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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  22ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ންކުރުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/2/16އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަންގާ އެްނގުންިރޔާަސތުން ، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ  އިޤްތިޞާދީގައި  11:15 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. -4.1

މެންދުރުފަހު  .3ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ސުލޫކުގައި 11:15. 2ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ގަާވއިުދ އި ގަ 11:15. 1ކޮޓަރި 

 . 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ގައި ަޤއުމީ ސަލާމަތުެގ  2:00



2 

 

ގައި ކޮމިޓީ ލާ އި ބައެއް ބަދަލުތައް. ސަރުކާުރ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުާރ މިންވަރު ބަކޮމިޓީތަކުަށް އަ -4.2

ދާއިާރގެ  ދަލުަގއި ެއ ކޮމިޓީއަުށް ޮތއްޑޫ ެގ ބަތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންާދއިރާެގ ިއއްޒަތް ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކެންދޫ

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ގެ ްއވުން އެދިަވޑަިއގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީހަމަޖައްސަވައިދެ އިބްރާހީމް ޙަސަންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން  107އްވާަފއިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ސިޓީ ފޮނު

 15މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ  107ގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުނ2016ް އޮގަްސޓް

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަލިފުުށީކޮމިޓީގައި ިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާ  އިޖްތިމާޢީމަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާްނކުރަން. 

އިބްރާހީމް ނަޞީރު ޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ އިއް  މުލަކުގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިީޓއަުށް އިންސަމުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙު

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިީޓ ފޮނުްއާވފައިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން ެގ އްވުން އެިދަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީހަމަޖައްސަވައިދެ 

މެންޓްރީ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލި 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ަރއްޔިތުންެގ ، އެހެންކަމުންަގއި އަންގާފަ. 2016 ޮއގަސްޓް 15ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެސްައކުން 

ކޮމިީޓަގިއ  އާއްމު ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުެގ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

އަލިފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުްށ  ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުްނ އެދިވަަޑިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއާވ  107ން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔު

ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ 

ވަނަ  107ދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއި، ެއހެންކަމުންަގއި އަންގާފަ. 2016 ޮއަގސްޓް 15އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ޮކމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ  ޤައުމީ ސަލާމަުތގެ  މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަީތން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންުކރަން.

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  މާވަުށުތިމަރަފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުްށ 

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ގެ ޕީ.ޕީއެމްހަމަޖައްސަވައިެދއްވުްނ އެދިވަަޑިއގެން އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ  މެންބަރު

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގިއާވ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި  107ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިުބމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 ޮއގަސްޓް  15ރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.ެއމް.އެސްައކުން ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން  107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ، އެހެންަކމުންަގއި އަްނގާފަ. 2016

 އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.

 

 މަޖިލީހުަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު . 5
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 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު. ުށްމަޖލީހަ ،5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ގާނޫނު  ،ޙުސައިން ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ސަޢުދު އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -5.1

ގެަނުއމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ޞްލާޙުުށް އި( އަންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާުބގެ ގާނޫނުލޯކަލް ކައު) 2010/10ނަންބަރު 

 .ުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު( އަންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާުބގެ ގާނޫނުލޯކަލް ަކއު) 2010/10އިްއވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިާދޢީ ބަހުސް.، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ޙުސައިން  ސަޢުދު  ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ދާއިާރގެ ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ވިލިނގިލީ ،ގަިއވާ 5.1އައިޓަމު އެޖެންޑާ  -6.1

ގެނައުުމގެ އިޞްލާޙު( އަުށް ންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ ގާޫނނުލޯކަލް ަކއު ) 2010/10ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

މަތީން  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގަިއވާ ގޮުތގ75ެހުގެ ަގާވއިދުގެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

ލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މުގެ ފުރުަޞތު ދިނުމަުށް ޓަކައި މަޖިލީހުގައި ވޯޓު ނެގުން. އަދި ބިއުކުރިއަުްށގެންދި

 ވިލިނގިލީ  ،ރާތުންއެ ބިުލގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފެުށުން. ސަރުކާރުގެ ފަ ،ނަމަ މަުށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެއުކުރިއަުްށގެންދި

ލޯކަްލ ) 2010/10ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ޙުސައިްނ ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ސަޢުދު ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ދާއިރާގެ

މަުށް ޓަކަިއ އުލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުްސ ކުރިއަުްށގެންދިިއޞްލާޙު ގެނަުއމުގެ ބި ( އަުށްންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާުބގެ ގާނޫނުކައު

މަީތން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ހުުށަހަޅާ ހުުށަހެޅުން. ސަރުކާރުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ަގިއވާ ގޮުތގ75ެމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 2010/10ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ޙުސައިން ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ސަޢުދު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ފަރާތުން ވިލިނގިލި

ޞްާލޙު ގެނައުުމގެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ އި ( އަުށްްނސިލުތަކުގެ އިްނތިޚާބުގެ ގާނޫނުލޯކަލް ކައު)

މިއަދުގެ މި މަުށް ޓަކައި އެ ބިލުގެ އިްބތިދާޢީ ބަހުސް އުމަތީން ކުިރއަުށް ގެންދި  ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ަގއިވާ ގޮތުގ75ެ

. ވޯޓު ނެގުމުގެ ކުރިން، ކީލާނެ ހުުށަހެޅުމައިމިއީ އަުޅގަނޑު ޯވޓަުށް ދަންނަވަ ؛މަުށްއުޖަލްސާގައި ކުިރއަުށްގެންދި 

ބަރުން ކާޑުކޮޅުތަްއ އިްއޒަްތތެރި މެންމޭޒުަގއި ދަންނަވަްނ. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(  ދެްއުވމަުށް އިދާރީއިވޯޓުރަނގަބީލު ަޖއްސަވަ 

 އަުރވަން. ވޯޓަުށް ދަންނަާވލަން ކަމަުށް. ކޮުށްލަެދއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްޗެކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ޙުސައިން ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ސަޢުދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނިގލީ ،ރުގެ ފަރާތުންސަރުކާ

އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މަޖިލީހުގެ  ( ައުށްންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ ގާނޫނުލޯކަލް ަކއު) 2010/10

 ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މިއަދުގެ އެ މަުށް ޓަަކއި އުކުރިައުށްގެންދިމަތީން  ވާ ގޮތުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގައި 75ގަާވއިދުގެ 

 އްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ޮގތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.އިމާ މެދު އުގެންދި  މި ޖަލްސާގައި ކުިރއަުށް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ޙުސައިން  ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ލިނގިލިވި  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 27    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 05    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން

   32     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 32        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ މުޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖު ނު ވޯުޓގެ ނަތީމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގު

. 5ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 27. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 34އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް

 ާދއިރާގެ  ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ވިލިނގިލީއެހެންކަމުން،  .32. ޖުމްލަ؛ 17. ފާސްވުމަުށް ބޭުނންވާ އަދަުދ؛ 32އަދަދު؛ 

 ތަުކގެ ލޯކަލް ކައުންސިލު) 2010/10ޙުސައިން ހުުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ގާނޫނު ނަންބަރު  ސަޢުދު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 މަުށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.  އުްނދިގެމިއަދު ކުރިއަުށްގެނައުމުގެ ބިުލގެ އިބްިތދާޢީ ބަހުސް ުށް ިއޞްލާޙު( އައިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސަޢުދު  ރި މެންބަރުިއއްޒަތްތެ ާދއިރާގެ  ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ވިލިނގިލީ ،ލަނީކުރިމަތިމި އެހެންކަމުން އަުޅގަނޑު މިހާރު 

އިޞްލާޙު ުށް ( އައިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު ޯލކަލް ކައުންސިލުތަުކގެ) 2010/10ޙުސައިން ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ާގނޫނު ނަންބަރު 

 ދާއިާރގެ  ެދއްވާނީ ވިލިނގިލީއިމި ބިލު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައަުށް. ގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގެނައުުމގެ ބިލު

 އަރުވަން. އްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުޙުސައިން. އި  ސަޢުދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

 

 ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން: ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލިނގިލި

ގެނައުން. އިޞްލާޙު  ުށް( އައިންތިޚާބުގެ ގާޫނނު ޯލކަލް ަކއުންސިލުތަކުގެ) 2010/10ގާނޫނު ނަންބަުރ  .`

ަރުށު ކައުންސިލުތަާކއި އަތޮޅު ަކއުންސިލުތައް އެކުެލވިގެްނވާ  ،ލާޙު ހުުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީއިޞް މި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

އުސޫލުން ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ ) 2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު ، 2015/40ގޮތް ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގާނޫުނ  ،ވާތީ އެ ިއޞްލާޙާ އެްއގޮތަުށް ކޮުށްފައިލާޙުއިޞް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ގާނޫނު ވަަނ 6ުށް ( އަހިންގުމުގެ ގާނޫނު

ުްށ ގެންނަންޖެހޭ ިއޞްލާޙު ގެނައުން. މިގޮތުން ( އަންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާބުެގ ގާނޫނުޯލކަލް ކައު) 2010/10ނަންބަރު 

އަންނަނިވި ުށް ( އަންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާުބެގ ގާނޫނުލޯކަލް ކައު) 2010/10ގެނެވޭ ބަދަލާ އެީކގައި ގާނޫުނ ނަންބަރު 

 ކައުންސިލަުށް ުށް އިޞްލާޙުކުރުން. އަތޮޅުވަނަ މާްއދާ އަންނަނިވި ގޮތ5ަބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ  -1އިޞްލާޙުތައް ހުުށަހަޅަން. 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ) 2010/10ކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު. ގާނޫނު ނަންބަރު އިންތިޚާބު

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގއި ަބޔާންކޮުށްފަިއވާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިާރއަކުން 4 (ގެ ގާނޫނު އުސޫލުން ހިންގުމުގެ

ވުރެ ގިަނ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ހިމެނޭ  ިއންތިޚާބީ ދާއިރާއަުށް ދޭއްއަތޮޅު ަކއުންސިލަުށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރާއިރު 

ަކއުްނސިލުތަކަުށް އިންތިޚާބުކުރާީނ ކޮންމެ އިންތިޚާބީ ދާއިާރއަކުން އިދާރީ ދާއިރާތަކުްނ ެއ އިދާީރ ދާއިރާެއްއގެ އަޮތޅު 

އިންތިޚާބީ އިދާރީ ދާއިރާ ހިމެނޭ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން އެ އިދާރީ ދާއިރާއެްއގެ އަތޮޅު  ދޭއްމެންބަރެވެ. އަދި  އެެކއް

ވަަނ  7ވެ. ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ މެންބަރުންނެވޭ ތިނެއް ނީ މުޅި އަތޮޅުން އިންތިޚާބުކުރެ ކައުންސިލަުށް އިންތިޚާބުކުރާ

ހާސް  ތިންރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އާބާީދގެ  -(ހ)ނަނިވި ގޮތަުށް އިޞްލާޙުުކރުން. މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ުށ( އަން

މެންބަރުންނެވެ.  ތިނެއްވުރެ ކުޑަ އާބާދީއެއް ހިމެނޭ ކޮންމެ ރަުށެއްގެ ރަުށު ކައުންސިލަުށް އިންތިޚާބުުކރާނީ  މީހުންނަުށް

އޮންނަ ކޮންމެ ރަުށެްއގެ  އެއްއާބާދީ  ގެވުރެ ގިނަ މީހުން ހާސް މީހުންނުަށް ތިންސްޓްރީކުރެވިފަިއވާ އާބާދީގެ ރަޖި -(ުށ)

 ވަނަ  7ކުރެވިފަިއވާ ނަކަލުތިީރގަިއ  އިބަރުންނެވެ. ބުނެވިދިޔަ ގާނޫުނގަމެން ފަހެއްރަުށު ކައުންސިލަުށް އިންތިޚާބުުކރާނީ 

ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފަިއވާ  -ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( 7ދި )ރ( ުއނިކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަ 7)ުށ( އަދި މާއްދާގެ 

ހާސް މީހުންނަުށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އާބާީދއެއް ޮއންނަ ކޮންމެ ރަުށެއްގެ ރަުށު ަކއުންސިލަުށް އިންތިޚާބުކުރާީނ  10އާބާދީގެ 
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ފުވައްމުލަުކ  ތް ނަމަވެސް، ޏ.މި މާއްދާގެ )ހ(، )ުށ( އަދި )ނ( ގައި އެހެން އޮ -. )ރ(ނެވެމެންބަރުން)ނުަވއެއް(  9

ވަނަ  7ބުނެވިދިޔަ ގާނޫުނގެ  -4މެންބަރުން. )ތިނެއް(  3ކުރާނީ ންތިޚާބުކޮންމެ ރަުށެއްގައި ހިމެނޭ ރަުށު ކައުންސިލަުށް އި

ގެ  7ގޮަތުށް އިޞްލާޙުކުރުން.   އެ އަކުރު އަންނަނިވި ،މާއްދާގެ )ބ( އެއީ އެ މާއްާދގެ )ނ( ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި 

މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ުށ( ގައި ބަޔާްނކުރެވިަފއިވާ ުއސޫލުން މި ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަން ފަުށާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މި -)ނ(

ނުން މެންބަރުންގެ އަދަދު އިލެކްޝަން ކޮމިޝަ ރަުށެއްގެ ރަުށު ކައުންސިުލގެ ކޮންމެ އި ބަލާމީހުން ދިރިއުޅޭ ރަުށެއްގެ ގޮތުގަ 

ިދވެހި  ،ކޮުށްރަން ފަުށާނީ މި ގާނޫނު ފާސްވެ، ތަސްީދގުމި ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކު -5. ކަނޑައަަޅއި އިޢުލާންކުރަްނާވނޭ

އުންސިލުތަުކގެ ލޯކަލް ކަ) 2010/10ގާނޫނު ނަންބަރު ސަރުކާރު ެގޒެޓުަގއި ާޝއިޢުކުރަްއވާ ދުވަހުން ފެުށިގެންނޭ. 

ެގ 7 ،ވަނަ ނަންބަރާއި 7ގާނޫުނގެ  މި،ުށް އިްޞލާޙު ގެނެވުނު ބިލުގެ ތެރެއިން އުވާެލވޭ ގާނޫުނގައި އިންތިޚާބު ގާނޫނު( އަ

 ފަހު ކުރިއަުްށގެްނދިއުން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. )ނ( ެއއީ ުއވާެލވޭ އެްއޗެްއގެ ގޮތުަގއި ކަނޑަައޅައި މި ބިލު ފާސްކުރުމަުށް

އެކީަގިއ  ލާބަދަ ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ ގާނޫނަުށް ގެނެވުނު މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ އެންމެ

ގެ އިންތިޚާބީ ގާނޫނަުށް 2010/10، ގޮތުން އެކަުށަައޅާފަިއވާ ގާނޫނު އެ ކައުންސިލުތަކަުށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމާ ބެހޭ

އެީކގައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުގެނައުމަުށް ޓަކައި ހުުށަހަޅައި އިޞްާލޙެއް. އެހެންކަމުން، މިއަުދެގ  އެ ބަދަލާ ؛ގެންނަންޖެހޭ

އެކީ އެދެން ވީހާެވްސ  ރި މެންބަރުން އަރިހުން ވަރަުށް އަދަބުެވރިކަމާބިލު އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅަން. އިއްޒަތްތެ މަޖިލީހަުށް މި

ކުރުމަުށް ޓަަކއި މި ބިލު ާފސްކޮުށްދެްއވުމަުށް. ޝުކުިރއްޔާ މި ބިލު ފާސްކޮުށް ތަްސދީގު؛ އަވަހަކަުށް މި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ގަޑިއިރުގެ ބަހުްސގެ ވަގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީއެމަުށް  3ލަ ބިލަުށް ކަނޑައެޅިފައި ަވނީ ޖުމު މި ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

ިސކުންތު.  46މިނެޓު  16ރީ ޕާޓީައުށް ންތު. ޖުމްހޫިސކު 7މިނެޓު  46ިސުކންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް  32މިނެޓު  38ގަޑި  1

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަުްށ ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި  3ދާލަތު ޕާޓީއަުްށ ސިކުންތު. އަ 35މިނެޓު  12.ޭއއަުށް އެމް.ޑީ

ދާއިރާގެ  މަރަދޫތު މިއަރުވަނީ ޞައަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު)ވަގުުތކޮޅަކަުށްަފހު(  މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 3މެންބަރަުށް 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަ

ވެސް ރިންގާނޫނަުށް މި ގެެނވޭ އިޞްލާޙަކީ މީގެ ކު ސިލު އިްނތިޚާބުގެަރީއސް. ލޯކަލް ކައުންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

އް ކަުމގައި ައޅުގަނޑު ގާނޫނަުށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙެއް ކަމަުށް ވާތީ ދެން މި އިޞްލާޙު ގެނައުމަކީ މަްއސަލައެ ،ގެނެވިަފއިވާ 

ގޮތުން  އަިދ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ،ެދކެޭވއިރުހޭ ގޮތުން ވާހަކަބެ ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކާނުދެކެން. އެހެންނަމަވެސް، 
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ވާހަކަދެެކވޭއިުރަގއި ވެސް ައުޅގަނޑުމެން ކޮންމެހެންވެސް ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަތަެކއް އެބަހުިރ. އެއީ ލޯކަލް ަކއުންސިލުތައް 

. ެއއީ ރައްޔިތުންަނުށް ގާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި. އެހެންކަމުން، އިވަރަުށް މަތިވެރި މަްޤޞަދެއްގަ އުފެއްދީ 

ދައުލަުތގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް މުޅި ޤައުމުގެ ތަރައްޤީާއއި، ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކާއި، ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކަކީ 

 ،ކުރެވިގޮތަކަުށް ފަރުމާ ދާއިރާެއއްަގއި އެ ކައުންސިލުަތކުގެ ބޭނުންހިފޭ ފުޅާ ،ވެރިވެ ބައި ،ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގައި ޝާމިލުވެ

ގެންނައިރު ވެސް އެކިެއކި ގާނޫނުތަކަުްށ އިޞްލާޙު އެބަޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެން ބައްޓަންކުރެވިަފިއވާ ތަންތަން ކަމުގައި ވާން

އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ލޯކަލް ކައުންސިލަކީ ދައުލަާތ  މައްޗަުށް ވަރަުށް ފުންކޮުށް ރިޢާޔަތްކުރަން މި ދެންނެވި ނުކުތާގެ

ުނވަތަ ސަރުކާރާ ަވިކން ހިނގާ ތަންތަނެއް ނޫން. ސަރުކާރުގެ އޮނިގަނުޑގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ އެންމެ ގާތުން  ،ވަކިން

ކަލް ކައުންސިލުތައް ހަަމއަުށް ލޯ ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތް ދިނުމަުށް ޓަކައި އުފެދޭ ފަުށަލައަީކ ޯލކަލް ކައުްނސިލު. މިއަދާ

 އެންމެ  ،ފުރިހަމަ ބޭނުން ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ އެންމެ  ،އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ އިރު ވަރަުށް ހިތާމަޔާހެދިގެން އައި

ތަނަުށް އަިއއިރު ލެއް ެވސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ައދިވެސް މިހާބޭނުންހިފޭނެ މާޙައު ،ލެއްކުރެވޭނެ މާޙައުފުރިހަމައަުށް ޚިދުމަތް

 ،ގޮތެއްގައި  ތަނަކުންނެއް އެންމެ ހަރުދަނާ ކަން. އަުޅަގނޑަުށް އެނގޭ ެއްއވެސް އިދާާރއެއް ހަމަ އުފައްދާވިަފއިނެތްޤާއިމުކުރެ

 ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާއި ކަން. އެހެންނަމަވެސް، އެކަންކަން ހިނގުމަުށްގޮތެްއަގިއ ނުހިނގާނެ އެންމެ އެކަުށީގެްނވާ

އަދި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަުކގެ މެންބަރުން ކައުންސިލުތަކަުށް  ،ކާރު ކޮންމެ ފަރާތަކަުށް އޮތަސްޓް ލާންޖެހޭނެ. ސަރުރލާންޖެހޭ އެފަ

އެބަޖެހޭ. ކޮންމެ ސިޔާސީ ފިކުެރއްަގއި ތިބޭ  މި އެންމެންނަކީ ެވސް އެުކަގއި މަސަްއކަތްކުެރވޭ ބަޔަކަުށް ވާން ،ހޮވުނަސް

 ،ކަމަުށް ވިޔަސް ވެސް  ންބަރުން ކައުންސިލަުށް ޮހވުނުކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާީޓއަކަުށް ނިސްބަްތވާ މެ ،ބައެއް ކަމަުށް ިވޔަސް

ދެވިގެން ރަްއޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދިނުމުގައި ަދއުލަތުން ބަޖެޓު ، ސަރުކާރުގެ އިދާރީ އޮިނގަނޑު ތެރޭގައި ހިމެނިގެން

އޮނިގަނޑުގެ ތެެރއިން  ލެއް އަުޅގަނޑުމެން ާގނޫނީކަލް ކައުންސިލުތައް ހެދޭނެ މާޙައުގާތުން ތިބި ބަޔަކަުށް ލޯ އެންމެ

އެބަޖެހޭ. އަދި އެ ތަންތަނަުށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެންބަރުން ވެސް މި ދެންނެވި ފިކުރުަގއި މަސައްކަތްކުަރްއވަން  ވެސް ހޯދަން

ކަން. އެ ންނަ ތަނަކަުށް ެވގެންނުވާނެނަމެއްގައި އޮ ،ބޫލުކުރަންެޖހޭނެލް ކައުންސިލަީކ އަޅުގަނޑުމެން ގައެބަޖެހޭ. ލޯކަ

ރަްއޔިތުންނަުށް  ،ރަްއޔިތުންެގ ަބސް ޮއވެގެން  ،ގޮތަުށް  މީދުކުރާރަްއޔިތުން ުއއް، ތަނަކީ ރައްޔިތުން އެދޭ ިޚދުމަތްތައްތަން

ކަމަުށް ބޭނުންވާ ވަސީލަްތތައް ލިބިގެްނވާ ފަރާތްތަކަުށް ޤާބިލުކަން ލިބިގެންވާ އެ ކަން ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮުށްދެވޭ ކޮުށްިދނުމުގެ

ތްތެރި ރައީސް. ލޯކަލް ކައުންސިލުތަުކގެ ތެރޭަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގަިއ އޮންަނ އެބަޖެހޭ. އިއްޒަ ހަދަން

ނުވާނެ. ލޯކަލް ަކއުންސިލަކީ ާވވެފައި އޮންނަ ތަންތަނަުށް ެވެގން، އަތްފައި ބިނދިފައި  ،ގޮސް ވާދަވެިރކަމުގެ ތެެރއިން ލާފައި

ކަން ކައުންސިލުތަކަުށް އިންިތޚާބުވާ ބޭފުޅުން ވެސް އެބަ ބައެއް ހިމެނޭ  ސަރުކާރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގެ ތެރޭަގއި

ުނވަތަ ައޅުަގނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ފިކުުރެގ  ،ކަމެއް ގޮތުން ހަނދާންކުރައްވަންޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ގާނޫނުތައް އޮންނަ

 ރުން ދިރާސާކުރައްވަން.ބެހޭ މާހި ކަންކަން އެބަޖެހޭ ކަމާ ކަމެއް އަޅުގަނަޑަކުށް ދަންނަވާކަުށް ނޭނގެ. މި  ސަބަބުން

ގޮުތގައި ނުހިނގަނީ ކީްއެވގެންތޯ. ީކއްެވގެންތޯ. ލޯކަލް ކައުންސިލުްނ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ޯލކަލް ަކއުްނސިލުތައް ެއކަުށީގެްނވާ
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ންތޯ. ލޯކަލް ކައުންސިލަުށް އިދިކޮޅު އުޅެނީ ކީއްެވގެ ނުކުރެވިެގން މި އުެފއްދި މާތް މަޤްޞަދު ހާސިލު އެ ކައުންސިލުތައް

ލެއް ޤާއިމުކުރެވިފަިއ ނެތީ ކީއްވެގެންތޯ. ޤަުއީމ ރާ އެކު މަސައްކަްތކުރެޭވނެ މާޙައުެވއްޖެްއޔާ ސަރުކާޔަކު އިންތިޚާބުބަ

، ރަްއޔިުތންގެ ފިކުރު ޝާމިލުެވގެން ،ގްރޭޓެޑް ގޮތަކަުށް މީހުންގެ ބަސް ހިމެނިގެން އިްނޓެތަރައްޤީގެ ޕްލޭންަގއި އެ 

 ނުހިފިގެން މިނޑުމެންނަުށް ަކުއންސިލުގެ ބޭނުންރެވޭނެ އުސޫލެްއގެ ތެެރއިން އަުޅގަމީދުތައް ާހސިލުކުރައްޔިތުންެގ ުއއް

އުޅެނީ ކީްއވެގެންތޯ. މިއީ ވަަރުށް ފުންކޮުށް ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. މި ކަންކަމަކީ ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ރަްއޔިތުންެގ 

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކޮުށްގެން ަކއުންސިލުތަްއ އަުޅގަކަންަކން  މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. މި

ތެޭރގައި ސަުރކާރުގެ  މި ދެްނނެވި މުޅި ދައުލަުތގެ އޮިނަގނޑުގެ ،ކުެރވޭނީަކއުންސިުލ ބާރުވެރި ކުުރވަން.ބާރުވެރި

އްޒަތްތެރި ަރއީްސ. ކުރެިވގެން އި ންތައްތައް އިންިތޒާމުގޮުތގައި މަަސއްަކތްކުރެވޭނެ ގޮތަުށް އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ކަފަުށަލައެއްގެ 

 ކޮުށްެގން އެްއވެސް ބޭނުމެއް ނެތް،ރަދުޔާ ހަމަ ދައުަލތުން ވަރަުށް ބޮޑު ޚައްގޮތަކީ. އެހެންނޫނި މިއީ މިކަން ކުރަންޖެހޭނެ

ން ވެގެންދާނީ. ވޭ އިދާރާތަަކކަުށް މި ތައަޅުގަނޑުމެންނަުށް ރައްޔިތުްނނަުށް ފޯރުކޮުށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮުށްނުދެ

 ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވެސް ،މިއީ އަުޅގަނޑުެމން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް، އެހެންވީމާ

 ތިމަންމެންނަުށް މި ދެންނެވި  ،ހަމައެހެންމެ ކައުންސިލަރުން ެވސް ވަރަުށް ފުންކޮުށް ވިސްނައި  ،ޕާޓީތަކުގެ ީލޑަރުން ވެސް

އެ ނިޒާމެއް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ،ސަްއކަތްކުެރވޭނެ ނިޒާމަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައިގޮތަުށް ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ތެރޭަގއި އެީކގައި މަ

މު އިޞްލާޙެއް ުށް މި ގެނެވޭ އިްޞލާޙަކީ މާ މުހިއްކަސް، މި ބިލަކޮންމެޔަޤާއިމުކުރެވެންޖެހޭނެކަމުގެ ވާހަކަ ދަންނަވަންޖެހޭ. 

ުށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، ކަރަނޫން. މީގެކުރިން ފާސްކުެރުވނު ގާނޫނަކާ ވިދިގެން ގެންަނންޖެހޭ އަކު

އޮތީީކ ނޫނޭ.  ެއއްއަޅުގަނޑު ވާަހކަ ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާނީ މި މައްސަލަައކާ ދޭތެރޭ އަުޅގަނުޑ މައްސަލަ

 ގޮތަކަުށް ނުހިނގާ...  ުނކުރެވޭ މައްސަލަިއގައި ކައުންސިލު ެއކަުށީގެްނވާންސިލު ބާރުވެރިކައު

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފޭދޫއަުރވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރު

 އަުށް.އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

ުށް މި ގެނެޭވ އިންތިާޚބު ގާނޫނު( އަ ސިލުގެލޯކަލް ަކއުން) 2010/10ރައީސް. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި `. 

އިޞްލާޙަކީ މިއީ މީގެކުރިން ައޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރި ގާނޫނަކާ ގުޅިގެން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙަކަުށް ވާތީވެ މި އިޞްލާޙަުްށ 

ނީ މަރަދޫ އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަުށް ތާއީުދކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަ

މި ކައުންސިލުތަަކުށް އަޅުގަނޑުމެން މީެގކުރިްނ  ގޮތަުްށ، ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވެސް ވިދާޅުވި
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، ޖެހިފައިންމެންބަރުން ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، މި ައދަދުތައް މަދުކުރަ 7އިންތިޚާބުކޮުށްފަިއވޭ ބައެއް ަކުއންސިލުތަކަުށް 

ާއިއ ކީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ދިވެހިާރއްޖެޖެހުނު ސަބަބަގާނޫީނ އަދަދުތަްއ މަދުކުރަންމެން ފާްސކުރި ކުރިން އަުޅގަނޑު

ވަރަުްށ ވުރެ މާ ބޮެޑތި ކައުންސިލުަތއް ރަުށްރަުށުަގއި އުފެދިގެންދިޔަ މައްސަލަ.  ދިވެހިރާއްޖޭެގ އާބާީދއާ ެއކަުީށގެންވާ

އޮތީ މަތިކުރެވިފަ. ކުރިން ފާސްކުރެވުނު ާގނޫނުން މި ތައް މީގެީމދުކުރަނީ މިހާރު މި އަދަދުޅުގަނޑު އުއްއެހެންވީމާ، އަ 

ޅިގެން ސަބަބުން މި ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙު މި ގެންނަންޖެހުނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ސަރުކާރާ ގު އޭގެ

މި  ކުރަންގަނޑުމެން އަޅުގަިއ  2017ދިނުމުގައި މިހާރު މި އިންތިޚާބުކުރެވޭ، އަލަުށް އިންތިޚާބު ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތް

ގޮތުަގިއ  ބޫލުކުރާތެއް ފޯރުކޮުށްދިނުން އަޅުގަނޑު ގައުޅޭ ަކއުންސިލުތަކުން ރަްއިޔތުންނަުށް އެކަުށީގެްނވާ ރަނގަުޅ ޚިދުމަ

ކަމެއް. ކައުންސިލުތަުކގެ މަސްއޫިލއްަޔތާއި ވާޖިބުތަުކގެ ތެރޭަގއި ގާޫނނުން ރަނގަޅަުށް އެބަ ބުނޭ،  މުއެއީ ވަރަުށް މުހިއް

ތަްއ ދިނުމަުށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްއިރިން ރައްޔިުތންނަުށް ޚިދުމަތްތުަގއި އޮންނަ ސަުރކާަރކާ ގުިޅގެން ކަ އެ ަވގު

ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަުށް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު ކައުސިލުަތކާިއ، އަދި ރަުުށ 

ތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލުަތއް މަސައްކަްތކުރަމުންދިޔައީ  މި ގާނޫނު އެ ބޭފުޅުންނަުށް ކައުންސިލުތަާކއި އަޮތޅު ކައުްނސިލު

ލާޒިމުކުރާ ގޮތަުށް ނޫން ކަމުަށް އަޅުގަނޑަުށް ފާހަގަކުެރވޭ. އެކަުށީގެްނވާ ގޮތަކަުށް މި ކަންތައްތައް ކުރެވިަފއިނެތްކަްނ 

ސަރުކާރުން ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮުށްދެންޏާ މީގެ  އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން ހިތާމަޔާ އެއްކޮުށް. ައޅުގަނޑުމެން މި ޖެހެނީ

ކުރިންވެސް ޢަމަލުކުރަމުންދިަޔ ގޮތަުށް މާލެއިން ވަފުދެއް، ނޫނީ ޓީމެއް ގެްނގޮސް އެތާ ފޭލިގެ ޖަހައިގެން، ނޫނިއްޔާ 

. ކޮބައިތޯ ޖަގަހަ ހަދައިގެން ތިބެގެން ރައްޔިތުންނަުށް އެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮުށްދީ ނިންމައިލާފައި އެނބުރި އަންނަން

އަޅުގަނޑުމެން އަތޮޅު ކައުންިސލާއި ރަުށު ަކއުންސިލުގެ މަްސއޫލިއްޔަާތއި ޒިންމާތައް؟ މި ަކންތައްތައް މިހެން ކުރަން ިމ 

ޖެހުނީ އިތުބާރު؛ ދެ ފަރާތުން އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު ގެއްިލެގންދިޔައިމަ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާނގައި މި ކަންތައްަތއް 

ޒީ އުސޫލުްނ ހިންގާ ޤައުމުތަކުަގއި މި ކަންތައްތައް އޮންނަނީ ކިހިނެްއތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަން އޮންނަނީ ލާމަރުކަ

އެބަޖެހޭ. އިންތިޚާބުކުެރވޭ ަކއުންސިލުތައް އަބަދުވެްސ މަސައްކަތްކުރާނީ އެ ަވގުތަކު އޮންނަ ސަރުކާރަާކ ގުިޅގެްނ 

ދިނުމަުށް ޓަކައި. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި  ރައްޔިތުންނަުށް ަކއިރިން ވީާހވެސް ރަނަގޅަުށް ޚިދުމަތް

ފެނިގެންދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި ސަރުކާރު ވުޖޫދަުށް އަންނަ ތަނުން ބައެއް ަކއުްނސިލުތައް، ަބއެއް ސިޓީަތއް، 

ެރ، މަސައްކަްތކުރާ މިންވަރު. ބައެއް އަތޮޅުތަްއ، ބަެއއް ރަުށްަތއް، އެ ސަރުކާރު ތިމަންނާމެން ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަުށް ފަތުވާނެ

އެ ހިސާބުން ސަރުކާާރއި ަކުއންސިލާ ޖެހި، އަދި ރަްއޔިތުްނނަުށް ބޭނުންވާ އެންމެ ރަނަގުޅ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮުށްނުދެވޭ 

މަންޒަރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެނިގެންދަނީ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަުށް ަކއުންިސލުތައް ނުހިނގާ މަންޒަރު 

ނަުށް ފެންނަނީ. ޑިމޮކްރަސީެއްއގައި މި އޮންނަނީ މެޖޯރިޓީއަުށް ތަބާވުން. އެއީ ސަތޭކަައކުން ފަންސާސް އަޅުގަނޑުމެން

އެއް މީހުން ބޭނުންވާ ގޮތަުށް ކަންތައްތައް ނިމޭނީ. މީގެކުރީގައި ެވސް އެ ކަންތައްތަްއ ދިޔައީ ހަމަ އެގޮތަުށް. މި 

ަކތީބުން، އެންމެ ކަތީބަކު އަުޅަގނޑުމެން އިންތިޚާބުކޮުށްފައި؛  ކައުންސިލުތައް ވުޖޫދަުށް ނާންނަނީސް ވެސް ރަުށްރަުށުަގއި
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މީހުން އުޅޭނެ.  5900ފަސް ހާސް މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަުށެއް އަުޅގަނޑުމެން ާދއިރާައކީ ވެްސ. ައއްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫަގއި 

ޔަނީ ރަުށް ކުރިއަރުވާ އެންމެ ކަތީބެއް އެ ތާ ހުންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އޭރު ރ.ކ ކޮމިޓީއެއް ޮއވޭ. ައޅުގަނުޑމެން ކި

ކޮމިޓީއޭ. އަދި އަންހެނުން ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީެއއް ވެސް ޮއޭވ. މި ކޮމިޓީތަކުން މަސައްކަތްކޮުށް، އެ ކޮމިޓީތަކުން ނަތީޖާ 

ނެރެނީ. އެ ބޭފުޅުން ވޯަޓކުްނ ނިންމާނީ، އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމާނީ ރަުށުގެ ކަންތައްތަްއ ކިހިނެއްތޯ ކުިރއަުށްގެންދާނީ. 

މާ ގޮތަކަުށް ތަާބޭވ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ެވސް. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ ކައުންސިލުތައް އެ ނިން

އިންތިޚާބުކޮުށްފައި އޮތީ. މިނިވަން ަކއުންސިލުތަކެއް. ރަްއޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ަކއުްނސިލުތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް، 

ނެތިގެންދިޔަ ތަނެއް ައޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުފެނުނު. އިންތިޚާބުކުރަނީ  ޢައްޔަންކުރުމާއި އިންތިޚާބުކުުރމާ، މި ތަފާތުތައް

ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަުށް ކަންތައްތައް ކުރަން. ޢައްޔަްނކުރީމަ އެ ޢައްޔަްނކުރާ މީހަކު އަްނާގ ގޮތަުށް ކަންަތއްތައް ކުރަން 

ތިޚާބުކުރީމަ ވެސް މި ވާ ގޮތަކީ، ކޮންމެވެްސ މި ޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި. އެހެންނަމަވެްސ، މިހާރު އިން

ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން އޭނަ އިްނތިޚާބުވީމަ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަންގާ ގޮތަކަުށް އޭނަ މަސައްކަްތުކރަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އެ 

ުޅގަނޑުމެން އުސޫލުތައް އަުޅގަނޑުމެން ެއބަޖެހޭ ހަނދާންނައްތާލަން. އަޅުގަނޑުމެން ަރއްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮުށްފިއްޔާ އަ

ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ ިވސްނުމާއި ވިންދާއި ަރއްޔިތުްނގެ ިއހުސާސްތަކާ ެއއްގޮަތކަުށް މަސައްކަތްކުރަން. އެ ވަގުަތުކ 

ރައްޔިތުންގެ މެޖޯރިޓީ އެ އޮްނނަނީ އެގޮތަުށް. ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް؛ މި މަޖިލީހަުށް ބައްލަވާއިރު ވެސް މި މަޖިލީހުެގ 

މައިފިއްޔާ ައޅުގަނޑުމެން މައިނޯރިޓީން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަބަދުވެސް ެއއީ ގާނޫނުތަާކިއ މެޖޯރިޓީން ކަމެއް ނިން

ގަާވއިދުތަކާ ޚިލާފަުށް ކަންަތްއތައް ކުރަނީ ކަމަުށް މި ވިދާުޅވަނީ. ރަްއޔިތުން އިންތިޚާބު މި ކުރަނީ ސަރުކާރުން. ެއއީ 

ތަބާވާން މިއަުށް. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ބޭނުންވާ ގޮތަކަުށް  މެޖޯރިޓީން. މައިނޯރިޓީ، ޑިމޮކްރަސީއެއް ވެއްޖެްއޔާ އެބަޖެހޭ

ހުރިހާ ކަމެއް ނުނިމޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަީނ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހަުށް މި ހުުށަހަޅައިގެން އުޭޅ 

ިއޞްލާޙެއް މިއީ. އެްއގޮތަކަުްށވެްސ އިޞްލާޙަކީ މިއީ ކޮންމެހެން ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙަކަުށް ވާތީވެ އަުޅގަނޑުމެން ގެންނަ 

ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑުމެން ކުަރންނުޖެހޭ ކަމަކަުށް ވާތީއެއް ނޫން. މީގެކުރީަގއި ފާސްކުރި ާގނޫނަކާ ގުޅިގެން ކޮންމެހެން 

އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް މި ކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑަުށް ހަމަ މި ފުރުޞަތު ދެއްވީތީވެ އަޅުގަނުޑ 

ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، މި ކައުންސިލުތަކުގައި ތިްއބަވާ މެންބަރުންނަުށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަުށް ދެއްާވ 

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް ތި ބޭފުޅުން އެންމެ ކުރީ ސަފަުށް ނުކުނެ މި ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެދެްއވާުށޭ. ެއއީޭއ 

 ޑިމޮކްރަސީައކީ.

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަުށް. 
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 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތުރު 

ރަީސއަކީ ަމޖިލީހުގެ އަޣްލަބިްއޔަތު ނެގުަމުށްފަހުގައި ޤާނޫނުއަާސސީަގިއ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަިއސް. އާދެ! ޑިމޮކް

ބުނާ އަސާސީ ޙައްޤުތައް އެްއކޮުށް ފޭރިގަތުމެއް ނޫން. ނިުގޅައިގަތުެމއް ނޫން. އެއީ ޑިމޮކްރަސީއާ ވަރަުށް ބީރަުށްޓެހި، 

ކަމެްއ. ިއއްޔެ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ވަރަުށް، ވަރަުށް ބީރަުށްޓެހި ކަެމއް. ެއއީ ހަމަ ސީދާ ޑިޮމކްރަީސއާ ދިމާ އިދިޮކޅު

އެ ކުެރއްވި ކަމަކީ ެވސް ހަމަ އެ ބާވަތުގެ ކަމެއް. މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރުން ނަންގަވަިއގެން ތިއްަބވަިއ، ހަމަ 

 ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ސަރުކާުރގެ ހުއްދައެއް ކުރިން ނެންެގވުަމކާ ނުލާ، ސަރުކާރުގެ ހުއްަދެއއް ކުރިން ނެންގެވުމަކާ ނުލާ،

އެްއވެުއޅެވޭނެ ކަމަުށް ޙައްޤު ދީފައިާވއިރުަގއި އެ ބުނަނީ، ފުލުހުންގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން މެނުވީ އެއްެވއުެޅގެންނުވާނޭ. ޭއގެ 

ކުރީ ދުވަހުަގއި އޮތީ ނޫސްެވރިންގެ ގަލަންތައް ބިންދާލައި، އަނގަ ބަންދުކޮުށް، ރަްއޔިތުން ސަރުކާރަުށް ފާޑުކިޔަންާޏ 

ފާސްކޮުށްފަ. އެއީ ޑިޮމކްރަސީއާ ވަަރުށް ބީރަުށްޓެހިކަމެއް. މާތްކަލާކޯ! އެއީ ވަރަުށް ބީރަުށްޓެރިކަެމއް. ޖަލަުށްދާ ގޮތަުށް ގާނޫނެއް 

ސީދާ އެއީ ދިމާ އިދިކޮޅުކަެމއް. އެ ބާވަުތގެ ވާހަކަ ައުޅގަނޑުމެންގެ ބޮުޑވަމުން އަްނނަ ޅަދަރިންނަުށް އިދިކޮޅަުށް، 

ުށް އަުޅަގނޑު އިލްތިމާސްކުރަން. ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅޭ ޑިމޮކްރަސީއާ އިދިކޮޅު ވާހަކަަތއް ދަސްނުކޮުށްދެްއވުމަ

ކޮންމެ ބިލަކީ މިހާރު ހަމަ މިދެންނެވި ކަހަލަ ބިލުތަކަުށް ެވެގންދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ާޤނޫނުއަސާސީއަުށް އެމް.ޑީ.ޕީން 

ގެ ަސރުކާރު ަވއްޓާލުމާ އެުކަގއި ވަކާލާތުކޮުްށގެން ގެަނއި ބާބެްއ ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް ބާބަކީ. ސަރުކާރު، އެމް.ޑީ.ޕީ 

ފުލުފުލުން ލޯކަލް ގަވަރމަންުޓގެ ބާރު ކަނޑުވާލަމުންދަނީ. ިމސާލަކަުށް، މާލޭ ސިޓީ ކައުްނސިލަުށް ހުރި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް 

 ރައީސް އޮފީހުަގއި ހުންނަ މޭޒަކަުށް ނަންަގވައިފި، ހަމަ މިތަނުން، މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮުށްގެން. ރައީސް

އޮފީހުން އެންެގވި ކަމެްއ މެނުވީ ސިޓީ ކައުންސިލުްނ ކޮުށްގެންުނވާނޭ. ޖެްއސުންކުރަމުން، ެއ ބޭފުޅުންނަުށް 

ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ގޮތުން ުކރަމުންކުރަމުންގޮސް މުސާރަޮކޅު؛ މޭޔަުރގެ މުސާރައަުށް ަދންދެން ޑެސްކު އޮފިސަެރއްެގ 

ރި ަރއީސް. ިމ މެޖޯރިޓީ އޮތް، ސަުރކާރުެގ މެޖޯރިޓީ އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މުސާރައާ ެއްއވަރަުށް ކުަޑކޮުށްަލއިފި. ިއއްޒަތްތެ

މަޖިލީހުން ކުރެއްވިހާ ކަންތަްއތައް މިއީ. ސިޓީ ަކއުންސިލުަތކުގެ އެްއކޮުށް ބާރު ކަނޑުވާަލިއފި. ހުރިހާ ކައުންސިލުތަކުގެ 

ން ހަދައިފި. އެެހންވީމާ، މިއީ ޑިމޮލކްރަީސާއ ބާރު ކަނޑުވާލަމުން އެ ދަނީ. މިހާރު ހަމަ ގާތްގަނޑަކަުށް ނެތް އެްއޗެއް ފަަދއި

ވަރަުށް ދުރު ކަންތައްަތއް. ައޅުގަނަޑކަުށް ހިެއއްނުވޭ ަރީއސް ޔާމީން އެ އުުޅއްވަނީ ެއއްވެްސ ބާވަެތއްގެ އިންތިޚާބެއް 

އްވަން. ތިން ބާއްާވކަުށްހެނެއް. އެއީ ރިޔާީސ އިންތިޚާބުކަމުގައި ވީނަމަެވސް އަޅުގަނަޑކަުށް ހިއެއްުނޭވ އިންތިޚާބެއް ބާ

ބިލިޔަން ރުފިޔާ ދައުލަތުން ާމލިއްޔަތުން ދިރުވާެލްއވުމަުށްފަހުގައި އިންތިޚާބެއް ބާްއވާނެތޯ؟ އިންތިޚާބެއް ާބއްވަން އުުޅއްވާ 

ބިލިއަްނ ރުފިޔާ ފެންތަުށްޓަކާ ނުލާ ދިރުވާލައިފި. ެއއީ އިންތިޚާބު  3ބޭފުޅުން ކުރައްވާ ޒާުތގެ ކަްނތައްތައްތޯ ެއއީ؟ 

އަުޅގަނޑަުށް ހިެއއްުނޭވ. ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން  އްވާނެ ކަހަލަ ކަންތައްަތކެްއހެނެއްއުުޅއްވާ ބޭފުޅުން ުކރަބާއްވަން 

. އެއީ އަުޅަގނޑަކަުށް ހިއެއްުނވޭ އިންތިޚާބު ބާއްވަން އުުޅްއވާ ބޭބޭފުޅުން ނޫނިއްޔާ ޤައުމުން ބޭރަުށް ފޮނުވައިލާފަ ޖަލުގައި.
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ފަދަ ކުއްޖަުކ  ޓެއް ހުރިއްޔާ ޖަލުަގއި. ްޓވީޓުކުރާ ލޫކަސް ޖަލީލު. ސިޔާސީ ެއކްިޓވިސްކުރަްއވާ ކަހަލަ ކަންތައްަތކެއްެހން

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޙުކުެމއް ކުރުމަކާ ނުލާ.  ،ދުވަްސ، ަޝރީޢަތެއް 20ކޮންކަހަލަ ޓްވީެޓއް ކޮުށްގެންޯތ ޖަލުގައި 

ން ކުރައްވާ ކަހަލަ ކަންތައްަތކެއްހެނެއް. ނޫސްވެރިންނަުްށ އަޅުގަނޑަކަުށް ހިއެއްުނވޭ އިންިތޚާބު ބާއްވަން އުޅޭ ކަހަލަ ބޭބޭފުޅު

. ޅުން ުކރައްވާ ކަންަތއްތަެކއްހެނެއްކުޑަޮގޅި ދައްަކއިފި. އަުޅގަނަޑކަުށް ހިއެއްުނވޭ އިންތިޚާބު ބާއްވަން ުއޅުްއވާ ބޭބޭފު

 ދަްއކައިފި  ކުޑަޮގޅި، ނަމަ ިއފިަދއުލަތުގެ އެފެއަރޒްތަކާ މެދުަގއި ފާެޑއް ކިޔަ  އި،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ަސރުކާރާ

 ފާސްކުރި ބިުލން. އަޅުގަނޑަކަުށް ހިެއއްނުވޭ އިންތިޚާބު ބާއްވަން އުޅޭ ުއޅުްއވާ ބޭބޭފުޅުން ކުރަްއވާ ޒާުތގެ  ދުވަހު އެއިހަުށް

ންތިޚާބު ދަނީ. އިއް ނިުގޅަިއގަންނަމުން މި އޮތް ހުިރހާ ޙައްޤެ މި ކަންތައްތަެކއްހެން. ޚިޔާލުފާޅުުކރުމާއި އެްއެވއުޅުމާ،

ނޫން މިއީކީ އިނގޭތޯ. ސިާޔސީ ޕާޓީ އުފެއްދި މީހުންނުަށް  ބާއްވަން ުއޅުްއވާ ބޭބޭފުޅުން ކުރަްއވާ ޒާތުގެ ކަންތައްތަެކއް 

އްދި ހުރިހާ މީހުން ން ވަކިވާ ގޮތަުށް މިހާުރ ގާނޫނެއް އެ ފާސްކުރީ އިްއޔެ ކޮމިޓީން އިނގޭތޯ. އެމް.ީޑ.ޕީ އުފެދަންދެ

އަކީ. އުފެއްދި މީހުންނާއި ޕީއެމް.ޑީ. ީރަގއި؛ އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެދުނު ޕާޓީކު ުށް. ެއމް.ޑީ.ޕީގައިގޮތަ ން ވަިކވާއެމް.ޑީ.ޕީ

ގޮތަުށް. ސަރުކާރު ޕާޓީ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީއަކަުްށ  އަުށް ވަދެަފއި ތިބި އެންމެން ވަކިވާރީަގއި އޮތް ުއސޫލުން އެމް.ޑީ.ޕީކު

ކެއްހެްނ ންތިޚާބު ބާްއވަން ުއޅުްއވާ ބޭބޭފުޅުން ކުރަްއވާ ޒާތުގެ ކަންތައްތަ ހެއްދެވުމުގެ ގޮތުން. އަުޅގަނަޑކަުށް ހިެއއްނުވޭ އި

ެގ 5ޔޫމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނގޭ ވަޙީދު ޕަސެންޓުގެ ބޭފުޅެއްކަން. މިދެންނެވީ %އްމިއީ. ޔާމީން ޢަބްދުލްޤަ

ިތއްބެވި ުހރިހާ ބޭފުޅުން ސަރުކާރުން ހިތްޕަވައިގެން ރު. ސަރުާކރު ގެނައުުމގައި އެއަުްށ ބަިއޢަތުމިހާ ބޭފުޅެއްކަން

އެއް ނެތް. ތު ޕާޓީެއއް ެނތް. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީވަިކވެަވޑަިއގެންފި. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ސަރުކާރުން ވަިކެވވަަޑިއގެންފި. އަދާލަ

އްޔަތު، ރަީއސް މައުމޫން، ންމެ ވަުރގަދަ ބޭފުޅާ ސިޔާސީ ޝަޚްޞިއެ މިނުން ސީދާ ސަރުކާރު ގެނައުމުގެއެންމެ ކުޑަ

އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި  ޚިޔާލު ތަފާތުވެވަަޑިއގެންފަ. ސަރުކާރު ިވޔާނުދާކަުމންމުޅިން  ބޭފުޅުންނާ  ވަނީ މި ހާރު އެމި

 5ސަރުކާރުަގއި ހިންގާ ކަންަތއްތައް ވިޔާނުދާކަމުން ގޮސް ހިނާގހާ ކަންތައްތައް. އެހެްނވީމާ، ާޔމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ %

 ކަުށް ހިއެއްުނވޭ އިންތިޚާެބއް ބާއްވަން އުޅުްއވާހެނެއް. އެތެރެިއންނާއި ބޭރުން ފިތެމުންދަނީ ގެ ބޭފުޅަކަުށް ވީމާ، ައޅުގަނޑަ 

ދު ވިލޭރޭ ރަްއޔިތުންާނ . ސަރުކާރު ހަމަ އެތެެރއިންނާއި ބޭރުން ފިތެމުންދަނީ. ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤަްއޔޫމް ޢީއިނގޭތޯ

އަންަނ  ެވސް ބޭރުން ،ންނަމެން މިތިބީ ފިތިފައޭ. އެތެރެއިން ވެސްނޫްނތޯ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ތިމަމުޚާޠަބުކުރައްަވއި ވިާދޅުވި

ވެރިކަން އިންތިޚާބަކާ ހަމައަުށް  ނުވެސް  . އެއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތަކީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިލޮޅުންތައް ކުޑަެއއް ނޫނޭ

ތް ޗޮއިްސއަކީ ރަްއޔިތުންެގ އޮންނާނެހެން އަޅުގަނޑަުށް ހީަވނީ. ރައީސް ޔާމީނަކަުށް ނެތް އެްއވެސް ޮޗއިްސއެއް. ހަމަ އޮ 

އިންތިޚާބެއް އޮތިއްާޔ  އިމުކުރުން އިންތިޚާބަކާ ނުލާ.ަވއިލާފަިއ ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމެއް ޤާބާރުވެރިކަން ކަނޑު

ގެ މީހުން ކުރައްވާ. ޕީ.އޭ  ކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެބަކަންަތއްތައް ިއލެ ން. އެވަްއކަންކުރެްއވުން. އިންތިޚާބު އޮޅުވާލު

 ކުރަްއވަނީ. ިއންތިޚާބެއް ބާއްާވކަުށް ނޫން މި  ކަންތައްތައް އެ ހަމަ އެ ރަކަުށް ލަްއވަިއގެން އިންނަަވއިކޮމިޝަނަ އެތަނުގެ

 ގެ ބޭފުޅެއް. ޝުކުިރއްޔާ. ގެ ޭބފުޅެއް. ވަޙީދު ޕަސެންޓު 5ވަނީ ެއްއވެސް ޒާެތއްެގ. އެއީ ާތއީދެއް ނެތް %އުޅުއް 



13 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

هللا އިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުއަރުވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާ އްޒަތްތެރި މެންަބރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މިޝުކުރިއްޔާ އި 

 އަުށް. ޙިލްމީ

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ިމހުުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ ކުރީަގިއ މިއަދު  އަުށް 2010/7ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރުން ގާނޫނު ނަްނބަރު 

ކުރަން. ުށް ވާތީ އަުޅގަނޑު ެއއަުށް ތާއީދު އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރި ާގނޫނަކާ ގުިޅގެން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙަކަ

ގާނޫނާ އެީކަގއި ރައްޔިތުންގެ ބަެއއް ރަްއޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންަތއް އެބަހުރި.  އެ، ވެސްިއ އެ ގާނޫުނގަ ،އެހެންނަމަވެސް

ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް  ރައްޔިތުން ހަމަނުވާ ާއބާދީތަކުގައި މި މައްސަލަތައް ދިމާވާ 3000ގޮެތއްަގއި އާބާީދގައި ޚާއްޞަ 

ވުރެ ދާއިރާތަކަުށް ހޮވަންޖެހެނީ  މީހުންނަުށް 3000 ގޮތުން ވެްއޖެއްޔާމު މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތީ. އެއީ މިހާރު ގާނޫނު ބުނާ 

ވެްސ، އަދި ސް ންބަރަކު ޗުްއޓީ ނެންެގިވކަމުގައި ވިޔަ ފަހުަގއި މެމެންބަރުން ހޮވުމަުށް 3އެީކަގއި މެންބަރުން. އެހެންވުމާ 3

 ކަމަުށް އެ  ވެސް ޖަލްސާތައް ޭބއްވުާމއި ޖަލްސާތައް ބޭްއވުމުަގއި މައްަސލަތަކެއް ދިމާވެދާނެ ސްކަމަުށް ވިޔަ ބުނިސަލާން 

 ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި  ދަބުވެިރކަމާ އެީކަގިއ މިުށް އަބޭފުޅުން ގަބޫލުލުރައްވާ. އެހެންވުމާއެީކަގއި އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަ

ުނޭވ  ވެސް ބޭނުމެއް ގޮތެްއގަިއ ައޅުގަނުޑމެން މަޖިލީހަުށް ގޮވާލަން. ާޚއްޞަ ައޅުގަނޑުމެން މި ވިސްނާލަން

ޓައިމް ގޮުތގަިއ  ޕާޓް  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ އަދަދު އިތުުރކުރާކަުށް. އެއީ ދައުލަުތގެ ޚަަރދު ބޮޑުެވގެންދާނެތީވެ. އެހެންނަމަވެސް

 ެދވޭ އުންިސލުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަުށްނޫނީ ކަ ،އިތުރު ދެ މެންބަރަކު ލައިގެން ނަމަވެސް އަދަދު ހަމަކުރެވޭ ަކހަލަ ގޮތަކަުށް

ފުޅުންނަުށް ފާހަގަކުރެވެނީ. ކަމަުށް ބަެއއް ބޭ ގޮެތއް އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ،ކަހަލަ ގޮތަކަުށް ގާނޫނު ބަދަލުކުރަން

މެންބަރުން ހޮވުން އެއީ އެންމެ  5ވުރެ މަތީގައި އާބާދީ ިހމެނޭ ކައުންސިލުތަކަުށް  އާބާީދއަުށް 3000 އެއާެއކީަގއިހަމަ

، ސް ދެ ބޭފުޅަކު ޗުއްީޓަގއި ތިއްެބވިޔަނޫނީ  ،ބޭފުޅަކު  ބޫލުކުރަްއވާ. ެއއީ އަދި އެއްކަމަުށް ގިނަ ޭބފުޅުން ގަ ރަނގަޅު އަދަދު

ގެންދިއުމުަގއި ދަތިތަކެއް ދިާމނުވާނެތީވެ. އެހެްނވީމާ، މިކަްނ ތައް ކުިރއަުށްުއންސިލުގެ ޖަލްސާސް ކަސަލާމުގައި ތިއްެބވިޔަ 

 ހިސާބުން ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.  އަޅުގަނޑަުށް ފާހަގަކޮުށް އަުޅަގނޑުގެ ވާހަކަ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކާުށިދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފު

 ފައިޞަލް ނަސީމަުށް. 
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 ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

 އޮތް އިޞްލާޙަުށް އަުޅގަނޑު  މި ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައި، 2010/10ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ކުރަން. ަކއުންިސލުތަކުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމަކީ މައްސަލަެއއް ަކމަކަުށް އަުޅގަނޑު ނުދެކެން. ދު ވެސް ތާއީ

ަރީއސް، ައޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ އަުޅގަނޑުެމން މީގައި ވިސްނާލަންޖެހޭ ޕޮއިންޓަކީ އިްއޒަތްތެރި  ،އެހެންނަމަވެސް

ޖެހޭ އެހެނިހެން މަޤާމުތައް ވެސް މަދުކުރަން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މުތައް މަދުކުރަން ވިސްނާއިރު އަުޅގަނޑުމެން އެބަމަޤާ

 ،އަސާސީއަުށް އިޞްލާޙެްއ ހުުށަހެޅި. އެހެންނަމަވެސްޓަކައި ވެސް ޤާނޫނު އިްއޔެ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަދުކުރުމަުށް

ޓަކައި. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ުށްކަންތައްތައް ކުރުމަ ކުރެިވދާނެ އެސް އަުޅަގނޑުމެންނަުށް މަސައްކަތްނުވި. އަދިވެ ފާހެއް

ފެންނަނީ  މަސައްކަތް ކުަރްއވައިފި. ަދުއލަތުގެ ސިޔާސީ މަޤާމުތައް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއެ ފަހަރަުށް  މިރު ވަރަުށް ގިނަޢާ

ކަމެއް  ދިވެހި ޤައުމުގެ ސައިޒަުށް އަުޅގަނުޑމެން އެބަޖެހޭ ހުރިހާ  ،ތަން. ރާއްޖޭގެ ދުވަހަކަުށް ހަމަ ގިނަވަމުންދާ ދުވަހެއް

ުކރަންވީ. ައޅުގަނޑު ޮގވާލަްނ ނުޑމެން ޤައުމުގެ ަސއިޒަުށް ފިޓުތަކެއް ނޫން އަުޅގަވެސް ފިޓުކުރަން. ހަމަެއކަނި ަކއުންސިލު

ފައްތަން. އިްއޒަތްތެރި  ސިޔާސީ އެހެންނިހެން މަޤާމުތައް ވެސް މިގޮތަުށް މަދުުކރަން. މަދުކޮުށްފައި ޤައުމުގެ ަސއިޒަުށް ،ހަމަ

ކައުންސިލުަތކުގެ ބޭނުމާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނުޑ އަުޅގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއަކމުންދާއިރު،  ލާ ދޭތެރޭަގއިަކއުންސި ރައީސް.

ޓަކައި.  ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަުށް ްނނަނީ ރައްޔިތުންނާ ގާތުންއޮ ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. ކައުްނސިލުތަކެއް އުފެދިފައި މި

އް ކެދަނީ ހަމަ ދިމާވާ މައްސަަލއަކާ ގުިޅގެްނ ވަރަުށް ބޮޑެިތ ބަދަލުތަ އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ފެނިގެން މިއެހެންނަމަވެސް، 

އެބައާދޭ. އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަައކީ ައޅުގަނޑުމެން ކައުންސިަލކާ ދޭތެރޭަގއި ޖެހޭ މައްސަަލައކާ ުގޅިގެން މުިޅ ޤައުުމގަިއ 

. މައްސަލަ ދިމާާވ ގެނެސްގެންނުވާނޭ ގޮތަުްށ ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙު ެއޅޭންސިލުތަކާ ދޭތެރޭގައި ފިަޔވަޅުހުރި ހުރިހާ ކައު

 ،އްލުކުރާނީ. އެހެންނަމަވެސް އް ޙަައޅަންޏާ ައޅާނީ. ނުވަތަ އެ މައްސަަލއެތެޭރގައި އަުޅގަނޑުމެން ފިަޔވަޅުކައުންސިލުތަކާ ދޭ

، ރެވިގެން ގޮތަުށް ާގނޫނުތަކަުށް ބަދަލުކު ނުހިފޭސިލުތަުކގެ އެންމެ އެދެވޭ ބޭނުންފެންނަނީ ކައުން މިހާރު ހަޤީޤަތުގައި މި

އެްއވެސް ހާލެއްަގިއ އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްަތއް ންސިލަރުން ބޭއްތިބޭކަްނ. މިއީ ކައު ހަމަ ނަމެއްގައި ތަންތަނުގައި 

އިޞްލާޙުތަްއ  ގޮތަުށް އަޅުގަނޑުމެން ގެނެސްފަިއވާބޫލެއް ނުކުަރން. މިކަުމގައި އަޅުގަނޑުމެން ގަ ކޮުށްގެްނވާނެ ގޮތެއް

ކުރެޭވ ޅުގަނޑަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ތާއީދުގޮތަކަުށް އެ ބަދަލުގެންނަން. ދެން އަ އްތާލަން. އެނޫންވެސް އަުޅގަނޑުމެންޖެހޭ ނަ

 ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ،ޙަޤީޤީ މަްއސަލައަކީ ގެ ވެސް. ައޅުގަނޑުމެން ގެ ވާަހކަފުޅަުށްފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު

އަުޅގަނޑުމެން  ޅުގަނޑުމެން ކައިީރ ކާކުތޯ ބުނީ،ނީ. އަ ކުެރވެ ގޮތަުށް ކަންަތއްތައް ގޮތަކީ ކޮންމެވެސް މީހަކު ބުނާ ވާ

ތަނަުށް ޮފނުވިއިރު އަުޅގަނޑުމެން ަކއިީރގައި ބުނެަފއެއް ނެތޭ ވަކި މީހަކު ބުނާ ގޮަތކަުށޭ ކަންތައްަތއް  އިންތިޚާބުކޮުށްފައި މި

 ،ކޮުށް ރަްއޔިތުންގެ ވިންދާ  އެއް ޑުމެންކަމަކީ އަޅުގަނ ކުރަންޖެހެނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ކުރާ ކޮންމެ

ބޭފުުޅންގެ މައްސަަލއެއް ނޯންނާނެ.  ވަންޏާ އެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަުށް ަކންތައްތައް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކުރެވޭ ކަމަުށް

 ކޮންމެވެސް ީލޑަރަކު ،ފަހަރަުށް ކޮންމެވެސް ީމހަކު ގޮަތކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި ގިނަ ވާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި
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އިއްޒަތްތެރި ، ގޮތަުށް ކަންތައްަތއް ުކރީމަ މައްސަލައަކީ. އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އަންގާ

ރަްއޔިތުންނަުށް ބޭނުންާވ ކަންތައްތައް ވިސްަނއިގެން  އި،ގޮތަުށް ައޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ ވިްނދާމެންބަރު އެ ވިދާުޅވި 

ވެސް އޮންނާނީ ރަނގަޅަުށް.  ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް ކަމަުށް ންތައްތައް ކުރާމަޖިލީހުގައި ކަ ތިބެގެން މި

ވެސް މިދެންނެވި އި އަުޅގަނޑު ކުރީގަ ،މައްސަަލއެއް ެނތް. އެހެންނަމަވެސްގެންނަ ބަދަލުތަކުގައި  މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަބަދުވެްސ  ިނހެން ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަުށް.އެހެ ބޮޑު ކޮންސަރނެއް އެބައޮތް ގޮތަުށް އަުޅގަނޑުގެ މާ

 ،ތަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ސަިއާޒއި ދާންމެވެސް މަޤާމެއް އިތުރުެވގެންދަނީ ކޮ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ފެނިގެން މި 

ދެން އެއާ އެއްފެންވަުރގެ  ރޭގައި ތިބި ވަޒީރުްނގެ އަަދދާ،ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެ ިއ،ެގ އާބާދީއާހާހު ލައްކަ ފަންސާސް ތިން

ތުގެ ޚަރަދުަތއް ައޅުގަނުޑމެންގެ ދައުލަައޅުަގނޑުމެންނަުށް އެނގޭ ވަންޏާ  ކަމަުށް އްސަުށް ބަލައިފިއަދަދުތަކާިއ، މި ެއއްޗެ 

ކަުމަގިއ ތަކަުްށ ވިްސނުން މާ ބުއްދިވެރިކަންތައް ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ުދވަހަކަުށް ޮބޑުވަމުންކަން މި ވެސް ުދވަހެއް

 ނިމިގެންދާއިުރ މިދެންނެވި ގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެން ަކުއންސިލުތަކެއް އުފައްދާފަިއ އެ  ނޑު ދެކެން. އަިދ ެއއާެއކު މިއަޅުގަ

އުންސިލަކާ ދޭތެޭރގަިއ ވަންޏާ އެ ކަ ކަމަުށް ކޮުށްފި މީހުން ކަމެއް ކައުންސިލުތަކަުށް އެކަުީށގެންވާ ބާރުތަކެއް ލިބެންޖެހޭނެ. އެ

އަޅާ ުއސޫލުން ގާނޫނުތަކަުްށ އިޞްލާޙެއް ގެނެސްގެްނ ކައުންސިލުތަކަުށް ފިަޔވަޅު  ރިހާއަޅާނީ. މުޅި ހުފިޔަވަޅު 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަކި މެޖޯިރޓީއެއް އޮތީތީެވ އަުޅގަނޑުމެްނ ފާސްކުރުމަކީ ެއްއވެސް ހާލެއްަގއި ރަްއޔިތުން ބޭނުންާވ 

ންގެ ވިްނދާ އެއްކޮުށް އަުޅގަނޑުމެން އްޔިތުގޮތެއް ނޫން. އެހެންވީާމ، ެއކަން އަުޅގަނޑު ތަކުރާރުކޮުށް ދަންނަވަން. ރަ

އެއިން ޤައުމަުށް ފައިދާ . ގެންނަ ބަދަލުތައް ބަލައިގަންނާނޭ ރައްޔިުތންުރން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމާހިނގާުށޭ. އޭ

 . ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ވެސް ކުރާނޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 މިރަުށް. އަޙްމަދު ޢާ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

އިވާ އިޞްލާޙަކީ ލާމަރުަކޒީ ގާނޫނަުށް ސިލުގެ އިްނތިޚާބަުށް މިއަދު ހުުށަހެޅިފަަކއުން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ލޯކަލް

ކަމަުށް ބަޔާންކޮުށް ހުުށަހަޅާ  ޖެހޭނެެވސް މިގޮތަުށް ބަދަލުވާން ގެނައި ބަދަލަކާ ގުިޅގެން މި އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގާނޫނު

ބާތުގެ  މި ،ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ފަސޭހަވާނެ ނުތައް ހަދާއިރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށްއިޞްލާޙެއް. އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫ

އަނެއް ގާނޫނުގެ  އިެއއް ގާނޫުނގައި ަބޔާންކޮުށްފަ، ގޮތަކަުށް ބަޔާންކުރުުމގެ ަބދަލުގައި ލުތައް ދެ ގާނޫނުަގއި ދެތަފްސީ

ނުޑ ކޮުށްފައި އެަކން ދޫކޮުށްލަން. ގާނޫނުތަކުގެ ތެރޭގައި ވަރަުށް ގިނައިން މިހެން މިކަން ވާކަން އަޅުގަމާއްދާއަުށް ރިފަރ
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ރިއްޔާގެ ޝަރުތު ކަނޑައަޅާަފއި ވެސް ރަީއސުލްޖުމްހޫއި ންތިޚާބާ ބެހޭ ގާނޫުނގަތެރޭަގއި ިރޔާސީ އިހަގަކުރަން. ޭއގެފާ

ބަޔާންކޮުށްފަިއވާތީެވ  ހަމަވާ ބޭފުޅަކަުށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަުށް ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ޝަުރތު 109އަާސސީގެ އޮންނައިރުަގއި ޤާނޫނު

އިޞްލާޙެއް ގެނައުުމގެ ވިސްނުމުގައި ރަްއޔިތުންގެ  މި ނުކުތާ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުްށލަން. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިފަދަ 

މަޖިލީހުން މި ކައުންސިލުތަްއ މަދުކޮުށްލަމުންދާ ވަގުތުަގއި އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ެވސް ދަންނަވާލަން އޮތީ، މި 

ުށް ކޮންމެވެްސ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ ވެްސ މަދުވާންޖެހޭ މަޖިލީހެކޭ. ނޫނިއްޔާ އެންމެ ކުަޑެވގެން އިުތރުނުވާނެ ގޮތަ

ކަހަލަ ޙައްލެއް ހޯދަންޖެހޭ މަޖިލީހެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ދެކެްނ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ނިްސބަތުން ބަލާފައި މި މަޖިލިސް 

ވަނަ މާއްާދގައި ވާ ޮގތުގެ މަތީން ކޮންމެ ދައުރަުކ  72ވަނަ މާއްދާާއިއ  71އިތުރުެވގެންދާ ގޮތަުށް ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ންތަކެއް އިތުުރވެގެންދާ ގޮތަުށް ޤާނޫނުއަސާީސގައި ަބއްޓަން؛ އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އެތައް މެންބަރު

މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި މެންބަރުން އިތުރުނުވާނެ ގޮތަުށް މި  77މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ނިމުމަކަުށް ގެންނަންޖެހޭ. 

ްސ އަޅުގަނޑު ހުުށަހެޅިން. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން ވާ ގޮތެްއ ވަނަ މަޖިލީހުގައި ވެ 17ޤާނޫނުއަސާސީއަުށް އިޞްލާެޙްއ 

ނުވި. އަދި ހަމަެއާއއެއްކޮުްށ މިހާރުވެސް މިހާރު މި އޮތް ައދަދަުށް ވުރެ އިތުރުުނވާނެ ގޮަތކަުށް މި މަޖިލީހުން މިކަން 

އަުޅގަނޑު ެދކެން. މިއަދު ފާސްކުރުމަކީ ޤައުމީ ަނޒަރަުކން ވިސްނައިާލއިުރގަިއ ކޮންެމހެން މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގިއ 

ކައުންސިލުތަުކގެ އަދަދު މަދުކޮުށްލާއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެން މި ނުކުތާއަުށް ވިސްނާލަންޖެހޭ. ދެން ބައެއް އިްއޒަތްތެިރ 

މެންބަރުން ކައުންސިލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަަދއްާކއިރު އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ، ރަނގަުޅ؛ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެިކ 

އެކި ގޮތްގޮތަުށް ބަާޔންކުރުމަުށް ވުރެ އަުޅގަނޑުމެން މިހާރުވެސް ޤައުމީ މަސައްކަެތއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ ގާނޫނުަގއި 

ވެއްޖޭ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާަމރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުުމގެ ާގނޫނު ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް އިްޞލާޙުކުރަން. އެހެން އަުޅގަނޑު 

އިން  230ވަނަ ބާބުގެ ގޮުތގައި ބާެބއް ކަނަޑއަަޅއި،  8ވަނަ މާއްާދަގިއ  230މިދަންނަވާ ކަމަކީ، ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ވަނަ މާްއދާއާ ދެމެދުގައި ވަރަުށް ަތފުސީލުކޮުށް ބަޔާންކޮުށްފަިއާވ ކަންތައްތަެކއްގެ ސަބަބުން  235ފެުށިގެން 

ދަުށުން އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ނުކޮުށްދީ ވާ ކަންތައްތަެކއް ާވކަން ހަމަގައިމު ެވސް ލާމަރުކަޒީ ގާޫނނުގެ

އިންތިޚާބުތައް، ަކއުންސިލު ިއންތިޚާބުތައް ކުރެިވގެން އެ ޕްެރކްޓިސްކުރަމުންދާއިުރގައި ވާަކން އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން. 

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މިކަން ވެސް ހަރުަދނާކޮުށް ކުރުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު ތަކުރާުރކޮުށް އެަތްއ 

އަހަރަުށް ވުރެ  5ްއ މި ތަނަުށް ުހުށަހަޅައިފީމޭ. ޚާއްަޞކޮުށް، ިދެވހިރާއްޖޭގެ އެްއވެސް މަޤާމެްއ ނޯންނާނެ އިޞްލާޙުތަކެ

ފަހަރެއްގެ  3އަހަަރުށް ހެދުމުަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހަުށް  5ދަުށްކޮުށެއް ހަމަގައިމު ވެސް. ަކއުންސިލުގެ އުމުރުން 

ވޯޓު ލިބިގެންދިޔަީއ.  51ވަނަ ފަހަރު  3ވޯޓު.  44ވޯޓު، ދެވަނަ ފަހަރު  40 މަތިން ބިލު ހުުށަހަޅައިފިން. ފުރަތަމަ ފަހަރު 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު ކައުންސިލަރުކަުމގެ މަޤާމަުށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭބޭފުޅުން އެބަ ިވސްނާލަންޖެހޭ އެ ބޭފުޅުންގެ 

ޔަކުތޯ ވޯޓު ނުދިނީ. ެއހެންވެއްޖެްއޔާ އެ ބޭބޭފުޅުން، އަހަރަުށް ހެދުމަުށް ޓަކައި ކޮން ަބޔަކުތޯ ާތއީދުނުކުީރ. ކޮންބަ 5އުމުރު 

އެ ބޭބޭފުޅުންގެ ވިސްނުމުގެ ެތރެއިން ކައުންސިލަުށް އަންނަިއރުގައި ިމއީ އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރަންޖެހެނީ ހަމަ ޔަޤީނުން 
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ރީ. މިއީ ހަމަގައިމު ވެްސ ވެސް ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ. ކޮންބަޔަކުތޯ އެ ބޭފުޅުްނގެ އުމުރު މަތިކުރުމަުށް ޓަަކއި ތާއީދުުނކު

މަޖިލީހުގެ ތާރީޚަުށް ބަލައިލީމަ ފެންނަން އޮންނާނެ އެއްޗެއް. މި މަސައްކަތް އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމު ވެސް ތަކުރާރުކޮުްށ 

ދަންނަވާފައި އޮންނާނީ، މި މަޖިލީހުގައި ދެމިހުރިހާ ހިނދަކު އަޅުގަނޑު ެއކަން ކުރަމުންެގންދާނަމޭ. އެއީ ހަމައެކަިނ 

ދޫ ދާއިާރގެ ރައްޔިތުްނނަުށް އެކަނި ލާބަޔާއި މަންފާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތަކު ނޫން. މުޅި ޤައުމަުށް މި ވަގުތު އެންމެ ކުޑަހުވަ

މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަުށް ވާތީ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ގަބޫުލކުރަންޖެހޭ މިނިޓަކު ދެ ފަހަރު އިންތިޚާބު ބާއްަވިއގެން 

ސޭހައެއް ނުވާނެ. ސިޔާސީ ދާއިާރގައި މަަސްއކަތްކުރާ ބޭފުޅުންނަުށް ވެްސ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އެކަކަުށް ެވސް މިތާ ފަ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަުށް ވެްސ، ައދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންޮކޅުތަކުގެ ދިިރއުޅޭ އާއްމު ަރްއޔިތުންނަުށް ވެސް އެކަމުެގ މާ 

ކޮންމެ ަވުގތެއްަގއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުްނ  ބޮޑު ފައިދާތަކެއް ނުކުރާނެ. ަވނީ ހަމަ އުނދަގުލާއި ތުރާ. އިންތިޚާބެއް ބާއްވާ

އެތައް ަބއިވަުރ ކަންބޮުޑވުންަތކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ. އަދި ހަމައެާއއެްއކޮުށް ކުދިކުދި ކޮމިއުިނޓީތަކުަގއި އިޖުތިމާޢީ އެަތއް 

މެން ވަރަުްށ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު މިއަދު އަުޅގަނޑު

ފުރިހަމައަުށް އިޞްލާޙުކުރެިވެގން، މިއަުށްވުރެ ވެސް ުކޑަ ގޮަތކަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫުނގެ ދެވަނަ މާއްދާގެ 

ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ރަްއޔިތުންެގ ކަންކަން ަރއްޔިތުން އަމިއްލައަުށް ދީމިޤްރާތީ ހަމަތަާކ އެްއގޮްތވާ ގޮތުެގ މަތީން 

ވި ގޮތަކަުށް އެކަން ނިންމޭނެ ފުރިހަމަ ބާރު ލިބިގެންދާނެ ގޮތަކަުށް މިކަން ވެގެންދިއުމަކީ ކޮންމެހެން ޖަވާބުދާރީކުރުވަނި 

މެންބަރުން  3މެންބަރުން ހޮވުމަުށް، ކޮންމެ އަތޮޅަކުން އިންތިޚާބީ ދެ ދާއިރާ ހިމެނޭ އަތޮޅުތަުކގައި  3މުހިއްމު ކަމެކޭ. 

ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  މުޅި އަތޮޅުން ހޮާވއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން މިއީ

ވެސް ެއއް ދާއިާރގެ އިންތިޚާުބކޮުށްގެން؛ އެއް ާދއިރާއަުށް ކެްމޕެއިންކޮުށްގެން މަަސއްކަތްކުާރިއރުގައި އަތޮޅު ަކއުންސިލަުށް 

ސައްކަތްކުރަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ބައެއް އަތޮޅުތަކުން މުޅި އަޮތޅުގަިއ ކެމްޕޭނުކޮުށްގެން އެ ޭބފުޅުން މަ

އަޅުގަނޑުމެން އަދި ކުރިއަުްށ އޮތް ތާނގައި ވެސް ިވްސނާލަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަުށް ވާތީވެ އަުޅގަނޑު މި ނުކުތާ 

ުށް ފާހަގަކޮުށްލަން. މި ގާނޫަނކީ ވަރަުށް ފުރިހަމައަުށް އަޅުގަނުޑމެން އެއް ތަެނއްަގއި އިުށީނދެގެން ތިބެގެން ފުރިހަމައަ

 އިޞްލާޙުވާންޖެހޭ ގާނޫނެއް ަކމަުށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ުޝުކރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ހިސާބުން މިއަދުެގ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަުތ ބަލަހައްޓަަވއިދެްއވުމަުށް މަޖިލީހުގެ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަުށް ދަޢުވަތުއަރުވަން.  އިްއޒަތްތެރި ނައިބު ރައީްސ، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ

)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( `. ސަރުކާރު ފަރާތުން، ވިލިނިގލީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ސައުުދ ޙުސައިން ހުުށަހަޅުްއވާފަިއވާ، 

ބިލުގެ ބަހުްސގެ ުށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ންސިލުތަުކގެ އިންިތޚާބުގެ ގާނޫނު( އަ)ލޯކަލް ކައު 2010/10ގާނޫނު ނަންބަރު 
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ހެންވޭރު ދާއިރާެގ އަރުވަނީ މެދު ގެންދަނީ. އަޅުގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި މަރުޙަލާ އަޅުގަނޑުމެން ކުިރއަުށް މި

 މަުށް. ޢަލީ ޢާޡިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢަލީ ޢާޡިހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މެދު

ގަނުޑގެ ވާހަކަ ޙަީޤޤަތުގައި އަުޑއައްަސވަންޖެހޭ ބޭފުޅާ ނުކުމެވަަޑއިގެން ދެންެމ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅު 

ރަން ިކޔުން ެއއްފަހަރާ އިްއވަިއގެން ކު 3އަުޅގަނޑުމެން ތެޅިފޮޅިގަނެގެން  ،ދިޔައީތީވެ ވަރަުށް ހިތާމަކުރަން. ޙަޤީޤަތަކީ

ހަމަޖެހުން ގެނެސްދޭނެ ރައްޔިތުންނަުށް އުާފވެރިަކން ހިތް ،މިއަުށްވުރެ ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާުހރި އެހާ މުހިއްމު ކަމެއްތޯ މީ؟

ކިުޔން އެއްފަހަރާ ިއްއވުމުގެ ބަަދލުގައި އަދިެވސް ކޮމިޓީތަުކެގ  3 ،ނޫނުތައް މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިފައިމުހިއްމު ގާ

މާ ދޭތެރޭގައި އަބަދުވެްސ ންބޮޑުވެ، އަުޅގަނޑުމެން މިކައޮުތން މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކައޮތް ތެރޭގައި މަޑުޖެހިފައި

އަުޅގަނޑުމެން  ބޭނުންވޭ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އުފުލަމުންދާނެ ކަންތައްތައް ކަމުގައި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ަދންނަވާލަންއަޑު 

އެ ބަދަލު  ،ވަރަކަުށް ވެސް ހަދަންވީ. ބަދަލު ވެސް ގެންނަންވީ. ެއހެންނަމަވެސް ނޫނުތައް ހަދަންވީ. ކިތަންމެގާ

އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ޙަޤީޤަތުގައި  ،ުރގައި އަުޅގަނޑު ކޮންމެ ދުވަހަކު ެވސް މިތާ ދައްކަުމންދާ ވާހަކަައކީގެންނައި

ިކޔުްނ  3ގޮތަުށް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަންތައްތަކޭ މިއަދު ކުއްލިއަކަުށް  ކުރަންޖެހޭންމާދާރުކޮުށް މަސައްކަތްތައް ޒި

އިއްޒަތްތެރި ިމއަދު މަސައްކަްތުކރަމުން މި ދަނީ.  ހެދުނު ގޯހަކުން އެ ގޯސް ރަނގަޅުކުރަން ނަުށްައޅުގަނޑުމެން ،އިްއވާފައި 

ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ކޮިމޓީތަކުަގއި، ޙަޤީޤަތުަގއި ކޮިމޓީތަކުގެ ޒިންާމއަކީ އަބަުދެވސް އަޅުގަނޑުމެން މި ތަނުން 

ނޫނުތަކަުށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް އެ ގެންނަން ެއ އެކުެލވައިެލވޭ ގާނޫނަކާ ގުިޅެގން ދެން އެއާ ވިިދގެން އަްނނަ ގާ

ދުވަހު އެ ކޮމިޓީތަކުން އެހާވަަރުށް މަޝްވަރާނުކުރީ، ނުވަތަ ނުބެލީ ކީއްެވގެންތޯ. މިއީ އަޅުަގނޑު އަބަދުވެސް ކުރަމުންދާ 

މި ތަނަުށް ގާނޫނެްއ  ސުވާލެއް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޮކމިޓީތަކުގަިއ މި މަސައްކަްތ ުކރަންޖެހޭ ވަރަުށް ނުކޮުށް، ުކްއލިއަުށް

ގެނެސް ސަރުކާރުން ފޮނުވި ޮގތަކަުށް ބެލުމެއް ނެތް، ރައްޔިުތންނަކަުށް ވާ ދުއްތުރާލެްއ، ަރއްޔިތުންނަުށް ވާ ފަސޭހަެއއް 

ބަލައިލުމެއް ވެސް ބޭނުމެްއ ނުވޭ. މިއަުދގެ ސަުރކާުރގައި ިއސްކޮުށް ހިންގަން ިތއްބެިވ ބޭފުޅުން، ެއ މީހުންގެ އެ މަޤާުމ 

ވެނިކޮުށް ނިމުނީ. ހެޔޮ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް. ރައްިޔތުން ކިތަންމެ ހާލަތެއްގައި އުުޅނަސް، އެއް ގާނޫނު އަެންއ ދިފާޢުކުރެ

ގާނޫނާ ފުުށުއަރަިއގެންގޮސް ާވނުވާ ނޭނގިގެން މި ޤައުމުގެ ަކންތައް ދިޔަސް އެންމެ ރަނގަުޅ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން 

ފާސްކޮުށް ނިންމަމުންދާއިރުަގއި މި ފާސްކުރެވެނީ ޯކްއޗެއްތޯ، ދެން މިއާ ވިިދގެން  އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ މި ތަނުން ގާނޫނު

ކު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަދެން ކޮން ގާނޫނެއް އިޞްލާުޙނުކުރިއްޔާތޯ މިކަހަލަ ކަންަތްއތައް ދިމާވަމުން މި ދަނީ. ދެންމެ 

އަުޅގަނޑުމެން ފާސްކުިރ ގާނޫނަކާ ގުޅިގެން ގެންަނ  ވާހަކަދަްއކަވަމުން ވިދާޅުެވއްޖެ، އެއީ ތެެދއް؛ ދާދި މިދާކަުށްދުވަހު

އިޞްލާޙެކޭ މިީއ. ކޮންމެހެން މަޖުބޫރޭ ގެންނަން. އެއީ ެތދު ވާހަކަެއއް. އަުޅގަނޑުމެން އެކަމާ ދެކޮޅުހަދަީކ ނޫން. 

ކުރަންޖެހޭ  އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް މި ދަންނަވަންޖެހެނީ، އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީތަކުން މިކަން
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ިކޔުން އެއްފަހަރާ އިްއވާފައި މި މަސައްކަތްތައް ކުރާކަުށްނުޖެހޭނެ.  3ގޮތަުށް ބަރާބަރަުށް ކުރާ ނަމަ، މިއަދަކު އަުޅގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުއްލިައކަުށް މި އެނގެނީ؛ ސަރުކާރަުށް ެވސް، ސަރުކާރު ހިންގަން ތިބި ފަރާތްތަކަުށް ވެސް ކުއްލިައކަުްށ 

ޢީދު އައުމުގެ ކުރީ ދުވަހު މާދަން ޢީދުކަން. އަނެއްކާ ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަސްތައް ބަންދުކޮުށް، ބޮުޑ  މި އެނގެނީ،

އިޢުލާނެއް ނެރެ އަެނއްާކވެްސ ދެން އަންނަ ހަފުތާ ބަންދުކޮުށް، ުކއްލިއަކަުށް އަނެްއކާ ހުުޅވަިއ، މިއީ ހަމަ ސަުރކާރުެގ 

ލީހުގެ ކަންތައްތަްއ ވެްސ ކުރަްނ މި މަސަތްކަތްކުރަމުންދަނީ. ހިންގުން ދާ އުސޫލުން، ދާ ގޮތަުށް ރަްއޔިތުން މަޖި

މި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޙަޤީޤަތުަގއި މި ކަންތަްއތަކުގެ ފަހަތުަގއި އިންަނވަިއެގން މި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ އިްއޒަތްތެރި 

މިގޮތަުށް ދަނީ. ރޯދަ އައުމުގެ  ގޮތަުށް ކަންކަން ކުރުމުގެ ވިްސނުމުގައި ކަން ކުރާީތވެ އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން މި ޖެހެނީ

ކުރީ ދުވަހު މި އެނގެނީ ރޯދަަމސް އަންނަކަން. ަޙއްޖު ައއުމުގެ ކުރީ ދުވަހު މި އެނގެނީ ަޙްއޖު އަންނަކަން. އަެނއްާކވެސް 

 ދެން ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަސް ބަންދުކުރަންވީ. ގާނޫނުތަކަުްށ ބަދަލުގެންނަންވީ. ކުއްިލއަަކުށް މި ބަދަލު ގެންނައިރުގައި

ަރއީސް ާއްއމުކޮުށް ވިދާުޅވާ ވާހަކަެއއް މިއީ. އަުޅގަނޑުމެން މިސާލަކަުށް ޮހސްޕިޓަލަުށް ދޯނީގައި ގެންނަ ިއއްޒަތްތެރި ހެޔޮ؛ 

ބަލިމީހަކު އެތާ އޮތަސް ހެޮޔ، ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަސް ބަންުދވެއްެޖއްޔާ އެ ނިމުނީ. ކުއްިލއަަކުށް ހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ތީމަ ސަރުާކރު ބަންދުކުރަންވީ. ދެން ހެޔޮ މަސއްކަތްތައް މި ޤައުމުެގ ނުދިޔަސް. ރައްޔިތުންނަުށް ހިތަުށްއަރާވަަޑއިގަ

ކިތަންމެ އުނދަގުލެއް ިވޔަސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތުގައި މިތަނުން ހަދާ ގާނޫނުތައް 

ންދާ ގޮތާިއ، ވާނެ ގޮތާ އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ. ހެދުމާ އެއްކޮުށް ބެލެނިވެރި ެދންހުރި ގާނޫނުތަކަުށް ވަމު

ރައީސް. އަުޅގަނުޑމެން ކަންބޮޑުވަނީ އަުޅގަނޑުެމންގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެންެގ އިްއޒަތްތެރި 

ންނަުށް ޖެހޭ ުއނދަގޫތައް ޖުމުލަ ގޮތެްއގަިއ ޒިންމާއަކީ ރަްއޔިތުންނަުށް ފަސޭހަކޮުށްދިނުން. ރައްޔިތުންނަުށް މަންފާއާއި ރައްޔިތު

ހުރިހާ އެންމެނުަށް ހިއްސާވާ ޮގތަުށް ގާނޫނުތައް އެކުލަަވއިލުން. އެހެންނަމަވެސް، މި މަޖިލީހުން އާއްމުކޮުށް މި ގާނޫނުތައް 

ންތައްތައް ކުރަމުންދަީނ އެކުަލވައިލަމުން މި ދަނީ ވަކި މީހަކަުށް، ވަކި ަބޔަކަުށް ާޓގެޓްޮކުށް. ހަމަ އާއްމުކޮުށް މި މަޖިލީހުން ކަ

ވަކި ބަަޔކަުށް ާޓގެޓްކޮުށް، ަވކި މީހަކަުށް ޓާގެޓްކޮުށް ގާނޫނުތައް ހަދަމުން މި ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ތަކުރާރުކޮުށް ދައްކަމުންދާ 

 ،ވާހަކަައކީ، މި ަޤއުމުެގ ޚަާޒނާ ވަކި މީހަކު ހުެރގެން ަކމުން އެބަދެއޭ. ަނގަމުން އެަބދެއޭ. ރަްއޔިތުންގެ ލާިރއޭ

ވަގުތުން ލަިއގެްނ  ތަނަުށް ލާ ގާނޫނެއް ވެއްެޖއްޔާ އެ ވާަހކަތައް ހުއްުޓވުމަުށް މި ،. އެ ކަްނތައްތައްއޭ ޔިތުންގެ ަފއިސާރައް

ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ޤައުމުގެ ަފއިސާ ވަގަުްށ  ިކޔުން އިްއވާފައި ހުރިހާ ކަެމއް ނިްނމަމުން މި 3އެއް ުދވަސްތެރޭ 

ތިއީ ހަމަ ވަގެކޭ. ޝުކުިރއްާޔ  ،ރައީސް ޔާމީނޭ ޑުމެން ހަމަ ބުނަންޖެހޭނެ،ގަނއްާޔ އަޅުކަމަުށް ވެއްޖެ ނަގަމުންދާ

 ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި  ފުަވއްމުލަުކ އުތުރުއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ުށް.ހަޢަލީ ޝާ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އު

ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންގެ  ބޫުލކުރާމި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަނޑު ގަނޫނަުށް ރަީއސް. މި ގާއިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

ޓަކަިއ އް ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން ހިންގުމަުށް ނުވަަތ އިދާރީ ދާއިރާތަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް ބާުރވެރިކުުރވުމަުށް ޓަކައި 

ވެްސ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް އިނގޭތޯ. މި ސަރުކާރުން އަބަުދވެސް ކަންތައްަތއް ކުރަމުން އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން

ގެ ވެރިންނަީކ ދަނީ ރައްޔިތުން ބާރުވެިރުކރުވަން. ރަްއޔިތުންނަުށް އުފާެވރިކަން ހޯދައިދިނުމަުށް ޓަކައި. އަދި ރަްއޔިތުން މި

ދައްާކއިުރ  ފަދަ ބަޔަކަުށް ހެދުމަުށް ޓަކައި. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މި ވާހަކަ ދުމަތްދެވޭއެކު ރައްޔިތުންނަުްށ ޚި ޤާބިލުކަމާ

ބޮޑު މެޖޯރިޓީެއއް އޮންނަ  މީގެތެެރއިން ަބއެއް ބޭފުޅުން ތިމަންނަމެންނަކީ މާ އިއަޅުގަނޑު ހިތަުށްއަރާ ރައްޔިުތންގެ ނަމުގަ 

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކޮުްށގެން  4 ،އިންތިޚާބުަގއި 2 ިއ،ގޮުތަގއި ވާހަކަަދއްާކިއރު ތަކުރާރުކޮުށް ެއއް އިންތިާޚބުގަ ބައެްއގެ

 5ތިބޭ ބޭފުޅުންނާ ދިމާލަުށް މި ވިދާޅުވަނީ % އިވެސް ފެއިްލވެފައި ިތއްެބވި ބޭފުޅުން ވެސް މި ވިދާުޅވަނީ ކާިމޔާބީ ހޯދާފަ

 5ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަކީ % އިނުވަތަ މި ބޭފުޅުންގެ ކުރީގަ ނަކީ، ދާ ލީޑަރުން ފަހަތުން މި. މިއިން ބޭފުޅުން މި ބޭފުޅުން އޭ

ރައީސް. އެހެންވީމާ، އިްއަޒތްތެރި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނޭ.  އިިލބިގެން ތަކުރާރުކޮުށް ފެއިލްވެފަ  15، %އިން 10% ،ންއި

 އިާލއިރު ވަރަުށް ރަނގަަޅުށް އެބަޖެހޭ ޑިމޮރަސީގައިކުގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން ދައްކަނޫނުތަކަުށް ނުވަތަ އިންތިޚާބުތަގާ

ލޯަކލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުެގ އެލިގަެނގެން ޑިމޮކްރަީސގެ ބާނީންކަމުގައި ހެދިގެން ތިއްެބިވ ބޭފުޅުން މި ރާއްޖޭގައި 

 5ކައުންސިލުތަކަުށް  ދުވަހުގެ ުމއްދަތު އަތޮޅުތެރެ ުނވަތަ ރާްއޖޭގެ ރައްަތއް ތަރައްޤީކުރުމަުްށ ޓަކައިއަހަރު 5ގާނޫނަުށް 

 މި ެގ ަކއުންިސލަރުންނަކަުށް ނުދެވޭނޭ.އަހަރު ދޭން އަުޅގަނޑުމެން ުހުށަހެޅީމަ މި ބޭފުޅުން ވިދާޅުަވނީ ހޯހޯއޭ. ރާއްޖޭ

ތަނުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިމޮކްރަީސެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ބުނެފީމޭ މި ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުންނޭ އިނގޭތޯ

ނޫނަުށް އިޞްލާޙު ގެނެސްފީމޭ. ނުވާނޭ. އަޅުގަނޑުމެން ގާގިނަ މެންބަރުން ތިބެގެން އަުްށ ވުރެ 85ނުވަތަ  އަުށް ވުރެ 77

. ެއއްކަލަ ޑިމޮކްރަީސއެއް ނެތްޅުންެގ ހައިބަތު ބޮޑުކުރަްއވަން؛ މި ބޭފު ،އެކަމަކު މި ބޭފުޅުންގެ ޖާޑި ބޮޑުކުރަްއވަން

އެކު  ތެރިކަމާައޅުގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ އިޚްލާޞް، . އެެހންވީމާރައީސް އިްއޒަތްތެރި ލަީނ ކޮންމެ ފަހަރަކު ކަތިލައި

ނޫނުތަކަުށް މި ގެނެވޭ ބަަދލުތަކަކީ ރަނގަޅު ބަދަލުަތްއ ޯތ ބަލަން. އަޅުގަނޑުމެްނގެ މި ގާަބއެއްމަސައްކަތްކުރަނީ ކޮން

ޙުތައް ފާސްކުރަންީވ. ދުވާލު މަސައްކަތްކޮުްށގެން ވެސް މި އިޞްލާ ންޏާ އަޅުގަނޑުމެްނނަުށް ހެޔޮ ރެޔާއިކަމަުށް ވަ

އި ހުރި ަރއްޔިތުންގެ ާދއިރާތަުކގަ ،އުފުލުން ރައްޔިތުންގެ އަޑު .ނޫންތޯ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ ަމސްއޫލިްއޔަތަކީ މިއީ

ރެއިން ނޫނަުށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެމަސައްކަތްކުރުްނ އިނގޭތޯ. މި ގާ ގެނަުއމަުށް ޓަކައިކަންތައްތަކަުށް އިޞްލާޙު 

އަތޮޅު ކައުންސިާލ  ،އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ެވސް ދަންނަވައިލާ  އަޅުގަނޑު
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 ،ބެހޭ ބަޔަުށް މި ގެނެވޭ އިްޞލާޙަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވިސްނާލަންޖެހޭ އިޞްލާޙެކޭ. އެހެންނަމަވެސް 

ިމ  ،ވެްސ ތާއީުދކުރަން. ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާަލން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީގޮތެްއގަިއ މި އިޞްާލޙަުށް އަުޅގަނޑު  ޖުމުލަ

ނޫނުތަުކގެ ހުރި ލޯވަޅުަތއް ބައްދަން. އަުޅގަނޑުމެްނ ުށްގެން އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ެޖހެއޭ ގާއިޞްލާޙު ވެސް އަވަހަުށް ފާސްކޮ

ެވސް އަވަހަކަުށް ބިނާކުރަިނިވ އް ވެސް ވީހާކޮންމެ މަސައްކަތެ ފައިދާހުރި ،ުށް ރަނގަޅުޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢައެބަ

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންގެ ޙައްޤުަގއި ވާހަކަަދއްކާ ކޮންމެ  ރައީސް.އިްއޒަތްތެރި ގޮތެްއގައި މަަސއްކަތްކުރަން. 

އަުޅގަނޑުމެން ިމ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާ،  އިމަންދޫބަކީ ރައްޔިތުން މިތަނަުށް އިންތިޚާބުކޮުށްގެން ޮހވާފަ

މަޖިލީހުގައި ވަިކވަކި މެންބަރުން ތިމަންނަމެންނަކީ މުޅި ރައްޔިތުން ކަމަުށް ހެދިގެން ވާހަކަދައްކާތީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

އިތުުރވެއްޖެ. ހިންާގ  ޒާނާުތރުވެއްޖެ އިނގޭތޯ. ދަޢުލަތުގެ ޚަކަންބޮޑުވަނީ. ިމއަދު ދިވެހިާރއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އި

ވެސް ަކއުންސިލުތަކަުށް  ވިދާުޅވާ ބޭފުޅުންގެ އިތައް އިތުރުެވއްޖެ. މި ވާހަކަ އަޑަުށް ބާރުލައްވާފަޓުޕްރޮޖެކް

މި  ނީ. އެެހންވެގެން އަުޅގަނޑުމެންއި ހިނގަެއ ދާއިރާތަކުގަ  އި އަްއސަަވިއބައްލަވާ ކިތައް ޕްރޮޖެކްޓުތޯލަްއވާފަގުޅުްއަވއި

އުފާވެިރކަން ގެނެސްދެވޭނީ  މުިޅ ރާއްޖެ ވެްސ ބާރުވެިރކުރުަވއި، ންގެއަދި އަުޅގަނޑުމެދަންނަވަނީ އަތޮޅުތެރެ ވެްސ، 

ބައިވެިރެވގެންނޭ. ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރަން އެބަޖެހޭ.  އިމިއަދުގެ ސަރުކާރުން މި ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގަ 

 އި ކުރީގަ  އިކައުންސިލުތަކުގަ  ،ސާރަސަރވަންޓުންގެ މު ސިވިލް މަސައްކަތްކޮުްށގެން އާމްދަނީ ނުލިބެނީ؟ ކާކަުށްތޯ މިއަދު

، 1އި ނުލިބޭ މަހުގެ ބޭފުޅުން އެ ދުަވސްވަުރގަީސގެ ނަމުގައި ާވހަކަދައްަކވާ މިއަދު ޑިމޮކްރަ،މަސައްކަތްކުެރއްވި ބޭފުޅުން 

ލު ފުރަތަމަ ހަފުތާ ނިމޭއިރުގައި ެވސް މުވަްއަޒފުންނަކަުށް މުސާރައެއް ނުދެވޭ. މިއީ އެއްކަލަ ބުނާ ޤާބި؛ 5، 4 3، 2

ޅު ރަން ވަޅެއް ފެނުނީމަ ވެސް އެ ވަދަންނަވަނީ މުސްކުޅިން ވެސް ބުނެއޭ އިނގޭތޯ.  ސަރުކާރޯ. އެހެންވެ އަުޅގަނޑު 

މި މުޖުތަމަޢުެގ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންގެ  ރައީސް.ިއއްޒަްތތެރި . ކޮންނަން ނޭނގޭ ބަަޔކަުށް ެއިއން ފައިދާއެއް ނުވާނޭ

ސަނަުްށ ން ވެސް ތިބޭީނ ހުސް ވަގުންނޭ. ޙަަވގުންނަުށް ހީވާނީ ދެ ،ބުނާ ވާހަކަެއއްވެްސ މުސްކުިޅން ތެރޭގައި އަބަދު

ުބޑުން ދަންޏާ ކެޮޔގަނޑު ކަނޑާލަާފނެހެން. އެ އުސޫލުްނ މިއަދު މި ރާއްޖޭަގއި ވަރަުށް ގިނަ  ހީވާނެ އިނގޭތޯ ފުޅަުށް

އެބަ ދައްަކވާ.  އިކޮުށްފަމީހުންނަުށް ތުހުމަތުހަކަ އެހެން ހުރި ކަންތައްތަުކގެ ވާ އިއެ މީހާގެ އަިމއްލަ ނަފުސުގަ ،ބަޔަކު

ލަނީ ފުރިހަމަ އިޚްިތޔާރުަގއި. އަުޅގަނޑުމެން މި ަތނަުށް އައިްސ ވޯޓު މި ލަނީ  އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަުށް ައއިސް ވޯޓު މި

ޅަކަުްށ އެކު. އެ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ ޮގތަކަުށް. ެއއްެވސް ބޭފު ސާސްތަކާމެން ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުންގެ އިހުއަޅުގަނޑު

ސާސްތައް އެނގެނީ. ކޮންެމ އިހުނުނިންމޭނެ ތިމަންނައަކީ މުޅި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނޭ. ތިމަންނައަުށޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ 

ތަުނގައި މުިޅ  ސާސްތަެކއް އެނގޭނެ. އެހެންވީމާ، މިޔިަތކާ. އެތައް ަރއްޔިތުްނގެ އިހުމަންދޫބަކާ ވެސް ގުޅޭނެ އެތައް ރައް

ތިއްެބިވ  އިތިން ފަހަރު ފެއިލްވެފަ ،ދެ ފަހަރު ،ްއވަްނ ނަހައްދަވާުށޭ ތަކުރާރުކޮުށް ެއއް ފަހަރުރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަ

ނަން. ތައް ހިންގާިއ ޕްރޮޖެކްޓުބޭފުޅުން. އަުޅގަނޑުމެން މި ޤައުމު ތަރައްޤީކުރާނަން. އަޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭގަ 

 އި ނަރުދަމާ ވެސް އަޅާނަން. މަގުތައް ެވސް ހަދާނަން.ިސޓީއަކަުށް ވެސް ހަނދާނަން. ފޭނާ އަޅުގަނޑުމެން ފުވައްމުލައް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ހިތަދޫ ެދކުނުއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ޢަލީ ނިޒާރަުށް. މެންބަރު

 

 ރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ )ުށް، އަ 2010/7މިއީ  ،ުށް މި ގެެނވޭ އިޞްލާޙަކީ އަ 2010/10ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ

 ،ގޮތުަގއި ގެުށް ގެެނވުނު އިޞްލާޙާ ެއކު ގެންނަްނޖެހޭ އިޞްލާޙެއްލާމަރުކަޒީ ގޮތުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަ ދާއިރާތައް

ުްށ ގެނެވުނު އިޞްލާޙަކީ ެއއީ އަ 2010/7، ގޮތުގެ ވާހަކަ މި ދެކެވެނީ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ގެއްގެނެވޭ އިޞްލާޙެ 

ގޮތުަގއި ވާހަކަދަްއކާ އުޅުނު މިތާ ބައެއް މެންބަރުން. އަދި  ގެދަޢުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަުށް ޓަކައި ގެެނވުނު އިޞްލާޙެއް 

ތަކަީކ ގެނެވޭ ގިނަ ިއޞްލާޙު ނޫނަުށް މިރީ ދާއިާރތައް ހިންގުމުގެ ގާއިދާ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ،ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތައް  މި

ކަުމގައި އަުޅގަނޑު  ިއޞްލާޙުތަކެއް ފައިާދތަކެއް ެއއިން ނުކުރާބޮޑު  ން ރައްޔިތުންނަުށް މާއަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ެއއި

ިސޓީ ކައުންސިލުތަުކގެ ބާރުތައް  މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އަްއޑޫ، ދަންނަވާނީ. މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ

 ކަންޮކބައިތޯ؟ ސަރުކާރުން މި  މިަކން ކުރުމުަގއި މީގެ ނިޔަތަކީ  ،ގެ ދަުށަުށް ބާރުތައް ގެނެސްެއއްމިނިސްޓްރީ، ނިގުޅަިއގަނެ

ކު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަެވސް ސާރަ ވެސް ެއއްކޮުށް ނިުގޅަިއގަނެ؛ ކުރިން ަކއުްނސިލަރުންގެ މު ،އެ ބޭފުޅުްނގެ ،ކޮުށް

ޑަކުެރވޭ މޭޔަރުންެގ މުސާރަ ވެސް ކު ،ކައުންސިލަރުންގެ  ކްރެޓަރީެއއްގެ މުސާރައަުށް ވުރެ ފާހަގަކުރެްއވިހެން އާދަިއގެ ސެ 

ބާއޭ. މިހާރު މި ދެކެޭވ އި ވަނީ ކޮން ވިސްނުމެްއގަ  އިނޫނަުށް ގެނެވުނު ބަދަލުން މިކަން ކުޮށްފައުސޫލުން މިތާ ގާ

 ޅުން މިތާ މަސައްކަތްކުަރއްވަނީ ބޭފުއޭ ތިމަން ތިބެ  ސާސާ އެނގިްއޔިތުންގެ އިހުއި، ރަަރއްޔިތުްނގެ ވިްނދާ އި،ވާހަކަިއގަ 

ރައްޔިތުންނަުށް އެްއވެުއޅުމުގެ  ވަނަ މާއްދާއިން 32ނޫނުއަސާސީގެ ވިދާޅުވާން ލަދުގަންނަން އެަބޖެހޭ. އިއްޔެ މިތާ ޤާ

ބިލު ބަލަިއަގންނަން މިތާ ވޯޓުދެިވގެްނ  އެ  ނިގުަޅިއގަންނަން ވޯޓުެދވިގެްނ، ގާނޫނަުށް ބަދަލުގެންނަން،މިނިވަންކަން 

 އިޯތ މިކަން ކުރެިވގެންދިޔައީ؟ބަލާފަ އްތޯ. ކޮން ަރްއޔިތުންގެ ވިންދަުށްވިންދެކަންތައްތައް ދިަޔއިރު މިީއ ކޮން

މިތާ  ވަނަ މާއްދާއިން ރައްޔިތުންނަުށް ިލބޭ ބަސްބުނުމުގެ މިނިވަންަކން ނިގުޅަިއގަންނަން 27ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މިކޮޅު ނޭނޭގ އިތޯ މިކަން ކުރެިވގެންދިޔައީ؟ އެހެންވީމާ، ދެކޮުޅނުޖެހޭ، އެކޮޅުވިންދަކަުށް ބަލާފަތްކުެރިވގެން؛ ކޮން މަސައްކަ

ބިލިއަްނ  4ޤަތަކީ ން ނޫޅުއްވާ. ޙަޤީްއވަކުރަ ވާހަކަތަެކއް މިތާ ދައްކާއިރު ރައްޔިތުން ގުނބޯ ހައްދަިއގެްނ ކަންތައްތައް

ޭރ. ކަމަުށް ޝަްއކު އެބަކުްއކަމުގެ ގޮތުަގއި ރަްއޔިތުްނ އެވަނީ. ވަ އިނިގުަޅއިގަނެފަ  ލަތުގެ ފައިާސއިންރުފިޔާ މި ދައު

ިއވާކަުމގެ ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަގަުށް ނަގާފަ 4ކުރެވޭ  މަތު އެބަމަްއޗަުށް ތުހު ގެ ސަރުކާރުގެމިހާރު މިހިރަ ރައީސް ޔާމީން 

ަވަނ  32 ،ވަނަ މާއްދާާއއި 27އޮއްބާލުމަުށް ަޓކައި މަތު ރައްޔިތުން އެބަ ކުެރވޭ. މިއީ ޮބޑު ވާހަަކެއއް. މިކަން ތުހު
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އަނދަގޮނޑިޖަހަން މަސައްަކތްކުރެވޭކަމީ ޝަްއކެއް އޮްތ  ގެން ރައްޔިތުންގެ އަނގަ ޮއއްބާލަިއ،ގެނެސްމާއްދާއަުށް ބަދަލު

ސިޔާސީ ވާދަވެރިްނ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުރަުށް ދައްކަން އެބަޖެހޭ. މި ރާއްޖޭގެ  4ދައްަކންޖެހޭ.  ނޫން. މި ވާހަކަ ކަމެއް

ތިބީ ޖަލުގައި. ރާއްޭޖގެ ިސޔާސީ ވާަދވެރި މާޙައުލެއް އޮންނަންޖެހޭކަމީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން ބަލަިއގަތް ރީތި  އެ

ތާރު އުސޫލުން މި ރާއްޖޭގައި ވެރިކަންކުރުމަުށް ޓަަކއި ޚުދުމުޚް، އެ ސިފަ ނިގުޅައިގަނެ  ،ސިފައެއް ެއއީ. އެހެންނަމަވެސް 

ބޫލު އެބަކުރޭ. ޮކްނ ގަސިޔާސީ ހުރިހާ ވާދަވެރިން ތިބީ ޖަލުގައި ކަމަުށް މި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން  މި ރާއްޖޭގެ

މިއަކަުށް އިތުރު ޖަސްޓިފިކޭަޝނެއް ނުދެވޭނެ. ިމ ރާއްޭޖގެ ތި ބޭފުޅުންނަުށް ެދވޭނީ؟  އިތުރު ޖަސްޓިފިކޭޝަެނއްތޯ ިމއަުށް

ކަމަުށް. ޑރ. އަފްރާޝީމް  ސަރުކާރުގެ ޭއގައި އަތެއް ވާ މަތުކުރެވެނީަވނީ. ތުހު ނޫސްވެރިަޔކު ގެއްލިަފއި

އި ހަދާ މަޖިލީހުގައި ިއންނެވި ބޭފުޅަކު ކަތިލެވިފަ ގާނޫނު؛ ވަނީ. މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެިއ އަވަހާރަކޮުށްެލވިފަ

އީ އާދަިއގެ ޖޯެކއްގެ ގޮތުަގއި ވެސް މިތާ އެ  ދައްކާ. ިއއްޔެ ވަނީ. މި މަޖިލީހުގައި ޖޯކަކަުްށ ހަދައިގެން އެ ވާަހކަ އެބަ

އުޅެނީ. މިތާ އަުޅގަނޑުމެްނ ޒިންމާދާރުވާން އެބަޖެހޭ.  ސް މައްސަލަަތކެއް މި އި ވަނީ. މިއީ ސީރިއަވާހަކަދެެކވިފަ

މިހާރު މި އޮތް އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ ިވންދާއެކު ވާހަކަަދއްކަންޏާމުން މި ވާހަކަ ދައްކަން އެބަޖެހޭ. ައޅުގަނޑުމެން 

 އީ މި ،ކުރާ ގޮތަކީ ނޫން. މި ސަރުކާރުން ކަންތައްތައް މި ނޫނީ ގޮުތން ހިނގަންޖެހޭ ސަރުކާރެއްރުކާރަކީ މިއީ ގާސަ

ަރއްޔިތުްނ  ،ބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ. ރައްޔިތުންގެ ަރއްިޔތުން ވޯޓުދީގެންދޭ ގޮތަުށް ނޫންކަން އަުޅގަނޑު ގަރައްޔިތުން އެ

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ޢަޒުލުކުރަން އެބަޖެހޭ މި ާރއްޖޭގެ ަރއީ ،ނަމަ  ޅުން ބަސް ބުނާބަސް ބުނުމަުށް މިތާ ވަޑަިއގެން ތިބި ބޭފު

ބިރުވެރި  ނޫނަުށް ރައްޔިތުން ބަލަން މި ތިބެނީ.ގާ ތަނުަށް ހުުށަހެޅޭ ކަންތައްަތއް ހުރީ. ކޮންމެ ދުވަހަކު މި އެ ދަރަޖައިަގއި

އަޅުގަނޑުމެން މި  ނުަށް އަންނަނީ. މި ތަނުގައިތަ ތައް މިމެސެޖެއް ދެނީ. ސިއްސަސިްއސައިގެންދާ ފެންވަުރގެ މެސެޖު

ހެއްކާއެުކ އަުޅގަނުޑ  ީއ އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤަގއި ދަްއކާ ވާހަކަކަން ގަބޫލުަރންޖެހޭ.ދައްކާ ވާހަކަތަަކކީ މި

 އްެކއް އޮތް ކަެމއްވަނީ. މިއީ ޝައި މި ދަންނަވަނީ. އަޅުގަނޑު ކުިރން މި ދެންނެވި ކަންތައްތައް މި ރާއްޖޭގައި ހިނގާފަ 

، ނޫނަކުން ތަންތަންޮކޅުދޭތެރެއަކުްނ ގެނެްސގެްނ ގާ، ނޫނަުކންމިހެން ގެެނވޭ ގާ، ނޫން. އެހެންވީމާ، މިހެންާވިއރު

ތް ވާނީ ޙަޤީޤަތަުށް. މި މޮޅު ވާހަކަދެއްިކޔަސް ަޙޤީޤަ އިރީތިކޮުށްާލފަ ޓައީ، މޮުޅ ވާހަކަތަކެއް  އިބަދަލުކޮުށްލާފަ ފޮޅުވަތެއް

 ސަުރކާރެއް  ނޫނުއަސާސީގެ ތެެރއިްނ ހެދިފައި އޮތްގޮތުން މި ެފހި ޤާ ނޫނީމިހާރު މި އޮތް ަސރުކާރަކީ ގާރާއްޖޭަގއި 

ފެތިގެން ވެިރކަންކުރަމުންދާ ސަރުކާރެްއ  ގެ ތަރެއަުށްނޫނުގެ ތެެރއަުށް، މި ގާ ނޫނުއެ ސަރުކާަރކީ މިހާރު މި ގާ، ނަމަ

ލިބޭ އެއްވެސް ަޙއްޤެއް ިނގުަޅއެއް ުނގަނެވޭނެ. އެްއވެސް ޙައްެޤްއ  . ރައްޔިތުންނަުށްނޫން ނޫންކަމީ ޝައްކެއް އޮތް ކަމެއް 

މި  ވަނަ ބާބުން ލިބޭ ޙައްޤުތައް ނިުގޅަިއގަތުމަކީ 2ނުގަެނވޭނެ. އަުޅަގނޑުމެންނަުށް މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ނިގުޅަެއއް

ހެން މިހާރު މި ދެންނެވި ،ވެސްނޫން. އެހެންނަމަން ސީގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެނަުށް ކުރެވޭނެ ކަންތަްއތަކެއްޤާނޫނުއަސާ

ގެނައިމަ ކޯޓުތަކުން އެބަޖެހޭ މިއީ އް ނެތް. މި ޙައްޤުތަކަުށް ބަދަލުނޫނަުށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކުން މިކަން ބަލާނެ ފަރާތެގާ

 ،ނުލިބޭ. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ނަުށް އިންސާފެއް ންޞައްޙަ ބަދަލެއްތޯ ބަލަން. ކޯުޓތަކެއް ނެތް. އަުޅގަނޑުމެ
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ުނވެއޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުްނގެ  އަުޅގަނޑުމެން މިތާ މި ދައްކާ ވާހަކަތަާކއި އަުޅގަނޑުެމންގެ ޢަމަލާ ދިމަލެއް ؛މިއީ

ގެން މިތާ ކަންތައްތަކެއް ހުުަށހެޅި ޅިގެން، ގާނޫނެއްަރއްޔިތުންނަުށް އުާފވެރިކަން ގެނެސްދިނުމަުށް ޓަަކއި ހުުށަހެ އި،ވިންދާ

މާ އަިނޔާވެިރކޮުށް ިމ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ  ދާރުކަން ކުަޑކޮުށް، އެައުށްވުރެމާ ޒިންމާ . އެއަުްށވުރެންނުހިނގައޭ

 ރައީސް. ިއއްޒަްތތެރި މި މެޖޯރިޓީ ބޭނުންކުރަމުން މި ދަނީ. ޝުކުރިއްޔާ  ،ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެޖޯރިޓީ ޮއވެގެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިާރގެ  ވިލިނގިލީ، ހަނދާންޮކުށްލަދޭނަން. ސަރުކާރުގެ ފަާރތުންުޅގަނޑު އަ ން.ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ ) 2010/10ނޫނު ނަންބަރު ގާ، ސަޢުދު ޙުސައިން ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ންނުަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުދަނީ.  ސްގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަުށް މިގާނޫނު( އަުށް ިއޞްލާޙުކުރުމުގެ ބިލުގެ ބަހު އިންތިޚާބުގެ

ން ވެސް ހަމަ ވަަޑއިގަންަނވަން. ައޅުގަނުޑ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުމަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ ތެރޭަގއި ހުރިހާ  ،ދަންނަވާލީ

 އަޙްމަދު މުބީނަުށް.  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުއަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މި މިހާރު ފުރުޞަތު 

 

 ންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެ

މިއަުދ  އިލޯކްލަ ަކއުންސިލުަތކުގެ އިންތިޚާުބގަ، 1010/10ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ނޫނަުށް ކުރިން ގޮތުަގއި ލާމަރުކަޒީ ގާ ބޫލުކުރާގަނޑު ގައަޅުަގޑުމެން ކުރިމަްއޗަުށް ުހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ އަޅު 

ކަުމަގއި އަޅުގަނޑު މި ދެކެނީ.  އެކު ގެނެޭވ އިާދރީ ކުަޑކުޑަ ބަދަެލއް ގަނޑުމެންނަުށް ގެެނވުނު އިޞްލާޙާއަޅު

ގޮތުން  ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެން ކައުންސިލުތަކާ ބެހޭ ،އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަުކގެ އިްނތިޚާބު

މުހިއްމު ކަންަކން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަްނ ހުރިކަން މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަަދއްާކއިުރގައި ވަރަުށް 

އެންމެ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ިމ  ،ގޮތެްއގަިއ އަުޅގަނުޑ ބަލައިލަން ބޭނުން ޚާއްޞަ ންބޭނުންވޭ އަުޅގަނޑު. ަވކި

ވޯޓަކާ ހަމައަުށް ގޮްސ  ،ސްުކރެވިހުން މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ބަރައްޔިތު ،ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަުށް ހުުށަހެޅި

އަހަރަުށް ބަދަލުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރި  5އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ފެއިލްކޮުށްލާފައިވާ ަކއުންސިލުތަުކެގ ދައުރު 

 މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުކޮުށްލި ާވހަކަ އަޅުގަނޑު ހިތުން މި ފުރުޞަތުގައި ައޅުގަނޑުމެން ދައްކާލަން އެބަޖެހޭ. އާދެ، މިއީ

ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ރާއްޭޖގެ އަތޮޅުތަުކގައި ރަުށްރަުށް ކުިރެއރުވުމަުށް ޓަކައި ޙަޤީޤަުތގައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް އަުޅގަނޑުމެްނ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަކިން ޚާްއަޞކޮުށް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަްނ ހަމަ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ެމންބަރު،  ،ވިސްނަިއގެން

ބުނަނީ، މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ކޮްނވާހަެއއްތޯ ިމ  ނޫނެކޭވަމުން ައއީ. އާެދ، މި ކަމަުށް ުކރައްވަރަުށް ބޮޑަުށް އެ މަސަްއކަތް

ކަުްށ ލިއަކަުްށ އިލެކްޓްރޯނިކް ޯވޓިންއަހިނގާ ރޭގަިއ މި ނިންމަނީ ކުއްމިހާރު އަޅުގަނުޑމެން ބަލައިލަމާ ދައްކަނީ؟

ެގ ކައުންސިލު އިންތިޚާބު. އެހެންވީމާ، ލޯކަލް ަކއުންސިލުއޮތީ ލޯކަލް  ނުކުރަމޭ. އެންމެ ައވަހަުށް މި ތިމަންނަމެން ތާއީދެއް
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އިންތިޚާބުަގއި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތަކުން އެްއވެސް ަކއުންސިަލރެއް ވެސް ވާދަެއއް ނުކުރާނެ. ބައިވަރު؛ އެތައް ބަިއވަުރ 

ންނަ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ގާްތ ކައުންސިލަރުން، އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނވާ އެަތއް ބަިއވަރު އަުޅގަނޑުމެން ދަ 

ރަުށްޓެހިން އަޅުގަނޑުމެންނަުްށ ގުަޅއި ެއކަމާ ދެރަެވގެން ވާހަކަދަްއކާ. މި ކުރަނީ ކޮން މަސައްކަެތއްތޯ؟ މުޅި އެިތ 

ބިނާވެފައި މި އޮންނަނީ ވަކި ބައެއް ވެރިކަމަުށް ގެަނއުމަުށް ޓަކައި. ވަކި ބަެއްއގެ ުކރިއެރުމަުށް ޓަކައި ބިނާވެފަިއ 

މެއް. ރާއްޖޭެގ ރަުްށރަުށުގަިއ ދިރިއުޭޅ ނިކަމެތި ަރއްޔިތުން ހާލުަގއި ަޖއްސަން މި މީހުން ކުރާ މަސައްކަެތއް އޮންނައޮތު

އިްއޒަތްތެރި މި މަސައްކަތަކީ. ބައްލަަވއިލަްއވާ! ތިން އަހަުރން އަޅުގަނޑުމެން ފަސް އަަހރަުށް ބަދަލުކުރަން މިތާނގައި 

ވާއި ލާބަޔަުށް، ހެޔޮއެިދގެން ކުރަންއުޅުނު މަސައްކަތެކޭ މިއީ. ރަުށްރަުށުަގއި ވަކާލާތުކޮުްށގެން، މިއީ ރަްއިޔތުންނަުށް ހެ

ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރެވޭނީ ކިަޔވަިއގެން ތިބި ޤާބިލު ޒުވާނުން މި ރަުށްރަުށުގެ ކައުންސިލުތަކަުށް ޮގސްގެޭނ 

ަގޅު ަވޒީފާތަކުަގއި ެއބަ ތިއްބެވި ޤާބިލު ބޭފުޅުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ދާނީ ރަނގަޅު ެއކަުށީގެްނވާ ޕީރިއަެޑއް؛ ރަނ

އެމް.ޑީ.އެފް ތަންތަނުަގއި ނުަވތަ ރިސޯޓުތަކުގަިއ، ތަންތަނުގައި އެބަ ތިއްބެިވ؛ ވަރަުށް ޤާބިލު ޒުވާނުން އެބަ ތިއްބެވި. 

ނަމަވެސް، ެއކަުށީގެްނވާ؛ އެ ރަުށަުށް ޚިދުމަތް ކުރަން ދާން ބޭނުންވާ ބަިއވަރު ުޒވާނުްނ އެބަ ތިއްެބވި ާރއްޖޭަގއި. ެއހެން

ތިން އަހަރަކީ ވަރަުށް ގިނަ ުކދިން ގަބޫލުކުރާކުރުމުަގއި ވަަރުށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އެކަުީށގެންާވ މުއްދަތެްއ 

ނޫން އެއީ. ރަނގަޅު ބޮޑު ަވޒީފާއެްއ ދޫކޮުށްލާފައި ގޮސް ތިން އަހަރުދުވަހަކީ ވަރަުށް ުކޑަ ޕީރިއަެޑއް. އެހެންވީމާ، 

ަގއި މިހެން އޮންނަ ހުރިހާ އިންތިޚާބުތަކެއްަގއި؛ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިންތިޚާބުގައި ެވސް، ރަްއޔިތުންެގ ރާއްޖޭ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިންތިޚާބުގައި ވެސް، އަދި މި ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުތަުކަގއި ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުން 

ންނަމަވެސް، މިތާނގައި ބަޔަކު ހަމަ ތިބެގެން، އަީޑގައި ތިބެގެްނ، މި ބޭފުޅުންގެ މި ވަނީ ފަސް އަހަރަުށް ދަމާލަން. އެހެ

މަޤްޞަދަކަުށް ވެގެން މި އަންނަނީ ހަމައެކަނި ވެރިކަމަުށް އައުން. އިތުރު އްއވެސް ކަމަަކުށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ 

ލާބަޔަކަުށް، އެެހން ގޮތަކަުށް ހެދޭ ގާނޫނަކުަށް ، ބައެއް ނޫން މިއެއް. މި ރާްއޖޭގެ ރަނގަޅަކަުްށ، ރައްޔިތުްނނަުށް ހެވަުށް

ވެސް މި މީހުންނެއް ތަބައެއް ނުވާނެ. ހަމައެކަނި ބޭނުމަކަުށް ވެގެން އަންނާނީ ވަކި މީހަކަުށް، މިއީ އަދި ހެޔޮ ވެރިކަމެއް 

ނިކުމެއުޭޅ  ހޯދައިދޭކަުށް ވެްސ ނޫން. ަވކި މީހަކަުށް؛ ކެނެީރގޭ ނަީޝދު ކިޔާ މީހަކަުށް އެކަނި ެވރިކަން ހޯދައިދޭން

ބައިގަނެޑއް މި ބަިއގަނަޑކީ މިއީ. އެހެންވީާމ، މި ނޫން ކޮންަކމެއްތޯ؟ ޙަޤީޤަތުގައި ަބއްލަަވިއލައްވާ! ިމއީ އެަތއް ބަޔަުކ؛ 

އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ނިސްބަްތވާ އަޮތޅުތެރޭގައި ދިިރއުޅޭ އެަތއް ބައިވަރު ަކއުންސިލަރުންނެއް ިއންތިހާއަުށް ބޭނުންވެފައި ތިބި 

ފަސް އަހަރުދުވަަހުށް ހެދިގެންދިއުމަކީ. އެހެންނަމަވެސް، ެއެއއްވެސް ހަމަ ަކނޑައެިޅގެން ނިކުމެ އެިކއެިކ ކަމެއް މި 

ޒާތްޒާުތގެ ބަހަނާތައް މިތާ ނަގަިއގެން، އެކި ޒާތުެގ ވާހަކަަތއް މިތާ ދައްކާަފއި، ހަމަ ރަްއޔިތުން ކުރިމަތީަގއި މޮޅެިތ 

މިތަނުން ބޭރުޮކުށްލީ. އެ ގާނޫނު ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ހަމަ ކުރިއުަށް ވާހަކަތައް ަދއްކާަފއި، އެ ބިުލ ވެސް ހަމަ 

ނުގެންދެވި. އެތައް ފަހަރަކު ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މި ތަނަުށް ހުުށަހަޅުއްަވއިފި. މަނިކުފާނަުށް ވެްސ 

ުށް ހުުށަހަޅަމުން އަންނަ އިޞްލާެޙއް ެއ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، މިދިަޔ ދައުރުއްސުެރ ފެުށިގެން އެ މަނިކުފާނު މި ތަނަ
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އިޞްލާޙަކީ. އެހެންނަމަވެްސ، ކީއްތޯ ކުރާނީ؟ މިއީ ރަްއިޔތުން ދައްކާ ވާހަަކއެއް އަުޑައހަން އުޅޭ ބައެއް ނޫން މިއީ. 

މިއީ ަވކި ބަެއްއގެ މަޤްަޞދުތައް ހާސިލުކުރަން ނިކުމެުއޅޭ ބަެއއް މިއީ. ދެންވެްސ، މިއަދު ެވސް މި ބިލަުށް 

ދަްއކާއިުރގައި މިއާ ގުޭޅ އެއްެވސް ވާހަަކއެއް ނުދައްާކނެ. މުޅިން ކޮންމެވެސް އެހެން ވާހަކަތަކެްއ، މައުޟޫޢުން ވާހަކަ

ބޭރުން އެތައް ބަިއވަރު ވާހަަކތަކެއް ދަްއކާފައި ނިންމައިލާަފއި ދާނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ސީދާ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި 

މި ކައުންސިލުތަާކ ގުޅޭ ވާހަކަ. ަކއުންސިލުތަުކގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެްނގެ  ދެއްކެނީ ސީދާ ލޯކަލް ކައުްނސިލުތަކާއި

ކުރިމަތީގައި ހުުށަހެޅިފައި މި ޮއތީ. ކައުންސިލުތަކާ ގުޅުންހުރި ވާހަކަތައް އަުޅގަނޑުމެން މި ަދއްކަނީ. ަރއްޔިތުންގެ ވާހަަކ 

ނިސްބަތްާވ މީހުން. ައޅުގަނޑުމެން އެ ަރއްޔިތުްނގެ އަޅުގަނޑުމެން މިތާ މި ދަްއަކނީ. އަުޅގަނޑުމެންނަކީ އަތޮޅުެތރެއަުށް 

ހާލާއި އެ ކަންކަން އަޅުގަނުޑމެންނަުށް އެނގޭ. ކައުންސިލުތައް ކުރިއެުރވޭނެ ގޮތްތަާކއި، ަކއުންސިލުތަކަުށް ބާރުވެރިކަްނ 

ތި ބޭފުޅުންގެ  ދެވޭނީ ތަޢުލީމީ ޤާބިލު މީހުން އައިްސގެން. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެ ފުރުޞަތު ދެވޭކަުށް ނެތް.

ވެރިކަމުަގއި ވެސް އެ ފުުރޞަތެއް ނުދެވުނު ެއގޮތަކަުެށްއ. ނުދެވިގެން މިއަދު މި އުެޅނީ ކައުންސިލުތަުކގައި ޤާބިލު 

ޒުވާނުން ނެތިގެން. ޤާބިލު ުޒވާނުން ައއިސްގެން މެުނވީ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ެއކަން ކުެރޭވކަުށް ނެތް. ޤާބިލު ޒުވާނުްނ، 

ވެރި ބޭފުޅުން އެ ތަންތަނަުށް އަންނާނީ އެކަުީށގެންވާ މުއްދަތެއް ެދވިގެން އަންނާނީ. އެހެންނޫންނަމަ، ޤާބިލު މީހުން، ފަންނު

އެކަންކަެމއް ނުކުރެވޭނެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. މި ކަންކަން އޮޅުާވލަން މި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް 

ރިމައްޗަުްށ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ކުރިަމއްޗަުށް ހުުށަެހޅިފައި މި އޮތް އިންތިޚާބުގަިއ ކުރަނީ. މިހާރު އެންމެ ފުރަތަމަ  އެންމެ ކު

 2018ވެސް ވާދަނުކުރާ ގޮތަުށް ނިންމާފައި މި އޮތީ. މިއީ ރަނގަޅު ވާހަކަެއއްތޯ. އިންތިޚާބުަގއި ވާދަކުރާނީ ހަމައެކަނި 

އިންތިޚާބަކީ މިއީ ބޭނުން އެއްެޗއް ނޫން.  ވަނަ އަހަރުަގއި އޮތް އިންިތޚާބުގައި ެއކަނި. މި ލޯކަލް ކައުންސިުލގެ

ކީއްކުރަންތޯ؟ ވެރިކަމަކަުށް ާނދެވޭނެނު މި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކޮުްށގެން. އެހެންވީމާ، ީކއްކުރާކަުށްތޯ؟ މިއީ ިނކަމެތި 

ރަުށް މޮޅެތި ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ކަމެްއގައި މަންފާެއއް، ލާބަެއއް ހުރި އެްއވެސް ކަމެްއގެ ވާހަަކެއްއ ނުދައްކާނެ. ވަ

ރަނގަޅު ވާހަކަތަެކއް ިމއަދު ެވސް ިއވިގެންދާނެ. އަުޑއަހަން ތިބޭ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ވަަރުށް ބޮޑަުށް ުޝކުރިއްޔާ ދެްއިވ 

 ފުރުޞަތަުށް. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަުހ(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ރުވަނީ ގަލޮޅު އުތުރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަ

 އަުށް. هللا ބްދުޢަ ވާމެންބަރު އީ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު ޢީވާ ޢަބްދު
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ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ކުޑަ ެއްއޗެއް ދަންަނވާލަންެވގެން. ައޅުަގނޑުމެންނަުށް ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް 

އަޣްލަބިއްޔަެތްއ  ވަަޑއިގެންރުކާރުގެ މެންބަރުން އިންތިޚާބުވެ ދަނީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް މި ސަ ނިގެން މިފެ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ އިންތިޚާބުކުރެވިފަިއވާ މީހަކަުށް، އިންތިޚާބުކުރެިވގެން އަންނަ ކޮންމެ  ލިބުނީއްސުރެ

 ކަމުގައި ވިޔަސް  ންއަދި ލޯކަލް ަކުއންސިލަރު، ވެސް ޖިލިސްކަމުގައި ވިަޔސްއެއީ ަރއްިޔތުންގެ މަ ؛މީހެއްގެ ބާރުތައް

ޑުމެން މިނިވަން ނޫުނއަސާސީްނ އަޅުގަނންމެ މީހެއްގެ ބާރުތަކާއި އަދި ޤާވެސް، އިންތިޚާބުކޮުްށގެން ައންނަ ކޮ

ހުރިހާ ކަމެއް، ހުރިހާ  ުޓތަކާއި މިދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯ ،ގެ ގޮުތަގއި ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ މުއައްަސސާތަކާއި މުއައްސަސާަތކު

ގޮސް ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ނިުގޅަިއގަންަނމުން، ތަންތަނެއްގެ މިނިވަންކަމާއި ުމސްތަޤިއްލުކަމާއި ބާރުތައް ިނުގޅައިގަންނަމުން

ދު މި އަުޅގަނޑަުށް ހީވަނީ މިއަ، އްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ. އެހެްނވީމާމި ހަވާލުކުރަނީ އެންމެ މީހަކާ. ދިވެހިރާ

މެންޓްރީ ގްޫރޕުން މަޖިލީހަުށް ވެއްޖެހެން އެންމެ ބިލެއް ހުުށަހަޅަން. ެއ ބިލުގަިއ ލިޔާނީ ހުރިހާ ސަރުކާރުެގ ޕާލި

އޮފް ލޯކަލް  ޑިޕާމަންޓްމަންޓް، މުއައްސަސާަތކަާކއި ހުރިހާ ތަނެއް ތިމަންނާމެން މި ބަދަލުކުރަނީއޭ މިގޮތަުށް. މިސާލަކަުށް

ހޫރިއްާޔގެ އޮފީސް. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މަޖިލިސް، ރައީސްޖުމް ގެ އޮފީސް. ޑިޕާޓްމަންޓްހޫރިއްޔާ ކައުންސިލްތަްއ، ރައީސުލްޖުމް

ސްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން، ރައީ ހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. ޑިޕާޓްަމންޓްޕްރީމް ކޯޓު، ރައީސުލްޖުމްއޮފް ސު

އޮފް އޮޑިޓަރ  ރިއްާޔގެ އޮފީސް. ޑިޕާޓްމަންޓްޖުމްހޫއޮފް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން، ރައީސް އޮފީސް. ޑިޕާޓްމަންޓް

ހޫރިއްާޔގެ އޮފީސް. ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން، ރައީސްޖުމް-ސްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. ޑިޕާޓްމަންޓް އެންޓިޖެނެރަލް، ރައީ

ނީ. މި ސަުރކާރުެގ އޮފް މީރާ، ރަީއސްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. ިމޮގތަުށް ބަދަލުކުރަންވީހެން އަުޅަގނޑަުށް ހީވަ ޑިޕާޓުމަންޓް

ބޭފުޅުންނަުށް ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގައި އަޣްލަބިްއޔަތެއް ިލބުނީއްސުރެން އެނޫން ކަމެްއ ނުކުރަްއވާ. އަިމއްލައަުްށ 

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެންމެ ބާރުަގދަ ރައްޔިތުްނގެ މުައއްސަސާ  ،ވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަިޖލީހަުށް ލިބިފައިވާ ބާރުތައް 

ސް ފަހަރަކު ގާނޫނަކުން ގޮ ،ެވސް ފަހަރަކު ގާނޫނަކުން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަުށް ލިބިފައިވާ ބާރުތައް ކަމަުށްވާ

ައޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ މިހާރު ދެން މި ، ުށްދެނީ. އެްއކޮުށްދެނީ. އެހެންވީމާެތރެއިން އެ އިތުުރކޮރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މުުށު

ރާްއޖޭގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާަތކެްއގެ ބާރުތައް ގެންޮގްސ ދިވެހި ،ކަމަކީ  ސަރުކާރުން ހަމައެކަނި ުކރަންވީ

 ނިންމާލަންވީހެން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  އި ގާނޫނެއް ހަދައި އަތްޕުަޅުށް އަރުވާފަ ގެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ފަހު(ުޅގަނޑު...)ަވގުތުކޮަޅަކުށްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަ

 . ޚަލީލަުށްهللا ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއަރުވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއް

 

 ޚަލީލް  ވާހަކަދެްއކެުވން:هللا ލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުނި
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 ން އަޅުގަނުޑގެ ވާަހކަ`. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ޓަަކއި ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ަދންނަވަމު

 2010/10އެއީ  ؛ވާ ގާނޫަނުށް، ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙު ިއގެން ކުިރއަުށްދާނަން. މިައދު ހުުށަހެޅިފައި މިއަ

މި ޅިފައިވާ އިޞްލާޙު އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުން ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް ހުުށަހެ )ލޯކަލް ކައުންސިްލގެ އިންތިާޚބުތަކާ

ބޫލުކުެރވޭ. އިޞްލާެޙއް ކަމަުްށ އަުޅގަނޑަުށް ގަ އަުށްވުރެ ރަނގަޅަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ެގނެވިދާނެއިޞްލާޙަކީ މި 

ފަހުން ގެނެވިފަިއވާ އިޞްލާޙުތަުކގެ ެތރެއިން އެއާ އެއްހަމަކުރުުމގެ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލާމަރުަކޒީ ގާނޫނަުށް އެންމެ

އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ  . ާރއްޖޭަގއި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު؛ބޫުލކުރެވޭުށް ގަިއޞްލާޙެއް ކަމަުށް ައޅުގަނޑަ ގޮތުން ގެެނވިފައި އޮތް

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަުށް ގެެނވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ރަނގަުޅ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަުށް މަަސއްކަތްކުެރވޭ ދަނިޑވަޅެްއަގިއ 

ލާޙު، އެ އިޞްލާޙު ުށަހެޅި އިޞްފަހުން އަޅުގަނޑު ހު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނުނީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަުށް އެންމެ

ނުދިޔަކަން. އި އެންމެ ރަނގަޅަުށް ފާސްެވގެންމި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްވެގެންދިަޔއިުރގަ ،މަޖިލީހުން އެހެންނަމަވެސް

ޒަތްތެިރ ބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން ިއއްވަނީ. ައޅުގަނޑަުށް ގަ  މި އިފަރުމާކުރެިވފަ .ގޮތުން އައި ބިލެއް މި ބިލަކީ ގެއޭގެ ނަތީޖާެއއް 

ކުަގއި ތަފާތުކުރުމެއް ޅުތަޅުތަޅުގަާޔއި ދާއިރާތައް ގިނަ އަތޮދާއިރާަތއް މަދު އަތޮ ދާއިރާަތއް މަދު އަތޮޅުތަކުަގއި؛ރައީސް، 

ެވސް ގަބޫުލކުރަން. އެގޮތުން، ދެ ދާއިރާެއްއ  ކަމަުށް އަޅުގަނުޑ ހަމަގައިމު ތައް އޮންނަންޖެހޭނެތި އަތޮޅު ަކއުންސިލު

އޮތް ގޮތުން މުޅި ައތޮޅުން އަތޮޅު ކައުންސިލަުށް  ދެ ދާއިރާ އޮންނަ އަތޮޅުތަުކގަިއ މިހާރު މި ،ަތކުަގއިއޮންނަ ކައުންސިލު

އޮތީ. ެއއަުށްވުރެ ގިނަ ގިނަ ާދއިރާތައް އޮތް އަޮތޅުތަުކގަިއ  އިންތިޚާބުކުރާ ގޮތަުށް ލާމަރުަކޒީ ގާނޫނު ބައްޓަންކުެރވިފައި މި

މިހެން އޮތުމުގެ  .އޮތީ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރާ ގޮތަުށް މި ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން އަޮތޅު ކަުއންސިލަުށް

ވުެރ  ހަުށްޅުތަކޭ އަުޅގަނޑު މި ކިޔަނީ ދިހަ ހާކުދި އަތޮ  ކުދި އަތޮޅުަތއް؛، ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުގައި މި ދިމާވާ މަްއސަލައަކީ 

 މި ފަްސ އަތޮޅު އެބަ ހިމެނޭ. މިއިން ފ، ދ، އއ. ފަްސ އަޮތޅެއް ާރއްޖޭަގއި އެބައޮތް. ވ، މ، ދަުށުގެ އާބާދީ އޮތް

ކޮުްށ ތުން އަޮތޅުތަކަކީ ބޮޑު އަތޮޅުތައް. ާޚއްޞަޖިއޮގްރަފީ ގޮ، ލިކަމުަގއި ިވޔަސް ވެސް ކޮންމެ އަތޮޅެއް ައޅުގަނޑު ބަލައި

 ޖިއޮގްރަފީ ގޮތުންވަރަުށް ބޮޑެތި އަތޮުޅތަކުގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ  އަތޮޅު ކަހަލަ، އއ، ކަަހލަ. މިއީ މ.

ވުރެ ނޫނިއްޔާ  ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަން ކުރަންޖެހޭ ވޭނާއި ތަކުލީފަުށް، މާވެސް. އެހެންވީ

އަތޮުޅ ވޭނާއި ަތކުލީފެއް ، ވުރެ ބޮޑު ޚަރަދެއް  ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދަުށް ވުރެ، ނޫނިްއޔާ އުފުލަންޖެހޭ ވޭނާއި ތަކްލީފަުށް

ތްތަކުން އެބަ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ. އުފުލަން އެބަޖެހޭ. އިންތިޚާބަުށް ކުރިމަތިލައްާވ ފަރާ ،ންތިޚާބުކުރަން ކައުންސިލަުށް އި

ބޫލުުކރެވޭ ގޮތުން މި ިއޞްލާޙުގެ އްޒަތްތެިރ ރައީސް އަުޅގަނޑަުށް ގަެގނެވޭ ިއޞްލާޙު އި އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނަުށް 

އެއަުށްވުރެ ރަނގަަޅުްށ  ގާނޫނަުށް އެ ގެނެވުނު އިްޞލާޙު މިހާރު ލާމަރުކަޒީ ،ބަދަލުގައި އަންނަންވީ އިްޞލާޙަކީ

ގޮުތްނ  ގެވެސް މިދެންނެވި އުސޫލުން ފަރުމާކުރެިވގެންދާނެ ގޮތެއް. މިސާލެއް  އެާއއެކު، މި ބިލުބައްޓަންކުރެވުމާ އެުކ، ހަމަ

ތްތެރި ރައީްސ، މީހުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް އެއީ ިއއްޒަ ،ވާނަމަ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ

އް ގެނައުން. ޭއގެތެރޭަގއި އަުޅގަނޑު އޭުރަގއި ހުުށަހެޅިއިރުގައި ހުުށަހަޅާފަިއ ން ވެސް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވެ ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަުށަކު
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ްއ ރަުށު ކައުންސިުލގެ އިންތިޚާބުން އެްނމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބޭ ފަރާތެ އެ ރަުެށއްގެ ؛ކޮންމެ ރަުށަކުންވެސް އިންތިޚާބު ،އޮންނާނެ

އަތޮޅު ަކއުންސިލަުށް ދާ ުއޫސލެއް ޤާއިމުކުރުން. އެހެންވީމާ، އެގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހެދިއްޖެއްޔާ ރަުށްރަުުށގެ ައޑު 

ވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލުތަުކަގއި އޮންނާނެ. ޭއގެއިތުރުން މިހާރު މި އޮތް ނިޒާމުގެ ބަދަލުގައި އަތޮޅު ކައުްނސިލުެގ 

ކޮުށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ނިުކންނަ ބޭފުޅުންނަުށް ހަދާފައި، އެހެން ބޭފުޅުންނަކީ ސިޓިންގ ރައީސާއި ަނއިބު ރައީަސކީ ާދއިމީ

އެލަވަންެސއްގެ ދަުށުން އަޅުަގނޑުމެން މި ކިޔާ ޓެމްޕަރަރީ، ނޫނިއްޔާ ަވގުތީ ގޮތުން ތިްއބަވާ ބޭފުޅުންތަކެްއގެ ގޮތުަގިއ 

ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަުކގެ ަނތީޖާ ރަނގަޅުެވގެންދާނެ ކަމަުށް ހެދިއްޖެ ކަމަުށް ވާނަމަ ވެސް އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތން 

އަޅުގަނޑަުށް ކުެރވޭ. ހަމައެކަނި އަތޮޅު ަކއުންސިލެއް ވެސް ޫނން. ރަުށްރަުށުގެ ކައުންސިލުަތއް ވެސް މި ދެންނެވި ުއސޫލުން 

ަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ބަދަލުވާންޖެހޭ ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫުލކުރެވޭ. ޭއގެއިތުރުްނ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސަުށް އަޅު 

ވާހަކަެއއް. ައޅުގަނޑާއި އަުޅަގނޑުގެ ވާތްފަރާތުން މިއިންނެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާމިރު؛ ޢާމިރު ވަރަުށް ޝައުޤުވެރިކަާމ 

މުެގ އެުކގައި ަބއްލަވާ އެއް ދާއިާރއަކީ ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަުކގެ ދާއިރާ. ނޫނިއްޔާ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖެ ހިންގު

 5އަހަރުގެ ބަދަލުގައި  3ދާއިރާ. އެ މަނިކުފާނު ވަރަުށް ފަހުން ރާއްޖޭގެ ރަުށްތައް ައތޮޅުތައް ހިންގުން މިހާރު އޮތް 

އަހަރަުށް ހެދޭތޯ މަސައްކަތްޕުުޅކުރެްއވި. އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ުއފާކުރަން، ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނާއި، އެމް.ޑީ.ޭއގެ 

އޭގެިއތުރުން ޖޭ.ޕީގެ ވެސް މެންބަރުން އެއަުށް ތާއީދުކުަރްއވައި ވޯުޓދެއްވިކަން އަުޅގަނޑު ވަރަުށް  ހުރިހާ މެންބަރުން، އަދި

އުފަލާއެކު ފާހަަގކުރަން. އެހެްނނަމަވެސް، ޑިމޮކްަރސީގެ ނަުމގައި މަަސއްކަތްޕުުޅކުރަްއވާ ަބއެއް ބޭފުޅުން؛ ާޚއްޞަކޮުށް 

އަހަރަުށް އެކަން ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވާކަން.  5އަޅުގަނޑަުށް ފެނުނީ  އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ނިސްބަތްެވަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން

ވޯޓު ލިބިގެން. އެހެންނަމަވެސް، އެމް.ޑީ.ޕީ ެއކަމަުށް ތާއީދުނުކުރެްއވުމުން  64ޤާނޫނުއަސާސީ ފާސްެވގެން މި ދަނީ 

ކުރެްއވި މަސައްކަތްޕުެޅްއގެ ގޮތުަގިއ އަޅުގަނޑަުށް މި ފާހަގަކުރެއްެވނީ ތަޢުލީމީ ޒުވާނުންނަުށް ފުރުޞަތުނުދިނުމުގެ ގޮތުން 

އަޅުގަނޑަުށް ފާހަގަކުެރވެނީ. އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން ޢާމިރު އަދިވެސް އެ އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަުށް. އަދި 

އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން އެްމ.ޑީ.ޕީން ވެސް ދެން ފަހަރަކުން އެ އިޞްލާޙަުށް ވޯޓުދެްއަވއި، ތަޢުލީމީ ޒުވާނުންނުަށް 

މަރުކަޒީ ނިޒާމަީކ ވެްސ އެްޓރެކްޓިްވ، ނޫނިްއޔާ ެއ ުޒވާުނން އޭގެތެޭރަގއި ޝާމިލު ގޮތެއްަގއި ަބއިވެިރވާ ިނޒާމަކަުްށ ލާ

 ހެދުމަުށް މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކުރަްއވާނެ ކަމަުށް. ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ޓަކައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުޚާޠަބުކުރައްވާއިުރގައި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއ  ލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކާމަޖިޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއް

ކުޮށް ތަކުރާރު  ،ގޮަތކަުށް މުޚާތަބުކުރުމަުށް އަންަގވާފައި އޮތީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް ހަނދާންކޮުށްދޭން. އާއްމުކޮުށް ވަކި

 ކުޑަުހވަދޫ އަރުވަނީ  ތު މިޞަައޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުންދަވާތީވެ އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލީ. އެކަން އެގޮތަުށް ކުރިއަުްށގެ

 މިރަުށް. ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް.އަޙްމަދު ޢާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު
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 ވާހަކަދެއްެކުވން:މިރު ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ 

ކަމަުށް ޓަކައި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސަުށް  ދެވަނަ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑަުށް ދެްއވި، ރަީއސް. އާދެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ިދވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުަކޒީ ފަހަރު އަުޅގަނޑު ދަންނަވައިލާނީ،  ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ، ައދިވެސް އެއް 

ގަނޑުމެްނ ފާސްކޮުށްފައިާވ ގާނޫެނއް. ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި އަޅު  17އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫަނކީ 

 ،ހިނދު ވެސް  ވީކަްނ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަުށް ލާޒިމުކޮުށްފައިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަކި ުމއްދަތެްއގެ ތެރޭަގއި މި

ކަން ފާހަގަކޮުށްލަން. ދެްނ ނޑުމެންނަުށް ކުރެވިފަިއވާ ކަެމއްފަހުން އަޅުގަ  ދިޔަމެންނަުށް އެ މުއްދަުތ ފަހަނަޅައިއަޅުގަނޑު

އެ ގާނޫަނުށް ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތަުށް ެއކި  ،އެ ާގނޫނު ވުޖޫދުކުރެވި ،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ ގާނޫނު އިޞްލާޙުކުރެވި  މިއަދު

އިޞްލާޙުތަކެއް  ޑުމެންނަުށްވަރަުށް އަުޅަގނ ގޮސް މިހާރު ގާނޫުނގެ ައސްލު ެގއްލޭ އިޞްލާޙުތައް ހުުށަހެޅުމުން

ތަކުން ެވސް އަޅުގަނޑަުށް ފާހަގަެވގެްނދޭ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަިއއްަސވާކަން ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވާހަކަ

 ،ސިޔާސީ ފިކުރު ެއއްކިާބކޮުށް ،ނަމަ ުނވަަތ އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަތެއް ަރްއޔިތުންނާ މެދު އޮތް ،އިޚްލާޞްތެރި ހިތެއް

ާވ ގޮުތގެ މަތީްނ  އި މި ވަނަ ބާބުގަ 8ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަުށް ޓަަކއި މި ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ރައްޔިތުންނަުށް އެންމެ ރަނަގޅަުށް މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަުށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ިމއަދު މި މަޖިލީހުގައި ތިއްބަާވ ހުރިހާ 

ޔަޤީނުންވެސް  އަޅުގަނޑު ހަމަ ،ގޮތަުށް ކުރެވޭނީ ކަމެކޭ. އެކަން އެްނމެ ހަރުދަނާކަުށް ކޮންމެެހން ލާޒިމު ސިޔާސީ ފަރާތްތަ

ވަނަ މާއްދާައުށް އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙުތައް ފާސްވެގެން. ެއ  231ބޫލުކުރަނީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ނޑު ގައަޅުގަ

ަނއިބު ރައީސް ހޮވާނެ ގޮުތގެ ވާހަަކ  އަދި ަކއުންސިލުގެ ަރއީސާއި، އަހަރަުށް ހެދުމާއި 5އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭަގއި އުމުރު 

ގެނައުމަުްށ  ދަތިތަެކއް ވާީތވެ ެއކަން ގާނޫނުގެ ތެރެއަުށްން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އޭގެ މުއޮތުޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކޮުށްަފއި 

މިހާ  ވާހަކަ ެވސް ޤާނޫނުއަސާސީަގއިހުުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙާިއ، އަދި ހަމައެއާެއކު، އިންތިޚާުބކުރާނެ ގޮތްތަކުގެ 

އަުށް ގެންނަްނ މަސައްކަތް މި ކުރާ ޙަޤީޤީ ތަފުސީލުކޮުށް ބަޔާންކޮުށްފައި އޮތީމަ އެކަން ައޅުގަނޑުމެން ގާނޫނު ތެރެ

ވަަނ  230ފުރަތަމަ މި ބާބުގެ؛  ،ގޮތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިކަން ކުރެވޭނީ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ހަރުދަނާ ،ސަބަބަކީ

ޓަކަިއ  ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަުށް ( ގައި މި ބަޔާންކޮުށްފައިވާ މަފްހޫމުގެ ތެރެއިންމާއްދާގެ )ުށ

ސިޓީ ަކއުންސިލާިއ، ، ސިލުތަކާއި، އަތޮުޅ ަކއުންސިލާއިަކުއން ،ގާނޫނުަގއި ކަނޑައަޅާަފއިާވ ޮގތުގެ މަތީން އިދާރާތަާކއި

ބޮޑަުށް ބާރުދީފަ. ންނަނީ. ގާނޫނަުށް އޮ ކަމަުށް މި ރިއްޔާއަުށް ލިބިގެންވާސުލްޖުމްހޫރަުށު ކައުންސިލު އުފެއްދުމުގެ ބާރު ރައީ

ސަބަބުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ކަހަލަ ަކންތައްތަކަކީ ޤާނޫނުައސާީސގަިއ މިހާ ތަފުސީލުކޮުށް އޮތުމުގެ ަބއެއް، އެހެންވީމާ

އުޅޭ މައްސަލައަކީ އެއީ. ދެންމެ  އުނދަޫގވާ ކަންތައްތަެކއް. ިމއަދު ވެސް ައޅުގަނޑުމެންަނުށް ކުރިމަތިވެގެން މި

އަތޮޅުތަކުްނ  ،އްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަުކރެއްވި ފަދައިންއަޅުގަނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އި

 ކުރާއިުރގައި ިމއަދު ެއކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ މަްއޗަުށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންމެންބަރުން އިންތިޚާބު 3ނޑުމެން އަޅުގަ
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މި މަޖިލީހުގެ ކަމާ ެއކު މަސައްކަތްކޮުށް ުޅގަނޑު ދަްނނަވާނީ އިޚްލާޞްތެރިއަ، ގޮްތތޯ. އެހެންވީމާއެބަޖެހޭ. އެންމެ ރަނގަޅު 

މިހާރު ދެން އޮތް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުކުރުުމގެ ކުރީަގއި ވީހާެވސް ައވަހަކަުްށ  ،ހުރިހާ މެންބަރުން ވެގެން މި އިންތިޚާބު

ުށްގެން މި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިދެންނެވި އުސޫލުން މިކަން ކުރުޭވނެ ގޮތަކަުށް ބަދަލުކޮ މުޅި ގާނޫނުަގއި ؛ މުޅި ގާނޫނު

އުމުރު  އަހަރަުށް 5ދިއުމަީކ ރައްޔިތުންނަުށް ަޓކަިއ މިައދު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. ގާނޫނު އިޞްލާުޙެވގެން

ން ފައިދާތަކެއް ހޯދާކަުށް އަޅުގަނޑު ުކރާ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ުޅގަނޑު ެއއިބަދަލުކުރުމަކީ ހަމަ އެއްގޮަތކަުްށވެސް އަ

މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު އެބަ ލާޒިމްކުރޭ މި  ،އެކު މިދަންނަވަނީ އާދޭހާ

ިދެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ާދއިރާތަްއ  ،ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި މި ަބޔާންކުރަނީ 230ވަނަ ބާބުގެ  8ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ިމ  ގަނޑުމެންނަކަުށެއް. އެހެންނޫނިއްޔާއަޅު އް ހިންގޭނެއުސޫލުންނޭ. އެނޫން ގޮތަކަުށް ނުއެ ހިންގަންޖެހޭނީ ލާމަރުކަޒީ

ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގާނޫނުެގ  ،ކުރާއިުރގައި ންޖެހޭނީ އެގޮތަުށް ަކމަުށް ބަޔާންޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ. ހިންގަ

އިން ގާނޫނުގެ ތެރެ، އޮތީ. އެހެންވީމާ ބަޔާންކޮުށްފައި މިފަތައް ގެނައުމަުށް ޓަކައި ތެރެއަުށް މިދެންނެވި ކަހަލަ ސި

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެންމެ ހަރުދަނާކޮުށް މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހަދަން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް އެބަ ކުރަންޖެހޭ. 

އް. ކައުންސިލުތަުކގެ އަދަދު ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވީމަ ުށް މިއަދަކު ނުފެނޭ އެ ތަނެއެކަމަކު އަުޅގަނޑުމެންނަކަ

އަދު އަޅުގަނޑުމެން އިންސާފެއް ނޫން. މި ކަުށް އިތުރުެވގެންދިޔަސް. މިއީވަރަ މެ ރިހަމަ ކިތަންުށްލަނީ. މަޖިލިސް ވަބަދަލުކޮ

ހަދަން ތިބޭއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަްނޖެހޭނެ މި މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން ވެއްޖެްއޔާ މިތާ ގާނޫނު

މަ މަދުކުރާ ފަދައިން. ުށް ހެދޭނެ ކައުންިސލު ހަގޮތަ ވާނުއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ މާދަމާ ވެސް މި މަޖިލިސް އިތުރު 

މި ގާނޫނު ރަނގަޅަުށް ފުރިހަމައަުށް އިޞްލާޙުކުރެިވގެންދާނެ ގޮތަުށް ރައްިޔތުންގެ ކަންކަން ރައްޔިތުްނ ، އެހެންވީމާ

ޓަކައި މި  ގޮތަކަުށް ހެދުމަުށް ރަުދކުޑަ ނިޒާެމްއގެ ތެރެއިން މިކަން ކުެރވޭނެއަުށް ނިންމޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަުށް، ޚައަމިއްލަ

މި ގާނޫނު ފުރިހަމަ ގާނޫނަކަުށް ހެދުމުަށް މަސައްކަތްކޮުށްދެްއވާުށޭ. މީ  ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުންދީގެން

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު  ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަން ލާޒިމު ކަމެކޭ. ރާއްޖޭަގއި މިހާރު އުފެދެމުން މި އަންނަ އިޖްތިމާޢީ 

އެަތއް ބޮޑު ޙައްލުތަކެއް ލިބިގެންދާެނ ކަމެއް. އަދި ހަމައެއާއެުކ، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ވެސް؛  މައްސަލަތަކަުށް ވެސް

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކައުންސިުލތަކުގެ ތެރޭން ކިތަންމެ ވަރަުށް އުއްމީދުކުިރކަމުގައި ވީނަމަެވސް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. 

އާ ދޭތެރޭގައި އެބަހުރި ކަންަތއްތަެކއް. 235އިން ފެުިށގެން  230ސާީސގެ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ެވސް ވިދާޅުެވބައްލަވާ. ޤާނޫުނއަ

މިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ަކއުންސިލުތައް ކޮުށްެދވޭތޯ؟ ައދި ކައުންސިލުތަކުގެ ފަރާތުްނ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެކަން 

ފާުޑކިޔަކަސް އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް  ހާސިލުވޭތޯ؟ މިއަދު އަޅުގަނުޑމެން ކައުންސިލުތަކާ ދިމާލަުށް އެްއޗެހިކިަޔކަސް، ނުވަތަ

އެކަމެއް ުނވާނެ. އަުޅގަނޑުެމންނަުށް އެ ބޭފުޅުންނަކަުށް އެ މަސްއޫލިއްޔަތު ވެސް ރަނގަަޅކަުށް އަދާކުރަން ހަވާލުނުކުެރވޭ 

ން ކިތަންމެ ކަންތައްތަެކއް އެަބހުރި. އެ ބޭފުޅުން ފާހަަގކުާރ ކިތަންމެ ކަންތައްަތކެއް ެއބަހުރި. އެހެންވީމާ، މިކަ

އިޚްލާސްތެރިކަމާެއކު ކުރަނީ ަކމަުށް ވަންޏާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ިސޔާސީ ނަޒަރުން ެއްއކިބާވެ، މިއީީކ ަވކި މީހަކަުށް، 
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ފަސް އަހަރަުށް ޮއވެއްޖެ ކަމަުށް ވަންާޏ  5ވަކި ގޮތަކަުްށ، ވަިކ ސިޔާީސ ފައިދާއަކަުށް ކުރާ ކަމެއް ކަމުަގއި ނުދެކި، ހަމަ 

ރު ވެސް ފަސް އަހަރަުށް އެތާނަގއި ހުންނާނެ. އަދާލަތު ޕާޓީގެ ވެސް ހުންނާނެ. އެމް.ޑީ.ޭއގެ ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަކއުންސިލަ

ވެސް ހުންނާނެ. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ެވސް ހުންނާނެ. އަދި ދިވެހިރާްއޖޭގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ޕާޓީތައް؛ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެންބަރުން 

އެްއގެ މެންބަރުންނެއް ނޫން، ނުވަތަ ަވކި ގޮަތކަުށް ހޮޭވ އަހަރު އެތާ ތިބޭނީ. ހަމައެކަނި އެންމެ ޕާޓީ 5ވެސް ހަމަ 

މެންބަރެއް ނޫން އެތާ ހުންނާނީކީ. އެހެްނވީމާ، މިކަން އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެކު ކުރަނީ ކަމަުށް ވަންޏާ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ 

ންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މި ގާނޫނު ރަނގަޅަުށް އިޞްާލޙުކުރާުށޭ. ދެންމެ ހަމަ އަޅުގަނޑު، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ިނލަ

މެންބަރު ޚަލީލް އެ ދެއްކެވި ާވހަކަ އަުށް ވެސް އަުޅގަނޑު ވަަރުށް ބޮޑަުށް ތާއީދުކުރަން. މި މައްސަލަ ވީހާވެސް ރަނގަޅަަކުްށ 

 މަސައްކަތްކުރުމަުށް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް މިއަދު މީ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސެްއގެ ގޮތުަގއި...

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުުދއްފުުށީއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 އަުށް.މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީ

ަރީއސް. ުށ. ނޫމަރާގެ ކައުންސިަލރެއްގެ މުސާަރއަުށް ވުރެ މާޭލ ސިޓީ ަކއުންސިލާއި އަްއޑޫ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

ކައުންސިުލގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން މި މަޖިލީހުގައި ވޯޓުދީފަިއ، ދެން ތިމަންނާމެން މި އުޅެނީ 

ކިޔާފައި މި ތަނަުށް އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅީމާ އަހަރަުށް ބަދަލުކުރަންުށޭ  5ކައުންސިލަރުންނާއި ލާމަރުކަީޒ ގާނޫނު ހިންގަން 

ކިހިނެއްތޯ އެ އިޞްލާޙު ބަލަިއގަންނަނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް؟ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުައސާސީަގއި ވަރަުށް ސާފުކޮުްށ 

ލުންނޭ. ވަނަ ާމއްދާަގއި ުބނަނީ، ދިވެހިރާއްޖެ ހިންގަންޖެހޭނީ ލާމަރުކަޒީ އުސ230ޫބުނެފައި މި ވަނީ، ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

އެގޮތަުށްތޯ މި ދަނީ؟ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކައުންސިުލގެ މުްއދަތު ފަސް އަހަރަުށް ބަދަލުކުރާކަުށް ނޫން މި އުޅެނީ. ދެްނ، 

އަންނަނީ އަނެއް އިޞްލާޙުަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުއްދަތު ހަތް އަހަރަުށް ބަދަލުކުރަންުށާއި، 

މުގެ މުއްދަތު ދިހަ އަހަރުަށް ބަދަލުކުރަން. އެއީ، މިކުރާ ކަމަކީ. ެއަކން ކުރާކަން އަޅުގަނޑުމެްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން. އަޅުގަނޑުމެން މި ސަރުކާރު އޮތްހާ ދުވަހަކު އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން

. އަތެއް ނުލާނަން އެއަކު. ެއއީ، ހަމައެކަިނ ބުނަނީ ނުކުޅޭނަމޭ ނޫނުއަސާސީައކާ ނުކުޅޭނަން. ވަރަުށް ސާފުކޮުށް މިޤާ

ެއ މަސައްކަތެއް ުނކުރާނަން  ނެއްކަުށް ދެނެއް އަުޅގަނޑުމެންުއއްމީދު. އެ ުއއްމީދު ެގއްލުަވއިލާ ރައްޔިތުންގެ އޮތް

މެން ސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު. ކުރެވުނު ތަޖުރިބާ ހަމަ ހިތީ އިއްޒަތްތެރި ރައީރައީސް. ކޮުށްފިން އެއް ފަހަރު އިްއޒަތްތެރި

ގެްނ މެން މިއަދު ާލމަރުކަޒީ ގާނޫނޭ ކިަޔއި ނޫނޭ އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ. އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އެކަން ކުރާަކުށް
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ވަނަ މާއްދާަގއި  230ނޫނުއަސާސީގެ ކީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލަކުން ނޫން. ޤާވާހަކަދަްއކާއިުރގައި މި ސަރުާކރުން މި ހިންގަނީ

ަކއުންސިލަރެްއެގ  ގެނޫމަރާ ުށ. ،އިވާ އެްއވެސް ކަމެއް ިމ ސަރުކާރަކުން ނުކުޭރ. ައޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެންބުނެފަ

 އާ ނޫނުއަސާސީ ދިނީމާ ކަނޑައެިޅގެން ޤާމުސާރަ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަރުންނަުށާއި އައްޑޫ ަކުއންސިލަރުންނަުށް 

ހެދިފައިވާ ަކއުންސިލުތަުކގެ ެތރޭން އެންމެ މަތީ ކައުންސިލު  ރުޟުވަނީ. ސިޓީ ަކއުްނސިލަކީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުންޢާތަ

ފިޔާގެ މުސާރަ ދިނީމަ އެ ކަމެއް ަގބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ ިއއްޒަތްތެިރ އަުށް ހާސް ރުރުފިޔާ، ނުވަ ާހސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ަކޒީ އުސޫލު ލާމަރު ވަނީ މިއީއަޅުގަނޑު މި ދަންނަ ، އެްއ ނޫން ެއކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ. އެެހންވީމާއެއީ  ރައީސް.

ދިވެހި ދައުލަތުގެ މި މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއެއް ކައުންސިލަރުްނ  .ނޫނޭ. ކައުންސިލުތައް އިންތިޚާބުކުރީ ހިންގަން އުޅޭ ބައެއް

 ،އިސަނާ ުށްފިންތޯ؟ ހަމަ އެ ރަުުށގެ ހުރި ޙަތަމްރީނުދިނުމާއި ޓްރޭނިން ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުަމކީ. އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ކޮ

ޖެހީ ނޫންތޯ. މިކަމެއް  ލައިގެން ހުރި ޓީޝާޓުގެ ބޭރުގައި ކައުްނިސލަރުއިތުަރުށް ކުރި ކަމަކީ  ؛މުޙައްމަދާއި އަހައްމަދާ

އޮތްހާ ދުވަހު އެ ހާލުގައި ތިބީ ވެސް. އެހެންވީމާ، ަކއުންސިލަރަކު  ހަމަ އޭނަ އެ ރަުށުގައި ހުރެގެންނޭ މި ކުރީ؟ނޫންތޯ މި 

ުލވެރިކުުރވާފަިއ ހިންަގއި، އެއަުްށ އަހުުށް ދޭންޖެހޭ ތަމްރީނާއި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމުތަާކ ރަެއ ަކއުންސިލަ ،ހޮވުމުން

ކުރާނެ ފައިދާކުރާ ގޮތަުްށ ކައުންސިލުަތކުން ފައިދާ އަޅުގަނޑުމެން ބުނަންޖެހޭނީ ކައުންސިލުތަުކގެ ފައިާދއެއް ނުކުރޭ.

މަގުމަތި ކުިނކެހުމަކީ ހަމަެއކަނި ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ  ،ހުފަ މާ. ކައުންސިލުަތކުން ހުރިހާ ބާރު ނެގުމަުށްކުރީކަންތައް 

ކައުްނސިލުތަކުގެ ފައިާދއެއް ނުފެްނނާނެ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ލާމަރުކަޒީ ގާނޫުނގައި ވަރަުށް  ކަމަުށް ހެދީމަ ކަމެއް

. ހަމައެއާެއކު، މުދާ ަރންޖެހޭނޭބޭނުންވާ ފައިސާ ދޫކު ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކައުންސިުލތަކަުށް ،ސާފުކޮުށް އެ ބުނަނީ

ވަނަ 234، ާއއިވަނަ މާއްދ235ާމުދާ ހޯދުމުގެ ބާރުތައް އެހެރީ ވަރަުށް ސާފުޮކުށް ލާމަރުކަޒުގެ ގާނޫނުގެ  ،މިލްކުރުމާއި

 މުުށްބާރުކޮުްށގެން އެ  ،ގެންެނސް ރައީސް އޮފީސް ތެރެއަުށް ލައިހުރިހާ އެއްޗެއް ގެ ދާގައި ދީފައި. މިހެންތޯ ހިނގަނީ؟މާއް

. ކައުންސިލުތަކަުށް މެންބަރުން ނީ ކަުއންސިލުތައް ހިންގަންޖެހޭނޭކިޔަ ތިބެގެން މި ތިބީ އިނގޭތޯ ަވދެ.ނުގައި އެ ތަ

ެއކަން ކުރާނީ؟ މަދުކުރަންވީއޭ. އަނެްއ ކަމެްއ ކުރަންީވއޭ. އެކަމެްއ ނުކުެރވޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކިހިނެއްތޯ 

އި ކައުންސިލުތަުކެގ ބާރުތަކެއް ބޭނުމެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކިތަްއ ތާރު ވެރިޔަކު ވެރިކަްނކުރާއިުރގަޚުދުމުޚް

ކީއްެވގެންތޯ  ދަނީ؟ ކިތައް މީހުން ގޯތި ނުލިބިގެން ދަތި ހާލުގައި އުެޅމުން މި ުށުގައިތޯ ގޯތި ނުެދވިފައި ެއ ތިބީ؟ރަ

ބަރުން މަދުކުރަންވީއޭ. މެންބަރުން މަދުކުރުން ޖިލީހުގެ މެންދެން، ވިދާޅުވަނީ ަރއްޔިތުންގެ މަ ޅެނީ؟ އު އެކަން ނުކުރަން މި

ބަްއލަވާ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ަސއުވީސް ހާހަުށް ބަދަލުކުރަން. ކުރަްނޖެހޭ ކަމެއް. ހުުށަހަޅުއްަވއި ންނޫނުައސާސީއެއީ ޤާ

ޕީ ވޯޓު ދޭނަން. ދޭަނން. ވަރަުށް ސާފުކޮުށް މި ދެންނެވީ. އެމް.ީޑ.ޓުވީ ނޫންތޯ. އެމް.ޑީ.ޕީން ވޯ އޭރުން ވެސް ހަމަެއކަން އެ

ގެން ދިޔަްސ އަުށް އަރައި ބަދަލުކުރީމާ މެންބަރުންގެ އަދަދު ސަތޭކަ ހާހަުށް 24ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުންގެ މުސާރަ 

 ،އްޔާ ކުރަންޖެހޭ ކަންުހރެއްޖެ ތެރިކަމެއްތެރި ރައީސް. އެެހންވީމާ، އިޚްލާޞްދައުލަތުގެ ޚަރަދެއް ބޮޑެއް ނުާވނެ އިއްޒަތް

 ން އިނގޭޯތ. އަުޅގަނޑު މިދެންނެވިހެން ދޭދާނީ. ައޅުގަނޑުމެން މިތިބީ އެއަުށް ޯވޓުވެގެން ހޭ ގޮތަުށް ކުރީމާ އެަކންކުރަންޖެ



34 

 

މައްޗަުށް އިޞްލާުޙ ދުވަހަކު. މަތިނެތިން މި ސަރުކާރު އޮތްހާ  ކުޅޭކަުށް ނޫނުއަާސސީއާ ައޅުގަނޑުމެންހި ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާދިވެ

ހެންވީމާ، ދަންނަވަނީ. އެ ުޅގަނޑުމެން ވޯެޓއް ނުދޭނަން. ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ައޅުގަނޑު މިޔަސް އެ ިއޞްލާޙުތަކަުށް އަޅިހުުށަހެ

ން ތެރިަކމެއް ހުރެގެން ކަމެއް ކުރަްނޏާ އެކަން ކުރަންވީ އިނގޭޯތ އެގޮތަުށް. ައޅުގަނޑުމެއަޅުގަނޑުމެން އިޚްލާޞް

އަހަރަކުން  ތިންއިން ރާއްޖެތެރޭަގއި ބާްއވަންޖެހޭނެ. ނުޖެހޭ. އިންތިޚާބުތައް ގިނަގިނަްނނާކަުށްގައިންތިޚާބެއް ބާްއވާކަުށް ބިރު

ެއްއކޮުށް ހޮވޭ މެންބަރަކު ހޮޭވކަުށް  ޫނންތޯ. ރައްޔިތުންގެ ާތއީދާފަހަރު ިވޔަސް އިންތިޚާބު ބާްއވަްނވީއަހަރަކު ެއއް  ،ނޫން

ެވގެނެއް  އަހަރު އް، ެއއްެވެގނެ އަހަރުވެގެނެްއ، ދެ  އަަހރު ތިން ،ނުޖެހޭ އިންތިޚާބެއް ައވަސްެވގެންބިރުގަންނާކަުށް

އް ދަންނަ ބައެއް ނޫން. ޑިމޮކްރެިޓކް އުޫސލުތަ މިއީ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑު މި ދަންނަަވނީ

ވޯޓިންނަުށް ެވސް އެ ދަނީ ކަނަޑއެިޅގެން -ގަންނާނެ. އީރުގައި އިންތިޚާބަކަުށް ދާން ބިރުތާރު ވެރިކަމެއް ކުާރއި ޚުދުމުޚް

ޯވުޓން ވަްއކަންކުރަންެވގެން އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އިންތިޚާބު ނިމޭތާ އަުށް ަގޑިއިރު ތެޭރަގއި  .ޅަްނެވގެންވަުގ ވޯުޓ އަ

ެންއ ވޯޓިްނަގއި ބަިއވެރިެވގެ-ން އީދަނީ. އެމް.ީޑ.ޕީ ޯވޓަުށް އެ-ނަތީޖާ ލިބޭ ޤައުމެއް މީ. ަވގު ޯވޓު އަޅަން ނޫންތޯ އީ

ތެރި ރަީއސް، ވަރަުށް ސާފުކޮުށް މި ދަންނަަވނީ. އަުޅގަނޑުމެން މިތިީބ އިންތިޚާބެްއގައި ވާދަެއއް ނުުކރާނެ އިްއޒަތް

މި ހުރިހާ ކަމެއް  ުކރި ވަްއކަމާ، ވޯޓުން ،ނގޭ މި ަގއުމުން ުކރަމުންދާ ވައްކަމާއި އެކު. އަުޅގަނޑުެމންނަުށް އެ ސާބިތުކަމާ

ުރާކރަކަުށް އިތުބާެރއް ނުކުރަމޭ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑުމެން މި ދަންނަަވނީ އަުޅގަނޑުމެން މި ސަ

 ކުރާކަުށް  ކަްނކަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަރއްޔިުތންގެ މުދަލާއި ފައިާސއަުށް ޮބޑުކޮުށް ޚިޔާނާތްތެިރވަމުންދާއިރުގައި މި

ތިން ހާސް މީހުން ުއޭޅ  !ވިސްަނވާ ރި ރައީްސ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއަޅުގަނޑުމެންނެއް ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން އިްއޒަތްތެ

ކައުންސިަލރުން ތިބީމާ އެީއ ރަްއޔިތުންެގ ނިންމުން ނިންމަން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތޯ. ނޫން. އެްއ  އާބާދީއެްއަގއި ތިން

އްޔާ އަެނއް ދެ މީހުން ވެގެން މުޅި ރައްޔިތުންނާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ނިންމަނީ. އެކަން ހުެރއްޖެ ކައުންސިލަރަކު ުޗއްީޓގައި

ެމން ކީއްެވގެންތޯ ބިރުގަންނަނީ ރާއްޖެތެރެއަުށް ފައިސާފޮްއޗެއް ޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުއެހެން އޮެވގެނެއް ނުވާނެ ިއއް 

މިއަދު އެބަތިބި . މުވަްއޒަފުން ނުވަ ސަތޭކަްއޔާ. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ެވރިކަން ނިމުނުއިރުގައި އެމް.ޕީ.އެލްަގއި ތިބެނީ ދާންވެއްޖެ

ދައުލަުތގެ ފައިާސއެްއ ުދވަސް އެތަނުން. މިއީ  15އެބަ ނަގާ  މުަވއްޒަފުން. ކޮންޓައިނާެއއް ނެރެން އަުށާރަ ސަތޭކަ 

ގެންގޮސް ެއކަން ހުއްޓޭނެ ެޖހި ހަމަ ހިތުގައި ،ގޮސްގެ ރަުށަކަުށް ލާރިއެއް ދާންެވއްޖެއްޔާ މޭބޮުޑވެގެން ނޫންތޯ. ރާއްޖެތެރޭ

ން ވެސް އުންސިލަރު. ކަ ވެސް ގޮެތއް މި ހަދަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްނތިޚާބުތައް ވެސް އަަވސްކުރަްނވީކޮންމެ

އެްއކޮުށް މަސައްކަތް ނުކޮުށެއް ިއްއޒަތްތެރި  ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި ފިކުރާއިނގޭތޯ އިތުރުކުރަންވީ. ތަަރއްޤީެއއް ނާންނާނެ 

އިނގޭތޯ. އެކަެމއް ނޫންތޯ މި  މާލެއަުށް ގެނެސް ަބއްކުރަނީކުރާހާ ކަމަކީ، ހުރިހާ ކަމެއް ރައީސް. މި ސަުރކާރުން މި 

ލާނެ ލުގައި ެއކްްސރޭ މެޝިނެއް ބަހައްޓައިހޮސްޕިޓަ ކުޅުުދއްފުުށީ ސަރުކާރުަގއި ނެތީތޯ އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލާއިކުރަނީ؟ 

މް.އާރު.ައއި މެޝިނެއް ބަހައްޓައިލާނެ ނެ ފެންވަރު. ނޫނީ އެސްކޭން މެޝިނެއް ބަހައްޓައިލާ ފެންވަރު. ނޫނިއްޔާ ސީޓީ

އައިސް ބޭރަުށް  .ްއޔާ މާލެ އަންނަން މި ޖެހެނީރަްއޔިތަކު ބަލިވެއްޖެފެންވަރު؟ ބެހެއްޓިއްޖެތޯ؟ ުނބެހެއްޓޭ އިނގޭތޯ. 
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ދާއިރުަގއި މި މާލޭގެ ރައްޔިތަކު ބޭރަުށް ދާން ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ދެގުނަ ރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ރަުށެއްގެ ރައްޔިތަުކ 

މަލުތައް އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ޢަ ގެންދާ ލާއިންސާނީ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ. މީ ނުލަފާ، ހީލަތްތެރި ރޭވުމުގެ ދަުށުން ހިންގަމުން

ދިހަ  ،ަވގު ލާރީގެ މައްސަލަ ކަމް ކުންފުނިން ނަގާފައި އޮތްމިކަމަުށް ރައްޔިތުން އެބަޖެހޭ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ހޭއަރަން. މޯ

ލައްކަ ޑޮލަރޭ ބޭނުންވަނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އެންމެ  އަނބުރާ ސަރުކާރަުށް ނެގިއްޖެ. އަުށް  މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފައި

ދުވަސް ތެރޭަގއި ުކޅުދުއްފުުށީ އަުށާރަ މަސް  ސަރުާކރުން ވަޢުދުވި،ން. މި ސީޓީ ސްކޭްނގެ މެިޝނެއް ބަހައްޓަ ހުގެފަ

ހޮސްޕިޓަލު ވެސް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗާ ެއއްފެންވަރަުށް ގެންނާަނމޭ. ހާލަތު ދަުށަުށް ދިޔައީ. އައްޫޑގައި ެވސް ހޮސްޕިޓަލެއް 

ޖެހޭ ތަންތަން ކަންތައް؟ ތަަރްއޤީގެ ވާހަކަ ދަްއކާއިުރަގއި ތަަރއްޤީ އަންނަން އެ ތޯ ގެ ތެޭރަގިއ. ކޮބައިއަޅާނަމޭ ެއއް އަހަރު

އަޅުގަނޑަކަުށް ނޭނގޭ މި ބޭފުޅުން މި ވިދާޅުާވ  .ހޭ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ނުފެންނަ ތަަރއްޤީެއއްމިހިރީ ތަރައްޤީ ނައި

ބައްލަވާ އިނގޭޯތ  ދުއްފުއްޓަުށް އަރައިކުޅު .ފެނޭތަރައްޤީ ހޯދާނެ ތަނެއް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިންސާނުން ލޮލަކަުށް ނު

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާ ފުރިގެްނ  ިއ،ކޮން ކަމެއްތޯ ކުރީ. ހަމަ އެއް ކަމެއް ވެސް ނެތް އިނގޭތޯ. ރައްޔިތުންގެ ތިޔާިގކަމާ

މަްއޗަުށްޯތ  ،ދިޔައީ ަބއްލަވާ ަރއްޔިތުން ަކއިރީަގއި ދިރިއުޅުުމގެ ހާލަތު ދަުށަުށްތޯންދަނީއޭ ބުނާއިރުަގއި ައއްސަަވއިބަންޑު

ވުރެ  އުޅެނީ ކުރިްނ ވެސް ުއޅުނު ހާލަތަުށް ދިޔައީ. ޔަޤީނުން ވެސް ކޮންެމ ރައްޔިތަކު ވެސް ބުނަނީ ައުޅގަނޑު ހަމަ މި

 ،ނަމަ ޤައުމެްއގެ ފުުދންތެރިކަން އިތުރުވާ ،ދަުށްކޮުށްނޭ. ހާލަތުވަނީ ދަުށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަޤއުމެްއ ތަރައްޤީވެ 

 ސް. އަުޅގަނޑު ނުދަންނަވަން ވަގަުށް އް ނުޭވ އިްއޒަތްތެރި ރައީޖީބަކަުށް ލުޔެބަުށް ުލއިވާްނޖެހޭނީ. ރައްޔިތުންގެ ޖީ

ބަޔަކު ނުކައެކޭ. އެހެންނަމަވެސް، ެއވްރެޖުކޮުށް މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ތަނަކުަށް  ސަރުކާރުގެ ތެރޭން ފައިސާ ކާ

ޒަތްތެރި ރައީސް. މާލޭގެ ަރްއޔިތުންނަކަުށް އެ ތަރައްީޤެއއް ބައްލަާވއިރުަގއި ރާއްޖެތެެރއަަކުށް އެ ތަރައްޤީެއއް ނާދޭ ިއއް 

ޙަޤީޤަތް އިއްޒަތްތެރި  ވުރެ އަެނއް ދުވަހު ރައްޔިތުން އުޅެމުންދަނީ. މިއީ ނާދޭ. ދަތި ނިކަމެތި ހާލުގައި އެއް ދުވަހަުށް

ކަމާިއ އްޔިތުންނަުށް ތިޔާގި ވާންޖެހޭނީ ރަ ރައީސް. ސަރުކާެރއް ގެނެސްަފއި ސަރުކާެރއްގެ އެންމެ މައިަގނޑު މަޤްޞަދަކަުށް

ދިހަ ހާސް ނުދޭ. ނުވައް މި ސަރުކާރަކުންނެއް ފެނިގެންނެއް ނުން. އެ ތިޔާގިކަމާއި ތަނަވަްސކަމެތަނަވަސްކަން ހޯދައިދި

އިން ނުވަދިހަ ހާސް ބަޖެހޭ ބަލަން. އެއީ، މުިޅ ދުނިޔެކޮންތާކު އޮްތ އެްއޗެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން އެ މީހުންގެ ވަޒީފާ

ދެނީތޯ ވެސް އެބަޖެހޭ މި ސަރުކާރާ ސުވާލުކުރަން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންވީާމ، އެކަްނކަން  ވަޒީފާ މީހުންނަުށް

ނެތް  ކަމެއްތޯ ކުރެވުނީ؟ތަކެއް އިތުރުެވގެންދިަޔއީ؟ ކޮންަދއްކަނީ. ކޮން ަވީޒފާހުރީމާ އަުޅގަނޑުމެްނ މި ވާހަކަ އެގޮތަުށް

 ޚަަރދުވެގެންދާއިުރަގއި މި ފައިސާ ބިލިޔަނަުށް 26އީސް. ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު އިްއޒަތްތެރި ރަ އެްއވެސް ކަމެއް ކުރެވިަފއެއް

ެއއް ނެތް ފުުށް ފެްނނަ ގޮތަުށް ކުެރވިފަ ޚަރަދުވާ ގޮތް ަރއްޔިތުންނަުށް އެނގެން އެބަޖެހޭ. ސާފުކޮުށް އެްއވެސް ކަމެއް ދެ

ދަނީ. އިނގިލި ިދއްކުެރވޭ  ކުރެިވގެން މި  ެގ ތެރޭަގިއ ކޮންމެ ކަމެއްރައީސް. މަކަރާިއ ހީލަތާއި ފަސާދައިއިްއޒަތްތެރި 

ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ހުުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާނެ  ގޮތަުށް ކޮންމެ ކަމެއް ކުެރިވގެން މި

 ާއއިވަނަ މާއްދާ 234 ،އިޞްލާޙުތަކެްއ ނޫން އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ލާމަރުކަޒީ ގާޫނނުގައި ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އެ ުބނަނީ
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. މުދާ ަކއުންސިލުތަކަުށް ބާރު ޭދންޖެހޭނޭ. ބާރު އޮންނަންޖެހޭނޭ. ބާރުވެރިކުުރވަންޖެހޭނޭ ،ނަ މާއްާދަގއި އެ ބުަނނީވަ 235

. އެހެންނަމަވެސް، އެިއން އެއްވެސް ކަެމއް ކުރާނެ އިޚްތިޔާރެއް ނެތް. އެންމެ ދުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮންނަންޖެހޭނޭހޯ

 ގޮތަުށް ހަދާފައި އޮތް ރަުށުގެ ބިން ވެސް އެ މީހުންނަުށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެްއވެސް ކުޑަެވގެން ލޭންޑްޫޔސް ޕްލޭނާ އެއް 

ނުދާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަުއންސިލުތައް ދާނީ ފަހަތަުށް. އެ އިޚްތިޔާރެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ކައުންސިލެއް ކުރިައކަުށް

ނުގައި އެ އޮންނަނީ ެއކަން ދީފައި ލާމަރުަކޒީ ާގނޫ ދަނީ. ސަރުކާރަުށް އެ ބާރު  މަންޒަރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ެފންނަމުން މި

ކުރާ  ޚިލާފަުށް ކަމެއް ންނަނީ ކައުންސިލަކުން ގަާވއިދާނޫން އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެ ބާރު ދީފައި އޮ އެގޮތަުށް ކުރާކަުށް

 އްތައް ހުއްޓުަވއި،ކައި. ކައުންސިލަތަކަުށް އަތްބާނައި، ަކއުންސިލުން ކުރާ ކަންތަޓަ ހާލަތެއްގައި ެއކަން ހުއްޓުވުަމުށް

ގެ ތެޭރގައި ސަރުކާރުްނ އޮތް ެއްއވެސް ބާރެއް ނޯންނާނެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތަަރހައިދީފައި  އްޔިތުންގެ ބާރު ކަނުޑވާކަުށްރަ

ކައުންސިލުތަކުން އެ މީހުންގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަުްށ ، ނަމަ ގެ ތެރޭގައި ކުރާތައްތައް ކުރަންޖެހޭނީ. ެއ ތަރަހައިކަން

 ގބުނާ ގޮތަުށް ކަންތައް ކުރާތީވެ. މާލޭގައި ހުންނަ ހައުސިން ލިބިގެންދާނެ. އެ ފުރުޞަތު ނުލިބެނީ މި ފުރުޞަތު

ދަނީ.  ތެރޭން މުޅި ރާއްޖެ ހިންގަންވީމާ ދެން ދިމާވާނެ މައްސަލަތައް މި ޤައުމުަގއި ފެންމަތިވަމުން މި ންމިނިސްޓްރީ

މަލްޓި ޕާޓީެގ ކަން. ޖެހޭ އްކޮުްށ އަުޅގަނޑުމެން ުއޅެން އެބަ އެ  ތަފާތު ޚިޔާލާ ނެ،އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންެޖހޭ

ކުރާއިުރަގއި ޓަކައި ހަދާފައި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީއަކުން ވެިރކަން ޑިމޮކްރަސީެއްއގެ ނިޒާމަކަުށް މި ޤައުމު ބައްޓަންކުރުމަުށް

ެއްއވެުއޅުމުެގ  . އިްއޔެ ބަލައިގަތްއިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެކަން ހަޖަމުނުކުރެވެންޏާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަންކަެމއް ނުވާނެ 

އޮތް ގޮތަުށް ނިންމަންވީއޭ. ރައްޔިތުންނަުށް އެްއެވއުޅުމުގެ  މި  ހާ ވާހަކައަކީމަ ބުނިނޫނުަގއި ވެސް ކޮމިީޓއަުށް ދިޔައިގާ

 .ނޫނުއަސާސީ..ންނާނެ. ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާމިނިވަންކަން އޮންނަންޖެހޭނެ. ސަރުކާރުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދައެއް ނޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 ުށް.ރަޝީދަ ރިޔާޟް

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ

ތެރި މެންބަުރ އުތުރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތް ކުޅުދުއްފުުށީ، ން ބޭނުންތަމަ ދަންނަވަ. އަުޅގަނޑު ފުރައިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދަްއކާ މި ާވހަކަދައްކާ ބިލަުށް ވާހަކަ، ކަމަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ވާހަކަދަްއކައި ނިެމންދެން މިތާ މަޑުކޮުށްލަދެއްވާ!

 ،އަދި މި ދެންނެވި އިންތިޚާބުތަކާއި ،ލުތަކުގެ މުއްދަތާއި ލޯކަލް ކައުންސި ،ލަން ބޭނުންވަނީވަންޏާ އަޅުގަނޑު ބަލައި  ކަމަުށް

އެ ގާނޫނަުްށ  އި،ހުރި ކަންތައްތަކާ  އިމަލުކޮުށްފަދޭތެރޭގައި ޢަ ތިބި ބޭފުޅުންނާ  އިމި ދެންނެވި އިންތިޚާބުތަކުން ހޮވިފަ

ވަންޏާ  ކަމަުށް ައދު ވާހަކަދައްކާވެގެންދިޔަ ޮގތުގެ މައްޗަުށް ބަލައިގެްނ، މި އަދި މި ކަންތައްތައް އި،ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާ 
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ނުކެރޭނެ  އުންސިލުތަުކގެ ބާރު ކަނޑާލި ހަނދާނެއް؟ގެން މި ކަޤައުމީ އިދާރާ ހަދައި މި ބޭފުޅުން ހަނދާނެއް ނެތްތޯ 

އެ މީހުންގެ  ވިސް ުމވަްއަޒފުންނާ ދޭތެރޭގައި ޢަމަލުކުރެްއވީ ކިހިނެއްތޯ؟ދަނީ ނުކުމެގެްނ. ސިވިލް ސަރ ތިބޭކަުށެއް. އެ

ނުދީ ކޯޓުން ދޭން ެއންގީމަ ވެްސ ރަްއޔިތުންނަުށް ދޭންޖެހޭ ސިވިލް ސަރިވސްެގ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާަރ ނުދީ  މުސާރަ

ގެންދާނެ ކަންތައްަތކެއް ނޫން. މި މީހުންގެ މުއްދަތު ޑުމެންނަުށް މިއަދު ހަނދާނުން ފިލައިމީ އަޅުަގނ ،ހިފެހެއްޓި ކަންތައް

އަހަރަުށް ބަދަލުކުރުމަުށް ޓަކައި މި ގެނެވުނު  އްދަތު އިތުރުކުރުމަުްށ ޓަކައި، ފަސްމުމި ބޭފުޅުންގެ  ،އިތުރުކުރުމަުށް ޓަކައި 

 މި ބޭފުޅުންނަކަުށް ނުކެރުނު... އިޞްލާޙަުށް ވޯޓަުށް ދެްއާވކަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުންދާއިުރގަިއ ވަދައްކަ ން، މަޖިލީހުގައި މެންބަރަކު ވާަހކަފުޅުއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އުނަދގޫާވ ގޮތަުށް ކައިީރަގއި ނުހުންނެވުމަުށް ދަންނަވަން.  އުނދަގޫކުަރްއވަން،

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ

ސް މި ބޭފުޅުންނަުށް ެއ ވެ ން އެްނގީމައްޒަފުްނގެ މުސާރަ ކޯޓުން ދޭސިވިލް ސަރވިްސގެ މުވަ  ހިނގާ.ބަލަމާދެން 

ހިނގާ. މި ސަރުކާުރގެ ވާހަކަ މާ، މި ހާލަތަުށް ގޮއްސަ ޮއއްާވ، ޤައުމުގެ އޭރުގެ ހާލަތު ބަލަމާުނކެރުނު. އެހެްނވީވާކަުށްދެއް

 950މިލިއަން ރުފިޔާ.  231ސާކް ސަމިޓް ބޭއްވުމަުށް  ވަނަ އަހަރުަގއި 2010ދައްކާއިުރަގއި މަޖިލީހުން ކަނޑައެޅީ 

އެްއޗެހި ދައްކަްނ  ކުރި މީހުންގެ ވަްއކަމުެގ ވާހަކައާބީ. އެހެންވީމާ، ވައްކަންތި މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައި އެ

ޔާނާތް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚި ހަތަރު ސަތޭކަ ، އިއޮތީ ކަނަޑއެިޅގެން ފާހަގަކޮުށްފަ ޖެނެރަލްގެ ިރޕޯޓްގައި އެ ހިނގާ. އޮޑިޓަރ

  .... އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާުރގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިތުމުަށް ގެ ގަވާިއދަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްއުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މަޖިލީހު ކުޅުދުްއފުުށީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު.އި

 ހިތުމަުށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ގެ ގަވާއިދަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްއަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހު

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރަޝީދު ރިޔާޟް ބަރުމެން ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ

ެއއީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ިދވެހި ަރއްޔިތުންނަުށް  ން އެ ވާހަކަ ދެްއކިެއއް ކަަމކުގެކަންތައްތަެކއް މިއަދު ެއއީ ުނވާ ކަމަކަުށް ހަނދައި 

ވަރަުށް މުހިއްމު  ،ކީގެންނަ ބަދަލުތަކަ ދިޔަ ކަްނތައްތައް އެނގޭނެ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ސަރުކާރުން މިވެރިކަމުަގއި ހިނަގއި

ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް.  މި ބަދަލުތަކާ އެްއގޮތަުށް މިއަދު ސަރުކާުރން ރައްޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދެމުންދާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ 
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. ސަންދަ އޮތީ ނަމަކަުށް ނޫން ދީފަ ދާކަން އެއީ އެންމެންނަުށް އެނގޭ ޙަީޤޤަތް. މިއަދު ހުސްނުވާ އާނގަޅުެވގެންފެންވަރު ރަ

އެއާެއކުަގއި، ދި ހަމަ އެ ނިުމނީކީ ނޫން. ހަމަރުފިޔާ ލިިބގެން އެބަދޭ. އަ 5000ރު ކޮންމެ މީހަކަުށް މިއަދު އަހަ 65

އްސާފަިއ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަުށެްއގައި ިމއަދު ބޭސް ލިޭބނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖަ ،އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވިސްަނންޖެހޭ

ޮކންމެ ރަުށެއްގައި މިއަދު ލިބެން ، ބިއުލާްނސްތައް ކޮންމެ އަތޮޅެްއަގއި. ސީ.އެމްފިހާރެެއއް އެބަހުރިކޮންމެ ރަުށެއްގައި ބޭސް

ރެވޭ ުށް ދަތުރުނުކުރި ބަދަލުތައް. މުދާ އުފުލާ ޯދނިފަހަރަުށް ބެލި ނަމަވެސް ެއ ދޯނިފަހަރައެބަހުރި. މިހިރީ އަިއއްސަ ހު 

 އް ރިސޯޓުތަެކއް ހަދަމުން އެއެތަ  ންކަްނކޮޅުތަުކގައި އްޖޭގެ ެއތައް ކަީމހުންނަުށް އެބަހުރި. ރާ އެ މިންވަރަުށް މިއަދު މުދާ

އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔައީ  ވެރިކަުމގައި  އަހަރުގެ 3ދަނީ. އެތައް އިްނވެސްޓަރުނެއް އަިއއްސަ އެ ދަނީ. އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

 އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މަހުން  ،ހި. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ަވޅުޖެހިނގައިިދޔަ ތަން މި ރާއްޖެ ފަނާކުރަނިވި ކަންަތއްތަކެއް

ދިން މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލަތުގެ މުވަްއޒަފުންނަުށް މުސާރަދައު މަހަުށް މުސާރަ ނުދެވިގެން ޓީބިލު ނަގައިގެން

ދަނީ އާމްދަނީގެ  މިއަދު ސަުރކާރަުށް މި އެއް. އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާއެ ހާލަތެއް ޫނން މިއަދު މި އޮތީފެނިގެންދިޔައީ. 

މި ދަނީ. ބަލައިލި ކޮންމެ ދިމާައކުން މި އޮތީ، ސަރުކާރު ހިންާގ ްޕރޮޖެކްޓުތައް. އާދެ! އަިވއައިުނ ަގއި ވަންނަމުން ގޮތު

ުށް ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުށްދާިއރު. އެހެންނަމަވެސް، ބަެއއް ންނަވަރަން ތިބޭ މީހުންނަުށް ވެސް ފެންނާނެ، ފެއަޅަިއގެ

ކަނު ބަދެގެންދަނީ.  ން އަުޅގަނޑުމެންގެ ލީޑަުރ ވިދާޅުވާހެން އެއަރޕޯޓަުށް ދާން ވެސްމީހުންނަުށް އެތައް ބަލަން ނުކުރިގެ

ވަރުެގ ފަސިންޖަރުންނަުށް ޚިދުމަތްދެވޭ  އެހެންމެ، އަހަރަކު ހަ މިލިއަންއެީއ، ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ހިނގާތީވެ. ހަމަ

ގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް މިހާރު އެ އޮތް ކުރިއަުށްދަނީ މިިލއަން ޑޮލަރު 100ްއކަތެއް ިމހާރު ކުރަމުންދަނީ. އެއަރޕޯެޓއްގެ މަސަ

އެއަރޕޯުޓގައި. މިހުރިހާ ކަްނތައްތަކެއް ެވގެންދާއިުރގައި ިމކަންތައް ދެކޭކަުށް މި ބޭފުޅުްނނަުށް ފަސޭހައެއް ނޫން. މި 

ބަދަލުކޮުށްފިން.  ބޭފުޅުންނަުށް އިންތިޚާބު ހަމައެކަނި ކާމިޔާބުކުރެވެން އޮތް ަހމައެކަނި ގޮތް އަުޅގަނޑުމެން އިހަުށްދުވަހު

އެއީ އަބުރު ަނގާލަިއގެން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ެއ ބިލު ފާސްކުރީ މުހިއްމު ސަބަަބކަުށް ޓަަކއި. ލާހިެކއް ުނވާެނ 

މިއަންނަ އިންތިޚާބު އެމް.ޑީ.ީޕއަާކއި ތިބުނާ ކޯލިޝަނަކަުށް ކާމިޔާބުކުރަން. އެ ފުރުޞަުތ އަޅުގަނޑުމެނެއް ނުދޭނަން. 

ސާފުކޮުށް މި ދަންނަވަނީ، ދިވެހި ރަްއިޔތުން ތިބީ ޕީ.ޕީ.އެމާ އެކު، ަރއީސް ޔާމީނާ ެއކު. ލާހިކެއް  އަޅުގަނޑު ވަރަުށް

ނުވާނެ އެމް.ޑީ.ޕީައކަުށް މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދުވަހަކު ވެސް ދެން ވެރިކަންކުރާކަުށް. އެކަްނ މާޒީގެ ތެރެއަުށް ހިނގައްޖެ. 

ނުދޭނަން. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއިވ ފުރުޞަތަުށް.  އެ ފުރުޞަތު އަުޅގަނޑު ިދެވހި ރައްޔިތުން ދެނެއް 

އިންޓަވަލަުށް ފަހުަގއި އަދި ޢަްބދުލްޣަފޫރު މި ދެއްކެވި ވާހަަކައުށް ރައްދުދޭން އަޅުގަނޑު މި ތަނަުށް އަންނާނަން. އަޅުގަނުޑގެ 

ުތގަިއ، އަދި ޙަޤީޤަތަުށް ވާހަކަދައްާކ ދުޢާއަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ހެޔޮބަސް އަހައި، ހެޔޮބަސް ަގބޫލުކުރާ ބައެްއގެ ގޮ

 ބައެްއގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑުެމންގެ އެންމެން މި މަޖިލީހުގައި ވެގެންިދއުން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ން ޖަލްސާ ކުރިއަުށްގެންދާީނ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މަޖިލީހުގެ ހުސްވަގުތުޮކޅަުށް މެދުކަނޑައިލާނަން. ދެ

 ގައި. 11:00ހުސްވަގުުތކޮޅަުށްފަހު 

 

 ] އަުށް  11:01އިްނ  10:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު މަޖިލީުހގެ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަޢުދު ޙުސައިން ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ގާނޫނު  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު`. 

)ޯލކަލް ަކއުންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާބުގެ ާގނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ  2010/10ނަންބަރު 

ން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަުްށ މި ގެންދަނީ. ހުސްަވގުތުކޮޅަުްށ މެދުކަނޑާލިއިރު ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ގިނަ މެންބަރު

ވާހަކަދަްއކަވާަފއިވޭ. އަުޅގަނޑުމެން ހުސްވަގުތުޮކޅަުށް ފަހު މި ފަުށަނީ އަނެއްކާެވސް ހަމަ މި ދެންނެވި ބިލުގެ 

މަސައްކަތަިއގެން ކުިރއަުށްދިއުަމުށް. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޖަމީލް ޢުޘްމާނަުށް. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުުށީ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ެވސް ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ތި ވިދާޅުވިހެން ައޅުގަނޑުމެން 

ދެއްކެނީ. މީެގކުރިްނ މަސައްކަތް މި ކުރަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނަުށް ގެެނވޭ ބަދަލުތަކުގެ ާވހަކަ މި 

ވާހަކަދެްއކެވި ަބއެއް ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ވަަރުށް ވަރުގަދަ ފިތުނަފަސާދަ އެެފދޭ ކަހަލަ ޒާތެްއގެ ވާހަކަތަެކއް 

ދައްކަަވއިފި. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެން މި ޤާނޫނުއަސާސީ، މި ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދަުށް އައުމަުށްފަހުގައި 

ޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހާ މަތިކޮުށްފައި ހުރި ވަރަުށް މުހިްއމު ޒިންމާތަކެއް އެބަހުރި. މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ގުޅުންހުރި އަ

ގާނޫނުތައް ހަދަިއ، ެއ ގާނޫުނތަކުގެ ފޮނިމީރުކަން ަރއްޔިުތންނަުށް ގެނެސްދިނުމަުށް ޓަކަިއ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ 

އެޅިފައި އޮތީ އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްތައް ކުރުުމގެ ޒިންމާ ކަނޑަ

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ވަަރުށް ގިނަގުނަ. ހަމަެއާއއެއްކޮުށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭުނންވޭ، މި ލޯކަލް ކައުންސިުލގެ 

ޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ވަރަުށް ގިނަ އިޞްލާޙުތަކެއް ގާނޫނަުށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގެ ވާހަކަ ދައްާކއިރު އަުޅގަނޑުމެން މަ

ހުުށަހަޅައިގެން މި ވާހަކަތަްއ ދައްކައިފި. އެންމެ ފަހުން ައުޅގަނޑުމެން މި ވެއްދި އިޞްާލޙަކީ ަކއުންސިލުތަުކގެ ދައުރު 

ންނަުށް ފުރުޞަތު އަހަުރގެ މުއްދަަތކަުށް ދަމާލުމަުށް ޓަކައި، އަުޅގަނޑުމެްނެގ ރާއްޖޭަގއި މިތިބި ތަޢުލީމީ ޒުވާން ކުދި 5

ދިނުމަުށް ޓަކައި ހުުށަހަޅައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދެްއކި އިޞްލާޙުތަކެްއ. މި އިޞްލާޙު ކަނޑައެިޅގެން އެމް.ޑީ.ޕީއަުްށ 
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ާރއްޖޭގެ ުޒވާނުން، ތަޢުލީމީ ޒުވާނުންނަުށް މިފަދަ ، ދިޔައީ  ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ނުިދނުމުގެ ސަބަބުން ބޭުރވެގެން މި 

އަހަުރގެ ދައުރު ުމއްދަތުގެ ތެރޭަގއި މިފަދަ ބޭފުޅުން އައިސް މުޖުތަމަޢުގައި  5. އަދި ގޮތަކަުށް  އް ނޯންނަފުރުޞަތުތަ

ކުރެޭވ  ކައުންސިލުަތކުގެ ަދއުރު ފުޅާކުރުމަުށް ޓަކައި މި، ޮކުށް ކައުްނސިލުތަކުގެ މަަސއްކަތްަތއް ،މަސައްކަތްތައް ކޮުށް

އެމް.ީޑ.ޕީ މެންބަރުން ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެނަުށް އެ ުދވަހު  ގެއެއް ހަދާ ބަ މަސައްކަުތގައި ސީދާ؛ ސީާދ އިދިކޮޅު

ދިޔައީ. ޑިމޮކްރަީސެގ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އަުޅގަނޑުމެން ދެްއކުމުގެ މާނަެއއް ނެތް. މިއަުދ ފެނިގެން

ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެންނަުްށ  ކުރުމަުށްއުރު ހަރުދަނާއަޅުގަނޑުމެނަުށް މި ހުުށަހެޅޭ ިއޞްލާޙަކީ ެވސް ހަމަ ަކއުންިސލުތަކުގެ ދަ 

އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މިފަދަ އިޞްލާޙުތަކެއް  ތެރެއިްނ ބައެއް. ކައުންސިުލގެ؛ ލާަމރުކަޒީ ގާނޫނަުށްކުރެވޭ މަަސއްކަުތގެ 

ހަމައެއާެއކު އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ މި ކައުންސިލުތަކުގެ މަސައްކަތްަތއް  ،ހުުށަހެޅިގެން ވާހަކަދައްާކއިރު

އިތުރަުށް އަުޅގަނޑުމެން ުކރަންޖެހޭނެ މަސައްކަތްތައް  ަގނޑުމެންނަުށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައިރުދަނާކުރުމަުށް ޓަކައި އަޅު ހަ

އާމްދަނީ ލިބޭނެ  ،ގޮތުގައި ައދާކުރެވޭނީ ގިނަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކައުންސިލުތަުކގެ ދައުރު އެންމެ ފުރިހަމަ ވަރަުށް

ުށް އޮެވގެން. އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ޮއވެގެން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމައެކަިނ ރަނގަޅު ގޮތްަތކެއް ކައުންިސލުތަކަ

ދިނަކަސް ނުވާނެ އެކަެމއް. ޭއގެ ނަތީޖާއަކަުށް ެވގެން  ގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާަފއި މަސްއޫިލއްޔަތުަތކެއް ކައުންސިލުތަކު 

އޮންނަ  ހަމައެކަނި އިންތިޚާބެއް ބާްއވަން ރުއަަހރުން އެއް އަހަ 3އަންނާނީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް 

އަުޅގަނޑުމެން ތައުލީމީ ުޒާވނުންނަުށް މިފަދަ ފުރުޞަތެއް  ،އަންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް ކައުންސިލުތަަކކަުށް ެވގެން މި 

ރަުށަކަުށް ބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތަީކ މިއަދު ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ކޮންމެ ކަމަުށް ވަންޏާ އަުޅަގނޑުމެން ގަ ދެވިއްޖެ

މާސްޓަރްސ  ،ލެެވލް އަދި ިޑގްރީ ލެވެްލ، އޭ  މިިއން ކޮންމެ ރަުށެއްަގއި ވެސް ަހމަ ޖީ.ސީ އޯ ،ވިޔަސް  ބަލައިލިކަމުަގއި

ުނދޭންވީ ތަޢުލީމީ ޒުވާނުން ގަނޑުެމން ކީްއވެގެންތޯ ހިތްވަރުފެންވަރުގެ ކުދިންަތއް އެބަިތބި. އެހެންވީމާ، އަޅު 

މުއްދަަތކަުށް ދަމާލަން. މިކަމާ އިދިކޮޅު، އެމް.ޑީ.ޕީްނ  ލުތަކުގެ މުއްދަތު އެކަުީށގެންވާ ދިގުކައުންސިލުތަކަުށް އައިސް ކައުްނސި

ދެކެވެނީ. ރައްޖޭގެ އެަތއް ުޒވާނުން އެތިބީ މި ފުރުޞަތުަށް ބޭނުންވެފަ.  ވާހަކަ މި ހަދާތީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއިދިކޮޅު

އަހަރު ކުރެްއވި ޚިދުމަތްތަކުެގ  30މޫުނގެ ވާހަކަ. ރައީސް މައުމޫނު ދެންހަމަ ވާހަކަދައްކަވަމުން ިވދާޅުވެއްޖެ ރައީސް މައު

ދައްަކވާތީ. މި  ވާ ބަެއއް ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގައިވާަހކަ އެމް.ޑީ.ީޕއަުްށ ނިސްބަތް ވާހަކަ. ައޅުގަނޑުމެން އުފާވޭ މިއަދު އެ

އަހަރުެގ ކުަޑކުއްާޖއަުްށ  2ންނަ އުމުރުން ޖަހައިގެން ހުއަދި އަުޅގަނޑުމެން ޭގގައި ނެޕީ، ރާއްޖޭގެ އެްއވެްސ ރަްއޔިތަކަުށް 

ފަސާދަ ކާުރ ަވއްާޓލުމަުށް ޓަކައި ފިތުނަސަރު ގެދޭތެރޭގައި، ރައީްސ މައުމޫނު އެނގޭ ރަީއސް މައުމޫނާ ވެސް އެބަ

ްލ ޝަމުަށް ޓަކައި ބަެއއް މީހުން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތްތައް. ސޯނޑުމެންެގ މުޖުތަމަޢު ހަލާކުކޮުށްލުއުފައްދަިއގެން އަުޅގަ

 ގެ ބޭފުޅުން . މިއަދު އެތައްވަރއެއް ހަަދއިގެން ކުރަމުންދިޔަ މަސަްއަކތްެގ ނަމުގައި އޮބްޒާ ވަރމީޑިއާަގއި، ދިވެހި އޮބްޒާ 

އުެޅނީ ފިތުނަފަސާދައިގެ ތެރެއަުށް  އަނަގއިން ރައީސް މައުމޫނުެގ ވާހަކަ ދައްކަން ފެުށީމާ އަުޅގަނޑުމެން އުފާވަނީ. މި

އަދި އަންނަން އޮތް  ،ކުރައްވާ މަސައްަކތަކީ ައޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ ޖީލަުށް ްސ ޔާމީން މި މުޖުތަމަޢު ވައްޓާލަން. ރައީ
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މެން އިލެކްޓްރޯނިކް ސިސްޓަމެްއ ކޮުށްދޭ މަސަްއކަތެއް. އެމް.ޑީ.ޕީން އެ ބުނަނީ ތިމަންނަ އުފާފާގަިތކަމަުށް ޖީލުތަކަުށް ވެސް

މީހުން  އެ އި، އެމެރިާކގަިއ، އިޒްރޭުލގަިއ؛. އިނގިރޭިސވިލާތުގަ އިމުކޮުށްގެން އޮންނަ އިލެްކޝަނެއްަގއި ބަިއވެރިނުވާނަމޭޤާ

ގޮތް މީ. ކޮރެއާގަިއ  ބޫލުކުރާ ިއޒްރޭލުަގއި އަދި ފަލަސްޠީނުގަިއ، އަދި އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގައި މިކަން ކުރަމުން އަންނަގަ

 ރޯނިކް ސިސްޓަމަުށް ގޮސްގެން މިކަން މިއިލެކްޓް ކަންތައް ކުރަމުން އަންނަނީ. އަދި އަވަުށްޓެރި ޤައުމުތަުކަގއި ވެސް މި

އިންސާނީ ޙައްޤުތަުކގެ ނަމުަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލާދީނީ  ،އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް ނެގުުމގެ ނިޒާމު މިކުރެވެނީ، ވޯޓު

އެބަޖެހޭ. ދަްއކަްނ އެބަޖެހޭ. އިނގިރޭިސވިލާުތެގ ވާހަކަ ދަްއކަން މަުށް ަވންޏާ އެމެރިކާގެ ވާހަކަކަންތައްތައް ގެންނަ ކަ

ައޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ހެޔޮ ގޮތްަތކެއް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަަކއި މި ދެންނެވި ޤައުމުތަކުަގިއ  ،އަޅުގަނޑުމެން

. އެ ހަދަނީކުރާ ހިސާބުން އެަކމަުށް އިދިކޮޅު މި ހުންނަ ރަނގަޅު ކަންތައްަތއް ގެނެސްގެން އަުޅގަނޑުމެން ިއމްޕްލިމެންޓު

ދޭތެޭރ  ދޯންޏެއްަގއި ހުޅުލެއާއި މާލެއާގޮްއސި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވެގެން ޒަމާން މިއަދު ފާއިތު

. އިދަނީ ނެތެމުން. އަޅުގަނޑުމެން ދެން ދަތުރުކުރާނީ ބްރިޖެއްގެ މަތީގަ ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ޒަމާން މިއަދު މަޑުމަޑުން މި

ފުންމާލިކަމުގައި ިވޔަސް މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަުށް ޓަަކއި ކުރަމުްނ އެ ބްރިޖުމަތީ ދަތުނުކުރަންވެެގން ބްރިޖު މަތިން 

އަންނަ ކަންތައްަތކެއް އަުޅގަނޑުމެން ހުއްޓަެއއް ނުލާނަމޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ފެނިގެން އަންނާނެ 

ތަން  ެވސް ގުޅިގެން އަންނަ ވިލިނގިއްޔާ ތިލަފުުށްޓާއި، ގުޅި  ެރއްިވއްޔާ ހުޅުމާލެއާއި މާލެއާމުސްތަޤުބަލުގައި އިރާދަކު

ކުރާ  ނެ. ދުނިޔޭެގ ތިބި ބަޔަކަުށް ފެނިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، މި ތަރައްޤީ ގެނައުމަުށް ޓަަކއި މިފެނިގެން އަންނާ

ނަުށް ދަްއކާ ވާހަކަަތކަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ފަާސދަ އުފެއްދުމަުށް ޓަކައި މިތްތަުކގައި ފިތުނަމަސައްކަ

ބޫލުކުާރ އްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ގަ. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މި ރާދަްއކާ ވާހަކަަތެކއް ނޫން މިއީ ހެޔޮއެދިގެން

މަނިކުފާނު މިލްުކކުީރ ރަުށްރަުށުގެ ުނވެފައި ހުރި  ޙަޤީޤަތަކީ ރައީްސ ޔާމީން ަރއްޔިތުންެގ ލޯބި މިލްކުކޮުށްިފަކން. އެ

ކޮން ފެންޕްލާންޓެްއތޯ ބެހެއްޓިފައި ހުރީ؟ ކޮން ، ކޮން ނަރުދަމާއެއް .ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުަގއިކޮުްށގެން. އެމް މަސައްކަތްތައް

ަދނީ. ބޮޑެތި ބިންތައް. މިީއ  ބިން ހިއްކަމުން އެ ނދަރެއްތޯ ނިންމާފައި ހުރީ؟ޮކން ބަ ސްކޫލެއްތޯ ހެދިފައި ހުރީ؟

 އޮްތ ގުޅާލަނީ. އެހެންވީމާ، މި ބޮޑެތި މަގުަތއް އެ ހުރި ޙަޤީޤަތްތަކުގެ ާވހަކަ. ެފންނަން ަގއިއަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީ

މި ތަރައްޤީގެ ވާހަކަދަްއކާއިރު މިކަންތައްަތުކގެ ވާހަކަ ފޮުރވަެއއް ނުލެވޭެނ. އިންތިޚާބަުށް ކުރިމަތިލާން  ،ކަންތައްތައް 

އަދި އެއްކަަލ  ،ނޫން ވެސް އެމް.ޑީ.ީޕއަކަުށް ޙަޤީޤަތުގައި ނުކެރޭނެ އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ، އިލެކްޓްރޯނިކް ސިްސޓަމެއް

ޮގތަުށް ދިޔަޔަސް އެމް.ޑީ.ީޕއަކަުްށ  ކާފު އެޅި ަޒމާނުގައި ކަންތައްަތއް ކުރިޮއތް ބޮޑުކާފާއި ކުޑަ  އެންމެ ކުރީ ޒަމާނުގައި މި

ދު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެްސ އިންތިޚާބުަގއި ވާދަކުާރކަުށް ެވސް ނުއެއް ކެރޭނެ. އެހެންީވމާ، މި ޙަޤީޤަތް މިއަ

 ...ކުރާ ޙަޤީޤަތަކީ އަުޅގަނޑުމެންބޫލުމި ރާއްޖޭގެ ަރއްިޔތުން މިއަދު ގަ .ބޫލުކުރޭގަ
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އަރުވަނީ ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަުށް. ދެވަނަ ފުރުޞަތު. 

 

 ދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ހިތަ

ދާއިރު އެމް.ޑީ.ޕީން ލާމަރުކަޒީ ދޭތެރޭ ވާހަކަދެކެވިގެން  ގެނެވޭ އިޞްލާޙާ ނޫނަުށް މި ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ގާޝުކު

ބޮޑު  ވާހަކަ ވަރަުށް ދިންނޫނަުށް، ޤާނޫނުއަސާީސއަުށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙަުށް ތާީއދުނުކޮުށް އަޅުގަނޑުމެން ޯވުޓ ނުގާ

އަކުްނ ދެކެވޭ. ޤާނޫނުއަސާީސއަުށް ކުޅޭުކޭޅ އެއްެޗއްހެން ބަދަލުގެނައުމުެގ ފުރުޞަތު އެމް.ޑީ.ޕީ ގޮުތގައި އެބަގެ ވާހަކަެއއް 

ނެ. އަޅުގަނޑު ކުރިން ިމތާ ވާހަކަދެކެިވގެން ައއިއިރު ވެސް އެ ވާހަކަ ދެކެިވއްޖެ. މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި، ނުދޭ

މިގޮތުަށް އޮވެގެެނއް އަުޅގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަުްށ  އޮތް ރޫހު ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މި 18

ހާރު ސަރުާކރަުށް ލިބިފައި އޮތް މެޖޯރިޓީ މި ޮއތް މަޖިލީހުގައި ބަދަލުގެނައުމުގެ ވޯެޓއް އެމް.ޑީ.ޕީއަކުން ނުދޭނެ. މިހާރު މި

ގޮތުަގއި ލިބިފަިއ ހުރި ބާުރ ދަނީ. ނާޖާއިޒު  ސާފުކޮުްށ ފެންނަމުން މިގެ ރަްއޔިތުން ގޮތް މި ރާްއޖޭ ބޭނުންކުރަމުންދާ

ާރއްޖޭގެ މި ، ކުރަނީ. މިހެންވާއިރުޤުތަކަުްށ ައރައިގަންނަން ބޭނުންޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ގޮތެްއަގިއ ރައްޔިތުްނގެ ޙައް

ތުންގެ މަޖިލީހުެގ ރަްއޔި ،ގޮތުްނ ވެސް ރު މި އޮތް ލުގެަނއުމަުށް ޓަަކިއ މިހާފެހި ޤާނޫނުއަާސސީއަުށް ބަދަ ހެދިފައި އޮތް

ުނލައި އެ ބަދަލެއް ނުގެެނވޭނެ. މެްނގެ ވޯޓާ ވޯޓު ބޭނުން ެއބަވޭ. އަުޅގަނޑު 64ކޮމްޕޮޒިޝަނުން ވެސް  މިހާރު މި އޮތް

ގޮުތގައި ކުެރވޭ  ގެ ލަޙަތަުށް ބަލައި ޤައުމީ ަމސައްކަެތއްގެނެވޭ ބަދަލުތަކަކީ ަޤއުމީ މަޞް ޤާނޫނުއަާސސީައުށް ،އެހެންވާއިރު 

ާދ ފެިނގެން، އަުށް ތާއީުދކުރާނަން. އެހެންނަމަވެސް ފެނިގެން މިދާ މަންޒަރުތަކާއިއަުޅގަނުޑމެން އެ، ނަމަ މަސައްކަތެއް

ނޫނަުށާއި ަގއި ރައްޔިތުްނނަުށް ޓަކައި މި ގާގޮތު  ގެކަންތައްތަކަުށް ބަލާއިރު މިދެންނެވި އުސޫލުން ޤައުމީ މަސައްކަތެއް 

 ،ދަނީ  އް މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކު ނެތް. އަޅުގަނޑުެމންނަުށް ފެނިގެން މިުށް ބަދަލުގެަނުއމުގެ ރޫހެއަސާސީއަޤާނޫނު

ވަނަ ގަރުރުުނަގއި،  21 މި، ިޑމޮކްރެޓިކް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ،ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތަކުަގއިޔަކަުށް ބާރުދިނުމަުށް ޓަކަިއ ވެރި

ނޫން ސަރުާކރުތަކަުށް ބާރުދިނުމަުށް ޓަކައި، ވެރިޔަކަުށް ހުންނަ ބޭފުޅަކަުްށ  ތަރައްޤީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ަކންކުރާ އުސޫލެއް

ބާރު ދިނުމަުށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރުން. ެޗކް އެްނޑް ބެލެންސްގައި ާރއްޖޭަގއި މި ޤާޫނނުއަސާސީ ކަުަށވަރުކުރަނީ، 

އަދި މި ރައްޔިތުްނގެ  ޖުޑިޝަީރއާއިމިރާއްޖޭގައި ވެރިކަންކުރަންޖެޭހ ނިޒާމު ކަނޑައެޅިފައި އޮތީ. ވެރިކަމުގެ ބާރާއި 

އަުޅގަނޑުެމން އަމިއްލަ އަުތަގއި އޮްތ  ،ބާރުތައް ހަމަހަމަވާ އުސޫލުން މިކަން ކުރަންޖެހެނީ. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހާ،

ދެީނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަުށް.  ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަުށް ލިބިފައި އޮތް ބާރު ،ވެސް  ބާރު

ބަލާ ރާއްޖޭެގ  ޅުގަނޑުމެން މިހާރު ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން މުޅިންހެން ޝައްކު އެބަކުރޭ. ަޝއްުކގެ ނަަޒރަކުން އެބައަ

އަސާސީ އަޅުގަނޑުމެން ފުރުޞަތެއް ހާލަުށް. މިހާލަތުގައި ޮއވެމެ، އަުޅގަނޑުެމންގެ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއޮތް  ޖުޑިޝަރީ މި

ދެނީ. ތިބީ އެކަމަުށް ކެރިގެން ަޖވާބު މި ައޅުގަނޑުމެން މި ،ސްއްިކޔަކިތަްނމެ ގިނައިން ދެ  ނުދޭނަނަން. އެ ވާހަކަ 
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އަސާސީާއ ކުޅެން ފުރުޞަތެއް ނުދޭނެ. މިއީ އިންސާފުވެިރ އުސޫލުން އޮތް ފެހި ޤާނޫނު ައކުން ރާއްޭޖގައި މި އެމް.ޑީ.ޕީ

ކުރަން ތައްޔާރަުށް.  ން މިތިބީ އެކަންއަޅުގަނޑުމެ ،ޓަކައި ަޙއްޤު ގޮތުަގއި މަސަްއކަތްކުރާ މަޖިލީހެއް ނަމަ ރައްޔިތުންނަުށް

މާލޭ ސިޓީ  ،ވިދާޅުާވއިރު ގެނެވޭ ބަދަލުތަކޭ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަގއި މި ގެނެވޭ ބަދަލުތައް، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަުށް މި

 ިމނިސްޓްރީއަކަުށް އެ ބާރުތައް މާޭލގައި ހުރި، ކައުންސިލާއި ައއްޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލުތަުކގައި ބާރުތައް ިނގުޅަިއގަނެ

ގެނެސްގެން އެ ުށް ތަނަ މިދެންނެ ބަދަލު މިކުރި؛ ކަންތައް  މި ވެސް ކަނޑާަލއި،މީހުންގެ މުސާރަކޮޅު  ގެނެސްގެން އެ

ކުރަނީ. ކޮަބއިތޯ  ވިދާޅުަވނީ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއޭ ަމސައްކަތް މިހުުށަހަޅުއްަވއިގެން ދެްއވި ބޭފުޅާ އަެނއްާކެވސް  ވޯޓު

ޓަކައި ފުރުޞަތުެގ  ރަްއޔިތުން އޮުޅވާލުމަުށް ވީމާ، މިއީ ތާކުންތާކުނުޖެހޭ ވާހަކަތައް.ގޮތް؟ އެެހން ޖެހޭމީގައި ދެކޮޅު

ނެއް ނޫން މިތާ މި ތިބީ. މަޑުން މެންތިބީ. އަޅުގަނޑު ވެސް މިތާ މިމެން ބޭނުންކޮުށްގެން ވާހަކަަތއް ދަްއކަނީ. އަުޅގަނޑު

 ހިނގާ ނގޭ މިރާއްޖެ މިއެ ންނަުށް ރަނގަޅަުށް އެބަތައް އަޅުގަނޑުމެްނނަުށް ވެސް ފޯރުކޮުށްދެވޭނެ. ރައްޔިތުމި މެސެޖު

ހެޔޮ މަސައްކަތްތަކެއް މިތާ  ،ަކމެއް ނެތް. ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އޮޅުވާލަން ވެސް ޭބފުޅަކު މަސައްކަތްކުަރއްވާނެމި ގޮތް. 

ދުކުރާ ކަންތައްަތކެއް ތަނަުށް އަޅުގަނޑުެމން ތާއީ ދުކުރަން. އަުޅަގނޑުމެން މިކަމަުށް ތާއީއަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ އެނަމަ،  ކުރާ

 ،. އެހެންނަމަވެސްކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްަނއި ބަލާފަދުަކންތައްތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ތާއީ އެ ،އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް

ވެސް ަރއްޔިތުްނގެ ަތކަުށްދުކޮުށްގެން އަުޅގަނޑުމެން ެއއްގޮމިގޮތަުށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކަުށް ތާއީ މިދެންނެވި އުސޫލުން 

 ޝުކުިރއްޔާ. ނުކުރާނަން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްދެއް ަރއިގަންނަުށް ާތއީކަުށް އަޙައްޤުތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު އަރުވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ވަނަ ފުރުޞަތު.   3މިރަުށް. އަޙްމަދު ޢާ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:އަޙްމަދު ޢާ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު

އެިދގެން އަޅުގަނޑު ވަނަ ފަހަރަުށް ފުުރޞަތަކަުށް  3ތާީރޚުގަިއ  ިރ ރަީއސް. އާދެ! ިމ މަޖިލީހުގެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

އެކު ުޝކުުރ  ރަުށް ިއޚްލާޞްތެރިކަމާޓަަކއި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސަުށް ވަ ވާތީެވ، މިކަމަުށްވާހަކަދަްއކާ ފުރަތަމަ ބިލު ކަމަުށް 

އަުޅގަނޑު ދެއްވުމަުށް  ައޅުގަނުޑގެ ވާހަކަ ނިެމންދެން ދަންނަވަން. އާދެ! ައޅުގަނުޑގެ ޕާީޓގެ ބާކީ އޮތް ަވގުުތަގއި

 98އަސާސީގެ ޤާނޫނު، ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ވާަހކަ ދައްާކއިރުަގއި އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ

ޓަކައި މި  ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޫސލުން ހިންގުމަުށް ،ވަނީ ނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮުށްަފިއ މިވަ

ޓީ ކައުންސިލުތަުކގެ ސި ،ރަުށު ަކއުންސިލުތަާކއި  ،ން އަތޮޅު ަކއުންސިލުަތކާއިމަތީ ގޮުތގެ ވާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ކަމުަށް  ނިންމަންޖެހޭނެ ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ބާްއވައ1ިޖުލައި  2009 ،ކުރުމަުށް ބާއްވާ ިއންތިޚާބުއިންތިޚާބު
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އްޔިތުްނގެ ރަ  ީވއިރުބަޔާންކޮުށްފަިއވާކަން އަޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮުށްލަން. ެއކަމަކު ައޅުގަނޑުމެން އެގޮތަުށް ަބޔާންކޮުށްފައި

. ޮކންއިރަކުންތޯ ައޅުގަނޑުމެން ގޭތޯއިނ .ޕީ ސަރުކާރުން ހުުށަހެޅުީނ ކޮންއިރަކުންތޯ؟ެއމް.ޑީ މަޖިލީހަުށް ބިލެއް އޭރު އޮތް 

. އެ ބިލުގައި ހިމެނޭ ދިޔަ ވަގުުތަގއި އެ ބިލުގެ ކޮމިޓީަގއި އަުޅގަނޑު ިހމެނުނުބިލު ހުުށަހެޅިގެންލަންޖެހޭ. އަދި އެ ބަލައި

 ންނެވި ބޭފުޅާ ވެސް އި ީދގެން މިއަދު ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ މަޤާމުގަިއ ތިޕްރޮވިންސް ކަނޑާލަން އަޅުަގނޑު ވޯޓު

 5ަބޑިދިއްކޮުްށގެން، ކަުށިމަތިއަޅަިއގެން ެވސް ، އަޅުގަނޑާ ދިމާލަުށް ވިދާޅުިވ، ބޭނުން މުއައްސަސާެއއް ހަދައިގެން

، ހިނގައްޖެ. އެހެންނަމަވެސްައޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ ފެނިގެންދުވަސް ވެސް  ކުރާނަމޭ. މިއަހަރުދުވަސް ވަންދެން ވެިރކަން 

އަުޅގަނޑުމެންނުަށް  ތެރޭގައި ވެރިކަން ނިމިގެްނދިޔައީ. އޭުރގައި މި ޤާނޫނުއަާސސީގައި ހުގެދުވަ އަހަރު 3އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

މީހުން އިންތިޚާބު ބާއްަވިއގެން  ލާއިުރގައި އެ ާދއިރާތަުކގެަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ރޫހަުށް ަބލައި 231 ،ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ

ދިޔަ ކައުންސިލުަތކެއް ންގެ ވޯަޓކާ ނުލާ ޢައްޔަްނުކރެވިގެންްއޔިތު ރަ ހިނދު، ވީއިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުންސިެލްއ ކަމުގައި 

  .އަދި ަރއްޔިތުްނ.. ،އިންތިޚާބުކޮުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަުށް ފުރުޞަތު ބެހޭ މައްސަލައެްއގައި އަޅުގަނޑު މެދުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ނިޒާމާ

 

 (މައްސަލަ )ނިޒާމީ

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެން

ގޮތެއްަގއި އެްއެޗްއ  ލަ ން ވަކި މެންބަރަކާ ދިމާލުަށް ޖުމުގޮތު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާ

ނީ ވަދައްކަ ވާހަކަ ތްތެރި މެންބަރު އެކޮން ބޭފުެޅްއކަން ވިދާޅުވާންޖެހޭ. ދެންމެ ވާހަކަދެްއކެވި އިްއޒަ ،ނަމަ ވިދާޅުވާ

ވާހަކަ  އަޅުގަނޑުގެ އަޚް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުތޯ ޮއޅުންފިލުާވލަން ބޭނުންވާތީ އެ

 ދަންނަވާލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ތިއަުށް ޖަވާބެއް އެުރވޭނީ. ނކަންނޭ ންބަރަުށްެދްއކެވި މެވާހަކަފުޅު، . އެހެންނަމަވެސްނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޫން

އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގާތު ތިަޔ  . ރިޔާސަަތކުން ެއއްެވސް އެްއެޗއް ނުބުނަން.ވާހަަކެއއް ދެްއކީ ނޫން ތި އަޅުގަނޑެއް

 ގެމައްސަލަެއއް ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ނޫން. އަދި ނިޒާމީ  ން އެދޭސުވާލު ަވކިން ކޮުށްލު

ސްތަކުަގއި ބަިއވެިރވެޭވ ރިޔާސަތުަގއި އިންނަ މީހަކީ ބަހު ވެސް ުނގަްނނަން. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގޮތުަގއި ބަލަެއއް

ބޮޑަުށް ިރޔާސަުތަގއި އިންނަ މީހަކަުށް އެހެން  މީހެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަުފޅުގަިއ އެހާ
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 ދު ަގވާއިދަުްށ ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތްތަވައި،އެކަހަލަ ސުާވލުތައް އުފެދޭނެ. މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއި ކުރީމަމުޚާޠަބު

އަޅުގަނޑުގެ ވަރަުށް ބޮޑަުްށ  ގެންދިއުމަކީމެވެްސ ވަރަކަުށް ބަލައިަލިއގެން ަކންކަން ކުރިއަުށް ރިޔާސަތަުށް ވެސް ކޮން

 އެދުމެއް. އެދޭ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޙްމަދު ޢާއަ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑަުށް ހަމަ ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ާލމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ 

ކުރަމުންދަނިކޮުށް ކޮމިޓީަގއި ައޅުގަނުޑ މަސައްކަތްއެ ގާނޫނު ދިރާސާކުރި  ،ގާނޫނު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅި

ދިނީމާ، އޭުރެގ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭރަުށް ވިންސް ކަނޑާލަން އަުޅގަނޑު ވޯޓު ރޮޕް

އަހަރުދުވަސް  5ބޭުނން ގޮތަކަުށް ، ބޭނުން މުައއްސަާސއެއް ހަދަިއގެންނުކުމެވަަޑއިގެން އަުޅގަނޑާ ިދމާލަުށް ވިދާޅުވީ، 

ގަނޑު ދެންނެވިން ކުރާނެކަުމގައި ިވދާޅުވި. އަޅު ގެން ެވސް ވެރިކަންކޮުށްބަޑި ދިއް  ،އަަޅއިގެން ވެސްވަންދެކަުށް ކަުށިމަތި

ޖެހޭނެ ކުރަންމެން ހެދުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތޭ. ހަމައެއާެއއްކޮުށް އިންތިޚާބުގާނޫނު އަުޅގަނޑު އެހެނެއް ނޫނޭ. އެހެންވެއްެޖްއޔާ

ކޮުށްގެްނ ންނަުށް ކަުއންސިލަރުން ޢައްޔަންޑުމެވެސް ައޅުގަނ ހިނދު ވީބައެްއގެ ގޮުތަގއި ޤާނޫނުއަާސސީގައި ަބޔާންކޮުށްފައި 

ްއކޮުށް މިދެންނެވި ގާނޫނު ެއާއއެމަހިނގައްޖެ. އަދި ހަކެްއ ވެސް އަުޅގަނޑަުށް ފެިނެގންކަންތައް ކުިރ ދުވަސްތަ 

ލީމާ، ައނެއްކާ ަޤއުމީ އިދާރާތަެކްއ ުށް ޕްރޮވިންސް މި ގާނޫނުން ކަނަޑއިދިޔައިުރަގއި ައޅުގނޑުމެންނަވުޖޫދުެވގެން

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ަތން ދިޔަ ޓަަކިއ މަސައްކަތްކުެރިވގެން އިގެން ަކއުންސިލުތަުކގެ ބާރުތައް ނައްތާލުމަުށްހަދަ

މާ، ތިމަންނަމެން ތަނުަށް ހުުށަހެޅީ ހިނގައްޖެ. އެހެންވީާމ، މިއަދު ކައުންސިލުގެ އުުމރު ބަދަލުކުރަން މި ފެނިގެން

 ..ފުޅުން.އެްއގޮތަކަުްށވެސް ވޯޓެއް ނުދޭަނމޭ ވިދާޅުވި ބޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަނީ ވަނީ މިހާރު. އަުޅގަނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މި ގެ ވަގުތު ހަމަވެަފއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެމް.ޑީ.އޭ ޝުކުރިއްޔާ އި 

 ދެަވނަ ފުރުޞަތު.  ،އިބްރާހީމްދީދީއަުށް ެމންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ފޭދޫ

 

 ބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:އި މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ކުިރއަުށްދާއިުރ ތެއް މި ހޯދާލީ މި ބިލުގެ ވާހަކަ ފުރުޞަ ެދވަނަ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑު

ރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަުށް އިދާރީ ދާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ބޭނުން އެބަވޭއަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން 

އަހަރަުށް ބަދަލުކުރުމަުށް ޓަކައި މި މަޖިލީހުން ދާދި  5ކައި މި އިންތިޚާބުކުެރވޭ ަކއުންސިލަރުންގެ މުއްދަތު ހަަމ ޓަ

އަުށް ޖެ ރާއްހަމަ މި ވޯުޓގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ  ،ވޯޓެއް ެނިގގެންދިޔަ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ހިތާމަުކރަނީއިހަކަުށްދުވަހު 
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ވެސް ވަރަުށް  ާޚއްޞަކޮުށް މި ަކއުންސިލުތަކަުށް ،ަޔުށް އެދޭންނަުށް ހެާވއި ލާބަޑިމޮކްރަސީ ގެންނަން އަދި ރައްޔިތު

ޚާއްޞަކޮުށް މިއަދުގެ އިދިޮކުޅ ފަރާތްތަކުން.  ވަކާލާތު އެބަ ކުރަްއވާ ައޅުަގނޑުމެންގެ ކަމަުށްހެޔޮއެދިަވޑަިއގަންނަވާ 

ފުޅުން ވެސް ގޮސްގެން ހަމަ ސީދާ ހުރިހާ ބޭ ރީ ލައިން ރެޑަކަުށްމަވެސް، އެ ބޭފުޅުން ތްމެންބަރުން. އެހެްނނަ ގެއެމް.ޑީ.ޕީ

ދިޔަީއ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ތިއްެބވީ ބައްލަވަން. ަކއުންސިލަރުން ން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންތަ ެދްއވިއެއާ ދެކޮޅަުށް ވޯޓު

ކޮން ބަޔަކަުށްތޯ ހެޮޔ  ؟އުޅެނީ ކޮން ކަމަކަުށްތޯ ހެޔޮއެދިގެން މި ކަނީ؟ތިއްބެވީ ބައްަލވަން. ދެން ކޮން ވާހަކަެއއްތޯ މި ދައް

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ބިލުން ބޭރުން ވެސް ބައެއް އި  ދަްއކަާވއިރުދެން މި ބިލުގެ ވާހަކަ އުޅެނީ؟ އެދިގެން މި

 ،ކޮުށްލަންޖެހޭނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ރަނގަޅު  ދަްއކަވާަފއި އެބަހުރި. އަުޅގަނޑު ެއއަކަުށް ދާކަުްށ ބޭނުމެއްވާހަކަފުޅު

، އް އަޅުަގނޑަކީ ވެސް. އެހެންވީމާ އިންތިޚާބުޮކުށްފައި ހުރި މެންބަރެރައްޔިތުން ރުކާރަުށް ތާީއދުކުރާ ކަންތައްތައް ސަ

ޒީފާެއްއގެ ވާހަކަ ވެްސ ހާސް ވަ ނުވަދިހަކަހަލަ ވާަހކަތަކަުށް ހަމަ ބޭނުން ރަނގަޅުކޮުށްލަން. މި  އަޅުގަނޑު ބަެއއް

ރައްޔިތުންނަުށް އޮުޅވާލަން  އީހެްނ މި ބޭފުޅުންނުަށް ހީވަނީ. އެއްޗެދައްކަަވއިފި ބަެއއް ބޭފުޅުން. މިއީ ވަރަުށް ބޮޑު އެއް 

ތެރޭގައި  ގެއަހަރު 5ންނަނީ އަހަރެްއގައި މި އޮ  ދުވަސް 365 ނޫންތޯ؟އެހެންބޭނުންވީމަ ހީވަނީ ވަރަުށް ބޮޑު އެްއޗެއްހެން 

 އަުށާރައް ީވމަ ވަނީ ކިާހވަރެއްތޯ؟ ގުނަ ފަހެ 365އޮތީ ރަީއސް ޔާީމން. އެއީ  ހާސް ަވޒީފާގެ ވާހަަކދައްކަވާަފއި ނުވަދިހަ

ސާީޅސް ނުވަ ވަޒީފާ ުދވާލަކަުްށ.  ،ލީމަ މި ދިމާވަނީހާސް ަވޒީފާ ގެްއލައި ސަތޭކަ ފަންސަވީްސ ދުވަސް. ނުވަދިހަ

ތް. ކިތަްއ ރިސޯޓް އެބައޮ ވަަރކަުށް 115ނޫފެއްދޭތޯ. ވަޒީފާ  49ދުވާލަކަުށް  ރަުށުގައި މީހުން ދިރި އެބައުޅޭ. 198ރާއްޖޭގެ 

ވެސް ރަުށެއްަގއި ފާމަސީއެއް ިމއިން ކޮންމެ  އެއް.ވަޒީފާ  ސަތޭކަ އެތައްފެންނަނީ  އަުޅގަނޑަުށް މި ފުނި އެބައޮތްތޯ؟ކުން

ހާސް ަވޒީފާއަީކ މިއީ ުދވާލަކަުްށ  ުނވަދިހަ، އެހެންވީމާމީހުން ލެިވްއޖެ.  ތަކަުށްެއ ތަންތަނަުށް ެވސް ަވޒީފާ އްޖެ.އުފެދި

 49ފާ ދެވިފައި ހުންނާނެ. ޒީތަކުން ވެސް އެ ވަރަުށް ވަ ަގއި މި ހިނގާ ޕްރޮޖެކްޓުރާއްޖޭ . މިހާރުވަޒީފާ 49 އެބަޖެހޭ

 މިއަުށް ވެސް ައޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ ކޮންމެވެސް ްއޒަްތތެރި ރައީސް، އިއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ  ވަޒީފާ ދުވާލަކަުށް.

ނޭނިގގެން ުއޅުްއވާ ފޯމިއުާލއެްއކަން އޮތް ގޮތަކަުްށ ކޮން، ކިހިެނއްމިއީ  .މިހާރު އޮންނާނެހެން ވަރެްއގެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް

އަހަރާއި ަބއި، ތިން އަހަރަުށް  ދެ މިހާރު .ނަުށް ޮއޅުވާލަން ުއޅެންޏާނިއްޔާ އެނިގގެން ަގސްތުަގއި މީހުންބޭފުޅުންނަުށް. ނޫ

ތުންނަުށް ލިބިފައި ހާސް ވަޒީފާ މީގެތެރެއިން ދެވިަފއި އެަބއޮތް ރައްޔި ފަސްދޮޅަސްނޫނީ  ،ހާސް ފަންސާސް ފަސްއިރު ދާ

ސަރުކާރުްނ  ،ދެން މި ބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވަނީވަރުގެ ބޭފުޅުްނނެއް ނޫން. ނޭނގޭ  އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަަތކީ މިއީ އެބަހުރި.

މިއީ ކުރައްވާ ަމސައްކަތަީކ. އެހެންނަމަވެސް،   .ވަަގުށް ގޮވަނީ ސަުރކާރަުށް، ވަގަުށް ގޮވަނީ އޭ. ސަރުކާރަުށްވަްއކަންކުރަްއވަ 

ވަގަުށް ޮގވި  ުކރިން މި ބޭފުޅުންމީގެ ވާ އެންމެންނަކީ ަވގުންތޯ؟ފެންނަނީ މި ބޭފުޅުން ވަގަުށް ގޮ  މެންނަުށް މިއަޅުގަނޑު

އްވަނީ ދެ ދު އުޑަުށް އަރުޝާހިهللا ޢަބްދު ރައީސްްއޒަތްތެރި ނޑުެމންގެ މި މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ އިއަޅުގަ ބޭފުޅުން ކޮބައިތޯ؟

ވެސް. އަކީ އިޚްާލޞްތެރިއެްއކަން އޭރުނގޭ އެ ބޭފުޅާޅުވި. ައޅުގަނޑުމެންަނުށް އެވިދާ ބަހައްޓައިގެންނޭ އެ ބޭފުޅުން ލިފްޓު
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ައުށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ން ވަަގަކުށް. ކޮންބައެއްތޯ ގޮވީ؟ ކޮން ބައެއްތޯ ވަގަުްށގޮވީ އެ ބޭފުޅާއަޅުގަނޑުމެން ނުގޮވަ

 ކުރަން އޭރުެވސް މިހާރުވެސް...ނުކުރާނަން. އަޅުގަނޑުމެްނ އިޙްތިރާމު އަކީ އަުޅގަނޑުެމންދައްކާ ވާަހކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

هللا މެންބަރު ޢަބްދުްއޒަތްތެރި އި ހެންވޭރު އުތުރު ާދއިރާެގ އަުރވަން އި އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުބެހޭ މައްސަލަެއްއގަ ނިޒާމާ

 ުށް.ޝާހިދަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދެއްކެވުން:ވާހަކަ ޝާހިދުهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދިމާލަުށް ވަގަުށް ޮގވާ ވާހަކަ ބެހޭ މައްސަލައެއް އަޅުގަނޑު މި ނެގީ ައޅުގަނޑާ  އްޒަތްތެރި ަރީއސް. ނިޒާމާކުރިއްޔާ އި ޝު

ބުެވގެން ައޅުަގނޑަކީ ިސޔާސީ މަޤާމަކަުށް ކުިރމަތިލައިގެން އިންތިޚާ ރި މެްނބަރު ދެންމެ ވިދާުޅވީމަ.އްޒަތްތެދާއިރާގެ އި  ފޭދޫ

ކުރިމަތިލައިގެން މިހިރީ އަޅުގަނޑާ ދިމާލަުށް ިމ މަޤާމަުށް ވެފަިއ ހުރި މީހެއް. އަޅުގަނޑު  އް ޒަމާނެއްއުޅޭތާ އެތަ 

އެ ވާހަކަ ދައްކަްނވީ. ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން  .އަޅުގަނޑު ެކރިގެންފަރާތުން ކިޔާނެ އެްއޗެއް ިކޔަން ރައްޔިތުންގެ 

މެންބަރުގެ ވާހަކަފުުޅގައި ަވކި ޕާޓީއަކުްނ  ްއޒަތްތެރިއި ފޭދޫ ދާއިރާގެއެކަން ކުރިޔަސް އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލަެއއް ނެތް. 

މިހާރު ުށް ބަިއެވެގންދިޔައިރު ޕީ.ޕީ.އެމަ.ޕީ ބައިލުމުގެ ގޮތުން މިދެންނެވީ. ޑީ.އާރުވާހަކަ ވިދާުޅވީމަ ރަނގަޅުކޮުށް ކަން ކުރިއެ

 ބު ދެއްވަމުންގެންދެވި ތެްއގައި އަުޅގަނޑަުށް ެއ ލަޤަގޮ ވަރަުށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭފުޅުން ވަރަުށް ފާޅުކަން ބޮޑުނިސްބަތްވާ 

ންެޖހޭނެ ކަމަުށް ފޭދޫ ދާއިރާގެ އެހެްނވީމާ، ރަނގަޅަުށް މި ވާހަކަ ދަްއކަވަ ދެއްވިހެން.ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން 

ޚު އޮޅިވަޑަިއގެންފަިއ ކުމެވަޑަިއަގތީމަ ތާރީއަުށް ތަންކޮޅެއް ފަހުން ނިއިރާދާްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ސިޔާސީ އި

 ...އެ ަމނިކުފާނަުށް ވެސްކޮުށްލުމުގެ ގޮތުން. ެއއްގޮަތކަުށްހަމަ ރަނގަޅުއޮތީމަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންދާ މެންބަރަކު ދައްކަމުންނުގަންނަން.  ގޮތުަގއި ބަލަެއއް ގެ ބެހޭ މައްސަލައެއް  ޒާމާނި .އްޒަތްތެރި މެންަބރުޝުކުރިއްޔާ އި 

ކުރެިވގެްނވާނެ  އި އަނެްއ މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަކީ ިނޒާމީ ނުުކތާގެ ތެޭރގައިދެްއވުމަުށް ޓަކަުށް ަޖވާބުވާހަކަފުޅަ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުަޅއިގެން ކުރިއަުްށ ގަނޑު އެ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން. އިކަމެއް ނޫން. އެހެންވީާމ، ައޅު

 ވަަޑއިގަތުމަުށް ދަންނަވަން.
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 އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ކަން ޝާހިދު އެهللا ންނަވަން ހަމަ ޢަބްދުދަސް. އަދި ހަމަ އަުޅގަނޑު ޝުކުރުްއޒަތްތެރި ަރއީޝުކުރިއްޔާ އި

މިހާރުވެްސ  .ވެސް ހަމަ އެ ބޭފުޅާއަކީ އިޚްލާޞްތެރިއެއްގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޭއރުއަޅު  .ކުެރއްވީތީ ވެސްރަނގަޅު

ދިމާލަުށް ވެސް މިއަދު މި ގޮވާ މީހުން ުޅގަނޑު މިދަންނަވަީނ އަޅުގަނޑުމެންނާ އައެހެންނަމަެވސް، ޞްތެރިެއއް. އިޚްލާ

އަދި ސަރުކާރު ވެސް ަވގުންނަުށް ވެގެނެއް ނޫނޭ. ެއީއ  .ގޮވަނީ ކޮންމެހެން އަުޅގަނޑުެމން ވަގުންނަުށް ެވގެނެއް ނޫނޭ

 ،އެ ޮގވާ މީހުންނަކީ އަސްލު އެ މީހުން ނަމަ ،ގޮވާ ެއްއެޗހި ގޮވާފައިމި އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ ވާހަކަައކީ. އެހެންވީމާ، 

ދެގެން އެ މީހުން ނޫނީ ައޅުގަނޑުމެްނެގ ޕާޓީގެ ވެސް ފުަރގަހަުށް ައއިސް ވެ ،މިއަދު އެ ޕާޓީތަުކގެ ފުަރގަހުގައި 

ނޫން. މި ަދއްާކ  އްއްސެޅު ެއއްޗެ ގޮވާހާ އެްއޗަކީ ރަނގަ ނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މިރަނގަޅުާވކަުށްނުޖެހޭނޭ. އިޞްާލޙުވާކަުށް

ދަްއކަާވ އަމާޒުކޮުްށގެން މި ވާހަކަފުޅުއީސް ޔާމީނަުށް ހުރިހާ ވާހަކައެއް ވެސް ރަނަގޅު ވާހަކަެއއް ނޫން. މިއަދު ހަމަ ރަ

ފުޅުން މި ދައްކަވަނީ މާަދމާ ރައީސް ޔާމީންގެ ިމއިްނ އެްއވެސް ކަމެއް ނުހުންނާނެ. އެ ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ ބޭ

ސިާޔސީ ގޮތުން ަދއްކާ ވާހަކަ ކަމަުށް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަްއޔިތުްނ ، ރަްއވާނެ އެކަން. އެހެންވީމާލުކުގަބޫ

ުޅގަނުޑ ްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުން އެ ރަނގަޅުކޮުށްެދއްވީީތވެ އައަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ހަމަ އި ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަުށް މިއަދު

ަތކުެގ ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ކައުންސިލުއަޅުގަނޑުމެން  ،ން އަނެއް މައްސަލައަކީދެ އަުށް.ޝުކުރު ދަންނަވަން އެ ބޭފުޅާހަމަ 

ުށްލި ތަކުގެ މުސާރަ ކުަޑކޮސިޓީ ަކއުންިސލު .ން އެބަ ވިދާުޅވޭއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުކުޑަކޮުށްލި ވާހަކަ ވެްސ ބައެއް އި  މުސާރަ

ަވިއގެން ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންަގއި، ހައްދަ ކަުށްކުެރްއވީ އެ ތަންަތން ޖަގަހަތަކުޑަގެ މުސާރަ ވާހަކަ. ދެ ސިޓީ ކައުްނސިލު

ޖެހުނީމަ ދެން އެ އެހެން މުއައްސަސާަތއް ހަދަންުށް އަުޅގަނޑު ބަލަނީ. ޚިުދމަތްދޭން ކަމަ ނުދޭތީރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތް

 ތަކަުށް ކަމަުށް އެޖެހޭނެ ނޫންތޯ؟ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަީނ އެކަހަލަ ގޮސާ ހޯދާނެ އެހެން ގޮތެއް ހޯދަންކަންތައްތަކަުށް ފައި

ގެ މުސާރަ ކަނޑާލީ ކޮންބައެއްތޯ؟ އެ ކޮންބަެއއްތޯ ިސވިލް ސަރވިސް  މުޅި ާރއްޖޭގެ؛ ކަންތައް ދިަޔއީ. ސިވިލް ސަރވިސް

 ،އެހެންވީމާ  ލީ؟. އެ މީހުން ކޮންކަމެއް ކޮުށްގެންތޯ ކަނޑާިސވިލް ސަރވިސްގެ މުސާރަ ކަނާޑލީމުޅި ޤައުމުގެ  ކެނޑީ؟

އްތޯ ވެސް ިދވެހި ެދއްކިދާނެ. ވެިރކަން ހަވާުލވީމަ އެ މީހުންނަުށް މިކަން ކުރެުވނީ ކިހިނެހަކަވެސް ވާ ކޮންމެ ބަޔަކަުށް

ަކވާ އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ. ދިވެހި ރައްޔިތުން ތިއްބެވީ ބަލަން. އެހެްނވީމާ، މިކަހަލަ ވާހަކަތައް ދައް  ރައްޔިތުންނަުށް

މިދިޔަ  ރައްޔިތުން މިތިބީ ބަލަންނގޭނެ. މިހާރު އެއްޔިުތންނަުށް ރަވަނީ ރަނަގޅު ވާހަކަތަކެއް ނޫން. ބޭފުޅުން އެ ދައްކަ

ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަނަ އަހަރުން ފެުށިގެން ރައްޔިތުން މި ތިބެނީ ބައްލަަވން.  2003 އަދި  ،އަހަރު ވެސް ފަސް

އްޔިތުން ޮއޅުވާލުުމގެ ނގޭ ގޮތަުށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް އެބަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ. އެހެްނީވމާ، ރަމިކަން އެ

އެބަ ކުރެވޭ. މިއީ އަުޅގަނޑު  ގޮތުްނ ނަމަވެސް މި ކަންތައް މަޤްޞަދުގައި ރައްޔިތުންނަުްށ ފުރައްސާރަކުރުމުގެ

މި ރާއްޖެ ތަރައްީޤވަމުންދާ މަންޒަރުތައް ަރއްޔިތުންނަުށް އެބަ  ،ިދގަުށް ،ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވާ ކަެމއް. ރާއްޖޭގެ ހުރަހަުށް
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ވެްސ އެބަފެނޭ.  ފެނޭ. ދިވެހި ޤައުމަުށް މިއަންަނ ބަދަލުތައްކުރިއެރުން ވެސް އެބަ ލިބެމުން ައންނަ އަުށްފެނޭ. ރާއްޖެ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި އި  ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އި ޝުކުރިއްޔާ 

 ުށް.ޝާހިދަهللا ރު ޢަބްދުމެންބަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދުهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އިންތިޚާބާ ބެހޭ  ތަުކގެކައުންސިލު އޮތީ ލޯކަލް ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައ މިއަދު މިޝުކުރިއްޔާ އި

މި ދެ  ،ބަލާއިރުދާ ގޮތަުށް  ްއޖޭގެ ކަންތައްަތއް މިހާރު މިއަުށް ބަލައިލީަމ ވެސް ައޅުގަނޑުމެންގެ ރާގާނޫނު. ސުރުޚީ

ހެއް. ލާމަރުކަޒީާއއި އިންތިޚާބާ. ބަދެ ދައްކަން ަލދުގަންނަންޖެހޭ ކަހަލަ ހޭ ގޮތުން ވާަހކަބަހަކީ އަުޅގަނޑުމެން އެ ކަމަކާ ބެ

ން ރާއްެޖ ޓަެރްއ ލާމަރުކަޒީ ގޮތުނޫނުއަސާސީަގއި ވަިކ ޗެޕްެގ ޤާލާއިރު ިދވެހިރާއްޖޭއަުށް ފުރަތަމަ ވިްސނައިލާމަރުކަޒީ

ދަނީ  އަޅުގަނޑުެމންނަުށް ފެނިގެން މި  ،ފަހު ާގނޫނެއް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަތުމަުށްހިންގުމަުށް ކަނޑައަަޅއި، 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައިަވނަ  17 ތަން. ހަލާކުކޮުށްލެވިަފއިވާ ،ރާބުވެރުކަޒީ ހިންގުމަުށް ފެުށި ދަތުރު ޚަދިވެހިރާއްޖޭަގއި ލާމަ

ެއ  ،ފަހު ތަކެއް ބަދަލުކުރުމަުށްމު އެ ގާނޫނުގައި ހުރި ހުރިހާ މަފްހޫކަޒީ ގާނޫނެއް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިގެންދިޔައިރު ލާމަރު

ުށް ގޮތަރާތުން ގިނަ ބަޔަކަުށް މުސާރަ ދޭންޖެހޭ ގާނޫނުގެ ދަުށުން ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުވާ ބަޔަކަުށް ދައުލަތުގެ ފަ

ހަމައަުށް ދާއިރު  ރި. އެއީ ބާރުަތއް ރައްޔިތުންނާަގއި ދެެކުވނު ވާހަކަތައް އަުޅގަނޑު ހަނދާން އެބަހުބަދަލުކުއިރު މި ތަނު

އޮތީ އެ ވާހަކަ އޭރު ދެްއކި  މިއަދު މި ާދންޖެހޭނެ ކަމަުށް.ކުެރވިގެން ގޮތަުށް އިންތިޒާމު ޝާމިލުވާ ގިނަ ބަޔަކު ޭއގަ

. މިއަދު މި ޖެހެނީ އެ ނޫން ވާހަކައަކަުށް ބަދަލުކޮުށްލަން. އެީއ ދަލުވެފަލަވަ ބަ. ރު ބަދަލުވެފަ. ބެބަދަލުވެފަމީހުންގެ ރާގު 

އިންތިޚާބުވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރުުމެގ  ،އޮތީ އޮތް އިޞްލާުޙަގއި ކަނަޑއެޅިގެން މި ނަުށް ހުުށަހެޅިފައި މިއަޅުގަނޑުމެން

ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން ސީދާ ރައްޔިތުންނާ  !ގަންނަވާްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ނިކަން ދެކެވަަޑއި ހަކަ. ައޅުގަނޑު ެއކަމާ ދެކޮުޅ. އިވާ

ެއއް އާމްދަނީއަީކ  ކަުށަވަުރވެގެްނވާ، ހަމައަުށްދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް އާމްދަނީއަކީ  އަތޮޅުތަކުގެ ަރއްިޔތުންނާ، ހަމައަުށްދާ

މެންބަރަކަުްށ  ސިީޓގެ އަުޅގަނޑު މާލޭ ؛އަތޮޅުތަުކގެ ަރއްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ަކއުންސިލަރުންނަުށް ލިބޭ މުސާރަ. މާލޭގެ

މެންބަރުން އަތޮޅުތަކުގެ ފަރާތުން މި ތަނުަށް އިންތިޚާބުވެވަަޑިއގެންފަިއވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ  .ދައްކަންޖެހެނީހުރެ މި ވާހަކަ 

ން. ދިނުމުގެ ގޮތުފުޅުކޮުށްހަނދުމައަތޮޅުަތކަުށް މިކަން ނިސްބަތްވެގެންދާ ގޮތް  ދައްަކވާތީވާހަކަުފޅު މިއަުށް ތާއީދުކުރަްއަވއި

ަދއުލަތުެގ ބަޖެޓުން  ،ެއތައް ސިާޔސީ މަޤާމުތަކެްއ ާޤއިމުކޮުށް ،ިސވިލް ސަރވިްސގެ އެތައް ަބޔަކަުށް މުސާރަދީ  އިމާލޭގަ

އަތޮޅުތަުކގެ ރަުށްރަުށުަގިއ  ،އަުށް ކުރެވެމުންދާިއރުުޅގަނޑުމެންގެ މި ކެިޕޓަލް ސިޓީއަުށް އަމާލެތައް ބޮޑު ޚަރަދުތަެކއް އެ
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ކުރެވެނީ. އެ ފައިސާއިން މި  ،ބަޖެޓުން ޚަރަދެއް ަވރަުށް މަދު ބަޔަކަުށް ސީދާ ދައުލަތުގެ ބި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިންތި

އެކަކަުށް ބަދަލުކޮުށްލަނީ. ހިތްޕުޅަުށް ގެންނަވާ  މީހުން އިންތިޚާބުވާ ތަން 3 އުނިކޮުށްލަނީ.ލިބެން އޮތް ފުރުޞަތު މިއިން މި 

އަތޮުޅގެ މީސްޮކޅު މަދު ރަުށްރަުށަުށް މިކަމުގެ ސަބަބުން  ތޮުޅ ކަަހލައަ އަޅުގަނޑު ކުރިން ތަމްސީލުުކރަމުން އައި ވ.

ދަނިކޮުށް މި މަދު ކޮުށްލަނީ އެކަކަުށް. ީކއްެވގެންޯތ މުާސރަ ލިބެމުން، މީހުންނަުށް ދައުލަތުން ަވޒީފާ ލިބި 3ކުރާނެ އަސަރު. 

އުލަތުގެ ބަޖެޓަުށް ބިލިޔަން އަުޅގަނުޑމެންގެ ދަ 22 ،ބިލިަޔން 21 ؛ގެ ދައުލަަތއް އެތައް ބިލިޔަންމެންއަޅުގަނޑު

އެހެން  ލުމުގެ ވާހަަކ މިތާ މި ދެކެވެނީ؟ލިބެންޖެހޭ މަދު ފައިސާކޮޅު އުނިކޮުށް އިންކަނޑައަޅާަފިއވާއިރު އަޮތޅުތަަކުށް މި

ކުރަްނ ރަދުޚަހުރި ކަންތައްތަކަުށް ގައި ީސދާ ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާޖެހޭނީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުމި  ދައްކަން

ލާމަރުކަޒީއަކީ ހަމަެއކަނި  އްޒަތްތެރި ރައީްސ.އިދިމާލަުށް.  އޮތީ އެ. މިއަދުގެ ސަރުާކރުގެ ވިސްނުން އެ ބޭނުންނުވާތީ

ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަކަުްށ  ރެއްތޯ މިއަދުކުރަނީ. ކޮން ބާ މި ކަންއަޅުގަނޑުމެން ލިޔެލާފައި އޮްނނަ ބަހަކަުށް ހަދައިގެން ިމއަދު 

ްއގެ ގެންދިޔަ ގޮތަުށް ަސރުކާރުގެ ޑިޕާޓްމަންޓުތަކެ ވެސް ހިންގަމުންވަނީ ހަމަ ކުރިންހިންގަން ބޭނުންަތއް ކައުންސިލު އޮތީ؟

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަންގަވާ ގޮތަކަުށް ކަން ކުރެޭވނެ ގޮތަުށް. އެކަމުގެ ބޭނުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި އަދަދުތައް  ،ގޮތުަގއި

ދެން  ްއޒަތްތެރި ރަީއސް.އި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ނޫނެކޭ. ކަމަުށް. އެ އޮތީ ުށަހަޅުއްވާަފއި އެމަދުކޮުށްލަން ސަރުކާރުން ހު

އް މި ދިެވހިރާއްޖެ މި ފަހަކަުށްއައިސް ހުތުރެ ،ޮބޑު ލަދެއް ތިާޚބާ ބެހޭ ވަހަކަ. އެއަުްށވުރެއޮތީ އިން މި ބިލުގައި މި

މިތާ ދައްކާ ކަމަުށް  ގޮތަުށްރައްޔިތުންގެ ތެޭރގައި ެދކެޭވ  އްމު އިބާރާތުން، އާ އްމު ދެކެފައެއް ނެތް. އިންތިޚާބުަތަކކީ އާ

 އިެލކްޝަންްސ ކޮމިޝަންގެ ކޮމިޝަނަރާއިލާފަިއވާ ެއއްެޗއް. އެ ހުތުރުކޮުށް ކަން ހިނގާފައިވާ ެއއްެޗއް. ވަންޏާ އޮޅައި

ފަހު  ނެންގެވުމަުށްއަުށް ހަުށް ލިބިފައިވާ ބާރެއް ޖުޑިޝަރީމަޖިލީ އިބު އެ ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ރައްޔިތުންގެއޭނަގެ ނަ

. އެއީ ކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން. ވަޒީާފއިން ވަިކކުރަްއވާފަ، ލަްއވާފައި ކުރަްއވާފަ. ކަނަޑއިކޯޓުން ސަސްޕެންޑް  ޕްރީމްސު

ޓެއް ހިނގާހެން މިހާރު އިލެކްޝަްނސް ޮކމިޝަނަކީ ސަރުކާރުގެ ޑިޕާްޓމަން ،ބެހޭ މިހާރުގެ ކޮމިޝަން އިންތިޚާބުތަކާ

އަިދ  ،ންރު ތިއްބެވި ބޭފުޅުިއގެން ހިންގާ ތަނެއް. އެ ތަުނގައި ިމހާޕާޓީެގ އެކްިޓވިސްޓުން ލަ ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްވާ

ނުދެއްވާ.  ން ސިާޔސީ ޕާޓީތަކަުްށ ދޭންޖެހޭ ފައިސާމަތީ ނެފަިއވާ ގޮުތގެއަަހރު ގާނޫނުަގއި ބު މިއަދާ ހަމައަުށް ެވސް މި

އުޅޭ ސަުރކާރެްއ ނޫން  ބާްއަވން އިންތިޚާބެއް  ނީ؟އުޅެކޮން ިއންތިޚާބެއްތޯ ރާއްޖޭަގއި ާބއްަވން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

ވިޔަސް  ކަމަކަުށްއިންތިޚާބެއް ިވޔަްސ އެ ނޫން  ،ކަޒީެއްއ ވިޔަސްރުކާރުން މަސައްކަތް އެ ކުރަނީ ލާމަރު. މި ސަމިއީކީ

ހަރުައޑުން  މި ބިލަުށް އަޅުގަނޑު ަދންނަވާނީ ވަރަުށް ދަން.ކޮންމެ ކަމެއް ވިޔަސް ސަުރާކރުގެ ކޮންޓްރޯްލގެ ދަުށަުށް ގެން 

 އްޒަތްެތރި ރައީސް.ކޭ. ޝުކުރިްއޔާ އި ނޫނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އްޒަތްތެިރ އި  ދާއިރާގެ އުތުރު ރުޞަތު މި އަރުވަނީ މައްޗަންޮގޅީްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުކުރިއްޔާ އިޝު

 އަުށް.އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު

 

 އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: ޔާމާރި މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

ގެ ފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލު ހުުށަހެޅި  ރަީއސް، މިހާރު މި މަޖިލީހަުށް އްޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އި

 އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑަުށް ފެންނަ އެއްޗެއް ދަންނަާވލަން އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތެއް ހޯދާލީ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް

އޮތީ އިންތިޚާބީ މަޤާމުތައް މަދުކުރަން ހުުށަހެޅިފައި  ފެނިގެން އެބަދޭ މިހާރު މި މަޖިލިހަުށް ހުުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލުގައި މި

هللا ދެއްެކވި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުާވހަކަޅުގަނޑުގެ ކުރިން މިތާ އަދި އެގޮތުްނ އަ .އޮތް ބިލެއްކަން

އިންތިޚާބާ  ،ުފޅުތަކަުށް އަުޅގަނޑަުށް ތާއީދުުކރެވޭ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަްނ އުޅޭ ވާހަަކއަކީޝާހިދު އެ ދެއްކެވި ވާހަކަ

ރައްޔިތުން  ،ބުނެގެންވިދާޅުވިހެން ރައްޔިުތން ބަސް އެ ،ދާއިރުވެގެްނ މި މަޤާމުތައް މަދުކުރަންބެހޭ ބިލުގައި މިހެން އޮ

އިރު މަުށް ވީގޮތް ކަ ނޫނުއަސާސީން ވިްސނާފައި އޮތްޤާ އީއެ ،މަުށްއިންތިޚާބުެވގެން ރަްއޔިތުންގެ ކަންކަން ނިންމު ތެރެއަުށް

ިސާޔސީ މަޤާމުތައް ހެސްކިޔާފައި ، ަކއުންިސލަރުންނަކީ. އެހެންވީމާ ޯލކަލް ކުރެިވގެން އަންނަ ބައެއްއެގޮތަުށް އިންތިޚާބު

އިޞްލާޙަކުން ވެސް ިސވިލް  އަދި ޭއެގއިތުރަުށް ިސވިލް ސަރވިސް ގާނޫނަުށް ގެންެނވި  ،މިހާރުވެސް އިތުުރވަމުންދާއިރު

ބަސް ބުނީމަ ނޫނިއްޔާ ނުދެވޭ މަޤާމުތަކަކުަށް ނސަރވިްސގެ މަޤާމުތަކަކީ ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުވަތަ ސަރުކާރުން އާ

 މީހުން މަދުކުރުމުަށް  ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރުމަުށް އިންތިޚާބުކުރާކޮުށްގެން ރައްޔިތުން ރައްޔިތުންގެ އިންިތޚާބު ،ދާއިރުހަ

ން މި ތަނުަގއި އެބަ ގިނައި ނުކުެރޭވ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުށްޞްލާަޙކަުށް ައޅުގަނަޑކަުށް ތާއީެދއް ުށަހެޅިފައިވާ އިހު

ލިެޔވިފަިއ  އިނޫނުއަސާސީގަ އިންތިޚާބުކުރާ ވާހަކަ ޤާ ، މަޤާމުގެ ާވހަކަ ތިން އަހަރަުށް ލޯކަލް ކައުންސިުލގެއިިވގެންދޭ، 

ކުގައި މީހުްނ ތަތުގައި މިހާރު އިންތިޚާބީ މަޤާމުތަނަުށް ހުުށަހަޅުއްވާ ާވހަކަ. ޙަޤީޤަ މިުމއްދަތު އިތުރުކުަރން  ،އޮތީމައޭ

ބޭނުންކޮުށްެގްނ  އަޣްލަބިއްޔަތު މި ތަންތާނގެ އެ މީހުންގެ  ،ނެތިގެންއައިމަ ރައްިޔތުން މަތިން ހަނދާންއިންތިޚާބުެވގެން 

އަހަރު ވަންދެން ބާއްާވކަުށް.  5ވެސް އިންތިޚާބީ މަޤާމެއް ކަންކަން ކުރާ ގޮތުން ރަްއޔިުތން ބޭނުމެއް ނުވޭ މިހާރު އެއް

ގޮތަުށް މިކަން ކުރަނީ. އަދި އަހަރު ވެސް ގިނަ ކަމަުށް. އެހެންވީމާ، މި 3ދެކެނީ މިހާރު މިހާރު ޙަޤީޤަތުގައި ރަްއޔިތުން 

 ،ބިލު ބަލައިގަތް، ބިލު އެއިއްޔެ މިތާ މި ފާސްކުރި ގާނޫނު،  މިހާރު މިސާލަކަުށް ،އިތުރަުށް ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީއޭގެ 

އްަދއެއް ެނގުމަާކ ވަނަ މާއްދާަގއި އެ އޮންނަނީ ދައުލަތުގެ ހު 32ނޫނުއަސާސީގެ ބިލު ޤާ ޮއތްމިހާރު ކޮމިޓީން ފާސްވެފައި 

ގާނޫނު ކިޔާފައި  ލިބިެގން ނޫނިއްޔާ. އެހެން އޮއްވާ ފުލުސް އޮފީހުގެ ލިޔުމުން ހުއްދަކުރުމުގެ ޙައްޤު ދީފަރާނުލާ މުޒާހަ

އިން ވަނަ މާއްދާ  28ވަނަ މާްއދާއާއި  27ައދި މީގެކުރިން އަބުރާ ބެހޭ ގާނޫނޭ ކިޔާފައި ކުރެވޭ ކަމަުށް ވަންޏާ، ފާސް

ސީދާ ކަންތަްއތަކަުށް ެވސް ހަމަ ސާފުބުނި ނުޖެހޭނެ ކަމަުށް މަސްދަރު ހާމަކުރަން ، ދީފަިއވާ މިިނަވންކަމާއި ނޫސްވެރިކަމަުށް

އޮތް އަޣްލަބިއްޔަތު  ތާ މިއިތުރަުށް މިތާ ބޭފުޅުން މި  ން އަހަރަުށް ވުރެ މުަށް ވަންޏާ ތިންނަވާ ކަގެހުން ބަދަލުބަ
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 އިތުރަުށް އެ ނަވަިއގެން ތިން އަހަރަުށް ވުރެކުރައްަވއިގެން ދެްއވަްނ ބޭނުންފުޅު ކަމުަށް ވަންޏާ ގާނޫނަުށް ގެންބޭނުން

ނޫނުއަސާސީަގއި ެއއްެޗއް ލިޔެފައި ތް ކަމެއް. އެއީ ަހމަ ސާފުސީދާ ބަހުން ޤާ ވެސް ނެއިތުރުކުރަްއވާނެ ކަމީ ޝަްއެކއް 

އެހެންވީމާ، ެއއީ ހަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ  .ކަންަކން ކުރައްވާތީ  ގޮތަުށް ގާނޫުނތައް ފާސްކުރަްއަވއިގެން އެ ނޫން ،އޮްއވާ

އޮތް  ހާރުކަމަުށް ވަންޏާ ރައްޔިތުންގެ އަތުަގއި މި ައހަރަުށް އެ ބަދަލުކުރައްވަން ޭބނުންފުޅު 5ވާހަަކއެކޭ. އްކަވާ ހަމަ ދަ

 މި މަޖިލހުން އޭތި ުށް ކޮންމެވެސް ހުއްޖަތެއް ަދއްަކއި،އަސާސީ ަޙއްޤުތައް ިނގުޅަިއަގންނަމުން ވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަ 

ވެަފިއ ތިއްބަވާ ކައުންސިލަރުންނުަށް ައޅުގަނުޑ މިހާރުވެސް އިންތިޚާބު. އެހެންވީމާ، އަހަރަުށް ަހދާނޭ 5ފާސްކޮުށްގެން 

ނުކުރަނީއޭ ިކޔަިއގެން އެ ުތރުއަހަރަުށް އޭތި އި 3ގަނޑުމެންެގ މަތި އަުޅްއވަިއގެން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ައޅު 

ިއ ނޫނުއަާސސީގަ ނުއަސާސީަގއި ލިެޔވިފައި އޮތަސް، ޤާނޫކޮންމެ ގޮަތކަުށް ޤާއެ ބޭނުންފުޅު ކަންތައް ދަްއކަވަނީ ވާހަކަފުޅު

ނަވަމުން ގެންއެބަ ބަދަލުތައް  ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ުށް އެސީއަ ނޫނުއަސާއެ އޮންނަ އަޣްލަބިއްޔަތު ނުލިބޭތީ ގާނޫނަކުން ޤާ

އެގޮތަުށް އެކަން ކުަރއްވާނޭ. ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް  ،ނަމަ އެގޮަތުށް އެކަން ކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުގެންދަަވއޭ. އެހެންވީމާ، 

 ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫއަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 ނާޡިމަުށް.  މުޙައްމަދު

 

 ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ުްށ ( އަޚާބާ ބެހޭ ގާނޫނުލުތަުކގެ އިންތިލޯކަލް ަކއުންސި) 2010/10ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙަުށް އަުޅަގނޑު ވެސް އެހާ ބޮޑަުށް ތާއީދުުނކުރެވޭީތވެ އަުޅގަނޑަުށް ވެސް ފެންނަ އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން 

 ،ރަުށްރަުުށގެ ގެދަނީ އަުޅގަނޑުމެން އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ފެންނަމުން މި .ުށް އެދުނީ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްފުރުޞަތަކަ

ަވގުުތ ސަރުކާުރގެ ދައުލަތުން ޚަަރދުކޮުށްގެން ވަޒީާފއެްއގެ ގޮުތަގއި ލިބިފަިއވާ އެތަްއ ބަިއވަރު  ުށްރަުުށގެ މިރާއްޖޭގެ ރަ

މި  ،ގޮތުަގއި. އަުޅގަނޑަުށް މީތި ގަބޫލުކުރަން ގެބައެްއގެ ަވޒީފާ ގެއްިލގެންދާ ބިލެއްގެ ގޮުތަގއި ނުވަތަ ިއޞްލާޙެއް

 ހާސް މީހުންގެ އާބާދީގެ ދަުށުގެ އާބާދީއަުށް ތިންގޮުތން ވިްއޔާ  ގާނޫނު ބުނާ އިޞްލާޙު ގަބޫުލކުރަން ވަރަުްށ އުނދަގޫ. މި

. އެހެންވީާމ، ނީރާއްޖޭގައި ެއވަރުގެ ދެތިންހަތަރު ރަުށް އުޅޭ މި .ވަނީ ކައުންސިލަރުން ހަމަޖައްސާ ގޮތަުށް ބުނެފައި މިތިން 

ހާސް ވަޒީފާ އުނިކުރަމުންދާ  95 ،ބަދަލުގައި ހާސް ަވޒީފާ ދިނުމުގެ 95ފެންނަނީ މި ސަރުކާރުގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

އިސްދަުށަުްށ  ،ތިރިކޮުށްލައިގެން  ،ރައްޔިތުންނޭ ކިަޔއިގެން ކުރިަމއްޗަުށް ދެއަތް ވަުށްކޮުށްލަިއގެން ،މަންޒަރު. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް

ސާސީން ިދވެހި ނޫނުއަޤާދިަޔއީ  ޖަހާލައިގެން އިޚްލާޞްތެރިކަާމ އެކު ވާހަކަދަްއކާއިުރަގއި އިްއޔެ ފާސްެވގެން މި
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ވަނަ 32ރައްޔިތުންނަުށް ލިބިދީފައިވާ ޮބޑު ޙައްޤެއް ނިުގޅަިއގަނެިވގެްނދިޔަ މަންޒަރު. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލާނަން 

ވަނަ މާއްދާގެ ަޙއްޤަުށް 29 އާިއ،ވަނަ މާއްދާ 28 އި،ވަނަ މާްއދާއ27ާއޭެގކުރިން ފާސްކުެރވުނު ބިލަކުން  .މާއްދާ

 ބުނެ މިއަދު މި ންވީމާ، ަރއްޔިތުްނގެ ޙައްުޤަގއޭފެންނަނީ. އެހެ މި މެންނަުށްޒަުރ އަުޅގަނޑުމަންއަރަިއގަނެިވގެންދިޔަ 

 ،މި ބިލުން ވެސް މި އެނގެނީ ނޫން. މިއަދު ދައްކާ ވާހަަކއަކީ ިމއީ އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ވާހަކަެއއް

 ުށުގެ މީސްމީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ައޅާލުން ނެތްކަން. މި ނުވަަތ ރަ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަުށްރަުށުގެ ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި

 ރަުށްރަުށުގެ  ،ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި ތިބި ބޭފުޅުންނަުށް އާމްދަނީ ބޮޑުވާ ގޮތަުށް ކަންކޮުށްފައި ،ބޭފުޅުން

ދަނީ. ދެން ބައެއް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ދޭހަވެގެންން މި އިޞްލާޙުން އާދަިއގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ނިކަމެތި ކޮުށްލަ

ކަމެްއގެ ގޮުތގައި. އަުޅގަނޑުމެން ރަުށްރަުށުެގ  ލީމީ ބޭފުޅުން ގެންނަންެވގެން ކުރާ ޢުތަ ،ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރަްއވައިފި 

އަުޅގަނުޑ  ،ބިލު ބޭފުޅުން. މިގޮތުންޤާލީމީ ޢުގިނަ ޭބފުޅުންނަކީ ތަ ހޮވިފައި ތިބި އާއްމު ،ކައުންސިލުތަކަުށް އިންތިޚާބުވެ

އިރުގައި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަުްށ އިބިމެންބަރުން  6އި އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ަކއުންސިލުގަ  ހދ. ،ލާނަންފާހަގަކޮުށް

މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އަޮތޅު ކައުންސިލަުްށ  އި،ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ަކއުންސިލަުށް ހޮވުނު މެންބަރާ އި،ހޮވުނު މެންބަރާ

. ހެން ވަޒީފާއަކަުށް ރުޖޫޢަވެފައަިއސް އެ  އިދީފަކޮުށް އަމިއްލައަުށް އިސްތިއުފާދޫ މު ޤާވަގުތު ވަނީ މަ ހޮވުނު މެންބަރު މި

ބޭފުޅުްނގެ ގާނޫނުން  ކުރަމުންދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް، އެމަސަްއަކތް އިއެކު ިމކަމުގަ  ގެ އުއްީމދުތަކާބޭފުޅުން އެ ،ސަބަބަކީ

ފާ ގައި ަވޒީތަކު ޓުސޯައއިްސ މިހާރު ރި އިފަތަން ދޫކޮުށް ،އެތައް ަޙއްޤުތަެކއް ނިގުޅަިއގަތީމަ މާސްޫޔސްވެ  ލިބިދޭ

ންވީމާ، މި ބޭފުޅުންނަުށް. އެހެ ދަނީ އެ ލިބެމުން އެ އާމްދަނީގެ ދެގުނަ އާމްދަނީ ލިބޭ ިއންމި ވަޒީފާ. އަދާކުރަމުންދަނީ

ދަލުތަކުން ބަ ވާނުވާ ނޭނގި ގެނެވެމުންދާ ހުމަކީ މި ގާނޫނަުށް ގެނެވެމުންދާ،ޖެ ްނނަންޖެހުނުއައުއްމީދުތައް ހާސިލުނުވެ 

ފަހުން  ދޭން ދަތިވާތީވެ. އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ވަރަުށްރާތްތަކަުށް ޚިދުމަތްއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޚިދުމަތްދޭންވާ ފަ

ނުދީގެްނ ންސިލުން ހުއްދައަތޮޅު ގަމުަގއި ބިން ދޫކުރުމަުށް ކައު ާރއްޖޭގެ އެންމެ ބިންބޮޑު އެއް ރަުށް ލ. ،އަުޑއިިވގެންދިޔަ

ދަންނަވަނީ.  . މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ލިބިގެން ނޫން ގޮތަކަުށް ބިން ދޫކުރެވެން ނެތް ވާހަކަ މިކުރާ ހިސާބަުށް ދިޔަމުޒާހަރާ

ގޮުތގައި ލާމަރުަކޒީ ާގނޫނުން ކައުންސިލަުށް އެ ބާރު ލިބިގެންވޭ. އެހެންނަމަވެސް،  އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރާ

ނިކަމެތިން  ،ދަނީ ރައްޔިތުން ރު ވެރިކަމުަގއި ބާރުފޯުރވަމުން މިތާޚްދުމުޚުމި  ިއ،ވެސް މިނިސްްޓރީން ނަގަ މިހާރު އެ ބާރު

ނާނެ. ންގާނޫނަކަުށް ތާއީދުކުރެޭވކަުށް ނޯ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މިހެން އަންނަ .ުށް ޓަކައި. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްކުރުމަނިކަމެތި

 މަުށް އުފައްދާފައިވާ ޕާީޓއެއް...ލާބަ ހޯދައިދިނު އިއެްމ.ޑީ.ޕީއަކީ ަރއްޔިތުންނަުށް ހެވާ ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާީޓއަކީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ކަނަޑއެިޅފައިވާ ވަގުތު މިހާރު ހަމަވެަފއި ވަނީ. އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 ،ޙުސައިން ހުުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ދުސަޢު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ ނގިލީވިލި ،ގެ ދަުށުން ސަރުކާުރގެ ަފރާތުނ6.1ް
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ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ބަހުްސެގ ުށް އިޞްލާޙު( އަންސިލުަތކުގެ އިންިތޚާބުގެ ގާނޫނުލޯކަލް ކައު) 2010/10ގާނޫނު ނަންބަރު 

ދަންނަވާނެ ވާހަަކ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ބިލު މަޖިލީހަުށް ބަލައިގަންނަން ފެނޭތޯ މިއަދުގެ ވޯުޓގެ ގަީޑަގއި ވޯޓަުށް 

 ވާލަން.ދަންނަ

 

 .ކަންކަން ހުުށަހަޅާ  . ކޮމިޓީތަކުން 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަންކޮމި އަުށް، 7ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު  އަޅުގަނޑު މިހާރު މި

ން މަޖިލީހުަށް ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަުށުން ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހ129ުނޫނުއަސާީސގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ  -7.1

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ގެ ދަުށުން 129ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ،ގެ ނަންފުޅަުށްޒް ވާ މިނިްސޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޢައްޔަންކުަރއްވާަފއި

ުރ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަުށް ޓަަކއި ފޮނުވާފަިއވާ މައްސަލަ ސަުރކާރުގެ މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިްނވަ

ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް  2016 ަގސްޓްއޮ 15ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ިރޕޯޓު  އި ރާސާކުރައްވަ ބަލާ ކޮމިޓީން ދި

ރިޕޯޓު މަޖިލީހުަށް  މި ... )ވަގުުތކޮޅަަކުށްފަހު(ދާއިރާގެ ެދއްވާނީ ހޯަރފުުށީއިރިޕޯޓު މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅުއްވަ ފޮނުވުނު. މި

 ރަޝީދު. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ރިޔާޟް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ދާއިރާގެ  ެދްއވާނީ ވިލުުފުށީއިހުުށަހަޅުއްވަ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ

ސަރުކާުރގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ލައިުކމް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޢަ ` އައްސަލާމް

އާދެ!  ،ަވނަ މާއްދާގެ ދަުށުނ129ްގެ ނޫނުއަސާސީ ޤާ ،ރިޕޯޓަކީ މިއީ އޮތް ކުރަްއވާފައި މިމިއަދު އެޖެންޑާޓީން ބަލާ ކޮމި

ގޮތުަގއި  ގެފޮނުާވ މައްސަލަތަުކގެ ތެރޭަގއި ޮފނުވާ މައްސަަލއެއް ފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޒީރުްނ ޢައްޔަންކުރުމަުށް 

ހާރު އޮންނާނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް މިގޮުތގެ ރިޕޯޓު  ލަ ނިންމިފޮނުވާފައި އޮތް. އެހެންކަމުްނ، މި މައްސަ

ަވގުތު ަވޑަިއގެން ިތއްބެވި  މި ކޮމިީޓއަުށް އެ  ،ހޯމް މިނިްސޓަރު ކަމަުށް ބޭފުޅެްއގެ ނަން ފޮނުއްވުމުންލިބިވަޑަިއގެންފަ. 

މެންބަރަކު  1ގެ ތެރެއިން ތެރި މެންބަރުންއިްއޒަތް 7އަދި  ،އްރިރާ އެުކގައި ޤަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މުއިްއޒަ 8

ން، . އެހެންކަމުންބަރުންގެ ވޯޓާ އެުކގައި މި ނަމަުށް ވަނީ ރުހުން ދެއްވާފަދެން ތިބި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެ އިފިޔަވަ

ލީހުގައި މަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ފޮނުއްވާފަިއވާ ަނމަުށް މިއަދު މި މަޖިޤާޒްކަމުގެ މައާމިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެ

ނޫނުއަސާސީން ޤާވި ބޭފުޅަކަުށް ރުހުން ދިނުމަކީ ުމގައި ހުންނެޤާގެ މަޒްވަގުތު ހޯމް އެފެއާ  ރުހުން ލިބިގެންދިޔުމަކީ ެއއީ މި 

ނަމަުށް. އެހެންކަމުން،  ފައިވާކަމެއް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ފޮނުވާ އޮންނަ އިއަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަުށް ލާިޒމުކޮުށްފަ
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މަުށް އަޅުގަނޑުމެން މި ޢައްޔަންުކރާ ބޭފުޅާއަުށް މި މަޖިލީހުން ރުހުން ލިބިގެންދާއިރުގައި ިމ ޤާގެ މަޒް އާމިއަދު ހޯމް އެފެ

ދުވަހު ަވޑަިއެގން މި މަސައްކަތް ކޮުށްދެއްިވ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަކީ  ކޮމިޓީގައި އެ

ސަރުކާރު މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގައި ވަރަުށް ބޮޑު އުފަލެއް. އަދި  އަޅުގަނޑަުށް ލިބޭ ވަރަުށް

 ކަންކަން ކުރެވެމުން ބާރު ސްޕީޑެއްަގއި މި ،އަދި މިހެން އަންނަ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ވަރަުށް އަވަސް  ،ހީވާގިކަމާ ެއުކގައި 

ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  . އެހެންކަުމން، އެގިކަމުންިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ހީވާ ނީ އެ ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވާވެގެންދެމި 

ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދެެކން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި އަދި މި ރިޕޯޓު ހުުށަހެޅިއްޖެ ،މެންބަރުންނަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން

 ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ ލުފުުށީވިއްރިރު، ޤަ. އަދި ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްެތރި މުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ުޔމަުށް ޓަކައި ކޮމިޓީތަކުަގިއ ގެންދިމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުށްރަޝީދަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ކޮ ރިޔާޟް

. ންނަވަންގެްނދަވާ ބުރަ މަސައްކަތަުށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީގައި ޝުކުރު ދައްރިރުން ކުރައްވަމުންޤަމު

ކޮމިޓީތަކުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރަްއވާ މަަސއްކަތް ވެްސ  އި،އެއާެއކުަގއި މަޖިލީހުގެ ިއދާރީ މުވަްއޒަފުންނާހަމަ

 30ވަގުތު  ލަލާނަން. ޖުމުއިފަިއވާ ަވގުތު ައޅުގަނޑު ދަންަނވަ ކުރުމަުށް ކަނޑައެޅިކުރަން. މި މައްސަލަިއެގ ބަހުސްފާހަގަ

މިނެޓު. މިއީ މަޖިލީހުގައި އާއްމުކޮުށް މި ރިޕޯޓުތަކުަށް  5ވަނީ  ޓީއަކަުށް ވެސް ކަނޑައެޅިަފއިމިނެޓު. ކޮންމެ ޕާ

ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ އުސޫލު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަުށް އެދިވަަޑއިގަތުމަުށް ަދންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

 ރަޝީދަުށް. ރިާޔޟް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ާރގެދާއި ވިލުފުުށީއަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ

ފްލޯގައި ގިނަ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ނޫޅުއްވާތީެވ  ވަގުތު މި  އިއަުޅގަނޑަުށް ހީވަނީ މި މަޖިލީހުގައިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ދެމުންދާއިރުގަިއ މި މަޖިލީހުގެ ަމޖިލީހުން ބޭފުޅަކަުށް ރުހުން، ތީހެން. އެހެންވީމާމިއަުށް ވާހަކަަދއްަކވާނެ ބޭފުަޅކު ނެ

 ،ރުތަކެއް ހުރެދާނެ. ެއގޮތުންޢޫ ންނަމަ ހާމަކޮުށްލަން ބޭނުންވާ ޝުނޫ ،މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުްނ ބުނެލަން ބޭނުންވާ

އަދި ހޯމް  ،އި ިމއަދު މި ރުހުންދޭ މައްސަލަިއގައި ތަނުގަ މެންބަރެްއެގ ހައިސިްއޔަތުން ައޅުގަނުޑ މި ދާއިާރގެ ވިލުފުުށީ

ހާލަތަުށް ބަލާއިރުަގއި  އަދި މިއަދުގެ ،ބިލުޤާކަމަުށް ވަރަުށް  މިނިސްޓަރަކަުށް މި ވަޑަިއގަންނަވާ އަޒްލީން އަޙްމަދަކީ މިއީ މި 

ބާރުތަކުން ރައްޔިތުންނަުށް އަދި ސަލާމަީތ  ާޔއި،އިމުކުރުމުގަޤާޢަދުލުއިންޞާފު  ؛ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހިރަ މައްސަލަތަކަުށް

ހޯމް މިނިސްޓަރެްއެގ  ،ފޯރުކޮުށްދެއްވަމުންގެންދާ ޚިުދމަތްތައް އިތުރަުށް ހަރުދަނާުކރުމަުށް ޓަކައި އެ މަަސއްަކތް

ކުރިން  ަކން އެ ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑަުްށ އެބައޮތް. އަދި މީގެްއޔަތު އަދާކުރެވިދާނެ ބޭފުޅެއްހައިސިއްޔަތުން އެ މަސްއޫލި 
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ތަުށް ބަލާއިރުގައި މިދެންނެިވ އުމަުށް ކޮުށްދެއްވާފައި ހުރި ޚިދުމަޤައަދި މި  ިއ،ނު ކުރައްވާަފއި ހުރި މަސައްކަތާއެ މަނިކުފާ

އެަބހުރި. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނުޑމެން އެދެނީ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ  މަނިކުފާުނގެ ބިލުކަން އެޤާ މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުރުުމގެ 

އަދި ސިޔާސީ ަވކި ފިކުރެްއެގ  އި،ބޮޑު މައްސަލައަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ މަގުތައް ހަލަބޮލިކުރުމާ މިއަދު ކަންބޮޑުވެފަިއވާ އެންމެ

ކުރާ މަސައްކަތް. މިހިރަ ކަންތައްތަކަުށް ފިޔަވަޅުަތކެްއ  ބަޔަކު ނިކުމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ައމަންއަމާންކަން ނަގާލުމަުށް ޓަކައި މި

ވެސް ރައްކާތެިރކަމާ އެުކގައި އުެޅވޭނެ މަގު  މަޢުގައި ޮކންމެ މީހަކަުށްމިކަްނކަން ޙައްލުކުރުމަުްށ ޓަކައި މި މުޖުތަ ،އެޅި

މަގުތައް މަތީގައި ހިންގަމުންގެންދާ ނޭދެޭވ  އަދި ޚާއްޞަކޮުށް މާލޭގެ ،ތަނަވަސްވެަފއި އޮންނަންޖެހޭ އެބަ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ކެއް އަޅަންޖެހޭ ކަަމުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ވުރެ ރަނގަުޅ ފިޔަވަޅުތަ  ބައެއް ޢަމަލުތައް ހުްއޓުވުމަުށް ޓަކައި މިހާރަުށް

 ގަިޑއިރު ތިެބގެން 24މީހަކު ިޑުއޓީއަުށް  ތަނަކީ ކެމެރާ ބަހައްޓަިއގެން ދެ މާލެއަކީ ވަރަުށް ކުަޑކުޑަ ތަނެއް. މި ،އެގޮތުން

ހާސް  ތިންކަމެއް  ކަމެއް ބެލޭވަުރެގ ކުޑަުކޑަ ތަނެއް. އެހެްނވީމާ، މިވަރު ވެސް ރާއްޭޖގެ މަގުތަުކަގއި ހިނގާ ހުރިހާ

 ކަމީ ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން ކަންޮބޑުވާންޖެހޭމުއައްސަާސައކުން ނުބެލެހެއްޓޭ ސަތޭކަ މީހުން ތިބޭފަސް ދެ ހާސް  ،މީހުން

އަދި ފުލުހުން ކުރާ  ،ަދއިދެްއވުމަކީއްކަްނތައްތަކަުށް ޙައްލު ހޯ މި ؛ހުރި މައްސަލަތައް ކަމެއް. އެހެންވީާމ، މިހެން

އެހެންމެ މި ސަރުކާރު ބޮުޑ ޒިންމާެއއް. އަިދ ހަމަ އްަޞކޮުށް ެބއްލެވުމަީކ ހޯމް މިނިސްޓަރުެގ ވަރަުށްމަސައްކަތްތަްއ ޚާ

އެކި ނަންނަމުގައި  އި،ކަންކޮޅުަތކުަގއި އެކި ކަހަލަ ނަންނަމުގައި ޕޮލިސް ސްޭޓަޝންތަކާ ފަހުން ިދވެހިރާއްޖޭގެ ެއކި  އައި

ން ސަރުކާރުން އެބަ ވަރަުށް ރަނގަުޅ ޚިދުމަތްތަކެއް ރަްއޔިތުންނުަށް ތަންތަނުން ދައުލަތު އެ  ،އެކި މުައއްސަސާަތއް ހެދި

ތަންތަްނ  މި ކާއިޅުތަުކަގއި ޕޮލިސް ްސޓޭޝަންތަގޮތުން ރާއްޭޖގެ ގިަނ ކަންކޮ ގެފޯރުކޮުށްދެމުންދޭ. އޭގެ ނަތީޖާއެއް 

އަދި މަސްތުވާަތކެތި  ،ަޔކަންކުުށްކުރުން މަދުެވގެންދި ގައިތަންތަނު އިމުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެޤާފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 

ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ދަުށަުށް ދާކަން އެއީ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ރެކޯޑުތަކުން އެނގެން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. ހަަމ 

ތަންތަނުގައި ތިބި މައިންބަފައިން  އިމުކުރި ފަހުން އެޤާދާއިރާަގއި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޔަޤީނުންވެސް އަުޅގަނޑު ނިްސބަތްވާ 

ައލަުށް އެކަން އިތުރުވެގެންނުޭދ ، މެއް އަތުވެއްޖެ. މީގެ މާނައަކީރިން އަޅުގަނޑުމެން ކައިރީ ުކރަމުންދާ ޝަކުވާތަކަުށް ނިމުކު

ވެސް މިހާރު އެކަންކަން  ކުރަމުން އައި ކުދިން ތައް އައިސްަފއޭ އޮތީ. ުކރިން އެކަންބޮޑެތި ކޮންޓްރޯލް އެކަމަުށް ވަރަުށް

ދަނީ ބަދަލުވަމުން. މިއީ މިއަދު ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިންާނއި  ނުންތެރި ބައެއްގެ ގޮުތގައި އެބޭ ުށްމުޖުތަމަޢަ އި،ހުއްޓާލަ

ރަނގަުޅ  ،އަދި މި ސަރުާކރުގެ ިސޔާސަތު ،ގޮުތގައި  ގެ އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރު ކުރަްއވާ މަސަްއކަތުެގ ނަތީޖާއެއް 

ބަދަލެއްކަން އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރަން. ައޅުގަނޑުމެްނ ކުަރއްވާ މަަސއްކަުތގެ ސަބަބުން އަންނަ  ސިޔާސަތެްއގެ ދަުށުން މި

އަިދވެސް މިހާރުވެސް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ނުލިބި ހުރި ތަންތަނަުށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ އަވަސް ފުރުޞަތެްއ  ،އެދެނީ

ތަމްސީލުކުާރ  ދާއިރާ ލުފުުށީރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ވި ެވސް  އިމުެވގެންދިޔުން. އެކަން ކޮުްށދެއްވުމަުށް އަުޅގަނޑު މިއަދު ޤާ

މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން މިއަދުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރަުށް ހަމަ ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި މިއަުދ 

ގިނަ  ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަުށް ޓަކައި މި މަޖިލީހުން ވެސް ވަރަުށް މި ،މި ހިނގަމުންދާ ނޭދެވޭ ބައެއް ކަންތައްތައް 
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ގެނެސްގެން ތަފާތު ާގނޫނުތަކަުށް ބަދަލު އަދި މިނޫންވެސް އި،މުގެ ގާނޫނާ އުޅުއް ކުރަމުން އެބަ ގެންދޭ. އެްއވެ ކަތްތަކެ މަސައް

 އެ ،ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް އިތުރަުށް ހަރުދަނާކުރުމަުށް ޓަކައި ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަމަންއަމާންަކން ދެމެހެއްޓުމުަށް ޓަކައި

ވެސް އަދި މިނޫން އިބޭބޭފުޅުންނަުށް ދޭންޖެހޭ ބަޖެޓާ އެ ،އިމުކުރުމަުށް ޓަަކއިޤާލަތްތައް ސީބޭފުޅުންނަުށް ދެއްވަންޖެހޭ ވަ

ަސސާ އިތުރަުށް ދަނީ އެްއދުވަހުން އަނެއްދުވަހަުށް ފޯުރކޮުށްދެމުން. އެހެންކަމުން، އެ މުއައް ލަތްތައް މިސީވަ

ޮބޑު ތަފާތު  ،ކީ މިއަދު ބޮޑު އަުޣލަބިއްޔަތަކުންުއއްމީދެއް. ައޅުގަނުޑގެ ުއއްމީދަ ކުރާމަކީ އަުޅގަނޑު އުހަރުދަނާވެގެންދި

ން. ޝުކުިރއްޔާ އުންކުރާ ބޭފުޅާ ޢަްއޔަންެވގެންދިމަުށް މިއަދު އަުޅގަނުޑމެން ޢައްޔަޤާމަހޯމް މިނިސްޓަރުގެ  ނަތީޖާއަކުން

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫއަުރވަނީ  މިހާރު ފުުރޞަތު މި ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު

 އަދާލަތު ޕާޓީގެ ފުރުޞަތު. ،ނަޢީމަުށް އަނާރާ

 

 ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ޅިފައިވާއިރު އަޅުގަނުޑ މަުށް މިއަދު ނަން ހުުށަހެޤާ. އާދެ! ހޯމް މިނިސްޓަރެއްގެ މަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

މިނިސްޓަރުން ވެްސ  ވުާޒރާތަކުގެ ޑަުށް އެބަ ސަރުކާރުގެބޮ ވަރަުށް  އޭއަުޅގަނުޑމެންނަުށް ފާހަގަކުރެވެ ،ދަންނަވާލަން އޮތީ

އަުޅަގނޑު ވެސް މިއީ ދާއިރާއެްއ  ،މުގައި ައޅުގަނޑުއުފާހަގަކުރެވޭ. ބަދަލުވަމުންދާދިބަދަލުވަމުންދާކަން އަޅުގަނޑަުްށ 

 ،މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްަޔތުން ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ،ކުރާ މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުންތަމްސީލު

 ،ދާއިރާަގއި ހިމެނިފައި ހުންނަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ހުންނަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ކުރިއަުށްިދޔުން އެދި

ފަހަރު ސިާޔސަތުތައް ެއބަ ބަދަލުވެގެންދޭ. އެގޮތުްނ  މިނިސްޓަރުން ބަދަލުވުމުން ބައެއް ،ބޮޑަުށް އެދެއޭ  ވަރަުށް ރައްޔިތުން

 ތަަރއްޤީ ބައެއް  އިއެފަދަ ސިޔާސަތުތައް ބަަދލުވީމާ ދާއިރާތަކަުށް އަންނަްނވާ ކުރިއެރުމާ، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން ހަމަ

ްނނަުށް ފެންނަމުންދޭ. އަޅުގަނުޑމެން ދާއިރާގެ ނޭކުރެންޫދގަިއ ތަން އަުޅގަނޑުމެ ފަހަރު އަންނަން ހުރަސްތަކެއް މެދުވެރިވާ

އަހަރު ހަމަ ފައިސާ ވެސް  ދެ އަދި  .ވަނީ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އޮންނަތާ ދެ އަހަރު މި ،ޖަލެއް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު

ޖަލުެގ  .ކުރަމުންދަނީ ވަނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މަޢުލޫމާތު ހޯދިއިރު ބޭރުން ހުރިހާ ތައްޔާރީތަކެއް ހިމެނިފައި

ެއކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓުަތްއ  ،ބޮޑަުށް ކުރިއެރުންަތއް ހޯދާފައި މެޓީރިއަލްސް ތަްއޔާރުކުރަމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، މިގޮތަުްށ މިހާ

ނޫން. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން  ކަމެއް ން ެއއީ ދާއިާރެގ ރައްޔިތުން ެއްއގޮތަކަުްށވެްސ އެދޭއުބީވެގެންދި 

ެއގޮތަުށް ބަޖެުޓގަިއ ހިމެނިފައި ހުންނަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް  ،ވަނީ ހަމަ އަލަުށް ޢަްއަޔންކުރެވޭ މިނިސްޓަރުންނަުށް ެވސްބޭނުން

ފައިދާހުރި ގޮތުަށް  އުމަުށާއި ަރއްޔިތުންަނުށް އެންމެޤައަދި . އްވުމަުށް ސަމާލުކަން ދެއްަވްއޗޭބޭފުޅުން ފުރިހަމަ ކޮުށްދެ ތި
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ޮބޑަުްށ  ދާއިާރެގ ރައްޔިތުން ވަރަުށް ގެކުެރްއވުން އެއީ އަުޅގަނޑުމެންޑަުށް މަސައްކަތްބޮ ޒިންމާ އަދާކުރެްއވުމަުށް ވަރަުށް 

 އެދުމެއް ކަުމގައި ދަންަނާވލަން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުުރޞަތަުށް. އެދޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ެގ ދަުށުން  129 ނޫުނއަސާީސގެޤާދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

ވަަނ 129ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ،ގެ ނަންފުޅަުށްޒްރ ޮއފް ހޯމް އެފެއާވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހަުށް ޢައްޔަންކުރަްއވާފަިއވާ މިނިސްޓަ

ސަރުކާުރެގ  ،މާއްދާގެ )ރ(ގެ ދަުށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަުށް ޓަކައި ފޮނުވާފަިއވާ މައްސަލަ

ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ.  އިރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަ މަސްއޫ

 މި ރިޕޯޓަުށް ވޯޓަުށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯޓު ގަީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވާލަން. 

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ  -7.2)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ައުށް. 7.2ޖެންޑާ އަިއޓަމު ދަނީ އެ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި -{7.2}

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ަގއި ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން، ބޭރު ޤައުމުތަކަުށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން  115ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކަމަުށް، މ. ކޮތަްނމާގޭ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  ކަނޑައެޅުމަުށް ަޓކަިއ ޖަޕާނަުށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑަައާޅ ސަފީރު

ޙުސައިން ޝަރީފް ޢައްޔަންކުެރއްވުމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަުށް އެިދވަަޑއިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

 15ރިޕޯޓު  ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މައްސަަލ، ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި

ގައި އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ  2016އޮގަްސޓް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގަިއ  115ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން، ބޭރު ޤައުމުތަކަުށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަުށް ޓަަކިއ ޖަޕާނަުށް ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ކޮތަންމާގޭ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް ޢައްޔަންކުރެްއވުމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ  ކަނޑައަޅާ ސަފީރު ކަމަުށް، މ.

މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަުށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ސިޓީފުޅު  ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ  ސަލާމަތު 

ރިޕޯޓަކީ. އަުޅގަނޑުމެން، ޤައުމީ ަސލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ިނންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މި

ވަރަުށް ރަނަގޅަުށް މަޝްވަާރުކރައްަވއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނުނީ، މުޙައްމަދު ޙުސައިްނ ޝަރީފަކީ މި ކަމަުށް ވަރަުށް 

ިކެއކި ވަޒީރުކަން ކުަރއްވާަފއިާވ ޤާބިލު، އަދި ދިވެހި ދައުލަތަުށް ވަރަުށް ގިނަ ދުވަހު ތަފާތު އެިކއެކި މަޤާމުތަކުގަިއ، އެ

ބޭފުޅަކަުށް ވާތީެވ، ައޅުގަނޑުމެން އިންޓަިވއުއަކާ ނުލާ އެ މަނިކުފާނުގެ ތަޢުލީމީ، ޢިލްމީ، ޤާބިލުކަމާއި، ނަޒާޙާތްތެިރކަމަުށް 

ޖޭގެ އެްއވެްސ ބަލާފައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ަގބޫލުކުރެވުނީ އެ މަނިކުފާނުގެ އެއްވެސް މައްސަަލއެއް ނެތް ކަމަުށް. ދިވެހިރާއް
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ޝަރްޢީ ކޯޓެްއގަިއ، އެްއވެްސ މުއައްސަާސެއއްަގއި މަްއސަލައެއް ނެތް ކަމަުށް އަުޅގަނޑުެމން ބެލިބެލުމުން ފެންނާތީވެ، 

އަޅުގަނޑުމެން ނިންމީ އިންޓަވިުއއަކާ ނުލާ އެ މަނިކުފާނުަށް ރުހުން ދިނުމަުށް. އެ ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން މި ވަނީ 

ޑު މި ރިޕޯޓު މި މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅަން. އަޅުގަނޑުމެްނގެ އެދުމަކީ، މި މަޖިލީހުގައި ރުހުން ދީފަ. އަޅުގަނ

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އެންމެހައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އެ މަނިކުފާނަުށް ރުހުން ދިނުމުަށް ވޯޓުދެްއވަން. ޝުކުިރއްާޔ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓު.  5މި ރިޕޯޓަުށް ވެސް ބަުހސްކުރުމަުށް ކަނަޑއެޅިފައި ވަީނ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަުށް ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝުކު

މިނެޓު. އަދި ހަމަ ވަކި ޕާޓީައކަުށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ވެސް  30ޖުމުލަ ވަގުތު ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ 

އަރުވަނީ  ތު މި ޞައަޅުގަނޑު ިމހާރު ފުރުރުޞަތަުށް އެދިވަޑަިއގަުތމަުށް ދަންނަވަން. މިނެޓު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފު 5

 ނާޡިމް ރަޝާދަުށް. ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުތުޅާދޫ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޡިމް ރަޝާދު

ސް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، ދައުލަތެްއ ަރއީޝުކުރިްއާޔ އިއްޒަތްތެރި . وبركاته هللا ورحمة عليكم المالس  `. 

އުފެދި، އެ ދައުލަުތގެ ތެރެއިން ސަރުކާރެއް އުފެދި، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ތަފާތު ވަޒީރުންާނއި، އަމީރުންނާިއ، ސަފީރުން 

ޔިތުންެގ މި ޢައްޔަންކުރަނީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްކުރުމަުށް ޓަކައި. ިދވެހި ރައް

އެންމެހައި ކަންތައްަތކުަގއި ެއ ބޭފުޅުން ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވުމަުށް ަޓކައި. އެހެންނަމަެވސް، ބަެއއް ކަންތައްަތުކގަިއ 

ސަފީރުންނާ؛ މިދެންނެވި ސަފީރުންނާއި ވަޒީރުން ބަެއއް ކަްނތައްތަުކގައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް އިުހމާލުވަމުންދާކަން އަޅުގަނުޑ 

އެކު ފާހަަގކުަރން. ހަމަ އެފަދައިން ވަރަުށް ިގނަ ކަންތައްތަުކގައި އެ ބޭފުޅުން ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ޢަމަލީ  ވަރަުށް ހިތާމަޔާ

ސިފައެްއގައި ަބއިވެިރވަމުންދާަކމީ ހަމަ އުފަލާ އެކު ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް. އެކަމަުށް ޓަަކއި ެއ ބޭފުޅުންނަުށް ހަމަ ޝުކުރު 

ވާލަން މި އުެޅނީ ވަރަުށް ހިތާމަވެރި ހާދިާސއެްއގެ ވާހަކަ، ދާދި ފަހުން ވެސް ދަންނަވާލަން. އާދެ، ައޅުގަނޑު ދަންނަ

ދިމާވި. ވޭތުވެިދޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ހިނަގއިދިޔަ ހާދިސާއެްއގެ ވާހަކަ. ކޮންމެގޮތެްއވިަޔސް ެވސް ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކު 

ގާލައިގެންުނވާނެ. ދިމާވި ހާދިސާއަީކ، މެލޭޝިާއެގ ވެސް ދިވެހި ދިދައަުށް އެބަޖެހޭ އިޙްތިރާމުކުރަން. އެ ދިދަިއގެ ަކރާމާތް ނަ

ޖޮހޯރބަރ އޯޕީލްގައި އޮތް ދިވެހި ދިދަ ނަގާފައި އޮތް ދިވެހި ކުންފުންޏެއްގެ ބޯޓެއް ބަޔަކު ހައިޖެކުކުރި މައްސަލަ. ިމ 

ހުރީ މެލޭޝިއާގައި މައްސަލަިއގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނެއް މެލޭޝިާއގައި ހުރީތީ، އެންމެ ކައިރި ހައިކޮމިޝަނެއް 

ކަމަުށް ވާތީ އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މެލޭޝިއާގައި ހުރި ހައިކޮމިޝަނަުށް މި ވާހަކަތައް އިންފޯމުކުރި. އަންގަމުންގެންދިޔަ. 

ހަމައެފަދައިން ބޯޓު ސަލާމަތްކުޮށް އެ ތަނުން ފުރުމާ އެކުަގއި ބޯޓު ހައިޖެކުކުރި މީހުން އަނެއްކާވެސް އިްނޒާރުދެމުންދިޔަީއ 
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ފައްތައިލާނެ ކަމަުށް. އާދެ، އިންސާނުންގެ ފުރާނައަކީ ވަރަުށް ކަރާމާތްތެރި އެއްެޗއް. އިންސާނުންތަކެްއގެ ފުރާނަޔާ  ބޯޓު

ކުޅެލާނެ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. ބޯޓެއް ފައްތައިލާނެ ވާހަކަ ބަޔަކު އިްނޒާރު މި ދެނީ. ައނެއްކާެވސް ދެވަނަ ފަހަރުަށް 

ނީ. މި ވާހަކަތައް ހަމަ އެ އިންޒާރު އައި ބީދައިން ިލޔެފައި ސިންގަޕޫުރގެ މެރިން ހައިޖެކުކުރާނެ ވާހަކަ މި ދައްަކމުންދަ

ޕޮލިހަުށާއި، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަހިއކޮމިޝަނަުށާއި، މެލޭިޝއާަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަހއިކޮިމޝަނަުށް ލިޔެފި. ަވގުތުން 

ން ޕޮލިހުން ގުުޅއްަވިއފި އެ ބޭފުޅުންނާ. ުގޅުްއވަިއ މިެނޓެއްހާއިރު ތެޭރގަިއ ސިންގަޕޫުރގެ މެރި 5ލިޔުނު. ހަމަ ލިޔުނުތާ 

މަސްދުވަސް ިމ ހާދިސާއަުށް ެވގެންދިޔައިރު ވެސް މެލޭޝިާއގަިއ ހުންނަ  1އެކަމަުށް އެޓެްނޑުެވއްޖެ. އެހެްނނަމަވެސް، 

ބޭފުޅުންނުަށް  ހައިކޮމިޝަނަރުގެ ފަރާތުން ހަމަ ޗުއްޕު ވެސް ބުނެނުލިއޭ މިއަދާ ހަމައަުށް އައިއިރު ވެްސ. ހަމައެކަނި އެ

ހީވާ ކަހަލަ، ތިމަންނަމެން މަޤާމުތަކަުށް ޢައްޔަންކޮުށްފަިއ މި ބައިތިއްބަނީ ބަނުޑކޮުށްޓާކަުށޭ. އެްއގޮތަކަުްށވެސް އެހެނެްއ 

ނޫން. ބަނޑުކޮުށްޓާކަުށް ނޫން. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ޚިުދމަތްކުރުމަުށް ޓަކައި ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން 

ރުންނާއި، ވަޒީރުންނާ ތަންތަނަުށް ޢައްޔަްނކުރަްއވާފައި މި ބައިިތއްބަނީ. ެއކަން ނުދަންނަ ވަޒީރުންނާއި، ސަފީރުންނާއި، އަމި

 ދެްއވާުށޭ ައޅުަގނޑު ދަންނަވަންޖެހެނީ. މި ދައްކަނީ ކުޑަުކޑަ ހާދިާސއެްއގެ ސަފީރުން ަވުގތުން އިސްތިޢުފާއަމީރުންނާއި، 

ލާނެ ވާހަކަ. ބަަޔކު ރަން އުޭޅ ވާަހކަ. ބޯެޓއް ފައްތައިކުބޯެޓއް ަހއިޖެކު  ވާހަެއއް ނޫން. ބޯެޓއް ހައިެޖކުކުރި ވާހަކަ.

 ގެ މިނެޓުއިރު 5ކަން. ވަގުތުން ޅަދާނައެ ބޭފުޅުންގެ ހުރި ކު !ބަލާބަލަ ؛އިންޒާރުދިން ވާހަކަ. ސިންގަޫޕރުގެ ޕޮލިހުންގެ ހުރި

ެއ  ދި ބޯުޓގެ އޯނަރަުށް ުގޅުްއވާފައި ންދިޔައީ. އަކުަރމުންނޭ ގެްޑވުާމއެކު ބޯޓުްނ ަވގުތުން ެޓކުތެރޭގަިއ އެކަމަުްށ އެޓެން

 ނީ ކީއްޯތ އަހާލިއްޔާ ަހއިކޮމިޝަންގެ ތިމަންނަމެން ތިކަމަުށް އެޓެންޑުެވްއޖައީމޭ. ކީއްޯތވާނީ ވާ ހާސްނުވާުޭށ، ،ވިދާޅުވަނީ 

ދެމުން. ބޭރުގަިއ ކުޑަމިނުން ހައިކޮމިޝަނުން ކޮުށްދޭންޖެހޭ ކުދިކުދި ކަންތައްަތއް ވެސް ދަނީ ނުކޮުށް އެންމެ ފަރާތުން؟

ކުރަންޖެހޭ ހިނދުގަިއ އެޓެސްޓުައއިޑެންޓިޓީ ާކުޑގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. މި ކާޑު ، އޭނަގެ ައއިޑީާކޑުދިރިއުޅޭ ރައްޔިަތކު 

 އެންމެ ފަސޭހައިން ެދވޭނީ ހައިކޮމިޝަނަކަުށް ނޫންތޯ. އޭތި އެޓެސްްޓކޮުށްދޭންޖެހޭ ނީ އެ ަޤުއމުގައި؟ ދާ ތޯއޭނަ ކޮންތާކަުށް

ވެސް ިތއީ ތިމަންނަމެންނާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ  މަފަދަ ކުޑަުކޑަ ޚިދުމަތަކަުށް ދިޔައިއެ ހައިކޮމިޝަނެއް ނޫްނތޯ؟ ފަރާތަކީ

ލަުތގެ ބަޖެޓުން އް. މިއީ ދިވެހި ދައުކެލާ. މިއީ ހިތާމަހުރި ކަންތައްތަރަްއޔިތުން އެތަނުން ބޭރުއަރުަވއި ކިޔާފައި އެބަ ދިވެހި

މި ދައްކަނީ.  މެންހައިކޮމިޝަންތަކުގެ ވާަހކަ އަޅުގަނޑު އް ޚަރަދުކޮުށްގެން ހިންގާ އެތައް މިލިޔަންމިލިޔަން ރުފިޔާއެ 

މި ދައްކަނީ. ވަޒީރުންގެ  މެންމި ދައްކަނީ. ސަފީރުންގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު  މެންހައިކޮމިޝަނަރުންގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު

ދައްކަނީ. މިއިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކީ ވެސް ެއ  މި މެންމި ދައްކަނީ. އަމީރުންގެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު މެންވާހަކަ އަުޅގަނޑު

ނެ ބޭފުޅުން. އެހެންނުވަންޏާ ަވގުތުން އިްސތިޢުފާދީފައި ވަޑަިއގެންނެވީަމ ބޭފުޅެއްގެ ވަޒީާފގެ ޒިންމާތަްއ އަދާކުރެވެންޖެހޭ

ކޮންފިޑެންސް މަޖިލީހުަށް ގެނަސްގެން އެ ބޭފުޅުން ނޯ ،ދެން މި ތަނަުށް . މިއީ ނޫންތޯ މިކަމުގެ ޙައްލަކީ؟ނޫންތޯނިމުނީ

ެއުކ ތިމަންނަމެން މިކަން ކުރަން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވަންޏާ  ިރވެތިކަމާ ،ނަގަިއގެން ބޭރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ީރއްޗަުށް

ބޫލުކުރަން ވަރަުށް ގިނަ ހައިކޮމިޝަންތަުކަގިއ އި. އަުޅގަނޑު ގަވަަޑއިގެންެނވީމަ ނިމުނީ. މިއީ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތް މިކަމުގަ 
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އެ ބޭފުޅުން  ،ދޭ. ހަމައެކަނި އެ ބޭފުޅުން ވަޒީާފއަަކުށް ވާންޖެހޭނީމަސަްއކަތްތައް ހިނގަމުން އެބަ ޅަުށްވަރަުށް ރަނގަ

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް  ކުރުމެއް ނޫން. އެންމެ އިސް ވާޖިބަކަުށް ވާންޖެހޭނީުށް ވާންޖެހޭނެ ސަރުކާރު ޕްރޮމޯޓުވާޖިބަކަ

ކުރެވޭ ކަމުަށް ވަންޏާ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނުދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތް ކުރުން.ޚިދުމަތް

ނުދޭ ކަމަުށް ވަންާޏ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތް ގެންދާ މިފަދަ ތަންތަނުންން ޓެކްްސ ނަަގިއގެން ހިންގަމުންއަތު

އި ޖަޕާނަުށް މި ގޮުތގަ ޫބލުކުރާގަ މުގެ ޭބނުމެއް ނެތޭ. އަުޅގަނޑުތަންތަން އުފެއްދުއެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ެއގޮތަުްށ 

އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އެ މަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން هللا ނުދާނެ. މިފަދަ ކަންތައްތަކެއް ފެނިގެން ސަފީރު ފަރާުތން ޢައްޔަންކުެރވޭ

ވި ތަން. އާދެ، ދެއް ފެންނާނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނުަށް، ދިވެހި ޤައުމަުށް އެންމެ ފައިދާހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ

 .وبركاته هللا ورحمة عليكم الموالس  ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރުޞަތުަށް އަުޅގަނޑު ބަލައިލަން ޭބނުން އެހެން ޕާޓީއެްއގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރަކު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައި  115ރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫދިުޝކުިރއްޔާ.  އެދިަވޑަިއގަންނަވާތޯ.

ވެހިރާއްޖެއިން ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން، ބޭރު ޤައުމުތަކަުށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަުށް ޓަަކިއ ޖަޕާނަުށް ދި

ޝަރީފް ޢައްޔަންކުރެްއވުމާ މެދު ރައްޔިތުންެގ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން  ކޮތަންމާގޭ ކަމަުށް، މ.ކަނޑައަޅާ ސަފީރު 

ކޮމިޓީން ގެ ޤައުމީ ސަލާމަތު ،ރިއްޔާ ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މައްސަލަުށް އެިދވަަޑއިގެން ރަީއސުލްޖުމްހޫމަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަ

ހުން މިއަދުގެ ވޯޓު އެ ޮގތުގެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ރިޕޯޓަުށް ވެސް ވޯޓަުށް ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި

 ގަީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވާލަން. 

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން  ެގ ބިލު،ޓީ އަުށް. ޖެންޑަރ އީކުއަލި 7.3 މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމުއަޅުގަނޑު  -{7.3}

ގަިއ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު.  2016 ގަސްޓްއޮ  11ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯުޓ  ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންެމވި

ޕޯޓު ވޭ. މި ރިއިްޞލާޙު ލިބިފައި 11ލިބިފައެއް ނުވޭ. މާފުކުރައްވާތި! މި ބިލަުށް މި ބިލުަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް 

ރު ޢަލީ މުޙައްމަދު. ެދއްާވނީ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަމަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައި

 އަރުވަން.ްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު

 ތި  މިހާރު އަޅުގަނޑު، ތި ވިދާޅުވި ފަދައިން `. އާދެ، އިްއޒަްތތެރި ރައީސްރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ބިލު އިޖްތިމާީޢ ޖެންޑަރ އީކުއަލިީޓގެ ދާނަން. ހުުށަހެޅުމައިގެން ކުރިއަުށް ހެޅުމަުށް ޓަކައި،ޒުނަދެއްވި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ހުުށަޢި

ފެބުރުވަީރ  15މި ބިލަކީ  ދާއިރުގައިމަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅަމުންގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި
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ރުގެ ދެވަނަ ޖަލްސާގައި ހުުށަހެޅިގެންދިޔަ ބިލެއް. މި ހުުށަހަޅުއްވާފަިއ ަގއި އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައ2016ު

ވަނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު. އާދެ! މި ބިލު ކޮމިީޓގައި ދިރާާސކުރަމުންދިޔައިރު 

ލުކުރެިވ، ައދި ހަމައެހެންމެ ވަރަުށް ފުޅާ މިކަމާ ގުޅުންހުރި ވަރަުށް ގިަނ ފަރާތްތަކާ ވާަހކަދެެކވި، އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަ

ދާއިރާެއއްަގއި ޚިޔާލުފާޅުކުެރިވގެންގޮްސ، ެއއަުށްފަހުގައި އަުޅގަނޑުމެން މި ވަނީ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމައިލާފަ. 

މިނިސްޓްީރ  ޚިޔާލު ހޯދުމަުށް ޓަކަިއ، ކޮމެްނޓު ހޯދުމަުށް ޓަކަިއ، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަުށް ޓަކައި، އެޓަރީނ ޖެނެރަލް އޮފީސް،

އޮފް އިސްލާމިކު އެފެާއޒް، ިމނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ެޖންޑަރ، ހިޔުމަން ރައިޓްސް ޮކމިޝަން، ސިވިލް ސަރވިސް 

ކޮމިޝަން، ގާރލް ަގއިޑު ެއސޯސިއެޝަން، ސްަކއުޓު ެއސޯސިއޭޝަން، ހޯޕް ފޯ ވިެމން، ޔޫ.އެފް.ޕީ.ޭއގެ ތަފާތު ެއކި 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިތުރަުށް މި ވަނީ ވަރުަށް  11ޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ދާއިރާތަކުން ބޭފުޅުން ވަޑަިއެގން ކޮމި

ފުޅާ ދައިރާއެްއގައި ިޚޔާލުފާޅުުކރެވި، އަދި ހަމައެހެންމެ އެ ހުުށަހެޅިގެންދިޔަ ޚިޔާލުތަުކގެ އަީލަގއި މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިގެން 

ޤީަޤތުގައި މިފަދަ ބިލެއް ކޮމިޓީން ނިންމާލުމުގައި ވަރަުށް ގިަނ އައިސް ިމއަދު ރިޕޯޓެްއގެ ިސފައިަގއި މި އަންނަނީ. ޙަ

މަސައްކަތްތަެކއް، ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި އަދި ހަމައެހެންމެ، ޚާއްަޞ 

ކުޅަދާނަ، ފުރިހަމަ ، ގޮތެްއގަިއ ކޮމިީޓގެ، އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ެސކްރެޓޭރިއެުޓން ވަރަުށް ބުރަ، ވަރަުށް ހީވާގި

މަސައްކަތްތަެކއް ކޮުށްފަިއވާކަްނ އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ހާމަކުރަމުން އަޅުގަނޑުެމންނަުށް މި މަސައްކަތް ކޮުށް 

ނިންމާލުމުގައި އެހީތެރިވެެދްއިވ، ބަިއވެރިދެްއވި އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން މި ފުރުޞަތުގެ 

 ން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަުްށ. ބޭނުންހިފާލި

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިޞްލާެޙއް ހުުށަހެޅިފަިއވާ ވާހަކަ އަުޅަގނޑު ކުރިްނވެސް އޮންނާނީ  11ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލަުށް 

. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން މި ފަުށަނީ ދަންނަވާފަ. މިހާރު މި ދަނީ މި އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުމަުށް ފުރުޞަތު ދިނުމަުށް

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ ދަުށުން ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް. އަުޅގަނޑު ފުުރޞަރު އަރުވަމުްނގެންދާނަން.  83ގަާވއިދުެގ 

ޅުމުގެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަުށް. އިޞްލާޙު ހުުށަހެ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޖެންޑަރ އިުކއަލިީޓގެ ބިލަުށް އަުޅގަނޑު ދެ އިްޞލާޙެއް މި ހުުށަހަޅަނީ. އެގޮތުން، 

ކުެއލިޓީ ބިލުގެ ނަން ޖެންޑަރ އެންޑް އީކުއަލް އޮޕޮޗުނިޓީްސ، ފުރަތަމަ އިޞްލާޙެއްގެ ގޮތުން މި ހުުށަހަޅަނީ، ޖެންޑަރ އި

 މި ނަމަުށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިްޞލާޙު. ދެން ދެވަނަ އިޞްލާޙެއްގެ ގޮތުން ައޅުގަނޑު މި ހުުށަހަޅަނީ... )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

)ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮުށްލަދެއްވުްނ ތާއީދުކުރާ މެންބަރަކަުށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

އެދެން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ނޮޅިވަރަމް ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފަުށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން 

 ތާއީދުކުރުމަުށް. 

 

 :އިން ޢަރީފް ވާހަކަދެްއކެުވންޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސަނޮ

އާދެ! އަުޅގަނޑު ދަންަނވައިލާީނ، މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުުށަހެޅި އިޞްލާޙަުށް އަުޅގަނުޑ 

 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުޞަތު އަރުވަނީ، ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާެގ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. )ވަގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( އަުޅގަނޑު ދެން މި ފު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަުށް. 

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘް ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ

 ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ މަޤްޞަދެއް  2ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަުށް އިޞްލާޙުކުރުން. މި ގާނޫނުގެ  13ބިލުގެ 

ކޮުށް،  ަވކި ވަނަ މާއްާދގެ )ުށ( އަުށް  ރިޢާޔަތް 17ސީގެ ހާސިލުކުރުމަުށް ޓަކައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުައސާ

އެހީތެރިުވމަުށް ޓަކައި ުނވަތަ ަރއްކާތެިރަކން ލިބިދިނުމަުށް ޓަކައި ކުރާ ަކންތައްތަކަކީ މި ގާނޫުނގަިއ ަބޔަކަުށް ޖިންސެއްގެ 

  ޝުކުރިއްޔާ ތަފާތުކުރުމެއް ކަމުަގއި ނުވާނެެއވެ.ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ފަދަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއަުށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. ފޭދޫ ދާއިރާގެ އި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީދާއިރާގެ މެންބަރު  ފޭދޫ

މާން އެ ހުުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙަުށް އަޅުގަނޑު މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘް ރާގެ އިްއޒަތްތެރިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގެމަނަުފުށީ ދާއި

 ތާއީދުކުރަން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާލަން. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ސަމާލުކަމަުށް ޓަކައި ދަންނަ

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ގެ ދަުށުން ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަުށް. ބަެއއް  83މުން މި ގެްނދަނީ ގަާވއިދުގެ ފުރުޞަތު އަރުވަ

ވަނަ މާއްދާގެ  83މި ބައި ނިމުމުން ، ވެސް ހުުށަހަޅުއްވާފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެ އިޞްލާޙު

ާއިއ އިޞްާލޙު ހުުށަހެޅިފައިވާ ާމއްދާ ން އަުޅގަނޑު އިޢުލާނުކުރާނަން ދެން)ހ(ގެ ދަުށުން ހުުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙުތައް ނިމުމު

އަރުވަމުން ެގންދާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ލާޙުަތއް ހުުށަހެޅުމަުށް ފުރުޞަތުއަދި ެއ އިޞް

 މޫނަުށް. ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް މައުއަރުވަނީ ދިްއގަރު ދާއިާރގެ ިއއް

 

 :މޫން ވާހަކަދެއްކެވުންގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ފާރިސް މައުއްގަރު ދާއިރާ ދި

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަުށް އިްޞލާޙުކުރުން. ޢަދްލުއިންޞާފުެގ  24ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބިލުގެ 

ންނުަށް މަ ުފރުޞަތުތަކެއް އަންހެނުދާއިރާގަާޔއި ސިޔާސީ ަމއިާދނުގައި ހުރިހާ ފަންތިެއއްަގިއ ފިރިހެނުންނާއި އެއްހަ

އި ސިާޔސީ ޕާޓީތަުކެގ ކުރުމަުށް މަސައްކަްތކުރުމަކީ ޢަދްލުިއންޞާފުގެ ދާއިާރއާިއ  ދަުއލަތާހޯދައިދިނުމަުށް މަގުފަހި

 . ޒިންމާއެެކވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ޞަތުރީފުަށް ފުރުރާގެ އިްއޒަތްެތރި  މެންބަރު ޙުސައިން ޢަނޮޅިވަރަމް ދާއި

 

 އިން ޢަރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން:ޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސަނޮ

މައުމޫން ެއ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަނުޑ ދިްއގަރު ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ފާރިސް 

އި ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ުށް އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއި ޝުކުރުވެިރކަމާ އެުކގަ ޙަހުުށަހެޅުއްވި އިޞްލާ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ

 މޫނަުށް. އަޙްމަދު ފާރިސް މައު

 

 :މޫން ވާހަކަދެއްކެވުންރު ައޙްމަދު ފާރިސް މައުންބައްގަރު ދާއިާރގެ މެދި
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ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަުށް އިޞްލާޙުުކރުން. އިންތިޚާބުކުެރވޭ މަޤާމުތަކަުށް ކުރިމަތިލުމުގަާޔއި އެފަދަ 24ބިލުގެ 

އިދިނުމަކީ މި ގާނޫނުގެ މަޤާމުތަކަުށް ކެންޑިޑޭޓުން ނެރުމުގައި ފިރިހެނުންނާ އެއް ހަމަޔަކުން އަންހެނުންނަުށް ފުރުޞަތު ހޯދަ

ދަުށުން ސިޔާސީ ޕާތީތަކުގެ ޒިންމާއެެކވެ. އަދި މިކަން ިމގޮތަުށް ހިނގާކަން ކަުަށވަރުުކރުމަކީ މި ގާނޫނުގެ ދަުށުްނ 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނގެ ިޒންމާއެކެވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަ

 އަުށް. هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

 ން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިއްގަރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުގެ އެ ހުުށަހެޅުްއުވމަުށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ިދްއގަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އަޙްމަދު 

 ފާރިސް މައުމޫނަުށް. 

 

 މައުމޫން ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ދިއްގަރު ދާއިާރގެ އަޙްމަދު ފާރިސް

މި  -)ބ( 24(ގެ ފަހަތަުށް )ބ(، )ޅ(، ައދި )ކ(ގެ ގޮުތގައި އަކުރުަތްއ އިތުރުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ )ރ 24ބިލުގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަުށް ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނާއި، ސްޓޭޓް  2020މާއްދާގެ )ނ(ގެ މަޤްޞަދަުށް ޓަކައި 

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރާ މީހުންގެ މިނިސްޓަރުންނާއި، މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުންގެ ފެންވަުރެގ މަޤާމުތަކަުށް ރައީ

 އިންސައްތަ މީހުންނަކީ...  30ތެރެއިން މަދުވެގެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 83އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮުށްލަދެއްވުމަުށް ދަންނަވަން. )ަވުގތުކޮޅަކަުށްފަހު( އަުޅގަނޑު ކުިރންވެސް ދެންނެވި ގޮތަުށް 

ދަުށުން ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަުށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަުމން މި ގެންދަނީ. އިއްޒަތްތެރި  ވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ(ގެ

މެންބަރުން މިކަމަުށް ސަމާލުވުމަުށް ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ދިއްގަރު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫނަުށް. 
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 މައުމޫން ވާހަކަދެއްެކވުްނ: އިާރގެ އަޙްމަދު ފާރިސްދިއްގަރު ދާ

ވަނަ ައރޓިކަލާއި ޤާނޫނުއަސާީސގެ  4ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަުށް އިޞްލާޙުކުރުން. ސީޑޯގެ  37ޝުކުރިއްާޔ. ބިލުގެ 

ތެރެއިްނ  ވަނަ މާއްާދގެ )ުށ( ގެ ރޫހުގައި ޖެންޑަރ ީއކުއަލިީޓ ޤާއިމުކުރުމަުށް ޓަކައި އަްނނަނިވި ހާލަތްތަކުގެ 17

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ޚާއްޞަ ފިޔަަވޅު، ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަެކއް ަވގުތީ ގޮތުން  38ހާލަތެއްގައި މި ގާނޫނުގެ 

 ދިގު މުއްދަތަކަުށް ހިންގުމަުށް މި ގާނޫނު ބާރުއަޅަެއވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަުށް. هللا ރު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުއަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު އުތު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިއްގަރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުގެ އެ ހުޅެއްވުމަުށް ވެސް އަުޅގަނޑު ތާއީުދކުރަން. 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަުށް. هللا ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާ...  42ވަނަ މާއްާދގެ )މ(ގެ ފަހަތަުށް އަކުރެއް އިތުރު ކުރުން.  42 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބިލުގެ

 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަނަ މާއްާދއަުށް ހުުށަހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙު ހުުށަހެޅުްއވުމަުށް.  44އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާ

ވަނަ މާއްދާ އަންަނނިވި ގޮތަުށް އިޞްލާުޙކުރުން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮންމެ އަހަރަކު، ވިިދގެން އަންަނ  44ބިލުގެ 

އި އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ފާްސކުރާއިރު ޖެންޑަރ ީއކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމަުށާއި، އަންހެނަކަުށް ވީތީ ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓާލަ 
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އެ އަިނޔާގެ ިޝކާރަައކަުށް ވާ މީހުންނަުށް އެހީތެރިވުމަުށް ބޭނުންވާ ެއކަުށީގެްނވާ އަދަެދއްގެ ަފއިސާ އެ ބަޖެޓް މެދުވެރިކޮުށް 

 މިނިސްޓްރީއަުށާއި، ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަުށް ކަނަޑއަަޅއި ދޫުކރަންވާނެެއވެ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަުށް. އަ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އާދެ! ދެންމެ އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުުށަހެޅުއްވި އިޞްލާަޙުށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ުށ( އަުށް ކުރެންދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ  40ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ުހުށަހެޅުމަުށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަން. 

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 ވަނަ މާއްދާތޯ؟  44

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ(. 45

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 ވަނަ ާމއްދާގެ  45ވަނަ މާއްާދގެ )ުށ( އަންނަނިވި ގޮތަުށް އިްޞލާޙުކުރުން.  45ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބިލުގެ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮުށްފައިވާ ގޮުތގެ މަތީން މި ގާނޫނު މުރާޖަޢާކުރުމުަށް ފަހު މި ގާނޫނަުށް ހުުށަހަޅާ  -)ުށ(

އިޞްލާޙަކީ މި ގާނޫނުަގއި ަބޔާންކޮުށްފަިއވާ ކަންކަން ހަނިނުވާނެ ފަދަޔަކުން މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކަުށް ވުްނ 

 އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރަުށް ލާޒިމްކުރެެއވެ. ޝުކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ނޮިޅވަރަމް ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޙުސައިން ޢަރީފަުށް. 

 

 ރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން:މް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަނޮޅިވަރަ

ހުުށަހެޅުއްވި هللا ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ކުރެންދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުޝު

 އިޞްލާޙަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަުށުން ހުުށަހެޅިފައިވާ  83 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ދަނީ ގަާވއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާެގ  20އިޞްލާޙުތައް ތި ބޭފުޅުންނަުށް ހުުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެރުވުމަުށް. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

އްވާފައިާވ )ނ(ގެ ފަހަތަުށް އަކުެރއް އިުތރުކުރުމަުށް މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުުށަހަޅު

 އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވަނަ މާްއދާގެ )ނ( ެގ ފަހަތަުށް އަކުެރއް އިތުުރކޮުށް، އެ މާއްާދގެ  20ޝުކުރިއްާޔ. ައޅުގަނުޑ މި ހުުށަހަޅަނީ ބިލުގެ 

ޔަކަުށް ާޚއްަޞ މަސަްއކަތަކީ ަވކި ޖިންސެއްގެ ބަ އް އިތުުރކުރަން. އެއީ ކުރާއަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރުން. ެއޮގތުން، )ރ(އެ

ކަތުގެ މިންވަރަުށް ބަލައި، ަވކި ކުރާ މަސައް  ،އެ މަސައްކަތުަގއި ހޭދަކުާރ ވަގުތަުށާއި  ،ކަުމގައި ވެފައި  މަސައްކަތެއް

 ދިނުން.  ކުރުމެއް ނެތި ކުރާ މަސައްކަތާ ެއކަުށީެގންވާ މުސާރައެއްޖިންސުތަކަކަުށް ތަފާތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު  ްއޒަތްތެރިއަރުވަނީ ކާުށިދޫ ާދއިރާގެ އި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ފައިޞަލް ނަސީމަ

 

 ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

 ހުުށަހެޅުއްވި  މް ދެންމެ އެިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީީއސް. މަކުނުދޫ ދާއިާރގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

 ުކރަން. ހުުށަހެޅުމަުށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު 

 



69 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ކުރުމަުށް ދިއްގަުރ ދާއިރާ ވަަނ މާއްދާެގ )ރ(ގެ ފަހަތަުށް ައކުރެއް އިތުރު  24މެންބަރު.  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

އްޒަތްތެިރ މައުމޫން ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުމަުށް އަޅުގަނޑު އި  ފާރިސްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 އަރުވަން. މެންބަރަުށް ފުރުޞަތު

 

 ދިއްގަރު ދާއިާރގެ އަޙްމަދު ފާރިޝް މައުމޫން ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ގެ ގޮތުަގއި އަކުރުަތއްއަިދ )ކ(، )ޅ( ދާެގ ފަހަތަުށް )ބ(،ވަނަ މާއ24ްބިލުގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ވަނަ އަހަރުގެ ިނޔަލަުށް ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުެގ 2020ޓަކައި  )ބ(. މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ މަޤްޞަދަުށް - 24ކުރުން. އިތުރު

އީސުލްޖުމްހޫރިޔާ މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ ފެންވަުރގެ މަޤާމުތަކަުށް ރަ، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި ،ންނާއިމެންބަރު

 -ަސއްތަ މީހުންނަކީ އަންހެނުން ކަމުގަިއ ހަމަޖައްސަންވާނޭ. )ޅ(އިން 30އްޔަންކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިްނ މަދުވެގެން ޤަ

ވަނަ އަހަރުެގ ނިޔަލަުށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިާދރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުްނ  2021ޓަކައި  މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ މަޤްޞަދަުށް

 20 ކައުންިސލުތަކުގެ އިންތިޚާބަުށް ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ހިންގުމަުށް އުފައްދާ

ބުގައި ވާދަކުރާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްެގ ތިޚާކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަކީ ކައުްނސިލު އިންއަންހެނުން އިންސައްތަ މީހުން

ިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަުްށ ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުން ނެރޭ ަވނަ އަހަރުގެ ިނޔަލަުށް ރައް  2024. އަދި ެކވެޒިންމާއެ

ކަމުަގއި ހަމަޖެްއސުމަކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ންހެނުންސައްތަ މީހުންނަކީ އައިން 15ކެންޑިޑޭޓުްނގެ ތެރެއިން މަުދެވގެން 

ާވ ( ަގއި ވަިކވަކިން ކަނޑައަޅާަފއިމި މާއްދާގެ )ޅ -. )ކ(މެ ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ ޒިންމާެއކެވެ އިންތިޚާބުަގއި ވާދަކުރާ ކޮން

ެދ ކުެރވޭ އަންހެނުްނގެ އަދަދު ވިިދވިދިގެން މަޖިލީހަުށް އިންތިޚާބު އި ރަްއޔިތުންގެނިސްބަތަުށް ކައުންސިލިތަކަުށާ 

 . ޝުކުރިއްޔާ. ޢަމަލުކުރުން ނިންމުމަކަުށް އައީެއވެުށް އަމާއްދާގެ )ޅ(  ބުަގއި އިތުުރވާ ހިސާބުން މިއިންތިޚާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ރި މެންބަރު ްއޒަތްތެއަރުވަނީ ތޮްއޑޫ ދާއިރާގެ އި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.އިބްރާހީމް ޙަސަނަ

 

 މް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުންއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީތޮ

މައުމޫން ހުުށަހެޅުއްވި  ަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސްގެ ިއއް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިްއގަރު ދާއިރާ 

 ުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ. އީދުތާ  އިޞްލާޙަުށް އަުޅގަނޑު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު  ކުރުން. އަުޅގަނޑު(ގެ ފަހަތަުށް އަކުރެއް އިތުރު ވަނަ މާއްާދގެ )މ 42ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އަުށް. هللا އަރުވަނީ ކުރެްނދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ވަނަ ާމއްދާެގ  42. ކުރުންުށް އަކުެރއް އިތުރުގެ ފަހަތަވަނަ މާއްާދެގ )މ( 42ސް. ބިލުގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ 

އަުށް މަގުފަހިވާ ސަބަބުތައް ބަލައި ނުވަތަ އަިނޔާ ،ފަދަ އަނިޔާ މެދުވެރިވާ )ފ(. މި މާއްދާގެ )ފ( ގައި ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ

 ައޅަން. ޝުކުިރއްޔާ. އެކަންކަން ަޙއްލުކުރުމަުށް ފިަޔވަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަުރވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އި  ގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅު 

 .ފުރުޞަތުއަރުވަން އަނާރާ ނަޢީމަުށް

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ދުކުރަން. ަބރު ހުުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަުށް ާތއީއްޒަތްތެރި މެންއެ އިދެންމެ 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

އިރާެގ ންދޫ ދާކުރުމަުށް ކުރެގެ )ރ( ފަހަތަުށް އަކުރެއް އިތުރު ވަނަ މާއްދާ 47ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

  ރުވަން.އައިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުމަުށް ފުރުޞަތު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ލްބާރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާެގ  47ކުރުން. އަކުރެއް އިުތރު ގެ ފަހަތަުށްވަނަ މާއްދާެގ )ރ( 47ސް. ބިލުގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

 އަސާީސާއ ފުުށުނާރާ ފަދައަކުން ކަމާދުތަކަީކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ލާ ހުރިހާ ގަާވއިލަވައި)ބ(. މި ގާނޫނުެގ ދަުށުން އެކު 

ންނަ ގޮތަުށް ހަދާތަކުގައި ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ކަންކަމަުށް އުނިކަމެއް ނާހޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކޮުށްފަިއވާ މުޢާބެ

 ލާ ގަާވއިދުތަެކއް ކަުމގައި ވާންވާެނއެެވ. ޝުކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެކުަލވައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އަުށް ފުރުޞަތުއަުރވަން. هللاްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ަޢބްދުއިބަރު. ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ ންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

 ދުކުރަން. ތެރި މެންބަރުގެ ހުުށަހެޅުމަުށް ތާއީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިވާ އިޞްލާޙުތަްއ ެވްސ ގެ ދަުށުން ހުުށަހެިޅފަވަަނ މާއްދާގެ )ނ( 83ަގވާއިުދގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ތުގެ ރިޕޯޓް؛ މި ރިޕޯޓަުްށ ނިންމެވި ގޮ ބިލު އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައިިއކުއަލިޓީ  ހުުށަހަޅައި ނިމުނީ. ޖެންޑަރ

ލާނަން. އިގަިޑއިރުގެ ވަގުުތ. ޕާޓީތަކަުށް ވަގުތު ކަނޑައެޅިަފއިވާ ގޮތް ދަންނަވަ 1ވަނީ  ލަ ކަނޑައެޅިފައިސްކުރުމަުށް ޖުމުބަހު

 24މިނެޓު  5ންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް ސިކު 51 މިނެޓު 14ންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް ސިކު 43 މިނެޓު 31.ޕީ.އެމަުށް ޕީ

ޒަތްތެިރ . ަވކި ޕާޓީއަަކުށް ނިސްބަތްނުވާ އިއް މިނެޓު 2ތު ޕާޓީއަުށް ސިކުންތު. އަދާލަ 3 މިނެޓު 4ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަުށް 

. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަުށް އެދިވަޑަިއގަތުމަުށް ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު މިނެޓު 2މެންބަރުންނުަށް 

 އަުށް.هللاބާރީ ޢަބްދުއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަބްދުލްދާއިރާގެ އި އަރުވަނީ ކުރެްނދޫ  ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

އީކުއަލިީޓގެ ބިލު،  ރޖެންޑަ ؛ކުރަމުންދާ ބިލުސް. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ބަހުސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

އެކަުށީގެންވާ ވަަރުށް ރާއްޖޭގެ ވަރަުށް ގިނަ  ކުިރއިުރގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށްގަނޑުމެން ކޮމިޓީގައި ަމސައްކަތްއަޅު

ފުރުޞަތުަގއި  ީދ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފަިއވޭ. ައޅުގަނޑު މި މެންނަުށް މި ބިލަުށް އެހީތެރިކަންފަރާތްތަކުން އަުޅގަނޑު

ލީގަިއ ގެ އަނުވަތަ އެ ލިބުނު މަޢުލޫމާތު ،ހުރިހާ ބޭފުޅުން ހުުށަހެޅުއްވި ހުރިހާ އިޞްލާޙުތައް ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

އަޅުގަނޑު  ،ނުލެވުނު. އެހެންނަމަވެސްންނަުްށ ފަރުމާކޮުށް ނިންމައިބޭނުންވާ ގޮތަުށް މި ބިލު އަޅުގަނޑުމެހުރިހާ ބޭފުޅުން 

ފުރަތަމަ ފެުށުމެކޭ. މި ފެުށުމުގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ނަުށްދަންނަވާނީ މިއަދު މަޖިލީހުން މި ފާސްކުރާ ބިލަކީ އަޅުގަނުޑމެން

ގަނޑު މިއަުދގެ މި ބިލު އަޅު ިބގެންދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.މުަގިއ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިއަންހެނުންނަުށް ކުރިއެރު

 4މީދުކުރަން މިއަދު މަޖިލީހުގައި ޑު ހުުށަހަޅައިފިން. އަުޅގަނޑު ުއއްއިޞްލާޙެއް ައޅުގަނ 4ޓަކައި  ކުރުމަުށްއިޞްލާޙު

ވެސް ވަރަުށް ރަނގަޅު ިއޞްލާޙުތަކެއް ހުުށަހަޅުްއވައިފި.  ކަަމުށް. އަދި އެހެން ބައެއް މެންބަރުން އިޞްލާޙަުށް ވޯޓު ދެްއވާނެ

ިދވެހިރާއްޖޭެގ އަންހެނުންނަުށާއި  ،ޭދނަން. އަުޅގަނޑު ދެކެނީ ވޯޓު އަޅުގަނޑު ހަމަ ޔަޤީނުްނވެްސ މި ބިލަުށް އަުޅގަނޑު

ބޭރުަގއި  ިދވެހިރާއްޖޭން އިދިވެހިރާއްެޖއާ ،ފުރުޞަތުތައް ުހރި އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުޒވާން ައހެނުންނަުށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 ރި ރައީސް.އިން ައޅުގަނޑުެމންނަުށް ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިެގންދާނެ. އިއްޒަތްތެތައް ހޯދުމަުށް މި ބިލުގެ ޛަރީޢާ ހުރި ފުރުޞަތު
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އުުމގެ އިޤްތިޞާދުގެ ެއންމެ މުހިއްމު އެއް ހިއުމަން އަންހެނުންނަކީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޤަ ،އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ

މީހުން  އަޅުގަނުޑމެންނަުށް އެބަޖެހޭ އެ ވީތީ ނުވަތަ އިންާސނީ ވަސީލަތް. އަޅުގަނޑުމެްނ އަންހެނަކަުށް ސަސް،ރިސޯ

މީހުން  ވީތީ، އެ އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަންހެނަކަުށް އިތުރަުށް މަސަްއކަތްކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުރިއަުރވަން

މީހުން ކުރިއެރުވުަމުށް އިތުރު މަސައްކަތްތަެކްއ  އަދި އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން އެ ،އިޤްތިާޞދީ ގޮތުންނާއި ،ސިޔާސީ ގޮތުންާނއި

ކުރިއަކަުށް ނުގެންދެވޭނެ. ޝުކުރިއްާޔ  ންޤައުމު މިއަުށްވުރެ ކުރަން. އެކަން ކޮުށްގެން ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް މިއަދު މި 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރު އަރުވަނީ ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ ތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 މާނަުށް. ޖަމީލް ޢުޘް

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްގެމަނަ

ަދއްާކ  މިއަދު ވާހަކަ މިނޑުމެން އަޅުގަ ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ހުުށަހަޅުއްވައި 

ޓް އެ ރިޕޯ  ،ައޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމި ،ބިލަުށް ސަރުކާރުން ހުުށަހަޅުއްަވއި ގެއީކުއަިލޓީ ކީ ޖެންޑަރމައުޟޫޢަ

 ޓަކައި ކުރެވޭ މަަސްއކަތުގެ ަބއެްއގެ ގޮުތަގއި މި  ފާްސކުރުމަުށްހުުށަހަޅައިގެން އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް 

މިހާރު  ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ  ނައިުރގައި އިްއަޒތްތެރި ރައީސްއަންނަނީ. މި މަސައްކަތް ކުަރއްވަމުން އަން

 އަންހެން ކަނބަލުން ތިބޭނެ 50ުޑެގ މެންބަރުންގެ ގޮުތގަިއ %ާޚްއޞަކޮުށް ކުންފުނިތަުކގެ ބޯ ،ސަުރކާރުންމި ވެސް 

ގޮތަުށް ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަުށް މިއަދު އަންހެން އެ ެދއްަވއި، ހަމަގޮތަުށް ހަމަޖައްސައި

 ،ެވސްއި ކަމެއް. މި ބިލުގެ ސަބަބުން ރާއްޭޖަގއި ަވޒީފާ ދިނުމުގަ  ދާކަމީ އަުޅގަނޑުމެން އުފާކުރާ ންކަނބަލުން ފެނިގެ

ވުމުަގއި އަންހެނުންނަުށް ޚާއްޞަ ފުރުޞަތުތަކެްއ އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާަގއި ހަރަކާތްތެރިއްޞަކޮުށް އިޤްތިޞާދީ ދާއިާރގަިއ، ޚާ

ންނަނީ. މީަގއި އަ މި އްެގ ގޮުތގަިއ ފާހަގަކުެރވިގެންޓަަކއި ސަރުކާރުން ހުުށަހަޅުއްވާަފިއާވ ބިލެ ތަނަވަސްކޮުށްދިނުމަުށް

އަިދ  ނާއި،ގެ ގޮތުންއަދި ަވޒީފާ އަދާުކރާ ތަނު ،ލިބޭ އިނާޔަތްތަކާއި  ،ވަޒީފާ އަާދކުރާއިުރގައި ވަޒީާފަގއި ލިބޭ މުސާރައާއި 

ވުމުެގ ގައި އަންހެނުން ނުކުމެ ބައިވެރި އެއްހަމައެްއގަިއ މުޖުތަމަޢު ދާދި ވެސް ފިރިހެންނުންނާ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން

ގައި ލާގެ މަސަްއކަތް ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަކުރަނީ. މި ގާނޫނު ފުރުޞަތުތައް އަުޅގަނޑުމެން މި ގާނޫނުން ކަުށަވަރު މި

ދު ހޯދަިއގެްނ އިރުޝާ އިއެކިެއކި މުައއްސަާސގެ ަލފަޔާބެހޭ  ޚާއްަޞކޮުށް ކަމާ ؛ިގނަ ބައެްއގެ ގައި ާރއްޖޭގެ ވަރަުށް ރިއިރު ކު

ވަންޏާ ވަރަުށް  ދަންނަވާ ކަމަުށްބިލަކީ ޙަޤީޤަތަުށް އަންނަނީ. ދެން މި  ަކމެއްގެ ގޮތުަގއި މިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރެވުނު 

 ،އޮތީ މި ތްތަކެއް ކުެރވިފައިބިލެއް އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މިހުރިހާ މަސައްކަ ލެިވގެންވާގިނަ މާއްދާތަކެްއގެ މަްއޗަުށް ެއކު
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ކުރި ވަރަުށް ގިނަ ގަނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި މަސައްކަތްއަޅު ،ކޮންމެ މާއްދާއެއް ވެސްރުން އަކުރަުށް ައޅުގަނޑުމެން އަކު

ހުރި  ހަމަ އަންހެނުންނަުށް ން އަުޅގަނޑުމެން ބަލައި،ާމއްާދއަކު ހަމަ މާއްދާއަކުން ،ބޭފުޅުންނަުށް އެިގވަަޑއިގަންަނާވނެ

ގެން ނެރެޭވ ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ ކޮުށް  ދިނުމަުށްފުރުޞަތުތައް ތަނަވަްސކޮުށް

ދަންނަވަްނ  ވުޖޫދަުށް އައުމަުށްފަހުގައި އަުޅގަނޑު ގެގާނޫނު އަޅުގަނޑުމެންމި އަންނަނީ. ދެން ބިލެއްގެ ގޮުތގައި މި 

ކުރާ ހުރިހާ ކައި މުޖްތަމަޢުގައި މަސަްއކަތްޓަ ދިނުމަުށްކޮުށްފުރުޞަތު ތަނަވަސްމި އަންހެނުންނަުށް  ،ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ

ސަރުކާރުން މި ކަންތައް ކުެރއްިވކަމުަގއި ިވޔަސް. ރަީއސް  އި އެއްބާރުލުން ލިބެން އެބަޖެހޭ،އެހީތެރިކަމާފަރާތްތަކެއްގެ 

އަންހެނުންނަުށް ބޭނުންވާ ތަރައްޤީއާިއ ންތައްަތއް ެގނެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ފާނުގެ ވަޢުދެްއގެ ގޮުތަގއި މި ކަމަނިކު ޔަމީން އެ

ރޭްޑ މި ކަންތައް ޙަޤީޤަތަަކުށް ވެގެން އަންނާނީ ޓް ،ކަމުަގއި ިވޔަސްކުެރްއވިތަހުޒީބު ހޯދައިދިނުމަުށް ޓަކަިއ މަސައްކަތް

ެއކިެއިކ  ިއ،އަދި ސަރުކާރުެގ ެއކިއެިކ ޒިންާމދާރު މަޤާމުތަކުގަ ،ނާއިަގއި މަަސއްކަތްކުަރއްާވ ބޭފުޅުންސެކްޓަރ

މަަސއްަކތްކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ވެސް ަހމަ ރޯލެއް ކުެޅގެންނޭ އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ.  އިމުއައްސަސާަތކުގަ 

ަކނބަލުންނަުށް ވެސް މިއަދު  އަންހެން ،އެހެންވީމާ، ާރއްޖޭގެ އެކި ަރުށްރަުށުގައި ދިރިުއޅުްއވާ ަރއްިޔތުންނަުށް ވެސް

ކަމުަގއި ވިޔަްސ.  ން. ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތައްރަުށްރަުށުގެ ނިސްބަތުން އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮުށްދޭ

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންާވ  ތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުންއަދި ދީނީ ގޮ ،ކަމުގައި ިވޔަސް އި އިނާޔަތްަތއްމުސާރައާ

އެކު ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮުށްދޭްނ އެބަޖެހޭ. މި މަސައްކަތް  ގައި އަންހެނުންނަުށް ހަމަހަމަކަމާކަންތައްތަކު 

ނޫނު އަުޅގަނޑުމެން ންމެ މަސައްކަތްކޮުށްގެން. ގާއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކާމިޔާބުކުެރވޭނީ މި ދެންނެވި ގޮތަުށް އަޅުަގނޑުމެން އެ

ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުން ވެސް،  ،ފައިދާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަންނާނީޙަޤީޤީ  ކަމަކު ނެރުނެއް އިމަޖިލީހުން ފާސްކޮުށްފަ

ހަމަ ރޯލެއް  ވެސް ިވޔަފާރި ކުންފުނިތަކުން ،އަމިއްލަ ފިޔަާފރިވެރިން ވެސް ،ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުއައްސަާސތަކުން ވެސް

 ރައީސް.ިއއްޒަްތތެރި ކުޅެގެން. ުޝކުރިްއޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މަކުނުދޫއަުރވަނީ  ތު މިޞަާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު ޝުކުރިއް

 އަނާރާ ނަޢީމަުށް.

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދާތީ އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި ރަީއސް. އާދެ، މިފަދަ ބިލެއް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިގެންއިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އަންހެނުންނާއި . ދަންނަވާލަން. އަުޅގަނޑު ހަމަ ކުަޑކުޑަ ިމސާލެއް ަނގާލަން ބޭނުންވޭ ފަރާތައް ޝުކުރު 

ލެއް ހުުށަހެޅުމުގެ ފިރިހެނުންގެ ތަފާތުކުރުންތަކެްއ އެބަހުރިކަން މި މިސާލުން ޭދހަވެގެންދާނެ. ައޅުގަނޑު ހިތުން މިފަދަ ބި
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ހުރިހާ  ،މަޤްޞަދަކަުށް ވެސް މި ވަނީ އެ ތަފާތުކުރުން ނައްތާލުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގައި ރަުށްަތކަކަުށް ބެހިފައިާވއިރު

ހެންވެރިން އެ ރަުށްރަުށް ސާފުކުރަން މަގު ކުނިކަހަން އަން ،ރަުށަކަުށް ދިއުމުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެނަުށް އަންނަ ޝަކުވާެއއް 

ންވެރިންނަުށް ލިބޭ ވަރަުށް ކުަޑކުޑަ ުމސާރައަކަުށް އެ އަންހެން ކަނބަލުން މުޅި މަސްދުވަހު އެ އެ އަންހެ އުޅޭއިރު

ކަނބަލުންނަުށް ލިބޭ ރަުށްރުަށް  ރުފިޔާ އެ  500މަސައްކަތްކުަރއްވަނީ. މުޅި މަސް ދުވަހު މަސައްކަތްކުަރއްަވއިގެން އެންމެ 

ނޫން. އެެހންވީމާ، ައޅުގަނޑު މިއަދު މި  އެކަުީށެގންވާ މުސާރަެއއްއީ އެ ވެސް އެބަހުރި. ެއއީ ައޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި 

 ވަކި ޖިންސަކަުށް ބެލުމެއް  ންާވނޭެއކަުށީގެްނވާ މުސާރަެއއް ދޭ .ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( އަުށް 20އިޞްލާޙު މި ހުުށަހެޅީ ވެސް 

ިމ ރުންގެ ވޯުޓ ލިބި، ވެްސ މެންބަ ކަުށްލާޙުތަދިޔަ އިޞްހެޅިގެންނެތި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަން ިމއަދު ހުުށަ

 ބިލު ފުރިހަމަ ބިލެއްގެ ގޮތުަގިއ ފާސްވެގެންދާނެ ކަމަުށް. ވަަރުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް.

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާ ހިތަދޫ ެދކުނުއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ޢަލީ ނިޒާރަުށް. މެންބަރު

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ޓަކައި މި ހުުށަހެޅިފައިާވ  ދައިދިނުމުަށް ޓަކައި، ހަމަހަމަކަންރައީސް. އަންހެނުންނަުށް ޙައްޤުތައް ހޯިއްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

އަންހެނުންނުަށް ، ގަނޑުމެންގެ ިސާޔސަތެއް އަންހެނުންނަުށް ހަމަހަމަކަން ލިބިބިލަުށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުަރން. އަޅު

ދިއުމަީކ ބިނާެވގެން އެއް ހަމައެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި އުޅޭނެ މާޙައުލެއް މި ރާއްޖޭަގއި ފިރިހެނުންނާ

ހުރި ފިކުރުތަކެްއގެ ތެރެއިްނ އި އުފެދިފަ ފީގޮތުންޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި އެބަޮއވޭ ަސގާއަޅުގަނޑު އެދޭ ކަމެއް. އަުޅގަނ

 އިސްލާމް ގެގޮތުން އަދި އަޅުގަނޑުމެން  ފީ. ސަގާއަންހެނުންނަުށް ތަފާތުކުރެވޭ އުސޫލުތަެކއް ރާއްޖޭަގއި އެަބހުރި

ގޮތުން ެއ  ފީސަގާ، ހުރި ތަފާތުތަކެއް ހުރީތީ މި ދެންނެވި ގޮތުން ،ވެފައި  އިސްލާމީ ޤައުމަކަުށް 100% ،ދީން

ގޮތުން  ނޫނީއަުޅަގނޑުމެންނަުށް ގާ، އެ ހުރަްސތައް ވެސް ަނއްތާލެވި ،ހުރީ. އެހެންނަމަވެސް ތަެކއް ައއިއްސަކަންތައް

ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަންހެނުންނުަށް ހަމަހަމަކަން ގެނެވޭނެކަމުެގ  ނޫނީ ބާރުގެމި ގެނެވޭ ގާ، ބިލަުށް ވީމިދެންނެ

ެލވޭނީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް އެއް ދެންނެވި ހުރަސްތައް ނައްތައިމި އުއްމީދު އަުޅގަނޑު ކުރަން. ައޅުގަނޑުމެން 

ފާރިސް  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުފިކުރެއްަގއި މަސައްކަްތކޮުށްގެްނ. އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުރި އިްޞލާޙުތަކެއް ދިއްގަރު ާދއިރާގެ 

ނޫނަުށް މި ގެނެވޭ ބަދަލުެގ ތެރެއިްނ ަކއި ގާހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަުށް ޓަހުުށަހެޅުްއވީ. ިސޔާސީ ގޮތުން އަންއެ މޫން މައު

ނޫުނެގ ެއޅިގެން ގާކަނޑަ ،ހުުށަހެޅޭ ނަންތަކުގެ ތެރޭަގއި ަވކި އަދަދަަކުށްޔާސީ މަޤާމުތަކަުށް ޕާޓީތަކުން ގޮތުން ސި  ސިޔާސީ
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އީ މި އަންހެން ޭބފުޅުން އެ މަޤާމުތަކަުށް ހުުށަހެޅޭ ގޮތަުށް އޮތުމަކީ އެ  30ނޫނީ % 20ތެރެއިން ފިކްސްކުެރިވގެން %

ތަފާތުތައް ނައްތާލުމަުށް ވަރަުށް  ައއި ފީ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން މިގެ ތެރޭަގއި މިހިރަ ސަގާދެންނެވި ގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެން 

ދަނީ ރައްޔިތުންގެ  ވެސް އަޅުގަނޑުމެނަުށް ފެނިގެން މިމިހާރުރަނގަޅު ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިންދާނެހެން އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ. 

މެންބަުރން އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ގޮުތަގއި މަޖިލީހުގައި ތިބުމަކީ ދެރަ  5އެންމެ އިރު، ންބަރުން ިތއްބަވާ މެ 85މަޖިލީހުގައި 

ގޮތުްނ  ިސޔާސީ ،ބޮޑު އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް. މިހެންވާއިރު އަުށް ވުރެ 50ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ އާބާީދގެ %

ޖެހޭ. ެއ ގިނަވާން އެބަބޫލުކުރަނީ އަންހެނުންގެ އަދަދު އަުޅގަނޑު ގަ ަބސް ބުނުމަުށް ޓަކައިއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި 

އަންހެން ތުގެ ތެރެއިން ންނަުށް ދެވިްއޖެއްޔާ މި ދެންނެވިހެން މި ތަފާނޫނުގެ ތެެރިއން އަޅުގަނޑުމެތުތައް ގާފުރުޞަ

 ޚާއްޞަ  ،އް ޕްރޮފެޝަންތަކުގައި ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ބައެ ބޭފުޅުން ގިނަެވގެންދާނެ. މިހާރު

އަންހެނުންނަުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ މި އުސޫލުތަުކެގ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  އިގޮތެްއގަިއ ކިަޔަވއިދިނުމުގެ ާދއިރާގަ 

ވެސް ޑޮމިނޭޓް އެ ކުރައްވަނީ އަންހެން ބޭފުޅުން. އެ ގޮތަުށް ސިޔާީސ ތުތަކެއްގެ ތެރެއިން މިހާރުހުުށަހެޅުނު ފުރުޞަ

ައޅުގަނޑަުށް ީހވަނީ އަންހެނުންގެ ފަރާތުން އަދި ރާއްޭޖެގ  ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެްއޔާ ެވސް ބަސްބުނުމުގެ އިމުގަ ކަންކަ

 ބޮޑު ބައެއް ައންހެނުން މިހާރުވެސް ހިއްސާ ދެންނެވިހެންއާބާދީގެ މިތަރައްޤީގެ ހުރިހާ މަސައްކަެތްއގައި ވެސް ާރއްޖޭަގއި 

މި ދެންނެިވ  ،އޮތުމަކީ ކޮންމެހެން ވާންޖެހޭ ގޮތަކަުށް ވާއިރު  ހިއްސާ ޅުންގެ ގޮތުން ވެސް އެ ބޭފު ސިޔާސީ ،އޮންނައިރު

ސިޔާސީ ޮގތުން ބާރުވެރިކުރުމަުށް ަޓކައި  މެންބަރުން ވެސް ތާއީދުކުަރއްަވއި، އިޞްލާޙުތަކަުށް ަރއްޔިތުން މަިޖލީހުގެ ހުރިހާ

 ދެްއވި ފުރުޞަތަުށްކުރަން. ުޝކުރިއްާޔ ދެއްވާނެ ކަމަުށް ައޅުގަނޑު ުއއްމީދު ުފރުޞަތުއެ އަންހެން ބޭފުޅުންނަުށް 

 ރައީސް.އިްއޒަތްތެރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތޮްއޑޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ުށް.އިބްރާހީމް ޙަސަނަ

 

 ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް 

އީުކއަިލޓީ ބިލެއް މި މަޖިލީހަުށް ވެއްދީތީ މި ބިލު ވެއްދި ފަރާތުަށް  ޖެންޑަރ ރަީއސް، އާދެ،އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރއްޔާ 

ދަންނަަވން. އަންހެނުންގެ ޙައްޤުަތއް، އަންހެނުންގެ ރަްއކާތެރިކަން،  އެކު ުޝކުރު ެތރިކަމާއިޚްލާޞް އަޅުގަނޑު ވަރަުށް

ގޮތުން ެވސް  ކަމުގަިއ އަުޅގަނުޑ ވެްސ ދެެކން. ސިޔާސީ ންޖެހިފައިވާ ކަމެއްނިާޔ، މި ހުރިހާ ކަަމކީ ހުއްުޓވަގެވެުިށ އަ

ންޖެހޭ ކަމެއް. އެ ބޭފުޅުންނަުށް ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮުށްދިނުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަ ފުޅުން ބާރުވެރިކުުރވައިއަންހެން ބޭ

ގޮތުްނނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުްނ  އަންހެން ބޭފުޅުން ސިޔާސީ ،ހެނީއެކު ަދންނަވާލަންޖެނަމަވެސް ހިތާމަޔާ 
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ބާރުވެރިކުުރވަމުންދާއިރު ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަުށް ހުރަގެ ނޫން އެހެން ތަނެއް މި ސަރުކާުރން ނުދައްކާކަން. ފިރިހެްނ 

ކުޅޭނެ ަބއެއް. ދުނިޔޭަގިއ  އިަޤއުމުގަ  ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމުަގއި ވަރަުށް މުހިއްމު ރޯލެއް

އެީއ ދީނީ ގޮތުްނ ބަލާއިރު ވެސް އަންހެނުންގެ ހުިރހާ ކަމެއް މަިއގަނުޑ ގޮެތްއަގއި ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ބަޔަކީ  .ވެސް

މުގައި ގޮތުންނާއި ހުރިހާ ގޮތަކުްނ ފިރިހެނުންނާއި އަދި އަންހެނުންނަުށް ވެސް މި ޤައު ފިރިހެނުން. އެހެންވީމާ، ސިާޔސީ

ދާ ސިޔާސީ ގޮންޖެހުންތަކުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރަން ސަރުކާރަުށް އެބަޖެހޭ. އަމިއްލަ ޒާތީ ވިސްނުމުން  ދިމާވަމުން މި

ޑިމޮކްރަސީގެ ރިވެތި އުޫސލުން ވިސްނާ މީހަކީ ޖަލުަށް  ،ކަމުގެ މަޤާމަުށް އަންނައެބަޖެހޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެްއކިބާވާން

ޚިޔާލަުށް އަންނަ ބޭފުޅަކީ ޤައުމުން ބޭރުގައި އަިމއްލައަުްށ  ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ަމޤާމުނުވާނެ. ރައީގެންހޭ މީހަކަުށް ވެދާންޖެ

އްޔިތުންނަުށް ކު އޮންނަ ސަުރކާަރކުން ދިވެހި ރައަރުވާެލވިގެން އިންނަންޖެހޭ ބޭފުޅަކަުށް ެވގެންނުވާނެ. އެ ފުުރޞަތު އޭރަ

ވުމަީކ  ަގއި އިންތިޚާުބގައި ާވދަކުރައްވާ ބޭފުަޅކަުށް 2018ފާނަކީ ވެސް ހަމަ ަގއި ދެވެންޖެހޭނެ. މަނިކުއެއް ފުޅާ ދާއިރާ

ންނަ ކަމަުށް ޓަކައި ކޮންެމވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ވާ ކަެމއް. ެއކަމަުކ އެ ޚިޔާލު އޮއެކަުީށގެން

ނޑުމެްނ ނޫން. އެއަކަުށް ައޅުގަ ކަމެއް ބޫލުކުރާންޖެހުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ގަހައްޔަރެްއަގއި ބަންދުވެގެން ިއންނަ

ދިވެހި ރައްޔިތުން ހެކިވާނެ.  100ން. އެކަމަުކ، މި ސަރުކާރުގެ މި ސިޔާސަތު ހަމަ %ތާއީދެއް ނުވެސް ނުކުރަ

ގެ ރިާޔސީ އިންތިޚާބުަގއި އެކަުީށގެްނާވ  2018ހުރި އި އަމާޒުވެފަ  100ބަސްބުނުމުގެ ޙައްޤު ނެތިއްޔާ ނުބުނެ ތިބެދާނެ. %

ެހދުމުގެ ގޮތުން. އެހެންވީާމ، ފިރިހެނުންނަުށް ކުރާ އަނިޔާ  މަތިނުލެވޭނެ ގޮތް ފެުށުނީއްސުރެބޭފުޅުންނަުށް ކުރިޤާބިލު 

އެކު އެދެނީ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނުަށް  ނުވާނެ. އަުޅގަނޑު އިޚްލާސްތެރިކަމާ ހުއްޓާނުލައި އަންހެނުންނަކަުށް ކާމިޔާބެއް

 ަޤއުމު ތަރައްޤީކުުރން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ.  ތައްަތއް ވެސް ުކރިއަރުަވއިގެ ކަންހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ދީގެން އަންހެނުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފޭދޫއަުރވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރު

 އިބްރާހީމްދީދީއަުށް.

 

 މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ

ކޮިމީޓ  ރުކާރުން މި މަޖިލީހުަށް ފޮނުއްވަިއ، މިއަދުއީުކއަލިޓީ ބިލު ދިވެހި ސަ ރަީއސް. ޖެންޑަރިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުގަނޑު ާވހަކަ ދަންނަވަން.  ސްކުރާއިރާތީެވ އަޅުގަނޑު ހަމަ އުފާކުރާކޮމިޓީ ރިޕޯޓަުށް ބަހު، މަރުޙަލާ ވެސް ނިމި

ގެ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޭޖގައި ދިިރއުޅުްއވާ އަންހެން ާޔމީންهللا ރައީސް ޢަބްދު، މި ަސރުކާރުން ގޮުތަގއި މިއީ ބޫލުކުރާގަ

މަނިކުފާނުގެ ކުރިން ެވސް  ކަނބަލުންގެ މުސްތަޤުބަލަުށް ޓަކައި ވަރަުށް މުހިއްމު ފިަޔަވޅެއް މި ައޅުްއވަނީ. ެއއީ އެ 

ނޫނުތަކަުށް ބަދަލުތައް ސް ފުރުޞަތުތަކެއް ވެސް ލިބުނު ގާހިނގައްޖެ. އެ ސަރުކާރުތަކަުށް ވެ  ސަރުކާރުތަކެއް ައިއއްސަ
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އަންެހނުންނަުށް އިތުރު ބާރުތަކާއި އަދި އެ ބޭފުޅުންނަުށް ލިބިދޭ  ،މާޔަތްކޮުށްސްގެން އަންހެނުންގެ ަޙއްޤުތައް ހިގެނެ

މިފަދަ ކަެމއް މީގެ  ،ހުޅުވާލުމަުށް ޓަަކއި. އެހެްނނަމަވެސްޙައްޤުތަުކގެ ތެރެއިްނ ގިނަ ަކންތައްތަކެްއ ކުރުމުެގ ފުރުަޞތު 

ބޭފުޅުން އެބަ އިއްޒަތްތެރި ނުވާކަން ައޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮުށްލަން. ދެން ބައެއް އިކުރިން އެްއވެސް ސަރުކާަރުކން ކޮުށްފަ

ކީ ރަނގަޅު ކަމެކޭ. އަުޅގަނުޑ އޮތުމަ އިލެވިފަ މި ބިލުަގއި ވިިހވަަރކަުށް ޕަސަންޓު އަންހެން ބޭފުޅުންނަުށް ހުޅުވައި، ވިދާޅުވޭ 

އާ 100އަދި %، ެވސް 50އޮވޭ % ނޫނާ ޚިލާފު ނޫންހޭ އެ ވަނީ. އަންހެން ބޭފުޅުންނަުށް މިހާރު އެބަގާދަންނަވާނީ އޭރުން 

ކަމަުށް  ދިޔަ ކަެމއްއޮތުމަީކ ެއއީ އުނިެވގެން 20، %ހަމައަުށް ވެސް ިދއުމުގެ ފުުރޞަތު. ހުރަހެއް ނެތް. އެހެްނވީމާ

ނޫނަކުްނ މިހާރު މި ގާނޫނުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްއވެސް ގާ ޭބފުޅުންނަުށް ލިބިދިޔަ ޙައްޤުތައް. އެބޫލުކުރަނީ އަޅުގަނޑު ގަ

ުށް ެވސް. އެ ބޭފުޅުން ކުރިމަތިލައްވަިއގެން ކަތިބުމަ 60% އި ހުރަހެއް ނާޅާ އަންހެން ބޭފުޅަކަުށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަ

ނޫނުތައް މި ހުންނަނީ. އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލަުށް ވެްސ ން އާެދވޭ ގޮަތކަުށް ގާންތިޚާބުވެގެހަމަ ބޭނުންވާ އަދަދަކަުށް އި

ހަމަ  20% ،ވިދާޅުވަނީ  އޭ 20ޅުންނަުށް. ދެން މި ބިލުން %ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހަމަ އެބައޮވޭ އަންހެން ބޭފު

އޮތީ ހުޅުވިފަ.  ވެސް މިމިހާރު . ފުރުޞަތ20ުއްވަންޯތއޭ %ދެ ނޫނިއްޔާ ފުރުޞަތު އޭ؟ގަދަކަމުން ގެނެސް ލަްއވަްނީވތޯ

ނޫނުެގ ބޭފުޅުންނަުށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތް މި ގާަބއެްއ އަްނހެން  އިަބއެްއ ކަހަަލ ކަންތައްތަުކގަ  ،އެހެންނަމަވެސް

ުޑ ގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުްށ މުހިއްމު ގާނޫނެްއ މިއީ. އަުޅގަނއަދި އިތުރަުްށ ބާރުވެރިކަން އަންނާތީެވ އަޅު  ،ތެރެއިން ކުެރވި

ދިވެހި ޤައުމަުށް އެންމެ ގިނަ ޚިދުމަތްތައް ކޮުށްދެނީ  ،ލަތަުށްއި މިހާރުވެސް ދިވެހި ދައު ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ދިވެހިާރްއޖޭގަގަ

 .ައޅުގަނުޑގެ މަންމައަކީ ވެސް އަންހެނެއް ؛ޓަަކއި އަުޅގަނޑު ހަމަ އަންހެނުން. އަންހެން ކަނބަލުން. އެހެންވީމާ، އެ ކަމަުށް

 ވާތީވެ އަުޅގަނޑު ފަޚުރުވެރިވަން އެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން މި ޤައުމަުށް އެހާ  ން ވެސް އަންހެނަކަުށްއަޅުގަނޑުގެ އަންހެނު

ސަރިވސްގެ ގިނަ އަދަެދއްެގ މުަވއްަޒފުންނަކީ އަންހެން ކަނބަލުން.  ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިިބގެންާދތީވެ. ދިވެހި ސިވިލް

. ބޭފުޅުންނަުށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަެމއް އަުޅގަނޑުމެން ކުރާނަންގިނަ އަދަދެްއގެ މުަވްއޒަފުންނަކީ. އެހެންވީމާ، އެ 

 ،ކުރައްަވނީ. އަޅުގަނުޑގެ ުއއްމީދަކީ ޔާމީން މި މަސައްކަތްهللا ހެޔޮނިޔަތުަގއި ރައީސް ޢަބްދުމި ސަރުކާރުން ވެސް ކުރާނެ. 

ދިވެހިރާއްެޖއަކީ ވެސް މި ސަރަހައްުދެގ  ،ގޮސްދިވެހިރާއްޖެ ދުވަހުން ދުވަހަުށް ޑިމޮކްރަސީގެ ިރވެތި މިސާލުތަުކގެ ތެރެއިން 

ާވ އިބާރުވެިރކުރެވިފަ  ،އެންމެ ގިނަ އަންހެން ކަނބަލުންނަުށް ވެސް ވަޒީާފގެ ފުރުަޞތުތަކާއި އެހެނިހެން ފުރުޞަތުތައް ލިބި

ހާސިލުކުރެވޭެނ  ކަމަުށް. އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މި ބިލުގެ ސަބަބުން ވެސް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ވާނެ އިކަުމގަ ބައެއް

އެއާއެްއކޮުށް އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާ ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ ދަުށުން ހުރިހާ އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުަރން. ހަމަ ކަމަުށް

ވެސް ހަމަހަމަ  އިއަދި އެހެން ކަންކަމުގަ  ،ވެސް އިމުސާަރއިގެ އިާނަޔތްތަކުގަ  ،ެވސް އި ަވޒީފާގެ ފުރުޞަުތގަ އި،ކަމެއްގަ 

 ...ދާނެ ންއުސޫލެްއގެ ދަުށު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދިއްގަރުއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 މައުމޫނަުށް. އަޙްމަދު ފާރިސް

 

 މައުމޫން ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިާރގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ފާރިސްދިއްގަރު 

ވާ  މިހާރު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމިފައި މިފަރާތުން މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅި، ރަީއސް. ސަރުކާުރގެ ިއއްޒަތްތެރި ރިއްޔާ ޝުކު

ކަުމގަިއ ދަންނަވަން. އަދި މިފަދަ  ގޮތެްއގަިއ ތާއީދުކުރާ ބިލެއް އީކުއަލިޓީ ބިލަކީ އަޅުގަނޑު ޖުމުލަ ޖެންޑަރ

އަދި ކޮމިޓީގަިއ  ،ންއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއަިދ މަޖިލީހުގެ  ،ރަުށާއިމަސައްކަތްތަެކއް ކުރެްއވީތީ ދިވެހި ސަރުކާ

ން އެއްބަސްވާ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންނަުށް ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ޝުކުރު

މެދު  ކަމާނެއް އޮންނަންޖެހޭވަނީ. އަދި މިފަދަ ގާނޫ  މި އިލުކުރުމަުށް ޓަކައި މި ބިލު ހުުށަހެޅިފަމަޤްޞަދުތަކެއް ހާސި

ލުކުރުމަުށް ޓަކައި ވާ މަޤްޞަދުތައް ހާސި މި އިނޫނުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާފަނުކުރޭ. ގާ އެްއވެސް މީހަކު ޝައްެކއް

ިއވާ ކަންތައްތަެކއް އަުޅގަނޑު މި އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާނގައި ޒަާމނުއްސުރެ ބޭނުންކުރެވިފަ

އުޅެނީ. އަޅުގަނޑަުށް ހަމަ ފާހަގަކުރެވޭ  ނޫނީ މި ބިލުގައި އިތުރުކުރަން އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ހުުށަހަޅައިގެން މި، ަގއިނޫނުގާ

ހޫރިއްޔާ ގެްނގުޅުްއވާ ްއޔަންކުރެްއވުމުަގއި ވެސް ަރީއސުލްޖުމްއި މިހާރު ބޯޑުތަކަުށް ބޭފުޅުން ޢައެީކގަ  ވަރަުށް ޝުކުުރވެރިކަމާ

އަންހެްނ ބޭފުޅުންނަުށް ޚާއްޞަކުެރވިަފވާ ކަމަުށް ވިދާުޅވޭ. އެފަދަ  30އް. %ުޅ ސިޔާސަތެސިޔާސަތަކީ ވަރަުށް ރަނގަ

 ކަމުަގއި އުަމކީ ރަނގަޅު ކަމެއްއި ވެސް ގެނައެހެން ހިސާބުތަކުގަ ނޑުމެން ސިޔާސީ މައިދާނުގެކަންތައްތައް ައޅުގަ

ގޮތުންނާއި ތާރީީޚ ގޮތުްނ  ފީމެން ސަގާ ކްރިމިޭނޝަނަކީ ައޅުގަނޑުޕޮޒިިޓވް ޑިސް ފެންނާތީ އަޅުގަނޑު ދަންނަަވނީ،

ހަމަ އަޅުގަނޑުަށް  ،. އެެހންކަމުންއި ހުރި ކަމެއްގެންގުެޅވޭ ތަފާތުތައް ނައްތާުލމަުށް ޓަކައި ތަންތަނުގައި ބޭނުންކުރެވިފަ

 ހުުށަހެޅި  ވަރަުށް ބޮޑަުށް އަުޅގަނޑުގެ ަވރަުށް ބޮޑު އެދުމެއް މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި މެންބަރުން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި 

ގޮތަުށް މި ބިލު ާފސްކޮުށްދެްއވުމަކީ. ުޝކުރިްއޔާ  ޖުމުލަކޮުށް ިއޞްލާޙުތަްއ ހިމެނޭ އިޞްލާޙުތަކަުށް ާތއީދުކޮުށްދެްއވަިއ،

 ރައީސް.އިްއޒަތްތެރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުށް ރު މެންބަރަކު ފުރުޞަތަސް އިތު އެްއވެއިއްޒަތްތެރި ބަަލއިލާނަން  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މުލަކުއަރުވަނީ  ތު މިޞަމިހާރު ފުރު އަޅުގަނޑު)ވަގުުތޮކޅަކަުށްފަހު( އެދިަވޑަިއގަންނަވާތޯ. 

 އިބްރާހީމް ނަޞީރަުށް.

 

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:
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ސް. އަުޅގަނޑު ވެސް އެ ޮކމިޓީއަކަުށް ނިސްބަތްވާ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން މިފަދަ ބިލެއް ރައީ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

ދި ބިލު ޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިދެއްވި ކަމަުށް ޓަަކއި އެ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރަުށާިއ އައިްއޒަތްެތރި މަދިރާސާކުރަްއވައި މި 

 އްކޮުށް އެކަން ބަލަިއގަންނަން. އަޅުގަނޑު މި ބިލުަށް އެ ުށް އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަުށް ޝުކުރުވެިރަކމާހުުށަހެޅުއްވި ފަރާތަ

މުޖުތަމަޢުގައި ފަތާކުރުންތަެކއް ހުރެެގން އެކަން ކުޑަކުރުމަުށް ޓަަކއި ތާއީދުކުރަން. ޚާއްޞަކޮުށް ޖެްނޑަރ އީުކއަލިޓީ ބިލަކީ 

 ޖިލީހުަށް އިއްޒަތްތެރި މަވެސް މި ބޫލުކުރަނީ. ޙަޤީޤަތުަގއި ފައިވާ ބިލެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުުށަހެޅި

 ންސްދެ ޖި ،ދިޔަ އިޞްލާޙުތަަކކީ ޙަޤީޤަތުގައި މިދެންނެވި ތަާފތުކުރުންތައްދާދި ދެންމެއަކު ހުުށަހެޅިގެްނ އެ 

 ،ބޫލުކުރަނީ. އަުޅގަނުޑ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ފާހަގަކުރަންކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ގަ ހަމަހަމަކަންމަތީ ގެނެވޭނެ އިޞްލާޙުތަކެއް

މައުމޫން އެ ހުުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙުތައް. އިންތިޚާބުތަުކގަިއ  އަޙްމަދު ފާރިސް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުދާއިާރގެ  ދިއްގަރު

އެ އިޞްލާުޙ  ،ވެސް ފިރިހެނުންނެކޭ އެއްފަަދއިން އަންހެނުންނަުށް ވެސް ނިސްބަތުން ބައިވެިރވެވޭ މިންަވރު އިތުރުކޮުށް

ގޮތެއްަގއި އަުޅގަނޑު  ދަންނަވަން. ޖުމުލަ ންބަރަުށް އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ޝުކުރުހުުށަހެޅުއްވައިެދްއވި ކަމަުށް ޓަަކއި އެ މެ

ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،ލުކުރަްނވާ އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ކަމަކީފަދަ ބިލަކުން އަޅުގަނޑުމެން ހާސިދަންނަވާނީ މި

މުޤައްރިރު ައޅުގަނޑުމެން މި ިއްއޒަތްތެރި ން. މުޖުތަމަޢުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުންކަ

ބިލު ދިރާސާކުރަމުންދިޔައިުރަގއި ތަފާތު ެއކި ފަރާތްތަުކގެ ަމޢުލޫމާތުތައް ހޯއްދެވި. އާދެ، ޫޔ.އެންގެ ފަރާތުން ވެސް ބަެއއް 

އަދި  ،މާތުތަކަުށް ބަލައިދެއްވާފަ. އަުޅގަނޑުމެން އެ މަޢުލޫ ބޭފުޅުން ދުރުވެ އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަުށް ވަނީ މަޢުލޫމާތު 

މި ބިލަުށް ގެނެއްސަ. އަުޅގަނުޑ  މެންއަުޅގަނޑު އިބިލަުށް ގެނެވެންހުރި އެންމެހަިއ އިޞްލާޙުތައް ވާނީ ކޮމިޓީ ަމރުޙަލާގަ

 އެއްކޮުށް މި ބިލު ބަލައިގަންނަ ކަމަުށް އަުޅގަނުޑ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ެދްއވި ފުރުޞަތަުށް. ހަމަ އުފަލާ

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

އެ ާމއްދާގެ ، ވަނަ ނަންަބރުގެ ދަުށުން 3ގެ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( 75ގަާވއިދުގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 އަސްމާ ރަޝީދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ވާ ގޮުތގެ މަތީގައި )ުށ(

ޓީ ބިލުގެ ތިްނވަނަ ިކުޔން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަނޑުމެންެގ ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޖެންޑަރ ިއކުއެލި

ހުސްވަގުުތކޮޅު މިހާރު މި އޮތީ ޖެހިފަ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ހުސްަވގުތުކޮޅަުށްފަހުަގއި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުިރއަުށްގެންދާީނ 

 ަގއި. ޖަލްސާ މެދުކަނަޑއިލާނަން.1:30

 

 ] އަުށް  13:32އިްނ  12:29ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސްމަޖިލީުހގެ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 



80 

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަޓުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ވޯ، 8 . އެޖެންޑާ ައއިޓަމުމަސައްކަތް ކުިރއަުްށގެންދަން ކަމަުށްމި ދަންފަޅީގެ . الس الم عليكم

ިއއްޒަތްތެިރ  )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. މަުށް އިާދރީރަނގަީބލު ޖައްސަަވއިދެްއވު ވޯޓަުށް އެހުން. ވޯޓު 

އޮތް. މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކުޮކުށްލަދެއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. މިއަދު ސޯަޅވަރަކަުށް ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން އެބަ

ަގއިާވ  8.1 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަުށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( އެގޮތުން 

ތަމަ ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާނަން. ގެންދާނީ. ފުރަގެ ދަުށުން ނަގާ ވޯޓު ކުރިއަުށ8.2ްވޯޓާއި ެއގޭފަހުަގއިވާ އެޖެންާޑ އައިޓަމް 

 ލާނަން. ިމައދު ފުރަތަމަ ވޯޓަުށް ދަންނަވައި އާދެ! ފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ، މިރު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

އި ނިންމެވި ގޮތަުށް ާފސްކުރެްއވުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެރި ެގނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވަޤާނޫނުއަސާސީއަުށް އިޞްލާޙު 

 މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    :މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 47    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   66     ންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރު

 64      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 66        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. 19ރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބ47ަ. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ދު؛ އަދަ

ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ 

ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އެހެންކަމުން، .66ލަ؛ . ޖުމ64ުވާ އަދަދު؛ . ފާސްވުމަުށް ބޭނުނ66ްއަދަދު؛ 

އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާީސއަުށް އިޞްާލޙުގެނައުމުެގ ބިލު ކޮމިޓީްނ 

 ުތކޮޅަކަުށްފަހު( މިއަުދގެ ދެވަނަ ވޯޓަުށް ދަންނަަވއިލާނަން.)ވަގު ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތަުށް މަޖިލީހުން ފާހެއްނުވި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލިނިގލީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ައުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު )ޯލކަލް ަކއުންސިުލތަކުގެ އިންތިޚާބުެގ ގާނޫނު(  2010/10

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަުށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިންދާ ވިލިނގިލީ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    ންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެ 

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 44    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 18    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   62     ިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަ
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 32      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރުންގެ . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެނ85ްލަ އަދަދު؛ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 18ރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބ44ަ. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ . 4ންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

ކާރުގެ ފަރާތުްނ ސަރު އެހެންކަމުން، .62ލަ؛ . ޖުމ32ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 62މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ލޯކަްލ ) 2010/10ފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުުށަހަޅުއްވާ ވިލިނގިލީ

މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު ުށް އިޞްލާޙުގެަނުއމުގެ ބިލު ންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަކައު

)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( މިއަދުެގ ތިންވަނަ ވޯޓަުްށ  ކަުމގަިއ ދަންނަވަން.ފޮނުވިއްޖެޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީައުށް 

މަުށް ޓަކައި ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ަޙއްލުކުރުމަުށް ަވގުުތކޮޅެއް ެނގި ކަ ދަންނަވައިލާނަން. )ަވގުތުކޮަޅަކުށްފަހު(

ވަނަ ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން ރެޑީ ވެއްެޖކަމުަގއި  3އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަިރހުން ނިހާޔަތަުށް މާފަުށް އެދެމުން، މިއަުދގެ 

 ދަންނަވަން. ވޯޓަިއގެން ކުިރައުށްދާން ކަމަުށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަުށުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްެގ ވަ 129ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މަޤާމަުށް ޢައްޔަންކުރެްއވި ގދ. ރަތަފަންދޫ ހިލިހިލާގޭ އަލްާފޟިލް އަޒްލީްނ އަޙްމަދަުށް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ރުހުން 

 ދެން.ދެއްވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަުށް ވޯޓުެދއްވުން އެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 54    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 8    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުން

   62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖި

. 8. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 54. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ  .1ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯްމ  .62. ޖުމުލަ؛ 32. ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 62މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެފެއާްޒެގ މަޤާމަުށް ޢައްޔަންުކރެއްިވ، ގދ. ރަތަފަންދޫ، ިހލިހިލާގޭ އަލްފާޟިލް އަޒްލީްނ އަޙްމަދަުށް ރުހުން ދިނުމަުށް 

 މިއަދުގެ ހަތަރު ވަަނ ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާނަން. ޑަިއގަންނަވާ ކަމަުށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(ފެނިވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައި ބަޔާންކޮުށްަފއިވާ ގޮުތގެ މަތީން، ބޭރު  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ުށް ރާއްޖެއިން ސަީފރުން ކަނޑައެޅުމަުށް ޓަކައި ޖަޕާނަުށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ސަފީރުކަމަުށް، މ. ޤައުމުތަކަ

ކޮތަންމާގޭ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް ޢައްޔަންކުރެްއވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް 

 ފެނިވަޑަިއގެންނަވާ ގޮތަކަުށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ްއވުން ވޯޓުދެ[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:



84 

 

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 63    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯ

   63     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 63         ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛  ލަޖުމު ނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގު

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 63. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛ 

ވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ . ވޯޓުަގއި ބައި 1ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، ޖަޕާނަުްށ ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނަޑއަޅާ  .63ލަ؛ . ޖުމ32ުވާ އަދަދު؛ . ފާސްވުމަުށް ޭބނުނ63ްއަދަދު؛ 

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސަިއން ޝަރީފް ޢައްޔަންކުރެްއވުމަުށް މަޝްވަރާއެުރވުމަުށް ވޯުޓަގއި  ކޮތަންމާގޭ ސަފީރުކަމަުށް، މ.

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ  ބައިވެިރވަަޑއިގެންެނވި މެންބަުރން އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. )ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު(

ހުުށަހެޅިފަިއވާ އިޞްލާޙުަތކަކަުށް ވޯޓަުށް  ތީ ޖެންޑަރ ިއކުއަލިީޓގެ ބިލަުށްސަމާލުކަމަުށްޓަކައި ދަންނަވާަލން. ދެން މިއޮ

މަކުނަދޫ ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ،. އެގޮތުންދަންނަވާލުމުގެ މަރުޙަލާއެއް

 މަުށް ދަންނަވަން.އްޢާައމީންިއއްަވއިދެްއވުމަުށް އިޞްލާޙު 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ނޮިޅވަރަމް ދާިއރާގެ ،ބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުުށަހަޅުއްަވއިމަކުނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެން

 ގުޅިގެން ބަދަލާ މި ،އިޞްާލޙުކޮުށް ގޮތަުށް އަންނަނިވި ުރޚީސު ބިުލގެ. ދުކުރަްއާވފައިވާ އިޞްލާޙުތާއީ ފްރީޙުސައިން ޢަ

 މިގޮތުަށް " ބިލު އޮޕޮޗުނިޓީސް އީކުއަލް  އެންޑް ޖެންޑަރ" ތަންތަން ހުރި  މިހެން " ބިލު އިުކއަލިީޓގެ ޖެންޑަރ" ބިލުގައި

 "ބިލު އޮޕޮޗުނިޓީސް އީކުއަލް އެންޑް  ޖެންޑަރ. "ންބަދަލުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ދެްއވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަަކުށް ވޯޓުމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެ ދެންމެ، އެ އިްއެވވި އިޞްލާޙާ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް މަކުނަދޫ ދާ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފްނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 26    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39    ޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯ

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   65     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 65        ޖުމްލަ:

 ނުވޭ ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 39. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުން އަދަދު؛ 26. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛ 

ތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ ވަކި ގޮ

އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ފާހެއް ނުިވ.  .65ލަ؛ . ޖުމ33ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 65އަދަދު؛ 

ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު  މެންބަރުން ޖަމީލް ޢުޘްމާން އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މަނަފުުށީގެ )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 މަުށް ދަންނަވަން.އަމީންޢާއްއިްއވައިެދއްވުމަުށް 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ
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ފޭދޫ ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ، ްތތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުުށަހަޅުއްވައި ދާއިރާގެ ިއއްޒަ ގެމަނަފުުށީ

 ވަނަ މާއްާދ؛ 13އިޞްާލޙުކުރުން.  ަވނަ އަންނަނިވި ގޮތަުށް 13އީދުކުރަްއވާފައިވާ އިޞްލާޙު. ބިލުގެ އިބްރާހީމްދީދީ ތާ

 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ަޓކަިއ، ލުކުރުމަުށްހާސި މަޤްޞަދެއް ބަޔާންކޮުށްަފއިވާ  ާމއްާދގައި  ވަނަ 2 ނޫނުގެ ގާ މި

 ނުވަތަ ޓަކައި ެއހީތެރިވެދިނުމަުށް ަބޔަކަުށް ޖިންސެއްގެ ވަކި ުްށ،ރިޢާޔަތްކޮ އަުށް( ުށ) މާއްދާގެ ވަނަ 17 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ކަމުގަެއއް  ތަފާތުކުރުމެއް ަފދަ ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ނޫނުަގއިގާ މި ކަންތައްތަަކކީ ކުރާ ޓަކައި ލިބިދިނުމަުށް ރައްކާތެރިކަން

 .ނުވާނެެއވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެްއވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަަކުށް ވޯޓުއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެމެދު  ދެންމެ، އެ އިްއެވވި އިޞްލާޙާ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ގެމަނަފުުށި ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލު ޢުޘްމާން.  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ބްރާހީމްދީދީ.ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އި  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 56    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04 މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި 

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85 ލަ އަދަދު؛މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ.

. 4. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުން އަދަދު؛ 56. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛ 

ިއގެންެނިވ . ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑ4ަވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ.  .60ލަ؛ . ޖުމ31ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ާފސ60ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހުުށަހެޅުއްވި  މޫންއުމަ ސް. ދިްއގަރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިވަނަ ވޯޓު)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( މިއަުދގެ ހަތް

 މަުށް ދަންނަވަން.އްޢާދެްއވުމަުށް ައމީންއިއިޞްލާޙު ިއއްވަ 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ތްތެިރ ނޮިޅވަރަމް ދާއިާރގެ ިއއްޒަ، ޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހުުށަހަޅުއްވައި ދިއްގަރު ާދއިރާގެ ިއއް

ދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަުށް ވަނަ މާއް 24. ބިލުގެ ވާފަިއވާ އިޞްލާޙުތާއީދުކުރައް  މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް

 ފަންތިއެްއގައި  ހުރިހާ މައިާދނުގައި ިސޔާސީ އިދާއިރާގަޔާ  ުފގެ އިންޞާލުޢަދް -ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 24ޙުކުރުން. އިޞްލާ

 މަސައްކަތްކުރުމަކީ  މަގުފަހިކޮުށްދިނުމަުށް ހޯދައިދިނުމަުށް އަންހެނުންނަުށް ފުރުޞަތުތަކެއް ހަމަ އެއް ފިރިހެނުންނާ

 .ޒިންމާއެެކވެ ޕާޓީތަުކގެ  ިސޔާސީ ދައުލަތާއި، ދާއިރާާއއި، ފުގެއިންޞާލުޢަދް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެްއވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެ ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ދިއްގަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން    :ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 25    :ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު

 39    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 02 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   64     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 64        ޖުމްލަ:

 ފާސްނުވޭ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމުލަ އަދަދު؛ 

ރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބ25ަ. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ 2. ވަިކ ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 39

އެހެންކަމުްނ، މި އިޞްލާޙު ފާހެއްުނވި.  .64ލަ؛ . ޖުމ33ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ64ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ޙު ހުުށަހެޅުއްވި އިޞްލާ ންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންިދްއގަރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެ، ވަނަ ވޯޓު 8މިއަދުގެ 

 އަމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން.އިްއވައިެދއްވުމަުށް 
 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ގަލޮޅު އުތުރު ންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހުުށަހަޅުއްވަިއ،ދިއްގަރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ މެ

ގޮތަުށް އިޞްލާުޙކުރުން.  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަންަނނިވި 24ބިލުގެ  ތާއީދުުކރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު؛هللا މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

ޑޭޓުން ނެރުުމގަިއ ިއ، އެފަދަ މަޤާމުތަަކުށް ކެންޑިޔާވޭ މަޤާމުތަކަުށް ކުރިަމތިލުމުގަކުރެްނތިޚާބުއި -ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( 24

ނޫނުގެ ދަުށުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ ގާުށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަކީ، މި އެއްހަމައަކުން އަންހެނުންނަ ރިހެނުންނާފި

ނޫނުގެ ދަުށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނގެ ގާހިނގާކަން ކަުށަވަުރުކރުމަކީ މި  ޒިންމާއެެކވެ. އަދި ިމކަން މިގޮތަުށް

 ޒިންމާއެެކވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ޙާ މެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާދެން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ައޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ދިއްގަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު    ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 هللاގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުގަލޮޅު ދާއިރާ   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 27    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯ

   66     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 66        ޖުމްލަ:

 ނުވޭފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ މުވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖު  މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 27. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛ 

ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ  . ވޯުޓގައ1ި. ވަިކ ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 39

އެހެންކަމުްނ، މި އިޞްލާޙު ފާހެއްުނވި.  .66ލަ؛ . ޖުމ34ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 66މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު  ންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންވަނަ ވޯޓު. ދިްއަގރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ 9މިއަދުގެ 

 ެދއްވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން. އިްއވައި
 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހުުށަހަޅުއްވަިއ،ދިއްގަރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ މެ

ގޮތަުށް އިޞްލާުޙކުރުން.  އަންނަިނވިދާ ވަނަ ާމއް 37ބިުލގެ  ތާއީުދކުރަްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު؛هللا މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 ގެ ރޫހުގައި ޖެންަޑރ އިކުއަލިޓީ ާޤއިމުކުރުމަުށް ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ( 17ނުއަސާީސގެ އި ޤާނޫވަނަ އާޓިކަލާ  4ީސޯޑގެ  -37



90 

 

ިފޔަވަުޅ ވަނަ މާއްާދގައި ބަާޔންކޮުށްފައިވާ ާޚއްޞަ  38ޫނނުގެ ގާލަތެްއގައި މި ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާޓަކައި، އަންނަނިވި 

 ނޫނު ބާރުއަޅައެެވ.ގާގު މުއްދަތަކަުށް ހިންުގމަުށް މި ނުވަތަ ފިޔަވަޅުަތކެއް ަވގުތީ ޮގތުން ދި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ައޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ދިއްގަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު    ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 هللاގަލޮޅު ދާއިާރގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 27    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ފެންނަ ކަމަުށް

 41    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ލަ:ޖުމް

 ނުވޭފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފ27ެ. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ަބއިެވރިވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ 41

)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( . އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި .68ލަ؛ . ޖުމ35ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 68އަދަދު؛ 
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ހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު ހުުށަهللا ވަނަ ވޯޓު. ކުރެްނދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދ10ުމިއަދުގެ 

 ެދއްވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން.އިއިްއވަ

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއް  އި،އްވަ ހުުށަހަޅުهللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު 

 -44ޮގތަުށް އިޞްލާޙުކުރުން.  އަންނަނިވި ވަނަ މާއްާދ  44ބިލުގެ  ؛ތާއީދުކުަރއްާވފައިވާ އިޞްލާޙު އަނާރާ ނަޢީމް

އިުކއަލިޓީ ވިދިގެން އަންނަ ައހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރާއިރު، ޖެންޑަރ  ންގެ މަޖިލީހުން ކޮންމެ އަހަރަކުއްޔިތުރަ

ރިވުމަުށް ވާ މީހުންނަުށް އެހީތެ ވީތީ ކުރާ އަިނޔާ ހުއްުޓަވއި، އެ އަނިާޔގެ ޝިކާަރއަކަުށް  ޤާއިމުކުރުމަުށާއި، އަންހެނަކަުށް 

ެބހޭ އިދާރާތަކަުށް ކަނަޑއަަޅއި،  ކަމާ ،މިނިސްޓްރީއަުށާއި  އެ ބަޖެޓު މެދުވެިރކޮުށް ދަެދްއގެ ފައިސާ އަބޭނުންވާ އެކަުީށގެްނވާ 

 .ދޫކުރަންވާނެެއވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.   ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް  މަކުނުދޫ  ކުރެްއވި މެންބަރު:ތާއީދު

 

 85    ލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމު

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 24    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 41    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮ

   65     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 65        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ މުލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖު  ދެންމެ ނެގުނު މި ދަންނަވާލަނީ

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 24. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ 2ންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ވަިކ ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނ41ު

ޞްލާޙު ފާހެއްުނވި. އެހެންކަމުްނ، މި އި .65ލަ؛ . ޖުމ33ު؛ ވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު. ފާސ65ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހަޅުއްވާފަިއވާ ހުުށަ ނާާރ ނަޢީމްވަނަ ވޯޓު. މަކުނުދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އ12ަމިއަުދގެ )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

ވަނަ ާމއްދާެގ  45ާވ! ބިލުގެ ފުކުަރއްމާ ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު() އަމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން. ެދއްވުމަުށްއިއިޞްލާޙު ިއްއވަ

ެދއްވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުށް އިހުުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު އިްއވަ އަުށް ކުރެންދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ)ުށ(

 ދަންނަވަން. 

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނޮިޅވަރަމް ދާއި ިއ،ހުުށަހަޅުއްވަهللا ބްދުލްބާރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ

ގޮތަުށް އިޞްލާޙުކުރުން.  އަންނަނިވިވަނަ މާއްދާގެ )ުށ(  45ބިލުގެ  ؛ތާއީދުކުރައްާވފައިވާ އިޞްލާޙު ރީފްޢައިން ޙުސަ

ހު، މި ފަ  ނޫނު މުރާޖަޢާކުރުމަުށްގާން މި މަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮުްށފައިވާ ގޮުތގެ -ވަނަ މާއްާދގެ )ުށ( 45

ކުން މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅާ ޔަފައިވާ ކަންކަން ހަނިނުވާނެ ފަދަނޫނުގައި ބަޔާންކޮުށްގާ މިނޫނަުށް ހުުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ ގާ

 ވެ.ލާޒިމުކުރެއެ ވުން ސަުރކާރަުްށ  އިޞްލާޙަކަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.   ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސެއިން އަރީފް   ދުކުރެްއވި މެންބަރު:ތާއީ

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 23    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 42    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   65     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 65        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު ވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނުމި ދަންނަ

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 23. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ 2ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ވަިކ ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭނ42ް

އެހެންކަމުްނ، މި އިޞްލާޙު ފާހެއްުނވި.  .65ލަ؛ . ޖުމ33ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ65ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ިއވާ އިޞްލާޙު ިއްއވައިެދއްވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން.ހުުށަހަޅުއްވާފަ ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި އަނާރާ ނަޢީމްމަކުނުދޫ ދާއި

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ކާުށިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަ އި،ހުުށަހަޅުއްވަ  ޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމްމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއް

އެ މާއްދާގެ  ،އްދާ )ނ(ގެ ފަހަތަުށް އަކުރެއް އިތުރުކޮުށްވަނަ މާ 20ބިލުގެ  ؛ވާ އިޞްލާޙުތާއީދުކުރައްވާަފއި ނަސީމް

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(. ކުރާ މަސައްކަތަކީ ަވކި ޖިންސެްއގެ ަބޔަކަުށް ޚާްއޞަ މަސަްއކަތެްއ  20އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރުން. 

ކި ޖިންަސކަުށް އެ މަަސްއކަތުަގއި ހޭދަކުރާ ަވގުތަުށާިއ ކުރާ މަަސއްކަުތގެ މިންަވރަުށް ބަލައި ވަ ،ވެަފއި ކަމުގައި 

 ެއކަުށީގެްނވާ މުސާރަެއްއ ދިނުން.  ނެތި ކުރާ މަސައްކަތާ ތަފާތުކުރުމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.   ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ

 ނަޢީމް  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަާނރާ މަކުނު   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 އިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމްކާުށިދޫ ދާ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 26    އަދަދު: ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 40    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   66     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 66        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފެނ26ް. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ 1. ވަިކ ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 40

އްުނވި. އެހެންކަމުްނ، މި އިޞްލާޙު ފާހެ .66ލަ؛ . ޖުމ34ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ66ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އިޞްލާުޙ  ހަޅުއްވާފަިއވާހުުށަ ންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންދިްއގަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

 ެދއްވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން. އިއިްއވަ

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:
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އްޑޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތޮ އި،ހުުށަހަޅުއްވަ ންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންދިއްގަރު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ގެ ފަހަަތުށް )ބ(، )ޅ( އަދި )ކ(ގެ  24ބިުލގެ  ؛ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު އިބްރާހީމް ޙަސަން

ވަނަ އަހަރުެގ  2020ޞަދަުށް ޓަކައި މި މާއްދާގެ )ނ(ގެ މަޤް -ާދގެ )ބ(ވަނަ މާއް 24ގޮތުަގއި ައކުރުތައް އިތުުރކުުރން. 

ފެްނވަރުެގ  ގެއި، މިނިސްޓަުރންގެ ނައިބުންސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާ ،ޔަލަުށް ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއިނި

އިންަސއްތަ މީހުންނަކީ އަންހެނުން  30ކުރާ މީހުންގެ ތެެރއިން މަދުެވގެން ުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން މަޤާމުތަކަ

 ،ނިޔަލަުށްވަނަ އަހަުރގެ 2021ޓަކައި  މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ މަޤްޞަދަުށް -ކަމުގައި ހަމަޖައްސަްނވާނެެއވެ. )ޅ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަުށް އުފައްދާ ކައުްނސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަުށް ސިާޔީސ 

ން ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަކީ މީހުން އަންހެނު އިންސައްތަ 20ޕާޓީތަކުން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓުްނގެ ތެރެއިން މަދުެވގެން 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަުށް 2024ކައުންސިލް އިންތިޚާބުަގއި ާވދަކުރާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ ޒިންމާެއކެވެ. އަދި 

 އިންސައްތަ 15ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންިތޚާބަުށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 

ނުން ކަމުގަިއ ހަމަޖެއްސުމަކީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާުބގަިއ ވާދަކުާރ ކޮންމެ ސިޔާީސ ޕާޓީެއްއެގ މީހުން އަންހެ

ތަކަުށާއި ރަްއޔިތުންގެ ލުއަޅާަފއިވާ ނިސްބަތަުށް ަކުއންސިމާއްާދގެ )ޅ( ަގއި ަވިކވަކީން ކަނޑަމި  -)ކ( ޒިންމާއެެކވެ.

އަުްށ )ޅ( މި މާއްދާގެ އިތުުރވާ ހިސާބުން ވިދިވިދިގެން ދެ އިންތިޚާބުގައި ދުދައައިންތިޚާބުކުރެވޭ އަންހެނުންގެ މަޖިލީހަުށް 

 ޢަމަލުކުރުން ނިމުމަކަުށް އައީެއވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.   ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ންބަރު ައޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ދިއްގަރު ދާއިާރގެ މެ   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 23    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 41    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   64     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      އަދަދު:ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ 

 64        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 23ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަުށް 70އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ 2. ވަިކ ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 41

ފާހެއްުނވި.  ލާޙުއެހެންކަމުްނ، މި އިޞް .64ލަ؛ ޖުމު. 33. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 64މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

هللا ރީ ޢަބްދު ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާކުރެންޫދ ދާއިރާެގ  ވޯޓް.ވަަނ 14ިމއަދުެގ )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

 އަމީންޢާއްމަުްށ ދަންނަވަން.  ަވއިދެްއވުމަުށްއިޞްލާޙު ިއއް ވާހުުށަހަޅުއްވާފައި 

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ހުުށަހަޅުއްަވއި، މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު هللا ޢަބްދު  ރީިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާކުރެންދޫ ދާއިރާގެ 

ވަނަ  42ަވނަ މާއްދާގެ )މ(ގެ ފަހަތަުށް އަކުެރއް އިތުރުން.  42އަނާރާ ނަޢީމް ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ިއޞްލާޙު؛ ބިލުގެ 

އަނިޔާއަުށް މަގުފަހިވާ ސަބަބުތަްއ  ނުވަތަ ،ައނިޔާ މެދުވެރިވާމި މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮުށްަފއިވާފަދަ )ފ(. މާއްދާގެ 

 ބަލައި، ެއކަންކަން ޙައްުލކުރުމަުށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

  

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު
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 هللا.ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 24    ޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަުށް ވޯ

 39    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   63     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 63        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

 39. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 24އްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދ70ެއަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ 2ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. .63 ލަ؛. ޖުމ32ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ63ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

هللا ވަނަ ވޯޓު. ކުރެންޫދ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބަރީ ޢަބްދު 15މިއަދުެގ )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

 އަމީންޢާއްމަުްށ ދަންނަވަން. ަވއިދެްއވުމަުށްއިޞްލާޙު ިއއް ވާހުުށަހަޅުއްވާފައި 

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ާވ އީބަރު ހުުށަހަޅުްއވަިއ، ގަލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާގެ މެންهللا ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްބަރީ ޢަބްދު 

)ބ(.  -47ކުެރއް އިތުރުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ގެ ފަހަތަުށް އަ 47ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު؛ ބިލުގެ هللا ޢަބްދު

 ބެހޭ  ކުން، ކަމާޔަގެ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ފުުށުނާރާ ފަދަދިެވހިރާއްޖޭ ،ދުތަކަކީ ގަވާއިލާ ހުރިހާ އި ކުލަވަ ނޫނުގެ ދަުށުން އެގާ މި

ލާ އިއެކުަލވަ  ގޮތަުށްދާތަކުަގއި ބަޔާްނކޮުށްފައިވާ ކަންކަމަުށް އުނިކަން ނާންނަ ހަޮކުށްފައިވާ މުޢާރާއްެޖއިން ސޮއި ގޮތުން ދިވެހި

 ންާވނެއެވެ.ވާ ާވއިދުތަެކއް ކަމުަގއިގަ
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 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 هللا.ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 هللا.ގެލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު ޢީވާ ޢަބްދު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 26    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 40    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   66     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 66        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ މުވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖު  މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

 40. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 26. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛ 

ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ 

)ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( . އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ާފހެއްނުވި .66ލަ؛ . ޖުމ34ުވުމަުށް ބޭނުްނވާ އަދަުދ؛ . ފާސް 66އަދަދު؛ 

 ވޯޓު. އަދި އެންމެ ފަހު ވޯޓު.  ވަނަ 16މިއަދުގެ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަިއވާ ޖެންޑަރ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ހުުށަހަޅުއްވާ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްާލޙާ އެުކ ފާސްކުެރއްވުމާ މެުދ  ،ލިޓީ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތަުށްއީުކއަ

 ތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަުށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. އިްއޒަތް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު.  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 67    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   67     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ދަދު:ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަ

 67        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރަކު ނެތް.  ވަކި 67ނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ . ފެނ70ްއަދަދު؛ 

ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ  .1ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ަފރާތުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ  .67ލަ؛ . ޖުމ34ު. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 67އަދަދު؛ 

ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި  ،ލިޓީ ބިލުފަިއވާ ޖެްނޑާރ އީުކއައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ހުުށަހަޅުއްވާ
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މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން  ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިަވޑަިއގެންނެވިގޮތަުށް މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙާ އެކު 

 ފާސްވެއްޖެ.

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު
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