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6201/18/40ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 9:03 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:48: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  22ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ންކުރުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/2/12އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .އެްނގުން ިރޔާަސތުން އަންގާ، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުާމ  ޓެރަރިޒަމާއިަގއި  9:30 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. -4.1

ސިޔާސަތުތައް ބަޔާްނކޮުށްފައިވާ ކަރުދާހާ އެކު ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް ބެހޭ ގޮތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ 

ަގއި ސަުރކާރު މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  11:00. 1ހޮއްެވވި ަވގުތީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 
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ގައި އަބުރު ރައްކާތެިރކޮުށްދިނުމާއި ޚިޔާލުާފޅުކުރުމުގެ މިިނވަންކަމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް ހޮްއވެިވ   11:30. 1ކޮޓަރި 

 . 3ގައި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ޮކމިޓީ ކޮޓަރި  11:45. 2ވަގުތީ ކޮމިޓީ، ކޮޓަރި 

ންަނވާ ަވއިކަރަދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމިޓީތަކަުށް އައި ބަދަލެއް. އާއްމު ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަަޑއިގަ -4.2

މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް ފެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫގު 

ލިބުމުން  ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުމުން

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލަމެންޓްރީ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގައި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިތުްނެގ  2016އޮގަްސޓު  1ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެސްައކުން 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަުށް އިުޢލާންކުރަން.  107ގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިބްތިާދޢީ ބަހުސް ،5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 2008/11ނު ނަންބަރު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫ -5.1

 18)އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ާގނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. މި ބިުލގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފަިއ ވަނީ 

ވަނަ ޖަްލސާގަިއ. މި ބިލު މަޖިލީހުަށް 8ވަނަ އަހަރުގެ ެދވަނަ ދައުުރގެ  2016ގަިއ ބޭްއވުުނ،  2016ޖުލައި 

ޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ކު

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ޅާފައިވާ އިޞްލާޙާ، މި ޒަތްތެރި ރައީްސ. އާދެ! އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ާއއްމު ގާނޫނަުށް އަުޅގަނޑު މި ހުުށަހަޝުކުރިއް ިއއް 

އިޞްލާޙާ ގުިޅގެން ބަދަލުކުރެވިގެންދާ ގާނޫނުތަުކގެ މާއްދާތަކާިއ، އަދި އުިވގެންާދ މާއްދާތައް މި ބިލުގައި 

ހިމެނިފައިވާނެކަން ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން. އަދި، މި ބިުލ ހުުށަހެޅި ސަބަބު ކުރު ގޮތަކަުްށ އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލެވޭތޯ 

މި ބިލު ހުުށަހެޅި މަޤްޞަދަކީ، ޤާނޫނުައސާސީގެ އެިކއެކި މަޤާމުތަުކަގއި ޝަރުތު ކަނޑަައޅާފަިއވާ  މަސައްކަތްކުރާނަން.

ފަރާތްތައް ފިޔަަވއި އެހެން އިންތިޚާބުތަކަުށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުތު އެއް ަހމަޔަކުން ެއއް ގާނޫެނއްަގިއ 

ފަސޭހަވެ، ކަމާ ގުޭޅ ގާނޫީނ މަސައްކަތަުށް ވެސް އެތަްއ  ބަޔާންކޮުށްފައި އޮތުމަކީ އިދާރީ ގޮތުންނާއި ފަރުދީ ގޮތުން

ފަސޭހަތަކެއް ެވގެންދިއުާމއި، އެިކއެކި ގާނޫނުަގއި ެއކި ގޮތަުށް މި ބާވަތުގެ ޝަރުތުތައް ބަާޔންކުރެވިފަިއާވވުން ނިމުމަކަުށް 
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ރުތުތައް ކަނޑައަޅާަފއިާވ ގެނައުމާިއ، މިހާރު ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނާއި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި ޝަ

ގޮތުން ޚާއްޞަ ރަުށްރަުށުަގއި ިތއްބެވި ޤާބިލު އެަތއް ބަޔަކަުށް ުކރިމަތިނުލެވުމާއި، ވަރަުށް ކުިދިކދި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަިއަގއި 

ުށް އެ މައްސަލަ އެއީ ނިމިގެންޮގސް ޙުކުމް ވެސް ތަންފީޛުެވ، ފަންސަވީސް އަހަރަުށް ވުރެ ިގނަ ދުވަސްވެަފއިވާ ފަރާތްތަކަ

ކުރިމަތިނުލެވުމާއި، އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ގޮނޑި ގެއްލިަފއިވާ ަކންކަން ނިމުމަކަުށް ގެނައުމުގެ މަޤްޞަދުގައި. އިންތިޚާބުތަކާ 

ބެހޭ އެތައް ގާނޫނެއް ވުޖޫދުެވފައިާވއިރު، ޤާނޫނުއަާސސީަގިއ ޝަރުތު ކަނޑަައޅާފަިއވާ  ފަރާތްތައް ފިޔަަވއި އެހެން 

ުތެގ ޝަރުތުތައް ެއއް ގާނޫނެްއަގއި ެއއް ހަމަައކުން ލިޔެ ބަާޔންކޮުށްފައި އޮތުމަީކ، ހުރިހާ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ މި ބާވަ

ރައްޔިތުންނަުށާއި މުޅި ދައުލަަތުށް އެންމެ ފަސޭހަވެގެންދާނޭ ކަމެއް ކަމަުށް ދެކޭތީވެ އަުޅަގނޑު ހުުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް މި 

ވަނަ މަޖިލީހުގައި  17ތުރަުްށ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ، މި ބިލަކީ ބިލަކީ. އާދެ! ބިލުގެ ކުަޑކުޑަ ތަޢާރަފަކަުށް އަދިވެސް އި

ވެސް ައޅުގަނޑު ހަމަ މި ދެންނެވި ބީދައިން މަސައްކަްތކޮުށްފައިވާނެ ބިލެއް. އާދެ! މި ގާޫނނުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ 

ވެސް އަުޅގަނޑު އެއް ކަމަކަުށް ހަމަގައިމު ވެސް އިދާރީ ފަރާތްތަކަުށް ވެސް ވަރަުށް ޮބޑެތި ފަސޭހަތަކެއް ެވގެންދާނެ. މިހާރު

ދަންނަވާލަން. ލޯކަލް ކައުްނސިލް އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގާނޫނާއި، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނާއި، ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 

 އި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަުށް އުފައްދާފަިއވާ ގާނޫނާ، މި ދެ ގާނޫނުަގއި ޝަރުތު ބަޔާންކޮުްށފައިީވއިރުަގއި ދެ ގާނޫނުގަ

އެތައް ދަތިތަކެްއ  ވަނީ. އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް މީގެތަކަުށް ަޝރުތު ބަޔާންކޮުށްފައިގޮ ވެސް ތަފާތު ދެ

ތެޭރގައި ބަެއްއ ޑުމެންގެ މި ކުޑަުކޑަ ކޮމިއުނިޓީގެ ޖެހޭ އަޅުގަނގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުކުރިމަތިލާން

ްސ ވެ ވުމަކީއި ވެފަ ނުލެވޭ ގޮތްބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަުށް ކުރިމަތި މައްަސލަ ޖެހިގެން ރަްއޔިތުންރަުށްތަކުގަިއ ާކއްޓެްއެގ 

ބާވަތުގެ ކަންކަުމގައި  މި، ކާލަިއގެން ގޮނޑިެގއްލިފައި އެބަހުރި. އެހެްނީވމާބްލެރޯނެއް ވެސް އެނގޭ ކަެމއް. ޓޮ ހަމަގައިމު

 ބަރުންނަުށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނުަށް ކުރިމަތިލެވޭ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެން ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

ނެ ނުކުރަން މިއީ އޮންނަންޖެހޭ ބޫލެއްމަުށް ކުރިަމތިނުލެވޭ. ައޅުގަނޑު ގަކައެތައް ބޭފުޅުންެނއް މިތާ އެބަތިބި ކައުންސިލަރު 

ކުން، ެއއް އުސޫލެްއގައި ބަޔާްނކުރުމުެގ ބާވަތުގެ ޝަރުތުތައް އެއް ހަމަޔަ ހުރިހާ މި މި، ހަމައެއް ކަމަކަުށް. އެހެންވީމާ

މަޤްޞަދުގައި އަުޅގަނޑު ހުުަށހަޅާފައިވާ ބިެލއް މި ބިލަީކ. ދެން މި ބިލާ ގުިޅގެން އެހެން ގާނޫނުތަކަުށް ގެންނަންޖެހޭ 

ނުަގއި  ގާނޫ ދާތައް މިއަދި އެ ގާނޫނުތަުކގެ މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން އިޞްާލޙުކުރެިވގެން ނުވަތަ އުިނވެގެްނދާ މާއް ،ބަދަލާއި

ވެސް  މި ބިލާ މެދު ހުރިހާ ބޭފުޅުން ،އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ، ުށް ބަޔާްނވެގެްނވާނެ. އެހެންވީމާވަރަުށް ސާފުކޮ

ކުރިއަުށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުވުމުެގ ވަރަުށް ފުންކޮުށް ބަހުސްކުރައްަވއި، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއަުށް ގެންދިއުމަުށްފަހު 

 ދެއްވުމަުށް. ޝުކުިރއްޔާ. ރިްނ މި ބިލު ގާނޫނަކަުށް ހައްދަވައި މިކަން ކުރުމުގެ ކު ،ތިވެގެންދާ ަވުގތުގައި އިންތިޚާބު ބޯމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ސްގެ ވަގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުްށ ގަިޑއިރުގެ ބަހު 3ަވނީ ޖުމުލަ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަުށް ކަނަޑއެޅިފައި 

ިސކުންތު.  46މިނެޓު  16ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީައުށް  7މިނެޓު  46ިސުކންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް  32މިނެޓު  38ގަޑި  1

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަުްށ ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި  3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުްށ  35މިނެޓު  12އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް 

ތުޮކޅަކަުްށފަހު( އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނިލަންދޫ މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގު 3މެންބަރަުށް 

 ޚަލީލަުށް. هللا ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދިޔަ އަދު މި ހުުށަހެޅިގެންދަންނަވަން. މި `. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށްޓަކައި ވަަރުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު

ބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން މިއީ ހަަމ ބިލު، އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު އަުޅގަނޑަުށް ގަ 

ކޮންމެހެންވެސް މުހިއްމު ހުުށަހެޅުންތަކެއް ހުރި ބިލެްއގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑަުށް ފާހަަގކުރެިވެގންދަނީ. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖެ  ،ގޮތެްއަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ ތްތެރި މެންބަރު ޢާމިރަކީ ޚާއްޞަްއޒައި

ުޤވެރިކަމެއް ބަހަްއޓަވަިއގެން އެކަމަުށް ބިލުތައް ފަރުމާކުރައްަވއި ހުުށަހަޅުއްވާ ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން ވަރަުށް ާޚއްޞަ ޝައު

ވެސް ލާމަރުކަޒީ ބާބަުށް އިޞްލާޙެއް ހުުަށހަޅުއްވާަފއިާވކަން އަުޅގަނުޑ ނޫނުއަސާސީއަުށް ޤާބޭފުޅެއްގެ ގޮތުަގއި. ެއގޮތުން 

 ގޮތުގައި ފާހަަގކުރެިވގެން މި ގެ ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން ބޭނުން. އެވެސް ވަަރުށް މުހިއްމު އިޞްލާޙުތަކެއް

އޮތް ގޮތަުށް ބަާލއިރުަގިއ  އެތުރިފައިގާނޫނީ އޮިނގަނޑު ބުތަކާ ެބހޭ ދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިހާރު ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާ

ޝަރުތުތަެކއްގެ ގޮުތގައި.  ގޮެތްއގައި ޝަރުތުަތއް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފާހަގަުކރެވެނީ ހަމަހަމަކަން ގެއްލިފަިއވާ ޚާއްޞަ

 ުށެއް ކުރެވިަފއިާވ ފަރާތެއްޖިނާޢީ ކު ،ކުރިމަތިލަްއވާ އެްއވެސް ފަރާތަކީ  ހާރު ލޯކަލް ިއންތިޚާބުތަކަުށްތެޭރގަިއ މިއޭގެ

ފަރާތެއް ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާ ކަމަުށް މިހާރު ގާނޫނި އޮނިގަނޑު ރޭވިފައި ޮއްތ  ލެއްަގއި އެއެްއވެސް ހާ، ކަމުގައި ވާނަމަ

ތު އަހަުރގެ މުއްދަ 5ގޮތުން މި ފާހަގަކުރެިވގެންދަނީ. އޭގެ ބަދަލުަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިފިއްޔާ 

އެ  ،ކަމަުށް ވާނަމަ ކުރިާތ ފަސްއަހަރުގެ މުއްދަތެއް ޭހދަވެއްޖެކުުށުގެ އަދަބު ތަންފީޛު ެއ  ،ކަމަުށް ވާނަމަ ހޭދަވެއްޖެ

ދޭ. އަދި އެހެނިހެން އިންތިޚާީބ ވެސް ަޝރުތު ފުރިހަމަވެގެން އެބަ ފަރާތެއް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ކުރިމަތިލުމަުށް

ޝަރުތުތަްއ އެަބ ފުރިހަމަވެގެންދޭ. އެހެްނވީމާ،  ވެސް ކުިރމަތިލުވުމުގެ ޤާމުތަކަުށްސަރިވސްގެ މަ މަޤާމުތަކާއި ސިވިލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  .ޖެހޭކަން ގެއްލިފައިވާ ެގއްލުން ހަމަޔަކަުށް އެބަ އެޅެންހަމަހަ ގޮުތން ބޫލުކުެރވޭއަޅުގަނޑަުށް ގަ

 ިލއްޔަެތއް މި ހަމަހަމަކަން ގެނައުމަކީުޅގަނޑުމެންގެ މަސްއޫގޮތުން އަ ބޫލުކުރެވޭއަޅުަގނޑަުށް ގަ މެންބަރުން، ތެރިއިްއޒަތް

ޤޫބާތުގެ ތެރެއިން ްނނަުށް ފާހަގަކުރެވެމުން އެބަދޭ ޤާނޫނުލްޢުވެސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ޖިނާޢީ ކުުށްތައް އަޅުގަނޑުމެ

ވާނަމަެވސް  ކަމަުށް އެިޅެގން ގޮސްފިދަރަޖަކުރެވިފައި އެބަޭވ. ައޅުަގނޑުމެން ދަރަޖަކުރެވިފަިއވާ ޮގތަުށް މުއްދަތުތަކެއް ކަނޑަ 

ެވްސ  ބޫލުކުރެވޭ. މިސާލަކަުށް، ބޮޑެތި ކުުށްތަކަުށް ތަންކޮޅެއް ދިގު މުއްދަތެއްހަމަހަމަކަމެއް އަންނާނެ ކަމުަށް ގަ
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ވެްސ  ނޫނިްއޔާ ހުރިހާ ދިމާލަކަުށް ،ބޯޑުަދ އެކްރޮސް  އެ ހަމަހަމަކަންއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، 

އެ ވާހަކަ  ދާނެ ގޮތެއް ކަމަުށް ފާހަގަކުރޭތީއެއީ ހަމަހަމަކަން ގެނެވި ވެސް އެ އުސޫލުން، ން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާއަންނަ

 ދަންނަވާލުމުގެ މަޤްޞަދުަގއި އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުެގ ޭބނުންކުރީ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަުށް ޓަކައި ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ޝުކުރު

 ދަންނަވަން. 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ައޅުގަނޑު ދެންެނވިން ޤާނޫނުައސާސީއާ އިރުއިުރކޮޅާ ކުޅުމަކީ އާދެ، ިއއްޔެ ވެސް ވާހަކަަދއްކަމުން  ރަީއސް.އިްއޒަތްތެރި 

ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަުށް. އެހެންނަމަވެސް، ޭއގެ މާނައަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން 

ގަނޑު ދެކޮޅުހަދާ ވާހަަކއެްއ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަުށް ޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަުށް އަޅު 

ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެންެގ ރާއްޖެ ާލމަރުކަޒީ ގޮތުން އިދާީރ ދާިއރާތައް ހިންގުމުެގ ނިޒާެމއް 

ޤާއިމުކުރުމުގެ ިވސްނުން އަޅުަގނޑުމެންނަުށް އައީ، އަދި އެފަދަ ވިސްނުމެއް އަުޅގަނޑުމެން ތަޢާރުފުކޮުށް ތަންފީޛުކުރުމުަށް 

ކެއް ހެދީ، އަދި ޤާނޫނުއަސާސީއަުށް ެވސް އެފަދަ މާއްދާެއއް އިތުރުކުރީ ވަރަުށް މަތިވެރި މަޤްޞަދެއްގަިއ. އެީއ ގާނޫނުތަ

ރައްޔިތުންނަުށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮުށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެސް ރައްޔިތުންނާ ގާުތން، ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމާ 

ިވގެން އަުޅގަނުޑމެން ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދިނުމުގެ ނިޒާމެއް އެްއގޮތަުށް، ަރއްޔިތުްނގެ ޚިާޔލުތައް އެކުލެ 

ޤާއިމުކުރުމުގެ މަތިވެރި މަޤްަޞދު ހާސިލުކުރުމަުށް ޓަކައި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ، އިދާރީ 

ކުރި ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ގޮތުން ހިންގުމުގެ ނިޒާމެއް ައޅުގަނުޑމެން ޤާއިމު

އެ އިޞްލާުޙ ހުުށަހެޅި މަޤްޞަދު ވެސް، އަދި ގާނޫނު ހިންގައިގެްނ ރަްއޔިތުން އިްނތިޚާބުކުރެވޭ ުނވަތަ ކުަރއްާވ 

މަޔާ ެއކު، ކައުންސިލުތަެކއް ޮއެވގެން ެވސް އެންމެ އެކަުީށގެންވާ ޚިދުމަތްތަކެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ނުކުރެވޭ. ވަރަުށް ހިތާ

ވަރަުށް ލަދުވެތިކަމާ ެއކު ދަންނަވަންޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެްނ ސިޔާސީ ފިކުރާއި، ިސާޔސީ ވާދަވެިރކަމާއި، ިސޔާސީ 

ނުފޫޒުތަކުގެ ސަބަބުން ރަްއިޔތުންނަުށް ދައުލަތުގެ އެިކއެކި މުއައްސަސާަތކުން ކޮުށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ކުރުމަުށް ވަނީ 

އޮިއވަރެްއަގއި ޖެހި  ހަުށަާވދަކިޔުމުގެ ސް ވަނީ ސިޔާސީ ނުޫފޒާއި ސިޔާސީ ވާަދވެރިކަާމއިނުކުޅެދިފަ. ކައުންސިލުަތއް ވެ 

ޣަރަޤުވެފަ. ރައްޔިތުންނަުށް ެއކަުށީގެްނވާ ޚިދުމަތްތަކެއް އެ ތަންތަނަކުން ފޯރުކޮުށްނުދެވޭ. އަޅުގަނޑުމެން ުއއްމީދުކުރި 

ކުގައި ހިނގާ ގޮަތކަުށް ައޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ެއކަމެއް ގޮތަުށް، ރަނގަޅަުށް މިފަދަ ނިޒާމުތައް ހިނގައި ބޮޑެތި ޤަުއމުތަ
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ނުކުރެވޭ. މިއީ ފުންކޮުށް ވިްސނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުެމން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް 

ެވްސ  ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަްނވީ ެއއް ކަމަކީ، ަދއުލަތުގެ ކޮންމެ ވަޒީފާައކަުށް އިްނތިޚާބުވާ ބޭފުޅަކު

ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަްނވީ ެއއް ކަމަކީ، ތިމަންމެންގެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަުށް ވުރެ ވެސް، ތިމަންމެންގެ ސިޔާސީ މުސްތަޤުބަލަުްށ 

ވުރެ ވެސް ަޤއުމު ބޮުޑވާނެަކން، މަތިވެިރވާނެކަން. މިކަްނ އަުޅގަނޑުމެންެގ ހަނދާނުން ކަްއސާލަިއގެން ދާ ނަމަ، 

އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރަްއޔިުތންނަުށް ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ ަޤުއމަކަުށް ހާސިލެއް ނުކުެރވޭނެ. ، އަޅުގަނޑުމެން މި އެދޭ ހަމަޖެހުން

އަޅުގަނޑުމެން ކިތައްމެ އަޑަުްށ ބާރުލާފައި ރައްޔިތުންނަުށް ަޙއްޤުަގއޭ ވާަހކަ މި ދައްކަނީ ބުންޏަސް އެކަން ތެދަކަުށް 

ކިދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ، ރައްޔިތުންނަުށް ދައުލަތުގެ ނުވާނެ. ކިތައްމެ ގިނަ ފަހަުރ ވެސް އެހެން އެ ވާހަކަ އެެހން ދެއް

އެިކއެކި މުައއްސަސާަތކުން ފޯރުކޮުށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮުށްދިނުން އޮންނާނީ ހަމަ ދަތިއުނދަގޫ ކަމަކަުށް. އިްއޒަތްތެރި 

ަގއި ނުހިންގުނު ޤައުމުތަކުަގއި؛ ރައީސް. އިދާރީ ދާއިރާތައް ާލމަރުކަޒީ ގޮތުން ހިންގުމުގެ ުއސޫލުތައް އެކަުީށގެންވާ ގޮތެއް 

ތިންވަނަ ދުނިޔޭގެ ވަރަުށް ގިަނ ޤައުމުތައް މީގެތެޭރަގއި ހިމެނޭ. އެ ޤައުމުތަުކަގއި މިކަން ވަނީ ބޮޑު ސުންޕާ ކަމަކަުށް 

ރަުްށ ވެފަ. ރައްޔިތުންނަުށް އުފުލަންޖެހުނު ބޮޑު ވޭނަކަުށް، ބުރަޔަކަުށް. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޤައުމަކީ ޔުނިޓަރީ ދައުލަތެއް. ވަ

ދިރިއުޅޭ ކަކަުށް ދަންނަ، އެކަކު އަެންއކަކާ ތިމާގެ މީހުން އް. އެކަކު ައނެކުޑަުކޑަ ޤައުމެއް. ވަރަުށް މީްސކޮޅު މަދު ޤައުމެ

ދެކޮޅުވެިރކަމުގެ ހަސަދަިއެގ  ،ވާަދވެރިކަާމއި ،ަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ މި ސިޔާސީ ވާދަވެރިަކން ފިތުނައާއިޤައުމެއް. މި ޤައުމު

މިއިން އެްއވެސް އިދާރާއަކުން ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދެއް ހާސިލެއް ނުކުރެވޭެނ.  ،ވެއްޖެ ނަމަކޯރަކަުށް ޣަރަޤު

އެ ހިތާމަވެރި މަންޒަރު އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ސާުފކޮުށް މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙު މި ގާނޫނަުށް ގެނައުމަުށް 

ޭއެގ  ،އިދާރީ ދާއިރާަތއް މީގެ ޙަޤީޤީ މާނަިއގައި . އެހެންނަމަވެސް، ންއަޅުގަނޑު ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅު ކަމަުށް ދަންނަވަ

ސް އެ އިދާރާތަަކކީ ވެ  ،ަތން ޤައުުމގެ ތަރައްީޤގެ ިވއުަގިއގެ ތެޭރގައި ހިމެނިގެްނ އެ ،ގޮތަުށް  މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރެވޭ

ކަން ުށް ިޚދުމަތްދޭން ހުރި ތަންތަންސަރުކާުރގެ ެއންމެ ގާތުން ރައްޔިތުންނަ ،ަކން ދަނެގެންދައުލަތުގެ މުައއްސަސާަތކެއް 

ން އެއްކިާބވެ ކައުންސިުލތަކަުށް ވެސް މަސައްކަތްކުރަްނ މުއަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ސިޔާސީ ވާަދެވރިކަ ،ދަނެގެން

ޮހވުނު ކަމަުށް ވިޔަްސ  ަރންޖެހޭ. ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާީޓއަކުންއެބަޖެހޭ. އެ ފުުރޞަތު އެ މީހުން ހާސިލުކު ދަސްވާން

މަުށް ފަހުގައި އެ ބޭފުޅުންނަކީ ދައުލަތުގެ މުވަްއޒަފުން. ސަރުކާރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ތެރޭގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ ހޮވު

ނުވާނެ. ޒާހަރާކުރާ ބަޔަކަުށް ެވގެންކަންކަން ހަނދާންނެތިގެން ކައުންސިލުތަކަކީ މަގުމަތީަގއި މު ތަންތަން. އެހެންވީމާ، މި

. މިކަންަކން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްގެ ބަޔަކަުށް ވާންޖެހޭނީ ރާރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްކު

ކަްނ ނަުށް ޚިދުމަތްކުރަން ތިބި ބައެއްރައްޔިތުން ،މިއީ ދައުލަތަުށް ،ކަމަުށް ވިޔަސް ކައުންސިލުތަުކގެ މެންބަރުން ނިސްބަތްވި

 އެނިގގެން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ގެމަނަފުުށީތު މިއަރުވަނީ ޞަޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 ޖަމީލް ޢުޘްމާނަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ގެމަނަފުުށީ

ދޭތެރޭ  ދަރާމަސްޅިގެން މި ދާ ބިލުގެ ރައީސް. އާދެ، މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ހުުށަހެުޝކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ އާދެ، 

ިއއްޒަތްތެިރ އަންނަނީ ެއއްގޮްތކުރުމުގެ ިސޔާސަތެއް ެގންގުޅުމަުށް ޓަަކއި  ާލއިރު ައޅުގަނޑަުށް ފާހަގަކުރެިވގެން މިވިސްނައި

ަނއުމުެގ . ެއ މަނިކުފާނަކީ ލާމަރުކަީޒ ާގނޫނަުށް އިޞްލާޙުގެއިގޮތުގަ  ގެމިރު ހުުށަހެޅުއްިވ ބިލެއް މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ

ކަންތައްތަުކގައި ދުނިޭޔގެ ވަަރުށް ގިނަ ކަންތައްަތއް ދިރާސާުކރަމުން އަންނަ ބޭފުޅެއް. އަދި ޚާއްޞަކޮުށް އަޅުގަނޑުމެންނާ 

މު ޚިޔާލުތަެކްއ ދަނާކުރުމަުށް ޓަކައި ވަރަުށް މުހިއްހަރު ަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ސިސްޓަމުއެކު ބޭްއވި ތަފާތު ބައްދަލުވުްނތަކު

ންނަުށް ހުުށަހަޅަމުންދާ ބޭފުޅެއް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުެގ މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނުޑގެ ޚިޔާުލ އަޅުގަނޑުމެ

އާދޭ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ހިތަުށްއަރަނީ އަޅުގަނޑުމެން ވަަރކަުށް ތަފާތު. އަރާރުންތަކެއް އެބަ ކޮންމެވެސް

 އުޅެނީ ޝަރުތުތަކުގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ޝަރުތުތަކުަގއި މި މެން މިައޅުގަނޑު ،ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ވާހަކަަދްއކާއިރު

ޕޮިއންޓް ރަނގަޅު. ނުކުތާ ރަނގަޅު އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ހިތަުށްއަރަީނ  އޮންނަނީ ޖިނާޢީ ކުުށެއް؛

މިސާލަކަުށް  ؟ޖެހިލުންވާންވީ . ކީއްވެތޯ އަުޅގަނޑުމެން ތްުކރަމާއަޅުގަނޑުމެން ހިނގާުށޭ މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް އެްއގޮ

ރުފިޔާއަުށް ވުރެ މަތީ ނުވަތަ ދިހަ ހާސް ރުފިޔާއަުށް ވުރެ ކުޑަ އަދަދަކުން؛ ެއއްވެްސ  ހާސް ވަންޏާ ދިހަ  ކަމަުށް ދަންނަވާ

ފަހަރެއްގައި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ޚިޔާނާތެއް ކޮުށްފި މީހަކު، ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ ކަމުަގިއ ވިޔަްސ، ފަންސާސް ހާްސ 

ކަމަުށް ވިޔަްސ، އަދި ދެ ހާސް ރުފިޔާކަމުގައި ވިަޔސް، އެ ވަގުތު އޭނަ އަތުޖެހުނު އަދަދު ކަމަުށް ވެދާނެ ދިހަ ރުފިޔާ 

ހާސް ރުފިޔާ ެއއީ. ަރއްޔިުތން ހަވާލުކުރާ މުހިއްމު ަމސްއޫލިްއޔަތުތައް އަދާކޮުްށގެްނ ހުންނަ މީހަކު، ރައްޔިތުން 

އްވެސް ަކހަލަ ފުރުޞަތެއް، ކުރީގެ މާޒީަގއި އެކަހަލަ އެްއވެްސ އިންތިޚާބުކޮުށްފައި މަޤާމަކަުށް އަންނަ މީހަކު، އެ

ހިސްޓްރީއެއް އޮތް މީހަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން ފުރުޞަތު ދީެގންނުވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫުލކުރެޭވ 

މަތިލާންޖެހޭނީ، ރައްޔިތުންގެ ކަމެއް ނޫން އެއީ. އަުޅގަނޑުެމންގެ ޗެލެންޖުކުރަން، އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ކަންތައްތަކާ ކުރި

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވެްސ ހަމަ ޝަރުތުތައް އަުޅގަނުޑމެން މި ފުރުޞަތު ބޭނުންކޮުށްގެން ބަދަލުކޮުށްލަންވީ. އަިދ 

ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ އެެހން މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ޭބފުޅުންގެ ޝަރުތުތައް ވެސް ަބދަލުކޮުށްލަންވީ. ކީްއވެގެންތޯ 

ގަނޑުމެން ޖެހިލުންވާންވީ؟ މިސާލަކަުށް، ބައްލަވާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމު، ނޫނިއްޔާ ސެކިއުރިީޓ އަޅު

މާއްާދއިން ފާސްވާން އެބަޖެހޭ. ައޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭަގއި  7އޮފިސަރަކަުށް ދާ މީހަކު ޖީ.ސީ.އީ އޯެލވެލްގެ 

ުށް ބަލާފަިއ މަޤާމުތަކަުށް ޝަރުތު ކަނަޑައޅަން އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ އަޅުގަނޑުމެން އަާސސީ ތަޢުީލމު ފެންވަރު ކަމަ

ގޮތުަގއި ިމއަދު ައޅުގަނޑުމެްނގެ މި ޒަމާނާއި މި ހާލަތާ އަުޅގަނޑުމެން ގުޅޭ ހާލަތްތަެކއް ނޫން މިއީކީ. ޤާނޫނުައސާސީާއ 
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ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ އަޅުގަނޑުމެން ކުޅެންވީ. ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކުރަންވީ. ޤާނޫނުއަސާީސގައި ަބދަލު

ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެްނ އެްއވެސް ހާލެްއގައި ާޤނޫނުއަސާސީއޭ ދަންނަވާަފއި، 

ޤާނޫނުއަސާސީ ެއއީ އަުޅގަނުޑމެން ޕާރުސަލްކޮުށްލާފައި އަުޅަގނޑުމެން އަލަމާރީއަުށް ލާފައި ާބއްވާ ެއއްަޗކަުށް ެވގެންނުވާނެ. 

ައކީ އެ ހާލަތަުށް، އެ ުދވަސްވަރަުށް ބަލާއިުރގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ހާލަތާ ގުޭޅގޮުތން ހަދާފައި އޮތް ގާނޫނެއް. ޤާނޫނުއަސާސީ

އެހެންނަމަވެސް، ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެންގެ ހާލަތްތައް ބަދަލު. އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭެގ ކޮްނމެ ރަުށަކުން ެވސް ޖީ.ސީ.ީއ 

އި ތިބި، ިޑގްރީ ހަދާފައި ތިބި، މާސްޓަރސް ިޑގްރީ ަހދާފައި ތިބި އެތައް ުޒވާނުން އޯލެވެލް ހަދާފައި ތިބި، އޭެލވެލް ހަދާފަ

އެބަތިބި. އެ ުޒވާނުންނާ ގުޅޭޮގތަުށް، ޒުވާނުންނަުށް ފުރުޞަތު ލިބޭ ގޮތަުށް އަޅުގަނޑުމެން މި ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކުރަން 

ކުުެށއް ސާބިުތވެފައި އޮތް މީހަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން މި  އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ހަމަ ޚިޔާނާތުގެ ެއްއވެސް

ފުރުޞަތު ދީގެންނުވާނެ. އެީއ، ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ؛ އޭއީ، އޭރު އޭނަ އަތުޖެހުނު އަދަދަކަުށް ވެދާނެ. އެކަމަކު، ފަހުން 

ސް ހަމަ އެފަދަ ކަމެއް އޭނަ އަތުޖެހެނީ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާކަމުަގއި ިވޔަސް ހަމަ ޚިާޔނާތަުށް ވެފައި ހުރި މީހަކު އަެނއްާކވެ

ކޮުށްލުމުގައި ހަމަ ފަހަތަކަުށް ނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި ައޅުަގނޑުމެން ބަހުސް މަރުޙަލާގަިއ 

 އަޅުގަނޑުމެން ފުޅާ ދާއިރާއެއްަގއި މިއަުށް ބަހުސްކުރުމަުށްފަހުގައި އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން 

އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ވަރަުށް ގިނަ ކަންތައްތައް އެބަހުރި. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުން މި ޝަުރތުތަކާ ދޭތެރޭ އަުޅގަނޑުމެން 

ކުޅަ އިްޞލާޙު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާސްކުރެވޭނީ ހަމަ ހަތަރު ބައިނޫނުއަސާސީއަުށް ގެެނވޭ މުތާލިޢާކުރަންޖެހޭނެ. ޤާ  އަލުން

އެކު ނޫނިްއޔާ  އެހެންވީމާ، އިދިކޮޅު ފަރާތްަތކުގެ ވެސް ވަރަުށް ބޮޑު ެއހީތެރިކަމާ ތިން ބައި ވޯޓު ލިިބގެން.

ިއ އަުޅގަނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެމުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ ނުކުރެވޭނެ. ހަމަ މި ކަންތައްަތއް އިޞްލާުޙކުރުމަުށް ޓަކަ

. އިއްެޔގައި ެވސް އިއްޒަތްެތރި ރައީސް ހިއްމުވާނެމަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިުރގައި އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުގެ ރޯލް ވަރަުށް މު

ދިޔައީ ވަރަުށް ަތފާތު ގޮތަކަުށް. މިސާލަކަުށް، މީޑިއާަގއި އެަތއް ބައެްއެގ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުރެވިގެން މި

ލާޙުކުރުމަުށް އަުބރުގެ އެތައް ވާހަކަަތކެއް ދެްއކި ބިލުގައި ކޮމިޓީތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން އިޞް ،ކަންބޮޑުވުންތަެކއް ހުރި

 ިމޓީއަުށް އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުންޓަަކއި ނެގި ކޮ ކުރުމަުށްކަންތައްތައް ަރނގަޅުމި  އާ ަބއްދަލުކޮުށް ިޚޔާލު ހޯދައި،މީިޑއާޓަކައި 

ވެސް ފުރަގަސްދިން ބަެއއް ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑަުށް ފެނިގެންދިަޔއީ.  ވެސް ެއކަންތައްތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން ނަން ހުުށަހެޅީމަ 

ިމއްލައަުށް ނަން ގަބޫުލކުރުމަުށްފަހުގައި ވެސް ވޯޓު ަމރުޙަލާގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔައީ އެކަމަުށް ވެސް އަދި އަ

ުށް ނުފެނޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަޖިލީހުގެ ތެރިކަމެއް ައޅުަގނޑުމެންނަކައެހެންވީާމ، އިޚްލާޞްއިންކާރުކުރި ތަން. 

މަޖިލީހުގަިއ މަލާ ދިމާވާންޖެހޭނެ. އިއްެޔގަިއ ވެްސ މުޅި އި އަޅުގަނޑުމެންެގ ޢައާ އަުޅގަނޑުމެން ަދްއކާ ވާަހކަ ތަޅުމުގައި

ހުރި މައްސަލަތަުކގެ ވާހަކަ. އަުޅގަނުޑމެން މި ހުުށަހެޅީ މި ބިލުގެ މައްސަލަތައް އިޞްލާުޙކުރުމަުްށ  މި ދެއްކީ މި ބިލުގައި

ޓަަކއި  ގެން ކަންތައްަތއް އިޞްލާޙުކުރުމަުށްކާ ވާހަކަދަްއކައި އެިކއެކި ގްރޫޕުތަ ، މީޑިއާތަކާއި  ،ޓަކައި ެއކި މުއައްަސސާތަާކއި

 ނޫނީ ކޮމިޓީަގއި އޭނަެގ އަމިއްލަ ހިްއސާެއއް ހޯދުމަުށް ،އަުށް އަންނަން، ޮކމިޓީގެ ބައްދަުލވުމަކަުށް އަންނަންނެގި ކޮމިޓީ 
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ތެރިކަމާ ްއޔިތުންނަުށް އިޚްލާޞްނުކުެރވޭ ރަ  ޓަކައި މަަސއްކަްތކުރުމަުށް ިއދިކޮޅު ހެދި ބަޔަކަުށް އަުޅގަނޑަކަުށް ގަބޫލެއް

ުށް. ެއހެންވީމާ، މިއަދު ވެސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މި އިޞްލާޙު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކަމަސައްކަތްކުެރވޭނެ ކަމަ

ުށް ނޭ. އެހެްނވީމާ، މިކަމަކުޅަ ތިން ބައި ިއދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވެސް ލިިބގެންގެންދާނީ ވެސް ހަމަ ހަތަރު ބައިފާސްކުރެވި 

އެުކ  ތެރިކަމާމި ނަގާ ކޮމިޓީތަކުގަިއ އިޚްލާޞް އެކު ަމސައްކަތްކޮުްށ، އަުޅގަނޑުމެން  ތެރިކަމާއިޚްލާޞް

 މަސައްކަތްކޮުށްެދއްވާުށޭ. ުޝކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ރާގެާދއި ހުޅުހެްނވޭރުއަރުވަނީ  ތު މިޞަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ުށް.މޫސާމަނިކަ

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން މޫސާމަނިކު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ުށް އިއްޒަތްތެރި ބެހޭ އާްއމު ގާނޫނު( އަ އިންތިޚާބުތަކާ) 2008/11ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވެސް ާތއީދުކުރަން. އަދި  ުކގެ ތެރޭން ގިނަ އިޞްލާޙުތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެންބަރު ޢާމިރު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙުތަ

 ެއއީ، މި ދެްނނެވީ އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ހުިރހާ މަސައްކަތެއް އެްއ ގާނޫެނއްގެ ދަުށަުށް ގެނައުމަކީ  ،ހުރިހާ ގާނޫނުތަކެއް

ޤާނޫނުއަސާީސ  ނޫނުއަސާސީަގއި،. ޤާންހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނު

މުތަކަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ދާއިރާތަކަކަުށް ުނވަތަ ވަކި ަމޤާ ނޫނުއަސާީސަގއި ަވކިޤާ، ގެންދިޔަ ދުވަސްވަުރަގއިހަދަމުން

ގެ ުށް ުނވަތަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުކަމަމުތަކަުށް. މިސާލަކަުށް، ފަނޑިޔާރުިއވާ ޝަރުތުތަކަީކ އެއީ، ެއކި މަޤާކަނޑައަޅާފަ 

އިންތިޚާބުކުެރޭވ  ޚާބުކުރެވޭ އެިކއެިކ ދާއިރާތަކަުށްމިހެން އިންތި ،ކަމަުށްުށް ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަމެންބަރު

 އިދޫކޮުށްފަ ހުންނާނެ ހުރި ދާއިރާތަކަުށް ބަލާފައި ބައެއް ދާއިރާަތކަުށް އަުޅގަނުޑމެންނަުށްުޅންމީހުންނަކީ އެކަން ކަމަުށް ގު

ވާީތެވ  އެންމެންެގ ކަންތައްތަކާ ިޚޔާލު ފާޅުކުަރންޖެހޭ ތަނެއް ކަމަުށް މި މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތު، ލަކަުށްކަންކަމުަގއި. މިސާ

އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ރަުށްރަުށް ހިންގުމުަގިއ  ކުރެްއގެ މީހުންނަުށް ބައިވެރިެވވޭ ތަނަަކުށް ވާންތަނަކީ ހުރިހާ ފި މި

ކީ މެނޭޖުމަންޓް ދާއިރާގައި ހިންގުްނތެރިކަމުގެ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ކައުންސިލަރުން ފަދަ ދާއިރާތަކަުށް ކަނޑަެއޅޭ މީހުންނަ

އަުޅގަނުޑ  ،ވުމަކީ އޮތް ކަމެްއ. އަުޅގަނޑު އެދޭ ގޮތަކީ  ބިލުކަމެއް ހުރި ަބޔަކަުށް ތަކެއް ގެްނގުޅެންޖެހޭނެ ނުވަތަ ޤާހަމަ

ގެނެޭވއިރު މި ދެންނެިވ އިްޞލާޙުމުަގއި މި ގާޫނނަުށް އަދި ކޮމިޓީަގއި މި ދެންނެވި ކަންކަހުުށަހަޅާ ހުުށަހެޅުމަކީ، 

ތާ ފަސް އަހަރު ނުވަތަ ދިހަ މީހަކު ކުުށުން ބަރީަޢވި އެ އިޮކުށްފަ ދިއުން. މީހަކު ކުުެށއްތަކަކަުށް ކަންކަން ހަމަޖެހިގެންދާއިރާ

. ވީމާރު އަހަ ކަުށްވޭ ގޮތަކަުށް މި އޮންނަނީ ފަސް ވަރަުށް ވެސް ކަނޑަެއޅޭ ނުވަތަ ކުިރމަތިލެތުންގެ މަޖިލީހަރަްއޔި ؛އަހަރު

ނުވާނެ. އެކަން ކުރާނެ ކަމަުށް ބަލައިގެން މުޅި އުމުރުގައި އެ މީހަކު ދެން، ޒަމާނެއްަގއި މީހަކު ކުުށެއް ކުިރއްޔާ
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. އެހެން އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ މުޅި ރާއްޖެ އެގޮތަުށް ީއކީއަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި މިހާރު އޮންނަ ކަމެއް ނޫން އެ

ހުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނުނީ މިހާރު ވަރަުށް މަޝްހޫރުވެގެން އެ އުޅުްއވާ ޖަމީލު ވަރުަށް ފަ ބަދަލުވަމުންދާތީ. ދާދި 

އަިދ ، އަާސސީގައި އެކަން އޮަތސްވާލެއް ނުކުރާނަމޭ. އެއީ، ޤާނޫނުވިޔަސް ހަ އިންތިޚާބު ފަހުން ވިދާޅުވަމުންދާ ވާހަކަ،

ވެރިކަމެއް ހަވާލެއް ނުކުރާނަމޭ. އެކަމަުކ،  ންކުން ބޭރުޔައިންތިޚާބުވިަޔސް، ޢަދުލުއިްނޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ެއއްެވސް ހަމަ

 ހަވާުލވެދާނެ ކަމަުށް  ަކއިރީަގއި. އެީއ، މިހާުރ އޭނަތިބީ އޭނަ  މިއަދު އެހެން އޭނަ ވިދާުޅވި ކަމަުށް ބުނާ މީހުން އެ

އޮތީ  ލައިގަތުުމގެ ރޫހު މިަގިއ ބަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުންކުރެވުނީ. މިހާރު އޭނަ އިޞްލާޙުވީ. އެހާ ައވަހަކަުށް އަޔަޤީ

ފިކުރުތަްއ  އި، މި ކަންކަމަުށް ބަލައިއަޅުގަނޑުމެންގެ ުބއްދިއާ  ިއ،އަިއއްސަ. އެީއ، ދިވެހީންނަުށް މިހާރު ބޭނުންކުރެވޭ ކާނާއާ

ގަިއ ެވގެން އޭނަ ހަމަ ތިން ދުވަސް ތެރޭ  ކޮުށްގެން ނުވަތަ ޚިޔާނާތެއް  ީމހަކު ބޮޑު ވަްއކަމެއް އިބަދަލުވަމުން އަންނައިުރގަ

ވެސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަުށް ާމ، އެހެން ައޅުގަނޑުމެން ހަދާކަުށް ނުފެނޭ އެްއގޮތަކަުށް މީތި ބަދަލުވެދާނެ. އެހެންވީ

މަކަުށް އޭނަ ގެންަނންޖެހޭނެ. އެކަހަލަ ގޮތަކަުށް ހު މަޤާއަނެްއ ދުވަ ،ދޫކޮުށްލާ ދުވަހު އިހަމަ ވައްކަންކޮުށްފަ  ،ފެންނަނީ

، ދުވަހު ބާޣީއަުށް ޮގވީމަ އޭނައަުށް ެއކަން އެ ނިމުނީ. މިސާލަކަުށް، ބާޣީއަކާ ދިމާލަުށް އެއް ބާއްވަން. ެއއީ، އަދަބުދިނީމަ

އޮތީ. އެހެންވީމާ،  ޮގވަންވީ. ެއކަހަލަ ޮގތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު މި  އަުށްއަނެއްުދވަހު އޭނައާ ދިމާލަުށް ޣާޒީ

ުނވާނެ. ހަމަ ގަނޑުމެން މިތާ ތިބިގެން ވާހަކަދައްަކއިގެންޅު ފުރުޞަތު ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް ބަންދުކުރެވޭ ގޮތަކަުށް އަ

މަތީގައި ބަޔަކު ތިބެންވީ ހަމަ ސޮއިކުރުވާފައި ޖަލުން ވެސް ނެރޭ އިރު ހަމަ ދޮރު ދޭންވީ އިނގޭތޯ. ހަމަ ދޭންވީ. 

ފަހުގައި އޭަނ ނުމުަށް އަދަބު ދި އޮތަސް މައްސަލަެއއް ނެތް.މަކަުށް ގެންދަން. އެކަހަލަ ގޮތަކަުށް މަޤާއަނެއްާކވެސް އެހެން 

ގެންދަންޖެހޭނީ.  ެގން ކުރިއަުށްއެބަ ލާޒިމުކުރޭ. އެއަުށް ވިސްނައި  ނޫނުއަސާސީންއެ ކުުށުން ބަރީޢަވީ ކަމަުށް އަުޅަގނޑުމެން ޤާ

ެއއް ގާނޫނަކަުށް މި ހުިރހާ ކަމެއް ގެަނއުން. ދެން، ކޮިމޓީ މަރުޙަލާގައި މި ދެންނެިވ  ވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރަން،އެހެން

 . ރައީސް  އަޅުގަނޑު އެއަުށް ތާއީދުކުރާނަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ ބޭފުޅުން އިޞްލާޙުކޮުށްލީމައެއް ކަންތައްަތއް ތި ބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ދާިއރާގެ ފޭދޫއަުރވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރު

 އަުށް.ރާހީމްދީދީއިބް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ުށް ކުޑަހުވަދޫ އާއްމު ގާނޫނު( އަބެހޭ  އިންތިޚާބުަތކާ) 12008/11ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ދުކުރަން. ެއއީ، ިމ ނޑު ެވސް ތާއީދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާމިރު މި ހުުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙުތަކަުށް ައޅުގަ

މުގެ ނިޔަުތގަިއ ެއ މަނިކުފާުނ ހަމަހަމަ ގޮތުގަިއ ގެންިދއު، ބެހޭ ކަންކަން ެއއް އުސޫލަކުން އިންތިޚާބުތަކާ  އިޞްލާޙަކީ،
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އްާޔގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރި . އަދި  ހަމަެއއާެއއްކޮުްށ،ބޫލުކުރާީތވެހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަ

ވަނަ މާއްދާއަުށް އެ މަނިކުފާނު އިްއޔެ ހުުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަކީ ވެސް ހަމަ ވަރަުށް މުހިއްމު  231ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

 ޓަކައި އެ އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުއްވީތީ ވެސް ހަމަ ޝުކުރު ހަމަ އެކަމަުށް ،އިޞްލާޙެއް ކަމަުށް ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކޮުށް

އަހަރު.  3ެދވިފަިއވާ މުއްދަތަކީ  ްނސިލަރުންނަުށް މީގެ ކުރީަގއިގެ އަޮތޅުތަުކގެ ަކއުދަންނަވަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ރާއްޖޭ

ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަުށް  އެއީ ހަމަ ،ވާތީ އަހަރަުށް ބަދަލުކުރުމަުށް އެދި ހުުށަހަޅުއްވާފައި 5އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު 

ވާތީވެ.  އަުށް ހުުށަހަޅުްއާވފައިވާ އިޞްލާޙަކަުށްނޫނުއަސާސީއީ، އިްއޔެ ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ޤާއަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އެ 

ހަމަ އެންމެ އެކަުށީގެންވާ ޝަރުތުތަެކއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ވެްސ  އީމި ،ދެން، މިހާރު ހުުށަހެޅިފައިވާ ޝަރުތުތަކަކީ

 ުށް ކޮމިޓީ ކަންތައްަތއް ރަނގަުޅކުރަން ބޭނުންވަްނޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަ ގަބޫލުކުރަން. ދެން، އަދި މިައުށްވުރެ އިތުރަުށް މި

ދާނެ. އެހެންވީާމ، ކުރެވިެކއް ިއޞްލާޙުމަނިކު އެ ވިދާުޅވިހެން ަވރަުށް ގިނަ ކަންތައްތަމަރުޙަލާގައި ިއއްޒަތްތެރި ޫމސާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަުށް ޓަކައި  ،މައިގަނޑު ގޮތުަގިއ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީއަޅުގަނޑު 

ްނ ގެމި ގާނޫނުތަކަުށް ބޯލަނބައި ، އޮތަސް  އިއިުރަގއި ގާޫނނުތައް ހެދިފަސިލަރުްނ އިންތިޚާބުކުރާއަޅުގަނޑުމެން ކައުން

މަލުތައް ބެހެއްޓޭނެ ދުވަހަކަުށް ައޅުގަނޑުމެން އިންތިޒާުރކުރާ ގާނޫނުތަކަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތައިގެން މި ބޭފުޅުންގެ ޢަ

ތިބި ކައުންސިލަރުްނ  އިގަނޑު މި ދައްކަނީ. ރާއްޖޭަގއި އިންތިޚާުބވެފަވާހަކަ. ެއއީ، ވަކި ޕާޓީެއްއގެ ވާހަކަެއއް ނޫން އަޅު 

ުށް ންވާ ގޮަތކަުށް މަގުފަހިވާ ގޮތަނިސްބަތްވާ ހުރިހާ ޕާޓީއެްއަގއި ނިސްބަތްވާ ަކއުންސިލަުރން ވެސް އެ ބަަޔކަުށް ބޭނު

އިރު އިދިކޮުޅ ރުކާރު އޮތްދު މި ސަ. މިސާލަކަުށް، ހަމަ މިއައަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަމުން އެބަދޭ ތަން މަސައްކަތްކުރާ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަާކ ުގޅިފަވާ ަކއުންސިލަރުން ސަރުކާރަުށް ެޖްއސުންކުރަމުން، ސަރުކާރަުށް ރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރަީނ ފަ

 ކާ ޔާ އަނެއްމާދަމާ އެހެން ސަރުކާރެއް އައީ ިވއް ފުރައްސާރަކުރަމުންދާ މަންޒަރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ. ދެން،

ަކއުންސިލަރުން  ދެން މިހާރު މިތިބަ މީހުންނާ އިދިކޮޅަުށް ދެން ތިބި މީހުން މަސައްކަތްކުރާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން

 ތަކީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް އެއް ނޫން. ނިޔައްކަތްކުެރވުިނއިރު ނިޔަތަީކ މިއިންތިޚާބުކުރުމަުށް ޓަކައި މަސަ

 ،ނުމަުށް ޓަކައި އިންތިޚާބުވާ ކައުންސިލަރުން ރައްޔިތުންނާ ުގޅިގެން ރަުށުގެ ތަރައްޤީއަުށް ރައްޔިތުންނަުށް ގާތުން ޚިދުމަތްދި

ންޒަރެއް ނޫން ނޫނިއްޔާ އަޮތޅު ތަރައްީޤއަުށް މަސައްކަތްކުރުުމގެ ނިޔަުތގައި. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމންނަުށް އެ މަ

 ،ނާ އަޅުގަނޑަުށް ފެނުނީ އަުޅގަނޑު މި ނިސްބަތްވާ ދާއިރާޔަޤީނުން ވެސް މި ސަރުކާރު ވުޖޫދަުށް އައިތަމި ފެންނަނީ. ހަމަ

އަްއޑޫ ސިޓީގެ ަކއުންސިލަރުން މި ސަރުކާރު ތިމަންނާމެން ގަބޫލުނުކުރަމޭ ވިދާޅުވި އަުޑ. ައދި ވިދާޅުވި ތަން. އެހެންވީމާ، 

އެހެންނަމަވެސް، ެއ މިކަހަލަ އުސޫލަކުން މި ކަްނކަން ދާތީވެ ައޅުގަނޑު ހިތާމަކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މިހާރު 

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަން. ފުރަތަމަ ފެުށިގެން  ތަްއ ތަންކޮޅެއް ރަނގަުޅވަމުންދާަކންކަންަތއް އުސޫލުތަާކއި އެ

އޮތީ މި ކަންތައްތައް. ދެން، އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދުކުރަނީ މި ކަންތައްތަްއ  ގޮތަކަުށް ނޫން މިހާރު  މިއޮތް އަިއއިރު 

މަ މި ބޭފުޅުންނަުށް އިތުރު ފުރުޞަތުތަކާއި ތަންވަސްކަން ލިބިގެންދިަޔއިގެން ތައް ައއިސްޙުވެސް މި އިޞްލާ
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 ންތިޚާބުތަުކގައި ވާދަ ވެްސ ކުރަްއވާނެ ކަމަުށް މިހާރަުށްުށް. ައދި ރަނގަޅު މީހުން ެވސް ިމ އިރަނގަޅުެވގެންދާނެ ކަމަ

އެއް ދިމާވެގެްނ ނީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ހުރިހާ މައްސަލަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ. ަހމަ ހިތާމަޔަވުރެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވުރެ ބޮޑަުށް ގާޫނނުތަކާއި ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ  ހެދިފައިވާ ގާނޫނުތަކަުށް އި ގާނޫނުަތކާ؛ނޫނުއަސާީސއާއުޅެނީ އަސްލު ޤާ

 ،މެން އިސް ފަރާތްތަކުންއަޅާފައި ހުރި ކަންތައްތަކާ ދުރަުށް ރަްއިޔތުން ގެންދިއުމަުށް ޓަަކއި އަުޅަގނޑުކަނޑައެިޅގެން ބާރު 

މަުށް ޓަކަިއ ކުރާ މަަސއްކަުތގެ ނަތީޖާެއއްެގ ގޮތުްނ ސީ އިސް ފަރާތްތަކުން ސިޔާސީ މަޤްޞަދުތަްއ ހާިސލުކުރުސިޔާ

އުެޅނީ. އަޅުގަނޑުމެން ކިތަންމެ ރަނގަޅު ނިޔަތެްއަގއި ކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ހާސިލުނުެވގެން މި

 ،ކުރިަޔސް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރޭން އެކަމާ ދެކޮޅަުށް މަސައްކަތްކުރާުށް ގެންނަން މަސައްކަތްކަމެއް ވުޖޫދަ މެ ގާނޫނެއް، ކޮން

 އީނޫނީ އެކަން އޮޅުވާލަން މަސައްކަތްކުރާ ބަަޔކު ތިބުމުގެ ނަތީޖާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި

 ،މަނިކު އެ ވިދާުޅވި ފަދައިންރި މެންބަރު މޫސާމެއަކު ިއއްޒަތްތެއަޅުގަނޑު ވަރަުށް ހިތާމަކުާރ ކަމެއް. ހަމަ ދެން

މަލުކުރި ަކމަުށް އިއްޔެ އަުޅގަނޑުމެންެގ ގެ ތެރޭގައި ޢައަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ހަަމ ވަރަުށް ިވޔާނުދާ ގޮަތކަުށް މުޖުތަޢު

ގެން ތިބި ލައި އެްނމެ ހުދު ފޭރާން ،ގަބޫލުކުރި މީހުން މިއަދު އެއީ މި ރާއްޖޭގައި ތިބި އެންމެ ސާފު ތެރޭން ޕާޓީތަކުން

ނެތް. މާދަމާ އިންތިޚާބުތަކަުށް ވާދަުކކުރަން ވެްސ ގާނޫނުތައް ބަދަލުކޮުްށގެްނ  ނެއްމީހުން. އެއަުށްވުރެ ރަނގަޅު މީހުން

 . އެހެންވީމާ، މިހިރީން އަޅުގަނޑުމެން މަޖުބޫރު އެބަވޭ މިހާރު. މަޖުބޫރު އެބަކުރޭވެސް އެ ބޭފުޅުންނަުށް ފުރުޞަތުދޭ

ވަުރގެ ބޮޑެތި މާފިާޔ އި، މި ދުނިޔޭގައި ނެތްވެފަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންތައްަތއް ހުރި ގޮތް. އިއްޔެ ބޮޑެތި މަޖުރިމުންނަުށް

ދޭ މީހުންނަުށް ފުރުޞަތު ތެޭރން އެ ގެގާނޫނު ،ސްގެން ގާނޫނު ިއޞްލާޙުކޮުށްގެންޓާރުންނަުށް ވީ މީހުން މިއަދު ގެނެގޭންގްސް

ގެެނވޭނީ  ޙައްލު އްސަލަތަކެއް. މި ކަްނތައްތަކަުށްެއބަ ދެކެވޭ. އެހެންވީމާ، މިިހރީ މަވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް 

ޤީދާ ވަރުގަދަކޮުްށގެން. އަޅުގަނޑުމެންެގ ނިޔަތް ރަނގަޅުކޮުށްގެން. އަޅުގަނޑުމެން ޙައްލުކުރީމާ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަ

ސް ދަލުގެނަޔަާގނޫނުތަކަުށް ބަ ،ލާޙުކޮުްށގެންއަޅުގަނޑުމެން ގާޫނނުތައް އިޞް ވީމާ، މިހިރަ ކަންތައްތަކާ ހެދިއެހެން

އެބަޖެހޭ.  ުޅގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ރަނގަޅުވާންކަމެއް ނެތް. އަނޑުމެން މުޖުތަމަޢު އިޞްލާޙުވާނެކަމުގެ އެްއވެސް ޔަޤީން އަޅުގަ

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަުމެގ  ޕާޓީތަކުގެ އިސްވެރިން ރަނގަުޅވާން އެބަޖެހޭ. ޕާޓީތައް ރަނަގޅުވާން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީާމ، ޕާޓީތަކުން

އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، އެ ާވހަކަ ދަންނަވާލަން އަޅުގަނުޑ  އިްސކޮުށް މި ގެންގުޅެނީ. މި މަސައްކަތްކުރުުމގައި ނިޒާމު މި

 ބޭނުންވީ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަފުރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު

 ުށް.ޢާމިރަ އަޙްމަދު
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 :ވާހަކަދެއްެކުވން ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

 ،މު ގާނޫނުބެހޭ އާއްމު ގާނޫނަުށް؛ އިންތިާޚބުތަކާ ބެހޭ ާއއް ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އިންތިޚާބުތަކާ 

ުށް އަުޅގަނޑު މި ހުުށަހެޅި އިޞްލާަޙކީ އަުޅގަނޑު ިއއްެޔގައި ިމ ނޫނު( އަމު ގާެބހޭ އާއް އިންތިޚާބުތަކާ) 2008/11

މިއީ ، ހުރި ބިލެއް ކަމަކުން ބަހުސްކުރެިވގެންދިޔަ ބިލުތަކާ ގުޅުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅި ބިލުތަކުގެ ތެރޭ

ކަުމގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. ބަެއއް ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުަގިއ ޞްލާޙެއް ނޫންއި އޮތް އިނޫނުއަސާސީއަުށް ހުުށަހަޅާފަޤާ

 ދެްއކެވޭހެން އަުޅގަނޑަުށް ހީވާތީ އެކަން ތަފްސީލުކޮުށްދިނުމަުށްުށް ޮއޅުންއަރާ ގޮތަުށް ވާހަކަފުޅުއެކަމަ ،ބައި  ކުޑަކޮުށް އެ

 ،ޞަދަކީ ޑު މަޤްހުުށަހަޅާފައި އޮތް ބިުލގެ މަިއގަނގާނޫނަުށް . ާއދެ! އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ާއއްމު ޓަކައި މި ވާހަކަ ދަންަނވާލީ

ރުތު ބަޔާންކޮުށްފަވޭ. އަދި މިހާރު ލޯކަލް ކައުންސިލުތަުކެގ އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުަގއި ެވސް ަކއުންސިލުތަކުެގ ޝަ

ވެސް ތިން މާއްދާެއއްަގއި  އެއާެއކު، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުަގއި ހަމަ

މިއީ ރަުުށ  ވަނަ މާއްދާަގއި؛44އާއި ވަނަ މާއްދާ 28 ،އާއިވަނަ މާްއދ15ާވޭ. އެީއ، އިތިން ބައެއްގެ ޝަރުތު ބަޔާްނކޮުށްފަ

ާވއިރުަގއި މި ހުރިހާ އިކައުންސިލުތަާކއި އަތޮޅު ަކުއންސިލުތަކާއި ސިޓީ ކައުންިސލުތަކުގެ ޝަރުތުތައް ބަޔާންޮކުށްފަ

ެވްސ ހަމަ ލޯކަލް ކައުންސިުލގެ އިްނތިޚާބާ ބެހޭ ގާނޫނުަގއި  ،ބަޔާންކުރުުމގެ އިތުރުން ިއވާްއގަިއ ބަޔާންކޮުށްފަމާއްދާތަކެ

ކުްނ ސާކޮުށްލަމާ މި ދެ ާގނޫނުގެ އޮތީ އެއް ހަމަޔަކުަޑކޮުށް ދިރާމި ޝަރުތުތައް ބަޔާންކޮުށްަފއިޭވ. އަުޅގަނޑުމެން  ހިނގާ 

. މި ބިލަކީ އަުޅަގނޑުމެން މި ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހަުށް ހުުށަހެޅިގެންދިޔައިރުަގއި ކީސޫލަކުންތޯ. އެހެނެއް ނޫން އޮތީއެއް އު

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފާސްވެގެންދިަޔއިރު ަކއުންސިލުަގއި ތިބެ ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތަުށް އަޅުގަނޑުމެން 

ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމންނަުށް އެކަން ފާހަކުރެވިގެްނ ފާސްކުރެިވގެންދިޔަ ބިލެއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. އެހެން

ުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން. އަލުން އަެނއްކާ އެ އިޞްލާޙުަތއް މިތަނަުށް ގެނެްސގެން އެކަން ވެސް ބަދަުލވެގެން ޮގއްަސވާަކން އަ

އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ މު އާއް، އޮތުން ނިމުމަކަުށް ގެނެސް ތުން މިހާރު ބަޔާންކޮުށްފައި ޮއތްމާ، ޝަރުާތ ބެހޭ ގޮ އެހެންވީ

ނޫުނގައި އެ މާއްދާތަްއ މި ދެންނެވި ގާ ދެން، ފަހު މު ގާނޫނަުށް ޝަރުތު ބަޔާންކުރުމަުށްކާ ބެހޭ އާއްއިންތިޚާބުތަ ،ގާނޫނަުށް

 ،އޮތީ  އިޞްލާޙުަގއި މި ންކުރާނީ އަުޅގަނުޑގެ ިވސްނުމުގައިޮގސް އެ ގާނޫނުަގއި ަބޔާންކުރާނީ އެ ގާނޫނުަގއި ބަޔާ އުިވގެން

. ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ރުތު ހަމަވާ މީހަކަުށް ވާންޖެހޭނޭމު ގާނޫނުގެ މި ނަންބަރުގެ ޝަ ބެހޭ އާއް ތިޚާބުތަކާމި އިން

ރުތު ހަމަވާ ަވނަ މާއްދާގެ ޝަ 109ނޫނުއަސާސީގެ ވަނީ ހަމަ މި ދެންނެވި ބީދަިއން. ޤާ ގާނޫނުަގއި ެވސް ބަޔާންކޮުށްަފއި 

ތަކެއް އެބަ ެވގެންދޭ. ހީަވނީ އިދާރީ ގޮތުން އެަތއް ބޮޑު ފަސޭހަ ނަުށްގަނޑުމެން. އެހެން ުބނުމުން އަޅުމީހަކަުށް ވާންޖެހޭނޭ

ކަމުަގއި ދައުލަުތގެ އެިކއެކި މުައއްސަސާަތކަުށް ތިލާ ފަރާތްތަކަުށް ވެސް އަދި މިއަުޅގަނުޑމެން ކުރިމަ ،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް

ޞަދުަގިއ އަުޅގަނޑު ހުުށަހަޅާފަިއ އޮތް މި މަޤް، ހެންވީާމ، ިމ ބޭނުމުގައިވެސް ވަރަުށް ބޮޑެިތ ފަސޭހަތަކެއް ެވގެންދޭ. އެ

ރުޙަލާގައި މިއާ ބެހޭ ގޮތުން މި ޝަރުތުތަކެއްގެ ވާަހަކއަކީ ހަމަ ކޮމިޓީ މަ ބިލު ރަނގަޅަުށް ިވދާޅުވުމަުށްފަހު ބިލެއް މީ.

ައޅުގަނުޑ  ކަމުެގ ވާހަކަ ުރމަުށް ޓަކައި އެ ފުރުޞަތު އޮތްކޮުށް މިކަން އިތުރަުށް އިޞްލާޙުކުއަދި އިތުރަުށް މުރާޖަޢާ



14 

 

ކަުްށ އަޅުގަނޑުމެްނގެ އަސްލު މަޤްޞަދު މީގެތެރޭން ނުގެއްލޭނެ ދަންނަވާލަން. އެ އަޅުގަނޑުެމންނަުށް ވީހާވެސް ރަނގަޅަ

ަކމަުށް ކުރިމަތިލެވޭ. އެކަމަުކ، ްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުރަ  ،ބަެއއް ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ  ގޮތަކަުށް؛

ން ކަންކަ މި ،ވާތީވެ  ތިނުލެވޭ. މިއީ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ގަޫބލުކުރަން ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫ ކަމަކަުށްކައުންސިލަުށް ކުރިމަ

އޮތް ބިލެއްގެ ގޮުތގައި މި ބިލު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން.  އިކަުށް ގެނައުމަުށް ޓަކައި ހުުށަހަޅާފަމި ދެންނެވިހެން ރަނގަޅު ހަމަޔަ 

 މަުށްފަހު...އެހެންވީމާ، މި ބިލު ރަނގަޅަުްށ ދިރާސާކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެްއވުމަުށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްާސގެ ރިޔާސަުތ ބަަލހައްޓަަވއި ހިސާބުން މިއަދުގެމިހާޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

އަރުވަން. ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަުށް ދަޢުވަތުއިްއޒަތްތެރި ނައިބު ރައީްސ، ހުޅުހެންވޭރު ދާއި

ސްކުރަުމން މި ގެންދަނީ ުކޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު `. އަުޅގަނޑުމެން ބަހު )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

ެބހޭ އާއްމު ގާނޫނު( އަުށް  އިންތިޚާބުތަކާ) 2008/11އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

 މި އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު... . އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތުއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު

)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( އާދެ! ަބއެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ މި ަވގުތު ކޮމިޓީަތކުަގިއ ހަރަކާތްތެރިވުމަުށް ބޭރަުށް 

 ،. އެހެންނަމަވެސްވަަޑއިގަންަނވާތީ އަުޅގަނޑަުްށ ފުރަތަމަ މިދަންނަވާލެވުނީ ލިސްޓުގައި އޮތް ނަންބަރުގެ އުސޫލުން

އްމުކޮުށް ޢަމަލުކުރާ އުސޫލަކީ ޕާޓީައކުން އެ ަވގުތަކު އެންމެ ކުީރަގއި އޮންނަ މެންބަރަކު ނެތިްއާޔ މެން ހަމަ އާ އަޅުގަނޑު

އިާރގެ އަރުވަނީ އުނގޫފާުރ ދާ އެރުވުން. ެއގޮތުން ައުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިގެން އޮތް މެންބަރަކަުށް ުފރުޞަތުޖެހި

 އިގެން ކުިރއަުށް ަވަޑއިގަތުމަުށް ދަންނަވަން. ބަހުސަފަރު ދާއޫދަުށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މެންބަރު ޖަޢު އިްއޒަތްތެރި

 

 ފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޖަޢުއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ނީ ދަ ސްކުރެވެމުން މިބަހު ،އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީގައި ހުުށަހެޅި

ވަނަ މާއްދާއަުށް ުކޑަހުވަދޫ ާދއިރާގެ  15. މީެގ ( އަުށްނޫނުބެހޭ ާއއްމު ގާ  އިންތިޚާބުތަކާ) 2008/11ނޫނު ނަންބަރު ގާ

 ގުޭޅގޮތުން. އާދެ! އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެސް ފާހަގަކުެރްއވި  ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަކާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ނޫނުެގ ޒަތްތެރި މެންބަރަކީ ލާމަރުކަޒީ ގާކުޑަުހަވދޫ ދާއިރާގެ ިއއް ،އިން އަޅުގަނޑު ވެސް ަދންނަވާލަން ބޭނުންވޭފަދަ

ގެންަނންޖެހޭ ފަހި އިޞްލާޙުތަކެއް ނޫނަުށް ބޮޑަުށް ދިރާސާކުަރްއވައި އެ ގާ އެިކއެކި މާއްދާތައް ހަމަ ވަރަުށް

ބޮޑަުށް ޝުކުރު އަދާކުރަން.  މަނިކުފާނަުށް ވަރަުށް . އެކަމަުށް ޓަކައި އެގެންދަވާ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރެއްހުުށަހަޅުއްވަމުން

ލުމުން ްއކާކަުށް ނޫން. އަުޅަގނޑު މި ބަލައިލިބަލައިގިނަ ވާހަކަ ދަ އޮތް ިއޞްލާޙަުށް މާ އަޅުގަނޑު މި ހުުށަހެޅިފައި މި 

 އާދެ! މީގައި،ހިފަނީ.  ގެ ބޭނުން މިއަޅުގަނޑަުށް ހިތަުށް ވަން އެންމެ ނުކުތާއެއް ދަންނަވާލުމަުށް އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު
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ތަުކގެ ވާހަކަ މަިއގަނޑު ގޮެތއްަގއި ތަކަުށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގައި ހުންނަންވާ ޝަރުތުއޮތީ ިއންތިޚާބު މި ވަނަ ާމއްދާަގއި 15

ެގ ޔިތުންޚާއްޞަކޮުށް ރައް  ޝަރުތުަތއް އެބަހުރި،ޤާނޫނުައާސސީގައި  ،ބޫލުކުރަންދެން އަޅުގަނޑު ެވސް ގައޮތީ.  މި

ކުރުުމެގ އި. އެ ޝަރުތުތަކާ އެްއގޮތްތަކުގެ ގޮތުގަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމަުށް ކުރިމަތިލާ ބޭފުޅުންގައި ހުންނަންވާ ޝަރުތު

 ގެނެްސގެން ނަމަވެްސ އަުޅގަނޑަުށް އެ ޝަރުތުތަކަުށް އިޞްލާޙު ، އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް ވެދާނެ މީަގއި މި ގޮތުން ކަމަުށް

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ  15ގެ ނޫނުބެހޭ އާއްމު ގާ ލާނަން. އެއީ އިންތިޚާުބތަކާވައިފެންނަ އެއް ނުކުތާއެއް ދަންނަ

 12، ޖިނާޢީ ކުުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ ބޭނުންވަނީ. މީގެ ދެވަނަ އަކުރު. ދަންނަވާލަން އޮންނަ ވާހަކަެއއް އަުޅގަނޑު

ކުރަމުންދާ މީހެއް ކަމުަގއި ވުން. އާދެ! ންފީޛު ގު މުއްދަެތއްެގ ޙުކުމެއް ތަވުރެ ދި  ދުވަހަުށްމަސް  12މަސްދުވަސް ނުވަތަ 

ނުވަތަ ރަްއޔިތުންެގ  ،މި ނުކުތާއަކީ އިންތިޚާބީ މަޤާމެއްަގއި ހުރި މީހަކު އެއީ ކައުންސިލަރެއް ކަމަުށް ވިޔަސް ވެސް

 12 ޖިނާޢީ ކުުށެއް ސާބިތުވެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ކަމަުށް ވިޔަސް ވެސް އޭނަގެ މަާޤމުގައި ހުންނަ މުއްދަތުަގއި

. އިބުނަނީ މީގަ  ވުރެ ގިނަ މުއްދަތެްއ ވެއްެޖއްޔާ އޭނަގެ މަޤާމެްއ ނުގެއްލޭނޭ މި ދުވަހަުށްމަސް  12މަސްދުވަސް ނުވަތަ 

، . އެހެންނަމަވެސް އިދޭތެރޭގަ ތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ މިހާރު އެކަން ހިނގަމުންދަނީ އެގޮތަުށް ކަންނޭނގެ ރަްއޔި

 އުްނސިލަރުން އަންނާނެ މިހާރު ދިޔައީ. ގާތްގަނޑަަކުށް އަުށެްއކަ ސަޭތކަ ކަ  ރު މިބޮޑަުށް ފުާޅެވގެން ިމހާ ވަރަުށް

ކުރިކަމުަގއި ވިޔަސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ބާއްވަިއގެން މީހުން އިންތިޚާބު ގޮތަުށް ިއންތިޚާބުތައް ވާ މަދުކުރެވިގެން މި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަަޔކަުށް  ކުުށްތަކުގައި ނަމަވެސް ވަަރުށް މިސާލަކަުށް ހަމަ މިކަހަލަ ކުދިކުދި ޖިނާޢީ .ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ

ުދަވސް ހަމަނުވާ ކަމަުށް ވަންާޏ މަސް 12އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް  ،ކުރެވެމުން ހަމަ ދާނެ. އެގޮތަުށް ާދއިރުޙުކުމް

ހެން ތަނެއްަގިއ މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ހަމަ ޖަލުގައި ނުވަތަ އެ ،މުސާރަ ދީދީ ،ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުން މުސާރަ ދީދީ

ރަްއޔިތުންގެ ެޓކްްސ  މިއީ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ގޮތަުށް؟ ނަމަވެސް ބަންދުގައި ަބއިންދަންވީތޯ ަވޒީފާއަުށް ނުނިކުމެވޭ

 ފައިސާއިން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވެސް އަދި އިންތިޚާބީ އެހެން މަޤާމުތަކުގައި ިތއްބަވާ ޭބފުޅުންނަުށް ވެސް މުސާރަ މި 

މަހުގެ ޙުކުމެއް އައިަމ  11މިސާލަކަުށް  ،ކަހަލަ ގޮތަކަުށް ރައްޔިތުންނަުށް އެއްވެސް ފައިާދއެއް ނުކުާރނެދެނީ. އެހެންވީމާ، 

އެހެންވީމާ،  ިއ އިނަސް ހަމަ ޭދންވީތޯ މުސާރަ؟ގޮަތުށް ޖަލުގަ މަްސ ހަމަވަންދެން މަސައްކަެތއް ނުކުެރވޭ 11ހަމަ 

ކޮމިޓީއަުށް ޮގސްގެްނ  ތެރޭގައި ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭދޭ މާްއދާއާގޮުތގައި މި  ބޫލުކުރާވަރަކަުށް ައޅުގަނޑު ގަ ކޮންމެވެސް

 ލަތަުށް ބަލާއިރު މިއީ އެކަުީށގެންވާ ާވހަކައެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން މި . ޤައުމުގެ މިހާރުގެ ހާކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާަގއި ނަމަވެސް 

ެއގޮްތ  ،ތީ ިމޮގތަުށް ކަމަުށް ވާނަމަދޭތެރޭގައި ވެސް އޮ ތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާދައްކަނީ. ައޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔި

ވުރެ ތަްނކޮޅެއް ބޮޑު މިންވަެރއް މިއީ.  ވަރަުށް ބޫލުކުެރވޭއެއީ އަޅުގަނޑަުށް ގަވެސް ބަދަލުކުރަން އަުޅގަނަޑުށް ފެނޭ. 

 ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ.  އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުްނވީ. ވަަރުށް
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އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށް.

 

 ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ުށް މި ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަީކ އާއްމު ގާނޫނު( އަބެހޭ  އިންތިޚާބުތަކާ) 2008/11. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 މަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައި އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ އިޞްލާެޙއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅުއްވަމުން އެ

ބުތަކުަގއި ވެސް ވާދަކުަރއްވާ ޭބފުޅުންނަުށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ މި އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާ ،ވަނީ

ުވރެ ބޮޑުނުވަންޏާ އެކަުމގަިއ  ތެރޭަގއި ވަްއކަމާިއ ޚިޔާނާތުގެ ޢަމަލުތައް ހިންާގފައި ހުއްޓަސް ވަިކވަރަކަުށް ގެމުއްދަތު

އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅަންޖެހޭނީ  ނަކަުށް ނޫއަޅުގަނޑުމެން ގާއިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  އިންތިޚާބުަގއި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބެއޭ

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫުނގައި އެހެަރ ކުރަން ދަިތވަންޏާ. އަުޅގަނަޑކަުށް ނުފެނޭ  ނޫެނއްަގއި އެ މާއްާދއެްއ އޮެވގެން އެކަންއެ ގާ

. ބޫލުކުރެވޭ އިޞްލާެޙއް ނޫންގަ  އެކަން އެކުރަން ދަތިވާ މަންޒަރެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނަޑކަުށް ޝަރުތުތައް ހުރެގެން

ވަރަުށް ގާތުން،  ވުރެ ބޮޑަުށް ކައުންސިލަރުންނަކީ ަރއްޔިތުންނާ ޙަޤީޤަތުގައި ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ މެންބަރުންނަުށް

ލަތުތަުކގައި ފުޅުްނ އަުތގަިއ ގެންގުޅެންޖެހޭ ހާބޭ ހުރި ރަްއޔިތުންެގ ފަިއސާ އެބޮޑަުްށ ގުޅުން ވަރަުށް ރައްޔިތުންނާ

 ،ވަނީ. އެެހންވީމާ، ަވއްކަމާއި ޚިޔާނާާތއިއެ ޝަރުތުތައް އެކަުަށއެޅިފައި ބޭފުޅުންނަުށް  އެވާތީ  ތިއްބަވަންޖެހޭ ބޭފުޅުންނަުށް

ލެއްަގއި ގޮތުަގއި އެްއވެސް ހާ ކުރާައޅުގަނޑު ޤަބޫލުފަސާދައާއި، މަސްތުވާަތކެތީގެ ޢަމަލު ހިންގަވާފައި ިތއްބަވާ ަފރާތްތައް 

ުނާވނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު އެްއވެސް މަޤާމަކަުށް އާދެވިގެން ކުރާރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްކުރަން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު

ފެނޭ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުަގއި އެ މާއްާދތައް ލުިއކޮުށް އޮތީމާ ނިކުންަނ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަިއ  އެބަ

ތަނުަގިއ  ިދއްކުެރވޭ ޒާުތގެ ހުރިހާ ކަމެއް މިއިނގިލި  ނަުށްަކންތައް ެވސް ކުރަނީ. ަރއްޔިުތން ވޯޓު ވެސް ވިްއކަނީ. އެހެން

ހުރި މާއްދާތައް ބަދަލުކުާރކަުށް ނޫން.  މަރުކަޒީ ގާނޫުނގައި ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅަންވީ ލާކުރަމުން

ާމއި ފަސާދަާއިއ މި މަޖިލީހަުށް ވެސް ަވއްކަ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ބެހޭ ބައިަގއި ހުރި އިޞްލާޙުތަްއ ބަދަލުކޮުށް

ނީ. ބަދަލުކުރަންޖެހެ ނޫނު މިއަދުގޮތަުްށ ެއ ގާ މަސްތުވާތަކެތީެގ ކަންަތއްތައް ހިންގާފައިާވ ެއއްެވސް މީހަކަުްށ ނުވަދެވޭ 

އެއީ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންވީ ކަމަކީ. މި ސަުރާކރުގައި ވަްއކަމާިއ، ޚިޔާނާތާިއ، ފަސާދަ އިންތިހާއަުށް އޮްތ 

ެވސް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅީމާ އަނެއްކާ ސަުރކާރަުްށ ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް މިދުވަސްވަެރްއގައި 

އް މިލިއަން ސް، އެވޭނީ ވައްކަްނކުރަން އަނެއްާކވެސް ދޮރުހުޅުަވނީއޭ އިނގޭތޯ. އެއް ލާރި ަވަގުށް ނެގިޔައަޅުގަނޑަުށް ބުނެ

ތްތެރި ރައީސް. ަވގެއް ބަދަލެއް ުނވާނެ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންނަުށް ސް ަވެގއް ވާނީ ވަަގކަުށް އިްއޒަރުފިޔާ ވަގަުށް ނެިގޔަ

ގެ ނަފުސު ހުންނަންޖެހޭނީ އޭނަ  ،ކުރުމަުށް ޓަކަިއ މަޤާމަުށް ައންނަން ބޭނުންވާ މީހާެއކު ޚިދުަމތް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ތަނުގައި ވަްއކަމާއި ޚިޔާނާުތގެ  ވޭތުވެިދޔަ ،ހިރުކޮުށް. އުމުރުގައި ާބކީ ޮއތް ތަނުގައި ދެން ރަނގަޅަުށް އުޅޭނަމޭ ބުނެތާ
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ނުޖެހޭނެ ހެން ޚިދުމަތްކުރާކަުށް އަންނާކަުށްރަްއޔިތުންނަުށް ކޮންމެ ،ޢަމަލުތައް ހިންގާފައި ދެން ތިމަންނާ އިޞްލާޙުވީއޭ ބުނެ 

ރެގެން އެކު ހު މީހާ ރަނގަޅަުށް ރައްިޔތުން ކުރިމަތީގައި ޤަދަރާއި ޝަރަފުވެރިކަމާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނީވމާ، އެ

ަކއުންސިލަރަކަުށް ުނވެވޭެނ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކައުންސިލަރުންނަީކ އަުޅަގނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެްނ  ،މެނުވީ

ކަންކަމުގަިއ  ބެހޭ އެހެނިހެން  ގާތުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާާއއި ރައްޔިތުންނާ ުށް ޚިދުމަތްކުރަން، ރައްޔިތުންނާރައްޔިތުންނަ

ންގެ އިނގިިލ މެދު ރައްޔިތުުއންސިލަރުންނަކީ އެ ބޭފުޅުންނާ ވާއިުރަގއި ކަ  ާވންޖެހޭ ބަޔަކަުށްރަކާތްތެރިވަރަުށް އިްސކޮުށް ހަ

އަުޅގަނެޑއް ގޮތުަގއި ތިބުމަކީ އެއީ ރައްޔިތުން މިއަދު ބޭނުންވާ ޮގތް. އެހެންވީމާ،  ގެހިރު ބަެއއްދިއްނުކުރެވޭ ސާފުތާ

އި ވެސް، އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އިންތިޚާބުަގއި ެވސް، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގަ  ،ބޫލެއް ނުކުރަންގަ

ިވއްޔާ ަވއްކަާމއި ޚިާޔނާތުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާަފއިާވ  ނޫނީ ސާއަުްށ،އަދި ަކއުންސިލުގެ އިންތިޚާުބަގއި ވެސް ދައުލަުތގެ ަފއި

ކަންކަްނ  ޔޭގެ ކޮްނ ޤައުމެއްަގއިތޯ މިއެކަން އޮެވގެންާވނެ ގޮތެއް ނޫން. ދުނި އެއީބޭފުޅުން މި މަޤާމުތަކަުށް އަންނާކަުށް. 

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނުޑމެން ކަންތައްތައް ބަދަލުކުރާިއރުގައި އެ މަޤާމުތަކަުށް އަންނަ  މިހެން އޮތީ؟

ފުޅުންނާ ރައްޔިތުންނަުށް އެ ބޭ، ހުރި ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ރައްޔިތުްނނަުށް ބަލައިގަނެވޭނެ ރައްޔިުތންނަުށް މަޤުބޫލުކަން

ިއންތިޚާބުގެ ދަނޑިވަުޅަގއި މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ހުުށަހެޅީމާ  ދިމާއަުށް އިނގިލި ދިއްނުކުެރވޭނެ ބޭފުޅުންނަުށް ވާން.

އަޅުގަނޑަުށް ބުނެވޭނީ ަވކި މީހަކަުށް ނުވަތަ ވަކި ބަަޔކަުށް ކައުންސިލަރުކަން ދޭންެވގެން ހިންގަމުންގެންދާ ޢަމަލެކޭ މި 

ނޫނުތައް ގާނޫުނތައް ހަދަންޖެހޭނީ ނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ގާމަކީ ބަލައިގަެނވޭކަ  ޢަމަލަކީ. އެހެންވީމާ، މި

 ދެމެހެއްޓޭވަރުގެ މީހުން އެ މަޤާމުތަކަުށް ގެނައުމަުށް ޓަކައި ަޤއުމުަގއި ތިބިހާ ވަގުންނާިއ، ައދި އެފަދަ ޢަމަލުތައް ހިންގާ

 ގެ ނަތީޖާތައް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މުޅި ދުނިޔޭން ފެންނަމުން މި ގެނައިމާ ެއކަމު ފަރާތްތައް ރައްޔިތުންނަުށް ޚިުދމަތްކުރާން

ބެހޭ ބައި ެވސް  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިްނތިޚާބުތަކާ ހެންދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ހަމަ ކުރިން ދެންނެވި

ވެފަިއވާ ުށްތަކުަގއި ޝާމިލު ބަދަލުކުރުމަކީ މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަެމއް. މި މަޖިލީހަުށް ވެސް ބޮޑެތި ކު

ކުރުމަުށް ޓަކައި ރައްޔިތުންނަުށް އިނގިިލ ރައީސް. ަރއްިޔތުންނަުށް ޚިދުމަތްނުވާެނ އިްއޒަތްތެރި ފަރާތްތަކަުށް ވަދެިވގެން

ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ކައުންސިލުތަކުގައި ެވސް ތިބެން ޖެހޭނީ.މިއަދު މަޖިލީހުގައި ވެސް ތިބެންދިއްނުކުރެޭވވަރު ފަރާތްތައް 

ފަސާދަިއގެ  ަވްއކަމާއި ޚިޔާނާާތއިއެފަދަ ފަރާތްތަކަުށް އެ ފުރުަޞތު ލިބެންޖެހެނީ. އަޅުގަނޑުެމން ނުޖެހޭ އެ ފުރުޞަތު 

 ނެ ނައްތާލަންޖެހޭ ީކ މިއަދު އަުޅގަނޑުެމން ހަނދާންޢަމަލުތައް ހިންގާފައި ތިބި ަފރާތްތަކަުށް ދޭކަުށް. އެފަދަ ކަްނތައްތަކަ

ުނޮކުށް، މަސްތުވާތަކެތި ުނވިްއކާ، ރާ މަޤާމުތަކަުށް އަންނަން ބޭނުންވަންޏާ ވައްކަންތިޚާބުކުކަންތައްތައް. ަރއްޔިތުން އިން 

ޚިޔާނާތްތެރިނުވެ ރީތިކޮުށް ހުރެ މަޤާމަުށް އަންނަންޖެހޭނީ. އޭރުން ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް އެ ައންނަ ބޭފުޅަކު ބަލައިގަނެވޭނީ. 

. ޝުކުރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ްއކުރާނެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންނުދާނީލި ދިދިމާލަުށް އިނގި ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް އެ ބޭފުަޅކާ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުރވަނީ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 އިލްހާމް އަޙްމަދަުށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދަނގެތީ 

ުްށ އިޞްލާުޙ ބެހޭ ާއްއމު ގާނޫނު( އަ އިންތިޚާބުތަކާ ) 2008/11ނޫނު ނަންބަރު ގާ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

އިްއޒަތްތެރ މެންބަރު  ގެނައުުމގެ ބިލަުށް އުވާލަންޖެހޭ މާއްދާތަުށް ބަޔާންކޮުށް މި ހުުށަހެޅި އިޞްލާޙަުށް ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާގެ

މި ބިލަކީ ނުވަތަ  ގޮތުަގއި ބޫލުުކރާޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ގަ އެކު މިރަުށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއަޙްމަދު ޢާ

 ބުތަުކަގއިމިގެންނަ އިޞްލާޙުތަަކކީ މުހިއްމު އިޞްލާޙުތަެކއް. ިމއިން ކަުށަވަރުކޮުށްދެނީ ހަމަެއކަނި ަކއުންސިލު އިންތިޚާ

ޖެހޭ ިއންތިޚާބުގައި ޢަމަލުކުރަން މުކޮުށް ހުރިމު އިންތިޚާބުތަކުަގއި، ާއއްރަންޖެހޭ ގޮތެއް ނޫން. މީގައި ާއއްޢަމަލުކު

ވަނީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެެވސް ވަރަކަުށް ބަެއއް ބޭފުޅުން  ޢަމަލުކުަރންޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންކޮުށްފައި މި އަދި ޝަރުތުތަކާއި

ްތއޮީތ ވެސް ރަނަގޅުޮކުށްލަން ބޭނުންވާތީ ދަންނަވާލީ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާހިކަ ހަ ވާ ދައްަކވާތީ އެ ވާހަކަ އޮޅިަވޑަިއގެން އެ

ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ލޯކަްލ  މު އިޞްލާޙެއްގެ ގޮުތގައި ފެނިގެން މިގޮތުަގއި ނުަވތަ މުހިއްމު ބިލެއްގެ މުހިއް

 5ރެއް ަދއު ގެއަހަރު  3ބޭފުޅުންނަުށް ލިބެންޖެހޭ  އެކީ، ޤީަޤތަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަިއ ވެސް ގަކައުންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާބުގަ 

މަުށްޓަކައި ރަނގަޅު މަޢާމު ފުރުމަ އެއިން ލިބޭ ރަނގަޅު މީހުން، ކޮލިޓީ މީހުން ނުވަތަ އެ އަހަރަުށް ބަދަލުވެގެންދިަޔއި

އަުޅގަނޑުމެްނގެ  !ޫބލުކުރަްއވާވެސް އިޞްލާޙުވާން އެބަޖެހޭ. ގަ އެކަްނކަންެއހެންވީމާ، ބޭނުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެ. 

ުށް ގިނަ މާއްދާތަކެއް ހަަމ ސީން ބަޔާންކުރާ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުަގއި އެބަހުރި ވަރައަސާޤާނޫނުލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުަގއި ނުވަތަ 

އަސާސީ ދޫކޮުށްލީާމ ހަމަ ސުރިޚީއެއް ލިެޔފައި ޤާނޫނު .ކަެމއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުުކރެވެނީ ނަމެއްގައި ކުރެވުނު

ކައުންސިލަރުކަމުގަިއ  އަދި މިނޫނަސް ހަމަ ،ނުތަކެއްގެ ސަބަބުން އެބަހުރި ފުުށުއެރުމާއިއައި ގާނޫގެ މަތިން ހަމަ އޭ

އޮތީ. ޙަޤީޤަތުަގިއ  . މިކްްސވެފައި މިތަެކއްހުރި އުނދަގޫތަކާއި ވަރަުށް ބައިވަރު ކަންަތއް ފަރާރްތަކަުށް  ކުަރއްވާމަސައްކަތް

ވެސް ާމ  ދަތިފުޅުވެދާނެ. ަކތީބުކަމުގެ ނިޒާމު ނަުށްަބއެްއ ބޭފުޅުން .ގެނކަންނޭ ދަންނަވަންޏާ މިހެން ބުނާކުަށްނުވާނެ

އޮތީ. ައޅުގަނޑުމެންެގ  ކުެރިވފައިތައް ބައްޓަންގޮތަުށް މި ގާނޫނު ަބއެއް ޭބފުޅުން ވާހަކަދައްަކވާ ،ގޮތަުށް ރަނގަޅުވާ

 ގޮތާއި ކަންތައް ދިޔަ ބަލާއިރު މާ  ހާލަތު ހުރި ރުގެއޭ ،ކަންތައް ކުރީ. މިދިޔަ މަޖިލީހުން. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުން މި

 ،ާވތީ ކަންކަން އެގޮތަުށް ދިޔައީ. ުފރަތަމަ ބަލަމާހިނގާ ދެއްތޯ އާ ނިޒާމަކަުށް ބޮޑަުށް ރާއްޖެއަުށް މާ ،ނުކުރެވިބޮޑަުށް ދިރާސާ

 ގެއަހަރު 5އް، ައހަރު ދައުރެ 3އުސޫލަކުންތޯ؟ ރައްޔިތުން ަރއީސަކު ހޮވުމަުށްފަހުަގއި ގެ ދައުރު ެއއީ ކޮން އަހަރު 3

އަހަރުން. އެހެންަކމަުށްވަންޏާ ެއވެސް ހަމަޖެހޭ  3އާދޭ  ދައުރެއް ދިނުމަުށްފަހުގަިއ ލޯަކލް ކައުންސިުލ އިންތިޚާބު ެއބަ

ވެސް  މަުށް ދާނީމަޤާ އެ ،ވެސްދާނީ  ަވޒީފާަގއި ުއޅޭ މީހަކު ަވޒީފާ ދޫކޮުށްލާފައި ،ނޫން. ރަނގަޅު މީަހކު އުސޫލެއް
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ދާނެ. އަުޅގަނޑުމެން އްދަެތއް ލިބިގެްނ މެނުވީ ނުރަާއިއ ރަނގަޅު ޓަރެމއް ނުވަަތ ަރނގަޅު މުރަނގަޅު ފުރިހަމަ މުސާ

ެވސް ދޭން. އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ެއއާެއކު  ދައުެރއް ގެއަހަރު 5ކޮލިޓީ މީހުންނާއި ރަނގަޅު ީމހުން ހޯދަންޏާ އެބަޖެހޭ 

ވެސް ރާަވން. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަީނ  ަތކާއި ކަންތައްަތއްކުރެވޭނެ ގޮތްން ހުރި ކަންތަތައް ތަންފީޛުމި ގާނޫނުގެ ދަުށު

ކޮންމެެވސް  ވެއްޖެއްޔާ ރަުށެްއގައި ގޮތުން ގާނޫނު ބުނާ ގެ ކުރީ  ،އްޔާވެއްޖެ  ކުރީަގއި އީ މުހިއްމު؛ން މިމަތީ މިގޮތުގެ

އޮެވއްޖެއްޔާ އޭނައަުްށ  އޭނައަުށް އެކަމާ ގުޅިގެން ޙުކުމްކޮުްށފައި، ރުކެްއގެ ދަުށުން ކާުށްޓެއް ނަގާފައި ހުންނަ މީހަކު

އަހަރުގެ  5ޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ މެންބަރުން ކީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ނޫން. ރައްޮއންނަނީ. އެއީ ގޮތަކަުށް މި ނުލެވޭކުރިމަތި

ކަމަުްށ އްެގ ަކއުންސިލަރުފަހު އޭނަ ކުުެށއް ކޮުށްފައި  ޭއނައަުށް ކުރިމަތިލެވޭ. ެއކަމަކު ރަުށެ އަހަރު ވުމަުށް 5 ދައުރު،

އަހަރު، ަވކި ދުވަހެއް ފަހުން  5ަވގަުށްނެގީަމ އޭނައަުށް ކުރިމަތިނުލެވޭ  ލައްވާ ބޭފުޅަކު އޭނަ ރުކެްއގެ ކާުށްެޓއްކުރިމަތި

 ކޮންމެވެސް އިންތަކާއި މިންތަކެއް ކަނަޑއަޅާފަ.އެީއކީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ނޫން. މީގައި އޮންނަންޖެހޭ އެހެންވީމާ، . ވެސް

މަ މީެގ ޞްލާޙުތަކާ އެްއެޗހި ފާސްވެގެންދިަޔއިގެނެވޭ އި ލު ނުވަތަ މި ގާނޫނަުށްބިހިތްއޮތީ މި ގަނޑު ގަބޫލުކުރާއަޅު

އުނިކަންތައްަތކެއް. ެއހެންވީމާ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި  ންނާނެ މީގައިކަމަުށް. އަދިވެސް ހު އިންތަކާއި މިންތައް ޖެހިގެންާދނެ

މަ އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ ފަސޭހަތަކެއް ދިަޔއިތައް އިޞްލާޙުވެގެންމިހިރަ ކަންތައް ،ވަރަުށް ފުންކޮުށް ދިރާސާކުރެވި

ޓަކައި ާބްއވަންޖެހޭ  އާްނމު އިންތިޚާބުތައް މިގޮތަުށް ބޭްއވުމަުށް ،ނަމަ މު އުސޫލުން ބަލާ. އާއް ކަމަުށް ދާނެމެދުވެރިެވގެން

ގެ ސަބަބުން ހިތްއޮތީ މީުށް ގިނަ، އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާރަނަގަޅކަުށް ނެތް. މީގެ ސަބަބުން ަވރަ ވެސް މާ ގާނޫނުނެއް

ކޮންމެވެސް  ބުތަކުަގއިވެސް އަދި މިހެން ބާއްވާ އިންތިޚާ ވަރަުށް ގިނަ އަންހެނުން ކޮމިޓީއަުށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅުން 

ކަމަުށް.  ބޭފުޅުންނަުށް ފެންނާނެ ޕިްކޗަރެއއް ފެނިގެންދާނެ ނުވަތަ ކޮންެމވެސް ވަރެްއގެ އެ ،ވަރެްއގެ ކޮުށާލެވިފަިއވާ ދޮެރއް

 މު އިޞްލާޙެއް ހިްތއޮތީ މިއީ ހަމަ މުހިއްބޫލުކުރާއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ގަ. އް ފެނިގެންދާނޭރަންޖެހޭ އުސޫލެނުވަތަ ޢަމަލުކު

 ކަމަުށް. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ނީ ުފވައްމުަލކު އުތުއަރުވަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް. ޢަލީ ޝާހަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އު

ވެސް  ވާ އިޞްލާޙަުށް އަުޅގަނޑު މު ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައި މިާއއް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ

ޢުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖްތަމަ ،ޖެހުނީ ނަވާލަން. އަޅުގަނޑަުށް މިގޮތަުށް ދަންނަވާލަން މިދުކުރާ ވާހަކަ ދަންތާއީ

ބޭއްވޭ ިއންތިޚާބުތަކަކީ ހަމަހަމަ އިންތިޚާބުތަކެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އިނގޭތޯ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް
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ައތޮޅު ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން  ގަނޑުމެން ބާރުވެރިކަން ހޯދައި،އަޅު މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވެން. އަދި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުން 

ކަުށް ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ގެންނަން. އިންތިޚާބުތަކާ އެއް ހަމަޔަސިޔާސީ އެހެން  ،ކަުށްކުރާ މަސައްކަތްތައް ެއއް ހަމަޔަ މި

ސް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއިްނ މިހާރުވެ އިންތިޚާބުތަކުަގއިމު ގައި އާއްޓަަކއި ކުެރވޭ މަަސއްކަތު  ގެނައުމަުށް

 މުތަކަުށް ވެްސ ބޭފުޅުން އަންނައިުރގައި އެ އަދި އެހެންނިހެން އިންތިޚާބީ މަޤާ ،ފެުށިގެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ވެސް 

ގެ ފަރާތުްނ ބޭފުޅުން ޤައުަމުށް އެވަފާތެރިކަމާއި، ، އަމާނާތްތެރިަކމާއި ،ތްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއި ބޭފުޅުންގެ ނަޒާހާ

ޖެހެނީ އޭގެ ނިސްބަތުން ވަރަުށް ކުޑަކުަޑ  ކުރަންޖެހޭ ޚިދުމަތުގެ މިންވަރު އަޅާކިާޔއިރު ަކއުންސިލަރުން ކުރަން މި

ވުރެ ހަނި ުނވަތަ ުކަޑ  ބޭފުޅުންނަުށް ލިބިފައިވާ ބާރުތަަކކީ ވެްސ ގާނޫނުން މިދެންނެވި ފަރާތްތަކަުށް ޚިދުމަތެއް. އަދި އެ

ނުވަތަ  ވަންޏާ ސާފުވާންޖެހޭނީ ކަމަުށް މާ، އަުޅަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ ބަޔަކު ސާފުވާބާރުތަކެއް. އެހެްނވީ

ެގ އެކަން ހުންނަނަންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެން ،ނަމަ ވަނީ ކަމުަށް ބަޔަކުގެ ތެދުވެިރކަމާއި އަމާްނތަތެރިކަން ހުންނަންޖެހޭ

އެއް މުތަކާ ހަމައަުށް އެންމެ އާދައިގެ އިންތިާޚބީ މަޤާ ނުޑމެންމުތަކުން ފެުށިގެންގޮސް އަުޅގައެންމެ އިސް އިންތިޚާބީ މަޤާ

ަދންނަވާލަން. ދެން އެާއއެކު ދުކުރާ ވާހަކަ ގަނޑު އެގޮތަުށް ާތއީއުސޫލަކުން ެއއް މިންގަނޑަަކުށް. އެހެންވީމާ، އަޅު 

ކުރުމުގަިއ މީހުން ޢައްޔަންގެ ެތރޭގައި އިންތިޚާބީ މަޤާމުތަކަުށް ގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވެނީ މިހާރުވެސް އަުޅގަނޑުމެންއަޅު

 ،ގޮަތކަުށް ބަޔާންކުެރވިފަިއާވ ހަމަތަކެއް އޮންނަ ހިނދު ަވކި ުއސޫލުތަކާިއ ހަމަތަކަކީ ޤާނޫނުއަސާީސގައި  ބޭނުންކުރެވޭ

މިއޮންނަ  ދާގައިވަނަ މާއް 231ކުރުމަުށް ގައި މީހުން ޢައްޔަންއަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯކަލް ކަުއންސިލު އިންތިޚާބު

ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް  ވުމެއް ެވސް ހުރިތުތަެކއް އެބަުހރި. އަދި ތަޢާރަޟުއެ މިންގަނުޑތަކާ ވެސް ތަފާމިންގަނޑުތަކާއި 

މިރު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ ެއކު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ އިބޫލުކުެރވެނީ. ދެން މިއާގަ

ުށް ޓަކައި އަަހރަުށް ބަދަލުކުރުމަ 5ކައުންސިުލގެ އުމުރު ޓަކައި  ންގުމަުށްއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ ގޮތުން ހި

ލާޙަުށް ވެސް އަުޅގަނޑު ާތއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވާލަން. އަުޅގަނަޑީކ ވެސް ލާމަރުަކޒީ ިނޒާމުގެ ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞް

މި މުއްދަތުަގިއ ނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ، ންތެރޭގައި އިންތިޚާބީ މަޤާމެއް އަދާކޮުށްފައިވާ މީހަކަުށް ވާީތވެ ައޅުގަނޑު ދަ

ކާއި މި ކުރަންޖެހޭ ޕްލޭންތަފަހު ކައުންސިލުގެ ތަޞަްއވުރާއި އެ މީހުން  ފުރަތަމަ ކައުންސިލަކަުށް ބަޔަކު އިންތިޚާބުވުމަުށް

ބަޖެޓު ފާސްކޮުށްގެްނ ވަނަ އަހަރު ތަންފީޛުކުރަން  2ދޭ އެ ކައުންސިެލްއގެ ުއމުރުން. އަހަރުދުވަސް އެބަ 1ހުރިހާ ކަމެއް 

. ކައުންސިލުގެ އުމުރު ނިމުމަކާ ހަމައަުށް ގޮއްސަ އޮންނަނީ ހަމައަުށް ދާއިރު މި  ރު އެ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމާވަނަ އަހަ 3

އަޮތޅުތެރޭގަިއ ތިބި ޤާބިލު ރަނގަޅު މީހުން އެ މީހުންގެ ަމޤާމުތައް ދޫކޮުށްފައި އަތޮުޅެގ  ،އަދި ރަުށްރަުށުަގއި ތިބި 

ޖެހޭ. އާދަިއގެ ުކަޑ އަުޅގަނޑުމެން ހޯދައިދޭން އެބަ ރަުުށގެ ތަރައްީޤއަުށް މަސައްކަްތކުރެވޭނެ ފުުރޞަތު، ތަރައްޤީއަުށް

މަޤާމަކަުށް ވާތީ ނުވަތަ ރަުށްރަުށުގެ މީހުންގެ ނިސްބަތުން ކުރެވޭ އިންތިޚާބަކަުށް ވާތީ އެ އިްނތިޚާބީ މަޤާމުތަކުގެ މީހުންގެ 

އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން ނަމަ،  ކަނޑައަޅާަފއި ެއގޮތަުށް ތާއީުދކުރާ ކަމަުށް ވަނީ އަހަރު ކަމަުށް ައޅުގަނޑުމެން 3މުއްދަތަކީ 

ިއ ގަނޑުމެންެގ އެންމެ މަތީ ލެވެލާއަިދވެސް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ހުއްޓޭ ތަފާުތތަކެއް. އެއީ އަޅު  ،ބޭނުންވަނީ
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ހޭ ނުގެންގުޅެ، ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެއަޅުގަނޑުމެން ތަފާތުކުރުމުގެ ވިސްނުން  ުށަލަތަކާއަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ތިރީެގ ފަ

ދަްއކާ މީހުން، އަޅުގަނޑުމެން ހަމަހަމަކަމަުށް ވަކާލާތުކުރާ މީހުން، ައޅުގަނޑުމެން އިންސާފަުށް ލޯބިކުރާ ކަމަުށް ވާހަކަ

 ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ދޭން. މިއަދު އަުޅގަނޑު ިދވެހިރާއްޭޖގެ ަޓކައި މަަސއްކަްތކުރާ މީހުން،ލާޙަުްށ އަޅުގަނޑުމެން އިޞް

ތިބޭފުޅުންނަުށް ޓަކަިއ ލާޙުަތއް، މިއީ ން ތެދުެވވަަޑއިގަންަނވާުށޭ މި އިޞްބޭފުޅު ތި .ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންނަުށް ޮގވާލަން

ންގެ ސިޓީއަުށް ޓަކަިއ ބޭފުޅު ބޭފުޅުންގެ އަތޮޅަުށް ޓަކަިއ، ތި ބޭފުޅުންގެ ރަުށަުށް ޓަކައި، ތި ލާޙުަތކެކޭ. ތިކުރެވޭ އިޞް

ކުރައްވާުށޭ ވަިކވަކި ޕާޓީތަކަުްށ، ވަިކވަިކ ރުމަުށް ޓަކައި ތި ބޭފުޅުން ލޮބީލާޙުތައް ފާސްކުިއޞްކުރެވޭ އިޞްލާޙުަތކެކޭ. މި 

އަުޅގަނޑުމެން މި ެދކޭ  ،ަނމަ މަސައްކަްތކުރަްއަވއިގެްނ މިކަން ކާމިޔާުބކުރެިވއްޖެ ބޭފުޅުން މިއަދު މެންބަރުންނަުށް. ތި

 ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް މަސަްއކަްތތަކެއް ކުރެވުީނއޭ. މިއަދު މި  އި ތިގޮުތން ބާރުގަދަކުރުމަުށް ޓަކަ  ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އިދާރީ

ބޭފުޅުން ެވސް މިކަމުަގއި ވަރަުްށ ބުރަކޮުްށ  ތި ، އޮތީ ފެންމަތިވެފަ. އެހެންވީމާ . ެއ ަވގުތު މިއޮތީ ެއ ފުރުޞަތު ލިބިފަ

 ންނަވާުށޭ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ. މަސައްކަތުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގަ ނޑުމެން މި ކުރާމަސައްކަތްކުަރއްަވިއގެން އަުޅގަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުވައިކަރަދޫ އަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 މަުށް. މުޙައްމަދު ނާޡި

 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަ ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް

އާްއމު ގާނޫނު( އަުށް މި ގެނެވުނު ބެހޭ  )އިންތިޚާބުތަކާ 2008/11ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ވެސް ގޮުތގައި އިންތިާޚބުތަކަުށް ކުރިމަތިލެވޭއިުރގައި ހަމަ ހުރިހާ އެންމެންގެ  ލާޙުަގއި އަުޅގަނޑު ވެްސ ގަބޫލުކުރާއިޞް

ލަކޮުށް މި ބިލަުށް ބަލައިލާއިރު އަުޅަގނޑުމެންނަުށް އެހާ ބޮޑަކަުްށ ންނަންޖެހޭނީ. ދެން ޖުމު އެއް ޝަރުތުަތކެއް ހު

އޮތީ  ތާއީދުކުރެޭވކަުށް ނެތް. ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ދިވެހިރާއްޖެ ހިންގުމަުށް ކަނޑައެޅިަފއިވާ ގާނޫނު، ގާތްގަނަޑކަުށް މި

އަުްށ ލާޙު ހުުށަހެޅި ބޭފުޅާަގނޑުމެންނަުށް ޚާއްޞަކޮުށް މި އިޞްއްހެން. ައޅުބޮޅެއޮޅިފަިއވާ ކަްނވާރު، އަރާަފއިއޮޅުންބޮޅުން

ައޅުގަނޑުމެން ، ވާނުާވއެއް ނޭނގޭނެ. އެހެންވީމާ ލާޙުތަުކގައި ވެސް އަދި މިއަދަުށްވެސް އެ ގާނޫނަުށް ގެެނވުނު އިޞް

ާވއިުރަގިއ ތައް ކަނޑައަޅާަފއިމިފަދަ ޝަރުތުތަޢުލީމީ، ޤާބިލު، ރަނގަޅު ބޭފުޅުން އިންތިޚާބުތަކަުށް ކުރިމަތިލެއްވުމަުށް ަޓކައި 

ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިހާރު މުއްދަތު  5އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަުށް ކުރިަމތިލައިގެން ހޮވުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހދ.

ބޭފުޅުން މަޤާމު ދޫކޮުށް އައިސް އެހެން  3އަހަރުގެ ުމއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ވަރަުށް ތަޢުލީމީ ޤާބިލު  3ހަމަނުވަނީސް، 

ރަުށުަށް އެކުަގއި  ބޭފުޅުން ވެސް ވަރަުށް ފުރިހަމަ އުއްމީދާ އެ  ،ޙަޤީޤަތަކީ ރުޖޫޢަެވއްޖެ. މަޤްޞަދަކީ، މީގެތަކަުށް ވަޒީފާ

ދޫކޮުށް މި ދިޔައީ ރަްއޔިތުންނަުށް ނުވަތަ އަތޮޅަުށް ޚިދުމަތްކޮުށްދިނުމުގެ  ވަޒީފާ، ަގއި ހުރެފައިވަޒީފާ ދޫކޮުށް ބޮޑު މުސާަރއި
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 ،ގޮތަުށް ބޭފުޅުްނ ބޭނުންވާ އެ ތްކުރަން ފެުށުމާ އެްއކޮުށް ާޤނޫނުއަސާސީ ުނވަތަ ގާނޫނުންނިޔަތުގަިއ ދިަޔއީ. ގޮސް ޚިުދމަ

ވަގުުތ  ެއކުަގއި މަޤާމު ދޫކޮުށް މި ނުވަތަ ގާނޫުނގަިއވާ ގޮތަުށް ަކންކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަެތއް ނުލިބޭ. އެ މާޔޫްސކަމާ

މާދޫ ދާއިރާއިން އާއި ހަނިކަރަދޫ ދާއިރާއިން ހޮވުނު ބޭފުޅާއާއި ވައި ތޮޅު ަކއުންސިލަުށް ހޮވުނު ބޭފުޅާމަކުނުދޫ ދާއިރާއިން އަ

ރަމުން ަގއި މަސަްއކަތްކުސޯޓުތަކުަގއި ޭއގެ ދެގުނަ ުމސާރައިބޭފުޅުން މަޤާމު ދޫކޮުށް މި ވަގުތު ރި 3މި  ހޮވުނު ބޭފުޅާއާ

ރި ނިޔަތެްއގައި. އެހެންނަމަވެްސ، ދިޔައީ މަތިވެ މީ ބޭފުޅުން ަމސައްކަތްކުރަން ބޭފުޅުން ދަުށް މުާސރައަކަުށް ތަޢުލީ ދޭ. އެ އެބަ

މިގޮތަުށް މި ގާނޫނުތަކަުށް ބަދަލުތަކެްއ ދުތައް ުފނޑުފުނޑުކޮުށްލީ ެއގޮތްބޭފުޅުންގެ އުއްމީ މި މަޖިލީހުން، މި ސަރުކާރުން މި

މަތީ ކަމަުށް ވަންޏާ ވާންޖެހޭނެ އެންމެ ދުަށް މީހާ ވެސް، އެންމެ  ކުުށްވެރިވާ .ގެނެސްގެން. ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން

ބިލިޔަން ރުިފޔާެގ ިޚޔާނާތުގެ ވާހަކަ ވެސް. ެއކަން  1.5ގެން ިމ ދަނީ ުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފަހަކުން ިއވިމީހާ ވެސް. އަ

ވިކަުމގަިއ  ކިތަންމެ ކުޑަ ޚިޔާނާތެއްގޮތުން ނުރުހޭ ބޭފުޅެއް ވެއްޖެްއޔާ ވެސް ބެލެންވާނެ. ކޯޓުތަުކގެ ކަންކަން އޮންނަން 

ބިލިޔަން ުރފިޔާގެ ޚިޔާނާްތވީ މި ރާއްޖޭެގ  1.5ައޅުަގނޑުމެންނަުށް ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް މި ބުނާ ވިޔަސް އެބަ ުކއްވެިރވޭ. 

ދާއިރުަގއި މިކަން ފުރިހަމައަުށް ޤައްޔޫމަުށް ތުހުމަތުކުރެވެމުންމި ވަގުތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުގައި ހުންނެވި ޔާމީން ޢަބްދުލް

 ،ކުެރވިންސާުފވެިރ ގޮތެްއަގއި ޝަރީޢަތްރަނގަޅު އިމިއަންނަ ަދއުރަުށް  އަހަރަުށް، ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ިމއަންނަ ،ބެލި

އުޅޭ  ުނވާނެ. ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުގަނޑު ބުނަން މިންނަ ދައުރަުށް ކުރިަމތިލެވިގެންމިކަން ސާބިތުެވއްޖެ ކަމަުށް ަވންޏާ މިއަ

މެންބަރުންެގ ގޮތުަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ިއއްޒަތްތެރި  ވަރުތަކަުށް ނުވަތަ މަޖިީލހުގެމި މަޤާމުތަކަުށް މި ފެން ،އެްއޗަކީ

ުނވޭ ކަންަކމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ނިކަެމތި މީހާއަުށް، ރަުށުގެ ަކއުންސިލުކަމަުށް ކުރިމަތިލާން އުޭޅ  ވެސް ސާބިތެއް

މެން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ެފންނަނީ ޝައިޚް ޢިމްރާނުމީހާއަުށް، ލުމަުށް ފަހު ވެސް ެއބަ ސާބިތުކޮުށް ބޭރުކުރޭ. މިާސލަކަުށް 

ފުލުސް އޮފީހުގައި ިހއްކަން އަޅާަފިއ  ؛ހިއްަކން އަޅާފައި ހުންނަ ،ނެިތ ކުރެވުނު ތުހުމަތަކަުށް ލަމައެއްއެްއވެސް ހަމަެއއް

އް. ހަމަ ނަގާފައި ދަތިން ހުންނަ އެއްޗިހީގެ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓުތަ 

ނުވަތަ ކުުށް ސާބިުތވާންީވ.  ،ޖަހާފައި ދީފައި އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަުށް އަދަބުދޭންވީމްރާނު ނަން ނައްޓައިލާފައި ޢި

އި ފާހަގަކޮުށްލާނަން. މިއީ އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަންކަމެްއ ނޫން. އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ދަނޑިވަުޅގަ، އެހެންވީމާ

އެކު އަުޅގަނޑުމެން ވަރަުށް ނުގެ ދަުށުން އުއްމީދުތަކާ ުށް މި ގާނޫއަތޮޅަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަ ގޮތުން. ހދ. ބެހޭ ހދ. އަތޮޅާ

 5. އެހެންނަމަވެސް، މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާންކުެރއްވި މަސައްކަތްކުރަން ފެުީށމުބުރަކޮުށް 

ތޮޅުން ިމ މެންނަުށް އަކަމަުށް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ތަރައްޤީކުރުމަުށް އިޢުލާންކުރި އިންރަުށެއް ޓުއަިރޒަމް ދާއިރާ 

 5ންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ރަުށެއް ނޯ 5ކީ ޓުައރިޒަމަުށް ނުދީ ންނާނެ ބާއަތޮޅަކު ނޯ ވެސް ހދ.އެނގެނީ ެއްއގޮތަކަުށް 

ވާނުާވ ނޭނިގ  ޔާ އިޢުލާންކުެރއްވި. އެހެްނވީމާ، އެވަުރ ބޮުޑ ދޮގު ުނވަތަކަމަުށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއް ރަުށް އިޢުލާންކުރި

ުނވަތަ ހދ. ، މި ތިބެނީ ބަލަން. އަޅުގަނުޑމެން އަތޮޅަކީ ވެސް  ތައް ކުރެވެމުްނދާއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެންބޮޑެތި އިޢުލާން

ދާ އަތޮޅެއްގެ  އެޅުމާިއ، ކަޑަެޖހުމާއި، ކަމެއް ޖެހުނީމަ ކަންކަމަުށް އެދެންކަުށް ބިންގާކީ މުޅިންހެން ކަހަލަ ގޮތައަތޮޅަ
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ޑަުށް ސިފަ މި ކުރެވެނީ. މިސާލަކަުށް ކުޅުދުްއފުުށީގައި މަގު ހެދުން. ރައީސް ޮގތުގައި ައޅުގަނ ގެގޮތުަގއި އޮންނަ އަތޮޅެއް 

މެއް ލިބިފައެއް ނެތް. އުޅޭ ކަމެއް. އަިދ އަދަުށް ވެސް ހަމަ އިތުރު ކުރިއެރުރިކަމުންސުރެ ފުެށިގެން ފެުށިގެންނަޝީދު ވެ

ައިދ  ކުން މި ދަނީ. ދެން ޓުއަރިޒަމްަގއިކުޅުުދއްފުުށި އެއަރޕޯޓު ހަމަ މިގޮތަުށް. ހަމަ އިޢުލާނަކުން، ސަރޭވއަ އެއަރޕޯުޓ؛

 ެވސް ހދ. ައހަރުގެ ދިގު ތާރީުޚގަިއ އަދި ރިސޯޓަކުން އެންމެ ޑޮލަެރއް ވެސް ހަމަަގއިމު 45ރާއްޖޭގެ ުޓއަރިޒަްމގެ 

އްސަލަެއއް. އްޔަތުން ަކންބޮޑުވާންޖެހޭ މަނޑުމެން އަޮތޅު ދަރިއެްއގެ ހައިސި މިއީ ައޅުގަ، ޅަުށް ލިބިފައެއް ނެތް. އެހެްނވީމާއަތޮ

 ގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ މިއީ ސަރުކާރުން ވެސް ސަމާުލކަންދީގެން މިކަން ކޮުށްދެްއވަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަޅު 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ކެންދޫއަރުވަނީ  މި ތުޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ޢަލީ ޙުސައިނަުށް. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

)އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ  2008/11 ދާ ގާނޫނު ނަންބަރު ސްކުރެވެމުން މިރަީއސް. މިހާރު ބަހުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ނޑު ދަންަނވަން ބޭނުންަވނީ މި އިޞްލާޙުތަުކގެ ނިޔަާތ ުގޅިގެން ައޅުގަ ުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާ އާއްމު ގާނޫނު( އަުށް ހު

ލާޙުތަކަުްށ ހެންނަމަވެސް، ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްމެދު އަޅުގަނުޑގެ ހިތުގައި ަވރަުށް ގިނަގުނަ ސުވާލުތަެކއް ެއބަ އުފެދޭ. އެ

ހުރި. މިހެން މިދެންނެވީ އަޅުގަނުޑ ުށް ިގނަ އިޞްލާޙުތަކެއް އެބަވަރަބަލާއިރުަގއި މީގައި އަުޅގަނުޑ ވެސް ގަބޫލުކުރާ 

ގޮތުަގއި އިންތިޚާީބ މަޤާމުތަކަުށް އަންނަ މީހުންގެ ޝަރުތުތައް މިހާރު ކަނޑަެއޅިފައިވާ ގޮތަުށް ބަލާއިުރގަިއ  ގަބޫލުކުރާ

 ނަވާ ނުވަތަ ކުރިމަތިލެވޭ ބޭފުޅަކަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަުށް ނުވަތަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަުށް ވަޑަިއގަން

ކަމުަށް  ަގއި ހުންނަންޖެހޭނެކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުެޅއްގެ ކިަބއި ހުރި ކައުންސިލަކަުށް މަތީ، ބޮޑެތި ޝަރުުތތަކެއް އެބަ ވުރެ މާ

މަތީ  . އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި ޝަރުތުތައް ކަނޑައެޅުުމގައި އެންމެގާނޫނުަގއި ކަނޑަައޅާފަ

މަުށް ކުރިމަތިލާ ބޭފުޅެއްެގ ޖެހޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަޝަރުތުތަކެއް ކުރިމަތިކުެރެވން ޝަރުތުތަކެއް ނުވަތަ ވަުރގަދަ

 .ޖެހިގެން ބޮޑެތި ޝަރުތުތައް އަންނަންޖެހޭނީ ނަންޖެހޭނެ ކަމަުށް ބަޔާންކޮުށް. އެއަުށްފަހު ދެން އެއާގައި ހުންކިބައި 

ަގއި ހުންނަ ޝަރުތުތަަކކީ ލީހަުށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ކިަބއިމަތިލާއިރުަގއި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަުށް ކުރި

ބަރުދަން ހުރި ބުރަ ުށް ވުރެ ބޮޑެތި ުނވަތަ ަވރުގަދަ، އި ހުންނަ ޝަުރތުތަކަކިބަިއގަ ކައުންސިލުތަކަުށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ

ލުަތކަކީ އެންމެ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިްނ ތަކަުށް ވާންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ކައުންސިތުޝަރު

ހަމައެކަނި ރަުށަުށް ޚިދުމަތްކުރައްވަން ތިްއބަވާ ބޭފުޅުން. މިހާރު ގާނޫނު  ،ރަުށްރަުށުގެ ފެންވަރުަގއި ޚިދުަމތްކުރަްއވަން ތިބޭ
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ބައެއް ބޭފުޅުން  ބަެއއް ފަހަރަުށް މަޖިލީހުގައި ވައްކަެމއް، ރަުށްރަުުށގައި އެބަހުރި ގޮތަުށް ބަލާއިރުަގއި ކިަތންމެ ކުޑަ އޮތް

ގޮތަުށް ރުެކއް ދޮުށަުށް ވެއްޓިަފއި އޮންނަ ާކްއޓެއް ަވގަުށް ަނގަިއގެން ނުވަަތ ހިއްކަން ައޅުވާަފއި ހުންނަ  ފާހަގަކުރެްއވި

އަދި  ،ވެ ވޭ ގޮތްމުންޑެއް ވަގަުްށ ނަަގއިގެްނ ަކއުންސިލަރުންގެ ޝަރުުތ ފުިރހަމަނުވެގެން ެއ ަކއުންސިލަުށް ކުރިމަތިނުލެ

ހުރި. އެެހންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ މި ަރއްޔިތުްނގެ ބަރުންގެ ގޮނޑި ެގއްލިފައި އެބަކައުންސިލުތަުކގެ މެން

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ވެސް މީގެ ކުރިން ޚިޔާނާުތގެ ކުުށްތަާކއި އަދި ަވއްކަުމގެ ކުުށްތައް ސާބިތުވެ އެތަެކްއ 

ދޭ. ޅުގަނުޑމެންނަުށް ފެންނަމުން އެބަދިގު މުއްދަތަކަުށް އަރުވާެލވި ޖަލަުށް ލެވިފައިާވ ބޭފުޅުން ވެސް އަ ،ބޮޑެތި

ވެސް ކުރިމަތިލެޭވ  ުށް ެވއްޖެއްޔާ އެ ކައުްނސިލަރަކަުށް ހަމަ ހަމަ ހިލާ މުޅި އުމުރުަގއިލަެރއް ކަމައެހެންނަމަވެސް، ކައުންސި

ޖެހޭ ކޮންމެ އިންސާނަކީ ވެސް ކުުެށއް ކުރެވިދާނެ މީހެއް ކަމަުށް. ކުުށް ރަން އެބައަުޅގަނޑުެމން ގަބޫލުކުގޮތެއް ނޯންނާނެ. 

ދެން އެއަުށްފަހު ެއކަުށީެގންނުވާ މިންވަރަކަުށް އޭނައަުްށ  އަދަބު ލިުބނީމާ،ކުރުމަުށްފަހުގައި ެއ މީހަކަުށް އެ ކުުުށގެ ޙައްޤު 

މަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ އުސޫލެއް ނޫން. މި ހުރިހާ މަޤާމުތަކަުށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ޮގތަުށް ޝަރުތުތައް ކަނަޑއަޅާފައި އޮތު

މި ސަރުކާރަކީ ެއއްވެސް ގޮތަކަުށް ިމފަދަ ގާނޫނެއް ހުުށަހަޅައިގެން  ،ކަމެއްގެ އިތުރުން އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

އި މަސަްއކަތްކުރާ ސަރުކާެރއް ޤީޤަުތގަ ކަތްތަކަުށް ބާރުއެޅުމަުށް ަޓކައި ޙަލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ުނވަތަ ަކުއންސިލަރުންގެ މަސައް 

ނުވަތަ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުން ކައުންސިލުތަކަުށް  ،ވެސް ކަމަކީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގައި  ނޫނޭ. މި ސަރުކާރު އައުމަުށްފަހު ކުރިހާ

 އެ ގާނޫުނގެ  ؛ދޭ ބާރުތަކުން ބާކީ އޮތް ބާރުޮކޅު ވެްސ ނަާގ އުނިކޮުށްލުން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަކަުްށ ނޭނގެ ގާނޫުނގެ

ލާޙުތަކެއް ގެނެވިަފއި މި ންވަރަުށް އެ ގާނޫނަުށް ތަފާތު ިއޞްކޮޅެްއ، ބިތެްއ، އަރިމަްއެޗއް. ވާނުާވއެއް ވެސް ނޭނގޭ މި

ގައި ރަުށެްއަގއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަުެށއްަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަުށް މި އެނގެނީ، ޓުައރިޒަމް ނެތް ހދ.، ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް 

ގެ ބިންކޮޅެއް ުކއްޔަުށް ދޭންވީމާ ވެސް މި ޖެހެނީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަުށް އައިސް ައކަޫފޓު 5000އޮތް ބިންކޮޅެއް، 

އެތައް ދުވަަހކު ހައުންސިން މިނިސްޓްރީގައި ސަާލންޖަހައިގެން ނޫނީ ޓުއަރިޒަމް  ،ސަލާންޖަހަން. ސަލާންޖަހައިެގން

ންކޮެޅއްެގ ބޭނުން ވެސް ކުެރވޭ ގޮެތްއ ރަުެށއްަގއި އޮންނަ ުކޑަ ބި ލާންޖަހަިއގެން ނޫން ގޮތަކަުށްމިނިސްޓްރީގައި ސަ

ލާމަރުކަީޒ  ،ނޫނުއަސާީސަގއި މި ބުނަނީތަަކކަުށް ނޯވޭ. އެެހންނަމަވެސް، ޤާކައުންސިލަރުންނަކަުށް ޯނވޭ. ކައުންސިލު

ޖެހޭ މިއިން ކޮންމެ ކުޑަ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން ެއބައުމު ހިނގަންވާނީ. ލާމަރުކަޒީ ުއޫސލުންނޭ ޤަ ންނޭ،ނިޒާމު

ބަާވ ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންނަީކ ުށެއްަގއި، ިމއިން ކޮންމެ ބޮޑު ރަުށެްއގައި ވިަޔސް، ކުަޑ ރަުށެއްަގއި ވިޔަސް ިތއްރަ

އުމެްއެގ ރިހާ ކަމެއް ކުރަްއވާ ބޭފުޅެއް. ޤައުެމއްގެ ނިސްބަތުން ޤައުމެްއގައި ހިނގާނެ ހުތުން މުޅި ޤަ އުމެްއގެ ނިސްބަޤަ

ޖެހޭ ރަުށްރަުށުގައި ތިއްބަާވ ަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަްއވަން ެއބަރައްވާ. ައޅުބޭފުޅުން ކު ހިނގާނެ ހުރިހާ ކަމެއް އެ

ލަތު އެންމެ ރަނގަޅަުށް ދެނެވަޑަިއގަންނަވާނެ ނުވަތަ ރަުށް ތަރައްޤީކުރުމަުށް ޓަކަިއ ކައުންސިލަރުންނަކީ އެ ރަުށެްއގެ ހާ

ރުން ލާމަރުަކޒީ ނިޒާމުގެ ބާރު މުޅިންހެން އެންމެ ރަނގަޅު ވިސްނުމެއް ެގނެވޭނެ ބޭފުޅުންކަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ސަރުކާ

ކަމަުށް ނުވަތަ ކައުންސިލަރުލާޙެއް ހުުށަހަޅުްއވަިއގެްނ ކޮންމެހެން ކައުންސިލަރުން ފަހު މިފަދަ އިޞް ކަނޑުވާލުމަުށް
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. ޝުކުރިއްޔާ ކުރިމަތިލައްވަން ތިއްެބވި ބޭފުުޅންގެ ތެތް ގޯންޏެއް އަުޅއްވަން އުޅުްއވާތީ ައޅުގަނޑު އެކަމާ ހަމަ ހިތާމަކުރަން

 ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ޓަަކއި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތުލުސްދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް. 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ޙީދު އިބްރާހީމްތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަ

)އިންތިޚާބުަތާކ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނު( އަުށް  2008/11ންބަރު ދާ ގާނޫނު ނަ ސްކުރެވެމުން މި`. މިހާރު ބަހު

ލާނަން. ިމ ބިލު ހުުށަހެޅި ފަރާތުން މި ފަހަަގކުރެޭވ ެއއްެޗއް ދަންނަަވއި ޮގތުން އަުޅގަނޑަުށްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިާލ ުގޅޭ

ދު ކިތަންމެ ވެާދނެ. މި މަޤްޞަ ހަޅުއްވާފަިއ ވަީނ ަވރަުށް މަތިވެރި ވަރަުށް ރަނަގުޅ މަޤްޞަދެއްަގއި ކަމަުށްބިލު ހުުށަ

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮުށްފަިއ  20ނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާ އަުޅގަނުޑމެންގެ ،ނަމަވެސްރަނގަޅު 

 ެވސް  ދި އެންމެންެގ މައްޗަުށް ގާނޫނު ހިންގުުމގަިއ ވެސް ކޮންމެ މީހަކީއޮންނަނީ، ގާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި ވެސް އަ މި

ރައްާކތެރިކަން ލިބުމުގައި ވެސް އަިދ ގާނޫނުގެ މަންފާ ލިބުމުގައި  ންހަމަހަމަވެގެންވާ ބައެްއ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ގާނޫނު

މި  ،ުށް މިއަދު ފެންނަމުން މިދާ މަންޒަރަކީއަޅުގަނޑުމެންނަ ،ވެސް އެންމެންނަކީ ހަމަ ހަމަހަމަވެގެްނވާ ބައެއް. ނަމަވެސް

ބޭފުަޅކަުށް ނުވަތަ އެ ިއއްޒަތްތެިރ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ަވކާލާތުކުރަްއވަމުން އެބަ ގެންދަވާ އެ

ން ބޭފުޅަކަުށްތޯ، ކޮްނ ގެްނދަނީ. ކޮޅަކަުށް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން އެ ބޭފުޅަކަުށް ިލބިގެންވީ އެންމެ ރަނގަ އެ ،މެންބަރަކަުށް

ކަިއ ލިެބންޖެހޭ ހަމަހަމަ މަންފާތައް ހަމައަުށް ހޯދައިދިނުމަުށް ޓަތޯ މި ގާނޫނުގެ ކުރިމަތީަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަުށް

ގެ ަމއްޗަުްށ ބިލު ދާ ސްކުރެވެުމން މިމެންނަުށް ހުުަށހެޅިފައި މިހާރު ބަހުމިއަދު އަުޅގަނޑު މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދަނީ؟

އިންތިޚާބުކުރުމަުށް އޮންނަ ޝަރުތުތަްއ  ބަރުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެން ބަލައިލި

ޝަރުތު. ނަމަވެސް  15، 14އަރާ އޮތްކަުމގައި ވަންޏާ މިއަުށް އެބަ 6ނުވަތަ  10ނުވަތަ  5ވަރަުށް ބޮޑަުށް ތަފާތު. އޭގައި 

އޭގެ ދަުށުގެ މީހުންނަުށް  ،ނަމޫނާ ދައްކަވަން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ކަމުގައި ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އިސް ވެރިންނަކީ

ބާރު  3ެއ ބޭފުޅުންނަކީ ރީތި ސިފަތަކެއް ހުންނަ ބަޔަކަުށް ވާންޖެހޭނެ. ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު  ،އެ ނަމޫނާ ބަލައިގަތުމަުށް

ގަދަ ރޯލެްއ އަދާުކރަމުންދާ ބައެއް. ނަމަވެްސ، ވަިކވެފައި އޮތް މި ނިޒާުމގަިއ މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ ވަރަުށް ވަރު 

ނޫނުއަސާސީެގ ހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާ. ނަމަވެސް، މި ދިވެތަނުަށް ލައިފީމު އަޅުގަނޑުމެން އަބުރުގެ ބިލެްއ ވެސް މި

ކަަދއްކަމުްނ ރޭގައި ވާހަމަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ މި ޗެމްބަރުގެ ތެ ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެ 99

ދެވިފަިއވާ ބައެއް ފަަދ ބައެއް. މިއީ ރައްޔިތުްނގެ  ގެ އަބުރު ކަތިލުމަުށް ލައިސަންސެއްނަމަ މީހުން ކަމުަގއި ވަނީގެންދާ
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ޙައްޤުތަކަާކއި، ވާޖިބުތަަކކާިއ،  ކަމެއް. މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވަރަުށް ފުޅާ ގޮތެއްަގއި ވިސްނަންޖެހޭ

ޔަތުަތކެއް އޮންނަ ބައެއް. ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ަރުށެއްގެ ރަުށު ކައުންސިލަރަކު ުނވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލަަރކު މަސްއޫލިއް

ތަކަުށް އަވަސް ައވަހަުށް ބަދަލުގެނެސް އެހެން ބޭފުޅުންނާ ގާނޫނުނަމަ،  ެވްއޖެ ކަމުގައި ވަނީޔަ ކޮުށާލަންއެ މީހެއްގެ ފި

ގެ މަޖިލީހުން ގަނޑުމެން މި ގެންަނނީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން. މި ރައްޔިތުންގެންނައިުރގައި އަޅު  އޮންނަ ތަފާތުތަކެއް

ފާތައް ައދި އެގެ އިތުރުން ގާނޫނުން ލިބިދޭންޖެހޭ ހަމަހަމަ މަން އްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމާ،އޮންނަ ގާނޫނުން ރަ ގެންނައިުރގައި

ތުތަކެއް ކަމުަގއި ކީ މިއީ ކިތަންމެ ރަނގަޅު ޝަރުިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޝަުރތުތަކަ ކޮންތާކަުށްތޯ މި ވައްދަނީ؟

ނޫނުއަސާީސަގއި ޤާދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ  ވީނަމަވެްސ، ހުުށަހެޅިފައި ިމވާ ިއޞްލާޙުަގއިާވ ޝަރުުތތައް

އެްއޗެހި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް އޮްނނަ ޝަރުތުތަކާއި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަުށް އޮންނަ ޝަރުތުތަކާ، މި 

ބަދަލުކޮުށްފައި ނޫނިއްޔާ މި ޝަރުތުތައް އެ މީހުންނާ ހަމައަުށް ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުންނާއަހމައަުށް ގެނައުމަކީ އެއީ ގާނޫނުެގ 

ހަމަހަމަކަން ލިބޭނެ ކަމެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ނުދެކެން. ދޮނާއި ކަުޅގެ ނަސްލީ އިމްތިޔާޒު އޮންނަ ފަދައިން 

ދަނީ މިއަދު ގާނޫނުތަކަުށް ގެންނަ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގަިއ ވަރަުށް ތަފާތު ކަންތައްތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަމުން މި

ގެންނަމުންދާ މަންޒަރު. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ވެސް ތި ގޮނޑިްނ އަނެއްކާ ައޅުގަނޑުމެންގެ 

މުަގއި ެވސް ނުވަތަ އެހެން ބޭފުޅަކަުށް ފާޑުކީކަމުަގިއ މެންބަރުކަމުގެ ގޮނިޑއަުށް ވަަޑއިގެންފި ނަމަ، މައުޟޫޢަުށް ާވހަކަދެއްކު

 ޑިއަުށް ަވޑަިއގެންނެވުނީމާ އެނގޮ މަނިކުފާނު ހަމަ ވަރަުށް އިސް ސަފުގައި ުއޅުއްވަނީ. ނަމަވެސް ތި ،ވީނަމަވެސް 

ދަ ހިމެނިފައި ކުރެްއުވމުގައި ދެން ބައްލަވާ މިންަގނޑުތަކެއް ހުރޭ. މީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދަކާކަންތައްތައް ކޮންޓްރޯލް 

ހުންނަ ގޮތް. ތިމާ ކުރާ ކަމެއް ގޯހެއް ނުވޭ. ތިމާ ކުރާ ކަމެއް ރަނގަޅުވެަފއި ދެން ތިބި މީހުން ކުރާ ކަންތައްތައް ގޯްސ 

ނަމަވެސް ނުބައި ހާ ރަނގަޅު ހާލަތެއް ަކމުގައި ވީާވ ހުރިތެރި ރަީއްސ. މިއަދު ޤައުމަުށް ދިމާވެފައި ވަނީ. އިްއޒަތް މި

ވީނަމަވެްސ މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ިޒންމާ ނަގަން އެބަޖެހޭ. މި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ޒިންާމ ހާލަތެއް ކަމުަގއި 

ޖެހޭ. ރައްޔިުތން ކޮނޑުަގއި އަުޅވާފަިއވާ ގެ މެންބަރުން ޒިންމާ ނަގަން އެބައެބަޖެހޭ. ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހު ނަގަން

ޮކުށްލައިގެން ތިމާމެންނަުށް ނުވަތަ ތިމާމެންނަުށް ބާރުތަކެއް ަތކަކީ ވާޖިބުތަަކކީ އެއީ އެ އަދާނުކޮުށް ދޫމަސްއޫލިއްޔަތު

ތަނެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން  ކަންތައްަތއް ކުރަން އޮތް ކުެގ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިަފިއ،ބާރުތަ  ލިބިފައިވާތީެވ އެ

ަބ ންދުތަކަކީ ކޮަބއިކަން އެވަނީ ރަްއޔިތުން. ރައްޔިތުންނަުށް ޖަވާބުދާރީާވން އެބަޖެހޭ. އެ ރައްޔިތުންެގ ވި ހޮވާފައި މި

 ސާސްތަކަކީ ކޮަބއިތޯ ބަލަން ެއބަޖެހޭ. ބަލަންޖެހޭ. ރައްޔިތުންގެ އިހު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަުށް އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ، ެވޭވ މީހެއް ނޫންކަން. އެހެްނީވމާހަކީ ރިޔާސަތުަގއި ަބއިވެރި ރިޔާސަތުަގއި އިންނަ މީ
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ުށް ުނގެންދިުޔމަކީ އަުޅގަނޑު އެދޭ ކަމެއް. ގެންދަާވިއރުގައި ިރޔާސަތު ޭއގެތެެރއަުްށ ލައިގެން ކުރިއަ ބަހުސްކުރައްވަމުން

. އެްއގޮތަުށް ދަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާިއ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދާރިާޔސަތުގަިއ ކަންކަން ކުރިއަުްށެގން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ

ޑީަގއި ކުަރންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަާކިއ ނކަމުގެ ގޮއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުުްށ ގެްނދާނެ. ރައެކަން އެގޮތަުްށ ކުރިއަ

ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި  ކަންމަްސއޫލިްއަޔތެއް 2އަދި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުަގިއ ކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުަތކަކީ ތަފާތު 

އަރުވަނީ މެދުހެންވޭުރ  މެންބަރުންނަުށް ވެސް ހަމަ ރަނގަޅަުށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް. ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަދާއިރާގެ އި

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެން

 ގެންދަނީ އަިއސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ހިންގަމުން މި . އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފަހަކަުށްްއޒަތްތެރި ރައިސްޝުކުރިއްޔާ އި 

މެންގެ ބޮޑަުށް ޚިލާފަުށް. އެހެން މިދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑު ވަރަުށް  ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާ

ނެތި ޑީަގއި ނގޮ މި  ލޫފްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްދާއިރާގެ ިއއް ކަމުގަިއވާ ގަލޮޅު ދެކުނުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު

ވަރަުށް ވާީތވެ. ެއއީ ޤާނޫނުއަސާީސަގއި  ޚިލާުފ ކަމެއް ކަުމގައި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ކުރިައުށް ގެންދިޔުމަކީ ރޫހާ

ދެވޭނެ ހާލަތްތައް. ރަުކ މިތާ ނީ. ނުވަތަ އެ މެންބަޑި ެގއްލޭނެ ގޮތްނސާފުކޮުށް އެބައޮތް ލިޔެަފއި ެއ މެންބަރެއްގެ ގޮ

ފަރާތްތަކުަށް  މް ކޯޓުްނ ޙަޤީޤަތުގައި އެއި އަޅާނުލުުމގެ ސަބަބުން ސުޕްރީދޭތެރޭގަ  އެކަމާ މި މަޖިލީހުން ،އެހެންނަމަވެސް

ތަްއ އެ، މަޖިލީހަުށް ނުގެނެސް ކޯޓަުށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ އިތުރު ބާރު ބޭނުންކޮުށްގެން އެ ފަރާތް މި މްލިބިފައިވާ، ސުޕްރީ

ފިކުރުަތއް އަޅުގަނޑުމެން  ،ވިސްނުންަތއް، ސާސްަތއްގެ އިހުަރއްޔިތުން  ،ްއގެލޮޅު ެދކުނު ދާއިާރގެ އެަތއް ަބއެގަ ،ްއގެބައެ

ައޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ  ވަތަ ގާނޫނުތަުކގައި ެލވިފައިނެތްކަން ިމއީގެންދާ ބިލުތަކުގައި ނު ނިންމަމުންމިހާރު މި 

ބެހޭ ގާނޫނަުށް މި ހުުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙުތަކަުށް  އީސް. ހުުށަހެޅިފަިއވާ، އިންިތޚާބުތަކާތްތެރި ރަ ކަންތައްތައް. ިއއްޒަ

ލުތަކެކޭ ބުތަކަުށް އޮތް އައިްއސަ އޮތް ބަދައޮންނަ ހުރިހާ އިންތިޚާ ބަލާއިރުަގއި މިއީ ފަހަރެއްަގިއ ވެސް އާއްުމކޮުށް މި

ކަނޑައެޅިަފިއވާ ން ަވކި ގޮތަކަުށް އޮންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ މި ގައިވާ އިޞްލާޙު  ހުުށަހެޅިފައި މިދެންނެވޭކަުށް ނެތް. 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ބެއް.އިންތިޚާ 3އޮންނަނީ  ޭއގެ މާނައަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މި ؛ބުތައް ފިޔަަވއިއިންތިޚާ

ތަކަުްށ އޮންނަނީ ކައުންސިލު ން މިބު އެބަޮއވޭ. ދެ. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ެއބައޮވޭޢައްޔަންކުރުމުގެ އިންތިޚާ

ރުމުެގ، ކުެގ ަކއުންސިލަުށް މީހުން ޢައްޔަންއި ރަުށްރަުށުއެީއ އަތޮޅުަތކުެގ ަކއުންސިލާ ބު.އެޅުމުެގ އިންތިޚާ މީހުން ކަނޑަ

މި ެގނެއްސަާވ އިޞްލާަޙކީ ހަމަ ، އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ ބުގެ ވާހަކަ މި ކައުންސިލަރުން ޢަްއޔަންކުރުުމގެ އިންތިޚާ

ޮބޑުަށް  ކުރަްނެވގެން ގެނެސްފަިއވާ ބަދަލުތަކެއް ކަަމުށް އަޅުގަނޑު ވަރަުށްންއްޔަިޅގެން ަކއުންސިލަުށް ަފރާތްތައް ޢައެކަނޑަ

ފާހަގަކުރަން. ފަހަރެއްގައި ެވސް މިއީކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ މިންގަނޑުަތއް 

ލަ ނުވަތަ ޖުމު، ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ެއގޮތަުށް ގެނެވިަފއިވާ ބަދަލެއް ހޭ ގާނޫނު އޮތްއެޅުމަުށް ާއއްމު އިންތިާޚބުތަކާ ބެކަނޑަ
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 ެއއްވެސް ކަހަލަ ގުޅުމެއް އޮތް ިއޞްލާޙުތަކެއް ކަމަކަުށް ައޅުގަނޑަކަުށް ނުފެނޭ. ިއއްޒަތްތެރި  ގޮތެްއގައި އެ އިންތިޚާބުތަކާ

ަކމުގައި ިލޔެފައި ވީނަމަެވްސ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނަުށް ބަދަލުގެންނަރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ަބލައިލަންޖެހޭ އިންތިޚާބުތަކާ 

ނަޑކުން ެއއް މިންގަ ،އެއް ުއސޫލަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ ިއންތިޚާބުތަކަުށް ބަދަލު ެއއް ހަމައަުކން ،އެއް އުސޫލަކުން

ބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ ގަނޑު ގައެޅުމަކީ އަޅުމިންގަނޑުތަެކއް ކަނޑަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންތިޚާބުތަަކުށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަުށް

ކުާރ ކައުންސިލްތަކަުށް ޢައްޔަން، ފަހަރެއްގައި ވެސް އަުޅގަނޑުެމން ކޮުށްގެންވާނެ ކަންތައްަތކެއް ނޫން. އެހެން މިދަންނަވަނީ

މީ ގޮތުން ވެސް ާވންޖެހޭ. ތަޢުލީ އެ ައތޮޅެއް ހިންގުމުެގ ޤާބިލުކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަކަުށް އެބަ ،ރަުެށއް ފަރާތްތަކަކީ އެ

ބޮޑަުށް އެބަ ފާހަގަކުަރއްާވ  ދެން ވަަރުށް ،ވާންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް އެބަފެންވަެރއް ހުންނަންޖެހޭ ފަރާތްތަކެއް ކަމަުށް  ވަކި

ބޫލުކުރަީނ ތަކެއް ނެތް ވާހަކަ. އަޅުގަނޑު ގަގިނަ މެންބަރުން ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މިކަހަލަ ޝަރުތު ވަރަުށް

ަތފާތު ތަޖުރިބާތައް ކޮުށްފައިވާ  ،ތަފާތު ވިސްނުމުގެ  ،ޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ތިބެންޖެހެނީ ވަރަުށް ތަފާތު ފިކުރުގެރައް

ނެްއގެ ފިކުރު އެ ގާނޫ ،އަުޅގަނޑުެމން ގާނޫނެްއ ހަދާއިރުަގއި އެަބޖެހޭ ހުރިހާ އެންމެންގެ ވިްސނުން އީފަރާތްތައް. އެ 

ނެ. ގައި ހަމަ ކުުށްވެރިން ވެސް އެބަ ތިބެންޖެހޭ. ބޯޓު ދަތުރުކުރާ މީހުން ވެސް ތިބެންޖެހޭޙަޤީޤަތު، ތެރެއަުށް ލާން. އެހެންވީމާ

ރުން އެބަ ކުޅޭ މީހުން ވެސް އެބަ ތިބެންޖެހޭ. ޕީ.އެޗް.ޑީ ނަާގފައި ތިބޭ މީހުން ވެސް އެބަ ތިބެންޖެހޭ. ޑޮކްޓަފިލްމު

ޤަތުގައި ފުރިހަމަ ގާނޫނެއް ރައްޔިތުންނަުށް، ހުރިާހ ހުރިހާ ފިކުރެއް ެއއްކޮުްށގެން ނޫނީ ޙަޤީތިބެންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، 

ޙަޤީޤަުތގައި އަުޅގަނޑު ، ޫދކޮުށްލުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން. އެހެްނެވގެން ހަމަހަމަވާ ގޮަތުށް ގާނޫނެއް ހަދައި ރައްޔިތުންނަުށް

ވި ފަރާތްތައް އެ ލެއް ތި ބޭފުޅުްނ ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީ ެއކުލަަވއި، ނޫނުއަސާސީ އަޅުގަނޑުމެންގަބޫލުކުރަނީ ޤާ

ގިނަ ކޮލިފިކޭޝަންތަެކއް  ބުވާ ފަރާތްތަކުގެ އެހާރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް އިންތިޚާ ވިސްނުމުަގއި އެ ފިކުުރގައި ަޙޤީޤަތުގައި

ގެ އޮތް ފަރާތްތަކު  ތަފާތު ގިނަ ޚިޔާލު ގާނޫނުަތކަުށް ލުމުގެ ވިސްނުމުަގއި ުނވަތަ އެ ،ތަފާތު ގިނަ ފިކުރުނެތީ. 

ހުގައި ތިބެންޖެހޭ. އެހެންވެއްެޖއްޔާ ައޅުގަނުޑ މަޖިލީ ކުރުމުެގ ވިސްނުމުަގއި ތަފާތު ފަރާތްތައް މިހިމާޔަތް ކަންތައްތަެކއް

ުބވާ ވެސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުަގއި ހުންނަ ޝަރުތުތައް އެހެން ކަންތައްތަކަުށް، އިންތިޚާ ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ފަހަރެްއަގއި ގަ

ބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންެވގެން ގަ ވެރި ނުވަތަ ރަނގަޅު ވިްސނުމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ އޮތުމަކީ މިއީ ުބްއދި

. ރައްޔިތުްނެގ ބޮޑަުށް އަޅާކިޔާފަ ނެތީ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ހުރީ ވަރަުށްޅުގަނޑަުށް މި އިޞްލާޙަުށް ތާއީދުކުރެވެންއަ

ފަހަރެއްގައި ވެސް . ހޭނޭހަމަ އެވަރު ވާްނޖެ ކައުންސިަލރުން ވެސް ރުންނުަށް މިވެނި ކަމެއް ވަންޏާމަޖިލީހުގެ މެންބަ

ޮބޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ  ކުެރވެން ނެތީ. ވަރަުށްއެހެންވެގެްނވާނެ ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުނުކުރާީތވެ މި ިއޞްލާޙަުށް ތާއީދު

 އިްއޒަތްތެރި ރައިސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ބަރު އަރުވަނީ މަުޑްއވަރީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން ރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާ

 މަނިކަުށް. މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު

 

 މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެން

ުށް ިމ އާއްމު ގާނޫނު( އަެބހޭ  ބުތަކާ)އިންތިޚާ 2008/11ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަރު 

ޑަުށް އެއްަބސްވަން. ބޮ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑު ވެްސ ވަރަުށް ލާއިރުަގއި އިޞްލާޙުގެ މަޤްޞަދާހުުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަުށް ބަ

ރުތު ކަނޑައަޅާފަިއާވ ެއކިެއކި މަޤާމުތަކަުށް ޝަ ،ވަނީ ބަޔާންކޮުށްަފއިއް ކަމުގައި މި އިޞްލާޙުގައި ދެއާދެ! މަޤްޞަ

ބުތަކުަގއި ރާތްތައް ފިަޔވައި އެހެން އިންތިޚާމުތަކަުށް ޝަރުތު ކަނޑައަޅާަފިއވާ ފަސާސީން އެިކއެކި މަޤާނޫނުއަފަރާތްތައް؛ ޤާ

ޙަޤީޤަުތގަިއ  .ބޫލުކުރަންގަގެނައުން. އަުޅގަނޑު ވެްސ  ކުގެ ޝަރުތުަތއް ެއއް ގާނޫނަަކުށްމަޤާމުތަކަުށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަ 

ކުރާ ފަރާްތތަކުގެ ޝަރުތު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ކަނޑަެއޅިއްޖެ ކަމަުށް މަާޤމުތަކަުށް އިންތިޚާބު އެްއ ގާނޫނަކުްނ އެހެން

ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މި ކެއް ހުންނާނެ އެހެންނަމަވެސް، ގައަުޅގަނޑުމެންނަުށް ލިބިގެންދާނެ ލުއިފަސޭހަތަ ،ވާނަމަ

ރަނީ ވެސް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ތައް މި ވާދަކުގާނޫނުަގއި ޝަރުތުކަނޑަައާޅ މަޤާމުތަކަުށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތް

މިސާލަކަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަުށް ބޭފުޅަކު  ،ނޫނުއަސާސީަގއި އަުޅގަނޑު މިދަންނަވާގައި ޤާއެކީ މަޤާމުތަކަުށް. ހަމައެއާ

ކީ ވެސް ހަމަ ރަްއޔިތުން ތަކަކަމަުށް ބޭފުޅަކު ވާދަކުރުން ފަދަ މަޤާމުއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުނުވަތަ ރަ ވާދަކުރުން، 

ްއ ނުވަތަ ަރއްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ަބއެ ، ބުކުރާ މަޤާމުތަކެއް ކަމަުށް ވާނަމަމަޤާމުތައް. ރަްއޔިތުން އިންތިޚާ ބުކުރާއިންތިޚާ

ބޭފުޅުްނ  އެ ނަުށްެއއް މިންގަނަޑކުން އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާަލންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. ރައްޔިތުން ،ވާނަމަ ކަމަުށް

ެގ އަދާކޮުށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި، ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި، އަދި އެ އަދާކުރާ ަވޒީފާގެ ގޮތުން އެއް މިންގަނޑެއް 

މި ގާނޫނަުށް މި  ކަމުަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ެއހެންވީމާ، ކުން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިއެއް ހަމަޔަ

ބޫލުކުާރ ޮގތުގައި ަމއިގަނޑު އަސާްސތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ގަނޑު ގަުރ ެވްސ އަޅު ބަދަލުތައް ގެންނައި

ހުންނަންޖެހޭ  މަޤާމަކަުށް ކުރިަމތިލާ މީހެއްގައި އެ، މީެހއްގެ ހުންނަންޖެހޭ މައިގަނޑު ސިފަތައް ނުވާނެ. އެގެނެިވގެންބަދަލު

އިތުރުން ައޅުގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަންޖެހޭ، ވާނެ. އޭގެ ުށް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ބަދަލުގެނެިވގެންނުމައިގަނޑު ޝަރުތުަތކަ

ބޫލުކުާރ އަޅުގަނޑަުށް ވެސް ގަ؛ މިސާލަކަުށް މި މަޤާމުތަކަުށް ،ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވާ ބައެްއ ކަންތައްތަކުގެ ތެޭރގައި 

ބޭބޭފުޅުންެގ  ަތަކުށް ކުރިމަތިލާެގނެވެނީ ލޯކަލް ކައުންސިލު ާގނޫނުން ބޮޑަުށް ބަދަލު މި ގޮތުަގއި ޙަޤީޤަުތގަިއ މި

ރުަގއި މި ޝަރުތުތަކަުށް އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ބަދަލުގެންނައި، ތަކަުށް ކަމަުށް އަުޅގަނަޑުށް ގަބޫލުކުެރވެނީ. އެހެންވީމާ ޝަރުތު

ކަމަުށް ޤާބިލު  ،ބޮޑަުށް ފުރުޞަތު ހުުޅާވލަން އެބަޖެހޭ ބޫުލކުރާ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެން ވަރަުށްޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑު ގަ

ާގނޫނަުށް މި ގެނެވޭ ބަދަލަުށް  ،މި މަޤާމުތަކަުށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަުށް ޓަކައި. މިސާލަކަުށް ބޭފުޅުންނަުށް

ޔާނާތުގެ ކުުށެއް ކުރިކަްނ ވުރެ ދަުށް އަދަދެއްެގ ޚި ހާސް ރުފިޔާއަުށް 10 ،ވަނީ ވަނަ ނުކުތާގައި މި 10ބަލާއިރުަގއި 
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މް ކަނޑަެއޅުމުގެ އަދަބު އް ތަްނފީޛުކޮުށް ނިމުނުތާ ނުވަތަ އެ ޙުކުއެ ޙުކުމެ ،ސާބިތުވެ ޙުކުމެއް ކޮުށްފަިއވާ މީހެއް ނަމަ

ރުފިޔާ ޚިޔާނާތުެގ  200ވާން އެބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އަހަރު ެވފައިވާ މީހެއް ކަމަުށް 10ކުރެވުނުތާ މާފު

ހަކަުށް ޙުކުމެއް އަިއއްަސ ެވސް މީ ަގއިއެއް ރުފިާޔގެ ިޚޔާނާތުގެ މައްސަލަ  100ރުފިޔާ،  500ވެސް ހުރެދާނެ.  މައްސަލަެއއް

ައޅުޔަނުޑ ، ވާނަމަ ދުވަހު މަޑުކުރަންޖެހިއްޖެ ކަމުގައިއަހަރު 10ތަކަުށް ކުރިމަތިލާން ހުރެދާނެ. އެފަދަ މީހަކު މިފަދަ މަޤާމު

މީހުންގެ އާބާދީއަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  2000މީހުން،  1000 މީހުންގެ އާބާދީެއއްަގއި، 600ގޮުތގައި  ބޫލުކުރާގަ

އިދާނެ ދަތި ކަމަކަުށް. އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ހިނގަމުތަކުަށް ހޯދުން ވެގެން ުީށގެންވާ ރަނގަޅު މީހުން މިފަދަ މަޤާއެކަ

ވަންދެްނ ުދވަސް އަހަރު 10މީހަކު  ދެން އެ ،ައދަބު ލިބިފައި ،ކަންކަން. މީހަކަުށް ކުުށެއް ކުރެވިފައި ނެކުރަންޖެހޭއިޞްލާޙު

މީހެއްގެ ހަޔާތުން ބޭކާރު ގޮުތގައި އެ ހޭދަކުރެިވގެންދަނީ  އެ، ވާނަމަމަޑުުކރަންޖެހިއްޖެ ކަމަުށް  މަޤާމުގައި ކުރިމަތިލުމަުށް

ޙަޤީޤަތުަގއި ބަެއއް ާބވަތުެގ ކުުށްަތްއ  ،ބޫލުކުރަން މީަގއި އަޅުަގނޑު ގަ، ގިނަ ދުވަސްަތއް. ެއހެންނަމަވެސް ވަރަުށް

ނުަށް މި ގެނެވޭ ބަދަލުގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުެގ އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ ތަފާތުކުރަން. މިސާލަކަުށް މި ގާނޫ

 ވެފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ައހަރު 10އެ ޙުކުމެްއ ތަންފީޛުކޮުށް ނިމުނުތާ  ،ނަމަމެއް ކޮުށްަފއިވާ މީހަކު ކުުށް ސާބިތުވެ ޙުކު

 ،ްއަސލައެްއގައި ޙުކުެމއް ކުރެވި މަސްތުވާތަކެތީގެ މަ ،ބޫލުކުރަންޖެޭހނެ. ައޅުގަނޑުމެން ގަވުން. މައްސަލަެއއް ނެތް

 10އަހަރުތޯ،  5 އަހަުރ މަޑުކުރަންޖެހުން. އަދި އެީއ މިސާލަކަުށް 10ވާނަމަ  ސާބިތުވެ އަދަބު ލިބިފަިއވާ ީމހެއް ކަމަުށް

ބުތަކަުްށ ގޮެތއްަގއި މިފަދަ އިންތިޚާ އަހަރުތޯ ބަހުސްކުރެވިދާނެ. ެއހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުުކރާ ގޮުތގަިއ ޚާއްޞަ 

ޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެން ކުރިމަތިލާ މީސްމީހުންގެ ޝަރުތު އަޅުގަނޑުމެން ކަނަޑއަާޅއިރުަގއި ކުދިކުދި އާބާދީތަކަުްށ ޙަ

ން އަޅުގަނޑުމެންނަުްށ ކުރަނީ. މިފަދަ ކުދިކުދި އާބާދީތަކުން ރަނގަޅު މީހުއި މީހުން މި ހޮވަނީ. މި ޢައްޔަންބުތަކުގަ އިންތިޚާ

ބަހުރި. ޙަޤީޤަތުަގއި ބޮޑެިތ މައްސަަލތަކެއް އެ ކުރިމަިތާވނެ ވަރަުށް ،ނަމަުނކުރެިވއްޖެ ކައުންސިލުތަކަުްށ އިންތިޚާބު

ގުިޅގެްނ  ތަަރއްޤީައުށް ޓަކައި ސަުރކާރާ ތަކުން ވެސް މިކުަރންޖެހެނީ ވަރަުށް ފަންނީ މަސައްކަތްތަެކއް. ރަުށުގެކައުންސިލު

ަމޝްރޫޢުތަކަުށް ކައުންސިލުން  އެ އް އެކުަލވާލަިއ،ރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަތަ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް އެކުަލވާލަިއ،

މިފަދަ މަޤާމުތަކެއް ، ޅުން ކުރައްވަންޖެހޭ. އެހެންވީމާބޭފު އިންތިޒާމުކޮުްށގެން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އެ

ން ދަލުތަކުގާނޫނުތަކަުށް ގެނެޭވ ބަ ން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އިންތިޚާބުކުރުމަުށް މިފަދަ ބިލުތަކުން،އެކަުީށގެންވާ މީހު

ްނ ެއއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަުށްތަުކގެ މުސްތަޤުބަލަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެޅޭ ހުރަހަކަުށް ވެގެ ،ނަމަހުރަސްއެޅިއްޖެ 

ެއކީަގއި މިސާލަކަުށް އަުޅގަނޑު މި ބިލަުށް ބަލާއިރުގައި ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުތަކަުްށ ހިނގައިދާނެ. ދެން ހަމަ އެއާ 

ނަވާނެ މިއަދުގެ ން. މިފަދަ މާއްދާތައް ހިމަނާއިރުގައި ެއނގިަވޑަިއގަންއިމް ދަރިވަރެއް ކަމުަގއި ނުވުވާން އެބަޖެހޭ ފުލްޓަ

ސިލުކުރެވޭ ގޮތަުށް. ވެސް ތަޢުލީމު ހާ އޮތީ ވަރަުށް ފަސޭހަކޮުށް ރަުށްރަުށުގައި ތިެބގެން ހަމަޖެހިފައި މި ތަޢުލީމީ ނިޒާމު

ރަުށް ނޫން އެހެން  ސިލުކުރޭ އެަގއި ެއ ނަމުގައި ވެސް ތަޢުލީމު ހާގޮތުރަުށްރަުށުގައި ތިބެގެން ފުލް ަޓއިމް ދަރިވަރުންގެ 

ޔުިނަވރސިޓީއަކުން. އެހެންވީމާ، ުފލްޓައިމް ދަރިވަރަކަުށް މި ވަނީ ، ކުންސާލަކަުށް މާޭލަގއި ހުންނަ ކޮލެޖަމި ،ތަނެއްަގއި



31 

 

ތްތަކުަށް ސިލުކުރުމަުށް ބޭނުންވާ ފަރާމު ހާމިގޮތަުށް ަބޔާންކުރީމަ ތަޢުލީމި ގާނޫނުަގއި މިހާ އާދައިގެ ގޮތަކަުށް  ކިހިނެއްތޯ،

މަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ނުވަތަ ޢިލްމީ ޤާބިލު ޒުވާނުންނަުށް މި ފުރުޞަތު މަޤާމުތަކަުށް ކުރި ،ދިޔުންއެ ފުރުޞަތު ގެއްިލގެން

ކަ ދަންނަވާލީ. ވާހަ ވެސް ުކރިމަތިވެދާނެ މައްސަލަެއއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް ފެންނާތީވެ ައުޅގަނޑު މިއީ މި ؛ދިޔުންހަނިވެގެން

އެީއ މު ކަމެއް. އިޞްލާޙެއް ގެަނއުމަކީ މިއީ މުހިއްގާނޫނަުށް މިފަދަ  ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިއްަގއި އަުޅގަނޑު ގަ ލަ ގޮތެޖުމު

ދިޔުަމކީ އް ގާނޫނުގައި ަބޔާންކުެރވިގެންުކރެވޭ ގިނަ މަޤާމުތަަކކަުށް ކުިރމަތިލާ ޝަރުތު އެއެއް ގާނޫނަކުން އިންތިޚާބު

ފަރާތްތަކަުށް ވެސް އޭގެ ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުގަިއ  ރިމަތިލާއައްަސސާތަކަުށް ވެސް އަދި ކުދައުލަތުގެ މު

އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަީނ މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙު ެވްސ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ  ،އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންކަމުން

ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެވިދާނެ ކަމަުށް. މިފަދަ އިޞްލާޙުތަކުން  ތުރަުށްގަނޑުމެންނަުށް މި އިޞްލާޙު އިމަޝްވަރާކޮުްށގެން އަޅު

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ާގނޫނުތަކުން އަުޅގަނޑުމެންނުަށް  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންަނުށް ލިބިގެންާވ ފަސޭހަކަން ިއތުރުވެ

ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްާޔ  ފުރުަޞތަުށް ވަރަުށްލިބެންޖެހޭ މަންފާ އިތުރުވެގެްނދާނެކަން މިއީ އަުޅގަނޑު ޔަީޤންކުރާ ކަމެއް. ދެްއވި 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރު އަރުވަނީ މުލަކު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް. އިބްރާހީމް ނަޞީރަ

 

 ރު ވާހަކަދެއްކެުވން:ނަޞީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމްމުލަކު 

ކަމެއް  ލާއިުރ އަޅުގަނޑު ދެތިންހުުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަުށް ބަލައި މި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ 

މިރު ގާނޫނު ނަންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކޮުށް ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރެގ ގަސްތުކުރަން. ޚާއްޞަ ފާހަގަކޮުށްލަން

 މެދު އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީޞްލާޙުަތކާ ުށް މި ގެެނވުނު އިއާއްމު ގާނޫނު( އަބެހޭ  )އިންތިޚާބުތަކާ 2008/11

އަހަރުގެ މުއްދަތަކީ ހަމަޔަޤީނުން ވެސް މިފަދަ ލޯކަލް  5ފަދައިން  ބީ މަޤާމުތަކަުށް އޮންނައަޅުގަނޑުމެންގެ އެހެން އިންިތޚާ

ކަުށް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެްއ ކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް ިއްއޒަތްތެރި ކައުންސިލަކަުްށ ކުރިމަތިލާ ފަާރތްތަ

ހުރި ގާނޫނުތަކަުށް ސަރުކާރުން އެ  ތަކަުށް ހެދިފައިފެންނަނީ ލޯކަލް ަކއުންސިލު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު މި، ރައީސް

ކޮުށް ތަން. ޚާއްޞަ  ކެއް މިއަދު އުިނުކރެވިފަިއވާފަރާތްތަކަުށް ލިބެންހުރި ގިނަ ބާރުތަ ގާނޫނުތަކަުށް ބަދަލުގެނެސް އެ 

ކުރަންޖެހޭ ބޭފުޅުން  ލާއިރު ބައެއް ރަުށްރަުށުގެ ކައުންސިަލުށް އެނޭ ދާއިރާެގ ރަުށްތަކަުށް ބަލައިއަޅުގަނޑު ހިމެ

ނދަރުގެ ބަ، ފާނެ. އެހެންނަމަވެސްތިވޭ. ރަުެށއްަގއި ބަނދަރެއް ހަދައިމަސައްކަތްތަކަުށް ގިނަގުނަ ހުަރސްތަކެއް އެބަ ކުރިމަ

އި އަދި ންިސލަރުން ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެޭހ ފަރާތްތަކާއި ސިީޓއާަކއުބޭރު ތޮުށްޓެއް ނެތް. ބޭރު ތޮުށީގެ ކަންކަމާ މެދު 
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. އަޅުގަނުޑ ބޭފުޅުންނަުށް ެއކަްނ ފުރިހަމަނުވެފަ ވަނީ އެ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ެވސް ަކންކަން ހުުށަހަޅައިގެން ެވސް މި

ކަ. ބަނދަރެއް ހަދައި ނިންމި. ވާހަ ފަިއވާ ާނލާފުުށީގެ ބަނދަރުގެތެރޭގައި ހަދާ ނިމި ފާހަގަކޮުށްލަނީ މިއަހަރު މި

އާއްމު ރައްޔިތުން  ން ސުވާލުކޮުށްލަންެޖހޭ. މިކަމާބަނދަރު ބޭނުންކުރީ ކިތައް އުޅަނދުތޯ އަޅުގަނޑުމެއެހެންނަމަވެސް، 

ވަނީ  ސަރުކާރުން ންސިލަރުން ކީއްޯތ ކުރާނީ؟ަކއު، ދެކެ. އެހެންނަމަވެސް އަންނަނީ އޮންނަ ކައުންސިލަރުން ރުޅި މި

 ންނަުށް ދީފައިވާ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުތައް ހަނިކުެރވިފަ.ގެ ގާނޫނުތަުކަގއި ަކއުންސިލަރުަކއުންިސލު އަޅުގަނޑުމެން ލޯކަލް

ނދަރުތަކަީކ ހުރި ބަ މިގޮތުން ކައުްނސިލަރުންނަުށް ވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތް. އާއްުމކޮުށް މ. އަތޮޅުަގއި ހެދިފައި

އް ކަމުން މިދެންނެވި ހުރި ބަނދަރުތަ ހުޅަނގަުށް ކުރިމަތިވާ ގޮތަުްށ، ހުޅަނގު މޫސުމަުށް ބަނދަރުތައް ގަދަވާ ގޮތަުށް ހެދިފައި 

ބޮޑު އިދާރާއެއް މި ަސރުކާރުގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑަަކުށް ފެންނާކަުށް ނެތް. ބައެްއ ކަންކަމާ މެދު ޝަކުވާ އުފުލާނެ މާ 

 މަރު ޒާހިރުގެ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެްއވި ޢު ދިޔަ ބައެއްއި ކުރީ ދުވަހު ވާހަކަދަްއކަމުންމަޖިލީހުގަ ުށް މިބޭފުޅުން އަޅުގަނޑަ

ަމވެސް، އެ ަކއުންސިލުތަކުން އްޒަުްށ ދެއްަވއިގެންދިޔަ ވާހަކަ. ނަޢިމު މަޤާމު މިހާރު ހުންނެވި ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު

ލަތަކުަގިއ މި މައްސަލަތަްއ ޙައްލުކުުރމަުށް އައީ؟ ލިބުނު ނަތީޖާައީކ އްޒު އަރިހަުށް ކިތަްއ ފަހަރުތޯ މިފަދަ މައްސަޢިމު

 ބޭސް ކުރަުމން އަންނަ އެއް ރަުށަކީ މ.ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ުރއްގަލު ،ސްބޭދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަމަެއކަނި  ކޮބައިތޯ؟ މި

ުއޅެން އިންތިހާއަުށް ދަތިވެފަ.  ބާފައިއިއެއިން އަރަ ،ވީާރނާވެ ،އަތޮޅު ރަތްމަންދޫ. ރަތްމަންދޫގެ ޖެޓީ ވަނީ ހަލާުކވެ

. ނަމަވެސް، ފައި ެއ ަކއުންސިލަުށް ފޮނުވާފަނުވަަތ ޗާޓެއް ކުރަހާ އި،ޝަރުތުކޮުށްފަ ތެދުފުޅެއް އެަބއޮތް ޓީޖެޓީެއއް ހަދަން

އިބާްނ ފަހެދޭނީ. މިއަދު އެ ރަުށަުށް އަރާ ބޭފުޅުންނަުށް އެ ޖެޓީން ފައިބާ ނޫންތޯ އެ ހަދައިދިނިއްޔާ ހަދައިދިނިއްޔާ ނޫންތޯ!

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވެސް އަުޅގަނޑަުށް  ފަހަކުން ދާދި .ޖެހެނީ ވަރަުށް ބިރުވެރި ހާލަތެްއގައި އެއީ ދަތިކަެމއް. އަރަން މި

ރަުށަުށް އިތުުރ  އެ، މުވެޚަބޭފުޅުން ޒަ ޮގސް އެއެ ޖެޓީން އަރާފޭބި ބައެއް ފަރާތްތަކަުށް މަޅުތައް ބިންދައިގެން އެބައޮތް

 ،ަކމެއް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ަހމަ އަުޅގަނޑަުށް ފާހަަގކުރެވޭ  ހުރިފުޅުްނ ދިޔަ ވާަހކަ. މިީއ ހިތާމަބޭ އަުށް އެބޭސްފަރުވާ

 ،ެވސް ޮއތީ އެފަދަ ހާލެއްގައި. ބޭރު ތޮުށްޓެއް ނެތް. ދެން ރަުށްރަުށުގެ ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަކަުށް މަޑުއްވަރީ ބަނދަރު

ބޭފުޅުންނަުށް ޒިްނމާދާރު ގޮތެއްަގއި އަދާކުރުމަުްށ  ޙަޤީޤަތުގައި އެ ،ޚާއްޞަކޮުށް ަކއުންސިލަރުންނަުށް ދީފައިވާ އެއް ބާރަކީ 

ޓަކައި ެދވިފަިއވާ ބާރުތަކެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް، ކުރާނީ ީކްއތޯ؟ ހަމަ އަޅުގަނޑު ކުރިްނ 

 އިޚްތިޔާރީ ިއން ލިބިފައި ހުރި ތެރެގެ މި ބޭބޭފުޅުންނަުށް ވެސް ގާނޫނު  .ދެންނެވި ވާހަކަ ހަމަ ފާހަގަޮކުށްލަން ބޭނުންވަނީ

ކައުންސިލަރުންނަުށް ެއ  ،. އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަުށް ޮގވާލަންއް ަވނީ ސަރުކާރުން ނަންގަވާފަނެތް. އިޚްތިޔާރީ ބާރުތަ

އަހަުރގެ  ލާއިރު ނަރުދަމާެއއް ެހދުމަުށް ޓަކައި މިއިއަތޮޅު މުލަކަުްށ ބަލަ ކަންކަން ކުރުމުެގ އިޚްިތޔާރު ދެއްވާުށޭ. މ.

މިލިއަން ރުފިޔާ ޖެހިފައިވޭ. ފާއިތުވެދިޔަ ފަނަރަވަރަކަުށް އަހަރު ތެރޭގައި މުލަކު ރައްޔިތުން ކުރާ  19ގައި ބަޖެޓު

މަސައްކަތަކީ މިދެންނެވި ނަރުދަމާ އަޅަން ސަރުކާރަުށް ދަންނަވާ ދެންނެވުން. އަދިވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ހަމަ އޮތީ 

ލީމީ ކައުންސިލަރުން ޢުތަ ،. އެހެންވީމާ، ކައުންސިލަުރންނޫން ކީގޮތަުށް. އެްއވެސް ަމސައްކަެތއް ކުރަނީ އޮތް
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ބާރުތަެކްއ  އިބޭފުޅުންަނުށް އިޚްތިޔާރުތަކާ  ކައުންސިލަރުކަމަުށް ކުރިމަތިލައިގެން އެ މަޤާމުތަކަުށް އަންނަން ބޭނުންވާނީ އެ

 ބޮަޑުށް ޝުކުރިއްޔާ. ވައްސަލާމް  އޮތިއްޔާ. ެދއްވި ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށް އިލިއްބައިދެވޭ ގޮތަކަުށް ގާނޫނު ފަރުމާކޮުށްފަ

 ލައިކުމް.    ޢަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ވަނަ ފުރުޞަތު. ދެ އިބްރާހީމަުށް، ވަޙީދު މުޙައްމަދު

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަނުޑގެ ކުރީގެ ވާހަކަަތއް އަުޅގަނޑު ެގންދިޔަ ހިސާބުން ފަުށައިގެްނ 

މެންގެ މި އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ އަުޅގަނޑު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،ނަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ކުރިއަުްށގެންދާ ކަމުގައި ވަނީ

އެއްހަމަކުރުމަުށް ޓަަކއި  ،މެންބަރުން ވެގެން އަޅުގަނޑުެމންގެ ގާނޫނުތަކުަގއި ޢަމަލުކުރުމަުށް ހުރި ގާނޫނުތައް އެްއގޮްތކޮުށް

 އޮތްވެސް. އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މިއަދު ވެފައި  އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްތަކެްއ ފަުށަންވެއްޖެ މަޖިލީހުން އިސްނަގަިއގެން

 މި ،އެ ބިލެއްގެ މައްޗަުށް ބަހުސްކޮުށް ކޮމިޓީތަކުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ބިޒީވެ ،ނަމަ ގޮތަކީ ސަރުކާރުން ބިލެއް ހުުށަހަޅައިފި

ލީހުގެ ޒިންމާ ކަންތައްތަެކއް އަުޅގަނޑުމެން ހަމައެކަނި މި ކޮުށްލަނީ. ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖި

ިމއަދު އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްުމ  .އެބަޮއޭވ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނުއަާސސީގައި ަބޔާންކޮުށްފައިނޫޤާވަރަުށް ސާފުކޮުށް 

ނޫނުއަސާީސެގ ޤާދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ގެންނަ އިޞްލާޙުގައި މި ،ގެްނނައިރުަގއިޙެއް ގާނޫނުތަކަުށް އިޞްލާ

ކިޔާލީމާ އެބަ އެނގޭ ގާނޫނުތަުކގެ ކުރިމަީތގަިއ  އިތަކާ އަޅާބަލަމި ޝަރުތު އި،އިންތިޚާބުތަކަުށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުތުތަކާ

 ،ވާ މިއަދު ހުުށަހެޅިފައި ،އޮތް ތަފާތު ބޮޑުކަން. މި ަތފާތުތަކަކީ މިއީ ަނއްތާލަންޖެހޭ ތަފާތުތަކެއް. ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި

ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުތުތަކަކީ މިއީ ރައްޔިތުންެގ  ވާ އިންތިޚާބަުށްވާ ބިލުގައިއިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައި

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝަރުތުތަުކގައި ވެސް ހިމަނަން ހަމަ  ،ކަމަުށް އިންތިޚާބުކުރާއިރުަގއި ވެސްމެންބަރުމަޖިލީހުގެ 

ގައި ހަމަހަމަ އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮތު  ،ނަމައްތައް ކުެރވިއްޖެ ރަނގަޅު ޝަރުތުތަކެކޭ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަުށް ކަންތަ  އެންމެ

ތަފާތު ކަންތައްަތކެްއ  ،ތަފާތުތަކެއް .ވެގެންދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހަމަހަމަ ގޮތަކަުށް ކަންކަން ބަދަލު އިއުސޫލަކާ 

 އި އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ެއންމެ ދެރަ ނިކަމެތި މީހާއާ ،ނަމަ ންތައްތައް އަންނަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއަުށް ިމޮގތަުށް ކަ

އި ރައްކާތެިރކަމުގަ  އިގެންނަނީ. ހިމާޔަތާ ޮބުޑ ތަފާތުތަކެއް މި ހުންނަ މީހާއާ ގާނޫނީ ގޮތުން ވަރަުށް އެންމެ މަތީގައި

 ނަުށްވާން އެބަޖެހޭ. ކައުންސިލަރުން ނަމަވެސް، ގާނޫނުތަކުގެ ކުރިމަތީގައި އެންމެންނަކީ ހަމަހަމަ ބަޔަކަުށް ތަފާތުތަކެއް ހުރި

ކަމެތި ބަޔަކަުށް ހަދާ އުސޫލު އަުޅގަނޑުމެން އެބަެޖހޭ ނައްތާލަން. ރައްޔިތުންެގ މީހުންނަކީ ވަރަުށް އާދަިއގެ ނި ވީތީެވ، އެ
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 ފަސް އަހަރަުށް. އެހެންވީމާ،  ތިންނޫނުއަާސސީ ބައްޓަންވެަފއި އޮތީ ޤާއަހަރަުށް އޮންނައިރުަގއި  ފަސްމަޖިލީހުގެ އުމުރު 

އިޞްލާޙެއް. ިއއްޒަތްތެރި އަުޅގަނޑު ތާއީދުކުާރނެ ނަމަވެސް  ދި މި އިޞްލާޙަުށް ނައިއަހަރަުށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޞްާލޙަކީ އަ

ގަިއ ދީނު މާތްެވގެންވާ އިސްލާމްދަނީ އަޅުގަނޑުމެން  ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު ފެންނަމުން މި .ރައީސް

ދުތަްއ ޤްޞަވަަތ އިސްާލމީ ޝަރީޢަތުގެ މަނު ޝަރީޢާއްނުވަތަ ިއސްލާމީ ނުވަތަ މަާޤސިދު މްސާޚައައްޟަރޫިރއްޔާުތގެ 

އަޅުގަނޑުމެންެގ  ،ނަމައް ނެތިހިނގައްޖެ ކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެ ފަސް ދޭ ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިންުށް ބަޔާންކޮުށްސާފުކޮ

އާޚިރަތުގެ ޢުޤޫބާތް  ނަުށްއިތުރުން އަުޅގަނޑުެމންއަދި އޭގެ  ،ައޅުގަނޑުމެންގެ އަމާންކަން ެގއްލި ،މަޞްލަޙަތު ގެއްލި

ިއއްޒަަތކީ ވެސް ހަމަ  އިނޑުމެން މިތާ ތެރޭގަިއ އެބަ ަދއްކަމު. ައބުރާކަމެްއެގ ވާހަކަ އަުޅގަ ފަސްޙައްޤުވާ ފަދަ 

ގާނޫނުތައް އަންނައިުރގަިއ ިއ ބިލުތަކާނަުށް ޗެްއ. އަޅުގަނޑުމެންއެފަދައިން އަުޅގަނޑުމެން ރައްކާތެރިކުރަންޖެހޭ އެއް 

އެ ނަން އެކަިނ  ،ިރކުރުން އޮންނާތީވެހަމައެކަނި އަބުރު ރައްކާތެ ،އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޮންނަ ނަމެއް ބޭނުންކޮުށްފައި

ދީނުގެ ނަން ބޭނުންކޮުށްފައި އިސްލާމް  އިސްލާމް ؛އެހެންނަމަވެސް، އެ ނަން .އެއީ އިސްލާމީ ޝަރުތުަގއި ޮއންނަ ނަމެކޭ

 ،ތިނެ ނުވަތަ އިސްލާމް ދީުނަގއި ެއކަން އޮންނަ ހަމަތަކާ ުއސޫލުތަކާ ޢަމަލުކުރުމެއް ،ދީނަުށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ުއސޫލު

ތަނަުށް ހުުށަހަޅާފައި  އުމުތަުކގަިއ ހުންނަ އިސްލާމް ދީނަުށް ފުުށުއަރާ ގާނޫނުތަެކއް ތަރުޖަމާކޮުްށފައި މިޤަޣައިރު މުސްލިމު 

 ނޭ ބުނާއިރުގައިންއުމެްއގައި އޮްނނަނީ މިހެޤަމިވެނި  ،ނޭންާޔގައި އޮންނަނީ މިހެއެމެރިކާަގއި އޮންނަނީ މިހެނޭ އޮސްޓްރޭލި

އެއް ެނތް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ނޭ ބުނެ ފާހަގަކޮުށްފަންއުމެއްަގއި އޮތީ މިހެޤައިސްާލމީ އެްއވެސް ހާލެްއގަިއ 

ބޭފުޅުންނަކަުށް އެްއެވްސ  އެަކމަކު ނޫސްވެރިންނަުށް ވީތީވެ އެ ،ންސެއް އަބުރާ ބެހުމުގެ ލައިސަ މެންބަރުންނަުށް ވީތީވެ

ެވގެންދިޔުމަކީ ެއއީ ހަމަހަމަ އުސޫލެއް ނޫން. އަުޅގަނޑު ގޮތަުށް ގާނޫނުަތއް ާފސް ވާހަކަެއއް ެދއްކުމުގެ ަޙއްެޤްއ ނެތް

އީސް، އަުޅގަނޑުމެން ނޫނުއަސާީސައުށް ނުވަތަ ގާނޫނުތަކަުށް ބަދަލުގެންނައިރުަގއި ިއއްޒަތްެތރި ރަޤާގޮުތގައި ދެކޭ

ދިޔުމަުށް ބޭނުންކުރާ ގެންސޫލުން ތިމާއަުށް ކުރިއަރައި ހަމައެކަނި ވިޔަފާރީގެ އު ޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވާންޖެހެނީ މަގެ ރައްޔިތުން

ހަދަިއގެްނ މަކަރު އިމީސްމީހުންނުަށް އޮޅުވާލަނުވާނެ. ބޭނުންކުޮށްގެން ހުގެޖިލީތަނެއްގެ ގޮުތގައި ރަްއޔިުތންގެ މަ

ނުވާނެ. އަުޅގަނުޑ ދެކޭގޮުތގަިއ ރަްއޔިތުންެގ ގެ މެންބަރުކަން ބޭނުންކޮުށްގެންޚިޔާނާތްތެރިވެގެްނ ރައްޔިތުްނ މަޖިލީހު

ނުޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަީކ އިގެންދާަކުށްމުންތަހާއަުށް އަރަލްމީހުންގެ ހިތްތައް ސިދުރަތު ންބަރުން އެމަޖިލީހުގެ މެ

 ރައްޔިތުްނެގ ޚިޔާލުތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ ،ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން. މަންދޫބުން ވާންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންނާ ވާހަކަދެކެވޭ 

ދަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ  ވެްސ، ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު ފެންނަމުން މި. އެހެންނަމަަޔކަުށްމަތީން ކަންކަން ގެންެދވޭ ބަ

 ަވކި ހިސާބަކަުށް... ،ވެސް ގަބޫލުފުުޅކުރަްއވާނޭ ފަދައިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ވާފައިވާ ގާނޫނު ޢާމިރު ހުުށަހަޅުއް އަޙްމަދު  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ގެނަުއމުގެ ބިލަުށް ބަހުސްކުރަން ުށް އިޞްލާޙު ( އަާގނޫނުއިްނތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ) 2008/11ނަންބަރު 

ހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ  ނިމުނީ. މި  އިތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަ އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ހުރިހާ އިއްޒަ

ފެނޭތޯ ވޯޓަުށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯޓު ގަީޑަގއި އޮންނާނެ. މިހާހިސާބުން އިތުރު ބިލެއްގެ ނިމުނީ. މި ބިލު ބަލައިގަންނަން 

 އޮްތ މަސައްކަތް ފަުށަިއގަންނާނެ ވަގުތު ވަރަުށް ުކޑަވެަފއި މި  ެއޖެންޑާ އައިޓަުމގައި ދެން ؛މަސައްކަތް ފަުށަިއގަންނާނެ

 ގަިއ.  11:00ދާނީ ހުސްވަގުތުކޮޅަުށްފަހު ގެން ކުރިައުށްއައި  މެން ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއޮތީ. އަުޅގަނޑު

 

 ] އަުށް  11:01އިްނ  10:26ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަސައްކަތް  ހުސްަވގުތުކޮޅަުށްަފހު މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަިއގެން ކުރިއަުށްދާން ކަމަުށް. ކުރިއަުށްދާން`. 

 ފަުށައިގަންނާނަން. 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން.. 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު ހަތަކަުށް. ކޮިމޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން.  އަޅުގަނޑު މިހާރު މި

ގެަނއުމުގެ ބިުލ އިޞްލާޙުުްށ ( އަނުނޫދިވެހިާރއްޖޭގެ މާލީ ސެިކޔުރިޓީްޒއާ ބެހޭ ގާ) 2006/2ގާނޫނު ނަންބަރު  -7.1

ގަިއ މެންބަރުންނުަށް  2016ޖުަލއި  31ނިންމެވި ގޮތުެގ ިރޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު  އި ޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވައި

ދެްއވާނީ އިޤްތިޞާދީ އިރިޕޯޓު މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅުއްވަ  ނުވޭ. މި ފޮނުވުނު. މި ބިލުަށް އެއްވެްސ އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް

 އަރުވަން. އްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުޢުޘްމާން. އި ޖަމީލް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ ،ޓީގެ މެންބަރުކޮމި

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށި

ުްށ ( އައާ ބެހޭ ގާނޫނުޒް ޔުރިޓީސެކި  ދިވެހިރާއްޭޖގެ މާލީ) 2006/2ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ހުުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅަން. އަދި މި ރިޕޯޓު  އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ ގެނެވުނު އިޞްލާޙުން އި

ީޓެގ ކޮުށްދެްއވާފަިއވާ މަސައްކަތަުށާއި އަދި ކޮމި ލީލްޚަهللا ޢަްބދު އްރިރު ޑރ.ޤައި މި ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މުނިންމުމުގަ
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ީމގެއިތުރަުްށ  ،އެންމެހާ މެންބަރުން ކޮުށްދެްއވާފަިއވާ މަަސއްކަތް ވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން. އަދި ޚާއްޞަކޮުށް 

ިއ އަދި ިއދާރީ މުވައްޒަފުން ކޮުށްދެއްވާަފއި ހުރި މަސައްކަތްތައް ވެސް އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގަ އިއިްއޒަތްތެރި ރައީސާ

އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް މިހާ ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ނިމިގެން  .ތްނެއް ފާހަގަކުރަން. އާދެ! ޝައްކެ 

ބޮޑަުށް  ދިޔައީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ާޚއްޞަކޮުށް މި ކޮމިޓީަގއި ހިެމނިވަަޑއިގަންަނވާ އިިދކޮޅު ފަާރތްތަކުން ވެްސ ވަރަުށް  މި

 .ކަންތަްއތައް ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ ޅަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު އެދެްއކެވި ވާހަކަފު އިބިލުަށް ތާއީދުކުރަްއވަ މި ސަރުކާރުގެ މި

 ކުރުމަުށް ޓަކައި ސަރުކާރުން މިހަރުދަނާ ޒްސަރުކާރުގެ އިޤްތިޞާދީ ސިާޔސަތު ހަރުދަނާކުރުމަުށް ޓަކައި މާލީ ސެކިޔުރިޓީ

މިޓީގައި ތާއީދުކޮުށްަފއި ދެއްެކވި މި ކޮ ގެބޮޑަުށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަްއވާ މަސައްކަތްތަކަުށް އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަރަުށް

 ވާހަކަތައް އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮުށްލަން. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރިއަުްށގެންދިޔުމަުށް  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުން މަސައްކަތްަތއް ނިންމުމުގައި

ގެންދަާވ ތްތެރި މެންބަރުން ކުރައްވަމުންއިްއޒަ އިއްރިރުންނާޤަ! މުފުކުރައްވާތިމާ ؛ރުންނާއި އަދި އިްއަޒތްތެރިއްރަޤަމު

ވަީނ  ލަ ކަނޑައެޅިފައިމި ރިޕޯޓުަށް ބަހުސްކުރުމުަށް ޖުމު މަސައްކަތްތަކަުށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެކީ ޝުކުރު ދަންނަވަން.

ިސކުންތު.  43މިނެޓު  31ލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަުށް އިޅިަފއިާވ ގޮތް ދަންނަވަަވގުތު ކަނަޑއެ ގަިޑއިރުގެ ަވގުތު. ޕާޓީތަކަުށް  1

 3މިނެޓު  4ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް  24މިނެޓު  5ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއުަށް  51މިނެޓު  14އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް 

މިނެޓު. އިްއޒަތްތެރި  2އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް މިނެޓު. ވަކި ާޕޓީއަކަުށް ނިސްަބތްނުވާ އި  2ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަުށް 

 ާދއިރާގެ  ބިލެތްދޫއަރުވަނީ  މެންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތަުށް އެދިވަަޑއިގަތުމަުށް ދަންނަވަން. ައޅުގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

( ނުީޓޒްއާ ބެހޭ ގާނޫދިވެހިާރއްޖޭގެ މާލީ ސެކިޔުރި) 2006/2ގާނޫނު ނަންބަރު  .މުބީނަުށް އަޙްމަދު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 މަުށް. އުބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ކުިރައުށްގެންދި ގެނައުމުގެ ބިުލގެ ުށް އިޞްލާޙު އަ

  

 މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ންގެ ކުރިމަްއޗަުށް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު ުފރުޞަތަކަުށް ހަމަ އެދުނީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެ

އެުކގަިއ  ން ހަމަ ެއއްެޗއް ދަންނަވާލުމާެއކަމާ ގުޭޅގޮތު އި،ހުުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާލެއް ފުރިހަމަކަމާ

ކުރަމުން އަންނަީނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލިްއޔަތާ މި ަވކިން ޚާްއޞަކޮުށް އަުޅގަނޑުމެން އަބަުދވެސް  ،މި ސަރުކާރުން

ޔިތުންެގ ފަިއސާއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ަހރުދަނާކުރުމަުށް ޓަކައި ހަދަންޖެހޭ އެންމެހާ ގާނޫނުތައް މި ަރއް ،ގުޅުންހުރި

އި ފާހަގަކޮުށްލާނަން. އަންނަނީ ފުރިހަމައަުށް ހަދަމުން. އެހެންވީމާ، އެކަން ހަމަ އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގަ ސަރުކާރުން މި

ކުރަމުންއައި ެއއް މައްސަލަ؛  އަޅުގަނޑުމެން ،މަތީގައި ހުުށަހެޅިމިއާއެކު މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިއަދި ހަމަ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ިހންގުމުގެ ގާނޫނާ ގުޅޭގޮތުްނ، ބަހުސް މަރުޙަލާ ކުރިއުަށް 

ބެހޭ ގޮތުން ކޮންމެވެސް  ގެންދެވުނުއިުރަގއި އަުޅގަނޑަުްށ ކޮމިޓީގައި ހުެރވުމާ އެކު މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑު ެއަކމާ

އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ައޅުގަނޑު ަގސްތުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކުރިަމއްޗަުށް ހުުށަހެިޅގެން 

އަހަރުދުވަހަުށް މި  5ައހަރުން  3މިވާ އިޞްލާުޙގެ ތެރޭަގއި ައޅުގަނޑު ހަމަ އެންމެ ބޮޑަުްށ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން. 

ކަންކަްނ  ލުތަުކގެ ދައުރު ބަަދލުކުރަމުންދިއުމަކީ ރާއްޖޭގެ ަވރަުށް ގިނަ ރައްޔިތުން، ަވކިން ޚާއްޞަކޮުށް މިކައުންސި

މު އިޞްލާޙެްއ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ޓަކައި ރަނަގޅު މަުގން ކުރިއަުށްގެންދިއުމަުށް ަޓކަިއ ވަރަުށް މުހިއް ކުރުމަުށް

ދާއިުރގަިއ މަުށް ޓަަކއި މަސައްކަތްކުރަމުންަޞކޮުށް ރަނގަުޅ ބޭފުޅުން ގެނައުޚާއް ،އާދެ، ައޅުގަނޑުމެން ކައުންިސލުތަކަުށް

 ބޮޑަުށް ކުރުވުމުގެ ސަބަބުން ނަތީޖާައކަުށް  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުރެިވގެން އަންނަނީ ތަޢުލީމީ ޤާބިލު ބޭފުޅުން ޓަރމް މާ

ހެންނަމަވެްސ، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި އާދޭ. އެ ވެގެްނ އަންނަނީ ރަނަގޅު ޭބފުޅުން ކުރިމަތިލާން ފަސްޖެހޭތަން

ގޮުތގައި ފަންނީ ޤާބިލު ބޭފުޅުން ވެސް މިކަން  ބޫލުކުރާައޅުގަނޑު ގަ، ގާނޫނު މިގޮތަުށް އިޞްލާުޙކުެރވިއްޖެ ކަމަުށް ވާނަމަ

އި މި ތުގަކަމަުށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެބަ ފަހިވެގެންދޭ. އެހެންވީމާ، ހަމަ އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަ

 ޮގތެއްަގއި ައޅުގަނޑު ހަމަ ފުރުޞަތަކަުށް އެދުނީ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުރިމައްޗަުްށ މި ލަވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޖުމު

 .ޓަކައި ުށް ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަުށް ހުުށަހެޅުނު ރިޕޯޓަުށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން. ވަރަުށް ޮބޑަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަލައިލާނަން އިުތރު އެހެން އިއްޒަތްތެރި އެެހން މެންބަރުން ފުރުޞަތަުށް އެދިަވޑަިއގަންނަވަން ބޭނުންތޯ. އަޅުގަނޑު 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށުން އެ މާއްދާގެ )ުށ( ގައިާވ ގޮތުގެ މަތީން ސަރުކާރުގެ  3ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 75ގަާވއިދުގެ 

 2006/2ގާނޫނު ނަންބަރު ، ރިފާޢު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ هللا ންބަރު ޢަބްދުފަރާތުން މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ

 ަވނަ ކިޔުން އިއްވަން. މި ބިލާ  3ުށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލުގެ ހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިޔުިރޓީޒްއާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަދިވެ)

 ން ކުރިއަުށް ގެންދެވޭ ދަުށު 8ގެ އައިޓަމު ރުންނަުށް ވޯޓު އެޖެންޑާ ަގޑީަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަބެހޭ ގޮތުން މިއަދުގެ ވޯޓުގެ 

 މަސައްކަުތގެ ތެރޭަގއި ވޯޓަުށް ދަންނަވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 . ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ހުރި މަސައްކަތް ުށް. ނުިނމިއަ 6 ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު އަޅުގަނޑު މިހާރު މި
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ރިއްާޔގެ ހޫމިރު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާއި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ  -6.1

ގެންދިއުން. މި ބަހުސްގެ ނައުުމގެ ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަުށްުށް އިޞްލާުޙގެއަވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  231ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގަިޑއިރު. މިހާތަނަުށް  3ލަ ނޑަެއޅިފައި ވަނީ ޖުމުބަުހސަުށް ކަ ލާނަން. ބިލުގެގޮތް ދަންނަވައި ވަގުތު ކަނަޑއެޅިފަިއވާ

ސިކުންތު.  50މިނެޓު އަދި  29ގަޑިއިާރއި  2ިސކުންތު. ބާކީ މިހާރު އޮތީ  10މިނެޓާއި  30ބޭނުންކުރެވިފައި ވަނީ 

 37ުށް .ީޕއަސިކުންތު. އެމް.ޑީ 38މިނެޓު  20ގަޑި  1ލާނަން. ޕީ.ޕީ.ެއމަުށް ގޮތް ދަންނަވައި ޕާޓީތަކަުށް ވަގުތު މިހާރު އޮތް

ދާލަތު ސިކުންތު. އަ 52މިނެޓު  8އަުށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ  46މިނެޓު  16ރީ ޕާޓީއަުށް ސިކުންތު. ޖުމްހޫ  34މިނެޓު 

މިނެޓު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  3މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަުށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަުށް  3ޕާޓީއަުށް 

ގެންދެިވ ހުން މި ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަުށް ފަ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އެންމެ ފުރުޞަތަުށް އެދިވަަޑއިގަތުމަުށް

ދާނަން. ވާފައި އޮްތ ލިސްޓުގެ ތަރުތީބާ އެކީަގިއ އަޅުގަނޑު ކުިރއަުށްދުވަހު މެންބަރުން ފުރުޞަތުަށް އެދިވަަޑއިގަންނަ 

 ޖަމީލް ޢުޘްމާނަުށް. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަނަފުުށީގެ އަރުވަނީ  ތު މިޞަމިހާރު ފުރުއަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ގެމަނަފުުށީ

އިޞްލާޙެއް އަުޅގަނޑުމެންެގ  މުވެްސ ވަރަުްށ މުހިއް ރަީއސް. އަެނއްާކވެސް ހަމަ ޙަޤީަޤތުގައި ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

ވެްސ ުޅގަނޑު ކުރިން މިރު މި ހުުށަހެޅުއްވީ. އަިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުަވދޫ ދާއިރާގެ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު،

ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުގެ މަސައްކަތުަގއި ވަރަުށް ބުރަކޮުށް އަބަދުވެސް ރަނގަުޅ ޚާއްޞަކޮުށް ، ދެންނެވި ފަދައިން އެ މަނިކުފާނަކީ

، ޅުްއވި ިއޞްލާޙަކީ މި ގާނޫނުކުރަމުން ދާ ބޭފުޅެއް. މިހާރު މި ހުުށަހެއިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުްއވުމަުށް ަޓކައި މަަސއްކަތް

އިޞްާލޙެއް. ެއއީ އިދާރީ ދާއިރާަތއް  އަުށް ގެނެވޭވަނަ މާއްާދގެ )ނ(  231ރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހިރާއްޖެ ޖުމްހޫދިވެ

 ދަމާލުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އްދަތަުށްކަމުގެ މުައހަރުދުވަސް 5ކައުންސިުލގެ އުމުރަކީ  ހިންގުމަުށް ޓަކައި އިންތިޚާބުކުެރވޭ

ިމ އިޞްލާޙަުށް އަުޅގަނޑުމެން  އިޞްލާެޙއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.މިއީ އަބަދުެވސް އަުޅގަނޑުެމން ހަމަ ތާއީދުކުރާ 

ްނ ލީމީ ޒުވާނުމިއަދު އަުޅގަނޑުމެންގެ ަކއުްނސިލުތަކުަގއި މަސައްކަްތކުރާ ޒުވާނުން، ތަޢު ،ތާއީދުކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ

އެދި ތައް ހިންގުމަުށް ޓަކައި އެދިވަރަުށް ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުއަޅުގަނޑުެމންގެ ރަުށްރަުށުގެ ތަރައްޤީއަުށް ަޓކައި  ބޭނުންވެފައި ތިބީ.

ދުަވހުގެ މުއްދަތަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަނޑުމެން މިދެންނެވިހެން އަހަރު 3އެތައް ރަްއޔިތުންނެއް އެބަތިބި. އެހެންނަމަވެސް، 

ުދވަހު ޚިދުމަތެއް ކުރުމަުށް ޓަކައި އަދާކުާރ އަހަރު 3ރަުުށގައި ދިރިއުޅެ، ، ން އައިސް ރަުށުގައި ަވޒަންވެިރވެތަޢުލީމީ ޒުވާނު

 މު ކަމެއް ކަމަުށް ގިނަ ޒުވާނުން ނުދެކޭ. ހަމަެއހެންމެ، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުލާފައި އަންނަންޖެހޭވަރުގެ މުހިއްވަޒީފާ ދޫކޮުށް

ުޒވާނުްނ  ވާަދކޮުށްެގން މަސައްކަތްކުރާ ަގއި މަސައްކަްތކުރާއިުރގަިއ އިންތިޚާބުތަކުަގއިތަކުތަރައްޤީގެ އެިކއެކި ޕްރޮޖެކްޓު 

 މުން ބައެްއ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުިރ،ބޭނުންވޭ ރައްޔިތުންނަުށް ބޭނުްނތެރި ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮުށްޭދން. މި ބިލަުށް ވާހަކަދަްއކަ

ައޅުގަނޑުމެން ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރާ ވާހަކަ.މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަންތައްތަކެއް ނުކު
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ގެމަނަފުުށީ ަކއުންސިލަީކ ނަމޫނާ ކައުންސިލެކޭ. ނަމޫނާ ، ރިއްޔާ ވިދާުޅވެފަިއ ޮއތީސާލަކަުށް ނަންަގވާ. ަރއީުސލްޖުމްހޫމި

 ވަރަުށް ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ސަބަެބއް ނެތިެއއް ނޫން. ކައުންސިލުން އިސްނަަގިއގެން  ލެކޭ އެ މަނިކުފާނު ިވދާޅުވީކައުންސި

ހެދުން. އިޤްތިޞާދީ އެކިެއކި މަސައްކަތްަތއް  ވަންޏާ ޕާކު ކަމަުށް ދޭ. މިސާލަކަުށް ދަންނަވާރަުށުގައި ކުެރވެމުން އެބަ

ނޫނީ ބަޖެޓުން ބޭރުން ވެސް ފައިސާ  ،ކުރުން. ތެޔޮ ވިްއކުން. މިއީ ވިޔަފާރި. ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓުން ލާރި ހޯދައިގެން

ތަކެއް ރަނގަޅު ްޕރޮޕޯޒަލްތައް ހުުށަހަޅަިއ، ސަުރކާރާ ެއއްކޮުށް މަަސއްކަތްކުެރޭވނެ ގޮތްތަކެްއ އެ ބޭފުޅުންނަުށް ހޯދޭނެ ގޮތް

މާލޭ  ؟ކަމެއްތޯގަނޑުމެންނަުށް މި ކުރެވުނީ ކޮން. ސިޓީ ަކއުްނސިލުން އަޅުނގޭ. މިއީ މި ދަންނަވާ ވާހަަކއަކީއެބަ އެ

ސިޓީ ކައުންސިލަކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޖަަގހައަކަުށް ހަދައިގެން ސިޔާީސ  ،ހަދައިގެން ސިޓީ ކައުންސިލުން. ހަމައެކަނި ޖަގަހައެއް 

ހަމައެކަނި މާލޭ މީހުންނެއް ނޫން  ނުކުޭރ. މާލޭގައި މި ދިރިއުޅެނީކަންތައްތައް ހިންގުން ނޫން ެއހެން އެއްެވސް ކަމެއް 

ންގެ އާބާީދގެ ޮކނޑޭގެ ރަްއޔިތު ،ދެްއވަދޫގެ  ދޫގެ،މެންގެ ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީގެ، ކަނޑުހުޅުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު

ގެން. ދަތިއުނދަގޫ ަތކުލީފުތަކުެގ ޖެހެނީ މިހެންވެ . އަުޅގަނޑުމެން މާލޭ ވާަހކަ ަދއްކަން މިއިއުޅޭ މާޭލގަގިނަ ބަަޔކު އެބަ 

ދަެނއްެގ ކުރިމަްއޗަުށް. ތެރޭގައި މަަސއްކަްތ މި ކުރަީނ. ެގއިން ނުކުންނައިރަުށް ަލުކޑި ގުދަެނއްެގ ކުރިމަްއޗަުށް. ެތޔޮ ގު

ންނަުށް މި ދިރިއުޅޭ މާލޭގަިއ އަޅުގަނުޑމެ އުންސިލުން ުކރި ކަމަކީ ކޮަބއިތޯ؟ކަންތައްތައް ަޙއްލުކުރުމަުށް ޓަކައި ިސޓީ ކަ  މި

ތަންތަނުގެ ކުލީގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަުށް ޓަކައި ސިޓީ ަކުއންސލުން ކުރި މަސައްކަތެއް  އެކޮމަޑޭޝަން މައްސަލަަތއް؛

، އަންނަނީ މި ސަރުކާރުން ގަނޑުމެންނަުށް ފެންނާކަުށް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑުމެންނަުށް މިއަދު ފެނިގެން މިއަޅު

 ސިޔާސަުތގެ ތެރެއިން ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު އިސްަނންގަަވއިގެން ވަރަުށް ބޮޑެތި ގެރިްއޔާޚާއްޞަކޮުށް ރައީސުލްޖުމްހޫ

ޖެހެނީ މިހެންވެެގން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ  މި ހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަންމާލޭގެ ވާ ބަދަލުތަކެއް މާލެއަުށް ކުރަމުން؛

ން. ގިނަ ބަޔަކު މާޭލގައި ުއޅޭތީ. އެ ޚިދުމަތްތަކެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ނުފެނުނޭ މި ދަންނަވަނީ ސިޓީ ަކއުންސިލު ގެއާބާދީ

ޅުދޫ، ކޮނޑޭ އަދި ދެއްވަޫދގެ ރައްޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ މިސާލަކަުށް ގެމަނަފުުށި، ކަނޑުހު އެހެންނަމަވެސް، ކުދި އާބާދީެގ؛

ކުރޭ. އަސާސީ ގޮތުން ތަޢުލީމީ ތަކުން ެވސް މަސައްކަތްތައް އެބަކަންތައްތައް ކުރުމަުށް ޓަކައި އެ ކުޑަ ކައުންސިލު

ޓަކައި  ދުމަތްދިނުމުަށް ނިކުމެ ރައްޔިތުްނނަުށް ޚިެއކިެއކި ތަޢުލީމީ ގޮތުން ފަންނުވެރިން ޒުވާނުންތައް  ،ޒުވާނުންތައް ނިކުމެ

އުނދަގޫ  ންވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށްހެދި ބޭނު މަސައްކަތް އެބަ ކުރޭ. އެހެންނަމަވެސް، ދައުރުގެ ކުަޑަކމާ

ހޯދަިއގެްނ  ޕްރޮޯޕޒަލް ހުުށަހަޅައިގެން ފަންޑުދުވަހުގެ ެތރޭގައި ޕްރޮޖެކްޓް އަހަރު 3ދިމާވަނީ. މިސާލަކަުށް  ތަކްލީފުތަކެއް މި

އޮންނަނީ. ދެން އަންނަ ކައުންސިލަކުން މި ބަލަނީ އަބަދުވެސް  ދައުރު ނިމިފައި މި ،ޮއންނަނީ ކުރުމަުށް ބަލާއިރު މި ކަމެއް

ކުރީ ކައުންސިލުން ކޮުށްފައި ހުރި ކަންތައްތަކަުށް ވުރެ މޮޅަުށް ކުރެވޭތޯ. އެ ކަންތައްަތއް ހުްއޓުވަން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. 

ގައި ރަްއޔިތުން އަބަދު މި ތިބެންޖެހެނީ ފިތިފައި އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް، މިކަހަލަ ވާދަވެރިކަމެްއގެ ތެރޭ 

ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ިމ  ބޫލުކުރާއިފި ކަމަުށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ގަައހަރަުށް ދަމާލަ 5އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި 

އިފައި ތިބި ކުދިން ކުރިމަތިލާނެ. އެ ބޭފުޅުންނަުށް ކައުންސިލުތަކަުށް ދެން ކުރިަމތިލާނެ ތަޢުލީމީ ޒުވާނުން. ިޑގްރީ ހަދަ
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ތަްއ އަމިއްަލއަުްށ ރަނގަޅު ޕްރޮޖެކްޓު އެނގޭނެ ަރއްޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮުްށދިނުމަުށް ޓަކައި

އްކޮުށް ސަުރކާުރެގ ހޯަދއިެގން މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް. ސަރުކާރާ އެ ފަންޑު ، ޕްރޮޯޕޒަލްތައް ހުުށަހަޅައިގެން ،ހުުށަހަޅައިގެން

ން ސަރުކާރާ އެއްކޮުްށ މުޅި ތްތަްއ. ގެމަނަފުުށީގައި މި އޮތީއެިކއެކި މުައއްސަސާތަކާ އެުކ މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ގޮ

ރުކާރުން މި ހުުށަހަޅާ އުޅޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ސަކިެއކި ފިކުރުތަުކގެ މީހުން އެބަކުރާ ަކއުންސިެލއް ނޫން. އެމަސައްކަތް

ފުުށީ ދާއިރާެގ ގިަނ ގެމަނަ މެންައޅުގަނޑު ،ބޫލުކުރަން ބޭުނންވާ ޙަޤީޤަތަކީގަނޑު ިމއަދު ެވސް ގަޕްރޮޖެކްޓުތައް؛ އަޅު 

 އެ ސަރަހައްދުަގއި ހެދިފައި އޮތް  މުޅި ،ފައި އޮތް ބަނދަރަކީ ެގމަނަފުުށީގައި މިސާލަކަުށް ހަދާބޫލުކުރާހިތްއޮތީ ރައްޔިތުން ގަ

މި ކަންތައްތަުކގަިއ  ންއެުކ ަކުއންސިލު ކައުްނސިލުގެ އިސްނެގުމާ ތޯ؟ނދަރޭ. މިަކން ކުރެވުނީ ކީްއވެއެންމެ ވަުރގަދަ ބަ

. ިއގެން ކުރެވުނު މަސަްއކަތްތަކުންގޮސް ެއކިެއކި މިނިސްޓްރީތަުކގައި އަމިއްަލއަުށް ކުރެހުންތަާކއި ޕްރޮޕޯޒަލްތައް ހަދަ

މަނަފުުށީެގ، ދެއްވަޫދ، ކޮނޑޭ ރައްޔިތުްނ ހަމައެކަނި މި ކަންތަކެއް ނޫން. ރަުށުގެ ތަރައްޤީއަުށް ޓަކައި ަކނޑުހުޅުދޫގެ، ގެ

މިއަދު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ޙަޤީޤީ އަސްލަކީ މިދެންނެވި ޒުވާނުން. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވާ 

 .އަންނާނޭދުމަތްތައް އިތުރަުށް ފުާޅެވގެންދާނޭ. ތަޢުލީމީ ޒުވާނުން އަހަރަުށް ދަމާލައިފި ކަމަުށް ވަންޏާ މި ޚި 5 ،ވާހަކަައކީ

ތްކުރުމުަށް އަހަރުގެ ދައުރަކަުށް ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަ 5 ޓަރސް ލެވެލްގެ ކުދިން ައންނާނޭޑިގްރީ ހަދައިފައި ތިބި އަދ މާސް

 ،ބިނާކުރަނިވި މަސަްއކަތްތަކެއް  ،ތެރޭގައި ަރއްޔިތުންނަުށް ބޭނުންތެރި މަސައްކަތްތަކެއް  އަހަރުދުވަހުގެ 5ޓަކައި. އެ 

 . ޝުކުިރއްޔާ. ތަކެއް ކުެރވިގެންދާނޭނާ މަސައްކަތްހަރުދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ  މާފަންނު ހުޅަނގުއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު

 މުޙައްމަދު ފަލާޙަުށް. މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލާޙްމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަ

ވަނަ މާއްދާއަުށް މި ހުުށަހަޅާފައި އޮްތ  231ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ލާއިރު އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން. އަުޅގަނަޑކަުްށ މި އިޞްލާޙަކަުށް ާތއީދެްއ ޙާ ބެހޭ ގޮތުްނ ެއއްެޗއް ދަންނަަވއިއިޞްލާ

ުޒވާނުން  ،މެ ވާހަކަދަްއކަަވމުން ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވިދާޅުެވއްޖެނުކުރެވޭ. ދެން

ގަޅު ޒުވާނުން ައއިސް އަހަރު ވީމާ ުޒވާނުން ނާންނަ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑު ދަންނަާވނީ ރަނ 3މީގެތެރެއަުށް އަންނާނެ ވާހަކަ. 

އަހަރުދުވަހަކީ އެންމެ  3ެއއްޮގތަުށް މަސައްކަތްކުރާ ކަމަުށް ަވންޏާ  ނުާމއި ފިކުރާަރއްޔިުތންގެ ވިސްކުާރއިރުަގއި މަސައްކަތް

ރަނގަޅު މުއްދަތެކޭ. އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ފަހަރެއްގައި ރައްޔިުތންނަުށް އޮޅިގެން ހޮވިދާނެ މަސައްކަތްނުކުރާ ަބޔަކު ވެސް. 

ތެރޭަގއި ެއ ބޭފުޅުން ބަދަލުކުރުމުގެ ާޖގަ.  ޞަތެްއގެއޮންނަންޖެހޭނެ އަަވސް ފުރު ހޮވިއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ ަރއްިޔތުންނަުށް
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ވަނަ މަޖިލިސް،  17 ދާޅުާވއިުރގައި މި މަޖިލީހުގެ،އަޅުގނޑުމެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަުށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުވެއޭ ވި

ލީމަ ބަލައި ލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓްވަނަ މަޖިލީހަުށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުުށަހަޅާފައި ހުރި މާ 17ކުރީގެ 

ކަން. އެ ކައުންސިލެްއގަިއ ހުރީ ކިހާވަރަުށް އެނގޭނެ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރަން މަސައްކަތްކޮުށްަފއި

ގެ ަތޖުރިބާއާ އެްއކޮުށް ދަންނަވަްނ އަޅުގަނޑު ހިމެނިގެން ހުރި ކަުއންސިލެއްގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ. އަޅުގަނޑު

އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ަކއުންސިލަުށް ެއއްބާރުލުން ނުދީފި ކަމަުށް ވަންޏާ، ކައުންސިލަުށް އަދި ފަންޑު  އެއިރެްއގައި .ބޭނުން

ނުދީފި ކަމަުށް ވަންޏާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާނެ. އެހެންނަމަެވސް، މިއަދު މި އޮތް ސަރުކާުރން ހައުސިންގ މިނިސްޓަރުގެ 

ުޅަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކޮންގޮތަކަުށްތޯ މަސަްއކަތްކުރަނީ؟ މޮޅު  ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން ދައްކާއިުރަގއި އަ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އިްއޔެ ާވހަކަދައްަކވަމުން ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަުރ ވިދާުޅވެއްޖެ، ހައުސިްނގ 

އް ހަދާ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެން މިނިސްޓަރު ރަސްފަންނު ހެދި ވާހަކަ. މާލޭ ދެކުނު ފަރާތު ހާބަރުގައި އިންޑަސްޓްިރއަލް ޒޯނެ 

ވިސްނާލަންޖެހޭ އެބަ، ކޮންކަަހލަ ގޮތަކަުށްތޯ އެކަން ކުރަމުންެގންދިޔައީ. ކޮން އިންޖިނިއަެރއްގެ ދަުށުންތޯ، ކޮންލަފަޔަކުންތޯ؟ 

ރަްނ ލާމަރުކަޒީ  ގާނޫުނގައި ކައުްނސިލަުށް ރައްޔިތުްނގެ ލަފާ ހޯދަން، ރައްޔިތުްނގެ ިވސްނުމާ އެްއގޮތަުށް ކަްނކަން ކު

ބުނެފައި އޮްތއިރުަގއި އެ ގާނޫނުގައި އެ ާމއްދާ އަިދވެސް ެއބައޮތް. ަކއުންސިލުން ެއކަން ކުރަން އިސްަނގާފައި ިތއްާބ 

އެކަންކަން ކުރަމުން އެ ެގންދަނީ މާލޭގެ އެއްވެސް ރައްޔިތުންގެ ލަފަޔަާކއި އިުރޝާދެއް ނުހޯދާ. އެހެންވީމާ، 

ވަނަ މާއްާދއިން  231ތައް ވެސް އެބައޮތް ފެންނަން. އެހެންވީމާ، ލާމަރުަކޒީ ާގނޫނުގެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ެވގެންދާ ެގއްލުން

ކައުންސިުލގެ އުމުުރ ދަމާލުމަކުންނެއް ަކއުންސިލަރުންނަުށް ރަނގަެޅއް ނުވާނެ. ަކއުންސިލަރުން ރަނގަުޅވާީނ 

ވިސްނަިއގެން. ބަޣާވާތަކުން ސަުރކާރު  ކައުންސިލާރުންނާ ެއއްކޮުށް ެއއިރެްއގައި އޮންނަ ސަރުކާަރުކން މަސައްކަތްކުރަން

ވައްޓާލުމަުށް ފަހު ދެން ސަރުކާރެއް ައއިްސގެން އެ ަކއުންސިލަކާ އެްއކޮުށް މަސައްކަްތުކރަން ފެުށީމަ އެ ކައުންސިލެއް 

ވަރަުްށ  ހޮވިފައި އޮތީ އެ ވައްޓާލި ސަރުކާރުގެ ކައުންސިލަރުން ކަމަުށް ވަންޏާ ވަރަުށް އެއްބާރުލުންދީެގން މަސައްކަތްކުރަން

އުނދަޫގވާނެ. އަުޅގަނޑަުށް ީހވަނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސަުށް މިކަން ރަނގަޅަުށް އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެހެން. އެއީ އެކަހަަލ 

ކަމެއް ދިމާވީމަ ދެން ހުރި ޚައްސާސް ކަންތައް. ޭއގެފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި އުޅެނީ ހަމަ އަރައިނުގަެނވިގެން. މުިޅ 

އެކަމުން އަރައިނުގަނެިވގެން. ބަޣާވާތަކުން އަރައިުނގަނެވި މި ދަނީ މިހާތަނަުށް ދާއިރުގައި. ރާއްޖެ ވެސް މި އުޅެނީ 

އެހެންވީމާ، ބަޣާވާތަކުން މި ސަރުކާރެއް އުފެދި، އަދި ޭއެގފަހުން ވެސް އުފެދިގެންައއި ސަރުކާރަކީ އެ ސަުރކާރެްއ؛ 

ޅަުށް އިޢުތިރާފުވޭ ތިމަންނައަުށް ވެރިކަން ލިބުނީ ކޯޓުން މިއަދުގެ ސަރުކާުރގައި ހިމެނޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަމިްއލަފު

ކުރި ޙުކުމަކުންނޭ ވިދާުޅވި. ކޯޓުން ކުިރ ޙުކުމަކުްނ ވެރިކަމަުށް އަރާހުންނެވި ބޭފުޅަކަުށް ެއއްބާރުލުންދީގެން 

ރުން ޯގސްެވގެން މަސައްކަތްކުރަން ހަމަ އިދިޮކުޅ ޕާޓީގެ ަކއުސިލަރުންނަުށް ވަަރުށް އުނދަޫގވާނެ. އެހެންވީާމ، ކައުންސިލަ

ކައުންސިލަރުން ރަނގަޅުކުރަްނވެގެްނ ފަސް އަހަރު ދަމާލަްނ އުޅުެނއް ކަމަުކ، އެީއ ފަްސ އަހަރުެގ މުއްދަތެްއ ދީގެން 

ރަނގަޅުވާނެ ކަމެއް ނޫން. އެއީ ވިސްނުމަުށް އަންނަ ބަދަލަކުން، އެއްަބޔަކު އަނެއް ބަޔަކަުށް ދެކެވޭ ވާހަަކއަކުްނ 
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އަހަރުުދވަްސ ދަމާލުމަކުން ރާއްޖޭގައި މި  5މެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނަޑކަުށް ގަޫބލެއް ނުކުރެވޭ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކަ

 އޮތް ކައުންސިލުަތއް ހަރުދަނާެވގެންދާނެ ކަމަުށް ވެސް. އަދި މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ކަމަުށް ެވސް. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އަނާރާ ނަޢީމަުށް. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

އިޞްލާާޙ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ަކއުންސިލުތައް އިންތިޚާބުކުރުން؛ މި މާއްދާައުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ

ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަނޑު ދަންަނާވނީ، ފަސް އަހަރު މިއީ އެކަުީށެގންވާ މުއްދަތެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ ކަމަުށް. 

އަހަރަުށް  5ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ، ދެންމެ ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ާވހަކަދައްަކވައިފި 

ން ތިބި ބޭފުޅުންނަުށް ފުރުޞަތު؛ އެ ބޭފުޅުން ޝައުޤުވެިރވާނޭ އެފަދަ މަޤާމުތަކަުށް ކުރިމަތިލުމަުށް. ހެދީމަ ކިޔަވަިއގެ

އަޅުގަނޑުގެ ުސވާލަކީ ކިަޔަވިއގެން ތިބި ބޭފުޅުންނުަށް ތި ބޭފުޅުން ފުރުޞަތު ދެއްވާނަންތޯއޭ މިގޮތަުށް ހަމަޖެހުމުަށް ފަހު؟ 

ވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ިކޔަަވއިގެން ތިބި، ަވީޒފާތަކަުށް ވެސް ޤާބިލު ބޭފުޅުން.  އަޅުގަނޑުމެން މި ޤައުމަުށް ވަރަުށް ބޭނުންވެފައި

ކައުންސިލަރުންނަުށް ެވސް އަދި އެހެނިހެން މަޤާމުތަކަުށް ވެސް ވަރަުށް ޮބޑަުށް ބޭނުންވެފައި ަވނީ. އިޚްލާޞްތެރި ތެދުވެިރްނ 

ކައުންިސލުތަކުގެ ވާހަކަ ދަްއކާއިރު، ވެސް ވަރަުށް މުހިއްމުވެފަިއ ވަނީ. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލާނީ 

ކައުންސިލުތަކަުށް މިހާރު އެންމެ ދަތިވާ ކަެމއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ތިން ރަުށުން؛ އެއީ މަކުނުދޫ، ނޭކުރަންޫދ، 

ވީމާ، ކުމުންދޫން ވެސް އަުޅގަނޑަުްށ އަބަދުވެސް ަޝކުވާ ލިބެނީ ކައުންސިލުތަކަުށް އޮންނަ ބަޖެޓު ކުޑަ ވާހަކަ. އެހެން 

އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން މި އަހަރު ވެސް ބަޖެޓު ެއކުލަަވިއލެވޭއިރު ަކއުންސިލުތަކަުށް އެަކުށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ލިބޭނެ ގޮތް 

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވާނެ ކަމަުށް. އަދި އެ ރަުށެއްގައި ދިރިއުޭޅ ނިސްބަތުން އެ ބަޖެޓު އަންނާނެ ކަމަުށް ވެސް އަޅުގަނުޑ 

އް ަރުށްރަުށުގައި ރަޖިސްޓްީރގައި ޮއތަސް ގިނަ މީހުންނެއް އެ ރަުށްރަުށަކު ދިރިއުޅެއް ޫނޅޭ. ފާހަގަކުރަން. ެއއީ ބައެ 

އެހެންނަމަވެސް، ރަޖިސްޓްރީެވފައިވާ ނިސްބަތަުށް ބަލާފައި ބަޖެޓު ކަނޑައަޅުްއވަނީ. އެެހންނަމަވެސް، އަދި ބައެްއ 

މަ ބީރަުށްޓެހިން ވެސް ހަމަ ފުދޭވަރަކަުށް އުުޅއްވާީތ، ރަުށްރަުށުގައި؛ އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލާނަން. މަކުނުދޫގައި އަްސލު ހަ

އެ ރަުުށގެ ަކއުންސިލުގެ ބަޖެޓު އަބަދުެވސް އެކަުީށގެންާވވަރަުށް ނުލިބޭ ކަމަުށް ައޅުގަނޑަުށް ަހމަ އަބަދުވެސް ަކއުންސިލުން 

ލާނީ، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ޝަކުވާ ލިބޭތީ މި ވާހަކަ ދަްނނަވާލީ. ދެން އަުޅގަނޑު ހަމަ ތިންވަނަ ކަމެއް ގޮތުން ފާހަަގޮކުށް

އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުން؛ މި މާއްދާއަުށް ޤާނޫނުއަސާސީއަުށް ވެސް، ގާނޫނަުށް ވެސް ހަމަ ދޭތެރެދޭތެރެއިން އިޞްލާޙު 

ހުުށަހެޅޭ ތަން އަޅުގަނޑަުށް މި ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ގާނޫނަުށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ގާނޫނުގެ 



43 

 

ހާ މާއްދާތަކެއް ވަކިވަިކން ދިރާސާކޮުށް، ޖުމުލަ އެކުއެކީ މި ގާނޫނަުށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަުށް ހުރި

މަސައްކަތްކުރުން ެއއީ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތަކަުށް ވާނީ. އެީއ ދޭތެރެދޭތެރެއިން ހަމަ ވަރަުްށ 

ނޑު ފާހަަގޮކުށްލާނަން މި ލާމަރުކަޒީ އުޫސލުން ގާނޫނުތައް ހިންގުން. ގިނައިން އިޞްލާޙު ލެވޭ ާދިއރާއެްއކަން އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އެދެން ކުރިއަުށް އޮތް ތާނަގއި ވެްސ މި މުޅި ބާބު، މި ބާބު ވެސް މުޅި ބާބަުށް  ގެންނަން ހުރި 

ގާނޫނަުށް ބައްލަްއވާފައި އެ ދާއިރާތަްއ ކަންތައްތައް ަބއްލަވާަފއި ެއކީެއކަްއޗަކަުށް ގެންެނވުން. އަދި ާގނޫނުގައި ވެސް މުޅި 

އެންމެ ފުރިހަމަކޮުށް ހިންގޭނެ، އެންމެ ރަނގަޅަުށް ބަޖެޓު ދެވޭނެ ގޮތަކަުށް އެ ގާނޫނުތަކަުށް ިއޞްލާޙުގެނައުން. ޝުކުިރއްޔާ 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފު

 އަޙްމަދު މުބީނަުށް. 

 

 ލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:ބި

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން ކުރިމައްޗަުށް ހުުށަހެިޅފައި މި ވާ ދިވެހިާރއްޖޭެގ 

ޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސއަުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ މި ބިލުގައި އަުޅގަނޑުމެން ކުރިަމތީގައި މި އޮތް އިޞްލާޙަކީ ޖުމްހޫރިއް

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިރަްއޔިތުންގެ ތެެރއިން ވަރަުްށ ގިަނ ބަޔަުކ ވަަރުށް ބޮޑަުށް ބޭނުންވެަފއި ތިިބ 

ހިތާމަޔާއެކު އަުޑއަހާލަން މި ޖެހެނީ އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ނިސްބަތްވަޑަިއގަންނަާވ އިޞްލާޙެކޭ. އާދެ! ައޅުގަނޑަުްށ ވަރަުށް ހަމަ 

ކަމެއް ކަމުަގއި ނުދެކޭީތެވ ބައެއް ބޭފުޅުން ތިން އަހަރުން ފަސް އަހަރަުށް ބަދަލުކުރުމަކީ ެވސް ެއއްެވސް މަންފާއެއް ކުރާނެ 

ގިނަ ަކއުންސިލުތަކަުށް ބަލާއިުރަގިއ  ރާއްޭޖގެ ،ބަލާއިރު އަޅުގަނޑު އިންތިހާއަުށް ކަންބޮުޑވޭ. އާދެ! ރާއްޭޖގެ ގިނަ ރަުށްތަކަުށް

 ،މެއް ދީފައިރޓަ އަހަރުގެ 5ތުންގެ މަޖިލީހަުށް ރައްޔި، އަުޑއިވެމުންދާ ޝަުކވާައކީއަބަދުމެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

ންނަުށް ކީއްވެހެއްޔޭ ިތމަންނާމެ ެމއް ދީފައިރއަހަރުގެ ޓަ 5ންނަވާ ބޭފުޅަކަުށް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަުށް ހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އަންނަ  މެ އަުޅގަނޑުމެނާ ހަމައަުށްނުލިބެނީ. މިއީ އަބަދުފުރުޞަތު ކުރަން އަހަރުދުވަހު ަރއްޔިތުންނަުްށ ޚިދުމަތް 5

ކަުއންސިލުތަކުން އެންމެ ބޮޑަުށް ދަތުރުތަކުން  ކަންޮކޅުތަުކގަިއ ކުރަމުންދާ ޝަކުވާަތއް. އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ އެކި 

ިވޔަްސ ކޮންމެގޮތެއް؛ މި ބިލާ ،މި ޝަކުވާައކީ މިއީ. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީއް ޝަކުާވ، އަންނަމުންދާ އެ

ނޑުމެން ހުުށަހަޅަނީ. ނޫނުއަސާސީއަުށް ިއޞްލާޙެްއ އަޅުގައޮތީ ޤާ މިމިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިަމއްޗަުށް ހުުށަހެޅިފައި 

އްޗެްއ. އެހެންވީމާ، މިއީ ހަމަެއކަނި ޕީ.ޕީ.އެމްެގ މެން ހޯދަންޖެހޭ އެބައި އަުޅގަނޑު 3ޮކުށްފައި ބައި  4ކޮުށްފައި، ބައި  3މިއީ 

ނިމިގެން ތި މީން މިކަން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު ހާމަވެގެންދާނެ ނުވަތަ މިއަދުގެ މެޖޯރިޓީ
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ކުރަން މިަތނަުށް އައިސް މަަސއްކަތް ެއކު  ޔިތުންނަުްށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއަންނައިރު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދާނެ ރައް

 ގެ އަުޅގަނޑު  ،ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ފެނިގެންދާނެ. އާދެ! އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީތިބީ ކޮންބައެއްކަން 

ޅުން ފުބިލު ބޭެގން ތިއްބެވި ޤާިކަޔވައި  ،ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިންކުރީަގއި ވާހަކަެދއްެކވި ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ތަންތާ  ،ކުުރމަުށް އެކަުީށގެންވާ ަވގުތު އެބަ ބޭނުންވޭ. އަބަދުމެ އަުޅގަނޑުެމންނަުށް އިވެމުންދަނީރަުށްރަުށަުށް އައިސް ޚިދުމަތް

ދުވަހަކީ އަހަރު 3ދާން  ކުރަންްއބެވި ބޭފުޅުން ރަުށަުށް ޚިދުމަތް ހައްދަވަިއގެން ތި ަޔވަިއގެން ތިބި ޑިގްރީ، މާސްޓަރސްކި

 ލެއް ޕްރޮޕޯޒަރަނގަޅު  ،ޕްރޮޖެކްޓެއް ހަދާފައިރަނގަޅު ވަރަުށް ކުޑަުކޑަ މުއްދަެތއް. ުށް ުކޑަ މުއްދަތެއް. ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަ

ރާއްޖެއިން ބޭރުން  ނުދެކެން. މެންުކރުމަުށް ޓަކައި ެއކަުށީގެްނވާ މުްއދަތެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑުހަދާފައި އެ ރަުށަކަުށް ތަންފީޛު

މަޝްރޫޢުތަްއ  ރަުށުގެ ތަރައްީޤއަުށް ަޓކައި ކުެރވޭ ބޮޑެތި ބިޔަ ން، ަފއިސާ ހޯދަިއގެންއެހެން ތަނަކުން ފަންޑު ހޯދައިގެނުވަތަ 

 ުއޅެނީ  މިމިއަދު ތަުކަގއި ނެތިގެން ޙަޤީޤަތުގައި ކައުންސިލު ކެޕޭސިޓީ ނިކުމެ މަސައްކަތްކުރުުމގެ ހިންގުމުގައި އަމިއްަލއަުށް 

ެގ އެމް.ޑީ.ޕީ  ؛ސަރުކާރުތަކަުށްބެވި ބޭފުޅުން ނެތުމުން. އް ބިލު ިކޔަަވިއގެން ތިުށީގެްނވާ ޤާކައުންސިލުތަުކގަިއ ެއކަ

 އުޅޭ  މި ބާރުތައް ދޫކޮުށްލަން ނުކެރިގެން މި ވެސް އަދި މިއަދުގެ ަސރުކާރަުށް ،ސަރުކާރަުށް ގެސް ވަޙީދު އީރަ ،ސަރުކާރަުށް

ލުތަކުަށް ބޭފުޅުން ކައުންސިބިލު، ފަންނީ ުމގައި ައޅުގަނޑު ދެކެނީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ޤާއެއް ސަބަބެއް ކަ

 5ްއގެ ސަބަބުން މި ދައުރު އިތުރުކުރެވި، ދޫކޮުށްލެވޭ ބާރުތަކެހެން ނެތުމުގެ ަސބަބުން. އެހެންވީމާ، މިޚާބުކުރެވިަފއިއިންތި

ބިލު ވުރެ ހަރުދަނާ، ރަނގަޅު، ޤާ ކުރާ ގޮތުަގއި މިހާރަުށްއަުޅގަނޑު ގަޫބލު، މާލެވިއްޖެ ކަމަުށް ވާނަމަންދުވަހަުށް ދައަހަރު

އަންނަނީ  ުކރިމަތިލާނެ. އާދެ! މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިއޮތް ދުވަސްތަކުަގއި  ސިލުތަކަުށް ކުިރއަުށް މިކައުންބޭފުޅުން 

 ބިލު ކެންޑިޓޭޓުން ނެރުމަުށް އިންތިޚާބަުށް ޓަަކއި ރަނަގޅު، ޤާ ންނަކުރީކޮުޅަގއި އޮމުން. ިމއަހަރު، އަހަރުގެ ކުރަމަސައްކަތް

ެއކިެއކި ބޭފުޅުންނާ ރަުށުގެ  3ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ައންނަނީ.  ޅުގަނޑުމެން މިއަ ޓަކައި ބޭބޭފުޅުންނާ ވާހަކަަދްއކަމުން

ންނަ ބޭފުޅުންނަުށް ގިނަ ކެޕޭސިޓީ ހުފަދަ ހަކަދައްކަމުން. ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ އަންނަނީ އެކަމާ ވާ މެން މިއަޅުގަނޑު

ޤީޤަތުގައި ދުވަހުން ޙައޮންނާތީެވ. ތިން އަހަރުޑަކޮުށް ޖެހެނީ ކައުންސިލުގެ ދައުރު މިހާބޮޑަުށް ކު ނޫނެކޭ ބުނަން މި ފަހަރު

މުތަުކގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާއި ުނވަަތ ގެ މަތީ މަޤާއެމް.އެްނ.ޑީ.އެފް  މުން އަްނނަ ބޮޑެތި ވަޒީފާތަްއ؛ބޭފުޅުން އަދާކުރަ އެ

ގެ ޖެހެނީ. މި ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަަދއްަކން މި ނާވަޒީފާތަކުަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންއެހެނިހެން ވެސް ހަރުދަނާ 

އެކަުށީގެްނވާ އެހާ ޕީރިއަެޑއް ކަމުަގިއ ބޮޑަުށް  މިއީ ވަރަުށް ،ދުވަހަުށް ކަމަުށް ވާނަމައަހަރު 3ދޫކޮުށްލާފައި އަންނަނީ  މަގާމު

ނުން ވެސް . ޔަޤީޞްލާޙެއް ކަމަުށް އަުޅަގނޑު ދެކެނީދަނީ. އެހެންވީމާ، ވަރަުށް ބޮޑަުށް، ވަރަުށް ރަނަގޅު އި މި ނުވެ

އިޞްލާޙެއް ކަމަުށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. އަުޅގަނޑު ހަަމ  ގިނަ ަރއްޔިތުން އުފާުކރާނެ، ޖޭގެ ގިނަ ކަންކޮޅުަތކުަގއިދިވެހިރާއް

ވަރަުށް ގިނަ  އީމި ،އަޙްމަުދ ޢާމިރުުކޑަހުަވދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދަންނަވާލަން  އެުކ ޝުކުރު ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ

އި ލާމަރުކަޒީ ގޮެތއްގަ  މަަސްއކަތް ކުރަްއވާ ބޭފުޅެއް. ވަކިން ޚާއްޞަގެނެވޭތޯ ޞްލާޙުތު އެކި ފަހަރު މަތީން އިފަހަރަުށް ތަފާ

ގޮތުަގއި މިއަދު  ކުރާސައްކަތަކީ އަޅުގަނުޑ ގަބޫލުމަނިކުފާނު ކުރަމުންދާ މަ ގެނައުމަުށް ޓަކައި އެގާނޫނަުށް އިޞްލާޙު
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މަނިކުފާނުގެ  އިރުޝާުދގެ ދަުށުން އެ މްހޫރިއްޔާގެޅުގަނޑުމެންގެ ަރއީސުލްޖުކަމުގަިއ ހުންނެވި އައަޅުގަނޑުމެންގެ މާލިމީ

މިސާލެއް ެގ ލާމަސީލުމި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ޓަކައި ކުރަމުން އަންނަ ހެޔޮ ވެރިކަމުމަނިކުފާުނ  ވިސްނުންފުޅާއި އެ

ނޑު ދެކެނީ ިމ ކަމުގަިއ އަުޅގަނޑު ެދކެނީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް މި އިޞްލާޙަުށް ާތއީދުުކރަން. އަުޅގަ

 ކޮުށް ާޚއްޞަ  ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިުތންނަުށް، ވަކިން ިތއްބެވި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސްމި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި 

ބޭފުޅުން އެބަ ފާހަގަކުރަްއާވ  ކަންތައްތައް ކުރިއަުށް ގެންެދވުމަުށް. އާދެ! އެ  މި ކައުންސިލުތަކާ ދޭތެރޭަގއި ިވސްނަވަިއގެން މި

ޭގގަިއ ތިބޭ ކަމަުށް ހަނިކުރަމުންގެްނދާ ވާހަކަ. ކައުންސިލުަތކުން ނިދާފައި ުށް ބޮޑަުްށ ަކއުންސިލުތަުކގެ ބާރުތަްއ ވަރަ

ރު ހަނިކޮުށްގެން ވެސް ކަުމގައި ވާނަމަ ަކއުންސިލުތަްއ ބާއަދާނުކުރެވޭ  ެރވިފަިއވާ މަސްއޫލިްއޔަތުހަވާލުކު ،ވާނަމަ

ކުރަމުން އަންނާނީ ! ކޮންމެ ބަަޔކު ވެސް ަމސައްކަތްއޮތީ. އާދެ މި ސަރުކާރު މިކުރުމަުށް ޓަކަިއ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަުށް

މީެގ ކުރިން ވާަހކަދެއްެކވި ަބއެްއ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރަްއަވއިިފ  ؛ަކއުންސިލުތައް ކުރުމަުށް ޓަކައި. ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތް

ނު ކަންަތއްތަުކގެ ވާހަކަ. މާލެއަުށް ކުެރވުނު ލެއަުށް ގެެނވުމާޮއވެ،  ބާރުދެވިފައި  އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމުަގއި ކައުްނސިލުތަކަުށް

މިއަދު އެތައް ބައިވަރު  ؟ޮގތުގެ ވާހަކަ. މިއަދު ކިހިނެްއތޯމަގުތަކަުށް ވެގެން ައއި  އިޞްލާޙުތަުކގެ ވާހަކަ. މާލޭގެ 

 ދަުށަުށް  ގެ ބެލުމުގެއެއީ ަހއުސިންގ މިނިސްޓަރު އަންނަނީ ކުރަމުން. މަސައްކަތްތަެކއް ައޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުން މި

މި މަސައްކަތްަތއް ނަތީޖާއެްއގެ ގޮުތން މިއަދު  ނަންގަަވއިގެން އެ ނެންެގވި ނެންގެވުމުގެ  ތައް ކައުންސިުލގެ ބަެއއް ބާރު

ކަްނކަމާ ުގޅޭގޮތުްނ އަންނަނީ. މިއީ އެންމެން ދަންނަ ޙަޤީޤަެތއް. އަދި ކޮންމެފަދަ ވާހަކަަތކެއް މި ކުރެވެމުން މި

ރާއްޖޭެގ،  ނަމަވެސްހަކަ ަދއްަކމުންދިޔަ ނެއް ތަެނއްގެ ވާރަސްފަންުނގެ ވާަހކަ، އަ އަުގެވއްޓުމަުށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ

ަވކިން ، ން އެބަ ގަބޫލުކުރޭ. އެތަްއ ބަިއވަރު ކަންަތއްތަެކއް މި ސަރުކާރުން މާލޭގައި ދިރިުއޅެމުން އަންަނ ރައްޔިތު

ފަހުގަިއ މިކަންކަން މިހެން ކުރަމުން ނެންެގވުމަުށް ތައްންސިލުެގ ބާރުޚާއްޞަކޮުށް ހަުއސިންގެ މިިނސްޓްރީގެ ދަުށުން ަކއު

ން ހިނގަމު މިކަން ނުވިޔަސް ވިޔަސްއެހެންވީމާ، މިއީ ބަޔަުކ ހަޖަމު ަރއްޔިތުްނ އެބަ ގަބޫލުކުރޭ. އަންނަކަން މިއަދު

ހަމަ އެހެްނވީމާ، ރި ކަންތައްތައް. މިއީ ރަްއޔިތުން ކުރިމަތީގައި ފެންނަން ހުއަންނަ ގޮތް. މިކަން ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ. 

ދަންނަވާުލމަުށް ޓަކައި. ވަރަުށް ޮބޑަުށް ޝުކުރިއްާޔ ައޅުގަނޑަުށް ދެްއވި ހަމަ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަުށް އެުދނީ މި ވާހަކަ 

 ފުރުޞަތަުށް ޓަކައި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރުތްތެރި އިްއޒަ ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

ކުރުމަުށް ލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލަުށް ބަހުސްވަނަ މާްއދާގެ )ނ( އަުށް އިޞް 231ނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާ 

ޅުވުމަުށް އަޅުގަނުޑ ނިމުނީ. ފަހުބަސް ވިދާ ރި މެންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތުއަރުަވއިއެދިަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެ
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ުށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ޢާމިރަ  އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަްތތެރި  ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫއަރުވަނީ  މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ަކޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ބާުބ، ހިރާއްޖޭގެ ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަރީއސް. އާދެ! ިދވެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

އްދާެގ )ނ( ިމ ވަަނ މާ 231ވަނަ ބާުބގަިއ ހިމެނޭ ކައުންސިުލގެ އުމުރު ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ާމއްދާ،  8ނޫނުއަސާސީެގ ޤާ

އްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި އެންމެ ވަނަ ރަ 17ވެސް ެދންނެވި ފަދައިން ނައުމަުށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރިން ގެމަޖިލީހުން ބަދަލު

ެވސް ވަކި ޕާޓީައކަުށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި ހުރެ އަޅުގަނުޑ ންސިލު އިންތިޚާބުވުމުގެ ކުރިންފުރަތަމަ ކައު

ކަުށް. ވަނަ ފަަހރަުށް މި ބިލު ތަފާތު ގޮތަ 3އެ ހުުށަހެޅިން. އެ ބިލު ހުުށަހެިޅން. ދެން މިއަދު ވެސް އަނެްއކާ މި ހުުށަހެޅެނީ 

ގޮތުން އެިކއެކި ބޭފުޅުން ދައްކަވާަފިއ ހުރި ވާހަކަތަކަުށް އަޅުގަނުޑ ދާ ވަގުުތގައި ނުވަތަ ބިލާ ގުޅޭ މި ބިލު ހުުށަހެޅިގެން

ވަރަުށް އިޙްތިރާމުކުރަން. އަިދ މިއާ ގުޭޅގޮތުން ތާއީދުކޮުްށދެއްވާފަިއވާ ބޭފުޅުންނާއި ައދި އެކިެއކި ިވސްނުމުަގއި 

ކުރަން. އަދި ހަމަ ގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް އިޙްތިރާމުންގެ ހުރިހާ ވިސްނުންތަކަުށް ވެްސ އަޅުވާހަކަދަްއކާފަިއވާ ބޭފުޅު

ެވސް އެްއކަމެއް މީގެތެެރއިން  ތާއީދުކޮުށްދެްއވި ބޭފުޅުންނަުށް ޝުކުރު ވެސް ދަންަނަވން. އާދެ! ހަމަގައިމު

ހުުށަހެޅިގެން މިހާތަނުަށް  ވޭ. މި ބިލު ކަމެއް  ކުރާ ެއއްވެްސ ަގބޫލު ފާހަގަެވގެންދާންޖެހޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ހަމަަގއިމު

ކުރެވިފަިއވާއިުރަގއި ަބހުސްގެ މަރުޙަލާެގ ވާހަކަެދެކވިފަިއވާ ގޮތްތަކަީކ ކޮަބއިޯތ މިއަދު ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެކި ބަހުސް

 ،ިއގެން ނަމަވެސްމާ ގުޅައްބޭބޭފުޅުން ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް މި މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާ މިކަމަުށް ޝައުުޤެވރިކަން ހުރި ރަުށްރަުށުގައި

ކަންކަމަުށް ޢަދުލުވެރި  މި، ވެސް ޔައުިމއްޔާަތކުން ބަލައިކޮުށްގެން ނަމަމިތަނަުށް ޒިޔާރާތްމު އަރިހަުށް ނުވަތަ އަމީންޢާއް

ބަސްތަކެއް އެބަ ބުނަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު މި ކުރާ މަަސއްަކތަކީ ަވކި ޕާޓީައކަުށް ނިސްަބތްނުވެ ހުރެ އޭުރގައި އޮތް 

ސަރުކާރަުށް ކޮންމެހެން ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ިނޔަތުަގއި ކުރި ކަެމއް ނޫންކަން މި ބިލު  ކާުރަގއި ެވސްމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުއެ

ވެސް ހުުށަހެިޅގެންދިޔަ މަރުޙަލާތަކުަގއި ދެކެވިަފއި ހުރި ވާހަކަތަކުން ވަރަުށް ރަނަގޅަުށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ.  ހަމަގައިމު

ނޑު ބިލު ހުުށަހެޅިއިުރގައި ބިލުަގއި ައޅުގަނޑު ބަޔާންކުރީ މި އުމުރު ގާނޫނުގަިއ އަދި ހަމައެއާެއކު ދެވަނަ ފަހަރަުށް އަޅުގަ

މައިގަނޑު ގޮތެްއގައި ެއވެސް އެންމެ ރަނގަުޅ  ،ބަޔާންކޮުށްފައި ވާންޖެހޭނެ ކަމަުށް. އެހެން އަޅުގަނޑު ހުުށަހެޅި ސަބަބަކީ

ކަޒީ އުސޫލުން ިހންގުމަުށް ޓަކައި ގާނޫނުގަިއ ކުެރވެނީ. އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުތެއް ކަމަުށް ައޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުގޮ

މުތައް އުފެއްދުމުގެ ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް މަޤާ، މަތީން ކައުންސިލުތައް އުފެއްދުމުގެ ާބރު ކަނޑައެޅިަފިއވާ ގޮތުގެ

މަުށް ބަލާއިރުގައި ހޫވަނީ. އެހެންވީމާ، މަިއަގނޑު މަފް ބަޔާްނކޮުްށފައި )ުށ( ަގއިވަނަ މާއްދާގެ  230ލިބިގެންވާ ކަމަުށް 

ނޫނުއަސާީސަގއި އޮތުމަކީ މައްސަަލއެއް ކަމަުށް ރަްނވާނެ ކަމަުށް ލާިޒމުކޮުށްފައި ޤާއުމުރުގެ ވާހަކަ ވެސް ގާނޫުނަގއި ބަޔާންކު

 ނުކުެރވޭީތވެ ދެވަނަ ފަހަރަުށް އަޅުގަނޑު ހުުަށހެޅިއިރުަގއި ެއގޮތަުށް ހުުށަހެޅީ އެއަުށް ތާއީުދކޮުށްފާނެ ކަމަުށް.އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލު
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 ،ވިދާޅުވީ ފަރާތްތަކުގެ ގިނަ ބޭބޭފުޅުންެއވަގުުތަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި އިދިކޮޅު  ،އެހެންނަމަވެސް

ނޫނުއަސާީސަގއި ސީދާ ަވކި ގޮަތކަުށް އުުމރު ބަޔާންކޮުށްފައި ިއޞްލާޙު ރަނގަޅޭ ޤާ އެއަުްށވުރެ ތިމަންނަމެންނަުށް މާ

އޮތީ  އިުރގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިދިންކުރާނަމޭ. ބިލު ަބލައިގަތުމަުށް ވޯޓުތާއީދުންމެން ހުުށަހެޅައިފި ކަމަުށް ވާނަމަ ތިމަ 

ވެސް ަރއްޔިތުންަނުށް މިދެންނެވި ވާހަކަތަކުގެ ަޙޤީޤަތް ވެސް ފެންނަން. ކޮންމެއަކަސް ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް.  ހަމަގައިމު

ޔާމީނުަށް هللا ޔާމީންގެ ސަރުކާރަުށް ނުވަތަ ޢަބްދުهللا ބްދުމިއީ ޢަ. ވެސް ެކރިހުރެ ދަންނަވަން ކެރޭ އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމު

އެކަނި ފައިދާ ހޯދައިދޭން އަޅުގަނޑު ކުރާ ކަމެއް ނޫންކަން. އަދި ހަމައެއާއެްއކޮުށް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގައި ައޅުގަނޑު 

 ވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ . މިއީ ދިމިކަން ކުރަން ހުުށަހެޅީކީ ވެސް އޭރުގެ ރައީސް ނަޝީދަުށް ަފހިކަމެއް ހޯދައިދޭން ނޫންކަން

އަދި ާޚއްޞަކޮުށް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ކައުންސިލަރުންނާ  ،ކަންކަން ކުރުމަުށް ޓަކައި ރައްޔިތުންނަުށް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން މި

ނޫނުއަސާސީަގިއ އަހަރަުށް އޮވެަފއި ޤާ 3ލަރުންގެ އުމުރު ަކއުްނސި ،ދޭތެރޭގައި މާ ނިކަމެތި ގޮތަކަުށް އެބަ ސިފަކުރެވިގެންދޭ

ން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ޮއތުމު ގޮތަުށް ބަޔާްނކޮުށްފައި ވުރެ ދަުށްނުވާ އަހަރަުށް 5މުތަކެއްގެ އުމުރު ން ހުރިހާ މަޤާއެހެ

ވެސް މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން އިއްތިފާޤުެވގެން ކޮުްށދޭން އުނދަގޫވާންޖެހޭނެ ކަމެްއ ކީ އެްއގޮތަކަުށް ދަންނަވާނީ މިއީ

އް ނެތޭ. މިކަން މިގޮތަުށް އަދި މިކަން ކުރުމަކުން އަދި ޙައްލެ ،ފުޅުންގެ ވާހަަކިއގައި ވިާދޅުވީ ނޫނޭ. ދެން މިތާ ބައެއް ބޭބޭ

އަިދ  ،ގެ ވާހަަކއާއި ަކއުންސިލުެގ މެންޑޭޓު ،މިވެނި ގޮތްތަަކކަުށޭ ކިޔާަފއި ގާނޫނުގެ ތެޭރެގ ވާހަަކއާއި ކުރެވޭނީ ިމވެނި

ޫނނުއަސާސީއަުްށ ހުުށަހަޅާފައިާވ . މިހާރު ައޅުގަނޑު ޤާކަަތއްމަލުކޮުށްފައި ހުރި ގޮުތގެ ވާހަމެދު ޢަ ކައުންސިލުތަކާ 

ގެ ގާނޫނު ފުރިހަމައަުށް ލާމަރުކަޒީ އުޫސލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިްނގުމު ،އިޞްލާޙުތަުކގެ މަިއގަނޑު ަމޤްޞަދަކީ

މި މިދެންނެވިހެން  ވެސް . ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތަކަކީ ހަމަަގއިމުުށް ޓަކައި އެައުށް ޖާގަ ހޯދައިދިނުންކުރުމައިޞްލާޙު

 ނުކުެރވޭނެ ކަމެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް މި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު އިޞްލާޙު ައުޅގަނޑުމެންނަުށް ޢަމަލުކޮުށްގެން ނޫނިއްޔާ

 ބަްއލަވާފައި މިކަމުގެ ސަބަބުން  ދިރާސާުކރައްަވއިގެން މި ކަންކަމަުށް ކުެރވޭތީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވަރަުށް ރަނގަޅަުށްގަބޫލު

ވިދާޅުވި  ބޭފުޅުން އެ އެ ،ސީއަުށް އަުޅގަނޑު މި ހުުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުނޫނުއަސާޤާ

، ގެއް ަފހިވެގެންދާ ކަމެއްތޯ ބަލައި ކުރުމަުށް ޓަކައި ކިާހވަރެްއގެ ތަނަވަްސަކމެއްތޯ، ކިހާވަެރއްގެ މަ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙު

މި އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެެރއިްނ  ،އް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނުޑގެ މަިއގަނޑު ނިޔަަތކީދިރާސާކުރުމަކީ މިއީ ހަމަ އޮތް ފުރުޞަތެ

ދުމަތް ދެވޭނެ ކައުންސިލުތަކެއް ޤާއިުމކުރުމަުށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަކީ ކައުންިސލުތަކަުށް ރައްޔިތުން މި ބޭނުންވާ ގޮތަުށް ޚި

ވަރަުށް ބޮޑަުށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަކީ މިކަމުަށް ހަމަ ވަރަުށްހެދު އަހަރަުށް 5ކުރުން. ޚާްއޞަކޮުށް އުމުރު. އުމުރު ޓަކައި މަސަްއކަތް

 ްސ މީަގއިއަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވެ ،އެކި ކަންކޮޅުަތކުަގއި މިކަމަުްށ ކުރިމަތިލާ ބޭފުޅުންގެ ކަްނބޮޑުވުންތަެކއް އޮވެަފއި

ޝައުުގވެރިކަން ހުރި ހުރިހާ ކަންބޮޑުވުންތަެކއް އޮތީތީ. އެެހންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެިކެއކި ކަންކޮޅުތަުކގައި މިކަމަުށް 

 ކުރަްއވަިއެގން މި މަޖިލީހުން މި ބިލު ފާސްކޮުށްދެްއވާުށޭ. ޝުކުިރއްޔާ.ކެމްޕެއިންބޭފުޅުން 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަމުންގެންދިޔަ ގާނޫނު ނަންބަރު؛ ެގ ދަުށުން ބަހުސްކ6.1ުއެޖެންޑާ އައިޓަމު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 ގެނައުމުގެ ިބލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަުށް އިޞްލާޙު  231ނޫނުއަާސީސގެ އްވާތި! ޤާމާފުކުރަ

ބިލު މަޖިލީހަުށް ބަލައިގަންނަން ފެނޭތޯ މިއަދުެގ ވޯުޓ ަގޑީަގއި ވޯޓަުްށ އަހާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ހިސާބުން ނިމުނީ. މި 

ގައި. 1:30ގެންދާނީ މިއަދުގެ ކަތްތައް އަުޅގަނޑުމެން ކުިރއަުށް ހުރި މަސައް  ގެ ދަުށުން ކުރިއަުށް ގެންދަނ8ްއެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 ން.ން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މެދުކަނޑައިލާނަހިސާބު މި

 

 ] އަުށް  13:31އިްނ  11:29ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް  މަޖިލީުހގެ)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކަމަުށް.  ގެންދަންދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުށް . މިس الم عليكمال

 

 ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން. ހުރި  ހުމުަށް ވޯޓުަށް އެ .8

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މޭޒުަގިއ  ޯވޓަުށް އަހަން ހުރިކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް ެއހުން. ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްަސވައިެދއްވުމަުށް އިދާރީ، 8 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 ދުވަހުގެ  ،8.1 މުއެޖެންޑާ އައިޓައިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވާލަން. ވަގުތުޮކޅަކަުށްަފހު( ދަންނަވަން. )

ގެ ދަުށުން މިއަުދ މަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. މި އައިޓަމުމަސައްކަތްތަުކގެ ތެރޭަގއި ވޯުޓން ނިންމާ ހިސާބަުށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަ

ފަހަރު  ވެސް އެއް ުށް އަދިދެްއުވމަލަކޮުށްިރ މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ޗެކު ވޯޓަކަުށް ދަންނަވާލަން އެަބއޮތް. ިއއްޒަތްތެ 3

 ލާނަން. އިނަވަރުވަން. ފުރަތަމަ ވޯޓަުށް ދަންއަހަނދުމަފުޅުކޮުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިންތިޚާބުތަާކ ) 2008/11ގާނޫނު ނަންބަރު  ،މިރު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޢާިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާގެ 

ބަލައިގަތުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުނުަށް ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ލާޙުޞްުްށ އި( އަމު ގާނޫނުއްބެހޭ އާ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މިރު ޢާިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    ބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެން

 75    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 54    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 15    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   69     ވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބައި 

 35      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 15ންގެ އަދަދު . ނުފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެްއވި މެންބަރ54ު. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 75އަދަދު؛ 

ގެންެނވި . ވޯުޓަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއ4ިންގެ އަދަދު ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

ުކޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ އެހެންކަމުން،  .69ލަ؛ . ޖުމ35ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 69މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

( މު ގާނޫނުއްބެހޭ އާ  އިންިތޚާބުތަކާ) 2008/11ގާޫނނު ނަންބަރު  ،ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މިރުޢާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

ތުގެ މި ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަ .އަދި ދަންނަވަން ފާސްވެއްޖެ.  މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް ގެަނއުމުގެ ބިލު ޙުުށް އިޞްލާއަ

 .ދެވަނަ ވޯޓު މިއަދުގެ ދަންނަވަން. އިކޮމިޓީއަުށް ފޮނުިވއްޖެކަމުގަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 2006/2ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ރިފާޢު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާهللا މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ކުރައްަވއި ނިންމެވިނައުމުގެ ބިުލ، ކޮމިީޓން ދިރާސާގެުށް ިއޞްލާޙު( އައާ ބެހޭ ގާނޫނުޒްޖޭގެ މާލީ ސެިކއުިރޓީދިވެހިރާއް)

 ގޮތަުށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަުށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ރިފާޢު هللا މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 75    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 64    :ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 10 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   64     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 64        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ވަިކ ކު ނެތްފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަ. ނ64ު. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 75އަދަދު؛ 

. ވޯުޓަގއި ަބއިވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ 10ންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރު

ތްތެިރ ރާގެ އިްއޒަމާފަންނު ދެކުނު ދާއިއެހެންކަމުން،  .64ލަ؛ . ޖުމ33ު. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 64އަދަދު؛ 

އާ ބެހޭ ޒްދިވެހިރާއްޖޭެގ މާލީ ސެކިއުރިޓީ) 2006/2ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ރިފާޢުهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 ންނެވި ަވޑަިއގެވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެ ގޮތަުށް ކުރައްަވއި ނިންމެވިކޮމިޓީން ދިރާސާ ނަުއމުގެ ބިލުގެުށް އިޞްލާޙު ( އަގާނޫނު

 އެންމެ ފަހު ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާނަން. އަދި، ވަނަ ވޯޓު  3 މިއަދުގެ. ފާސްވެއްޖެ މަޖލީހުން މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން
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 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ައސާީސގެ ނޫނުޤާރާއްޭޖގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ިދވެހި މިރުޢާިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާގެ 

ރުންނުަށް ގެަނއުމުގެ ބިލު މަޖިލީހަުށް ބަލައިގަތުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަުށް އިޞްލާޙުއަ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  231

  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މިރުޢާމެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 75    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 55    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   72     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      :ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު

 72        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްެކވުން:    

. ހާޒިުރެވވަަޑިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު  މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

 ؛. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 55އަދަުދ؛  . ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގ75ެއަދަދު؛ 

. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި 2 ؛. ަވކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަުށް ޯވޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދ17ު

އެހެންކަުމން، ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ  .72ލަ؛ ޖުމު .34. ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 72މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވަނަ  231އަސާސީގެ ނޫނުޤާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ  ،ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މިރުޢާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 
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މާއްދާގެ )ނ( އަުށް އިޞްލާުޙ ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހަުށް ބަލައިގަތުމަުށް ފާްސވެއްޖެ. ިމ ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަުތގެ 

 އަުށް ފޮނުިވއްޖެކަމުަގއި ދަންނަވަން. ޓީކޮމި

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމަުށް  ދަންނަވަން. ކޮމިޓީތަކުަގއި ެއކަުށީގެްނވާ މަސައްކަތްަތއް ހުރި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު

ތެރި މެންބަރުންނުަށާއި އަދި މުޤައްރިރުންނަުށާއި ބޫލުކުރަން. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަޅިން މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްގައަޅުގަނޑު 

. ދަންނަވަން ވެސް ގެންދާނެ ވާހަކަތެރިކަާމއި ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ވާ އެހީފުޅުއަދި ނައިބު މުޤައްރިރުންނަުްށ ބޭނުން

ގުޭޅ  އަދި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުަގިއ މަސައްކަތްކުަރއްވަމުން ގެްނދަވަނީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް މަޝްވަރާކުަރއްަވއި ކަމާ

  ދަންނަވަން.  ޝުކުރު ފަަހރު ަރުށް ބޮޑަުށް އަދިވެސް އެއްކަންތައްތައް ކުރަްއވަމުން. ވަ
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