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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! މިއަުދގެ ޖަލްސާ ފަަށންބެލިއިރު ކޯރަމް ހަމަނުވާީތ ޖަލްސާ، ކޯރަމް ރަނގަބީުލޖެހުމުން ވެސް މި ަވގުތު 

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އެހެންކަމުން ަގސްތުކުރަނީ ޖަލްސާ ފެށުން ފަސްކުރުމަށް.  88މާލަމުގައި ވަަޑއިގެން ިތއްެބީވ 

 ގަިއ.9::9ފަށާނީ  ދެން ޖަލްސާ

 

  ދުޢާ .8

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. 22ވީ ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްބެ  މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .:

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2023/2/9/މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ ަނންބަރަކީ އޖ -8.:

 :298ަޔއުމިއްާޔ. ެއއީ  ޖަލްާސގެ 2އަށް  5/:298އިން  4/:298ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަމްބަރު  -2.:

ޖަލްސާގެ ޔައުިމއްޔާ. މި ޖަލްސާެގ  2ަވނަ  ޖަލްސާ އަށް،  5ވަނަ ޖަލްސާ އާއި  4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 

ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ެވބްސައިޓުަގއި ޝާޢުުއކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިނުވާީތ 

ގެ މަތިން މި ޔައުމިއްޔާަތކަކީ މަިޖލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުުކރާ ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމަށް ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތު 

 ނިންމައިފިން.
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 ެކވުން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެއް ރި

 22، :298 މާރޗް 29. ރިޔާސަތުން އަްނގާ އެންގުން. ކޮމިޓީތަުކގެ ބައްދަުލވުންތައް. 4ނަންބަރު  އެޖެންޑާ -4.8

 29ގަިއ ބޭްއވުނު ކޮމިީޓތަކާއި އެ ކޮމިޓީތަުކަގއި ހޭދަިވ ވަގުުތ އިޢުލާންކުރުން. :298މާރޗް  24އަދި ، :298މާރޗް 

ކޮމިޓީ އެްއގެ ބައްދަލުވުން ބޭްއވިފަިއވޭ.  6އާ ދެމެދު 4:85އިން ހަވީރު  5::9ވީ ބުދަ ދުވަހު ހެދުނު  :298މާރޗް 

މާރްޗ  22މިނެޓު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަުކގައި މެންބަރުން ހޭދަކޮށްފައިވޭ.  5ިޑއިރާއި ގަ 6މިގޮތުން އެ ދުވަހު ޖުމްލަ 

ކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުްނ ބޭއްވިފަިއވޭ. ިމގޮތުން އެ  8އަށް 5::85އިން   85:95ވީ ހުކުރު ުދވަހު މެންދުރުފަހު  :298

ނޑު  2:59ދުވަހު މެންދުރުފަހު  ވީ އާދީއްތަ :298މާރޗް  24މިނެޓު ހޭދަކުރައްވާަފއިވޭ.  49ކޮމިޓީގައި  އިން ރޭގަ

މިނެޓު ކޮމިޓީެގ  29ގަޑިިއރާއި  8ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބޭްއވިަފއިވޭ. މިގޮތުން ޖުމްލަ  2އާ ދެމެދު 89:85

 ބައްދަލުވުންތަުކގައި މެންބަރުްނ ހޭދަކުރައްވާފަިއވޭ. 

ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަްބކޮމިޓީ. 9::9އިވާ ގޮތް. އްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފަމިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަ -4.2

ަގއި ޤަުއމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ ާއިއ 88:85ގައި ސަރުކާރު މަްސޫއލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ. 89:45

ަގއި 84:99މިޓީ. ަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭގޭ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ހޮއްެވވި ކ9ޮ::82އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ. 

 މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ.

 

 . ސުވާލު 5

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާކަންކަން 6

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު 7

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 8

 

 ްއެކވުން:ވާހަކަދެރިޔާސަތުން 

 ގައި މިއަދު މަަސއްކަެތއް ނެތް.8ދި އަ 7، 6، 5ނަންބަރު  ޑާއެޖެން

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  9.8ބަހުސް.  . އިބްިތދާޢ9ީޑާ ނަންބަރު އެޖެން

ސީ ާއއި ެއއާ ުގޅޭ އެހެން ކުށްތަކުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަތަމަ ކިޔުން ޤާސިމު އިބްރާހީމު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ޕައިރަ

ވަނަ  9:ވަނަ ދައުރުގެ  :ވަނަ އަހަރުގެ  2982ވަނަ ދުވަހު ބޭްއވުނު  2982ޑިސެމްަބރ  26އިްއވާފައި ވާނީ 

. ބަރު ޤާސިމު އިބްރާހީމު ތްތެރި މެންގިލީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަނދެްއވާނީ މާމިބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި . މިޖަލްސާގަ

 އަުރވަން. މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ޢިއްޒަތްތެރި

  

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމު އިބްރާހީމުމާ

ގުޭޅ އެހެނިހެން ުކށްތަކުގެ ބިލު ސަުރކާރުން  ާއިއ އެއާ `. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ަޕއިރަސީ

ނޑު މިއްސެވުމާ ގުިޅގެހުށަހަޅުއްވަން ހަމަޖެ ދަންނަވާލަނީ ބިލު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ސަބަބުތައް. ސަރުކާރުްނ  ން އަުޅގަ

ނުޑގެ ސަރަހައްދުަގއްޔާ  ބިލު ހުށާހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ މި ނުޑގަިއ ޕައިރަސީދިވެހިރާއްޖޭހޭގެ ކަ އެާއއި ގުޭޅ  އާއި އި ކަ

ނޑައެޅުުމގެ އުސޫ ނޑު ބަޔާންކުރުމެވެލުތަްއ އެހެން ކުށްތައް ހުއްޓުވުމާއި ައދަބު ކަ ގަިއ . ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނޭ އިންޑިއާ ކަ

އާިއ  ެވސް ކުރިމަތިވެަފއި ވާތީ އަށް ުމގެ އުނދަގޫތައް ިދވެހިރާއްޖެވާީތ ާއއި އެކަ ެވފައިޕައިރަސީެގ ކަންތަްއ އިތުރު 

ދަ ތީ. އެހެންނަމަވެސް މިފަދާމަށް ތުހުމަތުވެަފއި ވާތީ އާއި އެކަްނ ރާއްޭޖގެ ސަރަަހއްދުން ފެންނަމުންކަ ޕައިރަސީ

ނެޑއް ނެތުމުން ރާއްޖޭގައި ޕަ ކުރާނޭ ޤާނޫނީ އޮމީހުންނާ މެދު ޢަމަލު ގުޅޭ އެހެން ކުށްތަަކކީ  ާއއި އެއާ އިރަސީނިގަ

ާރއްޖޭަގއި ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުށްތަކެްއ އެފަދަ ކުށްތަކަކީ ދިވެހި، ކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުށްތަކެއް

ނޑައަަޅއި ކަމަށް ދިނުމުެގ ނިޒާމެްއ ކަށް އަދަބުޕައިަރސީެގ ކުށްތަ ތައް ަކނޑަައޅަިއ، އެފަދަ ކުށްތަކަށް ދޭނެ އަދަބު ،ކަ

ދެންނެވި  މި އެ މާއްދާތަކުަގއިމާއްދާގެ މަްއޗަށް.  29ބިލު އެކުލެވިގެންަވނީ  ރޭވުމަކީ މި ބިލުގެ މަޤްޞަދެވެ. އާދެ! މި

ރާއްޖޭގެ ލޮބިވެތި ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުގެ  ،ކުރަްއވައި މެދު ބަހުސް ބިލާ  އެދެނީ މި ބައިތައް ހިމެނިފައިވާނެ. އަުޅަގނޑު

އެަފދަ ކުށްތައް ކުރާ މީހުންނަށް  ބެމުންދާ އުނދަގުލާއި ނުރައްކާތެރިކަމުން ސަާލމަތްވުމަށް ޓަކައި. އާދެ!ސަބަބުން ލި

ނޑަެއޅުމުގެ އު ނެ އަދަބުތަކާ އަދި އެކަން ހިންގާނެ ގޮތްތަކެއްދޭ ސޫލުތަެކއް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ކަ

 އްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. ަވއި، ނިންމައިެދްއވުން އެދި މި ބިލު ހުށަހަޅަން. ވަފާސްކޮށްދެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފަށަން. ފުރަގަޑިއިުރގެ ބަހު 8ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާހިސާބުން ޝުކުރިއްޔާ ޢި ތަމަ ސްގެ ަވގުުތ އަޅުގަ

 މަށް. މަޢުޞޫ هللا ޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުއަުރވަނީ ކެލާ ދާއިާރގެ ޢިއް ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު މި

  

 ވާހަކަދެްއކެވުން:މަޢުޞޫމު هللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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ރިން ެއންމެ ފުރަތަމަ ޑީ.އާރު.ޕީއާ `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ައޅުަގނުޑގެ ާވހަކަކޮޅު ފެށުމުގެ ކު

ނުޑ ރި މެންަބރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް މަރުޙަބާދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެ ވަަޑއިގެްނ، ނޮޅިވަރަމްގުޅި  ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 މަނިކުފާނު ޑީ.އާރު.ީޕއާ  އިތުރު ކުރިއެރުމެްއ އެ އާރު.ީޕ ގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުެގ މަސައްކަތަށްޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ޑީ.

ގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ނނެ. އާދެ! ޕައިރަީސގެ ބިލު މާމިވުމާ އެކު ިލބިގެންދާނެ ގުިޅވަަޑއިގެން

ނޑު އެ  ދަކީ އްައށް ވުރެ ބޮޑު ސަރަހަ 99.9%ދަންނަވަން. ރާއްޖޭގެ މަނިކުފާނަށް ޝުކުރު ހުށަހެޅުއްވީތީ އަުޅގަ

ނުޑގެ ސަރަހައްދު. ރާއްޖެ ޚާއްޞަކޮްށ  ،ޓުން ގައި ޕައިރެތަކެއް. އެ ޤައުމުތަކު ވަށަިއގެންވާ ަޤއުމުތަކަކީ ބޮެޑތި ޤައުމު ކަ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ. ޕައިރެއެފްރިކާެގ ސޯމާލިޔާަގއި އު ޓުްނގެ އަސަރު ިމ ޤައުމަށް ދަނީ ކުރަމުން. ޭޅކަން އަުޅގަ

 އަންނަމުންދާތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ. ވެހިރާއްޖެ ނަންބުނެފައި ނޫހުގެ ޚަބަރުތައްޓުންގެ ވާަހކަ ދައްާކއިުރ ދިރެޕައި

ނުޑ ފޭ، އެހެންވީމާ ހާދިސާ ެއއް އަިދ ހިނގާފައި ނެްތކަމުަގއި ވިޔަްސ، ައޅުަގނޑުމެން ރުމުގެ ާރއްޖޭަގއި ސީާދ ކަ

މުކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެން ތަޤްބަލުގައި ޤައުމު ޮއމާންކަމާ އެކު ގެންިދއުމަށް މުހިއްޤާނޫނުަތއް ހެދުމަކީ މުސް ކުރިއާލައި

ނޑުމެން ިވސްނަންޤާނޫނުތައް ހަދަމު ވޭތޯ. އާދެ! ނޑުގެ ޤާނޫނު މުޅި ޤައުމުގަިއ ނުހިގާ ގޮތް ހެނީ ކަޖެންދާއިރު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ާޤނޫނު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ މި ކަމަށް  ަގވާއިދުަތއް ހުރި ޤާނޫނުތަކާއި އަސާސީ ާއއިވަގުތު އަުޅގަ

ނޑުގެ ޤާނޫނު. އާ ސް ބަެއއް ކަންތައްަތއް ެވގެންދާވިޔަ ކުދި  ،ދެ! ބޮޑެތި މަސްގޮތުން ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުން ދަނީ ކަ

ނޑުމެން މަސް ނޑުކަނީ. މި ކަންތައް އަޅުގަ ރައްޔިތުންނަށް  ގެ ޤާނޫނު ބަދަލުކުރެވިގެން ނޫނީޖެހޭ ބަދަލުކުރަން. ކަ

 ،ގޮތަށް ރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުތައް އަލަށް ހެދި ވާރައްޔިުތންނަށް ފައިދާ މުބޭނެ. ޑީ.އާރު.ޕީގެ އަމާަޒކީ ޢާއްހަމަޖެހުމެއް ނުލި

ގޮތްަތއް މެދުވެިރވުން. ުޝކުރިްއޔާ  ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އިތުރަްށ ެއއްތެދުކުެރވި، ފައި ހުރި ޤާނޫނުތައް މިހާރު ހެދި

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ަވރަށް އުފާކޮށްފިން މިއަދު މާ  ގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ގިލީ ދާއިރާނމި `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑު ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ޤާނޫނެއް ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ  މާ ބެހޭ ގޮތުން، އަދި ޕައިރެސީ މިފޭރުމެންބަރު ކަ

ނޑުމެން ޤައުމަކީ މާސިންގާ އިން ޅުއްވީތީވެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކުރަން ހުށަހެއުފަން ނޑު ތެރޭަގިއ އަުޅގަ ިޑއާ ކަ

ވާ ސަާލމަތީ ބާރުތައް ކުޑަ ޤައުމެއް. އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމުަގިއ ރަށްތަކެްއެގ ގޮތަށް އެކުެލވިގެން ކުދި ޖަޒީރާ ކުދި

ނޑުފޭރުމާިއ މަގުފޭރުމާއި އެކަުކ އަެނކަުކގެ މުދާ ފޭުރމާ،  މިއީ ަތކުރާރުވަމުން ައންނަ ކަންތައްތައް. ޚާއްޞަ  ކަ

ނޑުފޭރޭ ފަރާ ނަމުންދަނީ. އަށް ެއިކ ގޮްތގޮތުން އަން ްތތަކުން ދިވެހިރާއްޖެގޮތެްއގަިއ ސޯމާލިޔާ ފަދަ ަޤއުމުތަކުން ކަ

ނޑުފޭރުނު ހާދިސާ އެންމެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޑައިދޫަގއި އިންދާ. ެއއީ ނއެއް ައޅުަގނޑަށް ދިމާީވ ހޮ ފަހުން ކަ

މެއް ކަ ިދޔައި. އެއީ މި ދިވެހިރާްއޖޭގައި ހިނގަވެސް ަކނޑުން އައިސް ައޅުަގނުޑގެ ރަށެއް ފޭރިގަތީ ޙަޤީޤަތުގައި



5 

 

ނޑުމެން ެއކަކު އަނެކަކު ފޭރުން. ދައުލަތް ދެން މި ވަރަށް ފަހު ތާރީޚެއްގަ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ،އޮތީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ފޭރި، އެއްބާރު އަެނއްބާރު ފޭރިގަތުން. އަނެއްބަޔަކު  ނޑުފޭރުމުގެ ނަތީޖާަކނުޑގައި ައޅުގަ ގޮތުްނ  ގެއެއް ކަ

ނޑުމެްނގެ ޖަޒީރާ ކުދި ، ލިއަޅުަގނޑުމެްނގެ މުދާ ެގއް ކުދި ރަށްތަކުަގއި ދިިރއުޅޭ ަރއްޔިތުންނަށް ހަމަހިމޭންކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤައުމުެގ ، ގެއްލި  މި ބާވަތުގެ ކަންތައްަތއް ދިމާވެދާނެތީ މިފަދަ ޤާނޫނެއް އުފަންކުރުމަކީ މުހިއްމުކަެމއް. އަުޅގަ

ނޑުެމން ޤާނޫނުތައް އުފަންކުރަ  ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ޤާނޫނާ، ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން. ނީ މިމިއަދުގެ ހާލަތަކީ އަުޅގަ

 ކިއެކި މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ޤާނޫނުތައް އުފަންކުރާ މަޖިލިސް މިއީ. މި އެއަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ހިމެނޭ 

 ވެސް މި ޤައުމުގައި އެަގނޑުެމން މަޖިލީހުން އުފަންކުރާ ޤާނޫނެއްގައި އެްއވެސް ކަހަލަ ބަރުދަނެއް ނެތް. މިއަދު އަޅު

ނޑު ގެން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންދަނީ ފޭރިގަނެ ނޑުމެން އަޅާ ވޯުޓގަ ދަނީ. އެހެންވީމާ،  ވެސް ފޭރިަގނެގެން މި އަޅުގަ

އްޓަންެވގެން އޮތުން ވަރަްށ ކަމެއް ެއއް ޤާނޫނަކަށް ބަ ހުރިހާ، ކުރުމާގައި ފޭރުމާއި ެޓކުމާއި ަވއްކަން މުޅި ޤައުމު

ފޭރިގަތުމާ، މީހާ ދިރިއުޅޭ ރަށެއް  މީހާގެ ފުރާނަ އްގެ މުދާ ފޭރިގަތުމާ، މީހާގެ ޖިންސު ފޭރިގަތުމާ،މުހިއްމު. މީހެ

މިއީ ހުސް ފޭރިަގތުން. އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމުެގ  ން އަދާކުރާ މަޤާމު ފޭރިގަތުމާ،މީހަކު ޤާނޫނީ ގޮތުއައިސް ފޭިރގަތުމާ، 

، ޖެހޭއަޅުަގނުޑމެން އިޙްތިރާމުކުރަންބާރުތަކުގެ މަތީަގއި  . އެއޮންަނނީ ބާރުތަކުގެ މަްއޗަށްމި ކަންކަން ބެހިފައި 

ނޑުފޭރުމާ  ނޑުމެން ޤާނޫނެއް އުފަން ގޮތުން ބެހޭ ޤަދަރުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހުންނަންވާނެ. މިއަދު ކަ ކުާރއިރުަގިއ އަުޅގަ

ވަރު ހުރި އި ޓެކުމުގެ މިންޤައުމުގައި ފޭރުމާ ވާނީ މިރާ ކޮމިޓީއަކަށް ގޮްސގެން ދިރާސާކުެރެވންޤާނޫނު ދިރާސާކުއެ 

ނޑިޔާރު . ައޅުަގނޑުމެްނ ހިތާމަކުރަން އިްއޔެ ވަރަށް ބަލާފަ ނޑުމެްނގެ ފަ ިއން ތިމަންނާމެންނަކީ ދާއިމަށް  ގެގައި އަުޅގަ

ނޑު ނޑިޔާރުންނޭ ބުނާއިރުގައި ައޅުަގނޑުމެން މިތާ ތިބެ ބުނަންވީ ނޫންތޯ އަޅުގަ މެން މިތިބީ ދާއިމަށް ތިބި ފަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ެއއްަބޔަކު އަނެއްަބޔަުކގެ ވާހަކަަތއް މިހާރު ހުރި ހިސާބު. ވެފައޭއިންތިޚާބު . އެހެނީ އަުޅގަ

ނޑުފޭރުމާއެހެ ޖެހެނީ  ކުރަން މިނޫނެއް އުފަންގޮތުން. މާދަމާ ޤާ ބެހޭ ންވީމާ، މިއަދު ޤާނޫނެްއ އުފަންކުރަނީ ކަ

ނޑުމެން ލާ ވޯޓު ފޭރި މި  ކުރަން. އަނެއް ދުވަހު ޤާނޫނެއް އުފަންގޮތުން ބެހޭ  މަގުފޭރުމާ  ބެހޭ  ގަތުމާ ޖެހެނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤައުމުަގއި ވިސްނަންޖެހޭ  ވެަފއިާވ ޤައުމުތަުކަގިއ ކަންތައްަތއް. ދުނިޭޔގެ ަތރައްޤީގޮތުން. މިީއ އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވާން ފަަށއިފި  ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކަންތައްތައް ވަނީ މިހެނެއް  މިހާރަކަށް ައއިސް ައޅުގަ

ނޑުފޭރޭ މީހުން ވަރަށް ގިނައިން ދަތުރުކޮށް ރާއްޖެދިވެހި، ހުޒަމާނުަގއި މީހުން ބުނާތީ އަުޑއަހަންއި ޖައްާސ  ،އަީކ ކަ

އެްއގެ އަތުަގިއ އެއްބަަޔކު އަނެއްބަ  ،މަންޒިލެކޭ. އެހެންވީމާ، އެއްަބޔަކު އަެނއްބަެއއްގެ އަުތގައި ހުރި މުދާ ފޭރިގަނެ

ނޑުގެ ޤާނޫނެއް ނޯޭވ. އެްއވެސް ޤާނޫނެއް ނޯވޭ. ދަތުރުކުރާ މީހުން ދަތުރު، ފަހަރު ފޭރިގަނެ ހުންނަ އޮޑިދޯނި ކުރަނީ. ކަ

ނޑު  ދަނީ މި ރާްއޖޭގެ ކަންތައްތައް މިހާރު މި މި އޮންނަ ގޮތް.ޒަމާނުގެ ކަްނތައްތައް  އެއީ ޖާހިލިއްޔަ ގޮތަށް. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ަކނޑުފޭރުމާޤަބޫލެއް ނުކުރަން  އެްއ  ޤާނޫނެއް ހެދި ނަމަވެސް ޭއގެ ނަތީޖާ ގޮތުން ބެހޭ މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން  ،އަޅުަގނޑުމެން ހަދާ ގަވާއިަދކަށް ،ނުކުންނާނެ ކަމަކަށް. އަޅުަގނޑުމެން ހަދާ ޤާނޫނަކަށް ކުރާ އަުޅގަ
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ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަްށ  ރާއްޖޭގައި ދެން ތިބި މުއައްސަސާތަކުަގއި ކުާރ ބަޔަކު މިމަސައްކަތަކަށް އިޙްތިރާމު

ވެސް  . އެއޮތީ ފޭރިގެންފަ ދާ މިސްރާބު. ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު އެ ގިަވޑަިއގަންަނވާނެ މިހާރު މިނނގަޅަށް އެރަ

ނޑިޔާރުގެަތުކގެ ތެރޭގައި ތިބި ފޭރުމެއް. ދި  ،ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބައެްއ ބޭފުޅުން ހީކުރާ ކަހަލަ ވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

އިުމެގ ތެރެއިން ނޫން ގޮތަކަށް މީހެއްގެ ޤާނޫނީ  ންތާކުޯތ އެތިމަންނާމެންނަކީ އަންޓަޗަބަލް ކަމަށް. ދުނިޔޭގެ ކޮ

ނުކުެރވޭނީ. ފެސިލިޓީސް ބޭނުންކޮށްގެން، އެ ބޭނުން ޤާނޫނަކުްނ އެ މީހުން ދުރުކުރެވެން އޮންނަކުރީމާ، އެ އޮޕަރޭޓު

ނޑުމެ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރަީއސް މި ސިވިލް ދުވަހުއަޅުަގނޑުމެން އިހަށް ން މަޤާމުން ތަނުން ވޯަޓުކން އަުޅގަ

ލަން ވީ ކިހިނެއްތޯ ބަލައި މަޤާމަށް ނުކުމެއްޖެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ،ދަކޮށްރީމާ، އޭނާ އަނބުރާ މަޤާމަށް ޢިޔާދުރުކު

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖީލީހުން މިއާ  ނުވޭ. މި ވެސް ެއއްެޗއް ވިދާެޅއްއި ޖެހޭ. ރިޔާސަތުން ހަމަ މިއާ ދޭތެރޭގަ އެބަ

އެއާއެކު ިސއްުރ ތިބީ. ހަމަ ނޑުމެން މިެވސް ޤަބޫލުކޮށްގެން އަުޅގަ އް ނުވޭ. ހަމަ އެގޮތްދޭތެރޭގައި ެއްއޗެއް ވިދާޅެ

ތަނުން ވޯޓަކުން ފާސްކުރީމާ،  ހޭނީ ކިޔާފައި މިދުރުކުރަން އަޅުގނޑުެމން ލަންޖެ ވޯޓެއް ަބއެއް މަޤާމުަގއި ތިބި މީހުން

ނ ކިޔަނީ ީކކޭތޯ؟ދިޔައީ. މިއަްށ  ކަމަށް ނިމިގެން މި އެވެްސ ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ޑުެމން އެބަ ޖެހޭ މި ކަންކަމަށް އަުޅގަ

ކޮށް ހަދާ ޤާނޫަނކީ އެންމެންެގ މަްއޗަށް އެ ޤާނޫނެްއ ހަދަން. އެ ެޕކެޓު، ކޮށް ހުރިހާ ެއްއޗެއް ެޕކެޓު މި ނަމެއް ކިަޔއި،

ޖެހޭ.  ބައެ ކިޔަމަންގަންނަ ޤާޫނނަކަށް ވާން ެއއަށް އިޙްތިރާމުކޮށް ބޯލަނބައި،، ކުރެވޭޤާނޫނު ތަންފީޛު

ނޑުމެން ވަަށިއެގން މި ފަހުން  މާސިންގާ ބޮޑެިތ ޤައުމުތައް. އެންމެ ތިބީ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ކުޑަ ަޤުއމެއް. އަުޅގަ

ތުން. އެހެްނވީމާ، އަށް  ވެސް ކިޔަނީ ފޭރިގަެވސް ފޭރިގަތީ. އެ މިތާނގައި އިްނޑިއާ އިންވެްސޓުކޮށްގެން އޮތް އެއަރޕޯޓު 

ވެސް މީެގ  ހިނގާ. މިއިްނ ކޮންމެ ކަމަކީ ޤައުމުަގއި އެބަ ކުރުން މިިއ ޓެކުމާއި ަވއްކަންފޭރިގަތުމާ މިކަހަލަ ބައިވަރު

ނަތީޖާ އަންނާނެ. މިއަދު ނުރަނގަރޅު ދެންނެވި  އެއް. މި ކަހަލަ ކުޑަ ޤައުމަކަށް އޮންނާނެ ނަތީޖާ ނަތީޖާ ދިވެހިރާއްޖެ

ރަން. ކުއަށް، ަވކި ބަެއްއގެ ެއއަރޕޯޓު އޮޕަރޭޓު  ގެ މަންފާަބެއއް ކުރަން މީހުން ޖެހިލުންވޭ. ވަކިއަށް އިްނވެސްޓު  ރާއްޖެ

 ފޭރިގަތީ. ެއއާ ދޭތެރޭަގއި ފެސިލިޓީސް ނުލިބުނީމާ ހަމަ އަރައި، ދަމައިގައި ބޭނުްނވާ ނުވަތަ ވަކި ަބޔަކަށް އެއަރޯޕޓު

ވެްސ  މީހުން ކުރިވެސްޓުވެސް ެއއްކަލަ ިއން . އެއީެވސް ވަނީ ހުއްިޓފަ ވެސް ެއޅޭނެ ފިޔަަވޅެއް ނެްތ. އެކަން

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ވެސް މަގުމަތިވީ.  ެއއްގޮތަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންމިއަދު ހަމަ އެއާމަގުމަތިވީ. 

ނޑުމެން ހަދާ ޤާނޫނަކަށް އިޙްތިރާމުކުރާއަދި  ،ކުރާ އާއެކު ިކޔަީނ ެވސް ބަޔަކު ނެތް. އަދި ހަމައެއެއް އަުޅގަ

ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ަވގުުތ  ވެސް ުކރެވޭނެންދުކުރަންވީޭއ. އެއަށް ޖިލިސް ބަރައްޔިތުންގެ މަ

ނޑުމެން މި ނަގާލައި، ނޑުމެން ޚަރަދުތަެކްއ  ުކރާ މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގައި އަުޅގަ އަީކ އަުޅގަ

އިން  ފައިސާޓެކްސްގެ ން ދައްާކ ވެރިރި ވިޔަފާ ،ރައްޔިތުންގެ ފަިއސާ ،އިން ދައުލަުތގެ ފައިސާ  ގެން،ކޮށް

ކުރާ މަސައްކަތަކީ އިސްރާފު  މިތާ މި  ،ލާރި އަޅުަގނޑުމެްނ ބޭނުންކޮށްގެން އެ ،ކޮށްގެންރި ޚަރަދުއަޅުަގނޑުމެން ލާ

އް ޤާނޫނުތަ ހުރި . ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެބަވެގެންދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެނެއްނޫން ވާންޖެހޭނީ މަސައްކަތަކަށް މި
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ކޮށްގެން އަކީ ނުލާހިކު ބުރަ މަސައްކަތް އަސާސީއެއް. ޤާނޫނު އަސާސީއޮތް ޤާނޫނު . ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެބަ ހެދިފަ

ނޑުމެން މިއަދު  ނަތީާޖ އެްއގެ ގޮތުންއުފެއްދި ެއއްެޗއް. އޭގެ  ރުކާރުން އަސާީސގެ ދަށުން މިއަދު ސައެ ޤާނޫނުއަުޅގަ

އަންނަނީ. ކޮންެމ  ކުެރިވގެން މިބިލުތަކާ ކޮމިޓީތަކުަގއި މަަސއްކަތްށަހަޅާ ުމ މެންބަރުން ހުހުށަހަޅާ ބިލުތަކާއި ޢާއް

ލިބިގެްނވާ ވެސް ޤާޫނނުއަސާސީން ބާރު ކޮންމެ ގަާވއިދަކީަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހަދާ އަދި  ،ވެސް  އަކީ ކޮމިޓީ

ނޑުމެންނަށް ވަންޏާ ޢިއް  ކަމަށް މަގުން ަދނީ ރާއްޖޭެގ ކަްނތައްތައް މިހާރު މި ގަާވއިދުތައް. މި ޒަތްތެިރ ރައީސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދުނިޔޭގެ ހިމާޔަތް އަކީ ަރއްޔިތުްނެގ މާނަ ، އިން ަޤއުމުގައި ެއއް މުައއްސަސާ ގެވެސް ުނލިބި، އަުޅގަ

މަތް ގޮސް ަރއްޔިުތންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދުަބއިގެ ޯކޅުން ބޮޑުެވގެން  :ާއއި ސަރުކާރާ، މި  މަޖިލީހާއި ޖުޑިޝަރީ

. ެއހެންނަމަވެސް ކަާޅއި ހުދުން ނޑުެމން ދައްކަންޖެހޭތީ މިތާނގަވާހަަކ އަުޅގަ  ޅުަގނޑު ހިތާަމކުރަން މިދާނީ. އަނުލިބި

މާއި ޤާނޫނު ޤާނޫނުައސާސީ މާނަކުރު ދުނިޔޭަގއި، ުކރަނީތައްަތަކކީ ަވކި ބަަޔކު ތަރުޖަމާލިޔެފައި ހުންނަ ކަން

 ވަިކ މައްސަލަ  މަވެސް  ކޮންމެ މަްއސަލަ އަކީ. އެހެންނަޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިފައިާވ ބާރުތަކެއްމާނަކުރުމަކީ އެީއ ސު

ކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ ކަމަށް މަީކ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާ އަކުރުލަ ފައިސަލާަމއްސަ އެ ގެ ގޮތަށް ބަލައި،އެއް 

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ އަކީ މި ބެލިގެން ދާ މައްސަލަ . ރާއްޭޖގެ ސްރާއްޖޭގައި އަުޅގަ

 ،ކޮްށގެންމައްޗަްށ ބަރޯސާ އަންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން އެ  ޝަލް ސަރިވސް ކޮމިަޝން އުފެދިގެން މިޖުޑި

ނޑުފޭރުމާިއ މަގުފޭރުމާ، އަދިއް އުފައްދަންވެ ޓް ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނެއިންޑިޕެންޑެން މުާދ  ގެން. ކަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު  ހުްސ ފޭރިަގތުން، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ގަތުމާއި އިންސާނުން ޭފރިގަތުމާ، މިއީ ފޭރި އަުޅގަ

 .ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނޭ ފެނިގެން މި ދަނީ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންނުެގ ރައީސް އަރައި، ތިމަންނާމެން

 އެ  މަތިން ގޮތުގެ ބުނާ. ޤާނޫނާއި ަގވާިއދާ ތަން. އެހެނެއްނޫން ބުނާއެހެން ތިމަންނާމެން ގަޔަކު އަތެއް ނުލެވޭނޭ 

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އަޅުަގނޑުމެން . އް ނުެލވޭނޭއަތެ އެްއވެސް ަބޔަަކށްކުރަްނޏާ ރަނގަޅު. ވެސް އޮޕަރޭޓު ބޭފުޅުން

ނޑުމެންމެންބަރުން  ނޑުމެން ގަިއގައި އަތްލަބަލަ. އަޅުގަ ގަވާއިެދއް  ،މިތަނުން ނިންމާ ޤާނޫނެއް މިތާ މި ތިބީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަ ޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުން ހަދާ ކޮންމެ ކު ޖުޑި ދާ ުއސޫލެއް ޤަބޫލެއް ުނކުރެވޭ. އެކަމައަދި އަުޅގަ

އިނދޭ. މިޢިއްޒަތްތެިރ  ިރ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު އެތާ އެބަްނގެ މި ޢިއްޒަތްއަޅުަގނޑުމެ ،ކޮންމެ ޤާނޫނެއް ،ގަާވއިދެއް 

ނޑުވާަލއި،މެން ރަްއޔިން އަޅުަގނޑުއިންނަވާ. އިންަނވަިއގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެތާ އެނބަ  ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރު ކަ

ނޑު ދަންނަވަން އޮތީ  ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުަގނޑު ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާތީ ހިތާމަކުރަން  މިއަދު ައޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ައޅުަގނޑުެމން ޤާނޫނު ހަދަންވާއިރުގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންޭވ ޤާނޫނު، ކޮން ޤާނޫނެއްތޯ 

ނޑުމެން އެަބ ޖެހޭ ޤާނޫނު އުފަންކުރީމާ އަޅު ަގނޑުމެންނަށް އުފަންކުެރޭވނީ. އަޅުަގނޑުމެން ަވގުތު ބޭާކރުނުކޮށް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަދާ ކޮންމެ ޤާނޫނަކީ ަވިކ  އެ ޤާނޫނަކީ ދަފުތަރުަގއި ިލޔެިވ، ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނަކަްށ ެވގެންދާން. އަުޅގަ

ކުރެވޭނެ ޤާނޫނެްއ ކަމަށް ބުނެ، ހަމަ މިއަދު މި ދަންނަވާ ޕައިރެސީއާ ބެހޭ އެހެން ތަނަކުން މި ޤާނޫނަކީ އޮޕަރޭޓުނު
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ނޑުމެންނަށް އޮތް ގެރެންޓީ ައކީ މާދަމާ އެ ޤާނޫނު އަޅުަގނޑުމެްނ  ގޮތުން އުފަންކުރަން ުއޅޭ ޤާނޫނު. ކޮބައިތޯ އަުޅގަ

ނޑަައޅައި، ނޫނިްއޔާ އެ ޤާނޫނު މިތަނުން އުފަންކުރީމާ، އެ ޤާނޫނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިާލފު ޤާނޫނެއް ކަމަށް ކަ

އޮޕަރޭޓުނުކުރުމަށް އަމުރުނެރެ، އަވައްޓެރި ކޮންެމވެސް ޤައުަމކުން ފަހަރުގައި އެކަމަށް ހިތްހަމަނުޖެހިދާނެ. އެހެންވެގެން 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޚާރިޖީ ސިާޔސަތުތަކުގެ ތެެރއަށް ދާޚިލީ ސިޔާސަތު ވަދެ، ދާޚިލީ ިސޔާސަތު ތެރެއަްށ ރާއްޭޖެގ 

ަބއި މީހުން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ެއްއ  :ރާއި ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހާއި ރާއްޖޭގެ ޖުިޑޝަރީއާ، މި ސަރުކާ

ނޑުމެން އެހެން ނުބަލާހާ  ތަނަކު އިށީންނަން. އިށީނދެ ވާހަކަަދއްކަން. ކޮން ބަެއްއ، ކޮންކަެމއްތޯ ކުެރވޭނީ. ައޅުގަ

ކަށް ނެްތ ކުރިއެރުމެްއ. ައޅުަގނޑުމެްނ ޤައުމު މި ދަނީ ފަހަތަށް. ހިނދަކު ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، އަުޅަގނޑުމެންނަ

ނޑުމެން މި ދަނީ ފަހަތަށް. އަިދ  އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ވެސް. ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަުކގެ ުކރިމަތީގައި ވެސް އަުޅގަ

ންކަން ވާ ގޮތަށް ސިސްަޓުމ ވިޔަފާީރގެ ކުރިމަތީަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ ފަހަތަށް. ދެތިން ހަތަރު މީހަކަށް ކަ

ނުޑ ހިތާމަކުރަނީ މިހެން ދާ ކަމަށް ވަންާޏ  ރާވައިަލއިގެން އެހެން ުއޅުނީމަ އިޤްތިޞާދު ކުރިައކަށްނުދާނެ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ އެއް އުފެދިދާނެ. އެއް ބަޔަކު އަެނއް ބަަޔކު ތަޅައިގަެނ، އެއް ބަަޔކު 

ުއއްމީދު ެގއްިލ، ުއއްމީދުން ފުރިގެންވާ ޤާޫނނުއަސާސީ ެއއް އުފަންކުީރ. އެ ޤާނޫނުއަސާސީ ދަށުން  އަނެއް ބަަޔކު

އަޅުަގނޑުމެން ކަްނކަން ކުަރން ނިންމީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިމއަދު މި ވާ ގޮުތން ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ 

ްއވެސް ކަހަލަ އުާފވެރިކަމެްއ ނެތި، ަރއްޔިތުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެްއވެސް ނަތީޖާ އެއް ނުލިބި، ރަްއޔިުތންނަށް އެ

ނޑު އެ ދާއިރާ އެއް ތަމްސީުލކުރާ ގާފަރާއި ކާށިދޫގެ ރަްއިޔތުން ވަރަށް ހާލުގައި ތިބީ.  ދަތި ހާލުގައި ތިބީ. އަުޅގަ

ދޭ. ކޮންކަމެއްތޯ ސަރުކާުރގެ ތެެރއިން ކުރެވޭނީ؟ ކުެރވެން ޮއންނަ ކަންތައްތަކަށް ދިޔައިަމ ވެސް ެއކަން ނުކޮށް

ކީްއވެގެންތޯ ުނކުރަނީ؟ ސަުރކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް، ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަންަކމުގައި ސަުރކާރުން ކިތަންމެ 

ނޑުމެން އެަބ ޖެހޭ އެއަށް އާއެކޭ ބުނަން. އެހެނެއްނުވާނެ އެ ކަމެްއ  ގޯސްކޮށް ކަމެއް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް އަުޅގަ

ފޭރިގަތުން. އެއް ބަޔަކު އަެނއް ބަޔަުކގެ ުކރިއެރުން ވެސް ފޭރިގަެނގެން  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، މިއީ ހަމަ

ނޑު އެދެނީ މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑުމެން މި ޤައުމުަގިއ މި ދަނީ ކުރިއަށް. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ކު އަެނއް ބަޔަުކގެ ބާރުތައް ނުފޭރޭ މެންބަރު ޤާސިމު އިބްރާހީމު އެ ހުށަހެޅުއްވި ޤާނޫނު މި ދެންނެވި ގޮތަށް، ެއއް ބަޔަ

ނޑާއި ވަޔާ އަދި ެއއްގަމާ، މި  ސަރަހައްދުަގއި ވެްސ، އަެންއކާ ފަރުދުންގެ ތެރޭަގއި ވެްސ  :ގޮތަށް، މާނަ އަކީ ކަ

ނުފޭރޭނެ ގޮތަކަށް އޮންނަ ެއކްޓެއް ާގއިމުެވގެން ދާން. ެއއް ޤާނޫނެއް ގޮތަށް ބަްއޓަންވެގެން ިދއުމަށް އަުޅަގނުޑ 

މި ޤާނޫނަށް އަުޅަގނޑު ާތއީދުކުރަން. އަދި ިމ ޤާނޫނު ކޮމިޓީއަކަްށ ގެްނޮގސް ޤާނޫނަކަށް އުފަންކޮްށ،  އެދެން.

ނޑު އެދޭ ަކމެއް. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ލިބިގެންދިއުމަކީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ، ުކޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 އާމިރު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

ނޑުމެންގެ މި ސިސްޓަމު މިއަދު  ނޑު ނިޒާމާ ެބހޭ މައްސަލަ އެއް މި ނެގީ އަުޅގަ މަޖިލީހަށް އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަެށއް ނޭނޭގ.  އަޅުަގނޑުމެން އަިއއްސުރެ ެފށިގެން މަސަްއކަތެއް ުނކުރެވޭ. މިތަނުން ވާނުވާ އެްއ އަުޅގަ

 ސިސްޓަމުތައް ރަނގަުޅކުރެވޭެނ ގޮތެއް އޮތް ކަމަށް ވާނަމަ، އެކަން ކޮށްދެްއވާށޭ ދަންނަވަްނ ވެގެން. 
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ބަލަިއގަންނަން. މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ކަންަތއްތައް ހަމަޖެހިފަިއ  އާދެ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ކަމަށް އަުޅގަ

މިހާރު މި ހުންނަނީ ސިސްޓަމު މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ގޮތަށް ކަމަށް ވާތީ، ސިސްޓަމުގެ މައްސަލަ ެއްއ 

އެހާއިުރއްސުރެ ފެށިގެން ރަނގަޅުކުުރމުގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް ެއ ގައި. 9::8ޖެހިފައިވާކަން އެނގުނީ މިއަުދ ހެންދުނު 

ދަނީ. މިހާރު ބައެއް ސިސްޓަމުތައް ރަނގަުޅވެފައި ވާނީ. އެހެންވީމާ، ުކޑަ ަވގުތުޮކޅެއް ތެރޭަގއި ައޅުަގނުޑ 

ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ޤަބޫލުކުރަނީ ރަނގަުޅވެގެންދާެނ ކަމަށް. އާދެ! އަޅުަގނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، މާވަށު 

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރަށް.

 

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ާވހަކަދެއްެކވުން:

. އާދެ! ޕައިރެސީ ާއިއ އެއާ ގުޅޭ އެހެން ކުށްތަުކގެ السالم عليكن ورحوت هللا وبركاته`. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އަޅުަގނޑު ދެކޭ ގޮުތަގއި ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް ކަމުގައި ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ބިލުތައް ހުށަހެޅިގެން ބިލަކީ 

ނޑުގެ ހިތުަގއި އުފެދޭ ވަރަށް އާދަޔާ ޚިާލފު ސުވާލެއް އެބަ އޮތް. މި ފަހަކަށްއައިސް ދިވެހިާރއްޖޭެގ  އަންނައިރު އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހައްަދވާ ޤާ ނޫނުތަކުަގއި ވަރަށް ބޮަޑށް ސަމާލުކަން ދެއްވާ ތަން އެބަ ފެނޭ އަުޅގަ

ރާއްޖޭަގއި ދިވެހި ޒާމާނުއްުސރެ ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ބަސްތައް ދޫކޮށްފައި، އާ އިނިގރޭސި ބަސްތައް ބޭނުންކުރުން. 

ނޑުމެން ވާންޖެޭހނީ ދިވެހި ޤައުމިއް ޔަތު ހިމާޔަތްކުރާ ބަޔަކަށް. އާދެ! އެއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުފޭރުމަކީ ރާއްޭޖގެ އެްނމެން ދަންނަ ލަފުޒެއް. އެހެްނ އޮްއވާ ޕައިރެީސއޭ ބުނީމަ އަޅުަގނޑު ހިތުން ރާއްޖޭެގ  ކަ
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ނޑުފޭރުމޭ ބުނީމަ؟ މި މާނަ އޮތްއިުރ  އެންމެ އާދަިއގެ މީހުންނަށް ނޭނގި ހިނގައިދާނެ. ައޅުަގނުޑމެން ކީއްތޯ ވާނީ ކަ

ނޑުފޭރުމާއި ވައިފޭުރމުގެ މާނައިގައި ޕައިރެީސ ވެސް  ނޑު ބެލިއިރުަގއި މާނައިގައި މި އޮތީ ހަމަ ކަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ރީތި ދިވެހި ނަންނަން ހުއްޓާ އެ ޫދކޮށްލާފައި،  ބޭނުންކޮށްފައި އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނެްއ ހަދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އާ ލަފުޒުަތއް ގެނަ ނޑުމެން މި ުކރަނީ ކީއްތޯ އަުޅގަ އިމަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ވެސް ހަމަ ރީތި ނަންނަން ކިޔަކިޔާ ހުއްޓާ  ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން އަސްލުަގއި ިވސްނާލަންޖެ ހޭ އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ނަންތައް ބަދަލުކޮށްފީމު އިނގިރޭިސ އަށް. މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެއާ ގުޅޭ ލަފުޒެއް ނެތް ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ ދުނިޭޔގެ އެހެން ޤަުއމުތަކުގައި ވެސް ހަދާ ގޮތަށް  ކަމެއް. އަުޅގަ

އެކަމަކާ ގުޅޭ ލަފުެޒއް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށްގެން، ހޯދައިގެން ގެަނއުމަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. 

ހަމަ ރީއްޗަށް އިހުޒަމާނުން ެފށިގެން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބޭނުންުކރާ ލަފުޒެއް. ތާރީޚުން ވެްސ  އެކަމަކު އެހެނެއްނޫން. ިމއީ

ނޑުމެން އެ ލަފުޒު ދޫކޮށްލާފައި ކީއްކުރަންތޯ ޕައިރެސީއޭ ކިޔަންީވ.  ނޑުފޭރުމަކީ އޮންނަ އެްއެޗއް. އޮްއވާ އަުޅގަ ކަ

ޔާ ދިވެހި ލަފުެޒއް ނެތް ނަމަވެސް ހަދަންޖެހޭ ގޮތަކީ އެހެންވީމާ، ނެތް ނަމަވެސް ަހދަންޖެހޭ ގޮތަކީ، ޕައިރެސީ ައށް ކި

އަޅުަގނޑު ދެކޭ ގޮތުަގއި އެަކމާ ބެހޭ ލަފުޒެއް ހޯދުން. މިސާލަކަށް ބައްލަވާ ޢަރަބި ބަސް. މުއްސަނދި ބަހެއް. އެކަމަުކ 

ގެ ޔުނިފޯމު، ބަހުގެ އަރަބި ބަހަށް ވެސް މި ޒަމާނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއާ ގުޅޭ ލަފުޒުަތއް އެ ވައްދަނީ އެ މީހުން ހަމަ. ބަހު

ފޭރާންއަޅުަވއިގެން. މިސާަލކަްށ ޑިޕްލޮމެސީ، ެއްއޗެހި ދިބްލޮމަސީ ކިޔަނީ. ޓެެލވިޜަނަށް ެއ ކިޔަނީ ތިލްފާޒް. ިމގޮތަށް 

ނުޑ މި ބިލުތައް އަންނައިުރގަިއ، އަޅުަގނޑު އެންމެ ޚާއްޞަ  އަޅުަގނޑުމެން ީކްއވެތޯ ނަހަދަންވީ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނޑިޔާުރން ޤާނޫނަށް ވެސް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިން އެ ކޯޓުތަުކެގ ގޮތެްއގައި ވަ ނޑު ފަ ރަށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް، އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން މި ބިލު ވެސް، ނަން  ނަންތައް ދިވެހިކުރަން. އެކަމަުކ ފާސްނުވީ ނަސީބުދެރަކަމުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ފޭރުމާއި ެއއާގުޭޅ އެހެން ކު ްށތަކުގެ ބިުލ، ެއގޮތަށް ބަދަލުުކރުމަށް. ސަބަބަކީ ޕައިރެީސެގ ވެސް ފުރަތަމަ ހަމަ ކަ

ނުޑފޭރުމާއި ވައިފޭރުުމގެ މާނަިއަގ. އެއީ އިނގިރޭސި ބަހުން  މާނަކުރުމުގައި މި އޮީތ އަުޅަގނޑު ބެލިއިުރަގއި ހަމަ ކަ

ނޑުފޭރުމަށް މި ކިޔަނީ ޕައިރެސީ. މި ދެ ލަުފޒު ެއއްކޮށްލާފައި ަޕއިރެސީ  ވައިފޭރުމަށް މި ކިޔަނީ ހައިެޖކްކުރުން. ކަ

ނޑު މި އެެދނީ މި ބިލު ކިތަންމެ ފުރިހަމަ ކަމަށް ވިޔަސް، މިކަހަލަ  މީގެ މާނަކޮށްފައި އެ އޮތީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ބަސް ހިމާޔަތްކުރުމަކީ  ކަންކަން ކޮންމެ ބިލަކުން ވެްސ އިޞްލާޙުކުރެވޭނެ ނިޒާެމއް ގާއިމުކޮށްެދއްަވއި، އަުޅގަ

އްގައި ބަޔަކާ ހަވާުލކުރެވިފައި އޮންނަ ކަމެއް ަކމަށް ނަހަދައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ވެސް އެކަމުގަިއ ހަމަ ނަމެ

ޒިންމާދާރުވާންޖެހޭ ބައެއް ަކމުގައި ައޅުަގނޑުމެން ދެކިެގން ޤާނޫނުތައް ފަރުމާކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެްއވުން. ިމ 

ނޑު ވެސް ވަަރށް ތާއީދުކުރާ ބި ލެއް. މި ބިލަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަމުން، މި ބިލު ބިލަކީ އަުޅގަ

ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާަގއި މަްޝވަރާކޮށް، ދިރާާސކުރަމުން ގެންދަާވއިރުަގއި ައޅުަގނޑު މި ދެންނެވި ނުކުތާ އަްށ 

ނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމ އެކު އެދެމުން، ދިވެހި ޤައުމަށް ޓަ ކައި ކާބަފައިްނ ސަމާލުކަންދެއްވުމަށް އަުޅގަ
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ނުޑ  އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަވާލުކުރެްއވި އަމާނާތަށް އިޙްތިރާމުކުރުމަށް ޓަކައި މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް ވިސްނެވުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ވެސް މި ބިލަށް ވަރަްށ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަެމއް ކަމުގައި ދަންނަވަމުން ައޅުަގނުޑެގ ވާހަކަ ނިންމާލަން. އަޅުގަ

 ން. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ަވއްސަލާމްަޢލައިކުމް. ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަ

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޕަިއރެސީއާ ބެހޭ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވީީތވެ السالم عليكن

ރި މެންބަރަށް އާދެ! ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ފުރަތަމަ ވެސް ިމ މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެ 

ބިލުގެ މާއްދާތައް ބަލައިާލއިުރގައި މި ފެންނަނީ ވަރަށް ޮބޑެތި އަދަބުތަެކއް. ެއގޮތުން މިފަދަ ޢަމަލެއް ސާބިތުވެއްޖެ 

ޤީޤަތުަގއި ެވސް ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ މިއީ އަހަރަށް ޖަލަށްލުން އެބަ ޮއވޭ. އެހެންވީމާ، ިމއީ ޙަ 25މީހަކަށް 

ވަރަށް ނުރައްކާތެިރކަމެއްކަން ކުރާ ބަޔަކު މި ކުރަނީ. އެހެްނވީމާ، މިފަދަ ކަމެއް ކޮށްފި މީހަކާ ދޭތެރޭގައި އޮންނަންޖެހޭ 

ނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  އަދަބަކީ ވެސް ބޮޑު އަދަބެއް ކަމަށް ވާންޖެހޭ. އާދެ! ޤާނޫނުއަސާސީ އިން އަުޅގަ

ނޑުމެން ރިޢާޔަްތކުރަންޖެހޭ  ލާޒިމުކޮށްފައި އޮތީ ޤާނޫނުތައް ހެދުން. އެހެންނަމަވެްސ ޤާނޫނުތައް ހަދާއިރު އަުޅގަ

ކަންތައްތަެކއް ހުރި ކަމަށް ފަހަކަށް އައިްސ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިހާރު މި ދަނީ އެ ވާހަކަ ދަްއކަމުން. 

ނަ މާއްދާގައި ެވސް އެބަ އޮތް، ޤާނޫނުހެދުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިފައި ވަ 86ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވީކަމުަގއި ވީނަމަވެސް އެ ާޤނޫނުތައް ހަދާއިރުަގއި ރިޢާަޔތްކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް އެބަ ހުރި. އެ ޤާނޫނުތަކުްނ 

ހުރި. އެހެން ޑިމޮކްރެޓިކު މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އެފަދަ  ހަނިކުރެވޭނެ ހަނިކުރެވުންތައް ހަނިކުރަންޖެހޭ މިންވަރު ވެްސ އެބަ

ނޑު މިދަްނނަވަނީ އަާސސީ ަޙއްޤުތަކާިއ  ޙައްޤުތައް ވެްސ ހަނިކުރެޭވ މިންވަރަށް ެއކަން ކުެރެވންޖެހޭނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ައދި އެހެން ކަމެ އް އެބަ އޮތް. މިނިވަންކަމުގެ ބާުބގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ހަމަ އެހެންމެ ައޅުގަ

ނުޑމެން ޤާނޫނުހަދާއިރު އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ، އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ  މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނަން. ރައްޔިތުންެގ  75ވަނަ މާއްދާ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ  75ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާ އަޅުގަ

މަޞްލަޙަތާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބަ ާއއި މަންފާ އަށް އިސްކަންދީގެންނޭ. މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ޢަމަލުކުރަންވާނީ ޤައުމީ 

އަދި ެއއްވެސް މެންބަރަކު އެ މީހެއްގެ ނުވަތަ އެ މީހަކާ ޚާްއޞަ ގުޅުމެއް އޮތް އެހެން މީހެއްގެ ވެސް ޒާތީ މައްސަަލ 

އި މީހުން އިންތިޚާބުވި ދާއިރާތައް އެއް ކުިރއެރުވުމަށް މަޤާމުގެ ބޭނުންކޮށްގެންނުވާނެ ެއވެ. ައދި އެބައި މީހުން، އެބަ

ތަމްސީލުކުރުމުގައި މުޅި ޤަުއމާއި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ލާަބ އާއި މަންފާ އަށް ރިޢާޔަތްުކރަންވާނެ އެެވ. މި މާއްދާެގ 

ނުޑ ދަންނަވަްނ މި ޖެހުނީ ރޭގައި، ޙަމްޒާ އިށީންނަވަންވީނޫންތޯ؟ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިށީންނަވާ.  ވާހަކަ އަުޅގަ

ގައި މިނިވަން މުައއްސަާސތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ ބާއްވައިފި. ބޭއްިވއިރުަގއި އެ ކޮމިީޓަގއި ތިބީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަްށ ރޭ

ބޭފުޅުން މި ނިންމަވަނީ އެ ބޭފުޅުންގެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޭޑޓު  5ބޭފުޅުން. އެ  5ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ 
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ން ތިބި ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގެ ބެންޗަކީ ޞައްޙަ ބެންޗެއް ނޫނޭ. މި ކުރިމަތިލާފައި އޮތް، އޭނައާ މެދު ކުރާ ދަޢުވާކުރަ

 75ބޭފުޅުން. އެ ވާހަަކ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  5ނިންމަނީ ކޮން ބައެއްތޯ؟ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިަގންނަވާ 

ނޭ. މުޅި ރަްއޔިތުންގެ ވަނަ މާއްދާަގއި މި ބުނަނީ. ތިމާއާ ޚާއްޞަ ގުޅުެމއް އޮތް މީހެއްގެ ކަމެއް ވެސް ކޮްށގެެނއްނުވާ

ލާބަ އާއި މަންފާ އަްށ ޓަަކއި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ. އެހެްނވީމާ، މި ކޮމިީޓ، މިނިވަން ުމއައްަސސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިީޓގެ 

މުޤައްރިރަކަށް ހުންނަނީ ކުުޅދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްަމދު ނަޝީދު. އެހެންނަމަވެްސ 

ނޑުމެްނެގ ވިސްނުމުަގއި، އެމް.ޑީ.ީޕ ިވސްނުން ފިޔަަވއި ދެން ތިބި ފަހަކަށް އަ އިްސ ޝަރުޢީ ކޯުޓތަކާ ކުޅޭީތވެ އަުޅގަ

މީހުން އެކަމާ ކަންބޮުޑވާތީެވ، އެ މަނިކުފާނު ރެިކވަަޑއިގަުތމަށް ޓަކައި އެ ކޮމިީޓގެ ނަިއބު މުޤައްރިރު، ައޅުަގނުޑެގ 

އަޙްމަދު ސަމީރު އެ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރަކަްށ ލުމަށްފަހުގައި މިފަދަ އެތަްއ އަޚް، ދިއްދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު 

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް.  ބައިވަރު ކަންަތއްތަެކއް އެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ދަނީ ކުރަްއވަމުން. މިއީ އަުޅގަ

ނޑު  އަދި ހަމަ އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އިތުރު ެއހެން މެންބަރުންނަށް އެންގުމަކާ ނުލައި ކޮމިޓީ ރޭގަ

ބާއްވަމުންދަނީ. މި ރިޔާސަތުްނ ބައްލަވަންޖެހޭ ކަމެއް. ަރްސމީކޮށް މި ވާހަކަ މި ދެްއކީ. މި ނޫން ގޮތަކަށް މި ވާހަކަ 

ދައްކައިިފއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް މި ވާހަކަ އަެޑއް ނާހާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މިކަހަލަ 

ނޑުމެން ޤާނޫނު ހަދަންޖެހޭނީ ވަކި މީހަކުެގ ކަންތަ އްތަްއ ކުާރއިރުަގއި ޤާޫނނުތައް އަުޅަގނޑުމެން ހަދާިއރުގަިއ އަުޅގަ

ތަމްސީލުކުރަމުން ދިޔަ އިބްރާހީމް ހިމާޔަތާއި ދިފާޢުގަ އެއް ޫނން. އާދެ! ކުރީގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި މާލެ 

އި ވަރަށް ރަނަގޅަށް މި މަޖިލީހުން ކަންކުރާ ގޮތުގެ ވާަހކަ އެ މަނިކުފާނު އިސްމާޢީލް އިއްެޔގައި ދެްއކި ވާހަކަފުޅެްއގަ 

ވިދާޅުެވއްޖެ. މަގޭ ބޭބެ މާދަމާ ރާބޮއިފައި އޮތީމަ އޭނަ ސަާލމަތްކުރަން ޤާނޫނު މާނަކުރަން. ނޫނީ ޑްރާފްޓުކުރަން. އޭަނ 

ވާހަކަިއގެ ބަެއއް ތަންކޮޅުޮކޅު މި އަށް ސަލާމަތްވެވޭނެ ގޮތަަކށް ޤާނޫނުތައް ބައްޓަންކުަރން. މިއީ އިބްރާގެ 

ދަންނަވާލަނީ. އެ މަނިކުފާނު އެ ވިދާުޅވި ޙަޤީޤަތް ރަނގަުޅ ވާހަކަ ެއއް. ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ޤާނޫނު މި ހެދެނީ މީހާ 

އަށް ބަލާފަ. އަންނަން ތިބި ބަޔަކަށް ބަލައިގެްނ، އަންނަްނ ތިބި، ތިމާއާ ގާތްކަން ހުރި މީހަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް 

ޝަނުގެ ރައީްސކަން ދެޭވތޯ ބަލަން އިންޓަވިުއކުރަނީ ވެސް. މި ތަނުން ނިންމާ އިންޓަވިއުަތއް ބަލަމާ ހިނާގ ކޮމި

މާކުސް ލިބިފައި ހުރި މީހަކު އެބަ ހުއްޓޭ މި ކޮމިޓީ  69މާކުސް ލިބިފައި އޮތް މީހަކު އޮއްާވ  89ކިހިނެއްތޯ ހުރީ. 

އްކާނެ. ދެން ދެއްކީމަ، އެއީ އިމްތިާޔޒާ ބެހޭ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ދެން އިން ރުހުންދީފަ. މިވަރު ވީމަ މި ވާހަކަ މީހުން ދަ

ނޑުމެންނަްށ ބެހެވުނީ އެ. އެހެންވީމާ، މި ހިސާބަށް މި މަޖިލީހުގެ  މި މަޖިލީހުގައި އިން އިމްތިޔާޒާ ެވސް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންވީމާ، ާފޑުކި ޔާ މީހުން ފާޑުނުކިޔާ ގޮތަްށ، ކަންތައްތައް ިދޔައިމަ މީ ދެން ބޮޑުވަެރއްހެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނު ހެދުމުގެ އިންތައް ދީފަިއ އޮްތއިރުަގިއ އެ މިންަގނާޑއި އިުމެގ  ޤާނޫނުއަސާސީ އިން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ވާޖިބުތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދާކުެރވޭނެ.  ނޑުމެން ދަތުރުކުރާ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ އަުޅގަ ތެރެއިން އަުޅގަ

މިއަދު ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލިސް މި ދަނީ، ބެދެމުން މި ދަނީ. ވަށައިގެްނ އަިއސް ބެދެމުން މި ދަނީ.  އެހެންނަމަވެސް
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނޭާވލެވޭނެ ގޮެތއް ނެތް. ީކއްެވގެންތޯ؟ ަވކި ބަެއއްގެ ޢަަމލުތައް ހުރި ގޮތުން. މިީއ 

ލިސް އޮންނާނެ. މި މަޖިލީހުގެ ތިބި މީހުން ނުތިބެދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެއް. މާދަމާ ވެސް މި މަޖި

ނޑުމެންނަށް ެއނގޭ މިތާ ތިބި ގިނަ މީހުްނނަކީ މި މަޖިލީހަށް ވައްދަްނ ހެޔޮާވވަރު ބަެއއް ނޫންކަން.  މިއަދު އަުޅގަ

ސް. އެހެްނވީމާ، އެހެންނަމަވެސް މާދަމާ އަތުެވދާނެ މި ތަނަށް ހަމަ ހުދުހެދުން ލާފައި ތިބި ވަރަށް ރަނަގޅު ބަޔަކު ވެ

ނޑުމެން ޖެހޭނެ.   އަދި މި މުއައްސަސާ ދެމިއޮްނނާނެ. އެހެންވީމާ، މި މުއަްއސަސާގެ އަގުހިފަހައްޓަން ައުޅގަ

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދަންަނވާލަން  ބޭނުންވަނީ، ބުދަ ުދވަުހެގ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު ދެންނެވި ބަހެއް އިސްފަސްކޮށް ދެންނެވުމުން، ނުބައި ދިމާލަކަށް އަމާޒުވެފައި ވާތީެވ،  ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނވަން  އެ ސަބަބުން އެ ފަރާތްތަކުްނ ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެމޭ. އޭގެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ޙަޤީޤަުތގައި އަުޅގަ

ގުތީ ގޮތުން މަޤާމުތަކާ ހަވާލުވެ ހުންނަ، އެ މުައްއސަސާަގއި ހުންނަ މީހާ، މަސައްކަތުމީހާ އަށް ވެސް ލިބޭ އުޅުނީ ވަ 

މިންވަރާއި ެއޑިުއކޭޝަން ދާއިރާަގއި ހުންނަ ރަނގަޅު ޓީޗަރަކަށް ލިބޭ މިންވަރާ ހުރި ތަފާތުހުރުމުގެ ސަބަބުން 

ަކތްކުރާ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ މީހުން އެހެން ދިމަދިމާލަށް އެިޑއުކޭޝަން ދާއިރާ ދޫކޮށް އެ މުއައްސަާސަގއި މަސައް

ނޑު ދަންަނވަންއުޅުީނ. އާދެ! ހުށަހެޅިފައި މި ާވ މައްސަލަ އަީކ ސަރުކާުރެގ  ބަދަލުވެގެން ދާންއުޅޭ ވާހަަކ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލައިލާއިރުަގއި ނޑުފޭރުމުގެ ނުވަތަ ޕައިރެީސގެ ބިލު. މި ބިލަށް އަޅުގަ ޙަޤީޤަތުަގއި މިއަދު  ހުށަހަޅާފައިވާ ކަ

ނުޑގެ ކުރިން ވާހަކަދެްއކެވި ކާށިދޫ ދާއިާރގެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މުޅި ޤައުމު ފޭރިގަނެފަިއާވ ތަން. އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުިވ ފަދައިން ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް މިއަދު މި ވަނީ މި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ފޭރިގަނެފަ. ިމ 

އިސްތިޤުލާލު ވެްސ ވަނީ ފޭރިގަނެފަ. ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތައް ެވސް ަވނީ ފޭރިގަނެފަ. މި ޤައުމުގައި ޤައުމުގެ 

ވަނަ އަހަރު ނިންމިނިންމުން، ވޯޓުން ނިންމިނިންމުން ވެސް ވަނީ ފޭރިގަނެފަ.  2998ރައްޔިތުން ނިންމިނިންމުން، 

ނޑުެގ ޙުކުމުެގ ވާަހކަ. އެހެންވީމާ، އެ ހާލަތުަގއި ޮއތްއިރުަގއި، ކުރިން ވާހަކަދެ ްއކެވި މެންބަރަުކ ވިދާުޅެވއްޖެ ކަ

ނުޑގެ ޙުކުމަކީ ުކޑައެތި ިހފައި ކަިއ، ބޮޑު އެތި ބޭނުން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރާ ވާހަކަ. ެއ މި އޮތީ މިހާރު އެއްގަމަށް  ކަ

ނުޑގެ ނުޑގެ ޙުކުމް މި އޮތީ ެއްއގަމަށް އަރާފަ. އެެހންވީމާ، އެްއގަމަށް އެރީމާ، ކަ ުޙކުމް ެއއްގަުމގަިއ  އަރާފަ. ކަ

ގާއިުމވީމާ ޙަޤީޤަތުގައި މި ެފންނަނީ މަގުމަތިން ވެސް ފޭރޭ ތަން. ހުރިހާ ކަމެއް ވަނީ ފޭރިފަ. އާދެ! ހަމަ އެއާެއކީަގއި 

ފެބްރުއަީރގެ ފަހުން މި ޤައުމުގެ އެތައް ސަތޭކަ ަރއްޔިތުންގެ ވަޒީފާަތއް ވެްސ  7އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، 

ނެފަ. ހަމަ އެއާެއކީަގއި ޤާނޫނީ ބާރުތައް، މި މަޖިލީހަށް ލިބިފައި ހުރި ޤާނޫނީ ބާރުތައް ވެސް މި ވަީނ ވަނީ ފޭރިގަ

ނޑުވާަލއި، މި  ނުޑވާލަިއ، ހަދާ ޤާނޫނުތަކުގެ ބާރުކަ ފޭރިގަނެފަ. ޤާނޫނީ ބާރުތައް ފޭރިގަނެ، މި މަޖިލީހުގެ ބާރުކަ

ހަދާފަ. ހަމަ އެއާއެީކގައި ދަންަނވާލަންޖެހެނީ، މި މަޖިލީހަށް މަޖިލީހަކީ ވެސް ބޭނުން ނޫން ތަނެއް ކަމަށް މި ވަނީ 
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އަމާޒުކޮށް ަރއްޔިތުްނގެ ކުިރމަތީގައި ވަިކ ޕޯޑިއަެމއްަގިއ ހުރެގެން ދަްއކާ ވާހަކަަތއް ސީދާ އަމާޒުކޮށްަފއި، 

ނުވަތަ މި މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ ގޮތަށް، ނުވަތަ ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތަަކށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ބޮލުގައި

އަމާޒުކޮށްަފއި، މި ދިމާލަށް އިނގިލިދިްއކޮށްފައި ދައްކާ ާވހަކަތަކަކީ ވެސް ޙަޤީޤަތުަގިއ މި ޕައިރެސީގެ ޢަމަލުތަކުގެ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. މި ޤާނޫނުގެ   87ޤާނޫނުން މި ބުނާ މަފަހޫމުތަކުގެ ތެރެއަށް ވަންނަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާަގިއ އެބަ އޮތް. މި ޤާނޫނުގަިއ ކުރާ ކުށަކަށް ަވކި އަދަެބއް  87އަށް ބަލައިާލިއރުގައި  ވަނަ މާއްދާ

ނަޑއެޅިފައިުނވާ ކޮންމެ ުކށަކީ ވެސް ކުެށކޭ. އެ ކުށް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ ެވސް  އަހަރަށް ވުރެ ދިގު  85ކަ

ނޑު މި ޤާނޫނުގެ ލައްކަ ރުފިޔާ އަށް ވު 8މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމޭ. ނުވަތަ  ރެ ބޮޑު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމޭ. އަޅުގަ

ނުޑ ހުށަހަޅަން. މި ޤާނޫނުގައި ކުށަކަްށ ަވކި އަދަެބއް  87މި  ވަނަ މާއްދާ ިއޞްލާޙުކޮށްލަން އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފައިުނވާ، ޝަރީޢަުތން ސާބިތުވި ކުށެކޭ. ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އެގޮތަށް މި ބަދަލުކޮށްލަން. އެހެންވީމާ އެ ، ކަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ިމއީ މުހިއްމު ބިލެކޭ. މި ުމހިއްމު ބިލުގެ ތެރެއަްށ ހަމަ  ވާހަކަ ދަންނަވާލުމާ އެީކގަިއ އަުޅގަ

އެާއއެީކގަިއ މިއަްށވުރެ މާ ުމހިއްމުކަން ބޮޑޭ ެއއްގަުމގަިއ މި ފޭރޭފޭރުން. ރައްޔިތުންެގ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލާއި 

ރައްޔިތުންނަށް މި ކުާރ ޯގނާ އާއި ަރއްޔިތުންނަށް ކުާރ ލާއިންސާނީ އަިނޔާތަކާ، މި ، ރައްޔިތުންެގ އަުޅވެތިކުުރވުމާ

ނޑުމެންނަށް. ުޝކުރިްއޔާ،  ނާޑ ހިާސބަށް ދެވޭކަށް ވެސް ނެތޭ އަުޅގަ ކަންތައްތަކަށް ަހއްލެއް އަިއްސގެން ނޫނީ އަދި ކަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްަސލަ އެްއ، ިދއްދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝުކުރިއްާޔ، 

 ސަމީރު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މަދު ސަމީރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް 

ނުޑ މި ނެގީ މަނިކު ފާނަށް އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ މިތާނގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުެރވެނީ މި ސިސްޓަމުތަކަށް އެކްސެްސވެިވގެންަކން. މި ސިސްޓަމުތަކަށް އެއްެވސް ބަޔަކަށް، ގިނަ ބަޔަކަްށ 

ިއ މި ތިބީ އެކްސެސްނުެވވި. ިސސްޓަމުތައް އެ ދަނީ އަްޕޑޭުޓކުރެވެމުން. އެހެންވީާމ، މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ޭމޒުމަތީގަ

ޑޮކިއުމަންެޓއް ވެސް ނެތި، އަދި އެކަން ކުރެވެން އޮތީ ޕޭޕަރލެސްކޮށް މިތާގައި މަސައްކަތްކުރަން ކަމަށް ބުނެ 

ނޑުގެ މޭުޒަގއި  މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ހާލަތެއްަގއި ހުރެ، އަދި އޭެގިއތުރަށް އަޅުގަ
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ނެޑއްހާ ހިސާބުން ވެްސ ނެތީ. އަދި މިތާނަގއި އެަބ ހުރި ޗައިނާ ސަުރކާރުން  އެންމެ ކުޑަމިނުން ކޮމްޕިުއަޓރުގަ

ހިލޭސާބަހަށް ހަދިޔާކޮށްދީފައި ހުރި ލެޕްޓޮޕް ވެސް. މިތަން ހިންގުމަށް ޓަކައި އެފަދަ ކަެމއް ވެސް މިތާކުން ނުކުރޭ. 

ން ހަމަ އެއާެއކުަގިއ އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަމުރު މިތާ އިދާރީ ގޮތުން ނުހިނގާތީ. ދެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ފާހަގަކުރަްއވަނީ އިދާީރ ގޮުތން މިތާނގައި ކޮށްފައި ހުްނނަ މަސައްކަތްތަުކގެ ވާހަކަ. 

 ކޮމިޓީތަކަށް ެއއްވީމަ ީކްއވެތޯ ނާންނަންވީ؟

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ބަލަެއއްނުގަންނަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން، ނިޒާ މާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް ކަމަށް ައޅުގަ

ނުޑ މިހާރު މި  ޖަލްސާގެ އެޖެންާޑަގއި ހިމެނިފައިވާ ލިެޔކިޔުންަތއް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ލިބޭނެ ޮގތަށް އަުޅގަ

ން ސިސްޓަމުތައް މި ހަމަޖައްސަނީ. ބިލުތައް ލިބެން ހުންނާނެ. އެޖެންޑާ ވެސް ިމހާރު ލިބޭ ގޮތަށް މި ހަމަޖައްސަނީ. ދެ

ދަނީ އަޕްޑޭޓުކުެރވެމުން މިހާރު. އެހެންވީމާ، ކުަޑއިރުޮކޅެްއ ތެރޭގަިއ އެ ަމއްސަލަ ހައްުލވާެނ ކަމަށް މި ބަލަނީ. ވަރަްށ 

ގިނަ މެންބަރުންގެ ިސސްޓަމުގެ މަްއސަލަތައް މިހާރު ވާީނ ހައްލުކުެރވިފަ. ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ 

 އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤް ޙަސަނަށް.ފުވައްމުލަކު 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤު ޙަސަން

. ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ޕައިރެީސއާ ގުޭޅ އެހެން ކުށްތަުކގެ ބިެލއްެގ الرحين الرحون هللا بسن

ނުޑ ެވސް ފާހަގަކޮށްލަން. ގޮ ތުަގއި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް މި ހުށަހެޅުއްވި ބިލަީކ ވަަރށް މުހިއްމު ބިލެއްކަމުަގއި އަުޅގަ

ނުޑފޭރުން ފުދޭވަރަކަށް، ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޢާއްމުވަމުންދާ  އާދެ! ފަހަކަށް އައިސް އަޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި ކަ

ނޑިަވޅެްއގަިއ މި ބިލުގެ މުހި ނޑުމެންނަށް ހަނދާނަށް އާދޭ މީގެ އެތަެކއް ދަ އްމުކަން ބޮޑުެވގެންދޭ. ާއދެ! އަުޅގަ

ަވނަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް ކުރިަމތިވި ބަޣާވާުތގައި އެތަެކއް ދިެވހިން މަރުވެގެން ދިޔައިުރަގއި  :898އަހަރުތަކެއް ކުރިން 

އިޖެކުކޮށްގެްނ، ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ރާއްޖޭގެ މާލޭގެ ބަނދަރުގަިއ އޮތް ޕްރޮގްރެސް ލައިޓް ކިޔާ ބޯޓެއް ހަ

ނޑުމެން ފެނިގެންދިޔަ އެ ބޯޓު ހައިޖެކުކޮށްގެްނ  ހިމެނިގެން ލަންކާގެ ޖަމާޢަތަކުން އެ ހިންގި ކުށް. އާދެ! އޭރު އަޅުގަ

ނޑުން ބޭރަށް ނިކުމެ، ލަންކާގެ ނުވަތަ އިންޑިާޔގެ ބަނދަރަކާ ދިމާލަަކށް ދަތުރުކުރަމުން  ދިޔަކަން. ގޮސް ރާއްޭޖގެ ކަ

އާދެ! އޭރު ސަރުކާރުން ކުެރއްވި މަސަްއކަތުން، އިްނޑިާޔގެ ނޭީވގެ އެހީަގއި އެ ބޯުޓ ސަލާމަތްކުރަން ކުރެވުނު 

ނޑުމެންެގ  މަސައްކަުތގައި ިދވެހިންގެ ެތރެއިން ބަޔަކު ވަނީ ނިާޔވެެގންގޮސް. އާދެ! އެ ުދވަހުން ފެށިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގަިއ، މިދެންނެވި ފަދަ ބައެއް ކަންތައްތައް  އެހާ ނުރަްއކާތެރިކޮްށ ނޫނަސް، ފަހަކަށްއައިސް ައޅުގަ

ނޑުގެ ަސރަހައްދުގައި ާޚއްޞަ ގޮެތއްަގއި ބައެއް ކަންތައް ހިނގަުމން އެބަ ދޭ. ފަހަކަށްއައިްސ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަ
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މުން އައި ެއއް ކަަމކީ ސޯމާލިާޔެގ ޚާއްޞަކޮށް މިދިަޔ ތިންހަތަރު އަހަރެްއގެ ތެޭރގަިއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވަ

ކުދި އުޅަނދުފަހަރުަގއި އަިއސް ރާއްޭޖގެ ބަެއއް ރަށްަތަކށް ވެްސ އެފަދަ މީހުން އަަރއި، ނޫނީ ައއިސް ާރއްޖޭެގ 

ނުޑގެ ސަރަހައްުދަގއި ުއެޅނިކޮށް ރާއްޖޭގެ އެހެން ުއަޅނދުތަކުން އެ މީހުން އަތުަލއިގަންނަމުން ދިޔަތަން. އާދެ!  ކަ

އަކީ އެ ތަނުގެ އަހުލީ ހަނގުރާމަ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދިގުދެމިގެންދިއުމުެގ ސަބަބުން އެ މީހުން އެ  ސޯމާލިޔާ

ނޑުފޭރުމުެގ ކަންތައްތަކެއް ހިންގަމުން ައއިސް، އެ ފުާޅވަމުން އައިްސ، އެންމެ ފަހަކަށް ރާއްޖެއާ  ސަރަހައްދުަގއި ކަ

ނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުްނ ހަމައަށް ވެސް މިހާރު އައިްސ އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ އެ ަކން ތަޖުރިބާކުރަމުން. އާދެ! އަޅުގަ

ވަނަ އަހަުރގެ ކޮންެމެވސް ހިސާބެްއގައި ާރއްޖޭެގ ަކނޑުެގ ސަރަހައްުދގަިއ އޮތް ޭބރުގެ އުޅަނދެއް ވެްސ ވަީނ  2988

ޅަނދުފަހަރަށް ވަރަށް އެގޮތުން ހައިޖެުކކޮށްގެން ގެްނގޮއްަސ. އަދި އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެރެއިން ހަމަ ދަތުރުކުރާ ބައެއް އު

ގިނަ ފަހަރަށް އެަބ ދިމާވޭ، ނޫނީ މަޢުލޫމާތުދެމުން ގެންދޭ ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުެގ ތެރެިއން މި ދެންނެވި ފަދަ ބަެއއް 

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިހާތަނަށް އައިއިުރގައި މިކަމާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް ނެތުމުގެ  އުޅަނދުތައް ފެންނަމުންދާކަން. އާދެ! އަޅުގަ

މިދެންނެވި ފަދަ ޢަމަލުތައް ހިންގަން މަސައްަކތްކުރި ބައެއް މީހުން ދައުަލތުގެ ފަރާތުން، ސަރުކާުރގެ ސަބަބުން 

އެމް.އެން.ީޑ،އެފުން އާދެ! މިެދންނެވި ފަދަ އުޅަނދުތައް ހިފައިގެން ގެނެސް އެ މައްސަލަަތއް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހުގައި 

ނޑުމެންގެ ޖަލުތަުކގަިއ ެއ މީހުން ގެންގުޅުމަށްފަހުަގއި ވެސް ކޮންމެވެސް ހަމަ ިދގު މުއްދަެތއްަގއި އަުޅގަ

ނުޑ ދެކެނީ މިފަދަ ބިލެއް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދައުލަތުން ެއތައް ޚަރަދުތަކެްއ ކުރަން އެަބ ޖެހޭ. އާދެ! އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ގައި މި އޮތް ގޮތުން، އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ައއުމުގެ މުހިއްމުކަން ވަރަށް ބޮޑުވެފައި ވާކަން. އާދެ! މި ބިލު

ތެދެއްމެ! ދެންމެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް އެ ފާހަގަކުރެްއިވ ފަދައިން އެބަ ހުރި މިފަދަ 

 9:، 25، 29ކުށްތަކަށް އަަރިއގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އަދަބުތައް އެކަީށގެންވާ ޮބޑު މިނެްއގަ. އާދެ! ެއގޮތުން 

ޖަލަށްލުމުގެ ޙުކުމްތަކާ، އަދި ބަެއއް ފަހަރު އެ މީހުން އެ ކުރާ ބައެއް ކުށްތަުކގެ ބަދަލެްއެގ  އަހަރަށް 85އަހަރު އަދި 

ގޮތުން، ކުށްަތކާ ުގޅިގެން ެއބަ އޮތް މި ދެންނެވި ކަންަތއްތަުކގެ އިތުރުން ޖޫރުމަނާުކރުން ވެސް. އާދެ! ޭއގަިއ 

ގެ ހާދިސާއާ ުގޅިގެން ެއ ދިމާވި ފަދަ ހާދިސާ އެްއ :ރ އަޅުަގނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ މިސާލަކަށް ރާއްޖެ އަށް ނޮވެމްބަ

ދިމާވެގެން އެަތއް މިލިއަން ޮޑލަރެއްގެ އަގު ހުންނަ ުއޅަނދަކާއި އެތައް މީހުންގެ ފުރާނަާއ އެްއކޮށް ެގއްލިގެންާދއިރުަގިއ 

ހާ ރުފިޔާ، އެއް ަލއްަކ ވަރަކަށް އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމަކާ ެއއްކޮށް، މިިލައނެއް 9:އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގި ފަރާތަކަށް 

ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރީމަ އެއީ ހަމަ ެއަކށީގެންވާ އަދަބުތޯއޭ މި ދެންެނވި ފަދަ ޢަމަލުތައް ހިންގާ 

ނޑު ދެކޭ ގޮތުަގއި މި ޖޫރުމަނާ ވާންޖެހެނީ  ލައްަކ ރުފިޔާ ާއއި މިިލޔަން ރުފިޔާއާ ދޭތެޭރގަ ެއއް  8މީހުންނަށް. އަޅުގަ

ނޑަށް  ނޫން. މި ވާންޖެހޭނީ އެތަްއ މިލިއަން ރުފިޔާއަކާ ދެމެުދގެ އަދަދަކަށް މި ރޭންޖު އޮންނަންޖެހޭނީ އަޅުގަ

ނުޑ  8ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގަ. ހަމައެކަިނ  ލައްކަ ރުފިޔާ އާއި މިލިައން ރުފިޔާއާ ދޭތެރޭގައި މި ރޭންޖު ބޭއްވުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުގެ ނޫީނ ދެކޭ ގޮުތގައި މިކަމަށް ެއކަށީެގންވާ އަދަބެއް ނޫ ން. އާދެ! ހަމަ އެހެންމެ ރާއްޖޭގެ އެތެޭރަގއި ރާއްޖޭގެ ކަ
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ވަިއގެ ސަރަހައްުދަގއި މި ހިންގޭ މިދެންނެވި ފަދަ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ވަރަްށ ބޮޑެތި ެގއްލުންތައް ވެސް. 

އްސަލަތަްއ ބެލުމަށް ޓަކައި ގެނައުމަކީ އެހެންކަމުން ހަމައެކަނި މާލޭަގއި ހުންނަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މި ދެންނެވި ފަދަ މަ

ނޑުމެްނގެ ާރއްޖޭެގ ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ކޯޓުަތއް  އަޅުަގނުޑ ދެކޭ ގޮތުަގއި ެއންމެ އެކަށީގެްނވާ ގޮތެްއ ޫނން. އަުޅގަ

ނޑަށް  ހުރިއިރު، ރާއްޖެތެޭރގައި ވެްސ މިދެންނެވި ފަދަ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ ކޯޓުތަެކއް ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރެވެނީ. ހަމައެކަނި ާމލޭގައި ހުންނަ ކްރިމިނަލް ކޯުޓން ބެލުމަކީ އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮތެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނުޑ 

ނޑަްށ ވެސް ޤަބޫލުކުެރވޭ ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ ުއޅަނދެްއގެ މި ދެންނެވި ފަދަ ހާދިސާ އެއް  ނުދެކެން. އާދެ! އަުޅގަ

ިއ އަންނަ ަބޔަކު އައިްސ ރާއްޭޖގަިއ މިފަދަ ކަމެއް ހިންގުމާ ގުިޅގެން އެފަަދ ދިމާވުމާ ގުިޅގެން، ނޫނީ އެ އުޅަނދެްއގަ

މައްސަލަތައް ބެލެންޖެހޭނީ މާލޭގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަމަށް. އާދެ! ހަމަ އެހެންމެ މި ބިލުގައި އެބަ އޮވޭ މިފަދަ 

ސް ސަުރކާރަށް ނެންގެވުމަށްފަހުގައި، ެއ ޢަމަލެއް ހިންގި ފަރާތްތަކުން އެ ޢަމަލު ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދެއް ވެ

ނީލަން ކިޔުމަށްފަހުގައި ސަުރކާރުގެ މާލިއްޔަތަށް އެއިން ލިބޭ ފައިސާ އެއް ޖަމާކުރުން. ހަމަ އެހެންމެ އެބަ އޮތް 

ރާއްޖޭގެ ސަރަަހއްދުަގއި ބޮެޑތި އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކޮށްގެން އަދި ކުދި، މަދަރ ެވސަލް އެްއ ޮއވެފައި ކުިދ 

ފަހަރުން ކުރާ މިފަދަ ކަންތަކަށް ވެސް ދެވޭނެ އަދަުބތަކާއި ެއކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލުތައް އެބަ އޮތް. އުޅަނދު

އާދެ! މިއިން މިދެންނެވި ފަދަ ތަފްސީލު، އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ތަފްސީލުދެވިފައި އޮްތ ބިލެއް މިއީ އަޅުގަޑަްށ 

ނޑު ދެންމެ އަލިއަޅުވާލި ބަެއއް ކަހަލަ މާްއދާތައް އެބަ ހުރި މިއަށްވުރެ  ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގަ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ބޮޑަށް މި ބަލައިގެންފަިއ، ިމ ބިލު ބަލައިގެންފައި މި ބިުލގެ މަސަްއކަތްކުަރއްވާ ކޮމިޓީައކުން އިޞްލާޙުކުަރއްވަންޖެހޭ 

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބައެއް ކަންަތއް ހުރިކަމުަގިއ އަޅުަގނޑު ވެސް ދެކެން. ހަމައެހެންމެ މާވަށު ދާއި

ނުޑ ވެސް ޤަބޫުލކުރެވެީނ މިފަދަ ބިލުތަކަށް ނަންކިޔުމުގައި ިމއަށްވުރެ ޮބޑަށް  ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިވެހި ރީތި ނަންތައް ހުރީމަ، ހަމަ އެގޮތަށް ދިވެހި ނަމަަކށް ބަދަލުކުރެވި، ޚާއްަޞކޮށް 

ން ދާއިރުަގއި ހަމަ ސާފު ދިެވހިބަހުން ބޭނުންކުރެވެން ހުންނަ ބިލުތަކުގައި ެއގޮތަށް ޤާނޫނުތަކުގެ ނަން ީކގެ

ބޭނުންކުރެއްވުމަީކ ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަްއވަންޖެހޭނެ ަކމެއް. އެހެންކަމުން، މި ެދންނެވި ކަންތައްަތކަށް ެވސް 

ރަމުން ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާަވޑަިއގެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަސަްއކަތްކުަރއްވާެނ ކަމަށް ހީކު

 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

` ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ަޕއިެރސީއާ ބެހޭ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކަމަށް ޓަކައި 

ނޑު ވަަރށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު  މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުން މި ދާ އާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހަށް  ވެސް ޤަބޫލުކުރަން މި ޤައުމުގައި މިހާރު އަޅުގަ
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ނެއްކަން. އެހެންނަމަެވސް ހަމަ ގިނަ މެންބަރުްނ ބަލައިލާއިުރގައި ވެްސ މިފަދަ ޤާނޫނެއް މީ ކޮންމެހެން މުހިއްމު ޤާނޫ

އެ ފާހަގަކުެރްއވި ފަދައިން، ޚާއްޞަކޮށް ާމވަށު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ފާހަގަކުެރއްިވ ފަދައިން މިފަދަ 

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އަިމއްލަވަންތަ، އަމިއްލަ ބަެހއް  ޤާނޫނުތައް ހެދިގެންދާއިރުަގިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ާޤނޫނުތަކުގައި ަބޔާންކުރަންޖެހޭ  ގެންގުޭޅ، އަމިއްލަ، މިިނަވން ޤައުމެއްކަން. އެހެންކަުމން އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެގޮތުން އިނގިރޭސި ބަހުން މާނަކުރުން  އަމިއްލަވަންތަ ުއސޫލުތަކެއް ެގންގުޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

މާނަކުރެވިގެން، ދިވެހިބަހުެގ އެންމެ ރީތި ލަފުޒުތައް އޭަގއި ބޭނުންކުރެވިގެން ދިއުމަީކ  ހުރި ކަންތައްތައް ދިވެހިބަހުން

އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވާލަން. އަދި ޕައިރެސީގެ ވާހަަކ މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި، 

ނަޑއެޅިފަ. އަޅުގަ ނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮޑެތި އަބަދުތަކެއް ވެސް މި އޮތީ ކަ ނޑުމެން ވިސްނާލަްނޖެހޭ، އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އޮތް ހަމައެކަނި މުއްސަނދިކަމަީކ  ނުޑގެ މުއްސަނިދކަން. އަދި އަުޅގަ ހަމައެކަނި އޮތް މުއްސަނދިަކމަކީ ކަ

ނޑުެމންނަށް ޓޫރިޒަމުގެ ދާއިރާގެ   އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ރީތި ަރށްތަކަކަށް ނިސްބަތްވާ ޤަުއމަކަށް ވާތީެވ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް މިހާތަނަށް  ނޑުމެންނަށް އެންމެ ހެޔޮ ގޮުތގައި މި ކަންކަން ައޅުގަ މުއްސަނދިކަން. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އެހެން މި ދެންނެވި ކަމަކީ  އައިުރގައި ވެސް ބޭނުންުކރަމުން ދާތަނެއް އަޅުގަ

ަގނޑުެމންގެ މި މުއްސަނދިކަން ޭބނުންކުރެވެމުން ދަނީ ޤާނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެްއަގއި ައޅު

ހަމަތަކުގެ މަތިން ކަމަކަށް ވެސް އަޅުަގނޑަކަށް ުނދެކެން. އެހެން މި ދަންނަވާ ކަމަކީ ވަރަށް ގިނައިްނ 

އްޓެނެވި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަރާތުން ެވސް، މަސްވެރިްނގެ ފަރާތުން ވެސް ޝަުކވާކުެރވެމުންދޭ ެއ ބޭފުޅުންނަށް ދެމެހެ

ގޮތަކަށް މަސްވެރިކަްނކުރުމަށް ޓަކައި އެކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ޒާތުގެ ކަންަތއްތައް ކުރަމުން ދާތަން ވެސް. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޤައުމަށް ސޯމާލިޔާ ފަދަ ޤައުމުތަކުގެ ޕައިރެޓުންގެ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް އަތުވެދާނެ ކަމަްށ 

ނޑުމެންނަށް މިފަދަ  ޤާނޫނެއް އޮތުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމެއް. އަދި މި ޤާނޫނުގައި ވަރަްށ ވިސްނާފައި، އަުޅގަ

ނޑަެއިޅފައި އޮތްއިުރަގއި ައޅުަގނަޑށް މި ޤާނޫނުން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލެވޭ، ެދވަނަ މާއްާދގެ  ބޮޑެތި އަދަބުތަެކއް ކަ

ނަމަ، އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގި  )ށ(ގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެަބ އޮވޭ މިފަދަ އަމަލެްއގެ ަސބަބުން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ  9:މީހެއްގެ އަދަަބކީ ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޮތް އަދަުބގެ އިތުރުން  އަހަރަށް ޖަލަްށލުމެވެ. އަުޅގަ

ހިތް އޮތީ ގަސްތުގައި މީހަުކ މަރާލައިފި ނަމަ އެ މީހެއްގެ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގިއ އޮތް ގޮތަކީ މަރަށް މަރޭ. 

އަަހރަށް ޖަލަށްލާނީ ކިހިނެއްތޯ.  9:ކަމަށް ވަންޏާ، މަރާލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ދެްނ އެ މީހާ އިތުރަށް  އެހެންވެއްޖެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ހިތް އޮތީ  އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ އެކި ކަންތައްތަކެްއގެ މައްޗަށް ވެްސ އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ށް ިރޢާޔަތްކުރާނެ ކަމަށް. އެހެންަކމުން އަޅުަގނޑަށް އެ ުނކުތާ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ މިއަށް ެވސް ކޮންމެވެްސ ވަަރކަ

ނުޑ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ެދން ޕައިރެސީގެ ވާހަކަ ދަްއކާއިރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް،  ފާހަގަކޮށްލެވުނީީތވެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނިންމާލެވެން އޮ ނަޑށް އެކަނި ނިސްބަތްކޮށްލާފައި އަޅުގަ ތް ކަމެއް ނޫން މިއީ. ޕައިރެސީ ޙަޤީޤަތުގައި ކަ
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ނޑުމެންނަކީ ވެސް ަވރަށް ކުޑަކުޑަ ޤައުމެއް. އަދި  މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް މީ ވަަރށް ބޮޑުވެފައިވާ މައްސަލަ ެއއް. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އުެފއްދުންތެރިކަން އެ ޕައިރެޓުންެގ  ނޑުމެންަނށް އަޅުގަ އުފެއްދުންތެރިކަން އެހާ ކުަޑ ޤައުމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ުކޑަ ެއއް އަތްމައްޗަށް  ނޑުމެންަނށް ލިބޭ ގެއްލުން ވެސް ައުޅގަ ގޮްސގެން އެކަުމގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ނޫން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ މިފަދަ ޤާނޫނެއް ހެދިގެންދާއިރުަގއި މި ވާންޖެހެނީ ތަންކޮޅެއް 

ނ ުޑެގ ސަރަހައްދުތަކަށް ރިޢާޔަްތޮކށްފައި ޤާނޫނެއް ހެދުމަކުން ފުޅާ ދާއިރާ އެްއަގއި ހެދޭ ާޤނޫނަކަށޭ. ހަމައެކަނި ކަ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެކަެމްއ ނުފުދޭ. ޕައިރެޓުންގެ ޢަަމލުތަކާ ބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް މިފަދަ ޤާނޫނެްއގަިއ 

ލުމަށް ޓަކައި ކުރެޭވ ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެ. އެ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ައޅުަގނޑުެމންނަށް ދުނިޔޭގައި ޕައިރެސީ ނައްތާ

ނޑު ދަންނަވާ ހިތް އޮތީ މި މަޖިލީހުން  މަސައްކަތަކަށް ވެގެންދާނެ ަކމަކަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. ެއހެންކަމުން އަޅުގަ

ނޑު ފާަހގަކޮށްލަން މި  އެފަދަ ޤާނޫނެއް ވެސް ފާްސ ކުރެިވގެން ދާންޖެހިއްޖެ ކަމަށް. ދެން ހަމައެއާއެކު ައުޅގަ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާެގ މަޖިލީހުގައި މިހާރަކަ ށްއައިސް ކަންކަން ކުރަމުންދާ ގޮތަށް ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަ

ނުޑމެން ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުެރއްވި ފަދައިން އަުޅގަ

ނުޑ މި ދަންނަވަނީ. މި މަޖިލީ  ސް ދެ ދުވަހަށް ހުއްޓައިލާފައި ބާއްަވިއގެން ވަކި ކަމަކަްށ އެކު، އާދޭހާ އެކު އަުޅގަ

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބިރުދައްކަިއ ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ބިރުދައްކައި ބިލެއް ތަޞްދީޤުކުރަން މަސައްކަތްކުރި ފަދައިން، މި 

ނާއި ހެއްކާ ބެހޭ ޤާނޫނާ، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މުހިއްމު ޤާނޫނުތައް، ޭއގެތެޭރގަިއ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ޤާނޫ

މިފަދަ ޤާނޫނުތައް ނިންމާފައި ނޫނީ މި މަޖިލީހުން ނުނުކުތުމަށް މި ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ ބޭފުޅުން ވެސް އަދި ިރޔާސަތުްނ 

ވެސް މަސަްއކަތްކޮށްދެްއވާށޭ. އެފަދަ މަސައްކަެތއް ކޮށްެދއްަވއިފި ނަމަ އެއީ ަޤއުމަްށ ޓަކައި ެވވޭ ވަރަށް ޮބޑު 

 ވާނޭ. ުޝކުރިްއޔާ.  ހެޔޮކަމަކަށް

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުފޭރުމާ ބެހޭ ބިލެްއ ހުށަހެޅިގެން މި އުޅެނީ ވަަރށް މުނާސަބަތު ވަގުެތްއގަ.  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކަ

ނޑުމެްނނަށް މިކަން ފާހަގަވެގެން މި  ޤައުމުަގއި އޮތް ވެރިކަން ޭފރިގަނެ، ެއއާ ގުޅުންހުރި ކަެމއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ދަނީ. އެހެންކަމުން މި ބިލު ހުށަހެޅި ކަމަށް ޓަކަިއ މާމިނގިލީ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޤާސިމު އިބްރާހީމަށް 

ނޑު  ނޑުމެން މިއަުދ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ރާއްޖޭގައި ކަ ގެ ސަރަަހއްދު އަޅުަގނޑު ުޝކުރުދަންނަވަްނ. އަުޅގަ

ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައި ާވަކން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ވިސްުނން ހަމައެކަނި ބަހައްޓަންވީކީ 

ނޑުމެްނގެ ވިސްނުން އެއަށް ވުެރ  4ޑިންގީ ެއއްަގއި އަތުލަިއގަްނނަ ސޯމާލިޔާ  މީހުންގެ މައްަޗކަށް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުފޭރުމުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކެއް، ބޭުރ  ފުޅާކޮށް ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ރާއްޖޭގައި ކަ

ނޑުމެން ޤާނޫނަކުން މިއަދު ކިތަންމެ ބޮޑު ައދަބެއް ދޭން ނިންމިކަމުގައި  ޤައުމުގެ ފަރާތްތަކެއް އެބަ ުއޅޭކަން. އަުޅގަ
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ނޑުފޭރިގެން އަތުަލއިގެެނވޭ މީހުންގެ އަތުަގއި ނުހުރޭ ވިޔަސް މި ޤައުމުގެ ތާރީަޚން ބަލައިލާއިރުަގއި މިގޮތަށް ކަ

އެްއވެސް ެއއްެޗއް. އެ މީހުން ލައްކަ އިން ޖޫރިމަނާކުރީމާ ކާކުތޯ އެ ފައިސާ ދައްކާނީ. އެ ފައިސާ އެއް ނުދެއްކޭެނ 

ނޑުމެންގެ ވިސްނުން ނަން. އދ. މިއަށްވުެރ ފުޅާކޮށް ވިސް އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ

މެދުވެރިކޮށް، ުނވަތަ ދުނިޭޔެގ އެިކއެކި ޖަމުޢިްއޔާތަްއ މެދުވެރުކޮށް މިކަްނ ހުއްުޓވޭނެ ުއސޫލުތައް ެއކަށަައޅަން އެަބ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޑިންގީ އެްއގަިއ އަތުލައިގަެނވޭ މީހުންގެ އަތުަގއި އެންމެ ކުަޑވެގެްނ  ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން އެ މީހުންނާ ހަވާލުވާނޭ ަޤއުމެއް ވެސް ނެތި، އެ މީހުން ރާއްޭޖެގ ލިޔެކިޔުމެްއ ވެްސ ނޯންނަކަ ން. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުަރންޖެހޭނެ. މިފަދަ ހާލެއްގައި  ޖަލުތަކުގައި އެަތއް ދުވަެހއް ަވންދެން ބައިތިއްބަންޖެހޭކަން ައޅުގަ

ނޑުފޭރޭ މީހުން. ތިބޭއިރުގައި އެ މީހުން އަތުން  ނޑުެމންނަށް ލިބޭނީ. ނޫނީ ކޮން މި ތިބެނީ ކަ ކޯއްޗެއްތޯ އަުޅގަ

އަހަރަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ޖަލުތަކުގައި އެތައް ސަތޭަކ  25ޖޫރިމަނާ އެއްތޯ ކުރެވޭނީ؟. ނޫނިއްޔާ އަނެްއކާެވސް 

 ސޯމާލިޔާ މީހުން ޖަލަށްލާފައި ބައިތިއްަބިއގެން ެއ މީހުންނަށް ކާންދީ، ދައުލަތުން ެއތައް ބޮޑެިތ ޚަރަދުތަކެއް 

ނޑުެމން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އދ. މެދުވެރިކޮށް ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގެ މެދުަގއި އޮންނަ  ކުރަންވީތޯ. މިއީ އަުޅގަ

މުޢާހަދާތަކުގެ ތެރެއިން އެ މީހުންގެ ޑީ.އެން.އޭ ހެދުމަށްފަހު، އެ މީހުން ނިސްބަތްވާ ޤައުމުން އެ ޖޫރިމަނާ ދެއްކޭނެ 

ނޑުމެްނ  އުސޫލުތަެކއްގެ މަްއޗަށް ބިނާކުރަން ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އަޅުގަ ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑުފުރާނަމުއްތިކުރާ ވަރު ވެސް ނެތް  އަތުލަިއގަންނަ ސޯމާލިޔާ މީހުން އަތުގައި އެންމެ ކުަޑެވެގން އެ މީހުންގެ ބަ

ނޑުފޭރުމާ ބެ ހޭ ގޮތުްނ ހެދޭ މިފަދަ ޤާނޫނަކުން ހާލަތެއްގައި އެ މީހުން އަތުަލއިގަންަނއިރު ތިބެނީ. އެހެންީވމާ، ކަ

ނުޑތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ސޮއިކުެރވިފަިއވާ މުޢާހަދާތައް  ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ކަ މިކަން ހައްލުވެގެންނުދާނެ. ައޅުގަ

ނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަން ިކތަންމެ ދަތިކަމުގައި ވިޔަ ްސ އަޅުަގނޑުމެން އަލުން މުރާޖަޢާ އެބަ ކުރަންޖެހޭ. އަުޅގަ

ކުރިއަށް ެއއްެވސް ހުއްދަ އެްއ ނެތި ރާއްޖޭގެ އެތައް ސަަރހައްދުތަކަކުން ބޯޓުފަހަރަށް އެބަ ދަތުރުކުރެވޭ.  މި ކަމަކީ 

މިހެން އޮވެގެންވާނެ ކަންތައްަތކެއް ނޫން. ރާއްޖޭގެ އުތުރާިއ ހުވަދު އަތޮޅާ ދޭތެރޭގައި ހުރި ތަންތަނުން ދަތުރުކުރުމަށް 

ާބޠިލްކޮށް، އެ ތަންތަނުން ދަތުރުކުރާ ބޯޓުފަހަރަކީ ދައުލަތަްއ އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތެއްަގއި  ދީފައިވާ ދާއިމީ ހުއްދަތައް

ދަތުރުކުރެވޭނެ ބޯޓުފަހަރުގެ ޮގތުގައި ހަމަޖައްސަން އެބަ ޖެހޭ. މި ޤައުމުގެ ސަރަހައްދު ެތރެއިން ހުއްދަނުނަގާ މަހެްއގެ 

ނުޑ އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ބޯޓުފ30000ައާއި  20000މައްޗަށް  ހަރު ދަތުރުކުރަމުން އެބަ ގެންދޭ. އެއީ މަިއގަ

ގޮތެްއގައި ަކނޑުފޭރުމުގެ ައސާސްތައް ފެށިގެން އަންނަ ހިސާބަކީ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ބޯޓުތައް އެއީ ކިހިނެއްާވ 

ެނ ބޯޓުތަކެއްތޯ ބަަލއި، އެ ބޯުޓތައް ރާއްޭޖގެ ސަރަަހއްދުެގ ބޭނުންކުރަންޏާ ރާއްޖެ ައށް ޭއގެން އާމްދަނީ ލިބޭ

އުސޫލުތަެކއް އަުޅަގނޑުމެްނ އެކަަށއަޅަން އެބަ ޖެހޭ. ހަމައެކަނި ސްވިްސ ކެަނލަކުން ނޫން ލާރި ލިބޭނީކީ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ވެސް ެއގޮތަށް ބޭނުންކުރަންޏާ އެ ސަރަހައްދުތަކުން އެ ބޯުޓފަހަރުން ލާރި ނެގިގެން، އެ 

ލެހެްއޓިގެްނ ދެވޭނޭ ުއސޫލަކުން ިމ ޤާނޫނު ބައްޓަންކޮްށގެން ބޯޓުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެ
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އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީގެ ަފއިާދ ފެންނާނީ. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ވޭތުެވދިޔަ ދިގު ތާރީުޚގެ ތެރޭަގިއ 

ނޑުފޭރުމުގެ ޮގތުގައި ވަންނަ ފަރާތްތަކަކީ ެއފްރިކާ ސަރަހައްދުގެ ޤައުމުތަ  ކުގެ މީހުންކަން. މި މީހުން ރާއްޖެ އަށް ކަ

ނޑުފުރާނަމުްއތިކުރާނެ ވަރު ވެސް ނުހުންނަ ހިނދު، އެ މީހުން އަތުން  އަތުަގއި ގިނަ ފަހަރަށް އެ މީހުންގެ އަތުަގއި ބަ

ނޑުމެން  ލިބޭނެ އިތުރު އެއްެޗއް ނޯްނނަކަން. އެހެންވީމާ، ަކނޑުަމތީގެ ރައްކާތެިރކަމާއި ސަލާމަާތ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ

މި މަޖިލީހުގައި ބިލަކާ މެދު ބަހުސްކުރެވޭއިރު މިައށްވުރެން ފުޅާ ދާއިރާ އެްއަގިއ އަޅުަގނޑުމެން މިކަމާ މެދު  މިއަދު

ނޑުމެން ބައިވެިރވެފަިއާވ ދުނިޔޭގެ މުޢާހަދާތައް އެބަ ހުރި. އެ މުޢާހަދާތަކުގައި  ބަހުސްކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ައއިސް މިކަންކަން މި ކުރަނީ. ކުރާއިރުަގއި ފަރުީދ ލެވަލެްއގައި އެ މީހުންނާ  ބައިވެިރވެފަިއވާ ޤައުމުަޤއުމުގެ ރައްޔިތުން

ދޭތެރޭގައި ފިަޔވަުޅއެޅުުމގެ ަބދަލުގައި، ޤައުމުން ެވސް ެއަކމާ ދޭތެރޭގައި ފިަޔވަުޅއެޅޭނެ އުސޫލުތަެކއް ެއކަށައެިޅގެން 

ނާނެ. ހަވާލުވާނޭ ޤައުމެއް ނެތިގެން އަހަރު ނޫނިއްޔާ މި ކަމުގެ ފުރިހަމަ ނަތީޖާ އެއް އަޅުަގނޑުމެްނނަކަށް ނުފެން

އިން މީހުން ތިބެ،  200އިްނ،  60އިްނ،  50ވެގެން ދާއިުރަގއި ރާއްޖޭގެ ަޖލުތަކުގައި މި މީހުން ބައިތިްއބައިގެން 

ނޑުފުރާނަމުއްތިކޮށްދީ އެ މީހުން ބަލަހައްޓަންޖެހުމަކީ މިއަދު ސަރުކާރަށް ޖެހިފައިވާ މުސީބާތެއް އެއީ.  އެ މީހުންނަށް ބަ

އޭގެން އަޅުަގނޑުމެން ސަލާަމތްވާންޖެހިފައިވާ ކަެމއް ެއއީ. އެހެންވީމާ، އަެނއްާކވެސް އިތުރަށް ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްގެން 

ނަޑއެޅުުމގެ ބަދަލުގައި ދުނިޔޭގެ ެލވަލްަގިއ މިކަމާ މެދު ވާހަކަދެކެވި،  މީގެން ދައުލަތައް ބުރަވާނޭ އުސޫލުތަެކއް ކަ

ނޑުަތއް މިހާރަށް ވުެރ މިކަން ހައްލުވާނެ އުސޫލު ނޑުމެން ހަޖައްސަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ކަ ތަެކއް އަުޅގަ

ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓޭނެ އުޫސލެއް ހަމަޖައްސަން އެބަ ޖެހޭ. މިހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެގެންދިޔައިމަ ަކނޑުފޭރުްނ 

ނ ޑުފޭރުން އޮންާނނެ. ރާއްޖެ އިން ހަމައެކަނި ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ނެތިެގންދާނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ، އަބަދުވެސް ކަ

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކޮްށގެންުނވާނެ ރާއްޖެ އިން ސަރަަހއްދުން އަތުލަިއގަންނަ ބޯޓަކުން ަކނޑުފޭރޭ ކަމަށް ހަމަެއކަނި. 

ނޑުމެްނގެ ހައްޤު އެ ފޭިރގަން ނޑުފޭުރން އެއީ. އެއީ އަުޅގަ ނަނީ. ރާއްޖޭގެ މަސްަކނޑުތަކުން ޭފރުމަކީ ވެސް ހަމަ ކަ

ހަމަ ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރު ައިއސްފައި ދާައޅަިއގެން މަސްތަާކ ެއއްޗެހި ފޭިރގެން ނަަގިއެގން އެ ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި 

ނޑުމެން މިއަދު ޤާނޫނެއް ހަދާއިރުގައި އެ ޤާނޫނު ފުޅާ ދާއިރާ އެއްގަިއ  ހުރިހާ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި އަުޅގަ

 ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް...

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު މަޖިލީހުގެ ޮކމިޓީއަކަށް އައި ބަދަެލްއ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާހިސާބުން އަުޅގަ

ދަންނަވައިލާނަން. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ޖާބިރު ހަމަޖެއްސެއްވުމަްށ هللا ކޮިމޓީ އަށް ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ނަޝީދުގެ ބަދަލުަގއި އެ

ވަނަ މާއްާދގެ  29އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕާލިމަންޓްރީ ގްޫރޕުގެ ލީޑަރު ސިޓީ ފޮނުވާަފއި ވާތީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 
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ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެ )ނ(ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތިން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރ2ަ ން. އާދެ! މިހާރު އަޅުގަ

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޒުބައިރަށް.

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޒުބައިރު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ކަންތަކުގެ ބިލެްއ އެހެން  ާއއި ެއއާ ުގޅޭ ސީޕައިރެ`. އަްއސަލާމްޢަލައިކުްމ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ހުށަހެޅުއްިވ  އިބްރާހީމު ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމުގިލީ ދާއިރާ ނެލވިގެން ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން މާމިއިއެކުަލވަ

ނޑުފޭރުމުެގ ކަންތައްސީ ޕައިރެ !ޓަކައި އެ މަނިކުފާނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ ކަމަށް ނޑަކީ ދުނިޭޔގެ ނުވަތަ ކަ ގަ

ނިޑނޭޅި ހިނގަމުންދާ ބިރުވެރިއެކި ކަން އަދި ނުރައްކާތެިރ ކަމެއް. މިކަމުގެ ބިރުވެިރކަމާިއ  ،ކޮޅުތަުކަގއި ކެ

ނުޑގެ ސަރަ ވެދާނެކަމުެގ ބިރު އެބަަޤއުމަށް ވެސް ކުރިމަތި  ނުރައްކާތެރިކަން މި އްދު ބޮުޑ ހަ އޮްތކަން ފާހަގަކުެރވޭ. ކަ

ނުމަށް މިހާރު ދަނީ އެތަކެއް މޭލު ދުރަށް. ބޭރިން މަސްމަސްވެ ޤައުމުގައި ނިސްބަތުން ގިނައީ މަްސވެރިން.  މި

ކީ ކަަމށް މިފަދަ ޤާނޫނެއް އޮތުމަވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިއެހެންކަމާއެުކ، މަސްވެރިންަނށާއި އެހެނިހެން ދަތުރު

ނޑު ެދކެން. އެެހންވުމާއްވަރަށް މުހި ފުރިހަމަކުރުމަށް  އިތުރަށް،ބިލު ބަލަިއަގނެ މި އެކުމު ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

 ޝުކުރިްއޔާ. .އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا މަދު ޢަބްދުއަޙްމެންބަރު އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ 

ނޑުޕައިރެ`. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި މަޖިލީހުގައި  ފޭރުމާ ބެހޭ ބިލެއްެގ ސީ ުނވަތަ ކަ

ނޑަށް މިކުރެވެމުންދާ މި މަރުޙަބަހުސް ކޮށްލެވޭތީ މި ލަ ކަންަތއްތައް ފާހަގަ ިބލުގައި ަބއެއް ކަހަ ލާގައި އަުޅގަ

ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގިއ  .ބަލާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ލެވޭތޯއިތުގައި ެއކަންތައްަތއް އަލިއަުޅވަ ފުރުޞަ

ނޑުފޭރޭ ނޫނީ  ،އެކަނި އޮތުމުެގ ބަދަލުގައިމިފަދަ ޤާނޫނެއް އަންނައިުރަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ަކނުޑފޭރުން ހަމަ ކަ

ނޑަެއޅުމުެގ ބަދަލުގައިމީހުންނާ ދޭތެރޭ ޢަމަލު  ފޭރުމާ މިއީ ހުރިހާ ވައްތަެރއްގެ ވެސް ،ކުރުމުގެ އުސޫެލއް ކަ

ނޑު ޤަބޫލުކުވައްތަރެްއގެ ފޭރުމަކަށް އޭގެން ހައްލުލިބޭ ބިލެއް ކަމުގައި ވެގެން ހުރިހާ ،ގުޅުންހުރި  ރާިދުއމަކީ އަޅުގަ

ނެ ކަެމއް. ހޯދުމަށް ފެސޭހަވެގެންދާއަިދ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ،ގޮތުަގއި މިޤާނޫނަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ލިބި

ނޑުފޭރުއަުޅަގނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގަ .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބެހޭ ޤާނޫނެއް  މުގެ ޢަމަލުތަކާއި އަިދ މިހާހިސާބަށް ކަ

ނޑުމެްނގެ މުގައިކަނެތް  ކުރަންޖެހިފައިވާ ނެވި ފަދަ ކަންތަްއތައް ތަޖުރިބާއަީކ ެވސް މިދެން ާރއްޖެ ވީނަމަެވސް ައުޅގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ .ޤައުމެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި މިއަދު މި އަުޅގަ ވަނީ ފޭރުން  ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޑުފޭރުންއަދި ަވއި  ،މަގުފޭރުމާ. ށް ހިންގަން ފަށާފަތަފާތު ގޮތްގޮތަ އަދި  ،ފަދަ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރޭަގއި ފޭރުމާއި ކަ

ފަދަ އަނިޔާ ބުނާ  ޤާނޫނުގަިއ މި މި ،މިފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ސަަބބުން އެތައް ބަަޔކަށް ެގްއލުން ލިބި



23 

 

ކުރަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެްނ އްޖޭަގއި އެބަިތކަން ހަދާންރާ ޖެހިފައިވާ ދިެވހި ރައްޔިތުން ވެސް ިމއަދު މިތަހައްމަލްކުރަން

ަބއެްއ އެހެން . ޖެހޭ. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސްކުރަންަމސައްކަތް އެކަމަށް ހައްލު ހޯދަން ،ކަންޮބޑުވެ  އެކަމާ ދޭތެރޭ

ނޑުފޭރުމުން ނިންމާލެވެން ނެތް ސަބަބަކީ  ނޑުމެންނަށް މިައދު ހަމައެކަނި ކަ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަަދއިން އަުޅގަ

. ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ނިންމިނިންމުން ވެސް ފޭރިގެންފަވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން  މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި

ފަށާފަ.  ވަީނ ފޭރުން ޢާއްމުވާން ވެސް މި . ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަގުތަކުަގއިވަީނ ފޭރިގެންފަ މިނިވަންކަން ވެްސ މި

ނަޑއެޅިަފިއ މިއަދަބުޤާނޫނުގައި  މި .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ކަ ބޮޑަްށ   ގައި ވަރަށްގޮތު  ވަނީ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ އަށް  3އާއި  ވަނަ މާއްދާ  2ޤާނޫނުގެ  މި .ގޮތަކަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނުކުރެވޭނެޛުތަންފީ

ނަޑއެޅިފައި ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރުަގއި ކުެށއް ސާބިތުެވއްޖެ މީހެއްގެ ުޙކުމަކީ  ،ބަލައިލާއިުރގައި  25އަދަބުތަްއ ކަ

ން ކޮނޫނީ  ،ހާ މިންވަރަކަށްކަންތުވާނީ ކިއެކަމުން ކުށެއް ސާބި، ގައިއަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ކަމަށް ބުނާއިރު

ބޮޑުިމނަކީ ކޮބައިކަން ވެސް އެަބ ޖެހޭ. އަދި ސާބިތުވާ ކުށުގެ ކުޑަ ކުރެވެން އެބަބަޔާންގޮތަކަށްކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑު މިހެން މި  25ހިސާބުން  ނަމަ އެ ެވްއޖެޒަތްތެރި ރައީސް، ކުށެއް ސާބިތުދަންނަވަނީ ޢިއް ބުނަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑައެޅެނީ މީހަކުއާދޭ އިނގޭތޯ. އެއަށް އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އެބަ   ،ފަުހަގއި ކުށެއް ސާބިތުެވއްޖެ ކަމަށް މި ކަ

ނޫނީ  ،ހިސާބުން ވެސް އެބަ އެ ކުށް ސާބިތުވޭ. މީހެއްގެ ފުރާނަ އަށް އެ .ލިބިއްޖޭމިސާލަކަށް މުދަލަށް ގެއްލުން

ށް ސާބިތުކުެރވޭ. ގޮުތގަިއ އެބަ ކު ހިސާބުން ވެްސ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ އެ. ެގއްލުންލިބިއްޖޭ މީހެއްގެ ނަފްސަށް

ދެން  ައހަރޭ. އެހެންނަމަވެސް 25ެއއީ  އްޔާބުނަނީ ކުށެއް ސާބިތުވެއްޖެ  މި މާއްދާގަިއ ފުރަތަމަ މި  އެހެންނަމަވެސް

 20އްޔާ ެއއީ ގެ ސަބަބުން ެގްއލުމެއް ލިބިއްޖެފަދަ ޢަމަލެއްބުނަނީ މީހެއްގެ މުދަލަށް މި ޖެހިގެން އަންނަ އަކުުރގަިއ މި

ީއ އްޔާ އެ ސަށް މިކަމުން ގެއްލުން ލިބިއްޖެބުނަނީ މީހެއްގެ ނަފް އެއާއެުކގަިއ އަނެއް މާއްދާގައި މި ހަރޭ. ދެން ހަމައަ

ނޑަށް އެބަ ޤަބޫލުުކރެ އިއަހަރޭ. އެހެްނވީމާ، މީގަ  15  ،ގެންވޭ. ކުެށއް ސާބިތުވެ ފުށުއެރުންތަެކއް ހުރި ކަަމށް އަުޅގަ

މީހެއްގެ މުދަލަށް  ،އަދި ހަމަ ކުށެއް ސާބިތުވެގެން  .ކުރެވޭނީމީހެއްގެ ނަފްސަށް ގެއްލުްނލިބުނު ކަމަށް ސާބިތު

ނުޑ އެހެންވީމާ، އަޅު . ީއސް. ޢިްއޒަތްތެރި ރަގޮތުގަ ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގެއްލުންލިބުނުކަން ެވސް ސާިބތުކުރެވޭނީ ގަ

ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް. ފިކުރުއި ތައްަތކާ ދޭތެރޭ އިތުރަށް ވިސްނަ ވެްސ މިފަދަ ކަން ލާގައި މިޓީ މަރުޙަޤަބޫލުކުރަނީ ކޮ

)ރ( އަދި )ބ( އަށް ބަލައިލާއިުރގައި އަުޅަގނޑަްށ  ،)ނ( ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 3 .މައެއާެއކު ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސްހަ

ބަބުން ޢަމަލުކުރެވިދާކަން. މިފަދަ ޢަމަލެއްގެ ސަ ،ންހިފިގެންޤާނޫނުގެ ބޭނު މިފެންނަނީ ވަރަށް އަދާޔާ ޚިލާފު ގޮތަކަށް މި

ެއއީ  .އަހަރަށް ޖަލަށްލުން ކަމަށް އެބަ ބުނޭ 25ދަބަކީ އަ މަ ެއ ޢަމަލެއް ހިންގި މީހެްއގެ ނަ ވެއްޖެމީހަކަށް އަނިޔާ 

އާެއކު މިފަދަ ޢަމަލެއްެގ ހަމައެ .ނަ މާއްދާ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސްވަ 3ުކރާ މާއްދާ. އެއީ ކުށް ބަޔާން ގެޢާއްމު ރޮބަރީ

ގެ ދަބަކީ ެއ ގެއްލުުމގެ ބަދަލުދެއްކުމު އަމަ އެ ޢަމަލެއް ހިންގި މީހެއްގެ ނަ އްޖެބަބުން މުދަލަކަށް ގެއްލުްނލިބިސަ

ނޑުމެންނަށް ބުނެވިދާެނ  ލުން ކަމުގަިއ އެބައަހަރަށް ޖަލަށް 20އިތުރުން  ނުޑ ކަންބޮުޑވަނީ މިއަުދ ައޅުގަ ބުނޭ. އަުޅގަ
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 .ެވސް އެ ހިންގުނީ ަހމަ މިފަދަ ފޭރުމުގެ ޢަމަލެކޭ ފެބުުރއަރީަގއި 7ފެބުރުއަރީގަާޔއި  8ގޮުތގަިއ  ޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު

 ަޤއުމުގެ ވެރިކަމާ  އަދި މި ،ދިވެހި ަރއްޔިުތން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް، އަުގ ބޮުޑ ނިންމުމެއް ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ

ނޑަައޅާފަިއވާ ގޮެތއް  ވަނީ ފޭރިގެންފައޭ. މިފަދަ ކަންތައްތައް ހިންގި މީހުންނަކީ ވެސް މި  ސް އެވެ މެދު ރައްޔިތުން ކަ

ރިގެްނ ލިބެންޖެހޭނެ މީހުން. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަތުން ފޭއަދަބުވިޔަސް  ނޫނީ އެހެން ޤާނޫނަކުން ،ޤާނޫނުގެ ދަށުން

ނޑުފޭރުމަށް ވުރެ ކުރުމުގައި ފޭރުން މާނަ .ޒަތްތެރި ރައީސް ޖެހޭނެ. ޢިއްއެްއޗެްއގެ އަދަބުލިބެން  އަޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ ކަ

ނޑުފޭރުން ވެްސ ހިމެނޭ ގޮތަށް މި ،މަގުފޭރުމާއި ވައިފޭުރމާ ،ބޮޑަށް ެވގެން ގޮސް މިފަަދ ޤާނޫނު ބައްޓަން އަދި ކަ

ން ފަދަ ގޮަތކަށް ފިަޔވަޅުެއޅޭނެ މަުގ ޤާނޫނު ނުވާނޭތަކުާރރުކަމެއް  ދޭތެރޭ މިފަދަ އް ހިންގާ މީހުންނާޢަމަލުތަ

ނޑުމެްނ ވަސްތަނަ ނޑުމެންނަކަށް ނުނެރެވޭނެ. އަުޅގަ ނޑުމެން މި އެޭދ ނަތީޖާ އަޅުގަ ެވގެން ދިއުން. އެހެންނޫނީ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ފޭރުމާޤައުމު ގެންދަންވާ މިސްރާބަކަށް ނުގެންދެވޭނެ.  މި މިފަދަ ޓެކުމާ މިފަދަ ކަންތައްތަކެއް  ،އަުޅގަ

އަިދ  .މުކަން މިއަދު ބޮޑުކަމުގައްލުކުރަީނ މިފަދަ ޤާނޫނެއްގެ މުހިޑު ޤަބޫނުވެސް ހުއްުޓވޭނެ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނ

 ...މިފަދަ ޤާނޫނަކަށް ޢަމަލުކުރަން ލަސް

 

 ދު ވާހަކަެދއްެކވުން:ޙީއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަތޮ

ނޑުމަތީގައި !އްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އާދެޝުކުރި ވެސް ފޭރެވޭނެ.  ފޭރުމަކީ ވަރަށް ވެސް މާނަ ފުން ބަހެއް. ކަ

ވެސް ފޭރެވޭނެ.  ވެސް ފޭރެވޭނެ. ޖުމްހޫރީ މައިދާނުަގއި ވެސް ފޭެރވޭނެ. ސިފައިންގެ މަގުމަތީަގއި ގަމުަގއިއެއް 

ނޑުމެންގެ ތަންފީޛީ އިދާރާތަކުްނ  އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނެއް ހެދިޔަސް މި ކަމެއް ހައްލުވާކަށް ނެތް. އަުޅގަ

ނޑު  .ކަްށ ެނތް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސްކުެރވޭ ކަންކަން މާދާރުވެގެން ނޫިނއްާޔ މިޒިން އެންމެ ފުރަތަމަ އަުޅގަ

ނޑަށް ިއއްޔެ މީޑިޔާ ،ފާހަގަކުރަން ނިޑާޔރު މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް  ،އިން ފެނުނު އަުޅގަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަ

ނޑުމެން ހުއްޓާލަީނ  ގެދެއްިވކަން. އެހެންވީމާ، މީށް ބޮޑަށް ހިތްވަރުހުއްޓާލަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަ ކުިރން އަޅުގަ

ނުޑ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އުއްތަމަ  ނޑިޔާރު ދެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމައިގެން. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ ފަ

ނޑު މަނިކުފާނަށް ގޮވާލަންއެއީ އެންމެ ފަހު ނޑު ދެކެީނ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ  އުއްތަމަ  ،ބަސް ބުނާ މީހާ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑިޔާރު އެ ނޑުމެން މަޖިލީސް ހުއްޓުވާނަން. އެީއ  ކުފާނު ނިންމަން. އެހެންނޫނިއްޔާަތއް މަނިވިދާޅުވި ބިލު ފަ އަުޅގަ

ނިޑޔާރު އެ . އެހެްނވީމާ، ދޭށޭވިދާޅުަވނީ ހުއްޓާލަ އެކަން ހުްއޓުަވިއގެން ދެން ެބލޭނެ ކޯޓެްއ ނުހުންނާނެތާ. ުއއްތަމަ ފަ

އެއްގެ ބަޔަކު ތިއްބަސް ތި އެއްޗެިހ  ކުން އެއީ ކޮންމެ ޕާޓީހުރި ތާ ހިތި އެއްޗެ ،ބިލާބެހޭ  ޤޫބާތާއި ހެއްކާޢުޤާނޫނުލް

ތިބެ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ތިބެ ވެއްެޖ މިހާރު ތި އެްއޗެހި ހިފަހައްޓަިއގެން މިހާރު ނިންމަންވެއްޖެ. ތަންޮކޅެއް ޮބޑުވަރު 

އެްއ  ދެން މިކަހަލަ ކޮްނމެ ސީރިއަސް ވާހަކަ ،ކައި ޓަ އެކު ދަންަނަވން އެ މަސަްއކަތް ނިންމުމަށް ވަރަށް އާދޭހާ

ނުޑ ޓަުރގައިންނަނީ ޓްވި ދައްކާއިުރަގއި މަނިކުފާނު ތި . އެހެން ނަހައްދަވާށޭ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަމައެާއއެކު އަުޅގަ
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. ޙަޤީޤަތުގަިއ އެއް ޕައިރެޓުންގެ ކަންަތއްަތކަކީ މިއީ ވަރަށް ސީރިއަްސ މައްސަލަ .އިނގޭތޯފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ 

ނުޑގެ ވިސްނުްނ އަޅުަގނޑު މިޕައިރެޓުން ފެނުނީމަ ހަމަ ބަޑި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަކނޑުަތކުން ދަންނަވަނީ.  ޖަހަންވީ. އަުޅގަ

ގޮތުަގއި ޕަިއރެޓުންނަކީ ހަތިޔާރާ ެއއްކޮށް އައިްސ އުޭޅ ބަެއއް. ސޯމާލިާޔގެ ޕައިރެޓުންަނކީ ހަމަ ސީާދ  އަޅުަގނޑު ެދކޭ

ނޫން މިކަން  ކާއެ މަްސވެރިްނތައް މަރާލީމަ އި،ވެހިރާއްޭޖގެ މަސްދޯްނޏަކަށް އަރަ ށް ިނކުންނަ ަބއެއް. ދިހަތިޔާރާ ެއއްކޮ

ނޑު މިސީރިއަސްކޮށް ނަގަން ނޑުގެ ސަރަދަންނަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ އްދުން ހަތިޔާރާ ހަކަ

އެހެންވީމާ، މިޤާނޫނުގައި ެއގޮތަށް ަވރަށް ސާފުވާންޖެހޭނެ. ކޮންމެ  .މީހުންގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހަންޖެހޭނޭ އެްއކޮށް ފެންނަ

ނުޑގެ މަްއސަލަ .ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަކު ހުްއޓަސް އެއް ނެތް. އެއީ ާރއްޖެ އަށް  ެއއީ ނާޒިމް ސޯ ވިަޔސް އަުޅގަ

ންނަކީ ބޮޑެތި މީހުސޯމާލިާޔެގ ޕައިރެޓުން ދަނީ ލައްގަުމން. މި  ށްފިަޔަވހި ފިޔަވެއްސަ ،އޮިއވަރު ޮއއިވަރަށް 

ހިފަހައްޓާ  އިރާ އެްއޗިއްސަ އަރަ ެއއްކޮށް ަކނުޑގައި ދަތުުރކު އާއެްއކޮށް ސެިކއުރިޓީ ހަިތާޔރާ ،ެއއްޗެހި ޓޭންކަރުތަކާ

 ،ަހމަ އަށް އާދެވޭއިރު ކާން ގެްނގުޅޭ އެިތކޮޅު ެވސް ހުސްވެ ގޮތަކީ ރާއްޖެއާ ވާ މީހުންނަށް މި ބައެއް. ޙަޤީޤަތުަގއި އެ

އުޅެނީ. ބޮޑު ކަމެއް އަދި ކޮށްނުލެވިގެން  . އެހެންވީމާ، މާތިބެނީ ރަނގަޅަށް ދެމިފަ މި  ހުރިހާ އެންމެން 

ނޑުމެން ބަަލއި ،ިމއަދު ނުާވ ކަެމއް، ިއއްެޔ ނުާވ ކަމެއް އެހެންނަމަވެސް ުނވާނެ. ގެންމާދަމާ ނުވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުވަ ،މީހުންގެ ޢާއިލާތައް ދޫޮކށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރިންނަީކ އެ ގައި ކުރާ ތަކު ރަށް ބުރަ މަސައްކަތްަތކެއް މަސްކަ

ނޑު ދެކޭ ކުރަންޖެހޭ. ބަދަލުެވސް މިއަދު  ގޮތުަގއި ިދވެހިރާްއޖޭގެ ކޯސްްޓގާްޑ ފްލީޓު ބައެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ެއއީ  އޮތް. އެބަ މީގައި ބިރުވެރިކަމެއް ދެކޮޅަށް. ދެން ުޓންނާޕައިރެ ޖެހޭ ކުރެވެން އެބަވެހިރާއްޖޭަގއި ހަތިޔާރު ބޭނުންދި

ކޮށްފައި އޮންނަ ަސރުކާރަކާ ދެކޮޅަށް ކަންނޭނެގ ހީވަނީ އަނެްއާކވެސް އިންތިޚާބު މިކަން ނިންމައިފިއްޔާ އަުޅަގނޑަށް

ާދއިރު ެއކަން ނުވާެނ ންށް އެހެން ކަހަލަ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުތައް ތަރުީތބުވެގެދެން ެއއީ ުކޑަކޮ .ހަތިޔާރު ނަގާނީ

އަޅުަގނޑަށް  .ދަނީ އަުޑއަހަމުން ށް ެއކަން ހެދުން ހަމަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ބަހުސް މިކަހަލަ ގޮތަކަ

 .ތިެބނީ ދެއިރު ހަމަ އަށް ނުަކއި އެތަކެތި ަރއްޔިތުން އެ ،ދަންނަވަންޯތ ރާއްޖޭގެ އެތަެކއް ުޒވާނުން ،ވަރަށް ލުިއކޮށް

އަހަރު ވަންދެްނ  ދެ ،ާޔ މީހުނ އެބަ ބަލަންޖެހޭ އަހަރުސޯމާލިދެން  .ޒުވާނުންނަށް ވާނެ ފުރުޞަތަކެއް ނެތް

މީހުން ސޯމާލިޔާ އަށް އެބަ  ވަނީކީ ނޫން. އިރުކޮޅަކުން ކޮންޓެއިނަރަކަށް ލާފައި އެމީހުން ކުށްވެރި އެ .ޖަލުތަކުގަ

އަށް ހަމަ  . ދިވެހިރާއްޖެށޭ ޕައިރެޓުންގެ ގޮުތގަތަނަށް އަންނާ މީހުން ކައިރީގައި މި ލާންޖެހޭ. ކާކުތޯ ބުނީ އެ

ނޑުމެން މިހާރު ގެސްޓުފަތުރުވެރިންގެ ގޮުތަގއި އަްނނަން  އުޅެނީ ވަރަށް ފުޅާ  ެވސް މި ހައުްސގެ ވިޔަފާރިވީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އަ އިިތޯއޕިޔާ ،އަކަސް އެްއގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ފަށައިގެން ދާން. ސޯމާލިޔާ ދާއިރާ ކަސް އަުޅގަ

ނޑުަތކަށް ވަންނަ އަދި މަ ،އްދަށްހަދިވެހިރާއްޭޖެގ އިޤްތިޞާދީ ސަރަ ގެ ގޮތުަގއިހަިތޔާރު ކަމް. އެހެންނަމަވެސްވެލް ސްކަ

ނޑު މި އަންަގނީ. ޑިދިމާލަށް ހަމަ ބަ މީހުންނާ މަސަލަސްކަމާއި ޙަލްޞުއެއީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތންގެ ޖަހަން އަޅުގަ

 ނޮވެމްބަރުަގއި  3ނގޭނީ. ޖަހަން އެ ވެސް ޓަކައި. ެއކަހަލަ ބައެއް ގާތަށް ޖެހީމަ ނޫންތޯ ބަޔަކު އެރީމަ މަށްކައަމާން
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ނެ މީހަކު އުޅެނީ. ދެން ނުވާނެ ޖަހާ  ޖެހި މީހުން މިއަދު ހުޅުމާލޭގައި ފާޑެއްގެ ކޯޓެއް ހަދައިގެން ތި .ވެސް ޖެހީ ކާކުތޯ

 މި ލައިގެން މި ދައުލަތްޖެހިމީހުން ޖަލަށްން އަންނަން ފެށީމާ ބަޑިގަިއ ބަޑިގުދަން ފަޅާލ20ަވެސް. ސެޕްޓެމްބަރު 

ނޑު ހަންކޮންތާނކަށްތޯ ޖަ ،ނުކެރިޓުންގެ ގަޔަްށ ޖަހަންއޮންނަނީ. ދެން ސޯމާލިޔާެގ ޕައިރެ ކެޭރނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މެން މި ޤާނޫނުގައި ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑު މި .އެކު ދަންަނވަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ވަރަްށ އަދަބުވެރިކަމާ

ނޑު ިމއަުދ ސަމާސާ ރާުގގައި މި ދަްއަކނީ ތި ބޭފުޅުންނަށް ސަމާސާ ފުރިހަމަކުރަން އެބަ ޖެމި ބަލައިގަތަސް  ހޭ. އަުޅގަ

ރާގުަގއި ެދއްކީމަ ވިސްނޭނެ ކަމަށް. ެއއީ ރުިޅއައިމާ ތި ބޭފުޅުން ތިބެނީ އަޅުަގނޑު ދެކެ ރުޅިައއިްއސަ. ެއކަމަުކ 

ނޑުތެެރއިން ފެނުނީ. ޙަޤީޤަތުގައި ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ އެއް ފަހަރު ފުވައްމުލަކަްށ ލެއްގީ. އަެނއްފަހަރަ ކު ހުވަދޫ ކަ

ނޑުމެން. އޭގެ ކުރިން އިްސވެ،  ދަންނަވަންތޯ އޭގެން އަަރއި، މަސްދޯންޏެއްގަ ބަޔަކު ރަހީނުކޮށް، މެރީމަކާ ނޫނޭ އަޅުގަ

ޕްރިވެންޝަން މެޝާރޒްގެ ޮގތުގައި ައޅުަގނޑުމެން އެ މީހުންގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހަންޖެހޭނެ. އެއީ ޖައްވަްށ، ފަޒާ އަށް 

ނީ ފުރަތަމަ. އެ މީހުން ަގޔަކަށް ނޫން އިނގޭޯތ ެއއްެވސް ހާލެއްގަ. ެއކަމަކު އެ މީުހން ހަތިޔާރު ނަަގއިފިއްާޔ ެއ ޖަހާ

މީހުންނާ ދިމާލަށް ވެސް ޖަހަންޖެހޭނެ. ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދު ރައްކާތެރިކުރުުމެގ ޒިންމާ ދިވެހި ދައުލަތުން 

ނޑުަތކާއި ާރއްޖޭ ގެ ރަށްތަުކގެ ބޭރު ތޮށީގަިއވާ ހުރިހާ ަކމަކީ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް އުފުލަންޖެހޭނެ. ރާއްޖޭގެ މަސްކަ

އަމާން ތަނެއްގެ ގޮުތގަިއ މި ރާއްޖޭަގއި ކަަށވަރުކުރަންޖެހޭނެ. ދިވެހި ދައުލަުތގެ ޤާނޫނުައސާސީ ައކީ ދިވެހި ަރއްޔިތުްނ 

ނުޑ މިދެއްކި ވާހަކަ ކަނުލައި ައޑުއެހީތީ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް  ހިމާޔަތްކުރާ އެްއޗަކަށް ވާންެޖހޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑިޔާރު އެ ވިާދޅުވި ކަންަތއްތައް ކުރަން.  ނޑު އެދެން ުއއްތަމަ ފަ ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. ދެން އަޅުގަ

ނިޑޔާރު އެ ވިާދޅުވާ ގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެން މަޖިލިސް ހުއްޓަންޖެހިދާނެ.   އެހެންނޫނިއްޔާ ުއއްތަމަ ފަ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

މިނެޓުގެ ހުްސވަގުުތކޮޅެްއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  9:ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާހިސާބުން 

 އަރުވަން.

 ]އަށް  88:95އިްނ  2::89ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ މަަސއްކަްތ ފަށައި `. ނޑުމެން ކުރިމަތީަގިއ ހުްސވަގުުތކޮޅަށްފަހު އަުޅގަ ގެްނ ކުރިޔަށްާދއިރުަގިއ އަުޅގަ

މި އޮތީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމު އިބްރާހީމު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ 

މި އަރުވަނީ  ޕައިރެސީއާ ގުޅޭ އެހެން ކުށްތަކުގެ ބިލު. މި ބިލަށް ވާހަކަެދއްކުމަށް ޓަަކއި އަުޅަގނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟަށް. 
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 ވާހަކަެދއްެކުވން: ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟުދާންދޫ ދާއި

`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޕައިރެސީއާ ުގޅޭ އެހެން ކުށްތަކުގެ ބިލު. ާއދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިމ 

އްމު ޤާނޫނެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިފަދަ ޤާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ބިލަކީ ހަމަ މުހި

އައިްސ، ައޅުަގނޑުމެން މި މާޙައުލުގަިއ މަސައްކަްތކުރަމުން ދާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ކަންތައްތަެކއް އެނގެން 

ނޑުފޭރުމާ އަިދ އެ މަނިކުފާނު އެ ވިދާުޅވި އެބަ ޖެހޭ. އާދެ، ޢަބްދުލްޢަޒީުޒ ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ވިދާޅު  ވިެހން މި ނަން ކަ

ގޮތަށް މީގެ ސުރުޚީ ބަދަލުެވގެން ދިޔުން ވެސް މުހިއްމު ކަމަށް ދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން މި 

ޤާނޫނަށް ބަލާއިރު  މަސައްކަތްކުރަނީ ޤާނޫނުއަާސސީގެ ތެރެއިން އުފެދިފަިއވާ ާޤނޫނުތަކާއި ޢާއްމު ޤާނޫނުގެ ތެރޭގަ. މި

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(. މިފަދަ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން  2އަޅުަގނޑު ކަންބޮުޑވާ ދެތިން މާއްދާ އެއް އެބަ އޮތް. މިސާލަކަށް 

 9:މީހަކު މަރުވެއްޖެ ނަމަ، ެއ ޢަމަލު ހިންގި މީހެއްގެ އަދަަބކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަުތގައި އޮތް އަދަުބގެ އިތުރުން 

އަދަބެއް ނުދެވޭނެ. މިސާލަކަށް މީހަކު  2ކުށަކަށް  8. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އަހަރަށް ޖަލަށްލުން

މަރައިފި މީހަކަށް އިސްލާީމ ޝަރީޢަތުގަިއ މަރުގެ އަަދބުދީފައި ދެން އޭނާ އަނެްއކާވެްސ ގެްނގޮސް ޖަުލގަިއ 

. އެހެންވީމާ، މަރާފައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގިއ ކަފުންކޮށްފައި ވަޅުލުން ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން

އަހަރަށް ޖަލަށްލުން އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަކަްށ  9:އޮންނަ ޙުކުމް އޭނަ އަށް މަރުގެ އަދަބުދީފައި އަދި އޭަނ 

 48 ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގައި ޤާނޫުނއަސާީސގެ 4އަޅުަގނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަން. އާދެ! ޭއެގއިތުރުން މިހާރު މިސާލަކަށް 

ނޑިޔާެރއްގެ ކުރިމަްއޗަށް  24ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ގެ ަދށުން އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރެޭވތާ  ގަިޑއިރުތެޭރގައި ފަ

ގަިޑއިރު ތެރޭަގއި ޯއޑިޔޯ ނުވަތަ ވީިޑޯޔގެ ޛަރީޢާ  24ހާޒިރުކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމަށާ، އަދި އެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރެޭވތާ 

ނ ޑައެޅުމަށް ަފނޑިޔާެރއްެގ ކިަބއިން އެދެްނވާނޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އިން އެ މީހެްއގެ ބަންދާ ެމދު ގޮތެއް ކަ

ނޑުމެްނ  ނިޑޔާރެްއެގ ކުރިމައްޗަށް ގެެނވޭ ވާހަަކ އެބަ އޮތް. އަުޅގަ ޤާނޫނުތަކުގަިއ، އުފެދިފަިއވާ ޤާނޫނުތަކުގައި ފަ

ނޑުމެން މިތިބީ މި މަޖިލީހުން އެހެންވީމާ، ހެދިފައިވާ ޤާނޫުނތަކާއި ފުށުނާރާނެ ގޮތަކަށް ިމކަން ކުރެވެން. އެއީ އަ ުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ  ބޭރު ބޮޑެތި މުޢާހަދާތަކުގަިއ ބައިވެިރވެގެން. ިމކަންކަާމ ފުށުނާރާނެ ގޮތަކަށް މި ކަންކަން އަުޅގަ

ތަރުތީބުވެގެން ދާންވާނެހެން. އަދި )ރ(ަގއި މި ޤާޫނނުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުެރޭވ މީހުންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނުވާ ނަމަ، ައދި އެ މީހަކަށް އެނގޭ ބަެހްއ ދިވެހި ސިފައިންގެ ތެެރއިން، ނުވަތަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ  ރައްޔިތުންނަށް

ތެރެއިން އެ މީހަކު ހައްަޔރުކުރާ ފަރާތައް ނޭނގޭ ނަމަ، އިނގިރޭސި ބަހުންނާިއ ދިވެހިބަހުން އެ މީހަކަށް 

ނޑު މި ބުނަނީ ހައް ޔަރުކުެރވޭ މީހާ އަށް ނޭނގެއޭ އިނގިރޭސި ބަހެްއ ހައްޔަރުކުެރވޭ ސަބަބު އަްނަގންޖެހޭނޭ. އަޅުގަ

ވެސް. ދިވެހި ބަހެއް ެވސް. ނޭނގޭއިރު އެ މީހުންނަށް ދިވެހިބަހުންނާއި އިނގިރޭސިބަހުން ކިޔައިދޭންެޖހޭ 

ނޑު ިމ  ހައްޔަރުކުެރވުނު ސަބަބު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ފުށުއެރުމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ
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ލަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަހުން މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެާދނެ ގޮތަކަށް ޤާނޫނެއް ހެިދެގންނުވާނެ. އާދެ! މިއަދު ިމ ބަ

ޤާނޫނަށް އަޅުަގނޑުމެން ވާހަަކދައްކަމުން ދާއިުރގައި މި ޤާޫނނަކީ ކޮންމެހެން ވުޖޫދަށް އަްނނަންޖެހޭ ޤާނޫނެއްކަން އެބަ 

ނޑުމެން ވާހަކަ މި ދައް ކަނީ މުޅި ޤައުމުގެ ެވރިކަން ބަޔަކު ފޭރިގަނެގެން ތިބި ވަގުތެްއގަ. މީ އެންމެ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނުޑދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ޙައްަޤކީ ކޮންމެ ދިވެހި ަރއްޔިތަކަށްމެ  މުނާސަބު ވަގުުތކަމަށް ައޅުަގނޑު ޔަޤީންކުރަނީ. އާދެ! ކަ

ނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއި އެްއވެސް މީހަކު ޤާނޫނާ ވަ 5ލިބިދޭ ޙައްޤެއް. އުޅަނދެއް ަރހީނުކުރުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ޚިލާފު އެްއވެސް ާބވަތެްއގެ ބިރެއް ދައްަކިއގެން، ުނވަތަ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އޭާނެގ ބާރުގެ ދަށަށް ުއޅަނދެއް 

 ގެނެސްފި ނަމަ، އެ ކުރަނީ އުޅަނދެއް ރަހީނުކުރުން. އާދެ! ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގެން އެބަ 

އޮތް ނަމޫނާ ދޯނި ައއްޫޑ އިްނ ފުރައިގެްނ މާލެ އަށް ައއިމަ، ސިފައިން އެ ދޯނި ރަހީނުުކރީ. އަދި އެ ދޯީނގައި ތިިބ 

އެތައް ބަަޔކަށް ލާއިންސާނީ ައނިޔާކޮށް، ހޫނުފެން ޖަހައި، ަހއްޔަރުކޮށް ހެދި. އަދި ކޮލަމާފުށިން ފުރައިގެން މާލެ ައއި 

ލުން ހައްޔަުރކޮށްެގން އައިްސ، މިތަނުން ލައްވަމުން، ލަްއވަމުން އަިއްސ ރަސްއައިން ދޯނި ެވސް މާލޭ ގާދޫކޮ

ނަޑއެިޅގެން  ވަނަ މާްއދާގައި މި ބުނާ ކަމަކީ ެއއީ  5އެއަްށވެސް އެހާ ބޮޑެތި ގޯނާަތކެއް ކޮށްަފއި ވަނީ. އެހެްނވީމާ، ކަ

ނޑުދޮށުަގއި ބަޔަުކ މިއަދު މި ޤައުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަމެއް. ޖާބިރު ވިދާޅުެވއްޖެ، ކޮންމެ ވެސް ަރށެއްގެ ގޮ

އައިސް ރަހީނުކުރި އޭ ޭރަގނޑު އަނދިީރގަ. ެއއީ ކޮްނ ބައެއް ކަމެއް ވެސް ނޭނެގ. ހަމައެކަނި އެތާ ވޮލީުކޅުނު 

މީހަކު، ފުލުސް އޮފީހުގައި ުއޅޭ ފައްލޯ. އޭނަ އިސްކޮށް ހުރި ކަމަށް މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނަކީ މިއަދު ވަރަށް 

ނޑިޔާރު އެަބ މުހިއް ނޑު ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ އެބަ އުއްތަމަ ފަ މުވެގެްނވާ ޤާނޫނެއް. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑިޔާރުްނގެ ެބންޗެއް ބަދަލެއް ނުކުެރވޭނޭ. އެއީ ީކއްވެތޯ؟ އޮނަހިރި އަދަދަކަށް މި މަޖިލީހުން  ވިދާޅުވޭ ފަ

ނޑިޔާރުންެގ ޤާނޫނު ހެދީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަދު  ެވްސ ކުރެވޭނެ. އަދި ގިނަ ވެްސ ކުރެވޭނެ. އަެނއްކާ އަނެއް ފަ

ނިޑޔާރުންެގ  ވާހަކަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވަިއފިއޭ ކުރީގެ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި އޮތް ފަ

ނުވައިގެން ިމ ބެންޗަކީ ދާއިމީ ބެންެޗކޭ. ދާއިމީވިތޯ؟ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނަންފުޅު ފޮ

ނޑިޔާރު ވެސް އުހޫނ.  މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ. މިއަދު އެ ވިދާުޅވަނީ އާދަމް ުމޙައްމަދު ވެސް، ުއއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާެރއްގެ މަޤާުމ  ނޑިޔާރުންެގ ބެންޗަކަށް ަބދަލެއް ނުގެނެވޭނޭ. ނޫން. ަފނޑިޔާރު ެބއްޗަްށ، ފަހަރެއްަގއި އެ ފަ ފަ

ވަނަ މާއްދާަގއިާވ ގޮތުގެ މަތިން ނުގެއްލި ހިނގައިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މި  854ޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ގޮތުގެ ަމތިން، 

ނޑިޔާރުންގެ ާޤނޫނުން، އެއީ މި މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ޙައްެޤއް. އުއްތަަމ  މަޖިލީހުން އަދަދު ގިނަކުރުމާއި މަދުކުރުން ފަ

ނޑިޔާރަށް ެއގޮތަށް ވިދާެޅއް ނުވެވޭނެ. އަޅުަގނޑު ަދންނަވާލަން އޮތީ މި މަޖިލީހުން ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެނެސް  ފަ

 އެކަންތައް...

 

 ލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަފަރެސްމާތޮ
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 ކޮން ބިލަކަށްތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މި އޮތީ ަޕއިރެސީއާ ގުޭޅ އެހެން ކުށްތަކުގެ ބިލު. އަމިހާރު   ޅުގަ

 

 ެކވުން:ލިބު ވާހަކަދެއްދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަރެސްމާތޮޑާ ފަ

 وصحبه آله وعلى هحود نا سيد على والسالم والصالة .العالوين رب هلل الحود .الرحين الرحون هللا بسن

އް މި މަޖިލީހަށް އައްސަލާމް ޢަލަިއުކމް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޕައިެރސީާއ ބެހޭ ބިލެ .أجوعين

ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން އެ ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި މާމިނގިލީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

ނުޑ  ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކ ޝުކުރުދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް މި ބިލު ފުރިހަމަވެެގން އަންނައިރުަގއި އަުޅގަ

ުތގައި މި ބިުލގެ ބައެއް ާމއްދާތަކަށް ބަދަލުގެްނނަން އެބަ ޖެހޭ. ެއގޮތުން ބިލުގެ މި އޮތް ފަދަ ޮބޑެތި ކުްށ ޤަބޫލުކުރާ ގޮ

ނޑުފޭރުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން ބަަޔކު މަރައި، ނުވަތަ ބަޔަކަށް އެަތއް ބޮޑު ެގއްލުމެއް ދޭ މީހުން ގެނެސް  ނޫނީ ކަ

ކަމެއް  2ހި ދައުލަތުން ނުޖެހޭ އެ މީހުންނަށް ކާންދީ ބަލަހައްޓާކަށް. އަހަރު ޖަލުަގއި ބައިިތްއބައިގެން ިދވެ 30

ކުރެވިދާނެ. ެއއް ކަމަކީ އެބަަޔކު ނިސްބަތްވާ ޤައުަމކުން ެއ މީހުން ބޭނުންތޯ ޤަބޫލުކުރުން. ދެވަނަ ގޮތަކީ އެ މީހުން 

ދުނިޔެ އާއި ދިވެހިރާއްޖެ  ހިންގި ޖަރީމާ އަށް ޓަކައި އެ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބުދީ، އެ މީހުންގެ ކިބައިން

ނޑު އެދޭ ކަެމއް. އަޅުަގނުޑ  ސަލާމަތްވުން. މިއިން ކޮންމެެވސް އެްއގޮތަކަްށ މި ޤާނޫނުގަިއ ބަދަލުވެގެންދިޔުމަީކ އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފައި އޮތް ުޙކުމް، ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަިއ އޮްތ  ޤަބޫލެއް ނުކުރަން، މީހުން މަރާފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ކަ

އަހަރު ޖަލަށް ލުމޭ އެ  30ރަށް ކުރިންެވްސ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިާދޅުވި ފަދައިން ދެން އިތުރަށް ޙުކުމުގެ އިތު

އޮތް އިބާރާތް އެީއ ރަނގަުޅ އިބާރާތެއް ކަމަކަށް. އިްސލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ފަސާދަުކރުމާ، މިފަދަ ކުށްތަކަށް، 

ޢު ފަސާދަކުރުމަށް ހިންގޭ އެހެން ޢަމަލުތަކަށް ވެސް މަރުގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުާމިއ ވިޔަފާރިކުރުމާއި މުޖުތަމަ

އަދަބުދެވޭ ގޮތެްއ ޮއވޭ. ެއގޮތްތަކުގެ މަތިން މިފަދަ މީހުންނަށް ވެސް މަުރގެ އަދަބުދީ، ެއ މީހުންގެ ކިބައިްނ ދުނިޔެާއ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އަދި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭ ގޮތަކަށް މި ޤާނޫނު ބައްޓަންކުރެވިގެންާދނެ.

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަކަދެެކވޭއިުރގަިއ ައޅުަގނޑުމެންެގ ޙުދޫދުން ބޭރުން އަޅުަގނޑުެމން ކަންތައް ކުރީމާ އެހެން 

ނޑުމެންނަށް  މުއައްސަސާަތކުން ވެސް ވާަހކަދައްކާނެ. ައޅުަގނޑުމެން މީ އެންމެ މަތީ މީހުން ކަމަށް ހީވެގެން އަުޅގަ

މި ަދނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް، ޤާނޫނާއި ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެިއން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  ކުރެވޭ ކަންަތއްތައް

އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ އެ އިމުން ބޭރުގައި ކުރަމުން. ަކނޑަެއޅިގެން ވަކި މީހެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތްކުރަމުންދާ 

ނޫނުއަސާސީ ާއއި ޤާނޫނުގެ އިމުން ބޭރުން އެ ޤާޟީންނަށް ނުފޫޒުފޯރުވަިއ، އެ ޝަރީޢަތް ހުއްުޓަވއިލުމަށް ޓަކަިއ ޤާ
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ނޑިޔާރުންގެ ބެްނޗެްއ، ނޫނީ އުވާލުމަށް ޓަކައި ިމ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކުން ކަމެއް ނުނިންމޭނެ. އެީއ  ފަ

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ކަމެްއ. އެހެންނަމަވެސް އެ އޮތީ ިނންމާނެ. އެކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަކުން ވެސް ފިަޔވަެޅއް 

ނޑުެމންނަށް މި މަޖިލީހާ ދޭތެރޭ ނާޅު އްވާ. އެކަން ހުއްުޓވާކަްށ ވެސް މަސައްކަެތއް ނުކުރޭ. އެހެންވީމާ، މީ އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ އިމޭޖު ގެއްލި، ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ދޭތެރޭ ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުވެގެން ޮގސް، މުޅި ޤައުމު މަޖިލީހާ ދެކޮޅަށް 

ނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުން ތެދުވާ ހިސާބަށް މި ދަނީ. ޢިއްޒަތްތެ ރި ރައީސް. މާދަމާ، ނުވަތަ މިއަދު އަޅުގަ

ނޑަްށ  އަުޑއިިވގެންދިަޔއީ މުޅި މަޖިލިސް މީ ދާއިމީ މަޖިލީހަކަށް ހަދަން. ނޫނީ މަޖިލީހުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން. އަުޅގަ

ނެ މަޖިލީހުގެ އުމުރު ދިގުކުރަން. ޔަޤީން އެ ބޭފުޅުންގެ ވިސްުނން އެހެރީ، ކޮންމެވެސް ހިާސބަކުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ

ނޑުމެްނ  މިހާރު މި އޮތް ދައުރު ދިގުކުރަން. މި ހާލަތަކީ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް އަރައިގަންާނނެ ވަގުތު. އަުޅގަ

ނުޑމެން  މީހުން ކައިރިްނ  100މީހުންނަކީ މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ކަމަކަށް. މިައދު  77ވިސްނަިއގެންނުވާނެ އަުޅގަ

މީހުން ބުނާނެ މަޖިލީހާ ދޭތެރޭ ތިމަންމެންގެ އިތުބާރެއް ނެތޭ. މީ ޙަޤީޤަތް. މި ޙަޤީޤަތް އެނގި  99ފިްއޔާ ސުވާލުކޮށް

ނޑުމެން ފަހަރަކުންފަހަރަކުން މި ދަނީ މަޖިލީހުގެ ައުގވައްޓާލުމަށް ަޓކަިއ ޤާނޫނީ އިމުަގއި ކުެރވެންހުރި  ތިބެ އަުޅގަ

ކަންތައްަތއް ުކރަމުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން  ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަކައި އެއާ ދެޮކޅަށް

ނޑުމެން ކަންބޮުޑވޭ  އަުޑއިިވގެން މި ދާ، ިމ ަވގުތުަގއި ަކނުޑގެ ަމއްސަލަިއގަިއ ވާހަކަަދއްާކއިުރ އަުޅގަ

ކުރީގެ ރައީސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެނުއަރީ މަސް ތެރޭގައި، ނޫނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ދުވަސްތަކެްއގަިއ ނަޝީދު،

ޓޭންކާއި އެތައް މަނަވަެރއް މި  200ސިފައިންނާއި  2000ނަޝީދު އިންޑިޔާ ހައިކޮމިޝަނަށް ވަނުމާ ގުޅިގެން 

ޤައުމުގެ ބޯޑަރަށް ގެންނާކަށް އިންޑިާޔއަކަށް ނުޖެހޭ. ހަމައެހެންމެ، ރޭ ނޫން ކުރީރޭ ވާހަކަދައްކަމުން ވިދާޅުިވ، ބިހާއި 

ނުޑމެންނަށް އެނގޭ އިންޑިޔާ އިން ފިޔާ، އަުލވި، ބިްސ  ފިޔާ ާއއި އަުލވި މި ަޤއުަމށް އެތެރެކުރަން، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނޭނގި އެއް ނޫން މިތިބީ. އެކަމަުކ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރޯދަމަސް އަންނަންވާއިރަށް ނުދޭނެކަން. އަުޅގަ

ރަްއޔިތުންނަކީ ފުދޭ ބައެއް. ެއކަމަުކ ޑޮލަރަށް ފިޔާ ކިލޯ އެއް ލިބުނަސް ދިވެހިރައްޔިތުން ިތބޭނީ ކައިގެން. ިދވެހި 10

ލަްއކަ ފޯނު އޮންނަ  6ލައްކަ މީހުން ތިބި ޤައުމެއްގައި  3ލައްކަ،  2އިންޑިޔާ ރަްއޔިތުންނަށް ނުކެޭވނެ. އެ މީހުން 

ށް ވާހަކަ ބުނީމަ ކެތެއް ނުކުރެވޭނެ. އެ ޤައުމުގައި ތިބި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ޣައްދާރު، ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެކޮޅު މީހުންނަ

ކެތެއް ނުކުެރވޭނެ. ާޚއްޞަޮކށް، ކެނެީރގޭ ނަޝީދާ ގުިޅގެން ުއޅޭ މީހުންނަށް މީ ކެތްކުރެވޭެނ ބަހެއް ނޫން. 

އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖެ އަްށ ދަތިކުރުމަށް ޓަކައި ފިޔާ، އަލުިވ، ބިސް ނޫން އެހެން ކަންތައް ވެސް ކުރާނެ. ެއީއ 

ޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ައޅުަގނޑުމެންެގ ޤައުމިއްޔަތު ެއއަށްވުރެ ާމ ސުބުهللا އަޅުަގނޑުމެން ބިުރގަންނަ ަކމެއް ނޫން. 

ނޑުމެންނަށް ބިރުދައްކާކަށް ތަންތަނުގައި  މުއްސަނދި، މާ ފޯރުންތެރި ޤައުމެްއގެ ގޮތުަގއި ލައްވާފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޑުމެން ޤައުމަށް މިހާރު ިމ ޖަލްސާ ބާއްވާަފއި ފިޔާ، އަުލވި، ބިްސ ނުލިބޭނެ ވާހަަކ ިވދާޅުވާނެ ކަެމއް ނެތް. އަޅުަގނ

ދިމާވެގެން އުޅޭ ވެލި، ހިލަ ުނލިބިގެން މި އުޭޅ މައްސަލަ ައކީ އެސް.ޓީ.އޯ އިން ގަސްުތަގއި ކުރި ކަމެއް. އެސް.ޓީ.އޯ 
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އިން ކީްއވެތޯ ޮބޑުައގުަގއި ނަމަވެސް މި ޤައުމުގެ މާެކޓަށް އެ ެއއްޗެހިަތއް ނުގެެނސް އޮތީ. އެސް.ޓީ.އޯ ައީކ 

ދިމާވާ، ދިެވހިރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ މިކަހަލަ ދަތި ވަގުތުތަކުގައި ެއ ދަތިން ފިލުވުމަށް ޓަކައި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ސަރުކާރުން އުފައްދާަފއި އޮތް ކުންފުންޏެއް. އެސް.ޓީ.ޯއގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަށް އެނގެންެޖހޭނެ މި ހާލަތަށް މި ޤައުމު 

ސްޮޓކު ނުޖެހޭ އެޕޯލޯ އާިއ ނަލަހިޔާ އަށް ނޫން އެހެން ބަަޔކަށް އެބަ އަންނަކަން. އެނގިހުރެ އެސް.ޓީ.އޯަގއި ހުރި 

ވިްއކައި ހުސްކޮށްލާކަށް. ެއ ހާލަތުގައި ޖެހޭނެ ސްޓޮކު ހިފަހައްޓާފައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާ އެކީ 

ދޭޝް އާއި ޕާކިސްތާނުން ރުފިޔާ އަގުބޮުޑވާނޭ ވިދާުޅވެ، ބަންގލަ 4އަގުހެޮޔކޮށް ެއއްޗެހި ލިބޭނެ ޮގތް ހަދައިދޭން. އަދި 

ވެލި ނުގެނެސް ބައިިތއްބާފަިއ، ބަހައްޓާފައި މިއަދު ވިދާުޅަވނީ ތިމަންނަމެން މަސައްކަތް އެބަ ކުރަމޭ. ކުރިއަށް އޮތް 

ވަރަކަށް ދުވަސްތެރޭ ޫނނީ އަންނަމަހުގެ މެދެއްހާ ހިސާބު ހިލަ އާއި ހިލަވެލި ގެނެސްދިނުމަށް. ކޮންވާހަކަ އެއްތޯ  15

. މީ ސަރުކާރުގެ މަޤާމުތައް ނަގައިގެން ތިބެ، ސަރުކާރަށް ޣައްދާރުވުން. ަސރުކާރުން ކަމެއް ނުކުރެވޭކަން މި ދައްކަނީ

ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ދެްއކުމަށް ޓަކައި ކުރާ ކަންތައްަތއް. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ވާަހކަަތއް ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

އަޅުަގނޑުމެްނ އެއަށް ރައްދުނުދީ ތިބޭނެ ވާހަކަތަކެއް ނޫން. އެހެންވީމާ،  ބަލައިގަެނވޭނެ ވާހަކަތަެކއް ނޫން. އަދި އެއީ

 ސުޕްރީމް ކޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން...

 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުފޭރުމުެގ ޢަމަލުތަކާ ބެހޭ ބިލެއް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ކަ

ނޑު ވަަރށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ  ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީ މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަ

ނޑު ކަންޮބޑުާވ  ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ބިލާ މެދު ވިސްނާލީމާ އަޅުގަ ޝުކުރުދަންނަވަން ބޭނުންވޭ. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑެްއގެ ގޮުތަގއި  ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްަތއް ެއބަ ނޑު މިހާރު ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަ ހުރި. ޙަޤީޤަތުގައި އިންިޑޔާކަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވިގެން މި ދަނީ. ވޭުތވެދިަޔ އަހަރަށް ބަލައިލާއިުރގައި ވެސް ސޯމާލިާޔގެ ަކނޑުފޭޭރ 

ނޑުފޭރުުމގެ ުއޅަނދެއް ގެންެދވިފަިއވާ ކަމަްށ ތަފާސްހިސާބު 5މީހުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް  ތަކުން ދައްކާ. އެހެންވީމާ، ކަ

ނެޓްވޯކަީކ މިހާރު ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލައިލާއިރުަގއި އެަތއް މިލިއަން ޑޮލަެރްއގެ ވިޔަފާރި އެްއގެ ގޮތުަގއި ެއ 

އިގަންނަ މީހުން މީހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތެއް. ޖަލުތައް ަތއްޔާުރކޮްށގެން، އެ ޖަލުތަކުަގއި ެއ މީހުން އަތުލަ

ބައިތިއްަބއިގެން ރަހީނުންގެ ގޮތުަގއި ލާރިނަގަމުންގެންދާ ބޮޑު އޯގަަނއިްޒޑް އޮޕަރޭަޝނެއްގެ ގޮުތަގއި މި ކަންތައް 

ނޑުމެްނގެ ދިވެހިާރއްޖޭގެ  ކުރިޔަށް ގެންދަނީ. އެހެންީވމާ، މިކަހަލަ ބޮޑު އޮޕަރޭަޝނެއްަގއި ހިމެނޭ ބަޔަކު ައުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންގެ ބަސް ދަސްކޮށްެގން، އަޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޭޖެގ ކަންތައްތައް ހިނގާ ގޮތްތަްއ  ޖަލުތަކުގައި ތިބެގެން،

ނޑުމެންގެ ޤައުމަށް ނުރަްއކާތެރި ހާލަތެއް މެދުވެރިވެދާެނ  އެނިގގެން، އެނބުރި އެ މީހުންގެ ޤައުމަށް ގޮސް އަުޅގަ

ންވީމާ، މީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަމުގެ ބިރު އެއީ އަުޅަގނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް ގަންނަ ބިރެއް. އެހެ
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ނޑުފޭރޭ މީހުން ހާލުގައި ޖެހިގެންނާ، އަދި އެެހނިހެން ގޮތްގޮތުން ބެހިގެްނ  ވިސްނަންެވއްޖެ ކަމެއް. ބޭުރގެ ކަ

ނޑުމެްނގެ ޖަލުތަުކގައި ަބިއ ތިއްބާ، ވަރަށް ރަނަގޅަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ އަްށ އެބަ އާދޭ. އެ މީހުން އަުޅގަ

ކާންދީ ބަލަހައްޓަިއ، އަންނަިއރުގަިއ ޞިއްީޙ ގޮތުްނ ވެްސ ވަރަށް ދަްށ ހާލަތުގަިއ މި މީހުން މި ތިބެނީ. އެ މީހުން 

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ކަންކަން ހުންނަ ޮގތް ދަސްކޮށްގެން، އެނބުރި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަސް ދަްސކޮށްގެން، އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަންތައްތައް ކުރަން އޮންަނ އަޅުަގނޑުމެން މި މީހުން މި ފޮނުވާލަނީ އެ މީ ހުންގެ ރަށްރަށަށް. އެހެން އަޅުގަ

ނޑަށް ހަމަ ޤަބޫލެއް ކުރަން ދަތި. ިމއަުދ  އުސޫލުތައް މީ އެންމެ އެެދވޭ ރަނަގޅު ގޮތެއް ކަމަަކށް އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ނެތް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްެޖ ޖިޮއގްރަފިކަލް ގޮތުން ބެހިފައި މި އޮތް ގޮތަށް ބަލައިާލއިުރގަިއ އަޅު  ގަ

ނޑުމެންގެ ސަލާމަީތ  މިދެންނެވި ވަުރގެ ދިފާޢީ ާބރެއް. ާރއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެްއގަިއ ތިބި ކޮންމެ ަރއްޔިަތކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  ނޑުފޭރުުމގެ ބަެއްއގެ ަޢމަލުތަކުން ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ފެންވަރެއް އަުޅގަ ބާރުތަކުން މިގޮތަށް ދިމާވެދާެނ ކަ

ނޑުމެްނގެ ޤައުމުަގއި ހުރި ޤައުމަކު ނެތް. އެހެ ންވީމާ، މި ހާލަތުގައި އަޅުަގނޑުމެްނ އެބަ ޖެހޭ ވީވަރަކުން އަުޅގަ

މިދެންނެވި ކަހަލަ ބައެއް ސްޓްރެޓީޖިކު ކަންތައްަތއް ހިފެހެއްޓިފައި އޮންނާނޭ މަގުން މިފަދަ ކަންތައްތަކާ މެދު 

ތެރި މެންބަރުން ވެްސ މި ދެންނެވި ނުކުތާތަކަށް ޑީލްކުރަން. އެހެންވީާމ، މި ބިލާ މެދު ބަހުސްކުރައްވާ ިޢއްޒަތް

ރިޢާޔަތްކުރުން މީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ދެން އަނެއް ނަަޒރަކުން ބަލައިލާއިުރގައި އިްނިޑޔާގެ ވަރަށް ބޮޑު އުޅަނެދއް 

ށް މި އޮތީ ދާދި ފަހުން ސޯމާލިޔާގެ މީހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މި ވަނީ ގޮއްސަ. އެ މީހުންގެ މައިަގނޑު އެދުމަކަ

ސޯމާލިޔާގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަުކ ވެއްޖެ އިންިޑޔާގެ ޖަލުތަުކަގއި ބަންދުކުރެވިފަ. މި މީހުން ދޫކޮށްލުން. ދެން އެ މީހުން 

ދޫކޮށްލުމަށްފަހުގައި ވެސް ަވރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ ފައިާސ އިންޑިޔާ ސަުރކާރުގެ ފަރާުތން ސޯމާލިޔާ އަށް ދިނުމަށް 

ނަށް ދިނުމަށް ޓަކައި އެ މީހުްނ ޑިމާންޑުކުރަމުން ގެންދިޔަ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ހާލަތެްއ ޓަކައި، ަކނޑުފޭރޭ މީހުން

ނޑުމެންެގ  ނޑުމެްނގެ ރާްއޖެ އަށް ކުރިމަތިވާން ކީއްކުަރންތޯ ކޮންމެހެން އަންނެސަސަރީ ބައެއް އަުޅގަ މާދަމާ އަޅުގަ

ރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު ޖަލުތަކުގައި ަބއިތިއްބަންީވ. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ފަ

ނޑުމެންގެ ދައުލަތަށް ޢާއްމު  ނޑަށް ވެސް ަޤބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި އަުޅގަ މުއްޠަލިބު އެ ވިދާުޅވި ފަދައިން އަުޅގަ

ނޑުފޭރޭ ބަޔަކަށް ކާންދީ، އެ މީހުން ބަލަ ނޑުމެން ކަ ހައްޓަންޖެހޭ ރައްޔިތުން ޓެކްސް ދަްއކަިއެގން ލިބޭ ލާރިން އަޅުގަ

ނޑުމެން ޑީލްކުރަންޖެހޭ  ނޑަކަށް ޤަބޫެލއް ނުކުެރވޭ. އެހެްނވީމާ، ީމ ވަރަށް ހުޠޫރަތްތެރިކޮށް ައޅުގަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނ ބަހުސްކުރާއިުރގަިއ މި ދެންނެވި ނުކުާތގެ މަްއޗަށް، ެދ ، މައްސަލަ ެއއް މި މަްއސަލަައކީ. އެހެްނވީމާ

ނޑު މި ފާހަގަކުރަނީ. އެއް ުނކުތާ ައކީ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ޖަލުތަުކގައި މި މީހުން ބޭތިއްބުމުގެ  ނުކުތާ އެއް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ޚާއްޞަ މަޢުލޫމާތުތަކާއި  ނޑުމެންގެ ޚާއްޞަ ބައެއް މަޢުލޫމާތު، އަޅުގަ ސަބަބުން އަޅުގަ

ގެން ައއިސް ައޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއަށް ޕެންޓްރޭުޓކުރަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަހާ، މިކަަހލަ އެްއޗެހި އެ މީހުން ދަސްޮކށް

ނޑުމެން އެ މީހުންގެ ބަޔަކު އަޅުަގނޑުމެންގެ ަޖލުތަކުގައި ހަްއޔަރުކުރުމުެގ  ފަސޭހަވެދާނޭ. ދެވަނަ ކަމަކީ، އަޅުގަ
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ނޑުމެންެގ ސަބަބުން، ެއ މީހުންގެ ފަާރތުން މި މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ ރޫހެއް އުފެދި، އެކަަމށް ޓަކަިއ ައޅުގަ 

ނޑުމެްނގެ ފަތުރުވެރިކަުމގެ ބައެއް ާރއްޖެ އަށް އަންަނ  ނޑުމެންގެ ސަފާރީ އުޅަނދުތަާކ، އަުޅގަ އޮޑިދޯނިފަހަރާއި އަުޅގަ

ޔޮޓުތަކާ، މިކަހަލަ އެްއޗެތި ހައިޖެކުކުރުުމގެ ފުރުޞަތެއް ަފހިވެގެން ހިނަގއިދާނޭ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ 

ނޑުފޭ  ރުމަށް ޑީލްކުރާއިރު. ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކަންތައްތަެކއް ކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑމެން މި ޖެހެނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  އަށް އެނބުރިލަން.  89ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ބިލުގެ އިބްތިދާީއ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މިއަދަށް  ގެ ދަށުން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގިއ މި އޮތ89ްއާދެ! 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ހިސާބަށް ނިމިގެން އެ ދިޔައީ. ދެން މި ބިލުގެ ބަހުސް އޮންނާނީ މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާަގއި ހިމެނިގެން  ކަ

 އެޖެންޑާ ރިޢާޔަތްކުރާ ގޮތެްއެގ މަތީން. 

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 89

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ޖެހޭނީ މިއަދުގެ އެޖެންއެ ގައި މި އޮތީ ނުނިމި 89އަށް އެނބުރިލަން.  89 ޑާ ނަންބަރުހެންކަމުން، ދެން އަުޅގަ

ގެ ދަށުން މި އޮތީ ވިލުފުށީ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 89.8ހުރި މަސައްކަތް. ނުނިމި ހުރި މަސައްކަުތގެ ތެޭރގައި 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުަކީޒ ، 2989/7ނު ނަންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ، ޤާނޫ

އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫީނ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. މި ބިލުގެ ބަހުސް ކުިރއަށް 

ނޑަެއޅިފައި ާވގޮތް ދަންނަވައިލާނަން. އެމް.ޑީ.ޕީ  ގެންދާއިުރގައި ޕާޓީަތކަށާ އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަގުުތ ކަ

މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  25މިނެޓު. ޑީ.އާރު.ޕީ އަށް  44މިނެޓު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  89ަގިޑ  8އަށް މިހާރު ބާކީ އޮތީ 

މިނެޓު. އަދި ވަކި ޕާީޓއަކަްށ ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަާވ  5މިނެޓު. ޤައުމީ ޕާޓީ އަށް  5މިނެޓު. ޕީ.އޭ އަށް  8

މިނެުޓގެ ފުރުޞަެތއް ދެމުން ގެންެދވޭނެ. ދެން  5ރި މެންބަރުން އެިދވަަޑއިގަންަނވާ ކޮންމެ ބޭފުަޅކަށް ޢިއްޒަތްތެ

އަޅުަގނޑު ދެން އެނބުރިާލނީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަީތގައި މި ބިލަށް ވާހަކަެދްއކުމަށް ޓަކައި ކުރީ ުދވަހު 

. އެ ލިސްޓަށް ބަލައިާލއިުރަގއި މި ަވގުތު ހޯލްތެރޭަގއި އެދިަވޑަިއގަންނަވާފަިއވާ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ލިސްޓަށް

އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ، )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތުއަުރވާނަން މިއަދު މި ބިލަށް 

ޅުަގނޑު ވާހަކަދެްއކުމަށް ޓަަކއި އެިދވަަޑއިގެންެނވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް. އެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރަށް އަ

ފުރުޞަތުދެމުން، މިހާރު އަރުވާނަން. ެއއީ ދެންމެ ވާހަކަަދއްަކވަމުން ގެންެދވި ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު، ނޮޅިވަރަމް 
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ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު. މިހާރު ވާހަކަދެްއކެވުމަށް ފުރުޞަތުައރުވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާީރ 

ސޫުލން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް. އެެހންވީމާ، ވާަހކަދެއްކުުމގެ ފުުރޞަތު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ އު

 އަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ދާރީ ދާއިރާތަްއ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ދިވެިހރާއްޖޭގެ އި

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުުމގެ ބިލަށް ކުދިކުދި އިޞްލާޙުަތއް އަުޅަގނޑުމެން ވަރަށް ގިަނއިން ގެެނއްސީމު. މި ގެަނއި 

ކުދިކުދި އިޞްލާޙުތަުކގެ ސަަބބުން ބިލު ވަރަށް ބޮޑަށް މި ވަނީ މިއަދު މަސްހުނިވެފަ. ިބލުގެ ޙަޤީޤީ މަފްހޫމު ވަރަށް 

ން ވަރަށް ބޮޑަށް މި ބިލު އައި ދުވަްސވަރަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު ވެރިކަންކުރަމުން ގެންިދަޔ ބޮޑަށް އޮޅިފަ. ދެ

ދުވަސްވަރު. އެހެންވީމާ، ބިލު މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ބަހުސްކުރެިވ، ބިލުގެ ކަންތައްތަަކށް ރިޢާޔަތްކުރެވުނީ ވަރަްށ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ބޮޑަށް ޖެއްސުންކުރުމުގެ ރޫހެއްަގއި ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއް  ތައް ކުރެވިަފއިވާ ކަމަށް ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ މުޅި ދަުއލަތް ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް އައި ބަެއއް ބަދަލު މި  އެހެންވީމާ، މި ވީ ގޮތަކީ މިައދު އަޅުގަ

މެންގެ ތެޭރަގއި އުފެދިފަިއ ތަކެްއ ައޅުަގނޑުލަކަށް މިއަުދ ައތޮޅު ަކއުންސިލުބިލުގައި ރިފްލެްކޓުކޮށްފަ އެްއ ނެތް. މިސާ

ހަލަ ގޮތަކަށް އަތޮުޅ އެބަ ހުރި. މި ދެންނެވި އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކުގެ މާ ބޮޑު މަސްއޫލިްއޔަތުތަކެްއ، ބާރުތަކެްއ ނެތް ކަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އުފެދިގެން ހިނަގއްޖެ. ދެްނ ކައުންސިލު ނަޑކަށް ސާީޅސް ވަީޒފާ އަުޅގަ ތަެކއް އުފެއްދުނީމާ ގާްތގަ

އެހެން، މާލެ އަކީ ކުރިްނ އެންމެ މޭޔަރެްއ، ުނވަތަ ުމނިސިޕަލްޓީގައި އެންމެ ބޭފުަޅކު ހުންނަވަިއގެން މުޅި މާލެ ހަމަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ އެންމެ ބޭފުޅަކު ހުންނަވަިއގެން، ެއީއ  ކޮންޓްރޯލްކުރަމުން ގެންދެވި ަތނެއް. އޭުރގަިއ އަުޅގަ

ނުޑަގއި ހުރި ކުނި ކުނިާވ ތަނެއް ައޅުަގނޑުމެންނަކަްށ ޢުމަރު ޒާހިރު އެކަނި. ގިނިަކންޏާ  ހުންނެވިއިރުަގއި ވެސް ގޮ

ނުފެނޭ. އަދި ހަމައެހެން، ފަހުން އާދަމް މަނިކު ހުންނަވަިއގެން، އާދަމް މަނިކަށް ވެސް ފުދޭވަަރކަށް ޮގނުޑ 

ނޑަށް މި ފެނުނީ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު  ނޑުމެން އިދާރީ  މެންބަރުން 88މެނޭޖުކުރެވުނު ތަން އަޅުގަ އަޅުގަ

ގެ ކަންަތއްތަްއ ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި. ދެން ބީ، މާލޭގެ މުނިސިޕަލް ކައުންސިލުދާއިރާތަކުން މާލެ އަށް ހޮވަިއގެން މި ތި

ނޑުމެން ޤަބޫުލކުރަންޖެހޭ އަނެއް ކަމަކީ އެެހންވީމާ، ފުދޭވަރަކަށް ލާމަރުަކޒީ ޤާނޫނަށް ބަލައިލާއިރުަގއި  މިއާއެކު އަުޅގަ

ކައުންސިލަރުން އުފެދިފައި  5ށް ގިނަ ަވޒީފާތަކެްއ އުެފދިފައި މިހިރީ. މީހުން މަދު، ކުދިކުދި ރަށްރަށުން ވެްސ ވަރަ

ނުޑމެންގެ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު އޮްތ  ނުޑމެން އިށީނދެގެން، އަުޅގަ އެބަ ހުރި. އެހެންވީާމ، މި ަކންތައްތަކަކީ ިމއަދު އަުޅގަ

ބަލައިގެން އިޞްލާޙުުކރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ. މިންވަރާ، މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަށް 

އެހެންވީމާ، ޖުމްލަކޮށް ބަލާއިރުގައި ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ގާތުން ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ޤާއިުމކުރެވޭީނ 

ނޑު ާތއީދުކުރާ ކަމެއް ނޫން ކޮންމެ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުގެ ޤާނޫނުތަަކށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން. އެހެންނަ މަވެސް އަުޅގަ
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ނޑުމެންގެ ތެރެއަށް ގެނެިވގެން، އެ ިއޞްލާޙުތައް މިގޮތަށް ކޮންމެ  ބިލަކަށް ވަިކވަިކ، ކުދިކުދި ިއޞްލާޙުތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންަޓރޓެއިންކުރަންެވއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ މުޅި ޖުމްލަ މަފްހޫމަށް ބޮޑެތި ބަދަލު ތަކެއް އަންނާނެ ފަހަރަކު އަުޅގަ

 ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު

`. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާްއޖޭގެ އިދާީރ ދާއިރާތަްއ ލާަމރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުުމގެ 

ނޫނެއް ހެދުމަށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.ީޕ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ބިލެްއ ހުށަހެޅި ހިސާބުން ފެށިގެން ޤާނޫނަށް، ޤާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޑއިިވެގންދަނީ އެމް.ޑީ.ޕީއާ ދެކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ޤާއިމުކުރަން މަސައްކަތްކުރާ 

މަަސއްކަތްަތއް ކުރަްއވަމުން ދާތަން. ެއގޮތުްނ، ފުރަތަމަ ވެްސ އިދާރީ އުސޫލު ހަލާކުކޮށްލުމަށް ަޓަކއި ެއކިެއކި 

ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ އުސޫުލން ހިންގުމަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު ބިލު ވެްސ އޭުރެގ 

ލު ކޮށައި، މަަށއި އެ ސިސްޓަމު އިދިކޮޅު ޕާީޓ، އަުޅަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ ނޫން އެހެން ހުިރހާ އެންމެން ވެގެން އެ ބި

މުޅިން ރަނގަޅު ސިސްޓަމެްއެގ ގޮުތގަިއ ޤާއިމުނުކުެރވިގެްނ ދިޔަ ތަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ. ެއއަށްފަހު 

ނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ، އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށި، އަޅުގަ

ަތއް ހިންގަން ކަޒީ ުއސޫލުން އަތޮޅު ަކއުންސިލުތަާކއި ރަށު ަކއުންސިލުތަކާއި ިސޓީ ކައުންސިލުއި ލާމަރުދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ. ެއއަށްފަހު، އޭރު ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ފަރާތްތަކުން  ފެށުމަށްފަހު، ފެށިގެން އައި ތަން އަޅުގަ

އެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ައއީ. އެ  ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ކަހަލަ ޮގތަކަށް މި ތަނަށް 

ޑީ.ޕީ އަށް ތަކަށް، އަޅުަގނޑުމެން، ޚާއްޞަކޮްށ އެމް.ތަީކ ައޅުަގނޑުމެންެގ ަކުއންސިލުބޭފުޅުން ކުރަމުން ައއި މަަސއްކަ

ށް ޓަކައި ހުށަހެޅިފައިވާ ަތކަްށ ޖެއްސުންކޮށް، އެ ފަރާްތތަކުގެ ބާރުވެިރކަން ކުަޑކުުރމަނިސްބަތްވާ ކައުންސިލު

އެމް.ޑީ.ޕީ ނިސްބަްތާވ ތަަކށާއި ޞްލާަޙކީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ަކއުންސިލުހުށަހެޅުންތައް. އެގޮތުން މިހާރުވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ އި

ނުޑވާލައި، މި ސިސްޓަުމ ހަލާކުކޮށްލުމަށް ހުށަހެޅިފައި ކައުންސިލު ތަކަށް ބިރުވެިރކަްނ ފޯރުވައި، އެ ބޭފުޅުންގެ ބާުރ ކަ

ނުޑ  ވާ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންކަުމން މި ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް އަޅުގަ

މިހާރުން މިހާރަށް ގޮވާލަން، މި ބިލު އަނބުރާ ގެންދިުއމަށް. މިއީ މި ސިސްޓަމު ިއތުރަށް މި ނިޒާމު އިތުރަްށ 

އީ މި ނިޒާމު ހަލާކުވެ، މި ނިޒާމު މިހާރު އޮތް ގޮތް ނޫން އެހެން ވަރުގަަދވެ، ހަރުދަނާކުރެވޭނެ ބިލެއް ނޫނޭ. މި

ގޮތަކަށް ަބއްޓަންކުެރވި، މިަކން ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންުކރެވޭނެ ގޮަތކަށް ަބއްޓަންކުެރވިފަިއވާ ބިލެކޭ. ޢިްއޒަތްތެރި 

ނޑު ބަލައިލިއިރު މި ބިލުގައި މި އޮންނަނީ ސަރުކާރުން ކައު ތަކާ ހަވާލުކުރާ ންސިލުރައީސް. މި ބިލަށް އަޅުގަ

ބިންތަކާއި ފަޅުރަށްތަކާ، އަިދވެސް އެހެން ނޫން ތަންތަން ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ބުނާ ގޮތަކަށޭ. އަދި 

ނޑުމެން އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން ހިންގައި ޤާނޫނުގައި މި  ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރާ ތަންތަނަށޭ. އަޅުގަ
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ްއގައި ބާރު ހިނގާ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ހުރި ހުރިހާ ތަންތަނަކީ އެއީ އެ ަކއުންސިލަށް ބާރު ބުނަނީ އެ ކައުންސިލެ

 8ފޯރުވޭނެ ތަންތަނޭ. އެއީ ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރާ ތަނަކަށް ވެގެންނުވާނެ. ައޅުަގނޑުެމން މި ބުނަނީ އެ ރަށަކާ 

ޅުަތކަކީ އެ ކައުންސިުލން ބާރުފޯރުވާ ތަންތަނޭ. ެއ ކިލޯމީޓަރުގެ ކައިީރގަިއ ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަޅުރަށްރަށާއި ގިރިަތކާއި ފަ

ކައުންސިލުންނޭ އެ ތަންތަނަށް ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ނިންމާނީ. އެހެންނަމަވެސް ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ކަމެއް ކުރަންޏާ 

ވެސް އެކަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާ މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭނެ. ޓޫރިޒަމް ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން އެކަން ކުރާނީ. އެހެންނަމަ

ތައް ބާރުވެރިކުުރވެންޖެހޭނެ. ލިބިގެްނވާންޖެހޭނީ އެ ކައުންސިލުތަކަށް. އަޅުަގނޑުމެން ަކއުންސިލު ކުރުމުގެ ބާރު 

ތައް އޮތުމުގެ ބޭނުމެްއ ނޯންނާނެ. އަދި ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ބަންޑާރަ ބިންތަކާ، ހެންނޫނިއްޔާ ރާއްޖޭގެ ކަުއންސިލުއެ

ެގ ބާރުގެ ދަށުަގިއވާ ތަންތަން. ން ހުރިހާ ތަންތަނަކީ ކައުންސިލު އަމިއްލަ ތަންތަން ނޫ އަދިވެސް އެ ރަުށގަިއ ހިމެނޭ

އެހެންވީމާ، ސަުރކާރު ބިމެއް ނޯންނާނެ. އެއީ ދައުލަުތގެ ިބންތައް. ަކއުންސިލެއް އުފެދި، ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ބާުރ 

ގެ ވެސް ވަިކ ަސރަހައްދުގަިއ ހުންނަ ބިންތައް ދިނީމާ، އެއީ ކައުންސިުލގެ ބާރުގެ ދަށުަގއި އޮންނަ ބިންތައް. މާލޭ

ގެ ދަށުގައި ހުރި ތަންތަނާއި ބިންތައް ނަގައިގެްނ، ސަރުކާރުން ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ރުކާރަށް ނަގަިއގެން، ކަުއންސިލުސަ

އެ ތަންތަން ބޭނުންކުރުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ފަިއދާ އެއް ނޫން. ަކއުންސިަލކީ ސީދާ ރަްއޔިތުންނަށް 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ިސޔާސީ ކަމެްއ ޚިދު ނޑައެޅިފަިއވާ ފަރާތްތައް. އަުޅގަ މަތްދިނުމަށް ކަ

ގެ ތަނެއް ނޫނޭ. މިއީ މިހާރު ސަރުކާރު ތަނެކޭ. މެ ބުނަނީ މިއީ މިހާރު ކައުންސިލު ކުރަން ފަށާއިރަށް، ސަރުކާރުްނ ނުކު

ގެ ތަނެއް ނޫނޭ. މިހާރު ސަރުކާރަށް ނެގީއޭ. ބުނަނީ ތިއީ ކައުންސިލު  ލޮނުޒިޔާރަތްކޮުޅގައި ކަމެއް ފަށާއިރު މި

ގެ ތަެނއް ނޫނޭ.  ސަރުކާރަށް ނެގީ އޭ. އިރަށް މި ބުނަނީ ތިއީ ަކއުންސިލުއުސްފަސްަގނުޑގައި ކަމެއް ުކރަން ފަށާ

ރު ތަނެކޭ. ެއކަމަކު ގެ ތަނެއް ނޫނޭ. މިހާރު ސަރުކާބާއްވަން ބުނީމަ ތިއީ ަކއުްނސިލު ދަރުބާރުގޭަގއި ޖަލްސާ ެއއް

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ މި ކަންތައް ކޯޓުން މި ބުނަނީ ތިއީ ކައުންސިލު ތަުކގެ ތަންތަނޭ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހިނގަމުންދާ ގޮތް. އެހެންނަމަވެސް ކުނިޮގނުޑގެ މައްސަަލ ހައްލުނުވެ އެތައް ދުވަހެއް ދެމިގެންދާއިރު ވެސް ބުނަނީ 

ގެ ތަނެކޭ. ކަލޭމެން މިކަން ހައްލުކުރާށޭ. ޙަޤީޤަތުގަިއ ނެއް ނޫނޭ. ކައުންސިލު އާނ! މިއީ ތިމަންނަމެންގެ ތަ

ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް ކޮށްޭދންޖެހުނީމަ، ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ އުނދަޫގވެގެން ކަެމއް ކޮށްދޭންޖެހޭއިރު މި ބުނަނީ 

ވާނީ މިއަދު ސަރުކާރުން ހައުސިން ތިމަންނަމެންނެއް ނޫނޭ ކައުންސިލޭ. ކައުންސިލު ބޮލަށް މި ޖަހަނީ. ކީއްންތޯ 

މިނިސްޓަރު ބުނަންވީނޫންތޯ ކުނިކޮއްަޓކީ ތިމަންނަމެންގެ ތަނެކޭ. ކައުންސިލުން ެނގީޭއ. ކީްއވެގެންތޯ އެ ވާހަަކ 

ނޑު ނަގަންޖެހެނީ.  ނޑުަގއި ޖަލްސާ އެއް ާބްއވާތީތޯ ުއސްފަސްގަ ނުބުނެވެނީ. އެކަން ނުކުެރިވެގން އުޅެނީ. އުސްފަްސގަ

މި ސިސްޓަމެއް ނުހިންގޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ސަރުކާރުގެ ތަންތަނޭ ކިޔާފައި ވަކި  އެގޮަތކަށް

ންތަނަކީ އެ ރަށެްއގެ ަކއުންސިލު، އެ އަތޮުޅގެ ަކއުންސިލު، އެ ތަނެއް ނުހުރެވޭނެ. އެއީ ަދުއލަތުގެ ތަންތަން. އެ ތަ

ހޭ ތަންތަނޭ، އެ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންވާ އުސޫލު ވެސް ސަރުކާރަކަށް ގެ ބާރުގެ ަދށުގައި ހުންނަންޖެސިޓީ ކައުންސިލު
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ނުބުނެވޭނެ، އެ ތަން ުކއްޔަްށ ދޭނީ ސަރުކާރުން ބުނާ ބަޔަކަށޭ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށޭ. އެހެނެއް އެ ކަމެްއ 

އްީޤޮކށް، ރަށްރަށް ތަރައްޤީކުރަްނ ނުކުރެވޭނެ. ަކއުންސިލަށް ބާުރ ލިބިގެންވާންޖެހޭނެ ރަށްރަށުަގއި ހުންނަ ބިންތައް ތަރަ

ނޑުމެްނ  ޕްލޭން އެކުލަވާަލއި، އެ ޕްޭލނަކާ ެއއްގޮތަށް ބިާމއި ފަޅުަރށްރަށާ، އެ ތަންތަން ތަރައްީޤކުރެވޭނެ ބާރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކައުންސިލުދޭންޖެހޭނެ. އެހެންނޫނިއް  ަތއް ބާރުވެރި ެއއް ނުކުެރވޭނެ. މި ރާއްޖެ ތަރައްޤީ އެއްޔާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ސަރުކާރުގެ ތެރޭަގއި ގެްނގުޅޭ ާބރުތައް ކައުންސިލަރުންނާިއ  ނުކުރެވޭނެ. މި ރާއްޖެ ތަރަްއޤީކުރެވޭނީ އަުޅގަ

ރަށްރަށަށް ދޫކޮށްލައްވަިއގެން. އެކަން ކުރެވޭނީ ރަްއޔިތުން ޢައްޔަންކުރާ، ރަްއޔިތުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތްދޭން ތިބި 

ނޑުމެންނަށް ަރށް ރަށަށް ދިޔައިމަ އަޑުިއވެީނ ކައުންސިލަރުންނަށް ކަމެއް  ކައުންސިލަރުންނަށް އެ ބާރު ދީގެން. އަުޅގަ

 ނުކުރެވެޭއ. ކައުންސިލަރުން މި ކަމެއް ނުކުރެއޭ. ބާރެއް ނުދޭ. ބާރެއް ދުލެއް ނުކުރޭ. އބާރުދޫނުކޮށް، ބާރުނުދީ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. ތައް ހިންގަން ސަރުކާރުން މި އަހަރުގެ ވެސް އެކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. ަކއުންިސލު ބަޖެޓު އަުޅގަ

ކައުންސިލަރުންނަށް މުސާރަ ދޭނެހާ ލާރިކޮޅެއް ވެސް ނެތް ބަޖެޓަކު ޖަހާފަ. ދެން ކިހިނެއްތޯ ކައުންސިލުން އިތުުރ 

ތަކުން ގައި ހުންނަ ބިންތައް ކައުންސިލުކަމެއް ރަްއޔިތުންނަށް ކޮށްދެޭވނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ިމ ބުނަނީ ރަށްރަށު

ތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަްއ ހޯދަންޖެހޭނެ. އެހެންނޫނިއްޔާ އެކަެމއް ިއގެން އެ ބިންަތކުން ަކއުންސިލުރުވެރިކުުރވަބާ

ނޑު  ތަކަށް ނަގާ ަފއިސާ ެވސް ސަރުކާރުން މި އަްނގަނީ މެންނަށް އިވެމުންދަނީ ކައުްނސިލުނުކުރެވޭނެ. މިހާރު އަުޅގަ

ާސ ވެްސ ނުލިބޭ މިހާރު ކައުންސިލަށް. ދެން ކިހިނެއްތޯއޭ ރަުށގެ ތަަރއްޤީ އަްށ، މީރާ އަށޭ ޖަމާކުރަންޖެހޭނީ. އެ ފައި

ތަކުން ކަމެއް ކުރާނީ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު މިހާރުވެްސ ސިީޓގެ ތަރައްޤީ އަށް ކައުންސިލު  އަތޮޅުގެ ތަަރއްޤީ އަްށ،

ތަކުން ނުޖެހޭނެ، ބާރު. އެ ފައިސާ ކައުންސިލުގޮވާލަން، ކައުންސިލުތަކަށް ާބރު ލިބިގެންވޭ އަމިއްލަ އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ 

ތަކުން އެ ަފއިސާ ބޭ އާމްދަނީ އެއް. އެ ަކއުންސިލުަތކަްށ ލިކަށް ޖަމާކުރަން. އެއީ ކައުންސިލުސަރުކާރަށް، މީރާއަ 

 ޚަރަދުކުރެވޭނެ ެއ ރަށުގެ ަތރައްޤީ އަްށ، ސިީޓގެ ތަރަްއޤީ އަށް، އަތޮުޅގެ ތަރައްޤީ އަށް. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ކައުްނސިލަރުންނަށް، އެމް.ޑީ.ީޕ ެއއް ނޫން. ޕީ.ީޕއެމް ިވޔަސް، ޑީ.އާރު.ީޕ ިވޔަސް، އަިމއްަލ 

ނޑަށް ޮގވާަލނީ  ތި ބޭފުޅުން ރަށްރަށުގެ މެންބަރެއް ވިޔަްސ، އެމް.ޑީ.ޕީ ވިޔަސް ހުރިހާ ަކއުްނސިލަށް އަުޅގަ

އިސާ ިތ ބޭފުޅުން ތި ރަށްރަށް، އަތޮޅުތައް ތަރައްީޤކުރެްއވުމަށް ތަކުން އާމްދަނީ ހޯއްދަވާށޭ. އެ ފަކައުންސިލު

މަސައްކަތްކުަރއްވާށޭ. އެ ަފިއސާ ސަރުކާރަކަްށ، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަކަށް ދޭކަށްނުެޖހޭނެ. ޤާނޫނުގައި ވަރަްށ 

ނޑަކީ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ  ސާފުކޮށް އެކަން އެބަ ބުނޭ. އަޅުަގނަޑކީ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މެންބަރެއް. އަުޅގަ

ނޑަށް ވަަރށް މިކަން ސާފޭ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ސާކިއުލަރއަުކން ނޭންގޭނެ ޤާނޫނުގެ ަވިކ  މެންބަރެއް. އަުޅގަ

މާއްދާ އެއް ުއވާލީ ެއކޭ. ެއއީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކުރިޔަސް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް. އެައކަށް 

ން ނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ކައުންސިލަރުންނަށް އެ ާވހަކަ ދަންނަވާލަން. ދެން މި ތަބާވާކަށް ަކއުންސިލަރު

ބިލުގައި މި ބުނަނީ ކައުންިސލަކުން މި ބުނަނީއޭ ސަުރކާުރ، ނޫނީ ސަރުކާރުން ކުރާ ަކމަކީ ތިމަންނަމެން ޤަބޫލުކުރާ 
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ސަރުކާެރއް، ބާީޣ ސަރުކާރެއް. މި ސަުރކާރު  ކަމެއް ނޫނޭ. މިހާރު މިސާލަކަށް މިހާރު މި އޮތީ ބަޣާާވތްކޮށްގެން

ޤަބޫލުކުރަންވީތޯ ހުރިހާ ަކއުްނސިލަރުން ނުކުމެ. ބަޣާވާތްކުީރމަ، މާދަން ނުކުމެ ޑިފެންްސ މިނިސްޓަރަކަށް ހުރި ބާޣީ 

ވީތޯ. ތަކުން ޤަބޫލުކުރަންއުމުަގއި އޮތީ ބުނީމަ، ަކއުންސިލުނާޒިމު އަރައި ތިމަންނަ އަީކ މިލިޓްރީ ވެރިކަމެކޭ މި ޤަ

ުއވުީނއޭ މިހާރުން މިހާރަށް. މިއީ  ހެން ބުނެފިއްޔާ ވެސް ކައުންސިލުއެހެނެއްނުކުެރވޭނެ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެ

ތައް ުއވުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮްށގެންވާެނ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކައުންސިލު މިކަހަލަ ނުރައްކާތެރި އިްޞލާޙެއް.

ތަކަށް އެ ަތއް މަގުފަހިޮކށްދީ، ކައުންސިލުތަކަށް ކުިރއަށްދެވޭނެ ގޮތްްނސިލުއަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނެ އަބަދުވެސް ކައު

ތަަކށް ކުރިއަށް ދެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދޭން. އޭގެ ބަދަލުގައި ިމ އި އެޫނން ގޮތްގޮތުން ކައުންސިލުރަށްތަކުގެ ތަރައްޤީ އާ 

ށް ބިރުދައްާކ ވާހަކަ. ތަކަންިސލުަވއިލާ ވާހަކަ. ކައުތަްއ އުށަހެޅިގެން ިއޞްލާޙަކީ ަކއުންސިލުޤާނޫނަށް ހު

ތަކަށް ކަންތައް ނުކުެރވޭެނ ރި ބާރު ނަގާ ވާހަކަ. ަކއުންސިލުތަކުަގއި ހުތަކަށް ިފއްތާ ވާަހކަ. ަކއުންސިލުކައުންސިލު

ނޑު ޑީ.އާރު.ީޕގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް، ޕީ.ޕީ.އެމުެގ  ގޮތްތައް ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙެއް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ރުންނަށް ވެސް އަދި އެހެން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ގޮވާލަން މި ބިލު ބަލައިނުގަތުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް މެންބަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު 

ހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ދިވެ، 2989/7`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އުސޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނަށް މި ހުށަހަޅުއްަވއިފައި ވާ ިއޞްލާޙާ ގުިޅގެން އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަީނ 

 ަވނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ފަހަތަށް  66ވަނަ އަށް މި އޮްތ ނަންބަރު. ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫުނގެ  4ހަމައެކަނި މި އިޞްލާުޙގަިއ 

ތައް ުއވާލުން. ެއއްވެސް ކައުންސިަލކުން އެ އިެރއްަގއި އޮންަނ ކުެރއް ިއތުރުކުރުން. ކައުންސިލުއަންނަނިވި ގޮތަށް އަ

ސަރުކާރު ޤަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ، މިއަދު ސަރުކާރަކީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ސަރުކާރެއް ކަަމށް ކައުންސިލަކުން އަމިއްަލ 

ނޑަައާޅ ަވގުތުން ފެށިގެން އެ ަކއުންސިލެއް ުއވުނީއޭ. މިއީ އަށް ަކނަޑއަޅައިިފ ނަމަ، އެ ަކނަޑއެ ޅުމެްއ ކަ

ނޑު ގޮތެްއގަިއ މި ހުށަހެޅި އިޞް ގެ ބާރު ތަކު ލާޙުެގ އަމާަޒކީ ިމއީ. ަކއުންސިލުހުށަހަޅާފައި އޮތް ިއޞްލާޙު. މައިގަ

ނުޑވާލުން. ކައުންސިލު ނޑުވާަލއި، ކަ ްއޗެއް ެވސް ބުނިޔަދިނުން. ަތކުން އެކައުންސިލުތަަކށް ލިބިފައި ހުރި ބާރު ކަ

އެްއޗެއް ބުނެފާނެތީ އެ ކަމުަގއި ހިފެހެއްޓުންތަކެއް މި އޮތީ. މުޅި އިޞްލާޙުން މި ބުނެދެނީ ސަރުކާރުންނޭ މި ކަންކަން 

ކުރާނީ. ސަރުކާރަށް ބާރުަތްއ ދީފައި މިހިރީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި އޮތް ގޮްތ ކަަމކުނުދޭ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

ތަކުން ކަންތައްތައް ކުރާތީ. ާވ ގޮތަށް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުއޮތް ގޮތް ކަމުނުދާ ސަބަބަކީ، ރައްޔިތުން ބޭނުން މިހާރު މި 

އެހެންވީމާ، ބަޣާވާތެއް ކޮްށެގން އައިސް ތިބޭ ބަޔަކަށް ހިތްހަމަ އެއް ނުޖެހެވޭނެ ރައްޔިތުންގެ އަޑު އަަހއިގެްނ 

މުޅި އިޞްލާޙަށް ބަލައިލާއިރު، މުޅި ިއޞްލާޙަށް ބަލައިލާއިރު މި  ކަންތައްތައް ކުާރކަށް. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް.
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ތަކުަގއި ހުރި ބާރުަތއް ަކނޑުވާަލއި، ަކއުންސިލުތަކަށް ލިބިދީފައި ހުރި ބާރުތަކަްށ ފެންނަނީ އެ މަންޒަރު. ކައުްނސިލު

ގަިއ ނުހިނގާނެ މަގަކަށް އަލުން އަރަިއގަތުން. ސަރުކާރުން ބޭުނންވާ ގޮަތކަށް ނޫން ގޮަތކަށް އެްއވެސް ކަމެއް މި ޤައުމު 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭއަނެއްކާ އަނބުރާ ޢިޔާދަކުރުްނ. މިއީ މުޅި އިޞްލާުޙގެ ބޭނުމަކީ.  ނުންވަނީ މި އިޞްލާުޙ އަުޅގަ

ކުދި އިޞްލާޙުތަެކްއ މަތިން ކުދި ވަނީ އެކި ފަހަރު މި ޤާނޫނަށް ވަރަށް ބައިވަރު ިއޞްލާޙުތަކެއް ،އިރުހުށަހެޅުނު

ނޑިަވޅަކީ މިކަމާހުށަހެޅިފަ ވާހަކަދަްއކަިއ ގޮތްތަެކއް ހޯދަންޖެހިފައިާވ  ،ބަހުސްކޮށް އިދޭތެރޭގަ  . އެހެންވީމާ، މި ދަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ  .ބުތައް ބޯމަތިވެގެން އަންނަ އަހަރު. ކުިރއަްށ އޮތް އަހަރަކީ އިންތިޚާޖެހޭ ވަގުެތއްކަން އަުޅގަ

ޖެހޭ މުޅި މި  އޭގެ ުކރިން އެބަ، ބު ފެށިގެން ައންނާނެ. އެހެންވީމާންތިޚާަތކުގެ އިކައުންސިލުތަާކއި ކައުންސިލު

މި ވަުގުތ ، ށް ކަންކަން ގެންދަން. އެހެންވީމާޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ގެެނވޭނެ މަގަކަ

އި ޓަކަ  ތަކަށްސިލުދިފައި ހުރި ކައުންއުފެ ޓަކައި ިމ ރާއްޖޭގައި އަޅުަގނޑުމެން ކުރަްނވީ ކަަމކީ މި ޤައުމަށް

މި ، މަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކަށަވަުރޮކށްދޭންވީ. އެހެންވީމާލާ ،ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ރައްޔިތުންގެ ގާތުން ވެިރަކން

ންނަށް އޮްތ ޖީލުތަަކށް ގެންޮގސްދޭން. ރާއްޭޖގައި ޖެހޭ އަ ދިނުން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ށަވަރުކޮށްދީަފއިާވ ކަަށވަރުޮކށްކަ

ތުން ބޭނުންވާ ބަޔަުކ ކޮންމެ ރަށަކުން އެ ރަށެއްެގ ރައްޔި ،ދިަޔއިރުކަުމެގ ނިޒާމު ބަދަލުވެގެންވެރި އޮތް ޒަމާނުއްސުރެ

ނޑު ، ްއެގ ކަންތައްަތއް ކުިރއަށް ގެންެދވޭނެ މަެގއް މި އޮތީ ކުރަހާލަދީފަ. އެހެންވީމާކޮށްގެްނ އެ ރަށެ އިންތިޚާބު އަުޅގަ

ކަމުގައި ިއސް ނަންގަވަން އެަބ  ބޭފުޅުން މި ނުންވަނީ ތިޔައަށް ގޮވާލަން ބޭ މިއަދު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓު ޮއތޯރިޓީ

އަެނއް  ،ބޭުފޅުންނަން މިހާރު އެނގިވަަޑިއަގންނަވަން އެބަ ޖެހެޔޭ އެ ރަުށގަިއ، މި ރަށުަގއި . ތިޔަވަޑަިއގަންނަަވއޭޖެހި

މައްސަލަތައް ހައްުލކުރެޭވެނ  ހުރި މައްސަލަަތއް. އެ ތަކަށް ކުރިމަތިވެފައި . ކައުންސިލުރަށެއްަގއި ކަންކަން ހިނގާ ޮގތް

ޖެހޭ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓު  ދާއިރު ެއބަދެ އަހަރު ވެގެން، މަގަކަށް ކަންކަން އެބަ ޖެހެއޭ ކުރަން. މި ޤާނޫނަށް އަހަރު

ވެރި ަފރާތްތަކާއި ަރއްޔިތުންނާ ވާހަކަދައްަކއިގެްނ މި ޤާނޫނަށް ހުރި ކަމުގެ ބަދަލު އިން ކަމާ ގުޅުން  އޮތޯރިޓީ

ޖުމްލަ އިޞްލާޙެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅެން. މި މަޖިލީހަށް އެފަދަ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިގެން ނޫނީ  ޖެހޭގެންނަން

ނޑުމެންނަށް މި  މި  ކުރެވިފައިތަކާއި މި ސިާޔސަތާ، ިމހާރު މބައްޓަންކައުްނސިލު އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ދޭތެރޭގައި ވިސްނަން.  ޖެހޭ މިކަމާ . އަޅުަގނޑުމެން އެބަެއއް ނުކުރެވޭނެ އޮތް ވެރިކަމުގެ ނިޒާެމއް ރައްކާތެރި

ނޑު ނުކުތާ، ހެންވީމާއެ ނޑުގެ މަިއގަ އިޞްލާޙު އެކި ގޮތްގޮތަށް ގެނެސްގެނެްސ، ކުދި ައކީ އަޅުަގނުޑމެން ކުދި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭއި މުޅި ަމގުަސދު އޮިޅގެންދާ ހިސާބަށް ުކރިއަށްމި ޤާނޫނުގަ ކަމެއް.  ދާތީ މީ އަުޅގަ

ގުޅުންހުރި ހުރިހާ  ކަމާ، އަށް  ައޅުަގނޑު މިއަުދ ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީ ލޯކަްލ ގަވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީ، އެހެންވީމާ

ތަކާ ިވޔަސް އެްއކޮށް ސިޓީ ަކުއންސިލު ،ިވޔަސް ތަކާރަށްރަުށގެ ަކއުންިސލު، ިވޔަސް ެއއީ ޕާޓީަތކާ، ފަރާތްތައް

ރިމަިތވެފައި ހުިރ ްއ ބާްއވަިއގެްނ މިހާރު މި ޤާނޫނު ހިންގުމުަގއި ކުއެ ސިންތާވާހަކަދަްއކަިއގެން ބޮުޑ މަހާ

އެ ޮގންޖެހުންތަކުގެ އަލީަގއި ިއޞްލާޙެއް ގެެނވޭނެ މަެގްއ  ،ދެނެގަނެ ،ތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައިގޮންޖެހުން
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ކުރުމަށް ން މަސަްއކަތްއެފަދަ މަގަކު، ކަމެކޭ. އެފަދަ މަެގްއ ހުޅުވާލަދިނުމަށް މުއްދަވައިެދއްވުަމކީ ވަރަށް ުމހިއްހޯ

 ވަބަރަކާތުހޫ.هللا . ވައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް ވަރަްޙމަތުއަށް ޮގވާލަން އަޅުަގނޑު މިއަދު ޯލކަލް ަގަވމަންޓު އޮތޯރިޓީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ބޭނުން ބަލައިލަން މި ބިލަށް ވާހަކަޝުކުރިއް ޓަަކިއ  މަށްދެްއކުާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު ިމ  ިއގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުތޯ. އާދެ!އިތުރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަ  މިހާރު އަުޅގަ

ނޑު ،ިޒމަށްންވޭރު ާދއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާހެ އަރުވަނީ މެދު މަތީގައި މި އޮތް ބިލަށް ކުރި  މެްނގެއަުޅގަ

 ދެްއކުމަށް. ވާހަކަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމުންވޭހެ މެދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  7/2989ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގަިއ ރުހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް މިއަދު މި ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްާލޙުތަކަކީ އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ ޙަޤީޤަތަށް ބަލާއި

ނޑުމެންގެ ވަރަށް ގިނަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކައުންސިލު ނޑު ދަންނަާވކަށް ހުރިހާ ، ަތކުަގއި ނުވަތަ އަުޅގަ ނުވާނެ އަުޅގަ

ތަެކްއގެ މައްސަލަތައް ވާތީެވ، ނުވަަތ ތެއްަގއި ވަރަށް ގިނަ ކައުންސިލުކައުންސިލެކޭ. އެހެންނަމަވެްސ ޖުމްލަ ގޮ

ތަކީ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ޙަޤީޤަ ރެވޭތީވެ ހުށަހަޅާފަިއާވ އިޞްލާޙެއްކަމަށް ޤަބޫލުކު މައްސަލަތަކެއް ހުރި

ނޑު ޤަބޫއަޅުަގނޑުމެްނގެ ަކއުންސިލު ލުުކރާ ގޮތުަގއި މިހާރަށް ވުރެ ޮބޑަށް އެބަ ހަރުދަނާވާންޖެހޭ. ތައް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނެއް ހެދުމަށްފަހު އެ ޤާނޫނަ އެހެންނަމަވެސް ގެންނަމުްނ ރަކު ކުދިކުދި އިޞްލާޙުކަށް ފަހައަުޅގަ

ނޑު ކުީރ ދުވަހަކު ،ގެންނަމުން ްއކަމުން ދެންނެވިން އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުތަްއ ވެސް  މިތާ ވާހަކަދަ އަުޅގަ

އި ކަމެއް ޖުމްލަ ގޮތެއްގަ  ދިމާވާ އިނުވަތަ އެއިރެްއގަ ،ނުޖެހޭރަކު ހަމަ އެ ބޭފުޅަކު ހިތްހަމަހެދުމަށްފަހު ފަހަރަކު މެންބަ

ކުރާނެ ކަންތައްަތކެއް. މަކީ މުޅި ޤާނޫނަށް ޭއގެ ައސަރުމިކަހަލަ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅު ޤާނޫނަށް ބަލައިނުލާ މުޅި

ނޑުމެން މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުއެހެންކަމުން އަ ނަ އުނަދގޫތަެކއް ކުރަން ތިބި ފަރާތްތަކަށް އޭގެ ސަބަބުްނ ވަރަށް ގިުޅގަ

، ން މިހާރުވެސް މި އޮތްތަކެއް ކުރުމަށް މަޖުބޫރުވެގެންދާނެ. އެހެންކަމުދާނެ. ނުވަތަ ަހމަނުޖެހޭ ކަންތައްކުރިމަތިވެގެން

ގެންނަށް ހުށަހަޅާފަ. މި މާއްާދއަކަށް ބަދަލު 5އް ނުވަތަ އެ  މާއްދާ 4އުޅޭ  އިޞްލާޙުތަުކަގއި އެބަ ހުށަހަޅާފައިވާ

ނޑު މި އަރާނެ ބަދަޤާނޫނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ލޮޅުން ބަދަލުތަކަކީ އަުޅަގނޑު ދަންަނވާނީ މުޅި ލުތަެކއް ކަުމގައި އަުޅގަ

މިފަދަ  ،ެވސް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ވެސް ޔަޤީންެވގެންދޭ. އެހެންކަުމން އަޅުަގނޑު ފަހަރެްއގައި ކިޔާލުމުން ހަމަ ޔަޤީނުން

 ގެނައުމުން މި ކަންތައްތައް އަކަށް މިފަދަ އިޞްލާޙުތަކެްއ އަދި މިހާ ގިނަ ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންދާ ޤާނޫނަކަށް ކުއްލި

ޖުމްލަ  ،ބޮޑު  ނުވަތަ މި އިޞްލާޙު ެގނައުމަކުން މާ .ކަމަަކށް ދާނެކުރަން ތިބި ފަރާތްތަކަށް ަފސޭހަތަކެއް ެވގެން
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މީގެން  އިކަމަކަށް. ަމއިަގނޑު ގޮތެްއގަ  ދާނެމުަގއި ވެްސ ފަސޭހަތަެކއް ެވގެންތައް ިހންގުަކއުންސިލު އި ގޮތެްއގަ

 ަތކުގެ ބާރުތައް ަނަގއިގަންނަންބަދަލުގައި ކައުންސިލު ދިުނމުގެކަށް ބާރުތަަދނީ ކައުންސިލު އަޅުަގނޑަށް ފެނިގެން މި

ނޑުމެންކުމަސައްކަތް އުޅެނީ ރައްޔިތުންނަށް، ރައްޔިތުންގެ ކަންކަްނ  ބޭނުންވެެގން މި  ރަމުން  ދާތަން. އަޅުގަ

މި ފެންނަނީ އެ ބާރުތައް  ކުރަން. އެެހންނަމަވެސް މި އިޞްލާޙުތަކުންވަރަކުން ދެވޭތޯ މަސައްކަތްނިންމުމުގެ ބާރު ވީ

ިއ ެއއްކަލަ ސަުރކާރުެގ ދަށަށް ގެނައުުމގެ ވިސްނުމުގަ  ،ުނވަތަ ެއ ބާރުތައް ަވކި ބަެއްއގެ ނަަގއިގަންނަން،މަޑުމަޑުން 

ނޑު ކަންތައްތަކަށް ހުރަސް ނުވަތަ މި އިޞްލާޙުން އެކަހަލަ  .ކުރަމުން ދާތަންމަސައްކަތް އެޅެުމން ދާތަން. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަހަމަ ކުރި  މައްސަލަ އެބަ  އިތަކުގަ ންޖެހޭނެ ވަރަށް ގިނަ ކައުންސިލުންވެސް މި ދަންނަވާލިހެން އަޅުގަ

ނޑުމެ ކަމަށް ވަނީ އް ދަންނަވާއުޅޭ. ހަމަ ކުޑަކުޑަ މިސާލެ ވެްސ  އިގަ ންގެ މާލޭ ސިޓީގެ ސިޓީ ކައުންސިލުނަމަ އަޅުގަ

 ،ފަސްަގނޑަށް ޅުަގނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ބަލަމާހިނގާ އުސްވަރަށް ގިނަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން އަ

ޚިލާފަށޭ  ލާފަށް ވަކި ބަޔަކަށް، ގަާވއިދާޚި ލައިލިކަމުަގއި ވީނަމަވެސް އުސްފަސްަގނުޑ ގަާވއިދާމިސާލަކަށް ބަ

ނޑުމެންގެ ތެ ނުޑ ބޭނުންއަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ައޅުގަ ން ތަކުރާުރކޮށް ވެގެެރއިން އެެހން ޕާޓީތައް އުސްފަްސގަ

ގޮތެއް ނުވާނެ. ދާއިމީ  ގައި ދަންަނވަމުން ދިޔަކަމުަގއި ވީނަަމެވސް އެތަން އެހެން ބަޔަކަށް ލިބޭސިޓީ ކައުންސިލު 

ކުރަމުން ދާތަން ށް ބޮޑަށް ޖެހިގެން މަސައްކަތްއޮންނަ ސަރުކާަރކާ ވަރަ އިގޮތެްއގައި އަބަުދވެސް އެ އިރެްއގަ

ނޑުމެން ކައުންސިލުނީ. އެހެންއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ ވޭ މެންބަރުން ވެސް އެަބ ތަކަށް ހޮކަމުން އަޅުގަ

 މަންފާ ،ކޮްށގެން މެނުީވ މި ޤައުމަށް ފައިދާތަެކއްއި އޮންނަ ސަރުކާަރކާ ެއއްކޮްށ މަސައްކަތްއިރެްއގަ  ޖެހޭ އެވިސްނަން

ހޮވޭ ފަރާތްތަްއ  ،ކަށް ހޮވޭ މެންަބރުން ވެސްތަޑުމެން ކައުންސިލުއެއް ގެނެވޭނެ ގޮތެއް ުނވާނެ. އެހެންކަމުން އަޅުަގނ

 ލިބޭނެ އާއި ލާބަ ކޮށްދީގެން ރަްއޔިތުންނަށް އޭެގން މަންފާިއ އޮންނަ ސަރުކާރަކަށް ފަސޭހަ ޖެހޭ އެ އިރެްއގަ  ވެސް އެބަ

ވާ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިއަޅުަގނޑު މި ޤާނޫނަށް މިހާރު ކޮށްގެން ދިއުމަށް. އެހެންކަުމން ގޮތަކަށް ކަންަތއްތައް ަބއްޓަން 

ނުކުރާ ސަަބބު އަޅުަގނޑު ކުރިންވެސް ިމ އި ާތއީދެްއ ނުކުރަން. ތާއީދުގޮތެްއގަ އިޞްލާޙުތަކަށް ައޅުަގނޑު ެވސް ޖުމްލަ

ގެންނަމުން ދާ ަގއި ކުދިކުދި ތަންތަންކޮޅަްށ މި އިޞްލާޙުޤާނޫނެއް މިކަހަލަ ޤާނޫނެއްަގއި މިހާ ބޮޑު .ދަންނަވާލީ ހަމަ

ނޑުެމން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމެއްނަމަ އަޅު ކަމަށް ވަނީ ހަމަ ވެސް ނޯންނާނެ. މި ޤާނޫނު އޮންނާނީ  ގަ

ނޑަށް ދަންނަާވލަން ކެރިދާނެ. އެހެންކަމުްނ  އަނެއް ފުށަށް ޖަހާފައޭ  އި،ލާފައަނެއް ފުށަށް އެްއކޮށް އޮޅައި  ވެސް އަުޅގަ

 ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް.  .ންނަވާލަންވެސް ދަ  ނުކުރާ ވާހަކަަގނޑު މި ިއޞްލާޙަށް ހަމަ ތާއީދުއަޅު

 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ނޑު މި ބިލަށް ދެ ވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދެންޖެހުނީ މީ ވަރަށް ދިގުކޮށް   ،ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވާހަކަފު އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުްނ  ،ސަރުކާުރން ގެދާނެ ެއއްެޗއް. އަޅުަގނޑުމެންދަްއކާލެވިޅާކޮށް އަުޅގަ
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ބާރުތައް ދޫކޮށްލަިއ  ަތކަށްކައުންސިލު .ޓަކައި ުކރުމަށްޔިތުންނަށް ރައްޔިތުން ބާރުވެރިތިބީ ރައް ނިކުމެ މި

ނޑު ކުރިްނ  ޓަކައި އެހެންނަމަވެސް މި ބިލުން ކުރުމަށްކޮށް މުޅި ރާއްޖެ ތަރައްޤީތައް މެދުވެރި ކައުންސިލު އަޅުގަ

. ތަން ަތކުަގއި ހުރި ބާރު ސަރުކާުރގެ ތެރެއަށް ނަަގއިގަންނަބިލުން ފެނިގެން ދަނީ ކައުންސިލު ފަދައިން މި ފާހަގަކުރި

ނޑުމެންތަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުރާސަރުކާރަށް ނަގަން މަސައްަކތް  ،ތަކަށް މި ގޮވާލަނީކަުއންސިލު . އަުޅގަ

. އެކަމަްށ ކުަރއްވާށޭން ތަރައްޤީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްބޭފުޅު ތުންަނށް ވެސް މި ޮގވާލަނީ ތިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔި

، ށް ކޮށްދިނުމަށާރައްޔިތުންނަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް، އެކަމަށް ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ، އެއް ރުބާނީ ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ޤު

މެ ހިނގާ އެްއ ގެ އެންމެ ަމޝްހޫރު އެންމިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީ ށޭ. އެގޮތުންތަކަށް ކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާރައަދި ަކއުންސިލު

ނޑު ރާއްޭޖގެ ަކުއންސިލު .ހަުއސް ސިޔާސަތު. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސްސިޔާސަތަކީ ގެސްޓު  ތަކަށް މި ގޮވާލަނީ ތިއަުޅގަ

މަށް. އެީއއޭ ހައުސް އެޅުހާ ބިންތައް ދޫކުރައްވާށޭ ެގސްޓުހުރި ،ބިންތައް ގެބޭފުޅުން ބޭފުޅުންގެ ރަށްރަށުގައި ތި

ނޑުމެންނަށް ބޭފުޅުން މަސައްަކތް ހައުސް ެއޅުމަށް ތިތެޔޮވަަޅކީ. ެގސްޓު އެބަ ފެނެއޭ މި ރާއްޖޭެގ ކުރަްއވާށޭ. އަުޅގަ

ން ދާތަން. ށް ބަދަލުެވގެއަ މި ރާއްޖެ ަރއްޔިތުްނ ދެކޭ އަެނއް ިދވެހިރާއްޖެ ،ބަލު ރައްޔިތުންނަށް ލިބިމުސްތަޤް

އި ޯވކްޝޮޕެއް ޭބްއވިން. ެއކީގަ  މާފުށީގައި ރާއްޭޖގެ ެގސްުޓހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކާ ކ.ުދވަހު އަޅުަގނޑުމެން އިހަށް

ގެސްޓުަހއުސް  ދިޔަ ކަަމކީ މި ރާއްޖޭގައިަގނޑުެމންނަށް ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާ އެކީ އެނިގގެންޝޮޕުން ައޅުމި ވޯކް

ްއޞަކޮށް ޚާ ،މު ރައްޔިތުންނަށްއްޖޭގެ ޢާއްސިޔާސަތު ހިންގާ، ގެންޓ ަހއުސް ކުިރއަރުވަން މަަސއްކަްތކުރުމަކީ މި ރާ

ކުދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކާއި ެއއަށްވުރެ ދަުށން ވިޔަފާރިކުަރއްވާ ފަރާތްަތކަށް ވެސް، އަދި ކުދި

ހަމަ ތަފާތު ގިންތިތަކެއް.  ުހރި ވެސް އެބަ އިހައުސްގަ ށް ވެސް ކުެރވޭނެ ކަންކަން. ެގސްޓުވިޔަފާރިކުަރއްާވ ފަރާތްތަކަ

ިޢއްޒަތްތެިރ  ،އާމްދަނީ ހޯދަންވީ. އެކަން ކުެރވޭނެ ،މީހާ ގެނެސް ނިންދަވަިއގެން ފައިސާއި ވެސް ގެސްޓު ކޮޓަީރގަ ގޭގެ 

އެކަްނ ކުރާ ގޮތެްއ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި އެކަްނ  ެވސް ެއކަން ކުރާ ސިޔާސަެތއް. އިރައީސް. އެީއ ދުނިޔޭގަ 

ވަނަ އަހަރު  2999ވެސް މި ފެންނަނީ ރާއްޖޭގައި އަޅުަގނޑުމެންގެ ސަުރކާރުން ކުރެވޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު

އެނދު، މުޅި ރާއްޖޭގައި އެބަ ހުރި.  :846ރާއްޖޭގެ ރަށްތަުކގައި ގެސްޓުަހއުސް އެޅުުމގެ ހުއްދަދިން ފަހުން ރާއްޖޭގައި 

އެ ެގސްޓުހަުއސްތަކުަގއި ގެްސޓުން އަިއސް އެނދު ރާއްޭޖެގ ރަށްތަކުގައި މިހާރު ާގއިމުުކރެވިފައި ވަނީ.  957އެގޮތުން 

ދަނީ ނިދަމުން. ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާ ދެމުން. ރާއްޖޭަގއި އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަމުން. އެހެންކަމުން، 

ނޑުމެންނަށް ތަރައްޤީ ެވސް ކުެރވޭނެ. ީމގެ ފައިދާ ޢާއްމު ރަްއޔިތުންނަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގެނީ މިކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރުވެސް ޚަބަރުލިބެނީ ާމފުށީގައި އެކަނި ވެްސ ވެސް ލިބިދޭ  99:ނެ. ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

އަށްވުރެ ގިނަ ގެްސޓުން އަިއސް އެބަ ތިއްބޭ، މާފުށީގެ ގެސްޓު ހައުސްތަުކަގއި މިއަދު ވެސް. އެހެންވީމާ، މިއީ 

ނޑު ކައަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ަކންތައް. އެހެން ަތކަށް ޮގވާލަނީ ތި ބޭފުޅުންގެ ރަށްރަށުގަިއ އުންސިލުވީމާ، އަުޅގަ

ހުރި ބިންތައް ސަރުކާރަކަށް ނޫނޭ ދޭންވީ. ގެސްޓުަހއުސް އަޅުްއވާށޭ. ސަުރކާރަށް އެ ިބންތަކެއް ނުނެގޭނެ. ކޯޓުތަކުްނ 
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ްއވާށޭ. އޭެގ ފައިާދ ުކގެ ބިންތަކޭ. އެތަންތާަގއި ެގސްޓުހައުސް އެޅުމަށް ތި ބޭފުުޅން ދޫކުރައެ ބުނަނީ ެއއީ ކައުންސިލުތަ

ތި ބޭފުޅުންގެ ރަށްތަކަށް ކުރާނެ. ގެސްޓުހައުސް އަަޅއި، ރަށް ތަރައްޤީވާން ފެށީމަ ރަށުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ނުހެދި 

ހުރި ކަންތައްތައް ރަނގަުޅކުެރވޭނެ. ބަނދަރުމަތީގައި ހަލާުކވެފައި ހުރި ތަންކޮޅު ރަނަގޅުކުރެވޭނެ. ބަނދަރުގެ ޖެޓީ 

ރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ރަނގަުޅކުރެވޭނީ ދަތުރަށް ައރާ މީހުން އިތުރުެވގެން. ރަްށރަށުގެ ގެސްޓުހައުްސ ހެދި، ހެދޭނެ. ދަތު

އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ެގސްޓުން ދަތުރުކުރަން ފެށީމަ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު މިހާރަށްވުރެ ރަނަގޅުކުެރވޭނެ. ބާޣީ 

ނުޑވެގެން ނޑުފު ނޑުމެން އައިްސ، އަނބުރާ އަިއސް އެކަްނ  ސަރުކާރެއް ޮއެވގެން އެ ިނޒާމު ފު ދިަޔކަސް އަުޅގަ

އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް، އެކަްނ ކުރާނަން. ރަށްރަށުގެ ނަރުދަމާ އާއި ފެނުގެ ނިޒާމު ާގިއމުކުރެވޭނެ. އެކަން ކުރުމަށް 

ނޑުމެން ޔުޓިލިޓީަތކެއް ހަދަިއގެން، އިންޖީނުގެަތއް ޔުޓިލިޓީަތއް މެދުވެިރކޮށް  މަޖުބޫރުވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ތަށް ެއކަން ކުެރވޭނެ. ތަރައްޤީކުރަން މަސަްއކަތްކުީރ އެ ރަށްރަުށގެ ކަރަންޓް ިޚދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކިއ. ެއގޮ

ތަކުން ކައުންސިުލތަކުގެ ބާުރ ެވސް ލިބޭނީ ަރށްރަށުގައި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަސީލަތްތަްއ އިތުރުކޮްށގެން. ކައުންސިލު

މުން ރަށްރަށުގެ ެގސްޓުހައުސް ހިންގަިއ، ރަށްރަށަށް ގެސްޓުން ގެނެސް ރަށުގެ އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ އެހެންކަ

ވަރުގަަދކުރަން، ނިޒާމު ާގއިމުކުރެވޭނެ ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނ ދެކޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑު މާފުއްޓަށް ކުިރ 

ނޑަށް ފާހަަގކުރެވުނީ ގެސްޓުހަުއސް އިން ލިބޭ ޓެކްސް އިން ެއއްެވސް އެްއޗެއް ރަުށގެ ކައުންސިލަްށ  ދަތުރުގައި އަުޅގަ

ނުލިބޭ. އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ޮގތަކީ މިހާރު ގެސްޓުހައުސްތަުކން، ރަށްރަށުގައި އަޅާ ގެސްުޓހައުސްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީެގ 

ންޖެހޭ އެއްެޗއް، ނޫނީ ދައުލަތަށް ޕަސަންޓެއް އެ ރަށެއްގެ ަކއުންސިލަށް ލިބެންޖެހޭނޭ. އެއީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރަށް ލިބެ

ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫނޭ. އެ ރަށުގައި ގެސްޓުހަުއސް އަަޅއިގެްނ، އެ ރަށަށް ގެސްޓުން އައިްސގެން، އެ ރަށުަގިއ 

ނިދައިގެން ނަގާ ޓެކްސް ިއން ކޮންމެވެސް ޕަސަންޓެއް ލިބެންޖެހޭނޭ އެ ރަށުގެ ކައުންސިލަށް. އެއީ އެ ރަށުގެ 

ޗަރ ތަަރއްީޤކުރުމަށް. އަދި އެނޫންވެސް ޮގތްގޮތަށް އެ ރަށުަގއި އިތުރަްށ ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކް

ތަކުން ގެސްޓްަހއުސް އަޅަިއ، މިކަން ކުރަން ފެށީމަ ހެންކަމުން ރަށްރަށުެގ ަކުއންސިލުފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ަޓކައި. އެ

ނުޑ މިކަން ތަޖުރިބާކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ މީގެ އުޖާލާކަާމއި ރޯޝަނީަކން ރައްޔިތުންނަށް ފެ ނިގެްނދާނެ. އަުޅގަ

ކައުންސިލަރުންނަށް ޮގވާލަން، ތި ބޭފުޅުން ލ. އަތޮޅަށާއި މާފުއްޓަށާއި ތުލުސްދޫ ތަންތަނަށް ވަޑަިއގެން ގެސްޓުަހއުްސ 

ގެްނ ތި ބޭފުޅުންގެ ރަށްރަުށގަިއ ހިންގަވާ ގޮތް ަބއްލަަވއި، ތަުޖރިބާކުރަްއވާށޭ. ތި ބޭފުޅުން ަވޑަިއގެން ތަޖުރިބާކުރަްއަވއި

ނޑު ދާއިާރގަިއ ވެސް މިހާރު ގެސްޓުހަުއސްތަކެއް ހުޅުވުމަށް އެަބ  މި ކަމަށް މަސައްކަތްކުރަްއވާށޭ. އަުޅގަ

ނުޑ  މަސައްކަތްކުރޭ. އަދި އެޅުމުެގ މަސައްކަތް ވެސް އިތުރު ރައްޔިތުން އެބަ ކުރަމުންދޭ. އެ ފަރާތްތަކަށް އަުޅގަ

. އެއާެއީކ ރާއްޖޭަގއި ގެްސޓުހައުްސތައް ިވޔަފާރިކުރަްއވާ ފަާރތްތަކަށް، ނޫނީ އިތުރަށް މަރުޙަބާދަންނަވަން

ތަރައްޤީކުރަްއވަން މަަސއްކަްތކުރަްއވާ ފަރާތްތަކަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ސަުރކާރެްއަގއި ތި 

މޭ. ފައިސާ ެވްސ ދޭނަމޭ. އަދި އެނޫންެވސް ބޭފުޅުން ގެސްޓުހައުްސ އެުޅމަށް އަޅުަގނޑުމެން ލޯނު ެވސް ދޭނަ
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ނޑުމެން ތި ބޭފުޅުންނަށް ގެސްޓުން ނުގެނެވޭ  ގޮތްގޮތުން ެއކަން ކުރެވޭނެ ހުރިހާ މަގުފަހިކޮށްދޭނަމޭ. އަދި އަޅުގަ

ޑަްށ ކަމުގައި ވަންޏާ ގެސްޓުން ެގނެވޭނެ އިންތިޒާމު ވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ސަރުކާެރއްަގއި ާގއިމުކޮށްދޭނަމޭ. ވަރަށް ބޮ

 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ަނއިފަރު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޙައްމަދަށް. އެއަށްފަހު އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވާނަން މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު 

 ރަޝީދަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙައްމަދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާީރ  2989/7. ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު الرحين الرحون هللا بسن

ނޑުމެން ވުޖޫދަށް ގެނަީއ އެ ޤާނޫނެްއގެ ސަބަބުްނ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ ުއސޫލު ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނެއް ައޅުގަ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިހާރު ކަންތައްތައް  ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ގާުތން ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނަޑށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި މި ވަމުން މި ދާ ގޮތުން މި ޤާނޫނުގެ އަސްލު މަޤްޞަދު އެބަ ހާސިލްވޭ ބާއޭ . އަޅުގަ

ޤާނޫނުން ރައްޔިތުންނަށް ގާުތން ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި މި ގެނެސްދީފަިއވާ ކަންަތކަީކ ެއއްގޮަތކަށްވެްސ މިހާރު 

ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. އާދެ! ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު މި 

އްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަކީ އިޞްލާޙެްއގެ ގޮތުަގއި ހަމަ ޮކންމެހެންވެސް ހުށަހަޅަންޖެހިފައިާވ އިޞްލާޙުތަެކއް ކަމަްށ ހުށަހަޅު

ނޑު ދަންނަވާީނ މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް ޤާނޫެންއ  އަޅުަގނޑަްށ އުސޫެލއްެގ ގޮތުން ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

ހުށަހެޅިގެްނދާ ކަމުގައި ވަނީ ވިްއޔާ މި ޤާނޫނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި  އުފެދިގެން ގިނަ ދުަވސްތަކެްއ ނުވެ، އަލުން

ބަދަލުތަކެއް އަންނަންޖެހޭ. ެއއީ ެއއް މާއްދާ އަށް ގެެނޭވ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ޭއގެ އަސަރު މި ޤާނޫނުގެ އެހެން 

ނޑުމެން އުފެއް ުދމަށްފަހު އެ ޤާނޫނަށް ކޮންމެ މާއްދާތަކަށް ވެސް ކުރާނެކަން އެއީ ކަށަވަުރކަމެއް. އާދެ! ޤާނޫނެއް އަުޅގަ

ދެތިން ދުވަހުން އެއް ދުވަުހ ބަދަލުގެންނަން ވެއްޖެ ކަުމގައި ވަނީ ވިްއޔާ އެ ޤާނޫެނއްގެ މަފްހޫމު މުޅިން ގެއްިލ 

ހިނގައިދާނެ. މިފަދަ ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ ޤާނޫނުތައް ހިންގެވުމުަގިއ 

މައްސަލަތަކުގެ ސަބަުބން. އެއީ މި ޤާނޫނުތައް ހިންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ގޮތްތަކެްއެގ  ދިމާވާ

ސަބަބުން މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް މި ހުށަހަޅަންޖެހެނީ. އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނެއް 

އަކީ އެކި ކުަލިއގެ މީހުން، އެކިެއކި އިދާރާތަުކގައި މި ތިބެނީ. އެއް ބަޔަީކ އުފެދުމަށްފަހު މިހާރު މި ދިމާވާ މައްސަލަ 

ރީދޫ ކުލައިގައި ތިބޭ ބައެއް. އަނެއް ބަޔަކީ ނޫ ކުލަިއގައި ިތބޭ ބައެއް. އަނެއް ބަޔަކީ އެެހން ކޮންމެވެސް ކުލަ އެއްަގއި 
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ޔަކު މަސައްކަތްކުަރމުންދަނީ އެ ބައެއްގެ ކުލައާ ތިބޭ ބައެއް. މިފަދަ ކޮންމެ، އެ ބަޔަކަށް އަޣްލަބިއްޔަތުން އޮންނަ ބަ

އެްއގޮތަށް. އެްއގޮތަކަްށވެްސ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ އުސޫލުން ޚިދުމަތްދެވޭނެ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރާ ތަނެއް 

 އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ފެންނަުމންނުދޭ. އެންމެ ބޮޑު ަމްއސަލައަކަށް ިމ ދިމާވެގެްނ އުޅޭ ަމއްސަލަ އަކީ ަބއެއް

ެގ މައްސަލަ. އާދެ! ސިޓީ ަކއުންސިލު ގެވި ފަދައިން މާލޭ ިސޓީ ކައުންސިލު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުކުރެއް 

 ގޮތަށް މިހާރު އެ ސިޓީ ކައުންސިލުކަންތައްތައް ވެސް އޮންނަ ގޮތަކީ އެ މީހުންނަކީ ވެްސ ވަކި ސަރުކާެރއް 

އް ެއ މީހުންގެ މައްޗަށް ހިނގާ ަކމަކަށް ނުވޭ. ކޯޓުަތކުގެ ބާރު ހިންގަމުން ގެންދަނީ. ސަރުކާުރގެ ެއްއވެސް ކަހަލަ ބާރެ

ވެސް އެ މީހުންގެ ަމއްޗަށް ިހނގާ ކަމަކަށް ނުޭވ. އެ މީހުން ހިތަށްއެރި ގޮތަކަށް ކަންަތްއތައް ކުރަމުން ގެންދާ ތަން 

ން މި މަޖްބޫރުވަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދަނީ. އެހެންވުމުގެ ސަބަބުްނ މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅަ

ނޑު ދަންނަވާނީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނެއް އުފެދިގެންދާއިުރގައި  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އެ ޤާނޫނުން ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ޤާތުން ޚިދުމަތްދޭން ލާޒިމުކޮށްފައި އޮންނަިއރު، ެއގޮތަށް ރައްޔިތުންނަްށ 

އުސޫލެއްެގ މަތީން ޚިދުމަތްދެވޭތޯ ބަލާށޭ. ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ މަތިން ޚިދުމަތްދެވޭ  ވީހާވެސް ހަމަހަމަ

ކަމަށް ނުވާ ނަމަ އަބަދުވެސް މި ޤާނޫނަށް މިކަހަލަ އެކި ަވއްތަރުަވއްތަރުގެ އިސްލާޙުތައް ހުށަހެޅޭ ގޮތް މެދުވެރިވާނޭ. 

ނޑުމެންއެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަނީ ިވއްޔާ ޤާނޫނުގެ ކޮން ެގ ސެޕްޓު  މުޅިން ގެއްލިގެން ހިނގަިއދާނެ. އާދެ! އަޅުގަ

ތަކާ ދޭތެރޭގައި ކަންތައްަތއް ކުރަމުން ގެންދަނީކީ އެހާ ރަނގަޅަކަށް ނޫން. އެއީ ވަިކ ސަރުކާރުން ވެސް މި ކައުންސިލު

 ންތައްަގނޑު ޮބޑު. މިހާރުމި ސަރުކާރަކުން ނޫން. ކުރީަގއި އޮްތ  އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާުރން އޮތްއިރު ިމއަށް ވުރެ މާ ކަ

ތަކަށް އެ މީހުންގެ މަސަްއކަތްތައް ކުިރއަށް ގެންޭދވޭނެ އިންތިޒާމުތަެކއް ކޮންމެވެްސ ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ަކއުންިސލު

ްސ ވަރަކަށް ހަމަޖައްސަަވއިދެްއާވފައިވޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ޤާނޫނުތަކުން ބުނެދޭ މިންވަރާ ކައިރިައކަށް ވެ

ރައްޔިތުންަނށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި މަގުފަހިކޮށްދެމުންނެއް ނުގެންދޭ. މިއީ ހަމަ ބުނީމާ، މިއީ ތިބޭ  ތަކުންކައުންސިލު

ބައެްއގެ ގޮތުަގއި މި ފެންނަނީ. އެ މީހުންނަށް ޚަރަދުކުރާނެ ބަޖެޓެއް ލިބިފަ ެއއް ނޯވޭ. އެ މީހުން މަސައްކަތްކުރާެނ 

ޮބޑެތި މަޤާމުތައް ދީފައި މުސާރަ އެއް ަކނޑައަޅާަފއި އޮތް ނަމަވެސް އެ ، ވަސީލަތްތަެކއް ލިބިފަ އެއް ޯނވޭ. އެހެންވީމާ

މީހުންނަށް މަސައްކަތްކުރެވޭެނ މަގު ތަނަވަްސކޮށްނުދެވޭ ަކމަށް ވަނީ ިވއްޔާ ަރއްޔިތުްނނަށް ގާތުން ޚިދުމަތްދެވޭނެ 

ނޑުމެންނަކަށް ހޯދައިެދވިަފ އެއް ނެތް. އާދެ! އެ ޤާޫނނު އުފެދުނީ ކިތަންމެ މަތީ  ގޮތެއް އެްއގޮތަކަްށވެސް އަުޅގަ

ނޑު  ނޑުެމންނަކަށް ނުފެނޭ. އަޅުގަ މަޤްޞަދެއްގައި ކަމަށް ިވަޔސް އެ މަޤްޞަދު ހާސިލުވަމުން ދާ ތަނެއް އަޅުގަ

ދަންނަވާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެބަ އޮވޭ ލޯކަލް ގަވަަމންޓް އޮތޯރިޓީ އެއް ވެސް ުއފެދިފަ. އެ ތަނުން ކުރަނީ 

ނޑުކޮންކަމެއް ބާއޭ އަޅު  ތަކުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު އެތައް ކަމެއް ކުރަމުން ދާއިރުގަިއ ހިތަށްއަރާ. އެިކއެކި ކައުންސިލު  ގަ

ވެސް އެ ތަނަކުން މާ ޮބޑު ިފޔަވަޅުަތކެްއ އެޭޅ ކަމަކަށް ުނފެނޭ. އެހެންވީމާ، ޯލކަލް ަގަވމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ދައުރު ިމ 

އުރު ފުރިހަމަ އަށް އަދާނުކުރެވޭކަން އަޅުަގނޑަށް އެންމެ ބޮޑަށް ކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑު. އެ މީހުންނަށް އެ މީހުންގެ ދަ
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ފާހަގަކުރެވެނީ. އާދެ! މި އިޞްލާޙުތަކަކީ ރަނގަޅު އިްޞލާޙުތަކެއް ކަމުަގއި ވީނަަމވެްސ މި އިޞްލާޙުތައް މިއަށްވުެރ 

ސާކޮށްގެން މިހިރަ ހުރިހާ ފުޅާ ދާއިރާ އެްއގައި އެބަ ެގންނަންޖެހޭ މި ޤާނޫނަށް. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނު އަލުން ދިރާ

މައްސަލަތަކުެގ މަްއޗަށް އަިލއަޅުވާަލިއގެން ބޮުޑ ެއއް ިއޞްލާޙުގެ ގޮތުަގއި ހުށަހަޅަިއގެން ޤާނޫނު ިއސްލާޙުކުރުމަީކ 

 2މެންބަރަކު ވެެގން އިޞްލާޙެއް، ކޮންމެ  2އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް ކޮންމެ 

ކުވެގެން އިޞްލާހެްއ ހުށަހަޅަމުން ގޮސް މުޅި ޤާނޫނުގެ ރޫހު ގެއްިލގެންހިނގައިދާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް މެންބަރަ

 ފާހަގަކުރެވޭތީ މި ވާަހކަ ދަންނަވާލަން މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައް

ން ނޭނގި ތިެބ ގެ ިބލު ނުވަތަ ލޯކަލް ކައުންސިަލކީ ޯކއްެޗއްކަތްތެރި ރަީއސް. ލޯކަލް ަކއުންސިލު އްާޔ ޢިްއޒަޝުކުރި

ގެ ބިލަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާތީ އަޅުަގނޑު ހައިރާންވަން. އަދި ދެަރވަން. ލޯކަލް ކައުންސިަލކީ ލޯކަލް ކައުންސިލު 

ތުން ބާުރވެރިކުުރވުން. އެްއވެސް ހާލެްއަގއި އެ މީހުން އަުޅވެތިކުރުމެއް ނޫން. އަޅުަގނުޑ ދެކޭ ގޮތުަގއި ަރއްޔި

 އަޅުަގނޑުމެން ލޯކަލް ަކއުންސިލު  ކުލައަކަްށ، ނަސްލަކަށް ުނވަަތ އެ މީހާ ައއް ލިބޭ އާމަދްނީައކަށް ބަލަިއގެނެއް ނޫން

ޅި ކުަލއޭ، ގަދަ މަުޑ ކުލައޭ. ރީދޫ ކުލަ އިން އުފެއްދީކީ. ވަރަށް ގިނަ ބޭފުުޅން ދަންނަވައިފި، ރީދޫ ކުަލއޭ. ގަދަ އަ 

ވެސް ހޮވުނު ކައުންސިލަރުްނތަކެއް އެބަ ތިބި ބައެއް ރަށްރަށުގަ. އަދި މާލޭގައި ވެސް. އަދި ފެހި ކުލައިންނާއި ނޫ 

 ކުލައިންނާއި މިހާރަކަށް އަިއސް ފިޔާތޮށި ކުލަ އިން، ުކރީގައި ދަނބު ކުލަ ނަމަވެްސ ނުވަތަ ޕާޕަލް ކުލަ އިން 

ނިޑ  ނަމަވެސް އުފެދިފައި ހުރި ކުލަތައް އެބަ ހުރި. މައްސަލަ އަކީ ކުލަކުލަ އިން ހޮވަން ކެމްޕޭނުކޮށްފައި އެ މީހުން ގޮ

އަށް ހޮވުމަށްފަހު ެއ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި އަަޅއިލާ އެްއވެސް ކުލަ ެއއް ނެތް ރީޫދ ކުލަ ނޫނިްއޔާ. މިހެން މި 

. މިހާރުވެސް ާރއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަުށގެ ެއކި ަރށްރަށުގައި އެ އޮތް ެއކިެއިކ ދަންނަވަނީ ސަބަބުތަކެއް ނެިތ އެްއ ނޫން

މުޒާހަރާތައް އެ ކުރަނީ. ގދ. ދާއިރާަގއި ެވސް އެބަ ކުރޭ. ހދ. ހިރިމަރަދޫގައި ވެސް އެބަ ކުރޭ. އަދި ނ. އަތޮުޅ، 

ނުޑަގއި ެވސް އެބަ ކުރޭ. ސަބަެބއް ނެ  ތި އެްއ ނޫން. ެއ މީހުން ތިޔަ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ިނސްބަތްވާ ހިސާުބގަ

ކުލަކުލަ އަށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީތަކުން މި އަހަރު ބަޖެޓުގައި އެްއވެސް ކަމެއް ނެތޭ އެ މީހުންނާ ދޭތެރޭ އަޅާލެވިފަ އެއް. 

ނޑުފުރާނަ މުއްތިނުކުެރިވގެން މި އުޅެނީ މިތާ ތިބޭ  އެ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ައޅަިއލެވޭނީ ކިހިނެއް؟ މި މީހުންެގ ބަ

ކުިރއަށްދާން  ނުމެއް ނުވާނެ. ލޯކަލް ކައުންސިލުކުރިއަށް ދާކަށެއް އެ މީހުން ބޭ ގެ. ލޯކަލް ަކއުންިސލުބޭފުޅުން

އަހަރު  9:ބޭނުންނުވާ މީހުންނަކީ ނުވަތަ ބޭފުޅުންނަކީ ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަންކުރާ ފަރާއްތައް. މީގެ ކުރީަގއި ވެސް 

ވަނަ  2995ރާއްޭޖެގ ވުޖޫދަށް، ނުވަތަ ރަޖިސްްޓރީވެގެން ިދޔައީ ދުވަހު ކުރީ ެއ ކަންތައްަތއް. އަދި ޕާޓީތައް ިދވެހި

ވަނަ އަހަރު.  2998އަހަރުގަ. އޭގެ ފަހުން މަލްޓި ޕާޓީ ސިސްޓަމަކަށް ޕްރެިޒޓެންޝަލް އިލެކްޝަނެއް ޭބްއވުނީ 

ަޑއީ ނޫންތޯ. ކޮބައިތޯ ވޭތުވެިދޔަ އަހަުރގެ ތެރޭގައި އެ ބުނާ ލޯކަްލ ަކުއންސިލް؟ ނެތޭ. ގެނެއްަސ ެއއް ނެތޭ. ަކނ
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ބޭނުންނުވަނީ ނޫންތޯ. އަުޅެވތިކުރަން ނޫންތޯ ބޭނުންވަނީ އޭރުަގއި ވެސް. އަިދވެސް ޭބނުންވަނީ، މިހާރު މި އޮީތ 

އެްއވެސް ވޯޓަކާ ނުަލއި ފޭރޭ އުސޫލުން ބޮޑު ސިްނގާ ބަޣާާވތެއް ގެނެްސގެން ުއޅޭ ބަަޔކު ހަމަ އެއްކަލަ ޖާޑި ތެެރއަށް 

ނުޑ ންގެ އަުތގައި އޮތް ކިރިޔާ ވެސް އޮިތއްޔާ އޮތް ބާރެއް ދަމައިގަންނަން. އަޅު އެރިގެން މި ުއޅެނީ ރައްޔިތު  ގަ

ކޮންމެ ކުލަ ެއއްަގއި އޮތްކަުމގައި ިވޔަސް ރަށުެގ ތަރައްީޤ އަށް ޓަަކއި، މި ދޭތެރެއިން  އުފާކުރަން ރަށު ަކއުންސިލު

ވަރަށް ބޮުޑ ތަނެއް، ގާތްަގނަޑކަށް އަެށްއަކ ނ. އަތޮޅު މާފަރުަގއި އެ މީހުންގެ ެއއަރޕޯޓެއް އަަޅއިދޭނަމޭ ކިޔާފައި 

އަހަުރގެ ސަރުކާުރގެ ތެރޭގައި ހިންގަމުންދިޔައީ. އެ  9:ހާސް ރުއް ކޮންމެވެސް ސަރުކާރަކުން ހަލާކުކޮށްލީ. އެއީ 

ވާެގ ކަންތައްތައް ކޮށްފައި އޮްއވާ އެ މީހުން އިހުތިޖާޖުކުރަން ފެށީ އެއަރޕޯޓާ ނުަލއި އެ މީުހންނަކަށް ނެތް ބޭސްފަރު

ނިޒާމު ވެސް ރަނގަޅުކޮށްެދޭވކަށެއް. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތެއް ޭބނުންވާއިރަށް ބުނާނެ ތި ކަމެއް ނެތޭ ވާކަން. ތިކަން އޮތީ 

އެއަރޕޯޓާ ގުޅިފައޭ. މިއީ ަސރުކާރު. ސަރުކާރުތަުކގައި ދަްނނަވާއިރު އެންމެ ފަހުން ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން އެއްބަްސީވ 

ހުތިޖާޖުކޮށް އެތައް ދުވަެހއް ީވ ފަހުން ބަޣާވާތްކޮށްގެން އުޅޭ ސަރުކާރަށް އެ ތަނަށް ެދވޭ އެ މީހުން އިހުތިޖާޖުކުރަން. އި 

ގޮތް ވީ. އަދިވެްސ ައޅުަގނުޑ ހިތާމަކުރަން. ހދ. ހިރިމަރަދޫގައި އެ މީހުންެގ ބަނދަރުެގ މައްސަލަިއަގއި އެ މީހުން 

ވެސް އަަހއިނުލާ. ތަށަށް ކިޔަނީ މަރިޔަނބުހޭ ެވސް އިހުތިޖާޖުކުރާއިރުަގއި ސަުރާކރަށް ތަށަށް ކިޔަނީ މަރިޔަނބުހޭ 

ގައި ތިބީ. އެ ޕީ.ޭއގެ މެންބަރުން ެއ ކައުންސިލު އަހައިނުލާއިުރގައި އެ ޕާީޓއަަކށް ނިސްބަތްވާ ޑީ.އާރު.ޕީ ުނވަތަ 

ލައިގެ މީހުން މީހުންނާ ދިމާލަށް ޕާޓީތަކުން ކޯްއޗެކޭތޯ ވިދާުޅވީ. ެއއްވެްސ އެއްެޗއް  ވިދާޅެއް ނުވޭ. ެއކަމަކު ރީދޫ ކު

ނޑުެމން ދިރުވަންއުޅޭނެ. އެ މީހަކު  ވިހެިއ ދަރި ެއއް ކިތަންެމ  ނޑުމެން އުފެއްދި އެްއޗެްއ އަުޅގަ ކެތްނުެވގެން، އަުޅގަ

ނުލަފާކޮށް އުޅުނަސް އެ ދަރި އެއް ެދކެ ރަހުމެއް ހުންނާނެ. ލޯތްބެއް ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، މި ދަންނަވަނީ އެމް.ޑީ.ީޕ 

ހިރާއްޖެ ގެަނއުމަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޭހގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ޓަަކއި، އަކީ އަނެއް ިދވެ

ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް އިތުުރ އާމްދަނީ އެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރަްނ ފެށި ބައެކޭ. އެކަުމގެ ހެކި 

ން. މާފުއްޓޭ ވިދާުޅވީމާ ކޮްނމެ ދިވެހި ދަރިއަކު ހީކުރާނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް، އަނެއް ިދވެހިރާއްޖެ މި ފެނުނީ މާފުށި

އެއީ އިޞްލާިޙއްާޔއޭ. ޭއގެ ފަހުން މާފުއްޓޭ ބުނާއިރަށް ބުނާއިރު އެއީ ޖަލޭ. އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ނުވަތަ މާފުށީ ޖަލުތޯ، އަޅުަގނޑު ދޭނަން ޓިކެުޓ. ިތޔަ ބޭފުޅާ ގޮސް ވަަޑިއގެން ބައްލަވާ. އެއީ އަނެއް ިދވެހިރާްއޖެތޯ، 

ނުވަތަ މާފުށީ އިޞްލާިޙއްޔާތޯ. ެއއީ ސީދާ އަނެްއ ދިވެހިރާްއޖެ. ނަމޫނާއަކަށް ބަލަންީވ މާފުށި. އަނެްއ ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ 

ތަކަށް ލިބިފައި އޮތްބާރު މިހާރު އެ މީހުން ބޭނުންކޮށްގެން އެ މީހުން . ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކައުންސިލުމިހާރު އެ ތިބީ

އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އަމިއްލަ އަށް އަިއސް. އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ބެކަޕެއް ދީގެން. އެއީ ލާމަރުކަީޒ  އެ އޮތީ

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން މިތަނަށް ފޯރުކޮށްދީގެން. މިތަނަށް  އުސޫލުން މަސަްއކަތްކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނެްއ އަުޅގަ

ނޑަ އަަޅއިދޭ ބިލު ީލއްސުރެ ކޮމިީޓ ތެރޭަގއި ވެްސ އެތަްއ ބަިއވަރު އިޞްލާޙެްއ އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ލާމަރުކަީޒ ުއސޫލު ކަ

ތައް އިތިރުކުރީ. ށް، ހަމަ ނުކަތާވަރަށް ކައުންސިލުލީ. އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅަމުންހުށަހަޅަމުން ގޮސް ބަޖެޓަށް ނުކަތާވަރަ
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ނޑުމެން ނޑުމެންނަށް ހަމަ ކެރޭނެ. އަޅުގަ ނަށް ހަމަ އެނގޭނެ ލާރި ހޯދާނެ ގޮތް. ކޮންބަޔަކަށްތޯ ެގއްލުންވީ. ައޅުގަ

އެމް.ޑީ.ޕީ އަީކ ފިކުރެއް. އެްމ.ޑީ.ޕީަގއި އޮންނާނެ ލާރި ހޯދާނެ ފިކުރު ެވސް. އަދި ރަްއޔިތުންނަށް އެ ޚިދުމަތްދޭެނ 

ނޑުމެން ަރއްިޔތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީ ވުޖޫދަށް ައއީ.  ފިކުރުވެސް އޮންނާނެ. އެއީ ީކއްވެތޯ؟ އަުޅގަ

އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް. އެހެންނަމަވެސް މި ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމުގެ ތެރޭަގއި މިހާރު ކުރަމުންދާ އަނިޔާ. މިއަދު 

ނޑަށް ެއ  ހެދުނުދަޅައިގައި އޮތީ ފޭރޭ ބިލަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކުން. ައޅުަގނޑު ވަަރށް ދެރަވި، އަުޅގަ

ތައް އުވާލުން މިހާރު. އެ ބޭނުންވެގެން މިހާރުވެސް ކީ ލޯކަލް ކައުންސިލުވާހަކަދެްއކުމުަގއި ބައިވެރިުނެވވުނީތީ. ބޭނުމަ

ނެތް މި ތަނަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިލާނެ މެންބަރަކު ހިސާބު ވެސް. ަކއުންސިލަރަކު ހިސާުބ ވެސް. އެހެންނޫންތޯ ވާނީ. 

ލިހުންެގ ބަޔަކާ ގުިޅގެން، އަދި މިތާ އެްއވެސް ވޯޓަާކ ނުލައި ހަމަ ހުރި ގޮތަށް ހުއްާޓ ސިފައިްނެގ ބައެްއ މީހުންނާއި ޕޮ

އެތެރޭ ބައެއް ވިޔަފާިރވެރިންާނ، އަދި ރާއްޭޖގައި ތިބި ިވަޔފާރިވެރިންނާ ގުިޅގެން ބަޣާވާަތކުން އެ ތަނަށް ވެުޑވިފައި 

ުއޭޅ  އިން މީހަކަށް ކޮން ވޯެޓއްތޯ އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، އޭނަެގ ފަރާތުން ތެޔޮކޮޅެއް ނުވަތަ ލާރިކޮޅު ހޯދުމަށް ޓަކައި

ބަޔަކު މިކަހަލަ ކުނިބުނި ލާނެ. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިުތން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ޑަުރ ވެސް ހީވާނެ ކަމެއް ނެތް. 

ރައްޔިތުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ޮއންނާނެ ޤާނޫނުގެ ބާރު. އެ ީމހުން އެ ޤާނޫނު ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކަިއ ރައްޔިތުްނގެ ބާުރ 

ވަނަ އަަހރު ޕްރެޒިޓެންޝަލް އިންތިޚާުބގައި ަރއީސް ނަޝީުދގެ ނަްނ  :298ވަނީ ގަދަކުރަންވީ. ައޅުަގނޑު މި ދަންނަ

ހޮަވއި، އަނެްއކާެވސް އަނެްއ ދިވެހިރާއްޖެ ދެްނ އޮތް ރަށްރަށް ގެންދަން ެއ  89އޮންނާނެ. އެންމެހައި ަރއްޔިުތން %

ނޑައަަޅިއގެްނ ނުކުންނަންވީ. އަުޅަގނުޑމެންނަކީ އެކަކު އަނެަކކު  ގައިން ހިްތވަރުލިބިގެން،  މީހުން ޢަޒުމުކަ

ހިތްވަރުހޯދައިދީގެން ަރއްޔިތުްނ ހޭލުންތެރިކުރަމުންދާ ޕާޓީ އެއް. އެހެންވީމާ، މި ދަންނަވަނީ، ވަރަށް ކެިރގެން މި 

ދަންނަވަނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން ރަށްރަށް ހިންގުމަށް ޓަަކއި ދީފައި އޮތް ބާރު، އަދި ތެޔޮ ހޯދުމަށް ޓަކައި ަބޔަކު 

ލިޔަސް އަަޅއިާލނެ ކަމެއް ނެތޭ. އަޅުަގނޑުެމން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި ބިލު ނުވަތަ މި އިޞްލާޙު މި  އިޞްލާޙެއް

ނޑުމެން ބޭނުމެއް ނެތް ރާއްޭޖގެ އެންމެހައި  ތަނުން ބޭރުކުރެވޭތޯ ބަލާނަން. އެ އިޞްލާޙު ބޭރުކުރަްނ ޭބނުންވަނީ އަުޅގަ

ވަނަ ގަުރނުގެ ތެރެއަށް ދިވެހިރާއްޖެ.  28. ގެންދަން މި ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުން އަުޅވެތިކަމެްއގެ ެތރޭގައި ބާްއވާކަެށއް

ކިހިނެއްތޯ އެ ކަންތައް ކުެރވޭނީ. އެކަމެއް ނުވާނެ ނޫންތޯ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ހިތްވަރުގަަދ ހުރިހާ މެންބަރުން، އަދި 

އަށް ތަރުހީބުދޭ އެންމެހައި އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ކުރަމުން އައި ކަންތައް ދެކިގެްނ، އެ ަކންތައްތައް ޤަބޫލުކުރެިވގެން އެ 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލގެ  28ރައްޔިތުން އެ ތިބީ  ވަަނ ގަރުނަށް ދާކަށް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެ ނޑާލުމަށް ޓަކައި ެއ މީހުން ކުރީގައި ކުރި ކަންަތއްތައް އަުޅގަ ަތއް ންނަށް ދިަޔޔަސް، އެއީ ކައުންސިލުޤާނޫނު ފު

ނުޑ  އިތުރުކުރުން. އިތުރުކުރަން ލީ އެއްޗެހިން ވެސް ވީ ގޮތަީކ އިތުރު ބަޔަކަށް ވަޒީފާއާ އެްއޗެހި ލިބޭތީ އަޅުގަ

ކޮންމެހެން އެކަމަކާ މާ ބޮަޑަކށް ހާހެއްނުވޭ. އެހެންނަމަވެްސ އެ ބޭފުޅުންނަށް މުސާރަ ާއއި ހުރިހާ އެްއެޗއް ދެވޭެނ 

ނޑުމެން އެ ގޮތް ައޅުަގނޑުމެން އޮންނާނީ ބަޖެޓުން ހަމަޖައްސައިދީފަ އަހަުރގެ ތެޭރގަިއ  :. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަ
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އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުަގއި އެ މީހުންނަކަށް މުސާރައިގެ އެްއެވސް ދަތިކަމެއް ނޯންނާނެ ައިއއްސަ އެއް. އެހެންނަމަވެްސ 

ންނަށް. ނައިފަރު މަސްވީއިރު ވެްސ މުސާރަނުދެވިގެން ބައެއް ަކއުންސިލަރު 2ބަޣާވާތްކުރި މީހުންނަށް އެ އުޅެނީ 

ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ވިދާުޅވި، ރީދޫ ކުލައަށޭ ކަްނތައްތައް ވަމުން ދަނީ. މާލެ ައތޮޅު ތުލުސްދޫ ދާއިާރގައި އެ 

އޮތީ ރީދޫ ކުލަތޯ ނުވަތަ ނޫކުލަތޯ ނުވަތަ ދަނބު ކުލަތޯ، އެ ބޭފުޅާ ބައްލަވާ. އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުން ލާމަރުކަޒީ 

ސްޓުހަުއސް އެަބ ހިންގަވައޭ. މިތާނަގއި ކޮަބއިތޯ މާލޭގައި ވަަށިއގެން ެއ އޮތީ ހުސް ޓޫރިސްޓުން. އުސޫލުން ގެ

އެކަމުން މާލޭގެ ރައްޔިތުން މި އުޅެނީ ކިހުނެއްތޯ. ވަންނާނެ ތަނެއް ވެސް ނެތިގެން. މާލޭ މީހުންނަށް ގެދޮރު ހޯދައިދޭށޭ 

ޅާ ހުންނެވީ ޤާޟީއަކަށް. އޭރު ޤާޟީންނަށާއި ސިފައިންނަށް ކިޔާފައި މާލޭ ދެކުނު ފަރާތް ހިއްކިއިުރގައި އެ ބޭފު

ގޯތިގެދޮރު ދިނީ. މާލޭގެ ަރްއޔިތުން ތިބީ ހަމަ އެއްކަލަ ކުޑަޮގޅީަގ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅާ ދަންނަވާނެނޫންތޯ މި 

ނޑި ޔާރުކަން ކުރެްއވިއިުރ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު އުވާލަން. ހަމަ ބޭނުންވާނެ އެ ބޭފުޅުން އުވާލަން. އެއީ އެ ބޭފުޅުންނަީކ ފަ

ނޑައޭ.  ގޯތިގެދޮރު ލިބިފައި ތިބި މީހުން. އެހެންވީމާ، އޭރު އެ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު ނުގެނެސް، މިހާރު ގެނައިމަ ކަ

މިހާރު މީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު އުފެއްދި އެްއޗެއްނު. ަކޑަ. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރގެ މެންބަރުން މި ދެންނެވި ބަޖެޓުގަިއ 

ހީމާ އެ ބަނދަރުތައް ނަހަދައިދޭނަމޭ އެބަ ބުނޭ ކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާތަކުން. މިސާލަކަށް ނ. އަތޮޅު ބަނދަރުތަކެއް ޖެ

ފޮއްދޫގެ ބަނދަރު. އެމް.ޑީ.ީޕގެ މީހުންނެއްނު ޖެހީ. ކަަޑ. ކީްއެވގެގެންތޯ އެ މީހުން ބަޖެޓުގައި ނުޖެހީ. ގުޅިފަިއވާ 

ކިޔާފައި ނުކުތީ. އިސްލާމިުކ ސެންޓަރުން މިހާރު ކިތައް  ا كبر هللاލަޝްކަރު އައީ. ބަާޣވާތްކުިރިއރު ހަމަ ހުރިހާ މީހުން 

ނިޑއްޖެތޯ ވަޒީާފއަދާކުރާ އަންހެން ކުދިން. އެތާ ހުންނަ ބޮޑު ޝައިޚް ގަޔަށް އަތްލާތީވެ. މިއީތޯ  ا كبر ކުދިން ކެ  هللا

ސޫލުން ކުރަންޖެޭހ ކިޔާފައި އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރު ކުރަންވާ ކަންތަަކކީ. އެހެންވެ މި ދެންނެވީ ލާމަރުކަޒީ އު

ނޑު  ކަންތައްތައް ލާމަރުަކޒީ އުޫސލުން ކޮށްފިއްޔާ ަރއްޔިތުންެގ ބާރުވެރިކަން ގަދަވާނޭ. ވަްއަސލާމް ޢަލައިކުމް. އަުޅގަ

އެދެނީ ތި ބޭފުޅާގެ ދާއިރާ ވެސް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ގެސްޓުހައުސްަތއް އިތުރުކޮށް ދިނުމަށް ތި ބޭފުޅާ ވެސް 

 ަވއްސަާލމް ޢަލައިކުމް. މަސައްކަތްކޮށްދިނުން.

 

  ވާހަކަދެްއެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު

`. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ޤައުުމގައި ެއންމެ ބޮޑު މައްސަލަ ެއއް 

ން އުޅޭ ބަދަލު، މި ޤާނޫނަށް ތަފާތު އެކި ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެފަިއާވ ޤާނޫނުއަސާސީ އިން ބާރުލިބިގެން ގެނެްސގެ

މަރުޙަލާގެ މަތިން ހުށަހެޅެމުންދާ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެެރއިން މިއަދު މި އޮތީ ސިޓީ ކައުްނސިލަކުން އަިމއްލަ ސަރުކާެރއް 

ލާޙެއް. ހިންގަމުންދާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާހަގަކޮށް، އެ ކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞް

ނޑު ާތއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. އަދި ހަމައެާއއެކު އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާުޙގެ ަމއިަގނޑު ރޫހަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ މުޅި ސިސްޓަމު މި ވަީނ ފޭލްވެފައޭ. ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކީޒ  ދަންނަވާނީ، އަުޅގަ
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އިރާަތްއ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަަރށް ސާފު ބަހުން ބަޔާންކޮށްފައިވޭ. އިދާރީ ދާ އުސޫލުން ހިންގަންޖެހޭނެ ކަމަށް

ހިންގަންޖެހޭނީ ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުންކަން ވަރަށް ސާުފ ބަހުން ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. އެހެންީވމާ، އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެކަްނ 

ނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލު ކޮށްގެން ނޫނިްއޔާ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ހިތް އޮތީ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުވާން އެބަ ޖެހޭ، ލާމަރުކަޒީ މުޅި 

ވަނަ ބާބުަގއި ބަާޔންކޮށްފައި ވަނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާަތްއ  8ބާބު އޮތް ގޮތަށް. ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ވަަނ މާއްދާއާ ދެމެދުގައި މި ބަާޔންކުރެވިފައި ވަނީ ލާމަރުކަީޒ  2:5ވަނަ މާއްދާ އިން ފެށިގެން  2:9ންގުމާ ބެހޭ. ހި

ނޑައެޅިަފއި އެބަ އޮތް  ނޑު އަސާެސއް ގޮުތަގއި ކަ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ިހންގުމާ ބެހޭ ހަމަތަކުގެ ވާހަކަ. މައިގަ

ވެސް. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިކަްނ  ޤާނޫނަކުން ގެންނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަރުދަނާ ގޮތަކަށް ގެންދެވޭނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކުެރވިގެންނޭ. ޤާނޫނުައސާސީަގއި 

ނަޑއެޅި  ވަނަ ބާބު  8ފައި މި އޮްތ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުްނ ހިންގުމަށް ޓަަކއި ކަ

ނޑު މި ދެންނެވި ކަމަކީ، އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މި ޤާނޫނަށް  އަޅުަގނޑުމެން ިއޞްލާޙުކުރަްނޖެހޭ އެބަ. އެހެން އަުޅގަ

ނުޑ. ކައުންސިލު އިޞްލާޙު ހުށަހެ ނޑުމެންނަށް މި ތަނުގައި  :ގެ އުމުރު ޅި މީހަކީ އަޅުގަ އަހަރަށް އޮތުމުން އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެްއވެސް ަބޔަކަށް ކަމުނުދާނެ ކަމަކަށް ވާީތވެ އިރުއިރުކޮ   5ޅުން އިންތިޚާބު ާބްއވަިއގެން އެއީ އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހެޅިން ިއްޞލާޙެއް. އެހެންނަމަވެސް އެއަްށ ލިބިގެން ދިޔައީ  ވޯޓު.  49އަހަރަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކަިއ އަުޅގަ

ކޮންމެހެްނ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްަވއި، ވާހަކަަދއްކާ  މިއަދު އެ އިޞްލާޙަށް ވޯޓުނުެދއްވި ބޭފުޅުން އެއީ

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ަގިއ  2:8ތަން ވެސް އަޅުަގނޑަށް ފެނިގެން އެބަދޭ. ހަމައެއާެއއްކޮށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ 

ތަކުގެ ަރއީސާއި ތިޚާބުކުެރޭވ ކައުންސިލުވަރަށް ސާފުބަހުން ބަޔާންކޮށްފައިވޭ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިްނގުމަށް ޓަކައި އިން

ގަިއ ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ބަރުންގެ ތެރެއިން އެ ަކއުްނސިލުެގ މެންއިންތިޚާބުކުާރނީ އެ ަކއުންސިލު ނައިބު ރައީސް 

ެގ ނޫނަކު މި ލިޔަނީ ސިޓީ ކައުންސިލުސިއްރު ވޯަޓކުން ކަމަށް. މިގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި ޮއްއވާ އަޅުަގނޑުމެން ޤާ

ގެ ރަީއސާއި ނައިުބ އަސާސީަގއި މިއޮންނަނީ ަކއުންސިލުމެ އިސް ފަރާތަށް ކިޔާނީ މޭޔަރޭ. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުއެން

ގެ މެދުަގއި ނެގޭ ސިއްރު ވޯަޓކުންނޭ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ރައީސް ނަގާނީ ހަމަ އެ ކައުންސިލު

ނޑުމެން ކުރީ. ހަމައެާއއެކު އެ ޤާނޫނުއަާސސީެގ ނުކުރެވޭ މޭޔަރު ކީދާނެ ކަމަަކށް. އެހެންނަމަވެސް  ެއކަން ެވސް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންޮކށްފައި އެބަ އޮތް ވާހަކަ އެްއ ވެސް. އޭަގއި މި ބަޔާންކުރަނީ، ލާމަރުކަޒީ އިދާރާތަކުްނ  ::2

އި އެ ޤާނޫނުތަކުެގ ދަށުން ހެދޭ ހަދާ ގަާވއިދުތަކާިއ ނިންމާ ނިންމުންތައް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނުތަކާ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަމުންދަނީ ބައެއް  އެހެނިހެން ގަވާއިދުތަުކގެ އިުމން ބޭރުވެގެންނުވާނޭ. އެކަަމުކ މިއަދު އަޅުގަ

ނޑު މި ދަންތަކުްނ، ބަެއއް ސިޓީ ަކއުންސިލުލުސިޓީ ކައުންސި ގެ ނަވަނީ، ާރއްޖޭގެ ސިޓީ ކައުންސިލު ތަކޭ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ދެންނެވި ޓީ ކައުްނސިލުަކއުްނސިލެއް. ސި 2 އޮތީގޮތުަގއި މި  ތަކުން ހެދޭ ގަވާއިދުަތއް އަުޅގަ
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ނޑުމެން ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ބިލެއް ހުށަހެޅިެގްނ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާ ޚިލާފަށް ހެދެމުން އެބަ ދޭ. މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ހުށަހެޅި  އި ައޅުަގނޑު ހުށަހެޅިން، ަހމައެކަނި ެއއް ޕާޓީ ެއއްެގ އިޞްލާުޙގެ ތެޭރގަ  28ދިޔައިރުަގއި އަުޅގަ

ހަރަކާތް ހިންގުމަށް ޓަކަިއ ދައުލަތުގެ ބިން ެދވޭނެ ުއސޫލެއް ަކނޑަނޭޅުމަށް. ކޮންމެ ާޕޓީއަކަށް ވެސް އެ ފުރުޞަތު، 

ޓެއް ނުދެްއވާ. އެހެންނަމަވެސް އެ ުދވަހަކު މި ތަނުގައި ހަމަ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގިނަ ޕާޓީަތކަކުްނ އެައކަށް ވޯ 

ވަނަ މާއްާދގައި ވަރަްށ  47ހަމައެކަނި ހަތަރުފަސް ވޯޓެްއ އެއަށް ލިިބގެންދިޔައީ. ސިާޔސީ ޕާޓީތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ސާފު ބަހުން ބަޔާންކޮށްފައިވޭ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި އިމާރާތްތައް ހަމައެކަނި އެއް ޕާީޓއަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަްށ 

އަުޅަގނޑު ހަމައެކަިނ ބިން އިތުުރކޮށްލާފައި ެއއަށް އިޞްލާޙުިލން. އެީއ ހަމައެކަނި އެއް ދެވިގެންުނވާނެ ކަމަށް. 

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ. ޢަދުލުވެރި  ބަޔަކަށް ެއކަން ކުރުމަށް ޓަަކއި އެ ފުރުޞަތު ޮއވެގެންުނާވނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ތަކޭ ިކޔަިއގެން އަުޅަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާނެ ކަމެްއ އުސޫލުތަެކއް ޭއގަިއ، ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް ހަމަހަމަ އުސޫލު

ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ެއއްކަލަ ވާހަކަަދއްަކވާ ބޭފުޅުން އެކަމަށް ތާއީދުކުރި ތަނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަްށ 

ނޑުމެން މި ތިބޭ ފެނިގެންނުދޭ. މިއަދު އެހެންވީމާ، އެއް ބަޔަކަށް ެއކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކޮށްގެން އަޅު ގަ

ނުޑ  ތިބުމަކީ މިއީ ކިހާވަެރއްެގ ނިންމުމެއްތޯ. ކޮބައިތޯ މީގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމަކީ ުސވާލުއުެފދޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ގޮވާލަނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަަމކަށް ލާމަރުކަީޒ ޤާނޫނުގެ މުިޅ ޤާނޫނު ެއއްކޮށް އިޞްލާުޙާވންޖެހޭ. އެ އިޞްލާުޙވުމުެގ 

ވަނަ ބާުބ އެބަ އިޞްލާުޙކުރެވެންޖެހޭ. އޭގެތެޭރަގއި ވަރަށް ގިނަ  8ޒީ ބާުބ، ާޤނޫނުއަސާސީގެ ކުރީަގއި ލާމަރުކަ

ނޑުމެްނ  ކަންތައްތައް އެބަ ހުރި. ރައީސާއި ަނއިބު ރައީްސެގ ވާހަކަ ބުނެފައި އޮތް ތަން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގިއ ލޯކަލް ގަވަމަންޓު އޮތޯރިޓީ  އިޞްލާޙުކުެރވެންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނަށް، އަުޅގަ

އިން މިހާރު މުޅި ޤާނޫނު އެްއކޮށް އިޞްލާޙުކުެރިވގެން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ މަގުމަތީގައި މިހާރު އޮތީ. 

ނޑު ދަންނަވާ ހިތް އޮތީ، ކޮންމެ ރަށެއްގެ ވެސް ރައީސާއި ނައިބު ރަީއސަކީ ރައްޔިތުްނގެ ވޯޓަކުްނ  އެހެންކަމުން އަޅުގަ

މީހަކަށް ވެފަިއ، ކޮންެމ އަތޮޅެްއގެ ވެސް ަރއީސާިއ ނައިބު ރައީަސކީ އަތޮުޅެގ ވޯޓަކުން ަނގާ ގޮތަށް ިމ  ނަގާ

 ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުެރިވގެން މިއަދު ފުރިހަމަ ޤާނޫނެއް މި މަޖިލީހުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިއްޖޭ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު

. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް السالم عليكن ورحوت هللا وبركاته`. 

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި މީަގއި ެއބަ ހުއްޓޭ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ  މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާަޙށް އަޅުގަ

ވަަނ  2:9އް. އޭގެތެޭރަގއި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މި ޤާނޫނު ބައްޓަންކުރެވެންވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކަންތައްތަކެ 

މާއްދާގެ )ނ(ަގއި ވާ ގޮުތެގ މަތިން ލިބިފައިވާ ބާރުތަްއ އެ ފަރާތަކަށް ފުރިހަމަ އަށް ލިބިދޭ ގޮތެއްގެ މަތިންނޭ. 

ހިންގުމަށް ަޓކަިއ އުަފްއދާ އިދާރާތަާކއި މަޤާމުތަކާިއ )ނ(ގަިއ ބުނަނީ ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާަތއް 
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ކައުންސިލުތަުކގެ ސިފަތަާކ، އެ ފަރާތްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ޤާނޫނުގައި ަކނަޑއަޅާފައި އޮްނނަންވާނެ ެއވެ. އެހެންވީާމ، 

ުމގައި ވިަޔސް، އެގޮތަށް ކޮންމެ ަކއުންސިލަަކށް، ެއއީ ރަށު ކައުންސިެލއް ކަމުގަިއ ިވޔަސް، އަތޮުޅ ަކުއންސިލެއް ކަ

ނޑަައޅާފަިއ  ސިޓީ ކައުންސިލެއް ކަމުަގއި ވިޔަސް މި އޮންނަނީ އެ ކަުއންސިލެއްގެ ބާރުތައް ަކނަޑައޅާފަ. އެހެން ކަ

ގެ ބާރުަތއް ތަފާތުވާ ގޮތަށް. އެހެން ވަނީ ހަމައެކަިނ ސިޓީ ކައުންސިލު  އޮތްއިރު މިހާރު އިޞްލާޙު ުހށަހަޅުއްވާަފއި

ިމ އޮންނަނީ ރަށު ަކއުންސިުލ ކަމަށް ިވޔަސް، އަޮތޅު ަކއުންސިލު ކަުމގަިއ ިވޔަްސ  ކައުންސިލުތަުކގެ ަބއިަގއި

އިޚްތިޞާޞްެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ެއ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެން އަންނަ ގޮތަކަށް. ުނވަތަ އެ ބާރުތަްއ 

ރުތައް ކުަޑކުެރވޭ ގޮތް މި ދިމާވަނީ. ެއއީ ގެ ބާޙުގައި ވާ ގޮތުން ސިޓީ ކައުންސިލު ލިބިދެވޭ ގޮތަށް. މިހާރު މި އިޞްލާ

ނޑަައޅާ ިސާޔސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ަޓކައި ހަދަންޖެހޭ ަގވާއިދުަތއް ހަދައި ހިންގުން. ސަރުކާރުްނ  ސަރުކާރުން ކަ

ނަޑއަޅާ ިސޔާސަތުތަކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ސަރުކާުރގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ގަަވއިދުތައް ހަދައި ހި ންަގވާނެ. ކަ

އޭެގއިތުރަށް މި ކައުންސިލަްށ ލިބިދޭ ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެ ބޭފުޅުން ހައްދަވަންޖެހޭ ަގވާއިދުަތއް ހަދަންޖެހޭނެ. އެ 

ތަކުން ސަުރކާރުެގ ސިޔާސަެތއް ހިންގުމަށް ޓަަކއި ަގާވއިދު ހަދަންވެއްެޖްއާޔ ގޮތަކަށް އެ ބޭފުޅުން، ކައުންސިލުނޫން 

ނުޑ ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ، މިގޮތަށް މި އިޞްލާޙުގެެނވިއްެޖ  އޭަގއި ދެޮކޅުނުޖެހުމެއް އަުތެވދާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ެއއީ ވަަރށް ބޮޑު ގޯހަކަށް ވެދާނެ. ެއހެންވީމާ، އެްއގޮތަކަްށވެސް އެ އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑަްށ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ( އަށް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ  48ތާއީދުނުކުރެވޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ހަމަ އެގޮތަށް މި ާމއްދާގެ 

އިޞްލާޙުގެ ތެރޭަގއި ވެްސ އަދި )ޏ(ގައި ވެސް ިމ އޮންނަނީ، ކޮންމެ ތަނެއްގައި ސަރުކާރުން ެއކަށަައޅާ 

ތައް ހިނގަންވާނީ ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނާ، ހަމަ ށުންނޭ. މިހާރުވެސް މި ކައުންސިލުސިޔާސަތުތަެކއްގެ ދަ

އާ އެްއގޮްތވާ ޮގތުގެ މަތިން ކަންތައްަތއް ކުަރންވާނީ. އެނޫން ގޮތަކަށް އެ ކަންތައްތަެކއް ނުކުެރއްވޭނެ. ޤާނޫނުއަސާސީ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މީ  ގެ ދާއިާރގައި ގައި މި ވިދާޅުވާ ިސޓީ ކައުންސިލު އެހެންވީމާ، އެ ސަބަބަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ތަންތަން ބަންދުކުރުމާއި ހުޅުވުމާ، މިހެން ގޮސް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ  ހިމެނޭ ޕާކުތަކާއި މައިދާންަތްއ ބެލެހެއްޓުމާ، އެ

ކަމެއް ކުރަްއވަްނވާނީ އެ ޤާނޫނުގެ ލިބިދޭ ބާރުގެ ތެރޭގައި އެ ބޭފުޅުން ހައްދަވާ ަގވާއިުދތަކުގެ ތެރޭަގއި، މިންަގނުޑ 

ހަމައެކަނި ކޮންމެ ތަނަކަށް ތެރެއިން. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަީނ، މި ދެންނެވި ގޮތަށް އެ 

ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތު ލެްއުވމުގެ ބަދަލުގައި ހަމަ އެ ިލބިފައިވާ ބާރުތަުކގެ ތެރޭަގިއ އެ ބޭފުޅުން އެ ކަންތައް 

ވަނަ މާއްދާ އަށް  42ކުރެްއވުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފުރިހަމަކަން ކުރީގައި އޮތް ގޮތަށް ލިބިގެންދޭ. ހަމައެގޮަތށް 

ނުޑ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙުގެ ތެރޭގައި މި އޮންނަނީ، ރަށްަރށް ގިރުން ހުއްުޓވުމާ، ބަނަދރާއި ބަނދަރުގެ ތޮިށގަ

ހަލާކުވުން ހުއްޓުވުމަށް ޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ސަރުާކރަށް ހުށަހަޅާ ސަރުކާރުން ކަނޑަައޅާ ގޮތެްއގެ މަތިން އެ 

ރަށް ހުށަހަޅަންޖެހެނީ މިކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެްއޔާ. ހުށަހަޅައިގެްނ ކަންތައްތައް ހުއްުޓވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. ސަރުކާ

ކަމެއް ފަހިެވއްޖެއްޔާ ކުރަން. އޭެގ ބަދަލުގަިއ އެ ބޭފުުޅންނަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތަުކެގ ތެރެއިން ކުެރވެން ހުރި 
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އްތައް ކުރަންޖެހޭނެ. ކުރީގައި އޮތް ކަންތައްތަެކއް ެވސް ކުރަމުން ދިއުމާ އެުކ، ސަރުކާރަށް ހުަށހަޅައިގެން ވެސް ކަންތަ 

ންމެ ގޮތަށް ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ އެަކން އެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ާލޒިމުކުރޭ ެއގޮތަށް އެ ކަންަތްއތައް ކުރަްއވަން. ހަމަ އެހެ

ކަލް ތައް އުވާލުުމގެ ވާހަކަ. މީަގިއ ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް އޮވޭ، ކަމެއް ދިމާވެއްޖެްއޔާ ލޯވަނަ މާއްދާ. ަކއުންސިލު  66

ގަވަމަންޓު އޮތީރިޓީ އިން ބައްލަވާ ބެއްެލވުންތައް ބެްއލެވުމަށްފަހު ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން އެ ކަންތައްަތްއ 

ކުރެވިދާނެ ކަމަށް. އެ ަޝރީޢަތުން ނިންމަވައިފިއްޔާ ެއ ކައުންސިލެއް ުއވިގެންދާނެ. އެއާ ޚިލާފަށް މިހާރު މި 

ވެސް ާތއީދުކުރެވޭ ގޮތެްއ ނޫން. އެއްެވސް ކައުންސިަލކުން އެ އިެރއްަގއި އޮްނަނ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮަތކީ ެއއްޮގތަކަށް

ސަރުކާރެއް ޤަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ، ނުވަތަ ސަރުކާރަކީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ސަރުކާރެއް ކަމަށް ކައުންސިލަކުން އަމިއްލަ 

ނޑައަަޅއިފި ނަމަ، ަކނޑަައޅާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ އަނގަބަހުން ވެސް ބުނެ ފާނެ. ނުވަތަ ލިޔުމެއް ވެސް ބަޔަުކ އަށް ކަ

ހަދައިގެން ނެރެފާނެ. ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް އަޣްލަބިއްޔަތު އޮންނަ ގޮތަކަށް އެްއޗެްއ 

 ވިދާޅުވެ ވެސް ފާނެ. އެއީ ަވގުތުން ކައުންސިލު ުއވުނީ ަކމަށް ބެލެވޭ ގޮތަކަށް އެކަން ވެއްެޖއްޔާ އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް

ދެކޮޅުނުޖެހޭ ކަމަކަށް ވެދާނެ. ރައްޔިތުން ވޯޓުަލއިގެން ޮހވާފައި ތިބި ބަޔަުކ، ެއގޮތަްށ ހަމަ ބޭނުންހާ ވަގުތަކު 

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ  އުަވއިލެޭވ ގޮަތކަށް އެ ކަްނތައްތައް ޮއވެގެން އެހާ ފަޭސހަ ގޮތަކަށް ޮއވެގެންުނވާނެ. އެއީ އަުޅގަ

ަތކަށް ވެދާނެ. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ހަމަ ކުރީެގ ޤާނޫނުގައި އޮތް ގޮތް ެއީއ ގޮތުަގއި ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ގޮ

ވަރަށް ރަނަގޅު ގޮެތއް ކަމަށް. އެކަން ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކަށް ބެލުމަށްފަހު، އެންމެފަހު މަރުޙަލާގައި ޝަރުީޢ 

ނޑަށް ޤަބޫ ލުނުުކރެވޭތީ އެ ވާހަކަ ވެްސ މަރުޙަލާގައި ނޫނީ އެކަން އެގޮތަށް ކުެރިވގެންވާނެ ކަަމކަށް އަުޅގަ

ތަކުްނ ރުތައް ެދވިފަިއވެއޭ. ކައުންސިލުތަކަށް ބާހިތްވަނީ މިހާރުވެސް ކައުންސިލު ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރާ

ަތކުގެ ެތރޭގައި އޮންނަންޖެހޭ އެއްބާުރލުން ވެސް ނެތިގެން، އަިދ ންސިލުއްތަެކއް ނުުކރެވެއޭ. ކައުކުރަންވާ ކަންތަ 

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ  ސަރުކާރާ ދޭތެރޭަގއި އޮންނަ ގުޅުންތައް ނެިތގެން ރަްއޔިތުްނނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކެއް ނުދެވޭ. އަުޅގަ

ހިތްވަނީ އަދި އެ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވެ، އަދި މަސައްކަތަށް އަހުލުވެިރވާ ވަރަކުން މި 

ަތކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުވެގެންާދނޭ. އެހެންވީމާ، އެ ސަބަބަށް ލުކަންތައްތައް ރަނަގޅުެވ، ކުިރމަގުަގއި ކައުންސި

ތަކަށް ވެްސ އެއްބާރުލުންދެއްވާށޭ. ކައުންސިލުޓަކައި ސަރުކާރުން ެވސް ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނީ އެ ބޭުފޅުންނަށް 

ިއެގން ކަންތައްތައް ކުރެްއވުމުެގ ތަކުން ވެސް ަސރުކާރަށް އެއްބާރުލުންދެްއވަގެ އެއްބާރުލުން ލިބި، ކައުންސިލުރައްޔިތުން

ރޫހެއް އިތުުރވާން އެބަ ޖެހޭ. އޭރުން މިކަހަލަ ަޝުކވާތަެކއް އައިްސ، ުނވަތަ އެކަން ަހއްލުކުރުމަށް ޓަަކއި ިމކަހަލަ 

ނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރާހިތްވަނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ނޭދެވޭ ބާރުތައް ކުރަންނުޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ތަްއ ޅުަގނޑުެމން މިގޮތަށް ަކއުންސިލުއި މި ބިލާ ދޭތެޭރގަިއ ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަްނޖެހޭނެ ކަމަށް. އަތެރޭގަ

އުފައްދަިއ، އެ ފަރާތަކަށް ާބރުދެމުންދާއިރު އަދިވެސް ެއަކށީގެންވާ ބާެރއް ނުދެވޭ. ޤާޫނނުގަިއވާ ބާރުތަކެއް ނުެދވޭ. 
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ނަ ގޮތަކަށް ުހށަހެޅޭ އިޞްލާޙަކަށް ތާއީދުނުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ނުދެވި އޮްއވާ އަނެްއކާ ބާރުތައް އަތުލަިއގަން

 .وبركاته هللا ورحوت السالم عليكنوޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ހަޅާފަިއ ޮއތްއިރު ައޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ލާމަރުަކޒީ ޤާނޫނަްށ އިޞްލާޙު ހުށަ

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެްއ ކަމަކީ، ޑީ.އާރު.ީޕގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު، އާދެ! ހިތަދޫ ދާއިރާގެ 

ނޑު ތާއީދުކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު އެ ދެއްކެވި ވާހަަކކޮޅަށް އަުޅގަ

 ތަކަށޭ. އެހެންރަނީ ހަމައެކަނި ސިޓީ ކައުންސިލުކުފާނު ވަރަށް ސާފުކޮށް ފާހަގަކޮށްދެްއވައިފި މި އިޞްލާޙު ޓާގެޓުކުމަނި

ތަކަށް އޮތް އުސޫލުތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލުތަކަށް އޮތް އުސޫލުތައް ތަފާތުެވގެންދަނީއޭ. ކަން އޮތްއިރު، ރަށު ކައުންިސލު

ގައި އެ ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅަކު މާ ބޮޑަށް މިކަމާ ފުންކޮށް ވިސްނާފައި އޮތް ކަމަކަްށ އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމު

ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، ެއކަން އަޅުަގނޑު ވެސް ފާހަަގކުރަން. ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، 

ނޑުމެން ހުށަހެޅީ. ެއއީ ައޅުަގނޑުެގ ޕާޓީ އިން ސަރުކާުރަގއި އޮްތއިރު، މި ޢިްއޒަތްތެިރ  ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނެއް އަުޅގަ

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށްފައި އޮތް ޤާނޫނެއް. އެ ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައި ސަބަބަކީ މިއަދު ދުނިޔޭގެ ތަރައްޤީ އަށް 

އިނާ އެންމެ ބޮޑަށް ފައިނޭންްސކޮްށދޭ އެްއ ފަރާތަކީ ދުނިޭޔގެ ބޭންކު ނުވަތަ ވޯލްުޑ ބޭންުކ. އިންިޑއާ އާިއ ޗަ 

ލާމަރުކަޒުކުރުމާ ުގޅިގެން ޭއެގ ނަތީޖާ އަށް ބަލާފައި ވޯލްުޑ ބޭންކުން މިހާރު ގެންގުޭޅ އުސޫލަކީ ލާމަރުަކޒުކުރުމަކީ 

ނޑެއް ކަމަށް. އެހެންވީާމ، ލާމަރުކަޒުކުރުން ެއއީ ވޯްލޑު ބޭންކުން ޝަރުޠުކުރާ ކަމެއް.  ތަރައްޤީގެ ައސާސީ މިންގަ

ނޑުެމން ތާއީދުކުރާނެ އިޞްލާޙެްއ އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުތަކާ ިޚލާފަ ނޑުމެން ގެންަނ އިޞްލާޙުތަކަކީ އަުޅގަ ށް އަޅުގަ

ނުޑ މި އިޞްލާޙަކަށް ތާއީދުނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ދެން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ  ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ެގ ސަރުކާެރއްެގ ސިޔާސަުތ ދެމެހެއްޓޭޯތ ބޭނުންވާ އަެނއް ކަމަީކ، މި އިޞްލާޙުން މަސަްއކަތް ެއ ުކރައްވަނީ ބަާޣވާތު

ނޑުމެްނ  ނުވަތަ މައިނޯރިޓީ. އިލެކްޓުުނވާ އެްއވެސް ހަމައަކުން ސަުރކާރާ ހަވާލުެވގެން ތިބި ބައެއްެގ ވާހަކަތަކެއް އަުޅގަ

ލުަތއް އަުޑއަހަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، މައިނޯރިީޓ ސަރުކާެރްއ ދަމަހައްޓާނެ ކުދިކުދި އިދާީރ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ހައް

ނޑުމެން މާ ސީރިައސްކޮށް ނަގަންޖެހޭނެ ކަމެއް  ހޯދަން މިހެން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތަކަކީ ައޅުަގނޑު ދެކޭ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

ނޫން. އެހެންވީމާ، މި ސަބަބުތަކަށް ޓަަކއި އަޅުަގނުޑ މި އެދެނީ މި އިޞްލާޙާ ބެހޭ ޮގތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނޑު އެދެނީ މި އިޞްލާޙު މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯރ އިން ބޭރުކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ. ވެސް ފުންކޮށް ވިސްަނއި، އަޅު   ގަ
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ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލާމަރުކަޒުކުރުަމީކ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލިެޔފައި އޮތް ވާހަކަ ެއއް. 

ލާމަރުަކޒުނުކޮށް ދެން މި ޤައުމުަގއި މި ޤާނޫނުއަސާސީ ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު މި ޤައުމު ހިންގަން  އަޅުަގނޑުމެންނަކަެށއް

ނޑުމެން މިހާރުގެ ވިސްނުން ގެންގުެޅންޖެހޭނީ ލާމަރުކަޒުކޮށްގެން.  އެްއވެސް މަސައްކަެތއް ނުކުރެވޭނެ. އަުޅގަ

ދެންމެ އެ ވިދާޅުވިހެން މުޅި ދުނިޔެ ތަޖުރިބާކުރަމުން އަޅުަގނުޑގެ އަޚް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

އަންނަ ރަނގަޅު އުސޫެލއް ލާމަރުކަޒުކުރުމަކީ. ެއކަމުގެ ަސބަބުން ޤައުމުތައް ތަރައްޤީވަުމން އަންނަ ގޮތް، ވަމުންދިޔަ 

ނޑުމެން ވިސްނުން  ގޮތް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދަނީ ވަރަށް ަކއިރިން ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް ފެންނަމުން. އަުޅގަ

ނޑުމެން  ގެންގުޅެންޖެހޭނީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު އެއީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ވެސް އާ ކަެމއް، ލާމަުރކަޒުކުރުމަީކ. އަުޅގަ

އެންމެ ފުރަތަމަ ލާމަރުކަޒުކުުރމަށް ޓަކައި ހެދި ޤާނޫނު ތަްނފީޛުކުރަން ފެށުމުން ދިމާވި ަވރަށް ބައިވަުރ މައްސަލަަތއް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މިއަދު ާލމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެްއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދަނީ ފާހަގަކުރެވެމުން. އަުޅގަ

ގެންނަ ކަމަށް ވާނަމަ، އެ އިޞްލާޙަކީ މަޖިލީހުގެ ވަކިވަކި މެންބަރުން ދިމާވާ ކަމަކާ ގުިޅގެން ހަމަ ސީދާ އެ ކަމަށް، 

ހުރި ގޮތަށް އެކަްނ ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ގެންަނ  އެ މެންބަރުގެ ވިސްނުން، އެ މެންބަރެްއގެ ިވސްނުމުަގއި

އިޞްލާޙަކަށް، ހުށަހެޅޭ ިއޞްލާޙަކަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތައް ވެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ ޤާނޫނު 

ނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ. ތަންފީޛުކުރަން ފެށީމަ ދިމާވެފައި މިހިރަ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް މިއަދު ގެނެވޭ އިޞްލާޙެްއ، ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙެއް ވާންޖެހޭނީ އެ 

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގައި ިދމާވާ މައްސަލަތައް އެންމެ ބޮޑަށް ތަޖުރިބާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތް ކަމަށްވާ ލޯކަލް 

ރާއާ ެއކު ލޯކަލް ގަވަމަންޓް ޮއތޯރިޓީ އިސްނެގުުމގެ ތެރެއިްނ ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙެއް ކަމަށް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ މަޝްވަ 

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަިކވަިކ މެންބަރުން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް މި ހުށަހަޅުއްވާ 

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ ެއ އިޞްލާޙުތަުކގެ ސަބަބުން ހުރި މައްސަލަތަކަށް ހައްލެްއ  އިޞްލާޙުތަކަށް ބަލައިލީމަ ައޅުގަ

ންތިޚާބުކޮށްަފއި އޮްތ ހޯދުމުގެ ބަދަލުގަިއ އެ ބޭފުުޅންގެ ސިާޔސީ ފިކުރާ ެއއްގޮަތށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ބަދަލުޮކށް، އި

ނޑިގެްނގޮްސ، އެ ކައުންސިލު ތަުކގެ ބާރު އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަކައުންސިލު ކަްށ ތައް އަޅުވެިތވާނެ އުސޫލަށް ކެ

ނޑަްށ މި ފެންނަނީ. ރައްޔިތުންނަށް ޤަބޫލުނުުކރެވޭ ގޮތަކަށް ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެެނވޭ ަތން އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން މުޅި ޤަުއމުގެ ރައްޔިތުްނގެ ކުރިމަީތގަިއ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންެގ  ވެރިކަން ބަދަލުވީމަ، ނޫނީ ހަމަ ކަ

ކޮށްފައި އޮތް ބައެްއ ން ވެރިކަން ބަދަލުކުރީމަ، ރައްޔިތުން އިްނތިޚާބުތެރެއިން ބަޔަކު ގެނައި ބަޣާވާތަކު

ތައް އުވާލަްނ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރަން ނުކުރާ ވާހަކަ ބުނީމަ، ކައުންސިލުތަކުން އެ ސަރުާކރު ޤަބޫލުކައުންސިލު

ނޑަށް ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ބަލަިއގަންނަްނ އުނދަގޫ. ލާމަރުަކޒީ ޤާނޫނު ތަކަށް ވަރަްށ ަގއި ަކއުންސިލުހުށަހެޅީމަ އަޅުގަ

ގިނަ ބާރުތަކެްއ ދޭން އަުޅަގނޑުމެން ޤާނޫނު ހަދާފައި ޮއތީ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތެކއް ޝަރުތު ވެސް ކޮށްފަ. 

ނޑުމެން އެ ޤާނޫނުަގއި ަކުއންސިލުތަކަށް ޝަރުތުކުރިން.  ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ގިނަ ިޚދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭން އަުޅގަ
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ވެސް، މިހާހިސާބަށް އައިއިުރގައި ެވސް ކައުންިސލުތަކާ ހަވާލުކުރެވުނު ޒިންމާތައް ފުރިހަމަ އަށް އަދާކުރާނެ އެހެންނަމަ

ބާރާއި އިޚްތިޔާުރ ޤާނޫނުން ކައުންސިލުތަކަށް ލިބިނުދޭކަން އަޅުަގނޑު އަދިެވސް ފާހަގަުކރަން، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ނޑުމެން ޤާނޫނުން ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކެއް ރަށު  ފެންވަރުގަިއ ފޯރުކޮށްދޭން ކައުންސިލުތަކަށް އަޅުގަ

ބާރުއެޅިއިުރަގއި ަކއުންސިލުަތކަށް އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ެއއްެވސް ގޮެތއް ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ޤާނޫނުން ފަހިކޮށްދީފަ އެއް 

ަބހަކަށް ބުނާ ކަމަށް ވަންޏާ ނެތް. ބިންތަކެއް ހަވާލުކުިރިއރު ވެސް ެއ ބިންތަކުަގއި ެއއްކަލަ، މުްސކުޅި މިސާލު 

މޮހޮނަށް އޮޑި ދޭ އުސޫލުން ކައުންސިލުތަކަށް ބިން ައޅުަގނޑުމެން ހަވާލުކުރަނީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން. ބިން ކައުންސިާލ 

ހަވާލުކުރޭ. އެ ބިމަކު އިޤްިތޞާދީ އެްއވެސް މަސަްއކަތެްއ ކުރެވޭނެ ފުރުޞަތެއް ަކއުްނސިލަކަށް ނެތް. ބައްލަވާ! މި 

ރަށް ގިނައިން ެދކެިވއްޖެ ގެސްޓުަހއުސްގެ ވާަހކަ. އަމިއްލަ މީސްމީހުންގެ ބިމުގައި، އަމިއްލަ ބަންޑާރަ ތަނުގައި ވަ

ބިމުގައި ގެްސޓުހައުސް ައޅަިއގެން ހިންގޭ. އެްއވެސް މަްއސަލަ އެއް ނެތް. އެއާ ގުޅުްނހުރި އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ވެްސ 

ހަާވލުކޮށްފައި ހުރި ރަށްރަށުގެ ބަންޑާރަ ބިން ގެސްޓުހައުސް  އެކަމަށް ހުރަހެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ކައުންސިލާ

އަޅަން ވެސް ކުްށޔަށް ދެޭވކަްށ ނެތް. މަނާ ކަމެއް. ޢާއްމު ރައްޔިތުމީހާ އަށް އިޤްތިޞާީދ މަންފާއަކަށް ޓަަކއި ކުުރވޭ 

ރަށްރަށް ޢިއްޒަތްތެިރ މަސައްކަތް ެވސް ކައުންސިަލކަށް ކުރެޭވކަށް ޤާނޫނު ހުއްދަ އެއް ނުކުރޭ. މީހުން ދިރިއުޅޭ 

ރައީސް، އެބަ ހުރި ގުދުރަީތ ގޮތުން ވަރަށް ރީތި ރަށްަރށް. ޓޫރިޒަމުގެ މަަސއްކަތް ަވރަށް ފުޅާ ދާއިރާ ެއއްަގިއ 

ކުރެވޭނެ ބިން ޮބޑެތި ރަށްަރށް އެބަ ހުރި، ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ކީްއެވގެންތޯ ރަްށރަށުގެ ހުރި ަކއުންސިލުތަކާ 

ބިންތައް ބީޗު ފްރަންޓުވާ ގޮތަށް ގެސްޓުހައުސް އަޅަން އެ ކައުންިސލުތަކަށް ބިޑުކޮށްގެން ޢާއްުމ ހަވާލުކުރެވިަފއި ހުރި 

ނޑުމެން މި އުޅެނީ. ކޮބައިތޯ ނުދޭްނވީ  އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭނެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލުަތކަށް ނުދީގެން އަުޅގަ

ގެސްޓުހައުސް އަަޅއިގެން ހިންގީމަ ނުނިކުންނަ މައްސަލަ ސަބަބަކީ. އެކަުމގެ ސަބަބުން ޢާއްމު ރައްޔިތުމީހާގެ ޭގގައި 

އެއް ކައުންސިލުން ކުށްޔަށް ދޭ ބިމުގައި ގެސްޓުަހއުސް ައޅައިގެްނ ހިންގީމަ ނިކުންނާެނތޯ. ކޮން މައްސަަލ ެއއްތޯ 

ނޑު ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ ހިތްހަމަނު ޖެހުމެއް އޮންނަ ނިކުންނާނީ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާަގއި އެބަ ހުރި ޑީ.އާުރ.ޕީގެ މެޖޯރިޓީ ރަށްރަށް.  ކޮންމެ ފަހަރަކު، މިސާލަކަށް އަޅުގަ

އިންތިޚާބުކުރެވިަފއި ހުރި ކަުއންސިލުގެ ޑީ.އާުރ.ޕީގެ މެޖޯރިީޓ އޮތް ރަށްރަށް އެބަ ހުރި. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެޖޯރިޓީ ރަށްރަށް 

ނުޑ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ މެޖޯރިޓީ ކައުންސިލާ ިސޔާސީ ގޮތުން އެބަ ހުރި. އެމް.ޑީ.ޕީ ެގ މެޖޯރިޓީ ރަށްރަށް އެބަ ހުރި. އަުޅގަ

ނޑު މި ތަނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަންވެއްޖެ  ނުޑވާލަން އަުޅގަ ޚިޔާލުތަފާތުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެ ކައުންސިުލގެ ބާރުކަ

ނޑުމެން ޤާ ނޫނަކަށް އިޞްލާޙު ިމ ތަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހެނީ ކަމަށް ވަންޏާ ކިހިނެތްތޯ ާޤނޫނު އޮންނާނީ. އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޖުމްލަ ގޮތެްއގައި މުޅި ަޤއުަމށް އޭގެ މަންފާލިބޭނެ ގޮަތކަށް ރައްޔިތުްނގެ ވެިރކަން 

ބައްޓަންކުރަން. ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ތިބި ވެިރންނަށް ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ލިބިދޭ އުސޫލެއްގެ ދަށުން 

ަގނޑުމެން ޤާނޫނު ިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނީ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މިއަދު ާލމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އިޞްލާުޙ އަޅު
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ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތަކީ، އެކަމުގެ ތަޖުރިބާ އެންމެ ރަނގަޅަށް ހުރި ފަރާތަކީ ލޯކަލް ގަވަމަންްޓ 

ރިީޓ އަށް ގޮވާލަން، ލާމަރުކަީޒ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގަިއ އޮތޯރިޓީ ކަމަށް. އަޅުަގނުޑ ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯ

ދިމާވެފައި މައްސަލަތަކަށް ހަްއލެއް ލިބޭނެ އުސޫލަކަށް އެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު، ޖުމްލަ އިޞްލާޙެއް ޑްރާފްޓުކޮށްަފއި 

އްާކވެސް ބަޣާވާަތކުްނ ސަރުކާރު މެދުވެރިކޮށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން. ދެން ފޮނުވަން ބަލާއިރު ވެސް މިހާރު މި އޮތީ އަނެ

އަިއއްސަ އޮތް ސަރުކާރެްއ. ސަރުކާރު ހިންގާ މީހާގެ މެންބަރަކު ވެސް މިތާގައި ހުރީކީ ނޫން. އެއީ ވެސް ފަސޭހަކަމެއް 

ނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކަ ައކީ ރިޔާުޟ  ނޑަށް އެނގޭ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ނޫންކަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

އިން ކްރެޑިޓަށް ތެޔޮ ދީނީމާ، ދީފައި ރިޔާޟު ރަޝީދު ކައިރީ ބުނެގެން، ރިޔާޟު ރަޝީދު  ރަޝީދަށް އެސް.ޓީ.އޯ

ނޑެއްހެން،  ނޑިގަ ހުށަހަޅާ ކޮންމެ އިޞްލާޙެއް މި ތަނުގައި ބަހުސްކޮށް ފާސްުކރަންވެއްޖެްއޔާ އެ ޤާނޫނު އޮްނނާނީ ރާދަ

ވެސް ޤާނޫނު އޮތީ އެެހން. ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަެމއްެގ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މެދު ޖެހިއްޖެއްޔާ ދެޮކޅެއް ނުޖެހޭނެ. މިހާރު

ތެރޭގައި ލާމަރުަކޒީ މުޅި ޤާޫނނު މި މަޖިލީހުން ހަލާކުކޮށްފައި އޮތީ. ޤާނޫނު ފުރަތަމަ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނުއިރުގަިއ 

ނަޑއެިޅގެން ކައުންސިލުތަކަށް އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ގޮތާއި ހޯދާ އާމްދަނީން ކައުންސިލުތަކަށް ބޭނުންކުެރވޭނެ މި ންވަރު ކަ

ޑްރާފްޓުކުރެިވގެން ހުށަހެޅުނު ޤާނޫނެއް. ޤާނޫނު މި ތަނުން ނިމިގެން ދިޔައިރުަގއި ކައުްނސިލުތަކަށް އެްއވެސް އާމްދަީނ 

އެއް ހޯދޭނެ ގޮެތއް ވެސް، ލިބޭ އާމްދަނީ އެއް ބޭނުންުކރެވޭނެ ގޮެތއް ވެސް ނެތް. މިހާރު ބައްލަވާ! މިސާލަކަްށ 

ގެ ދުްއވާ ެއއްަޗކުން ނަގާ ފީ ވެސް އިްނލެންޑު ރެވެނިއު އަށް ަކއުްނސިލުތަކުން ޖަމާކުރަންޖެހެނީ. ރާއްޖެތެރޭ ރަށެއް

ކައުންސިލުން އެކަން ކުރަނީ. ކައުންސިލަކަށް ޭއގެ އެންމެ ުކޑަ މިންވަރެއް ވެސް ބޭނުންުކރާނެ، ތަރައްޤީ އަށް ޓަކައި 

ހައްތަހާ، ދުވަހުން ދުވަހަށް ގޯްސވާ ގޮތަްށ މި ތަނަށް  ބޭނުންކުރާނެ ފުރުޞަތެއް ެނތް. މިހެން އޮތް ޤާނޫނެއް

އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައި، ސިާޔީސ ފިކުރު ތަފާތުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ކައުންސިލުތަުކގެ ބާރުަކނުޑވާލަން ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު 

ނަވަން ބޭނުން ވާހަކަ ހުށަހަޅައިގެން ދުވަހަކު ވެސް މި ޤާނޫނަކަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ. އަޅުަގނޑު ނިންމާލަމުން ދަން

އަކީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މި ަވގުތު ރިޔާަސތުގައި ތި އިންެނވި ވެލިޫދ 

ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ގެސްޓުހައުްސ ހިންގުަމކީ ކިހާ ފައިދާހުރި ކަމެްއކަްނ. އެކަުމގެ ސަބަބުން ޢާއްމު 

ރިއުޅުމަށް ައންނަމުންދާ ބަދަލު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހިމެނިވަޑައިގަންަނާވ ދާއިރާގެ ވެލިދޫަގއި މިހާރު ރައްޔިތުމީހާގެ ދި

ވެސް ނޭނގެ ހުރި ހުރިހާ ގެސްޓުހައުސް ފުރިފައި ނޫްނ ކަމެއް ހުރީ. އަޅުަގނޑު ެއންމެ ފަހުން ދިޔައިރު ވެްސ 

ތީގެ ިވޔަފާރިވެރި މީހާ ައށް ވެސް އޭަނގެ އަިމއްލަ ގެސްޓުހައުސްަތއް ފުރިފައި ވެލިދޫގަ. އާދަިއގެ މެދު ފަން

ފައިމައްޗަށް ިވޔަފާރި އަިއގެްނ ތެދުވާނެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމެއް މި ކަމަކީ. މި ކަމަށް ކީއްެވގެންތޯއޭ ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑައެިޅގެން އިްނާކރުކުރަން. ދެކޮޅު ހަދަން. މާލޭ ޤާނޫނުތަކުން ހުރަސް މި އަޅަނީ. އަޅުަގނޑު މި އިޞްލާޙަށް ހަމަ ކަ

ސިޓީ ކައުންސިލާ ަހވާލުކޮްށފައި ހުރި ބިންތަކުަގއި ވެްސ އިޤްތިޞާދީ މަސަްއކަތްކޮްށގެން މާލޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް 

އެކަމުގެ މަންފާލިބެނިވި ގޮތަަކށް އެކަންކަން ކުރުުމގެ އިޚްިތޔާރު ސިޓީ ަކއުންސިލަށް ޮއންނަންޖެހޭނެ. އައްޑޫ ސިީޓ 
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ޖެހޭނެ. ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުްނ އިންތިޚާބުކޮށްފައި ތިބި ަރށު ކައުންސިލުތަކަށް ވެްސ ކައުންސިލަށް ވެސް އޮންނަން

ނޑުެމންނާ އެއްފަދައިން ރަށްރަށުަގއި ވެސް ތިބީ ރައްޔިތުން ިއންތިޚާބުކޮށްފައި ތިބި ވެރިން  އޮންނަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ޅުްނ އިންތިޚާބުުކރި ބޭނުން ރައްޔިތުންނަްށ އިނގޭތޯ ކައުންސިލުަތކުަގއި ތިއްބެވީ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ެވސް އެ ބޭފު

ފުއްދައިދެވޭނެ ބާާރއި އިޚްިތޔާރު ޤާނޫނުތަކުން ލިބިދޭންޖެހޭނެ. އެހެންނޫން ކަމަށް ަވންޏާ މި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު 

ނޑުމެން އުޅޭނެ ކަމެއް ެނތް، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  އޮެވގެން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުްނ މި ޤައުމު ހިންގާކަށް އަުޅގަ

 ކުރިއްާޔ. ޝު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ  ނޑަަކށް މިނެޓެއްހާއިރު. އަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުިރމަތީގައި މި އޮތީ ގާްތގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުާވއިރުަގއި ގާތްަގނޑަކަށް މިނެޓެއްހާއިރު ާބކީ އޮންނާނީ. ކުރީ ދުވަހު 

އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލަށް ވާހަކަ އެންމެ ފަހުން ދެއްކި ދުވަހު ވާހަކަދަްއކަމުން ގެންދެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަްށ 

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަންޖެހެނީ މިއަދު ވެސް. އެއީ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު. 

ނޑަށް އެުރވޭނީ  ޓުގެ ފުރުޞަތެއް މި ދަންފަޅީގަ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭނުންފުޅު ނަމަ އެހެން މިނެ 8މިހާރު އަޅުގަ

މިނެޓަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ޓަަކއި  8ގަޑި ެއްއގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ބާކީ އޮތް ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ގެންދެވޭނެ. 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދަށް.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ. މަތިވެރި ާދިއރާގެ ޢި

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ

ނޑު ބޭނުންވަނީ. ެއީއ  އަޅުަގނުޑ ވާހަަކ ދަްއކާފައި ާބކީ އޮންނަ ަވގުތު އަނެްއކާވެްސ  އެހެން ދަންފަޅި ެއއްަގއި ައޅުގަ

ޔަށް، އެކި ވަށިަވއްޓަށް އެކި ފަހަރު، ެއކި މީހުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް އިޞްލާޙު ލާ މި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަކީ އެކި ބައިބަ

ނޑު ބޭނުންވަނީ މިފަހަރު މިގޮތަށް އެއް މިނެޓު ދުއްވާލުމަށްފަހު މިއަދު ދައްކަންހުރި ވާހަކަ  އެްއޗެއް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު މި އިޞްލާޙުތަްއ ބަލައި ލިއިރު، ދެން އަުޅަގނުޑެގ މައްސަލަ އެްއ ނެތް މި ފަހުން ދައްކަން. ބައްަލވާ! ައޅުގަ

ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި އެއް ކަމަުކ. ެއއީ މީ ެއއްކަލަ، މި ޤާނޫނުވެފައި ިމ އޮތީ ކޮމިޓީއަކުން އަހެއް 

 އުފައްދަންެވގެން މަަސއްކަތްޮކށްގެން، މަްޝވަރާކޮްށގެން ެއއްކަލަ ޖަމަލެްއގެ ސިފަ ނެެރވުނު ގޮތަްށ ައއިްއސަ ޮއތް 

އެްއޗެއް މި ޤާނޫނަކީ ޙަޤީޤަތުގަ. މިހާރު މި އޮންނަނީ ސަރުކާރުން ކައުންސިލާ ހަވާލުުކރާ މިވެނި ކަމެއް. ސަރުކާރު. 

ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ލާމަރުކަޒީކުރުމަށް ކައުންސިލުަތކަށް ލިބޭ އެއްވެސް ބާެރއް، އެްއޗެއް ނެތް ހެއްޔޭ. އެީއ 

ށް ވިޔަސް ސަރުކާރުން ދީފިއްޔާ. މިސާލަކަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް އަޅުަގނުޑގެ ސުވާަލކީ. އާމްދަނީ ހޯދަން ކަމަ

ފެނިވަޑަިއގަންނަަވިއގެން މިެވނި އެއްެޗއް ދެްއަވއިފިއްާޔ ޚަރަދެއް ކުރަން. ދެން ކީއްކުރަން. ލާމަރުަކޒުކުރަީނ 
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ކަްނކަން ނެތް ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ، ކީއްކުރަންތޯ. ލާމަރުަކޒީ ކޮްނސެޕްޓުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯ. ެއ މީހުން ބާރުވެރިކުރުމާއި 

އެ މީހުންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވޭނެ މާލީ ފުދުންތެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް ވެއްޖެއްާޔ ކޮބައިތޯއޭ، މީ އަޅުަގނުޑ 

ނޑުމެން ސިާޔސީ ގޮތުން މި ބުނަނީއޭ ލާމަރުކަޒީކުީރއޭ. އެކަމަކު މާލީ  ކުރީަގއި ވެސް ދެްއކި ވާހަަކ އެއް. އަުޅގަ

މަރުކަޒީނުކޮށް، ާއމްދަނީ ހޯދޭނެ އެއްވެސް ޮގތެއް ނުދީ. އާމްދަނީ އަށް ބަޖެޓުގައި ަކނަޑއަޅާ އެިތ ގޮތުން ލާ

ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ހިފަހައްޓާބަހަްއޓާފައި، އަދި އެ ތަނުން ލިބޭ އެްއޗެއް ވެސް ަނގާފަިއ، މިޮކޅަން ގެނެސް ޖަމާކޮށްފަިއ، 

ނޑުމެން މި ބުނަނީ ވަރަށް ރީއްޗަށް ިތ  މިހެންހެދީމަ މީ އެއްކަލަ އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލަ ސަފްސަށް އޮޅުވާލަނީ. އަުޅގަ

ތިބީ ލާމަރުކަޒީކޮށްފައޭ. އިްޚތިޔާރުދީފައޭ ހިންގާށޭ، ކަްނކަން ނުކުރަނީ ކީއްެވގެން ހެއްޔޭ. ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ 

 ފަޅީގައި ބޭނުންކުރާނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކުރާނެ ގޮތެއް ވިދާުޅވެބައްަލވާ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު ދެން ދަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދެން އަންނަ ދަންފަޅި ެއއްަގިއ ވާހަކަެދއްކުމަށް ފުރުޞަތު ެއރުވެމުންދާނެ. އެހެންކަމުން 

ނޑު  ން. ދެން މަޖިލީހުގެ މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުޮކޅެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވަ 9:މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

 ޖަހާއިރު.  8މަސައްކަތް ކުިރއަށްދާނީ މެންދުރު ފަހު 

 

 ]އަށް  98::8އިްނ  9::82ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

` ހުސްަވގުތުޮކޅަށްފަހު ޖަލްސާ ކުރިއަްށ ގެންދަން ިމ ފަށަނީ. ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިާޔޟު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  2989/7ށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ރަޝީދު ހު

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްާލޙުގެނައުމުގެ ބިުލގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. ައޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި 

 މަދަށް، ވާހަކަފުޅު ކުިރައށް ގެންދެވުމަށް. މުޙައް އިންރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަމަތިވެރި ާދއިއަރުވަނީ 

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ

ނޑައިލާ ގަީޑގަިއ، އެ ގަޑިޖެހިގެްނ  ނޑުމެްނ މެންދުރު މެނދުކަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑާލިއިުރ އަޅުަގނޑު ދަ  ނުޑގެ މަގުސަދަކަށް އޮތީ ޢިއްޒަތްެތިރ އަޅުަގނޑު މެނދުކަ އްކަމުންގެންދިަޔ ވާހަކަިއަގއި އަުޅގަ

 ،މަޝްހޫރު ވާހަަކ އެއް މޮހޮނަން ޮއޑި ދިން ާވހަކަ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭގައި ވަރަށް 

ނުޑ ޔަޤީންކުރަން،އައް އި ކަްއޗަށް ހަދާފަ ޤަތުގައި އެއަްށވުރެޙަޤީ މޮހޮނަން އޮޑި ދިން ވާހަކަ. ަސވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ
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ނޑުމެން ލާމަރުކަޒީލާމަރުަކީޒ ޤާނޫނަކީ.  އޮތް ެއއްެޗއް ހެން ބުނާީތވެ. ކޮށްފި ޤާނޫނުައސާސީަގއި އެއަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ކަީށގަިއ ހިފައި އާދަެވފައި މި ވަނީ ާރއްޖެތެރޭެގ  އެހެންނަމަވެސް ޒަމާުނއްސުެރ، ކުީރއްސުރެ އަުޅގަ

ބި މީހުންގެ ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން މާލެ އިން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ބަލަހައްޓައި، ބުނިކަމެްއ، ބުނި ރަށްރަށުގައި ތި

ވަރަކަށް، ބުނި ގޮތަކަށް ކުުރމުގެ ސިާޔސަތެއް. އެކަުމގެ ސަގާފަތެއް. އެހެންވީާމ، ކޮްނމެވެސް ގޮތަކުން ޤާނޫނުެގ 

ނޑުމެން ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ދެން އެންމެ ބޮޑު ކަމަީކ އެތެރެއަށް ކޮންމެވެސް ތަނަަކށް ވައްަދއިގެން މިކަން އަުޅގަ

ނުޑގެ ިމއަދުގެ މުޅި ވާހަކަ ބިނާވެަފއި މި އޮތީ އެންމެ މަފްހޫމެއްގެ  އަޅުަގނޑު ކުރިންވެސް ދެންެނވި ފަދައިން، އަުޅގަ

ެކއް ހަދައިނުދީ މައްޗަށް. ެއއީ ކިހިނެއް ހެްއޔޭ ކަންކަން ހަވާލުކުރިަޔސް، ކުރާށޭ ބުންޏަސް އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްތަ

ކުރާނީ. އާދެ! އެްއވެސް ަވރަކަށް މި މީހުންނަކަށް ފައިސާގެ މިނިވަންކަމެްއ، ނުވަަތ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ކަންތައް 

ލާމަރުކަޒީ އެއް ނުކުެރވޭ. ެއަކން ޑީސެންޓަލައިޒްނުކޮށް ފަިއސާ ލިބޭނެ ގޮތެއ ނުހަދާ. ލިބޭ ފައިސާ އެއް ެވއްޖެްއާޔ 

މިޮކޅަށް ގެނެއްަސ، ދެން ފެންނަ ވަރަކަށް ފެންނަ ގޮަތކުން ފެންނަ ވަރަކަށް ދީހަދައިގެްނ  ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ުނވަތަ

ކިހިނެންހޭ މިކަން ކުރާނީ. ތަފާތުތަކުގެ ެއއް މިސާލެއް އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާނަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! 

އްޖެތެރޭގައި އަނެްއާކވެސް އަދި މާލޭގަިއ ެވސް އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތުލިބިގެްނ ދާ ގޮތުަގއި ވެއްެޖއްޔާ ިމހާރު ރާ

ގެސްޓުހައުްސ ހެދުމުގެ ކަްނތައްތަކެްއ ފެށިގެން ކުރިއަްށ އެބަ ދޭ. އާދެ! ައޅުަގނަޑށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ީމ 

ުމގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަށްރަށުަގިއ ވަޒީފާ ާއއި އަދި މި ރަށްރަށުގައި އާމްދަނީ އޮންނާނެ ވަސީލަތްތައް ތަަނވަސްވު

އަހަރަށް  59އަހަރަށް،  49އަހަރަށް،  9:ކަމަކަށް ވެގެންދާނެ. އެހެންަނމަވެސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާޯތ ރިސޯޓުތައް 

އަަހރަށް ވެސް ނުދޭނެ ކަމެއް. މި ހިސާބަށް ދެވޭއިރުަގއި ރާްއޖެތެރޭގައި ގެސްޓުަހއުސްތައް  99ފަހަރެއްގައި ނޭނގެ 

އަހަރު.  89ޓުކުރުމަށް ބޭުރގެ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަަދއްަކއިގެން ކުިރޔަސް މި ލިބެނީ ތަރައްޤީކޮށް ހެދުމަށް ޓަކައި ިއންވެސް

އަަހރު ކަމަށް ވެސް. މީ މީގެ ތަފާތަކީ. ކިހިނެތްތޯ ލާރި ހުރި މީހަކު ރަށެއްގައި ބޮޑު  82ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ 

ހަމަ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެިރ  އަހަރަށް، ބާރަ އަހަރަށް. މިހިރީ. މީ މިސާލެއް 89އިންވެސްޓުމަންެޓއް ކުރާނީ 

މަނިކުފާނު ކަހަލަ ކަމުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި، މި ކަންކަން ވިސްނޭ މީހުން، މިހިރަ ކަންކަން. މި ޓްރެންޑު 

އިޞްލާޙުކޮްށގެން ނޫނިއްޔާ ާރއްޖެތެރެ އަށް ހެޔޮ ބަދަލުގެނައުމުގެ ހެޔޮ ވިސްނުުމގަިއ، ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ތެުދވެގެްނ 

 ރަނގަޅެއް ނުވާނެ. ނޫނީ މި ކަންކަން 

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައާ ުގޅޭ ގޮތުން މަތިވެރި ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތިރ 

ނޑު ާތއީދުުކރަން. އަޅުގަ ނޑު ދެކޭ ގޮުތަގއި އެ މަނިކުފާނު އެ ދެއްކެީވ މެންބަރު އެ ދެއްކެވި ގިނަ ާވހަކަތަކަށް އަުޅގަ

ޑީ.އާރު.ޕީެގ ޔޮވަޅުތަކަށް ވަރަށް މުނާސަބު ވާހަކަތަކެއް. އަދި އޭެގއިތުރުން ގެސްޓުހައުްސެގ ތެ، ވަރަށް މުހިއްމު
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ނގޭީނ އެޙަީޤޤަތުގައި ެތޔޮވަޅުަތއް ކަން އެނގުނީތީ އަުޅަގނޑު ވަރަށް އުފާކުރަން. ވިސްުނންހުރިތާއީދު ހުރި ވިސްނުން 

 ގިނަކަށް. ތެޔޮވަެޅއް ނޭނގޭެނ ތެލު ކަންތައްތަކާ ގިނަ.ޕީ ކަހަލަ ޒިންމާދާރު ޕާޓީތައާއި ީޑ.އާރު ހަމަ ބޮޑަށް އެމް.ޑީ.ޕީ

ަހއުސްތަުކގެ ވިޔަފާރި އަށް ބަލާއިރު އަޅުަގނޑުމެން ިދވެހިރައްޭޖެގ ތްތަކަކަށް. ަދންނަވަންތޯ ގެސްޓުއިން ުއޅޭ ފަރާ

ނުޑގެ އަޚް ޮބޑު އެްއޗެްއގެ ގޮުތަގއި ހަދާނަން. ގުރަށްތަކުގެ ބިންތަކަކީ އަ  މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ،އަޅުގަ

ނޑުމެން ފިުލވައި މެންބަރު އެ ކަންބޮުޑވި ކަ ވެްސ ގޭަގއި އިތުރަށް އިންނަ ެދ  ދުވަހަށްމުރުލާނަން. އުންޮބޑުވުން އަުޅގަ

ެއއްކޮްށ ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙުގެންނާނަން. އެއާމެން ހަުއސް ހަދައިގެން އުޅޭ ވަރަށް ައޅުަގނޑުކޮޓަރީަގއި ގެސްޓު

ތަާކ ުގޅޭ ސިލުހޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ކައުންރާއްޖޭގެ ކޮންމެ މީހަކީ ެވްސ ޑޮލަރު ގެންގުޭޅ މީހަކަށް ެއބަ ވާންޖެ

ނޑު ބޮޑަށް އަިލއަުޅވާލަން ބޭނުންވަނީ. ދިވެހި ޖެ މިއަުދ ާރއްގޮތުން ެއ މަނިކުފާނު ދެއްެކވި ވާހަކަތަކަށް އަުޅގަ

ޖެހޭ. އެއީ މަނިކުފާނަީކ ވާހަކަ ވަރަށް ޮބޑަށް ައުޑއަހަން ޚާއްޞަކޮްށ މަނިކުފާނު މި ،އަށް ާދއިރުއިންތިޚާބަކާ ހަމަ

ނެްއާކ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިުރ. އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރު މަޤާމެއްަގއި ހުރި ބޭފުޅެއް. އަ

ދެން މަނިކުފާނުގެ  ސައްކަުތގައި ވަރަށް ހަމަ ސަޕޯޓު،ތަުކގައި ައޅުަގނޑުމެން މި މަ މަނިކުފާނަކީ ގިނަ ވަގުތު

ކަްނ ސް އެކަހަަލ އެްއޗެހީެގ ހިތްބަރުއެްއޗެއް ބުނެިލޔަކަ ތަކަށް ދެން ގޯްސކޮށް ދާ ދުަވސްދުވަހުމަސައްކަތް

އިދާރީ ާދއިރާތައް  ނޫނަށް ދިެވހިރާއްޖޭގެތަުކގެ ޤާދަންނަވަންތޯ ލޯކަލް ަކއުންސިލު ބާއްަވއިގެެނއް ވަކި ުނވާނެ. މީގައި

ހިތަދޫ ދެކުނު  ،.ޕީެގ އެހެްނ މެންބަރެއްޅުަގނޑު ފާހަަގުކރަން ހަމަ ޑީ.އާރުގުމުގެ ޤާނޫނަށް އަގޮތުން ހިން ލާމަރުކަޒީ 

 ނޑު ދެކޭހުރި. އަުޅގަ ވަރަށް ގިަނުގނަ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އެބަ ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފުދާއިރާގެ ޢިއް 

ެއކަމަށް ައޅަންޖެހޭ  ،ކޮށްތައް މުޠާިލޢާބެހޭ ކޮމިީޓން މި އިޞްލާޙު ޤައުމީ ސަލާމަތާ، އަީއ ަވގުތު ގޮތުަގއި މި

ނޑު އެބަ  އޮތް ިދވެހިރާއްޭޖެގ ސިޔާސީ ާޕޓީތަކަށާިއ ސިާޔސީ ލީޑަރުންނަށް ޮގވާލުމެްއ  ފިޔަވަޅުަތއް އަޅަން. އަުޅގަ

ނޑުމެ .ގޮވާލަން އިންތިޚާބު  ޚާބާއި ލޯކަލް ކައުންސިލުތަުކގެްނގެ ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ އިންތިއެ ޮގވާލުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު އެންމެ ބޮޑަށް ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ އެއްކޮށް ހިރާއްޖޭަގއި އެްއކޮށް ބާއްަވންޖެހެ އޭދިވެ  ،. އަޅުގަ

ވަރަކަށް މަދު ބައި  ގޮވާިލޔަސް އަުޑިއވޭނެކިތަންމެ ވަރަކަށް  ވެސް ބާްއަވން. އެހެންނަމަވެސް ހުރިހާ އެއްޗެއް

ތޯ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ލާފައި މި ޮގވާލީ. ދަންނަަވންބަަހއި ބަޔަށް ކޮށްލާފައި ގޮވާލަން ެވގެްނ މި ދެ

ކުރަންޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރުން ބަދަލުވާ އެްއޗަކަށް ަބދަލުައހަ 5އަހަރުން  5ތަކަކީ އިޞްލާޙުގެންނަންޖެހޭ ކައުްނސިލު

ރާއްޖޭެގ  މި އިންފްލޭޝަނާއި ރާއްޭޖގެ މި ޮކޅު، އަހަރު ެދކޮޅު ވިހާ ުއސޫލަކުން އިންތިާޚބު ބާއްަވއިގެންެއއްގެ ދެ ނޭވާ

އިޤްތިޞާދު ސަލާމަތެއް ނުކުެރވޭނެ. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ިމކަން އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. 

ނ ،އެމް.އެމް.ޭއގެ ަގވަރުނަރު ނަޖީބަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް މިކަން  ފަޒީލުއްކޯފުޅު ގެ ކޮމަސީޙު، ޑުގެ އަޚް ައޅުގަ

ރައްޔިތުންެގ  ހޯދައިރުޝާދު މި ކަންކަމުގައި ބޭފުޅުން ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުންގެ ލަފަޔާއި އި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެ

ނޑުމެަކއުންސިލުތަްއ . އަނެއްާކ ލޯކަލް ކީ މިއީޖިލީހުން ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙުގެންނަންވީ ވަގުތަ މަ ން އެބަ ޖެޭހ އަުޅގަ
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ކައުންސިލަރުންނެއް ބޭނުމެއް ރާއްޖޭެގ ރަށްރަށުގައި ފަސްހަ، ދިހަ ކުރަން. ވިސްނުންތެރިކަމާ އެްއކޮށް ެއކަމަށް ޓެކުލް

ނޑު ނައަކީ . މާއިބުންނަށްށް. އިންތިޚާބުކުރާ ކަތީބުންގެ ނަކުރާ ކަތީުބންނަމެން ބަދަލުުކރަންވީ އިންތިޚާބުނުވޭ. އަުޅގަ

މީހުން އިންތުޚާބުކޮށްގެްނ ކުރަންވީ. ޭއގެ ބޭުރން އި ަކުއންސިލުގެ ނައިުބ ރައީަސކޭ އިންތިޚާބުގެ ރަީއސަކާ ކައުންސިލު 

ންމާދާރު މަސައްކަެތއް އުެފއްދުން ފިޔަވަިއ އެހެން ކަެމއް ނުކުެރވޭ. ޒިފިތުނަ، ެނގުްނ ފިޔަަވއިއިތުބާރު ނެތްކަމުެގ ވޯޓު

 އެއް ނުގެެނވޭނެ މި  ކުރާށް އަރަނި ދައުލަތެްއގެ ގޮުތަގއި ވިދިވެހިރާއްޖެ އިޤްތިޞާދުކޮމަތި. ރޯލް އެހާ ޕޭ ނުކުރެވޭ.

ނުޑ މިިއްޞލާޙުގެނެސްގެން ނޫިނއްޔާ.  ޤާނޫނުތަކަށް މިގޮތަށް އަދު ޮގވާލަން ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ިމކަން ކުރަން އަުޅގަ

މަޖިލީހަށް މިއަުދ  . ެއއީ އެ މަނިކުފާނު އެކަނިއަޚް ުމޖުތާޒަށްޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަލް

ނޑު މި ފާހަަގކުރީޕީ.ޕީ.އެމު  ކަމަށްސަމާލުއެ މަނިކުފާނުގެ ާދއިާރގެ ރަްއޔިތުންެގ  ،ން ައއީ. އެހެްނވީމާ، އެކަން އަުޅގަ

ކޮމިީޓގެ  އަދި ޢިްއަޒތްތެރި މާލިއްޔަތު .އޭ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް ދަންނަވަނީ ޓަކައި. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މި

ނޑުމެން ޖުމްލަކޮށް ނާޒިމޭ، ޢިްއޒަތްތެރި އަޚް  .މުޤައްރިރޭ މިހާރު ވިސްނުންަތްއ . ިމ ކަންކަމާ ދޭެތރޭގަިއ އަުޅގަ

ދަނީ ހަމަ ވަރަށް ނުބައި  ނޫނިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖެ މިޖެހޭ. އެހެން ގެންނަން އެބަވިސްނަިއ، އިޞްލާޙު ޤާނޫުނތަކަށް 

ނޑުމެންގެ ރާއްދިމާލަކަށް އަީކ  އެ ޓެކްސްގެ ފައިސާ .ނަގާވެރިން އަތުން ޓެކްސްވިޔަާފރި .ނަގާޖޭަގއ ޓެކްސް. އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަްށ ރާ އެްއޗަކަށް ެވއްޖެ ނަމަ ޤައުމެއް ސަލާމަތެއް ނުކުރެވޭނެ. ކުއި ހޭދަބޭކާރު ގޮުތގަ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ، ެބވި ިއސް ބޭފުުޅންނަށްމަޤާމުތަކުަގއި ތިއް ،ދަންނަވަނީ ރާއްޖޭގެ ވެރިންނަށް އެކު މި އާދޭހާ

ހަަމ ، ވެ ނިމޭއިރު ވާށޭ. ލާމަރުަކޒީ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރަްއވަން ހިންގަލީޑަރުންނަށް. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު އިޞްލާޙު

ވެސް އޭެގ ބާށޭ. ނައިބު ބަަހއްޓާށޭ. އެހެންނަމަބައިތިއް ންކުރާ ަކއުންސިލަރު. އިންތިޚާބުބާއްާވށޭ އިންތިޚާބުކުރާ މަފްހޫމު

މުސާރަ ބައި ދޫކޮށްލާފައި ކައުްނސިލަރަށާއި ނައިބަށް އެބައި ދޫކޮށްލާށޭ. އެބޭރަށް ދެން މީހުން ބޭނުންނުވަންޏާ 

 :މީހުންނަށް ކޮންމެހެން  އެބޮެޑއް ނުވާނެ. ހަމަެއއާެއއްކޮށް  ބުރަ ެއއް ިދވެހި ދައުލަުތގެ ބަޖެޓަކަށްބޮޑުކުރިޔަސް 

 ހުރިހާ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އަދި ސަރުކާރު މި ނުޖެހޭ.މީހުންގެ ޓާމް ކުޑަވާކަށް  ަކށް އެގޮތަ ބާއްވާއިންތިޚާބު އަހަރު 

މެދަކަށް ކޮންމެހެން ރަށްރަށުގައި ތިބޭ އަހަރުގެ ޓާމުތަކަށް. އެހެންވީމާ، ދޭތެރެ 5ނަނީ އޮން އެްއޗެއް މި

ވެ އަހަރު  :ޅުަގނޑު ަހމަ އެދެން މި ނުޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަ މާ ނިަކމެތި ބަޔަކަށް ހަދާކަށް ކައުންސިލަރުންނަކީ

ގޮތަށް ހެދުމަކީ އެއީ ޒިންމާދާރުކަެމއް ނޫން. ގެއްލުންވާ އީ މިހާރު ތިބި ބައެއްގެ މަޤާމަށް އެ ،ދެން މި ފެށޭ ،ނިމުނީމަ

ަތކުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު . އަދި ަކއުންސިލުލައްވާށޭއަހަރަށް ދަމައި  5ދެން ބަޔަކު އިންތިޚާބުކުާރިއރު އެ 

މުސާރަ ބޮޑުކޮްށ ވެްސ  ކުރައްަވއި، މަދުކޮށްފައި އެ މަދުާވ މީހުންނަށް މަދު މީހުން ހޮވާއިރު ެއ މީހުންނަށްދުމަ

 މަުކ މިހާރު މިދާ ގޮތަށް ދަންޏާަދއުލަތުގެ ބަޖެޓަަކށް ލޮޅުމެއް ނާންނާނެ. އެކަޑުމެންނަށް ނިންމިދާނެ. އޭރަކުން އަޅުަގނ

ކުިރއެރުމެއް މަސަްއކަެތއް އަންނަނީކީ ނޫން. ޤައުުމެގ ތަރައްޤީ އާިއ ހުރި ެއއް އަންނަނީީކ ނޫން. ފައިދާ އެފިޝެންސީ

ެއއީ  .ބޭުފޅުން އަުޑައއްސަވަންތޯ ވާހަތަްއ ތި ވާހަކަަތއް މިހެން ދެއްކީމާ މި މި ރައީސް. ލިބެނީކީ ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި 
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އެއީ  .އްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކުރަނީ ކީއްތޯރަ ،ވާހަކަތައް ދެއްކީމާ މި ޚިޔާލުތަްއ އުފެއްދީމާ އަޅުަގނުޑގެ ސުވާަލކީ. މި

ނުދަްއކާނަން ދެން  މި ވާހަަކ އެއް ތަނަކަށް ވަންޏާ  އޮްނނައަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ. ދެން މި ހުސް ވާހަކަ ދައްކަން 

ނޑު ދައްކާތާ ވެސް އެއް. މިހާރު ތަކުރާރުކޮށް  މިއީ ވަރަށް ސީރިއަސް ވާހަކަ .އަންނަ ދުވަހަކުން  މި ވާހަކަ އަޅުގަ

ނޑު މިއަޅަީނކީ ނޫން. އެހެންވީއަހަރެއް ވަނީ. އެކަަމކު ޢަމަލީ ގޮތުން ފިޔަަވޅު ދަންނަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  މާ، އަުޅގަ

ން ޒިންމާދާރުކަމާ ެއުކ ގަިއ ހުރި ަކންކަތެއް ނުކުެރވޭނެ، ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓު ރާްއޖެ ސަލާމަ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުްނ މި

ނަޑއަަޅއިގެން ނޫނިްއޔާ ތުން ިސވިލް ކުރުމުގެ ގޮބަަޔކު ވެސް އިޤްތިޞާދު ސަލާމަތްދުވެސް ކޮންމެ . ދެން އަބަކަ

ނަޑއި ނޑަްނީވކީ. ޒިންމާދާރުކަމާދަްއކަނީ. އެ ާލ ވާހަކަ ސަރވިސް މީހުން ކަ އެކު ިމ  މީހުން އެގޮަތކަށް ނޫނޭ ކަ

ނޑު ފާހަ އެބަ ގޮތްތައް ފައިސާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހޯދޭނެ ގަކޮށްލަން ބޭނުްނވޭ އޮތް. ދެން ހަމައެާއއެކު އަުޅގަ

ނޑު މިއަދު ޢިއްޒަތް ްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ވާަހކަ މި ދައްކަނީ ވަރަށް އުފާލާ އެްއކޮށް އަުޅަގނޑު ރަތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ކަމަށް މިކަން ގެންނަން ބޭނުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ެވސް ވަރަށް ބޮޑު ރޯންެގްއ ސަމާލު

އެއް. އެީއ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ވާހަކަ މިީއ ވަރަށް ސީރިައސް ވާަހކަ އޮތް. މި އެބައަޅުަގނޑުމެންނަށް ހެދިފައި 

ަގނަޑކީ އަޅު ލިެޔގެން. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ޖަދުވަލްގައި އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މިތިބީ އަތޮޅުތަކެއް އިދާރީ ދާއިރާތަކެއް

ނޑު މިވެސް. މަ ހުރެޭހލާ، ވެސް ކުާރ މީހެއް. ނިދީގައިވަރަށް ގިނައިން ދިރާސާ  ނިކުފާނުގެ ސަމާލުކަމަށް އަޅުގަ

ބޭފުޅާ  ުދރަތީ އަތޮޅު އެބަ އުފެދޭ. އެ އަތޮޅު އަޅުަގނޑު ތި ވަނަ ގު 28ތުރުްނ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ގެންނަނީ ތުރާކުނުގެ އު

ނުޑގެ ހުރި މަޢުލޫމާތަކުގެ އަީލގައަށް ދައްކަފާނަ ޮބޑު ރެ ަބއިކުޅަ އެއްަބޔަށް ވު ދިއްޮޕޅުގެ ދެވަން. އެއީ އިހަން، އަުޅގަ

ނުގެ އުތުަރްށ އެހެންނަމަވެސް ތުރާކު އްޖޭގެ ކޮންޓިނެންޓަލް ޝެލްފަށް ލައްވާނެ އަތޮެޅއް.އެ އަތޮަޅކީ ދިވެހިރާ .އަތޮޅެއް

 އޮތް މަލިކަކީ ެވސް އިންިޑޔާގެ ތަނަކަށް ވެފައި އޮތީ. އަޅުަގނޑު ިދވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި މި

ސަތަށް ވެސް މި ގޮވާލަނީ، ިދވެހިރާއްޭޖަގިއ އަދި މަޖިލީހުގެ ރިޔާ ،ށް ވެސް މި ގޮވާލަނީދިވެހި ސަުރކާރަ ،ދަންނަވަނީ

ނޑުމެން ކްލޭމު ދުރަތީ އަތޮެޅއް ލިޭބއިރު އެއިތުރު ގު ގޮތުން ވެފައި އޮތް ން. މިހާރު ޤާނޫނުތައް ތަރުތީބުކުރަތަން އަުޅގަ

ތަނަށް ވެރިެވގަތުމުެގ ޖާގަ ވެްސ  ން ބަޔަކު ައއިސް އެއޮތް. ެއހެ ޖާގަ ވެސް އެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކްލޭމުކުރުުމގެ

އަހަރު ފަހުން  85، 89މީގެ  ދުރަތީ އަތޮޅެއްބަިއކުޅަ ެއއްަބއި ވަުރގެ ގު އޮތް. އެހެްނވީމާ، އިަހަވންދިއްޕޮޅުގެ ދެ އެބަ

ނޑަށް ފެން ތަނުަގއި  ނގޭނެ އެއެ އެބަ ޮއތް. މިހާރު އުތުރުގެ މަްސވެިރންނަށްމައްޗަށް އަރާނެ ކަމުގެ ަޔޤީންކަން އަުޅގަ

ނޑު މި ދައްކާ ވާހަކަ  ކަން. އުނގުުލގައި ހުރެ ބަލައިލީމަ އެމަސް ތިލަވެ، މަސްބާނާ އިެގ ތަން ފެންނާނެ. ދެން އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭ  ެއއީވާހަކަ މި ދެއްކީ.  އެކަން ކުރައްވާ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ބޭފުޅާ ދޮގު ބަލަން ތި ތެދު  އަުޅގަ

ށް ލިބޭ މުއްަސނދިކަމެއް ހޯދަން، ގުދުރަތީ ހަށް ދިވެހިރާއްޖެ އައެުކ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ރިކަމާގޮތުަގއި އަމާނާތްތެ

މެންބަރު ކުރުަމކީ ޤާނޫނުއަާސސީގެ ދަށުން އަޅުަގނޑު ައދި ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މުއްސަނދިކަމެއް ހޯދަން މަސައްކަތް

ނޑު ތުގައި ވިޔަްސ މުޅި ޤައުމީ މަޞްަލޙަ ތަނަްށ  އެއް. ދެން މިކަްނ ނުކޮށް ތިއްާބ އެ ކަދަްއކަންޖެހޭ ވާހައަުޅގަ
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މި ކަންކަމަކީ ވަރަްށ ، . އެހެންވީމާ ަޗިއނާ މީހުން އެރީމަކާ ނޫން އެ ވާަހކަދައްކާނީ އަދި ،އިންޑިޔާ މީހުން

ރާެނ އިތުރު ލާމަރުކަޒީ ކުކަމެއް މިއީ. މު ޒީ ޤާނޫނާއި ލާމަރުކަޒީ މަފްހޫމުގައި ވަރަށް މުހިއްކަެމއް. ލާމަރުކަސީރިއަސް

ނޑުމެންނަށް އިރާދަކުެރްއިވއް ،ތަނެއް ނޑު ދެން ބޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަ އެބަ ލިޔާ އިތުރު އަޮތޅެއް އަުޅގަ

އުޅޭ ސަބަބަށް. ބަޖެޓު ޑެފިޝެންސީ ނުވަތަ ބަޖެޓު  ގެން މިންނުހިލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު، އަލިއަުޅވާލަން ބޭނުން

ވެަފއިާވ އްޤީޖެހޭ. ކާކު ބުނެެގންތޯ ރާއްޖެ ތެރަ ނީ ީކްއވެގެންތޯ ބަލަން އެބައުޅެ ލިިބގެން މިނިކަމެތިވެގެްނ، ފައިސާ ނު

ބަެއއް ފަރާތްތަުކން ބުނަމުންދޭ އެއީ ރައީްސ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓަްށ، ކުދިޮކށް ތަރައްޤީވާ ަޤއުމުގެ ލިސްުޓން ގެނައީ. 

ނޑަށް ކަން ހިނަގއިތަރައްީޤ ައއިްސގެން ައއި ކަމެކޭ. މިމައުމޫނުގެ ޒަޢާމަތުަގއި ާރއްޖެ އަށް  މިހާުރ ދިަޔ ގޮތް އަުޅގަ

ނޑަްށ ކިަޔއިދީފި.  އިލްޔާސް އިބްރާހީމާ  85ދަންނަމުނޫންތޯ އަރުމާޒު ޔޮޓު. ވަރަށް އަރިސް ބޭފުޅެްއ މިއަދު ައުޅގަ

ފަހަރު  ަބނީ. އަހަރަކު ެއއް ގެފާނު ޯއޑަރު ދިން ޔޮަޓށް ވުރެ ައވަހަށް ެއ ޔޮޓު އިެގ ރަސްމިލިއަން ޑޮލަރު. ބުރޫނާ 

ން ގަިއ އަޅާފައި އޮންނަނީ. ދެިމލިއަން ޑޮލަރަށް ފައްތިޔަލު  :ކުރަނީކީ ނޫން. ެއައރޓެކްސީ ެއއް ލިބޭނެ ދަތުރެއް 

ކު ކުރާ މީހަށް ހިލޭ އެހީ ދޭކަށްނުޖެހޭކަން. އެއީ ވެިރކަންނގޭނެ ނޫންތޯ މި ޤައުމަ ދުނިޔޭގެ އެންމެންނަށް ވެްސ އެ

އެްއ  ނަރުދަމާދެކޮޅު ފެނަށްޖެހޭ ރަށްތައް މި ރާއްޖޭގައި ެއހާ ބައިވަރު.  ހަރުން ޑޮލަރު. އަމިލިއަ 85އަރައިލާ ޔޮޓަށް 

ނުޑ އެދެްނ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ މުޤއްރިރަށް ތީމުގޭެގ އެންމެހަިއ ޮއޑިުޓ ، ނެތް. ބޯފެނެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު އެދެކޮށްކޮމިީޓގަިއ ފައިލް ގެތައް މަނިކުފާނުރިޕޯޓު މިލިޔަން  85އެކަން ަބއްލަވަން. މި  ންފަިއ ނުބާްއވަން. އަުޅގަ

ރުދަމާތޯ ނަރަށުގެ ން ޑޮލަރުން ކިތައް މިލިއަ 85ކިހިެންއ ހޯދި އެއްޗެއްތޯ ބަލަންޖެހޭ. މިއީ  ޑޮލަރުގެ ޔޮޓު

 ނީ. ެއހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖެ ވަރަށް ބޮޑު ރޯންގެއްގެ ތެރެއަށް ލައިގެން ބަޔަކު މީހުން މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޅޭ

ހާލަތުން އޮތް  މިމިހާރު ނުދާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާ، ިދވެހިރާއްެޖ މިހެން ހަދައިގެން ަކމަކު ޅެނީ.އު

ކުރެވޭނީ  އަޅުަގނުޑމެން އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ސަލާމަތް ހާލަތުންއޮތް  ޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖެ މި އެބަ ސަލާމަތްކުރަން

ނޑުމެން ިއންތިޤާ ނޑުގެ މަްއސަލަ އެއް ނެތޭ ލީ އެރޭންޖުމަގޮްސގެން. އަުޅގަ އިންތިޤާީލ ންޓަކަށް ގޮްސގެން. އަުޅގަ

ކުފާނަކީ ވަރަށް ސްމާޓު ބޭފުޅެްއ. މަނި އީސަކަށް މަނިކުފާނު އިްނނެވިޔަސް. އެީއ މަނިކުފާނަީކ ވަރަށް ސްމާޓުރަ

އެްއަގއި  އެހެން ޕާޓީ މާ، އަދި ވާަދވެރިވާނީ ވަރަށް ސްާމޓުކޮށް. އެހެންވީމަނިކުފާނު ކަންތަްއތައް ކުރައް ބޭފުޅެއް. 

ނުޑ  ހުއްޓަސް މީހަކު ސްމާޓިއްާޔ ސްމާޓޭ ބުނުމަކީ އެއީ އަދި ގޯހެއް ނޫން ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު މިއަދު އުފާކުރަނީ ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ އެބަ ބޭފުޅުން  އުޅޭ ވާހަަކ ތި ދަންނަވާލަން މި އަުޑއަހަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ކުރީ ންދެވޭތީ. ދެން ައޅުަގނޑުެމން މިއަދު މި އިޢުލާން އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ހޯަދއިކޯެޗއްކަ މިއީތެޔޮވަޅުަތއް ވެސް 

އޮތް ވާހަކަ. ދެން މިހާރު ވެރިކަމުގަިއ ތުރާކުނު ބޭރުން ، ދިވެހިރާއްޖެ ޤުދުރަތީ ގޮތުން އިތުރު އަތޮެޅއް އުނގުލު ބޭުރން

ނުކުރަންޏާމ ބޭފުޅުން  ތަން ހޯދަންވީ. ދެން ތިކުރަންވީ. އެތިބޭފުޅުން ގޮސް އެތަން ކްލޭމް ދެން  .ތި ތިއްބެވި ބާޣީން

ނޑުމެން އުޅޭނީ. ދެން މިީއ ވަރަްށ ީސރިއަސް ވާހަކަ މަށް އަިއއްސައަޅުަގނޑުމެން ވެރިކަ މިީއ އެއް.  އެކަމާ އަުޅގަ
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ނޑުސީދާ މެޝަމެންޓު  ޖޯކެއް ނޫން އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ދީފާނަން  ތި  އަޅާފައި އެތަން އޮތް ަތން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އޭ.  ގެްނނަންވީ ަވގުތަީކ މިއީނޫނަށް އިޞްލާޙުކުރަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ލާމަުރކަޒީ ޤާބޭފުޅުންނަށް މި އިލްތިމާސް

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ލާމަރުކަޒީ ާޤނޫނަށް އިޞްލާޙުގެންނަންވީ ވަގުަތކީ މިއީ އޭ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ،ވެފަިއވާނަށް އިޞްލާުޙގެނެސް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކައުްނސިލުތަކަކީ އެމްޕަވަރއިޞްލާޙުގެނެްސ، ލޯކަލް ކަުއންސިލުގެ ޤާނޫ

މީހުންނަކީ ދާނެ  ތަަކކަށް އެަބ ހަދަންޖެހޭ. އެނަމަ އެމްޕަވަރވެަފިއވާ ކައުންސިލު އިނގިރޭިސ ބަހުން ދަންނަވަނީ

ކަްތކުރާނެ ގޮތް ެތރޭގައި މަަސއް ގެމީހުންނަކީ ސަރުކާުރގެ ނިޒާމު  އެ  ،ކުރާނެ ަމސައްކަތް ނެތިފައި  ،ނެތިފައިމިސްރާބު

ނޑުމެން އެބަ ނޯންނާނެ.ބަޔަކަށް ހަދައިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަލާމަތެއް ނެތިފައި ތިބޭ  ޖެހޭ  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 އިބު ރައީސެއް. އެ ދެއަދަދު މަދުކުރަން. ކައުންސިލުތަކުގައި ތިބެްނވީ ރައީަސކާިއ ނަ ތަުކގެ މެންބަރުންގެ ކައުންސިލު

ކުރަންޖެހޭ. އޭރަކުން ބަޖެޓަށް އެްއވެސް ވަރަކަށް ބަރުކަމެއް ނާންނާނެ. އެީއ ންގެ މުސާރަ މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑުމީހު

ން ެގއްލިދާ ންގެ މަޤާމުަތއް ދިަޔއިމަ އޭގެތިބޭ މީހު ތަުކގަިއ މިކާރު ގޮތުަގއި މިހާރު ަކއުންސިލުބޭ ފަސްހަ، ދިހަ މީހުން

 .ބުނާ ޑިމޮކްރަސީއަކީ ރައްޔިުތން ބަސް ންވެގެން އަިއ ޑިމޮކްރަސީއެްއޗެއް ނޯންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނު

ބާބު  ކްރަސީ އަކީ ާޤނޫނުއަސާސީަގއި ެއއްކުރާ މީހުން ތިބޭ ޑިމޮކްރަސީ. އެްއވެސް ހާލެްއގައި މި ޑިމޮތިޚާބުއިން

ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި  މެއްބާެބއް ލާފައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ުބރަ ލު ސިންގާބޮޑު، ލާފައި

ސް ޔާމީން ވެ މި ދައްކަނީ. މަނިކުފާނުގެ ފްރެންޑު، އިޤްތިޞާދީ ވާހަކަ އެންމެން ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު މި

 ބޭފުޅާ  ދެްއވާ. ތިބޭފުޅާ ޖަވާބުހޯދައި އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި އުފައްދާ ސުވާލަށް ތިވަަޑއިގަންަނވަނީ އިޤްތިޞާދު. 

ނޑު މި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަުތގަިއ މިހާރު ތި .ތު ކޮމިީޓގެ ިޢއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރުއަކީ މާލިްއޔަ  އިންނެވީ. އަުޅގަ

އާއި ދިވެހި ރައްޔިތުްނެގ  މޯލްޑިވްސްޕްރޮގްރެިސވް ޕާޓީ އޮފް އާއި  ޕާޓީ ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރަޓިކުދަންނަވަނީ 

ލާމަރުކަީޒ ޤާނޫނަށް  އިއިންިތޚާބާ ޭޖގެ ލޯކަލް ކައުންސިުލގެހިރާއްކަްއެޗއް ިކޔާފައި ިދވެޕާޓީތަްއ އެ  މި، ޕާޓީ

އަހަރަށް  :ކޮށްފައި މުސާރަ ބޮޑުކުރިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅޭ. . އަދަދުތައް މަދުއަދަދުތަްއ މަދުކުރާށޭ އިޞްލާޙުގެންަނވާށޭ.

 ތިބި ގޯސް މަތީގައިހެދިފައި ކުރިން ބޭފުޅުންނަށް  ފިލް ކަންމަތީގައި ތިއަހަރަށް ބަދަލުކުރާށޭ. ޣާ 5ދަތު އޮންނަ މުއް

ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންެގ އިންތިޚާބުތައް ބާްއވަން ނަހައްދަވާށޭ. ދިވެހި ވެހިާރއްޖޭަގިއ އަހަރު ދެކޮޅުނުތިއްބަވާށޭ. ދި

. މިނޫން ގޮތަކަށް ދިވެހިާރއްޖެ ންތިާޚބު އެްއ ދުވަހަކަްށ ހެދޭނޭތަުކގެ އިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޯލަކލް ކައުންސިލު މަޖިލީހާއި

ނެ. ިދވެިހރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަކީ އަހަުރ ދެކޮޅު ވިހާ އަންހެނެއްހެން އޮންނަ އެްއޗަކަށް ެވއްޖެއްާޔ މަތެއް ނުކުރެވޭސަލާ

ނޑުމެންނަކަށް ނުހިފެހެއްޓޭނެ. އެ މައްޗަށް ދާނެނުދާނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަނެއް ކަމަކު އްޖޭެގ . ދިވެހިރާއަުޅގަ

ައކަށް ރާއްޖެ މުން. އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާްއޖެ އަކީ އަރަނިވަ ގެ ވެލިއު ދާނީ ދަށް. އޭވަުމންރުފިޔާގެ ައގު ދާނީ ދަށް

ޖެހޭ. އަޅުަގނުޑގެ ޕާީޓގެ އެހެްނ  ކުރަން އެބަޕާޓީތަުކގެ ލީޑަރުން މަސައްކަތް އެކު ސިޔާސީ ކަމާހަދަންޏާ ޒިންމާދާރު

ނޑު  ވާތީ މި ބޭނުންފުޅުމެންބަރުން ވެސް ވާހަކަަދއްަކން  ގެ ވާހަކަޮކޅު މި ނިންމާލަނީ. ނިންމާލަމުން ހިާސބުން އަުޅގަ
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ނޑުގެ މަޖިލީހުެގ ރިޔާސަތަށް މި ބޭރުން ރާއްޖޭގައި އިތުރު  ންނަވަނީ އުނގުލު ބޭރުން، ތުރާކުނުދަ ވެސް އަުޅގަ

ޔިތުްނގެ މަިޖލީހަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރަން ރާއްޖޭގެ ަރއްއެަބ އުފަންޭވ. އެ އަތޮޅު ކްލޭމް އަތޮޅެއް 

 ބޭރުން ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް މި ދަންނަވަނީ ތުރާކުނު ބޭރުން، އުނގުލު  އްވާށޭ. އަުޅަގނޑުކުރަ މަސައްކަތް

ބޭ. ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އެބަ ލިއަޮތޅެްއ ބައިުކޅަ އެއްބައި ވަރުގެ  ދެ އިހަވަންދިއްޕޮުޅގެ

 ވަބަރަކާތުހޫ. هللا މަތުވަރުޙް

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: ޔާޟުމުޙައްމަދު ރިދާއިރާގެ މެންބަރު  ދާންދޫ

ފައި މި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާ 2989/97އާދެ! `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

ވިދާޅުވިހެން  ލާއިރު ދެންމެ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އެވަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިޤާނޫނަށް ވިސްނައި

 މިއެްނމެން އެކަތިަގނޑަކަްށވެ،  ،ވިސްނާަވޑަިއގެން މާއްދާތަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީަތުކން  ބަެއއްމުޅި ޤާނޫނުގައި ހުރި 

ނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ގެން ހުރީ ކޮން ދަތިތަކެއްތޯ ވިްސނައި، ވަގުތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ަގއި ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 69މިސާލަކަށް ގެ ޤާނޫނު މި ނޑަށް ފެނޭ. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ 

ނުވަތަ ސަރުކާރަކީ ޣައިރު  ،އިރެއްަގއި އޮންނަ ސަރުާކރު ޤަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެްއވެސް ކައުްނސިލަކުން އެ 

ނަޑއަޅާ ،ނަމަ އަިމއްލަ އަށް ަކނޑަައޅައިފިަކއުންސިލަކުން ޤާނޫނީ ސަރުކާރެއް ކަމަށް  ނަޑއެޅުމެއް ކަ ވަގުތުްނ  އެ ކަ

 ގެ ޒިންމާ ކައުންސިލު  ،ުއުވނީއޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ބަދަލުުކރީމަ ށިގެން ެއ ަކއުންސިލުފެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަެމއް  އެއް އެ ބޭފުޅުންގެ ވިސްުނމާ އެއްގޮތަށް އެ ކަންކަން ކުރުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

. ޤާނޫނުއަސާީސގައި ަހމައެކަނި އެ ދުސްތޫރީ ބާރު ާކއި ަވކި ހަމަތަކާ އެީކގަކި އުއްމީދުތަކަރައްޔިތުން ބަދަލުކުރަނީ ވަ

ނަށް ކުރާ މަންދޫބުން. އަޅުަގނޑުމެންއި ވަނީ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް. އެއީ ރައްިޔތުން އިންތިޚާބުލިބިފަ

ީއ ހަމައެކަނި އެކަން ކުރެވޭނެ އެ މި އޮންނަނީ ވަކި ހާލަތްތަކެއްގެ ތެރޭގަ.  ކުރުުމގެ ފުރުޞަތުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަކި 

ވެްސ ސިފައިންގެ ތެރެއިން މަދު އޮންނަ ގޮތް. ެއއްގޮަތކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތަރަަހއިގެ ތެޭރގައި އެކަން ލިޔެފައިކަމަށް 

ނެ ދައްަކއިގެން ވެރިކަްނ ބަޣާވާތަކުން ބަދަލުކުރެވޭމުގުރުުބރީގެ ބިރު، ފުލުހުންގެ ތެރެއިން މަދު ބަޔަކު ނިކުމެ ،ބަޔަކު

ހެންވީމާ، ރަްއޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފަިއ ހުންނަ ކަމަކަށް ައޅުަގނަޑކަށް ުނފެނޭ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެ

ާދގެ ވަނަ މާއް 66ފެނުން އެބައި މީހުންގެ ނިމުން ނިންމާނެ. އެހެންވީމާ، ތަކަށް ފެންނައެ ކައުންިސލު، ތައް ކައުންސިލު

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮެތއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ގޮަތކީ ވާ މި)ނ(ގައި މި އޮންނަ، ލިެޔވިަފއި  އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނ ވާަހކަދެްއކޭއިުރގައި މި ުސވާލު މުޅި ުޑގެ ުސވާލަކީ ިމއަދު ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާ ގުޅޭ ގޮތުްނ އަުޅގަ

ދިަޔީއ އޭރު ައޑުއުފުލަމުން، ކު ިނކުމެއަށް އެބަ ހުުޅވާލަންޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންެގ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަ ރާއްޖެ

އެބަ  ،ކޮށްފައި ތިބި ކަތީބުންެގ ގޮތުަގއި ތިބި މީހުންޔިތުން ިއންތިޚާބުރަށްރަށުގައި ކަތީބުްނގެ ގޮުތަގއި ތިބި މީހުން ރައް
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ތުްނެގ ދެޮކޅަށް ެއ ައޑު އުފުލަމުންދިޔަ ރައްޔި ތިބެންޖެހޭ. އެ ސުވާުލއުފެދިެގން އަީއ އޭުރ ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމާ

ގަިއ، ޚާއްަޞކޮށް އަޮތޅުތެރޭގައި ަރއްޔިތުން ވޯޓުާލ ފެށީ ރާއްޖެތެރޭތެރެއިން. އެ ސުވާލު ރަްއޔިތުންގެ ތެރޭގައި އުފެދެން

ނަޑއެިޅގެން ރަީއސް މައުޫމންގެ ޒަޢާމަތާ ދެކޮުޅ ބޭފުޅުްނ، ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުލީމާ ފޮށިން ނުފެންނާތީގޮތް ވޯޓު . ކަ

ވޯޓު އެބަ ލިބޭ. ވޯޓުލާ މީހާގެ ހިތުތެރޭގައި ޝަްއކާއި  899ށި ުހޅުވައިާލއިުރގައި ފޮށީަގއި %ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފޮ

ވަހުމް އުފެދިގެންދަނީ. ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ ަކތީބަކު، ނޫނީ އޭނަ މަޤާމުދޭ ކަތީބަކު، އެއީ ަރއްޔިތުްނެގ 

މުޅި ރާއްޖެ އެްއއަަޑކުން ގޮވަމުންދިަޔއީ ތިމަންނާމެން ، އަުޑއުފުލުމާ އެީކގައި ހުންނަ މީހަކަށް ނުވޭ. އެހެންވީމާ

އިންތިޚާބުކުރާ ކަތީބަކު އެބަ ހުންނަންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު އެްއކަލަ ކަތީބުން އެިކއެކި ސިާޔސީ ޕާޓީތަުކެގ 

ގޮތް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް  ދަފްތަރުގައި ތިބެ، މިއަދު އެަކތީބުން އޭރު އެ މަކަރު ހެދި ގޮތް ނުވަތަ އޭރު އެކަން ކުރި 

އެބަ ވިދާޅުވޭ. ތިމަންނާމެން އޭގައި ލަނީ ޑަބަލް ތަޅެކޭ. ލުމަށްފަހު ބާކީ ކަރުދާސްތައް ތިމަންނާމެން ފޮށި 

ބަންދުކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވަިއ، ެއއަށް ލަނީއޭ. ހުރިހާ ނުބައި ކަރުދާސްތައް ތިމަންނާމެން އޭގެން ނަގަނީއޭ. 

. އެ ިވސްނުމާ އެކީަގއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނެއް ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙުކުރަމުން ދިޔައިރުަގއި މި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ބާބު ލިޔެވުނީ ވަރަށް ފަހަކުން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު، ނުވަތަ ލާމަރުކަޒީ މި ބާބު އިދާރީ 

ެއކި ކަްނކޮޅުތަުކަގއި މަޖިލީހުގެ ތެރެއާ ހަަމއަށް ވަީނ  ދާއިރާތަކަށް ބެހިގެްނ ދިޔަ ޮގތް. މި އަުޑއުފުލުން މުޅި ާރްއޖޭގެ

އަިއއްސަ. އެިކއެކި ިސޔާސީ މުހިއްމު ބަހުސްތަކެއް ވަނީ އެކިއެކި ދިމަދިމާލުގައި ކުެރވިފަ. މި ކަންކަން ކުރަމުންދިޔައީ 

ނޑުމެން ިމ މަޖިލީހުގެ އެތެރެ އާއި ބޭރުން. މި ސިޔާީސ ބަހުސް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރަމުން ިދޔައިުރގަ ިއ އަުޅގަ

ސިޔާސީ ބަހުސް ޕޯޑިއަުމގަިއ، މި ތަނުގައި، މި ތަޅުމުގަިއ އުފުލަމުން ދިޔައިރުަގއި ރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުން ދިަޔއީ މި 

މަޖިލީހުގެ ބޭރުގައި ވެސް މި އަޑު އުފުލަމުން. މި ވާހަކަ ެއކަންޏެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމައެކަނި ވެރިކަުމގެ 

އަހަރާ ދޭތެރޭގެ ުޒާވނުން، މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި  28އަހަާރއި  88ަހކަ ެއއް ެވސް ނޫން. އަދި ދައުުރގެ ވާ 2

ލިޔެވުނު އަާސސީ ޙައްޤުތަާކއި މިނިވަންކަމުގެ ބާުބގަިއ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުިރ ގިނަ ކަންތައްތަަކކީ އެީއ 

ެއްއޗެއް ނޫން. މަނިކުފާނަށް  އެްއގޮތަކަްށވެސް އޭރު ެވރިކަމުގަިއ ތިބި ބަަޔކު ބޭނުންވެގެން ލިޔުނު 

ައހަރާ ދޭތެރޭގައި ޒުވާނުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުޞަތުީދގެްނ  28އަހަާރއި  88އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މި މަޖިލީހުގައި 

ދިޔައިރުަގއި މި ތަނުގައި އިްނނެވި އަނީސާ ދެއްެކވި ވާހަކަ. ނުވަތަ މައުމޫނުގެ ފަރާތުން ތިއްބެވި އެހެން ބޭފުޅުން މި 

ގައި ދެްއކި ވާަހކަ. ެއީއ މިއަދު ބަޔަކަށް އޮުޅަވއިލެޭވނެ ވާހަކަ ެއއް ނޫން. އާދެ! ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނުިވ، ތަނު

ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީހާއި ނަދަން ރީޖަނަލް އޮފީހުގެ ގޮތުަގއި ރައްޔިތުން ުނވަތަ އެ ަރށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ 

ޓަކަިއ ތިންހަތަރު ސިޓީ ލިެޔގެން އެކަމެއް ކުރަން އޮންނަ ސިްސޓަމު،  ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް، ފަންސޫރެއް ހޯދުމަށް

އެއީ ަރއްޔިތުން ޤަބޫލުކުާރ ސިސްޓަމެއް ނޫން. ަނމަވެސް ެއކަން ބަދަލުވެ، މިއަދު ރައްޔިތުންނަްށ 

ނޑުވާލުމަށް ޓަކައި ބަޣާވާތުގެ ވެރިކަމުަގއި ތިއް ެބވި ބަޔަކު ޚިދުމަތްދެމުންދާއިރުގައި މިއަދު މި ޤާނޫނުގެ ބާރު ކަ
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ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ އެީއ މިއަދު އެންމެން ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް. އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ެއވިދާުޅވި ފަދައިްނ 

ނޑުމެންނަށް ދިމާވެދާނެ  އަޅުަގނޑުމެން މި ޢިްއޒަތްެތރި މަޖިލީހުގައި މަސަްއކަެތއް ކުާރއިރުަގއި ފަހުން ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  އުނދަގޫތަާކއި އެ ނޫން ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭަގއި ފުންކޮށް އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. އޭރު އަޅުގަ

މީހުން ތިބެގެްނ މުސާރަ، ރަނގަޅު މުސާރަ  2އަުޑއުފުލަމުންދިޔަ ކައުންސިުލގެ ރައީާސއި ނައިބު ަރއީސަީކ އެއީ އެ 

ދާއިމީ ގޮތެްއަގއި ، ދެވޭ، އަދި ދެންތިބޭ މީހުންނަކީ އެބައިމީހުން ބައިވެިރާވ ޖަލްސާއަކަށް ކުޑަ އުޖޫރަ އެއް ދޭ

ތިބެންޖެހެނީ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާ. އެހެންނަމަވެސް ެއހެރީ. އޭރު ސިޔާސީ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި ބަޔަކު ިމގޮތަށް 

ހަދައިގެން މިކަން ކުރީ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މި ކަމުގެ ބުރަ އެބަ އުފުއްލަންޖެހޭ. އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނޑަށް ވެސް ތާއީުދކުރެވޭ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ބަދަލެްއ ގެނެސްގެން ނަމަވެސް ވިދާޅުވި ފަދައި  5ން ހަމަ އަުޅގަ

އަހަރުގެ ދައުެރއް ަކއުންސިލަްށ ދޭން. އެއީ ައޅުަގނޑު ތާއީުދކުރާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އެކަން މިއަދު ކުެރވެނީ ެއއް 

އީ ޤާނޫުނއަސާސީ އިޞްލާުޙކުރުމަކީ ބޮޑު އަޣްލަބިްއޔަތެްއ ސިާޔސީ ޕާޓީއަކަްށ ނޫން. މިއަދު އެ 2ސިޔާސީ ޕާީޓއަކަށް، 

ލިބިގެން ވާ ކަމެއް. އެއީ އެހެންވީމާ، ސިާޔސީ ޕާޓީތަްއ އެކުެވ، އެ ކަަމކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީ 

ނޑުމެން ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ކަމެ  އް ކުާރއިުރގަިއ ހުޅުވާލަިއގެން ކުެރވިދާނެ ކަެމއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ައުޅގަ

ނޑު މި ަދއްކަނީ، ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމުަގއި މި ަމޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ބަދަލުކޮށްފި  ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ވާހަަކ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އޭރު ވާަހކަދެެކވުނީ މި  ޤާނޫނެއް. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެްނ އެ ޤާނޫނު ބަދަލުކުރަމުން ދިޔައިރުަގއި އަުޅގަ

އް ގެނެްއސިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ދިމާެވެގންދާނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނަށް ބަދަލުތަކެ

މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުން އެ ގެނެވުނު ބަދަލާ އެކީގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ސަރުކާރު ވެސް މި އޮތީ ވަރަށް 

ނުޑމެން އަޑުއުފުލަމުން ދިޔައީ ބޮޑަށް ތަޅުއެުޅވިފަ. އޭރު އެ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރަުމން ދިޔަ އިރުަގއި އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ އެތަްއ އަސާސީ ޚިދުމަތެއް ުހއްޓުމަކަށް އަންނާނޭ. އޭރު ޭއގެން ހުއްޓުމަށް އަންނާނެ ކަމަްށ 

މް.ޑީ.ީޕެގ އަޅުަގނޑުމެން ދެއްކި ވާހަކަަތއް މިތާގެ ެއއްެވސް ބަޔަކު ައޑެއްނޭހި. ސިޔާސީ ސަބަބުތަަކށް ޓަކައި އޭރު އެ

ވެރިކަން ހުއްޓުމަށް ަޓކައި ިމތަނުން އެތައް ޤާނޫނެއް ވަީނ ހަދާފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އޭގެން އެންމެ ފަހުން އެ 

ވޯޓާ އެީކގައި ސުޕްރީްމ ކޯޓުގެ ުޙކުމަކާ ެއކީަގއި،  9:ޤާނޫނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤުނުކުރީމާ މަޖިލީހުން 

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީުޤކުރީ. އެންމެ ފަހުން ނަތީޖާއަކަށް ވީ ކިހިނެއްތޯ. އެންމެ ނުވަތަ އަމުރަކާ އެީކގަިއ ރަ 

ފަހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަކާ އެކީަގއި އެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފެއްެޓވީ. އޭގެން ހުއްޓޭ 

ނޑޫ، ހަ ކުރު، ފުށަށް ދޭ ސަްބސިޑީ. އަދި މަދަނަިއގެ އެހީ، ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި ްސކޫްލކުދިންގެ ފޮތްފަންސުރު، ހަ

ނޑުމެން މި ވަނީ ޤާނޫނަކުން އެކަން  ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ދޭ ފައިސާ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި ތަޅުމުން އަޅުގަ

ރޭ ވިސްނަން. ހުއްޓުވަން ޤާނޫނެއް ފާްސކޮްށފަ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ހުރިހާ ކަމަކާ ދޭތެ

މާދަމާ އޮންނާނީ ކޮން ސަރުކާރެއްތޯ، މިއަދު އޮންނާނީ ކޮން ސަރުކާރެއްތޯ، ވެްއޓިދިޔައީ ކޮން ސަރުކާެރއްޯތ 
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ނޑުމެންނަށް އެނގޭ އެަކއްެޗއް އެބަ އޮތް.  ބަލައިގެނެއް ނޫން ައޅުަގނުޑމެން މިތާ ޤާނޫނު ހަދަންޖެހެނީ. އަޅުގަ

އަަހރު ީވއިރުަގއި ދަތުރުފަތުރުގެ  9:ލޭ ބޭސްފަުރާވ އެްއ ނުކޮށްދެޭވ. އަހަުރ ީވއިރުަގއި ހި 9:ހަމަގައިމު ެވސް 

މިލިއަން މީހުން ދަތުރަށް  8ނިޒާމެއް ޤާއިމެއް ުނކުރެވޭ. ބަޣާވާތަކުން ވެިރކަން ަވްއޓާލިއިރުަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ 

ނޑުމެން ބެލިއިުރގައި ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ވެިރކަން ބަދަލުވެ، އަުޅގަ މިލިއަން ޑޮލަރު އެބަ  7ރަނަގޅު  އަރައިފި. އަުޅގަ

މިލިއަްނގެ ލޯންުޗގެ ވާަހކަ ެއއް ެވސް ނޫން.  85އޮތް ދިރާސާކުރުމަށް ޓަަކއި ަރއީސް އޮފީހުން ހޭދަކޮށްފަ. މި ކިޔަނީ 

ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު އެބަ އޮތް އޭރުގެ ވެރިކަމުަގއި އޮިޑޓަރ  22އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން، ޢަލީ ވަޙީދު އެ ވިދާޅުވިހެން 

ނެރަލް ނެރެފަ. ކާކުތޯ ެއއަްށ ބަލައިލަނީ. އެބަ ޖެހޭ މިކަްނ ބެލެން. އެ ވިދާޅުާވ ތީމުގެ އިން ބަންނަންފެށި ލޯންޗަށް ޖެ

މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކާފައި ޮއްއވާ ކުންފުނި ެވސް ބަގުރޫޓުވީ. އާދެ! ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. މި ކަންކަމާ  5ފުރަތަމަ 

. ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުްނ ކޮށްފައި އޮތީ ރަނގަޅު ކަެމއްތޯ ބަލައި، އެއީ ރަނގަުޅ ދޭތެރޭ އެބަ ފުންކޮށް ވިސްަނންޖެހޭ

ނޑުމެްނ  ކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ެވސް ފުންކޮށް ވިްސނައި، ެއއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ަކމަށް ވާނަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަްށ ފެންނަމުން  މި ދަނީ މުޅިން އެހެން ކަންތައްތަކެއް. ހަމަ  އެބަ ޖެހޭ އެ ކަމަށް ތާއީދުކުރަން. މިއަދު އަޅުގަ

އަހަރު ދުވަސްތެޭރަގއި ނާޅާހާ މިސްކިތުގެ ބިްނގާައޅައި މިސްކިތްަތއް އެމް.ޑީ.ީޕ  9:ޔަޤީނުން ވެސް އެނގޭ އެއް ަކމަކީ 

ތް ވެްސ ސަރުކާރުން އެޅިކަން. ސްކޫްލތަކުގެ ިކޔެވުން އާދެ! އެ ިމސްކިތްތަުކގަިއ، ސްކޫލްތަުކަގއި ނަމާދުކުރެވޭ ގޮ

އަހަރު ތެރޭގަިއ  :އަހަރު ތެރޭގައި ނުވާ އެަތއް ކަމެއް ވޭތުވެިދޔަ  9:އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކަރުން ހެދިކަން. އެހެންވީމާ، 

ކޮށްފި. ދެން އެކަން އޭރު ުކރަމުން ދިޔައިރުަގއި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ވަރަށް ގިނަ ީމހުން ހަޖޫޖަހައި، އެ ވާަހކަ 

ޙަޤީޤަތަކީ ކުރު މުއްދަެތއްެގ ތެރޭގަިއ ވެްސ މިކަން ކުެރވިދާނެކަން. ައޅުަގނޑުމެްނ  ދެއްކި. އެހެންނަމަވެސް އެނގޭ 

ނޑު ުކަޑކުޑަ މިސާލެްއ ރަީއސަށް ަދންނަވައިލާނަން.  މީހުން  799ކަންކުރަންވީ އޮންނަ އުސޫާލ އެްއގޮތަށް. އަުޅގަ

މީހުން ހަމަވީމާ ެއ  8999ރެއް މި އެޅެނީ. މީހުން ހަމަވީމާ ރަށެއްގައި ހެލްތު ސެންޓަ 799ހަމަވީމާ، އާބާދީ އެްއަގއި 

ރަށަކަށް ޑޮކްޓަެރއް މި ފޮނުެވނީ. އެކަމަކު އާބާދީ އިންތިހާ އަށް މަދުވީމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދޭ އަްއޑަނަ އެބަ ލިބޭ. 

ތަކެްއ ދާނެ އަތޮޅުތެރެ ައށް ކޮންމެވެސް އެްއޗެހި ޝީ އިންމީ މި ޤައުމުގެ ސިާޔސަތު ޭރވިފައި އޮންނަ ގޮތް. ދެން 

ނޑު ނެތިން އެ ވާހަކަ ދައްކާކަށް. ެއހެންވީމާ، މިގޮތަށް ސިޔާސަތު  ބަހަން. ލައިވްކުރަމުންދާ ޖަލްސާތަކެއް ވީމަ އަުޅގަ

ނަޑއަަޅއިގެން ވެިރކަންކުަރމުން އައި ބަޔަކު ރައްޔިތުްނ ވޯޓުން ތިމަންނާމެން، ތިޔަބައި މީހުން ބޭނުމެއް ނޫނޭ  ކަ

ޮއްއވާ، ދެްނ އެހެން ގޮެތއް ނެތީމަ، މިއަުދ ައއިސް ައނެއްކާ ބަާޣވާތަކުން ވެރިކަން  ފޭލްވެފައި ތިބި ަބޔެކޭ ބުނެަފއި

ބަދަލުކޮށްގެން ބަޣާވާތެްއގެ ތެރޭގައި ތިެބގެން ނުކުމެ މި ދަނީ ތިމަންނާމެން ޤައުމު ތަރައްޤީކުރަން ދަންނަމޭ. 

އްކާތެރިކަން ދަންނަމޭ. ތިމަންނާމެން ތިމަންނާމެން ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤު ދަންނަމޭ. ތިމަންނާމެން އިޖުތިމާޢީ ރަ

އިޤްތިޞާދީ ދުލަހެޔޮކަން ެވސް ދަންނަމޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިކަން ޤަބޫލުކުރާެނ ބަޔަކު މި ރާއްޖެ އަކު ނެތް. 

މިއަދު ދެއްކިދާނެ ތެުލގެ ވާހަކަ ެވސް. ތެޔޮދަމާ ގޮތުެގ ވާހަކަ ވެސް. ެތޔޮދެމީމޭ ެވސް ބުނެވިދާނެ. ޢިްއޒަތްތެރި 
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ސް. މި ހުރިހާ ކަމެްއގެ ވިސްނުންތެރިކަމާއި ިޙކުމަތްތެރިކަމި އެީކަގއި ތިބީ ަރއްޔިުތން. ބަޣާވާތުގެ ވެރިކަމަށްފަުހ ރައީ

އެތައް ރަްއޔިތުންނަކަށް ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ދިނީ. އިންސާފެއް މި ޤައުމަކު ނުހޯދޭ. އިންސާފެއް 

ނުޑގެ ވާހަަކ ނިންމާލަމުން ދަންނަވަން އޮތީ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ނުހޯދެންޏާ އެ އަޑު ރައްޔިތުން އު ފުލާނެ. އަޅުގަ

ޤާނޫނު މި އޮތް ގޮތަށް ބާއްވާފައި އަޅުަގނޑުމެން ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން އެްއވެ، މިއަދު ޤާނޫނަށް ގެންނަނީ 

އަސާީސއަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ިވޔަސް،  ކޮން ބަދަލެއްތޯ ބަލަިއ، ެއްއކޮށް މިކަން ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެީއ ޤާނޫނު

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް ސީދާ ވަިކ  ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ބަދަލެްއ ގެންނަން ިވޔަސް، އެކަްނ އަުޅގަ

ކައުންސިލުތަަކކަށް، ަވކި ސިޓީތަކަކަށް އަމާޒުކޮްށގެން ޤާނޫނެއް ހެދުމަކީ އެއީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން. 

 ށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.ވަރަ

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 82

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ދަނީ އެޖެ އަށް. ވޯޓަށް  82ންޑާ ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ަމއްސަލަ ެއއް ވޯޓަށް ހުށަހެުޅމަށް ކުރީގެ ޖަލްސާތަކުްނ  6 އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ޯވޓަށް އެހުމަށް. މިއަދު

އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިސާބަށް އަިއއްަސވޭ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަަޑއިގެްނ 

ށް ހުރަސްއެޅޭ ފަަދ މީސްމީހުންގެ ިމނިވަންކަމަ 82.8ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކުކޮށްެލއްވުން އެދެން. އާދެ! އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ނޑު ވޯޓަށް މި  ކަންކަމާ ގުިޅގެން ނެރެންޖެހޭ ކޯޓު އަމުރު ނެރުމާ ބެހޭ ބިލުގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް ެއހުން. އަޅުގަ

ދަންނަވަނީ މީސްމީހުންގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ަކންކަމާ ގުޅިގެން ނެރެންޖެހޭ ކޯޓު އަމުރު ނެރުމާ ބެހޭ ބިލު 

ޔަތްކުރެްއވުމަްށ ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ ކަމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުެގ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީްނ އިތުރަށް ރިޢާ

ނިންމަވާފައި ވާތީ އެ ކޮމިޓީްނ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ފާސްކުުރމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ 

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުމަށް. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 

 52 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:
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 48 ވޯޓު ދެްއވީ:

 99      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 98     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން 48. ޖުމްލަ 25. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު 48ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވި މެންބަުރންގެ އަދަދު 

މީސްމީހުންގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ކަންކަމާ ގުިޅގެން ނެރެންޖެހޭ ކޯޓު އަމުރު ނެރުމާ ބެހޭ ބިލު އިތުރަށް 

ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ފެނިވަަޑއިުނގަންނަވާ ކަމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުެގ ކަންތައްަތާކ ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމަވައި 

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ބިލުެގ  -82.2ރިޕޯޓު އެގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ. އެޖެންޑާ ނަންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ކޮމިޓީ 

ނޑު މިހާރު މި ވޯޓަށް ދަންނަވަނީ ޕޮލިސް ިއންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ބިުލ  ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް ެއއްެސވުން. އަުޅގަ

މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުެގ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ، އިތުރަށް ރިޢާޔަތްކުެރއްވުމަށް ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ ކަމަށް

ނިންމަވާފައި ވާތީ، އެ ކޮމިޓީން ހުށަހެޅުއްވި ގޮަތށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުމަށް.

 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 52 ވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްބެ 

 59 ވޯޓު ދެްއވީ:

 99      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 99     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. އެހެންކަމުން، ޕޮލިްސ 59. ޖުމްލަ 26. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 59ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

މިޝަްނގެ ބިލު، އިތުރަށް ރިޢާޔަތްކުރެްއވުމަށް ފެނިވަޑައިނުގަންަނވާ ކަމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކެގ އިންޓެގްރިޓީ ކޮ

 -:.82ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމަވައި، ހުށަހެޅުްއވި ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ފާްސވެއްޖެ. އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލުގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން. ައޅުަގނުޑ  ުފލުހުންގެ ޤާނޫނަށް، 2998/5ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު އިތުރަްށ ، 2998/5މިހާރު މި ވޯޓަށް ދަންނަވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އި ވާތީ، އެ ކޮމިޓީން ހުށަހެޅުއްވި ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިނުަގންނަވާ ކަމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ނިންމަވާފަ

 ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ މެދު ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްުވމަށް.

 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 :5 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 46 ވޯޓު ދެްއވީ:

 98      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 94     ކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:ވަ
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން، ޤާނޫނު 47. ޖުމްލަ 24. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 47ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ވުމަށް ފެނިވަަޑއިނުގަންނަާވ ފުލުހުންެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމެގ ބިލު އިތުރަށް ރިޢާޔަތްކުރެއް ، 2998/5ނަންބަރު 

ނޑު މި ދަނީ  ކަމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ޮކމިޓީން ނިންމަވައި، އެ ކޮމިީޓން ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓު ފާްސވެއްޖެ. އަުޅގަ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(  65ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ާއއި  :6ގެ 2998އަށް. ޢާއިލާއާ ބެހޭ ަގވާއިދު  82.4އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ވުމަށް އެދި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ަގާވއިދު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުކުެރއް

ވަނަ  65ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  :6ގެ 2998އިޞްލާޙަށާއި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަްށ އެހުމަށް. ޢާއިލާއާ ބެހޭ ގަވާއިދު 

ސަލަ. ަގވާއިދު ކޮމިޓީްނ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް މާއްދާގެ )ހ( އިޞްލާޙުކުެރްއވުމަށް އެދި ހުށަހެޅިފައި ވާ މައް
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ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވަިއ، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނ ޑު އަމީންޢާއްމުެގ އަޙްމަދު ރަޝީދު ތާއީދުކުރައްވައިަފއިވާ އިޞްލާުޙ، ތި ބޭފުޅުންނަށް އިއްވާލަދެްއވުމަްށ އަޅުގަ

 ނައިބަށް ދަންނަވަން.

 

 

  ވުން:އިދާރީ މޭޒުން އިްއވެ 

ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވަިއ، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ރިކޮށްފައިވާ އަންހެާނގެ ޢިއްދަ ވަ -ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( :6އަޙްމަދު ރަޝީދު ތާއީދުކުރައްަވއިފަިއވާ އިޞްލާޙު. 

 ހަމަވަންދެން ޢިއްދައިގެ ޚަރަަދށް މަހަކު ދެ ހާސް ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް ދޭންވާނެ ެއވެ.

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.

 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙައްމަދު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 :5 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 49 ވޯޓު ދެްއވީ:

 92      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 -     ކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:ވަކި ގޮތަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން ނައިފަރު 58. ޖުމްލަ 26. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 58ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްަވއި، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

ނޑު މިހާރު މި ވޯޓަށް ދަންނަވަނީ، ޢާއިލާއާ ބެހޭ ަގވާއިުދގެ   :6ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ ފާސްވެއްޖެ. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިޞްާލޙުކުރެްއވުމަށް އެދި، ހުށަހެޅިަފއި ވާ ަމއްސަލަ ަގާވއިދު  65ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި 

ްއވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ުހށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ އެުކ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  :6ގެ 2998އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ، ޢާއިލާއާ ބެހޭ ގަާވއިދު 

ނޑު މިހާރު މި ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ ޢާއިލާއާ   65ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  :6ގެ 2998ބެހޭ ގަވާއިދު އާދެ! އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިޞްލާުޙކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ަގވާއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވ 

މެންބަރުންނަށް ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅިފައި ވާ އިޞްލާޙާ އެުކ، ރިޕޯޓު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުމަށް.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 54 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 48 ވޯޓު ދެްއވީ:

 98      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 98     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން، ޢާއިާލއާ 49. ޖުމްލަ 25. ފާސްވުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު 49އި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ވޯޓުގަ 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އިޞްލާޙުުކރުމަށް އެދި، ހުށަހެޅިފަިއާވ  65ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ާއއި  :6ެގ 2998ބެހޭ ގަާވއިދު 

މެިވ ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ އެުކ، ރިޕޯޓު މައްސަލަ ަގވާއިދު ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރައްަވއި ނިން

މަނަދޫ ދާއިރާގެ  -82.5މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް ފާސްވެއްޖެ. ައޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު 
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ްސގެ ނަމުަގިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު ހުށަހަޅުއްވައިަފއިާވ މަލީޝާ ޙައްޖު އެންޑް ޢުުމރާ ސަރވިސަ

ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ރަްއޔިުތންގެ ވަރަށް ގިނަ އަދަެދއްެގ ބައެްއގެ އަތުން ަފއިސާ ަނގައި އޮުޅވައިލުާމއި މަކަރުެގ 

ދަލުގައި ޖެހުނު ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ޙައްޖަށް ދިއުމުެގ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް، ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޮގވާލުމަށް 

ޤަރާރު، މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު       ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 54 ެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއް

 :4 ވޯޓު ދެްއވީ:

 98      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 95     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން، މަނަޫދ 44. ޖުމްލަ :2. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 44ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު ހުށަހަޅުއްވައިަފއިވާ މަލީޝާ ޙައްޖު ެއންޑް ޢުމުރާ ސަރވިސަސްގެ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

ނަމުގައި ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަްށ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ ބަެއއްގެ އަތުން ފައިސާ ނަަގއި ޮއޅުވާލުމާިއ 

ޖަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް މަކަރުގެ ދަލުގައި ޖެހުނު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޙައް

ގޮވާލުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްުކރާ ޤަރާރު، މަޖިލީހުން ބަލަިއގަތުމަށް ފާސްެވއްޖެ. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ 

ފާސްވުމާ ގުޅިގެން، އެ  ގެ ދަށުން ވޯޓަށް ދެންނެވުމުން ބަލައިގަުތމަށ82.5ްއަށް. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  82.6ނަންބަރު 

ނޑު މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ  ނޑަައޅަން. އާދެ! އަުޅގަ މައްސަލަ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުނީކަމުގައި ައޅުަގނުޑ ކަ

އަށް. މާފަްނނު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ޤާނޫނު ނަންބަރު  82.6ނަންބަރު 
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ޝަލް ސަރިވސަސް ކޮމިޝަންެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު މަިޖލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަްށ ޖުޑި، 2998/89

 އެހުމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 55 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 26 ވޯޓު ދެްއވީ:

 25      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 :9     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާފަންނު . އެހެންކަމުން 58. ޖުމްލަ 26ދަދު . ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އ58ަވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ޖުޑިޝަލް ސަރވިްސ  2998/89ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރަޝީދު

ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ. މިޮގތަށް ފާސްވުމާ ގުޅިގެން މި 

ނޑައަޅަން. އާދެ! ބި ނޑު ކަ ލު މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ  ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުނީ ކަމަށް އަޅުގަ

ަގއި މަސަްއކަތެްއ ނެތް. އެއީ ުދވަހު މަސަްއަކތުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަެމއް 82.7މިއަދު 

 ނެތް. 

 

 މަސައްކަތް އެހެން . އިތުރު :8

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

. އިތުރު މަސަްއކަތް. އިތުރު ެއހެން މަސައްކަތުގެ ތެެރއިްނ އަށް :8ޑާ ނަންބަރު އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަނީ ެއޖެން

ނޑުމެން ކުރިން ބަހުސްކުރަމުން  އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް ގެންދަން ގަސްތުކުރަނީ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން އަުޅގަ
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 2989/7ލުފުށީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ގެންދިޔަ ވި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނަުއމުގެ ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަްށ 

ލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ގެންދިއުމަށް. މި ހިސާބުން ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތަށް ވެ

ނޑު ުކރިމަތީގައި މިހާރު މި އޮްތ  ވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް ދަންނަަވން.  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ` އަުޅގަ

ކުމަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލަށް ވާހަކަދެއް 

ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންނެިވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ެތރެއިން ައޅުަގނޑު ލިްސޓުަގިއވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ފަރެސްމާތޮޑާ ތަރުތީބުން ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަން. އެގޮތުން އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުއަރުވަން މި ޖެހެނީ 

 ށް.މުއްޠަލިބަ ބަރު އިބްރާހީމިޢިްއޒަތްތެރި މެންދާއިރާގެ 

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް ވާހަކަދެއްެކވުން:

السالم  .نا هحود وعلى آله وصحبه أجوعين سيدالصالة والسالم على  .العالوين رب هلل الحود .بسن هللا الرحون الرحين

މިއަދު ޢާއިލާއާ ބެހޭ ަގވާއިދަށް، ނޫީނ ދަރިން ބެލުމުގެ ގަާވއިދަށް ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . عليكن

 މި ގެނައި އިޞްލާޙު ފާްސވެެގން ދިޔަ ގޮތާ މެދު އަޅުަގނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތާމަކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަބްދުއްރަޙީމު.هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

އަށް  2989/29897ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މި ވާހަކަ ދައްކަމުން މިދަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޢާއިލާއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ނޫންކަމަށާ، އަދި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ނޫންކަން. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި  ކަމަށް.

ރައީސްެގ ޒިންމާ އެއް އެީއ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ެމންބަރެއްގެ ބަހުެސއް ފަށާއިުރގައި ވެްސ އަދި ބަހުެސއްެގ 

ހަކަދަްއާކ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ކަމެއް އިޞްލާޙުކުރުމަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ތެރެއިން ކަމުގައި ިވޔަސް، ުނބައި މައުޟޫޢަކަށް ވާ

 ރައީސްގެ ޒިންމާ އެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ހުށަހެޅީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. އެއީ ފުރަތަމަ ފަށަމުން ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަީތގައި މި އޮތީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާީރ  މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ދެންނެވިން، މިހާރު އަުޅގަ

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ވާހަަކދެއްކުން ކަމަށް. އެހެންކަމުން 

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަދަ އްކަާވއިުރގައި މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްެކވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަމުން މިހާރު އަޅުގަ

 ވާހަކަދެްއކުމަށް ފުރުޞަތުއަުރވާފަިއވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަަރށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ

ީއސް. ައޅުަގނޑު ވާހަަކ ފަށަމުން އެ ވާހަަކ ދެންނެވީ. މަނިކުފާނު ތި ޮގތަށް ރޫލިން ނެރުއްވަންޏާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

ނޑު  ނޑު ޢަމަލުކުރާނަން. އެހެންނޫނީ އަޅުގަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެގޮތަށް ރޫލިން ނެރުއްާވ. ޭއރުން އަޅުގަ

ނޑު ހުންަނއިރަކު މަނިކުފާނަކަށް މަިއުކ ވެސް ވާހަކަ ދަްއކާނީ އަުޅަގނޑަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް. މި މައި ކުަގއި އަުޅގަ

ނުޑއްަވއިލެްއވުން ނޫން ގޮތެއް ނޯންނާނެ. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން މިއާ ދެކޮޅުހަދާނެ.  ކަ

ނޑު ދެންނެވީ ލޯކަލް ަގވަމަންޓު އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު، ނޫނީ ާލމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ގެންނަން  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ހުށަހަޅާފައި އޮތް، ގެންނަން ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާަޙކީ މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް. ެއހެންނަމަވެސް އެ އިޞްލާުޙ 

ނޑުެމންނަށް ހއ. ތަކަންދޫ އިން  ގެނައުުމގެ ނަތީޖާ އަކީ އެ އިޞްލާޙުގެންނަންޖެހޭ އެއް ސަބަބަކީ މިއަދު އަޅުގަ

އްެވސް ަބޔަކަށް އެތާނަގއި ރިާޔސީ ެކމްޕެއިންނުކުރެވޭ ގޮތަށް ެއ ފެނިގެން އެ ިދޔައީ. އެމް.ޑީ.ޕީ ނޫން އެހެން އެ 

މީހުން ގަވާއިެދއް ހަދަިއގެން، ނެރެގެން އެ ިދޔައީ. އެހެްނވީމާ، ޤާނޫނާއި ަގވާއިދުތަކަްށ އިޞްލާޙުގެންނަން މި ޖެހެނީ 

ނުކުެރވޭނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން  އެކަހަލަ ކަންތައް ކުރާތީ. ތަަކންދޫގައި އެ އޮތީ ލޯުޑސްޕީކަުރ ބޭނުންކޮށްގެން އެކަން

ހުއްދަނުނަގާ. ނަތީޖާ އަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ނޫން އެހެން އެއްެވސް ބަޔަކަށް އެތާނގެ ަކއުންސިލަކުން ހުއްދަ އެއް ނުދޭނެ 

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޕްރަިއމަރީގައި، ނޫނީ ރިޔާސީ ިއންތިޚާބެއްަގއި ކެމްޕެއިންކުރާަކށް. އެހެންވީމާ، މިކަހަަލ 

އް މިހެން ނުކުންާނތީ މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެްނނަންޖެހެނީ. މާލޭގެ ބިންތައް ސިޓީ ަކއުންސިލާ ހަވާލުކުރީަމ މައްސަލަތަ

ވަކި ބަަޔކަށް ފައިާދވާ ގޮތަށް އެތަން ނަހަމަ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރާތީ ސިޓީ ަކއުންސިލުގެ ާޤނޫނަށް، މި ޤާނޫނުގައި ހުިރ 

ތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ ިމ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވޭ މާއްދާތައް އިޞްލާުޙކުރަންޖެހެނީ. ޢިއްޒަތް

ޤާނޫނުތަކުގެ ސަބަބުންނޭ މި މަޖިލީހުގެ އަުގވެްއޓި ދިަޔއީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރާއްޭޖަގއި ލޯފަންމީހުން އެބަ ތިބި އެ 

ރުފިޔާ ދޭ ގޮތަށް މި  4999ކަށް މީހުންގެ ދެ ކުދިން، ތިން ުކދިން ތިބި މީހުން، ވަރިވެަފއި ތިބި. އެއިން ކޮންމެ މީހަ

މަޖިލީހުން ގަވާއިދެއް ފާސްކޮްށފައި ދިޔުމުން، ކިހިނެއްތޯ ެއ މީހުން ތިބޭނީ. އެ މީހުން އެ ލާރި ދައްކާނީ ކިހިނެއްތޯ. 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ޤާނޫނު  2999އެ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ދެނީ  ރުފިޔާ. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ރުފިާޔ  82599ރުގަިއ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެބަ ވިްސނަންވޭ. ައޅުަގނޑުމެން ކޮންެމ މެންބަރަކު ހަދާއި
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ރުފިޔާ ަނަގއިެގން ރައްޔިތުންނަށް މުސީބާތްޖެހޭ ގޮތަށް، ރައްޔިތުންނަްށ  82599ނަގަިއގެން ތިބީމާ އަދި ނުޭވ. 

ޅުަގނޑުމެން ކުރާ ކަމަށް ވާނަމަ އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ެއކަމާ ދުއްތުރާ ވާ ގޮތަްށ، ޤާނޫނާިއ ގަާވއިދު އިޞްލާޙު އަ 

ނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭ.   ދޭތެރޭގަ އަަޅއިނުލާ ތިބެޭވވަުރގެ ކަމެއް ނޫން. އެ ވާހަކަ ައޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި މައްަޗންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް

 ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

  

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑަ ށް ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަރަށް އުފާެވއްޖެ ތި ބޭުފޅާ ނިޒާމީ މައްސަލަ އެްއ ކަަމށް ބަލައިގަނެ، އަުޅގަ

ނޑު ނިޒާމީ މަްއސަލަ އެއް މި ެނގީ އެމް.ޑީ.ޕީ ީމހުން ހަޖަމުނުކުރެވޭނެ ވާހަކަ  މި ފުރުޞަތު ދެއްވީީތވެ. ައޅުގަ

ަރއްޔިތުންނަށް  ޑީ.ޕީ މީހުންނަކީ ހަޖަމުކުރަން އެނޭގ،ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ވިދާުޅވާތީވެ. ެއމް.

ކަންތައްތަްއ ކުރަމުން ދިަޔއީ.  އެ ،ކަމަށް އައިސް ވަނަ އަހަރު ރައީސް 2998ަޓކައި  ކަންތައްތަްއ ކޮށްދިނުމަށް

 ނުވަތަ  ،އެހެންނަމަވެސް ވާަހކަދެއްެކިވ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މުއްޠަލިބުގެ ބޭބެ

ނޑު.ކޮއްކޮ ހުންނަަވިއގެން އުސް   ..ަފސްގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ތި ހުށަހެޅުއްވީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ޢިއް

ކަމަކަށް ބަލައެއް ނުގަންނަްށ. އެހެންކަމުން އިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަމުން، ާވހަކަ ދައްކަވަމުން ގެންަދވާ 

 ންގޮސް ނިންމާުލމުގެ ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަޮކޅު ކުރިއަށް ގެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ

ނޑު އަދި ސަރުކާރުގެ ެއހެން ބިންތައް، ދައުލަތުގެ އެހެން ބިންތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އުސްަފސްގަ

މަސްދުަވސް ދިނީމާ  :ހު ނެގޭނެ ކަމަށް ބުނީމާ، އަނެްއކާ އެމް.ޑީ.ޕީ ައށް ބެހޭ ވުޒާރާ އިން ނޯޓިސްިދނުމަށްފަ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންނަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކާ ވާހަކަ އަުޑއަހާކަށް ކެތެއްުނކުރެވޭނެ. އަުޑވެސް ގަަދކުރާނެ. ހަމަ 
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ކޮމިޓީތަކާއި މަޖިލީހުގެ ފުލޯ ބޭނުންކޮށްގެން އެހެންމެ އެ މީހުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް މަޖިލީސް ބޭނުންކޮށްގެން، މަޖިލީހުގެ 

ޣައިރު ޤާނޫނީ ކަންތަްއ ކުަރމުންދާއިރުގަިއ އެ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަދެްއކީމަ ވެްސ ކެެތއް ނުކުެރވޭނެ. ޢިްއޒަތްތެިރ 

ހަމަ ގޮުތަގިއ ރައީސް. މީ ދިވެހިރަްއޔިތުންނަށް މިއަދު އޮޅިފައި އޮތް ކަމެްއ ނޫން. މާލޭގައި އެަތއް ބިމެްއ އެ ދިޔައީ ނަ

ގައި ތިބި މީހުން އިންތިާޚބެއްަގއި މި އަހަރު ފަހުކޮުޅ ދީަފއި އޮތީ. މާދަން، ކައުންިސލު ބޭނުންކޮށްފައި، ުކއްޔަށް

ައހަރަށް އެ ބިންތަްއ ދީފައި ުހރީމަ އެ ބިންތަްއ އަލުން ައތުލައިގެން އެކަން ކުރެވޭެނ  5ބަދަލުވާނެ. ބަދަލުާވއިރު 

ވީާމ، މި ވާހަކަ ދައްކަންޖެހެނީ. މި ވާހަކަ އެހެން މީހުންގެ ސަމާލުކަމަށް ވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެ. އެހެން

ނަޑކަށް ނޭނގެ ކިހިނެއް  ގެންނަންޖެހެނީ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި މައްސަލަތައް ައުޅގަ

މް.ީޑ.ޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީމަ ކަެމްއ ކަމެއް، އެ ކޮމިޝަްނގެ މެޖޯރިޓީ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުންގެ، ެއ ކޮމިޝަންގަިއ ވެްސ އެ

ކުއްލިައކަށް އެ ެއއްޗެހިތަްށ އަނެއްކާ ދޫކޮށްލާފައި މި ދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮންމެ އެއްޗެއް ބުންޏަސް 

އަހަރު މި ޤައުމުގައި ބާއްވަމުން އައި ނަިއޓުމާކެޓު  25އަޅުަގނޑުމެން، އަެނއްކޮޅުން ވިޔަފާިރވެރިންގެ ޖަމުޢިއްޔާ ިއން 

ލަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިުލން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ީމ އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާްނޖެހޭ ކަމަކީ. އެހެންވީމާ، މި ކާ

މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނުތަކާ، މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން ގަންނަ ހަޑިމުޑުދާރު ކަންތައްތަްއ 

 ... އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދަނީ ފެންނަމުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު. ވާހަކަދައްަކމުން ގެންދަވާ ޢިްއޒަތްތެރިން މެންބަރަށާ، އަދި އެހެން 

މަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަތިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުތައް ނުބެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަން.. އެހެންކަމުން އިށީނދެވަޑަިއގަތު

 ދަންނަވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ

ހަމައެއާެއކީަގއި މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ އެހެން ޕާޓީތަކުން ތާއީދުކޮށްގެން މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވޭން އުފުޭލ 

ނޑު ހަ މަ އެކަމާ ދެޮކޅުހަދަން. އެކަން ކުށްވެރިކުރަން. ޢިއްޒަތްތެިރ ގޮތަށް ގަާވއިދުތަކަށް އިޞްާލޙުގެނެވޭތީ އަުޅގަ

ރައީސް. މި ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ކަމެއް ޚަރާބުކުރިްއޔާ ޚަާރބުކުރާނީ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން. އެހެންވީމާ، އެމް.ޑީ.ޕީ އިްނ 

މިތަނަށް ވަދެތިބި މީހުން  ބައިއަޅާ މީހުންނަށް މިތާތިބެގެން ކެތެއް ނުކުރެވޭނެ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންގެ ގޮުތގައި 

ހުރިހާ ތަނެއް ކާލަނީ. ހުރިހާ ތަނެއް ކާލަނީ. މާލޭގެ ބިން ެވސް ކާލަނީ. ރާއްޖެތެޭރގެ ރަްށރަށް ވެސް ކާލަނީ. ހުރިހާ 

ފަޅުރަށެއް މި މީހުންނަށް ދީފައި އޮތީ. ެއ ެއްއޗިހިތައް ެނީގމަ، ކެތްނުކުެރވިގެްނ މިއަދު ތެޅެނީ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

ކަން ލިބުނީމަ އަނެްއކާ ވެރިކަން ީބވީމަ އަނެްއކާެވްސ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި އެ ހޯދޭޯތ މަސައްކަތްކުރޭ. ތި ގޮތަށް ވެރި
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ޤައުމު ފަނާކޮށްގެން ތި މީހުންނަށް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ެވރިކަމެއް ނުލިބޭނެ. ހަނދާންނައްތާލަންޖެހޭނީ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ނެ ކަމަށް. އެހެން ގޮތެއް ނެތިއްޔާ ކޯޓުްނ ޙުކުމްނުކޮށްފިއްޔާ ކުރިން ގެ އިންތިޚާބު ރަީއސް ނަޝީދު އަންނާ:298

ކޮށްފައި އޮތް ޙުކުމެްއގެ ަމްއޗަށް ެވސް ެއ ލިސްޓެްއަގިއ އެ ނަން ނޯންނާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ 

ކަކުން ކުރުނބާ އެޅި މީހާގެ އަޅުަގނޑުމެން ދެން. ެއއީ ެއ ނަމެއް ނޯންނާނެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރާއްޭޖގެ ރަށެްއގެ ރު 

ކައުންސިލު މެންބަރުކަން ނެގުނު ގޮތަށް ނަޝީުދގެ ރިާޔސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލިަޔސް އެ ނަމެއް މިފަހަރު 

ލިސްޓެއްަގއި ނޯންނާނެ. އެެހންވީމާ، ެއއީ ައޅުަގނޑުމެްނ ޖެހިލުންވާނެ ކަމެއް ނޫން. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެކަން 

 ބިރުން އަޅުަގނޑުމެން....ނިމިގެންދާނެ. އެކަމާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމަށް. هللا މިހާރު އަޅުގަ

ކީ އޮތް ަވގުތު. ސިކުންތު. އެއީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ބާ :5މިނެޓު  8ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަދެއްކުމަށް 

ސިކުންތު ވާހަކަދެއްކުމަށް ޓަކައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޭއގެ  :5މިނެޓު  8އެހެންކަމުން 

ކުރީަގއި ައޅުަގނޑު އެބަ ޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ިނޒާމީ މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅުަމށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޮތއްޫޑ 

 މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު.  ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ހަކަެދއްެކވުން:ވާތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

ނޑަެއޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ގޮތަްށ  ނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް މި ނެގީ ކަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑީަގއި ތި ގޮތަށް އިންަނވާީތ. އެީއ ރާއްޭޖގެ ރިޔާީސ ބައެއް ވާހަކަަތއް ދަްއކާއިުރ މަނިކުފާނު ހަމަ ތި ގޮ

އިންތިޚާބުަގއި މިހާރު ރައީްސ ނަޝީދުގެ ނަން އޮންނާނެަކން މި ވަނީ ނިންމާފަ. އެކަން މިހާރު މި ވަނީ ނިންމާފަ. 

ނޑު ޗާޕުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ުއޅޭ ކަމެއްަގއި އެހާ ބޮޑަށް ރައްޔިތުންނަށް  އޮޅޭ ގޮތަށް، ެއ ދެން މިހާރުން މިހާރަށް ގަ

ގެ އިރާދައާ އެްއޮކށް ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ވަނީ. هللا ނަން އޮންނާނެ. ދެން އެކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް މި އޮތީ. ެދން މާތް

ނޑުމެން މަސަްއކަތްކުރަމުްނ މި ދަނީ. މަސައްކަތްކުރާ  އެހެންވީމާ، ހަމަ އިރާދަިއގަިއ އެކަން އޮންނަ ގޮތަށް އަުޅގަ

 ނެ. އެހެންވީމާ، އެހާ ފާޅުކަން ބޮޑު ޮގތެއްަގއި ނޯންނާނޭ ބުނީމަ...ބަޔަކަށް ކާމިޔާބުދެްއވާ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ތި ހުށަހެޅުއްވި ނިޒާާމ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް ނޫން. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނުޑ 

 މެންބަރު ވާހަކަފުޅަށް ފުރުޞަތުއަުރަވން. ވާހަކަދެްއކުމަށް މިހާރު ފުރުޞަތުއެރުވި ޢިްއޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނުޑ  2989/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ައށް ވާހަކަދަްއކަން ކުަޑ ފުރުޞަތެއް ެވސް ލިބުނީތީ އަުޅަގނޑު އުާފކުރަމުން އަުޅގަ

ވެހި ރައްޔިތުން އުއްމީދުކުާރ ތަރައްޤީ އަކީ މާލެ އައުން. މާލޭގައި ަވޒަންވެިރވުން ެއީއ ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދި

ދިވެހި ރައްޔިތުން އުއްމީދުކުާރ ތަރައްޤީ އަކީ. އެ ތަރައްޤީ މި ރާއްޖެ އަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި، މި ރާއްޖެ ބޭނުންވާ 

ނޑުމެން މި ޖެހެނީ މާލެ ކަ ސަރަހައްދެއް ނުވަތަ މާލެ އިން ލިބޭ  5ހަލަ ހިސާބަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކަިއ އަޅުގަ

ސަރަހައްދެއް މި ރާއްޖޭގައި ަތރައްޤީކޮށް، އާާލކުރަން. ރައްިޔތުން ބޭނުންވަނީ، ރައްޔިތުން  5ޚިދުމަތްތައް ލިބޭ ކަހަލަ 

މާ، އަިދ ދެކޭ ތަރައްޤީ ާއއި ރައްޔިތުްނ ދެކޭ ތަމައްދުން އަދި ސަރުކާރެއް ހިންގުމާއި ސަުރކާރަާކ ގުޅިފަިއވާ ކަންކަ

އިދާރީ ގޮތުން އެ ބޭފުޅުން ކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް އެންމެ ފަހުން ގޮސް ނިމިގެން 

އަންނަނީ ވެރިރަށް މާލެ އަށް. މާލެ ސަރަހައްދަށް ައއިސް ވަޒަްނވެރިވުމާ ހިސާބަށް. އެެހންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނނަށް އެއްފަސްކުރުުމގެ ސިާޔސަތެއް ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައި ެއ  އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން ސަރުކާަރށް.

ސިޔާސަތާ އެްއކޮށް އެ ރަްއޔިތުންނަށް އެއްފަސްަގނެޑއްަގއި އުެޅވޭނެ ތަރައްޤީގެ ނިާޒމެއް ގެނެސްދޭން. ލާމަރުކަީޒ 

ަގއި ލާމަރުަކޒީ ނިޒާުމ ލެއިފްެވގެން ހިނަގއްޖެ. މި އެްއ، އަެނއް މަރުަކޒީ އެްއގެ ވާހަކަދަްއކާނެ ކަމެްއ ނެތް. ިމ ރާއްޖޭ

ރާއްޖޭަގއި ލާމަރުކަޒީ ިނޒާމު ފެއިލްެވގެންދިޔަީއ މުޙައްަމދު ނަޝީދުގެ ވެިރކަމުަގާއ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ 

ކަކީ ތަންދޮރު މުޙައްމަދު ވަޙީދުެގ ވެިރކަމުަގއި ައޅައިނުެލއްވުުމގެ ސަބަުބންނާ އަދި އިންތިޚާބުކުެރވިަފއިވާ ފަރާތްތަ 

ނުދަންނަ ބައެއްގެ ގޮތުަގއި ދެކެން ފެށި ހިސާބުން. އިންތިޚާބުކުރެވިފަިއވާ ފަރާތްތަކަްށ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ 

ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމުނުކުރުމުގެ ސަބަބުން މި ރާއްޖޭގެ ނިޒާުމ ހަލާކުވެގެން ދިަޔއީ. އެހެންވީމާ، އެ ިނޒާމު އަނބުރާ 

ނޑުެމން އެބަ ޖެހޭ ރަްއޔިތުންެގ ިއންތިޚާބު ބާއްވަން. ބޭްއވޭނެ ޮގތެއް ައވަްސ ފުރުޞަތެްއގެ ގެނައުމަށް ަޓކަިއ އަޅު  ގަ

ނުޑ ގޮވާލަން، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ އިންިތޚާބާއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ތެރޭގައި ހަދަން. އަުޅގަ

އިންތިޚާބު ވެސް އެއް ދުަވހެއްަގއި، ެއއް ވަގުެތްއގަިއ  އިންތިޚާބާ، އަދި ލާމަރުކަޒީ ގޮތުން ކައުންސިލުތަކުގެ

ބާއްަވއިގެން މި ރާއްޖެ ހަމައަކަށް އެުޅވުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްކަށް. ޝުކުރިއްޔާ، 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ
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ތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ލާމަރުކަޒީ ޤާޫނނަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކަކީ ދެން އާ ކަމެއް ނޫން. މިއީ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަ

ޢާއްމުކޮށް މިތާގައި ވަރަށް ިގނައިން ކުރެވޭ ކަމެއް. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު އެ ބަޔަކު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ކަމެއް ދިމާާވ 

ަތނެއްދޮރެއް ބަަލއިނުލައި، ިއޞްލާޙުތައް ދަނީ ހުށަހެޅެމުން.  ކޮންމެ ދުވަހަކު ިލޔެލަިއގެން އައިްސ ަވކި ގޮތަކަށް ހަމަ

މީގެ ކުރިން ވެސް މިގޮތަްށ ހުށަހެޅުނު އެތައް ބަިއވަުރ އިޞްލާޙުތަކަކަްށ މި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުެރވި އެތަްއ 

ލައިލާއިުރގަިއ މި ވަގުތުަތކެްއ ހޭދަކުރެވިަފއިވޭ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ހުށަހެޅިގެން މި އުޅޭ ިއޞްލާޙަށް ބަ

ވަނަ މާއްާދ ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި އެަބ އޮޭވ، މާއްދާ ެއއް ބަދަުލކުރުމަށް ޓަކައި އިޞްލާޙެްއ  66އިޞްލާޙުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް މި ގެންނަ އިޞްލާޙަކީ،  66ހުށަހަޅާފައި އެބަ އޮޭވ، ަކުއންސިލުތައް އުވާލުން ިކޔާފަ. 

ނަން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙަކީ ެއއްވެްސ ަކއުންސިލަކުން އެ ިއރެއްަގއި އޮންނަ ސަުރކާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ގެން 

ޤަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ، ުނވަތަ ސަރުކާަރކީ ޣައިުރ ޤާޫނނީ ނުވަތަ ެއ ަކއުންސިލު ަޤބޫލުނުކުރާ އުސޫެލއްގެ މަތީން 

އުންސިލަކުން ނިންމައިފި ނަމަ، ނުވަތަ އަިއއްސަ އޮންނަ ސަރުކާރެްއ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ނިންމައިފި ނަމަ، އެ ކަ

ޤަރާރަކުން ވިޔަސް އެއްބަްސަވމުން ކަމަށް ވިޔަސް، ކޮންެމެވސް ގޮތަކުން ނިންމައިފި ނަމަ، ނުވަތަ ެއގޮތަށް ޮގވާލައިފި 

ނަޑއަޅާ ވަގުތުން ފެިށގެން އެ  ނަމަ، އެ ަކއުންސިލަކުން ައމިއްލަ އަށް ަކނަޑއަޅައިފި ަނމަ، އެ ަކނަޑއެޅުމެއް ކަ

ނޑުމެން މީގެ ކުިރން ވެސް ފެނިގެން ހިނގައްެޖ  ކައުންސިލެއް ުއވުނީ ެއވެ. މިއީ އިޞްލާޙަީކ. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

ކައުންސިލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުްނ ބައެއް ބޭފުޅުން މުޅި ަކއުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ުނވަތަ ަކއުންސިލުތައް، މުިޅ 

ވަކި މުްއދަތަކަށް ބޭއްިވގެން ދިޔަ ތަން ވެސް، މި މަޖިލީހަށް ކައުންސިލުތައް ހިސޯރުކޮށްަފިއ، އަުޅވެތިކޮށްފައި 

ހުށަހެޅުނު ޤާނޫނެއްގައި ނުަވތަ ގަާވއިދެްއގަިއ، ޤަރާރެްއެގ ތެރެއިންނޭ އަޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ. ކައުންސިލުތަކަްށ 

އޭތި މި މަޖިލީހުން  ޕްލެޓްފޯމް ބަދަލުނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައި އޮްތއޮުތން. އެ ގެނެއްސަ އޮތް ިއޞްލާޙު،

ނޑުމެން އެ ުދވަހު ވެސް  ފާސްކޮށްގެން ަކއުންސިލުތަްއ އޮތީ ހިސޯރުކޮށްފަ. ރަށުަގއި ބަންދުކޮށްފައި އޮތީ. ައުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ޤާނޫނާ ޚިާލފަށް ފާސްކުރާ ފާސްކުރުމެޭކ  ގޮވަމުންދިޔަ ވާހަަކ ައކީ ަކނޑަެއޅިގެން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް، ކަ

ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ލިބިދީފައި އޮްތ ޙައްޤުގެ ތެރޭަގއި ކައުންިސލަށް ވެސް ބޭނުން ކަމަށް އެއީ. ޤާނޫނުން ކޮންމެ 

ވަންޏާ އެ ކައުންސިލަކަށް ވެސް ބޭނުން ޕާޓީ އެއްަގިއ ބޭނުން ފިކުރެއްގައި ހުރެޭވނޭ. ހަމަ އެގޮތަށް މިއަދު 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ޞަރީޙަ އިބާ ރާތުްނ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ފާހަގަކުރެިވގެން މިދާ އިްޞލާޙުގައި އަުޅގަ

 9:ވަނަ މާއްދާ،  29ވަނަ މާއްދާ އާއި  27ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި  26ވަނަ މާއްދާ އާއި  25ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނަޑއެިޅގެން ޚިލާފު އިޞްާލޙެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، ިމ  2:ވަނަ މާްއދާ އަދި  8:ވަނަ މާއްދާ،  ވަނަ ާމއްދާއާ ކަ

ތެރޭަގއި ރިޔާސަތުން ގެްނގުޅެނީ ޮކން އުސޫލެއްތޯ ވެސް ިމއަދު އަޅުަގނޑުމެން ުސވާލުކުރަްނ އިޞްލާޙު ބަލަިއގަތުމާ ދޭ

އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް މި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތަކާއި އަމިއްލަ މެޖޯރިޓީ ނުވަތަ އަމިއްލަ އަށް ތާއީދުކުރާ 

އް މިގޮތަށް ނިގުަޅއިގަންަނން މަސައްކަތްކުރާ ކުރުމަީކ އެއްބަްސވާ ބަެއއްގެ ތެެރއިން ލާފައި ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ޙަްއޤުތަ
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އިންތިހާ ދަރަޖަ އަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ވެސް އެނގިލަްއވާެނ، ދިވެހިރާއްޖެ މިހާތަނަށް 

. މި ރާއްޖޭގެ ހުރިާހ އަިއއިރު ެވސް މި އޮތީ އިޤްތިޞާދީ ބޮޑު އަނދަަވޅެްއގެ ެތރޭގަިއ، ބޮޑު އަުޅވެތިވުމެްއގެ ތެރޭގަ

ރައްޔިރތުން ވެސް މިއަދު ެއބަޖެހޭ ޤަބޫލުރަން މިއަދު އެބަ ޖެހޭ ފިކުރުކުރަން. ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. މި އިޤްތިޞާދީ 

އަނިާޔވެރިކަމުގެ ސަބަބުން. ުނވަތަ އިޤްތިޞާދީ އަުޅވެތިކަުމން އަރައިގަެނވޭނެ ގޮަތކަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަުދ 

ކަމާ. ހުރިހާ ަރއްޔިތުން ވެސް ފިކުުރކުރަންވީ އެކަމާ. އޭރަށް އަިމއްލަ މިނިަވންކަން ވެސް މި އޮންނަނީ. ވިސްނަންވީ އެ

ނޑުމެން ބޭނުންކަމެއް ކުަރން ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން ބަޔަކަށް ތާއީދުކުރަްނ  މިނިވަންކަމުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ސަލާމަތްވެގެން. އަމިއްލަ ފުދުންތެރިކަން، އަިމއްލަ ބާރުވެރިްނ  ފުރުޞަތު ވެސް މި ލިބެނީ ިއޤްތިޞާދީ އަޅުވެިތކަމުން

 އިތުރުވަނީ ވެސް އެހެން. އެެހންވީމާ، އެ އުސޫލުގެ މަތިން...

 

 ބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމން

ސްލާޙަކީ އަނެްއކާެވްސ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުެގ ހުރި ޝިކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ހުށަހެޅިފައި ިމވާ އި

ބާރުތައް އެ ަކއުންސިލުތަކުްނ ނަގައި، ަމއި ސަރުކާުރގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި ހުަށހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙެއް. މިީއ 

މެ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަބަދުވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ މި ބުނަނީ ކައުންސިލުތަކަށް ބާރުދޭންޖެހޭނޭ. ކޮން 

ސަރުކާރެއް އޮތްކަުމގަިއ ިވައސް އެ ސަރުކާެރއްެގ ތާއީުދ ނެތިއްޖެއްާޔ ެއ ބަެއއްެގ އަތްފައިބަނުމުގެ ސިޔާސަެތއް 

ގެންގުޅޭ މަންޒަރު މި ޤައުމުން ފެންނަމުން މި ދަނީ. އެއާ ޚިލާފަށް އެ ރަށެއްގެ، އެ އަތޮޅެްއގެ، އެ ސިޓީ ެއއްެގ 

ޔާރުދިނުމަކީ މިއަުދ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ަކމެއް. ަކއުންސިލު ޤާނޫނަކީ ކައުންސިލުތަކަްށ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތި

ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހެިދފައި އޮތް ޤާނޫެނއް. އެހެންަނމަވެސް ެއ ޤާނޫނު ތަންފީުޛކުރުމުގަިއ ދައުލަުތގެ އެހެން 

ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފަ. މުއައްސަސާަތކުގެ ެއއްބާރުުލންނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުތައް އެ ވަނީ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނޭ އެކި ރަށްރަށުގައި ކުރަްނ ހުރި މަސައްކަތްތައް ހުއްޓިފައިވާ ތަން. އެ މަސައްކަްތ 

ކުރިއަކަްށ ނުދޭ. ެއ މަސައްަކތް ވަރަށް ޮބޑަށް ހުއްަޓއިލާފައި މި ވަނީ. ެއގޮތަށް ހިރިަމރަދޫގައި އެ މީހުން ެއ ތިީބ 

އިހުތިޖާޖުކުރަން. މިއީ ސަރުކާރެއްތޯ ައޅުަގނޑު ސުވާުލކުރަން. ރައްިޔތުންގެ އަުޑއަހާނެ އެްއވެްސ މިހާރުވެސް 

ކަންފަތެއް މި ސަރުކާރަކު ެނތް. ލޮލެއް ނެތް. ކަނުވެފަިއ، ބީރުވެފައި އޮތީ. ހަމަެއާއއެކު ކުރިބީަގއި ވެސް ބަނދަުރގެ 

ެވސް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ެއ އޮތީ ހުއްޓިފަ. އެހެންވީމާ،  މަސައްކަތް ވެސް އެ އޮތީ ހުއްޓައިލާފަ. ނެއްަލއިދޫަގއި

އަޅުަގނޑުމެން ކައުންސިލުަތްއ ބާރުވެރިކުރުވަްނވީ. އެ މީހުންނަށް ޙައްޤުވާ މިންވަރު ހޯދުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުން 

ކަތަަކކީ ޑިމޮކްރަީސގެ ގޮަވިއގެން ނުކުންނަންވީ ަބަޔކީ ަކއުންސިލުތައް. އެހެންވީާމ، ެއއާ ދެކޮޅަށް ެދކެވެމުން ދާ ވާހަ

ނޑުމެން ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން. ރައްޔިތުންނަށް  ރޫހުގައި ދެްއކެވެމުންދާ ވާަހަކ އެއް ނޫން ެއއީކީ. އެީއކީ ައޅުގަ

ބާރުދީގެން، ރައްޔިތުން އަުހލުވެރިކުުރވަިއގެން، ރަްއޔިތުން ލައްވާ ތަރައްޤީ ހޯދުމުގެ ސިޔާސަތެއް އަޅުަގނޑުމެްނ 
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ހޭނީ. އަޅުަގނޑުމެން އަބަދު މުށުތެރެއަށް ލައި، މުޅި ހުރިހާ ބާރެއް މާލެ އަށް ޖަމާކުރުމުގެ ގެންގުޅެން ޖެ

ވިސްނުމެްއގައި މަަސއްކަްތކުާރނެ ކަމެއް ނެތް. އެކަެމއް ެދން ރައްޔިތުން ޤަބޫލެއް ނުުކރާނެ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ 

ނުމުަގއި، އެ މީހުންގެ ފިކުރުގަިއ، އެ މީހުންެގ އަބަދުވެސް އެ މީހުންގެ ުކރިމަގަށް ޓަކައި އެ މީހުންެގ ވިސް

ނޑު މި ގޮވާލަނީ މި ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންެގ  ކައުންސިލުތަަކއިގެން ކުރިއަްށ ދާން. އެހެންވީމާ، މިއަދު ެވސް އަުޅގަ

އް ވެްސ އަުޑއަހާށޭ. ހިރިމަރަދޫ ބަނދަރުގެ ކަންތައްަތއް ވެސް އަިދ ކުޅުދުއްފުށީ މަުގގައި ާގއެުތރުމުގެ ކަންތައްތަ 

 މިހާރުން މިހާރަށް ކޮށްދޭށޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފަިއާވ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެންމެ ރަނަގބީލުޖެހިގެން އެ ދިޔައީ މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ކަ

ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ޓަަކިއ  މިނެޓު ހަމަވެގެން ެއ ދިޔައީ. އެހެންކަމުން ދެން އަޅުަގނޑަށް ޖެހޭނީ މި 8:89

އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ވަގުުތ ހަމަނުވާ ޕަޓީޓަުކގެ މެމްބަރުންނާއި ވަކި ޕާީޓއަކަްށ ނިސްބަތްެވވަިޑއިނުގަންަނވާ ޢިްއޒަތްތެިރ 

ސް މެންބަރުންނަށް އެދިވަޑަިއގަްނނަވާ ތަރުތީބުން ފުރުޞަތުދިނުން. މި ވަގުތު ހޯލްތެރޭފަިއ ވަަޑއިގެން ތިބި އެްއވެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު، އެިދވަަޑއިގަންަނވާފަިއވާ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރަކު ހޯލުތެރޭގައި ަވޑަިއގެން ނެތް. އެހެންކަމުން 

އަޅުަގނޑަށް ޖެހޭނީ މި ބިލުގެ މައްސަލަ މިހާހިސާބުން ނިންމާލަން. އޭގެ ކުރީގައި އަޅުަގނޑު ބަލައިލާނަން މި ބިލަށް 

ިއގަްނނަވާ ެއއްވެސް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު، ަވގުތު އޮތް އެްއވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަދަްއކަވަން އެދިަވޑަ

އިންނެވިތޯ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! މިހާހިސާބުން މި ބިލަށް ވާހަކަދެްއކުމަށް އެިދަވޑަިއގެންނެވި ިޢއްޒަތްތެިރ 

އަޅުަގނޑަށް ޖެހޭނީ މި ބިލު މަޖީލީހަށް ބަލައިގަތުމުެގ  މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި މި ނިމުނީ. އެހެންކަމުން

މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދަން. މަޖިލީހަށް ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ޓަކައި ނަގާ ވޯޓު ނެގުން ޮއންނާނީ މާދަމާ ވޯޓު ނެގުމަށް 

ައްށ   89.2ބަރު ގައި. ދެން މިއަށްފަހު އަޅުަގނޑު ޖެހެނީ މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ނަމ9ް::8ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގަ. 

ެގ ދަށުން ހުށަހެޅިފައި މި ވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ 89.2އެނބުރިލަން. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގައި ރަނަގޅު ފެންވަުރގެ  :2ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައާސސީގެ 

ސީ ޙައްޤެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީހިނދު، ރަްއޔިތުންނަށް އަސާސީ ޞިއްީޙ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ލިބުމަކީ ސިޔާ

ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ގޮތުން ދައުަލތުން ދެމުންގެންދާ އާސަންދަިއގެ ނިޒާުމގެ ޚިދުމަތް ަރއްިޔތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގަިއ 

ކަމެތި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އެތަެކއް ދިވެިހ އެކަީށގެންވާ ޚަރަދެއް ދައުލަުތން ކުރަމުން ނުދިއުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ނި

ރައްޔިތުންނެއް ރާއްޖެ ާއއި ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެނދުމަތިކުރެިވ، ނިކަމެތި ހާލުގައި މި ކަމަށް 

އަްށ އެކަށޭނެ ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ޮގތުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. މި ޤަރާރުގެ ބަހުސް ކުރި

ގެންދާއިުރގައި ޕާޓީަތކަށާ އަިދ ހަމަ އެހެންމެ ވަކި ޕާީޓއަަކށް ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަާވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 
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ނަޑއެޅޭ ަވގުތު މިހާރު ބާކީ އޮތް ގޮތް ދަންނަަވިއލާނަން. އެގޮތުން އެމް.ޑީ.ީޕ ައށް  މިނެޓު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  55މިހާރު ކަ

މިނެޓު.  5މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިހާރު ވަނީ ަވގުތު ވަނީ ހަމަވެފަ. ޕީ.ޭއ އަށް  29އަްށ މިނެޓު. ޑީ.އާރު.ޕީ  6:

ޤައުމީ ޕާޓީެގ ަވގުތު ވެސް ަވނީ ހަމަވެފަ. ދެން ވަިކ ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިނުގަންަނވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ 

ނޑު މި ދަނީ މިނެޓު އަރު 5ތެރެއިން ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް  ަވމުން ގެންދާނަން. އެގޮތުން މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތެްއ އަުރަވން މި ޖެހެނީ މި ޤަރާރު  އަޅުަގނުޑ ކުރިމަތީަގއި މި އޮތް ލިސްޓަށް. ފުރަތަމަ ައޅުގަ

ވަނީ މިލަންދޫ ހުށަހެޅުއްވި ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރަށް. އެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ވާހަކަެދއްކުމަށް ަޓކައި ފުުރޞަތު މި އަރު 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ އަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ

ނޑު މި ޤަރާރު ހު ނޑުގެ ބޭނުމަކަްށ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ ށަހެޅިތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަްސެވއްޖެ. އަުޅގަ

އި ބަހުސްކުރަމުން ދިޔައިރުަގއި ބަޖެޓު އައުުމގެ ކުރިން ޤަރާރަށް މަޖިލީހުން ވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ މަރުޙަލާގަ

ރިޢާޔަތްކޮށްދެްއވަިއ، މި ދިމާެވގެން ުއޅޭ މައްސަލަ އަށް ަހްއލެއް ހޯއްަދވައިދިނުން. އާދެ! ޙަޤީޤަތުގައި ދިާމވެގެން މި 

ަލއްކަ ރުފިޔާގެ ބޭސްފަުރވާގެ ލިމިްޓ  8ެރއިން އުޅޭ މައްސަަލ ައކީ އާސަންަދ ނިޒާމުގެ ތެެރއިން އެ އޮންަނ ޕެކޭޖުގެ ތެ

ހަމަވީމާ، އެ ހިސާބުން ފެށިގެން ދިވެހި ރައްޔިތުން، ވަރަށް ހާލުގައި އުޅެމުންދާ ބޮޑެތި ބަލިތަކުަގއި އަުޅވެތިވެަފއި ތިބި 

ހިސާބުން  މީހުން އެބަތިބި. ބޮޑެތި ބަލިތައް ޖެހިގެން ާއސަންދަ ނިާޒމުން އެ އޮންނަ ލިމިޓު ުހސްވީމާ، ދެން އެ

ފެށިގެންގޮސް މި އޮންނަނީ ޮގތްހުސްވެފަ. އޭަނގެ މުދާ ވެްސ ހުންނާނީ ވިއްކާ ހިސާބަށް ޮގއްސަ. ރެާޔއި ުދވާލުގެ ބުަރ 

މަސައްކަތުން އެްއކުރި ފައިާސކޮޅާިއ އާސަންދަ ިނޒާމުގެ ެތރެއިން ހަމަޖެހިގެން އަންނަ ޭބސްފަރުވާެގ އުސޫާލ، ހުރިާހ 

އެ ފައިސާކޮުޅގެ ލިމިޓު ހަމަވާއިރުަގއި އޭނަ މި ހުންނަނީ ލަންކާގައި ުނވަތަ އިންޑިާއެގ  އެްއޗެއް ހަމަޖެހިގެން ގޮސް

ޓްރިވެންޑްރަމުަގއި އިންނަ ހޮސްޕިޓަލެއްަގއި ތާށިވެފަ. އެެހންވީމާ، އެ ހިސާބުން ފެށިގެން އޭނަ މަރުވަންޏާ މަރުވާން، 

ނޑަށް ަޤބޫ ލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި ެވއްޖެއްާޔ ނެތޭ. އެ ހިސާބުން އެަބ ގަދަވަންޏާ ގަދަވާޭށ ކިޔާަފއި ދޫކޮށްލެވޭކަށް އަުޅގަ

ޖެހެއޭ އެ ބޭފުޅުންނާ އަޅަިއލެވޭނެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަެކްއގެ ތެރެއިްނ އެ ބޭފުޅުން ެޖހިގެން އުޭޅ، ބަލިހާލުަގިއ 

ލިބެންދެން،  ޖެހިގެންއުޅޭ ބަލިމީހާގެ ބަލިން ސަލާމަތްކުރެވޭނެހާ ދުވަހެއް ވާންދެން، ނުވަތަ އެ ކަމަށް ފަރުވާ އެއް

ފަރުވާ އެއް ލިބިގެން ގަަދވަްނދެން އެ ހިސާބުން ފެށިގެން ދައުލަތުން އެބަ ޖެހެއޭ އެ މީހެއްގެ ޒިންމާއުފުލޭނެ ގޮތަކަްށ 

ނޑު މި ޤަރާރު ހުށަހެޅީ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުީރގަ. މި ދެންނެވިހެން މިދިޔަ  ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިގެންދާން. އަޅުގަ

ނޑަަކށް ފަސް މަސް، ހަ މަސް ފާއިތުވެގެން ދިަޔއިުރގަިއ އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ހު ށަހެޅި ޤަރާރެއް. މިހާރު ގާތްގަ

ނޑުގެ ބޭނުމަކަށް ވީ ޙަީޤޤަތުގައި މި ދެންނެވިހެން ކުީރގަިއ، މިދިޔަ އަހަުރގެ ބަޖެޓު  މިތާނގައި ތާށިވެަފއި އޮތީ. ައޅުގަ

ނުޑ މި ދަންނަވާ ގޮތުން  ފާސްކުރުމުގެ ކުިރަގއި މި ޤަާރރާ މެދުގައި މަޖިލީހުން ގޮެތއް ނިންމަވައިދެްއވަން. އާދެ! އަުޅގަ
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ނޑަްށ ޔަޤީްނ  ޙަޤީޤަތުގައި ޮބޑެތި ބަލިތަކޭ މި ދަންނަނަވީ ކިޑުީނގެ މަްއސަލަތަކުަގއި ދިމާެވގެން އުޅޭ. ހަމަ އަުޅގަ

މަރާ ހަނގުރާމަކުރަމުންދާ  މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ އެތައް ަރއްޔިތުންނެއް އެބަތިބި ދެ ކިުޑނީ ފެއިލްވެގެން ފުރާަނއާ ނުަވތަ

ރައްޔިތުން. ރަްއޔިތުންނަށް ެއ ތިބެނީ އެއްެވސް ތަނަކު ެއހީ އެއް ނުލިބިފަ. އެްއވެސް ގޮތަކަށް ައޅައިލާނެ އާރެްއ 

ޔާރެއް ނެތިފަ. އާސަންދަިއގެ ނިޒާމެއް ނެތް. އާސަންދަިއގެ ނިޒާމުގެ ޕެކޭުޖގެ ލިމިޓު ހަަމވެފަ. އަިދ އެހެން ދިމާލަކުްނ 

ބޭފުޅުންނަށް ައޅަިއލާނެ ގޮތެއް ނެތް. ޢާއިލާަގިއ ފުދުންތެރިކަމެއް ނެތް. ދެން ެގއެއް، ގެދޮެރއް ހުރިްއާޔ  ވެސް އެ

ނުވަތަ އޮޑިދޯނިފަހަރު ވެސް މި ހުންނަނީ ވިއްކާ ހިސާބަށް ގޮއްސަ. ުނވަތަ ިވއްަކިއގެްނ ވެސް މި އޮންނަނީ އެކަްނ 

ފައި ުހންނަ، ނުވަތަ ކެންސަރުޖެހިފައި ހުންނަ ރައްޔިތަކަށް އެ ކިޑުނީ ފެއިލްވެ 2ނުކުރެވޭ ހާލަތުގަ. މިސާލަކަްށ 

މީހެއްގެ ފުދުންތެރިކަމެްއގަިއ ނުހުރޭ  ބޭސްފަރުވާ ކޮށްގެްނ އެ ބަލިން ސަލާމަްތވެވޭެނ ާއމްދަނީ އެއް. އެހެންވީމާ، މި 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ެވއްޖެްއޔާ ޤާނޫނުއަސާ  ީސން ކަށަވަުރކޮށްދީފައި އޮޭވ، ވާ ގޮތަކީ އެ ހިސާބުން ފެިށެގން އަުޅގަ

ނޑު ރިޢާަޔތްކޮށްފައި އޮތް ނުކުާތގައި ަކށަވަރުކޮށްދީފައި އޮވޭ ކޮންމެ  :2ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާގައި އަުޅގަ

ނޑަީކ  ދިވެހި ރައްޔިތެްއގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ ފުރާނަ އަކީ ވެސް ުނވަތަ އެ މީހެއްގެ ހަށިގަ

ިޅ ދިވެހި ަދއުލަތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެ ކަމެްއގެ ގޮތުގަ. އެހެްނވީމާ، އެ ހިާސބުން ފެށިގެން ައޅުަގނޑަްށ ވެސް މު

ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި ެވއްޖެްއޔާ މިއީ ުކޑަުކޑަ ކަމެްއގެ ެތރެއިން ލާފައި ހައްލުކޮށްެލވެްނ އޮތް މައްސަލަ އެއް. ވަކިްނ 

ދަ ހިންގާ ނުވަތަ އެ ނިޒާމު ބަލަހައްޓާ އޮފީހުން ވެސް ެއގޮތަށް ރައްޔިތުްނެގ ހަމަ އެހެން ޕެކޭޖެއްގެ ތެރޭަގއި، ާއސަން

ނޑައަޅާަފއި،  މަޖިލީހުން ބަޖެޓެއް ދީގެން، މިގޮތަށް ދިމާވާ މީހުންނަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓެއް ކަ

ަގޅު އެހީތެރިކަމެއް މީގެތެެރއިން ވަކިކޮށްދީފި ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވެނީ އެ ފަރާތްތަކަށް ރަނ

ނޑު މިހެން  ފޯރުކޮށްދެވިގެން ގޮސް މި ރައްޔިތުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ހާލަތަށް ދާނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

ނޑުގެ ާދއިރާގެ  މީހަކު މިހާރުވެސް  2ދަންނަވާއިރުަގއި ައޅުަގނޑު ަހމަ ހިތާމައާ އެކުގައި ދަންނަާވލަން ބޭނުންވޭ އަޅުގަ

އަހަރުގެ ކުއްޖަުކ  86ލައިގަ. ެއއް ުކްއޖަކު އެއް އަހަރަްށވުރެ ދިގު މުއްދަތު، ދުވަސް ވެްއޖެ މި މައްސަ

މަސް ވަންދެން ހޭދަކުރުމަށްފަހު އަނެއްކާ ާރއްޖެ ައއިސް އެ ކުއްާޖގެ  88އެނދުމަތިކުރެވިފައި އިންިޑާއގައި 

ހޯދައިގެްނ، ޢާއިާލަގއި ފޯރުންތެރިކަން ނެތީމަ އެހީ  ފަރުވާހޯދަމުން، އެކި ފަރާތްަތކުން، ދީލަތި ެއކި ފަރާތްތަުކން އެހީ

މަސްުދވަސް އިންިޑއާަގިއ ހޭދަކޮށްފައި، އެ ދިާމވެފައި ހުރި މައްސަލަ އަްށ ހައްެލއް  88ހޯދައިގެން އެ އެހީތެރިކަމުަގިއ 

ލިބޭނެ ގޮތަކަށް  ކިޑުނީެގ މައްސަލައިަގއި، މިހާރު އަނެއްކާ ކިޑުނީ 2ކިޑުނީ ިއނީ އިން ގޮތަށް.  2ހޯދައިގެން އަދި 

މަގުފަހިކުރެވޭތޯ. ވަރަށް ައގު ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް. ވަރަށް ައުގ ބޮޑު ޚަރަދުތަކެއް. އެަތއް ަބއިވަރު ލާރިަތކެްއގެ ވާހަކަ މި 

ދާ ފަހަރު އެބަ އާދޭ. މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް  އަރައިގެން ދައްކަނީ. ތިންހަތަރު ލައްކަ، ފަސްހަ ލައްކަ ރުފިޔާ އަށް

އުސޫލެއް ހަމަޖަްއސަވައިެދްއވާށޭ. ެއ އުސޫލު ަހމަޖައްސައިދިނީމަ އެ ފަރާތްތަަކށް ލުއިކަމެްއ ލިބިގެންދާނޭ.  އަޅައިެލވޭނެ

ހަމަ އެކަނި ސިޔާީސ ޕާޓީތަަކށް ޚަރަދުކުރުމަކުން ވެސް ުނފުދޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނުވަތަ ސަރުކާރުން ބޭނުްނާވ 
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ބު ކާިމޔާބުުކރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ކަޑަަތއް ޖެހުމަކުން ވެސް ނުފުދޭ. އެހެން ކަންތައްތަކަްށ، ނުވަަތ ރިޔާސީ އިންތިޚާ

ހަޤީޤަތުގައި އެންމެ މުހިއްމު އެްއޗަީކ ރަްއޔިތުމީހާ ސަލާމަތްކުރުން. އޭނަެގ އެ ބަިލން ސަލާމަތްކޮށްގެން ނޫންޯތ 

ނުޑމެންނަށް ބުނެވޭނީ ވެސް ެއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގޮސް ވޯެޓއް ދޭށޭ ބުނަން، އޭނަ ދުނިޭޔގައި ހުރީމަ ނޫންތޯ އަުޅގަ

ވާހަކަ. އެ ހާލަތުން އެބަ ޖެޭހ ވިސްނަން. މިހާ ހިސާބަށް ވިސްނައިގެން ގޮސް މި މަޖިލީހުން މި ކަންކަމަށް ރަނގަޅަށް 

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ކުަޑއެތިކޮެޅއް % ވަރު ލިބުނު ކަމަށް ވިއަްސ  9.98ރިޢާޔަތްކޮށްފިއްޔާ އަުޅގަ

ވެހިރާއްޖޭަގއި މި މައްސަލަތައް ދިމާވާ އެތައް ަރއްޔިތަކަށް ހަމަ ރަނގަޅު ޝިފާ އެއް ލިބޭނެ ކަމަކަްށ މިއީ ދި

ނޑު މި ދެންނެވި ކުއްާޖ މިހާރުވެސް އެ އޮީތ ލަންާކގަ. ައޅައިލާެނ ގޮތެްއ ނެތް. ސަުރކާރުެގ  ވެގެންދާނޭ. އަުޅގަ

ސް ތަެނއް ނުހުންނާނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާސަންދަިއގަިއ ނެތް ެއްއވެސް އެްއޗެްއ. ސިީޓ ނުލާ އެްއވެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްށ ސިޓީ ލީމާ، ރައީސުްލޖޫމްހޫރިއްޔާ ކައިރީ އާދޭހާ އެުކގަިއ، މިހާރު ހުިރ  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ާއއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހާ، އެންމެހަިއ 

ކާއި ހުރިހާ ަވޒީރުންނަށް ވެްސ ސިޓީލީމަ އޭެގ ޖަވާބެްއ ެވސް ނުލިބޭ. ދެން ޖަވާބުަގއި އަިއއްޔާ މުއައްސަސާތަ 

އަންނާނީ ވެސް، އަދި މިހާތަނަށް އައިްއސަ އޮތް ޖަވާަބކީ ވެސް ތި ކަމަކަށް ވަކި ކުރެޭވނެ ކަމެއް ނެތޭ. އެހެންވީމާ، 

ިބލިއަނަށް އަަރއިގެންދާއިުރަގއި  87ބިލިއަނަށް،  86ޖެޓު މި ހާލަތު ރައްޔިތުންނަށް މެދުވެރިވީމާ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބަ 

އަދި ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތް ނުވަތަ ބޮލަކަށްޖެހޭ އަދަދު ހަ ހާސް، ހަތް ހާސް ޑޮލަރަށްވުރެ މަތީގައި އޮވެަފއި، 

 85ވެަފއި،  ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ތަރައްީޤވަުމން އަންނަ ޤައުމުތަކުގެ ލިްސޓުން މެދު ފަންތީގެ ތަރައްޤީގެ ޤައުމަކަށް

ނުޑވަުރގައި އެަތއް  މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޔޮޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރާ މީހަކު ދަތުރުކުރަން އޮވެފައި، އަދި ގަ

މިލިއަން ޑޮލަރެްއގެ އިްނވެްސޓްމެންޓުތައް ބަހައްޓާފަިއ، ހަމައެާއއެީކގަިއ ރިޔާސީ ކެމްޕޭނަށް ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާ ވެްސ 

ނެ ވަސީލަތްތައް ހުރެފައި، އަިދ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް ވެސް އެތައް ގޮަތކުން ހޯދޭ

ޚަރަދުކުރެވޭއިުރަގއި އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މުހިއްމީ ރަްއޔިުތމީހާ ސަލާމަތްކުރުމޭ. އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ އެ ރަްއޔިތު 

ގެންނޭ ރިޔާސީ އިންތިޚާުބ ކާމިޔާބުކުރަން ގޮސް ވޯޓެްއ މީހާ ސަލާމަތްކުރުމޭ. އެ ރައްޔިތު މީހާ ބަލިން ސަލާމަތްކުރެވި

ނުޑ މި ދަންނަވަނީ އޭާނ ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއްަގިއ  ދޭށޭ ބުނަން ވެސް ހުންނާނީ. ހަމަ  ތަކުރާރުކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވޯޓުަލއިދޭން ބޫތަށް ވެސް އޭނަ އަށް ވަެދވޭނީ. އެއީ ކޮންމެ ބޭފުޅެ ްއ ގަދަވެސަލާމަތުން ހުރީމަ އަޅުގަ

ކަމަށް ވިއަްސ. ކޮންމެ ބޭފުޅެްއ ކަމަށް ވިއަސް އެކަން ކުރަން މި ދެވެނީ އޭނަ ގަަދވެސަލާމަތުން އޮތީމަ. ބަލިއެނދުަގިއ 

އޮތީމަ އެ ކަންތަކެއް ވެސް ނުކޮށްދެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ެއންމެ ވޯޓަކުން ވެސް ނަތީޖާ ބަދަލުވާ ގޮތަށް މި އޮންނަނީ. 

ނޑުގެ ދާިއރާގަ ނޑަްށ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ އި ވެސް މިހާރު މި ހާލަތުގައި ތިބި ދެ މީހުން، ތިން މީހުން އެބަ ތިބި. އަޅުގަ

ޔަޤީން ދިވެހިރައްޖޭގެ އެތައް ދާއިރާ އެްއގައި މިފަދަ އެތަްއ ބަޔަކު ތިބޭނެކަން. ހަމަ އެއާެއކީަގއި ޞިއްޙީ ނިޒާމުގެ 

އްގައި ހެލްތު ސެންޓަރެއް އެބަ ހުރި. އެ ހެލްތު ތެރެއިން ދިމާވާ އަނެއް މަްއސަލަ އަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޮކންމެ ރަށެ
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ސެންޓަރުގައި އެަތއް ބަިއވަރު މުވައްޒަފުންތަކެއް ވެސް ެއބަ ތިބި. އެ މުވައްޒަފުންތައް ބަރާބަރަށް ޑިއުޓީ އަށް އެބަ 

ޓަކައި ރެޔާއި  ނިކުންނަންޖެހޭ. އެ މުވައްޒަުފންގެ ޚިދުމަތްހޯދުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ހެލްތު ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތްހޯދުމަށް

ދުވާލު އެަތއް ރަްއޔިތަކު އެަބ ދޭ ހެންތު ސެންޓަރުގެ ޚިުދމަތަށް އެދިގެން. އެކަމުން ިޚދުމަތަށް އެދިގެންދާއިުރގައި 

އިންޖެކްޝަނެއް ޖަހައިލާނެ ސިރިންޖެއް ނެތީމާ، ސިރިންޖެއް ނެތީމާ، އެ ހާލަތަށް ހެލްތު ސެންޓަރުތައް ދިޔައިމަ ދެން 

މަކު ޙަޤީަޤތުގައި އެ ހުރިހާ ކަމެއްަގއި، ބަލިމީހާގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ބަލިމީހާގެ ޢާއިލާގެ ފަރާތުން އެއީ ދެަރވަރު. ެއކަ

ވެސް ހުރިހާ ހާލަތެއްަގއި ެވސް ނަފްރަތު މި ރައްދުކުރެެވނީ އެ ތަންތަނުގައި ތިބޭ ުމަވއްޒަފުންނަށް. ގިނަ ފަހަރަށް 

ސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އެ ތަންތަނުގައި ހަމަ ކަންތައްތައް މި އޮންނަނީ އެހެން ވެފަ. އެހެންނަމަވެ

ތިބެނީ އިޚްލާޞްތެރި މުވަްއޒަފުންނޭ. ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކގައި ޚިދުމަތްކޮްށދޭ ހިތުންނޭ. ހަމަ ވަރަށް 

ވެފައި ހުއްޓަސް، ހިތްތިރިކަމާއި ކެތްތެރިކަމާ އެކީަގއި، ޯއގާތެރިކަމާެއީކގައި ޚިދުމަތްދޭން ހުއްޓަސް ކިތަންމެ ބޭނުން

ކިތަންމެ އަޅާލަން ބޭނުންވިަޔސް، ކިތަންމެ އަޅާލި ކަމަށް ިވޔަސް، ނަރުސް ުކއްޖާ އަށް ިވޔަސް، އެތާ ހުންނަ ޑޮކްޓަުރ 

ކަމަށް ވިޔަްސ، ނުވަތަ އެާތ ހުންނަ މަސައްކަތުމީހާ ކަމަށް ވިޔަސް، ުނވަތަ އެތާ ަހވާލުވެހުންނަ މެނޭޖަރުކަމަށް 

ބޭނުމަކަސް އެކަމެއް ނުކޮށްދެޭވނެ. އެކަން ނުކޮށްދެވުނީމަ އެކަމުގެ ނަފްރަތު ވެސް އެބަ  ވިޔަސް ެއކަން  ކޮށްދޭން

އާދޭ. އެ ތަން ކީއްތޯ ކުރާނީ. އެތަނުގެ ހެލްތު ސެންޓަރު ކީއްތޯ ކުރާނީ. އެތަުނގެ މުަވއްޒަފުން ީކއްތޯ ކުރާނީ. ިމ 

ނޑުމެން، މިސާަލކަށް  އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ސިޔާސަަތކީ ޞިއްީޙ ވަސީލަތް ާގއިމުކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ރްޒގެ ތެރެއިން ާލފައި، ޕީ.ޕީ.ޕީގެ ދަށުން ގޮްސ އެކަންކަން ކުރުމަށް ޤާބިލު  ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ލާފައި ޕަްބލިކު ޕާޓްނަ

ހަމަ ވިޔަފާރި  މީހުންނާ މި ހެލްތު ސެންޓަރުތައް ވެސް ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަްލތައް ވެސް ެއކަން ކުރަން ބޭނުން މީހާ އަށް

އުސޫލުން އެކަން ކުރުމުގެ ފުުރޞަތުދެވޭނެ ސިޔާސަތުތަެކއް ގެންގުޅުނީ. އޭރުން މި ވާ ގޮަތކީ މިސާލަކަށް ބަލަމާ ބަހީ. 

އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ފަރުާވހޯދަން ދަނީ ކޮންބައެއްތޯ. އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗުަގއި ހަމަ ިލބެންހުންނަ ޚިދުމަތް އޭ.ޑީ.ކޭ 

މި ލިެބނީ. އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ފަރުވާހޯދަން ދަނީ އެހެން ބައެއް. އޭ.ީޑ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ހޮސްޕިޓަލުން ވެސް 

އަވަހަށް، ރަނގަޅު ޚިދުމަތްލިބޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ މީހާ އޭނަގެ ޖީބުގައި ފަިއސާ ހުރީމަ އޭނަ ފުރާނަ 

ން މީހާ ޭބނުންތަނަކަށް ގޮސް، ބޭނުން ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ވަސީލަތް ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްދީަފއި ހުރީމަ، ރައްޔިތު

ނޑައެޅިަފއި މި އޮތީ. އެއީ އޭރުަގއި ހެލްތުގެ ދާއިރާަގިއ  ޑޮކަޓަރަކަށް ދަްއކައި ޚިދުމަތްލިބިގަންނަ އުސޫލެއް ކަ

އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ގެްނގުޅުނު ސިޔާސަތަކީ. ެއގޮތުން ރައްިޔތުން ބާރުވެރިކުރުވުން. ނުވަަތ ރައްޔިތުން މީހާ އޭނަގެ 

ލަ އިޚްތިޔާރަށް ދޫކޮށްުލން، އޭނަ ބޭނުން ޮޑކަޓަރެްއ ކައިިރއަށް ގޮސްގެން ފަުރާވހޯދަން. އެކަމުން އެކަން ިމ އަމިއް

ކުރެވެނީ ހަޤީޤަތުގައި އެްއކަލަ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތް ގާއިމުކޮށްފައި ހުރީމާ. އެ ފުރުޞަތު މި ލިބެނީ، ރަނގަޅު 

ތު މި ލިބެނީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން އޭނަ ކުރާ ކަމެއް ވީމަ. މިހާރު ވެގެން މި ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތް ގާއިމުކުަރން ފުރުޞަ

ނުޑ  ނުޑ ުއކަން މި ޖެހެނީ. ކެއްސަން ވެސް ވީ ބަލިމީހާ. ލޯގަ އުޅޭ ގޮތަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި އެްއކަލަ ކެްއސަމުން ލޯގަ
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އަެންއކާ ލޯަގނުޑ ުއކަންދާންވީމަ  އުކަން ދާން ވެްސ ީވ ބަލިމީހާ. އެހެންވީމާ، ބަލިމީހާ އަށް ިމ ވާ ގޮތަީކ ެކއްސާފައި 

މި ވާ ގޮތަކީ ދެ މަަސއްކަަތަކށް މި ވަނީ. ވަރަށް ބޮުޑ ތަުކލީފަކަށް ވެފަިއ މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ަދއުލަތުން އެަތއް 

ތަކީ މިލިއަން ރުފިޔާ އެއް ޚަރަދުކޮށްގެން ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި ހެލްތު ސެންޓަރުތަކާ އެއްޗެހި ހިންގަން އުޅުނީމަ މި ވާ ގޮ

އެްއކަލަ އާސަންދަ ނިޒާުމގެ ެތރެއިން ދޭންޖެހޭ ޞިއްޙީ ޔަީޤންކަން، ޞިއްޙީ ފަުރވާެގ ޔަީޤންކަން އެ ރަްއޔިތުމީހާ އަށް 

މިލިއަން ރުފިޔާއާ  858މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ  999ވެސް ނުދެވިގެން މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، ގާތްަގނޑަކަށް 

ތެރެއިން ަރއްޔިުތންނަށް ޕެކޭޖުދީފައި އަނެއްޮކުޅން ހޮސްޕިޓަލުތައް ހިންގަން  ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް އާސަންަދ ނިޒާމުގެ

ނޑަށް ހީވަީނ މި އުޅެނީ ތަންކޮޅެއް ބާރު  ހަތަރުފަސް ސަތޭކަ، ހަ ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރަންޖެހުނީމަ އަޅުގަ

ގޮތުން ެއކަން ބެލިއިރުަގއި މި ވާ ގޮތަީކ  ބޮޑުެވގެންހެން. އެކަން އެނޭގތީވެ، އެމް.ޑީ.ޕީ އިން އޭރުަގިއ އޮތް ސިޔާސީ

މި ދޭތި އަަޅއި، އުފުލަިއ، ިމ ތަކުލީފު ބަޖެޓުން އުފުލާނެ ވަރުެގ ފުދުންތެރިކަން ދިވެހި ދައުލަތުގަިއ ނެތީމަ ކަމަްށ 

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މި ދެންނެވި އުސޫލުން، ވިޔަފާިރ އުސޫލުން އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ 

ފެބްރުއަރީއަށް ފަހު މި ކަްނތައްތައް ވެސް ިނގުަޅއިގަެނ،  7ޔާސަތު ހުުޅވާލާފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަ އަީކ ސި

އެކި ގޮްތގޮތަށް ބަދަލުކޮށް، މޮޑެ، މައްސުނިަގނަޑކަށް ހަދާފައި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުލން އެބަ ޖެހޭ މި ފިކުރުތައް 

ރަނގަޅު އެކަީށގެންާވ ނިޒާމެއް ާގއިމުކޮށް، ރަްއިޔތުމީހާ ފަރުވާކުރަން ބޭނުންވާ  ގެނެސް، މި ފިކުރުތަުކގެ ެތރެއިން

މީހަކު ކައިރިން ފަުރވާކުެރޭވނެ އުސޫލު ގާއިުމކުރަން. ިމސާލަކަށް ސެންޓްރަލް ކްލިިނކުަގއި އިންނަ ޑޮކްޓަަރކަށް 

ވެ ެއ ަތނުން. ނުވަތަ ާއސަންދަިއގެ ދެއްކޭނެ ގޮތެއް ިމއަދަކު ެނތް. އެީއ ީކއްެވގެންތޯ އާަސންދަ ޤަބޫލުނުކުރާތީ

ތެރެއިން ޚިދުމަތްނުލިބޭތީވެ. އެ ރައްޔިތުންގެ މީހާގެ ޖީބެއްަގއި ނެތް އެ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެން އެ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭނެ 

 ގޮތެއް. އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗަށް ޮގސް ކިޫއގައި ޖެހިގެން އެަތްއ ގިނައިރެއް ވާންދެން އޭނަ ހުރެގެން، ދެ ރޭ ދެ ދުވާ

ނޑެއް ލިިބގެން، އަދި  ުދވަްސ ވާ ފަހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްޭކ  88ދުަވސް،  8ދުަވސް،  7ވަންދެން ހުރެގެން ނަންބަރުގަ

ހާލަތަށް މީހުން ދިޔައިމަ، މާލޭގައި ތިބެން މި ޖެހެނީ. މާލެ އަށް އައިއްސަ ކޮޓަރި ުކއްޔަށް ހިފައިގެން ދުވާލަކަްށ   

ކޮށްފައި އަދި ޮކންމެ މީހެއްގެ ކެއުމަްށ، ތިންހަތަރު މީހުން ތިބޭއިރުގަިއ ރުފިޔާ ކޮޓަރި ޚަރަދު 499ރުފިާޔ،  59:

ރުފިޔާ ޚަރަދުުކރަންޖެހުނީމަ ދެ ހަފްތާގެ މުއްދަތެއް ފަހަނައަަޅއިގެން ާދިއރުގައި އަތްމަތީަގއި ނުހުރޭ  99:، 299

ށް ލިބޭ ތަނުން، ރަނގަޅު ޚިދުމަތް އެންމެ ލާރި އެއް ވެސް. އެެހންވީމާ، މި ޚިދުމަތް ބޭނުން ތަނުން، ޚިދުމަތް އަވަހަ

ދޭ މީހާ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނަށް ގޮއްސަ ރައްޔިތުންނަށް މި ފަރުވާކުެރވޭނޭ ނިޒާމެއް ާގއިމުކުެރވޭނެ ގޮތެއް ވާން އެބަ ޖެހޭ. 

 ޖެހިގެން ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ ގޮތަށް ޞިްއޙީ ހާލަތުގައި ސަލާމަތުން ޭއނާ ހުރީމަ، އޭނަ ކައިރިއަށް

ގޮއްސަ ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގަިއ ތިމަންނަ ރައީސްކަމަށް އައުމަށް ޓަކައި ތިމަންނަ އަށް ވޯޓުދޭށޭ ބުނަން މި ދެވެނީ. ބަލި 

އެނދުަގއި އޮތީމަކަ ނުދެވޭނެ. ގިނަ ފަހަރަށް އަޅައި ވެްސ ނުލެވިގެން މި އުޅެނީ. އެެހންވީމާ، ދަންނަވަން މި އުޅޭ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ވެއްެޖއްޔާ މި ސްޓޭންޑަޑަްށ ވާހަކަ ައކީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ހާލަތަ ށް ރައްޔިތުން ދިޔައިމާ ައޅުގަ
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ގޮއްސަ ތިބޭ، ބަލި ހާލުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް އެބަ ޖެހޭ ދައުލަތުން ހަމަ ރަނގަޅު ޕެކޭޖެއްގެ ތެރެއިން އެ ބޭފުޅުންެގ 

ެގ މައްސަލަިއަގއި އޭނަގެ ބެލެިނވެރިން ނުދާ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ގޮްތތަކެއް ހޯދައިދޭން. މި ދެންެނވި ުކއްޖާ

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުގައި ެވއްޖެްއޔާ މި ރާއްޖެ އަކު މިހާރަކު ނުހުންނާނެ. މުއްސަންޖެއް ވިޔަސް،  އޮފީހެއް އަުޅގަ

ގެްނ މަހުޖަނެއް ވިޔަސް، ދެ ރުފިޔާ ބައި އެކީަގއި އެްއވެސް މީހަކު އަތުަގއި އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ކާކުކަން ހޯދައި

އަހަރުގެ ކުއްެޖއް.ފުރާނަާއ  86ވެސް އެ ތަންތަނަށް ވެސް ިސޓީ ފޮނުވައިގެްނ، އެކި ގޮތްގޮުތން އާދޭސްކުރަމުން ދަނީ. 

ހަނގުރާމަކުރަނީ. މިހާރުވެސް އެ އޮތީ ލަންކާގެ ހޮސްޕިޓަލެްއގަ. އެހެންވީމާ، މި ހާލަތުގަިއ ހުރިހާ ތަންތަނަށް ގޮސް 

ސް އެތަނުން ވެސް ިމ ދެވެނީ ވަރަށް ުކޑަކުޑަ ިމންވަރެއް. އެއީ މި ުއސޫލު އެންސްޕާ އަށް ގޮސް ސިޓީީލމަ ވެ

ވަރަކަށް ޑޮލަރަކުްނ މި ކަމެއް ނުކުރެވޭ. މިހާރުވެސް އެ ކުއްާޖގެ ބިލުތަކުެގ  2999، 999:ހަމަޖެހިފައި ނެތީމަ. 

ަފއި ހުރި ފައިސާ. މިކަހަަލ އައުޓުްސޓޭންޑިންަގއި އެބަ ހުރި ދޮޅު ލައްކަ އަށްވުރެ ިގނަ ލަންކާ ރުފިޔާ. ނުދެއްކި

ނޑަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭތީވެ އަޅުަގނޑު މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ.  ކިތަންމެ ބަޔަކު އެބަ ތިބި. މި މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، މި ހާލަތުަގއި ިމ ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުމަީކ ކޮންމެހެން ދައުލަތުގެ މަްއޗަށް ލާޒިމު ކަެމކޭ. ެއީއ 

ނޑު ެއދެނީ އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދައުލަތުން ކުރަ ންޖެހޭ ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ބަލައިގަެނގެން، މިދެންނެވި ހާލަތަކަށް ދިޔައިމަ، ާއސަންދަގެ ޕެކޭޖު ހުސްެވގެން ދާ ރައްޔިތުންނަށް ނުވަަތ 

ވަތަ އެ ޕެކޭޖު އަނެއްާކވެސް ގެނެސް، އަލުން ެއ ނިކަމެތިންނަށް، ހާލުގައި ޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާގެ ލިމިޓު ނު

މީހުންނަށް ދިރުން ލިބޭނޭ ގޮތަކަށް ކޮންމެވެސް އެކަީށގެްނވާ މިންވަެރއްގެ ލާރި އެްއ، ފައިސާ ެއއް މި ރައްޔިތުްނގެ 

ނޑު އެެދނީ ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ިމ ޤަރާރު ބަލައިގަނެ، މިއަށް  މަޖިލީހުން އެކަމަށް އެކަށައަަޅއިދެްއވުން. އަުޅގަ

ގޮތްތަެކއް ހަމަޖައްސަވައިެދއްަވއި، ރަްއޔިތުންނަށް މީގެތެރެ އިން ފަރުވާލިބޭނެ ގޮތްތަކަކަްށ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުން ރަނގަޅަށް ިވސްނަވަިއގެން، ހަމަ ފިކުރުކޮށްގެން މީގެތެރެއިން ރަނގަޅު ަމންފާ އެއް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް  77

 މަޖެހިގެންދިއުން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ވީހާވެސް އަވަަހކަށް ހަ

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤު ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މި ޤަރާރަށް، މި ޤަރާރު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުގެ ކަންބޮޑުވުން އެީއ 

ނޑު ވެ  ސް ދެކެނީ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ރަނގަުޅ ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް. އާެދ! ދާއިމީ ގޮތެއްަގއި ދިގު ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އާސަންދަ ހަމަޖެހިފައި އޮްތ ގޮތުން އަދި  މުއްދަތަށް ފަރުވާކުރަންޖެހޭ ބަލިބައްޔަކީ މިހާރު އަުޅގަ

ޙީ މަރުކަޒުތަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގަްށ އަޅުަގނޑުމެްނގެ، ޚާއްަޞކޮށް ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ނޫނީ ޞިއް

ނޑަކަށް ދިގުލައި ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ބަލާއިރު މިސާލަކަށް ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓުހަދާފައި ތިބޭ  ބަލާއިރުަގއި، ގާްތގަ

މީހުންނަށް  މީހުންނަށް، ނޫނީ ހިތުގެ ބަލިތަކުގެ އުޅޭ މީހުންނަށް، އަދި ޚާއްޞަކޮށް ކެންސަރު ފަދަ ބަލިތަކުގައި ުއޅޭ
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ލަްއކަ ރުފިާޔގެ  8މަސްދުވަހު ތެޭރަގއި އެ މީހުންނަށް އޮންނަ ލިމިޓު، އާދެ!  :ހަމަ ގިނަ ފަހަރަށް ދެ މަސް ނޫނީ 

ލިމިޓު ހަމަވެގެން ދާދިއުން. ާއދެ! ތެދެއްމެ. އެ ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއްަގއި މި ދެންނެވިފަަދ ބަލިތަކަށް ފަރުވާކުރަންޖެހޭ 

މިޓު ހަމަވެގެން އެ ދަނީ. ޙަޤީޤަތުަގއި ެއކަން ދިމާވާންޖެހުނު ަސބަބާ މެދު ވެސް ައޅުަގނޑަްށ މީހުންނަށް އޮންނަ ލި

ނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާއިރު ވިސްނާލަްނޖެހޭނެހެން. އާދެ! އާސަންދަ  ހީވަނީ މިފަދަ މުހިއްމު ޤަރާރަކާ މެދުގަިއ އަުޅގަ

ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ ޚިދުމަތްތަކުގެ ައގުތަކަްށ ތަޢާރަފުކުރެވުމަށްފަހުގައި ޭއރުގެ ސަުރކާރުން، އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނަޑކަށް ބަެއއް ޚިދުމަތްތަކަށް  ގުނަ އަށް ައގު  4ބަދަލުގެންނެވީ. އިންތިހާ އަށް ބޮޑުކުރެްއވީ. ޚިދުމަތްތަކުގެ ައގު ގާްތގަ

ވަރު ޚިދުމަތްތަކުްނ  299ބޮޑުކުރެްއވީ. އަނެްއ ބައި ޚިުދމަތްތަކުގެ އަގު ެދގުނަ އަުގ ބޮޑުކުރެްއވީ. ޖުމްލަ ގޮތެްއގަިއ %

އަގު ބޮޑުކުަރްއވާފައި އެ ޚިދުމަތްތައް އެގޮތަށް ދެއްވަންފެްއޓެވީ. ނަތީޖާ އެއްގެ ގޮތުން މި ދެންނެވި ގޮތަށް އެފަދަ 

ނޑަަކށް ދެ މަހެއް ނޫނީ ތިން މަހެއްހާ ދުވަހު ތެރޭގައި ިމ  ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާކުރަުމންދާ މީހުންނަށް ގާތްގަ

ހަމަވެގެންދޭ. ދެން މި ޖެހެނީ އެފަދަ ބަލިމީހުން، ދެންމެ މި ޤަރާރު ހުށަހެޅުއްވި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  މީހުންގެ ލިމިޓު

ވެސް އެ ވިދާޅުިވ ގޮތަށް އެެހން މީސްމީހުންގެ ފަރާތުން، ައދި ޚާއްޞަކޮށް ުފއްދުންތެރިަކން ނުހުންނަ ޢާއިލާތަކުން އެ 

ނުޑ  ބޭފުޅުންނަށް މި ޖެހެނީ އެހެން މީސްމީހުންގެ އެހީ އަށް އެދި އެހެން ދިމަދިމާލަށް އަތްދިއްކުރަން. އާދެ! އަުޅގަ

ވެސް ޤަބޫލުކުރަން މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް މި ނޫން ގޮތަކަށް ހައްލުހޯދެންޖެހޭ ކަމަށް. އާދެ! ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބަލާއިރު 

ނޑުމެން ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްަފިއ އޮތް ބަޖެޓެއް ނޫ ން. ލިޭބނެ ކަމަށް ބޮޑަށް ޔަޤީންކުާރ މިހާރުވެސް އަުޅގަ

ނޑަކަށް  ަވރަކަށް ޕަސެންޓު މި އޮތީ ާއސަންދަ އަށް ޚަރަދުކުރަން ަސރުކާރުން ނިންމަވާފަ. އެގޮތަްށ  89ބަޖެޓުގެ ގާްތގަ

ނޑު ދެކޭ ގޮތުަގއި ޚަރަދުނުކުރެެވނީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް  ކުރިއަށް އެ ދަނީ ވެސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މުގައި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މި ނިޒާމުގައި، ޚާއްޞަޮކށް ހެލްތު ސިސްޓަމުގައި މިހުރި މައްސަލަތައް މައިަގނުޑ ޚަރަދުކުރު

މައްސަލަތަކަކީ. އެ މައްސަަލތައް ރަނގަުޅކުރެވުމަށް ަޓަކއި ކުީރގެ ސަރުކާރު ބަދަުލެވގެން ދިއުމަށްފަހުގަިއ ވެްސ 

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިހާތަނަށް އައިއިރު ގާތްަގނޑަކަށް އަހަރަކަށް ވު ރެ ގިަނ ދުވަސްެވގެން ދިަޔއިރު ައުޅގަ

ނޑަކަްށ އެ ކަންތައްތަކަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭ. ތަރައްީޤވަމުްނނެއް ނާދޭ. އާދެ! ވެރިކަން  އެކަީށގެންވާ މިންގަ

ދާއިާރގެ ހާލަތު ބަދަލުވެގެންދިަޔއިރު އޮތީ ުކރީގެ ސަރުކާރުން ކަންަތއް ކުރެްއވި ގޮތުން އިންތިހާ ައށް ޞިއްޙީ 

ދަށްވެފަ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނ އެންމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތް. އެހެންނަމަވެސް މިދެންނެވި ގޮތަށް އެކަން އެހެން 

ވާން ދިމާިވ ސަބަބުތަކާ މެުދގަިއ ވެްސ ވިސްނަން އެަބ ޖެހޭ. އާދެ! ެއއީ އޭުރގެ ިމ ދެންނެވި ިޞއްޙީ ފަރުވާދޭ 

އްެޗހި، އާދެ! ެއއީ މެޝިނަރީޒް ކަމުގައި ވިަޔސް، އަދި އެހެިނހެން ކޮންޒިއުމަބަލްސް ކަމަށް ތަންތަނަށް ހޯދައިދެއްވި އެ 

ވިޔަްސ، ކެިމކަލްސް ކަމަށް ވިޔަްސ، ހޯއްަދވަންޖެހުނު އެްއޗެހި މާ ބޮޑު ބެލުމެްއ ނެތި، އިންތިހާ އަްށ މުަވއްޒަފުްނ 

މު ނެތް، ތަޖުރިބާ ނެތް މީހުން އެ ތަންތަން ހިންގެވުމާ އިތުރުކުރަްއވާފަިއ، އަދި އަމުދުން ފަންނީ އެކަށީގެންވާ ތަޢުލީ 

ނޑަކަްށ  ހަވާލުވުމާ ގުިޅގެން، އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ވެރިކަން ބަަދލުވެގެންދިަޔއިރު ަބއެއް ހޮްސޕިޓަލުތަކުަގއި ގާްތގަ
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ނޑު ވެސް ހަމަ އުފާކުރަ 88މިލިއަން،  89 ން މި ދެންނެވި މިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަނި އޮތް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ވަރަށް ޞިއްޙީ ހާލަތު ައޅުަގނޑުމެން އެދޭ ވަރަށް ރަނަގޅަށް ނުވިކަުމގައި ވިޔަސް ެއ ދަރަނިތައް އެންމެ ބޮޑުކޮްށ 

ނޑަަކށް ދޮޅު މިލިއަނެއްހާ ވަރަށް  ނޑު ދާދި ފަހުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލިއިރު ގާްތގަ އޮތް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެްސ، ައޅުގަ

އެހެންަނމަވެސް ޙަޤީޤަތަކީ އެއްކޮށް މި ދެންނެވި ދަރަނިތައް ނުނިންމުމުގެ ސަބަބުން އަދިވެސް  ދަށްކުރެވިފައި އޮތީ.

ހަމަ ދަތިތައް ވަރަށް ޮބޑަށް އެބަހުރި. ެއއީ އެސް.ޓީ.އޯ ަފދަ، މެޑް ެޓކް ކަހަލަ ޮބޑެިތ ކުންފުނިތަކުން މި ދެންނެވި 

ނުންވާ ސަޕްލައިކުރުުމގައި ަބއެއް ފަހަރަށް އެ ަފއިާސ ޞިއްޙީ ދާއިާރގެ މަރުަކޒުތަަކށް ނޫނީ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބޭ

ނުދެއްކި ބާކީ ބޮޑެތި އަަދދުތަކެއް އޮތީމަ، އެ ތަންތަނަށް ހިފަހައްޓަވާ ހިފެހެއްޓެވުން. ޙަޤީޤަތުގައި ާޢއްމު 

ނޑު ސަބަބަކީ ެއއީ ައޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގަ  ިއ...ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް މި ދަތިތައް ދިމާވާ އެންމެ މައިގަ

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދގެ ޖަލްސާ ނިންމައިލާ ގަޑި ައއިސް ޖެހުނީ. ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ފުުރޞަތުއަރުވާނަން ދެން މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ދެން ހަމަޖެހޭ ދުވަހެއްގަ. ޢިއްޒަތް ތެިރ މެންބަރަށް އަޅުގަ

މެންބަރަށް ފުރަތަމަ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގަިއ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޑަިއގެން އިންނަަވއިފި ކަމަށް ވަނީ ިވއްޔާ. 

ނޑަށް ެޖހޭނީ ދެން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގަޑި ޖެހުމާ ެއއްކޮށް ނިންމާލުމުގެ ކަންތައްަތއް ކުިރއަްށ  އެހެންކަމުން އަުޅގަ

 ަގއި. 9:99ވާ އަންގާރަ ދުވަހު ެހނދުނު  :298މާރްޗ  26އެއް އޮންނާނީ ގެންދަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ 
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