  ން.  ނޫސްތަކ ެގ  އާންމ ވީމާ،  ރިޕޯޓ    މި 

އޮތް    ޙަޤީޤަތ ަގިއ އާންމ  ރައްޔިތ ން މި ރިޕޯޓ ަގއި ފާހަަގކޮށްފައި އެބަ  ،ނޫސްވެރިންނަށް ވެސް އެންެމ ބޮޑަށް ފާހަގަވީ

ލައިންތަކ ަގިއ އޮތް. އަދި  ޑްއޭ ބ ނިކަމަށް ހެ ޕީޕަލް ކަމިން  އިންޑިއާ ައއ ޓް   އެ ކަންކަން. ކޮޗިންެގ ެއއަރޕޯޓަށް ދިޔައިމާ

ހި ހަރަކާތެއް  ރަށ ަގިއ  މި  ކިޔަިއެގން  އައ ޓޭ  މޯލްޑިވްސް  ތިމަންނާމެން  އެރީމާ  ޓެކްސީއަކަށް  ންގައިފިްއޔާ  އިންޑިާއެގ 

ންމ  ދިވެހި  އާއްޔިތ ން ދައްކާ ވާހަކަ. އަދި  ރަމިއީ އާންމ ން ދައްކާފައި ހ ރި ވާހަކަ. ާއންމ  ދިވެހި   ؟ކިހިނެއްތޯ ވާނީ

އަދި ލިޔ މ ން ވެސް  އި  މެއިލާ-ެއކި އީކިއެފެާއޒަށް އެ   ނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންރައްޔިތ ން އެ ކަންކަމާ ކަންބޮޑ ެވެގން މި

އ ޅޭ އިންޑިއާަގއި ދިރި  ،ސް މިކަމ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންވެޮގތ ން    ނ ރަސްމީ  ،ެވސް  ޮގތ ން  އަދި ނ ސީދާ

ޙަޤީޤަތ  އެހެންވީމާ،  އެނިގެގންދިޔަ.  މަރ ޙަލާަގއި  ކޮމިޓީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޮއތްކަން  ހިއްސާކޮށްފައި    އިގަ ރައްޔިތ ން 

  ކޮމިޓީަގއި ތިބި ބަޔަކ  ބޭނ ންވެެގން ނިންމާފައި އޮތް   241  ތައި ސަރ ކާރ ން ބޭނ ންވެެގން ނ ވަގަ ލެއްހާސް  ވެ މިއީކީ ެއއް

މިރިޕޯ ޙަޤީޓެއް ނޫން.  މަްއޗަށްއީ  ހޯދ ން  ،ޤަތ ެގ  އެތަމިއީ  ތިއްބެވި  މި ކޮމިޓީަގއި  މަްއޗަށް  ހ ރިހާ   ހެންކ ެގ އަލީެގ 

ލެިވެގން  އިހ ޅ ވަ   ،ނ ދެްއވި ނަމަވެސް ައޑ ައއްސަވަިއެގން އަދި އެ ބޭފ ޅ ން ވޯޓ   ،އިެގން ޕާޓީތަކ ެގ މެންބަރ ން ވެސް ތިއްބަވަ 

ކޮމިޓީއެްއަގއި ބައްދަލ ވ ންކޮމި  241އާންމ ކޮށް   ؛އޮތް  އެޓީެގ  ބައްދަލ ވ ންތަކެއް.  ސިއްރ   ހެންނަމަވެސް،  ތަކަކީ 
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ވެސް ބޮޑަކަށް އާންމ ކ ރ މަށް ޓަކައި ކޮމިޓީެގ ވަގ ތ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ތ  ވީހާއަޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ންނަށް މި މަޢ ލޫމާ

މިހިރަ މިހިޔާަގއި  އް ޔައ މިއަދި    ކ ރަމ ންދިޔަ ކަމެްއގައިވް، ލައި. އެހެންީވމާމ ންދިޔައީލައިްވކ ރަ ރަ ނ ވަތަ ރިޕޯޓ ަގއި 

ކޮމިޓީެގ    241ވ ޒާރާތަކ ން ދީފައި ހ ރި މަޢ ލޫމާތ . އެީއކީ    ،ކަމަކީ ައކ ރ ން އަކ ރަށް އެ ތަނ ަގއި މިނިސްޓްރީތަކ ން

ބަޔަކަށް ބޭނ ން  ،ނިސްބަތްވާ  ވަކި  ބަޔަކ   ނިސްބަތްވާ  ޕާޓީައކަށް  އޮތަ ޮގ  ަވކި  ލިޔެފަިއ  އެ ތްކަށް  ނޫން.    އްޗެއްސެއް 

 ބ ނެފަ. އަޅ ަގނޑ  މި ރިޕޯޓަށް  ކައަޅ ަގނޑ މެން ެއ ހޯދ މ ެގ މައްޗަށް ެއ އޮތީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަ ވާހަ!  ރަނަގޅ 

ތް ނ ރައްކާ ކަމެއް. އަދި އެކަން  ޓް ހަރަކާތަކީ ސަލާމަތީ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖެއަށް އޮއ ތާއީދ ކ ރަން. އިންޑިއާ އަ 

 ، މަހ ރަހެއް އޮތް ކަމަށް ވާނަ ާގނޫނީކައި ސަރ ކާރ ެގ އިދާރާތަކ ން މަސައްކަތްކ ރަންވާނެ. އަދި އެކަމަށް ވ މަށް ޓަހ އްޓ 

 ލަން އަޅ ަގނޑ  ޮގވައިލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. ތާއް އެ ާގނޫނީ ހ ރަސް ވެސް ނަ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ހީމް ރަޝީދ .ރާމާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  ފަންނ މާ

ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތައް ހިނާގނ ހިނާގ  ؛ބެހޭ ކޮމިޓީެގ މި ރިޕޯޓ   ޚިދ މަތްތަކާސަލާމަތީ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ބަލަ ެގންދިމ ޮގތް  ދިވެހިރާއްޖޭޔ ން  ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ެގމަށް  ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  މަޖިލީހ ގައި   241  ދަށ ން  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

އިއްޒަތްތެރި  ބެހޭ.     ސަލާމަތާމީޓީއެއް ޤައ ފައްދާފަިއވާ ކޮމިެގން އ ހިމެނޭ ހ ރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެއްެގ މެންބަރ ން ހިމަނައި

ފިކ ރ ކ ރަންވީ    އިައޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ވިސްނަ ؛ރ  އިއްތިހާދ ބަޑިސެން  23  ކ ރީެގ  ،ފެބްރ ވަރީެގ ހާދިސާ 7؛ ރައީސް

ނައީ  ެގ  ފެބްރ ވަރީ  7އަދި    ، ޖެއްސީ   ޑިސެންބަރ ެގ ިއއްތިހާދެއް އެ  23ޖެ ކޮން ދިމާލަކަށްތޯ މި ދަނީ.  އްރާ  ކިހިނެއްތޯ މި

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ އެްއކޮށް    ،އެ ބަޔަކާ ގ ޅިފައި ތިބި ބަޔަކީ އެއީ   ،ބަޔަކީ އޭރ ަގއި ތިބި މީހ ން އޭރ ަގއި ނ ކ ތް  

އިތ ބާރ  ގެއްލިފައި ތިބި ބަެއއް. ދެން ކިޔާނެ އެއްޗެއް ނެތީމާ ދީނާއި ވަޠަނާ ވާހަކަދައްކަިއެގން ރައީސް ނަޝީދ ެގ  

 ސަރ ކާރ ގައި ތިބިކަން ކަމެއް. ތަފާތަކީ ހަމަ އެ މީހ ން މިހާރ  ސް މި ހިނަގނީ ހަމަ އެއްވެ ރ ލީ. މިހާއްޓާވަ ވެރިކަން 

ާގ.  ނ އިތ ރ  ކަމެއް ނ ހިހަމަ އެކަްއޗެއް މި ހިނަގނީ.    ބޭރ ަގއި ތިބިކަން.  އަނެއް ބަޔަކ ދެން އޭެގތެރެއިން  .  އެއް ބަޔަކ 

މިކަމާ ހަމަ  އ ޅެނީ  މި  ވައްޓާމި   ؛އަނެއްކާވެސް  ކަންބޮޑ ވޭ ސަރ ކާރ   އަޅ ަގނޑ   މިއަށްވ ރެ    241  .ލަން.  ކޮމިޓީ 

ޔެ  އް ިއއްޔެ ކަެމއް ހިނީގމަ. އި  ،މިހާރ  ރިޕޯޓެއް މި އޮތީކޮމިޓީން    241ސީރިޔަސްކޮށް މި މަްއސަލަތައް ނަަގންޖެހޭ.  

ގޮވާފައި ޔޯާގ    ންމެވެސް އެހެން ެއއްޗެއް ހަރާ ނ ވަތަ ކޮންން ތަ މިއ ޒިކ  ހަރާިއސްލާމް ނ ވަމި އޮތީ  ކަމެއް ހިނާގފައި  

ނަށް  ންތ ރ ވެރިފަނަ ރިސޯޓ ތަކ ަގއި ޔޯާގ ވިްއކަިއެގން  ިގއެންމެ   ؛ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމ ެގ އެންމެ ބޮޑ    ،އިރ ހަރާމޭ ބ ނި
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ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ    ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް އާމްދަނީ މި ހޯދަނީ. މާލޭަގއި ވެސް ޔޯާގ ހިންާގ. މ ޅި ދ ނިޔޭެގ އެތަންމިތާނގައި

ތައް ެވސް  އްދެން އެހެން ކަންތަ.  އީ. މިއ ޒިކ  ވެސް ހަރާންވާނެދިޔަ ކަށް އެކަން ހަރާންެވެގން  ޔަލި އްކ ރަމ ންދިޔަ ކަމެއް ކ 

މިހާރ   ދިޔަިއމަ. އެހެންނަމަވެސް،  އިކޮންމެ ކަމެއް ހައްދ ފަހަނައަޅަ  ،ސާބަށްވަޖިދ ވާ ހި  އިބޮލަށް ވަޅިޖަހަ  ،ހަރާންވާނެ

ކާެވސް ނ ކ ތީ. އިތ ބާރ   އްެގން ައނެޤައ މާއި ވަޠަނޭ ކިޔައި   އިތ ރ  ކަެމއް ނެތީމާ  ،އްޔޫމް މި ކ ރާ ކަމަކީޤަދ ލްޔާމީން ޢަބް

 ެގއްލ ނީމަ ދެން ނޯންނާނެ ކިޔާނެ އެއްޗެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް...

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެގ ހ މަޖިލީ  ،މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން. މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޠާރިޤް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ނ ކ ރެްއވ ން އެދެން. މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޠާރިޤް.  އްލ ވައިލެްއވ މަށް މަސައްކަތްނިޒާމ  ެގ

 

 : ކަދެއްކެވ ންވާހަ ރަޝީދ  އިބްރާހީމްދާއިރާެގ މެންބަރ    މާފަންނ  މެދ 

ރައީސް ނެތީމާންއެމ . ޕީ.ޕީ ؛އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކައެއް  އިތ ރ   ދައްކާނެ  ދެން  ެގއްލ ނީމާ  ،  ފިތ ނަފަސާދަ    އިތ ބާރ  

ތިމަންނާމެން  ނަމޭ ނ ވަތަ  ދެއް ފ އްދާއ ވަ  ކަށްލަމިސާ  ،ތިމަންނާމެން  އ ފައްދަިއެގން ޤައ މާއި ވަޠަނޭ ކިޔަނީ. އިތ ރަކަށް ނެތް

ވެރިކަމަށް އާދެވޭނެ  ؛ކަންކަިއެގން ވެރިކަމަށް ނާދެޭވނެއްމިފަދަ ވާހަކަތައް ދަ  ،ބަލާނަމޭ  ހިނާގފައި އޮތް ކޮރަޕްޝަނެއް 

ދ ނިޔޭަގއި ވެރިކަމަށް    ންކޮށްެގން. މިއީ ައލަކަށް ބޭނ ންކ ރާ ކަމެްއ ނޫން. މ ޅިނ މި ބޭ ؛ށް އޮތީ ވަޠަނާއި ދީނާޮގތަކަ

 ... ން ިއއްޔެއިއެ ހަރަކާތ ެގ ތެރެ މ ތަކ ަގއި ހިންާގ ހަރަކާތެއް.އަންނަން އެކި ޤައ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޠާރިޤް. ޒައް ބަދޫ ދާއިރާެގ އިހިމަ ،ބެހޭ މައްސަލަެއއް އާދެ! ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 : ކަދެއްކެވ ންވާހަމަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޠާރިޤް 

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ މަްއސަލަ ހަރ އަޑ ން މިތާ ދެއްކީ   އެންމެމެންބަރ   މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ވާހަކައާއި  އެ  ،ތަޙ ޤީޤ ނ ކ ރެވޭ  ނޫން  އަޅ ަގނޑ މެންނެއް  ެއއީ  ވާހަކަ.  ދައްކަނީވެންޓިލޭޓަރ ެގ  ވާހަކަ  ސީދާ .    ހަމަ 

ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ވާހަކަފ ޅ    ؛ލިސް ގަވާއިދ ަގއި މެންބަރ . މަޖިއިްއޒަތްތެރި    މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ

 ައޅ ަގނޑ މެން ސިޔާސީ... އެ ދައްކަވަނީ. 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  މެން  އިްއޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި  ވާނީ  ހޯއްދަވައި ކިހިނެއްތޯ  ފ ރ ޞަތެއް  ވާހަކަފ ޅ ބަރ    ؟ދެްއކެވިްއޔާެގން 

 ރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިމާފަންނ  މެދ  ދާ ! ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑައިަގންނަވާ

 

 : ކަދެއްކެވ ންވާހަ އިބްރާހީމް ރަޝީދ ދާއިރާެގ މެންބަރ    މާފަންނ  މެދ 

މި ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ؟ ނެއްތޯ މި މީހ ންނަށް ވާހަކަދެއްކޭނީ، ދީނާއި ވަޠަނޭ ކިޔަިއެގން ކިހިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ސްކޫލ ަގއި ޤައ މީ ސަލާން ނ ޖަހައޭ. ޤައ މީ ސަލާމަށް   50ސްކޫލ ަގއި ޤައ މީ ސަލާން ނ ކިޔައޭ. މިހާރ     50ރާއްޖޭަގއި  

  ..ކަމަށް އެބަ ބ ނޭ. ސްކޫލ  ހ ރި  50ނ ތެދ ވާ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 

 : ކަދެއްކެވ ންވާހަ އިބްރާހީމް ރަޝީދ ދާއިރާެގ މެންބަރ    މާފަންނ  މެދ 

  އިަގއި ސަލާން ނ ކިޔައޭ. މި ރާއްޖޭަގއި ޤައ މީ ސަލާމަށް ނ ތެދ ވާ މައްސަލަ  މަދަރ ސާ، ސްކޫލ ަގއި ޤައ މީ  50މި ރާއްޖޭެގ  

 ޤައ މިއްޔަތެއް  ތަ ވަޠަން ނ ވަންތޯ. ޤައ މެއްގައިވެސް ބާއްވާފައި ެއކަން ކ ރެވޭނެ ޮގތް ހަދަންވީނޫ  ޓީ މިހާރ ކޮމި  241

ޤައ މީ ސަލާން ނ ކިޔޭ ދަރަޖައަށް މި ރާއްޖެ ގޮއްސަ އޮތީ ޔާމީނ ެގ ސަބަބ ން. ކޮބައިތޯ    އި ބިނާކ ރާއިރ ަގއި އެ ޤައ މ ަގ

  ، އި ސްކޫލ ތަކ ަގ؛ ޤައ މީ ސަލާން  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ޓީން އެކަން ނިންމަންވީކޮމި  241ފ ރަތަމަ  ؟ ޤައ މީ އެކ ވެރިކަމަކީ

.  ންކޮށްެގން. ޤައ މީ ސަލާމ ެގ މިއ ޒިކ  ހަރާންމަދަރ ސާ އެްއކޮށް ކ ދިންނަށް ނ ތިބެވޭ ޤައ މީ ސަލާމަށް. އެީއ މިއ ޒިކ  ހަރާ

މަ،  ލަވަކީ  ،ފައިއެއީ މިއ ޒިކޭ ކިޔާ ؛ކ އްޖާ މަންމަ މަރާލަންއެ    ދަރިފ ޅ  ނިންދަވަން އިނދެފައި ނާނާކިޔީމާ  ،ކ އްޖާ މަންމަ

ވަޖިދ ވ ން، ނ ވަތަ ދީނ ަގިއ   އެޅީ. އެހެންނެއް ނޫން، ބޮލަށް ވަޅިހަރައިއެއީ ހައްދ ފަހަނަ  މާއެ ދަރަޖައަށް ކަންތައް ދިޔައި

 ވިސްނިޔަސް އެއީ  ކ ރ މަކީ ެއއީ އިންސާނީ ހަމަބ އްދިން  ތައްކަންތައް  ނ ވަތަ ެއކި ސަާގފަތ ަގއި އޮންނަ ހައްދ ފަހަނައަޅާ

ހ އްޓަން ކަންތަްއ.  ކަންތައްޯގސް  ހ އްޓާފަ ތައްޖެހޭ  އޮތީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ކަންތައް  އެ  އެއީ.    . ބޮޑ ބެރ   މިއ ޒިކާއި  . 

އެ    ކ ރީަގއި ިގރާވަރ  މީހ ން ވެސް ވަޖިދ ވޭ.  .ތަންތަން ތޮރ ފައި، ބޮލަށް ވަޅިޖަހާ  އިެގ އަނަގޔާއި ދ ލާހާބޮޑ ބެރ ަގއި މީ

  ، ހީަގއިތ  ފޮތްތަކާ އެއްޗެނ ވަތަ ތިމާއަށް ހ ރި މަޢ ލޫމާތެއް ލިބި ތަފާ  ،ހ އްޓަނީ. މީހާެގ މަޢ ލޫމާތާއި  މާދަރަޖައަށް ދިޔައި

ިވސްނަ ކިޔައި،  ވާހަކަތައް  ޢިލްމ ެވރިންެގ  މި  ތާރީޚާއި  ބ އްދިން    ށްެގންފިކ ރ ކޮއި  ދ ނިޔޭެގ  އިންސާނާެގ  ބ އްދިއަށް، 



2220 ޖޫން  22              ޖަލްސާ                             ވަނަ  81ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

55 

 

ޖެހޭނީ. މިހާރ  ދަނޑަށް ވަދެ، ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ދައްކަން  އްދިއަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ ވައްތަރ  ވާހަކަވިސްނައި ފިކ ރ ކޮށްެގން ބ  

ޓީން ކޮމި 241މ ޅި ދ ނިޔެއަށް ބިރެއް ދައްކާފައި މި އޮތީ.   ؛ންނާއި އެ ަވގ ތ  ތިބި ހ ރިހާ މީހ ންތިބި ބޭރ ެގ ޑިޕްލޮމެޓ 

 އިްއޔެ އެކަން ކ ރީމަ. ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީ މިއަށްވ ރެ ނެރެެގން މި އ ޅެނީކ ރަން. މިހާރ     އެބަ ޖެހޭ

  ، ޖެހޭ. ދިވެހިން އެބަ  ޤައ މ  ސަލާމަތްކ ރަން    ،ތެދަށް ބ ނެވޭނީ އިނޭގތޯ. މި ރާއްޖެ،  ޖެހޭ. ދެން ތެދ  ޒިންމާދާރ ވާން

. ކ ދިން ތިބީ ބިރ ވެރިކަމެްއެގ  އަލަށް އ ފެދޭ ޖެނެރޭޝަން ސަލަމާތްކ ރަން  އޮތް  ކޮށް ސްކޫލ ތަކ ަގއި މިޞައްޚާ ރައްޔިތ ން،  

ޓީން ޤައ މީ ސަލާމަށް ތެދ ވެވޭނެ  ކޮމި  241ތެރޭަގއި. ޒަކަރިއްޔާ މަންޞޫރ  އެ ވާހަކަދެްއކި ދ ވަހ ން ފެށިެގން އެބަ ޖެހޭ  

ކޮބައިތޯ ސަރ ކާރ  ރާއްޖޭަގއި.  މި  ކޮށްދޭން  މިނިސްޓަރ ؟ ވަރ   ހޯމް  ޤައ ީމ  ؟ ކޮބައިތޯ  ރާއްޖޭެގ ސްކޫލ ތަކ ަގއި  މި 

 ވާހަކަ. ޝ ކ ރިއްޔާ.    ތްލާމެއް ނ ކިޔައޭ މިހާރަކ . މިއީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑ  ދައްކަން އޮސަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އާދަމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

  އިސްވެ ހިންަގވާތީވެ   ހަރަކާތް ރާއްޖޭެގ ރަީއސް ޔާމީން  " މިލިޓަރީ އައ ޓ އާއިންޑި "ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ެއ މަސައްކަތް ފެށ ނީއްސ ރެ ިމއަދާ ހަމައަށް ވެސް މިއީ ހަމަ  ،ޓީން މި އެކ ލަަވއިލި ރިޕޯޓަކީކޮމި  241އެކަމާ ދެކޮޅަށް 

މަ ސިޔާސީ މަސައްކަތެްއެގ  ިމއީ ހަ  ،ވެސް ފާހަަގކ ރެިވެގން މި ދަނީ  ނ އިރ އަދި މި ރިޕޯޓ  ހ ށަހެޅ  ؛ދިޔަފާހަަގކ ރެިވެގން

ޮގތ ންނާ ހިނަގއިދިޔަ  މިކަން  އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގއި.  ކޮމި   މި  އެކ ަގއި  ވޯޓެއް  ނ ދެން.   އިޓީަގރިޕޯޓަކަށް  ފާސްކ ރާކަށް 

މި ހަރަކާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތަށް   "އިންޑިޔާ މިލިޓަރީ އައ ޓ  "  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ފަދައިން

ހެދ މ ެގ ޮގތ ން ހިންާގ ެގންދާތީެވ، އެކަމާ ދެކޮޅ ވާ ޮގތަށް ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތ ތައް ބައްޓަންކޮށްެގން ކ ރިއަށްނ ރައްކާ

ކ ރިއަށް ހަރަކާތް  އެ  އަމާޒަކީ ޔ ެގންދި  ހަރަކާތެއް.  ބޮޑ   އެންމެ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  މިއާ އިންޑި  ، މ ަގއި   ތާ ެގ ސިފައިން 

އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކ ރ މެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އާ ވެސް އިންޑިކ ރ ން. އެްއޮގތަކަށް ކަތްމަސައް  ތިބ މާ ދެކޮޅަށްތިބޭ

ދަނީ މި  ފެނިެގން  ސަރ ،  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކ ރ މ ަގއި  ކަންކަން  ސަބަބ ންމި  ސިޔާސަތ ެގ  ެގންގ ޅޭ    ، ކާރ ން 

ކޮށްފާނެ ޮގތަކަށް ކަންތައްތައް ެވެގންދާކަން.    އޮންނަ ގ ޅ މަށް ނޭދެވޭ އަސަރ   ގައިއާ ދެމެދ އާދިވެހިރާއްޖެާއއި އިންޑި 

ޖެހޭނެ. އެއީ ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތ ތައް ެގންގ ޅޭ ޮގތ ން، ސަރ ކާރ ެގ  ޙަޤީޤަތ ަގއި މީެގ ޒިންމާ މި ސަރ ކާރ ން ނަަގން

ސަބަބ ން،  ، ސިޔާސަތ ތައް ދޯދިޔާވ މ ެގ  ެއްއވެސް ހަރ ދަނާކަމެއް ނެތީމާ  އިސަރ ކާރ ގަ   ، ތެއް ނެތީމާތްޕައެްއވެސް އ ރަ

ބޭރ ެގ ބަޔަކ  މި ތަނަށް އަންނަން، ވަދެަގންނަން ފަސޭހަވާ   ކޮށް ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ ތައް ދޯދިޔާވ މ ެގ ސަބަބ ންޞައްޚާ
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އިސް ޔާމީން  ރައީސް  ކ ރަމ ންދާތީވެ،  ކަންކަން  ަމސައްކަތެ   ވެ ޮގތަށް  ކ ރަްއވާ  ިމއަދ    .އްހ ންނަވައިެގން  ރާއްޖޭަގއި 

ޤައ މިއްޔަތެއް ހ ރި، ޤައ މ  ދެކެ ލޯބިވާ، ދިވެހި ލޭ ހިނާގ ބޭފ ޅަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސިޔާސީ ބޭފ ޅ ންެގ ތެރެއިން  

އެ ހަރަކާތް ރައީސް ޔާމީން އެ ކ ރިއަށް ެގންދަވަނީ.   " މިލިޓަރީ އައ ޓ އާއިންޑި"މި ފެންނަނީ ރައީސް ޔާމީން. އެހެންވީމާ،  

ރަީއސް މަޖިލިސް ؛ އިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހެޅ ްއވީ  ަމއްސަލަ  އަޅ ަގނޑަށް  މި  ނަޝީދ .  މ ޙަްއމަދ   ރައީސް  ރައީސް،  ެގ 

ސިޔާސީ ބޭނ ެމއް. ައޅ ަގނޑަށް މިހާތަނަށް   ،ބޭނ މަކީ  ހަމަ  ހ ށަހެޅ ްއވ މ ެގ ވެސް  ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ން ރައީސް ނަޝީދ ެގ

ފާހަަގކ ރެވެނީ އޮތީ  ،މި  ބޭނ ންފ ޅަކަށް  މަނިކ ފާނ ެގ  ޓަކ2023ަ  ،އެ  ހޯްއދެވ މަށް  ޓިކެޓ   ރިޔާސީ  އިންޑިެގ  ެގ  އާ އި 

ހޯއްދަަވއިެގން  މަސައްކަތްއާ އިންޑި  ،އެހީތެރިކަން  އެ  ހޯއްދަަވިއެގން  ރ ހ ން  އިންޑި   ެގ  ރައީސް  އާކ ރެްއވ ންކަން.  އިން 

ތާއީދ ކ ރަްއވަ ނަމައިނަޝީދަށް  ކަމަށްވާ  ނިޔަތް  ފަހަރެއްަގއި  ެއއީ  ކ ރެްއވ މަކީ  އެކަން  ބައްލަަވއިެގން  ކަމަށް    ، ފާނެ 

 ނީ... ޖެހެއަނެއްކާވެސް ދަންނަވަން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  އެދެން.  މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން  މެންބަރ   މައްސަލަެއއް ؛އިްއޒަތްތެރި  ބެހޭ  މެދ    ،ނިޒާމާ  މާފަންނ  

 . ބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ ންމެ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަންނ 

ފާހަަގކޮށްފަިއ    ެއއްހަމަ ނިޒާމާ ބެހޭ ެއްއެވސް ނ ކ ތާ  އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަދަްއކަމ ން ދިޔައިރ  ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނެީގ.

އިބިލިސް. އިބިލިސް. އިބިލީހ ެގ ވާހަކަ.  މިހާރ  އެއީ އިބިލީހޭ. ިއބިލިސް. އިބިލިސް.    އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވީ  އެހެންވެ  ީގ.ނެ

ސް. އިބިލީހ ެގ ަވސްވާސް އެ ދެނީ މި ަވގ ތ .  އިބިލިސް. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އިބިލިސް. އިބިލިސް. އިބިލިސް. އިބިލީ

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް. ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އާދަމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ
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އޭެގ ޒާތ ަގއި ހަމަ އޮއްޓަރ     ،ހަމަ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް ރަނަގޅ    ،އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅ ަގނޑ  މި ދެއްކި ވާހަކަައކީ

ެގ ބެކިންގ ލިބ ނ   އާ ެގ އެހީ، ސަޕޯޓ  ނ ވަތަ އިންޑިއާ ވީ ކަމަށް. ރައީސް ނަޝީދަށް ިއންޑި  ވާހަކައަކަށް  ރަނަގޅ   ހ ރި

އެ ެގންދަވަނީ  މިހާރ   ރަީއސް ނަޝީދ  މަސައްކަތްކ ރަްއވަމ ން ދެން    ކަމ ަގިއ ިވޔަސް، އެ ވަރ ން ނިންމަވައިނ ލަްއވާ

ެގ ރ ހ ން ހޯއްދަަވއިެގން  އާ އްދެވ މ ެގ މަސަްއކަތް. އެ ވެސް އިންޑިޝާހިދ  ހެهللا މޭޓަކަށް ޢަބްދ ރައީސް ނަޝީދ ެގ ރަނިން

ެއކަމަކ  ދަންނަވާލަންޑަ ވެރިކަމަށް ވަ ވާހަކަައކީިއަގތ މަށް ޓަކައި ކ ރަްއވާ މަސައްކަތް.  ވޯޓ  ކ ރީ ފަހަރ  އަދި   ،ޖެހޭ 

ކަމަކ   ޮއތް ؛އޮޅ ވާލިެއއް  އެބަ  ވިދާޅ ވެފައި  ނަޝީދ   އެ  ،ރައީސް  އެކީަގއޭ  ޑިޕްލޮމެޓިކ ންެގ  ވަނަ   2018ހީތެރިކަމާ 

ލަިއެގނެއް ވެރިކަމަކަށް ެއްއވެސް  އިލާނީ ދިވެހި ރައްޔިތ ން. މި ފަހަރަކ  ވޯތ  އޮޅ ވަޓ އަހަރ ެގ އިންތިޚާބ  ކާމިޔާބ ވީ. ވޯ

އްިވއްޔާ  ބަލަމ ންދާނަން. އިރާދަކ ރެ  ޔާރ ވެސިމީހަކަށް އަންނާކަށް ފ ރ ޞަތެްއ ނ ލިބޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެން މި ފަހަރ  ވަރަށް ހ 

މަސައްކަތްކ ރާނީ ބެލ މަށް.   އިންސާފ ވެރިކަމާ  ،އަޅ ަގނޑ މެން  ބޭއްވޭތޯ  ިއންތިޚާބެއް  ރަނަގޅ   ޢަދ ލ ވެރި،  އެކީަގއި 

ކ ރ މަށް؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޓީން ވެސް ކ ރަން މާ ރަނަގޅ  ކޮމި  241ވ ރެ    މި ކަހަލަ ސިޔާސީ މަސައްކަތްތައް 

ރަްއޔިތ ންެގ ހިތްތަކ ަގއި ޕީ.ޕީ.އެާމ ޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގިއ ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން  ކަންތައްތައް އެބަ ހ ރި. މި ރިޕޯޓަކީ އަ

ރައީސް ޔާމީނަށް އޮތް ތާީއދ  ކ ޑަކ ރ މަށް ޓަކައި ހެދި ރިޕޯޓެއް. މި ރިޕޯޓަކީ ެއއްވެސް    ،ދޭތެރޭަގއި އޮތް އިތ ބާރާއި ތާީއދ 

ކޮށްފައި އޮތް ތް ނ ރަްއކާތަކެއް ފާހަަގކ ރަން ފާހަަގއޮ  ،ވެއެ ހަރަކާތް ހިންާގތީ  " މިލިޓަރީ އައ ޓ އާއިންޑި " ހާލެއްަގއި  

ދިޔަ ކަމ ަގއި ވިޔަސް ެވސް، ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަކާއި ރިޕޯޓެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނޭގ މި ހަރަކާތް ހިންަގމ ން

މި މަސައްކަތްތަކ ެގ ތެރެއިން    ، ވޭ ރަްއޔިތ ންނަކާ ެއްއެވސް ކަންބޮޑ ވ މެއް ނެތް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަގބޫލ ކ ރެ އާ އިންޑި

ޓަކައި  ރައްކާތެރިކ ރ މަށް  ސިޔާދަތ   މިނިވަންކަމާއި  ޤައ މ ެގ  މި  ެވސް  ތަނ ަގިއ  ޮއތް  ކ ރިއަށް    ، އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ 

ހަރަކާތް ކ ރިއަށް ެގންދާނެކަން.    "މިލިޓަރީ އައ ޓ    އާިއންޑި" ތް ރައީސް ޔާމީން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޔަީގންކަން އެބަ އޮ

ކަށަވަ  މި ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  ކ ރަން ޤައ މ ެގ  ޕީ.ޕީ.އެމ ން  ޓަކައި  މަސައްކަތެއް ރ ކ ރ މަށް  ކޮންމެ  ޖެހ ނ  

  ގެ ޤައ މ  ޤައ މ ،  މި    ،ރައްޔިތ ންނަށް ޓަކައި  ެގމި ޤައ މ   ،އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާނަން. އަޅ ަގނޑ މެން އަމާޒަކަށް ވާނީ

 ވެ އިންތިޒާމ    އީއެ   .ދަރިންނަށް ޓަކައި މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާ އެްއކޮށް އެ ދަރިންނާ ހަމައަށް ފޯރ ކޮށްދެވޭނެ ޮގތެއް 

މި ރިޕޯޓ  މި    ،ކ ރިއަށް ެގންދިއ ން. ެއޮގތަށް އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ައޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކ ރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމ ން

ނ ވާނެ ރިޕޯޓެއް ކަމ ަގއި ދަންނަވަމ ން ައޅ ަގނޑ  ވާހަކަ ނިންމައިލާނަން. ފާސްކ ރަންއެްއޮގތަކަށް ވެސް މި ތަނ ަގިއ  

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .  ބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފްންމެިއއްޒަތްތެރި ކެލާ ދާއިރާެގ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެލާ

އިންޑި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޢަބްދ އާޝ ކ ރިއްޔާ  ރައީސް  ދެކޮޅަށް  ތިބ މާ  ސިފައިން  ޔާމީން  هللا  

ހަރަކާތަކީ އެކަމ ެގ ސަބަބ ން ޤައ މީ   "އިންޑިޔާ ައއ ޓ "ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް އިސްކޮށް ހ ންނަވަިއެގން ކ ރިއަށް ެގންދަވާ  

 ދެމެދ ަގއި އޮންނަ ާގތް ގ ޅ މަށް ހީނަރ ކަން އައ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮތް ކަމަކަށް އަދި ދެ ޤައ މ    ،ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާ އޮތް

، އެ މަްއސަލަ ބަލައިދިނ މަށް އެދި ހ ށަހަޅ އްވާފަިއާވ ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ވެ ވާތީ

ރަްއޔިތ ންނަށް މިހާރ    ،އަޅ ަގނޑ މެން  ،އްޤީވާތީވެ މި ކެންޕޭނަކީ މި ރާއްޖެ ތަރަ  "  ައއ ޓ އާއިންޑި "؛ ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ވެެގން،  އިދިކޮޅ  ފަރާތްތައް ަގބޫލ ނ ކ ރެވޭތީ، ހަމަ ރައްޔިތ ންެގ ތެރޭަގއި ފިތ ނަފަސާދަ އ ފައްދަންމި އޮތް ހަމަޖެހ ން  

ްއެވސް އަސާސެއް އޮތް ކަމެްއ  ވެސް އެވެެގން ކ ރާ މަސައްކަތެއް. އެ މަސަްއކަތަކީ ެއއްޮގތަކަށްހަމަނ ޖެހ ން އ ފައްދަން

  ، ބަލައިލާއިރ   !ހިނާގދ ނިޔޭެގ ތަރައްޤީވެފައި ހ ރި ޤައ މ ތަކަށް ބަލަމާ؛ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އިރ   ޤައ މ ތަކަށް ބަލައިލާ  އިސްލާމީކް މ ސްލިމ   ެގއަޅ ަގނޑ މެން  ،މެދ ިއރ މައްޗަށް ބަލައިލާއިރ ؛ ޖަޕާނ ، ކޮރެއާ، ޤަތަރ  

ދީ ޢަރަބިއްޔާ، ިމއިން ެއއްެވސް ތަނެްއަގއި ބޭރ ެގ ސިފައިން ނެތް ެއއްވެސް ތަނެއް އެބަ އޮތްތޯ  ޤަތަރ ، ދ ބާއީ، ސަޢޫ

ެއހެންވީމާ، ކޮންމެ ޤައ މެއް ެވސް އެ ޤައ މެްއެގ ތަރައްޤީާވނީ އެ ޤައ މެްއަގއި ހަމަޖެހ ން  ؟މި ޤައ މ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި

ހަމަނ ޖެހ މަށް ފ ރ ޞަތ ހޯދަން ކ ރާ މަސައްކަތެއް. ހަމަނ ޖެހ ން   ަގއިކާތަކީ އެ ޤައ ެމއްކަމަކީ، މި ހަރަ  އޮެވެގން. މި

ފެނިެގން ؛އ ފެއްދ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ަގލޮޅ  ރަސްމީ ދަނޑ ަގއިއިްއޔެ ވެސް  ހިންާގ  ދިޔަ    މި   ންތަ  ހަމަނ ޖެހ ން 

ތިއްބަވަިއެގން   ،ބޭފ ޅ ން ފަހަތ ަގއި  ބޭފ ޅ ން  ހަރަކާތ ެގ  ކަ  ،މި  ޙަޤީޤަތ ަގއި  މިކަހަލަ  ކ ރ މ ން  ރާއްޖެާއ  ންތައްތައް 

ޓޫރިޒަމަށް ބަރޯސާވާއިރ  ޓޫރިޒަަމށް    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ؛ޮގތް ތަފާތ ވާނެ. ރާއްޖެއަށް އަންނަ ެގސްޓ ން  ދޭތެރޭަގއި ދެކޭ

ޑ މެންެގ . މިކަހަލަ އަޅ ަގނއަންނަ ެގސްޓ ން، ޓޫރިސްޓ ންެގ ޮގތ ަގއި އަންނަ ެގސްޓ ން އައ މަށް ހ ރަސްއެޅިެގންދާނެ

ސަލާމަތްވ މަށް ކޮވިޑ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ދަނޑިވަޅެްއަގއި،  ސަލާމަތްވ މަށް   ؛ނާޒ ކ   ކޮވިޑ ން  ދިާމވި  ދ ނިޔެއަށް  މ ޅި 

  އާ އިންޑި "ން ފ ނޑ ފ ނޑ ކ ރ މަށް މި  ކައަޅ ަގނޑ މެން މި ކ ރާ މަސަްއކަތ ަގއި އިޤ ތިޞާދަކީ ވަރަށް މ ހިންމ  އެއްޗެްއ. މި

ހަރަކާތ ެގ ސަބަބ ން ޙަޤީޤަތ ަގއި   " ައއ ޓ އާއިންޑި"؛ ަގމ ން މި ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްހަރަކާތްތައް ހިން  "އައ ޓ 

އިންޑި  ތިބޭ  ރައްޔިތ ންނަށްއާރާއްޖޭަގއި  ިގނަ  އާ އިންޑި  ،ެގ  ވަރަށް  މ ވަްއޒަފ ންނަށް  މަސަްއކަތްކ ރާ  ތަނ ަގއި  ިމ  ެގ 

ނަފ ރަތ ެގ ކ ރިމަތިވަމ ންދޭ.  ބ ނ މާއި  ނ ރައްކާތައް  އ ފެދ މާއި  ،ބަސްބަސް  ހަމަނ ޖެހ ން  އަދި   ،ދޭތެރެދޭތެރެއިން 

ނ ވަ  ރިސޯޓ ތަކ ަގއި ވެސް އަދި އެހެން ރަށްރަށ ަގއި ވެސް މި ކަންތައްތައް ދަނީ ތަކ ރާރ ވަމ ން. ހަމަ އެޮގތަށް ރާއްޖޭެގ  

ނ ވަ ހާސް މީހ ން މި ވަނީ   ؛ނީަގއި ދިރިއ ޅެމ ންދޭ. މި މީހ ން މި ވައާ ހާހެއްހާ މީހ ން މިހާރ  ވެސް އެބަ އިންޑި

ަގއި މި އާހަތަރ  ފަރާތަކ ން އިންޑިދެތިން  ވެސް  . އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ހެނދ ނ  ާގތްަގނޑަކަށް ބިރ ވެރިކަަމކަށް ހ ށަހެޅިފަ
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ފޯ ވެސް  މީހ ން  ތިބި  ޮގސް  ބޭސްފަރ ާވއަށް  ބ ނޭވަގ ތ   އެބަ  މިއާއިންޑި   ،ނ ކޮށްފައި  ކަންތައްތައް  ވަރަށް ހިެގ  ރީ 

އްކާތެރިކޮށޭ. ތިމަންނަމެން ތިބީ ވަރަށް ބިރ ންނޭ. މި ނ ވަ ހާސް މީހ ންެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން ނ ރަ

. މިއީތޯ  ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. މި ބޭފ ޅ ނެްގ މި ހަރަކާތ ެގ ސަބަބ ން ިމ މީހ ން މި ދަނީ ނ ރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް ހ ށަހެޅިފަ

ހަމަނ ޖެހ ން އ ފައްދައި، ޤައ މާ ދޭތެރޭަގއި އެހެން    ަގއިހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ ޤައ މ އެ؟ މި ބ ނާ ހަމަޖެހ މަކީ

އ ފެއްދ މަށް ކ ރާ  ެގ ރަްއޔިތ ން ނަފ ރަތ ކ ރ ވަން ކ ރާ ހަރަކާތެއް ިމއީ. ނަފ ރަތ އާ ކޮށް އިންޑިޞަ އްޚާ  ،ޤައ މ ތަކ ެގ މީހ ން

ތް ރައްކަލެއް ނޫން. މިއީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑ  ނ ރައްކަލެއް.  ޤައ މަށް އޮ  ސްވެ ހަރަކާތެއް މި ހަރަކާތަކީ. މިއީ އެއްޮގތަކަށް

ރިސޯޓ ތަކަށް   ؛އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަންނަ ބޭރ   ،ޤައ މ  ތަރައްޤީވާނީ އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވި ޮގތަށް؛ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ރައީސް  އިއްޒަތްތެރި  އަިއސްެގން.  ެގސްޓ ން  ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން   ؛އަންނަ  އަރައިަގތ މަށް  ހާލަތ ން  މި  ކޮިވޑ ެގ 

ައޅ ަގނޑ މެންެގ އެންމެ ދަތި ދަނޑިވަޅ ަގިއ  ؛ ެގ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑ . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އާ ޙަޤީޤަތ ަގއި އިންޑި 

ނޑ މެން ހ ރިހާ  ެގ ރައްޔިތ ން ެއހެން ޤައ މ ތަކަށް ދިޔ މަށް ޓަކައި ކަރަންޓީނ ވާން ރާއްޖެއަށް އައި. ައޅ ަގއާ ވެސް އިންޑި 

ސަބަބަކީ ިމއީ. ކަރަންޓީނ ވ މަށް ޓަކައި    އެއް  އެންމެން ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އިޤ ތިޞާދ ން އަރަިއަގތ މ ެގ އެންމެ ބޮޑ 

ނެތް. ިމ އެްއވެސް ތަނެއް  ދޭ ެގސްޓ ހައ ސެއް ވިޔަސް، އަދި ކ އްޔަށްދޭ ކޮޓަރިއެއް ވެސް ނ ފ ރޭ    ރާއްޖޭަގއި ކ ްއޔަށް

މްރާނީ ޢ ޤައ މ ެގ  ؛ ފައިދާތަކެއް ކޮށްފައިވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދަށް ވަރަށް ބޮޑ ކަމ ެގ ސަބަބ ން ރާއް

 ސަރ ކާރ ން ކޮށްދެއްވާފައިވޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އާތަރައްޤީއަށް ެވސް ޙަޤީޤަތ ަގއި ވަރަށް ބޮޑ  މަސައްކަތްތަކެއް ެއބަ އިންޑި

ެގ ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޞިއްހީ ދާއިރާއަށް ބަލައިލިޔަސް، މި ދެންނެވީ ޑިފެންސް އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗް ހޮސްޕިޓަލަށް ބަލައިލިޔަސް

މީހަކ  ބަލިވެއްޖެ ކަމ ަގއި ވަންޏާ އެއް ރަށ ން އަނެްއ    އިދާއިރާއަށް ބަލައިލިޔަސް، މިހާރ  ވެސް ޙަޤީޤަތ ަގއި ރާއްޖޭގަ 

ެގނައ މ   ،ރަށަށް މާލެއަށް  އިއާއިންޑި   ަގއިނ ވަތަ  ނ ވަތަ  ދަނީ  ބޮޑެތި  އާންޑިެގ ސިފައިން  ވަރަށް  ދަނީ   ސަރ ކާރ ން 

ޅ ަގނޑ މެންެގ އިޤ ތިޞާދީ  ، އަ ކަންތައްތަކަކީ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ވާނެ ކަމެްއ ނޫން  ކޮށްދެމ ން. މިރ އެހީތެރިކަމެއް ފޯ

ތި  ޒޯން ނ ވަތަ ކަނޑ މަވަރ ެގ ސަބަބ ން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މ ެގ ެއކްސްކްލޫސިވް  ހ ރި  ންތައްތަްއ ފ ދ ންތެރިކަންކަ

  ނެތް. އަޅ ަގނޑ މެންގެ   ކަމެއްބިލިްއޔަތ ޤާސިފައިން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ނެތް އެ ހ ނަރެއް، އެ    އާބަލަހައްޓައިދެނީ އިންޑި 

ވަސީލަ އަ ތްތަކެއެ  ނެތް.  މިހެންޅ ްއ  ނެތް.  ތަނަަވސްކަމެއް  މާލީ  ސަބަބ ންވ ަގނޑ މެންެގ  ަގނޑ މެންެގ ޅ އަ   ،މ ެގ 

އަކީ ރާްއޖޭެގ ކަނޑ  ކަމަށްާވއިރ  ދިވެހި ކަނޑ ތައް ބަލަހައްޓައިދެނީ %98  ،ރަޙައްދަކީައޅ ަގނޑ މެންެގ ސަ ؛ސަރަޙައްދ 

ވެސް ޤައ މީ ސަލާމަތަށް އޮތް ނ ރައްކަލެއް. . އެހެންވީާމ، މި ހަރަކާތަކީ އެްއޮގތަކަށް އާނ ވަތަ ިއންޑި  ސިފައިން  އާއިންޑި

 ވޯޓ ދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިްއޔާ.   ޖެހޭ. މި ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކޮށްއެހެންވީމާ، މިކަންތައް ހ އްޓ ަވން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 . ބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ ންމެއިްއޒަތްތެރި މާވަށ  ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

އިސްޝ ކ ރިއްޔާ   ޞާލިޙް  މ ޙައްމަދ   އިބްރާހީމް  ރައީސް  ރަީއސް.  ދިވެހިރާއްޖޭަގ  ވެއިްއޒަތްތެރި    އި ހ ންނަވަިއެގން 

ތަފާތ  ެއކި ޮގތްނޭނޭގ އެއްބަސްވ ންތަކ ަގއި ސޮއިކ ރައްަވއިެގން ކ ރިއަށް މި ެގންދާ   ، ސިފައިން ބައިތިއްބަިއެގންއާއިންޑި

ރާއްޖޭެގ    ،ރާއްޖޭެގ މިނިވަންކަމާއި  ،ރާއްޖޭެގ އަމާންކަމާއި   ، ނިކަމެތިކޮށްދިވެހިރާއްޖެާއއި ރާްއޖޭެގ ރައްޔިތ ން ؛ހަރަކާތް

ދިވެހިން  ؛ސީދާ ޮގންޖަހައި، ރައީސް ޞާލިޙް ިއސްެވ ހ ންނަވަިއެގން މި ހިންާގ ނާތަހ ޒީބ  ހަރަކާތް  ލަށްއިސްތިޤ ލާ

އި ބައިތިއްބައިެގން ިމ ކ ރާ މަސައްކަތް  ެގ ައސްކަރިއްޔާ މި ތަނ ގަ އާއަށް ބާރ ތަކެއްދީ، އަދި އިންޑި އާ ނިކަމެތިކޮށް، އިންޑި

ތެދ ވެަވޑަިއަގތ މަކީ  ތެދ ވަޑަިއެގން    އަޅ ަގނޑ  ކ ށްވެރިކ ރަން. އަދި އެ ހަރަކާތާ ދެކޮޅަށް، އެކަމާ ދެކޮޅަށް ރައީސް ޔާމީން

ފަޚ ރ ވެރިވާން ޓަކައި  މަނިކ ފާނަށް  އެ  ދިވެހިރާއްޖޭއަޅ ަގނޑ މެން  ކަމެއް.  ސިޔާސީ  ަގއި  ޖެހޭ  ެއއްެވސް  ވަގ ތަކ   މި 

އިންޑި ލީ ފިޔަވައި  ޔާމީނ   ރައީސް  ނެތް،  ފައިބަންއާޑަރަކ   ރާއްޖެއިން  މި  ދިވެހި  ސިފަިއން  އަޑ އ ފ ލާ.  ކަމަށް  ޖެހޭ 

މަޖިލީހ ަގއި މި ވަގ ތ  ހ ރ މަށް ފ ރ ޞަތ  ލިބިފައި ހ ރި މެންބަރެއްެގ ހައިސިއްޔަތ ން    ،ރައްޔިތ ންެގ ނަމ ަގއި އަދި 

ިއއްޒަތްތެރި  ؛ ޢަލީ ނިޔާޒް؛ ބަހާއި ސާބަސް ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅ ަގނޑ މެން އެ މަނިކ ފާނަށް އަްއސަރި

އާދެ! ރައީސ ލްޖ ްމހޫރިއްޔާެގ ކޮއްކޯފ ޅ ެގ ވާހަކަފ ޅ ަގއި ފާހަަގކ ރެްއވި ބައެއް ؛ މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒްެގ ވާހަކަފ ޅ ަގއި 

ސިފައިން މި ރާއްޖޭަގއި ބައިތިއްބަން ތި ބޭފ ޅ ން   އާވާހަކަތަކަށް ައޅ ަގނޑ  އިޝާރާތްކޮށްލާނަން. ޙަޤީޤަތ ަގއި އިންޑި

ބޭފ ޅ ންެގ    ތި  ،ނަމަ  އިންޑިއާެގ އަސްކަރިްއޔާ މި ރާއްޖޭަގއި ބައިތިއްބަން ބޭނ ންފ ޅ  ްއޔާ،ސްކަރި އަދި އަ   ،ބޭނ ން ނަމަ

  ބ ނޭ  ޤާނޫނ އަސާސީ އެބަ ،އޮތް. މި މަޖިލީހ ން ާގނޫނ  ފާސްކ ރަން ތި ވިދާޅ ވާ ސ ޕަރ މެޖޯރިޓީ މި މަޖިލީހ ަގއި އެބަ

އަޅ ަގނޑ މެން   ،ނަމަ  ެގ އަސްކަރިއްޔާ މި ރާއްޖޭަގއި ތިބޭފ ޅ ން ބާއްވަން ބޭނ ންއާ . އިންޑިފާސްކ ރެވޭނޭބޭނ ން ާގނޫނެއް  

ނ ކ ރައްވަނީ  ،މިދަންނަވަނީ ކީއްެވެގންތޯއޭ  ބޭނ ން  މަޖިލީހ ެގ  އެކަމާ  ؟މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ    ައޅ ަގނޑ މެން  ދެކޮޅ . 

ޤާނޫނ އަސާސީަގިއ  ދަނީ މިއަޑ  އ ފ ލަމ ން.     މެންބަރ ން މި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތިބި  ،ވިޔަސް  މިއަދ  މައިނޯރިޓީ ކަމަށް

ހ ރެ.    ނ ކ ރ މަށް އެްއވެސް ސަބަބަކާސިޔާދަތ  ކޮމްޕްރޮމައިޒް  ދައ ލަތ ެގ މިނިވަންކަާމއި  ،ބ ނަނީ ޓްރާންސްޕޭރެންޓ ވ މަށް

އަސްކަރިއްޔާއަ  ނާޖާއި  ޚާއްޞަ  ށްދިވެހިރާއްޖޭެގ  މީެގ  ބަޔަކ   ވަކި  ބަޔަކ ،  ވަކި  ހޯދަމ ންޮގތެއްަގއި  މަންފައެއް    ،ޒ  

ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ   ،އަދި ޚ ދ  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ މި ޖައްސަާވ ރޭހަކީ  ،ޝާހިދ هللا ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ  ޢަބްދ 

 ،މިދިޔަ ސަބަބަކީ  ކޮމިޓީއަށް މިދިޔަ މައްސަލަ 241 ؛ބޮޑަށް މި މައްސަލަ  މިހާރ  އެންމެ  ، މޯދީެގ ރ ހ ން ހޯދ މަށް ޓަކައި

هللا ، ޢަބްދ ލިޙް ޞާރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ ، ރައީސް    ، ފަދައިން  ތްތެރި މެންބަރ  ވިދާޅ ވި ިއއްޒަ  އާދަމް ޝަރީފް

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަދި  ކ ރ ނީސްކ ރާ  ،ޝާހިދ   މޯދީއަށް  ބޭފ ޅ ން  މޯދީ  މި  ތާއީދަށްތޯ  ބޭފ ޅެއްެގ  ކޮން  ކ ރ މެއް. 
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ރާއްޖެިއން ފައިބަންޖެހޭތީ. މިކަމ ަގއި   އިން މިދީއްލާލަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން އިންޑިއާ ައއ ޓްއޭ މި ބ ނަނީ އިންޑިއާ ސިފަ

ނޭގ ވެރިން، ބައެްއ އެ  ކ ރާނެ. ަގބޫލ ކ ރާނެ. ެއއީ އެބޭފ ޅ ންނަށް އެބަދިވެހި ސިފައިން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ބަސް ެއކޯ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   ވެރިން ތިބެެގންކަން މިކަން ިމޮގތަށް މި ކ ރަނީ

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހ ޅަނގ   ހެންވޭރ   މައްސަލައެއް  ނިޒާމާބެހޭ  އެދެން.  މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން  މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރ  ޙަސަން ލަތީފ .  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފްޠީހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ލަ

ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި  ރައީސް  ޝ ކ ރިއްޔާ  ނެީގ ؛ިއއްޒަތްތެރި  މި  ނ ކ ތާއެްއ  ނިޒާމީ    ، ކޮމިޓީން  241  ،އަޅ ަގނޑ  

ޚިދ މަތްތަކާ ކޮމިޓީ  ސަލާމަތީ  މިބެހޭ  ބަލާފައި  ިއސްެވ    ،އޮތީ  ން  ޔާމީން  ރައީސް  ހަރަކާތެއް  ކިޔާ  އައ ޓް  އިންޑިއާ 

މ އައްސަސާތަކ ެގ  އި  ހ ންނަވަ އެކިއެކި  ދައ ލަތ ެގ  ކަންބޮޑ ވ ން  އެކަމ ެގ  މަޖިލީހ ެގ   ، އެކ   ހ ރ މ ންނާހިންަގވާތީ  މި 

ައއ ޓްެގ ނަމ ަގއި ރައީސް ޔާމީން ެއއްކޮމިޓީއަށް ހ ށަހެޅި މައްސަލަ  241މެންބަރަކ ، މަޖިލީހ ެގ ރައީސް   . އިންޑިއާ 

އިންޑިާއ ައއ ޓްެގ ވާހަކަ. މި ިއއްޒަތްތެރި    ،ރަކާތެއް. ޚ ދ  ރަީއސް ޔާމީން ވެސް ވިދާޅ ވަމ ން ެގންދަވަނީ ހަހިންަގވާ  

  ބައެއް ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރ ންނަށް އިންޑިއާ ައއ ޓް ވިދާޅ ވާން ކެރިަވޑައިނ ަގންނަާވތީ އިންޑިއާ މިލިޓަރީ ައއ ޓޭ މަޖިލީހ ެގ  

ޮގތަށް ދައްކަވާތީ އަޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެްއ ނެީގ. މި ރިޕޯޓަކީ ވެސް އިންޑިާއ ައއ ޓްެގ    ވިދާޅ ެވ ެއ ވާހަކަ ޮއޅޭ

 އް. ނަމ ަގއި ހިންާގ ކެމްޕޭނާ ގ ޅޭ ރިޕޯޓެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:ސަޢީމާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  

ދޭތެރޭަގއި   އ ޅ މާއ ޅޭ  އިސްވެ ހ ންނަވައިެގން އިންޑިއާ ސިފަިއން މި ރާއްޖޭަގއި ބައިތިއްބަިއެގން މި  ލިޙްޞާ  އާދެ! ރައީސް

ެގންދަނީ.އަޅ ަގނޑ    މި  ރައީސް  ވާހަކަދަްއކަވަމ ން  ހަމައެކަނި   ؛ިއއްޒަތްތެރި  ދައްކަނީކީ  ާވހަކަ  އައ ޓްެގ  އިންޑިއާ 

އެމް.ޑީ.ޕީޕީ.ޕީ.އެމެ ވާހަކަ  އައ ޓްެގ  އިންޑިއާ  ނޫން.  ރަްއޔިތ ންއް  އަދަދެްއެގ  ިގނަ  ވެސް  ދައްކާ.   އެބަ  މިއަދ   ން 
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މިލިއަން އެތައް މ ސްލިމ ންނެއް،   200 ؛ތައްގ އްހަަމއިނޯރިޓީ    !ހިނާގމާލައިޚ ދ  ިއންޑިއާއަށް ބަލަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ްއ  ދަނީ މިއަދ  މި ޝ ޢޫރ  ފާޅ ކ ރަމ ން. ގ ޅިފަިއވާ އިދިކޮޅ  ބޮޑ  ކޯލިޝަނެ  މިލިއަން އެތައް މ ސްލިމ ންނެއް އެ  200

މި ސިޔާސަތ ތަކާ ދެކޮޅަށް. މިއަދ  ެއއީ .ޖޭ.ޕީެގ ހަރ ކަށި އިންސާނިއްޔަތަށް ނ ރައްކާކ ރާ  ބީ ؟އ ފައްދަނީ ކީއްެވެގންތޯ

މަލ ތައް ކ ށްވެރިކ ރޭ. މީހ ންެގ  ޢަ  ޚ ދ  އެމެރިކާއިން ވެސް މި  އި،ޮގތް. ދ ނިޔޭަގ  ކަންކަން ހިނާގ  އިއިންޑިާއެގ އެތެރޭަގ

މ ސްލިމ ންނަށް   ،ކ ރ ން، މީހ ންނަށް ައނިޔާދިނ ން  ކ ރ ން. އެކްސްކަވޭޓ ސ ންނާފަތި  އިތަޅަ   ެގދޮރ  މ ގ ރ ން. ެގދޮރ 

ރންައކީ މި ރާއްޖޭަގއި، މި ރާއްޖޭަގއި އިންޑިާއެގ އަސްކަރިއްޔާ އޮތ ން.  އްޞަ ޮގތެްއަގިއ. ައޅ ަގނޑ މެންެގ ކޮންސަޚާ

އެންމެ   ،ލާނީ އެންމެ ިގނަ އަދަދަކަށް އިދެން ދެވަނަ ވާހަކަައކަށް ައޅ ަގނޑ  ނިންމާލަމ ން ދަންނަވަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އިޤ  ވިދާޅ ވަނީ  ތި  ބާރ ލާފައި  އައަޑަށް  ބޮޑ   އިޤ ތިސާދީ  ދިވެހިރާއްޖެ  މިއަދ   ވާހަކަ.  ދަޮގޑިެއްއަގިއ  ނތިސާދ ެގ 

؟ ކޮންބަެއއްތޯޖައްސަނީ    ،ޖައްސަނީ ދަންތ ރައެްއަގއި   ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވާނެ އެްއޗެއް ވިދާޅ ވާންވީ. މި  ދަންމަޅިއެއްަގއި، ތި

ންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓަކަށް ނޫނޭ ނަަގނީ އިއިންޑިއާއިން. މި ސަރ ކާރ ން އިންޑިާއއިން ލޯނ ؟ ކޮންކަމެްއަގތޯ

ސަރ ކާރ  ހިންގ މަށް.   ،އިނޭގތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރިކަރަންޓ  ޚަރަދ ތަކަށް، މ ސާރަ ދިނ މަށް. ސިޔާސީ ކަންކަމަށް

ނިންމަނީ.    ،ކިހިނެއް ޕޭކޮށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ދަރަނި  މި  ހ ރިހާ   ރާއްޖެ  މި ކޮންއިރަކ ތޯ  ފަރާތަކ ން،  ހ ރިހާ    އައިސް 

ދާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ   ރާއްޖޭެގ އިސްތިޤ ލާލ   ރާްއޖޭެގ މިނިވަންކަާމއި  އި،ނިންމަ  ބަދެފަރާތަކ ން  

ކޮބައިތޯ ރައީސް ؟ޒިންމާއަކީ  އިޚ ލާ  ؛ިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ ެގ  ނިންމާލީ.  ރިޕޯޓަށް ޞްއަޅ ަގނޑ   މި  އެދ މަކީ  ތެރި 

  ތެރޭ ވިސްނާލ ން. ވަރަށްދޭ  އެއާ   ،ހ ާވެގ ބ ނާ ވާހަކައަށް ރ ޖޫޢަވެ  ،ހ ވައަށް ރ ޖޫޢަވެ  ނ ދެްއވ ން. އަޅ ަގނޑ މެންެގވޯޓ 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް.  

 

 ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ެގ މަޖިލީހ ެގ  ރަްއޔިތ ން  އި`. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް އިސްނަންަގވަ

މަްއސަލައާ ގ ޅިެގން އެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކ ރި ރިޕޯޓަށް   އިބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ އްވި ސިޓީއާ  ޤައ މީ ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ

އަދި   ،ކ ރީެގ ރަީއސް، ޕީ.ޕީ.އެްމެގ ރައީސް، ޕީ.އެން.ސީެގ ވެރިފަރާތް ؛ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަޅ ަގނޑ  ތާއީދ 

  ،ކަމަށް ރައްޔިތ ން ތ ހ މަތ ކ ރާ ވެރިފަރާތް  ިގނަ ފައިސާ ލިބ ނ   ބޮޑ  ޚިޔާނާތ ެގ އެންމެ  ސީެގ އެންމެއެމް.އެމް.ޕީ.އާރ . 

  ،ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި އ ސްކޮށް އިމާރާތްކ ރާ ފަރާތްތަކ ެގ އިސްފަރާތް  ހަތަރ  ދޫވެހި ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެކިއަދި ދޫވެހި، ތިން
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ެގ  ައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗ    ،ސް އިމާރާތ ެގ ވެރިފަރާތްހ ރި އެންމެ އ   ކ ރެވިފައިތްއަދި ކ ރީެގ ިއސްމާޢީލްފ ޅ  ޭގަގއި މިހާރ  އިމާރާ

އްޔޫމް އިސްކޮށް  ޤަޔާީމން ޢަބްދ ލްهللا ޢަބްދ   ،ނަންގަވަންޖެހޭ އިސްފަރާތްޓަވަރ ެގ ބޮޑ  ބަޔެއް ނޭޅި ދެަވނަ ޓަވަރ ެގ ޒިންމާ

ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް   އި،އ ފައްދަތ ނަފަސާދަޤައ މ ެގ ދޭތެރޭަގއި ފި  ދެ  ،އިންޑިއާ އައ ޓްެގ ނަމ ަގއި ހިންަގވާ   އިހ ންނަވަ

އެ ޮގތަކަށް  ފަދަ  ކ ރިމަތިވާނެ  ހަރަކާތާ  ނ ރައްކާ  ހިންަގވާ  ހ ންނަވާ  އިސްވެ  ދިވެހި  މަނިކ ފާނ   ރައްޔިތ ން    ދެކޮޅ  

މަވެސް، މަދ   ކ ރާ ބަޔަކ  ތިބެދާނެ. އެހެންނަކޮންމެ ކަމެްއަގއި ވެސް އެކަމަކަށް ތާއީދ ިގނައީ.    ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެންމެ

  މީހ ންނަށް   ބާރަތޭރަރ ފިޔާ ދީެގން ވެސް މިހާރ  މި ހަރަކާތ ަގއި    500ރ ފިޔާ،    1000ބަޔަކ  ނެރެެގން އަދި ރެޔަކ   

ިގނައެއް ރާއްޖޭެގ  ވ ރެ  މ ނ ވޭ.  އެއްބަސްވެފަިއވާ  ދިވެހިރާއްޖެ  އިދިކޮޅަށް ޢާސަރ ކާރ ން  ހަދާތަކ ަގިއ ޢާމ   ،ހަދާތަކާ 

ދެކޮޅަށް ހިންޭގ ހަރަކާތްތަކަކީ ރާއްޖެ   ވަކި ބަޔަކާ  އިވަކި ޤައ މަކާ  ،ފަށް ވަކި ނަސްލަކަށްޚިލާ  އެއްބަސްވެފަިއވާ ޮގތާ

އަޅ ަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ވާ މައްސަލަައކީ  .  ތައްހަދާޢާެއއްބަސްވެފައިވާ މ   ،ކަމަށް ރާއްޖެ ސޮއިކ ރެވިފަިއވާ  އެކަން ނ ކ ރާނެ

މި   ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ރައްޔިތ ންނަށް،  ނިކަމެތި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކޮންމެ  އ ނދަޫގ،  ކޮންމެ  ކޮންމެދަތި،  ދިމާވާ  ޤައ މަށް 

އެންމެ ސަރ ކާރަކ ން  ހާލެއްަގިއ  ހ ރިހާ  ޮގތ ަގއި  ޤައ މެްއެގ  އެހީތެރިކަންދޭ  ރާއްޖެއަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި    ،ފ ރަތަމަ 

ފާހަަގކޮށްފައި ވެރިން  ހ ރިހާ  އިންޑިއާ.    ވެރިކަންކ ރި  ރާއްޖޭއޮތީ  ކިޔާފައި  ައއ ޓް  ހިންަގނީ އިންޑިއާ  ހަރަކާތެއް  ަގއި 

ރާއްޖޭެގ ކ ރީެގ ރައީސް، ރައީސް ޔާމީން   ،އަޅ ަގނޑަށް ވެސް ފާހަަގވެފައި އޮތީ   ކީްއވެެގންތޯ ައޅ ަގނޑ މެން ބަލާއިރ ަގއި

  އި ތިމަންނައާ  ،ިއންޑިއާ ައއ ޓް ކެމްޕޭން ތިމަންނަ ހިންަގނީ  ،އޮތީ ތިމަންނަ ިއންޑިއާ ދެކެ ރ ޅިއަންނަނީ  ވިދާޅ ވެފައި

ތިމަންނަ ވެރިކަމަށް އަންނަން އިންޑިާއ ަގބޫލ ނ ވާތީއޭ.    .ދެކެ ރ ޅިއަންނާތީއޭ  އިދިކޮޅ ވީަމއޭ. އިންޑިއާ ތިމަންނައިންޑިާއ  

ޮގތަކ ން    އެންމެ އަވައްޓެރި ޤައ މ ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހ ރިހާ  އާމިއީކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤައ ީމ ފެންވަރ ަގއި ދިވެހިރާއްޖެ

އަދި   ،ރައްޔިތ ން އެންމެ ބޮޑ  ބޭނ މެއް ބޭސްފަރ ވާަގއި ހިފަންޖެހޭ ޤައ މ    ދިވެހިއެންމެ އެހީތެރިކަންދޭ ޤައ މ ، އަދި

ފަށ ަގއި ރާއްޖެއިން ނ ލިބޭ ބޭސްފަރ ވާ ލިބެން އޮތް ހަމައެކަނި ޤައ މ . އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް އަތްފޯރާ

ރަތ  އ ފެއްދ މ ެގ ޮގތ ން އިންޑިއާ ައއ ޓް ކިޔާފަިއ  ަގނޑ މެން ނަފ ދޭތެރޭަގއި އަޅ   މިފަދަ ކަންކަމ ަގއި އެހީތެރިވާ ޤައ މަކާ

މި ހިންާގ ހަރަކާތަކީ އަޅ ަގނޑ  ވެސް ބަލައިަގންނަ ކަމެއް ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން މި ހަރަކާތް ބަލައިނ ަގންނާނެ. 

ރަީއސް ޢަބްދ  ؛އިްއޒަތްތެރި  ޢަބްދ ލްهللا ިމއީ  ކ ރަްއވާފައި   ،ްއޔޫމްޤަޔާމީން  ކ ރީެގ ރައީސްކަން  ހ ރި   ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ބޮލ ން ނެއްޓ މަށް    ،މަނިކ ފާނ ެގ އިސްތަށިފ ޅ ން  އެ ވަްއކަމ ެގ ޓެގ  އެ  އި،ބޭފ ޅަކ  ކ ރެއްވި ބޮޑ  ޚިޔާނާތެއް ފޮރ ވަ

މި ހަރަކާތަކީ    .ަގނޑ  ބަލަިއަގންނަން. އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީޓަކައި ހިންޭގ ހަރަކާތެްއެގ ޮގތ ަގއި އަޅ  

  ހ ރި ބޮޑެތި ކެމްޕޭނ ތައް ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން އެ  ކިޔާފައި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސޯޝަލް މީޑިއާަގއި ހިންިގފައި  "ަވގ  ޔާމީން"

ތ ހ މަތ  މަނިކ ފާނ ެގ އިސްތަށިފ ޅ ަގއި    އެ  ،ފައިސާ   ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ މާލިއްޔާއިން ެގްއލިފައިވާ  ،މަނިކ ފާނާ ދެކޮޅަށް

އެޅ ވިފަިއވާ ކަންކަން ފޮރ ވ މަށް ޓަކައި އެއަށްވ ރެ ވަރ ަގދަ ެއހެން ވާހަކައެއް ދަްއކަން ނެރެެގން އ ޅޭ ޝިޢާރެއް ކަމ ަގިއ  
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ަގބޫލ ކ ރަނީ ަގބޫލ ކ ރަނީ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ިގނަ ރަްއޔިތ ން  ެއކަން   ،ރަކާތަކީ މިއީއިންޑިއާ އައ ޓް ހަ، މި  އަޅ ަގނޑ  

ަގބޫލެއް ޮގތ ގައި. އަޅ ަގނޑަކަށް  ނ ކ ރެޭވ ދިވެހިރާއްޖެއަކަށް އިންޑިއާާއ ދޭތެރޭަގއި ދެ  ފޮރ ވ މަށް ހިންާގ ހަރަކާތެއްެގ 

ގ ޅ މާ ތަނެއް ވެސް.    އޮތް  ހެދި އެްއވެސް ނ ރަްއކަލެއް އޮތް ކަމަކަށް. އަދި ނ ރަްއކަލެްއ ވެފައި  ޤައ މ ަގއި އޮންނަ 

ދ ވާނ ތަކ ން ވެސް ދިވެހިރާއްޖެ  ޢ ހ ރި    ދިވެހިރާއްޖެައށް ކ ރިމަތިވެފައި  ކ ރެވިފައި ހ ރީ މާޒީަގއި ތަޖ ރިބާއަޅ ަގނޑަށް

ތަން. ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަލިމަޑ ކަން    ދީފައިވާ  ދިެވހިރާއްޖެ ފެނަށް ޖެހިފައިވާ ވަގ ތ  އެހީތެރިކަންތަން.    ސަލާމަތްކޮށްދީފައިވާ

އިންޑިާއެގ ސަރ ކާރ ން    ،އިންޑިއާެގ ރަްއޔިތ ން  ،ފައިވާ ވަގ ތ  އެކަން ިއންޑިއާއިން އައިސްެގން ެވކްސިނާއި ބޭހަށް ޖެހި

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނ ންވާ    ،ތަން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބަޖެޓަށް  ހަމަޖައްސައިދީފަިއވާ  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދީ

އެ ދިވެހިރާއްޖެައށް  ފައިސާ  ބޭނ ންވާ  ދަނޑިވަޅ ތަކ ަގއި  ފޯރ ކޮށްދީފައިވާ  ކިއެކިއެކި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތަ  ޮގތްޮގތ ން  ން. 

ައދި މީހ ންެގ އެހީ އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ފޯރ ކޮށްދީފައިވާކަން.    އފަިއސާއާ   ،ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢ ތަކަށް ބޭނ ންވާ ތަކެއްޗާއި

ކާތަށް އަޅ ަގނޑ  ނޫނެކޭ  ހަރަ  އިންޑިއާ އައ ޓްން ހިންާގ  ތާއީދ ކ ރަން. ޕީ.ޕީ.އެމ މި ރިޕޯޓަށް  އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ   

  ބ ނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  ހެންވޭރ 

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ    ؛ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބ ާމ    ، ވާފައިާވ މި މައްސަލަ ެއއީއްސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ 

ހަރަކާތަކީ    އިންޑިއާ އައ ޓްެގންދަވާ    އްޔޫމް އިސްކޮށް ހ ންނަވައިެގން ކ ރިއަށްޤަޔާިމނ  ޢަބްދ ލްهللا ކޮޅަށް ރައީސް ޢަބްދ  ދެ

އަދި ދެ ޤައ މ ެގ ދެމެދ ަގިއ އޮންނަ ާގތް ގ ޅ މަށް ހީނަރ ކަން    ،އެކަމ ެގ ސަބަބ ން ޤައ ީމ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާ އޮތް

ަމއްސަލަ ބައްލަވަ   ކަމަށް  އައ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮތް ކަެމއް ދެްއވ މަށް އެދިަވޑައިެގން ހ ށަހަޅ ްއވާފައި އޮތް  އިވާތީ، އެ 

އެކ ލަވާލި ރިޕޯޓ ަގއި ވަރަށް މ ހިންމ  ހޯދ ންތަކެއް އި މައްސަލަ. އެ މައްސަލަ ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ބަލަ

އެ ރިޕޯޓ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން އެ ކ ރި މަސައްކަތ ން   ،ކ ރަންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަނީ ހޯދިފަ. އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ 

ކޮމިޓީން ހ ށަހަޅާފަިއ   ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް . ހޯދި ހޯދ ންތަކަށާއި އަދި ކޮމިޓީން ހ ށަހަޅާފައި އޮތް ދެ ހ ށަހެޅ މަށް ވެސް

ހ ށަހެޅ މަކީ އެއް  ައއ ޓް"  ،އޮތް  ޤައ މީ  ެގ" އިންޑިއާ  އެއީ  ހަރާކާތަކީ  ހިންާގ  އެ  ނ ރައްކާތެރި   ނަމ ަގއި  ސަލާމަތަށް 

ވާތީ، ދައ ލަތ ެގ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކ ން އެ ހަރާކާތް ހ އްޓ ވ މަށް. އަދި ހަމަ އެާއއެކީަގިއ ާގނޫނަށް    ހަރަކާތެއް ކަމަށް
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ހ ރި ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރެވެންޏާ ސަރ ކާރ ން ެއ އިޞްލާޙ ތައް   ؛ިއޞްލާޙ ތަކެއް ަގބޫލ ކ ރެވެންޏާ  ،ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތަކެއް

ފ ރިހަމައަށް ޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ އްވ މަށް އެ އޮތް ދެވަނަ ހ ށަހެޅ މަކީ. މި ދެ ހ ށަހެޅ މަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން.  މަ

ރިޕޯޓ ަގއި ހޯދ ންތަކ ެގ ތެރޭަގއި ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތަށް ހޯދިފައި ހ ރި ބައެއް  ؛ތާއީދ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ހ ރި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ހަމަ މި ވަގ ތ ން ވަގ ތަށް މި ހަރަކާތް ހ އްޓ ވޭ މިންވަރަށް    އެބަހޯދ ންތަކ ެގ ތެރޭަގއި  

ހަރަކާތ ަގއި ހަރަކާތްތެރިާވ    އިންޑިއާ ައއ ޓް ކަމަކަށް    އެއްފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާއަށް.  ދިެވހި  ކަންކަން ފާހަަގކ ރެވިފައި  

އަދި އެ ފަރާތްތައް އެ ހިންާގ ހަރަކާތްތަކ ެގ ތެރޭަގިއ    ،ބައެއް ފަރާތްތަކަކީ އެއީ ކ ށ ެގ ރެކޯޑ  ހ ރި ފަރާތްތަކެއް ކަމަށާއި

ކަމަށާއިއީޖިނާ އޮތް  ފ ރ ޞަތ   ހިންގ މ ެގ  ޢަމަލ   ފަރާތްތަކ ން  ،  އެ  އާންމ   އަދި  އަދި  ދައ ލަތަށާއި  ެގއްލ ން   ދޭ 

 ން ސ އޮތް. ހަމަ އެއާއެކީަގއި ިމނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެން  ތ ންނަށާއި މ ދަލަށް ލިބެމ ންދާކަން ފާހަަގކ ރެވިފައި ެއބަރައްޔި

މާނެްއަގިއ  ން ފާހަަގކޮށްފައި ހ ރި ކަންކަމ ެގ ތެރޭަގއި ޓްރާންސްނޭޝަނަލް ކ ށްތަްއ އާންމ ވަމ ންދާ ޒައަދި އެމް.އެން.ޑީ.އެފ 

ައވަ ިއންޑިއާއަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ހީނަރ ވެ  އިއާ ޓެރި  ގ ޅ ން  އޮންނަ  ކަމަށް   ،އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ކެނޑޭ  ގ ޅ ން  އެ  އަދި 

ކޮމިޓީން   ،ޭއެގ ސަބަބ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާ ހ ރިކަން ފާހަަގކ ރެވޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ބައްދަލ ކ ރި  ،ވަންޏާ

، ނ ވެ ހ ރިހާ ފަރާތަކ ން ވެސް ަގބޫލ ކ ރޭ ކި ފަރާތެއް އިސްތިސްނާވައިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  ބައްދަލ ކ ރި ހ ރިހާ ފަރާތްތަކ ން  

ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާ ހ ރި ހަރަކާތެއްކަން. ހިންަގވާ ހަރަކާތަކީ  އެ    ންނަމ ަގއި ރައީސް ޔާމީ  ެގއިންޑިއާ ައއ ޓް 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް    ،އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ވިޔަސް  ،ވިޔަސް  ހޯމް މިނިސްޓްރީ   ،އެއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ވިޔަސް

އަދި   ،ކަމ ަގއި ވިޔަސް   ސަރވިސަސް ވިޔަސް އަދި ކަމާ ގ ޅޭ އެހެން ފަރާތްތައް ެވސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 

ަގބޫލ ކ ރޭ ފަރާތްތަކ ން  ހ ރިހާ  މި  ިވޔަސް  ކަމ ަގއި  މިނިސްޓްރީ  ހަރަ  ،އިކޮނޮމިކް  އެ  ޮގތަށް  ދެންނެވި  ކާތް  މި 

އިްއޒަތްތެރި    ،މިހާރ  ހ ރި ާގނޫނ ތަކ ން ެއކަން ނ ވަނީތޯ  ، ހ އްޓ ވަންޖެހޭކަން ެވސް. ސ ާވލަކަށް މިއަދ  ވެފައި މި އޮތީ 

ކަމެއް ެއއީ މިހާރ  ހ ރި ާގނޫނ ތަކ ން    ނ ކ ރެވޭ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅ ަގނޑ  ދެބަސްވާ  ރައީސް. އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލެއް

އޮތް. އެހެންނަމަވެސް،    ހ ރި މާއްދާތަކ ން އެކަން ކ ރެވެން އެބައެޤޫބާތ ަގއި  ޢ ބ ނ ން. ޤާނޫނ ލްބ ނާއެ    އެކަން ނ ވަނީ ކަމަށް

ާގނޫނަށް އިޞްލާޙެްއ ހ ށަހެޅ މަކީ  ވަންޏާ އަވަހަށް ކަމާ ގ ޅޭ  ސަރ ކާރަށް ެއކަން ނ ކ ރެވޭ ކަމަށް ވިސްނިވަޑަިއަގންނަ

އަޅ ަގނޑ  ވެސް   ފަދައިން  އޮތް  ރިޕޯޓ ަގއި  މި  ރައީސް   އެދޭ ވެސް  އިްއޒަތްތެރި  ހޯދ ންތަކ ެގ  ؛ކަމެއް.  ރިޕޯޓ ެގ  މި 

އޮތް   އެބަ  ހޯދ ން.    16ނަންބަރ     ،16ތެރޭަގއި  އޮތް  ހޯދ ން.  ސޯޅަަގއި  އައ ޓ ެގވަނަ  ހިންާގ  އިންޑިާއ    ނަމ ަގއި 

އެކިއެކިހަ އަމާޒ ކޮށް  ރައްޔިތ ންނަށް  އިންޑިާއ  ދިރިއ ޅޭ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  ސަބަބ ން  ލިބެން  ރަކާތްތަކ ެގ   ެގއްލ ންތައް 

ނަމަވެސް މީހަކަށް ެގއްލ މެއް ލިބެންދެން   ،ދެ ޤައ މ ެގ ދެމެދ ަގިއވާ ގ ޅ މަށް ހީނަރ ކަން ައންނާނެ ކަމަށާއި  ،ނަމަ  ފަށައިފި

ބޮޑަށް   މައްސަލަ ހައްލ ކ ރ މަށް އޮންނާނީ މާ   ،ދެ ޤައ މ ެގ ދެމެދ ަގއި ގ ޅ ން ހީނަރ ވެ  ،ނަމަ  އެ ހަރަކާތް ނ ހ އްޓ ވައިފި

ހ އްޓ ވ މަށް ޓަކައި ވިސްނަންވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން    އިހާލަތެއް ދ ރާލަ  ނެދާދިމާވެ   ،ވާތީ  ކަމަށް  އިލަސްވެފަ
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ހޯދ ން  ފާހަގަ   އެފެއާޒ ން އެއާެއކީަގއި  ހަމަ  އޮތްކަން.  އެބައޮތް   17ކޮށްފައި  ސަބަބ ން   ،ަގއި  ހަރަކާތްތަކ ެގ  މިފަދަ 

ރާއްޖޭަގއި ތިބި އެކި ޤައ މ ތަކ ެގ އެމްބެސެޑަރ ން   ،އިންޑިއާ ސަރ ކާރ ން ނޫން ކަމަށާއި  އެކަނިހަމަފާޅ ކ ރަނީ  ކަންބޮޑ ވ ން  

ކަމަށް މިނިސްޓްރީ   ނ މަށް އެދިފައިވާބަސީތަކ ެގ ސެކިއ ރިޓީ ވަރ ަގދަކޮށްދިއަދި އެމް  ،ކަންބޮޑ ވ ން ފާޅ ކޮށްފައިވާ ކަަމށާއި

ދިޔަީއ   ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން މި  ؛ވެފައި އެބަވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްރިން އެފެއާޒ ން ކޮމިޓީަގއި ވިދާޅ އޮފް ފޮ

ެއކ ލަވަ   13 ރިޕޯޓ   މި  ައޅ ަގނޑ މެން  މި  ، ޖޫންަގއި  21ކ ރީ.  ޢ އިޝާ  އިލައި ޖޫންަގިއ  ޮގތަށް އިްއޔެ،  ދެންނެވި 

އެފަދަ  އަދި ސަރ ކާރ ެގ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ މަޢ ލޫމާތ ތައް ލިބި އޮއްވާ    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ މަޢ ލޫމާތ ތައް ލިބި

ރާއްޖޭެގ މާލޭެގ މެދ ަގިއ ހ ރި   ،ދިޔައީ  ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް ހިނަގިއެގންދިޔަ މަންޒަރ . އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ފެނިެގން މި

  ، ދަނޑަށް ެއއްެވ ތިބި ބަޔަކަށް ހަމަލާދިނ މަށް ޓަކަިއ ޕީ.ޕީ.އެމް ޭއެގތެރޭަގިއ ހިމެނޭ ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސްަގލޮޅ 

 ތަނަށް ވަދެ... އެ ޕީ.ޕީ.އެމް ހިމެނޭ ޮގތ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމްނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް، ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(        

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

  އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ  ،ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިަވޑަިއަގންނަވާ ބޭފ ޅެއް

 ކަމަކީ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކާ   ގ ޅިެގން ެއއް  މި ރިޕޯޓާ  ،ިވދާޅ ވީ  ،ހެންނަމަވެސްއެ  .ސަން ލަޠީފަކީއިްއޒަތްތެރި މެންބރ  ޙަ

 ޚީަގއި ވެސް މި ސ ރ މީެގ    . ތެރޭަގއި މި އަންނަނީެގ ވާހަކަ މީެގއް ެއއްެގ ލީޑަރެވާހަކަ. ސިޔާސީ ޕާޓީދަލ ކ ރެްއވި  ބައް

  ކާ ވެސް ބައްދަލެއްނ ކ ރޭ. ހަމައެކަނި ސަރ ކާރ ެގ މިނިސްޓްރީތަކަ  ެއއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓިއަކާއެހެންނަމަވެސް،  އަންނަނީ.  

އ ފައްދަން.  ސ ވާލ    މެންައޅ ަގނޑ   ދޭތެރޭގައި  ލާފަ. މި ރިޕޯޓ ެގ ޞައްޙަކަމާއިއްދަލ ކޮށްފައި މި ރިޕޯޓ  މި އޮތީ އެކ ލަވަބަ

 ދިޔަ... އިދ ވަހ  ހިނަގޕީ.ޕީ.އެްމ އިހަށް ،ވިދާޅ ވީ ގައިންމެދެ

 
 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    މައްސަލަެއއް ނޫން.   ބެހޭނިޒާމާ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

   މެންބަރ .
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  ހެންވޭރ 

ހ ރި ޕީ.ޕީ.އެމްެގ    ތަކ ން ެވސް ފެންނަން އެބަދައ ރ ވަމ ންދާ ސޯޝަލް މީޑިއާެގ ފޮޓޯޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ނީ  ސާްއޔެ އެ ހިންިގ ލާއިންއި  ެގންޮގސް އެ ދިދަތައް ބޭނ ންކޮށްެގންދަތަކަކާއި ެއއްޗެހި ނެރެެގން ތެރެއިން ދިޖަަގހައިެގ  

ިއއްޒަތްތެރި   މަންޒަރ .  ހިންިގ  ވެސް   ؛ރައީސްޢަމަލ   ކޮމިޝަނ ން  ޕާޓީސިއިލެކްޝަންސް  ދޭތެރޭ   ތަކާ ޔާސީ 

ކ ރާ ޮގތ ަގއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން މިހާރ  ލ  ައޅ ަގނޑ  ަގބޫއަޅަމ ންދޭ. މިފަދަ ކަންކަން ހިނަގމ ންދާއިރ   ފިޔަވަޅ  

ފިޔަަވޅ   ޕީ.ޕީ.އެމާ ރައީސް  އަޅަންޖެހޭދޭތެރޭ  ކަމެްއެގ  . އިއްޒަތްތެރި  ދައްކަ  ސީރިއަސް  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ނީ. ވާހަކަ 

 ާއަގއި ދިވެހިން...އިންޑި ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދިވެހި ރައްޔިތ ން އިންޑިާއަގއި ދިރިއ ޅެމ ންދާއިރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޝިޔާމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ނައިފަރ  ،ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

އިހަށް ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ  ހިނގަ   އި، ހިނަގދ ަވހ   ވަރަށް  ދ ވަހ   ކ ރީ  ނޫން  މިދިޔަ  އި  ިއއްޔެ 

އެ މައްސަލައަކީ.   އްއަސް ަމއްސަލައެއް. ސީރިއަސް މައްސަލައެްއ އެ މައްސަލަައކީ. ކަންބޮޑ ވާ މައްސަލައެ ރިހާދިސާއަކީ ސީ

ޗެއަރޕާސަން ޕާޓީެއއްެގ  ބޭފ ޅެއްކަން  ސިޔާސީ  ހ ންނެވި  ޕާޓީ  ،ކ ރަްއވާފައި  ސިޔާސީ  އަސްލ  އެހެން  މީެގ  އަކަށް 

މަސައްކަތްއިއޮޅ ވަ  ޕާޓީ އްވާކ ރަލައްވަން  އެހެން ސިޔާސީ  އިނޭގތޯ.  ދަންނަވަން  ވާހަކަ  ހިތާމަކ ރާ  އަޅ ަގނޑ     ، އެއް ތީ 

 ެގ...ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޕީ.ޕީ.އެމް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ .  ރާެގ އިްއޒަތްތެރި ދާއިގ ބަރ ، ހެންވޭރ  ހ ޅަނަންއިްއޒަތްތެރި މެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  ހެންވޭރ 

އެހެން ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  އެދެނީޝ ކ ރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް،    ކަމ ން  ންކަން ކަ  މިއިްއޒަތްތެރި 

ދިވެހި  ކޮށް  ޞަ . އަދި ޚާއްށްކަންކަމ ެގ އަސްލ  ހޯދ މަ  ނ ދިނ މަށް ޓަކައި ދައ ލަތ ެގ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކ ން މިވިޔަތަކ ރާރަ

މި ަވގ ތ ން    ޓަކައިނ ދިނ މަށް  ިވޔަ ރަކަމެއް ތަކ ރާ  ތްތެރި ރަީއސް، މިފަދަވެސް އިްއޒަ  ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާއިން ިމހާރ 
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ޮގތ ަގއި    ެގނޭގ ސަރ ކާރ ން ސީރިއަސް މައްސަލަެއއްއެށް  ވަގ ތަށް ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން އަވަހަށް ކ ރ މަށް. އަޅ ަގނޑަމި  

ޖެހެނީ އިއްޒަތްތެރި  ކީ ދަންނަވަންޔަ ތާމަ ވިދާޅ ވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަދި ހިބަކަމަށް އެ  މި މައްސަލަ ބައްލަވަމ ންެގންދަވާ

ެވެގންދިޔައިރ  އަދިެއއް ެއކަން ކ ރި މީހ ންެގ ފޮޓޯތަކާއި އެ ހ ރިހާ މަންޒަރ ތަކެއް އާންމ ވެފައި    ަގޑިއިރ   24ރައީސް، އަދި  

 އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް އަޅ ަގނޑަށް ލިބިފައި  ކ ރިކަމ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ހަމަގައިމ އިރ  ވެސް ހަެއއްކަ މީހ ން ހައްޔަރ ރިހ 

ަގނޑ މެން މި ދަްއކާ ވާހަކަައކީ ވަރަށް ސީރިއަސް  ޅ  އެ ކަންކަމަކީ އެއަށްވ ރެ ސީރިއަސްކޮށް ބެލެންޖެހޭނެ ކަންކަން. އަ

 ކަމެއްެގ ވާހަކަ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ލަބީބް އިލްޔާސް މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ލަބީބް އިލްޔާސް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫ

ރާއްޖޭަގއި އިންޑިާއ  ދިވެހި ؛ދާ ރިޕޯޓ ެގން  މި  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސްކ ރަމ ން

އިންޑިއާ    ،ވާޔާމީން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް އިސްކޮށް ހ ންނަވަިއެގން ކ ރިއަށް ެގންދަ هللا ދެކޮޅަށް ރަީއސް ޢަބްދ   ސިފައިން ތިބ މާ

އަދި ދެ ޤައ މ ެގ ދެމެދ ަގިއ    ، ކަމ ެގ ސަބަބ ން ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކަލެއް އޮތްއައ ޓް ނަމ ަގއި ހިންާގ ހަރަކާތަކީ އެ

ެއ މަްއސަލަ ބައްލަވައިދެްއވ މަށް އެދި   ،ވާތީ   އް ކަމަށް ފ ރ ޞަތ  އޮތް ކަމެ  އައ މ ެގގ ޅ މަށް ހީނަރ ކަން  ާގތް  ނަ  އޮން

ރަީއސް އިއްޒަތްތެރި  ރިޕޯޓ .  ޮގތ ެގ  ނިންމި  ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަ  ރިޕޯ ؛ހ ށަހެޅިފައިވާ  މައްސަލަ އަ  ޓ މި  މި  ދި 

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ހޯދ ނ  ހޯދ ންތަކެއް   ތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ބަލަމ ންދިޔައިރ އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީން، ސަލާމަތީ ޚިދ މަތް

ޔޫމް އިސްކޮށް އްޔާމީން ޢަބްދ ލްޤަهللا މި މަްއސަލަ، ރައީސް ޢަބްދ   ، ކަމަކީ  ންމެ ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ  އެއްހ ރި. އެ  އެބަ

ދ މަށް ކ ރައްާވ  ސިޔާސީ މަންފާއެއް ހޯ  އެ މަނިކ ފާނ   ،ކ ރެްއވ މ ެގ އެންމެ މައިަގނޑ  ބޭނ މަކީ  ކަންހ ންނަވައިެގން މި

ޮގތ ަގއި. އެއީ މިއިން ކ ރާ ފައި އެހެން    ،ދާއެއް ނ ފެނޭ. އަދި މިކަމ ން އެ މަނިކ ފާނަށް ލިބޭ ފައިދާ ނޫންކަމެއްެގ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަ މިކަން  ކަށްފައިދާއެްއ  އަދި  ނެތް.  ދިވެހި    ފެންނާކަށް  ވަނީ  ެގއްލ ން  މީެގ  ސަބަބ ން  ކ ރ މ ެގ 

މި ކޮމިޓީަގއި މި މަސައްކަތް    ންނަށްކަން އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ވަރަށް ސާފ ކޮށް ފެންނަން އޮތް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށްރައްޔިތ 

  ، އާއިރީޓްފޮރިން މިނިސް  ،ޕޮލިހާއި  ،އި އެމް.އެން.ޑީ.އެފާ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސާއި   ، އާއިރީޓްނިސްކ ރިއިރ  ހޯމް މި

ވާ ދަތިތަކާއި  ދިމާ  އި އްދަލ ކ ރިން. ބައްދަލ ކޮށް މިކަމ ަގއަޅ ަގނޑ ެމން ބަ  ހ ރިހާ ފަރާތްތަކާިމ    ،އާއި މިކް މިނިސްޓްރީ އިކޮނޮ

ފް ދެންމެ ދާނެ ކަހަލަ ކަންތައްތަކ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން ސާފ ކޮށް ބެލިން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީދިމާވެ

ހަރަކާތ ެގ މި    ،ހިންމ  ކަމަކީަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ  އެންމެ މ ބައެއް ކަންތައްތަކ ެގ ވާހަކަ ފާހަަގކ ރަްއަވއިފި. އަޅ  
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ާއންމ  ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް.   ،އަދި ދިމާވަމ ންދަނީ އަދި ދެންވެސް ވާން އޮތީ  ،ސަބަބ ން އެންމެ ބޮޑ  ދައްޗެްއ ދިމާވަނީ

ށް އިންޑިާއއަށް އެބަ ދަތ ރ ކ ރޭ. އިންޑިާއެގ  ހެދި ބޭސްފަރ ވާއަ  އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ އެތަްއ ބަޔަކ  އެތައް ސަބަބ ތަކާ

 އެކި ހިސާބ ތަކަށް އެބަ ދަތ ރ ކ ރޭ. އިންޑިާއަގިއ ދިރިއ ޅެމ ން އެބަ ެގންދޭ. ެއ ފަރާތްތަކަށް މީެގ ނ ރަނަގޅ  ައސަރ 

އިތ ރަށް އަދި އޭގެ   މިޓީަގއި ހިއްސާކޮށްފައިވޭ.ކޮ  ޅ ަގނޑ މެންނާއަދި ކ ރާނެ ކަމަށް މި ފަރާތްތަކ ން އަ  ،ކ ރަމ ންދާ ކަމަށާއި

މ ންދާ ވާހަކަ ެއ  ޭއެގ ެގއްލ ންތަކެއް ފޯރަ  ،މ ންދާ އިންޑިާއެގ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މީެގ އަސަރ ކޮށް ޅެރާއްޖޭަގއި ދިރިއ 

އިންޑިއާ އައ ޓް ނަމ ަގއި ހިންާގ މި ހަރަކާތަކީ   ،ން ފާހަަގކ ރިޭވ. ިމނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސ ފަރާތ ން ފާހަަގކޮށްފައި

ރާއްޖޭގަ ދިވެ ސަލާމަތާއި  ރައްޔިތ ންނާ  އިހިރާއްޖޭެގ  އިންޑިާއެގ  ދިވެހިންެގ    އިދިރިއ ޅޭ  ދިރިއ ޅޭ  އިންޑިއާަގއި  އަދި 

ން ެގ ތާރީޚެއްަގއި ހިންަގން ފެށ ނ  އެންމެ ނ ރައްކާތެރި ކެމްޕޭހ މަށް ެގއްލ ންވާ ޮގތަށް މި ފަކަސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި

ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ވަރަށް ނ ރައްކާތެރި    މި  ،ހަމައެކަނި ޤައ މަކަށް ނޫންއީ  ވޭ. މިކޮށްފައިހާމަކަމ ަގއި އެ ފަރާތ ން  

ށް ެވސް ވަރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އ ޅޭ ރައްޔިތ ންނަ  ،އާެގ ރައްޔިތ ންނަށް ެވސްއިންޑި   ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވެސް ،  ވެސް

އަޅ ަގނޑ މެންނަ ފާހަަގކ ރެވިފަިއވޭ.  ޮގތ ަގިއ  ކަމެްއެގ  ރިޕޯޓ ނ ރައްކާތެރި  މި  ބަލަމ ންދިޔައިރ    ން،ށް  މައްސަލަ  މި 

އް ކަންތައްތަ ތަކ ެގ ެއކިެއކި ަވގ  ވިޔަފާރި ،ހިންާގ އެކިއެކި ކ ށ ެގ ގ ޅިެގން މ ތައްޚާއްޞަކޮށް ދޭދޭ ޤައ  ،ފާހަަގކ ރެވ ނ 

ކ ރާ  ތީެގ ވިޔަފާރި ސްތ ވާތަކެކޮށް މަޞަޚާއް   ،ދޭތެރޭ ަވަގށް ވިޔަފާރިކޮށް  އްޖެއާރާާއއި  އިންޑިއާ  ،ކ ރަމ ންދާއިރ ތަޙ ޤީޤ 

ށް ސަރ ކާރ ން ކ ރާ  މަވ  ސަރ ކާރ  ގ ޅިެގން. މި ކަންތައްތަްއ ހ އްޓ މ ހިންަގނީ ދެ ޤައ ޝަންސްތަްއ  އޮޕަރޭ ؛ފަރާތްތައް

އަރާ. މި އޮޕަރޭޝަންސްތައް ހ އްޓ ވ މަށް ދެ ޤައ މ ެގ ސަރ ކާރ ން ގ ޅިެގން ހިންާގ މަސައްކަތަށް ވެސް ބ ރޫ   ،މަސައްކަތަށް

ދިވެހި ފަރާތަކީ ކޮންބައެއްތޯ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކިއެކި މަްއސަލަތައް ބަލަމ ންދާއިރ  އެބަ   ،ބައެއް   ވާއިންވޯލްމިކަމ ަގއި  

އެއީފާހަަގކ ރެވޭ ކެމްޕޭ  .  މަޕީ.ޕީ.އެްމެގ  ިއސް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ގާ ންތަކ ަގއި  ބޭފ ޅ ންކަން ވެސް  ތިއްބެވި  މ ތަކ ަގއި 

ޮގތ ަގިއ    ކ ގެ ތަ ދ  ހާސިލ ކ ރ މަށް ކ ރައްާވ ކަންތައްގ ސަމަިމ   ހ ރި. ެއހެންވީމާ، މިއީ މި ބޭފ ޅ ން  ފާހަަގކ ރެވިފައި އެބަ 

ިއއްޒަތްތެރި ފާހަަގކ ރެވޭ.  މިކަމ ން ؛އީސްރަ   އަޅ ަގނޑަށް  އެބަޖެހޭ  ވިސްނާލަން  ެގއްލ ންތައް.    އަޅ ަގނޑ މެން  ވާ 

ެއތައް ޓީޗަރ ންނެްއ، އެތައް  އަޅ  ަވޒީފާތަކ ަގިއ  ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖޭަގއި  އެތައް ނަރ ހ ންނެއް އެތައް  ޑޮކްޓަރ ންނެއް، 

ސައްކަތ ަގއި ިއންޑިއާ ރަްއޔިތ ން އެބަ އ ޅޭ.  މަނާކ ރ މ ަގއި  ކ ރ މަށް މި ރާއްޖެ ބި މ ތަކ ަގއި، އެތައް ޚިދ މަތްާގއެތައް މަ

މި ތަނ ަގއި ންޑިއާ ސިފައިން  އި  ،ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ސަޢީދ  ވިދާޅ ވި ؛އާ ސިފައިން މި ޤައ މ ަގއި ޑިއިން

މި   ެގއަޅ ަގނޑ މެން   ކ ރަނީ.ބޭސް ހަދަިއެގން މި ތަނ ަގއި ތިބެެގންނޭ މަސަްއކަތް   ެގއިންޑިއާ ؛މަސައްކަތް   ތިބެެގންނޭ

ނޭގ މިތާ އިންޑިާއ  ނ ދަންނަ ބަޔަކ  އ ޅޭ ޤައ މެްއ ނޫން. މި ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް އެރާއްޖެއަކީ ތަންދޮރ 

މިލިޓަބޭސްއެއް  އިންޑިއާ  އިންޑިއާ ސިފައިންނެއް،  ކަމ ،  ތިބޭ  ތަނ ަގއި  މި  މީހ ން  އެ  ނެތްކަން.  ވަންޏާ ަގއި  ރީއެއް 

ޤައ މަކަށް  ޤާނޫނ އަސާސީ އެްއވެސް  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ކ ރާނީ.  އަޅ ަގނޑ މެން  އެކަން  ތެރެއިން  ާގނޫނ ތަކ ެގ  ާއއި 
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ހަދައިެގން ބައިތިއްބަިއެގން ނ އެއް ތިބެވޭނެ. މިއީ ެއ  ސިފައިން ބޭސް  ވަަގކަށް ައއިސް އެ ޤައ މ ަގިއ އެހެން ޤައ މެްއެގ

  ، ބައިތިއްބަިއެގން އ ޅެނީކީ ނޫން. މި އ ޅެނީ  ޑިއާ ސިފައިންއްޖޭަގއި ިއންރާޒަމާނެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެން މި  

ހަމަ އަޅ ަގނޑ   ދާ މަސައްކަތް.  ެގންން ކ ރަމ ންރ މަށް ޕީ.ޕީ.އެމ ކ ކައި މި ޤައ މ  ހަލާކ  ޓަދަށް  ގ ސަމި އ ޅޭ ސިޔާސީ މަ

އިސްވެޕީ.ޕީ.އެމ   ،ހައިރާންވޭ ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް  ޔާމީން  ކަންތައްތަކަކީ   ،ން  ކ ރާ  މި  ޖެ  ރާއްހިދިވެ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

  ލާކ ކޮށްލ މަށް ހަ  ޖެމި ރާއްޖޭެގ ކ ރިއެރ މަށް، މި ރާއް  ،ސ ންނާފަތިކޮށްލ މަށް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ މ ސްތަޤ ބަލ  ދ އްވާލ ަމށް

 ފާހަަގކ ރެޭވ...  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ސިފަކ ރެވޭ.  އްެގކ ރާ މަސައްކަތެ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޝިޔާމް އަޙްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ނައިފަރ  ،ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ސްޓަރ  އެބަ އޮތް  ޖެހޭ. ޑިފެންސް މިނި  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ވާހަކަފ ޅ  ރަނަގޅ ކޮށްލަން އެބަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ފެންސް މިނިސްޓަރ  ކޮމިޓީަގއި ޑި  241ވާހަކަ. އެބަ އޮތް ވިދާޅ ވެފަ.    ތިބިމި ޤައ މ ަގއި ިއންޑިއާ ސިފައިން    ،ވިދާޅ ވެފައި

 އިންޑިއާ ސިފައިން...  56  ،މާރިޔާ އެބަ އޮތް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ .ހ ޅ ދޫ ދާއި

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ލަބީބް އިލްޔާސް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫ

ިއއްޒަތް ދަްއކަޝ ކ ރިއްޔާ  ވާހަކަތަްއ  އެކިެއކި  އޮޅ ވާލ މަށް  ރައްޔިތ ންނަށް  ރަީއސް.  ޮގތްތަކަ  އި، ތެރި  ށް  ކަކިތަންމެ 

ދެން.  އަޅ ަގނޑ  އެ  އްވަންދެވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ައޅ ަގނޑ  ނިންމާލަން ފ ރ ޞަތ  ؛ ވާހަކަދެްއކިދާނެ. މި ރާއްޖެ

މަސައްކަތަކީ  ކ ރާ  މި  އެކި    ،އަޅ ަގނޑ މެން  ތަރައްޤީކ ރ މަށްގ ޅި   ޤައ މ ތަކާދ ނިޔޭެގ  ރާއްޖެ  މި  ލާމެހިފައިވާ    ،ެގން 

އެ ޖާަގ ައޅ ަގނޑ މެން ހޯދަންޖެހޭ. މި މަސައްކަތް   ،ދ ނިޔެއެްއަގއި މި ޤައ މ  ފައިހަމަކޮށްެގން ކ ރާ މަސަްއކަތް. ެއ މަގ 

މި ރިޕޯޓ  ފާސްކ ރ މަށް   ،. އެހެންކަމ ންހ އްޓ ވަންޖެހޭ  ،ށްވެރިކ ރަންޖެހޭ ަގނޑ މެން ކ ޅ ކ ރ ން އަ ން އެ ކ ރާ ޕީ.ޕީ.އެމ 

 ނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަގއަޅ 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަ އި ޝ ކ ރިއްޔާ   ޕީ.އެން.ސީެގ  ެމންބަރ .  އެދިަވޑަިއެގންފައިތްއްޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތަށް  މެންބަރ ން  ޭވ. އެބަ  ތެރި 

، ދެ ޕާޓީއަށް ވެސް  ސްވޭ. އެހެންނަމަވެއި އެބަ ެގންފަ ދިވަޑައިއެ  ކަށްރި މެންބަރަކ  ދެވަނަ ފ ރ ޞަތަތެމްެގ އިްއޒަތްޕީ.ޕީ.އެ

ޕާޓީެގ ަވގ ރތ  ހަމަވެފަިއވަނީ.    އިދައްކަވަ ފ ޅ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ޕާޓީެގ ބޭފ ޅ ން ވާހަކަ  ިއވާ ަވގ ތ ކަނޑައެޅިފަ 

ފ ރ ޞަތަށް ވާހަކަދެއްކ މަށް   1އަރ ވާނީ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  ؛ނެޓ މި  4އަށް ބާކީ އޮތް  އެމް.ޑީ.ޕީ ޖަހާއިރ  ފ ރަތަމަ 

 . ންނަށްއެދިަވޑަިއެގންފަިއވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 { އަށް 13:04އިން  12:31 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 (هللاމަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަބްދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެއހެންނަމަވެސް، ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަން، ކޮމިޓީ  ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ .  ނީ  ކ ރިައށް ެގންދަމި ވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ މެން  

ތިން މެންބަރަކ . އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ ަވގ ތ    ެގރިޕޯޓަށް ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއެގންފަިއވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ

 ހަމަވެއްޖެ. 

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް 7
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ހ ރި މަސައްކަތ ން.  ތް މި ފަށަނީ ނ ނިމި އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މަސައްކަ

ކ ނި   ،ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޝިދ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން   -{ 7.1} 

ކ ރިއަށް ބަހ ސް  ބިލ ެގ  އިްއޒަތްތެރި   މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ެއްއވެސް  އެދިވަޑަިއެގންފައިވާ  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން  ެގންދިއ ން. 

ލާނީ. ދެން ވޯޓަށް އަހާ ަގޑިއެްއަގއި މި ބިލަށް އިހިސާބ ން ނިންމަ  ބަރަކ  ނެތް. މި ބިލ ެގ ބަހ ސް އަޅ ަގނޑ  މިމެން

 ވޯޓަށް އެހޭނެ ވާހަކަ ދަންނަަވން. 

މ ޙައްމަދ  ނާ  -{7.2}  މެންނަރ   ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި    7/ 2010ާގނޫނ  ނަންބަރ     ، މް ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާޡިދަނެގތީ 

އިދާ) ާގނޫނ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހިންގ މ ެގ  އ ސޫލ ން  ލާމަރ ކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިޞްލާޙ (އަރީ  ބަހ ސް.  ށް  ބިލ ެގ  ެގނައ މ ެގ 
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  ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަން އެދިވަޑަިއަގންނަވާ ެއްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް. އަޅ ަގނޑ  މި ބިލ ެގ ބަހ ސް ވެސް މި 

 ޓަށް އެހޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ލާފައި ދެން ވޯޓަށް އަހާ ދ ވަހެއްަގއި ވޯއިހިސާބ ން ނިންމަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް    ،ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  - { 7.3} 

ކައ ންސިލ ތައް    ،ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ކައ ންސިލ ތަކަށް ލިބިދީފައިާވ ބާރ ތައް ތަންފީޒ ކޮށް

އްލ ކޮށްދިނ މަށް ސަރ ކާރަށް އިލްތިމާސްކ ރ މަށް ޓަކައި ހ ށަހަޅާ ަގރާރ ެގ ބަހ ސް.  ހަންގ މަށް ކ ރިމަތިވަމ ންދާ ދަތިތައް  ހި

 ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއަގންނަވާ އެްއވެސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް.  

ާގނޫނ     ،ބްރާހީމް ޝަރީފް ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އި  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  -{7.4} 

ާގނޫނ ޖ ޑީ )  2008/10ނަންބަރ    ކޮިމޝަނ ެގ  ސަރވިސަސް  އިޞްލާޙ (އަޝަލް  ބަހ ސް. ށް  ބިލ ެގ  ެގނައ މ ެގ 

ވޯޓަކާ ބިލ  ވެސް  ނެތ މ ން މި  މެންބަރަކ   ިއއްޒަތްތެރި  އެްއވެސް  އެދިވަޑަިއެގންފަިއވާ  ހަމައަށް   ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަން 

 ނަން. ެގންދާ

  ،ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   ފ ވައްމ ލަކ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  މ މްތާޒް  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  - { 7.5} 

ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް. ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން  ށް އިޞްލާޙ (އަދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ  ާގނޫނ )  3/ 2006ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ެއއްެވސް  ވޯޓަކާ   އެދިަވޑަިއެގންފަިއވާ  ވެސް  ބިލ   މި  ނެތ މ ން  މެންބަރަކ   ވާހަކަ   އިްއޒަތްތެރި  ެގންދެވޭނެ  ހަމައަށް 

 ދަންނަވަން. 

ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  -{7.6}  ާގނޫނ     ،ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް. ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން  ލާޙ ށް އިޞް(އަ ރީ އޮތޯރިޓީ ާގނޫނ ޔޫޓިލިޓީ ރެގިއ ލޭޓަ)  2020/26ނަންބަރ   

 ދާނެ.  ހަމައަށް އެދިަވޑަިއެގންފަިއވާ ެއއްެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތ މ ން ވޯޓަކާ

ާގނޫނ     ،އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ   ، ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  - { 7.7} 

ެގނައ މ ެގ ބިލ . ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން އެދިވަޑައިެގންފާިއާވ  ށް އިޞްލާޙ (އަތ ެގ ާގނޫނ އަ ިއޖ ރާއީޖިނާ )  12/ 2016ނަންބަރ   

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓާ ހަމައަށް އެ ބިލ  ެވސް ދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 ،ލްޙަކީމް ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝަހީމް ޢަބްދ   ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  -{7.8} 

ނަންބަރ    ާގނޫނ )  13/ 2010ާގނޫނ   ފަނޑިޔާރ ންެގ  އިޞްލާޙ  (އަދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބަހ ސް.  ށް  ބިލ ެގ  ެގނައ މ ެގ 

 ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއެގންފަިއވާ ެއއްވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް. )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން 8
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތެރެއިން  -{ 8.2} މަސައްކަތ ެގ  ނަންބަރ     ،ކޮމިޓީ  ާގނޫނ )  22/ 2010ާގނޫނ   ކޯޓ ތަކ ެގ  ށް  (އަދިވެހިރާްއޖޭެގ 

އޮތް.   ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސްެގ ބާކީ ަވގ ތ  އެބަ  ޝަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޖ ޑީ   ،އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ 

ެއ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ެގ   ؛ޓީ ރިޕޯޓ ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއަގންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް. އެހެންވީާމ، ެއ ކޮމި

އެ މާއްދާެގ    ،ވަނަ ނަންބަރ ެގ ދަށ ން  3ެގ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  87ރައްޔިތ ން މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ    ،ބަހ ސް ނިމި

މަތީ  ވާަގއި )ށ( ފަރާތ ން،  ންޮގތ ެގ  ޒަރީރ    ،ސަރ ކާރ ެގ  ޙަސަން  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަތިވެރި 

ވަނަ 3ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ  ށް އިޞްލާޙ އަ(ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނ )  2010/22ނޫނ  ނަންބަރ   ާގ  ، ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

 ކިޔ ން ިއއްވ ނީ. އެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވެސް ދެން ވޯޓަށް އަހާ ވަގ ތެއްަގއި ވޯޓަށް އެހޭނެ ާވހަކަ ދަންނަވަން.

 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނިމ ނީ މަސައްކަތް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ކ ރ މަށް  ތަޅ މ ަގއި  އަޅ ަގނޑ  މިއަދ   ޮގތް  ރޭވިފައިވާ  މަސައްކަތްތައް  ކޮމިޓީ   .

ކޮމިޓީ  ،ޖެހިއިރ   10ލާނަން.  އިދަންނަވަ ޞިއްޤައ  ؛އިޖ ތިމާޢީ  އިޖ ތިމާޢީ ޙީމީ  ނިޒާމާއި  އިންޝ އަރެންސްެގ   

  ގ ޅޭ   ލައާގ ޅިެގން ހ ށަހަޅާފައިވާ މައްސަ  ރައްކާތެރިކަމ ެގ ނިޒާމ ން ފޯރ ކޮށްދޭ ޚިދ މަތްތައް ހޯދ މ ަގއި ދިމާވާ ދަތިތަކާ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ، ސިފްކޯ    ،ޖެހިއިރ   10ބައްދަލ ކ ރެްއވ ން.    ޮގތ ން ެއ އިދާރާތަކ ެގ ބޭފ ޅ ންނާ

މޯލްޑިވް   .މަޝްވަރާކ ރ ން  ން ޮގތ  ނިމިފައިނ ވާ ރިޕޯޓާ ގ ޅޭމަޝްރޫޢ   އަދި ޕޮލްކޯއިން ތަރައްޤީކ ރަމ ންދާ ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ

؛ ދ  ކޮމިޓީ ަގއި ަގވާއ10:30ި  .ވާ މައްސަލައާ މެދ  މަޝްވަރާކ ރ ންޑާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ހ ށަހެޅިފައިޭގސް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެ

އެ ަގާވއިދ ތަކ ަގިއ    ދ ތައް ގަވާއިޖެހޭހަދަން  ަގވާިއދ ތަކ ެގ ދަށ ންން  ެގ އިދާރާތަކ ކާރ ސަރ ބައެއް މިނިސްޓްރީތަކ ންނާއި 

؛ ، އާންމ  ރައްޔިތ ންެގ ޝަކ ވާ ލިބެމ ންދާތީ، ހ ށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަބަޔާންކޮށްފަިއވާ މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގިއ ހަދާފައިނ ވާތީ

ަގިއ، 11:15.  ލޮޖީެގ ބޭފ ޅ ންނާ ބައްދަލ ކ ރ ންންޑް ޓެކްނޯމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ  އެމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަން

ކޮމިޓީމާލި މ ސާރައަކީ  މެޖިސް؛ އްޔަތ   ކަނޑައަޅާފައިވާ  މިހާރ   ކަނޑައަޅާފަިއާވ    2010ޓްރޭޓ ންނަށް  އަހަރ   ަވނަ 

ދެމެހެއްޓ މަށް    އަްއޔަންކ ރ މަށާއި  ޓްރޭޓ ންމެޖިސްެގ މިހާރ ެގ އޮނިަގނޑ ެގ ސަބަބ ން  ޓްރޭޓ ންމެޖިސް  މ ސާރައެއް ކަމަށާއި،

ކ ރިމަތިވާތީ،   ބަދަޓްރޭޓ ންމެޖިސްޮގންޖެހ ން  ހެޔޮ  މ ސާރައަށް  ސަރވިސް  ެގ  ޖ ޑީޝަލް  އެދި  ެގނެސްދިނ މަށް  ލެއް 

ަގިއ   ަގޑީނ ރަސްމީ  ރކ ރ މަށްއަ އަށް މަޝްވަރާކ ރ މާިއ، ކްރިމިނަލް ކޯޓ ެގ ބެކްލޮްގ ކްލިކޮމިޝަނ ން ފޮނ ވާފައިވާ މަްއސަލަ

ނިންތަކައަޑ އެހ  ނ ކ ންނަވާ    ށްންނަޤާޟީ  10  ކ ންނަވާ ށް  ދ ވަހަކަށް  މަސަްއކަތަށް  ރ ފިޔާެގ  ކޮންމެ  ސަތޭކަ  ފަސް 

ޑިއ ޓީ ހަމަޖައްސަވައިދެްއވ މަށް    ސްޕެޝަލް  އޮއެދި  އެލަވަންސެއް  ޝަނ ން އެޑްމިނިސްޓްރޭޖ ޑީޝަލް  ފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 
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މާއްދާެގ    197ހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީ؛ ދީ ކޮމިޓީަގއި، އިޤ ތިޞާ 12:30ދިރާސާކ ރ ން.    ފޮނ ވާފައިވާ ަމއްސަލަ

ދެން   ދިރާސާކ ރ ން.ރ ޝާން ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ މައްސަލަ  ސައިން ފިވެލީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ދަށ ން މަޑަ

 ޖަހާއިރ . 9ދ ވަހ ެގ ހެނދ ނ   ހޯމަވާ   2022ޖޫން  27މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ، 
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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