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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 25ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ކުރުން.އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/2/7އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ސަތުން އަންގާ އެންގުންރިޔާ . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކެގ ަގއި  11:15މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

 .1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ކަންތައްތަކާ ބެހޭ

މައްސަަލއެްއ  ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަްށ ފޮނުވިފައިވާ 128މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  -4.2

ނަޑއަުޅއްވަ އެ ކޮމިޓީން ނިންމަ އަުޅަގނޑަށް އަންަގވާފަިއވާތީ އެ ޮކމިޓީގެ ސުންަގޑި މަޖިލީހުގެ  އިވާނެ ުސންގަޑި ކަ
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 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ -1ގޮުތގެ މަތީން އިޢުލާނުކުރަން. ވަނަ މާއްާދގަިއވާ  128ގަާވއިދުގެ 

ޔުނިވަރސިޓީެގ  ިދވެހިރާއްޭޖގެ ިއސްލާމީ) 2015/11ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު އިބްރާހީމް  ވަޙީދު މުޙައްމަދު

 . 2015ޫޖން  24 ؛ސުންަގޑި ،ށް އިޞްލާޙު ގެނަުއމުގެ ބިލު( އަގާނޫނު

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދިއްދޫޓީތަކަށް އައި ބަަދލުތައް. ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮިމޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ކޮމި -4.3

ސް ފާރި އަޙްމަދު ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ދާއިާރގެ ދިއްގަރުބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަްށ މުޙައްމަދުގެ  ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރު

ދިވަޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެްމެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިޭވ. އެ ލިޔުން ހަމަޖައްސަވައިދެްއުވން އެމައުމޫނު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ  107ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގައި އަންގާފަ. 2015ޖޫން  16ން ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެސްައކު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް  107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

 އިޢުލާންކުރަން. 

 ނޑިތީމުކަ ގޮތުަގއި ހިެމނިވަަޑއިގެންެނވި  ގެތައް. ޖުމްހޫރީ ޕާީޓގެ މެންބަރެއް ސިޔާސީ ޕާޓީަތކަށް ައއި ބަދަލު -4.4

ެގ )ނ(ަގިއ  29-1ގުިޅވަަޑއިގެްނ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ޙުސައިްނ ޕީ.ޕީ.ެއމާ މުޙައްމަދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ

ކުރަން. ގެ )ބ(ގެ ދަށުން މިކަން އިޢުލާނ29ު-1ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާތީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ޔާމިން هللا ގޮުތގައި ހިމެނިަވޑަިއގެންނެވި ެވލިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ގެއެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރެއް 

)ނ(ގައި ަބޔާންކުރާ ލިޔުންަތއް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާތީ މަޖިލީހުެގ  ގ29ެ-1ގުިޅވަަޑިއގެން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ޕީ.ޕީ.އެމާ

ގެ ުނގަންނަވާ މެންބަރެއް ކި ޕާީޓއަކަްށ ނިސްބަތްެވަވޑައިވަ)ބ(ެގ ަދށުން މިކަން އިޢުލާނުކުރަން.  ގެ 29-1ގަާވއިދުެގ 

 ޕީ.ޕީ.އެމާ ރަޝީދު  މުޙައްމަދު މުޢާޒު ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ މަޑަވެލި ންނެިވ،ގޮތުަގއި ހިމެނިވަޑަިއގެ

މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  )ރ(ަގއި ބަާޔންކުރާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާތީ ގ29ެ-1ގުިޅވަަޑއިގެން މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު )ބ(ގެ ދަށުން މިކަްނ އިޢުލާނުކުރަން. ޕީ.ޕީ.އެމްަގިއ ހިމެނިވަޑަިއގެންނެވި ގަޮލޅުގެ 1-29

)ށ(ގައި ބަޔާްނކުާރ  ގ29ެ-1މަޚްލޫފް އެ ޕާޓީން ވަިކެވވަަޑއިގެންފަިއވާތީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  އަޙްމަދު މެންބަރު

)ބ(ގެ ދަށުން މިކަން ގެ 29-1މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ،. އެހެންކަމުންހުށަހަޅުއްވާފަވަނީ  އް މިހާރުލިޔުންތަ

ޢަރީފް އެ  ޙުސައިން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ންހިމެނިވަޑައިގެންެނވި ނޮޅިަވރަ އިޢުލާނުކުރަން. ޕީ.ޕީ.އެމްަގއި 

ވަނީ  )ށ(ަގއި ބަޔާންކުާރ ލިޔުންތައް މިހާރު ގ29ެ-1ދުގެ ޕާޓީން ވަކިެވވަަޑިއގެންފައިާވތީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއި

)ބ(ގެ ދަށުން މިކަން އިޢުާލނުކުރަން. މި ބަދަލު މިގޮތަށް ެގ 29-1މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  ،. އެހެންކަމުންހުށަހަޅުއްވާފަ

ގޮތަށް. ޕްރޮގްރެސިވް އޮްފ  ވަނީ މި ދަންނަވާ އައުމާ ގުިޅގެން މަޖިލީހުގެ ދަފްތަރުގައި މެންބަރުން ހިމެނިވަޑަިއގެންފައި

އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން. ޖުމްހޫރީ  22 ؛އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން. މޯލްޑިވިއަން ިޑމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 44 ؛މޯލްޑިވްސް
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ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން. އަދާލަތު  5 ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްަމންޓް އެލަޔަންސް 11 ؛ޕާޓީ

 އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން. 2. ވަކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްެވަވޑައިުނގަންނަވާ ޒަތްތެރި މެންބަރުިއއް  1 ؛ޕާޓީ

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.. 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އިބްތިާދޢީ ބަހުސް ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ -5.1

ްށ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. ( އަކަޒީ ުއޫސލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުިދވެހިރާއްޖޭގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު) 2010/7

 4ވަނަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ައހަރުގެ  2015 ،ގައި ޭބއްވުނު 2015ޖޫން  10ވަނީ  މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފައި

 ވަޙީދު މުޙައްމަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ުތލުސްދޫެދއްވާނީ އިމި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަނަ ޖަލްސާަގއި. ވަ

 އަރުވަން. ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއިބްރާހީމް. އި

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން:އިބްރާހީމް  ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ްށ ( އަަކޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާީރ ދާއިރާތައް ލާމަރު) 2010/7ންބަރު ގާނޫނު ނަ` 

ލާފަިއވާ ގޮތުން ގާނޫާނ އިޙަކީ މިއީ ގާނޫނު މިހާރު އެކުަލވައިޞްލާޙެއް ގެނައުުމގެ ބިލެްއ މި ހުށަހަޅަނީ. މި އިޞްލާ

މާއްާދއެްއަގިއ  ތެއް ސާފުކޮށް ގާނޫނުގަިއ އެއްވެސްގަާވއިދުތައް ހެދުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ފަރާ  ގޮތުންގުޅޭ 

ނެތުމުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ހަދަމުންގެންދާ ގަާވއިދުތަކާ ެމދު ގާނޫނީ ގޮތުން ސުވާުލ ބަޔާންކޮށްފައި

ފެނޭ. އަދި  ކަމެއް ކަމަށް މުއް ކޮްށ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމީ މުހިގާނޫނެްއގައި މިކަން ސާފު ،އުފައްދަން ފުރުޞަތު ލިބޭތީ

ުނވަތަ  ،ވާޖިބު ެއކަށީގެްނވާ ގޮަތށް އަދާނުކުރާ ކަމަށް ނުވަަތ އިހުމާލުވާ ކަމަށް އިކައުންސިލުތަުކގެ މަްސއޫލިްއަޔތާ

އިންތިޚާބުކުރި އެ ލަތްތައް ނަހަމަ ގޮތުަގިއ ހިފާކަމުގެ ޝަކުވާ އެ ަކއުންސިލު ސީވަ  އިކައުންސިުލގެ ބާރުތަކާ

ތައް ރާތީ ހަމަތަކުގެ މަތީން އެކަން ތަޙުޤީޤުޮކށް ބެލުމަކީ ކައުންސިލުދީމިޤް ،މަނަލިޭބ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން 

 މުއްގައި ަބާޔންކޮށްފައި އޮތުމީ މުހިވާތީ ެއކަން ކުެރޭވނެ އުސޫލެއް ގާނޫނު  މު ފިޔަވަަޅކަށްއްޒިންމާދާރުކުރުމަށް މުހި

ސަރުކާރަށް ލިބިފައި އޮތުން ކޮށްފައިވާ ތިޚާބުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރަްއޔިތުން އިންއެކަން  ،ކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތީ

މެދުގައި ކަންތައްތަްއ  ނާ! ިމ އިޞްލާޙުަގއި ކައުންސިލަުރންމު ކަމަށް ފެންނާތީ ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙެއް. އާދެއްމުހި

 ބެލުމެއްއިންތިޚާުބވުމަށްފަހުގަިއ އެްއވެސް ކަހަލަ  އި،އަދި ރަްއިޔތުން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ ކޮަބއިަކމާ ،ގެންދަންވާ ގޮތް 

މީހުންގެ ކަންތައްަތއް  އަދި އެނޫން ގޮތްގޮތަްށ ެވސް އެ ،މަސްއޫލިްއޔަތުތަކުން ދުރުވެ  އި ނެތި ކައުންސިުލގެ ޒިންމާއާ 
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އް ަކނަޑއެޅިފަިއ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތް ޫނން ގޮތަކަށް ބައްޓަންކުރަމުްނދާތީވެ މި ކަންތައްތަކާ މެދުގައި ގޮތެ

ވަމުންދާއިުރަގއި  ށް ފެނޭ. އެގޮތުން ބަލާއިރުަގއި ކައުންސިލަރުންނާ ދޭތެރޭަގއި ކަންކަންކަމެއް ކަމަ  މުއްއޮތުމަކީ މުހި

މުޅި ކައުންސިލުގެ މަްއޗަށް ނުވަތަ ވަކި ަކއުންސިލަރަކަްށ ނުވަތަ ކައުންސިލަރުންތަކެްއގެ މައްޗަށް ރަްއޔިތުްނެގ 

ރޭަގއި ތެެނގުމުެގ ިއޞްލާޙެއް ވެސް ީމގެ ެޓއްއިތުބާރު އޮތްޯތ ބެލުމަށް އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަން މެުދެވރިކޮށް ވޯ

ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން އަެންއކާވެސް ަރއްޔިތުންނާ ހަމައަްށ ގެންނަނީ. ރައްޔިތުން އެ  އޮންނާނެ. ސަބަބަކަށް

ގެ ފަހު އެންމެ ،ނަމަ ނުގަންަނވާދޭތެޭރގައި ހިތްހަމަޖެހިވަޑައި ކައުންސިލަރަކާ ދޭތެރޭަގއި ނުވަތަ އެ ކައުންސިލަކާ

ނިންމުން ނިންމާ ފަރާތަކީ ވެސް ހަމަ ރަްއޔިތުން ކަުމަގއި ަކނަޑއަޅާ އިޞްލާޙެއް މި އިޞްލާޙަކީ މިީއ. މިީއ 

އިންތިޚާބުކުރުމަށްފަހުގައި އެ ކައުންސިލަެރއްެގ  ކުިއވާ އިޞްލާެޙއް. ަކއުްނސިލަރަރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭުނންވެފަ

ޓަކައި ކުރަްއވާ މަަސއްކަަތީކ  ިރއެރުވުމަށްރަށަށް ުނވަތަ ކަންތައްތަްއ ކު އަދި ،ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުމާ

ރައްޔިތުން ބޭނުންނުވާ  ؛އެ ބޭފުޅުން ،. އެހެންވެހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފަ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް ރައްޔިތުން ތިބީ

މީހުންނާ ހަމައަށް މި ެއއްޗެހި ދިޔުަމީކ  ފަރާތެއް ޭއގެކުރިން އެ މީހުންނަށް އިންތިޚާބުކުރެވިަފއިީވ ނަމަވެސް ފަހުން އެ

މު ކަމަށް ގާނޫނީ ގޮތުން އެ ބޭފުޅުން ދެކެވަަޑިއގަންނަވަނީ. އެހެންވީާމ، މި އްޔުމަީކ އެއީ މުހިކަމެއް ދި އެއީ ނުވަތަ މި

 ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ.  ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދިޔައީ. އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެން މި

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނަޑއެޅިަފއި ހުސްެގ ަވގުތު. އެީއ ގަިޑއިުރގެ ބަ 3ވަނީ ޖުމްލަ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ބިލަށް ކަ

 22ިސުކންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  16މިނެޓު  44ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  32މިނެޓު  28ގަޑި  1ށް ޕީ.ޕީ.އެމަ

މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް  5ިސކުންތު. އަދާލާތު ޕާޓީއަށް  4މިނެޓު  10ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.އޭއަށް  8މިނެޓު 

ނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  10ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މިނެޓު. އަުޅގަ

 ޖަމީލް  މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ައޅުަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ނަށް.ޢުޘްމާ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އިޞްލާޙުތަކާ ދޭތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެން ފުންކޮށް ވާހަކަދަްއކައިާލއިރު،  ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަާކއި އަިދ މި ގެންނަމުންދާ

ފުންކޮށް ވިސްނާލާއިރު އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ދުނިޔޭގެ މި ކަންތައްތައް އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުަގއި ކުރަމުން އަންނަ 

ގެ ަމއްަޗށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ އުސޫލުތަާކއި މިކަމާ ދޭތެރޭަގއި ޢިލްމުވެރިންގެ ވާހަކަތަާކއި މި ކަންތައްަތކު
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ވަނަ އަހަރު އެމެރިާކގެ ިރސަރޗް އިންސްޓިިޓއުުޓގަިއ  2013އަލިއަުޅވާލަން އެބަ ޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ޤައުމުގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާާމ ބެހޭ ގޮތުން ދިރާސާއެއް ުކރި. އެ ދިރާސާ ރިޕޯޓުގެ  107ޕްރޮފެސަރ ޑޭވިޑް؛ އޭނަ 

ަގއި ޭއނަ ގެނެސްފައި އެބަ އޮތް، ޮކންމެ ޤައުމެއްެގ ލާމަރުކަޒީ ިނޒާމެއް ކަމަށް ވިަޔސް، އެ ކޮންކްލޫޝަނެްއގެ ގޮތު

ނިޒާމު ހިނގަމުން މި އަންނަނީ އެ ޤައުމެއްގެ އާދަކާދަާއިއ އެ ޤައުމެއްގެ ސަގާފަތާއި ެއ ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުްނގެ މާލީ 

މާ، އެއް ޤައުެމއްަގއި ހިނގަުމން އަންނަ ނިޒާމެއް އަނެްއ ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރެްއގެ މަްއޗަށޭ. އެހެންވީ

ޤައުމުަގއި ކާމިޔާބުކަމާ ެއކު ހިނގާނެކަމުގެ ޔަޤީްނކަމެއް ނެތޭ. އެކަމަކު އެ ޔަޤީްނކަން އޮްނނާނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ 

ކަން އެކަީށގެންވާ ގޮތަކަްށ ގޮތް، ރަްއޔިތުންގެ ޝުޢޫރުތަާކއި ދީނާއި އާދާކާަދއާއި ަސގާަފތާއި އަދި މާލީ ކެރިފޯރުންތެރި

މި ނިޒާމު ބައްޓަންކޮށްގެންނޭ. ހަމައެއާއެކު އަުޅަގނޑު ބަލައިލަން އެބަ ޖެހޭ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކު ސަރަހައްދުެގ 

ހޮންކޮންގް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްރޮފެސަރ އެލަން؛ އޭނަ އިހަކަށްދުވަހު ނެރެފަިއ ދިރާސާއެއް ޤައުމެްއގެ  7ޤައުމުތަކުގެ 

ޓުަގއި ރާއްެޖއާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް އަލިއަުޅވާެލވިފަިއ އެބަހުރި. އޭނަގެ ރިޕޯުޓގަިއ އެބައޮތް. އެ ރިޕޯ

ފާހަގަކޮށްފައި އެބަ އޮތް މި ނިޒާމު ބައްޓަންކުރުމުަގއި ދަުއލަތާއި ރައްޔިތުން ތަމްސީލުޮކށްދޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ 

ކުރުމަކީ ެއއީ ަވރަށް މުހިއްމު ކަމެކޭ. މުޅި ރައްޔިތުން، މުޅި ަޤއުމެްއގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ކަންތަްއތައް ބައްޓަން 

ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކޮށްދޭ ބަޔަކީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހޭ. ހަމައެއާިއއެކު މުިޅ ދައުލަތުގެ ވެރިފަރާތްކަމުަގިއ 

އީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ވާތީ އެ ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުން އިންިތޚާބުކޮށްފައި ހުންނަ ރަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ މުިޅ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިއޞްލާޙުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތަްއތައް، އިންޕްލިމެންޓުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް ިމ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ  ކައުންސިލުތަުކގެ ތެެރއަށް ވަެދގެން އަންނަން އެބަ   ޖެހޭ. އެެހންވީމާ، މިއޮތީ ވަރަށް ސާފުޮކށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއޮތް  ނޑުމެންގެ ާރއްޖެ އަުޅގަ އިއެނގެން. ައޅުަގނޑުމެްނނަކީ މުސްލިން ޤައުމެއް. އަުޅގަ

މި  ެރވެންުހރި ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބަަލއިގާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މި ކަންތައްަތއް ކުއި ގޮތާ  އުފެދިފައި އޮތް

ޖެހޭ. މިއަދުވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި  ތަށް ބައްޓަންކުރަން އެބަ ނިޒާމު އެއާ އެންމެ އެކަީށގެްނވާ ގޮ

ނލާމަރުކަީޒ ނިޒާުމ ވަރަށް މުހިއްއޮްތ  އެބަ  ޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޚަލީލްމު އިޞްލާޙުަތކެއް. އަދި އަުޅގަ

ނުޑގެ ވާހަަކއަ ގެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ޖެހޭ ކީ އަޅުަގނޑުމެްނ އެބަހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙުަތކެއް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ކަތްކުރަން. ިއއްޒަތްތެިރ މު ޕޮއިންޓުތަކެްއ ެއއްކޮްށގެން ަރނގަޅު އެްއޗެްއ ނެރެވޭޯތ މަސައްތެރޭގަިއ މި ހުރިހާ މުހިއް

ނޑުމެންނަށް މި ވެގެންުއޅޭ ގޮތަކީ އަުޅަގނޑުމެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަުކގެ ތެރެއިން މަދު ރައީސް.  ބަޔަކަށް އަުޅގަ

އެމް.ޑީ.ީޕެގ  ،ުއޅޭ ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގެ ތަަރއްޤީއަްށ ޓަަކއި ސަރުކާރުން މި ކުރަމުންދާ ަކންތައްތައް ނުފެނިގެްނ މި

ވެްއޓުނީމާ އަމާޒު ޔަޤީެނއް ނުާވނެ. ޝައްކުތަެކއް އުފެދޭނެ. ގެ ތިލަފަތް ފޫ. އެމް.ޑީ.ޕީ އޮތީ ފޫ ވެއްޓިފަ ތިލަފަތް މި

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ،ދޭ ބަނދަރުތައް ހެދެމުންދާ މަންޒަރު ްއޔިތުންނަށް ފެންނަމުން އެބައެކަމަކު ހަމަިއގައި ތިބި ރަ 

އިރުަގއި ވެްސ ކަމެއް ވަމުންދިޔަ  ސްކޫލުތައް އެޅެމުންދާ މަންޒަރު. ބޮޑެތި ބިންތައް ހިއްކަުމންދާ މަންޒަރު. މިހުރިހާ
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 ޮއތީ ހުޅުމާލޭގެ ބިން ހިއްކައި ބުނެބުނެ އޮއްވާ އެ އެކަމަކު ހަމަ .އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ ތިކަމެއް ނުވާނޭ

ނޑުމެންނަށް ހުޅުމާލެއާ ނިންމާފައި އެ މާލެއާ ބްރިޖު ނޭޅޭނެކަމުގެ ވާހަކަަދއްކަމުންދާއިރު ހަމަ ޢަމަލީ  އިއޮތީ. އަޅުގަ

ނޑުމެްނނަށް ފެނިގެން އެބަ މި ެވގެންއުޅޭ ގޮަތކީ ، ދޭ. އެހެްނވީމާ މަސައްކަތްތަްއ ފެއްިޓގެން ކުިރއަށްދާ މަންޒަރު އަުޅގަ

ގޮތް ނޫން  މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެ މީހުން ގަބޫލުކުރާ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ބަެއއް މީހުންނަށް

އެއް ކަމަކީ  މުންނަށް މި ނިޒާމުގެ ެއންމެ މުހިއްނުކުރޭ. ަރއްޔިތު އެހެން ގޮތަކީ އެއީ ގޮެތއް ކަމަކަށް ގަބޫެލއް

 ޮކށްދިނުން. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮްށދިނުން. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާން ޚިދުމަތްރައްޔިތުންނާ ގާތު

ނޑުމެން ބަނދަރުހެދުމަށް ޓަކައި ހުރި 24ގޮތްތޯ   ފައިާސ ބޭނުންނުކޮށް ބެހެއްޓުން؟ ބިލިއަން ރުފިާޔގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

 ށް ނިކަމެތިކަމެއް ގެނެސްދިނުން؟އަޅުަގނޑުމެން ދަރިވަރުންނަ ގޮތްތޯ ސްކޫލުތައް ނާޅައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތްތޯ  ލުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި މި ކަންތައްތައް ހުއްުޓވާލުން؟ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތްތޯ ހޮސްޕިޓަ

ކޮށްދޭ މަދު ބައެއްެގ ންތިޚާބުހަމައެކަނި މި ކަމަށް އި  .ޮގތަކީ ވާ ނޫން. މިއީ މި ސްކިތުަގއި ރީނދޫ ކުލަ ޖެްއސުން؟މި

ނުޑމެން އެބަ ވިސްނުމާ ެއްއގޮތަށް  ،ޖެހޭ ބަދަލުކޮށް ކަންަތްއ ކުރެވެމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، މި މުޅި ނިޒާމު އަުޅގަ

 ރަްއިޔތުންގެ ޝުޢޫރާ އެްއގޮްތވާ ޮގތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންނަށް އިަރްއޔިތުންގެ އިހުސާސާ  އިރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމާ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  ގެކަމެއް އިމުކޮށްދިނުމަކީ ވަަރށް މުހިންމުމަތްކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާގާތުން ޚިދު ކަމުގަިއ އަޅުގަ

ޖެހޭ މި ކައުންސިލުތަކުގެ ވާހަކަ  ބޭނުންވޭ. ހަމައެއާެއކު އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންޭވ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ނޑުމެން ބަލަ  3ޖެހޭ މި މުއްދަތާ ދޭތެރޭގައި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ން އެބަ ހަމައެކަނި މިހެން ދައްކާއިުރ އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ކޮށްދެވޭއަހަރުގެ މުއްދަަތކީ ރަނަގޅު ޚިދުމަތެއް ފޯރު މި  ގޮުތަގއި ނެ މުްއދަތެއް ނޫން ެއއީކީ. އަުޅގަ

ޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެްއ ނުީދ ރައް ަފސް އަހަރެއްހާ ދުވަސްއިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭަގއި މި ބަދަލުތައް އަންނާނެ. އެއީ 

ފޯރުކޮށްނުދެވޭނެ. ކޮންމެ ކަުއންސިލަކުން ކަންތައްތަކެއް ާރވަނީ. ޕްރޮޖެކްޓުތައް ރާވަނީ. އިންޕްލިމެންޓުކުރާ ހިސާބަށް 

މުޅިން އެހެން ގޮތްތަކެއް.  ،ދެން އަންނަ ކަުއންސިލުގެ ވިސްނުން ތަފާތު ހިސާބުން ކައުންސިލު ބަދަލުވަނީ. ދާ

ނެތް. ަދއުލަތުން ބޭކާރު ޚަރަދުތައް  މަންފާ ފެންނާކަށް ޖާގައެއް އިއި ލާބަޔާތުންނަށް ޭއގެ ހެވާ އެހެންވީމާ، ރަްއޔި

ނޑުމެން އެބަ ކަމެއް ނޫން އެހެން އެްއެވސް ދިޔުން ޖެހޭ ތަޢުލީމީ ޒުވާނުން ގެންނަން  ުނވޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ޢިލްީމ ޤާބިލު ޒުވާނުން މިކަުމގެ  ،ންވާ ުމއްދަތެއް ދީއެކަީށގެ . މި މުއްދަާތ ދޭތެރޭގައި ވިސްނަިއ،މަސައްކަތްކުރަން

ޖެހޭ.  ތެރެއަށް ވައްަދއިގެން މި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ފުރުޞަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްދޭން އެބަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަޅުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  ގަ

 އަށް.ޙިލްމީهللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ކަޒީ އުސޫލުން މަރުދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާ) 2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާާޙ  ވަޙީދު މުޙައްމަދު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫށް ( އަހިންގުމުގެ ގާނޫނު

ނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ އިްއޒަތްތެިރ  ދޭތެރޭގައި އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ މިއަށްވުރެ މާ ފުރިހަމަ އިޞްލާޙުތަކެއް މިހާރު އަުޅގަ

ލަ ގޮތެްއަގއި އިޞްލާޙުތަްއ ވުެރ ޖުމު އޮތޭ. މިހެން ވަކިވަކިން އިްޞލާޙުތައް ހުށަހެޅުމަށް ޅުއްވާފައި އެބަމެންބަރު ހުށަހަ

ކަންތައްތަކަށް އިތުރު ުލއިކަމެއް ލިިބގެން އަންނާނެ.  އިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ަވގުތާ އްެޖއްޔާކުރަން ވެ ހުށަހަޅައިގެން މިކަން

ވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުން މިއީ ހަމަ އާދެ! އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ މި ދި

ނޑުމެންގެ  ދިޔަކުރަމުންމިހާރު ފޭލްވެފައި އޮތް އެއްެޗްއ. އަޅުަގނޑުމެން ކުރީަގއި ބޭނުން ގޮތް މާ ރަނގަޅު ކަމަށް އަޅުގަ

ސޫލުން އާާބދީ ކިތަންމެ މަދު ރަށެއްަގިއ ވަނީ މިހާރު މި ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އު  އާއްމު ަރއްޔިތުން ދެޭކ. ސަަބބަކަށް

ަކއުްނސިލަރުން ތިބެންޖެހޭ. މިފަދަ  7ަކއުންސިލަރުން ތިބެންޖެހޭ. އަދި އެއަށްވުެރ ގިނަވެއްެޖއްޔާ  5ވެސް 

ކަންތައްތައް ދިަޔއިމާ ދައުލަތުން ވަރަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކަކުން ބޭކާރުެވގެންދާ ފަިއސާތަކެއް ާދކަން އަޅުަގނުޑ 

ގޮތުްނ  ރަނީ. މި ދައުރު ނޫން ކުރީ ދައުރުަގއި ހޮވިަފއި ތިބި ބައެއް ަކއުންސިލަރުންެގ ކަންތައްތައް ހުރިގަބޫލުކު

ބޭފުޅުން އޮފީހަށް  ބައެއް  .ރައްޔިތުންެގ މެދުގަިއ ވަރަްށ ބޮޑަށް މި އުސޫާލ ދޭތެރޭަގއި ޝަްއކުތަެކއް އުފެދިގެންދޭ 

ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ވެސް އެަތއް ދުވަެހްއ  ނޫނިއްޔާ، ރަށުން ބޭރުގައި  ނުނިކުންނަވައި ބޭރުަގއި ނޫނިއްޔާ

ވަނީ  ނުވޭ. އެ ފަރާތްތަކަށް ފެނިފައި އެއީ ާއއްމު ރައްޔިތުްނ ގަބޫލުކުރާ ކަމަކަށް ކޮށްފައިވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ހޭދަ

އި ވަރަށް ންގުންތެރިކަމާވަރަްށ ހި އިވަރަށް ޤާބިލުކަމާ އިވާ ކަތީބުންަތކެއް. އާދެ!ޮކށްފަވަރަށް ބުރަކޮށް މަަސއްކަތް

ކަީތބުންތަކެއް. އެފަދަ މީހުން ތިއްބާ ުކއްލިައކަށް ކަަމށް  ތިބިކޮށްަފއި ހުޝިޔާރުކަމާ ެއކީަގއި ަމސައްކަތް

ތެރެއަށް އައުމާ ގުިޅގެން ިވޔަސް ވެސް ަކމަށް އެކަީށގެންނުވާ ަބޔަކު މީގެރަްއޔިތުން ޮހވިކަމުަގއި  ،އެކަީށގެންނުވާ

އަދި އެނޫްނ ކަންތައްތަކަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ބުރޫތަކެއް އަރަމުންދާކަން ނޫނީ ދިޔަކަން ރައްޔިތުން ރަށުގެ ތަރައްޤީއާ 

ނުޑ މީތި؛ މި އިދާރީ ދާއިރާަތއް  ފާހަގަކުރޭ. ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ނޑު ދަންނަވާނީ ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި އަުޅގަ އަުޅގަ

ސް ީމގެ އަދަދުތަކަްށ ބަދަލުތަކެއް އެބަ އަންނަންޖެހެއޭ. އެންމެ ހިންގުމުގެ ގާނޫނު ބާްއވަންޖެހުނު ކަމުގަިއ ިވޔަސް ވެ

ކުޑަމިނުން ރައީާސއި ަނއިބު ރައީސަކީ ާދއިމީ ގޮތެްއގަިއ ހުންނަ މީހަކަށް ވެފައި، ދެން ތިބި މެންބަރުންނަކީ ވަިކ 

އް މިލިއަން ރުފިާޔއެއް މި އުސޫލަކުން އެ މީހުންނަށް މުސާރަދޭ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މަހަކު ެއތަ

ފަރާތްތަކަށް ހަރަދުކުރަމުންދާއިރު، ެއ ފަރާތްތަކުެގ އުެފްއދުންތެރި މަސައްކަތެްއ ރަްއޔިތުންނަށް ފެނިގެންނުދާކަމީ 
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އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެޭހ ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންވީމާ، އެ ފަދަ ގޮތަކަށް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ 

ނޑުމެން އެބަ ިވސްނާލަންޖެހޭ. މިއަށްވުރެ މާ  އެހެން ގޮތަކަށް ހިނގަމުންދާިއރު، އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ޮގތްތޯ އަޅުގަ

ރަނގަޅަށް ދައުލަތުން އެ ަފިއސާ ޚަރަދުކުރެވޭެނ ނިޒާމުތަްއ އެބަހުރި ހަމެޖެހިފަ. ރައްިޔތުންނަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު 

ބަހުރި. ނަރުދަމާއާއި ފެނާ އަދި މިނޫންވެްސ މުހިއްމު ކަންތައްތަކަށް ިމ ބޭނުންތަކަށް ފައިސާ ޚަރަދުުކރެވޭނެ ގޮތް އެ

ނުޑ  ފައިސާ ޚަރަދުކުރެިވއްޖެްއޔާ އާއްމު ރަްއޔިތުންނަށް އޭގެ މަންފާ އެތައް ގުނަައކަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ގަބޫލުކުރަން. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މި ިއޞްލާޙު ވެސް ކޮމިޓީއަށް ޮގސް، އަިދ އަުޅގަ

އަނެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ެވސް ކޮމިޓީއަްށ ޮގސް، މި ހުިރހާ އެްއޗެްއ ެއއްކޮށްަލއިގެްނ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އުެފއްދުންތެރި އެްއޗެއް ަތއްޔާުރކޮށްލެިވއްޖެ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ ައޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމަށާ، އަިދ 

އްޔިތުންނަށް ވެސް ޭއގެ މަންފާޔާއި ލާބަ ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. ެއހެންކަމުން، ޖުމުލަ ގޮތެއްގަިއ ރަ

ނޑު ބަލައިގަންނަން އެދޭ ވާހަކަ ދަްނނަވަމުން އަޅުަގނުޑގެ ވާހަަކ ނިންމާލަން. މި އިޞްލާޙު  މި އިޞްލާޙު އަޅުގަ

ސްދޫ ާދއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަުޅަގނޑު ުޝކުރު ދަންނަވަން. ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި ކަމަށް ަޓކައި ތުލު

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ޒު ފަހުމީއަށް.މެންބަރު އިމްތިޔާ

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ، އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ރަމަޟާން މަހުެގ ހެޔޮ ދުޢާ އަރިްސކުރަން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސަށް. އަިދ 

އާެއކުަގއި ރަމަާޟން މަސް ކުރިމަތިވާއިުރަގއި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ިއއްަޒތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނަށް ވެސް. ހަމައެ 

ނޑުމެންެގ  ނޑު ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަ ވަރަށް އަނިާޔވެރި ވެރިކަމެްއ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ަވގުުތ އޮތް ކަމަށް އަުޅގަ

ދު ނަޝީދު ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްިޔތުންނަށް ނުހަނު އޯގާތެރިކަމާ އެކު ވެިރކަންކުރެްއވި ކުީރގެ ރައީސް މުޙައްމަ

އެވަނީ ނުޙައްޤުން ދުނިޭޔަގއި މަލާމާތް ރައްދުވެފައިާވ، ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން ނުހަނު ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކުރާ ލަދުވެތި 

ދަޢުވާއެްއަގއި ނުޙައްޤުން ަޖލަށް ލާފަ. އެހެންވީމާ، މި ކަހަލަ އަނިާޔވެރިކަން މި ަބރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާ 

ނުޑ މި ސަރުކާރަްށ ޮގވާލަން. އަދި ަރއީސް މުަޙއްމަދު ނަޝީދާއި އެނޫންވެްސ ގުުޅވަިއގެން އިސްނުކުެރއް ވުަމށް އަުޅގަ

ނޑު  ސިޔާސީ ގޮތުން ޖަލުގައި ުނޙައްޤުން ހައްޔަރުކުެރވިފަިއާވ އެންމެން ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް ސަރުކާރަށް އަޅުގަ

ތަން އަޅުަގނޑުެމންނަށް މި ފެންނަނީ. ކޮންމެ  އިލްތިމާސްކުރަން. މި ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު އެއްކޮށް ނިންމައި ވަޅުލާ
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ނޑުމެްނނަށް މި ފެންނަނީ މި ފަދަ ބިލުތައް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުެގ ފަރާތްޕުޅުން  ދުވަހަކު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ.  ހުށަހަޅުއްވަމުންދާ ތަން. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އެްއކޮށް ހަލާލުކޮށްލާ ތަން އަޅުގަ

ރީދުވަހެްއގައި ހުށަހެޅީ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ނަންަގވައި ރައީސް ޮއފީހުގެ މޭޒަކަށް ގެންދަވަިއ، ކު

ރައީސް އޮފީހުގެ މޭޒުން ވިދާުޅވި މަސައްކަތްޕުެޅއް ސިޓީ ަކއުންސިލުން ކުރާ ގޮތަށް. އެ ނޫން މަސައްކަތެއް ނުކުރެޭވ 

 ވަނީ ދީފި ކަމަށްުކގެ ދުވަސްދިަޔއީ. މިއަދު ދެން ކައުންސިލަރަކު އިސްތިޢުފާގޮތަށް. އެހާހިސާބުން ސިޓީ ކައުންސިލުތަ

 އޮތް ނޫނިއްާޔ އިންތިޚާބުކުރުުމެގ ފުރުޞަތު ވެސް މި ،އް އެ ތަނަށް ަޢއްޔަންކޮށް ަކއުންިސލަރެނަމަ، ދެން އިތުރު 

ނޑު ނިންމާ ގެއްުލވާލަނީ. ިއއްެޔގަިއ، ޭރގައި މި ރާއްޭޖގަިއ؛ ކުރީ ައޅުަގނޑު އެންމެ  ،ލި ހިސާބަކީުދވަހު އަުޅގަ

ކަން، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ގެއްުލވައިލާނެކަްނ. ގަންނާނެބެހޭ ބާބު އެއްކޮށް ނިގުަޅއި ކަންބޮޑުވަނީ އަސާސީ ޙައްޤުަތކާ

އިްއޔެ އެކަން އަނެްއކާ ކަށަވަރުކޮށްދިނީ ސަރުކާރުގެ އަުމރަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން. މި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ވަކަރުެގ 

 ޒުނަ ހޯދާފައި މެނުވީ ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ުރގެއިން އެ ނިންމީ ސަރުކާރުްނ ޢި. ސުޕްރީމް ވަކައިގަޙަޤީޤަތު

މަން ރައިްޓސް ކޮމިޝަނަށް ރިޕޯޓެްއގެ ގާނޫނީ މުައއްސަާސ ކަމުަގއިވާ ިހއުބެހޭ އެްއވެސް ވާހަކަެއއް، ރާއްޖޭގެ 

ދޭންޖެހެނީ ތިމަންނަމެން ސަރުކާރުން މި ހުއްދަ ޭވނެ ކަމަށް.އްސިފައިގައި ވެސް ނުނެރުބަޔާނެްއެގ  ،ސިފައިަގއި ވެސް 

މޭ، މިގޮތަށް ރިޕޯެޓއް ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގައިފީ ނޫނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަަރިއގަނެފީމޭ،

ދެން މީގެ ފަހުން  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކަށްނެރޭށޭ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް. މިހެން ބުނީމަ ނޫނީ ހިއު

ޓިކް ިނޒާމު އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިންސާީނ ކްރެބަޔާނެއް ރިޕޯެޓއް ނެެރވޭނެ ޮގތް ނެތް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ޑިމޮ 

ނޑުމެން ެއއްކޮށް މި އޮތް ނިމި، ޙައްޤުތައް  ދަނީ. ދިވެހިރާއްޖެ ވަރަށް ބޮޑު އަނދިރި އަޑިަގނަޑކަށް ވެްއޓިގެންދާ އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން  ނީ. ވަރަށް ކަންބޮޑުވާތަން މި ފެންނަ ކަެމއް. އަުޅގަ

ފާހަގަކުރި ކަެމއް ރާއްޭޖގެ ެވރިކަން ސުޕްރީމް ކޯޓު މެުދވެިރވެގެން ާރއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންގެ ކުރިމަތީގަިއ އެންމެ މަޤުބޫލު 

ދަނީ. މި  އޭ. ދެން އެކަން ައޅުަގނޑުެމންނަށް ފެންނަމުން ގޮތަކީ މި ާވލުކުރީމާ ދެން ވާނެ ނޫން ބޭފުޅަކަށް ވެރިކަން ހަ

ނޑު ،ވަރަށް ކަންބޮުޑވޭ ނޫނުއަސާސީ މެން މި ފަދަ ބިލުތަކަށް ތާއީދުނުކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ޤާިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ކުެރވޭ ނިޒާމަކަށް، ން ވެރިކަންތުނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން. ރައްޔިތުންގެ ގާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރަންޖެހެބުނާ ގޮތުން މި ރާ

ކުާރ ގޮތަކަށް ނޫން މިއަދުގެ މި ބުްނ ޢައްޔަންކޮށްގެން ވެިރކަންކުރީަގއި އޮތް ގޮތަށް އަތޮުޅވެިރން ޢައްޔަންކޮށްގެން، ކަތީ

ނޑު އިންތިހާއަށްނބުރާ ުކރީގައި އޮތް ގޮތަށް ޢިޔާނިޒާމު އޮތީ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން އަލުން އަ  ދަކުާރތީ، އަުޅގަ

ނޑު   ށް ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.ގެ ތާީއދެއް މި ބިލަކަންބޮޑުވަން. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު އބްރާހީމް ފަލާޙަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙްދޫ ދާއިއިނގުަރއި

މި މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި  ތަމަ ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސާއި ޝުކުރިއްާޔ، އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، އެންމެ ފުރަ

ނޑުެގ ާދއިރާގެ  ނަށް،ހުރިހާ މެންބަރުން ިދވެހިރާއްޭޖގެ  ނާއިރަުށގެ ލޮުބވެތި ަރއްޔިތުން 5ވަކިން ޚާއްޞަކޮްށ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި މަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހު ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ރަމަޟާން  ނިޔާ އަުޅގަ

ށް ކަޒީ އުސޫުލން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު) 2010/7ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގަޅު ބިެލއް ވެސް ނެތް ގޮުތގައި ިމއީ ރަނ ބިލެއް ިމ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާކަމީ ޝައްެކއްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ 

ނޑު ގަ ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުަރން. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ގޮތުަގއި ބޫުލކުރާއިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑު ޙުތަެކއް އަންނަްނޖެހޭ ގާނޫނެއްޮބޑެތި އިޞްލާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން ހިންގުމުގެ މި ގާނޫނަކީ އިދާރާ ކަން އަުޅގަ

ފާހަގަކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ާޤއިމުކުރެވިަފއިާވ އެކި ަކއުންސިލަރުންނަށް 

ށް ވަންޏާ އެއީ ވަކި ރީނދޫކުލައަށް ނިްސބަތްވާ ކައުންސިލަެރއް ެވއްެޖ ކަމަ ،ބަލާއިރު، ަކއުންސިލުތަކަށް ަބލާއިރު

އަދާލަތު ޕާޓީާއއި  ގިނަ ޕާޓީތަެކއް ޮއތްއިރު ވެްސ، އަޅުަގނޑު ާފހަގަކޮށްލަން ކާރެއް އިނގޭތޯ. އެހެްނނަމަވެސްސަރު

ފަދަ އެހެނިހެން ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރުންނަކީ އެއިެރްއގައި އޮންނަ ސަރުކާރަކަްށ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި މި

މަސައްކަްތކުާރ  ކުރުމަށް ޓަކައިސަރުކާެރއްެގ ސިޔާސަތު ތަންފީޛު އެ ސަުރކާރަކުން އެއިސްކަންީދގެން، 

ނުޑ މި ވަގުތު ފާހަގަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދުއިސައްތަ ރަށުަގއި މީހުން ކައުންސިލަރުން ކަން އަުޅގަ

 ލަރަީކ އެމް.ޑީ.ޕީ ކައުންސިލަރަކަށް މެ ކައުންސިން އެންކައުންސިލަރުން ތިބޭއިރު އޭގެ 5އުޅޭއިުރ، އެއިން ރަށެްއގައި 

 ސަތޭކަ މީދާ އުޅުމަށް ވުރެ އެ ރަށެްއގެ ރަްއިޔތުންނާއި ކައުންސިލަށް ބަލާފަސް  ކަމުގައި ވީކަުމގައި ވިޔަްސ،

ެޑްއ ކަމެއް. މި ސަރުކާރަކަށެއް ކަންބޮ ބޮޑުވާނެ އިނގޭތޯ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއީ ހިތާމަހުރި

މި  ަރއީސް، ެއއަރޕޯޓުގެ ހޮޅިަތކާއި ޓިނުތަާކއި ތަޅުމުަގޔާއި މި ތަންތާަގިއ ރީނދޫކުލަ ހުރުމަކުން ނުވޭ ިއއްޒަތްތެރި

އެއަރޕޯޓު ޖަހާފައި އިންޓަރނޭޝަނަލް އިބްރާީހމް ނާޞިރު  ނުވޭ. ެއއަރޕޯޓުަގއި ސަރުކާރަކަށް ކަންބޮެޑއް

ދިވެހި  ވޭ. ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. މި ސަުރކާރު ކަންބޮުޑވަނީއޮތުމަކުންނެއް މި ސަުރކާެރއް ކަންބޮެޑއް ނު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެިކއެކި ކަންކޮޅުަތކުަގއި މިއަުދ  . ބައްލަވާ!ނުކުރެވިދާނެތީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް

ކުރަްއާވ  ބޫލުފުޅު އެބަން ެވސް ގައިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުިރހާ ގެތައް. އެމް.ޑީ.ޕީމި ދާ އެކިެއކި ްޕރޮޖެކްޓުހިނގަމުން 

ދިވެހިރާއްޖެއަކަށް ހަދައިދޭނެ  ވެހިރާއްޖެ އާނެރޭނެ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކޮށްދޭނެ، ދިމި ސަރުކާރަކީ ނަތީޖާ

ނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެމް ދޫކޮްށ  . އެކަމާކަންސަރުކާރެއް  ހެދި އިނގޭތޯ މިތާގެ އިްއޒަތްެތރި ބައެއް މެންބަރުން، އަުޅގަ
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ނޫހަށް އަރަންެވގެން  ،ވެގެންނަން މަޝްހޫރުވާންަޑއިގެން ިތއްބެވި ަބއެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެްސ ހަމަ ވަ

ކުރަނީ. ކުޑަދޮށުގައި މޭުޒކައިީރަގއި ވަިކްނ ރާވެގެން ތަންތަނަށް ނުކުމެގޮްއސަ މި މުޒާހަިކއެކި ގޮްތގޮތަށް ހަްއޔަރުާވންއެ

ގޮތެްއަގއި  ބޮޑު ވާހަކަ ފާޅުކަންގެ ރަނަގޅުކަމާއި ިހންގުންތެރިކަމާ، މި ވާހަކަ ރުފޯނުން ވާހަކަދައްކާއިރު މި ސަރުކާ

ދައްކާ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ާދިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް ބޮޑެތި 

ރަށުަގއި ަކއުންސިލަރުން  200ހިރާއްޭޖގެ ހާހުން މަތީ އަދަދަކަށް ދިވެ އިޞްލާޙުތަކެއް އަންނަންޖެހޭ. ސަބަބަކީ، ެއއް

އަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ިމ ަސތޭކަ އަށްޑިހަ މިލިއަން ރުފިޔާ އެބަ ތިބި. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަހަރެްއގެ މަްއޗަށް 

ްއ ކައުންސިލަރުންނަށް އެބަ ހޭަދކުރަންޖެހޭ. ހޭދަކުރަންޖެހޭއިރުގައި ިމއީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ވަރަްށ މަތީ އަދަދެ

ނޑުޮކށްލުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ގިނަ  ނޑުފު  އިނގޭތޯ. މި އަދަދު ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އަދި އެމް.ޑީ.ީޕން މި ނިޒާމު ފު

ށްފަިއ ކޮއި ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ވެިރކަންއަްށ ގެންދޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއްެވސް ރައްޔިތަކު ކުރީގަ މަސައްކަތްތަެކއް އެބަ ކުރި 

ޑެއް ނުވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސަކު މާފުށީގެ ޖަލުގަިއ ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރުމަކުން ކަންބޮ ކުރި އަހަރު ވެރިކަން 3ހުރި، 

މި  .މި ރާއްޖޭގެ އެިކއެކި ކަންޮކޅުތަުކގަިއ ދާދި ފަހުން ބޭއްވުނު އެކިއެކި އިންތިޚާބުތަކަށް !ބައްަލވާ ރައީސް.

ކަން ދައްަކއިދެނީ މި  25މް.ޑީ.ޕީ %އަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ އިނގޭތޯ. އެ 25%ސަުރކާެރއް ނޫން.  25% ސަރުކާރަކީ

ރާއްޖޭގެ ެއކިެއކި ކަންކޮޅުަތުކގައި ޭބއްވުނު އިންތިޚާބުތަކުްނ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިްއގަރު ދާއިރަގެ އިންތިޚާބަށް 

 ގުނަ އުުކޅުތައް ބޭނުންކޮށްގެންނޭ ކިަޔިއގެން ބޮުޑ ގޮެތއްަގއި ވަރަށް ގިނަ ބައްލަވާ. އެ ބޭފުޅުްނ ވަރަްށ ފާޅުކަން

ކިާހ  ؟ކުެރްއވި. ކޮން ަމސައްކަެތއްތޯ ނުކުރަނީމަސައްކަތް ެވސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ނެނގޭތޯ  ދިއްގަރު ާދއިރާެގ ޮގނޑި

މި ސަރުކާރަކުން އެއްެވްސ  ނަތީޖާއަކީ؟ ތަނަށް ބެހީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮބައިތޯ ލާރިއެއްތޯ އެމް.ޑީ.ޕީން އެ

ބާއި ޯއގާތެރިކަމާއި މި ސަުރކާރުން ޮކށްދޭ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ލޯތް ތުްނގެޚަރަދެއް ނުކުރޭ އެތާކަށް. އެަތނުގެ ރައްޔި

ނ ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ ރައީސް ، ޑި ޕީ.ޕީ.އެމަށް ދިނީ. އެހެންވީމާއިނގޭތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއްސ އެ ގޮ އަުޅގަ

އީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ދިވެހި އެންމެ ދުވަހެއްެވސް ލުއިކޮްށގެންނުާވނެ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އެ  ހުކުމަށް ނަޝީދުގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  ނެ ކަެމއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ

ނޑު ފާހަގަކުރަމުންގެ ގާހިންގުމު ވެސް މަޖިލީހަށް މި ބިލު ، ނޫނަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭކަން އަޅުގަ

ނޑު ތާީއދުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ނިންމައިލާނަން. ބަލައިގަންނަ  . والس الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ ތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

  އަށް.އިބްރާހީމްދީދީ
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 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ތުލުސްދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫުނ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަ

ށް އިޞްލާުޙ ( އަނުދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުެގ ގާނޫ) 2010/7ނަންބަރު 

ނުޑ ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. މި ބިލަށް ތާއީދުކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ  ،ގެނައުުމގެ މި ބިލަށް އަުޅގަ

ނޑައެޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގަ  ރަށްރަށުގެ ، އުފެދިފަިއާވ އަތޮޅުތަކުގެ އި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ހަމަ ކަ

ފަހަރު  މަްސ ތެރޭގައި ހަމަ ބަެއއް ތިން ،މަސް ވާތާ ދެސިލްަތއް އިންތިާޚބުންކައުންސިލްތަުކގެ ތެރެއިން ަބއެއް ކައު

މުގެ ގޮތުން އިރުއިރުޮކޅާ ހަމަ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުމަކަށް ނޫނިއްޔާ އެ އޮންނަ ދައުލަތަކަށް ތަކްލީފު ޖެއްސު

ނޑު އާ އިންތިާޚބުތައް ބޭއްވެމުންދާ މަންޒަރު. ދެން މި  އިފާދީފައިސްތިޢު ބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ މެން ގަކަމަކީ އަޅުގަ

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު  ނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭވެސް ވަރަށް ބޮުޑ ޚަރަދެއް. ދެން އަނެއްކޮޅުްނ އަޅުގަ  ދައުލަތަށް

ވުޖޫދަށް ގެެނވިފައި ޮއްތ  އިފިރުކުރުކޮށްފަ  ންމެ އެކަށީގެްނވާ ޮގތަށް ވިސްނައިވުޖޫދަށް ގެނެވިަފއި އޮްތއިރު މިކަމާ އެ

ނުޑމެންނަށް މީގަ ގާނޫނެއް މިހިރަ ކަްނތައްތަކަށް ބަލައިލީމަ އެބަ ެއނގޭ. ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް  އިނޫންކަން އަުޅގަ

އްތޯ މި ވަނީ. ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރާއިރު ީމގެ ނަތީޖާ ކިހިނެ ދިވެހި ދައުލަތުން މިހާ .ވެސް ވިސްނެން އެބަ ޖެހޭ

މީހުން  ދެ ހާސް، ތިން ހާސް ތަކާ އަޅާބަލައިާލއިރު މީގެ ލު އަޅުަގނޑުމެން ސިޓީ ކައުްނސިލުތަކާއި އަތޮޅު ަކއުންސި

، ން ތިބެން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާަކއުންސިލަރު 5 އިށް ވުރެ އާބާދީ ދަށް ކޮންމެ ރަެށއްގަ ތިން ހާހަ އިއުޅޭ ރަށެްއގަ 

 5 އިެވސް ކޮންމެ ރަށެއްގަ  އިމީހުންގެ އާާބދީ އޮންނަ އަތޮޅެްއގަ 2000މިސާލަކަށް ވ. އަތޮޅު ަކހަލަ 

 ަކުއންސިލަރުން ތިބެން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ައއްޑޫ  30 އި ބަލައިާލއިރުހަ ރަށެއްގަ ފަސް، ކައުންސިލަރުން

. މުޅި 7ލަ ކައުްނސިލަރުން. ޖުމު 7ިއ މި އުޅެންޖެހެނީ ެއއްގަ މީހުން އުޅޭ ސިޓީ 40000، 50000އި ސިޓީގަ 

ެއއް ނޫން. ހަމަ ކުޑަކުޑަ ތަފާތެއް މި ނޑެއް ތަފާތެއް އޮތީބޮޑު މިންގަ  ވެސް މާ . މުސާަރއަށް ބަލާިއރުއިއަތޮޅުގަ 

 ،ކައުންސިލަރުން ތިޭބއިރު 7ދޭން ާހސް މީހުންނަށް ޚިދުމަތް 50ން، ދޭީމހުންނަށް ޚިދުމަތް 50ންވީމާ، އޮންނަނީ. އެހެ

ކީ މިއީ އެންމެ ަކއުންސިލަރުން ތިބޭ ގޮތަށް މި ނިޒާމު ބައްޓަންޮކށްފައި އޮތުމަ 35މީހުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން  2000

ޖައްސަމުން އައީ ިއ ައޅުަގނޑުމެްނ މައްސަލަކުީރގަ ވެސް އަޅުަގނޑުެމން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މީގެ ފުރަތަމަ

ނޑުމެންނަށް މައްސަަލއެްއ އިރަށްރަށުގެ ނިޒާމު އޮްތ ގޮތުްނ ކަތީބުން ނޫނިއްޔާ އަތޮުޅވެިރން ތިބޭ މައްސަލަިއގަ . އަުޅގަ

ދިޔަ ގޮތަށް. އެތާ ހުންނަން، ވަކާލާުތކުރަމުން . އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންީވ އިްނތިޚާބީ މީހަކުނެތް ކޮންމެ ނަމެއް ކިަޔސް

އަށް  3000ންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. މީގެ ދިހަާބރަ ކައުންސިލަރުން ލާއަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަެއއް ނުަދއްކަން ކޮންމެ ރަށަކަށް 

ވެސް ތިބޭކަން ައޅުަގނޑުމެްނ ފާހަގަ އެބަ ކުރަން. ކޮންމެ ކައުންސިލަރުން  7 އިވުރެ މަތިން އާބާދީ ހިމެނޭ ރަށްރަށުގަ

ނުޑމެން ދާއިރާގަ 7 އިރަށެއްގަ  ހަމަ އެވެސް  މީހުން ތިބޭ ރަށް؛ 5900އި ަކއުންސިލަރުން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ން. ދެން މިއީ ދެކޮުޅޖެހޭ އުސޫލެއް ނޫ، ސިލަރެއް މި ހުންނަނީ. އެހެންވީމާރަށެއް ދިވެހިރާއްޭޖގެ. އެންެމ ކައުން
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 އެއިން ެއއް  އިަކއުންސިލަރުން ތިބޭ ތަނެއްގަ  7ަކއުންސިލަރުން،  6 މެން މި ދަންނަަވނީ މީގެއަޅުަގނޑު

ނޑުމެންެގ މި ކު އިންތިޚާބުކުރަން އެބަ ޖެހޭތޯ؟ހަމަ އަނެއްކާ ވަގުތުން މީހަ ކައުންސިލަރަކު އިސްތިޢުފާދިީނމާ އީ އަޅުގަ

 ުއންސިލަރަކު ހުންނަވައިގެން އެންމެ ކަ އިނޑު ދަންނަވާނީ ައޅުަގނޑުމެން ރަށުގައަޅުގަ ، މިއަދުގެ ުސވާލަކީ. އެހެްނވީމާ

ތަނަކުން މީހަކު އަދި ަކއުންސިލަރަކުން ތިބޭ  6 އެކަްނ ކުރެވެންޏާ އެއް ރަެށްއަގއި އެ ަކއުންސިލަކަށް

ނޑުމެްނގެ މި  ނުޖެހޭނެ. އެއީކުރާނެ މީހަކު ނެތިގެން އުޅޭކަށްވެިރކަންއިސްތިޢުފާދިނަކަސް އެ ރަށުގައި  އަުޅގަ

ދިނަކަސް. އެ ރަށް ކުން މީހަކު އިންތިޚާބުކުރާކަށްނުޖެހޭނޭ އެކަކު ިއސްތިޢުފާކައުންސިލަރުްނ ތިބޭ ތަނަ 5ޕޮއިންޓަކީ. 

ނޑުމެން މި މެން މި ދަންކައުންސިލަރުން އެބަ ތިިބއޭ ައޅުަގނޑު 4ތަމްސީލުކުރަން އަދިވެްސ  ނަވަނީ. އަުޅގަ

ައއްޑޫ ިސޓީެގ  އި؛އެްއގަ . ސިޓީނުކުރާެށކޭ ނޫންއި ކައުންސިލަަރކު އިންތިޚާބުނެތް ރަށެއްގަ  ަކއުންސިލަރަކު ،ދަންނަވަނީ

ދެން  އިނުހުންނާނެ އެ ރަށުގަ އިދީފިއްޔާ އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭނެ. އެއީ އެތާގައްގެ ަކއުންސިލަރަކު ިއސްތިޢުފާރަށެ

އި ތިބޭ ތަނުން ެއކަުކ އުންސިލަރުން ެއއް ަރށެއްގަ ކަ  7ކައުންސިލަރުން،  5އިތުރު އެހެން މީހެއް. އެހެންނަމަވެސް. 

ހަމަ އެތާ އިންތިޚާބު ބާއްވަިއގެން ަކއުްނސިލަރަކު އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭތޯ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ.  މާދިނީއިސްތިޢުފާ

ބޭފުޅުން ެވސް މިއީ ސުވާަލކީ. މިއަށް ތިަޔ ، މީހުންނޭ. އެހެންވީމާ 3000. ނޫނީ ީމހުންނޭ 2000އުޅެނީ  އިރަުށގަ އެ

ނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ިމ  ވިސްނާަވޑަިއގެން ގޮތެއް ނިްނމެވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެްއ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެއްވާ ޚިދުމަތް ދިނުމު ން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްގެން މި ކުރާ މަސައްކަތުން ނަތީޖާ ނެރެވޭތޯ. މިލިއަ 200ގައި ައޅުގަ

ވަގުަތކު އޮންނަ ސަުރކާރަާކ  އެ  މަސައްަކތް މި ކުރަނީ ސަރުކާރު؛ ތަކުެގ، ިގނަ ކައުންސިލަރުންމި ކައުންސިލަރުން

ށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނަނުދިނުމަށް ަދގޫކުރަން. ސަރުކާރުން ރަްއިޔތުންނަށް ފޯރުކޮނއު ،ޖެއްސުމަށް .ދެކޮޅަށް

ށް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރެްއ ވެއްޖެްއޔާ މި ވިސްނުން އަ ނުޑ ފާހަގަކޮށްލާނަން އެމް.ޑީ.ޕީކޮށް އަުޅގަޓަކައި. ޚާްއޞަ

ަމހަށް ކުރިމަތިލައިގެން އުޭޅއިުރ އަްއޑޫ ސިީޓގެ ަރއްޔިތުން ކިހާ ބޮޑު ތަކުލީފުތަެކއްތޯ  ޟާންރަމަ އެބަ ހުރޭ. މި

ކާ ހަވާލުނުކޮްށ ބަޔަ އިލުކޮްށލާފަމީހުންގެ ކޮންޓްރެކްޓު ބާތި އުފުލަމުން އެ ދިޔައީ. ކުނި ނަގަނަގާ ބަަޔކު ތިއްބާ އެ

 އޮތީ. ސަރުކާރުން އެންމެެއ  އިމަސް ވެގެންދިޔައިރު ުމޅި އަތޮޅު ޮގނޑުކޮށްލާފަ  ތިން ،މަސް ދެ ؛އެތައް ޒަމާެނއް

ން މަސައްކަތް ފަށަން. އެހެްނވީމާ، ސަުރކާރު ،ފަހުން ޖެހުނީ އެ މައްސަލަިއގެ ތެރެއަށް ވަެދގެން ެއކަން ކުރަން

ނޑުމެން ދަންނަވަނީ ކައުްނސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދޭށޭ ރައްޔިތުންނަށް. ދީފަކަންތައްތަކާ ހެދި އަ މިކަހަލަ  އި ުޅގަ

ނޑުމެން މި  ،ލަތެއް މެދުވެިރވެފައި އޮންާނތީވެހަކަދަްއކަވާށޭ. އެެހންނަމަވެސް މިކަހަލަ ހާދެން ވާ އަުޅގަ

ނޑުެމން އެބަ ޖެހޭ ކައުންސިލަރުންނާ ބެހޭ  ވަރަށް ރަނަގޅަށް ވިސްާނވަަޑއިގެން މި ގޮތުްނ ވާހަކަދަްއކާއިުރ އަުޅގަ

ތިބޭ ތަނަކުން އެކަުކ ހަ ކައުންސިލަރުން ރަށަކުން ފަސްކަންކަން ކުރަން. ައޅުަގނުޑ ހަމަ ތާއީދުކުރަނީ 

ނޑު ނުެދކޭތީވެ ިމ ބިލަށް އަުޅަގނޑު ކަމަކަ އިންތިޚާެބއް ކޮންމެހެން ބާްއވަންޖެހޭއިސްތިޢުފާދީފިއްޔާ  ށް އަުޅގަ

 އީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. ފުރިހަމައަށް ތާ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިާރގެ  ހޮޅުދޫޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން ޖަލްސާގެ ިރޔާސަތު ބަލަހައްަޓަވއިދެްއވުމަށް 

ށް ދަޢުވަތުއަރުވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ` މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަްށ އްމަދަމުޙަ ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   އަށް.މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އުުތރު ކުޅުުދއްފުށީމިހާރު އަޅުގަ

 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަ މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ތަފާތު އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅި، ބަދަލުތައް ގެންނަމުންދާއިރު 

އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަން ެއބަ ޖެހޭ މި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫުނ ފާސްވެގެންދިަޔއިރު ތިޔަ ވިާދޅުވާ ބޭފުޅުންގެ މެޖޯރިޓީ މި 

އަށެއްަކ އަހަރު އޮތީ އިނގޭތޯ. އޮެވގެން އެ ބޭފުޅުން ފާސްކުރި ގާނޫނުތަކެްއގެ ވާހަަކ  މަޖިލީހުގައި މިދިޔަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ. ދައްކާއިރު، މިއަދު މި ަގއުމުަގއި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު ނުހިންގިގެން އުޅޭކަން އެީއ 

އްސަލަެއއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެީއ އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް. އެއީކީ އެ ކައުްނސިލަރުންގެ މަ

މި ޤައުމުގެ ސިޔާސީ ީލޑަރުްނގެ މައްސަަލއެއް. މި ަޤއުމުެގ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ެއަކން ނުކުރެވޭތީެވ، ލާމަރުކަޒީ 

ނޑުމެން މިއަުދ ކައުންސިލަރުން ބަދުނާުމކޮށް ނުވަަތ ަކއުންސިލުން  ގާނޫނު ނުހިންިގގެން ުއެޅނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ިވސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ މި މަޖިލީހުގައި މިހާރު އެބަ މަސައްކަތް  85ތިބި  ނުކުެރއޭ ބުނާއިރު ޙަޤީޤަތަށް އަުޅގަ

ހާސް  85 ކޮބައިތޯ ވަޒީާފައށް ހާޒިރުވެފަ؟ ބޭފުޅުން. 25މަޖިލީހުގެ % މެންބަރުން. މި ވަގުތު މިތާ ތިއްބެވީ މުޅި 

ެވސް ކުރިއަށް މިއަންނަ ފަސް އެކު ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަެނއްކާ ވާ ކޮްނމެ ބޭފުޅަކު. ހަމައެއާއި ރުފިޔާ މުސާރަ ނަންގަ

ދަުއލަތުން ޚަރަދުވާ ފައިސާެއްއ  މަޖިލީހަށް އިތުރުެވގެންދާނެ. މިއީ ވަރަކަށް މެންބަރުންދިހައިތުރަށް  އިތެރޭގަ އަހަރު

ޖެހޭ.  ސް ަދއްކަން އެބަމި ހުރިހާ ވާަހކަެއއް ވެ ،ނޫންތޯ؟ އަޅުަގނޑުމެން ަފިއސާ ޚަރަދުވާ ވާހަަކ ދައްާކިއރު

ރުފިޔާއަށް ތިރިކުރުމަށްފަހު،  ތިން ހާސްެވގެން ހުރިހާ މީހުންގެ އިާނޔަތް އިހަށްދުވަހު ރޯދަ މަހު އިާނޔަތް ދޭން

. އިނގޭތޯ ެއއީ ަކނޑައެިޅގެން ދޮގު ،ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކަމަށް ބުނީ. މިލިއަްނ ޚަރަދުވާ ތިރީސްސަރުކާރުން 

ޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް  މި ސަރުކާރުން އޮޅުާވލުމަށް، ެވސް ޚަރަދެއް ނުދާނެ. އެހެންވީމާއެއް ސަރުކާރުން އިތުރަކަށް 

 .ގޮތް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ދާކަްނތައްތައް ިމއަދު ހިނގަމުން . މީފަަވނީ ހައްދުފަހަނައަޅާ ހެދުމުގަިއ މިހީލަތްމަކަރާއި 

 އި ކަންނެލި އޮިޑއެްއގަ އުޅެނީ ބޮޑު ޓޭޓް މިނިސްޓަރުން. މިސް 14ތިބި  އެިޑޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީަގއި އެބަ !ބައްލަވާ

ހާސް ރުފިޔާ ކޮންމެ މީހަކަށް މަހަކު މި ދެނީ. ޔޫތު  45ނޫންތޯ ށް ފުރަންތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް؟ މި ދައުލަތަކުންމަހަ

.ޕީ.އެލް. މިއަުދ އެމް ؛ުމވަްއޒަފުން ތިބި ތަނެއް 950ކޯޑިނޭަޓރުން. މި ސަރުކާރު އައުމަްށފަހު  18 އިމިނިސްޓްރީގަ

ކޮން ވާހަކަެއއްތޯ މި ދައްކަނީ؟  ނުވޭ. ދެން ބޭފުޅުން އިނގޭތޯ. ކުރާ މަސަްއކަތެްއ އިތުރެއް 1600ތިބި  އެބަ
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ދައުލަުތެގ ފައިސާެއއް ނޫންތޯ؟ އިންިތހާއަށް ދައުލަތުގެ ިރކަރެންޓް  މިއީަލއްކަ ރުފިޔާ.  ތިންއަުރވަން މަހަކު ހަވާ

ކިޔަން މި ސަރުކާރުން ިމއަދު ޚަރަދޭ، ފައިސާޭއ، ރައްޔިތުްނނޭ ، އެހެންވީމާ. ދިަޔއީ ޚަރަދު ބޮޑުވެގެން މި

ުފޅުން ބައްލަާވ އިނގޭތޯ. ިމ ބޭ ޙަޤީޤަތް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ތި ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ިމއީ

އްިޔތުންގެ ފައިސާ ހިތުހުރިހާ . ރަބޭފުޅުން ތިއްބަވާނެ މުަވއްަޒފުންނާއި ސަރުކާރުގެ މިނިްސޓްރީތަކުަގއި އަދަދަށް

 އެވެސް ބޮުޑެވގެން މި ށް ަކުއންސިލަރުންނަށް ލާރި ދޭންޖެހުނީމާއިތުރަދަނީ އަދި އޭގެ  ކުރަމުން މިގޮތަކަށް ބޭނުން

 .ނުކުުރވަެއއްޖެތެޭރގެ ރަްއިޔތުން އަހުލުވެރިއުޅެނީ. އަޅުަގނޑުމެން ާރއްޖެތެރެ ތަރައްޤީެއއް ުނުކރެވޭނެ ރާއް

. އެންމެ ކައުންިސލަރަކު ވެސް ބެހެއްޓިދާނެ. ނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކޮށްނުދީގެ ރަްއޔިތުންރާއްޖެތެރޭ

ކައުންސިލަރުްނ  5އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުން މެޖޯރިޓީ އޮވެގެން މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގާނޫނުތަކެއްގެ ތެރެއިން 

ަކއުންސިލަރުން  5 !އުނހޫ ،ެވސް ތެދުެވ ެއ ބުނަނީައނެއްކާ ދިޔައީ. މިއަދުކަމެްއ ފާސްެވގެން ހުރިހާމި ގޮތަށާިއ  ތިބޭ

އްޔާ ެއއީ މި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަްށ ރަށަކަށް ލާރިއެއް ދޭން ޖެހިއްޖެ  ދޭންޖެހޭ ލާރި މާ ގިނައޭ. ާރއްޖެތެރޭގެ  .މާ ގިނައޭ

 .ރުފިާޔ ކުޅުުދއްފުށީން 7ބޮޑުކަމަކަށް ވާނެ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މިއަދު ކަރަންޓަށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އެ ނަަގނީ 

ރު ރުފިޔާ. ކޮބައިތޯ އިންސާފަކީ؟ ރުފިޔާ އިނގޭތޯ. ތިން ރުފިޔާ ބައި ނުވަތަ ހަތަ 4މާލެއިން ނަގަނީ 

ސާސީ ޚިދުމަތްތައް އެއްކޮށް އަ އި ވަނީ ެއއްމެންނަށް ހަމަހަމަކަމާ ނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނެފަޤާ

އުމުގެ އެހެން އި އެހެީރ ހަމަ މި ޤަހަދާފަ ރަްއކާކުރާ ތަންތަާނިއ މަގަތުފާލަމާ . ފުނަދޫގައި ތެޔޮފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނޭ

ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ. ކީއްވެހޭ މިކަން ހަމަހަމަ ނުކުރެިވގެން މި އުޅެނީ. އިޭވ  ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާއިންނޭ ައޅުގަ

 ރުާކރުގެ ފައިބުޑަށް ސަލާންޖަހަންފައި ސަވިސްނާނެ ފަާރތެއް ނެތް. ރައްޔިތުން އަބަުދވެސް ނިކަމެތިކޮށް ،އަެޑއް ނެތް

ނުޑ ސިާޔސަތު އިނގޭތޯ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ުދވަހަުކ ވެްސ މި ސަރުކާރުންެނއް  އައުމަީކ މި ސަރުކާުރގެ ަމިއގަ

ރި ވާނެ ގޮަތކަށް ކަމެއް ނުކުރާނެ ިއއްޒަތްތެއްޔިތުްނގެ ދިިރއުޅުން ތަރައްޤީ ރަ  ،ރައްޔިތުންނަށް ފައިާސއެއް ލިޭބނެ ގޮތެއް

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި .ރައީސް ެގ ކޮން ރަްއޔިތެއް  ،ދާ ޙަޤީޤަތް އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ކޮބައިތޯ ެއއީ އަުޅގަ

ދިަޔއީ؟ ކޮން ަރއްޔިަތކަށްތޯ މި ސަރުކާރު ައއުމުން އިތުރު ުކރިއެރުމެއް ލިިބގެންދިޔައީ؟ ދިރިއުޅުންތޯ ތަރައްީޤެވގެން

ޓަކައި ކޮންމެ ބޭފުޅަކު އެ  ދިަޔއީ؟ މި ގަުއމުގެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމަށްވެގެންރުކޮން ބޭފުޅެއްގެ އާމްދަނީެއއްޯތ އިތު

ްސޓަމް ޑިއުޓީ، ެއ ކަ 15ކޯޕަރޭޓް ޓެކްސް، % 15ޖީ.އެސް.ީޓ، % 6ޓެކްސް އެަބ ދައްކާ. % 35ދައްކަނީ %

މި ހުރިހާ  އިނިމޭއިުރގަ އިރުގަދަނީ. އާޚި ރައްޔިތުންނަށް ހައްތާވެސް ައނިޔާވެިރވަމުން މި، އެހެންވީމާރާތޯ؟ އަދަދެއް ނާ

ވަރަށް  ،ދެްއކިާދނެ ވަރަށް ރީތިކޮށްނީ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ވާހަކަކުރަންޖެހެތުއަނިޔާެއްއގައި ރަްއޔިތުން ބަރުދާސް

ޓަރެއް ނެތް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއް ދުވަހު ކުރާ ދަްއކާ ވާހަަކއިަގއި ެއއްެވސް ޮއއްސާފުކޮށް. އެކަމަކު އެ 

ރޭ ނެތި ލާހޫ ަދނީ. އެއީ މި ސަުރކާރުގެ އެްއވެސް އަސާސެއް  އަެނއް ދުވަހު އައިސް ބަދަލުކުރަމުން މި ،އް ކަންތައްތަ

ނޑުެމން މިއަދު ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ. ރައްޔިތުންނަށް  ވިހާލެިވގެން މިވިއްސި ، ގޮތަށް ދަނީ. މީ އަޅުގަ
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ްއ ހިންގާއިރު ަރއްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކަކަށް ރާއްޖެތެރޭގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަ  ،ނަމަ އިޚުލާޞްތެރިކަން ހުރި

ެއކު ރަށުަގއި ތިއްބަަވއިގެން އާމްދަނީ ލިބޭނެ  ންނަށް އެ ބޭފުުޅންގެ ޢާއިލާއާއެކަން ކުރަންޖެހެނީ. ރާއްޖެތެރޭގެ ރައްޔިތު

ރޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަމެއް ނުކު ކުރަންޖެހޭނީ. އެކަމަކު އެއިން ެއއްެވސްއެ ކަންތައް ބަްއޓަންގޮތްތަކަށް 

ސަާލންޖަހަންޖެހޭ ނިޒާމެއް މި ، ސަުރާކރުގެ އަތްދަށަށް ލައި  ،އަބަދުވެސް ާރއްޖެތެރޭގެ ަރްއޔިތުން ނިކަމެތިކޮށް

ދަނީ. މީ ވަރަށް އަނިޔާވެިރ  ވެސް މި ހިނގަމުންދާ މަންޒަރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މިޤައުމުަގއި އަެނއްކާ 

ނޑުމެންނަށް ހިތިކޮށް ލިބޭނެ އިނގޭތޯ ދަނީ. މިކަންކަމުގެ ނަތީޖާ މުން މިކަންތައްތަެކއް ކުރަ ިއއްޒަތްތެިރ  ،ައޅުގަ

ގޮތަށް ކަންތައްަތްއ  އްޔާ ރާއްޖެތެރޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ފަހިވާރައީސް. ސަުރކާރުން އިޚުާލޞްތެރިކަމެއް ހުރެއްޖެ 

ުދވަހުގެ ތެޭރގަިއ ހޮސްޕިޓަލެްއ މަސް 18ކުޅުދުއްފުީށގަިއ  .ެއއްޗެހި ހަދައިދޭން ބުނި ކާކުރަންވީ. ކޮބައިތޯ ހޮސްޕިޓަްލތަ

ްސކޫލުެގ ފީ؟ ނުކުރެވުނޭ އެްއވެސް ކަމެއް ޕޯޓް؟ ކޮބައިތޯ ޕްރީރ. ކޮބައިތޯ ހޮސްިޕޓަލް؟ ކޮބައިތޯ ެއއަހަދަން ބުނި

ނުޑވެރިންނަށް ދޭން ބުނި ލާ ، އެހެންވީމާ ރި؟ކަމެއް އިނގޭތޯ. ކޮަބއިތޯ މަސްވެރިންނަށް ދޭން ބުނި ރުފިޔާ؟ ކޮބައިތޯ ދަ

އުމުގައި ތިބޭނެ އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެިރ ކީމާ ެއކަން ދަންނާނެ މީހުން މި ޤަކަންކަން ނުކޮށް މި މަޖިލީހުގައި ވާަހކަދެއް މި

ގަރުނުތަކެްއ ކުރިން ހިނގާފަިއ ހުިރ އީ ކަްނކަމަކީ އިހަށް ދުވަހު ހިނަގއިދިޔަ ކަްނތައްތައް. މި  ރައީސް. މި

 ...ރުކާުރން ވާ ވަޢުދަކީ ކުރަންޖެހޭނެއްތަެކއް ނޫން. ސަކަންތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަުތ މި އަރުވަނީ  . އެއަށްފަހު ށްނަސީމަ ފައިޞަލް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކާށިދޫމިހާރު އަޅުގަ

މް ފައިޞަލް ނަސީ .ށްމިރަޢާ އަޙްމަދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ާދއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫއަުރވާނަން އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު

 ަމށް. ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް ގެންދިއު

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ނަސީ ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މާދަމާ އަޅުަގނުޑމެންނާ މި ބައްދަލުކުރަނީ މުޅި އަހަރު ތެރޭގައި ވެްސ 

ނޑު މިއަދު ހަމަ ފެށުމުގެ ގޮތުން ވެސް  ންމެ މާތް ދުވަސްތަކާ.ކުާރނެ އެއަޅުަގނޑުމެންނާ ބައްދަލު އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ބައްދަލުކުރާ ހިނދު ނޑުމެން ހުރިހާ އަުޅގަ ،ދަންނަވާލަން އޮތީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް އަޅުގަ

ްސ ރަނގަޅަށް ކުރުމަށް. އާދެ! ައޅުަގނޑުމެން ކުރާ ހަމަ ކޮންމެ ކަމެއް ވެ އޭޒުމް ވަުރގަދަކުރަންވީ މެންބަރުން ވެސް ޢަ

ކަންތައް  އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގަިއ ވެސް ރަނގަޅަށް ކަންަތއް ނުކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ

ނޑުމެން ޢަމިަފދަ ދު، ފެނިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ ުކރިއަށް އޮތް ުދވަސްތަުކަގއި ، ޒުމް ވަުރގަދަކޮށްވަސް ވަރެްއގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނާއަދި ަވކި ،ނޑުމެްނގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ ވެސް އަޅުގަ  މަތިކޮށްފައިވާ މި މަސަްއކަތް  ން ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ
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. ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފަިއދާހުރި ކަމަކަށް ވެގެންދާނޭ ރަނގަޅަށް ކުރުމަކީ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ހުރިހާ ގޮތަކުން

މަ ވެއްޖެ މި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ފުރިހަޅިން ކަށަވަރުވެ ޔަޤީން މަ މުއާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑަށް ހަ

ނޑުމެންނަށް ވޭތުވެދިޔަ ުދވަސްތަުކގަިއ  ،ޖެހިއްޖެކަން. އެހެން މި ދެންނެވީ އިޞްލާޙުތަކެއް މިހާރު ގެންަނން އަުޅގަ

ާގނޫނުގެ ެއކިެއކި މާއްދާތަކަްށ  މި ،ވަނީ އެންމެ ގިނައިްނ ވާހަަކ މި ދެއްކެނީ ުނވަތަ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މި

ސިލްތަުކގެ އުމުުރ އާދެ! ކައުން ލުކުރަްނ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫުނގަިއ؛އިޞްލާޙު ގެަނއުމަށް. އާދެ! އަޅުަގނޑު ވެސް ގަބޫ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި އޮންނަ ގޮތުން ބަދަލުކުރަން އެންމެ އެކަީށގެންާވ  ދުވަސް ޫދކޮށްލީމާތިން އަހަރުޖެހޭކަން. އަޅުގަ

ވަނީ. އަދި ހަމައެާއއިެއކު އަދަދަްށ  މި އިމުތަކަށް ލިބުމަށް ދަތިކަމަކަށް ވެފަ ުޒވާން ކުދިން ެއ މަޤާ، ގަޅުރަނ

ނޑު ދަންނަވާ ކަމަށް ގެންނަބަދަލު ހުްއޓޭ އަުޅަގނޑުމެްނ  މުތައް އެބަލަން އޮތީ ސިޔާސީ ވަރަށް ގިނަ މަޤާވަންޏާ ައޅުގަ

ވަންޏާ ހަމައެކަނި ކައުންިސލަރުންގެ އަދަދުތަކެއް ނޫނޭ  ކުރާ ކަމަށްޓަކައި އަދަދުތައް ކުޑަ  ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް

ނޑުމެން މަދުކުރަން އެބައެހެނިހެން މަޤާ  މަދުކުރަންވީ. ނޑުމެންގެ ޤަ މުތައް ވެސް އަުޅގަ އުުމގެ ސައިޒަްށ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ބައެއް ،ޖެހޭ. ރަނގަޅު ާވހަކައެއް  އަޅުަގނޑުމެން ބަދަލުކުރަން އެބަ ރަށްރަށުަގއި ފަސް  އަުޅގަ

ހުން ކުރަންޖެހޭ އެ މީ ،ކައުންސިލަރުން  ތިބޭއިރު ފަސްކައުންސިލަރުން ވަރަށް ބޮެޑތި ރަށްރަށުގައި ވެސް 

ނޑުމެްނގެ  ކަންއެްއޗެހި ނިސްބަތުން ތަފާތު މަސައްކަތްތަކާ އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުެރވޭ. އެެހންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިފަދަމައްސަލައަކީ އަޅު  ނގާނޫނުތައް ހަދައި ނިންމައި ގަ ޑުމެންނަށް ނުލިބި ލާއިރު ެއކަށީގެްނވާ ަވގުެތއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ގާނޫނުތައް ނިންމުން. ވަރަށް ައވަސް ޖާއެްއގެ ގޮތުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިފަދަ އޭގެ ނަތީއަުރވާލަިއގެން ައޅުގަ

ނޑުމެން ގެންނަންއި ނޑަށް ގަބޫ މި ޞްލާޙުތައް އަުޅގަ ލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި ިމއަދު މި އިޞްލާޙުން ެވސް ޖެހެނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އަދިވެސް ަތފާތު އިޞްލާޙުތައް އަންނާނެ. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  އަދި ނިންމައެއް ނުލެވޭނެ. ައޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ އިމީގަ ން، ކްޝަނަކަށް ނުދާވަންޏާ އިތުރު އިލެ އެއްކޮޅުން މި ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަވާ ކަމަށް ،އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރާ ބައި އިލެކްޝަނަކަށް ނުދާން؛ ވަންޏާ އަނެއްކޮޅުން  ކަމަށް ކަމެއް  އެއީ ޚަރަދު ކުޑަކުރުުމގެ ގޮުތން އަޅުގަ

ބަކަށް ދިއުން. އެހެންކަމަށްވަންޏާ ބެލުމުގެ ހަމަ އިތުރު އިންތިޚާ ނެތްތޯ ވެސް އިތުާބރު އޮތްތޯއޮތީ އަނެއްކާ  މި

ނޑު ެވސް އަެނއްކާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މެދު ައޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާނީ؛ ހަމަ މި ާވހަކައާ  މި ދެއްކެނީ އަުޅގަ

ކުރެވެނީ. ދެން  އަނެއްޮކޅުން ޚަރަދު ބޮޑު މި  އިެއއްކޮޅުން ކުޑަކޮށްފަ  އި،ކުޑަކޮށްފަ ޖެހޭ. ޚަރަދު ވިސްނާލަން އެބަ

ނޑުމެން ދައްކާ ކަމަށް ނޑުމެންެގ  އްޒަތްތެިރ ރައީސްއި ންޏާވަ އިތުބާރު އޮތްތޯ ނެތްތޯ ބެލުމުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ އަޅުގަ

އި ވެސް ދޭތެރޭގަ ިއވޭ. ައޅުަގނޑުމެންނާ ެވސް ވާހަކަަތއް ައޅުަގނޑުެމންނަށް އެބަ މުތަކުގެހަމަ އެހެން މަޤާ

ނޑާ ނުޖެ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ މީހަކު ހުރެދާނެ. އަޅުަގނުޑގެ މަްއޗަްށ އި ެވސް ހިތްހަމަދޭތެރޭގަ  ހޭ ބަޔަކު ތިބެދާނެ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މެންބަުރންގެ މަްއޗަށް ވެސް އިތުބާރު ކު ވެސް ހުރެދާނެ. އެހެންކަމަށްވަންޏާ ނެތް މީހައިތުބާރު 

ނޑުމެން ކުޭޅ ކުިޅވަރެންެހން އެގޮތަްށ ައޅުަގނޑުމެން  އޮތްތޯ ނެތްތޯ ބަލަންވީ. އެހެްނ މިހިރަ ކަންތައްތަަކކީ މިީއ ައޅުގަ
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ނޑުމެން ކަންތައްތައް ނުވާނެ. ތަންކޮެޅއް ހަރުދަނާޢަމަލުކޮށްގެން ދުވަހު އިތުބާރު  ންޖެހޭނީ. އެއްގެންދަ ގޮތަކަށް އަޅުގަ

ނޑައެޅިަފއިާވ  ަގއި. ގާނޫނުކަމެއް ނުވާނެ ވީ. މިގޮތަކަށް މިއޮތްތޯ ބަލަންވީ. އަނެއް ުދވަހު އިތުބާރުގެ ވޯޓު ަނގަން ކަ

ނޑު ނޑުމެން ގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން ކަންަތއްތައް ކުރަންޖެހޭނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ މެން ގާނޫނުަތއް ހެދުމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކަންަތްއތައް ކުރަްނވީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޙަޤީޤަުތގަިއ މީަގއި  ތަންކޮޅެއް ޮބޑަށް ސަމާުލވެ، އަުޅގަ

ވެްސ  ުއޅެނީ. ަޙޤީޤަތަކީ ެއއީ. ިއއްޔެ  ނިޒާމުެގ މައްސަލަެއއް މިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ، އަޅުަގނޑަށް ފާަހގަކުެރވޭ ކަަމކީ

ނޑުމެން މި ނޑުމެން ގަ؛ އުޅެނީ އަބަުދވެސް އަޅުަގނޑު ދެންނެވި ގޮތަށް ައޅުގަ ޖެހޭ ސަރުކާރެއް  ބޫލުުކރަން އެބައަުޅގަ

، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އަންނައިރު ނުވަތަ  ،ަކއުންސިލުތަެކްއ ހޮވިގެން އަންނައިުރަގއި ،އަންނައިރު

މެންބަރުންތައް އަންނާނީ. ރައްޔިތުން މި ހޮވަނީ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް. އިދިކޮޅު ހަމައެކަނި އެއް ޕާީޓއަކަށް ޫނން 

ނޑުމެންނަށް މި މައްސަލަ ކުރިމަތިވޭ. ނިމިދިަޔ ސަރުކާރުަގއި ވެްސ، ޭއގެ  ކަމަށް ޕާޓީއަކަށް ޮގއްސި ަވންޏާ އަޅުގަ

އާދޭ  މި ޝަކުވާަތއް އެބަ އަބަުދވެސް .ފެނިގެންދިޔަހަމަ ކުރީ ސަރުކާުރގައި ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެންނަށް އެއްކޮށް އެުކގަިއ  ކައުންސިލަރުންނާ މެދު. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު ދަސްކުރަންވީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދަސްުކރަން ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވާނެ ގޮތަކަށް، ަރއްޔިުތންނަށް އުނދަގޫވާނެ ގޮތަކަްށ  ޖެހޭ. އެބަ އުޅެން އަުޅގަ

ނުވާނެ. ސަރުކާރުން ެވްސ  އެްއވެސް ފަރާތަކުްނ ކަންތައްތަެކއް ކޮްށގެނެއް ،ެއްއވެސް ހާލެއްަގއިމެން އަޅުަގނޑު

ހަަމއެާއއެުކ، ަކއުންސިލުތަކުްނ  .ަކއުންސިލުތަކަށް ގަބޫލުކުރަނީފުރިހަމަ އެއްބާރުލުންދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންނަށް ފެނޭއެންމެ އެދެވޭ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ހާލަތްތަުކގަިއ  ،. މަދުން ނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ޙަ މާ، މިހިްއސަލަތައް. އެހެންވީހުރި މަ އި ހުރި ދިމާވެފަ އެބަ ިމކަމުގެ ، އްލުކުރަން ވެސްރަ ކަންތައްތަްއ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ވަގުަތކީ. ވެްސ އެންެމ ރަނގަޅު ވަގުތޭ ނަންނިޔަތް ގަން މި ަވގުތު ައޅުަގނޑުމެން ެއގޮތަށް  އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނިޔަތް ގަނެގެން މަސަްއކަތްޮކށްފި ކަމަށް ނޑުމެންނަށް ކުާރނެ. އެގޮތަށް އަުޅގަ ވަންޏާ އޭގެ ފައިދާތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަްއޗަށް ދެމިތިބުމުގެ ނަސީބު  ނޑުދެއަުޅގަ  ދަންނަވާލީ  ުކރު ގޮތަކަށް މި ްއވާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ނޑަށް ފާހަަގކުރެވުނު ެއއްެޗއް. ޝުކުިރއްޔާ.އަޅުގަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް ފުރުޞަތުކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެން

 

 :ވާހަކަދެއްެކުވން ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ވެހިރާއްޖޭގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަކީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ދިއާދެ! 

އޮްތ  އިވެފަ  ގޮތުަގއި ވަރަށް ބޮޑު ޖޯކަކަށްނުވަތަ ބައެއް ެމންބަރުން ދެކޭ، މިހާރު މި މަޖިލީހުގައި ގިނަ މެންބަރުން
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ޖޫދުވީ ފަހުން މިކަހަލަ ތަފާތު ނު ވުމި ގާނޫ، ެއއްކޮށް ދަންނަވަނީމަވެސް އަުޅަގނޑު ހަމަ ހިތާމަޔާ ކަމެއް. އެހެންނަ

ވަނަ ަރއްޔިތުްނެގ  17އެއާެއއްކޮްށ، ނިމިގެންދިޔަ އް މި ާގނޫނަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފަ. އަދި ހަމައެތައް އިޞްލާޙުތަކެ 

ނޑު ކުރީ ދުވަހަކު  އިމުކުރާވެސް ރެޯކޑު ޤާ  ވެސް ދެންެނވި ފަދައިން އެްއ ބޭފުޅަކު ހަމަަގިއމު މަޖިލީހުގައި ވެްސ އަުޅގަ

މި ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެްނދިޔަކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ. އާދެ! މި ހުރިހާ  ،އަދަދަކަށް މި ބިލަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، އި ވެފަ ވެސް ައޅުަގނޑަކީ ވެސް ާދިއރާއެއް ތަމްސީލުކުރާ މެންބަަރކަށް ހަމަަގއިމު ؛ކަމެއްގެ އަސްލު

އަދި ާޚއްޞަކޮށް މި  އި،ެވފަ އަދި ބަލާ މީހަކަށް ،ގޮތް ވަރަށް ގާތުން ަދންނަ އެކި ކަްނކޮޅުތަުކގަިއ މިކަން ހިނގާ

ގާނޫނު ނުވަތަ މި ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔައިުރަގއި އެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ވެސް 

ނޑުމެންނަކަށް އަދި އިޚްލާޞްތެިރ  އޮތީއިިސއްޔަތުން ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާހިތްކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތްކުރި މީހެްއގެ ހަ އަުޅގަ

 ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ ބަހުގެ ޙަޤީޤީ މާނައަކީ މި  މަސައްކަތެއް ނުކުެރވެއޭ. އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތެއް ނުުކރެވެއޭ

ނޑުެމން މިއަދު މިތާ ތިބެފަ ދިރާާސކުަރން އެބަ ކަންކަން ބަލައި އެރިހާ ގޮތަކަށް މިކަން އި ހިތަށްޖެހޭ. އަުޅގަ

ވަނީ މުޅިްނ  ރިޔަކަސް އަދި ެއކަން އަުޅަގނޑުންނަކަށް އެންމެ ފުރިހަމަ މަޤްޞަދު ހާސިލުވެގެންނުދާނެ. ސަބަބަކަށްކު

ނޑުމެން ތަޢާރަފުކޮށްގެން މިކަމުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު ރަްއޔި މުޅިން އާ ،ނިޒާމެއް އާ ތުން ވޯޓުީދގެން ިސސްޓަމެއް އަުޅގަ

ނުވަަތ  އި އޮތީކުެރވިފަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއޑްޮވކޭޓުންދާއިރުަގއި މިކަ ަހވާލުކުރުމަްށ ވިސްނަމު ކައުންސިލުތަކާ

ވެްސ ނެތް.  ޖެހޭ. ހަމަގައިމުސްނާލަންވަަރކަށްތޯ ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ވިއި ހުރީ ކިހާރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރެވިފަ 

ނޑޮހުަގއި ހިނގާަފއިވޭ.  ނެތް. ވަރަށް ުކޑަކުަޑ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކެއް މަދުން ،އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ނަމަެވސް ބަ

އެހެންނަމަވެސް، ޭއގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެކަން ކުރެވިފަެއއް ނެތް. ދެންމެ، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

 ން މިކަުމގެއެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މި ކައުންސިލުތައް އިްނތިޚާބުވުމުގެ ކުރި ،މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެްއވި ަފދައިން

ވަނަ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ  17ވެސް  ައޅުަގނޑު ހަމަަގއިމު ،ޓަކައި އިމުކުުރމަށްހަރުދަނާ އުސޫލެއް ޤާ

 ޒިންމާދާރުކަމާ އެއީ، އަހަރަށް އޮތުމުން ތިން ވަނަ މާއްދާގެ މި ބުނާ އުމުރު  231ނޫނުއަސާީސގެ ހައިސިއްޔަތުން ޤާ

ނޑު ބިލެއް  ައހަރަށް ހެދުމަށް  ފަސްކުރެވޭީތވެ ބޫލުނުއެކު ެއކަން ކުރެވޭނެ ކަމަްށ ގަ ޓަކައި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

ވޯޓް.  40ދިޔައީ ބަރާބަރު ލިިބގެން އެ ބިލަށް ވޯޓު ،ލިބިގެންދިަޔއީ އެހެންނަމަވެސް، އޭރުަގއި ެއއަށްށް ހުށަހެޅިން.

ނޫނުއަސާީސ އިޞްލާޙުނުކުެރވޭނެ ކަމަްށ ލިިބގެން ނޫނިްއޔާ ޤާ ބަިއ ވޯޓު  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު ބައިކުަޅ ތިން

ވަަނ މާއްދާަގއި ވަރަށް ސާފު ަބހުން ބަޔާންވެގެްނވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން އެ ުދވަހު  262ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ވުންތަކަށް ކަންބޮޑު  ވެސް އެކަުމގެ ސަަބބުން އައި  ނަމަ، ަހމަގައިމު އެުކ ކުެރވުނު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިޚްލާސްެތރިކަމާ

، ހިނގާމި ވާހަކަ ަދއްާކއިރު ިވސްނަމާ ްސ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންއީދިޔަންމެވެސް ވަރެްއގެ ަޙއްލެްއ ލިބިގެންކޮ

ނޑު 8ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ުބގަިއ ވަނަ ބާ 8ުއޅޭ ޙަޤީޤީ މަްއސަލައަކީ މެންނަށް މި ދިމާވެގެންވަނަ ާބބުގައި އަުޅގަ

ތެޭރަގިއ އި މާ ބޮޑަްށ ތަފްސީލުކޮށް މީގެއިރުގަ އި އޮތް ޮކށްފަނިޒާމެްއގެ ވާަހކަ ބަޔާން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުޅިން އާ 
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އޮތުމުގެ ސަަބބުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކެއް ވެސް މީަގއި ކުަޑއެއް ނޫން. އެކަން ހަމަ ރަނގަޅަށް  އިބަޔާންކޮށްފަ

އި ެއ ނޫނުއަސާސީގެ ަމސައްކަތް ކުރިއިުރގަ ހަމަ މި ޤާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސަކީ ވެސް ވާނެ. އެނިގވަަޑއިގަންނަ 

ނޑުމެން ވަރަށް ރަނގަޅަށް މިކަން އެނގިަވަޑއި ވެވާތީ  މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންަނވާ މެންބަރަކަށް ގަންަނވާނެ. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގައި މި ބުނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ހިންގަންޖެހޭނީ ލާމަރުކަީޒ  230ބޫުލކުރަންޖެހޭ އެބަ ގަ

މި އެާއއެްއކޮށް، )ށ( ގައި  އޮީތ އެގޮތަށް ބަޔާްނކޮށްފަ. ހަމަ ކަްށ އެކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. އެއުސޫލުންނޭ. އެ ނޫން ގޮތަ

ަކނޑަެއޅިފަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން؛  ޓަަކއި ގާނޫުނގައި  ބަޔާންކުރަނީ ލާމަރުކަޒީ އުޫސލުން އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ހިންގުމަށް

ނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮދިޔަަކން އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަމިތަން ހަނދާންނެތިގެން ުތގެ މަތީން ން. ގާނޫނުަގއި ކަ

ނޫނުއަސާީސެގ ކަން. ހިތާމައަކީ މި ޤާވާ އަށް ލިބިގެންމުތައް ުއފެއްދުމުގެ ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކައުންސިލުތަާކއި މަޤާ

ގައި ެއ ކުރުމުގެ ބަދަލުނައްތާލައި އިންތިޚާބުރިކަމުގައި ެވސް އެަކން ހަނދާން ދަށުން އައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެ

ތްތަކުަގއި ބިުރވެރިކަްނ ަރއްޔިުތންގެ ހި، ގޮސްޢަްއޔަންކުރެިވގެން އްޔަްނުކރާ ކައުންސިލަރުންތަެކއް ޕޮއިންޓުކުރާ ުނވަތަ ޢަ

ނޑު ދަންަނވާނީ ެއއާެއކު، އުފެއްދި. ދެން، ހަމަ އަނެްއކާ ހަމަ  ،ހިނދު މިޮގތަށް މި މާއްދާގައި ަބޔާންކޮްށފަވީއަުޅގަ

ޓަކައި އުަފއްދާ  ރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށްރުަގއި މި ބަޔާންކުރަނީ ލާމައަކު ޖެހިގެން އަންނަ

ނަޑއަޅާަފއި ތިޞާޞްޚްމުތަކާއި ކަުއންސިލުތަކުގެ ސިފަތަާކއި އެ ފަރާތްތަކުގެ އިއިދާރާތަކާއި މަޤާ ަތްއ ގާނޫނުގައި ކަ

ނޑަށް ގައޮ ޖެހިގެން އަންނަ  ފުދޭ. އެހެންނަމަވެސް ސަކަށް މިވަރަށްވޭ ގޮުތގައި ައސާބޫލުކުރެ ންނަންވާނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

ގޮތާިއ  އުމުާރިއ ކައުންސިލުގެ ަރއީާސއި ނައިބު ރައީސް ނަގާނެ އާ ހަމައަށް މީގައިވަނަ މާްއދާ 205މާއްދާތަކުަގއި 

ކެްއގެ ވާަހކަ މި މެ ކަންތައްތަގޮސް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ފުރަތަމަ ފަށައިގަންނައިރުަގއި މީގެން ދަތިވާނެ ކިތަންމިހެން

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މިކަން ކުރިމަތިވީނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކުަރްއވާފައި އެބަ އޮތްނޫޤާ . . އެހެންވުުމެގ ސަބަބުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ތަފާތު ތަނަށް ލުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަުކގަިއ  ތަފާތު އިޞްލާޙު މި ދެން އަޅުގަ

ވޭ ކަންަތއްަތއް އިބާރާތްެވގެންދިޔުމަކީ ީމ ޮގތަށް އިބާރާތްކުރެ  ުކޑަވާ  ތެރޭގައި އިޙުތިރާމުބަަޔކާ ދޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ

ނޑުެމން މިޤަ އަދު މި މަޖިލީހުގައި އުމީ ނަޒަރަކުން އަޅުަގނުޑމެން އެންމެން ކަންބޮޑުވާްނޖެހޭނެ ކަމެއް. އަުޅގަ

ކަތަކީ ވެްސ ެއއީ ުކރެވޭވަުރގެ މަަސއްކަތަކަްށ ަހވާލުކުެރވޭ މަސައް މުންދާއިުރގަިއ ކައުންސިލުތަކާކުރަމަސައްކަތް

ނޑުމެންނަށް އެކަީށެގންވާ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް  ވާންޖެހޭ. ކައުންސިލުތަކަށް ެނގޭ އަދަދަކީ ވެސް އެ ރަށެްއަގއި އަުޅގަ

ނަޑކަދެވޭނެވަުރގެ އަދަދަކަށް ެވސް ވާން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންންނަ ން ށް ނުފެނޭ މިކަމަވެސް އަދިެއއް އަުޅގަ

އެކު ކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ ސިޔާސީ ވިސްނުްނ  ެއކު ކުެރވޭ ތަނެއް. އިޚްލާޞްތެރިަކމާ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ދެންނެވި  ދެގެން ަރއްޔިތުންނަށް މިތަނެއްަގއި އިށީނ އެްއކިބާކޮށްފައި ހުރިހާ ފަރާތްތައް އެްއކޮށް ެއއް

މައިަގނޑު ރޫހަކީ  ؛ރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް ޓަކައިމަތީން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާ ނޫނުއަސާސީަގއިވާ ގޮތުގެޤާ

ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ރައްޔިުތން އަމިއްލައަށް ނިންމުމުގެ ފުރުޞަތު ރައްޔިތުންނަށް ދިނުން. އޭގެ މާނައަކީ ސަުރކާރާ 
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ނޑުމެންނަށް ގަބޫުލކުރަން އެކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮ އިދިކޮޅަށް މަަސއްކަތްކުރުެމއް ނޫން ރިޒަމާ ބަ ޖެހޭ ޓޫަތސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެަބ ހުއްދައެްއ ލިބިގެން ނޫނިއްޔާ ޓޫ ބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ ރިަޒމްގެ މަސައްކަެތއް ނުކުެރވޭނެކަން. އަުޅގަ

ދައެްއ ނުނަގާ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޓްރާންސްޕޯްޓ މިނިސްޓްރީންދޭ ޚިދުމަތެއް، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ނަގަންޖެހޭ ހުއް

ސް މި ގާނޫނުގެ ފުރަތަމަ އެކުލަަވއިލުމުގެ ކުރިންެވްސ އަޅުަގނޑުމެން މި ޤައުމުގެ . އެހެންނަމަވެއެކަން ނުކުރެވޭެނކަން

ކޮށްގެން އެކުރި ކުރުުމގެ ހިތި ނަތީޖާ ތެއްަގއި ަކއުންިސލަރުންތަކެއް ޢައްޔަން ދުމުޚްތާރު ގޮސަރުކާރަކުން ެވސް ސީދާ ޚު 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ވީމާ، އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މީ ވަަރށް ބޮޑު ހިތާމައެކޭ. މިކަން ދަނީ. އެހެން މިއަދު އަުޅގަ

ނޫނު އެްއކޮށް ުވޖޫދަށް އެބަ ގެންނަންޖެހޭ. އެކު ކުރަނީ ކަމަްށ ވަްނޏާ މުޅި ގާ އަޅުަގނޑުމެން އިޚްލާޞްތެރިަކމާ

ދެންނެިވ  މި ވަނަ މާއްާދގެ 231މިހާރުވެސް މި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ކޮމިީޓގެ މަުރޙަލާގަިއ، ައޅުަގނުޑ 

ބިލެއް  ުލގެ އުމުުރގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށް ގޮުތގެ ވާހަަކއާއި އަދި ަކއުންސި ކައުންސިުލގެ ރައީާސއި ަނއިުބ ރައީސް ޮހވާނެ

އް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަން މިހާރުވެސް މި ގާޫނނަށް ކޮށްެދްއަވއިގެޅާފައިވާނެ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް މަސައްކަތްހުށަހަ

ނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ަކންތައްތައް އިޞްލާޙުކޮްށގެްނ ސޭހަވާީނ ޤާގެންނަން އެންމެ ފަ ނޫނުއަސާީސގައި އަުޅގަ

މަސަްއކަތްކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަ، އިޚްލާޞްތެރި  ތްތެރި މެންބަރުން އެކަމުގައިހުރިހާ އިއްޒަ ،ކަމަށް ދެކިގެން

ނޑު ހަމަ އެްއގޮތަކަށް މަސައްކަތެއް މީަގއި ކުރެިވެގންދާ ނޫނުއަސާސީގައި އެހެން ވެސް ގަބޫލެއް ނުކުަރން ޤާނެ. އަޅުގަ

ކައުންސިލަރުންގެ  ،ހިނދު ވީ ައހަރު ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި  5މުތަކެއްގައި ވެްސ އުމުރަކީ މަދުވެގެން ހުރިހާ މަޤާ 

ިއ ކަމެްއގަ ދުލުވެރިރަކަށް، އެއްެވސް މުޖުތަމަޢެއްގަިއ އެއީ ޢައަހަރަށް އޮތުމަީކ އެއީ ެއއްވެސް ވަ 3އުމުރު 

ނޑުމެންނަށް ވެްސ ެއނގޭ ދުނިޭޔގެ އެހެން ޤައުމު ބަލައިގަންނާނެ އަދަދެއް ަތކުަގއި އެބަ ހުރި ަރއްޔިތުންެގ ނޫން. އަުޅގަ

އަހަރަށް ވެސް. ައިދ  4. ައދި ކައުންސިލުތަކުގެ އުމުރު އަހަރު ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފަ 5މަޖިލީހުގެ އުމުރަކީ 

ނ  އަހަރަށް 5ހުރިކަން ރިޔާީސ ދައުރު ވެސް  އުމުތަކުަގއި އެބަންޖެހޭ ބައެއް ޤަޑުމެން ަގބޫލުކުރަހަމައެއާެއކު އަުޅގަ

ނޑުމެން ާވހަކަދައްކަނީ ކަމަށް ވަންޏާ  ވީމާ، މި ހުރިހާ ކަންކަމެއް ބަލައިވުރެ ދަށް. އެހެން ދިރާސާކޮށްގެން އަުޅގަ

ށަށް މިީޓެއއް ނަގަިއގެން، ރަށްރައެކު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ވަކި ޚާއްޞަ ކޮ މިހާރުވެސް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ 

ޞްލާޙުތައް މި ގާނޫަނށް ގެންނަންޖެހޭ އި ،ދެނެގަނެ އި މައްސަލަަތކަކީ ކޮބައިޯތ ބަލައިަތކުގަ ޒިޔާރަތްކޮްށގެން ަކއުންސިލު

ނޑުމެންނަށް އެކަން ގެނެސްގެން ނޫނިްއޔާ ނޑަށް އެނުކުރެވޭެނކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީ ހާސިލެއް ކަންއަުޅގަ ަބ ންކަން އަުޅގަ

އޮތް. އެއީ މި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅިގެންދާއިރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިތާ ކައުންސިލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ތަފާތު 

ބިލު ނޫން ވާހަަކ ަކއުްނސިލުގެ ޤާނުދެވޭ ވާހަކަ ދެެކވި، ގިނަ ވާަހކަ ދެެކވި، ެކވޭ. ަކއުންސިލުތަކުްނ ޚިދުމަތްވާހަކަދެ

ނުޑ ދަންނަވާނީމާިމކަހަލަ ތަފާތު އެތަްއ ޒިން، ދެކެވި ނޑުމެން  ،ދާރު ނޫން ވާހަކަތަެކްއ ދެކެވެމުންދާތީވެ. އަުޅގަ އަުޅގަ

. އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތެއް ކުރަނީ ކަމަށް ކުރި މަސައްކަތަކުން ނޫނިއްޔާ މިކަންކަން ހަރުދަނާވެގެންނުދާނޭމިއަދު 

ަކއުންސިލުތައް ، ކީ ކޮަބއިތޯ ބަލައިވަންޏާ ރަނގަޅަށް ދިރާާސކޮްށ ބަލައި، ކޮންމެ ރަށެއްަގިއ ވެސް މަްއސަލަތަކަ
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ނުވަތަ  ގައިތޯދެމެދު ސަރވަންޓުންނާއި ަކއުްނސިލާ މާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ ިސިވލްނުހިނގަނީ ކީްއވެގެންތޯ، ިޒން

އެނޫން އެހެން  ނުވަތަ ަތ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުންތޯ،ނުވަ ،ޚިޔާލުތަފާތުވާ މީހުން ތިބެގެން އެކަމުގެ ސަބަބުންތޯ

ނުޑ ވަރަްށ  ދެނަގަެނގެން ނޫން ގޮަތކަށް މި ގާޫނނު ހަދައިގެން މި ންތޯ ބަލައިސަބަބަކު ކަެމއް ުނކުރެވޭނެ. އަުޅގަ

ނޫނުއަސާސީއަށް ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފައި އޮތް ކައުންސިާލ އެކު ދަންނަވަން، އެްނމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މި ޤާ  އާދޭހާ

 އެކު ގޮވާލަން. ޝުުކރިއްޔާ. ޚްލާްޞތެރިކަމާގުޅޭ ިއޞްލާޙުތައް ފާސްކޮށްެދއްވުމަށް ައޅުަގނޑު އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް.އިބްރާހީމަ ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ލުސްދޫރުވަނީ ތުއަ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ލުސްދޫތު

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ  ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައި މި ބިލާ `. މި ބިލު މެދުގައި ެއއްެޗއް ދަންނަވާލުމަށް އަުޅގަ

ްނ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަންކަ ތަފާތު ބޭފުޅުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ަދއްަކަވމުންގެންދަވާތީ. އަދި އޮޅޭ 

ނޫނުއަސާީސގެ ކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުމެއް އެއީ. ޤާބަޔާންނޫނުއަސާސީން ވަރަށް ސާފުޮކށް ކުރަމުންގެންދަވާތީ. އާދެ! ޤާ 

ކުރެޭވ އް ހިންގުަމށް ޓަކައި އިންތިޚާބުވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެބަ އޮްތ، އިދާރީ ދާއިރާތަ  231

 5ސް ނުގެނެނުއަސާސީއަށް މިޮގތަށް އިޞްލާޙުނޫއަހަރޭ. އެހެންީވމާ، ޤާ 3 ކައުންސިލުތަުކގެ އުމުރަކީ ިދގުެވގެން

ނޑުމެން ވަރަށް ބޭނުން އެްއޗެއް ަކއުންސިލަ 5އަހަރަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭެނ. އެހެންވީމާ،  ރުންނަށް އަހަރަކީ ައޅުގަ

އަހަރެއް އެއަްށވުެރ އިތުރުކުރެވޭކަެށއް ނެތް.  3 އަސާސީ އިޞްލާޙުކޮްށގެން ނޫނިއްޔާނޫނު ދޭން. އެހެންނަމަވެސް ޤާ

ދަްއކަަވއިފި ވަރަށް ދެން ބަެއއް ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުކުރަން. ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ މީދުަޖވާބުދެިވއްޖެ ކަމަށް ުއއް އެއަށް

މި  ގިނަ ގޮތްގޮތަށް. އާދެ! ކަްނނެލި އޮޑީގެ ވާަހކަ ދައްަކަވމުން ގެންދިޔައިރުަގއި ރައީްސ ނަޝީދުގެ ދައުރުގައި

ޖެހުނު ކޮބައިތޯ ބެލިއިުރގަިއ ފަޅުތެރޭަގއި އޮންނަން އޮޑިތައް  ކަންނެލިކަންކަްނ ެވގެންދިޔައިުރގަިއ  ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން

ސިލުގެ ގާނޫނެއް ވުޖޫދަކަށް . އޭރުަގއި އަދި ކައުން ލާފަ ކަންނެލި އޮޑިތަުކަގއި ތިބި ީމހުން ތިބީ ކައުންސިލަރުންނަށް

މަކީ ދައުލަތުެގ ވަނަ ކަފަރާތްތަކުން ކަންތައްތައް ކުރަމުްނގެންދިޔަ ގޮތް. ހުރިހާ އޮޑިތަކެއް ފަޅުތެޭރގަިއ. ދެ . މީ އެނާދޭ

 ދިޔައިުރގައި މުޅި ެގ ސަރުކާެރްއ ނިމިގެންދެނީ. އެމް.ޑީ.ޕީކަ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މުސާރަ ނުދޭ ވާހަބަޖެޓުން މުސާރަ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުެގ ތެރޭގައި މިހާރު އެ ދިޔައީ هللا ޢަބްދު ގެ ބަޖެޓު އޮތީ ހުސްވެ ނިމިފަ.ދައުލަތު

ނޑުމެންެގ ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު އަޅުަގނޑުމެންގެ ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުވެގެން އެ ދި މިލިއަނަށް 600 ޔައީ. އަުޅގަ

ލުމެއް ނެތި. އަދި ބަލައި ދަނީ ވަކި ރަށަަކށް ކަމުގައި ވީނަަމވެސް، އެއެމް.ޑީ.ޕީ ކައުްނސިލަރުން ތިބި ދަނީރާއްޖެ 

 ނުދެއްވި ކަުމގައި ވީނަމަެވސް އެ އި ތިބި ބޭފުޅުން ބަޖެޓަށް ވޯޓުުތގަަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮ ގެއެމް.ޑީ.ޕީ
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ޔާމީން އެ ގެންދަވަނީ ހަމަ ކަންތައް هللا ބޭފުޅުން ވެސް، އެ މެންބަރުން ވެސް ހިމެނޭ ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޢަބްދު

ނޑުމެން ދެކެން ބޭ ކުރަމުން ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިެގން. ކިހާ އޯގާތެރި ރައީެސއްޯތ. މީ  މުޅި ރާއްޖެ އެ ނުންވާ؛އަޅުގަ

ކަންތައްތަކާ މޭކަަރއިގެން ތަފާުތ  ދަނީ ކޮންމެ ރަށަކަށްމެ އެތައް ގުނަ ތަަރއްޤީތަކެއް ގެްނނަމުން. އެހެންވީމާ، މި

ނޑު ކިތަންމެ ބުނި ކަމުގައި ވީނަމަވެްސ،  މެން ކައުންސިލަރުން ހޮވަނީގޮތްގޮތް ވުަމކީ ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ

އަށް ޓަކައި. ަބއެއް ަކއުންސިލު؛ އި މަންފާއި ވީނަމަވެސް ަރއްިޔތުންގެ ލާބަޔާތަކަށް ވާހަކަެދއްިކ ކަމުގަކިތަންމެ ގޮ

އަށް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލުތަކުން އެ ރަށަށް އެއްވެސް ކަެމްއ ކޮށްދިނުގެ ނިޔަތެއް ނެތި، ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ 

ދާރާ ބޭނުންކުރަމުން އެބަ ގެންދޭ ދައުލަތުގެ މުސާރަ ނަގަިއގެން. ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ފިކުރު ހިންގާލުމަށް ޓަކައި އެ އި

މިފަދަ ޒާތުގެ ކަންތަްއ  ަގއިގެން ދަތުރުކޮްށގެން ައއިްއސާއަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ދައުަލތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ނަ

ނުޑގެ ދާއިާރއިން، ނުެޖހޭ. ކައުންސިލުތަުކގެ ނަމޫނާއަކީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނަްނ އަަގއެއް ހޯދާކަށްކުރުމުގެ ޖާ ުޅގަ

. ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ަކއުްނސިލަރުންނަކީ ވެސް އެއީ ނަމޫނާ ކައުންސިލަރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 5ހުރާގެ ކައުންސިލުގެ 

 ކުރަްއވަނީ. އެ  ދަ ގިނަ ަކންތަކޭ އެހާދަ މަސައްކަތެކޭ ކުރަްއވަީނ. ހާދަ ގިނަ މިނިސްޓްރީތަކަށް ގޮސްގެން ހާ

އަސްލު ނަމޫނާ  ކައުންސިލަރުން. މީ 5ަލއްާވ ހިންމަފުށީގެ ހުންގެ މުސާރަ. ބައްލަވައިމީ މީހުންނަށް ޙައްޤު އެ

. މި ބޭފުޅުްނ ރަށުގަިއ ނުތިއްަބވައޭ. އަަބދުވެސް ރަްއޔިތުންނަށް ކޮންެމވެސް ކަެމއް ކޮށްެދއްވުމަށް ކައުންސިލަރުން

ދަނީ. މިކަހަލަ ކިތަންެމ  ކުރަމުްނ އެމަަސއްކަތް ެވސް ކަމެްއ ކުރެވޭތޯޓަކައި ކޮންމެވެސް ތަނަކަށް ވަަޑއިގެްނ، ކޮންމެ

ށް ނުވަތަ އަށް ނިސްބަްތވާ މެންބަރުންގެ ތާއީދަގައި. އެހެންނަމަވެްސ އެމް.ޑީ.ޕީކައުންސިލަރުން އެބަ ތިބި ެއިކ ރަށްރަށު

އް ެއއްވެްސ ކަމެ ދަނީ ރަަށށް ޓަކައިކަެމއް  އެ ،ކުާރ ަކުއންސިލެއް ޮއެވއްޖެ ކަމުަގއި ަވނީ ނަމަތަބާވެގެން މަަސއްކަތް

ހަމައެކަނި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މުސާރަ ނަގާ ބައެއްގެ ޮގތުގައި ހަމައެކަނި ތިބެގެންދާ  ކުރާ ބައެްއގެ ގޮތުަގއި ނެތި.

 ތަްއ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ނެރުން،އެިކއެކި ގަރާރު ދަނީ. ސަރުކާރަށް ޖެއްސުންކުުރން، ބައެްއގެ ގޮުތަގއި މި

އަދި  ،ލީމީ ގޮތުންރުން. މިއަދު ޞިއްޙީ ގޮތުން، ތަޢުޙައްޤުތަކާ ދެކޮޅަށް ކަންތައްަތްއ ކު ރައްޔިތުންނަށް ލިބެން އޮތް

ދެންނެވީ. މި ޖަނަރޭޓަރުގެ ވާހަަކ އަޅުަގނޑު  ކުން، ނަރުދަމާ، ފެން، އިންޖީނު،ރަށުގެ ތަރައްޤީ، ބަނދަރު، ިބންހިއް

މިއިން އެމް.ޑީ.ޕީ އެްއވެސް ބޭފުޅަކަްށ  ނުނީ؟ށްތޯ، ކިތައް ރަަށށްތޯ އެ ދިޔައީ؟ ކާކަށްތޯ ލޮލަށް ފެކިތައް ތަނަ

ތަޢާލާ ދެއްވާ هللا  ބޭފުޅުންނަށް؛ ތަޢާލާ ވެސް އެهللا  ދައްަކަވނީ؟ ފެނިވަޑަިއގެންނެވިތޯ؟ ކޮްނކަހަލަ ވާހަކަފުޅެއްތޯ މި

ކާ ތަޢާލާ ނިޢުމަތްތައް އިތުރުކޮށްދެއްވާ. މި މީހުން މިއިން ކަމަهللا ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިާވ ފަރާތްތަކަށް 

ނެ ޖާގަެއއް މި ބޭފުޅުން ހިތަކުން ބަލަިއގަްނނާ ގެ ދޭތެރޭގައި ުނވަތަ މި ބޭބޭުފޅުން މިއިން ކަމަާކ ދޭތެރޭ ޝުކުރު

ނުޑ ދަންނަވާނީ އެކިއެކި ޓެކްްސތަކާއި އެިކއެކި ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަމުންގެންދަާވއިރުަގއި މި ނު ހޯއްދަވާ. އާދެ! އަުޅގަ

 މީހުންގެ ތެެރއިން އަސްލު އުަފއްދާލަިއގެން މި އެ ،ގެ ލަފާގެ މަތީން، ޭއނަހުރިހާ ޓެކްސްތަކެއް ަރއީސް ނަޝީދު

ކަންަތއްތަްއ  ދަނީ ނަގަމުން. މިނު އެަލަވންސަށް ދާންދެން އެހެރަަރއްޔިުތންގެ ތެރެއިްނ ފޯ ތަނަށް ގެނުވާަފއި،
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ނޑުމެން މި ކެއް، ދިމާވާ ކޮންމެ އުނދަގުެލއް ަދނީ މި ހުރިހާ އުނދަގޫތަ އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ވަދެގެން އަުޅގަ

ޓެކްސްތަކާިއ މި ހުރިހާ  ގެންދަނީ. މި ކުރަމުން މިސަލާމަތްދަނީ ރައްިޔތުންގެ ކިބައިން އަސްުލގައި  އަޅުަގނޑުމެން މި

 ކުހެއް ބޮޑުެވ، އަށް އަހަރުވަކި ބާވަތެްއގެ ޓެ  އަހަރަށް، ދެ އަހަރު ވީމާ ެއއް އަހަރުން އަނެއް ،އެްއޗެްއގެ އުނދަގުެލއް

މީހުން އަމިއްލައަށް ހުރިހާ އަނިޔާތަކެއް ކޮށްފަިއ  ގެ ބާވަތް ބޮުޑވެ، މި ޒާތަށް ކަންތައްތައް ޮކށްފައި އެވީމާ ވަކި ޓެކުހު 

ސަރުކާރޭ. އެހެންވީމާ،  ނޫނޭ. ހޯހޯއޭ. ނެއްމިއަދު މި ކިޔަނީ މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަން ފެށީމާ އެއީ ތިމަންނަމެން

ކަންތައްތައް ކުަރްއވާނީ ޓެކްސްގެ ގޮުތގައި ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮުތގައި. އަިދ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ސަުރާކރުން

ދީނީ ގޮތުން ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި. ަރއީްސ ނަޝީދު ސަރުކާރާ ަހވާލުެވަވޑަިއގެން ކިަތއް މިްސކިތްތޯ 

ށްލީ. ނުލާ ދޫކޮންދުކޮށްފައި އަޅައިކިތްތޯ ދޮރު ބަކިތައް މިސް ތައް ކަުއންސިލުންނާ ގުޅިގެންތޯ؟އެއީ ކި ކުރީ؟ބަންދު

އެހެންވީމާ، މި ޒާތުެގ ވާހަކަ ދެްއކުމުގެ ކުރިްނ ؟ މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅާ ކޮބައިތޯ އޭރުގެ އިސްލާމިކު

ވެސް ިވސްނާލުން އެންމެ ރަނގަޅު.  ދޭތެރޭގައި އި ހުރި އަިނޔާވެރި ޢަމަލުތަކާއަށް ކޮށްފަތިމާމެން އަމިއްލަ، ތިމާމެން

މިއީ. މި މު އިޞްލާެޙއް މި އިޞްލާަޙކީ ެވސް މިީއ  ވަރަށް މުހިއް، ގެންދަނީ ަގނޑުމެން މި ސަުރކާުރ މިއަޅު

 އަށް އެކަން...އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ައސްލު އަމިއްލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ނާޡިމަށް މި ފުރުޞަތު  މުޙައްމަދު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ އާދެ! ަވއިކަރަދޫ

 

 ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ނޑު ެވސް ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ ނުޑގެ އެދުމާއި ތަހުނި `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ ޔާ އަޅުގަ

ޚާއްޞަކޮށް މި މަޖިލީހުގެ  ؛ނަށްަރއްޔިތުން އިލޮބުވެިތ ރައްޔިތުންނާއި ިދވެހިރާއްޭޖގެ އެންމެހަ ދާއިރާގެ އެންމެހައި

ނޑު ވެސް ފާހަގަކޮށްލަންއަޚުންނާއި އުުޚތުންނަށް އަރިސް އަޅުަގނުޑގެ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ތަފާތު  ،ކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ؛ކުދިކުދި އިޞްލާާޙއި ބޮޑެިތ އިޞްލާޙާ ،އެިކއެކި އިޞްލާޙު ލަމުންގޮސް  ދަނީ ސިީޓ  ފެނިގެން މި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކަންބޮުޑާވ  ،ތައް ބޭރުކޮށް ރަށް ގޮސް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުބޭ އެއަްށުވރެ، ބޭރުކޮށް ކައުންސިލް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރަށްރަށަކީ  ހިސާބަށް މިކަން މި ނޑުމެންނަށް ރަށުން ވަޒީފާ  ާޚއްޞަކޮށް ހދ. ހިސާބަކީ ،ދަނީ. އަޅުގަ  އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ދާއިާރގެ އެންމެހައިނަށް ެއކި ކަންޮކޅުތަކަށް އަމިތަރާއްޖޭެގ އެތަން، އަދާކުރަން ފުރުޞަތު ނުލިބި  ުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޢާއިލާ ޫދކޮށް ކަމުަގއި އަތި ރަްއޔިތުން ދަތުރުކޮްށ މި ކަންލޮބުވެ ުއޅެންޖެހޭ ކަންކަމަށް އިތުުރ ބޮޅެްއ ުޅގަ

ނުޑ މިކަން ފާހަގަކުރަނީ. ޚާއްޞަކޮށް ކުދި ރަށްތަކަށް ގެއަންނަ ކަމެއް  ަކއުންސިލަރުން ނުވަަތ  5 ގޮތުަގއި އަުޅގަ

އަނެްއކާވެްސ ރަށް ދޫކޮށް ރަށުން ބޭރަށް  ،ބޭފުޅުން ތިއްބަވާ ވަގުެތްއގައި އެ ބޭފުޅުންެގ ވަޒީފާ ގެއްލި  5މުސާރަ ލިބޭ 
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ނޑުމެން ރަށްރަށް ދާންޖެހޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި އިޞްލާޙުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެން މި މިއަުދ  ދަނީ. އަުޅގަ

އެތަްއ ، ަވަޒން ދޫކޮށް ދުރުގައި ،މައިންބަފައިން ދޫކޮށްށް ހުރަސްއެޅި، އަނބިދަރީންނާއި އަ ތަރައްޤީ، އާބާދީ ގެއްލިހަމަ 

އާ އެްއކޮށް ފަހަރު ނުވަތަ ވިއްަސަކށް ދުވަހު ޢާއިލާ އަހަރަކު ެއއް ،ދުރުގައި ަވޒީފާ އަދާކޮށް ސަތޭކަ މޭލެއް

ނޑުމެންގެ ހދ. ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަން ނޑުމެންކޮށްލަން މި ފުރުޞަތު ލިބެނީ. އަޅުގަބައްދަލު ޖެހެނީ އަޅުގަ

ކުެރވިފަިއ ވެސް އަދިވެސް ތަަރއްޤީ އަހަރުގެ ިދގު މުްއދަތުގައި އެންމެ ރަށެއް 43އަޮތޅަކީ ޓޫިރޒަމްގެ  ހދ. .އިނގޭތޯ

ނޑުމެން އިުތރަށް ސަމާލުކަންނެތް އަތޮޅެކޭ. އެހެްނވީމާ، މިކަމަށް އަ ކާރަށް ެވސް ގޮވާލަން. ދިނުމަށް ސަރުުޅގަ

ރަށް ވެސް ދެއްވާށޭ މި ސަރުކާމެންަނށް މި ފުރުޞަތު ހޯއްދަވައިއަޅުަގނޑު ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އަނިާޔ ނުދެއްވާށޭ

 ހުޅުާމލޭގެ ދެވަނަ ިފޔަަވއްެސއްކުއްިލއަކަށް  ،ކުރަން. ދެން ބައެއް ބޭފުޅުން ފާހަަގުކރައްަވއިފިއަޅުަގނޑު އިލްތިމާސް

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަންހަކަ. ވެސް ހިްއކި ވާ  ން މިލިއަ 17ރު ކުރިން ހުޅުމާލެ ހިއްކާފައި ވަނީ އަހަ 18ީމގެ  ،އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެންެގ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް މުޙައްަމދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަުމގަިއ  ރުފިޔާއަށް ހެކްޓަެރއް. އެހެންނަމަވެސް

މީަޓރު އަޑިން ވެލި ނަގަިއގެން.  60ހެކްޓަރެއް. އެއީ  އަށްން ރުފިޔާމިލިއަ 7ވަނީ  މިގޮތަށް ރަށްތައް ހިއްކާފައި މި

ނަށް މިލިއަ 17އަޑިން ވެލި ނަގައިގެން  މީޓަރު 3ވަނީ  އަހަރު ކުރިން ހިއްކާފައި މި  18ނަމަވެސް، ހުޅުމާލެ މީގެ 

ނޑުމެންނަށް އައި ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ހާރުގެ މި މި ނަމޫނާއިން ނަމޫނާ ލިބިގަނެގެން .ހެކްޓަރެއް. މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެސް ގަ ހިއްކަމުން އެސަރުކާރުން  ވަރަށް ބޮޑު ބައެްއ  ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީަގއި ޫބލުކުރަންދަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ދަށުގައި ނުވަަތ ކުޑައަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްަވއިފި  ؛ހިއްކައިފިކަން ެވސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެސް  .ބަެއއް ކަންކަމަށް ތަޢުރީފުކުރާ ވާހަކަ. ރަނގަޅުއްދަލުކުރާއިުރގައި ން ބައެ ބޭފުޅުން ވަކި އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެސް  ތަޢުރީފުކުރާ ކަންކަން އެބަހުރި. ކަމެއް ހެޔޮކޮށް ނުވަތަ ރަނގަޅަށްދާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދެންމެ ފެނިގެންދިޔައީ ޙަށް ވެސް މި ސަރުކާރުެގ މި އިޞްލާ ތަޢުރީފުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއިން އެނުދިންކައެންމެ އެދެވޭ ގޮތަށް ތަރުހީބު އްޒަތްތެރި މެންބަރުންބައެއް އި  ، ނގޭ އެްއޗަކީ ން. އަޅުގަ

ކޮށް ަގނެޑްއގައި އެއް ކަންކަން ކުރަމުންދާކަން. އެކަތިުނވަތަ ަވިކ މީހަކު ބޭނުންވާ ގޮތަކަްށ  ވަކި ބޭފުޅަކު

ނޑުމެންނަށް ތަރަްއޤީނުދާކަން. ކަތްކުރަމުންމަސައް ހެއް. މި ސަރުކާރުން ވެސް އަށް އެޅޭ ވަރަށް ބޮޑު ހުރަމިއީ އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަުދ އަ ނޑު ެއދެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކުރުމަށް އަުޅގަ ވިސްނަިއ، މި ކަންކަން ރަނގަޅު

ެއއް ބޭފުޅަުކ ، ދެއްަވއިފިްއޔާސިލަުރން ތިބެ އެކަކު އިސްތިޢުފާކައުން 5ގައި ކުރުމަށޭ ކިޔާފައި ކުޑަ ރަށެއްހަމަހަމަ

ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަށް އެ ކައުންސިލަަރކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ނުވަތަ އިންތިޚާބުދެއްަވއިފިްއޔާ ދެން އިތުރައިސްތިޢުފާ

ނޑު މި ހިަތށްކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ވާހަކަ ަދއް  އަދު ރަށް މިށް ހިނގާށޭ މި ސަރުކާތަމަ ކަމަކައަރަނީ ފުރަކާއިުރގައި އަުޅގަ

އިޞްލާޙަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  ވަރު ބަލައިލަން ވޯެޓއް ނަަގން. މިއީ އަޅުަގނޑު ހަމަ މިމުޅި ރާއްޖޭގައި ާތއީދު އޮތް 

ވަުރ ތާއީދު އޮތް ސަރުކާރަށް މި ރާއްޖޭަގއި ބުނެލުމެއް. އެހެންވީމާ، މީގެ ކުީރގެ އިޞްލާުޙގެ ކުރިން  މިބުނެލާ
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ޮގވާލަން. ޢިްއޒަތްތެރި  ބެލުމަށް ވޯޓަކަށް އަުޅަގނޑު  ނުވަތަ އިތުބާރު އޮތްތޯ  ެނތްތޯ، ފެންނަ ނުފެންނަބަލައިލުމަށް 

ނޑުމެންނަށް ބަެއްއ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް ތަފާތު ކަންކޮޅުތަކުން ތަފާތު ބަދަލުތައް އަންނަމުން މި ރައީސް. ދަނީ. އަުޅގަ

ނުވަތަ މާލެ އަޮތޅާ ހަމައަށް ރާއްެޖތެރެ ވެއްޖެްއޔާ  ނުން ައއްޑުމެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ަފދައިން ހއ. ތުރާކު

އަްށ ހުރިހާ ވަސީލަތްތައް އޮތީ. އެހެން އަތޮޅެްއގެ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ކަރަންުޓެގ އަގު ދެގުނަ ބޮޑު މާލެ ފިޔަވައި

ނުޑ މެއް ނެކަނަމަ ހަމަހަމަ ައނެއްހެން ބުނާ ،ކަހަލަ އަޅާލުމެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ެއއްެވސް ތޭ އަޅުގަ

ނޑުމެ ދަންނަވަންޖެހެ ްސ ގެ ޖަނަރޭޓަރު ހިންގައިގެން ލޯނުނެގުމަކައަކަސް މާލޭންގެ ވެސް ބޯހިމަނައިގެން ފޮނަދޫނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވެސް މި ފުރުޞަތުތައް ހުރިހާ ކަމެއް މި ހިނގަމުން މި މަ ދެއްަވއިގެން ހަމަހަދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ޚާއްޞަކޮްށ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ވެސް ިމ ކަންކަްނ  ؛ފެނާއި ނަރުދަމާ އި ންތައްތަކާއުސޫލުން ކަރަންުޓގެ ކަ

 ދެްއވި ފުުރޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. ވީ އެންމެ ައަވހަކަށަށް ފޯރުކޮށްދެއްވާށޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސްފޯރުކޮށްދެއްވަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  . ެއއަށްފަހު އިބްރާހީމަށް ނިޒާރު މޫސާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ ެކޔޮދޫމިހާރު އަޅުގަ

ރު ދާއޫދަށް. މޫސާ ނިޒާ ޖަޢުފަރު  ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ އަުރވާަނން އުނގޫފާރުއަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު

  ްށ ގެންދިޔުމަށް.އިބްރާހީމްގެ ވާހަަކކޮޅު ކުިރއަ

 

 އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

حمن هللا بسم حيم الر   وعلى والمرسلين األنبياء أشرف على الموالس   الةوالص   العالمين رب   هللا الحمد ،الر 

ތަހުނިޔާ ތިޔަ ހުރިހާ އެދުމާއި  ށް އޮތް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮއާދެ! ކުރިއަ .أجمعين وصحبه آله

ނުޑ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަ އީސަްށ އަދި ައޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ އިބު ރަ ނަ  އިއަރިްސކުރަން. މަޖިލީހުގެ ރަީއސާށް ައުޅގަ

، ދަންނަވާަލން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީވެސް ލޮބުވެތި ރަްއޔިުތންނަށް. އާދެ! އެއަށްފަހު އަޅުަގނޑު  އެންމެހައި

ނޑުމެން  ދާ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަެހޅިގެން މި ރުކަީޒ ގާނޫނާލާމައަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިޞްލާޙުތަާކ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖެ  މާއްދާަގއި ބުނާދެވަނަ  ނޫނުއަސާީސގެޖެހޭ. ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ ވިސްނާލަން އެބަ ޮގތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ެއންމެންނަކީ ނޑުމެްނ  ،ހިނގަން މި ޖެހެނީ ޔުނިޓަރީ ދައުލަތެްއގެ ގޮުތަގއި. ާއދެ، ެއއީ އަުޅގަ އަުޅގަ

ކޫމަތަށް ހުރިހާ ސަރަހައްދުތަކަކާއި ހުރިހާ ބައެއް ތަބާވާން މި ޖެހެނީ މަރުކަޒީ ޙު ،އްޖޭަގއި ހިމެނޭ ހުރިހާ ދާއިރާއެއް ރާ

ނޑުމެންގެ ދައުަލތަކީ. މިއީ ރަލް އުސޫލުން ހިނގާ ދައުލަތެއްނުވަތަ ވެރިކަމަށް. ފެޑެ އަޅުަގނޑުމެން  ނޫން އަޅުގަ

ބުނޭ  ވަނަ ބާުބގައި ަވރަށް ސާފުކޮށް އެބަ 8ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ނަމަވެސްބަހައްޓަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންހަނދާން

 2. ވަރަށް ތަފާތު ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގަިއ ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން އިދާާރސީ ދާއިރާތަްއ ހިންގަންޖެހޭނެ
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ނޑުމެންގެ ޤަ ވާހަކަެއއް ައޅުަގނޑު ތުަގއި މި އޮތީ ޔުނިޓަީރ އުުމގެ އެންމެ އިސް ސިފައެްއގެ ގޮމި ދަްއކަނީ. އަުޅގަ

އިދާރީ ާދއިރާތައް ހިްނގުމަށް އިންތިޚާުބކުރެވޭ ފަރާތްތަކުްނ އެންމެ  ،ސިފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނުޑމެންގެ ދާއިރާތައް 

މި މުހިއްމު  ،ނޫނުއަސާީސަގއި ލިޔެވިަފއި އޮތް މި އުސޫލުތައް މައިނުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤާފުރަތަ

ނޑު  ނޑުމެންގެ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް އާ ޖެހޭ. މި ކަމަކީ އަޅުގަ ބަހައްޓަން އެބަހަނދާންމެން ޕްރިންސިޕަލްސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރާ ވަަނ  2008ނޫން.  ހިންގުން މިއީ އަލަށް އައި ަކމެއްްއޖޭގައި ލާމަރުކަުޒކޮށް ހިންގާކަމެއް. އަުޅގަ

ކަމަކާ ބެޭހ މާހިރުން ވިދާޅުާވ ގޮތުަގިއ ކަްނ ފެށިފައި އޮީތކީ. މި ނޫން މި ަވނަ އަހަރަކު 2011އަހަރުަގއި ނުވަަތ 

އަހަރު ކުރީެގ  30މީގެ  ،ކުރޭ. އެހެންވީމާ، މީގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ެއކި ލެވަްލގަިއ މި ކަން

ތަކުން ރަށްތައް ހިންގުަމށް ޓަކައި ލާމަރުކަޒުގެ ތަންޮކޅެއް އާދަިއގެ ނިސްބަ، ސަރުކާރުތަކުން ވެސް ރާއްޖޭެގ އަތޮޅުތައް

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ. އާދެ، ލާމަރުކަޒުެގ މާނައަކީ އެީއ  ނުވަތަ މިންވަރަކުން އެ ބާރުަތއް ދީގެން ހިްނގާފަިއވާކަން ައޅުގަ

ފަރާތްތަކަށް އެ މީހުން ނުވަތަ އެ ނޫން  ،މަރުކަޒީ ސަރުކާރުގެ ތެރޭަގިއ ހުންނަ ބައެއް ބާރުތައް އިދާރީ ދާއިރާތަކަށް

ގޮތުން ދޫކޮށްިލކަމުަގއި  ިތޞާދީެވސް ނުވަަތ އިޤްގޮތުން ޫދކޮށްލިކަމުަގއި ވިޔަްސ  ިސާޔސީ ދޫކޮށްލުން. ެއއީދޫކޮށްލާ

ނުވަތަ ތަންޮކޅެއް ދަށް ލެވަްލގަިއ ހުރި އެެހން ފަރާތަކަށް  ،ވިޔަސް ވެސް މިކަހަލަ ަބެއއް މުހިއްމު ބާރުތައް

ބާރުތައް ދޭދިނުމަށް ކިޔާ ނަމެއް އެ ނަމަކީ. މި  ރަށްަތއް ހިންގުމަށް ޓަކައި އެ ،މިސާލަކަށް އަޮތޅުތައް ފަރާތްތަކަށް،

ނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގައި   ނޫނުައސާސީަގއި ވެްސ އަދި މިހާރު ލާމަރުކަޒާ ބެހޭ ގާނޫނުަގއި ލިޔެވިަފއި އޮތްޤާވަގުތު އަުޅގަ

ެކއް ުނވަތަ ެއ ފެްނަވރުގެ ބާރުތަ ،އުުމތަކެްއގައި ވެްސ ގަބޫުލކުރާ ެއންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެގޮތުން ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ޤަ

ނުޑމެންގެ ލާމަރުކަޒުގެ ގާނޫނުެގ ތެރެއިން ދީފައި މި ވަނީ. ގާނޫނު މިހެން އޮތް ކަމުގައި  ލެވަލްގެ ބާރުތަެކއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ގާނޫނު ފަރުމާޮކށްފައި ،ވިޔަސް ވެސް  ނޑުމެން އެންމެން އޮތް މި ގޮތަށް ައޅުގަ ކަުމގައި ވިަޔސް ެވސް އަުޅގަ

މި  ،ތަކީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖޭަގއި މި ދެންނެިވ ސިފަތައް ހިމަނައިގެން ޖެހޭ ޙަޤީޤަގަބޫލުކުރަން ވެސް މިހާރު

އަތޮޅުަތކުަގއި ތިބި އެ ކަންކަމަށް އިސްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދީގެން  ރަށްރަށަށް، ދެންނެވި ކަހަލަ ތަނަވަސް ބާރުތަކެއް

ނުޑމެންގެ ތެރޭަގއި ތިބި ިއސް ކަން ކުރުުމގެ ބޭނުްނތެރިކަމާ ުނވަތަ މި މިކަން ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ކުރީެގ ބަެއއް އެހެން  ނގަޅަށް އެނިގގެންހިނގަްއޖެ،ކަން ވަރަްށ ރަްއވައޭ. މިބޭފުޅުން އެބަ ުސވާލުތައް ކުރަ

 ބުކުެރވުނުގާނޫނުގެ ތެރެއިން އިންތިޚާވަނަ އަހަރު މި  2011އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެްސ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން 

ެވސް އައި ސަރުކާުރގައި މި މުހިއްމު ގާނޫނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހިސާބުން ނުވަތަ އޭގެ ކުރިން ހަމަ އައި ކައުންސިލުތައް

. ރައްޔިތުން ކުރިމަތީަގއި މި ހުންތަކެއް ކުރިމަތިކުރަްއވާފަޖައްަސވާފައި ވަނީ. މި ބަދަލަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ގޮްނޖެންގޮ

 ވަނީ. އެ މީހުންގެ އަގު ކޮށް ހިންގުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ޗެލެންޖެއް ކުރިމަތިކޮށްފައި ޒު ކައިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު

ީމހުނަށް ދޭންވާ އެއްބާރުލުްނ އެ ސަރުކާަރކުން ވެްސ ދީފައެއް ނެތް. އަެނއްާކ  ވަނީ. އެ ލާފައިވައްަޓއި

ނޑުމެން ަނށް މި ފެންނަނީ ލާމަރުކަޒީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަފާތު އެހެން ސަރުކާރުތައް ައއިްސގެްނ މިހާރުވެސް އަުޅގަ
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އިޞްލާޙުަތްއ  މިގޮތަށް މި ތަން. އަްސލު ދާގާނޫނަށް ވަރަށް ޮބޑެތި ބަދަލުތަކެއް ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވަމުން

ނޑު ެވސް އެަބ  ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި މި ާގނޫނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ރަނގަުޅ އިޞްލާޙުތަެކއް ގެންނަންޖެހޭކަން އަުޅގަ

ނުޑ ވާހަކަ ފެިށއިރު ެވްސ ދެންނެވި ފަދައިންކުރިން ލުކުރަން. ގަބޫ ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މި ގެނެވޭ  ،ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ބިނާކުރަނިވި ގޮތެްއގައި އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު  ބަދަލުތަކާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ކަތްނުކުެރވޭ ަކމުގައި ވަންޏާ އެނޫން ބަދަުލ ގެނެްސގެން އެ ކަންތައްތަްއ އޮތް ގާނޫުނގެ ތެރެއިން ރަނގަޅަށް މަސައް 

ހުރި ގާނޫނާ ެއއްގޮތަްށ އެ ، ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ފުަރތަމަ ކަމަކަށް ެވސް ައޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

ނޑި ދީގެންނެން ވެސް ެއ . ހަމައެކަނި އެ ބޭފުއޭބާރުތައް ކައުންސިލުތަކަށް ފުރަތަމަ ދެއްވަންވީނޫންތޯ ޅުންނަށް ގޮ

 ކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. ެއއްވެްސ ގޮތަކަށް ަކއުންސިލުތަކަށް ފައިސާގެ އިނާޔަތްތައް އެްއެވސް ސަރުކާރަކުން ފުރިހަމަ

ނުޑ ގޮތުަގއި ދެްއވާފައެއް ނެތް. ދެން ކައުންސިލަރުންގެ މަ އްަޗށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދުނާމުތައް އެބަ ކުރެވޭ. އަުޅގަ

ވެސް ކުރިން ؛ ތުގައި ވެްސ ވަރަށް ބޮޑެތި ީކ. ހަމަ ޙަޤީޤަހިނގަނީ ރަނގަޅަށެކޭ  ނަވަން ހުރިހާ ކައުްނސިލުނުދަން

ސަުރކާރަކަށް ޗެލެންޖެއް ވެސް  ؛ލަތެްއގެ ތެޭރގައި އެްނމެ އިސްކޮށް ހުންނަދައިން ޔުނިޓަީރ ދައުދެންނެވި ފަ

ކައުންސިލުތަކުން. އެހެންވީމާ، ެއ ިވސްނުން ވެްސ ނުކުރެވޭނެ. ސަުރކާރާ ެއކުަގއި މަސަްއކަތް ވެސް ކުރަްނޖެހޭ 

ކައުންސިލަރުންެގ ސިނކުިޑައށް ފުރަތަމަ އެބަ އަންނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮެޑތި ބަދަލުތަކެއް މި ގާނޫނަްށ 

 ގައި ވަރަށް އެހެން ތަންތާ ގެނެސްގެން މި ކަން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ައޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރަން. ދުނިޔޭގެ 

 ެއކު ހިންގާފައި... ކާމިޔާބުކަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތުއަރުވަން.ފުރުޞަ ދަށްރު ޖަޢުފަރު ދާއޫއާދެ، އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ އުނގޫފާރު

ެމން ކުރިމަތިލާ މި އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ `. ައއްސަލާމްޢަލައިުކމް. އާދެ، މާދަމާ އަޅުަގނޑު

އެާއއެްއކޮށް ން. ހަމަތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮ އެދުންތައް އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް އަދި އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް އަރިސްކުރަ

މުސްލިމު އަޚުންނާއި  އުނގޫފާުރ އަދި މާކުރަތުގެ ހުރިހާ ފިކުރެްއގެ ،ޅުދުއްފާރުއިާރގައި ހިެމނޭ ހުއަޅުަގނުޑގެ ދާ

 ެވސްއާދެ، މިއަދު އަނެްއކާމަހުގެ ހެޔޮ އެދުާމއި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަން.  އުޚުތުންނަށް ބަރަކާތްތެރި ަރމަޟާން

 ،ދާ ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ މިހާރު އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙުއަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުްނ މި 

ބައެއް އެހެން މެންބަރުން،  ،އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ވަރަށް ގިނައިން ؛ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް

ނޑުމެންނަށް ބަހުސްކުރަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެްއ  އެހެން މެންބަރަކު ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިން ވަރަށް ގިަނއިން އަުޅގަ
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ަގނޑުެމން ބަހުސްކޮށް މި ނިންމީ ކުރީގެ ތުލުސްދޫ ާދއިރާެގ އަންނަ ގާނޫނެްއ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަކީ. އިްއޔެ ައޅު

އަިދ މިހާރުގެ ައއްޑޫމީދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުްއިވ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ތުންނަށް އޮޭޅ އިޞްލާޙެއް. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެ ކަމަނާ ވެސް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަމުން ރައްޔި

ދު މަޤްޞަ ގޮތަށް އެގެަނއުމުގެ މަޤްޞަދު އޮޅޭ  ގޮތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަަކފުޅުދައްަކވައި އެ އިޞްލާެޙއް

ފޮރުއްަވއިގެން ރަްއޔިތުންނަށް އޮޅޭ ގޮތަށް އެހެން ވާހަކަަތކެއް މި ދައްކަވަނީ. އާެދ، ަކއުންސިލަރުންގެ ތެރޭަގއި އެ 

ވައްކަާމއި މާރާމާރިއާިއ  ،އޮންަނނީ ޞްލާޙުގައި ެވސް ވިދާުޅވެފައިލާޙުގައި ހުށަހެޅި އިމީހުންގެ ޝަރުތުތަކާ ގުޅޭ އިޞް

ފުރުޞަތު  ޓެކުމާއި ފޭރުމާއި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ވެސް ކައުންސިލަރުންނަށް އާދެވޭ ގޮތަށް

ރައީްސެގ  ،އްޔަންކުރާ ބޭފުޅެއް ވިޔަސް އަށް ޢަރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ. އޭގެ ހުއްޖަތެއް ގޮތަށް މި ދައްކަވަނީ ހުޅުވާލުމަށް

އެ ބޭުފޅުންނަށް ވެސް ެއކަހަލަ ހަރުކަށި ޝަރުރުތަކެއް ނޯންނަ ބޭފުެޅއް ކަމަށް ިވޔަސް،  އްޔަްނކުރާނައިބަކަށް ޢަ

ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އެނގޭ. އަދި  ބައްަލވައިލީމާ ވަނަ ާމއްދާ 109ޫނނުއަސާސީެގ އެހެންނަމަވެސް ޤާ ކަމަށް.

ނޫނުއަސާސީން ބޭްއިވ ިމ ޤާ ވަނަ އަހަރު 2008ނޫން.  ުކޑަކޮށް ވިސްނާލިޔަްސ ެއބަ އެނޭގ މާ ދިގު ާމޒީެއއްކުޑަ

ކަންތައްތަެކްއ ށް ވެރިކަމަށް އައުމަށް ޓަކައި އެ މަނިކުފާނަށް ވެސް ކުރީެގ ރައީސް ނަޝީދަބުގައި ންތިޚާފުރަތަމަ އި

މުެގ އިން ަވއްަކންކުރައްަވިއގެން އަުރވާލުފާނު ވެލާނާގެ ން. އެ މަނިކުވީ މި މާއްދާަގއި މިެހން އޮތުމުގެ ސަބަބުކުރިމަތި

ޕްރީމް ކޯޓުން ޖެހިވަޑަިއގަތް ެއ މަނިކުފާނަށް ވެިރކަމަށް އާދެވޭނެތޯ ނާެދވޭނެތޯ މާ ސުއި ހުރީހުކުމެއް ތަންފީޛުކުަރއްވާފަ 

ނޑުެމން ވާހަކަދައްކަމުންގެންާދކަން ލާފައި ައޅުގަ މި ކަންކަން ހަނދާންނައްތައި، ގޮތެއް ަކނަޑއަޅަން. އެހެްނވީމާ

ާމއްދާއަަކްށ  4އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކުރަން. އާދެ، މިހާރު މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް އިޞްލާޙުތަކަށް ބަަލއިލާއިރު ގާނޫގެ 

ނޑަށް ދޭހަވަނީ ހަމަ އެހެން މެންބަރަކު ވެސް ވިދާުޅވި ފަދައިހުށަހަޅުއްވާަފއި މި އޮތް އިޞްލާޙު ްނ އޮތުމުން އަުޅގަ

ނޑު އެބަ  އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްވަރަށް ގިނަ އިޞްލާޙުތަެކްއ މި ގާނޫނަށް  ގެންނަންޖެހިފައި މި ވަނީ. އަުޅގަ

ނިަލންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ،ފާހަގަކޮށްލަން މިހާރު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި އެބައޮްތ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން

ކޮްށ ާޚއްޞަ، މަލުކުރަން ފެށި ހިސާބުން ފެށިގެންނަޑކަށް މި ާގނޫނަށް ޢަ. ގާތްގަ މެންބަރު ވަރަށް ގިނަ އިޞްާލޙުތަކެއް

ކޮށް މި ގާނޫނުގެ ކަންަތއްތައް އިްސވެ ބަލަހައްަޓވާ ވާތަކާ އަދި ަވކިން ޚާއްޞަހުރިހާ ކައުންސިތަކުން އުފުލި ޝަކު

ބިޔަ  ،ހިމެނިގެން ވަރަށް ބޮޑު މަންޓް އޮތޯރިޓީްނ ފާހަގަކުރައްވާަފއި ހުރި ވަރަށް ގިނަ އިޞްލާޙުތަކެއްރލޯކަލް ގަވަ

ނަޑއެޅުމުގެ ކުރިން ކުދިކުއެަބއޮތް ހުށަހަޅުއްވާފަ އިޞްލާޙުތަކެއް ދި . މި ކަންތައްތަާކ ބަހުސްކޮށް ގޮތެއް ކަ

ޮގތަށް ކުދިކުދި އިޞްލާޙު އެކި މެންބަރުން ގެނެސް ހުށަހަޅައިގެން ގޮތްތަެކއް ނިންމުމަކީ އިޞްލާޙުތަކެްއގެ ގޮތުަގއި މި

ނުޑ ަދންނަވާލަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑަ ކޮށް ީމގަިއ ވެްސ ހުށަހަޅުްއވާފައި ޞައްޚާށް އެހާ ފެންނަ ކަެމއް ނޫންކަމުަގއި އަުޅގަ

ވަނަ  61. ހުށަހަޅުއްވާފަ ޮއތް ވަަނ މާއްދާެގ އިޞްލާޙު ގެންނަން އެބަ 61ހުރި ބައެއް ކަންތައްތަކަްށ ަބލައިލާއިރު 

މަންޓް އޮތޯރިޓީންނޭ. ިމ ރއެންމެހައި ގަާވއިދުތައް ހަދާނީ ލޯކަލް ަގވަމި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ  -މާއްދާގެ )އ(
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މަލުކުރެވެމުންދާ މިހާރު ޢަ، އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވި ސަަބބެއް ކަމަށް އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ވިދާޅުވެަފއި އޮންނަނީ

ވެސް މާއްދާެއއްަގިއ ގާނޫނުަގއި ަގވާއިދުަތއް ހެދުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ސާފުކޮށް ގާނޫނުެގ އެއް 

ނޑަށް ހީވަީނ އެކޮށްފައިބަޔާން ނުަލއްާވ ނގަޅަށް ބައްަލވައިމަނިކުފާނަށް ގާނޫނު ރަ ނެތުމުން ކަމަށް. މިއީ އަުޅގަ

އެއީ ސީދާ ަގވާއިދު ހެދުމާ ގުޅޭ ބާބެއް.  ؛ވަނަ ބާބު 14މަލުކުރަމުންދާ ގާނޫނުގެ ޅުެވވުނު ެއއްެޗއްހެން. މިހާރު ޢަވިދާ

 3ކައުންސިލުަތކުެގ ތެރޭގައި މި އޮންނަނީ  ،ވަނަ މާއްާދގައި ބުނެފަިއ މި އޮންނަނީ 151މުގެ ބާބުގެ އެ ަގާވއިދު ހެދު

. އަޮތޅު ކައުންސިލިތަާކއި ރަށު ކަުއންސިލުތަކާއި ސިޓީ ަކއުންިސލުތައް. ކޮންމެ ކައުންސިލަާކ ގެ ކައުންސިލުވައްތަެރއް

ހުރި އެއް ވައްތަރެްއެގ  ން ކަމަށް. އަދި ވަކި ގަާވއިދުތަެކއް އެބައެ ކައުންސިލަކު ޅޭ ހުރިހާ ގަވާއިެދއް ވެސް ހަދާނީގު

ވެްސ އެަބއޮތް  އެއްަވކި ފޯމިއުލާ ދުމަތްތައް ހުރިހާ ރައްޔިތުްނނަށް ދިނުމަށް ޓަކައި އެ ަގވާއިދުަތއް ހެދުމާ ބެހޭޚި

މިކަހަލަ ކުދިކުދި އިޞްލާޙުތައް . އެހެްނވީމާ، މިހެން އޮތް ކަމެއްަގއި ެއކި ގޮްތޮގތަށް ހަމަ އިރުއިރުކޮޅުން ދެއްވާފަ

 އެރުމަށް ދިމާވާ ވަރަށް ބޮޑު ސަބަެބއް ފުށު މާއްދާ ައނެއް މާއްދާއާ ެއއްމި ފާސްކުރުމަީކ ގާނޫނަށް،  ގެނެސްގެން

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ހަމަ އިށީދެަވޑަިއގެން މިހާރު މި ހުށަހެޅުމަށް  ކަމުގައި ެދކެން. އަުޅގަ

ސަުރކާރުތަކުން ަކއުންސިލްތަކަްށ ސްނައި ކަންަތއް ކޮށްިފއްޔާ. ވަމުންދާ ބޮޑު ިއޞްލާޙުތަކާ މެދު ފުންކޮށް ވި ތައްޔާރު 

ސިލަރުންނަށް ވެސް ސަރުކާރުތަކާ ތަުކަގއި ހަރަާކތްތެރިވާ ހުރިހާ ކައުންބޮޑުވާނޭ. އަދި ކައުންސިލު ލިބޭ މަންފާތައް މާ

ނުޑ  މި، ބޮޑަށް ފަހިވެގެންދާނޭ. އެހެންވީމާ މާ ކުރުުމެގ ފުރުޞަތު ވެސްގުިޅގެން މަސައްކަތް ވާހަކަ އަުޅގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.  . ވަރަށްފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފަން ދަންނަވާލުމަށް މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީމުލަކު ދާއިރާގެ ިއއް 

 

 ރު ވާހަކަދެއްކެުވން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީލަކު މު

ޖިލީހުގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނާ ނިޔާ މި އިްއޒަތްތެރި މައެދުމާއި ަތހު ކުރިމަތިވާ ރަަމޟާންމަހުގެ ހެޔޮ `. މި

ނޑު ނިސްބަތްވާ؛ ވާ މުލަކު ދާއިރާެގ ބަތްދާއިާރއަކަށް ނިސް އެ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހަިއ ރައްޔިތުންނާއި އަުޅގަ

 މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން މި  ކޮޅުފުށި އަދި މުލަުކގެ ރަްއޔިތުންނަށް އަުރވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު މި، ނާލާފުށި

ނޑު ދެކޭގޮުތަގިއ ވަރަށް މުހިއްދާ އިޞްލާޙަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަޅު   މު އިޞްލާޙެއް. ނަމަވެސް އިރުއިރުޮކޅާ މި ގަ

ނޑަށް ފެންނަ ކަމަކަްށ ިރއަށްދަ އިޞްލާޙުތަްއ މިހާ އަވަްސައވަހަށް ގެނެްސގެން ކުގާނޫނަށް މިފަ ދިޔުން އެއީ ައޅުގަ

ައދި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ  ްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު އެ ވިާދޅުވި ފަަދއިން،ކޮށް އިާޚއްޞަ، ނުވާތީ

ފުރިހަމައަށް ކޮމިޓީ  ކުރަން. މިައށްވުރެ މާނޑު ހަމަ ތާއީދުކަފުޅަށް އަުޅގަ ދެއްކެވި ވާހަ ޙިލްމީ އެهللا މެންބަރު ސަޢުދު
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ކުރަން. ައދި ފުރިހަމަ އިޞްލާޙުތަކެއް ވޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރެމި އިޞްލާޙާ މެދު މަޝްވަރާ މަރުޙަލާގައި

ނޑު ހިތާމަޔާ ކޮމިޓީ މަރުޙަ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި  މި ،ެއކު ފާހަގަކުރަން ލާގައި ގެންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ބައެ ކުރަްނ އެަބ ވާަހކަތައް ެދކެވޭ. ބޭނުން ަކއުންސިލަރުންނަށް ވަރަށް އިހާނެތިކޮށްއް މެންބަރުން އަުޅގަ

ނޑު ނިހާޔަތަށްހެޔޮނުވާވަ ކަންކަން ކުށްވެިރކުރަން.  އެ ުރގެ ބަސްަތއް ަކުއންސިލަރުންނާ ދިމާއަށް ބޭނުންކުރެވޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހޮވިަފއި މިތިބީ ރައްޔިތުން ދިން ވޯޓަކުން. ަކުއންސިލަރުން ވެސް ހޮވިގެން  ކޮށް މިޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

އްޭޖގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއ ދޭ ވޯޓަކުން. އަދި ރާ  ރަށެްއގެ ަރއްޔިތުން  އަންނަނީ ރައްޔިތުންދޭ ވޯޓަުކން. އެ

 ވަިކ ަކުއންސިލަރުންނަށް އިހާނެތިކޮށް ، ޔިތުންދޭ ޯވޓަކުން. އެހެްނވީމާއްއަންނަނީ ރަ  ކަމަށް ވެްސ މިޤައުމެްއގެ ރަީއސް

ނޑު ދެކެން.  ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތަށްއި ކުރުމަކީ މިބަސްތައް ބޭނުން ވެސް ހުރި ގެއްލުމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ން ދައްކަމުންދާއިރު އަޅުަގނޑުމެްނ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެފަދަ ވާހަކަތައް މަޖިލީހުގައި ބަެއއް 

ކަންަކން ހުއްޓުވަންޖެހޭނެ ކަމަށް.  ވެްސ އެ ބުނޭ އިްއަޒތްތެރި ރައީ ދާ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު އެބަ ކުރަމުން މިޢަމަލު

ނޑު ންކަމަށް ފުރުޞަތުދީގެން ރައީސްކަ އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަން އެ ފައިވާ މި ހުށަހެޅި މެންނަށްއިންަނވާތީ. އަުޅގަ

ނޑު ވެްސ ތާއީދުލާނަށް އިޞްލާޙަށް ބަލައި ގާނޫ އަހަރަށް  5 ،ކުރަން އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑަެއޅުމަށް ބޭފުުޅންގެ ަކއުންސިލު ކައުންސިލަރުންނަށް ފުރުޞަުތ އެބަ ލިބެންޖެހޭ އެ  ަގއި. ަދއުަލތުގެ ބަޖެޓެްއ ކަ

ން ބަރާބަރަށް އަންގާފަިއވާ މުއްދަތުގެ ތެޭރަގއި ކައުންސިލަރު ބަޖެޓް ފޮނުވުމަށް ޓަކައި ދައުލަތުން ކައުންސިުލންނަށް އެ

ދަނީ ސަރުކާރުން ދޭންޖެހޭ  އެިޅގެން މި . ނަމަވެސް ތަަރއްޤީެގ ޕްރޮްގރާމުތަކަށް ހުރަސްތަްއ ފޮނުވާސަރުކާރަށް ބަޖެޓު

ނޑު މިއުންސިލަރުންަނށް ފޯރުކޮށްދީފައިކަ ބަޖެޓް އެ ޕްޮރގްރާމުތަކަްށ ދަންނަވަނީ ތަރައްޤީގެ  ނުވާތީ. ައޅުގަ

ނަޑއެޅިފައި އޮ ، . އަދި ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރޭ އެބައޭންނަ ބަޖެޓް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްނުދޭތީކަ

އާދެ!  ؛ބު ނުބާއްވާށޭ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ގާނޫނުހިސާބުން އިންތިޚާ އެ ،ފާދީަފއިވާ ނަމަކައުންސިލަރަކު އިސްތިޢު

 ދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުގެ ގާނޫނު ައޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުގައި ބިާނވެގެން އަިއއްސަދިވެހިރާއްޖޭގެ އި

އެ ، ދީފި ނަމަވަނީ ރާއްޖެތެރެއާއި މާލެއާ ހުރި ތަފާތު ކުޑަކުރުމަށް. މިފަދަ ގޮތަކަށް ކައުންސިލަރަުކ އިސްތިޢުފާ

ބޮުޑ  ސިީޓއަކަށް ުނވަތަ ެއ ޖަމާޢަތަކަށް ވަރަށް ަތ އެރަށަކަށް ުނވަ ލިބެނީ އެ ނުކުރެވޭ ހިނދު އެ އިންތިޚާބު

 ތައް ގުޅިަފއި ޚާއްަޞކޮށް ތަރަްއޤީގެ ޕްޮރގްރާމު، ތައްތަަރއްޤީެގ ޕްރޮގްރާމު، ގެއްލުމެްއ. ައޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން

ހިނދު ވެސް އެ  ދާޅިގެންޖެޓެއް ސަރުކާރަށް ުހށަހެބަ . ކައުްނސިލަރުން ކިތަންމެ ފުރިހަމައަށް އެވަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ

ނުޑ ވަނީ އަދި ކޮންމެ ސަރު ތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ މިޕްރޮޖެކްޓު ކާރަކަސް ފޯރުކޮށްނުދީފަ. ނުދެވިފަ. އަޅުގަ

ންސިލަރުންނަށް ދީފައިވާ ކޮށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުަގިއ ކައުޚާްއޞަ، ކުރަނީ މި ގާނޫނުގަިއ ކައުންސިލަރުންނަށްއުއްމީދު

އިްނ ަކއުންސިލަރުންނަށް މި ގާނޫނުގެ ތެރެ  ަކއުންސިލަރަަކށް ނުވަތަ އެ  ސަރުކާުރން ވެސް އެބާރުތައް  އެންމެހައި

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުަގއި މިފަދަ ކައުންސިލަރުންތަކެއް ދޫކޮށްދިނުމަށް. ހަމަ އެއާއިއެުކ އަޅުގަ
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ނަޑއެޅި ނަޑއެިޅގެންތުން ނިސްބަެއކައުންސިލަރުްނތަކުގެ އަދަދު އެ ރަށްަތކެްއެގ ރައްޔި ،ކަ ދިޔަ ްތވާ މިްނވަރަކަށް ކަ

ސަރުކާރާ ، ވެފައި ދެކޮޅަށް އޮތް މަޖިލީހެއް ކަމަށް އި ސަރުާކރާމި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވަނީ އޭރުގަ ،ހިނދު

ރުްނ ކައުންސިލަ 5ކޮންމެ ރަށެއްގަިއ ވެސް  ،މެދު ޚިޔާލުތަފާތުވެދެކޮޅަށް އޮތް މަޖިލީހަކަށް ވީހިނދު، އެ އަދަދާ 

އޮތް  އިއޭރުގަ  ،ކުުރމަށް ޓަކައިބޮޑު . ނަމަެވސް ދައުލަތަށް ބުރަމަށް ގާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްދީފަހިމަނަންޖެހޭނެ ކަ

. ސަުރކާރުން ވެްސ އުފުލަންޖެހިފަ ވަނީ މި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރަށް ބުރަ ެޖއްސުމަށް ޓަަކއި ކުރި މަސަްއކަތް މިއަދު މި

ސްތަޤުބަލެއްގައި އަޅުަގނޑުމެން ކަންކުރާއިރު ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ވެސް ވިސްނުްނ މީ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ދުރު މު

ގިނަ ކަންކަން އެބަހުރި. އެކަންކަން  ގެންގުޅެންޖެހޭނެ ކަމެއް. ދަުއލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް

ނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ކުރިއަސްނަސަރުކާރުން ވެސް ވި ކޮށް މިޚާއްޞަ؛ ސަރުކާރުތަކުން ިވސްނަިއގެން  ށް ަވއިގެން އަުޅގަ

 ކުރާނެ ަކމަށް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.ތާަގއި ރަނގަޅު  އޮތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވާނަން ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ . އެއަށްފަހު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވާނީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ އިއް އިްއޒަ ޒަތްތެރި ތްތެރި މެންބަރު ރިޔާްޟ ރަޝީދަށް. ދެން އަުޅގަ

 . ަޒތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަންއަށް. ިމހާރު މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިއް هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ހަކަދެއްކެވުން:މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާ

ނޑު ހަމަ މާދަމާ ރަމަޟާން މަސް ފެށޭތީ އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ  `. އާދެ! އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށާ އަދި ދިވެހި ލޮބުވެތި އެންމެހައި ރައްޔިތުންަނށް ވަރަށް ޚާއްޞަ؛ ވަރަށް ބޮޑަށް ރަމަޟާން މުބާރިކު 

ނުޑގެ ުއއްމީދަ ނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް ހެޔޮ ދަންނަވަން. އަދި އަުޅގަ ކީ ރަމަޟާން މަހު ހަމަ އަޅުގަ

ނުޑމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ދާ هللا ޢަމަލުކުރުމުގެ ތައުފީޤު  ސުބުޙާނަހޫ ވަޠަޢާލާ މިންވަރުކުރެްއވުން. މިއަދު އަޅުގަ

ން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލު، 2010/7ގާނޫނު؛ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑަށް ވެްސ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ފެނޭ ވަރަށް ގިނަ އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިގެންާދ ތަން. އަޅުގަ

ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި މި ގާޫނނު އެންމެ ފުރިހަމައަށް އިޞްލާޙުވެ، ބައްޓަްނވެގެންިދއުން އެއީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް 

މެ ފައިދާކުރާނެ ޮގތް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ، މިހެން ލާ އިޞްލާޙުތަކުގައި ބަެއްއ ވެސް އެން

ފަހަރަށް އެބަ ހުރޭ ހަމަ ވަޒީފާގެ ބިރުވެިރކަން ރަްއޔިތުންގެ އުފެދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ވެސް ބަެއއް އިޞްލާޙުަތްއ 

ނޑު ފާހަގަކުރަން. ެއއީ ހަ މަ ވަރަށް އަސާސީ، ަރއްޔިތުންނަށް ިލބިގެންވާ އަސާސީ ޙައްެޤްއ ހުށަހެޅެމުންދާކަން އަޅުގަ

ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ ަވޒީފާގެ ަކށަވަރުކަން އޮތުން. އެހެްނވީމާ، ވަރަށް މުހިއްމު ވަޒީާފގެ ަކށަވަރުކަން އޮންނަ ގޮަތކަށް، 



33 

 

ތުންނަށް ރައްޔިތުންގެ އަސާީސ މިހާރު މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުން ވެސް އެ މައްސަލަތައް ބަްއލަވާއިުރ، ވީހާވެސް ރަްއޔި

ނޑުމެން،  ޙައްޤުތައް ފުޅާ ދާއިރާެއްއަގއި އޮންނާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އިޞްލާޙުތައް ގެެނވިގެންިދއުން، ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  އަޅުަގނުޑ ހިތުން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ެވސް އުފަާލއި ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަކީ. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ހަމަ ފެންނަމުން އެބަ ދޭ، އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންެގ ޙަޤީޤަތުގައި ވެ ސް ިވސްނާލަން މިހާރު އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޙަޤީޤަތުގައި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރަީނ ވަރަށް ފޮނި އުއްމީދުތަކަކާ އެކު. ެއގޮތުން އޭގެތެޭރަގއި 

ނޑު  އެއް ކަެމއް އެއީ ތަަރއްީޤ އައުން. އެ ރަށަކަްށ، އެ  ދާއިރާއަކަށް ތަރައްޤީ ައއުން. އެގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު  ފާހަގަކޮށްލާނަން އަޅުަގނޑުެމން ދާއިރާގަިއ، މަކުނުދޫ، ނޭކުރަންދޫ، ކުމުންދޫ؛ މި ތިން ރަށުގައި ެވސް އަުޅގަ

ނެތް. އަާސސީ ފާހަގަކޮށްލަން ހަމަ ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމެއް ނެތް. ނަރުދަާމގެ ނިޒާމެއް ނެތް. ިމއިން ެއްއވެސް ކަެމއް 

ޙައްޤުތަކުން ރައްޔިތުންތަެކްއ މަހުރޫމުވެފައި ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެބަ ފެނޭ އެހެން 

ދާއިރާތަކުަގއި އެއަްށވުރެ ޮބޑެތި ކަންތައްަތއް ކުރަމުންދާ ތަން. މިސާލަކަށް މަގުތައް ހެދެމުންދާއިރު، އެހެްނ 

ނޑު  ރަށްރަށުގައި ސާފު ފެން ނުލިބުން އެއީ މައްސަލަެއްއގެ ޮގތުގައި ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްަލން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އުއްމީދުކުރަން ހަމަ މި މަޖިލީހުން ބަޖެޓު ހަދާއިރު ވެްސ ދެން އަންނަ ދައުރުތަުކަގިއ ވެސް ަރއްޔިތުްނގެ އެފަދަ 

އަދި އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަްނ، އަސާސީ ޙައްޤުަތއް ލިއްަބިއދެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުތައް ެއކުލަަވއިލެިވގެންދިއުން. 

ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ރަްއޔިުތންނަށް ރަށްރަށުގައި ތިބެގެްނ ވެސް ހަމަ އިތުރު ކުިރއެރުމާއި ތަރައްޤީ ގެނެވޭެނ 

އުސޫލުތަެކއް ހަމަޖެހިގެންދިއުން. އެގޮތުން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަީކ ވެސް މިއީ ރަށުަގއި ޙަޤީޤަތުގައި ބާރުތައް އަތްމަތީަގއި، 

ގެ އަތްމަތީ ޖަމާވެފައި ނޯވެ، ބާރުތައް ސީދާ ވީާހެވސް ދުރަކަށް ބެހި، ރަށްރަށުގައި ވެސް ސީދާ ރަށުަގއި އެެކއް

ހުރެގެން ކައުންސިލަރުންނަށް ޚިދުމަތްދެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ަބްއޓަންކުރެވިފަިއވާ ގާނޫނަކަށް ާވއިރު ައޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް 

ތް ބަޖެޓަށް ވުރެ ރަނގަޅު ބަޖެޓުތަކެއް ކައުްނސިލުތަކަށް އެބަ ލިބެންޖެހޭ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، މިހާރު އޮ

ރަށުގެ ތަރައްީޤއަށް ކަންކަްނ ކުރުމަށް ޓަކަިއ. ެއއީ ަރއްޔިތުންނާ އެންމެ ގާތުން މަސައްކަތްކުރާ ެއއް ބަޔަީކ 

ނުްނޭވ މިހާރު، މިހާރު އުމުރު ތިން ކައުންސިލަރުން ކަމަްށ ވާތީ. އަދި ައޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭ

ނޑު ހަމަ  އަހަރަށް އޮންނައޮތުން ފަްސ އަހަރަށް ބަދަލުކުރުން އެީއ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮްތކަމުަގއި ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން، މި  ތާއީދުކުރަން އެ. ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން އެ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރަްއަވއިފި. ދެން އަޅުގަ

ށް އިޞްލާޙުތަްއ ގެެނޭވއިރު ވީާހވެސް ފުރިހަމަކޮށް، އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ރަނަގޅަށް، އެންމެ ފުރިހަމައަށް ެއ ގާނޫނަ

އިޞްލާޙު ގެނައުން އެއީ ވަަރށް މުހިއްމު ކަމެއް. މިގޮތަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވަިކވަކި އިްޞލާޙުތަކެއް ލުމުގެ ބަދަލުަގއި 

ކުރައްާވއިރު ގެންނަްނޖެހޭ ފުރިހަމަ ބަދަލުތައް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި މުޅި ގާނޫނު އެއްކޮށް ކޮމިޓީްނ ދިރާސާ

ނޑު ހަމަ ުއއްމީދުކުރާ ކަމެއް ކަުމގައި ދަންަނވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ  ގޮތެްއގަިއ ގެަނއުން ެއއީ ައޅުގަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފު  އަށް.هللاރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުމިހާރު އަޅުގަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ވާ ޢަބްދުލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީގަ

ށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ 

ނޑަކަްށ މުޅިއަކުން ސާފެއް ުނވި.  އެކިކަހަލަ ބިލު ހުށަހަޅުްއވަިއގެން މި ކުރާ ކަމެއް އިްއަޒތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

އެްއކޮޅުން ބިލުތައް ހުށަހަޅުއްަވއިގެން  ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުްނ އެބަ ވިދާޅުވޭ، މުޅި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އޮތީ ފެއިލްވެފައޭ. 

ަބއެކޭ. ަކއުންސިލަރުންތަކެއް އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތޭ. ހުށަހަޅާފައި މި އޮތް  ކައުންސިލަރުންނަކީ ބޭކާރު

އިޞްލާޙަކީ ކައުންސިލަަރުކ އިސްތިޢުފާދެއްވައިިފއްޔާ ދެން އަލުން ކައުންސިލަރަކު އިންތިޚާބުވާކަށްނުޖެހޭނޭ. 

އި ެއަކމަކު ކައުންސިލަށް މީހަކު ކައުންސިލަރުންނަކީ ބޭކާުރ ބައެކޭ ބުނާއިރު، ކޮންެމ ބައިއިލެކްޝަެނއްގަ 

އިންތިޚާބުކުރަންެވއްޖެއްާޔ ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ ވަޒީަރކު، ކޮންމެ މީހަކު އަަތކަށް ެއއަރކޮންޑިޝަަނކާިއ 

ވޮޝިންމެޝިނަކާ ލަިއގެން ރަށްތަކަށް އަރަިއގެން ވޯޓަށް ިކޔާއިރު ަކއުންސިލަރުން ބޭކާރު ބަޔަކަށް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، 

ީއސް، އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ވެސް ނިސްބަްތވެަވޑަިއގަންނަާވ ސަރުކާރުން މިއަދު މި ކުރަމުންދާ ކަމެްއ އިްއޒަތްތެރި ރަ

އަޅުަގނަޑކަށް މުޅިައކުން ާސފެއް ނުވޭ. އެއީ ެއއްކޮޅުން ދައްކާ ވާހަކަައކާއި އަނެްއ ައތުން ޢަމަލުތަކަކާ އެްއވެްސ 

ނުޑމެންނަށް މިހާރު ފެންނަމުން މި ދަނީ މިތާގައި، މި ގޮތަކަށް ދިމައެއް ނުވޭ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ަތކުރާރުކޮށް މި ދަންނަވާހެން ަފހަރަކު ގާނޫނަކަށް އިޞްލާޙު  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ތަޅުުމގަިއ މިހާރު އަުޅގަ

ދު ހުށަހަޅައިގެން ގެނެސްގެން މި ކުރާ ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީ ބޭކާރު އެްއޗަކަށް ަހދާލަނީ. މިއަ

ނޑަކަްށ  މި އުޅޭ އިޞްލާޙަށް ވާަހކަފުޅުދައްަކވަމުކން ސަުރކާރަށް ނިސްބަތްވަަޑއިގަންަނވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންހެން ގާތްގަ

ވިދާޅުެވއްޖެ، ލާމަރުކަޒީ ނިާޒމަކީ ބޭކާރު އެއްެޗކޭ. އަުޅަގނޑުމެންގެ، ދިވެހި ރަްއޔިުތންގެ މައްޗަށް މި ހިނގާ މި 

ވަނަ  8ވަަނ ބާބު ބޭކާރު އެއްޗެކޭ ވިދާުޅަވމުން އެ ގެންދަވަނީ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިއަދު  8ޅި ޤާނޫނުއަސާސީގެ މު

ނޑުމެންނަށް ފެންނާނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ ބާބު އެއީ އެްއޗެކޭ ބުނާ ތަން.  2ބާބު ބޭކާރުކޮށްލާއިރު މާދަމާ އަޅުގަ

ބާބު ވެސް ބޭކާރު އެްއޗަަކށް ހަދައިލާތަން އިއްޒަތްތެިރ ވަނަ  2ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަާކއި ިމނިވަންކަމާ ބެހޭ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާދަމާ ފެންނާނީ. މިހާރުވެސް އެކިއެިކ ގާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައިގެން ެއއީ ކުރަމުން ެއ  

އް ނޫން ދާ ކަމަކީ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މި ސާފުވާ އެްއޗަީކ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނެ

ނޑުމެންނަށް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޭބކާރު އެްއޗަކީ. ގާނޫނުގަ ލާމަރުަކީޒ ނިޒާމެއް ނޫން ފެއިލްވެަފއި މި އޮތީ. އަުޅގަ

މިއަދު މި ސާފުވާ އެއްަޗކީ، އެްއވެސް ތާއީދަކާ ނުލައި ވެރިކަމަށް ބަޔަކު އައިމާ ވާެނ ގޮތް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ 
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ވެގެން މި ދަނީ. އެްއވެްސ ތާއީދަކާ ނުލައި ވެިރކަމަށް އައިްސ، ެއއްެވސް ތާއީދަާކ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ސާފު

ނުލައި ވެިރކަންފެށިމާ މި ޮއތީ ހައިސިްއޔަތު ގެއްލިފަ. ަހއިސިްއޔަތާިއ ތާއީދާ ނުަލއި ވެރިކަންކުރަންޖެހުނީމާ ދެން 

ނެިތ ލޯތްބާިއ ރައްޔިތުްނގެ ާތއީދު ކުރަން. ރައްޔިތުްނގެޖެހޭނީ ޚުދުމުޚްތާރުކަމާ އެކީަގއި އެކަނި ވެރިކަން 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި  ވެރިކަންކުރަންޖެހުނީމާ ދެން ުކރަންޖެހެނީ ބިރުދައްކައިގެން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެކަން ައޅުގަ

ނޑުމެން އެްއގޮތަކަްށެވސް ހީކޮށްގެންފެންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީ މި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ނުވާނެ މި ސަރުކާރުންްސ. އަޅުގަ

ރާ ކަންކަމަކީ އޮތް ކުޑަކުޑަ ޤައުމުަގއި މި ކު ލައްކަ މީހުންގެ މައްޗަށް މި 3ސަރުކާރުން މިތާގައި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ނޑުމެން  ގެ ކަންކަމޭ އިއްޒަްތތެރި ރައީސްދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުަތކުަގިއ މީގެ ރާޅުބާނީގެ އަސަރު ނުކުރާނޭ ވަރު އަޅުގަ

ކަމަކުން  ތާރު މެ ޚުދުމުޚްރައްޔިތުންނަށް އެ ކޮށްާލ ކޮން ދުލްޤައްޔޫމުގެ ސަރުކާރުން ިދވެހިހީކޮށްގެންނުވާނެ. ޔާމީން ޢަބް

މިދިަޔ  ކޮޅުަތއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަސްބުނަމުން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް މި ގެންދަނީ. ވޭތުވެދުނިޔޭގެ ެއކި ކަން

ަބސްތައް ދުިނޔޭގެ އެިކ ކަންޮކޅުތަކުން  ިދވެހިރާއްޖެއަްށ ަރއްދުވެފަިއވާ ،ހަފްތާއަށް އެކަނި ބަަލއިިލޔަސް

ޔަސް ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެމެރިކާއިން؛ ބަލައިލި އެކަނި ށް ބަސްތަކަށް ވޭތުވެިދޔަ ހަފްތާއަ ވެފަިއވާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރައްދު 

ިއ ސެނެޓުގަ  . އެމެރިކާގެއެމެރިކާގެ އެންމެ ސީނިއަރ ދެ ސެނެޓަރުން ގޮވާލައިފި ިދވެހިރާއްޖެއަށް ފިަޔވަުޅއަޅަންޖެހޭނޭ

ެގ ގޮވާަލއިފި ސީެމގު ކެނެާޑއިން ޮގވާަލއިފި، ެކނެޑާއިން ލީ.ްނ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް އެ ޮގވާ އަޅަދިވެހިރާއްޖެއަށް ިފޔަވަޅު 

ންވަރު ބަލަިއގަންނަން ޙައްޤުަތކަށް އަަރިއަގންނަ މި އްޖެ ލަިއގެން ިދވެހި ަސރުކާރުއަށް އަނެްއކާ ިދވެިހރާއެޖެންޑާ

އަެނއްާކވެސް މިދިޔަ  އި ރިާކއިން ޮގވާލައިފި އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަްނގެ ޕާލިެމންޓުގަވެްސ އެމެއަނެއްކާ 

 ދަތުުރވެރިކަމާ ބެހޭ  އިކޮށް ފަތުރުވެިރކަމާއި ގޮވާަލއިފި ިދވެހިރާއްޖެއަށް ފިަޔވަުޅއަޅަން އެބަ ޖެހެއޭ. ޚާއްޞަ ހަފްތާގަ

 ޮގވާލައިފި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޔޫރަިޕައން ޔޫނިއަންގެ ޕާލަމެންޓަށް ޖެހެއޭ އަޅަން އެބަފިަޔަވޅުގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

އދ. ަޙއްޤުތަކާ ބެޭހ ، ވެސް ޮގވާލައިފިއދ އިްނ އަެނއްކާ ، ުދވަހެްއ ކުިރން އދ. އިން އަެނއްާކވެސް  ީމގެ ދެ ،އިްއޔެ

ތެކޭ. އަދި ރީޢަވެްސ ގޮވާަލއިފި ރައީސް ނަޝީދު ދޫކޮށްލާށޭ. ބޭއިންސާފު ޝަން އަނެއްކާ ބުރާންޗު

ެއ  ، ނގަޅަށް ލިބިގެންެވއޭ. އެހެންވީމާ އަށް ކްލެމެންސީ ބާރު، މާފުދިނުމުގެ ބާރު ގާނޫނުން ރަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ދުވަހެއް ކުރިްނ ޮގވާލައިފި.  ފަހަރު އދ. އިން މީގެ ދެ ައނެއް އި ރަީއސް ނަޝީދު ދޫކޮށްލަްއވާށޭބާރުގެ ބޭނުންކުރަްއވަ 

 ނަރެންދުރާ  ،މަހަށް ވާއިރު ޟާންމައޮތީ ރަ އަޅުަގނޑަށް އަދި އެންމެ ފާހަގަކުެރެވނީ ކުރިއަށް މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޓެރި ހުރިހާ މުސްލިމު ލީޑަރުންނަށް މަނިކުފާުނގެ އަަވއް ަސއުތު އޭޝިާއެގ އެ ،އިންޑިާއގެ ޕްަރއިމް ިމނިސްޓަރު މޯޑީ؛

ގްލަދޭޝްެގ ލީޑަރަށް ގުުޅއްަވއިފި. ްއވައިފި. ބަނޑަރަށް ގުޅުްއވާލަލީ ޕާިކސްތާނުގެގުޅުްއަވއިފި އިނގޭތޯ. 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކަށް ނުގުުޅއްާވ  ކު ވިދާޅުިވއިރުރަށް ގުޅުްއަވއި ރަމަޟާން މުބާރި އަފްޣާނިސްތާނުގެ ލީޑަ

ނޑު އަުޅގަ ރި ރައީސް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއީ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަންކަން އިްއޒަތްތެ

އިއްޒަްތތެރި ރައީސަށް އަޅުަގނޑު ަރމަޟާން މުބާރަކް ދަންނަވާލަމުން، އަދި މާފުށީގެ ޔުނިޓު  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުން
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އިއްޒަތްތެިރ ނިޔާ ދަންނަވާލަމުން، މަހުގެ ތަހު ގައި މި ަވގުތު އިންނެވި ރައީސް ނަޝީދަށް އަޅުަގނުޑ ރަމަޟާން 10

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ ރައީސް އޮތީ ރަމަޟާން މަހަށް ނޑު ދަންނަވާލަން ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އަުޅގަ ،އަުޅގަ

ދާ ބަދުދުޢާ ޔިތުންގެ ކިަބއިން ރައްދުވަމުންއޮތީ އެންމެ ދުވަހެކޭ. މަނިކުފާނަށް ދިވެހި ރައް ރޯދަ ފަށަން މި ،އޮތީ މި

މަދުކޮށްލަންޏާ  ،ުކޑަކޮށް ަމޑުކޮށްލަންޏާ ކުޑަކޮށް ކުަޑކޮށްލަންެވގެން އަނިާޔވެރިކަން ުކޑަކޮށްލާށޭ. އެ ބަދުދުޢާތައް

 ކުރަްއވާށޭ.ަރއީސް ނަޝީދު މިނިވަން އީސް ނަޝީދު ެގއަށް ދޫކުަރއްވާށޭ.ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މިހާރު  މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް. އަޅުގަ

 

 ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:މިލަން

ނޑުމެންނާއާދެ، ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުަގނ މާދަމާ ބައްދަލުކުރާ ރަމަޟާން  ޑު ވެްސ މިއަދު އަޅުގަ

ނުޑގެ ދާއިާރގެ  އާއި މުާބރަކުބާދީނިޔާހުގެ ހެޔޮ ތަހުމަ އުޚުތުންނަށް ދަންނަވަން.  ންާނއިއެންމެހައި ލޮބުވެތި އަޚު އަުޅގަ

ގެ  2010/7ވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  އެއަށްފަހު، ައޅުަގނޑު މިއަުދ އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިަމއްަޗށް ހުށަހެޅިފައި މި

ނޑު ވެސް މިތާ އިޞްލާޙާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ގެނެވޭ  ގައި ޮކންމެވެސް ެއއްެޗއް، އަދި ބެހޭ ގޮތުން ައޅުގަ

ނޑުމެ ން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުަގިއ ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދައްކަވާ ވާހަަކއާ އަިދ ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ނޑުެމން  މިއަދު މި ގެެނވޭ  ކޮށްލާނަން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.އަޅުަގނުޑގެ ވެސް ިޚޔާލު މީގައި ފާޅު  އަުޅގަ

ނޑު އިޞްލާޙު ބަެއއް ބޭފުޅުން  ތައްތަެކްއގެ ގޮުތގައިކުރާ ކަންތަކަކީ ެއްއވެސް ބޭނުމެއް ނެތް ޤާނޫނުއަސާސީ ފުނޑުފު

ަނގަިއ ތަކުަގއި އެކަށަައޅަިއ، ބިންވަޅުގައި ތަޞަްއވުރުކޮށްދީ، މީތި މިގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްމިތާ

ނޑަައޅުްއވަން ުއޅުނަސްހި ހަދާ މަޖިލީހަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަީޒ އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ، ގާނޫނު ތުގައި ކަ

ނޑުމެން  85 ާދއިރާއިން 85ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ނޑުމެްނ އުސޫލުން އަދި އަުޅގަ  މަންދޫބުން އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރާ. ގާނޫނަކަށް  ނުވާފައި މިތިބީ ކީއްކުރަންާބއޭރައްޔިތުން އިޚްިތޔާރުކޮށްފައި މި ތަނަށް ފޮ އަުޅގަ

ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކާ  ޮކންމެ ޑްރާފްޓަކާ ވާހަކައެއްަގއި އްަގއި ހަމަ ކޮންމެގެނެވޭ ކޮންމެ ބަދަލެ

ނޑުމެން މި ތަނަށް ގެނެވާހަކަތަުކގައި ީކއްކުރަން ކަމަށް އޮތީ މިއީ ބަދަލެއް ގެނެވޭނެ އެްއޗެއް ނޫން  އްސަ މިތޯ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިވަންޏާ.  ލަތަށް މިކަން ނުކުރެޭވވަރު ކަމެްއ ހާ ޑުމެންނަށް އެކަމަކަށް ޒަމާނާއިކަމަކީ ައޅުަގނ އަުޅގަ

މަންދޫބުންގެ ގޮުތގަިއ ރަްއިޔތުން ބޮޑު ޯވޓެްއ ލަިއގެން  85ާދއިރާަގއި  85ީކއްކުރަންޯތ ރައްޔިތުންެގ  ވަންޏާ ކަމަށް

ނޑު މީެގ ޖަވާބު ވެސް  ؟މިތިބީ ނުޑ ސުވާލުކުރަން ބޭނުން. އަިދ އެ ބޭފުޅުްނގެ އަރިހުން ައޅުގަ ފޮނުވާފައި އަުޅގަ

 ނީޭއ ޔޫރަޕިއަން ޔޫިނއަނުންނާއިކަހަލަ މި ބޭފުޅުންނަށް ހީޭވފުޅުވެލަްއވަިއގެން އުޅެ ނުން. އަޅުަގނޑަށް ީހވާބޭ
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ނޑުމެން  އދ.އިންނާ އަދި ިދވެހިރާއްެޖ ފިޔަވައި ދުނިޭޔގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކަކުން ެއއްެޗއް ބުނެފިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަން ކަމަށް. މިއީ ފަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލަކީ އެއީ  ވާނެ ކުރަން ހަރެއްގައި ެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ ވެސް އިންިޑވިޖު  އަލް،ގޮތެއް ވެސް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެން ކަން ކުރާނެ ގޮތެއް ވެސް ނޫން. އަުޅގަ

އް އޮންނަ ބައެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަީކ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ނެޝަނަލްޓީއެ .އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުސްތަޤިއްލު ޤައުމެއް

ނޑުމެ ކުރާނެ އުސޫލީ ހަމަތަްއ ްނެގ މި ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ޢަމަލުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ުއސޫލުތަކާިއ ހަމަތަކާއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ،ގައިނޑުމެން ވެސް ގާނޫނެއް ވެްސ މިތާޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ މި ަޤއުމުަގއި ާގނޫނެއް ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ އެންެމ އޮތް ޑްރާފްޓުކޮށްފަ. އެބަ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލީ ހަމަތަކެއް ޭއަގއި ބަޔާންކުެރވިފަ. ައޅުގަ

މި ސަރުާކރުން މިއަދު މި ކުރާ ކަމަކީ އަނިޔާއޭ ިކޔަިއގެން  ،ފުރިހަމަގޮތުގައި ކަން ނުުކރެވޭ ވާހަކަ

ނޑަްށ ވެސް އެ ބޭފުޅުން އެ ދަންނަވާ ކަހަލަ ވަރަށް ބޮޑު  ވާހަކަދަްއކަާވއިުރގައި ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

 ހިނަގއްޖެ ށ.ސްކޫލެއް ވެސް އިްއެޔގައި އެޯވޑުކުެރވިގެން ން ރުފިޔާގެ އް ލިިބއްޖެ. ފަންސާހަކަށް މިލިއައަނިޔާއެ 

ނޑު ހިތަށްައރަނީ ހަމަ ކަމެއްމިކަންކަން ހަޖަމްނުކުރެިވެގން ގައި. އެ ބޭފުޅުންނަށް ންދޫމިލަ ވާއިުރަގއި  އުޅޭއިުރ އަުޅގަ

އޭ ައޅުަގނޑުމެން އދ.ޭއ ކިޔާފައި ވާހަކަދަްއކަާވއިުރަގއި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ީކއްެވގެންތޯ، ން ޔޫނިއަނޭޔޫރަޕިއަ

ނޑުމެން ޒަމާނީ ބަދަލުަތކަށް އަންނައިުރަގއި މިއިންސާނީ ހައިސި  ހެުދންތައް ބަދަލުކުރާ ބީދައިްނ؛  އްޔަތުން ައޅުގަ

އެްއގޮތަްށ. އެ އަންނަ މޮޑަންތަކަްށ  ޖެހޭ ޒަމާނާ އީސް އެބަހެދުންތައް ބަދަލުުކރަން އިްއޒަތްތެރި ރަ  އަނހާ!

ނޑުމެންގެ އެހެނިހެން ކަމެްއ ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް  ؛އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބަދަލުުކރަންޖެހޭ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ލޮިއ މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ތަންތާދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަްނކޮޅުތަުކގަ ބުވެތި ރައްޔިތުންނަްށ ގައި މި ތިއްަބވާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮ  !މި ބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވަނީ. ބަލަ ށްގެްނވާެނ ކަމެއް ނޫން ކަމަށްމިއިން ކަމެއް ކޮށްދިނުމަކީ ައޅުގަ

ނޑުމެން  ؛ކައުންސިލުން ވާ ހުރިހާ ކަންތައްތަކަށް،  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފިއ މި 239ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން އަޅުގަ

ނޑުމެން އިޞްލާޙުުކރަން މިމި މާއްދާގެ  އުޅޭ ސަބަބަކީ، އެ  )ހ(، )ށ(، )ރ(، )ބ(، )ޅ( މި ކަންތައްތައް އަުޅގަ

 ބޫލެއް ރޫލިން ޕާޓީން އަޅުަގނޑުމެން ގަ، ބޭފުޅުން އަދި މިއަށް ކިަތއްމެ ތާއީދުކުރެްއވިަޔސް އަުޅަގނުޑމެން ޕީ.ޕީ.އެމުން

ނޑުމެން މި ކަންކަން ބަދަލުކުރެވެން އޮތީ ދުވަހަކީ ޮއންނަން ވާނެ އެއްެޗއް ކަމައަހަރު 3ނުކުރަން  ށް. އެކަމަކު އަުޅގަ

ގާނޫނީ ިއމުގެ ތެރެއިން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެ ލިބެންވާ ޕަސަންޓެއް  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގާނޫނީ ަހމަތަކުގެ ތެރެއިން 

ނޑުމެން ންނަށް އެ ބޭފުޅުްނގެ ެވސް ވޯޓާލިބިގެން. އަުޅަގނޑުމެ ބޭނުން  އެްއކޮށް ލިބެން އޮީތ. އަުޅގަ

ން. އަހަރުގެ ދައުެރއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިއްބައިދޭ 7އަހަރު ނޫނީ  5ކައުންސިލަރުންނަށް މިއަދު ވެސް 

 ކިހިނެއްތޯ މިކަން ކުރަނީ؟ ގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން ހަމައެކަނި މި މަަސއްކަތްކޮްށގެން  އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި އޮތް 

ކޮށްލަިއގެން ެއ މިކަން ޑްރާފްޓުގޮތުަގއި ބަަޔކަށް  ބޫލުކުރާނޑު ވެސް ގަ ރާ މަސައްކަތަކީ އަުޅގައަޅުަގނޑުމެން މި ކު

ކަމަށް  ނޫނީ ބިތެއްަގއި ކުރަހާލަިއގެން މި ،ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލާއި އެ ބޭފުުޅންގެ ތަޞަްއވުރު ތަނެއްަގއި އަޅުވާަލިއގެން
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؛ ލިބިގެްނ. އަޅުަގނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެމް ވަރުއަހަރު 5އްސާލެވޭނީ ުކަޑވެގެން ޢަމަލީ ސިފައެއް ނޫނީ ޙަޤީޤަތުގައި ކުލަޖަ 

މީގެ ަޙއްުލ  ދަތިތައް ފިުލވުމަށް ޓަަކއި، ޅުަގނޑުމެން މި ަކން ކަމަށް ހުރިޕާޓީން މި ކުރާ މަަސއްކަތަީކ އަ  ރޫލިން

ނުޑ ދަންނަވާނީ އެ މަސައްކަތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ހޯދަން ކުރާ   އދ.ޭއ، ބޭފުޅުން ހަމަ ކަމެއް ވާއިރަށް އަުޅގަ

ނޑު ހިތާމަކުރަން.  ޭއ، ރައީސް ޔާމީނަކަށް ުގޅުއްަވެއއްޕިއަން ޔޫނިއަނޭ، އިްނިޑއާޔޫރަ ނުލައްަވއޭ ވިދާުޅީވމާ އަޅުގަ

އެްއވެްސ  އް ުނގުޅުްއވާނެ ެއއްވެސް ަބޔަކަށް.ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަދު މިހިރަ އޯގާތެރި ަރއީސް ޔާމީނަށް ނުގުޅުްއަވއެ

ނުޑ  ހަކަެއއް ހަދައިގެްނ ދެއްކިދާނެ. މީޑިއާޤައުމެްއގެ ރައީސަކަށް ނުުގުޅއްވާނެ. ވާ ކޮށްލެިވދާނެ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކުރާހާ ވެްސ މަސަްއކަތަކީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ފަހުގެ  ދަންނަވާނީ ެއއީކީ ޙަޤީޤަެތްއ ނޫނޭ. އަުޅގަ

 ހުޒީބާއި ޒަމާނީ މޮޑަން ރައްޔިތުން ދެކެން ބޭނުން މި ވާ، މި ބުނާ ތަރައްީޤއާިއ ތަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ،މޮޑަނަށް

ބަްއޓަންކޮށްގެްނ އިސްލާމީ ުއސޫުލތަކާއި ިއސްލާން ދީނުގެ އަްސލަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށް، މިކަްނކަން ކޮށް، ، އުސޫލުތައް 

އުޅެނީ ސިންގަޕޫރެކޭ ެއއްގޮތަށް މި ޤައުމު ހަމަ ކުރިައށް ގެންގޮސް ކުިރއޭިޓވްކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން ވެސް މި ޤަުއމު މި

އުޅެނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދައްކަން. ހަމަ އެ އުސޫލުން ބުރިޖު ވެސް އިރާދަފުޅުކުރެްއިވއްޔާ ެއ  މެން މިއަޅުަގނޑު

ނޑުމެން ާޢްއމު މުސްކުޅި ބަހުރުވަިއގަިއ  ؛ބޭފުޅުން ވެސް ކާުރގައި ދާަތން އަޅުަގނޑުމެން ދެކޭނަން. ފަހަތުން އަޅުގަ

ނގަޅަށް މި ދެންނެވީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ކަންކަން މިގޮތަްށ ލާނަން. ހަމަ ރަވެސް ގޮވައި ބުނާހެން ފަހަތުން ހޯ 

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލަކީ އަޅުަގނޑު ވެސް ފުިރހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ބިލެކޭ.  ވެސް ދާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ީމގެ ބާުރ  ގޮތުގައި އަޅުަގނޑުމެން މި ކުާރ މަސައްކަތަީކ މި ަކއުންސިލަރުންނަށް ވެސް މީގެ އެންމެ ފުރިހަމަ

ގެންދިއުަމށް ޓަކައި ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކަންތައް ކުރަން. ކަންތައްތަްއ މިގޮތަށް ކުރިއަށް ލިއްބައިދީ، މި

ތިބި އަދި މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފުދި ބޮޑެތިވެފައިިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ތަޞައްރަފުބައެއްފަހަރަށް އަޅުަގނޑު އަަޖއިބުވޭ 

ނުޑ ގަބޫުލކުރާ ަސބަބަކީ ތަސައްރަފުފުދުނު މަޖިލިސް ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  18ކަމަށް އަުޅގަ

 18ގާނޫނުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ގޮތުން ދިވެހި ަރއްޔިަތކު ަޝރުތު ފުރިހަމަވެ ހުރިހާ ކަމެްއ ވާކަމަށް މި ބަލަނީ 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް... 18އަހަރުވީމާ. މިއީ 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

މިނެޓުގެ ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އަރުވަން. ދެން، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ  30މިހާހިސާބުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 ޖަހާއިރު. 11މަސައްކަތް ކުިރއަށްދާނީ 

 

 ]އަށް  11:01އިްނ  10:32ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (އްމަދުޢަލީ މުޙަ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނ ހުްސވަގުުތޮކޅަށްފަހު. السالم عليكم ނޑު ޑުމެން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަަކިއގެން ކުރިއަށްއަޅުގަ ދާއިުރަގއި އަުޅގަ

 ގެން އަތުަގއި އޮތް ފުރުޞަތަށް ެއދިވަަޑއިގަންފަިއވާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ެއރުވިއްޖެ. މިހާރު ވަަޑއި 

 ވަގުތު ފުުރޞަތަކަށް އެދިވަަޑިއގަންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނެތުމާ  ތިއްބެވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި މި

ައޅުަގނޑަށް ޖެހޭނީ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް؛ މިހާުރ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެންދޫ ދާއިާރގެ  އެކު

 ނަށް.ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިއިއް 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ  މި ކެވެމުންވާހަކަދެ، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރު ހުށަހެޅި

ުރގައި ަހމަ ކުއްލިައކަށް ފާހަގަެވގެން ލިއިހުށަހެޅުމުގެ ބިލު އަޅުަގނޑު ބަަލއިއުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަްށ އިޞްލާޙު 

ބުާނ ފަދަ ވޯަޓކުން ވަނަ ނަްނބަރުގައި  4މި ާމއްދާގެ )ނ(ގެ  ،އޮތް  ވަަނ މާއްދާެގ )ބ( ަގއި އެބަ 65ދަނީ  މި

ކައުންސިލަރެްއގެ ުނވަތަ ަކުއންސިލަރުންތަކެއް ނުވަތަ މުިޅ ކައުންސިުލގެ މަްއޗަށް ރަްއިޔތުންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް 

މުން ވަކިވީއޭ. މި ނޫން މެންބަރުން އެ މަޤާއެ ކައުންސިލެއް ނުވަތަ އެ ކައުންސިލަުރންގެ ހުރިހާ  ،ނަމަ އްޖެފެނި

ާވއިުރގަިއ އިމިެހން ބަޔާންކޮށްފަ ،. މިހެން ބުނާއިރުގައިލަތެއްގައި ކައުންިސލަރެއްގެ މަޤާމެއް ުނގެއްލޭނޭކޮންމެ ހާ

ނޑަައޅާފަރުން ަވކިވާޮއވޭ ކައުންސިލަ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުަގއި އެބަ . އެހެންކަމުން، މި މާއްދާގައި ނެ ވަކި ގޮތްަތކެއް ކަ

ނުޖެހޭ. އެހެްނވީމާ،  ޙަޤީޤަތުަގއި ހަމައެއް ލަތެއްަގިއ ކައުންސިލަެރއްެގ މަޤާމު ނުގެއްލޭނޭ އޮތީމާމި ނޫން ކޮންމެ ހާ

ނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. އޭގެ އެކަން އަޅު  ނޑުމެންނަށް ފެނިގަ ދަނީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް  ގެްނ މިއިތުރުން އަުޅގަ

ނޑައެޅުން ނުަވތަ ލާމަރުކަޒީ ގޮތުން ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި މެނޭޖަރުންތަކެއް ފައިދާވާ ވާހަކަ. ލާމަރުކަީޒ  ،މެނޭޖަރުން ކަ

ނަޑއަޅާ މެނޭޖަރުންތަކެްއ  ނިޒާމުގެ ތެޭރގައި ުނވަތަ ާލމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ޤައުމު ިހންގުމުަގއި މައި ސަރުކާރުން ކަ

ސް މީހަކު ަކއުންސިުލ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ނުހޮވޭ އެްއވެ، އުްނސިލަރުން ހޮވާ ގޮތަށް ނުހޮވައި މަކީ އެއީ، އަދި ކަލު

ނަޑއެޅިެގން ޚިލާފު  ހިންގުމާ ހަވާލުކުރުމަކީ އެއީ އުސޫލާ ެވްސ  ކަމެއް. އަދި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާއިލާމަރުކާޒީ ގާނޫނާ ކަ

އަިއ ގައި  2008އާދެ!  ގެ ކުރީަގއި އޮތް ވެރިކަމެްއަގއި؛ންނަށް ފެނުނު މީމުޅިން ޚިލާފު ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެ

ކެއް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލަރަްށ ވެރިކަމެްއަގއި ވެސް ކޯޑިނޭޓަރުންތަެކއް ައދި ކައުންސިލަރުންތަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ

 ރަށް ބޮޑަށް ައޑުއުފުލަިއ ފާޑުކީ އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކުން ެއކަާމ މެދު އިހުތިޖާޖުކޮށް ވަ އްޔަންކުރުމާ ގުިޅގެން އޭުރގެ ޢަ

ނޑުމެންނަ ނޑު ދަންނަވާީނ  ށް މި ފެންނަނީ ޕީ.ޕީ.އެމްމަންޒަރު. މިއަދު އަުޅގަ ސަރުކާރުކާރުން ހަމަ އެަކން، އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ އުޫސލެއް ނޫން،ހަމައެކަން ގާތްަގނޑަކަށް ތަުކރާރުކުރަ އަޅުަގނޑުމެން  ން އުޅޭ މަންޒަރޭ. ެއ އަޅުގަ
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 ލާމަރުކަޒީ ިނޒާމެއްަގއި އަދި ހޮވިފައި ތިބޭ ަކއުންިސލަރުން ތިބި ތަނެއްގައި އެ  ުއސޫލެއް ނޫން ެއއީ ގަބޫލުކުރާ

ަތްއ ހިންގާނެ އިތުރު ފަރާތެއް ކިޔާެނ ނުވަތަ އިދާރީ ކަންތައްކައުންސިލަރުންގެ ަމއްޗަށް ބަސްބުނާނެ އަދި ގޮތް

 ކަީޒ ނިޒާމާ ވަރަށް ބީރައްޓެހި ގޮތެކޭ. އެހެންކަމުން، ކޮމިޓީގެ ލާމަރު އީއަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ އެ ޢައްޔަންކުރުމަކީ ެއއީ

ކަންކަމަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް  ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެިވގެން މި މެދު ވާހަކަ ދެކެޭވއިރުަގއި މިމަރުޙަލާގައި މި އިޞްލާޙުތަކާ 

ވަުމން އިށީނދެލަން. ވައްސަލާމް ނަކަުމގެ ުއއްމީދު އަޅުަގނޑު ކުރާ ވާހަކަ ދަންކަމުގައި ުނވަތަ ގެނުވާނެ ގެނެސްދޭނެ

 ލައިކުމް.ޢަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނމިހާ  ށް.ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަާދއި ތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުށީޞަޑު ފުރު ހިސާބުން އަޅުގަ

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުގައި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއް ޒަތްތެިރ ރައީސް. މިހާރު ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

 ...ސް ިއޞްލާޙަކަށް. އެހެންނަމަވެސްބަހުސްކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ ލަމަރުކާޒީ ގާނޫުނގެ ކޮންމެވެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަށް.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި ވޭރު ދާއިރާގެ މެދުހެން ،ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ހުަށހެޅުމަށް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ނޑުމެން މަޖިލީހުގައި ކަްނތައް ކުރަންވާނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަޖިލީހުގެ  ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅުގަ

މީގެ ކުރިން  ިއ އޮތް ގޮުތގެ އިތުރަށް ދަންޏާހިނގަންޖެހޭނީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއ އޮތް ގޮަތށް. ަގވާއިުދގަ ކަންތައްތައް 

ނޑީަގއި ނެތި އިކަންތައްތައް ކޮށްފަ ނޑު މި ގޮ  އޮތް ުއސޫލުން އެގޮތަށް ކުރަންވާނީ. މިހާރު މީގެ ކުރިން އަޅުގަ

ބުނު. ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ފުރުޞަތަށް ތެއް ނުލިުފރުޞަ އެ ދުވަސް ދުްއވާލިން،ފުރުޞަތަށް އެދިގެން އެއް ަމސް

ންމެވެސް އުސޫލެްއ ނެތީމަ އަޅުަގނަޑށް ފުރުޞަތެއް ނުދޭ. އެހެންވީމާ، ކޮއެދެން. އެކަމަކު ވެސް ޮގނީޑގައި އިށީނދެ

ލު ނެތިއްާޔ އި އުސޫަނންވާނެ. އެ ަގވާއިާދއި އެ ހަމަޔާހަމައެއް އޮން އޮންނަންވާނެ، ަގާވއިދެއް ޮއންނަންވާނެ،

 ،އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް ތި ޮގނީޑގަިއ އިނުމުެގ ބޭނުމެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އެކަންތައްަތއް ނުހިފެހެއްޓި ،މަނިކުފާނު



41 

 

ޖެހޭ ކޮންމެވެސް ހަމަެއްއ  ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ންގެ ކަންތައްތަްއ ހިފަހައްޓާނީ؟ދެން ކިހިނެއްތޯ ދިވެހި ަރްއޔިތު

ނޑު ެއއް  ނޑީަގއި ނީންނާތީދުވަސް ދުވާލިން ހަމަ ފުރުޞަތަށް އެދިއެދިސްމަ ހިފަހައްޓަން. އަޅުގަ ނޑު ގޮ ތި  . އަުޅގަ

ނީޑަގއި އިންަނވާ ބޭފުޅަުކ ނުދިން ކޮންމެވެްސ  .އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ރުޞަތެއް. އެހެންވީމާ، ނަހައްދަވާފު ގޮ

 ހަމަޔަކުން ގެންދަވާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ކުރިމަީތގައި ޮއތް ލިސްޓަށް ގެންދަނީ ހަމަ ަގވާއިދުން  މި އަޅުަގނުޑ މިތާ އިނދެގެން  ޒަތްތެރި ިއއް .އަުޅގަ

މިތަނުން ދޭ ފުރުޞަތު ލިބޭނެ  ވަންޏާ ދެން ކަމަށް ނުގެން އިންަނަވއިފިމެންބަރު ދެން މި ހޯލުތެރޭން ނުކުމެވަަޑއި

އޭގެ  ޖެހޭ ބޭފުޅަކު ނެތީމާނުވަަތ ، ފާނުޖެހޭއިރަށް މަނިކުފަހަރަކު ޓާން ބޭފުޅަކީ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު. ކޮންމެ

ތެރޭގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭން އެ ދަނީ ހޯލް ދެމުންގެންދަނީ. މިހާރު އަޅުަގނޑު މި ބަދަލުގައި އެހެން ބޭފުޅަކަށް

މި ނޑު މިހާރު ބޭފުޅުންނަށް އިސްކަންދީގެްނ ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެްނފައިވާ ތަރުތީބުން. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ނޑު ދެންމެ ފުރުޞަތުއެުރވި، ވިލުފުށީރުވަނީ ހަމަ އަޅު ފުރުޞަތުއަ  ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟްދާއި ގަ

 ރަޝީދަށް.

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ެވސް ތި ޢަމަލުކުރެއްވީ މީގެ  މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ކަންތައް ކުރަްއވަނީ އަބަދުވެސް ަގވާއިދާ ެއްއގޮތަށް. މިއަދު

އޮތް ބިލާ މެދުގަިއ  މި އިހުށަހެޅިފަ އުސޫލަށް. އެހެންކަމުން، ޚާއްޞަކޮށް މިއަދު މަލުކުރަްއވަމުންދާކުރިންވެސް ޢަ

 ވާަނމަ... ކަމަށް އެްއޗެއް ދަންނަވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް  ރު ދާއިާރގެޓަކައި މެދުހެންވޭ މަށްނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެްއ ހުށަހެޅު

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މްޡިޢާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ނޑު މި ދަންނަވާ އެްއޗެއް ފަހަރެްއގަިއ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ނުޑ މި ދަންނަވާ ާވހަކައަކީ އަުޅގައިނުގަތީ ކަންހުމްވެވަޑަ ފަ ތެރޭަގިއ ނޑު ފުރުޞަތަށް އެދިގެން މި ހޯލުނޭނޭގ. އަުޅގަ
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ހުރި ވާހަަކއެއް ނޫން. ެއއް މަސްދުަވސް ދުއްވާަލއިފީމޭ އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތަށް އެދިގެން މި  މިތާގައި މިއަދު

ނޑު ާވހަކަތެރޭގައި ހުރެގެން އެ ުފރުޞަތު ނުދީހޯލު ނުޑގެ ާދއިރާ ރެޕްރެޒެންޓުކުރަން ތި ، ދައްކަން. އަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑަށް ފުރުޞަތު ނީޑަގއި އިން ބޭފުޅަކު އަުޅގަ ނޑު މި ދައްކަނީ އޭނުދިނީމާ އެ ވާހަކަ ގޮ . މިއަދުގެ ވާހަކަެއްއ އަުޅގަ

ނަޑށް ފެންނަނީ ތިނޫނޭ މި ދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، ކަންތައްަތއް ފަހުމު ނޑިން ގޮ ވެަވޑައިުނގަންނަވަންޏާ އަުޅގަ

. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އިންާދނެ ގޮތެއް ހައްަދވައިެދއްވަންވެްސ އެހެން ބޭފުޅެއް ބަނުކުމެވަަޑއިގެން އަނެްއކާ

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަށް ތްތެރި މެންބައިއްޒަ އެއް ނޫން. އެހެންކަމުން ވާހަކަދެއްކުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވާަފއިވާ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

އި އަޅުަގނޑަށް ަވގުުތ ން އުިނކޮށްފައިނގޭތޯ. ނިޒާީމ މައްސަލަތައް ީމގެ ދެއްަވއްޗޭއަމީންޢާއްމު ަގޑި ބައްަލވައި 

ނޑު ވާހަކަދަްއކަން ފެ ދެއްވާތި. ާއއްމު ގޮެތްއގައި  ޑީ.ީޕއަށް ިނސްބަތްވާ މީހުންނަށް ތިބެން އެމް. ށީމާއަުޅގަ

ހުރި ަބއެްއ ކަންތައްތަކަްށ މިއަދު ިމ  އިއުދަނޫގވާނެ. އެހެްނވީމާ، ފުަރތަމަ ވެސް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެރިަކމުގައި ހިނގާފަ

ނޑުމެންބިލުގެ ތެރޭން އަިލއަ ެގ ލާމަރުކަޒީެގ ވާހަކަ ިމއަުދ ދައްާކއިރުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ ުޅވައިާލނަން. އާދެ! އަުޅގަ

 ހުރި ގޮތް އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމާހިނގާ. ބާރުތައް ހަނިކުރާ ވާހަކަ، ވެރިކަމުަގއި މި ޤައުމު ކަންަތއްތައް ހިނގާފައި

އޮތް  އިކައުންސިލުތަކަށް ދީފަ  އަިދ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން، ބާރުތައް ކުަޑކުރާ ވާހަކަ ދަްއާކއިރުަގއި ަރއްޔިތުންނަށް

އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެރިކަުމގައި ކަންތައް ކުރި ގޮުތގެ  ،ެއއް ބޭފުޅުން ދައްާކއިރުަގއި ޭއރުގައި ބާރުތައް ހަނިކުރާ ވާހަކަ ބަ 

ނޑުމެން މިއަުދ ދައްކަމާހި ވާހަކަ ލާމަރުކަީޒ ގާނޫނުން އަމިއްލައަްށ ދަޢުވާކުރުމާިއ ، ނގާ. ގާނޫނު ޮއއްވާ އަުޅގަ

މީ އިދާރާ ިކޔާ ިއދާރާއެއް މެދުވެިރކޮށް ހުރިހާ ލިބިގަތުމާ، މި ޙައްުޤ ެވްސ އޮްއވާ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެރިކަުމގަިއ ޤައު

މުޢާމަލާތްތަކެއް ކުރަން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުން އޮތީ ހުރިހާ ކައުންސިލުތަކަށް ައންގާފަ. ެއ ޤައުމީ އިދާރާ 

އޭރު  މެދުވެރިކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ ދަުއލަތުގެ އެްއވެސް ދިމާލަކަށް ެއއްވެސް ސިީޓެއއް ވެސް އޭރު ފޮނުވޭ ގޮތަކަށް ނޫން

ތަްނ  ކައުންސިލަރުން ދެކެ ލޯިބވެގެން މި މީހުން އުޅޭ ،ެވެގންމިއަުދ މާ ލާމަރުކަޒީ ދެކެ ލޯބި ،އެހެންވީމާ  އޮންނަނީކީ.

ރު ކަންތައްަތއް ކަމެއް ނެތްތޯ މިހާރު. ހަމަެއއާެއކުަގއި އޭ ވެސް އާދޭ. ެއކަމަކު ހޭނެ  ހިނި ދެން ވަރަށް ހަމަ ފެނުނީމާ

ދުކުރި ވާހަކަ މިއަދު ދައްކާލަމާހިނގާ. ތިބެން ވަރަށް އަތޮޅު އަތޮޅު އޮފީްސ ބަން ލަްނޏާ ށ.ކުރި ގޮތުގެ ވާހަކަ ދައްކާ

އި ރު ދިެވހިރާއްޖޭގެ ދަރަނި އެތެރެޔާ އިަރއީސް މަުއމޫނު ވެރިކަމުން ފޭބިހަން ވަަރށް އުނދަގޫވާނެ. އުނދަޫގވާނެ. އަުޑއަ
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 26ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަރަނި އޮތީ  އިއިރުގަ އި ފޭބިވެރިކަންކޮށްފަދުވަހު އަހަރު 3އި. މި މީދާތައް ބިލިއަުނގަ 4.9ބޭރު އޮތީ 

 .އެއްކޮށް އި ނުަދއްކާ ހުރި ބިލުތަކާއަދި ތެއްިތރީސް ކިޔަންވާނެ ޭއގަ .ބިލިއަނަށް އަރާފަ. މިވަރު ބަޔަކު ބައްތިރީސް

އި އޮތީ. ލާފަނުން ދަރުވައިބިލިއަ 26އުލަތް އޮތް އަހަރު ހަވާލުކުރީމަ ތިން އަހަރު ދިވެހި ދަ 3ދިވެހިރާއްޖެ މިދިޔަ 

ަހކަ ދަްއކަން މިތާ ވާއެހެންވީމާ، މިއަދު މި މީުހން އަރައި ިދވެހިރާއްޖެ ިއޤްތިޞާދުގެ ވާހަަކާއއި މި ވާހަކަ

 އި ަރއީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަުމގަ އިުރގަިއ ދިވެހިރާއްޖެ ހިނގަމުންދިޔަ އުސޫލު ެއއީ އޭރުގަލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. އޭ

 .ޖެހޭ އެންމެ ރަނގަޅު ނިޒާމުދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮންނަން، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ފިޓު ،ންދިޔަދިވެހިރާއްޖެ ހިނގަމު

އެއީ ކަތީބުންނާއި އަތޮޅުވެިރން ލައިގެން ހިންގަން އޮތް ނިޒާމު. އެ ނޫން ނިޒާމެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނުހިނގާނެ. 

ިވޔަސް މި ނޫން ގޮތަކަށް މިކަން ުނކުރެވޭނެ. މުަގއި ކަ ކުރި މި ގާނޫނު ބައްޓަން އަޅުަގނޑުމެން ކިތަންމެ ރަނގަޅަށް

 ެދޮކޅު ކައުންސިލަރުން ތިެބއްޖެ އި އޮންނަ ސަރުކާރަކާއެއިެރއްގަ  ޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ލީމާމިކަން ނުކުރެވޭނީ ޕާ

 އްތައް ހިނގާަފއި ހުރިކުރަމުން. މީ މާީޒގައި ަކންތަުއނަދަގޫ، ވަންޏާ އަބަުދވެސް ދަީނ ސަރުކާރަށް ދަތިކުރަމުން ކަމަށް

ފައި ދެން ހުރި ހުރިހާ މި ގާނޫނުން ދެ ފޮޅުވަތް ބާއްވާލާއިުރގައި މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ މަްއޗަށް ބަލައި، ގޮތް. އެހެންވީމާ

އުމުަގއި ލާމަރުކަީޒ ނިޒާމު ިއ ބާްއވަިއގެން މި ޤަލާމަރުކަީޒ ގާނޫެންއ ނަމުގަ އިމާއްދާތަކެއް ިމ ގާނޫނުން ުއނިކޮށްފަ

ނޑުމެންނަށް މިހާތަނަ . މި ނޫންހިންގޭނީ ށް ކުރެވުނު ތަޖުރިބާ. ދެން ހަމައެއާއެުކގަިއ ގޮތަކަށް ނުހިންގޭނެ. މީ އަޅުގަ

ނޑު ދަްނނަވައިފިން. ކޯޑިޤަ ނޭޓަރުންނާއި އުމީ އިދާރާތަކުގެ ވާހަަކއާއި އަޮތޅު އޮފީސްތަުކެގ ވާހަކަ އަުޅގަ

ގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ވަނަ މާއްދާ  115ނޫުނއަސާީސގެ ގެ މައްޗަށް ލަިއގެން، ޤާމި ގާނޫނު ކައުންސިލަރުންނާ

ބޭ ބާރުގެ ދަށުން ކިތައް އަހަރުދުވަސް ވަްނދެން އެމް.ޑީ.ޕީން މި ކުޅި ކުރުމަށް އެ ލިމަޤާމުތަކަށް މީހުން ޢައްޔަން

ނޑުމެން ހުރިހާ އެމިއަދު މި ވާހަކަ ދައްކާިއރުގަ، ކުޅެމުން ގެންދިޔަތޯ؟ އެހެންީވމާ ޖެހޭ ންމެން ވިސްނާލަންއި މީ އަުޅގަ

ސްޭޓޓް މިނިސްޓަރެއް ލައިގެްނ  ކޮންމެ ޕްރޮވިންސަކަށް އި ކަމެއް. އެ އިދާރީ ދާއިރާތަުކެގ މައްޗަށް ޕްރޮވިންސް ިކޔާފަ

ނުޑ . ހިނގާަގނޑުމެން މިއަދު ހަނދާންކުރަމާއުމު ހިންގި ދުވަސް އަޅުޤަ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންއި މި މީހުން ހާވާފަ ،ނުންވަނީދަންނަވަން ބޭ  ބަލަހިނގާކޮންމެ ދުަވހަކު މިތާ ދައްކަމާ ހުރި ހަޑީގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ވެސް މި މީހުންނެްއ  އިއްދުގަހަމެްނބަރުން ވެގެން. މި މީހުން މިތާކު ނުތިބޭނެ. މި ސަރަ 57އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި 

ައއިސް މި ާވހަކަ ދައްކަން ފެށީމާ ދެން ަބއެއް ިމއަދު  ތިބި އިމުޑުދާރު ކަންތައް ކޮށްފަ އެހާ ހަޑިނުތިބޭނެ. 

ވެްސ  އޮތް އިޞްލާޙަށް މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މިޖެހެނީ.  މި ވާހަކަތައް މިއަދު ދަްއކަން މި އަޅުަގނޑުމެން ީކކޭ ކިޔާނީ؟

ގެ އިްއޒަތްތެިރ އިރާ. އާދެ! ުތލުސްދޫ ދާއިވަގުތު ހަމަވުމުގެ ކުީރގަ ޖެހޭ ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް ބަލައިލަން އެބަ

 އިތަނަްށ ގެެނިވދާނެ. ގެންނައިުރގަިއ މީގަ  ފުރިަހމަ ގޮތުަގއި މި ޮއތް އިޞްލާޙު ިމއަށްވުރެ ހުށަހަޅުއްވާފައި މި މެންބަރު 

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ.  16އެ ގާނޫނުގެ އޮތް،  މި ަވނަ މާއްދާއަށް މި ގެންނަ އިޞްލާޙަކީ މީ ޙަޤީޤަތުގައި މިކަން އަޅުގަ

ނޑި ހުްސވެއްޖެ ކަމަށް  މިހާރު އިމީގަ ކޯރަމް އޮތްހާ  ވެއްޖެްއޔާ، މި ބުނަނީ ކައުންސިލެްއގެ މެންބަރެްއެގ ގޮ
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ނޑަށް ހިނދެއްގައި އަލުން އިންތިާޚބުކުރުން މަޑު ޖައްސާލަން. މީ ވަރަށް ރަނގަޅު އިޞްލާެޙއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ްށ ޖެހެނީ. އެގޮތަޖާއަށް ފުރަތަމަ ވިސްނަންނަތީގަބޫލުކުެރވޭ. ެއއީ މިކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި މީގެން ނުކުންނަ 

ކަމަށް  ދެން އެހެންނަމަވެސް ދެން ހުރި މާއްދާތަކުގެ މަްއޗަށް ބަލާ .މު އިޞްލާޙެއްބަލާއިރުަގއި މީ ވަރަށް މުހިއް

އެޅުމަްށ އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ފިަޔވަޅު ، ވަންޏާ ކައުންސިލަރުން ކުާރ ކަންތައްތަކަށް އެ މީހުން ޒިންމާކުރަން

އަދި އެ ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން ލޯކަލް  ،ގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ބާރެއް ދޭ ،ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އޮތް ބާރުރައީ

މި  އިފަހުގަަނގަިއގެން ެއ މައްސަލަ ބެލުމަށްން ބޯޑެްއ ނަގަިއގެން ނޫނީ އެކަން ބަާލނެ ކޮމިޓީއެއް ރމަންޓު އޮތޯރިޓީގަވަ

 ..ސްޓަރަށް. މިހެން އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި.ޖެހެނީ މިނި މައްސަލަ ފޮނުވަން މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   ށް.ޝަރީފަ އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަރަދޫމިހާރު އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ިދއުމުެގ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ަވކިން . އާދެ! ައޅުަގނުޑގެ ވާހަކަައިއގެން ކުރިއަށްއީސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ 

ނުޑގެ ދާިއރާގެ ލޮބުވެތި ަރއްޔިތު ރައްދުކުރަން.  ންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ތަހުނިޔާއާިއ މުބާރަކުބާދީޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

އަްށ  2010/7ނޫނު ނަންބަރު ގާ ؛ވާ މައްސަލަ އާދެ! އަޅުަގނޑުމެންގެ ުކރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި މި 

ކާރުންގެ ޖެހޭ ކަމާ ބެހޭ ތަޖުރިބާ ވެސް ބަހުސް މި ފެށީ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަގެަނއުމުގެ މައްސަަލ އަނެއްކާ އިޞްލާޙު

ކުރުމުެގ ރުކަޒީ ނިޒާމެއް މި ރާއްޖޭގައި ާޤއިމުރާއްެޖައށް ފިޓު ލާމަ ،ކޮމިޓީއަކުން މި މައްސަލަ ފުިރހަމައަށް ދިރާސާކޮށް

ގޮތަށް ބަލާއިރު އެންމެ  ކުދި އާބާދީތައް އެކުލެވިފައި ޮއތްލީ ހާލަތާއި ރާއްޖޭގެ ކުދިކަތް ފަށަން. ރާއްޖޭގެ މާމަސައް

ނޑު ަދންނަވާނީ ަކުއންސިލަރުންގެ އަދަދު ގިނައޭ.  ހާރު އެކަީށގެންވާ ވަރަށް ވުރެރާއްޭޖގައި މި ،ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަ

ދަދު ގިަނއޭ. މީ ފުންކޮށް ވިސްނައި ވެސް ކައުންސިލަރުންގެ އަ ށް ވުރެސަްއކަތެްއ ކުރެވޭ ވަރައަދި އިފެކްޓިވް މަ

ތެްއ. މީ އުނދަގޫ މަަސއްކަ ،ކުރަން ޖެހިފައި އޮތް މަަސްއކަތް. މީ ދަތި މަސައްކަެތއްއެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އިޞްާލޙު

ން ދެން ލަުރންގެ އުމުރު ހަމަވުމުޮގތަށް ބާއްވާފައި ކައުންސި މިހާރު އޮތް އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އޮތް ކައުންސިލުތައް

މެދު މި މަޖިލީހުން  ލަރުންގެ އަދަދު މަދުކޮށް އިންތިޚާުބ ބޭއްވުމާބެްއގައި މި ެދންނެވި ގޮތަށް ަކއުންސިބާއްވާ އިންތިޚާ

ނޑަެއޅުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު، ގޮ . އީސްކަުމގަިއ ައޅުަގނޑު ދެކެން. ިއއްޒަތްތެރި ރަ  އަދި އެހާމެ ބޭނުންތެރިކަމެއްތެްއ ކަ

މިންވަރާއި އަާދކުރޭތޯ ކަށަވަުރކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ާރއްޖޭަގިއ  ަހވާލުކުރެވުުނ ޒިންމާއާއި ވާޖިބު އަދާކުރާ ކައުންސިލުތަކާ

ނޑުމެން ަގއި ައޅުަގނުޑ ދެކެން. މިއަދާކަމު ުމ ކަމެއްޤާއިމުކުރުމަކީ ވެސް މުހިއް ގާނޫނު  ،ހަމައަށް ެވސް އަުޅގަ

ައދި އޭގެ ކުރިން މި ގާނޫނު ފަރުމާކުރެވި ގާނޫނެއްގެ ސިަފ  ،ދާއިރު ވެސް ގެންނަމުންއިްޞލާޙުއަށް  2010/7ނަންބަރު 
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އެކަށީގެްނވާ ގޮުތގައި  މު ނުކުތާތަކުގެ މަްއޗަށް ެއންމެިމ ދެންނެވި ފަދަ މުހިއް، ދިޔައިރު ެވސްޖެހިގެން

ދެއްގައި . ވަރަށް މަތިވެރި މަޤްޞައެކު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. އާދެ! ތެދުފުޅެއް ރިޢާޔަތްކުރެވިަފއި ނެތްކަން ހިތާމަޔާ

ފާސްވެގެން ވުޖޫދަށް އައިއްސަ މި އޮތީ. އަދި އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ

ނޑައެޅިަފއި މި ވަނީ ވެސް އެ ދުަވސްަވުރ  އެ ތަޞަްއވުރު، އެ އުސޫުލ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސސީގައި ކަ

ން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ތިބެގެން ައޅުަގނޑުެމންގެ ފިކުރު އެގޮތަށް ވިސްނީަމ. ރާއްޖޭަގއި ދިމާެވގެން މި އަޅުަގނޑުމެ

ނުޑމެންގެ ތެރޭަގއި ވަރަށް ނިޒާަމކުން ރަލް ނަށް ޔުނިޓަރީ ދަުއލަތަކާއި ފެޑަގިަނ ބޭފުޅުން އުޅޭ މައްސަަލއަކީ އަުޅގަ

ކުޑަ ަޤއުމެއް.  ުއޅެނީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްެޖއަކީ ވަރަށްން ދަތިވެގެންތަފާތު ފާހަގަކުރަ އޮންނަ ހިންގާ ދައުލަތްތަކާ

ެއފަދަ ރިސޯސްތައް އެިކއެކި ކަމެއް. ެއއީ ނިޒާމެއް ހިންގުމަީކ މުސްތަޙީލު ަރލްއުމުަތއް ފެޑަކުދިކުދި ޤަ

ނުޑމެންސަރަހައްދުތަކުަގއި އެ ސަރަހަ  ޖެހެނީ ރާއްޖޭގައި  މި އްދަކަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަްށ ނުހުންނާތީ. އަދި އަޅުގަ

ބަެއއް ބޭފުޅުން އަޑަށް ބާރުލާފައި މި ރާއްޖެއަކީ ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާފަދަ  އޮތް މަދު ވަސީލަތްތައް؛

އެކު ދާުޅވަމުންދިަޔ ނަމަވެސް ހިތާމަޔާ ތަނަަވްސ ޤައުމެކޭ ވި، އަިދ އެފަދަ ރިސޯސް ހުރި ،މުއްސަނދި

ނޑުމެން އަިދ  ެވސް ފަަދ މުއްސަނދިކަމެއް ގެ ޤައުމުަގއި ޔުަނއިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާދަންނަވަންޖެހެނީ އަޅުގަ

ނޑު ަވސީ އަދި ޠަބަޢީ  އި އިންސާނީ ަވސީލަތްތަކާރިސޯސަސްެއއް ވެސް ނެތޭ. ޭއގެތެރޭގަ   ލަތްތައް ވެސް އަުޅގަ

ސޫުލން ހިންގުމަށް އެކަީށގެންވާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ އު ހިމަނަން. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ހިންގުމަށް  ،ޖެހޭ. އޭގެތެރޭން އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ، އެންމެ މުހިއްމު ބަދަލަކީ މުހިއްމު ބަދަލުތަކެއް އަންނަން އެބަ

ފުޭދ މިންވަރަކަށް މި ާރއްޖޭެގ  އަދި ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތާއި ކެރިފޯރުންތެރިކަމަށްގޮަތކަށް  ފަސޭހަވާ

އިމުކުރުން. ެއ ންމެ ކައުންސިލުތައް ޖަވާބުދާރީކުެރވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާންސިލަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަން. ހަމައެހެކައު

ންކަން ހުއްޓުވޭނޭ ނިޒާމެްއ ެއކަ ނަމަ،  ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ އެ ބާރުތައް ނަހަމަ، ފަރާތްތަކަށް ވެސް ބާރުތަކެްއ ދީ

ނޑުމެްނގެ ކަވެސް ޤާ އެއް ނޫން. އެީއ އުންސިލުަތއް ހިނގަމުންދަނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގަ އިމުކުރުން. އާދެ! އަުޅގަ

ލިއްޔަތު ނުވަަތ ލުކުރެވޭ މަސައްކަތް ނުވަތަ މަސްއޫވާއި ބާރުތަކެއް ވެސް އެ މީހުންނާ ހަރިސޯސްތަކާ  ކައުންސިލުތަކަށް

ސަރުކާރަކުން ވެސް އެކިެއކި ސިޔާީސ ހުރިހާ  ނެތް ކަމަށް ދެކެން. މެންޑޭޓު އަދާކުރެވޭ މިންވަރަްށ ހަވާލުކުރެވިފައި

އްދުތަކަށް އުންސިލަރުން ތަމްސީލުކުރާ ސަރަހައެ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ކަ ،މީހަކަށް ތެރޭގައި ޖެހިގެން އެ  ގެފިކުރު

 ައދި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވެްސ ލިބެމުންނުދާކަން ހިތާމަޔާ  ،އެކަީށގެންވާ އެއްބާރުލުން ަކުއންސިލުގެ ފަރާތުން ވެސް

ނުޑ ފާހަގަކުރަން. މީ ކައުންސިލް  ނޑުމެން ވެސް އަިދ ސަރުކާރުން ެވސް ިވސްނާއެކު އަުޅގަ ންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ލަޙަތު. ޤައުމަށް އެންމެ ންެމ އިސްކުރާންވާނީ ޤައުުމގެ މަޞްކަމުގައި ިވޔަސް އެ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއް

ނޑުމެން ފަހަރެއްގައި ތުންނަށް ޚިދުމަތްއިގެން، ރައްޔިފައިދާހުރީ ކޮންކަމެއްތޯ ބަލަ ކުރަން އިންތިޚާބުވީ މީހުންކަން އަޅުގަ
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 ކޮންމެ ސިާޔސީ ިފކުރަކަށް ނިސްބަްތވާ މީހެއް ،އެއީ ކޮންމެ ސިޔާީސ ާޕޓީއަކަށް ނެނުވާ ވެސް ހަނދާންނައްތަިއގެން

ނޑުމެން އެންމެ އިސްކަންދޭންާވނީ... .ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް  އަުޅގަ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 އަރުވަން. އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް ފުރުޞަތުނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު 

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑުެގ އެްނމެ ފުރަތަމަ ވާޖިބެއްެގ ގޮުތަގއި ައޅުަގނުޑ ވެްސ  ދެކެީނ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

ނުޑގެ ދާއިާރގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން މުޅި  މަހުގެ ހެޔޮ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން އެދުމާއި ތަހުނިޔާ އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްޔިުތންނަށް، މި މަޖިލީހުގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް، މަޖިލީހުގައި މަަސއްކަްތކުރަްއާވ 

ވާ ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ  މި ސްކުރުން. އާދެ! ހުށަހެޅިފައިހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އަރި

އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަްށ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހެޅުއްވި 

ައޅުަގނޑުމެން ރަށް ވެސް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް. އިޞްލާޙެއް. އާދެ! ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މި އިޞްލާޙަކީ މީ ވަ

ނޑު ވެްސ  ބޫލުކުރަން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ބޮޑެތި އިްޞލާޙުތަކެއް އަންނަން އެބައެންމެން ގަ ެޖހޭ. އަދި އަުޅގަ

އުން. ދިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން މަސައްކަތްކުެރިވގެންގޮެތއްަގއި މި މަޖި ލަޖުމުބޭނުންވަނީ މިގޮތަށް ގެެނވޭ އިޞްލާޙުތައް 

އެލް.ޖީ.ޭއެގ  ؛ބޮޑަށް ސާފުކޮށްދޭ އެބަ ަކއުންސިލުތަކުގެ ބަލަދުވެިރޔާ އާދެ! މި އިޞްލާޙުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް

ނޑުމެންނަށް އެބަ ނޫނު ޮއންނަގާރޯލު. ކުރީަގއި މި  ގުޅިގެން ހަދަންޖެހޭ  އޮޅުންަތކެއް އަރާ. ިމ ޤާނޫނާ ގޮތުން އަުޅގަ

ނުޑމެން ސުވާލު ގޮތުގައި އެލް.ޖީ.އޭއަްށ އޮތްތޯ ފުރިހަމަ ،ގަާވއިދުތައް ހެދުމުގެ ޒިންމާ އުފެދޭ ކަމެއް. ނޫންތޯ މީ އަޅުގަ

ދޭ. އާދެ!  ޮބޑަށް ާސފުވެގެން އެބަ އެހެންނަމަވެސް މި ގެނެޭވ އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ެއކަންތައް ވަރަށް

ނު އެންމެ އަނިޔާވެރި ސަުރކާރު. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރަކީ މި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އުފެދު ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ގެނެޭވ ކޮންމެ އިޞްލާޙަކީ މިއަދު އޭރު އެކުރި އަިނޔާވެރި ވެިރކަމުގެ ަވކިތައް ކޮންމެެވސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ވަރަކަށް މިއަދު ވެސް ހުރުމާއެކު މި ވަކިތައް ޙަޤީޤަތުގައި ނެއްޓުމަށް ޓަަކއި ެގނެވޭ އިޞްލާޙުތަެކއް މީ. 

މަހަމަ ުއސޫލެއްެގ ގޮތުން ޚިދުމަތް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ ކޮންމެހެން ވެްސ ރައްޔިތުންނަށް ހަ

ނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހަށް ކޮންމެ އަހަރަކުމެ  ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ސަރުކާރުން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް މީ. އަޅުގަ

ބަ ފޮނުއްވާ. އެ ބަޖެޓުގައި މިއަުދގެ ސަރުކާރުްނ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓެއް އެ

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާުރން އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން

ން، ހަމަހަމަ ދާއިރާތަކަށް ހުރިހާ ރަށްތަކަށް ހުރީ ޕްރޮޖެކްޓުތައް އެކަށަެއޅިފަ. މި ޕްރޮޖެކްޓުތައް މިދެންނެވި އުސޫލު
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ޮބޑު  ެއއީ ވަރަށް ކަމަްށ ވަންޏާ މިދެންނެވުނު ރަްށތަކަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރަށްތަކަށް ނުގެންދެވޭ  ،އުސޫލުން

ކުރުމަށް ޓަކަިއ ައޅުަގނޑުމެން ިމ ޖެކްޓުަތއް އެ ރަށްތަކަށް ވާސިލު ކަްނތައްތައް އެ ޕްރޮ މައްސަލަެއއް. އަދި އެ 

ނޑުމެން ކުރާނަން. އެގޮތުން މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ  މި އިޞްލާޙަކީ ެވސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ  ،ކަމެއް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ މި ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތް  ހަމަ މިގޮތަށް ގެނެވޭ އިްޞލާޙެކޭ. މި ފުރުޞަތުގައި ެވސް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް  ޚާްއޞަ ޝުކުެރއް ދަންނަވަން.  ކަމުގަިއވާ ތުލުސްޫދ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ައޅުގަ

ދެންނެވިހެން އިދިކީލި ގޮތަކަށް މަސައްކަްތުކރާ ކައުންސިލުތަކެއް ނޫން.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކައުންސިލުތަކަކީ މި

 އަޅުަގނުޑ ހަމަ އުފަލާެއކު ާފހަގަކުރަން އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުުޅން ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ަބެއއް

. ބޮޑަށް އެހީތެރިކަން ދެްއވާ އި މަންފާއަށް ުހންނަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ވަރަށްލުތަކުން ވެސް ަރއްިޔތުންގެ ލާބަޔާކައުންސި

ހުިރ ހުރިހާ ކަމެއް އެބަ ކުރަްއވާ. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަޔަކީ  އެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް އެ ރަށްތަަކށް ގެންދިއުމަށް ކުރެވެން

 ަލ ވަކިތަެކއް އަދިވެސް އެބަހުިރ އެ އަނިާޔވެިރކަމުގެ. އެ ަވިކތައް ހުރި ދިމަދިމާލުން އެ ކުރިން މިދެންނެވިހެން އެއްކަ

ދޭންޖެހޭ، ތަރައްޤީ  އޮންނަ ސަރުކާރު، މި ސަރުކާރުން ެރއްަގއި ރައްޔިތުންނަށް އެއި ކަންތައްތައް ހުއްުޓަވއި ދިވެހި 

ނޑުމެްނ މި ފިލުވާލަދެގެނެސްދޭންޖެހޭ، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ގެނައުމުަގއި ހުރި ދަ ނީ. އާދެ! ތިތައް އަޅުގަ

ދަްއކަވަުމން ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ވިދާުޅވެއްޖެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޮކމިއުނިޓީއާިއ ބޭރުގެ އެހެން މިތަނުގައި ވާހަކަފުޅު

ޤައުމުތަކުން އެިކއެކި ބަޔާްނތައް ނެރޭ ވާހަކަ. ނެރޭ ވާހަކަ، ނެރޭނެ ވާހަކަ ައބަދުވެސް މި ވިދާޅުވަނީ. 

ނޑުމެންނަށް ެއނގޭ ޙަޤީޤަތަކީ، ިމއަދުގެ މި  ތަނެއް. ނެރެފައި އޮތް  ަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ ނެރޭއަޅު ތަނެއް. އަުޅގަ

ެގންދަވާ ވަރަކަށް ބޮޑު ބިަޔ ގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަންފީޛުކުަރއްވަމުންއެެޖންޑާ އަދު ިއކޮނޮމިކު ސަރުކާރުގެ

 ފެންނަނީ. މީ ޙަޤީޤަތަކީ. މީ އަދި މިދެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް މި  ނަތަން މިއިންވެސްޓްމެންޓުަތއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަން

 ،ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މީެގކުރިން ނެތް ވަރަށް  ުޅަގނޑު ދަންނަވާނީކަންތައް ހަޖަމުނުވެގެން އުޅޭ ސަބަބަކީ ވެްސ މީ. އަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ހެދިފައި މިހިރަ ބައިލެަޓރަލް އަދި މަލްޓިލެ ހިރާއްޖެާއއި އެހެން ޤައުުމތަކާދިވެ ޓަރަލް ުގުޅންތައް އަުޅގަ

 ،ބޮޑަށް ހުޅުވާލެވި  ވަނީ ބޭރު ދުނިޔެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވެސް ބަދަހިވެފައޭ. ދިވެހިާރްއޖެ މި އޮތީ މާ މިއަދު މި

 ތަނަށް އަންނަކަން. އެއީ މި ދެންނެވިހެން ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމެންޓުތައް މި ފެންނަނީ މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ށްދޭ. ބޫުލކުރާަވރު އޭގެން އެބަ ދޭހަކޮލް ކޮމިއުނިޓީން އަޅުަގނޑުމެން ގަވި ޤައުމުތަކުން އިްނޓަރނޭޝަނަދެންނެ

ނޑު ހަމަ މި އިޞްލާޙަށް ފުރިހަމައަށް  އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މީަގއި ދައްކާނެ އިތުރު ވާހަަކެއއް ނެތް. އަުޅގަ

ލާނަން. ދަންނަވަމުން ވާހަކަޮކޅު ނިންމައި ޞަތަށް ޝުކުރުތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަުމން އަޅުަގނޑަށް ެދއްވި ފުރު 

  .وبركاته هللا الم عليكم ورحمةالس  و

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑުމިހާރު   މަށް.ޢަލީ ޢާޡިއަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ފުރުޞަތު މި އަޅުގަ

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޡިޢަލީ ޢާމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އީ ގޮތުަގއި މި ބޫލުކުރާންނަ އިޞްލާޙުތަަކކީ ައޅުަގނޑު ގަގެ ނޫނަށް މިލާމަރުކަޒީ ގާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ލާއިުރގަިއ ރެޯކުޑ އިޞްލާޙުތަެކްއގެ އަދަދަށް ބަލައި ނޫނަކަށް ގެނެވޭ ގާ؛ ރިކޯޑު އަދަދަކަށް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން

ކަށް މިތަނަށް ހުށަހެޅިގެންދާ އިޞްލާޙުތަކެއް ކަމުަގިއ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އޭގެ ސަބަަބކީ ޙަޤީޤަތުަގއި އަދަދަ

މަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ހެދި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާރުން ލާމަުރކަޒީ އުސޫލުން ައޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ރަށްތަްއ ހިންގު

ލީހުގައި ހިމެނޭ ގިަނ ޖެހިގެން ައއިއިުރގަިއ މި ިއއްޒަތްތެިރ މަޖިޫނނީ ސިފައެްއ ގާނޫނަށް ޙަޤީޤަތުަގއި ގާ

ނުވަތަ އޭގައި ހުރި  ،ނޫނު ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑަށް އިދިކީލި ގޮތަކަށް ދުއްވާުލމަށްގާތަކެއް އޭރުަގއި މި މެންބަރުން

ހުށަހަޅަިއގެން ގިނަ އިޞްލާޙުަތކެއް އެބަ  މަފްހޫމުތައް އެހެން ގޮތަކަށް އަނބުރާލުމުގެ ނިޔަތުަގިއ ވަރަށް

ވެސް އެ ތައް ހުށަހެުޅމަށްފަހު އަނެއްކާފެންނަނީ އެ އިޞްލާޙު ފާސްވެގެންދިަޔކަން. އެހެންަނމަވެސް މިއަދު މި

ނޑާލަން ނުވަތަ އެ އިޞްލާޙުބާރުއިޞްލާޙުތަުކގެ  މުންދާތަން. އިއްޒަތްތެިރ ކުރަަތއް ނަަގއިގަތުމަށް މަސަްއަކތްކަ

ނޑުމެން ގަމުގެ ބޭނުމަކީ ޙަޤީޤަތުަގިއ ނޫނެއް އޮތުރައީސް. ލާމަރުކަޒީ ގާ  ކުރަންޖެހޭ އެއީ ރަްއޔިތުންގެ  ބޫލު އެބައަުޅގަ

ނޫނެްއެގ ހުށަހެޅިގެން ެއކުލަަވއިލެވިަފއިާވ ގާނޫނެއް. އެ ގާކުރުމުގެ ިވސްނުމުގަިއ ގާތުން ރަްއޔިތުންނަށް ވެރިަކން

ލިއްޔަތު އަާދުކރަންޖެހެނީ އެ ރަށަކުން، އެ ސްއޫސިީޓއެއް ތަރައްީޤުކރުމުގެ މަ ބޭނުމަކީ އެ ރަށެއް، އެ އަޮތޅެއް، އެ

ނޫނެއް. މި މަފްހޫމު ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިުނގަނެ ހަދާފައި އެކުަލވައިެލވިަފއިވާ ގާއަތޮޅަކުން، އެ ސިޓީއަކުން ަކމުގައި 

ނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށްވީ މި ވާހަކަތަްއ ތަކުރާރުކޮްށ ދެއްކިކަުމގައި   ބޮޑަށް  ނަަމެވސް އަުޅގަ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޙަޤީޤަތަކީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަުރކާރުން ބޭނުންވީ އެ ރަށެްއގެ ވެރިކަްނ، އެ އަތޮޅެްއގެ ވެރިކަްނ، 

ެއ  އެްއގެ ައތްމައްޗަށް ދޫކޮށްލަންކަން.ބަ  އެ އަތޮެޅއްގެ ތަރައްީޤ، އެ ރަށެއްގެ ތަރައްީޤ، އެ ސިޓީެއއްގެ ތަރައްޤީ އެ

މު މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުކުރުން. އް ުކއްޔަށް ދިނުމަށްފަހު ެއ ރަށެއްގެ ނަރުދަާމގެ ނިޒާކުރިމަތީަގއި އޮތް ަރށެ ގެރަށެއް

އްޙީ ނިޒާމު މިހާރަށްވުެރ ރަނގަޅުކުރުން. ތަޢުލީމީ ނިޒާމު މިހާރަށްވުރެ ރަނގަުޅކުރުން. ެއއީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޞި

 ރުން ޙަޤީޤަތުގައި ބޭނުންވަީނ، މިއީ ސަރުކާއޮތް  ވިސްނުން. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފިުކރު. އެހެންނަމަވެސް މިއަދުެގ މި

ނޑުމެން ގަތާރު ސަރުކާރެއްމުޚްޚުދު ޚުދުމުޚުތާރު ސަރުކާރުން ބޭނުންވާނީ އެ ހުރިހާ . މި ބޫލުކުރަންޖެޭހނެ. ައޅުގަ

ބާރަށް ބަނދެގެން ބާއްވަިއގެން ރައްޔިތުން ާއދޭސްކުރުން. ރައްޔިތުންނަށް  ،ެވސް އަތްަދށަށް ގެނެސްތަކެއް އަނެްއކާބާރު

ނޑުމެން ކޮމިީއކީ ރަްއޔިތުންނަށް ވެރިކަން  ތަރައްޤީ ނުގެނެސްދިނުން. ންމެ މީހަކު ވެްސ ކޮްށދޭ ސަރުކާރެއް ނޫން. އަުޅގަ

ކުރަނީ. މި  ވަކި މީހުންކޮޅަކަށް ވެރިކަން މި ،މަދުތުންނަށް ވެރިކަންކުރަީނީކ ނޫން. ބޫލުކުރާނެ މި ރައްޔިޙަޤީޤަތުގައި ގަ

އެ މީހުންގެ ކުރިއެރުމަށް ޓަކަިއ.  ،އެ މީހުން ތަރައްޤީކުރަން ،ންކޮޅު މުއްސަނދިކުރަންކޮށްދެނީ އެ މީހު ވެރިކަން މި



49 

 

ތުަގިއ ދަންނަވަނީ، ަކއުންސިލުތަކަށް ލިބިދޭ ބާރުތައް ޙަޤީޤަ . އެހެން މިއިމުޅި ޤައުމު ކާލުމުެގ ވިްސނުމުގަ

ނޑުމެންގެ  އަށް އައިއްސަ ޖަމާވެގެންމާލެއެ އަޮތޅުތަުކގެ މީހުން މި  ،އެ ރަށްރަށުގެކައުންސިލުތަކަށް ދޭނަމަ،  އަުޅގަ

ރުމުެގ އެ އަތޮޅެްއގެ ކުރިއެ ،ހަމައެކަނި އެ ރަށެއްގެ ނުޖެހޭނެ. ސަރުކާރާދޭސްކޮށް ކަންަތއްތައް ކުރާކަށްސަރުކާރަށް އާ

 އްސާުކރަންޖެހޭނީ. ތިމަންނަމެން މިވެނި މަސައްކަެތއް، މިވެިނ ޕްރޮޖެކްޓެއް އެބަ މިވެނިވާހަކަ ހަމައެކަނި ހި

ބަދަލުގަިއ ހުރިހާ ކައުްނސިލަރުން މާލެ އައިްސގެން  ކައުންސިލަކުން ގެންދަމޭ. ެއކަމަށް އެހީތެރިވެދޭށޭ. ޭއގެ 

ނިކަން  ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކަހަަލ ގޮތަކަށް މިހާރު މި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅެމުން މި އާދޭސްކުރަން މަޖުބޫރުވާ

ކޮންމެ ދުވަެހއްަގއި މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  ،ުރކާރެކޭ ބުނަންޖެހޭ ސަބަބަކީބައްލަވާ! މި ސަރުކާަރކީ އަިނޔާވެރި ސަ

ްއގެ ކަމުގައި ވީނަަމވެސް މި އޮންނަނީ ކޮންމެވެސް ބައެ ޤާނޫނެއް ހުށަހެޅި ،ކަމުގައި ވީނަމަވެސް  އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅި

ކޮށް ަނޒަރު ހިންގާިލ ނީ. މި އިޞްާލޙަށް ކުޑަމި ިވސްނުމުގައި ލަ ،މި ފިކުރުގައި ވަޒީފާ އުނިކުރުން، ގެއްުލވަިއލުން.

މަޤާމު ހުސްވެއްޖެްއޔާ ދެން އިތުރު  މަޤާމު ހުސްވެއްޖެއްޔާ ެދން ކަންކުރާނެ ގޮތް.ފެންނަނީ  ނަމަވެސް މީގެން މި

 ބޮޑަށް ހީނަރުކަމެއް އެބަ  ބުނާ ވާހަކައަކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދަށް ަވރަށް މި .ކައުންސިލަރުން ނުލާ ވާހަކަ

 ރީ ވާޖިބަށް ނުކުޅެިދއްޖެއްޔާ ކަންަތއްތައް ކުރަމުންދާތީ. ދެން ހު ގިނަ ަކއުންސިލަރުންތަކެއް ތިބެގެްނ މި މިހާ އާދެއޭ

 5އޭނަގެ ަވޒީފާ ެގއްލޭނެ ވާަހކަ އެ ކައުންސިލަެރްއގެ ަވީޒފާދާ ވާހަކަ. ނިކަން ަބއްލަާވ! މި ޤައުމުގެ އަހަރަކު 

ނޑުމެން ބޭނުންާވ ރައީުސންނަށް އެބަ ޚަރަދުކުރޭ. މިީއތޯ  4ރަދުކުރޭ ވުރެ ގިނަ ރުފިާޔ އެބަ ޚަ މިލިއަނަށް އަުޅގަ

 މީހުްނނަށް ފައިސާކޮެޅއް ދޭންވީމާ ީކްއވެތޯ ަކއުންސިލަރުންނަށް ރަށެއް ތަރައްޤީކުރަްނ މަސައްކަތްކުާރއިރު އެ އެްއޗަކީ؟

މީހުންގެ އަދަދު  އުޅެނީ. އެ މަދުކުރަން މި މީހުންގެ އަދަދު އުޅެނީ. އެ ކަންތައްތައް ައޅުަގނޑުމެްނ ބޮޑުވެގެން މި އެ

 ކުރީަގއި ؛ ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާމަދުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން

 މެނޭ ނޫނުގެ ދަށުން ހަމަ ހިފަރާތްތަކަށް އެބަ އެ ގާ ނުޖެހޭ ރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދޭންފަ ކޮށްަފއި ތިބިވެރިކަން

 ،ފަރާތްތަކަށް. ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިލިއަން ރުފިޔާ އެބަ ޚަރަދުކުރޭ މި 5ދޭ. އަހަރަކު މަށް ހަދާފައި ފައިސާ ދެމުންކަ

ނޑުމެންެގ  ،ޤާނޫނުއަސާސީން ދޭން ނުޖެހޭ ފައިސާތައް އެބަ ޚަރަދުުކރަމުންދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އަުޅގަ

ކަންބޮޑުެވގެްނ  ބަޔަކަށް ަފއިސާކޮެޅއް ޭދންވީމާ އެކަމާ އްީޤކުރަން މަސަްއކަތްކުރާރަށެއް، އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަޮތޅެއް ތަރަ

ނޑުެމންގެ ކައުންސިލުތަކުން ޙަޤީޤަތުގައި ެއކަށީގެން   ތަެކއް ކުރަމުން މި ވާ ރަނގަޅު މަސައްކަތްމި އުޅެންޖެހެނީ. އަޅުގަ

އެ އަތޮޅެއް  ،ދޭތެޭރ އަަޅއިނުލާ ވެ އެ އަތޮޅަކާ ވީތީވަިކ ކުލަަޔކަށް ނިްސބަތް ،ދަނީ. ވަކި ޕާީޓއަކަްށ ނިސްަބތްވީތީ

ނުވަތަ ވޯޓު  ،މިއަުދ ސަރުާކރު ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް މެޯޖރިޓީ ނުލިބި ؛ތަނަކުން ަވކި ބަޔަކަށް  ދޫކޮށްލާފައި އެ 

ވާތީވެ  ލުގައި ޖެއްސުމުގެ ވިސްނުމުަގއި މަސައްކަތްކުަރމުންދާ ސަރުކާރަކަށްމީހުން ހާ އެ ބޭނެހެން ހީވީމާނުލި

ވެސް ކައުންސިލުތަުކގެ ބާުރ ޞްާލޙު މިތަނަށް ލައިގެން ހައްތަހާ ިމކަހަލަ އި ،ދަންނަވަީނ ހެޔޮނުވާނޭ ޅުަގނޑުމެން މިއަ
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ނޑާލަން ރަށެްއ ތަރައްޤީކުރަން މަސައްކަތް  ަކއުންސިލުތަުކެގ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރަން، ކައުންސިލުން އެ ،ކަ

ނޑުމެން އެބައެކަހަލަ މަސަްއކަތް ހުއްޓާލު ،މަދުކުރުމަށް  ވޭ މި ސަރުކާރުްނ ތަރައްޤީ ގެނެސް... މަށްފަހު އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި  އަރުވަނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީއަށް.  މިހާރު އަޅުގަ

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނޑުމެން ބަހުސްކުރަުމން ދާ ތުލުސްދޫ ދާއިާރެގ  މި `. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ިމއަދު އަުޅގަ

ބެހޭ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ދިވެހިާރއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާ

ނުޑ ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އެންމެގުޭޅގޮ ށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިްޞލާޙުތަކާނޫނަގާ ނުޑ ބޮޑަ ތުން އަުޅގަ ށް އަުޅގަ

ފުކުރައްވާ! )ށ( ށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު. މާވަނަ މާއްާދެގ )ހ( އަ 16އަޅަިއގަންަނ މާއްދާއަކީ މި އިޞްލާޙުގައި 

ބޮޑަްށ  ތަށް އަޅުަގނޑަށް އެހާގޮ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު. މި އިޞްލާޙުގައި މި އިްޞލާޙު ހުށަހެޅިފައި އޮތް

ނޑުމެން ގާަދންނަވާލަން ތާއީދުނުކުރެޭވ ވާހަަކ އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން. މިހެން މި ނޫުނގެ އެކި ޖެހުނީ، މިގޮތަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން އަލުން ނޫނު އަޅުގަޅުަގނޑަށް ފެނޭ މުޅި ލާމަރުކަޒީ ގާހެދުމުގެ ބަދަލުގައި އަ އިމަށަތަންކޮޅުކޮޅު ކޮަށއި

ނޫނުަގއި ހުރި ގާކުެރވުނު ތަޖުރިބާއިން މި ށް، މި ގާނޫނުގެ ހުރި މިހާރު ވޭތުވެދިޔަ ދުަވސްތަކުަގއި މުރާޖަޢާކޮ

ނޑުަތއް ބައްދައި  ހިރާއްޖޭފަިއ އެއްގޮތަށް އިދާރީ ދާއިރާތައް ދިވެ އަުޅަގނޑުމެން މި ގާނޫނު ގެނައި މަޤްޞަދާ، ބާގަ

ނޑަށް ފެނޭ. މިހެން ނޫގާ ނޫނެްއ ގެނައުމަށް ޓަަކއި މުޅި ހިންގޭނެ ރަނގަޅު ގާ ނު އެއްކޮށް ދިރާާސކުރަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި  ދަންނަވާލަން މި ނޫނުގެ އެކި ތަންކޮޅުކޮޅަށް، ކުރިން ބައެއް ދަނީ މުޅި ގާ ޖެހުނީ އަޅުގަ

މިންވަރަކަށް  ރެކޯޑު، ފަދައިން މި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅި އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޝާރާތްކުރެއްވި

ނޑަްށ މިއިން މި ނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުަށހެޅެމުންދާމި ގާ ކަމަކީ މި ލާމަރުކަޒީ  ޭދހަވާ ތަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އާދެ! އި ރަން ބޭނުންވާ ައޅުަގނޑުމެން ހުއްޭޓ ޙައްުލކު  ގިނަ މަްއސަލަތައް އެބަ ވަރަށް ގާނޫނުަގއި

ނޑު ގަޔިތުން. އެހެދިވެހި ރައް  ،ކޮށްނޫނު ައޅުަގނުޑމެން އަލުން މުރާޖަޢާގޮތުގައި މުޅި ގާ ބޫލުކުރާންވީާމ، އަުޅގަ

 ނައުމުގެ މަަސއްަކތް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ. އާދެ! މި ގާނޫނުގައި މި ރާސާކޮށް މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެދި

އުންސިްލގެ އުުމރުގެ ތެރޭަގއި ކައުންސިްލގެ ނަ މާއްާދގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ިމ އޮންނަނީ، ކަވަ 16ދެންނެވިހެން 

 ުދވަހުގެ ތެޭރަގއި އެ މެންބަރަކު އަލުން މެންބަރަކު ހޮވަންވާނޭ ކަމަށް މި 45މެންބަރަކު ވަކިެވއްޖެ ނަމަ، ލަސްެވގެން 

ތަށް. ދެން ށް ގެންެދވޭ ގޮުކރިއަތަްއ ންބަަރކު ނުހޮވާ ަކއުންސިލުވިޔަސް މެ ކަމުަގއިމިހެން ދިމާވިއޮންނަ މާއްދާަގއި 

ރަށް ކަމުަގއިާވ ހދ. ނާވައިޫދަގއި މިހާރު މި  އްއަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ ައޅުަގނުޑގެ ދާއިާރެގ އެ 
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ިއންތިޚާބުވެ ކުޑަ ުދވަްސކޮޅެްއެގ ތެރޭގައި ކައުންސިލަަރކު ަވޒީފާއިން ނުނިކުންނަން ފެށި  ނގަމުންދާ ކައުންސިލަށްހި

އަހަރަްށ ވެގެންދިަޔއިރު އަިދވެސް  ސް ަކއުންސިްލގެ އުުމރު ހަމަވާން އެއްހިސާބުން މިއަދާ ހަމައަށް އަދިވެ

 . މި ދޭތެރޭގައި ޓު މަހަށް މިހާރު ވަނީ އިޢުލާންކުރެވިފަަގސްއް ޭބއްވިަފއެއް ުނވޭ. އަންނަ އޮ ގެ އިންތިޚާބެކައުންސިލު 

ތިބެންޖެހޭތީ އެ މަދުވާ މެންބަރު  މެންބަރުން  5އޮތް ގޮތުން  މިހާރު ގާނޫނުގައި މި ،ގެ އަދަދުވެސް ކައުންސިލަރުން 

މިގޮތަްށ ދޭ. ނަމަވެސް،  މުން ެއބަދަްއކަ ރައްޔިތުން އެބަ ބޭނުންވޭ. ަރއްޔިތުން އެ މެންބަރު ބޭނުންެވގެން ެއ ވާހަކަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ެއ ވާހަކަ ދަްއކާނެ ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެ. އެކަމަކު ެވސް އަ މި އިޞްލާޙު ގެެނވުނީމާ ުޅގަ

ނުޑމެންގެ މުޅި ގާނޫނުގެ ރޫހާ މިގޮތަށް ކުދިކުދިކޮށް މި ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މި ބަދަލުގައި އަޅު ބޭނުންވަނީ،  ގަ

ނޑު ގަން މިކަހަލަ ބަދަލުތައް ގެމަތީ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ ބޫލުކުރަމޭ. ޙަޤީޤަތުަގއި ނެވެްނޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ބާަގނޑުތަުކގެ ތެޭރަގއި ރަްއޔިތުން ފާހަގަކުާރ  އެންމެ ބޮޑެތި ން ލާމަރުަކޒީ ގާނޫނުަގއި މިހުރިއަޅުަގނޑުމެ

ަކމާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ކައުންސިލްތަުކގެ ޤާބިލު  ކަންތައްތަުކގެ ތެޭރގަިއ ެއ ރަށްރަށުގައި އުފެދިފައި އޮްނނަ

ކަމާިއ ޤާބިލު ުތގައި މިފަދަ ކައުންސިލުތަުކގެގޮ ބޫލުކުރާއާދެ! އަޅުަގނުޑ ގަރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ުސވާލުކުރަމުންދޭ. 

ނޑުމެންނަށް ، ކަން ނޫނީ ކައުންިސލްތަކަށް ހޮވޭ ބޭފުޅުންެގ ހުންނަ ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރުގެ މައްޗަށްޤާބިލުނާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ާގނޫނު ހެދިފައި އޮތް ގޮތަ  ބިނާވެފައި މި ހުނަރު ނޑުމެން އޮންަނނީ އަުޅގަ ކުްނކަން ވެްސ އަުޅގަ

ތައް ހޮަވްނ ނަ ފަހަރަށް ރަށްރަށުގެ ަކއުންސިލުފަހަރަށް ބައެއް ފަހަރަކަށް ނޫން ގި ބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެއީ ަބއެއް ގަ

އިޢުލާން ކުރަމުންދާއިރު ވަރަްށ ގިނަ މީހުން ކައުންސިލްތަަކށް ކުރިމަތިލުމުގެ ނިޔަތެއް ަކމުގައި އޮންނަނީ ވަޒީާފއެްއ 

މުގެ ނިޔަތް. އާދެ! މި ނިޔަތް މިގޮތަށް އޮތުމުގެ އަދާކޮށްލުމުގެ ނިޔަތް. އެ މީހުންނަށް ކޮންމެވެސް އާމްދަނީއެއް ހޯދު

އި ގަ ވެސް ިލބިގެން އަދި ަކއުންސިލު ށް ޮގސް ަރނގަޅު އާމްދަނީެއއްއި މިއީ ވެސް އެ ދާއިރާއިން ކުިރއަބަދަލުގަ

މި  ،މަނަ ތައް ހެދިފައިވާއްކަތްތަކެްއ ކުރެވޭ ތަންތަނަށް ކައުންސިލުނެރެވޭ ކަހަލަ މަސަރަނގަޅު ބާރު އޮެވގެން ނަތީޖާ

ނުޑ ދެކުން ވަރަްށ ޮބޑަށް ބަދަލުވާނެ. އެހެންމެދު ރައްޔިުތން މި ދެކޭ ކައުންސިލްތަކާ  ވީމާ، މި ގާނޫނުަގއި އަުޅގަ

ބާރުތައް ދޭން. ައދި  ރަނގަޅު ވުރެ ތަކަށް މިހާރަށްޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންެގ ަކއުންސިލު ގޮތުަގއި އެބަ ބޫލުކުރާގަ

ނޑު ތާީއދުކުރާ ކަމެއް. އެހެންވީާމ،  5އަހަރުން  3ތަުކގެ އުމުރު ކައުންސިލު އަހަރަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ވެސް އަުޅގަ

ނުޑގެ ވަގުތު ވެސް ހަމަވުާމ އެއްކޮށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.   ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި ންބަރު ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙައްމަދަށް. އެއަށްފަހު ތެރި މެއަރުވަނީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް މިހާރު އަޅުގަ

 .އާދަމަށް ރޮޒައިނާ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ މީދޫ އައްޑޫއަރުވާނަްނ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު 
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 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފްޢަބްދުއް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

އެދުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ބަރަކާތްތެ

ނޑުމެން  މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށާިއ  ގެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި މި ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންނަށާއި އަުޅގަ

ޞްލާުޙ ހުށަހެޅިގެންދާ ލާމަރުކަޒީ މި އި ާދއިރާގެ ަރއްިޔތުންނަށް ރައްދުކުރަން. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނުޑގެ

ަފހަރު އިޞްލާޙެއް ލަިއގެން  ދުވަހަކު ެއއްމެ ހަފްތާއަކު އެއް ފަހަރު، ކޮންމެ ގާނޫނަކީ އިުރއިރުޮކޅާ ކޮން 

ބަދަލުގައި ކޮންމެ ހަފްތާއަުކ މުގެ ވަހަކު މި އިޞްލާޙު ލުމަސައްކަތްކުރަމުންދާ ެއއްެޗއް މިއީ. އޭގެ ބަދަުލގައި ކޮންމެ ދު

ނޑަށް ފެނޭ. ައޅުަގނޑުހުށަހެ މެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގިއ ޅުމުގެ ބަދަލުގަިއ މި ގާނޫނު ެއއްކޮށް ބަދަުލކުރަން އަުޅގަ

ިމ ، ކުރެވޭ ކަހަލަ ޚިޔާލެއް ފާޅުކޮށްގެންހާ ޕާޓީތަކެއް ެއއްގަަލކަށް އެއް ިވސްނުމަކަށް ދަތުރުދަްއކަިއގެން ހުރިވާހަކަ

ތުންނަށް ލާބަޔާއި މަންފާކުރާނެކަމާ މެދު ޝައްެކއް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައްޔިްއޔާ މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުކުެރވިއްޖެ 

ކަންތައްތަެކއް މި ގާނޫނުަގއި ހިމެނިގެން މިހާ ބޮޑަށް  ދޯހަޅި ވަރަށް ބޮޑު ފޫނުބެދޭރައީސް. ވަރަށް ބޮޑު ގޯސްތަެކއް، 

ނޑު ގަ މި މައްސަލަ ދިމާވެގެން މި ނީ ހުރިހާ އްލެއް އަންނާައށް ޙަގޮތުަގއި. މި މައްސަލަ ބޫުލުކރާއުޅެނީ އަުޅގަ

ފަރާތްތަކުން އެއްބަްސެވވޭ ަކހަލަ އުސޫލުތަކެއް ާޤއިމުކުެރވިގެން. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުަތއް 

ކައުންސިލުަތއް ؟ ކޮން ކުިރއެރުެމއްތޯ ައއީއެއްތޯ އައީ؟ ތަަރްއޤީންކުރެވުނު ފަހުން ރާއްޖޭެގ އެްއވެސް ރަށަކަށް ކޮޤާއިމު

އަހަރުވަުރ  5 މިހާރު  ގާތްަގނޑަކަށް  އްކަތް ވެސް ފެިށއްޖެ. ަކއުންސިލުތަކަށްތަުކގެ ަމސައްޖެ. ަކއުންސިލުހޮވި

ނޑަކަށް  ވުނު ތަނެއްބޮޑު މަަސއްކަތެްއ ކުރެ  ތަރައްީޤއަކަްށ މާ . އެހެންނަމަވެްސ، އެ ރަށްރަުށގެކުރެވުނީހޭދަ  އަުޅގަ

ނޑުމެން ދާިއރާގެ  ށެއްގެ ތަރައްީޤައށް މަސައްކަތްކުެރވޭ ދެތިން ހެން ދެތިން ރަނުވަތަ އެ، ރަށްނުފެނޭ. އަޅުގަ

ނޑަށް ަދންނަވާނީ ގިނަ ރަށްރަށުެގ ގެ ން ެވސް ތިބެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ުއސޫލެއްކައުންސިލަރު ގޮތުން އަުޅގަ

. މި ގާނޫނުގަިއ އޭެވސް ނުލިބެ ކުެރވޭނެ ޖާގަެއއްަވރަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރެޭއ. މަސައްކަތް ކައުންސިލުން އެކަީށގެްނވާ

ރިކަމާިއ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް އޮތުުމން. ހަމައެއާއެކު އަދި ދިމާވެގެން އުޅެނީ ސަރުކާރުތަކުން ވެސް ދޭންވާ އެހީތެ

ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް  ރުކާރުެގ ސަރުކާރެއް އަންނަންވީމާތަކަްށ ނުލިބެނީ. އަދި ސައެއްބާރުލުން ކައުންސިލު

ކުރުމަށް ޓަކައި އިތުރު ބާރުތަްއ ަކއުންސިލުތަކަށް ބާރުގަދަ ، ނަމަ ން ސަރުކާރެއް އަތުެވއްޖެފާހަގަކުރަނީ ތިމަންނާމެ

ަތކަށް ވެސް ކައުންސިލު ސަަބބުންނުދެވިފަ. އެހެންވުުމގެ،  އޮންނަނީގައި ނިޭމއިރު ެއ ބާރުތަްއ ނެ ވާހަކަ. އާޚިރު ދޭ

އިގެްނ ރި އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ ކޯޕަރޭޝަންތައް ހަދަަތއް އެބަހުޅުންތައް ައރާ. ބައެއް ކައުންސިލުވަރަށް ބޮޑެތި އޮ

ަބއެްއ ވިސްނުން އޮންނަނީ.  ެގ ެވސްނުގުޅި އެ މީހުން ވެސް، ެއއީ ސަުރކާރާ ެއހެންނަމަކަންތައް ކުރަން ިވސްނުން. 

 ރާން ތެޔޮ ގެނެސްގެން ތެޔޮ ވިްއކަން. އެމެރިކާ ސަރުކާގުޅިގެ  ކައުންސިލުތަކުން އެބަ ިވްސނާ ސަޢޫދީ ސަރުކާރާ

ުއޅޭ  ދިމާވެގެން މި. މިހެން ހުރި ހިސާބަކީ  . ިމއީ އެ މީހުންގެ ިވސްނުންގޮދަން ގެނެްސގެން ގޮދަން ިވއްކަންގުިޅގެން 

ނޑު ނޑުމެން ކައުންސިލުަފރާތު މިެދންނެވިހެން ސަރުކާރުތަކުގެ މައްސަލައަކީ އަުޅގަ ތަކަށް ދޭ މެސެޖަކީ ން ވެސް އަުޅގަ
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ބުނެގެން ރައްޔިތުްނ  ންނަށް ކައުންސިލުތައް ދޭށޭތިމަންނާމެ .މޭ ބާރުތައް ދޭނަމޭނަކައުންސިލުތައް ބާުރވެރިކުުރވާ 

ނޑު ދަންނަވަން މި ލުތައް ދެނީ. ދިނީމާކައުންސި އުޅޭ އެްއޗަކީ ަކއުންސިލުތަްއ  މި މައްސަލަ ނިކުންނަނީ މި. އަޅުގަ

 ދެމެދުގައި މި  ރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިންނޭ. އެހެންނޫންނަމަ، ސަކުރަންޖެހެނީ ގާވެސް މަސައްކަތް 

ތަުކގެ ނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިުދމަތްކުރުން. ކައުންސިލުއޮތް ތަފާތުވުން ބޮުޑެވގެން ައނެއްކާެވސް ދާނީ. ސަރުކާުރެގ ބޭ

ުރކާރުެގ ސަ ،އް ކުރެވޭނީ ސަރުކާރުން ެއދޭ މިންވަރަކުންމަކީ ަރއްޔިތުންނަްށ ޚިދުމަތްކޮށްދިނުން. ޚިދުމަތްތަކެވެސް ބޭނު

ތަކުން ވެސް ރައްޔިތުންނަްށ ސިލު ވަސީލަތްތައް ހުރި މިންވަރަުކން ސަރުކާރުން ފައިސާ ހޭދަކުރާ މިންވަރަކުން ކައުން

ތީ މިގޮތަްށކަން. ގިނަ ނުވާެނ މިަކން އޮށްދެވޭނީ. އެހެންވީމާ، ަކއުންސިލުތަަކށް ވެސް އޮިޅގެންޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮ

ނޫނީ  ،ަފއިމައްޗަްށ ތެދުވުމުެގ ނަމުގަިއ ރަށުން އެއްަބއި ބުރިކޮށްލާަފއި ރިސޯެޓއް ހަދަންއަށް ކައުންސިލުތަްއ އަމިއްލަ 

ތަެކއްގެ ތެޭރގައި ިމ ބޮޅުން މައްސަލަނަނީ. މިކަހަލަ ބައިވަރު އޮޅުންކުރިމަތީ އޮތް ރަށް އެހެން ބަޔަކަށް ދޭން ވިސް

ނުޑ އެދުދިޔައީ. އަޅު އަަހރު ނިމިގެން 5ކައުންސިލުތައް މިދިޔަ  ނޑު އެދޭ ގަ ެއދުމަކީ ވީހާވެސް ައވަހަކަށް މަކީ، އަުޅގަ

ރަނގަޅު ނިންމުންތަކެްއ ނިންމުން. މިހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު ނިންމުންތަކެްއ  ،އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅި

 ބޫލުކުރާނޑު ގަކަން ފާހަގަުކރެވެނީ. އަުޅގަނުނިންމުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު އެންމެ ރަނގަޅަށް ނުކުރެވޭ 

ނިމޭއިރު ވެސް، މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައި އެހެންނަމަ .ގޮތުަގއި މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަކީ ވެސް ރަނގަޅު އިޞްާލޙެއް

ށް އިޞްލާޙުަތއް އަންނާނެ. އިޞްލާޙުތަްއ ތަނަށް. އަދި ކުރިއަ އަނެއްކާ މާދަމާ ވެސް އަެންއ އިޞްލާޙު އަންނާނެ މި

ނޑު ިމ އެ އައިްސގެން ރަނގަޅު ނަތީޖާެއއް ށް އޮތް ތަނުގަިއ ދެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކުރިއަނުނެރެވޭ. އަުޅގަ

 ކުެރިވގެން ސްެވވޭ ރަނަގޅު ނިޒާމެްއ ޤާއިމުައޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއް އެއްބަ  ،ރަނގަޅު އިޞްލާޙުތަެކއް ހުަށހެޅި

 ވި ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅަގނޑަށް ދެއް މި ކަންތައް ކުރިއަްށގެންދިޔުަމށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އާދަމަށް ރޮޒައިނާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ  އަރުވަނީ ައއްޑޫ އާދެ! މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި

 

 އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

 މުގެ ބާރު އޮތީތީ ރައްޔިތުންނަށްހެދުއީސް. މި ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގައި ގާނޫނުޒަތްތެރި ރަޝުކުރިއްޔާ ޢިއް 

ސް ބަދަލުވެގެންދާކަްނ މިީއ ތާކަްށ މަޖިލި ލާޮކށް ރައްޔިތުްނގެ ުދވަސް ދުއްަވއިނޮހޮރޮއްޕާން އަހުވަދަްއކައި 

ކޮށްފަިއ ޔިތުން އިންތިޚާބުލައިލާއިރުަގއި މިއީ ރައްއަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. މިއަދު މި ލާފައި އޮތް ބިލެއް ބަ

ނޑުމެްނ މިތަނުގައި ދައްކަމުން މި  ތިބި  ބަޔަކާ ދޭތެރޭގައި ކޮްނކަހަލަ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާ ވާހަކަތަެކއްތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން ަރއްޔިތުން ިއންތިޚާބުވަގުުތ އަޅު  މި !ލަްއވާގެންދަނީ؟ ތި ބޭފުޅުން ނިކަން ވިސްނަަވއި އި ތިބި ބަެއްއ ކޮށްފަގަ
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ގަްނނަ ވާހަކަ ދައްާކއިރުަގއި މި ނިގުޅައި ކުރާ ާވހަކައާއި އެ މީހުންގެ ބާރުތައް ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ވަކި 

ކޮށްފައި ެވސް ހަމަ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުނޫންތޯ. މިއީހަމަ މި ކަންކަން ކުރަްނ ލާންވީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ވެސް 

ނޑުމެްނެގ ބާރު ވަކި ގޮތަކަށް އޮތީީތވެތިބި ބައެއް.  ންނަށް ކޮށްފައި ތިބި މީހުދެން ަރއްޔިތުން އިންިތޚާބު، އަުޅގަ

އެ މީހުން ފިއްތާލަިއ ެއ މީހުންނަށް މަސައްކަތްނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަިއ، އެ މީހުންގެ ، އެ މީހުން ުކަޑކޮށް އަހުވަދަްއކަިއ،

ކަން މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރާކަންކަން ުކރަން ބާރުތައް ނަގައި އެހެން ބަެއްއގެ އަތަށް ދީ މި 

ނޑު މި އަުޅގަ  އިނޫްނ. އިްއޔެގަ  ވާނެ ކަމެއްގެން ެވސް ކޮށްޖެހޭ ކަމެއް. މިއީ ެއްއގޮތަކަށްކުރަންއަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަ

މޮޑެންތޯ މިހިރީ  މަސްކުރޮޅިދު ތަނުގައި ފްރައިޑްަރއިސް ހަދާ ވާހަކަ ދެއްކީ. ިމއަ މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ލީމާ

ހުރިާހ އިޞްލާޙުތަެކއް ެއއްކޮްށ  ،ހުރިހާ އެްއޗެހިތަކެއް ެއއްކޮށް ތަނަށް. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ގެނެސްފައި މި

ނީ ކައުންސިލަރުންގެ ބާރު ވަކިން ގެނެސްެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަކަ ދަްއކާފައި މިައދު ހަމަ ވަކިގެންނަ ވާހަ

ނޑާލަ  ތަކަށް ހަދާނީ މިހެންނޭ. ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ޕީ.ޖީ ލީޑަރުގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ ަކއުންސިލު  ގައިއި މިތާކަ

ރަްއޔިތުންަނކަށް ރައްޔިތުްނގެ ކަްނކަން  .ީތވެނޫނުައާސސީގަިއ އޮތީޤާ ގާނޫނެއް ޮއންނާނީ ނަމެއްގައޭތަުކގެ ކައުންސިލު

 ،ގަނެދަނީ ަރއްިޔތުންގެ ބާރު ނިުގޅައި  ޑުމެންނަށް އަުޑއިވެމުން މިކުރުމުގެ ބާރު ނުދޭނެ ވާަހކަ. ތަކުރާރުކޮށް ައޅުަގނ

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު  ،ސަރުކަރު ހިންގާ ޕާީޓާއއި ަސރުކާރު ވެރިންނަށް މި ބާރުަތްއ ދޭ ވާހަކަ. ލާމަރުކަޒީ ގާނޫުނ ހެދުނީ

ން. ިމހާރު ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތަށް ިމ ކަންކަން ކުރާކަށް ނޫކުރެުވނީ އަޅުަގނޑުމެން މިޢާރުފުދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތަ

އީްސ ވެްސ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަ  ކޮމިޓީތަކުގަިއ ނިސްބަތްވާނެ ގޮތް މެންބަރުން ގޮތަށް ބަލާއިރު އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

ނަޑއަޅާ ހިސާބަށް ޮގއްސަ ނޑުމެން ކޮމިީޓއެްއގެ މެންބަރަކު ބަދަލުކުރަން އެދިގެްނ  ވަނީ. އިްއޔެއިންސުރެ މި ކަ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ކޮމިޓީއަދި  ނޑުެމން ނިސްބަތްމިހާތަނަށް އެިކއެިކ ބަހަނާދައްކައި އަުޅގަ ަތކަށް ވާ ސްލޮޓުތަުކގަިއ އަުޅގަ

ންތައްތައް ކުރާ ހިސާބަށް ދުމުޚްތާރުކޮށް ކައުޅެނީ. އެހެންވީމާ، މިހާ ޚު ގެން މިދެވިނުކޮށް ބަދަލުނަ މެންބަރުން ހުން

ނޑު ަދންމަ މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ވެސް އަދިޔައި . މިތަނުން ރައީސް ނަވާނީ ދުވަސްޮކޅަކުން ޯނންނާނޭުޅގަ

ނުންވާ ހުރިހާ ގާނޫނުތަކެއް ހަދަިއ ޔާމީނާއި ރަީއސް ޔާމީންެގ ސަރުކާރުން ހަދަން ބޭނުންވާ، ަވއްކަްނކުރަން ބޭ

މުަގިއ ވެސް މި ޤައު ބުނާނެ ެއކަކުއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ވެސް އުވާލަިއ، ރައްޔިތުންގެ ބަސްމި ރަ ނިމުނީމާ

މު މެންބަރުކަމުގެ މަޤާ ަކއުންިސލުގެ! ަބއްލަވާގޮތަށް ދަންޏާ. ނިކަން ވިސްނައި ދާ މިހާރު މި ނުހުންނަވަރުކޮށްލާނެ

އިޞްލާޙުަގއި އޮތް އެްއޗެްއ ކިތައް ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް  ޅުަގނުޑ ހިތަށްއަރާ މި ގާނޫނަށް ގެެނވޭއަ  ؛ހުސްވުމުން

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ކައުންސިުލގެ އުމުރުގެ ތެޭރގައި ކައުންސިުލގެ މެންބަރަުކ އޮްނނަނީ  އެނގޭާބވައޭ. މީަގއި މި

ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ އެ މެންބަރެްއގެ ބަދަުލަގއި ަކއުންސިލަށް މެންބަރަުކ  45ލަްސވެެގން  ،ވަިކވެއްޖެ ނަމަ

މެްއ ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ގާނޫީނ އިންތިޚާބުކުރަންވާނެ ކަުމގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ކައުންސިުލގެ ބައްދަުލވު

އަދަދު ހަމަވާވަރަށް އެ ކަުއންސިލުގައި މެންބަރުން ތިބި ނަމަ، ކައުންސިލުން ވަކިިވ މެންބަރުގެ ބަދަލުގައި އާ 
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. އިލެކްޝަންސް އޮޕްޝަނެއްގެ ގޮތަްށ ދޫކޮށްލާފައޮންނަނީ  ނުވެޭއ. މި ކުރުން ލާޒިމުެވގެނެއްމެންބަރަކު އިންތިޚާބު

ްއާޔ ބަރެއް ހޮވޭނެ ތަނެއްގައި ވެއްޖެބޭނުމިއްޔާ ހޮވަންވީ. ބޭނުމިއްޔާ ހޮވާނެ ކަމެއް ނެތް. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންކޮމިޝަނުން 

 ކޮންކަހަލަ ވާހަކަތަެކއްތޯ މިތިޚާބު ބާއްވާނެ ކަެމއް ނެތް. އްޔާ އިން ްނވީ. ނުހޮޭވނެ ތަނެއްގައި ެވއްޖެއިންތިޚާބު ބާއްވަ

އަރަނީ ހަކަަދއްާކަކށް އަޅުަގނޑު ހިތަށްގައި މިކަހަލަ ވާންބަރުންނަށް ތިބެގެން މިތާގެ މެރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހު ދައްކަނީ؟

ތަުނގައި މިތިބަ މީހުންނެއް. ެދން ގޮއްަސ، އެލް.ޖީ.ޭއގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ނިންމަން  ނުގަނޭބާަވއޭ މި ލަދެއް

ަވޒީރަްށ އެކަނި ބާރުދީފައި ދެްނ  ންނަހުތަނަށް ރައީސް ަކނޑަައޅާފައި  ހަމައެކަނި، އެލް.ޖީ.އޭެގ ފަރާތުން މި

 އޮންނަނީ. މުޅި ކައުންސިލު އުވާލުމުގެ ބާރު އެބަ އަށް ދޫކޮށްލާފައި މިޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެލް.ޖީ.އޭ އެއަށްފަހު ކުރަން

ނުލެވޭނެ. އެެހންވީމާ، މުޅި ަރއްޔިތުްނގެ  އަށް. މުޅި ކައުންިސލު އުަވެއއްއިޞްލާޙުެގ ދަށުން އެލް.ޖީ.އޭ ދޭ މި 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ކަމަށް ވަްނޏާ ޖިލިސް ވެސް ުއވާލަންވީޫނންތޯ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ކޯރަމް ހަމަވާމަ

ނޑިައކަށް ކީްއުކރަންތޯ  ނޑުމެން މީހުން އިންތިޚާބުހުސްވާ ގޮ ކުރަނީ. ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެއް ނޫންތޯ. އަޅުގަ

 ތަނަށް އައިސް ދެން ތިބި ރައްޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން މި އި އޮތީހެދުމުގެ ބާރު ދީފަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ގާނޫނު

އަޅުަގނޑަކަށް ހަމަ މީހުންގެ ޙައްޤުަތއް ނިގުަޅއިގަންނާކަެށއް ޫނން.  އެ، ނުހޮރުއްޕާންކޮށް، އަހުވަަދއްަކއި

އިއްޒަތްތެިރ ލަމުން ވެސް ހުރި އެއްެވސް ވާހަކަތަެކއް. އެހެންވީމާ، ނިންމާސް ގަބޫެލއް ނުކުރެވޭ މީގައި މިވެއެްއގޮތަކަށް 

ނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ ތަކުރާރުކޮށް މި ރައީސް ހުށަހެޅި  އެއްޗެހި ލަިއެގން މި އިޞްލާޙުތަނަށް  އަުޅގަ

އުމުގެ ތުބާރު އެބަ ޮއތްތޯ ބަލަން. މި ޤަަމނިކުފާނުގެ އި އެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާަގއި، މެންބަރުގެ ވޯެޓއް ަނގާބަލަ

ވަގުތު ވޯޓެއް ަނގާބަލަ  ކަަމށް އައިްއސަ ހުރި މީހެއް. އޭނަގެ އިތުބާރު އެބައޮތްތޯ ބަަލން މިއިން ވެރި 25ރައީސަކީ %

ނަޑކަށް ހޮވިަފއި ތިބޭނީ މައިނޯރިޓީ ވޯޓުން.  100ހޮވޭތޯ ބަލަން. ނުވާނެ އިނޭގތޯ. މީ މުޅި މަޖިލީހުގެ % ގާްތގަ

ބާރު ނެތް ކަމަށް މީހެއްެގ އިތު އެ  ކޮންމެ މީހެއްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ލިޔަސް ވެްސ އެ ާދއިރާައކުން

އަދަބުދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްަޓއިލާފަިއ . އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ އެއްޗެހި ލައިގެްނ ރައްޔިތުންނަށް ފާސްވެގެންދާނެ

ކުރަންވެއްޖެ. ުޝކުރިްއޔާ ެރވޭޯތ އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްގައި ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްުޤގައި ކަންތައްތަެކއް ކުމިތާ

 ޒަތްތެރި ރައީސް.އިއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ށް.ޢާރިފަ ޢަލީ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ކެލާއަރުވަނީ  އާދެ! އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ
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ވެހި ހުރިހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަދި `. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސަށާއި ދި

ނުޑގެ ާދއިރާގެ ހުރިހާ ލޮުބވެތި ަރއްޔިތުންނަށް މާދަމާ މި ފެށޭ ރަމަޟާން ހެޔޮ  މަހުގެ ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

 މި ދައްަކވާ ގިނަ ބޭފުޅުން . ވާހަކަުފޅުކުރާ ހާލު، މުބާރަކްބާދީ ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދަރުމަދެއްވުން އެދި ދުޢާ

ުނވަތަ ލާމަރުކަޒީ  ލާށޭ.ިމ ކުޅެނީ ލާމަރުަކޒީ ނިޒާމު ުފޑައިިމއަދުގެ ަސރުކާރުން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނާ  ،ފާހަގަކުރަްއވަނީ

އުުމގަިއ ލަ ވާހަކަދެއްީކމަ. ކުރީގައި މި ޤަލާށޭ. އަުޅަގނޑުމެން ގާތަށް ހަމަ އަންނަނީ ހިނި އެކަހައުސޫލު ނައްތައި

އަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ހާރު ދެންމެއަކު ވާހަކަފުޅުެދއްެކވި އެމް.ޑީ.ޕީ ްއވި ބޭބޭފުޅުން، މިކުރެ ރިކަންވެ

ކުރެވުނު ަކއުންސިުލގެ ކޮންމެ ކައުންސިެލްއ އިންތިޚާބުކުެރވުނީމާ އެ އިްނތިޚާބު ބޭފުޅުން ވެރިކަމުަގއި ިރޔާސަުތގައި އެ

ިސޓީ ކައުންސިލުަތކުގެ ަމއްޗަްށ ސިލުތަކުގެ މަްއޗަާށއި އަތޮޅު ކައުންސިުލތަކުގެ ަމއްޗަާށއި ރަށު ަކުއން ،މައްޗަށް

ތާ ކުރި ކަންތައް އަޅުަގނޑުމެން ދުށިން. މިންއުމީ އިދާރާެއއް ލަިއ، އެަތނަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން ލައި، ދުއްޕާޤަ

އޮތް  ކު ނޫން. މިމީހުންގެ ގެ އެްއޗެހި ނަގަން. މިތާ މަގުމަތީގައި އިނޭގތޯ. މާދުރަ، މަގުމަތީގައި ރަތް ކާޕެޓް އަަޅއި

މާލޭ ސިޓީ ، ގެ ދޮރުމަތީގައި ރަްތ ކާޕެޓް އަޅައިމެދުޒިޔާރަތް މަގުަގއި. މިތާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

ދައްކާ ލާމަރުަކޒީ އުންސިލުން މީހުން ައއިްސ އިށީނދެގެްނ، މީހެްއގެ ެގ ނަގަިއ ެއއްލާލިއިުރަގއި ިމ މީހުން ކަ

ިމހާރު މި ހިނގާ ސަރުކާަރކީ ވަރަށް ޯއގާތެރި ސަރުކާރެްއ.  ނެ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.ކަދަްއކަން ލަދުގަންނަންޖެހޭވާހަ

މީހުންނަށް ކެތެއް  އުޅެނީ މިތާ މިތިބަ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުންނަށް. އެ ނުވެގެން މިކަންކަމަށް ކެތްމި ސަރުކާރުން މި ހިނގާ 

ނުވަތަ ކުރަން އެނގުނު ކަމެއް ެވސް ނޫން. މީހުންނަށް ދުވަހަކު ކުރެވުނު ކަމެއް ނޫން.  ވާނެ. ެއއީ އެ ނުވެސް

 ތައް ރަށާއި ބޮޑެތި ރަށްރަށަށް ބޮޑެތިސިންގާ ޕްރޮޖެކްޓުމިއަދުގެ ސަރުކާރުން މި ކުރައްވަނީ ރާއްޭޖގެ ކުދިކުދި ރަށް

އަޅުަގނޑުމެން ރަށްރަށުގައި މި ތިބޭ މީހުންނަށް، ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ މި  ގެންދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ނޑު ެވސް ހަމަ ފަށައިގަންނަުމން ވެސް ދަންނަވަން ބޭނުްނ، ބަެއއް ަކއުންސިލުތަަކކީ  ންސިލުތަުކގަިއ؛ކައު އަުޅގަ

ޓާ، ުސއްވެްސ މަސަްއކަތެއް ނުކޮްށ ބިޑިވަރަށް ރަނަގޅަށް ހިނާގ ަކުއންސިލުތައް. އަެނއްބަިއ ަކއުންސިލުތަކަކީ އެއް 

ހިނަގއިދާނެ މަހަށް. އަނެކަކު އަެނއް ކަމެއް ކޮށްފާނެ. ެއކަހަލަ  ަގިއ މަހަށް ގޮސް، އެކަކުތާމުޅި  ސިނގިރޭޓް ބޮއި

ކުރާ ަކއުންސިލުތަްއ ސް ވަރަށް ރަނަގޅަށް މަސައްކަތްހާލަތުގައި އުޅޭ ކައުންސިލުަތްއ ވެސް އެބަ އުޭޅ. އެހެންނަމަވެ

ނޑުެމންނަކީ ރާއްޖޭގެ އެތައް މިތަަނށް ދަތުރު ދެްއކެވި ބޭފުަޅކު ވާހަކަފުޅު ކުރާ މީހުން. ދެންމެ ވެސް އެބަ ހުރި. އަުޅގަ

ނޑަށް ޔަޤީ ވެސް އެ ވިދާޅުވަނީ ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި މިއަދު ން ރައީްސ ވޯޓެއް ނަގާށޭ. ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ބާއްވާ . 75މިހާރު ނަގާނެ %އްޔާ ލިބިވަަޑއިގެންަފއި އޮތް ކަމަށް ެވއްޖެއޭުރަގއި  25ޔާމީނަށް %

ނޑުގެ އަޚް، ކިަތއް ޕްރޮޖެކްޓުިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ރާއްޖޭގައި  ،އެނގެީނ އެކަންކޮންމެ އިންތިޚާބަކުން  ތޯ އަުޅގަ

ން ައއްސަވާ ކިަތްއ ކުރެ ދިއްދޫ ދާއިރާަގއި ހިނގަނީ. އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރަގއި ހިނގަނީ. މިއިން ކޮންމެ ބޭފުޅެއް 

ައށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ހިނގަނީ؟ އެމް.ޑީ.ޕީ ޓްތޯ މަނިކުފާނުގެ ދާއިރާަގއި ކިތައް ޕްޮރޖްކެ ޕްރޮޖެކްޓުތޯ ހިންގަނީ؟
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ެގ ވަަނ އަހަރު ަރއްޔިތުން 2009މީހުންގެ ރައީސް ނޫންތޯ  ތޯ ހިނގަނީ. އެބޭފުޅުންގެ ދާއިރާތަުކަގއި ކިަތއް ޕްރޮޖެކްޓު

އި ވިދާުޅވީ ތިމަންނަގެ އޮތް ރ.އަތޮޅު އަލިފުށީގައި ހުންނަވާފަ ްޕރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި މިމަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެ

މަންނަގެ ހުރި ނުބައިކަން ޕާޓީގެ މީހަކު އަިއސްގެންނޭ ތިމަންނަ ކަމެއް ކޮށްދޭނީ. އެހެން މީހަކު އައިއްިސއްޔާ ތި 

ނުޑމެންގެ ދާއިރާއަްށ ެއއްެވސް . ނުބަިއކަން ަދއްަކއި ލާނަމޭ. އެކަން ަދއްާކލިއޭ އިނގޭތޯދައްކައި ެވސް ލިޔޭ. އަުޅގަ

ހުއްޭޓ  އަހަރު، މި ހިނގާ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި، ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުގައި އެބަ އޭ. ެއކަމަުކ މިކަމެއް ނުކޮށްދެނީ

މި އެންެމނަށް ހަމައަށް ބަހައިގެންނޭ  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަްތވާ މެްނބަރުން؛ އެމް.ޑީ.އޭާއއި އެމް.ޑީ.ޕީއާއި ޕީ.ޕީ.އެމަށް،

ބިލިއަން ރުފިޔާ.  1.2އަށް މީހުން ކިޔާ. އެމް.ޑީ.ޕީ  ދެން އެ ،.ޕީ އެމް.ޑީ . އަުޑއައްަސވާތި!ކުރީމި ކަންއަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުެމންގެ 1.2އެމް.ޑީ.ޕީެގ މީހުން ތިބި ދާިއރާތަކަށް  އެއީ ކިތައް މީހުންކަން  ؛ބިިލއަން ރުފިާޔ ހޭދަކުރާއިރުަގއި އަުޅގަ

ބިލިއަން ރުފިޔާ.  1.2ހުންނަށް މީ 22މީުހން ކަންނޭނގެ. އެ  22ީމހުންގެ ތިބޭނީ މިހާރު  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ. އެ

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފަރަގު  500ބިލިއަން ރުފިޔާ.  1.7މީހުން ތިބިއިރުގަިއ  43އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގާތްަގނަޑަކށް 

މީހުންގެ ވާހަކަ މި ދެެކވެނީ.  43އަޅުަގނޑުމެން ދެބައިމީހުންގެ. ޕީ.ޕީ.އެމާއި އެމް.ޑީ.ޕީާއ. ެއއީ ބާވީހަކަށް މީހުންނަށް 

ތެއް ނެތި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް ޔާމީން މި ކޮށްދެއްވާ މަސައްަކތްޕުޅުގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު މި މި ތަފާ

މީހުން އަނިޔާއޭ ބުނާނެ. އެ މީހުން ލަނގޮޑިއަށް ވަރަށް ައނިޔާކުރާނެ. ެއ މީހުން ދުވަހަކު ދެން ޮގޑިައކަށް ހޮވޭނީީކ 

ޗަށް އަިއސް ލަދުަގންނަންޖެހޭނެ މި ރާއްޖޭގެ ވާހަކަ ބޭރު ތަންތާގައި ޮގއްސަ ނޫން. އެއިން މީހަކު ރައްޔިެތއް ކުރިމައް 

ދައްކާދަްއކާ ކޮޅުންނުލަިއގެން އިްއޔެ ރައީސް ޔާމީނަށް ފޮނުަވނީ، ސިޓީެއއް ރައީސް ނަީޝދު ދޫކޮށްލަދޭށޭ. އެގޮތް ހަމަ 

ނޑުމެން ޙައްލެއް ހޯދަންޖެހޭނީ މިއިން ރަނގަޅޭ އިނގޭތޯ. ެއއީ ެއަކން ކުރަންވާ ގޮތް. އަޅުަގނުޑމެން ތެރޭން އަޅުގަ

ކޮންމެ ސިޔާސީ ކަެމއްަގއި. މިއީ ދިވެހިރާއްޖެ. ިދވެހިރާއްޭޖގެ ތެރެއިން ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު 

ހޯދާނީ. ދެން ބޭރު ތަންތަނުން މި ތަނަށް ފާޑުފާޑުގެ ނޯޓިސް ނެރޭ ވާހަކަާއއި ސްޭޓޓްމެންޓް ނެރޭ ވާހަކައާ މި 

ފަހަރު ވެސް އެ އެއްެޗްއ  15ކަދަްއކަނީ. ނެރޭނެ. ކެނެޑާގެ ވާހަކަ ެވސް ދައްަކއިފި. އެ ކެނެާޑގެ މީހާ ދުވާލަކު ވާހަ

ފަހަރު ވެސް ެއ ެއއްެޗއް.  30ނެރޭނެ. ތި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިައންގައި ހުންނަ މީހާ އެ މީހުްނ ވެސް ނެރޭނެ ުދވާލަކު 

ވަން މުސްތަޤިއްލު ޤައުމެްއ. ައޅުަގނޑުެމން ކިތަންމެހާ ވެސް ޤައުުމ އަޅުަގނޑުމެން ހާހެއް ުނވޭ އެކަމަކާ. މީ މިނި 

ކުޑަ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަކީ މިނިވަން މުްސތަޤިއްލު ޤައުމެއް. މި ޤައުުމގައި ހިނގާނީ ދިވެހިާރއްޖޭެގ 

ނޑުމެން ކުރާެނ ގާނޫނުތައް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ާޤނޫނުއަސާސީ. އެ މީހުންނަށް އެކަން ކަމުދިަޔޔަސް، ނުދިަޔޔަ ސް އަުޅގަ

ކަމެއް ނެތް. މި ރާއްޖޭގެ ތާއީދު އޮތީ ރައީސް ޔާމީނަށް. އިންތިހާއަށް ބޮޑު ތާއީދު އެބަ އޮތް. އެހެންވީާމ، މޭޭޑ 

ޖޫން ވެސް ައއިސް ހިނގައްޖެ. އެ ތަނަށް މީހުންނަ އަދަދުން އެނގޭނެ ެއ  12އެްއވެސް ައއިސް ހިނގައްޖެ. 

ން. ނުވަތަ އެ މީހުން އެ ބުނާ އަނިޔާވެރި ކަމަކަށް ަގއިމުެވސް ތާއީދެއް ނެތްކަން. ެއ މީހުންނަކަށް ތާއީދެއް ނެތްކަ

މީހުން އެދައްކާ އަނިާޔވެރިކަަމކީ ގޮްއސަ ފުލުހުންގެ ގަިއަގއި ވެސް ތަޅަްނވީ. ދެން އައިސް ދައުލަތުގެ މުދަލުަގއި 
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ރަށް ބޮޑު ދަލީލެއް އެ ތަނަށް މީހަކު ވެސް ރޯކުރަްނވީ. މިކަހަލަ ކަންކަމަށް ތާއީދުނެތްކަން ހާމަކޮށްދޭ ވަ

 ނުނިކުންނަކަން އެއީ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މި ރާއްޖޭގެ ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް.   މިހާރު އަޅުގަ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ އެދުން އިްއޒަތްެތރި ރައީސަށާިއ އަދި މަޖިލީހުގެ 

ނުޑ ޚާއްޞަކޮްށ ައއްޫޑ ސިީޓެގ އެންމެހައި ަރއް ޔިތުންނަށާއި އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް ައރިސްކުރަން. އަިދ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިެގން މި ދަނީ، ތަކުރާރުކޮށް  އަޅުަގނުޑގެ ާދއިރާެގ އެންމެަހއި ރަްއޔިތުންނަށް އަިރސްކުަރން. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިމަޖިލީހުގައި މި ދައްކާ ވާހަކަައކީ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބޭ ބާރުތައް ނިގުޅައިގަނެ، ގާނޫނަށް ބަދަލުގެެންސ 

ލީހުަގއި މެޖޯރިޓީ އޮތީތީ ތިމަންނަމެން ނުރުހޭ ގާނޫނެއް އޮިތއްޔާ އެ ާގނޫނު ކޮށާލައި ރައްޔިތުްނެގ ރައްޔިތުންގެ މަޖި

)ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުުމެގ  2010/7ބާރުތައް ނިގުޅަިއގަންނަ މަންޒަރު ފެނިގެން މި ދަނީ. 

ޅުންނަށް ބާރުދިނުމަށް ހެދިފައި އޮތް ގާނޫނެއް. އެހެންނަމަވެސް ގާނޫނު( އަކީ މީ އަތޮޅުތަުކގެ ހިންގުމަށް ތިއްބެވި ބޭފު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ފެނިގެން މި ދަނީ މިގާނޫނު މިހެން އޮވެގެން ރާއްޖޭގެ ގިަނ ރައްޔިތުންތަކެއް އެ ބާރު 

ޒަރުތަކަށް ވުން، ީމ ބޭނުންކޮށް ރަށްރަށް ތަރައްޤީުކރަމުންދާ މަންޒަރުތަކަކީ މި ސަރުކާރުން ބަލަން ބޭނުންނުވާ މަން

ނޑުމެންގެ  ނޑުެމން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ މި ގާނޫުނ ހެދިފައި މި އޮތީ މާތް މަްޤޞަދެއްަގއި. އަުޅގަ ވެގެްނއުޅޭ ގޮތަކީ. އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ ރަށްތަށް އުފެދިފަިއ އޮތް ގޮތުން ހިންގަން ުއނދަގޫ އުސޫލުތަެކއް މި ޮއންނަނީ. މާލޭގެ މި އޮންނަ 

ގޮތަކަށް، ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ރަށްތައް ހިންގުން؛ މީ މި ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ސިޔާސަތު. ވޯޓު  ސަރުކާރަކުން ބޭނުންހާ

  25ގަންނަން ފަސޭހަވެ، ަރއްޔިުތން ނިކަމެތިންގެ ގޮުތަގއި ިތބީމާ ވޯޓު ގަންނަން ފަސޭހަޭވ. ރައީސް ޔާމީނަކީ %

ގަނެގެން ަރއްޔިތުްނގެ ިނކަމެތިކަމުގެ ނާޖާިއޒު ފައިާދ ލިބިވަޑަިއގެންެނވި ރައީެސއް. ތި ބޭފުޅުން ތި ހޯއްދަވާ ވޯޓަީކ ވޯޓު 

ނަގަިއގެން ހޯދަމުންދާ ވޯޓު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ތި ބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް، މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

ންތަނަްށ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިަގންނަވާ ބޭފުޅުން އޭ.ީސ ހިއްޕަަވއިގެން ތަ

ވަަޑއިގެންެނވި ފޮޓޯތައް އެބަުހރި. ސޯޝަލް މީޑިޔާަގއި ދަުއރުވާ ފޮޓޯތައް އެބަ ހުރި. މީ ޙަޤީޤަތް. މީ ތި ބޭފުޅުން ވޯޓު 

ހޯދަން ބޭނުންވާ ގޮތް. އަޮތުޅތަކުގެ ަރއްޔިތުން ނިކަމެތިްނގެ ގޮުތަގއި ބައިިތއްބަިއގެން ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންވަނީ މި 

ން. ގަޫބލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ މި ޅަފަތުގަިއ، މި ރާއްޖޭގެ މި އޮތް ޑިމޮކްރަީސެގ ރާއްޖޭގެ ވެިރކަންކުރަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް ނިުގޅަިއގަތުމަށް ތި  މި ޅަފަތުގައި އަުޅގަ
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ގާ އެހެން ފަރާތްތަކުން ވެްސ. ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ބޭފުޅުން ކުރާ މަސަްއކަތުެގ ނާޖާއިޒު ފައިާދ އެބަ ނަ 

ނޑުމެްނގެ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކަށް އަރަިއގަނެ، ައޅުަގނޑުމެްނ  ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދޭތެރެދޭތެރެއިން އަުޅގަ

އެ ފުރުޞަތު  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ އިްމތިޔާޒުތަކަށް އަރަިއގަންނަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން އަމިއްލައަްށ މި ރާއްޖޭެގ  ނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ އެ މަންޒަރު. އަުޅގަ ދޭތީ. މިހާރުވެސް އަުޅގަ

ހެދިފައި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ޙައްޤުތައް، ކަަށވަުރވެފަިއވާ ޙައްޤުތައް ނިގުަޅއިގަންނަްނ 

ންމާދާރުކަން ކުޑަ  ކަންތައްތަކެްއ މި ކުރެވެނީ. އަުޅަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ މި މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ. މީ ޒި

ސަރުކާރަކީ ަރއްޔިތުން ާތއީުދ އޮތް ސަުރކާރެއް ނޫން. ައނިޔާވެރި ސަުރކާރެްއ މީ. މި ރާއްޖޭަގއި މި ސަުރކާރަށް 

ކުރަނީ. ގަބޫުލކުރަންޖެހޭ ރައީސް ނަޝީުދ ނިސްބަތްނުވަންޏާ އެީއ އަނިާޔ ލިބެންޖެހޭ ސިޔާސީ މީހެއްެގ ގޮުތގައި ގަބޫލު

އެ އޮތީ އިންސާފުން ބޭރުގައި. އިންސާފުން ބޭރުވެ، އެ ބޭފުޅާއަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ނިގުޅަިއގަނެ، އެ އޮންެނީވ 

ނޑައެިޅެގން ސަރުކާރުގެ ޕްލޭނެ  ްއެގ ހުކުންކުރެވި ޖަުލގައި. މީ މި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަްއޔިތުން ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް. މީ ކަ

ދަށުން ސަރުކާރުން ކުރާ ޕްލޭންތަކުގެ ތެރެއިން ހިނގަމުންދާ ކަމެއް. މީ އަނިޔާވެރި؛ ރަމަޟާން މަސް ކުރިމަތިވެފައި 

މި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް މިައނިޔާވެރިކަްނ ހުއްިޓގެންނުދޭ. މާދަން މީ އަޅުަގނޑުމެން ރޯަދއަށް ތިބޭ ުދވަސް. ިމއަދު މި 

ނޑަެއޅިގެން ޤާނޫނުއަާސސީން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކެއް ިނގުަޅއިގަތުމަްށ ހުށަހެޅިގެންދާ ބިލަކީ ވެސް ކަ 

ނޑުމެން ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަްނނަވާ ކިތަންމެ ބޭފުޅުންނެއް  ނަޑއެިޅގެން ކޮށްފައި އޮތް މަސައްކަތެއް. އަުޅގަ ކަ

ށް ގެނެއްަސ އޮތް، ާގނޫނަށް މިގެންނަ ބަދަލުތަކުެގ މި ގާނޫނު ހެދިފައި މި އޮްތ ގޮތުން މި ގާނޫުނގެ ބިލަށް، މި ބިލަ

ނޑުެމންނަށް އަޑުިއިވގެން ޮގއްަސ އެބަ ވޭ. ައޅުަގނޑުމެްނ  ވާހަކަތައް ވަރަށް ތަފްސީލުޮކށް ވިދާުޅވެއްޖެ. އަުޅގަ

ފުޅުންެގ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ގަބޫލުކުޭރ މީ މިކަން ވާންޖެހޭ ގޮތެއް ނޫންކަން. ތި ބޭފުޅުންނަށް ބާރު އޮތަތީވެ ތި ބޭ

ބާރު ނާޖާއިޒު ގޮުތަގއި ބޭނުންކުރުމަކީ ެއއީ ތި ބޭފުޅުން ިމހާރު މި ވަގުތު އެކަން ކުެރިވދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ެއކަން 

ނޑުމެން މި  ނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަތައް ހުއްޓޭކަށް ވެސް ޯނންނާނެ. އަޅުގަ އޮތް ގޮތެއް ނޫން. އާދެ! އަޅުގަ

ންނަށް އަޑުިއއްވާނަން. ތި ބޭފުޅުން މިކަން މި ކުރައްަވނީކީ މިކަން ކުރަްއވަންޖެހޭ ވާހަކަތައް ަދއްކާނަން. ރަްއިޔތު

ގޮތަކަށް ނޫން. މީގެ އެންމެ ދެރަކަމަކީ ތި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ހެޔޮވިސްނިަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން ވެސް މި ތަނަށް 

ކަމެކޭ. ތި ވެސް އަޮތޅުތަކަށް މިހެން ގެންނަ ކޮންމެ ބިލަކަށް ތާއީދުކުރަްއވާ. ީމ ހައިރާންވާންޖެހޭ 

ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންނޭ. ކިހިނެއްތޯ މިއަށް ތާއީދުކުރަނީ؟ ނިކަން ބައްލަާވ މި ބިލަށް. މީގައި މިހިރަ 

ކަންތައްތައް ބަާލއިރު ލާމަރުަކޒީ ގާނޫނު މި އޮތް ދަނީނޫންތޯ. ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަކީ ކިހާ މާތް މަޤްޞދެއްގައި ހެދިފަިއ 

ނޑުމެްނ އޮ ނޑު ައދިވެސް ފާހަގަކޮށްލަން މި ސަރުކާރުން މި ޕްލޭންކުރާ ގޮތަށް ދަންޏާ އަޅުގަ ތް ގާނޫނެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަަތއް ވެސް މިތާ ނުދެއްކޭނެ.  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިފައި އޮތް ބާރުތައް ވެސް، އަުޅގަ
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ނޑަްށ މިހާހިސާބަށް ދާން މި ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން އަ ިމއްލައަްށ މި ޤާނޫނުއަސާސީ ހަލާކުކުރަމުން މި ދަނީ. އަޅުގަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ަދންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފަިއވާ 5.1އާދެ! މިހާހިސާބުން  ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް މިއަދު އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ކަ

 ވަގުތަށް ނިމިގެން ެއ ދިޔައީ.  ވަގުތު މި

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް.  6.1އެހެންކަމުން، މިހާރު އަޅުަގނޑު މި އެނބުރިލަނީ މިއަދުގެ އެޖެންޑާގެ ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާެގ )ދ( ަގިއވާ  115ސާީސގެ ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައި މި ވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަ 6.1

ނަޑއެޅުމަށް ޓަަކއި ޫބޓާނާއި އަފްޣާނިސްތާނަށް  ގޮތުގެ މަތީން ބޭރު ޤައުުމތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުްނ ކަ

ނޑައަޅާ ޮނންރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް ގ. އުފާ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ޢައްޔަންކުރުމާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަ

ތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދިަވޑަިއގެްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މަްއސަލަ، ޤައުީމ މެދު ރައްޔި

ގަިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  2015ޖޫން  11ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮްށ ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯްޓ. މި ރިޕޯޓް 

ޅުއްވައިދެްއވާީނ ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ގުރައިދޫ ާދއިރާގެ ވަނީ ފޮނުވިފަ. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ(  115ނޫނުއަސާީސގެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ `. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.

ނޑައެޅުމަށް ޓަަކއި ބޫޓާނާން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަީފރުމަތީ ގަިއވާ ގޮުތގެ އި އަފްޣާނިސްތާނަށް ން ކަ

ނޑައަޅާ ޮނންރެސިޑެންޓް ސަފީރުދިވެހިރާއްޖެއިން  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ޢައްޔަންކުރުމާ  ،ކަމަށް ގ. އުފާކަ

ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން  ،ލީހަށް މަޝްވަރާއަކަށް އެދި ރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވި މައްސަލަމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖި

ބޭފުޅާ މިހާުރވެސް ސަފީރުކަުމގެ މަޤާމު  މި ،ވަނީ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމާފައި މި

 އާއި ތަޢުލީމުގެ ގޮތުން ެއކަށީގެްނވާ ބޭފުޅަކަށް ފެންނަ ބާމަނިކުފާނަކީ ތަުޖރި އެ ،ވާތީ ގެންަދވާ ބޭފުޅަކަށް ފުރުއްވަމުން

މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި. ޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި ރިޕޯޓާ މި ރިޕޯޓް މި ހުށަހަޅާލަނީ ރައް ،ކަމަށް. އެހެންކަމުން
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ނުޑެގ ކޮމިޓީެގ ހުރިޕޯޓް ހުށަަހޅާލަން. ހަމައެއާ  އަޅުަގނުޑ މި ތެރި މެންބަރުންނާ އަިދ ރިހާ ިއއްޒަތްއެުކގަިއ އަުޅގަ

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން ދަންނަވަމުން  މަށް ޓަކައި ޝުކުރުދެްއވާ އެއްބާރުލު  ފުން އަޅުަގނޑަށްކޮމިޓީގެ އިދާރީ މުވަްއޒަ

ނުޑެގ ދާއިރާގެ އެންމެހައިނިމަހުގެ ތަހު ލޮބުވެތި  އި އަދި ދިވެހިރާްއޖޭގެ އެންމެހައިރައްޔިތުންނަށާ ޔާ އަޅުގަ

 ލަިއކުމް.އަރިްސކުރަން. ވައްސަލާމްޢަންނަށް ރައްޔިތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތު ބެހިފަިއވާ ގޮތް. ަވގު މިނެުޓގެ 30ިމނެޓުގެ ަވގުތެްއ.  30ވަނީ  މަށް ހަމަޖެހިފައިރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރު މި

އަދާލަތު ، މިނެޓު  5ށް މިނެޓު، އެމް.ޑީ.އޭއަ 5ރީ ޕާޓީއަށް މިނެޓު، ޖުމްހޫ 5މިނެޓު، އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  5ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

އެދިަވޑަިއގަންނަާވ  ،އަދި ަވކި ޕާޓީއަށް ނިސްބަްތވެަވޑަިއނުގަންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް، މިނެޓު 5ޕާޓީއަށް 

ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގަްނނަވަންފު ،. އެހެންކަމުން މިނެޓު 5އްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ކޮންމެ އި

ނުާވތީ އަޅުަގނޑަށް ޖެހެނީ މި ދިވަަޑިއގެންފައިޓަށް ވާހަކަދެއްުކމަށް އެއްވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެއާދެ! މި ރިޕޯ

 ންނާނީ ެނގުން އޮވޯޓުެނގުން. ލަން. ދެން އޮންނާނީ މި ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓުރިޕޯޓް މިހާހިސާބުން ނިންމާ

 ަގިއ.  1:30ވޯޓު ނަގާ ގަީޑގައި 

ނުޑ ދެން މި އެނބުރިލަނީ މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ މިހާހިސާ -6.2  ހުށަހެޅިފައި މި ވަނީގައި  6.2ށް. އަ 6.2ބުން އަޅުގަ

އުމުތަކަށް މާއްދާގެ )ދ( ަގއި ވާ ގޮުތެގ މަތީން ބޭރު ޤަވަނަ  115ނޫނުއަސާސީެގ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާ

ނޑަެއޅުމަށް ޓަކައި ނޭޕާލަށްރާއްޖެއިން ސަފީ ނޑަައޅުްއވާ ޮނންރެސިޑެންޓްދިވެ ރުން ކަ ސަފީރުކަމަށް  ިހރާއްޖެއިން ކަ

މެދު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާައކަށް އެިދވަަޑއިގެްނ  މާއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމް ޢައްޔަންކުރު، މާހުރާމ. 

ނިންމެވި ގޮތުެގ  ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައިއުީމ ޔާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މަްއސަލަ، ޤަރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ލީހަށް . މި ރިޕޯޓް މަޖިމެންބަރުންނަށް ވަނީ ފޮނުވިފަ ަގއި އިްއޒަތްތެރި  2015ޖޫން  11ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  ،އްރިރުހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ މުޤަ

 ރިޟާ.

 

 ންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެ

މާއްާދގެ )ދ( ގައި ވާ ވަނަ  115ނޫނުައސާީސގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 ދިވެހިރާއްޖެއިން ަކނަޑއަޅާ އުމުތަަކށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ަކނޑަެއޅުމަށް ޓަކައި ނޭޕާލަްށ ގޮތުގެ މަތީން ބޭރު ޤަ

މެދު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ  އްޔަންކުރުމާއަލްފާޟިލް ައޙްމަދު ސަލީމް ޢަ، މާހުރާ ކަމަށް މ.ސަފީރު ނޮންރެސިޑެންޓް

ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން  ،މަޝްވަރާއަކަށް އެދިަވޑަިއެގން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުވި މައްސަލަ
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. މިހާރު ދިނުމަށްިއއްތިފާޤުން ވަނީ އަޙްމަދު ސަީލމަށް ރުހުން ސަލައިަގއި ވެސް ކޮމިީޓގެދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި މި މައް 

ން . މި ގޮުތގެ މަތީގެންަދވާ ބޭފުޅަކަްށ ވާތީވެއެ މަނިކުފާނަކީ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ސަފީރުކަުމގެ މަޤާމު ފުރުއްވަމުން

ނޑު މި ރިޕޯޓް ހުށަ ހަޅަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން މި މައްސަލައަށް ގޮެތއް ނިންމުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ަގއި އެއްއެހެންމެ ޕާޓީމިނެޓު. އަދި ހަމަ 5ވަނީ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް  އާދެ، މި ރިޕޯޓަށް ވެސް ބަހުސްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި

ގެ މިނެޓު 5އްޒަތްތެިރ މެންބަރަކަށް އި ގަންަނވާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ކޮންމެނުހިމެނިވަޑައި

، ުނވާތީމެންބަރަުކ އެދިަވޑަިއގެންފައި ފުރުސަތެއް. މި ރިޕޯޓަށް ވެސް ބަހުސްކުރުމަށް އެްއެވސް އިްއޒަތްތެރި

ގޮތެއް  ގަތުމަށްގެ މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށް މި ދަނީ. ދެން އޮންނާނީ މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ބަލައިއެހެންކަމުން މި ރިޕޯޓު

 ގައި.  1:30 ،ެނގުން. އެ ވޯޓު ނެގުން އޮންާނނީ މިއަދުގެ ވޯޓު ަނގާ ަގޑިމަށް ޓަކައި ނެގޭ ވޯޓުންމުނި

ނޑަށް މި ޖެހެ ،އެހެންކަމުން -6.3 އަށް އެނބުރިލަން.  6.3 ނަންބަރު ނީ މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ އަިއޓަމުދެން އަޅުގަ

ވަނަ ާމއްދާައށް  116ނޫނުއަާސސީގެ ރިއްޔާގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫ ޅިފަިއ މި ވަނީގެ ދަށުން ހުށަހ6.3ެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާްޒގެ ، އޭޖެންސީ  ތިޔާރުގެ ދަށުން ނެޝަަނލް ޑްރަގުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިޭދ އިޚް

 ގެ ރު ސަރުކާ ،ގުޭޅގޮތުން ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ  ތަނެއްގެ ގޮތުަގއި ހަމަޖެއްސުމާބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ 

ޖޫްނ  11ނިންމެިވ ގޮުތގެ ިރޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް  ރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރައްަވއިމަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުާރ މިންވަ

ގެ . މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ދިއްދޫ ާދއިރާތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފަަގއި ވަނީ އިްއޒަ 2015

 ޠީފް.ލައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ލަޠީފްއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްދިއްދޫ ދާ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  116ނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ގެ އެފެއާޒް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް ،އޭޖެންސީ ތިޔާރުގެ ދަށުން ނެޝަަނލް ޑްރަގު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިޭދ އިޚް

ސަރުކާުރެގ  ،ހިންގަމުންދާ ތަނެއްގެ ގޮުތގައި ހަމަޖެްއސުމާ ގުޭޅގޮތުން ފޮނުވާފަިއވާ މައްސަލަ  ބެލުމުގެ ދަށުން

ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްާޔ  ގޮތުެގ ރިޕޯޓް މި މަޖިލީހަށް ރާ މިްނވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ނިންމިމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކު

 ރައީސް.އިްއޒަތްތެރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 5މިނެޓުގެ ަވގުތެއް. އެހެްނކަމުން، ކޮންމެ ޕާީޓއަކަށް  30އާދެ، މި ރިޕޯޓަށް ވެސް ބަުހސްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 

 މިނެޓުގެ ަވގުތެއް އެުރވިގެްނދާނެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތެވވަަޑއިނުގަންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި 

މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް އެރުވޭެނ. )ވަގުތުޮކޅަކށްފަހު( އާދެ،  5މެންބަރަކަށް  މެންބަރުންނަށް އެދިވަޑައިގަްނނަވާ ކޮންމެ

، އެހެންކަމުން ނުވޭ.އެްއވެސް މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއގެންފައިއިތުރު މި ރިޕޯޓަށް ވެސް ިޚޔާލު ފާޅުކުރެްއވުމަށް 

ހިސާބުން ނިންމައި ޖެހޭނީ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި ަނގާ މިހާރިޕޯުޓގެ ަމސައްކަތް މި  އަޅުަގނޑު

 ަގއި.  1:30އެ ވޯުޓ ނެގުން އޮންނާނީ ވޯޓުނެގުން ޭބއްވުމަށް. 

ނޑު މި އެނބުރިލަނީ މިއަދުގެ އެޖެންޑާގެ  -6.4 ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައި މި 6.4އަށް.  6.4އެއަށްފަހުގައި ދެން އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާއިން ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ  116ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދިވެހިާރއްޖޭގެ  ވަނީ،

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  35)ދިވެހިާރްއޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ގާނޫނު(ެގ  2007/1އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން ގާނޫނު ނަންބަރު 

އިން ފެށިގެން ހިންގުން  2015ވަރީ ޖަނަ 21ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭަޝން އެންޑް އެމިގްރޭޝަްނގެ ކަންކަން 

ބަލަހައްޓާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓުން ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމާ ގުޭޅގޮުތން ފޮނުވާފައިވާ ަމއްސަލަ، 

 11ސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު ައދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމި ޮގތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

ަގއި ވަނީ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިއަހަށް ފޮނުވިފަ. އެހެންކަމުން، މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް މަޖިލީހަށް  2015ޖޫން 

ހުށަހަޅައިދެއްވާނީ ސަުރކާރުެގ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ކޮިމޓީގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

 އްމަދު.މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙަ

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ މާއްދާއިްނ  116ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީެގ 

ހިރާއްޖޭގެ އިިމގްރޭޝަން )ދިވެ 2007/1ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިިބދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ގާނޫނު ނަންބަރު 

ޖަނަަވީރ  21ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭަޝންގެ ކަންކަން  35ގާނޫނު(ގެ 

އިން ފެިށގެން ހިންަގއި ބަލަހައްޓާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިްކ ިޑވެލޮޕްމަންޓުން ކަމުގަިއ ހަމަޖެއްސުމާ  2015

ފަިއވާ ަމްއސަލަ، ސަރުކާުރގެ މަްސއޫލިްއޔަތު އަދާކުާރ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގުޭޅގޮތުން ފޮނުވާ

 ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަން. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓު. އެހެންކަމުން، ިމ  30ނީ އާދެ، ދެންމެ އިވިވަަޑިއގެންނެވި ރިޕޯޓަށް ވެސް ބަހުސްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަ

މިނެޓު. އޭެގއިތުރަށް ަވކި ޕާީޓއަކަްށ  5ވަގުތުަތއް ހަމަޖެހިފައިވަީނ ސިޔާސީ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް 
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މިނެޓު.  5މެންބަރަކަށް  ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް، އެދިވަަޑިއގަންނަވާ ކޮންމެ 

މެންބަރުންނަށް މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. އެހެންކަމުން، އިްއޒަތްތެރި 

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާެދ، މި ރިޕޯޓަށް ވެސް ވާހަކަދެްއކުމަށް އެްއެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު 

ހިސާބުން ނިންމާލައި މި ރިޕޯޓަށް އެދިަވޑަިއގެންފައިނުވާތީ އަޅުަގނޑަށް ޖެހޭނީ މި ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ވެސް މިހާ

ނެގުްނ ނަގާ ގަީޑަގއި މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓު ޯވޓަށް ގެންދިޔުން. އެހެންކަމުން މިއަދުގެ ވޯޓުގޮތެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި 

 އަށް. 6.5އެހާހިސާބުން އަޅުަގނޑު ދެްނ މި އެނބުރިލަނީ މިއަދުގެ ެއޖެންޑާގެ ނަންބަރު  ،އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން

ވަނަ މާއްދާއިން  116ނޫނުއަސާީސގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ވަނީ ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައި މި 6.5

ދޭ ތަމްރީނު  އިރާްއޖޭގައި ހިންގާ ސްކޫލުަތކާއި މަތީ ތަޢުލީމާ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިިބދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން

 އި ހިފަހައްޓާތޯ ބަލަ ތަމްރީނުގެ ފެންވަރު އިނުން ދޭ ތަޢުލީމާއެ ތަންތަ ،މަރުކަޒުތަުކގެ ހަރަކާތްތައް މޮނިޓަރކޮށް

ަގިއ  2015ފެބްރުއަރީ  24މަންޓުގެ ނަމުަގއި އިދާރާެއއް ޓްކަށަވަރުކުރުުމގެ ގޮތުން ކޮިލޓީ އެޝުއަރެންސް ޑިޕާ

ހަމަޖެއްސުމާ  އްގެ ގޮުތަގއިއެ އިދާރާައކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަުނގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަނެ  ިއ،އުފައްދަ

 އިުރ ަބލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަމަްސއޫިލއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަ ގެސަރުކާރު  ،ގޮތުން ފޮނުވާފަިއވާ ަމްއސަލަގުޅޭ 

. އަރިހަށް ފޮނުވިފަ ޖޫންގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 11ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ވެސް ވަނީ 

ދެްއވާނީ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާުކރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ އިށް ހުށަހަޅުއްވަރިޕޯޓު މަޖިލީހަ މި ،އެހެންކަމުން

 މުޙައްމަދު. ޢަބްދުއްލަޠީފް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ވަނަ މާއްދާއިްނ  116 ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ އިއް 

ދޭ ތަމްރީނު  އިރާްއޖޭގައި ހިންގާ ސްކޫލުަތކާއި މަތީ ތަޢުލީމާ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިިބދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން

 އި ފެންވަރު ހިފަހައްޓާތޯ ބަލަ ތަމްރީނުގެ އިލީމާމި ތަންތަނުން ދެވޭ ތަޢު ،މަރުކަޒުތަުކގެ ހަރަކާތްތަްއ މޮނިޓަރކޮށް

ިއ ގަ  2015ފެބްރުއަރީ  24މަންޓުގެ ނަމުަގއި އިދާރާެއއް ޓްއެޝުއަރެންސް ޑިޕާކޮިލޓީ  ރުުމގެ ގޮތުންކަށަވަރުކު

ތުން ގާ ތަނެއްގެ ގޮުތަގއި ހަމަޖެއްސުމާ ުގޅޭގޮއޮފް އެޑިުޔކޭޝަނުެގ ދަށުން ހިނ އެ އިދާާރއަކީ މިިނސްޓްރީ ިއ،އުފައްދަ

ދިރާސާކޮށްފައި އޮްތ  އިޓީން ިނންމައަދާުކރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމި ގެ ސަުރކާރުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު ،ފޮނުވާފައިާވ މައްސަލަ

 ރިޕޯޓު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ވަނީ ަކނޑަެއޅިފައި ބަހުސްކުރުމަށް.  މިނެޓުގެ ވަގުެތއް މި 30ށް ވެސް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަ

އެހެންމެ ވަކި ޕާޓީައކަްށ ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ މިނެޓު. އަދި ހަމަ 5ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަްށ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް 

އާދެ! އެއްެވސް އިްއޒަތްތެިރ ފުރުޞަތަށް އެދުމަށް މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  ،މިނެޓު. އެހެންކަމުން 5ފަރާތްތަކަށް 

ނޑަްށ ޖެހޭނީ މި ރިޕޯޓުގެ މަސައްންފައި މެންބަރަކު އެދިވަަޑިއގެ ކަތް ވެސް މިހާހިސާބުން ނެތުމާ އެއްކޮށް އަުޅގަ

އި ނެގޭ ވޯުޓގައި މި ރިޕޯޓަށް ވެސް ވޯޓު ނެިގގެންދާެނ ގަ  1:30 ،ވޯޓާ ހަމައަށް ގެންދަން. އެހެންކަމުން އިނިންމާލަ

ނޑު ދެން  ،މުންކަމަށް ދަންނަވަ  އަށް.  6.6އެނބުރިލަނީ މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ މި އަުޅގަ

 ންވަނަ މާއްދާއި 116ނޫނުއަސާީސގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ވަނީ ދަށުން ހުށަހެޅިފައި މި ގެ 6.6

ށުން ކުޑަކުދިންެގ ގެ ދަލޯ އެންޑް ޖެންޑާިމނިސްޓްރީ އޮފް  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިިބދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން

އަހަރު ފުރެންދެން އެ މަރުކަޒުގަިއ  18އަންހެން ކުދިން އެ ކުދިންގެ އުމުރުން  އިހިޔާގައި ބަލަހައްޓާ ފިރިހެން ކުދިންނާ

 ،ަސއްކަތަށް ބަދަލުގެަނއުމާ ގުޭޅޮގތުން ފޮނުވާފައިވާ ަމއްސަލަބައިތިއްަބއިގެން ބަލަހައްޓާ ޮގތަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ މަ

ނިންމެިވ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު  އިރު ބަލާ ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރަްއވަމަްސއޫލިްއޔަތު ައދާކުރާ މިންވަ ގެސަރުކާރު

ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް  މި ،. އެއާެއްއކޮށްތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފަަގއި އިްއޒ2015ަޖޫން  11ވެސް ވަނީ 

 ިދއްދޫ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު،  ެދްއވާނީ ސަރުާކރުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރާ އިހުށަހަޅުއްވަ

 މުޙައްމަދު. ޢަބްދުއްލަޠީފް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ވަނަ މާއްދާއިްނ  116ެގ ނޫނުައސާސީޤާދިވެހިާރއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ެގ ދަށުން ހިންގާ ކުޑަކުދިންގެ ނިްސޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިޭދ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން މި

އަހަރު ފުރެންދެން އެ މަރުކަޒުގަިއ  18ންގެ އުމުރުން އަންހެން ކުދިން އެ ކުދީ އިހިޔާގައި ބަލަހައްޓާ ފިރިހެން ކުދިންނާ

 ،ގުޭޅގޮތުްނ ފޮނުވާފަިއވާ މައްސަލަ  އްަބއިގެން ބަލަހަްއޓާ ޮގތަށް އެ މިނިސްޓްރީެގ މަަސއްކަތް ބަދަލުކުރުމާބައިތި

ސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު ައދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މި މަޖިލީހަށް 

 ސް. ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިަފއި މިނެުޓގެ ަވގުތެއް. ސިޔާސީ ޕާޓީަތކަށް ކޮންެމ  30ވަނީ  އާދެ! މި ރިޕޯޓަށް ވެސް ަބހުސްކުރުމަށް ކަ

 5މިނެޓު. އޭގެ އިތުރަށް ވަކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  5ޕާޓީއަކަށް 

ފުރުޞަތަށް އެދުމަށް މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އާދެ! ެއއްވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު  ،ހެންކަމުންމިނެޓު. އެ
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ނޑަށް ޖެހޭނީ މި ރިޕޯޓު ވެސް މިހާހިސާބުން މަސައްކަތް  ،އެހެްނކަމުން .އެދިަވޑަެއއްނުގަންަނވާ ވޯުޓ  އިނިންމާލައަުޅގަ

ގައި މި ރިޕޯޓަށް ވެސް ވޯޓަށް އެހިގެންދާނެ ކަމަށް  1:30މިއަދު  ،ނެގުމާ ހަމައަށް ގެންދަން. އެހެންކަމުން

 އަށް.  6.7މިއަުދގެ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ؛ޖެހެނީ އެޖެންޑާ ދަންނަވަން. އެއަށްފަހު އަުޅަގނޑު އެނބުރިލަން މި

ދު ވަޙީދު މިއަދުގެ އެންމެފަހުގެ ރިޕޯޓު. އާދެ! މި ރިޕޯޓަކީ ތުލްސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަ -6.7

ކަޒީ އުސޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރު) 2010/7އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގޮތުގެ  ނިންމެވި އި ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރަްއވަ ގެަޤއުީމ ސަލާމަތު ،ށް އިްޞލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު(އަހިންގުމުގެ ގާނޫނު

. މި ބިލަށް އެްއވެސް އިޞްލާޙެްއ މެންަބރުންނަށް ވަނީ ފޮނުވިފަ ގައި ިއއްޒަތްތެރި 2015ޖޫން  15ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

 ގުަރއިދޫ ،ެދއްވާނީ ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ޮކމިޓީގެ މުޤައްރިރުއިރިޯޕޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ ނުވޭ. މި ހުށަހެޅިފައެއް

 މަށް ދަންނަވަން. ރިޟާ. ރިޕޯޓު ހުށަހެޅު އިބްރާހީމް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ

 

 ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން: ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

ސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ތުލު` ޝުކުރިްއޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

ކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުެގ އް ލާަމރުދިވެހިރާްއޖޭގެ އިދާރީ ާދއިރާތަ) 2010/7ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ަނންބަރު 

ށް ގެނެވުނު ިއޞްލާޙު ކޮމިޓީއަށް ބަލަިއގަުތމާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީގެ މެންަބރުންގެ ތެރޭަގއި ވަރަށް ފުޅާ ( އަގާނޫނު

ށް ވަނީ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަ  ދިގު ބަހުސެއް ކުުރމަށްފަހުގައި ކޮމިޓީން މި ވަރަށް ،ދާއިރާަގއި މަޝްވަރާކުެރވި

ނޑު މި ރިޕޯޓު ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ފާސްކުރައްވާފަ ހުށަހެޅުމަށް  . އެހެންވީމާ، އެގޮުތގެ މަތީން އަުޅގަ

 މަށް ޓަކައި ހުށަހަޅާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. މުނިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1ވަނީ  މި ރިޕޯަޓށް ބަހުސްކުރުމަށް ؛ަބހުސްކުރުމަށް ވަނީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. މި ރިޕޯޓަށް ވެސް 

ލާނަން. އިދަންނަވަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ވަގުތު ހަމަޖެހިގެންދާ ގޮތް ،. އެހެންކަމުންގަިޑއިރުގެ ވަގުެތއް ހަމަޖެހިފަ 

 މިނެޓު. އަދާލަތު 3މިނެޓު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  6މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  13މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  27ށް ޕީ.ޕީ.އެމަ

 ރުޞަތަށް އެދުމަށް ފު ،މިނެޓު. އެހެންކަމުން 6މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ފަރާތްތަކަށް  3ޕާޓީއަށް 

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޝުޖާޢަ އިބްރާހީމް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ބާރަށުފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 

 

 ދެއްކެވުްނ:ޝުޖާޢު ވާހަކަ އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ބާރަށު
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ކަޒީ އުސޫލުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރު) 2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ެއއްެޗްއ ށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ޤަުއމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ( އަހިންގުމުގެ ގާނޫނު

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި އިޞްލާުޙ އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  ކީ އެ ޔާދަންނަވާލާއިރު ހިތާމަ

ނޑުމެންގެ ވާދަވެރިން އެއް ހުށަހެޅިގެންދިޔައިރު  ގެންދިޔަީއ ަކއުންސިލުތަުކެގ ުޑލާފައި ބާރަށް ހަޅޭއްަލވަމުންއައަުޅގަ

މިފަދަ އިޞްލާެޙްއ  ،އަދު ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމަކީމި ތައް ސަރުކާރުން ވަކިކުަރމުންދާކަމުގެ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސްބާރު

ނޑުމެންގެ ވާިދވެރި ެއއްެވސް ނިންމެވި އި ން ދިރާސާކުރައްވަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމީ ސަާލމަތު ކޮމިޓީ އިރު މިއަށް އަުޅގަ

ހެން މި ނިޒާމު ކޮންމެ . އެއިން ދޭހަކޮށްދެނީ މިއުޅެނީފަރާތަކުން އެއްެވސް ކަހަލަ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައި ނެތްކަން

ންކަން ަހމަ ހުރިހާވެސް މަސައްކަތަކީ އަޅުަގނޑުމެން މިކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތަށް ފާޑުިކޔު އިވަރުގަަދކުރާކަށް ނޫންކަމާ

ރާތްތަކުން ިދޔައީ. އިޞްލާޙަށް މަަސއްކަްތކުރާ ހުރިހާ ފަ ްނ ދޭހަވެގެން މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މީގެ

އެ ބޭފުޅުންނަްށ  ،ރާ ފަރާތްތަކުން ުކރާ ކަންތައްތައް ިއޞްލާޙުކޮށްމަސައްކަތްކު ނީމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ

އެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ މަޝްވަރާތައް މިއަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ގެނެސްދީގެން  އި ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިޚޔާލުތަކާ 

ނޑު ގަ ނޑުމެން ލާ .ބޫލުކުރަނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްމަސައްކަތްކުރުން ކަމަށް ައޅުގަ މަރުކަޒީ ގާނޫނަްށ އަުޅގަ

ޫނން. ނުވަތަ ައޅުަގނޑުމެން  ޔަތަކުޖެއްސުންކުރުމުެގ ނިގެންދަނީ ކޮންމެހެން  އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅަމުން މި

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ މި ނިޒާމު ވީހާވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންނަށް އަނިޔާވެިރވާކަެށއް  ނޫން. އަޅުގަ

ނުޑމެން މިއަދު މި އިއްޒަތްތެރި  .ހިންގަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހަރުދަނާ އުސޫލެއްގެ މަތީން  މީެގކުރިން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަ 2010/7 ،މަޖިލީހުގައި ހުށަހެޅިގެންދިަޔ އިޞްލާޙު ީކ ވެސް ހަމަ މިކަހަލަ ޭމރުމަކުން އަުޅގަ

އަދި  ،ުނކުރޭ މި ކައުންސިލުތަުކގައި  އްހުށަހެޅިގެންދިޔަ އިޞްލާެޙއް. އަޅުަގނޑުމެން އެްއވެސް ަރްއޔިތަކު މިއަދު ގަބޫލެ

ކައުންސިލުަތކުަގއި  އްިވ،ވެސް ފާހަަގކުރެ  ވާހަކަިއަގއި ވެސް ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

އި ުނޖެހެއޭ. އެީއ ތެދުފުޅެއް. އަުޅަގނޑު ވެސް ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަ މެންބަރުންނަށް ވާކަށް 5ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަުރން 

ައޅުަގނޑުމެންގެ ޝަރީފް، އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ވާަހކަތަކަށް ކޮންމެ ރަށެްއަގއި މި  ؛ތާއީދުކުރަން ައއްޑޫ 

ޖެޭހ  ނުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ކައުންސިލަރުންނަކީ ކޮންމެހެން ތިބެންޖެހޭނެ ބައެއް ކަމަކަށް ގަބޫލެއް 5ތިބޭ 

 ގޮތުން ަކއުންސިލަރުން ތިބޭނެގުޅޭ  ނޑުެމންގެ ރަށްރަށުެގ އާބާީދއާކަން އިްސކޮށް އަުޅގަރިކުމަތްތެ ޙި އި ވިސްނުންތެރިކަމާ

ނޑުެމންގެ ވާަދވެރިން ފާހަގަކުަރއްާވ އެބަ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް،  ގޮތަކަށް މި ނިޒާމު ބަްއޓަންެވގެންދިޔުން. ދެން އަުޅގަ

ނޑު  ،ޮކށްކުރިއަށްހުރި އިންތިޚާބުތަުކގަިއ ރައްޔިތުންގެ ބާރުަތއް ހަނި ކުރަންެވގެންނޭ ސަރުކާރުެގ މުޅި ނިޒާމު ަގނޑުބަ

އޮތް ޙަޤީޤަތަކީ މާދަމާ  ނޫން. އަޅުަގނުޑމެންނަށް މިއަދު ފެންނަން  ެވްސ އެއެއްދަކީ. އެއްގޮަތކަށްޤްޞަމަ

ތިޚާބެއް އިން އެ އިންރޮގްރެސިްވ ޕާޓީ އޮފް މޯްލޑިވްސް ނަމަެވްސ ޕްވީ އަޅުަގނޑުެމން ބޭއްވިކަުމގައި އިލެކްޝަެނއް ބައި

އޮތް ޙަޤީޤަތެއް  ކާމިޔާބުކުރާނެކަން. އެއީ ވަަރށް ސާފުކޮށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަން
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ނޑުމެން މިއަަދކު ކުރާ ހެޔޮއެޭދ ނޫން. މިއަދު އެއަރކޯނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަެމއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އިދިކޮޅު  .ދަްއކަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އެ ެއއަރކޯނު ބަހާ ވާހަކަ ފަރާތަކުން ހަދިޔާކުރީމާ މީެގުކރިން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކާމިޔާބުކުރި އިންތިޚާބުތައް؟ އެެހންވީމާ، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އަސްުލ  ގެތުފަރާ ގޮތުަގއި ތިބިއިރު ކޮބައިތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ ކަން ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެއްރަްއޔިތުންގެ ތާއީދު އޮތް ސިޔާީސ ޕާޓީ ސޫރައަކީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުުކރުން. އަޅުގަ

ވެްސ  ެވްސ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރަނީ. ވެރިކަމުަގއި އޮްތއިރު ރައްޔިތުންނަށް ހާމަވެގެންދަނީ. އިދިކޮޅުަގއި އޮތްއިރު

ރަްއޔިތުންެގ  ،ތާ ގުޅޭއިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރަނީ. ެއހެންވީމާ، މި ޕާޓީއަކީ އަަބދުވެސް ރައްޔިތުްނގެ މަޞްލަޙަ

 .ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ން ހާމަެވގެންއެއް މީގެއޮތް ޕާޓީ އިއިހުސާސްތައް ދަނެގެން ެވރިކަމަށް އައިސްފަ

ނޑުެމންގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން  ،މެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީއަޅުަގނޑު އަޅުަގނޑުމެން ެއންމެ ބާރުލާފައި އަޅުގަ

ސިޓީ  .ޚިދުމަތްތަކަކީ މިއީއޭ ިކޔާފަ ަކއަކީ ސިޓީ ކައުންސިލުތަކުން ަރއްޔިތުންނަށް ދޭދައްކަމުންގެންދާ ވާހަ

ނޑުމެން ބަލަކައުންސިލުތަކު  ން ނޫންތޯ ރައީސް ވަޙީުދގެ ސަރުކާރުއިހަކަށްދުވަހަކު ،ލާކަުމގައި ާވނަމައިގެ ދައުރަށް އަުޅގަ

 ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގެއީ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެންޑޭޓުސިފައިން ލައްވާ ހުސްކުީރ. މި އްމާލޭގައި އޮތް ބޮޑު ކުނިޮގނޑެ 

 ،ކަމެކޭ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެންވީމާ، ސިޓީ ަކއުްނސިލުތަކުން މިފަދަ ކަންތައްަތކަށް އަހައްިމޔަތުކަމެއް ނުދީ 

 ،ވާނަމަ ނުކޮށްދޭ ކަމުަގއިދުމަތްތައް ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުރައްޔިތުންނަށް ސީދާ ުގޭޅ ޚިދުމަތްތައް އެ ޚި

ެޖހޭ މިކަންކުރަން ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ިމއީ ައޅުަގނުޑ  ވެސް އެބަ ބާރު ނަގަިއގެންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ 

ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެއް. އަދި ހަމައެހެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތުލްސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

ނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ  16ގާނޫުނގެ  ،2010/7ވަޙީދު މިއަދު ހުށަހެޅުްއވި  އިޞްލާެޙއް. ވަނަ މާއްދާއަކީ އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނުަވދިހަ އިންސައްތަ ރައްޔިތުން  ،މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ޙަީޤޤަތަކީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުމެން ގަބޫުލކުރަން އެބަ މި ސަރުކާރަށް ތާއީުދކުރާ  . މާދަމާ ިއންތިޚާބެއް ބޭްއވި ކަމުަގއިޖެހޭ ަކމުގައި އަުޅގަ

ކުރިން  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫކަމެއް.  އޮތް އްނަމަވެސް ކާމިޔާބުކުރާެނކަމީ ޙަޤީޤަތެވީ

ނޑުމެްނގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ވަޙީދު މާދަމާ އި ،ވާހަކަދަްއކަވަމުން ފާހަގަކުެރްއވި އެ ންތިޚާބެއް ބާްއވަިއގެން އަުޅގަ

ނޑި ސްދޫ މީގެ ޙަޤީޤަތަކީ ތުލު .. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްނީވާ ކާމިޔާބުކުރަން ކުރިަމތިލީކަމުގައި ވިޔަސް ެފއިލޭ ގޮ

ދާއިރާއަކީ ަރއީސް މައުމޫނަްށ ތާއީދުލިބިފައިވާ ދާއިާރއެްއަކން. މިއަދުގެ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނިޑއަްށ އާދެ ނޑިއަްށ  އާދަމް ވުނީ ަރއީސް މައުމޫނުެގ ތާއީދާ ެއކީަގއި. މިއަދު ޮރަޒއިނާރޮޒައިނާ އާދަމް އެ ގޮ އެ ގޮ

އިްއޒަތްތެރި  ،ނަމަވެްސ ނޮހެވޭނެކަމީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ގަބޫލުުކރާނެ ޙަޤީޤަތެއްވީ ރި ކަުމގައިވާދަކު

ަނމަވެސް އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު ވީ ކަމުަގއިއްސި ަބއިއިެލްކޝަނަށް ގޮ ،ރައީސް. މާދަމާ ބާރަށު ދާިއރާގެ އިންތިޚާެބއް

ސައްތައިން ސައްތަ ޔަީޤންކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މާދަމާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  ،ކާމިޔާބުކުރާނެ. އެއީ ހަމަ ޔަޤީން
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 ކީކަމަ  ޔަތެއްަގއި ކާމިޔާބުކުރާނެޔާމީން އެ އިންތިޚާބު ފުރިހަމަ އަޣުލަބިއްهللا ނަމަވެސް ަރީއސް ޢަބްދުވީ ބޭއްިވކަމުަގއި

 . އެ ކާމިޔާބުކުެރވެނީ...ކަމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިުތން މިއަދު ގަބޫލުކުރާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ދަށުން ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް އެއްެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު 6.7އާދެ! މިހާހިސާބުން މި ރިޕޯޓަށް 

ނޑަށް ޖެހެވޭނު އެދިަވޑަިއގެންފަެއއް ތްތެރި މެންބަރު އާދެ! ކުރިން ވާހަކަެދްއކެވި ިއްއޒަ ؛ނީ. ެއހެންކަމުން އަޅުގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. ބާރަށު އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އޮީތމާ އިވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގެންފައަނެއްާކވެސް ދެ 

 ޝުޖާޢު. އިބްރާހީމް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ

 

 ޝުޖާޢު ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ބާރަށު

ނޑު ދެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ވަނަ ފުުރޞަތަކަށް ވެސް މި އެދުނީ އަޅުަގނުޑގެ މި ބިލާ ބެހޭ އަުޅގަ

 ކުރަން އެބަ ގިނަ ޙަޤީޤަތްތަކެއް މިއަދު ހާމަ ގޮތުން ވީހާވެސް ތަފްސީލުކޮްށ ރައްޔިތުންނަށް އެނގެން ބޭނުންވާ ވަރަށް

ނޑުމެން ކުރިން ވާހަކަެދްއކި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން .ޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ލަ ގޮތެއްަގއި ލާމަރުކަޒީ އަދި ޖުމު ނާައޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިުރ އަުޅގަ ޖެޭހ ދިވެހި ދައުލަުތގެ ބަޖެޓަށް  ގާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ިމއަދު ކޮންމެ  .ނު ހަދަން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްަތއްތަެކއް ބަްއޓަންކުރެވޭެނ ނިޒާމަކަްށ މި ގާނޫވީހާވެްސ ލުއިކޮްށ ކަން

ރާ އިންތިޚާބުތަކެއް. އަދި އިންތިޚާބަކީ ވެސް އެތައް ބައިވަރު ފަިއސާތަކެއް ަދުއލަތުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކު 

ހަމަޖެހޭ ްނގެ ިސާޔސީ ކަންތައްތަކަްށ އެ ބޭފުޅު ދޭ ަފއިސާައކީ ވެސް  ކޮންމެ ސިޔާީސ ޕާޓީއަކަށް މި ،އެހެންމެހަމަ

އްަތއް ގޮތަކަށް ކަންތަ އުސޫލެްއގެ ތެރެއިން ހޭދަކުުރމަށްދޭ ފައިސާ. އެހެންވީމާ، ަދއުލަތުގެ މާލިްއޔަތަށް ވީާހވެްސ ލުއި

ނޑު ދެކެން. އިއް ގާނޫނު ،ބައްޓަންކުރުމަކީ  .ޒަތްތެރި ރައީސްހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޒިންމާއެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  އިވާދަުކރުމުގެ ވާހަަކއާ އިއިލެކްޝަނުަތކުގަ ބައި ސަރުކާރަށް އޮތް ޕަސަންޓޭޖުގެ ވާހަކަ މި އަުޅގަ

ނޑުމެން ގަޫބލުކުރަން އެބަ ސަރުކާރުން ިމ ގެ ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދ ދައްާކއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ލިބޭ އިލެކްޝަންތަ ކާމިޔާބުކުރާ ބައި  ކަށް ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެން ވާދަކުރާ އިންތިޚާބުތަުކގައި ައޅުގަ

ނޑުމެން މިތާކާމޔާބީ ގައި ފިނިކޮށްެގން މަޖާ ވާހަކަދައްކަިއގެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ތަކަކީ ހަމަ އަުޅގަ

 ޚާއްަޞކޮށް ބޮޑު ތިލަދުންމަްއޗަށް އަިދ  ،ައޅުަގނުޑމެންގެ ދާއިރާ .ރައީސް  ނޫންކަން. އިްއޒަތްތެރި ކާމޔާބީތަކެއް 

ވާނަމަ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މިހާރު ފްލޯގައި މި ތިއްބެވި  ލާ ކަމުަގއިއިއަޅުަގނޑުމެން ނަޒަރިްއޔާ ހިންގަ

ދާއިރާގެ ވެސް ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކެއް އެބަ ހިނގަމުންދޭ. އޭގެ  ގެމެންބަރުން 3އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިްއޒަތްތެިރ 

ފާހަގަ ޖެހިގެންދާނެކަން. މުގެ ނަން އޮންނަ ގޮީޅގަިއ ހެޔޮއްޔޫ ޤަޔާމީން ޢަބްދުލްهللا ަގއި ޢަްބދުލް 2018ނަތީޖާއަކީ 
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ކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުުމެގ ދިވެހިރާްއޖޭގެ އިދާީރ ދާއިރާތަްއ ލާމަރު ،އެހެންވީމާ، ިމއަދު ގަބޫލުކުަރންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

ނޑުމެން ނޫންއުޅެ ގޮންޖަްއސަވާަފއި ަކންތައްތައް ކުރަްނ މި ށްގާނޫނަ ކަމާއި އަޅުަގނޑުމެން މި ނިޒާުމ ީނ އަުޅގަ

ކަން މި އިްއަޒތްތެރި މަޖިލީހުން ގެންނަމުން މި ގެންދަނީ. ޭއގެ ހެްއކަކީ މަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް ހަރުދަނާކުރު

ނޑުމެންނަށް މި ބިލުގެ ބަ އަޅުަގނޑު ކުރިން ފާހަގަކުެރއްވި ހުސް މަރުޙަލާގެ ފަދައިން މި އިޞްލާޙަްށ ވެސް އަުޅގަ

 މިއަށް އެްއެވސް އިޞްލާޙަކަށް ވޯޓަކަށް އެ  ،ގިނަ ފާޑުކިުޔންތައް ކީ ފަރާތްތަކުން މިއަދު އިޞްލާޙަށް ތެރޭގައި ވަރަށް

ަސރުކާރުން މި ގެންނަ ކޮންމެ ގެ ދޭހަވަނީ އަޅުަގނޑުމެންން ވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ، މީގެ އިބޭފުޅުން ނުވަތަ ހުށަހެޅިފަ

ދޭހަވަނީ. ިއއްޒަތްތެިރ  ންކަން ީމގެގަބޫުލވެގެްނ ހިނގާ ކަންަތއްތައް ކޮުޅ ފަރާތްތަކުން ެވސް ރުހިއިޞްލާޙަކީ އިދި

ނޑު އަދި ހަމަ ނިންމާލަމުން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ .ރައީސް ނޑު ކުރިން ފާހަގަކުރި އަުޅގަ ފަދައިން  އަޅުގަ

ޅުަގނޑުމެން ގާނޫނުތަކަްށ މި ނިޒާމު ބައްޓަންކުރުމަށް އަކައުންސިލުތަުކގެ ވީާހވެސް ޒިންމާދާރު ގޮތަކަށް މިހާރު 

ޖެހޭ ކައުންސިލުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް  އިޚްލާޞްތެރި ހިތަކުން އެބަ ،ނަމަެވސް ހެޔޮހިތަކުންވީ ކަމުަގއި ގެނައިބަދަލު

ނޑު  ނަމަވެސް ވީ ކަމުގައި ދާއިރާަގއި ކައުންސިލުތަކަށް ބަލައިލި ގެފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ގާތުން ފޯރުކޮށްދޭން. އަޅުގަ

މަންފާ ހޯދުމަށް ޓަކައި  އި ޔާރައްޔިތުންނަށް ލާބަ ،ހުރިހާ ކައުންސިލުތަކަކީ ވެސް ސަރުކާރާ ގުިޅގެން

ނަމަވެްސ ވީ .ޑީ.ޕީ ަކއުްނސިލެއް ކަުމގައިއަދި އެ ަކއުންސިލަކީ އެމް ؛ކަން ކަތްކުރަމުންދާ ަކއުްނސިލުތަކެއްމަސައް

ތިއްބެވި ހުރިހާ ަގއިުމވެސް ައޅުަގނުޑގެ ދާއިާރަގއި މިހާރު ނަމަވެސް ހަމަވީ ޕީ.ޕީ.އެމް ކައުންސިެލއް ކަުމގައި

ކައުންސިލަރުންނަކީ ތާއީުދ، ތަރައްޤީއަށް ތާއީުދކޮށްގެން ަހމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް ދީގެން 

ޑުމެން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. ކަްނ އަޅުަގނެކއްސައްކަްތކުރާ ކައުންސިލަރުންތަސަރުކާރާ އެީކަގއި މަ

ނުޑ ނިންމާލަމުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަީކ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު މި  ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް ،އެހެންކަމުން  އަުޅގަ

ނަމަވެްސ ވީ ކަމުގައިއިޞްލާޙެްއ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ޮގތަކަށް ބަދަލުކުރަން ކޮންމެ  ގޮްތ ނޫން އެހެން އޮތް

ރޭ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކަާމ ދޭތެވަުރަގދަކުރުމަށް ޓަކައި ލިބޭނެ މި ިނޒާމު އަޅުަގނުޑގެ ވޯޓު އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ

ނޑު ބޭނުމަކީ ވެސް މި ނިޒާމުޝައްެކއް  ،އެހެންމެއަދި ހަމަދިއުން. ވީހާވެސް ބޮޑަށް ހަރުދަނާވެގެން  ނެތް. އަުޅގަ

ނޑުައޅު  ،ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ  މެްނގެ މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މިހާރު ތިއްބެިވ ގަ

ނޑި ހުސްވެގެން ބައި ސަރުކާރަށް ތާއީދުުކރާ ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެން ؛ކޮންމެ އިލެކްޝަެނއް ބަރެއްގެ ގޮ

ނޑުމެންގެ ސަރުބޭއްވި ކަމުަގއި ވީނަމަ  .ޕީ.އެމުގެ ފަހަތުގައި ުކރާނެ. ޕީކާުރން އެ އިންތިޚާބެއް ކާމިޔާބުވެސް، އަޅުގަ

ނޑު ވަނީ ކާމިޔާބާ  ގޮތުަގއި މި ިނޒާމަށް ގެންނަންޖެހޭ ހުރިހާ އިޞްލާޙެްއ  ބޫލުކުރާގައި ަހވާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ސް ޔާމީންގެ މެނިފެސްޓޯ އެކީަގއި އޮންނާނެ. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ރައީ  އުުމގައި ޕީ.ޕީ.އެމް ާސބިތުކަމާގެނަ

މެްއ މަށަންޖެހުނު ކަމުަގއި ވިޔަްސ ެއކަހާ މަސަްއކަތެްއ ގާނޫނެްއ ކޮަށއިެރެވން އޮތް ހުރިރުމަށް ޓަކަިއ ކުކުތަންފީޛު

މި  ،އެކަމެއް ކޮށް ޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ގެންނަންޖެހެންޏާ ނޫނުއަސާީސއަށް ގެްނނަންޤާގެ ރިްއޔާހޫކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް
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ގޮތަށް  ިއ މަންފާ ލިބޭނެޔާލާބައި ޔާފައިދާންނަށް އެކީގައި ރަްއިޔތު ހަރުދަނާކަމާވެރިކަން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ 

ނޑުމެްނެގ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭނެ ހުރިހާ އެއް ކަމުގެ ފުރިހަމަ ބާރުލުމާއި އެހީތެިރކަން ލިބޭނެގެންދިއުމަށް، އަުޅގަ

ނޑުހުމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަކުރިއަށް އޮތް ރަކަން އަރުވަމުން، އަދި ޔަޤީން ދާއިރާގެ ހުރިހާ  ނިޔާ އަޅުގަ

 ްއޞަކޮށް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީާސއި ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ހުިރހާ ރައްޔިތުންނަށް، އަދި ޚާ ލަކޮށްޖުމު ؛ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންނަށް

މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ހުރިހާ ޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިތުރުން، ހުރިހާ އިއް ގައި ހިމެނިވަޑައިގަްނނަވާލީހުމަޖި

އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަްށ  އަރިސްކުރަުމންމުވަްއޒަފުންނަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްދާެގ ވަނަ މާ 75މަަސއްކަތް މި ނިމުނީ. ގަާވއިދުެގ ރިޕޯޓެއްގެ ވާ މިގެ ަދށުން ހުށަހެޅިފައި 6.7އާދެ، މިހާހިސާބުން 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ަދށުން އެ މާއްދާގެ )ށ( ަގއިާވ ގޮތުގެ މަތީން، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  3ގެ )ހ(

ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ) 2010/7ވާ، ގާނޫުނ ނަންބަރު ދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާފައި މުޙައްމަދު ވަޙީ

ދެން އޮންނާީނ ށް އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލުެގ ތިންވަނަ ިކުޔން އިްއވަން. ( އަގާނޫނުލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިްނގުމުގެ 

ވޯޓުަނގަިއ ަގޑީަގއި ގޮތެްއ ނިންމުމަށް ޓަކަިއ ނެޭގ ވޯޓުެނގުން. މި ވޯޓުނެގުްނ އޮންނާނީ ިމއަދުގެ  ށްމި ބިލަ

އަދި އެ ރިޕޯޓުތަކަށް  ،އި ނިމިހުށަހަޅަ އްހެޅިފައި ވާ ހުރިހާ ރިޕޯޓުތަކެ. އެހެންކަމުން، މިާހހިސާބުން ހުށައިގަ 1:30

 އެ ދިޔައީ.  ގޮތެއް ނިމިގެން

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.. 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މި ޖެހެ  ؛ެއއްކޮށް  ނެތުމާވެންަވގުތު ކުރެ  ަގއި ވަިކ އިުތރު އެހެން މަސަްއކަތެްއ މިނީ ެއޖެންޑާ ައއިޓަމުދެން އަުޅގަ

ަސއްކަތަްށ އައި މަ ެއކު، ކުރިން އަުޅަގނޑުމެން ުކރަމުން މި ވަގުތު އެހެން ނަންބަރެއް ކުެރވެން ނެތުމާ

ގެ ދަށުން 5.1. 5ންބަރު ނަ އަިއޓަމުމިައދުގެ އެޖެންާޑގެ  ؛ވަނަ 5ަވނަ މާއްދާގެ،  5ރުޖޫޢަވާންޖެހެނީ. އެއީ 

ވާ ގާނޫނު ދު އިބްރާީހމް ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީފައި ހުށަހަޅުއްވާ

ޞްލާޙު ގެަނއުމުެގ ގެ އި(ޖޭގެ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަުރކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުެގ ާގނޫނުިދވެހިރާއް ) 2010/7ނަންބަރު 

ބަހުސްކުރުން. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން އެދިވަޑަިއގެްނ ބިލަށް 

އެިދވަަޑިއގަންނަވާފަިއވާ ިއއްޒަތްތެިރ  ެއއްވެސް މި ތަނުގައި ވާހަކަދަްއކާފައި ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ަވގުތު 
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ނޑަށް ޖެހޭނީ މި ފުރުޞަތު  ނެތުމާމެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެްއެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ަވޑަިއގެން  އެއްކޮށް އަުޅގަ

އެހެންކަމުން، މިހާރު މި މި ބިލަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި ނެގޭ ވޯޓުނެގުމާ ހަމައަށް ދާން.  ،ހާހިސާބުން ބަންދުކޮށްމި

އެރުވުީނ ކަމަށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުބިލަށް ވާހަކަދެްއކުމަށް ޓަަކިއ އެދިަވޑަިއގަންަނވާފަިއވާ އިްއޒަތްތެރި 

މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ޓަކައި ނެގޭ ވޯޓު ެނގުން މިއަުދެގ  ،ނިންމުމަށް ޓަކައި  އި، މި ބިލުގެ މަަސއްކަތް ގޮތަކަށްބަލަ

ކުެރވެން ހުރި މަސައްކަތްތަްއ ގައި ަގިއ އޮންނާނެ. މިހާހިސާބުން މި ވަގުތު އެޖެންޑާ 1:30ޓުނަގާ ގަީޑގަިއ، ވޯ

ނޑު ހަމައަށް ހުސްވަގުުތކޮެޅްއ އަރުވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  އ1:30ާިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ  ކުރުމަށްފަހު އަޅުގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  12:19ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ މަަސއްކަތް 7މު ދަލުކޮށްލެވުީނ އެޖެންާޑ އަިއޓަަގއި ިމ ބައ1:30ްިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނާއި  عليكم المالس  

ން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި. އާދެ، އެއީ ވޯޓުެނގުމުގެ މަސައްކަތް. ވޯޓުެނގުމުގެ ުކރި

ނަން އިލާދަންނަވަ)ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ނަވަން. މޭޒުަގއި ދަން ދެްއވުމަށް އިދާރީޖައްސަަވއި

ން އެހެންވީާމ، ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުވޯޓަށް ދަންަނވާަލން އެބަ އޮތް.  8ކޮށްލެްއވުމަށް. މިއަދު ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކު 

އާދެ! ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ތުޮކޅަކަށްފަހު( )ވަގުވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ކޮށްލަދެ ވެސް ކާުޑކޮޅުތައް ޗެކު

ރިްއޔާެގ ހޫޤީްނކުރަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްކަމުަގއި ޔަކޮށްަލއްވާަފިއ ވާނެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކުކަމަށް. އިްއޒަތްތެ

އި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު، ބޫޓާނާ، ތީން ގ.އުފާމަ ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 115ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑަައޅާނަށް ދިވެހިރާއްޖެ ތާއަފްޣާނިސް ކަމަށް ޢައްޔަްނކުރުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި ޓް ސަފީރުރެސިެޑންނޮން އިން ކަ

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 51    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަ

   51     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 51        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނުމި ދަން

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 51. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 59މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި . 2ެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނުވާ ކަމަށް ވޯޓުނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުން

ްލ އަލްފާޟި، ގ.އުފާއެހެންކަމުން،  .51. ޖުމްލަ؛ 26. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 51މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނޑަ ތާނަށް ދިވެހިރާއްޖެއި އަފްޣާނިސްއަޙްމަދު މުޙައްމަދު، ބޫޓާނާ  ކަމަށް ޓް ސަފީރުރެސިޑެންނޮން އަޅާއިން ކަ

 ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. ،ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް މަޝްވަާރއެރުވުމަށް

ހިނދުކޮޅެއް މި ނަގަނީ.  ރީސްޓާޓްކޮްށލަންޖެހިގެން އެކަމުަގއި ުކޑަ އާދެ، ސިސްޓަމު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޫނުއަސާީސެގ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ކަމަށް. ރެޑީެވގެން ދެވަނަ ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލަން އާދެ! ސިސްޓަމު

މާހުރާ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމް ނޭޕާލަން ދިވެހިރާއްޖެއިން  ން މ.މާއްދާގެ )ދ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ ވަނަ 115

ނަޑއަޅާ ނޮން  މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ  މާއްވު ކުރެ އްޔަންޢަޓް ސަފީރުކަމަށް ރެސިޑެކަ

 ދެްއވުން އެދެން. ގޮތަކަށް ވޯޓު
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާ

 54    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   54     :ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 54        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެބވި . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއ85ްއަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 54. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 59މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި . 2ެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެހެންކަމުން،  .54. ޖުމްލަ؛ 28. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ައދަދު؛ 54މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މާހުރާ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  ން މ.ގެ )ދ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީމާއްދާ  ވަނަ 115ނޫނުއަސާީސގެ ޤާޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ނޑަައޅާ ނޮން އެުރވުމަށް ކުެރއްވުމަށް މަްޝވަރާން އްޔަޢަރެސިެޑޓް ސަފީރުކަމަށް ސަލީމް ނޭޕާލަން ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަ

  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްނ އްދާވަނަ މ116ާސީގެ ނޫނުއަސާގެ ޤާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާދިވެހިރާލާނަން. އިއަދުގެ ތިންވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވަމި

ްޒެގ މިިނސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެެފއާ ،އެޖެންސީ ރަގުނޭަޝނަލް ޑް، ުރގެ ދަށުންއިޚްތިޔާ އަްށ ލިބިދޭރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ުރގެ ަމއްސަލަ، ސަރުކާ ފައިވާގުޭޅގޮތުން ފޮނުްއވާ  ތަނެއްގެ ގޮުތގައި ހަަމޖެއްސުމާ ހިނގަުމންދާ ބެއްލެވުމުެގ ދަށުން
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ްށ ން ނިންމެވި ގޮތައެކޮމިޓީ، ގޮތުެގ ރިޕޯޓު ަރްއވަިއ ނިންމެވިކުސާކޮމިޓީން ދިރާ ބަލާ މިންަވރު ކުރާ އަދާ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ދެްއވުން އެދެން. ގޮތަކަށް ވޯޓު މެދު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ފާސްކުރެްއވުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހު

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 48    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 08 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   48     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 48        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 48. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 59މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރިެވވަަޑިއގެންނެވި . ވޯުޓގައި ަބިއވ8ެނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ނޭޝަނަލް ޑްރަގު އެހެންކަމުން،  .48. ޖުމްލަ؛ 25. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 48މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވުމަްށ ތަނެއްެގ ގޮުތގަިއ ހަމަޖެއްސެ ހިނގަމުންދާ ޒްެގ ބެއްެލވުމުެގ ދަށުންމިނިސްޓްރީ އޮްފ ހޯމް އެފެއާ  އަކީ އެޖެންސީ

 އެުރވުމަށް ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(މަޝްވަރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އިން އްދާވަނަ މާ  116ސީގެ ނޫުނއަސާ ޤާގެ އްޭޖެގ ޖުމްހޫރިއްޔާދިވެހިރާ ވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން. 4މިއަދުގެ 

އްޖޭެގ އިިމގްރޭޝަްނެގ ވެހިރާދި) 2007/1ނޫނު ނަންބަރު ގާ  ުރގެ ދަށުން،އިޚްތިޔާ އަްށ ލިބިދޭރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 21ގެ ކަްނކަން ރޭޝަންމިގްރޭޝަން އެންޑް އެިމގްޓްމަންޓް އޮފް އިގެ ދަށުން، ޑިޕާ އްދާމާ ވަނަ 35ގެ (ނޫނުގާ

ވެލޮޕްމަންޓުން ކަމުގައި ީނ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިއިން ފެށިގެން ހިންގައި ބަލަހައްޓާ 2015ޖަނަވަރީ 

 ކޮމިޓީން  މިންވަރު ބަލާ ުކރާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާ މައްސަަލ، ސަރުކާ ފަިއވާގުޭޅގޮތުން ފޮނުއްވާ ވުމާހަމަޖެއްސެ

މެދު އިްއޒަތްތެިރ  ގޮތަްށ ފާސްކުެރއްވުމާ ން ނިންމެވިއެ ކޮމިޓީ ،ގޮތުެގ ރިޕޯޓު ކުރަްއވަިއ ނިންމެވިސާދިރާ

 ދެްއވުން ެއދެން. ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 45    އަދަދު: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 05    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 05 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   50     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 50        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

ދެްއިވ . ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ45ު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދ59ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 5ަވިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  .5މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .50. ޖުމްލަ؛ 26. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 50ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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އިން ފެށިގެން ހިންަގިއ  2015ޖަނަވަރީ  21ގެ ކަންކަން މިގްރޭަޝން އެންޑް އެިމގްރޭޝަންޓްމަންޓް އޮފް އިޑިޕާ

ވުމަށް މަޝްވަރާއެުރވުމަށް މަޖިލީހުން ނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓުން ކަމުގައި ހަމަޖެއްސެ ބަލަހައްޓާ

 ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިން އްދާ ވަނަ މާ 116ސީގެ ނޫުނއަސާ ގެ ޤާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާދިވެހިރާ ން. އިލާނަވަނަ ވޯޓަށް ަދންނަވަސް މިއަދުގެ ފަ

އި ތަމްރީނުދޭ އި މަތީ ތަޢުލީމާސްކޫލްތަކާ  ގާއްޖޭގައި ހިންރާ ރުގެ ދަށުންއިޚްތިޔާ އަށް ލިިބދޭރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ބަލައި  ތޯއި ތަމްރީނުގެ ފެންވަރު ހިފަހައްޓާތަންތަނުން ދޭ ތަޢުލީމާއެ  ،މޮނިޓަރކޮށް ތްތައްމަރުކަޒުތަުކގެ ހަރަކާ

ގަިއ  2015ފެބުރުވަރީ  24ެއއް ރާގެ ނަމުަގއި އިދާޓްމަްނޓުންސް ޑިޕާކޮިލޓީ އެުޝއަރެ ކަށަވަރުކުރުުމގެ ގޮތުން

 ވުމާތުަގއި ހަމަޖެއްސެ ތަނެއްގެ ގޮ ައކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާރާއިދާ އުފައްދަިއ، އެ

 ކުރައްަވއި ސާކޮމިޓީން ދިރާ މިންވަރު ބަލާ ކުރާުރގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާ މަްއސަލަ، ސަރުކާ ފަިއވާފޮނުއްވާ ގުޭޅގޮތުން

 މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ  ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާން ކޮމިޓީ ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 ތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ގޮ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 48    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުން

 04 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   49     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 49        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 48. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 59މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 4ށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ަވިކ ގޮތަކ1ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .49ލަ؛ . ޖުމ25ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 49ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރާއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެ ިއދާ، އި ނަމުގައި އިދާާރއެއް އުފައްަދވަ ގެުޝއަރަންސް ޑިާޕޓްމަންޓުކޮލިޓީ އެ

ވުމަށް މަްޝވަރާއެުރވުަމށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ތަނެއްގެ ގޮތުަގއި ހަމަޖެއްސެ އެިޑއުކޭޝަްނގެ ދަށުން ހިނަގމުންދާ

 ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާއިްނ  116ނޫނުއަސާީސގެ ވަނަ ވޯޓަށް. ދިވެހިާރއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާ 6މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ 

ގެ ދަށުން ހިްނގާ ނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންްޑ ޖެންޑާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ިލބިދޭ އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން، މި

އަހަރު ފެރެންދެން  18މުރުން އުންގެ ންނާއި އަންހެން ކުދިން، އެ ކުދީކުޑަކުދިްނގެ ހިޔާަގއި ބަލަހަްއޓާ ފިރިހެން ކުދި

ގޮތުްނ ސައްކަތަްށ ބަދަލުގެނައުމާ ގުޅޭެއ މިނިސްޓްރީގެ މަ ބައިިތއްބަިއގެން ބަލަހައްޓާ ގޮތަށްގައި ކަޒު އެ މަރު

ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަަލ، ަސރުކާރުގެ މަްސއޫލިއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވ 

ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ  މެދު އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ކުރެްއުވމާގޮތަށް ފާސް އެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ، ގޮތުެގ ރިޕޯޓް

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 60    :ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު

 48    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 07 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   49     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަ

 49        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛  ލަވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ދެްއިވ . ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ48ުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ60ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 7ދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ަވިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު .1މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .49؛ . ޖުމްލ25ަ. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 49ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންނާއި އަންހެން ގެ ދަށުން ހިންގާ ކުޑަުކދިންގެ ހިޔާގައި ބަލަހައްޓާ ިފރިހެން ކުދިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑާމި

އަހަރު ފެރެންދެން އެ މަރުކަޒުަގއި ބައިިތއްަބއިގެން ބަލަހައްޓާ ގޮތަށް އެ  18މުރުން އުންގެ ކުދިން، އެ ކުދީ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(މަޝްވަރާއެުރވުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.  ކަތަށް ަބދަލުގެންނެވުމަށްމިނިސްޓްރީގެ މަސައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ރާހީބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްވަނަ ވޯޓަށް. ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ މެން 7މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ 

)ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާުޙ  2010/7ނޫނު ނަންބަރު ގާ

 މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ޮގތަށް ފާސްކުރެއްވުމާގެނައުުމގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ން ވޯޓުދެްއވު[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 38    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 15    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   53     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 53        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނުމި ދަންނަ

ދެްއިވ . ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ38ު. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 59މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯޓުަގިއ  .3ެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން .15މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .53. ޖުމްލަ؛ 27. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 53ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 2010/7ނޫނު ނަންބަރު ގާވާ،މް ހުށަހަޅުއްވާފައިރާހީބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްމެން އިްއޒަތްެތރި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ

ްށ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު ( އައުސޫލުްނ ހިންގުމުގެ ގާނޫނުލާމަރުކަޒީ ދާިއރާތައް )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޙީދު  މުޙައްމަދު މެންބަރު އިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫވަނަ ވޯޓް.  8ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ ފަހު ވޯޓަށް.  މި

ކަޒީ އުސޫލުން ޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުދިވެހިރާއް) 2010/7ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  އިބްރާހީމް

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާށް ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު ( އަހިންގުމުގެ ގާނޫނު

 އެދެން. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 37    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 14    :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   51     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 51        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 37. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 59މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 3. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 14؛ މެންބަރުންގެ އަދަދު

އެހެންކަމުން،  .51. ޖުމްލަ؛ 26. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 51ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

، 2010/7ނޫނު ގާހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ދު އިބްރާހީމްމެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީއިއްޒަްތތެރި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ 

ބިލު މަޖިލީހުން ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ( އަކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުގެ ގާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރު)

ނޑައަޅަން.ކޮމިޓީ ފާސްެވއްޖެ. މި ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ށްގަތުމަބަލައި  އަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަުމގައި ކަ

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް. އެހެންކަމުން މާދަމާއަކީ މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްެތރި ރަމަޟާން .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ހިރާއްޖޭެގ އެންމެހަިއ ލޮބުެވތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ނިޔާ ިދވެހުޢާާއއި ތަމަހުެގ ހެޔޮ ދު ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން

ނޑުގެ އަިމްއލަ ނަމުގައި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާޔާ ތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުގައިްއޒަ އެކު އަރިސްކުރަން.  އި އަުޅގަ

މެންބަރުންނަށާއި މަޖިލީހުގެ  ނިޔާ އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ ހުޢާއާިއ ތަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހުގެ ހެޔޮ ދުއަދި ހަމައެާއއެކު ބަރަ
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އިދާރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަްށ ވެސް ދަންނަވަން. ބަރަކާްތތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

ނަޑެއޅިފައިވާ ވަނީ  ގޮތުން ޖަލްސާތައް ެފށުމަށް ހަމަޖެހިފައި މި ޖަލްސާތަކުގެ ަވގުތު އާއްމު ޮކމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން ކަ

ދެން  ،ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އެުރވުމަށްފަހު ހަމައަށް އ1:00ާއިން ފެށިގެން  12:00ރު ަގއި. މެންދ10:30ުނު ހެނދު

 މީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ރަސް ހަމައަށް. އަދި އ2:00ާއިން ފެށިެގން  1:00ރުފަހު ގެންދާނީ މެންދުޖަލްސާ ކުރިއަށް

ައީކ މި ބަރަކާތްތެރި މަހުގަިއ ޢާ. ައޅުަގނުޑގެ ދުއަށ2:00ްއިްނ މެންދުރުފަހު  10:00ަގޑިައކީ  ގެމަސައްކަތު 

ނޑުމެންަނށް މިންވަރުކޮށްދެްއވުން. މި  ގެ ބަރަާކތާއިهللاމާތްްއކަތްތަކުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ މަސަ  މަދަދު އަުޅގަ

ނޑު ވެހިރާއްޖެއަށް އިތުުރ ދި، އި މެންެގ މައްޗަށް އިތުރުކޮށްދެްއވަބަރަކާތްތެރި މަހުގެ ދަރުމައާއި ސަވާބު އަުޅގަ

 ތަނަވަސްކަމާއި ާފގަތިކަން މިންވަރުކޮށްދެްއވުން.

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


