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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

`. އާދެ! މިއަދު ޖަލްސާ ފަށަން ބެލިއިރު މަޖިލީހުގެ ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ، ގަވާިއދުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ކޯރަމް 

ނުޑ  81ރަނގަބީލުޖެހުމުން ވެސް މި ވަގުތު ވެސް ވަަޑއިގެން ތިްއބެވީ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ ޖަލްސާ ފަށާނީ ގަސްތުކުރަމީ ޖަ  ަގއި.03:9ލްސާ ފެށުން ފަސްކޮށްލަން. ދެން އަޅުގަ

 

  ދުޢާ .8

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .بسى هللا انرحًٍ انرحيى، انحًد هلل ٔانصالة ٔانسالو عهٗ رسٕل هللا ٔعهٗ آنّ ٔصحبّ ٔيٍ ٔاالِ

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. 02ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .:

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .0223/2/22/މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ ަނންބަރަކީ އޖ -8.:

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4

 

 ެކވުން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެއް ރި

 ރިޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން. ، 4އެޖެންޑާ ނަންބަރު 
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އާ 89399އިން ރޭަގނޑު  03:9ވީ ައންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު :298މާރޗު  22ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުްނތައް.  -4.8

މިނެޓު ކޮމިީޓެގ  9:ަގޑިިއރާއި  89ލަ ކޮމިޓީ އެްއގެ ބަްއދަލުވުން ބޭއްވިަފިއވޭ. މިގޮތުްނ އެ ދުވަހު ޖުމް 89ދެމެދު 

 ބައްދަލުވުންތަުކގައި މެންބަރުްނ ހޭދަކުރައްވާފަިއވޭ. 

މިީޓ ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ސަބް ކ09:30ޮ. ތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތްމިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ަބްއދަލުވުން -4.2

ކޮމިޓީ.  ޤީއުމީ ތަަރއްޤަ ާއއި ަކެގ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީަގއި މިނިވަންމުައއްސަސާތަ:8838އާއި ާޢއްމު ކޮމިޓީ. 

 ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 84399. ކޮމިޓީ ޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ހޮއްވެވިޢުދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްގައި 823:9

 .އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ  ސަުރކާރު މަސްއޫލިްއޔަތު އާއި 

 

 . ސުވާލު :

 ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާކަންކަން  . މަޖިލީހުގެ 2

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު 7

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 1

 

 ްއެކވުން:ވާހަކަދެރިޔާސަތުން 

 މިއަދު މަސައްކަެތްއ ނެތް. އިގަ 1ައދި  7، 2ނަންބަރު،  އެޖެންޑާ

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 0

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްބތިދާއީ ބަހުސް. ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  9ޑާ ނަންބަރު އެޖެން

ސުލްޙަވެރިކަމާ އެކު އެްއެވއުޅުމުެގ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނަށް  8/:298ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ަގއި ޭބއްވުުނ، މި ހިނާގ :298މާރޗް  2ބިލުގެ ފުރަތަމަ ިކޔުން ިއްއވާފައި ވާނީ،  އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. މި

ވަނަ ޖަލްސާގަިއ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެްއވުމަށް ވިލުފުށީ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  :ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 

 ރިޔާޟް ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުައރުވަން. 

 

 ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު
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ޞުލްަޙވެރިކަމާ ެއކު އެްއެވއުޅުމުެގ  8/:298ޤާނޫުނ ނަންބަރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. انسالو عهيكى

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް  4:މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ޤާޫނނުގެ 

ްއވުމާ ގުޭޅގޮތުން ހަރަކާތްތެިރވާ ނޫސްވެރިން އެކްެރޑިޓުުކރުމުގެ ަގވާއިދު މި މާއްާދާއ އިޞްލާޙުކުރުން. )ށ(. އެ

މަސްދުވަސް ތެރޭަގއި މޯލްޑިްވސް މީޑިއާ ަކއުންސިލުން ހަދައި  :ހަވާލާދީ، އަދި މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

ސަބަބަކީ، މި ޤާނޫނު، އާދެ! މި ބިލު ފުރަތަމަ  އިޢުލާނުކުރަންވާނެ ެއވެ. މި މާއްދާ މިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުަރންޖެހުނު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން ބިލު ދިރާސާކުރަމުން ދިޔައިރުަގއި ދިރާސާކުާރ ކޮމިޓީ އަށް މޯލްޑިވްސް 

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް މި ބާރު ދޭ ގޮތަށް އޭރު ނިންމީ، އެންމެ ރަނގަޅު ުއޫސލަކީ އެއީ ކަމަށް އެ ވަގުުތ 

ނާތީވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ބިލު ތަޞްދީޤުވުމާ ގުިޅގެން މޯލްޑިވްސް މީިޑއާ ަކއުންސިލުންނާ، އަދި ެއކި ފެން

ފަރާތްތަކުން މިގޮތަށް ނޫސްެވރިން އެކްރެިޑޓުކުރުމުެގ މަްސއޫލިއްޔަުތ މީޑިާއ ަކއުންސިލަްށ އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ގިނަ 

ރުން، އާދެ! ޚާއްޞަކޮށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާ ބައްދަލުކޮށްފައި ވެސް، ބޭބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާތީެވ، ސަރުކާ

އަދި ބަންޑާރަ ަނއިބާ ެވްސ ބައްދަލުކޮށްފަިއ، މީިޑއާ ަކއުންސިލުގެ ބޭފުޅުންނާ، އަިދ ނޫސްވެރިން ކަންޮބޑުވުްނ 

ހަކަްށ މި ޤާނޫނަށް އެ އިޞްލާޙު ފާޅުކޮށްފައިވާީތވެ އޭރު ސަރުާކރުން ވިދާޅުވެފައި އޮތީ، މި ބިލު ތަޞްދީޤުކުރެވޭހާ އަވަ

ގެނެސްދެްއވާނެ ކަމަށް. އެހެންކަމުން މިއަދު މި ގެންނަ އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން މޯލްޑިްވސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް މި 

ބާރު ލިބިގެންދާނެ. އަދި ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެުރވުމަށް ަޓކައި ނޫްސވެރިންނަށް ހިމާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ދިނުމަށް 

ނޑުމެން ފާހަގަކުރާ ކަމެއް. އަދި ނޫސްވެރިންނަކީ މިއަދު ޓަކައި މި އަދުގެ ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭކަން ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އާދެ! އެއީ މިއަުދ  ދައުލަތުގެ ބާރުތަކު ތެެރއިްނ މުހިއްމު ބާރެއް ކަމަށް ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް އެބަ ފެނޭ މިއަދު ވަރަށް ރާއްޖޭގެ ކަްނކޮޅުތަުކގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކަ ށް ބަާލިއރުގައި ވެސް އަުޅގަ

ޒިންމާދާރުކަމާ އެްއކޮށް ގިނަ ނޫސްވެރިންތަކެްއ މަސައްކަްތުކރަމުން ދާތަން. އާދެ! ވަގުތުްނ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްަގިއ 

ގެެނސްދޭ. އެހެންކަމުން މިއަދު  ހިނގާ ޚަބަރުތައް އަޅުަގނޑުެމން، ކިޔުންތެރިންނާ ހަމައަށް ވަރަށް އަަވސް މިނެއްގެ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްަނއި، އެ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދީ،  ނޫސްވެރިން މި ކުރާ މަސަްއކަތް އަުޅގަ

ނުޑ  އަދި ނޫސްވެރިންގެ މަސައްަކތް ކުރިއެރުވުމަށް ޓަކައި ިގނަގުނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

ރަނީ މިއަދު މި ިއޞްލާޙުގެ ސަބަބުން މި އިޞްލާޙު ފާސްވެ، އަދި މިހާރު ނޫސްވެރިންގެ މެދުަގއި އޮްތ އުއްމީދުކު

ނުތަނަވަސްކަމަށް ހައްެލއް ިލބިގެންދާނެ ކަމަށް. އާދެ! ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ެވސް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ، އޭުރގަިއ 

ގަިއ ވެސް ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަމާ މެދުގައި ވެސް މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރަމުން ދިޔައިރު 

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ގެންދިޔަ. ޚާއްޞަކޮށް މި ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ، ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނެވިން މި ކޮމިޓީގައި މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެސް ެއ ސުވާލު ކުރެްއވި. ދެން ެއހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު އޭުރ ދެން

އަޅުަގނޑު ވެސް ހިމެނޭ މީހަކަށް ވާތީެވ، އޭރުަގއި ކޮމިޓީ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަތީ މީިޑއާ ކައުންސިލަކީ 
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ނޫސްވެރިން ތިބޭ ތަނަކަށް ވާތީެވ، ނޫސްވެރިން އެ މީހުން އެކްރެޑިޓުކުރުުމގެ ބަދަލުގައި އިންޑިޕެންޑެންޓު ބަޔަުކ 

ށް އޮެވއްޖެްއޔާ މާ ރަނގަޅުވާނޭ. ޭއގެ ަސބަބު ވެސް އެބަ ހުރި. މިއަދު ވީޓީީވގެ ނޫސްވެިރއަކާ މެުދ އެކަން ކުރާ ގޮތަ

ފިޔަވަުޅއަޅަން، ނޫންނަމަ އޭނަ އަށް މާފުދޭން އިންނަން މި ޖެހެނީ ވީޓީވީގެ ސީ.އީ.ޯއ ނުވަތަ އެތާނގެ މެނޭޖިން 

ނޑުމެންނަށް އެހާ ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން. އެހެންެވ ޑައިރެކްޓަރ ޚަލީލު، ނޫނިއްާޔ އަމީން އިބްރާހީމް. މިއީ އަޅު ގަ

ނޑުމެން މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭރުަގއި ވިސްނުނީ ނޫްސވެރިންނެއް ޫނނޭ ނޫސްވެރިންނާ މެދު ފިަޔަވޅުއަޅާނީ. އަުޅގަ

ށް މަސަްއކަތްކުރާ ދައްކަނީ ޖަވާބުދާރީކުުރވާ ވާަހކަ. އެހެންެވއްޖެ ކަމަށް ެވްއޖެއްޔާ ެއކަން ކުރަންޖެހޭނީ އެކްިޓވްކޮ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ  މީހުންގެ ބަދަލުގައި މިނިވަން މުއައްސަާސއަކުން އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ. އެހެންވެގެން ަކމަށް އަޅުގަ

އޭރުަގއި މި ދެންނެވި ކޮމިޓީ އިން އެގޮތަށް އެ އިޞްލާުޙ ގެންނަންޖެހުނީ. އަދިހަމަ އެހެންމެ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި 

ރެއްވި ޭއރުގައި ވެސް، މީިޑއާ ކައުްނސިލު ބޭއްވުމުގެ މާނަ ެއއް މިހާރަކު ނެތޭ. އެ ބާރުތައް މެންބަރުން ފާހަގަކު

ބްރޯޑްކާސްޓު ކޮމިޝަނަށް ބަަދލުކުރަންވީއޭ. މުސްތަޤުބަލުގަިއ އެކަން އެހެން ވެސް ވެގެްނދިއުމަކީ ެއކަށީގެްނވާ ކަެމއް. 

ނުޑމެން ކުދިކުދި އެކި ކަހަލަ  އެކަން ެއގޮތަށް ވާންޖެހޭ ަކމަށް ޤަބޫލު ވެސް މިއަދު އެބަ ކުރެޭވ. ެއއީ އަުޅގަ

ކައުންސިލު ހެދުމުގެ ބަދަުލގަިއ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުން ބޮޑެތި ޚަރަދުކޮށްގެން އެއް މަަސއްަކތެއް ކުާރ ދެ ތަނެއް، ތިްނ 

މުއަްއސަސާ އަށް  ތަނެއް އޮތުުމގެ ބަދަލުަގއި ިމފަދަ ކަންތައްތަްއ ކުރަންޖެހޭ ވަކި ުމއަްއސަސާ އެްއ ހުރިިއރުގަިއ އެ 

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މި  އެ ބާރު ދިނުން އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮތަކީ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ކަމުގައި ިޚޔާލު ތަފާތުވުމެއް އެބަ އޮތް. ދެބަްސވުމެއް އެބަ އޮތް. ދެބަސްވާ ަބޔަކާއި ެއއްބަސްވާ ަބޔަކާ އެބަ ތިބި. 

ސް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި މި ދެންނެވި ޤާނޫނު މި ދެންނެވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރެިވއްޖެ އެހެންވީމާ، އެހެންނަމަވެ

ނޑު އުއްމީދުކުރަން. ނިޒާމީ އެއްވެސް މައްސަލަ  ކަމަށް ވަންޏާ މި ދެންނެވި މައްސަލަ ހައްލުެވގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނަޑށް މި ބިލުގަިއ އޮތް އެންމެ މާއްދާ އެ  އް ހުށަހަޅާލަން ފުރުޞަތުލިބުނީތީވެ، ދެްއވީީތވެ އެއް ިމއަދު ނުނަގާ އަުޅގަ

ނުޑ އުއްމީދުކުރަން އެންމެ މާއްދާ އެއް ވީމަ ވީާހވެސް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަުޅގަ

ކަމަށް.  އަވަހަކަށް ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުިވގެން، ކޮމިޓީ އިން މި ބަލައިގަނެ، އަދި މި މާއްދާ އެ ޤާނޫނަށް އިތުރުވެގެންދާނެ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިޑއިރުގެ ތެރެއިްނ  :ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާ ހިސާބުން މި ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ 

ނޑައެޅިަފއިާވ  ނޑު ހުޅުވާލަން. އަުޅަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި ގަިޑއިރުެގ ބަހުސްގެ ފުރުޞަުތ އަޅު  8މިއަދަށް ކަ ގަ

 އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް. 
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 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

އެކު އެްއވެުއޅުމުެގ  ޞުލްޙަވެިރކަމާ، 8/:298ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނަކީ އަުޅަގނޑުމެން އެ ޤާނޫނުގައި ހުިރ ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާ 

ނުޑ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ ެވސް. މި ރާއްޖޭަގއި ޞުލްޙަވެިރކަމާ  ޤާނޫނެއް. ހަމަގައިމު ެވސް އަޅުަގނޑު ވެްސ، އަުޅގަ

ވޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނެފަިއ އޮްއވާ ަވކި ބަަޔކަށް ެއްއވެނޫޅެވޭީތވެ، ަވކި ބަެއއްެގ އެީކގައި އެްއެވއުޅެ 

ފަހަތަށް މީހުން ނާންނާތީވެ ޚުދުމުޚުތާރުކޮށް އަނިޔާވެރިކަާމ އެކީަގއި މި ރާއްޖޭގެ ކަްނަކން ގަދަބާރުން ގެންދިއުމަށް 

އެ ބިލު ވަރަށް އަވަސް ގޮެތއްަގއި ފާސްކޮށް ނިންމާލައި، މިކަން  ޓަކައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިގެން

ކުރި އެއް ކަމަކު ރަްއޔިތުން ޤާނޫނުއަސާސީ އިން ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް ބޭނުންކުރާނެ. ހަމައެއާއެީކަގއި މި ބިުލ 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ މީިޑއާެގ ނިމިގެންދިޔައިުރގައި ބިލު އުެފއްދި ފަރާތުން، ނުވަތަ ބިލު މި ތަނަށް ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަނީ 

މިނިވަންކަން ވެސް ގެއްުލވަިއލާފަ. ދެން މިހާރު އެކަމާ މީޑިާއގައި ފާޑުިކޔަން ފެށީމަ އެއީ މާ ބޮޑު ކަމެއް ކަމަށް 

ވެގެން އެ ވާހަކަ ދެން ަދއްާކނެ ކަމެއް ނެތް. އަދި އެ ކަަމކަށް އިޞްލާެޙއް ވެސް ހުށަަހޅާނެ ކަމެއް ނެތް. ބަޣާވާުތގެ 

ބޭނުމެއް ުނވޭ ރައްޔިތަކަްށ ކަމެްއ އެނގޭކަްށ ވެްސ، ރަްއޔިތަކު އަުޑއުުފލާކަށް ވެސް. އަތުޖެހުނިްއޔާ ސަރުކާރުން 

ޖެހުނު މީހަކު ތަޅައި ރޯނާކޮށްފައި ބޭނުންވަނީ ގަދަބާރުން ވެރިކަންކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މިހާރުގެ މުސްތަޤުބަލަކީ 

ބި މީހުންނަކަށް އެތާުކ ފައިތިލަސާބިތުޮކށްގެން ތިބުމުގެ ފުރުޞަެތއް އެންމެނަށް އެނޭގ ެއއްެޗއް. ެވރިކަމުގަިއ މިހާރު ތި

އިތުރަކަށް ދެން ރައްޔިތުންނެއް ނުދޭނެ. އެކަން އަނެއްާކެވސް ވެރިކަމަށް ބަޔަކު އަންަނންޏާ އަންނާނީ އެމް.ޑީ.ޕީ. 

ޔަން ފެށީމަ، މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަްށ އަިއއްސަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެހޭނީ މި އެއްޗެހިތައް ބަދަުލކުރަން. މީޑިާއގައި ާފޑުކި

މާ ހެޔޮއެދިގެން ކަންތައްަތްއ ކުރަން ސަރުކާރުން ބުނާިއރުގައި މިހާރުވެސް ފާހަަގކުެރވޭ ރާއްޖެ ީޓވީއާ ދޭތެރޭަގއި 

ސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ކުަރމުންގެންދާ ގޮތް. އެހެންވީމާ، މުޅި މީޑިއާ އަށް ކަމެއް ކޮށްދޭން އުޅޭ ނަމުގައި މި 

ކަށް ކޮންމެހެން ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކުން މިތާ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ މާނަ އެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުދެކެން. ބިލަ

އެ ުއސޫލުން ރާއްޖެ ީޓވީާއ ޭދތެރޭގައި ކަންތައްަތއް ކުާރ ަކމަށް ވަންޏާ ނުވަތަ ވަކި ީމިޑއާ ައކާ ދޭތެރޭ ކަންަތއްތައް 

އާގެ ނަމުަގއި މިތަނަށް ލާ އިޞްލާޙަކަށް އެްއެވސް ގޮތަކުން ތާއީދުކުާރކަްށ ކުރާ ކަމަށް ވަނީ ިވއްާޔ، މުޅި މީޑި

ބޭނުމެއް ނޫން. ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ބްރޯްޑކާސްޓިންެގ މަސަްއކަތްކުރާ ހުރިހާ ދާއިރާަތކަްށ އެކަްނ ކުެރވެންޖެހޭ. ެއއް 

ހުށަހަޅުއްވަމުން އެ ވިދާޅުވި ކަންތައްަތކުެގ ވާހަކަައކަށް އެއްަބސްވާން އެަބ ޖެހޭ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ބިލު 

ތެރެއިން. ވަކި ބާުރގަދަ މީޑިާއތަކެްއގެ ތެރޭަގއި ހުރި، މަހުޖަނުން ހިންގާ ބައެއް މީޑިއާަތުކގައި ތިބި ިއސްވެރިންތަެކއް 

ނުވަތަ އޭެގ  ހިމެނޭ ވަކި ކޮމިޝަނެއް ާބްއވަިއގެން އެ ކޮމިޝަނުން ކަމެއް ކުރާކަެށއް މޯލްިޑވްސް މީިޑއާ ަކއުންސިލު

ނަމުގައި ބަަޔކު ތިބޭކަށް ބޭުނމެއް ނެތް. އެ ތަންތަނުަގއި ތިބޭ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވަނީ އެ މީހުން ހިންގާ 

ނޫހުގެ ވިޔަފާރި ރަނަގޅުކުރުުމގެ އުސޫލުަތއް. ރަްއޔިތެްއގެ ކަށިހަފައި ކަިއ، އެ މީހެްއގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ހަލާކުވެދާ 
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ކުރާއިުރަގއި ވެސް ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ާވހަކަތައް ލިޔަމުންގެންދާކަން ފާހަގަކުރެޭވ. އެކަމަކު ާރއްޖެ  ވަރަށް ކަންތައްަތއް

ޓީވީ ވީމަ، ާރއްޖެ ޓީީވއާ ޭދތެރޭގައި ކިތަންމެ ވަރަކަށް ފިޔަވަުޅއަަޅއި، ާރއްޖެ ޓީީވގެ މީހުންނަށް ކިތަންމެ ވަރަކަށް 

ނޑުމެން ިމކަން ކުރީމަ އަނިޔާކުިރޔަސް އެކަމާ އަަޅިއލާ ތަނެއް ނުފެނޭ. ދެ ން އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަީކ، އަުޅގަ

ނޑިޔާުރގެ ތެރެއިން ޫނސްވެރިައކު ތަަޅއިގަެނގެން،  ނޑިޔާރުން އަެނއްކާ ކީކޭާބއޭ ބުނާނީ. އިްއޔެަގއި ވެްސ ފަ ފަ

ނޑިޔާެރއްގެ ފޮޯޓ ނަގައި މިކަން ނޑިޔާރުގެއާ ބެހޭ ވާހަކަ ެއއް ދައްަކިއ، ނުވަތަ ފަ ކޮށްފާނެތީ.  ދަމާނެރެފި ބޭރަށް. ފަ

ނޑިޔާރުްނގެ ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ފިލްމުތަކެއް އުޭޅ  ނޑިޔާރުން ނޫސްވެރިންނަށް އެހާ ބޮޑަށް ބިރުދައްކަނީ ބައެއް ފަ ފަ

ނޑިޔާރުްނ  ވާހަކަ މިހާރު ސްޓޭޖުތަކުން ައޑުިއވެމުން އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާ، އެ ފިލްމުތައް ރިީލޒްެވގެްނ އަތުވެދާނެތީ ފަ

ނަޑށް ވަރަށް ޔަޤީން މި ބިލުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި ބިރުގަންނަނީތޯ؟ އެ ނޑިޔާރުން ހަމަ އަޅުގަ ހެންވީމާ، ފަ

ނިޑޔާރުން މިކަމާ ރުޅިއަންނާނެކަން. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކަމެއް ކުރެވޭޯތ  އިޞްލާޙު ގެނެްސ، ތަޞްދީޤުކުރާއިރު ފަ

ުލ ތަޞްދީޤުކުރުމުގެ ކުރީަގއި، ނުވަތަ މި އިޞްލާުޙކުރުމުެގ ބަލަން މި އޮންނަނީ. މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މި ބި

ނޑު މިހާރު ހަމަ ވަރަށް  ކުރީަގއި، ބާބުލް ޢިމްރާނުގެ ތެރޭގައި މިކަން ހިނގަނީ ކިހިެނއްތޯ ބަލައިލަން ފޮނުވަން. އަުޅގަ

ންނަ ދުވަސް ވަރަށް ތައްޔާުރވެގެން މި ހުންނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ައންނައިރު. އެއީ މި ތަނަށް އަރަިއގަ

ކައިިރވެގެން އަންނަ ކަމަށް ބުނާތީވެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް 

ދަންނަވަން ރައްާކވެތިބިްއޔާ ދަތުރޭ. ކޮންމެ މީހަކު ވެްސ އަތުޖެހުނު އެްއެޗއް ހިފަިއގެން ެއ މީހެއްެގ ކޮޓަީރގަިއ 

ނަންޗޭ. މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިންޒާރުދީަފިއ އެބަ އޮްތ ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް ވަދެ، ތަަޅއިގަންނާނެ ތައްޔާުރވެ އިން

ކަމަށް. އެީއ މިވަުރގެ މަސަްއކަތްތައް އަޅުަގނޑުމެން ކުާރތީވެ، ޢިމްރާނުމެންގެ ފަރާތުން މި ތަނުގައި ވާހަކަ ެއްއ 

ދުރުން، އޭ މިވެނި ެއއްެޗއްަގއި ެއބަ އޮތޭ މިހެން ކިޔައިގެްނ ދައްކާނެ މީހަކު ނެތީމަ، ކުްއލިއަކަށް ހަމަ މާ ދުރު

ނޑުމެނަށް ވަރަށް ކަންތައް ޮބުޑޭވ  ރޯބުހުތާނު ދޮގުހަދައިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން މި ވާހަަކ ދައްކާތީވެ. އަުޅގަ

ނޑިޔާުރގެ އި ން ވެސް ެއއްެޗއް ނުބުނެ، ޙަޤީޤަތުގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މި މަސައްކަތަށް. އަދި މިކަމަށް ޓަކައި ފަ

ހަނުތިބޭކަން އަޅުަގނޑު ހަަމ ހައިރާންވަން. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާސީ ހިމާޔަތްކޮްށ، ރައްކާތެރިކުރަން ތިބެންޖެހޭ 

ބަޔަކަށް މިކަން މިގޮތަށް ކުރެވިގެންުނވާނެ. ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ދަންނަވަންޏާ މި ޤާނޫނަށް އެްއވެސް އިޞްލާެޙއް ލަންޏާ 

ހޭނީ މިހާރު ހަނިކޮށްފައިވާ އަާސސީ ޙައްޤުތަާކއި މިނިވަންކަން ރަްއޔިތުންނަށް ފުޅާކޮށް ލިބިދޭ ފަދަ އިޞްލާޙެއް. ލާންޖެ

 އެނޫން އެްއޗެއް ާލކަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލެއް ނޫން. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މޯލްިޑވްސް މީިޑާއ ކައުންސިާލއި ބްރޯްޑކާްސޓު ކޮމިޝަނާ ދޭތެރޭަގއި 

ނޑަްށ  ނޑުމެން ކޮންމެެވސް އެއް ގޮތަކަށް އެބަ ނިންމާލަންޖެހޭހެން އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ވިސްޭނ ގޮތް އަުޅގަ
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ތަޤުބަލެއްގަ. މޯލްޑިްވސް މީޑިއާ ކައުންސިލް ަހދާފައި އޮތީ ނޫސްވެރިކަުމގެ ހީވަނީ، ކޮންމެވެސް ައވަްސ މުސް

ނޑުތަްއ  މިނިވަންކަން އެންމެ ފުޅާ މިނުގައި ހިފަހައްޓައިދީ ކުރިއެުރވުމަށާ، ނޫސްވެރިްނގެ އަާސސީ އަޚްލާޤީ މިންގަ

ަތކުގެ ަވސީލަތްތަކުން ޢާއްމު ފަރުންނާ ކަށަވަރުކޮްށ ތަންފީޛުކުރުމަށާ، ނޫސްވެރިންނާ މެދު ެއކިެއިކ ފަރާތްތަކުން މީޑިއާ

ބެހޭ ގޮތުންނާއި އެހެން މީުހންނާ ބެހޭ ގޮތުން ދައްކާ ާވހަކަތަކާ ުގޅިގެން ކޯޓަށް އަުބރުގެ ދަޢުާވކުރަން ދިއުމުެގ 

ބަދަލުގައި ފުރަތަމަ މަރުޙަާލ ެއއްެގ ގޮުތގަިއ ޞުލްޙަެވރިކަމާ އެުކ ެއކަން ހައްުލޮކށް، ެއކަމަށް ރައްދުެދވޭނެ 

ރުޞަތެއް ދޭން، ނުވަތަ ެއކަން ކުރި މީހަކަށް މާފަށް އެދެވޭނެ ފުރުޞަތެއް ދީ، މި ކަންކަން ވީާހވެސް ކޯޓުްނ ފު

ބޭރުގަިއ، ނޫސްވެރިްނގެ މެދުގައި ވާހަކަދަްއކަިއގެން، ަޝކުވާ ބަލަިއ، ޝަުކވާ އަްށ ހައްލެއް ހޯދޭނެ ނިޒާމެއް 

ހެން ޖަނަވާރެއް. ބްރޯޑްކާސްޓިން ޮކމިޝަނަކީ މީޑިއާަގއި ހިމެނޭ ގާއިމުކުރުމަށް. ބްރޯޑްާކސްޓިން ކޮމިޝަނަކީ މުޅިން އެ

ތަފާތު ވަސީލަތްތައް. އެއީ ކަުރދާހުން މި ހިންގާ ނޫސްތައް ކަމަށް ވިޔަސް، އޮންލައިްނގެ ަވސީލަތްތައް ކަމަށް ވިޔަސް، 

އެއީ އިެލކްޓްރޯނިކު ކަމަްށ  ރޭޑިއޯ ކަމަށް ިވޔަސް، ީޓީވ ކަމަށް ވިޔަސް، އެިކއެކި ުހރިހާ މީޑިއާގެ ަވސީލަތްތަކެއް.

ނޑުގެ ަކނޑަައޅައިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަްއ  ވިޔަްސ، ޕްރިންޓު ކަމަށް ވިޔަްސ، ހިމެނިގެން އެންމެ އަސާސީ މިންގަ

ނަޑއަަޅއިދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އޮްނނަނީ. އެއަށްވުރެ މަތީގައި ަވކިން ގެންގުޅެންޖެހޭ އެްއޗެްއ  ކަ

. ބްރޯްޑާކސްޓިން އަކީ މީޑިާއގެ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކާ އަޅާބަލާއިރު ެއންމެ ނުފޫޒު ގަދަ އެއްޗަކީ. ބްރޯޑްކާސްޓިން އަކީ

އަާޑއި މަންޒަރާއި ފޮޓޯއާ ހުިރހާ އެއްެޗއް ެއއްކޮށް ފެންނަ، އެންމެ ބޮޑަށް ޖަޒުބާތާ ކުޅޭ ެއއްަޗކީ ބްރޯޑްކާސްޓު މީިޑއާ. 

އާއި ޯއޑިއޯ އެްއކޮށް ފެންނަ އެްއޗެހި. އެހެންވީމާ، ޭއގެތެެރއިން  ޚާއްޞަކޮށް ޓެެލވިޜަން ކަމަްށ ވިޔަސް އަދި ީވޑިއޯ

ނާޑއި ސުލޫކީ މިންަގނޑަކީ ޢާއްމުކޮށް މީިޑާއގެ  ފޮނުވާލެވޭ މެސެޖުތަކާއި ެއ ހުންނަންޖެހޭ އަޚްލާޤީ މިންގަ

ނޑުަތކެްއ ކަމަްށ ދުނިޔޭގެ ހުރި ނޑުަތކަށް ވުރެ ަމތީ މިންގަ ހާ މީިޑާއގެ ވަސީލަތްތަުކގަިއ ހުންނަންޖެހޭ މިންގަ

ވަސީލަތްތަކަކުން ވެްސ، ޖަމާޢަތްތަކަކުން ވެްސ ޤަބޫލުކުރޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރުެވސް ުދނިޔޭގެ ޓްރެންަޑކަށް ފެންނަނީ 

ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމާ ބެހޭ ކަްނތައް ވީހާެވސް ބޮޑަކަށް ެރގިއުލޭުޓކުރޭ. އެކަަމކު ޢާއްުމ މީޑިޔާަގއި ހުރިހާ ކަމެއް 

ވެްސ ބޮޑަކަށް ދޫކޮށްލައި، ަގާވއިދުތައް ދޫކޮށްލައި ުލއިކޮްށދިނުން. އެހެންވީމާ، މި ދެ ޑީއިެރގިޔުލޭޓުކޮްށ، ވީހާ 

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ގެްނގުޅޭއިުރަގއި ިމއީ ދެ ތަނެއް މެުދވެރިކޮށް ކުރާނެ ކަމެއްޯތ، ނޫންތޯ.  ނޑު އަުޅގަ މިންގަ

ްނގެ މަޖިލީހުން ޢައްޔަންކުރާ މިނިވަން އަޅުަގނޑުމެން ބާްއވާނީ އެްއ ތަނެއްތޯ. އެ ތަނަކީ ހަމައެކަނި ރައްޔިތު

މުއައްސަާސއަކުން ހިްނގާނެ ކަމެއްތޯ. ުނވަތަ ނޫްސެވރިންގެ ދައުެރއް އޮެވގެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްތޯ. މިީއ 

ނުޑ ދެކޭ ގޮތުަގއި ދެ ތަނެްއ އެއް ތަަނކަށް ހެދުމަކީ ޭއގެ  އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ވިްސނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ްއސަލަ ެއއް ނޫން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުުމގެ ހާަލތަށް ބަލާފަ. އެހެންނަމަވެސް، އެގޮތަށް ހަދާ ކަމަށް ވަންާޏ ޒާތުަގއި މަ

ނޫސްވެރިންގެ ދާއިާރގެ ތެރެއިން ބަޔަކު އޭަގއި ތަމްސީލުވާންޖެހޭނެ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަުށގައި ތިބި ކަމަށް ވިޔަްސ، ، ނޫސްވެރިން ސަރުކާުރގެ ދަށުގައި ތިބި ކަމަށް ވިޔަސް 
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ނޑުމެން އެ ޭދން ބޭނުންވާ ނޫސްވެރިކަުމގެ މިނިވަންކަމެއް ޭއގެ ޒާތުަގއި  ކޯޓުތަުކގެ ދަށުަގއި ތިބި ކަމަށް ވިޔަސް އަުޅގަ

ކަން ހިމާޔަތްކުރެޭވ އެކަށަެއއް ނޭޅޭނެ. އެ އޮންނަން ވާނީ ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ނޫސްވެރިންނަށް، ނޫސްވެރިްނގެ ކަން

ގޮތަށް. ނޫސްވެރިންނަށް، ޫނސްވެރިންގެ ކަންކަން ބެލެހެްއޓޭ ގޮތަށް. ނޫސްވެރިންނަށް، ނޫސްވެރިންގެ މަްއޗަށް ސުލޫކު 

ނޑުމެންގެ ސުޫލުކ  ނޑުމެން އަމިއްލަ އަށް އަުޅގަ ތަންފީޛުކުރެވޭ ގޮތަށް. ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ މީހުން އަޅުގަ

ނޑު ތަންފީުޛކުރުމަކީ ޭއގެ ޒާުތގައި ަމއްސަލަ ެއްއ  ބަލަހައްޓައި، ނޑުމެން އަމިއްލަ އަށް އެ ސުލޫކީ ިމންގަ އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު  ނޑުމެންގެ މަޖިލިސްތަކުގެ ނިޒާމުތަުކގައި ެވސް އެބަ ހުރޭ އަޅުގަ ނޫން. އަޅުގަ

ގައި އެބަ ހުރި އެ ސުޫލުކތަކާ ޚިލާފުވާ މެންބަރުންނަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސުލޫކުތަކެއް. އަދި މަޖިލީހުގެ ނިޒާމުގެ ެތރޭ

އަދަބުދެވޭނެ ނިޒާމުތަެކއް ވެްސ. ފިޔަވަުޅއެޅޭނެ ިނޒާމުތަކެްއ ވެސް. ނޫްސވެރިންެގ ތެރޭަގިއ ވެސް ހަމަ އެ މީހުންނަށް 

ތެއްގައި ވެސް ވަރަށް އެކަން ކުެރވޭނެ. ނޫސްވެިރަކމުގެ މިނިވަންކަމުގެ އިތުބާރު އެ މީހުންނަށް އޮތުމަކީ ހުރިހާ ހާލަ

މުހިއްމު ކަމެއް. ކޮންމެ ދުަވހަކީ އެހާ ފަސޭހަ ުދވަހަކަްށ ނުވެދާނެ މީޑިާޔގެ ަހޔާތުގަ. އެހެންނަމަވެސް، ފަސޭހަ 

ދުވަސްތަކަށް ުނވިކަމަށް ިވަޔސް އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ިސސްޓަމު މަސައްކަތްކުާރކަމުގެ 

ށް އޮންނަންޖެހޭ. އެ އިތުބާރު ދިނުމަށް ޓަކައި ނޫސްވެރިން އޭަގިއ ތަމްސީލުވާންޖެހޭ. އެހެން އިތުބާރު އެ މީހުންނަ

ބަޔަކާ ގުިޅގެން ނަމަވެްސ، ައދި ނޫސްވެރިން އެކަނި އެކަްނޏަށް ނަމަވެސް. އެހެންވީމާ، މީޑިޔާ ަކއުންސިުލގަިއ މިހާރު 

ާޔގައި ހިމެނޭ ނޫސްވެރިންނާއި ހަރަކާތްތެރިން ރެގިއުލޭޓުކޮްށ އޮތް އުސޫލު އެއީ މީިޑޔާގެ ަވސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް މީޑީ 

އެ މީހުން ބެލެހެއްޓުމުެގ ެބލެނިވެރިކަމެއް އޮތުމަީކ ެއީއ ރަނގަުޅ ސިފަ ެއއް. ެއ ސިފަ ދެމެހެއްޓޭ ގޮތަކަށް 

މައްސަލަ އެްއ  ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނާއި މީޑިޔާ ކައުންސިުލގެ މަސަްއަކތްތައް އެުކެވގެން ދިއުމަކީ ޭއގެ ޒާުތގައި

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ބްރޯޑްކާސްޓިން މީޑިޔާ ރެގިޔުލޭުޓކުރުމަށް ަވިކ  ނޫން. އެކަމަކު ކޮންމެގޮެތއްިވޔަސް އަުޅގަ

ބަޔަކު ބާްއވަންޖެހެނީ ބްރޯޑްާކސްޓިން މީޑިޔާ އަކީ ާޚއްޞަ އުސޫލުތަކަކުން ޢަމަލުކުރަންެޖހޭ ބަޔަކަށް ވާީތކަން. މީޑިާޔ 

ނޑު ެއަކށައަޅައިީދ، ޝަުކވާ ބަލައި، ކައުންސިލަކީ ނޫސް  ވެރިކަުމެގ މިނިވަންކަން އެކަަށއަަޅއިދީ، ސުލޫކީ މިންގަ

ނުޑަގއި ޢަމަލުކުރާ ބައެއްަކން. މި ދެ ދައުރު ތަފާތުކަން  ޝަކުވާ އަށް ކޯޓުން ބޭރުން ފިޔަވަުޅއެޅުމަށް އަސާސީ މިންގަ

 . އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ! މިހާ ހިސާބުން ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތަށް ކަ

. މިހާރު انرحيى انرحًٍ هللا بسىމެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް ދަންނަވަްނ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 

ނުޑ މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ސްގައިހުނގަމުންދާ ބަހި ވާަހކަފުޅުދެއްެކވުމަށް އަުޅގަ

 މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ އަށް.  
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  ކަދެއްެކވުން:ވާހަ ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަ

ޙަެވރިކަމާ އެކު ެއއްެވއުޅުުމެގ ޞުލް 8/:298ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނަށް ައންނަނިވި އިޞްލާޙުގެަނއުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަީކ ޙަޤީޤަތުގައި ބްރޯްޑކާސްޓިްނ 

ކޮމިޝަންގައި އޮތް ބާރެްއ، ޤާނޫނުން ދީފައި އޮތް ބާރެއް މީޑީޔާ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅާފައި އޮތް 

ލާޙެއް ައޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ހަމައެާއއެީކގައި އަޅުަގނޑު ދެކޭ ގޮތުން ެވއްޖެއްޔާ މި އިޞްލާޙަީކ އިޞް

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެެހން މި ދަންނަވާލަންޖެހުނީ  އެްއގޮތަކަްށވެސް ކަމުދާ ިއޞްލާޙެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ކައުންސިލަށް ބަދަުލކުރުމާ އެީކަގއި އެކަމާ ގުޅޭ  ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނުން ދީފައި އޮތް ބާުރ، މީޑިޔާ

ގޮތުން ދެން ކަންތައްތައް ެވދާނެ ގޮތަކަށް ބަލާއިުރގަިއ، ވިސްނައިާލއިރުަގއި އެންމެ ރަނގަޅަށް އެ ފަންކްޝަްނ 

ނަޑށް ފެންނާނީ. ޤާނޫނުއަސާސީން  ތުރުމާއި ވަނަ މާއްދާ އިން ޚަބަުރ ހޯދުމާއި ޚަބަރު ފެ 20ނުކުރެވިދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

އުނގަންނައިދިނުމާއި އުނގެިނގަތުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮްނމެ ރައްޔިތަކަށް ދީފައި ޮއތްއިރުަގއި މި ސަރުކާރުްނ 

މީޑިޔާތަކާިއ ދޭތެރޭަގއި، ުނަވތަ ބްރޯޑްކާސްުޓކުރާ ފަރާތްތަާކ ދޭތެރޭގައި ުނވަތަ ނޫްސވެިރންނާ ދޭތެރޭގައި އެ ގެްނގުޅޭ 

ވެސް އެނގޭނެ ހައްދުފަހަނަައޅާފައިވާ ހަރުކަށި ިސޔާސަތެްއގެ އުސޫލުަތކެްއކަން. އެހެން އުސޫލުތަކަކީ މުޅި ދުނިޔެ އަްށ 

ދަންނަވާލަން މި ޖެހުނީ މި ސަރުކާރުން މީޑިާޔަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިްނ މިނިވަންކަމުެގ ތެރޭަގއި އެންެމ 

ރާއްޖޭގެ ީޓވީ މޯލްިޑވްސް އަރައި ހިސޯރުކުރުން. ފެބުރުއަރީ ވަނަ ދުަވހު ދިވެހި 7ފުރަތަމަ އެޅި ފިޔަަވޅަކީ ެވސް 

އަރަިއ، ހިސޯރުކޮށް، އެތާ ތިބި ފަރާތްތަކަށް ބިރުދައްކައި އަދި އަދަށް ދާންދެން ވެސް ވަޒީފާގެ ބިރުވެިރކަމެްއެގ 

ކުރާރުކޮްށ ތެރޭގައި އެތާ ތިބި ނޫްސވެިރން އެ ތިބީ ބައިިތއްބާފަ. އެެހންވީމާ، އަދި ހަމަ އެާއއެީކގަިއ މި ސަރުކާރުން ތަ

ދަނީ މީޑިޔާގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ނުހަނު ގެއްލުން ބޮޑު ޮގތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުން. ރާއްޖެ ޓީވީ ކަމަށް ވިަޔސް، އަިދ 

ނުޑމެންނަށް ފެނުނީ ނޫސްވެރިޔަކު ހަތަރެސްފައިގައި ހިފައިގެްނ  އެހެނިހެން ނޫސްވެރިންކަމަށް ވިޔަސް. ިއއްެޔަގއި އަުޅގަ

ްސ ބަހަކަށް ލާފައި، ނޫނީ ޖިޕަކަށް ަލިއެގން ގެންޮގސް ހަްއޔަރުކުރި ަތން. އެހެންވީމާ، ަތކުރާރުކޮްށ ދަމާހަލާފައި ގެންގޮ

ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮންމެ މުާޒހަރާ އެްއގެ ތެެރއިން ެވސް، ކޮންމެ ެއއްވުެމއްެގ ތެރެިއން ވެސް، އަދި ފުލުހުންެގ 

ތްތަކުން ކަމަށް ވިޔަސް ނޫސްވެރިންނާ ދިމާލަށް ފަރާތުން ވިޔަސް، ސަރުކާުރގެ އިސްކޮށް މަަސއްކަތްކުާރ ފަރާ

ތަކުރާރުކޮށް ހަމަލާތައް ދަީނ އަންނަމުން. މީގެ ބޭނުަމކަށް ވެދާނެ ފަހަރެްއަގއި ސަރުކާރުން ކުރާ ޭނއްގާނީ 

ވަަތ ކަންތައްތަްއ، ޯގސް ކަންތައްަތއް ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުަތކުަގއި ތިބި ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަންކަމާ އެީކަގއި ނު

އޭގެ ޙަޤީޤަތް ހާމަވެދާނެީތވެ ގަންނާކުރަްއވާ ބިރުން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް. ހަމަ ެއއާެއކީަގއި ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ 

މިއަދާ ހިސާބަށް އައިއިރުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަެއއް މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގަ ާއއި އަދި ރިސޯޓުތަކުަގއި ވެސް ބަެއްއ 

ނޑަެއޅިގެން ހުރަްސއަޅާފައި އޮންނަ ތަން. ބައެއް މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ކަހަލަ ޗެނަލްތައް ދެއް ކުމަށް ޓަކައި ކަ
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ވެސް ބަެއއް ކަހަލަ އެހެން ޕާޓީތަކުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އޮންނަ ރަށްރަށުން، ނުވަތަ ކަުއންސިލުގެ އެހެން ޕާޓީތަުކެގ 

ނޑަެއޅިގެން މަ  ނާކޮށްފައި އެބަ ޮއވޭ ރާއްޖެ ޓީވީ ދެްއކުން. ާރއްޖެ ޓީީވ އަޣްލަބިއްޔަތު އޮންނަ ރަށްރަުށގައި ވެްސ ކަ

ނުފެންނާނެ ގޮތަކަށް ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ނުވަަތ ބައެއް ރަށްރަށުަގއި ޢަމަލުކުރެވިފައި އެބަ ހުރޭ. ހަމަ 

ނަވާނީ މިއީ ވަރަްށ އެާއއެީކގައި ރިސޯޓުފަހަުރގަިއ ވެސް އެބަ ހުރޭ އެގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުެރވިފަ. ައޅުަގނޑު ދަން

ދެރަ މައްސަލަ އެޭކ. ޤާނޫނުން ދީފައި އޮތް ބާރެްއގެ ތެެރއަށް އަަރއިގަެނ، ެއ ޙައްޤު ނިގުޅަިއގަތުމަކީ ވަރަށް ދެަރ 

ނޑަށް ހަމަ ފަށްފަށުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބްރޯޑްކާްސޓުކުރުާމ  މައްސަލަ ެއއް. އެހެންވީާމ، ައޅުގަ

ވަސީލަތްތަްއ ބޭނުންކުރުމުގައި އެންމެންނަށް ވެސް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ދޭން އެބަ ޖެހޭ. ޭއގެންނޭ މި  އަދި މީޑިާޔގެ

އެނގެނީ ޙަޤީޤަތުގައި ކަންަތްއތައް ވެގެންދާ ގޮތް. ވާުނވާ ރަނގަޅަށް ދެނެގަންނަން އެނެގނީ. ރައްޔިތުމީހާ ކުރާ ކަމަކީ 

އޭނަ ޭބނުންވާ ގޮތަކަށް އޭނަ ފިކުރުޮކށްފައި، އޭނަ އަށް ރަނގަުޅ  އެ މީހާގެ ބުއްދި އަށް ފެންނަ އެތި އަޑުއަހާަފއި،

ފަރާތްތަކަކާ ެއކީަގއި މަަސއްަކތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މި ހޯދަނީ. އެކަން މި ކުެރވެނީ ހުރިާހ ޗެނަލްތަކެްއ ވެްސ، ހުރިހާ 

ނީމަ. އެ ފުރުޞަތު ވާހަކަތަެކއް ވެްސ، ހުރިހާ ނޫސްތަކެްއގައި ލިޔާ ެއއްިޗހި ވެސް ފެންނާނެ ފުރުޞަތުލިބު

ތަނަވަސްކޮށްދޭން ތިބޭ ފަރާތްތަކުން އެ ފުރުޞަތުތަކުގެ ތެރެއަށް އަރަިއގަނެ، އެ ަޙއްޤުތައް ނިގުަޅިއގަނެ، ޭއެގ 

މައްޗަށް ފައިން އަރަިއގެން ތިބީމަ ޙަޤީޤަތުގައި ރައްޔިތުމީހާ އަށް ބޭނުންވާ އެންމެ އެކަށީގެްނވާ ވަސީލަތް ނުވަަތ 

މަޢުލޫމާތު ލިބުމަށް މި އޮންނަނީ ހުރަސްއެޅިފަ. އެހެންވީމާ، އެ ަޙއްޤު ނިގުޅަިއގަނެފައި ހުންނަ އެންމެ އެކަށީގެްނވާ 

ހުރުމަކީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ ވަރަށް ހިތާމަ ހުރި ކަމެކޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ަރށްރަށުގައި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ނުޑ ޮގވާލަން ބޭނުންވަނީ މިނިވަންކަމާ ެއކީަގއި، މިކަން އެބަ ހިނގާ. އެހެްނވީމާ، އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަ ކަށް ެވސް އަުޅގަ

ހަމަހަމަކަމާ އެކީަގއި މީޑިޔާގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ހުޅުވާލަން އެބަ ޖެހެއޭ. ހަމަ 

ތަކުރާރުކޮށް، ތަކުރާރުކޮށް  އެާއއެީކގައި ައޅުަގނޑު ހަމަ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން މި ސަރުކާރުން

 ނޫސްވެރިންނާ ދޭތެރޭގައި އަިނޔާވެރި ޢަމަލު އިސްކުރާތީ. ުޝކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ހަކަދެއްެކވުން:ވާމަދު ސަމީރު ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް 

ނޑު މިއަދު އުފާކުރަން ޢިއްޒަތްތެރި މެން ބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިންގެ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ެވސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ރިޔާސަތުަގއި ައޅުަގނޑަށް ުފރުޞަތެއް ލިބުނީތީ. އާދެ! ައޅުގަ

ސަރުކާރުގެ ނަމުަގއި ވިލުފުީށ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު މި ހުށަހެޅުއްވި އިޞްާލޙަކީ ރަނގަޅު އިޞްލާެޙއް 

ނ ޑު ދެކެމޭ. އެހެނީ، ނޫސްވެިރކަމުގެ މިިނވަންކަމާ އަދި ބްރޯްޑކާސްޓިްނގެ މިނިވަންކަމާ، މި ހުރިހާ ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އަމިއްލަ އަށް ޚިޔާލަށް ގެންނަންޖެހޭނެ، އެކި ޓީވީ ޗެނަލްތަކުންނާއި ެއިކ  ކަންތައްތަކަކީ ވެސް އަުޅގަ

ދާ އެއްޗިހި ކަމަށް ނުވެދާނެ. އަޅުަގނޑަށް ރާއްޖެ ޓީވީްނ ރޭޑިޔޯތަކުން ގެންަނގެނައުމަކީ އެއީ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ކަމު 
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އަންނަ އެްއޗެއް ރަނގަިޅއްޔާ، ދިޓީވީން އަންނަ ެއއްެޗއް ަރނގަޅުވާ އެހެން ރައްޔިތުން ެވސް ތިބޭނެ. ހަމަ އެފަދައިން 

ެއއްޗެހި ރަނަގޅުާވ  ވީޓީވީން ފޮުނވާ ެއއްެޗއް ރަނގަުޅވާ ބަޔަކު ވެސް ތިބޭނެ. ހަމަ އެފަދައިން ސަން ޓީވީްނ ފޮނުވާ

ބަޔަކު ވެސް ތިބޭނެ. ހަމަ ެއއާެއކުަގއި ދިީޓވީން ރަނަގޅުާވ ބަޔަކު ވެސް ތިބޭނެ. އެހެްނވީމާ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

އަޅުަގނުޑ ދެކޭ ގޮުތގައި ތަާފތު ފިކުރަށް ފުރުޞަތުދީގެން، އެ ފޮނުާވ މަޢުލޫމާތާއި ެއ ަކންކަން ކުރުމަށް ހުރަސްެއޅޭ 

ތަެކއް ޮއވެެގންނުވާނެ. އަދި ހަމަ އެފަދަ ކަމެއް ނުކަސިޔާރު ގޮތަަކށް ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ ކަހަލަ ކަންތައް

އަނެއްާކވެސް އެކަން ރަނަގުޅކުރެވޭނީ ހަމަ ނޫސްވެރިން މެދުވެރިކޮށް، ުނވަތަ އެ ީޓވީ ޗެނަލެއް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް 

ދީ، އެ ބޭފުޅުންނާ ދިމާކޮށްެގން ކަންތައް ކޮށްގެން މި އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ރައްދު 

ރާއްޖެ އަކު ވެސް އަދި އެެހންތަނަކު ވެސް ެއއީކީ ކުެރޭވނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަްނކަން 

ރައީސް. ހިތާމައަކީ ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އެކަން ކަން ކުރެވޭނީ ެއގޮތުގެ މަތިްނކަން އަޅުަގނޑު ދެކެން. ޢިްއޒަތްތެރި 

އިްއޔެަގއި ވެސް ނޫސްަތކުަގިއ ނުވަތަ ޚަބަރުތަކުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަުޑިއވިގެން ިދޔައީ ިމއަދު ރައީްސ އޮފީހުެގ 

ފަރާތުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެކްރެޑިޓުކުރުމާ ބެޭހ ގޮތުން، ނޫްސވެރިން އެކްެރޑިޓުކުރާނީ މޯލްޑިްވސް މީޑިާޔ 

ކިޔާަފއި ިމ ބިލު ހުށަހެޅި އިރު، އިްއޔެަގއި ވެސް ޚަބަރުތަުކން އެނގުނީ ނޫްސވެރިން ކައުންސިލުންނޭ 

އެކްރެޑިުޓކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީުހން ކުރަންއުޅޭ ކަމުގެ ވާހަކަ، މީޑިޔާ ަކއުންސިލްގެ ަނއިުބ 

ނާމެން މި ދަންނަވަނީއޭ، ނޫސްވެިރން ރައީސް ޓީީވއަކަށް ދެްއިވ އިންޓަވިއު ެއްއގައި ިވދާޅުވި. ތިމަން

އެކްރެޑިުޓކުރާނީކީ ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މަްސއޫލިއްޔަެތއް ނޫނޭ. އެކަން ކުރަްއވާނީ ތިމަންނަމެންނޭ. 

ްނ ތިމަންނަމެންނަށް ދޫކޮށްލާށޭ. ކޮންމެހެން ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް ދަޢުވަތުނުދެނީ އެއީ މީޑިާޔގަިއ ވަކި ލެވަަލކަށް އެ ބޭފުޅު

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ދަޢުވަތުދޭތީ އޭ. ކޮންކަހަލަ ވާހަކަެއއްތޯ މި ދައްކަނީ. ައޅުގަ

ސާރވިސް އިން މީޑިޔާތަުކގެ ތެރެއިން ވަކި ީމޑިޔާތަކަްށ، ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް ެއއްބާރުލުންނުދޭތީވެ ކޯޓުތަކުން އަމުރެްއ 

. ދެން ވެސް ަރއީސް ޮއފީހަށް ވިސްނިވަަޑިއގަންނަވަްނ އެބަ ޖެހޭ ދެއްތޯ، ހުރިހާ ނެރެފި އެކަން އެގޮތަށް ުނކުުރމަށް

އެންމެން ހިތްހަމަޖެހޭ ކަހަލަ ޚަބަރުތަކެއް ހުރިހާ ޓީވީތަކުްނ، ރޭޑިއޯަތކުން އަންނާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމަކީ އެއީ މޮަޔ 

ރުހޭ ގޮތަކަށް ޚަބަރުތަކާ އެއްޗެހި އަންނާނެ ފިކުރެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. ޤަބޫލުކޮށްގެންނުވާެނ އެންމެން 

ކަމަކަށް. ެއއީ ތަފާތު ިވްސނުމުގެ މައްޗަށް ގެެނވޭ ޚަަބރުތަކެއް އެ ެއއްޗެހިން އަްނނާނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. 

މަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މޯލްޑިވްސް ބްރޯްޑކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ވުރެ ހަރަކާތްތެިރކަން އެންމެ ރަނގަޅު ކަ

އަޅަގނޑު ދެކެީނ، މިކަމާ އެންމެ ގުޅުންހުރި ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ މޯލްޑިވްސް މީިޑޔާ ކައުންސިލް. އެހެންކަމުްނ 

މި ބަދަލުގެނެސް، މި ބަދަލު މިގޮތަށް ގެނައުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދެކެން. އަދި ޚާއްޞަ 

ލުކުރަންވާނެ ގޮތްތަާކިއ އުސޫލުތަުކގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކުރަންޖެޭހ ގޮތެްއގައި ީމޑިާޔގެ ބޭފުޅުން ޢަމަ

ނޑު  ގަާވއިދުތަާކއި އުސޫލުަތއް ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު މީޑިޔާ ކަުއންސިލަށް އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ
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ނުވަަތ މީޑިޔާގެ ކަންކަމާ، އަިދ  ދެކެން. އަދި ހަމަ މިއާެއކުަގއި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މީޑިޔާ ަކއުންސިލުން

ނޫސްވެރިންގެ ކަންަތއްތައް ެބލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އެ ފަާރތްތަކުން ނެންގެވުމަކީ ވެްސ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮްތކަން. 

އެހެން ފަރާތްތަކުން އެކަން ކޮންޓްރޯލްކުރަން އުޅެފި ނަމަ، އޭަގއި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަަކށް އެ މިނިވަންކަން ނޯތުމަކީ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ފުލުހުންގެ  ވެސް ހަމަ އެކަށީގެްނވާ ކަމެްއ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްެޔގައި ވެސް އަުޅގަ

ވާޖިބުއަދާކުރުމަށް ހުރަސްެއޅި ކަމަށް ބުނެ ނޫސްވެރިޔަުކ ފާސްނުދައްކަިއގެން، ުނވަތަ ާފސްދެއްކީމާ ެވސް އޭނާ އަށް 

ތަން ހުންނާނެ ރާްއޖޭގައި ފޮޓޯނުެނގޭނެ ކަުމގެ ނިޝާން ހަރުކޮށްފަ. ެއއީ އެ ފޮޓޯނުނެގޭނެ ކަމަށް. ފޮޓޯނުެނގޭނެ ތަން

ބޭފުޅުން އުޅުްއވާ ތަންތަން. އެ ނޫން އެހެން ތަންތަނަކީ ޢާއްމު ފަރުދުންނަށް ވެސް އަދި ނޫސްވެރިންނަށް ވެްސ 

. އަދި ނޫސްވެރިންނާ މެދުގައި ޒާތީ ފޮޓޯނެގޭ ތަންތަން. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރުްނ ހުއްޓާލަން އެބަ ޖެހޭ

ގޮތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކުރުންތައް، އަދި ފަރުދުންގެ މެދުގައި ވެސް އެ ނޫސްވެރިންާނ މެދުގައި ދެކޭ ގޮތް އެބަ 

ނޑެއް ނުދެކެން ނޫސްވެރި އެއް ލިާޔ ލިޔުމެއް ބަދަލުކުރެވޭނީ އޭާނ އަށް ރައްދުދީގެން ކަމަކަެށއް.  ބަދަލުވާންޖެހޭ. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ދެކެނީ އެ ނޫްސެވރިޔާ ލިޔާ ލިޔުމަށް ރައްދުދެޭވނީ އެ ނޫސްވެރިޔާ ިލޔާ ލިޔުަމށް އަނެއްާކވެސް ހަމަ އެހެން 

ނޫހެއްގައި ލިެޔގެން، ުނވަތަ އެ ނޫހުގައި ލިެޔގެން ެއގޮތަށް ރައްދުދެވިގެން ކަމަށް. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންކަމުން 

ޖެހޭ ބަދަލެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކޭީތ މި ިއޞްލާޙަށް އަޅުަގނުޑ ތާއީދުކުާރ ވާަހކަ މި ބަދަލަކީ މިގޮތަށް ގެންނަން

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުަޞތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިކަމާ ެއކު ެއއްެވއުޅުުމގެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު ހުށަހެޅި، ބަހުސްހިނގަމުން މި ދާ ޞުލްޙަވެ

މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނަށް އިްޞލާޙުގެނައުމުެގ ބިލަށް ވާހަކަުފޅުދައްަކވަން އެިދވަަޑިއގެންފަިއވާ މެންބަރުންގެ ލިސްުޓަގއި 

ދެން އޮތީ މައްޗަންގޮޅީ ެދކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ ނަންފުޅު. އެހެންީވމާ، 

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޢިއްޒަތްތެ  ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް އަޅުގަ

 

 ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ނޫސްވެރިން، ނޫސްވެިރކަން ކުރުމަށް ޓަަކއި ކަޑަޖަހައި، އިންޖަހައި ނުވަަތ ެއ 

ޔާ ވަކިކުރަން ިމ އުފައްދާ ނުވަތަ މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙު ރަނގަޅު ކަމެއް ަކމަށް ފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް މީހުންގެ އޭރި

އަޅުަގނޑަށް ބޮޑަށް ލަފާކުރެެވނީ މީ ނޫސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތައް މެރުމަށް ޓަކައި އަނެއްާކވެސް ނަގާ ހަތިޔާރެްއ 

ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ފެންނާނެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ކަމަށް. މިހެން މި ދެންނެވީީކ ސަބަބުތަކެއް ނެތި ެއއް 

ތެރޭގައި ތެދު ޚަބަރު ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ހާމަކުރަމުން ދިޔަ ފަރާތެއް ވަރަށް ފަހުން ނާޒުކު ފައްތަރެއްަގއި ޮއވެފައި، 
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ން. ނުވަތަ މިހާރު އިރާދަފުުޅން މިހާރު އޭނަގެ އެ ކަންތައްތައް މިހާރު ރަނގަޅުވަމުްނ އަންނަކަهللا އެހެންނަމަވެސް 

ނޑަށް ޚަބަރުލިބިފައި ވަނީ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އިްއެޔގައި ހަމަ އެކަހަަލ  ވަރަށް ައވަހަށް މާލެ އަންނަކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހާމަވީ.  ގޮތަކަށް އަނެއްާކވެސް މީހަުކ މަރާލަން، ނޫސްވެރިޔަކު ަމރާލަން ދިމާކޮށްފައި އޮތް ތަން އަުޅގަ

ފެނިެގން އެ މީހާ ގެނެސް، ހަތަރެސްފައިަގއި ބިިޑއަުޅވާފައި ގެެނސް ނަގާފައި އެއްލާލި ތަން.  ފޮޓޯ އެއް ެނގި ތަން

އެހެންވެ މި ދަންނަވަނީ ނޫްސވެރިން މެރުމަށް ޓަކަިއ، ެއ މީހުން ޤަބޫލުނުކުރާ ނޫސްވެރިން މެރުމަށް ޓަކައި ފާެޑއްެގ 

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ކަންތައްތައް އިންތަކެއް ޖަހައި، ކަމެއް ކުރަން މި އުޅެނީ އިޞްލާޙެއް ލައި ގެން. އަުޅގަ

ކުރުމަށްވުރެ މާ ރަނގަޅުވާނެ، ދެންމެ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަމުން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްިވ ފަރާތުން ވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ 

ްއ މުޅި އޮީޑގަިއ ޙަސަނުގެ ެދ ފައި އޮންނަހެން، މީިޑޔާެގ ހުރިހާ ކަންތަކާ ބެހޭ ގޮުތން ވިޔަސް ޚަލީލު. ރިޕޯޓެ 

ނޑު  ހާމަކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް ޚަލީލު. އަނެއްކާ މީޑިޔާގެ ފަރާުތން ފިޔަވަޅުއަޅަން ޖެހުނަސް ޚަލީލު. އެ ވާހަކަ އަޅުގަ

ސޭޓަކަށް ިއންނަނީ ވެސް ޤާސިމޭ. އަދި  ޖޭ.އެސް.ީސަގއި ވެސް އަޅުަގނޑު މި ުބނަނީ ޤާސިމޭ. މި ދަންނަވަނީ

މޭ. އެެހންވީމާ، މުޅި އޮީޑަގއި ޙަަސނުގެ ދެފައި ިމ އޮންނަީނ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލައްވަްނ ވެްސ ހަމަ ޤާސި

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ނޫންތޯ.  އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މި ބިނާކުރީ  9:ހުސްއެކަނި މީޑިޔާަގއި ެއކަނި ނޫންކަން އަޅުގަ

ރައީސް މިކޮޅު ބައްަލވާ!  މީހުން މުޅި އޮީޑގަ. ފުރަތަމައިނުން ވީ ޢިްއޒަްތތެރި 89މީހުން. އެހެންވީމާ،  89މުޅި ޖުމްލަ 

ނުޑ ނުކުމެގެން ދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ ނުވަތަ އެހެން  ންޓުކުރުމުސް ތިތާ އިންނަވަިއގެން ޗެމި ކޮޅު ނުބަލަންޏާ އަޅުގަ

ނޑު ވާހަކަދަްއކަނީ ރިޔާސަތާ  ނޑަށް ވަރަށް އުނަދޫގާވނެ ވާހަކަދައްކަން. އަުޅގަ ކަންތައްތައް ކުރަްއވަންޏާ ައޅުގަ

ނޑާ ުކރިމަތިކޮށްގެން އިންަނވާނީ. އެހެންނޫންނަމަ އަޅުަގނޑު މުޚާޠަބުކޮ ށް. އެހެންވީމާ، ރިޔާސަތުން އަުޅގަ

ނޑު އެދެނީ މިކަހަލަ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުމުގެ  ވާހަކަދެްއކުން ހުއްޓައިލާފައި އަނެއް ފަރާތަށް އެނބުރެންޖެހޭނީ. އަޅުގަ

މަށް އެކަށޭނަ، ތެދުވެރި ަބއެއް ކަމަކަށް ވުން. އެހެންނަމަވެްސ، ބަދަލުގައި އެތަނަށް ލާ މީހުންނަކީ ޤާބިލު، ނުވަތަ ކަ

އަހަރު ދުވަހު ވެިރކަން ބަޔަކު ކުިރއިރުަގއި ބަަޔކު އުފައްދާފަ ެއއް. ބަޔަކަްށ  9:ކީއްތޯކުރާނީ. ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ނެތޭ 

ނުޑގެ ތެރޭގައި ހި މެނޭ، މިސާލަކަށް ޢިއްޒަތްތެިރ ކިަޔވައިދީފަ ެއއް. ކިަޔވައިީދފައި ހުރިއްޔާ ހުރީ އޭރުގެ އޮނިގަ

ނޑުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ މީހުންގެ ދަރިންނަށް.  ރައީސަށް ވެސް ހަމަ އެނިގލައްވާނެ. ޭއގެތެރޭަގއި ހިމެނޭ، އެ ގިުއގަ

އަޅުަގނޑު ައވައްޓެރި އެއް ަކމުގައި ވިޔަސް ހަމަ ރަނަގޅަށް އެނގިަލއްވާނެީތވެ މި ދަންނަވަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސަްށ 

ށް އެނގިަލްއވާނެ. ޭއރުގައި ރަީއސްގެ ަކއިީރގައި ވެސް ހަމަ ނިކަމތިން އުޅުނު. ކިޔެވޭނޭ ފުރުޞަތުތައް ރަނގަޅަ

ނެތިގެން ވެސް ހަމަ ވަރަށް ގިނަ މީހުން އުޅުނުކަން އެނގިލަްއވާނެ. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ މުޅި 

ަތްއ ހުށަހަޅައިގެން ކަންަތއްތައް ކުރަން އުޅޭނެ ކަެމއް ނެތޭ. އޮީޑގައި ޙަސަުނގެ ދެފައި ދަާމ ގޮތަށް މިކަހަލަ އިޞްލާޙު

އަޅުަގނޑުމެން އޮތީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ހަމަ މިނިވަަކން ހޯދައިދީފަ. އަނގަާޔއި ުދލާއި ގަލަމުގެ މިިނވަންކަން 

ނޑުމެން ނުލާހިކު ރީއްޗަްށ އަުޅގަ ރުބާންތަކެއް ވެގެން.ޤު، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ހީާވިގ މެންބަރުންތަކެއް ނިކުމެގެންހޯދައިދިނީ 
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ތެލަށް  ،ދަނިކޮށް ބަޣާވާތެއް ކޮށްފައި މިއަދު މާ ރީތި ބަޔަކަށް ހެދިގެންއް ނުވަތަ ސަރުކާެރްއ ހިންގަމުންދައުލަތެ

 އަށް. އޭނަ ވާނީ ހަމަ އެ ލާފައި އުޅުނަކަްސ އެ ުނވަަތ އަންދައި، ތަކެއް ފޮހެލާފައިާހ ބިލުދައްކަންޖެހޭ ލާރިތަކުގެ ހުރި

ނޑު ނެ. އޭނަ އޮތީ ޤައުމަށް ދަރާފަ ކަމަކަށް ނުވާނެތް ދަރާފައި  .ވާނެެގ ވެސް ހަމަ ހިްއސާ. ޭއގެތެރޭަގއި އަުޅގަ

ނެގި ތެލުެގ ލާރި ދައްކަންޖެހޭނެ. ކިތައް މިލިއަން ކަމެއް، މިއަދު އޮޅުވާލަން އުޅުނަސް ހަމަ  އިން އެސް.ޓީ.އޯ

ނޑުެގ އެނގިފަިއ އޮތް ފަރާތަްށ، ުނވަތަ ލިޔެަފއި ހުރި ފަރާތްފަ ރާތަށް އެނގިަލއްވާނެ. އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

ނޑު އެދެނީ މުޅި އޮީޑގައި ޙަސަުނގެ ދެފައި އޮންނަ ގޮތަށް މި ކަންތައްތަްއ  ވަގުތު ވެސް ހަމަވީހެން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑިޑެންީސއަކަްށ ނައްތާލުމަށް ޓަކައި ޖޭ.އެސް.ސީން ބުރުމާ ޤާސިމު ނެރެ، އެކަމަށް އެކަީށގެންވާ މީހަުކ، ނުވަތަ  ކެ

ކުރިމަތިނުލާ ކަހަލަ މީހަކު އެ ތަނަށް، ޖޭ.އެސް.ސީގެ ަފރާތަށް އަޅުަގނޑުމެން ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން 

 ހޮވުން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފުތިމަރަފުށީ ދާ

ޙަށް، ވާ އިޞްލާ ރައީސް، ިމއަދު ހުށަހެޅިފައި މިކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިޢއްޒަތްެތރި ` ޝު

ވާ  ޅިފައި މި ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ހުށަހެ 4: ނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެުއޅުމުގެ މިޞުލްޙަވެރިކަމާ އެކު ެއްއވެ

ނޑު މިހެން މި އިޞްލާޙެއް. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް.އިޞްލާޙަކީ ައޅުަގނޑު ތާީއދުކުރާ  ދަންނަވާލަނީ  އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އެންމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރާނޫސްވެރި ެއއްަގިއ ހަމަ ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން  ގޮތުަގއި ޑިމޮކްަރސީ ކަމަކީ އަުޅގަ

ރިވާ ބޭފުޅުންނަކީ ނޫސްވެރިކަމުަގިއ ހަރަކާތްތެ ލަެތއް. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް.ނުފޫޒުގަދަ ވަސީ ،ބާރު ފަދައިން ބާރުގަދަ

ބޭފުޅުންގެ ހައިިސއްޔަތު ެއ  ބޭފުޅުންނަކީ އެ މު ކަމެްއ. އެމުހިއް ފަިއވާ ބޭފުޅުންނަށް ވުމަކީެރވިއެކްރެޑިުޓކު

ބޭފުޅުންގެ ހަިއސިްއޔަތު  އެ ށް ވަންޏާ،ކަންކަމުަގއި އުުޅްއވާއިުރަގއި މަސްއޫލު ފަރާތްތަކުން އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ކަމަ

ނުޑ ވެސް މު ކަމެއް ކަމުގައި އަިއެޑންޓިފިކޭޝަން ދިނުމަކީ މުހިއްބޭފުޅުންގެ އަ އެ ދައްކަިއ، ޤަބޫލުކުރަން. ދެން ުޅގަ

މިއީ ބްރޯްޑާކސްޓިން ކޮމިޝަންގައިތޯ ، ުކރުމުގެ ބާރު އޮންނަންވީ މީޑިާޔ ކައުންސިލްަގއިތޯހަމަ އެއާއެީކގައި އެކްިރޑެޓު

 މި ޑު ޤަޫބލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސްކަމުަގއި އަޅުަގނހަަމ ބަހުސްކުރެވިދާނެ މައްސަަލ އެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި 

ކޮމިޓީ މަރުަޙލާގައި އެންމެ އެކަީށގެްނާވ  ަވކި ގޮެތއް ނިންމައި،ބަހުސްކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިމައްސަލަިއގަ

ނުޑ ގޮތަކަ ށް، އެންމެ އެކަީށގެންާވ މުއައްސަާސއަާކ ެއކަން ހަވާލުކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮތެްއ ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނީ މި ބިލުގަިއ ހުށަހެޅިފައިވާ މިވާ އިްޞލާޙަށް. އެއީ ނޫސްވެރިްނގެ ޤަބޫލުކުރަން. އަޅުަގނޑު ބޮަޑށް ތާއީދުކުރަ

އެކްރެޑިޭޓޝަން މީޑިޔާ ކަުއންސިލްގައި އޮތުން. ައޅުަގނޑު މިހެން މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު މެންބަރަުކ 

ނުޑ ދައުުރގެ  ވާހަކަދަްއކަމުން ވިދާުޅވެދެްއަވއިފި ބްރޯޑްާކސްޓިން ކޮމިަޝނާއި މީޑިޔާ ކައުންސިާލ ދެ ފަރާތުގެ މަިއގަ

ނޑަށް ބުރަވެވުނީ އެކްރިޑިޭޓޝަން  މައްޗަށް ބަލައިލާއިުރަގއި، އެ ބޭފުޅާ ދެއްެކވި ވާހަަކިއގެ އަީލގައި އަުޅގަ
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ނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި  އޮންނަންޖެހޭނީ މީޑިޔާ ަކއުްނސިލުގެ ބާުރގެ ދަުށގައި ކަަމށް. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުގަ

ްސ ހަމަ ވާހަކަދައްކަމުން މި ދަނީ މީޑިޔާ އަދި ނޫްސވެރިކަމުގެ ބާރުވެރިކަމާ، އަދި ނުފޫޒުެގ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެ 

މައްޗަށް. ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ެވސް އެ ބޭފުޅަކު ތާއީުދކުރަްއވާ ޓީވީ ޗެނަލެއް ުނވަތަ ނޫހެއްގެ ވާހަކަ، އެ ބޭފުޅުންނާ 

ނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަަތކުެގ ވާހަކަ މި ަދއްަކވަނީ. ޢިއް  ަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

މިއަދު ރާއްޖޭަގއި ނޫްސވެރިަކމާ އަދި ޚަބަރުފެތުރުމުގެ ަވސީލަތްތައް މި އޮތީ ކުިރޔާ އަޅާބަލާއިުރގަިއ ވަރަށް ޮބޑަށް 

ޅުަގނޑުމެންގެ ތަފާުތ މިނިވަންވެ، އަދި އެ ބަަޔުކ ބޭނުން ޚަބަރެއް ފެތުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދެިވފަ. އަ

ނޑަށް  ޤާނޫނުތަކުން އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް ވަރަށް ބޮަޑށް ތަނަވަސްކޮށްދެވިފަ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ފާހަގަކުރެވޭ ގޮުތަގއި އަޅުަގނޑު ޢާއްމު ރައްޔިތެްއގެ ހައިސިއްޔަތުންާނއި ދިވެހި ރައްޔިތެްއގެ ހައިިސއްޔަތުްނ 

ައޅުަގނުޑ ހަމަ ހިތާމަކުރާ ހާލަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ނޫްސެވރިކަމުގެ ހާލަތު ހިނގައްޖެ.  ބަލައިލާއިުރގައި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ފެނިގެން މި ދަނީ ކޮންމެ ީމޑިޔާ ވަސީލަތަީކ ވެްސ ކޮްނމެވެސް ިސޔާސީ ފަރާތެްއެގ 

ތަަރއްޤީކުރުމަްށ ނުވަތަ ޢާއްމުންގެ ތެޭރގަިއ  ނުފޫޒުގައި އެ ބޭފުެޅއްގެ ިފުކރު، ނުވަތަ އެ ބޭފުޅަކު ާތއީދުކުރާ ފިކުރެއް

އިުރގައި އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ފެތުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ތަން. މިހެން ދަންނަވައިލާ

ބޭނުންވޭ ކުރީގެ ަރއީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިސްތިޢުފާދެއްވުމާ ގުިޅގެން އަިދ އޭރުަގއި ީޓވީ މޯލްޑިްވްސ 

މުންދިޔަ މުއައްސަާސ، އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ މުައއްސަާސާއ ހިންގަ

ހަވާލުކުރުމުން ޓީީވ މޯލްޑިްވސްގެ ޚަބަރުފެތުރުމުގެ ވަީސލަތްތައް މިނިވަންެވ، އަދި ވަކި ފަރާތަކަށްނުޖެހި ވަރަްށ 

ނޑު މި ފު ރުޞަތުގަިއ ހަމަ ފާހަގަކުރަން. ހަމަ އާއެކީަގއި އެހެނިހެން ޓީވީތަކުން ތެދުވެރިކަމާ އެކީ ގެނެސްޭދކަން އަޅުގަ

ވެސް ގެންަނވާ ޚަބަރުތަކަީކ އަޅުަގނޑު ެއއްެވސް ހާލެއްަގއި ނުދަންނަވާނަން އެއީކީ ޯގސް ޚަބަރުތަކެކޭ. 

ރުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ އެހެންނަމަވެސް އެ ޓީވީ ޗެަނލަކުން ނުވަތަ އެ ނޫހަކުން ތާއީދުކުރާ ސިޔާސީ ފިކުރެއް ްޕރޮމޯޓުކު

އެހެން އިދިކޮުޅ ފިކުރެްއ ޑިޯމޓުކުރުމަށް ޓަަކއި، ުނވަތަ ިޑފޭންކުރުމަށް ޓަކައި މަަސއްަކތްކުރަމުން އަންނަ މަންޒަުރ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. ދެންމެއަކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަދަްއކަވަމުން ވިދާޅުެވއްޖެ ރާއްޖެ ީޓީވގެ 

ނޑުމެންނަށް ވާހަކަ. އަ ދި ީވޓީގެ ވާހަކަ ެވސް، އަދި ދި ޓީވީގެ ވާހަކަ ވެސް. ވަރަށް ރަނަގޅު ވާހަަކ އެއް އަުޅގަ

ގިނައިން ފެނިގެން މި ދަނީ ރާއްޖެ ޓީީވގެ އޯިޑއަންސަކީ އަދި ރާއްޖެ ީޓވީގެ ޚަބަރުަތަކށް ޝައުޤުވެިރވާ ފަރާތްތަަކކީ 

.ޑީ.ީޕެގ ފިކުރުގައި އެ ފިކުރު ޕްޮރމޯޓުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ތާއީދުކުރާ ަފރާތްތައް. ނުވަތަ އެމް

ފަރާތްތައް. ހަމަ އެއާެއކީަގއި އެހެނިހެން ޓީވީތަކަކީ ވެސް ތަފާތު ސިޔާސީ ނުފޫޒުތަކެްއެގ ދަށުގައި އެ ނުޫފޒާއި އެ 

ޓީީވ  :ތައް އެއް މަންޒަެރއް، ފިކުރަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރާ ތަން. ހަމަ ޚަބަރު

 :ޚަބަރެއް ގެނެސްދިނުމަކީ ތަފާތު  :ގޮތަކަށް،  :ޗެނަލަކުން ނުވަތަ ެއއަށްވުރެ ގިނަ ޓީވީ ޗެނަލަކުން ވެސް ތަފާތު 

ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވި ވާހަކައިގެ ހަމަ ހެއްކެކޭ. އެއީ ޖަލްސާ  މަފްހޫމެއްގައި ގެނެސްދިނުމަީކ އަޅުގަ
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ރާއްޖެ ޓީވީން ލަިއްވކުރަމުން ދާއިރުގައި ދައްކާަފިއ ގެންނަ ޚަބަރާ، ވީ ޓީވީން ގެންނަ ޚަބަރާ، އަދި ދިޓީވީން  އެްއގައި

ގެންނަ ޚަބަރާ، އަދި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުން ނޫސް، ްޕރިންޓު މީޑިޔާއަކުން ގެންނަ ަޚބަރަށް ބަލައިލާއިރުަގއި ެއއް 

ކަށް، ތަފާތު ފިކުރުގައި ގެނެސްދިނުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން މި ކަމުަގިއ ތަނެއް، ެއއް މަންޒަރެއް ތަފާތު ގޮތްތަ

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މީޑިޔާ އަިދ ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަްއ މިނިވަންވެފަިއވާ މިންވަރާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ންގަމުން މިދާ ހަލަބޮލިކަމާ، ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑުމެން ރާއްޭޖގައި މިހާރު ހި

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންެގ ވިސްނުާމއި ޖަޒުާބތުތަކާ ކުޅޭ އެންމެ ބާރުގަދަ ވަސީލަތަކީ މީިޑޔާ. މީިޑޔާެގ 

ތަފާތު، ޕްރިންޓު މީޑިޔާ ެވސް އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިން ީމޑިޔާ ެވސް މި ފުރުޞަތުގަިއ އަޅުަގނޑު އެ ބޭފުޅުންނަށް 

ގެ އިޚްލާްޞތެރިކަމާއި ޤައުމުގެ ވަހުދަތަށް ޓަކައި އެންމެހައި މީޑިާޔތަކުން މަސައްކަތްކުަރއްވާށޭ. ގޮވާލަން ޤައުމު 

ނުޑ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭަގއި ހަލަބޮލިކަން އުފެދޭ ޚަބަރުތައް، އަދި ތަފާތު ގޮތްގޮތުން ތަފާތު  ޤައުމުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ަވއިަލއްވާށޭ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ ރިޕޯޓުތައް ގެނެްސގެން، އެ މަސައްކަތްކުރުން ުހއްޓަ

ޢިއްޒަތާއި ކަރާމަތާ ެގއްލުަވއިލުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަްތުކރާ ވަސީލަތްތަކަކީ ވެސް ަހމަ މީޑިޔާގެ ވަސީލަތްތައް. 

ޔަ ތާނަގިއ އަޅުަގނޑު ެއްއވެސް ހާލެއްގައި ނުދަންނަވަން، މި ތާނގައި ހިނގާ ހުރިހާ ކަމަކީ، މި ވޭތުވެދި

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުްނ ޤަބޫލުކުރާނެ ކަންތައްތަެކްއ ކަމަށް. އަުޅގަ ހިނގާފައިހުރި ހުރިހާ ކަމަީކ އަުޅގަ

ފެނިގެން ހިނގައްޖެ މިތާނގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން،  މި ތަނުގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތް ެގއްލޭ ފަދަ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ އެފަދަ ގޮތް ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށް ފައިާވ ަތން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރައްޔިުތންގެ އެ ބައެްއގެ ފިކުރާ ުގޅިގެން، އެ ބަެއްއގެ ޖަޒުބާތާ  ޚަބަރުތައް ގެނެސްދެްއވާއިުރަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންގެ ެތރޭގައި ހަލަބޮލިކަން އުފެިދ، ކުޅޭ، އަސަރުކުރާ ފަދަ ގޮަތކަށް ޢަމަލުކުރީމާ ދެން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދައުލަުތގެ ެއއް ބާުރގެ ތެރެއިްނ މުހިއްމު ބާރެއް ކަުމގަިއ ާވ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަުގެވއްޓި، 

ރެޭވ ކަންތައްަތެކްއ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކުރެވޭ ކަންަތއްތަކަީކ އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެީކ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި ކު

ގޮތުަގއި ނުބެލެވޭ. ޙަޤީޤަތަކީ މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއި ވެސް ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއީކގަިއ 

މަސައްކަތްކުަރއްާވ މެންބަރުން ގިނަ. އެހެންވީމާ، ެއްއވެްސ ހާލަތެއްަގއި މީިޑޔާތަކުން ިމފަދަ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާ 

ނުޑ ހަމަ ުކރާ އިލްތިމާސެއް، ަވކި މެްނބަރެއްގެ ފަރާތުން ދިމާވެަފއިވާ ބެހޭ ގޮތުން ޚަބަރު ގެ ންަނާވއިރުަގއި އަުޅގަ

ކަމެއް ވެއްޖެްއޔާ އެ ޚަބަރު މުޅި މަޖިލީހަށް އަމާޒުނުކޮށް، އެ ފަރާތަކަށް އަާމޒުކުަރއްަވިއގެން ގެންނަ ޚަބަރު ަޞއްޙަ 

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި  ހަލަޮބލިކަންނުއުފެދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ގެނެސްދޭ ޚަބަރަކަށް ވުން. ގޮތުަގއި، އަދި އެ ޚަބަރަކީ ައޅުގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި އަިދވެްސ އެއް ފަހަރު މި ބިލަށް ތާއީދުކޮށް، މީަގއި ހުށަހެޅިފައި މި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ، ތާއީދުކުރާ އިްޞލާޙަކަށް ވާތީ މި ފުރުޞަތުގައި ދަ ންނަވާލަން. ެދއްިވ ވާ އިޞްލާަޙކީ އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ަވއްސަލާމް ޢަލައިުކމް. 
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 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތު

އިރު، ހަކަދަްއކަމުން ދާބިަލށް ވާ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މިރަީއސް. ައއްސަލާމް ޢަލައިކުމް.  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި

ހަރަކާތްތެރިވަމުންދޭ. ޕްީރމް ކޯޓު ަކއިރީަގއި އެބަ ނޫްސވެރިން ަވގުތުަގއި އެމެރިކާެގ ސު ހަމަ މި ،މި ަގޑީަގއިމިއަދު، 

 ރާއްޭޖގެ ޯކޓުތައް މި  ،ކަިއރީގައި  ގެއިްއެޔ ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގު އެހެންނަމަވެސް ދޭ.  ނަގަމުން ެއބަފޮޓޯގްރާފަރުން ފޮޓޯ

ގަދަ  ،ިއގެންން އޮންލައިންގެ ނޫސްވެރި އަކު ފޮޯޓގްރަފަރަުކ އުފުއްލައިލަރިން ފުލުހުން ސައްދު ކައިހުންނަ ސަރަހަ

ނޑުމެން ނާހަން.  ޚަބަރުަތކެއްކުރަމުންދާ ގާނޫނުތައް ުމގުރަިއ، ގެންގޮްސ ހައްޔަުރކުރި ފަދަިއން ހައްޔަރު ބާރުން އަުޅގަ

ކުރަމުން ވެސް ވަގުތު ެވސް މުޒާހަރާ  ކަށް އެމެރިކާަގއި މިޕްީރމް ކޯޓުން ވަރަށް ގިނަ އަދަދަ ސު، އަދި ހަމައެއާއެުކަގއި

ނޑުމެން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރަ އެބަ ޕްރީމް ކޯޓުްނ ސު، މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ްއޔިތުން ދިވެހިރާްއޖޭގެ ހާލަތާދޭ. އަުޅގަ

ލަން ތީވެ ެއކަމުގެ އަުޑއުފުނާަރއްޔިތުްނގެ ައސާސީ ޙައްޤުތަކަށް އަަރއިގަން ، ރައްޔިތުންެގ ބާރުތަކަށް ވެްސ އަރަިއގަނެ

ނުޑމެން އެންމެންނަށް ހަމަލާ އެ ހިސާބަށް ކިރިޔާ ގާްތވެލާިއރަށް އެއްކަލަ މުގުރުން ތަޅަިއ، އެ ދޭ މީހުން އައިސް އަުޅގަ

 މިހާރުވެސް ހަމަ މި  .ޤައުުމތަކުަގއި މިކަން ކުރަމުންދާ އުސޫލު އީ ޑިމޮކްރަިޓކުމި ފެންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް ތަން މި

އެންމެ ހަރުއަޑުން  . ހަމަ ުކރަންޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރި ދަންނަވާލީ. އަ ތު ހިނގަމުންދާ ކަމެއްގެ ވާހަކަ މިވަގު

 އި ހައްޔަރުކޮށްފަިއވާތީވެ. އާދެ!ފުލުހުން ހިފަ އޮންލައިންގެ ރިޕޯޓަރު އަްޙމަދު ޢާޒިފުކުށްވެރިކުރަން އިްއޔެ ސަން 

ފްރީޑަމުތަކެއްގެ ރޫުޓ. ހުރިހާ ެއްއގެ  އަކީ ޑިމޮކްރަސީސްޕީޗު އަދި ރިޕޯޓިްނ ގޮުތގަިއ ފްރީ  އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ

އަީކ ެއއީ  ކޮންމެ ގޯނާ ،އަކީ  ކަްށ ދޭ ކޮންމެ ހަމަލާއަކީ، ނޫްސވެިރއަ މާ، ިމއިން ކޮންމެ ހަމަލާއެހެންވީ

ނުޑ ނުމިކަން ޅުަގނޑު ސިފަކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ޔެއް ކަމުަގއި އަ ޑިމޮކްރަސީަގއި ޖަހާ ތަފާއް  ކުރުމަށް އަުޅގަ

ދުވަހަކީ މިކަން ފެށުނު ފުރަތަމަ  ސަރުކާރަށް.ކުރަން މި ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާރުގެ ފުލުހުންނާއި މި އިލްތިމާސް

ވަނަ ދުވަުހ ހެނދުނު އެމް.އެން.ބީ.ސީ ފެބްރުއަރީ  7ފާހަގަކުެރްއވި، އެއީ އެހެން ބޭފުޅަކު ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން ދެންމެ

ތަނުގެ ެއންމެ އިސްވެިރއެްއގެ ގޮތުަގއި  އަދި އެ  ަތން ހިފައި، އެ ،ތަނަށް ހަމަލާދީ ކު ޮގސް އެއަށް ހަތިޔާރު ެއޅި ބަޔަ

ނޫސްވެރިކަުމގަިއ  މިއީޓަރ ަވޙީދުގެ ކޮއްކޮ ހަމަޖެއްސި ދުވަސް. ހަވާލުވެވަަޑއިގެން ހުންނެވި ޑޮކް މިހާރު ސަރުކާރާ

ރުަގއި މިހާރުވެސް ވަރަްށ ހަމަ މިކަން މިހެން ދާއި އާދެ! .ގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު ސިފަކުަރނީފެނުނު އެންމެ ކަޅު ދުވަހު

ވެރިންނަށް ނޫސް ންމި ސަރުކާރު ،ވާތީވެ ބަަޔކު ހަމަލާދީފައި ަގއި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެިރޔަކަށްނިާޔވެރި ގޮތެއް އަ

އަިދ  ،ނދުަގއިކޮށްފައިވާ ހިއިޢުލާން، ކަމަށް ބުނެ ނުކޮށްދޭނެސީދާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާަފށް ނޫސްވެރިން ހިމާޔަތް

ެވްސ  ނިންމާފައި ވާއިރުަގއި ކަމުގައިޚިލާފު ކަމެއް  ރު ޤާނޫނީ އަދި ޤާނޫނުއަސާސީއާމަދަނީ ކޯޓުން ވެސް އެއީ ޣައި

ާރއްޖެ ީޓވީެގ ، ވަނިކޮށް ކަަމށް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްފައި ނުދޭނެާރއްޖެ ީޓީވ އަށް ހިމާޔަތް، ނޫސްވެރިކަމަށް

ޔާކޮށްަފއި ެއ އެހާ މިންވަރަށް އަނި ،ނުދާވަރުއޭނަ ކިރިޔާ ފުރާނަ، ދީ އެއް ސާނީ ހަމަލާކަށް އެފަދަ ލާއިން ނޫސްވެރިއަ 
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އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  .ކަމުެގ ޒިންމާ ހަމަ މި ބާޣީ ސަރުކާރުން ހަމަ ނަގަންޖެހޭނެ މިވަނީ. އެހެންވީމާ، 

ނުޑ ޤަބޫކަމު ވެސް މި ނޑު އެދެން ައސްާވޑަ ލުކުރަން. އާދެ!ެގ ދަޢުވާ ވެްސ އުފުލައިދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ ށް ައޅުގަ

ދަށު ދަރަޖައަކަށް  ،ވަނީ ވަަރށް ދެރަ ަޤއުމުގެ ނޫސްވެިރކަން މި އަޅުަގނޑުމެންގެ މި އަވަސް ޝިާފއަކަށް ވެސް. ާއދެ!

ކުރާ ށް ޓަކައި މަސަްއކަތްނޫްސވެރިކަުމގެ ޙައްޤަ  ،ބައިނަލްައޤުވާމީ އެންމެ ބޮޑު ޖަމުޢިއްޔާ .ވެއްޓިަފއި މިހާރު

ދަރަޖަ ނޫސްވެރިކަުމަގިއ  ::ެއކުަގއި  ހަވާުލވުމާ ަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ، ސަރުކާރާއަޅު  ،ސް ރިޕޯޓަރސް ވިަތއުޓް ބޯޑަރ

 އިން. އެހެންނަމަވެސް ސްެގ ޕްރެސް އިްނޑެްކސްއަށް ޖެހިލާފައި ވަނީ މި ދެންނެވި ރިޕޯޓަރސް ވިަތއުްޓ ބޯޑަރކުރި

ހުރި މަމިއީ ވަރަށް ހިތާދަރަޖަ ދަށަށް ވައްަޓިއލާފަ.  2: ަގއިހުގައި ނެރުނު ރިޕޯޓުުރާކރަށް ފަދުވަހު ބަޣާވާތު ސައިހަކަށް

ށަށް ދާކަށް އެްއވެސް ހާލެްއގަ. ޤައުމު ދަ ތުންނާއި ނޫްސވެރިން ނޭދޭ މިޔިކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރައް 

ތްގޮތަކުން ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް ަޤއުމު ރިހާ ގޮއެހެން ހުތު ކަމަށް ބެލިަކމުގައި ވިޔަސް ަޤއުމު ދަށަށް. އިންސާނިއްޔަ

ޤައުމު ދަށަށް. އެހެންވީމާ، މިއީކީ ނޫން  ވިޔަސް ވެލިއުސްަތކަށް ބެލިކަމުަގއި ،ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލު ދަށަށް. 

، ން މިހެން ވާނެ ވެސް މެ. ސަބަަބކީމިންވަރަކީ. މިކަ ،ކަްނކަމަކީ ރަްއޔިތުންނަށް ޙައްޤުވާ ޤައުމު  އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑުމެން ހި ނޑުމެން ބަޖެޓުމާޔަތުގަިއ ތިބެންޖެހޭފުލުހުން އަޅުގަ ތުްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދައުލަ ،ީދގެން. އަުޅގަ

 ޒޭޝަނެްއެގ ގޮތުަގއި މަސައްކަްތކުރީމަ މިކަން މިހެން ވާނެ. އާދެ!އޯގަނައި  ށްގެން ތިބޭ މީހުން ކްރިމިނަލްކޮޚަރަދު

ނޑު ޤަބޫލުކުރާގިއުލޭޓު ހަގަކުެރްއވި މީޑިޔާ ރެ ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ފާ ގޮުތގަިއ  ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްާކއިރު ައޅުގަ

 މީޑިޔާ ޚިާލފަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ރެގިއުލޭޓެއް ނުކުެރވޭނެ. އެއާ ރެސް މީޑިޔާ އެއް ދައުލަތަުކން، ނޫނީ ސަރުކާރަކުންޕް

ވޭވް.  ރެއއަ ވަސީލަތަީކ އެއީ ޕަބްިލކުންކުރާ އެ ބޭނު ަގއި މީިޑޔާ ރެގިއުލޭުޓކުރެވޭނެ. ސަބަބަީކ ބްރޯޑްކާސްޓިން

ހުރިހާ ޑިމޮކްރެސީ އެްއގަިއ ެވސް ބްރޯްޑކާސްިޓން މީޑިޔާ ެރގިއުލޭުޓކުރޭ.  ޓަކައި އެހެންވީމާ، އެ ސަބަބަށް

އެހެންނަމަވެސް ޕްރެސް މީޑިޔާ ރެގިއުލޭުޓކުރާ ގޮެތއް ނޯވޭ. ެއއީ އަމިއްލަ އަށް ެސލްފު ޑިސިޕްލިންވެގެން ކުެރޭވ 

. އެހެްނވީމާ، ނޫސްވެރިން ވެސް ނޫސްވެރިކަުމގައި އެ ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ، މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރާނީ އެ މަސައްކަތެއް

ނޑުމެން މި ދެކޭ  ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިން ވެސް އަުޅގަ ބޭފުޅުން އަމިއްލަ އަށް ޑިސިޕްލިންވެގެން. އަުޅގަ

. ދެރަ ކަމަކީ ޤައުމަށް ޑިމޮކްެރސީގެ ފޮނިމީރުކަން ކިރިާޔ ޑިމޮކްރެސީއާ އެްއގޮތަށް ުކރިއަރަމުންދާނެ ކަމަށް

ނޑު އެދެނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ލިބުނުތަނާހެން އަނެއްކާ ެވސް އެތައް އަހަރުތަކެއް ފަހަތަށް ގެންގޮއްސަ ވާތީ. ައުޅގަ

ްއ ދެއްެކވުން. ނޫސްވެރިންނަށް ހަމަ މިނިވަންކަމާ އެުކގައި އެ ބޭފުޅުްނނަށް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުެރވޭނެ ދުވަހެ

 ވައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޞުލްަޙވެރިކަމާ އެކު ެއއްެވއުޅުމުގެ މިނިވަންކަުމގެ  8/:298ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ެތރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ ބިލަށް ވާހަކަަދއްަކވަން އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ޢިްއޒަތް

އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމުމެދު ހެންވޭ

ނޑު ތަކުރާުރކޮްށ ދަންނަވަމުންދާ ވާހަކަ އެއް، އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީތަުކގެ މުޤައްރިރުން މިއަށްވުރެ ޒިންާމދާރު އެބަ ވާންޖެހޭ. އެހެން މި ދަންނަވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެންގެ ިމ ޤާނޫނަކީ ނުވަތަ ިމ ޤާނޫނަށް މި ގެނަިއ އި ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީައކަށް ރައީސް، އަުޅގަ ޞްލާަޙކީ ައޅުގަ

ގެންގޮްސ، ކޮމިޓީައކުން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، އެ ކޮމިޓީަގއި އިންނެވި މުޤައްރިރު ައނެއްކާެވސް އިޞްލާޙެއް ިމ 

މަޖިލީހަށް، ނުވަތަ މި ފްލޯ އަށް ހުށަހަޅައިގެން ދިޔަ ތަްނ. އާދެ! މި ޤާނޫނަކީ އަުޅަގނޑުމެން ޤާނޫނަށް ބަލާއިރު 

ނޑުމެން އުފެއްދި ޤާނޫނެްއ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މި  :298ކީ ޤާނޫނަ ވަނަ އަހަރު އަޅުަގނޑުމެން ެއކުލަވާިލ، ައޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ، ައޅުަގނޑުމެންެގ  ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު އެ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު އަނެްއކާ ގެންނަން މި ޖެހުނީ އަޅުގަ

ނޑު މި ދަންނަވާ ސަބަބަީކ  ކޮމިޓީތަކުގެ މުޤައްރިރަށް ޒިްނމާދާރުކަމާ އެކު މި ކަންތައްތައް ނުކުރެވޭތީ އޭ. އެހެން އަުޅގަ

ނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުަގއި ވާހަކަެދއްިކއިރުަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމައިނުން މި ޤާނޫނުގެ، މި ބިލުގެ ބަހުސްގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަިއްއސަ މި އޮތް އިޞްލާޙަ ކީ، ނުވަތަ ޖުމްލަ ގޮތެްއަގއި މި މި ހުރިހާ ޒިންމާ އެއް، މިހާރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ޞުލްޙަވެރިކަާމ އެުކ  ހުށަހަޅާފައިވާ ބިުލގައި ިމ ޮއތް ވާހަކަ އަީކ ެއކްރެޑިުޓކުާރ ނޫސްވެރިން ުނވަތަ އަުޅގަ

އެްއވެުއޅުމުގެ މިިނވަންކަމުެގ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެފަދަ އެްއވެުއޅުމެއް ކަވަުރކުރަންދާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިުޓކުާރނެ 

ނަޑއެޅުުމގެ ވާަހކަ. އެއް ފަރާތުން އަެނއް ފަރާަތއް ގެންދަން ުއޅޭ ވާަހކަ. އާެދ! ފުރަތަމައިނުން މި ބިލުގެ ފަ ރާތެއް ކަ

ބަހުސްގައި ައޅުަގނޑު ބަލައިިލއިރުަގއި މީޑިޔާ ަކއުންސިލަށް މި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ދީފައި ވަނީ. މީޑިޔާ ަކއުންސިލުްނ 

ނޑުމެން މި ބަހުސްކުރަމުން މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެކްރެޑިުޓކޮ ށް، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ާފސް ދޭނެ ވާހަކަ ފުރަތަމަ އަުޅގަ

ގެންދިޔައިރު. އެހެންނަމަވެްސ ކޮމިޓީން މި ނިންމުމަށްފަހު، އަޅުަގނޑުމެންގެ ފްލޯ އަްށ އައިސް ައޅުަގނޑުމެން މި 

ކޮމިޝަނަށް މި ކަންތައްތައް ހަވާުލކުރެވިފަ. މީ ޤާނޫނަކަށް ހަދަން ފޮނުވިއިރުަގއި މި އޮތީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯްޑކާސްޓިން 

އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ޒިންމާދާރު ގޮތެްއގައި ޙަޤީޤަުތގަިއ ހަވާލުކުރެވިަފއި އޮތް މަަސއްކަތެްއ ނޫނޭ. މޯލްޑިްވްސ 

މީޑިާޔ  ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަީކ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އެއީ ޗެނަލެއް ހިންާގ ބަެއއް. އެހެންނަމަވެސް 

ކައުންސިލަީކ އަުޅަގނޑުމެންެގ މި ކަންތައްަތއް ެރގިއުލޭުޓކުރަން އޮތް ޮބޑީ ކަމަށް ވާތީެވ މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް 

އަޅުަގނޑުމެން ހުއްދަދޭއިުރަގއި، މިފަދަ މުޒާހަރާތައް ކަވަރުކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މީޑިާޔގަިއ 
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ދޭއިރުަގއި ައޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރާ ހިތް އޮތީ ީމޑިޔާ ަކއުންސިލުންނޭ މިކަން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ

ކުރަންޖެހޭނީ. އެހެންކަމުން އަޅުަގނުޑ މި އިޞްލާޙަްށ ވަރަށް ބޮޑަްށ ތާއީދުކުަރން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ނޑުތަެކއް ހިފަހައްޓަން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޫްސވެރިން ވެްސ އެަބ ޖެހޭ މިންަގނޑުތަެކއްަގއި ދެމިތިބެން. މިންގަ

ނޑުމެންގެ މިހާރު މި އޮތް އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން މި ޤައުމުގައި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި މުޖުތަމަޢުގައި އަުޅގަ

ހަލާކުވެގެންާދއިރުަގއި ނޫްސެވރިންގެ ޒިންމާ ވަރަްށ ވެްސ ބޮޑު. އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށްގެންނުވާނެ ހިތަށް އައިާހ 

އިާހ އެއްެޗއް ޮގވަިއ، ހިތަށް އައިހާ ެއއްެޗއްގެ މަންޒަރުަތއް ދައްކާ، ައޅުަގނޑުމެންެގ އެްއޗެއް ލިޔެ، ހިތަށް އަ

ނޑުމެންގެ މި މުޖުތަމަޢު  ނޑުމެންގެ ުޒވާނުންނަށް މިފަދަ ކަންތައްތައް ަދއްަކއިގެން ައޅުގަ ކުޑަކުދިންނަށް، އަުޅގަ

ކުރަންޖެހޭނެ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ނޫްސވެރިންނަީކ، ހަލާކުކުރަން މި ދާ ކަންަތއްަތއް އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުވެްސ ކުށްވެރި 

ނޑުމެންގެ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޓީ.ވީ ޗެނަްލތަކަކީ މިއަށްވުރެން ޒިންމާާދރު ޓީ.ވީ ޗެނަލްތަކަށް އެބަ ވާންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ނަށް މީހުން މިތާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވެްސ ޒާތީ ަކންތައްތަކާ ބެހިގެްނ، އެ ަކންތައްތައް މީސްމީހުން

ދައްކަިއގެން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އެ ބަެޔްއގެ ައުގވައްާޓލަން މަސައްކަތްކުރާ ޓީ.ީވ ެޗނަލްތަކަކަށް، ުނވަތަ ރޭިޑޯއ 

 4ޗެނަލްތަކަކަށް ެވގެންނުވާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ނޫސްވެރިން ތިބެންޖެހޭނީ މިއަށްވުރެ ޒިންމާދާރުކޮށް. އަޅުަގނޑުމެން 

ގެ ނަން ބޭނުންކުރާ ނަމަ، އެ ފަރާތްތައް ވާންޖެހެނީ މިއަށްވުރެ ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށް. ވަނަ ބާރުގެ ގޮުތގަިއ ނޫސްެވރިން

ނޑުމެންގެ މި  ނޑު ދަންނަވާަލން އޮތީ އަޅުގަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ހާލު އަޅުގަ

އިުރއިރުޮކޅާ ބަދަލުކުރުމުގެ ބަދަލުގަިއ ، ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވެސް މިފަދަ ޤާނޫނުތައް އެހާ އަވަްސައވަހަށް

މިއަށްވުރެ ޒިންމާދާރުކޮށް، ެއ ނެރޭ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ އެ ނިކުންނަ އިޞްލާޙެއް ވެސް މިއަށްވުރެ ޒިންމާދާރު ގޮތުަގިއ 

 ނިކުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު. މި ބަހުސްގައި ވާހަކަުފޅުދެއްެކވުމަށް އަުޅގަ

 މަޑަވެލި ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު.

 

 :ވާހަކަދެްއކެުވން ާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުމަޑަވެލި ދާއި

`. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ސަރުާކރުގެ ފަރާތުންނޭ ކިަޔއިގެން ިވލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ 

މެންބަރު މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔައީ. މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުވުމާ އެީކަގއި ތަފާތު މީޑީޔާތަކުންނާ އަދި ރާއްޭޖގެ 

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ކަންބޮޑުވަނީ މި ބިލުަގއި ސަތޭަކ ވަރަށް ގިަނގުނަ ފަރާތްތަކުން ޝަކުާވކު ރަމުން ދިޔަ. އަުޅގަ

ގަިޑއިރާއި ފަންސާހަކަށް  89އެތައް މާއްދާ އެއް ހިމެނޭ ބިލެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލު ދިރާސާކޮށްފައި އޮތީ 
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ދެން ކިހިެނއްތޯ ބިލެއް ހެދޭނީ. މިގޮތަށް  ސިކުންތު. ނުވަތަ ފަންސާހަަކށް މިނެޓުގެ ތެރޭގަ. މީ ކަންޮބޑުވާންޖެހޭ ކަމަކީ.

ގަިޑއިރާއި ފަންސާހަކަްށ މިނެޓު ތެރޭގައި ބިލެއް ފާސްކުރީމާ، މި އޮތީ. މި ބިލު  89ތެޅިގަތީ ކިހިނެއް ެވގެންތޯ. 

ގެ މިގޮތަށް ފާސްކުރަންޖެހުނު ސަބަބަކީ ކޮަބއިތޯ. މީ ަކނަޑއެޅިގެްނ ރާއްޭޖގެ މީޑިޔާަތކަާށއި ރާއްޭޖގަިއ ެއއްެވއުޅުމު 

ހަނިކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުގަ. ތެިޅފޮޅިގަނެގެން، ބަޣާވާުތގެ ަސރުކާރު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަަކިއ ބިލު އަަވސްކޮށްލަިއގެން މި 

ބިލު އުފެއްދި ފަރާތުން، މީ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ބިލެއް. ެއއްެޗްއ 

ްއާޔ އޭގެ މަޤުސަާދއި އެ އުފެްއދި ބޭނުމާ، އެ ކަންތައްަތްއ އެންމެ ސާފުވާނެ ފަރާތަކީ އުފެއްދި ފަރާތަކަށް ނޫނި

އެކަމެއް ކުރި ފަރާތަކަށް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި، މި ބިލު މި އޮތީ މުޅިން އެހެން ބިލަކަށް ބަދަލުވެފައޭ. 

ށަހެޅުއްވި ގޮަތކަށް ނޫނޭ މީތި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މި ބިލުން ޤާނޫނަކަށް ބަދަލުވި ގޮތުން ތިމަން މަނިކުފާނު ހު

މިއެއްކޮށް ކަމަކުނުދާނެ. މީގެ ވަިކވަކި މާއްދާތަެކއް ނޫން. ޙަޤީޤަތަކީ މި ބިލު ވެސް ކަމަކުނުދޭ. ދެން މެދު ހެންވޭރު 

ކުރެއްވި ފަރާތުން ައއިްސ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ އެ ފާހަގަކުރެްއވީ ައނެއް ނުކުތާ. މީގެ މުޤައްރިުރަކން 

ނަޑއެިޅގެން ރޯބުހުތާނު ގޮތްގޮތަށް  އަނެއްކާ ސަުރކާރުގެ ފަރާތުންނޭ ކިޔަިއގެން އިޞްލާޙު މި ލަނީ މީގެތެރެއަށް. ކަ

ވާހަކަދަްއކަިއގެން، އަދި ހުށަހެޅި މަގުސަދުގެ ތެޭރަގއި ކަްނބޮޑުވަނީ ނޫްސވެރިން ހިމާޔަތްކުރާށޭ ކިޔާަފއި ވެްސ އެަބ 

ސިްނގާހާ ސެހެރީަތކެއް ިލޔުްއވާފަ. ކޮން ނޫްސެވރިއަކަށްތޯ ހިމާޔަތްލިބުނީ. ިއްއޔެަގއި ހިނގި ކަންތައްަތއް އޮތް ބޮޑު 

އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވެސް އެ ފާހަގަކުރެްއވީ. ފޮޓޯގްރާފަރަކު ޮކޑަށް ލައިގެން، ވަގަށް ަނގަިއެގން ގެންދިޔަ ތަން. ނިޒާމުން 

މި ދަނީ ރާއްޖެ ޓީ.ވީގެ ނޫސްވެިރއަކު ތަަޅއި ސުންނާފަތިކޮށްލި ތަން.  ބޭރުކޮށްލީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ކޯޓުތަކުން ޙުކުމްކުރީމާ ވެސް އެއަށް ޢަމަލުނުކުރާ ތަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

ހީނުން ވައްޓައިލާފައި އޭނަ މި ދަނީ ބޮޑީގާަޑކަށް ހުރި މީހާ އަތުގައި ހިފާފައި ނޫސްވެރިޔާގެ ަކންކަށިމަތީގައި ޖެހިޖެ

ނޑުމެންނަށް ނެތް  ރާސްލާފައި މަގުން، ބަޣާވާތުެގ މަގުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން ކިހިނެއްތޯ މިކަން ކުރާނީ. އަޅުގަ

ތަކެއް މީޑިޔާ ެއއް. ތިނަޫދގައި ަމގުަތއް ހެދުމަށް ޓަކަިއ ސަރުކާރުްނ، ކުީރގެ ސަރުކާރުްނ ެއއްކޮްށފައި ހުރި ހުރިހާ މުދާ

ހިފައިގެން މިހާރު ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާރުން އެބަ ގެންދޭ ކަިއރީގައި އޮތް ފަޅުރަށެއް ހަދާށޭ ކިޔަިއގެން. މިއަދު ތިނަޫދގަިއ 

ފެންބޮޑު ވިަޔސް މަގުމަީތގައި އެކަން ހައްުލކުރެވޭނެ ގޮެތއް ނެތް. މި ވާހަކަތަްއ މީޑިާޔ ިއން ގެނެސްދޭނެ މީޑިާޔ ެއްއ 

ނޑު ދައުަލތުގެ މީޑިޔާ އަށް ެވސް މި ވެސް ނެތް. އެ ތަނުގަ އި އެބަ ހުރި ބޮޑުސިންގާހާ އިމާރާތެއް ކޮށްފަ. އަުޅގަ

ގޮވާލަނީ ތި ބޭފުޅުންގެ ކަމަީކ މާލޭގައި ތިބެގެން ޓީ.ވީ.އެމް ކިޔާ ޗެނަެލއް ހިންގުމެއް ޫނނޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ޚަބަުރ 

ނޑުމެންގެ ރަށުގައި މި ހާލަތަށް ދިޔަ އިރުަގއި، ތިނަދޫ މަގުތައް ހެދުމަށް ޓަކައި ތިނަދޫ ގެނެސްދެްއވާށޭ. އަުޅގަ

ނޑަކުން ައއިސް ަވގަށް ަނގަިއގެން މި  ރައްޔިތުންނަށް ދީފައި ހުރި ެއއްޗެހިތަެކއް ަވގަށް ަނގަިއގެްނ، ރޭަގއި ބޮޑު ބަ

ހަކަ ދައްކާނެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ވެސް ހިމެނޭ ތަނަކަށް ގޮސް، މި އެްއޗެހި ވަގަށްަނގަިއގެން ގެްނގޮއްިސ. މި ވާ

މީޑިޔާ ެއއް ނެތޭ. އެހެންވީާމ، މީޑިޔާ އެބަޖެހޭ މީޑިޔާ ަކއުންސިލް ތެރެއިން ވެްސ، ޮކންމެގޮތަކުން ވެސް ކުރަން. 
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ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން މި ތަނުގައި ފާހަގަކޮށްފި އެހެން ނުކުތާތަކެއް. މި ފާހަގަކުރަްއވަނީ ކިހިނެއްތޯ އެ ބަޔެްއގެ 

ބެލޭނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދުިނޔޭަގއި ކަންކުރާ ގޮތަކީ އެ ބަޔަކާ ހަވާލުކުރާ ކަމަކީ ޤާނޫނުްނ  މައްސަލަ އެ ބަަޔކަށް

ބޭރުގައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ކަމެއް ަހވާލުުކރުމަކީ އެ މީހާ އަިމއްލަ އަްށ، އެ މަުގސަދު ޭއގެތެރެ އަށް 

ބާރުގެ ތެޭރގައި، މިސާލަކަށް  :ޤާނޫނުަތްއ މިހިރީ މި ގޮތަށް ހެދިފަ. ވަންނަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ނޑިޔާރުން މި ތިއްބަވަނީ އޭގެތެޭރގަ. ޭއގެ މާނަ  ނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ފިޔަވަުޅއެޅުމަށް މި އޮންނަނީ ވެސް، ފަ ފަ

ޅުައޅަން ނިންމީމާ ވެްސ ޤާޟީ އަށް ފިޔަވަޅުނާަޅއި އެ ބަހައްޓާ ޮގތަށް ބެހެއްޓުމެއް ނޫން. ފިޔަވަهللا އަކީ ޢަބްދު

ފިޔަވަެޅއް ނޭޅި އޮތުމެއް ނޫން. ހަމަ އެއާެއކީަގއި މި ޢިްއޒަްތތެރި މަޖިލީހުން، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

ނަޑއަުޅއްވާ. ޭއގެ ާމނަ އަކީ އެ ބޭފުޅުން އަިމްއލަ އަށް ހިތުހުރި ގޮތަކަށް  އިނާޔަތާއި މުސާރަ ވެސް ެއބަ ކަ

ކުރުމެްއ ވެްސ ޫނން. ހަމަ އެާއއެީކގަިއ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ހުންނަ ަފރާތުން، އޭނާ އަށް އެބަ އޮްތ ކަންތައްތަްއ 

ސިޔާސީ މަޤާމު އުފެއްދުމާއި ވަޒީރުން ލުމާ، ދައުލަތް ތަްނފީޛުކުރުމުަގއި ކަންތައްަތއް ުކރުން. އޭގެ މާނަ އަކީ އޭނަ 

ްށ ކަންތައް ކުރުމެއް ވެސް ނޫން. އިްއެޔގައި ވެްސ ހިތާމައާ ެއުކ ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް، އޭާނ ބޭނުންވާހާ ގޮތަކަ

ނުޑގެ އަޚް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ތިނަދޫ އަށް  އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނންވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަޅުގަ

ދެނީ، ބާޣީ ވަޙީދު އަންަގއިގެން. ކެމްޕޭނުގައި ވަަޑިއގަތީމާ އެ މަނިކުފާނުގެ އިސްތިޤުބާލަށް ނިކުތް މީހުންނަށް އިންޒާރު

ޔުޓިލިޓީަގއި ތިބި ހުރިހާ މީހުންނަށް އިންޒާރު އެބަ ެދއްވާ. ކިހިނެއްތޯ، މީިޑޔާ ކޮަބއިތޯ. އެހެންވީމާ، މި ކަންަތއްތަކެްއ 

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ މި ކަންތައްތައް ހައްލުކުރުން. ޔާީމން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ވެސް  ނުކުރެވޭނެ. އަުޅގަ

މެންނަށް ކެމްޕޭންކުރެވެންޖެހޭނެ. އޭނާގެ ރިޔާީސ ކެންޑިޑޭޓަށް އޭނާ އަށް ެއކަން ކުރެވެންޖެހޭނެ. ބާޣީ އަޅުަގނޑު

ވަހީދަށް ތާއީދުކުރާނެ މީހަކު ނެތީމާ އިންޒާރުދެްއވަނީ. އެ މަނިކުފާނު އިސްެވ، މިހާރު ބައްލަވާ! މީ ޙަޤީޤަތެއް. މީ 

އްަވއިފި. އެ ބޭފުޅާގެ އިސްތިޤްބާލަށް އެ ބޭފުޅާ އަށް ސަޕޯޓުކުރާ ތެދެއް. ޔުޓިލިޓީަގއި ތިބި މީހުންނަށް އިންޒާރުދެ

ފަރާތުން ނިކުތީމަ. މިކަން ުކރެވިގެންުނވާނެ. އެމް.ޑީ.ޕީ ިވޔަސް، ޑީ.އާރު.ޕީ ިވޔަސް، ާޔމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ވިޔަސް 

ނޑުމެން ހިންގަންޖެ ޭހނެ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކެމްޕޭންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޮއންނަންޖެހޭނެ. މި ޑިމޮކްރެސީ އަުޅގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާުރ މި ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ބަހުސްގައި ވާަހކަފުުޅދެއްކެވުމަށް އަުޅގަ

ޣަފޫރު މޫސާ އަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލް 

 މޫސާ. 
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 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވާ  4:`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެްއެވއުޅުމުެގ ޤާނޫނުގެ 

ނަގޅު އިްޞލާޙެއް. އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ައބަދުވެސް ރަނގަޅު އިޞްާލޙުތަކަށް މަރުޙަބާކިޔާ ވާހަަކ އިޞްލާޙަކީ ރަ

އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ދަންނަވަން. ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މި ޤައުމުގައި ކޮންމެ ސަރުކާެރއް އޮްތ 

ކަން. ެއއީ މިއަދުގެ ޙަޤީޤަަތކީ. ހަމަ އެއާެއކު މި ޤައުމުަގއި ކަމުގައި ިވޔަސް މީޑިޔާ އަށް ނުފޫޒުފޯރުވަން މަސައްކަްތކުރާ 

މިނިވަންކަމާ އެކު މަސައްކަްތކުރަން ބޭނުންވާ، މީޑިާޔގަިއ މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކަށް އެ ބޭފުޅުންގެ 

އީ ވެސް ިމއަދުގެ ޙަޤީޤަްތ ޚިޔާލާއި ފިކުރު މިނިވަންކަމާ އެކު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ަސގާފަެތއް މި ޤައުމުަގއި ނެތްކަން އެ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުުކރަންޖެހޭނެ މި ޤައުމުގައި ހުރި ބައެއް މީިޑޔާތަަކކީ ނުވަތަ ޓީ.ވީ ސްޓޭޝަންަތކަކީ ވަިކ  ހަމަ. އަޅުގަ

ސިޔާސީ ފިކުރެއް ވިްއކުމަށް ޓަކައި މަސައްކަްތކުރަމުން އަންނަ ޓީ.ވީ ސްޓޭޝަންތަކެއް ކަމަށް. އެ ޓީ.ީވ 

ތްތަކުގެ އަިމއްލަ މަޞްލަޙަތު ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަށް ވުރެ އިސްކޮށްގެން މިކަން ކުރަމުން ސްޓޭޝަންތަކުން އެ ފަރާ

ގެންދާކަން އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނ މިއަދު ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މީޑިޔާ ޒިންމާދާރުކުރުވުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުްނ 

ތަކުން ވެސް އެބަ ޖެހޭ ަމސައްކަތްކުރަން. މިއަދު މީިޑޔާ ވެސް އެބަ ޖެހޭ މަސައްކަްތުކރަން. ހަމައެއާެއކު ހުރިހާ ފަރާތް

އިން އެންމެ ބޮޑަްށ ފާޑުިކާޔ އެްއ ތަނަކީ މި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް. ޭއގެ ސަބަބުްނ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ގިނަ 

ނޑުމެން ޤަބޫލު ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކެއްެގ ޢަމަލުތައް ަހމަ އިޞްލާޙުެވގެން އަންނަަކން އެީއ ހަމަ މިއަދުގެ ައޅުގަ

ޙަޤީޤަތް. ހަމަ އެއާއެކު މީޑިާޔ އިން ކޯޓުތަކަށް ެވސް ފާުޑކިޔަންޖެހޭނެ. ފާޑުކިޔުމަކީ ކަެމއް ގޯްސކޮށް ކުރާތީ އެކަްނ 

ރަނގަޅުކުރުުމގެ ހެޔޮނިޔަތުަގިއ ކުރާ ކަމަކަށް ވާންޖެހޭނެ. އޭރުން އެކަންކަން ރަނގަޅު ެވެގން އަންނާނެ. އަތްނުފޯރާ، 

ވިސްުނމާއި ފިކުރަށް ނުގެނެވޭނެ ތަނެއް މި ޤައުމުގައި ހުރެގެންނުވާނެ. ހުރިހާ ކަމަކީ ވެސް  ޚިޔާލު ފާޅުނުކުރެވޭ،

އިޞްލާޙަށް ޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ފާޑުކިޔަނީ ފާުޑކިޔާ ގޮތްގޮަތްށ 

ނާނެ މަގަކީ. ހުރިހާ ފަރާތްތަަކކުން ވެްސ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައް ހުރީމާކަން. އެީއ ަރނގަޅު، ެހޔޮ ބަދަލުތައް އަން 

ފާޑު އެ ކިޔަނީ ފާޑުިކޔޭނެ ގޮތަށް ކަންތައްަތއް ބައްޓަްނވެފައި ހުރެގެންކަން. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު 

ޤައުމަކަށް މި ޤައުމު ވެގެން  މީޑިޔާއާ ެއކު ރަހުމަތްތެރި ގުޅުމެއް ބަދަހިކޮށް، މީޑިޔާއިން ކިޔާ ފާޑުކިޔުންަތކަށް އިޖާބަދޭ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ތިމާ އަތުގަިއ  ނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ މުސްތަޤުބަލް ބައްޓަންވެެގންނުދާނެ. އަޅުގަ ނޫނީ އަޅުގަ

ލާރި ހުރީމަ، ތިމާ އަށް ޓީ.ވީ ސްޓޭޝަނެއް ހަދައިގެން ހިންގުނުކަމުަގއި ިވޔަސް، ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު 

. މީޑިާޔގައި މަަސއްކަްތކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީ ގޯސް ިޚޔާާލއި ފިކުރުަގއި މަަސއްކަތްކުާރ އިސްކުރަންޖެހޭނެކަން

ފަރާތްތަކެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ އިސްކޮްށ ތިއްބަވާ ފަރާތްތައް، ނުވަަތ އެ ބޭފުޅުންގެ ވެރިން ެއ 

ޅުންގެ އަމިއްލަ މަގުސަދުތަެކއް ހާސިލުކުރަން. މި ޤައުމު ބޭފުޅުން ލައްވާ މިމަސައްކަތްތައް ކުރުވަމުން ގެންދަނީ އެ ބޭފު

ރަނގަޅުކުރަން ބޭނުންވަންޏާ މީޑީޔާގެ ފަރާތްތަކަށް އިޚްތިާޔރާއި ބާރުދީގެން މި ކަންތަްއ ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އޭރުން 
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ގަިއ ޤައުމު ރަނގަުޅ މިސްރާބަށް ދެވޭނީ. ިސޔާސީ ވަިކ ފިކުރެއް ވިްއކުމަށް ޓަަކިއ ވެްސ ހުދޫދުން ބޭރު

ނޑުމެން މިއަދު  މަސައްކަތްކުެރިވގެންނުވާނެ. މީޑިޔާ ވެްސ ވިސްނަންެޖހެނީ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަށް. އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ރާއްޖޭގެ ޕްރިންޓު މީޑިޔާތަކުގެ ތެެރިއން ބައެއް ފަރާތްތައް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް މި ސަރުކާރަްށ 

މަސަްއކަތްުކރަމުން ދާކަން. އެހެންކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ހިނާގ ބަޔަސްެވގެން ނުވަތަ މި ަސރުކާރާ އެްއކޮޅަށް 

ނޑުމެން މިއަދު  ކަންތައްތައް ޙަޤީޤީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ހާމަކުރުމަށް މިއަދު ވެސް ނުކުޅެދިފަިއވާަކން. އަޅުގަ

ސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ، ޕޮލިހުން ވެސް އަދި ރައީސް އޮފީހުން ވެސް އަދި ެއހެން ފަރާތްތަކުން ވެ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ މީޑިާޔ އަށް ފުރިހަމައަށް އެ މިނިވަންކަން ދީގެންކަން. އެ ބޭުފޅުން ފާޑުކިޔަން އެ ޖެހެނީ 

އޭަގއި ގޯސްކަންތަެކއް ހުރީމާަކން. ހަމަ އެހެންމެ މީޑިޔާ ެވސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ، ޤައުމެއް މިހާ ހިސާބަށް އަންނައިުރ 

ޓުތަކުން ވެސް އަދި އެހެންތަންތަނުން ވެސް ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް ކޮށްަފއިވާނެކަން. މި ޤައުމުގެ ޕޮލިހުން ވެސް، ކޯ

އެކަމަކު އެ ރަނގަޅު ކަންތަްއ ފާހަގަކުެރވޭ މަންޒަރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ޤައުމުެގ މީިޑޔާ އިން ނުފެންނަކަން އެީއ 

ބަށް އަންަނއިރު މި ޤައުުމގަިއ ވަރަްށ މިއަދު ހިތާމައާ ެއކު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ޤައުެމއް މިހާ ހިސާ

އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު މަަސއްކަތްކޮށްަފއި ތިބޭނެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވެސް ތިބޭނެކަން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. 

އެހެންނަމަވެސް ެއ ބޭފުޅުންެގ އިޚްލާޞްތެރިކަުމގެ ައޑު ިމއަދު މި ޤައުމުން ނީޭވކަން އެއީ ހަމަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ 

އް. އެ ބޭފުޅުން އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެކު ަޤއުމަށް ޚިުދމަތްކޮށްދީދީ ވަރުބަލިވެފައި ާވއިރުަގއި ދެން މިހެން އުޅޭނެ ޙަޤީޤަތެ

ނޑުމެން މިއަދު  ކަމެއް ނެތޭ ހިތަށްއަރާ ހާލަތަށް ވެސް ބަެއއް ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރު ދިޔުން ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ، އެކަން ެއ ބޭފުޅުންގެ ިޚޔާލާއި ިފކުރަން އަންނާނެކަން. އެހެންވީމާ، ީމޑިާޔގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ދައްކާއިުރަގއި މީޑިޔާ އަށް މި ޤައުމުގައި ިއޞްލާޙީ ބަދަލުތަކެއް އަންނަންޖެހޭނެ. ހަމަ މީޑިޔާ ޤައުމަށް ޓަކައި ވަރަްށ 

ޖެހޭނީ ޤައުީމ މަޞްލަޙަތު އިސްކޮްށގެން. ބޮޑަށް ޒިންމާދާރުވާންޖެހޭނެ. މީޑިޔާ އިން އަބަުދވެސް މަސައްކަތްކުރަން

ހަމައެއާެއކު ޤައުމުަގއި ކުެރޭވ ރަނގަޅު ކަންތައްަތއް ވެްސ މީޑިޔާ އިން ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ. ރަނގަޅު ކަންތަކުެގ 

ގައި މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެ ކަންަތއް ކުރުމުަގއި އިްސވާ ފަރާްތތަކާ ދޭތެރޭގައި އެ ބޭފުޅުންެގ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ދޭތެރޭ

ނޑުމެންނަށް އަބަދުވެްސ  ވެސް ހަމަ މީޑިޔާ އިން އިޚްލާޞްތެރިކަން ފާޅުކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

އަުޑއިިވގެން މި ދަނީ މި ަޤއުމުަގއި މުޅިން ހިނގަނީ ޯގސް ކަންތައްތަޭކ. ައޅުަގނުޑމެން ބޮޑު ޑިމޮކްރެީސއަކަށް 

އް ވެސް ހިނގަިއގެންދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ މިއަދު ވެސް މި ފެންނަނީ ބަދަލުވެގެންދާއިރު ަޤއުމުަގއި ގޯސްކަންަތއްތަކެ 

ރަނގަޅާ ދިމާލަށް މަސަްއކަްތކުރަމުން ދާ މަންޒަރު. ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މި ގޮތަށް ބަދަލު ައއި ކޮންމެ 

ޔަ ހާލަތަށް މި ޤައުމު ނުދޭ އިނގޭތޯ. ޤައުމެްއގައި މި ހުރިހާ މަރުޙަލާތަކެއް ަކނޑަތުކުިރކަން. އަދި ބައެއް ަޤއުމުތައް ދި

މި ޤައުމު ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހިފެހެއްޓިފައިވާ މާޙައުެލްއގެ ތެރޭަގއި މި ޤައުމު ބަދަލުވަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން  މީކީ އެހެން ޤައުމުތައް ތަހައްމަލުނުކުރާ ކަންތައްތަކެއް ނޫން މި ޤައުމުގައި ހިނގަމުން މި ދަނީ. އަޅުގަ
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ވިސްނުންތެރިކަމާ ެއކު އަިދެވސް ހަމަ ރަނގަޅަށް މަސަްއކަތްކޮށްފިއްޔާ މި ަޤއުމު ައދިވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

ސަލާމަތްކުރެވޭނެ. ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު އިސްކުރަންވީ އަމިއްލަ، ފަރުދީ ފައިދާ އަށް ވުރެ ބޮޑަށް. އޭރުން 

ވާ ޤައުމަކަށް ހެދޭނީ. އެ ކަމުގައި އަބަުދވެސް އެމް.ޑީ.ީޕ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޤައުމު ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުން

މަރުޙަބާކިޔާނެ ވާހަކަ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި 

 ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނިޓުެގ  9:ވާިއދު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތުގެ މަތިން ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޖަލްސާގެ ގަ

ނޑައިލާނީ. ދެްނ ޖަލްސާ ފެށޭނީ މެންދުރު ކުރިން  ނުޑ ޖަލްސާ މެދުކަ ان شاهللا ޖަހާއިރު. 88ހުސްވަގުުތކޮޅަކަށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ]އަށް  88:92އިްނ  8::89ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަހުސްކުރެވޭ، ފަށަނީ. މިއަދު އިބްތިދާޢީ ކޮޅަށްފަުހ އަޅުަގނޑު ޖަލްސާ ކުިރއަްށ ގެންދަން މި` ހުސްަވގުތު

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވިލުފުީށ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ޞުލްޙަވެރިކަމާ ެއކު އެްއވެއުޅުުމގެ މިނިވަންކަުމގެ ، 8/:298

ނުޑމެން މި ބިލުގެ ބަހުސްކުރަން އަދި އިތުރަށް  ވަަރކަްށ މިނެޓު މިއަދު އެބަ އޮތް.  89ކުރިއަށް ގެންދަން. އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒަށް.

ނޑު ުފރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު، މާފުކުރައްވާތި! އަުޅގަ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އަުޅގަ

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤުމަނަދޫ ދާއި

ތެރި ރައީސް. އާދެ! މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި ވާ އިްޞލާޙަކީ ސުލްޙަވެިރކަމާ އެުކ ` ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތް

އެްއވެުއޅުމުގެ މިިނވަންކަމުގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިްޞލާޙެއް. މި އިޞްލާަޙކީ ައޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ އިޞްލާެޙްއ 

ނަމުަގއި ހުށަަހޅާފައި އޮަތސް. އާދެ! މީަގިއ  ކަމުގަިއ ައޅުަގނޑު ދަންަނވަން، އަދި ކޮންމެ ަވއްތަެރއްގެ ސަރުކާރެްއގެ

 :ސުވާލު މި އުފެދެނީ ޤާނޫނާ ގުިޅގެން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދާ ގުޅުންހުރި މާއްދާައކަށް މި ިއޞްލާޙު މި ގެންނަނީ. 
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ޓިން މަސްދުވަހުގެ ވަގުެތއް މި ެދެވނީ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދު ހެދުމަށް، މީޑިާޔ ަކުއންސިލަށް، ބްރޯޑްކާސް

ކައުންސިލަށްތޯ މީީޑޔާ ަކުއންސިލުންތޯ ގަާވއިދު ހަދާީނ. މިކަހަލަ ސުވާލުަތކެްއެގ ތެރޭގަިއ ކުރިމަިތވެގެންދާ 

ކަންތައްތަކަކަށް މި އިޞްލާުޙ މި ގެނެވެނީ. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙަކީ ައޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ިއޞްލާޙެއް ކަުމގަިއ 

ނޑުމެން މީޑިޔާ ނޫނީ  އެއްެވއުޅުމުެގ މިނިވަންކަމުގެ ތެރެއިން މީޑިޔާގެ ވާަހކަ ދައްކާއިުރ ދަންނަވަން. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ތިީބ މީޑިޔާެގ، ނޫނީ ނޫްސވެރިކަުމގެ މިނިވަްނކަމުގެ ތެެރއިން  އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަުޑއިިވގެންދިޔަ ރާއްޖެ ޓީ.ވީ  އަށް އެއްބާރުލުންނުދީގެްނ  ވަރަށް ބޮޑު ސުވާލުމާކެްއގެ ތެރޭގަ. އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން ފުލުހުންގެ އިދާރާއާ ދޭތެރޭަގިއ ޙުކުމެއް ކުރި ޚަބަރު. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ 

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވި ަޚބަރު. އެކަމާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފުވެގެން ކޯޓަުކން ޙުކުމްކޮށްފައި މި އޮތީ. 

މީގައި ސުާވލުއުފެދޭ ތަންކޮޅަކީ ހަމައެކަނި ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ޙުކުމެއް  އެހެންނަމަވެސް

ކޮށްލީމަ އެ ނިމުނީތޯއޭ. އެއާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ އެހެން ފިޔަވަޅެއް ޮއވޭތޯ؟ ކީްއވެޯތ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ފުލުހުންގެ 

ައށް ވީ. މިއީ ކުރެޭވ ސުވާެލއް. ޢާއްމު އާދަިއގެ ަރއްޔިތަުކ  އިދާރާ އިން ޚިލާފުވީަމ، ކޮްނކަމެއްތޯ ފުލުހުންގެ އިދާރާ

ނޑު މިއަދު  ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނަާކ ޚިލާފުވީމަ ވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟ މިއީ ކުރަންޖެހޭ ސުވާލެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކީ ޤާނޫނުއަސާސީާއ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި ނުކުތާ ވަރަށް ޚާއްޞަ ގޮެތއްގަ. އެ މީހުންނަށް މި ދިމާވި ކަމަ

ޚިލާފުވީމަ އިތުރު ލައިސެްނސެއް މި ލިބެނީ ނޫސްވެރިން ހިފައި ހައްޔަރުކުރަން. ޭއެގ ނަތީޖާ އަކީ އިއްެޔްއގައި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔައީ ފުލުހުން، ސަން މީޑިާޔގެ ރިޕޯޓަރަކު ހިފައި ަހއްޔަުރކުރި ތަން، ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ނޑަްށ މި ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އިތުރު ލޯމަތިން ފެނިގެންދިޔައީ . އެހެންވީމާ، އިތުރު ލައިސެންެސއް ދިނީ ކަމަށް އަޅުގަ

ފުރުޞަތުތަކެއް ނޫސްވެރިންާނ އިދިކޮޅަށް މަަސއްކަތްކުރަްނ ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ތަން އަޅުަގނޑަށް ފެނުނީ 

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ިއއްެޔެގ  ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާުފވި ކަަމށް ކޯޓަކުން ޙުކުމްކުރީމަ. ަހމަ އެހެންމެ

ޚަބަރުތަކުގަިއ ައޅުަގނޑަށް ައޑުިއވިގެންދިަޔ މީޑިާޔ ަކއުންސިލުން ނިންމުންތަކެއް ނިންމައި، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ 

ޓީައކަށް ގެންނަން. އޮފީހުން ރާއްޖެ ޓީ.ވީ އަށް ެއއްބާރުލުންނުދޭތީވެ ދެ ފަރާތާ ވާހަކަދަްއކާފައި ރިޕޯޓެއް މަޖިީލހުގެ ކޮމި

އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ މީޑިާޔ ކައުްނސިލުން ވެސް ކަންކަން ކުރަްއވާއިުރ އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިފަިއ 

އޮންނަ ބާރުގެ ބޭނުން ރަނަގޅަށް ކުރަްއވާށޭ. އާދެ! އެ ބޭފުޅުން ބޮލުން ނައްޓުވައިާލފައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ 

ަހވާލުުކރުމުގެ މާނަ ެއއް ނެތް. އެ ޭބފުޅުންނަށް ޤާނޫނުން އޮންނާނެ ބާރުތަކެްއ ދީފަ. ޤާނޫނުން ކޮމިޓީއަކަްށ ކަންކަން 

އެ މީހުންނަށް އޮންނާނެ، ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ކަންކަންކުރަންވީ ގޮތް ުބނެދީފަ. އެހެންވީމާ، މިއަުދ 

ިއ ވެސް. މީޑިާޔ ަކއުްނސިލު ބޮލުން ނައްަޓއިލާފައި އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަން އެަބ ޖެހޭ މީޑިޔާ ކައުންސިލާ ޭދތެރޭގަ

ތިމަންނަމެން މި ކަންކަން ހޯދައިދެނީއޭ ކިަޔއި ބަހައްޓާފައި އަހަރުދުވަސް ާވއިރު މީޑިާޔގެ ވަސީލަތްތަކަށް މީޑިޔާ އަށް 

ދޭތީވެ، ނުޖެހޭ މިނިވަންކަން ލިބިގެންނުދާއިުރ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ެއއްބާރުލުންނު
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓއަކަށް ފޮނުާވކަށް. ޤާނޫނުން މީޑިޔާ ަކއުންސިލަށް ދީފައި އޮތް ބާރުގެ ބޭނުންކުރަން މި 

ޖެހެނީ. އެ ބޭނުންނުކޮށް، ިއތުރަށް ދެއްމުމުގެ ބޭނުމުަގއި ކުރާ ކަމެްއެގ ގޮުތގަިއ ައޅުަގނޑު އެކަން ފާަހގަކުރަނީ. 

ނޑު ފާހަގަކުަރން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޮކމިޓީތަކުން ވެސް އެކަން ބަަލންޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ިމ  އެކަމަކު އަުޅގަ

އޮތީ މިނިވަން، ޑިމޮކްރެޓިކު ވެއްެޓއް ކަމަށް ބުނާއިރު މިފަދަ ވެއްޓެްއގައި މީިޑޔާގެ ބާަރކީ ކިހާވަރެްއގެ ބާރެއްކަްނ 

ންގެ މަޖިލީހުން އެބަ ޖެހޭ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ބާރު ރަނގަޅަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގަންނަން އެބަ ޖެހޭ. ރައްޔިތު

ތަންފީޛުކުރަން. މީޑިާޔގެ ފަާރތްތަކުން އެބަ ޖެހޭ މީޑިާޔގެ ބާރު ވެސް ރަނގަޅަށް ތަންީފޛުކުެރވެން. އެހެންނޫނިއްާޔ މި 

ނޑުމެން މީޑިާޔެގ ތަފާތުކުރުމުގެ ވާހަކަ މީިޑޔާ އިން ދޮގު ޚަބަރު ކިޔާ ، ޤައުމު ހަމަމަގަކުން ނުދާނެ. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ މަސްއޫލިއްޔަުތ ވެސް ރަނަގޅަށް އަދާކުރަން. މީިޑޔާ އަްށ  ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އަުޅގަ ވާހަކަ ދަްއކާއިރު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ދޭ މަޢުލޫމާތުތައް ވެސް އެކި ގޮްތގޮތަށް ބަދަލުކޮށްގެން ނުިކޔޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ަރއްކާތެިރކަމާ ެއުކ 

ނުޑ އަ ޅުަގނޑުމެން ވެސް އެބަ ެޖހޭ މި ކަންކަމުގައި ފިކުރުކޮށް، އެ ކަންކަމުަގއި ޢަމަލުކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހަމަގައިމު ވެްސ މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ާތއީދުކުރުމާ ެއކު، ފުލުހުންގެ އިދާރާ އިން ިދވެހިރާއްޖޭެގ 

ިއވާ ކަމަށް ިދެވހިރާއްޖޭގެ ކޯަޓކުން ޙުކުމްކޮްށފައި ވާކަން ިމއަދު ވެްސ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފުވެފަ

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ހަމަ އެާއއެކު ައޅުަގނޑު މީޑިާޔ ކައުންސިލަށް ޮގވާލަން، މީޑިޔާ ަކއުންސިލަށް ޤާނޫނުން 

ލުކުރެްއވުމަށް އެ ޤާނޫުނގެ ތެރެއިްނ ދީފައި ހުރި ބާރުގެ ބޭނުން ުފރިހަމަ ގޮތުަގއި ހިފުމަށް. އެ ޤާނޫނާ އެްއގޮތަށް ޢަމަ

ލާފައި މީޑިޔާ އަށް ހޯދައިދޭންޖެހޭ މިނިވަންކަން ހޯދައިދިނުމުގައި އެންމެ ފިޔަަވޅެއް ވެސް ފަހަތަށް ނުޖެހުމަށް. ވަރަްށ 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުްނ: ރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒުބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަ

ރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސުލްޙަވެރިކަމާ އެކު ެއްއވެއުޅުުމގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާޫނނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ ޝުކު

އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ އިޞްާލޙެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަުނގެ ެމންޑޭޓާއި މީިޑޔާ ަކއުންސިލުެގ 

. މި ޤާނޫނުގައި މި ލާޒިމުކުރާ މާއްދާ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ގުޅެނީ މީޑިޔާ މެންޑޭޓު އެއީ ވަރަށް ތަފާތު ދެ ކަމެއް

ކައުންސިލާ. މީޑިޔާ ކައުންިސލަކީ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިން މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެހައި މީޑިޔާތަކާ ުގޅޭ 

ގެ ަލއިސަންސާއި އެ ބޭފުޅުންެގ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ކޮމިަޝން. ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިަޝނަކީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން 

ނޑު  ނޑުަތއް ބަލާ ފަރާތެއް. ދެން މި ބިލުގެ އިޞްލާުޙ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނުވިއިުރގައި އަުޅގަ މިންގަ

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޤާނޫނުގައި މި މައްސަލަ އޮތީތީވެ، އެހެންނަމަވެސް މި ބިލު 

ނަކަށް ަވނީ ހަދާފަ. މިއަށްވުރެ މާ ކުދިކުދި، އިމްލާ މައްސަލަ ކަހަލަ މައްސަލަ ހުރި ކަމަށް ބުނެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ޤާނޫ

މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ބިލުތައް އަނބުރާ ފޮނުވާފައި އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، ބިލުތައް ތަޞްދީޤުކުރުމުގަިއ 
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ނޑަކީ ކޮަބއިތޯ ވެ ސް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ބަލަން. ހަމަ މި ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ގެްނގުޅޭ މިންގަ

ތަޞްދީޤުކުރި ފަދައިން ދެން ހުރި ހުރިހާ ބިލެއް ވެސް ތަޞްދީޤުކުރެްއވި ނަމަ، ތަޞްދީޤުކޮށްފައި ދެން އިޞްލާޙެްއ 

ތްތެރި އޮތިްއޔާ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވީމާ ެއ ކަެމއް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ކުަރމެއް ނޫންތޯއޭ. ިޢއްޒަ

ރައީސް. އެހެންވީމާ، ދަންަނަވން މި އުޅޭ ވާހަަކ ައކީ ެއްއވެއުޅުުމގެ މިިނވަންކަމުެގ ޤާނޫނު ސަރުކާރަށް މި ވަގުުތ 

އިންތިހާ އަށް މުހިއްމުވީީތވެ، މީގައި ލިޔެަފއި އޮތީ ޯކއްެޗއްޯތ ވެސް އެހާ ރަނގަޅަްށ ބެލުމެއް ނެތި، މި ބިލު އަވަހަށް 

ނޑު އުފާކުރަން މި އިޞްލާޙު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު މި ތަޞްދީޤުކުރެއްީވއޭ. އެހެން ނަމަވެސް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެއްވީީތވެ ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން ނަމަވެސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. 

ާޔގަިއ މަސައްކަތްކުިރ ބޭފުޅުންެގ ޤަބޫލުކުރަންޖެހިވަޑަިއގަންނަވާެނ ޙަޤީޤަތަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ެފންނަން މި އޮތީ މީޑި

ހިތްވަރާއި މިންނަތުންނޭ. އެއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އޮޅުަވއިެލވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީުޚ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން އޮތީ ނޫްސވެރިކަމާ ގުޅޭ ބޭޭބފުޅުންގެ ހިތްވަާރއި މިންނަތުން. މިއަދު މި ދިވެހިާރއްޖެ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ.  ފެންނަން މި އޮތީ ރާއްޖެ ީޓ.ވީެގ ޛަރީޢާ އިން. ާރއްޖެ ޓީ.ވީ އިން މުޅި ިދވެހިރާއްޖެ ައޅުގަ

މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަން ހިނގާ ގޮތާއި ިދވެހިރާއްޖެ އަްށ އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޅި ސިާޔސީ 

ނޑުމެންނަށް އެނގެީނ ރާއްޖެ ޓީ.ީވގެ ވަސީލަތުން. އޮެއވަރު މުޅި ދިވެހި ަރއްޔިުތންނާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ މި ންވަުރ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖެ ޓީ.ވީ އަްށ މި ތަނުގަިއ އޮތީ ކޮން މިނިވަންކަމެއްތޯ؟ މީިޑޔާެގ 

ޔާރާއި ބާރު މިނިވަންކަން އަޅުަގނޑުމެްނ އިންތިހާ އަށް ދޭން ބޭނުންވޭ. މީޑިޔާގެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރިހަމަ އިޚްތި

އޮންނަންޖެހޭ. ކޮންމެ ޓީ.ވީއަުކން، ކޮންމެ ނޫސް މަޖައްލާއަުކން، ކޮންމެ ފަދަ ވާހަކަ އެްއ ދެއްކިކަމުަގއި ވީނަަމވެސް 

ނޑުމެން މި ޤައުމު މި ގޮުތގަިއ، މި ޑިމޮކްރަސީ ައޅުަގނޑުމެްނ  ނޑުމެން ޗެލެންޖުކޮށްގެންނުވާނެ. އަުޅގަ އެއަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖެހޭނެ މީޑިޔާ އަށް އިޙްތިރާމުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގާއިމުކުރަން ބޭނުން ކަ މަށް ވަނީ ނަމަ އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ެއއާ ިވދިގެން މީޑިާޔ އަށް އިޙްތިރާުމކުރުމަކީ މުޅި ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހައި 

ާފހަގަކުރެްއވި، ރާއްޖެ ޓީ.ީވެގ ވާހަކަ. ތެދުފުޅެއް. ކޮން މީޑިޔާތަކަށް އިޙްތިރާމުކުރުން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ހިމާޔަތެއްތޯ އޮތީ؟ ނޫސްވެރިްނނަށް ހަމަލަ ވެސް ދެނީ. އިންޒާރު ވެސް ދެނީ. ކޯޓުތަކުން ޙުކުމްތައް ވެސް އަންނަނީ. 

ޔަވަެޅއް ނެތް. ކުރެވުުނ އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތަކީ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާރިޤު އެ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން އެޅުުނ ފި

ކަމެއް ެވސް ނެތް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެްނ މި ބިލުގެ ބަހުސްކުރެވެމުްނ ދާއިރުަގއި ޤަބޫލުކުރަްއވާ 

އިނގޭތޯ. މި ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ މީޑިޔާގެ ބޭފުޅުން އެ ކުރައްވާ މަސަްއކަތްކުެރވުނު އެހެން ބަޔަކު ޙަޤީޤަތުގައި ނެތް. 

ށް މި ހިސާަބށް ވާސިުލވެވުނީ ހަމަ ޙަޤީަޤތުގައި ވެްސ އެ ބޭފުޅުން ެޖހިލުމެއް ނެތި ކުރަްއވަމުން އަޅުަގނޑުމެންނަ

ނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންނަށް  ގެންދިޔަ މަސަްއކަތުން. މިއަުދ މި ފުރުޞަތު އެ ބޭފުޅުންނަށް ތަނަވަސްކޮށްދީފައި ދެން އަުޅގަ

ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މީޑިޔާ ކައުންސިލުން  ހުރަސްއެޅުމަކީ ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން ކޮށްގެްނވާނެ ކަެމއް
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ނޫސްވެރިން އެކްިރޑޭޓުކުރާ ާވހަކަ ދައްާކއިރުަގއި މިކަން ުކރުމުން ދެން އޮތީ ކޮން ފައިދާ އެއްތޯ، ކޮން ެގއްލުމެއްޯތ 

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެ ބޭފުޅުން ތިބެންޖެހެނީ މުޒާހަރާ އެ އް، ނޫިނއްާޔ އެއީ އަުޅގަ

ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ހިނގާިއރުގައި ކޮން ހިސާބެްއގައިތޯ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ނުތިބެވޭނީ ކޮން ހިސާބެއްގައިޯތ. 

އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޤަބޫލުުކރޭ ލައިސެންސެއް އޮތަްސ، ނެތަސް މުޒާހަރާ ތެރޭގައި ެވސް އެބަ އުޅޭ ނޫްސވެރިން. 

ވާ ެއްއޗެްއ ކެްޕޗަރކޮްށގެން ެއ ބޭފުޅުން އެަބ ބޭނުންކުރޭ. އެހެްނވީމާ، ިމ ފާސް އޮތަސް، ނެތަސް. އެ ޭބފުޅުން ބޭނުން

ނުޑމެން އެބަ ބޭނުންވޭ. ައޅުަގނޑުމެން މީޑިޔާ ަކއުންސިލަށް  ނޑެއް އަުޅގަ ރެގިއުލޭުޓކޮށް، ބެލެހެއްޓޭނެ ަރނގަޅު އޮިނގަ

ްއވެސް ފަރާެތއް ވެސް ނެތޭ. ތި ބޭފުޅުްނ ގޮވާލަން، ތި ބޭފުޅުން މިއަދު ޖެހިލުންވާންޖެހޭ އެއްވެސް ަސބަބެއް ނެތޭ. އެ

ސާބިތުވެ، ތި ބޭފުޅުންގެ ވާިޖބު ތި ބޭފުޅުން އަދާކުރުމުގައި ފަސް އެނބުރި ބަލާކަށްނުޖެހޭނެ. ތި ބޭފުޅުންނަކީ މިނިވަން 

ށްފަިއ ކޮމިޝަނެކޭ. ތި ބޭފުޅުންނަށް ނުފޫޒުފޯރުވޭނެ ެއއްވެސް ަފރާތެއް ނެތޭ. ތި ބޭފުޅުން ެވސް ކަންކަން ކުްށވެރިކޮ

ނޫސްބަޔާންތައް ވެސް ނެރެ ހަދާ. އެހެންނަމަވެސް، ޭއގެ ނަތީޖާ ނުނެރެވޭ. އެ ނަތީާޖ ނުފެންނާތީ ދެން ކުރާނީ 

ދެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން  ކޮންކަމެއްތޯ. ެއއީ ނޫންތޯ މި މަޖިލީހުން ދެން ކުރަންވީ ކަމަކީ. އެކަން ކުިރއްޔާ

ސް. ާރއްޖެ ީޓ.ވީ މައްސަަލިއގައި ވެސް ައދި އެހެން ނޫސްވެރިންނަށް އިތުރަށް އެހެން ކަމަާކ ދޭތެރޭ ވިސްނޭނީ ވެ

ދިމާވާ މައްސަލަތަކުަގއި ވެްސ މީޑިޔާ ކައުންސިލުން ވެްސ ހަމަ އެކަންކަން ކުށްވެރިުކރާހާ ވަނީ ކިރިޔާ. އިތުރު 

 އެްއވެސް ކަެމއް ނުކުރެވޭ. ޯކޓުން ޙުކުމްތައް ކުރީމާ ވެސް އެ ޙުކުމް...

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާެދ! މިހާ ހިސާބުން މި ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސަށް މިއަުދ 

 ގަިޑއިރުެގ ވަގުތު މި ހަމަވީ.  8ހަމަޖެހިފައި އޮތް 

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 89

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ  -89.8ނިމި ހުރި މަސައްކަތަށް. އަށް. ނު  89ންޑާ ނަންބަރު އެޖެ އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަނީ

ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަކުެގ ، 2989/89ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އުމަށް. މި ހިާސބުން ޖަލްސާގެ ރިާޔސަތަށް އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްާލޙުގެނައުމުެގ ބިލުެގ ބަހުސް ުކރިއަށް ގެންދި

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވަޑައިގެންެދއްވުމަށް ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ` 

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނަށް އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތް ފަށައިގެން ކުިރއަށް ދާއިުރގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ
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ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ކޮމިޓީއަކަށް އައި ބަދަލެއް. ަޤއުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މާފަންނު އުތުުރ 

ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު އިމްތިޔާުޒ ފަހުމީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް ަމއްޗަްނގޮޅީ ދެކުނު ާދއިރާެގ 

ޝީދު ހަމަޖައްސަވަިއ، އަދި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިމު ރަޝާދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަ

މި ކޮމިޓީ އަށް އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންްޓރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު ސިޓީ ފޮނުވާފައި ވާތީ ރައްޔިތުްނ 

އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާނުކުރަން.  ގެ )ނ(ަގއި ވާ ގޮުތގެ މަތީނ2ްވަނަ މާއްދާގެ  20މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ނޑުމެްނގެ ުކރިމަތީގައި މި އޮތް އެޖެންާޑ އަށް. އެޖެންާޑގެ ދަށުން،  އެއަށްފަހުަގއި ައޅުަގނޑު ާދންޖެހެނީ އަޅުގަ

ގަިއ މި އޮތީ ހިތަދޫ 89.8ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން މި އޮތީ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް.  89އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެޖެންާޑގެ 

ލޯކަލް ، 2989/89އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ދެކުނު ދާ

ކައުންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާބުެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުެގ ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. މި ބިލުގެ ބަހުސް 

ނޑު ދަންނަވައިލާނަްނ  ޕާޓީތަކަށާ އަދި ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ވަގުތު ކުރިއަށް ގެންާދއިރުަގއި ައޅުގަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ަވގުތު ބާކީ އޮތް ގޮތް. އެމް.ީޑ.ޕީ އަށް   22މިނެޓު. ޑީ.އާރު.ޕީ އަށް  9:މިނެޓު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  2:ކަ

ަވކި ޕާޓީައކަށް މިނެޓު.  :މިނެޓު. ޤައުމީ ޕާޓީ އަްށ  :މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވަގުުތ ހަމަވެފައި ވަނީ. ޕީ.އޭ އަްށ 

 :ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ެއދިވަަޑއިގަންަނވާ ކޮންމެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

ނޑަށް ލިބިފައިާވ  ނޑު މި ދަނީ އަޅުގަ މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް އަރުަވމުން ގެންދެވޭނެ. އެހެންކަމުން ދެން އަޅުގަ

ބަރުންނަށް ތަރުތީބުން ފުރުޞަތުދިނުމަށް. އެގޮތުން އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ލިސްޓުގަިއވާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމން

ނޑު ކުރިމަީތަގއި އޮތް ލިސްުޓަގއި ެއްއވެސް  ފުރުޞަތެއް އަުރވަން މި ޖެހެނީ، )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! މިހާރު އަޅުގަ

ދެްއކެވުމަށް ަޓކައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު، )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! މި ބިަލށް ވާހަކަ

 ފުރުޞަތެއް އަުރވަން މި ޖެހެނީ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ އަށް. 

 

 ސާ ވާހަކަދެއްެކުވން:ނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީކެ

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްީލ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 އާދެ! ެއއަށްފަހު އަޅުަގނޑު ުފރުޞަތުއަރުވަން މި ޖެހެނީ ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް. 

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:
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ނަޑށް ފުރުޞަތެއް ދެއް  ވި ކަމަށް ޓަކައި މަނިކުފާނަށް ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަ

އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޤާނޫނާ ގުޅޭ ގޮތުން. ގެ ޝުކުރުއަދާކުރަން. ލާމަރުަކޒީ ޤާނޫނާ ގުޅޭ ގޮތުން ނުވަތަ ޯލކަލް ކައުންސިލު 

ނުވަތަ ލާމަރުކަޒީ މުޅި ކޮްނސެޕްޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ައޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަނީ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަަދއްކަމުން. ކޮންމެ 

ކު ވެސް ައޅުަގނޑު ަދއްކަންޖެހޭ ވާހަކަަތއް މި ދަީނ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ަދްއކަމުން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދުވަހަ

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު، މި ބިލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައި ހުރި އިޞްލާޙުތަްއ 

ނޑު މިއަދު އެންމެ ފުރަތަމަ މަނިކުފާނަށް މަނިކުފާނުގެ ރިޔާސަތުން ކޮިމޓީ އަށް އަ ންަގއިގެން ައވަސްުކރުން އެއީ އަުޅގަ

ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކަ އަކީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޅި ލާމަރުކަީޒ މަފްހޫމު މި ދަނީ ވަރަށް ބޮޑު ނުސިޔާނު އަނދަވަަޅކަށް 

ވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އަށް އަންނާނީ ގައްޫދ ޖަހާއިރު ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްަޔތު އަދާކުރާ މިން 2ވެއްޓެމުން. މިއަދުގެ 

ޖަހާއިރު އަންނަނީ  :އަށް އަންނަނީ ނޮޅިަވރަމު ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން.  23:9ކައުންސިުލގެ މެންބަރުން. 

ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖެ ލާމަރުކަޒީކޮށްގެން ދިވެހި ސަރުކާރަށް 

ން ވެިރވެ ތިބި މީހުން މި ދަނީ މި ކައުންސިލުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ހުރަސްއަޅަމުން. ބަޣާވާތަކު

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިުތންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން ތިބޭ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންނަށް ހުރަސްއަޅަމުން. މި ވަރަށް 

ނ ޑު ވަރަށް އުފާުކރަން މަނިކުފާނު ކަނުލައި ައުޑއައްަސވާތީ. ާޢއްމުކޮށް މިހާރު ދެރަކަމެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ަތކުރާރުކޮށް  ރިޔާސަތުަގއި އިންނަ ބޭފުޅާ އިންނަނީ ގިނައިން ްޓވިޓަުރގަ. އަުޑއެހުމަކީ ޢަމަލުކުރުން. ައޅުގަ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު މި ދަންނަވަނީ މި ޤާނޫނުތަކަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ޑީ.އާރު.ީޕގެ ޢި

ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރި އިޞްާލޙުތައް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމައި، 

ތަޅުމަށް ގެނެސް، ފާްސކުރަްނ އެބަ ޖެހޭ. އެ ކަންކަން ާފސްކޮށްގެން މެނުީވ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ަކއުންސިލަރުންނަށާއި 

ނޑުމެން އޭުރ ދިވެ ހިރާއްޖޭެގ ރަށްތަކުަގއި ިޚދުމަތްކުރަން ތިބި ރައްޔިތުްނެގ މަންދޫބުންނަށް ކުރިއެރުމެްއ ނެތް. އަުޅގަ

އެ ޤާނޫނުތައް ހަދަިއ ނިންމާލިއިރު ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫުލކުރަންޖެހޭނެ އެ ކަންކަން، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

ތަުކގެ ޤާނޫނުަގއި ހުރި ބައެއް މާއްދާތަކަށް ބަަލއިލާއިރު، މިސާލަކަށް އެންމެ އޭަގއި އެބަ ހުރިކަން. މިއަދު ކައުންސިލު

ނޑުމެންނަށް އަޑުިއިވގެން މި  ބޭސިކުކޮށް ބަލައިާލއިރު، ަޝރުތުތަކަށް ބަލައިލާއިރު އިްއެޔ ނޫން އިހަށްދުވަހު އަުޅގަ

ިކޔާފަިއ، ޭއނާ އަށް ޖޫރިމަނާގެ ޙުކުމެއް  ދިޔައީ މާފަރު ކައުންސިުލގެ ރައީސް ފުލުހުންގެ މަސައްކަަތށް ހުރަސްއެޅީއޭ

އަިއއިރަށް އޭނަގެ ޮގނޑި ެގއްލުނު ވާހަކަ. ދަންނަވަންތޯ، މިއީ އެއްވެސް އިންސާެފްއ ނޫން. ޙަޤީޤަތުގައި އޭނާެގ 

ނިޑ ނުވެސް ެގއްލޭނެ. ެއހެންނަމަވެސް މިފަދަ ބިރުވެރިކަން ކައުންސިލަރުްނގެ މަްއަޗށް ފޯރުވައި، އެ މީހުންނަކީ  ގޮ

ނޑު އިްއޔެ ވެްސ ރަށް ނާުޒކު ފައްތަެރްއގަިއ ތިބޭ ގޮތަށް ިމ ޤާނޫނުެގ ބައެްއ މާއްދާވަ ތަްއ އެަބ ހުރި. އަުޅގަ

ދަންނަވަމުން ގެންދިޔައީ، ޭއެގ ކުރީ ދުވަހު ވެސް ދަންނަަވމުން ގެންދިޔައީ އަދި މިއަދު ވެސް ދަންނަވަމުން މި ދަނީ 

ޤާނޫނަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަން އެބަ ޖެހޭ. އެލް.ޖީ.އޭެގ ލޯކަލް ކައުންސިލުތަުކގެ ޤާނޫނާއި ލާމަރުކަޒީ 
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ނޑުމެންނަށް އެނގިގެން އެބަ ޭދ މި ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރޭގައި  ފަރާތްތަކުން ވެސް ދައްާކ ވާހަކަތަކުން އަުޅގަ

ބަދަލުކުރަން އެބަ  އަހަރަށް :އަހަރަށް އޮންނަ މުއްދަތު  :ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީސްމީހުންނާއި ތަންތަން ތާށިވާކަން. 

ޖެހޭ. ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުަގއި ތިބޭ ކައުންސިލަރުްނގެ އަަދދު މަދުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެ މަދުކުރުމަށްފަހު އިންތިޚާބުވާ 

ކައުންސިލާއި އޭނާގެ ަނއިބުެގ މުސާރަ ބޮޑުކުރިޔަސް ައޅުަގނޑުމެންގެ މައްސަލަ އެއް ެނތް. ރައްޔިތުން ބޭނުންވަީނ 

ާވ މީހުން ރައްިޔތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން. ރައްޔިތުން ެއއްވެްސ ހާލެްއގައި ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނުއަސާީސެގ ރައްޔިތުން ހޮ

ބިިލއަން  8ބޮޑު ބާބެއްަގއި ލާމަރުަކޒީ ާޤނޫނެއްަގއި ލިެޔގެން، ނުވަތަ ލާމަރުކަޒީ ބާބެއް ލިެޔިވގެން، ދިވެހި ދައުލަތަށް 

ހި ދައުލަތުގެ ހިންގުމަށް އިތުރު ތުރާލެއް ލިބޭކަށެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރުފިޔާގެ ބުރަ އެއް އުފުލަންޖެހި، އަދި ދިވެ

ނޑިާޔރުން ވަޑަިއގެން ދެްއކި ވާަހކަތަކުންނާ، ިއއްެޔަގއި ވެްސ  ރައީސް. ިއއްެޔަގއި ވެސް ަފނޑިޔާުރޭގގެ ބައެއް ފަ

ނޑުމެންނަށް މި އެނގެނީ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުަގއި ތިބި ކައުންސިލަރުން އެ އުފުލަމުންދާ ކެކުޅުންތަކުން އަޅުގަ 

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ބަދަލެްއގެ ނަމުގައި ޑިމޮކްަރސީގެ ނަުމަގއި އިންތިޚާބުތަެކއް ައިއއްސިަކން. ނުވަތަ އާ ޤާނޫނުއަާސސީ 

ނޑުމެން ބޭނުންވީ  ނޭޑަކން. އަުޅގަ އެއް އަިއއްިސކަން. އެހެންަނމަވެސް އިުހގެ ެއވޭލާ ގޮތްަތކެއް ާރއްޖެއަކުން ުނކެ

ން ނިމޭ ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ނިމެން. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މީނާޒުގެ އި

ފެންނަނީ ހަމަ އެއް މަންޒަރެްއ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަުދ ވެސް ސަރުކާރަށް ާވިގވެރިެވގެން ތިބޭ ކައުންސިލުތަކަްށ 

ތްކުުރމުގެ ފުރުޞަތެއް ނެތް. މިައދު ވެސް ަވކި ނިޒާމަކަްށ ނޫނިއްޔާ އެ މީހުންނަށް މިނިވަންކަމާ ެއއްކޮށް ޚިދުމަ

ނޑިޔާރުންނަށް ނޫނިއްޔާ މަސައްަކތްކުރުމުގެ މާޙައުލެއް ނެތް.  ޤަބޫލުކޮށްގެން، ަވކި ފިކުރަަކށް ޤަބޫލުކޮށްގެން ތިބޭ ފަ

ތެރި ރައީސް. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތަށް އޭަގއި ކައުންސިލުަތކަށް ދަތިކުރޭ. ޢިއްޒަތް

 0އިނގިލި، ަރއީސް ބައްަލވާ!  0މަސްދުވަްސ،  0އަޅުަގނޑުމެން ިއއްެޔގެ ކޮިމޓީއަކުން މި ނިންމީ ބަރާބަރު 

މަސްދުވަސް. މުސާަރ  0އަށް މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެވި هللا މަސްދުވަސް މިލަދޫގެ ކައުންސިލަރެއް ކަމުގަިއވާ ނަޞްރު

ބުނުމުގެ ޙައްެޤއް ނުލިބޭ. އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ކުރެވުނު ކަމެއް ނެތް. ހޯމް އެއް ނުލިބޭ. ރައްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގއި ބަސް

ނޑުެމން ތަޅުމަށް އެ މައްސަލަ އެބަ ގެންނަން. ޢިއްޒަތްތެިރ  މިނިސްޓަރު ޖަމީލަށް ކުރެވުނު ކަމެއް ނެތް. އަުޅގަ

ޑާކުރަންވީ. އޭާނގެ އިތުބާރު ރައީސް. ތިހެން ބައްލަވަން ނީނދެ، ހޯމް މިނިސްޓަރު ޖަމީލުގެ އިތުބާރު ނެތްކަން އެޖެން

هللا ނެތްކަން އެޖެންޑާކުރަންވީ. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްނުކުރެވޭ މީހުންގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރަންވީ. މާތް 

ނޑުމެންގެ ސާފުސީދާ އަޣްލަބިއްޔަުތން ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ އިތުބާުރ ނެތްކަން ކާމިޔާބުކުރާނަން.  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަ

 .يكىنسالو عهأ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުްނ: ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒު
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ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް، 

ރައީސް. އެ އިޞްލާޙު  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ެއއީ ވަރަށް މުހިއްމު އިްޞލާޙެއް ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުހިއްމު ވަނީ މިހާރު ކައުންސިލުަގއި ިއންތިޚާބުވެވަަޑިއގެން ތިއްބެވި ކައުންސިލަރުން އެ މަގާމުަގއި 

ތިބެގެން ކުރިމަތިލެވެންޖެހޭނެ. އެ މަގާމުން ވަިކވުމަށްފަހު މެނުވީ ކުރިމަތިލެވޭނެ ގޮަތކަށް އޮތުމަކީ ެއއީކީ ހަމަޖެހޭ 

ްއ ނޫން. ެއ ނިޔަުތަގއި ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ެއ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީީތވެ އުސޫލެ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ޝުކުރު ެވްސ ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް މިއަށްވުރެ ކުރިން ައޅުަގނޑުެމން ކުރަންވީ އެހެން ކަމެއް 

ވީ މާޙައުަލކާއި މަސައްކަްތކުރަންވީ ގޮެތއް، ބާރެއް އެ ބޭފުޅުންނަށް އެބަ އޮތް. އެ ކައުންސިލަރުްނ މަސައްކަތްކުރަން

ނޑުމެންގެ ހަނދާނަކުން ހަމަގައިމު ވެސް  އެބަ ދޭންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެންަނށް އަޅުގަ

ން ބިލެއް ފޮނުވީމާ، ެއ ފިލައިގެންނުދޭ ލާމަރުކަޒީ ނިާޒމެއް ގާއިުމކުރުމަށް ޓަކައި ިމ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ސަރުކާރު

ނޑު ހަނދާނަށް އަންނަނީ ތިން ފަހަރެއްގެ މަތީން ސަރުކާރަށް ޖެހުނޭ ޑްރާފްޓު މި  ބިލަށް ވެގެންދިޔަ ގޮތް. އަުޅގަ

ތަނަށް ފޮނުވަން. ހަމަ އޭރުަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ބޭނުންެވލައްވާ ގޮތަކަށް ކޮށަމުން، މަށަމުން، ހިމަވަމުން ހިމަވަމުން 

ޑަ އިލޮެޓއް ވަރަްށ އޭތި ހިމަވެފަިއ އޮތީމާ، ދެެނއް ޭއގެން ކުެރވޭނެ ކަމެއް ޯނންނާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގޮސް ުކޑަކު 

ކޮން ރަށެއްަގއި، ކޮން ކަމެްއތޯ ކުރެވެނީ. ކޮން ރަށަކަށްތޯ ބަޖެޓެއް ލިބުނީ. ކޮން ކައުްނސިލަރަކަށްތޯ އިތުރަށް ލިބުނު 

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ހަމައެަކނި މަގާމުގައި ިތއްަބވަިއގެްނ ތަމްރީނެއް އޮތީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި އީ އަުޅގަ

ނޑު މައްސަލަ އަކީ މިހާރު މި އޮތް ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮްށ،  ނޑު މައްސަލަ އަކީ. މަިއގަ ކުރިމަތިލުމެއް ނޫން މައިގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނުކު ެރވޭ. އެކަން ނުކޮށްތިބެ، އިތުުރ ކުރިއެުރވޭނެ ގޮތަކަށް މަސަްއކަތްތައް ކުރުން. އެކަން ައުޅގަ

ކަންކަން ކުރިއަކަސް މިައކަށް އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ކުިރމަގެއް ވެްސ، އަލިމަެގއް ވެްސ ނުފެންނާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި 

ރައީސް. މި ނިޒާމަކީ މި ޑިމޮކްރަސީ ާއއި މި ޤައުމުގެ ަތރައްޤީ އަށް އިންތިހާ އަށް ުމހިއްމު ނިޒާމެއް. ރައްޔިތުން 

ނޑުމެންނަށް އިތުރަށް ލިބޭނެ ތަރައްޤީ އެއް ދެން މި ޤައުމަކު ނެތް. ވެރިކަމުަގއި ބާ ރުވެރިކުުރވަިއގެން މެނުވީ ައޅުގަ

ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ބާރުވެިރެވގެނެއް ނޫން ޤައުމު ތަރަްއޤީވާނީކީ. ޤައުމު ތަަރއްޤީވާީނ އެ ޤައުމެްއގައި ދިިރއުޭޅ 

ން ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުން، ކައުންސިލަރުން ބާރުވެރިެވގެން. އެހެންނަމަވެްސ ރައްޔިތުން ބާރުވެިރވެގެން. ެއ ރައްޔިތު

މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ މުޅި ަރްއޔިތުންގެ ބާރު ަކނުޑވާލަިއ، ވެރިކަންކުރަން ބޭނުްނވާ ފަރާތްތަކުން މުޅި ހުރިހާ ބާރަކަށް 

ނީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެީއކީ ވެރިެވގަެނގެން އެ މަސަްއަކތް އިތުރަށް ދަމަހައްޓަން އެ މަސައްކަްތކުރަ

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަރައްޤީިލބޭނެ ގޮތެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި އަުޅގަ

ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ އެހެން ކަްނަކން އެބަ ހުރި. މިހާރުން މިހާރަށް އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަްނކަން އެބަ ހުރި. ީކްއވެގެންތޯ 

ެޅްއގައި އޮންނަ ފަޅުރަށުން ލިބޭ އާމްދަނީ އެ އަތޮުޅ ކައުންސިލަށް ނުލިބެންވީ. ީކއްެވގެންތޯ އެ ރަުށގައި އޮްތ އެ އަތޮ

ނޑީަގއި ުހންނަ ސިޓީހޮޓަލުން ލިބޭ އާމްދަނީ އެ ރަށު ަކއުންސިލަްށ ނުވަންނަންވީ. ކީްއެވގެންތޯ  ނޑިން، އެ ތު ތު
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އަނެއް ުކޑަ ރަށުގެ އާމްދަނީ އެ ރަށަށް ނުވަންނަންވީ. ކީއްެވގެންތޯ؟  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެ ރަުށ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް

ނޑުމެން ގެންަނންޖެހޭ އިޞްލާޙަކީ. ކީއްެވެގންތޯ މިކަން ނުކުރަން މި އުޅެނީ. އެއީ ަރއްޔިތުން  މިއީ އަުޅގަ

މި ތިއްެބވި ބޭބޭފުޅުން  ބާރުވެރިވެދާނެީތވެ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި މާލެ އަށް ޖަމާވެފައި މި އޮތް ބާރު ވެރިކަުމގައި

ބޭނުންވެވަަޑއިނުގަންަނވާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ރަށްފުށުަގއި ހުންނަ އެއްވެސް ރައްިޔތަކަށް މި ބާރުން ޒައްރެއްެގ 

މިންވަރެއް ވެސް ޭދކަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ކައުންިސލަށް ބާރު ދީފައޭ، ކައުންިސލު އިންތިޚާބުކޮށްފައޭ ތިބެނީ 

ފުޅުދަްއަކވާއިުރގައި ޙަޤީޤަތަީކ ހަމަ މޮހޮނަށް ދީފައި އޮތް ޮއޑި. އިތުރު އެްއވެސް އެްއޗެއް ނޫން. ެއ ކިޔާފައި ވާހަކަ

ކައުންސިލުން އެ ިތއްބެވީ ެއއްވެްސ މަސަްއކަތެްއ ކުެރވޭނެ ގޮތަކަްށ ނޫން. ުކޑަމިނުން މި ދަންނަވަނީ ރަށުަގއި ަމުގ 

ގު ކުނިަކހާ މީހުންނަށް ދޭ ފައިސާކޮޅު ވެސް ސަރުކާރުން ނުދޭ. ެއ ކުނިކަހާނެ ރުފިޔާކޮޅު ވެސް ނުދެއްވާ. ރަށުަގއި މަ

ނޑު ވެސް ހަްއދައިނުދެވޭ.  އެ ރަށުަގިއ  ނޑު ެވސް ހައްދައިނުދެވޭ. އެ ރަށުަގއި ޕާސްޕޯޓުގަ ރަށުގައި ައއި.ީޑ.ކާުޑގަ

އަށް ލިބޭ އެންމެ ފުރަތަމަ  އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްިފކެޓު ެވސް މިހާރު ހައްދައިނުދެވޭ. ިއންސާނާ ދުނިޔެ އަށް ައއީތީ ޭއނަ

އަސާސީ ޙައްަޤކީ އޭނަ ައީކ ކާކުކަން އެނގުން. އެ ުކްއޖާ އެއީ ކޮން ކުއްެޖއްތޯ. ެއ ޙައްޤު ވެސް މިއަދު ވަނީ 

މަހުރޫމުވެފަ. އެ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިަތކަށް ނެތް އެ ރަށުގައި ދިރިހުރެގެން މިހާރު އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެުޓ 

ނޑުމެްނ ހަދައިދެވޭނެ ވަ ެރއް. ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. ިމއީ ައޅުަގނޑުެމންގެ ޙާލަތު އޮްތ މިންވަރަކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެންނަންޏާ ގެންނަންވީ މި ބޭފުޅުންނަށް ބާރުވެރިވެވޭނެ ގޮތަކަށް، މި ބޭފުޅުންނަށް 

ނުޑމެންނަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އިޚްތިޔާރުދެވޭނެ ގޮތަކަށް ކުރަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް. އެއީ މިއަ ްށވުރެ އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްާލޙަކީ ވެސް މުހިއްމު އިޞްާލޙެއް. އެ އިޞްލާޙު ވެސް 

 އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިގަންނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ކަމުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކާމިޔާބުދެްއވާށި! މަނިކުފާނު

ރިޔާސަތުަގއި އިންނަަވިއގެްނ ތި ކުރައްވާ މަސަްއކަތާިއ އަޅުަގނޑުމެން މި ކަމުަގއި ދައްކާ ވާހަކަާއ، ެއއީ 

ނޑަށް ވެސް މި ފުރުޞަތުދެއްވީތީ ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން ނިހާޔަތަށް ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 .بركاتّ نسالو عهيكى رحًت هللا ٔأބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ 

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ބަސްނުިވކޭ ޮއޑި އެްއގެ ދިރުބާކޮޅަށް ނާރަށޭ ުބނާ އަޑު ިއވޭ. ހަމަ ެއގޮތަށް 

ދެންމެ ވާހަކަދެއްެކވި ޢިއްޒަތްތެިރ  ކައުންސިލަރުން މި ތިބީ ބަސްނުވިކޭ އޮޑި އެްއގެ ދިރުބާކޮަޅށް ޤާނޫނަކުން އަރުވާފަ.

މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިްނ، އައި.ޑީ.ާކޑެއް ކީްއކުރަން ެއްއވެސް ކަެމއް، ހަނިމާދޫ އިްނޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން 

 އިންޑިއާ އަށް ފުރަން ބޭނުންވާ މީހާ ފުރަތަމަ ދަތުރުކޮށްފައި އަންނަންޖެހޭނީ މާލެ އަށް. މާލެ އަށް އައިސް އެއް ހަފްތާ

ނޑު ހަދާލައިގެން، ނޫނީ ވިސާހޯދަން ތިން ހަފްތާ ވަންދެން  ނުވަތަ ދެ ހަފްތާ ވަންދެން ހުރެފައި، އެްއކަލަ ޕާސްޕޯޓްގަ
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މަޑުކޮށްފައި އަެނއްކާ ދާ ގޮަތށް ގޮސް ހަނިމާދޫ އަށް. ހަމަ އެ އުސޫލުން ކައުންސިލަުރންނަށް ވެސް ބާރުލިބިފައި މި 

ސިލަރު ވީމާ މަގާމުްނ ވެސް ވަިކވާންޖެހޭ، ދެން ިއންތިޚާބަކަށް ދެން ދައުރަކަްށ އޮންނަނީ. ކައުންސިލަރު ވީމަ، ކައުން

ކުރިމަތިލާ ކަމަށް ވަންޏާ. ެއކަމަކު މެންބަރު ވީމާ، ނޫީނ އެހެން މީހެއް ވީމާ، ނޫީނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވީމަ 

ހުރިހާ އާރާ އެީކގަިއ ދާ ގޮަތްށ  މައްސަލަ ެއއް ނެތް. ހަމަ މަގާމުގަިއ ހުރެގެން، ހުރިހާ ބާރާއި ހުރިހާ ނުފޫޒާއި 

ގޮއްަސ އަެނއްާކވެސް ހަމަ ެއއްކަލަ އިންތިޚާބުަގއި ވާަދކޮށްެގން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަން އޭނާ އަށް އޯކޭ. އެހެންވީމާ، ިމ 

 ދޭތި ދިމަލެއް ނުވޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެންމެގައި ދާދި ދެންމެއަކު ފެނިގެން މި ދިޔައީ ދިޓީވީަގއި އިންނަ ޚަބަރުގެ 

ސުރުޚީ އަށް އަރާފައި މި ޮއންނަނީ، ރާއްޖޭަގއި ދާޚިލީ ަހނގުރާމަ އިޢުލާންކޮށްފިއޭ. ިމއީ ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ މައްސަލަ 

އެްއ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޖޭަގއި ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ އިޢުލާންކޮށްފިއޭ. ދިވެހިރާއްޭޖެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި ވަނީ 

ފައި ކަމަށް އެމް.އެން.ޑީ.ެއފް، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް އިން ބުނާ ރާއްޖޭަގއި ދާޚިލީ ހަނގުރާމަކޮށް

ކަމަށް ބުނާ ޚަބަރެއް ރާއްޖެ ޓީވީން ފަތުރަނީ. އެންމެ އުތުރުގައި ހުންނަ މީހާއަށާއި އެންމެ ދެކުނުގައި ހުންނަ މީހާ 

ނޑު ހިުތން ފެންނާނެ. މިއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ވާހަ ކަ ެއއް މި ދަްއކަނީ. ނުރައްކާތެރި ޚަބަރެްއ އަށް މި ޚަބަރު އަުޅގަ

މިއީ. ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ދަރަޖަ އަށް މި ދަނީ. ރާއްޖޭގައި ދާިޚލީ ހަނގުރާމަ އިޢުލާންކޮށްފިއޭ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި ދަނީ 

! ޤާނޫނެްއ އެ ދިމާލަށޭ، އެމް.އެންޑީ.އެފާ ހަވާލާދީފައި އެބަ ބުެނއޭ، ކިޔާފައި ދިީޓވީން މި ޚަބަުރ ފަތުރަނީ. އާދެ

ނޑުމެން އަތުން ެވސް، ނުވަތަ ރައްޔިތުްނެގ  ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ މިންވަރަށް ނުބެލި، އަުޅގަ ހަދާއިރުގައި އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަތުން، ނުވަތަ ކޮމިޓީ އަތުން ވެސް ގޮއްސަ ހުންނަ ތަންކޮޅުޮކޅުން ނުވަތަ މަޖުބޫރީ ހާލަތެއްގަިއ 

ތްކުރާ ގޮތުން ގެެނއްސަ ހުންނަ އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެޭރގައި ިމ ހުންނަނީ ބައެއް ފަރާތްތައް އެ ަވގުތަާކއި ހާލަތް ރިޢާޔަ

ތާށިވެފަ. އޭގެ ސާފު މިސާލެއް މިއީ. ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް ޙަސަން ލަޠީފު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮްތ 

ނޑު ނުހަުނ ތާއީދުކުރަން. އެއީ މި ދަންނަވާ ކަ އުންސިލަރު ކަމަށް ިވޔަސް، އަދި މެންބަރުކަމަށް އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ވިޔަްސ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ކަމަށް ވިޔަސް، ނައިބު ކަމަށް ވިޔަސް އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާތީވެ. ހަމައެާއއެީކގައި ދަންނަވާލަންޖެހެނީ  ހިނގަންޖެހޭނީ އެއް ުއސޫލެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ންސިލަރުންނަށް ކުރެވޭ ެއއްވެސް ކަމެއް ނެތް. އާެރއް ާބރެއް ނެތް. ކައުންސިލަރުން ިމ ޖެހެނީ އެ ރަށުގައި ހުންނަ ކައު

ވަތަ އަތިރިމަތީަގއި މީހަކަށް ހޮޓަލެއް ނޫނީ ރެސްޓޯރެންޓެއް ނޫނީ ވިޔަފާރި އުސޫލުްނ ނު،  އިފާލައްބަގޮ  ،އިފާލައްބަ ގޮ

އަދި އެހެން މިނިސްޓްރީއަކުން ހުއްދަ އަންާނންދެން ކައުންސިލަރުން މި ، ބިންކޮޅެއް ދޭން ބޭނުން ކަމަށް ވިޔަސް

ޖެހެނީ އިންތިޒާރުގައި ތިބެން. ދެން ކޮބައިތޯ ކައުންސިެލއް އެތާ އޮތުުމގެ ބޭނުމަކީ؟ ކީްއވެތޯ ކަތީބު ހުރުމާއި 

ކީ އެ ބާރު ަކއުންސިލަރުންނަށް ކައުންސިލަރު ހުރުމާ ހުރި ތަފާތު މިހާރު މި އުޅެނީ ރަްއޔިުތންނަށް ނުފެނިގެން. މާނައަ

ދީފައި ނެތޭ. އެ ބާރު ކަުއންސިލަރުންނަށް ނުދޭހާ ހިނދެއްަގއި ައޅުަގނަޑކަށް ހިެއއްނުވޭ މި ކައުންސިލަރުްނ 

ަކއުންސިލަރުން ރާއްޖޭގެ ަކންކޮޅުތަުކގައި، އެކި ކަްނކޮޅުތަުކގައި ަރއްޔިތުންނަށް  8299ޢައްޔަންކޮްށގެން 
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ޢައްަޔންކުރި ޢައްޔަންކުރުުމގެ ބޭުނން. ނުވަތަ ަކއުންސިލަރުން އުފެއްދި ބޭނުން ޙަޤީޤަތުަގއި  ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި

ހިފޭހެނެއް. އެހެންވީމާ، އެ ކައުންސިލުތަުކގެ ބޭނުން ހިފޭ ގޮތަށް ވެސް މި ޤާނޫނު އެބަ ޖެހޭ ބައްޓަންކުރަން. މި 

ހައްޓާފައި، ހުރިހާ މިނިސްްޓރީ އެްއގެ ހެޑް އޮފީސް މިތާ ބާރުތައް އެބަ ޖެހޭ ދޫކޮށްލަން. މާލޭގައި މި ހުރިހާ ބާރެއް ބަ

ބަހައްޓާފައި، ހުރިހާ ކައުްނސިލު މެންބަރުން އައިސް މިނިސްޓަރު ކައިރީަގއި ސަާލންޖަހާ އުސޫލަށް މިހާރުވެސް 

އް ނެތް. ކަންތައްތައް މި އޮތީ. މި ާޤނޫނުން ކޮށްދޭ އިތުރު ެއއްެވސް ކަމެއް ނެތް. މި ނޫން އެހެން އެްއވެސް ކަމެ

އެހެންވީމާ، މިއީ ބަދަލުކުރަްނޖެހޭ ބަދަލުވުމެއް. އަޅުަގނޑަްށ ޔަޤީން ދެން އުފެދޭ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރެއްަގއި ފުރިހަމަ 

އިސްކޮޅަްށ ދެމިލުމުގެ ފުރުަޞތު ކައުންސިލުަތކަށް ލިބިގެންާދނެ. އެ މީހުންެގ އަމިއްަލ ބާުރގަިއ ކަންކަން ނިންމުމަށް، 

ނޑަައާޅފައި އޮންނަ ކައުންސިުލގެ ބައުންޑްރީ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އެ މީހުންގެ ބައުންޑް ރީ ެތރޭގަިއ، ޤާނޫނުން ކަ

ކަންތައްތަކަށް ކައުންސިުލގެ ބާރާ އެކީަގއި، ރައްޔިތުްނގެ ބާރާ އެކީަގއި ކަންކަން ނިންމުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާއި 

 ތްތެރި ރަީއސް.ފުރިހަމަ ބާރު ކައުންސިލުތަކަށް ލިބިގެންދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފު

ލޯކަލް ، 2997/89`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ރު ޙަސަން ލަޠީފު ކައުންސިލު އިންތިޚާބުގެ ާޤނޫނަށް ހުށަހެޅި މި ވާ ިއޞްލާޙު، އާދެ! ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަ

ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީ، އަުޅަގނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމ އެކީަގއި އެ މަނިކުފާނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްެތރި 

ރައީސް. މި ޤާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާަޙކީ ަވރަށް މުހިއްމު، އަދި ވަރަްށ ގިނަ ބަެއްއގެ ޙައްޤުަތއް 

ލާޙެއް. ސަބަބަކީ މި ޤާނޫނުގައި މިހާރު އޮތް ގޮތުން ެވއްޖެްއޔާ، ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ރައްކާތެރިކޮށްދޭނެ ިއޞް

އޮތް ގޮތުން ެވއްޖެްއޔާ މިހާރު ތިއްބެވި، އިންތިޚާބީ ެއއްެވސް ދާއިރާ ެއއްަގއި އިންތިާޚބުވެަވޑަިއގަންނަވާަފއި ތިއްެބިވ 

ިއސްތިޢުފާނުދެއްވައި ކުރިމަތިނުލެވޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ޤާނޫނަށް  ބޭފުޅުންނަކަށް ދެވަނަ ފަހަރަކަށް ކައުންސިލުތަކަށް

ނޑު ހަމަ  ނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީަގއި އަުޅގަ މި އިޞްލާޙު ހުށައެޅުމާ އެކީގައި ެއކަން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ  މިހާރު އިންތިޚާބުވެވަަޑއިގެްނ  އެންމެހައި މަޖިލީސް މެންބަރުންނަށް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ތިއްބެވި ަކއުންސިލަރުންނަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު ހިމާޔަްތކުރުމަށް ޓަކައި އަވަހަށް މި 

އިޞްލާޙު ފާސްކޮށްދެްއަވއި، ޤާނޫނެއްގެ ގޮތުަގއި ތަންފީުޛކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދެްއވާށޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

ނޑު ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަށް، އެ މަނިކުފާނުގެ ދުރު ވިސްނުންފުޅަށް  އަދިވެސް ެއއްފަހަރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ފޮިނ  ހަމަ ޝުކުރުދަންނަވަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލޯކަލް ކަުއންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަީކ އަުޅގަ

ައކަށް ައޅުަގނޑުެމން ހޭލައިގެން، އަދި އާ ާޤނޫނުއަސާސީ ެއްއގެ ދަށުން އުއްމީދުތަކަާކ ެއކީަގއި އާ ޑިމޮކްރަސީ

މަސައްކަތްކުރަން ފެށުމާ އެީކގައި ިދވެހިރައްޔިތުން ވަރަށް ފޮނި އުއްމީދުތަކެއް ކުރި ޤާޫނނެއް. ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން، 
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ޔޫމުގެ ދައުރުގެ ފަހު ދުވަސްވަރުަގއި އާދެ! ލޯކަލް ގަވަނަންސް ުއސޫލަކީ ރައީސް އަލްއުސްާތުޛ މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައް

ނޑު ެވސް  ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ކަން ދިމާކުރާ ގޮތުން ެއ ދުަވސްވަރަކީ އަުޅގަ އުފަންވެފަިއވާ ވިސްނުމެއް. ައޅުގަ

 އެ ދާއިާރގަިއ މަސައްކަްތކުރި ދުވަސްވަަރކަށް ވާތީެވ، އޭުރެގ އެޓޯލްސް މިނިސްޓަރު އޮނަރަބަލް ވަޙީދުއްދީން މި ފިކުރު 

ނުޑ ހަމަ ވަރަށް  ޢާއްމުންގެ ތެރެއަށް ފަތުުރްއވަިއ، މިހާރުގެ ަނއިބު ރަީއސް އޮނަރަބަލް ވަޙީުދއްދީަނށް އަުޅގަ

އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކީަގއި ެއކަމަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އޭުރގަިއ އެ ފިކުރު ތަރައްީޤވަމުްނ 

ާޔސަތު ބަަދލުވެ، ސަރުކާރު ބަދަުލވެ، ަރއީސް ނަޝީުދގެ ސަރުކާުރ ަގއި ރ2991ިއައިްސ ކަންތަްއ ދިމާވި ގޮަތކީ 

އައުމާ އެީކގަިއ ޤާނޫނެއް ހެުދމުގެ މަރުޙަލާ ައއީ. އެީއ ެދންމެއަކު ބާރަށު ދާއިާރގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅވި 

ފަިއ ވަނީ. ކަން ދިމާވި ގޮތަީކ ފަދައިން އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރަގއި މި ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓުކުރެވި މަޖިލީހަށް ފޮނުވި

އެ ދުވަްސވަރަކީ ސިޔާސީ ޯކޅުންތެރިކަން މަޖިލިސް ތެރޭގައި އެންމެ ވަުރގަަދވި ދުވަްސވަރު. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުްނ 

އަޣްލަބިއްޔަތު ހޯދުމަށް ޓަަކިއ ތަފާތު މަސައްކަތްަތއް ކުރަުމން ދިޔަ ދުވަްސވަރު. އަދި ޭއރުގަިއ އިދިޮކޅުަގއި ިތއްބެިވ 

ރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް ތާށިކުރުމަށް ޓަކައި ތަފާތު މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ދުވަްސަވރު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއ ފަ

ދެކޮޅުވެިރކަމާއި ސިާޔސަތުތަކުގެ ތެޭރގައި ލޯކަލް ކަުއންސިލުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާޫނނު މި އޮތީ ފިތި، ހަމަ 

ން، އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުްނ މަސައްކަތްކުެރއްވީ ލޯކަްލ ޗިސްޗިްސވެފަ. އޭުރަގއި ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރު 

ކައުންސިލް އިންތިޚާުބގެ ާޤނޫނުގައި، ޯލކަލް ކައުްނިސލުގެ ޤާނޫނުގައި މުޅި ބާުރވެރިކަން އޭުރަގއި ހުންނެވި 

.އޭ އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަތްުޕޅުތެރޭގައި އޮންނަށް. އެލް.ޖީ.އޭގެ ފުރިހަމަ ބާރުވެރިކަން އޮންނަން. އެލް.ޖީ

ބޭނުންވި އިރެްއގައި ލޯކަލް ަކއުންސިލް އުވާަލއި، އިންތިޚާބުކުރެވިފަިއވާ ފަރާތްތައް ުއވާުލމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިފަިއ 

އޮންނަން. އެހެންނަމަވެސް ޭއރުގެ ވާދަވެރިން ބޭނުންފުޅުީވ އެގޮަތކަށް ނޫން. ެއ ބާރުވެިރކަން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވެފަިއވާ  އަތްމަތީގައި އޮތުން. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މި ވާަދވެރިކަމުެގ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ިސޔާސީ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ގިަނއިްނ  ރައްޔިތުންގެ ބާުރވެރިކުރުން ވަނީ މުޅިން ނެތި ގޮސްފަ. އަުޅގަ

ނޑު  ރައްޔިތުން ބާރުވެިރކުރުން، ައދި ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ  ހޯދައިދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްާކއިރު އަުޅގަ

ހިތަށްއަރާ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވިފައި މި ާވ ކައުންސިލަރުންގެ، އަދި 

އިރުަގއި ލޯކަްލ ކައުންސިލުތަުކގެ ހާލަތަކީ ކޮބައިތޯ. ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަ އެއް. ބަެއއް މެންބަރުން އެ ވާހަކަ ދެއްކެވި 

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން. ޙަޤީޤަތަކީ  ކައުންސިލުތަކަށް ޤާނޫނުން ލިބިފައިވާ ބާރު ވަނީ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ނުލިބި. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ލޯކަލް ަކުއންސިލުގެ ޤާނޫނު އަޅުަގނޑުމެން ރާވަމުންދިޔައިރުަގިއ ތިން މަރުޙަލާ އެއްގައި 

ނަޑއަޅާަފއި އޮތީ. ޕްލޭންކުރެވިފައި އޮީތ. އޭރުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ  ބާރުވެރިކުުރވުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދޭން ކަ

ވަކި ބާރުތަެކއް ަކއުންސިލަްށ ދޫކޮށްގެން ބާރުވެިރކުރުމަށް ފަހުގައި، އެ ބޭނުންވާ ތަޖުިރބާ އާއި ތަމްރީނު ދިނުމަށް 

އަހަުރގެ ތެރޭގައި މުޅިްނ  89ހަރުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ފަހުގައި ދެން އަނެއްކާ އަނެްއ ބާރުތައް. އެހެން ގޮސް، ފަސް އަ
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ހަމަ މިނިވަން ކައުންސިލެއްެގ ގޮތުގައި ބޭްއވުމަށް ބާރުވެިރކުރުވުން. ެއއީ އޭރުގެ ލޯކަްލ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުަގއި 

ނޑުމެންގެ ިސޔާސީ ވާދަވެިރކަމާ އަދި ިސޔާސީ ، ވިސްނުން ހުރި ގޮތް. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މިހާރުގެ ހާލަަތކީ އަުޅގަ

ފަރާތްތަކުގެ ޕްރެޝަރާ ހުރެ ކައުންސިލުތަކުން ޢަމަލުކުރަުމން ދަނީ އެއްވެސް ހާލެްއަގިއ ރައްޔިތުން ބާރުވެިރކުރުމުގެ 

އުސޫލުގެ ަމއްޗަކަެށއް ނޫން. އެމް.ޑީ.ޕީގެ އަޣްލަބިއްޔަުތ އޮތް ކައުންސިެލއް ެވއްޖެްއޔާ އެ ރަށުަގއި ދެން ތިބި 

ށް ދަނީ އުނދަގޫކުރަމުން. ހަމަ ެއއާެއއްގޮތަށް އެހެން ޕާޓީތަކުެގ ރައްޔިތުންގެ އަޣްލަބިްއޔަުތ ޕާޓީތަކުގެ ަރއްޔިތުންނަ

އޮންނަ ކައުްނސިލެއް ވެއްެޖއްޔާ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތްތަަކށް ދަނީ އުނދަގޫކުރަމުން. މީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ 

އްޔިތުންނަށް ބޭނުްނވާ، މި ޤާނޫނުން ލިބިދޭން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސިާޔސީ ާވދަވެރިކަމުެގ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން ރަ

ބޭނުންވާ ފަސޭހަކަމާއި ުލއިަކން ނުލިބޭ ސަބަބު. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މި ސަރުކާރު، ކުރީެގ ރައީްސ މުޙައްމަުދ 

ނަޝީދު އިސްތިޢުފާދެއްވުާމ ގުޅިގެން ޤާނޫނީ ގޮތުްނ އުފެދިފައި މި އޮތް ސަރުކާރާ ދޭތެރޭގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ 

ބިއްޔަތު އޮތް ަކއުންިސލުތަކުން ބުނަމުންދިޔައީ މީ ބަޣާވާތަކުން އުެފއްދި ަސރުކާރެކޭ. އަދި ޤަބޫލުނުކުރާ އަޣްލަ

ސަރުކާރެކޭ. އެހެންެވއްޖެ ކަަމށް ވަންޏާ އެ ސަރުކާާރއި ސަރުކާރު ޤަބޫލުނުކުރާ ކައުްނސިލުތަކާ މުޢާމަލާތުކުރެވޭެނ 

އްަގއި ނުފެނޭ މުޢާމަލާތުކުރެވޭނެ ގޮތެއް އޮތް ކަމަކަށް. ޢިްއޒަތްތެިރ ގޮތަކީ ކޮަބއިތޯ. ައޅުަގނޑަށް ހަމަ އެއްވެސް ހާލެ 

ރައީސް. މީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނާ އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލުތައް ާބރުވެރިކުރުމަށް ޓަކައި ެދވެން 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މީ ލޯކަްލ އޮތް ފުރުޞަތުތައް ހަިނވެ، ިމހާރު އެްއގޮތަކަްށވެސް އެ ފުުރޞަތެއް ނެތް. އަުޅގަ

ނޑަށް  ކައުންސިލުތަްއ ބާރުވެރިކުރުަމށް، އެ ޤާނޫނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އަންނަްނ އެބަ ޖެހޭ. އަުޅގަ

މަޢުލޫމާތުލިބިފައިވާ ގޮތުަގިއ އެލް.ޖީ.ޭއގެ ފަރާތުން މި ޤާނޫނަށް ވަރަށް ައވަްސ ފުރުޞަތެއްަގއި ބަދަލުތަެކއް، 

ނޑުމެްނގެ އިޞްލާޙުތަކެ ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ެއބަ އޮތް. އަުޅގަ ްއ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު މެންނަށް އަންގާ ގޮތަކީ  ބޭނުމަކީ، އަޅުަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންގެ ބޭނުމަކީ އަދި މި ޤާނޫނުއަސާސީ އިން އަުޅގަ

ނޑު އަބަުދވެސް ރައްޔިތުންގެ ބާުރވެރިކުުރވުްނ، ކައުންސިލު މެދުވެރިކޮްށ  ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން. އަޅުގަ

ތާއީދުކުރަން ރައްޔިތުންނަށް ާބރު، ސަބަބަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ވެސް އަދި މިނިަވން މުއައްސަސާތަކަށް ވެސް 

ބިފައި މި ވަނީ ލިބިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުން. މި ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހަށް ވެސް ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރު ލި

ނޑުމެން ިއންތިޚާބުކުރީތީވެ. އެހެންވީމާ، ބާރު އުފެދިގެްނ އަންނަީނ ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުންކަމަށް  ރައްޔިތުން އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ޑިމޮކްަރސީ ހަރުދަނާެވެގންނުދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން މި  ވާތީެވ، ަރއްޔިތުން ބާުރވެރިުކރުވަިއގެން ނޫނީ އަުޅގަ

ނުޑގެ އަދިެވްސ ޤާނޫނުއަސާސީ އިން އަ ނޑުމެންނަށް ލިބިދޭ ފަސޭހަ އާއި ފޮނިމީރުކަން ލިބިގެންނުދާނެ. އަުޅގަ ުޅގަ

ނޑުގެ އިލްތިމާސަކީ މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު ވީާހވެސް ައވަސް ފުރުޞަތެްއގައި ކޮމިީޓ  ވާހަކަ ނިންމާލަމުން، އަުޅގަ

އްވައިެދއްވުން. ުޝުކރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. މަރުޙަލާ ނިންމަވައި އަދި ިމ ޤާނޫނުގެ ބައެްއގެ ގޮތުަގިއ ހިމަނު

  انسالو عهيكى ٔ
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމުފުނަ

` ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް އަޅުަގނޑުމެްނ މިއަދު މި ބަހުސްކުރާ 

         ތަކުްނ ދޭ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ކައުންސިލުތައް އިތުރަށް ބާރުވެރިކޮށް، ަކއުންސިލު

އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައި ވިސްނުްނތައް ހުށަހަޅައި، ަވކާލާތުކުަރމުން ދާއިރުަގއި ައޅުަގނުޑ 

ނޑުމެން ހަމަ  ރުކުރަންޖެހެއޭ. ގެ ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުهللاދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މި ވަގުތު އަުޅގަ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އަުޅަގނޑަކީ ފުރަތަމަ މި ޤާނޫނު ހެދި ކޮމިޓީގައި ެވސް ހިމެނުނު މެންބަރަކީމު. ޢިއްޒަތްތެރި 

ރައީސް. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް، އަދި ިމ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް 

އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އެ ޤާނޫނު އަުޅަގނޑުމެން ފަރުމާކުރަމުން ދިޔައީ ނަފުރަތާއި ފަސާދަ އާިއ ވަރަށް ސާފުކޮށް 

އަރައިރުމާިއ ބިރުދެއްކުމާ، ެއތައް ކަންތައްަތކެްއގެ ތެޭރގަ. ވަރަށް ބޮޑަށް ހާޖާނުަގނެޑއްގެ ތެޭރަގއި އެ ޤާނޫުނ 

އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރު ޮއެވގެން، އޭރު ިދވެހިރާއްޖޭެގ ދެން  އަޅުަގނޑުމެން ފަރުމާކުރަމުން ދިޔައީ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ތިބި ރައްޔިތުންނާ ކުރަމުން ދިޔަ ހަނގުރާމައިގެ ތެޭރގައި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެްސ 

ނޑުމެން އެ ާޤނޫނު ފަރުމާކުރަމުން ދިޔައީ. އެހެން ވީމާ، އެ ފަރުމާކުރުުމެގ ކަތިވެ، ފުރާނަދާ ހިސާބުަގއި ތިބެގެން އަުޅގަ

ތެރޭގައި ައޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ހުރި އެ ވާދަވެރިކަުމގެ ތެރޭގަިއ، އެ ހަނގުރާމައިގެ ތެޭރގަިއ 

އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު އަެނއްާކވެސް ިވސްނައި ފިކުރުކޮްށ، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަތއް. ޭއގެތެރެއިން އެއް ކަެމއް 

ތްވާ އެއް ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު މިއަދު މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ހިތަދޫ އަށް ނިސްބަ

ނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ  ގެންނަވާފައި މި އޮތީ. އެކަަމށް ޓަކައި އެ މަނިކުފާނަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ހަމަ އެބަ ކުރިމަތިލެވޭ ދެވަަނ ގޮތުަގއި ވެއްޖެްއޔާ ައޅުަގނުޑ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރަ ކަށް ހުރެ، އަުޅގަ

ދައުރަކަށް. ާރއްޖޭގެ ދެން ިއންތިޚާނުކުރާ މަގާމުތަކުަގއި ތިބި ބޭފުޅުންނަށް، ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ިވޔަސް 

ނުޑ މަގާމުގައި ހުންނަަވިއގެން އެަބ ކުރިމަތިލެއްެވވޭ. އެހެން އޮތްއިރުަގއި ައޅުަގނޑު ދަންނަަވން ބޭ ނުންވަނީ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ވެސް ވަކާލާތުކުރަން ބޭނުންަވނީ އެއީ ކައުންސިލަރުން ކަަމށް ވީކަުމގައި ވިޔަްސ ވެްސ، ޤާނޫނުން އެބަ އަުޅގަ

މިހާރު ބަނދެވިފައި އޮތް ބަނދެވުން ނައްތާލަިއ، ޙަސަން ލަޠީފު މި ހުށަހަޅުއްވާ ގޮތަށް، އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެހެްނ 

ނޑުމެންނެޭކ ެއއްގޮތަްށ މަޤާމުގައި ިތއްބަަވިއގެން ކުިރމަތިލެވޭނެ ފުރުޞަތު އެަބ ބޭފުޅުންނެކޭ އެ  އްގޮތަށް، ައުޅގަ

ނޑުމެން އެ ަކއުންިސލަރުން މިންޖުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އާދެ! މި ވާހަކަ މިގޮތަްށ  ހޯދައިދޭންޖެހޭ. އެ ބަނދެވުމުން އަުޅގަ

ނޑު އެހެން ބޭފުޅުންނެކޭ އެއްގޮތަށް ދަންނަވާލަން ދަންނަވައިލާފައި، މި އިޞްާލޙަށް ތާއީދުކޮށްފައި ދެ ން އަޅުގަ

ބޭނުންވަނީ ކައުންސިލުތައް ބާރުވެރިކުރުމަށް މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް ބުރަ 

އް އުފެދުނު މަސައްކަތްތަެކއް އެބަ ކުރަްއާވ. އެހެންނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ ދެތިން އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ިމ ކައުންސިލުތަ
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ފަހުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާުރ އޮތްއިރުަގއި ަކއުންސިލުތަްއ މި އޮތީ ވަކި ވިސްނުމެްއެގ ތެރޭގައި ހަމައެކަނި ޕާޓީ 

ޕްރޮމޯޓުކުރުމާއި ޕާޓީެގ މެންބަރުންނަށް ކަންތައްތައް ކުުރމުގެ ސިޔާސަެތްއގެ ތެރެއިްނ އަސްލު ޙަޤީޤަުތގަިއ ެއ 

ފައި ހުރީ. ޢިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ނިކަްނ ދެކެަވޑަިއގެްނ ބައްލަވާ! ރަްއޔިތުންނަށް މީހުންނަށް ކަންކަން ދަސްކޮްށދީ

ޚިދުމަތްކުރަން އައި ބަޔަކު، އަދި މިހާ ޅަފަތުގައި އެ މީހުންނަށް ވިސްނުންތައް އޭރު އޮތް ސަރުކާރުން، ލޯކަލް 

ނޑައެިޅގެން މިހާ ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ ވެސް ޮއތީ ރައީސް އޮފީހުގެ މޭެޒއްެގ ދަށުގަ. އެހެން ބާ އްަވއިގެްނ، ހަމަ ކަ

ޅަފަތުގައި އުފެދުނު ކައުންިސލުތަކަށް ވިސްނުން މި ދެނީ ވަކި ޕާޓީ އެްއެގ، ވަކި ސިާޔސަތުތަކެްއގެ، ަވކި ބަޔަަކްށ 

ޔާ ެގ ރަޙްމަތުން އިރާދަކުރެްއވިއް هللاޚިދުމަތްދޭން. އެގޮތަށް ެއ ފިުކރުމުގައި ޮބޑުކުރަމުން ައއިްސ ކަންދިމާކުރި ގޮތުްނ، 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ރައްިޔތުންނަށް ގޯނާކުރަމުން، އަނިޔާކުރަމުން ރައްޔިތުންގެ މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިވަމުން ދިޔަ 

ނޑު ދަންނަވާނީ މަޑުމަޑުން ކައުންސިލުތަްއ  ސަރުކާރު ބަދަލުވެގެން ދިަޔއީ. އެ ބަދަލުވެގެން ދިއުމަށްފަުހގައި އަުޅގަ

ނޑު މި ފުރުޞަުތގަިއ ފާހަގަކުރަން މި ސަުރކާރުެގ ބާރުވެރިކުރުމަށް މަސަްއކަތްުކރަ މުންދާ މަންޒަރު އެބަ ފެނޭ. އަުޅގަ

ނައިބު ރައީސް ވަޙީުދއްދީން އެ މަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަފުޅަްށ ވެސް އެ މަނިކުފާނު ކައުްނސިލުތައް ބާރުވެރިކުުރވުމަްށ 

ނޑު ާފހަގަކުރަން. އެކަމަށް ަޓކައި ޓަކައި، ޢިލްމީކުރުމަށް ޓަަކއި އެ މަނިކުފާނު ކުަރއްވަމުްނގެްނދާ މަ ސައްކަތް އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް އިޚްލާްޞތެރިކަމާ އެކު މިއަދު ޝުކުރުދަންނަވަން ވެސް ބޭނުންވޭ.  ނައިބު ރައީސް ވަޙީދުއްދީނަްށ އަޅުގަ

ނުޑ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ދެކެަވަޑއިގެން ަބއްލަވާ! އޭރު އޮތް ސަރުކާރު އޮްތއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން، ޚުދު އަ ުޅގަ

ކިތަންމެ ފަހަރަކު ތެދުވެ ވަކާލާތުކުރަންޖެހުނު ބަޖެޓު ފާސްކުރި މަރުޙަލާގައި އެންމެ ކުޑަމިނުން ބަޖެޓުން 

ކައުންސިލަރުންނަށް ކަމެްއ ޮކށްލަދޭނެ ވާހަކަ ފެންނަން ނެތީމަ، ބާރުވެރިކުރުމަށް ަޓކަިއ އެންމެ ލާރި ފޮއްެޗއް ވެްސ 

ނޑު މި ނަގަނީ އެއް މިސާލު. ބަޖެޓުގައި ހުންނާނެ މިހާރު ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިނެތީމަ. ެއހެން ނަމަވެސް މިއަދު އަުޅގަ

ކޮންމެވެސް ވަެރއް ހިމެނިފައި ކައުންސިލުތައް ހަރަކާތްތެރިުވމަށް ޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު އޮތް ހާލު 

ނޑުމެން ބައިވެިރވާ ސަރުކާރެއް ހިންގަން ފެށިއިރުަގިއ  ވެސް ރާއްޖޭގެ ލޮުބވެތި ރައްިޔތުންނަށް އެނގޭނެ. މިއަދު އަޅުގަ

ދަރަނި އޮތްވަރާއި ެއކި ގޮތްޮގތަށް ބިލުތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރިހުރުމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ރާއްޭޖގެ ލޮބުވެތި 

އެްއޗަކުން، ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ކޮންެމ ވާހަކަ އެއް ެދއްކި ކަމަށް ވިޔަސް އެނޭގ. އެހެންވީާމ، ދައުލަތަށް ލިބޭ 

ނޑުމެން ކިތަންެމ  އާމްދަނީއަކުން އެ ހުރިހާ ބިލެއް ދަްއކަމުން، ދަރަނި ދައްކަމުންދާއިރުަގއި ައދި އަުޅގަ

ބާރުވެރިކުުރވަން ބޭނުންިވޔަްސ ވެްސ، ކިތަންމެ ޚިދުމަތްަތއް ފުޅާކުރަްނ ަކއުންސިލުތަްއ ތުރޫކޮށް ބޭނުން ކަމަށް 

ނޑުެމންނަށް، ގޮންޖެ ނޑުމެން އެންމެން ވެްސ ވިޔަސް ވެސް އަުޅގަ ހުންތަކެއް ސަރުކާރަށް ހުންނާނެކަން އަޅުގަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ ކައުންސިލުތަްއ  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު އޮތް ސަރުކާރުން އަޅުގަ

ތްވަަރކުން ދިނުމާއި ލޯކަލް ބާރުވެރިކުުރވުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުންދާ މަންޒަރު އެބަ ފެނޭ. ބަޖެޓު އޮ

ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ މިނިވަްނ ތަނަކަށް ހަދައި، ޤާނޫނުގަިއ އެ ބުނާ ގޮތަކަށް އެ ފޯމުޮކށް، އެ ރަންކުރުމަށް ވެްސ 
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މަސައްކަތްކުެރވެމުންދާ މަންަޒރު އެބަ ފެނޭ. އަދި ޭއެގއިުތރަށް ބާރުވެރިކުުރވުމަށް ޓަަކިއ ހިފެހެއްޓިފައި ހުރި ބަެއއް 

ތަްއ، ބަޖެޓުތައް. ިމސާލަކަށް އަތޮޅު އެަކއުންޓުަތކުަގއި، ރަށު އެަކއުންޓުތަުކަގއި ހުރި ފައިސާ ވެސް ހުރީ ކަންތައް

ނޑުމެން ަވކާލާތުކުރީމުނޫންތޯ މިތާ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެ ަފއިާސ  ހިފެހެއްޓިފައި ނޫންތޯ. ެއކަމާ ވެސް ޚުދު އަުޅގަ

ލިބެމުންދާވަރަކުން އެ ފައިސާ ވެސް އަތޮުޅތަކަށް ދޫކުރެވެމުން ދާކަީމ ވެސް މަޑުމަޑުން ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 

އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަުތން. އަދި ހަމަ އޭގެއިތުރަްށ 

ުކރުމަށް ޓަކައި، ބާރުވެރިކޮްށ، ކައުންސިލުތަްއ، އަތޮޅު ަކުއންސިލުތަކަށާއި ރަށު ކައުްނސިލުތަކަށް އާމްދަނީ އިތުރު

އާމްދަނީ ހޯދައި އެ މީހުން އަމިއްލަ ފައިމަްއޗަށް ތެދުވުަމށް ޓަކައި އިތުރު ކަންކަން ސަރުކާރުން ރާްއވަަވއި ެއ 

ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވާލުމުގެ ާވހަކަ ވެސް ދެކެވެމުން އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާ، ބާރުވެރިކުުރުވމަށް ޓަކައި މަޑުމަޑުން އޮްތ 

ލަށް ރިޢާޔަތްކުރަްއވަިއ، އަތުަގއި ހުރި ފައިާސ އަށް ރިޢާޔަތްކުރަްއަވއި، މިއަދު އޮތް ސަރުކާރުން މާޙައު

މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަްއވަމުްނ ގެންދަވާކަން ައޅުަގނޑު ަހމަ އުފަލާ އެކު ފާހަގަކުރަން. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑު 

ވެސް ރަްއޔިތުންނަށް ނުބައި ވިސްނުންތަެކއް ނުދީ، ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެން ނުކޯޅި، ައޅުަގނޑުމެން އަެނއްކާ 

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ނުވާނެ އިނގޭތޯ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަްށ  އަޅުަގނޑުމެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކާން ހުރި ތަށީގައި އެންމެ ބަތްފުކެއް ވެސް ނެިތ،  ެގ އޭ ީކްއވެހޭ ރާއްޖޭ سبحاٌ هللاވިސްނައިޭދކަށް އަުޅގަ

ނުޑފުރޭ ވަރަށް ކާންދެވެްނވާނެ ނޫންހޭ. އެކަމަކު ޢިއްޒަތްެތިރ  އެންމެންނަށް މި ތަށިން ކާންނުދެވިގެން ތި ުއޅެނީ. ބަ

ރައީސް. މި ވިސްނުން ކިހިނެއްތޯ ރަްއޔިތުންނަށް ައޅުަގނޑުމެން ފުޅާކުރަންވާނީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 

ނޑުމެން ޒިންމާދާރު ބަޔަ ނޑުމެން ހިތަށްއެރީމަ ެއ އިން. އަުޅގަ ކަށް ވާންޖެހޭނެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް. ހަމަ އަޅުގަ

ހުރިހާ ކައުންސިލަކަށް އެ މީހުންނަށް އަމިއްލަ އަށް އުެޅވޭވަރަށް ދޭންވާނޭ ޤާނޫނުަގިއ އޮތްވަރަކަށް ލާރި ެވސް، 

ބި ަބޔަަކށް، ވެރިްނގެ ގޮތުަގއި ތިިބ މިނިވަންކަން ެވސް. އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ރަްއޔިތު ބައެއް ގެްނގުޅެން ތި

ބަޔަކު ނުވާެނ، ހެޔޮނުވާނެ ވިސްނައިދޭން، ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީ ަޤއުމު ހަލާކުުކރުން. ޤައުމު ފަސާދަކުރުން. 

އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުވެްސ ާބރުތައް ދޭންވާނީ ވެްސ އަުޅަގނޑުމެން ކަންކުރަްނ އުޅެްނ ވާނީ ވެސް، ަރއްޔިތުންނަށް 

އިދޭްނވާނީ ވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ފެންވަާރއި ބުންަވރާ ހުރި މިންވަރަކުން ކަންކަން ކުރުމަށް. ކިހިނެއްތޯ ޢާއިލާ ވިސްނަ

އެްއގެ ތެރޭގައި ދަރިންނަށް ދޭންވާނީ، ހެނދުނު ހޭލާއިރަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ހުންނަންވާނޭ ދުނިޔޭގައި ބަަޔކަށް ލިބެން 

ލާން ހުންނަންވާނީ، އޮރިޔާންނިވާންކުރަން ހުންނަވާނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަުގ ހުންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ބްރެކްފަސްޓު. 

ބޮޑު އާލާތޭ. ދަތުރުފަތުރުކުަރން ހުންނަންވާނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދިން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރޭ. މިގޮތަށް 

ނުލިބޭމިންވަރަކުން ދެން ެއ  ޢާއިލާ ެއއްެގ ދަރިންނަށް ެވސް ބައްަޕއަާކއި މަންމަ ައކު ިވސްނަދޭންފަށައިފިއްޔާ 

ނޑު ދަންނަަވްނ  سبحاٌ هللاޢާއިލާއަކަްށ ދިމާވާނެ ތޫފާންތަކުގެ ުނވާނެނޫންތޯ،  ދައްކަން ވެސް. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ބޭނުންވަނީ، މިއަދު ރާއްޖޭަގިއ މުޅި އެތައް ކަންކޮޅަކަށް ެފތުރިފައި މި އޮތް ދިވެހި ދަޢުލަތް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ޢާއިލާގެ 
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ނޑުމެން ިވސްނުންފޯރުވާކަށް ނުވާނެ ެއގޮތަކަށް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއް އެންމެ ތެރެ އަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފުދުރުންތެރިކަން އަންނަވާނެ ަކމަށް ފުރަތައިނުން އެހެން  މުއްސަނދި ޤައުމެްއގެ ފެންަވރުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަންކަން ރަްއޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެންޮގްސ  ބުނާކަށް ނުވާނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަޑުމަޑުން ައޅުގަ

ފުޅާކުރަމުން ގެންދަންޖެހޭނީ. އެހެންނަމަވެސް މީގެ މާނަ އަކީ ައޅުަގނޑުމެން ކުރިމަުގ ހޯދަން މަސައްކަތްނުކުރާނެ 

ނޑުމެން ނުވާނެ ނުވާވަަރކުން ކަ ންކަންކުރުުމެގ ވާހަކަ ެއއް ނޫން. މަސައްަކތްކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ވިސްނުން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޯރުވައި، ފިތުނަފަސާދަ އުފައްދައި، ރަްއޔިތުންގެ ތެރޭގައި އަމަންއަމާންކަްނ 

ގެއްޭލވަރަށް ކަންކަން ގެްނޮގސްގެން. އެހެންވީމާ، މިހާުރ އަޅުަގނޑުމެން މި ބަހުސްގެ ތެރޭަގއިެވސް ލޯކަލް 

ހާ ރަށްރަށެއް ތަޅަިއސުންނާފަތިކުރާ ވަރަށް އަުޅަގނޑުމެން މިތާ ރަްއޔިތުންެގ ކައުންސިލުތަކުން މާދަމާ ނިުކމެ ހުރި

ތެރެއަށް ިވސްނުން ދޭންވީ. ިމހެން ހަދާކަށްނުވާނެ ނޫންތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑުމެން އެންމެން، 

ސް މި ފެށިފައި އޮތް ޤާނޫނުން ލިބިފައި އޮތް އަޅުަގނޑު ގޮވާލަން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް، މިކަން ވެ

ބާރުވެރިކަން އަތޮޅުަތއް ބާުރވެރިކުުރވުމަށް ލިބިފައި އޮްތ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުަގއި، ަޤއުމަށް ފައިދާހުރި 

އި، ިމ ގޮތުަގއި ހިފަމާ ހިނގާށޭ. ޮއތް ސަރުކާރަށް ބަަވއި، ކަްނނުކުރެވޭ ވާހަކަ ދައްަކއި، ަބޖެޓުނުދޭ ވާހަކަ ދައްކަ 

ނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޤައުމު  ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާއިރުގައި ައޅުގަ

ނޑުމެން ަބއިވެިރވާ ސަރުކާރެއް އުފެދުނުއިުރގައި ޤައުމު ދަަވއިލާފައި އޮްތވަުރ  އޮތް ހާލަތު. މިއަދު ހިންގަްނ އަުޅގަ

ނޑަްށ އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެން  ނަށް ވެސް އެނގޭނެ އޮތް ާހލަތު. އެކަން އެނގިތިެބ، މިަޔކަނުން ހީލައިގެން، ބަ

ހިންދާލައިގެން މި ވާހަކަ ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާލަން ދެއްީކމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިއީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް. ވަރަށް 

ނޑުމެ ން ލޮުބވެތި ރަްއޔިތުްނ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މީގެ ައގު ވެސް ދަްއކަންޖެހޭނީ ހަމަ އަުޅގަ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޓަކައި މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ އަށް 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ރު ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަމި
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ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އާދެ! ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި، އޭރުަގިއ އޮތް ސަުރކާރުން ހުށަހެޅި ލާމަރުކަޒީ ބިލު އޮްތ ގޮާތއި 

މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ލާމަރުކަޒީ ބިލުގައި ހުރި ތަފާތު ދެނެގަންނަން އެނގޭނީ ރައްޔިތުްނނަށް އެ ފުރުޞަތު ލިބުނީމަ. 

ތުންެގ މަޖިލީހުން ލާމަރުކަޒީ ބިލު ކޮަށއި މަށާފައި، ކުދިކުދިކޮށްފައި ނެރުުނއިުރގައި އެ ބޭފުޅުން، ދެންެމ ރައްޔި

ވާހަކަދެްއކި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް އެއަށް ވޯޓުދެްއިވ. ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުން ދަންނާނެ 

 މެންބަރަކު ެއައށް ވޯޓުނުދެްއވާކަން.  އެމް.ޑީ.ޕީގެ ެއއްވެސް މެންބަަރކު، ެއްއވެސް

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. މިހާރު އަޅުގަ

 އަރުވަނީ ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބަށް. 

 

 ލްޔާސް ލަބީބު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:އިރާގެ މެންބަރު އިހުޅުމީދޫ ދާ

ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަުކގެ  2989/89އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

، އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް މި ެގންނަ އިޞްލާޙަކީ އެ ޤާނޫނު އެކުެލވިގެން ައއި ގޮތުން ކައުންސިލުތަުކގެ މެންބަރުން

އިންތިޚާބުވެފަިއވާ މަޤާމެްއގަިއވާ ބޭފުޅަކަށް ަކއުންސިލަށް ކުރިމަތިނުލެވޭނެތީ އެ އުނަދޫގ، އެ ދަތިކަން ނައްތާލުމަށް 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާަޙަކށް ވާތީ އަދި ެއއީ އެކަްނ އޮންނަންޖެހޭ، އަދި މި އިޞްލާޙު ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް 

ނޑު މި އިޞްލާ ޙު ޤަބޫލުކޮށް، ބަލައިގަންނަ ވާހަކަ ދަންނަަވން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤަބޫލުކުރާތީވެ އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއކުލަަވއިލާފައި ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ގާތުން  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ވިސްާނލަންޖެހޭ ކައުންސިލުތައް އަުޅގަ

ަބޔަކު ަރއްޔިތުންނަށް ގާތުން  ޚިދުމަތްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގަ. އަދި ރަްއޔިތުންނަށް ފަސޭހަިއން، ރައްޔިތުން ޤަބޫުލކުރާ

ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި ރައްިޔތުން އަމިއްލަ އަށް އިންތިޚާުބކޮށްގެން، ަބއިތިއްަބއިގެން ެއ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގެ 

މާތް މަޤްޞަދުގައި އަުޅަގނޑުމެން ެއކުލަަވއިލާފަިއާވ ކައުންސިލުަތކެއް. އެހެްނނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ންދަނީ މި ކައުންސިލުތަކަށް ބޭނުންވާ ބާރުވެރިކަން ކައުންސިލުތަކަށް ދޫނުކުރެވި ވާތަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެ

ފެނިގެންދަނީ، ޚާއްޞަކޮށް ބަޣާވާތަކަށްފަހު ވެރިކަމާ ހަވާުލވެަވޑަިއގެންނެވި ޑރ. ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކުގެ ސަރުކާރުްނ 

ނޑުެމންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ކައުްނސިލުތަކުން ޕަބްލިކު ހެލްތު މި ބާރުތައް އެ ފަރާތްތަކުން ނަގަމުން ދާތަ ން. އަޅުގަ

ސަރވިސް ސެކްޝަން ަކއުންސިލުތަކުގެ ދަށުަގއި އޮްއވާ، މިހާރު އަނެއްކާ އަނބުރާ ހެލްތު ސެންޓަރުތަކާއި ހެލްތު 

ްއގެ ޕަބްލިކު ހެލްތު އިޝޫތަްއ މިނިސްޓްރީ ދަށަށް ބަދަލުކުރި ތަން. ކައުންސިލުަތކުން އަާދކުރަންޖެހޭ ކަމެއް، އެ ރަށެ 

ބަލައި، ެއކަން ހައްލުކޮށް ެއކަން ކުރުމަކީ ޤާނޫނުން އެ މީހުންނަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ަކންތައްތައް. އެހެންނަމަވެްސ 
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އެބައި މިހާރުވެސް އުނިކޮށްފަިއ ވަނީ ކައުންސިލުތަކުން ނަާގފައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފަ. އޭގެ 

ސަބަބުން ކައުންސިލުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ދަތި އުނދަގޫތަކެއް ޭވ. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރަށުަގިއ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ިވޔަފާރި ހުއްދަދިނުމާއި އެކިެއިކ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ 

އެ ނޫން ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ ބާރު އެ ކައުންސިލުތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ. އެކަން  ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދަތަކާ، އަދިވެސް

ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ޤާނޫނީ ގޮުތން އެ މީހުންނަށް ލިބިދީފައި އެބަ ވޭ. އެކަން ކުރުުމގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ 

ންތަކެއް އެބަ ލިބޭ. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު އެބަ އެއްބާރުލުންނުދިނުމުގެ ސަބަުބން ކައުންސިލުތަކަށް ގިަނގުަނ ގޮންޖެހު

ބިރުގަންނަ ހިސާބަށް އެބަ ދޭ ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތުްނ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ވެސް ައޑުިއިވގެން މި ދަނީ 

މަޑޫގަލި ިކޔާ ރިސޯެޓއް. މި ރިސޯޓުަގއި ހިންަގން ތިބި ފަރާތްތަކަށް ޭނނގި ެއ ރިސޯުޓގެ އެްއ 

ކަމުަގިއވާ ބޮިލފުށީ ޝަރީފު ކިޔާ ބޭފުޅަކު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަދީބު ދެއްވާފައި އޮތް ސިޓީ އެއް ޝެއަރހޯލްޑަރު

ހިފައިގެން ެއ ރަށަށް އަަރއި ބުނަނީ މި އޮތީ އަދީބު ދީފަިއ އޮތް ސިީޓ ެއކޭ. ތިމަންނަޭއ މި ރަށުގެ ހިންގުމާ މިހާުރ 

ންގަން ތިބި ބަޔަކަށް ވެސް، ެއއްވެސް ަބޔަކަށް ނޭނޭގ. ހަމަ ހަވާލުވީ. އެ ރަށުގެ މެނޭޖުމަންޓަކަށް ވެސް އެ ރަށް ހި

މިނިސްޓަރަކު ސިޓީ އެއް ދޭއިރަށް ހިފައިގެން ގޮްސ އަރައި ރަށަށް ވެރިެވގަްނނަވަނީ. ވިޔަފާިރވެރިންނަން 

ހިމާޔަތްލިބެންޖެހޭނެ. ކައުންސިލުތަކުން ރަށްރަށުގަިއ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަަކށް، އެ ވިޔަފާިރވެރިންެގ 

މާޔަތްދެވޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ދެވެންޖެހޭނެ. އަިދ އެ އަތޮޅުަގއި ހުންނަ ފަޅުަރށްރަށާ އަދިވެްސ އެ ނޫން ހި

ރަށްރަށުގައި ވިޔަފާިރކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެ ކައުންސިުލތަކުން ވެްސ ެއ ޔަޤީންަކން ދެވޭނެ ބާރުވެިރކަމެްއ 

ނޑުމެންނަްށ އޮންނަންޖެހޭނެ. ކޯޓު އޯޑަެރްއ ނެތި، ކޯުޓގެ ބަހެ އް ނެތި އަމިއްލަ ބާރުން ެއ ކަމެްއ ނުކުރެވޭނެ. އަުޅގަ

މާދަން ފެނިގެންހިނގައިދާނެ ރަށެއްގެ ވިޔަފާރިކުރާ ތަނަކަްށ ގޮސް، އެ ވިޔަފާީރގައި ބަިއވެރިވާ އަދި ނޫނީ ވިޔަފާރީެގ 

ފާނެ ތިމަންނާ އަކީ މި ޝެއަރ އެއް އޮންނަ މީހަކު ވަދެ ޓްރޭޑު މިނިސްޓަރުގެ ސިޓީ އެއް ހިފައިގެން ގޮްސ ބުނެ

ވިޔަފާީރގެ ޝެއަރ އޮންނަ މީހެކޭ. މި އޮތީ ޓްރޭޑު މިިނސްޓަރު ސިޓީ ެއއް ދީފައޭ. މިއަދުން ފެށިގެން މި ތަނާ 

ހަވާލުވާނީ ތިމަންނައޭ. އެހެްނ ކިޔާފައި އެ ތަނަށް ވަދެ ަހމަ ހަވާލުވެދާނެ. ކޮން ޤާނޫނަކުންތޯ، ކޮން ަގވާއިަދކުންތޯ؟ 

ޖޭަގއި ިވޔަފާރިވެރިންނަށް އޮތް މިިނވަންކަމަކީ؟ ކޮަބއިތޯ ވިޔަާފރިވެރިންނަށް މިނިވަންކަމާއި ކޮބައިތޯ ދިވެހިާރއް

ބިރުވެރިކަމުން އެްއކިބާެވ، މިނިވަން ވިޔަފާރި ެއއް ކުރުމުެގ ޖާގަ. ބަޣާވާތެއް ކޮްށގެން ތިބޭ ބަޔަކު އެ މީހަކު ބޭނުންހާ 

ނޑު މެން ދީގެންނުވާނެ. ޢިްއޒަތެރި ރަީއސް. އަދީބަށް ިވޔަސް، އަދި ގޮތަކަށް މި ޤައުުމގައި އުޅުުމގެ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

އަނެއް މީހަކަށް ވެސް އެހެން މީހަކަށް ވިޔަސް ސިޓީ އެއް ހިފައިގެން ރަށަކަށް، ނޫނީ އެ މީހަކު ސިޓީ އެއް ދީގެން 

ނޑުމެން ިމ ރަށްރަށަށް މީހުން އަރުވަިއ، އެ މީހުންގެ ބާުރވެރިކަމެްއ ނުކުރެވޭނެ. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް މީެގ  އުޝޫތައް ނަަގިއގެން މި ކަންތައް ހައްލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. މިކަން ނުކުރާ ނަމަ އަޅުގަ

ދަތި އުނދަގޫތަާކ ކުރިމަތިލާްނޖެހޭނެ. ރާއްޖޭގަިއ މި އޮްތ ިޑމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކުރުމަށް ަޓކައި ަރއްޔިތުން ިނކުމެ، މި 
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ނޑުމެންގެ ެގ ބާޣީ ސަރުކާރު ބޭ ނޑުމެންނަށް ޔަޤީންކަމެއް ނޯންނާނެ އަޅުގަ ރުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނޫންނަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ހިނގާނެ ތަނެއް ވެސް، މި ޤައުމުަގއި ެއްއެވސް ތަނެއް އޮންނާނެ ކަމެއް.  ހުންނާނެ ކަމެއް ވެސް، އަުޅގަ

ންވާ ކަންކަން. އެ ނޫން ކަމެއް މި ރާއްޖެ އަކު ނޯންނާނެ. ހުންނާނީ ހަމައެކަނި ބާޣީން ބޭނުންވާ ތަންތަން. ބާޣީން ބޭނު 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ އިރުއަރާއިރަށް ސްޓާފޯސްެގ ގްރޫޕެއް ގޮސް، ނޫނީ އެސް.އޯ ފުލުހުންގެ ގްރޫޕެއް ގޮްސ 

އްޔަރުކުރަމުން ދާތަން. ވަދެ، ބާޣީ ނާޒިމު ބުނާ ޮގތަށް، ނޫނީ ރިޔާޒު ބުނާ ޮގތަށް ގޭގެ އަށް ވަދެ، މީހުން ހަ

މަގުމަތިން ދަމުން މީހުންނަށް ބިރުދައްކައި، މީހުން ޗެކުުކރަމުން ދާތަން އެއްވެސް ހަްއދެއް، ޙުދޫދެއް އަދި ޝަކުާވ 

އެއް ނެތި. ިސޔާސީ މީހުންނަށް ބިރުދެއްކުމަކީ ކުީރއްސުެރ މި ރާއްޖޭގައި އަށަިއގެންފަިއވާ ނުރަނގަޅު އާދަ ެއއް. 

ނޑުމެން ބިރެްއ އެކަން ައޅުަގނޑު މެން މި ޤައުމުން ފޮހެލަންޖެހޭނެ. ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބިރުދައްކަްނއުޅުަނސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ފިސްފިސްކޮށްލިޔަސް، ޗިްސޗިްސކޮށްލިޔަސް ބާޣީައކަށް ނުވާނަްނ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި  ނުގަންނާނެ. އަުޅގަ

 ރައީސް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމުގުރައި

`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު 

ލޯކަލް ަކުއންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބުތަކުެގ ، 2989/89ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ވާ އިްޞލާޙަށް، ެއއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ ގޮުތގައި މި ޤާނޫނަށް ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިއޞް ލާޙަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދޮކށްލަން. އަޅުގަ

އެންމެ ގިނަ އިޞްލާޙުތަކެއް މިހާތަނަށް ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅަކީ ވެސް ޙަސަން ލަޠީފު. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި މީގެްނ 

ލަޠީފު ވަރަށް ބޮޑަށް މި ޤާނޫނު އިތުރަށް  އަޅުަގނޑަށް އެނޭގ ެއއްަޗކީ ޤާނޫނަކަށް ވުމަށް ފަހުގައި ެވސް ޙަސަން

ދިރާސާކުރަްއވާކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ހެއްކެއް ެއއީ ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގ. ވަރަްށ ބޮޑަށް މި ޤާނޫނުގައި ހުރި 

އްޒަތްެތރި އުނި ކަންތައްތައް އެބަ ދިރާސާކުރަްއވައި ަބއްލަވާ. އެހެްނވީމާ، އެކަމަށް ޓަަކއި ހަމަ ޝުކުރުދަންނަވަން. ޢި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ޤާނޫނު ފުރަތަމަ އައުމުގެ ކުރިން ވެސް ކުީރގައި އޮތް ސަރުކާރުން ވަީނ  ރައީސް. އަުޅގަ

ނަޑކަށް ދެ ައހަރެއްހާ ދުވަހު މި ޤާނޫނު  ކައުންސިލަރުންތަެކއް، ކޮންމެ ރަށަކަށް ކައުްނސިލަރަކު ޢަްއަޔންކޮށްފަ. ގާްތގަ

ންމެ ރަށެއްަގއި ަކއުންސިލަރަކު ަމސައްކަތްކޮށްަފއިޭވ. ހަމަ އެާއެއކު، އަޮތޅު ަކއުންސިލަރުންގެ އައުުމގެ ކުރިން ވެސް ކޮ

ގޮތުަގއި ބަަޔކު މަސަްއކަތްކުިރ. އޭރު އަދި ޤާނޫނު ވީ ތަެނއް ނޭނގޭ. އެހެންވީމާ، ޤާޫނނު އައުމަށް ފަހުގައި އޭުރގެ 

އެ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މެންބަރުން ތިބި ދާއިރާތަކުގެ  ސަރުކާރުން ބެލީ އެ ސަރުކާަރށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަުކ، ނުވަތަ 

ރަށްތަކަށް ކަންތައްތަކެއް ކޮްށދެވޭތޯ. މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ފަރާތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ޤާނޫނުަގއި އަދި 

އި މި އިޞްލާޙުތައް މިހާ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްކަުމގައި ިވޔަސް އެ ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭކަށް ބޭނުމެއް ނެތް. ޙަޤީޤަތުގަ

ގިނަވާންޖެހޭ ސަބަބަކަށް އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މި ދެންނެވި ސަބަބު. އެހެންވީމާ، ޭއރުގައި އޮތް ސަރުކާރުން ެއ 
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ސަރުކާރަށް ތާއީދުނުކުަރްއވާ މެންބަރަކު، ނުވަތަ އެ ސަރުކާރައް ާތއީދުނުކުރަްއވާ ަރއްިޔތުންތަކެއް ދިރުުއޅޭ ރަެށްއ 

ނަމަ އެ ރަށަްށ ދޭންޖެހޭ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ދޭންވާ ފައިސާ ެވސް ނުދިނުމާ، އެކަހަލަ ދަތިތަކެްއ ކަމުގައި ވާ

ކުރިމަތިކުރުވަމުން ައއިކަްނ އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކުރަން. އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫުލުކރެވެނީ މި ޤާނޫނަށް އެންމެ 

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ، އެއީ ގިނަ އިޞްލާޙުަތކެއް އަންަނންޖެހޭ އެއް ސަބަބަކީ ެއއީ ކަ މަށް. ހަމަ އެާއއެްއކޮށް، ައޅުގަ

ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގައި މިހާރުވެސް ހަމަ މީގެ އިޞްލާޙުތައް ފުނިޖެހިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އިޞްލާޙުަތއް 

ނޑުމެން އެހެރީ އެ އިޞްލާޙުތައް ބަހައްޓާފަ.  އެ ހުރިހާ އެއްުދވަހުން އަނެއްދުވަހު ހުށަހެޅެމުން އަންނާތީ އަޅުގަ

އިޞްލާޙުތަކެއް އެީކއެަކއްަޗކަްށ އައިމަ ނުވަތަ އަލުން އެއަށް އެކުަލވައިލަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަެކއް އެކުަލވައިެލިވގެން މުޅި 

ނޑުމެން ރަނގަޅު ގޮތެްއގައި ެއކުލަަވއިލުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން އެ އޮތީ ެއ  ޤާނޫނަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީ އަށްކަްނ އިޞްލާޙުތައް ބަހައްޓާ ނޑުމެން ޔަޤީން އަޅުގަ ފަ. އެެހންވީމާ، މި އިޞްލާޙު ވެސް އަޅުގަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައިސް ޢަމަލުކުރަންފެށުމާ  ދާނީ. ދެން، ހަމަ އެއާއެުކަގއި އަުޅގަ

ންސިލަރުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުަތކެއް މިހާރުެގ އެުކގައި ކައުންސިލަރުންނަށް އެިކއެކި މަޢުލޫމާތުތައް ދީ، ަކއު

ނޮޑްސ ރިސޯޓުަގއި އެ މަނިކުފާނު  ނައިބު ރައީސް  ވަޙީދުއްދީްނ، އެ މަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ރިސޯޓެްއގައި، ެއއީ ބަ

ކަންަތއްތައް  އަމިއްލަ ޚަރަދުަގއި ވަރަށް ގިނަ، އިޖުތިމާޢީ ކަމެއްގެ ޮގތުގައި ެދކެަވޑަިއގެން މި ާޤނޫނުގައި ހުރި

ކައުންސިލަރުންނަށް އޮޅުންފިުލވައިީދ، ކައުންސިލަރުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަްށ ގިނަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް އެ 

މަނިކުފާނު އޭރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް އެ ދަނީ ހިންގަވަމުން. އެހެންވީމާ، އެ މަނިކުފާނަކީ އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތަކަށް 

ކަތްކުރަްއވާ ބޭފުޅަކަށް ވާީތ، އަިމއްލަ އެްއވެސް ކަހަލަ އަިމއްލަ އެުދމެއް ނެތި، އިޖުތިމާޢީ ގޮތުްނ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައް 

މުޖްތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ކަންތައްތަކެއް ކުރަްއވާ ބޭފުޅަކަށް ވާތީ މިއަދުގެ ނައިބު ރައީްސ ވަޙީދުއްދީނަށް އަޅުަގނުޑ 

ނޑުެގ މި ޤާނޫނުަގއި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ ެއުކ ޝުކުރުދަންނަވާލަން ނުޑ އެދެނީ ައޅުގަ . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ  މީގެއިތުރުން ވެސް އަދި ުހރެދާނެ އިޞްލާޙުތަެކއް ގެންނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއ ހުރެދާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޖެހޭ މުޅި ޤާނޫނު  ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިހެން ހުރި ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކެއް ބަލާފައި އަޅުަގނޑުމެންގެ ކޮމިީޓން އެބަ

އެްއކޮށް ދިރާސާކުރަން. އެީއ މި ދަންނަވާހެން ކުރީގަިއ އޮތް ސަރުކާރު ކަންތައްތައް ކުރަމުންދިޔަ ގޮތުން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުަގއި މި ޤާނޫނު އެކުލަވައިަލމުން އައިއިުރގައި އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ރަނގަޅު 

ކަން ކުރުމަށް ދަތިވެގެންދިޔައީ އޭރުގެ ސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ކުރަމުން ދިޔަ އިޞްލާޙުތަކެްއ، ރަނގަޅު ގޮަތކަށް މި

ގޮތުން. އެހެންވީމަ، މި ޤާނޫނު އައުމަށްފަހުގައި ވެސް ޭއރުގެ ސަރުކާރުން އަޅުަގނޑުެމންގެ ދާއިރާތަކަށް ވަރަށް ބޮުޑ 

ނޑަެއޅިގެްނ ބަޔާންކޮށްފަ އިވާ އެަތއް ކަްނތައްތަކަކަށް ގޮންޖަހައި، ެއ ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކުރި. ޤާނޫނުގައި ހަމަ ކަ

ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރަމުން ގެންދިޔައީ. އެހެންވީާމ، މި އިޞްލާޙަށް އަދިވެސް އެއް ފަހަރު 

 ތާއީދުކޮށްލާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 
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 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކުވން:  ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު

ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަކުެގ ، 2989/89`. ޝުކުިރއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ާޤނޫނު ނަންބަރު 

އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ހަރުދަނާ އިޞްލާޙެްއ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން 

ތީ، އަޅުަގނޑު އެ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! ލޯކަލް ކައުންސިލުެގ ލަޠީފު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާ

ޤާނޫނަކީ ވަރަށް ައވަްސއަރުާވލައިގެން ހަދާފަިއވާ ޤާނޫނެްއކަން މިހާރު މި ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅޭ ގިނަ އިޞްލާޙުތަކުްނ 

ތަނަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކުގެ ތެެރއިން އެންމެ ގިނަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ ދޭހަޭވ. އާދެ! އަޅުަގނޑު ހިތުން މިހާ

އަދަދަކަށް އިޞްލާޙުަތއް ހުށަހެޅެމުންދާ އެއް ޤާނޫނަކަށް، މި ލޯކަލް ކައުންސިލުތަުކގެ ިއންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު ހިމެނޭނެ. 

ިއގެން މީގެ ެއއް މިހެން ދިމާވެގެން މި އުޅޭ އެއް ސަބަަބކީ މި ޤާނޫނު ހެދުމަށް ޓަކައި ތަންކޮެޅއް ައަވސްއަރުވާލަ 

މާއްދާ އަނެއް މާއްދާ އަށް ރަނގަޅަށް ނުވިސްނާ މި ޤާނޫނު ހެދިފައިވާކަން. އާދެ! މި ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މި 

އިޞްލާޙަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް، ޚާއްަޞކޮށް ލޯކަލް ކައުންސިުލގެ އެކި މަޤާމުތަކަށް މިހާރު އިންތިޚާބުވެފައިާވ 

ފުުޅންގެ ެގއްލިފަިއވާ އަާސސީ ަޙއްޤެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަަކއި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާެޙއް. ކައުންސިލަރުންނަށް އެ ބޭ

ަވނަ ނަންބަރު މި އޮންނަ ގޮުތން، ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދަށުން  2ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ  82އާދެ! މިހާރު ޤާނޫނުގެ 

ށް އިންތިޚާބުަގއި ކުރިމައްެޗއް ނުލެވޭނެ. އިންތިޚާބުކުރެވޭ މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ަވންޏާ އޭނައަކަ

އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން އޭނާެގ ވަރަށް ބޮޑު ޙައްޤެއް އެ ެގއްލިގެންދަނީ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އެ 

އަންނަ  މެންބަރުންނަކީ އިންތިޚާބުވެފަިއ ތިބޭ ބަޔަކަްށ ާވއިރު، ެއ ބޭފުޅުންނަށް އިންތިޚާބުތަކުަގިއ ވާދަކުެރވޭ. ދެން

އިންތިޚާބެްއގައި ވެސް ވާދަކުެރވޭ. ހަމަ ެއގޮތަށް ރައީސުޖުްމހޫރިއްޔާައކަށް ހުންނަވާ ބޭފުަޅކު ވެސް އެީއ އިންތިޚާބަކުން 

ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއި ހުންނަ ބޭފުޅަކަށް ާވއިުރގަިއ، ެއ ބޭފުަޅކަށް ވެްސ ހަމަ އަންނަ އިްނތިޚާބުގައި ވެސް ވާދަކުެރޭވ 

ނޑުމެން މި ލޯކަލް ަކއުންސިލުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާޫނނު ހެދިއިރުގަިއ، މި ހެދިފަިއ ގޮތަކަށް މި އޮންނަ ނީ. އެކަމަުކ އަުޅގަ

މި އޮންނަނީ އިންތިޚާބަކުން ޢައްޔަންކުެރވިފަިއވާ މަޤާމެްއގަިއ ހުންނަ މީހަކު އޭނަ އަށް ުކރިމަތިނުލެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް.  

ނޑަށް ހީވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އިން ބަޔަކު މީހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ، އެހެންވީމާ، ޙަސަން ލަޠީފުގެ މި އިޞްލާޙަކީ  އަޅުގަ

މި ޤާނޫނުއަސާސީ އިން ބަޔަކު މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤެއް އަނބުރާ ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ 

ން އިޞްލާޙުތައް ގިނަކަާމ އިޞްލާޙެއް. އާދެ! ކައުންިސލުތަކުގެ ޤާނޫނަށް މިހާރު ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަުކގެ ސަބަބު 

ނޑަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރެވެނީ، މި ޤާނޫނަށް މިހެން ވަކިވަކި އިޞްލާޙުތަްއ ގެނައުމަށްވުެރ، މުޅި ޤާނޫނު  އެުކގައި އަުޅގަ

އަލުން މުރާޖަޢާކުރަން އެބަ ޖެހެއޭ. ޤާނޫނު އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް، މުޅި ޤާނޫނަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަްނ 

އި މި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް ވަގުތުން ަވގުތަށް، މި ހިނދުން މި ހިނދަށް ވެސް ހަމަ ގެންނަން ފެންނަ މިހާރު ޖެހިފަ

ނުޑ ވަަރްށ  އިޞްލާޙެއް ަޙސަން ލަޠީފު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މި އޮތް ިއޞްލާހަކީ. އެހެންވީމާ، މި ިއޞްލާޙަށް އަުޅގަ
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ހާރަކަށްއައިސް ވަރަށް އަވަްސައވަހަށް ހުސްވަމުންދާ ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އާދެ! ކައުންސިލުތަުކގެ މަޤާމަކީ މި

މަޤާމުތަކެއް. ބަެއއް ފަހަރަށް ކައުންސިލަރުްނގެ ކޮންެމެވސް ކަހަލަ ކުރިމަތިނުލެވޭ ަކހަލަ މައްސަލަ ެއއް އޮވެމެ، 

ގެން ބަެއްއ ހޮވިގެން، އަނެްއކާ އެ މަްއސަލަ ފަހުން ބަލާއިރުގައި ޭއނާ އަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ކަހަލަ މަޤާމަކަށް ވެ

ބޭފުޅުން އެބަ ވަކިކުރަންޖެހޭ. އަނެއްބައި ބޭފުޅުން އަމިއްލަ އަށް އިސްތިޢުފާދީގެން އެބަ މަޤާމުން ވަކިވޭ. މިއިން ކޮންމެ 

ފަހަރަކު ވެސް އެބަ އިންތިާޚބެއް ބާްއވަންޖެހޭ. ކޮންމެ މަޤާމެއް ހުސްވާއިރަށް އިންތިޚާބެއް ބާްއވަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، 

އްޗަށް ލޯކަލް ަކއުންސިލުގެ ަކއުންސިލަރުން އިންތިޚާބުގެ ފަސްހަ އިންތިޚާުބ ނުވަތަ ދިހަބާރަ އިންތިޚާބު އަހަރެްއގެ މަ

ބާއްވަން އެބަ ޖެހޭ. މިކަމުެގ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ ބަޖެަޓށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް އެބަ ކުރިމަތިވޭ. ކޮންމެ 

ނޑު ހިތަްށއަރަނީ، އިންތިޚާބަކަށް އެަތކެއް ަފިއސާ އެބަ ބޭކާރު ގޮ ުތގައި ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކައުންސިލުންގެ އަދަދު މި މަޤާމު ހުސްވުމަށްފަހުގައި ދެން ައލުން އަންނަ އިންތިޚާބެއްަގއި ނޫނިއްޔާ އެ މަޤާމު ނުހޮވާ 

ނޑަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނެއޭ. އެެހން މި ދަންނަވަންޖެހެނީ، އަ ވަސްައވަހަށް އިންތިޚާބުަތއް ގޮތަކަށް ބާްއވަން އަުޅގަ

ބޭއްވުުމގެ ސަބަބުން މާލީ ބޮޑެތި ދަތިތައް ކުރިމަތިވަމުން ދާތީވެ، ަކއުންސިލުގެ މެންބަރުަކން ހުސްވެއްޖެ ކަމުަގއި ވަީނ 

ވިްއޔާ ދެން އެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގައި މީހަކު ނުހޮވާ ގޮތަށް. އަންނަ އިންތިޚާބަކުން އަނެއްކާެވސް އަދަދު ހަމަކުރާ 

ނޑަށް ފެންނަނީ. މިހެން ހަދައިފިކަމުގައި ވަނީ ވިްއޔާ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ވަރަށް ބޮޑު ބައެްއ ގޮ ތަކަށް ބާްއވާށޭ އަުޅގަ

ަކއުންސިލަރުން އެަބ  :މީހުން އުޅޭ ރަުށގައި ެވސް  899ސަލާމަތްކުރެވޭނެ. އާދެ! މިހާރުވެސް ބަެއއް ރަށްރަށުަގއި 

ން ކަންތަެކއްތޯ ކުެރވޭނީ. ސަތޭކަ ވަރަކަށް މީހުން މި އުޅެނީ. އެކަަމކު ހަމަ އެ ކައުންސިލަރުންަނށް ކޮންކޮ :ތިބޭ. އެ 

މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގެ ވެްސ ހަމަ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ  999:މީހުން،  2999މީހުން،  999:މީހުންނަކީ ވެސް ހަމަ 

ކާ އިންތިާޚބުބާއްަވއި އިންތިޚާބު ކުރަން ބޭބޭފުޅުން. އެފަދަ ރަށަކުން ވެސް ހަމަ ަކއުންސިލަރަކު ުހސްވާއިރަްށ އަެނއް

އެބަ ޖެހޭ. އާދެ! ކައުންސިަލރުންގެ މައްސަލަަތއް ދިމާެވެގން މި އުޅެނީ، ކައުންސިލުަތއް ހޮިވގެން ަކއުންސިލުތަކުްނ 

ޕީެގ މަސައްކަތްކުރަމުން އަީއކީ ަރއްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެްއގަިއ ޚިދުމަތްދޭ ގޮތަކަްށ ޫނން. ޚާއްޞަކޮްށ އެމް.ޑީ.

ކައުންސިލަރުން، އެ މީހުން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ސީދާ އެ މީހުންގެ ކުލަޔަށް ތަބާވެގެން އެ މީހުންގެ ކުލަިއގެ 

މީހުން ނޫނިއްޔާ އެްއވެސް ކަހަލަ ޚިދުމަތެއް ދޭ ގޮތަކަށް ޫނން. އެ މީހުން ކުަލިއގެ މީހުނަށް ނޫނިއްޔާ ޚިދުމަތެްއ ނުޭދ 

އުންސިލަރުން މަަސއްކަްތކުރަމުން އައީ. ެއ މީހުންގެ ޕާޓީގެ ޮބޑެތި ބޭފުޅުްނ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެ މީހުންެގ ކަ

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ވިސްަނއިދީފައި ތިބީ ކަންނޭނެގ، ޢަލީ ވަޙީދުމެން ކަހަލަ ބޭފުޅުން ވިސްނައިދީަފއި ހުރީ 

ޅު ޚިދުމަތެއް ދީގެންނުވާނޭ. ކަންނޭނގެ ތިމަންނާމެންގެ ޕާޓީ އަށް ތަބާވާ ބަޔަކަށް ނޫިނއްޔާ ެއްއގޮތަކަްށވެސް ރަނގަ 

އެހެންވުމުެގ ސަބަބުން  ކައުންސިލުތަުކގެ އަުގ، ަބެއއް ަކއުންސިލުތަުކގެ އަުގެވއްޓިގެްނ މި އުޅެނީ. މި 

ކައުންސިލުތަުކގެ ައގު އެުރުވމަށް ޓަކައި އެބަ ޖެހޭ އެ ބޭފުޅުން ވެސް ރައްޔިތުންނަްށ ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގއި، ވަކި 

ނެތި ޚިުދމަތްދޭން. އެހެންނޫންކަމުގައި ވަނީ ިވއްާޔ ަކއުންސިލުތައް ެގނެސްގެން ައޅުަގނޑުމެން މި ކުލައަކަށް ބެލުެމއް 
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ހާސިލުކުރަން އުޭޅ ރަނގަުޅ ނަތީޖާތަކެއް ހާސިެލއް ުނކުރެވޭނެ. މިހާރު ަބއެްއ ަކުއންސިލުތަކުން ހިތްވަރުދޭ އެ 

އެ މީހުން ދިޔައިމަ އެ މީހުންގެ ފަހަތުން ލަވަޖަހައި، ެއ ، މީހުންނާ އިދިކޮޅު ބަޔަކު އެ ރަށަށް އަރައިފިކަމުަގއި ވާނަމަ

މީހުންނާ ދިމާލަށް އޮއްގާ ުއަކއި މިކަހަލަ ކަންތައްަތއް ކުަރން. މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ިހތްވަރުދިނުމުގެ ސަބަބުން މުޅި 

ހުންނަ ގޮތުން ސްކޫލުތަުކެގ  ޤައުމު މި އޮތީ ހަލާކުވެފަ. މިސާލަކަށް ބައެއް ފަހަރުފަހަރު ސްކޫލުތަުކގެ ކަންތައްަތއް 

ބެލެނިވެރިން އެބަ ސްކޫލުތަްއ ބަންދުކުރޭ. މިީއ އެމް.ޑީ.ީޕ މީހުންގެ ހިތްވަރުދީގެން ކުރާ ކަންތައް މިީއ. އެ މީހުންެގ 

؟ ހިތްވަރުން ހިތްވަރުލިބިގެން މި ބާވަތުގެ ކަންަތއްތައް ކުރަުމން މި ގެންދަނީ. އެހެންވުމުެގ ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ ކޮބައިތޯ

މިހާރު ދަރިވަރުން އެކަން ދަސްކޮށްފި. އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ދާދި ފަހަކުން ވެސް އިުވނު ކޮންމެވެސް ސްކޫލެްއގެ 

ނޑިތަކާއި ޭމޒުތައް ހަލާކުކޮްށ،  ދަރިވަރުންތަކެއް އެ ސްކޫުލެގ އިމާރާތުގައި ހުރި ބަެއއް ސާމާނުތައް ހަލާކުކޮށް، ގޮ

މީހުންގެ ދަރިން ޙަޤީޤަތުގައި މި ހަލާކުކުރަނީ. އެ މީހުން ކަންތައް ކުރާ  ކަންތައް ކުރި ވާހަަކ. މިއީ ބެލެނިވެރިން އެ

ގޮތުގެ ނަމޫނާ އެ ކުދިން ދަސްކުރަނީ. ދަސްކޮށްގެން މިހާރު އެކަންކަން ކުރަމުން ގެންދަނީ. މަޖިލީހުން ވެސް މި 

ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުިދ ދައްކަމުންދަނީ ހަމަ އެކަހަލަ ތަމްސީލުތައް. ބަެއއް ބޭފުޅުންގެ ޢަމަލުތައް ހުންނަ 

ނޑުމެން މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ ބައެއް ުޒވާން، މާ ޅަނދޮޅު  ޅަދަރިން، އަންނަން އޮތް ޖީލު މުޅިން ހަލާކުވެއްޖެ. އަުޅގަ

މެންބަރުން، އެ ބޭފުޅުން މި މަޖިލީހަކީ ޑްރާމާކުޅޭ ތަނަކަށް ހަދައިގެން މުޅި ޤައުމު ހަލާކުކޮށްލައިފި. އަޅުަގނޑުމެްނެގ 

ނުޑއަރުވާަލއިފި. އެ ކުިދންނަށް އެ ދަސްކޮށްދެނީ ަވރަށް ނުބައި އާދަތަެކއް. ިމ މު ނޑުފު ސްތަޤުބަލުގެ ދަރިން ފު

އާދަތައް ހިފަިއގެން އެ މީހުން އަންނަ އޮތް ޖީލުގައި މަަސއްކަތްކުރަްނވެއްޖެ ކަުމގައި ަވނީ ވިއްޔާ މި ހަމަހިމޭންކޮށް 

ނޑުމެ ނޑު އިށީންނަމުން ކުރިން ޤައުމުަގއި ކިހިނެއްޯތ އަުޅގަ ންނަށް ހަމަހިމޭންކަމުގައި ތިެބވޭނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ނުޑ  ދަންނަވައިލާނީ، ލޯކަލް ަކއުްނސިލުގެ އިންތިޚާުބގެ ޤާނޫނަށް ޙަސަން ލަޠީފު މި ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ނޑު ެވސް އެދޭ ކަެމއް. ވަރަށް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެކޭ. މި އިޞްލާޙު ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ފާސްކޮށްދިނުމަ ކީ ައޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ލޯކަލް ކަުއންސިލުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫަނށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ  `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް.

އި މި ވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ުފރިހަމަ އަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހުށަހަޅުއްވާފަ

ދަންނަވަން. އާދެ! ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާުބގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެންނައިުރ ލޯކަލް ކައުންސިލުަތކުެގ 

ވަުރ އިޞްލާޙުަތކެއް މި އިންތިޚާބާއި ލޯކަްލ ަކއުންިސލުތަކާ، މި ކަްނކަމާ ުގޅޭ ަބއިވަރު އިޞްލާޙުަތއް، ވަރަްށ ބައި

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ. އާދެ! މިދެންނެވި އެަތއް  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި، މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީަގއި ހިފެހެއްޓިފައި ހުިރކަން އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަުކރަން، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި  ބައިވަރު އިޞްލާޙެްއގެ ތެރެިއން ވެސް އަުޅގަ
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ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ އިޞްލާޙަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ފާސްކޮށް، މި ތަްޞދީޤުކުރެވި، މި ޤާނޫުނގަިއ  ފަހަރު މި

ނޑު ދެކެން. އާދެ! ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން  ހިމެނެންޖެހޭނެ ބައެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

އެ ޒާތުގެ ަބިއވަރު މަސަްއކަތްތަުކގައި ޒަމާނުއްސުެރ އުުޅްއވާ ލަޠީފަކީ ރަށް ހިންގުމުަގއި، ައތޮޅު ހިންގުމުަގއި އިދާީރ، 

ނޑުމެންނަށް މި ެއނގެނީ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ނޫނީ ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކާ ބެހޭ  އެކަމުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅެްއކަން އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  ޤާނޫނުތަކަށް އެ މަނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވަމުން ގެންަދވާ ިއޞްލާޙުތަކުގެ ސަބަބުން. އާެދ! އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަކއުންސިލުތައް، އަތޮުޅ ަކއުްނސިލުތައް، ރަށްރަުށގެ ރަށު ަކއުންސިލުތައް، ހަމަ އެހެންމެ  ބޭނުންވޭ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު  ސިޓީ ކައުންސިލުތައް ހިނަގމުންދާ ގޮތް އެއީ އެންމެ އެކަށީގެްނވާ ރަނގަޅު ގޮތްތޯ؟ އާދެ! އަުޅގަ

ަކއުންސިލަރުން ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެކަމާ  :މީހުން ހިމެނޭ ރަށެއްަގިއ ވެސް  99:މި ގެންދަނީ ފާހަގަކުރަމުން 

ނޑުމެން ކޮށްފަިއާވ  ނުޑމެން ކަންބޮޑުވާއިުރ، އެ ކަަމކީ އަުޅގަ ކަންބޮޑުެވގެން. ެއއީ ކޮންބަަޔކު ކުރި ކަމެއްތޯ؟ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޤަބޫލުކުރަން.  ހަމަ އެހެންމެ އަތޮޅު ކައުންސިުލ އުފެދިގެން ައއިއިރު އަތޮުޅ ކަމެއް. ެއކަން އަުޅގަ

ނޑަށް މުޅި ޤާނޫނު އެއްކޮށް،  ކައުންސިލަށް ލިބިފައި ހުރި ބާރުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ވެސް ަބލައިލަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ތް ތަން. ރަށްރަށުގެ ރަށު އެީކއެަކއްޗަކަށް ިކޔައި ނިންމައިލާއިރު ފެންނަނީ އަތޮޅު ކަުއންސިލަށް މާ ބޮޑު ބާރުތަކެއް ނެ

ކައުންސިލުތަކަްށކަން ބާރު ޮއތީ. އެހެންވީމާ، އެބަ ޖެހޭ ައތޮޅު ކައުންސިލުތަކާ ދޭތެޭރަގއި ވެސް ގޮތްތަެކއް ހޯދަން 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި އަތޮޅު ކައުންސިުލގަިއ  ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބު ބޯމަތިވަމުން އަންނައިރު. އަުޅގަ

މެންބަރުން ތިބުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ ރަށަުކން މެންބަރަކު ހުންނަ އުސޫލެއް ހަމަޖެހިގެން ދިއުން އެީއ  ދާއިރާއަކުން ދެ

ނަޑށް ފާހަގަކުރެވޭ. ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި އަތޮޅު  މުޅި އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރެިވގެްނދާނެ ގޮތެއް ކަމަށް އަުޅގަ

އްގެ ކަުއންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ެއ ކައުންސިުލގައި އިންނަވަްނާވނީ ކޮންމެ ރަށެ

ކައުންސިލަކުން ނިންަމވާ މެންބަރަކު އިންަނވަންޖެހޭނެ އަތޮުޅ ކައުންސިުލގަ. ެއގޮތުން އަޮތޅު ަކއުންސިލުގެ އެންމެހަިއ 

ގެ ޒިންމާއުފުއްލަވަން ތިއްަބވަްނ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫިލއްޔަތުތަްއ އަދި އިދާރީ ގޮތުން ހިންގާހިންގުމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް

ނަޑއަުޅްއވަިއ، ިއންތިޚާބުކުރައްވާ މެންބަރުްނެގ  ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނީ އެ އަޮތޅު ކައުންސިލަށް ކޮންމެ ރަށަކުން ކަ

ތެރެއިން އިންތިޚާބުވާ ަރީއސަކާއި ަނއިބު ރައީސް އެަކނި. އެ ނޫން ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުަރްއވަންވާނެ ކަމަށް 

ދެކެނީ އެ ރަށްަރށުގެ ރަށު އޮފީސްތަކުަގ. އެ އުސޫލުން މަސައްކަތްކުަރްއވާިއރު ކޮންމެ މަހެއްގެ ތެރޭގަިއ  އަޅުަގނޑު

އަތޮޅު ަކއުންސިލު ބައްދަުލވުމެއް ބޭްއވި، ނޫނީ އެނޫން ގޮަތކުން ވެސް މުހިއްމު ކަެމއް ިދމާވެއްޖެ ނަމަ ބައްދަލުވުްނ 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ އަތޮޅު ކޮމިޓީތަުކެގ  ބޭއްވޭނެ ުއސޫލުތަކެއް ޒަާމނުއްސުރެ އެބަ އޮތް ނަޑއެޅިފަ. އަުޅގަ ކަ

ދުވަސްވަުރ، އަތޮޅު ކޮމިޓީަތްއ ކޮންމެ މަހަކު އެއް ފަހަރު މަހުގެ ހިސާބު ހިފައިގެން އަތޮޅު އޮފީހަށް އަންނަ އުސޫލު. 

އި ގޮތަށް ގެންދާ ވާހަަކ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީކީ ޮކންމެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ގޮސް ޒަމާނުއްސުރެ ކަން ކުރަމުން އަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ކޮންމެ ރަށެއް ތަމްސީލުކުރެވޭނޭ ގޮތްތަކެްއ  އެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ައތޮޅު ކައުންސިލުަގއި އަުޅގަ
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އެބަ ޖެހެއޭ ހަމަޖެހެން. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކަށް އޮްތވަރުގެ ާބރުތަކެއް ނެތުމާ އެކު، މުޅި 

ނޑު ފާަހގަކުރަނީ އަޮތުޅ ޖުމްލަ  ނޑު ބޮޑީ އެްއގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަ ގޮތެއްަގއި މުޅި އަތޮުޅެގ މަޞްލަޙަތު ހިފަހައްޓާ މައިގަ

ކައުންސިލު. އެހެްނވީމާ، މި ދެންނެވި އުސޫލުން އިސްލާޙުުކރުމުގައި އެބަ ޖެހޭ ލޯކަލް ަގވަމަންޓު އޮތޯރިޓީގެ ަދއުރެްއ 

ތަފާތު އިޞްލާޙުތަްއ އެކި ފަހަރު މަތިން ހުށަހެިޅގެންދާއިރު، ލޯކަލް ގަވަމަންޓު މީގެތެރެ އަށް އަންނަން. މި ޤާނޫނަށް 

އޮތޯރިޓީ އަްށ ރަނގަޅަްށ މިހާރު ސާފުެވވަަޑއިގަންަނވާނެ ަރށްރަށުގެ ރަށު ަކއުންސިލުތަްއ ހިންގުމާ، އަތޮޅުަތކުެގ އަޮތޅު 

ތައް ހިންގުުމގަިއ މިހާތަނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކައުންސިލުތައް ހިންގުާމ، ހަމަ އެހެންމެ ސިޓީތަކުގެ ސިީޓ ކައުންސިލު

ނޑު މިއަދު ވެސް ޮގވަިއލާނީ މި ދެންނެވި އުސޫލުން، އެ މިދެންނެވި ހުރަސްތަކުގެ  ގޮންޖެހުންތައް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނޑު ގޮެތއްަގއި މި ޤާނޫނަށް  އަލީަގއި، ނޫނީ މިހާތަނަށް ކުރިމަތިވެފަިއވާ ހުރަސްތަކަްށ ރިޢާޔަތްކުރަްއވަިއ، މަިއގަ

އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުްއވުމަށް ލޯކަލް ަގވަމަންޓު އޮތޯރިޓީ އިްނ މަސައްކަތްޕުޅުކުަރްއވަން އެަބ ޖެހޭ ކަމަށް. ހަމަ އެހެންމެ 

މިއަދު މި ހުށަހެޅި، މަްޝަވރާކުރެވެމުންދާ ިއޞްލާޙު ވީާހވެސް އަވަަހކަށް ފާސްކޮްށ، ޤާނޫނަކަށް ެވގެން ދިއުމަީކ 

ނުޑ ދެކެން. ހަމަ އެއާއެއްކޮށް ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާ ބަށް ޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ގޮވާލަން ލޯކަލް ގަވަމަންޓު އޮތޯރިޓީ އަށް މުޅި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް. ވަރަށް ޮބޑަްށ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ކަދެްއެކވުން:ވާހަهللا އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

`. ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޯލކަލް ަކއުންސިލުތަކުެގ ޤާޫނނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅި، 

ނޑު ހަމަ ފަހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ކުުރ  ނޑިވަުޅގައި އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުެރވެމުންދާ ދަ

ޢަމަލުކުރަން ފެށުނު ފަހުން އެންމެ ގިނަ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި، އެންމެ ގިނަ ، މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި ޤާނޫނެްއ ފާސްވެ

ބަދަލުގެނެވުނު ޤާނޫނަކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ދެންނެވުނު ޤާނޫނު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިރާއްެޖ 

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ކަންތައްަތްއ ، އަށް ލޯކަލް ކައުންސިލުަތކާިއ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލަކީ އާ ނިޒާމެއް ކަމަށް ވީމާ

ހިންގުމަށް ޓަކައި މުޅިން އަލަށް ފަށައިގަނެިވގެން އުޅޭއިުރަގއި ދިމާވާނެ ދަތި، އުނދަގޫ ކަންތައްތައް އެނިގގެން ިމ 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ޯލކަލް ަކއުންސިލުތަ ުކގެ ދަނީ އެކަން ތަޖުރިބާކުރަން ފެށީމާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްަވއި، ކައުންސިލުތަކަށް އިންތިޚާބުެވަވޑަިއގެންފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުްނނަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަމާ 

އެކު މިއަދު ވެސް އެ މަަސއްކަތްތައް ކުަރްއވަިއ، ރަށުެގ ތަރައްޤީ އަށް ޓަކައި ވެްސ ގިނަގުނަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް 

ކަތްތަކެއް ކުަރއްވަމުން ގެންަދވާ ބޭފުޅުން. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ޤާނޫނު ހަމަޖެހިފައި ހިންގަވަިއ، ގިަނގުނަ މަސައް

އޮތް ގޮތުން އެ ބޭފުޅުން އެ ކުރަްއވަމުން ގެންދާ މަސަްއަކތުގެ ައގު ވަޒަްނކޮށް، ެދވަނަ ފަހަރަށް ފުރުޞަތެއް ދޭން 

ނޑަށް ޔަޤީން ރައްޔިތުން ނިންމިކަމުގައި ީވނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުންނަކަށް ކުރިމަ ތިލުމުގެ ޖާގަ އެއް ނެތް. އަޅުގަ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަުކގެ މިއަދު ވެސް ޚިދުމަތްކުރަމުންދާ ކައުންސިލަރުންގެ ތެރޭަގއި ެއތައް ބައިވަރު ބޭފުޅުންނެްއ 

ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސް ޮހވޭނެ ފެންވަރަށް މަަސއްަކތްކުރަްއވަމުން ގެންދަާވ ައދި ރައްޔިތުންެގ ލޯތްބާިއ 

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ތާ އީދުލިބިވަަޑިއގެން އެބަ ިތްއބެވި. ެއ ބޭފުޅުންނަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނު އޮތުމަީކ އެީއ އަުޅގަ

ގޮތުަގއި ޤާނޫނުއަާސސީގެ ޫރހާ، އަދި ހަމަހަމަކަމަށް ބަލާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމިފައިވާ އެންމެ ރަނަގޅު 

ކެން. ލޯކަލް ަކއުންސިުލގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު ފާްސކުރުމަށް މަސައްކަްތކުރަމުން ނިންމުމެއް ކަމަކަށް ައޅުަގނުޑ ނުދެ

ދިޔައިރުަގއި ެވސް، އަދި ލާަމރުކަޒީ އުސޫލުން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް މިތާ ބަހުސްކުރެވެމުން ދިޔައިރު 

ނޑުމެ ނޑުމެން ފާހަގަކޮށް، އަުޅގަ ްނގެ ކަންބޮުޑވުްނ އޮެވގެން އޭުރަގއި ދެެކވުނު ވެސް މި ދެންނެވި ވާހަކަތަަކކީ އަުޅގަ

ވާހަކަތައް. އެހެންނަމަވެސް ިމއަދު މި ކަންތައްަތއް ބަދަުލވުމުގެ މަރުޙަލާ އަށް ައއިްސ، އަދި މި ޤާނޫނު ަބއެްއ 

. އިޞްލާޙު، ރަނގަޅު އިޞްލާުޙ ގެންނަން މަސައްކަތްކުެރވޭީތ އަޅުަގނޑު ެއކަމާ އުފާކުރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލަން

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  82ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ޤާޫނނުގެ  އުނިކޮށްލުމުން އަުޅގަ

މިހާރު ތިއްބެވި ކައުންސިލަރުންނަށް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަކަށް ހުރަހެއް އޮތް ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ެއ 

ނޑުމެން ހަމަ އަވަސް މަަގކުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި ވެސް އަުޅަގނޑު ދެކެން. ހުރަސް ނައްތާލުމަކީ އެއީ އަުޅގަ

ހަމަ އެއާެއއްކޮށް މި އިޞްލާުޙ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރަކީ މިފަދަ ދާއިރާތަކުަގއި މަސަްއކަތްކުރަްއަވއި، 

ށްވެފަިއ، އެ ބޭފުޅާ ައކީ ރަށްރަށް ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ އަދި އެކަުމގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑަިއގެންހުންނެވި ބޭފުަޅކަ

ވެސް ހުރި ބޭފުޅަކަށް ވާތީވެ މިފަދަ ކަންތައްތައް ވަރަށް ަރނގަޅަށް ދެނެވަަޑިއގަންނަވާެނ ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ވެސް 

ނޑުމެން ޤާނޫނެއް ހަދާއިރުގައި ެވސް އެބަ ވިސްނާލަން ޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ޚިދުމަތްދެވޭނީ ކޮން އުސޫލަކުން، ކޮންގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުތައް 

ނޑުމެންނަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮްށގެްނ އެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން  ބައްޓަންކުރެިވގެންތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މަަސއްކަުތގެ އަާމޒަކަްށ ބަސްބުނުމަށް ޓަ ކައި މި ަމޖިލީހުގައި ތިބޭ މީހުން ކަަމށް ވީހިނދު، އަުޅގަ

ވާންޖެހޭނީ މި ދެންނެވި މަސައްކަތްކޮްށ، މި ދެންނެވި ގޮތްތައް ަރއްޔިތުންނަށް ފަހިވާނެ ގޮަތކަށް ައޅުަގނޑުމެްނ 

ށް އިޞްލާޙުގެންނަުމން ގެންދިއުން. ައޅުަގނުޑ ވިސްނުން ބަހައްަޓއިގެން ާޤނޫނުތައް ހަދަމުން، އަދި ޤާނޫނުތަކަ

ފާހަގަކޮށްލަން، ައޅުަގނޑުމެްނ އޭރުަގއި ވެސް ެދއްކި ވާހަަކ އެްއ، ލޯކަލް ކައުންސިލުތަުކގެ، ނޫނީ ލާމަރުަކޒީ ޤާނޫނު 

ޚާބުވާ އޮތް ގޮތުން ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ މި އިންތިޚާބުތައް ބޭއްިވ، މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވޭ ހިސާބުން ނޫނީ އިންތި

ހިސާބުން ފެށިގެން ވަރަށް ިގނަ ތަފާތު ދަތިއުނދަގޫ މަްއސަލަތައް ކުރިމަިތވެގެންދާނެ ކަމަށް. އޭރު ވެރިކަުމގަިއ އޮީތ 

އެމް.ޑީ.ޕީ. އެމް.ޑީ.ީޕގެ އެ ިނންމުން، ނޫނީ އެމް.ޑީ.ޕީ އިން އޭރު ގެންގުޅުނު ިވސްނުން އެއީ މި މަޖިލީހުގައި އިދިކޮޅު 

އިގަެނުވނު ވިސްނުމަކަށް ނުވި. ނަީތޖާއަކަށް ެވގެންދިަޔއީ ލޯކަްލ ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބުގެ ފަރާތްތަކަށް އޭރު ބަލަ

ޤާނޫނާ އަދި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫަނށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަެކއް ގެނެސް، އޭުރގެ ސަރުކާުރަގިއ ތިއްބެިވ ފަރާތްތަކަށް ދަތި 
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ރުން. ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދިަޔއީ ަވރަށް ބޮޑު މާލީ ބުރަ ެއްއ އުނދަޫގވާނެ ގޮަތކަށް ކަންތަްއތައް ކުރަން މަސަްއކަތްކު

އޭރުަގއި އޮތް ސަރުކާުރގެ ބޮުލގައި އަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ޤާނޫުނ ފާސްވެގެން ިދއުން. އަދި ޭއރު މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ 

ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ނިޒާމު މުޅިން އެހެން ގޮތަަކށް ބަދަލުވެގެންދާ ގޮތަކަށް ާޤނޫނު ފާސްވެގެން ިދއުން. ިމއަދު

ދެއްކެނީ އެ ވާހަކަ. ައޅުަގނުޑ އުފާކުރަން މި އިޞްލާޙަށް ިގނަ ބޭފުޅުންނަށް ތާއީދުކުރެވުނީތީ. އަޅުަގނޑު އުފާކުރަން، 

ނުޑގެ ތެރެއިން މަސައްަކތްކުރެވެމުންދާތީ. އަޅުަގނުޑ  ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނަން ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ހިރާއްޭޖގަިއ ކައުންސިލަރުންނަށް ގެއްލިފައިވާ ޙައްޤު ނޫނީ އިންތިޚާބީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެިވ އުފާކުރަން، ދިވެ

ބޭފުޅުންނަށް ގެއްލިފަިއވާ ޙަްއޤު އަނބުރާ ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވަމުންދާތީ. ައޅުަގނޑު އެދެނީ މި ިއޞްލާޙު ީވ 

ންނާ އަދި އިންތިޚާބީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ެއ އެންމެ އަވަހަކަށް ފާސްކޮްށ، މި ދެންނެވި ކައުންސިލަރު

މަޤާމުތަކުގައި ިތއްބަަވއިގެން ދެން އަންނަ އިންތިޚާބުަގއި ެވސް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަށް މި ާޤނޫނު ބަދަލުވެ، އެ ބޭފުޅުްނެގ 

ަޑށް ޝުކުރިްއޔާ. ޢިްއޒަތްތެިރ ޙައްޤު ެއ ބޭފުޅުންނަށް ހިމާޔަތްކުރެިވ، ަރއްކާތެިރވެގެންާދ ތަން ފެނުން. ވަރަށް ބޮ

 ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ޖެހެނީ މި ބިލުގެ ބަހުސް އެދިަވޑަިއގެންނެވި ހުރިާހ  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަ

ތެރޭގައި ތިއްބެވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއެރުވިފަިއވުމާ ެއއްޮކށް، މި ވަގުތު ހޯލް

ނަޑށް ޖެހެނީ މި ބިލުގެ، މިހާރު އަޅުަގނޑު ވާހަކަދައްކަމުްނ  މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއެރުިވފައި ވުމާ އެއްކޮށް އަުޅގަ

ހެންކަމުން، ދާއިރުަގއި ދެވަނަ ފުރުޞަތަަކށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާފަިއވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެެދވަަޑއިގަންަނވައިފި. އެ

 އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތޮްއޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ކުރިއަށް ގެންެދވުމަށް.

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

ނޑަށް ެދއްވީތީ. ދެ ވަނަ ުފރުޞަތަކީ ވަރަށް މުހިއްމު  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދެ ވަނަ ފުރުޞަތެއް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ސަރުކާެރްއގައި ކުށްކުެރވިފައި ޖަލުަގއި ިތބި ޒުވާނުން ހުނަރާ ެއއްކޮށް  އެްއޗެއް. ދެ ވަނަ ފުރުޞަތަީކ އަުޅގަ

ނެރޭނެ ފުރުޞަތު. އެއީ ދެ ވަނަ ފުރުޞަތަކީ. އެހެންވީމާ، ދެ ވަނަ ފުރުޞަތަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ފުރުޞަތެއް. މި 

ނޑު ަދއްކާލަްނ އޮތީ ވަރަށް މުހިއްމު ވާހަަކ އެއް. ވަރަށް ޤައުމީ ވާހަކަ ފުރުޞަ ތުގައި މި ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު މި ހުށަހެޅިގެން މިދިޔަ އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުްނ، އެމް.ޑީ.ީޕ  އެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަ

ރުންނަށް ވެސް ަވރަށް ގިނަ ވާހަަކ ދެއްިކއްޖެ. މި އިޞްލާޙު ގެންނަންޖެހޭ އަށް ވެްސ އަދި އެހެން ޕާޓީތަކުގެ މެންބަ

ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. ކުރިން ހެދިފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކެއް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. މި ކަމުން ޙަޤީޤަތުގައި 
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މިހާރު އެްނމެންނަށް އެބަ އެނގެންޖެހޭ. ނަގަންޖެހޭ މާނަ އަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އައިސް އެންމެންނަށް ހުއްޓެވޭ ހިސާބު 

ނޑިަވޅަކީ ދިވެހި ޤައުމަށް ޓަކައި، ިދވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުްނ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ދަ

އިށީނދެ، މަޝްވަރާކޮށް ކުިރއަށްދާނެ ގޮތްތައް ނިންމަންވީ ވަގުތު. ޙަޤީޤަތުގައި މައްަސލަޖެހިގެން މި އުޅެނީ ލޯކަލް 

ނޑުމެންނަށް އަިއސް މި ކަ އުންސިުލގެ ޤާނޫނަކު، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަކު ނޫން. މައްސަލަޖެހިގެން މި އުޅެނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ަޤއުމު ހަމަޖެހޭ ޤައުމެއްގެ ގޮުތގަިއ، އެްނމެންނަށް ފަސޭހަ ޤައުމެއްގެ  ހުއްޓެވި ހުރި ހިސާބުގަ. ައޅުގަ

ޏާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުިރއަށް އޮތް ިރޔާސީ އިންތިޚާބަށް ހުރިާހ ގޮތުަގއި، ތަަރއްޤީ ޤައުެމއްެގ ގޮތުަގއި ގެންދަން

ނޑުމެންގެ  ފަރާތްތަކުން ގުޅިގެން، މަްޝވަރާކޮްށގެން ރީތި އުސޫލުން ދާން އެބަ ޖެހޭ. މިއަދަކީ ައނެއްކާެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް ނުލި ބޭނެ، ޢިއްޒަތްތެރި ބާޣީންނާއި ޤާޟީންގެ ބަހުަސކަށް ހަދަންވެއްޖެ ނަމަ ިދެވހި ޤައުމެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވާހަކަދައްަކިއގެން  ރައީސް. މާީޒގައި ވީ ކަންަތއްތައް ވެ ހިނގައްޖެ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން އޮތީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންުނވާެނ ފަދަ ގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކުރިމަގު ނިންމުން. އެކަމަށް 

ނ ވަަނ ދުވަހު އޮންނަ ޕީ.ޕީ.އެްމެގ ޕްރައިމަރީގައި ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  9:ޑު ެދކޭ ގޮުތގައި މި މަހުގެ ޓަކައި އަުޅގަ

ޔާމީން ކާމިޔާބުހޯދުން ވަރަށް މުހިއްމު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ އަޅުަގނޑު هللا ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު ޢަބްދު

ސް އެ ބޭފުާޅގެ ސިާޔސަތުތަކަށް ފާޑުކިޔާ މީހެްއ. ވަރަށް ސީރިއަްސކޮށް ދައްާކ ވާހަކަ ެއއް. ައޅުަގނޑަީކ ވެ

ނޑު ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ...  އެހެންނަމަވެސް ލޯކަލް ަކއުންސިލުގެ ބިލެްއގައި އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މިޮއތް މައުޟޫޢަށް ސަމާލުކަންދެއްަވއި ވާހަަކކޮޅު ކު ރިއަްށ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަޅުގަ

 ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަން. 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

ނޑު ނުލާހިކު ރަނަގޅު ވާހަކަ ދައްކަނިކޮށް ވެްސ ހަމަ ތި ހުއްޓުވަނީޭއ. ައޅުަގނުޑ މި  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ނާ، މި ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކަކަށް ހެޔޮ ބަދަލުތައް ދައްކަނީ ލޯކަލް ކައުންސިުލތަކުގެ ޤާނޫނާއި ލާމަރުކަީޒ ޤާނޫ

ނޑު ަދއްކަން އުޅޭ ވާހަކަ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ގެނެވޭނެ ގޮުތގެ ވާަހކަ. އަުޅގަ

ނޑުގެ ސިާޔސަތު ކިތަންމެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރާ ޚިލާފުވި ކަމުގައި ވިޔަ  ސް އެ ބޭފުޅާ އަކީ އަުޅގަ

އެބަ ޖެހޭ އެ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރަްއވަން. އެ ބޭފުޅާ އަށް ކާމިޔާބު ހޯދަން ޕީ.ޕީ.އެމުން އެބަ ޖެހޭ. އެއީ ކީއްެވގެންތޯ. 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ހަރުދަނާ ލީޑަރުން ހުރިހާ ޕާޓީގެ ކުރިއަށް ނެެރގެްނ  އެއީ ިދވެހި ޤައުމުގެ ކުރިމަަގށް ޓަކައި އަުޅގަ

ްނ ދާން. ައޅުަގނޑުމެން ހުދު ާވ ދަމައިގެްނ، މައިބަދަ ބިންދަިއގެން ިމ ޤައުމަށް ޑިމޮކްަރސީ ެއްއ ރަނގަޅު މަގު
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ނޑަށް ެއކަން ެއނގޭތީ އެ ވާހަކަ މި ދަްއަކނީ. އެހެންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެިރ  ނުލިބޭނެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑު ޢަބްދު ކެމްޕޭންކޮށްދެނީއޭ. އެހެނެއްނޫން، ޢިއްޒަތްތެރި  ޔާމީނަށްهللا ރައީސް ހީކުރަްއވަނީ ކަންނޭނގެ އަުޅގަ

ނޑު މިއީ އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ނައިބު ލީޑަރު. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖެ މިހާރު މި އޮތް  ރައީސް. އަުޅގަ

ންނަން އެބަ ޖެހޭ. ހިސާބުން ކުރިއަށް ިދއުމަށް ަޓކައި ާރއްޖޭަގއި ވާދަވެިރ ފިުކރުތަކުަގއި މަޝްވަާރކުރުމުެގ އުސޫލު އޮ

ނޑިޑޭޓަކަށް ޢަބްދު  ޔާމީން ހުންނަވައިފިއްޔާ ކުރެވޭނެ. هللا އެކަން ައޅުަގނޑަށް ޔަޤީްނ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ރިާޔސީ ކެ

ޑީ.އާރު.ީޕގެ ލީޑަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ އަކީ އެކަން ކުރަްއވާ ބޭފުޅެއް މިހާރުވެސް. އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރާ 

ނޑު މެްނނަށް މަޝްވަރާކުރެވޭނެ. ަމޝްވަރާނުކުެރވޭނޭ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މީހުންގެ މައިބަދަ އެްއކޮށް ވެސް އަުޅގަ

އަތަށް ލައިގެްނ، ހުދުފޮތި ދަމައިގެން ުއޅޭ މީހުންނާ އެއްކޮެށއް. ދިވެހިރާއްޖެ ކުރިއަށް ިދުއމަށް ޓަކައި ހުރިހާ މީހުން 

ންމެންގެ ޤައުމު. މިއީ ހަަމއެކަނި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޤައުެމއް ވެސް އެބަ ޖެހޭ ސަިއުޒވާން، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމއީ އެ

ވެސް ނޫން. މިއީ ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ޤައުމެއް ވެސް ނޫން. މިީއ ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ަޤއުމެއް ވެސް ނޫން. ކޮންމެ ބަަޔުކ 

ނީ ކޮންމެ ބަޔަކު ވެރިކަންކުިރޔަސް އަެނއް މީހުންނަށް ވެސް ޖާގައޮންނަން ެއބަ ޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖެ ހަލާކުެވގެން މި ދަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިދވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީވުމަށް ޓަަކިއ،  ވެސް އެ ަބއެްއގެ ގޮތުަގއި ދޫނުކޮށް، ހިފަހައްޓަިއގެން ތިބޭތީ

މި ޤާނޫނުތައް އިޞްލާުޙވުމަްށ ޓަކަިއ، ިދވެހި ޤައުުމގެ ުހރިހާ ކަމެއް އިޞްލާޙުވުމަްށ ޓަކައި ޫދކޮށްލަން އެަބ ޖެހޭ. 

މެން ވެސް ދޫދޭން އެބަ ޖެހޭ. މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ ޤާނޫުނ ހުރިހާ އެން

ނޑަކަށް، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ތެރޭގަ. ސަބަބަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ހުރިހާ ޕާޓީ އެއް އެބަ އޮތް ގާްތގަ

މިލަދޫގައި ޕީ.ީޕ.އެމްެގ ަކއުންސިަލރަކު ނުަވއްދަން ބޭނުންވާީތ އަޅުަގނުޑ މި ދަންނަވަނީ ިއއްޔެ ެނގި މިސާލުން. 

މަސް. މިއީ ދެރަވަރު ކަންކަން، ޢިްއޒަތްތެރި  0މަސް.  0އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކައުންސިލަރަށް މަސައްކަތެއް ނުނިކުެމވޭތާ 

ނޑުމެން އެންމެ ފޯނުކޯލެއް ކޮށްލަންޖެހޭނީ އުކުޅަހަށް. ނުވެސް އެރޭނެ މި ސަރު ކާރުގެ މީހަކަށް އެ ރައީސް. އަުޅގަ

ރަށަކަށް. އެކަމަކު ެއއީ ގޮެތްއ ނޫން ދެއްތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ އެންމެ ޕާޓީ އެއްގެ ޤައުެމއް 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ މިހާރު މި ރާއްޖޭަގއި މި ޤާނޫނުތަކަށް އައިސް ފުނިޖެހެމުންދާ މި  ނޫން. އެހެންވެގެން އަުޅގަ

أَْيُرُْىْ ނގަބީލަކީ އެންމެން ވާހަކަދައްކާށޭ. އެންމެން "އިޞްލާޙުގެ ޙަޤީޤީ ރަ ގެ ރިވެތި އުސޫލުްނ "بَْيَُُٓىْ  ُشَٕرٖ َٔ

ނަޑއަަޅއިގެްނ  ވާހަކަދަްއކައި ސުލްަޙވާށޭ. ިދެވހިރާއްޖެ ސުލްޙަވެރިކަމާ އެކު ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ކުެޅންވީ މަގު ކަ

ތުންނަށް ފައިދާ ހުރި އިންތިޚާބަކަށް ވާނެ. އެހެނެއްނޫން، ކުޅެފިއްޔާ ާރއްޖޭގެ އިންތިާޚބަކީ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔި

ނޑަކަށް ނޫީނ  ޖަދަލުކުރުމާއި ކޯޅުމާ އެކު ޮގއްސިްއޔާ ާރއްޖޭގެ އިންތިޚާބަކީ އަެނއްާކވެސް އުފެދޭ އިުތރު އަލިފާންގަ

ކުގެ ތެރޭ ނަތީޖާ ނެެރގެން ނުވާނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ވާހަކަތަަކކީ ޙިކުމަތްތެރި މުހިއްމު ވާހަކަތައް. މި ވާަހަކތަ

ނޑުމެްނ އެންމެން ވެސް އެަކކު އަެނކަކަށް އިޙްތިރާމުކޮށް ރީިތ  ނޫނިއްޔާ މި ރާއްޖެ އަށް ަސލާމަތެއް ނެތް. އަުޅގަ
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މަގުން ދާން އެބަ ދަސްކުރަންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ އެންމެންގެ ޤައުމު. މިއީ ަވކި ޕާޓީ އެްއގެ ަވކި ބަެއއްެގ 

 ނޫން. އެހެންވީމާ، ސުލްޙަވެރި ނަތީޖާއަކަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން މަސައްކަްތުކރައްވަންޖެހޭ.  ޤައުމެއް

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް އަމީން

 وصحبه آله وعلى يحًد سيدَا رسٕل عهٗ صم نهٓى. العالمين رب هلل الحمد .انرحيى انرحًٍ هللا بسى

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ . عهيكى سالوناއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ދިވެހި ރައްޔިތުން، ޢި .ٔسهى

ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަުކެގ  2989/89ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ާތއީދުކުރަން. ިއްޞލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ އިޞްލާޙަށް އަ  ުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އިންިތޚާބުކުރެވޭ މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހަކު އެހެން އެފަދަ މަޤާމަަކށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ެއީއ ގެއްލިފައި ވާތީ، އެ ފުރުޞަތު އެފަދަ ބޭފުޅުންނަށް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން، ެއކަމަށް އެދި. 

ނޑުމެން ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަދަްއކާ އުޅެން. އަދި ެއއީ އޮތް  ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ޮއންނަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ. އަޅުގަ

ކަމެއް ެވސް މެ. އެހެންނަމަެވސް ކޮންމެ ކަމަކީ ެވސް ބޭނުންވާ މިންވަރުަގއި، ފެްނވަރުަގއި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަންކަން. 

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާލަތު މި އޮތީ.  މި ވާހަކަ ވަރަށް ތަކުރާރުޮކށް ދެކެވެންޖެހޭ ފަދަ ގޮތަކަށް މިއަދު އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުތައް މި ހަދަނީ، އިޞްލާޙުތައް ވެސް މި ހުށަހަޅަނީ. އެހެންވީމާ، އެކަން ހަމަ ކުރުމަށް 

ނޑު ނަފްސަށް ވެސް ހިތްވަރުދީ މަރުޙަބާކިޔަން. އަޅުަގނޑު ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަދި އަޅު ގަ

ނޑުެމން މި ހަދާ ޤާނޫނުތަކާ އަދި އަޅުަގނޑުމެން މި ކުާރ  ނޑުމެންގެ އަތްތަކުން އަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ހަމަ އިޞްލާޙުތަކާ އެ ެއްއޗިހި ތަންފީޛުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހަިނކޮށް، ުކޑަކުރަމުން ގެންދިއުަމކީ ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން 

އެންމެހައި ދިވެހި ރައްޔިތުން އަމިއްލަ އަށް އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަނިޔާކުރުން ނޫންކަމުަގއި ނޫނީ ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، 

ޤާނޫނުތައް ވެސް ހަމަ ހެދިދާނެ، އިޞްލާހުތައް ވެސް ހަމަ ހުށަހަޅަހަޅައިގެން ކުރަމުން ގެންދެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ 

ވާ ނަތީޖާ ެއއް ައޅުަގނުޑމެން އެކަންކަމަކަށް ަޓކަިއ މި ކުރާ މަސައްކަުތަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކަށީގެން 

ލިބިގެންނުދާނެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢަމަލުތައް އެ ޢަމަލުތަާކ އެްއގޮތަށް ބައްޓަްނކުރެިވެގންނުދާ ހިނދަކު. ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެން ުއޅެންވީ ކިހިެނއްކަމާ، އަުޅަގނޑުމެން ކުރަްނވީ ކޮ ނޑުމެން ރައީސް. އަުޅގަ ން ަކންކަމެއްކަން އަުޅގަ

އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ. ކަންކަމުެގ ހެޔޮނުބަިއ އެނގޭ. އެހެންނަމަވެސް ީމގަިއ މައްސަލަ ދިމާވެފަިއ އޮންނަ 

ތަންކޮޅަކީ ޕްރެްކޓިސް. މިާސލަކަށް ހަމަ އާދަިއގެ ކުަޑ މިސާލެއް. އެހެންނަމަވެްސ ވަރަށް އަސާީސ، ޢާއްމު، 

ނޑުމެން ކޮށްލަން ފަރުޟު ފަސް ނަމާދު ވެސް  24ޑު ޙަީޤޤަތެއް. އެންމެންނަށް އެނގޭ ބޮ ަގޑިއިުރގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

އޮންނަކަން. އެހެންނަމަވެސް އެ ނަމާދުތައް ކުރުން އެއީ އޭގެ ޕްރެކްޓިްސކުރުމުގެ ބައި. އެކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ރަންޖެހޭކަމާ، ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާ، އެެދިވގެންާވ ނުވެގެން ގޮްއސަ މި އޮންނަީނ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކު
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ކަންކަމާ، ރަނގަޅު ކަންކަާމއި ނުބައި ކަންކަން އެންމެންނަށް ވެސް އެބަ އެނގެޭއ. އެހެންނަމަވެސް އެކަްނކަން 

ންޖެހޭ ނުކުރެވޭތީއޭ އެ ނެެރވޭ ނަތީޖާ ދަށްވަނީ. ދުވާލެްއގެ މަްއޗަްށ ފަސް ނަމާދު ކުރީމަ، އެ ޮއތީ އެ ދުވަހަކަށް ކުރަ

ފަރުޟު ފަސް ނަމާދު ހަމައަށް ކުރެވިފަ. އެހެންނަމަވެސް ަފސް ނަމާދު ކުރަންޖެހޭކަން އެނގި ހުރުމަށްފަހުގައި ވެްސ، 

އެކަން ދެނެހުރުމަށްފަހުގައި ެވސް ފަސޭހަކޮށްލެވިގެން ނުވަަތ ކަން ފަސޭހަކޮށްލެވިގެން ޫނނީ ކަންނެތްކަމުން ވިޔަސް 

ަހމަނުކުރެވުނީމަ އެ އޮތީ ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރު ކުަޑވެފަ.  :މާލެއްގެ ސަބަބުން ނޫނީ އެކަހަލަ ކޮންމެވެސް އިހު

ނޑުމެން އުޅޭނެ  އެހެންވީމާ، ޤާނޫނު ހަދައިގެްނ އަދި ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުުކރަމުން، ޤައުމު ހިންގަން ނުވަތަ އަުޅގަ

އެކަންކަން ކުރަން ބަލާއިރުަގއި ބޭނުންާވ ، ގޮތްތައް ަކނަޑއަޅަން، ކަންަކން ކުރާނެ ގޮތްތައް ަކނަޑއަަޅއި ހަދާއިރުަގއި

ނުޑ އަދި ކުޑަ މިސާލެއް ދަންނަވައިލާނަން.  މިންވަރަށް ކަންކަން ނުކުެރުވނީމަ ނަތީޖާ ދެރަވެގެން މި ދަނީ. އަުޅގަ

ތައް މިސާލަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެބަ އޮތް ަގވާއިެދްއ ވެސް. އަދި ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ގުޅޭ ވާހަކަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވެސް އޮންނާނެ. އަދި ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީހާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތައް ވެސް ހުރެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑު މި ހިސާބުން މި ހަނދާނަން އަންނަނީ. ދެ މަސް ފަހުން ނަމަވެސް  ނިކަން ބައްލަވާ! މި އަހަރުެގ، އަުޅގަ

މެންބަރުންނަށް މި އަހަރުެގ ފުރަތަމަ ދަުއރަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުަގނުޑ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  :298އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ިނކަން ބައްލަވާ! މި ދައުރު ފެުށނު ދުވަހު، އެންމެ ފުރަތަމަ 

ވަހީދު ޙަސަން މަނިކު ރިޔާސީ  ދައުރު ފެށުނު ދުވަހު އަދުގެ ސަރުކާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު

ބަޔާން އިްއވަން ަވޑަިއގެންެނވި. އަދި އެކަން ކުަރއްވަން އުޅުްއިވއިރުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބައެއް، އެހެންނަމަވެސް ގިނަ 

އަދަދެްއގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުން ރައީސް އިންަނވާ މޭޒުޮކޅު ކުރިމަްއޗަށް ަވޑަިއގެން، އެ އުުޅްއވި ގޮތްަތއް. އެީއ 

ޤީޤަތުގައި ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލަކަށް ވާނެ. ސުލޫކީ ކަންަތއްތަެކއް އެ ގަާވއިުދގައި ހިމެނިފަިއ ޙަ

އޮވޭ. އެ ހުރިހާ އެްއޗަކާ އަރައިރުްނވެ، ފުށުއަރަިއގެްނ އެ ދިޔައީ. ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލަ އަށް 

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެްއގެ މެންބަރުންތަކެއް އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  ގަާވއިދުތައް ހެދީ. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ އަޅުގަ

ނިސްބަތްވާ ބައެްއ، އެހެންނަމަވެސް ގިނަ އަދަެދއްގެ މެންަބރުންތަކެއް އެ ބޭފުޅުން ކުރަްއވާ ދަޢުވާ އަކާ ގުިޅގެން. ެއ 

ޣީ ެއކޭ. ބަޣާވާެތްއ ކޮށްގެން އައި ސަުރކާރެޭކ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަހީދު ޙަސަން މަނިކަކީ ބާ

މުޙައްމަދު ވަހީދު ޙަސަން ަމނިކު ެއ ހުންނެވި، ިމ ަވުގތު އެ ހިްނގާ ސަރުކާަރކީ ެއހެން ވިދާޅުވެަފއި، ެއއީ އެ 

ޅުން ބޭފުޅުން ކުރަްއވާ ދަޢުާވ ެއްއ. އެ ދަުޢވާ ހިއްަޕވަިއގެން ރައީސް އިންނަވާ ޭމޒުކޮޅު ުކރިމައްޗަށް ހުރިހާ ބޭފު

ވަަޑއިގެްނ، ެއއްެވގެން، އަުޑގަދަކޮށް، ހަޭޅއްލަަވއި، ހަޑިުހތުރުކޮށް އުޅުްއވީމަ މި ވާ ގޮތަކީ ެއއްކަލަ ަރއްޔިތުްނގެ 

ނޑުަތކުން ެއްއކިބާެވގެން ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، މީގައި ބޭނުންވާ ެއއްޗަީހ  މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ޚިލާފުވީ. ސުލޫކީ މިންގަ

ްނ އެބަ ޖެހޭ. އަނެއްކާ އެކަްނ ދެނެގަނެ، އެނގި ހުރެ ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަނެއްާކ ޕްރެކްޓިސް. ޕްރެކްޓިސްކުރަ

އެއަށް ކިޔަމަްނވާން އެބަ ޖެހޭ. ޢަމަލީ ގޮތުން ތަންފީޛުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ޢަމަލީ ގޮތުން ތަންފީޛުކުރުން ދަށްވެގެން 
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ނޑުމެންގެ ޤައުމު މިއަދު ދަށު ހާލަތަކަށް ގޮއްސަ ވެސް މި ޮއތީ. އެއީ އަދި އެމް.ީޑ.ޕީެގ  ދިޔަދިޔައިނުން އަުޅގަ

ސަރުކާރެއް ިވޔަސް، ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ސަރުކާރެއް ިވޔަސް. ައދި މިއަދު އަދުގެ ސަރުކާރު، ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު 

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް، އެ ކުރަންޖެހޭ  ޙަސަން މަނިކުގެ ސަރުކާެރްއ ވިޔަސް ޢަމަލީ ގޮތުން ައޅުގަ

ނުޑގަ ނުކުެރވޭ ކަމަށް ވަންޏާ ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރު ދަށްވާނެ... މިން  ގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަކޮޅު ނުނިމޭ ކަމަށް ވަންޏާ، އިތުރަށް ވާހަކަދައްަކވަން ބޭނުން 

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ މަސައްަކތް ކުރިއަށް ދެން ކުރިއަށް ާދއިރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަްށ  ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެން 823:9ފުރުޞަތުއެރުވޭނެ. އެހެން ިމ ދެންނެވީ  އާ ހަމައިން އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އަުޅގަ

މިނެޓުެގ  9:ެހންކަމުން މިހާރު މިނެޓުގެ ުހސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަނީ. އެ 9:އާ ހަމައަށް 8ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ޖަހާއިރު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަށް ދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  8ހުސްވަގުުތކޮޅެްއ އަުރވަން. 

ވަަޑއިގެންަނވަފި ކަމަށް ވާަނމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަްށ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ލިބިެގންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން، 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ]އަށް  8:392އިްނ  823:8ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ކުިރއަށް  .بسى هللا انرحًٍ انرحيى ނުޑ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން މި ފަށަނީ. އަޅުގަ ުހސްަވގުތުކޮޅަށް ފަހު އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން  ގަިއާވ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ 89.8ގެންދާނީ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 

ލޯަކލް ކައުންސިލްތަުކގެ އިންތިޚާުބގެ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމުެގ  2989/89ލަޠީފު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާޫނނު ނަންބަރު 

ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަށް. ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންފަިއވާ އެްއވެސް މެންަބރަކު މި ވަގުތު ވަަޑިއގެން 

މަކު ނެތް. އެއްެވސް އިުތރު މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާތޯ ބަލައިލަން އަޅުަގނޑު ބޭނުން. އިތުރު މާލަ

މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިނުގަންަނވާތީ އަޅުަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި 

 ޞަތު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް، ފަހުބަސް ބުނުމުގެ ފުރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހިތަދޫ ދެކުނު
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ލޯކަލް ކައުންސިލްތަުކގެ އިންތިޚާުބެގ  2989/89.  ٔبركاتّ ٔرحًت هللا انسالو عهيكى .بسى هللا انرحًٍ انرحيى

ނޑު ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަކީ މި ަވުގތު ޚިދުމަތުގައި ތިއްެބވި ަކއު ންސިލަރުންގެ ޙައްޤުތަްށ ޤާނޫނަށް އަޅުގަ

ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި، ެއ ޭބފުޅުންނަށް އެ ބޭފުޅުންެގ ިޚދުމަތުގެ ދާއިރާ އިން އެ ޭބފުޅުން ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ 

ކާމިޔާބުތައް ަރއްޔިތުންނަށް ފާހަގަކޮށްދެްއވަމުން، ޚިދުމަތްތައް ކުަރއްވަމުންދާއިުރ އެ ބޭފުޅުންގެ ކުރިމަގަްށ ޓަަކިއ 

ޓަކައި އިތުުރ  ކުރުމަށްބޭފުޅުންގެ ކުރިމަގު ަބްއޓަން އެ އެ ބޭފުޅުންނަށް މުހިއްމު ކަމެއް ހާސިލުކުރެވެން އޮތީވަރަށް 

ނުޑ އެ ޙައްުޤ ހޯދައި ވާތީ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލުމުެގ ުފރުޞަތު ހުޅުިވގެން ކަމަށް ދިނުމުގެ ބޭނުމުަގއި އަުޅގަ

 ،ގިނަ ބޭފުުޅން ތިއްބަވާނެ މިހާރުވެްސ ިޚދުމަތުގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙެއް. ަޙޤީޤަތުގައި ވަރަށް

ބޭފުޅުްނެގ  ރަްއޔިތުން ވެސް އެ ،ވާނެބޭނުންބޭފުޅުން  ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ެއ ވާިޖބު އަދާކުރަްއވާ ބޭފުޅުން. އެ 

ދެްއުވމަށް. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުން ފުރުޞަތުކުރެްއވުމުގެ ތުތަކަށް ޚިދުމަތްއިތުރު މުއްދަ ،ޚިދުމަތައް އިތުރު ދައުރަކަށް

ބޭފުޅުންނަށް އެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވެގެން. އަދި ހަމަ  ބޭފުޅުންނަށް ކުރިމަތިލެއްވޭނީ ވެސް އެ އެ ،ބޭނުންވާ ހިނދު

ނޫނީ ޤާނޫނީ ގޮތުން އެގޮތަށް އެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން،  ލައްވަްނ ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސްއަމިއްލަ އަށް ކުރިމަތި

ަޓކަިއ  ބޭފުޅުންނަށް ކުރިމައްެޗއް ނުލެްއވޭނެ. އެެހންވީމާ، އެ ސަބަބަށް ވެެގން ނޫނީ އެްއ ފުރިހަމަކަންަތއްތަ އެ

ގެ އިންތިޚާބުެގ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅޭ ފުރަތަމަ ގައި މިގޮތަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްއަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ. ޙަޤީޤަތު

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުްނ ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ގިނަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެންނަމަެވސްއިޞްލާޙު މިއީ. 

މެ ބިލެއް ނޫނީ ފާސްވެގެްނ ގޮއްސަ އެއް ުނވޭ. ގިނަ އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެިޅގެން އައިސްަފއިވޭ. މަޖިލީހުން އެން 

ނުޑ ލުހުރި ގިނަ ބި ވެސް އެބަ ގައިކޮމިޓީޤައުމީ ސަލާމަތުގެ  މަރުޙަލާގަ. ތަކެއް ހުރީ ކޮމިޓީބިލު ތަކެއް. އަުޅގަ

ަވގުތަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާުޙތަކެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭީތ  ގޮުތގައި ިމއިން ޮކންމެ އިޞްލާޙަކީ ވެސް އެ ޤަބޫލުކުރާ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ މު ވަރަށް މުހިއް ވަގުތަށް ވެސް ގޮތުގައި މި އެ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅިގެްނ ދަނީ. އޭގެތެރޭގައި އަުޅގަ

ންސިލެއް ހެދިފައި ހުރި. މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަަވން ބޭނުންވަނީ އައްޑޫަގއި ސިޓީ ކައު އް އެބައިޞްލާޙުތަކެ

ދިއުން. އޭެގ ދިޔަ ކުރަމުންން، ނުވަތަ ގިނަ ބަޔަކު ވަކާާލތުކުރަމުކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ަވކާލާތު ޚިލާފަށް ވަނީ ޤާނޫނާ

ވަގުތު ެވސް  ކުރިްނ. އަދި ހަމައެއާއެކު އެ ބިލު ވެސް މިތްއަޅުަގނޑު މަސަްއކަ ޓަކައި  ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް

ދެވަނަ އިންތިޚާބަކަްށ ކުރިމަތިލާއިރު އަޅުަގނޑު  ،އަދި ެއކަމަށް އެްއވެސް ހައްލެއް ަނއިސް .އޮތީ ކޮމިޓީގައި އެ

ްއވުމަށް އްލުކޮށްދެޤަބޫލުކުރަނީ މަޖިލީހުން އެކަމަށް ވަރަށް އަވަސް ފުުރޞަތެއްގެ ތެޭރގައި އެ ަމއްސަލަ ހަ

އެތާނގެ އަވަުށ  .އުޅޭ ަމްއސަލަތަކެއް ކޮށްެދއްވާނެ ކަމަށް. ހަމައެއާެއކު މިހާރުވެސް ައްއޑޫ ސިޓީަގއި އެބަމަސައްކަތް

ޚިލާފަށް  ބޭފުޅުން ޤާނޫނާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެީއ އެަވތަ ސިޓީ ަކއުންސިލުން ޢަްއޔަންނު  ،ބޯޑުތަކެއް އެ ފަރާތުން

ރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ކޮ އެންޓި  ،ބޭފުޅުންގެ މަްއަސލަތަކެއް އޭ.ސީ.ސީން ށް ވެގެން އެކުރެްއވި ޚަރަދުތަކެއް ކަމަ

ފަރާތުން މިހާރު މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވާ ވާހަކަ މިއަދުގެ ޚަބަރުތަކުން ފެނިެގންދިޔަ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ 
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ނޑުމެން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު ކޮމިޓީ މަރުަޙލާގައި އެ މިހާރު ެއ  ،ނަމަ ދެއްވި ތުން އަވަްސކޮށްއޮތްއޮ ހިތްވަނީ އަުޅގަ

މައްސަލަ ވެސް އޮންނާނީ ހައްލުވެފަޭއ. ެއއީ ައވަށު ކައުްނސިލް ނުވަތަ ައވަށު ބޯޑުަތެކއް ނަމަވެސް ޤާނޫނީ ގޮތުން 

 ވީސް ަކންނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް ނަމަ އެ ކަންތައްތައް ވެސް އެހެން ނު ެދވުނުހަްއދަވައި ވުޖޫދަށް ގެނެވޭނެ ގޮތަށް

ން ވެސް ކަންތައްތައް ކުރަްއވަންޖެހޭީނ ބޭފުޅު ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް ކުރުމުގެ. އެ ޤާނޫނާނުވާނެ ެވގެންއީ ސަބަބަކަށް އެ

ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންގަވާ  ،ބެހޭ ފަރާތްތަކުން މަތިން ސަރުކާރުގެ ކަމާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ ޤާނޫނާ

ޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ކުރުޮކށް ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ބަންބޭފުޅުން ވެސް ބޯލަ އެންެގވުންތަކަށް އެ

އެުކ  ދެްއކެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާމި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަްއަވއި ވާހަކަފުޅު އަޅުަގނުޑގެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާއައަޅުަގނޑު ުޝކުރު ޤާނޫނަށް އަޅުަގނުޑ  ތެރޭަގއި މިހިްތވަީނ އަވަސް ފުރުޞަެތްއގެ ާދކުރަމޭ. އަުޅގަ

ކޮށްދެްއވުމޭ. ހަމައެާއއެކު، ައޅުަގނޑު ތަކަށް މަސަްއކަތްނިމުމެއް ގެެނވޭނެ ގޮ  މިއަދު ހުށަހަޅާފައިާވ އިޞްާލޙަށް

ނުޑ  ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާީރ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އަުޅގަ

މަކަށް ގެނެވޭނެ ގޮްތ ވެްސ ނިމު ވާ އިޞްލާޙުަތއް އަވަސް ފުރުޞަެތްއގެ ތެރޭަގއި އެ އިޞްލާޙުތައްހުށަހަޅާފައި

ހުރި. ވަރަށް ގިނަ  ެދއްވުން އެދި ދަންނަވަމޭ. އަދި އޭެގއިތުރަށް ެވސް ހުރި އިޞްލާޙުތައް ބަިއވަރު އެބަހައްދަވައި

ފަރާތުން އެިކއެކި ފަރާތްވާއިރަށް ކުަރްއވާނެ ކަަމށް އިޞްލާޙުތަކެްއ ދެން އޮންނަ އިންތިޚާބަކާ ހަމައަށް އަްނނަން

މަންްޓ އޮތޯރިޓީން ވެސް ވިދާުޅވޭ. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް . ލޯކަލް ގަވަވިދާޅުޭވ. ސަރުކާރުން ވެްސ ވިދާޅުވޭ

ނޑު ދަްނނަވަން ބޭނުންވަނީ މިހު ވެސް އެބަ ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ އިޞްލާުޙތަކެއް ރިހާ ހުރި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުށަހަޅާ ޕާޓީތަްއ ގުިޅގެން ކަމުަގއި މަންޓް އޮތީރިޓީން ޯލކަލް ަގވަ، ވިޔަސް  އިޞްލާޙުތަކެްއ ެއއްކޮށް އަުޅގަ

ިވޔަސް މި އިޞްލާޙުތަކާ ެއްއކޮށް ައވަސް ފުރުޞަތެްއގެ  ށްގެން ކަުމގައިއްވާ އެްއޗެްއގެ މަްއަޗށް ބިނާކޮހުށަހަޅު

ނޑު ދަންނަާވ އިލްތިމާސެ ކޮށްެދއްވުަމީކ މިއަދުތޯ މަސައްކަތްގެނެވޭނިމުމަކަށް  ކަންތެރޭގައި މި .ީޕގެ ޑީ.އާރުކޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން އިރާަދކުރެްއވީތީ އެކަމަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ތާއީދުކޮށް  ކުރުމަށް ހައްލު ވަރަށް ބޮޑަށް މި މައްސަލަ ،ފަރާތުން އަޅުގަ

ވާހަކަ މި ފުރުޞަުތަގއި އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން  ދޭނެމަސައްކަތެްއަގއި އެއްބާރުލުން  ޓަކައި ކުެރވެންހުރި ހުރިހާ

ބޭނުންވޭ. އަޅުަގނޑު އެކަމަްށ އަމިއްލަ ގޮތުން ވެސް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 ވަބަރަކާތުހޫ.هللا މަތުޔާ ަވއްސަލާމް ޢަލަިއކުމް ވަރަޙްޝުކުރިއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯޓަށް އެހުމުގެ  . އާދެ، މިބަރުތްތެރި މެންޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަ

 ވަގުުތަގއި އޮންނާނެ. 



61 

 

ނޑު މި އާދެ! -89.2 ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލުފުށި ދާއިާރެގ ށް. އަ 89.2ޖެންޑާ ނަންބަރު ދަނީ އެ މިހާރު އަޅުގަ

 އާ ބޭންކިން ދިވެހިރާއްޭޖގެ 0202/02ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޟު މެންބަރު ރިޔާރި ޢިއްޒަތްތެ

ުދވަހު މި  ކުރެވުނުކުރިްނ ބަހުސް އުމަށް. މީގެ ގެންދި ކުރިއަށް  ބަހުސް ގެ ގެނަުއމުގެ ބިލުށް އިޞްލާޙުޤާނޫނަ ބެހޭ

ދު. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީ ދައްަކަވމުން ގެންދެވީ ތޮއްޑޫ ދާިއރާގެބަހުސްގައި ވާަހކަފުޅު

ޢިއްޒަތްތެިރ  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(އަުރވަން. ޞަތުއަުޅަގނޑު ފުރު ކުރެއްވުމަށްރި މެންބަރު ވާަހކަފުޅު ފުރިހަމަޢިއްޒަތްތެ

 އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ  ޑަިއގަންނަވާތީ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިފުރުޞަތު ފަސްކޮށްލުމަށް އެދިވަމެންބަރު 

 އަށް ދެވަނަ ފުރުޞަތު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޟާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިމިލަ

ށް އިޞްލާޙު ޤާނޫނަ ބެހޭ އާ ބޭންކިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 0202/02ޤާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ބައެއް ހާލަތަށް ބަލާއިރު އެ ޤާނޫނުގެ  ގޮތުން މިހާރުގެހާލަތު، އިޤްތިޞާދީ ވަނީ އިޤްތިޞާދީ  ހުށަހަޅާފައި މި

އެްއަގއި ނުަވަތ  ދާއިރާ ުނވަތަ ބޭންކުތަކަްށ ފުޅާރި ގޮތުން ތަންފީޛުކުުރމުގައި އްަޗށް ހުމާއްދާތައް ބޭންކުތަުކގެ މަ 

ޓަކަިއ  ކޮށްދިނުމަށްވެންޖެހޭނެ ގޮތްތަކެްއ ކަށަވަރުބާރުގައި އުޅެ  ގޮތެްއގައި އެ ބޭންކުތަުކގެ ހަމަ ރަނގަޅު މިހާރަށް ވުރެ

ނޑުމެން ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ. މިއީ އަުޅގަ ނޑު ދަންނަވާލަްނ  ހަމަ .ތާއީދުކުރާ ކަެމއް ކަމަށް އަުޅގަ ެއާއއެީކގަިއ އަުޅގަ

އެ ށްލާ ހިސާބަށް އަންނަންޖެހިއްޖޭ. ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ހައްޔަރުކޮށްފަިއ އޮންނަ އޮތުން ދޫކޮ

 ލަިއ،ދިމާލުން އެ ގޮށްތައް މޮހާރަްއޔިތުން ބަނދެފައި ހުރި ދިމަ ޖެހިއްޖޭ.ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އަަށގަންނަންފިކުރު އަުޅގަ

ޖެހޭ ވާން.  ދިމަދިމާލުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ އުެޅވޭނެ ގޮތް އެބަ މިނިވަންކަމާ އެކީަގއިމީހުން އަމިއްލަ  ރައްޔިތުން އެ

ންނަނީ ވަރަށް ފެ ލާ ކޮންމެ އިޞްލާޙަކުން ވެސް ނުވަތަ ޤާނޫނަކުްނ ވެސް މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މި

ބަނދެފައި ތިބި ތަން. ޮކްއޓަކަށް ލާފައި އޭެގ އަިމއްލަ  ަރއްޔިތުން ދިމާލުގައި ެއކި ކަންތައްަތކުަގއި ދިމަ ބޮޑަށް ެއކި

ފައި ޮކއްޓަކަށް ލާަފއި ވަރަށް ޮބޑަްށ ބަނދެ ،އުދުހިލާނެ ފުުރޞަތެއް ނެތި ،މިނިވަންަކން ނެތިއުޅުމުެގ ޒާތުަގއި 

ލްގައި ހޮސްޕިޓަ ،ވިޔަސް  ަކއުންސިލަެރއްމަރުކަޒީ ާޤނޫނެއް ވިޔަސް، ތިބޭ ތަން. ބޭންކެއް ވިަޔސް، ލާކޮށްފައި ހައްޔަރު

. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ދިމާލަކުން ބަނދެފަ، ޔާނެ ކަމެއް ނެތްވިަޔސް މިހެން ކި ޑޮްކޓަރެއް ،ވިޔަސްހުންނަ މީހަކު 

 އިުތރު އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާ ޓަކައި އި ކުރުމަށްޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުމިކަން ދޫކޮށްލާފައި ދިވެހިރާްއޖޭގެ އި

ޖެހެނީ.  ަޤއުމަށް ފަސޭހަ ރަހުމަތެއްގައި އަންނާނެ ގޮތް ވާން މި ެއއްޗެހި މިބޭންކުތަކާ  އިތުރު އިްނވެސްޓްމަންޓު

އްޖޭަގއި ބޭންކެއް ހުުޅވަްނ ޓަކައި ނުވަތަ ިދވެިހރާ ކުުރމަށްބޭންކެްއ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގާއިމު ،ވިޔަސް  ބޭންކެއް

ދުވަސް އަހަރު ދެ ،ބޭންކެއް ހުޅުވަން އަހަރުއުޅޭ މީހާ ހުރެގެން ން ނުވަތަ ެއކަމަށް އިންޓްރަސްޓުގެގަނެހިތުނިޔަތް

ހަކު އަމިއްލަ އަށް ގޮސް، މާޔޫްސެވގެން މީ ލައިސަންސް ނުލިބިގެން އެންެމ ފަހުން އެ ،ވަންދެން މަސައްކަތްކޮށް 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Banking%20Qanoon%20Islaah%20Bill_Riyaz.R.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Banking%20Qanoon%20Islaah%20Bill_Riyaz.R.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Banking%20Qanoon%20Islaah%20Bill_Riyaz.R.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Banking%20Qanoon%20Islaah%20Bill_Riyaz.R.pdf
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ނޑުމެން އަޑު  އްތައް ދާ ހިސާުބގަިއ ކަންތައިންވެސްޓްމަންޓު ހިފަިއގެްނ ފިލައިގެން ، އަހަމުމި ހުންނަނީ. އަުޅގަ

އަދި ބޭންކުތަކުގެ އެހެން ކަންތައްތަާކއި  ކިތަންމެކިތަންމެ ބަޔަކު ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އިންވެސްޓްަމންޓު ބޭންކުތަކާ

ކަ. މިކަހަަލ ހައެ ފުރުޞަތު ނުލިބިގެން ޮގއްސަ ހުރި ވާ ކޮށްފައިކާ ެއްއޗެހި ގެންނަން މަސައްކަތް ބްރާންޗުތަ ބޭންކުތަކުގެ 

 ނުތަކުަގއި ލިޔެފައި ހުންނަ ގޮްތގޮތުން ވަރަށް ބޮޑެތި ބާރުަތކާ ނުވަތަ ޤާނޫ ،ބަދަލުތަކުން ގެނެވިފަިއ ހުންނަޤާނޫނުތަކަށް 

ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތުތައް  ހަނިކުެރވިފައި ުހންނަ ތަން މި ގައި މި ފުރުޞަތުތައް ިހފަހައްޓައި،އެކީ 

އެކީަގއި އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  މިނިވަންކަމާދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ން ގޮތަކަްށ ނެތް ދޫކޮށްލައިގެން ނޫ

އޭ އެ ޖެހެ ޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް އެބަ ދައްކަނީ މި ކަމަށްގޮތެއް. އަުޅަގނޑުމެން ވަކާލާތުކުރަީނ، ވާަހކަ އިތުރުކުެރވޭނެ

އަދި ކުެރވޭނެ ޮގްތ  ،ކުރިަޔކަސްގޮްތތައް ހޯދަން. އިންވެްސޓު ގައި އިންެވސްޓުކުެރވޭނެދިމާލުރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ދިމަ

ޖެހޭ.  ފަންޑު ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަން އެބަ . އެ އިންވެސްޓްމަންޓުތައް ިލބޭނެ ގޮތް،ނުދޭވެސް ކަމަކުހޯދިޔަކަސް 

ޮބޑެތި  ތުރު ބޭންކުތަުކގެަޤއުމުެގ އި މި .ދުނިޔޭެގ ެއކި ކަންޮކުޅތަކުން އާެދވިގެންބޭްނކުތައް، ގިނަ ބޭްނުކތަކަށް އެއީ 

މިސާލަކަށް ސިޓީ ނުންވާ ކަންތައްތައް މި ުކރެވެނީ. ބޭބްރާންޗުތައް ހުޅުިވގެން، ޭއެގން ލާރިލިބިގެން ރައްޔިތުން 

ބޭންކަކުން ލޯނެއް ލިބޭނެ  ވެސް  ެއއް ފަށަން ބޭނުންވާ މީހާ އަށް ނުވަތަ ކުޑަ ވިޔަފާރި ،ހޮޓަލެއް އަޅަން ބޭނުންވާ މީހާ

ކަުކން ލޯނެއް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާ މީހާ އޭނަ މޯގޭޖުކުރާނެ ން ނޫނިްއޔާ ނެތް މިކަން ކުރެވޭކަށް. ބޭންގޮތް ޮއވެގެ

ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުެގ ގެ މިްނވަރު ުކޑަެވގެން އެ ކުރަންއެްއޗެއް ނެިތގެން، މޯގޭޖު ކަމުނުގޮްސގެން މޯގޭޖު

ނޑުމެން ވިސްނަްނވީ މިއަދު މިފަދަ ގޮަތކަށް  ރި ރަީއސް.ފުރުޞަތު ނުލިބިފައި މި އޮންނަންޖެހެނީ. ޢިއްޒަތްތެ އަުޅގަ

ިމސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަްށ  ަރއްޔިުތންނަށް އިންވެސްޓްމަންޓު، ހިފެހެއްޓިފައި ހުރި ހިފެހެއްޓުންތައް ދޫކޮށްލާފައި

ތައް ން ދޫކޮށްފަ. ރިސޯޓުއަށް ުވރެ ގިނަ ރަށްރަށް ރިސޯޓުަތއް ހަދަ 022އޮތް  ވަގުުތ ވެސް އެބަ ވަންޏާ ރާއްޖޭަގއި މި

ނޑެްއ ރަށްރަށް ހުރިއިުރގައި އެ ރަށް ގިނަ ވުރެ އަށް  022ހަދަން ދޫކޮށްފައި  ރަުށގެ އޯނަރުންނަށް އެ ުއޅެނީ ލޯނުގަ

މުޅި ދުނިޔޭގައި ދުްއވާ ޖަހަން އަތްަމއްޗަށް ލަިއގެްނ ރަށް ހިފައިގެން ސަލާން ،ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތިގެން. ދޮަލނގަށް

އެ   ،ޓަކައި ނިންމުމަށް ކަްނ ކަން އެ ،ޓަކައި އެހެންވިމާ، އެކަން ކުުރމަށްދޭ. ނުމަ ކަމަކުހިސާބަށް ދިޔައި

 ރިސޯޓު ހަދައިގެން ވަީޒފާ އިތުރުކުރެވެނީ. ރިސޯޓު، ޓަކައި ހެދުމަށް  އެ ރިސޯޓު ،ޓަކައި  ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށް 

ރަނގަޅު  ،މަ ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ގޮުތަގއިހެދީ މުސާރަ ބޮޑު ވަނީ. އެ ރިސޯޓު އާއި ހަދައިގެން މީހުންގެ އާމްދަނީ

ލަ އަމިއްއެ މީހުންގެ މުސާރަތަކާއި ރަނގަޅު ަވޒީާފތަކާ އެްއޗެހި މި ލިބެނީ. އެ ވަޒީފާތައް ލިބުނީމަ ރައްޔިުތންނަށް 

ބޮޑެތި  ޖެހެއޭ ޓަކައި އެބަ ދެވޭނެ މަގު މި ފަހިވަީނ. އެހެންވީމާ، އެ ސަބަބަށްދުންތެރިކަމުގައި ކުިރއަރަިއެގން ފު

ތަނަށް އަންނަން. ހަމަ ބޭންކެއް ހުޅުވަން  މަތެއްގައި މިއެްއޗެހި ފަސޭހަ ރަހު އިންވެސްޓްމަންޓްތަާކއި ބޮޑެތި ބޭންކުތަކާ

ނުވަަތ  ،ލައިސަންސެއް މިސާލަކަށް ޯހދަން ބަލާއިރުގައި އެމް.އެމް.ޭއގައި ހުންނަ މީހަކު މީހަކުބޭނުންވާ މީހާ ކޮންމެ 

އެ ކަޓާ ދާ ގޮތަށް. ލާފައި ން އައި މީހާ އަނބުރައިނުލިބިގެން ބޭންުކ އުފައްދަންނަ ވަޒީރަކަށް ކަޓުލެއްގައި ހުއެހެން ދިމާ
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ތަންމެ ހެދިގެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތިިބ އެތައް ަރއްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަތއް ެގއްލެނީ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނޭ މިކަހަލަ ކި

 ބަ ރުޞަތު އެމަތެއްގަިއ މި ކަްނކަން ކުެރވޭނެ ފުޖެހޭ ފަސޭހަ ރަހު މާ، ިމ ކަންތައްަތއް އެބަ ކަންތައްތަެކއް. އެހެންވީ

. ރަށް ދޫކޮށްފައި ެއ ނުދާނެ އަދި ހަމައެކަނިވަސްކުރެވެން. ރިޯސޓުތައް ހަދަން ރަށް ދޫކުރިޔަސް ކަމަކުޖެހޭ ތަނަ

 ސް އެބަ ޖެހޭ ހަދަން.ވެގޮތް ންވެސްޓްމަންޓުތައް ލިބޭނެ ހަދަން ބޭނުންވާ އޯނަރުންނަށް ފަސޭހައިން މި އި ރަށްތައް 

އެްއ  އެހެން ވިޔަފާރި ވިޔަސް، ކުރަންަގއި ސިޓީ ހޮޓާ އަޅަން ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް، އަދި އެހެން ކަމެއް ހަމައެއާެއކު

ނީ ފައިސާ ލިބޭނެ ދަ ނުވަތަ ިވޔަފާރިތައް ފުާޅވެެގން މި މި ދަނީ ހުރިހާ ވިަޔފާރިތަކެއް ކުެރވިގެން  ވިަޔސް މި ކުރަން

ތައް ިވޔަްސ ިއންވެސްޓްމަންޓު، ިވޔަސްތަކަށް ޓަކައި ބޭންކު ކުރުމަށް. އެ މަގުތައް ފަހިށްދީފައި ހުރީމަކޮމަގުތައް ފަހި

ޖެހޭ ނެރެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ޖެހޭ ހުޅުވާލަން. މިހާރު ބަންދުކޮށްފައި މިއޮތް ކޮށިން އެބަ މުޅި ޤައުމު އެބަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ދުއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީތޮ

ގުޅިގެން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  އެންމެ ފުރަތަމަ މި އިޞްލާޙާޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު 

ދަްއކާނެ މީހަކު ވެސް ނެތީމަ އި އޮީތ އެމް.ޑީ.ޕީ އެކަނިތޯއޭ؟ އެީއ އެހެން ޕާޓީއަކުން ވާހަކަތުންގެ މަޖިލީހުގަޔިރައް

ރަ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެިރ ހިާތމަކުރަން. ޑިމޮކްރަސީަގއި ތަފާތު ޚިޔާލު ނެތިއްޔާ ެއއީ ވަަރށް ދެ އަޅުަގނޑު އެކަމާ ވަރަށް

މިއަދު މިކަހަލަ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިގެން އައިަމ އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ރައީސް.

ޖެހޭ.  ކުރަން އެބަބިލުތަކާ ދޭތެރޭގައި މަަސއްކަތް ުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުންހަރުދަނާ ގޮތެއްަގއި ރައްޔި

ވާހަކަ މި ަދއްަކނީ. ހެނދުނު ދަންފަޅީގަިއ  އިޞްލާެޙއް ަލއިގެން އެމިއަދު ޤާނޫނަށް  ނޑުމެން ބޭންކިން އަޅުގަ 

 ދާ ާވހަކަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ދިޔައީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަުކގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ލަިއގެން ދައްކަމުން މި

ރާއްޖޭގައި ެއްއ ކަން. އްޖޭގައި އެ ތަަޞއްވުެރން ނެތްރާއެއްަޗކުން ފެނިގެން މި ދަނީ  ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ނޑަެއޅިފައި ނެތްކަން. ވީ މިސްރާބު ވެސް އިރު ރާްއޖެ ދާންތަޞައްވުެރއް ނެތް ރާއްޖޭގައި ތިބި ބޮޑުންނަށް ކަ

ނޑުމެްނގެ ތެޭރަގއި ހުރި ކޮިށ ވިސްނުންތައް  ނަން އެބަ މިއަުދ އަޅުަގނޑުމެން ވިސް .ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް  ޖެހޭ އަުޅގަ

މީހުން  އެ ،ނިކުމެހީންގެ އެްޗ.އެސް.ބީ.ސީ ިދވެހީންނަށް ހޯދަން ވެއެއްފަރާތްކުރަން. މާދަމާ ނޫން ކަންނޭނގެ ދި

 ސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން އެބަ ބުނެ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ވަރަށް ނުރަނަގޅު މަ  ހިރާއްޖޭެގ ޤަުއމިއްޔަތާިއ ދީނޭލާނީ. ދިވެފަހައި

. މިވަރު ކޮށި ވިސްނުމުަގއި ނަށް ހޯދާށޭ ކިާޔފަދިވެހީންެގ ބޭންކު ދިވެހީންސްޓޭޓް ބޭންކު އޮފް އިްނޑިޔާ ނަަގއިފާނެ ދޭ. 

ނޑުމެން ބޭންކިންގެ ނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ ތަރައްޤީއާ ހަމަ އަށް ދާނީ؟އަޅުގަ  ވާހަކަ  ގެއިޞްލާޙު ޤާނޫނުގެ  މިއަދު އަޅުގަ

 ބޭނުންވޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ކޮށްލަންންތަނަށް ބަންޑު ދައްކާއިރު އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ފުން ޚިޔާލެއް މި

ރަްށ  ކުރާޑުމެންގެ ކޮންެމ ރަށަކީ ވެރިކަންޖެހޭ ބޮޑުުކރަން. އަޅުަގނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަުކގެ ބިންތަކުގެ ައގު އެބަ
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ބޮޑު ބިމެއް  ނިލަންދޫ ބިމަކީ ވެސް ައގު އެބަ ހަދަންޖެހޭ. ފ. އަތޮޅުށް އެއްަޗކަމާލެހެން ބިމުގައި ވަރެއް ހުްނނަ 

ނޑުމެން  ނޑުމެން އެބަ ހަދަންޖެހޭ. ދިއްގަރު ބިމަކީ ެވސް ައގު ބޮޑު ބިމެްއ ކަމުަގިއ އަުޅގަ ހަދަންޖެހޭ. ކަމުގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އެހެންނޫނިއްޔާ،  އެއް ނާްނނާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ  ޤީރައްިޔތުންނަކަށް ތަރައްއަތޮޅުތެޭރަގއި ތިބި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ރުފިާޔގެ ލޯނު މިހެން  02222ރުިފޔާގެ ލޯުނ،  00222ދަނީ ލުއި ލޯނޭ ބުެނ  މިއަދު އަުޅގަ

އި އައިެޕޑަކާ ލައްވާ މި ގަނުަވނީ އައިފޯނަކާއި  އިންޓްެރސްްޓ ރޭޓަށް ބަލައިލާއިރު ކޮންމެ މީހަކުއިރު އޭގެ ހަދާ

ނޑަ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ިދވެހިރާއްޭޖގެ  ލަާކ. ކޮންމެ މީހަކު ބޭންކަށް މިސައިކަ އޮންނަނީ ދަާރ. މީތި ކަ

ނޑަށް އެރައްޔިތުންނަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަށް މުއްސަނ ނގެނީ ބުރޫނާއީގެ ރަސްގެފާާނިއ ދި ބައެއް. އެކަން އަުޅގަ

ެވގެން އެބަ އޮޭތ  ން ޑޮލަރަށް ޔޮެޓްއ ގަންނަންމިލިއަ 00 ގެ ވެރިަޔކާ ދިމާވިދިމާުވމުން. ރާއްޖޭގެ ކުީރގެ ަރއީސް ރާއްޖޭ

ވަނީ ޔޫ ބެގަރސް ބަޓް ބިލްޑިން  ކަމަށް ބޭފުޅާ ބުނި . އެބުރޫނާއީ ދާރުއްސަލާމުގެ ަރސްގެފާނުގެ ޔޮޓު ފަްސކޮށްފަ

ގެން ނޫނިއްޔާމު ތުން ކުރިއަުރވައި ރާއްޖޭެގ ޢާއްމު އާދައިގެ ރައްޔިދިވެހިތޯ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ންނަވަންޔޮޓްސް. ދަ

 ބޮޑުންނަކީ މުއްސަނދި މަހުޖަނުންގެ ގޮުތގައި ހަދަިއގެން މި  ފަސްދިހަހަމައެކަނި  ރާްއޖޭގައިބަދަލެއް ނުވާނެ.  ރާއްޖެ

ނޑުމެން ަނއްތާލަން އެބަ ނޑުމެން މި ޖެހޭ. އެކަން ކުރުމަށް ރާއްޖެ ބޭްއވި ހަނދާން އަުޅގަ ޖެހެނީ  ޓަަކިއ އަުޅގަ

އަދި  .ބޮޑު ބިމެއް ކަމުގައި ހަދަން. ގަްއދޫ ބިމަކީ ވެސް އަގު ބޮޑު ބިމެއް ކަމުގައި ހަދަންއުނގޫފާރު ބިމަކީ އަގު 

ނޑުމެން ނުޖެހޭ  ފަރެސްމާތޮޑާ ބިމަކީ ވެސް އަގުބޮޑު ބިމެއް ކަމުަގއި ހަދަން. މި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު ވައަދިވެސް ބޭުރގެ ބޭންކުތައް ިދވެހިރާއްޖެ އަށް ގެންނަން. ައޅު  މިކު އިސްލާރަށް އުފާކުރަން މޮިރޝަސް ބޭންކު، ގަ

 ރާއްޭޖގަިއ އުޭޅތީ. ޙަޤީޤަތުގަިއ މިއަދު އެބަ  ބޭންކުތައް  މިހެން ައިއސްބޭންކު، އިންޑިާޔ ބޭންކު، ހޮންކޮންގު ބޭންުކ، 

ޖޭަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ރާއް ބީުބ ބޭންކު ފަަދ ބޭންކުތައް ވެްސ އަިދވެސް މިމިސާލަކަްށ އެންމެ ުފރަތަމަ އައި ޙަ ،އޮތްތޯ

އިތުރު ސިނާޢަތްތައް އިތުރު ބޭންކުތައް އިތުުރ ތަރައްޤީ އަށް ދިވެހިރާއްޖެ  އޮތް. އެހެންނަމަވެސް ދޭން  އެބަޚިދުމަތް

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބަެއއް ފިކުރުގެ  ބޭރުގެ އަނދިރި ބާރުތަކޭ ބުނެ، ،އަށް ފައިސާ އަޅާނެ ފަރާތްތައް އަންނަން ފެށީމާ

ތައް އެއް ުނވާނެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދޮރު ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީ ންކަމަށް ހުރަސްއަޅަމުން މި ދަނީ.ހުން މި ކަމީ

ނޑުތެރޭަގއި  އެއީ މާބައްލަވާ! އެ އޮތް ފަދަ ސީޝެލްސް އަށް.  . ނިަކންހުޅުވާލަިއގެން ނޫނިއްޔާ ޮއތް ސިންގާ މާ ކަ

އެ ގެންނަނީ ތަނަށް ތަރައްޤީ  އެ .އަންނަމުންދާ ގޮތް ތަނަށް ަތރައްޤީ ނގޭނީ އެ. ސީޝެލްސް އަށް ިދޔައިމަ އެކޮެޅއްގާ

ޖައްސާފައި ތަރައްޤީކުރަްނ ވެސް  އޮތީ ހުޅުވައިލާފަ. ެއއީ އެންެމ މަތިންދާ ވައްލަ، ހޯރަ ތަން އެ އެ ކަން.ގޮތަކުން ކޮން

ނަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެއް ޤައުމިއްޔަެތކޭ ބުނެ، އެ ތަން އޮންއަމިއްލަ ބިސްއަޅާ ތަނެއް. އެ ތަނަކީ ައމިއްލަ ތަނެކޭ ބުނެ، 

ެއއްެޗއް ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު  ނޫން. ޤައުމިއްޔަާތއި ދީނާިއ ޢަޤީދާއަކީ ހިތުގެ ބިންަވުޅނެގިފަިއވާ

އެައކާ ނުކުެޅވޭނެ. ެއއަާކ ހިތުގައި ބިންަވޅުނެގިަފއިވާ އެްއެޗކޭ. އަކީ  ޤީދާދަނީ ދީނާއި ޢަ މިދަންނަވަމުން ތަކުރާރުކޮށް 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ުޒވާނުންނާ،  ކީ ތަހުޒީުބވެފައި އޮތް ޒަމާނެއް. މިއަަދކީ ފިކުރީ ހަނގުރާމައަކަށްމިއަދަ  .ނުކުޅެވޭނެ
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ލާނެ ޒަމާނެއް ނޫން. އެހެންވީާމ، ެއކަހަލަ ކޮށި ޚިޔާާލިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢަޤީދާ ވަުރގަދަ ރަްއޔިތުން ދީއްަލއި

ރުތަކުަގއި ހުރަސްއަޅާކަށް އުޅޭެނ ކަމެއް ނެތް. ދިވެހިރާއްޖެ ދޮ ފިކުުރގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ތަރައްީޤގެ ވިސްނުމާއި

 އެންމެހައި ިދވެހިރާްއޖެ އަށް ބޭރުގެ  .ގެންނަންވީ ކުރަންޏާ ދިވެހިރާއްެޖ އަށް ރޯމަން އަބްރަޮމވިޗް ވެސްތަރައްޤީ

ދަންވީ. ރާއްޖޭަގއި ިމ އިްނވެސްޓުކުރަްނ ފަސޭހަ މާޙައުލެއްގެ ގޮތުަގއި ހައަކީ  މަހުޖަނުން ގެންނަންވީ. ދިވެހިރާއްޖެ

އޮތް ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަްއ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެަބއޮތް ނަވާރަ ސަތޭކަ އެަތކެއް ިވސްނުންތަކެއް. ނަވާރަ ސަޭތކަ 

ހާހާ ގާތްކުރާ ވަރުގެ އެަތކެއް ވިސްނުންތަކެްއ. އެ ކޮންމެ ތަނަކީ ވެސް މުހިއްމު ތަނަކަށް  2އެތަކެއް ވިސްނުންތަެކއް، 

ރުފިޔާ ދީފައި ފަޅުރަށްތަކެއްގެ ގޮތުަގއި ރާއްޖޭގެ ރަށްަތްއ  299އަޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭ ވަރުވާ އަށް  ހަދަންވެއްޖެ.

ނޑުމެންެގ  ނައްތައިލާކަށް. ާކކަށް ބާއްވާ އެްއޗެއްތޯ ެއއީ. މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން އޭަގއި އިްނވެސްޓުުކރީމަ މާދަމާ އަޅުގަ

ސް. ދިވެިހރާއްޖެ ައކީ ހުުޅވާލެވިަފއިާވ ޤައުމަކަށް އެބަ ހަދަންޖެހޭ. ދަރީންނަށް އޭގެ ަފއިދާކުރާީނ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީ

ނޑުމެންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭ ތަރައްޤީކުރެވޭނީ.  ޤައުމާއި ދީނާއި ވަހުދަތު ވަނީ އެގޮުތގަ. ހުޅުވާެލވިެގން އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑުމެން ބަންދުކުރުމުގެ ވިސްނުމާއި ކޮީށގެ ވިސްނުން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ. 

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމުމީދޫ ދާއިރާ

ވަބަަރކާުތހޫ. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޭބންކިންއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި هللا `. އަްއސަލާމް އަލަިއކުމް ވަރަޙްމަތު

ނޑު ދެކޭ  ނޑު ދެޭކ ގޮުތގަިއ މިއަުދ ވަރަށް ބޭނުްނވާ ިއޞްލާޙެްއ. އަުޅގަ ގޮުތގަިއ  ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ައޅުގަ

ރާއްޖޭަގއި ގިނަ އަދަދެްއގެ ބޭންކުތައް މިއަދު ހުުޅވެންޖެހޭ. ގިނަ މުއްދަތަށް ލާރި ދެވޭނެ، ކުޑަ އިންޓްރަްސޓުަގއި ލާިރ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  ދެވޭނެ ބޭންކުތައް ރާއްޖޭަގއި ހުންނަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

 9:މިލިއަން،  49ިމލިއަން،  29ކަމުަގއި ވީނަަމވެސް، ބޭންކުން ަފއިސާ ަނގާ މީހުން ބޭންކުން ބޭންކުތައް ހުރި

މިލިއަން ޑޮލަރު ނަަގއި، ބޭްނކަށް ފިލައިގެން އުޅޭ މަންޒަރު. ބޭންކަށް އެ ފަިއސާ ެއއް ުނދައްކާ. ބޭންކުން އެ ފައިާސ 

ރާތްތަކަށް ލޯނުދިނުން ހުއްޓާލަން. މި ކަމުގެ ސަބަބުން ހޯދޭނެ ގޮތެއް ވެސް ޯނވޭ. ދޭން ބޭންކުން މި ޖެހެނީ އެހެން ފަ

މިހާރު ރާއްޖޭގަިއ އިްނވެސްުޓކުރާނެ ފަރާތްތަކެއް ނެޭތ ެވސް އެބަ ބުނަންޖެހޭ. ސަބަބަަކށް ވަނީ ާރއްޖެ އަށް މި އޮްތ 

އެ ބޭންކުތަކަށް ހުރިހާ ދުވަހު އިންވެސްޓުކުރި ބޭންކުތަކުން ދިން އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރެއް މިހާރު ވަނީ 

ނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ަރްއޔިތުން ވެސް، ާރއްޖޭަގއި  ނުލިބި، ބޭންކުތައް ވަނީ ަދރަނިވެރިވެފަ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ މުސްތަޤުބަލު  އިންވެސްުޓކުރަން ބޭނުންވާ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ވެސް އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ދަރިންނަށް ރުޖޫޢަކުރުމަށް ޓަކައި މަކަރާއި ހީލަތްހެދުމަށް މިފަދަ ކަންތައްތަކުން  ދިވެހި އަޅުަގނޑުމެންގެ ދަީރންގެ

ނޑުމެްނގެ މި ޤައުމަކަށް ަތރައްޤީ ލިބިގެންނުދާނެ. ދެން  އަޅުަގނޑުމެން ެއއްކިާބވާން ެއބަ ޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލު އެބަ ކުރަންޖެހޭ މިދިޔަ  އަހަރުގެ ތެޭރގަިއ  :އަަހރު،  4ރު، އަހަ :އަނެކަްއޗަކީ އަުޅގަ
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އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ފަުޅރަށްތަކުގެ އަގުަތއް މި ދިަޔީއ ވަރަށް ބޮޑަށް ެވއްޓި، ެއއްެވސް ައގެއް ނެތް އެްއޗަކަްށ 

 އަހަރު ކުީރގައި އެނގިލަްއވާނެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފަޅުރަށެއްގެ ައުގ މީހަކަށް ލިބިފައި އޮތަސް  4ވެގެން. މީގެ 

 1މިލިއަން،  7މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފަ. މިައދު އެްއކަލަ  1މިލިއަން،  7ވެސް އަވަހަށް ޮގއްސަ އެ ީމހަކު ގަންނާނެ 

މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވެސް ގަންނާނެ މީހަކު އެ ރަށްރަށް ނުވެފަ. މީ ޙަޤީޤަތަކީ. މީ ކަންތައް  8މިލިއަން ޑޮލަރު އެ އޮތީ 

ދާންޖެހުނީ ކީއްވެެގންތޯ. މި ކަންތައް މިހެން ދާންޖެހުނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ވެފައި އޮތް ގޮތަކީ. މި ކަންތައް މިހެން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ެއއްވެސް ކަހަލަ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތެއް އެކުަލަވއިލާފައި ނެތްަކން. ޙަޤީޤީ ސިޔާސީ ގޮތުން 

ންގެ އަިމއްލަ އެދުން ބޭނުން ގޮތަކަްށ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން، ސިާޔސީ ވެރިން އެ މީހު

ނޑުމެްނގެ  ނޑައިލާފަ. މީ ޙަޤީޤަތަކީ. އަޅުގަ ހާސިލްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު މިައދު މި ވަނީ ފު

ފަދަ ރާއްޖޭަގއި ހުރި ބޭންކުތަކަށް، ރާއްޖޭގެ ބޭރުގައި އޮތް ޔޫަރޕިއަން އިންވެސްޓްމެންޓުން ދީފައި ހުރި ލޯނުތަކާ، މި

ލޯނުތައް ވެްސ މި ވަނީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ބޭންކުތަކަށް ިދެވހިރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ބަަޔކު ނުދައްކާފަ. އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހެނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ ކޮން ވާހަކަ ެއއްތޯ. ައޅުަގނުޑމެން ދައްކާ ވާހަކަ ވަރަށް 

ވެހިރައްޔިތުންނަށް. ދިވެިހރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާލަިއގެްނ މިތާ ވާހަކަދައްކާނެ ކަމެއް ރަނގަޅަށް އެބަ ފަހުމްވާންޖެހޭ ދި

ނެތް. އެްއވެސް ސިޔާސީ ާޕޓީ އެްއގެ، އެްއވެސް އެްއެވސް ސިޔާސީ މަގުސަެދއް ހާސިލުކުރާކަށް. މީ ޙަޤީޤަތަކީ. 

ނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްރަށް އޭގެ ރަނގަޅު ގޮުތގައި އިްނެވސްޓުކުރުމަށް ޓަކައި އެންމެ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުާރ  ނޑުމެން އަޚްލާޤީ ގޮތުން ައޅުަގނޑުމެންެގ ވަުޢދުތަކާއި އަުޅގަ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން ޖެހެނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެމިތިބެ އެ  ނޑުމެން ކުރާ ހުވާތަކުގެ މަތިން ހަނދާންކޮށް، އެ ހުވާގެ މަތީގަިއ އަޅުގަ  އެގްރިމެންޓުތަާކއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލު އެބަ ކުރަންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތު މިހާރު  ލާރި ނަގާ ފަރާތްތަކަށް ލާރި ދެއްކުން. އަުޅގަ

މަްސދުވަހު ެއއްެވސް ިދވެހި ފަރުދަކަށް ލޯނެއް ނުދޭން ވެްސ  2ދަމުންދާ ގޮތުން ބަެއއް ބޭންުކތަކުން ކުިރއަށް އޮްތ 

ނޑަށް ެއނގިފަިއވާ ކަމެއް. މީ ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަޔެއް ބޭންކުތަކުން ނިންމާފަިއ ވާކަން އެ  އީ އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ މީހަކު ވެރިކަމަށް އައި ކަމުގައި ވީ ނަމަެވސް، ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން ވެރިަކންކުރި ކަމުގައި ވީނަަމވެްސ 

ނޑުމެން އަތުަގިއ އޮންނަން އެބަ ޖެހޭ . އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސިޔާސަތު އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިނިވަންަކން އަޅުގަ

ނުޑމެން އަތުގައި އޮންނަންޖެހޭ.  ނޑުމެންގެ ިވަޔފާރީގެ މިނިވަންކަން އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން އަުތަގއި އޮންަނންޖެހޭ. އަޅުގަ

މި ނެތިއްޖެ ކަމުގަިއ ވާނަަމ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް މި ޭބނުންވާ އާސަންދަ އާއި ނޫިނއްޔާ ހިލޭ ބޭސްފަރުާވ ާއއި 

ނޑުމެން ބޭނުންވަީނ ނޫނިއްޔާ ދި ނޑުމެންނަށް ނުދެކޭނެ. އަުޅގަ ވެހިަރއްޔިތުން މި ބޭނުންވާ ހުވަފެނެއް ައޅުގަ

ދިވެހިރައްޔިތުން ައޅުަގނޑުެމންނަކީ. އަޅުަގނޑުމެން ހޮވާަފއި މި ތިބީ ދިވެހި ޢިއްޒަތްތެރި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން. ެއ 

ޖެހޭނީ. އެ މީހުންނަށް ނޫން ގޮތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މީހުންނަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުެމން މިތާ މަސައްކަތްކުރަން

ނުޑ ގޮވާލަން  މީހަކީ އެ ަރއްޔިތުންނަށް ިއހާނާތްތެރިވާ މީހެއް. ޚިޔާނާްތތެރިވާ މީހެއް. ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ
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އްކިބާކުަރްއވާށޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނަށް. އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު އެ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޓަކައި ތެދުެވަވޑަިއގަންނަވާށޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަކީ ވަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި...

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްއ ހުށަހަޅައި، ެއ ޤާނޫނަށް ވާހަކަދެެކވެމުން ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ބޭންާކ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެ

ދާއިރުަގއި ައޅުަގނޑު ވެްސ މި ފުރުޞަތުގައި ެއއްެޗއް ަދންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކުަތކުެގ ހާލަތަކީ 

ސްޓޭްޓ  ވަރަށް ކުރީްއސުރެ ފަށަިއގެން އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަ ހާލަތެއް. ދިވެހިރާއްޭޖގައި ފުރަަތމަ ބޭންކެއް ހުޅުވީ

ބޭންކު އޮފް އިންިޑޔާގެ ފަާރތުން. އެ ބޭންކުން ދިވެހިާރއްޖެ އަށް ލާރިދީގެން ާރއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ތަރައްީޤކޮށް، 

ކުރިއެުރވުމަށް ޓަކައި ކޮށްެދްއވާފަިއވާ މަސައްކަތަށް ހަމަަގއިމު ވެސް ައޅުަގނޑު ވަރަްށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކަގއި 

ކުން ކޮށްފަިއާވ މަސައްކަތެްއ. އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ޭއގެ ފަހުން ރާއްޖެ އަްށ ޝުކުރުދަންނަވަން. އެީއ ބޭންކުތަ

ތަޢާރަފުވެގެން ދިޔަ ގިނަ ޭބންކުތަކުން ވެސް ާރއްޖޭަގިއ ކުރަމުންދާ ހަމަ މަސައްކަތްތަކަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. 

ތަކާ ދޭތެރޭަގއި އަޅާލަނީ އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުެމންގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީުހން ނުވަތަ ސަރުކާރުން ޭބންކު

ނޑުތަެކްއ  ނޑުތަެކއް އެބަ ޮއވޭ. އިންޓްރެސްޓުނެގުމަށް ަބއިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ ކިހާވަރަކަށްތޯ. ަބއިނަލްއަްޤވާމީ މިންގަ

އެބަ އޮވޭ އިންޓްެރސްޓު ދޫކުރުމާ ނުވަތަ ލޯނަށް ފައިސާ ދޫކުރުމާ، މި ކަންކަން އެބަ އޮވޭ. ރާއްޖޭގައި އަދި މިހާތަނަށް 

ނޑުމެްނެގ ތެރެއިން ރިސޯޓު ލިބޭ ކޮންމެ މީހަކު ރާއްޖޭގެ ޕްރޮޕަޓީ އިން ވެސްޓްމެންޓު ެއްއވެސް ބޭންކެއް ނެތް. އަުޅގަ

ހިފައިގެން ގޮސް ބޭުރގެ ބޭންެކއްަގއި މޯގޭޖުކުރުމަށް ފަހުަގއި ފައިސާ ނަަގއިގެން މުްއސަނދިވެފައި ހުރީ. ދިވެހިާރއްޖޭެގ 

ނަޑއަޅާަފިއ އާދަިއގެ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ިވޔަފާރި ވެިރއަކަށް ސަރުކާރުން އަބަުދވެސް އޮްނނާނެ އުސޫ  8ލެއް ކަ

ނަޑކަށް ވުރެ ޮބޑުކޮްށ ފައިސާދެޭވކަށް ނެތް. ރާއްޭޖގެ ބޭންކުތަކުން ހަމަެއކަނި  ލައްކަ ރުފިާޔގެ ވަކި ާޚއްަޞ މިންގަ

ރުކާރެްއގެ ރުހުންލިބިފައިވާ ލޯނު ދޫކުރަނީ އެ އިރެއްެގ ސަރުކާރަށް. ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް ވެސް އެ ސަ

ނޑުމެންގެ ދިވެހިންނެއް ނޫން.  ބަޔަކަށްކަން އެއީ ޔަޤީން ަޙޤީޤަތެއް. ރާއްޭޖގެ ބޭންކުތަްއ ކޮންޓްރޯލްކުރަނީކީ އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެބަ ހުރި ބޭންކެއް. އެ ބޭންކަށް ސަުރާކރަށް ސަޕޯޓުދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ބޭްނކު އޮްފ 

ނޑުކޮށްުލމަކީ ރާއްޖޭގައި ތިބި ބަެއއް ވިޔަފާިރވެރިންގެ އަާމޒެއް ކަަމށް ވަނީ. އެހެންވީމާ، ެއ މޯލްޑިވް ނޑުފު ސް ފު

ނޑުމެން ދައްާކއިުރ  ބޭންކުން ފައިސާ ނަގާަފއި ެއ ބޭންކަށް ލާރި ނުދައްކަނީ. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބޭްނކުތަުކގެ ވާަހކަ އަުޅގަ

. މުހިއްމީ ޢަދުލުއިންޞާފު ާގއިމުކުރާ ާދއިާރތަކުން ބޭންކުތަކާ ދޭތެޭރގައި ރާއްޖެ އަށް ބޭްނކު ައއުމެްއ ނޫން މުހިއްމީ

މިލިއަން ޑޮލަރު  9:ިމލިއަން،  49މުޢާމަލާތްކުރެވޭ ގޮތް ރަނގަުޅކުރުން. އެއީ މީގެ މައްސަލަައކަށް ވެގެން މި އުޅެނީ. 

ށް ވަނީ ވިްއޔާ ކޮބައިތޯ ބޭންކުތަުކގެ ލަްއކަ ޑޮލަރު ދޭ ކަމަ 8އެ މީހާގެ އަމިއްލަ މުދާ އެ ތަނުގައި މޯގޭޖުކުރީމަ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ހުރި މި ރާއްޖެ އިން ފެންނަން ރާއްޖޭގައި ތިބި ބޭރުގެ ބިދޭސީން ބޭނުންކޮށްގެން  ބޭނުމަކީ. އަޅުގަ
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މަުކ ހިންގާ ބައެްއ ބޭންކުތަަކކީ ޑޮަލރުގެ ވަގު ވިޔަފާިރކުރާ ބޭންުކތައް ކަމަށް ބުނެވިދާނެ. މީ ަމއްސަލަ ެއއް ނޫން. އެކަ

ބަލަންޖެހޭ އެއްޗެއް އެީއ. ާރއްޖޭަގއި ފައިސާ ހޯދަނީ ދިެވހި ރައްޔިތުން މަސައްކަތުން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބިންތަކުން. 

ނޑުމެންގެ ރިސޯޓުތަކުން. އެކަމަކު އެ ފަިއސާ އަށް މުޢާމަލާތްކުރާނެ ގޮތް އެނގެނީ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގެދޮރުން. ައޅުގަ

އެއް ކައިީރަގއި އެްއޗެއް ބުނީމަ، ބުނާ ގޮތަކަްށ ޤާޟީ ކަންކުރާއިރުަގއި ބޭންކަށް. ބޭންކުން ގޮސް ޤާޟީ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގެދޮރު، ާމލޭގެ ބިމުގެ ައގު މިހާރު ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެ ބިމުެގ 

ނޑުމެން ބޭންކުގެ ބިލަށް ވާހަކަދައްކާއިުރ  އަގަްށވުރެ މާ އެހެން ގޮތަކަށް އެކަން ނިމިގެން ދަނީ. މީ އަޅުގަ

ނިންމަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީކުރަން ބޭނުމިއްޔާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބިމެއްެގ އަގު ވެސް ބޮޑުކުެރވިދާނެ. 

ނޑުމެންނަށް އޮްތ ކަމެއް. ެއއީކީ ހަމަެއކަިނ ސިޔާސީ މީހުންެގ ކަެމއް ނޫން. ވިޔަފާީރގެ ފުރުޞަތު  އެއީ އަުޅގަ

މީހުންނަށް ހުޅުވާލެިވގެންވާނެ. ބައްަލވާ! މި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކުދި، މެދު ވިޔަފާރިތައް މުޅިން  ވިޔަފާރިކުރަން ތިބި

ބަދަލުވެގެން އެ ދަނީ. ސަރުކާރުން އެކަމަކަށް އަޅަ އެްއ ނުލާ. ބޭންކަކަށް އެ ލާރި، އެންމެ ކުޑަވެގެން ބޭންކުން 

ޖޭގެ ގެދޮރުގެ ިވޔަފާރިތަކާއި ރިސޯޓުތައް ހަދަމުން ގެންދިޔަ ގަންނަ ޑޮލަރު ވެސް ވިއްކަީނ މި ތަނުގައި ބިދޭސީން. ރާއް

އެްއވެސް މީހަކަށް މިއަދު ރިސޯޓު އޯނަރަކު މަސައްކަތެއް ދޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. ރާއްޖޭގައި އެބަ ހުރި ބައެއް ރަށްރަށް 

ނޑަެއޅިގެްނ ދިވެހިން އަމިއްލަ އަށް ރިސޯޓުފަހަރު ަހދަން ތިބި މީހުން. އެކަމަކު އެ  މީހުން ބައިތިއްބާފައި އެ  ހަމަ ކަ

ޑޮލަރަށް ކޮަޓރި ހަދާ މީހުން ގެނެސްގެން  29ޑޮލަރަްށ ކޮޓަރި ެއއް ހަދާ ކަމަށް ަވނީ ވިްއޔާ  8999މީހުން ލައްވާ 

އެކަން ކުރަނީ. ެއކަން ހުއްުޓވަން ވީ މި ޤައުމުގަ. އޭރަްށ ރާއްޖޭގައި ވެސް ސާިކއުލޭުޓވާ ފައިސާ ބޭންކަށް ވަނީމަ 

ށް ލޯނުދޭނެ ލާރި ހުންނާނެ. އިންވެސްޓްެމންޓު ބޭންކެއް ނެތްއިުރގަިއ މި ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެން ބޭންކުން މީހަކަ

ދައްކަން ރީތިތޯ. އަޅުަގނޑުެމން އެންމެންނަށް މިކަން ރަނގަޅަށް އެނގޭ. ދިވެހި މަސަްއކަތްތެރިން މިއަދު މި ތިބީ 

ންޮގސް ބައިިތއްބާފައި ެއ ތިބީ. ސަބްސިޑީ ވެސް މި އެްއކިބާކޮށްފަ. ެއއްަކއިރިކޮށްފަ. ސަބްސިޑީ އަށް އެ މީހުްނ ގެ

ލިބެނީ ވަކި ބަަޔކަށް. ޭއެގ ބަދަލުގައި ާރއްޖޭގެ ަރއްިޔތުންނަށް އެ ފައިސާ ލިޭބ ގޮތަކަށް ަބއްޓަންކުރަންީވ. 

ނޑިަފނުން ރިސޯޓުތައް އަަޅއިގެން   ވިޔަފާިރވެރިން ވެސް އެ ފުރުޞަތު ދޭންވީ. ކީްއެވގެންތޯ މިއަދު ނުދޭންވީ. ދަ

އުޅެފައި މިއަދު ރިސޯޓު ޯއނަރަކަށް ފުރުޞަތުލިބުނީމަ ގެނެސްގެން ސްރީލަންާކގެ ުކންފުންޏަކަށް، ސިންގަޕޫރުެގ 

ކުންފުންޏަކަށް ދޭއިރުގައި ާރއްޖޭަގއި ނެތީތޯ މަސައްކަތްުކރެވޭނެ ވަރުގެ މީހުން. ވަރަށް އަނގަ ފުޅާކޮށްފައި ކޮންމެ 

ެއއީ ޙަޤީޤަތަކީ މީ. ދިވެހިންނަށް އެ ފައިސާ ުނދިނީމަ، އަނބުރާ ގޮސް ެއ މީހަކަށް މި ވާހަކަ ދެްއކިދާނެ. އެކަމަކު 

ފައިސާ ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް، ރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ބޭންކަކަށް ނުވަދޭ. އައްސަަވއިބައްަލވާ! ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްގަ. 

އިާފނަން މިތާގެ އެޗް.އެސް.ބީ.ީސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ެވސް އެނގޭ. މި ތަނުަގއި ޙަޤީޤަތުގައި ފާުޅގައި ދަންނަވަ 

ބޭންކު ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ ސްީރލަންކާގައި އުޅޭ ވިޔަފާިރވެރިން. މީ ހަމަ ޙަޤީޤީ ވާހަކަ އެއް. ދިވެހި އެްއވެސް މީހަކަށް 

ނެތް އޭގެ ފުރުޞަެތއް. ެއިއން ބޭންކަކަށް ަކއިރިެވވެނީ މިލިއަނަރުންނަށް. އެ އުސޫަލކުން ނޫން މިތާކު ބޭންކުތަްއ 
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ނޑައަޅަްނީވ ހި ނގަންވީކީ. އެހެންވީމާ، ެއންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ބޭންކުތަކަށް ފައިސާ ވަދެ، ިނކުމެާވނެ އުސޫލެއް ކަ

އަޅުަގނޑުމެން. ޭއގެތެރޭަގއި ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ގޮތް ހަދަން. އެންމެ ކުޑަެވގެން ކަންފަތް 

އެންމެ ފަހުން ގޮސް ޭގގޭަގއި ތިބި އަނބިން ކައިީރަގއި ނިދުމުގެ ހުއްދަ ވެސް މި  ކަހައިދިނުމުން ފެށިގެން ކުނިކެހުމާ،

އޮންނަނީ ބޭރު މީހުންނަށް ދީފައި މިތާގަ. ދެން ކޮބައިތޯ ދިވެހިންނަށް ލާރި އެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް މީގަ. ދިެވއްސަކު 

ޓޭނެ ސަރުކާރުގެ ވަސީލަެތއް ނެތް. ކަމަކަށް ގޮއްިސއްޔާ އެ މީހާ އެތަނުން ބޭރުކޮށްލަންޖެހެނީ. އެކަން ބެލެހެއް

ގައި ހުިރއްޔާ ިމ 1މިދެންނެވީ، ޙަޤީޤަތުގަިއ ެވސް. ދުނިޔޭގެ ަބއިނަލްއަްޤވާމީ ބާޒާރުަގއި އިންޓްރެްސޓުަގިއ ރޭޓު %

ާކލަމުން ގެންދާއިރު ވެސް ަސރުކާރުގެ ނޯވޭ އެްއވެސް ބޮީޑ އެއް ެއކަމާ ވާހަކަަދއްކާނެ.  :8ތަނުގެ ބޭންކަކުން %

ނުޑވެފަިއ ތިބެނީ. ެއ ފުރުޞަތު ެއ އެހެންވީ ނޑުފު މާ، ކުދިކުދި ވިޔަފާިރވެރިން ތިބެނީ ނީސްާތއްޓަްށ އަރާފަ. ފު

މީހުންނަށް ދީގެން އެކަންކަން ކުރެވޭނީ. އެހެްނވީމާ، ޭބންކު ބިލަށް ވާހަކަދައްާކއިުރ އަނގަފުޅާކޮށްަފއި ކޮންމެ 

ން މީހުންގެ ވާހަކަދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް. ދަރަންޖެހެނީ ލާރި މަހުޖަނަކު ތިމާމެން މުއްސަނދިވެފައި ތިބީމަ، ދެން އެހެ

ނުޑ އޮްނނަ ގޮތުން ދަރަންޖެހެނީ. އެހެންނޫނީ ހުރިހާ ދިވެހިންނަކީ  ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަނުޖައްސާތީ. ސަރުކާރުގެ އޮިނގަ

ދަރަނިވެރިންނޭ ކިޔަިއގެްނ ދަރައިގެން ުއޅޭނެ ބަެއއް ނޫން. އައްމަްއޗަށް ލާރިކޮެޅއް އެީރމަ، އެކަމަކު ހުރިހާ މީހުންނަކީ 

އެްއވެސް މީހަކު ހަޭޅއްލަާވކަްށނުޖެހޭ. މީހުން ދެރުވުމުގެ ސިޔާސަތޔު ސަުރކާރުން  ގެްނގުޅެނީ. ކޮންމެ ސަުރކާރެްއ 

 އޮތަސް ހެޔޮ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުރން އިށީދެވަަޑިއގެން ކާުޑކޮުޅ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ނޑު އެޖެންޑާ  ޗެކުކޮށްަލއްވާ! އާދެ! ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑަިއގެން ކާޑުޮކޅު ޗެުކކޮށްަލއްވާ! އަުޅގަ

ވޯޓަށް އެހުމަްށ ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރީަގއި ރިޔާސަތުން ދަންނަވައިލާ ވާހަކަ އެްއެގ  82ނަންބަރު 

ވަޒީެރއްގެ އިތުބާުރ  2ވާހަކަ ެއއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އެއީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތުަގއި 

ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އާއި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ މެންބަރު 

 87ަގއި އެމް.ޑީ.ީޕގެ 2982ިޑސެމްބަރ  89ލަާއ ުގޭޅ ގޮތުން. އެ މަޤާމުން ަވކިކުރުމަށް ުހށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަ

މެންބަރަކު ސޮއިކުރަްއވައި ިމނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަްލފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޒިމުގެ 

ބާއްވާ މަޖިލީހުެގ  ަވނަ ދުވަހު 1މައްޗަށް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ިއތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 

ޑިސެމްބަރ  80ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާކުރުމަށް ގަސްތުކުރާ ވާަހކަ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވަން. އަދި  

ރޒް ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލުގެ  87ަގއި އެމް.ޑީ.ޕީގެ 2982 ެމންބަރަކު ސޮއިކުަރއްަވއި، މިިނސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަ

ވަނަ ދުވަހު ބާްއވާ ޖަލްސާ އަްށ  :298އޭޕްރީލް  1ޅުްއވާފަިއވާ ިއތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހަމަ މައްޗަށް ހުށަހަ
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އެޖެންޑާކުރަން ގަސްުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މީގެއިުތރުން ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މަޖިލީހުން 

ނަޑއަުޅއްވާަފއިވާ މާމިނގިީލ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސި މު އިބްރާހީމު އެ ކޮމިޝަނުން ވަކިކުރެްއވުމަްށ ކަ

ވަނަ ދުވަހު ބާްއވާ ޖަލްާސ  :298އޭޕްރީލް  0މެންބަރުން ސޮއިކުަރއްވާ ފޮުނއްވާަފއިވާ މައްސަލަ،  28އެމް.ޑީ.ޕީެގ 

ތަކަށް އަށް އެޖެންޑާކުރުމަށް ގަސްުތކުރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. މިގޮތަށް މި ދަންނަވާލީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި ޕާޓީ

ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ެމންބަރުންނަށް މި މައްސަލަތަކުގައި ބަހުްސކުރުމަށް ދުރާލަިއ ތައްޔާުރވުމުގެ ފުރުޞަތު 

ަގޑިއިރު.  2މަްއސަލައިަގއި ބަހުސްކުރެްއވުމަްށ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގައި ަކނޑައެޅިަފއި ވަނީ  :އެރުވުުމގެ ގޮތުން. މި 

މިނެޓު. އަދި  :8އްމު ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ވަީނ މިނިސްޓަރު ޖަވާބުދާރީެވަވަޑއިގަތުމަށް ގަިޑއިރު ބަހާލުމަށް ޢާ  2މި 

މިނެޓު މަޖިލީހުގެ ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަުރންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުެގ  :4ަގޑިއިާރއި  8ބާކީ އޮތް 

 މެދުގައި ބެހިގެންދާ ގޮތަށް. 

 

 ވޯޓަށް އެހުން  . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަްނކަމަށ82ް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު މި ދަނީ އެ ށް. އާދެ! އެޖެންާޑ އަ 82ޖެންޑާ ނަންބަރު އެހެންވީމާ، މި ވާަހކަ ދަންނަވައިލާފަިއ އަުޅގަ

. އާދެ! ކުރީ ދުވަހުގެ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން ވޯޓާ ހިސާބަށް ގޮއްަސ ހުރި ކަންކަން. އެގޮތުން 82.8ނަންބަރު 

ނުޑ ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ިމ އަޅު ަގނުޑ، ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުން އިށީނދެވަަޑއިގެން ކާޑުކޮުޅ ެޗކުކޮށްލަްއވާ. އަުޅގަ

ދަންނަވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަީލ ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ 

ނގަޅު ެފންވަރުގެ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތްތަްއ ލިބުމަކީ އަސާސީ ޙައްެޤއް ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގައި ރަ :2ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކަމުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހިނދު، ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ގޮުތން ދައުލަތުން ދެމުންގެންދާ 

ުއލަތުން ކުރަމުން ނުދިއުމުގެ އާސަންދަ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި ެއކަށީގެްނވާ ޚަރަދެއް ދަ 

ސަބަބުން ވަރަށް ނިކަމެތި ާހލުގައި ޖެހިފަިއވާ އެތަެކއް ިދވެހި ރަްއޔިތުންނެއް ާރއްޖެ އާއި ާރއްޖެ އިން ބޭރުެގ 

ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެނދުމަތިކުރެވި، ނިކަމެތި ހާލުގައި ވާީތ މި ކަމަށް އެކަށޭނަ ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ 

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވުމަށް. ޤަރާރު 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 8: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 47 ވޯޓު ދެްއވީ:

 09      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 92     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން މިލަންދޫ 47. ޖުމްލަ 24. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 47ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅުއްވި ޤަރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ އާސަންދައާ ގު

ފާސްވެއްޖެ. އާދެ! މިގޮތަށް ފާސްވުމާ ގުިޅގެން މި މައްސަަލ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުނީ 

ނޑަައޅަން. އާދެ! ދެން އަޅުަގނޑު މި ދަނީ އެެޖންޑާ ނަންބަރު  ވަުހގެ މަސަްއކަތްތަުކގެ އަށް. ެއއީ ދު 82.2ކަމުގަިއ ކަ

ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިާސބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަންކަމަށް ޯވޓަށް އެްއސެވުން. މިގޮތުން ިމއަދު ވޯާޓ ހިސާބަށް ޮގސްފައި 

ނޑުމެން ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތުގެ ތެރޭަގއި ބަހުސްކުރި، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މި ވަނީ އަޅުގަ

ޯލކަލް ކައުންސިލުަތކުގެ އިންތިޚާުބގެ ޤާނޫނަށް ، 2989/89ލަޠީފު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޙަސަން

ިޢއްޒަތްތެރި އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ަމއްސަލަ. ައޅުަގނޑު މިހާރު ޯވޓަށް މި ދަންނަވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ 

ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާބުގެ ، 2989/89ނަންބަރު  މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު

ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނާވ 

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުމަށް. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ކުނު ދާއިރާގެ ހިތަދޫ ދެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 2: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:
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 9: ވޯޓު ދެްއވީ:

 09      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 99     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން މި ބިލު 9:. ޖުމްލަ 22ންވާ އަދަދު . ފާސްވުމަށް ބޭނ9ު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ބަލައިގަތުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. މިގޮތަށް ފާްސވުމާ ުގޅިގެން މި ބިލު މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އަށް 

ނޑައަޅަްނ. އާދެ! މިހާ ހިސާބުން އެޖެންޑާ ނަންބަރު   ގެ މަސަްއކަްތ ނިމުނީ. 82ފޮނުވުނީ ކަމުގައި ކަ

 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް :8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ކުރިއަށް ގެންދާީނ :8އަށް. އެޖެންޑާ ނަންބަރު  :8 ނަންބަރު އަޅުަގނޑު މިހާރު މިދަނީ އެޖެންޑާ ަގއި ައޅުގަ

ލުފުށީ ދާއިރާގެ ގައި މި ވާ ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން ވ89.2ިނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތަކުެގ ތެރެއިން އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިްނއާ ބެހޭ ، 2989/24ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާުޟ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ާޤނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސް. އަޅުގަ

 ފަހުމީ އަށް. މެންބަރު އަލްހާން 

 

 މީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހު ފޭދޫ

` ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޭންކިންއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ ގުޭޅ 

ކަްނކުރަމުން ދިޔައިރު ރާއްޖޭގެ ގޮތުން ދަންނަވަންޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މާޒީެވގެންދިޔަ ތާީރސް، ސާޅީސް އަހަރު ވެރި 

ހުރިހާ ކަންތައްތައް ވެސް ޮއތީ ވަހުދަތުގެ ތެރޭގައި ބަނދެވިފައޭ. ކޮންމެކަމެއް ެވްސ އެއީ އެަކކު ކުރާ ކަމެްއގެ 

ގޮތުަގއޭ. ވެރިކަން ވެސް ކުަރންޖެހޭނީ އެކަކު. ބޭންކު ެވސް ހިންގަންޖެހެނީ އެކަކު. ރިސޯޓު ވެްސ ހިންގަންޖެހެނީ 

ރަށުަގއި ފިާޔ ެވސް ިވއްކަންޖެހެނީ ެއކަކު. ެއ އުސޫލުން ކަންަތއްތަްއ ހިނގަމުން ައއި ޒަމާނަކަށްފަުހ  އެކަކު. މި

މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެ އަށް މަލްޓިޕާޓީ ސިސްޓަމެއް އަިއސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމު ހިންގުުމގެ އެކި ިސޔާސަތުތައް މި 

ުތގެ އިޞްލާޙުތައް އައުމަކީ އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް. ދަންނަވާހެން މަލްޓިޕުލްވެގެންދާ ދިޔުމުގައި މި ބާވަ
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އެހެންނަމަވެސް ަވކި ފަރާތަުކން ވަކި ަބޔަުކ، ަވކި ބަަޔާކ ގުޅިފަިއވާ ަބޔަކު ގެނެްސެގން ބޭންކެއް ހެދުމަށް ޓަަކއި 

ނަޑއަޅާަފއި،  ގެ ތެރޭަގއި ބޭންކު ހަދަްނ މަސްދުަވހު :ބޭންކެއް ހަދަން އެ ދޭ ުމއްދަތަކީ މިވެނި މުއްދަެތއް ކަމަްށ ކަ

އެމް.އެމް.އޭ އަށް އެދުނީމަ ހުއްދަނުދީފި ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ލައިސެންސް ލިބުނީ ކަމަށް ބެލޭ ގޮތަށް މި ޤާނޫނުގައި 

ނަޑކަށް ޤަބޫލެްއ ނުކުރެޭވ  އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއވާފައި ޮއންނަ އޮތުމަކީ މިއީ ވަރަށް ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ެއއްެވސް މުއަްއސަސާއަކުން ދައުލަތުން ހުްއދަ އެއް ދޭންޖެހޭ ކަމެއް އޮެވ، ހުއްދަައކަށް އެދުމުން  ދައުލަތުގެ

ނަޑއަޅަިއ، އެ މުއްދަތު ފަހަނައަާޅ ދިޔައިމާ އެ ލައިސަންްސ  ހުއްދަދޭންޖެހޭ ކަމަށް ޤާނޫނު ބުނެ، ވަކި މުއްދަެތއް ކަ

ތާކުން މި ާބވަތުެގ ލަިއސަންސް ދިނުމުގަިއ ނުވަަތ  ލިބޭނެ ގޮތަށް އޮންނަ އޮތުަމކީ ެއއީ ދުނިޭޔގެ ެއއްވެސް 

ހުއްދަދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ަކމެއް ކުރަން ކިތަންމެ އަދި ޑެސްޕަރޭޓުެވގެން ުއޅުނަސް 

ކު މަީނ ބަޣާވާތުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަްށ އައުުމގެ ކުރިްނ ކޮންމެވެްސ ބަޔަކު މަނީ ލޯންޑްރިންކޮްށގެން ނުވަތަ ބްލެ 

ވައިްޓކުރުމަށް ޓަަކއި ބޭންެކްއ ހެދުމަށް ޓަކައި ތެިޅގަންނަ ތެޅިގަތުމަށް ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް 

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވެނީ މި ސަރުާކރުން ބަޣާވާތަކުން ވެިރކަން  ނޑަްށ ފެނޭ. އަުޅގަ ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ގިނަ ޖަރީމާތަކެއް ދައުލަތުެގ ެއިކއެކި މުައއްސަސާަތއް ބޭނުންޮކށްގެން ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ވަރަށް 

އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވޭ. މިހާރުވެސް ދުނިޔޭގެ ޮކންމެވެސް ހިސާބަކުން ގޭންގް ސްޓާރުންތަކެއް ސަރުކާރުްނ 

ހިންާގ މީހުންނާ ގުުޅވަިއގެން މާލޭެގ ޢާއްމު މަގުަތްއ  މާލެ އެތެރެކޮްށގެން ެއ މީހުންނާއި މާލޭގެ އެިކއެިކ ކުށްަތއް

މަތީގައި ބިުރވެރިކަން އުފައްަދއި، ޖަރީމާތަްއ ހިންގުމަށް ާރވަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ވެސް ރަށުތެޭރގަިއ ފެތުރެމުން 

ނޑިަވޅެްއަގއި ބޮޑު މާސިންގާ ގޭްނގު އޮޕަ  ރޭޝަނަކަށް މުޅި ދައުލަތުގެ އެބަ ގެންދޭ. އެހެންވީމާ، މިަފދަ ނުރައްކާތެރި ދަ

ނޑިވަެޅއްަގއި، ކުއްލިައކަށް ސަރުކާރުެގ  އިދާރާތައް ބަދަލުކުރުމަށް ބަޣާވާތުގެ ސަުރކާރުން މަސައްަކތްކުރަމުންދާ ދަ

ނުޑ  ފަރާތުން ބޭންކެއް ހަދަން ހުށަހަޅައި، އިޞްލާޙުތަެކއް ހުށަހަޅައި، އެޓާރނީ ޖެނެރަލް ސޮއިކުަރއްވާަފއި ތަްއގަ

މިކަހަލަ އެއްެޗހި މަޖިލީހަށް ފޮނުވީމާ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި  ޖައްސަވާަފއި

ނިކުމެ، هللا ވިސްނަިއވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭނެ. އާދެ! ކޮންމެ ރެއަކު މުއްލާ ޢިމްރާނާއި މަދަނީ އިއްތިހާދުގެ ޢަބްދު

ނޑުމެްނެގ މި މަޖިލީހާއި މަޖިލީހުގައި  އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ބިރުދައްކަިއ، އަުޅގަ

ތިއްބެވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ ނަޖިހެއް ކަމަށް ބުނެ، އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ދިމާލަށް ފާޑުފާޑުގެ ނަންނަން 

ތިބެނީ މި ކަންކަމަށް  ކިޔަިއ، ޖީވަން ޝާހިދޭ ިކަޔއިގެން ވާހަކަދަްއކަމުން ދާއިުރ ބަޣާވާތުގެ ސަުރކާރުގެ ވެިރން މި

ނޑު ދަންަނވާލަން އޮީތ، މުއްލާ ޢިމްރާނު އަށް ެވްސ ދަންނަވާލަން އޮތީ، އަދި  ހިތްވަރުދީގެން މިކަމުގެ އަީޑގަ. އަުޅގަ

އަށް ވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީ، ަޢއްބާްސ ޢާދިލް ރިޒާ އަށް ެވސް ަދންނަވާލަން އޮތީ މި ާރއްޖޭެގ هللا މަދަނީ ޢަބްދު

ނޑުމެން ދަްއކާނެ ވާހަކަ ެއއް ދައްކާނީ އަޅުަގނޑުމެންަނށް ފެންނަ ގޮތަކަށް، ފެންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖި ލީހުަގއި އަުޅގަ

ނިކުމެގެން، ޢިމްރާނު ނިކުމެެގން، ޢައްބާސް ޢާދިލް ރިޒާ هللا އިބާރަތަކުންނޭ. މި މަޖިލީސް އިޞްލާޙުކުރާކަށް ޢަބްދު



74 

 

ނޑު ދަންނަވަން  ނިކުމެގެން މި މަޖިލީސް އިޞްލާޙުކުރާނަމޭ ކިޔައިގެން ތިޔަ ކުރަން އުޅޭ މަސައްކަތެއް ނުާވނޭ. އަޅުގަ

ވަނަ ަރއްޔިތުްނެގ  87ބޭނުންވަނީ މިއީ ދިވެހިރާއްެޖ އަށް ައއި މި އިންތިޤާލީ ހަޔާތުގަިއ، ދުސްތޫރީ ހަޔާތުަގއި 

. މި މަޖިލީހުން މަޖިލީހަކީ މުޅި ދިވެހި ތާރީޚު އެ މަޖިލީހަކަށް ޓަކައި ފަޚުރުވެރިވާންޖެހޭ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހެއް

ފެނިގެން މި ދަނީ ޑިމޮކްރެސީގެ ނަމޫނާތައް. މި މަޖިލީހުން ފެންނަމުން މި ދާ މަންޒަރަކީ މިއީ ރަްއޔިތުންެގ 

މީހުން  9:ހިތުތެރޭގައި ހުރި އިހުސާްސތައް މި ތަނުން ފެންނަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީާމ، ާއިޓފިޝަލް ބީޗަށް 

ނުޑ ހަދަ ިއގެން، ަޤއުމީ ކެއުން ހަދަިއގެން ޢިމްާރނު ނިކުމެ ހަޅޭއްލެިވޔަކަްސ ގޮަވިއގެން ޤައުމީ ޮބނޑިބަްތގަ

އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ހިތަކަްށނާރާނެ ކަހެރުވަެކކޭ ވެސް. އެހެންވީމާ، ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ މަޖިލީހަށް ވަންަނ 

ނޑުމެން ހިމާޔަތްކުރާނަމޭ. މަޖި ލީހުގެ ދޮރުން އެތެެރއަކަްށ ވާހަކަ މާ ބާރުބާރަށް ނުަދއްާކށޭ. މި މުއަްއސަސާ އަުޅގަ

އަކަށް ވެސް އަިދ މުއްލާ އަނެކަކަށް ވެސް هللا އަޅުަގނޑު ހުއްަޓކާ މުއްލާ ޢިމްރާނަކަށް ވެސް، މުއްލާ ޢަބްދު

ނޑަެއޅިފައި އޮންނަ އުސޫލުަތކާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން.  ނުވަދެވޭނެ. މި މަޖިލީހަށް ވަދެވޭނީ މަޖިލީހަށް ވަންނަން ކަ

މާދަމާ ރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗުަގއި ޢިމްރާނުމެން ބާއްވާ ކަންކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ޖާވާބުދާރީވާން އެ މި ދަންނަވަނީ، 

ނޑު ދާނަން. ައޅުަގނޑު ބަލަން ބޭނުންވޭ ިދވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާ،  ތަނަށް ދާނަން. ހަމަގައިމު ެވސް އަުޅގަ

ން ާބރުލިބިގެން، ފުލުހުންނާއި ސިަފއިން ލަްއވާ ބަޑިަޖއްުސވަިއ މީހުން ނިކުމެ ޖައްސާލަިއގެން، ބަާޣވާތަކު 9:އެހެން 

ނޑުމެން ބޭނުން ބަލައިލަން. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް  ކަންތަކުގެ ވިސްނުމުަގއި ކޮްނކަމެއް ބާއޭ ކުެރވޭނީ އަުޅގަ

އިސާ ބޭންކުތައް ހަދަން މި ހިންގަމުން، އަދި މިތަނަށް ފާޑުފާޑުގެ ގޭްނގްސްޓާރުން ލަްއވާ ފައިސާ ގެުނވަިއގެން، އެ ފަ

ތަނަށް ރިޔާޟު ރަޝީދު ބިލު ލެއްވިަޔކަސް އެ ބިލަކަށް ތާއީދެއް ނުކުެރވޭނެ. މިއީ ަޙޤީޤަތް. މި ޙަޤީޤަތް މިއަދު 

އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޤަބޫލުކުރަން. ކޮބައިތޯ ބަާޣވާުތގެ ވެރިން ހިމާޔާްތކުރާނެ މަޖިލީސް މެންބަރަކު ނެތީމަ 

ންވީ. ވަީޙދުގެ ޕާޓީގެ ނަމުގައި މި ތަނަށް މެންބަރަކު ހޮވިގެން ނައިމާ، ވަޙީދަށް ތާއީދުކުރާނެ މަޖިލީސް ދުއްވާލަ

މެންބަރަކު މިތާނގައި ނެތީމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އުވާަލންވީ. ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ެވސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް 

ނޑިޔާުރގެތަކާ އެީކަގޔޯ ތި މަންނާމެން މި ތިބީ. އެއީ އިންާޞފު އޭެގ އެންމެ މަތިން ލިޭބ އުވާލަްނވީ. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ފަ

ތަންތަނޯ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އުވާލަންޖެހެނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހޯ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް ނުއުވޭނެ. ޝަރީޢަތަކަްށ 

މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް  ވެސް، ކޯޓަކަށް ވެސް ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީސް އުަވއިލުމާ ބެހޭ ޙުކުމެއް ވެސް ނުކުެރޭވނެ.

ނޑާލަނީ  ފެބްރުއަރީ އިން ފެށިގެން.  7ބޮޑު މައްސަލަ އެއް. މުޅި މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ދުސްތޫރީ ނިޒާމު މި ފު

ނޑާލީ. ދިެވހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަާކއި ިދވެހިރާއްޖޭގެ މުޅި ޝަރްޢީ ނިޒާުމެގ  ދައުލަތުގައި ާގއިމުކުރެވުނު ާޤނޫނީ ވެރިކަން ފު

ޤާޟީ އެ ހުންނަނީ ސަވާރުވެގެްނ، މުޅި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ކަމެއް އޭނައާ هللا ށް އަތްބާނަިއގެން އެ ތިބެނީ. ޢަބްދުތެރެއަ

ހެދިގެން ހަލާކުވެގެންދިަޔއީ. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫުލކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތްތަކެއް މިީއ ކުށެއް ނެތް އިންސާނަކު 

މުޙައްމަދަށް ވުރެ هللا ޖުމްހޫރިއްާޔގެ މައްޗަށް ދަޢުާވކުރެވެމުންދާއިރު ޢަބްދުހައްޔަރުކުީރއޭ ކިަޔިއގެން ކުީރގެ ރައީސުލް
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ބޮޑު މުޖުރިމަކު މި ޤައުމުގައި ނެތޭ އިނގޭތޯ. ކޮބައިތޯ އޭނަ ކުށްނުކޮށްފަ. އޭނަ އަކީ ކުށްެވރިއަކަށް ނުވާްނވީ ސަބަބަީކ 

ޗިޓު ހިފަިއގެން ގޮސް ހައި ކޯުޓގަިއ  ކޮބައިތޯ. ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އެްނގީމާ ނައިސް ފުލުސް އޮފީހުގެ

އިސްތިޢުނާފުކުރީ. މިހިރީ މުޅި މުޅި ސިސްޓަމަށް ގޮންޖަހާފަ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ދެންވީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީްސ 

އުވާލަން. ެއކަމެއް ނުވާނެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ުއވަ އެއް ވެސް ނުލެވޭނެ. ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީސް އިޞްލާޙެްއ 

އަކަްށ ވެސް ުނވާނެ. ައޅުަގނޑުެމން ހަމަ އުޅޭނީ މި ގޮތަށް. هللا މްރާނަކަށް ނުވާނެ. އަދި މަދަނީ ޢަބްދުވެސް ޢި

ނޑުމެންނަށް އެނގޭތީ މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ކޮން ކަމެއްކަން.  އަޅުަގނޑުމެން މިގޮތަށް މި ުއޅެނީ އަުޅގަ

އަހަރު  9:ޢަބްދުލްގައްޔޫުމގެ ވެރިކަން ބަަދލުކުރަންޖެހުނީ. އަހަރު ދުވަުހގެ ަސގާފަތް ބޭނުންނުވާތީ މައުމޫނު  9:

ވަންދެން ވެރިކަްނކުރަމުން ައއި ނިޒާމު ޤަބޫލުނުކުރާތީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު 

ވީމާ، ދެން އަލުން އަނބުރާ ހަދާ މީހުން އެކަން ބަދަލުކޮށް، މުޅިން އާ ނިޒާމަކުން ވެރިކަން ހިންގަން ފެއްޓީ. އެހެން 

އަހަރު ތެެރއަށް ދާން، އެންމެ، މައުމޫނީ، އެންމެ ަރއީސް މައުމޫުނގެ ފިކުރު ހުްނނާނީ ތިމަންނަގެ ކިބަިއަގއޭ،  9:

ތިމަންނަމެން ތެޔޮ ނަގާނަމޭ ބުނީމަ އަދި ދިވެހިންނަކަށް ނޯޅޭނެ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖެ 

ޑިމޮކްރަސީ އަިއއްސައޭ. ޑިމޮކްރަސީ ައއިސްެގން ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ޑިޮމްކރެޓިކު ޕާޓީ ެއއް އުފެދިގެްނ  އަށް މި އޮތީ

ނޑުމެންނަްށ  މަލްޓި ޕާޓީ ސިސްޓަމެއް އައިސްގެން، ޭއގެ ފަހަތުން އެތައް ޕާޓީތަކެއް ރާއްޖޭަގއި އުފެދި މިއަދު އަޅުގަ

ުކއްލިައަކށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ޓިެކޓުލިބިގެން އެކި ގޮތްގޮތުްނ  ޕާޓީ ލިމިޓުކުރަންޖެހޭ ހާލަތަކަށް ގޮއްސަ އޮްއވާ

އިންތިޚާބުެވގެން ައއިްއސަ ިތބި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހެއް ުއވާލުމުގެ ވާހަކަ ގުންާޑ އަުކ ވެރިކަމުަގއި އިންނަަވއިގެްނ 

ނޑުމެްނ ދައްކާލަން ބޭނުންވޭ އި ނގޭޯތ މި ރާއްޖޭގެ ހަމައެކަނި މި ދައްކާ ކަމަކީ އެއީ ހިތާމަކުަރންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދައްކަން  ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހިންގޭނީ ހަމައެކަނި ބަޑީގެ ބޭނުންކޮށްގެްނ ބަޣާވާތްކޮށްގެން ނޫންކަން ވެސް އަޅުގަ

ބޭނުންވޭ. ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ބަދަލުކޮށްގެން ނައިބު ރައީސަށް ދުސްތޫރީ ވެރިކަމެްއަގއި ޞައްޙަކަްނ 

ނޑުމެން ބޭނުންވޭ މި ރާއްޖޭގައި މި ޤާނޫނުއަސާސީ ޓެސްޓުކުރުމަށް ޓަކައި ވަޙީުދެގ ލިބިވަޑަިއގެ ންެނވި ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީ ފުރިހަމަ  އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މިތާ ހިންގައި އެކަްނކަން ކުަރން. އޭރުން އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ވެިރކަން ައއިސް ލޯކަލް ގަވަމަންޓުަތއް އަށް ެއއަށް ޢަމަލުކުރެވޭނީ. މިހާރު މި އޮތީ މި 

އުފެދި، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީސް އުފެދި، އަނެްއކާ ބަޣާވާތްކޮްށގެން ނައިބު ރައީަސކު ވެިރަކމަށް ވެސް އަިއއްސަ. ދެްނ 

ން ނިންމަންވީ. އޭރުން ބޭންކު ވާންޖެހޭ ގޮތަކީ ބަޣާވާްތކުރި ނައިބު ރައީްސގެ އިތުބާރު ނެްތކަމުގެ މައްސަލަ މި މަޖިލީހު

ވެސް ހެދޭނެ. ފަިއސާެގ ކަންަތއްތައް ވެްސ ޤައުުމގަިއ ހަމަޖެހިގެންދާނެ. އަހާނ! ބަޖެޓުނުުކރެވޭ މި ިރޔާސީ ދައުަރކަށް 

ބަޣާވާތްކުރާކަށް. ބަޖެޓުނުކުެރވޭ ބޮޑު ހަރަކާެތއް ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ތެެރއިން ހިންަގއިގެްނ، ބަޣާވާެތއް ކޮްށގެްނ 

ކަމަށް އަިއއްސަ ތިބީމަ ެދން ޤައުމުެގ ކަންތައްަތކެްއ ަރނގަޅަކަށް ނުދާނެ. ިދވެހިރާްއޖޭގައި ޒަމާނުއްސުެރ ވެްސ ވެރި

ދިމާވެގެން ުއޅޭ އެންމެ ބޮުޑ އެއް ަމއްސަލަ ައކީ ޢަދުުލއިންޞާފުގެ މަްއސަލަ. ޢަދުލުއިންޞާފުގެ މަްއސަލަ އޮީތ 
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މައަކަށް ނުބެހޭ. ލޯނެއް ނުލިބޭ ވަކި ބަޔަކަށް ނޫނީ. ވިޔަފާރިކުރަން ލިބެނީ ބޭންކުތަކާ ހަމައިން ފެށިގެން. ފައިސާ ހަމަހަ

ވިޔަފާިރވެރިންނޭ. މިއީ  2އަހަރުީވއިރު ރާއްޖޭަގއި ތިީބ  099، 199ފަސްހަ މީހަކަށް. މި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުަގއި 

ނޑު ެމން މި ދަތުރުކުރާ ދިމާލަކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަ ެއއް. އެހެންވީމާ، ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ އެްއގައި އަުޅގަ

ހުރިހާ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަކަމާ އެކީަގއި ދައުލަތުގެ ހުިރހާ ވަސީލަތްތަކަށް އެކްސެްސއޮންނާނެ ގޮތަކަށް ކަންކަން 

ގެންދިއުން. އެހެންވީމާ، ެއގޮަތކަށް ކަންކަމެއް ނުދާނެ މެދުތެރެއިން ބަޣީން އެރީމަ. އެހެންވީމާ، މުޅި ޤައުމު ވަރަށް 

ށް، ވަރަށް ރަނަގޅު އަމާޒަކަށް ހިންގަހިންގާ ޮއްއާވ، ތަރައްޤީގެ އާ މަންޒިލަކަްށ މި ރާއްޖެ މިސްރާބުޖަހައި، ރަނގަޅަ

އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ފަުޅެވރިންނާއި ހުރިހާ ކެޔޮޅުން އެީކގަިއ ރަނގަޅަށް ދަތުުރުކރަމުންދަނިކޮށް ކުއްލިައކަށް 

ޤައުމު މި އޮތީ ބޮޑު އަނދަވަޅަކަށް ެވްއޓިފަ. އެހެންވީމާ، މިކަމުން ބަޣާވާތެއް ކުރީމާ އަޅުަގނޑުެމން މިއަދު މުޅި 

ނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް އެބަ ހުރި. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ރައީސް  ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ޣާވާތުގެ މަްއސަލަ މިހާރު ނަޝީދުގެ މަްއޗަށް އެ ހިްނގޭ ޝަރީޢަތް ހުއްުޓވާލަން އެބަ ޖެހޭ. އަނެްއ ކަމަކީ ބަ

ނަޑއަޅަން އެަބ ޖެހޭ. އަނެއް ކަމަކީ މި ބާޣީ  ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިގެންދާއިުރ އެ މަްއސަލަ ޝަރީޢަތުން ބަލައި ގޮެތއް ކަ

ރައީސްގެ މަްއޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އެއް ހިންގަިއ، އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ހަމަ އޭެގ 

ނޑުމެން ދެންމެގައި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ތިޔަ އެޖެންޑާކުެރއްވި ވަޒީރުންަތއް މަޤާމުން ދުރުކުރަން އެބަ ކުރިން އަޅު  ގަ

ޖެހޭ. އެ މީހުން އެ ތިބީ މިހާރު ވަރަށް ނުބައި ހާލަތަކަށް އެ މީހުންގެ ވިސްނުާމއި ފިުކރު އަިއއްސަ. އެ މީހުންނަށް 

ނަމެން ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ބަާޣވާްތކޮށްގެން ވެރިކަން ބަދަލުކުރި ފެބްުރއަީރ އަކީ އެއީ ތިމަން 7ޤަބޫލުކުރެވުނީ 

ދުވަހޭ. ެއ ބާރުަގއި އެގޮުތަގިއ މި ޤައުމުެގ ވެިރކަމުަގއި ިތމަންނާމެން ތިބޭނަމޭ. ދެން އެކަމަށް ޓަަކއި މަގުފަހިކުރަން 

ކޮށްފައި ތިބި ފުލުހުން ވަޒީފާ އަށް ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވެގެން އިްސތިޢުފާދީފަ އާއި ރިޓަޔަރކޮށްަފ އާއި މަޤާމުން ދުރު

ވައްަދއިގެްނ، ފުލުހުންނާއި ެއ ބޭބޭކަލުންގެ ާޢއިލާތައް ޮގވަިއގެން ިސޔާސީ ޕާީޓ ހަދައިގެން ަޤއުމުެގ ވެިރކަމަށް 

އަންނަން ވެސް މަސަްއކަްތކުރަމުންދާ ދުވަސްވަެރއް މި ދުވަސްވަަރކީ. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސަށް ރަނގަޅަްށ 

ވާނެ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ވަރަށް ނުބަިއ ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކެއް ހިނގަމުން އެބަ ގެންދާކަން. އަދި އެނިގވަަޑއިގަންނަ 

މިއަދު މި ރާއްޖޭެގ ސިޔާީސ މީހުން މަރަން ވެސް މި ަސރުކާރުން ރާަވއި، ހިްނގަމުންދާކަން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް 

ރިޔާޒު، هللا ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. މިއީ ވަރަށް ނުރައްކާ މައްސަލަ އެއް.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމު، ބަޔަކު މީހުން މަރާލީމާ، އެަކމުގެ ތުހުމަތުއެޅުވީ ިސޔާސީ 

ނޑުމެންގެ ބޮލުގަ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މަނިކުފާނުގެ ވެްސ  މީހުންގެ ބޮލުގަ. އޭނަ އެ ތުހުމަތުއެޅުވީ އަުޅގަ

ސްތަށިފުޅުަގއި ެއކަން އެ އެޅުީވ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ވަކި ަބޔަކު ރޫލްއަުއޓުކޮށްފައި ވަިކ އި

ބަޔަކު ބޮލުަގއި ކޮމިޝަނަރު މި ތުހުމަތުއެޅުވިއިުރ، އޭަނެގ ކޮބައިތޯ ލަދުހަޔާތް. މިއީ ވަރަށް ސީރިއަސް ަމއްސަލަ 

ނޑުމެންނަކީ ސިާޔސީ މީހުން. އަޅުަގނޑުމެން ފަހަތުގައި ތިެބގެން އަފްރާޝީުމ މަރާލި ކަމަށް އޭނަ ބުނާ  އެއް. އަުޅގަ
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ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ އޭނަ ކުލޫ އެއް ދޭންޖެހޭނެ. ކާކުތޯ، ކާުކ ކިހިނެއް ހަދައިގެންތޯ މަރާލީ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޝަނަރ 

ޒިްނމާވާންޖެހޭނެ. އޭނަ މިތަނަށް  އޮފް ޕޮލިސް މިހާރު މަގާމުން ދުރުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އޭނަ ދައްކާ ވާހަކައަށް އޭނަ

ނުޑ ަވޙީދަށް މި ގޮވާލަނީ ޖަމީލާިއ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިްސ  ހާޒިރުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ

ރިޔާޒާ ދެ މީހުން އެކީ ެއއްފަހަރާ މިއަދުން މިއަދަށް ވަޒީާފ ިއން ވަިކކުރަން. މިީއ ވަރަްށ ުނރައްކާތެރި ަމއްސަލަ އެއް. 

ބޭފުޅުންނަީކ މިއީ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން. ައޅުަގނޑުމެންގެ ބޮލުަގއި މި އޮީތ  77ޅުަގނޑުމެން މިތާ މި ތިބަ އަ

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަޚް އަފްާރޝީމް މެރުމުގެ ތުހުމަތު...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފައި އޮތް ަވގުތު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާ ހިސާބުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް މި ބަހުސް ގައި ކަ

ހަމަވީ. އާދެ! މިހާ ހިސާބުން ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތަށް، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު 

ވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅުމަށް، ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 ރު ޢަލީ ވަޙީދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މެންބަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު  ތޮއްޑޫ

ނޑަށް ކުޑަކޮށް ތަޅުުމގައި ކަްނކަްނ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މި ނެގީ އަުޅގަ

މުަގއި ހިނާގ ކަމެްއ އޮިޅއްޖެއްޔާ ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް ެނގޭނެ. ެއީއ ހިނގާ ގޮތް އޮޅުންއަރާަފއި ާވތީވެ. ތަޅު

އަޅުަގނޑަްށ އެނގިގެްނ އަުޅަގނޑުެގ އަްޚ ޤާސިމު އިބްރާހީމުގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ައކީ ަރީއސް ވަޙީުދގެ ކޯލިޝަްނަގއި 

ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އެންމެ ބޮޑަށް ޑިފެންުޑކުރާ އެއް ބޭފުޅާ. އެހެންނަމަވެސް ދެންމެ ތި ވިދާޅުވީ ފޭދޫ

އަލްހާން ފަހުމީ ވާހަކަދައްކާ ނިމުނީމަ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވަުގތު ހުސްވެއްޖޭ. އެހެންވީާމ، ޮކބައިތޯ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގައި ތިބި 

ތު މީހުން މިހާރު. އެ ސާފުވާން އެބަ ޖެހޭ ނޫންތޯ. މިހާރު ޤާސިމު އިބްރާހީމަށް ނުވެސް ެއނގި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ަވގު

 ވެސް އެބަ ހުްސވޭ.

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ހުށަހެޅުއްވި ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. އެއީ މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންަތކުން 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ، އަދި ނުދައްކާ އަލްހާން ފަހުމީ އެއީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެންބަރެއް ނޫން ކަމަކަށް. އެހެންަކމުން

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގައި މި އޮތް، ނިޒާމާ ބެހޭ  ނޑު ޖެހޭނީ އަޅުގަ އިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. ދެން މިހާރު އަޅުގަ

 މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅުމަށް، ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ސަލަ()ނިޒާމީ މައް

 

  ވާހަކަދެްއެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު

ނޑު ނިޒާމާ ބެޭހ މައްސަލަ ެއއް މި ނެީގ، ސުވާލާއި ަޖވާބުދިނުމުގެ ބަިއ އެއީ އޮންނަ ކަމެއް ނޫންކަން  އާދެ! އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެއީ  ވެސް އެނގޭ. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ޭބނުންވޭ މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ

ނޑު ހަމަ ދެވަނަ ކަމަކަށް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށް  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބޭފުޅެއްތޯ؟ ދެން އަޅުގަ

ވަގުތުދިނުމުަގއި މި ގެްނގުެޅނީ ކޮން ކަހަލަ އުސޫލެއްޯތ؟ ވަިކ ޕާޓީައކަށް ނިސްަބތްނުވާ މެންބަރެްއގެ ގޮތުން 

ފުޅުންނަށް ޕާޓީ ނަމުގައި ފުރުޞަތު ދެުމންދާއިރުގަިއ، އެފަދަ ވާހަކަަތއް މަޖިލިސް ބޭނުންކޮށްގެްނ ތަމްސީލުކުރާ ބޭ

ދައްކަމުންދާއިރުަގއި އެހެން ބޭފުޅުން މަޖިލީހާ މެދު ދެކޭ ގޮތް ހާމަކުރައްވަމުން ވާހަކަދަްއކަާވއިރުަގއި ތިމާމެންގެ ިމ 

ްށ ކޮންމެވެސް ކަހަަލގެ ުއސޫލީ ހަމަތަކެއް ރިޔާސަުތން ތަނުގައި އޮުޅވާލަިއގެން ުކރާ މަސައްކަުތގެ ތެރެއަ

 ގެންނަވަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާތީ އެހެންެވ.

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް ނޫން ތި ުހށަހެޅުއްވީ. ަގއްދޫ ދާއިާރެގ 

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަީތގަިއ މި އޮްތ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޢިއް ޒަތްތެރި މެންބަރު ޒާހިރު ޢާދަމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން، ިމހާރު އަުޅގަ

 ބޭންކިންއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލަށް ވާހަަކދެއްކުމަށް.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޒާިހރު އާދަމް

 ަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު...`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު އަުރވަންޖެހޭނީ މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް  ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 އިބްރާހީމަށް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ހީމްމާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާ

ނުޑެގ ޕާޓީން އިސްތިޢުފާދެއްވުާމ  ނޑުމެން އަލްހާން ފަހުމީ އަޅުގަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ގުިޅގެން މި ކޮޅަށް ސިޓީ އެްއ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި އޮންނާނީ. ދެން އިެލކްޝަން ކޮމިޝަނުން އަެއއް، 

ނޑުެގ ޕާޓީގެ ަވގުތުކޮޅު ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ ނައެއް ައޅުަގނޑަ ކަެށއް ނޭނެގ. އެހެން އޮްއވާ އަުޅގަ

ވާހަކަފުޅުދަްއކަަވއި ނިންމާލީމާ އަނެއްކާ ރިޔާސަތުން ތި ވިދާޅުވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ަވގުތު ހަމަވީއޭ. ވަރަށް ބޮޑު 

 ވާތީ ެއ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. އޮޅުމެއް ަރއްޔިތުންނަށް އަަރިއގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މި މައްސަލަ ބަލަމުން ގެންދާނަން.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ތި ނެންގެވީ ިނޒާމާ ބެހޭ މަްއސަލައިަގއި އަުޅގަ

ނޑު ފުރު ޞަތު މި އަރުވަނީ ބަލާފައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޖަވާބެއް އަރުވަމުން ގެންދާނަން. މިހާރު އަޅުގަ

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް  ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޓަަކއި ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

ގީމާ، ރައީސް ވިދާުޅވީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނެ

ނޑު ނެގީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއކަން. އެއީ އިލެކްޝަންސް  ނޫނޭ. އެކަމަކު މިހާރު ޔަޤީންވެއްޖެ އަުޅގަ

އި ކޮމިޝަންގަިއ ަވކި ޕާޓީ އެްއ، ޓީވީ ޕްޮރގްރާމަށް އަާރއިރު ވަކި ޕާޓީ ެއއް، ޖަލްސާތަުކަގިއ ވަކި ޕާީޓ ެއއް، ފްލޯރގަ

ވަކި ޕާޓީ އެްއ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދެން މިއަްށވުރެ ބޮުޑ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް ކޮބައިތޯ. އެހެންވީމާ، މިހާރު 

ނުޑ މިހާރު ދެކެނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަީކ ވަޙީދު ސަރުކާާރ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ސާފެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަ ށް ފެންނަނީ މިއަދު ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު. މިހާރު ވަޙީދު އެކަނިވީތޯ. އިދިކޮޅު ޕާޓީ އެއް ކަމަށް ައޅުގަ
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ނޑު ވަަރށް އުފާކުރަން އޭޕްރީލް މަހުގެ  ވަނަ ދުވަްސ އަންނައިުރ  1އަޅުަގނުޑ ވަރަށް އުފާކުރަން، މަޑުކުރަްއވާ! އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިރާދަކުރެްއިވއް ޔާ ދެ ަވޒީުރންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް މިހެން ކަންތައްތައް ފެންނާތީ. އެއީ އަުޅގަ

ނުޑ ޓީީވގައި އިންނަނީ އެހެްނ  ފާސްކުރެވޭނެ. އެީއ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމުން ބަލައިގަންަނއިރު ނޭނގެ އެމީހާ ޮގސް ޭރގަ

 ޕާޓީ އެްއގެ ނަމުގަ. އިެލކްަޝން ދަފުތަރުގައި ަވކި ޕާޓީ އެްއ. އަލިބޭ، ތަންކޮެޅއް ރަނގަުޅކޮށްބަލަ މީތި.

 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ައޅުަގނޑުެމން ވާހަކަދައްކަމުން ދަނީ.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަުޅގަ

އެހެންކަމުން، ނިޒާމާ ބެހޭ ަމއްސަލަ އެްއ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެހެން މައްސަލަ ެއއް އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ 

ޞަުތ މި އަުރވަނީ ުކޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރަށް. ދެްނ ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި ފުރު

އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުިރމަތީގައި މި އޮތް މަސައްަކތައިގެން ކުިރއަށް ދިއުމަށް 

 ވަގުތުެދއްވުމަށް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއެކުވން: ޙްމަދު އާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މި ނެގީ މުޅި ަގވާއިުދެގ ރޫހުގެ ތެރެއިން އިނގޭތޯ. 

ނޑު މި ނަގާ ނިޒާމީ މައްސަލަ އެޕްލަިއވާނެ. އެއީ މިއަްށވުރެ ބޮޑު  ނިޒާީމ  ގަާވއިދުގެ ހުރިހާ މާއްދާއަކަށް ވެސް އަުޅގަ

ލަ އެއް އޮތް ކަމަކަްށ އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. މާމިނގިލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މައްސަ

ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އެ ހާމަކުރީ އެކަން ކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، ެއއަށްވުރެ ބޮޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ 

 އެކަން ހައްލުނުކޮށް މަޖިލިސް ކުރިއަށް...

 

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑު ދެންނެވިން. ެއކަން،  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލަމުން މި ގެންދަނީ. ބަލައި ނިމުމަށްފަހު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޖަވާބެއް  މިހާރު އެ މައްސަލަ އަުޅގަ

ނޑު ިތ އަރުވާނަ ނޑަށް މި ަވގުތު ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ދަތި. ެއހެންކަމުން، އަުޅގަ ން. އެއީ ކުއްިލއަކަްށ އަުޅގަ
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ނޑު ފުރުޞަތު މި  ނޑު ޖަވާބެއް އަރުވަމުން ގެންދާނަން. މިހާރު އަޅުގަ ކުރެްއވި، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އަށް އަޅުގަ

ޞަތުއަުރވައިަފއިވާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޒާހިރު އާދަމަށް. ކުިރއަށް އަރުވަނީ ކުރިން އަުޅަގނޑު ާވހަކަދެއްެކވުމަށް ފުރު

 ގެންދަވާ.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޒާިހރު އާދަމް

އިޞްލާެޙްއ ހުށަހެޅިގެން އަންނައިރުގަިއ  2989/24ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެދި އެ އިޞްލާޙަ ނޑު ވެސް ވަރަށް ާތއީދުކުރާ ިއޞްލާޙެއް ކަމަށް ވާީތ، އަުޅގަ ކީ އަުޅގަ

ދަންނަވާލީ. މި ކަމުގަިއ އަުޅަގނޑުެގ ވެްސ ޚިޔާލެއް ދަންަނވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި އިޞްލާޙުެގ، އާދެ! ިމ 

ން ޖެހޭ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވަިއގެން ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ( އަދި އަޅުަގނޑުމެ 2ބިލުގެ 

ނަޑއަޅާ ރޭޝިއޯ ެއްއގެ ދަށުން އެކަން ކުރަންވެއްެޖއްާޔ  އިޞްލާޙުކުރަން. ހުސްއެކަިނ، ހަމައެކަނި އެމް.އެމް.އޭ އިން ކަ

އި ސަބަބު، މި އަނެއްާކވެސް ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާލަތު އޮންނާނީ އެ ހާލަތުގަ. ސަބަބަކީ، ދިވެހިރާއްޖެ މި ހާލަތަށް އަ

ގޮތް، މިހެން ވާންޖެހުނު ސަބަބު އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ. އެންމެ ބޮޑު ެއްއ ސަބަބަކީ، ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ 

މިއަދު އެތަކެއް ރަށެއް ރިސޯުޓހަދަން ދޫކޮށް، އެތަކެއް ބަޔަުކ އެތަކެއް އިމާރާެތއް ކުތަން ބިން ހޯދައި، އެތަކެއް ބަަޔުކ 

ޅަން ބިން ޯހދައި، އެތަކެްއ ބަޔަކު ސިޓީހޮާޓ ހަދަން ބިން ހޯދައިގެން އެބަ ތިބި ބިން ތައްޔާރުކޮްށގެން. ގެސްޓުހައުްސ އަ

އެކަމަކު ކަންަތއްތައް ުނވެގެްނ އުޅެނީ ލާރި ނެތިގެން. ލާރި ނެތެންޖެހުނު ސަބަބު އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ. 

ބޭންުކ ކަމަށްވާ ބޭންުކ އޮފް މޯލްިޑވްްސގައި ހުރި ހުރިހާ ލާރި  އޭގެތެެރއިން ެއއް ސަބަަބކީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ނެޝަނަލް

އެއް މި އޮތީ ިދވެހި ިވޔަފާިރވެރިންގެ ދެތިންހަތަރު މީހެއްެގ އަތްމައްޗަށް ގޮސް ހުްސވެފަ. އެތާނަގއި ނެތް ޖާގަ ެއއް 

ހިރާއްޖޭގެ އޮފްޝޯ ބޭންެކްއ އިތުރަކަށް މީހުންނަށް ލޯނުދޭކަށް. އެ ފައިސާ އެއް ނުދައްާކ. ދެން ހަމަ އެހެންމެ، ދިވެ

ުނވަތަ އެައށްވުރެ މަތީ ރޭެޓއްގަ. ބޮޑެިތ  82ނެތްކަން. ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ހުރި ކޮމާޝަލް ބޭންކުތަކުްނ ޯލނު ދެނީ %

ގެ ރޭުޓގައި ަނގަިއގެން ވިަޔފާރިކުރުމަކީ ެއއީ ވެާދވަުރ 84، %82ިމލިއަން ޑޮލަރު % 49މިިލއަން،  9:ލޯނު. 

ގެ :.4ނޑު ދެޭކ ގޮތުގަ. ކުޑަ އިންޓްރެސްުޓަގއި ދުނިޔޭގެ އެތަންމިތަނުން ލޯނު އެބަ ދޫކުރޭ. %ކަމަކަށް ނުވޭ އަުޅގަ

ވެްސ އެބަ ޫދކުރޭ. އެހެންވީާމ، މިގޮތަްށ  :އިންޓްރެސްޓުަގ. އަދި އެއަްށވުރެ ދަށްކޮްށވެސް އެބަ ޫދކުރޭ. %

މިގޮތަށް ަފއިސާ ދޫކުރާ އޮފްޝޯ ބޭންކު  ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރުމަްށ ޓަކައި ފައިސާ ހޯދޭނީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް

ދިވެހިރާއްޖެ އަްށ ގެނެްސގެން. އެހެންކަމަށްވާީތ، މިއަދާ ަހމައަށް ވެްސ ނަމެއްަގއި އޮްފޝޯ ބޭންކެްއގެ ަލއިސަންސް 

ގެ ދިވެއްަސކަށް އޮތީީތވެ ކަެމއް ނުކުރެވުނު ކަުމގައި ވިަޔސް އިތުރު މީހަކަށް ނުދީގެން މިައދާ ހަމައަށް ދިވެހިރާއްޖޭ

ހާލަތު މި އަންނަންޖެހުނީ. މިތާނގައި ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ މި އޮތީ ބަނދެވިފައޭ. 

ނޑުމެން މިއަދު ހޯދަންވީ ތެޔޮ ވަޅެއް ވެސް ނޫން. އަނދަވަޅެއް ވެސް ނޫން.  ޙަޤީޤަތެއްމެ. ބަނދެވިފައި މި އޮތީ. އަުޅގަ
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ނޑުމެންގެ ދިވެހިާރއްޖެ އަށް ބޭރުން ފައިސާ ވަންނާނެ މަގެއް. ފައިާސ  އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ހޯދަންވީ އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ވަދެގެްނ، ކުޑަ އިންޓްރަސްުޓގައި ަރއްިޔތުންނަށް ލިބިގެން ނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްޤީ ެއްއ 

ނޑުމެންގެ ދިވެހި ރައްޔިތުން ދާންޖެހެ ނީ ބޭސްސިޓީ ހިފައިގެން ސަލާންޖަހަން. ނުވެވޭނެ. އަެނއްާކވެސް ހަމަ އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން މެއި މަހާ ދޭތެރޭގައި  2982މިހާރު ވެސް އެ ދަނީ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 ބޭސްސިޓީ އަްށ ސަލާންޖަހާކަށް ދިވެހި ރަްއޔިތުންނެއް ނުދޭ. މެއި މަހުން ފެށިގެން ެއކަން އިތުރުވަމުން، އިތުުރވަމުން،

އިތުރުވަމުން ައއިސް މިއަުދ އަނެއްކާ މި އޮތީ އިހު ދަރަޖަ އަށް ވެއްޓިފައި މި ޮއތީ. އިހު ދަރަޖައަށް މިކަން 

އަހަރުގެ ަސރުކާރުަގއި ާއސަންދަ ެއއް، އިންޝުއަރެންްސ ސްކީެމއް  9:ވެއްޓުުނއިރުަގއި ީމގެ ކުީރަގއި އޮްތ 

. ނުއުެފއްދެންވީ ެއްއވެސް ސަބަބެއް ނެތް. މަނިކުފާނަކީ ވެސް މި ނުއުފެއްދުނީ ކީްއެވގެން ބާވަޭއ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އިްނނަވަިއގެން ބަޖެޓު ފާސްކުރެްއވި ބޭފުޅެއް. ހަ ސަޭތކަ ެއތައް މިލިއަން ރުފިޔާ ެއްއ 

ނޑައަަޅިއގެން ތިބިިއރުގަިއ، އެ ހަސަތޭކަ އެަތއް ބިލިއަން ނޑުެމން ކަ ރުފިޔާ އަށް  ވެލްފެއަރ އަށް އަުޅގަ

ދުވަހާ ވަންދެން ވެލްފެއަރ  89ރޭ  89އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިުތންނަށް ކޯއްޗެއްތޯ ލިބުނީ. ސަލާންޖަހަން ގޮސް 

ޑޮލަާރިއ  299ސެކްޝަންގެ ކުރިމަީތގައި ޭހލާހުރެގެން، ތީމުގޭ ދޮރުމަތީގައި ރަތްދައްަކއަީވގައި ހޭލާހުރީމާ މި ދެނީ 

ނޑުމެްނގެ ހާލަތު އޭރު އޮތް ގޮތް. ުކއްލިައކަށް މި ހާލަތު އެހެން ގޮތަކަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓާ ބަލިމީހާ އަ ށް. މިއީ އަުޅގަ

ބަދަލުވެގެން، ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދު އެހެން ގޮތަކަްށ ބަދަލުވާން ފެށީމާ، ދިވެހިާރްއޖޭގައި ތިިބ ިވޔަފާރިވެރިންނާ، 

ވަނަ  :298މި ކަމަށް ކެތްނުކުރެވިގެްނ، މި އަންނަ  މުއްސަނދިންނާއި ދިވެހިރާއްޭޖގައި ތިބި ބަެއއް މީހުންނަށް

އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަްށ ފެންބޮވައިގަނެފައި ތިބިލެްއ ބޮޑުކަމުން ބަޣާވާތެއް ގެނެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަްނ 

އުމެްއގެ ވެރިކަްނ ބަދަލުކޮށްލީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ޤައުމަަކށް ވިޔަްސ ވަރިހަމަ. ބަޣާވާަތކުން އެ ޤަ 

ބަދަލުކޮށްލައިފިއްާޔ މި ނޫން ހާލަތަކަށް އެ ަޤއުމެއް ޮގއްަސ ެއއް ނޯންނާނެ. ޤައުމުތަުކެގ ވެރިކަްނ ބަދަލުކުރަން މި 

އޮންނަނީ ޤައުމުތަުކގަިއ އޮްނނާނެ ދުސްތޫރީ ނިޒާމެއް ަކނޑަެއޅިފަ. ެއ ނިޒާމުެގ ަދށުން. އެ ނިޒާުމގަިއ ވަރަށް 

ނޑަެއޅިފަ  އި އެަބ އޮވޭ...ރަނގަޅަށް ކަ

 

  ވާހަކަދެްއެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޭބންކިންއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅައިފައި ވާ އިޞްލާޙަީކ 

ނޑުމެން ކުޑައިުރއްސުރެ ފެށިގެން މިއަާދ އަޅުަގނޑު ވެސް ބަލަިއގަންނަ އިޞްލާޙެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. އާދެ! އަ ުޅގަ

ހިސާބަށް އައިއިުރގަިއ، އަުޅަގނޑުމެން ހަނދާނުއްސުރެ ފެށިގެން މިއަދާ ހިސާބަށް އައިއިރުަގއި ރާއްޖޭަގއި މި އޮތީ 

މިއަދު  ގާއިމުކުެރވިފައި ދެތިންހަތަރު ބޭންކެއް. އަދި އެ ބޭންކުތަކުަގއި ކަންތައްތައް ހުރި ގޮތަށް ބަލައިލާއިރުަގއި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީ ެއކޭ މި ކިާޔ ސިސްޓަމެއް މި ތަނުަގިއ ގާއިމުކުެރިވގެން ދާހިނދު، 
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އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ބޭންކުތަކުގެ މަންފާ، ނުވަތަ ބޭންކުތަކެއް ރާއްޖޭަގއި ހުރުމުން އެކަމުގެ އެންމެ އެދެވޭ ފައިާދ 

ކިހާ ވަރަކަށްތޯ ިމއީ ހަމަ ޕަބްލިކު ރެފަރަންޑަމަކުން ނޫނިއްޔާ ފުރިހަމަ ޖަވާެބްއ  ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދަނީ

ނުޑމެންނަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ  ނޑެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަ ނެރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ައޅުގަ

ފާހަގަކުރެވޭ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާހިްތއޮތީ  އެހެން ޤައުމުތަކަށް ދާއިުރަގއި ވަރަށް ގިނަ ބޭންކުތަެކްއ ހުންނަކަން

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ކުޑަުކޑަ ޤައުެމްއ ކަމުގައި ވީނަމަވެްސ، ގިަނ ބޭންކުތަކެއް މި ޤައުުމގަިއ 

ހަމަެއއާެއކު  ތަޢާރުފުކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ވަްނޏާ އެކަމުެގ ފައިދާ ަރއްޔިތުްނނަށް ފޯރާނެ. އަދި ރަްއޔިތުްނނަށް ލިބޭނެ. އަދި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ާހލަތު މިހާރު މި ގޮއްސަވާ މިންވަރުން، ބޭންކުތަުކގެ ދައުުރ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމުގައި 

އަޅުަގނޑު ެދކެން. އެފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް ބޭންކާ ެބހޭ ޤާނޫނުގައި ހުރަސްތަެކްއ ހުރި ނަމަ، އެ ޤާނޫނަށް 

ނޑު އިޞްލާޙުގެަނއުމަކީ، ގެނެސްޭދން ޖެހުމަކީ މި މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް ކޮންމެހެން ލާޒިމްކަމެއް ކަމުގައި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަްނ އޮތީ ިމއަދު ބޭންކުތަުކގަިއ ފުރި،  ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލޯނުެގ ގޮ ުތގައި ާޢއްމު ރަްއޔިތުންެގ ބަންޑުންވެގެންދާ ހިސާުބގަިއ ހުރި ފައިސާތަކަށް ވެްސ އަުޅގަ

ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުުރމަށް ޓަކައި އެހައި ފަސޭހަިއން އެކަން ކުރެވެން ނިޒާމެްއ ޤާއިމުކުރެވިފައި ނެތްކަން. 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވަން، ބޭންކުގެ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުެރވިގެން ދާއިުރަގއި މި ދެންނެވި އުސޫލުން އިތުބާރުކުރަނިިވ 

ށް ރަްއޔިތުންގެ ފުދުްނތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޓަަކއި އެފަދަ ނިޒާމެއް ާގއިމުޮކށްގެން ދިޔައިމަ ނޫނިްއޔާ ގޮތަކަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުވެގެންނުދާނެ. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑު ހަމަ ގޮަވއިާލ 

ނޑު މެން މި ަވިކ ބޭންކުތަކަކަށް ބަޯރސާެވގެން، ތާށިވެފަިއ ތިބި ތާށިވުމުްނ ހިތްއޮތީ މި ޤާނޫނުގެ ތެެރއިން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ތަނުގެ  ނޑުމެންނަކީ ތަންކޮެޅއް ފުޅާކޮށް، ފުޅާ ދާއިރާ އެްއަގއި އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން ެއއްކިާބވެ، ައޅުގަ

ެރވޭނެ ބޭންކުތަކުން ހުުޅވުމުެގ އިޤްތިޞާދު ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ަފއިާސގެ އުސޫލުަތއް، ފަިއސާގެ މުޢާމަލާތްކު

ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ. އަދި ބޭރުގެ ފަރާތްތަުކގެ އިތުުރން ރާއްޖޭަގއި ވެްސ މިކަމަށް ޝައުޤުވެިރވާ ފަރާތްތަކަްށ 

ބޭންކު ހުޅުވުުމގެ ފުރުޞަތު ވީހާވެްސ ފުޅާ ދާއިރާ ެއއްަގއި އޮތުމަީކ ެއއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަުމގަިއ 

ނޑު ެދކެން. މިއަދު މި ޤައުމުަގއި ބޭންކު ހުުޅވިދާނެ، ބޭންކު ހިންގޭނެ ފެންވަރުެގ ިކތަންމެ ބޭބޭފުޅުންނެއް އެބަ އަޅުގަ 

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން، މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ  ތިބި. އެގޮުތގެ މަތީން އަޅުގަ

ގެ ހަމަ މި ވަސީލަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހެޔޮ ވިސްނުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފަދަ ޤައުމު

ފަރާތްތަކެއް ގެންގުުޅްއވާ، މިހާރުެވސް ަޤއުމުގެ ަރއްޔިތުންނަށް ފަންުޑ އުފައްދަިއގެން އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދެމުންދާ 

ނޑު ފަހަރެއްަގއި ވެްސ  ކަމުގަ.މަ ފާހަގަކޮށްެލވޭ ދެ ފަރާތްތެެރއިން ހަ. މި ދެންނެވި ދެ ފަރާތަކީ އޭގެއެބަ ތިބި ައޅުގަ

، . އެހެންވީމާޚިލާފުވަނީކީ ނޫން. މި ދެންނެވި ހަމަ ވަރަށް ސާފު ސީދާ ތެދު ވަނަ މާއްދާގެ ރޫހާ :7ނުއަސާސީގެ ޤާނޫ

ނޑުމެންނަށް އޭގެ ފުރިހަމަ ފޮނިމީރުކަން ލިބޭނީ ޢާއްމު ނިކަމެތި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިފަދަ ޤާނޫނުތަކުން އަޅުގަ
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މިައދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ދެވިގެންނޭ. ޔިތުންނަށް އެ ވަީސލަތް ފޯރުކޮށްމު ނިކަެމތި ރައްއްޔިތުންނަށް. ޢާއްރަ

ކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ނެތް. ަފރާތްތަކަށް އެ ގޯތީަގއި އިމާާރތް ތަކުަގއި ގޯތި ނަގާަފއިވާންޮކޅުރާއްޖޭގެ ެއކި ކަ ،ނގޭ އެ

ރަށުަގއި ެއ ރަށަށް ބަދަލުވާ މީހުންގެ ޓަކައި ރަށް ކުުރމަށްފަސް ދީ އެއްދަނީ އާބާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި

ތަނަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުން.  ދިނުމަށްފަހު އެ މީހުން އެންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްއެ މީހު ،އިމާރާތްކޮށްދީ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލައިގަންނަ އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ  ކުަރން.ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޤަބޫލުައޅުގަ  ،ރަނގަޅު އަުޅގަ

ކުރުމަށް ހަމަ ތްއިމާރާ އިތަކުގަ ފުޅުންނަށް މިއަދު ވަނީ އެ ގޯތި އަމިއްަލއަށް ގޯިތ ނަންގަވަިއގެން ތިއްބެވި ބޭ އިތަންތަނުގަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ވެްސ، އަދި ހުރިހާ ބޭންކުތަކުން ވެސް އެފަަދ  ނުކުޅެދިފަ. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ކުެރވިގެްނ ށްދޭނެ އުސޫލުތަކެއް ވެސް ާގއިމުރާތްތަކަށް ލޯނު ސްކީމެއްެގ ދަށުން އެ މީހުންގެ ބޯހިޔާަވހިކަން ފޯރުކޮފަ

 ަގއިމު ެވސް ކަންނެްއޔަށް ގޮސްގެްނ ދެން ލިބޭ ލާރިކޮޅުން އެ މީހުންނަށް ފަހަށް ރައްކާކުރުމަށް ނަމަ ހަމަ ހިނގައްޖެ

ނޑުމެންނަށް ބޭންކިން ނިޒާމެއްގެ ތެެރއި، . އެހެންވީމާއިތުރު ކުިރއެރުންަތކެއް ހޯދޭނޭ ޓަކައި ން މީ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ނޑު ހަމަ ދެކެން. އެހެންކަމުން އަޅުގަ ޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަ

ދޭތެރޭ  އުުމގެ ިނކަމެތި ރައްޔިތުންނާޤައެުކ  ރިާހ މެންބަރުން ވެސް ވަރަށް އިްޚލާޞްތެރިކަމާހިތް އޮތީ މި މަޖިލީހުގެ ހު

މު ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތަކަްށ ބޭންކިްނގެ ފޮނިމީރުކަން ޢާއް،  ވިސްނާަވޑަިއގެން މިފަދަ ބިލެއް ފާސްކޮށް

 މި ބިލު ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާ

ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި މިވާ އިޞްލާޙުަތކަްށ  އްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބޭންކިންއާޝުކުރި

ގޮުތަގއި  އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ދެކޭދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރާ ވާހަަކ 

ން ޤާނޫނު ޖެހޭ. ސަބަބަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރު ބޭންކިޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުއަންނަން މުޅި ބޭންކިންދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ރަމުން ދާ ގޮތުން ބޭންކުން މަލުކުކުންނާ، މި ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުން ޢަ އަދި ބޭންކުތަ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާ،

ބޮޑަށް ގެއްލުންެވެގންދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ކުރަުމންދާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަަކށް ވަރަށްލޯނުނަގައިގެން ވިޔަފާރި

ކީ ވާރިސުން. ގޯްއޗެްއ ގެދޮރުގެ ޙަޤީޤީ ޙައްޤުވެިރންނަދެންނެވީ ބޭންކުން މޯގޭޖުކުރާ ގޯތި އަޅުަގނޑު މިހެން މި

ފަރާތުން މި  ންނާނެ ދައުލަުތގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެރީގެ ބޭރުަގއި ވެސް ލިެޔވިަފއި އޮއިުރ ޯގއްެޗްއގެ ރަޖިްސޓްދޫކުރެވޭ

ރިންނާއި . އެެހންނަމަވެސް އަނބިދައަނބިދަރިން ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައޭހަވާލުކުރަނީ ތިޔަ ފަރާތުގެ ގޯތި ތިޔަ ފަރާތާ 

އެ ލޯނުން ، މީދުކޮށް ލޯނެއް ނަގައި ޓަކައި ނުހަނު އުއް ދަރިްނގެ ދަރިންގެ މުސްތަޤުބަލަށް، އޭނާގެ ކާފަދަރިންނާ

ދަނީ ބޭންުކގެ ިމލްކަކަށް ވެގެން. ވާިރސުންގެ  ުގޅިގެްނ މުޅި މިްލކިއްޔާުތ މި ތި ހާލަކާދިާމވާ ދަ ، ގެދޮރު ބިާނކޮށްގޯތި

ހެންމެ ގޮތް. ހަމަ އެ މީ ިމ ރާއްޖޭެގ ބޭންކިން ސިްސޓަމު އޮތް .ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް .ދަނީ ެގއްލިގެން ޙައްޤުތައް މި 
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ތި ބޭންކުތަކަކީ ިމއަދު ަވކި ބަެއއްެގ ިވޔަފާރި ޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަންޖެހޭ މި ގޮތުން މި ރާއްޖޭަގއި ހުރި ބޮޑެއަ

ޕާޓްނަރުންނަށް މި ވަނީ ެވފަ. އަޅުަގނޑު މި ދެންނެިވ ގޮތަށް ޙައްޤުަތއް ގެއްިލެގންދަނީ ދެރަވަރު، ނިކަމެތި 

 .ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ިއ،ރައްޔިތުމީހާގެ. މީ ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތްވެސް ހުރަސް ައޅާކަމެއް. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަ

ބަފައިްނ ަމއިން، ބަފައިންެގ ތަރިކަިއގެމިސްީކނުން އަދި މައިން، ޔަތީމުން އުޅެނީ ޅުަގނޑު ދަންަނވަން މިއަ

. ވެރިަޔކަށްއްގެ ބަލަދު ދަނީ ެއ މީހެ ްލއަމުރު ެވގެން މިުތމަށްފަހު ދައުލަތުގެ ވަިލއްޔުވާރިސުން ނެ ،ނެތުމަށްފަހު

ފަރާތުން ެވސް މި ބުނި ރައްޔިތުމީހާެގ  ެއއްގެ  ގަން ުހންނަ ވެރިސަރުކާުރގެ ހިންއަމުރުެގ ފަރާތުން ެވސް، ލްވަލިްއޔު

 ރާއްޖޭގެ ބޭންކުން ދޫކުރާ ލޯާނއި ކުރެވޭ ތަނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެނެްއ ނުދޭ. މިއަދު ދިވެހިޙައްޤު ދިފާޢު

ނަޑއެިޅފައި އޮތް  ަޙއްޤުތައް ެގއްލިގެންދާ  ދަނީ ރައްޔިތުންގެ އެތައް ަބެއއްގެ ގޮތުން ެވގެން މި ބޭންކިން ސިސްޓަމު ކަ

ޞްލާޙުތަެކއް ޤާނޫނަށް އި ސް. މިހެން ކަމުން މުޅި ބޭންކިންނުވާނެ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީ ކަށް. އެހެންނެއް އެކަން ެވގެންކަމަ

ވަނީ މުޅި ޤައުމުގެ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންގެ.  ޖެހޭ. ބޭންކަކީ ވިޔަފާރި ޕާޓްނަރެްއގެ ގޮތަްށ ހަމަޖެހިގެންއެބަ އަންނަން

މި  .ފަސް އިނގިލިން ގުނާލެވޭ ވަުރގެ މަދު ރައްިޔތުން ތަކަކަށް ނޫން. މި ގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ވަިކވަކި 

ކިާޔ ެއ  ނގޭނެ މި ރާއްޖޭގެ ރަށްަތކުެގ ރަްއޔިތުންނަށް ލޯނޭއްޔިތުންނަށް އެރާއްޖޭގެ ލޮުބވެތި އެންމެހަިއ ރަ

ނެތް. އެ ބޭބޭފުޅުންގެ ދަރިްނ  ގެދޮެރއް މިއަދަކުބޭުފޅުންގެ ގޯތި ލޯނުތައް ެނގި ޓަކައި ކުުރމަށްފަސޭހަރައްޔިތުންނަށް ލުއި

ސިސްޓަމު މި އޮތީ މި  ންވީމާ، ބޭންކިންއެހެރީ. އެހެ އިތަނެއް މި ޤައުމަކު ނެތް. މުޅިން މަގުމަތިވެފަ ދިރިއުޅޭނެ

 ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން  ދަނީ މި ގޮތަށް. ޭބންކިން ޤާނޫނު ވެގެން މި ތުން މަގުމަތިުކރުވާ ސިސްޓަމެއްރާއްޖޭގެ ރައްޔި

 ިމކަން މިހެން  .ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް .ކުރުާވ ސިސްޓަމެއްެގ ގޮތަށްމަގުމަތިކުރުަވއި، މި ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުްނ ނިކަމެތި

ނުޑމެން ޤާނޫނެއް ހެދުމުގެ ބޭނުން ވެސް މި ގޮތުްނ  ދަނީ ނުފުދި. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މި ވީމަ ކަމަކުނުދާނެ. އަުޅގަ

ނިޑޔާރުން  އިލާގަގެ މިލްިކއްޔާތު ދަމަިއަގނެގެންދާއިރު ޝަރުޢީ މަރުޙަ ވާިރސުން ،ނުނެގިބޭންކުތަކުން ލޯ ިތއްބެިވ ފަ

ޖިސްޓްރީގެ ރަ ،ކޮށް ވިސްނަން. މީކީ އެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރެވޭޖެހޭ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފުން ވެސް މިކަމާ އެބަ

ނީ ެއއީ އެހެން ބަެއއްގެ އަމާނާތެއް. އެއީ އޭނާގެ އަނބިދަރިންގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރެވެވެރިފަރާތުގެ މިލްެކއް ނޫން. 

ޑަިއގަންނަވާތޯ ކޯުޓން. އެނގިވަ  ންގެ ަޙއްޤު މި ފޭރިގަންނަނީ ބޭންކުންނާއިއޭނާގެ ވާރިސުންގެ އަމާނާތެްއ. ވާރިސު

ނޑަ އަންަގވަީނ هللا މިސްކީނު ކުދިންގެ ޙައްޤު ފޭރޭ މީހުންނަށް، މާތް ޔަތީމުންނާއި އެޅިގެްނ އެއީ ހަމަ ކަ

ާއިއ  . ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގަކަމެއް އަލިފާން ކެއުން ފަދަ ކަމެއް ގޮތަށް. މިފަދަ ނުބައިއަނގުރު 

ބޭފުޅުންތޯ  ގަންނަމުން މިދަނީ. ކިތައްތި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ފޭރިބޭންކު މެދުވެރިވެގެން ވިޔަފާިރ އުސޫލުން ނިކަމެ

ިޢއްޒަތްތެިރ  ،ޭބންކުން ފޭރިގަނެގެން ހުރީ. ކޮން ޙައްެޤއްތޯ އޮންނާނީ. އެހެންނަމަވެސް ގެދޮރުމި ޤައުމުގަިއ ގޯތި 

ނޑުގެ މައްސަލަ ނޑު ޤަބޫލުކުރަން ވަކި މުއްދަތަކަށް އަުޅގަ  299 ،އަހަރަށް ވިޔަސް  899ެއއް ނޫން  ރައީސް އަުޅގަ

ނަމަވެސް މުޅި މިލްކިއްޔާތު ން ނެގިދާނެ. އެހެންއަހަރަށް ވިޔަސް މިލްުކވެރިަކން އެ ރަހުނުގެ އަގު ހަމަވަްނދެން ބޭންކަ
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ތަނެއް ނުދޭ.  ތުމުގެ ޙައްެޤއް އިސްާލމީ ޝަރީޢަތް ވާރިސުްނގެ ޙައްޤު ދަމައިގަ ،އެހެން ފަރާތަކަށް ވިއްކާލައި  ނަގަިއ،

ނަ ގި ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް މި ޤައުމުގެ ވަރަށް !ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީ ަޙޤީޤަތް ބައްލަވާ

. އޮންނަ ސަުރކާރަކުން އިއިރެްއގަ މިކަން ކުރުުމގައި ޒިންމާވަނީ އެ ،ގެދޮުރވަނީ ޮގސްރައްޔިތުންތަެކއްެގ ގޯތި 

 ރައްޔިތުން ިވޔަފާރިކުރުމާ،، ކަމަށް ބުނެ ެގދޮރު ހަދަންޖެހޭރަްއޔިތުން ގޯތި ، ަކމަށް ބުނެ ވާރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮމީސް 

ލޯނެއް ަނގަިއ  ހާސް ރުފިޔާގެ ވިހިތިރީސްކުޑަ ލޯނެއް ުކޑަ، ކަމަށް ބުނެ ރެވޭނެކަންތަްއތައް ކު ރައްޔިތުންނަށް އެހެން

ޓަކައި އޮތް  ގޮސް އޭނާގެ އަނބިަދރިން ދިރިއުޅުމަށް ބޮުޑވަމުންޓްރެސްޓު ބޮުޑވަމުންއެ ލޯުނެގ އިން އެ ލޯނު ނުދެއްިކ،

ނޑު ފާހަގަޮކށްލަން މި  !ބައްަލވާސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބައްލަަވއިދަނީ. އެހެންނަމަވެ ގޯތި މި އުޅެނީ މި ގޯތި  އަުޅގަ

އޭނާގެ ދަރިްނގެ ދަރިންނަްށ ، އޭނާެގ ދަރިންނާ މީހާ އާއިމޯގޭޖުކޮށް ލޯނުނަާގ ރައްޔިތުީމހާ ލޯނުނަގަނީ އޭާނގެ އަނބި

ން އެ ތުމި އޮންނަ ގޮ ވެސް މި ރާއްޖޭގައި ިސސްޓަމު. އެެހންނަމަޅު ގޮެތއް ހޯދުމުގެ އުްއމީދުގަ. މާތް މަގުސަދުގަރަނގަ

ދީެގްނ އެ ގޯތި ުކއްޔަށް، ކުރިއަރުވައި ވެސް ލޯނުދިނުމަށްފަހު ވިޔަފާރިނުދިުއމުން އަދި ބޭންކުން މަގު ެއގޮތަށް ފަހިވެގެން

އަދި ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަތައް  ހޯދުމުގެ ބަދަލުަގއި ދަތިކުރުަވއި، ޕްރެޝަރުުކރުވަިއ، ބިރުގަންނުަވއި، އެ ފައިސާ

  ...ންަނށް ބޮޑެތި އަދަބުތައް ދޭންޖެހުމުގެ ސަބަބުންޤާނޫނީ ވަކީލު ،ހުށަހަޅައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓު. އެހެންކަމުން އަދިެވްސ  2ބާކީ  އަށް މިހާރު އޮތީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާ ހިސާބުން އެމް.ޑީ.ޕީ 

 އަުރވަން މި . މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުދަނީ މިނެޓު އަުރަވމުން މި :ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަަރކަށް ެވސް 

 އަށް. އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ޖެހެނީ ކުޅުދުއްފުށީ

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

އިަގނޑު ގޮތެްއގަިއ އިވާ އިޞްލާޙުތަކަކީ މަބެހޭ ބިލަށް ހުށަހެޅިފަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ބޭންކިންއާ

ބެހޭ ކަންަތއްތަކަްށ  ސަބަބުން ބޭްނކިންއާ ތަުކގެކެއް ނޫން. ސަބަަބކީ މި އިޞްލާޙުއީދުކުާރ އިޞްާލޙުތައަޅުަގނުޑ ތާ

ނޑުމެން މިއަުދ  އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުނުކުރާ ފަދަ ނޭދެވޭ އަސަރުތަެކއް ކޮށްފާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެޭވތީ. އަުޅގަ

ެވއްޓިފަ. ޑަށް ދުނިޭޔެގ ކުރިމަތީގަިއ ައގުވަރަށް ބޮ އިދިވެހިރާްއޖެ މި އޮތީ ހިއުމަން ޓްރެފިިކންގަ ،ބޫލުކުރަންޖެހޭނެޤަ

އޮްތ  މި އިބޭންކިންގަ ައގުެވއްޓިފަ. ދެން ިއތުރަށް ވަނީ ެއއްކޮށް ކޮރަޕްޝަްނގެ ކަންތަުކގައި ވެސް ާރއްޖެހަމަ އެއާ

ނަމަ  ނުދީފިތެރޭގައި ބޭންުކ ހުޅުވަން ހުއްދަދުވަހުގެ މަސް :ޕްރޮޕޯޒަެލއް ހުށަހަޅާތާ  އެމް.އެމް.އޭ އިން ަނގައިބާރުތައް 

ކަޅު ަފއިާސ  ދުނިޔޭަގއި، ަނމަ ިމ އިޞްލާޙުަތއް އަޅުަގނޑުމެން ބަަލއިގެންފި ،ކަމަށް ބަލައި އޮޓަމެޓިކުން ހުއްދަލިބުނީ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ގެންރާ ޤައުމަކަށް މި ޤައުމު ވެކުޭއގެ މަނީ ލޯންޑްރިން، އެތެރެކޮށް ދާނެ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ
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އްދަ ދެމުްނ ކަށް މިހާރުވެސް އެ ހުހަޅައިފިްއޔާ އެ ޕްރޮޯޕޒަލައް ހުށައެކަީށގެންާވ ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯޒަލެ އެމް.އެމް.އޭ އިން 

ނޑުމެން މި ހިނދުން މި ހިނދަން ވިސްނާނުލައި ކުރަން ހެ، އަންނަނީ. އެހެންވީމާ ޔޮވާ ވަުރގެ ކަމެްއ މި ކަމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުުކރަންޖެހޭނެ އެ ކަންކަން އެ ގެންދަވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށްކަން.  ގެ ގަަވރުނަރު އެމް.އެމް.އޭނޫން. އަޅުގަ

އަށް ފައިާދވާނެ ކޮންމެ ކަމެްއގައި އެ މަނިުކފާނު އެ ނަންަގވާ ުއސޫލުތަކަކީ އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދ  ރާއްޖެ އެ

 2ވެސް އި މިހާރުރާއްޖޭގަ  ،އުސޫލުތަެކއް. ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު ޭބންކު މަދު ވާހަކަ ދަްއކާއިރު  ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭ

 ުދ އިތުރަށް ފުޅާކުރަން އެބަ ތަނުގެ އިޤްތިޞާ ުކރަންޏާ މިތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ބޭންކު އިތުރުހުރި އިނގޭ ބޭންކު އެބަ

ނޑުމެން އިޤްިތޞާޖެހޭ.  މަ ފައިދާ ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަށް ފޯރަމުންދާނީ. ހަމަ ފުރިހަ ދު ފުޅާވެގެން ބޭންކުގެއަޅުގަ

ވަނީ ބޭނުންވެފަ. ބޭންކުން ލޯނު  ވޭނެ ޤާނޫނުތަކެއް ވެސް މިއަދުތަކަށް ރާްއޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވެ އެްއކޮށް ބޭންކުއެއާ 

ުމެގ އެހެން ވުގިނަ ގޮތްތަެކއް ނުހުރޭ ބޭންކަަކށް ހެދޭކަން.  ދެން މާ ،ނަމަ ދިނުމަށްފަހު އެ ލޯނު ނުދައްކައިފި

 ަވނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަހަށް ޖެހިފަ. ބޭންކުތައް ފުޅާ ދައިރާ  ދިނުމުގައި ބޭންކުތައް ިމއަދުސަބަބުން ބޭންކުތަކުން ލޯނު

ނިޒާމެއް މި ޤައުމަށް  އެްއގައި ހިްނގޭނެ ނަމަ ބޭންކުތަކަށް ފުޅާ ދާއިރާ އެްއގައި ާރއްޖޭަގއި ހިންގަްނ ބޭނުންވާ

މަސްދުވަުހގެ ތެރޭގައި އެމް.އެމް.އޭ އިން ެއ  : ކަނި ޕްރޮޕޯޒަލެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްގެންނަންޖެހެނީ. ހަމަ އެ

ބޭންކެއް ހެދުމަށް ހުއްދަނުދީފިއްޔާ އޮޓަމެޓިކުން ބޭންެކްއ މިތާ ހެދޭ ގޮތް ވުމެއް ނޫން ބޭނުންވަނީކީ. ރާއްޭޖެގ 

ބޭންކަކީ  2އެއީ. އެއީ މަދު ައދަދެއް ނޫން. މީހުން ޚިދުމަތް ރަނގަޅަށް ލިބުނު ކަމަށް ވިޔަސް  2ރައްޔިތުންނަށް 

ވަރަްށ  1ނޫނީ  7މިހާރުވެސް ދުނިޔޭެގ އެންމެ ނަން ހިނގާ، ބޮޑެތި ބޭްނކުަތކުގެ ގޮުތގަިއ ހުރި ބޭންކުތައް. އަދި 

ބޭންކު މި ޤައުމުަގއި ހުރިިއރު މި ބޭންކުތަކުގެ ފުރިހަަމ ފައިދާ ހޯދުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ވިސްނަންޖެހެނީ. 

ކާރުން އެްއވެސް ހާލެްއގައި ާރއްޖޭަގއި މަނީ ލޯންޑްރިންކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިުމކުރުމަށް ވިސްނަިއގެންނުވާނެ. ސަރު

 އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުގައި އެމް.އެމް.އޭގެ ބަހެއް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެ ންގެ ކުރިމަތީަގއި މި އޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިްނއާ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ! މިހާރު އަޅުގަ

ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލަށް ވާހަކަެދްއކުމަށް އެދިަވޑަިއގެންނެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ވޯޓަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއި މި ނިމުނީ. އެހެންކަމުން، ޖެހޭނީ ދެން އަޅުަގނޑަށް މި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް 

 އެހުމަށް. އެކަން ކުިރއަށްދާނީ ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއް އޮންނަ ދުވަހު، ވޯޓަށް އަހާ ަގޑީގަ. 

ަގއި މި އޮީތ :.89އަށް.  :.89 އައިޓަމުާޑގެ އެއަށްފަހުގައި އަުޅަގނޑު މި ދާންޖެހެނީ މިއަދުެގ އެޖެން -:.89

ޙައްމަދު މުޖުތާޒު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މީހުން ސަރުކާރު ފަރާތުން ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މު

ޓްރެފިކުކުރުން ހުއްުޓވުމުގެ ިބލުގެ ބަހުސް ކުިރއަށް ގެންދިއުން. މި ބިލަށް ބަހުސް ުކރިއަށް ގެންިދއުމަށް ޓަަކިއ 



88 

 

މިހާރު ބާކީ ޕާޓީތަކަށާ އަދި ހަމަ އެހެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަގުތު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން. 

މިނެޓު.  9:މިނެޓު. ީޑ.އާރު.ޕީ އަށް  20މިނެޓު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  28އޮތް ަވގުތު މި ދަންނަވާލަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް 

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް  :މިނެޓު. ޤައުމީ ޕާޓީ އަށް  :މިނެޓު. ޕީ.އޭ އަށް  88ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް 

 :ބަރުންނަށް ެއދިވަަޑއިގަންަނވާ ކޮންމެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެރި މެން

ނޑަށް ޖެހެނީ މިހާރު މި ބިލަށް ވާހަކަެދއްކުމަްށ  މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް އެުރވެމުންދާނެ. މިހާރު އެހެންކަމުން އަުޅގަ

އެްއެވސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ  ޓަކައި އެދިަވޑަިއގަންނަވާަފިއާވ ލިސްޓުަގއި، ކުރިން އެިދވަަޑއިގެންެނވި ލިސްުޓގަިއވާ

ހޯލްތެރޭގައި ަވޑަިއގެން ނެތް. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ ބަލައިލަން މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ޓަަކއި 

އެްއވެސް ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރަކު ބޭނުންފުޅުތޯ. ބޭނުންފުޅު ނަމަ މައިކު ިސސްަޓމު މެދުވެރިކޮށް ފުރުޞަތަށް 

ގަތުމަށް ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ އަްށ އެދިަވޑައި 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.  

 

  ދެއްެކވުން:ވާހަކަ ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަ

ރާތުން ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ފަ

ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި މީހުން ްޓރެފިކުކުރުމާ ބެހޭ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ވެއްދީތީ ޝުކުރުަދންނަވަން. މިއީ މުނާސަބު 

ނޑުމެންނަށް މި  ވަގުެތްއގައި ވައްދާަފއި އޮތް ިބލެއް ކަމަށް ެވސް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެން މި ދެންނެވީ އަުޅގަ

ަގޑިއިަރކުން ދިެވހިރާއްޖޭގެ އެަތއް މީހުންނެއް  24އި ދުވާލު، އަާރ އިރުޮއއްސޭ ކޮންމެ ުދވަހެްއެގ ކޮންމެ ފެންނަނީ ރެޔާ

ޓްރެފިކުކުރުމުގެ ގޮތުން ނޫން ކަމަށް ވިޔަސް ހަމަ މި ހިސާބަށް ގެންދެވޭ ހައިސިއްޔަަތކުން ގޮސް، ހިފައި ހައްޔަރުކޮްށ، 

ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ދިވެހިރާއްޭޖގައި ތިިބ ފުލުހުން ކަމަށް ވިޔަސް، ތަޅައި ސުންނާފަތިއަުރވާ ތަން. މިއީ ޤަބޫލު

މޫނުނިވާކޮށްގެން، ކާުކކަން ޭނނގޭ ގޮތަށް ގޮްސ ރަށްރަށަށް އަރަިއ، ބިރުދެއްކުުމގެ އާދަ ޮބޑު ސަގާފަެތއްެގ ގޮުތަގއި މި 

ނޑުމެން މި ފެނުނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނިސްބަްތވާ ރަށް، ވެލިދޫ އަށް ދާދި  ޤައުމުަގއި މި އޮތީ އަށަގަނެފަ. އަޅުގަ

މިދާކަށްދުވަހު މޫނުނިވާކޮށްެގން ތިބި ބަޔަކު އަރަިއ، އެ ރަށުގެ ުޒވާނުންތަެކއް ތަޅައި ސުންނާފަތިއަރުަވއި 

އަރިކަށިންނާއި ކަށިމަތިންނާއި ބޮލުންނާ، ތަންތަން ފަޅާލި. މިއީ ވެސް ހަމަ ޓްރެފިކު. ލާިއންސާނީ އަނިޔާގެ ތެރެއިްނ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ ެއޮގތަށް. އެހެންވީމާ، މިއީ މުނާަސބު ވަގުެތްއގައި ހުށަހެޅިފަިއ ޓްރެފި ކުދިނުން ދެއްތޯ މިއީ. ައޅުގަ

އޮތް ބިލެކޭ. މިއީ ހުއްޓާލަންޖެހިއްޖެ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުންނަށް ބިރުދަްއކަިއގެން، އަނިާޔކޮށްގެްނ، 

ލެއް ނުކުރެވޭ. އެއީ ދުނިޔެ ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންވީމާ، ފުލުހުން މި ހިންގާ ތަޅައިގެން އަދި ކަްނކަމެއް ހައް

ހަރަކާތްތައް ެވސް އެަބ ޖެހޭ، މިފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރުން ވެްސ އެބަ ޖެހޭ ހުއްޓާލަން. މީހަުކ ކުށެއް ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ 

ތައް. ިއއްެޔގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ އެ މީހަކު ހިފައި ހައްޔަރުުކރުމުގައި ވެސް ބޭނުންކުރަްނޖެހޭ އުސޫލު
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ނޫސްވެރިަޔކު ނުރަނގަޅު ތަނެއްަގއި ހުރެގެން ފޮޓޯ އެއް ނެގިއްޔޭ ކިަޔއި، ހަތަރެސްފައިަގއި ހިފާފައި ގެންގޮްސ 

ނޑު ިހތަށްއަރަނީ މިއީ ރައްޔިތުން  ޖިޕަކަށް ގަޅައިލާ ތަން. އެހެްނވީމާ، މި ހިސާބަށް ކަންތައް ގޮއްސަ އޮތީމަ އަުޅގަ

ވެސް ިވސްނާލަންޖެހިއްޖެވަރުެގ ކަމެކޭ. އަދި ފުލުހުންގެ ތެޭރގައި ވެސް ތިބީ ހަމަ އިންާސނުން. ހުރިހާ ފުލުހުންނެއް 

ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ބަިއަގނޑެްއ އެބަ އުޅޭ އެތާގަ. ދާދީ މިދާކަށްދުވަހު ހަމަ އެގޮތަށް ފެނިއްޖެ ކޮންމެެވސް 

ްއގެ ތެޭރަގއި ތަޅައި ސުންނާފަތިކޮށް، މާރާމާރީ ހިނގާ. އެހެންނަމަވެސް ފަޅުރަށަކަށް އަރާަފއި ެއ ތަުނން ވެސް ަބއެ

އެއީ ކޮންބަެއއްކަން ވެސް ބުނެދޭން ނޭނގުނު. ފުލުހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ބަޔަކު ެވސް އެބަ އުޅޭ. އެކަމަކު ެއ 

ގެންތާ ފޮނުވާނީ ވެސް. ފަރާތަކަށް ވެސް ނޭނގުނު އެއީ ކޮން ބަޔަުކކަން ބުނެދޭކަށް. ގައިމު ކޮމާންޑަެރއް ހުރެ

އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކިތަންމެ އަނިޔާވެރި ޖަރީމާތަކެްއ ހިންގަމުންދާ ދުވަސްވަރެްއގައި މިފަދަ ބިލެއް އައުމަީކ 

އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ މުހިްއމު ކަމެއްެގ ގޮުތގަ. އެހެންވީާމ، ެއކަން ެވސް ފާހަަގކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުަގއާ އެީކގަިއ، އަދި 

ނޑު ހިތާމައާެއއްކޮށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރުކަމުެގ ހަމަ އެހެން މެ އެއާއެީކގައި ައޅުގަ

މަޤާމުގައި ހުންނެވި ޝަހީމު މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުީރގަިއ ވިދާޅުވެފައި އެބަ އޮތް މަލީޝާ ޙައްޖު ގުރޫޕުން އެ 

ިލގެންދިޔަ ފުރުޞަތު ހޯއްދަވައިެދއްާވނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ފޭިރގަތް ލާރި، އެ މީހުންނަށް އެ ގެއް

މިއަދު މި ވިދާޅުވަނީ އެްއވެްސ އަލިމަގެއް ފެންނާކަށް ނެތޭ. ދައުލަތުން އެކަން ކުެރވޭނެ މަގެއް ވެސް ނުފެނުނޭ. މީހަކު 

ކަމެއް ނެތޭ. އަނެްއކާ ެއ  ކައިރީ ބުނެގެން ވެސް އެ ާލރި އެއް ނުލިބުނޭ. އެހެންގޮަތކުން ވެސް އެކަން ކުެރވޭނެ

ބޭފުޅުންގެ ޖާގަތަުކގައި ާދން ބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާ މިހާރުން މިހާރަށް އެ ޖާގަތަކަށް އަިމއްލަ ގޮތުްނ 

ފައިސާދައްަކިއގެން ދިއުމަށް ޓަކައި ތިމަންނަމެން ނަސޭހަތްތެރިވަމޭ. އެހެންނަމަވެސް އެ ޭބފުޅުން އަތުގައި ނުހުންނާނެ. 

އިސާ ައނެއްކާ ކިހިނެއްތޯ މި ފަހަރު ދައްކާނީ ވެްސ. އެކަެމއް ެވސް ނުކުރެވޭނެ. އެހެްނވީމާ، މި އަހަރު ދެއްކި ފަ

އިްއޔެަގއި ދެއްކި ވާަހކަ އާިއ މިއަދު ދައްކާ ވާހަކައާ އިްސލާމިކް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުރެގެން ެއގޮތަށް ދެ 

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިއީ ކަންބޮުޑވާންޖެޭހ ފަހަރު ދެ ގޮތަށް ދެ އަނގަިއން ވާހަކަދައްާކ ދެ މޫނުގެ ވެ  ރިއަކަށް ވީމަ އަުޅގަ

ކަމެކޭ. އެހެްނވީމާ، މިީއ ެވސް ވަރަށް ނުަރއްކާތެރި ކަެމއް ކަުމގަިއ ދަންނަވަން. މާ ގިނަ ލާރި އެއް ވެްސ ނޫން. 

ހަވީރުގެ މަސް ވަރަަކށް މިލިޔަން ރުފިއާ ހަމައެަކނި ފުލުހުން  88ވަރަކަށް މިިލއަން ުރފިޔާ މި އުޅެނީ.  88.0

ދަތުރަށާއި ފަތިހުގެ މަސް ދަތުރުތަކަށާއި ޕެޓްރޯލް އަޅާ، ލޯްނޗަށް ޕެޓްރޯލް އަޅާ ޕެޓްރޯލްގެ ޚަރަދަށް ވެސް، ޕެޓްރޯލުެގ 

ނޫނޭ. ލޯންުޗ  ކަމަކުެއއްވެްސ  ވުރެ ގިަނއިން ދާނެ.ޚަރަދަށް ވެސް އަހަެރއްގެ ަމްއޗަށް ެއގާރަބާރަ މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް 

. ިމ އި، ުފލުހުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގަހަދަން ފުލުހުންގެ ލޯންޗުފަހަރުގަގޮސް ބާބަކިޔޫ ދަތުރުގައި މަހަށްދާން. މަހަށްދާން

ރަށްރަށަށް ގޮސް ޗުްއޓީ  ން ރުފިޔާ އެބަ އަރާ. ހަމަ އެާއއެީކގަިއ ބާޣީ ވަީޙދުވަަރކަްށ މިލިއަ 82އަށް ވެސް  ލާރި

، ސް އެބަ ޭދ މިހާ ލާރި. އެހެންވީމާހަދާލަން ޚަރަދުކުރާ ފައިސާ އަށް ވެޗުއްޓީ ލަން، ފަޅުރަށްރަށުގައިހަދާ

 ޓްރެފިކުކުރުުމގެ ،ަގާވއިދުެގ ތެރެއިން ޓްރެފިކު ،ކުރުމުގެ ތެރެއިން މި ދަންނަވަނީ، ޓްރެފިކު ޤާނޫނުެގ ތެރެއިންޓްރެފިކު
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ވެސް ޓްރެފިކު ދެއްތޯ  ކުރުން. ރައްޔިތުންގެ ލާރިޓްރެފިކުވެްސ  އިރުގައި މިގެ ތެރެއިން ލާފައި ބަލާލުޤާނޫނު ނުވަތަ ބި

ގޮެތއްަގިއ  މީހެްއެގ ފައިސާ ނާޖާއިޒު 822ދިެވހި ރައްޔިތުންގެ މިީއ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެކޭ. ، އެހެްނވީމާ މި ކުރެވެނީ.

ކޮށްފައި އެ ޝަރީޢަތްތަްއ ންޖެހޭނެ އަވަހަށް. ޝަރީޢަތް ކުރެވެ  ތައްެއ ޝަރީޢަތް ،ނުޙައްޤުން މީހަކު ފޭރިގަތީމަ 

 މަހުން ސްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮންމެ ދެކުރި ަރއީ އަވަްސކުރަންވީ. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ކުީރަގއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން 

ހެން ފުލުހުންގެ ބޭހެއް ހިއްލައިގެްނ ކާ ދެއިރު، ހިއްލާ ބޭހެއްހެން ދެއިރު ،މަހަކު ދެކޮޅު ކޮންމެ ،އްފަހަރުއެ

ހައްޔަރުކޮްށގެން ކުރީގެ  ބަ ެވއްޭދ. އެ ހުރި ތަނަކުްނ ހިފައި މުއައްސަާސ އަށް އެބަ ގެްނދެވޭ. ކޯޓުަތކަށް އެ

މަ ެއ ލީއްޔިތުްނގެ ޙައްޤު މީހަކު ދިރުަވއިރަ  822ދިވެހި ަރްއޔިތުންގެ  ރިއްޔާ އެބަ ެގންދެވޭ. ެއކަމަކުރައީސުލްޖުމްހޫ

، ވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ  ވެސް ނުފެނޭ. އެ ޝަރީޢަތް އަވަްސކުރާކަށް ކުެރވުނު ކަމެއް ތަނެއް ގެންެދވޭ ޝަރީއަތެއް

ނޑު ހިތަްށއަރަނީ މި ގެޓްރެފިކު ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ޓްރެފިކު ވެސް  ބިުލގެ ތެެރއިން ވާހަކަަދއްާކއިރުަގއި އަުޅގަ

އޮތް ސަރުކާރުން  ދިނުމަށް ޓަަކއި ިމހާރު މިހަމަ އިންސާނުންގެ ޙައްޤުަތޭކ. މި އިންސާނުންެގ ޙައްޤުަތއް ހޯދައި

އަިދ ވަކިން ޚާްއޞަކޮށް ިއސްލާމިކު މިނިސްޓަރު އަމިއްލަފުަޅށް އެކަމަށް އިޢުތިރާފުވެަފއި ކަމަށް.  ނުކުރާމަސައްކަތް

ަރއީސް.  ވެސް ހިތާމަުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވަންމުން  ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ުޝކުރުދަންނަވަން ޢިއްޒަތްތެރި އޮތީމާ އެކަމަށް

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: ާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުމަޑަވެލި ދާއި

ގެ ގޮުތަގއި މި ބިލު މީހުން ޓްރެފިކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލެއް !`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ

ނޑު ބިލު ކުޑަކޮށް ބަަލއިލީމާ ވިސްިނގެހުށަހެޅުއްވީ ާވ މަފްހޫމުތަކުން ދޭހަކޮށްދެނީ ނީ މުޅި ބިލުގައި ން މި އަންނަ. އަުޅގަ

މުޅި  ހުން ޓްެރފިކުރުން މަނާކުރުމަށްެއކި ގޮތްގޮތަށް މީ ،އަދި މީހުން ،ފަރާތްތަކަްށ މީހުން ގެނެސްރާއްޖެއިން ބޭުރގެ 

 ވޭ ާރއްޖޭަގއި  އެބަ ނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަކަށްަވގުތުަގއި އަުޅގަ  މި ރޭވިފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް ބިލު

އާދެ! ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މީހުން އަދި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުރެވޭ ރާއްޖެ މީހުން.  މީހުން ޓްރެފިކު އެބަ ވެސް

ުނވާނެ. ެއއީ މީހުން ަގއި ވީނަމަވެސް ރަްށރަށަށް އަރައި މީހުން ަވގަށް ނެގިގެންކަމު ސަރުކާެރއް އޮތް ބަޣާވާތްކޮށްގެން

ނެތި މިހާރު މީހުން ވަގަށްަނގަިއގެންދަނީ. އާދެ!  ހަމައެއް ،އެްއވެސް އުސޫލެއް  އަރައިށަށް ޓްރެފިކުކުރުން. ރަށްރަ

ސިފަިއަގއި ާރއްޖެ  ،ޮގތުގައި  ގެރަށްތަެކއް  ،ދަނީ އަތޮޅުތަކަށް  ރައްޔިތުންެގ ތެރެއިން ގިނަ ަރއްޔިތުން ދިރިުއޅެމުން މި

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަުށަގއި ތިިބ ރައްޔިތުން އެކި ކަހަލަ  . މިހެން އޮންނައިރުގައި އޮތީ ޤުދުރަތީ ގޮތުން ުއފެދިފަ މި

ހުްނ މީ ،ގަށް ަނގަނީވަީމހުން  .ހައްޔަރުކުރަނީ ހިފައިގޮްސ މީހުން ެއކި ގޮތްގޮތަށް ކަންތައްތަކަށް ތުހުމަތުކުުރވަިއގެން 

ނޑަކަށް ސާުފވެގެންެނއް ނު، ޓްރެފިކުކުރަނީ. އެހެންވީމާ  ،މާޔަތެއްއިން ލިބޭ ހިދޭ ރައްޔިތުންނަށް މިމި ބިލުން އަޅުގަ

 ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ިމ ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިގެން މި .ލިބެން އެބަ ޖެހޭންނަށް މި ބިލުން ހިމާޔަތްރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތު
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 އެހެންވެއްޖެއްޔާ . އޮތީ ވެސް މި ގެ ނަމުގައި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ހެޑިން ޓްރެފިކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު އުޅެނީ މީހުން 

ނޑަްށ އެބަ އުޅޭ މީހުންގެ ތެރޭގަ  މުޅިން އޮތީ  ވެސް ގުުޅމެއް ނެތް. މިއެއް  މީހުންނަކާ މިއާ ިދވެހިރާއްޭޖގެއި އަުޅގަ

މީހުންގެ ރުގެ ފަރާތުން އުޅަނދުފަހަރުން އަންނަ އަދި ބޭ .ހައްޔަރުކުން ހިފައި ބޭރުގެ ފަރާތުން މީހުންވެސް 

ނޑު ވަރަށް ަކންބޮޑު އެބަ ވޭ ، ވީމާއޮތީ. އެެހން ވާހަަކތަކެއް މީަގއި މި ޒާތުގެ ވާހަކަތަާކއި މި ނޑު ، އަުޅގަ އަުޅގަ

މާޔަތެއް ޤާނޫނުގެ ތެެރއިން ވެސް ަރއްކާތެރިކަެމއް، ހި  ބޭނުން އެބަ ވޭ މި ބިުލގެ ެތރޭގައި ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންަނށް

 ތުހުމަތުަގއިހިނދެއްަގއި ކުށެްއގެ  ޚީލާފުނުވާހާ ޤާނޫނާ ން އެބަ ޖެހޭ އަދި ޤާނޫނުަގއި ލިޔެފައި އޮންނަ .ލިބިދޭން

ންނަ އަދި މާލޭަގއި ހުންނަ ޖިނާޢީ ކޯޓުގައި އި .ނުވާނެގައި މީހުން ހައްޔަުރކުރެިވެގންވިަޔސް ޤާނޫނުން ބޭރު ކަމުގައި

ނިޑޔާރަކުهللا ޢަބްދު އް އެ މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަނީ. ށްފައި ހުންނަ ޗިޓުތަެކއް މި ހުންނަޮސއިކޮ ޤާޟީ ކިޔާ ފަ

ނޑަށްެގ އެންމެ ބޮޑު ޖަރީމާ ހިންާގ ފަރާތަކަށް އަޅު މީހުން ޓްރެފިކުކުރުމުމިއީ.  ތީ، ޤާނޫނުން އޮ ިވސްނިފައި މި ގަ

 އެ ދާއިރާ  ،ބައެްއގެ އޮީތ އެ ތެރޭގައި މި ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ޅި ޝަރީޢަތްއަދި މު ބޭރުގައި ޯކޓުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނާ

ޕީ ފަހުން އަދި އެމް.ޑީ. ގޮތަށް އެބަ އޮތް ދާދިއެްއގެ ތެރޭަގއި ތިބޭ ބަެއކޭ އެ ދާއިާރގެ މައްސަލަތައް ބަަލމުންދާނީ. އެ

ނިޑޔާރުން،  ޓެރި ހިސާުބތަކުަގއި ތިބިއާ ައަވއްމާލެެޓރި، ސަރުކާރު އޮްތއިރުަގއި އަަވއް ުނވަތަ ެއ ރަށްތަކުން ގެނައި ފަ

 ވޮރަންޓެއް އަދި ކޯޓު  .ގެ ބޭފުޅުންނަށް އެކަމެއް ުނކުރެވޭނެ ަކމަށްނޑިޔާރުންެގ ނިސްބަތުން މި މާލޭރަށްރަށަށް ފަ

ހިފައި  ންނަނީ މިދެންނެވި ގޮތުން މީހުންފެ މިހާރު މި ރެފަ. އެހެންމަވެސްނެޢުޔުނުދެވޭނެ ކަމަށް އެބަ އޮތް ރަ ވެސް

ދާތަން.  އަދި އަތޮޅުތަަކށް އެމީހުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ޓަކައި މިދެންނެވި ޤާޟީ މި މަސައްކަތްކުރަމުން ،ހައްޔަރުކޮށް

ނޑަ ހައްޔަރުކުރުމަށް ޓަކަިއ  ފައިޒުވާނުން ހި އެއްހާއި ވެްސ ނުދަދިހަިދޔައީ ގދ. ތިނަދޫގަ ށް ފެނިގެންއަދި އަުޅގަ

 އަުޅަގނޑު  .ދައްކަނީ ތަނަށް ޮގސް މި ަޑޒަނަށް ހިފައިގެން ގޮްސ އެ ނުވަތަ ޑަޒަން، ވޮރަންޓު ަޑޒަނެްއ ހިފައިގެން 

ނޑުމެން  ވެސް ބެލިން. ެއއީ މީހުން  .ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއްވެްސ މިކަހަލަ ބިލެއް އަންނަިއރުގަިއ އަުޅގަ

ަގާވއިދުތަކެއް އެބަ ޮއވޭ. އަިދ  ،ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކެއް ަގިއ އަދި މީހުން ހިފައިޓްރެފިކުކުރުން ހުއްޓުާވއިރު

 ވެސް އޮންނަން ެއކަން، ަކމެއް އެއް ަޤއުމުން އަނެއް ަޤއުމަްށ މީހުން ގަދަކަމުން ގެނެވޭ ުއސޫލުތަކަކީ ޭއަގއި ރަނަގޅު

ެވސް ހެޔޮމަެގއް ލިބިގެންދާނެ  އަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މި ބިލުން އަޅުަގނޑުމެން ާރއްޖެ ޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް

 .ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވަން ބޭނުންތޯ ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ޓަކައި އިތުރު އެްއެވސް މެންބަރަ އާދެ! މިހާރު މި

ވާހަކަެދއްކުމަްށ ، މިހާރު އެިދވަަޑއިގަްނނަވާފައި ދެްނނެވީ އަޅުަގނުޑ ބަލައިލަން ޭބނުންވޭ. އެހެން މި

ރުންނަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާފަިއވާ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހޯލުގައި ިތއްބެިވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ
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ނޑު ބަލައިަލން ބޭނުންވަނީ، ކުޑަ އެ  ނިމިގެން އަރުަވއިފުރުޞަތު ބަލައިލަން ބޭނުންވަނީ ކުަޑއިރުޮކޅެއް ދިޔައީ. އަުޅގަ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ން.ޅުތޯ އެްއވެސް އެްއޗެއް ވިާދޅުވާމިހާރު ވަޑަިއގެން ތިއްެބވި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭފުޅުންފު

ނޑަްށ  މި ބިލަށް ވާހަކަެދްއކުމަށް ޓަކައި  ރަކުއާދެ! އިތުުރ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަ އެިދވަަޑއިގެންަފއިނެތުމާ އެްއކޮށް އަުޅގަ

ެނގުްނ ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ނެގޭ ވޯޓު ލަން. ދެން މިމަރުޙަލާ މިހާ ހިސާބުން ނިންމާ ސްކުރުމުގެބަހު މި ބިލަށްޖެހޭނީ 

ށް މި ަގީޑގައި ވޯުޓނެގިގެންދާނެ މަޖިލީހަ . އެޑީގަގަ  އޮންނާނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ދެން އޮންނަ ދުވަހެއްަގއި ވޯުޓނަގާ

 ގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ޓަކައި. )ވަ 

ނޑު ދާންޖެހެނީ ނިމުމާ :.89 އައިޓަމުޑާ މިހާރު އެޖެންދެން  -89.4 އެޖެންޑާ  އެނބުރިލަންޖެހެނީ، ެއްއކޮށް އަުޅގަ

ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމް ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އޮތީ ގުރައިދޫ ދާއިާރެގ ޢިއް ަގއި މ89.4ިއަށް.  89.4އައިޓަމު 

ސްގެ މަރުޙަލާ ށް އިޞްލާޙުގެނައުުމެގ ބިލުގެ ބަހުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެޭހ ޤާނޫނަ، 2990/1ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަގުުތ  ންަގއި ައޅުަގނޑު ދަންނަވައިލާނަލާ ކުިރއަށް ގެންާދއިރުރިއަށް ގެންދިއުން. މި ިބލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަކު

މިނެޓު. ޑީ.އާރު.ޕީ އަށް  21 އެބަ އޮތް. ޕީ.ޕީ.އެމަށް މިނެޓު ބާކީ 9:ގޮތުްނ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މި

މިނެޓު. އަދި  :މިނެޓު. ޤައުީމ ޕާޓީ އަށް  :. ޕީ.އޭ އަށް ށް މިހާރު ވަނީ ވަގުތު ހަމަވެފަ މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަ  29

މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް އެދިަވޑަިއގަންަނވާ  :ބަތްެވަވޑައިުނގަންނަވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަކި ޕާޓީ ައކަށް ނިސް

ނޑު ކުރިމަތީަގއި އެބަ އޮތް މި ބިލަށް އެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދެމުންގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިަވޑަިއގެންނެވި ލިސްޓެްއ. ެއ  ފަހުން ވާހަކަދެއްކުނު ދުވަހު ވާހަކަދެއްކުމަށް ޓަަކއި

ނޑު  ލިސްޓުގެ ތެރެއިން މިހާރު ހޯލުތެރޭގައި ަވޑަިއގެންތިއްެބވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ތަރުތީބުން އަޅުގަ

 ވެސް އިން ބަލައިާލއިުރގަހުޅުވާަލއިގެ މި ބިލަށް ވާހަަކދެއްކުމަށް ފުރުޞަތު ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާަނން. އާދެ!

ތެރި އެްއވެސް ޢިްއޒަތް ދެއްކުމަށް ޓަކައި އެދިަވޑަިއގެްނނެވިމިހާރު ހޯލުތެރޭގައި ވަޑަިއެގން ނެތް މި ބިލަށް ވާހަކަ

އަޅުަގނޑު ބޭނުން ބަލައިލަްނ އިތުރަށް ެއއްވެސް ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރަކު މި ބިލަށް  މެންބަރެއް. އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެން ކުރިމަީތ ށް ޓަކަިއ ވާހަކަދެްއކުމަ ޝަުއޤުވެރިކަމެއް އެބަ ހުރިތޯ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! މިހާރު އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތުޮއތީ. އެހެން ވަރަށް ުކޑަަވގުތުެޅއް މި ާރގެ ިޢއްޒަތްތެިރ އަުރވާނަން މަަޑވެލީ ދާއިނަމަވެސް އަުޅގަ

 މަދު ނާޒިމަށް. މެންބަރު މުޙައް

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުާރގެ މެމަޑަވެލީ ދާއި

ނޑު ދުވަހު ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. މި ޕެންޝަްނ ޤާނޫނަށް ކުރީ `. ވާަހކަދެއްކިން.  ވެްސ އަުޅގަ

ނޑު ާޕޓީގައި ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން މި ބިލަށް ވާހަކަދައްކަން އެދިފައި އެބަ އޮތް އެހެންނަމަވެސް  .އަުޅގަ

ނަމަ މި  ވަނީ ކަމަށް އެްއކޮށް މިއަދު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންނުކޮށްފި ވަގުތު ކޮމިޓީތައް ހިނގަމުންދާތީއާ އަދި މި
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ވެސް މި  ދުވަހު ައޅުަގނޑު ކުރީ ގެއްލިގެންދާނެ ވަގުުތގެ ކުރީގަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ސް މަރުޙަލާ ބިލުގެ ބަހު

ނޑު މިއަދުފާޅުރި ވާހަކަ ހު ކަންބޮޑުވުންތައް ބިލުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ވެސް ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ބޭނުން  ުކރިން. އަޅުގަ

، . އެހެންވީމާއެބަ ވޭ މިކަން ފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުަގނުޑގެ ޕާޓީގެ އެހެން މެންބަރަކު އެބަ އެދޭ ަވގުތުޮކޅެއް ދެްއވަން

ނޑު  ބާކީ އޮތް ަވގުތުކޮޅު ަގނޑުެމންގެ ރިޟާ އަށް ދެްއވުމަށް. އާދެ! އަޅު  ޕާީޓގެ އަނެއް ެމންބަރަށް. އެދެނީއަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެންމެ މިނެޓެއް.  އަރުވަން. މިާހރު އޮތީ ރުޞަތެއްމިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ އަށް ފު އާދެ!

 

 އްެކވުން:ލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެމި

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ  ތެރޭގައި  ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެއް މިނެޓެްއގެޝުކުރިއްޔާ  މި ޤާނޫނަކީ ވެސް އަުޅގަ

ތަނުން ބޭރުކޮށްލަންޖެހޭވަރުގެ އިޞްލާޙެކޭ.  މިތަނަށް ބަލައިގަންނަންޖެހޭވަރުގެ އިޞްލާޙެއް ނޫނޭ. މި އިޞްލާޙަކީ މި

ނޑު ވަނަ  8މި އަންނަ މަހުގެ  ،:298ލް އޭޕްރީ 8އޭޕްރީލް،  8ގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ފާހަ ހަމަ އެއާެއކީަގއި އަުޅގަ

، އިން ނަގާ ައގު ާއސަންދަމަރުކަޒުަތކުންނާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކުން  ގެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ޞިއްޙީދުވަހުން ފެށި

އަްށ ބޮޑުކުރުމަށް ޓަކައި މިއަުދ  ގުނަ ގު ދެސަންދަިއގެ ނިޒާމުގެ ތެރެިއން ބޭސްކުރާ ރައްޔިތުންގެ ައތުން ނަގާ އައާ

އަންގަމުން.  ލާފައި ބަޣާވާތުގެ ހެޔޮވެރިކަމުގެ ތެރެއިންމި ދަނީ  ސެންޓަރުތަކަށް އެ ޞިއްޙީދާދި ދެންމެއަކު ހުރިހާ 

 ލުމަށާވާތީވެ، ެއކަން ފާހަގަކޮށް ފިުކރުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަށް ވިސްނައި ެއއީ ރައްޔިތުން އިންތިހާ، އެހެންވީމާ

ނޑު ފުރުަޞތު ހޯދީ.  ވެސް  މި އިޞްލާޙަކަށް އަޅުަގނުޑގެ ތާއީެދއް ެނތޭ. ހަމަ ޔަޤީނުންއެީކގައި އަުޅގަ

ބޭރުކޮށްލަންޖެހޭ  . މި އިޞްލާޙަކީއިޞްާލޙަކަށް ތާއީދެއް ނުކުރާނޭ މި ވެސް އްޔާ ައޅުަގނޑުެމންގެ ޕާޓީންއިރާދަކުރެްއވި 

 ސް. އިޞްލާޙެކޭ. ޝުކުިރއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީ

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން، ދެން . އެހެންކަމުއައިސް ަކިއރިވެފަގަޑި ލާ ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ މިއަދު ނިންމައިވަނީ އަޅުގަ އާދެ! މިހާރު މި 

ވާ ހޯމަ  :298ލް އޭޕްރީ 8އޮންނާީނ  ޖަލްސާ އެއްިއގެން ކުރިއަށް ދާނަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ނިންމާލުމުގެ މަސައްކަތަ
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 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. ًيٍانعان رب هلل ٔانحًد

____________ 


