
 

 

 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

 

 

 ޖަލްސާ ވަނަ 01ދައުރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2102

 2102 އޭޕްރީލް 08

 

 

 

Wycaimuawy eguhIlijwm egcnutiycawr

01/2102: ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު  



  

 

 . ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް .بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله

 .ފެށުނީ

 

 .ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ .2

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ރި މެންބަރުންޢިއްޒަތްތެ 62ތިއްބެވީ  އަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 .ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުންދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު .3

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .6106/0/01/މިއަދުގެ އެޖެންޑާގެ ނަންބަރަކީ އޖ -3.1

 .ތްނެ މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދަކު މަސައްކަތެއް. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން -2.6އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -3.2

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

  :ކެވުންޔާސަތުން ވާހަކަދެއްރި

ފުށީ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ވަނަ ދުވަހު ތިމަރަ 6106އެޕްރީލް  01. ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން

ފުށީ ދާއިރާގެ ތިމަރަ ،މަދު ޝަރީފުކާމިޔާބުކުރެއްވި އަލްފާޟިލް އަޙްތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި  ކާމިޔާބުކުރައްވައި،

އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު . މަތިން ވަނީ ކުރައްވާފަ ގޮތުގެ ވާ މެންބަރުކަމުގެ ހުވާ މިއަދު ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެއް ޢިއް ނިޔާއަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ތަހު. އިންނެވި ޖަލްސާގައި ވަޑައިގެން އެބަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގަ އާއި ހައި މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުގަމެދަންނަވަން މަޖިލީހުގެ އެން

އަޅުގަނޑު  އެހެންކަމުން. އެމްގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން.ޕީ.ޕީ. އެމްގެ ޓިކެޓެއްގަ.ޕީ.ވަނީ ޕީ ހޮވިވަޑައިގެންފައި



  

ޑު ދެން ދަންނަވާލަން އޮތީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އައި އަޅުގަނ. ށް މި މަޖިލީހަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަންއެމަ.ޕީ.ޕީ

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ މިނިވަން. ބަދަލުގެ ވާހަކަ

އަށް  އެ ކޮމިޓީލަތީފު، ޙަސަން ގެ ބަދަލުގައި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމުޢިއްޒަ

-22ންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ވާތީ ރައްޔިތު ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައި ގެޕީ.އާރު.ހަމަޖެއްސެވުމަށް ޑީ

ބެހޭ ކޮމިޓީގައި  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ. ކުރަންމަތިން އެކަން އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު އިޢުލާނު ވާ ގޮތުގެ ގައި( ނ)ގެ 2

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ  ،ގެ ބަދަލުގައިމެންބަރު ޔޫސުފު ނަޢީމުޢިއްޒަތްތެރި އިގަންނަވާ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ހިމެނިވަޑަ

ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން .އާރު.އަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ޑީ އެ ކޮމިޓީޢަބްދުއްރަޙީމު هللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި 

މަތިން އެކަން އެގޮތަށް  ވާ ގޮތުގެ ގައި(ނ)ގެ 2-22ހުގެ ގަވާއިދުގެ ލީވާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖި ސިޓީ ފޮނުއްވާފައި

 .ރަޝީދު މެންބަރު ރިޔާޟުޢިއްޒަތްތެރި އެއް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ  ނިމާޒާ ބެހޭ މައްސަލަ. އަޅުގަނޑު އިޢުލާނުކުރަން

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު

ނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ވަ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިހާރު ކޮމިޓީތަކަށް 111ތްތެރި ރައީސް، ގަވާއިދުގެ ޢިއްޒަ

ކާއި އަދި ޕާޓީތަކަށް އެއީ މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކުރަމުން ދިޔަ ޕާޓީތަ. ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭނެއަންނަން

. ދަލުތަކެއް އައިއްސަވަނީ ބަ ވެރިވި މެންބަރުންނަށްބައިއަމިއްލަ ގޮތުން  ންބަރުންނާއިވަޑައިގަންނަވާ މެނިސްބަތްވެ

. ޖެހޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވަހަކުތޯ ޔަޤީންކުރަން އެބަކޮން ދު ލުތައް މި ކޮމިޓީތަކަށް އަންނާނީމި ބަދަ، އެހެންވީމާ

 . އެކަން އަޅުގަނޑަށް ސާފުކޮށްދިނިއްޔާ ރަނގަޅު، އެހެންވީމާ

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. ކަމަށް ނުކުރެއްވޭނެ އެއްގައި ސުވާލެއް ރިޔާސަތާ ބުނޭ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ލީހުގެ ގަވާއިދުގައި އެބަމަޖި

 އެކަމާ. އޮވެދާނެ ކެއް މެންބަރުންގެ ހިތްޕުޅުގައިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި މައްސަލައިގައި ސުވާލުތަ

ކަންތައްތައް މަޖިލީހުގެ  ބެހޭ ލިޔުންތައް ލިބުމުން އަޅުގަނޑު އެކަމާ  ފަރާތުން އެމްގެ.ޕީ.ގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ޕީ ބެހޭ

ގޮތުން އެއްޗެއް ދެންނެވުމަކީ  ބެހޭ އޭގެ ކުރިން ތި ކަމާ. ގެންދާނަންމަތިން ކުރަމުން  ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ

ފައިވާ ކޮމިޓީތައް މަޖެހިމިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަ. ނޫން ކަމެއް އަޅުގަނޑަށް ރިޔާސަތުގައި އިނދެގެން ކުރެވޭނެ

ކޮޓަރި  ކޮމިޓީގައި މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީ، 9:21. ގ0ަކޮޓަރި ކޮމިޓީ ޓީ، ގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމ9:21ި. ލާނަންދަންނަވައި



  

ކޮޓަރި  ކޮމިޓީ ޓީ،ބެހޭ ކޮމި ވަން މުއައްސަސާތަކާގައި މިނ00:01ި. ގ2ަކޮޓަރި  ކޮމިޓީޓީ، ގައި ޢާއްމު ކޮމ9:21ި. ގ6ަ

. ގ2ަކޮޓަރި  ކޮމިޓީޓީ، ގައި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމ00:01ި. ގ6ަކޮޓަރި  ކޮމިޓީޓީ، ޢީ ކޮމިގައި އިޖްތިމ00:01ާ. ގ0ަ

. ގ2ަކޮޓަރި  ކޮމިޓީޓީ، ގައި ގަވާއިދު ކޮމ0:11ި. ގ1ަކޮޓަރި  ކޮމިޓީޓީ، ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ސަބް ކޮމ00:11ި

 . ގ2ަކޮޓަރި  ކޮމިޓީޓީ، ސުލޫކު ކޮމިގައި 6:01

މަތިން މަޖިލީހުގެ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 061ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  1.6 އެޖެންޑާ އައިޓަމު -1.6

 އަޅުގަނޑަށް ގަނޑި ކަނޑައަޅުއްވައި،ކޮމިޓީތަކަށް ފޮނުވޭ މައްސަލަތައް އެ ކޮމިޓީތަކުން ނިންމަވާނެ ސުން

މަތިން  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 061އެ ސުންގަޑިތައް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  އަންގަވާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި

ޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ންޖަރުންގެ ޙައްވައިގެ މަގުން ދަތުރުކުރާ ފަސި، ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ. ލާނުކުރަންއިޢު

 ވާޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ހުށަހަޅުއްވާފައިމެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޢިއްޒަތްތެރި މާވަށު ދާއިރާގެ  .6106އެޕްރީލް  62ބިލު، 

ކޯޕަރޭޝަން އެންޑް  އޮން ކޮންވެންޝަންސާކު . 2112އެޕްރީލް  22 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުގެ ބިލު،

. 2112އެޕްރީލް  22 ،ރާއްޖެ ފުރިހަމަ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މައްސަލައެންވަޔަރމަންޓުގައި ދިވެހި

 އަންހެނުންނަން ލުއި. 2112ޖޫން  22، ކުރުމުގެ ބިލުޔަށް ދޫއްދިރިއުޅޭ ތަންތަން ކު .6106ޖޫން  61 ބިމުގެ ބިލު،

. 2112 އޯގަސްޓު 31 ،ރސިޓީގެ ބިލުޔުނިވަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ. 2112 ޖުލައި 31 ،ލޯނު ދޫކުރުމުގެ ބިލު

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 144އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ގަވާއިދުގެ  ވަނަ މާއްދާ 142ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 އޯގަސްޓު 31ޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު، ކުރު ހުށަހެޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަމެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޢިއްޒަތްތެރި މާވަށު ދާއިރާގެ 

ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު މި  މެންބަރު އަފްރާޝީމުޢިއްޒަތްތެރި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ  .2112

އެއް  ން އެއީ މަޖުބޫރު މާއްދާއާޤުރު ތިރިލާގައި ކީވީ ތަޢުލީމުގެ މަރުޙައާއި ސާނަ ގެ ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާގަނިޒާމު

ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފެންނަކަމަށް  ޖެހޭނެންހަޖުގައި ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންކަމަށް ޤައުމީ މަ

 144ށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ގަވާއިދުގެ އަ ވަނަ މާއްދާ 142ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 .2112 އޯގަސްޓު 31 ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު

 

 .ސުވާލު. 5

 

  :ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރި

 .ނެތް މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް. ސުވާލު -5އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 



  

 .ކަންމަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަން. 2

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ވެސް މަސައްކަތަކެއް މި އައިޓަމުގެ ދަށުން. ކަންކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ -2އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 .ނެތް

 

 .ކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރުމަޖިލީހަށް ތަޢާރުފު. 7

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ކަތެއް ނެތްމި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސައް .ކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރުމަޖިލީހަށް ތަޢާރުފު -7ޑާ އައިޓަމު އެޖެން -7.1

 

 .ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން. 2

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދަކު . ރުންކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުކުރިން ތަޢާރުފު -2އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 . ކަތެއް ނެތްމަސައް

 

 .އިބްތިދާޢީ ބަހުސް. 2

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ނެތް ވެސް މަސައްކަތެއް މި އައިޓަމުގެ ދަށުން. ބަހުސް އިބްތިދާޢީ -2އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 

 .ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް. 11

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް -11އެޖެންޑާ އައިޓަމު 



  

ނަންބަރު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ފުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ  -11.1 -11.1

ލުގެ ގެނައުމުގެ ބިން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީގެ އުސޫލު 7/2111

. ލާނަންގޮތް ދަންނަވައި ވަގުތު ބާކީ އޮތް މި ބިލުގެ ބަހުސްގައި މިހާރު. އުންބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދި

 ވަގުތު ހަމަވެފައިޕީގެ .އާރު.މިނެޓު، ޑީ 2އަށް  ޕީ.ޑީ.އެމް. ވަގުތުތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތް (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

އެމްގައި .ޕީ.ޕީ ،ބަލާއިރު ތަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށްރިޔާސަ އަދި މަޖިލީހުގެ މިނެޓު 5ށް އެމަ.ޕީ .ވަނީ، ޕީ

 މިއަދު ލިބުމުން ނުވަތަ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ފޮނުއްވުމުން އެއަޅުގަނޑަށް އެ ލިޔުންތައް . އަދި ހުންނެވީ އެއް މެންބަރަކު

 ވާހަކަ ވާލު އިތުރަށް ނުކުރައްވަނީސް މިއެ ސު. މަތިން އަޅުގަނޑު ހަމަޖައްސާނަން ކަންތައްތައް ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ

ވަކި  .ވެފަވަނީ ހަމަ ޤައުމީ ޕާޓީގެ ވަގުތު މިނެޓު، 5އަށް  ރީ ޕާޓީމިނެޓު، ޖުމްހޫ 5އޭ އަށް .ޕީ. ދަންނަވާލީވެސް މި 

. ންމިނެޓުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު އަރުވަމުން ގެންދާނަ 5ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

 .ރިފުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާއަރުވަނީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިފުކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާވައި

ސްގެ ވްވެސް ދަންނަވާލާނީ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިރައީސް، އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި 

ހޫރިއްޔާގެ ށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްމަދު ޝަރީފު އާދަމަޑިޑޭޓު، މެންބަރު އަޙްކެން

މަތިން މަނިކުފާނު މި މަޖިލީހަށް ހޮވިވަޑައިގަތީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި  ތުގެޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮ

ންގެ ޙައްޤުގައި އެއްގޮތަށް ދިވެހި ރައްޔިތު ވައާވާތީ މަނިކުފާނުގެ ހު މަސައްކަތްކުރައްވަން ކަމަށް

އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ނަމުގައި  ،ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑަށް އޮތަތީވެ ކުރައްވާނެމަސައްކަތްޕުޅު

. ޓަކައި ލުމަށްދެއްވާ އެއްބާރު ދަންނަވަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިޔަޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދިވެހި ހުރިހާ ރައް

މު ގެ ރޫހަށް ބަލާއިރު ވަރަށް މުހިއްދާއިރާތައް ހިންގުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 

ދޭ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަފާތު ދަތިތައް ކުރިމަތިވަމުން އެބަ. ކަމެއް

އޮތް  އިރުގައި ސިޔާސީ މަސްރަޙުއިޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އަ ފުރަތަމަ މި .އް ހިންގުމުގަދާއިރާތަދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 

އެ މަޤާމުތަކަށް  އެކަށީގެންވޭ، ގޮތުން ކަމަށް ވެސް ކަންތައް ހުރިމަޖިލީހުގެ  ،ވެސް ވުން އެކަށީގެންވޭ ގޮތުން ކަމަށް

ދަތިތައް  ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ތަފާތު ވޭ، ވެސް ގޮތުން ކަމަށް ވިސްނުންފުޅު ހުރިހޮވިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ 

ބިލު  ފުރަތަމަ މި އިއަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ބަހުސްކުރާ މައްސަލައިގަ. ކުރިމަތިވެފަ ވަނީ ލާތަކުގައިތަފާތު މަރުޙަ

 ޅުވީ އައްޑުބިލު ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާ މި ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުޖެހުނު ކަމަށް ލީހަށް ގެންނަންމަޖި

އެހެންނަމަވެސް، އެ . ނުގަންނަވާތީވެއެ މަނިކުފާނު ހިތްޕުޅާވެވަޑައި ންސިލް ހެދުނު ގޮތްއަތޮޅުގައި ސިޓީ ކައު

އަތޮޅުގައި  އައްޑު ،ސިޓީ ކައުންސިލް. ޓީ ކައުންސިލެއް އޮންނަންވާނޭސިއަތޮޅުގައި  އައްޑުމަނިކުފާނު ވެސް ވިދާޅުވޭ 



  

އަކީ އަޅުގަނޑުމެން  ސަލަމައްމި އެހެންނަމަވެސް، . ގޮތް އެ މަނިކުފާނަށް ކަމުނުދަނީސިޓީ ކައުންސިލް ވުޖޫދަށް އައި 

ޓީ ކައުންސިލުގެ ހަމައެކަނި އައްޑޫ ސި .އެއް މައްސަލަ ނެންޖެހޭވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަހަމަ ވެސް  އެންމެން

ތަކަށް، ސިޓީ ކައުންސިލު. ހިފަބަލަންޖެގެ މައްސަލަ ވެސް މިހާރު ވަނީ ސިޓީ ކައުންސިލު މާލޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން

ޅުންނަށް ބޭފުބޭ ތަކަށް ދެވިފައިވާ މެންޑޭޓަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށް އެރަށު ކައުންސިލުތަކަށް، އަތޮޅު ކައުންސިލު

 އޭ އަށް.ޖީ.އެލް. ޖެހޭ އެބަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވަން ،ޖެހޭ އެބަ އެނގިވަޑައިގަންނަވަން

މުގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މި ކަންކަ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް .ޖެހޭ ވަން އެބަނައެނގިވަޑައިގަން

އަޅުގަނޑަށް  .ދޭއާ ތަން ވެސް އެބަ ޖެހޭއުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާންގައި ތަފާތު ލާތަކުމަރުޙަކުރާއިރުގައި ތަފާތު މުޢާމަލާތް

. ވަނީ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރެއްވޭތީ އެހެން އެ ތާގޮ ލަތްތަކުގައި ޤާނޫނުގައި އޮންނަޙާބައެއް އެއީ ޤަބޫލުކުރެވެނީ 

އެހެންނަމަވެސް، ޢަމަލުކުރަމުން ދަނީ  .މިހެން ނޫންހެއްޔޭޤާނޫނުގައި އޮންނަނީ އަޅުގަނޑުމެން ގާތުގައި މީހުން އަހާ 

 ނީ އެޢަމަލުކުރަތަކުން ސިޓީ ކައުންސިލު. ށް ވަނީ ވެފަވެސް ބޮޑު މައްސަލައަކަ އެއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި. މިހެންނޭ

ދައުލަތް ޖެހެނީ ސަރުކާރުގައި ކޮންމެ ބަޔަކު ތިއްބަސް  ،ތޯދިވެހި ދައުލަތް ހިނގާ ،ވާ ގޮތަކަށްހިތްޕުޅާބޭފުޅުން 

ސިޔާސީ ފިކުރަށް  ،ފިކުރަށް އެކިތިއްބަވާނީ ގައި ތަކުދައުލަތުގެ އެކި މަޤާމު ،ސަރުކާރުގެ .ކުރިއަށް ދާން

 ދުވަހަކު ވެސް ވާނެ ކަމަކަށް އެއް ގޮތްސިޔާސީ ފިކުރު  ،ތީވެވާ ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ކަމަށް

ގޮތް ކޮށްގެން ދައުލަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ  އެހެންނަމަވެސް، ވީހާވެސް އެއް. ނުކުރެވޭ ލެއްއަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫ

 ކޮށްގެންއްދާ އިޞްލާޙުމާ ސް މިވިޔަ ކޮށްގެންޤާނޫނު އިޞްލާޙު އެހެންވީމާ، މި. އެއް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ޒިންމާ

ލާމަރުކަޒީ  ޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ކޮށްގެންވިޔަސް މުޅި ޤާނޫނު އިޞްލާޙު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . އެކު ހިންގޭނެ ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަން ހަލުވިކަމާ ފަސޭހަކަމާއިއުސޫލުން ފަހިކަމާއި، 

އެންމެ ފައިދާކުރަނިވި އަކަށް ގޮސްގެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގޮތުގައި މި ބިލު ވެސް ކޮމިޓީ ލުކުރާޤަބޫ އަޅުގަނޑު

އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ތީ ބިލު ހުށަހެޅުއްވީ އެހެންވީމާ، މި .ދާނެފާސްވެގެންކުރަނިވި ގޮތަކަށް އެންމެ މަންފާ

 . ޝުކުރިއްޔާ .އިށީންނާނަންދަންނަވަމުން ފަހަރު ޝުކުރު ދިވެސް އެއްއަ

 

 :ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޒުބައިރު ވާހަކަދެއްކެވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. `

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލަށް  ސަން ލަޠީފުރު ޙަމެންބަ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމަށް ހިތަދޫ ދާއިރާގެ

މިސާލަކަށް މީސް މަދު ރަށްރަށަށް . ކުރުމަށްދުކުރަނީ އުނިކުރުމަށާއި އިތުރުއަޅުގަނޑު ތާއީ. އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން

 ބާދީގެކަނޑައެޅުމުގެ ބަދަލުގައި އާ 7ނޫނީ  5ހަމަ ކޮންމެ ރަށަކަށް . މީސް ގިނަ ރަށްރަށަށް ގިނައިން. މަދުން

ކަމުގައި  ކަމެއް މުމުހިއްނުވަތަ އެތަނަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާނެ މިންވަރަށް މަޤާމުތައް ކަނޑައެޅުމަކީ  ނިސްބަތަށް



  

ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ވީމާ، މުޅި މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު. ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން އަދި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ކަމެއް

ޤަބޫލުކުރައްވާ ފަދައިން އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑުގެ  އެހެނިހެން މެންބަރުން ވެސް

 . ޝުކުރިއްޔާ .ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން

 

 :ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޖްތާޒު ވާހަކަދެއްކެވުން ހަނިމާދޫ

ށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ތިމަރަފު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ށް އެމަ.ޕީ.އަދި ޕީ. ބާ ދަންނަވަންކަމުގެ މަރުޙަ ޤާނޫނީ ހުވާކުރެއްވުމުން އެ ކަމުގެމެންބަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

ބިލަށް  އާދެ، މި. ބާ ދަންނަވަންށް ވެސް މަރުޙައެމަ.ޕީ.މުން ޕީމަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ ހައިސއްޔަތު ލިބު

ކަޒީ އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުރުގައި ވާހަކަދައްކާއި

އަދި އޭގެ ނޭދެވޭ ވަރަށް ގިނަ  ކުރެވިފައިރު މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ތަޖުރިބާމިހާ ގޮތުން ހިންގުމުގެ ސިސްޓަމު

ކުރެވުނު ނަ އަހަރު ތަޞްދީޤުވަ 2112އާދެ، . އެކޭ ސަލައަސަރުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައް

ވަނަ ބާބެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އޭގެ 

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު ވެސް އަޅުގަ އާދެ، އޭރުގައި. ވަނީ ކުރެވިފައި މިސޫލުން ހިންގުމުގެ ބާބެއް އިތުރުލާމަރުކަޒީ އު

އާދެ، ކުރީގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި . ވަރަށް ނުގުޅޭ ސިސްޓަމެއް ކަމަށް ،މި ސިސްޓަމަކީ ވަރަށް އައު ދިވެހިރާއްޖެ އަށް

ގަނޑަށް އޮތް ގޮތަށް ހަމަ ކުޑަކުޑަ ބަދަލެއް ގެންނަނިކޮށް އޭރު އެ ދިމާވަމުން އައި މައްސަލަތައް ހައްލުވާނެ ކަމަށް އަޅު

 ގެ ގޮތުގައި އޮތްކުރާ ބައެއްމިއީ ރައްޔިތުން ސީދާ އިންތިޚާބުމި މީހުން  ނާޅުވެރިކަމާއި ކަތީބުންއެއީ އަތޮ. ޤަބޫލުކުރެވޭ

ގިނަ ރަށު  މާ ،ގިނަ އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންތަކެއް މާ ،ގިނަ ކައުންސިލަރުންތަކެއް މާ .ސްވީމި މައްސަލަ ހައްލު ،ނަމަ

އަކާއި ރައްޔިތުން ރުން ތިބޭނީ ރައްޔިތުން ސީދާ އިންތިޚާބުކުރާ އަތޮޅުވެރިއޭ. ނުތިބޭނެއުންސިލަރުންތަކެއް އޭރަކުން ކަ

ވަނަ  232ދާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުން މި. ނާކުރާ ކަތީބުންސީދާ އިންތިޚާބު

ތަކުންނާއި އަތޮޅު ސިޓީ ކައުންސިލު ލިއްޔަތުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައިބުނާ ކަންތައްތައް، މަސްއޫ މާއްދާގައި މި

. އަދާކުރަމުން ދޭތޯ އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލެއް ނާއި ރަށު ކައުންސިލުތަކުންތަކުންކައުންސިލު

ލޭ މާ. ހިންގުން ވަނިވި އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ކަންކަންރާތީ އަދި ޖަވާބުދާރީނަނީ ދިމިގުބުޤާނޫނުއަސާސީގެ މި މާއްދާގައި 

އުފައްދަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލުމިއީ އެ މަގުންތޯ  ،އެ އުސޫލުންތޯ ކަންކަން ކުރަމުން ދަނީން ކައުންސިލު ސިޓީ

ކަން ކަން އަޅުވައި މިވަކި ތަންތަނުގައި ތަޅު، ތަންތަން ނުދީވަކި ބަޔަކަށް ތަންތަން ދީފައި ވަކި ބަޔަކަށް . ކަމެއް

ވަނިވި އުސޫލުން ކަންކަން ކުރުންތޯ ތީ އުސޫލުން، ޖަވާބުދާރީބުނާ ދިމިގުރާ ކީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިކުރުމަ

. ވަނިވި އުސޫލުން ކަންކަން ކުރުމެއް ނޫންށް ހަމަ ޔަޤީން މިއީ ޖަވާބުދާރީއަޅުގަނޑަ. އަޅުގަނޑުމެން ސާފުކުރަންޖެހޭ

ޤާނޫނުއަސާސީގައި  މި ބާރުއެޅުމަށް ވެސް ކަމާއި މުޖުތަމަޢުގެ ތަރައްޤީ އަށްހެޔޮއިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ދުޅަ އަދި



  

ފެންނަނީ ސަރުކާރުން  ގައި މިލިއިރުބަލައި ގަނޑަށް ކުރީ ދުވަހެއްގައި ނޫސްއާދެ، އަޅު. ވޭ ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ

ތަކަންދޫ . ޒަރުކަންދޫ ރައްޔިތުން ހުރަސްއެޅި މަންއި ދިޔަ ސަރުކާރުގެ ވަފްދަކަށް ތަތަކަންދޫ އަށް މަސައްކަތެއްގަ.ހއ

ހުންނަވައިގެން އެ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އިސްވެ އެންމެ އިސްކޮށް އެ .ހުރަސްއެޅި މަންޒަރުން ރަށު ކައުންސިލު

ގިނަ ޤައުމުތަކުން މި  ،އޮތްއިރު އިދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން މި ސަރުކާރު ބަލައިގެންފަ. ބޭފުޅުންނަށް ހުރަސްއެޅި މަންޒަރު

މި ޤައުމުގައި މި  ،އޮތްއިރު އިމި ސަރުކާރު ބަލައިގެންފައޮތްއިރު، އާދެ، ހުރިހާ ޤައުމަކުން  އިސަރުކާރު ބަލައިގެންފަ

. ޖެހޭއިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަންތާރު ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން ހަރުކަށި އުންސިލުތަކުން މި އުޅޭ ޚުދުމުޚްހިމެނޭ ވަކިވަކި ކަ

މި ޤާނޫނަށް  ލަ އިޞްލާޙެއްނުކުރެވޭ މި ދަނޑިވަޅު މިކަހަ ވެސް ތާއީދެއްއަޅުގަނޑަށް ހަމަ އެއްގޮތަކަށް، އާދެ

. އޮތީ މި އިވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރު އިންތިޚާބެއް ބާއްވަން ހުށަހަޅާފަސަބަބަކީ އަނެއްކާ. ގެންނާކަށް

މިއަށްވުރެ މުހިއްމު މި ބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ . ކުރާ ގޮތަށްށު ކައުންސިލުތަކެއް އިންތިޚާބުތެރޭގައި މި އޮންނަނީ އަވައޭގެ

އަނެއްކާ އިންތިޚާބެއް ބާއްވައި އިތުރު  އެހެންކަމުން. އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ހުރި ކަމަށްމުހިއްމު އިޞްލާޙުތަކެއް 

ނުވާތީ އެ  ކަންކަން ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ ކަމެއް ކަމަށް ،ބަޔަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އަނެއްކާ މުސާރަދީ

 .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ލާނަންއިއަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމައެކު  ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލުމާ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފު ތި

އާދެ، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަކީ . `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އޭރުގެ ޙާލަތަށް ބަލާއިރުގައި އެ ޤާނޫނަކީ . ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެއްމީދުތަކާ އެކީގައި ފާސްރަށް ފޮނި އުއްއަޅުގަނޑުމެން ވަ

އެހެންނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގެ ތަޖުރިބާގެ . އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޤާނޫނެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލިފައި ވަނީ

ވެސް ޤަބޫލުކުރެވެމުން  ންމެންނަށްޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންނަންއަލީގައި މި ޤާނޫނަށް މިހާރު އިޞްލާޙުތަކެއް އަ

އާދެ، ކަން ދިމާވި ގޮތުން މި ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ބައްޓަންކުރެވުނު ދުވަސްވަރު އަޅުގަނޑަކީ އެ ޤާނޫނު . ދޭ އެބަ

އޭރުގައި އެ ޤާނޫނު ނުވަތަ ބޭރުގެ . ރަކާތްތެރިވި ބޭފުޅުންނާ އެކީގައި މަސައްކަތްކުރި މީހެއްހަބައްޓަންކުރެވުމުގައި 

ކަން ވާ ކައުންސިލުތައް އުފެދިފައިލާފަށް ތަފާތުކޮށް ޚި ދެއްވި ގޮތާނަށް މަޝްވަރާފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންތަފާތު 

 އެންމެ ރަނގަޅު ،މަޝްވަރާ އިއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކުން މީގައޭރުގައި ބައިނަލް. ލަންއަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް

ކޮށްގެން މި އުޅޭ އިންތިޚާބު ހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ބާއްވާ،ގައި މިކޮށްފައިވާ ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރުތަޖުރިބާ

އެހެންނަމަވެސް އެ ކައުންސިލަކީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އޮފީހުގައި  ،ތަކަށް ތަފާތު ގޮތަކަށް ބާރުތަކެއް ދީގެންކައުންސިލު

ގެ އިސްވެރިޔާ އެ ކައުންސިލުއްވައި، ތަކަށް ބައެއް ބައްދަލުވުންތައް ބާއުންސިލެއްގެ ބަދަލުގައި މީޓިންމަސައްކަތްކުރާ ކަ

މިހާރުގެ . ދެވިފައި އޮތީއްގެ ގޮތުގައި އޭރުގައި މަޝްވަރާއެކަނި އެއީ ދާއިމީ ގޮތުގައި އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެ

 އަށް ބަލާއިރުގައި ބައެއް މެންބަރުން އިޝާރާތްކުރެއްވި ފަދައިން ބައެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޖުރިބާ އަށް، ތަޖުރިބާ



  

އަދި  ގޮތަށް ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުމާ،ކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާ އެއް އަދި އެ ކައުންސިލުތަކުގައި ޤާނޫނުތަކާ

އަޅުގަނޑަކީ . ވޭޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިފައިރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އިހުމާލުވަމުންދާ މަން

ވޭތުވެދިޔަ އަޅުގަނޑުގެ ކެމްޕޭނުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާގައި . ކުރި މީހެއްބާމިކަން ވަރަށް ކައިރިން ތަޖުރި

ސަބަބަކީ ސިޔާސީ ވިސްނުމެއްގައި ތިއްބެވި . މައްސަލަ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފަ ޚާއްޞަކޮށް ތިމަރަފުށީގައި މި

ކަން އަޅުގަނޑު ސްތަކެއް އަޅަމުންދާމުގައި ހުރަކައުންސިލަރުން ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނު

ގެނައުމުގައި ހިމަނަން ވަރަށް މުހިއްމު ގޮތުގައި މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުއަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ . ގަކުރަންފާހަ

ތަކާ ނުދާ ކައުންސިލުރަމުންޢަމަލުކު ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އިތެރޭގައި ޤާނޫނުތަކާއޭގެ. އޮތް ކަންތައްތަކެއް އެބަ

ރައްޔިތުންނަށް  ،އަށް ދީ އޮތޯރިޓީ ރު ބާރުތަކެއް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓުއަދި އިތު ،އެޅޭނެ އުސޫލެއްފިޔަވަޅު ދޭތެރޭގައި

ތައް މި ކައުންސިލު ނުވަތަފަދަ ފުރުޞަތެއް ހޯދުމަކީ  ނޭޅޭދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ހުރަސް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

މިއަދަކީ އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ  ،އާދެ. ދެކޭ ވާހަކަ ދަންނަވަންނޑު އަޅުގަކަމުގައި ކަމެއް ކުރުމަކީ މުހިއްމު ޖަވާބުދާރީ

 ފަ އެއްގެންނަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިކަން ބަލައިލެވިއިޞްލާޙު ވާތީއާ އެކީގައި މި ޤާނޫނަށް ދުވަސް ކަމަށް

ކުރާ ތަކެއް ހުށަހަޅަން ގަސްތުއިޞްލާޙު ށް އޮތް ތާނގައި އަޅުގަނޑު މި ޤާނޫނަށް އިތުރުއެހެންނަމަވެސް ކުރިއަ. ނެތް

 . ވެސް ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ކުރުކޮށްލަން ވާހަކަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ތަށް ވަޑައިގެންވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ރިޔާސަ. ޝުކުރިއްޔާ

 ށް ދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މިއިގެން ކުރިއައާދެ، މަސައްކަތާ. `( ފަހުވަގުތުކޮޅަކަށް). ދަންނަވަން

 7/2111އޮތީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މި ބިލަށް . ގެނައުމުގެ ބިލުނޫނަށް އިޞްލާޙުން ހިންގުމުގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު

 .ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ޓަކައި މިހާރު މި ވާހަކަދެއްކުމަށް

 

 :ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ދާއިރާގެ ގޮނޑި  ގޮތުން އެއްޗެއް ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން ނިމިގެން ދިޔަ ބައިލެކްޝަންގައި ތިމަރަފުށީ އިޞްލާޙާ ބެހޭ

ޕީގެ ފަރާތުން .ޑީ.އެމް މަދު ޝަރީފަށްޑޭޓު އަޙްއެމްގެ ކެންޑި.ޕީ.މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕީ ކާމިޔާބުކުރައްވައި،

ހުރި ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ. ކިޔަންމަރުޙަބާ

އެއްކޮށް ހަމަ އެ ގޮނޑި މީގެ ކުރިން ފުރުއްވި އެއާ. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަންމަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެ ކަމުގައި 



  

ޕީގެ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފަޚުރުވެރިވާ މެންބަރު ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ .ޑީ.އެމްނުވަތަ ގެ ޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު.ޑީ.އެމް

ދެއްވި މަސައްކަތްތަކަށް އަދި މި މަޖިލީހަށް ކޮށްޠަފާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީއަށާއި ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޢިއް

ލާއިރު މި އާދެ، މި ބިލަށް ބަލައި. އަދާކުރަންއެކު ޝުކުރު ތެރިކަމާއިޚްލާޞް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ނުހަނު

ނަގުނަ ބިލަކީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙަކީ އެ މަނިކުފާނު ވަރަށް ގި

އެހެން މި ދެންނެވީ . ބޫލުކުރަންއަޅުގަނޑު ޤަ އި އޮތް އިޞްލާޙެއް ކަމަށްހުށަހަޅުއްވާފަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވައި

ވެސް ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގައި އެ މަނިކުފާނު ހުށަހަޅާފައިވާ އެތައް އިޞްލާޙުތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ސިޔާސީ  މިއަދު

ދި ލާއިރު ވެސް އަމި ހުރި ވާހަކަތަކަށް ބަލައިދެން މި ބިލުގައި . ހުރި އެބަ ބޭއްވިފައިޓަކައި  އަށް ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާ

ލާއިރު ޙަޤީޤަތުގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ކަށް ބަލައިކަންތައްތަކަ ދިޔަ އިބަހުސްގަބިލުގެ ފާއިތުވި ތަނުގައި މި 

އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން 

ވެސް ސިޔާސީ  ވެސް މި ބިލު ހެދިގެން ދިޔައިރުއި ޖެހުނީ ޙަޤީޤަތުގައި ކުރީގަ މިހެން މި. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް

. ވުރެ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރެވިފައި ހުރީމައި ކަންތައްތައް ކުރަންވާ ވަރަށްޓަކަ ބޭނުމަށް

ގެ ބޮލުގައި އެކިއެކި ތިބި ކައުންސިލަރުންމިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެހެންނަމަވެސް އެ މަޤާމުތަކަށް އިންތިޚާބުވެފައި 

އެއީ  .ނުވާނެތުގައި ވާޖިބަކަށް ހަދައިގެންތައް އެޅުވުމަކީ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮއިލްތިޒާމު

 އޮތް އޮނިގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ހޮވިގެން އިޤާނޫނަކަށް ހަދާފަ މަޖިލިސް މެންބަރުން ނިންމައި،

 އިއޮތިއްޔާ އެ ގޯސް ހަދާފަ އިހަޤީޤަތުގައި ގޯހެއް ހެދިފަ އެހެންވީމާ،. ކަތްކުރަމުން އެ ދަނީކައުންސިލަރުންތައް މަސައް

ވެސް މި ބިލު އި ށް އޮތް ތާނގަގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކުރިއައަޅު އެހެންވީމާ،. އޮތީ މަޖިލީހުން

ހުރި  އިހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަ ނުކުރަން ގެންދާއިރު އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްއިޞްލާޙުވެ

ވެސް  ހުރި އިޞްލާޙުތަކަށް ބަލާއިރުއި ވެސް އަދި އެހެނިހެން ޕާޓީތަކުން ހުށަހަޅާފައި ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކަށް ބަލާފަ

ގެ ދައުރަކަށް އިޞްލާޙުވެގެން އަންނަ ތަކުޖެހޭނީ ދެން އަންނަ ކައުންސިލުންގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަ ޖުމްލަ އިމީގަ

 މީހެއްގެ މަޤާމާއިއިންތިޚާބުވެފައި ހުއްޓާ ކުއްލިއަކަށް އެ  އި،މީހަކު ހޮވިފަ އެ ،އެއީ އެއްވެސް މީހަކު. ފަދަ ބަދަލެއް

އީކީ އެ ،ނަމަ ވަނީ ލެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަންތައްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްފި ކަމުގައިއެ މީހެއްގެ ބާރުތައް ކޮށައި

ގެ އަތޮޅު ކައުންސިލުވެއްޖެ އަދު އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންމި. ނުދާނެއެންމެ ރީތި ގޮތަކަށް ވެގެން ޑިމޮކްރަސީގެ

އެ މީހުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި އެ . މި ދެވެނީގެ ލޭޔަރަށް ކިހާ ބާރެއްތޯ އަތޮޅު ކައުންސިލަރުއިރު އި އޮތްލޭޔަރެއް ހަދާފަ

 5މީހުންނަށް އެ ބާރުތައް ދެވުނުތޯ؟ ހަމަ އެއާއެއްކޮށް ރާއްޖޭގައި ރަށްރަށަށް  ކަމެއް ކުރަންތޯ؟ އެތިބީ ކޮން

މީހުންގެ  އެ އިމީހުންގެ މެންޑޭޓާ އެއްގޮތަށް އެ މީހުން ކުރާނެ މަސައްކަތްތަކާ އެއިރު، އި ތިބިކައުންސިލަރުން ލާފަ

 އަދި މިހާރު ދެތިން މަސްވީ އިއަހަރުވީ ސަރުކާރަކާ 3ބާރުވެރިކަން ހުރިހާ ސަރުކާރަކުން ވިޔަސް ދެވުނުތޯ؟ 

މީގެން ބޮޑު  މާނުވޭ ވަކި ތަފާތެއް އި ވިޔަސް އަޅުގަނޑަކަށް ހިޔެއްކަމުގަސަރުކާރެއްގެ މަސައްކަތަށް ބަލައިލި



  

ލާމަރުކަޒީ ވިސްނުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވިސްނާލަންވީ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،. ފެންނަމުންދާހެނެއް

އިތޯ؟ އެއީ ކަތީބުން ވެސް އައިއިރު މީގެ ވިސްނުމަކަށް ހުރީ ކޮބަ ތަ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށްމަޖިލީހަށް ނުވަ

އޭރު މަޖިލީހުގެ  ،އެހެންނަމަވެސް މި ބިލު ހެދިގެން އައިއިރު. ކުރުންނުވަތަ އަތޮޅުވެރިން އިންތިޚާބު .ކުރުންއިންތިޚާބު

ނަ ކައުންސިލަރުންތަކެއް ޓަކައި ގި ނުމަށްޕީގެ ވިސްނުން ހުރީ ސިޔާސީ ބޭ.އާރު.ކުރި ޑީލްމެޖޯރިޓީ ކޮންޓްރޯ

އެއީ ކަންނޭނގޭ މިއަދު ވެސް ކައުންސިލަރުންތައް ކެނޑިގެން ހިނގައިދާނެތީ އެފަދަ . ކުރެވޭތޯ ބެލުންއަތުލަފި

ޕީގެ .އާރު.ޑީ ،ނަމަ ކަމުގައި ވަނީއެއީ އެފަދަ އިޞްލާޙަކަށް ގޮއްސި .ޕީން ތާއީދުނުކުރާ ކަމަކީ.އާރު.އިޞްލާޙަކަށް ޑީ

. އޮތް ކަމެއް ނޫންކަމަކީ އެއީ ޝައްކެއް  ޕީ އަށް ހިނގައިދާނެ.ޑީ.ށާއި އެމްއެމަ.ޕީ.ނަ ކައުންސިލަރުން ޕީގި

ގޮތުގައި މީގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ހިތަދޫ ތަކެއް ގެންނައިރު އަޅުގަނޑު ދެކޭއެހެންވީމާ، ދެން މި ބިލަށް ބަދަލު

ޕީ އާއި އަދި އެހެނިހެން .ޑީ.އަދި އެމް ވާފައި ހުރި އިޞްލާޙުތަކާހަޅުއްދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަ

އެންމެ  އި އިޤްތިޞާދަށްތަކުގެ ދައުރަށް މި ދައުލަތަށާންނަން އޮތް ކައުންސިލުޕާޓީތަކުގެ އިޞްލާޙުތަކާ އެއްކޮށް ދެން އަ

ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު  ޖައްސައި ޔާސީ ފައިދާތައް ފަހަތަށްއެ ނިމިގެންދާއިރު ސި. ހުރި ގޮތަކަށް މިކަން ނިންމުންފައިދާ

ދަންނަވަނީ  މިހެން މި. ޖެހޭ ކުރެވޭނެ ފަދަ ބަދަލުތަކަކަށް މި މަޖިލީހުން ނިންމަން އެބައިސްކޮށް އިޤްތިޞާދު

ންސިލަރުންނާއި ހަތް ކައުންސިލަރުންނާއި ތިން ކައުންސިލަރުންނާ، މި ކޮންސެޕްޓު ޖެހޭ ފަސް ކައު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ

ލެއްގައި ހާއެއްވެސް . ކަށްތިޚާބުކުރާ މީހުންގެ ކޮންސެޕްޓައުޅެނީ ރައްޔިތުން އިން ޑުމެން މިއަޅުގަނ ،ދޫކޮށް

 ،ނަމަ ގައި ވަނީކަމު ލައިފިސް މާޒީގައި މިދިޔަ ތަޖުރިބާ އަށް ބަލައިވެއަޅުގަނޑުމެން މިހާރު. ށެއް ނޫންއަދަދުތަކަކަ

ޢިއްޒަތްތެރި  މިއީ ޙަޤީޤަތް. ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުންރުބާތަކުން މިއަދާ ހަމައަށް ކުރި ކަމަކީ އިތުބައެއް ކައުންސިލު

ރަށްރަށުގެ  ،އުޅެނީ ރަށްރަށަށް ކުރަން މިއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮންސެޕްޓު ގެނެސް މިކަން . ރައީސް

މި  ތޯވެރި ވެރިކަމެއް ކުރާނެކަން ދެކެންލުޢަދުއްގެ ފަރާތުން އިންޞާފުވެރި، ރައްޔިތުންގެ އެންމެ މަޤްބޫލު މީހެ

އަޅުގަނޑު އެދެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ، އެހެންވީމާ. ކޮންސެޕްޓު މި ގެނައީ

މިނިވަން މެންބަރުންނާއި އެހެން ކުދި  ރިޓީ އަދި އެ ހިސާބަކުން ނުނިމޭމައިނޯ ،ތަނުގެ މެޖޯރިޓީ ނަމަވެސް ނުވަތަ މި

އެހެންނޫނިއްޔާ ކޮންމެ ބަޔަކު . ހުރި ގޮތަކަށް މިކަން ނިންމުންޤައުމަށް ފައިދާ މި ޕާޓީތަކާ އެއްކޮށް މަޝްވަރާކޮށްގެން

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑު . ވެރިކަމުގައި ތިއްބަސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ދާނީ ފުނޑުފުނޑުވަމުން

. ބޮޑުވުން ރޯލްގޮންޖެހުމަކީ ރާއްޖޭގެ ޕޭ ދިވެހި ދައުލަތަށް ދިމާވެފައި އެއްމެ ބޮޑު ،ގޮންޖެހުމަކަށް ދިވެހި ޤައުމަށް

އިރު ބަލާ އަށް ލިބޭ މިންވަރަށް ރާއްޖެ ،ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް. ންބޮޑުވު ރާއްޖޭގެ މުސާރަ ޝީޓު

ވަންޓުންގެ ޕޭރޯލް ސާ ދެން މީގެ ކުރިން ވެސް ސިވިލް. ބޮޑީއޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުސާރަ ޝީޓު

. ޓުލާނީ ވަކި ކޮޅަކަށޭސަރވިސް ހުރިހާ އެންމެން ވޯ ނަށް ހީވަނީ ސިވިލްންބޮޑު ވާހަކަ ދެއްކީމާ ބަޔަކު މީހު

މީހާ  އެއީ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ހުއްޓަސް އެ. މީހާ ސިއްރުން ލާ އެއްޗެއް ވޯޓަކީ އެ. ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއެހެނެއް



  

ގައި ވިޔަސް އަދި މަޖިލީހަށް ލިކަމުނިގަނޑަށް ބަލައިގެ އޮސަރވިސް ސިވިލް، އެހެންވީމާ. ވިސްނާފައި ވޯޓުލާނެ

ޖެހޭ ލިބޭ މިންވަރަކަށް  ލިކަމުގައި ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަތަކަށް ބަލައިކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ކައުންސިލުލިބަލައި

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާކުރަން ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ، އެހެންވީމާ. ން އިޤްތިޞާދުކުރަންމިކަ

ވެސް  އިރުއިކަމަށް މިހާތަނަށް އަ އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަޔަކީ މި. މިފަދަ އިޞްލާޙުތަކެއް ގިނަގިނައިން ލައްވާތީ

އިސިއްޔަތުން އެ މަނިކުފާނަށް ހަދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ . ނުކުރެވޭކަންއެއްބަސް

އެއް  އެއްވެސް ކަހަލަ މަޝްވަރާ ،ކަންކަން ގެނެސް ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި މި، ން ވެސް ގެންދަންތްތެރިވަމުނަސޭހަ

އެއީ އޭރަކު މަޖިލީހުގެ . ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ނުނިމޭނޭ ކުރިން ނިމުނު ގޮތަށް މީގެ ނެތި ތަޅުމަށް ގެނެއްސިއްޔާ

 ނުވަތަ އެ ފިކުރަކަށް ފައިދާވާ ގޮތަކަށް އެއަކަށް ފައިދާވާ ގޮތަކަށް  އެ ޕާޓީ ،މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ގޮތަކަށް

އަޅުގަނޑު އެދެނީ މިހާރަށްވުރެ ، އެހެންވީމާ. އޮތް ހިސާބަށް ދާނީ ވާނެ ގޮތަކީ ކުރިންހަމަ، އެހެންވީމާ. ނިންމައިލެވޭނީ

ނިވަން އަދި މި ،އެއް ހުރިހާ ޕާޓީ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސަތުން ކަންކަމާ މަޝްވަރާކުރައްވައިބޮޑަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާ

ހަރުދަނާ ބަދަލެއް  ،މެންބަރުން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުރަސްމީކޮށް ވެސް މަޝްވަރާތައް ކުރައްވައިގެން މިއަށް ރަނގަޅު

މީގައި ޙަޤީޤަތުގައި ކޮންމެ ބަޔަކު ވެރިކަމުގެ ބާރުތަކުގައި ތިއްބަސް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު . ގެނެސްދިނުން

އެއް އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް  އޭގެ ފައިދާ އްޓަންކޮށްގެން،ބަ ޤްތިޞާދީ ކަންކަންށް ރާއްޖޭގެ އިފަދަ ގޮތަކަ ފުނޑުފުނޑުވާ

 .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވެސް އަދި އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ވެސް ނުލިބޭނެ

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފުގަލޮ

ކަމުގައި ދެކެނީ  މެ ފުރަތަމަ ވާޖިބެއްއަޅުގަނޑުގެ ވެސް މިއަދު އެން. ސްއާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

އެކު  އާދަމް މިއަދު މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނާ ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފުތިމަރަފުށީ ދާއި

ށީ ދާއިރާގެ ވެސް ކުރިން ތިމަރަފު ޑުމި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނ. ދަންނެވުންމުގައި ބައިވެރިވީތީ ހަމަ ޝުކުރުކަ މި

މަދު މުޞްޠަފާ އަށް އޭނަ ޤައުމަށް ފައިދާވާނެ ގޮތަކަށް މިތާ ކޮށްދެއްވާފައިވާ ކޮންމެ ގޮނޑި ފުރުއްވި މުޙައް

އަދި ހަމައެހެންމެ މި ފުރުޞަތުގައި . ލަންކަމަށް ހަމަ ޝުކުރުއަދާކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވައި އެ ،މަސައްކަތެއް ފާހަގަކޮށް

ބަރު އީވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން އަށް ޔޫގެ ކޮމިޓީ އޮފް ވުމެން ޕާލިމެންޓޭރިއަންސްގެ ގޮނޑި.ޕީ.އައި

. ދަންނަވާލަން ބޭނުންފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ވެސް ހަމަ މި ވާތީ އެކަން ފާހަގަކޮށް ވަޑައިގެންފައިއިންތިޚާބުވެهللا ޢަބްދު

ޖާބިރަށް ވެސް ހަމަ هللا ދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވި ޢަބްދުއާދެ، ހަމައެހެންމެ މި ފުރުޞަތުގައި ދެން ކާށި

އަދި ހަމަ އެހެންމެ އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު އޭރު މިތާ ޤައުމަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް . ޝުކުރުދަންނަވާލަން ބޭނުން

އާއެކު މި ދެ ދާއިރާގެ ހަމަ މި. އަށް ހަމަ ޝުކުރުދަންނަވާލަން ބޭނުން ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އެ ބޭފުޅާ

 .....ޓަކައި ޕީގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް.ޑީ.ރައްޔިތުން ދިވެހި ޤައުމު އެމް



  

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ގެ ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފުއާދެ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއި(. ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ވަނީ އިގެއްލިފަ ކޯރަމު

 . އަރުވަންކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފުރުޞަތު ކޮޅުވާހަކަ

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުންޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފު ގަލޮ

އުމާ ބޭފުޅުން ޤަ އެކީގައި އެ ޓަކައި ވިސްނުންތެރިކަމާ ޕީގެ ކިބައިން ޤައުމު ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށް.ޑީ.އާދެ، އެމް

 އަދި މި. ވާތީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފަށްފަށުން ޝުކުރުދަންނަވާލަން ބޭނުން އްވާފައިވޯޓު ދެދޭތެރޭ ވިސްނާވަޑައިގެން 

ވަނަ އަހަރު  2113ނުދެއްވި ރައްޔިތުން ވެސް ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުތަކުގައި ޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުފަހަރު މި ދެ ކެން

އާދެ، ލާމަރުކަޒީ . މީދުކުރަންޑު އުއްދެއްވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޓުއޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވިސްނާވަޑައިގެން ވޯ

ގޮތެއްގައި  ޤާނޫނަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި މިއޮތް އިޞްލާޙަށް ޖުމްލަ

މި ބިލުގައި ނޫންނަމަ މި ޤާނޫނުގައި ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން . އަޅުގަނޑަށް ވެސް ތާއީދުކުރެވޭ

. އޮތް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަ. ނަށް ވެސް އެބަ ފާހަގަކުރެވޭންން އެންމެއަޅުގަނޑުމެ

މިކަހަލަ  ފައިވާ މުސާރަ ބޮޑުވުމާ،ހުންނަށް ކަނޑައެޅިމީ ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު ގިނަވުމާއި އެ ،މެންބަރުންގެ އަދަދު

އިއްޔެގައި . ކަންކަމާ ދޭތެރޭ ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަންކަން ކަންތައްތައްތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި

 ތިބެ ސަރުކާރަށް ޕީ އަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ބައެއް މެންބަރުން އަޅުގަނޑުމެން އޭރު އިދިކޮޅުގައި.ޑީ.އެމް

ކަނޑައެޅިފައި މިހިރަ  މީހުންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު މި ،ކަމަށް ވިދާޅުވާއިރު ޖެއްސުންކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް

އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް ، އެހެންވީމާ. ޅުއްވި އަދަދުތަކެއްޕީގެ މެންބަރުން އެ ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެ.ޑީ.މުސާރަތަކަކީ އެމް

. ކުރާކަށްމިހާރު ވެސް ސަރުކާރު ހިންގަން ޖެއްސުން ތަނުގައި މަސައްކަތެއް ނުކުރަން ކުރިން ވެސް އިރެއްގައި މި

ޖެއްސުންކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ކަންކަން ކުރިއޭ ކިޔައިގެން މިއަދު ވާހަކަދައްކާތީ އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުމެން 

 ބެހޭ ޓެކްސްއާ. ތުންނަށް ފައިދާވާނެ ކަންކަމުގަވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ރައްޔިއަޅުގަނޑުމެން އަބަދު. މަކުރަންހިތާ

ރި ތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރުން ދައްކާފައި ހު ދެކޮޅު އަޅުގަނޑުމެން ހެދިއޭ ބުނާއިރުގައި މި ގޮތުން ޓެކްސްއާ

 ،ލާފައި ހުރި މިންވަރުރަން އުޅުނު ގޮތް އެ އަވަސްއަރުވައިއެ ކު. ހޯއްދަވައިގެން ވާހަކަ އަޑުއައްސަވާ ރެކޯޑިން

ދު އެ ޓެކްސް ގޮތަކަށް މަޑުމަޑުން ގެންގޮސް މިއަ ރައްޔިތުންނަށް ލުއި. މަޑުޖައްސާލުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެމުން ދިޔައީ

އާސަންދައިގެ ވާހަކައިގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން . ނަގަމުންދާ މިންވަރަށް ނެގުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ގޮވަމުން ދިޔައީ

މަޑުމަޑުން ގޮސްފައި . ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ އަކީ، ސަރުކާރަށް ކެތްވާނެ ވަރަކަށް އެ ކަންކަން ތަޢާރުފުކުރުމަށް

ފެބްރުއަރީގައި ކުއްލިއަކަށް  7އުޅުނީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ރުން އަރައި ހިފަންފަހަ އެއް. ގޮތަށް ބޮންތީގައި ހިފާ



  

މި ކަންކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ވަރަށް ފުންކޮށް ހަމަ ވިސްނަންޖެހޭ ، އެހެންވީމާ. ތަން ވެއްޓިގެން ދިޔަ

ވެސް މާލޭގެ މާލެ ތަމްސީލުކުރާ އި ހަމަގައިމުގޮތުގަ އާދެ، މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ. ކަންކަން

މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑަށް މީގެން ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން އެބަ 

ކަށް މީހުން ވަކި ގޮތަ ވަރަކަށް މެންބަރުން ތިބެގެން އެ 11އެއްގައި އެންމެ  ފަދަ ބޮޑު ސިޓީ މާލެ. ފާހަގަކުރެވޭ

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދާއިރު ވަރަށް މަދު ބަޔަކު ފިޔަވައި އޭގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންތަކެއް 

މީހުންނަށް  މީހުން އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަން އެ އެ. ހުރި ކުރިމަތިވާކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިފައި އެބަ

ނަމަވެސް، . ހުރި ކަމުގައި ދަތިތައް ދިމާވެފައި އެބަ ނަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އެމީހުން އެ. ހުރި ނުކުރެވިފައި އެބަ

ދާއިރާގައި އަވަށްތަކެއް ގޮތުގައި ނޫންނަމަ ވަކިވަކިން ގަލޮޅު، ހެންވޭރު، މާފަންނު މި  11އޭގެ ބަދަލުގައި މިސާލަކަށް، 

ފަސޭހަވާނެ ގޮތްތަކެއް ހެދުމަކީ  ،ޚާބުކޮށްގެން ނަމަވެސްތަންތަނުގައި ވަކި އަވަށްތަކެއް އަވަށު ކައުންސިލުތަކެއް އިންތި

ގައި ރާކުރެއްވުމަށްފަހު ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުއިތުރަށް މަޝްވަ އެކަމަކު، މި ކަމާ. ކަމެއް އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމުގައި ރަނގަޅު

ންދިއުމަކީ ވަރަށް ކަމަށް ރަނގަޅު ގޮތެއް ނިމިގެ މި ،ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށްފަހު މަޝްވަރާކުރެވި އެންމެ ރަނގަޅު

ތްތަކަށް ތަކުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ފަރާސިނަމާލެ އާއި މާލެހިޔާގެ ފްލެޓުމިސާލަކަށް، އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގައި . މުހިއްމުކަމެއް

ގުޅިގެން އެކަން އޮތްގޮތެއް ސާފުކޮށް  ށް ކޮންމެ ފަހަރަކު މި ކަންކަމާމީހުންނަ އެ. ކުރިމަތިވޭ ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާ

ނަމަވެސް، . ޓަކައި އަބަދު ސިޓީ ކައުންސިލު ފަހަތުން ދުވަންވީމަ އެބަ ދަތިވޭ އްލެއް ހޯދައި ހެދުމަށްހައެކަމަށް 

އެ އެކްސެސް އެބަ ނަމަ،  ވާ ކަމަށް އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމުގައި ވެސް އަވަށު ކައުންސިލެއް ގާއިމުކުރެވިފައި އޮތް

މި ދެންނެވިހެން މީގައި ވިސްނާފައި މި އަށް އެންމެ ، އެހެންވީމާ. ގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށް އަޅު ފަސޭހަވާ

 ރަނގަޅުގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާފައި މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމުގައި ހަމަ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް

ރި މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެ ހަނިމާދޫ ދައިރާގެ ،އަދި މި ފުރުޞަތު މިއަދު މި އޮތް ސަރުކާރު. ކަމުގައި ދަންނަވާލަން

ކެނޑިފައި ޕީގެ ބޮލުރޮނދި.ޑީ.އި ތިބި އެމްވާއިރުގައި ރަށެއްގަ ގޮތަށް މުޅި ދުނިޔެ ޤަބޫލުކޮށްފައި ވިދާޅުވި އެމުޖްތާޒު 

އި ނުކުމެ ހަޅޭއްލަވައި، އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވައި، ގާއުކާ ތިބި ކައުންސިލަރުންކޮޅެއް ސަރުކާރު ޤަބޫލުނުކުރަނީއޭ ކިޔާފަ

ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ މި ކަންކަމާ . ތާމަކުރާ ކަމެއްޅުނީމަ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ހިމިހެން އު ،އިނގޭތޯ

ރަށުގައި އޮފީސް . އޮތޭ އަދި އެފަދަ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ގޮވާލަން ބޭނުން ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅުއެޅެން އެބަ. ކަމެއް

ވަންދެން  އް ނުދީ މާލެ އައިސް މާލޭގައި އެއް މަސްދޫކޮށްލާފައި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަ

މި . ކަންބޮޑުވޭ ނުލިބޭތީ އަޅުގަނޑުމެން އެކަމާ މީހުންގެ ރައްޔިތުންނަށް އެ ޚިދުމަތްތައް އެ ،މުޒާހަރާކުރަން ހުރީމަ

ކައުންސިލުތައް  .އޭ އިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ.ޖީ.އެލް. ހުރި ކަންކަމަށް ސީދާ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅުއެޅެން އެބަ

ބޭފުޅުން ފުންކޮށް ވިސްނާވަޑައިގަންނަވަން  ދޭތެރެ އެ އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމާ. ޤާމުން ވަކިކުރެވޭނެމަ. ލެވޭނެއުވައި

 ... ވެސްއެއްގޮތަކަށް. ޖެހޭ އެބަ



  

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުގަނޑުގެ ލިސްޓުގެ އެންމެ . ދެ މިނެޓު ޕީ އަށް ބާކީ އޮތީ.ޑީ.މިހާރު އެމް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް  2އެހެންކަމުން، . ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟުއުޅެނީ ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް ކުރީގައި މި

 . ނަމަ އަޅުގަނޑު އަރުވާނަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭނުންފުޅު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟުދާންދޫ ދާއި

އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން މި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

ދިނުމަކީ އެއީ އާދެ، ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް. ވިސްނުމެއްގެ ޕީ.ޑީ.އެމްވިސްނުމަކީ އެއީ 

ކުރީގައި ވެރިކަމުގައި ތިބި ބަޔަކު ވެރިކަންކުރަމުން އައީ . ގެ ވިސްނުމެއްޕީ.ޑީ.މްއީ އެއެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމެއް

 ވާހަކަ ދެއްކި މި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެން ހެކިވާނެ ކަމެއް. އެއް ނޫން މި ވިސްނުމުގަ

ވަނީ ރައްޔިތުން ބޭނުން. ކެއް ކޮށްފަޔާތަބޮޑެތި އަނި ޔަކު ވެސް ވާނީ ޖަލުގެ އަނދަގޮނޑި އަށް ލައި،ނަމަ ދެއްކި ބަ

އެހެންނަމަވެސް، މި . ކަތީބުންތަކެއް އެއީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ބައެއް ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން އޮޅުވައިނުލައި

 ،މަޖިލީހުގައި މި ޤާނޫނު ހެދިގެން އައިއިރުގައި އޭރު މެޖޯރިޓީ އޮތް ބަޔަކު ހެދި ގޮތަކުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ކަމީ އެއީ މިއަދު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން އަޑުއިވެމުންދާ އެއް  މުޅި މި ޤާނޫނަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރައްޔިތުންގެ ބާރުވެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ވާހަކަދައްކާއިރުގައި . ކަންތައް

 މި ،ހަވާލުވި ބޮޑެތި ބާޣީންތަކެއް ވެރިކަމަށް ސަވާރުވެ ތަކުން ވެރިކަމާއީ ބަޣާވާދިޔަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

މިއީ  .މީހުންގެ މުށުތެރެއަށް ގެންނަމުންދާ މަންޒަރު ރާއްޖޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ދީފައި ހުރި އެކި ޚިދުމަތްތައް އެބައި

ޓުލައިގެން ވެރިކަމަށް އައި ބަޔަކު ވޯވަންދެން ކަތީބު ލައްވައި،  ތިރީހަކަށް އަހަރު. ހިތާމަހުރި ކަމެއް

ޚުދުމުޚުތާރުކަމެއްގެ ތެރެއިން އައިސް އަނެއްކާވެސް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރި ފުރަތަމަ ސަރުކާރު ވައްޓާލައި 

ފުރަމާލޭގައި ހުރި ބޮޑެތި ތަންތަނާއި ބިންތައް ތިމަންނާގެ  ފެންނަނީ އަތޮޅުތެރެ އާއި ބަޣާވާތަކުން އައިސް މިއަދު މި

މިއީ ރައްޔިތުންގެ ބާރުވެރިކަން ރައްޔިތުން އަތުން . މިއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަށް ރެމުށުތެ

އަދި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މިއަދު މުޠުލަޤަށް . ނިގުޅައިގަތުމުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ކަމަކީ

ކައުންސިލުތަކަށް ފިޔަވަޅުއަޅާއިރުގައި ފުރަތަމަ  ރަށު. އަކީ ލީހުގެ ޒިންމާދޮގުހަދާއިރުގައި ކޮބައިތޯ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖި

އެއް މިތާ  އެ ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙުކުރެވޭ ވާހަކަދައްކާއިރުގައި ތިމަންނާމެންގެ ޒިންމާ

ރާއްޖޭގައި އެންމެ  މި. ނޫންތޯ އްޔާ މާ ތާހިރެއްފިޔަވަޅުއެޅޭ ވާހަކަ ދެއްކިއްޖެ އްޔާ ތިމަންނާމެންނަށްއަދާނުކުރެވިއްޖެ

ހަމައެއްނުވޭ ޢިއްޒަތްތެރި  ތަނުގައި ކޯރަމު އެކަމަކު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި. އެއް ދޭ އެއް ތަނަކީ މިއީ ބޮޑު މުސާރަ



  

 ތްއޮ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ތި ތިޔަ. ހަމައެއްނުވޭ ފައި އައިސް މިތާ ތެރޭގައި ކޯރަމުކޯޅިސަރުކާރު ތެރޭގައި ކޯޅި. ސްރައީ

. ބޭފުޅުން ތިއްބަވާށޭ ތަނުގައި ތި ދިނުމުގައި މިރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް. ސަވާށޭލުތެރޭގައި ހަމަޖައްއެއް ކޮއި މައްސަލަ

ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަމެއް . ހަމައަށް ނުގެންނާށޭ ކޯޅުން އެއީ މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއާއޮފީހުގައި، މުލިއާގޭގައި ކޯޅޭ ރައީސް

ޢިއްޒަތްތެރި  .އަކީ އުޅޭ މައްސަލަ މިއީ ދިމާވެގެން މި. ދިމާވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްހުރިހާ ކަމެއް ، ވައްޓާލީމަ

ކަމަށް  އެ. ބަޔަކު އެތާ ތިބެގެން ވެރިކަމެއް ކުރެވޭނީ އެއް. ރައީސް، ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ކޯލިޝަން ސަރުކާރަކުން

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ތިބެގެން ތިމަންނާމެން މިއަދު އެކި ބަޔަކު އެތާ. ޖެހޭ ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ތާއީދުކުރަން އެބަ

އާސަންދަ އަށް ދޭންހުރި . ޔަން ޑޮލަރުމިލި 153އެއީ . ދުވަސް ތެރޭގައި އިތުރުވެއްޖެ 12ޓުގެ މުއްދަތު ރިސޯ 112

 .... ގުޅުވައިގެން އަޅުގަނޑުމެން އެއާ. ލާރި އެއީ

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފުހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއް އޮތް ޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މިމިހާރު އަ އާދެ،

ން ހިންގުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު 2111/17 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު

ޓަކައި އެދިވަޑައިގެންނެވި ޢިއްޒަތްތެރި  ރުޙަލާގައި ބަހުސްކުރުމަށްގެނައުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު

 ،ވަގުތު މަޖިލީހުގެ ހޯލްތެރޭގައި ތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މި

އަޅުގަނޑު ޖެހެނީ މި އެހެންކަމުން، . ފުރުޞަތު މިހާރު ވަނީ އެރުވިފަ އެރުވެން އޮތް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްފުރުޞަތު

ން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުފުޅުތަކާ ބިލުގެ ފަހުބަސް އިއްވުމަށާއި އަދި ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ގޮތުން ރިޢާޔަތްކުރައްވައި ފަހުބަސް  ބެހޭ ރައްވަން ބޭނުންފުޅުވި ކަންކަމާއަދި ސާފުކު އަދި ކުރެއްވި ސުވާލުތަކާ

ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްކަމުގައިވާ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަށް ފަހުބަސް  އިއްވުމަށް ބިލު

 . އަރުވަންފުރުޞަތުއިއްވުމަށް 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހިތަދޫ ދެކުނު 

ޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ދިވެހިރާއް. ވަބަރަކާތުހޫهللا އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތު. `

ދެއްކެވި ލާޙުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވައި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅުހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞް

އަދި . ދަންނަވަންޝުކުރުއެކު ލާޞްތެރިކަމާ ޚްހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ވަރަށް އި



  

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަލަށް ހަކަ ދައްކަމުންދާއިރު ތިމަރަފުށީވާ މި ،ޝުކުރު އަދާކުރަމުންދާއިރު

 ...ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ . ލިބިއްޖެކޯރަމު  މިހާރު( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ވަނީ ވަގުތު ގެއްލިފައި މި ކޯރަމު

 . ވާހަކަކޮޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފުޢިއް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހިތަދޫ ދެކުނު 

 ...السالم عليكم

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ލޫފުމަދު މަޚްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްއެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ލޫފުމަދު މަޚްދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް ގަލޮޅު ދެކުނު

ޖަލްސާތައް މިހާރު ކޮންމެ ދުވަހަކު  ގެއްލިގެންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޯރަމު  .އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އްލެއް، އެއީ ހައެހެންވީމާ، މިކަމަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ . މެދުކެނޑި، ހުއްޓި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވި މި ދަނީ

ވިޔަސް ރައްޔިތުންގެ  ގޮތަކަށް ކޮށްގެންތޯ، އަޅުގަނޑަށް ހެޔޮ ކޮންމެރަ ކަނޑައިގެންތޯ ނޫނީ ސަސްޕެންޑުމުސާ

ކޮށްދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ށް މިތަނުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަކަމަޖިލީހު

 .އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މަޖިލީހުގެ އަދި  ،ލިބި އެހެންނަމަވެސް، ކޯރަމު. އް ނޫންއެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިއީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

. ޖަލްސާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ވާޖިބެއް، ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

އެހެންކަމުން، ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޑުއިވޭ ހިސާބުގައި ތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ހޯލަށް 



  

އެހެންނޫންނަމަ މިއަދު ހެނދުނުގެ ޖަލްސާ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް . އެދޭ އެދުމެއް ވަޑައިގެންދެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ

ޒަތްތެރި މެންބަރު އެހެންކަމުން، މިހާރު ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއް. ވަރަކަށް ވަގުތެއް ނުލިބޭނެ ކުރިއަށް ގެންދެވޭ

 .އަރުވަންކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފުރުޞަތު ވާހަކަކޮޅު ޙަސަން ލަޠީފު

 

 :ހަކަދެއްކެވުންވާދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހިތަދޫ ދެކުނު 

މަތިން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ތިމަރަފުށީ  އަޅުގަނޑު ކުރިން ވާހަކަދައްކަމުންދިޔަ ގޮތުގެ. السالم عليكم

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑޮކްޓަރ އިރާގެ ޢިއަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ތިމަރަފުށީ ދާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ގޮނޑި

ޙަޤީޤަތުގައި . އާއި ޝުކުރުދަންނަވަން އެކު މަރުޙަބާ ލާޞްތެރިކަމާދަމަށް ވަރަށް އިޚްއާމަދު ޝަރީފް އަޙް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިއުމަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަފަށް އިތުރު ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަފު ވަރުގަދަވެގެން

އާދެ، . ހާލު އަޅުގަނޑު މި ޝުކުރުއަދާކުރަނީ ބޫލުކުރާކަމަށް ޤަ ގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްށް ލިބިމަސައްކަތަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަކީ ހުރިހާ 

އަދި . އްވި ފަދައިން ވަރަށް ގިނަ އިޞްލާޙުތަކަށް ބޭނުންވެފައިވާ ބިލެބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވެސް ފާހަގަކުރެއް

އެއްކޮށް ކަމުގައި ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ނިޒާމު ދެމެހެއްޓުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިތުރު އިޞްލާޙުތަކަކާ

. ން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްއެކު އަޅުގަނޑުމެ ވެފައިވާތީއާއަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ޤާނޫނުއަސާސީ ދަމަހައްޓަން

ގޮތުން މި ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެންނަން  ބޫލުކުރަނީ މިޓަކައި އަޅުގަނޑު ޤަ އެ ސަބަބަށް، އެހެންވީމާ

އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ބޭނުންވާ . އަވަސްވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ

ހުރިހާ . މު އިޞްލާޙެއްހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ ވަރަށް މުހިއްޓަކައި އަޅުގަނޑު މި  ކޮށްދިނުމަށްޚިދުމަތްތައް އަވަސް

ކެއް އަދި ދަތިތަ ،ބޫލުފުޅުކުރައްވައި އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރައްވާ ވާހަކަ ވިދާޅުވެބޭފުޅުން ވެސް ޤަ

އެ ބާބުގެ ތެރެއަށް އަޅުގަނޑު މި  ،ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިޓަކަ އެ ސަބަބަށް، އެހެންވީމާ. ބޫލުކުރައްވާހުރިކަން ޤަ

ބޯޑެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭން  މިހާރު އަވަށުގެންނަ އިޞްލާޙަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް 

 ކުރުމުގެ ފަސޭހައަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ނުލިބޭތީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ބޭފުޅުން ތިއްބަވައިގެން އެކަން އެގޮތަށް

ބޫލުކުރަން ސިޓީ ކައުންސިލުތަކަށް އަޅުގަނޑު މިހާރު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން، އަޅުގަނޑު ޤަ. ހަޅަނީޓަކައި އަޅުގަނޑު ހުށަ

ހޮވިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅުން ހޮވިވަޑައިގެންފައި ވަނީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްގެން ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އެއާ ދޭތެރޭގައި 

މުތަކަށް ހޮވިވަޑައިގެން ތިއްބެވި މަޤާ އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ އެގޮތުން ސިޓީ ކައުންސިލުގެ. ންޖެހޭނެވިސްނަ

ބޭފުޅުންގެ  އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ އެ. ބޭފުޅުންނަށް އެއްވެސް ކަހަލަ އަސަރެއް ކުރާނެ އިޞްލާޙެއް ނޫން

ޓަކައި ބޭނުންވާ  ން ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ގެންދިއުމަށްބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ކަންތައްތައް ކުރައްވަ

ޓަކައި  އެ ސަބަބަށް، އެހެންވީމާ. އޮނިގަނޑެއް ގާއިމުކުރުމުގެ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއަށް މި ޤާނޫނު ބައްޓަންކުރުން



  

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭން  އައްޑު ،އަތޮޅަށް ރަދު ބޮޑުވެގެން އައްޑުވެސް ޚަބޫލެއްނުކުރަން އެއްގޮތަކަށްއަޅުގަނޑު ޤަ

އަދި އެކަމަށް އެއްވެސް . ބޭނުންވާ ޚިދުމަތެއް ނުދެވޭނެ އެއްވެސް ކަހަލަ ނިޒާމެއް ގާއިމުވާންޖެހޭނެ ކަމަކަށް

ކަމަށް  ގޮތުގައި މި ބޫލުކުރާދައުލަތުން ވެސް އަޅުގަނޑު ޤަ. ސްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ތާއީދުކުރައްވާނެ ކަމަކަށް ވެ

 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ އާބާދީ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑު އާބާދީ އައްޑު. އްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެޚާ

ރަދުތައް ޓަކައި ބޭނުންވާ ޚަ އިމުކުރުމަށްހާސް މީހުންގެ އާބާދީއަކަށް ބޭނުންވާ ނިޒާމެއް ގާ 31. އޮތް އެއް އަތޮޅުއެއް 

ކުން ޓަކައި ސަމާލުކަންދެއްވަންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަ އެކަމަށް. ފަހިކޮށްދެއްވަންޖެހޭނެ އެކަންތައްތައް. ދެއްވަންޖެހޭނެ

ގޮތުގައި ސަމާލުކަންދެއްވައިގެން އެކަމުގައި ވެސް އެތާނގައި ރަނގަޅު ނިޒާމެއް  ބޫލުކުރާއަޅުގަނޑު ޤަ

އިފަސޭހަ ގޮތެއްގައި އެކު ލު ގާއިމުކޮށްދެއްވައި، އެތާނގެ ރައްޔިތުންނަށް ގާތުން ޚިދުމަތް ލިބި، ފަސޭހަކަމާ

ވާ ކަމެއް ކަމުގައި މެން އެންމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑު ދެވޭނެޚިދުމަތް

އެއް ތަމްސީލުކުރާ މީހެއްގެ  އަތޮޅުގެ އެއް ދާއިރާ ވެސް އައްޑު އަޅުގަނޑު ޙަޤީޤަތުގައި. އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން

އޮތީ ވަރަށް  އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ ކަންތައްތައް އެހައިސިއްޔަތުން 

ޓަކައި  އެ ސަބަބަށް .އްތައް ރަނގަޅަށް ނުކުރެއްވޭނޭބޭފުޅަކަށް އެތާނގެ ކަންތަ 2އެ ދާއިރާގެ އެންމެ . ބޮއްސުންލާފައޭ

ޅުގަނޑު އެދި ދަންނަވަން، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އެކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަ ވަރަށް އާދޭހާ ހަމަ

ޓަކައި ބޭނުންވާ  ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް މި ދޭން ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް

ޒާމު މީހުން އެތަނަށް ލެވޭނެ ގޮތަކަށް އެ ނި އެ ،ކަންތައްތައް ފަހިކޮށްދޭނެ ބަޔަކު އެތަނުން އިންތިޚާބުކުރެވި

އެކު އަދި ކަނޑައެޅިގެން މިހާރު  ގާއިމުކުރެވޭނެ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިސްނެންގެވުމާ

ގަނޑު މި ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީގައިވާ މައްސަލަ ވެސް އިތުރަށް ދިރާސާކުރައްވައި އެ މައްސަލަ އާއި އަދި މި މައްސަލަ، އަޅު

ފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅުވައިގެން ކަމުގައި ވިޔަސް އެ ބިލަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކަށް އަދި އިތުރަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކާ

ކަންތައްތައް  ކޮމިޓީ އަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން މި. އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން

އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ . އެދުމެއްއިންތިޒާމުކޮށް ހިންގޭނެ ފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްދެވުމަކީ އަޅުގަނޑު އެދޭ 

. ނޫން ޚިޔާލެކޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުމެއް ނުވޭ ހަމަ އެއްވެސް ކަހަލަ ބަދަލެއް ގެނެވޭނެ ގެންނަން ބޭނުން

 ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އިޞްލާޙަކާ އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހައްދަވައިދެއްވުން އެދޭ ވާހަކަ

ފާޅުކުރެއްވި ރި ޝުޢޫރު ފާޅުކުރެއްވި، ޚިޔާލުމި ބިލަށް އިޚްލާޞްތެ. ދަންނަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން

ފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅަށް ބޭ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް ތާއީދުކުރަމުން އެ އަށް ރިޢާޔަތްކުރަމުން އަދި އެ

ލައިކުމް ވައްސަލާމްޢަ. ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުއަދާކުރަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަންލު ހުރިހާ ހާކުރާ އިހުތިރާމު

 .ވަބަރަކާތުހޫهللا ވަރަޙްމަތު

 



  

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފުހިސާބުން ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއް އާދެ، މިހާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ  2111/7ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވޯޓު . ދެން އޮންނާނީ މި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް ނެގޭ ވޯޓު. ޤާނޫނުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ

 ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ހިފައިވާ ގަޑީގަނެގުމަށް ހަމަޖެގޮތެއްގައި ވޯޓު  ނެގުން އޮންނާނީ ޢާއްމު

ވަނީ ހިތަދޫ  ގައި ވެސް މ11.2ި. 11.2ނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު ވަ އާދެ، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މި -11.2

ކަމުން، ޤާނޫނު އެހެން. ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލެއްގެ މައްސަލަ ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފުދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއް

 މިހާރު ކުރިއަށް މި ސްގެ މަރުޙާލާގެނައުމުގެ ބިލު، ބަހުއިޞްލާޙުސަރވިސް ޤާނޫނަށް  ސިވިލް 2117/5ނަންބަރު 

އާދެ، . ލާނަންގޮތް ދަންނަވައި ވާސްގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ދާއިރުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ވަގުތު ޖެހިފައިމި ބަހު. ދަނީ

މިނެޓު،  5އޭ އަށް .މިނެޓު، ޕީ 23ޕީ އަށް .އާރު.މިނެޓު، ޑީ 5އެމް އަށް .ޕީ.ޕީ މިނެޓު، 15ގަޑި  1ޕީ އަށް .ޑީ.އެމް

ނުގަންނަވާ ވެވަޑައިވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް .މީ ޕާޓީ ވަގުތު ވަނީ ހަމަވެފަޤައު މިނެޓު، 5ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް 

އާދެ، . ގެ ފުރުޞަތެއް އެރުވޭނެފަސް މިނެޓުތްތެރި މެންބަރަކަށް ކޮންމެ ޢިއްޒަތެރެއިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 

ވާހަކަދެއްކުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  އިދަނީ މި ބިލުގަ އެހެންކަމުން، މިހާރު އަޅުގަނޑު މި

، އެހެންވީމާ. އެއް ހުށަނޭޅޭނެ ބެހޭ މައްސަލަ ލިސްޓަށް، ރައީސް ވާހަކަދައްކަނިކޮށް ނިޒާމާ. ލިސްޓަށް

އަރުވަނީ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ  އާދެ، އަޅުގަނޑު މިހާރު އެންމެ ފުރަތަމަ މި ފުރުޞަތު މި. ކޮށްލަދެއްވުން އެދެންމަޑު

އެއީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދިވެހި . މަދު ނާޒިމަށްމުޙައްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އެއް ހުށަހެޅުމަށް ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ. ގެނައުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށްސަރވިސްގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ސިވިލް

 .އަރުވަންރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފަށް ފުރުޞަތުޓަކައި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއި

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފުގަލޮ

 އިސް ފެށިގެންދާއިރުގަބިލަކަށް ބަހު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ދެވަނަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ

އެމްގެ ފަރާތުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބިދާތީ ހަމަ އެކަމާ އެ ކަންބޮޑުވުން .ޕީ.ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕީ

ގަޑުކޮށް ދިނީމަ . އެހެންނޫނީ ލިބޭނީ ތިން މިނެޓު އީ އަޅުގަނޑުމެންނަށްއެ. ވެގެން އަޅުގަނޑު މި އެދުނީ ފާޅުކޮށްލަން

އް ކޮށްދެއްވާނެ އިރެއެހެންވީމާ، މިކަން އިޢުލާނު. ށް އެބަ ވާހަކަދެއްކޭގޮތަކަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަހާލައިގެން ވަކި

 . ބޮޑު އެދުމެއް ހަމަ ވިދާޅުވެދެއްވުމަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޓްލީސްޓު



  

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން، އެ . ނީ މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރީގައެމްގެ ސިޓީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބު.ޕީ.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޕީ

ކި ގޮތެއް އެހެންކަމުން، ވަ. ޓަކައި ވަގުތުކޮޅެއް ނަގާނެ ކަންކަން ބެލުމަށް މި ސިޓީ ބަލައި، ހުރިހާ ގަވާއިދަކާ،

ނުގަންނަވާ ނޫނީ އަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައި ކި ޕާޓީހަމަޖެހެންދެން އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަ

ވީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފިޔަވައި އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި ނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި އިންތިޚާބުއެމްގައި ހިމެނިވަޑައިގަން.ޕީ.ޕީ

އެރުވޭނެ އިތުރު ރޫލިން  ހެން ފަސް މިނެޓުތެރި މެންބަރަކަށް ކުރިން އަރުވަމުން ގެންދިޔަމެންބަރުންނަށް ކޮންމެ ޢިއްޒަތް

ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކަށް ޢިއްޒަކަމުން، ހަމަ ކުރިއެކޭ އެއްގޮތައެހެން. އެއް އަރުވަންދެން

ކުރިއަށް  މެންބަރު ވާހަކަކޮޅު ގެންދިޔަ ޢިއްޒަތްތެރިން މިހާރު އަޅުގަނޑު ވާހަކަދައްކަމު. ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެފުރުޞަތު

 . އަރުވަންގެންދިއުމަށް ފުރުޞަތު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު މަޑަވެލި ދާއި

ސަރވިސް ޤާނޫނަށް  ދިވެހި ސިވިލް، 2117/5އާދެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

ކުރިއެކޭ ންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުގައި ދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެޓަކައި ހިތަ އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް

މަނިކުފާނު ކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތްތަކަށް  ޓަކައި އެ އެއްގޮތަށް ޤާނޫނުތަކަށް ރަނގަޅު ހެޔޮ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް

އެއްގޮތަށް ހަމަ އެ  އިޞްލާޙާއި މި ހުށަހެޅުނު ހަމަ އެއާއެކުގައި މި ޤާނޫނަކީ ވެސް ކުރީގަ. އަޅުގަނޑު ޝުކުރުވެރިކަން

ތަކުގެ ކުރިމަތިލައްވާ ކަމާ ވެސް ގުޅުންހުރި ކައުންސިލުއެއީ މި. ޒާތުގެ އިޞްލާޙެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ

އި ދުނުއިރުގައި އޭރުގަވަނަ އަހަރުގައި އުފެ 2117ސަރވިސް ޤާނޫނު އޭރުގައި  ޑިޑޭޓުންނަށް އަދި ސިވިލްކެން

ށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭފުޅުން ތިއްބަވައިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި އޮތް ޤާނޫނެއް ސަރުކާރަ

ދާއިރާއެއްގައި  ން ފުޅާގޮތު ގެނެވޭ އިޞްލާޙާ ބެހޭ އާދެ، މި ޤާނޫނު ފާސްކުރެވިގެން ދިޔައިރުގައި މިއަދު މި. މިއީ

ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުމުގައި އޮތީ ސަރުކާރުގެ  އޭރުގައި އެ. އަޑުއަހަން އިނީމު ވެސް އަޅުގަނޑު. ކުރެވުނުމަޝްވަރާ

ތެރޭގައި ތިއްބަވައިގެން ސަރުކާރުގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނުވަތަ 

ގޮތަށް  ގެންނޭ މި ޤާނޫނު މިއޮވެބޭފުޅުންގެ ނުފޫޒުފޯރުވަފާނެ ކަމުގެ ބިރު  ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލައްވައިގެން އެ

. ޖެހޭ އެއީ އޭރުގެ ޙާލަތަށް ފަހަރުގައި ވެދާނެ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވިސްނަން އެބަ. ފަރުމާކުރަންޖެހުނީ

 އަދި މިއަދު ކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ވެސް، މިއަދު ކަން ހިނގާ އުސޫލާއެހެންނަމަ

މަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ތާއީދުކުރާ އުނިވެގެން ދިޔު ސީގައި ލިބިދޭ ޙައްޤެއްމީހުންނަށް ޤާނޫނުއަސާ



  

ގޮތެއްގައި މި ރާއްޖެއަށާއި އަދި ރާއްޖޭގެ  އެހެންނަމަވެސް، މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކަކީ ޖުމްލަ. ކަމެއް ނޫން

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މީގެ . ށް ވާންޖެހޭނެލުޔެއް ލިބިގެންދާ ކަމަކަ، ންވާ ރަނގަޅު ހެވެއްރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެ

އަދި ރައްޔިތުން ތަކްލީފެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓެމުން . ޓަކައި އޮންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެ ކަމެއްގެ އާޚިރު ނިމުން މި

ޓެކްސް ދަނީ ރައްޔިތުން އަތުން  އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނުގައި މިއަދު ބައްޓަންވަމުން މިދަނީ،  މި

އެހެންނަމަވެސް، . އެއް ރައްޔިތުންނަށް ޚަރަދުކުރަމުންދާ ގޮތަށް އަދި ރައްޔިތުން އަތުން ނެގޭ ފައިސާ .ނެގޭ ގޮތަށް

އެޅެނީ  ގެ އަސްލު ދަންމަޅި މިހިތާމަޔަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުގައި މި ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ މި ކުޅޭ ނާޗަރަންގީ

އްޔިތުން އަތުން ފައިސާ ނަގައިގެން ރައްޔިތުން ދޭ ލާރިން މިއަދު ޤައުމު ހިންގާ ރަ. މީހާޢާއްމު ނިކަމެތި ރައްޔިތު

އަދި މި ބޭފުޅުން ދެއްވާ . ޓީ.އެސް.ޖީ ،އެއީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޓެކްސްގެ ނިޒާމު. ދަނީ އުސޫލެއް ބައްޓަންވަމުން މި

ގޮތެއްގައި ސަރުކާރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް މި  ނިވިގައި ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީކުރުވަފައިސާ އަޅުގަނޑުމެން ހެޔޮގޮތު

މިއިން ކޮންމެ ޤާނޫނަކަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ އަދި ހެދޭ ޤާނޫނަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓަށް . މަޖިލީހުން ބަލަންޖެހޭނެ

ގަނޑުމެން ކުރީގައި އަޅުއާދެ، މި ޤާނޫނުގައި އެކަން ނެތަސް އަދި . ނުލާހިކު ބޮޑެތި ލޮޅުންތަކެއް އަރަމުންދާނެ ކަމެއް

އެގޮތަށް ވަމުން އެކަން  ،ވެސް އަދި ހެދޭ ބިލުތަކުގައި އަދި ޤާނޫނަކަށް ބަދަލުވީމާ އިގެންނަން އުޅުނު ޤާނޫނުގައިޞްލާޙު

ސަރވިސް ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ ބަދަލުގެ ސަބަބުން މިކަހަލަ ބަޖެޓަށް އެއްވެސް ކަހަލަ  ސިވިލް، އެހެންވީމާ. ދަނީ

މިކަހަލަ އިޞްލާޙުތަކުގެ ސަބަބުން . ންނަ ގޮތަށް އޮތުމީ އަޅުގަނޑު އުފާކުރާ ކަމެއްނައަތުރެއް ލުޔެއް ނުވަތަ އުނިއި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި . އެއްތޯ ޖެހެނީ މީގެ ސަބަބުން ދެން ނުކުންނާނީ ކޮން ނަތީޖާ ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން މި

ބަސްތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެޔޮގޮތުގައި  އަކީ ނުވަތަ ބުނަމުންދާ އަކީ ނުވަތަ ކުރަމުންދާ ދަޢުވާ ކުރެވޭ ދަޢުވާ

ކެމްޕޭނުތަކުގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބުތަކަށް . ޖެހެއޭ މިކަން ކުރެވޭނެ އުސޫލެއް އޮންނަން އެބަ

ވެސް އަލަށް ހޮވުނު  ލައްވާ ވާހަކަ މިއަދުމަތިކުރި ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ދަތިތަކާލައްވައިގެން މަސައްކަތްތިކުރިމަ

މަނިކުފާނަށް އަޅުގަނޑު މަރުޙަބާ  ތްތެރި މެންބަރު އާދެ، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެޢިއްޒަ

ތެރެއިން އަދި މިއަދު އުޅެނީ މި ތަކްލީފުގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި. އެ ނުކުތާއެބޭފުޅާ ވެސް ފާހަގަކޮށްފި . ދަންނަވަން

. ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން އެބަ. ކަމެއްގެ ވާހަކަ މިއަދު މި އައީ މިކަމާ ގުޅުން ހުރިހަމަ . އޮތީ ހެޔޮ ފާލެއް މި

ވިޔަސް ރައްޔިތުންނަށް  ޖެހޭ އެއީ ސިޔާސީ މަޤާމުގައި ތިއްބެވި ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ

ނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް އެހެން. ޖެހޭނެޞަތު ހަމަހަމަ ގޮތުގައި އޮންނަންގެ ފުރުއަދި ކެމްޕޭނު. ނުފޫޒުފޯރުވައިގެންނުވާނެ

އެ . އިން ފެށިގެން އެބަ އޮވޭ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ވަނަ މާއްދާ 224އަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ލިބުނީ ހިތާމަމަޢުލޫމާތު

އެހެންނަމަވެސް . ށްވާނެ ބައެއް ނޫން ކަމަކަންތައްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވެގެން ބޭފުޅުންނަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ސިޔާސީ

ކުރަމުން ކުރަމުން ދިޔައިރުގައި ކެމްޕޭނުމާކުރި ގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ތިމަރަފުށީގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްދިނަސީބު ކަން

އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް ފެނުނީ އަދި . ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނު އިރާދަކުރެއްވީތީޔައިރުގައި އެ ތަނަށް ޒިޔާރަތްދި



  

ގައި މުޅި ތަނު. ޕޭނުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެވީ ސިފައިންއިވުނު މެންބަރުގެ ކެމްމިއަދުގެ ޝަކުވާގެ އަޑު

ތަނަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން މީހަކު އެ ކީގައި ކެމްޕޭނުކުރަމުން ދިޔައީއެމުޅި ތަން އެކު. ޖަހައިގެން ބައްދައިގެންފެންސު

 އިން ރައްޔިތަކަށް ކުރާ ޒަރީޢާގަދަހިގެން އަނެއް ތަނުގައި ކެމްޕޭނުކުރަމުން ދިޔައިރުގައި އަޑުޖެ. ވެސް ނުވޭ ގާތެއް

ވެސް ކެމްޕޭނުކުރުމުގެ  ވެސް މުޅި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ވާހަކަދައްކާ އަޑެއް ވެސް އަދި މުޅި އަވަށުގެ ބަޔަކަށް

ދިނުމަށް ގޮތުން ވެސް އެކަން ހުއްޓުވައި މިކަމާ ބެހޭ. ޖަހާފައި ހުރީވެސް ނީވޭހާ ވަރަށް ލަވަޖަހާ އެތިން ލަވަ އަޑު

މި ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،. ވެސް ކެމްޕޭނޭ މި ކުރަނީ. ކަމެއް ނުކުރެވޭނޭ ދުނީމަ ވިދާޅުވަނީ ތިއެ

ގަކުރެއްވި ނުކުތާ އަޅުގަނޑު އަދި އެ މަނިކުފާނު ފާހަ. ވާނެ ކަމެއް ނޫންމި ކަންތައްތަކަކީ ކުރެވިގެން. ޖެހޭ ބަލަން އެބަ

އްޔިތުންނަށް ވެސް ރާއްޖޭގެ ރަ ކައުންސިލަރުންނަށް ހޮވިފައި ތިބީ. ތިރާމާ އެކީގައި ބަލައިގަންނަންއިހު

އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ދަތިވާ ގޮތަކަށް ތިމަރަފުށީގެ . ކުރުމަށްޓަކައިޓަކައި، ޤާނޫނުތައް ހިމާޔަތް މަސައްކަތްކުރުމަށް

. ނުވާނެސައްކަތްކޮށްގެންވެސް މަ ވެސް އަދި ރާއްޖޭގެ އެހެން އެއްވެސް ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރުން ކައުންސިލަރުން

ސޫލު އަޅުގަނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ އު. އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ މި ރާއްޖެ ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ހިނގުން

ނަށް ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ބާރުވެރިކަން ރައްޔިތުން ދި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު ހިންގުމަށްއަ. ނުވާނެމަރާލައިގެން

އެއީ ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން އަޅުގަނޑުމެން . ޖެހޭނެމަކުރަންނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ހިތާނޫއެހެން. ޖެހޭނެދޫކޮށްލަން

މިއާ  ޤާނޫނުގެ އިޞްލާޙުގެ ވާހަކަ އާއި އަޅުގަނޑު އުފާކުރަނީ މިއަދު ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުގެ. ދައްކަމުންދާ ވާހަކަ

، ވެސް އެންމެ ފަހުން މި ގޮސް ހުއްޓެނީ އަދި މިކަން. ވެސް އެއް ޒާތުގެ ދެ އިޞްލާޙު ގުޅުންހުރީމަ މި ދެ ކަމަކީ

ގެންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އަދި ސިވިލް ސަރވިސް  ޤާނޫނުގައި ނިމެނީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ، 

ޓަކައި  ޅުންގެ އެ މަޤާމުތަކަށް ދިއުމަށްއަދި އެ ބޭފު އެޅުމާއްޒިފުންނަށް ތިބެގެން ކެމްޕޭނުކުރުމަށް ހުރަސްމުވަ

ކަމަށް ފެންނާތީވެ މި އިޞްލާޙު  މި ޤާނޫނުގައިވާ. ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ހުރަހެއް. ވާ ހުރަހެއްޤާނޫނުއަސާސީގައި

ގެ ނިމުމަކީ ރައްޔިތުން ޖެހޭ މި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެބަ. ން މި އުޅެނީއައިސްގެ

އަކީ  އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ހިތާމަ. ނުންދިކަށީގެންވާ ޚިދުމަތްތައް ހޯދައިރައްޔިތުންނަށް އެ. ކުރުވުންބާރުވެރި

ގޮތަކަށްތޯ  ޢަމަލުކުރަމުން ދަނީ؟ ލާމަރުކަޒީ ލުވެގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ކޮންބަޣާވާތަކުން ނަމަވެސް ސަރުކާރާ ހަވާ

ތް އޮ އިއާދެ، އެ ޤާނޫނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފަ. ފުނޑާލައިފި ސޫލުގައި މުޅި ޤާނޫނު މުޅި މަފްހޫމުއު

ކުރަން ސިޓީ ކައުންސިލާ  އަދި މާލޭގައި މާލޭގެ ބިންތަކާއިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 

ވެސް ނުދީ ހުރި  އިއްޔެގައި އަދި ވަޒީރެކޭ ކިޔާއިރު ރުހުން ،ހުރި ކަންތައްތައް ކޮން އުސޫލަކުންތޯ އިހަވާލުކޮށްފަ

އަދި ކޯޓު އޯޑަރެއް ނެތި . ވެސް ނެތް ފާނުގެ ހައިސިއްޔަތެއްއަދި އެ މަނިކު. ބާޣީއަކު ގޮސްގެން ތަޅުގޮއްވާލީ

 ހައުސިންއުހުނ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައި ހުރިހާ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް އެ ތަނުގައި ހުރި މީހަކު މަންމަނެއް ހުރެގެން 

 .ނޫން ކަންތައްތަކެއްމީކީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ . ގެން ތިމަންނަ ތަޅު ފުނޑާލައިފީމޭމިނިސްޓްރީން އަންގަވައި



  

ތިބީ ބަޣާވާތްކުރި މަދު  އިކައިރީގަ. އެކަން ކުރެވޭނެ އުސޫލެއް އޮންނާނެ. ވެސް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮތެއް

އެކޭ ކިޔައިގެން  ތަނުގައި ތިއްބަވައިގެން އަދި މިނިސްޓްރީ އެ ބޭފުޅުން އެ. ފުލުހުންގެ ތެރެއިން އިސް ފުލުހެއް

އެންމެންގެ ލޯމަތިން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ އިމާރާތެއް. އެއް ހުރި ބޮޑު ބާޣީ ބަޣާވާތަކުން އައިސް

 ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެންމެހައިކޮބައިތޯ އަޅުގަނޑުމެން މި . ކޮށްލީމަ ދެން ކޮން ޤާނޫނެއްތޯ އޮންނާނީފުނޑުފުނޑު

ދެން ހުރި މީހާ ؟ ނުގައި ވާ ކަންތައްތައް ކޮބައިތޯމެންބަރުން ފާސްކުރި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުގެ ޤާނޫނު ކޮބައިތޯ؟ އެ ޤާނޫ

 ހުރި މީހާ މި ބުނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް އިއެއް ބޮއިގެން މިނިސްޓަރުކަން އަތުލާފަ ފުޅިއާދެ، ބޮނަކުއާ

ށު ޖޭގެ ރައެ ޤާނޫނުގައި ކައުންސިލަރުންނަށް ރާއް ،ޓަކައި ޤާނޫނެއް ހެދި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަށް

 މިސްކިތްތައް ހަވާލުކުރީމަ ވިދާޅުވަނީ ،އާދެ. ތިޞާޞް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަކައުންސިލަރުންގެ އިޚް

ކޮބައިތޯ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުގެ ޤާނޫނު؟ . ހުރިހާ މިސްކިތްތައް ގެންދަންޖެހޭނީ ތިމަންނާގެ މުށުތެރެއަށޭ ނއުހޫނ، އުހޫ

ރުވަން ބަދަލު މި ގެންނަނީ މި ބޭފުޅުން ބާރުވެރިކުމި ވެސް  ރވިސްގެ ޤާނޫނަށްސިވިލް ސަ. ކޮބައިތޯ މީގެ ބޭނުމަކީ

 ވެރިކަމަކީ ކޮބައިތޯ؟ އެހެންވީމާ،ކޮބައިތޯ މިއަދު ކޮބައިތޯ މީގެ ބާރު. ޓަކައި މިކަން މި ކުރަނީ މިކަން ކުރުމަށް. ވެގެން

އަކީ  މި ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ މާނަ. ޖެހޭ ޖެހޭ، އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން އެބަ

ހާލުގައި އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް މިއިން ކަމެއް ނުކުރެވޭ . ކުރުވުންތުގައި ރައްޔިތުން ބާރުވެރިޙަޤީޤަ

ކަމާ ޣާވާތަކުން ނަމަވެސް މިނިސްޓަރުމަސައްކަތެއްތޯ ކުރަންވީ؟ އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނެއް ފާސްކުރީމަ އަދި ބަކޮން

 އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އިހުރި ޤާނޫނަށާ އިގެން ތިބޭ މީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހެދިފަހަވާލުވެ

އެއްގެ ބައެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން  ކުލައުންސިލުން މިއަދުގައި ތިބީ ކޮން މާލޭގެ ސިޓީ ކަ. ޖެހޭނެއަށް އިހުތިރާމުކުރަން

ބަލަންޖެހޭނީ ގަވާއިދަށް  އަޅުގަނޑުމެން. ހޭނީ ޤާނޫނަށް ބަލަންޖެހޭނީއަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެ. ނުޖެހޭނެބަލާކަށް

އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ، . އެއީ މިއަދު ނިމުނު ގޮތް. ޖެހޭނީބަލަން

ޅުގަނޑުމެން އެކަމާ ހިތާމަކުރަން އަ. ކުރީތީވެނިކުފާނު ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުއެއީ އެ މަ. ވެސް ތާއީދުކޮށްގެން ޝަރީފަށް

ޔާ އަޅުގަނޑުމެން އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުން ގޮތެއް ނިންމައިފިއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެންޑިޑޭޓު ނުހޮވުނީތީވެ

އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ  ވެސް ހަމަ އެހެންމެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖާބިރު. ޖެހޭނެބަލައިގަންނަން

ޓަކައި ކޮންމެވެސް  ކުރުމަށްއާދެ، މޭކަޕު. އް ނުފެށޭކުރުމުގެ ކަންތައްތަކެއަދި އެ މަނިކުފާނު ހުވާ. ންނެގެބަލައިގަ

އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުން ނިންމާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ބަސް ބުނުމަކީ . ލިބުނީކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ވާރަށެއްގައި

ގޯސް އެއީ  ،މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރީމާ 11މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް  ރައްޔިތުން .އެއީ ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރިވުން

އެ ވާހަކަ . ހާލެވުނީޖަ އެ ،ލައްކަ މީހުންގެ މޫނުމަތީގައި ތަފާލެއް މި މާލޭގެ އެއް ލެވުނީބައެކޭ ބުނީމާ އެ ޖަހައި

ރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުގަނޑު އުފާކުރަން އާދެ، ތިމަ. މާދަމާ އެހެން ބަޔަކު ވެސް ތިބެދާނެ. ނުވާނެދެކެވިގެން

ވެސް  ނު ހަދަމުންދިޔައިރު އަޅުގަނޑާލާމަރުކަޒީ އުސޫލުގެ ޤާނޫޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުރިން މެންބަރު ފާހަގަކޮށްފި، އަ



  

އެހެންނަމަވެސް އެއީ ހަމަ ރަނގަޅު . އިން ބައްދަލުވި ހަނދާނެއް އަޅުގަނޑު ވޭ އެ މަނިކުފާނާއި އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީ

އެ ޤާނޫނު އޮތީ އާދެ، މިހާރު ބާޣީންގެ އިސް ލީޑަރު އަދި ބާޣީންގެ ވެރިޔާ . އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ފުޅެއްވާހަކަ

ކުރައްވަން  މަނިކުފާނު އެކަން އެ. އޮތް ނަންފުޅެއްފޮނުވާފައި ތަނަށް  މިނައިބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް 

 ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އެހެންވީމާ، މިއަދު އެ. ހުރި ހަނދާނުގައި އެބަ ކެހި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަދައިގެން ލިބުނު

ގޮތަށް ރައްޔިތުން  ގެނެވޭ ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކަކީ ވެސް ހުރިހާ ބަދަލުތަކަކީ ވެސް މިދެންނެވި ޓަކައި އާދެ، މި

ންނަމަވެސް ރައްޔިތުން އެހެ. ނަމަ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން ވަނީ ޓަކައި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުކަމަށް ބާރުވެރިކުރުމަށް

 ކަމަށް ތިބި ކައުންސިލަރުން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ތިބި މީހުންނަށް އަނިޔާވެރިކަމެއް އަންނަ އިންތިޚާބުކޮށްފައި

ލާނީ މި އިޞްލާޙުތަކަކީ ންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ނިންމައިއެހެ. ވަންޏާ އަޅުގަނޑު އެކަމަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން

އަށް  އަޅުގަނޑު އެ ،ނަމަ ވަނީ އަށް އަންނާނެ އިޞްލާޙުތަކެއް ކަމަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް މި ރާއްޖެ އެކަށީގެންވާ

ގެނެވޭ ބަދަލަކީ  އަދި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ޤާނޫނަށާއި، އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނަށް މި. ތާއީދުކުރާނަމޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ . އަށް ތާއީދުކުރާނަމޭ ނަމަ އަޅުގަނޑު އެ ވަނީ އެއް އުސޫލަކުން އެއް ހަމައަކުން އަންނަ އިޞްލާޙުތަކަށް

ކަތީބުންނަކީ އެއީ ކައުންސިލަރުންނޭ  .ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ވަކާލާތުކުރީމޭ ތިބި ކަތީބުން އެ ޤާނޫނުން ބޭރުކުރުމަށް

ކައުންސިލަރުން . ގޮތަކީ ކަތީބުން ވެސް ތިއްބެވީ ވީ މިހާރު މި. ކަތީބުން ވެސް ކުރިމަތިލައްވާށޭ. ތިބީ މިހާރު އެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ . އާދެ، އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން ވެސް ތިއްބަވަނީ. ނެ ތަނެއް ނެތްއެ ބޭފުޅުން ތިބޭ. ވީވެސް ތިއްބެ

 ...އެހެންވީމާ. ނުވެސް ދޭ ރަށަކަށް ދާއިރާގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަރަކު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ...ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުލި ދާއިރާގެ މެންމަޑަވެ

އެއީ . ގެންދަވަނީ ބޭފުޅާ ޢަމަލުތައް ކުރައްވަމުން ތި ގޮތަކަށް ތި މައިކުގައި، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް އުނދަގޫ

އަޅުގަނޑުމެން އައިމަ،  އެ. އްއެއް ނުވަތަ ސިގުނަލެ ސައިރިން މިނިޓު ކުރީގައި އަންނާނެ 1އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަގުތު 

އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ހުއްޓާލައްވާފައި މަނިކުފާނު ވިދާޅުވަނީ . މިނިޓުކަމަށް 1ވިސްނަން ފަހަތުގައި އޮތީ 

 ...އަތުގެ އިޝާރާތެއް ނާދޭ ދެން އަޅުގަނޑަކަށް އެހެންވީމާ،. ޝުކުރިއްޔާއޭ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން



  

. ޖެހުނީފަހަރު އޮޅުމަކުން  ޖަހަން އުޅެނިކޮށް ދެފަހަރު  އެއީ، މިކޮޅުން އެއް. މެންބަރު ގެންދަވާ ޢިއްޒަތްތެރި ކުރިއަށް

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވާ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު މަޑަވެލި ދާއި

އަދި . ރު ވެސް ޖެހޭނެފަހަ 3. ހަލަ ކަންތައްތައް ދިމާވާނެކަ ތިބޭއިރު ތި ންވާލުވެގެހަ އާދެ، ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަމާ

ރުއް  3އަދި . ރުއް ވައްޓާލައިފިއްޔާ ނައިބުކަން 2. ރުއް ވައްޓާލައިފިއްޔާ މިނިސްޓަރުކަން 3ރުއް ފެންފޯއް

އާދެ، . ކަމެއް ވައްޓާލައިފިއްޔާ، އަދި އެހީތެރިކަން ދެމުންދާ ޒަމާނެއްގައި ތިކަހަލަ ކަންތައްތައް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ

އެއީ . ކަމަށް އަށް ބަޣާވާތުގެ ވެރިކަން ދެން ދުވަހަކު ވެސް ނާންނާނެ އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި ރާއްޖެ

ބޮޑަށް ނުތަނަވަސްކަމެއް އުފެދިގެންދާނެ ޢިއްޒަތްތެރި  ބަޣާވާތްކޮށްގެން ވެރިކަން އައިމަ ރައްޔިތުން ހިތުގައި ވަރަށް

ނު ވެސް ތި ގޮނޑީގައި އިންނަވައިގެން މިހާރު މި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ، އާދެ، އެހެންވީމާ، މަނިކުފާ. ރައީސް

ކަންތައްތައް  އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނު ވެސް މި. ތަނަށް އޮތީ ކުރިމަތިކުރުވާފަ ނޯކޮންފިޑެންސް ވޯޓެއް ވެސް މި

 .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބޮޑަށް އެދެން ވިސްނުން ވަރަށް

 

 :ކަދެއްކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަ

މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ  މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 .ދެއްކެވުމަށްށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ވާހަކައެއީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނަށް ހު. ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް

 

 :ރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުންދާއިރާގެ މެންބަ މަތިވެރި

ން ހުށަހެޅިފައިވާ މި އިޞްލާޙާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނަށް ގެންނަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެ،އާ

 މެއެން. ގެންދާ އުސޫލުން މެދު ވިސްނާލާއިރުގައި މިހާރު ވާހަކަދައްކަންޖެހެނީ މި މަޖިލީހުގައި މިހާރު ވާހަކަދައްކަމުން

. މައްޗަށް ގެޢުޟޫބަޔަށް އެކި ކަންކަމަށް އެކި މައުއެކި ބައި. އުސޫލުން ރު މި ވާހަކަދެއްކެވެނީ ސްޓްރާޓާގިނައިން މިހާ

މެދުގައި މެންބަރުން ވިސްނުމަށް ދެންނެވުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑު ބައެއް ވާހަކަތައް ދަންނަވާލަން އެހެންވީމާ، މި ބިލާ 

މި . ދަ ބަދަލުކުރަނީއޭއާސަން. މިހާރަކަށް އައިސް އެބަ އަޑުއިވޭ އާސަންދަ ހުއްޓާލަނިއްޔޭ ފުރަތަމަ ކަމަކީ. ހުރި އެބަ

ގުޅިގެން ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން ދައްކާ އަޑު  ށް މިދިޔަ ބައި އިލެކްޝަންތަކާބެހޭ އަޑުތަކެއް ޚާއްޞަކޮ ކަންކަމާ

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވާލަން  ހައިއެންމެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. އަޅުގަނޑަށް އިވިފައިވޭ

 ވުރެ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވާ ގޮތަށް އަދި މިހާރު އޮތް. ނުވެސް ހުއްޓުވޭނޭ. ބޭނުންވަނީ، އާސަންދަ ނުހުއްޓޭނޭ

އެއްގެ ކޮންމެ ގޮނޑިއެއްގައި  ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުމަކީ އަދި ކޮންމެ މިނިސްޓްރީ ގޮތަކަށް، އުނދަގޫވާ ގޮތަކަށް، ބުރަވާ



  

 ވަރަށް ސާފުކޮށް މި. ދިނަސް މި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުކުރާނެ ކަމެއް ނޫނޭން މީހަކު އިންޓަވިއުއި

އެހެންވީމާ، އެ ޚިދުމަތްތަކަށް . ޓަކައި ފެށިފައި އޮތް މުހިއްމު ޚިދުމަތެއް އާސަންދަ އަކީ ރައްޔިތުންނަށް. ދަންނަވަނީ

އަޅުގަނޑު . ކުރާނެ ކަމެއް ވެސް ނޫންއެކްސެޕްޓު. ކަމެއް ނޫން ކުރާނެޓުކްބަދަލެއް ގެނައުމަކީ ރައްޔިތުން އެކްސްޕެ

މިހެން ކިޔައިގެން ވާހަކަދެއްކުމުގެ  ހުއްޓަނީއޭ، އަށް ބަދަލުގެންނަނީއޭ އެހެންވީމާ، މި. ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން

ކުރިއަށް  ޅުކުރުމަށާއިގަތިބީ އާސަންދަ ރަނ އަޅުގަނޑުމެން އިއްތިހާދުގެ އެންމެން ވެސް މި. ބޭނުމެއް ނެތް

މި ވާހަކަ ދަންނަވާލުމާ އެކީ މަނިކުފާނަށް . ގޮތަށް މިކަން ދެމިއޮންނާނީ މި. ގެންދިއުމަށް ހަމަ ތާއީދުކޮށްގެން

 . ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ދަންނަވާފައި އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަންޝުކުރު

 

 :ދެއްކެވުންވާހަކަهللا ޢަބްދުއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ފޮނަދޫ ދާ

އެމްގެ ތާރީޚުގައި ވެސް .ޕީ.އާދެ، މިއަދަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތާރީޚުގައި ވެސް އަދި ޕީ. السالم عليكم. `

. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުގައި ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ލިބިގެންދިޔަ ދުވަސް. ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހެއް

އަތޮޅު .ތަމަ ވެސް މި ހައިސިއްޔަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯއްދަވައިދެއްވި ތއެހެންކަމަށްވާތީ އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަ

އެކީގައި ންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ގުރައިދޫ، ގާދިއްފުށި، ތިމަރަފުށީގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތު

އެ ބޭފުޅުން  އެކީގައިއެއާ ހަމަ އަދި. ދަންނަވަންނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ޝުކުރުއާއި އަޅުގަ އެމްގެ ނަމުގަ.ޕީ.ޕީ

ކުރެއްވުމަށް މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި އެކީގައި މަސައްކަތް އެމުގެ ޓިކެޓުގައި އަޅުގަނޑުމެންނާ.ޕީ.އިންތިޚާބުކުރައްވައި، ޕީ

ނަވައި ދަންޙަބާށް އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މަރުއާދަމަ ލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފުއަ ،އަޅުގަނޑުގެ އަޚް

ހާދުގެ ތެރެއިން ކާށިދޫ ދާއިރާ އަށް ނޭވާގައި އަޅުގަނޑުމެން އިއްތި އާދެ، ހަމަ މި. ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަން

ތުންނަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ދެ ރަށް، ކާށިދޫ، ގާފަރުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔި ޖާބިރަށާއިهللا ޑައިގެންނެވި ޢަބްދުވައިންތިޚާބުވެ

ގެނައުމުގެ ބިލަށް ލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުދިވެހި ސިވި، އާދެ. ދަންނަވަންވެސް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު

ބޮޑަށް  އަޑުއަހާލިއިރު ވަރަށް. ވާހަކަދައްކަވާ ބޭފުޅުން ދައްކަވާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ވެސް ކުޑައިރުކޮޅަކު އަޑުއަހާލައިފިން

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަޅުގަ. ދިޔައީ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރެވިގެން އެ ބިލަށް ރިޢާޔަތްކުރާ

ނިމިދިޔަ ދެ ގެންނޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް، މިތާނގައި ކިތަންމެ ރީއްޗަށް އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދި

ޔޮ ރައްޔިތުންނަށް ހެ. އެދެނީ ކޮންބައެއްކަން ގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން ބަލައިގެންފިއޭ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮލެކްޝަނުބައި ި

ދެން . އިން ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނެފަ އޮތީ ކާށިދޫ ދާއިރާއިންނާއި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާ އެ. ނޭދެނީ ކޮންބައެއްކަން

ޕީގެ .ޑީ.މި ފުރުޞަތުގައި އެމް. ޕީ ބޭނުމެއް ނޫނޭ.ޑީ.ތިމަންނަމެން މި ޤައުމުގެ ވެރިކަމަށް ގެންނާކަށް އެމް

 އެކީގައި ބައެއް އަޅުގަނޑުމެންނާ، ޚިލާފުވެ ޕީގެ ވިޕްލައިނާ.ޑީ.އެމް އިގެންމެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ އިންނަވަ

 އަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޠަފާކުރީގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞް ދެއްވަމުން ގެންދެވި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެފަހަރު ވޯޓު



  

އޮތީ މުޅިން  ޙު މިމިއަދު މިއަދުގެ ސިޔާސީ މަޝްރަ .އާދެ، ޝައްކެއް ވެސް ނެތް. ދަންނަވަންބޮޑަށް ޝުކުރު

ފެބްރުއަރީގެ  7އަޅުގަނޑުމެން ކެނޑިނޭޅި ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައިދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދިޔައީ . ބަދަލުވެފަ

ދިވެހި . ދެމުން ގެންދިޔަ ގެއްލުން. ކުރިން މި ޤައުމުގައި އޮތް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރަމުން ގެންދިޔަ އަނިޔާ

. ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އޭރު ދައްކަމުން ގެންދިޔައީ އެކަން ރައްޔިތުން ބަލައިގެންފި ތާއި ކަރާމާތް ނަގާލިޤައުމުގެ ޢިއްޒަ

ދިވެހި . އެކަން ރައްޔިތުން ބަލައިގެންފި. ގެންދިޔައީ ދިވެހި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމަށް އަރައިގަތް ވާހަކަ ދައްކަމުން

އެކަން . ގެންދިޔައީ ށް އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ގާތުގައި ބުނަމުންޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ފުނޑުފުނޑުކޮށްލައިފިކަމަ

ވާހަކަ  ކުދިކުދިކޮށްލި ޢީ ފޭރާން ވީދައިއެހެންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޖުތިމާ ހަމަ. ވެސް ރައްޔިތުން ބަލައިގެންފި

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާރު ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ . އެކަން ވެސް ބަލައިގެންފި. އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުން ގެންދިޔައީ

ން ކުރަމުންގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަކަށް ދިވެހި ޕީ.ޑީ.ނިޒާމު ފުނޑާލުމަށް އެމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ،ކަނޑުވާލައި

ދެން މިހާރު ނިކުމެވަޑައިގެން އަވަސް އިންތިޚާބެކޭ، ބޮލުގައި . އެ މީހުންނަށް ފުރަގަސްދީފި ،ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނެ

އަޅުގަނޑު . ނުކުރާނެކަމެއް ޤަބޫލެއް އްޔިތުން ދެން އެފާދިނީ ބުންޏަކަސް ހޯހޯ ރަނޭ އިސްތިއުގެންބަޑި ޖައްސައި

މި ރާއްޖޭގައި ވިދިވިދިގެން ދުވާލަކު ދެ . ލާށޭވަސް އިންތިޚާބުގެ ވާހަކަ ހުއްޓައިއަރަނީ އެ ބޭފުޅުން މިއަދު އެ އަހިތަށް

ކާމިޔާބެއް އަކަށް މި ރާއްޖެއަކުން އިންތިޚާބެއް  ޕީ.ޑީ.މްސް ދެނެއް އެޔައަހަރަށް ދިޔަ 111އިންތިޚާބު ބާއްވަމުން 

ޔިތުންނަށް ރައް. ކިހިނެއްތޯ ހެދީ ،ދިނީމަ. ދުވަސް ރައްޔިތުން އެ މީހުންނަށް ދިން އަހަރު 3. ނުކުރެވޭނެ

ގެން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވެ. އެއަށްވުރެ ދިވެހި ރައްޔިތުން މިހާރު މާ ހޭލުންތެރި. ހެދީމަކަރު. އޮޅުވައިލީ. އަނިޔާވެރިވީ

 ސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ބަޔަކާގެނެ .އޮތީ ރައްޔިތުންގެ އަތްމައްޗަށް ރައްޔިތުން އަނބުރާ ގެނެއްސަ އެ ،ދިން ވެރިކަން

އާދެ، ދިވެހި . ދީފިރުމުގެ ފުރުޞަތު ރައްޔިތުން ހޯދައިވެރިކަންކުރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް . ވެރިކަން ހަވާލުކޮށްފި

ގެނައުމުގެ ބިލުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުސިވިލް ސާރވިސް

އަދި އިތުރު އިޞްލާޙުތައް ވެސް މި  ފައި މިހިރަ ހުށަހެޅުއްވުންތަކާހުށަހަޅުއްވާފު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީ

އިރެއްގައި އެ  އެއީ އެ. އެހެންވެދާނެ. ރަށް އުނިކަންތައްތަކެއްމި ޤާނޫނުގައި އެބަހުރި ވަ. ޤާނޫނަށް އެބަ ގެންނަންޖެހޭ

އެގޮތުން . ގެންނަންޖެހޭޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙު، ލަތު ބަދަލުވެގެން ދިޔައިމަޙާޤާނޫނު ހަދާއިރުގައި އޮންނަ 

ރައްޔިތުންގެ . ންގެންނަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ފެންނަހުރި އިޞްލާޙު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް މިހާރު އެބަ

 77އަޅުގަނޑުމެން މިތާނގައި . އޮތީ ޖެހިފަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ވެސް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަން މި

ރާގެ މަޑަވެލި ދާއި ،ދުވަހަކު މިތާނގައި ތެދުވެ ކޮންމެ ،ތަނަށް ފޮނުވީމާ މި އިމެންބަރުން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފަ

ފަދަ ބޭފުޅުން ޗަރުކޭސްކުޅުއްވައި، ރައްޔިތުންނަށް  ދު ނާޒިމު، މުޙައްމަދު ނާޒިމުމެންމަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް

ލާފައި ތުރުފުޅުތައް ހައްދަވާފައި ކޯރަމު ގެއްލުވައިވަރަށް މޮޅަށް ވާހަކަދައްކަވާ ކަމަށް ހެދިވަޑައިގެން އިއޮޅުވާލައި، 

އެހެންވީމާ، މިކަން ނުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް . ނޫންކީ ވެނީކުރެޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި މަސައްކަތްދިޔަކަސް އެއީކީ އަދި ރައް



  

އަކީ އަޅުގަނޑުމެން  އުޅޭ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި. ޖެހޭ ބަދަލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެބަ

ގެން އިށް ސައިބޮއަ ދެ ދަޅަ ،ތަނަށް އައިސް މި ޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކޮށްދޭށޭ ކިޔައި،ބޮޑު މުސާރަ ނަގައިގެން ރައް

އެކީގައި އެއަށްވުރެ ޒިންމާދާރުކަމާ . ކުޑަދޮށުގައި ސިނގިރޭޓުބޯން ތިއްބަކަސް އަދި ކަމަކުނުދާނެ، އިމިތާނގެ ބޭރުގަ

ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ފަރުވާކުޑަކޯރަމު ގެއްލިއްގެންދަންޏާ ނޫނީ . ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން އެބަ

ވާހަކަ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި. ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް އެބަ ހަދަންޖެހޭ މި މަޖިލީސް ކުރިއަށް ކަނޑައިގެން ނަމަވެސް

ޕީ އަށް ދެން މި .ޑީ.އެމްންނަވައިލާފައި އަދިވެސް ހަމަ އަޙްމަދު ޝަރީފަށާއި ޖާބިރަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން، ދަ

ދެމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ންކޮށްލަދާއެއް ނެތޭ ހަމަ ރައްޔިތުން ބުނެފިޔޭ، ބުނިކަން ހަނ ޤައުމުގައި ޖާގަ

ބޭފުޅުން  ދެން ތި. ވާހަކަ ޕޭނުގެ ތެރޭގައި ވެސް މިންނެވިން ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ކެމްއަޅުގަނޑު ދެ. ނިންމާލަންޖެހެނީ

ކަސް ހިންގެވިޔަ. ރީނދޫ ފޮތި ދަންމަވާފައި މިހެން ބޭންޖަހަފާއި ނުހިންގަވާށޭ ،މިހެން އައިސް ރަށްރަށަށް އަރާވަޑައިގެން

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ،  ވެސް އޮތީ އަޅުގަނޑު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އެހެންވީމާ، އެ. ކަމެއް ޤަބޫލެއްނުކުރާނޭ އެ

 .ޕީ ބަލިކޮށްލާފަ.ޑީ.ތަކުން އެމްގާދިއްފުށި، ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް ގުރައިދޫގެ ރައްޔިތުން އެފަދަ ބޮޑު ތަފާ، ތިމަރަފުށި

 ....ވައިދެއްވިހޯއްދަތިމަރަފުށީ ދާއިރާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އްޒަތްތެރި ޖެހެނީ ކެލާ ދާއިރާގެ ޢި އަރުވަން މިމިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު. ބަރުއާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 . މުގެ ވާހަކަކޮޅު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްމަޢުޞޫهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މުމަޢުޞޫهللا ލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިވިލް ސާރވިސްގެ ޤާނޫނަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގައި  ކުރިން އެންމެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލަށް އެއްޗެއް ދެންނެވުމުގެ ފުޙަސަން ލަޠީ

ގެ ތަމްސީލުކުރުމުގައި މި މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެންނެވި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާ އެމު.ޕީ.ދިޔައީތީ ޕީ މް ތަމްސީލުވެގެންއެ.ޕީ.ޕީ

އާދެ، ސިވިލް . އެކު މަރުޙަބާ ދަންނަވަންދަމަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް، އަޙްމަދު ޝަރީފު 

 މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި. ރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެ އިޞްލާޙެއް ކުރިމަތިވެއްޖެސާރވިސްގެ ޤާނޫނަށް މިހާތަނަށް އައިއި

ކަމެއްގެ މައްޗަށް  އޮތް އިޞްލާޙުގައި ދެ އިއިޞްލާޙަށް ބަލާއިރު މިހާރު ހުށަހެޅިފަ 2މި . ވަނަ އިޞްލާޙު 3ވަނީ 

ފުޅަކު އެހެންނޫނީ ސިވިލް ކަމަކީ ސިވިލް ސާރވިސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނަ ބޭ އެއް. ވަނީ ލެވިފައިއަލިއަޅުވައި

ދެން ސަރުކާރަށް  ރިމަތިލުމުން އެކަމަށް ފުރުޞަތުހޯދުމާސާރވިސްގެ ކޮމިޝަން މެންބަރަކު ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް ކު

އާދެ، . ކަމުގެ މައްޗަށް 2މި  ސްގެ މައްޗަށް ސަރުކާރުން ނުފޫޒުފޯރުވުމާ،ސިވިލް ސާރވިސް އިން، ސިވިލް ސާރވި



  

ސިވިލް ސާރވިސްގެ ޤާނޫނު އުފެދުނު އަސްލަކީ ، 2117/5ފުރަތަމަ ޤާނޫނު ނަންބަރު  މެއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އެން

 ...ވިސް އުފެއްދުމުގެ އަސްލަކީވެސް ސިވިލް ސާރ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ދައްކަވަމުން އެހެންކަމުން ވާހަކަ. އާދެ، މިހާރު ކޯރަމު ވަނީ ލިބިފަ( ޅަކަށްފަހުވަގުތުކޮ. )ވަނީ ގެއްލިފައި މިހާރު ކޯރަމު

 .ގެންދެވުމަށް ގެންދެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ވާހަކަކޮޅު ކުރިއަށް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މުމަޢުޞޫهللا ލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެ

އޮތީ ސިވިލް  ގޮތުގައި މި ގެލާޙެއްމި ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިއްމު އިޞް

ރވިސް ގޮތުން ސިވިލް ސަ އި މިހާރު އޮންނައާދެ، އެ މާއްދާގަ. ވަނަ މާއްދާ އުވާލުމަށް 51ގެ ރވިސް ޤާނޫނުސަ

 ،ނަމަ ގޮތަކަށް ކުރިމަތިލައިފި ނޫން އެ. ކުރިން ވަކިވާންޖެހޭ ދުވަސްމަސް 2ޚާބަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުވައްޒަފަކު އިންތި

 ކަންތައް ކުރެވޭނެ ވެސް އެކީ އެއްގޮތަކަށްމިހެން އޮތުމަ، އެހެންނަމަވެސް. އޮންނަނީ ގޮތަށް މި އިން ވަކިކުރާ ވަޒީފާ

ވަރަށް ކުރު  ،ކަމަށް އިޢުލާނުކޮށް ހަދާފައި އެ ،އެއް ހުސްވެގެން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އިންތިޚާބީ ޖާގަ. ނޫން ކަމެއް

މަކީ އަޅުގަނޑު ހިތުން ވަނަ މާއްދާ އުވާލު 51ގެނެސް ންވީމާ، މި ޤާނޫނަށް މި އިޞްލާޙުއެހެ. އޮންނަނީ މުއްދަތެއް މި

ކޮންމެހެންވެސް  ،ޤާނޫނުއަސާސީ އިން ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް

 3ވަނަ މާއްދާގެ  12ދެންނެވި ގޮތަށް  ދެން މި ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އަނެއް އިޞްލާޙަކީ ހަމަ މި. ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

 3ވަނަ މާއްދާގެ  12އަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑު ހިތުން މިހާރު  3ވަނަ މާއްދާގެ  12އާދެ، . ނިކުރުމަށްއު 4އާއި 

އެއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު . ވަނަ އިޞްލާޙު 2އެއީ ސިވިލް ސާރވިސްގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު . އުނިކުރާކަށެއް ނުޖެހޭ

މިހާރު ސިވިލް ސާރވިސްގެ ޤާނޫނު . ކަމަށް ވަނީ ރިޢާޔަތްކުރެވިފަ ވަނަ އިޞްލާޙުގައި އެ 2ގެ ، 2111/2

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން  127ބައްޓަންވެފައިވާ ގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ބަދަލުކުރާކަށެއް  3ވަނަ މާއްދާގެ  12ދެންނެވި ގޮތަށް  އެހެންވީމާ، މި. ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރެވޭ ގޮތަށް އޮންނަނީ

ތަނުގެ  ހަމައެކަނި ކޮމިޓީ އޮތް. ގޮތަށް އީ މިހާރު އެ ބައްޓަންވެފައި އޮތީ ސީދާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮތްއެ. ނުފެނޭ

އުނިކުރުމަށް  4ވަނަ މާއްދާގެ  12އެހެންނަމަވެސް، . ބަދަލުގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ އޮތްކަން ފިޔަވައި

 ގައި މ4ިވަނަ މާއްދާގެ  12. އީދުކުރެވޭފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ތާހުށަހަޅުއްވާ ފުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީ

ރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޚާބުކުރެވޭ މަޤާމަކަށް ސިވިލް ސައޮންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންތި

ވާލުމަކީ އެ މަޤާމު އު، މާއެހެންވީ. ކަމަށް ވަކިވެވޭނެ. ށްމެންބަރަކު ކުރިމަތިލައިފިއްޔާ އިސްތިޢުފާދެއްވަންޖެހޭ ކަމަ

މަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ވެސް ސިޔާސީ ގޮތުން ކުރިއަށް ދިޔު ގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު



  

ވަނަ މާއްދާ ބައްޓަންކުރެވިފައި އޮތީ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން މި  5ވަނަ މާއްދާ އަދި ބިލުގެ  12އާދެ، ދެން . ކަމެއް

 މި. ސަރުކާރުން ބާރުއަޅާތީ. ވޯޓު ފޮއްޓަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ކަތީބުން ކަންތައް ކުރާތީ' ބޮޑު ކާފު'، 'ކުޑަ ކާފު'ކިޔާ 

މުގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ބާރު ސިވިލް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މައިގަނޑު މަފްހޫކަންތައްތައް އުވާލުމުގެ ގޮތުން 

ގޮތުން ސަރުކާރަށް  އްޓަންކުރެވިފައި އެ އޮތްމިހާރު ޤާނޫނު ބަ. ގޮތަށް ހެދުން ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ނުހިނގާ

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތް ވެސް މި. އޮންނަނީ ޒިންމާދާރުވާންޖެހޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ސިވިލް ސަރވިސް މި

ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވުމުގެ . މި ދެ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމުން މުޅި ދައުލަތަށް ނިސްބަތްވާނެ، އެހެންވީމާ. އޮންނަނީ

މި ، އެހެންވީމާ. ބައްޓަންވެގެންދާނެ ލުގައި މުޅި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ނިސްބަތްވެގެން އެ މާއްދާބަދަ

އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުތައް  ދިއުމުގައި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ޑިމޮކްރަސީގައި މި ކުރިއަށްދާ ކުރިއަށް

ރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުޅި ޤައުމަށް، ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަކު ،ތެދުކޮށްއެއް

ދެންނެވި  މި، އެހެންވީމާ. ކުރިއެރުމަކަށް ވާނެ ށް ލިބޭނެއަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސީ މަޝްރަޙަ. ކުރިއެރުމަކަށް ވާނެ

ޝުކުރިއްޔާ، . އްމީދުކުރަންކަމަށް އު މި ބިލަށް މިފަދަ ބަދަލެއް އަންނާނެކަށް ކޮމިޓީގައި ރިޢާޔަތްކުރެވި، އިޞްލާޙުތަ

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޙުސައިން މަނިކު މާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނުވިލި

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ގެ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ދެންމެ ކެލާ ދާއިރާ. އްވާފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަންމެންބަރު ހުށަހަޅު

 4އަކަށް، ޖުމްލަ  މު ދެ ނުކުތާދާޅުވި ފަދައިން މައިގަނޑު މުހިއްއެ ވި މުމަޢުޞޫ.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ

އެއީ . ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވޭ ސަބަބު ވަރަށް. އޮތީ މާއްދާއަކަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައި މި

ކަމަކަށް  އްޔަތުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭންވާ އެއްދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހައިސިއަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނު ހަ

 ތާއެފަދަ ޤާނޫނެއްގެ ގޯހެއް، ނުކު. ފައިހަމަކުރުން ސާސީ އާއި ދެން ހުރި ޤާނޫނުތަކާވާނެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަ

އަޅުގަނޑު . މު މަސައްކަތެއްކުރުން އެއީ ޤާނޫނީ ވަރަށް މުހިއްއެކަން ރަނގަޅު ،ނަމަ ކަމުގައި ވާ އޮވެއްޖެ ގައިއެއް

. ގޮތުގައި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހިތްޕުޅުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދެއްވަންޖެހޭ އެއް ނުކުތާ ޤަބޫލުކުރާ

ވުނު ދީޤްކުރެގައި ތަޞ2112ްއޯގަސްޓު  7ކީ ސީ އަފެހި ޤާނޫނުއަސާ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން މި

 .އޭގެ ފަހުން ދެން އެންމެ އަވަހަށް ލައިގަތް ޕާލިމެންޓަކަށް ވެގެން ދިޔައީ މި ޕާލިމެންޓުޤާނޫނުއަސާސީއަކަށް ވެފައި، 

ޅުވެދެއްވި ބައެއް ނުކުތާތަކުގެ މި ވިދާ. ގެ ތެރޭގައި އެކަން އޮންނަން ވެސް އެބަ ޖެހޭއަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނީ މެންޑޭޓު

 މުމަޢުޞޫهللا ޢަބްދު.ދެއްވީ ޑރވިދާޅުވެ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ފާހަގަކޮށްލާނަން، ދެންމެ އެ އަލީގައި ހަމަ ޚާއްޞަ

ސީގެ ގޮތެއްގައި ޤާނޫނުއަސާ މީގެތެރެއިން ޚާއްޞަ. ނުކުތާ، ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 2އެ ވިދާޅުވެދެއްވި 



  

. ހުރި ވާ ނުކުތާތަކެއް މީގެން ފާހަގަކުރައްވާފައި އެބަމު އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ތަޢާރުޟުއް ކަހަލަ ވަރަށް މުހިއްބައެ

އޭގެތެރޭގައި ހަމަ ސިވިލް ސަރވިސް އަކީ ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކަށް އޮންނަ ނުކުތާގެ އިތުރުން އަދި 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ  51ކަމަށް  ވަނަ އިޞްލާޙެއް 4ވާފައި، ވަނަ މާއްދާ އަށް ހަވާލާދެއް 22ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކަމަށް  ދޭންޖެހޭއިން އިސްތިއުފާ މަތީން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ ގޮތުގެ

ވަނަ  25ޤާނޫނުގެ  ވާތީ މިވަނަ މާއްދާ ތަޢާރުޟު 31އާއި ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  22ވާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ބުނެފައި

ފާއިތުވެ ދިޔަ މާޒީގައި، ޚާއްޞަކޮށް . އޮތީ ކަމަށް ފެނިވަޑައިގެން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައި މި މާއްދާ އުނިކުރަންޖެހޭ

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބައެއް ބޭބޭފުޅުންނަށް އެ ދަތިތަކާއި ތުރާ އުފުލަންޖެހުނުކަން އެއީ 

ގައި 2112ން ހޮވުމުގެ މަސައްކަތާއި، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލު. ފެނިގެންދިޔަ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް

. ން ފެނިގެންދިޔަބޭއްވިގެން ދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަ

 ފާހަގަކުރެއްވިހެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ދިވެހި ސިވިލް މު އެއް ނުކުތާއެއްގެ ގޮތުގައި ދެންމެދެން ހުރި މުހިއް

ހުށަހެޅިގެން ދިޔަ  ވަނަ އަހަރު 2117ޓަކައި  ވެގެން ދިއުމަށްމެއް ހާސިލުޤާނޫނަކީ ވަރަށް މުހިއްމު މަފްހޫ ސަރވިސްގެ

 ރަށް ހަމަ ސާބިތުކަމާއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ހަމަ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވަ. ގެ ނަމުގައި އޮތް ޤާނޫނެއ2117/5ްއަދި 

ގައި ކުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި 2114ޖޫން  2ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި  ހެޅެމުން ދިޔަ އިޞްލާޙީ އެޖެންޑާ،އެކުގައި ހުށަ

ހިއްސާކޮށްލެއްވި އިޞްލާޙީ  އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ދިވެހި ރައްޔިތުންނާރަ

މި ޤާނޫނު މި މަޖިލީހަށް . މު ޤާނޫނެއްވަރަށް މުހިއްއި ނުކުމެގެން އައި އެޖެންޑާގެ މައިގަނޑުގެ ތެރޭގަ

ރާގެ އިބު ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ދިއްގަރު ދާއިބަރަކީ މި މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ނަހުށަހަޅުއްވައިދެއްވި މެން

މޫނު މައު އީސް އަލްއުސްތާޛުއަށް ކުރީގެ ރަ ޕީ.އާރު.އަދި އޭރުގައި ޑީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމު

އެކު މި ޤާނޫނު ގެންނަވައި އެ  ނިސްބަތްވެވަޑައިގެންނަވާ މެންބަރުންގެ ވަރަށް ބޮޑެތި ޤުރުބާނީތަކަކާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު

ބަޔަކު އަނެއް ބައެއްގެ  ވެގެންދިޔަ ޒަމާނުއްސުރެ އެއް އަކަށް އޭގެ ނަތީޖާ. މުއައްސަސާ އުފައްދައިގެން ދިޔަ

ގައި ހައްލެއް ދިވެހިންނަށް ގެ މައްސަލައި'ބޮޑު ކާފު'، 'ޑަ ކާފުކު' ދިޔަޓަކައި ގެންގުޅެމުން ކުރުމަށްޚިޔާލުތަފާތު

ޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތުހުރިހާ ހިސާބެއްގައި، ހިތުހުރިހާ ދޮގުތަކެއް ހަދައި، އަޅުގަނ. ލިބިގެންދިޔަކަން

ވެސް މި ޢިއްޒަތްތެރި  މިއަދު. އެޅުވިދާނެއްގެ ބޮލުގައި ބަދުނާމުނެއް ބައެއަ، ބައެއްގެ ބޮލުގައި އެއް. ލެވިދާނެއޮޅުވައި

 އެ ދެއްކި ،މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ހަމަ ތެދުވެވަޑައިގެން ވިދާޅުވެއްޖެ ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ތުހުމަތުކޮށް

 ޑިޑޭޓުގެ ދާއިރާގެ ކުރީގެ ކެންއެ ވިދާޅުވާ ތިމަރަފުށީ. ދޮގު ވާހަކަ ހަރުކަށި އިބާރާތުން އަޅުގަނޑު ކުށްވެރިކުރަން

ޖިލީހުގެ ވަރަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަ 12ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގާތްގަނޑަކަށް  ކުރުމަށްމްޕޭނުކެ

. ގަޑިއިރު ވަންދެން އަޅުގަނޑުމެން ތިބެންޖެހުނީ 12ޅަނދެއްގައި ތިމަރަފުށީ ނެރު ބޭރުގައި މެންބަރުން ކުޑަކުޑަ އު

ޕީ މެންބަރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުން ލިބިފައިވާ މިނިވަންކަމަކަށް .ޑީ.ރަފުށީގައި އޭރުގައި ތިބި އެމްތިމަ



  

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ރަށަކަށް އެރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިވާ  ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުމާއި. އެޅިހުރަސް

މި ޤައުމުގެ ކަންތައް . ޖެހޭނެޕީ މެންބަރުން ލަދުގަންނަން.ޑީ.މްން ބައެއް އެޤާނޫނުއަސާސީއޭ ކިޔަ. އްޤެއްއަސާސީ ޙަ

މި ޤާނޫނުން . ނީދައްކަވާހަކަ އެކަހަލަ ކަންތައް ކުރާތީވެ އަޅުގަނޑުމެން މި. ގޮތުން މީހުން ކޮށްފައި އޮތް އެ

 ހުރިހާ ވާހަކަހިތު، ބެމުގެ މައްޗަށް ވާހަކަދައްކަން ތިކަމުގެ ޙަޤީޤީ މަފްހޫ ޙުތަކަށް މިއިޞްލާ އަޅުގަނޑުމެން މިހުންނަ

އެތައް ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގެންފައި ދާތީ މިކަހަލަ ފައިބައިގެން ދާއިރުގައި އެތައް އެއް ދައްކާ

އްސުރެ ފެށުނީ ދޮގުހެދުމަކީ ،ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ބޮލުގައި ތަފާތު އިލްޒާމުތައް އަޅުވައި. ވާހަކަދަކަންޖެހެނީ

. ޕީ.ޑީ.އެމް. ފޯސްއޭ ފުލުހުންނަށް ކީ ކޮން ބައެއްތޯވާލަން ބޭނުން ގޮޅާއަޅުގަނޑު މިތާ ދަންނަ. އެއް އާދަޕީގެ .ޑީ.އެމް

މިއިން ކޮންމެ . މިއަދު އެ ކިޔަނީ ބާޣީ. މިކަހަލަ ކިތަންމެ ކިތަންމެ ނަމެއް ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ކިޔާ

އިލާތަކަކީ ބާޣީން ޢާގުޅުންހުރި  އާޕީ.ޑީ.ޑު ވާނެ ދަންނަވާފައި އެމްއަޅުގަނ. ބާޣީ އަކީ ފަލަ މާސިންގާ ބޮޑެތި ބާޣީން

މީހުންނަށް ބާޣީއޭ  އެފަދަ ބޭފުޅުން އަރާވަޑައިގެން ޓީވީގައި ތިއްބަވައިގެން އެހެން. ހާލިތައް. ވިހާ ހާލިތަކެކޭ

ކެރަފާ ނަސީމަކީ ބޮޑު  ،ވިދާޅުވާއިރު ކެރަފާ ނަސީމު، ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފަހުން ފޮރިން މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި

ސިންގާ  ލަކީ މާޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަމީން ފައިޞަ ކުރީގެ. އެއް މާސިންގާ ފަލަ ބާޣީ. އެއް މާސިންގާ ފަލަ ބާޣީ

ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢުކޮށްދެއްވި އެފަދަ ބާޣީން އަރާވަޑައިގެން. އެއް ފަލަ ބާޣީ

 ފަދަ ބޭބޭފުޅުން ތިއްބަވާ މުއައްސަސާއަކަށް، ތިއްބެވި މުއައްސަސާއެ، ހިމެނޭ ސައިން އާދަމުއްޞަކޮށް ޝަހީދު ޙުޚާ

މި ޤައުމުގެ ބާޣީންނާއި ޚާއިނުން މި . އަކަށް ބާޣީންނޭ ކީމަ ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ޒިކުރު ހުރި މުއައްސަސާއަކަށް، 

ބޮޑު ތަރުތީބަށް ވުރެ ކުޑަ . ނެ ތަރުތީބު ފޮތެއްއެއްގައި އޮންނާ ކޮންމެ ގޭބީސީ. ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ

ނުގެ ދެ ޙަސަން ތާޖުއްދީ .ނޮވެމްބަރުގެ ބާޣީ 3. ތުގައި ހުންނާނެ ބާޣީން ލިޔެފައެ ފޮ. ތަރުތީބު ފޮތެއް އޮންނާނެ

އް މި ބާޣީތަ. ކެރަފާ ނަސީމު ބާޣީން. އޭގެ ފަހުން މި ޤައުމުގައި އުޅުނު ބާޣީން. ދަރިންގެ ގޮތުގައި ތިބި ބާޣީން

އަދި އެހެނިހެން ވެސް  ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙުގެނައުމާއަޅުގަ، ންވީމާއެހެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ

ޕީ .ޑީ.ޓަކައި ކޮށްދޭންޖެހޭ ބުރަ މަސައްކަތުގެ މެދުތެރެއަށް މިކަހަލަ ދޮގު ވާހަކަތައް ލައިގެން އެމް ރައްޔިތުންނަށް

. ފުނަދޫގެ އޮފީސް ބަދަލުކުރުމުގެ ވާހަކަ.ކޮބައިތޯ ށ. ޅުގަނޑުމެން ދައްކަންވާހަކަ އަ އަރާ މި ،މެންބަރުން ދެއްކީމަ

ފާޑުފާޑު  ،މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ހުރަސްއަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަ ވިދާޅުވެ

ރުމަށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އެއްޗިހި ބަންދުކު ޅު ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ހުރި އޮފީހާއަތޮ.ދޮގުހައްދަވާއިރުގައި ށ

 ...އޭރު މި ތިއްބެވި މެންބަރުން .ދުގެ ސަރުކާރުތްކުރީ ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީފޮނުވައިގެން މަސައްކަ

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުންދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފު  ގަލޮޅު ދެކުނު



  

ޒަތްތެރި ގެ ޤާނޫނަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ގޮތެއްގައި ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙަށް ހަމަ އަޅުގަނޑު ޖުމްލަ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު

( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  51އޭގެތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ . ދަންނަވާލަން

ސާސީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަ. ންވުއުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއް

ބާއްވާ  ކުރާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެ އިންތިޚާބެއްސްތުއިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކުރުމަށް ގަ މުޢާއް

މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް . ދޭންވާނޭން އިސްތިއުފާއި އެ މުވައްޒަފަކު ހުރި ވަޒީފާ ދުވަސް ކުރިންމަސް 2ތާރީޚުގެ މީލާދީ 

ބައެއްގެ އިންތިޚާބީ . އެއް ވަރަށް ސީރިޔަސް މައްސަލަ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް

ކަންކަމާ ދޭތެރޭ ހަމަ  މި، އެހެންވީމާ. ނީގަނެވެ ޙައްޤެއް، ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިގުޅައި މި

ގެނައުމަކީ ންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙުއަށް އަޅުގަނޑު ދަ މިނާވަޑައިގެން މި ބިލު ބަލައިގަނެ، ފުންކޮށް ވިސް

ހަކަށް އެ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލުމަކީ އެއްވެސް މީ ،ނަމަ ކަމަށް ވާ އެއީ އެގޮތަށް އެކަން އޮންނަ. ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ

ކުރެވޭ . ކުރިމަތިލާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭނެ ހޮވޭނެތޯ، ނުހޮވޭނެތޯ. ފަސޭހަވާނެ ކަމެއް ނޫން

އެކު މި  މިފަދަ ބޮޑު ހުރަހެއް އޮތުމާ، އެހެންވީމާ. ވަނީ މަސައްކަތަކުން ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު އޮތްވަރަކުން އެކަން މި

ޓަކައި އަޅުގަނޑު ހަމަ  މިކަމަށް. މު ކަމެއްގޮތުގައި ހަމަ ވަރަށް މުހިއް ރާލުކުހުރަސް ނައްތާލުމަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫ

ހަމަ މި . މި ހުށަހެޅުއްވީތީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވާލަން ބޭނުން ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފުޢިއް

ޖައްސާފައިވާ ވިލް ސާވަންޓުންނަށް ސަރުކާރުން، ދިވެހި ސި ދިންއި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން، އިސްތިއުފާފުރުޞަތުގަ

ވާތީ އަޅުގަނޑު އެކަން  ހުންގެ ފައިސާތައް ފޭރިގަނެފައިމީ އެ މީހުންނަށް ދިން ހިތްދަތިކަމާއި އެ އްޗާއިދަ

މުޙައްމަދު ވަޙީދު .ފަހުން ޑރ އަޅުގަނޑަށް މިއަދު ހިތްހަމަޖެހުން ލިބެނީ މި ސަރުކާރު ބަދަލުވި. ކުށްވެރިކުރަން

 މީހުންގެ މުސާރަ އެ ،އުފާވެރި ޚަބަރަކީން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދެއްވި އެއް އީސްކަމަށް ވަޑައިގެޙަސަން މަނިކު ރަ

މީހުން ކުރިން އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާގެ ގަޑި  އެ. ކަމަށް މީހުންނަށް އަނބުރާ ދެއްވާނެ އިން އުނިކޮށްފައިވާ ބައި އެ

އިވެނީ ވަރަށް އަވަސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އަޑު. އްވައިފިއެކަން ގައިމުވެސް ކޮށްދެ. ކަމަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވާނެ

. ންޓެއް އޭގެން ލިބޭނޭބަލެއްގެ ތެރޭގައި އެއްކޮށް ފައިސާތައް ނުލިބުނުކަމުގައި ވިޔަސް ކޮންމެވެސް ޕަސަމުސްތަޤު

ރިކަންކުރުމުގެ ކައި ވެޓަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މިކަން ކުރަން ލިބުމުން، ރައްޔިތުންނަށް، އެހެންވީމާ

ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް  ލިބުމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އިރާދަކުރެއްވީތީ މިފުރުޞަތު

ތަނުގައި ހަމަ  އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި. ކޮށްދެވޭނޭ

. ގޮތަކަށޭ ވިދާޅުވެ ވާހަކަދެއްކީމަ ވަކި އީދިޔަވައި، ތިމަރަފުށީގައި ކަންކަން ހިނގައިދަކަނޑައެޅިގެން އިތުރުފުޅުހައް

ޕީގައި .ޑީ.ތި އެމް. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ރާއްޖޭގެ އެތައް ރަށަކަށް އަރާފައި ތިބި މީހުން. ނޫންނަމަ ލަވަޖެހި ވާހަކަ

އަތުން  ،ޖެއްސުންކުރުމުގެ ކަންކަން ލޮލުން ދެކި މީސްމީހުންގެ ހުރި ނުބައިކަމާއި ނުލަފާކަމާއި ޖާހިލުކަމާއި އެތިބަ



  

 ރަނގަޅު ވާހަކަ ފަހަރު ތިމަރަފުށީގައި މި. ދައްކަނީ ދެން މިތަނަށް އައިސް ކޮން ވާހަކައެއްތޯ މި. ހިފާފައި ތިބި މީހުން

ވަރަށް ރަނގަޅަށް  މީހުން އެއް، ޝަރީފަށް ކެމްޕޭންކޮށްދިން ތިމަރަފުށީގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން، އެ ރަށުގެ ޒުވާނުން، އެ

އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ދިޔައިން އިނގޭތޯ އިހަކަށް . ސިސްޓަމެއް ހުރިވަރުގަދަ ސައުންޑު . ރުވެފައި ތިބީކެމްޕޭނަށް ތައްޔާ

ދެއްކެވިއިރު ހަމަ ސީދާ ސްކޫލާ ރައީސް ވާހަކަފުޅު. ޅު ރަށަކަށްއަތޮ.ދުވަހު ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުގައި ށ

ކަންބޮޑުވެގެނެއް . އެއް ވާހަކަ ތަނަށް އައިސް އަޅުގަނޑުމެން އެ ނުދައްކަމެއް ނޫންތޯ މި. ވާފަފިލި އަޅުދިމާލުން ތާޅަ

އުޅެނީ  މި. ނިންމާލެއްވީވާހަކަ އެކަމަކު ދައްކައި  އެ. ހަމަ ރައީސަށް ވަރަށް ދަތިފުޅުވިއޭ އިނގޭތޯ. ނޫޅެމެއް ނޫންތޯ

 ގެ ކެމްޕޭން ޖަގަހައިން ތަންކޮޅެއް އަޑުގަދަކޮށް އެއެމު.ޕީ.ޕީ ،މަދިޔައިފުއްޓަށް މި މީހުން ކެމްޕޭނަށް މިފަހަރު ތިމަރަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް . އެކަން ނުކުރެވިގެން ،މީހުން ކައިރިކައިރީގައި ތިބީމަ މަ އެންގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާ ގެންދިޔައިމީހު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހެން . ވެސް ދެވޭނެކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މީހުން ކެމްޕޭނުއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހެން . ހަޖަމުކުރެވޭނެ

އެކަން . ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވޭނެ މި ،މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ބަލައިގަނެ މީސްމީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ހަޖަމުކޮށް، އެ

ޕީގެ ލޮބުވެތި .ޑީ.އަޅުގަނޑު ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އެމް. ހިސާބުން ކުލަ ޖެހުނީމަ އެނުކުރެވޭ ބަޔަކީ ރީނދޫ

ދެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ވެވަޑައިގަންނަވާ ނޫންނަމަ ވޯޓުޕީ އަށް ނިސްބަތް.ޑީ.ށް ނޫންނަމަ އެމްމެންބަރުންނަ

ޕީން ނުކުމެގެން .ޑީ.އެމް. އޮތީ މިއަދު ވެސް ހުޅުވިފަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ދޮރު މި

މީހުންގެ ފިކުރު ދޫކޮށްލަން  އެ. ވަޑައިގަންނަވަންވީއަކަށް ވެސް ވެދެ އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީ އަށް ނޫނިއްޔާ އެހެން ޕާޓީ

ތިމަރަފުށީގައި ދިރިއުޅުއްވާ ރައްޔިތުންނަށް ގައިމު ރަނގަޅަށް . އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން ޖެހިއްޖެ. ޖެހިއްޖެ

ހަދައި ޔައިގެން ފާޑުފާޑު ވާހަކަދައްކައި، ދޮގުޕީގެ މެންބަރުން ތިމަރަފުއްޓޭ ކި.ޑީ.އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މިތާ އެމް

މީހުންގެ ކެމްޕޭނު ޖަލްސާގައި ސަތޭކަ ފަންސާހަކަށް ފުލުހުން ތިމަރަފުށީގައި  އަޅުގަނޑު އަޑުއެހިން އެ. ލާތީއޮޅުވައި

އެތަނަށް ދިޔައިރުގައި އެ ރަށަށް މާލޭން ނޫންނަމަ އެދިޔަ ދިމަލަކުން ގޮސް ތިބި . ހަރަކާތްތެރި ވަނީއޭ ބުނީމަ

އެތަން . ފުރައިގެން ދިޔައީމީހުން  އަޅުގަނޑު ހުއްޓާ އެ. ޓެއްގެ ލޯންޗެއް ފުރޭވަރަށްކްރާފް ފުލުހުންގެ އަދަދަކީ ގަލްފު

. ދިރުވާލީ. ވޯޓުތައް ކާލީ. ފޮށި ކާލީވޯޓު. ތިމަރަފުށީގައި ކުރިން ކިހިނެއްތޯ ވީ. ކޮށްގެން ގެންގުޅޭނެ ނޫންތޯބްލޮކު

ގޮތަށް  އެބަ ބުނެއޭ މި ފައިރަށުގެ ޖަލްސާގައި އަރާމިއަދު އެކަން ކުރި މީހުން އަޅުގަނޑުމެން ކައިރީގައި އެ . އަންދާލީ

މީހުން އެކަން  އެ ،މިއަދު ފުލުހުންނަށް އެކަންކަން އެހެން ހިނގާފައި ހުރިކަން އެނގިހުރެ، އެހެންވީމާ. މިކަން ކުރީމޭ

ސާބުން ދެން އެނގުނު ހިނ ވަނީކަންކާމިޔާބު ގޮތަކަށް، ޝަރީފަށް އެ ދުވަހު ވެސް ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ވަކި. ބަލަހައްޓާނެ

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކަރަންޓު ވެސް . ންދުއްވާލަކަރަންޓު. ހަމަ ވޯޓުފޮއްޓަށް އަރައިގަންނަން ރާވާލީ. ކިހިނެއްތޯވީ

މިލިޔަން ރުފިޔާގެ  211އެންމެ ދުވަހަކުން . މިއީ ކޮން ބައެއްތޯ. ރާވާއެހެންވީމާ، މިހާ ސީރިއަސް ކަންކަން . ދިޔަހެން

ނުވާ، މި ޤައުމަށް ވެސް ކުރަން ޖެހިލުން ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް. ން ބައެއްގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީގެއްލުން މުޅި ޤައުމަށް ދި

 ...މަސައްކަތް އޭގެ ކުރިން ރައީސުން މަރަން. ހަކަދިވެހިން ޝަހީދުކޮށްލާފައި ތިބި ބައެއްގެ ވާ 12އަރައި 



  

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޢިއްޒަތްތެރި އަރުވަނީ، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ  ހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިމި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 އޮތީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މި. މުއްޠަލިބް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މެންބަރު އިބްރާހީމު

ޅު، ބާކީ އޮތް ވަގުތު އަޅުގަނޑު ދެން އެހެންކަމުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަކޮ. ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު މިނެޓެއްހާއިރު

 . ފުރުޞަތުއަރުވަންކަކޮޅު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިހާރު ވާހަ. ޖަލްސާ ކުރިއަށްދާއިރު އަރުވާނަން

 

  :ކަދެއްކެވުންވާހަމެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ

އަޅުގަނޑަށް މިހާރު ފަށާފައި އަނެއްކާވެސް ، އެހެންވީމާ .މިހާރު އެންމެ މިނެޓެއް ބާކީ އޮތީޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޖަލްސާގަ އިންނާނަންފެށުމަށްވުރެ އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅު އަޅުގަނޑު ފަށާއިރުގައި އަޅުގަނޑު 

 .ދިނުންއަޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތު

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ސްގެ މަރުޙަލާ ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ބަހުއިޞްލާޙު ތީ ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނަށްއޮ މިހާރު އަޅުގަނޑުގެ ކުރިމަތީގައި މި

. މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަކޮޅު ގެންދެވޭނެހެނެއް. ކުރިއަށް ގެންދިއުން

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އަށް އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް 11އިން  11:31. ވަނީ 11:31މިހާރު 

ގެ މިނެޓު 31ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަގުތު އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަ އެހެންކަމުން މި. ހުސްވަގުތުކޮޅު އަރުވާ ގަޑި

 އެރުވިނީ ދެންމެ އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުއަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތެއް އަރުވާ. ހުސްވަގުތުކޮޅެއް އަރުވަން

ދެން . މުއްޠަލިބަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމުއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ކަމަށް ދެންނެވި ޢި

 .ޖަހާއިރު 11ޖަލްސާ ކުރިއަށް ދާނީ 

 

 ]އަށް 11:12އިން  11:31: ހުސްވަގުތުކޮޅު[

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ހިތަދޫ ދެކުނު  11.2އާދެ، އެޖެންޑާ  .ދަން މި ފަށަނީހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެން. `

ދިވެހި ސިވިލް  ،2117/15ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީދާއިރާގެ 

 އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި. ގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުންގެނައުމުގެ ބިލުޞްލާޙުސަރވިސްގެ ޤާނޫނަށް އި



  

މިހާރު އާދެ، ޖަލްސާގެ ކޯރަމު  (ށްފަހުވަގުތުކޮޅަކަ) .ވަނީ ގެއްލިފަ މިހާރު މި ޖަލްސާގެ ކޯރަމުއާދެ، .... އަރުވަނީ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމުއަރުވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ  އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި. ހަމަވެއްޖެ

 . މުއްޠަލިބަށް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބުޑާ ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮ

 .السالم عليكم .دعبو .وعلى اهلل رسول على والسالم والصالة هلل الحمد، الرحيم الرحمن اهلل بسم

މިއަދު ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިގެން ޢިޒަތްތެރި ރައީސް، . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވަނަ އަހަރު އޭރު ސަރުކާރުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ  2112ރު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ދާއިދެކެވެމުންވާހަކަ

މީހުންނަށް ލިބިފައި ގެއްލުންތަކުގެ  އެ ކުރަމުން ގެންދިޔުމުގެ ސަބަބުންވަކި ،ނެތި މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ކުށެއް

އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައި އޮތް މި މަޖިލީހަށް  ޓަކައި ހޯދުމަށް ހަމައެއްލިބޭނެ ޤާނޫނީ ޓަކައި ނޫނީ ބަދަލު ހޯދުމަށްބަދަލު

ވީހާވެސް  އެ ބިލު އެ ކޮމިޓީން ،ށްފާހަގަކޮ ކަންބެހޭ ކޮމިޓީގައި އޮތް އަދިވެސް މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ

ބިލަށް  ދު މިސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަޢިއްޒަތްތެރި ރައީ. ކުރަންއަޅުގަނޑު އިލްތިމާސް ދެއްވުމަށްނިންމައި އަވަހަކަށް

ވެސް މަޤާމުތަކަށް އެނޫން ކަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއިތަދެކެވެނީ ކައުންސިލުއި މި ވާހަކައިރުގަކުރެވޭބަހުސް

އެއް  ދިނުމުގެ ވާހަކަ އޮތް މާއްދާކުރިމަތިލުމުގެ ކުރިން އިސްތިއުފާއިންތިޚާބަށް  ،މަޤާމަށްމީހުން ކުރެވޭ އިންތިޚާބު

އަދި  އޮތް ގޮތުންނާ މިހާރު މިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙުފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ . ވާހަކަކުރުމުގެ އިޞްލާޙު

. ކަންވާ ތަކުގައި ތިބި މެންބަރުންގެ ވިސްނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުވެފައިކައުންސިލުތަކުގެ ބައެއް ކައުންސިލު

އްސަލަ ކަމަށްވާ ސިޓީ ބޮޑު އެއް މައުޅޭ އެންމެ  ޙަޤީޤަތުގައި ޤާނޫނުގައި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވެގެން

ނުކުރާކަން ކަށްވެސް ޢަމަލުއްގޮތައެ ޤާނޫނަށްވެސް ސިޓީ ކައުންސިލުން  އާއި މާލޭގައި އައްޑޫހިމެނޭ  ކައުންސިލުތައް

އާއި  އޮތީ މިނިސްޓްރީ މި ތެރޭގައިވާޖިބުތަކުގެ  އިލިއްޔަތާތަކުގެ މަސްއޫސިޓީ ކައުންސިލުސަބަބަކީ، . ފާހަގަކުރަން

މީހުންނަށް ކުރެވޭ ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ އުސޫލެއް ހަމަޖެހިފައި  ރާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަކާ ގުޅިގެން އެސަރުކާ

ކޮށްގެން ބިންތައް ވަރާކައުންސިލާ މަޝްއާއި  އޮތީ މިނިސްޓްރީވެސް ބުނެފައި  ގައި(ށ)އެ މާއްދާގެ  .އޮތީ މި

ން ކުޑަ އެހެންވީމާ، މިހާ ޒިންމާދާރުކަ. ތަންތަން ހޯދޭނެ ވާހަކަ .ކުރުމާއި ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ ވާހަކަތަރައްޤީ

ކީއްވެގެންތޯ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީން އެ މައްސަލަ  ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާއިރުގައި ތަކުންގޮތެއްގައި ކައުންސިލު

އަކީ މި  ޤަތުގައި މީގެ ނަތީޖާޙަޤީ. ނުކުރަނީމަސައްކަތްތައް އުވާލުމުގެ ގެން އެ ކައުންސިލުކޯޓަށް ހުށަހަޅައިހައި

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ  ޖެހި، ބަބުން ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާތަކުގައި ތިބި މެންބަރުންގެ ސަކައުންސިލު

 .ދަނީ ބޮޑުވަމުން މިޚާއްޞަކޮށް އަތޮޅާއި މާލޭގައި މި މައްސަލަ  އައްޑު. މުންހުއްޓެދަނީ  ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް މި

މު ތައް ފާހަގަކޮށްލުމަކީ ވެސް މުހިއްދެންނެވި ކަންތައް މިކަމާއެކީގައި މިފަދަ ޤާނޫނަކަށް ވާހަކަދައްކާއިރުގައި އެހެން



  

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަށް މިއަދު މިޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ހަގަކުރަންފާ ވާތީ އަޅުގަނޑު އެކަން ކަމަށް ކަމެއް

. ށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފައޭވެސް ވަރަ އޮތީ ސިޔާސީ މަސްރަޙު މިއަދު މި ގެނެވޭ ބަދަލާއެކީގައި އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ލާޙާ އެކީގައި މުޅި ޤާނޫނަށް އިޞްމި އެހެންކަމާއެކީގައި ތަންކޮޅެއް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި 

ގައި މިކަން ކުރިއަށް ގެންދެވުން ފޮނުވާފައި، ފޮނުވަން ބޭނުންވެގެން މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރި އިޞްލާޙުތަކާ އެކީ

އިރުއިރުކޮޅުން ކޮންމެ މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި  ،އޭރުން އަބަދު މިއާ ކުޅެ. ނީވާ ކިހިނެއްތޯއޭ

މި ހުރިހާ ކަމެއް އެކައްޗެއްގައި  ން ފޮނުއްވާފައި އޮތް އިޞްލާޙާބޭފުޅު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވިސްނުމާއި އެ

މި  އަށްވާނަމަ މިހާރަށް ވުރެ ފުރިހަމަ ކަމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެ ތިބެގެން މަސައްކަތްކޮށްގެން، މި މޭޒެއްގައި އެއް

ދުކުރަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑު އުއްމީ. ބާއޭ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ ނުދާނެޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނެވިގެން

ތްކުރައްވާއިރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މި ޤާނޫނަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ލާގައި މަސައްކަމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ މަރުޙަ

 ...ކަމުގެ ސަބަބުން ގެނެސްދެއްވައިގެން މިނޭ ގޮތަށް މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކެއް ހިމެ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . މިރުޢާމަދު ޙްމެންބަރު އަ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :މިރު ވާހަކަދެއްކެވުންޢާމަދު ޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްކު

އާދެ، އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މި ނެގީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި މި އޮންނަނީ 

ގައި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީގައި އަޅުގަނޑުމެން 11:15އަކީ މި ގަޑި ، އަޅުގަނޑު. ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ވެސް

 2މި ވަގުތުގައި ވެސް މި ތަނުގައި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީގެ . ވަގުތު އްކަތްކުރަން ކަނޑައެޅިފައި އޮތްމަސަ

ޢިއްޒަތްތެރި  3 ތެރި މެންބަރާ،އިރާގެ ޢިއްޒަތްއަދި ތުޅާދޫ ދާ ،މެންބަރުން އަޅުގަނޑާއި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ތަނުގައި ކޯރަމު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ އަށް ނުދެވިފައި މި ތިބެނީ މި. ތިބި މެންބަރުން އެބަ

 . ޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ރިޔާސަތުގައެކަން ހައްލުކޮށްދެއްވާށޭ އަ، އެހެންވީމާ. ނެތުމުގެ ސަބަބުން

 

 

  :ވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ



  

. އެއް އަކީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހައްލުކުރަންޖެހޭ މައްސަލަ ކޯރަމުގެ މައްސަލަ. ނޫން އެއް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

 . ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުން އެދެންމު މުއްޠަލިބު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މު މުއްޠަލިބުބްރާހީތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިފަރެސްމާ

ތަކުން އަދި އެހެނިހެން ކައުންސިލު ކާތަސިޓީ ކައުންސިލު ޓީ ކައުންސިލާއިސި އިއެކީގައެހެންކަމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 އަޅުގަނޑު އިއެކީގަބަދަލާ  ޓަކައި މި ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ ސަރުކާރަށް ކުރާ އުނދަގޫތައް ހުއްޓާލެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށް

ގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ގޮވާލަން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް، މި މަޖިލީހު

ވެސް  މަންޓު އޮތޯރިޓީ ނޫނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށްރޕާޓީތަކުން ލޯކަލް ގަވަ

ރުންނޭ މި އޭ. ރުންނޭ ސަރުކާރަށް ހިތްހަމަޖެހިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނީއޭ. ގެންނަމާ ހިންގަވާށޭޙުއަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާ

  ...ބަރުންނަށް އެ މީހުންގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރެވޭނީވިސްނުން ތަފާތު މެން

  

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޓު ބެލިއިރު މިނެ 5ޖަހައި މަތިން ކޯރަމު ރަނގަބީލު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެގެއްލިގެން  ކޯރަމު ޖަލްސާގެއާދެ، 

ދެން އަޅުގަނޑު . ކުރަނީ ޖަލްސާ މިހާ ހިސާބުން މެދުކަނޑާލަންވެސް ޖަލްސާގެ ކޯރަމު ހަމަނުވާތީ އަޅުގަނޑު ގަސްތު

 . އިރުޖަހާ 12ޖަލްސާ ފަށާނީ 

 

 ]އަށް 12:17އިން  11:23: ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވައިލެއްވުން[

 

 :ކަދެއްކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަ

 .ފަށަނީ ކަނޑާލުމަށްފަހު އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން މިމެދު ގެއްލިގެން ޖަލްސާ ގެ ކޯރަމުޖަލްސާ. `

 ފުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ . 11.2އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސް ރވިސް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުދިވެހި ސިވިލް ސަ، 5/2117ންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަ

އަރުވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި. ކުރިއަށް ގެންދިއުން

 .އަށް އަފްރާޝީމް ޢަލީ

 



  

 :އްކެވުންޢަލީ ވާހަކަދެރު އަފްރާޝީމު އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަ

ރވިސްގެ ޤާނޫނަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ތްތެރި ރައީސް، ދިވެހި ސިވިލް ސަޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ. ލައިކުމްއައްސަލާމްޢަ .`

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން  ފުމެންބަރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ލަޠީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

އޮންނަ ސަރުކާރުން  އިރެއްގައި ވެސް ޙަޤީޤީ ބޭނުމަކީ އެ ނެއް އުފެއްދުމުގެބޭނުންވަނީ ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަ

 މު ވަޒީފާތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއްދިވެހި ދައުލަތުގެ ޢާއް ސިޔާސީ ގޮތުން ފިއްތާ ފިއްތުންތަކުން

ންޓުންނަކީ އެއީ ސިޔާސީ ސާވަސިވިލް . އްދުމުގެ ބޭނުމަކީއުފެ ރވިސް ކޮމިޝަނެއްއެއީ ސިވިލް ސަ. ނުދިނުންކުރިޔަ

 ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އެހޭ ކަންތައްތައް ސިޔާސީކޮށްގެން، އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެ ،ހަރަކާތްތަކުގައި މަސްއޫލުވެ

. ވާތީ ކަމުގައި އްބައެ ގޮތަށް ބައިތިއްބަންޖެހޭ ނުދޭމަތްތަކަށް އެކަމުގެ ކުލަޖެހުނަމީހުންގެ ފަރާތުން ލިބެންވާ ޢާއްމު ޚިދު

އި ކޮށްފަ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ޢަމަލީ މައިދާނުގައި މިކަން، ހެންނަމަވެސް ނިމިގެން މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންއެ

. ޚިލާފަށް އް އުފެއްދުމުގެ ޙަޤީޤީ މަޤުޞަދާސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނެ ،ޚިލާފަށް އޮތީ ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނާ

އަތޮޅު .ރ. އަތޮޅު.މެ ގާތުން ބަލައިލާއިރު ވެސް މިސާލަކަށް ރއެން އަޅުގަނޑާ. ހުރި ބައިވަރު މިސާލުތައް އެބަ

 ގިނަ ބޭފުޅުންކޮޅެއް ހެލްތު ވަންޓުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ވަރަށްހޮސްޕިޓަލްގައި ހަމަ ސިވިލް ސާ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް

ހަމަ ތިބީ  ލާފައި އެމީތި ކިޔާފައި އެ މީހުން ވަޒީފާ އިން ކަނޑާކޯޕަރޭޝަނެއް އުފައްދާފައި އޭތި ކޯޕަރޭޝަން ކިޔާ

މީހުން  އެ. މީހުންގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި އެއްވެސް ކުށެއް ނެތް ޤާނޫނީ ގޮތުން އެ. އެއްވެސް ކަހަލަ ކަމަކާ ނުލައި

މީހުންގެ  އެ. ތެއް ނެތްނަސޭހަ، މީހުންގެ މަސައްކަތަށް އިހުމާލުވެގެން ދެއްވި އެއްވެސް އިންޒާރެއް މަލީ ގޮތުން އެޢަ

މީހުން ކަނޑައެއް  ގޮތުން އެ އްޔާ ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނު ބުނާއެހެންކަމަށްވެއްޖެ. ނެތް ރުމެއްކުޑަކުފަރުވާ

ލް ދަނީ ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތު އެހެންމެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ހަމަ. އަހަރެއް ނުވޭ 25ނުލެވޭނެ، 

ރަޝީދު މޫސާ، ކުއްލިއްޔާގެ ރެކްޓަރުގެ  ެތަނުގެ ރެކްޓަރަކަށް ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް އ. އިސްލާމިއްޔާ

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހަމަ އޭތިމީތި ކިޔާފައި ހެދިނެހެދި އެއް ވެސް ނޭނގި، . ސަރވިސްގެ މަޤާމެއް މަޤާމަކީ ސިވިލް

ރެކްޓަރެއް ލާފައި ތަނަށް މުޅިން އެހެން އާ  އެ ،ސަރުކާރުން އޭނަ ރެކްޓަރ އެމެރޭޓްސްއޭ ކިޔާފައި ބަދަލުކޮށްފައި

ކޮބައިތޯ . ކޮބައިތޯ ސާބިތުވި ކުށެއް. މިއީ ކިހިނެއް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއްތޯ. ވިލް ސަރވިސްގެ ނަމުގައެހެރީ ސި

މިއީ ސިވިލް ސަރވިސް  ،ހުންނަނީ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ އަކީ މި، އެހެންވީމާ. ބައިތޯ ކަނޑާލަންޖެހޭއެއްވެސް ކަމެއް ކޮ

ޤާނޫނު  ޤާނޫނެއް ހަދާއިރު އެ. ޑަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތައްޤާނޫނެއް އުފެއްދުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮ

 ،ކުރުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުގެ އިއްތިހާދީ ގޮތަށް ކަންތައް ސިލުނުވާހާހެދުމުގެ ސަބަބު އޭގެ ޙަޤީޤީ މަޤުޞަދު 

މިއަދު އަޅުގަނޑު ، އެހެންވީމާ. ޖެހޭ ކަމެއްޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ގޮވާލަން

އެކު އިލްތިމާސްކުރަނީ މިހާރު ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ 

ޕީގެ .ޑީ.ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ކަމަކާ ނުލައި ހަމައެކަނި އެމް ގޮތަށް ޤާނޫނާ އިލްތިމާސްކުރަން ބޭނުންވަނީ މި



  

 އެކަން. ނުކުރީތީއޭ ކިޔާފައި ވަޒީފާ ގެއްލުވާލި މީހުންގެ ވަޒީފާ އަލުން އަނބުރާ އިޔާދަކޮށްދެއްވާށޭރުކާރަށް ސޮއިސަ

 ޤާނޫނާ، ކަމެއް ޚިލާފަށް ކުރި ޤާނޫނާ. ބަލާކަށެއް ނުޖެހޭނެތާ ޓަކައި ކޮންމެހެން ޤާނޫނަށް ފެތޭތޯ ކޮށްދެއްވުމަށް

 ގޮތެއްގައި ވެސް އޭރުގެ އެ ންތައް އަޅުގަނޑުމެންޖެހޭނީ ކޮންމެޚިލާފަށް ކުރިކަ ޤާނޫނާ. ތަށް ކިހިނެއްތޯ އެ ދޭނީއެއްގޮ

އެކު މި ދަންނަވަނީ ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ  އަޅުގަނޑު، އެހެންވީމާ. އޮތް ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިޢާދަކުރެވެން

ޚިލާފަށް  ލައި ޤާނޫނާއްވެސް ކަމަކާ ނުދަންނަވާލި ކުރީ ސަރުކާރުން އެ އަޅުގަނޑު މިހާރުގެ ސަރުކާރަށް މި މަޤާމު، މި

ޕީގެ ސަރުކާރަށް ސޮއިނުކޮށްގެން .ޑީ.ވަޒީފާތައް ގެއްލުވާލާފައި ތިބި މީހުން އެއީ ހަމަ ސީދާ ސިޔާސީ ގޮތުން އެމް

 ވަޒީފާތައް އަލުން އަނބުރާ އިޔާދަކޮށްދިނުމަކީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މިހާރު އެ ،ވާތީ ވަޒީފާ ގެއްލުވާލި މީހުން ކަމަށް

ގިނަ  ދަންނަވާލި ބޭފުޅުންކޮޅު ނޫނަސް ވެސް ވަރަށް ނޫނަސް އަޅުގަނޑު މި މި. ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭވެސް ކޮންމެހެން

 ކަމުގައި ވިޔަސް ވެސް އެ ނުލިތައް މިހެން ތަރުތީބުން ދަންނަވައިނަން. ހުރި މީހުންގެ ވަޒީފާތައް ގެއްލިފައި އެބަ

ދު މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ކޮންމެހެން ވެސް ކޮށްދެންޖެހޭނެ ހުރިހާ އެންމެންގެ ވަޒީފާތައް ވެސް ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ މިއަ

މީހުންގެ ވަޒީފާތައް ގެއްލިގެންދިޔަ ފަހުން މިހާރު މިއީ  މި. އަދިވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ކަމެއް

ކަން، މި މި، ންވީމާއެހެ. މަސްވެއްޖެ 2، 5ފަހުން  ގާތްގަނޑަކަށް ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ވަޒީފާތައް ގެއްލިގެން ދިޔަ

ކަހަލަ އުސޫލުތަކެއް  ކަހަލަ ޕްރޮސެސް އެއް، ވަކި ވަކި. ވަޒީފާތައް އިޔާދަކޮށްދިނުން ލަސްނުކުރައްވާށޭ

ބޭފުޅުންގެ  އެހެންނަމަވެސް އެ. ބޭފުޅުން ކަނޑައެޅެންދެން ލަސްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅުއްވާ އެ

. އެއްވެސް ހުރަހެއް އޮންނާނެހެނެއް އަޅުގަނޑަށް ހިއެއްނުވޭ ޤާނޫނީވަޒީފާ މިހާރު ވެސް ހަމަޖެއްސެވުމަކަށް 

ނުލައި ނިގުޅައިގަނެވިފައި  ށްގިނަ ބައެއްގެ ޙައްޤު ކަމަކާއްޔާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވަރައެހެންކަމަށްވެއްޖެ

ވާތީ  ރުން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަކަށްއޮތީމަ، އެ ޙައްޤުތައް ހަމަ މިއަދުން މިއަދަށް ވެސް ހޯދައިދިނުމަކީ މިއަދުގެ ސަރުކާ

ކު އިލްތިމާސްކުރަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެއެގޮތަށް މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް އަޅު

 .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކުރުކޮށްލަން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. ދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދުކުޅު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 .މިރުޢާމަދު ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްކުޑަހުވަދޫ ދާއި( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

 :މިރު ވާހަކަދެއްކެވުންޢާމަދު މެންބަރު އަޙް ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ

ން އެ އިޞްލާޙަށް މިއަދު ރވިސްގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިގެސަ އާދެ، ސިވިލް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އާދެ، މިއަދު . ހުރި އެބަ ވާލަން ބޭނުންވާ ބައެއް ނުކުތާތައްކުރެވެމުންދާއިރުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ދަންނަބަހުސް



  

ފުށުއެރުމުގެ ނާ އް ޤާނޫއަކީ އެއް ޤާނޫނު އަނެ މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް

ވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންވާ ޚިދުމަތްތައް ތަޢާރުޟު ތައް ޤާނޫނުއަސާސީއާއސަބަބުން އަދި ބައެއް ޤާނޫނު

ކައުސިލެއް  ދަނީ ލޯކަލް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި. އޭގެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބެމުން ނުދާކަން

ކުރަމުންދާއިރުގައި ތްޓަކައި މަސައްކަ ކުރާ ބަޔަކު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށްބުން އިންތިޚާރައްޔިތު، ބުކުރެވިއިންތިޚާ

 އީމި. ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ގާތްގުޅުން ނެތިގެންދާ މަންޒަރު ރވިސްގެ މުވައްޒިފުންނާސަ ސިވިލް ތަކާއިކައުންސިލު

ވެގެންދަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ތުގެ ކަންތައް އަޅުގަނޑުމެން ވަބާ މި. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެކޭ

ދާކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ  ކުރަމުންކުރުމަށް މަސައްކަތްލަ ގޮތަކަށް ޤާނޫނުތައް ބައްޓަންކަހަ ޓަކައި ވަކި ސިޔާސީ ބޭނުމަށް

ވަނަ  22އެކަމަކު . އް އިނގޭތޯއޮތް ޙައްޤުތަކެ ދެންނެވި ކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހަމަ އެބަ މި އެހެން. ފާހަގަކުރެވޭ

ބުތަކަށް އަހަރު ފުރުމަށްފަހު އިންތިޚާ 12 އޮތް ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެސް ސާފުކޮށް އެބަ މާއްދާގައި ވަރަށް

 މީހަކު އަހަރު ވުމަށްފަހު އެ 12އެބަ ލިބިގެންވޭ  ،ހަމަ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ. ލިބޭ ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު އެބަ

. އޮތް ވަނަ މާއްދާގައި އެބަ 22ސާފުކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަރަށް ،ހަކަށް ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤުބޭނުންވާ މީ

މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވިގެން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިޞްލާޙެއް ފާސްވެގެންދަނީ  އެހެންނަމަވެސް މި

 ދު ޢަމަލުކުރެވޭނެތަކާ މެންސިލުގޮތަށް ކައު މެންބަރުކަން ގެއްލޭ ،ނަމަ ޕާޓީގެ ނަމުގައި ހޮވޭ ބޭފުޅަކު ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ

މަޖިލިސް މެންބަރަކު ވަރިހަމަ . ން އިސްތިސްނާވެފައެކަމަކު މި މަޖިލިސް އޮތީ އޭގެ .ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅިގެން ދަނީ

ކުރާ ކަމެއް ނޑު ހިތާމައަޅުގަ އީމި. މެދު ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތްމީހަކާ  ކުރިޔަސް އެ ކޮންމެ ކަމެއް

ޓަކައި ޤާނޫނުތަކަށް  ގޮތަށް ސިޔާސީ ބޭނުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެ ޙައްޤުތައް ގެއްލޭ، އެހެންވީމާ. އިނގޭތޯ

ކޮންމެ ޤާނޫނެއް ވެސް . އެހާ ޒިންމާދާރުކަމެއް ނޫނޭ އީކުރުމަކީ މިމަސައްކަތް މިކަހަލަ ބަދަލުތައް ގެނެސްގެން މި

 ން އެބަވަނީ ކޮން ޤާނޫނުތަކެއްތޯ ބަލައި ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރެވެ ރުގައި އެ ޤާނުނާއި ތަޢާރުޟުން ހަދާއިއަޅުގަނޑުމެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޤާނޫނުއަސާސީން މުހިއްމު ޤާނޫނެއްގެ ގޮތުގައި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް. ޖެހޭ

އެ ޤާނޫނު . ނޑުމެން ފާސްކޮށްފައި އޮތް ޤާނޫނެއްމަޖިލީހުން އަޅުގަ ވާތީވެ މި ކުރާ ކަމަކަށްމައްޗަށް ލާޒިމު

ނޑު ނުކުތާތައް ރވިސްގެ ޤާނޫނުގައި މައިގަސަ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް ސިވިލް ޅުގަނޑުމެން ހަދަމުންދިޔައިރަކުއަ

ހުށަހެޅި  މިއަދު މި އިޞްލާޙު. މައްސަލަ ދިމާވެގެން އުޅެނީ މި އެހެންވެގެން މިއަދު މި. އަލިއަޅުވާލެވިފަ އަޅުގަނޑުމެން

ތަކެއް ބައެއް ތަޢާރުޟުވެސް  ޤާނޫނާކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ މެންބަރު ފާހަގަކުރައްވާފައި އޮތް ނުކުތާތަކުގެ ތެރޭގައި މި

ކޮންބަޔަކު ކުރި މިއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ، އެހެންވީމާ. ހުރި ކަމެއްގެ ގޮތަށް ފާހަގަކުރައްވާފައި އެބަ ހުރި

މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން  މި. ހުރި މަސައްކަތް އިނގޭތޯ ން އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްފައިމަޖިލީހު މިހަމަ . މަސައްކަތެއްތޯ

ވާ މާއްދާތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ތަޢާރުޟު ޤާނޫނުތަކާ، ޢާޔަތްކޮށްގެންކުރާއިރުގައި ހުރިހާ ޤާނޫނުތަކަށް ރިމަސައްކަތް މި

އަޅުގަނޑު ، އެހެންވީމާ. ކަށް ދިމަލެއް ނުވާނެންނަމައްސަލަތަކެއް އަޅުގަނޑުމެ މި ،ނަމަ ކަމަށް ވާ އެކަންކުރެވިއްޖެ



  

ނޫނުތައް ހަދައިގެން ޓަކައި ޤާ ދިނުމަށްރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް، ހުރެ ދަންނަވާނީ ސިޔާސީ ވިސްނުމުން އެއްކިބާވެ

ކު އެއާ އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތާމަ. އެއް ހައްލެއް ނުވާނެ މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުވަހަކު ވެސް މިނޫނިއްޔާ 

އަޅުގަނޑު ހަމަ . ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު އޮތް ވަރަށްއިނގޭތޯ ދަންނަވަން 

އަލުން އޭތި  ،ތަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ގޮތަށް މި ލަން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ހަމަ އޮތްމިއަދުން މިއަދަށް ގޮވާ

އެއްކޮށް  ންނާފުރވިސްގެ މުވައްޒަސަ ސިވިލްޞްލާޙުގެނެސްގެން އި ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އަލުން މުޅި ޤާނޫނަށް

 ތަކުގައި މިހާރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަގިނަ ކައުންސިލު. ކުރަންޖެހެނީތްމަސައްކަ މި މެންބަރުން ކައުންސިލުގެ

 ބަބުން އެގުޅުން ނެތުމުގެ ސަ ތަކާވެރިޔާ އާއި ކައުންސިލުންމާދާރުރވިސްގެ އެންމެ އިސް ޒިސަ އޮތް ސިވިލް

. އްމެން ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ މަފްހޫމުތައަޅުގަނޑު އީމި. ތަނުގެ މަސައްކަތް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަކަށް ނުކުރެވޭތަން

ހުރި  ންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަކުރަލާޒިމު. ކަމެއް އެކަން ގެނެސްގެން ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުކުރެވޭނެ މި

. ކުރުވަންޖެހޭ ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވަންޖެހޭއަޅުގަނޑުމެން ރައްޓެހި. ދެމެދުގަ ސިލާސިވިލް ސަރވިސް އާއި ކައުން

 އެހެންނޫންކަމަށްވަންޏާ. ންޖެހޭބާރު ދޭ ޤާނޫނުތަކުން އެ. ޤާނޫނުތަކުން މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ބަޔާންކޮށްދޭންޖެހޭ

ކޮށް ކޮންމެ ޤާނޫނެއް ވެސް ޚާއްޞަން ވާލައަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ގޮ. މިކަހަލަ ބައިވަރު މައްސަލަތައް ދިމާވާނެ

ޤާނޫނު  2މި . ޤާނޫނު 2އެއްބަފާ ވަރަށް އެއްބަނޑު މިއީ ޤާނޫނާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާ ރވިސްގެސަ ސިވިލް

 ރވިސްގެ ޤާނޫނަކީ މިސަ ސިވިލް. ބޮޑަށް ރައްޓެހިކުރަން ވަރަށް. ކުރުވަންޖެހޭ ވަރަށް ރައްޓެހި ޑުމެން އެބައަޅުގަނ

އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރެވިފައި އޮތް އެއް  ،ގެ ތެރޭގައި އެންމެ ހަރުދަނާކޮށްގެނައި ސިސްޓަމު އަށް މި ރާއްޖެ

. ސިސްޓަމަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް އިހުތިރާމުކުރާ އެއް ޤާނޫނު ޤާނޫނަކަށް ނުވަތަ އެ އަޅުގަނޑު އެ. މަސައްކަތް

ނޫންނަމަ ހެންއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެތަފާތު ވިސްނުންތައް އައިއިރުގަ ޔާސީސި މި ދެންނެވި ކަމަކީ ،އެހެންވީމާ

 އެކަމަކު ސިވިލް. ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކު ނޫނިއްޔަކާ ނޯންނާނެ އެ ފަކުސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަ

ރވިސްގެ ހަރުދަނާ ޤާނޫނެއް ހެދުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ވެރިކަމަކަށެއް ސަ

ށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ކަގުޅުންހުރި ގޮތަ އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ޤާނޫނާ. ނެތްކުރެވޭ ކަށެއް  އެކަން

ގޮތަކަށް ނުވަތަ  ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަޅުގަނޑުމެން ހިމަނައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ

 .ޝުކުރިއްޔާ. ޖެހޭ ން އެބަގޮތަކަށް މި ޤާނޫނުތައް ބައްޓަންކުރަނެ ދެވޭގާތުން ޚިދުމަތްއެންމެ ރައްޔިތުންނަށް މީގެ 

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ



  

ޢިއްޒަތްތެރި އިރާގެ ޓަކައި ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަކީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާ ނައުމަށްރވިސްގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެސަ ސިވިލް

ކުރާ ވާހަކަ އެ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކަމުން އަޅުގަނޑު ހަމަ  ފު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް އިޞްލާޙެއްމެންބަރު ޙަސަން ލަޠީ

ދެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ އިޞްލާޙުގެ އެންމެ މުހިއްމު މަޤުޞަޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި . ދަންނަވަން

ދައުލަތުގެ  ،މެކުރައްވާ ހުރިހާ މެންބަރުންސަރވިސްގައި މަސައްކަތް ނައުމުގެ ސަބަބުން މުޅި ސިވިލްމި އިޞްލާޙު ގެ

ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު . ނުކުތާ އެއީ އެއް. ވާންޖެހޭނެކަންވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީކޮންމެ ޢާއްމު މުޅި ދި

އި ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ ހަމަތަކާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކީ ސިވިލް ދޭ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ދިވެހި ދައުލަތުން މުސާރަ

ޢިއްޒަތްތެރި . އްކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޤާނޫނަކަށް ބަދަލުވެގެން އައުންނެ ބައެއުސޫލުތައް އެ މުވައްޒިފެއްގެ މައްޗަށް ހިނގާ

ވާ ކަމެއް ވޭތުވެދިޔަ އެކު ކުރެވިފައިވަރަށް ހަރުދަނާކަމާ  ފެންނަނީ އަދު މިރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

މު ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިއް ދަންނަވާލަން. ތަން ގެ ތެރޭގައި މުޅިން އެހެން ގޮތަކަށް އެނބުރިގެން ދިޔަދުވަސްތަކެއް

ސަރުކާރުން  ،ކުރީގައި ދައުލަތުން ދެމުންދިޔަ ޚިދުމަތް ،އަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ކޯޕަރޭޝަންތައް އުފެދި ވާހަކަ

ބަދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި އެ ކޯޕަރޭޝަންތަކުގެ މުވައްޒިފުންނަށް  އެ ،މަތްތައް ކޯޕަރޭޝަންތަކަށް ބަދަލުވެދެމުންދިޔަ ޚިދު

އަދި ހޮސްޕިޓަލެއް . ސިޔާސީ އެތައް ނުފޫޒުތަކެއް ކުރިމަތިވެގެންދިޔަ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔައީ

 ނޫން އެހެން ކޮންމެ ތަނެއް އަޑު ކަމުގައި ވިޔަސް އަދި އެ އި ދިވެހިރާއްޖޭގެއެމާ.ވީ.ނުވަތަ ޓީކަމުގައި ވިޔަސް 

ބެހޭ  ން ދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާކުރެވެމުމަލުޢައްޗަށް ތަނެއްގައި އުޅޭ މުވައްޒިފުންގެ މަ ކަމުގައި ވިޔަސް އެ

ހާ ކަންތައްތަކެއް ހުރި އެ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ދެން ހިނގާ އެހެން. ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރެވެމުން ދިޔަ ގޮތަށް

މުސާރަ އާއި ތުންނޭ ދިވެހި ދައުލަ. އޮތް ކަމެއް އެބަ އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަށަވަރުނުކޮށްދެވޭ އެއް. ހިނގާ

ނޫނީ ، ސްނުން ވަކި ގޮތަކަށް ބަދަލުވީމަގައި ތިބޭ މުވައްޒިފުންގެ ސިޔާސީ ވިނދޭއިރުގައި އެތާ. ދެނީ ނާޔަތްތައް މިއި

އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި ޤައުމަށް  އެޅޭތީވެމުވައްޒިފަކާ މެދުގައި ފިޔަވަޅު އެ ،އްކީމައެއް ދެ ވަކި ވާހަކަ

 މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ މިނިވަންކަން ދީފައި މި. ލިބޭ ބޮޑު ދެރަ އެއް

، އެހެންވީމާ. ބޮޑަށް ދެވިފަ އޮތީ ވަރަށް ން މިނިވަންކަން ވެސް މިއަދި އެހެނިހެ. ވަނީ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން

ހަކު ބޭނުންވާ މީ އަދި އެ. އޮންނާނެއެއް ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު މީހަކު ބޭނުން ވާހަކަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެ

ންނަ ވަޒީފާއަކުން އަދި އެ ފުރުޞަތު އޮންނަހާ ހިނދަކު އޭނާ ހު. ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް އޮންނާނެފިކުރަކަށް ތާއީދު

މިއަދު . ނުވާނެސްނައިގެން ވެސް ސިޔާސީ ފިކުރަށް ވިއަދި ވަޒީފާދިނުމުގައި . ލިގެން ވެސް ނުވާނެއޭނާ ވަޒީފާ ގެއް

ފުންނަކީ ފުނިތަކުގައި ތިބި ގިނަ މުވައްޒަކުން. ދަނީ ހަމަ އެކަހަލަ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި

އުޅެނީ  ފުންނަށް އަދި ވެސް އެއެ މުވައްޒަ، ވާތީވެ ދީފައިވާ މުވައްޒިފުން ކަމަށްޒީފާސަރުކާރުގައި ވަ ގެޕީ.ޑީ.އެމް

ފުން މި އެ މުވައްޒަ. ޓަކައިކަން ވެސް ސަރުކާރަށް ގެނައުމަށްޕީ އަނެއްކާ.ޑީ.ޅެންޖެހޭނީ އެމްނުވިސްނިގެން އު

 ކަންތައްތައް ކުރަން ވެސް އެ އަދި އެހެން. ކުރަން ވެސްރުގަޑީގައި މާލެ ތެރޭގެ މުޒާހަރާނުކުންނަނީ ދަންވަ



  

 އެކަމަކު އެ. އާދޭ ފުން އެބަސް ފަސްޖެހެމުން ބައެއް މުވައްޒައަދާކުރުމަށް ވެވަޒީފާ. ގެންނަނީ ފުން މިމުވައްޒަ

ން ދޭ ފައިސާ އާއި މީހުންޖެހެނީ ދައުލަތު އޭގެ ބަދަލުގައި އެ. ނުވާނެވިސްނުމުގައި އެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކޮށްގެން

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ . އެއްކޮށް އެކަމެއްގެ ތެރޭގައި ދެމިހުންނަން ން ދޭ ރައްކާތެރިކަމަކާދައުލަތު

ރވިސްގެ ސަ ލަތުން މުޅި ދައުލަތުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މުވައްޒިފުން ސިވިލްޙާއޮތް  ގޮތުގައި މިހާރު ރާއްޖެ މި

މީހުންގެ  އެ. މީހުންނަށް މުސާރަދޭންޖެހެނީ ކުންފުންޏަކުން މަކު އެއެކަ. ޖެހޭ ތެރެއަށް ވައްދަން އެބަ ގެއޮނިގަނޑު

ސަރވިސްގެ  ސިވިލް. ކުންފުންޏެއްގެ އޮންނަ ބީދައިގެ ތެރެއިން ޕްރޮމޯޝަންތަކުގެ ކަންތައްތައް ހިނގަންޖެހެނީ އެ

 ބާރުތަކެއް އެ ރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭންޖެހޭސަ އަޅުގަނޑުމެން ގެންނަ އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ސިވިލް ޤާނޫނަށް

އެއީ . ކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރުތަކެއްމަލުޢަމެދުގައި  ވައްޒަފުންނާމު ،މެދުގައި ވެސް ވަކިވަކި ކުންފުނިތަކާ

އެޕްރޫވްކުރާ ރވިސް ކޮމިޝަނުން ސަ ރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވީމަ، ސިވިލްސަ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ސިވިލް އެ

ގޮތަކީ މާދަމާ ވެސް ވެރިކަން  އެހެންނޫންނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާ. ވޭނެ ގޮތްތަކެއްއުސޫލެއްގެ މަތިން އެކަން ކުރެ

ތިބި މީހުން  އްޔަންކޮށްފައިސިޔާސީ ގޮތުން ޢަ. އިން ވަކިވާންޖެހުނީ ހުރިހާ މުވައްޒިފުން ވަޒީފާ. ބަދަލުވީ

 ފުން އެނިހެން ގޮތްގޮތުން ތިބޭ މުވައްޒައެކަމަކު އެހެ. އެއް ނޫން ވަޒީފާތަކުން ވަކިވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްސަލަ

 ށް ކަންތައްތައް ކުރަންބޭފުޅުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ނޯންނާނެ ގޮތަކަ އެ ތަންތަނުގެ ވަޒީފާތަކުން ޑީމޯޓުކޮށް، ނޫނިއްޔާ

 އީމި. އެއް ނޫން މި ކުރެހެނީކީ ޤީޤީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސޫރަޙަބޭނުންވާ ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން  ވަންޏާ ކަމަށް ވެއްޖެ

ބަޔަކަށޭ  ވަކި. އަދާކުރާނީއެއީ ވަކި ބަޔެކޭ ވަޒީފާ. އުޅެނީ ކުރެހަންވެގެން މި ގެ ސޫރައެއްމުޅިން އެހެން ދިވެހިރާއްޖެ

. ޖެހޭނެ ކަނޑާލަންމިއަދު  އެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެން. ޔަޤީންކަން އޮންނަންޖެހެނީ ވަޒީފާގައި ދެމިތިބުމުގެ

. ހިމެނޭ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތައް ވެސް އެބަ ދައްކާއިރުގައިހަކަރި ރައީސް، ހަމަ ވަޒީފާގެ ވާޢިއްޒަތްތެ

ރވިސްގެ ވަޒީފާގައި ސަ ސިވިލް. ވެސް އެއް ނޫން ދެއްކެންޖެހެނީކީ ހަމައެކަނި ކުންފުނިތަކާއި ކޯޕަރޭޝަންތަކުގެ ވާހަކަ

ފާތަކުގައި ތިއްބެވި، ވަޒީފާގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ވަޒީ. އެއް ވެސް ނޫން ތިބި މުވައްޒިފުންގެ ވާހަކަ

ދޭ  މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަ. އެކު ލިބިދޭންޖެހޭނެރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަކަމާދެމިތިބުމުގެ ޙައްޤު ހު

 ވާ ކިހިނެއްއީ ކޮން އުސޫލަކުން، މި. ތަން ދާ ކުރަމުންފުންނެއް ވަކިބައިވަރު މުވައްޒަ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އެތައް

ކޮމިޓީގެ  އެ .ލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އޮތީ އެލާރޓުގަޓަކައި މަޖި ކަމެއްކަން ބެލުމަށް

އެކު ދަންނަވަން ގަނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ޔަޤީންކަމާ މައްސަލަ ބަލާނެކަން އަޅު އެ. ދޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އެބަ

. ތަން ފުންތަކެއް ވަކިކޮށްގެން ދިޔަޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މުވައްޒަ ޓަރއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ އޮޑި. ކެރިދާނެ

ލާތުކޮށްގެން ލޭބަރ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ވަކާ ސާ އެޢީދު މަރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްޅުދޫ ދާއިނދިކުކެ

ގެ ވަޒީފާ އެއް ނރު އެތާއެކަމަކު މިހާ. ދޭން އަމުރުކޮށްފަ ބޭފުޅުންނަށް ވަޒީފާ އަނބުރާ އެ އޮތީ ން އެޓްރެބިއުނަލު

ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި. ތަކަށް އިތުރަށް މީހުން ނެގިފައި ތިބީވަޒީފާ ދެން އޭރު ހުސްވި ހުރިހާ މަޤާމު. ނެތް



  

ދެން  ތަނަށް ލާފައި ބަޔަކު ގެނެސް އެ އިން ވަކިކޮށްފައި އަނެއް ވަކި ބަޔަކު ވަޒީފާ ،ތިބި ހަމަ ވަކި ފިކުރެއްގައި

އެ ހުންނަ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރެއިން މަރުޙަލާތަކުން އަމުރުކުރީމާ ވެސް  ،މުރުކުރީމާ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާތައްތަންތަނުން އަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެއީ ދެރަ. ދަނީ އެކަން އަނބުރާ އިޔާދަނުކުރެވޭ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ންނަންވެއްޖެ ކަމަށް އެއް އޮ ދައުލަތަށް އެގޮތަށް ބުރަ. ށް ބޮޑުދައުލަތަށް އޮތް ބުރަ ވަރަ އެހެންވެއްޖެއްޔާ. މެއްކަ

އަހަރު ކޮށްފައި ދައުލަތުން ވަޒީފާ، ވަޒީފާގެ ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތިގެން ދާ  5އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވަންޏާ 

ން ކޮމިޝަނަރ އޮފް މިސާލަކަށް ދަންނަވާފާނަ. އޮތް ގިނަ ފައިސާ އެބަ މީހާ އަށް ވެސް ދައުލަތުން ދޭންޖެހޭ މާ

ވެސް ވި ބޭފުޅަކު ވަޒީފާ އިން އިސްތިއުފާދެއްވުމާ އެއްކޮށް އެންމެ ފުރަތަމައިނުންޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެ

 2. ދައްކަނީ ލައްކަ ރުފިޔާގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި 2. ޕެކޭޖަކަށްލައްކަ ރުފިޔާގެ ރިޓަޔަރމަންޓު  2 ހުށަހެޅުއްވީ

ކުފާނު މަޤާމުގައި މަނި މަސްދުވަހު އެ 21. މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ 21ޖަކީ ޓު ޕެކޭލައްކަ ރުފިޔާގެ ރިޓަޔަރމަން

އަޅުގަނޑަށް  ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އެ މުސާރަ އާއި އަޅާބަލައިފި ކަމަށް އިނުހުރުންތޯ ރަނގަޅީ ބަލާފަ ހުރުމަށްވުރެ

މަޤާމުގައި ބެހެއްޓި ނަމަވެސް އެއްގޮތަކުން  .މާ ރަނގަޅު ގައި ދެމިހުރުން ވެސް އެއަށްވުރެޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި މަޤާމު

ލައްކަ ރުފިޔާ  2ދިޔައީ ދައުލަތުން  އެކަމަކު މިހާރު އެ. ލައްކަ ރުފިޔާ އެއް ނުދާނެ 2ދައުލަތަކުންނެއް . ރަނގަޅު

ނޑުމެންގެ ނާޔަތްތަކަށް އަޅުގައިމުސާރަ އާއި . ވެފައި އޮތް ހިސާބެއްގަބިލު ބޮޑުޙާލަތު އޮތީ ވޭޖުދައުލަތުގެ . ބޭރުވެގެން

ގޮތަށް ވަކިވާ  އަދި ނުވިތާކަށް އެއަށްފަހުގައި މި. ދަނީ ތަން އިތުރުވެގެން މި ދައުލަތުން ކުރާ ޚަރަދު ވަރަށް ބޮޑު

، އެހެންވީމާ. ތަން އިތުރުވެގެންދާނެ ވެސް ބޮޑު ކުގެ ސަބަބުން އަދި އެއަށްވުރެދޭންޖެހޭ ޕެކޭޖުތަމީހުންނަށް 

. ތްތަކެއް ކޮށްދެވިފައި ހުންނަ މީހެއްގެ ޚިދުމަތް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެދައުލަތަށް ޚިދުމަނޑުމެންގެ އަޅުގަ

އެހެންނެއްނޫން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ . ނުވާނެން އޭނަގެ ވަޒީފާ ގެއްލިގެންސިޔާސީ ފިކުރެއްގެ ސަބަބު

ދޭ ގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނިގެންއެކަމަކު އަޅު. ފާނެވަންޏާ އެގޮތަކަށް އެކަން ހިނގާ ކަމަށް ފަރާތްތަކެއް ތިބެއްޖެ

ދިޔަ ތަނެއް  ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަކިވެގެން މިއަދުގެ ވެސް ހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައީސް އޮފީހުގެ މާ

ޅުން އަމިއްލަ ބޭފު އެއްކޮށް ތިއްބެވި ބޭފުޅުންތަކެއް އެ މައެކަނި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝިދާހަ. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ

. ތަނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ ދިޔަ އެކަމަކު އޮފީހުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވަކިވެގެން. އަށް ނިކުމެވަޑައިގެންނެވީ

ބޭފުޅުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އެ  އެކަމަކު އެ. އް ވެސް ނޫންސަރވިސް ޤާނޫނަށް ފެތޭ ވެސް ބައެ ސިވިލް

ރައީސް . އެއީ އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތް. ރަނގަޅަކަށް ނުކުރެވޭނެ ޔަކަށް އެއަށްވުރެން އިތުރު ބަމަސައްކަތް ދެ

ކުރެވޭނެ ވުރެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ވަންދެން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ޕްރޮޓޮކޯލް އޮފިސަރަކަށް އަހަރު 7އޮފީހުގައި 

މަސްދުވަހުގެ ވެރިކަމެއް  15ދުވަހުގެ ވެރިކަން،  15 އިތުރު ޕްރޮޓޮކޯލް އޮފިސަރެއް ގެނައުމަކީ ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާނެ

ބޭފުޅާ މަޤާމުގައި ހުރުމަކީ ގޯހެއް  އެހެންވީމާ، އެ. މަސްދުވަހުގެ ވެރިކަމެއް ކުރާކަށް ވެސް 12އަދި . ކުރާކަށް ވެސް

 މަތީން ކަންކަން ވާ ގޮތުގެ ގޮތް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއް. ނޫން



  

މި ރާއްޖޭގައި ހަމަނުޖެހުން އޮންނަ ހަމައެކަނި ހިސާބަކީ . މި ރާއްޖޭގައި ހަމަ ހަމަޖެހުން އޮންނާނެވަންޏާ  ކަމަށް ކުރާ

ރަށް ގިނައިން ވަ ހަމަ ބަދަލުހިފުމުގެ ރޫހުގައި. ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ބޭރުން ކަންތައްތަކެއް ކުރެވެމުންދާތީ

. ޑިރެކްޓަރު ކަމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކޮށްފާނެ ލަކަށް ކުންފުންޏެއްގެ މެނޭޖިންދު މިސާމިއަ. ދާތީވެއަށަގަނެގެން

އެއީ . ކުރާތަނުން އޭނަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ އޭނަގެ ދަށުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔަކު މީހުން ކަނޑާލަފާނެ

ވެގެން  މީހުން ޑިމޯޓުކުރުމަކީ ވެސް އެކަން އަދި އެ. ސްދާންޖެހޭނެ ގޮތެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ ވެގެން އެކަން

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ކުޑަކޮށް . ތަންކޮޅެއް ތަރުތީބުވާންޖެހޭނެ ކަންކަން އެއަށްވުރެ. ގޮތެއް ނޫން ދާންޖެހޭނެ

 . ލާނަންވާތީ އަޅުގަނޑު ވާހަކަ މެދުކަނޑައިއަޑު ސަކަރާތް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންޙްމަދު ޝަރީފު ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަތިމަރަފު

ފު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީއާދެ، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ . `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވާ އިޞްލާޙަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު ގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިރވިސްވާ ސިވިލް ސަ ހުށަހަޅުއްވާފައި މި

އެއް އަދި ބަ އްތަކަކީ އިތުރަށް ތަފްސީލުކޮށްލައިއެހެންނަމަވެސް، ބައެއް ކަންތަ. ދަންނަވާލަން ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ

ވާހަކަ ދަންނަވާލުމުގެ ބޭނުން އޮތް ވާހަކަ  ޖެހޭނެ ބައެއް މާއްދާތަކެއް ކަމުގައި ދެކޭތީ އެމަޢުލޫމާތު އިތުރުކޮށްލަން

ވަންޓުންގެ ސްގެ ޤާނޫނެއް އުފެދި ސިވިލް ސާރވިވިލް ސަޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ސިގޮތުން އަޅުގަނ މި. ދަންނަވަން

އިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭން  އެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ އެ ލޭބަރ ފޯސް

މުސްތަޤިއްލު ބައެއް  ،ނެތި ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހުމެއް ،ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނެތި

އޮންނަ ސަރުކާރަށް ޖަވާބުދާރީވުން އެއީ  ޤާނޫނުގައި މި ރވިސްސިވިލް ސައެއްވެސް ހާލެއްގައި . ދުވެރިކޮށްދިނުންމެ

ސިވިލް  ވަންޓުން،ޔާސީ ވިސްނުންތަކަކަށް ސިވިލް ސާއަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެއީކީ ސަރުކާރުން އޮންނަ ސި

ނުވަތަ  ދަންނަވަނީ އަބަދުވެސް ތަންފީޛީ ބާރު މިހެން މި. ކެންކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެރވިސް އިން ބޯލެނބުންސަ

ދިނުމުގެ އެ ޚިދުމަތް ،ފައިވާ ސަރުކާރެއްގެދިނުމުގެ ގޮތުން ހޮވާފައިވާ ސަރުކާރެއް ނުވަތަ އުފެދިރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް

ސިވިލް ސާރވިސްގެ . ފުންރވިސްގެ މުވައްޒަސިވިލް ސަ. ވަންޓުންސިވިލް ސާ ބައި މުހިއްމު ޚިދުމަތް އަދާކުރާ ބަޔަކީ

މިހާރުވެސް  .މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމަ އަށް ހިމާޔަތްކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

ކައި މީގެއިތުރުން ވެސް ޓަ ވަންޓުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށްއަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތުލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ސިވިލް ސާ

ރވިސް ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާކުރެވިގެން މަޖިލީހަށް ށް ބައެއް އިޞްލާޙުތައް ސިވިލް ސަސްގެ ޤާނޫނަރވިސިވިލް ސަ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ކޮމިޓީ . ވޭ ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައި އެބަ

 .ށް ގެނެސް މިކަން ކޮށް ނިންމުމަށްންގެ ޗެމްބަރަހަށް އަޅުގަނޑުމެމަރުޙަލާގައި އެވާ އިތުރު އިޞްލާޙުތައް ވެސް އަވަ

އާދެ، ވޭތުވެދިޔަ . ވަންޓުންގެ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމަ އަށް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށްއަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިވިލް ސާ



  

ރވިސްގައި އި ވަގުތަކީ އަޅުގަނޑު ސިވިލް ސަޕީ ސަރުކާރުން ކަންދިމާވި ގޮތުން ސަރުކާރު އަ.ޑީ.ސަރުކާރުން އެމް

ރެއްގެ، އި ދިޔައީ އެ ގެންއަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވި. ދިމާވީ މަޤާމުގައި ހުރި ދުވަސްވަރަކާ އެއްގެ ސެކެޓްރީމަނަންޓު ޕާ

 ،ނުވާތީވެށް ތަބާޓަކައި ނުވަތަ ވަކި ނުފޫޒަކަ ރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރުމަށްސަރުކާރުން ސިވިލް ސަ އޭރުގައި އޮތް

. ޖެހޭ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން ހުއްޓުވަން އެބަ މި. ސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ މަންޒަރުޓަކައި އަވަދިނެތި މަ ވަކިކުރުމަށް

ނުފޯރުވޭނެ އޮންނަ ސަރުކާރަކަށް ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ ވަޒީފާ އަށް ނުފޫޒު އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން އެއްވެސް އިރެއްގައި

ވެސް ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި އަދި ދަންނަވާލަންތޯ މިހާރު. ޖެހޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްކުރަން އެބަ

 ،ބޮޑެތި އުނދަގޫކޮށް ވަންޓުންނަށް ވަރަށްމީހުން ކައުންސިލަރުން ސިވިލް ސާއިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ ބައެއް މީސް

ގެ ތެރޭގައި ތިމަރަފުށީއަޅުގަނޑުގެ ކެމްޕޭނު ދުވަސްވަރު . ންތަޖުރިބާކޮށްފި، ދާކަން އަޅުގަނޑު ޚުދު ދުއްތުރުކުރަމުން

ފަރާތް ކުރުމަށް  އަދި ގޮނޑި އެއް ،ވެރިޔާ އިންނަވާ މޭޒު ނެގުމަށްރާތުން ތިމަރަފުށީގެ ޒިންމާދާރުގެ ފަކައުންސިލު

ގައި ންމެ އިސް މުވައްޒަފު ކައުންސިލުވެރިޔާ އެއީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެއަދި އެ ޒިންމާދާރު. އިންޒާރުދެމުންދިޔަ

އިދާރީ  ،ވާލުނުކޮށްހަ ންސިލަށް އަންނަ ފެކްސް އޭނައާނުދީ ކައުދެއްކިޔައޭނަގެ ފޯނު ނަގައި، ފޯނުން ވާހަކަ. އިންނަ

އަޅުގަނޑު . މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގެ މަންޒަރު އަޅުގަނޑަށް ފެނިފައިވޭ ،ބައެއް ކަންތައްތައް ކުރިޔަނުދީ

ވިލް ސާވަންޓުންނަށް ދި އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ސިއުޅެނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވެސް އަ ދަންނަވާލަން މި

ބެލުމަކީ ކޮންމެހެން  އުލެއް ގާއިމުވެފައިވޭތޯނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ މާޙަކުރުމުގެ އަދި ރައްޔިތުންނަށް ބޭމަސައްކަތް

ފަދައިން  ބައެއް މެންބަރުން ވިދާޅުވިގައި އަޅުގަނޑު އެކީއަދި ހަމައެއާ. ޑު ޤަބޫލުކުރަންކަމުގައި އަޅުގަނ ކަމެއްލާޒިމު 

. މިއީ ވަރަށް ގާތް ދެ ބިލު، ކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ބިލާވިލް ސަރވިސްގެ ބިލާއި އަދި އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުސި

 ،ގެންނަ ފަދައިން ހަމަ އިތުރަށް ދިރާސާކޮށްހިންގުމުގެ ބިލަށް ވެސް އިޞްލާޙުއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން 

ގަނޑުމެން ކޮންމެހެން މި އާދެ، އަޅު. ގެންނަން އަޅުގަނޑު ގޮވާލަންސަރވިސްގެ ބިލަށް ވެސް އިޞްލާޙު ސިވިލް

އެހެންނަމަވެސް . އެއް ނޫން ދިނުމެއްގަބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ރައްދު އްދައްކަނީކީ ކޮންމެހެން އެޗެމްބަރުގައި ވާހަކަ

ޙައްޤު ގެންދިޔައިރުގައި ބައެއް  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ވޭތުވެދިޔަ ކެމްޕޭންތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންގެ

ދައްކާއިރު މިއަދު ހިނގަމުންދާ ހަމަ ވަޒީފާތަކުގެ ވާހަކަ. ޅި ވާހަކަ ދަންނަވާލަންކަމަށް ހުރަސްއެ ފަރާތްތަކަކުން އެ

. ޓަކައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ އެއްގެ ވާހަކަ ވެސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް މައްސަލަ

ކަމުގެ  ންސް ކޮމިޝަނުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާތައް ވަކިކުރަމުންދާ މަންޒަރު، އަދި ޑިމޯޓުކުރަމުންދާއިލެކްޝަ

 ...އަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އިތުރަށް މި މައްސަލަ. ލިބިފައިވޭމަޢުލޫމާތު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން



  

. މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މަތިވެރި. ޖެވަގުތު ހަމަވެއް ކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުޝު

މިނިޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް  31އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑު  ،އާދެ، މިހާރު ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ވަގުތު އައިސް ޖެހުނީމަ

 ފޮނުވާފައި ކޮމިޓީތަކުން އަޅުގަނޑުމެން ދާނީ ޖަހާއިރު ޖަލްސާ ފަށާއިރު 1. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި އަރުވަނީ

 .މިނިޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް އަރުވައިފިން 31ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް . ކުރުމަށްހުރި ރިޕޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް

 

 ]އަށް 13:11އިން  12:32ހުސްވަގުތުކޮޅު [

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިހާރު ޖަލްސާ. ނުވޭފަށަންވެގެން ބެލިއިރުގައި ކޯރަމު ހަމަސާ ޖެހިއިރު ޖަލް 1ހުސްވަގުތުކޮޅަށް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު 

. ހިސާބުން މެދުކަނޑާލަނީ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ މިހާ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 17އަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ 

 . ގައ1:31ި ދެން ޖަލްސާ ފަށާނީ

 

 ]އަށް 13:30އިން  13:06ހުސްވަގުތުކޮޅު [

 

 .ހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުންވޯޓަށް އެ. 12

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުގަނޑު . ކޯރަމް ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް ގެންދަން މި ފަށަނީ. `

ށް ޖަހަންޖެހޭ ވޯޓަށް އެހުމަ. ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރިއަ 12މި ދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅު އާދެ، ހުރިހާ ޢިއް( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ދެއްވުމަށް ދަންނަވަންރަނގަބީލު ޖައްސަވައި

ދަންނަވަނީ ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން  އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ވޯޓަށް މި. ކޮށްލަދެއްވުން އެދެންޗެކު

އެއީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ . އެގޮތުން މިއަދު އޮތީ އެންމެ ކަމެއް. ކަމަށްސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންހި ނިންމާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ، 2111/7ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ޢިއް

. މެދު ގޮތެއް ނިންމެވުން ނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާގެން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުލާމަރުކަޒީ އުސޫލު

 .ދެއްވުން އެދެންނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[



  

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

  .ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހިތަދޫ ދެކުނު  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 

 35 :އިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދުހާޒިރުވެވަޑަ

 23 :ވޯޓު ދެއްވީ

 12      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 12     :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ބިލު މި އެހެންކަމުން، . 32ޖުމްލަ . 17ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 32ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

އަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު  މި ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ. ލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެބަ

 . ގެ މަސައްކަތް ނިމުނީ 12ނަންބަރު  ހިސާބުން އައިޓަމު އާދެ، މިހާ. ކަނޑައަޅަން

 

 .އިތުރު އެހެން މަސައްކަތްތައް. 13

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަށް ގެންދާނީ އަޅުގަނޑު ކުރި. އިތުރު އެހެނިހެން މަސައްކަތް. ށް އަޅުގަނޑު މި ދަނީއަ 13ނަންބަރު  އައިޓަމު

އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި . ރިޢާޔަތްކުރެއްވުން ރީކުރުމުގެ ބިލުގެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ މަޖިލީހުންވިޔަފާރި ރަޖިސްޓް

  .ޢަބްދުއްރަޙީމަށްهللا މެންބަރު ޢަބްދު އަރުވަނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

 ޕީގައި ހުރިއިރު.ޑީ.ޅުގަނޑު އެމްގޮތުން އަ ބެހޭ ރީކުރުމުގެ ބިލާވިޔަފާރި ރަޖިސްޓް .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެއް ނެތްކަމަށް އަޅުގަނޑު  ޕީގައި ހުރެގެން ދައްކަންޖެހޭނެ އިތުރު ވާހަކަ.އާރު.ޑީ، އެހެންވީމާ. ދައްކާފަވާނީ ވާހަކަ

 .ޝުކުރިއްޔާ. ބޫލުކުރަންޤަ

 



  

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޙުސައިން މަނިކަށް  ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނުވިލިމާފަންނު ދާއި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . ޅު ފުރިހަމަކުރުމަށް އެރުވޭ ފުރުޞަތުވާހަކަފު

 

 :ޙުސައިން މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުންމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ވިލި

ރީކުރުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި އަޅުގަނޑު ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓް. ތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒައާދެ، 

ގައި ސްތުހަމަ ގަ ހުއްޓާލަންޖެހުނީ ކޯރަމު ދުވަހު ވާހަކަ ގުޅިގެން އެ އްސަލައަކާންދަނިކޮށް ދިމާވި މަކުރިއަށް ގެ

. ގޮތް ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި މަޖިލީހުގެ ކޯރަމަށް ވެގެންދާ ނޑުމެން އެންމެންނަށް އެބަ ފެނޭއަޅުގަ. ނަގާލުމުން

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ލީހުގެ އެންމެހައިލުކުރެވޭތޯ މަޖިއްހައެކި ގޮތްގޮތުން މިކަން . ހިތާމަހުރި ކަމެއް މިއީ

ޤައުމުތަކުގައި ވެސް ޕާލިމެންޓްރީ ނިޒާމު  ދުނިޔޭގެ އެހެން. މަސައްކަތްކުރައްވައިގެން ގޮތްތަކެއް ނިންމަވަން ޖެހިއްޖެ

ތްތައް އޮންނަ ޤައުމުތަކުގައި ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަ ސިސްޓަމު އިތުރުން ޕްރެޒިޑެންޝަލްއަދި އޭގެ

. ޖެހޭ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އުފައްދަވަން އެބަރައްޔިތުންގެ ޓަކައި އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއްގެ  ހިންގުމަށް

. ގޮތަށް މިހެން ދިމާވާތާ ޖެހުނީ މިއީ ތިންވަނަ ފަހަރު މިވާހަކަ ދަންނަވަން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ބިލަށް މި

އެހެން ޤައުމުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ހަކަ މި ފުރުޞަތުގައި ފައްޓަމުން ދަންނަވާލީވާ އެހެންވެގެން އަޅުގަނޑު މި

ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން މެންބަރަކު އިންނަވައިގެން ލުކުރާ ދެތިން ހަތަރު ޕާޓީއަކުން، ފެނޭ ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ ތަމްސީ

ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް،  ،ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިމިއޭރުން . ތަން ވެސް ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި މަޖިލިސް ހިންގާ

ޚާއްޞަކޮށް ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގައި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތަކީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކޮށް ޒިންމާދާރުކުރުމުގެ އެންމެ 

ކަންތައް  މި، އެހެންވީމާ. ތަޅުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ކޮމިޓީތައް މަޖިލީހުގެ .މުހިއްމު ބުރަ މަސައްކަތްކުރެވޭ މަރުކަޒުތައް

އާދެ، . ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ މެންބަރުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ގޮވާލަމުން އަޅުގަނޑު ފައްޓާނަން

. އެއްގެ ގޮތުގައި ނޯޓުކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ނުކުތާ މި މުހިއްމު ޤާނޫނުގެ ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ ދެ

. ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިލެއްމަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ޕެކޭޖު މި ބިލަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ފަދައިން

 ތެރޭގައި ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ބިލާއިއޭގެ. ކަށް ރިޢާޔަތްކުރުން ވެސްއަދި މީގައި އެބަ ހިމެނޭ މުހިއްމު އެހެން ދެ ބިލަ

މި ބިލުގެ  މުގެ،މި މަފްހޫ. ޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނުސްޖެހޭ ވިޔަފާރި ރަޖި ވާލާދެވެން އެބަހައަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ ބިލާ 

ވާނެ ކުރީގައި ވެސް ދަންނަވާފައި މީގައި ހުރި ބިރުވެރިކަމަކީ ބޭރުން ރާއްޖޭގެ އެހެން ދިމާލަކުން އަޅުގަނޑުމައްޗަށް 

ހަކަށް އެ ޓަކަށް ލާރި އަޅައިގެން އަންނަ ކޮންމެ މީޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ފޮއްރާއްޖެ އެތެރެވާ ވިޔަފާރި ރަ

ގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި ހުރި މަދު ރިސޯސްތައް އަޅުގަނޑުމެން. ނޯންނާނެތު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ދެވޭކަށްފުރުޞަ

ފަދަ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ތަރުތީބުކުރެވިފައި އޮތް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ދެވިގެން  އެކު ދެވޭނެރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަކަމާ 



  

. ނުދާނެދިވެހިންނަށް އެ ފައިސާ ލިބިގެންރަނގަޅުގޮތުގައި ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލު އުޖާލާވެ،  ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން

ގެނެވުނު ބަޔަކު . ވޯރާވިޔަފާރިވެރިން ރާއްޖޭގައި އުޅުނު. މާނުގައި ތަޖުރިބާތަކެއް ކޮށްފައަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ފާއިތުވި ޒަ

 މިއަދު. މީހުންގެ ދަހިވެތިކަމުގަ އެއްގެ ބަޔަކު އެ އިލާޢާންމެ ވެހިރާއްޖެ އަށް ހަމަ އެގެނައީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި ދި

ވެސް އިނގިރޭސިވިލާތް ތަންތާނގައި އެތިބަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ކަންތައްތައް އަގުވައްޓާލަން މަސައްކަތްކުރާ 

 ވޯރާވިޔަފާރިވެރިން މި އަށް ވިސްނުން ރަނގަޅުވާނެ ތިމަންނާމެންގެ ކާބަފައިންގެ ސަބަބުން ނޫންތޯ މީސްމީހުން އަމިއްލަ

އަޅުގަނޑު ހަމަ . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެއީ މިކަހަލަ ޤާނޫނުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަކީ. ޤައުމަށް އައީ

އިލާގެ ޢާންގެ ބާރާތުން ދަންނަވަން މިފަދަ ބައެއް ފަރާތްތައް އެބަ ވިސްނާވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ތިމަންނާމެއިހަރުކަށި 

 ވޯރާވިޔަފާރިވެރިންގެ ގޮތުގައި މި ،ސިޔާސީ ނުފުދުންތެރިކަން ހުރުމުގެ ސަބަބުން ބޭރުމީހުން ރާއްޖެ ގެނެސް އަމިއްލަ

މުޅި ޤައުމު ދަވާލައިގެން ދިޔައިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެތައް ބުރަ  ،ޤައުމުގައި ފަސްދޮޅަހެއްހާ އަހަރު އުޅެ

އާދެ، . އަމީރުސުމުއްވުލް. ން ނިންމަވައިދެއްވީނާޞިރު އެކަ މުމަސައްކަތަކުން ކުރީގެ ރައީސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިބްރާހީ

އަޅުގަނޑުމެން . އާދެ، މިކަހަލަ ކަމެއް ނުވާނެ ގޮތެއް ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ

. އްގެ ކުންފުންޏަކަށް ދީފައޮތީ އެހެން ޤައުމެ ބަނދަރު ހަމައެކަނި އޮތް ބަނދަރު އެތާ އޮތް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެމި

، ދިޔައިރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަ އެކަމަށް ތާއީދުކޮށް އެކަން ވެގެން

 މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑު މި. ބާރުމިނުގަ ވެސް ދެއްކީ ހަމަ މި ވާހަކަ އޭރު އަޅުގަނޑުމެން އެ. ޖަހަޖަހާ ތިބީއަތްތިލަބަޑި

ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތެއް ނޫނޭ ހަމަ ބޭރުން އަންނަހާ މީހަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ދައްކަނީ

އަޅުގަނޑުމެން . ވަރަށް ދޫކޮށްލުމަކީ މިޔަރެއްގެ އަނގަ އޮންނަ ބީދައިން އޮންނަފެމުނު، ހުޅުވާފައި ބޭނުންހާ ތަންމިނަށް

އި ޓަކައި ހަދާ ނިންމަން މިކަހަލަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގަ ކު ރައްޔިތުންނަށްއެ ޖެހޭނެ ޤާނޫނުތައް ޒިންމާދާރުކަމާ

  ...ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި . މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރުގަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ . ހަމަވެއްޖެމު ކޯރަ އާދެ، ޖަލްސާގެ (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ގެއްލިއްޖެ އާދެ، ޖަލްސާގެ ކޯރަމު

 .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުން އެދެން

 

 :ޙުސައިން މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުންމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ވިލި

ރަމު ކޯ ،ކުރަން ދަތިވީމަޖަމުއި ހަކަމުގަ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ހަމަ މި. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ދެންމެ ހަމަ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ހަމަ އެ  .ގައި ނަގާލާ މަންޒަރުގަސްތު

ދެން ވަރަށް ހެޔޮފުޅު އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި . ދައްކަދައްކާ ހުއްޓާ ހަމަ ކޯރަމު ނަގައިލާފަވަޑައިގެންނެވީ އަޅުގަނޑު ވާހަކަ



  

 އާދެ، މީގައި ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކަ. އަދާކުރަންނާޒިމަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު. އްވީރަކު ދެންމެ ވަޑައިގެންދެމެންބަ

. ތައް ރާއްޖެ ގެނައުމަށް، އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރަންއަކީ، މެގަރ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން . އެންމެ މެގަރ އެއަރލައިނަށް ވެގެންދިޔަ ގޮތް އުޅޭ ރާއްޖޭގައިމި އެންމެ ފަހުން ކޮބައިތޯ 

ދިވެހި  އަންނަން އޮތް އިންވެސްޓްމަންޓު ރާއްޖެ އަށް. އެއްވެސް މެންބަރަކު އެކަމާ ވިސްނާވަޑައިގެންނެވިތޯ

އްގެ ހަމަ ތިމާގެ ތަނުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެ ޓަކައި ގެންނަން އޮތް މެގަރ އެއަރލައިން މި ރައްޔިތުންނަށް

ކުރެވުނު . މިނިސްޓަރު ގެންނެވިންތަނުގައި ރާއްޖޭގެ އިކޮނޮމިކު  އަޅުގަނޑު މި. ބޭބޭފުޅުންނަށް ބަހާލައިގެން ގެންދިޔައީ

ބޭފުޅެއްގެ  އެ. ތަނުގައި އިންނެވިތޯ މިވެނި ނަމެއް ކިޔާ ބޭފުޅަކު މަނިކުފާނު އަރިހުން ދެންނެވިން އެ ސުވާލުގައި އެ

އޭ އެއްބައި މެންބަރުން ބޫންބޫން. ބުރެނީމުޅި ދުނިޔޭގައި އެނ. ރު ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި އޮތީނަމުގައި މިހާ

އަނެއްކާ ނަފްސު . ވާހަކަދައްކަވަނީކަމަށް އަތްތިލަބަޑިޖައްސަވައި  ވިދާޅުވެފައި އަނެއްކާ އަނެއް ދުވަހު ވަޑައިގެން އެ

މިއިން ބޭފުޅަކަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ވަގުތީ . ތިބެނީ ންބަރުން މިވިއްކާލުމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅާ ގޮސްފައި ތިބޭ މެ

އިލާގެ ޢާއަކީ  ތިމަތިމާގެ މީހުންގެ ވާހަކަ. ދުނިޔަވީ ފައިދާގެ ކަންތައްތައް އޮންނަނީ ކިހިނެއްކަން ފައިދާ އާއި

. ނޫން އިނގޭތޯ ޢަބްދުއްރަޙީމަކީ ވިކޭ މީހެއްهللا ދަރިފަސްކޮޅަށް ދަންދެން ވިކި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަބްދު

ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ މި ބިލަށް ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދައްކަވަމުން  ވިޔަފާރިއާދެ، . އްނަހަދާނެ އޭނަ އެއެހެނެއް

ލުމާއި ތަނުގައި ގަސްތުގައި ކޯރަމު ގެއްލުވައި ޒަތްތެރި ރައީސް މިޖެހެނީ ޢިއްއެއް ވާހަކަތަކަށް މިހެން ވާންގެންދެވި ބަ

މިކަހަލަ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބައެއް ބޭބޭފުޅުން  ވިޔަފާރިވެރިން ގެނައުމާއަލުން ބަލުން ވޯރާ އަށް ރާއްޖެ

ގުޅުންހުރި  ސީދާ ކޮންމެ ރައްޔިތަކާއަޅުގަނޑުމެންގެ . ޖެހެނީ އިނގޭތޯވާހަކަ ދަންނަވަން މަސައްކަތްކުރައްވާތީ މި

ގެ މިކަހަލަ މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން. ލާނީވިއްކައި ކަނޑުން އެއްބައި ގެނމާދަމާ ކަންނޭ. ހުންނަނީ ކަންތައްތައް މި

އެއްގެ  ގެންނަވަންޖެހޭ މާއްދާމީގަ އިޞްލާޙު. ބައެއް ކަންތައްތައް އެބަ ހުރޭނުކުރެވި ހުންނަ ކަންތައްތަކުން ނޯޓު

މިއަށް  އިޞްލާހުތަކެއް ވަނަ މާއްދާގެ 2 ވިސްނަން އަޅުގަނޑު. ވަނަ މާއްދާ 2އޮތް ހަމަގައިމުވެސް  ގޮތުގައި އެބަ

. އްޔާ ރަނގަޅުވާނެށްވުރެ ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަކާއެކު އައިސް މި ފާސްވެއްޖެއަދިވެސް މިއަ. ޖެހޭނެއަންނަން

ވިސްނާ ނިންމާލީމާ ނު ޕާޓީތަކުގެ ފޯރި ހުންނަވަރުން އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކާއަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި 

ލާނަން މީގެ މިސާލެއް ދަންނަވައި. ކަމެއް ންފަދަ ބޮޑު ގެއްލުންތަކެއްލިބެނީ ކޮރައްޔިތުންނަށް މީގެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ

 އެއްކޮށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ފޮނުވާފައި ހުރި ޝަން ބިލުތަކާއި އަދި މުޅި ރެޖީމުޓެކްސޭ

ތަކަކުން ޓެކްސްތައް ލަ ކަންތައްތޯ އޮތީ ވަކި ކަހައިމި ހިމެނޭ ބިލުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮން ބިލެއްގަ ކަމަށް ބަލައި،

   ...އެހެން ދެއްވާފައި ހުރި ކަންތައްތައް ވަރަށް މަދު .ގޮތުން ހުރި ވިސްނުންތައް ބެހޭ އުނިކުރުމާ

 

 :ލޫފު ވާހަކަދެއްކެވުންޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްގަލޮ



  

. އި ދެކެންކަމުގަ މު ބިލެއްބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްވެސް ހަމަ މި  އަޅުގަނޑު. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވެސް ތާއީދުކުރާ  ނުގެ ވާހަކަކޮޅަށް އަޅުގަނޑުއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާވިލިމާފަންނު ދާ އަދި އަޅުގަނޑުގެ އަޚް،

ވެސް  ޖައްސައިގެންޑިދުނު ގޮތަކުން ބޮލުގައި ބަމައްސަލަ ހެ ރަމުއި މި މަޖިލީހުގެ ކޯއެކީގަހަމައެއާ. ދަންނަވާލަންވާހަކަ

ހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ތަންކޮޅެއް މައްޗަށް. ރަންޖެހޭއިގެން މިކަން އެބަ ކުމެންބަރުން ވައްދަ ތަނަން މިހާރު މި

ގުޅުންހުރި ބައިވަރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން  ތަނުގައި ރައްޔިތުންނާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި. ދަނީ މި މައްސަލަ މި

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ  .އިނގޭތޯޢަލީ ވަޙީދު ވެސް އަޅުގަނޑު ދުށިން  މިއަދު ނުދީ، ކަމަކަށް އިސްކަމެއް އެއިން ،އޮއްވާ

. ނެރުނީއާ ދެ މީހުން މިތަނުން ދަމާބޮންޑާ ،ޙައްމަދު ރަޝީދުއާއި މު މީރު ޢަލީ ވަޙީދު އައިސް އިމްތިޔާޒު ފަހުމެންބަ

ދެން ޖެއްސުމަށް . ދެއްތޯ ނޫން ކުޅޭކުޅޭ ކުޅިވަރެއް އީމި. ދާށޭއަށް  ގެ އިއަށް ގޮސްލާފަ އެއް އޮތިއްޔާ ކޮމިޓީ ކޮމިޓީ

އެ މީހުން . މެންބަރުން އެބަ ތިއްބޭ 44ތަނުގައި ތާއީދުކުރާ  ކިޔަނީ މިހާރު ވެރިކަންކުރާ ސަރުކާރަށް މި މިތާ މި

ތަނަށް އަންނަން  ވެސް މި ބާކީ ތިބި މީހުން. ވެސް އަންނަންޖެހޭނެ މީހުން 44 .މިއީ ނޫން އެކަނި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

ތުރު ކުޅުދުއްފުށި އުއިރު ދެއްކެވިވާހަކަފުޅުވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އިމިހާރު ދެންމެގަ. ޖެހޭ އެބަ

. މު ގެއްލުވައިލާފައި ގަސްތުގަކޯރަ ،ށް ހަޖަމުނުކުރެވިގެން ވަޑައިގަތްއަ ފޫރު މޫސާޣަދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލް

ދޭތެރޭގައި  ކަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެކަންކަމާމިހާރު މިހިރަ ބިލުތަ. ވަރަށް ސީރިއަސް ކަންކަން އީމި، އެހެންވީމާ

ދުވަސް ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި ވިޔަފާރިކުރަމުން އަހަރު 3މިދިޔަ . ންޖެހޭކަންކަންސީރިއަސްކޮށް ވިސްނަ

މި ، އެހެންވީމާ. ބިފައި ހުރި ކަންކަންއްލުން ލިގޮތުން ގެ އައި ފަރާތްތަކަށް ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީ

ރަނގަޅު ޤާނޫނުތަކެއް  ،ލްޓެއް ނެރެފޮނުވައިގެން މީގެން ރަނގަޅު ރިޒަބިލުތައް ކޮމިޓީތަކަށް މި  ،ކޮށްގެން ބަހުސްތައް

ނޫންތޯ  ޖެހޭ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ނުދާނެވިކިގެން މީހުންގެ އަތަށްން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު، ބޭރުފާސްކޮށްގެ

 ޢައްބާސްއާމޫދު މަޙް އިއްޔެ އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު ފުރުޞަތެއް ރައީސް މައުމޫނު އަރިހުގައި. މަގުފަހިކުރަން

ނެތީމަ  އަށް ވޯޓުލާން ގޮވިއިރުގައި އެ މީހުން ރާއްޖެ ޅުވީ ތިމަންނަމެންނަށް ނުވެސް އެނގެއޭވިދާ. ބައްދަލުކުރަން

ވަނީ ޤައުމު ބޭރުގެ  ކަންކަން ދިމާ މި މިހެން މި. ދުން ހަލާކު، ލަދުގަނޭ އިނގޭތޯލަ. ތިމަންނަމެންނަށް ލިބުނީ ޝޮކެކޭ

އަޅުގަނޑުމެން  ނެސްގެން ޤައުމު އެއްކޮށް ވިއްކާލައިަނަށް ގެ ވިޔަފާރިތައް މި. މީހުންނަށް ވިއްކާލައިގެން އުޅޭތީ

، އެހެންވީމާ. ވެސް ވިއްކާލަނީ ޗެއްހުރިހާ އެއް ކާއި ކަނޑުތަކާއި ވަޔާ،ރައްޔިތުންނާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބިންތަ

ވެސް  ކުރެވެމުން ދާއިރުގައި ކޮންމެ ޢިއްތްތެރި މެންބަރަކުތަނުގައި ބަހުސް އަޅުގަނޑުމެން މިކަހަލަ ބިލުތައް މި

އަށް  މި އެއްޗެހި އަވަހަށް ކޮމިޓީ ،ތަނުގައި ތިއްބަވައިގެން މިސީރިއަސްކޮށް ވިސްނާވަޑައިގެން،  ދޭތެރޭގައި މިކަންކަމާ

ޅުންގެ މަޝްވަރާގެ ތިއްބެވި ބޭފު ތަޖުރިބާލިބިވަޑައިގެން ،ލާގައި މިކަންކަމަށް ޤާބިލު ބޭފުޅުންކޮމިޓީގެ މަރުޙަ ނުވައި،ފޮ

މި ބިލުތައް ނިންމައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނެ  ،ގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިންމަތިން، ކަމާ 

ފުޅަށް އަމިއްލަ. ޅުގަނޑުމެންނެއް ނޫނޭއަސްތިޢުފާދިނީ ވަހު ވެރިކަމުން އިވަނަ ދު 7. ހޭޖެ ކަންތައްތަކެއް ކުރަން އެބަ



  

 އްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ޕެރެލައިޒްކޮށްލައިގެންރަ އިގުޅިގެންނޭ ކިޔާފަ އެކަމާ .އުފާދެއްވީ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައިސްތި

 ކަމެއް އި އަޅުގަނޑަކަށް ސަޕޯޓުކުރެވޭމިތަން ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ގޮތްގޮތަށް މަގުފަހިކުރުމަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގަ

އަވަހަށް . ދުކުރަންގޮތެއްގައި މި ބިލަށް ތާއީ ވެސް ހަމަ ޖުމްލަ އަޅުގަނޑު. ނޫން ކަމެއް ތާއީދުކުރެވޭ. ނޫން

އެތައް ބައިވަރު ބިލުތަކެއް . އަށް ގެންގޮސްގެން އަވަހަށް މަސައްކަތް ނިންމަންވީ އަވަހަށް ކޮމިޓީ ބަލައިގަނެ،

ނުލާތާ ކިތަންމެ އަކަށް ގޮވައި ކޮމިޓީ. އެތައް ބައިވަރު މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރެވިފަ. އެހެރީ ހުއްޓިފަގައި ކޮމިޓީތަކު

، މާއެހެންވީ. އޮތް ކޮމިޓީއަކަށް ކިޔާފަ އެބަ ޔަ ދެތިން މަސްދުވަސް ތެރޭ އަލަށް މިއަދު އަޅުގަނޑަށްމިދި. ދުވަހެއް

ށްގެން ނޫން ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިކަންކަން ރަނގަޅުކޮ ،މިކަންކަން ނިންމައިގެން

އެއަށްފަހު . އިން ސަލާމަތްވެވިފަ ޕީގެ ވަބާ.ޑީ.އޮތީ އެމް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި. ޤައުމު ހަމަޔަކަށް އެޅުވޭކަށް

 .ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން ން މިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ހަމަޔަކަށް އަޅުވައިގެމިހާރު ޖެހޭ  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ

 .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އަދިވެސް  ބެހޭ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ. ރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ

އުޅެނީ  ވެގެން މި ކުރަންމިހާރު ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ. ރުހުރި މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ބައިވައަޅުގަނޑުމެން ކުރަން

 ގޮތްވާ ގޮތުގެ އެއް ކެއް އަންނާތީވެ އެ ޕޮލިސީތަކާއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ޓެކްސޭޝަން ޕޮލިސީތަ. ކީއްވެތޯ

 ލާއޮތީ މި ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަ ގަނޑުމެން މިހާރު މިއަޅު. އުޅެނީ ކުރަން މިއަސްލުގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ މަތިން

އެއްކޮށް މި ބިލަށް ވޯޓަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަހުސް ނިމުމާ .ބަށް ދާން މަޖުބޫރުވާ ހިސާބުގަހިސާ މާއިން ތިންވަނަ ކިޔު

ވެސް މަޖިލީހުން  އެއްކޮށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން މި ބިލު ފާސްވެގެންހަމައެއާ. ގަނޑު ޤަބޫލުކުރަންކަމަށް އަޅު އެހޭނެ

 އީމި ބިލު މި ،ލޫފު ހީކޮށްގެން ހުރީތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްއެކަމަކު ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް. ކަމަށް ދާނެ

ގެ އި ކޯރަމުމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ވާހަކައިގަ. އަކީ މައްސަލަ އީމި. ކަމަށް އަލަށް މަޖިލީހަށް ވަދެގެން އުޅޭ ބިލެއް

ޢިއްޒަތްތެރި . ލަން ރަނގަޅުވާނެސައްކަތް ގޮއްސަ އޮތް ހިސާބު، ރަނގަޅަށް ބަލައިމަޖިލީހުގެ މަ ދައްކާއިރުގައި ވާހަކަ

މުޅި . އް މިހާރަކު ނުހިނގާލީހުގެ ކުޑަ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކެވެސް ކަންބޮޑުވޭ މުޅި މަޖި ރައީސް، އަޅުގަނޑު

 ޓެކްސް ނެގުމާއި ވިތް ހޯލްޑިން ޓެކްސް ނެގުމާ އިން ދަނީންގެ އާމްއި އޮތީ އަމިއްލަ ފަރުދުމަޖިލީހުގެ ކުޑަ ކޮމިޓީގަ

ޑު އަޅުގަނ. ހުރި ވަރަށް ބޮޑެތި ގުޅުންތަކެއް އެބަ އެ ޤާނޫނު ފާސްވުމާއި މި ބިލާ. ގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނު ބެހޭ

ބިޒްނަސް  އެ ބޭފުޅުންގެ ވެސް އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ އަތުން ފައިސާ ނެގުން ،ވެސް ޓެކްސް މިދަންނަވަނީ ވިތް ހޯލްޑިން

 ތަކެއްއެކަމަކު އެ ޓެކްސްތަކަކީ ނުނަގާނެ ޓެކްސް. ނީކުރަ ޓަކައި މި ޤާނޫނު ފާސް މި ކުރުމަށްމިތާނގައި ރަޖިސްޓްރީ

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރު ، އެހެންވީމާ. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ޤާނޫނު ފާސްކުރާކަށް ން ނުޖެހޭ މިއަޅުގަނޑުމެ ވަންޏާ ކަމަށް



  

. އެއްތޯ ނުނަގާނީ ސްކޮން ޓެކް. ނގެންޖެހޭ މަޖިލީހަށްލުކޮށް އެބަ އެތަފްސީއިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތު ވަރަށް ސަރުކާރުގެ 

ތޯ އެ މީހުންނަށް ންއިރަކުކޮން، ދާނީ އިއާރު ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށްފަ.އެމް.އިރަކުންތޯ ޖީކޮން. އެއްތޯ ނަގާނީ ކޮން ޓެކްސް

. ޖެހޭ އެއްޗެއްނގެންމެންނަށް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް އެއަޅުގަނޑު އީމި. އިތުރު އިންވެސްޓުމަންޓުގެ ފުރުޞަތުދެނީ

ސަރުކާރަށް . ދެކޮޅަށް ވަކާލާތުކުރި މީހުންއާރާ .އެމް.އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޖީ ވެސް އިދިކޮޅުގައި ތިބިއިރުގައި އިކުރީގަ

ޅުގަނޑު ހުންނާނީ އަވެސް  ދުއަދި މިއަ. ކުރުމުގައި ދެމިހުރިންއާރާ ދެކޮޅަށް ވަކާލާތު.އެމް.ވެސް ޖީ އަޅުގަނޑު ގޮއްސަ

ގެ ބޭރު ކަމުގެ ސިޔާސަތުގައި،ޤަބޫލުކުރާ އިޤުތިޞާދީ މިނިވަން އެއީ އަޅުގަނޑު. އާރާ ދެކޮޅަށް ވަކާލާތުކުރުމުގަ.އެމް.ޖީ

ރެއިން ދިވެހި ލިބެންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ ނިޒާމުގެ ތެއިންވެސްޓަރުންނަށް ފުރުޞަތު

 ބޭރުގެ ހިއްސާ ގަނެގެންސަރުކާރުގެ  ދިވެހި ދައުލަތުގެ. އެ މީހުން ގަނެގެން ހިއްސާގެ ވިޔަފާރިވެރިން

ގެ ދިރާގު. ނުކުރަން އް ޤަބޫލެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑެ އޮންނާނެ ފުރުޞަތެއް ،ލިބުމުގެވިޔަފާރިވެރިންނަކަށް ފުރުޞަތު

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ކެޕިޓަލް  ހިއްސާހިން އެ ދެން ދިވެ. ން ވިއްކަންވެސް ޖެހޭނީ ދިވެހިންނަށް ފުރަތަމައިނު ހިއްސާ

އޭރުން ހުންނާނެ . ންނޫ ކަމެއް އެއް އޮތް އެއީ މައްސަލަ ތުތައް ތަނަވަސްވެގެން ދިއުމަކީމާކެޓުގައި ވިއްކުމުގެ ފުރުޞަ

އެއީ . ނީވޭގަނެ ހިއްސާހުންނަށް އެންމެ މެކްސިމަމްކޮށް ކޮން ހިސާބަކަށްތޯ އެ މީ. އް ކަނޑައެޅިފަތަކެޑުލްޓްރެޝްހޯ

 ފަރާތްތަކަކަށް ގޮސްގެންނުވާނެ ގޮތަކަށް ބޭރުގެ ދިވެހިން މެދުވެރިވެގެން ނޫން. އުސޫލުތަކަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ވަންޏާ ނޫނިއްޔާ މެނޭޖުމަންޓު  ކަމަށް ވިއްކާ ހިއްސާދިވެހި ސަރުކާރުން . ލަތުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއްދިވެހި ދައު

ދިވެހި ސަރުކާރުން . ނޫން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިއަކު ދޭ އުސޫލުން ދެވޭނެ އެއްޗެއް އެއީ ވަންޏާ ކަމަށް ދޭކޮންޓެކްޓު 

ހަމަ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު  އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ، އެހެންވީމާ. ބޮޑަށް ޒިންމާދާރުވާންޖެހޭނެ މާއެއަށްވުރެ 

 މިހާރު ތި. ދާނީ އާރު މި ޤައުމު ދޫކޮށްފައި.އެމް.އޭ ޖީބާވައިރަކުންކޮން. ދޭއާ ވެގެން އެބަންތައް އަމާޒުވަރަށް ފާޑުކިޔު

އާރު .އެމް.ވެރިކަމުގައި ތިބި މީހުން ޖީހެއްޔޭ ކޮބައި. މާ ގިނައިރުވެއްޖެ ވުރެއިރަށްގަޑި 24. ތިބީ ވެރިކަމުގައޭ

މަންޓުގެ ވެސްޓުއިންވެސްޓުމަންޓާއި އިން ގެއާރު.އެމް.އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ޖީ. ހެއްޔޭ ފަހާލަނީކޮންއިރަކުން

އެއީ އަޅުގަނޑު . އަށް ދާނީ އުފައްދާ ހިސާބުން އެ ބޭފުޅުން އަމިއްލަރައްކާތެރިކަމާ މެދުގައި އެ ބޭފުޅުން ސުވާލު

ވެގެން އައިއްސަ ދެން  މިތާނގައި ވިޔަފާރިކުރަން މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފައި 72ތަނަށް  މިއެ ބޭފުޅުން . ގޮތް ޤަބޫލުކުރާ

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން އެތާނގައި އިތުރު . ދާނެބޭފުޅުން އެނބުރި ހެން ހީވީމާ އެއެ ބޭފުޅުންނަށް އެކަން ނުވާނެ

އެކަމަކު ހަމަ . އެއް ނޯންނާނެ ވަންޏާ އެ ބޭފުޅުން އިތުރަށް މިތާ ކުރާނެ ވިޔަފާރި ކަމަށް ޅޭއެއް ނޭ ރަންވޭ

 ކޮޅަށް ބަޔާންތައް ނެރޭއިރުގައިދެ އްޖެއާލަ ޤައުމުތަކުން ދިވެހިރާވެލްތު ކަހަޖެހޭ ކޮމަން އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ

އެފަދަ ފުރުޞަތެއް އަންނަ ވަގުތެއްގައި . ނޯންނާނެކަންއެޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް ބޭންޑެއް ދިވެހިރާއްޖެއަކަށް ޓްރެވަލް

. ލެއްޒިއަކީ ޓޫރިސްޓު މަން އެއީ ދިވެހިރާއްޖެ. ދެކޮޅަށް ތެދުވާނެބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުން އެކަމާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުން އުސޫލެއްގެ ގޮތުން  ންޏާވަ ކަމަށް ބޭންޑެއް އަޅާއެ މަންޒިލަށް ޓްރެވަލް



  

އަދި . ކަމެއް ބޭރުގެ ވިޔަފާރިތައް އޮތުމަކީ ޤައުމަށް ފައިދާކުރާނެ އިލަތްތަކުގަޙާބައެއް ، އެހެންވީމާ. ތެދުވާނެ

އެކަމަކު . ކަމެއް ވެސް ޤައުމަށް ފައިދާކުރާނެ ގެ ވިޔަފާރިތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނެތުމަކީބޭރުލަތްތަކުގައި ޙާބައި އަނެއް

ޢިއްޒަތްތެރި . އެއީ މައްސަލަ ދިމާވާ ހިސާބަކީ ،ފެށީމާ މުކޮށް ކުރާ ވިޔަފާރިތައް ބޭރުގެ ފަރާތްތައް ކުރަންދިވެހިން ޢާއް

. ދަނީތޯ ކަން ހިނގައިމިއަދު އެތާ ކިހިނެއް. ތައްއްސަލަފްރީގެ މަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ޑިއުޓީރައީސް ހަމަ ދަ

ނީ ޓެކްސް ފްރީތައް އެ ހިންގަރިދާނެ ހަމަ ސީދާ މިހާރު ޑިއުޓީކެވެސް ކަށަވަރަށް ދަންނަވަންއަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީނުން

ޕްލޭނެއްގެ  ތުމުގެވަކި އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅައިގެން މުދާގަ ޓަކައި ޓީ ނުދެއްކުމަށް.އެސް.ޖީ. އިވޭޝަނެއްގެ ތެރޭގަ

ރު ވެސް ނިސްޓަރު ވެސް ފައިނޭންސް މިނިސްޓަމިމިކު އިކޮނޮ. އެއް ތެރެއިން އެއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަ

ކުރެވި  ކޮންކަމެއްތޯ ،ޢާމަލާތްތައް ބަލައިކުރެވިފައި ހުރި މު ރިވެރިންނާވިޔަފާ ދިވެހި އާރާއި.އެމް.ޖީ. ވަޑައިގަންނަވަންވީ

 މި. ގެ ގޮތުގައި ދައްކަނީބޭފުޅުން ވިއްކެވި މުދާ ޓެކްސް ކޮންއިރަކުންތޯ އެ. ފައި ހުރީކުރެވިކޮންގޮތަކަށްތޯ މުޢާމަލާތް

ކުރެވިގެން ހުންނަ މުދަލަށް ބިލު ދީފައި ވިއްކާ މުދާ، ނޫނިއްޔާ ފްރީ ހިންގާ ފަރާތަށްއިން ޑިއުޓީ ފިހާރައެއް ވަނީ ދަންނަ

. ވަންޏާ މަދުވާ ކަމަށް އާމްދަނީ ނެ ދިވެހި ދައުލަތަށްއަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ. ދަނީ ކޮން ހިސާބަކުންތޯ ބަލަންވީ

މިތާ  އިން ބޭރުގެ މީހުން ނަގާފައި ރާއްޖެކްސްމެއް ނޫން ދިވެހި ރައްޔިތުން އަތުން ޓެއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މާ މުހިއް

އަތުން  ގެމީހުންބޭރު. މު ވާ ކަމެއް ނޫންއެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މުހިއް. ޓެކްސް ނުނެގުމެއް ކުރާ ވިޔަފާރިތަކަކުން

އޮންނާނީ  ވެސް ޤާނޫނުތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީފައިޓެކްސް އަޅުގަނޑުމެންގެ . ޖެހޭނެވެސް ޓެކްސް ނެގެން

ވަނީ ހަމަ ދަންނަ އެހެންވީމާ، މި .ޒާމެއްގެ ތެރެއިންނެގޭނެ ނިރާ އެހެން ވިޔަފާރިތަކުން ޓެކްސްދިވެހިރާއްޖޭގައި ކު

ގެ ފަހަތަށް ޖައްސާފައި މިއަދު އްކޮށްފައި ނޫނިއްޔާ މުއްދަތުތަޓީ ބައިޕާސް.އެސް.ފައި، ޖީސީދާ ޓެކްސް ބައިޕާސްކޮށް

 ފްރީތަކާބޭފުޅުންގެ ޑިއުޓީ އެ އިދިވެހީންގެ ވިޔަފާރިތަކާ ދިވެހިރާއްޖެ، ދެމެދުގެ ވިޔަފާރި އާރާ.އެމް.ވިޔަފާރިތަކާއި ޖީ

ގޮވާލަން ހަމަ އަޅުގަނޑު  .މި މައްސަލަ ބަލާނެ .އެއް މިއީ ބޮޑު މައްސަލަ. ކުރެވެމުން ދަނީއެކު މުޢާމަލާތް

ގައި ޕްމަންޓުލޮއަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކު ޑިވެ .ންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސަށް ވެސް އެ މައްސަލަ ބަލަ

ބޭފުޅުން މި  ސާބަކުންތޯ މިކޮން ހި. ހުންނެވި ބޭފުޅާ އަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން އެ މައްސަލަ ބަލަން

ދެއްކުން ފަސްކުރުމެކޭ ޓެކްސް ނުދެއްކުމެކޭ ޓެކްސް. ސްދެއްކުން ފަސްކުރަނީޓެކްނޫނިއްޔާ މި ބޭފުޅުން . ދަނީހަމަކަރު

ކޮށްގެން މިތާނގައި އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ. އެއްވަރު

ދިވެހީންނަށް ކިހާ ހިސާބަކަށްތޯ . މު ޤާނޫނުތަކެއް ހެދެންމުހިއްމާޔަތްކުރެވޭނެ ހިވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ދިވެހިން 

ހުރިހާ ކަމަކީ ވެސް  މި. ކުރެވެނީސާބަކަށްތޯ ދެން ބޭރުމީހުންންނަށް އެއާ ޖޮއިންހި ކިހާ. ވިޔަފާރީގައި ކުރިއަށް ދެވެނީ

ރާއްޖޭގައި އަމިއްލަ ރަށެއް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން ދިވެހި. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް

ކޮންޓެކްޓެއް ނޫނިއްޔާ ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެގްރިމަންޓެއް  ގެ ބޭރުގެ މީހަކަށް މެނޭޖްމަންޓުލިބިފައިވާ މީހަކު އޭނަ

މިހާރު އޮންނާނީ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިޒާމު  ޓެކްސް ނެގޭ ވިތްހޯލްޑިންއެކަމަކު، އޭގެ . ހަދައިގެން ވިއްކާލަން



  

އެކަމަކު، . ކުރާނެއިމަ ޤައުމަށް ފައިދާބަދަލުވެގެން އަ ވިތްހޯލްޑިން ޓެކްސް ނެގޭ ގޮތަށް އެ ނިޒާމު އެ. ބަދަލުވެފަ

ފާސްކޮށްފި  ކުރުމުގެ ބިލުޓްރީޔަފާރި ރަޖިސްއުޅޭ ވި ފާސްކުރަން މިމިހާރު  ،ކުރާގަނޑުމެން މިހާރު މި ރަޖިސްޓްރީއަޅު

ބިލުގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް  ނުނިމެންޏާ މިމަސައްކަތް ޑަ ކޮމިޓީގައި އޮތްކުއަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޤަބޫލުކުރެވޭ  ވަންޏާ ކަމަށް

ހަދާ މީހަކު ކުރަންޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކިއްލިތަޅާ މީހަކު، ނޫނިއްޔާ ހަވާދުން މީގައި ހަމައެކަނި ރަޖިސްޓްރީއޭރު. ނެތޭ

އެކަހަލަ ކޮންމެވެސް މީހަކު . ނޫނިއްޔާ ރިހާކުރު ހަދާ ދިއްގަރު މީހަކު ތެލުލިފަތް ހަދާ މީހަކު، ނޫނިއްޔާ

 ތްތަކެއްކުރާއިރުގައި އަސްލުގައި އެންމެ ބޮޑު ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ފަރާރަޖިސްޓްރީ. ޖެހެނީ ކުރަން މިރަޖިސްޓްރީ

އެކަމަކު . ފާސްނުވާތީވެ ދެންނެވި ބިލު އި މިދަނީ ޙަޤީޤަތުގަ ނުކުރެވިގެން މިރީއެ ރަޖިސްޓް. ނުކުރެވޭރަޖިސްޓްރީ

އެހެން ބިލެއް ކަނޑައަޅައިގެން  ،ނެގޭނެ އެހެން އުސޫލެއްއިން ޓެކްސް ށް މިހާރު ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއަޅުގަނޑުމެންނަ

އަދުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ އެކަމަކު، މި. ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓެކްސް އެބަ ލިބޭ އެގޮތަށް ދާއިރުގައި

އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުވާންޖެހޭ  ނެގުންތޯ ޓެކްސް ޓެކްސް ނެގުންތޯ ނޫނިއްޔާ ވިތްހޯލްޑިން ސަނަލް އިންކަމްޕާ

 ...ވަންޏާ އެކަން ސާފުނުވާ ކަމަށް. އެއްޗެއް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިއާދެ، މިހާރު . ވަގުތު ހަމަވީ ޕީ އަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ.އާރު.ހިސާބުން ޑީ ތެރި މެންބަރު މިޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތް

. އެއްވެސް މެންބަރަކު ވެސް ނެތް ވަގުތު އެދިވަޑައިގެންފައި އަދި މި .ލާގެ ވަގުތު ހަމަވެފަވަނީ ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ މަރުޙަ

ތިން މަ ގެވާ ގޮތު ގައި(ށ)ދާގެ ގެ ދަށުން އެ މާއ3ްގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  75ގަވާއިދުގެ އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ 

 . ވަނަ ކިޔުން އިއްވަން 3ރުމުގެ ބިލުގެ ކުވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ

ރައްޔިތުންގެ . ށްއަ 11.2 ދަނީ ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ،އާދެ -11.2

މިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ޢާމަދު އަޙްކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް

މަށް ޢާއްމު އްވުހުށަހެޅުމި ރިޕޯޓު . މަށްއްވުހުށަހެޅު ތުގެ ރިޕޯޓުކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮ ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ޢާއްމު

 . އަރުވަންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިމު ރަޝާދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ތުޅާދޫ ދާއިރާ

 

 :ރަޝާދު ވާހަކަދެއްކެވުން ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިމުތުޅާދޫ ދާއިރާ

މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާލުމުގެ . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ . ވަބަރަކާތުހޫهللا މަތުވަރަޙު އިކުމްއައްސަލާމްޢަލަ. `

މަދު ޝަރީފަށް ވަރަށް ހޫނު ލްފާޟިލް އަޙްއަކުރެއްވި ބައި އިލެކްޝަން ކާމިޔާބުކުރިން އަޅުގަނޑު ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ 

 އިލެކްޝަން ކާމިޔާބުކުރެއްވި ޖާބިރަށް ވެސްއިރާގެ ބައި އެފަދައިން ކާށިދޫ ދާއަދި ހަމަ. މަރުޙަބާ އެއް ދަންނަވަން

ޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ކުއާދެ، ރައްޔިތުން. މަރުޙަބާ އެއް ދަންނަވަންވަރަށް ހޫނު  އަޅުގަނޑު



  

ރިޕޯޓު  ށަހަޅާޞްލާޙު ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ޢާއްމު ކޮމިޓީން ހުމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިމެންބަރު އަޙް

. ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވޭ 2111އޭޕްރީލް  13ގުޅޭ ގޮތުން  މި މައްސަލައާ .ލާނަންއަޅުގަނޑު ހުށަހަޅައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބިލުތަކާއި އެކިއެކި ކަންކަމަށް ބަހުސްކުރުމަށް ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށް އެކަކު އަނެކަކަށް 

ށް މަދުކުރެވޭ ފަދައިން ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެ މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ ވަގުތު އިތުރުކޮ

ވަގުތު އެ މެންބަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށް  ވަގުތު އަނެއް މެންބަރަކަށް ދޫކޮށްލުމުން ނުވަތަ ދިނުމުން އެ

ރާގެ ޑަހުވަދޫ ދާއިކުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  .ޙެއް މި އިޞްލާޙަކީއިޞްލާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސަވައިދެއްވުން އެދިހަމަޖައް

. ވަނަ ދުވަހު 6101 ޑިސެމްބަރު 0ވަނީ  މި ހުށަހަޅުއްވާފައިމި އިޞްލާޙު މިރު ޢާމަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް

ވާއިދަށް އެއްވެސް ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަ(ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  91 ގަވާއިދުގެ ެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގ

 ވީހިނދު، މި ކަމެއް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންވެގެން ނަމަ، އެ ކަމަށް ވާ އިޞްލާޙެއް ގެންނަންޖެހޭ

މު އްޢާ އިޞްލާޙު މި ،ކޮމިޓީގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން މުޢާއްމާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

 6100މު ކޮމިޓީގެ އްޢާވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު  6100ޗް ރމާ 01ށް ދިރާސާކުރައްވަން ފެއްޓެވީ ކޮމިޓީން ފުރަތަމަ ފަހަރަ

 6100ލް އޭޕްރީ 02ގޮތުން  ގުޅޭ މައްސަލައާ މިއަދި  . އެވެ ބައްދަލުވުމުގަވަނަ  0ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި  00މު ކޮމިޓީގެ އްވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ޢާ

ވެފައި އަދި އެއީ  ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް، މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު

ވާތީ، އެ  ށްކަމަ ތިން ހިނގަމުންދާ ކަމެއްމަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކެއްގެ މަ

ގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ގެނައުމަށް ނުފެންނަކަމަށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން އިޞްލާޙު

 ގެ ދަށުން މި(އ)ވަނަ މާއްދާގެ  91ގުޅިގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރުމާ

މި  ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު 6100ލް އޭޕްރީ 02ޓަކައި  މުމަށްނިން މެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް މައްސަލައާ

ލުން މުރާޖަޢާކޮށްދެއްވުން އެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލަ އަ. އެވެ ވެ ހުށަހެޅިފައިއަށް  ފްލޯޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

ސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މި އަށް ފޮނުއްވުމުން މި މައް ވަނަ ދުވަހު މި ކޮމިޓީ 6100އެޕްރީލް  61ވަޑައިގެން އެދި

މި މައްސަލަ ދެވަނަ ފަހަރަށް . އެވެ ވެ ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވިފައި 6100 އޮގްސްޓު 09ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް 

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ  ،ދިރާސާކުރެއްވި ޢާއްމު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންނަކީ އަޅުގަނޑު

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢި މިރު އަދި މެދުޢާމަދު ތެރި މެންބަރު އަޙްރާގެ ޢިއްޒަތްދާއިއިތުރުން ކުޑަހުވަދޫ 

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒު، ކެންދޫ ދާއި، ޢަލީ ޢާޒިމު

މުޙައްމަދު ޞާލިޙު، ތިނަދޫ ދާއިރާގެ  ބްރާހީމުތެރި މެންބަރު އިޢަލީ، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް އަޙްމަދު ތަސްމީނު

އަދި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު، މާވަށު ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޤަސަމު ޢިއްޒަތް

ސިން މުޙްރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޢަބްދުލްދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު އަދި ނިލަންދޫ ދާއި



  

އާދެ، . ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މީގެ އިތުރުން ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޒުބައިރު. ޙަމީދު

ޖިލީހުގެ ކުރުމަށްފަހު އެ އިޞްލާޙު ރައްޔިތުންގެ މަބައްދަލުވުމުގައި މި މައްސަލައާ މެދު ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާދެންނެވުނު 

ރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕާ މަޝްވަރާކު، ގަވާއިދަށް ގެނައުމުގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން

 2111އޮކްޓޫބަރ  12ރީ ގުރޫޕުތަކާ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ގޮތުން ޕާލިމެންޓް އެކު މިރުން އެދިވަޑައިގަތުމާ މެންބަ

އް މި ލަތެދުވަހުގެ މުޙު 7އެގޮތުން . ފައިވޭއެރުވިފުރުޞަތު، ގައި ފާސްކޮށްވަނަ ބައްދަލުވުމު 24ކޮމިޓީގެ 

ދެންނެވުނު  ،ރީ ގުރޫޕާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އެރުވުމަށްފަހުމައްސަލައިގައި ޕާލިމެންޓް

 23ގޮތެއް ނިންމުމަށް  މެދު އެރުވުމަށްފަހު މި މައްސަލައާމަޝްވަރާތަކުގެ ފުރުޞަތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް 

މެންބަރުންގެ  މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ. ވަނަ ދުވަހު ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވޭ 2111ނޮވެމްބަރ 

ޅު އިޞްލާޙެއް ކަމަށް ކުރެވުމަށްފަހު މި އިޞްލާޙަކީ މަޖިލީހަށް ގަވާއިދަށް ގެނައުން އެންމެ ރަނގަމެދުގައި މަޝްވަރާ

އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ  ،ނަމަ އަދި މި އިޞްލާޙު ގަވާއިދަށް އިތުރުކޮށްފި އިކަމަށާ ގަންނަވާނުފެނިވަޑައި

ފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޓީގެ ކަމަށް ފެންނާތީ މި އިޞްލާހު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ހިމެނުމަށް ފާސްކުރުމަށް ނު

 24ގަވާއިދުގެ އެހެންކަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ . މަވާފައިވޭވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންހާޒިރުވެ

އާދެ، މި . މަށް މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަންދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމެ ގެ ދަށުން މި މައްސަލައާ(އ)ވަނަ މާއްދާގެ 

 އެކު ރިޕޯޓާ މި ޔުމެއްލިވަޑައިގެންނެވި ގޮތް އެނގޭނެ އަށް މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ކުރެއްވި ކޮމިޓީމައްސަލަ ދިރާސާ

ދަންނަވަމުން ވާހަކަ  ހުށަހެޅިފައިވާއެކު  އަދި މި ނޫން ވެސް އިތުރު ލިޔުންތައް މި ރިޕޯޓާ. ހުށަހެޅިފައިވާނެ

 .ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަރުވަން މި ރިޕޯޓަށް ނަށް ފުރުޞަތުއަމިއްލަ މެންބަރުން އިއަޅުގަނޑު ޕާޓީތަކަށާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިމާފަންނު ދާއި. ބަހުސްކުރެއްވުމަށް

 .މަނިކަށް ޙުސައިން ނިހާނު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މަނިކު ޙުސައިން މާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނުވިލި

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ން ދެންމެ ޓީގެ މުޤައްރިރު ޢާއްމު ކޮމިޓީކޮމި ގޮތް ގެންދެވިމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުގެ މަސައްކަތް ޢާމަދު އަޙް

ވެސް މި މަސައްކަތުގައި އަލުން  ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިންމެންނަށް އިވިގެން ހިނގައްޖެ އަޅުގަނޑު. ވެދެއްވީއެ ވިދާޅު

އަދި މުޅި  އިއެއް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށާ ވެސް އެދެވޭ ނަތީޖާ ކުރައްވައިގެން މަސައްކަތްކުރެއްވުމުންވިޒިޓުރީ



  

ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ . ހިމެނޭމި ކޮމިޓީގައި ނު އަޅުގަނޑު. ކަންނުގެންނެވިވެސް ފެނިވަޑައި ކޮމިޓީގެ ވިސްނުމަށް

 އިމި ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުންނާއި ތަޅުމުން ބޭރުގަ ނަށްމެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑުމެން

އްގެ އުސޫލެ. އަޑު އެބަ އިވޭމިހެން ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަ  މި ޒަތްތެރި މިނިވަން މެންބަރުންވެސް ބައެއް ޢިއް

ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ފިކުރުގައި އެއް ޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީގޮތުން ވިސްނާލާއިރު މަލްޓި

 ،މިނިވަން މެންބަރުން ތިއްބެވިއިރުގައި މިނިވަން މެންބަރުންނަށް ވަގުތުތައް އިތިބި މެންބަރުންނާ އިހޮވިވަޑައިގެންފަ

ނުދެވޭނެ މައިގަނޑު ބުއްދީގެ އެ ޖަމާކޮށްދެއްވާ ވަގުތުތައް އިތުރުކޮށް ގަނޑުކޮށް އެއް މެންބަރަކަށް  ވަކިވަކިންއެހެން 

އެ . ން ހުންނާނީ ދޭދޭ ވިސްނުމެއްގައެ ހަމައަކީ މިނިވަން މެންބަރުންގެ ވިސްނު. ވެސް އެބަ އުޅޭ ކުޑަކުޑަ ހަމައެއް

ނުވަތަ  .ފާނެގެ ވިސްނުންފުޅަށް ތާއީދުކުރައްވަރު މެޖޯރިޓީ ޕާޓީފަހަ އެއް. ބޭފުޅުންގެ ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރެއް ނޯންނާނެ

އަށް ނުވަތަ  އަށް ނުވަތަ ވެރިކަން ހިންގާ ޕާޓީގެ ވިސްނުންތަކަށް ނުވަތަ ކަނާތުފިޔައިގެ ޕާޓީ މައިނޯރިޓީ ޕާޓީ

ނުންތަކެއް ސިޔާސީ ވިސް މިކަހަލަ ،އަށް ރުކަން ނައްތާލާ ޕާޓީއަށް، ފަގީ އަށް ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ޕާޓީ ވާތުފިޔައިގެ ޕާޓީ

އެއް ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ދެވެން  ،ޖުމްލަކޮށްގަނޑުކޮށް،  އެކި ގޮތަށް ވިސްނާވަޑައިގެންނެވޭތީއިރު އެ ބޭފުޅުންނަށް އެކި

ބަރުންނަށް އެ މިނިވަން މެން އުސޫލުން ދޭ އެއް މެންބަރަކަށް ޕާޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ންނަ ވަގުތުއޮ

ވާނަމަ  ކަމުގައިއަޅުގަނޑުމެން މި ދެންނެވި ހަމައިގެ ދަށުން ވިސްނާވަޑައިގެންފި އެއީ މީ ކަ ނުދެވޭނެފުރުޞަތު

ވެސް ވިސްނެނީ ކޮމިޓީއަކުން ވަކި ސަބަބެއް  ޓަކައި އަޅުގަނޑަށް އެ ސަބަބުތަކަށް، އެހެންވީމާ .ގޮތެއްއެނގިގެންދާނެ 

އަށް  ށް ގެންދަވާ ގޮތުން ކޮމިޓީނުވަތަ ކުރިއަ ،ރި ގޮތުންއްތައް ހުވަގުތު ކަންތަ ވަނީ މަޖިލީހުގައި މި ފާޅުކުރައްވާފައި

އިރު އެކި ގޮތަށް މި ވާހަކަ ނަމަވެސް އެކި. އޮތީއެ  އިވެސް ވިދާޅުވެދެއްވާފައި ގަންނަވާ ކަމަށް ފަހުބުރުގަނުފެނިވަޑައި

މި  ވެސް ހަމަ ނޑުލާ ހިތްއޮތީ އަޅުގަދަންނަވައި އިވެސް ހަމަ މި ލިބުނު ފުރުޞަތުގަ އަޑުއިވެމުންދާތީ އަޅުގަނޑު

ޔާސީ އެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ސި ޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީއެއްގައި މަލްޓި ސިޔާސީ ޕާޓީ. ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް ތާއީދުކުރަމޭ

މިނިވަން މެންބަރުންނަށް ކޮންމެހެން . ށް ދާންޖެހޭނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ އެކުގައޭކުރިއަ ،ކަންތައްތަކަށް ނުކުމެ

ވެސް ސިޔާސީ މި ދައުރުގައި ހަމަ ގިނައިން . ކީއީއެއް ނޫން މި ނަވާލި ޖުމްލަކުޑައިމީސްކޮށް އަޅުގަނޑު ދަން

ދިޔައީ މިނިވަން މެންބަރުން ވަރަށް އިންޞާފުވެރިކަމާ އެކީގައި އެ ބޭފުޅުންގެ ސިޔާސީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

އެއްވެސް . ން ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށްދެއްވަމު އިހުރި ގޮތުގަޤައުމަށް ފައިދާ ސިޔާސީ ފިކުރު ހަމަ ޕާޓީތަކާއި ،ޓުވޯ

 އެހެންވީމާ،. ބަރު ގޮތެއް ނެތް ،މެދު އަޅުގަނޑު ހިތަކު ހަމަގައިމުވެސް ބަރު ބަހެއް މެންބަރަކު މިކަން ކުރެއްވި ގޮތަކާ

 .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ލު އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަންހާވެސް ހަމަ މި ރިޕޯޓަށް ތާއީދުކުރާ އި އެ ޙާލަތުގަ

 

 :މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުންހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް



  

ން މިއަދު މި ޢާއްމު ކޮމިޓީޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ޓަކައި އީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

ރައްޔިތުން ން ބޭނުން ވަބަހުސްކުރަމުންދާ ރިޕޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަ ގެންޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި

ޖިލީހުގެ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަ އިވަކިވަކި މެންބަރުންނަށް ބަލާއިރުގަ އިމަޖިލީހުގެ ވަގުތު މިނިވަން މެންބަރުންނަށާ

މުޅި  އިޤައުމާ މި. ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން އިހޮވިގެން އަންނަނީ ސިޔާސީ ފިކުރެއްގަ ،ކުރެވިގެންއިންތިޚާބު

އްގެ ވަގުތު އެ ބޭފުޅަކު އެހެންނަމަވެސް، އެއް ބޭފުޅެ. ޓަކައި އި ރައްކާތެރިކަމަށްއާ އިދާޤައުމުގެ ފަ

ން ވަރަށް ބޮޑަށް މު ކޮމިޓީގޮތުން ޢާއް މި .ކުރެވިދާނެތޯ ނޫންތޯވަގުތު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް ބޭނުންވުމުން އެ އްނުކުރެބޭނުން

ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ  އި އަދިތްތަކަށް ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށާއަދި ކުރެއްވި މަސައްކައި، ކަމަށް މަސައްކަތްކުރައްވަ މި

ގެ ނަމުގައި ވަނަ މަޖިލީހު 17 ،މި ޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެއަދި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު 

ޅެއްގެ ދި އެ ބޭފުނުކުރެވޭ އެއް މެންބަރެއްގެ ވަގުތު އަ ގަނޑެއް ޤަބޫލެއްޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅު. ދަންނަވަންޝުކުރު

އެ  ،އަދާކުރުމުން ރެކިވަޑައިގެން ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރެއްވި މަސްއޫލިއްޔަތުން ރެކިވަޑައިގަތީމާމަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު

އަސާސީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއީ ޤާނޫނު. ވާޖިބު އެހެން މެންބަރަކު އަދާކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އިމަސްއޫލިއްޔަތާ

. ކުރާ ކަމެއް ނޫންވެސް ހުއްދަ ހުރި ގަވާއިދުތައް އިއަދި މި މަޖިލީހުގައި ހެދިފަ. ންކުރާ ކަމެއް ނޫހުއްދަ

 އިއެ މެންބަރެއްގެ ދާއިރާގައި ރައްޔިތުން ހޮވި މަސްއޫލިއްޔަތާ ،އެހެންނަމަވެސް ވަކި އިންޑިވިޖުއަލް މެންބަރެއްގެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ  އެހެންކަމަށްވަންޏާ. ވަންދެއްއަދާކުރަން  ވަގުތު އެހެން ބޭފުޅަކަށް އަދި އެ ،ށްއަދާނުކޮވާޖިބު

ވެސް މަޖިލީހުން ހުސްވުމުން އެހެން މެންބަރަކަށް އެ ފުރުޞަތު  ،މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި

ށް ޑައެހެންކަމުން ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ މި ނިންމުމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮ. ދާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭލިބިގެން

ގޮތުން ވާހަކަދެކެވޭއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަންނޭނގެ މި  ވަގުތާ ބެހޭދެން ހަމަ . ތާއީދުކުރަން

ޢިއްޒަތްތެރި . ދަނީ އެންމެ ހެޔޮ ގޮތުގައި ރަނގަޅުގޮތުގައިތޯ ބެލުންލީހުގެ ވަގުތު ބޭނުންކުރެވެމުން ޢިއްޒަތްތެރި މަޖި

ވަނަ  17މި ރާއްޖޭގެ  ،ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާލަށް ދު ހަމަ މިރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން މިއަ

އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް . އްމު ރައްޔިތުން ދިއްކުރާ އިނގިލިތައް މަދެއް ނޫންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ދިމާކޮށް ޢާ

ށް ޚުދު އަޅުގަނޑު ވެސް އެކު މި މަޖިލީހުން ކުރެވޭ ކަމަކަންގެ މަސައްކަތް ޒިންމާދާރުކަމާ އަޅުގަނޑުމެ

 ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ކޯރަމު ވެސް މެދުގައި މިއި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގަ. ނުކުރަންޤަބޫލެއް

ވަކި ބައެއްގެ  ،ވަކި ފަރުދެއްގެ ،އެއްގެ ކީ ވަކި ޕާޓީއީމިއެހެންވީމާ، . ހުރި ކަން އެބަހަމަކޮށްގެން ގެންދިއުމުގެ ޤާބިލު

ގައި ވާޖިބުތަކުގެ ތެރޭ އިވެސް އަމިއްލަ މަސްއޫލިއްޔަތާ ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެ އަމިއްލަ މެންބަރެއްގެ. ސްއޫލިއްޔަތެއް ނޫންމަ

ވަނަ  17މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި  އިރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ މެންބަރުންގެ ވާޖިބާ، އެހެންވީމާ. ހިމެނޭނެ ކަމެއް

ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް . އީއެއްކޮށް މިކަން ކުރެވޭތޯ ނޫންތޯ މިރުކަމާ ދާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޒިންމާ

. އޮތީ އިޕީގެ ވަގުތު ހުސްވެފަ.ޑީ.ށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ބިލުގައި އެމްކުރިއަ ،ކޮށްމި ފެންނަނީ ވަރަށް ހިތާމަވެރި



  

އިރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މި އަޅުވައިގެން ގެންދާޕީގެ ބޮލުގައި ތުހުމަތު.ޑީ.މްއެހެންނަމަވެސް އެ

ބަދަހިވެ އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅުން، ހެން މި ތިއްބެވީ އެކުވެރިމަ އިސް ހުރިހާ މަޤާމުތަކެއްގައިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހަ

ހަމަ އެހެންމެ . ންގެ ބާރުއޮތް ކޯލިޝަ އިބަދަހިވެގެން އުފެދިފަގެ މެދުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅުންމި ވަގުތު އެ ބޭފުޅުން

މި އްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ކޯރަމު ހަމަނުވެ، މި ޢިންބަރުން އިތުރުވެގެން ދިޔައިރު، ކޯލިޝަނަށް މިހާރު ސާޅީހަކަށް މެ

ވެސް ޒިންމާ  މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން އީން މިނުކުރެވި ދާދިޔުޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްޢިއް

ބަރެއްގެ ބޮލުގައި ކީ ވަކި ޕާޓީއެއްގެ ވަކި މެންއީމި، އެހެންވީމާ. ށް އަޅުގަނޑު ދެކެންލަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމައުފު

ޓަކައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނޭ، ލޯބިވާ  ށްކުރުމަލުހާސިމަޤްޞަދެއް ޙަޤީޤަތުގައި ސިޔާސީ . ކަމެއް ނޫންއެޅިގެންދާ 

 ކުރެވެނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުންނޑުމެންނަށް ހަމަ މަސައްކަތްޅުގައަ. ރައްޔިތުންނޭ، ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤޭ ކިޔަނީ

. ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން އަމިއްލަ ނަފްސާއި ފަރުދީ ލެވަލްގައި ކުރެވެމުންދާ ތަން މި ފެންނަނީ ހަމަވެސް މަސައްކަތް

 އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން. ކުރެވެމުންދާ ނަމަ މި ނަތީޖާ މިހެން ނުނުކުންނާނެލްގައި މަސައްކަތްލެވަޤައުމީ 

ދައުލަތުން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި މުސާރަތަކެއް ދީ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚަރަދުތަކެއް ކުރެވެމުންދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އެއް  އަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންތައްތައް ދުއްވާލައި އަދި އަޅުގަނޑުމެން އަދާނުކުރެވޭ ދަރަޖަވާޖިބު އިއާ އަމިއްލަ ޒިންމާ

ޢިއްޒަތްތެރި . ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ ޖެހޭގައި ޝަކުވާކޮށް، މި ހިސާބަށް ދާންބޮލު ބަޔަކުބަޔަކު އަނެއް 

ގެނައުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރާނެ ރަނގަޅު އި މި ގަވާއިދަށް މި އިޞްލާޙުފެންނަ ގޮތުގަ ށްރައީސް، އަޅުގަނޑަ

ކުރިން ދެންނެވިހެން އެއީ . ނޑުމެންނަށް އައިސްދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭނުބައި ބަދަލެއް އަޅުގަ ،ވުރެ ބަދަލަށް

އެ  ،އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ އަދާނުވީމަ އިވާޖިބުތެރޭގަ އިއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޯންނާނެ މެންބަރެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ

ވަނަ  17ސް އަޅުގަނޑުމެން ވެއްޖެ އެހެންނަމަވެ. ޒިންމާ އެހެން ބޭފުޅެއްގެ ބޮލުގައި އެޅުވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް

ޚާއްޞަކޮށް މަޖިލީހުގެ  ،ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުންސް މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ޒިންމާދާރުރައްޔިތުންގެ މަޖިލި

އް އެ ށް ގެންދިއުމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއަދި ކުރިއަ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއެއީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި މަޖިލީހުގެ . ރައީސް

ޒިންމާދާރުވެވަޑައިގެން މީގައި ރައީސް ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް އެހެންވީމާ، . ޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިޚްތިޔާރުގަމި އޮންނަނީ މަ

ދައްކަވައިގެން ޕާޓީތަކާ ވާހަކަފުޅު، ޓެރިތަކަށް ރައީސްގެ އެކުވެރި އަވައްނުގެއްލި ގެންދެވޭނެ ގޮ މަޖިލީހުގެ ކޯރަމު

ކުވެރި އަދި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއްގެ ކޮންޓްރޯލް އެ އިމިއަދު މި މަޖިލީހާގޮތެއް، މަވެސް މަޖިލިސް ގެންދެވޭނެ ނަ

ން ބައެއްގެ ބޮލުގައި ޒިންމާއަޅުވައި އިއްތިހާދުގެ ވެރިކަމުން ރެކިގަނެވޭ ތަނެއް އިރުގައި އެހެއިއްތިހާދު އަތުގައި އޮތް

ގޮތަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތައް  ހުގެ ގަވާއިދަށް މިޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މަޖިލީ. ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެންނެތް

ބައި ކަންތައްތަކަށް ނަފްސު ނު. ނުޖެހޭކުރާކަށްގަވާއިދު އިޞްލާޙު ،ޞްލާޙުނުވީމައަޅުގަނޑުމެންގެ ނަފްސު އި

އަމިއްލަ ކަމަކަށްތޯ ތިމާގެ ކޮން އަޅުގަނޑުމެން. ނުޖެހޭކުރާކަށްނު އިޞްލާޙުދިޔައިމަ އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫހެއްލިގެން

ން ވަރަށް ގިނައިން އެއްޗެހި ނުހިތާތީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާލަށް މިއަދު މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުނަފްސަށް ތިމާމެން ކަމޭ



  

ސަބަބަކީ ހަމަ މި ޢިއްޒަތްތެރި ދާ ތެރި މަޖިލީހާ ދިމާލަށް އިނގިލިދިއްކުރަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޢިއްޒަތް ،ކިޔައި

މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އެކަން އެގޮތަށް  ،ށް ޒިންމާދާރުވާންމެންބަރުންގެ މައްޗަ 77މަޖިލީހުގައި 

ވެސް ހަމަ ޢަމަލުކުރުމަށް  އަދި ހަރުކަށި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް. ވެނީނުކުރެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހި ގެންދާނެ މަގު

މި . އައްސަސާއެއް މު .ތިން ބާރުން އެއް ބާރު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަކީ މިއީ ދައުލަތުގެއެއީ . އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން

ކަށް ބަލާކަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަ ދާ ި ފުނޑިގެން،ވެއްޓމުއައްސަސާގެ އަގު

ރައީސް،  ޢިއްޒަތްތެރި. އަދި ދާއިރާތަކުގެ މެންބަރުން އެގޮތަކަށް ބޭނުމެއް ވެސް ނުވާނެ .ވެސް ނުވާނެ ހިތަކަށް ކެތެއް

ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި މި ސްކުރަން ބަހުގޮތުން  ބެހޭ ގެ ވަގުތާއެކު އެދެން މަޖިލީހު މާވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަ، އެހެންވީމާ

ނަފްސު ވިއްކަން ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ ، ވެގެން ގޮސް ތިމާމެން އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ ޑިބޭޓަކަށްވެސް 

. ޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ކަރާމަތާއި އަބުރު ހިފަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށްމަސައްކަތްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މި ޢިއް

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

މިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާމަދު އަޙް ރުރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަކުޑަހުވަދޫ ދާއި. ޝުކުރިއްޔަ ޢީއްޒަތްތެރި ރައީސް

. ކަމުގައި ދަންނަވަން ވެސް ތާއީދުކުރާ ގޮތެއް ގޮތް އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މެދު ޢާއްމު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައާ

. އެއް ލަދިނުމުގެ މައްސަޓަކައި ވަގުތު ސްކުރުމަށްޖިލީހުގައި ބަހުއުޅެނީ މަ ޖެހިގެން މިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މައްސަލަޢި

 އޮވޭ އިބްތިދާޢީ ވެގެން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި އެބަ ކުރަންސްއޮންނަ ގޮތަކީ މަޖިލީހުގައި ބަހު މިޓަކައި  ދިނުމަށްވަގުތު

ތެރޭގައި ސެއްގެ ވަގުތުގެ ގަޑިއިރުގެ ތެރެއިން އެ ބަހު ތިން. ކުރެވޭނީ ތިން ގަޑިއިރު ކަމަށް ސެއްގައި ވެސް ޖުމްލަބަހު

 ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިއެހެން އޮންނައިރުގަ. އޮތް ދާ ގޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނެދީފައި އެބަގެންކަންކަން ބެހި

ކޮޅު މަނިކުފާނަށް ލިބޭ ވަގުތު އުޅެނީ އެ ކަންބޮޑުވެގެން މި ޢާމިރުމަދު އަޙްކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންނަށް އެ މައްސަލަވެސްތަކުގައި ބައިވެރިހުގޮތެއްގައި ބަ މަ އެހެންމެ ޢާއްމުއަދި ހަ. ކުޑަކަމުން

ސްތަކުގައި ގޮތެއްގައި ބަހު ގޮތުގައި ޢާއްމު ރާއަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކު. ދޭމުންވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވެ

ގޮތެއްގައި  ކު، ޢާއްމުއެކަމަ. ގެ ގޮތުގަނުގަންނަވާ މެންބަރުން ވެސް އެބަ ތިއްބެވި މިނިވަން މެންބަރުންވެވަޑައިބައިވެރި

ލާއިރުގައި އަދި އެހެން ގޮތަކަށް ބަލައި، ވީމާއެހެން. ސްތަކުގައި ބައިވެރިވަނީ ތިނެއް ނޫނީ ހަތަރު މެންބަރުންބަހު

ރުވުމުގައި ވެސް މިނިވަން މެންބަރުންނާއި ޕާޓީތަކުގެ ނޭ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެ

ން ގޮތެއްގައި ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަކީ އެންމެ ގިނައި މުޢާއް. ތަފާތުތަކެއް އޮންނާނެއި ވަރަށް ބޮޑު މެންބަރުންގެ މެދުގަ

އެކަމަކު، އެހެން މެންބަރުން، މިނިވަން . ތަކުން ދައްކާ ބޭފުޅުންމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުވާކަމަށް ރިކޯޑު

 އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ހަމަ، އެހެންވީމާ. ރިކޯޑު އޮންނަ ބޭފުޅުން ގެރުވުމުކީ އެންމެ މަދުން މަޖިލީހަށް ހާޒިމެންބަރުންނަ



  

ސޫލެއް ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އު ޓަކައި އެ އެއް މެންބަރެއްގެ ވަގުތު އަނެއް މެންބަރަކަށް ދިނުމަށްއެއް ނެތް އެޅޭކަށް، 

ވަނަ  31މަޖިލިސް ގަވާއިދުގެ  އެކަމަކު، އަޅުގަނޑު ހަމަ. އެއް ވެސް ނެތް އެޅޭނެ އެއްވެސް ޖާގަހަމަ. ކަނޑައަޅާކަށް

 އިން އަޅުގަނޑަށް އެބަމި މާއްދާތަކުގެ ތެރެ އުސޫލާ،އާއި އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތުގެ  މާއްދާ

ބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރައްވާ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރެއް  އެއީ އެ. ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުތަކެއް ތަނަވަސްވެގެން އަންނަ ތަން ފެނޭ އެ

ތެރެއިން އެ  ގެއެއްގެ ވަގުތު އޭރުން އެ ޕާޓީ އެއް ދެއްވައިފިއްޔާ ބޭފުޅުން ސިޓީ ވަތަ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރަކަށް އެނު

ވެސް  އަކަށް ސޮއި އަދި ޕާޓީ .ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ ޕާޓީ ބަދަލުވާކަށް ވެސް. ބޭފުޅަކަށް އެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން އަންނާނެ

މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު ނުވަތަ ޓަކައި  މައެކަނި މަޖިލީހުގެ ބޭނުމަށްހަ. ކަށްއެހެން ކަމެއް ވެސް ކުރާ .ކުރާކަށް ވެސް

ންގެ ވަގުތުގެ ތެރެއިން އެ ސިޓީ ދިނީމާ ދެން އަޅުގަނޑުމެ ޖޯރިޓީ ލީޑަރު ތިމަންނަމެން ފޮލޯކުރާނަމޭ އެހެން ބުނެލައި،މެ

އެއީ މަޖިލިސް ގަވާއިދުގައި މިހާރު . ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ވަގުތުތައް ދެވިދާނެ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހަގައިމު

ފިކުރަކަށް މިހާރު ތިން . އުޅެނީ ވެގެން މި އެކަމަކު، އެ އުސޫލުން ބޭރުގައި އުޅެން. ހަމަޖެހިފައި އޮތް އުސޫލެއް

އެންމެ ގާތްކުރާ ފިކުރެއްގައި ބޭފުޅުންނާ  އެ ،ބޭފުޅުނަށް ވެސް އެނގޭނެ ވަންދެން މިހެން އުޅޭއިރުގައި އެ އަހަރު

ންތަކަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ އެ މެންބަރު، އެހެންވީމާ. މެންބަރުންނެއްތޯކުރަނީ ކޮންތެއްގައި ވަކާލާތުމު ގޮޢާއް

. ން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައެއް ނޫ އަށަގަންނަވައިގެން އެކަމުގެ ތެރޭގައި ތިބުމަކީ މައްސަލަ ރޫހު

ނިވަން މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް އެނގެންޖެހޭނެ މި ،ބޭފުޅުންނަށް އެނގެންޖެހޭނެ އެއާއެއްކޮށް، އެހަމަ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީއާ ގުޅުމަކީ ކޮންމެހެން. ކަށްތޯއައީ ކޮން ފިކުރަ ދެވެމުންބޭފުޅުންނަށް މިހާތަނަށް ވޯޓު އެ

 .ނީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގަދޭންޖެހޭގައި ވޯޓުނއަޅުގަނޑުމެން މިތާ. ދޭންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންވޯޓު އަޅުގަނޑުމެންނާ އެއްކޮށް

ވާނެ ވަރަށް  ކުރިން ދީފައި އަޅުގަނޑުމެން މީގެ. ދޭނެއްފެވެސް މީހަކަށް ސުވާލެއް ވެސް ނޫއަދި އެ ވޯޓާ މެދުގައި އެއް

ޕީގެ ވިޕްލައިނާ .އާރު.ވެސް ޑީޕީގައި ހުރިއިރުގައި އެއް ވޯޓު އޮންނާނެ ހަމަގައިމު.އާރު.އަޅުގަނޑު ޑީ. ބައިވަރު ވޯޓު

ކުރީގެ ރައީސުންނަށް . އެއީ ކީއްވެތޯ. މެދު ފަޚުރުވެރިވޭ އެކަމަކު، މިއަދު އަޅުގަނޑު އެކަމާ. ށް ދީފަކޮޅައިދި

ނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް އެ ޝަރީޢަތް. އެއް ނޫން ވަނަ މާއްދާ އެއީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ މާއްދާ 2ދިނުމުގެ ބިލުގެ އިނާޔަތް

ހެދުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު އެ މާއްދާ އެ އެ ދެކޮޅު. ދެކޮޅުހެދީ އެކަމާއަޅުގަނޑު  ،ޮތަށް ލާފައި އޮތީމާ މާއްދާ އެގ

، އެހެންވީމާ. ކުރެވެނީ ނުހިމެނުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު ރައީސް ނަޝީދާ މެދުގައި ދަޢުވާ އެ. ބިލުގައި ނުހިމެނުނީ

އަންނަނީ ހުރިހާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ކުރިމަގު ފެންނަމުން  ،އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ހުރީތީވެ

އެކަމަކު، އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމަކީ އެއްވެސް އިރެއްގައި ޤާނޫނެއް ފާސްވާއިރުގައި ވެސް ނުވަތަ . ވެސް އިދިމާލެއްގަ

އޮތް ނިޒާމު ރިޔާސީ  ގައި މިނމިތާ. ވާއިރު ވެސް ވަކި މީހަކަށް ބައްޓަންވެގެން އެކަން ކުރުމެއް ނޫންފާސްގަވާއިދެއް 

އެއާއެއްކޮށް މަޖިލީހުގެ ވެސް ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަދި ހަމަ. ން ކަންވެގެން ދިއުންމަތީ ގޮތުގެނިޒާމަށް އެކަށީގެންވާ 

ދާލަތު ޢަވާނީ މާދަމާ އައިސް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކީއްތޯ. ވެގެން އެބަ ދާންޖެހޭ ކަންކަން



  

 ކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާއެއްއި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީގައަކީ ޖުމްހޫރީ ކޯލިޝަނު ދާލަތު ޕާޓީޢަ. ޕާޓީގެ މެންބަރެއް

އެއް ދިނުން  ލީޑަރަށް ސިޓީޕާޓީގެ ވާނީ ޖުމްހޫރީ  ބޭފުޅާ ކީއްތޯ އެކަމަކު، މިހާރު އެ. ކުރިން އެބަ އެނގޭ

ކީއްތޯ . ނަމޭތިމަންނަ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރާ އެއްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ. ތިމަންނަމެންނާ އެއްކޮށްނޭ މަސައްކަތްކުރާނީ

ވެގެން  ތުރު ތަފާތަކަށްހަމައެކަނި އި. ވަކި އަންނާނެ އިތުރު ތަފާތެއް ވެސް ނޯންނާނެ. އަކީ ކޮބައިތޯ މައްސަލަ. ވާނީ

. ތުރުވެގެން އަންނާނީމުއްޠަލިބަށް ލިބޭ ވަގުތުކޮޅު އި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އިބްރާހީމުއަންނާނީ ފަރެސްމާތޮޑާ 

އެ ނޫން ގޮތަކަށް މިކަން ކަށް މިކަން ހަމަޖެހިފައި އޮއްވާ، ޒާމުގެ ތެރޭގައި ވަކި ގޮތަގެ ނިމަޖިލީހު، އެހެންވީމާ

ހަމަ ސީދާ ވަކި މީހަކަށް ބޭނުންވާ ގޮތަށް ގަވާއިދު ވެސް . ވެގެން އުޅޭތީވެ އަޅުގަނޑުމެން ކުށްވެރިކުރަނީ ބުރާލަންނއަ

. ހެން ކަންތައްތައް ވެސް ބައްޓަންވާންވީއަދި ނުވިތާކަށް އެ. ޤާނޫނު ވެސް ބައްޓަންވާންވީ. ބައްޓަންވާންވީ

. ފުޅުންނަކަށް ނުފެނޭބޭ އާއި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅެވޭނެ އެއްވެސް ބީދައެއް މި ޤާނޫނުއަސާސީ

. ތިމަންނަ ބޭނުންވާ ގޮތަށޭ ކޮށްލާނީކަމެއް ވެސް ތިމަންނަ ބޭނުންވީމަ، ދައްކަނީ ކޮންމެ  އަބަދުވެސް މި، އެހެންވީމާ

 .ޔާރުގައި ހުންނަ ކަންތައްތައްތިއަމިއްލަ އިޚްތިމަންނަ ބޭނުންވެގެން ތިމަންނަ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކުރެވޭނީ ތިމަންނަގެ 

އޭގެ . ތިމަންނަ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ،ރައްޔިތުންގެ އިޚްތިޔާރުގައި ހުންނަ ކަންތައްތަކެއް ނުކުރެވޭނެ ތިމަންނަ ބޭނުންވީމާ

ބާއްވާނީ  ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަވަސް އިންތިޚާބެއް. ންނަށް މި ފެންނަނީހެއްކެއް ނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެ

ދައުރަކީ . ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިންތިޚާބެއް ބޭއްވޭނީ. ނުކޮށްޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު

ކޮންމެ ބަޔަކު ބުންޏަސް  ،ން އެއް ނޫންއެ.ޔޫ ،އަދި ކޮމަންވެލްތެއް ނޫން. ކޮބައިކަން ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެބަ ބުނެދޭ

 އެ. ބޭފުޅުންނަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުދެންނެވޭނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމަށްވުރެ ބޭރަކުންނެއް އެ

ހިރާއްޖޭގެ ދިވެ. ޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބޭރަކުންބޭފުޅުންނަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅެއް ނުވެވޭނެ ދިވެހިރާއް

ނަންޖެހޭނެ ގޮތް އަހަރުގެ ދައުރަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމު އޮން 5އޮތީ  ގައި މިޤާނޫނުއަސާސީ

ވިޔަސް ދެން އިންތިޚާބެއް  ދިޔަ ކަމުގައިއަދި ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަން ހިނގައި އެ ތަރުތީބުގެ ތެރެއިން. ތަރުތީބުކޮށްފަ

މުއްދަތު . ދުވަސް ކުރިން 121ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ބުނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު ކަމަށް މި ބޭއްވޭނެ

ށް ދެއްކެން މިއީ ޖުލައި މަހުގެ ބޭއްވޭ އިންތިޚާބެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެންނަ. ދުވަސް ކުރިން 121ހަމަވުމުގެ 

ކުގެ ލީޑަރުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަ ،އި އިންތިޚާބެއް ބާއްވަންޖެހޭނޭއަހަރު ތެރޭގަ ކޮމަންވެލްތުން މި، އެހެންވީމާ. އަންނަނީ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން ވަކި ތަނަކަށް ވަދެގެން އެއްބަސްވާ . ނުކުރާނަން އެއްބަސްވެއްޖޭ އަޅުގަނޑެއް ޤަބޫލެއް

ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންގެ  ޚާއްޞަ. އެއްބަސްވުންތަކަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭނެ އެއްބަސްވުމެއް ނޫން

ބޭފުޅުންނަކީ ކުރީގެ ރަސްކަމުގެ  އެ. ންބަރުންގެ ގޮތުގައި އެބަ ތިއްބަވާ ވަރަށް ބައިވަރު މެންބަރުންމަޖިލީހުގައި ހަގު މެ

ހަގު ބޭކަލުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބަވަންޖެހޭ ބޭކަލުންގެ ގޮތުގައި މިހާރު ފާހަގަކުރެވެމުން  ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ވެއްޖެ ޒަމާން

 ،ފާނަންމިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވައި. ފުޅުންގެ ވިސްނުމެއް ނެތްބޭ އެ. ފުޅުންގެ އަޑެއް ނެތްބޭ އެ. އަންނަނީ މި



  

ވުޒާރާތަކަށް މިނިސްޓަރުންނާއި  ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން އެއްބަސްވަނީ ވަކިވަރަކަށް ވުޒާރާތަކަށް މެންބަރުންނާއި ވަކިވަރަކަށް

ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން އެކަމަކު، ހަމަ ރައް. ނައިބުންގެ ފެންވަރު ބޭފުޅުން ސްޓޭޓު މިނިސްޓަރުންނާއި

ބަ ފޮނުވާ ވަކިން ލީޑަރުން ތިއްބަވަނިކޮށް ބައެއް މެންނަރުން އެ ބައެއް މެންބަރުން އެބަ ފޮނުވާ، ތިއްބަވަނިކޮށް

 މިވެނި. މިވެނި ތަނަކަށް މިވެނި މީހަކު ޢައްޔަންކޮށްލަދީބަލާށޭވަކިން ރިކުއެސްޓު . ވަކިން ސިޓީ. އެސް.އެމް.އެސް

އި ގެ ބޮލަށް، ރައީސް ވަޙީދުގެ ބޮލުގަވަޙީދުއެކަން ނުވެއްޖެއްޔާ  ދެން. ދޭންތަނަކަށް މިވެނި މީހަކު ޢައްޔަންކޮށް

ންގެ މަޖިލީހުން ދާންޖެހޭ ޓަކައި ރައްޔިތު ބައްދަލުކުރުމަށް އިދާރާގެ ރައީސާޒާތީ ނުގެ ފަލަޞްޠީ. އަޅުވަނީ ހުރިހާ ކަމެއް

. ނުވޭ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑެއް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް މެންބަރުން ދިޔަ ންބަރުން ކަނޑައަޅައިގެން މިއަދުމެ

 ގެ އަރިހުގައި ގަލޮޅުސް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެ ވޭނު އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑެއް

 ޅާބޭފު އެއީ އެ. ނުވޭ ނޑު ކަންބޮޑެއްއަޅުގަ. ވާވަޑައިގަންނަޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފު ނު ދާއިރާގެ ޢިއްދެކު

މުގެ ފުރުޞަތު އަބަދުވެސް އްގައި ރޭގަނޑު ފަރިއްކޮޅަށް ދިޔުގޮތެއަދި ޚާއްޞަ . ބޭފުޅެއްށް ޤާބިލު އަކީ އެކަމަ

 .ތްނެއެއް  އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލައެގޮތަށް ދިއުމަކުން  ންވީމާ، އަޙްމަދު މަޚްލޫފުއެހެ. ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް

ވެސް ހަމަގައިމު. ށޭމަކު ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އުޅުއްވާޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެކަ

އެކަން . ކާރަކުން ނޫން ހަމަޖެއްސީ، ރައީސް މައުމޫނާ ބައްދަލުކުރުމަށްސަރުށް މި ގެ ޒާތީ އިދާރާގެ ރައީސަނުފަލަޞްޠީ

ލުކުރާ އަޅުގަނޑު ޤަބޫ، އެހެންވީމާ. ންޓުރިއެރެޓޭރައީސްގެ ސެކްޒާތީ އިދާރާގެ  ނުގެހަމަޖައްސާފައި އޮތީ ފަލަޞްޠީ

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ، އެހެންވީމާ. ވެސް އެއީ މެދުގައި ވާހަކަދެކެވޭ ގޮތަކީ ބޭފުޅުންނާ ނިޔޭގައި އެއަދި ހަމަ ދު، ގޮތް

ލުތަކުގެ މަތީގައި ޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ އުސޫއަދި އަ. އްޓަންކުރާނީބަގޮތަށް އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ވާހަކަތައް ވެސް 

ޤަބޫލުކުރެވޭ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ . އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ހުންނާނީ

 މެޖޯރިޓީ ނުވަތަބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރައްވާ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރެއް  ލަން މިނިވަން މެންބަރުންނަށް ޕާޓީތަކުން ތިގޮވާ

މައްސަލަ . ހޯއްދަވާތުގެ ވަގުތު އިތުރުކުރުމަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަގެން މަޖލީހުއްވައިދެ. ލީޑަރަކަށް ސިޓީ ދެއްވާށޭ

ކު، އަޅުގަނޑު ހަމަ އެކަމަ. ގަނޑުގެ ޕާޓީ އަށް ނުލިބިދާނެތީނުވޭ އަޅު އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑެއް. އެއް ނެތް

ގޮތެއް ދެނެއް  ގެއްލޭނެ އެއްވެސް މައިނޯރިޓީ ލީޑަރުކަމެއް މަޖިލީހުގެ އަކުންޕީ.އާރު.ދަންނަވަނީ ޑީ ކު މިއެޔަޤީންކަމާ

 ކަމަށް ވަންޏާ އަށް ނުވެއްޖެ މައިނޯރިޓީ ޕާޓީ. މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ޕާޓީ ޕީ އަކީ.އާރު.ޑީ ކުރެއްވިއްޔާއިރާދަ. ނުވާނޭ

 . ޝުކުރިއްޔާ. ނޭ އެކަން ކުރާނީތަފާތު ބޮޑުކޮށް. އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭނީ ދެން މެޖޯރިޓީ ޕާޓީގެ ގޮތުގައޭ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ރާހީމު ރިޟާބްގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އި

هللا މެންބަރު ޢަބްދު އާދެ، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

 ،މަވާހަކަފުޅުގައި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ހުރީއްކެވި ގޮތުން ދެންމެ ދެ މިނިވަން މެންބަރުންނާ ބެހޭ ޢަބްދުއްރަޙީމު



  

ތަޅުމުގައި މަޖިލީހުގެ ގެއްލިގެންދާއިރުގައި ނުވަތަ އެއީ މަޖިލީހުގެ ކޯރަމު . ހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭއަޅުގަނޑު އެކަން ފާ

ކަމުގައި  ގު ވާހަކަފުޅެއްޚިލާފު ދޮ ކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި، ޙަޤީޤަތާތްކަމަށް ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅަވަން މެންބަރުން ނެމިނި

. ގެ ޓިކެޓުގަޕީ.އާރު.ފުރަތަމަ ހޮވިވަޑައިގަތީ ޑީމަނިކުފާނު  ދެންނެވީ އެ މިހެން މި. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން

ގެ ޕީ.އާރު.ދެން ޑީ. ޕީ އަށް.ޑީ.ތީ އެމްވެވަޑައިގަވަކި ހިސާބަކުން ބަދަލު މަނިކފާނު ޕީ އަށް ވަޑައިގެން އެ.އާރު.ޑީ

ހަމަގައިމުވެސް މިދިޔަ . ވަކިވެވަޑައިގަތީނެއް ޕީ އިން އެތައް ބޭފުޅުން.އާރު.މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޑީ ޖެހުނުތެރޭގައި 

އެ ހުރިހާ  ސްހަމަގައިމުވެ. ބޭފުޅުން ތަމްސީލުކުރެއްވީ މިނިވަން މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި އިނގޭތޯ ދުވަސްތަކުގައި އެ

މަ ހަނަކީ ވެސް މެންބަރުންޑައިނުގެން ހުރިހާ ގުޅިވަ އްވެސް ޕާޓީއަކާޑައިގެންނެވި، އެޕީ އިން ވަކިވެވަ.އާރު.ބޭފުޅުން ޑީ

ރުން ބައެ މެން، ންވީމާހެއެ. މިތާ މަޖިލިސް ތަމްސީލުކުރެއްވި ބޭފުޅުން ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގެންވަކި 

. ކުރިއަށް ގެންގޮންސަ ވަނީ ޖަލްސާތައްހަމަކޮށްގެން  ޅުމުގައި ތިއްބަވައިގެން ކޯރަމުހަމަގައިމުވެސް މި މަޖިލީހުގެ ތަ

ދެން . ކުށްވެރިކުރަން އެކީޅުގަނޑު އެކަން ވަރަށް ހިތާމައާ އަ ދޮގު ވާހަކަ ދެއްކީތީ ،ޚިލާފު އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތާ

ލާއިރުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އް ދަންނަވައިއަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ރިޕޯޓަށް އަޅުގަނޑު އެއްޗެ

މެން މިނިވަނެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަކީ ވެސް މިނިވަން މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި މި މަޖިލީހަށް ހޮވިފައި ހުރި އަޅުގަނޑު

އެއްގެ ބޭފުޅަކު ތަމްސީލުކުރަމުންދާއިރުގައި  އަކީ މިސާލަކަށް، ޕާޓީ އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ. މީހެއް

އެ  ،ނަމަ ވާ ކަމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަހުސެއްލަކަށް، އެއްގަޑިއިރަށް އޮތޭ އެ ޕާޓީން މިސާ ބޭފުޅާ އަށް އެބަ އެ

ހެއްޔޭ ދެން  ކޮބައި އެހެންވެއްޖެއްޔާ. ތޭއޮ ފުޅު ދެއްކެން އެބައްޔާ ވާހަކަބޭފުޅާ ބޭނުމި ރު ވަންދެން ވެސް އެއެއްގަޑިއި

މީހުންގެ ންބަރުން އިންތިޚާބުކުރި ދާއިރާގެ ނުވަތަ އެ ޕާޓީ އަށް އެހެން މެ .ޤުތައްއެ ޕާޓީގެ އެހެން މެންބަރުންގެ ޙައް

ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް މިސާލަކަށް އެއްގަޑިއިރު ޕާޓީ ހަމަ  ،ނަމަ ވާ އެހެންކަމުގައި، އެހެންވީމާ. ޙައްޤުތައް ކޮބައިބާވައޭ

މިނެޓުގެ ރޭޓުން  5ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ހަމަ ހަމަ އެ ޕާޓީގެ  ،ނަމަ ވާ އަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮތްކަމުގައި

 ،ނަމަ ވާ ށް ނިސްބަތްވެއްޖެ ކަމުގައިކަޕާޓީއަ. އޮންނަނީ ނޫން މި އެހެންވީމާ އެކަމަކު، އެހެނެއް. ނޑައަޅަންޖެހޭނީކަ

 ވަގުތަކު ހުސްކޮށްލިކަމުގައި ވީނަމަވެސްމެންބަރަކު ވާހަކަދައްކައި އެންމެ ވަގުތުގައި އެ ޕާޓީއަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 

 މި މިރުޢާމަދު ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމާ، ޙަޤީޤަތުގައި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިންވީއެހެ. އެއީ މައްސަލައަކަށް ނުވޭ

ންމެ އެ ،ނަމަ ވާ ކަމުގައި ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްދަންނަވާ އުސޫލުން ޕާޓީގައި ހިމެނި މި ،ވީއްއިޞްލާޙު ހުށަހެޅު

ވޭތީއާ ށް އެކަން ކުރެތަގޮ ވަގުތު ނުލިބޭ ށްއެހެން ބޭފުޅުންނަތު ބޭނުންކުރައްވައި، އެއްގަޑިއިރުގެ ވަގު ވެސް ބޭފުޅަކު

ވަން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަގުތުގެ ތެރެއިން ބޭނުންވެއްޖެ އެކު އަޅުގަނޑުމެން މިނި

އެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން  ންމެހެންއީ ކޮއެ .ކަމަށް ރަކަށް އެ ވަގުތު ދެވިދާނެލަތެއްގައި މިނިވަން އެހެން މެންބަޙާ

 މި. ބޭނުންނުވާ ބަހުސް ވެސް ހުރެދާނެ ވާންނުބަހުސްގައި ބައިވެރި. ންގައި ބައިވެރިނުވާކަށެއް ވެސް ނޫސްބަހު

 ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ ވާއިރުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެއްކަމަށް ތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި މިނިވަނުން



  

ގޮވާއިރުގައި އަނެއް ބަޔަކު އެއްބަޔަކު ބަޣާވާތަށް . ޖެހޭ ވަންނާކަށެއްތަޅާފޮޅުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ނު

. ރެއަށް ވަންނާކަށެއްސްގެ ތެނުޖެހޭ މި ބަހުއަޅުގަނޑުމެން . ނުޖެހޭރު އަޅުގަނޑުމެން ބަލާކަށްންނަށް ގޮވާއިޣާޒީ

. ގައިދާނެހިނ ވާހަކަނުދައްކައިގަނޑުމެން މިނިވަން މެންބަރުން އެހެން ހުންނަ ބައެއް ބަހުސްތަކުގައި އަޅު ،އެހެންވީމާ

ނޑު އަޅުގަ، އެހެންވީމާ. ސަލަ އެއް ނޫން އެއީނިވަން މެންބަރުން ވާހަކަނުދައްކާ މައްއެއީކީ ޙަޤީޤަތުގައި މި

ރަނގަޅު  ޅުއްވި އިޞްލާޙަކީމިރު ހުށަހެޢާމަދު މެންބަރު އަޙްރި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެޤަބޫލުކުރަނީ ޙަޤީޤަތުގައި 

 .ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލީ، އެހެންވީމާ. ކޭއިޞްލާޙެ

 

 :ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން މަތިވެރި

ގޮތަށް  ކުރާންޑުތް ކޮމިޓީން މި ރެކޮމެއެއް ނެ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑު މައްސަލަ

އެހެންނަމަވެސް، . ސްޔަގޮތަށް ނިމިގެންދިޔަ ވާފުޅުއަދި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ބޭނުންސް ޔަނިމިގެންދިޔަ

ކުންތުގެ ތެރޭގައި އިހަށްދުވަހު ތެދުވެފައި ދިހަ ސި ވަގުތުގެ މައްސަލައިގައި ވާހަކަދައްކާއިރު އަޅުގަނޑު

ވެސް  ދިހަ މެންބަރަކަށް ސް ކޮންމެރުން ތިއްބަމެންބަ 11ންބަރުންގެ މިނިވަން މެ އެހެންނަމަވެސް،. އިށީންނަންޖެހިއްޖެ

 އެއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަ. މިނެޓު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ 5ސް މެންބަރުން ތިއްބެވިޔަ 21. މިނެޓު 5ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ 

ވީމާ، އެހެން .މިނެޓު ވެސް ދެ، އެބަ ލިބޭ ތިން މިނެޓު ފަހަރު އެކަމަކު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައެއް. ގޮތް އިނގޭތޯ

، އެހެންވީމާ. ޕްލަސް އެންޑް މައިނަސް. އާއި ގެއްލުމާ ފައިދާވަނީ  މީގައި މި. ދުނިޔޭގެ ކަންކަން ހިނގާ ގޮތްމިއީ 

އަޅުގަނޑުމެން މި ދެންނެވީ ހަމަ  އެކަމަކު. މިގޮތަށް ބަލާފައި އަޅުގަނޑު މައްސަލަ އެއް ނެތް ކޮންމެ ގޮތެއް ވެސް

މިނެޓު ކޮންމެ  15، މިނެޓު 11ދެންމެ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ގޮތަށް ، އަޚް ޖަމާކޮށްގެން މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުގެ

ބުނެފައި ބަލައިލިއިރު  އޭއި ދުވެފަހު ތެދެންނެވީ އިހަކަށްދުވަ އަޅުގަނޑު މި. މީހަކަށް ލިބޭ ގޮތް ވެސް ނުވޭ

ގޮތަށް ކިތަންމެ މެންބަރުން  ން މިދެންނެވިމިނިވަން މެންބަރުމާ، އެހެންވީ. ވަގުތުހަމަވީ. ޖަހައިފި އިނގޭތޯރަނގަބީލު

ވެސް  މި، އެހެންވީމާ. ކަމުގެ ޑައިގަންނަވާނެމިނެޓު ލިބިވަ 5ތިއްބެވިޔަސް ހަމަ ޔަޤީންކަމެއް އޮންނާނެ 

ޅު ބޭނުންކޮށްލައްވައިފިއްޔާ ރެއްގައި އަނެއްކާ މެންބަރަކު ތެދުވެވަޑައިގެން ވަގުތުކޮފަހަ. ވިސްނާލައްވަންޖެހޭ ކަމެއް

. ވެސް ވެދާނެ ގޮތް ތު ގެއްލޭކޮންޓްރޯލްކުރާނެ ފަރާތެއް ނެތިއްޔާ ވަގުގޮތަށް  ކޮންޓްރޯލްކުރާއިސް ފަރާތްތަކުން ގެ ޕާޓީ

ހާރު މި. ގެންދެވިޔަސް މައްސަލަ އެއް ނެތް ކަންމި ކަންކަމަށް ވިސްނާފައި ކޮންމެ ގޮތަކަށް އެކަން، އެހެންވީމާ

 .އަޅުގަނޑު އިށީންނާނަން، އެހެންވީމާ. ދެއްކެވީފުޅުބޭފުޅާ ވާހަކަ އިރު ތިގިނަ މާ. ޖެހެން އެ ފެށީއަޅުގަނޑުމެންގެ ބެލް

 

 :މުފީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤުފުވައްމުލަ



  

ވަނީ މައިގަނޑު  މަޖިލީހުގެ ވަގުތުތައް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަފެނުމުގައި ބަހާލެވިފައި މި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންނަށް ކަނޑައެޅޭ ވަގުތު ވަގުތާއި އެއީ ޕާޓީތަކަށް ކަނޑައެޅޭ. ކަށްބަޔަ ދެ

، ހެންވީމާއެ. ންއަދަދު ންބަރުން ތަމްސީލުކުރާ ނިސްބަތުގެއެއްގައި މެ ކަނޑައެޅެނީ އެ ޕާޓީޕާޓީތަކުގެ ވަގުތުތައް ވެސް 

ށް އެ މެންބަރުންގެ ނިސްބަތުން ވަގުތު ކަނޑައެޅިގެންދާއިރު އެ މެންބަރުން ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންނަ

އެ ޕާޓީއަކުން އެ . ނޫން ވަކި މީހުންގެ ފިކުރެއްގައި އެ މެންބަރުންގެ ފާޅުކުރަމުން ގެންދަނީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތު

އަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުން އެހެންނަމަވެސް، ވަކި ޕާޓީ. ދޭތެރޭގައި ދެކޭ ގޮތް ލައަކާނުވަތަ އެ މައްސަ ބިލަކަށް

ޕާޓީއަކަށް ، އެހެންވީމާ. މި ތަފާތުތައް ހުރީ. ފާޅުކުރައްވާނީ އެ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަފުޅު ޚިޔާލު ،ކޮންމެ މެންބަރަކުމެ

ންނަ ކަނޑައެޅިފައި އޮއެމަށް .ޕީ.ނުވަތަ ޕީ ޕީ އަށް.އާރު.ޕީ އަށް ނުވަތަ ޑީ.ޑީ.ވަގުތު ކަނޑައެޅިގެން މިސާލަކަށް، އެމް

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ ޕާޓީއަކުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިން އެކި  1އެ  ވިއްޔާ ގަޑިއިރު ކަމުގައި ވަނީ 1ވަގުތަކީ 

ށް ނުވަތަ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ބިލަކަވަޑައިގެން އެ ވަގުތެއްގެ ބޭނުންހިއްޕަވައިގެން އެ ވަކި މެންބަރުން ތެދުވެ

އެހެންނަމަވެސް، ވަކިވަކި މެންބަރުންނަކީ ވަކި . ރަޢުޔު އިއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދެވެންޖެހޭނެ ދޭތެރޭގައި އެ ޕާޓީއެއްގެ

ބޭފުޅުންނަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ވަގުތު، މިސާލަކަށް  ސިޔާސީ ފިކުރެއް ގެންގުޅުއްވާ މެންބަރުންނަށް ނުވާތީވެ އެ

ރަފީޤަކީ ވެސް ވަކި ޕާޓީއަކަށް  ން އަޅުގަނޑުގެ އަޚް،ންބަރެކޭ، ދެއަޅުގަނޑަކީ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެ

އޭގެ . ވަނީ އަޅުގަނޑަށް ކަނޑައެޅި ވަގުތު ރަފީޤަށް އަޅުގަނޑު ދިނީމާ ކިހިނަކުންތޯއޭ މި. ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރެކޭ

ކަށް ވަކި ޕާޓީއަ. ވެސް ހުށަހަޅުއްވައިފި ވަރަށް ރަނގަޅު ޚިޔާލުފުޅެއް ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا ދަލުގައި ޢަބްދުބަ

ރެވޭ ފިކުރަކީ ކޮބައިތޯ ބޭފުޅުންނަށް ޤަބޫލުކު ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން މައިގަނޑު ފިކުރުތަކުގެ ތެރެއިން އެ

އަދި . އިއްތިހާދުވެވަޑައިގަންނަވާށޭވިއްޔާ  ނޫންކަމުގައި ވަނީ. ގުޅިވަޑައިގަންނަވާށޭ ބައްލަވައިލައްވާފައި އެ ޕާޓީތަކަކާ

އަދި އަޅުގަނޑަށް . ބޭފުޅުންނަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެ އެކީގައި އެބައިވެރިނުވިޔަސް ވެސް އެ ފިކުރަކާ  ންމެހެން ޕާޓީގައިކޮ

ވެސް މި  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި މެޖޯރިޓީ ލީޑަރާއި މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު ކަނޑައެޅުމުގައި ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ ހީވާ

ގެންދާއިރު އެއް މި މަޖިލީހުން ފެނި ގަނޑުމެންނަށް އައު ޕާޓީމިސާލަކަށް މިއަދު އަޅު. އުސޫލަށް ވަނީ ރިޢާޔަތްކުރެވިފަ

ބާއޭ،  ޕީ.އާރު.ޑީ. ބާއޭ އެއް ވާނީ ކޮން ޕާޓީ ކީ މާދަމާ މައިނޯރިޓީ ޕާޓީއަކަށްކުރެވޭ ސުވާލައަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ދުކޮށްގެން ތިއްބެވި ތާއީ ،އެހެންނަމަވެސް، އެކަން ކަނޑައެޅިގެން މި ދަނީ އެ ފިކުރަށް އިއްތިހާދުވެ. ބާއޭ އެމް.ޕީ.ޕީ

. ވަނީ މެންބަރުން ހިމެނޭ އަދަދެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައި

ކަމެއް ނޫން ވަކި މެންބަރުންނަށް، ވަކި ޕާޓީއަކަށް  ބޫލުކުރެވޭވެސް ޤައެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަކަށް އެއްގޮތަކަށް

ކަކަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮންނަ އެ ގަޑިތައް އެކަކު އަނެ، ށް ގަޑިތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންނަ

ޤައުމީ  އާއި ޕީ.އާރު.ޑީ އާއި ޕީ.ޑީ.އިއްތިހާދުވާ ޕާޓީތަކަކީ އެމް ވިއްޔާ އެގޮތަށް ބަދަލުކުރެވޭކަމުގައި ވަނީ. އޮތުން

ޕީ އަށް ކަނޑައެޅޭ ވަގުތު .އާރު.ޕީ އަށް، ޑީ.އާރު.ތު ޑީޕީ އަށް ކަނޑައެޅޭ ވަގު.ޑީ.އެމް، ވިއްޔާ ކަމުގައި ވަނީޕާޓީ



  

ވާ ގޮތަކީ  މި އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައި. އަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ވެސް އަންނަންޖެހޭނެ ޤައުމީ ޕާޓީ

އިނުގެން ގިނަ އަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑަ އަދި އެއްވެސް މެންބަރަކުމެ ވަކި ޕާޓީ. ބޫލުކުރެވޭ ގޮތްއަޅުގަނޑަށް ވެސް ޤަ

 އެ ވިއްޔާ ކަމުގައި ވަނީ ގިނަ ވަގުތު ޚިޔާލު ބަދަލުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ،ވަގުތު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން ބޭނުންފުޅުވެ

 ގޮތް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި މި ކަންކަން ފަހިކުރެވޭނެ ބޫލުކުރެއްވޭ ސިޔާސީ ފިކުރެއްގެ ތެރެއިން އެބޭފުޅުންނަށް ޤަ

އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، . ށް ބަޔާންކުރެވިފަކޮވަނީ ވަރަށް ސާފު

 .عليكم سالمالو. ޝުކުރިއްޔާ. އެކީގައި އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ ވަގުތު ވެސް ހަމަވުމާ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .އް، މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެ

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން

މުގެ ހިފެހެއްޓު ޓީ ގަޑިޖެހުނީމާ މިތާނގައި ކޯރަމުކޮމިޓީތައް ހިނގަމުންދާއިރުގައި ކޮމިޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު 

ޢާއްމުގެ ސަމާލުކަމަށް އަދި އަމީން ނަކަމަށް ރިޔާސަތާގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުނިކުމެވޭ ބައެއް ޙާލަތު އަން

 .ގެނައުމަށް އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު ނެގީ

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . އާދެ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން

 

 .ނިންމުން

 

  :ންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު

 2112ލް އެޕްރީ 23ޖަލްސާ އެއް އޮންނާނީ  ދެން މަޖިލީހުގެ. ދުގެ ޖަލްސާގެ ވަގުތުހަމަވެފަވަނީ މިއަ އާދެ، މިހާރު މި

 .ގައ2:11ިވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 

 



  

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب هلل والحمد

_________________ 

 

 

       

 


