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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް )ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 26ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ކުރުން.އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން، 3ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 .2015/2/1އޖ/ރު އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ވަނަ އަހަުރެގ ދެވަނަ ދައުރަށް އިއްޒަތްެތރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަދި  2015 -4.1

ސަތަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮްށ ިއއްަޒތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ރިޔާ

ސުބުޙާނަޫހ هللا އަޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަަވން. ދެވަނަ ދައުރުގައި ައޅުަގނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތުގައި ވެސް 

 ވަތަޢާލާގެ ޙަޟުރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަން. ސުބްޙާނަހޫهللا ވަތަޢާލާ ބަރަކާތްލަްއވާނެ. އަިދ އެކަމަށް އެދި ައޅުަގނޑު 
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 ހުށަހަޅާ ކަންކަން.ކޮމިޓީތަކުން . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ކޮމިޓީތަކުން، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ގޮތުެގ މަތީން ވަނަ މާއްާދގެ )ދ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ  115ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަާސސީެގ  -5.1

ނޑައަޅާ ނޮން ނޑައެޅުމަށް ޓަަކއި ނޭޕާލަށް ކަ ރެސިޑެންޓު ސަފީރުކަމަށް މ. -ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަ

މާހުރާ / އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމް ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްަސލަ ދިރާސާކުރައްަވއި ގޮތެއް 

ގުޅޭ ާދއިމީ ކޮމިޓީއަށް ޮފނުވުމުގެ މަްއސަލަ. ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއާވ ނިންމެވުމަށް އެ މައްސަަލާއ 

 ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްަވއިދެއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ވުން:މޭޒުން އިްއވެ  އިދާރީ

މަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. މަސީޙް މުޙައްމަދަށް، ވެދުން ސަލާهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮުތގެ މަތީން، ބޭރު  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑައަޅާ ނޮން ނޑައެޅުމަށް ޓަަކއި ނޭޕާލަށް ކަ ރެސިޑެންޓު ސަފީރުކަމަށް މ. -ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަ

ރެސިޑެންުޓ -އްޔަންކުރުމަށް ގަސްުތކުރާތީ، އޭނާ ނޮންޢަ (010417Aއަޙްމަދު ސަލީމް ) މާހުރާ / އަލްފާޟިލް

ސަފީރުކަމަށް ހަމަޖެއްސވުމާ މެދު ރައްޔިތުނގެ މަޖިލިހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދަވައިެދްއވައި އެ މަޖިލީހުން ނިންމެވި ގޮތް 

ވަާރއި ދިވެހި ަރްއޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ ކާުޑގެ އަންަގވައިެދއްވުން އެދެމެވެ. މި ސިޓީއާ އެކު އަޙްމަދު ަސލީމްގެ ވަނަ

ޔާމީން هللا . ޚާދިމްކުމް. ޢަބްދ2015ުޭމ  3، 1436ރަޖަބު  14ކޮޕީ ފޮނުވީމެވެ. އިޙްތިރާމް ަޤބޫލުކުރެއްވުްނ އެދެމެެވ. 

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިޓީައށް ފޮނުވަން ނިންމަން. މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮ

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގަިއ  115ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ ، 5.2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  -5.2

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ މަީތން، ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ާރއްޖެއިން ސަފީރުން ަކނަޑއެޅުމަށް ޓަަކއި ބޫޓާނާިއ 

ނަޑއަާޅ  ރެސިޑެންޓު ސަފީުރކަމަށް ގ. އުފާ / އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު -ނޮންއަފްޣާނިސްތާނަށް ކަ

ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ފޮނުްއވާަފއިާވ މައްސަލަ ދިރާާސކުރަްއވަިއ ގޮެތއް ނިންމެވުމަށް ެއ މައްސަލައާ ގުޭޅ ދާއިމީ 



3 

 

ޖިލީހަށް އިއްވައިެދްއވުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުުމގެ މަްއސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުުޅ މަ

 އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

 

 ވުން:މޭޒުން އިްއވެ  އިދާރީ

މަސީޙް މުޙައްމަދަށް، ވެދުްނސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

އި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ބޭރު ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގަ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ގާނޫނުއަސާީސގެ 

ނޑަައޅާ ނޮން ނޑައެޅުމަށް ޓަަކއި ބޫޓާނާއި އަފްޣާނިސްތާނަށް ކަ ރެސިޑެންުޓ -ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަ

-ޢައްޔަންކުރުމަްށ ގަސްތުކުރާީތ، އޭނާ ނޮން  (036998Aސަފީރުކަމަށް ގ. އުފާ / އަްލފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު )

ންޓު ސަފީރުކަމަށް ަހމަޖެއްސވުމާ މެދު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މަޝްވަާރ ހޯްއދަވައިެދއްަވއި އެ މަޖިލީހުން ރެސިޑެ

ނިންމެވި ގޮތް އަންަގަވއިދެްއުވން އެދެމެވެ. މި ސިޓީއާ އެުކ، އަޙްމަދު މުޙައްމަދުގެ ވަަނވަރާއި ދިވެހި ރަްއޔިތެްއކަން 

. ޚާދިމްކުމް. 2015މޭ  3، 1436ރަޖަބު  14ތިރާމް ޤަބޫލުކުެރއްވުްނ އެދެމެވެ. އަންަގއިދޭ ކާުޑގެ ކޮޕީ ފޮނުވީެމވެ. އިޙް

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. هللا ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީައށް ފޮނުވަން ނިންމަން. 

ރުޒގެ މަޤާމަށް ބ. އޭދަފުށީ / ހަލަވެލި، ޑރ. މިނިސްޓަރ ، 5.3އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -5.3 އޮފް އިސްލާމިކު އެފެއަ

ވީ ބުދަ ދުވަހު ޢައްޔަންކުރަްއވާފަިއވާތީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީެގ  2015މޭ  6އަޙްމަދު ޒިޔާދު 

ގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ޓަަކިއ ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ މަނިކުފާނަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހު 129

ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރަްއވައި ގޮތެއް ނިންމެުވމަށް އެ މައްސަލައާ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ. 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް ިއއްަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަްށ ދަންނަވަން.

 

 ވުން:ޒުން އިްއވެ އިދާރީ މޭ

މަސީޙް މުޙައްމަދަށް، ވެދުްނސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ރުޒގެ މަޤާމަށް ބ. އޭދަފުށީ / ހަލަވެލި ޑރ. އަޙްމަދު ޒިޔާދު،  ީވ  6މޭ  2015މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކު އެފެއަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(ގަިއވާ  129ތީ، ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ބުދަ ދުވަހު ޢައްޔަންކޮށްަފއި ވާ

ގޮތުގެ މަތީން އެ މަނިކުފާނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ޓަކައި އެ ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެއްވުްނ 
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ޔާމީން هللا . ޚާދިމްކުމް. ޢަބްދ2015ުމޭ  11، 1436ރަަޖބު  22އެދެމެވެ. އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުުކރެއްވުން އެދެމެވެ. 

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވަން ނިންމަން.

ނޑޭރިމިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯ، 5.4އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -5.4 ާއގެ އަލްފާޟިލް ޓްސްގެ މަޤާމަށް ހ. މާބަ

 20، ތިޝާމް އާދަމްމަށް ހ. އޯކިޑު / އަލްފާޟިލާ އިރުހޫރު، އަދި  އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ މަޤާ އަޙްމަދު ޡު

ވަަނ  129ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވާތީ، ވީ ބުދަ ދުވަހު ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއި 2015 މޭ

މަތީން އެ ދެ ބޭފުޅުންނަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ޓަަކއި  އްދާގެ )ރ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މާ

އަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ. ދާއިމީ ކޮމިޓީ މައްސަލައާފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރަްއވައި ގޮތެއް ނިންމެުވމަށް އެ 

 ޅު މަޖިލީހަށް ިއއްަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަްށ ދަންނަވަން.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ސިޓީފު

 

 ވުން:މޭޒުން އިްއވެ  އިދާރީ

މަސީޙް މުޙައްމަދަށް، ވެދުްނސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ނުޑ ޢައްޔަްނކޮށްފައިާވ ދެ ވީ ބުދަ ދު 20 މޭ  2015މެންބަރުންގެ ގޮުތގައި  ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ ވަހު އަުޅގަ

މަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން  ވަނަ މާއްދާެގ )ރ(ގަިއވާ ގޮތުގެ 129ނޫނުއަސާސީގެ ޤާބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު 

ފް ހޫރު، މިނިސްޓަރ އޮ. އަލްފާޟިލް އަޙްަމދު ޡ1ުމެވެ. ހޯއްދެވުމަށް ޓަަކއި އެ މަޖިީލހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވުން ެއދެ

ނޑޭިރއާގެ.  ސްޕޯޓުސް ކަމަށް؛ ޔޫތު އެންޑް  މިނިސްޓަރ  . ައލްފާޟިލާ އިރުތިޝާމް އާދަމް، ހ. އޯިކޑު؛2ހ. މާބަ

هللا . ޚާދިމްކުމް. ޢަބްދ2015ު މޭ 21، 1436ޝަޢުބާން  03އޮފް ހެލްތު ކަމަށް. އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 އަށް ފޮނުވަން ނިންމަން.އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ  ިލއްޔަތު ސާކުރެްއވުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫމި މައްސަލަ ދިރާ

 

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު.6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު. ، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ވަޒީާފާއ ، 2008/2ވާފަރު ދާއިާރެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ގާނޫނު ނަންބަރު ދު -6.1

ަވޒީފާއާ ބެހޭ ، 2008/2ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލު. 

، 81/6އްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ގާނޫނު ނަންބަރު ފުވަ -6.2

އަށް، ުފަވއްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު  1980މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓގެ ގާނޫނު 

އަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުެގ  1981މަނިަޓރީ އޮތޯރިޓީެގ ގާނޫނު  މޯިޑވްސް، 81/6ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ  1981މޯިޑވްސް މަނިަޓރީ އޮތޯރިީޓގެ ގާނޫނު ، 81/6ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްުވން. 

 ބިލު. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ  ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ -6.3

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާުޙ ގެނައުުމގެ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއްއވުން. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

 ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު.

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢީ ބަހުސް. އިބްތިދާ ، 7އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  -7.1

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. މި ، 2010/7

ވަަނ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުުރެގ  2015ަގއި ޭބއްވުުނ، 2015އެޕްރީލް  28ްއާވފައި ވަނީ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އި

ވަނަ ޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  21

  ވަޙީދު އިބްރާހީމް. އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ދެއްެކވުން: އްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާީރ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް މި ، 2010/7`. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރުެގ  އިޞްލާޙު ގެންނަން ބޭނުންާވ ސަބަބަކީ. ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ޚިދުމަތް

މަޤްޞަދެއް ކަމަށް ވާއިުރ، މިހާރު ޢަނަލުކުރަމުންދާ ގޮތުން ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާ 
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އެކު ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުްނާވ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދަތިަތކެއް ކުރިމަތިވާތީ. އެގޮތުްނ، މި ގާނޫނު؛ 

އެ ގާނޫނުެގ ؛ 50ގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް މި އިޞްލާުޙ ގެންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭ

ވަނަ މާއްދާ އަކީ އެ  މާއްދާގެ )ހ( ކަމުގައި ހަމަޖައްސަިއ، އަންނަނިވި އަންނަިނވި އަކުރުަތއް އިތުރުކުރުން.  56

ަފިއވާ ސިޓީ ަކއުންސިލުގެ ބާރުަތކުގެ ތެެރއިން، މި ގާނޫުނގެ ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށް 41މި ޤާނޫނުގެ  -)ށ( -56

ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ސިޓީ ކައުންސިލުްނ ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަްށ  42

ނޑައަާޅނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ  ލިބިދެވޭނެ ބާރުތަކާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮްށދޭނެ ޚިދުމަތްތައް ކަ

މަޝްވަރާއާ ެއކު ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާެއވެ. މިގޮތުން، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނަޑއަަޅއި ޚިދުމަތްތައް ފިޔަވަިއ، މާލޭ ސިޓީ ސަރަހައްދުގައި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނީ ސަރުކާރުެގ  ކަ

)އެެކއް(  1މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާތާ  -ނޑައަާޅ ގޮުތގެ މަތީންނެވެ. )ނ(ކަމާ ބެހޭ ުވޒާރާތަކުން ކަ

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެ މަތީން، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިދެވޭނެ 

ނޑަައޅަންވާެނއެވެ. އަދި ބާރުތަކާއި މާލޭ ސިޓީ ކަުއންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭނެ ޚިދުމަތްތައް ރައީސުލްޖުމް ހޫރިއްާޔ ކަ

މިގޮތުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންިސލުން ފޯރުކޮށްދޭނެ ޚިދުމަތްތައް ކަމުގަިއ ނުހިމެނޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހަިއ 

ނޫނަށް މި ގާ -2ގާނޫނީ ޙައްޤުތަާކއި ޒިންމާތަާކއި އިލްތިޒާމުަތއް ެއކަމާ ހަާވލުވާ ުވޒާރާއަށް ނަޤުލުވާެނެއެވ. ނަންބަރު 

ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ގާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮްށ، ދިވެހި ސަުރކާރުގެ ެގެޒޓުގަިއ ޝާއިޢުކުާރ ދުވަހުން 

 ފެށިގެންނެވެ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފައި ވަނީ ޖު ގަިޑިއރުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު. އެީއ،  3މްލަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، މި ބިލަށް ކަ

މިނެޓު  24ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  41މިނެޓު  47ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަްށ  4މިެނޓު  27ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

 މިނެޓު. ަވކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްުނވާ  5ިސކުންތު. ައދާލަތު ޕާޓީއަށް  22މިނެޓު  10ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  53

ނޑު މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީ. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  5އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  މިނެޓު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުށީ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް.

 

  ކަދެްއެކވުން:ވާހަ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު

`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މި ހުށަހެޅުއްިވ 

ނޑުމެން އެންމެން ވެސް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ.  އިޞްލާޙަކީ ލާމަރުަކޒީ ގާނޫަނށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ނަށްވަނީ ަރއްޔިތުން ލާަފއި މިއިއެުކވަދު ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު މަޤްޞައެހެން މި ދަންަނވަނީ މި  ،އެއީ 
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ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި އިމަތިވެރި ނިަޔތުގަ ޚިދުމަތް ލުއިފަސޭހަކަމާ އެކު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ . އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

އޮފީހުން އަންގާ  ބޭނުންވާ ގޮަތށް، ޕާޓީ ކައުންސިލުތަަކކީ އެ ކައުންސިލެްއގެ މެޖޯރިޓީ އޮްނނަ ޕާޓީއަކުން ،ދަނީ

. އެހެންނަމަވެްސ، ކުިރމަތީގައި ގާނޫނެއް ޮއެވ، އެ ގާނޫނުތަކުަގއި މި ދެންނެވި އިކުރާ ތަނެްއގެ ޮގތުގަގޮތަކަށް ކަން

އުސޫލުތައް  ހިނގަންޖެހޭ، ގަންޖެހޭިސޓީ ކައުންސިލުތަްއ ހިން ތަފުސީލުކޮްށ ކައުންސިލުތަާކއި ގޮތަށް ވަރަށް 

ނޑަ  ވާނެ ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާިއ ްނކަން ނުކުރާަކމަށް ވެއްޖެއްޔާ ކުރިމަތިއެްއގޮތަށް އެކަ ެއއާ، އެޅިފައި އޮތްއިރު ކަ

ންނަ ބާރެއް ގާނޫުނން ނޫންނަމަ އެނޫންވެސް ޮގތަކަށް ދީފައި އޮ ،ދަތިތައް އޮންނާނެ. އާދެ، ީދފައި އޮންނަ ބާރެއް

އްޖެްއޔާ ެއ ތަންތަން ހިންގުމަށް ދަތި ފޯރާނެ. އަދި އެ ަކއުންސިލުތަކުްނ ބޭނުންކުާރ ކަމަށް ވެ  ނާޖާއިޒު ގޮތުަގއި

ދެޮކޅަށް ކަންތައްތައް ކުރާ ކަމަްށ  ނޫނީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ ދެކޮޅަށް އެއިެރއްަގއި އޮންނަ ސަރުާކރަކާ

ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންވާ  ސް ރައްޔިތުންނަށްއެ ގާނޫނުަތކަށް ބަދަލުގެނެ، ވެއްެޖއްޔާ ވެސް މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ބަޔަކު

ދެވޭނެ ގޮތްގޮތަށް އެ ގާނޫނުތަްއ ބަދަލުކުރާނެ. މިއީ މިކަން ފަސޭހަކަމާ އެކު ޚިދުމަތް، އެކު ދިނުމުގައި ލުއިފަސޭހަކަމާ 

މިއަދު މި ވާހަކަ ހަމަ ދައްކާއިރަށް މި ތަނުަގިއ  ،ން އެނގޭ ަކމަކީ. މިއީ މިކަުމެގ ޙަޤީޤަތް. މީގެއޮންނާނެ ގޮތް

ނޑުމެން ގައުޅެނީ ނިގުޅައި  މި ބާރުތައް މި ،ބަޔަކު ތެުދވެ ބުނާނެކޮންމެވެސް  ބޫލުކުރަންޖެހޭ ގަންނާށޭ. އާދެ، އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު އެކި ސިާޔސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންހުރީ މިއަދު އެކި ގޮތަށް. މިއީ މިކަުމެގ 

އެުކގައި ނޫނިްއޔާ ދާއިާރ، އަތޮުޅ ތަރައްޤީެއއް ނުކުރެވޭެނ.  ރަކާއޮންނަ ސަރުކާޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމާ، ެއއިރެްއގައި 

ނޑުމެން  ރު ާދއިރާެގ އާދެ، ޮހނިހިރު ދުވަހު މި އޮންނަ އިންތިޚާބުގައި ިދއްގަ މި ދަންނަވަނީ މާދަމާ؛އެހެންވެގެން އަުޅގަ

ނިޑއަށް ފާރިޝް މައުމޫން ހޮއްވަަވއި ރާގެ ަރއްޔިތުްނެގ ދާއި އެ ޤުބަލް،ދެްއވާށޭ. އެއީ އެ ދާއިރާގެ މުސްތަގޮ

ނޑުމެން އެދޭތީވެ އެ ވާހަކަ ރަްއޔިތުންގެ ކިބައިން  މުސްތަޤުބަލް، މި އެދެނީ. އާދެ، އެ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް އަުޅގަ

ބޫލުކުރަންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑަށް ގަބޫލުކުރަންެޖހޭ ޙަޤީޤަތަކީ، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަޅުަގނޑުމެން ގަ

ނޑުމެން ވަނީ ތުަގއި ހުރެގެން ދާއިރާ ތަރައްޤީނުކުރެވޭނެ ދެކޮޅު މެންބަރެއް ގޮ ރުކާރާސަ ޙަޤީޤަތަކީ ކަމުެގ މާޒީ އަޅުގަ

ނޑުމެ  ކަމަކީ ސަުރކާރު  ކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އެނގޭން ތަޖުރިބާކުރާކަށް އެއީ ޓެސްޓުތަޖުރިބާކޮށްފަ. އެކަން އަުޅގަ

ގެނެވޭނީ. އެހެްނވީމާ، މި  ން ަރއްިޔތުންނަށް ތަރައްޤީ ގެނެސްދެޭވނީ.ކަނަމަ ސަރުކާރާ ގުިޅގެންނޫން، ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ

ނޑު މި ދެންނެވި ގޮތަށް މި ގާނޫނުތަކަށް މި ގެންނަ ބަދަލުތަކާ އެކުގަިއ  މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވޯޓުދީ، ވެސް ފާރިޝްއަ އިންތިޚާބުގައި  ންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މި ބާއްވާއަޅުަގނޑުމެން މި އަ ށް އަޅުގަ

ނޑު ގަ ދީ، އެ ބޭފުޅާ އެ ޮގނިޑއަށް ހޮއްަވވަންޖެހޭއްގަރު ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުން ވޯޓުދި ބޫުލކުރަން. އަދި ކަމަށް ައޅުގަ

އޮްތ  ހަމައެއާެއކުަގއި މާީޒގައި ކަްނތައްތައް ވެަފއި އޮތް ގޮތަށް ބަލާއިރު، އެމް.ީޑ.ޕީގެ ވެރިކަމުަގއި ކަންތައްަތއް ވެފައި

ނޑުމެން ބެލި ސޭހަކުރުމަށް ޓަކައި ލާމަރުކަޒީ ގާޫނނުގައި ހުރި އުނދަގޫ ކަންަތްއތައް ފަ ،ކަމުގައި ވިޔަސް ގޮތަށް އަުޅގަ

ކުރި. ތި ބާރުަތއް ދޭން ވެސް މަސައްކަތް  ކުރި. އަދި އޭުރގެ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އެ ކައުންސިލަށްމަސައްކަތް
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ސަރުކާރު ވެއްޓުުނިއރުގައި ިދވެހި ފުލުހުންގެ ބާރު، ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ސިޓީ  ގަްނނަވާނެ،ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑައި 

ކައުންސިލަށް، މާލޭ ސިީޓ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކުރުމަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން އޮީތ ޕްލޭންކޮށްފަ. މިއީ ޙަޤީޤަތް. 

އުނދަގޫ ބަޔަކަށް ސަރުާކރަކަށް ދަތި ަގއި އޮންނައެހެންވީމާ، އޭުރވެސް ކުރަމުްނދިޔަ ކަމެކޭ އެއީ. އެހެންވީމާ، އެއިރެއް 

 ނުގެނެގާނޫނުތަކަށް ބަދަލު، ސްނަ ސިޔާސަަތށް އެ އަންނަ ބަދަލާ ގުޅިެގން ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލުގެނެވަންޏާ އެ އަން

 ،އެންމެ ބޮޑު ދައްަޗކީ ުދ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިެވފައިޖެހޭ. މިއަ ވެސް އެ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ކުރަން އެބަ

ނުކުރެވިގެން. އުޅެނީ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ޙައްލު ވެސް ހަމައެކަނި މި ގޮންޖެހުންތަކަކީ މިއަދު މާލޭގެ ކުނީގެ މައްސަލަ

ނުކުެރިވގެން. މި ކުރާ ކަަމކީ ިސޔާީސ ބޮޑުވުުމގެ މަްއސަލަ ވެްސ ޙައްލުމަގުމަތީގަިއ ފެނުގެ ަމއްަސލަ، ފެން

ވަޙީުދެގ ސަރުކާރު ައއިތަނާ ސިޓީ  ބޫލެއް ނުކުރޭ.ކާެރްއ ގައެްއވެސް ސަރު މަސައްކަތްތައް މިތާ މި ުކރަނީ.

ކައުންސިލުންނިންމައިފި ސަުރކާރު ގަބޫލުނުކުރަން. ދެން ކިހިނެއްތޯ ސަރުކާުރގެ ިސާޔސަތު ދަމަހައްޓާނީ؟ ދެން 

ޖެހެނީ، މިހާރުގެ ކިހިނެއްތޯ ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނީ؟ މި ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ މީހުން ވާން

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ިވސްނުން ވެސް މިހިރީ މުސްތަޤުބަލުގައި ވެސް މި ގާނޫނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެްސ، ސިޔާީސ 

ނޑުމެން  މީހުންގެ ބަދަލުގައި މި ތަނަށް ސިޔާސީ ނޫން ބަޔަކު މިފަދަ ތަންތަނުގައި ތިބެން. އެހެންވެގެންތާ އަުޅގަ

ބޮީޑއެްއގެ ގޮތުަގއި ާބއްަވއިގެން ސިވިލް ސަރވިްސ މުވަްއޒަފުންތަކެއް، ިސވިލް  ސިވިލް ސަރވިސް ވެސް ަވކި

ސަރވިްސގެ ބަޔަކު ޢަްއޔަްނކޮށްގެން ސަރުކާުރގެ ަވޒީާފ ދީގެން މި ކުރިއަށް ގެންދަނީ. އެއީ، މީހުން ސިޔާސީ 

މިދެންނެވި ގޮތަށް މި ބަދަލު ވާންނުޖެހޭނެއޭ އަޅުަގނޑުމެްނ އެންމެން އަބަދުވެސް ބުނަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، 

ނޑު ދެކެން. މިކަން ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތައް އެބަހުރި.  ގެނައުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

މީގެ ސަބަބުތަުކގެ ތެރޭަގއި މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުޮކށްދެމުންދާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް؛ ާޚއްޞަކޮށް ބަނދަރު، 

އަދިވެސް މި ނޫން ޕްރޮޖެކްޓުތައް ވެސް ރާއްޖެތެރޭ ކަންކޮޅުތަކަށް ދިޔައިމަ ވެސް ރަށު ކައުންސިލުތަކުްނ ، ނަރުދަމާ

ކުރާ ޖެއްސުމާއި އުނދަގޫ ިއންތިހާ ދަރަޖައަށް ބޮޑު. މީ މި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ެވސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަހަލަ 

ނޑުމެންނަށް ެއނގުނު، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ގޮތަކަށް ދަްއކަމުންގެންދާ ވާހަކަ. ވަރަށް ފަހުން ވެ   6ސް އަުޅގަ

ރަށެްއަގއި އައިސްޕްލާންޓު ބެެހއްޓުމަށް ޓަކަިއ ެވސް ބިން ނުލިިބގެން ެއ ވާަހކަ، ބިްނ ެއ  6ސަރަހައްދެްއގަިއ، 

ދުމަތެްއ ކައުންސިލުތަުކގެ މެޖޯރިޓީ ޮއތީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ވާތީ އެ މީހުން ބޭނުންނުވޭ މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ޚި

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މިދެންނެވި ކަހަލަ އިންތިޒާމުތަެކއް ހަމަޖެހިގެން މިކަން ކުރަން. އެހެންވީމާ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި 

 މީލް ޢުޘްމާނަށް.މެންބަރު ޖަ
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 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ މިއަދު މިފެށޭ އާ ދައުރުެގ އެންމެހައި ހެޔޮ އެދުންތައް 

ނުޑ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށާ އަދި ަމޖިލީހުގެ މުވަްއޒަފުންނަށާ އަިދ އިްއޒަތް ތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި  ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ ެއުކ ދަންނަވަން. އާދެ! މުހިއްުމ ފެށުމެއް ފެށިގެންދާ ދުވަެހްއގައި އަުޅގަ

މަށް ަޓކައި ފެނިގެންދަނީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް މިއަދު ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން، އިޞްާލޙުތަކެއް ފާސްކުރު

ނޑުމެންގެ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެްއގެ ހުރިހާ އެންމެންގެ  މަސައްކަތްކުެރިވގެންދާ މަންަޒރު. އަުޅގަ

އަމާޒަކަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ ރައްޔިތުންނާ ދިމާއަށް، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ދިމާއަށް 

މި  ،އެ ދިމާއަށް ވާސިލުވާން އެބަ ޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ބިލުގައި، އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަމާޒު

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ  އޮީތ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިދެވޭ ބާރުތަކާއި އިޞްލާޙުގެ ތެޭރގައި މި

ނަޑއަޅާނީ ަވީޒރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަާރއާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއޭ. މީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް  އެކު  ޚިދުމަތްތައް ކަ

ނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރުން  ނަޑއަަޅއި މާލެއަށް ވެްސ  24އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަ

ޤީ ހޯދުމަށް ޓަކަިއ އްވަކި ތަަރއްޤީެއއް ގެަނއުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަތްކުރަމުންދާިއރު، ރާއްޖޭގެ އެިކއެކި ރަށްަރށުގެ ތަރަ

 އަމާޒު ހިފާފައި މި ސަރުކާރުންއޮތީކީ.  ގޮތުަގއެއް ނޫނޭ މި ގެހަމައެކަނި ކިތާބީ ފިގަރތަކެއް މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު 

ތަާކއި މަުގތަކާއި، މިހެން ބޭނުންވާ ައސާސީ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ރަށުގެ ބަނދަުރތަކާއި ހޮސްޕިޓަލުއޮތީ މި ރަށް

. ެއހެންނަމަވެސް މި ސިޓީ ކައުންސިލުތަކުގެ ދައުރު، ސިީޓ އިގޮުތގަ ގެޓަކައި ކުރެޭވ މަސައްކަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

. މެއްމީ ވަރަށް ދެރަ ނިކަމެތިކަ، ނަމަ ކުރާހުއްޓުވުމަށް ޓަަކއި މަސައްކަތް  ކައުންސިލުން ައޅުަގނޑުމެންެގ މި ތަރައްޤީ

ނޑުމެންނަށްނަށް ފެނިގެންވެސް ައޅުަގނޑުމެންޙަޤީޤަުތގައި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  24މި  ؛ދިޔައީ މި ބިލު އަޅުގަ

ނޑު ގަ ދިޔައިރު އެމް.ޑީ.ޕީޔާގެ ބަޖެޓު ފާސްެވގެންބިލިއަން ރުފި ކަންތައް.  ބޫލުކުރަން އެމީހުން ވޯޓެއް ނުދޭ. އަޅުގަ

އަކުން ވޯޓެްއ ދޭކަށް ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީ ންސިލު ުމވަްއޒަފުންނަށް މުސާރަގޮުތަގއި ސިޓީ ކައު ބޫލުކުރާއަޅުަގނޑު ގަ

ނޑުމެން މުސާރަ ވެސް ދޭން އެބަ ޖެހޭ. މި ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކިއ  ނުދެއްވާ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ކުރަން އެބަކަކީ ކޮަބއިތޯ ބަލައި މަަސއްކަތް ކުރެވެން އޮތް ގޮތްތަ ޖެހޭ. މިކަން ކުރުމަްށ ޓަކަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް މި ފާހަގަކުރެިވގެންދަނީ ވޭތުވެ ފެނިގެންދަނީ މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ތެރޭަގއި ވެްސ  ދިަޔ ދައުރުގަިއ، އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފައި ޮއތްއިރުަގއި ދުވާުރ މަތީަގއި  ރަނގަޅު ސިސްޓަމެިޓކަލް ގޮތަކަށް ފެން ދައުުރވުމުެގ ނިޒާމު ކަ

ދިޔަ މަންޒަރު. ޭއެގ ޓަމު ހަލާކުެވގެންގެން މުޅި ސިސްރުއްތަެކއް އިންަދއިމެނަށް ފެނިގެންދިަޔއީ ފެންފޯއްއަޅުަގނޑު

ނޑުމެްނ ނޫެޅޭވ ދަރަޖައަށް އަޅު  ވެފެނިގެންދަނީ މަގުމަތީގައި ހިނގާބިނގާ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ގަ

ނޑުަތކުގެ ހާ. ކަންތައްތައް ގޮއްސަ އޮތީ ލަތު އެވަރަްށ ގޮއްސަ ހުރީ. އެހެންނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން މިއަދު ުކނިގޮ
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ވާލުކޮށްަލއިގެްނ ވަރަށް ހަލުވި ސްޕީޑެއްަގިއ ތައްތައް ހަކަން އާއި ައދި އެކިއެކި ދިމަދިމާއިން މިސިންގ މިނިސްޓްރީހައު

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނިގެންދޭ މަގުމަތީގައި މި އެބަ ކަންތައްތައް ޙައްލުެވގެންދާ މަންޒަރު.  ދޭ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ. ައޅުގަ

އްޔިތުންނަށް ޅޭ ވާހަކައަކީ ސިީޓ ކައުންސިލުގެ ދައުރަކަްށ ވާންޖެހޭނީ ރަދަންނަވަން އު އެހެންނަމަވެސް މި

އުފަންވާ ުކދިންގެ ރަޖިސްޓަރީ ނުހެދިފައި  ،ތިބި ކޮށްދިނުމޭ. މިއަދު ވެސް މާލޭގެ އެތައް ަރއްޔިތުްނނެއް އެބަޚިދުމަތް

ތިބި ހޯދަންޖެހޭ  ނުލެވިފައި އެބަ ފެން ،ތިބި. ކަރަންޓު ނުލެވިފައި ތިބި. ޭގގެ ރަޖިސްޓަރީ ނުހެދިފައި އެބަ އެބަ

ިސޓީ  ،ހުއްދަތައް ނުހޯދިގެން. އެހެންނަމަވެސް ސިޓީ ކައުންސިުލެގ ދައުރަކީ މާލޭ ަމގުމައްޗަްށ ނުކުމެ މުޒާހަރާކޮށް

އިްއޒަތްތެރި  ،ކަމަށް ވަންޏާ މީ މައްސަލަެއއް ކައުންސިުލގެ ހޯލު ބޭނުންކޮްށލައިގެން ިސޔާސީ ކަންތައްަތއް ާރވާ

ނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭ ިއޞްލާޙުތަކުރައީސް.   ،ތެޭރަގއި ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ގެއެކަމަުކ މި ބިލަށް ައޅުގަ

ނޑުެމން ލާން އެބަ ނޑުެމން ލާންޖެހޭނީ. އަޅުގަ ޖެހޭ ސިޓީ  ހަމައެކަނި މާލޭގެ ސިޓީ ަކުއންސިލެއް ނޫން އަުޅގަ

އަޮތޅުެގ ރައްޔިތުން ވެސް މީގެތެޭރ  ށް އަންނަންޖެހޭ. އައްޑުހުރިހާ ސިޓީ ަކއުންސިލުތަކެއް ީމގެތެރެއަ ؛ކައުންސިލު

ައތޮޅުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް ިމއަދު ނިކަމެތި ކަންތައްތަެކއް ުކރިމަތިވާކަށް ައޅުަގނޑުމެްނ  ޖެހޭ. އައްޑު ހިމަނަން އެބަ

ންދާއިރު ވެސް ސިޓީ އެްއގޮތަށް ައއްޫޑގައި ވެސް ައދި އެހެނިހެން ސިޓީތައް ުއފެދިގެ މާލެއާ ބޭނުމެއް ނޫން.

ނޑައަޅާނީ ޖެހޭ.  ކަމަށް ވާން އެބަ މަސައްކަތްަތއް ަކނޑަައޅާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ،ކައުންސިލުތަުކގެ ދައުރު ކަ

ނަޑއަޅާަފއި ހުރި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށްވަނަ މާއްދާގައި  3ެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ  ކަ

އޮތީ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މެދުވެރިކޮށް  އަުޅަގނޑުމެން އިންތަާކއި މިންތަްއ ވަިކކޮށްފައި މި ތަކެއް ަކނަޑއަޅައިބާބު

މި  ،ޫބލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީއެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން ގަރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި. 

ަސސާއަކަށް ނުލިބޭ ބާެރއް. ެއއީ އެހެން ެއްއވެސް ުމއައް ،އެބަހުރިއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ލިބިފައި ހުރި ބާރުތަެކއް 

ގާނޫނުތައް ހަދާއިުރގައި ެއ  ނޫނުތައް ހެދުމުގެ ބާރު. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޤާޫނނުތައް ހެދުމުގެ ބާރު. އެގާ

ނޫނުތަކަކަްށ ްނކުރެިވގެންދާ ގާމެންނަށް ބައްޓަގޮަތށް އަޅުަގނޑު އި މަންފާ ލިބޭކަކީ ަރއްޔިތުންނަށް ހެވާއި ލާބަޔާ ނޫނުތަގާ

ނުވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ރަްއިޔތުންނަށް އޭގެ ނިކަމެތިކަން ައންނާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން މަޖިލީހުގައި އަނެއްކާ އިތުރު މެންބަރެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި  މިއަދު ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ މާދަމާ އަޅުގަ

ގޮުތަގއި ކުރިމަތިލާފައި ހުރި ފާރިޝް މައުމޫނު ހޯދުމަށް ޓަކައި  ގެ ކެްނޑިޑޭެޓއް ގެޕީ.ޕީ.އެމް ،ރަމުންދާއިރު މަސައްކަތްކު

މި މަޖިލީހަކީ  ،ކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީމަސައްކަތްޖެހޭ. އިންތިހާއަށް  ކުރަން އެބަށް މަސައްކަތްއަޅުަގނޑުމެން އިންތިހާއަ

މުއައްސަސާތަކަށް މީހުން ަރއްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އެކިެއކި  ،ތައް ހަދައިނޫނުގާ، ޢިލްމީ ފެންވަރެއްގައި ބަހުސްކޮށް

ކުރުމަށް ޓަކައި މި ކުެރވޭ މަސަްއކަތުގެ ތެރޭން ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރަނގަޅު ރުކާރު ޒިްނމާދާރުސަ ،ކޮށްޢައްޔަން

ނޑުމެންނަށް އެކަީށގެންވާ ޤާބިލު  ނޑުމެނަށް ނެރެވޭނީ އަުޅގަ ޒުވާނުންަތކެއް މީގެތެެރއަށް ލައިގެން. ނަތީޖާއެއް އަުޅގަ

ނުޑ  ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ފާރިޝް މައުމޫނަކީ މީގެ އެންމެ ޤާބިލު އެއް ޒުވާނާކަން ައޅުގަ
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ނޑުމެން ސަުރކާރުގެ  ،ތަކަށް ވެސް ވެސް އަދި އެހެނިެހން ކައުންސިލުތަކަށް ސިޓީ ަކއުންިސލު، ދަންނަވާނީ އަުޅގަ

ގޮތުގައި އަާދކުރެވޭނީ އަުޅަގނުޑމެން ބޭނުންވާ އެކަށީގެންާވ  ކި މުއަްއސަސާތަުކގެ ދައުރު އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ އެިކއެ

 ޤާބިލު މީހުން ކުރިމަތިލައިގެންނޭ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ފަހުމީއަށް.  މެންބަރު އިމްތިޔާޒު

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވޭ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްެގ 

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް  ތުންގެ މަޖިލީހުގައި މަަސްއކަތްކުރާ އިދިކޮުޅ، ސަރުކާރާއަޅުަގނޑުމެންގެ ަރއްޔި އަރިހުން

ޒަތްތެރި ރަީއސް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެްނބަރުންގެ ހަށިފުރާނައިގެ ރައްާކތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްެދއްވުމަްށ ޓަކައި ިއއް

ނމަސައްކަތްޕުޅު  ޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރަކު ަވނީ ޝަހީދުކޮށްލާފަ. އަދިކުެރްއވުން. އަުޅގަ

މަރުެގ ، މަލާދީކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮްށ ވަޅިން ހަހަމައެއާެއކުަގއި ައޅުަގނޑުމެްނގެ ކުީރގެ މެންބަރަކަށް ވަނީ މެންބަރު

ޒިްނމާ ނުއުފުއްލަވާކަން ހިތާމަާޔ ރި ރައީްސގެ ވަނީ ހުއްޓިފަ. އިްއޒަތްތެ މަލާއެއް ދީފަ. މި މައްސަލަތައް ނުބެލި މިހަ

ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ތަކުރާރުކޮށް ދެމުންދާ މަރުގެ ހާރުހަމަެއއާެއކުަގއި މި އެކު ފާހަގަކުރަން. އަދި

ނޑު ،އިންޒާރުތަްއ، މެސެޖުތައް  މެން މަޢުލޫމާތު ިމހެން ދެމުންދާ ހުރިހާ އިންޒާރުތަކެއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއަސށް އަުޅގަ

ކަންކަން ސަރުކާރު މެދުވެރިކޮށް، މި ނާޤާބިލު އަނިޔާވެރި  ހިއްސާކުރަމުންދާއިރު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ނޑު ކުްށވެރިކުރަްނ އެކަން. އަދި ކަންބޮޑުވުްނ ދުވެރިކޮށް ރައީސް ބައްލަވަމުންތާރު ސަރުކާރު މެ ޚުދުމުޚް ނުދާތީ އަޅުގަ

އޮތް. އެހެން އޮންނައިުރގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ އިދިކޮޅު ިސޔާީސ  ެގ އިންތިޚާބު ވެސް އެބަފާޅުކުރަން. ދިއްގަރު ާދއިރާ

ނޑި ެދްއވުމަށް ދިއްގަރު ާދއިރާގެ ަރއްޔިުތން ތިއްބެވީ ަތއްޔާރަށްކަްނ  ޕާޓީއަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ގޮ

ޑަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަކީ، ފާރިްޝ ބޮ އެނޭގ. ދިއްގަރު ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ

އަހަރު ވަްނދެން މުޅި ރަށް އެްއކޮށް  30މައުމޫނު އެކަންޏެއް ނޫން ިއނގޭތޯ. ފާރިޝް މައުމޫނުގެ ބައްޕާފުޅަށް 

 އެ، ވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރަކުއިާރގެ މި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެއެއާެއކުަގއި ދިއްގަރު ދާހަމަ ދެއްވާފައި ވެއްޖޭ. އަދި

. ިމހާރުގެ ަކއުންސިލުތައް ވެސް އަޣްލަބިއްޔަތު ެދއްވާަފއިޭވ. ގަިއ އަޣްލަބިއްޔަތު ެދއްވާަފއިވޭ އެުކގަިއ އޭރު  މެންބަރަކާ

ޅުވުމަކަށް ިމއަދަކު އެރަްއޔިތުންެގ ލޮލުަގއި ައނދުން ގޮތަށް. ދިްއގަރު ދާއިާރގެ ދިއްގަރު ާދއިރާ އޮތީ ހަމަ އޮތް

އެނގޭ މުޅި  . އެހެންވީމާ، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަކުަރއްވާނެ ކަމެއް ނެތްމަސައްކަތް
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ތާރު ވެރިކަމުެގ އަތްމަްއޗަށް ވެސް ހިނގާ ޚުދުމުޚް އަދި މިހާރު މި ،އަހަރު 30ޤައުމު އޮތީ އެއްަބއެްއގެ އަްތމައްޗަށް 

ފެނުގެ ވާހަކަ ދައްކަން. ނަރުދަމާގެ ވާހަަކ ތިބީ އަދިވެސް ސާފު ބޯ ދެވިފައިކަން. އެހެންނަމަވެްސ ރައްޔިތުން މި

ވަނަ  2015ރުނު މީ. ަވނަ ގަ 21ށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ދައްކަން. ބޯހިާޔވަހިކަމެއް ެނތް ވާހަކަ ަދއްކަން. މީ ވަރަ 

އަހަރު މީ. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަޅުަގނޑަކަށް މިހާރު މި 

މި  އީ ސިޓީ ކައުންސިލުތަާކއިޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ބިލަކަށް ތާީއދުކުރެވޭކަށް ނެތް. އެ މަ

ނުޑވާލައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ މޭޒެްއގެ ދަށަށް ެއ  ކައުންސިލަރުންގެ ބާރު ަކނުޑވާލަިއ، އެްއކޮށް ބާރު ކަ

 30މި ދެންނެވި  އެނގޭ މިދިޔަ ވެރިކަމާއި ނަށް ވެސް އެބަންމެއެން ،ބާރުތައް ގެންދާ ބިލެއް މީ. އަޅުަގނޑުމެނަށް

ވެސް އެ ބޭފުޅުން ންދާ ވެރިކަމުގައި ެއްއގޮތަކަްށވެސް، ެއއްގޮަތކަށްއަދި މިހާރު މި ހިނގަމު، ކަމާއަހަރުގެ ވެރި

ގޮތެްއގެ ިނޒާމެްއ ގާތުން ވެރިކަން ހިންގޭނެ ންެގ އަތްމަްއޗަށް ަރއްޔިތުންނާ ތާއީދުކުރަްއވާ ކަމެއް ނޫން ރައްޔިތު

ނޑުމެން އަލަށް ދެއްކި ނިޒާެމއް. މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވާހަކަދެއްިކ، އެމް.ޑީ.ޕީން ވާހަކަ އޮތުން. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ ައޅުގަ

ނޑުމެން ،މި ނިޒާމު ޤާނޫނުއަސާސީެގ ދަށަށް ގެނައީ އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ނިސްބަތްިވ  ،ޤާނޫނުައސާސީއަށް ލީ އަުޅގަ

 މަޖިލީހުަގއިޚާއްޞަ  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި .އި ބުރަ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްެގންތަނުގަ ބޭބޭފުޅުން މި

މަސައްކަތްތައް ކޮްށގެން. އެެހންވީމާ، އޭުރަގއި އޮތް ސަުރކާރު ވަރަށް ނަފުރަތުކުރި ެއއްެޗއް ލާމަރުކަޒީ ިނޒާމަކީ. 

ނޑުމެ މިއަދު މި ބޭފުޅުންނަށް ބާރުތައް ލިބުނީމާ އެ ނޫންތޯ ންގެ ރަްއިޔތުންގެ ކުރިމަތީގައިއޮތްެގން އަޅުގަ

ނޑާަލއި ނޑަެއޅިގެްނ ޚިލާފަށް  އާ ާޤނޫނުއަސާސީ ،ޤާނޫނުއަސާސީ ފު އަތޮޅު  ސިޓީ ަކއުންސިލުަތކާއި ކައުންސިލުަތކާއިކަ

އެ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާ ؛ ދަނީ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލު ހުރިހާ ތަނެއްގެ ބާރުތައް ނަގާލަމުން އެ ކައުންސިލުތަާކއި، މި

އަދި ، ސިފައިން ފޮނުވަިއގެން ފޭރިގަތީ. މި ދަރަޖައަށް ،މާރާތް ވެސް ފުލުހުންމާރާތް ވެސް ފޭރިގަތީ. އިއި

ންނަވާ ަކުއންސިލަރުންނަށް ބިރުދައްކައި، ވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަްނކޮޅުތަކަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަހަމައެއާެއކުަގއި މިހާރު

 ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ކޮންމެ ދުވަހަކު ދައްކަމުންދާ ،ދުވަހަކު  ކޮންމެ ،ސީދާ ބިރު ސަރުކާރުްނ ދައްކައި  ބިރު؛

އަދި މާލޭ ސިީޓ  ؛ފެންނަނީ. ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ަރއީސް އޮފީހުގެ މޭަޒކަށް ސިޓީ ކަުއންސިލު

ދަށަްށ  ގެ ޭމޒެްއގެހުރިހާ ކައުންސިލުތަކެްއ ރަީއސް އޮފީހު ކައުންސިލު ވެސް، ައއްޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލު ެވސް މި

ނޑުވާލުމަށް ކުރާތީެވ އަޅުަގނޑުމެން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވޭ. އެއީ ރަްއޔިތުންގެ ބާރު ސީގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް  ދާ ކަ

ފަހުން މި އުޑުދަށުގައި ނެތް  ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަ އެބަ ކުރަން. މި ސަރުކާރު އައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ

ސްޓަެމޓިކަލީ. ސިސްޓަމެޓިކަލީ ނުހިނގާ ނުބައެއް މި އުޑުދަުށގަިއ ނެތް. ބެލޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނުހިނގާ ނުބައެއް ސި

ނެތް. ހުރިހާ ދޮރުތަކެއް ބަންދު. ހުރިހާ ދޮރުތަކެއް އިއްޒަތްެތރި ރައީސް ބަންދުކޮށްފަ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަތްއ 

ކަމަށް  ނިާޔެވރިކަން އިންތިހާއަށް. ސިޔާީސ ލީޑަރަކު ހުރެއްޖެކަށަވަރުކުެރވޭނެ ހުރިހާ ދޮރުތަކެއް ބަންދުކޮށްފަ. އަ

ކުރެޭވނެ ގޮތްތަކެްއ ހެދުމަށް ޓަކަިއ ވާތީވެ އެކަނި ވެރިކަން  އަށް  25%. 25ވަންޏާ ޖަލަށް. އެކަނި ވެރިަކންކުރަން %
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 ބަންދުކޮށްފައިވާ ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ގެންގޮއްސަ ޓެރަރިސްޓުންނަށް ހަދައި ޖަލު ،ސިޔާސީ ލީޑަރުން

 ޓުންތޯ އެއީ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް؟ މުޅި ދުނިޔެ ިމ ހަނގުރާމަކުރަނީ ޓެރަރިޒަމާތަން މި ފެންނަނީ. ޓެރަރިސް

 ކަުމގައި އެ  މި ައނިޔާވެރި ސަރުކާުރގެ ނަޒަުރަގއި ޓެރަރިސްޓުން ،އިދިކޮޅަށް. އެހެންނަމަވެސް މި ރާއްޖޭގެ ނަޒަުރަގއި

ޓުންތޯ އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް؟ އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ މުޅި ދުނިޔެ އެ ޮގވަނީ. ޓެރަރިސްބުނާ އެންމެން ދޫކުރުމަށް 

ނުޑގެ ވާހަކަކޮޅު މިހި  ވަގުތަށް ކުރުކޮްށލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އްސާކޮށްލަމުން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޭރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި ގައި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ހުޅުހެންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތު

އަރުވަްނ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހަްއޓަވައިެދއްވުމަށް. )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( `. ތުލުސްދޫ މޫސާމަނިކަށް ދަޢުވަތު

 ،2010/7ނު ނަންބަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިްބރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ާޤނޫ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާުޙ ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ބަހުްސ 

އަރުވަނީ ކުޑަހުވަޫދ ދާއިާރގެ  ހިސާބުން ފުރުޞަތު މި ގެންދަނީ. ައޅުަގނޑު މި  އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް މި 

 މިރަށް.ޢާ ޙްމަދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަ

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

ރި މަސައްކަތްތަކެްއ ދައުރަކަށް މަރުޙަބާ. އާދެ! މި މަޖިލީހަކީ ވެސް އުފެއްދުންތެ `. މަޖިލީހުގެ އާ

ނުޑ ކުރާ ދުޢާކަުމގެ މަޖިލީހަކަށް ވެކުރެވިދާނެ މަސައްކަތް ކުރިއަްށ އެއް. އަދި މަޖިލީހުގެ ގެންދިއުމަކީ އަުޅގަ

ށް ަޓކަިއ މަޖިލީހުގެ ކަމަ ކަން ކޮށްދެްއވާތަުނގައި ާޤއިމުކުރެިވގެން އެ އުލެއް މިގެންދިއުމަށް ޓަަކއި އެުކވެިރ މާޙަ

ރަީއސް، އަދި އަމީންޢާއްމަށާއި އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަޅުަގނުޑ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި  ރައީސަށާއި ަނއިބު

ނޑު ޝުކުރު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކު  ކަމުަގިއ  ގޮތްތަކެްއ މި ދަންނަވަން. ކޮންމެވެްސ ަކހަލަ ގެ ީލޑަރުންނަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް ޓަަކއި ައޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ހަމަ  ފެނިގެންދާކަން އަުޅގަ

ގައި މިތާ ، ވާީތވެ ކަމަށް މަޖިލިސް ހަދާޖިލީހަކީ ގާނޫނުތުްނގެ މަހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ރައްޔި

ނޫނުތަްއ ގޮތަށް ފާުޅކޮށްގެންދިއުމަީކ ގާ ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކަށް ޚާއްޞަކޮްށ އިދިކޮޅު ފަރާތްަތކުގެ ިޚޔާލު ދެންމެ އެ ވިދާުޅވި

ނޑުމެންގެ ޕާޓީ ފަރާތުން ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިމު ވެސް އަ  ފުރިހަމަވުމަށް ޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަމެއް ޅުގަ

ނުޑ ވެސް ވަރަށް ބަިއވަރު ވާަހކަތައް އެބަހުރި ދަންނަވަން.  ން. އާދެ! ހުށަހެޅިފައިާވ ބިލާދެކެ ގުޅޭގޮތުން އަުޅގަ

ވަަނ  17ދިޔައީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަށް ޓަކައި ޤާނޫެނއް ހެދިގެން މި

ނޫނެއް އި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގޮުތެގ މަތީން މިފަދަ ގާވަނަ ބާުބގަ 8. ޤާނޫނުއަސާސީގެ އި މަޖިލީހުގަ ރައްޔިތުންގެ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަންވާނީ  ،ބުނަނީ ވަނަ މާއްދާގެ މި 230އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އެބަ ލާޒިމުކުރޭ. 

ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް ޓަކައި  ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ،ރަނީއަދި )ށ( ގައި ބަޔާންކު ކަމަށް. ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން

ނަޑއެޅިފަިއވާގާ  ޮގތުގެ މަތީން އިދާރާތަކާއި މަޤާމުތަކާއި ރަށު ކައުންސިލުތަާކއި އަތޮޅު ކައުންސިލުތަާކއި  ނޫނުަގއި ކަ

އިރުގައި ނޫނު ހަދާ. ާއދެ! މި ގާށްކަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވާސިޓީ ކައުންސިލުތައް އުފެއްުދމުގެ ބާރު 

ދެންނެވި  ތަުކެގ ވާހަކަ ހަމަ މިއަށް ގެންނަންޖެހޭނެ ސިފަތަކާއި އިޚްތިޞާޞްނޫނުގެ ތެރެއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ގާ

ޚިލާފު ގޮތަކަށް މިކަން ކުރެވިދާނެ ކަަމކަށް  ވޭ. އެހެންވީމާ، މި ރޫހާ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ ބަޔާންޮކށްފައި އެބަ

ތަނުގައި  އުޅޭ ޮގތަކީ އަޅުަގނޑުމެން ޒަމާނުްއސުރެން ފެށިގެން މި ަގއިމު ވެސް ނުދެކެން. ވެގެން މިއަޅުަގނޑު ހަމަ

 ިދއުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެގެން އުޅޭ ކަމެއް މިގޮތަކަށް ބަްއޓަންވެގެން ދެމުން އައި ޚިދުމަތެއް ތަންކޮޅެއް އުނަދގޫ

ނުލައި ަވިކވަިކ ކުދިކުދި ސަރުކާރުަތކެއް  ބާރުލުމާސަރުކާުރގެ ެއއް ،ކަމަކީ. ޙަޤީޤަތުަގއި ސަުރާކރެއް ޮއވެ

ނޑުމެްނގެ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުންނަށް އެބަ އެނިގގެންދޭ.  އަޅުަގނޑުމެން ނުހިންގޭނެކަްނ މިއަދު އަުޅގަ

ވަަނ  235ވަނަ މާްއދާއިން ފެށިގެން  230 ދެންނެވިހެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ސިޓީ ކައުންސިލުތަަކކީ ވެްސ ހަމަ މި

ވެސް މިއިން ެއްއވެްސ  ދެމެދުގައި އެބަހުރި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވާހަކަަތކެއް ބަޔާްނކޮށްފަ. ހަމަގައިމު  މާއްދާއާ

 ވަނަ މާއްދާގެ އެބަ 268ކަމަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޚިލާފަށް އެ ޤާނޫުނގެ ތެރެއަކަށް އެކަމެއް ުނގެެނވޭނެ އަސާސަކާ

ނޑުމެ ނަށް މި ދިމާވެގެން އުޅޭ ޙަޤީޤީ މައްސަލައަކީ، އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނެތުން ބުނޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެނަށް މި ގާނޫނުތަްއ އިުރއިރުކޮުޅން ، މަސައްކަތްކުރަން ތިޭބ މީހުންެގ. އެހެންކަމުން ޖެހެނީ.  ބަދަލުކުރަން މިއަުޅގަ

ނޑުމެން މި ރައްޔި  ަތކުން އެބަ ދުމަތްދޭ މިފަދަ މުއައްސަސާތުންނަށް ޚިއެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ޚިދުމަތް ދެވޭނެ  ޖެހެއޭ ސިޔާސީ ވިސްނުން އެއްކިބާކޮށްލާފައި އެ އޮންނަ ސިސްޓަމުގެ ތެރޭން އަޅުގަ

ކީ ޖެހުމަތައް ބަދަލުކުރަންއެްއގޮތަށް މި މަޖިލީހުން ޤާނޫނު ެކއް ހޯދަން. އެހެންނޫންނަމަ ރައްޔިތުންގެ ޝަުކވާތަކާ ގޮތްތަ

މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ހަމަ ކޮންމެހެން ލާޒިމް ކަމަކަށް ވެގެންދޭ.  85މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އަޅުަގނޑުމެން 

އަޅުަގނޑު ވެސް މިއީ ާދއިާރއެއް ތަމްސީލުކުރާ މީހަކަށް ވާތީެވ، މި ކައުންސިލުަތކުގެ ވަރަށް ބަިއވަރު ޝަުކވާތަްއ 

ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ  17ްއގެ ގޮުތަގއި އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން، އެބަހުރި. އެންމެ ބޮޑަށް ެއއް ޝަުކވާއެ 

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރާ  މަޖިލީހުގައި މި ކައުންސިލް އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ކުރިން ެވސް އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަމަަކށް އަޅުގަ

މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި  އަހަރަށް އޮތުމުން އެކަމުގެ ަޝުކވާތައް  3އެއް ކަެމއް، މި ަކއުންސިުލތަކުގެ އުމުރު 

ކައުންސިލުތަކުން ވަރަށް ބޮަޑށް ކުރޭ. އަޅުަގނޑު މަސަްއކަތްކުރިން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބިލު ވެސް މި ތަނަކުން 

ނޑު ވާނެ؛ ައޅުަގނުޑ ވަރަށް އާދޭހާއެކު އެދެން،  ފާސްވާނެ ގޮތެއް ނުވޭ. އަދި އޭގެ ފަހުން ވެސް މިހާރުވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަްށ މި ޤާނޫނުއަސާސީގަ  އި މި ުހރި، ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާްނކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްަތކުގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

އުނދަގޫތަެކއް ދިމާާވކަން ެއބަ ގަބޫލުކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، އެކަން އިޞްލާޙުކޮްށގެން ނޫނިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަކަްށ 
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މުގެ ޙަޤީޤީ ޮފނިމީރުކަމެއް ރައްޔިތުންތަކަްށ ޙަޤީޤަތުގައި މި ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިާރތައް ހިންގު

ނޑުމެން ިމއީ ކަތީބުްނގެ ަޒމާނުގައި ރަުށގަިއ ދިރިއުޅުނު މީހުން. ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި  ލިބިގެންނުދާނެ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ކޮްށ ރަށު އޮފީހަކީ ހުރިހާ؛ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަކީ ވެސް އެީއ. އެޓޯލްްސ މިނިސްޓަރަކީ ެވސް ެއއީ. އަދި ޚާްއޞަ

ނޑުމެްނނަށް ވެސް އެނގޭ  ބާރު  3ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ގިނަ ކަންތައްތައް ވެސް ހިނގާ ތަނަކީ އެއީ. ރަނގަުޅ. އަުޅގަ

ވަިކވެފަިއވާ ރިޔާސީ ނިޒާމެްއގެ ތެރޭަގއި އެބަ ހުރި އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ކޮންމެހެން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. 

އްޔިތުންގެ ކަންކަން ރައްޔިތުން އަމިއްަލއަށް ނިންމުމަށް ޓަކައި ގާނޫނުގެ ރޫހުގެ އޭރު އެގޮތް ކަމުނުދާތީެވ، މިހާރު ރަ

ތެރެއިން މި ކަންކަން ކުެރވިަފއި މި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެިނގެން ދަނީ މި ފުރަމާލޭގައި 

ންދާ ތަން. އެހެންކަމަށްވާނަމަ، އަޅުަގނުޑ ވެސް ދެ ވެރިކަމެއް ޤާއިުމކުރެިވގެން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ލިބިގެ

ނޑު ހިމެނޭ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގައި ވެސް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއަކާއި ަހއުސިންގ މިނިސްޓްީރއަާކއި  ދަންނަވަން، އަުޅގަ

ިކއެިކ ތަފާތު އެކަހަލަ ބައިވަރު މިނިސްޓްރީތައް ވެސް އެކުަލވައިުލން. މާލެ އަކީ ވެރިކަންކުރާ ރަށް ކަމަށް ވާތީވެ، އެ

އެިކއެކި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ޓަކައި ރާއްޖެތެރޭގެ ަކއުންސިުލތަކުން ވެސް މި އަންނަންޖެހެނީ މާލެއަށް. އަންނައިރުގައި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ތެރެއިން ެވސް ރަށްރަށުގެ މީހުން ހޯދަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ވާކަން 

ނޑުމެން އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން.  އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވި އުސޫލުގެ މަތީން ަކންތައްތައް އަުޅގަ

ކުރަމުންދާއިރުަގއި މި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކަިއ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ؛ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތާމައާ 

އް ުހންނަ ގޮތުން އެބަ ދަތިތަކާ އެކު ދަންނަވަން، ިސޓީ ކަުއންސިލަށް ހޮވިވަަޑިއގެން ތިްއބެވި ބޭފުޅުންގެ ޢަމަލުތަ

ކުރިމަތިވޭ. ވަިކ ސަރުކާެރއް، ވަކި ކައުންސިލަެރއްެގ ވާަހކަެއއް ނޫން ައޅުަގނޑު މި ދަންަނވަނީ. ސަރުކާެރއް ޮއވެއްެޖ 

ކަމަށް ވަންޏާ އެ ސަރުކާރަުކން ދޭ ޚިދުމަތްތައް، ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު 

ޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި އެކުަލވައިލާފައި އޮްނނަ އެންމެ ވަރުގަދަ ބާރު ކަަމށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަީނ ރައް

ވަަނ މާއްދާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ލިބިފައިވާ ބާރު. ެއކަން ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަކައި  115ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އެްއވެސް ގާނޫނީ ބާރެއް އަޅުަގނަޑކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ހެދިދާނެ ކަމަކަށް. އެ އޭގެތެެރއަށް ލާމެހިގެންނުވާ ޮގތަކަށް 

ހެދިގެން، އެ ޚިދުމަތް އަުޅަގނޑުމެން ހޯދަން މަސައްކަތްުކރަނީ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ކުެރވެނީ މުޅިން އެހެން ކަމެއް. 

މާްއދާއަށް ބަލައިލީމަ ވެސް އެަބ  ވަނަ 233ހަމަގައިމު ެވސް މި ގާނޫނުައސާސީގެ މި ދެންެނވި ލާމަރުކަޒީ ބާުބގެ 

އެނގޭ ކައުންސިލުތަކަްށ ލިބިގެންވާ ބާރު ވެސް ގާނޫނީ އިމުގެ ތެެރއިން ަގާވއިދު ހެދުމުގެ ބާރު ަކއުންސިލުތަކަްށ 

 ލިބިގެންވަނީ. އަދި ހަމައެާއއެުކ، މީގެ ހުރިހާ ވާހަކަަތކެއް ަބޔާންކޮށްފައި އޮތްއިުރގަިއ ވެްސ މި އޮންނަނީ ގާނޫނުަގިއވާ 

ތުންނަށް ލިބޭނެ ފަހި ގޮތުގެ މަތީން. އެހެންވެއްެޖއްާޔ އެއާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ގާނޫނެއްގެ ތެރެއިން އެ ޚިދުމަތް ރައްޔި

ނޑުމެން މި ކަންބޮޑުވުމެއް ަޙއްލުެވގެންނުދާނެ. އެހެންވީމާ، މި އިސްލާޙަީކ އިމުކުެރވިގެން ޫނނިއްޔާ އަނިޒާމެއް ޤާ ުޅގަ

ނޑު ދެކެން. މި ިއސްލާޙުމު އިސްލާެޙއް ަކމަވެސް މުހިއް މުޅި ލާމަރުކަީޒ  ދި މުޅި މުޅި ލާމަރުކަޒީ ބާބު؛އަ ،ށް އަޅުގަ
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މަތީން މި ބިލު، މުޅި ބިލު އެއްޮކށް، މުޅި ގާނޫނު ެއއްކޮްށ  ގޮުތގެ އެްއގޮްތވާ ގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ވާހަކަތަކާބާބު

ރި ނިޔަެތްއ ތެއެއް ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އިޚްލާޞް މަ އިސްލާޙުވާންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެކެން. އޭގެ އެންމެ ފުރަތަ

ވުމުގެ ވާހަކަ އި ަނއިުބ ރައީސް ހޮ ގެ ރަީއސާއުމުރު ބަދަލުކޮްށ، ަކުއންސިލު ޭއގެ، އްޖެ ކަމަށް ވާނަމައޮވެ 

ނޑުމެންނަށް ދަތިތަކާންނަ ގޮުތެގ ސަބަބުން ވެބަޔާންކޮށްފައި އޮ ކުރިމަތިލާޏްޖެހޭތީވެ އެކަން ވެސް  ސް އަޅުގަ

ކައުންސިލަރުން  5ގޮތުން  ަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ބަދަލުކުރަން. ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު މިސާލަކަށް ބަޔާންކުރެވިަފއި އޮތް އަޅު

އެބަ ހުރި ދަތިތަކެއް. ކޮންމެ  ،ނަމަ ކައުންސިލަރުން ތިބެ އެއްކޮށް ކުރިމަތިލަިއގެން ރައީސްކަމަށް ވާދަކޮށްފި 5ތިބެ، 

ހިސާބަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު  ރައީސްކަމަށް މީހަކު ނުހޮވޭނެ. އެ ،ފި ކަމަށް ވާނަމަމީހެއްގެ ވޯޓު ކޮންމެ މީހަކަށް ލައި

ނޑުމެންނަްށ ، ތެޭރގަިއ އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ ކަންކަމުގެ ވެސް މި ނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް އަުޅގަ ައޅުގަ

ތުން ވާހަކަަދއްަކވާފައި ހުރި ބޭބޭފުޅުންެގ ގޮ ބެހޭ ރެއިން މައްސަލަަތކެއް އެބަ ފެނެއޭ. މި މަޖިލީހުގައި މި ބިލާމީގެތެ

ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ  17ވާހަކަތަކުން ވަރަށް ރަނގަޅަްށ އެބަ އެނޭގ މި ލާމަރުކަޒީ ބިލަކީ ފުރިހަމަ ބިލެއް ނޫންަކން. 

ގާނޫނު  ދިޔަ ބިލަކަށް ލާމަރުކަޒީންމެ ިގނަ އިސްލާޙު ހުށަހެޅިގެންނުވަތަ ގާނޫނަކަށް އެ ،މަޖިލީހުން ފެށިގެން ބިލަކަށް

ހާގެ ބިލު ސަފު  3ވެސް ހޯއްަދވާފައި އެަބ ހުރި. ވެގެންދާނެ. ޭއގެތެރޭަގއި ބަެއއް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެވޯޑު 

 މިއީ މި، ތްތައް ވެފައި އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާހުށަހަޅައިގެން އެންމެ ގިނަ ިބލު ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ވެސް އެ ފަރާ

ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ހިނގާށޭ އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ހުރިހާ ، ންވީމާހިނގާފައި ހުރި ޮގތް. އެހެ ކަންކަން

ކައުންސިލަރުްނނަށް ދޭ މަސްއޫލިްއޔަތުތަާކއި  ،ލާުޙކުރުމަށްފަހުލާމަރުަކޒީ ގާނޫނު ފުރިހަމަ އިޞް މެންބަރުން ވެގެން މި

 ،ނަމަމުަގިއ ހަދަން. އެހެންނޫންްއޗެއް ކަމެންބަރުންނަށް ތަންފީޛުކުރެވޭނެ އެ ގެ ބާރުތަކަކީ އެ ކައުންސިލު 

ދިމާލަށް ރައްޔިތުން ޝަުކވާނުކުރާެނ  އޮެތއް ކަމަުކ ކައުންސިލަރުންނާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކިތަންމެ ބޮޑު ބާރެއް ދީފައި 

ކައުންސިުލެގ  ތަކަށް ަކއުންސިލަރުންނަކަށް އެއޮތް ގޮ އޮތް ގާނޫނުގައި މި ގޮތެއް ނުވާނެ. ނުކުެރވޭނެ. މިހާރު މި

ނޑުމެންނަށް ން ރައްޔިތުން އެ އުއްީމދުކުރާ ކަންތައްތަެކއް ކުެރވޭެނ ގޮތްތަެކއް ނެތް. ެއވަރުެގ ބަޖެޓެއް އަޅު ފަރާތު ގަ

ޅުަގނޑު ހަމަ އެދެނީ ތެރެއަށް އިސްލާޙު ގެންނަންޖެހޭ؛ އަ މިހިރީ އަޅުަގނޑުމެން މިކަންކަމުގެ، ނުދެވޭ. އެހެންވީމާ

އެ ދާއިަރއަކަށް ނިސްބަތްވާ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރއަްށ  ންނަވަން، އަުޅަގނޑުއެކު ދަ އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ފަޚުރުވެިރކަމާ

ޓަކައި ތަކުރާރުކޮށް  ލާޙުކުުރމަށްއަދަދު މަދުކޮށް ކައުންސިލު އިޞް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުން މި ކައުންސިުލގައި

 ީސ ގޮތުން ަބއެއް ބޭފުޅުންނަށްދިއުމަީކ ސިޔާ ންސިުލގެ މެންބަުރން މަދުވެގެންއަޅުަގނޑަްށ ލަފާދެއްވަމުންދާ ބައެއް. ކައު

ނޑެއް ހަަމގައިމުގެއްލުން  ވެސް އެކަމަކަްށ ބިރެއް  ލިބިދާނެ ކަމަކަށް ވާީތ ބިރުގަންނަ ކަމެްއ ކަުމގައި ވީނަމަވެސް އަުޅގަ

ތަ ނުވަ ،އި ނައިބު ރައީސް ނގަޅަށް ދެވޭނެ ގޮތަކަށް ަރީއސާއެ ޚިދުމަތް ރަ  ،ނުގަނޭ. ކައުންސިލު މެންބަރުން މަދުކޮށް

ށް ޭޕކުރާ ކައަމެ މެންބަރަކީ ދެްނ ހަމަ ސިޓިންއި ކޮންނައިބު ރަީއސް ެއކަނި ބަހަްއޓާފަ އި ތޮޅު ަކއުންސިުލގެ ރަީއސާއަ

ޓަކައި އެ މަޤާމުތަކަށް ވެސް ސިވިލް ސަރވިްސގެ މަޤާމުގައި ތިބޭ  ގޮތަށް ރައްޔިތުްނގެ ކަންކަްނ ނިންމުމަށް 



17 

 

ނޑުމެންނަށް މީގެ ފޮނިމީރުކަން މާ ،ކުެރިވގެން ިހނގައްޖެ ނަމަވޭނެ ގޮަތކަށް މިކަން އިންތިޒާމުމީހުންނަށް އާދެ  އަުޅގަ

ނޑަށް އެ ލަފާ ދެްއވާފައި ނޑުގެ ާދއިރާއިން އަުޅގަ މި  ،ވާތީ އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން ބޮޑަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ައޅުގަ

މި ގާނޫނު ވަރަށް ފުރިހަމައަްށ  އިސްލާޙުތައް ނިިމގެންދާއިރުަގއި އަދި މިދެންނެިވ ކަންތަްއތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮްށގެން

 . ޝުކުރިްއޔާ. ނޑު ދެކޭތީ އެ ވާަހކަ ދަންނަވަންއިސްލާޙުކުެރވިގެން ދާންޖެހޭ ަކމަށް އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ ފޭދޫ ދާ އިރާގެ މެންބަުރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 އަށް.ދީއިބްރާހީމްދީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ތުލުސްދޫ ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހުށަހެޅުްއިވ 

ނޑު ވެސް ވަރަށް ފުރިހަމައަްށ އުމު ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް ިއސްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ބިލަށް އަޅުސޫލުން ޤަލާމަރުކަޒީ އު ގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ އޮތް މާޭލ  މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ؛ގޮުތގައި ިސޓީ ކައުންސިލުތަކުން  ތާއީދުކުރަން. ޚާއްަޞކޮށް އަުޅގަ

 އާއި އަްއޑޫ ސިޓީ، މި ެދ ސިޓީން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ، ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ސިޓީ

ވެހިރާއްޭޖގެ ދި، އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. އެހެންވީމާ ކަމަކަށް ދާލާސްެތރިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދެމުންރަނގަޅު ގޮުތގައި އިޚް

ކުޭރ ަރއްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި މި މަސައްކަތް ކުެރވޭނެ ގޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ ލާޒިމު

ނޑުމެންނަށް އަ ،ހަމަޖެއްސުމަށް ެއގޮތުން ، މްހޫރިއްޔާއަްށ ވެސް. އެހެންވީމާދި ދިވެިހ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ަރއީސުލްޖުއަުޅގަ

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއް  އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫުލކުރާ ޮގތުގައި ަރއްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

އަދު ރާއްޭޖެގ އަތޮޅުތަކުަގއި މި ހިމެނޭ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ސިޓީ ކައުންސިލުތައް، މި

ނުވޭ ރައްޔިތުންެގ  ތަފާތު ސިޔާސީ ފިކުރެއްގެ ތިއްބެިވއްޔާ އެ ބޭފުޅުންނަކަށް ބޭނުމެއް ،އަތޮޅު ކައުންސިލުަތއް ވެސް

ާޔެގ ވިސްނުން، ަރއްޔިތުްނގެ ޚިދުމަތް އެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯުރކޮށްދިނުމަށް. އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއް

ިދވެހި ދައުލަތުގެ ިދދައިގެ ދަުށގައި ނޫންތޯ. ިމ  ންސިލުަތއް އުަފއްދާފައި ވަނީގާނޫނުގެ ދަށުން މި އުަފއްދަާވފައިވާ ކައު

، ޔުނިޓަީރ ދައުލަތެއް. އެހެންވީމާ ަގއި، މިއީތްކުރަނީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދިދައިބޭފުޅުން މަސައްކަ

ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް  ވޭ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ިދވެހިރާއްޖޭގެން ޔާރާއި ބާރު ލިބިގެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފުރިަހމަ އިޚްތި

ނޑުމެންނަށް މިވެސް ދައު ފެންނަނީ ކައުންސިލުތަކުން  ލަތުން ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. އަޅުގަ

ނަޑއެިޅގެން ދިވެހިރާއްޖޭ ނުޑ  ތައްތައް ކުރަމުންދާޚިލާފަށް ކަން ަގއި ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނުތަކާކަ ތަން. އަޅުގަ

ނޑު ނިސްބަތްވާ ައއްޑޫ ސިީޓަގިއ ދާދި އިހަކަށް، ފާހަގަކޮށްލަން ނޑުމެންނަށް އަޑުިއވިގެން މި ދިޔައީ އަުޅގަ ދުވަހު އަުޅގަ
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ނޑު ގަބޫެލއް  ޖަހާއިރު ފިހާރަތައް ބަންދުކުރާ 6ވެސް   ނުކުރަން އެއީ އުސޫލެްއގެ ގޮތަށް ނިންމި ނިންމުން. އަޅުގަ

ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކަންަތއްތައް އެގޮތަށް ކުެރވޭނެ ކަަމކަށް. ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޓްރޭްޑ މިނިސްޓްރީ ވެސް ހުރޭ. 

ނޑައަާޅ  ހުއްދަތަެކއް ވެސް ދޫކުރެވޭ. ިވޔަފާރިތައް ހުުޅާވ ލައްޕާނެ ވަކި ަގޑިތަަކކާިއ މިވިޔަފާރި  ކަންތައްތައް ކަ

ޑޫ ޖަހާއިރު އައް  10ދިަޔއީ. މިއަދު ކަންތައްތައް ވެގެންންނަމަވެސް، މިގޮަތށް މުއައްސަސާަތއް ެވސް އެބަ ހުރި. އެހެ

 ށް ބަޔަކަށް، ބޭރު ބަޔަކަށް ދޭންއަހަރަ 50ނިންމާފައި އެ އޮތީ އަްއޑޫ ިސޓީގެ ކުނިކޮށި  ސިޓީަގއި މިހާރު ސޮއިކުރަން

ެއއީ ކޮންމެފަދަ ކަމެއް  ؛ކާރާ ަމޝްވަރާބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުރިތޯ؟ ސަރު އެކަމާ އެ އެ ސޮއިކުރަނީ. ދިވެހި ދައުަލތާ

ން ރުފިޔާ އަހަރަކަށް ެއ ބަޔަކަށް ދޭންޖެހޭ ގޮތަށް މިލިއަ 1.5ސްުވން ރޫޅާލައިފިއްޔާ ދިމާވެގެން ވެސް އެއްބަ 

. މިއީތޯ ސިޓީ ކައުންސިލުތައް ހިންގަންާވ ގޮތަކީ. މިހެންވީމާ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް، ބަިއވަރު ފަޝަރުތުކޮށް

 ،ދަންނަވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުާރ ބަޔަކު ސިޓީަގއި ނެތަސް ކުރާީތވެ ައޅުަގނޑުމެން މި ކަންތައްތައް

ެއ އުސޫލުަތއް  ،އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން ހިންގުމުެގ ގާނޫުނަގއި ެއ މީހުންނަށް ބާރުތައް ދީފައި އޮތަސް 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ގާނޫނުގެ ތެެރއިން މަސައްކަތްނުކު ނޑުމެން އެބަކަ  ކަންތައްތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ޖެހޭ އެ ރަންޏާ އަޅުގަ

، ވަމުންދާ ގޮތް. މާލޭގައި ވެސް މިހާރު މިއީ މިކަން ، ރިއްޔާއަށް އަުރވަން. އެހެންވީމާޓަކައި އެ ބާރުތައް ރަީއސުލްޖުމްހޫ

ވެއްޖެ ސިޓީ ކައުްނސިލުތައް  ރެއްޖެހެންދެން އޮތީ. އެތައް އަހަމުޅި މާލޭގައި ފެންބޮޑުވެފަިއ ދާދި އިހަކަށްދުވަހާ 

ކުީރމަ މިހާރު އެ މައްސަލަ ވެސް ހަވާލު  ވެްސ، އެ ާބރުތައް ަވކި ބަަޔކާއުފައްދާފައި އޮތްތާ. އެކަމެއް ނުވި. އެހެންނަމަ

 އްލުވަމުން އެ ދަނީ. ހަމަ މިގޮތަށް އަްއޑޫ ސިޓީަގއި ވެްސ މަގުތައް ވެސް އޮންނަނީ ހަމަ އެގޮތަށް. އަދި އެހެނިހެން ޙަ

މިހާރު  ؛ބޭފުޅުން ކަންތައް، ަރއްޔިތުންނަށް ޯފރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ވެސް ކުިރއަކަށް ނުދޭ. އެ

 ިއ ެވސް ައއްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ަޓކަ ފާހަގަކުރުމަށް 50މި އަހަރު ފާހަަގކުރަމުން މި ދަނީ. މިނިވަން  50މިނިވަން 

ޢުލާނެއް ޖެހީ. މިކަމަށް ބޭނުންވާ ބަޔަކު ކުރިމަތިލާށޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ވާހަކަދެްއކީމަ އެ ބޭފުޅުން ހަމައެކަނި އި

މިވެނި ރައްޔިތުްނ ގެނެސްގެން މިވެނިބޭފުޅުން ޕާޓީން މުޒާހަރާއެްއ އެރޭންޖުކުރަންޏާ ސިޓީ ކައުންސިލުތެރޭަގއި 

މީހުން ގެނެސްގެން ެއ ބޭފުުޅން  އެ، ދުވަހެއްަގއި މި މުޒާހަރާ ސަުރކާރު ަވއްޓަން މިވެނި ކަމެއް ކުރަން އެބަ ޖެހެއޭ

އަހަރު  50ދިވެހި ަގއުމަށް މިނިަވންކަން ލިބިގެން  އެބަ ހައްަދވާ. އެހެންނަމަވެސް ދަްއަކވާ ކޮށް އެ ވާހަކަޕްރޮމޯޓު

ނުމެއް ނުވި އެކަމާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ބުނީމަ އެ ބޭފުޅުން ބޭ އެ ބޭފުޅުންނާޓަކައި ސަރުކާރުން  ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް

ގޮތް. ރައްޔިތުންނަށް  މިހިރީ ކަންތައްތައް ދާ، ވެސް ކަެމއް ކުރާކަށް. ެއހެންވީމާލާކަށް. އެއްްއވެސް އަަޅެއއް އެ

 ،މިކަހަލަ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ދާއިރު ތަކުގެ ތެރޭގައި ފެނާއި ނަރުދަމާއާ އަދި ބަނދަރުތަކާ،ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް

، ޓަކައި އެ ބޭފުޅުން އެބަ ޖެހޭ ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުންދީ ން ކުރުމަށްކަންކަ ގޮތަށް މި  ކަރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިނުވާ

އަުޅަގނޑު ނިސްބަތްާވ ައއްޑޫ ިސީޓ  ،މަޝްވަާރކޮށް ހަދަން. ކޮން ދުވަހަކުތޯ ައޅުަގނޑުމެން ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންނާ

އެއާއެްއކޮށް ރަށްތައް ހަމަ ންނާއި ރަށްރަށުގެ ރަްއޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރީ. އަދިކައުންސިލުން އަތޮުޅގެ ރަްއޔިތު
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ެއ ބޭފުޅުންނަށް މެޖޯރިޓީ  ުގޅޭ. ެއއީ އެ ބޭފުޅުން ނިސްަބތް؛ތަފާތުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ެވސް މި ބޭފުޅުން އެަބ ގެން 

މެންބަރަކު ނެތް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ނޫނިއްޔާ އެ ބޭފުޅުްނެގ ޕާޓީގެ މެންބަރަކު ނެތް ރަެށއް ެވއްޖެްއޔާ، ،ނެތް

 ،އަށް ވަރަށް ނިކަމެތިބަ ކަންތައްކުރޭ. ެއގޮތުްނ ފޭދޫގޮތަށް އެ ބޭފުޅުްނ އެ މާލުވާއް އިހުއްެޖއްޔާ އެ ރަށެރަށެއް ވެ

ނޑު ދަންނަވާނީ މި، ފުޅުން އެބަ ހައްދަވާ. އެހެންވީމާ ދެރަ ގޮތްގޮތް އެ ބޭ ކަންކަމުން ރައްޔިތުން  އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނޭ. ސިޓީ ކައުންސިލު ވެސް އޮތުމަކީ ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އަޅުގަ  ސަލާމަތްކުރުމަށް

އިްއޒަތްތެރި  ބަ ެޖހޭ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން. ޝުކުރިްއޔާމައްސަލަެއއް ނޫން. އެހެންަނމަވެސް، އެ ބޭފުޅުން އެ

 ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެްއކެވުުމގައި ބަެއްއ ޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުދެއްެކވި އިއް ޅުންބަރު. މީގެ ކުރިން ވާހަކަފުއިްއޒަތްތެރި މެ ޝުކުރިއްޔާ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަމިއްލަފުޅަށް ސަމާލުކަމަށް ގެންނެވި ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްަތކުގެ ތެރޭަގއި އިދާރީ ކުށެްއ 

 ،ން ޖެހުމުގައި ުކޑަ ކުެށއް އޮތީމަފަށް އެދެން. ޕާޓީެގ ނަުޅަގނޑު އެ ކުށަށް ނިހާޔަތަްށ މާއޮތްކަން ދަންނަވާލަން. އަ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އެ ވާހަަކ ދެކެވުުނކަން ފާހަގަކުެރވޭތީ އެ ވާހަކަ ދަންަނވާލީ. ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

އިދާރީ ކުަށކަށް ާވތީ އެ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެިރ  .މިރު، އެމް.ޑީ.އޭެގ ފަރާތުން އެ ފުރުޞަުތގަިއ ވާހަަކދެއްކީޢާ

ޓަކައި ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަން. މަޖިލީހުގެ މި ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ޕާޓީތަުކެގ  ރުންނަށްމެންބަ

ނޑުމެން ރިޔާސަތުން ފުރުޞަތު ދެމުން މި ގެންދަނީ. ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން ެއއް އިްއޒަތްތެރި  ނިސްބަތުން އަޅުގަ

މިތާ އެތެރޭގަިއ ނެތިއްޔާ ދެްނ ޖެހިގެން އޮތް ޕާޓީއަށް ެއ  މެންބަރަކު، ކޮމިޓީައކަށް ަވޑަިއގެން އިންެނވި ކަމަށް ވަންޏާ

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީގެންދަނީ. އަޅުގަ  ފުރުޞަތު ދޭ އުސޫލަކުން މި

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް 

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޤާ ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް،ޝު ވަރަށް ގިަނ  ނޫނުއަސާސީގެ ައޅުގަ

ނޑުަތކެއް އިރާަލއި ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުޮކށްލާފައިވާ މި ސަރުކާރު ހަމަ ހަލާ ގަ މަގަށް އެޅުވުމަށް އަުޅގަ

ހިތާމައަކީ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި  މަވެސްންޖެހޭ. އެހެންނަވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަެކްއ އެބަ ކުރަ

ދަނީ ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ގޮތަށް. ތެރެއިން ގިަނ މެންބަރުން އަބަދުވެސް ަމސައްކަތް މި ކުރަމުންމެންބަރުންގެ 

ކާރު ބޭނުންާވ ގޮތަށް ވެްސ ރަްއޔިުތން ބޭނުންވާ ގޮތަްށ ކަންަތއްތައް ކުރުމުގެ ބަދަުލގަިއ، ސަރު ފަހަރެއްގައި 

ތަން މި ފެންނަނީ. ހައްތަހާވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ސަރުކާރު ހިމާޔަތްކޮށްދެވޭތޯ. ރައްޔިތުްނ  ކަންތައްތައް ކުރާ
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 އޮންަނނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އޮރިޓީއަށް ވެފައި މިއް ކޮށްިދނުމަކީ އެންމެ ފަހު ޕްރިބޭނުންވާ ކަންތައްތަ

ނޑު މި ވަގުުތ ގަބޫެލއްއަޅުަގނޑުމެން ގާނޫނެއް ހެ ނުކުރަން. ގާނޫނެްއ ހެދުމުގެ  ދުުމގެ ބޭނުމެއް އޮތް ކަަމކަށް ައޅުގަ

. ިދވެހި ތަކެްއ ިމ ވަނީ ިނގުަޅއިގެންފަނޫނުއަސާސީަގއި ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްން އޮތް ކަމަށް ގަބޫލުނުުކރަނީ ޤާބޭނު

 ނިގުޅަިއގަތުމަށްފަހު ދެން ޭއެގ މައްޗަްށ ގާނޫނު ހެދުމުގެ  ރައްޔިތުންނަށް ކަަށވަރުކޮށްދީަފއިާވ ގިަނ ކަންތައްަތކެއް 

މާލެ  ނުކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ނުން ވެސް އޮތް ކަމަކަްށ އަޅުަގނޑު ގަބޫެލއްބޭނުމެއް އޮތް ކަމަކަށް ހަމަ ޔަޤީ

މާލޭ ސިޓީއަްށ  ،ބައްަޔތުން އަޅުަގނޑު މިއަދު ކަްނބޮޑުވޭ އެން ހުރި އެއް މެންބަރެްއގެ ހައިސި ސިޓީ ތަމްސީލުކުރަ

ނަޑއެޅުން ަނގާ  ދީފައިވާ އިޚްތިޔާރުަތއް. ނަޑއެޅިފަިއވާ ކަ މާލޭ ސިޓީން ރައްޔިތުންނަށް ިޚދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށް ކަ

ނޑު ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ކުށްވެރިކުާރ  ،ގެންދިއުންރައީސް އޮފީހުެގ މޭޒަކަށް ގެންދާއޮޅާލާފައި  މިއީ އަޅުގަ

އަުދގެ މިޮއތް ސަރުކާރަށް ނެތީމާ ެއ ގޮތަީކ ކަންބޮުޑވަނީ. މާލޭ ސިޓީގެ ާތއީދު މި އުޅޭ  ކަންތައްތައް. ެވގެން މި

ރައްޔިތުންނަށް  ެވސް މިއުޅެނީ މިއުޅޭ މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ޖެއްސުންކުަރންވެގެން. ފަހަރެއްަގއި ކަންތައްތަކާ

ކުރަީނ މާލޭ ސިޓީގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ނުދީގެން އެ ޚިދުމަތްތައް ދޭކަށް ނޫން. ސަރުކާރުން މަސައްކަތް 

ނޑުމެން އެކަްނ ރާކުރަން. މިއަދުގެ ަސރުކާރަކީ ޚުދުމުޚްއުނދަގޫކުރަން. ޖެއްސުްނކުރަން، ދުއްތު ތާރު ސަރުކާރެއް. އަުޅގަ

ނުޑ މި ގޮތަްށ  މުާގބޭ ސަރުކާރު ހިންގާ .ދަންނަވަނީ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ގާނޫނެްއ ހެދުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތޭ އަުޅގަ

ންގަނީ. މިހެން ހަދާށޭ ބުނީމަ ހަދަންވީ. އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ކަންަތއްތަކެްއ ކުރާނެ ކަމެްއ ނެތް. ހި

ނޑުމެން  ރައީސް އޮފީހުން އަްނގާ ޮގތަކަށް، ގުްނޑާ ޔާމީން ބުިނ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރަމުްނ ގެންދަންވީ. އަުޅގަ

ހަދައިގެން ކަންތައްަތއް ކުރަން ވިސްނާނެ ކަެމއް ނެތް. ކަންތައްތައް ކުރުުމގެ ކަްށވެސް މިތާ އެތެެރިއން ގާނޫނުއެްއގޮތަ

ނުުކރަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް؛  ނުން ވެސް ގަބޫލެއްކަމަކަށް ެވސް އަޅުަގނޑު ހަމަ ޔަޤީބޭނުމެއް އޮތް 

ނުޑ ހަމަ ކުޑަުކޑަ މިސާެލްއ މި ؛ނޫނުއަސާސީންޤާ އިރާލަމުންދަނީ. ދަންނަވަނީ. ފަހަރަުކ ސަފުހާއެްއ  އަުޅގަ

ނުޑމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ެސކިޔުރިޓީ އެބަ ޤާ ނޫނުއަސާސީން އަުޅގަ

ނާ ކަމެއް ކޮށްދޭންޖެހެނީ؟ ނޫނުއަސާސީން ބުކި ބަަޔކަށްތޯ ގާނޫނަކުްނ ނޫނީ ޤާކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ. ކޮބައިތޯ؟ ވަ

ށް އެބަ ކަންތައްތަކެއް ޭވ. ސެކިޔުރިޓީ އެބަ ލިބޭ. ސަށް، ރައީ ރައީސަ. މި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ޖެހެނީ؟ ނޫންވާން

 ނުލިބޭ. މިއީ ކުޑަކުޑަ މިސާލެއް. ހަމަ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން  އެހެންނަމަވެސް، މި މަޖިލީހުގެ އެހެން މެންބަރުންނަކަށް

މެއް ކޮށްލާފައި އިތުރު ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަ ،އެ ތަނަކުން ބޭނުންވާ ގާނޫނެއް ހެދުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ،ހުރި

ނޑުމެންގެ ކޯޓުތަުކގެ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލުގައި ހަިއކޯޓު އެަބ  ،ކަންތައްތަެކއް ނުކުރޭ. ހިނގާ އެންމެ ފަހުން، އަޅުގަ

ހަމަވެގެން ހިނަގއްޖެ. ެއކަެމއް ނުކުރޭ. ކޮބައިތޯ؟ ޭއގެ  އުތުާރއި ދެކުުނގައި. އެ ުމއްދަތުއުފައްދަންޖެހޭ ރާއްޖޭެގ 

ނޑުމެްނ  ރުން، ޖެއްސުްނކުރުން. އެބަ ލިބޭ؛ކޮބައިތޯ؟ އޭގެ ޭބނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫކު ބޭނުމަކީ އަުޅގަ

ންނަނީ. އޮ ަވިކ ވަގުެތއް ދީފައި ވަކި މުްއދަތެއް ދީފައި މި ،ރައްޔިތުންނަށް އެބަ ލިބޭ ެއޕީލްކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް
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ދެކުުނގައި ިމ ހައިކޯޓު ހެދިފައިނެތީމަ ިމ ޖޭގެ އުތުާރއި ރާއް  މާޭލގެ އުުތރާއި ދެކުުނގައި ނެިތ؛އެހެންނަމަވެސް، 

. މިހެންގޮސް ަވކި ކަމެއް ނޫން، ސަރުކާރު ށް. އަންނައިރު އޮންނަނީ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ޮގސްފަޖެހެނީ މާލެއައަންނަން

ތެރެއިން ގާނޫނު  ޖެްއސުންކުރުމުގެ ިވސްނުމުގައި ،ބޭނުން ނޫން ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ރަްއޔިތުންނަށް އުނދަގޫކޮށް

ހަގަކުރަން. އެކު ފާ ނަގަމުންދާކަން އަޅުަގނޑު ކަްނބޮޑުވުމާ ،ގަނެ ގެ ތެރެއިން ަކންތައްތައް ނިގުަޅއިނޫނުއަސާސީޤާ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިުލގަިއ، ބަެއްއ މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަމުްނ އެބަ ވިދާުޅވޭ މާލޭ ސިޓީ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ތަން. ރައީސް  ހުން ތިބޭ ވާހަކަ. އެހެންވެގެްނނޭ ރައީސް އޮފީހަށް މި ގެންދަނީ މިކައުންސިުލގައި ިސޔާސީ މީ

އޮފީހުގަިއ މިނިސްޓަރުން ެއއީ ކޮންބައެއްތޯ؟ ސިޔާސީ މީހުްނނެއް ނޫންތޯ؟ ސިޔާސީ މީހުްނނެއް ނޫންތޯ މިކަން ކުރަން 

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވާހަކަެއއް ދަްއކާއިުރ، އަނގައިން ބުނާ އުޅެނީ؟ މި އިރު ަރްއޔިތުންގެ ފަރާތުން މި ވާހަަކ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި މެންބަރުންގެ ވާަހކަތަްއ  ދައްކަން މިތާތެރޭގައި ވާހަކަަދއްކަންޏާ. ސަރުކާުރގެ ފަރާތަކުން ނޫން އަޅުގަ

ނަށް ދައްކަނީ، ރަްއޔިތުން ދިފާޢުކުރަން. ރައްޔިތުން ހިމާޔަތްކުރަން، ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދޭން، ރައްޔިތުން

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު މިއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ، މި ގާނޫނަްށ  ކުރިއެރުމާއި އަރާމު ހޯދައިދޭން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުެމން ގަބޫލުކުރާނެ އިޞްލާޙެއް ވެސް ނޫނޭ. އަޅުަގނޑުމެްނ  ހުށަހެޅިފައިވާ މި އިޞްލާޙަކީ ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ ބާރު ރަްއޔިތުންނަށް ނުދޭންވެގެން ކުރާ މަސައްކަތް މީ. ރަްއޔިތުންެގ  ގަބޫލުކުރާނެ މަފްހޫމެއް ވެސް ނޫނޭ.

ނޑު ތަކުރާރުކޮށް  ބާރު އެއްތަނަކަށް ޖަމާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް މީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅުގަ

ނަގައި، ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވާލަން، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ދީފައިވާ ބާރުތައް މިއަދުގެ ސަރުކާުރން 

ޖެއްސުންކުރަމުންދާ ޖެއްސުންކުރުން މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ހުއްޓާލައި، ރަްއޔިތުންގެ ބާުރތައް ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް 

 އަޅުަގނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ގޮވާލަން. ުޝކުރިްއޔަ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ ރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމަށް. 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

އިޞްލާޙެްއ ހުށަހަޅަންޖެހުނު ސަބަބުތައް ރަްއޔިތުންނަްށ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! ލާމަރުަކޒީ ގާނޫނަށް

ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ. މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަންޖެހުނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެ ކަމާއި، ސިޓީ 

ގެ ބިނާކުރާ ގާނޫނީ ކައުންސިލުން ކަންކަން ކުރަުމންގެންދާ ގޮތަކީ ކޮަބއިކަމާިއ، އެ މީހުންގެ ހަމަތަކާއި އެ މީހުން

ހަމަތަކަކީ ގާނޫނުން ބޭރުން، ޗާޓުން ބޭރުން ގެންދާ މަސައްކަތެްއކަން ވަރަށް ާސފުކޮށް އެނގެން އޮތަތީާއއި 
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ހަވާލުކުރެވިަފއިވާ މަސަްއކަތްަތކުގެ ތެރެއިން އެ މީހުންގެ ޖީބަށް ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ނޫން ގޮތަކަށް މަސައްކަތްކުާރ 

ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާކުރަނިވި ޮގތަށް ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން އުފައްދާފައި ހުރި އެިކއެިކ ތަން ފެންނަންނެތުމާއި، 

ކަންތައްތައް ހަލާުކކޮށްލަިއ، ަވކި ސަރުކާެރއްގެ ސިފަ ޖަްއސައިގެން އެފަދަ  ޒާެތްއގެ ަކންތައްތައް ގެންދާތީއާިއ އަިދ 

ން ކަަށވަރުކޮށްދީފަިއާވ ޙައްޤުތަކެއް ަކނަޑއެިޅގެން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކެއް ގާނޫުނއަސާސީ

ނިގުޅަިއގަތުމުގެ ާޖގަ ހޯދަމުންގެންދާތީވެ، ޙަޤީޤަުތގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކީ ދައުލަުތގެ އެންމެ 

ނޑު ނޑައަޅުްއވާފަިއވާ ކެބިނެޓަކީ އަުޅގަ މެންނަށް އޭގެ މަންފާ މަތީވެރިޔާ ކަމަށް ވެފައި، އަިދ ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ކަ

ހާސިލުކުރަނިވި ގޮތަށް ކަްނަކން ކުރުމުގެ ޖާގަ ަކނަޑއަާޅފައި އޮތް ބަޔަކަށް ވާީތވެ، އެގޮުތގެ މަތީން އަސްުލގައި 

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔައީ. ދަންނަވާލަން ބޭނުންެވެގން މި އުޅޭ ވާހަކަައކީ، ިސޓީ ކައުންސިލަކީ ހަމައެކަނި 

ލު ބޭނުންކޮށްގެން ސިޔާސީ މަޤްޞަުދތަކެއް ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންުކރާ ތަނެއް ނޫނޭ. ހަމައެކަނި ސިޓީ ކައުންސިްލގެ ހޯ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނުވަތަ މާޭލަގއި ބިންތައް އަގު ޮބޑުކޮށް ުނަވތަ އެނޫން ގޮްތގޮތަށް، އަމިއްަލ ފައިދާހުރި ގޮތަށް ުކއްޔަށް 

ގެ މަގުތައް މި އޮތީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާން؛ ވަރަށް ރީއްޗަށް ދީގެން އޭގެ ފައިދާ ހޯދަން އޮތް ތަނެއް ނޫނޭ. މާލޭ

ހަދައިދީފައި ހުރި މަގުތަްއ މިހާރު އޮތް ގޮތް  ަބއްލަަވއިލަްއާވ. ގާަތއް އަތުަރއި، ވަރަށް ީރތިކޮށް ހަވާލުކުރި ަމގުތަެކްއ 

ޙައްޤުތަްއ ނިގުޅަިއގަތީއޭ. ޙަޤީޤަތަީކ މި އޮތީ. އެކަމަކު އެ މަގުތަުކގައި ދުްއވާ ބޭފުޅުން އެ ވިާދޅުވަނީ ރައްޔިތުްނގެ 

ކުރަން ބޭނުންވާ ދިމާލަކަްށ ފަތުރުމީހާ ދަތުރު އުޅެްނ ނުވަތަ އެމީހަކު ހިނގާބިނާގވެ ކޮންމެ އިންސާނަކަށް ވެްސ އެ

ގެ މަގުތަކަށް އަސްުލ ޅޭ ތަނުން. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުމީހާ އު  ދިޔުމުގެ ޖާގަ އެންމެ ފުރަތަމަ ލިބިގެންދާނީ އެ

ނއެހެރީ އެކި އޮްށވަޅު ، ވާނަމަ ތުގައި ބަލައިފި ކަމަށްޙަޤީޤާ ިސީޓ  ޑިަތކެއްހެން މިހާރު ބަދަލުވެފަ. ކޮބައިތޯގޮ

ޭއގެ ޒާތުަގއި އެކަްނ  ،ފަހުން ނުވެގެން ގޮްއސަ އެންމެ ގެ ޒިންމާ؟ ކޮަބއިޯތ ސިޓީ ަކއުންސިލުގެ ޒިންމާ؟ކައުންސިލު 

ޖެހުމުގެ ތެރޭގައި ވެސް މާލޭގެ ޖެހުނީ. އެ ބަދަލުކުރަންޖެހުނުލުކުރަންނުވެގެން ޮގއްސަ ޭއގެ ފަހުން އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަ

 ވެސް  އަސްލު ެއގޮތަށް ،ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާކުރަނިިވ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމުގެ ނިޔަތް ސަރުކާރުގެ އޮންނާީތވެ

ގެންދިޔައީ؟ ިދޔައިުރ ތޯ ހަލާކުވެ ދިޔައީ؟ ކިތައް މީހުންގެ ސަިއކަލުއް މީހުްނގެ ކާރުތޯ ހަލާުކެވގެންކަންކަން ކުރީ. ކިތަ

ނަށް ންދިޔަ މަންޒަރު އެންމެފެން ބޮޑުވެގެން، އޮތީ ކޮްނތާކުތޯ؟ މާލޭގެ ފެން ވެހިއްޖެ ނަމަ ސިޓީ ކައުންސިލު

މީހުންނަށް އޮީތ ހަމައެކަނި ކޮންޓްރެްކޓަށް  ވެްސ އަޅާލުެމްއ ނެތް. އެ ދިޔަ. އެހެންނަމަވެްސ އެކަމަކާ ފެނިގެން

 މި، ގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމުެގ ނިޒާމު. އެހެންވީމާ ކުރަނިވިކޮށްގެން އަިމއްލަ ޖީބަށް ފައިދާ ހާސިލު މަސައްކަތްތަެކއް

ކަމެއް ނޫން. ކުރާ ތެރެއިން ކަންކަްނ ކުރުމުގެ ޖާގަހޯދަން ފުރުޞަތުދިނުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީން ލާޒިމުގެ ނިޒާމު

، ރިހާ ޙައްޤުތަެކއް ަކށަވަރުކޮށްދިނުން. އެހެންވީމާ ަގއި ހުއެކީ ކަމާޤާނޫނުއަސާސީ ލާޒިމުކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ

އެ  ،ބުނާ ަޙއްޤުަތކަކީ ކުްށ ކޮށްފަިއ ފިލުމާއި، އެމްބަސީތަކަށް ވަނުމާއި، ދަޢުވާއެްއ ކޮށްފި ނަމަ މީހުން އެ އެ

ދެން  ތައްތައް.މާިއ މިފަދަ ކަންަކންތައްތަކަށް އިންކާުރކުރު ދަޢުވާއަކީ ިސޔާސީ ދަޢުާވެއއް ކަމަށް ހަދައިގެން އެ
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އެ އޮތީ، އެީއ ޝިފާ ކިޔާ ބޭފުޅަކު މެންނަކަށް ނޫންތޯ މި އެނގިގެންދިަޔއީ ސިޓީ ަކއުންސިލުަގއި ހުންނެވި އަޅުަގނޑު

 ބަލަނީ ގާނޫނާ  ނޫނީ އިންކަމުގައި މިބޭފުޅާ ގާ ހުރި ބޭފުޅާ. އެސިޓީ ކައުންސިލުގެ ކަންަތްއތައް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ

ނޑުގެ ތެޭރގައިއް. ގާފަށް ހުރި ހުރިހާ ކަމެޚިލާ އްތަކެއް ކަމަްށ ޚިލާފު ކަންތަ ހުންނަ ކަންތައްތަކަކީ ގާނޫނާ ނޫނީ ގިުއގަ

 ދެނީ ބައެއް ކަހަލަ ބޭފުޅުން. އެ ގެންދަނީ. މިކަހަލަ ޒާތުގެ ކަންތައްަތއް ކުރަން ހިތްވަރު މިބަލައިގެން ކުިރއަށް

މެ ކަމަކީ ގާނޫނީ އިުމގެ ެތރޭގަިއ ހުންނަ ކަންތައްަތއް. ބޭފުޅުްނ ކުރާ ކޮން  ބޫލުކުރެޭވ ގޮުތގަިއ އެބޭފުޅުންނަށް ގަ

މީހުން  ބާރު އެ އެ ،ނުވާ ބާރެްއގެ ބޭނުންޮކށްގެންގޮތުން ިލބިގެންނޫނީ އަށް ގާދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އް. ކޯޓުތަކަށް ބާުރ ފަިއާވ ސިފައެގެންމީހުންގެ ކިަބއިަގއި އަށަ  ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަްނކަން ުކރުމުގެ ބާރު ހޯދުމަކީ އެ

މީހުންގެ  ސިފައެއް. ެއކިެއިކ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް ބާރު ފޯރުވުމަކީ އެ މީހުންގެ ކިބަިއގައި ހުރި ފޯރުވުމަކީ އެ

ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް މީހާ ދޫކޮށްލަން ގޮވާލަން އެ ،ކޯޓުގައި ދަޢުާވއެއް ކޮްށފި ނަމަ ކިބަިއގައި ހުރި ސިފައެއް. ީމހަކަށް

ހުރި ސިފަެއއް. މީހުން ގާނޫނާ ޚިލާފުކުރުމަށް ޓަކައި، ުނވަތަ ގާނޫނާ ޚިލާފަްށ  މީހުންގެ ކިބަިއގައި އެއީ އެ ގޮވާލުމަކީ

މީހުންެގ  ކުރުމަީކ އެށް ެވއްދުމަށް ޓަަކއި މަަސއްކަތްކުރުމަށް ަޓކައި ުނވަތަ ޤާނޫނީ ޮގޅިތަުކގެ ތެެރއަމަސައްކަތް

ސް މީހުން ގެނެ ންޮކޅުތަުކގައި ތިބި ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ގޮވާލައިގެން އެކިބަިއގަިއވާ ސިފައެްއ. ރާއްޖޭގެ އެިކއެކި ކަ

 މީހުންނަށް ވާނުާވ އެްއޗެއް ބެލުމެއް ނެތި އެ ނިދާނެ ތަނެއް، ކާނެ ތަނެްއ ނުވަތަ އެ މާލޭގެ މަގުމަްއޗަށް ދޫކޮށްލަިއ،

، އިަގއި ހުރި ސިފައެއް. އެހެްނވީމާގެ ކިބަ މީހުން އެ ކޮށްލުމަކީނުލާ ދޫކުގެ މަްއޗަށް ަވއްޓާލުމަށް އަަޅއިމީހުން ކުށްތަ

ޙަޤީޤަތުގައި މިފަދަ ބޮުޑ  ،ޒާތުގެ ކަންަތއްތައް ހުންނާތީވެ  މިކަހަލަ ކަންތައްތަކުގެ ސިަފތަކުގެ ތެރެއިން އަސްލު މި

ނޑުމެން އު ހަލަ އިޞްލާޙުަތކެއް ހުށަހަޅަންޖެހުނީ. އަދި މީގެއިތުރަށްބިލަކަށް މިކަ ސިީޓ  މާލޭ، ކުރަންއްމީދުއަުޅގަ

އައްޑޫއަށް  ވެސް ދެންމެގެ ވާހަަކ ންނައިރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުނުވަތަ މި ބަދަލު އަ ،ގެ މި ބިލަށްކައުންސިލު 

ވިދާޅުވީ.  ވިދާޅުވީ. ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އެ ދީދީ އެްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްނިސްބަތްވާ އި

މިފަދަ ޒާތުގެ  އިރުގައި ައއްޑޫ ސިޓީ ަކއުންިސލު ވެސް ހަމަރުޙަލާ ނިމިގެންދާކުރަން ޮކމިޓީ މައަޅުަގނޑު ުއއްމީދު

ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށް. ތެޭރަގއި ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ނަމަ، މި އިޞްލާޙާ އެީކގައި ައްއޑޫ ސިޓީ ވެްސ މީގެ

ޔިތުންނަށް ދިޔުން. ރައް އްކަތްތަެކއް ލިިބގެންގޮުތގައި މަސަ  ކުރަނީ ަރއްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރިއުއްމީދު

، ގޮތް ކަމަށް ބުނެ ރަނގަޅު ހާރު ތިމަންނަމެން ކުރާ ކަމަކީ މިއީގޯނި އަުޅވަިއގެން މިއޮޅުވާަލިއގެން ތެތް

، މީހުންގެ އަތްމަތީގައި ވެިރކަން އޮތްއިުރަގއި ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާކުރުން  އަހަރު އެ 3ދިނުމުގައި ބަރާބަރު ބަޔާންކޮށް

ެމއް ކޮށްފަިއ ނެތް. ދެން ދަޢުވާކުރަން ފޮނުވީމަ، ނުވަތަ އެްއވެސް ކަ ދެވަނަޅުޖެހުން ފިޔަަވއި އުމުަގއި ހުމުޅި ޤަ

މެން ތިބީ ތިމަންނަ ،ޚިލާފު ކަމެއް ކުރަން ފޮނުވީމާ، ތިމަންނަމެން އެކަހަލަ ޒާތުގެ ކަމެއް ނުކުރަމޭ އެނޫން ގާނޫނާ

ކީ ކުށުން ބަރީޢަެވގެންާވ ތިމަްނނާއަ ރި ތަންތަނަށް ފާޑުކިޔަިއ،ށް ފާުޑކިަޔއި، ދެންހުކޯޓަ ގާނޫނީ އިުމގެ ތެޭރގަޭއ ކިަޔއި 
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ޙުކުމްކުރާ ފަރާތްތަކުން ، ކުށްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ލާމެހިފަ. އެހެންީވމާ ހުންނަނީ މި މީހެއް ކަމަށް ބަލާއިރުގައި ިތމާ

  .ތަންފީޛު.. ކުރާންޖެހޭ ފަރާތްތަކުންކުރާނެ. ތަންފީޛުޙުކުމް

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   އިްއޒަތްތެރި ގަލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާގެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް.هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ޢަބްދު އީވާ މެންަބރު ާދއިރާގެ އުތުރު ގަލޮޅު

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިރުކޮަޅކަށް މަޑުކޮށްލައްދެްއވުން އެެދން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ދަންނަވަން.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ޢަބްދު އީވާ މެންަބރު ާދއިރާގެ އުތުރު ގަލޮޅު

އްޔާ އުއްމީުދތަކެއް ކުރާނެ. ައޅުަގނޑުމެން ތްތެރި ރައީްސ، ިއންސާނެއް ވެއްޖެ ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަޝު

ނުޑމެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ ެވސް އުއްމީދުތަެކއް ކުރާ ބަެއއް. ހުވަފެންތަ އް ދެކޭ ބައެއް. ދިވެހިންނަކީ ވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން މިގޮުތގަ ގެއުމެއް އަޅުަގނޑުމެން ޤަ  ައއީ،  ތަނަށް މި ިއ ވެްސ ައޅުަގނޑުމެން ުއއްމީދުތަކެއް ކުރަން. އަުޅގަ

އައީ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީެއއް ތަމްސީލުކުރަން ކަމުގައި ިވޔަސް، ކޮންެމ ތަނަށް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި

ނޑުމެ ،ސިޔާސީ ޕާީޓއަކުން އިންތިޚާުބވެގެްނ ކަމުަގއި ވިަޔސް ކުރަނީ ދިވެހި އެންމެން ވެްސ މި ތަމްސީލުން ައޅުގަ

ރައްޔިތުން. ދާދި އެއް އުއްީމދުތަކެއް. ދާދި އެއް ހުވަފެންތަކެއް. އެ ުއއްމީދުތަކަކީ ތިމަންނާއަށް ޙައްޤު މިންވަރު 

ނލިބުމުގެ ުއއްމީދު. ތާހިރު ދިރުއުޅުމެއް އުޅުުމގެ އުއްމީދު. ަތނަވަސް ދިރުުއޅުމެއް އުޅުުމގެ އުއްމީދު. އަޅު  ޑުމެން ިމ ގަ

އްަގއި މެ ރައްޔިތަުކ ެވސް އުއްީމދުކުރަނީ ތަރައްީޤގަިއ، އިްނސާފުވެރި މުޖުތަމަޢެކުރަނީ، ދިވެހި ކޮން އުއްމީދު

ނަޑއެިޅގެން ގުޅިފައި ކަންތަރައްޤީާއއި އެ މިނިވަންމުެގ އުއްމީދު. އެ މިނިވަންކަން؛ އެކީ ދިރުއުޅު މިނިވަންކަމާ ވަީނ  ކަ

ވަނީ ިޑމޮކްރަސީއާ. ޑިމޮކްރަީސއެްއެގ  ރަްއޔިތުންެގ މިނިވަންކަން ގުޅިފައި  ާބރުވެރިވުާމއި ތުންގެޑިމޮކްރަސީއާ. ރަްއޔި
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ބުނުމުގެ މިނިވަންކަން. އް ުރކުނަކީ ބިރުވެރިކަަމކާ ނުލައި، ބިރުވެިތކަމާ ނުލައި ބަސްއެންމެ އަސާސީ އެ 

ނިވަންކަން. އިްއޒަތްތެރި އޮތުމުގެ މި ޑިމޮކްރަސީެއްއގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ރުކުނަކީ ވާދަވެރި ސިޔާސީ މާޙައުލެއް

ލީމާ ޑިމޮކްރަސީ އެ އޮތީ ރޫޅިފަ.  ވާަދވެރި ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްގެ ހުރިހާ ލީަޑރުން ގެންގޮސް ޖަލަށް ރައީސް.

ސަރުކާރެްއ  އަދު މި ސަރުކާރަކީ ޑިމޮކްރެޓިކުދުމުޚްތާރު ސަރުކާރެއް. މިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު މި ސަރުކާރަކީ ޚު

ން. މިއަދު މި ސަރުކާރަީކ އަނިާޔވެރި ސަރުކާެރއް. ިމއަދު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުަގއި ސަރުކާރަށް ނިސްބަްތވާ ނޫ

 ޚްތާރު ވެރިކަމެއް. އެ ތަމްސީލުކުރަްއވަނީދުމުޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެ ތަމްސީލުކުރައްވަީނ މިހާރު ޚުރައްޔިތުންގެ މަ

ިއއްޒަތްތެިރ  ،ރައްޔިތުްނގެ ހުަވފެންތަކެއް ނޫން. މީ އަނިާޔެވރި ސަރުކާރެއް  ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ އުއްމީދުަތކާއި ިދވެހި

ނޫނުައސާސީއަށް ވެސް ކޮންމެފަދަ ބަދަލެއް ގެނެްސގެން ވެސް، ހައްޓާްނވެގެން ގާނޫނުތަކާާށއި ޤާރައީސް. ވެރިކަން ދަމަ

 ،ލާފައި ތިބިއިރު ން ހިފަހައްޓައިޓަންެވގެކޮންމެފަދަ ލާއިންސާނީ ކަެމއް ކޮްށގެން ނަމަވެްސ ެވރިކަން ދަމަހައް

ދުވަުހގެ ޔާމީންގެ ވެިރކަމުގެ ދޮޅު އަހަރުهللا ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ، ޢަބްދުރައީސް، ވޭތުެވދިޔަ ދޮޅު އަހަރު އިްއޒަތްތްތެރި

އެންމެ މަރެްއ ވެސް އަދި އިންސާުފގެ ުކރިމައްޗަކަށް ުނގެނެވޭ. ޭއެގ  ،މީހުން މަރާލާފައި ދިޔައިރު  14ތެރޭގައި 

މަސްދުވަހަށް ޖަލަށް  6ނަ ހަފްތާގައި އެ ބުަނނީ އަންހެނުން އަން 10ކުރި އި އެއަރޕޯޓަށް ގޮްސ މުޒާހަރާގަބަދަލު

އިންސާފެއް ނޫން އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މުސްލިމުންނަށް،  ދިވެހި ހުރިހާ އެންމެނަށް ވެސް އެނގޭ ިމއީ ކުރާނަމޭ. ޙުކުމް

މިއިްނ ކުރާއިރު ތާ ގުޅެންެވގެން ިދެވހިން ދަތުރު.އެްސ ޖަމަޢައެހެން މުސްލިމުންނަށް އެތަްއ އަނިާޔއެްއ ކުރާ ައއި

 ރެރިސްޓުންނޭ ގޮވާލީމާ ިމއީމްރާނާއި ސިޔާީސ ލީޑަރުންނަށް ޓެ އެްއވެސް ކަމެއް ތަޙުޤީޤުކުރުުމގެ ބަދަލުަގއި ަޝއިޚް ޢި

ގެ ވޯްލޑު ބޭންކު؛ ރައީސް. ދިވެިހ އާބާދީގެ ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން ަބލަން ބޭނުން ތަނެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި

އަދިވެްސ އޮތީ. އަށް މަތީ ތައުލީުމގެ ފުރުޞަތު  6އްޔާ ިދވެހި އާބާީދގެ ެއންމެ %ރާސާތަކުން ދައްާކ ގޮުތގަިއ ވެއްޖެ ދި

ރު، ސަރުކާރުން ފުލުހުން އެ އަށް މަތީ ަތއުލީމުގެ ފުރުޞަތު އޮްތއި 6ިލޔަްސ އެންމެ %އަށް ބަލައި 2015މި 

ނޑުމެންބޭނުން މަންދު އިބްރާހީމް  ގެން. ދުއްތުރާ މި ުކރެވެނީސްކޫލުތަކުަގއި ތަޅު އަުޅވާންވެ  ގެ ކުރަނީ އަޅުގަ

ންނަށް. އެ ކުދިންގެ އަށް ސަތޭކަެއއްާހ ކުދީގައި ިކޔަވަމުންދާ ނޫން. ދުއްތުރާ މި ކުރެވެނީ އެތާއިސްމާޢީލަކަށް 

ކުރީމާ ިއ ހެސްކިޔާފަިއ އަނިޔާ ހާ ގަިއގަ އުއްމީދުތަކާ އެ ކުޅެލެވެީނ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ިފރިމީހާ، އަނބިމީ

ގައި މަސްތުވާަތކެތީެގ . އޭގެ ބަދަލުރުިފޔާގެ ޖޫރިމަނާއަކަށް 200އަށް، ފިރިހެން މީހާއަށް ހުކުމްކުރީ ފިރިމީހާ

ކުާރ މީހުންނާއި މާރާމާރީ ހިންގާ މީހުންނާއި ފަހަރަކު މީހަކު، ފަހަރަކު މީހަުކ ކޭސްތަްއ އެހެރަ ކޯޓުްނ ވިޔަފާރި

ވިދާުޅވަނީ އެ މަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އްކެއް ނެތޭ ިކޔާފަ. މި ހިސާބަށް ކަންކަން ދިޔައިކޮށްލަނީ ހެބޭރު

މެްއ ޫނނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ބެހޭ ކަ ނަނީ ަވކިވެަފއޭ. ތިމަންނާއަކާބާރު އޮން 3އެީއ ޝަރުޢީ ނިޒާމޭ. 

ނޑުމެންގެ ާގނޫނުތައަޅު  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުއަާސސީއާއި ނޑުމެން މި ދިވެހި ކާއިގަ ބުނަނީ  ރަްއޔިތުްނ އަުޅގަ

ބުނަނީ.  ބެހޭ ަކމެކޭ އެއީ. ކޮންމެ ޝަރީޢަތަަކށް ވަކިން އަތްބާާނކަށް ނޫން އަޅުަގނޑުމެން މި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ
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ރުޢީ ނިޒާމު، ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޝަ، އުމެއް ހޯދައިދިނުމާއިޢަދުލުވެރި ޤަ، ރައްޔިތުންނަްށ އިންސާފުވެރި އެކަމަކު ދިވެހި

ޢިއްޒަތްތެިރ ރައިސް.  .ދުުލވެރި އިންސާފުވެިރ ތަނަކަށް ހަދައިދިނުމަކީ ީސދާ ދައުލަތުގެ ވެިރޔާެގ ޒިންާމއެއްއެއީ ޢަ

 ކަމެއް ެއީއ ބެހޭ ކަމަކަށް ނުވާ ކަމަށް  ބުނަނީ އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ިޒންމާއެއް. ެއވަރު އަޅުަގނޑުމެން މި

ބުނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ބެޭހނެ ކަމެއް ނެތޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅަގނޑުމެން މި ވެސް ރިކަމަކާވަންޏާ ވެ

ނޑުމެންނަށް މި މާލޭގެ ރަްއޔިތުންެގ ޚުދުމުޚްތާރުކަން. ފެންނަނީ ހަމަ އެ  މިއަދު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ވެސް އަުޅގަ

. ހުރިހާ ބާރެއް ގެްނގޮްސ ނީކަށް އަަރއިގަންނަޙައްޤަކަށް އަރަިއގަންނަ ަތން. މާލޭގެ ރަްއޔިތުންގެ އަމާނާތަ

ށް ގެ ރައްޔިތުންގެ ވޯުޓގެ ޙައްޤަމާލޭ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މުށްަދށަށް ލާފައި މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ އަމާނާތަކަށް

ނޑުމެން މި. އަރަިއގަންނަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޚް ޝައި ދަންނަވާލަނީ ރައީސް ނަޝީދު ދޫކޮށްލައްވާށޭ. އަުޅގަ

ކުރުްނ ހުއްޓާލާށޭ. ދޫކޮށްލާށޭ. ސިާޔސީ ގުންާޑއެްއގެ ބަދަުލގަިއ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ވެސް ގޯނާ އި އެހެންޢިމްރާނާ

ތަނަކަށް އައީ  ކުިރމަތިލާށޭ. ޕީ.ޕީ.އެމް މީހުން ވެސް މި ސިފަ ޖަހައިގެން ރައްޔިތުންނާ ސިޔާސީ ލީޑަރެްއގެ

ތަނަށް  މީހުން ވެސް މި ކުރާކަށް ނޫން. އެއި އަނބިކަނަބލުންނާ ދިފާޢުޒީރުންނާވަ  3ތާރު ވެރިޔަކާއި އޭނާެގ ޚުދުމުޚް

އެކު. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ރައްޔިތުން ވެސް ތަމްސީލުކުރާނެކަމުގެ ުއއްމީދަކާ  އެކު. ދިެވހިއައީ ުއއްމީދަކާ 

ކުންނަވާށޭ. ދަންނަަވނީ ސިޔާސި ހަސަަދވެރިކަުމގެ ބަދަލުަގއި ިސޔާސީ ާވދަވެރިކަމަށް ނި އަޅުަގނޑުމެން މި

ދަންނަވަނީ ރައީސް ނަީޝދާއި ސިޔާސީ ވާަދވެރިން  ވެސް ަތކުރާރުކޮށް މި އަނެއްކާ ، އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވަނީ

ވެރިެއްއގެ ސިފަ ޖައްސަިއގެން ނިކުންނާށޭ.  ،ދޫކޮށްލާށޭ. ގުންޑާެއްއގެ ބަދަލުގައި ިދވެހި ލީޑަރެއް، ީލޑަރެއް

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ރު ާދއިރާެގ މެންބަރު އަރުވަީނ ފުަވއްމުލަކު އުތު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް. ޢަލީ ޝާހަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އު

ނޑުމެލައިުކމް. އާދެ! އަޅު `. ައއްސަލާމް ޢަ ގާނޫނަށް ިމ  2010/7ދާ  ކުެރވެމުން މިންގެ ުކރިމަތީގައި ބަހުސްގަ

ނޑު ވެްސ ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެއް. ެއހެންނަމަވެ ނޑުމެން ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ އުސޫެލްއގެ ގޮތުން އަުޅގަ ސް އަުޅގަ

ާކއި ހަމަތަކެއް ިއ އުސޫލުތަކައަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަކީ ވެސް ުއއްމީދުތަކަކާ  ،ޖެޭހނެއެންމެންވެސް ގަބޫލުކުރަން

ެއއްވެްސ މުައްއސަސާއަކުްނ ެއ މުއަްއސަސާިއން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަތއް  ަބޔެއް. އަުޅަގނޑުެމންގެ ތެޭރގައި ބޫލުކުރާގަ

ކުުރވުމަށް މުއައްަސސާތައް ޖަވާބުދާރީ ޖެހޭ އެ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ،ނަމަވާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނުުކރެވޭ ކަމަށް
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ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިއަދުގެ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ސިާޔސީ މަސްތަެކއް ކުރަން. މިޓަކައި މަަސއްކަތް ދަނީ މުިޅ  ރަޙު އަުޅގަ

އެ މަސައްކަތްަތްއ  ރެޭވ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްައޅައި،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަްނކޮުޅތަކުަގއި ތަރައްޤީއަށް ކު

ކުާރ މަންަޒރު. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ީމ ަނމަވެސް މަސަްއކަތް ތެރެއިންހުއްޓުވުމަށް ަޓކަިއ ކޮންމެ ަކހަލަ ޖަޒުބާތެއްެގ 

ނޑުމެްނގެ ތަރަްއޤީއަށް ޓަކައި  ނޑުމެން ޖަޒުބާތުަގއި ޖެހިގެން އަުޅގަ ކުރިއެރުމަށް  ،ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަ

ދަންނަވާ  މި ،ދަށުން ނުވާނެ. ައޅުަގނޑަކީ ެވސް ލާމަރުކަޒީ ގާޫނނުގެމަަސއްކަތްަތއް ހުއްޓާލަިއގެން ޓަކައި ކުރާ

ރި ކުަކުއންސިލެއްަގއި މަސައްކަތް  ބުވެދަށުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޓަކައި އިންތިޚާ ގާނޫނުގެ 2010/7

ނޑުމެންނާ  ސަރުކާރުން ޚިދުމަތްތަްއ  ވެސް ިޚޔާލު ތަފާތު ަސރުކާރެއް ވެސް އޮތް. އަދި އެމެންބަރެއް. އަުޅގަ

ކުރަންޖެހުނު. ނުހަނު ގިނަ ދުއްތުރާތަކާއި ވޭންތަކާއި އަނިާޔތަކާ ތަހައްމަލު ނަށް ވެސްދެމުންދިޔައިރު އަޅުަގނޑުމެން 

. އެހެންނަމަވެސް ތަރައްީޤއަށް ޓަކައި ކުރެވުނު ކޮންމެ މަސައްކަތެްއަގއި ައޅުަގނޑުމެން ިތބީ އެންމެ ކުރީ ސަުފގައި

ބޭއްިވގެންދިަޔއިރު އޭުރެގ  ޓުސަމި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ދެުކނުގަިއ، ފުަވއްމުލަކާިއ ައއްޫޑގަިއ ސާކު

އެންމެ  ކުެރވުނު ހުރިހާ މަސައްކަތެްއގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މަުރޙަބާ ދެންނެވުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ތަރައްޤީއަށް

މަންޒަރެއް ނޫން.  ފެންނަނީ އެ ކުރީ ސަފުަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ ތިބިން. އެހެންނަމަވެސް މިައދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

 ގެ ނެގުމަށް ޓަކައި ފުލުހުންނާއިނުވަތަ ކުރުދުމާ ،އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އޭރު ފުަވއްމުލަުކ އަތޮޅުގެ  މީ

ޔައިރު މިއަދު މިކަމަށް ވަކާލާތުކުރާ ކުރަމުންދިރެއް ބޭނުން ކޮށްގެން މަސައްކަތްބޭފުޅުންގެ ހުރިހާ ބާ އެ ،ސިފައިން

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއަދު މި ކަމީ އެއީބޭފުޅުން ހަނު ތިއްބެވި  ކަށް އަިއއްސަ. އެ އޮތީ ޔޫ ޓާނަ އަުޅގަ

ނަށް ބޭފުޅުން ތަކުގެ ވާހަކަަދއްކާީތވެ އެތިއްބަވާފައި މިއަދު އެ ޙައްޤު ދުވަހު ވާހަކަދެއްކި ބޭފުޅުން ހަނު 

ނޑު ހަނދުމަ ނޑުމެްނ އެއާިއއެމަ. ހަންޖެހުނީވާހަަކ ދަންނަވާލަ ފުރުޞަުތގަިއ މިމި ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ައޅުގަ ުކ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މިބޫލުކުރަންެޖހޭނެ އަޅުއެންމެން ވެސް ގަ ނޑުމެންނަކީ، އަުޅގަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ތަމްސީލުކުރާ ގިނަ ގަ

ނޑުމެންނާވެސް އަންނަކީ ރާއްޖެތެރޭ މީހުން. އޭރުމެންބަރު ދިމާލަށް ތަފާތު އިނގިލިތަްއ  ދި މިއަުދ ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ާގތުގައި ބުނި އްކުރެޭވ. މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެދި ނޑަީކ އަ ،މާލޭގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަކު އަުޅގަ ުޅގަ

ވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރެއް. ކަލޭ ގެއަށް ދާށޭ. ފުވައްމުލަކަށް ދާށޭ.  ހަށް ސް ހާފުވައްމުލަުކގެ ފަ

ސޯޝަލް މީޑިޔާއަްށ ލަިއގެން  ިއއްޒަތްތެރި މަޖިީލހުގެ މެންބަރަކު އެ ވީިޑޔޯއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ިނސްބަތްވާ ަރއްޔިތުންެގ 

ތެރޭ މީހުންގެ ބޭފުޅުން ރޮޓޭޓުކުރަމުންދިޔަ މަންޒަރު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ދެކުނިން. ރާއްޖެ ރުވެރިކަމާ އެކު އެޚުފަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްޙައްޤުަގއި ވާހަކަދެްއކި މީހަުކ ވެސް ނެތް. ހަމަ  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ،ލަން ބޭނުންވޭެއާއއެކު ައޅުގަ

އްޔޫމުގެ ފުރިހަމަ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތް ރައްޔިތުްނގެ ޤަމައުމޫނު ޢަބްދުލް ޒީ ނިޒާމަކީ ރައީްސ އަލްއުސްތާޛްލާމަރުކަ

 ނޫނުައސާސީއަށް ގެނައި ިއޞްލާޙެްއކަން. އެހެންވީމާ، އެކަުމގެޤާނުވަތަ މަޖިލީހަކުން ވުޖޫދުވެގެންދިޔަ ގާނޫނެއްކަން. 

ކްރެޑިޓު ނުވަތަ ެއކަމުގެ ފޮނިމީރުކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކައި އެންމެ ބޮޑަްށ 
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ދިނުމަށް ޓަކަިއ ފުރިހަމަ ކުރިއެރުންަތއް ގެނެސް މަސައްކަތްކުެރއްިވ ބޭފުޅަކީ ައދި ރާއްޖެތެރޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ އެންމެ

ނޑުެމންނަށް ނުލިބި ތިއްބާ އެ މަސައްކަތް ކޮށްެދއްއަޅުަގނޑުމެން އަާސސީ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަ ވި ބޭފުޅަީކ ރު އަުޅގަ

ނެ. ދިްއގަރު އްޔޫމް. މ. އަތޮޅުގެ ރަްއޔިތުން ވެސް ެއކަްނ ގަބޫލުކުރަްއވާޤަމައުޫމނު ޢަބްދުލް ރައީސް އަލްުއސްތާޛް

ހަމައަށް ވުޖޫދުވުމުެގ  ނާމެން ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުން ެވސް އެކަން ގަބޫުލކުރަްއވާނެ. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ައޅުަގނޑު

ވަނަ އަހަުރގެ  2008ކުރިންވެސް ރަށްރަުށގެ ރ.ކ ކޮމިޓީތައް އޮތް. އަންހެުނންގެ ކޮމިޓީތަްއ ހުރި. ެއާއއެކު 

ވަނަ ދުވަހު ހުވާކުެރިވގެންދިޔަ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސަުރކާރުްނ މި ދެންނެވި ކޮމިޓީތަުކގެ  11ބަރު މަހުގެ ންނޮވެ

ގެ އެއާެއކު ރަްއޔިތުންސް އެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ. ހަމަގޮތް އިްއޒަތްތެރި ރަީއަސށް ވެ ެވގެްނދިޔަ ްނކަންފައިސާތަކަށް ކަ

ނާޑލުމަޤާމި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން  ށް ޓަކައި ނުވަތަ ެއ ނޫނުއަސާސީން ބަޔާންކޮށްޭދ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފު

ްސތަކެއް ވެސް ހެދިގެންދިޔަ. އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރަީނ ޕްރޮވިން އިުއމީ އިދާރާތަކަކާ ޤަގަޑުބަުޑކޮށްލުމަށް ޓަަކއި 

ކުާރ ކަހަލަ އެގްރީމެންޓުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަކއުންސިލުތަކުން މެންޓުމިއަދު އައްޑޫ ސިޓީ ަކއުްނސިލުން އެ އެގްރީ

ލިއަން މިޖެހެނީ އެތައް ރައްޔިތުން މި ،ނަމަ ހެދި ހުއްޓިއްޖެ ތުން އެކަން އެްއވެސް ސަބަބަކާކުރަމުންދާތީ. ބަދަލެއްގެ ގޮ

ނޑުމެްނ އެބަ  ޖެހޭ... ރުފިޔާތަކެއް ދަްއކަން. އެހެންީވމާ، މިކަންކަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ާދއިރާގެ ކާށިދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ނަސީމަށް.  ފައިޞަލް

 

 ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް، ައޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން އޮތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެްނގެ ދެކޮުޅވެ  ން އިްސކުރީމާރިކަާމިއ ރުޅިވެިރކަމިއަދު މި ފެންނަ މަންޒަރަކީ އިންތިހާ ދަރަޖައަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ހެދިދާނެ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ  ،ކަންތައްތައް ދެން ވާ ގޮެތއް. ކޮންމެއަކަސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް މި ފެންނަނީ މުހިމު ގާނޫނުތައް ވެސް އެބަހުރި. ެއހެންނަމަވެސް، އަޅު އްހަދަންޖެހޭ ވަރަށް މުހި މު އްގަ

އަުޅަގނޑުމެންގެ މަސަްއކަތް، މި  އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަންެމވެސް ގާނޫެނއްގެ ފޮުޅވަތްތަަކަކށް އިވެސް ކޮ ގާނޫނުތައް ހުއްޓާ

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ހަމަ ޭބކާރުވަމުންދާ މަންޒަރު. އަުޅަގނޑުމެން މިފަދަ ގާނޫނުތަކަްށ އިޞްލާޙު ގެންނަމުންދާއިރު 

ނޑުެމން ،އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ނެތް.  ކައުންސިލުތަެކއް ވެސް ބޭތިއްބުމުގެ ބޭނުމެއް ނަމެއްަގއި އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ކައުންސިލުތަަކކީ ވެ  ތިބި ތަނެއް.  ދޭންސް ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް އަުޅގަ

އް ތިބުމަކީ ަދއުލަތުގެ ަޚރަދު ބޮޑުވާ ގޮތަށް ކޮންމެހެން ކައުންސިލުތަކެ  ،ވަންޏާ ޚިދުމަތެއް ނުދެވޭ ގޮތަށްއެހެންކަމަށް
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ނޑުމެން  ،ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން އިސްކުރަންވީ  ބޭނުން ާވހަކަދައްަކއިގެން މަޝްވަރާކޮްށގެން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ހުރިހާ ވެސް ބަޔަކީ ރަްއޔި ސުލްޙަވެރިކަމާ ެއކުަގއި ަގުއމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގޭނެ ތުން. ގޮތެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ރައްޔިތުންނަށް ެގއްލުންވާނެ ،ކަމެއް . ގައުމަށް ގެއްލުްނވާނެުއމުޤައަޅުަގނޑުމެްނގެ އެްއޗަކީ  ކަމެއް އަުޅގަ

ނޑު ގަޫބލެއް އަދި ކޮށްގެްނވާނެ ، ވެސްށް ކަ ކުރާނެ ކަމަ ކަންތައް ނުކުރަން ސަރުކާރުން ެވސް އެ ކުރުމަކީ ެއއީ އަުޅގަ

ނޑިވަެޅއްަގއި އަުޅަގނޑު ހަމަކަކަމަ މި އަިދ  ،ސަރުކާރަށް ވެްސ ޮގވާލަން އޮތީ  ށް ެވސް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ދަ

ނުޑ  ގައިމުކަށް ހަމަރަނގަޅު މިސްރާބެއް ކަމަ ކަންކަމުގައި މި ދެވެނީ އެންމެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ވެސް އަުޅގަ

ގޮތްތަކެއް ައޅުަގނޑުމެން ހޯދަން  ނޫން ނުކުރަމޭ. މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން ގަބޫެލއް

ނޑުމެން މިގޮތަށް 4އޮތް  ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ހީކޮށްގެންނުވާނެ އަބަދުވެސް ަހމަ ބާކީ އެބަ  ،އަހަރު ެވސް އަުޅގަ

އުމަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނެ ކަމަކަށް ވެސް. ޤަްއގެ ތެރޭަގއި އުެޅގެން ންވުމެރުއިއަރަ  ަގއި،އަބަދުވެސް ތަޅާފޮޅުމުގެ ތެރޭ

ނޑުމެންނަ ނޑުމެންެގ މައްސަލައަކީ ވަކިަބޔަކު އެްއވެސް ހާލަތެްއގައި އަުޅގަ  ށް ކާމިޔާެބއް ނުލިބޭނެ. އަޅުގަ

ަވކި ދިވެހި  ،ަވކި މީހަކު ވެިރކަމަށް ައއުމަކީ ،ބަޔަުކ ވެރިކަމަށް ނޫން. އެްއެވސް ހާލެއްަގއި ވަކި  ކުރުެމއްވެރިކަން

ނޑު ދަންނަވާނީ ކޮންމެހެން ަވކިން ޭބނުންވާނެ ްއޔިތުން ބޭނުންވަީނ ކަމެއް ނޫނޭ. ދިވެހި ރަ ފަރުދަކު އަުޅގަ

ާދ ޤްތިާޞދީ ގޮތުން ކުިރއަރަިއގެންއުމުަގއި އުޅެވޭެނ ގޮތްތަެކއް ވުން. އިޤަ ވެރިކަމާ އެކު އަމާންަކމާ އެކު ސުލްޙަ

ނުޑމެން މިއަށްވުރެ  ބަޔަކަށް  ވަންޏާ މި  ފި ކަމަށްއިފުންކޮށް ވިސްނަވާން. އެހެންވީާމ، މިހިރަ ކަންތައްތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑު ވަަރށް ހިތާމަކުރަން އްނޫން ގޮތްތަކެ ނޑު ަދންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހޯދެންޖެހޭނޭ. އަޅުގަ ނޑަށް  ،އަުޅގަ އަޅުގަ

އަުޑއިިވގެންދިޔަ ައޅުަގނޑުމެްނގެ ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަެރއްގެ ވާހަކަފުުޅގައި ވަކި ރަށްަތކެއް ތަފާތުކުރާ ވާހަަކ. ވަކި 

ވެަފއި ހުރި މީހެއް.  ވެސް މިއީ އޭގެ ޝިކާަރއަކަށް ަގިއމުޅުަގނޑު ހަމަހަކަ ދައްކާއިރު އަމެންބަރުން ތަފާތުކުރާ ވާ

މި މަޖިލީހަކު ނުހުންނާނޭ އަޅުަގނޑު ގޮތަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންތައްަތއް  ،އަޅުަގނޑު އަބަދުވެސް ދަންަނވަން

ނޑުމެްނގެ ައމާން މާ ؛އަމާން ދިނުމާއި ށް ފަސޭހަގޮތްތައް ހޯދައިތުންނައިމުކުރުމަށާއި ދިވެހި ރައްޔިޤާއުލެއް ޙައަުޅގަ

ޭދ އްބާރުލުންހާ އެއެކުރާ މަަސއްކަުތގައި އަޅުަގނޑުދިވެހި ސަުރކާރުން  ،އުމެއް ޤަ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކުިރއަރަިއގެންދާ

ވޭ ެއކު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ޔާނަމަވެްސ، އަުޅަގނޑު ހަމަ ހިތާމަމީހެއް ނުހުންނާނޭ. މި މަޖިލީހަކު ނުހުންނާނެ. އެހެން

ނޑުމެން މިއަދު މި ނޑުެމންގެ ދާއިރާގެ ކުިރއެރުމާއި  އަޅުަގނޑަށް ދިމާވެަފއި ހުރި ކަންތައް އަުޅގަ އޮތީ އަޅުގަ

ވަންޏާ ބައިވެިރވުމަކީ  ކަެމއްަގއި އަނެންހެން ދަންނަވާ ކަމަށް ތަރައްޤީއަށް ސަރުކާރާ ގުިޅެގން ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް

ނޑު ގޮވާަލން އޮތީ އެހެން ނަހައްދަވާށޭ!  ޑަށް ާބކީކޮށްލާފަިއ މިބޮ ޫނން. އެހާ ކަެމއް ވެސް ކޮށްގެްނވާނެ ތިބީ. އަުޅގަ

ތިބި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މި ތިއްބެވި މެންބަރުންނަކީ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން

ނޑުމެންގެ ހިއްސާ މީހުން ނޑުމެން ބޭނުންވޭ އަުޅގަ ކަމެއް ކުރަން.  ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ،. އަޅުގަ

އަދި އަތޮުޅ ކައުންސިލުތަކުން ވެްސ  ކައުންސިލުތަކާ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންޭވ ިސޓީ ކައުންސިލުަތކާއި ރަށު
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ނޑުމެން  ފުރިހަމައަށް ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި މަސައްކަތްަތކެއް ކުރަން. އެ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

 ްށގެން މިގޮތަށް ކުރާކަމަކުން ކުރިްނވެސް ދެންނެވި ގޮތަކަށް ަނތީޖާއެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށްރުޅިވެރިކަން އިސްކޮ

ނޑުމެން ެއހެން ގޮތަކަށް ވިސްނިްއޔާ.  މިއަށްވުެރ އަދި މާ .ނުލިބޭނެ. އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް ަރނގަޅުވާެނ އަުޅގަ

 !ިވސްނާބައްލަވާ  ،ޙު ގެންނަން ވާހަަކދައްކާއިރު ގާނޫނަށް އިޞްލާ ،އަޅުަގނޑުމެން ަކއުންސިލުތަުކގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު

ނަޑއަޅާފައަހަރު 3ދުވަހަށް. އަހަރު 3އޮތީ އެންމެ  އޮތީ. ކައުންސިލުގެ އުމުރު މި އަހަރު މި 3އެންމެ   އި ދުވަހަށް ކަ

އި ފަބިލު މީހުން ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާޤާރަނގަޅު  ،ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ރަނގަޅު ޒުވާނުން ވަންޏާ އެންމެ  އޮންނަ ކަމަށް

ނޑު ވެސް ނޑުމެންގެ  ނިކުންނާނީ ކިހިނެއްތޯ. އަޅުގަ ނޑުމެްނެގ ޤަގަބޫލުކުރަްނ އަޅުގަ އުމުެގ ސައިޒަށް އަުޅގަ

ކަންތައްތަްއ ކުަޑކުރަންޖެހޭ. ހަމައެކަނި ަކއުންސިލުތަެކއް ޫނން ކުޑަކުރަންޖެހޭނީ. މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ބައްލަވާ. 

ުއމުތަކުގައި ވެސް ިމއަށްވުެރ ޤަ ބޮޑެތި  މިއަށްވުރެ މާ ،އެތައް އެތައް ަބއިވަރު ތިބި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އެބަ 

ނޫން. ވަޒީރުން އެހާ ިގނަ. ސިޔާސީ މަޤާމުތައް އެހާ  ކުދިކުދި މަޖިލީސް އެހެރީ. އެެހންނަމަވެސް، ެއއީކީ ަމއްސަަލއެއް

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އެިކއެކި މުއަްއސަސާތައް އެހާގިނަ. އެހެ ންވީމާ، މިތިބަ ކަންތައްތަކަކީ އަޅުަގނޑުމެން، ގިނަ. އަުޅގަ

ގައި ގެނެްސގެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކަންތައްތައް ިނންމައެއް ނުލެވޭނެ. ކުރީ ހަމަ ފޮޅުވަތަަކށް އިޞްލާޙުއަޅުަގނޑުމެން 

ގާނޫނުތަކަށް ޖެހޭ.  ލަން އެބައިގޮތަށް ތަންކޮޅެއް ފުންކޮށް ބަލަ މިރު އެ ވިދާޅުވިޢާމަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް

ނޑުމެްނގެ ސަިއޒުން އަޅުަގނޑުމެން ކަންަތއްތަްއ  ،އުުމގެ ަސއިޒުންޤައުމާއި ޤަލާފައި އަުޅަގނޑުމެންގެ އިބަލަ އަުޅގަ

، ޖެހެނީ ޚަރަދު ބޮޑުވާ ވާހަކަ ކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެްނ އަބަދުވެސް ދަްއކަން މިޖެހޭ. އެހެންނޫން ކުރަން އެބަ

ނޑު ގޮވާލަނީ ހަމަ މިއަދުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުފުދޭ ވާ ވެސް މި ކަންތައްތައް ވިސްނާފަިއ  ހަކަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ގާނޫނުތައް ހެދުން ދޫކޮށްލާފައި އަޅުަގނުޑމެން ދާއިމީ ޙަ އްލު ހޯދުމަށް ވަގުތީ ަޙއްލު ހޯދުމަށް ޓަކަިއ އަުޅގަ

 .ކުރަމާ ހިނާގށޭ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޓަކައި މަސަްއކަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިާރގެ ހިްނނަވަރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ޞާލިޙަށް.  މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

ނުޑގެ ވާހަކަ ފަށާނަން ދެންމެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ނިންމާލަމުން އެ ދެއްކެވި ވާަހކައަށް ތާއީދުކުރަމުން. ވަގުތީ ޙައްުލ ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި ދާއިމީ  ނަސީމް ފައިޞަލް

ބޫލުކުރާ ހާލު ފައްޓާނަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ޙައްލެއް ހޯދަންޖެހިފައިވާކަން އަޅުަގނޑު ގަ
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އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑަށް ތާއީދުނުުކރެވޭ ވާހަކަ ފުރަތަމަ ެވްސ 

ކީ ބާރުތައް ވަިކކުރެިވ، ލާމަރުކަޒީ ދަންނަވަން. މިހާރު މި އޮތް ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަފްހޫމަ

އުސޫލުން ހިންގޭ ނިޒާމެއް ާޤއިމުކުރުން. މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއ ކޮންސެޕްޓު މުޅިން އުިވގެްނ 

އެބަ ދޭ. މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކޮންސެޕްޓަކީ، އެކި ތަފާތު ެއކި ވިސްނުމުގެ ފިކުރުތަްއ 

ންގުމުގެ އެކި ާދއިރާަގއި ތަމްސީލުކުރުމުގެ ފުުރޞަތުދިނުން. މިސާލަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ހޮވޭ ވެރިކަމުެގ، ހި

ބޭފުޅަކަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ނެްތ ވަގުެތއް މަޖިލީހުގައި ހިނގައިދާނެ. ހަމަ ެއގޮތަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ޮހވޭ 

 ނޫނުއަސާސީން. އޭގެ މާނައަކީ ނަގިއދާނެ. އެއަށް އެބަ ޖާގަދޭ ޤާ ވިގެން ހިބޭފުޅަކަށް ތާއީދު ނެތް ކައުންސިލުތަކެއް ހޮ

މު އެްއ ނޑު މި ދެންނެވިހެން އެންމެ މުހިއްނޫނުއަސާސީގެ އަުޅގަރާއްޖެ ހުއްޓުމަކަށް ައއިސްެގންނުވާނޭ. މި ޤާ

އްޤީކުރުމަށް ޓަކައި ރައުުމ ތަތަފާތު ވިސްނުން އެއްތަންކޮށްގެން ޤަ، ކޮންސެޕްޓަކީ ތަފާތު ފިކުރުތައް އެްއެވގެން

 ދަނީ. މީގެ ނަތީޖާއަކަށް ކުރުން. މި ގެނެޭވ އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން އެަކން އަނެއްާކވެސް ުއވިގެން މިމަސައްކަތް

ންދިޔުން. މިއީކީ އަޅުަގނޑު ތާރު ވެރިކަމަަކށް އަނެއްާކވެސް ޖާގަ ލިބިގެ ންދާނީ މި ބާރުތައް އެްއވުމާއި ޚުދުމުޚްވެގެ

މަދު ޢާމިރު ވިދާޅުވި ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްނޫން. ކުޑަހުވަދޫ ދާއި ކަމެއް އީދުކުރާނެ ވެސް ތާ ގައިމުހަމަ

ފަދައިން މައްސަލަައކީ އިޚްާލޞްތެރިކަން ނެތުން. ސަރުާކރުގެ ވެސް އިޚްލާޞްތެރިކަްނ ނެތީ. މި މަޖިލީހުގެ ެވސް 

ތަނަްށ  ނެތީ. ބާރުތަްއ ެއއްތަނުން އަެނއް އިޚްލާޞްތެރިކަން ނެތީ. ކަުއންސިލުތަކުގެ ވެްސ އިޚްާލޞްތެރިކަން

ތިބި  އިސްވެ ،މީހުން ކުރަްނ ތިބި ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބަކުންނެްއ މިކަމެއް ޙައްލެއް ނުވާނެ. އަޅުަގނޑުމެން މިކަން

ސެޕްުޓ އޮްތ ކޮން ނޫނުައސާސީަގއި މިއް ަޙއްލެއް ނުވާނެ. އެހެްނވީމާ، ޤާމިކަމެ  ގެ އެ އިޚްލާޞްތެރިކަްނ ނެތިއްޔާމީހުން

ނޑަްށ ތާއީދުނުކުރެޭވ ވާހަަކ އަިދެވސް ެއއް އުވޭ ފަހަރު ދަންނަވަން.  ގޮތަށް މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ން ތަ ެވސް އިުތރަށް ވަރުގަަދވެގެންދާއަނެއްާކވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަން އަނެްއކާމީގެ ސަބަބުން 

ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ  ،ލް ނަސީމްނޑު ހަމަ ފައިޞައަޅުގަ  ދަނީ. އަޅުަގނޑަށް ފެނިގެން މި

ނުޑ ގޮވާލަނީ ަވގުތީ ޙައްލު ޯހދުމުގެ ބަދަލުގައި ހަމަ ދާިއމީ ޙައްލަކަށް އަުޅަގނޑު ވިދާޅުވި  މެން ފަދައިން އަުޅގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. . ަވރަށްއެންމެން ވިސްނަންޖެހިއްޖޭ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް. 

 

 ފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢުއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަ
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 ،2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު  ؛ރުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ސަރުކާ

ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ  ވަނަ މާއްދާއަށް 56މީގެ  ؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާަތްއ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުގެ ގާނޫނު

 ވާ  މާއްދާގައި މިވަނަ  56 .ނެތް ދަނީ. ޝައްކެއް މުން މި އިޞްލާޙަކާ މެދު އަޅުަގނޑުެމން މިއަދު ބަހުސްކުރަ

މީހުންެގ  އެ ވަނަ މާއްާދގަިއ ސިީޓ ކައުންސިލުަތކަށް ލިބިދީފަިއވާ ބާރުތަާކއި 41ނޫނު އިޞްލާޙަކީ ިމއީ މި ގާ

އަޅުަގނޑުމެްނ  ޖެހޭ މެދުގައި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙެއް. އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަން އެބަމަސްއޫލިއްޔަތުަތކާ 

ނޑައްތު  އްޖޭަގއި ތަޢާރުފުވި ފަހުްނ ވަަނ އަހަރު ިދވެހިރާ 2011ދަނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު  ކުރަމުން މިމިހާރު ކަ

ގޮތަށް ބަލާއިރު  ތައް ހިނގަމުންދާށް ައިއއިރު ރާއްޭޖގެ ަކއުންސިލުހަމައަ ވަނަ އަހަރާ 5ވަނަ އަހަރު. މި  5ކުރިއަށްދާ 

ކުރެވޭ ސަރުކާރާ ދެކޮޅު  ހަގަ އެބަ އައިސް ފާށް އާއްމު ގޮެތްއގައި ިމހާރަކަށްބޮޑަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް

ދެކޮޅަްށ ކަންތައްަތއް ކުރުމަށް ވަަރށް ބާރުލާފައި ނިންމުންތައް  ނިންމުންތައް ނިންމައި ސަުރކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ 

ނޑުމެންނަކަށް އާ ނިންމާ ކައުންސިލުތައް އު އުންސިލުން ސަރުކާރުތަްއ ކަމެއް ނޫން މާލޭގެ ސިޓީ ކަ ޅޭަކން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް އާ ކަމެްއ ނިންމުންތައް މީގެ ކުރިން ހިނގާފައި ގޮސްފައި ންތައްަތއް ނިންމާށް ކަނުކޮގަބޫލު ވާީތވެ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގައި ިސޓީ ކައުންސިލުން މާލޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި، މާލޭަގއި  41. އެނގިވަަޑއިގަންަނާވނެ ނޫން މީ

ނޑަކަށް ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަ އޮްތ  ކަންތައް އެބަ ހަތާވީަހކަށްންތައްތަކުގެ ގާްތގަ

ށް ވޭުތވެދިޔަ މަދު ދުވަސްކޮޅުެގ ކުެރވިފައި ހުރިއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަބަޔާންކޮށްދެްއވާފަ. މި ކަންތައްތައް ބަޔާން

ގެންދިަޔ ންހިނަގއްޖެ އޭގެ ކުރީަގއި މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރަްއވަމުތެރޭގައި ފެނިގެން

އްޓުމާއި މަދިރިތައް މަސައްކަތްތަެކއް ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމާއި މާލޭގައި މަގުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކާނުތަްއ ބެލެހެ

ވަރަށް ރަނގަޅަްށ ގޮސް ރައްޔިެތއްގެ އާއްމު ދިރުއުުޅމާ ގުޅޭ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ނައްތާލުމާ، މިހެން

އޮތީ ސިޓީ ކައުންސިލާ ގާނޫުނގެ  ލަްއވާލާފައި މިކޮށް ހަލާކުކޮށްަލއި، ޮބއްސުންއެއްގެންދިޔަ ނިޒާމެްއ ބަލަހައްޓަމުން

ެވސް ގާނޫނަްށ  ދަށުން އެ މަސައްކަތްަތއް ަހވާލުކުރުމުެގ ސަބަބުން. އެެހންވީމާ، މިކަންތައްަތއް މިގޮަތށް ދާއިރު

އި އޮްތ ސަރުކާރުން ކަމެއް ނުކޮށް ބަދަލެއް ގެނެސްގެން ނަމަެވސް، ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ރައްޔިތުން އުފައްދާފަ 

ޒަފުންނާއި އޮފީްސ ތިބެންވީތޯ؟ ސިޓީ ަކއުންސިުލން އެކަންތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓާއި ހުރިހާ އިާނޔަތްތަކާއި މުަވއް 

ވީޯތ ވެސް ސަުރކާރު އޮންނަން ދީފައި ހުިރއިރު ވެސް އެކަންތައްަތއް ުނކޮށް ހަމަ ބަލަހައްޓައިގެްނ ތިބޭއިރު އިމާރާތްތަކާ

އެ މީހުން ކުރާނެ ގޮތަކަށް ުކރަން. އެހެނެއް ނުތިބެވޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ މައްޗަށް ވަރަށް 

ކަންަތއްތައް  . އެހެންވީމާ، އެއްޔިތުްނެގ މައްޗަށް އެބަ ޮއވޭ ޤާޫނނުއަސާސީން ެއކަށަައޅާފަބޮޑު އަމާނާތެއް ރަ 

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވޭ ސިޓީ ކައުންސިލަްށ ނިކަމެތި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރަްނާވނެ. ކަމަށް  ގޮތް ހެދި އަުޅގަ

ނީ މިހާތަނަށް ސިޓީ ގައި ވާހަކަެދއްެކވި ބަެއްއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރަްއަވއިފި. އެ އިޝާރާްތކުރަްއވަމިތާ

ހިންގި އިމާރާުތގެ ވާހަަކ ކަމަށް ވެދާނެ. އިުމކޮށްފައި ޮއތް އޮފީސް، ކުީރގެ މާލޭެގ ކުތުބުޚާނާ ކައުންސިލު ޤާ
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ވަަނ މާއްދާަގއި އެބަ ބުނޭ މި  127އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ ފާހަގަކޮށްލަން އެަބ ޖެހޭ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ 

ގާނޫނުގެ ދަށުން އިންތިޚާބުޮކށް އުފެއްދޭ ކައުންސިލުތަުކެގ މަސްއޫލިްއޔަތުތަކާިއ ވާޖިުބތައް އަާދކުރުމަށް ޓަަކއި 

ޖުމްހޫރިއްޔާ އެހީތެރިވެދީ، ކައުންސިުލގެ ިއދާރީ ކަންކަން ކުރުމަށް ޓަަކިއ ކޮންމެ ކައުންސިެލއްެގ އިާދރާއެއް ަރއީސުލް

އްޔާ މިކަން ވަނަ ދުވަުހ، އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރި 26މަހުގެ  ަވނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 2011. ޤާއިމުކޮށްދޭންވާނޭ

އޮފީސް އިމާރާތަކީ ހުރަވީ  ްލޖުމްހޫރިއްޔާ ދައްކަވާފައި ހުރި އުންސިލަށް ރައީސު. އޭރު މާލޭ ސިޓީ ކައޮތީ ކޮށްދެއްވާފަ

ެގ، އޭރު މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ ހިންގަމުންދިޔަ ތަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހުރިހާ ކައުންސިލުތަކަށް، ބިލްޑިންގު

މް މިނިސްޓްރީގައާިއ ެނއް އެބަ ޮއތް. ހޯބަޔާްނކޮށްފައި އޮތް ބަޔާ އިމާރާތްތަކަކީ ިމޭއ ކިޔާފައި ލިޔެ އޮފީސް

ށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާތަށް ކައުންސިލު ބަދަުލކުރުމަގައި އެބަ އޮތް. ޭއގެފަހުން ކުތުބުޚާނާ ހިންގި އިމާއެލް.ޖީ.އޭ 

ވަތް  ހުން އެކުަރްއވާފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އެ މީލަ ލިޔުމެއް، ޤަރާރެއް ަތއްޔާރުދެވަނަ ފަހަރަކަށް އެއްެވސް ކަހަ

ުއޅުނު ކަެމއް. ެއހެންވީމާ، މިދެންނެވި ވާހަކަ އެީއ ަގާވއިދާ ޚިާލފަށް ކޮށްގެންތިބުމަކީ ގޮތަކަށް ވަދެ އެ ތަުނގައި އެ ތިބި

ގޮތަށް ބޭބޭފުޅުން ެދއްެކވުަމކީ ެއއީ ަޤއުމުަގއި ފިތުނަ  ަރއްޔިތުންނަށް އަުޑއިވޭ  ލަްނ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގައިއޮޅުވާ

ނަޑއެޅުްއިވ އުފައްދަން ދައްކަ  ވާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އޭުރގެ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އެހެން ކައުންސިލުތަކަށް ވެސް ކަ

ނަޑއެުޅއްިވ ަރސްމީ އިމާރާތާއި ރަސްމީ އޮީފސް ޖާގަ މިހާރު ކިިރޔާ އެ  ފަދައިން މާލޭ ސިޓީ ަކއުންިސލަށް ވެސް ކަ

ނޑު  .ިދޔައީ މަތީން އެކަން އެ ކޮށްެދއްީވ. އެހެންވީާމ، އެގޮުތގެކަށަވަރު ގާނޫނާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުެގ މަތީން. އެކަން އަުޅގަ

ާއއެްއކޮށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުަގއި ށްލަން މި ތަނުގައި. ދެން ހަމައެބޭނުންވޭ ފާހަގަކޮ

ާކއި ވާޖިބުަތއް އަާދކުރުމަށް އަތޮޅު ަކއުންސިލާިއ ރަށު ަކއުންސިލުތަކާިއ ސިޓީ ަކއުްނސިލުތަކަށް މަސްއޫލިްއޔަތުތަ

ނޑައަުޅއްވާފަ. އަޮތޅު ކައުްނސިލުގެ؛ ޓަކައި ވަަނ  8ގާނޫުނގެ  އެބަ އޮތް މޭންޑޭޓެްއ ދެއްވާފަ. ގޮތްތަެކއް ކަ

މި ކައުންސިލުތަކުން  ،ވަނަ މާއްާދގައި މި ބުނަނީ 41ވަނަ މާއްދާގަާއއި ގާނޫނުގެ  23މާއްދާގަާއއި ގާނޫނުގެ 

ކައުންސިުލގެ މެންބަރުން  ނޫނުއަސާސީއާއި ގާނޫނަށް. އޭގެ މާނަައކީާބވާންޖެހޭނޭ ޤާކުރުުމގައި ތަމަސައްކަތް

ނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ނިންމީމަ އެގޮަތކަށް ެއކަން ނުހިނގާނެ. ގާނޫނުަގއި އޮތް ގޮތަްށ، މީހުން ދެލާފައި އެއިށީނ

ނޫނުގަިއ ވަރަށް ވަރުގަަދއަށް އެަބ ނޫނުއަސާސީަގއި އޮތް ގޮަތށް ނިންމާ ނިންމުމެއް ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަށް ގާޤާ

ބާތިލު ނިންމެމެޭކ. ެއގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރާކަްށ  ބަޔާންކުރޭ. އެނޫން ގޮތަކަށް ކަމެއް ނިންމައިފިްއޔާ ޭއގެ ާމނައަކީ އެއީ

ލުތަުކގަިއ ިއސްކޮށް މަތީން ކުިރައށް ގެންޮގސް، މިހާރުެވސް ކައުންސި . އެހެންވީމާ، މިކަްނކަން މިގޮުތގެނުޖެހޭނޭ

މަތީން  ގޮުތގެ ބަރުން ގާނޫނާއި ގާޫނނުގައި އޮތްޚާއްޞަކޮށް ަކއުންސިުލގެ މެން ސައްކަތްކުަރއްވާ ުމވަްއޒަުފންނާމަ

ނޑަކީ ވެ ކޮށްފައި ހުިރ ސް ކައުންސިެލްއގައި މަަސއްކަތް ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ބާރުއެުޅމަށް އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން. ައޅުގަ

ނޑު މި ދެންނެވީ މީހަކަށް ވާތީވެ، މި ގާނޫނަށް އެހާ ނު ނޑަކީ ވެސް. އެހެްނީވމާ، އަޅުގަ ފަރިތަ މީހެއް ނޫން އަޅުގަ

މަތީން ކަންަތއް ކުިރއަްށ ގެންދިއުމަށް ސަުރކާރުން  އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ އޮތް ތަުނގައި ވެްސ މި ގާނޫނާ ކުރިއަށް
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ނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ަދން

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އަލިފުށީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.ޙުސައިނަ ރަޝީދު މުޙައްމަދު

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުށީއަލި

ނޑަށް މި ފެންނަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަޖިލީހުގެ އާ ދައުރަްށ މަރުޙަބާ، ހެޔޮ ދުޢާ. އާދެ! އަުޅގަ

 ކުރައްވަިއގެްނ މި ސަރުކާރުން ޖަރީމާގެ ސިލްސިލާއަށް އިތުރު ބޮެޅއްމި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުން އަނެއްާކވެސް

ޚިލާފަށް  މި ކިޔަނީ ާޤނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާ އިތުރުކުރަްއވަން މަސަްއކަތްުކރައްވާ ތަން. އަުޅަގނޑުމެްނ އަބަދުވެސް

ތައް ނުކުަރއްވާށޭ. ިމހާރު މި ހިނގައިދާ ކަންތަަކކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާ ޚިލާފަށް އަނެއްކާެވސް ކުރެޭވ ކަންތައް

ރުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހު ވަރަށް ބޮޑަށް ޖާގަދޭ ކަމެއް ެއއީ. ކަމެއް. ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ޤައުމު ބިނާކު

ނޑާލަްނ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ސިޓީ ކައުންސިލުަތކަށް މި ސަރުކާރުން ދުއްތުރާކުރާ މަްނޒަރު. މުސާރަތައް ކަ

ލުމަށް ކައުންސިލުތަުކގެ ަކއުންިސލަރުންނަށް މަސައްކަތްކުެރއްވި ތަން، ަބެއއް ކައުންސިލުތައް ުއވާ

މަސައްކަތްކުަރއްވަމުންދާ ތަން. ހަމައެއާއެުކ، ޚާއްޞަ ޮގތެއްަގއި ސިޓީ ކައުންސިލު؛ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މާލޭގެ އެކި  ކުރަްއވަމުންގެންދަވާ ދުއްތުރާަތއް. އަުޅގަ

އް ިދވެހި ފުލުހުން ބޭނުންކޮށްގެން އުފުރާަލއިގެންިދޔަ މަންޒަރު. ހަމަެއާއއެކު، ތަންތާގައި އިންދާފައި ހުރި ުރއްގަސްތަ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ސިޓީ ކައުންސިލުން ގެްނގުޅެމުން ބޭނުންކުރައްވަމުން، ރައްޔިތުންނަށް އެތަންތާެގ 

ން އަުތލި މަންޒަރު. ހަމައެއާެއކު، ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްަތކަށް ފަހިކޮށްދެމުން އައި ބިންތަްއ ސިޓީ ކައުންސިލު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔަ އެަތއް ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނެއް އެ ފާހަގަކުެރއްވި ގޮތަށް، އެ ބޭފުޅުން 

ނޑު ގަބޭނުންކުރައްވަމުންގެންިދޔަ އޮީފހުން ނެރެ، މަގު ނޫން ކަންތައްަތްއ  އެއެއްބޫލުކުަރނީ މަތިކޮށްލި މަންޒަރު. އަުޅގަ

ސަުރކާރުން އެޭދ ، ްއވަންވީ ގޮތަކީ. ސިޓީ ަކއުންސިލުން ވެސް އަދި އެެހން ކައުންސިލަކުން ވެސް ަކންތައްތައްކުރަ

ގޮތަށް ނުކުރައްަވންޏާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަްއ ސަުރކާރު ޖަވާބުދާރީކުުރވަން މަސަްއކަތްކުރާ ގޮތަށް ސަރުކާރުްނ  ހިތްހަމަޖެހޭ

ދެއްވަްނވީ. ކަންތައްަތްއ  އެހީތެރިކަން ދެއްވަްނވީ. ބަޖެޓު ކުރަންވީ.މަސަްއކަތް ކައުންސިލުތައް ވެސް ޖަވާބުާދރީކުރުވަން

 ކުރުމުގައި މަޝްވަާރކުރަްއަވިއގެން ޤައުމަށް ތަރައްޤީ ގެނެވޭނެ ގޮތްތައް ރާަވަވއިދެްއަވންވީ. އެއީ ކުަރްއވަންޖެހޭނެ 

ނުޑ ގަ ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މިހާރުގެ މި ބޫލުކުރާ ކަންތައްަތކަކީ. ޭއގެ ބަދަކަންކަމުގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ ލުގައި އަުޅގަ
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އެނޫން  ،ސަރުކާރުން ވެސް ތިން ބާރު އިތުރަށް އެއް ބާރެްއގެ ޮގތުގައި ހެދުމަށް މަސައްކަތްުކރެއްވުުމގެ އިތުރުން

ޖާ އަިއސް އޭގެ ނުރަނގަޅު ނަތީ އެހެން މުއައްސަސާަތކަށް ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ސަރުކާުރެގ ތެރެއަށް ޖަމާވަމުން

ނޑު ގެ މެޖޯރިޓީ ތައްތަުކގެ ތެޭރގަިއ މި މަޖިލީހުގޮެތްއގަިއ ކުރަްއވާ ކަން ރައްޔިތުންނަށް ކުރަމުންދާ ަމންޒަރު. މަިއގަ

ބޭނުންކުރައްަވއިގެން އަޅުަގނޑަށް އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ ިސޔާސީ ވާދަވެރިން ނައްތާލުަމށް ކުރައްވާ މަސަްއކަތް. 

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވު ކަމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަން ،ނު މިދިޔަ ދުވަސްަތކުަގއިހަމައެއާެއކު، އަުޅގަ

ނޑަށް ފާހަަގކުރެވުނު ައނެއް ކަމަކީ  ކަރަޕްޝަނަްށ  ،ޓަކައި ކުރަމުން ައއި ކަންތައްތައް. ދެން ޭއގެއިތުރުން ައޅުގަ

ހިވަމުންދާ މަންޒަރު. މިއީީކ ނޫން ޤައުމު ގެ ތެރެއިން ަކންތައްތަކެްއ ފަގެ މަޖިލީހުގޮތަށް އަުޅަގނޑުެމން މަގުފަހިވާ

ޤައުމު ހިންގަންޖެހޭނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާިއ މަންފާއާއި ދިވެހި ޤައުމުގެ  ގެހިންގަންވީ ގޮތަކީ. ައޅުަގނުޑމެން

 ކުރިއެރުމާއި ތަރައްީޤއަށް. ވަކި ވެިރކަމެއް ހިމާޔަތްކުާރކަށެއް ނޫން. ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެސް

ނޑު ގަވާހަކަ ބޫލުކުާރ ނަފުސުން ގަ، ގޮުތގައި އެ ބޭފުޅަކު އަމިއްލަ ހިތުެގައޑިން ބޫލުކުރާފުޅުދަްއކަވަންޖެހޭނީ އަުޅގަ

ަބއެއް ަވކި ފިކުރެްއެގ ައޑުތަކެްއ ޫނން އުފުލަންޖެހޭނީ. ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަށް ޓަކައި  ،ގޮތަށް. ވަކި ޕާީޓެއއްގެ 

، ނުން އެީއ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އޭެގ ބަދަލުގަިއ އިްނސާފާއި ހަމަތަކުން ބޭރުންލަތްތަކުގައި ބުނަންޖެހޭ ެއްއޗެހި ބުހާ

މު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަަކއި ވާަހކަތައް މަޤާ، އެ އުޅެންޖެހޭ ވެރިންގެ ބިުރވެރިކަމުން ސަާލމަތްވުމަށް ޓަކައި  ،ދެކޮޅަށް ހިތާ

ރައްޔިތުން މި ތަނަށް  ބަރުންނަށް ވޯޓުދެއްަވިއގެންިރ މެންއެއީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި އިްއޒަތްތެ ،ދައްކަމުން

ނެޑއް ގަވަކާލާތުކުރަން ފޮުނވި މާތް މަޤްޞަދެއް ނޫން. ެއއީކީ އެަކން ވާންވީ ގޮތް ކަ ބޫލެްއ ނުކުރަން. މަކަށް އަުޅގަ

ތިްނ  ،އިންއަޅުަގނޑަށް މި ފެނިގެންދަީނ މި ސަރުކާރުގެ ތެެރއަށް ބާރުތައް އިތުރުކުރުުމގެ ސިލްިސލާގެ ބޮޅުގެ ތެރެ 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބާރުގެ  ،ސް ދަށަށް ގެނެއޭގެ ފަހުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބާރުގެ  ،ސްބާރު އަތްދަށަށް ގެނެ

ސް، ިސވިލް ސަރވިސް މިޝަނެއް ވެސް ބާުރގެ ދަށަްށ ގެނެދެން އޮތް ޮކމިޝަނެއް އޮިތއްޔާ އެ ކޮ ،ސްނެދަށަށް ގެ

ގްރިޓީ ކޮމިޝަން ކަމުގައި ވިަޔސް، ެދން އޮތް ކޮމިޝަނެއް ކަުމަގއި ކަމުގައި ވިަޔސް، ޕޮލިސް އިންޓެ ކޮމިޝަން

މިނިވަންކަާމ އެކު ތަރައްޤީއަށް އެްއވެްސ  ؛ރައްޔިުތންގެ އެްއވެސް ،ސްރިހާ އެއްެޗއް ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެވިޔަސް ހު

މެދު ކުރަން މަގުފަހިކުރަމުން  ރަްއޔިތުންނާނުދީ ސަރުކާރުން ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް މީހަކަށް ކަންކުރެވޭނެ ޖާގަ

ގެންދާ މަންޒަރު. މިއީކީ ޤައުމުގެ ކަންތައްަތއް ކުިރއެުރވޭނެ ގޮތެއް ނޫން. ައޅުަގނޑު ހަމަ ނިންމާލަމުން ވެސް 

ނޑި، މަޖިލީހުދަންނަވާނަން،  ގޮތުގައި ބަަޔކު ބޭނުންކުރަމުންދާ ބަޔަކަށް  ގެ މެޖޯރިޓީ ނަހަމަ ދިއްގަރު ދާިއރާގެ ގޮ

ނިޑެއއް އިތު ުރކޮށްދިނުމުެގ ބަދަލުގައި، އިންސާފާިއ ހަމަތަކުން ރައްޔިތުން ވިްސނަވާފައި ރަުށގެ ތަރައްީޤގެ ގޮ

 މަސަްއކަތްކޮށްދެްއވަހަރޭ. ދޭނެ ަދރިޔަކު އެތާ ބޭންދުމަށްއިބޭނުމުގައި ައޑުއުފުލަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުރު  ޝުކުރިއްޔާ ޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަނާރާ ނަޢީމް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އައު ދައުަރކަށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އާދެ،  ޝުކުރިއްޔާ

ނުޑމެންނަށް ،ޅު ފަށަމުން ވެސް ދަންނަވާނީއަޅުަގނުޑގެ ވާހަަކކޮ އިން ވެސް މި ފްލޯ ޚިޔާލަކީ ތަފާތު އެއްޗެކޭ. އަުޅގަ

ވެސް ތަފާތު ޚިޔާލުތައް  އަޅުަގނޑު ވަރަށް އުފާކުރަން. ޙަޤީޤަުތގައި ،ފެނިގެން މި ދަނީ ތަފާތު ޚިޔާލުތައް އިވެމުންދާތީ

ނޑުމެން ެވގެން ގައި ބިލުތަކާއި އިޞްލާޙުތައް އެްއކޮށް ޙަޤީޤަތު ރަނގަޅު ވިސްުނންތަކަކާހުށަހެޅިގެން  ދިއުން އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް އެދޭނެ ގޮތް. އެގޮތުން އަޅުަގނުޑމެން ޙަޤީޤަތުގައި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އަޅުގަ

ްނ މީހުންގެ ތެރޭގަިއ ކަންކަ ބައިއެ ،މީހުންނަކީ އެަބއި "واَْمُرُهم ُشْوٰری َبينَُهمْ އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަަގވާ ޝިާޢރަކީ "

ޔަތް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ބަޔާްނވެފަިއވާ އާ އެގޮތަށް  މަޝްވަރާގެ އުސޫލުން ނިންމާ ބައެކޭ،

ކަމެއް.  މުީޓގެ ތެރޭަގއި ެވސް ވަރަށް މުހިއްވެސް ޙަޤީޤަުތގައި މަްޝވަާރެގ އުސޫލުން ކަްނކަން ނިންމުން އެީއ ކޮމި

 ިއދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ  ،ނަމަވެސް  އިދިކޮޅު ފަރާްތތައް އަދި އަދަދުެގ ގޮތުން ކިތައްމެ މަދު ހެންމެ،އެހަމަ

 ކުރަންޖެހޭނެ މުަގއި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ގަބޫލުމު ކަެމއް ކަިއގަުތން އެއީ ވަރަށް މުހިއްރަނގަޅު ޚިޔާލުަތއް ބަލަ

ނޑު އަދި ާފހަގަކޮށްލާނަން ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެގޮތުން ައޅުގަ 

އްކަްތކުރުމަށް އެކު މަސައެިކ ފަރާތްތަކާ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަމާ ދައުލަތުގެ އެިކއެކި ބާރުތައް އެކި  ،މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

ނޑުމެން ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ އިންޞާުފގެ ދާއިރާ ވެސް އަޅު ވަނީ. އެގޮތުން ޢަދުލު ކޮށްފައި މިޓަކައި ަހވާލު ވަރަްށ ގަ

 ެއއީ ރައްޔިތުްނގެ ހުރިހާ ވެސް އެދުމަކީ. ހަމަ ،ދިއުންޝަރީޢަތްތަކެއް ވެސް ކުރެިވެގން އެކު ހުރިހާ އިންސާފުވެރިކަމާ

ނ ،އެގޮތަށް ސަރުކާރަށް ވެސް  ޑައަޅާއިުރ ވެސް ހަމަ ޒިންމާދާރުކަމާ އަޅުަގނޑުމެން މުއަްއސަސާތަަކށް މެންބަރުން ކަ

މު ލިބިގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ެވސް ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ެވސް މަސައްކަތްކުރުމަށް ޙަޤީޤަތުަގއި އެ މަޤާއެކު 

އެކު އެ ކަމެއް ނިންމުން،  އެންމެ ޢަދްލުވެރިކަމާ ، އެކު ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ޒިންާމދާރުކަމާއަ

ނޑުެމން ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭ އެއީ ކުރުން ލާޒިްމެވގެންވާ އިންސާނީ  ،ކަމެއް. ެއގޮތުން އަުޅގަ

އެބަ. އެގޮތުން އެްއވެސް އިންސާެނއްގެ ކަރާމަތަށް ނޫނީ އޭނާ  ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ

އްޤެްއ ނޫންކަން ސް މީހަކަށް ިލބިގެންވާ ޙަ ނުޙައްޤުން ެއއްވެްސ އިންާސނެއްގެ ަޙއްޤަކަށް އަރަިއގަތުްނ މިއީ ެއްއވެ

 ،ކަމެއް ހާސިލުކުރަން ވަކިނޫނީ  ،ބޫލުކުރަންޖެޭހނެ. ވަކި އެްއވެސް ކަމެއް ިދފާޢުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައިއަޅުަގނޑުމެން ގަ

ން. ނޫނީ ތަރައްޤީ ބޭނުންވެގެްނ ވިޔަސް އިންސާނުންގެ ޙަްއޤުތަކަށް އަރަިއގަތުމަކީ މިީއ ކޮށްގެންވާނެ ކަެމއް ނޫ

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެވސް ތަރައްޤީ ބޭނުން. އަުޅަގނޑުމެންގެ ާދއިރާތަކަށް ވެްސ ތަރައްޤީ ބޭނުން. ބަޖެޓުަގއި 
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ކަމެއް އިންސާނީ ަޙއްޤުތަަކްށ  މުހަމަ ެއގޮތަށް އެހާ މުހިއްހުރި ކަންކަން ވެސް ބޭނުން.  ހިމެނިފައި

ވަނީ ވަރަށް ޮބަޑށް ހޭލާފަ. ޙައްޤުތަކަށް ވަރަށް  ޔެ ޙަީޤޤަތުގައި މި މިހާރު ދުނި ،ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުން ވެސް. އެގޮތުން

ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް ދިެވހިރާއްޖެ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮްށލާނީ ހުރިހާ އެންމެންނަކީ ވެސް ސިޔާސީ މީހުން. ހުރިހާ  .ބޮޑަށް

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނީ.  އެހެންވީމާ، ސިޔާސީ ގޮތުން މީހުން ވެސް ސިޔާސީ ގޮތުން ހޭލުންތެރި ބައެއްގެ ގޮުތަގިއ އަޅުގަ

ނޑުމެން އަބަދުވެްސ ބުނަން ވިހޭލުންތެރި  ،ވަރަކަށް ިޚޔާލު ފާޅުކުރުން ގިަނވެގެން އެބަ ދޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ގެ ަދއުލަތަްށ ބިނާކުރަނިވި ގޮަތކަށް ޚިޔާލުާފޅުކުރުން ގެްނގުޅޭށޭ. ބިނާކުަރނިވި ގޮަތކަށް ކަންކަން ކުރީމައޭ ައޅުަގނޑުމެން

ވަިކވަކި ފަރުދުންނަށް ވެސް ައދި މުޅި ދައުލަތަށް ވެސް.  ،ެވގެންދާނީ އިތުރު ފައިދާތައް އެރުން ލިބޭނީ،ކުރި

ނުޑގެ ވާަހކަކޮުޅގަިއ  ނޑުމެން އެންމެން ވެްސ ހަމަ  ،ވަނީހަމަ ޖުމްލަކޮށް ބުނެލަން ބޭނުންއެހެންވީމާ، އަުޅގަ އަުޅގަ

އަދި  ؛އްޔިތުންަނށް ވެސް ހެޮޔއެދިގެން، ހުރިާހ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެކު ރަ  އިޚްާލޞްތެރިކަމާދައުލަތަށް ހެޔޮއެދިގެން 

ކޮންމެ ފިކުރެއްގެ މީހެއް ވިަޔސް އެ ބައެްއގެ ވާހަކަަތއް ވެސް އަުޑއަހަިއ، ހުރިހާ އެންމެން ގުޅިގެްނ  ،ކޮންމެ ޚިޔާލެއް

އުރެްއ އަދާކުރާނެހެން. އެހެންވީމާ، މު ދައުމު ބިނާކުރުމުގައި ވަރަށް މުހިއްމަސައްކަތްކުރުން ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ޤަ

ބިދީފައި އޮތުން އެީއ ވާ ިބލުގަިއ ވެްސ ަކއުންސިލުތަކަްށ ޙަޤީޤަތުގަިއ ލިބެންޖެހޭ ބާރުތައް ލި މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި

ވެްސ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮަތކަށް ާވނީ. އަދި އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިފައިވާ ދައުރުަތކާ ެއކު  ގޮތުަގއި  ބޫލުކުރާއަޅުަގނޑު ގަ

އެ ބޭފުޅުންނާ ވެސް ވާހަކަަދއްަކއިގެން، މަްޝވަރާކޮްށގެްނ ކަންކަން ހައްލުކުރުުމގެ ުއސޫލެއް ގެްނގުޅުން. ވަރަށް 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނޮޅި  ވަރަމް ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފަށް. 

 

 އިން ޢަރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން:ޅިވަރަން ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސަނޮ

ނޑަށް ފެންނަނީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ރަނގަޅު  `. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅުގަ

ނޑުމެްނ އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަދައިދޭން. އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެސް، ަކުއންސިލްތަ އް ބާރުވެރިކޮށް ހިންގޭނޭ ގޮތްތަެކއް އަުޅގަ

ހަދައިދިނުން. ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް އެ ރަށެްއގެ ަރއްޔިރތުންނަށް އެ ރަެށއް ަތރައްޤީކުރުމުގެ މިިނވަންކަމާިއ 

އް ތަަރއްޤީކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރާިއ ބާރުދޭން އެބަ ޖެހޭ. އެ ައތޮޅުތަކާއި އެ ރަށެްއގެ ކަުއންސިލަށް އެ ރަށްތަ

ނޑެއް ގަބޫލެއް ުނކުރަން އެ ތަންތަން ތަރައްޤީެވގެްނ ހިނގައިދާނެ ކަމަކަށް. އެ  މިނިވަންކަން ދީގެން ނޫނީ ައޅުގަ

ރަށްރަށާއި އެ އަތޮޅު ތަރަްއޤީކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން އެނގޭނީ ހަމަ އެތާ ދިރިއުޅޭ، އެ ތަނަށް އުފަން ެއ 
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ނޑު ބޭނުމަކީ އަތޮާޅއި ރަށު ފެންވަރުަގއި ަރއްޔިތުްނ ރައްޔިތުން ނަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލާމަރުަކޒީ ނިޒާުމގެ މައިގަ

ބާރުވެރިކުުރވުން. ނަމަވެސް، ކަންކަން މިއަދު ވެގެން މި ދަނީ އެއާ ދިމާ އިދިކޮޅަށް. އެީއ ވަރަށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. 

 ގާނޫަނކުން ބާރު ލިބިގެން ވުޖޫދަށް އައިކަމުަގއި ިވޔަސް ބާރުތައް  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު

ތަކަށް ދޫކޮށްލުމުގެ ވިސްނުެމއް ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ކަމަަކށް އަޅުަގނަޑކަށެއް ނުފެނޭ. ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ަކއުންިސލު

ަތކާއި ރަށްތަަކކީ ެއ އަތޮެޅްއގެ ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ެއ އަތޮޅެްއގެ ފަޅުަތކާއި ބިންއަުޅަގނޑު ގަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

އަިދ  ،ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކެއް އޭަގއި ނިހާޔަތަށް ހިމެނިގެންވާ ތަންތަން. މި ތަންތަން މައި ސަރުކާރުން ބޭނުންވިޔަސް

ކަމުގައި ވިަޔސް އެ އަތޮެޅްއގެ އަތޮޅު ކައުންސިާލއި ރަށްރަުށގެ ރަށު ކައުންސިލުތަުކެގ  ކުއްޔަށް ދޭން ނިންމި

ނޑުގެ ވިސްނުްނ އެ ތަންތަން ސަރުކާަރށް ފެންނަހާ ގޮތަކަށް ދޫކޮ ،ރުންގެ ޚިޔާލާއި ލަފާ ނެތިމެންބަ ށްލުމަކީ އަުޅގަ

ނުޑ އެދެނީ އަތޮުޅގައި ިހންގާ  ބޫލުކުރާގަ މަަސއްކަްތތަކުން މައި ސަރުކާރަްށ ލިބޭ އިޤްތިޞާދީ ކަެމއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑު ގަބެންޖެހޭ ކަމަށް. ލިބެންޖެހޭނެ އާމްދަނީން އެކަށޭނަ މިންވަރެއް ކައުންސިލަށް ލި ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި. މިއަުދ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޯބޯމަތިން މި  ،ވެސް ސަރުކާރަްށ، އެ ރަްއިޔތުންގެ މަތިން އަތޮޅުަގއި ތިބޭ ރައްޔިތުން ގެ މި ފެންނަނީ އަޅުގަ

ކަްށ ވަޒީރު ބޭފުޅެްއގެ ގާތުަގއި ނަގާ ވާރު ހަމަ ބަރާބަރަށް އެބަ ނަގާ. އެކަމަކު ަކއުންިސލަރަކު މާލެ އައިސް ކަމަ

ންަތއްތައް ކަ ޕާީޓ ބަދަލުކުރާޭށ. އޭރުންނޭ ތި ،އެދިަވޑަިއގެންނެވި ކަމުަގއި ިވޔަސް، އެންމެ އިހަށް މި ދަްނނަވަނީ، އޭ

ނޑުމެްނގެ އަތުން ބަދަލުކުރާށޭ. ބަލަ!އަށް ވެސް ޖެހެނީ ހަމަ މި ހާލު. ޕާޓީ ވާނީ. މެންބަރު މީހާ ވެްސ،  އަޅުގަ

ވެސް، އަޅުަގނުޑގެ ހދ. އަތޮޅުގެ ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ރައްޔިތުންެގ ބޮލުން ވެސް މި ދިވެހި  ުޑގެ ބޮލުންއަޅުަގނ

ނޑު މި  ވާރު އެބަ ނަަގއޭ. މީގައި ކޮަބއިތޯ އިންސާފު؟ ދައުލަތަށް ދަންނަވަނީ ދިވެހި ރައްޔިެތއްެގ ވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެހަ  ،ާއއި އެހެން ަކހަލަ ޓެކްސްތަކުގެ ބޭނުންޓީޖީ.ެއސް. އި؛ން މި ނަގާ ތަފާތު ނަންނަމުގައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވާށޭ. އަޅުަގނޑުމެން އެ ތަންތަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ފައިާސގެ މިންވަރެއް އަުޅގަ

ނޑަށް ަހމަ ތެދުތެދަށް މި  ެއ  ނަ ކަމެއް،ދަންނަވަނީ ވަރަށް ފެންތަރައްޤީކޮށްދާނަން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

 އާއި ޓެކްސް ެނގުމުގެ ބާރުތަކާއި މި އެްއޗެހިން ނަގާ ފީއަތޮޅެްއގެ ޮއޑިދޯނިފަހަރާއި ެއއްގަމު ުއޅަނދުފަހަރާއި ވިޔަާފރި

. އިއްޒަތްތެރި ވަރަށް ބާރުވެރިކުރުވަްނ އެ ތަންތަން، ވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލަްށ ދީ ލޯނު ނެގުނުމުގެ ބާރު ،ވެސް

ނޑު ބޭނުމަކީ އަތޮޅާއި ރަށު ފެންވަރުގައި ރަްއޔިތުން ބާރުވެރިކުރުވުން. އަޮތޅާިއ ރައީސް. ލާމަރުކަޒީ ނި ޒާމުގެ މައިގަ

ރަށުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް މައި ސަރުކާުރގެ ބެހުމެއް ނެތި ރައްޔިތުންނަްށ 

ތަްއ ަކއުންސިލު، ތަކަށް އެހީތެރިވެކައުންސިލުިއވެނީ ގިނައިން އަޑު ފޯރުކޮށްދިނުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު އެންމެ

މުޅިންވެްސ އަޑު. ދީފައި ހުރި ބާރުތައް އަތުލައި ދުއްތުރާކުރާ  ތަކަށްކައުންސިލުކުރިއެުރވުމުގެ ބަދަލުގައި ގާޫނނުން 

. މިއަދު މި ފެންނަނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއަުޑއިވެނީ ބާރުތައް ހަނިކޮށް، ފިއްތައި ަކއުންސިލުތަކަށް ފިަޔވަޅުައޅާ ައޑު. 

އިސާކޮުޅ ިވޔަސް، ސްކޫލަްށ ފަހާ ރަށު ަމގު ކުިނކަ ،ފުންގެ މުސާރަ ިވަޔސްޒީ ަކއުންސިލުތަުކގެ މުވަްއޒަލާމަރުކަ
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ަކމުގައި ވިޔަސް މާލެ އައިްސ،  ބޭނުްނވި ގޯޒް ފޮތިޮކޅެއް ހެލްތު ސެންޓަރަށް  ،ކަމުަގިއ ވިޔަސް  ބަރެއް ބޭނުންވިފޮހޭރަ

 މާލޭގެ...

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު. ވަރަށް ގިަނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނޑައިލާނަން.  ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއ އެބަ އޮތް. އެހެންނަމަވެްސ، މި ހިސާބުން ހުސްަވގުުތކޮޅަށް މެދުކަ

. ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގން ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ަގއ11:00ިރިއަށް ގެންދާނަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖަލްސާ ކު

ނޑައިލާނަން.  ަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. މިއަށް، މާލަމަށް ވަޖަލްސާ  ވަގުުތ މެދުކަ

 

 ]އަށް  11:00އިްނ  10:30ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މުޙައްމަދު މަސީޙް هللا ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެވަނަ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދަން ވަނަ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަްށގެންދަން ކަމަށް. ދެ .الس الم عليكم

ނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަންވެަފއި މި ވަނީ،   މެންބަރު ތެރިިއއްޒަތް ދާިއރާގެ ވަިއކަރަދޫކަމަށް. ބަހުސްގައި މިހާރު ައޅުގަ

 ށް. އިއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ނާޡިމަ މުޙައްމަދު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުްނ ، 2010/7ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި  ހިންގުމުގެ ނޑަކަްށ ތާއީދުކުރެޭވކަށް ނެތް. އަުޅގަ ގާނޫނަށް މި ގެނައި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ދަނީ މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ އިތުރު ބޮޅެއް މި އިޞްލާޙުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެން 

ނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ރަށްރަށުގެ މި ދަނީ. ތަފާތު ބޭފުޅުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ވާހަ ކަފުޅުަދއްަކވައިފި. އަުޅގަ

އްޖެެތރޭ މީހުންނަށް ކައުންސިލަށް ކައުންސިލަށް، އަޅުަގނޑުމެްނނަކީ ރާއްޖެތެރޭ މީހުން. ރާއްޖެތެރޭ ކައުންސިލަށް، ރާ

ނޑުމެން  ކަންކަން ކުެރވޭވަރަށް ަފއިާސދީ، ބަޖެޓުދީފި ކަމުގައި ވަްނޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަރަްއޤީ ގެނެވޭނެ. އަުޅގަ

ކުރިމަތީަގއި  ގެމިއަދު މި އިޞްލާޙުން މި ދޭހަވަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލު ބަލިކަށިކޮށް، ނިކަމެތިކޮށް، އަޅުަގނޑުމެން 

ނުވަތަ މުައއްސަސާަތއް މަގުމަތިކޮށްލާ މަންޒަުރ. ، ދޭން ތިބި ބައެއް ބޭފުޅުންންނަށް ޚިދުމަތްއަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތު

ނޑުމެންނަށް މިހާރުވެސް އިިވގެން އެބަކަްނކަން ގަ މެންނަކަށް މިއަޅުަގނޑު ދޭ މާލޭަގިއ  ބޫލެއް ުނކުރެވޭ. އަުޅގަ
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 ދީ، އެ  ދުވަސް ކުރިން 3އްދު މީގެ ސަރަހަ  ކާނިވާ ޝައިޚް އިލްާޔސް، ޢިއްޔާއަކުން ދިނުމަށް ޓަކައި ަޖމު ދަރުސެއް

 ،ވުމަށްފަހު ބޭފުޅުން ވަރަށް ަބއިަވރު ތައްޔާރީަތއް އެ ،ޮކށް، އިޝްތިހާރުތަްއ ޖަހައި ބޭފުޅުން އެތައް ޚަރަެދއް

ކުރި މަންޒަރު. މީ އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ މަށް ޓަކައި އެ ހުއްދަ ކެންސަލްސަރުކާރުން އެކަން ކުރިޔަނުިދނު

ނޑުމެންނަށް ިމއަދު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަްށ މި  ،ޓުވިއްެޖ ނަމަދޭ އަނިާޔ ައޅުަގނޑުެމންނަށް ނުހުއް ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަުޑ ނުއުފުލިއްޖެ ނަމަ ނޑުމެން ރަށްރަށުގެ ަކއުްނސިލުތައް ހަމަ މިގޮތަށް މި  ،ނުވަތަ އަުޅގަ މާދަމާ އަޅުގަ

ބޫލެއް ނުކުރަން މި ރަދޭނެ މިންވަރު ވެސް އަޅުަގނޑު ގަބޭފުޅުންނަށް މުސާ އެންމެ ކުޑަމިނުން، އެ ،ބީދައިން

ކުރާ ގޮުތގަިއ ރަށްރަށުގެ ކަމަކަށް. ައޅުަގނޑު ގަޫބލު ވެޭދނެ ނަކަށެއް އެހީތެރިކަމެއްބޭފުޅުން  ސަރުކާރަކުންނެއް އެ

ނޑިަވޅުަގއި އަުޑއު ނޑުމެން؛ހުރިހާ ކައުންސިލުތައް ވެްސ މިއަދު މި ދަ ނޑު މީ ފުލަން އެބަ ޖެހޭ. އަުޅގަ  އަުޅގަ

ނޑުހދ. ހދ. އަތޮޅުަގިއ  ން،ފާހަަގކޮށްލަ އަށް ނިސްބަތްވާ ދާއިާރއެްއގެ މަޖިލިސް މެންބަރަކަށް ވާތީވެ އަުޅގަ

އަތޮުޅެގ އަތޮޅު ކައުންސިުލ، ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުަތއް ތަކުާރރުކޮށް އެތައް ފަހަރަކު މި  ތަކުރާރުކޮށް، ހދ.

ިރޒަމްގެ އެންެމ އަހަރުގެ ޓޫ 40އަތޮޅަކީ ިދގު  ސަރުކާރުަގއި ވިޔަްސ، އަދި ކުރީ ސަރުކާރުތަުކަގއި ވިޔަްސ ހދ.

ނޑެއް ހިސާބު ވެސް ޑަމިނުން ޑޮލަރުކު ނުޑމެން އުފާކުރަން މިއަދު ހދ.ގަ  މިހާތަނަށް ލިބިފައި ނެތް އަތޮޅެއް. އަުޅގަ

ދާ މަސަްއކަތް. ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުން ފާހަގަކުރަްއވައިިފ ަކއުންސިލު އެކަމަށް ކުރަމުން އަތޮޅުެގ އަޮތޅުގެ 

ނުޑ ެއކަން ަތކުން މަސައްކަތްަކއުންސިލުކުރުމަށް ރަށް ނުވަތަ އަޮތޅުތައް ތަރައްޤީރަށް ުނކުރަްއވާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

އެްއވެްސ  ވާށް ނިސްބަތްކަދާއިާރއަ ނުވަތަ އެ ރަށަކަށް،، ކުށްވެރިކުރަން. އެްއވެސް ަރށެއްގެ ރަށު ަކއުންސިލެއް

ނާނެ. އެީއ ންވެސް ނުހު މެންބަރަކު، އެްއވެސް ަރއްިޔތަކު އެ ރަެށއްގެ ތަަރއްޤީއަްށ ނޭދޭނެ ރައްޔިތަކު ހަމަަގިއމު

ކުރާނެ ކަެމއް ނޫން. މީ އަޅުަގނޑުމެން މިކަމުގެ ލާމަސީލު މިސާލެއް އަޅުަގނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮްށ އަޅުަގނޑު ގަބޫލު 

ނޑުމެންނަްށ ދައްކަަވއިފިއޭ. ީމގެ އެަތއް ދުވަހެއް ކުރިން ސަރު ހދ. ،ދަންނަވާލަން ކާރަށް އަތޮޅު ަކއުންސިލުން އަުޅގަ

ެއއްެވސް  އަހަރު ވެފަިއ ހުރި ބަެއއް ރަށްރަްށ އެބަ ހުރި. މިއިން  ފަނަރަވިހިތަރު ރަށް ދެިވ ހައާދޭސްކޮށް، މިހާރު ތިން

ތެދުވެ މި  ކުމެމަލީ ސިފަެއއް ނާޭދ. އެހެންނަމަވެސް ިމއަދު ަސރުކާރަށް ނިސްބަތްާވ ބަެއއް ެމންބަރުން ނިކަމަކަށް ޢަ

ނޑުަކއުންސިލުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްޤީ ގެނައު  ،ވިދާޅުވަނީ  ކުރާނެ ކަމެއް. ގަބޫލު މަށް ހުރަސްއަޅަނީއޭ. މީ އަުޅގަ

ނޑު ހަރުކަށި އިބާރާތުްނ  މީ އަޅުަގނޑުމެން އަިމއްލަ ބޮލުގައި އެ ބޭފުޅުން އަުޅވާ ވަަރށް ބޮޑު އިލްޒާެމއް. މިކަން ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ެއްއވެސް ަކއުންސިލަކު އެްއވެސް ާދއިރާެއއްގެ ެއއްެވސް  ރައްޔިަތކު އެ ރަަށކަްށ ކުށްވެރިކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުގެ އަޚް، ނޮިޅވަރަންނުވަތަ އެ ދާއިާރއަކަށް ތަަރއްޤީ ބޭނުންނުވާނެ އެްއވެްސ މެންބަރަކު ނުހުންނާ  ނެ. އަޅުގަ

ެއ ރަށަކުން ުނވަތަ ެއ  ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތްތެރި މެންަބރު ޙުސައިން ޢަރީފް ވިާދޅުވި ފަދައިން، އެ ާދއިރާައކަށް ުނވަތަ

އެ ާދއިރާެއއް ތަރައްޤީކުރުމަށް އެ  ،ނެގޭ ޓެްކްސ އެ ރަށަކަށް ކޮންމެެވސް މިންވަރެއްދީފި ނަމަ އްދަކުންސަރަހަ
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ނޑު ވެސް ޙުަސއިން ޢަރީފެކޭ އެއްފަދައިްނ  ންތަްއޔާރަްށކަ ތިބީ ނުވަތަ އެ ކައުންސިލުން އޮތީމެންބަރުން  އަުޅގަ

 ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއަޅުަގނޑު ވެސް ފާހަަގކޮށްލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ   މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފުނަދޫޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 .ށްސަލީމަ ޢަލީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސަލީމް ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ

ބަހުސަކީ  މި ބަހުސްކުރާރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިމއަދު ައޅުަގނޑުެމން `. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެ

ނޑުމެން ިއބުރަތްތަކެއް ހާސިލުކޮށް، ފިލާވަޅުތަެކއް ލިބިގަންނަން ޖެހޭ އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތަގއި މާީޒެގ ތެރެއިން އަުޅގަ

ނުޑ ދެކެން. އަދި އެ ފިާލވަުޅތަކަށްފަހު، އެ ފިލާ ބަހުސެއް ކަމަށް ރި ވަޅުަތކަްށ ބިނާކޮށްގެން ިއއްޒަތްތެއަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެން ، މެންބަރުން ގޮތްތަކެއް ނިންމައި ބަހުސްކުރަންޖެހޭނެ މަްއސަލައެްއގެ ގޮތުަގއި ެވސް ައޅުގަ

ކުރޭ އިންސާީނ ލްމުވެރިން ވެސް ގަބޫލުއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޢި ،އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ

ބޫލުކުޭރ އިންސާނަކަށް ވަރަށް މުހިއްުމ އެްއޗެއް ކަމަށް ފުރިހަމަ ވެރިްނ، ފަލްސަފާ ޢިލްމުވެރިން ގަޔަތުގެ ޢިލްމުތަރުބިއް

ކުރުމަްށ ޓަކައި އެންމެ ޅައުމުރުަގިއ، ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަާތއި ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި، ތަރުބިްއޔަތު އިންސާނެއް

 ،ައއި ޑިމޮްކރަސީގަިއ އެންމެ ޅަފަުތގައި  އުޅޭ ވާހަަކއަީކ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިތަޢުލީމާއި ރަނގަޅު ކާާނއަކީ. ދަންނަވަން 

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާުމގެ އެންމެ ަޅފަތުގައި ކޮން ބަަޔކަށްތޯއޭ ިލބުނީ މިކަން ފުރިހަމަކުރަން. މިއަދު އިދިޮކޅަށް ވާަހކަ ެއ 

މުޅި ނިޒާމު އެ ުދވަުހ  ވެސް. ވިހޭމާ ދައްކަާވ ބޭފުޅުންެގ އަްތ މައްޗަށް ފުރަތަމަ ލާމަރުަކޒީ ނިޒާމު ވިހެއީ 

ށް ޚުދު އޭރު ރައީަސކަްށ ހުރި ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ނިކުމުގެ ވަަޑއިގެން އެފުށްމިފުށަށް ޖަހައި، އެގޮތްިމގޮތަ

ނޑު ހިތަށް ނެތުނީބާވައޭތް މިއަދު ހަނދާންވެސް އެ ނިޒާމާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރި ގޮ ބޭފުޅުން  އަރާ މިތާ އެއަުޅގަ

ްސކޮށް، މަނިުކ ކިތައް ފަހަރު އާދޭ. މާޭލގެ މޭޔަރަކަްށ ހުންނެވި ސަރަނގު އާދަމްފާޑަށް ބަހުސްކުރަްއާވއިރުގައިފާޑު

މަނިކުފާނު ހުންނެިވ ސަރުކާރުން ކިަތއް ކަންަތއް  އުެޅގެްނ އޭރު އޮތް ސަުރކާރުން ީސދާ އެކިތައް ކަންތައް ކުރަން

ނޑުމެން ވިްސނާ ފިކުރުކުރަންމަނިކުފާނަ މެން ހުރަސްއަޅައިގެްނ އެއަސްލަމު އެބަ ޖެހޭ.  ށް ނުކުރެއްވުީނ. މިއަދު އަޅުގަ

ފުނަދޫ، ތުލުސްދޫ އެހެން ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް. ވެރިކަން ކުރާ ރަށްަތކަށް އޭރު އޮތް ސަުރކާރުން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑާލާފައި ކަ ބާވައޭ އަޅުަގނޑު ނެތީހަނދާންްނތައް ކުިރ ގޮްތ މިއަދު ކަންތައް ކުިރ ގޮްތ. ލާމަރުަކޒީ ނިޒާމު ފު

ތްތެރި ރައްތޔިތުން ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ އެ ދުވަހު ކަންތައް ކުރި ގޮތް. ލާމަރުކަޒީ ވެސް އެ އިއްޒަ އަރާ. މިއަދުހިތަށް

ނޑާލާފައި އޭރު ތިބި ކައުންސިލަރުްނގެ މަްއޗަށް މީހުން ލައްަވިއގެން އެ ތަންތަނުަގއި  ަދއުލަތުގެ ، ނިޒާމު ފު
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އިގެން ލާމަރުަކީޒ ރައްޔިތުްނގެ ާމލިއްާޔގައި ހުރި ަފއިސާތަކަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސީދާ ީމހުން ފޮނުވަ މާލިއްޔާަގއި،

ނޑާލައި، އެފުށްމިފުށަށް ޖެހި  ކުރާއިރު. ތިމާމެންެގ ވާހަކަދައްާކއިރު، ވަކާލާތު ހަނދާނެ ނެތް މިއަދަކު ނެތްނިޒާމު ފު

ފައި މިއަދު ނިޔާތަކުގެ ވާހަކަ ަހނދާންނައްތައިލާރައްޔިތުންނަށް ދިން އަ ފުކޮޅުަގއި ހޭކިފައި ހުރި އެްއޗެހި، ތިމާމެން

ކޮން ވާހަަކއެއްތޯ ލާމަރުަކޒީ ނިޒާމޭ ކިަޔއިގެން މި ކިޔަނީ. މި ވާހަކަ ދަްއކާއިުރގަިއ މާލޭެގ ވާހަކަ ަދއްކަން އެބަ ޖެހޭ 

ހޯދާ ތަނެއް. ށް ގިނަ ރަްއޔިތުން ޚިދުމަތްވަރައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވާހަކަަދއްކަންޖެހޭ ސަބަބަކީ މާލެއަީކ ރާއްޖޭގެ 

ރާއްޖޭގެ އެަތއް ރައްޔިތުންނަްށ މާލެ އައިސް ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދަނީ. މިތާ ތިބެގެން އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަ ދެއްކީމަ 

ތުންނަށް ކަމަކު ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. މި ވާހަކަ ދައްކާލަންޖެހޭ. ސަރުކާރުން ރައްޔިހިނިވަރުނަކުރެްއިވެއއް ފާޑުފާޑަށް

އި މާލޭގެ މަގުތަކާިއ ދިނުމަށް ޓަކަިއގެން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްފޫަގޅަ ،ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި ނިކުމެވަޑަިއގެން

މި ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ދޭން ރައްޔިތުންނަށް މަސައްކަތް ފެށީމާ ދެން ސަރުކާރާ ދިމާ އިދިކޮޅަށް އޮންނަ ސިީޓ  ގޯޅިތަާކ،

 ކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްނުދީސަރު ންސިލަކުން މަަސއްކަތް ފެށީމަރަށު ކައު ކައުންސިލަކުްނ، ނޫނިއްޔާ

ބަހުސްކުރައްާވ ހަމަ ލޯމަރާލައިގެނެއް ޯނވެވޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، މިއަދު އެނިގވަަޑިއގަންނަވާެނ، މިތާ 

ދެންމެ، ހދ.ގެ ބޭފުޅަކު ވާހަކަދައްަކއިފި. ކިހިނެއްޯތ  ކޮށްފައިންނަވާނެ ދިވެހިރާއްޖެ ފޮތިފޮތިބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަަޑިއގަ

ފޮތިފޮތި ކޮށްލާފައި ކަުއންސިލޭ ކިޔާ ބަަޔކަށް ތިމަންނަ މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީ ވީމަ ެއމް.ޑީ.ޕީ ކައުންސިެލއް އޮތީމަ،  .ހދ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ެއޮގތަކަށް ނޫންމީހުންނަށް ދޭނީ.  އަތޮުޅެގ ހުރިހާ ފަޅުތަކާއި ބިންތަްއ އެ ފޮތިކޮށްލާފައި ހދ.

ގޮތަށް އޮތީ  ީރ ދައުލަތެއްެގ ގޮުތަގއި ިދވެހިރާއްޖޭ ހިންގާޤާނޫނުއަސާސީ އޮީތކީ. ޤާޫނނުއަސާސީ އޮތީ ޔުނިޓަ

. އޮންނަ ަސރުކާރަކުން ރަްއޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކެްއ ލާޒިމުކޮށްފައި އެބަ ހުރި. ބައްޓަންކުރެވިފަ

އް ޮއެވގެން، ރަށު ަކއުްނސިލެއް ޮއެވގެން، ދިމާ އިިދކޮޅަށް ނިކުމެ ފޫަގޅަިއގެން އެހެންވީމާ، ސިީޓ ަކއުންިސލެ

 މިައދު އޮތް އޯގާތެރި ސަރުކާރުން  ،ވިޔަސް ވެސް ސް ޚިދުމަތެއް ނުދޭން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށްރައްޔިތުންނަށް އެްއވެ

އަތޮޅުތަުކެގ  ،މާލޭަގއި އީސް.ޒަތްތެރި ރަ ބޭނުންވާކަން މިއަދު އަިއއްސަ އޮތް ބިލުން މި އެނގެނީ. ިއއްޚިދުމަތްދޭން 

އެްއެވސް މަސައްކަެތއް ނުހިނާގ  !ލަްއވާދު ހިނގަނީ. ބައްަލަވއިރަށްރަށުގައި ުނކުރެިވ ހުރި ކިތައް ކަންތައްތޯ ިމއަ

ވަހުްނ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވެފައި ހުރި ކަންތައްތައް ދު ،ރަށެއް ދިވެހިރާއްޖެައކު ނޯންނާނެ. އަސާސީ ޚިދުމަތް

ކޮންމެ ދުވަހަކު،  ،ގެންދަވާ މަންޒަރުމަސައްަކތްތަކެއް ކުަރއްވަމުން  ކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ބުރަވަހުން ފުރިހަމަދު

ކޮންމެ ރަށަކުން އެހެރަ ފެނިެގންދަނީ. މާލޭގައި މީގެކުރިން އަޅުަގނޑުމެން ކަށިަމއްޗަށް ަފޓުލޫނު ފައިކުރި އޮަޅިއގެން 

ަގޑިއިރު ތެރޭަގއި މާލޭގެ ފެން  3ގަިޑއިރު،  2ބަރާބަރު  ،ނޫންތޯ. ފެން ވެހި ހިނގި ދުވަސް މިއަދު ެއއޮތް ދަނީ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. ހަނދާނެއް ނުހުންނާނެ، މީގެ ކުރިން މި ވާހަކަ ދެއްކި  ހިނދޭ މަންޒަރު މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެން ޭގަގއި ދޮރުލައްޕަިއގެން ގެއަހަރު ހަނދާނެއް. މި ވޭތުވެިދޔަ އަހަރުގެ ތެޭރގަިއ  ނުތޯތިބެންޖެހު ތެރޭގައި އަުޅގަ

ތި ބުނާ ސިޓީ ކައިންސިުލ  ،އިރުަގއި. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރ އޮތް ނުނިކުމެވި ނަށްކުނީގެ ވަސްުދވާވަރުން ޭގގޭްނ މީހުން
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ހުޅަނގު ހުޅެވޭ. މާލޭގެ މީހުންނަކަށް ވަނީ؟ މާލޭަގއި ސްކޫލްތަެކއް ނު ވަރުގަަދއަށް ހިނގި ޒަމާނުަގއި ކިހިނެއްތޯ

ނުޑގެ މަްއސަލަިއގައި. އެފަރާތަ ނުޑގެ މީހުންނަކަށް ކު ނުނިދޭ އިނގޭތޯ. ކުިނގޮ  ނުހިނގޭ. މިއަދު އެކަމަކު... ހިސާބުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް.މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ރުމެންބައިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ދަނީ.  ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލުތަކަށް ލިބިފައިވާ ބާރު އަނެއްާކވެސް ހަނިކުރުމުގެ ސިލްސިލާއެއް ފެށިގެން މި

ންސިލު ިވޔަސް އަިދ އަދި ައއްޫޑ ކައު، ލޭ ސިޓީ ކަުއންސިލު ވިަޔސްބޫުލކުރަންޖެހޭނެ މާނޑުމެން މިއަުދ ގައަޅުގަ 

ނޫނުއަސާީސަގިއ ވަރަށް ސާފުކޮްށ ެއ ކައުްނސިލުތަކުގެ ބާުރވެރިކުރުމަްށ އްގެ ރަުށ ަކއުންސިލު ިވޔަސް މި ޤާރަށެ

ން ސަރުކާރަށް ލާޒިމު ކުރަމަސައްަކތް ނޫނުއަސާީސގެ ރޫހާ އެއްގޮތަށްޤާނޫނުއަސާީސގައި ބާުރއެޅިފަިއވޭ. އެ ކައި ޤާޓަ

ނުަވތަ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާހާ  ،އިނގޭތޯ. ެއކަންކަމާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެއް ނުކުެރވުނީމާ

 ނުވަތަ އެ ަކއުންސިުލތަކުގެ ބާރު ނެގުމަކީ އެއީ ،ކަމެއް ަކއުންސިލުތަކުން ނުުކރީމާ އެ ކައުންސިލުތައް ުއާވލުން

އް ނޫން. ތިން ބާރު ވަކިކޮްށގެން ހިންގަމުންދާ ނިޒާމެއްަގއި މިޮގތަށް ކަންތައް ކުރުމަކީ ެއީއ ބޫލުކުެރވޭނެ އުސޫލެ ގަ

ނޑުމެްނ އޮތް ނިޒާމު ތަންދޭ ކަމެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރަ އަޅުަގނޑުމެން މި ޤައުމުަގއި މި އީސް. އަުޅގަ

ިއްއޒަތްތެރި  ،އް ބަދަލެއް ނުުކރެވޭނެ އިނގޭތޯރެދާނެ. ރަްއޔިތުންގެ ވިްނދާއި ޝުޢޫބޫލުކުރަންޖެހޭ ގާނޫނު ބަދަލުކުރެވިގަ

ިއ އުމުގަޤަ ޖެހޭ މި ރައީސް. ބަދަލުވަމުންދާ މުޖުތަމަޢަކަށް ސަރުކާރު އަހުލުެވރިވާން އެބަ ޖެހޭ. ސަރުކާުރ އެބަ

ސް ެއ ދެކޮޅު ކައުންސިެލއް އޮތްކަުމގައި ވިޔަ އި ފުޅާކޮށް ިވސްނަން. ސަރުކާރާދޭތެރޭގަ ހިނގަމުން މިދާ ކަންތައްތަކާ

ޖެހޭ ރަްއިޔތުންގެ އަުޑއަހަން. ސަރުކާުރ  ޖެހޭ. ސަރުކާރު އެބަ ުކރަން ދަސްކުރަން އެބަކައުންސިލާ އެކު މަސަްއކަތް

ން. ސަރުކާރު ހިންގުމަށް އްެލއް ހޯދަޖެހޭ ރައްޔިތުން ބުނާ އެއްަޗކާ ދޭތެރޭ ވިސްނައި އެަކމުގައި ސުލްޙަވެރި ޙަ އެބަ

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބާރު ލައިގެންނެއް ކަންތައްތަެކއް ނުކުރެވޭނެ އިނޫނު އެއީ ުއސޫލަކަށް ބަޓަކައި ގާ

ންޖެހުނީ. ރައްޔިތުްނގެ ވިންދާިއ ކުރަކާުރ ބަލިަކށިވީމަ ބާރުެގ ބޭނުންކުރަންޖެހުނީ ސަރުކާރު ނިކަމެތިވީމަ. ސަރުބޭނުން

ތަކުަގއި ސަރުކާރުތަްއ ނިޒާމު ޓިކުކުރަންޖެހެނީ. އެއީ ރީތި ޑިމޮކްރެރައްޔިތުންގެ ރޫހާ އެކު ަސރުކާރު މަސައްކަތް

ސަރުކާރުން ކަންތައްތަްއ  ޚިލާފަށް މި ަގނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ އެއާހިނގަމުންދާ އުސޫލަކީ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅު 

 ކުރާ ޅުުދްއފުށީގައި މިއަދު ވިޔަފާރިއިނގޭތޯ. ކު ރައީސް. ބައްަލވާ ނިކަްނ ކަރަންޓުކުރަމުންދާ މަންޒަރު އިްއޒަތްތެރި 

ރުފިޔާ ބައި.  3ރުފިޔާ. ނޫނީ  4ޖެހެނީ  ދައްކަން މި ޖެހޭ ދައްކަން. މާލޭގައި  ރުފިޔާ އެބަ 7އްޔާ އް ވެއްޖެ ތަނެ
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އިން ެވސް ހިމެނޭ ތެޮޔ ހިމެނޭ ރައްޔިތުްނގެ ފަިއސާ ފުނަދޫގައި ހަދާފައި ހުރި ތެޮޔ ޓޭންކަކީ ހަމަ ކުޅުުދއްފުށީަގއި

ީކއްެވގެންތޯ ވަނީ ަހމަ ކުޅުއްފުށީގެ ަރއްޔިތުްނގެ ވެސް ފައިާސ.  އިތަްނތަނަށް ޚަރަދުކޮށްފަ ތަކޭ އިނގޭތޯ. އެޓޭންކު

ރުފިޔާ ބަިއ  3ން މާލޭގެ ފިހާރަތަކު ،ބިލައް ދައްކަންޖެހިފައި  ޅުދުއްފުީށ ފިހާރަތަކުން ކަރަންޓުކު ރުފިޔާ 7މިއަދު 

އެކުގައި. ބެންޖެހެނީ ހަމަހަމަކަމާ ލި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ދައްކަންޖެހެނީ؟ ކޮން އިންސާފެއްތޯ މީ؟

ނީ. އެްއވެސް ފަރާތަކުން ފެންނަ ތަން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ސަރުކާރުން މި ކުރާނޫން ގޮތެްއގައި މަަސްއކަތް މި

ަނގާ ތަނެއް ނޫން. ރައްޔިތުންގެ ޒަތްތެރި ރައީސް. މާލެއަކީ ތެޔޮކަންކަމަުކ ނުގެނެވޭނެ ިއއް ކުރުމެއް މިތަފާތު

މާލެއަށް އަުގހެޔޮކޮށް ކަރަންޓު ދެވެނީ.  ނޫންތޯ ފުނަދޫން މިއަދު ތެޔޮ ލިބުނީމަންކު ހެީދމައެ ޓޭފައިސާަގއި 

ީމ ، އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެންވީމާ ލިބެންޖެހޭނެ ކުޅުދުއްުފއްޓަށް މިއަދު ކަަރންޓުއްޔާ އެ އަުގގަިއ އެހެންވެއްޖެ 

ޖެހޭ  އެކު ވާހަކަދަްއކަން. ސަރުކާރުން އެބަރައްޔިތުންނާ ހޭ ޖެ ދައްކާ ވާހަކައަކީ. ސަރުކާރުން އެބަ އަޅުަގނޑުމެން މި

ނެްއ ސިޔާސީ ކުްއވެރިން ދޫކޮށްަލން. ސިޔާސީ ިފކުރު ތަފާތުީވމާ އެީއ ސަރުކާުރގެ ދުޝްަމނެއްގެ ގޮުތގަިއ ޖެހިގެ

ން. ވެމުކުރެ ދަނީ ހަްއޔަރު . އަދި ސިޔާސީ އެހެން ލީޑަރުން އެނުވާނެ. ރައީްސ ނަޝީދު ެއހެރީ ހައްޔަރުކޮށްފަ

އުމަށް މި ނޫން ކޮންފައިދާެއއްތޯ އޮތީ؟ ސަރުާކރު އެއީ ވަގުުތގެ ައޅަކަށް ެވގެންނުވާނެ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ޤަ

މީހުން ތިބެންޖެހިދާނެ ކަމަށް ވެސް  ގޮޅިތަކުަގއި އެ ޖެހޭ. ހަމަ އެ ދުވަހެއް ވެސް އަންނާނެކަން ހަނދާންކުރަން އެބަ

އަާރ އަދި އެއަްށވުރެ ަމއްޗަށް  އީސް. ހިެތއް ތިރިެއްއ ނުވާނެ އަބަދަކު. ހިތްޖެހޭ ވިސްނަން ިއއްޒަްތތެރި ރަ އެބަ

 ތިމަންނާމެންނަށް އެ އަނިޔާއާ  ތިމަންނާމެން މިއަދު ބަޔަކަށް އަނިާޔވެިރވީމާ މާދަމާ، ވަގުތު ވެސް އަންނާނެ. އެހެްނވީމާ

ނޑުމެން އެބަކުރިމަތިލާން ނުޖެހުމަކީ ވެސް އެއީ މޮޔަ ޚިޔާލެއް ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް ޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ އަޑު  . އަޅުގަ

ނޑުމެން ެއބަ ކުރަން އެބަގިނަވާ ަބޔަށް ވިސްނުން ބަދަލު ަރއްޔިތުންއަހައި،  ޖެހޭ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ  ޖެހޭ. އަުޅގަ

ބާރެްއ  ހިސާބުން ހުރިހާ ރިހާ ވެސް ބާރަކީ. ރަްއޔިތުންނާގޮތަށް ކަންަތއްތައް ކުރެވޭތޯ ބަލަން. ރައްޔިތުންެގ ބާރު ހު

އުމުަގއި ޖެހޭ. މިއަދު މި ޤަ ރަްއޔިތުން ބޭނުންާވ ކަންތައް ކުެރވެން އެބަ ގެފެށިގެން އަންނަނީ. އަުޅަގނޑުމެން

އި އޮތް ނިޒާމެކޭ. ހުރިހާ ާބރުތަކެއް ަވކިކޮށްފަ  އްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ޑިޮމކްރެޓިކުދަނީ ރަ ރައްޔިތުން ބުނަމުން އެ

މަލުތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއްކިާބވާ ގޮތަށް ސަރުކާުރގެ ޢަ  ނިޒާމުން ންވަނީ. އެކުރަްނ ބޭނުނިޒާމެއްަގއޭ މަސަްއކަތް

ނޫން. އެހެންނޫންނަމަ ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުަގއި އެ ބާރުތައް  ދަނީ. ބާރަކީ އެއީ ެއއްވެސް އެްއޗެއް ފެންނަމުން މި

ދިަޔއީ އަިނޔާވެިރ ންން ވެސް ފަނާވެގެމީހު މުށުތެރެއަށް ލައިގެން ތިބި ީމހުން މިއަދު ވެސް ދުނިޭޔގަިއ ތިބީސް. އެ

ށް ކާމިޔާބު ލިބޭނީ. އިންސާނާ މާތްވެގެްނވަނީ. އިންސާނާއަްށ ނިޔޭގައި އޮންނާނެ ކަމެއް ނޫން. ޙައްޤަކަމަކީ ދު

ނޑު މެން ބޭނުންަވނީ ސުލްޙަވެރިކަމާ އެުކގަިއ މި އަނިޔާކުރީމާ އެީއ ޙައްޤަކަްށ ނުބެލެވޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

މުަގއި ކަންަތއްތައް ކުަރން. ވާހަކަދަްއކަިއގެން ކަންަތއްތައް ކުރަން. އިންސާފުން ކަންތައްަތއް ނިމެންޖެހޭނެ. އުޤަ

ގޯހަށް. އެ ހަމަ ވާނީ  ަކމެއް އިންސާފުން ކަންތައްތައް ކުަރންޖެހޭނެ. ކޮންމެ މީހަކު ކުރި ކަމުގައި ވިަޔސް ގޯސް
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 ޖެހޭ މިއަށްވުރެން ބޮޑަްށ ވިސްނަން. ސަރުކާރުން އެބަ  ސަރުކާރު އެބަރަނގަޅުވާނެ ހަމަ ެއްއވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެ. 

ނޑުމެންނަީކ  ެއކު ރައީސް ނަީޝދު އެބަޔިތުންގެ ައޑުއަހަން. ހަމައެއާޖެހޭ ރައް ޖެހޭ ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލަން. އަުޅގަ

 ވެސް އުޅެންޖެހެނީ މި ްނމެންނުވާނެ. އެންމެންނަކީ ވެސް ދިވެހިން. އެމަސަްއކަތްކުާރ ބަޔަކަށް ެވގެން އަނިާޔވެރިވާން

 މީހަކަށް ވާ ިމންވަރުން ދީގެން. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އުމުަގއި. ކޮންމެ މީހެއްގެ ިހއްސާ ެވސް އެޤަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ާރގެ އިްއޒަތްތެރި އަރުވަނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް. ރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަމެންބަ

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

މަ މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލާ އެްއގޮތައް ެއއްެޗްއ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ވެސް ހަ

ނޑު ދަންދަންނަވައި ކުރެވިފަިއާވ މަ ވެސް ނުަގވާިއދުން ޝަރީޢަތްފުރަތަ ،ނަވާލަން ބޭނުންލާއިުރގައި އަުޅގަ

ޭށ. ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީެގ ރަީއސް ރައީސް މުޙައްމަދު ަނޝީދު މިހާރުން މިހާރަށް ދޫކޮށްލައްވާ

ގެ ތެރެއިން ޕާޓީތައް ޑިމޮކްރަސީގެ ހަޔާތެއް ފެށިެގންގޮސް މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިުރގައި މަލްޓި ޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީ

ކުާރތީ، އެ ދަޢުވާަތއް އަނބުާރ ހިނގަމުންގޮސް، ޕާޓީަތކުގެ  ވެރިންނަށް އަިއސް ތިބި މީހުންނަށް ޓެރަރިޒަމް ދަޢުވާ

ގެންގޮސް އެ ޖަހާ ސަކަރާތްތައް އަނބުރާ ހުއްޓައިލާށޭ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނާ ބެހޭ 

ުރގައި ަބއެއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވެއްޖެ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ވާހަކަ. ައޅުަގނުޑ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކާއި

ދަންނަވާލަން ބޭނުން، އަޅުަގނޑުމެން މާލެ ސިޓީ ކައުްނސިލު ފުރަތަމަ އުފެދިގެން އަިއއިރުަގއި އޮތީ ަރއީސް 

ޓީ ކައުންސިލާ އެއްޮކށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަީއ ނަޝީދުގެ ސަރުކާރު. ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރާ އެްއކޮށް މާލޭ ސި

ވަރަށް ފޮނި ުއއްމީދެްއގައި. ވަރަށް ފޮނިކަން މާލޭގެ ަރްއޔިތުންނަށް ގެނައުމަށް ަޓކައި. އެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާުރ 

ނޑުމެންނަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު ބާޣީ ވަޙީދު ސަރުކާރާ ހަވާލުެވ، މާލޭ ސިީޓ ކައުންސިލަށް އުނަދގޫކުރަްނ ފެށުމުން އަޅުގަ

ވެސް، އޭރުަގއި ތިބި ކައުްނސިލަށް ވެސް ޖެހުނީ އެކަމާ އިދިކޮޅަށް ތެދުވަން. އަުޅަގނޑުމެން އޭރު ތެދުވަންޖެހުނު 

ސަބަބުތައް ވަރަށް ބައިވަރު. މިއަދު ވެސް މި އުޅެނީ އެކަހަލަ މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން. ރައީސް ޔާމީނަްށ 

ނޑަށް ހީވަ ނީ މާލޭ ސިޓީ ަކއުންސިލުގެ ބާރުަތއް އަނބުާރ  ގެންޮގސް އެ ބޭފުާޅެގ ހީފުޅުވެލަްއވަނީހެން އަުޅގަ

މުށުތެރެއަށް ލެއްވީމާ، މާލޭެގ ރައްޔިތުންގެ ސަޕޯޓު ރަީއސް ޔާމީނަށް ލިބޭނޭ. ނޫން އިނގޭތޯ. އަދި ެއކަމެްއ 

ނަށް ބަލައިލިޔަސް، މާލޭ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެހާ ަފސޭހަވާކަށް ނެތްހެން. މާލޭެގ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް ބަލައިލިޔަސް މިއަދު މި ފެންނަނީ މާލޭގައި ައޅުަގނޑުމެން ޕާޓީ، 
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އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ސަޕޯޓު އޮތް ތަން. އެހެންވެއްޖެްއޔާ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މި ނޫން ގޮތަކަށްހެން ރައީސް ޔާމީން 

ނޫން ގޮތަކަށް މަސައްކަތްކޮށް، ރަްއޔިތުންގެ ލޯިބ ހޯއްދަވަިއގެން ނޫނިއްޔާ  މަސައްކަތްކުަރއްވަންޖެހޭނީ. މި

އަޅުަގނަޑކަށް ހިެއއް ނުވޭ ސަޕޯޓު ލިބޭނެހެނެއް. އެހެންީވމާ، މި ޖަހާ ސަކަރާތް ހުްއޓާލައްަވއި، ިމއަދު ތުލުސްދޫ 

ނޑު ާތއީ ދުނުކުރާ ަދންނަވަން. ދެން މާލޭ ސިޓީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ކައުންސިލުން؛ ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަދައްަކވަމުން ވިދާޅުެވއްޖެ، ުކނި އުކާލަމުންގެންދާއިރުަގއި 

ނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނުން. މިއަދު ވެްސ ކުނި ުއކަމުން ގެންދަނީ މާލެ ސިީޓ  ވަސްނުދުާވ ވާހަކަ. އަިދވެްސ އަުޅގަ

ލުން. ދެން މާލެ ސިޓީ ަކއުންސިލުން ކުރި ަމސައްކަެތއްެގ ސަބަބުން މާލޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ކުިނވަްސ ކައުންސި

ނޑު ދަރިފުުޅ  9ނުދުވަނީ. ދެން މާލޭގެ ަމގުމަތީގަިއ ފެންހެދޭ ވާހަކަ ވިދާުޅވެއްޖެ. ިމއަދު ހެނދުނު  ޖެހިއިރު އަުޅގަ

ނުޑ ދިަޔއީ  ފައިކުރި ެތއްމާލަިއގެން ޣިޔާުޘއްދީން ސްކޫލަށް. ިއއްެޔގެ ސްކޫލަށް ލާން އަޅުަގނުޑ ދިޔައިން. އަުޅގަ

ހަވީރު ނޫހުގަިއ ހައުސިްނގ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެަފއި އޮތް، މާލޭގައި ފެންބޮުޑވުން ހުއްުޓވޭނީ އަމީނީ ަމގު ެއއްކޮްށ 

މިލިއަން  14ދާޅުވަނީ ގާއަަޅިއގެންނޭ. އޭގެ ކުީރަގއި، ހަފްތާއެއް ކުރީ ދުވަހު ބަލައިލިއިރު ހައުސިްނގ މިނިސްޓަރު ވި

ރުފިޔާއަށް ޕްރޮޖެކްޓެއް ހަވާުލކޮށްފީމޭ މާލޭގައި ފެން ހިނދުމަށް ޓަކައި އެމް.ޑަބްލިޔު.އެްސ.އީއާ. އެހެންވީާމ، ކޮންކަހަލަ 

ނޑަ ނީދަގެންތޯ މި މަަސއްަކތް ނުކުރެިވގެން މި ކަމެއް ވެ  މެންނީ ވިސްނާަލންވެއްޖެހެން. އަުޅަގނޑުހީވަ ށްައޅުގަ

ން ރުފިޔާ މިލިއަ 30ގުތައް ހެދުމަށް ޓަކައި ޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ފާްސކުރި ބަޖެޓެްއަގއި ާމލޭ ސިޓީގެ މަ ވަނަ ަރއ17ް

ނަޑއެޅުނު. އެ ބަޖެޓު ހަވާލުކުރީ ހައުސިން މިނިސްޓަރާ. އޭރުގަ ވެސް ހުންނެވީ މިހާރުވެސް ހައުސިންގ އި ކަ

ސަބަބުން މާލޭެގ  ސިޓީ ކައުންސިލާ ހަާވލުނުކުރުމުގެ ލެމިނިސްޓަރަށް ހުންނެވި އަޙްމަދު މުޢިއްޒު. އެ ަފއިސާ ވެްސ މާ

ނޑު މާލޭެގ މަގުަތއް ފެން ހިންދުމަށް ޓަކަިއ ޭއރުގަގުތައް ވަނީ މަރާމާތުނުކުރެިވފަމަ އޮތް ފުރަތަމަ ިސީޓ  އި . އަުޅގަ

އްދުަތކުަގިއ އެކި ސަރަހަ އިވާހަކަދަްއކަިއގެން ޕްރޮޖެކްޓެއް ހެދިން މާލޭގަ އި އެމް.ަޑބްލިޔު.އެސް.އީއާކައުންސިލުން މާލޭގަ

ެގ ކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް، އެ ފައިސާ ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން އޭރުގެ މާލޭ  ޕަމްޕުތަކެއް ބަހައްޓައި މި

ްނ ތަނަށް ވަަޑއިގެ މި ،ލާފައި ން ނުވެފައި އޮތީ. ދެން މިއަދު އިދިކޮޅު ތިބި މީހުން ޖަލަށްސިޓީ ކައުންސިލަށް އެކަ

ނުޑވާލަިއ، މެންބަރުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލި އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެހުރިހާ ރަ ބިފައިާވ ބާރުތަކެއް ކަ

ނަޑކަށް ނޭނގޭ. މިހާރުވެސް ހަމަ އެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ބާުރ ގެންދަން ފާސްކުރަން އެ އުޅޭ ސަބަބު އަުޅގަ

. ނެތް ސިލުން ކުރެވޭ ަހމަ އެއްެވސް ކަމެއްބޭފުޅުންގެ އަތުަގއި ހަމަ ެއ ބާރުތައް އޮތީ. މާލޭ ސިޓީ ކައުން

ގެންދަނިޮކށް ގަދަމުން ފުލުހުންގެ ބާރު، އެ ބޭފުޅުްނ މަސައްކަތްކުރަމުން  ގޭަގއިަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ބިއްލޫރި ޖެހިއަޅު

ނޑަކަށް، ވައްދާފައި ތިބި ތަން. އެހެންވީމާ  ށް ެއ ބޭފުޅުން ނެރެ ގުދަނަކަށްސިފައިންގެ ބާރު ބޭނުންކޮ ނޭނގޭ މި  އަުޅގަ

ގެންދާ ކަމެއް. ރުވެސް އެ ބޭފުޅުން ކުރައްވަމުންކަމެއް. މިހާ އުޅެނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެ  ބަދަލު ގެންނަން މި

ބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމަހެން މި ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަ ޚިލާފަށް ކަްނ އެ ކުރެވެނީ ގާނޫނާއެހެންވެއްެޖކަމަށްވަންޏާ އެ
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؛ އަޅުަގނޑު ދަްނނަވަން ބޭނުން މި އަނބުރާ، ުއޅެނީ. އެހެންވީމާ ށަހަޅުއްވަިއގެން މިގެންނަން މިހާރު ހުގާނޫނަށް ބަދަލު

އެ  ،ދީރާއްޭޖގެ ކަުއންސިލުތަކަށް ބާރު އިޞްާލޙު އަނބުރާ ގެންދަވައި ހަމަކަމާ އެއްކޮށްއޮތް ހުށަހަޅުއްވާފައި 

ތް އިން ެއ މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ގޮރޭވުންތަކެްއގެ ތެރެ ބޭުނންކޮށްގެން ސަރުކާރުން ާރވާ  ކައުންސިލުތަުކގެ ބާރު

ކައުންސިލަރުްނ  ،ކައުންސިލަރުންނަށް އަދަބުދީ ،ބާރުތައް ނިގުަޅއިގަނެ  ހަދައިދެއްވަހަރޭ. ަކއުންސިލުގެ

ނޑަިއ، ،ސަސްޕެންޑުކޮށް  ވެރިކަމުގެ ފެށުން   ންކަން ކުރުމަކީ އެއީ ޚުދުމުޚްތާރުކަ މި ަކއުންސިަލރުންގެ މުސާރަ ކަ

ނޑު ޮގވާ، ބޫުލކުރާތީ. އެހެންވީމާކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަ މިކަން ހުއްޓާލައްވާށޭ.  ،ލަން ބޭނުންރައީސް ޔާމީަނށް އަޅުގަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާ ންބަރު ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ރަޝީދަށް.  ރިޔާޟް

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ވާހަކަދެްއކިއިުރގަިއ މި މައުޟޫޢަ، އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ކުިރން ދެއްކި ވާހަކަތައް 

ކުރަން. އި މި ަވގުތު އެކަންކަން ހިއްސާކޮށްލަން ަގސްތުެއކުގަ  ތައް ހުރުމާލަން ބޭނުންާވ ބައެއް ޮޕއިންޓުއަދި ފާހަގަކޮށް

ވަަނ  18އަދި މި  ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހާ 17، އާދެ! ލާމަރުކަީޒ ގާނޫުނ ފެށުނީއްސުރެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ

އެކަނި ސަުރކާރުްނ ކެއް ގެންނަމުންދާ މަންޒަރު. މިއީ ހަމަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަފެންނަމި ވެްސ  އިރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގަ

ވެސް މި ގާނޫނުގައި ހުރީމަ މި ބަދަލުތައް   ބޭ މެންބަރުން ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކެއްއި ތިކުރާ ކަމެއް ނޫން. މިއީ އޭރުގަ 

ނޑު މިއަދު ގަން މި ގެމުގެންނަ ނުޑމެން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުްނ ންދަނީ. މިީއ އަުޅގަ ބޫލުކުަރންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އިދާރީ ާދއިރާަތއް ހިންގުމަީކ ގިނަ ަބެއއްެގ ވަރަށް މުހިއްމު ބޭނުމެއް.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެެހންނަމަވެސް އަުޅގަ

ގެ ތެެރއިން އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ވިސްާނލަންޖެހެނީ މި މަޤްޞަދު މިއަދު މި ގާނޫނު ،ޙަޤީޤަތަކީގަބޫލުކުރަންޖެހޭ 

ެވްސ އި ންޖެހޭ ސުވާލަކީ. އާދެ! ދުނިޔޭެގ އެހެން ތަންތަނުގަމިއީ އުފައްދަހާސިލުވެގެންދަނީ ކިހާމިންވަަރކަށްތޯ؟ 

ެވސް އަލީަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގައި  ކަންކުރާ އުސޫލަށް ބަލާއިުރ ވަރަށް ބޮޑެތި ރިސަރޗުަތއް ހެދުމަށްފަހުގައި އޭގެ

ނޑުމެންނަށް މިއާ އޮތީ. މި ގެނައި ާލފައި މިލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު ެއކުލަަވއި ކުރިއަށް ނުދެިވގެން ކު އެބަދަލުތަކުގައި އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ފުންކޮްށ ވިސްނަންޖެހޭ. ހަމަ އެއާެއުކގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަދު  ަގއިއުޅޭ ސަބަބާ ދޭތެރޭ މި

ރައީސް ވަޙީުދެގ  ޢިއްާޔތަކުންނާ އަދި ޚާއްޞަކޮށް ކުރީަގއިގިނަ ޖަމު ވެސް ހަމަ ހިލޭސާބާހަށް މަސައްކަތްކުރާ

ސް ވަރަށް ބޮޑެިތ ވެ ވެސް އަިމއްލަ ޮގތުން އެ މަނިކުފާނު ،ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދުއްދީން ވެރިކަމުަގއި ަނއިބު
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ރުމަށް ޓަަކއި. ތަފާތު އިތުރަށް ަތރައްޤީކު އުންސިލަރުން އަދި މި ދާއިރާގެންދަާވ ކަ  ހޭދަތަކެއް ކުަރއްވަމުން އެބަ 

އަދި  ގެން ވަރަށް ގިނަ މަަސއްކަތް އެބަ ކުަރްއވާ.ޕްރޮގްރާމް އަމިއްލަ ޖީބުން ޚަރަދުކުަރްއވައި  ދިނުމުގެތަމްރީނު

އެހެންނަމަވެސް، މީަގިއ  މި ހަރުދަނާ؛ ުމން އެބަ ގެންަދވާއްވަކަންކަން ކުރަ  ޢިއްާޔތަކުން މިއެނޫނަސް އެތަެކއް ޖަމު

ެގ އުޅެނީ މީގެ އުސޫލު  އެއް ނޫން. ދިމާެވގެން މިއުޅޭ މައްަސލައަކީ ގާނޫުނގައި އޮތް މަްއސަލަ ދިމާވެގެން މި

 ،އަކީ އަޅުަގނޑުމެން ޢަްއޔަންކުރާ ކައުންސިލަރުންގެ ސުޫލކުމައްސަލަެއއް ނޫން. މި ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަ 

އްލުކުރެވޭނީ މި ގާނޫުނ ންއުޅޭ މައްސަލަ. މި މައްސަލަ ޙަމަތީން ދިމާވެގެ  ނޫންނަމަ އެ ބޭފުޅުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތުގެ

އެ ގާނޫުނގަިއ ބުނެފައި އޮްތ  ،ގޮަތަކށް އޮތްކަމުަގއި ވީނަމަވެސް  ކޮންމެ ހަމައެކަނި އިޞްލާޙުކޮްށގެނެްއ ނޫން. ގާނޫނު

ުރގަިއ އޮތްއި ،އޮތީ  ލާަފއި މިރަން. އަިދ މުޅި ގާނޫނު އެކުަލވައިބައެއް ާމއްދާތަކަށް ވެސް ެއބަ ޖެހޭ ރިޢާޔަތްކު

 އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެ  ކާރުގެ ސިޔާސަތާސަރު، ަތކަށް  ދެމެހެއްޓުމަކީތުދިނުމުގައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް

މަތީން ކަންތައްތައް ކުރުމަީކ ވެސް މި ގާނޫނުން ކައުްނސިލުތަކުގެ މަްއޗަށް ލާޒިމުޮކށްފައި އޮތް ކަމެއް. ިމގޮތަށް 

 ،ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ކީ މިއީ. ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އައި މިކަން ނުދާތީވެ ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙަޤީޤަތުގައި މައްަސލަތަކަ

އެނގެން އޮތް ހަޤީޤަތެއް. ބަލަމާހިނާގ ތަކަކާ ދެކޮޅަށް މަަސއްކަތްުކރަމުންދާކަން އެއީ އެއިެރއްަގއި އޮންނަ ކައުންިސލު

ވެްސ އި ވެސް ހަމަ މިކަން އޮތީ މިހެން. އޭރުގައި ވެިރކަމުަގއި ކަންތައްތައް ެވގެންދިޔަ ގޮތް. އޭރުގަ  އެމް.ޑީ.ޕީަގއި

 މީހުންނަށް އޭރުގެ ަތކުން އެބަ ހުރި އެކުާރއިރުަގއި ބަެއއް ކައުންސިލު ތައް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުން ަކންތައްމްއެ

ވެްސ  ވެްސ އުނަދގޫާވ ކަންތައްތަެކއް. ހަމަ ެއއާ ގުިޅގެން އެ ބަދަލުަތއް ގެްނނަން އެ ސަރުކާރުން ސަރުކާރަށް

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ، ެގންދާނީިމކަން ކުރެވި  ،އްުލވެގެންދާނީތްކޮށްަފއި އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، މިކަން ޙަ މަސައްކަ

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ކަމުދާ ސިސްޓަމަކަށް ވެގެންިދޔައީ  ސިސްޓަމު  އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުކުރަން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ގަ. އަޅުަގނޑުމެން ހިތާ ދެރައީސް މައުމޫނު ހިންގި ސިސްޓަމު ބޫލުކުރަންޖެހޭ ކޮޅަށް ނަމަވެސް އަޅުގަ

ރަުށ އޮފީސްތައް ބަހައްޓަިއގެން ކަތީބުން ލައިގެން ކަންތައް  ،އަތޮޅު އޮފީސް ބަހައްޓަިއގެން އިޙަޤީޤަތަކީ އޭރުގަ 

މިއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގެން  ،ާމ އިންތިޒާމު ރަނގަޅުކޮށް ކަްނތައްތައް ވަމުންދާކަން ،ކުރިއިުރގައި މާ ރަނގަޅު

ނުޖެހި މި ންތައްތައް މާ ފަސޭހަކަމާ އެކު މައްސަލަނުންވާ ކައޮތް ޙަޤީޤަތް. އެއީ ރައްޔިުތންނަށް ސީދާ ގޮތުން ބޭ 

ނުޑމެން އޭރު ގަބޫުލކުރީ ާއ ާޤނޫނުއަސާސީޚިދުމަތްތައް ދިޔައީ ލިބެމުން. އެހެ  ،ެއއް އައިްސގެންންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޮޑަށް އަޅުގަ ޔާ މިކަން ކުރެވޭނެ ކަމަްށ މާދިގެން މިއާ އެްއގޮތަށް މިކަން ޮގއްިސއްލާމަރުކަޒީ ބާބެއް ހެ

ކަންތައްތަްއ ކުރަންޖެހެނީ. މާލެ ސިޓީ  ސިލުަވމުންނުދާތީވެ މިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް، މަޤްޞަދު ހާބޫލުކުރަމުންދިގަ

ކަންކަްނ  ހިނގާ. ކިހިނެއްތޯ ކަންތައްަތއް ވެގެންދަނީ. އެަކއުންސިލަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަލާކައުންސިލް، ައއްޑޫ ސިޓީ 

 ،ބައެްއގެ ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތައް ތަނުން، އެ ތަންތަނުގެ އިދާރާތައް ވެގެންދަނީ  އެރާަތއް އެ ތަންއިދާ، ވެގެންދަނީ

ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ  ތުަގއި ބޮޑަށް މިަކން ބެލެވިގެންދަނީ،ގާ ތަނެއްގެ ގޮސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިން
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ތަން  ކުރުމުގެ ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުންދާއެއާއެުކ، ފެނިގެންދަނީ ރައްޔިތރުންނަށް ޖެއްސުންއިތުރުން. އަދި ހަމަ

ނޑައުންސިލުްނ މި ކުރައްވާ މިައދުގެ މާލެ ސިޓީ ކަ ؟ފެންނަނީ. އެއީ ކީްއވެތޯ ެއޅިގެން މި ސަރުކާރަްށ ކަަމކީ ހަމަ ކަ

ޭވ އެްއގައި ިލޔެފަެއއް ނޯއެްއވެސް މާްއދާމި ގާނޫނުގެ ކުރުން. އަދި ކޮބައިޯތ؟ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި މީހުންެގ ޖެއްސުން

. އިނގޭތޯ ނެރުމުގެ ބާރެއް ނޯވޭލުނުކުރަން ގަރާރު ބޫއޮންނަ ސަރުކާެރއް ގައެއިެރއްަގއި  ؛ރާރުގަމީހުން  މި އިނގޭތޯ.

 ވެސް ނުޖެހޭ. ެއހެންނަމަވެސް، ސަރުކާރާ ދެޮކޅު ކަންތައްަތއް ކުރުމާިއ މި އަދި ނެރުނަސް ެއއަކަށް ބަަލއިގަންނާކަށް

ެވގެންދިަޔއިރުަގިއ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލެއް  ނޑުމެން ބަލަމާހިނގާ އެތައް ޒަމާނެއްހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުންދަނީ. އަޅުގަ

މިއީ އަޅުަގނޑުމެން  ވަރަކަށްތޯ އަދާކުެރވިފައި އޮތީ؟އޮތްއިުރގައި ސިޓީ ަކއުންސިލުގެ ދަށުން ކިހާ މިން .އޮތް

ލަތައް ކިހިނެއްތޯ ޢީ އެެހން މައްސަކުީނގެ ަމއްސަލަ، އަދި އިޖުތިމާ ،ކުރަންޖެހޭ ސުވާލެއް.  މާލޭ ފެނުގެ މައްސަލަ

މަ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެިރކަމުގައި ނަޝީދު ހުރިއިުރ ގެ މީހަކު އައިއްލެއްތޯ. ތިމާގެ ޕާޓީ ކޮން ޙަ ވެގެންދިަޔއީ. މިކަމަށް

މީހަކު އައިސްފިއްާޔ  ނޫން ޕާޓީ  ގެ. ތިމަންނަމަކު އަިއސްފިއްޔާ ެއކަމެއް ވާނޭމީހަކު ކަ ގެބުނިހެން ތިމަންނަގެ ޕާޓީ

މިހެން މި ވަނީ  ެވސް ސިޓީ ކައުންސިުލގެ ޚިދުަމތްދިނުމުގައި މަންނަގެ ހުރި ނުބައި ނުލަފާކަން ދައްކާލާނަމޭ. މިއަދުތި

. ެވސް ބެހެއްޓޭ އްޗެހިކުެރވޭ. މަގުމަތީ އެވެްސ ކަންތައްތައް  އިނގޭތޯ. އެ ޕާޓީ މީހަކު ދިޔައިްއޔާ ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް

 ނީ ެއގޮތަށް. މިާސލެއް މިއީ އިނގޭޯތ. ބައެއް މަށް ވެއްޖެްއޔާ މި ޢަމަލުކުރައްވަކައެކަމަުކ، އެހެން ބަޔަކު ގޮްއސި 

މީހުންގެ މުދާ ވެސް އެބަ ުހރި ނަގާފައި ަމގުމަތީަގއި ތިެބ. ކާމިނީގޭ ެނގި، ކާމިނީެގއާިއ ކިނބިގަސްދޮުށގެާއއި މިާތ 

އެކޭ ބުނެފައި އެބަ އޮތް. ިމއީ މަގުމަތީ ތިބެ ސިޓީ ކައުްނސިލުން ޖަލްސާ ބާްއވަިއގެްނ ތިމަންނަމެން ޖަލްސާ

ޒިންމާދާރުކަމެއް ނެތި ކޮށްފައި ހުންނަ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ހެދިފައި 

ހުންނަ ގާނޫނުތަކާއި ަގވާއިާދ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންނަށް ވީހާެވސް ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ސަރުކާާރ 

 ގެން ނުދޭ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ މައްސަލަ ނިކުންނާނެ. އެެހންވީމާ، މިއަދު މެޖޯރިޓީ އޮެވެގން މި ކަންތައް ކުރީމާ...ގުޅި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އަށް. هللاލްބާރީ ޢަބްދުޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ިދވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުްނ ، 2010/7ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ާތއީދުނުކުރާ ވާހަަކ ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް ގެންނަްނޖެހޭ ނުވަތަ މިހާރު މި ހުށަހަޅާ ފައިވާ އިޞްލާހުތަކަށް އަުޅގަ

ނުޑ އެހެން މި ދެންނެވީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ވޭުތވެދިޔަާތަގއި ތަރައްޤީނުވެ އޮތީ މައި  ދަންނަވަން. އާދެ! އަުޅގަ
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ވެހިރާއްޖޭަގިއ ސަރުކާރު ބާރު ހިފަހައްޓައި މުށުތެރޭގައި ބާްއަވއި ރަްއޔިތުންނަށް އެ ބާރު ނުދިނީމަ. އެހެންނޫންނަމަ، ދި

މާލެ ފަދަ ދެތިން ސަރަހައްދެއް އޮތީހީ މާލެއާ ެއއްފެންވަރަކަށް ނުވަތަ އެއަްށވުރެ މައްޗަށް ތަރައްީޤވެފަ. އާދެ! 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިދާރީ ޮގތުން، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްަތއް ހިންުގމުގެ ބާރު ލިބިފައިާވއިރުަގއި 

ނޑުމެންނަށް، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބަ ަލއިަލންޖެހޭ ހަމައެއާއެީކގައި އަުޅގަ

ވަސީލަތްތަްއ ޭއގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މިނުގައި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރަށްތައް ތަަރއްޤީކުރުަމށް ލިބިގެންނުދާކަން. އާދެ! 

ރަށްތައް ޭއގެ ޒާުތގަިއ ތަރައްޤީެއއް ނުވާނެ. އާދެ!  ހަމައެކަނި އިދާރީ ގޮތުން ލާމަރުކަޒު ިވޔަސް ިދވެހިރާއްޭޖގެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެން މި ދަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ބާރު އަނެއްާކވެސް ސަރުކާރުެގ 

އެއް ވެްސ މުއްދަށަށް ގެނެސް، އެ ބާރުަތއް ަވކި ބޭނުމެއްަގއި ެއއްކުެރވިގެންދާ ތަން. އާދެ! އެހެންުވމުން، މާލެ ސިޓީ

ތަރައްޤީެއއް ނުވާނެ. އަދި ުކރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތައް 

ނޑުމެންގެ ދާއިާރގަިއ،  ވެސް ހަމަ މިގޮތަށް ބާރު ކަނޑާލުމުގެ ސަބަބުން ފަހަތަށް ޖެހިގެންދާ ތަން. އާދެ! އަޅުގަ

ށީގައި ވެސް ނަރުދަމާއެްއ ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، މާލޭގައި ނަރުދަމާ އެބަ އޮތް. ކުރެންދޫގައި ވެސް، އޮޅުުދްއފު

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޓެކްްސއިްނ ނަގާ ފައިސާ ހަމަ މާލެއަށް ވެސް މި ޚަރަދުކުރަީނ. އަދި އެހެން ތަންތަނަށް 

ނޑުމެންގެ މި ދިވެހި ަސރުކާރަށް ލިބޭ ފައިސާ ހަމަ އު ސޫލެްއގެ ތެރެއިން ނޫނީ ޚަރަދުކުރަނީ. ކީްއވެގެންތޯ ައޅުގަ

ފޯމިއުލާއެްއގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ ރަށަށް ވެްސ، މެދުމިނެއްގެ ރަށަށް ވެސް، ބޮޑު މިނެއްގެ ރަށަށް ވެސް ެއްއ 

އުސޫލެްއގެ ތެރެއިން ަކނަޑނޭޅެނީ. އާދެ! ކައުންސިްލެގ ބާރުތައް ވަކިކޮށް ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހަށް ގެންދިޔަޔަސް 

ުނވާނެ. މާލެ ވެސް ތަަރއްޤީވާނީ މާޭލަގއި އޮންަނ ކައުްނސިލަކަށް ބާުރތަކެއް ީދ، މާލެ ތާހިރުކޮށް  މާލެއެއް ތަަރއްޤީެއއް

މާލެ ރީތިކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ބާރުތަކެއް ދީ، އަދި އެ މީުހންނަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ެވސް އެ މީހުންނަށް ދީގެން. 

ނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިާޔސީ މަސްރަޙުގައި ސިޔާީސ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެންދަ

ނޑުމެންނަށް  މިނިވަންކަން ނިގުަޅިއގަނެގެްނދާލަށް ލައި އަދި އަޅުަގނޑުމެން ކުށްވެރިން ހަްއޔަރުކޮްށ ޖަ ތަން. އަުޅގަ

، ނަމަ ދާތަން. މިހެން މިގޮތަށް ޤައުމު ކުރިއަށް ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން ބިރުދައްަކއި އަޅުަގނޑުމެން ރަހީނުކުރަމުންދާ

ނޑުމެން ކިތަންމެ ވައްތަރެއް ގާނޫނެއް މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ތަރައްޤީ  އެއް ނުލިބޭނެ. އަުޅގަ

ލަނީ ރައީްސ ވާނެ. އާދެ! އަުޅަގނޑު މި ޮގވާއެއް ނުެއކަމެއް ފުިރހަމަ، ަކމުގައި ވިޔަސް  ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވި

ޤައުމުެގ  ރުންނަށް އެ ދައްކާ ބިރު ހުއްޓާލައި،އަދި އެހެންވެސް ސިާޔސީ ލީޑަ ވެސް މިނިވަންކުރުމަށާނަޝީދު 

ނޑުމެންނަށް އެަބ  އެއްަބއިވަންަތކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކަިއ ކުރަންޖެހޭ ކަންަތްއތައް ކުިރއަށް ގެންދަން. އާެދ! އަުޅގަ

ނ ޕާޓީތަެކއް ެއއްތަނަކަށް ެއްއވެ އަުޑއިވޭ ހުރިހާ ޑުމެންނަށް އިތުާބރު ޤާއިމުކުރެވޭނީ އިތުބާުރ ވާހަކަދައްަކން. އަުޅގަ

ނެއް ކަންތައްތަެކއް ނުވާނެ. ެކްއ ކުރެވިގެން. ބިރުދަްއކަިއގެ ވެސް ކަންތައްތަ ޤާއިމުކުރެވޭ ގޮތަށް ސަރުާކރުން
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ނޑުމެންނަށް ކޮންފިޑެންސެއް ވެސް ނުލިޭބނެ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  ބިރުދެއްކުން ހުއްޓާލަިއގެން ނޫނިއްޔާ  އަުޅގަ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ޝާހިދަށް. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގިއ  230ގެ އަސާސީ ނޫނުވަަނ ބާބުގެ، ޤާ 8ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝުކުރިއް

ނޑުމެންެގ  ބުނެފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަންާވނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުންނޭ. މިއަދު މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މި  ،އަށް ަބއްލަަވއިވެްސ މި މާއްދާ ކުތެރެއިން މި މަޖިލީހުގައި ިތްއބެވި ކޮންމެ މެންބަރަ  ައޅުގަ

ނޑުގެ ާދއިރާ؛ވާ އިޞްލާޙު ެއއީ މި މާއްދާގެ އިމުގެ ތެޭރގައި އިޞްލާެޙއްތޯ ބަލައިލަން ހެންވޭުރ  ވީ ދުވަެހއް. ައޅުގަ

ނޑާ އުތުރު ދާއިރާގެ ވަރަށް ގިަނ އަދަދެއްގެ ރަްއޔިތުން މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ މެދު  ކަންބޮޑުވޭ. އަުޅގަ

ބޯވާރޭގެ ތެޭރގައި ތީަގއި ވެސް މި ެވހެމުންދިޔަ ބައްދަލުކޮށްފަިއވޭ. ައޅުަގނުޑ މިއަދު މި މަޖިލީހަށް މި އައި މަގުމަ

ނޑާ ާދއިރާެގ ރައްޔިތު ވަނިކޮށްތައް މިހާބޮޑަްށ ފެންބޮޑުވެފައި މާލޭގެ މަގު ނާޑ ެވސް އަުޅގަ ން އަުޅގަ

އޮތް ސަރުކާރުން މާލޭެގ  ްއޔިތުން  ބުނަމުން ގެންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަދު މިގެންދިޔަ. ރަބައްދަލުކުރަމުން

މަސަްއކަތްތަްއ އަނިޔާަތއް ހުއްޓާލުމަށް ރާްއޖޭގެ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގަިއ  ރައްޔިތުންނާ މެދު މި ފަށާފައިވާ އިހާނެތި

ނޑު މި ކުރަނީ. ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެްނބަރުގެ ހައިިސއްޔަތުން އަޅުަގނޑު ައޑު އުފުަލއިދިނުމަށް. ެއކަން އަުޅގަ

ވަނަ  8އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގިއ އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގިއ މި ވާ ބިލު މި ކުރާ ކަމަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑު މެން މިއަދު ބާބު އޭގެ މާނަާއއި ރޫހާިއ ޭއެގ އަކުރާ ޚިލާފަށް މިއަދު ވިދާަލނީ، އިރާލަނީ، އެއަށް އިހާނެތިކޮށް އަުޅގަ

މި ހަދަނީ. މި ބިލު ފާސްވެއްޖެ ނަމަ، ހިތްޕުޅަށް ެގންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިއީ ވެރިކަްނކުރާ ރަށް. 

ނޑައަޅާަފިއާވ މާލޭގެ ވެރިކަްނކުރާ ރަށް.  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަވކި ދާިއރާއެްއގެ ގޮުތަގއި ަވކި ރަށެްއގެ ގޮުތަގއި ކަ

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަންނަ ވެރިކަންކުރާ ރަށް. މި ރަށުގެ، މި ސިޓީގެ  ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން އެތައް ބަޔަކު

ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ާބރުތައް މި އިޞްލާޙާ އެކު ިމ ބަދަލުވެގެންދަނީ ރާއްޖޭގެ ެއންމެ މީހުން މަދު ރަށެއްގައި 

ކަުމގެ މަޤްޞަދަކީ؟ ވިސްނުމަކީ؟ އޮންނަ ރަށު ކައުންސިުލގެ ބާރުތަކަށް ވުރެ ެވސް ހަނި ދާއިރާައކަށް. ކޮބައިތޯ މި

އެންމެ ކަމެއް އެއީ މިަވގުތު އިދިކޮޅު ޕާޓީއަށް އޮތް އެމް.ޑީ.ޕީއަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތްކަން. މިދިޔަ 

އިންތިޚާބުަގއި ވެސް މާލޭގެ ރައްޔިތުން އެމް.ޑީ.ީޕއަށް މެޖޯރިޓީ ދީ، މާލޭގެ ސިޓީ ކަުއންސިލަކީ މާލޭގެ ރައްޔިތުްނ 
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ބޭނުންވާ ަކއުންސިލެްއގެ ގޮުތގަިއ އިންތިޚާބުކޮށްަފއިާވކަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މާޭލ ސިޓީ ަކއުންސިލުން ކުރަން 

ބޭނުންވާ ޚިދުމަތަކަށް މި ސަރުކާރުން ހުރަސްއަޅަމުން ގެންގޮސްަފއި ވަނީ އިންތިހާައށް. ދެންމެ މި މަޖިލީހުގައި 

ސިޓީ ކައުްނސިލުން ކުނިުއކާލުމާއި ަމުގތަކުގެ ފެން ހިންދުމާ، މި  ވާހަކަދެްއކެިވ މެންބަރަކު ިވދާޅުވި، މާލޭ

ކަންތައްތަކަށް ކެރިފޯރާފައިުނވާކަން. ީކއްެވގެންތޯ ެއކަން ނުކުރެވި ހުރީ؟ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓު މި މަޖިލީހުގަިއ 

ނޑު ތެދުވެ ދެންނެވިން، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ފެން ހި ންގުމުގެ މަޝްރޫޢަށް ބަހުސްކުރަމުންގެންދިޔައިރު ައޅުގަ

ނުޑގެ ދާއިރާަގއި ހުރި ސަރުކާރުެގ  ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމަނުއްވައިެދއްވާަފއި ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން. އަޅުގަ

އިދާރާެއއް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ އޮފީހުަގއި ވަކި ލިފްޓެއް ާލން ހުށަހަޅާފައި އޮތް އަދަދަށް ވުރެ ވެސް ުކޑަ އަދަދެއް. 

ލިފްޓު ހުންނައިރު  3ރުފިޔާއަށް ވުރެ ވެސް ކުޑަ އަދަެދއް. ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގައި މިހާރުވެސް  މިލިއަން 3

ނޑުމެްނގެ  3އިތުރު ލިފްޓެއް ލާން  މިލިއަން ރުފިޔާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިެމނުއްިވއިރު، އަުޅގަ

ން ހިންދުމުގެ މަޝްރޫޢަށް ހިމަނުއްވާފަިއ ވަނީ ެއއަށްވުރެ ވެސް ކުަޑ މި ފުރަމާލެ، މާލޭ ސިޓީގެ ފެން ހިއްކުމުގެ، ފެ

އަދަދެއް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީްސ. އެިކ ަކއުންސިލަށް އެކި ގޮތް ހެދުން، އެީއކީ ޤާނޫނުައސާސީގެ ިނޒާމުެގ ތެރޭަގިއ 

އް، އެހެން ސިޓީތަކަްށ ބަލައިގަންނަ ކަެމއް ނޫން. މާލޭ ސިޓީއަށް އެްއގޮތެއް. ރަށު ކައުންސިލުތަކަްށ ެއއްޮގތެ

އެްއގޮތެއް. މި ކަމުން މި ފެނިގެންދަނީ މި ސަރުކާރުެގ ާޒތީ ތަޢައްޞަބު. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެންނަްށ 

ފެނިގެން މި ދަނީ އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ަބއެއް މެދުވެިރކޮްށ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ެވރިކަންކުރުމަކީ މި ސަރުކާރު 

ނޑު ގޮވާލަން އަިނޔާވެިރަކން ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލުމަށް. އަޅުަގނޑުމެން  ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ތެދުވެތިބޭނަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  ތެދުވާނަން. އަބަދުވެސް ތެދުާވނަން. އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަްށ އަޅުގަ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެަމނަފުށީ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ 

 ނަށް. ޢުޘްމާ ޖަމީލް މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ޙަޤީޤަތުަގއި މި  ،ަގނޑު މި އެދުނީވަނަ ފުރުޞަތެއް ޯހދައިގެން ވެސް އަޅުދެަރީއސް.  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

ނޑުެމންނަށް ފެނިގެން މިމި އިޞްލާުޙގެ ުމހިއް، ބިލުގެ ދަނީ  މުކަމުގެ ވާހަަކއިެގ ސަަބބުން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ދެމުންާދ ލުތަކުން ަރއްޔިތުންނަށް އަނިޔާޚާްއޞަކޮްށ ބައެއް ކައުންސި ،ރައްޔިތުންނަށް މި ކައުންސިުލތަކުގެ ތެެރއިން

ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީންނަށް އަިނޔާއްޔިތުމަންޒަރު. ރަ ޓަން ނިންމާފައި ސަރުކާރުން ފައް، ދެމުންދާ މަންޒަރޭ އަޅުގަ
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 ގެންދާ އެަތއް ްޕރޮޖެކްޓުތަކެއް ޢަމަލީ މަސަްއަކތް ހުއްޓުވުމަށް ޓަަކއި ތަފާުތ މަސައްކަތްތަްއ ކުރަމުންދާ ކުރިއަށް ، ހުރި

ނޑުމެން ނެގުމަށް ނަށް ފެންނަނީ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިދަ ފިަޔަވއި އެހެން ދިދަެއއް ތަން. ބައެއް ަކއުންސިލުތަކުްނ އަުޅގަ

ކަމެއް. މާލޭ ސިޓީ  ކުަރމުންދާ މަންޒަރު. މިއީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް ހިތާމަހުރިޓަކައި ވެސް މަސަްއކަތް

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ،ކައުންސިުލގެ ވާަހކަ ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު ދަްއކާއިރު  ދިަޔީއ  އިހަކަށްދުވަހު އެ އަުޅގަ

ެވްސ  ވެސް، އެއްފަހަރު ހުޅުމާލޭގައި ައޅުަގނޑުމެން މާސިންގާ ބިމެއް ހިއްކާ ނިމިގެންދިޔަ މަންޒަރު. ެއއްފަހަރު

 ،ޚާއްޞަކޮށް މާލޭަގއި މި ދިރިއުޅޭ ރަްއޔިތުން ހުޅުމާލޭަގއި ދިރިއުުޅއްވާ ަރއްޔިތުން ،މިރާއްޖޭގައި ަރއްޔިތުންނަށް

ދިިރއުޅޭ ރަްއޔިތުންގެ ހާލު ބެލުމަށް ޓަކައި މިއިން ކައުްނސިލެްއގެ މެންބަރުން ކިތައް ފަހަރު ވިލިނގިީލގައި 

ނޑުމެން ސުވާުލ އުފައްަދން އެބަބަލައި، ޒިޔާރަތްކުރި   ިއ ހުޅުމާލެއާ ބުރިޖެއް އަަޅއިޖެހޭ. މިއަދު މާލެއާ  ލިންތޯ ައޅުގަ

އްކަނީ ހަމަ މާލޭގެ ަރއްޔިުތންގެ ވާަހކައޭ މި ަދއްކަނީ. މި ދަ  ،އިމުކޮށް ނޑުމެން ޒުވާނުންނަށް ސިޓީއެްއ ޤާއަޅުގަ 

ނޑުމެން  މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރަްއޔިތުްނގެ ވާހަކަ. ހުޅުމާލޭަގއި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުްނގެ ވާހަކަ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ބި ރައްޔިތުްނ ތި ރަްއޔިތުންނަކީ ހަމައެކަނި މާލެއިން އައިސް މިއަދު މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ،ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

ނޑުމެންަނށް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ މި މާލޭގައި ދަފްތަރެއް ހަދައިގެްނ  ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަ ނޫންކަން އަޅުގަ

މި މީހުންގެ ޙައްުޤ ހޯދުމަށް ޓަކައި މި  ،ދަފްތަރުގައި އެތައް ހާސް ަބަޔކު ތިބިކަން. މި މީހުންގެ ަޙްއޤު ހޯދުމަށް ޓަކައި

 އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ މާލޭގެ  ޖެހޭ. މާލޭގައި މި ދިރިއުޅޭ ކުރަނީ ކޮްނކަމެއްތޯ ބަލަން އެބަ ކައުންސިލުތަކުން

ިތބި މީހުންނަށް ގޮތްތަކެއް  އެ ދަފްތަރުގައި ތަރެއް ކިޔާ ދަފްތަރެއް އުަފއްދައި،ޚާއްޞަ ދަފް ގެމުނިސިޕަލްޓީ

ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޙައްުޤތައް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި  އެ ،ދިނުމަށް ޓަކައިހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި، ގޯިތގެޮދރު ހޯދައި

ނުޑ  ޖެހޭ. ހަމަ މި ކުރެވެނީ ކޮންކަމެއްތޯ ބަލަން އެބަ ދައްކަނީ މަގުމަތީގައި ފެންބޮޑުާވ ވާހަކަ. މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ފެން ފޯއް ރުއްތަެކްއ ތަކުރާރުކޮށް މި ދަންނަވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ދަނީ. ެއކަން  . ޭއގެ ސަބަބުން ފެްނބޮޑުެވގެން މިއެތެރޭަގއި ހަލާުކކޮށްލި މަންޒަރޭ ޅި ސިސްޓަމު އިންދަިއގެން މު

ދަނީ.  ދަީނ ޚަރަދުކުރަމުން އެއެ ވެސް  ޙައްލުކުރުމަށް ޓަަކއި ސަރުާކރުން އެތަްއ މިލިއަން ރުފިާޔއެްއ މިއަދު

ނޑުމެންނަށް ދަތިއުނދަޫގ  ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ މި ،އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އުޅެނީ މި  ކަންތައްތައް ޙައްުލކުރުމަށް ޓަކައި މިކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢަމަލީ ނަތީޖާ ނުފެނިގެން މި

ބަޖެޓު ތެރެއިން  ގެލިއަްނ ރުފިޔާމި 24ތީ. ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާނުކުރެވޭ ކައުންސިލުތަުކގެ ދައުރު ޭއެގ އެންމެ

ނޑުމެން މި ،ބައްލަވާ ނަޑައޅާފަ މާޭލގެ ރައްޔިތުންަނށް ކިތައް މިލިއަން ރުފިޔާ ައޅުގަ މާލޭގެ  އިތޯ. އެކަަމކު މިއޮތީ ކަ

އްަބވަިއގެްނ ތި ގޮތުަގއިގެ ރައްޔިތުންނަށް މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށް ބަޖެޓެއް ފާސްވެެގންދިޔައިރު އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން

ނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭވޯޓެއް ނުެދއްވާ  ަކމެއް. މާލޭ ރައްޔިތުްނގެ ފްލެުޓތަކާއި މާލޭ ރަްއޔިތުންނަށް  ކަމީ މިއީ އަުޅގަ

ުޒވާނުންނަށް ބޭނުންވާ އެިކއެކި ފުރުޞަތުތަާކއި ތަޢުލީމީ އެކިއެކި ފުުރޞަތުތަކާއި ޢިލްމީ އެކިެއކި  ،ބޭނުންވާ
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އި ެއތައް ސްކޮލޮޝިޕްަތކާއި މި ަކންތައްތައް ކޮށްދެނީ ިމއީ ުޒާވނުންނަށޭ އިނގޭތޯ. މާލޭަގއި ޤާބިލުކަން ހޯދުމަށް ޓަކަ

ދޭތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެްނ  ރުގައި މި ދިރިއުޅެމުންދާ ގޮތާ ގެދޮ  ،ދިރިއުޅޭ ރަްއޔިތުންނަށޭ. ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ޭގގައި 

ސްތަޤުބަލު ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ާމ ރަނގަެޅއްތޯ އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ މު ވިސްނާ ފިކުުރކޮށް ބަލާއިުރަގއި އެ 

ނޑަައޅާފައި ހުރި  .ކޮށްދިިނއްޔާކުިރއެރުމަށް ޓަކައި ަމސައްކަތް ޒުވާނުންނާ ބައްދަލުކޮށް ުޒވާުނންގެ ސަުރާކރުން މި ކަ

ހިކަން ންނަށް ބޯހިޔާވަމާލޭގެ ރަްއޔިތު ،ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޒުވާނުްނނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި

ފަހަރު ކިތައް  ފްލެޓުތައް ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ކިތައް، ދިނުމަށް ޓަކައިފޯރުކޮށް

 ބައްދަލުވުމެއް މި ކައުންސިލުަތކާ ެއއްކޮށް ޭބއްިވއްޖެތޯ އަުޅަގނޑުމެން ސުވާލު އުފައްދަން އެބަޖެހޭ. މިއިން ެއއްވެސް 

ނޑުމެްނގެ ުޒވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކަށް ކޮށްފަެއއް ކަމެއް މިއަދާއި ހަމައަށް ައއިއިރު  މި ،ނެތޭ. އަުޅގަ

ކަމެއް ބައްޓަންކުރަމުން ސަރުކާރު މިކުރާ މަސައްކަތްތައް  ގުޅުންހުރި ހުރިހާ  ޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މުސްތަޤުބަލާރާއް

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ. އަުޅގަ މާލޭގެ މަގުމަތީަގިއ  ،ނޑަށް ފެނިެގންދަނީހުއްޓުވުމަށް ޓަަކއި މަސައްކަްތތައް އަުޅގަ

ުރ. މާލޭގެ ުޒވާނުންނާއި މާލޭަގއި ދިރިއުޅޭ އެަތއް ބަަޔކަށް އުނދަގޫތަކެްއ ޖައްސާ މަންޒަ ،މުޒާހަރާތަކަށް މީހުން ނެރެ

ލޭގެ ނެތް. މާ ުކރެވޭކަށް މިއަދަކު ނެތް. ާމލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ނިދާލެޭވކަށް މިއަދަކުމާލޭ މަގުމަތީގައި ިވޔަފާރި

ކަމެއް. މިއީ  ނެތް. މިއީ ހިތާމަހުރި  މާލޭގެ ުޒވާނުންނަށް މިއަދު މަގުމަތީގައި ސައިކަލު ދުްއވާލެޭވކަށް ،ރައްޔިތުންނަށް

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ  ،ދެވޭ އަނިާޔއަކީ  ެދވެނީ އިނޭގތޯ. މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ުޒވާުނންނަށް މި އަނިޔާެއއް މި

ނޑުމެން ބޭނުންވޭ ކަންތައްތަެކއް ކުރުމަށް. ިއއްއަނިޔާައކީ. މިކަން ހުއްޓުވުމަ ޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ްށ ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމައެއާ ؛ މު މި ބިލަށްމުހިއް އަހަރުގެ ަދއުރެްއ ޮއވުމުެގ  3ެއކު އަުޅަގނޑުމެން ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވޭ އަުޅގަ

އަހަުރގެ  5އިމުކުރުމަށް. ކައުންސިލުތައް ގޮތްތަކެއް ޤާ  ކަށް ބަދަލުކުެރވޭނެ އަހަރުގެ ދައުރަ 5ޖެހޭ  ބަދަލުގައި އެބަ

 ،ެއކު ޢިލްމީ ފެންވަރެްއގައި ބަހުސްކޮށް  އި ލާބަޔާމުއްދަތަށް ދެމިގެންދިޔުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ަރއްޔިތުންނަށް ޭއެގ ހެވާ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ކަމެއް. ައޅު ކަންތައްތަްއ ކުރުމަށް ޓަަކއި ޤާބިލު ޒުވާނުންތަަކކަށް ފުުރޞަތު ދެވިގެންދާނެ  3ގަ

ވެރިކަން ކަށް ޙަޤީޤަތުގަިއ ޒުވާނުންގެ ަޝއުޤު މިފަދަ މުއްދަތަ، ދަ މުއްދަތަކަށްއަހަރުގެ ދައުަރކީ ކުރު މުއްަދތެއް. މިފަ

ނޑުެމން ބޭނުންވޭ މި ކައުންސިލުތަކަށް މިއަދު މަގުމަތީގައި އެކްިޓވިސްޓުން ނަާގ  ކުޑަެވގެންދާނެ. އަުޅގަ

މިކަެމއް  އިގެން ނޫިނއްޔާޤާބިލު މީހުން ލަ  ެގ ބަދަލުަގއި ތަޢުލީމީ ޒުވާންގޮުތގަިއ ޭބއްތިއްބުމު ގެ ންކައުންސިލަރު

 ޕަބްލިކު ، ސަރުކާރު އެިކއެކި ކުންފުނިތަކަށްއްޖޭގައި ރާ ބޭފުޅުން މި  ށް ނުވާނެ. ބައްލަވާ ތިކައަޅުަގނޑުމެންނަ

ްށ ވެފައި ހުރި ފައިދާތައް. ެއމް.ޓީ.ޑީ.ސީއަށް ވެފައި ހުިރ އެސް.ޓީ.އޯއަ .ހުރި ބަދަލުތައް އިކުންފުނިތަކަށް އައިސްފަ 

ދިަޔއީ. އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއަށް އެތަްއ  ބިލިއަން ރުިފޔާގެ ަފއިދާެވގެން އެ 1އޮފް މޯްލޑިވްްސއަށް ުކ ފައިދާތައް. ބޭން

ށް މި ފުރުޞަތު ދިނީމަ. އެކަީށގެްނވާ ޤާބިލު ޒުވާނުްނނަ ،މިލިއަން ރުފިޔާ ފައިދާެވގެންދަނީ. މި ފައިދާ މިވަނީ ޒުވާނުން 

ނޑު ދަންނަވާނީ ކައުންސިލުތަުކގެ ދައުރު ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޕްރޮޑަކްޓިވް ގޮެތްއަގިއ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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ނޑުމެން ފުރުޞަތު  ޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަުކގައިރައް ފެނިގެންދާނޭ ޢިލްމީ ޤާބިލު ޒުވާނުންތަކަކަްށ އަޅުގަ

މަންފާ  އިވަންޏާ އޭގެ ހެވޭ ލާބަޔާ އަހަރުގެ ދައުރަކަށް ބަދަލުކޮށްލެވިއްޖެ ކަމަށް 5 ،ދައުރު އަހަރުގެ 3މި  އި،ދީފަ

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނށް ލިބިގެންދާނޭ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މިނިޓު.  4އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ބާކީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.   އަޅުގަ

 އަށް. އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

ބޮޑު ބޭނުމަކަްށ  ނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުުމގެ އެންމެނޫރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޤާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ަރއްޔިތުްނގެ އަތްމައްޗަްށ ބާރު ވީހާވެސް  ،ވީ ނޫނުައސާީސ އިޞްލާޙުކުިރ މަޖިލީހުގެ ީމހުންނަށްއަޅުަގނޑުމެން ޤާ

 ރާއްޖެ ދުރަށް ިސޔާސީ ބިރުވެރިކަން މި ،ކުެރވިއިރާަގއި މީހުންނަށް މަސައްކަތްބޮޑަށް ގެނައުން. ސިޔާސީ ދާ

 ،ސިޔާސީ ދަޢުވާތައް ކޮށް  ،ދާންޖެހުން މިއަދު މި ފެންނަނީ ސިޔާސީ ކަންކަމުަގއި އުޅޭ ހުރިހާ އެންމެން ހައްޔަރުކުރެވި 

ިމ ؛ ޕާޓީއެއްގެ އިސް ޭބފުޅަކު ހުރިއްޔާ މިހާރު ސިޔާސީ ދަޢުވާއެއް ނުކުެރވި .ތަން ސިޔާސީ ބަންދުތައް ގިަނވެގެްނދާ

ރަނގަޅުވާނެ.  ދަޢުވާެއއް ނުކުރެިވ ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ނެތޭ ބުންޏަސް ހަމަސިޔާސީ  ޤާނޫނުއަސާސީ ނެތް ބޭފުޅަކު؛

ގޮތަށް ކަންކަން  ނޫނުއަާސސީ ވިސްނިއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިމާތް ދޫކޮށްލައްވަިއ، ޤާގާނީ ގޮ އެހެންވީމާ، މި ނޭއް

ނޑު ގޮވާލަން. ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކަށް އަ އި ކުރެްއވުމަށް ސަރުކާރުގެ ިއސްވެ ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނާ ުޅގަ

ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތަްއ  ވަނަ ބާބު؛ 8 ދަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ވެސް ހަމަ  ނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާެއއްހެން ގެނައީޤާ، ނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުިރިއރު. އެ އަޅުަގނޑުމެން ޤހިންގުން

ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ވޯޓު  އޭރު ަކންތައް ކުރެްއވުމުން ގެންދެވި  އްބެވީ ކަތީބުންޓަކައި. ޭއރު ތި އެންމެ ބޭނުމަކަށް

ނޑުމެންނަށް އިވިގެންދަނީ ކަތީބުން ވެސް ިވދާޅުވި ވާހަކަ ަރއްޔިތުންނަށް ޖަހައި ލާނެ ފުރުޞަތު ވެސް ނުލިބޭ. އަޅުގަ

ވޯޓު ގެންނަ ވާހަކަ ސަުރކާރެްއ އިން  100، %99، %98ނޫނޭ ވޯޓު ޖަހަނީ. ތިމަންނަމެން ވޯޓު ޖަހާލާފައި %

އިމުކުރުމަށް ޓަކައި. އަިދ ބާރުތައް އެީކަގއި އެންެމ މީހެއްގެ އަތްަމއްޗަށް ުފނިޖަހައިގެން ތިބެގެން ެއއިން ޤާ

 ވެސް މި ފެންނަނީ އެ ނޭއްގާނީ އާދަޔާ ރައްޔިތުންނަށް ެވގެންދިޔަ ެގްއލުމުގެ ވާހަކަ. ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ހަމަ މިއަދު

ނޑުވާލަމުންދާދިމާލަށް  ަބޔަކީ މާލޭ ސިީޓ ބޮޑަށް ބާރު ލިބިގެންވާ  ތަން. އެންމެ ދިޔުމަށް ޓަކައި ބާރުތައް ކަ

ބޮޑު ބަޖެޓެއް ހިފައިގެން ޙަޤީޤަތުގައި ބޮޑު ސް އެނގޭނެ. ެއއީ ެއހެން ވަނީ ކައުންސިލު ކަމަށް އެންމެންނަށް ވެ

ނޑުމެންނަށް މަށް ވާ މަސައްކަތެްއ ކުރަންޖެހޭ ބަެއްއހެން އަންނަ ބައެްއ ކަ ފެނިގެން މި ދަނީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ތީ. އަުޅގަ
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އެ ފުރުޞަތު  ރައްޔިތުްނގެ ކަްނަކން ނިންމަން ،ޕީ.ޕީ.އެމުެގ ިވްސނުންފުޅު މި ހުންނަނީ ރައްިޔތުންނަށް ސަރުކާރާއި

ން ނިންމުމުގެ މިސާަލކަށް ދަންނަވަނީ ނަމަ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ލީޑަުރންނާއި މީހު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި،

.ޕީ.އެމުގެ މިތާ ތެެރއިން ނަމަވެސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލީޑަރުން ނިންމާނީ ޕީލުގައި ގާނޫނެއް ގެނަްސގެން އޭގެބަދަ

ށް މާލޭެގ މިއަދު މާލޭ ސިޓީ ަކއުންސިލަ ،ގެންާދ އުސޫލުން ނިންމަިއ ނިންމުމެއްހެން ކަންކަންލަބިއްޔަތުން އަޣު

ނީ ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ްސގެން ކަްނަކން ނިންމަވާބެހޭ ގޮތުން ވެްސ ގާނޫނުން ގެނެރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރި ީމހުންނާ 

ްއޔިތުންގެ ތަން. ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ މާލޭގެ ރަ ވައިދޭޖިލީހުން ކަމަށް ދައްކުއޮންނަ މި މަ އަޣުލަބިއްޔަތު

ލަިބއްޔަތު ކައުންސިލުގެ ވެސް އަޣު މާލޭ ސިޓީއޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީައށް. އަދި  ލަބިއްޔަުތ ދީފައި އެމަޖިލީހުގެ ވެސް އަޣު

ބެހޭ ޮގތުންނާއި އެހެން ދާއިރާތަްއ  އްޔަތު އެހެން ރަށްރަށާލަބިށް. އެެހންވިޔަސް ޕީ.ޕީ.އެމުގެ އަޣުދީފައި އޮތީ އެމް.ޑީ.ީޕއަ

 ބެހޭ ގޮތުން އެތައް ވަރަކަށް  ވައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން މާލެއާތަމްސީލުކުރުމަށް ޓަކައި މި ތަނަށް ވަޑައިގަންނަ 

ތަން. އަދި  ވެްސ ނެތް ކަމެއް. މިހާރު މި ތަނުން ފެންނަމުންދާ އެއީ ޝަްއކެއް ،ތަން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ގެންަދވާ 

އޮޅުމަކުންނެއް ވެްސ ނޫން. ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ މާލެއިން  މާލެއަށް އެ އަޣުލަބިްއޔަތު ދިނީކީ

ހަރަށް ވެސް މި ތަނަށް އިންތިޚާބުވެގެން ައއިސްގެން އެމް.ޑީ.ޕީން އެކަްނ ވަނަ ފައިންތިޚާބުވެފައި ތިބި މީހުން ދެ

ނުވަތަ މިހާރު މި  ،ކުރަމުން މި ގެންދަނީ ެއއީ ެއގޮތަށް މާލޭގެ ަރއްޔިތުން ާތީއދުކުރާތީ. ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ަގދަކަމުން

 މައެކަނި ެއގޮތަށް ނުފޫޒު ފޯުރވަިއގެން ގޮތަށް ނުފޫޒުތައް ފޯުރވަިއގެންދިޔަ އިލެްކޝަނެއް ނޫން. ހަ ވިސްނަމުންގެންދާ

ކަން ހަމަ މިހާރު މި އޮތް ސަރުކާރުން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ހަާވލުވެގެން ތިބީ ވެސް ނޭއްގާނީ ގޮެތްއގައި ސަރުކާރާ

 ވާނެ އިންތިހާއަށް މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެރައާ ދޭތެރޭގައި މި ގެންގުުޅްއވާ ދަންނަވާލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި މާލެ

ގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމަށް މި ގެންގުުޅްއވާ ވިސްނުންފުޅު މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލައްވަިއ، މާލެއަކީ ވެސް ސިީޓެއްއ 

ބަޔަކު އިންތިޚާބުކުރަނީ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ވަކި ކަންކަްނ  ޑަިއގެން، އަދި ގާނޫނުގެ އުސޫލާ ެއއްގޮތަްށ؛ގޮތަށް ވިސްާނވަ

ސަރުކާރުން ހަމަ މީހުންނަށް  ،ެއހެން މުއްދަތުގެ މެދުތެރެއިން އެކި ގޮތްގޮތް ަހއްދަަވއިކުރަން ވަކި ުމއްދަތަކަށް. 

ވަކި ސިޓީ ަކުއންސިލަކަށް ވިސްނާަވޑަިއގެން  ،ވިސްނާަވޑަިއގަންނަަވިއގެން މިހާރަކަށް އައިސް ގާނޫނު ފާސްކުރަްއވާހެން

ވުމަށް އިލްތިމާސް އެްއގޮތަށް މި ރާްއޖެ ގެންދެ އުސޫލާ ހުއްޓާލަްއަވއި ގާނޫުނގެގާނޫނު އިޞްލާޙުކުެރއްވުުމގެ ކަންތައް 

 އަޅުަގނޑު ހުއްާޓލަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ދަންނަވަމުން

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނޑު ިމހާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ޝުކުރިއްޔާ  ރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ ހިސާބުން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ަވގުތު ހަމަވީ. އަުޅގަ

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް.
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  ވާހަކަދެއްެކވުން:މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު 

ނުޑމެން ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެިޅގެން  ވާހަކަެދކެޭވ ގާނޫނު މި  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު އަުޅގަ

ިމ އަދި  .ބެހޭ ގޮތުން ސޫލުން ހިންގުމުެގ ާގނޫނާދިވެހިރާްއޖޭގެ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަުރކަޒީ އު، 2010/7ނަންބަރު 

ނޑު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ދަންނަވާނީ ގާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙާ ސިޓީ  ،ބެހޭ ގޮތުން. އަޅުގަ

ނުންނުހިފޭ ތަނެއްގެ ގޮުތގައި ބޭްއވުމަކީ އެއީ އަުޅަގނޑުމެން އެދޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ. އަދި ސިޓީ ކައުންސިލަކީ ބޭ

ސަްއކަތްކުރާ ބަަޔކަށް ަކމާއި އޭގެ ެހވާއި ލާބަޔަށް ަޓކައި މަެވްސ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކައުންސިލެްއގެ ބޭނުމަކީ

ނޑު ހިތާގައި ިގނަ ބޭބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުދަވާންޖެހޭނޭ. އަދި މިތާ މަކުރާ ކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާީސ އްަކވާއިުރގައި އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ މި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ކަާޅއި ހުދުން ، ވީދައި  ނޑުކޮށްލާ ވާހަކަ ވިދާޅުވީާމ، އަުޅގަ ޤާނޫނުއަސާސީ ުފނުޑފު

ނަކީ އިޞްލާޙު ގެެނވޭނެ ވާނެ އަދި އެ ގާނޫޤާނޫނުއަސާީސގައި ވަރަށް ސާފު އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްދީފައި ލިޔެފައިާވ ފެހި

ނޑުމެންނަށް ެއ  ހާލަތަށް ބަލާފައިއަދި އެ ގާނޫނަކީ އަުޅަގނޑުމެން ޒަާމނާއި  .އެްއޗެްއގެ ގޮތުަގއި ރިޢާޔަތްކޮށް އަުޅގަ

ސްގެން ށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ގެނެ ެއކަމަ ،ހުރި ކަމެއްރައްޔިތުންނަްށ ލާބަޔާއި މަންފާ، އިޞްލާޙެއް 

ނޑު ދަންނަވާނީ  . އަދި ގާނޫނަށް ގެނެވޭ އިްޞލާޙަކީ އިްއޒަތްތެރިކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީްސ، އަުޅގަ

މަކީ އެ ގާޫނނަށް އިޞްލާޙު ނުގެނެވޭނެ ަގއި ކުރީަގއި ލިޔެވިފަިއވާ ލިޔުނޫނުއަސާސީަގއި ބާބެއް ނުވަތަ މާއްދާއެއް ޤާ

ޅުވާލަްނވެގެން އެ ވާހަކަތައް ެދއްެކވިަޔކަްސ ކަމެއްެގ ގޮުތަގއި ބަޔާންކޮށްަފއެއް ުނވާނެ. އެ ބޭފުޅުން ަރއްޔިތުންނަށް އޮ 

ނޑުމެން ވެސް ިމ  އަޅުަގނޑުމެން އެ ވާހަކަަތއް މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދޭނަން. ެއއީ އަުޅގަ

ރާއްޭޖގަިއ ތިބީ ރައްޔިތުންެގ ދާއިރާތަުކެގ މަންދޫބުންގެ ގޮތުަގއި މި ތަނަށް ވަކާލާތުކުރުމަށް ޓަަކިއ އައިްސ. ދިވެހި

ލަތެއްގައި ބަޔާންކޮށްަފއެއް ނުވާނެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ރީތި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެއްއެވސް ހާވާ ފެހި  ހެދިފައި މި

ލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކަކީ އެ ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ގެނެވޭ ބަދަލަކީ ނޫނީ ޒަމާނާއި ހާ އެްއވެސް މާއްދާައކަށް

ުދ އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މިއައް ުނވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ުތގައި ަބޔާންކޮށްފައެ އުނިކަން ލިބޭނެ ކަމެްއގެ ގޮ

ލަތަށް ބަލާފައި މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހުރި އުނި ކަންތަްއތަކާއި މި ޤާނޫނުއަސާސީްނ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ މިއަުދގެ ހާ

ނޑުމެންނަށް ހަމަކަން އިތުރަށް ކުރިައށް ވުއަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި ލިއްަބއިދޭންޖެހޭ އަދި ފުރި ރެ އަުޅގަ

އަދި ރައްޔިތުންނަށް އޭަގިއާވ  ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކާ، ވިސްނުމަށް ބަލާފައިސްނޭލަތަށް ބަލާފައި ވި މިއަދުގެ ހާ

ނޑު ނޑަެއޅުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ މެން މި ހެވާއި ލާބަޔާއި އެންމެ ފަސޭހައިން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އުސޫލީ ނިޒާމުތައް ކަ

ރައްޔިތުންަނށް ދޮގާއި މަކަރާއި ހީލާތާއި މަސައްކަތްކުރަނީ. ައޅުަގނޑުެމން ރައްޔިތުން މި ތަނަށް ފޮނުވާފައި މިތިބީކީ 

ނޑު އި ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާލުމަށްހަދަ މެންގެ ބޮލުގައި ވެސް ވަރަށް ޮބުޑ ޓަކަެއއް ނޫން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ބަހާލެވިފައި މި އޮތީ  ޒިންމާތަކެއް އަުޅވާފައި

ނޑަކީ ެވސް މިލަންދޫ ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން އަޅުަގނޑު  85 ދާއިާރއަށް ކަމަށް ވާތީ ައޅުގަ
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ންވާނެ. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެން މި މި ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް މިކަންކަން ސާފުކޮށްދޭން ބޭނު 

ކަންކަން ކުާރއިރުަގއި އެ ބޭުފޅުން އެ ވިދާުޅވަނީ ސިޓީ ކަުއންސިލުގެ ބާރާ އަިދ ދިވެހިރާްއޖެއަށް މި ކަންކަން ިމގޮތަށް 

ތެރި ރަީއސް. އެކަންކަްނ ގާނޫނުތަކަށް ގެނެވޭ އިސްލާުޙތަކުގެ ސަބަބުން މި ކަންކަމުން ދަތިވާނެ ވާހަކަ. ނޫން، އިްއޒަތް

ވަަނ  8ވަނަ ބާުބގައި ލާަމރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ާދއިާރ ހިންގުމުގެ ވާހަކަ  8އެގޮަތކަށް ނޫން އޮތީ. ިދވެހިރާއްޖޭަގއި 

ބާބުގައި ޤާނޫުނއަސާީސގަިއ ވަރަށް ސާފުކޮްށ ބަޔާްނކޮށްދީފައިާވއިރުަގއި، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކައުންސިުލ، ނޫނީ 

މަލުކުރަންވީ ގޮތާ އަދި އެ ަކއުންސިލުތަުކެގ ޒިންމާއާއި މަޤާމުގެ، އެ ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ ވެސް ީމގަިއ ކައުންސިލުތައް ޢަ

ވަނަ ބާބުަގއި،  8ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާްނކޮްށދީފައިވާނެ. ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މަސްއޫިލއްޔަުތގެ ެތރޭގައި 

ޒީ ުއސޫލު ހިންގުމުެގ މި ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުުމެގ ވަނަ ބާުބގައި ާލމަރުކަ 8ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނއަސާީސގައި 

މަސްއޫލިއްޔަތުަތކުގެ ތެޭރގަިއ )ށ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވނެ، އިޤްތިޞާދީ އަދި އިުޖތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމަޢުގެ 

ކަމެްއ.  ތަރައްޤީއަށް ބާުރއެޅުން ވެްސ މިއީ ސިޓީ ކައުންސިލުތަާކިއ ކައުންސިލުތަުކގެ ޒިންމާގެ ދަށުގައި ހިމެނިފަިއވާ

ސިޓީ ކައުންސިެލއް ވިޔަްސ އަދި ަކއުންސިލެއް ވިަޔސް ެވގެންނުވާނެ އެއީ ަރއްޔިތުންަނށް ދުއްތުރާލާއި އުނދަގުލާިއ 

އެކަންކަމުން އެީއ ދަތިއުނަދނގޫ ތަހައްމަލްކުރަންޖެހޭ ާގނޫނަކަށް ެވގެންނެއް. އަދި ބަޔަކަށް ވެސް ެވގެންނެއް. 

ނޑުމެން މިކަހަ ލަ ގާނޫނުތަުކގައި އެ ބޭުފޅުން އެ ަދއްަކވާ ވާހަކައަްށ ަވކާލާތުކުރަނީ. މިތާަގއި ބަެއްއ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ހިތާމަކުރަން އެ ޭބފުޅުންނަށް މިއަދު އެގޮތަށް  އިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުން މިއަދު ދެއްކެވި ވާަހކަިއގައި އަުޅގަ

ނުޑކޮށްލަނީ އޭ، ވީދާަލނީއޭ ވިދާުޅވިަޔކަސް މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުައސާީސ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ުފނޑުފު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނެއް ގަބޫލެއް ނުކުަރްއވާނެ. އެ ބޭުފޅުންނަށް ވެސް އެނގޭނެ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސއަީކ 

ާވ މީގެ ކުީރގައި ވެްސ ބަޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް މީތި ފެތޭ ޮގތަށް، ބައްޓަްނވާ ގޮތަށް އޭުރގެ ވިސްނުމަށް ހަދާފައި

އެްއޗެއް. އަދި މި ޤާނޫނުއަާސސީގެ އެްއވެސް ހާލަތެްއގަިއ ބަޔާންކޮށްދީފައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ުނވާނެ މި ޒަމާނާިއ 

ހާލަތަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ބަދަލާއި އެ ކުރިއެރުމާ ނޫނީ އެއިރެްއގެ ވިސްނުާމއި ފިކުރަށް މިކަންކަން ބަދަލުގެނެސް 

ބައާއި މަންފާ ލިއްބައިދެވޭނެ ގޮތަކަށް ކަންަތއްތަްއ ބައްޓަންނުކުރުމަކަށް މީގަިއ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ެހވާިއ ލާ

ލާޒިމްކޮށްފައިނުވާނެ. އެހެްނީވމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހި އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނޭ! އެ ބޭފުޅުން އެ 

އްކަތަކީ މިއަުދގެ ސަރުކާރުން، ރައީސް ޔާމީންެގ ދައްކަވާ ވާހަކަ ައޑުނާއްަސވާޭށ. އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރާހާ ވެސް މަސަ

ސަރުކާރުަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ އޭަގއި ހުރި ދަތިއުނދަޫގތައް ފިލުވަިއ، ރަްއޔިތުންނަށް ވީހާ ގާތުން ޚިދުމަތް 

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން ގާނޫނުތަކަށް ގެންަނންޖެހޭ އިސްލާޙުތައް ގެނެްސގެން މި މަސައްކަތްކޮްށގެން

ވެސް ރަްއޔިތުންނަށް ތަރަްއޤީއާއި ތަހުޒީާބއި ތަމައްދުްނ މިއަދު ރައީސް ޔާމީންެގ ސަރުކާރުަގއި މި ކަންކަން 

ފުރިހަމައަށް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ކުރާ މަސައްކަެތކޭ. އަދި މީގެ ކުރީގައި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ވެސް ރަށްތަކުަގއި، 

މީގެ ކުީރގައި ަލއިޓުގެ އަލީަގއި ފުޓްސެލް ކުޭޅ ތަނެއް ވެސް ނުފެންނާނެ.  އަތޮޅުތަުކގެ ކަންކޮޅުަތކުަގއި، ރަށްރަށުގައި
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އެކަމަކު ަރއީސް ޔާމީންގެ ަޒޢާމަތުގައި މިއަދު އަތޮުޅގެ ަކންކޮޅުތަުކގައި މިދަނީ ެއ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ފެންނަމުން 

ހަމަ އެްއގޮތަްށ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ވެސް މާލެއެކޭ ެއއްފަދައިން. އަތޮޅުަތކުަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް މާލެާއއި 

ނުޑގެ އަީލގަިއ ކުޅެން ބޭނުންވާ ބޭފުޅުން.  އަދި ދިޔަ ގޮތަށް ގޮސް ފުޓްސެލް ކުޅެން ވެސް، ވޮީލ ވެސް ރޭގަ

އެހެންވެއްެޖއްޔާ މާލޭަގއި ނޫަނސް އެ ބޭފުޅުން ެވސް ކުޅެްނ ބޭނުންވާތީ ރައީސް ޔާމީނަށް ރާއްޖޭގެ ކަްނކޮޅުތަުކަގއި 

ަރއްޔިތުްނގެ އިހުާސސާއި ވިންދު އެނގިަލްއވާތީ މި ހުރިހާ ބަދަލެއް ގެނެސްެގން؛ ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ  ތިއްބެވި

ނޑުމެން މިތިބީ  ބަދަލެއް ގެނެްސގެން، ކޮށަްނޖެހޭ ތަނެއް ކޮށަިއގެން، މަށަންޖެހޭ ތަނެއް މަށައިގެން ެވސް އަުޅގަ

 ...ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށްަޓކައި މިކަން ކޮށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަުޅގަ

 ޚަލީލަށް.هللا ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 އިއްަޒތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުުރޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ޮބޑަށް .بركاتهو هللا ةورحم عليكم المس  اا`. 

ނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން ާރއްޖޭގެ  ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ބަހުސްކުރަމުންދާ ބިލަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ތަނުގައި ެދކެ ިވގެންދާ ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެަނއުމުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑު  ފާހަގަކުރެިވގެންދޭ. ރާއްޖޭގެ ިހންގުމުގެ ނިޒާމުގެ ވާހަކަދަްއާކއިރުަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ބަލައިލަންޖެހެނީ ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ ބުނަނީ ކީކޭތޯ. ާޤނޫނުއަސާސީގެ އެންމެ ފުަރތަމަ މާއްދާގައި މި ފޮތަީކ 

ކޮްނ ނަމެއް ކިޔާ އެްއޗެްއކަން ބުނެދިނުމަށްފަހުގައި ެދވަނަ މާއްދާަގިއ މި އޮންނަނީ ދިވެހިާރއްޖެ ، ކޯްއޗެއްކަން 

ހިނގަންވާނީ ޔުނިޓަރީ ދައުަލތެއްގެ ގޮތުަގއޭ. އެހެންވީމާ، ޔުނިޓަރީ ދައުލަތެްއގެ ގޮތުގައި ހިނގާ ާރއްޖެެއްއގަިއ، 

ށް ހުްނނަ ބޭފުޅެއްގެ ދަށުަގއި ކަމަްށ އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވެނީ ހިނގާ ޤައުމެްއގައި އެ ޔުނިަޓރީ ދައުލަތުގެ ވެިރޔަކަ

 ތަންތަން ހިންގުމަށް ދެން ހުރި އެހެން މުއައްސަާސތައް ހުންނަންވާނީ. ޭއގެ މާނައަކީ ވެރިޔަކަށް ހުންނަ ބޭފުަޅކު އެ

ކަމަށް ވާނަމަ، ހިންގުމުގަިއ  ވާއެ ތަންތަނުގެ ހިންގުން ދޯދިޔާ، ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ޓަކައި ނުފޫޛުފޯރުވާ ވާހަަކއެއް 

ޓަކައި  ލާޙުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ިއޞް އްލުކޮށްދިނުމަށްއެކަންކަން ޙަ، ނުތަނަވަސްކަމެއް އުޅޭ ކަަމށް ވާނަމަ

ނޑުެމންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ވަޑަިއގަންނަވާނެ ކަމެއް. ގޮތުން އެ ވެިރޔަކު ހަމަ ކުަރއްވަން ޖެހި މަޝްވަރާކުރުމަކީ އަުޅގަ

އޮތީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއް. މި ނިޒާމުގެ  އޮތް ނިޒާމަށް ބަލާއިރުގައި މި ގެ ވެިރއެްއގެ ގޮުތން ރާއްޖޭގައި މިއުމުއަދި ޤަ

އުމުެގ ވެރިެއއްެގ ހައިިސއްޔަތުން ކޮންމެ ކީ ވެްސ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ޤަސަުރކާރުގެ ވެިރޔަ ،ގައުުމގެ ވެރިަޔކީ ވެސް



60 

 

ސެްއގެ ގޮުތަގއި ހުންނަ މެންޓްރީ ނިޒާމުެގ ރައީޕާލިޤައުމުތަކުަގިއ ވެސް ަގއި ވެސް ޕާލިމެންޓްީރ ނިޒާމު އޮންނަ ތަނެއް

 އުމުގެ ވެރިެއއްގެ ގޮތުަގއި ހުންނަ ބޭފުޅަކު އެ ބޭފުޅާކަށް އެ މަސްއޫލިްއޔަތުގެ ތެރޭަގއި މިބޭފުޅަކު، ނޫނިއްޔާ ޤަ

ނޑު މި ވާަހކަދައްކަމު ރި ރައީސް.ކަންކަން ހިމެނިގެން އެބަ ދޭ. އިްއޒަތްތެ ނޑުމެން ައުޅގަ ން ދާއިރުަގއި އަުޅގަ

އޮތީ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހިންގުމަްށ  ޖެހޭ މިއަދުގެ ބިލުގައި އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި މި ބަލައިލަން އެބަ

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ. މިތަނުގައި އިްއޒަތްތެިރ ބައެއް ބޭފުޅު ން ޚިޔާލުތައް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަ ވާހަކަ އަޅުގަ

މި އަހަރުގެ ަބޖެޓު ސިޓީ ކައުންސިލަށް  ،ގެންދެިވއިރުަގިއ އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރިވގެންދިޔަރަްއވަމުންފާޅުކު

ކަމަށް  ދިނުމަށްފަހުގައި އަދި އެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަދާކުރަންެޖހޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި ހުރަސްތަކެއް އެުޅްއވި

ގޮތެްއަގިއ  ވި އަުޑ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިިވެގންދިޔަ. ޚާއްޞަބޭފުޅުން، ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަމުން ގެންދެ 

ނޑު ހަމަ ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އޭގެތެެރއިން އެއް ސިޓީ  ،ކަމަކީ މާލޭގެ ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަަލ. އަޅުގަ

ެއކަން  އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3ތޭ. އެ އަހަރު ވަންދެން ރާއްޖޭަގއި އޮ 3 ކައުންސިލު ތާއީދުކުރި ސަުރކާރެއް

ސް ރާއްޖޭަގިއ އޭރުަގއި ވެ  ކަންތައްަތއް؟ ސަމާލުކަމަށް ނައީ ކީއްވެހޭ އެ ޙައްލުނުވެދިަޔއީ ީކއްެވގެންޭހ؟

. މިއަދު ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަނީ ފެނިފަ ވެސް ރާއްޖޭގެ ެއކޮުޅ މިކޮޅުގެ ހުރިހާ މަންޒަރު ހަމަގައިމު ފެންބޮޑުވެގެންދިޔަ

ންނަމަވެސް، މިއަދު މި ސަރުކާރުން އެ މަސްއޫލިއްަޔތުތައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ލަތު އޮތީ އެގޮތަްށ. އެހެވެސް އެ ހާ

ނޑުމެން  އްލުކުރުމަށްކިކުރުމަށްފަހުަގއި އެކަންކަްނ ޙަވަ ޓަަކއި ހަމަ ބޮޑެތި މަސައްކަތްަތކެއް ކުރަމުންގެންދާކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން  ޒަތްތެރި ރަީއސް.ނިެގންދާނެ. އިއް ހަމަ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިާހ ރައްޔިތުންނަށް ވެްސ ފެ ލާމަރުކަޒީ އަުޅގަ

ޓަކައި ަބއެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުތައް ަދއްަކވަމުންދާިއރުގައި ލާމަރުަކޒީ ނިޒާމު  ވެިރކުރުަމށްނިޒާމުގެ ވެރިކަން 

ނޑުމެން ބަލައިލަން އެބަ އިރުަގިއ ޖެހޭ. ރާއްޭޖގެ ތާރީޚީ ފޮތްތައް ކިޔާ  ރާއްޖެއަށް އައިސްަފއި އޮތް ިހސާބު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފާހައެން ކޮމިޔުނިކޭަޝން އެންމެ ރަނގަޅަށް ނެތް ރެވެމުން މި ދަނީ ރާއްޖޭގައި ގަކުމެ ބޮޑަށް އަޅުގަ

އިތުރުން އަދި އޭގެ ، ޒަމާނުގައި ވެސް ާރއްޖޭަގއި އޮތީ ލާމަރުކަޒީ ިނޒާމެއް. ެއހެންނަމަވެސް، ެއއީ ފޮތެްއގަިއ ލިޔެވި

ތް ނިޒާެމއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ގުޅުންތަްއ ރާއްޭޖގަިއ ކުަޑވުުމގެ ސަބަބުްނ ވާހަކަދެެކވިގެްނ އުފެދިފައި އޮ

ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ގުޅުންތައް ކުަޑވުމުގެ ސަބަބުން އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން ެއ  ެއއް ރަށާއި އަނެއް ރަށާ ރާއްޖޭަގއި،

ނޑަެއޅުމަށްފަހުގައި ރަށްރަށް ހި ކުެރވިފަިއ އޮީތ ިނޒާމު ޤާއިމުންގުުމގެ މީހުންގެ ވެިރއެްއގެ ގޮތުަގިއ މީހަކު ކަ

ށް ގޮތަ އެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ،މަތީން ހިންގާ ހިންގުމަށް މަީތން. ރައްޔިތުންެގ މަޝްވަާރގެ ރައްޔިތުންެގ މަޝްވަާރގެ

ނުޑ ގޮތެްއގައި ައޅުަގނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމޭ މި ކިޔަނީ. ރައްދުކުރަނީ އެގޮތަްށ.  ހިންގާ ހިންގުމަށް މައިގަ

ގެ ެތރޭގައި އިބްރާހީމް ނާޞިރުގެ 1960އްގެ ގޮތުަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ އައިސްފައި އޮތީ ޤީޤަތުގައި އެ ނިޒާމެ ޙަ

ރު އުވާލެްއވި. ޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ ރަީއސް ނާޞިަގއި އަ 1974ވެރިކަމުަގއި. އެހެންނަމަވެްސ، އެ ނިޒާމު 

 11ައއީ  ސާބަށް ވާރުތަެވގެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއުވާެލއްވުމަށްފަހުަގއި އެންމެ މި ޒަމާނުގެ ިނޒާމަކާިއ ހި
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ަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޯލްްސ  1979ހުން. ފަ ަގއި ރަީއސް މައުމޫން ވެރިކަމަށް ަވަޑއިގެންެނވި 1978ބަރު ނޮވެން

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ އަންހެ ޓީތަކަާކިއ ނުންގެ ކޮމިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އުެފއްެދވުމަށްފަހުގައި އޭގެ ދަށުން ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. އެކަްނ އަދި އޭގެ  އިތުރުން ރަށް ކުރިައރުވާ ކޮމިޓީތަެކއް ވެސް އުފެދިގެންދިޔަ މަންޒަރު އަުޅގަ

ކުިރއަރުވާ ކޮމިޓީތަެކއް  ައވަށް ،އި އަވަުށ އޮފީސްތަެކއް އުަފއްދައިއަޅުަގނޑުމެން މާލޭން ވެްސ ފެނިގެންދާނެ. މާލޭގަ

ރަްއޔިތުންގެ ޚިޔާލުަތއް  ކޮންމެ އަވަށެްއަގއި ވެސް ޮއވެ، އިތުރުްނ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކެއްޭއގެއުފައްދަިއ، އަދި 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. މާލޭގެ ކަންތައްަތއް ުނހަނު ރަނގަޅަށް އޭުރގަިއ  ހޯދަމުންދިޔަ މަންޒަރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެހިނގަމުންދިޔައީ. އެހެންނަމަެވސް، މި ސިޓީ ކައުންސިލު އައުމަށްފަ ނިގެން މި ދަނީ ސިޓީ ހުގައި އަުޅގަ

ޚިޔާލު ތަފާތު ސަރުކާރެއް ައއިސްފައި އޮތީތީ އެ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުންކުުރމުގެ އެތައް މަސައްކަތްަތކެއް  ކައުންސިލާ

ނޑު ގޮެތއްގަ  ،އިުތރުން ސިޓީ ކައުންސިލު ކުރިްނ ހިނގަމުންދިޔަ އިމާރާތްތަން. އަދި އޭގެ  ކުރަމުންދާ ާޔސީ އި ސިމަިއގަ

އެހެން އެްއވެސް ޕާީޓއެްއގެ ެއއްވެސް މަަސއްކަެތއް ކުރުމަްށ ލިބޭ ކަމަކަށް ނުވޭ. ހަމަ ، އެހެން އެްއވެސް ޕާީޓއަކަށް

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް  ހަދާފައޭ މިެހން ބަޔަކު ުބކިންގޮތުން ިމ ވިދާުޅވަނީ ކޮންެމވެސް އެ އެދޭއިރަށް އަުޅގަ

ދަން ވެސް އެބަ ތަނުގެ ހޯލު އެބަ ލިބޭ. މީހުން ނި މް.ޑީ.ޕީ ބޭނުންވާ ކޮންމެ ވަގުތެްއަގއި އެއޮންނަނީ. އެހެންވީމަ، އެ

އުމީ މަޖިލިސް ބާއްވަން ވެސް ެއ އްވަން އެަބ ލިބޭ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޤައިތުރަށް ބޮޑެިތ ޕާޓީތައް ވެސް ބާލިބޭ. އަދި އޭގެ

މާލޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް، ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ، ޙަޤީޤަތުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް، ލިބިގެންދޭ. އެހެންވީމާ  ހޯލު

ކަން. މިއީ ވަރަްށ ޔައީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޖަގަަހއެްއގެ ގޮުތގައި ދިދިޔައީ ިސޓީ ކައުންސިލު އޮޕަރޭުޓކުރަމުންސިފަކުރެިވގެން މި 

 ހުރި ކަމެއް. ހިތާމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ ޝުކުރިއްޔާ

 އަށް.އިބްރާހީމްދީދީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

މި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތަްއ  ،ވަނަ ބާބު 8ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ގާނޫނުއަސާީސގެ 

ގޮތުން އިދާީރ ދާއިރާތަްއ  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(. މި މާއްދާަގއި މި ުބނާ 230ނޫުނއަާސސީގެ ޤާ އީންގުން، މިހި

 މަތީން އިދާރާތަާކއި  ަޓކަިއ ގާނޫނުަގއި ަކނަޑއަޅާފަިއާވ ގޮުތގެ ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް

ސިޓީ ކައުްނސިލުތައް އުެފއްދުމުގެ ާބރު  ސިލުތަކާއިމަޤާމުތަކާއި ރަށު ކައުްނސިލުތަކާއި އަތޮޅު ަކއުން 

ނޑުމެން ބަހުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ލިބިގެންެވއެެވ. އެ ސްުކރާއިރު ައޅުަގނޑުމެން މި ހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަ
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ނޑުމެންނަށް މި އަުޑއިިވގެންދަނީ އް ިސީޓ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ބާރު ލިބިގެންާވއިރު ބައެ  ،ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަ

ކައުންސިލުތަކުން ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޛުކުރުމުގަިއ ހުރަސްތައް ކުރިމަތިކުެރވޭ ވާހަކަ. 

ިމއީ ދިމާާވ ކަމެްއ ، ހެްނވީމާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަރއްޔިުތންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވާހަކަ. އެ

އި އަދި ުއފެދިފައިވާ ކައުންސިލުތަުކްނ މިކަމަށް އަތޮޅުތަކުގަޔާ ، ރުކޮށްދީފަިއވާއިރު ވަނޫނުއަސާސީން މިކަން ކަށަޤާ ނޫން.

ނޑުމެން މި ނުދެންޏާ މިއާއެއްބާރުލުން ނޑުމެން ިވްސނަން އެބަ ޖެހޭ ނޫންތޯ. އަޅުގަ  ،ދަންނަވަނީ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑު މިއަޅުަގނޑުމެން، އަުޅަގނޑު އަްއޑޫ ސިީޓއަށް ނިސްބަްތާވ މެންބަރެއްގެ ހަ   ،ދަންނަވަނީ  އިިސއްޔަތުްނ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސިޓީަގއި ިމހާރު ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފަިއވާ އެންމެ ބޮޑު އުނދަގުލަކީ ކުނީގެ މައްސަލަ. މުޅި އަތޮޅު 

ނުޑވެފަ އެ އްަތްއ ކަންތަ . މާލޭ ސިީޓ ަކއުންސިލުން މިީރގަިއ މާލެއަްށ ވެްސ ދިމާވީ. މި މައްސަލަ ކުއޮީތ ކުިނވެފަ. ގޮ

 މުޅި މާލެ ، ކަްނތައްތައް އުނދަޫގވެ ރަްއޔިތުންނަށް ކަންބޮޑުވެ ކުރަމުންދިޔައިރު ހަމަ މިކަމަށް ހުރަސްތައް އަަޅއި މި

ނުޑވެ  ހިސާބަށްދިޔަކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ.  ްސކޫލުަތކުގެ ިކޔެވުން ހުއްޓާަލއި، ބައެއް ،ގޮ

އެކަން ހަާވލުކޮށް، އެހެން ބަަޔކު ެއކަން  ން ނަަގިއ އެހެން ބަޔަކާން ެއކައެހެންނަމަވެސް، އެ ސިޓީ ކައުންސިލު

އްލުެވގެްނ ގޮސްފަިއާވކަން ައޅުަގނޑު ްއސަލަތައް ކޮްނމެވެސް ވަރަކަށް ޙަ ކުރަންފެށީމަ މިހާރު މާލެއަށް ވެސް މި މަ

ތައް ވެސް ިދޔައީ. މިހާުރ ފާހަގަކޮށްލަން. ހަމަ އެގޮތަްށ މާލޭގެ ފެނުގެ މައްސަލަ. މާލޭގެ ފެންބޮޑުވުމުގެ ކަންތައް 

 ތޮުޅގައި ެފންބޮޑުވެފައި ިވއްސާރަިއގައި . މުޅި އައޮތީ މި މައްސަލަ ދިމާވެފަ އަޅުަގނޑުމެން ައއްޫޑ ސިޓީައށް މި

ނޑުމެްނ  ޒަތްތެރި ަރއީސް.. ިއއްއަތޮޅު ޮގނުޑވެފަިއ، ކުނިވެފަ މަގުތައް އެގޮތަށް އެ އޮތީ. މުޅި މިއީ އަުޅގަ

ނުޑ ނިސްބަތްާވ ދާއިާރގެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް  މެންބަރުން ސަރުކާރުެގ ސަމާލުކަަމށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

އޮތީ. މީހުން  އޮތް ރަމަޟާން މަސް މި  ރައްޔިތުން ބަލިމަޑުކަމެްއގެ ތެރޭގައި ރަްއޔިތުން އެ ދަނީ. ކުރިއަށް މި

ކު ތީ. އެއީ ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔައޮ ގޯތިގެދޮރު ސާފުކޮށް ކުނި މަގުމަްއޗަށް މިހާރު ނެރެން ޖެހިފައި މި

ކަން ނަގައި އިތުރު އެހެން ައށް ގެއަކުން ދައްަކއިގެން ކޮށްޮކށް ތިއްބާ އެ މީހުން އަތުން އެ ރުފިޔާ 50ގަާވއިދުން މަހަކު 

 ންނަށް މިދިަޔއީ. މިހާރު އަނެްއކާ ިމއަދު އަުޅަގނޑުމެހާރު މި ވޭުތވެއެކަން ހަވާލުުނކޮށް ެއތައް ދުވަެހއް މި ބަޔަކާ

އަދި ދިވެހި ދައުލަތަށް ބޮޑުސިންގާ މުސީބާތެއް ކުރިމަތިވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ެއކަްނ  ،ޚިލާފަށް  ފެންނަނީ ގާނޫނުތަކާ

އިތުރު ަބަޔކަށް މިކަން ހަވާުލކުރުމުގެ  ،އަކީ މިކަހަލަ ބަޔަކަށްވާަހކަ. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަ ކުރިއަށް ގެންދަން އުޅޭ 

ތުންނަށް ޖެއްސި ހުއްޓާލުމަކީ އެއީ ހަމަ ރައްޔިކޮށްކޮށް ތިބި މީހުން އަތުން ނަގައި  ކަތްކުރިން، ކުރިން މި މަސައް

ނަގާ ރުފިޔާ މަހަކު ކުލި ދައްކަިއގެން ކުނި މީހުން ނަގަ 50 މިހާރު މިކަން ކުރުމުގައި ވެސް ކުރިން. އިތުރު ތަކުލީފެއް

ހުމަކީ ވެސް މިއީ ހަމަ އުނދަގުލެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ޖެގެ ފީއަކަށް މީހުން ކުނި އުކާލަންރުިފޔާ 150މިހާރު  ތިއްބާ

ނުޑ މި ދަންނަވަނީ. ކިހިނެއްއަދި އެ ނިޒާމު ވެސް ހަމަޖެހިފައި ނެތް ވާހަކަ  މުޅި އައްޑޫ ސިޓީގެ ތޯ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑަކަށް ވެފަ. އެ މަގުން ދަތުރުފަތުރު ގުޅިފައިވާ ކުިނކޮށި މިހާރު އެ ލިންކު ރޯޑާ ނުޭވ.  ކުރެވޭ ގޮތެއްއޮތީ ގޮ
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ނޑުމެންނަށް ލާފައިލަރުން ވެސް ކާރުަގއި ގޮސް ކުނިކޮތަޅު ޮގސް މަގުމައްޗަށް އެއްަލއިކައުންސި  ާދ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ މި ގާނޫނަށް ބަލައިގެން މި  މަޢުލޫމާތު މި ލިބެނީ. އެހެންވީމާ، މި ހާލަތަށް އަތޮޅާއި ރަށާ  ދާއިރު އަުޅގަ

ަރއްޔިތުން އެ ިތބީ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަތއް  ަލއިގެން ިމގޮތަށް ިތބެންވީތޯއޭ؟ދޫކޮށްކައުންސިލަރުންނަށް މި ބާރުަތއް 

އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި މަސައްކަތް ކުރަން މިއަދު. މިކަްނ ، ޓަކައި ސަރުކާރަށް ޮގވާލަޮގވާލާ. އެހެްނވީމާ ހޯދުމަށް

އަހަރު ހަމަވީ، ިމއީ  1ގެ މި ސަުރކާރަށް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ކުރުން މިހާރު މާ ލަސް ވެސް ވެއްޖެ. އަުޅަގނޑުމެން

ވަކި ސާރުކާަރކަށް ދިމާވި މައްސަލައެއް ނޫން. މީގެ ކުރީަގއި ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން މި ގާނޫނު 

ފައި އެބަ ހުރި. އެީއ ދިޔައިރު މީެގ ކުރީގައި ައއި ސަރުކާރަށް ވެސް ހަމަ މި މައްސަލަތައް ދިމާވެކުރެިވގެންތަންފީޛު

ންނަނީ އަ ނުދޭ. އެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާރުން މިލަރުން ސަރުކާރަށް ެއއްބާރުލުންތަފާތުވާ ަކއުންސި ލުސަރުކާރާ ޚިޔާ

ދޭން. ރައްޔިތުން ބޭނުން ސާފު ބޯެފން ވެސް. ރަނގަޅު ދިިރއުުޅން ވެސް. ަރއްޔިތުން ބޭނުްނ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް

ިޔތުން ބޭނުން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް. ރައްޔިތުން ބޭނުން ފެނާއި ނަރުދަމާ. ރައްޔިތުން ބޭނުން ބަނދަރުތައް. ރައް

ގުިޅގެްނ  ޔިތުންނަށް ރަނގަޅަށް ސަރުކާރާމިކަންތައްތަކަށް ރައް ، . އެހެންވީމާ ވިޔަފާިރވެރިން ރަން ވެސްވިޔަފާރިކު

ނޑަށް މި މިކަންކަމަށް މަގުފަހިވާ ކަހަލަ ކައުންސިލުތައް ތިބެން އެބަ  ހިތާމައަީކ  ފެންނަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ގޮތަށް  ޖެހޭ ހަރަކު ސަރުކާރާިއ ރައްޔިތުންނާސިާޔސީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އަންނަ ކޮންމެ ފަ އަޅުަގނޑުމެންނާ

މަސައްކަތްކުރާީތވެ އެކަންކަްނ  ގުޅުން ަކނުޑވާލަން ްނނާކައުންސިލުތަކުން މަަސއްކަްތކޮށް، ސަރުކާާރއި ަރއްޔިތު

ނޑު އްލުކުރުމަށްޙަ ކޮންމެ  ޖެހެއޭ މެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅަގނޑުމެން އެބަޓަކައި އަުޅގަ

ޓަކައި ކުެރވެން އޮތް ހުރިހާ  ގޮތެއް ހަދާފައި ވެސް ސަުރކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

 ޞަތަށް.  އް ކުރަން، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ުޝކުރިއްާޔ ދެއްވި ފުރުކެ މަސައްކަތްތަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަ ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އޭދަފުށީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ ޝުކުރިއްޔާ

 .އަޙްމަދު ސަލީމަށް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  ފުށީއޭދަ

ގޮތުން އަޅުަގނުޑ  ތެރި ރައީސް. އާދެ! ލާމަުރކަޒީ ގާނޫނަށް މި ގެންނަ ބަދަލާ ބެހޭއިްއަޒތް `. ޝުކުިރއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  -2ަނންބަރު  ވަނަ؛ 2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ރާތީ، ވާ އަމިްއލަ ވެރިކަންކުރާ ދީމިޤްެރވިފައި ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބިގެންވާ ިއސްލާމީ އުސޫލުތަުކގެ ަމއްޗަށް ބިނާކު

ނޑުމެން ސްޓޭޓްތަަކކަށް ނޫނީ ކައުންސިލުަތކަކަށް ަލތެކޭ. ޔުނިޓަރީ. އެްއގޮތަކަށް ޖުމްހޫރީ އަދި ޔުނިޓަރީ ދައު ެވސް އަުޅގަ
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ނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުެގ ކޮްނޓްރޯލް ނޯންނަ ގޮތަކަށް ަވކި ބާރެްއގެ ގޮުތގައި ިމ  ނޫނީ ސިޓީތަކަކަށް އަުޅގަ

ހުރިހާ ކައުންސިލެއް ވެްސ ، ސާސީަގއި މި ބުނާ ޔުނިޓަރީ ދައުލަތެކޭ މި ބުނާ ނިޒާމާ ފުށުއަރާނެ. އެހެންވީމާނޫނުއަޤާ

ގާނޫނު ބިނާކުރެވިފައި އޮންނަންޖެހޭނީ.  އަދި ހުރިހާ ސިޓީތަކެއް ވެްސ މައި ސަރުކާރަށް ފުރިހަމަ ބާރުފޯރުވޭ ގޮތަށް މި

ނޑުމެްނގެ ތެޭރގައި ަބެއއް  މި ގެނެޭވ ިއސްލާޙަކީ، އެހެންވީމާ ޙަޤީޤަތުަގއި ރަނގަޅު ިއސްލާޙެއް. ބަެއއް ފަހަރަށް އަުޅގަ

ކައުންސިލުތަކަށް ނޫނީ ބަެއްއ ސިޓީ ކައުންސިލުތަކަށް ީހވާ ކަހަލަ ތިމަންނަމެންނަކީ މިއީ ވަކި ސަރުކާރެކޭ. ަމއި 

ތަކަށޭ ކަންކަްނ . ތިމަންނަމެން ބޭނުން ގޮްއ ނުފޯރުވޭނޭމެންނަކަށް އެްއވެސް ކަހަލަ ނުފޫޒެ ސަރުކާރަކަށް ތިމަންނަ

ެއއީ  އަކީ ެއއީ ކާކުތޯ؟25ބުޭނ ތިމަންނަމެން މިނިވަން  ވެސް ބަެއްއ ރަށްރަށުގައި އެބަކުރާނީ. މިހާރު

ައހަރު ފުރޭކަން ފާހަގަކުރަނީކީ ނޫން. ނޫނީ މިތާ ވަޒީރެްއގެ ނޫނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ  50ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

، ރުން މި ފާހަގަކުރަނީ. އެހެްނވީމާއަހަރު ފު 50އުުމގެ މިނިަވންކަމަށް ފުރުން ފާހަަގކުަރނީ. މިއީ މި ޤަ އަހަރު 50

ހަގަެއއް އެްއވެސް ަކއުންސިލަކަށް، ެއއްވެސް ަބޔަކަށް ބުނުމުގެ ާޗންސެއް ނޯންނާނެ ތިމަންނަމެން އެ ދުވަސް ފާ

ރުކާރުގެ ޮކންޓްރޯލުގެ ދަށަށް ލާމަރުކަޒީ ުޅަގނޑުމެން މައި ސައަނީ މިިއން އެނގިގެން މި ދަ، ނުކުރާނަމޭ. އެހެންވީމާ

ނިޒާމު ވެސް އެބަ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަންޖެހޭ. ކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް މި ަޤއުމުަގިއ ހުންނަނީ އެންމެ ވެރިެއއް. 

ވީމާ، ދައުލަތުގެ ހުންނަނީ އެްނމެ ވެރިެއއް. ސަރުކާުރ ހިންގަން ހުންނަނީ އެންމެ ވެރިެއއް. އެހެން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުްނނަ ބޭފުޅަކަށް، ދައުލަތުގެ ވެިރޔާއަށް ކަންކަުމގެ މައްޗަށް ާބރު ހިންގެންޖެހޭނެ އެކަމުގައި 

އެ އޮންނަ މިންވަރަކަށް. ެއއްޮގތަކަށްވެސް ޝަރުޢީ ދާއިރާަގިއ ކަންކަން ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ނިންމުމުގެ ވާހަކައެއް ނޫްނ 

ނީކީ. އެކަން އޮންނަނީ ޤާޟީންނާ ހަވާލުވެފަ. އެހެންނަމަވެސް ެއަކންތައްތައް ވެސް އެ ދާންވީ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަ

މަގުން ގެންދިޔުމަށް ޓަކަިއ، އަވަްސކުރުމަށް ޓަަކއި ނޫނީ އިދާރީ ގޮތުްނ ެއކަންކަން ުކރެވޭނެ އިންިތޒާމުތަކާިއ ިމ 

ންޖެހޭނެ. މައްސަލަ ހަމައެކަނި ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމުމުެގ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމުގެ ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އޮްނނަ

ބާރު އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަކަށް ލިބިގެްނ؛ ލިބިގެން؛ އެއީ ހަމައެކަނީ ޤާޟީައކަށް ލިބިގެންވާ ބާރު. އެހެންވީމާ، 

ބަ އޮންނަންޖެހޭ. މި ހުރިހާ ނިޒާމެއްގެ ތެރޭަގއި ވެސް ދައުލަުތގެ، ސަރުާކރު ހިންގަން ހުންނަ މީހެއްގެ ބާރު އެ

އެކަޭލގެފާުނ  رسول صلّى هللا عليه وسلّمއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ ތާރީޚަށް ބަލައިލާއިުރގައި ެވސް ކީރިތި 

ދުނިޔެއަށް ވަަޑއިގެންެނވިއިުރގައި ޖާޚިިލއްޔަ ޒަމާން މި އޮތީ. ެއކިެއކި ގަބީލާތަކާިއ މި ޒަމާނުގަިއ މިކިޔާ ގޮތަށް 

ޫނނީ ބައިބަޔަށް ބެހިފައި، ޫނނީ އެިކއެކި ގްރޫޕުތަކަށް ަހދާލައިގެން އެއްބަަޔކު އަނެްއ  އެިކއެކި ކައުންސިލުތަކަށް

ބަޔަކަށް ތަޅާފޮަޅއި، މަަރއި، ވަޅުލަިއ، ދިރިހުއްާޓ މި ހުރިހާ ސަކަރާތެްއ ޖަހަމުންގޮސް ެއހުރިހާ މީހުން އެއްބައިކޮްށ، 

ގެ ވަޙީ ބަސްފުުޅަގއި هللاއޮތީ އަިއއްސަ. ޤުުރއާންަގއި މާތް އެއްަބއިވަންަތކުރުމަށް ޓަކައި އިސްލާން ދީން ފުރަތަމަ މި 

ލެއްވީ. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ هللا . މުސްލިމުންނަކީ އަޚުންތަކެްއ ކަމުަގއި މާތްإِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوة  ވެސް މި އޮންނަނީ 

ަވިކވަކި ބައިަބިއވެފައި އޮތުމަީކ  އެްއޗެއް އެަކއްަޗކަށް މި ގެނައީ. ހުރިހާ މުސްލިމުންނަކީ އަޚުންތަކެކޭ. އެހެންވީމާ،
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އެްއވެސް ނިޒާެމއްގެ ތެެރއިްނ، އެއިން ފަސާަދއުފެދޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ނިޒާމު ޮއެވެގންނުވާނެ. އެ ނިޒާމު ޖެހޭނީ 

ކޮންމެވެސް އެހެން ގޮަތކަށް ބަދަލުކުރަން. އަދި މި ޕާޓީ ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި ެވސް މަޞްލަޙަތު ގެއްލި، އަދި ބިމުަގއި 

އުފައްދަިއ، ެއއްބަަޔކު އަނެއް ަބޔަކު ުދވަސް ދުްއާވލައި، މި ނިޒާުމގެ ތެރެއިްނ ހިންގާ ކަމެއް ކަމަށް ވަންޏާ ފަސާދަ

އަޅުަގނުޑ ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ެއއީ ރަނގަުޅ ނިޒާމެްއ ނޫން. އެ ޕާީޓ ނިޒާމު ެވސް ހިނގަންޖެހޭނީ ޤައުމުެގ 

އިެއކީަގއި. މީހުންގެ ފިކުރާިއ ިވސްނުން ފާޅުކުރަންޖެހެނީ އިސްލާްނ ސުލްޙަވެރިކަމާ އެީކގައި. ޤަުއމުގެ އަމަންއަމާންކަމާ 

ދީނުގެ އަސްުލ އުސޫލުަތކުެގ ތެރޭގަިއ. މީހުންގެ އަބުާރއި ިއްއޒަތަށް އަަރިއގަނެގެްނނުވާނެ. މީހުންގެ އަބުރު 

ސިޔާސީ ގޮތަކުން ިވޔަސް،  ކަތިލެިވގެންނުވާނެ. ފަސާދަ ުއފެދޭ ގޮތަށް ވާހަކަދެްއކުމުގެ ުފރުޞަތު އޮެވގެންނުވާނެ. އެއީ 

ކޮންމެ ގޮތަކުން ވިަޔސް. ދީނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ކަންކަން ކުރަންވާނީ. އެހެންކަމަށްވަންާޏ މިހުރިހާ ނިޒާމެއް ވެސް މި 

ރަނގަޅު ނިޒާެމއްެގ ތެރެއިން ހިނގާ ކަމަށް ވަންޏާ ަކއުންސިލުތައް ވެސް ހިނގަްނވީ. މިހާރު މި ވެގެން އުޅޭ ގޮތަީކ 

އަހަރެއްހާ ދުވަުހގެ ތެރޭަގިއ މިކަންކަން މި ެވގެންދިޔަ ގޮތުން ަކއުންސިލުތަކަށް އެަބ  5މެންނަށް މިދިޔަ އަޅުަގނޑު

ޖެހޭ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ެގންނަން. ސަރުކާރުން ނިންމާ ކަންތައްތައް ތަންފީޛުކުރަްނޖެހޭނެ. މަޖުބޫރުވާންޖެހޭނެ. 

ުކޑަކަތީބަުކ  އުޅެނީ އަޅުަގނޑުެމން ކަތީބަކާއި ނީ. މިއް ހިންގާ ަރށެއްަގއި ކަންތައްތަ  އެހެންނޫނިއްޔާ ކިހިނެއްތޯ

ނޑުމެން ރާއްޖެރަށުަގއި ަކން ނުހިނގާތީ. މިހާރުހުރިއިރުގަިއ ކަންހިނގާ ވަރަްށ ވެސް މިހާރު ރަށް ތެރެއަްށ ވެސް ައޅުގަ

 ބުނޭ...އެބަ ގިނަ ރަށްރަށުގެ މީހުން  މަ ވަރަށްދިޔައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުުރޞަތު މިޝު ތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަ ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 އަށް. އިބްރާހީމް ރިޟާ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެ

 ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ  ޝުުކރިއްޔާ .هللاالم على رسول والصالة والس   الحمد هلل. بسم هللا

ދު ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއް 

ނޑު ާތއީދުކޮށްލަން. ޙަޤީޤަތުަގއި ިމ ޤާނޫނު އެންމެ  ފުރަތަމަ އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ފާސްޮކށްގެން ވުޖޫދަށް ައއިއިުރގަިއ ސަރުކާރު ހިްނގަމުން ައއީ ވަނަ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން  17އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން މި ގާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރެއް. ަރީއސް ނަޝީދުގެ ނޫނު ފުރަތަމަ ވުޖޫދަށް ގެނެސްދިނީ. މި ވެރިކަުމގައި ައޅުގަ

ން ޚިދުމަތްތަކެއް ގާތު ދީފަިއވާެނ ރައްޔިތުން ަކއިރިން، ރަްއިޔތުންނާކެއް ކަަށވަރުކޮށްގިނަ ކަންތައްތަ ގާނޫނުން ވަރަށް

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދިފޯރުކޮށްދޭނެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް.  ޚިލާފަށް ވަރަށް ޔައީ އެއާކަމުގެ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ
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ޚިޔާލު  އީ އޭުރެގ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރާކަންތައްތައް އެ ބައެއް ކައުންސިލަރުން އެދޭ  ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކައުންސިލަުރން

ދިޔަ ގެންކުރަމުންބަޖެޓުން ެއްއވެސް އެްއޗެްއ ނުދޭ. ރަްއޔިުތންނަށް ދަތި ،ވާީތވެ ތަފާތުވުން އޮތް ކައުންސިެލއް ކަމުގައި 

ނުޑގެ ދާއިރާ   ނުކުރާ ސަުރކާރަށް ތާއީދުރު އޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ އޭ ގުިޅ، މާފުށީ، ުގރައިދޫަގއި؛ ތަން ފެނިގެންދިޔަ. އަުޅގަ

ރަށުެގ  3އޮތް ކައުންސިލެްއ އަޅުަގނޑުމެންގެ  ޓީ ނުލިބޭ އިދިކޮޅު މެޖޯރިޓީމެޖޯރި ނުވަތަ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާަރށް

ކުރާކަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން މާ ެއއްވެްސ ނިންމުމެއް ތަންފީޛު ވެސް އޮތީ. އެހެންކަމަށްވާީތވެ ަކއުންސިލުން ނިން

ކުރަމުން. ން ކައުންސިލަރުންނަށް ޖެއްސުްނކުރަމުން، އުނދަގޫ އަޅުަގނޑުމެ އިކާރުން ިދޔައީ އޭރުގަ ބޭނުމެއް ނުވޭ. ސަރު

ނޑު ގައަ، ދުމަތްތައް ނުދެމުން. އެހެންވީމާރައްޔިތުންނަށް ދޭންވާ ޚި ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިއަދު ސަރުކާރުްނ ޅުގަ

އެކު އް އެންމެ ފަސޭހަކަމާއި އެންމެ ފުރިހަމަކަމާ ދުމަތްތަވަނީ ރައްޔިތުންނަށް މި ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚި ބޭނުންފުޅު

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަމަތީ ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ. އެގޮުތގެ  ދޭ މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެކި  ން އަުޅގަ

ދުމަތް ގެ ޚިަގޑިއިރަށް ކަރަންޓު  24ކުރަމުންދާ މަންޒަރު. ރަށްަރށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާިއމު ކަންކޮޅުތަުކގައި  އެކި

ތައް ހިކިގެންދާ މަންޒަރު. ފުޅާވެގެންދާ މަންޒަރު. ރަްށރަށުގެ ބަނދަރު ހެދިގެންދާ މަންޒަރު. ރަށްރަށުގެ ިބން

ަގޑިއިރަށް ޚިދުމަްތ ބަދަލުވެގެންދާ މަންޒަރު.  24އްޙީ މަރުކަޒުަތއް ރީތައް ހުޅުިވގެންދާ މަންޒަރު. ޞިޓްލެބޯ

ތަރައްީޤވެގެންާދ  ،ތަންތަނުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާވެގެން  ންދާ މަންޒަރު. އެސްކޫލްތަކުގެ އިމާރާތްތައް މަްއޗަށް އަރަމު

މިއަދު  ފަރާތްތަކުން އެ، ހެންވީމާކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. އެމީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ހަޖަމުމަންޒަރު. 

ައޅުަގނޑުމެން  އިއޭރުގަ ، . އެހެންވީމާންާދ ކަންތައްތަކަށް އިހުތިޖާޖުކުާރނެ. ދެކޮޅުހަދާނެގެއަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުން

އޮތް ސަރުކާރުގެ ތެެރއިން ލިބިގަުތމަށް. އެހެންނަމަވެސް ރައީްސ  ވި ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ހަމަ އޭރުގައިބޭނުންވީ މިދެންނެ

ނޑުމެންނަށް ދިޔައީ ޖެްއސުންކުރަމުން، އުނދަގޫނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން އަ  ކުރަުމން. އާޚިރު ނަތީޖާއަކަށް މި ުޅގަ

ގެްނ އޮތީ ކައުންސިލްގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައި. އޮތްއިުރގަިއ މިސްކިތްތައް ވީރާާނވެ ންނަވާހެން މިސްކިތްތައް ެވސް މިދަ

ނުލާ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ލޮބުވެތި ރައީސް، ަރއީްސ ޒުަތއް މަރާމާތުކޮށްއްޙީ މަރުކަދިޔައިރުަގއި މަރާމާތުކޮށްނުލާ. ޞި

ކުރުމަށް. ތަންތަނުގެ އާބާތުރަފިލުވަިއ ކަންކަން ރަނގަޅު އެ  ،ކަންކަން ޖެހުނީ އެ ޔާމީން ވަޑަިއގެން އަެނއްކާ މި

ނޑުމެންަނށް ފެނިގެންދިޔައީ ައޅުަގނޑުމެންގެއަހަރު 5ވޭތުވެިދޔަ  ރަށްރަށުގެ ހުރި  ދުވަހުެގ ތެރޭގައި އަުޅގަ

އާދެ!  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެޫނންވެސް ސަރުކާުރގެ މުހިއްމު...އަދި  މިސްކިތްތަކާއި ޞިއްޙީ މަރުަކޒުތަކާިއ ސްކޫލްތަކާ 

ދެންނެވި ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުްނ ދޭންވާ ޚިދުމަތްތައް ރައީސް  މި

ނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުން މި  ނަޝީދުގެ ވެިރކަމުަގއި ނުލިބިގެންދިޔަ ތަން. އެހެންނަމަވެްސ މި  ދަންނަވާހެން މިހާރު އަޅުގަ

ދެއްވާފަ. މިސްކިތްތަާކއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަުކގެ ާއބާތުރަފިލުވައި ކަންތައްަތއް ކަްނކަން ފޯރުކޮށްނީ އެވަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދާރަނގަޅުކުރަމުން ޙަޤީޤަތުގައި ސިޓީ ަކއުންސިލް ، ދަނީ. އާދެ! އެހެންވީމާ ތަން އަޅުގަ

ސިޓީެއއްަގއި ހިމެނޭ ރައްޔިތުންނަށް  ށް ވާންޖެހެނީ އެދަކަަގއި ސިީޓ ކައުންސިލުގެ ވެސް މަޤްޞަ އުފެދިގެން ައއިއިރު 
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ފަރާތްތަކުން ދެކޭގޮތުގައި  ފަރާތްތަކުން އައީ، އެ  ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަްއ ފޯރުކޮށްދިނުން. އެހެންނަމަވެސް އެ

. ނުން ދީފައޮތް ގާނޫ ހާ ކަމެއް ކުރުުމގެ ބާރު އެބަސަރުކާރެއް. ތިމަންނަމެން ބޭނުންވާތިމަންނަމެންނަކީ ވަކި 

 ނޫނުއަސާީސގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮތް ކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ކަމަްށ ޤާދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ވެިރއަ 

ތިމަންނަމެން ތިމަންނަމެންނަކީއޭ އެންމެ މަތީ ފަރާތަކީ.  ،ގެ ބޭފުޅުންނަށް ވިސްނެނީހިނދުގައި ވެސް ސިޓީ ކައުްނސިލު

ބޭފުޅުން ކަންތައްތަްއ  ފަހުގެ ނިންމުމޭ. އެފަދަ ގޮތަކަށް އެބޭފުޅުންނަށް ވިސްިނެގން އެ އެންމެ އެއީ ނިންމާ ނިންމުމަކީ

ރީ ފުރިފައި މަގުތަުކެގ ކާނުތައް އެހެ ދިޔައީ. މާލޭގެގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ުކރަމުން ބޭފުޅުން ހިތުހުރިހާ ކުރަމުންދަނީ. އެ

ވާރޭ ވެހިލައިިފއްާޔ ، ފެްނ ނުހިދި އުންސިުލން ކުރި މަސައްކަތަކީ؟ކަ އިނގޭތޯ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ކޮބައިތޯ ސިޓީ

ރު ދުްއވާލެޭވވަރު ުނވޭ. ކާ ންމަގު. ޚާއްޞަކޮްށ އަމީނީދޭ  މާފަންނުކޮޅުން ފެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަ

ޓީ ަކއުންސިލްގެ އެއީ ސި ، ސައިކަލު ުދއްވާެލވޭވަރު ުނޭވ. މީހަކަށް ހިނގާލެވޭވަުރ ނުވޭ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ

އްެވްސ ކަމެއް ނުކުރޭ. އެހެންވީމާ، މިއިން އެ  ބޭފުޅުން؟ ދާއިރުަގއި ކޮަބއިތޯ އެއެތަންމިތަނަށް ުކނިއަޅަމުންޒިންމާތައް. 

ސިޓީ  .ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެކަްނކަމަކީ ސަރުކާރުްނ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކެއްއަޅުަގނޑު ގަ

ނުޑވާލަިއގެން ނަމަވެސް ސަރުކާަރށް ބާރު ލިބިގެން ނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެބަކައުންސިްލގެ ބާރުތަ  ޖެހޭ މި  އް ކަ

 ކަންކަން ކުރަން. ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތް ހޯދައިދޭންޖެހޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާ ތްތެރި މެންބަރު އަުރވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަ ރު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ށް. ޚަލީލަهللا އަބްދު

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދު

ކުރިން  ވަނަ ފުރުޞަތެއް ވެސް ދެްއވީތީ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ހަމަދެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑަށް 

ނޑު އެ  ޅުަގނޑު ެދއްކި ވާހަކައާ އަ އްޖޭަގއި ލާނަްނ އިނގޭތޯ. ިދވެހިރާއްެޗއް ދަންނަވައިހަމަ ގުޅުވާަލއިގެން އަުޅގަ

އެ މަނިކުފާނު ، ގެ ތެރެއިންނު ހިންގަން ގެންގުުޅއްވި ނިޒާމު މަނިކުފާ އެ ،ެގ ތެރެއިންރައީސް މައުމޫންގެ ނިޒާމު

 ކުރުމަށް ޓަކައި އެ ރެިވގެންދާނެ  ރާއްޖެ ލާމަރުކަޒީަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުއަޅު ހިންގަން ގެންގުުޅްއވި ނިޒާމުެގ ތެރެއިން

ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި  މު އެއްމަނިކުފާނު ކުރައްވަމުންގެްނދެވި މަސައްކަތްޕުޅު. ޭއެގތެރެއިން އެންމެ މުހިއް

ވެްސ  ަކިއ ކޮންމެ އަތޮޅެްއަގއިރުމަށް ޓަކުންދާނެ ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ލާމަރުކަޒީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރިވގެ

ވިލަރެސްކުރުމަށް ޓަަކއި ބާރުތައް އަޮތޅު ތަޢުލީމީ  އެ އަތޮުޅގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު، ކުރެވިތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒެއް ާޤިއމުއަ

އްދުތަަކކަްށ ްނގެ ތެޭރގައި ވެްސ ރާއްޖެ ސަރަހަިއތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ެއޑިޔުކޭޝައަިދ ޭއގެ، މަރުކަޒަށް ދެވި 
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ންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. އަދި އޭެގއިތުރުން ޞިއްީޙ ނިޒާމު ތަން އަޅުަގނުޑމެ ހާލައިގެން މަސަްއކަތްތަެކއް ކުރެވެމުންދިޔަބަ

ކުެރިވގެންދިޔަ ތަކެއް ޤާއިމުއްދީ ހޮސްޕިަޓލްސަރަހައްދަކަށް ރާއްޖެ ބަހާލަިއ، އަތޮޅު ސަރަހަ 7ކުރުމަށް ޓަަކއި ލާމަރުކަޒީ

ނޑުމެ  މަނިކުފާނު  އަދި އެ ،ރައީސް މައުމޫްނގެ ަސރުކާރު، ނަށް ފެނިގެންދިޔަ. އެހެންީވމާންމަންޒަރު ވެސް އަުޅގަ

ވުރެ ވަކިން ބޮޑަށް ރާއްޖެ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގަން ބޭނުންވާ  ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ިމ ސަރުކާރަށް

 ދިޔައީ އެ ނޑުެމންނަށް ފެނިގެންަގއި އަުޅގަދިވެހިރާއްޖެއަކަްށ. މިހާހިސާބަށް އައިއިރު މި ސަރުކާރެއް ނާންނާނެ 

ނޑުމެންނަށް މިހާހިސާބަށް އަިއއިުރގަިއ އަ ނޑުެމންނަށް ފެނިގެންދޭ ޚާއްޞަމަންޒަރު. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. އަުޅގަ  ުޅގަ

ސިޓީ ަކއުންސިލުން ވެްސ  2ިސޓީ ަކއުންސިލެއް.  2ޮއތީ ވަގުތު  ާރއްޖޭަގއި މި ތެްއގަިއ ސިޓީ ކައުންސިލްަތކުން؛ގޮ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަ  ހަރުކޮށް މަސައްކަތްަތކެއް ކުރަމުްނގެންދާވަރަށް ބޯ ދޭ. ބޯހަރުކޮށޭ އަޅުަގނުޑ  ތަން އަުޅގަ

އަދި ބައެއް އެހެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް  ،މީގެ ކުރިން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލި ފަދަިއން ،މިދަންނަވަނީ

ނޑު  މު ކަމަކީ ހުރިހާ ދައުލަެތއްަގިއ އެންމެ މުހިއްޔުނިޓަރީ ވާހަކަފުުޅގައި ފާހަަގކުރެްއވި ަފދައިން  ކަމެްއގެ ެވސް މަިއގަ

ނޑުމެންަނށް  އަންނަނީ ސެންޓްރަލް ސަރުކާރަށް. ނޫނިއްޔާ މައި ސަރުކާރަށް މި ޒިންމާތަކެއް މި އަންނަނީ. އަޅުގަ

އުމުތަކުެގ ެގ ބައެއް އެހެން ޤަރާތުން ދުނިޔޭގެ ފަން މާލޭގެ ސިޓީ ަކއުންސިލުފެނިގެންދިޔަ މީގެ ކުޑަ ދުވަްސކޮޅެއް ކުރި

އަދި އޭެގއިތުރުްނ ، ކުރެވިޔާ ޕްޮރވިންސް ަކއުްނސިލްތަކާ ުގޅުންތަކެްއ ބަދަހިސިޓީ ަކއުންސިލްތަކާިއ ނޫނިއް

ިދ ދައުލަްތ އަައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. ތަކެްއަގއި ޮސއިކުެރވިގެންދިަޔ މަންޒަރު އެގްރިމެންޓުތަެކއްަގއި އެމް.އޯ.ޔޫ

ތަކުަގއި ޮސއިކުރަމުންދާ ަމންޒަރު ެވސް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ފެނިގެންދިޔަ. މިއިން ގޮތަށް އެގްރިމެންޓު  ވާމާޒިން

އެްއވެސް ކަމަކީ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން 

ނޫނިއްާޔ ފައިސާގެ ގޮތުން ބުރަެއއް  ،އެއް ފައިނޭްނޝަލް ބާޑުން ކެއް ނޫން. އަދިކުރެިވގެންދިޔަ ކަންަތްއތައެޕްރޫވް 

ެއގްރިމެންޓް  ،ކުރެވިގެންާދއިރު ވެސް އްޔިތުން އުުފލަންޖެހޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން، މައި ސަުރކާުރން ދިވެހި ރަ

ޔާސަތުތަްއ ސި ،ކުރެިވގެންދަނީ މައި ސަރުކާރުގެ ފައިނޭންޝަލް ކެޕޭސިޓީގެންދާއިުރގައި ެވސް ެއގްރިމެންޓުކުރެވި 

ންެޓއް ސިޓީ އެ އެގްރިމެ ނިގެންދާ ޮގތެއްގެ މަތީން. ވިސްނާބައްަލާވ!ބެލުމަށްފަހުއެއް ނޫން. އެ ކައުންސިލުތަކަށް ފެ

ހު ވަގުތުގައި އެ ހުރިހާ ފަ ވާނެ ގޮތް. އެފަރާތަކުން ކޯޓަށް ގޮސް އެންމެ ދެން ،ނުކޮށްފި ނަމަކައުންސިލުން ެއވޯޑު

ދައްކަން މި  ަޚޒާނާގެ ތެރެިއން މި ފައިސާ ހެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން. ދިވެިހ ރައްޔިތުންގެމާތަކެއް އުފުލަން މި ޖެޒިން

ނޑުމެން ހަޤީޤަތުަގއި ޔުިނޓަޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، މީ އަ ރީ ދައުލަތެްއގެ ގޮުތގައި އޮންނައިރުަގއި މި ސިފަތަްއ ުޅގަ

ނޑަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެ އޮެވގެންވާނެ ސިފަތަކެއް  ނޑުމެން ދާންޖެހޭނީ ވޭ. އެހެންގެ ޮގތުގައި އަުޅގަ ނޫނިއްާޔ އަުޅގަ

ރެވިދާނެ. ފެޑަރަލް ނިޒާމަކާ ދިމާލަކަށް. ފެޑަރަލް ނިޒާމެއްަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަްނތައް ެއގޮތަށް ކު

 ،ނޫނުއަސާީސ ލިޔެފަިއ އޮތް ކަމުަގއި ވަނީ ވިްއޔާތުގަިއ ޤާީރ ދަުއލަތެއްގެ މާނަ، ނޫނިއްާޔ ެއގޮ އެހެންނަމަވެސް ޔުނިޓަ

ގޮތެްއގައި ިދވެހި ަރއްޔިތުންެގ ބޮލުަގއި މިކަހަލަ  ކުރެިވ، ޚާއްޞަމައި ސަރުކާރާ މަޝްވަރާ ހުރިހާ ކަމެއް ވެްސ 
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ކަންތަކަކީ ކުރެިވގެްނވާނެ  މާތަކެއް ެއޅޭ ކަމަށް ަވންޏާ މައި ސަރުކާރާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި ނޫނީ އެ ޒިން

ނޑުމެންނަ ދޭ ެދންމެއަކު ައއްުޑ އަތޮޅަްށ  ށް ައޑުިއވިގެން އެބަކަންތަކެއް ނޫން. މިހާރުެވސް އަުޅގަ

ތަެކއްަގއި، ންސިުލގެ ފަރާތުން އެގްރިމެންޓުައއްޑޫ ަކއު ،ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެްނބަރަކު ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން 

ނޑުމެންނަްށ އްަގއި ސޮިއކުރުމުެގ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށް އަޓުތަކެވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް އެގްރިމެން ޅުގަ

އްޔާ ނޫނިްއޔާ އެ ަމސައްކަތް ނަގާ ފަރާތުން އެ ދޭ. އަދި އެ ެއގްރިމެންޓް އެޯވޑުުނކުރެިވއްޖެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން އެބަ

ދައުލަުތގެ މަްއަޗށް ނޫނިއްޔާ ދިވެހި ަރޔިތުންެގ ފައިސާއިން ޮބޑު އަދަެދއް  ،މަސައްކަތް ވަކިކުެރިވއްޖެ ކަަމށް ވާނަމަ

ކަހަލަ  ފަރާތަކަށް ދޭ ަގއި، ނޫނިްއޔާ އެހެން ކޮންެމވެސް ގޮަތކުން އަހަރުތަކަށް ބަހާލަިއެގން އެޖޫރިމަނާގެ ގޮތު

 ތަކެްއގެ ގޮުތަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެމުން މިހިގެން ކުރެިވގެންދާ ެއގްރިމެންޓުއިންތިޒާމުތަެކއް ހަމަޖެ

ެވސް ކުރެވިގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. ބޯހަރުވެއްޖެ ކަމުގައި ވަީނ ގޮަތކަށްމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ެއއްކަންކަ ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި

ނޑުމެން ަބއެްއ ފަހަރަށް އަޅުަގނޑުމެން ދަރިުފޅުގެ ކަންފަތުަގއި ވެސް ހިާފ ހިސާބަށް ބަެއއް ފަހަރަށް  ވިްއޔާ އަުޅގަ

ނޑަށް ގަ އެބަ އަްށ ކަންފަތުގައި ހިފާ ދަރަޖަ އޮތީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިުލގެ ކުރެވޭ ގޮތުން މިހާރު މިބޫލުދޭ. އަުޅގަ

 ދިަޔއިރު އެަތއް ސަތޭކަ މުަވއްޒަފުންނެއް އެމާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ ބަދަލުވެގެން .ނެަގިއ ތިބޭގޮއްަސ. މުަވއްޒަފުން އެތާ 

 ..ން.ތަނަށް ބަދަލުވެގެންދިޔަ. މިހާރުވެސް އެ ުމވަްއޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރުޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއް

 ށް.މޫސާމަނިކަ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާމަނިކު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ނޫނުއަސާީސަގއި . ރާއްޖޭގެ ޤާމަރުޙަބާ ދަންނަވަން ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަޖިލީހުގެ ދައުރުގެ ފެށުމަށް

އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ގެނައި ބަދަލުތަުކގެ ތެޭރގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުން ކަންކަން ކުރުމުެގ 

ނޑު ނޑައެީޅ، އެީއ ދައުލަްތ ޤާއަސާސްތަެކއް އަުޅގަ  ބާރުގެ  3ކުެރވުނީ ޮގތުން ބައި ނޫނުއަސާީސގައި ބުނާ މެްނ ކަ

ހެދުމުެގ ން ހިންގުމުގެ ބާރާ އަދި ގާނޫނުއިމުކުރުމުގެ ބާރާއި ވެިރކަނޭ ގޮތަށް. އެީއ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާމައްޗަށް ހިމެ

ބާރު އެބަ އުޅޭ. އެއް ބާރަކީ އެއީ މީިޑއާެގ  5އަދި  ،ާބރު 4ބާރާ. އެކަމު މިއަދު މި އިވޭ އަޑުތަކަށް ބަާލއިރުަގއި 

 ލުމާއި މީހެއްގެ ޖިސްމާއި ނަފުސު މީހެއްގެ އަބުރު ކަތި މީޑިާއއަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް؛ މީހުން ބާރު. އެއީ އެ

މީޑިާއގައި މީހެްއގެ މުިޅ ޒިންދަގީދާވަުރގެ ކަންަތއްތަްއ ކޮށްލުމުގެ ބާރު  މާއި މީހެއްގެ އަްތމައްޗަށް މުޅި؛ހަލާކުކޮށްލު

ކުރުން. ތީ ލާމަރުކަޒު އޮ އަނެއް ބާެރއްެގ ގޮުތަގިއ މި ލިޔެަފއި އޮތް ގޮްތތޯ؟ ނޫނުައސާސީަގއިއެބަ ގެްނގުޅޭ. ެއއީ ޤާ
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ޓީއެއްގެ މެންބަރަުކ އަޅުަގނޑުމެން ޑިމޮކްަރސީ ަގބޫލުކޮށްގެން ތިބިްއޔާ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް، ޮކންމެ ޕާ

ބާުރގެ ަމއްަޗށް. އަނެްއ ބާރުތަކަީކ ެއއީ  3ދަނީ  ކުރަންޖެހޭނެ ޙަީޤޤަތަކީ ޑިމޮކްރަީސެއއް ބަިއެވެގން މިވެސް ގަބޫލު

ދާރީ ހިންގުންތަކެއް. ކުރީ އިބާރުތަކެއް. ެއގޮތުން ލާމަރުކަޒު މަސްހުނިވެފައިވާ  ،ގެ ތެޭރގައި ލާމެހިވަކި ބާރުތަެކއް

ފެޑަރަލް ކުރުމުން އޭތި ޖެ ޔުނިޓަރީ ދައުލަތެްއގައި އޮްތއޮތުން ލާމަރުކަޒީކުރީައކީ ފަހަރެއްަގިއ ވެސް ރާއްލާމަރުކަޒު

ކަމަކު ވާހަަކތައް މި އަޑުިއވެނީ ެއގޮތަށް. އަޅުަގނޑު ކުޑަުކޑަ މިސާލެއް ދައުލަތަކަށް ބަދަލުވެގެންދާ ޮގތަކަށެއް ނޫން. އެ

ދަންނަވައިލާނަން. ޤާނޫނުއަާސސީއާިއ ގާނޫުނއަސާސީ ހިާމޔަތްކުރުމުގެ ނަުމގައި އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން ވެސް 

ނުވަތަ މި ދައުލަތް ބަޔަކު  މަސައްކަތް އެބަ ކުރަމު. އެެހންކަމަށްވާނަމަ މި ދައުލަތް ބަޔަކު މީހުންނަށް ވިއްކާލެިވ،

މީހުންނަށް އެހެން ބަޔަކަށް ދެވި، ައޅުަގނޑު ނިސްބަތްވާ ިމ މާލެއަކީ ވަކި ބަެއްއގެ ތަނެއްގެ ގޮތުަގއި، ވަކި ބަަޔކު 

ބޭނުންވާ ގޮަތކަށް ދެވޭެނ ތަނަކަށް ވުމަީކ ައޅުަގނުޑގެ ެވސް ދާއިރާ ގަބޫލުކުރާ ކަމެްއ ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

އެ ާދއިރާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ހުޅުމާލޭގެ ދާއިރާއަކީ މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް އާބާދުެވގެން އަންނަ ދާއިރާ.  އަޅުަގނޑު

ދުވާލެއް ނުދޭ ހުޅުމާލޭގެ ފެރީގެ މައްސަލަިއަގއި ރައްޔިުތން އެކަމާ ޝަކުވާނުކުރާ. ުދވާލެއް ނުދޭ ހުޅުމާލޭ ބަހުގެ 

ނަޑކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ  މައްސަލަިއގައި ޝަުކވާނުކުރާ. ރައްޔިތުން ެއވަރަށް ޝަކުާވކުރަމުންގެންދާއިރު އަުޅގަ

ގާނޫނުހަދަން ހުންނަ މީހާ. ސިޓީ ހިންގުމަށް ޓަކައި ސިޓީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލެއް އެބަ ޮއވޭ. ެއ 

ަކުއންސިލުގައި. އެހެންވީާމ، މި  ފަރާތުން އެކަން އަުޑއަހަނީ ިކހާވަރަކަށްތޯ. ދާއިާރއަށް މެްނބަރަކު އެބަ ހުރޭ ސިޓީ

ނުޑގެ ވާހަކަައކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ވެސް އަދި ސަރުކާރުން  ހައްތަހާވެސް ދަްއކަން ހުރި ވާހަކަ. ެއކަމު އަުޅގަ

ވެސް ވިސްާނވަަޑއިގަންަނވަންވީ ަކއުންސިލު ގޯްސވީމަ ކައުންސިުލ ުއވައިލާަފއި، ޤާނޫނުއަސާސީ ގޯްސވީަމ 

ަބއިންދާފައި، މީހާ ޯގސްވީމަ މީހާ މަރައިލާފައި އެ އުސޫލަށް ވުރެ ޮބޑަށް ސަރުކާުރގެ ބާރުވެިރކަާމ  ޤާނޫނުއަސާސީ އުލު

އެީކގައި ކައުންސިލުަތއް ހިންގަން ތިބި މީހުންނަށް ގާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުުމގެ ބާުރ ސަރުކާރުން ގެްނގުޅުމަީކ 

ންނެވުމެއް. އެކަން އެގޮަތށް ކުރެވެންޖެހޭނެ. ައްއޫޑ އަޅުަގނުޑ މިއަދު ރަީއސް ާޔމީނަށް ދަންނަވާ ވަރަށް ބޮުޑ ދެ

ނުޑ ވެްސ ބޭނުންވޭ އިނގޭތޯ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރެގ  ކައުންސިލު ވިޔަސް އަދި ާމލޭ ކައުންސިލު ވިޔަސް. އަުޅގަ

ނޑު ޭބނުން މީހަކަށް ގޯތި ވެސް  އެ ރައީސަކަށް ވެސް ވާން. މުިޅ އެ އޮތް ޮބޑު ބިން ހިއްާކ ނިމިގެންދާއިރު އަުޅގަ

ނޑަީކ އެބައި ވަރަށް ބޮޑު މީހެއް.  ނޑު ބޭނުންޭވ. އަުޅގަ ތަނުން ބަހަން ބޭނުންވޭ. ހަމަ ބޭނުންވޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަ

އެހެންވެގެންނޫންތޯ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ވެރިަކމަށް ކުރިމަތިލާ ވާހަކަ ވެްސ ދައްކަިއގެން މި އުޅެނީ. 

ނޑު މެންބަރު ކަމަށް ވާތީ  ވެރިކަންކުރާހިްތވާތީ. އެހެންީވމާ، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ ވަކިކޮށްލާަފއި ެއއީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަްށ އެ ަބއި. ދެން އަޅުަގނުޑ ބޭނުންވާ ަބޔަާކިއ ޢާއިލާެގ މީހުންނަށް އެ ަތނުން ގެދޮރުދީ، އެ އުސޫލަށް 

ނޑުމެންގެ ރާއްޖެ ބަދަލުެވގެން ެއ ދަނީ މުޅިން އެހެން އެްއޗަކަށް . މުޅިން އެހެން ގޮަތކަށް. އެީއ ވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުެގ ދާއިާރއަށް  ނޑުމެން ޑިމޮކްރަީސ ދަންނަންޖެހޭ. ޑިމޮކްރަސީ، އަުޅގަ ޑިމޮކްރަސީެގ އުސޫެލއް ނޫްނ. އަުޅގަ
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ނެޑްއގެ މަްއޗަށް ފައިާބތާ ކިތައް އަހަރު ވެއްޖެތޯ؟  ނިސްބަތްވާ ހުޅުލެއިން މާެލައށް އަންނަ މީހުން ދެ ފޫޓުެގ ތޮށިގަ

ރައީްސ ބައްަލަވއިލަްއވާ! ކިތަންމެ ބޮުޑ އޮަޕރޭޝަނެއް ކޮްށގެން، އުކުުޅަވޅުން ނައްޓަިއގެން ގޮްއސަ  އިްއޒަތްތެރި

އޮންނަ މީހާ ވެްސ ައއިސް ުކޑަެއއްެގ ކޮުޅަގއި ހިފާފައި ާވރޭ ވެހެންޏާ ވާޭރަގއި، ދެން އެހެން ކަމެްއ ވަންޏާ އެހެން 

ނޑެްއގެ މައްޗަށް ފައިބަ ނުޑގެ ދާއިާރގެ ކަމެއްަގއި. ދެ ފޫޓު ތޮށިގަ ނީ. ެއއީ ޓާމިނަލް. އެކަމަކު މިކަމެއް އަުޅގަ

 6އަހަރާއި  5މީހުންނަށް ވެސް ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވެސް ސަރުކާރަށް ެވސް އާދޭސްކުރަމުން ދުވާތާ މިއަދަށް މިހާރު 

ށް ސިޓީ މަސް. އެހެންވީމާ، ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޙަޤީޤީ ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ ސިޔާސީ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމަ

ކައުންސިލުތަްއ އޮތުންތޯ، ނޫނިއްޔާ ަރއްޔިތުންނާ ގުިޅގެން ޚިދުމަތްދިނުންތޯ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޑިމޮކްަރީސ 

ބަދަލުވެގެން ައއި ައއުމުގެ ެތރޭގައި ކަންކަން މިހިރީ ކޮންމެ މީހަކަށް، ސިޔާސީ ޕާޓީވީަމ ސިޔާސީ ޕާޓީ ހިންގާ މީހާ 

ނޑުމެން ނިކުމެ ގޮވީ ތި އޮތީ ބާޣީންނޭ. މިއަދު އެ އެއީ ޕާޓީގެ ވެރިމީހާ. އިހަށް ދުވަހު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ައޅުގަ

މީހުން ކިހިލިޖަހައިގެން އެ މީހުން މިއަދު ކުއްލިއަކަށް އެމީހުން އެންމެން އޮފުވެ، ރަނަގޅުވެ، ހުރިހާ ކަމެއް ނިމި 

ަކއުންސިލަްށ ބަދަލުވީމަ މިއަދު ސިޓީ  އެކަން ެވސް ނިމުނީ. އެހެންމީހުން އޭގައި ގޯްސެވގެްނދިޔައީ. ސިޓީ

ކައުންސިުލގެ ބާރު އޮީތ އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ކަމަށް ވަންޏާ އެމް.ޑީ.ޕީ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް އެ ަކއުންސިލުން ެއކަމާ ނުގަބޫލު. 

ީއ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤަކީ އޮތް އެްއޗެއް ނޫން. މާދަމާ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ބާރު ލިބުނީމަ ޕީ.ޕީ.އެމުަގއި ެއކަން އޮތީ. އެ

ނޑުމެން ިމ ތަނުން ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދި އުސޫލާ ެއއްގޮތަށް އެކަން  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮތް ގޮެތއް ނޫން. އަުޅގަ

ގެންދެވޭ ކަމަށް ވަނީ ިވއްޔާ ޔުނިޓަރީ ދައުލަތެްއަގއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަްއޗަށް އޮންނާނެ ޤާނޫނީ ވާޖިބުތަކެްއ 

އެކަންކަން ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަްނ  ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްަތއް ކޮށްދޭން.

ނޑުމެން އެންެމ  ކުރުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މަްއޗަށް އޮތް ވާޖިބެއް. ެއކަންކަން ނުކުރީމަ ެއކަމުގެ ޝަކުވާ އަުޅގަ

ތްނުދެވިއްޖެއްާޔ އެކަމުގެ ބާރުވެރިކަން އޮްތ ފަހު ވަގުތު ކުރަނީއަކީ ކައުްނސިލަކަށް ވެސް ނޫން. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަ 

ފަރާތަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ކަމަށް ވަންޏާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެ ޝަުކވާ ކުާރނެ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރަްށ 

ށްލާ އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން ކައުްނސިލުތަކާ ވާހަކަަދއްަކއިގެން ކައުންސިލުތައް ބާުރވެރިކޮްށެގން، ގާނޫނު ބަދަލުނުކޮ

އެއަްށވުރެ ރަނގަޅު ގޮތެްއަގިއ ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލުގައި ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދެވޭނެ ގޮތަކަށް ެއކަންކަން 

ބާރެއް ނޯވޭ. ައޅުަގނޑު  5އޮތުން. ޑިމޮކްރެީސގެ ވާހަކަ ދައްކަވާ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަން އޮތީ ޑިމޮކްރެީސއެްއގެ 

ބާރު. ދެން އޮންނަނީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކަގއި މަސައްކަތްކުރަން. އެހެންވީމާ،  3 ދަންނަ ޑިމޮކްރެސީގެ އޮންަނނީ

 5މީޑިއާގެ ބާރާއި ލޯކަލް ަކއުްނސިލުތަކަކީ ވަކި ަދއުލަތެއް ަކމަށް ހަދައިފި ކަމަށް ވަނީ ވިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖެ އެ އޮތީ 

ނޑުގެ ދާއިާރއަށް، މާލޭ ސިޓީ  ބަޔަށް ބައިވެފަ. މިގޮތަށް މިަކން ކުރުމަކީ އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރާ ކަމަށް ނުވާތީވެ އަުޅގަ

ނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއާޔ  ކައުންސިލުން ވީހާވެސް ޮބަޑށް އަޅާލުމަށް ޮގވާލަމުން އަުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަހުސްގައި ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަްނ އެދިވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއި މި ނިމުނީ. ފަހުބަސް އިްއެވވުމުގެ ފުުރޞަތު ވަނީ ދޫކޮށްަލްއވާފަ. 

ަގއި އެ  1:30އީ އެހެންކަމުން، ދެން މި ބިލާ ގުިޅގެން އޮންނާނީ ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު ނެގުން. އެ

ނޑުމެން ުކރިއަށްގެންދާނީ. އާދެ! ެއ މަސައްކަތަީކ އެޖެންާޑ ައއިޓަުމ  ގެ މަސަްއކަތް. މިހާރު 8މަސައްކަތް އަުޅގަ

ނޑު ދެން އިްއޒަތްތެިރ 7އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ނިންމާލެވުނީ އެޖެންާޑ ައއިޓަމު  ެގ މެސައްކަތް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ވޯޓަށް ެއހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަްށ އެހުމުގެ މަަސއްކަަތއިގެްނ ، 8ނީ ެއޖެންޑާ އަިއޓަމު މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރާ

 .عليكم المس  والަގއި. 1:30ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް. އާދެ! އެއީ 

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  12:21ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.8

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަްށ ، 8މިއަދު މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަްށެގންދަން ކަމަށް. އާދެ! އެއީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު . عليكم المس  لا

ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީ  އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓު ނެގުމުގެ ުކރިން

ދުވަުހގެ މަސަްއކަތްަތކުގެ ތެރޭން ޯވޓުން ނިންމާ  ،8.1ކަށްފަހު( އެޖެންޑާ ައއިޓަުމ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުޮކޅަ

. މިއަދު ެއ ކަމަށް ގެންދަންައއިޓަމުގެ މަަސއްކަތް ކުިރއަށް  ހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަންަކމަށް ވޯޓަށް އެހުން. އެ

އައިޓަުމގެ ދަށުން ވޯޓަށް ދަްނނަވާލަންވެފައި ވަނީ އެއް ަމްއސަލަ. އެީއ ބިލެއް ބަލަިއގަުތމުގެ މައްސަލަ. އިްއޒަތްތެރި 

ނަވާލަން ވޯޓަށް ދަންއަުރވަން. ށްލަދެއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްކޮޗެކު  ރަނަގޅަށް ންބަރުން ވެސް ކާުޑކޮޅުތައްހުރިހާ މެ

 ،2010/7ކަމަށް. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު 

ބިލު މަޖިލީހުން  ގެނައުުމގެ އިޞްލާޙުނޫނަށް ގާދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ާދއިރާަތއް ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުްނ ހިންގުމުގެ 

 ރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. ބަލައިގަތުމާ މެދު އިްއޒަތްތެ

  

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  .ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 50    ޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާ

 33    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 15    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   48     :ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 25      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 48        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 85ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  މި

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 33. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 50ގެ އަދަދު؛ ތިއްބެވި މެންބަރުން

. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭުނންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގަިއ 15މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .48. ޖުމްލަ؛ 25ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސްުވމަށް 48ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

، 2010/7ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ޤާނޫނު 

 ބިލު މަޖިލީހުން  އިޞްލާޙުގެނައުމުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް 

ނޑައަޅަން. ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ ބަލައިގަތުމަށް ފާސްެވއްޖެ. މި  އަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަުމގައި ކަ

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިގަ  9:00ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2015ޖޫން  8ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ 
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