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 (މުޙައްމަދު މަސީޙު هللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ޖަލްސާ ދެވަނަދައުރުގެ  ރުގެ ފުރަތަމަހައަ ވަނަ 2017

 ދުވަސް( )ައންގާރަ 2017 ފެބުރުވަރީ 7

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  29ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

  .ރުންޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2017/1/2އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ.  5އަުްށ،  2016/18/55އިން  2016/18/51ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  -3.2

ވަނަ ޖަލްސާައުށް ހުރި ޔައުމިްއޔާތައް. ިމ  10ވަނަ ޖަލްސާއިން  6އުުރގެ ވަނަ ދަ 3ވަނަ އަހަުރގެ  2016އެއީ 

ޔައިމުްއޔާތައް މަލީުހގެ ވެަބސައިްޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަުށްފަހު އެްއވެސް މެންބަރަުކ އިްޞލާޙެއް ހުުށަހަޅުްއވާފައިނުާވީތ 

 ލުކުރާ ަޔއުމިއްާޔތަކެއް ކަމަުށް ނިންމައިފިން.ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މި ޔައުމިްއޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ިރޔާސަތުން ގަބޫ

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަންގާ އެްނގުން ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ރުންނަުށް ވަރަުށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ބަރުލަމާނީ އާ އަހަރެއްގެ އާއްމު ޖަލްސާތައް ފަުށަމުން އިްއޒަތްތެރި ހުރިމާ މެންބަ -4.1

ދަންނަވައި، ތަހުނިޔާާއއި މުބާރިކްބާދީ ދަންނަވަން. އަދި ޙައްޤު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 

ވަން. ނަންފުޅުގަޔާއި ައޅުގަނޑުގެ ައމިއްލަ ނަމުގައި ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަުށް އިޚްލާޞްތެރި ހެޔޮ އެދުންތައް ފޮނު

ގެ ާވގިފުޅާއި މިންަވރުފުޅާއެކު މި އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ވެސް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ލާބަާޔިއ هللاމާތް 

މަންފާއަުށްޓަކައި ގިނަ މަސަްއކަތްތަކެއް ކުެރވިގެންދާނެ ކަަމުށް އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. އަދި ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުާރ 

ހުގެ މަސައްކަުތަގއި މި އަހަރުެގ ތެރޭގައި ވެސް މީިޑއާގެ ުމހިއްމު ދައުރު ފެނިގެންދާނެ. ގޮތުަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ

 އަުޅގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތުަގއި ބަރަކާތްަލްއވާުށި! އާމީން.هللا މާތް 

މީ ސަލާމަތުގެ ަގއި ަޤއު 2:30މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ަބްއދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަުށް ހަމަެޖހިފައިވާ ގޮތް. މެންދުރުފަހު  -4.2

 .1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރީ 

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން . 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ގަިއވާ ހުޅުދޫ ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަ 6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -5.1

)ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކު އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެަނުއމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ  2010/10ނަންބަރު 

ތުގެ މަތީްނ ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮ 75އިްއވުމަުށްފަހު އެ ބިލުގެ އިބްިތދާޢީ ބަހުސް ފެުށުމަުށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ވޯޓަކަުްށ ދަންނަވާލުން. ވޯޓަަކުށް ދަންނަވާލުމަުށް ޓަަކއި ުހުށަހެޅުމުގަިއވާ އިބާރާތް އޮންާނނެ ގޮތް ދަންނަަވއިލާނަން. 

ގަިއވާ، ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 6.1"އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ލް ަކއުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ ގާނޫނު( ައުށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމަުށްފަހު )ލޯކަ 2010/10

ވަަނ މާއްދާގެ )ނ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ކުރިއަުށް ގެންދިއުމުަށް  75އެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގެ މި ޖަލްާސަގއި ކުިރއަުށްގެންިދއުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް ޓަކައި އެ ބިުލގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މިއަދު

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ޯވޓުދެއްވުން" މި ގޮތަުށް. ވޯޓު ަރނގަބީލު ޖައްަސވައިެދއްވުމަުށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. 

އް ދަންނަަވއިާލނަން. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( މި ފުރުޞަތުގައި ކޮމިޓީތަކަުށް ައއި ބައެއް ބަދަލުތަ

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އަލިފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުްށ 
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ަވޑަިއގެން ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހަމަޖައްަސވައިެދއްވުން އެދި

ވަނަ މާއްދާެގ  107އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ  )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ

 107ގަިއ އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  2016ޮނވެންބަރު  28 އެސް.އެމް.އެްސއަކުން

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް ިއޢުލާންކުރަން. އާއްމު ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހިތަދޫ 

ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ހިތަދޫ މެދު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުގެ

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެިދވަަޑިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްޫރޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. 

ވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގއި  107އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގައި އަްނގާފަ.  2017ޖެނުއަރީ  16ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ތުަށް ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮ 107އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

އިޢުލާންކުރަން. ޤައުމީ ސަލާަމތުގެ ކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއަގންނަވާ ަވއިކަރަދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ނާޡިމްގެ ބަދަލުގައި އެ ޮކމިޓީއަުށް މައްޗަންޮގޅީ އުތުުރ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ 

ަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދި

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

ަގއި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނެގ  2017ޖެނުއަރީ  22 ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ާވނީ އެސް.އެމް.ެއސްައކުން

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮުތގެ ަމތީން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންުކރަން. ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ ބަދަލުގައި އެ  ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއަގންނަވާ ަވއިކަރަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ކޮމިޓީއަުށް މަްއޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެދިަވޑަިއގެން 

ވަނަ މާއްދާެގ  107އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

)ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ 

ވަނަ  107ގައި އަންގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  2017ޖެނުއަރީ  22އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ުތގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. އާއްމު ކޮމިީޓގައި ހިެމނިވަަޑއިގަންަނވާ ހިތަދޫ މެދު މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮ

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ 

ވައިދެްއުވން އެދިވަަޑއިގެން އެމް.ީޑ.ޕީެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ހަމަޖައްސަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި  107ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިުބމުން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 2017ފެބުރުވަރީ  5.އެމް.އެްސއަކުން ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން  107ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގެ 
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ްއ ންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައިއްޒަތްތެިރ މެވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން ކަމަުށް. އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( 

ރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތަްއ ލާނަން. ިއއްޒަތްތެ ޗެކްކޮުށްލަެދއްްއވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. ވޯޓަުށް ދަންނަވައި

ރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް އަރުވަން. ަބއެއް ިއއްޒަތްތެ ފަހަރު ހަނދުމަފުޅުޮކުށް އްވުމަުށް އަދިވެްސ އެއްޗެކުކޮުށްލަދެ 

 ލާނަން. ދަންނަވާލަނީ. ވޯޓަުށް ދަންނަވައި ގަކުެރވޭތީ އަުޅގަނޑު ަތކުރާުރކޮުށް މިނުކުަރއްވާ ހުރި ކަމަުށް ފާހަޗެކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2010/10ޢަލީ މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ަގިއާވ ހޮޅުދޫ  6.1އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 އެ  ،ުށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިުލގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުމަުށްފަހުނޫނު( އައިްނތިޚާބުގެ ގާލޯކަލް ކައުންސިލްތަުކގެ )

މަުށް ަޓކަިއ މާްއދާގެ )ނ( ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން ކުރިއަުްށގެންދިއު ވަނަ 75ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް މާ ުްށގެންދިޔުޖަލްާސގަިއ ކުރިއަ އެބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މިއަދުގެ މި

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ޯވޓުފެ

  

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ޢަލީ މުޙައްމަދުދާއިރާގެ މެންބަރު  ހޮޅުދޫ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 48    ގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުން

 30    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   43     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22      ބޭނުންވާ އަދަދު: ފާސްވުމަުށް

 43        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރ30ުންބަރުންގެ އަދަުދ؛ . ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މ48ެއަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި . 1ރުންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަ. 13

 ސްވެއްޖެ.މި ހުުށަހެޅުން ފާހެންކަމުން، އެ .43ލަ؛ . ޖުމ22ު. ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 43މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ަފހަރެއްގެ މަތީން 2ވެސް އަުޅގަނޑު ވޯޓު ނެގުމުގެ ކުރިން  .ލާނަންއިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވަ

 ޏާ ފާހަގަކޮުށްލެްއވުމަުށް. ެއއްވެސް ވަން މައްސަލަެއއް އުޅޭ ކަމަުށް ވޯޓުަގއި ކާުޑގެ، މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވާލިން

ވާހަކަ ވެސް  އެ، ޓަުށް ދަންނަވާލީ ވެސް. އެހެންވީމާގުިޅގެން އަުޅގަނޑު ވޯ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާހަަގނުކުރެއްވުމާ

 ދާނަން. އަުށް ކުިރއަުށް 5.2އެޖެންޑާ ައިއޓަމް  ،ދަންނަވާލަމުން

އުމުތަކަުށް މާއްދާގެ )ދ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ބޭރު ޤަ ަވނަ 115 ނޫނުައސާސީގެ ވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާދި -5.2

 ވެހިާރއްޖެިއން ކަނޑައަޅާ ސަފީރުކަމަުށްރަބި އިމާރާތައް ދިކަނަޑއެޅުމަުށް ޓަަކއި ެއކުވެރި ޢަ  ރާއްޖެއިން ސަފީރުން

ްޒގެ ނަންފުޅު ނިޔާސައިން . ޙު ރވާ، ހ. ނިޔާސާ، ޑކުެރއްވުމަުށް ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައި ޢައްޔަން

ވުމުގެ މަްއސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ދިރާސާކުރަްއވައި ގޮތެއް ނިްނމަވަން މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާިއމީ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނު

 ުށް ދަންނަވަން. ވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަުށް އިއްަވއިދެްއވުމަުށް އަމީްނޢާއްމަފޮނުއްވާފައި 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ފަހު ދަންނަވަމެވެ.  ވެދުން ސަލާމަުށް .މަސީޙު މުޙައްމަދަުށްهللا ގެ ަރީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ން ބޭރު މަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގަިއ ބަޔާންކޮުްށފައިވާ ގޮތުގެ  115ނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑަައޅާ ުށް ދިރަބި އިމާރާތައި އެުކވެރި އަޓަކަ އްޖެއިން ަސފީރުން ކަނޑައެޅުމަުށްޤައުމުތަކަުށް ރާ

އޭނާ އެ މަޤާމުަށް  ކުރާތީޢައްޔަންކުރުމަުށް ަގްސތު (058278A. ޙުސައިން ނިާޔޒް )ރޑ، ސަފީރުކަމަުށް ހ. ނިޔާސާ

ވުން ގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދަަވއިދެްއވައި އެ މަޖިލީހުން ނިންމެވި ގޮތް އަންަގވައިެދއް މެދު ރައްޔިތުންހަމަޖެއްސުމާ 

ގެ ކޮޕީ ފޮުނވީމެވެ. ރައްޔިެތއްކަން އަންަގިއދޭ ކާޑު  ސައިން ނިާޔޒްގެ ވަަނވަރާއި ދިވެހިއެދެމެވެ. މި ސިީޓއާ އެކު ޙު 

ޔާމީން هللا . ޢަބްދުކުމް. ޚާދިމ2017ްޖެނުއަރީ  3، 1438އާޚިރު ރަބީޢުލް 5ތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން ެއދެމެވެ. އިޙް

 ޤައްޔޫމް. ޢަބްދުލް
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 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީައުށް ފޮނުވަން ނިންމަން.  މި

ވަނަ މާއްދާއިްނ  116ނޫނުއަސާސީެގ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާ، 5.3 ންޑާ އައިޓަމްއެޖެ -{5.3}

ްއގެ ގޮުތގައި ިދވެހިރާއްޖެ އޮްތއޮތުން ންބަރު ޤައުމެމެ އިޚުތިޔާުރގެ ދަުށުން ކޮމަންެވލްތުގެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ލިބިދޭ 

ންތަުކގެ ޒްގެ ދަުށުން ހިނގަމުންދާ ބަެއއް ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަފެއާ ގުިޅގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެ ނިމުމަކަުށް ގެނައުމާ

ޒާާރގެ މަސައްކަުތގެ ވުއެ  ،ގެނެސްވަނަ ދުވަހުން ފެުށިގެން ބަދަލު 2016 އޮކްޓޫބަރު 13ނަމަުށް މަސައްކަތްތަުކގެ ނަން

މައްސަލައާ  ގޮެތއް ނިންމެވުމަުށް އެ ވާަފއިވާ މަްއސަލަ ދިރާސާކުރައްަވއިގުޅޭގޮތުން ފޮނުއް ދާއިރާއަުށް ގެންަނވާފަިއވާ ބަދަލާ

 ވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަުށް އިއްަވއިދެްއވުމަުށްމައްސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވާފައި  ގުޅޭ ާދއިމީ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވުުމގެ

 ުށް ދަންނަވަން. އަމީންޢާއްމަ
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ފަހު ދަންނަވަމެވެ. ވެދުން ސަލާމަުށް .މަސީޙު މުޙައްމަދަުށް هللاލްފާޟިލް ޢަބްދުއަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް 

ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ގުިޅގެ އްގެ ގޮުތގައި ިދވެހިރާއްޖެ ޮއތްއޮތުން ނިމުމަކަުށް ގެނައުމާމެންބަރު ޤައުމެ  ކޮމަންވެލްތުގެ

 އޮކްޓޫބަރު 13 މަސައްކަތްަތކުެގ ނަންނަމަުށްޒްގެ ދަުށުން ހިނގަމުންދާ ބައެއް ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގެ އެފެއާ ފޮރިން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވުޒާރާެގ މަސައްކަތްތަކުގެ ދާއިާރއަުށް ގެނައި ބަދަލު އެ ވަނަ ދުވަހުން ފެުށިގެން ބަދަލުގެނެސް 2016

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަުުށން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެްއވުމަުށް ޓަކައި އެ  116ނޫނުއަސާީސގެ ޤާޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ުށް ގެަނއި ޒްގެ މަަސއްކަތްަތކަިސޓީއާ އެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާ  ދެްއުވން އެދެމެވެ. މިމަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައި

 6ރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުްނ އެދެމެވެ. ތިއިޙްކުފާނަުށް އަރިސްކުރީެމވެ. ގޮތުެގ ލިސްޓެްއ މަނި ބަދަލު ހަމަޖެހިފައި އޮންނާނޭ

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. هللا . ޚާދިމްކުމް. ޢަބްދ2016ުިޑސެންބަރު  5، 1438ރަބީޢުލްއައްވަލް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު ބަލާ ކޮމިީޓއަުށް ފޮނުވަން ނިންމަން. މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ އަދާކުރާ މިންވަ މި

 ވަނަ މާއްދާއިން  116ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ، 5.4އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{5.4}

ކޮުށް، ފޯރުކޮުށްދޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ލިބިދޭ އިޚުތިޔާރުގެ ދަުށުން ރަުށްރަުށަުށް ސާފު ބޯފެން 

ރަުށްރަުށަުށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮުށްދިނުމަކީ  ގެ ދަުށުން އެފު ބޯފެން ލިބުން ދަތިވާ ހާލަތްތަކުގައި މި ނިޒާމުުށަުށް ސާރަުށްރަ

ން ކުރާ މަސައްކަތެއްެގ ގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީވަނަ ދުވަހުން ފެުށި 2017ޖެނުއަރީ  1

ވާފަިއވާ މައްސަލަ ގުޭޅގޮުތން ފޮނުއްރާއަުށް ގެންނަވާފަިއވާ ބަދަލާ މަސަްއކަތުގެ ާދއިއެ ުވޒާރާގެ  ގޮތުަގއި ހަމަޖައްސަަވއި،
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އެ މަްއސަލައާ ގުޅޭ ާދއިމީ ކޮމިޓީއަުށް ފޮުނވުމުގެ މަްއސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ދިރާސާކުރަްއވައި ގޮެތއް ނިންމެވުމަުށް

 ޢާއްމަުށް ދަންނަވަން. ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަުށް އިއްަވއިދެްއވުމަުށް އަމީން 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

މަސީޙު މުޙައްމަދަުށް. ވެދުން ސަލާމަުށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ރަުށްރަުށަުށް هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ހާލަތްތަކުގައި މި  ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮުށްދޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮުށް، ރަުށްރަުށަުށް ސާފު ބޯފެން ލިބުން ދަތިވާ

ވަނަ ުދވަހުން ފެުށިގެން މިނިސްޓްރީ 1ޖަނަވަރީ  2017ނިޒާމުގެ ދަުށުން އެ ރަުށްރަުށަުްށ ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮުށްދިނުމަކީ 

އޮފް އެްނވަޔަރަންމަންޓް އެންްޑ އެނަރޖީން ކުރާ މަަސއްކަެތއްެގ ގޮުތގަިއ ހަމަޖައްސަިއ، އެ ވުޒާާރގެ މަަސއްކަތްތަުކެގ 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަުށުން ރައްޔިތުްނގެ  116އި ބަދަލު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ ދާއިރާއަުށް ގެނަ 

މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމަުށް ޓަކައި އެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުން އެދެެމވެ. މި ސިޓީއާ އެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ސްެޓއް މަނިކުފާނުަށް ުށް ގެނައި ބަދަލު ހަމަޖެހިފައި އޮންނާނެ ގޮތުގެ ލިއެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެަނރޖީގެ މަސައްކަތްތަކަ

. ޚާދިމްކުމް، 2016 ބަރުިޑސެން 5. 1438ަރބީޢުލްއައްވަްލ  6. ޙްތިރާމް ަގބޫލުކުރެއްވުްނ އެދެމެވެ . އިއަރިސްކުރީެމވެ

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. هللا ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިޓީއަުށް ފޮނުވަން ނިންމަން. މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮ ގެރާސާކުރެއްވުމަުށް ސަރުކާރުމި މައްސަލަ ދި

ަވނަ މާއްދާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަުށް ލިބިދޭ އިޚުތިޔާރުެގ  116ނޫނުއަސާީސގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ -5.5

ވަަނ  2016 ބަރުއޮކްޓޫ 28(ގެ ދަުށުން މުސާަރއިގެ ސިޔާސަތުގެ ގާނޫނުަދއުލަތުގެ ) 2016/11ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ދަުށުން

ޓް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސަްއކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ަނލް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެދުވަހު އުފައްދަވާަފއިވާ ނެޝަ

އެންޑް ޓްރެޜަރީން  އޮފް ފިނޭންސް ަޒމާނުއްސުރެ މިނިސްޓްރީ ،އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މަސަްއކަތުގެ ލިސްޓަުށް އިތުރުކުރަްއވައި 

އެ މިނިސްޓްރީން ކުރަްއވާ ބަެއއް މަަސއްކަތްަތއް  ،އަިއސްފައިވާީތއާއި ބަެއއް ަމސައްކަތްތަކަުށް ބަދަލު ގެންދެވި ކުރަްއވަމުން

އަުްށ ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އެ ުވޒާާރގެ މަސައްކަުތގެ ދާއިރާއްކަުތގެ ލިސްޓުަގއި ހިމެނިފައިއެ މިނިސްޓްރީގެ މަސަ

ގުޅޭ  އް ނިްނމެވުމަުށް އެ މައްސަލައާގުޭޅގޮުތން ފޮނުއްވާފައިވާ ަމއްސަލަ ދިރާސާކުރަްއވައި ގޮތެ ންނަވާފަިއވާ ބަދަލާގެ

ހަުށް އިއްވައިދެްއވުމަުށް ދާއިމީ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީ

 ން. އްމަުށް ދަންނަވައަމީންޢާ

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ
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. ގާނޫނު . ވެދުން ސަލާމުަށްފަހު ދަންނަވަމެވެމުޙައްމަދަުށް މަސީޙު هللا ރައީްސ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ވަނަ ދުވަުހ  28 ބަރުޮއކްޓޫ 2016(ގެ ދަުށުން ދައުލަުތގެ މުސާރަިއގެ ސިޔާސަުތގެ ގާނޫނު) 2016/11ނަންބަރު 

ޓް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެފަިއވާ ނެޝައުފައްދާ

އެންޑް ޓްރެޜަރީން  ޒަާމނުއްސުރެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ،ޓްރެޜަރީގެ މަސައްކަުތގެ ިލސްޓަުށް އިތުރުކުރަްއަވއި

އެ މިނިސްޓްރީން ކުރަްއވާ ބަެއއް މަަސއްކަތްަތއް  ،އަިއސްފައިވާީތއާއި ބަދަލުސައްކަތްތަކަުށް ގެންދެވި ބަެއއް މަ ކުރަްއވަމުން

ނުާވކަން ފާހަގަކުެރވޭތީ އެ ުވޒާާރގެ މަސައްކަތްތަުކގެ ާދއިރާއަުްށ ތްަތކުގެ ލިްސޓުަގއި ހިމެނިފައިއެ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ނަ މާއްާދގެ ދަުުށން ވަ 116ނޫނުއަާސީސގެ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ ގެނައި ބަދަލު

ެއއްކޮުްށ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  ުށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދއްވުން އެދެމެވެ. މި ސިޓީއާ ފާސްކުރެްއވުމަުށް ޓަަކއި އެ ަމޖިލީހަ

އަރިސްކުރީމެވެ.  ޓެއް މަނިކުފާނަުށްއެންޑް ޓްރެޜަީރގެ މަސަްއކަްތތަކަުށް ގެަނއި ބަދަލު ހަމަޖެހިފައި އޮންނާނެ ގޮތުގެ ލިސް 

ޔާމީން هللا . ޚާދިމްކުމް، ޢަބްދ2016ުބަރު ިޑސެން 5. 1438ރަބީޢުލްއައްވަލް  6ތިރާމް ގަބޫލުކުރެްއވުން ެއދެމޭ. އިޙް

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަުށް ފޮނުވަން ނިންމަން. މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް ސަރުކާރު މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ 

ވަނަ މާއްާދއިން  116ނޫނުައސާީސެގ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ، 5.6އެޖެންޑާ އައިޓަްމ  -{5.6}

 22ތައް މުރާޖިޢާކުރަްއވަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުްށ ލިބިދޭ އިޚުތިޔާުރގެ ދަުށުން އެޓަރީނ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މަަސއްކަތް 

ގުޭޅގޮތުން ފޮނުއްވާަފއިާވ  އިރާއަުށް ގެންނަވާފަިއވާ ބަަދލާފެުށިެގން އެ އޮފީހުގެ މަަސއްކަުތގެ ދާ އިން 2016 ބަރުނޮވެން

ުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިީޓއަުށް ފޮނުވުމުގެ ަމއްސަލަ.  އް ނިންމެވުމަުށް އެ މަްއސަލައާމައްސަލަ ދިރާސާކުރަްއަވއި ގޮތެ

 އްމަުްށ ދަންނަވަން. އްަވއިދެްއވުމަުށް އަމީންޢާހަުށް އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީ

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

. އެޓަރނީ . ވެދުން ސަލާމަުށްފަހު ދަންނަވަމެވެމުޙައްމަދަުށް މަސީޙުهللا ަރއީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

އިން ފެުށިގެން އެ އޮފީހުގެ މަަސއްކަތްތަުކގެ  2016 ރުބަވެންނޮ  22ޢާކުރައްަވއި އޮފީހުގެ މަސަްއކަްތތައް މުރާޖަ ޖެނެރަލްގެ

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަުށުން ރައްޔިތުންގެ  116ނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާ  ދާއިރާއަުށް ގެަނއި ބަދަލު

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އެކު ުށް ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުން އެދެމެވެ. މި ސިީޓއާ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމަުށް ޓަކައި އެ މަޖިލީހަ

ތިރާްމ ސްޓެއް މަނިކުފާނަުށް އަރިސްކުރީމެވެ. އިޙްއޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކަުށް ގެނައި ބަދަލު ހަމަޖެހިފައި އޮންނާނެ ގޮތުގެ ލި
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ޔާމީްނ هللا . ާޚދިމްކުމް، ޢަބްދ2016ު ބަރުޑިސެން 14. 1438ރަބީޢުލްއަްއވަލް  15. ގަބޫލުކުރެްއވުން އެދެެމވެ

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓއަުށް ފޮނުވަން ނިންމަން. 

ވަނަ މާއްާދއިން  116ނޫނުައސާީސެގ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ، 5.7އެޖެންޑާ އައިޓަްމ  -{5.7}

އަުށް ލިބިޭދ އިޚުތިޔާރުގެ ދަުށުން ރާއްޖެައުށް އެތެރެކުރާ ކެމިކަލްތަުކގެ ތެރެއިން އާއްމު ޞިއްޙަތަުްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ދިނުމަހެލްތު ކްލިއަރެންސް ، ޓަކައި އިވެުލއޭޓްޮކުށްކުރާ ކެމިކަލްތައް ދެނެގަތުމަުށްނޭދެވޭ އަސަރު

މި މަސައްކަތް އެ އޮތޯިރޓީގެ މަސަްއކަތުެގ ލިސްޓަުށް  ،ާވތީ ސައްކަތަކަުށްއޮތޯރިޓީން މިހާރުވެްސ ކުރަމުންދާ މަ ޑްރަގު

ގުޭޅގޮތުން ފޮނުއްވާަފއިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރަްއަވިއ  އިރާއަުށް ގެންނަވާފަިއވާ ބަަދލާއިތުރުކުރަްއަވއި މަސަްއކަތުގެ ދާ

ސަލަ. ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފިއވާ ގުޅޭ ާދއިމީ ކޮމިީޓއަުށް ފޮނުވުމުގެ ަމއް ްއ ނިންމެވުމަުށް އެ ަމްއސަލައާގޮތެ

 އްމަުށް ދަންނަވަން. ހަުށް އިއްަވއިދެއްވުމަުށް އަމީންޢާސިޓީފުޅު މަޖިލީ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

. ރާއްޖެއަުްށ . ވެދުން ސަލާމަުށްފަހު ދަންނަވަމެވެމުޙައްމަދަުށް މަސީޙުهللا ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ހެލްުތ  ،ރެކުރާ ކެމިކަލްތަުކގެ ތެރެއިން އާއްމު ޞިއްޙަތަުށް ނޭދެވޭ ކެމިކަލްތައް ދެނެގަތުމަުށް ޓަކައި ިއވެލުއޭްޓކޮުށްއެތެ

މި  ،ވާތީ  ޮއތޯރިޓީން މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކަުށް ކީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގުކްލިއަރެންސް ދިނުމަ

 116ނޫނުއަާސސީގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ، ގެ ލިސްޓަުށް އިތުރުކުަރްއވައި މަސައްކަތް އެ އޮތޯރިޓީގެ މަަސއްކަތު 

ުށް ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުން އެދެމެވެ. ިމ ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުަމުށް ޓަކައި އެ މަޖިލީހަ

ސްެޓއް އި ބަދަލު ހަމަޖެހިފައި އޮންނާނެ ގޮތުގެ ލިެއކު މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހެލްތުގެ މަސައްކަތްތަކަުްށ ގެނަސިޓީއާ 

. 2017ޖަަނވަރީ  29. 1438ޖުމާދަލްއޫލާ  1. ޙްތިރާމް ގަބޫލުކުރެްއވުން އެދެމެވެ. އިމަނިކުފާނަުށް އަރިސްކުރީމެވެ

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. هللا ޚާދިމްކުމް، ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަުށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓއަުށް ފޮނުވަން ނިންމަން. މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވު

 

 . މަޖިލީހުަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު 6
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހަުށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު. ، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ލޯކަލް ) 2010/10ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ލީ މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަ  -6.1

ގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ފުރަތަމަ ިކޔުްނ އިްއވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު ގާނޫނު( އަުށް ިއޞްލާޙު ކައުންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާބުގެ 

 ބިލު. ގެނައުުމގެ ންސިުލތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ ގާނޫނު( ައުށް އިޞްލާޙުލޯކަލް ަކއު) 2010/10

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިާދޢީ ބަހުސް. ، 7އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ހޮޅުދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ގެންދިއުމަުށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވާފަިއވާއަދު އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ކުރިއަުށް މި -7.1

ންސިލުތަކުެގ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަުށް ލޯކަލް ަކއު) 2010/10ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ޢަލީ މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

ގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ިއބްތިދާޢީ ބަހުސް ފެުށުން. މި ބިލު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ އިޞްލާޙު

 އަރުވަން. ްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު. އި

 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އިންތިޚާުބގެ ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަުކގެ ) 2010/10`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާެދ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ޮގތަުށް ހުުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަެކއް. ކުރިއަުށް އޮތް އިްނތިޚާބަުށް ވެސް ޢަމަލުކުެރވޭ  ،ުްށ ހުުށަހަޅާ މި ިއޞްލާޙަކީގާނޫނު( އަ

 ގޮތުން. އަދި ހަމަ  ބެހޭ ދަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުތުތަކާބުނާ އިންތިޚާބުގައި ވާ  އާދެ، ެއއީ މި ގާނޫނުގެ ދަުށުން މި

ދާއިރާެއއްަގއި މި އިންތިޚާުބގައި ވާދަކުރުުމގެ ފުރުޞަުތ  ވާނީ ވީހާެވސް ފުޅާ އަުޅގަނޑު މި ބިލުަގއި ބަލާފައި ،އެހެންމެ

ވުރެ މިހާރު މިއީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ހުުޅވިގެންާދ  ގޮތަުށް ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަުށް ިދނުމަުށް. އެހެންކަމުން، ކުރިން އޮތް

 ަވނީ ކުރިން މި ޝަރުތުތައް މި އެކުގާނޫނަުށް ގެަނއުމާ ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. މި އިޞްލާޙު މި  ޝަރުތުތައް

 28ވަނަ މާއްދާއާިއ،  15ދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުެގ ހުުށަހަޅާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި

ވަަނ މާއްދާގައި މި ވަނީ، ޝަުރތުތައް ކަނަޑއެޅިފައި މި ވަީނ. އެ ޝަރުތުތައް މިހާރު މި  44ވަނަ މާއްދާ، އަދި 

ކަ ެވސް ދަންނަވަން. މި ބިލު ވަނަ މާއްދާއަުށް އައިމާ އެ ަބއިތަްއ އުނިެވގެންދާނެ ވާހ12ަގާނޫނުގެ ދަުށުން 
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ފުރިހަމަވެގެންދާއިރުަގއި މާއްާދ ތަރުތީބުކުރުމާ، އަދި ހަމަ އެހެންމެ މި ގާނޫނު ފާސްވެެގން ތަސްދީގުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެުށިގެން ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތަުށް ިމ އޮތީ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ެދއްވި ފުރުޞަތަުށް.

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ގަޑިއިރުގެ ބަހުްސގެ ަވގުތު. ެއއީ، ޕީ.ޕީ.އެމަުްށ  3ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަުށް ކަނޑައެޅިފައިަވނީ ޖުމުލަ 

ިސކުންތު.  40މިނެޓު  14ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީައުށް  1މިނެޓު  44ިސުކންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް  38މިނެޓު  40ގަޑި  1

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

 މައްޗަންގޮޅީ މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުތުޮކޅަކަުށްަފހު( އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  3މެންބަރަުށް 

 އަުށް.މަދުދީދީއަޙް މާރިޔާ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

ފެބުރުވަރީައކީ ައޅުގަނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ މި ފަހަކަުށް އަިއ  7ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، 

ވެރި ދުވަހެއް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ބާރު ތާރީޚުގައި ކަޅު އަކުރުން ފަަވއިލާފައިވާ ކަހަލަ ހިތާމަ

ކަނޑުވާލި ދުވަްސ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާރު ކަނޑުވާލި ދުވަސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ައތުގައި އޮތް ބާރު ގަދަކަމުްނ 

ސް ނިގުޅަިއގަތް ދުވަސް. މިއަުދ ނިގުޅަިއގަތް ދުވަސް. އަދި ާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ އަތުން ރާއްޖޭގެ މިލްކުވެިރކަން ވެ

ެފބުރުވަރީަގއި ކަންކުރި ގޮތުެގ  7އެދުވަހު، އެ ހުުށަހެޅިފައި އޮތް ގާނޫނަުށް މި ހުުށަހެޅޭ އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅެންޖެހެނީ ވެސް 

ބާރުން ސަބަބުން. ރައްޔިތުންގެ ބަހެްއ ނެތި، ރައްޔިތުންގެ ޯވޓަކާ ުނލައި ރައްޔިތުން އަތުން ނިގުަޅއިގަެނގެން ކޯޓުތަުކގެ 

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ބާރު ކަނޑުވާލަިއ، ގަިއުޑލަނެއް ހަދައި، ގައިޑުލަެނއްެގ ދަުށުން އައި ސަރުކާރެއް، 

ރައްޔިތުންެގ ސަޕޯޓު ނެތް ސަރުކާރެއް ިމއަދު ވެްސ ައޅުގަނޑުމެން ރާއްޭޖގަިއ އޮތްަކން މިއަދު މި ފެނިގެންދަނީ. 

ގެންދަނީ އަޅުގަނޑުމެން ާގނޫނުގައި ހަދާފައި އޮތް ޝަރުތުތަކުގެ ތެެރއިން މީގެ ކުރިްނ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު މި ފެނި

ކިތަންމެ ލޯކަލް ކައުންސިލު އިލެކްޝަނެއް ޭބްއވިފަިއވަނިޮކުށް، އެ ަކއުންސިލަުށް ކުރިމަިތލާނެ ކެނޑިޑޭޓުން މިހާރު މި 

ދާ މީހުންނަުށް ފުރުޞަތުދޭނަމޭ ބުނެ، މާފުދީ ނެރެ، އޮތް ސަރުކާރަުްށ ނުލިބުނީމާ ދެން ޖަލު ހުކުން ތަންފީޒުކުރަުމންގެން

އޭގެތެެރއިން ކެނޑިޑޭޓުން ހޯދައިގެން އަުޅގަނޑުމެންެގ ލޯކަލް ކައުންސިލަުށް ވެސް ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ދުވަސް. 

މަުށް، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު މި ފެންނަނީ ފަހުން ހެދޭ ގާނޫނަކުން ކުރިން ކުރަން އޮތް ކަމަކުަށް އަސަރު ނުފޯރާނެ ކަ

އެހެން ބުނެގެން ައޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ ފާސްކޮުށްަފިއ އޮްއވާ، މިހާރު ލޯކަލް ަކުއންސިލު އިލެކްޝަނަުށް ވެސް 

ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާފައި އޮްއވާ، މިދެންނެވިހެން ސަރުކާުރގެ ވެިރކަންކުރާ ޕާޓީއަުްށ، އެ މީހުންގެ ފަރާތުން ހަމައެކަނި 

ނެ މީހުން ވެސް ނުވެގެން އެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަުށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކޮުށްގެން ކައުންސިލަރުންނަުށް ކުރިމަތިލާ
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ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮތް ގޮތާ ޚިލާފަުށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްެގން ކަންކުރަންޖެހޭ ތަން. މިއީ ވަރަުށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. 

ގައި ިވޔަސް، ކުަޑކުދިންނާ ބެހިފައިވާ މީހުންނާއި، ޑްރަުގ އެހެންވިޔަްސ، އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ ވާހަކަެއއް މިތާ ދެއްކިަކމު

އެތެރެކުރާ މީހުންނާއި، ަވއްަކންކޮުށްފައިވާ މީހުންނާިއ، ޚިާޔނާތްތެރިވާ މީހުންނާ، މިކަހަލަ ހުރިހާ މީހުން ހިމެނޭ ގޮތަުށް 

ެގ ގޮުތގަިއ، ރަުުށގެ ވެރީންެގ މި ރާއްޖޭަގއި މިހާރު ލޯކަލް ކައުންސިުލގެ އިެލކްޝަން ކުިރއަުށްގެްނގޮސް ކައުންސިލަރުން 

ގޮތުަގއި، ރަުށުގެ މީހުންނި ދޭތެރޭ ކަންތައްތައް ކޮުށްދޭން، ސަރުކާރުގެ ކަންތައްަތއް ތަންފީޒުކޮުށްދޭން ތިބޭ މީހުންނަކީ 

މިދެންނެވި ކުޑަކުދިންނާ ބެހިފައި ތިބި މީހުންނާއި، ޑްރަުގެގ ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންނާއި، ްޑރަގު ބޭނުންކުރާ މީހުންނާއި، 

ވަްއކަންކޮުށްފައި ތިބޭ މީހުންނާއި، ިޚޔާނާތްތެރިވާ މީހުންނާިއ، މިފަދަ މީހުން ހިމެނޭ ގޮތަުށް އެ ގާނޫުނގެ ޝަރުތުަތއް 

ބަދަލުކޮުށްގެން އިލެްކޝަން ބާްއވަން މަގުފަހިކުރުމަުށް ޓަަކއި ފުރުޞަތު ހޯދާ ތަން މި ފެނިގެނދަނީ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ 

އީދުކުރެޭވކަުށް ނެތޭ މި އޮތް ޮގތަުށް އޮއްާވ. އަުޅގަނޑު ކިތަްނމެހާ ވެސް ބޭނުންވޭ ރާއްޖޭގެ އަޅުގަނޑަކަުށް މި ގާނޫނަކަުށް ތާ 

ރައްޔިތުންނަުށް ފުރުޞަތުތަްއ ލިބެން. އެހެންވިަޔސް، ިމއަުދ މި ފެންނަނީ މިކަހަލަ ގޮތަަކުށް ކަން ހިނގަމުންދާ ތަން. 

ބަދުވެްސ ބުނެއޭ، މި ރާއްޭޖގެ ޖުޑިޝަީރއާ ދޭތެޭރގަިއ ދެން ސަރުކާރުން ފަހަރެއްަގިއ ވިދާުޅވެދާނެ ައޅުގަނޑުމެން އަ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އިތުބާރެްއ ނުކުރެވެއޭ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަުށް ޙުކުމްތައް ކޮުށްަފއި ތިބޭ މީހުންނަކީ ކޮންމެހެން 

މެންނަުށް މިހާރުވެްސ ކުޑަކުދިންނާ ބެހުނު މީހުންނެއް ނޫނޭ. ކޮންމެހެން ޑްރަގު ބޭނުންކުރާ މީހުންނެއް ނޫނޭ. އެއީ ައޅުގަނޑު

މި ފެނިގެންދަނީ ރާއްޖޭގައި އޮތް ހުރިހާ ގާނޫނުތަކުގެ އުޫސލުތަކާ ޚިލާފަުށް ޓެރަރިޒަމުގެ ޙުކުމްތައް ކޮުށް އޭގެ ދަުށުްނ 

ސިޔާސީ ކުުްށވެރިންނަުށް ޙުކުްމކޮުށްގެން އެ ކެނޑިޑޭޓުްނގެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަނުވާ ގޮަތުށް ކަންކުރާ ތަން. އެގޮތަުްށ 

ންކުރަްއވަން ޭބނުންފުޅުވެފައި، ޖުޑިޝަީރގެ އިތުބާރުނެތިގެން އެކަން ކުަރއްވާ ކަމަުށް ވަންޏާ، ހުރިހާ ސަރުކާރުން ކަ

ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓުންާނއި އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލު ކެނޑިޑޭޓުްނނަުށާއި އަދި މި ނޫން ގޮތަުށް ހުންނަ ހުރިހާ އިލެކްޝަނުެގ 

ޖަޢާކޮުށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަކީ އަޅުަގނޑަުށް ހަމަ ދެންނެވޭނީ އެއީ މީހުންނަުށް ވެސް އަލުން މިދަންނަވާ ޙުކުމްތައް މުރާ

އެކަުީށގެންވާ ކަމެކޭ. ރަނގަުޅ ކަމެކޭ. އެީއ މިދަންނަވާހެން އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޭޖގެ އެްއވެސް މީހަކަުށް ޖުޑިޝަީރއަުްށ 

ނެްއ އިޞްލާޙުކޮުށްލާފަިއ ގާނޫުނގެ އިތުބާރުނެތީމައާ ެއކީގަ. އެެހންނަމަވެސް، މިހާރު މި އޮްތ ގޮތަުށް، ހަމަެއކަނި ގާނޫ

ތެރެއިން ކުަޑކުދިންނާ ބެހޭ މީހުންނަުށާއި، ޑްަރގު ބޭނުންކުާރ މީހުންނަުށާއި، މި ނޫން ހުރިހާ ގޮތަކަުށް ކުުްށވެރިންނަުށް 

މާފުދިނީމަ ތިމަންނާގެ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ގޮތަުށް ނުކުންނަންޖެހޭނޭ ބުނެގެން އެކަން ކުރާ އުސޫލުން ކުރާތީ އަުޅގަނޑަުްށ 

 އީދުކުރެވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު އިުށީނދެލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް. ތާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް.މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަިއއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  ގެމަނަފުުށީއަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 
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 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު މި ބަހުސްކުރެވޭ ބިލާ ބެހޭ 

ލާޙެއް. މި އިޞްލާުޙގައި ގޮތުން ވާހަކަދައްާކއިރު، މި ޮއތީ ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިާޚބުގެ ގާނޫނަުށް ގެެނވިފައި ހުރި އިޞް

ޙަޤީޤަތުގައި މި އިޞްލާޙު ެގންނެވި، އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުްއވި ފަރާތުން މި އިޞްލާުޙ ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މަޤްޞަދާ 

ދޭތެރޭގައި ައޅުގަނޑު ފުންކޮުށް ވިސްނައިާލއިރުަގއި މީގެ މަޤްޞަދަކީ ރަނގަޅު މަޤްޞަދެއް އިނގޭތޯ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ޚާއްަޞކޮުށް އެިކއެކި ޮބޑެތި މައްސަލަަތކުަގއި ދިމާވެގެން، އެިކއެިކ ޙުކުމްތަްއ އަިއސް ތިބި މީހުންނަުށް؛ މަޤްޞަދަކީ، 

އެްއވެސް ހާެލއްަގއި، ެއއްެވސް ހާލެއްަގއި އުމުރުެގ ބާީކ އޮތް ުދވަސްތަުކގަިއ ސިާޔސީ ެއއްެވސް ހަރަކާތެްއަގިއ 

ކަމެއް.  ީމހުންނަުށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދިނުމަުށް ޓަކައި ކުެރވޭ އެ ،ބައިވެރިުނވެވޭ ގޮތަުށް އޮތްއޮުތން ނިމުމަކަުށް ގެނެސް

ތެޭރގައި އަުޅގަނޑުމެން  ގެއެހެންނަމަވެސް، މި ގާނޫނު ައޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރަމުްނދާއިރުަގއި ހަމަ ކޮމިޓީ މަރުަޙލާ

ުތގަިއ ގޮ ައޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރާ .އެބަހުރި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މު ނުކުތާތަކެއްހަމަ ވިސްނާލަންޖެހޭ ވަރަުށް މުހިއް

އްދު އި، އިސްލާމް ދީނުގައި ޙައަިދ ޚާއްޞަކޮުށް މަސްތުވާަތކެީތގެ ިވޔަފާރިކުރާ މީހުންނާ ޚާއްޞަކޮުށް ުކޑަކުދިންނާ

ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަްނ  ބެއް ލިބިފައި ހުންނަ މީހުންނާކަނޑައެޅިަފއި ހުރި އަދަބުތަކުގެ ތެރެއިން އަދަ

ވަނަ މާއްާދއަުށް ބަލާއިރު 9ގެނެވުނު އިޞްލާުޙެގ  ދޭތެރޭގައި ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. މި ގާޫނނަުށް މި މުއްދަތާޖެހޭ. އެބަ

 އި މަސްދުވަހުގެ ޙުކުމެއް ައއިސްފަ 12މިސާލަކަުށް ދަންނަވާ ކަމަުށް ވަންޏާ ޖިނާޢީ މައްސަލައެއްަގއި ޝަރީޢަތަުށް ސާބިތުވެ 

އަހަރުގެ މުއްދަތަުށް ފަހުން އަލުން ކުރިމަތިލުމުަށް  ދެައއިސްފި މީހަކު  ދުވަސް ހުރި މީހަކު ނުވަތަ އެއަުށްވުެރ ގިނަ

ކަމެއް. މުއްދަތު އަުޅގަނޑުމެން  އޮތުމަކީ ެއއީ އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެން އިތުރަުށް ވިސްނަންޖެހޭ

ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ  އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކީ ނެ. ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭނެ. އެކަމަކު ދެދޭންޖެހޭ

 ުކޑަެވގެން  ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެ ގޮުތގަިއ ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ ރަނގަޅު މުއްދަތެއް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ

މު ރަުްށ މުހިއް. މިީއ ަރއްޔިތުންެގ ވައަހަުރގެ މުއްދަަތކަުށް ބަލަން އެބަޖެހޭ 5 ،ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ

ކަންތައްަތއް ކުރަން  މާތަކެއް ހަވާުލެވގެން ރަުށްަރުށުގައި މު ިޒންަރއްޔިތުންެގ ވަރަުށް މުހިއް، އަސާސީ މަަސއްކަތްތަެކއް

 އިކަެމއްގެ ތުހުމަެތއް އެޅި ުޙކުމެއް ައއިސްފަ ،ޝައްުކވެ ވެސް ކަމެްއަގއި  ދަްއކަނީ. ކިރިޔާ ތިބޭ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ މި

ދުވަހު އުމުރު މީހަކު އިޞްލާުޙވާން ފުރުޞަތު ދޭން އެބަޖެހޭ. އެކަމަކު މުޅި ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެން އެ މަުށްކަ ހުރި މީހެއް

، ބާކީ އޮތް އެްއވެސް ދުވަެހއްަގއި ދެން ސިޔާސީ ެއްއވެސް ހަރަކާތެއްަގއި ބަިއވެރިނުވެ  ކަެމއްގެ ސަބަބުން އުުމރުގެ ކުރެވޭ

 ގެއަުޅގަނޑުމެން އެއީ  ނޫން. ގޮެތއް ގޮތުަގއި އެއީ ރަނގަޅު  ުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ އޮތުަމކީ ެއއީ އައޮންނައެއް ނުލިބި ވަޒީފާ 

 ގައި ގޮތު  ގެ އްލުކުެރވިދާނެ ޕޮއިންެޓއްޙަ ުށް މި ވާަހކަތައް ަދއްަކއިގެން ިއ އަުޅގަނޑުމެންނަތެޭރގަ  ތަކުގެކޮމިޓީ މަރުޙަލާ

 ނޑުމެންގެައޅުގަ ،މަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ައޅުގަނޑު ހަވޭއަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭުނން

މުއްދަތާ  އިޞްލާުޙެވގެން އަންނައިުރަގއި މި ގާނޫނު ،ވަރަުށް ޮބޑަުށް ބޭނުންވާ ކަމެއް ުށްރަުށުގެ ަކއުންސިލަރުން ިއނގޭތޯރަ
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ން އަހަރުެގ ދަތެއް. ތިނީ ތިން އަހަރުެގ މުއްރު ހިންގުން އިނގޭޯތ. މިހާރު މި އޮންނަނަޒަ  އަުޅގަނޑުމެންދޭތެރޭގައި 

ވަންޏާ ވަރަުށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ދައުލަތުން ކުރުމުގެ  ކަމަުށް  އިންތިޚާބު ބާއްވާން ކޮންމެ ތިން އަހަރަކު މުއްދަތު.

ކަމެއް  ކިަޔވަިއގެން ތިބި ތަޢުލީމީ ކުދިންނަުށް މިފަދަ ކަންތައްތަކަުށް ފުރުޞަތު ކުޑަެވގެންދާ ،ުޒވާން ކުދިން ،އިތުރަުށް

ހަމަ ޑިގްރީ ފެްނވަރުަގިއ ަރއީސް. ރަުށްރަުށުގައި ބޭނުްނވޭ، ޒުވާްނ ތަޢުލީމީ ކުދިން އެބަ ތިބި.  މިއީ. ިއއްޒަތްތެރި

ބޭނުންވާ ކުދިން  ރަްއޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްކޮުށްދޭން މާސްޓަރސް ހަދާފައި ތިބި ކޮލިފައިޑު ކުދިން އެބަ ތިބި. މަސައްކަުތގައި

 5ަގއި މިކަހަލަ ބަދަލުތަކެއް ގެންނައިރު އަުޅގަނޑުމެން މި ގާނޫނަުށް ނުމަުށްޓަކައި ކުދިންނަުށް ފުުރޞަތު ދި އެބަ ތިބި. އެ

ގެ މަޖިލީހަުށް ވެސް މި ކަމެއް. ރައްޔިތުން މުހިއްމުގޮތުަގއި  ރާދަމާލުމަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކު ުށްއަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަ

ުށް އަުޅގަނޑުމެްނ ެއއްގޮތަހަމަ ެއއާ އުރެއް އޮންނައިުރގައި އަހަރުެގ ދަ 5، އަހަރުގެ ަދއުރެްއ. އެހެންވީމާ 5 އޮންނަނީ

އެއާެއކު ރުންނަުށް ވެސް ހަމަ ފަސް އަހަރުދުވަހުގެ ދައުރުގެ މުއްދަތެއް ނުދޭންވީ ސަބަބެއް ނެތް. ހަމަގެ ކައުންސިލަރަުށްރަުށު

ތަާކ ބަޖެހޭ ހަމަ ކައުންސިލަރުންގެ ޝަރުތުައންނައިރުގައި ހަމަ ައޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެ މި ގާނޫނު އިޞްލާޙުވަމުން

ޖެހޭ. ސް ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން އެބަވެ  ންބަރުންގެ ޝަރުތުތަާކ  ދޭތެރޭގައި އެްއގޮތަުށް ރަްއޔިތުންެގ މަޖލީހުގެ މެ

މަސައްކަތްަތކެްއ  ވަރަުށް މުހިއްމު ޒިންމާތަކެއް،ަރއްޔިތުން އިްނތިޚާބުކޮުށްފައި  ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ

ރުަގއި ވެސް ރަްއޔިތުންގެ ކަންަތއްތައް ވަމުންދިޔަ ގޮތަުށް ބަާލއި. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މާޒީގައި އަންނަ ބައެއްކުރަމުން 

ތަެކއް ައޅުގަނުޑމެންގެ ތެރޭން ބައެއް މީހުންގެ ނަފްރަތު އުފެދޭ ވަރަުށް ގިނަ ކަންތައް ަރްއޔިތުން، ޝަްއކު އުފެދޭ ހިތުގައި

މެްނ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ީދގެންނުވާނެ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޑުހުރި. އެ ފުރުޞަތު އަުޅގަނފަރާތުން ފެނިފައި އެބަ

 ުށްވެސް އަދި ކައުންސިލް މެންބަރަކަ ުށްރަކަރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން އިްނތިޚާބުކޮުށްފައި

ޓަކައި. ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަުށްހިއްމު ވެްސ މި ލަނީ ވަރަުށް މު ހެން މަޤާމުތަކަުށްަރއްޔިތުން އިންތިޚާބުުކރެވޭ އެ ،ވެސް

ވަސްކޮުށްދިނުމަުްށ ޓަަކއި. ރައްޔިތުންނަުށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކެއް ތަނަުށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަުށްދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ވަރަ

ނާ ރަްއޔިތުން ުށް ތަރައްީޤގެ ެއކިެއކި މަޝްރޫޢުތަކުގައި ްއޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި؛ ާޚއްަސކޮުށް، ރަ ޓަކައި. ަރއްޔިތުންނަ

ނޫނުން ކަންތައްތަކެްއ ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން މި ގާަޓކައި. އެކަން ކުރުމަުށްކުރުމަުށްގުޅުންހުރި ވަރަުށް ގިނަ ކަންަތއްތައް 

ތު ދެވޭނެ އެކު އެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ކޮލިފައިޑު ސާފު މީހުންނަުށް ފުރުޞަ ލާއިުރގަިއ ޔަޤީންކަމާކަނޑައަަޅއި ނިންމައި

އަުޅަގނޑަުށް މި ދެއްވި ފުރުޞަތުަށް  އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ބައްޓަންކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންީވމާ ގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނު

ހަމަ ރަނގަޅު ކޮމިޓީ މަރުޙަާލތަކުގެ ތެޭރގައި  ގެ އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ައޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުރުވެިރވަން.

 ތްތެިރ ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަބަދަލުތަކެއް ައއިސްގެންދާނެ ަކމަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކާުށިދޫ ާދއިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 ލް ނަސީމަުށް. ފައިޞަ

 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ

ވެްސ  ފަރާތްތަކަުށް ފުރުޞަތު ފުޅާވެގެންދިއުމަކީ ައޅުގަނޑު އިންތިޚާބުތަކުަގއި ވާދަކުރާ  ތެރި ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ބޫލުކުރަންޖެހޭ މިހާރުވެސް އިންތިޚާބު އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެން ގަހަމަ އެކަމަުށް ތާއީުދކުރާ ކަމެއް. 

ވަނީ. އަނެއްާކވެްސ ަފއިާވ ދުވަހަުށް ނުބޭްއވިަފއި މި ނޑައެޅިގާނޫުނގަިއ ކަ ންނަުށް އެ ާބްއވަންޖެހޭ ދުވަހަުށް؛އަޅުގަނޑުމެ

 ތީ ބޭނުންވާ އަުޅގަނޑުމެްނ ބަދަލުގެންނަން ގާނޫނުތަކަކަުށް އި އަޅުގަނޑުމެން މި ބުނަނީ ޮކންމެވެސް ވާހަަކެއއް ދައްކާފަ 

ގަނޑުމެން ގާނޫނުތަްއ ން. އަޅު ކަމެއް ނޫ ބޫލުކުރާހަކަ. މިީއ އަުޅގަނޑު ެއްއވެސް ހާލެްއގައި ގަފަސްކުރަންޖެހޭ ވާ

ނޑުމެން އިންތިޚާބަކަުްށ ނޫން. ނުވަތަ ައޅުގަ އަޅުގަނޑުމެންނާ އަރައި ހަމަވީމައެއް ހެން ވަގުތުހަދަންޖެހެނީ ކޮންމެ

ންމެހެން ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ފެނިގެނެއް ެވސް ނޫން. ަވގުތު ލިބިގެްނ ކޮ ނަުށްވެގެންާދއިރު އަުޅގަނުޑމެންތައްޔާރު 

ގޮަތކަުށް އަުޅގަނޑުމެން  ކުއްލިމިއަުށް ޖެހޭ. މިއަދު އަޅުގަނުޑމެން ހަމަ ތެޅިގަނެގެން ކަންތައް ކުަރން އެބައަޅުގަނޑުމެން އެ

ސަލަެއްއ އަުޅގަނޑުމެން ފުޅާކުރަންވީ. ޭއަގއި މައްރަނގަޅު ވާހަަކެއއް. ފުރުޞަތު އިތުރަުށް  .ބަދަލެއް މި ގެންނަންޖެހެނީ

ޖެހޭ. ވިސްނާލަން އެބަ ގޮތަުށް ދެއްކެވިމެވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުންދެއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން ނެތް. 

ބޮޑެތި ކުުށްތައް އަނެއްކޮޅުން އަުޅގަނޑުމެން ވާހަކަ އެބަ ދައްކަން އެއްފަރާތުން ފުރުޞަތު މި ދެނީ. ދޭއިރު  އަޅުގަނޑުމެން

 ރިާއއި މި ބާވަތުގެ ކަންތައްަތކުގެ ރަގު ިވޔަފާބެހުމާއި، ޑްކުުށްތައް؛ ކުަޑކުދިްނނާ  ވަރަުށް ބޮޑެތި ކުރާ ފަރާތްތައް؛ ބޮޑެތި،

ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނުަށް  އިއްޔެ  .ސަރުކާުރން ދައްކަމުންދަނީހަރުދަނާކުރުމުގެ ވާހަކަ  ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން

ނޫނު ހިންގަން ތިޭބ ގާ މިއަދު މި ފެްނނަނީ އަނެއްާކވެސް މީހުންގެ މައްޗަުށް ،ގޮތަުށް. ެއހެންނަމަވެސްއެ  އީއަުޑއިިވގެންދިޔަ 

ތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން މިފަދަ ކަންތައް ގަނޑުމެން ދޭ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ،އެފަދަ ފަރާތްތަކަުށް އެ ފުރުޞަތު ައޅު ފަރާތްތަކަކީ

ގޮުތގައި ގާނޫނު އަުޅގަނުޑމެން މި މަޖިލީހުން ހަދާފައި  ބޫލުުކރާާތއީދެއް ނުކުރެވޭނެ. އަުޅގަނޑު ގަެލއްަގއި އެްއވެސް ހާ

އްަކއިގެްނ ޑުމެންނަުށް ަތފާތު ވާހަކަތައް ދަ އަޅުގަނ ންނަ ތާރީުޚތަކަުށް އިންތިޚާބުތައް ޭބްއވެންޖެހޭނެ.އޮ އި ނޫުނގައެ ގާ

ގުަޅިއގަތުން. ވެްސ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކެއް ައޅުގަނޑުމެން ނި ފަސްކުރުމަކީ ެއއީތަފާތު ބަދަލުތައް ގެނެސްގެްނ އެ 

ދީފައި އޮންނަ ފުރުޞަތު  ގާނޫުނގައި  ،ެލއްަގއި އެ ޮއންނަ ފުރުޞަތުހާއަުޅގަނޑުމެން އެްއވެސް ، އެހެންވީމާ

 ،ނުވާނެ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެން މި ބަދަލު ގެންނަން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީގެއްުލވާލަިއގެން

ައޅުގަނޑުމެްނެގ  ތިޚާބުތަކުގެ ވާހަކަ؟އެހެން އިން ދާއިރުގަިއ ކޮބައިތޯ .ދަނީ ލޯކަލް އިންތިޚާބުގެ ވާހަކަ ދެކެވެމުން މި

އް ނިުގޅަިއގަނެޭވ ނޫނުއަސާސީން އަޅުގަނުޑމެންގެ ރައްޔިތުންނަުށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތަތެރޭގައި ުސވާލުއުފެދޭ ގޮތަުްށ ޤާ

. މުިޅ ހުރިތިޚާބުތަކުަގއި ެގއްލިފައި އެބަވެސް ފުރުޞަތުތައް އިން ހުރި. އޭގެ ސަބަބުންއި ެއބަތައް ހެދިފަގޮތަުށް ގާނޫނު
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ަކނޑައެިޅގެން ސުވާުލއުފެދިފަިއ ، ދަނީޅުގަނުޑމެންނަުށް އަޑުއިިވގެންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އައި އުމާއި މުޅި ދުނިޔޭގަ ޤަ

ރާތްތަކަުށް ނުވަތަ ކޮުށްފާނެ ފަރާތްތަކަުށް އެިކ ޚާބުތަުކގައި ވާދަުކރަން ތިބި ފަހުރި އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި އިންތިއެބަ

މެދު  އޮތް. ައުޅގަނޑުމެން ޝަރީޢަތާއި އެބަ އުފެދިފަކުމްތަކާ އެްއޗެހި މިހިރީ ކޮުށްފަ. ސުވާލުޖަލު ޙު ގޮތްގޮތުން

 އެ ވާހަކަ ނުދެއްކެންވީ؟ދޭ. ކީްއވެގެންތޯ ައޅުގަނޑުމެންަނުށް އް ބަަޔކު ވާހަކަދަްއކަމުން އެބަހިތްހަމަނުޖެހިގެން އެތަ

ންގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުމެ އިކުރީގަ ވަންޏާ މާ ކަަދއްކާ ކަމަުށްއިންތިޚާބުތަކުގެ ވާހަ ޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ އަުޅގަނުޑމެންއަ

ޖެހޭ. އެވެްސ އެބަ ހުރި ކަންތައްތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އަމާޒުކުެރިވގެން ކަންތައްތަްއ ކުރަން އުފެދިފައިސުވާލު

ޖެހޭ. ކުއްިލއަކަުށް އެބަ ިއދޭންއަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުން ެއ ފަރާތްތަކަުށް ެގއްލިފައި އޮްތ ޙައްޤު އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަ

ޓަކަިއ އެހެްނ ބު ފަސްކުރުމަުށްުްށެގން އަނެއްާކ މާދަމާ އިންތިޚާއަޅުގަނޑުމެން މިގޮތަުށް ގެންނަ ބަދަލުތަކަކަުށް ކަންަތއް ކޮ

 ލެއްަގއި ތާއީދުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ެއްއވެސް ހާ މިއީ ައޅުގަނޑަުށް ،ލުތަކެއް ގެންނަންބަދަ

ޤާނޫނުއަސާސީން  .ބަލަންޖެޭހ ެވސް އެބަ ރަނގަޅަުށްަހމަ ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެން  ަކމަުށް އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރާ

ރަން އެބަޖެހޭ. ލުކުނުތަކެއް އަުޅގަނޑުެމން ބާތިހެދިފައި ހުރި ގާނޫަތއް ނިގުަޅއިގަތުމަުށް ޓަަކއި ޙައްޤުލިބިދީފައިވާ 

ައޅުގަނޑުމެްނގެ މަްއޗަުްށ  ،އުފެދިަޤއުމާިއ މުޅި ދުނިޔޭަގއި ސުވާލު ނޑުމެން މުޅި އެއާެއކު، މިދެންނެިވ ގޮތަުްށ އަުޅގަހަމަ

ހޯދައިދިނުމުަށް  ޙައްޤު ފަދަ ފަރާތްތަކަުށްމުރާޖަޢާކޮުށް އެ ބަލައިކެނޑިނޭޅި  ގޮވާލަމުން އެ ދަނީ މި ކަންތައްތައް 

ފަރާތްތަކަުށް  ވެސް އެ ުށް ގެއްލިފަިއވާ ފުުރޞަތުފަރާތްތަކަ ތިބިއެގޮތަުށް ބަންދުކުެރވިފައި ، މަސައްކަތްކުރަން. އެހެންވީމާ

އެކަމާ ވާހަކަދެްއކުން މާ  އިްއތަކުގެ މަްއޗަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށްފަ ބޫލުކުރާތީ އެ ކަންތަކަމަުށް އަޅުަގނޑު ގަ ނެހުޅުވާލަންޖެހޭ

 ރައީސް. ން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ދަްއކަމުން އަޅުގަނޑު ނިންމާލަ ކަމަުށް ފެންނާތީ، އެ ވާހަކަ މުހިއްމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ޝަރީފަުށް.  ރާހީމްއިބް

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ވަރަުށް ފުންކޮުށް ވިސްނާލަން ގެންނައިރު ުށް ބަދަލު އަ 2010/10ނަންބަރު  ަރީއސް. ގާނޫނު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

ުށް ފުރުޞަތު ގިަނ ރައްޔިތުންނަ ،ވީހާވެސް ގިނަ ބަަޔކަުށް ވެސް ޖެހޭ. އެްއގޮތަކަުްށވެސް އަުޅގަނޑުމެން ފަހަރެއްަގއިއެބަ

ން ވަރަުށް ބޮޑެތި މައްސަލަތައް އޮތް ގޮތު މިހާރު މި ހަދާ ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މި ގާނޫނުފުޅާކުރުމަކީ ދެކޮޅު

ޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން. ބޮޑެތި ނަކަުށް ބަދަލުވެގެންދާއިރު އެބަގާނޫ ގަނޑުމެން މި ގާނޫނު ދިރާސާކޮުށްއަޅުއެބަ ނިކުމޭ. 

ލަ ކަންތައްތަާކ ދޭތެރޭ ިވޔަފާރިކުރާ މީހުން، މިކަހަ ގެ ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭ މީހުން، ްޑރަގުކޮުްށ ާޚއްޞަ؛ ޖިނާޢީ ކުުށްތައް
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. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ބޫލުުކރަނީކަމަުށް އަުޅގަނުޑ ގަ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނެ އެ ، ވަރަުށް ފުންކޮުށް ވިސްނައި 

ހުރި. މިކަހަަލ އެބަ ކަންތައްތައްގެންނައިރު ފުންކޮުށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ބައެއް މެން ގާނޫނަުށް ބަދަލުރާއްޖޭަގއި އަުޅގަނޑު

ާދނެ އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކުެގ ގެ ސަބަބުން ނިކުމެއެ ގާނޫނެއް ، ވިކަމަކީ ވަރަުށް ފުޅާ ދާިއރާއެްއގަިއ ދިރާސާކުރެ ކޮންމެ 

ގެނައުމަކީ އި ގާނޫނުތަކަުށް ބަދަލުރިޢާޔަތްކޮުްށގެން މެނުވީ ުކްއލިއަކަުށް ހަމަ މިހެން ތިބެފަވިސްަނއި  ެވސް ފުންކޮުށް މައްޗަުށް

ބޫލެއް ނުކުެރވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންކަމުން، މިހާރު މި ގާނޫނު  ގަ ކަމަކަުށް ވާނެކަުށް އެހާ ހަމަޖެހޭ ބުއްދިވެރިކަމަ

ވެްސ  އެކު ދަންނަވަން. ފަހަރެއްގައި ުށް އަޅުގަނޑަކަުށް ތާއީދުުނކުރެވޭ ވާހަކަ ހަމަ ހިތާމަޔާއޮތް ގޮތަުށް ފާސްކުރުމަ މި

  ކަމެްއގައި  ދެކޮޅުހަދަނީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެ ކުރުމަުށްނަ ބަޔަކަުށް ފުރުޞަތު ފުޅާވީާހވެސް ގި ،ރައްޔިތުންނަުށް

ޝަރުތުތަކެއް އެިކއެކި މަޤާމުތަކަުށް ކުރިމަތިލާ މީހުންނުަށް ކަނޑައަޅަން . ންޖެހޭނެހުންނަ ހުިރ.އެބަ ވެސް މިންގަނޑުތަެކއް

ލިބިފައި އަދި ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު މާިއ، ގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަވެސް މިދެންނެވި ސަބަބާ ހުރެ. މުޖުތަމަޢު މި ޖެހެނީ 

މާއި މުހިއްމުކަ ރޭަގޔާއި އެިކއެކި ސިާޔސީ މަޤާމުތަކުަގއި ތިބުމުގެބަޔަކު ދައުލަތުގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނުޑގެ ތެ ތިބި

ހުރި ރަނގަުޅ ބައި އެ. ިއްއޒަތްތރި ރައީސް. މީގަޓަކައިމަުށް . އެކަމަުށް މަގުފަހިކުރުޓަކައިބޭނުންތެރިކަން ބޮޑުކަމަުށް

ވެސް ަޝރުތުތައް ލުއިކުރުމަުށް ޓަކަިއ  އަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި 2010/10ވެސް. އަދި ާގނޫނު ނަންބަރު  އްޝަރުތުތަ

ންމެ އެކަުީށގެންާވ ކަކީ އެގާނޫނެއް. އެހެންނަމަެވސް، މިހާރު މި ގެނެވޭ އިްޞލާޙުތަ އިޞްލާޙުތައް ގެންނަންޖެހިފައި އޮތް

އެބަ ގެންނަންޖެހޭ. އިތުރަުށް  ތަކެއްއި ދެންނެވޭކަުށް ނެތް. އެހެންީވމާ، މިއަުށް ބޮޑެތި ބަދަލުރަނގަޅު އިޞްލާޙުަތކެއް ކަުމގަ 

ރަނގަޅު އިޞްލާޙުތަކާ މެދު ގެންނަން ހުރި  ކުރީަގއި އޮތް ގާނޫނަުށްޖެހޭ. އަދި ވަޅުތައް ބައްދަން އެބަހުރި ލޯހަމަ މީގައި 

ގެނައުމަުށް މިއީ ރަނގަޅު ފުުރޞަތެއް ކަމަުށް ވެސް ވެދާނެ. ޞްލާޙު އެ އި ،ދާއިާރއެްއަގއި މަޝްވަރާކުެރވި ފުޅާ ކޮމިޓީގައި

އްޔަްނުކރާއިރު ނުވަތަ އިންތިޚާބުކުާރިއރު އެންމެ ފުންކޮުށް ވިސްނަން  ައޅުގަނުޑމެން ބަޔަކު ކަމަކަުށް ޢަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ބަރާބަރަުށް އަދާކުރެވޭ ކަހަލަ ބަޔަކު ކަމުަގއި  އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާ ،އެ އިންތިޚާބުކުެރވޭ ބަޔަކީ އެ މަސަްއކަތަުށް ،މި ޖެހެނީ

ޔަޤީންކަން އޮންނަ ގޮތަކަުށް ާގނޫނުގައި ޝަރުތުތައް ކަނަޑެއޅުން. މިއީ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި 

ގެ މަްއޗަުށް މިދެންނެވި މުިހއްމު ނުކުތާތަކު  ވެސް ޝަރުތުތައް ކަނޑަައޅާއިރު ،މި ޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު މައްަސލައަކީ

ފާސްކުރަމުންދާކަން.  ދާއިރާެއއްަގއި ދިރާާސނުކުރެވިައޅުގަނޑުމެންނަުށް ގާނޫނުތައް ފުޅާ  ،ނުެލވިވިސްނައި ،ރިޢާޔަތްނުކުރެވި

ޖެހޭ ދުނިޔޭގެ އެހެން މީހުން ކޮުށްފައި ހުރި ހަދާއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެން އެބައިންސާނީ ތަޖުރިބާގެ އަީލގަިއ ގާނޫނުތައް 

ގޮތަކުަށް  އުލަުށް ފެތޭތައް ދިވެހިރާްއޖޭގެ މާޙަޔަތްކޮުށް ވިސްނަން. އެއަުްށފަހުގައި ގާނޫނުގެ މައްޗަުށް ވެސް ރިޢާރިބާތަކުތަޖު

އޮތީ ސިޔާސީ  ހުރި. ރާއްޖެ މިހާރު މި އް އެބަރެވޭތީ ނިކުންނަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަަކންތައް ނުކު ބައްޓަންކުރަން. ެއގޮތަުށް އެ

 ނުކޮުށްފިސިޔާސީ ަކންތައްތައް ބައްޓަންމެން ވަރަުށް ފުންކޮުށް ރާއްޖޭގެ . އަުޅގަނޑުގޮީޅގެ ކަންަމތީގައިނގޮތުން ހަތަރުއަ

 އަުޅގަނޑުމެން ފެއިލްެވގެންދިޔަ ސްޓޭޓުަތއް ދިޔަ މަގުން ހިނގައިދާެނކަމުގެ ބިރު މިހާރު ރާއްޖޭގައި މި ވަންޏާ ކަމަުށް

ނާން ތިބި ބަޔަކީ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. މިއާދޭތެރޭގައި އެންމެ ފުންކޮުށް ވިސް އުފެދިފަ.އޮތީ ވަރަުށް ފުޅާކޮުށް 
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ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ ހައިސިްއޔަތުން އެކަންކަމާ ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ފުންކޮުށް ނުވިސްނައިފި ނަމަ، 

ނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެން، ސްހެޔޮ އިޞްލާޙުތައް ގެނެ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް ނާޅަިއފި ނަމަ، ގާނޫނުތަކަުށް ގެންަނންޖެހޭ 

ތިލާންޖެހިދާނެކަމުގެ ސްފި ނަމަ ވަރަުށް ހިާތމަވެރި ގޮތްަތކެއް އަުޅގަނޑުެމންގެ މުސްތަޤުބަލުގެ ޖީލުތަަކުށް ކުރިމަނުގެނެ

އެބަޖެހޭ.  ންރޭ އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮުށް ވިސްނާއޮތް އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިކަމާ ދޭތެބިރު އެބަ

ކުރަން. އިދިކޮުޅ ންބޮޑުވުންތައް އެަބޖެހޭ ރަނގަޅުހަމަ މި ގާނޫނުގައި މިހުރި ކަ ،ުށް އިޞްލާޙު ގެންނައިރު ވެސް މި ގާނޫނަ

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންގެ މެދުގައި  ،ޕާޓީގެ ތަމްސީލުކުރާ މީހުން އެއްެޗއް ބުނީތީ އެކަމާ ދެކޮޅުހަދާ އުސޫލު ދޫކޮުށްލާފައި

ބަިއވެރިކޮުްށގެން މި ގާނޫނަުށް  ،އެންމެްނގެ ޚިޔާލު ވެސް އެކުލެިވގެން ،ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި މަޝްަވރާކުރެވި

 ޓަަކއިލާނަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަުށްައޅުގަނުޑގެ ވާަހކަ ނިންމައި ގެަނއުމަކީ ރަނގަޅު ަކމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަމުންއިޞްލާޙު

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ . އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ އުނގޫފާރު ދާޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ދަުށް.ޖަޢުފަރު ދާއޫ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން:ފަރު ދާއޫދު ޢުއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަ

ގެ ގާނޫނަުށް މިއަުދ އާދެ، ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާެދ، ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަުކގެ ިއންތިޚާބު

މު އިޞްލާޙެއް. އާދެ، މިހެްނ މުހިއް ވާ އިޞްލާަޙކީ ޭއގެޒާުތގަިއ އަުޅގަނޑުެމން ވާހަކަދަްއކާލުން ހުުށަހަޅާފައި މި

ހިސާބުން ފެުށިގެން ވެސް  ކުރެވޭ މެންބަރުންނަކީ އެ ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަން ފުެށިޚާބުކައުންސިލުތަކަުށް އިންތި ،މިދެންނެވީ

ތަުށް މިހާތަނުަށް ގޮ އިންތިޚާބުތަކަުށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ،ނަމަ ވާ އި ވެސް ޖިނާޢީ ކުުށެއް ކޮުށްފައި ޅި އުމުރުގައެ މީހުންގެ މު

ގޮުތގަިއ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ  ބޫލުކުރާވަނީ. އަުޅގަނޑު ެވސް ގަ ކުެރވެމުން ައއިސްފައި މި ގާނޫނު ތަންފީޒު

އެންމެ އެދެވޭ ގޮެތއް  ިދއުމަކީޅި އުމުރަުށް މީތި އެޕްލައިކުރެވިގެންސް މުމެންބަރުންނެކޭ އެއްފަދައިން މި ބޭފުޅުންނަުށް ވެ

ރަްއޔިތުން އަުޅގަނޑެއް ނުދެކެން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. އެއީ  ކަމުގައި

ާއިއ ޭއގެތެރޭަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ރަނީ.ކު ދައުލަތުަގއި މަަސއްކަތް މި އިންތިޚާބުކުރާ ތިން ަވއްތަރެްއގެ މީހުން

 ކުެރވޭ މެންބަރުންނާ، މި ތިން ބާވަތުގެއަދި ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަކަުށް އިންތިޚާބު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުންނާއި

ކުރާ މަަސއްކަތް ެއންމެ ގާތުގައިރަްއޔިތުންނާ  މީހުން މި އިންތިޚާބުކުރެވެނީ. ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ މީުހންގެ ތެރެއިން

ބަޔަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލުތަުކގެ މެންބަރުން. ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ މެންބަރުން މަސައްކަތް މި ކުރަންޖެހެނީ 

ބޫލުކުރާނެ އެ މީހުންގެ ބަސް ރައްޔިތުން ގައަދި  ،ަރއްޔިތުން ބަލަިއގަްނނަ ގޮތަކަުށް ،އިތުބާރުކުެރވޭ ގޮތަކަުށް ނަުށްރައްޔިތުން
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އެބަޖެހޭ މި ގާނޫނަުށް މިއަދު މި ގެނެވޭ އިޞްލާުޙގެ  ން މިކަން އޮްތއިރު އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަންގޮތަކަުށް. މިހެ

ވަަނ  9ދަންނަވަނީ.  ކުެރވޭ މެންބަރުންގެ ޝަރުތުތަކުގެ ވާހަކަ މިއިންތިޚާބުވަނަ މާއްދާގައި  12ސަބަބުން ގާނޫނުގެ 

ނުވަތަ  ،ނަމަވެސް އެ ކުުށަކުން އެ މީހާ ބަރީޢަވެ ުށްފައި އޮތްގޮތުން ކޮންމެ ފަދަ ކުުށެއް އެ މީހަކު ކޮ ބުނާ މާއްދާގައި

 ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އޭނާއަުށް ިއންތިޚާބަުށް ކުރިމަތި އެބަ ލެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ވިސްނާލަންއަަހރު 2ެއކަމެއް ނިމޭތާ  ،މާފުވެ

މެންބަރުންގެ ޝަރުތުތަކަުށް  ހުގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ ،ލިަޔސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޝަރުތުތަކަުށް ބަަލއި، އެބަޖެހޭ

ދަންނަވަނީ. މި ބޭފުޅުންގެ  މި  ގެ ވާހަކަދުރުގަިއ މަސަްއކަތްކުރާ ބޭފުޅުން ިމއީ ރަްއޔިތުްނނާ އަދި މާބަލައިލިޔަސް؛ 

މި ދެންނެވި ކަހަލަ ކުުެށްއ ލެެވނީ  ކުރިމަތި މި ވެސް ިއންތިޚާބެއްަގއިލިޔަސް ެވސް އެ ބޭފުޅުންނަުށް ޝަރުތުތަކަުށް ބަލައި

ައވަހަުށް ަކއުންސިުލތަކަުށް ކުރިމަތިލާ މީހުންނަުށް  ެވސް މާ . ެއއަުށްވުރެ އަަހރު ވުމަުށްފަހު 3ކޮުށް ނިމޭތާ ތަންފީޒު

 ލާނަން. މީަގއި މިެލއް ދަންނަވައިއަުޅގަނޑު މިސާ ؛ކަމެއް. ިމސާލަކަުށް އިންތިޚާބުތަކުަގއި ކުރިމަތިލުމަކީ ިވސްނާލަންޖެހޭ

 ،މިސާލަކަުށް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް މަލެއް ހިންާގފައި ހުންނަ މީހަކު؛ލާޤީ ޢަދުއަޚްތުން ކުަޑކުއްޖަާކ މެދު ބަގޮ ބުނާ

ޢަމަލެއް ލާޤީ ންބަރު ކުޑަކުއްޖަާކ ބެހި، ބަދުއަޚުމަނިކުފާނު ނުވަތަ އަޅުގަނުޑެގ އަޚު، އަލިފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ

ޅުގަނުޑގެ ދާއިާރެގ އުނގޫފާރުގެ ކައުންސިލަުށް ވާ ދުވަހު އައަހަރު 2ހިންގައި އެކަން ތަންފީޒުކުެރވޭތާ ބަރާބަރު 

ކުރީމާ ރަްއޔިތުންނަުށް ކިހިނެއްތޯ ބަލަިއގަނެޭވީނ މިސާލަކަުށް އިންތިޚާބު ކުރިމަތިލުން ކަހަލަ ކަމެއް މިީއ. ދެން ރައްޔިތުން

މެއްަގއި ހަލަ ގޯސް ވިސްނުމަނިކުފާނު ނުވަތަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮުށްފައި އޮތް ކަންތައް އެއީ ނުކުރާ ކަމެއް ކަމަުށް. މިކަ

ވަނަ މާއްދާ  73އެްއކޮުށް ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ވުމާއަޅުގަނޑަުށް ގަބޫުލކުރެވެނީ. ެއހެންކަމަުށް އޮތް ކަމަުށްމިކަން އަިއއްސަ 

ގެ މެންބަރުންގެ އަދި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހު އިއޮންނަ ރަީއސުލްޖުމްޙޫރިއްާޔގެ ޝަރުތުތަކާ  ވަނަ ާމއްދާަގއި މި  109އާއި 

ޖެހޭ މީހުންގެ ރަްއޔިތުންނަުށް އެންމެ ގާތުން ަމސައްކަތްކުރަންޯލކަލް ަކއުންސިލުތަުކގަިއ ، ބަލާއިރުތަކާ ައޅާޝަރުތު

 މީަގއި މި !ލަްއވާސާލަކަުށް ދަންނަވާ ނަމަ، ވިސްނަަވއިމި ؛ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް ވިޔަްސ ެވސް ޝަރުތުތަކަކީ މިީއ،

 މިހެން ންމެ، ރިޝްވަތާއި މަކަރުހެދުމާ،ިއވާ ކުުށްތަާކއި، އަދި ހަމައެހެދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނަޑއެޅިފަ ހުންނަނީ އިސްލާމް

މި ބާވަތުގެ ކަންތައްތައް ކުރާ މީހުންގެ ވާހަަކ  މަސްތުވާަތކެތި ބޭނުންކުރުމާ،، ކުރުމާއިއިސް މަސްތުވާަތކެތީގެ ވިޔަާފރިއަ

ތެރޭަގއި މިކަން  އަހަރުދުވަހުގެ 2ކުރާތާ ފީޒުތަކުގައި ޭއނަ ޙުކުމް ތަން ދަންނަވަނީ. މިކަހަލަ ބޮޑެތި ކުުށް އަޅުގަނޑު މި

ގޮުތގައި ިއއްޒަތްތެރި އެެހން މެންބަރަކު ވެސް ވިދާުޅިވ  ބޫލުުކރެވޭވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަނޑަުށް ގަވުމަކީ ެއއީ ބަލަިއގަނެ

ުށް އިޞްލާޙުތަެކްއ ފަސްވަަރކަުށް އަހަރުގެ މުއްދަެތއް ދީފައި ިމކަމަުށް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީެގ ތެރޭަގއި މިކަމަ ،ފަދައިން

ގޮތަުށް އޮތުުމގެ ބަދަލުަގއި ފަްސވަރަކަުށް އަހަރުގެ ުމއްދަތެއް  އެ މީހުންނަުށް ވެސް މުޅި އުމުރުަގއި ކުރިމަތިނުލެވޭ  ،ގެނެސް

މީގަިއ އެންެމ  ،އޮތް ގޮތަުށް ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުާރ ކަމެއް ކަުމގައި ދަންނަވާލަން. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި

ންނަ މީހަކަުށް އައިސް ލޯކަލް ކައުންސިލަުށް ކުރިމަތިލަިއގެްނ މިފަދަ ބޮޑު ކުުށެއް ކޮުށްފައި ހު ރު މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި ދެ އަހަ

ވަނީ އާއެކުގަިއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންކަމުަގއި ދަންނަވާލަން. ހަމަމިންއުޅުމަކީ އަުޅގަނޑަުށް ތާއީުދކުރެވޭ ކަމެއް ނޫ
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އަހަރެއްހާ ދުވަސް ތެރޭގައި މިކަހަލަ  2ޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިދެންނެވި އަޅުގަނޑަުށް މީތި ވައްތަރީ މި ހުުށަހެ

ނެތް ބިލެއް ބޮޑު ކުުށެއް ކޮުށްފައި އޮތް މީހަކު މި އިންތިޚާބަުށް ކުރިމަތިލެއްވުމަުށް ޓަކައި ލަިއގެން އުޅޭ ސަރުކާރާ ގުޅުމެއް 

 . ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ. ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ބޫލުކުެރވެނީ. މިކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި އަުރވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އި 

 ދަމަުށް.ރޮޒައިނާ އާ

 

  :ވާަހކަދެއްެކުވން ދަމްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާއަްއޑޫ މީ

 މަޝްަވރާކޮުށްގެން ކިހިނެއް ައއިއްސަ  ހާރު މި ހިތަުށްއަރަނީ މިއީ ކާކާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު މި

ބާަވއޭ. ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ަބއެއް މެންބަރުން ވާަހކަފުޅުދައްަކވާއިުރ ވެސް އެބަ ފާހަގަކުރަްއވާ މީަގއި މިހިރަ  އޮތް އިޞްލާެޙއް

މަުށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ަނުށް ވެސް މައްސަަލއެްއގެ ޮގތުގައި ދެކޭ ކަންތައްަތއް ކަ ކަންތައްތަކަކީ އެ ބޭފުޅުން

ކަންކަން ރަނގަުޅވެގެން ައއުމަުށް. އެއީ މި  ވެސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއިން ނިމިގެން އަންނައިރު މި މީދުކުރަނީ ހަމަގައިމުއުއް

ވަކި ބޭފުޅަކު ވިދާުޅެވގެން  ުށް ނޫން ކަމަުށް ވަންޏާަވނީ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލާ އެްއގޮތަ އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅާފައި މި

ޔިތުން ވަރަުށް ރައްވެގެން އަިއއްސި ކަަމުށް ވަންޏާ މިހެން އޮ ލާ ނިމިގެން އަންނައިރު ވެސް މިއަނެއްާކވެސް ކޮމިޓީ މަރުޙަ

 ިއ،މަރުކަޒީ ގާނޫނާލާ ވެސް ކުީރގައި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އުފެދޭ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި މިކަން ެވގެންދާނީ. ބޮޑަުށް ސުވާލު

އިރުަގއި ވަރަުށް ޮބޑަުށް ދެކެވުނު ވާހަކަތަެކްއގެ ތިޚާބުތަކުގެ ގާނޫނު ހެދިގެން އައި މި ގާނޫނާ ގުޅިގެން ބާްއވަންޖެހޭ އިން

ވާހަކަ ދެންމެ އުނގޫފާރު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ވެސް އެ ވިދާުޅވީ. އެއީ ރައްޔިތުންނާ މިހާ ގާްތކޮުށް 

 ޚިލާފަުށް އިދާރީ އް ވެސް؛ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާއަދި އިދާރީ މަަސއްކަތްތަކެ  ،ޖެހޭ ބަޔަކަުްށ ވާއިުރގައި މަސައްކަތްކުރަން

މަސައްކަތްތަެކއް ވެސް ކުރުްނ އިންތިޚާބުކުެރވޭ ބަަޔކަުށް ާވއިރު، ވަްއކަންކުރާ މީހަކު ެގނެސް ރައްޔިތުްނގެ ބަޖެާޓ 

ުނވަތަ ކުަޑުކދިންނާ ބެހޭ މީހަކު، ނުވަތަ މީހުން މަރާ މީހަކު ގެނެސް ހަވާލުކޮުށްފައި ަކއުންސިލުތަުކަގއި ބެހެއްޓުން، 

ކައުންސިލުތަުކގައި ަރއްޔިތުްނގެ ލީޑަރުންނަުށް ހަދާފައި ބެހެއްޓުމަކީ އެއީ ައޅުގަނޑަކަުްށ ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން 

ން ައއި މާއްދާތަކަކީ ކުީރގެ ގާނޫނަުްށ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މި އިްޞލާޙު އަިއއިރުަގއި ފާހަަގކޮުށްލަން މި ޖެހެނީ، އުނިެވގެ

ބަލައިލާއިުރގައި އިސްލާމް ދީނުގައި ޙައްެދއް ކަނޑަައޅާފަިއވާ ކުުށެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުުެށއް ނުވަތަ ރިޝްވަތުގެ ކުުށެްއ، 

ތަުށް ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެީތގެ ިވޔަފާރިކުރުމުގެ ނުވަތަ މަްސތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ުކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަ

ސާބިތުވެފަިއވާ މީހަކު ކަުމގަިއ ވުން. މިފަދަ ހާލަތެއްަގއިވާ މީހަކު ކުރިމަތިނުލެވޭނެ ކަމަުށް ޤާނޫނުގައި އޮްއވާ މިހާރު ިމ 

ގެނެވުނު އިޞްލާޙަކީ މިފަދަ މީހުންނަުށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ކަމަުށް ބުނެފަ. ދެން ކުރީގެ ޤާނޫނަުށް ބަލައިލާއިރު، ކުޑަުކއްޖަކާ 
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ޢަމަލު ހިންގިކަން ުނވަތަ މީހެްއގެ ިޢއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަތްކަން ޝަީރޢަތަުށް ސާބިތުވެފަިއވާ މީހެްއ  މެދު ބަދު އަޚްލާޤީ

ކަމުގައި ވުން. މިފަދަ މީހަކަުށް ވެސް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަުށް މިހާރު ގާނޫނު ބައްޓަންކުެރވިގެން މި އައީ. ެއއްެވސް ސްކޫެލއް، 

ން. ެއއީ ދެން ކެނޑިފައިވާ ޝަރުތަީކ. ގެ ފުލްޓައިމް ދަރިވަރަކު ކަމުަގއި ވުމަދަރުސާއެއް ނުވަތަ ކިަޔަވއިދޭ މަރުކަޒެއް

ވާ ކަމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް ަރއްޔިތުންެގ ބޮޑަުށް ކަންބޮޑު  މީަގއި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ އެކަމަކު

ތަން ފެނުމަކީ މިފަދަ  ދޭކަންކަން ކުރުމަުށް ވޯޓު މިފަދަ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ،މަޖިލީހުގެ ތެރޭން ގެނެސް

. ކުިރއަުށް އޮތް ތަނުަގއި ެވސް މިފަދަ އަޅުގަނޑު ދެކެނީ ޢަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންނުަށް ދެވޭ ހިތްވަެރއްގެ ގޮުތގައި

ހޭކަން އަމިއްލައަުްށ މަޤާމުތަކަުށް އަންނަން ބޭނުންވާ ކަމަުށް ވަންޏާ ތިމާގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑު ަވކި މިންވަރަކަުށް ަބހައްޓަންޖެ

ދެނެގަންނަން އޮންނަ ފުރުޞަތު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިަތނުން އެފަދަ ކަންކަން ކުރާ ީމހުންނަުށް އެންމެ ދެ އަހަރުގެ 

މެން ރައްޔިތުްނެގ ވެސް މިފަދަ މަތީ މަޤާމުތަކުަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުއްދަތަކަުށްފަހު ނުކުމެ އަނެއްކާމު

އެީކގައި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު  އްޖަކާ ބެހިފައި، ކުޑަުކއްޖަކާކުަޑކު އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ނޑައެޅީމަ މި ދެވޭނީ. ކަމަޖިލީހުން 

ތުެގ ރުކަުިށ ައދަބުތައް ޖިނާޢީ އިޖުރާއައޮީތ ވަރަުށް ހަ ވެްސ އެއަުޅަގނޑު ދެކޭގޮުތަގއި މިހާރު ހިންގާ މީހަކަުށް، އަދި

ފަދަ މީހުންނަކީ ހަމަ އެއްވެސް ހާލަތެްއަގއި، ގޮތުަގއި މި އަުޅގަނޑަުށް ބެލެވޭ ، . ެއހެންވީމާއިތަުކގަނޫނުޔާއި ގާބިލުގަ

ވެސް ކަންބޮޑުޭވ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުލަތެްއގައި ރަްއޔިުތންގެ ލީޑަރުންނަުށް ވެގެން އަްނނަންޖެހޭ ބައެއް ނޫން. އެްއވެސް ހާ

ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް  ޖުތަމަޢުަށް ނިކުމެ ކުޑަކުދިންނާވެސް މުދަ ޢަމަލުތައް ހިންގާފައި ތިބޭ މީހުން މިހާރުކުރީަގއި މިފަ

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އެފަދަ ަކންކަމަުށް ރުޖޫޢަވެގެންދިޔައިމަ. މިއީ  ެވސްކާކޮުށް، ުކޑަކުދިންނަުށް ކިަޔަވިއދީ، އަނެއް 

އެހާ  މިއީރުަގއި މައްސަލަިއގައި ަސއިކޮލޮީޖައުށް ބަލާއި ކުޑަކުދިންނާ ބެހުމުގެ ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަންކަން. ޙަީޤޤަތުގައި 

މީހާ ުކޑަކުދިންނާ ދެން  ފަސޭހައިން ރަނގަުޅވާ ކަންަކމެއް ނޫން. ޖަލުަގއި ޙުކުމް ަތންފީޒުކޮުށްފައި ނުކުމެފަިއ ެވްސ އެ

ކަންކަން ހިނގައިާދއިރުަގއި ަސއިކޮލޮޖިކަލީ ދޭންޖެހޭ  ނުބެހޭނެއެކޭ ބުނާކަުށް ނޭނގޭނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ޤައުުމަގއި މި

ނާނީ މީހާ ހުން ކެއް ވެސް އެފަދަ މީހުންނަކަުށް ނުދެވޭ. ހަމައެކަނި ޖަލުގައި ބައިންދާފައި ނެުރނަކަސް އެފަރުވާތަ

ލަތެްއަގިއ ގަނޑުގެ އިލްތިމާސަކީ ެއއްވެސް ހާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅު  އެކަންކަމުން ސަލާމަތްވެފަެއއް ނޫން. އެހެންވީމާ

ފަދަ ފުރުޞަތުތައް އަުޅގަނޑުމެން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭން މިފަދަ ކަންކަން ކޮުށްފައި ހުރި މީހުންނުަށް މި

 ހުޅުވައިނުދިނުން. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ސިކުންތު.  7ޓު މިނެ 2ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް.  މުޙައްމަދު
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 ވާަހކަދެއްެކވުން:ވަޙީދު އިބްރާހީމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ތުލުސްދޫ 

ސިކުްނތުކަން އެނގޭ. ދެން ެއކަމަކު ޖައްސަިއގެން ނަން ބޭނުން  7ޓު މިނެ 2. އަުޅގަނޑަުްށ ލިބޭނީ ޝުކުިރއްޔާއާދެ!

ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރެކޭ. އާދެ! އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ،  ވިދާުޅވަނީ އަޅުގަނޑަކީ ވެސް މިއީ ކުރަްއވަިއގެން ތި

ހަމަ މި ޯލކަލް ަކއުންސިލު އިންތިޚާުބަގއި ވެސް މި ކޮމިޝަނުން،  ،ފަދައިން މި މަޖިލީހުން ހަމަ ތިކަން ކުރެއްވި 

 231ޤަތަކީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ވަނީ ޢަމަލުކޮުށްފައޭ. ޙަޤީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ވެސް މި

ޓަކައި އިންތިޚާބުކުެރވޭ ކައުންސިލުތަުކގެ އުމުރަކީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަުށް، ކުރަނީމި ބަޔާންވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި 

ތަނުގައި އޮތް ކޮންމެވެސް  ަޑިއގެން މިއަަހރު ކަމަުށް. އެކަމަކު ކޯޓަުށް ަވަޑއިގެންެނވި ބަޔަކު ވަ 3ދިގުެވގެން، ިދގުެވގެން 

ކަމަުށް ިވދާޅުވެ މި ދެ މައްސަަލ ވެްސ  ޟަރޫރާ ސަލައެްއ ހުުށަހަޅައި، ޙާލަތުއްޕާޓީއެްއގެ ނަމުަގއި ބަަޔކު ީމހުން މައް

ވެސް ޚިލާފަުށް އަނެއްާކ  ން އަނެއްކާ ފަސްކުރީ. އެ ކޯޓު އަުމރާދުއްވާލީ. އަދި އޭގެފަހުން އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނު

ވެސް ފަސްކުރީ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަސާީސއެއް އޮތުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯ އިލެކްޝަްނ ސްކުރީ. ފަސްކޮުށްފައި އަެންއކާފަ

އަޅުގަނޑު އެބަ ުސވާލުކުރަން. އަިދ  ތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާރަްއޔި ނުގެ މެންބަރުންނާ ސުވާލުކުރަންކޮމިޝަ

ލަމާހިނގާ އެނގޭ. އަޅުގަނޑުމެން ބަލައި ކަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ސާފުކޮުށް އެބަމިކަން މިގޮތަުށް ކަންތައްތައް ވަމުންދާ

މެންބަރުން  2ވަޒީރުްނގެ މަޖިލިސް. ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހަުށް ބަލައިލިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކެބިނެުޓގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ  129ނުއަސާސީގެ ތަނުގެ ރުހުން ނުހޯދާ. ޤާނޫ ހިމަނައިގެން މަސައްކަތް އެބަކުރޭ މި

ންބަރުން އެހެން މެ މަޖިލީހަުށް ޢައްޔަންކުރާ ބަޔާންކޮުށްފައި އޮންނަނީ، ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބު ފިަޔވަިއ ަވޒީރުންެގ 

ކަތް ކުރަމުން ކުރުމަުށްފަހުގައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދަންވާނޭ. ދެ މެންބަރުން މަސައްއެ މަޖިލީހަުށް ޢައްޔަން

ބައިޯތ ކުރަްއވާ. ކޮ ވަޒީރުންގެ ކެބިެނޓުގައި ހިމެނިވަަޑިއގެން މަސައްކަތް އެބަ ރުހުން؟ ތަނުގެ ގެންދޭ. ކޮބައިތޯ މި އެބަ

ކަންތައްަތްއ މިގޮތަުށް ޤާނޫނުއަާސސީާއއި  މި މިއީ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ؛ ކޮްނ ގާނޫނަކުންތޯ މިކަްނ ރަނަގޅުކުރީ؟

ކަމެއް ކަމުަގއި ދެިކގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ  ފުވުމަކީ މީ މި މީހުންގެ ޠަބީޢަތުގައި ހިފާފައި ހުރިޚިލާޤާނޫނުތަކާ 

ހަމައެކަނި  . މަޖިލިސްންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެއް ނޫން މިއީބޫލުުކރަމިގޮތަުށް ވުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ގަ ބައެއް މީ. މިކަން

ނުންވާ ކަންތައްތައް ެއކަނި ކޮުށްދިނުންކަމުަގއި ވަންޏާ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ހަމައެކަނި ސަރުކާރަުށް ބޭ ބޭއްވުުމގެ ބޭނުމަކީ

ވީ އަންނަހާ ެއއްެޗއް ދީަފއި ާބއްވަން  މެންބަރުންވެގެން ފާސްކޮުށްަފިއ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީސަުށް އިޚްތިޔާރު

ަލްއވާ ިއއްެޔގަިއ ނިކަްނ ބައްލަވައި ޖަހާފައި ެދއްވާުށޭ. ނިމުނީ ނޫންތޯ. އޭރުން ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ކުަޑވީ.ތައްގަނޑު

ދަލުކުރަންޖެހުނީ. މިހިރީ ތަނަުށް ބަ ލަތެްއ މެދުވެރިވެގެންތޯ އެއެއް ވެސް ބޭއްވި. ކޮން ޒަރޫރީ ހާމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ

 ވެސް މި ކަންތައްަތއް ހިންގަމުންގެންދާ ގޮތް...ހައްތަހާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ގަލޮޅު އުތުރުއަރުވަނީ  ންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެ

 އަުށް. هللاއީވާ ޢަބްދުމެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاއީވާ ޢަބްދުާދއިރާގެ މެންަބރު ގަލޮޅު އުތުރު 

ަފހަތްޕުޅުން ކުދިކުދި އިތުރު  ބީޢީ ކަމެކޭ ވިދާުޅވި ވެރިެއްއގެަވއްކަންކުރުމަކީ ޠަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ޮބޑު ަވުގ  އަޅުގަނޑުމެްނ ހަމަގައިމު ވެސް ހައިރާެނއް ނުވޭ. ބޮޑު ަވގު،ެވގެން ގާޫނނު ހަދަންފެުށީމަ ވަގުންަތކެއް ނެރެން

ގެ ފަހަތްޕުޅުން ނިކުންނާނީ ކުދިކުދި ވަގުްނކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ. ެއއީ ކަން ހިނގާެނ ޔާމީންهللا ރައީސް ޢަބްދު

ުށް ތައްޔާރުވި. ލީމާ އެމް.ޑީ.ީޕން ފުރިހަމައަސް މި އިންތިޚާބަުށް ގޮވައިތް. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަުނން ފުރަތަމައިނުން ވެގޮ

ސަތޭކަ ެއތައް ކެންޑިޭޑޓުންނެއް އެތެޭރގެ އިންތިޚާބު ނިންމައިގެން  ގުިޅގެން ައުޅގަނޑުމެން ހަތަރު އަދާލަތު ޕާޓީއާ

.ޑީ.ޕީން ނިކުތީމާ ރައީސް ޗަުށް ކެމްެޕއިނަުށް ނިކުތީ އިންތިޚާބަުށް ކުރިމަތިލާންވެގެން. އެކަމަކު ެއމްއަޅުގަނޑުމެން ރީއް

ގެ ފެކްޝަނުން އަދިވެސް އިންތިޚާބަކަުށް ތައްޔާެރއް ނުވެއޭ ިކޔައި ކޯޓަުްށ ޝަނުން، ޕީ.ޕީ.ެއމް ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޔާމީން

ތުަށް ލަޙަޚާބަުށް ތައްޔާރުނުވުމަކީ ޤައުމީ މަޞްދާޅުވީ ޕީ.ޕީ.އެމުން އިންތިމަނިކުފާނު ވިއްސަލަެއއް ހުުށަހެޅީމާ ފަނޑިޔާރުމަ

ނު އިންތިާޚބު މަނިކުފާޙަތުކަމަުށް ނިންމަވައި ފަނޑިޔާރުލަބުރޫއަރާ ކަމެކޭ. ޕީ.ޕީ.އެމްެގ މަޞްލަޙަތަކީ ޤައުމީ ަމޞް

ސްކުރުމުގެ ޖައްސާލީ. އިންތިޚާބު ލަ ކުރެްއވީމާ ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަދި އެއް ދަރަޖަ މައްޗަުށްލަސްކުރަން ޙުކުމް

ންތިޚާަބކަުށް ހުޅުވާލީ. އަެނއްާކވެސް އި ވާލީ. ގާްތަގނޑަކަުށް މުޅިން އާސީއެއް ވެސް ހުޅު ޑިޑެން ކެނ އިތުރުން މުޅިން އާ

ވެްސ ކާ އުންިސލުގެ އިންތިޚާބު އަެނއްޯލކަލް ކަ ުޅގަނޑުމެންނަުށް އިވުނީ އަނެއްާކވެސްތާގައި ެވސް އަލަސްކުރީ. މިދިޔަ ހަފު

މި އިންތިޚާބަކަުށް ރައީސް ޔާމީނެއް ނޫޅެއޭ ކުރިމަތިލަްއވާކަުށް.  ވާހަކައަކީ ފެުށި ލަސްކޮުށްފިއޭ. ރަުށުތެރޭަގއި ދެން ދައްކަން

 24ން ފެުށީ. އެކަމަކު ވޭުތވެދިޔަ އް ބާއްާވކަުށް ރަުށުތެރޭގައި ިކޔާރައީސް ޔާމީނަކަުށް ކެރިަވޑަެއއް ނުގަންނަވާނޭ އިންތިޚާބެ

ކަުމގެ އަލާމާތްތަްއ ތައްޔާުރެވވަަޑިއގަންނަވާއިންތިޚާބަކަުށް  އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ރައީސް ޔާމީން ގައިތެރޭ  ގެގަިޑއިރު

އެ އަތޮޅު ކައުންސިުލގެ ނައިުބ  އެކްިޓވިސްޓުންާނއި 5އުކުޅަހުްނ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަން ފަުށައިފި. އަިރއަތޮޅު 

. ސިހުރު ހަދަނީއޭ ކިޔާފައި ެއމް.ޑީ.ޕީ އެކްިޓވިސްޓުންތަެކއް ކިޔާފަ ުށް ލައިފި ސިހުރު ހަދަނީއޭރައީސާ ގެންޮގސް ދޫނިދޫއަ

ެގ މޭޔަރުެގ ޝަރީޢަތް ގެ މަްއސަލަެއއް ނަަގިއގެން އަްއޑ2011ޫ ،ޖަލަުށް ލައިފި. ައއްޫޑ އަތޮުޅެގ މޭޔަރުެގ ޝަރީޢަތް

ޔާމީން هللا ސް ޢަބްދުވަގުންނަުށް ކުރިމަތިެލޭވ ގޮތް ހަދަން. އެހެންވީމާ، ރައީ ފަުށައިފި. ގާނޫނު ބަދަލުކުަރނީ

ހަމައެކަނި ކެިރވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަުށް މި އިންތިޚާބަުށް ަތއްާޔރުވާކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަުށް

ކަމަުށް ވަންޏާ  ގޮތަކީ ދޮރުން ދޮރަުށް ހިނގަނީ ކުރާފަުށައިފި. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެމް.ޑީ.ޕީން ކެްމޕެއިން ފެންނަން

ކުރަްއވާ ކަމަކީ ދޮރުން ދޮރަުށް ގޮސް މީހުން ހޯދައިގެން އިދިޮކޅަުށް ވޯޓުލާްނވީ މީހުން ނެރެގެން ދޫނިދޫގެ  ރައީސް ޔާމީން

ވާަތއް، ދަޢު، ކުރަްއވާ ކަމަކީ  ރުުކރަނީއޭ ބުނީމާ ރައީސް ޔާމީންދޮރުން އެތެރެކޮުށްލަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީން މެނިފެސްޓޯއެއް ަތއްޔާ
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ކުރައްވާ ކަަމީކ  ޔާމީން ރަީއސް އެމް.ޑީ.ީޕން ޖަލްސާއެއް ބޭއްވީމާރުކޮުށްލަނީ. ވާތައް ތައްޔާއިދިކޮޅު މީހުންނަުށް ދަޢު

ފޮތުގަިއ އޮންނަީނ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ކެމްޕެިއންކުރާ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ޝަރީޢަތްތައް ފަުށަނީ އިދިކޮުޅ ލީޑަރުންނަުށް. 

ފޮތުަގއި ސް ޔާމީންގެ ެކމްޕެއިންކުރާ އަތްމަތީުށޭ ކަމުގަިއ ވަންޏާ ރައީވަރަުްށ ގާތުން ިއންތިޚާބަުށް ނިކުންނާ ރައްޔިތުންނާ

ރަީއސް،  ނޫނު ބަދަލުކުރާުށޭ. އެކަމު ިއއްޒަތްތެރިޝަރީޢަތްކުރާުށޭ، ޙުކުްމކުރާުށޭ، ގާ ވާކުރާުށޭ،ނަނީ ޖަލަުށް ލާުށޭ، ދަޢުއޮން

ނގޭ. އެމް.ޑީ.ޕީން ަތްއޔާރުެވވަަޑއިގަންަނވާނެކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވެސް ވަރަުށް ަރނގަޅަުށް އެ އެ ޒާތަުށް ރައީސް ޔާމީން

 މީހުނަުށް ވެސް ވަރަުށް ރަނަގޅަުށް އެނގޭ މި  600އެތިބަ  އިންތިޚާބަުށް ކުރިމަތިލާފައި  މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީެގ ނަމުގަިއ މި

އިދިކޮޅަުށް އިންތިޚާބަުށް ކުރިމަތިލުމަކީ ދޫނިދޫގެ ކުޑަ ގޮޅިާއ  ޔާމީނާهللا މެްއގައި ަރީއސް ޢަބްދުބާވަތުގެ ވެިރކަ

 އެމް.ޑީ.ޕީ ވަރަުށް ފަރިތަ ތަްއޔާރު. ިމއީމީހުންނަުށް ވެސް ވަރަުށް ސާފު. އެ މީހުން ވަރަުްށ  600ކުރިމަތިލުންކަން އެ 

ޑިޑޭޓުން، ައޅުގަނޑުމެންގެ ޯވޓުލާން ތިބި މީހުން ގެންގޮސް ޖަލަުށް ލާފައި ވޯޓަުށް ލާން ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ކެނ

ރިތަ. އެ ފާޑަުށް އަުޅގަނޑުމެންނާ ތޮޅެން ފެުށީމާ ޙަޤީޤަތުގަިއ ނުކުންނަން އެމް.ޑީ.ޕީަގއި އެްނގީމާ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަުށް ފަ

ލާހެން. ޑުމެންނަުށް ހީވަނީ އާނބަހީއޭ ގޮަވއިނޫން ގަްނނަނީކީ. އަުޅގަނ ބިރެއް، ހާހެއް ނޫން، ބިރެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން

ނުކުމެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ  ަގނޑުމެންހެން. އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މި ހިތްވަރުަގއި އަޅު ންނަުށް ހީވަނީ ާއ ހިތްވަރެއްއަޅުގަނޑުމެ

. އުުކޅަހުން ެއ މި ޯލކަލް ަކއުންސިލް އިންތިޚާުބގަިއ ައޅުަގނޑުމެން ވޯޓުލާނަން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ކެނޑިޑޭޓުންނަުށް

ިއ ުއކުޅަހާ ،ގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ނބެހެނީ ަރއީސް ޔާމީނަުށް ކަނަޑއެިޅގެން އެ ކުރި މީހުންނާއި އަްއޫޑއިން ސޯބެއާ އެހައްޔަރު

 ،ތަުށް ނުކުީތއްސުރެ އެީއ ނަމޫނާ ދެ ރަުށް. ނަމޫނާވަނަ ައހަރު އެމް.ޑީ.ޕީން އިޞްލާީޙ މަސައްކަ 2003 އަްއޑޫއާ އެއީ 

މީހުންނެއް ފަހަތަކަުށް ނުޖެއްސޭނެ. މި ޕާޓީ  ރަުށް އެއީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެން ހިތްވަރުގަދަ ފަހުލަވާނުންގެ ދެ 

އަހަރު ކުރިން ފުރޮޅާލީާމ  5އެ ވެރިކަން މީެގ  ،މި ޕާޓީ ވެިރކަމަުށް ގެނެސް ބާލައިއަހަރުގެ ވެރިަކމެއް އޮ 30، ބިނާކޮުށް

އެކަހަލަ ފަހުލަވާނުން.  ވެސް ހަމަ އެ އުުކޅަސް ނަޢީމާއި އެ ައއްޑޫ ޯސބެއާ އަލުން އަނބުރާ މި ޕާޓީ ކޮަޅުށް ޖެހީ

ުށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާ ގޮވައިގެން ނައިގެންަނވާ. ަވގުންާނއި ކުަޑކުދީންއެހެންވީމާ، ރައީސް ޔާމީން ނުކުމެވަޑަ 

ނީ ކުދި ބޮޑު ސޯބެއް ވަުށާ އެނބުރެން ތިބޭ އެކަހަލަ .ރައީސް ޔާމީން ނުކުމެވަަޑއިަގންނަވާ. އަުޅގަނޑުމެން ހާހެއްނުވޭ

 މަ ލޯކަލްިދވެހިރާްއޖޭގައި ބޭްއވި ފުރަތަ . އެމް.ޑީ.ޕީ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ،ކުދި އިތުރު ސޯބުންތަކެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 އަހަރު ޑި ނެގީ. ދެންެވސް ނެގީ އަުޅގަނޑުމެން. މިނން އެންމެ ގިަނ ގޮގައި ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީބު ކައުންސިލު އިންތިޚާ

. ގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަުށް ތައްޔާރުއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ތަްއޔާރު. ައޅުވެސް އިންތިޚާެބއް ބާްއވާންކެިރއްޖެ

 ރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަ ނގިލީއަރުވަނީ ވިލި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް. ސަޢުދު ޙުސައިނަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީ

 އަުްށ މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކާ 2010/10ެބހޭ ގާނޫނަުށް.  ބުތަކާއުންސިލް އިންތިޚާޯލކަލް ކަ ޝުކުރިއްާޔ ރައީސް.

ަގިއ ތެރޭފާހަަގކުރެވޭީތ ދަންނަވަން. އޭގެދޭތެރޭގައި ުކޑަކޮުށް ވިސްާނލަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތަްއ އަޅުގަނޑަުށް 

ަކއުންސިލް  ދުމަތް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށްޓަކައި ލޯކަލްކުާރ ފަރާތްތަކަުށް ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ޚިމަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި 

 ލިބެމުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދާއިރާއެއްަގއި ދަނީ ވަރަުށް ފުޅާ ތަކުަގއި މަސައްކަްތުކރުމުގެ ފުރުޞަތު މި އިންތިޚާބު

ންސިލުތަުކެގ ަކއު ިއ ލޯކަލް ކައުންސިލުަތކުގެ ގާނޫނުަގއިމިކަންކަމުގެ ތެރޭތަ ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ޭބނުން

ވާ ޝަރުތުތަަކކީ ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބަކަުށް ވާންޖެހޭ ކަމަުށް ކަނޑައަޅާފައި  މެންބަރުންގެ ޝަރުތުތައް

އިަގއި ހުންނަންޖެހޭ ވަރަުށް މުހިއްމު ރަނގަުޅ ިސފަތަކެއް އެކުެލވިގެްނވާ ގޮތުެގ މައްޗަުށް ރިޢާޔަްތކުރެިވގެން މީހުންގެ ގަ 

ވަގުުތަގިއ  ދާމި ޝަރުތުތައް ބަދަލުކުރެވިގެން ކަމަުށް ފާހަގަކުރަން. ެއހެންވީމާ، ެލވިފަިއވާ ޝަރުތުތަކެއްއެކުަލވައި

ޮކުށްފައިވާ މީހަކަުށް ލިބިފައިވާ  ފަިއވާ ކުުށެއްވޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭަގއި އިސްލާމް ދީނުގައި ޙައްެދއް ކަނޑަެއޅިބަދަލުކުރެ

މުތަކަުށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ެއބަދޭ ފަހިވެގެން. އެހެންވީމާ، މިފަދަ މަޤާ ދަ ފަރާތްތަކަުށް ވެސްދަބުގެ ތެރެއިން އެފައަ

 ،މު ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރިން އިތުރަުށް ވިސްނާލަންޖެހޭ މުހިއްއުނިކުރެވޭ މާއްދާަތކުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހު

ލާގައި މި ގެނެޭވ ކޮމިޓީ މަރުޙަ، ގަކޮުށްލަން ބޭނުންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަ

ބަދަލެއްތޯ. މު ަވގުތަުށް މުހިއް ބަދަލަކީ މި  މި ،ާދއިރާެއއްަގިއ ވިސްނާފައި  ބަދަލާ ދޭތެރޭގައި ތަންޮކޅަުށް ރަނގަޅަުށް ފުޅާ

އި ޖެހިފައި ތިބި ގަ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަަބއި، ބޭނުންއަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު ފާހަގަކޮުށްލަން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ްނގެ ނިސްބަތުން ކިތައް ޕަސެންޓުތޯ ގެ ތެރެއިން ކޮމިއުިނޓީއަުށް ދޫކުރާ ޒުވާނުޒުވާނުންނަުށް ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމު

އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ، ުތަގއި މި ހޭދަވަނީ. އެހެންވީމާގޮ އަންނަ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮުށްގެން ަރނގަޅު އަނބުރާ މުޖްތަމަޢަުށް

ަގއި ޖެހެމުންދާ މަންޒަރު. އެހެންވީމާ، އެފަަދ ތީގެ ވަަބއިމަސްތުވާަތކެ ރުކޮުށް އެަފދަ ފަރާތްތައް ހަމަކުރާފެންނަނީ ތަ މި

ޓީއަުށް ވަރަުްށ ދިއުަމކީ އެ ކޮމިއުނިލުތަަކުށް އައުމުގެ މަގުފަހިގެންފަރާތްތަކުން ކައުންސިލުތަކަުށް ކުރިމަތިލައިގެން ަކއުންސި

ލާމަރުކަޒީ  ތެރި ރައީސް.މެއް އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު ފާހަގަކުރަން. އިއްަޒތްކަ އަސަރު ކުރާނެ ބޮޑަުށް އޭގެ ނޭދެވޭ

ންޖެހުނަކީ ސިޔާީސ ޕާތީތަކުެގ ފަރާތުން މަންދޫބުން ކަނޑަައޅަިއގެން ިސޔާސީ ދިމާވެފައި އޮތް އެްނމެ ބޮޑު ގޮ ނިޒާމަުށް

ގައި ފާހަގަކުރަން. އެއްެވސް ހާލަތެއްަގއި ދިއުންަކން މި ފުރުޞަތުަގއި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ޖެހިގެންޕާޓީތަކުގެ ޮއއިވަރު 

އެ  ،ކަމުަގއި ވާނަމަ ކުދިކުދި އާބާދީތަކަުށް އެ ޚިދުމަތަުށް ނުކުންނަ މެންބަރުންނަކީ ވަކި ޕާޓީއަކުން ނުކުންނަ ބައެއް

ުށްޓަަކިއ ކުރުމަބަޖެހޭ ެއ ޕާޓީައކުން އިންތިޚާބުސް އެއެއީ ކޮންމެފަދަ ބޭފުޅެއް ކަމުަގިއ ވިޔަ  ޕާޓީއަކަުށް ނިސްބަްތވާ
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ވާ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން. އެެހންވީމާ، ރަުށްރަުށުގެ ތަރައްީޤާއއި ރަުށުގެ ރަުށްވެހިކަުމގެ ޚިދުމަތްތަކަުށް ނެރެން ބޭނުން

 އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި އެންމެ ފުރިހަމަ މޭވާތަކެްއ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަުށް ލިބެމުްނނުދޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ެގނެވޭ ބަދަލުތައް ގެންނައިރު މި ބިލު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް  ގާނޫނީ އިުމގެ ތެރެއިން މި ،ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮުށްލަން

. ފުރުޞަތުގައި ހިތާމަކުރަން ކަމަުށް އަޅުގަނޑު މި ންޓްރީ ގްރޫޕުގައި މަޝްވަާރއެއް ނެތިވަނީ ޕާލިމެ މިއަދު ހުުށަހެޅިފައި މި

ފުުށުއަރާ މުޅި  ދީނާ ކުރެިވގެން އިްސލާމްޭރަގއި މަޝްވަރާ ޓްރީ ގްރޫޕުގެ ތެމެންމިފަދަ ބިލުތައް އަންނައިުރ ޕާލި

ކޮމިއުނިޓީއަުށް މީގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުރާނެ ބިލުތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ފުރޭނިގެން އަޅުގަނޑުމެންެގ 

ރައްޔިނުންެގ  ަޒތްތެރި ރައީސް.ހަގަކުރަން. އިއް ފާ މި ފުރުޞަތުގައި ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ތެރެއަުށް އަންނަންޖެހޭ ބިލުތަކެއް

ގައި ކިހާ މިންވަރަކަުށްތޯ ވިސްަނއިލާފަިއ ވަނަ އަހަރަުށް ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓުަގއި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާ ދޭތެރޭ 2017މަޖިލީހުން 

ތަުކެގ އަދި އިދާރީ ދާއިރާ ،ވެސް އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގައި ަކއުންސިލުތަކަުށް ފަންސުރާއި ފޮތް ނުންއޮތީ؟ ހަމަ ޔަޤީ

ހުރިހާ ސިޔާީސ  ،ރިކަރަންޓް ބަޖެޓް ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފާސްކުރެވިފަެއއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް

ދިއުމަކީ އެ ޒީ ނިޒާމަުްށ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމުެގ އިމްތިޚާބުެވގެންޕާޓީތަކުން ވާދަކުރާ ޮބޑު އިްނތިޚާބަކަުށް ލާމަރުކަ

ައޅުގަނޑުމެން މި ނިޒާުމގެ ެތރެއިން ރަުށްވެހިކަުމގެ ޚިދުމަތަުށް ނެރެން ބޭނުންވާ އެންމެ  ރަުށްރަުށާއި އެ ކޮމިނިޓީއަުށް

ބޮޑު އުނިކަމެްއކަން  ޑިޑޭުޓންތަކެއް ނެރުމަުށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަުށްނެއް ުނަވތަ އެންމެ ރަނގަޅު ކެނރަނގަޅު ޕްރޮޑްަކޝަ

ބަދަލު  ދެއް ކުެރވެނީ މިމުަގއި ައޅުގަނޑަުށް ާތއީރަްނ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ ވިސްނުފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކު މި

ނުވަތަ ، ލާއެްއގައި ފުޅާ ދާއިާރއެްއަގއި ވިސްނާފައި ިމއީ ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލެއްތޯމިޓީ ަމރުޙަގެނައުުމގައި އިތުރަުށް ކޮ

 ،ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްއް ހުޅުވާލަްނ އެބަނެވޭނީ. ޒުވާނުންަނުށް ފުރުޞަތުތަކެތެރެއިން ކިހާ މިންވަރަކަުްށތޯ ލުއި ގެމީގެ

ކައުންސިލުތަަކުށް އައުމަކީ ެއއީ ރަްއޔިތުންނަުށް އޭގެ ނޭދެވޭ ައސަރުތަކެްއ  ވިޔަފާީރގައި ތިބި ފަރާތްތައް މަސްތުވާތަކެތީގެ

ޅިފަިއާވ ދީނުަގއި ޙައްދު ކަނަޑއެ ކަމެއް. ކުަޑކުދިންނާ ބެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތަކާއި އިސްލާމް ކުރާނެ

ޝުކުިރއްާޔ  .ކުރަންމެްއގެ ގޮތުަގިއ ފާހަގަުށް މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް ލިބިގެންިދއުމަކީ ައޅުަގނޑު ނޭދޭ ކަކަފަތާތްތަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ އި

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
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ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެްއވެސް އަމިއްލަ މެންބަރަކު ހުުށަހެޅި ބިލަކަުށް މިހާތަނަުށް މިއަދުން މިއަދަުށް ބިލު 

މަރުޙަލާ ފައްޓައި، ވޯޓުަނގާ ގޮަތކަުށް ޢަމަލުކޮުށްފައެއް ނެތް. މިފަދަ ބިލެއް ސަރުކާރުން ހުުށަހަޅައިގެްނ  ބަލައިގަނެ، ބަހުްސގެ

އެއާ ހަވާުލވާން ނުކެރިގެންދާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ. އެ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ. 

ވާތަކެތި ިވއްކާފައި ހުންނަ މީހަކު ރަުށުގެ ކައުްނސިލަކަުށް އިނީމާ ދެން އޭނަާއ ކުޑަުކއްޖަކާ ބެހިފައި ހުންނަ މީހަކު، މަސްތު

ދިމާލަުށް ގޮވާނެ އެްއޗެއް އެނގޭނީ އެ ރަުށެްއގައި އުޅޭ ރަްއޔިތުންނަުށް، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ އަުޅގަނޑު ދަްއކަން 

 ކުދި ވަގުންތަެކއް ލާން ރާވާ ހީލަތްތެރި ރޭވުމެއް،ބޭނުންވާނެ ވާހަކަތަކެއް ނޫން. ވަގުްނގެ ސަރުކާރެްއަގއި ަވގުން، އަދި 

ފެބުރުވަީރގައި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޑިމޮކްރެިޓކް ނިޒާމަުށް ލިބުނު ކަންތައްތަކުެގ  7އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިއްތިާފޤެއް ނޫން 

ލު ހުުށަހެޅުން މިއީ ހަމަ ތެރެއިން ގެއްިލގެންދިޔަ ކަންަތއްތައް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ހޯދޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ. މިއަދު މި ބި

އިއްތިފާޤެްއ ނޫން، ހަމަ ގަްސތުގަިއ ކޮުށްފަިއ އޮތް ކަމެްއ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވެރިކަުމގަިއ ފަސާދަާއއި، ަވއްކަމާިއ، 

ަގޑިއިރު ނުވޭ މި ޤަުއމުގައި ހެދި އެންމެ ބޮޑު ދޮގު  24އަނިާޔވެރިކަން ނޫން ކަމެއް މި ޤައުމުން ފެންނާކަުށް ނުދޭ. އަދި 

ބިލިޔަްނ  58ޤައުމުގެ ރައީސަކަުށް ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ހެދިތާ. އިއްެޔގެ ަމޖިލީހުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ވިދާޅުވަނީ،  މި

އަހަުރގެ ތެރޭގައި ެވސް  800ޑޮލަރުގެ އިްނވެސްޓްމަންޓް ރާއްޖެއަުށް ގެނެސްފީމޭ. ކާކުތޯ މިކަން ގަބޫލުކުރާނީ؟ މިދިޔަ 

ޑޮލަުރގެ އިްނވެސްޓްމަންެޓއް މި ޤައުމަކަުށް ނާޭދ، ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މިހިރީ ހަދާ  ބިިލޔަން އެމެިރކާ 58ރާއްޖެއަުށް 

އަހަރުދުވަހުން ބުނިއިރުގައި އަުޅގަނޑަކަުށް ނުފެނޭ.  3މީހުންނަުށް ވަޒީފާ ީދފީމޭ  60000ކަނޑައެިޅގެން ރޯ ބުހުތާން ދޮުގ. 

އަހަރުދުވަުހގެ  3މީހުންނަުށް މި  33. އެ އާބަީދގެ %ީމހުން 150000ރާއްޖޭަގއި މަސަްއކަތްކުރާ އާާބދީގައި މި އުޅެނީ 

ތެރޭގައި ލިބުނު ވަޒީފާެއއް ައޅުގަނަޑކަުށް ފެންނާކަުށް ނެތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މުޅިންެވސް ވައްކަާމއި، ފަސާދައާިއ، 

ހިންގަމުން މި ގެންދަނީ. ފޭރުމުގެ ޢަމަލުތައް މުޅި ދައުަލތުގެ ތެރޭަގއި ހިނގަމުން މި ަދނީ. އޭގެ ެއއް ޢަމަލު މިއަދު ެވސް 

މި ބިލަކީ އެ ނިޔަުތަގއި ހުުަށހަޅާފައި އޮތް ބިެލއް. މިހާރުެވސް އަުޅގަނޑުމެން މި އުޅެީނ ކައުންސިލުތަުކަގއި ތިއްަބވާ 

ބޭފުޅުންނަުށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރުނުކުރާ މައްސަލަ އިންތިހާއަުށް އަންނާތީ. އެ މައްސަލަ އިތުރަުށް ގޯސްކުރުމަުށްޓަަކިއ 

އުމުގައި ތިބި ހުރިާހ ވަގުން ގެްނގޮސް ަކއުންިސލުތަކަުށް ލީމާ ދެން ރައްޔިުތން ގޮވާނެ އެްއޗެްއގެ ވާހަކަ ދެން ޤަ

އަހަރުދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް  5އަޅުގަނޑުމެން އަޑުއަާހކަުށް ނެތިން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީގައި ހަމައެކަނި މަދީ 

ރުތެްއގެ ގޮުތަގއި ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ނަމަ ދެން މި ބިލު ވަރަުށް ރީތިވާެނ ތަންފީޒުކޮުށްފައިވާ މީހެއް ކަމުަގއިވުން ީމގެ ޝަ

 550އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ަޤުއމުގައި ަވއްކަންނުކުރާ ތަެންއ ނެތޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ތި އޮްތ އެމް.ޕީ.އެލް 

އޮތީ ދަރާފަ. އެސް.ޓީ.އޯ ދަރާފައި  ބިލިޔަން ރުފިޔާއިން އެ 4މިލިޔަން ރުފިޔާއިން އެ އޮތީ ދަރާފަ. އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ 

އޮތްވަރު ދެނެވޮިޑގެންވާނީ ހެްއދެވިފަރާތް. އަުޅގަނޑު ހަމަ އަަޖއިބުވޭ މިވަުރގެ ވަްއކަންތައް މި ޤައުމުަގއި ހިނގަމުންދާއިުރ 

ޔިތުންގެ މި ސަރުކާރުގެ ފަހަތުގައި ައތްޖަހަން ބަޔަކު ތިބޭތީ. އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންތޯ؟ އިންތިޚާބަުށް ނިކުމެ، ރައް

އިންތިޚާބުަގއި ޯވޓުކަރުދާސްޮކުޅ ނުދޭކަުށް ނޫޅޭނެ ރަްއޔިތުން ދެކެ ލޯބިވާ މީހަކު. ަވއްކަމެއް ނުކުރާނެ، ޚިޔާނާތެއްުނވާނެ 
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ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯބިވާ ވެރިޔަކު. މިއީ ައޅުގަނޑުމެން ކުރިމައްޗަުށް ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ރުދާސްޮކޅު ނުދީ، އަެނއްާކވެސް ގާޫނނު ބަދަލުކޮުށް، ޭއއްެޗކޭމީްއޗެޭކ، އެ އޮތް އެްއޗެކޭ ޮގވާފަިއ ރައްޔިތުންނަުށް ޯވޓުކަ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ިބލުގައި މިހިރަ ކަންތައްތަަކކީ  މިކަންކަން ކުރީމަ އަުޅގަނޑުެމންނަކަުށް މިއެްއ ބަލަެއއްނުގަެނވޭ

އް ނޫން. އަނެްއކާ މީގައި ެހއްވާ ކަމަކީ ސަުރާކރަުށް ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ދިވެހި ރައްޔިތުން ބަލަިއގަންާނނެ ކަންތައްތަކެ 

ވެސް ހަމަ މި ބިލަުށް ފާޑޭ މި ކިޔަނީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެނިގގެން ޮކުށްފައި އޮތް ކަެމއް ނޫނޭ. 

ލިދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހަވާލުވާކަުށްުނކެރޭ. ހަވާުލވާކަުްށނުކެރޭ. މިއީ ސަރުކާރުން ހުުަށހަޅާފައި އޮތް ބިލެއް. ވެ

ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ބިެލއް ނޫްނ މިއީ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ަހޑިމުޑުދާރު ޢަމަލުތައް ކޮުށްަފިއ އެކަްނކަމާ ހަވާުލވާން ނުކެރޭ 

ެއްއވެްސ ހަޑިމުޑުދާރު ސަރުކާެރއް މި ަޤއުމުަގއި މި އޮތީ. މި ސަރުާކރު މި ޤައުމުަގއި އޮެވގެން ަރއްޔިތުންނަުށް ވާނެ 

މަންފާއެއް، ލާބަެއއް، ަފއިދާެއއް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެންނާކަުށް ނެތް. ކަނޑަެއޅިގެން ކަންކަމުަގިއ 

ރާނެ ކެނިޑޑޭޓެްއ ުބގައި ވާދަކުތައް ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާކަުށްނުޖެހޭ. އިންތިޚާމުޠަލަޤަުށް ދޮގުހަދަމުން މި ދަނީ. މި ދޮގު

އިތުރަުށް ޖަލުގައި ތިބި މީހުން ވެސް  ،ބު ފަސްކުރުމުގެ މަރުޙަލާއެއް ހިނގަމުން މި ދަނީ. ވަގުން ވެސްނެތީމަ އިންތިޚާ

އުމު ތޯ ިމހާރު ބަލަމުން މި ދަނީ. ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ތާއީދުކުާރ މި ޤަނެރެގެން ެއ ބޭފުޅުންނަުށް ބޭނުންވާނެ ކެނިޑޑޭޓެްއ ލިބޭ

ދެން ވަގުން ނެެރގެންނޫންތޯ ، އުޫމނުގެ ފަހަތުގައި. އެހެންވީމާްސ މަދެކެ ލޯބިވާ ގިނަ ބޭފުޅުން މިއަދު ތިއްެބވީ ރައީ

ސަރުކާރާ  އެ މަްނޒަރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަމުން މި ދަނީ. މި، ރެވޭނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވީމާމިކަން ކު

ޖަރީމާ ހިންގަމުން މި ދަނީ.  ވާދަޮކުށްލާނެ މީހަކު ނެތިގެން އެކަންކަން ކުރުމަުށްޓަކައި މި ބުގައިއެްއކޮުށް އިންތިޚާ

ބުތަކަުށް ުއޅެނީ ކައުންސިލު އިންތިޚާ އިރުގައި ޕާޓީން މިކަމަުށް ބުނަމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އާާބދީއެއް އޮތް ޕާޓީ

. މިީއ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިއީ ެހއްވާ ކަމެްއ. މިއީ ލަދުވެތި ކަެމއް ނެތިގެްނ،ނެރޭނެ މީހުން އެކަމާ ހަވާލުވާންމީހުން 

ލިބެމުންދާ ގެއްލުމުގަިއ  އި ހީލަތްތަކުން ޤައުމަުށް މިއާިއ، މަކަރާޒަތްތެރި ރައީސް. ދޮގާިއ، ފަސާދަހުތުރު ކަމެއް. އިއް

އަުޅގަނޑުމެން ބޮޑުކޮުްށ  ަގއިބު ތްތެރި ރައީސް. މިއަންނަ އިންތިޚާއިްއޒަ މި ސަރުކާރަކަުށް އާެއކޭ ނުބުނާނެރައްޔިތުން 

މެންނަުށް ފެނިގެން ބުން ބޮޑުކޮުށް މޮޅުވާނަން. އެ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުއަންނަ އިންތިޚާ ޕީ.އެްމ މިމޮޅުވާނަން އިނގޭތޯ. ޕީ.

އުމުގެ ރައްޔިުތްނ އުމުގެ ރައްޔިތުންނަުށްޓަކައި މި ޤައުމުގަިއ މި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތަކީ މި ޤަމި ދަނީ. މި ޤަ

އެކަމުގެ ުއއްމީދު ލިބެނީ. އެކަމުގެ ވާަހކަ އަުޅގަނޑުމެްނ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް، ންނާނެ މަސައްކަެތއް. އެހެންވީމާބަލައިގަ

ބު އަުޅގަނޑުމެން ކާމިޔަުބކުރާނަމޭ ބަލިކޮުްށ، ެއމް.ޑީ.ޕީ މި އިންތިޚާ ދެއްކެނީ. ޕީ.ޕީ.އެމް އަުޅގަނޑުމެން ބޮޑުކޮުށް

ބުގައި އެްއވެސް ަރއްޔިތަކު ޚާއޮތީ. މި އިންތި އަޅުގަނޑުމެން މި ބުނަނީ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރިމަތީަގއި ފެންނަން މި

ުބގަިއ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ވޯޓުދޭން. އިންތިޚާ ނީުށް ވޯޓުދެންޏާ ޖެހެނުޖެހޭ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ވޯޓުދޭަކުށް. ވަްއކަމާ، ފަސާދައަ

ސާބިތު ހެއްކެއް އެއީ. އެހެންވީމާ، ވޯޓުކަރުދާްސކޮޅު ނުދޭން މި ދައްކާ ބަހަނާއަކީ ަރއްޔިތުން ކުިރމަތީގައި ފެންނަން އޮތް 

 އުމުގައި ހުރެގެންުނވާނެ.  ޤަބެއް ފަސްކުެރވޭނެ ެއްއވެސް ގޮެތއް، އެްއވެސް ކޯޓެްއ މި ންތިޚާއި
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު އަރުވަނީ މަުޑްއވަރީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 މަނިކަުށް. މަދުމުޙައްމަދު އަމީތު އަޙް

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މަނިކުތު އަޙްމަދުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީ

ލާޙުެގ ޚާުބގެ ގާނޫނަުށް މި ގެނެވުނު އިޞްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ލޯކަލް ކައުންިސލުތަކުގެ އިންތި

މޭރުންކުރެވެނީ މިއީ ގިނަ ަބޔަކަުށް މި އިންތިޚާބުަގއި ވާދަކުރުުމެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑަުށް ޮބޑަުށް  މައިގަނޑު މަޤްޞަދެްއގެ

އި ޙަޤީޤަތުަގއި ޙުކުމެއް ގޮުތގަ . އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރާކަމަުށް ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެން ފަހިކޮުށްދިނުން

އި ވާދަކުރުމުެގ ފުރުޞަުތ ކުރުމަުށްފަހުގައި ވަިކ މުއްދަތެއް ާފއިތުވެިދއުމަުށްފަހުގައި މިފަދަ އިންތިޚާބުތަކުގަ ތަންފީޒު

އުމަުށް ނުވަަތ ެއ އުމަކީ އެއީ ޙަޤީޤަުތަގއި ެވސް ޤަމު ރަްއޔިތުންނަުށް ލިބިގެންދިގަނޑުމެންގެ ޒުވާނުން ުނވަތަ ޢާއްއަޅު

ުގ ވުރެ ދި މަހަުށް 12އޮތް ގޮތުން  ރަުށަކަުށް ޚިދުމަތްކުރުމަުށް ލިބިގެންދާ އިތުރު ފުރުޞަތަކަުށް ވެެގންދާނެ. މި ބިލުގައި މި

އެ މީހަކަުށް މި  ،ނަމަ ހިނގައްޖެފާއިތުެވގެން ދުވަސްއަހަރު 2އަހަރު،  2މަުށްފަހުގައި ކުރުއްދަތެއްގެ ޙުކުެމއް ތަންފީޒު މު

ގޮތުން ޙަޤީޤަތުގަިއ  ކުރިން މި ގާޫނނު އޮތް ލިބިގެންދޭ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.އިންތިޚާބުަގއި ވާދަކުރުުމގެ ފުރުޞަތު އެބަ 

އަހަރު ފާއިތުވާންޖެހުމަކީ އަުޅގަނޑު  5ކުރުމަުށްފަހުގައި ޙުކުމެއް ތަްނފީޒު ފާއިތުވާންޖެހުމަކީ، އަހަރު 10އަހަރު ނުވަތަ  5

ވުމުަގއި އެބަ ންގެ މަޖިލީހަުށް ވެސް އިންތިޚާބު ގޮުތަގއި ެއއީ ވަަރުށް ދިގު މުއްދަތެއް. ައޅުގަނުޑމެން ރައްޔިތު ގަބޫލުކުރާ

ގޮުތގައި  މިއީ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ، ންދިއުމަުްށފަހުގައި. އެހެންވީމާރުގެ މުއްދަތެއް ޙުކުމެއް ތަންފީޒުެވގެއަހަ 3ލިބޭ 

އެއާއެީކަގއި އަުޅގަނުޑ ގައި އަުޅގަނޑު މި ދެކެނީ. ހަމަޙަޤީޤަތުގައި މިއީ ގާނޫނަުށް ގެނެވޭ ހެޔޮ ބަދަލެްއގެ ގޮތު 

ތަކަުްށ އި އެބަ ހިމެނޭ ދިވެހި ރައްޔިލާޙަުށް ބަލާއިރުގައި މީގަ ްއޒަތްތެރި ރައީސް މި ގެނެވޭ އިޞް ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން، އި

ލޯކަލް ަކއުންސިލަުށް ުކރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އެަބ  ވެިދއުމަުށްފަހުގަިއ ެއ މީހަކަުށްދުވަްސ ފާއިތުއަހަރު 5ވުމަުށްފަހުގައި 

އުޭޅ ޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިގޮތުން އެ މީހަކު ވާން އެބަ ލިބިގެންދޭ. އެހެންނަމަވެސް، ކުރިން މި ގާނޫނުގައި އޮތް

އެ ، ޕަލް ޚިދުމަތްތަކެއް. އެހެންވީމާމީހަކަުށް. އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮުތަގއި ލޯކަލް ކައުންސިލުަތކުން ިމ ފަހިކޮުށްދެނީ މުނިސި

ުއޅޭ މީހަކަުށް ެއ އްދެއްަގއި ދިރިުއޅޭ، އެްނމެ ކުޑަމިނުން ރާއްޖެތެރޭ ރަުށެއްަގއި ދިރިރަުށެއްަގއި ދިރިއުޭޅ ނުވަތަ ަސރަހަ

ަކހަލަ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ެއޅޭ  ެއއީ ަރުށެއްގެ ަރއްޔިތުން ބޭނުންވާ ދިއުަމކީމީހަކު ވެގެން

މި ބިލަުށް މި ގެނެވޭ ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް އާެއކު އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަންބާރަކަުށް ވެގެންދާނެ. ދެން ހަމަ އެ

ކަމުގައި ނުވުން.  ކުރަމުްނދާ މީހެއްޙުކުެމއް ތަންފީޒު ެތއްގެވުރެ ދިގު މުއްދަ މަސްދުވަހަުށް 12ގޮތުން  ވާއިޞްލާޙުަގއި

ވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ޙުކުެމްއ  މަހަުށް 12ނޫން  ލާޙުގައި އެހައި ބޮޑަަކުށް ސާފެއްނަމަވެސް، ައޅުގަނޑަުށް މި އިޞްއެހެން
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 ލާޙުގެނެވޭ ޞްމި އި ،ޖެހެނީ ތޯ. މިގޮތަުށް ދަންނަވާލަން މިވާނަމަ ވެގެންދާނީ ކިހިނެއްކަމުގައި  ކުރާ މީހެއްތަންފީޒު

ހިސާބުން ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނުގެ ަބެއއް މާއްދާތައް އުިނެވގެންދޭ. މި މާއްދާތަކަުށް ބަލާއިުރަގއި ރަުުށ 

އޮންނަނީ، އެ  ވަނަ ނަންބަރުގައި މި 2ވަނަ މާއްދާގެ  28 ؛ކައުންސިުލގެ މެންބަރުކަމަުށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ޝަރުތު

. ޖިނާޢީ ކުުށެއް އެްއވެސް ހާލަތެްއގަިއ ކަމުަގއިވުން ކުރަމުންާދ މީހެއްޖިނާޢީ ކުުށެއްގެ އަދަބު ތަންފީޒު ގެ މަްއޗަުށްމީހެއް

ބެްއގައި ކުރިމަތިލުމުެގ ފުރުޞަތު އެ މީހަކުަށް ވާނަމަ މިއިން ެއއްެވސް އިންތިޚާ ވަމުންދާ މީހެއްކަމުަގއި ތަންފީޒު

ެނޭވ ދޭ. މި ގެނެވި މާއްދާތަްއ ުއނިވެގެން އެބައެީކގަިއ ައޅުަގނޑު މިދެން ލާޙާ. އެހެންނަމަވެސް، މި އިޞްލިބިގެންނުދޭ

ކުިރކަން ޝަރީޢަތަުށް ސާބިތުވެ  ެއއްވެސް ޖިނާޢީ ކުުެށއް ،ލާޙަުށް ބަލާއިރު ައޅުގަނަޑުށް ބޮޑަުށް ފާހަގަެވގެން މި ދަނީއިޞް

އީ އަުޅގަނޑު މި ، ކަމުަގއި ުނވުން. އެހެންވީމާ ކުރަމުްނދާ މީހެއްތަންފީޒުވުެރ ދިގު ުމއްދަެތއްެގ ޙުކުމެްއ  މަހަުށް 12

ގޮތުަގިއ  ލާޙުގެ ެތރެއިން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ބޮަޑުށް ސާފުވާންޖެހޭ ކަންކަން. ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާދެކޭގޮުތގައި މި އިޞް

ުްށ ގައި މި މާއްދާތަކަދާއިރުޝްވަރާކޮުށް އިތުރަުށް ސާފުެވެގންމި ކަންކަން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އިތުރަުށް މަ

ލާޙެްއ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް މިފަދަ ިއޞް، އެާއއެކު އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮުްށލަން ބޭނުންލާޙުގެެނވިގެންދާނެ. ހަމަ ޞްއި

އިާވ ވަރަުށް ގިނަ މައްސަލަތަްއ އަޅުގަނޑުމެން ގެންނައިުރގައި އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ކައުންސިލުތަކަުށް ކުރިމަތިވެފަ 

ޮގތުގައި ަކއުންސިލުތަުކގައި ޚިދުމަތްކުރަން މި ލިބޭ މުއްދަތު  ވެސް އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތުގައި އްލުކުރަން.ޙަ

ކުަޑެވގެންދާ ސަބަބެއް. ކުރުވުމަކީ ިމއީ މި ަކއުންސިުލތަކުގެ ޚިދުމަތްކުރުމަުށްޓަަކއި ީމހުންގެ ހިތްތަކުަގއި ޝައުުޤވެިރކަން 

ކޮުްށ މުއްވާ މުްއދަތެއް ނޫން. އެއީ އިންތިޚާުބކުރާ މަޤާމުތަކުގައި އާުތގައި އެކަުީށގެންދުވަހަކީ އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮއަހަރު 3

އަހަރުދުވަުހގެ މުއްދަތެްއަގއި ޚިދުމަތްކުރަން ފުރުޞަތު  5ފަހަރަުށް  ހަަމޖެހިފައި އޮންނަނީ ގިނަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި

ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރަން. އަހަރު 5ބަރުންނުަށް މި ލިބިދެނީ ޖިލީހުގެ މެންރައްޔިތުންގެ މަ ގޮތަުށް. އޭގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުން ލިބިދޭ

ލޯަކލް ކައުންސިލުަތއް ވެސް އެަކުށީގެންވާ ގޮެތއްަގއި ހިންގަްނ ، ކުރިމަތިލާން. އެހެންވީމާ އެއަުށްފަހުަގއި އިންތިޚާބަކަުށް

ލުތައް ވެސް ފައްތަންޖެހޭ ކަމަުށް އަޅުގަނުޑ ލޯކަލް ކައުންސި ވާނަމަ މި އުސޫލުގެ ތެރެއަުށް ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ

އި މި ގާނޫނުގައި މިދެންނެވި އުސޫލެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ޙަޤީޤަތުގަ  . އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ގަބޫލުކުރަނީ

ފުލްޓައިމްކުޮށް ގޮތުްނ ކަމަުށް ވާނަމަ  ލާޙުތައް އޮތްކަުމގައި ީވނަމަވެސް، މިސާލަކަުށް ކުރީަގއި މި ގާނޫނުގައި އޮތްއިޞް

ނުުކރެވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، މިހާރު ސްކޫލެްއގައި ުނވަަތ  ކިަޔވާ ދަރިވަރުންނަުށް ަކުއންސިލުތަކަުށް ވާދަެއއް

ޔުނިވަރސިީޓއެްއަގއި، ކޮލެޖެްއގައި ފުލްޓައިމްކޮުށް ކިަޔވާ ދަރިވަރަކަުށް ެވސް މި އިންތިޚާބަުށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު 

ވާލުކޮުށްެލވިދާނެ ކަންކަން. ފުލްޓައިމްކޮުށް ކިޔަވާ ދަރިވަަރކު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޙަޤީޤަތުގައި ސު ވެސްއީ އެބަ ލިބިގެންދޭ. މި

ކައުންސިލަކަުށް އިންތިޚާުބވެގެްނހިނގައްޖެ ނަމަ އެ ދަރިވަރަކު ކިހިނެއްތޯ އެ ކައުންސިުލގައި ޚިދުމަތްކުރާނީ. ފުލްޓައިމްކޮުށް 

ަސއްކަްތކުރަމުން، މި ކަންކަން ިމގޮތަުށް ކުެރިވދާނެތޯ. އުސޫލެްއގެ ގޮތުަގއި ކިަޔވަމުން ފުލްޓައިމްކޮުށް ަކުއންސިލުގައި މަ

މި އިޞްލާޙުތައް މިގޮތަުށް އޮްތކަމުގައި ވީނަމަވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ ދެންނެވިދާނެ ކައުންސިލަުށް އިންތިޚާބުކުާރ 
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ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، ފުލްޓައިމްކޮުށް ކިަޔވާ މީހުން އިންތިޚާބުކުރުމާއި ނުކުރުން އެއީ ަރއްޔިތުންނަުށް ލިބިދޭ މިނިވަން

ދަރިވަރަކު ކައުންސިލަުށް އިްނތިޚާބު ކުރާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންޯތ އެީއ ރަްއޔިތުން ނިންމާނިންމުމެއް. އެހެންނަމަވެސް، މި 

ހަުކ ގާނޫނުން އެ ފުރުޞަތު އަުޅގަނޑުމެން ފަހިކޮުށްދޭކަމުަގއި ވާނަމަ، އެ ޮހވޭ ކެނިޑޑޭޓަުކ ނުވަތަ ބޭފުޅަކު އެ މީ

ކައުންސިލަުށް ޚިދުމަތްކުރާނީ ކޮންގޮތަކަުށްތޯ؟ މި ުސވާލުތަަކުށް މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ޖަާވބުދޭން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، 

އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވި ކަންތައްަތއް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި މެންބަރުން ކޮންމެވެސް ވަަރކަުްށ 

ަގނޑުގެ ވަރަުށް ބޮުޑ އެދުމެއް. ކޮމިޓީން މި ބިލު ފާސްެވެގން ނިމިގެން އަންނައިުރގަިއ ބައްލަަވއިދެްއވުން މިއީ އަޅު 

އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި މި ބިލު އޮންނާނީ މިއަުށްވުރެ ފުރިހަމަކޮުށްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރަން. ދެއްވި ފުރުޞަތުަށް 

 ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ެދކުނު ހިތަދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ުށް.ނިޒާރަ ޢަލީ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

މި ހުުށަހެޅިގެން ދާ ިއޞްލާޙާ ދޭތެރޭ ވަރަުށް ތަފާތު އަުށް  2010/10ބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގާނޫނު ނަން

ވެސް ސަރުކާރަުށް  ކޮުށްފައިވާ ބިލަކަުށް ވާއިރުދެކެވޭ. ސަރުކާރުން ސްޮޕންސަރ ގޮތްގޮތަުށް ވާހަކަ އެބަ

ގަނޑުމެންނަުށް ން އަޅު ތަ ަދއްކާވާހަކަ ދޭތެރޭ ިހތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން ސް މި ބިލާނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން ވެ

ަރއްޔިތުންެގ  ،ދަރުކުރާވަރަުްށ ޤަން މި ބިލު ހުުށަހަޅުއްވަނީ ައޅުގަނޑު އެ ބޭފުަޅކަުށް އިއްތިފާޤު  .ފެނިގެން މި ދަނީ

 ޢަލީ  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫެއއް މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި ހިމެނޭ  ޖިލީހުގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީމަ

 ،ަދނީ ސަރުކާރުގެ މެންބަރުން އިރު، މީަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މިލީ މުޙައްމަދު މި ބިލު ހުުށަހަޅާޢަ .މުޙައްމަދު

ްނެގ ގޮތުަގއި މަސްތުވާތަކެީތގެ ރައްޔިތުްނގެ ވެރީ، ސަރުކާރުން މި ކަނޑައަޅަނީ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ ޮގތުގައި 

ބިލަކީ މި ގެެނވޭ  އަސްލު މި ވަގުންނާ، ބެހޭ މީހުންނާއި، ޑަކުދިންނާކުވިޔަފާރިކުރާ މިހުންނާއި، އެ ބޯ މީހުންނާއި، 

އެކު އަުޅގަނުޑމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ  ބިލު. މީަގިއ ލަދުވެތިކަމާ ންނަުށް ވެރިކަން ދިނުމުގެަތގު އީއިޞްލާޙަކީ މި

ވަން ފުރުޞަތު ކު މި ހުުށަހަޅުއްެއއް މެންބަރަ މި ދެންނެވިހެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވި

ން ިމ މި ހުުށަހެޅުއްިވކަން. މިއި ެއއްެވސް ެއއްެޗއް ވިދާޅެއް ނުވެ ގޮތުން  ބެހޭ މިކަމާ، ލިބިވަޑަިއގެން މި ހުުށަހަުޅއްާވިއރު

ގޮުތަގއި  ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ަރއްިޔތުންގެ މަންދޫބުންގެ .ފާހަގަެވގެންދަނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ހާލަތު

ެއ  ،ވަރު ދަނީ. އެ ބޭފުޅުން ފިތިފައިވާ މަސައްކަތްކުަރއްާވ ބޭފުޅުންގެ މިއަދުގެ ހާލަތު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން  މި
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ދަނީ. ޙަޤީޤަތަކީ މި ބިލު  އެ ބޭފުޅުންގެ ދަރަޖަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި  ،ަވރުބޭފުޅުންނަުށް މަޖުބޫރުވެފައިވާ 

އެ ބޭފުޅުން އެ  ބޭނުންކުރަްއވާ ބާުރގެ ވެްސ  ނެތް، އޮވެެމ ތާީއދެއް އިޕީ.ޕީ.ެއމް ސަރުކާރުގަ  ދަނީ ހުުށަހެޅިގެން މި

ތިބީ  ނުލިބޭ. ލިބެން ނެތް. އެ ބޭފުޅުންގެ ކެނިޑޑޭޓުންގެ ގޮުތގައި ރަުށްރަުށުން ކުރިމަތިލާނެ ބަޔަކު ޙަޤީޤަތުގައި ބާެރއް

ކޮުށްފައި ކުޑަކުދިންނަުށް ޖިންސީ ގޯނާ މި ދެންނެވިހެން . ލިބެން ތިބީވަގުން. ލިބެން ތިބީ މަސްތުވާަތކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން

ހެޔޮ ިވސްނުމުގެ އެއް ވެސް މީހަކު  ،ތިބި މީހުން. އެ ނޫން ބަޔަކު ނުލިބޭ. އެއީ ލިބޭނެ ބަޔަކީ ެވސް. ހެޔޮ ވިސްނޭ

ޅުންނަުށް ްއގެ ގޮުތަގއި ެއ ބޭފުބޭނުމެްއ ނުވާނެ. ެއއީ ލަދުވެިތކަމެ ުށްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ކެނޑިޑޭެޓްއގެ ޮގތުގައި ކުރިމަތިލާކަ

ދާނީ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަފެނޭ އަުޅގަނޑުމެންެގ ރަުށްރަުށުން ކުރިމަތިލާނެ މީހަކު ނުވި. ކުރިމަތިލާނެ މީހަކު ފެނިގެން

. ނެބު ލަސްކުރެވިދާއިންތިޚާނުވީމާ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ތެރެއިން ކުއްޖަކު ގެނެްސގެން ނޫން ގޮތަކަުށް ކުރިމަތިލާނެ މީހަކު ނުވި. 

ިއގެން ގޮަތުށް މުުށުތެރެއަުށް ލަްއވަ އޮތް މިިނވަން މުައއްސަސާަތއް ތި މިހާރު މި އިންތިޚާބު ލަސްކުެރވިދާނެ. ާރއްޖޭަގއި

 ކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަންސްގޮތަކަުށް ލަސްކުެރވިދާނެ. ކޯޓުން ވެސް ލަްސކުރެވިދާނެ.  ބު ޭބނުންބޭނުންހާ ގޮތަކަުށް އިންތިޚާ

ނުަގވާއިދުން އިންތިޚާބެއް ާކމިޔާބުކުރުމަުށް ބޭނުންކުރަންޖެހެނީ މިގޮތަުށް ، ންނަމަވެސްވެސް ލަްސކުރެވިދާނެ. އެހެ 

ގެނެްސގެްނ . ގާނޫނަުށް ބަދަލުނީ. މަޖުބޫރުކުރަންޖެހޭނީޖަލަުށް ލާންޖެހޭނީ، ތައް. މީހުން ބަންދުކުރަންޖެހޭކުރަންޖެހޭ ކަންތައް

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  އެކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. ެއހެންވީމާ، ގޮތަކަުށް ނީ. މި ނޫންުށް ލުމުގެ ފުރުޞަތު އެއްކުރަންޖެހޭމީހުން ޖަލަ

ިޅގެން ރަްއޔިތުން ތި ދަްއކާ ދަޅަތަކަުށް ަރއްޔިތުން އޮ އޮވެމެ ތި ދައްަކވާ ވާހަކަަތކާއި، ސަރުކާރު ،ދަނީ ފެނިގެން މި

ބޭފުޅުން ތި  ދަނީ ތި ނިގެން މިދަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެ އެކު ނެތްކަން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ތިބޭފުޅުންނާ

ދަނީ. މިހާރު ތިޔަ ވިސްނަވަނީ  ެވސް އާ ބާބެއް ފެުިށގެން މިބޭނުންވާ ގޮތަުށް މި ރާއްޖެ ަބއްޓަންކުރުމަުށްޓަަކއި އަެނއްކާ 

ިއ ބޭފުޅުންގެ ބަިއގެ ތެރޭަގއި ރަސްމީކޮުްށ ހިމެނޭ  ބައެއްގެ ގޮތުގަ  އެއީ ތި ން ރާއްޖޭގައި ުކުށްކުރާ މީހުންމި ދެންނެވިހެ

މި ގެނެވޭ  އޮތީ. ގާނޫނަުށް މި ރާއްޖޭގައި މި އިޅާފަހިމަނައިގެން ތިކަން ކުރަން. ވަްއކަމާއި ކޮރަޕްޝަން ހައްދުފަހަނަ

 މިއީބަދަލުތައް މި ގެނެވެނީ.  ނޫނަުށްކަހަލަ ގާ ކަނޑަިއގެން އަުޅގަނޑުމެން ރަްއޔިތުން ދާކޮންމެ ބަދަލަކީ މިއިން ފިތް

ތައް ޖެހިއްޖެ  މައްސަލަެއއް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް މިފަދަ ބިލުުށް ވިސްނަންން މިކަމާ ސީރިއަސްކޮއަޅުގަނޑުމެ

ގެނެްސގެން ދަލުކޮުށްގެން މިގޮތަުށް އިޞްލާޙުރަނގަޅު ކަންތައްަތއް ނުރަަގނޅު ގޮތަުށް ބަ ގެނެސްގެން ގާނޫނުަގއި ހުރި

 ުށްޯތ ައޅުގަނޑުމެން މި ގެންދަނީ؟ބަކަކޮން ހިސާ ޚާބުތައް ކާިމޔާބުކުރުން މިއީ ކޮންކަހަލަ ވިސްނުންތަެކއްތޯ؟އިންތި

އެބަޖެހޭ. ދަްއކަން މެންގެ ާރއްޖެ މި ގެންދަނީ ކިހާހިސާބަކަުށްތޯ؟ މި ކަންތައްތަާކ އަުޅގަނޑުެމން ވާހަކައަޅުގަނޑު

ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޔާސަތުަތކަުށް  ޔިތުން މިކަމާރައް .ވިސްަނން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން މިކަމާ

ދަނީ  ރައްޔިތުން ރުހޭ އެްއވެސް ކަެމއް. ައޅުގަނުޑމެންނަުށް ފެނިގެން މި އިރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންނުދޭބަލާ

ތަން.  ވާއިރޝިޕް ގޮތް ހުސްވެފަމު މެންބަރުންނާއި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ރައީސް ޔާީމންގެ ފަހަތަުށް ތިބި ލީޑަޕީ.ޕީ.އެމްގެ ާއއް

ނުދޭ. ފެންނަ ކޮންމެ މީހަކީ .ޕީ.އެމްގެ ތެރެއިން ފެނިގެން ޕީ ރެވޭ ލީޑަރޝިޕެއްފޮލޯކުއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން އެބަދޭ 
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ނެތީމާ ރު ލީޑަރަކު ފެންނަުށްއެއީ ލީޑަެރްއގެ ގޮުތގައި އެަބފެނޭ. އަދީބު ހުންނެވިއިރު ައދީބު ވަރުގެ ލީޑަެރއް ނެތް. މިހާ

ބެނާ ހިފައިގެން  އިލާފަކޮންމެ ތަނަކަުށް ގްރޫޕު ހަދައި. ފެންނަ ދޭން ނޫން އެހެން މީހަކު ފެނިގެންނުދެން މިހާރު މެޑަމް ފާތު

 ސާީސގެ ތެރެއިން ފަސްޓް ލޭީޑއަުށް؟އަތެއްތޯ އޮތީ ިމ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ކޮްނ ހައިސިްއޔަ އިދުވުން ނޫން ގޮެތއްގަ 

ންމެވެސް ބޭފުޅުްނ ފޮލޯކުރާނެ ލީޑަރެްއ ނެތީމާ މަޖުބޫރު އެބަވޭ ކޮ ބޭފުޅުންެގ ލީޑަރެްއ ނެތް. ތި ތި  ،އެހެންނަމަވެސް

، ބޭފުޅުންގެ ގޮތް ހުސްވެ  މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުަތކަކީ މިދެންނެވި ދަރަޖައިން ތި، އްގެ ފަހަތުން ދުވަން. އެހެންވީމާމީހެ

 . މިއީ ރައްޔިތުން މިކަމާ ވިސްނަިއ، ވިސްނަންޖެހިއްޖެ،ކުރާނެ އެހެން ކަމެއް ނެތީމާ ގެނެވޭ އިޞްލާޙުަތކެއް

 .ުްށ އަޅަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ަކމަުށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީޅު ފިޔަަވޅުތައް މިކަމަވިސްނަިއގެން ރަނގަ ،ވިސްނަންޖެހޭ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ުށް.ރަޝީދަ ރިޔާޟް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުުށީވިލު

 2010/10ގެންދަނީ ޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ިމއަދު ހުުށަހެޅިގެން މި ބަހުްސކުރަމުންުޝކުރިއްާޔ ިއއް .السالم عليكم

ގޮތުން މި  ވާ މި އިޞްލާޙުަގއި. އާދެ، ޙަުށްުށް މި ެގންނަ އިޞްލާސިލްަތކުެގ އިްނތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަލޯކަލް ކައިން)

މި މަޖިލީހުަށް ހުުށަހެޅުނު  މިގޮތަުށް މި އިޞްލާޙު މިއީ ގޮތުން. ބެހޭ  މީހުންގައި ހުންނަ ޝަރުތުތަކާކުރިމަތިލާ  ،ޝަރުތުތައް

 ރައީސަުށްޚާްއޞަކޮުށް މަޖިލީހުގެ  ،ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ަގއިރުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫން. އަދި އޭފު

. އެހެންވީމާ، ގެންދިޔަުކރަމުންބަހުސް  ދޭތެރޭގައި އޭރުެވސް ވަރަުށް ބޮޑަުށް މި ަޝރުތުތަކާ، ންަނވާނެއެނިގވަަޑއިގަ

އަނެއްކާ ފަހުން އެކަން ގޯސްވެގެްނ  ،އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮތަުށް ކަންކަން ނިންމާފައި

ސް ބާރު ވެއެކަން ރަނގަޅުކުރުުމގެ  ޖެ ކަމަުށް ވަންޏާގޯސްކޮުށް ކަމެއް ކުރެިވއް  .ވާހަކަ އެބަ ދަްއކާ. ރަނގަޅު 

ނޫނުއަސާސީން ދީފައި އޮްނނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް. އެހެންވީމާ، އެ މަސަްއކަތަީކ ހުއްޓޭނެ މަސައްކަތެއް ނޫން. ޤާ

އީ ރައްޔިތުްނގެ އެމި ކަންތައްަތއް ހިނަގމުންދާނެ.  ،އާ ގާނޫނުތައް ައއިސް ،އަބަދުވެސް ގާނޫނުތަކަުށް ބަދަލުގެނެސް

މި ގެންނަނީ ރަނގަޅު  ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް. ދެން މި ގެންދަ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުއޮތްހާ ދުވަހަމަޖިލީސް ދެމި

މިައުށް އަޅުގަނޑުމެން މި ބަހުސްކުރަނީ. މި ބަހުސްކުރާއިރުގައި މިހާރު މި ހުުށަހެޅިފައި އޮތް ބަދަލުތޯ، ގޯސް ބަދަލުތޯ، 

ހިނގާ. ޅުގަނޑުމެން މިކަން ބަދަލުކުރަމާނޑުމެންަނުށް ކަމުނުދާ ކަމެއް އޮވެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ އައިޞްލާޙުަގއި އަުޅގަ

ހިނގާ. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ކަންޮބޑުވުެމްއ ޓީަތކުން  މިކަމާ މަޝްވަާރކުރަމާހިނގާ ސިޔާސީ ޕާޅުގަނޑުމެން މިކަން ބަދަލުުކރަމާއަ
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ހިނގާ. މިއީ ކުރެވިދާނެ ކަންތަްއތައް. އެހެންނަމަވެސް، މިއަުށް ކުރަމާދަލުބަ ކޮންކަމަކަުށްތޯ؟، އޮތީ މީގެ ކޮން މާއްދާއަކަުށް

 ންނަ މީހަކު ބޫލުކުރެވޭ. އެއީ ކީްއެވގެންތޯ؟ ކުުށެއް ކޮުށްަފއި ހުބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭނެކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ގަ

ފުެށިފައިވާ ކަމެއް. މާނުއްސުެރ މިހާރު އެތައް ޒަުށް ގެނައުމުގެ މަސަްއކަތަީކ މިހާރު އަލުން އަނބުރާ މި މުޖުތަމަޢަ

ުށް ގެނައުމުގެ ދީން އަލުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަމިސާލަކަުށް މަސްތުވާތަކެތި ޫނނީ އެހެން ކުުށްކުުށް ކުެރވިފަިއ ތިބި ކު

މަސައްކަތަކީ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެްއ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ކީއްެވގެންތޯ ކުުށެއް ޮކުށްފައި ހުރި މީހަކު އޭނަ 

ރަނގަޅު ިކޔަަވިއގެން ތިބި  ،ރަނގަޅުވީމަ އަލުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢުގައި އޭނަައކީ އެހެްނ މީހުންނަުށް ގަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ

ވެސް ރަނގަޅު ކަމެއް މުގެ ކަންކަްނ ބައްޓަންކުރަންވީ؟ އެއީ ެއްއގޮތަކަުށް މީހުންނަުށް އެ ފުރުޞަތު ނޯންނަ ގޮތަކަުށް ޤައު

ކަމެއް ަކމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ިމއަދު މި ހިނގާ ކަންތައްަތކަކީ.  ރަން. އޭގެތެެރއިން ދާހޭ ބަދަލުކު ނޫން. އެކަން އެބަޖެ

ނީ ުއޅެ ތަނަުށް ހުުށަހަޅުއްވަިއގެން މި ްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މިބަދަލެއް ގެންނަން ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނިސްބަތްވާ އި މި ގާނޫނަުށް

ވެިރކަމާއި  މިއީ ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް ނޫން. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނެރެގެނޭ، ނީ ޖަލުން މީހުން ނޫކުރިމަތިލާނެ މީހަކު ނެތިގެނޭ، 

ހިނގާ. މިއަދު ސަުރކާރުގެ މަާޤމުތަކުގައި ތިބި މީހުންނާއި ުކންފުނިތަކުގައި މިހާރު ތިބި މިހާރުގެ ވެރިކަމާ އަޅާިކޔަމާ

ޓަުްށ ބަލަމާހިނގާ. ހަޑިމުޑުދާރު ކިޔަމާހިނގާ. އޭރު ކެބިނެއަޅާ  ގެ ވެިރކަމުގައި ތިބި މީހުންނާމީހުންނާއި އެމް.ޑީ.ޕީ

މީހުން އޭރު ކެބިނެުޓގައި ިތއްބެިވ. ގެންދާ ުށް ތިބީ. މަސްތުވާތަކެތީ ބޮމުންކުޅެފައި ތިބި މީހުން އޭރުގެ ަވޒީރުންނަފިލްމު

ނުދޭ. ކުހަކަ އެހެން ދެއްކީމަ ކަމަމިއަދު އެ ވާހަކަެއއް ނުދައްކާ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ވާ މިއަދު ކާކުތޯ އެކަން ކުރަނީ؟

 އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ބޭނުންވޭ ގުިޅގެން ކުރިއަުށްދާްނ. އެހެންނަމަވެސް، މި ބޭފުޅުން އައިސް މިކަހަލަ ވާހަކަ 

ިއ ރީ ދުއިސައްތަ މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މުދަލާއި ތަކެތީގަ ފެބުރުވަ 8މަ އަުޅގަނޑު މި ވާހަކަ ދައްކަންޖެހެނީ. މިއަދު މިއީ ދެއްކީ

މިވަުރގެ ޮބޑު ެގއްލުން ޤައުމަުށް ދީފައި ތިބި ބަޔަކު މިއަދު އައިްސ  .ވަނަ އަހަުރގައި 2012.ޕީން އެމް.ޑީ ހުޅުޖެއްސޭ

ގަބޫލެްއ  ވާހަކަަތއް މިއަދު ގަބޫލުކުރާނީ؟ މި ީމހުން މި ދައްކާެދއްކީަމ ކާކުތޯ މި ވާހަކަަތއް،  މިތާނގައި މި ވާހަކަ

މިކަން ައޅުގަނޑުެމްނ  .އޮތްކަންއެމް.ޑީ.ޕީ މި ޤައުުމގައި ދެމި  ނުކުރާނެ. މި ޤައުމަުށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ނުރަްއކަލަކީ

ރާއްޭޖގަިއ ގޮތުަގއި އަދި އެ ނޫން ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ކުިރން ވެސް މި ދިވެހި ގެބަދަލުކުރަންޖެހޭ އެބަ. ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް 

އިްނ އިަގންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއަުށް ނިސްބަތްވެވަޑަ ޕާޓީނުލަފާ ކަންތައްތައް ހިންގާފައި ހުރީ މި ހިނގި ހުރިހާ ނުބައި

ކަމުަގއި ިވޔަސް، އަދި އެހެން މާރާމާރީއެއް ކަުމގައި ިވޔަސް، ައދި އެހެން ކަމެއް ކަުމގަިއ ބޭބޭފުޅުން. އެއީ އަލިފާން

 ދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެނުދޭ. ދެން މިތާ ކުޅުދެއްކީމަ ކަމަކު ވިޔަސް. އެހެންވީމާ، މި މީހުން މިއަދު އައިސް މި ވާހަކަ

ގެ ަފއިދާ ުކޑަެވގެންދިޔަ ވިދާުޅެވއްޖެ މި ސަރުކާުރގެ ކުންފުނިތަކު އިދެްއކެިވއިުރގަވާހަކަްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިތާ އި

އަހަރުގެ ވެިރކަމުަގިއ  3ިހސާބުތަކަުށް ބަލާއިރުަގއި އެމް.ީޑ.ޕީގެ ވާހަކަ. ތަފާސް ވެގެންިދޔަވާހަކަާއއި ކުންފުނިތައް ބަނގުޫރޓު

ސަޭތކަ ަފންސާސް މިލިޔަން ރުފިާޔގެ  ،ކުންފުިނތަކުން މިއަދު ސަތޭަކ ހަތަރު މިލިޔަން ރުފިޔާ ބަނގުރޫޓުވެަފއި ހުރި

 .ޓީ.ސީ.ސީަގިއ ހުރި ހުރިހާ ލޯންޗުތަކާއި އެމް . އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ؛ފައިދާވާ ކަމަުށް އޮޑިޓް ރިޯޕޓްތަކުން އެ ދައްކަނީ
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ޔަންގެ މިލި 16. އިއޮތީ ދަރާފައި އޭރުގަ ުށް މުޅި ކުންފުނި ންތައްަތއް ކޮކަ ދޯނިފަހަރުތަކާ އެއްޗެހި ވިްއާކލައި، ބަހާލައި،

ކޮްނމެ އަހަރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުން ފެނިގެންދަނީ. އެންމެ ބޮޑު ފައިދާެއއް ލިބުނު އަހަރު ވެްސ  ދަރަނި އެ މީހުންގެ އޭރު

ދައްކަނީ. ދެން އެއަރޕޯޓް.  ހަކަ މިސަތޭކަ ހަތަރު މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ފައިދާވާ ވާ މިލިޔަނެއްހާ ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް ދެ

އާމްދަނީެގ  ން ރުފިޔާ ލިުބނީ. މި ދައުލަތަުށްމިލިޔަ 16ވަނީ  އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރގައި ަދއުލަތަުށް ހިންގި ދެ ޖީ.އެމް.އާރުން

ްނ ފަިއދާގެ ގޮތުަގއި އެއް ބިލިޔަ ؛ެއއް ބިލިޔަން ؟މިލިޔަން ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެްސ، މިހާރު ކޮބައިތޯ 16ގޮތުަގއި ލިބުނީ 

އެ ކުންފުންޏަުށް އަހަރަކު އެބަ ލިބޭ. މިއީ ހުރި ތަފާތަކީ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ވާހަކަ މިހެން ދައްކާއިުރގައި މި ކަންކަން 

އަުށް ރައްދުދޭންޖެހޭ އެބަ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮތް އެންެމ އެނގޭ މީހުން މިތާނގައި ތިބެގެން މި ވާހަކަޙަޤީޤަތް 

ުށް ނިސްބަތްވާ ނޫީނ މި ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްާވ މީހުންގެ އޮތް އެންމެ ދެރަ .އެމަުށް ޕީ.ޕީއަޅުގަނޑުމެންގެ ާޚއްޞަކޮ

މިއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ  .ނުކެރޭކަންރުގެ ދިފާޢުަގއި އެްއެޗއް ބުނަންތަންކޮޅަކީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތެރެއިން މި ސަރުކާ

ންފާ ހޯއްދަވައިގެން މާދަމާ އަންނަ ސަރުކާރެއްގެ ތެރެއިްނ އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހިތާމަޔަކީ. މި ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން މަ

ވަޒީާފއެއް ނޫނީ މަޤާމެއް ލިިބދާނެކަމުގެ ުއއްމީދުަގއި އެ ީމހުން ކުރާ ކަމަކަުށް ެއކަން ައޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވެނީ. 

ތް މީހަކަުށް މާދަމާ އަންނަ އެހެންނަމަވެސް، ގަބޫލުކުރާ ަޙޤީޤަތަކީ، މިއަދު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މި ސަރުކާރު ދިފާޢުކޮުށްދޭން ނެ

ސަރުކާރެްއގެ ތެރެއިން ފުރުޞާތެއް ނުލިބޭނެ. އެއީކީ ކުާރނެ ކަމެއް ނޫން. އެ އުއްމީދުަގއި އެކަން ކުރާ ކަމަުށް ވަންޏާ 

 ،އެއީ އެ މީހުން ގޯސް ވިސްނުމެއްަގއި ކުރާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އެބަޖެހޭ މި ސަރުކާރުގެ ދިފާޢުގައި

ހޭ އީސް ޔާމީން މިއަދު މި ގެނެސްދޭ ކުރިއެރުމާ އެުކގައި އެ މަނިކުފާނު އެ ކުރައްވާ މަސަްއކަތަުށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެރަ

ބަލައިލި ކޮންމެ ދިމާލަކުން ތަރައްޤީގެ އެަތއް ބައިވަރު ަމޝްރޫޢުތަކެއް ކުރިއަުށްދަނީ. ތި  ހިތްވަރުދޭން. މިއަދު ރާއްޖޭގެ

 އެ !މަސަްއކަތް ބައްަލވާބްރިޖުގެ  .ކުރިއަުށްދަނީމިލިޔަން ޑޮލަރުެގ މަޝްރޫޢު  ނުވަސަތޭކަ .ބޭފުޅުން ބައްލަވާ އެއަރޕޯޓް 

ދަނީ. އެހެންވީާމ، މުީޅ ރާއްޖެއަުށް ބަލައިލާ ކަމަުށް  ސަތޭކަ މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ މަޝަރޫޢެއް ކުރިއަުްށ އެ އޮތީ ތިން

ަރއީްސ  .ކުެރްއިވ ބޭފުޅެއްގެ ވާހަކަވެރިކަން އްަގއިއެންމެ ދިގު މުއްދަތެ ؛އްޔާ ަރއީސް މައުމޫނުެގ ދިހަ އަހަރުވެއްޖެ 

ދަުށް ރައީސް އްކުިރއެރުން ހަމައެކަނި މާލެ ސަރަހައަުށް ުނގެނެވޭ ތަރަްއޤީއާއި އަހަުރގައި ިދވެހިރާއްޖެ 10ނުގެ މައުމޫ

. އެހެންނަމަވެސް، ދުވަުހގެ ތެރޭގައި ގެނެސްދެްއަވއިފި. މި ކަމަުށް ފާޑުކިޔާ މީހުންނަުށް ފާޑުކީދާނެއަހަރު 3ޔާމީން މި 

ޭއެގ  ހުޅުމާލެއަުށް ވުރެއަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ ވާހަކަިއގެ ޙަޤީޤަތުގެ ަމއްޗަުށް ަބއްލަާވ. ހުޅުމާލެ ހިއްކާފައި މިހާރު އޮތް 

ސަތޭކަ މިލިޔަން ޑޮލަުރެގ  . އެއަރޕޯްޓގަިއ މިދެންނެވި ނުވަ ގުނަ އިތުރު ސަރަަހއްދެއް މިހާރު އެ އޮީތ ހިއްކާފަ ތިން

! އަުށް ބައްލަވާމިލިޔަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫޢެއް އެ ދަނީ. މާލެ ސަތޭކަ ތިން !ުށް ބައްލަވާބްރިޖަރިއަުށް އެބަދޭ. މަޝްރޫޢު ކު

ލޮޕްކޮުށް އެ އޮތް ނިމެނީ. ދެއް ހިްއކަިއގެްނ، އިންޑަސްޓްިރއަލް ސަރަހަްއދެއް ހިއްކަިއގެން އެަތއް ިޑވެ އްއާ ސަރަހަ

 ދަންަނވަނީ ކަުމގައި ިވަޔސް އަުޅގަނޑު މިރަަހއްދަުށް ހަމައެކަނި ބަލައިލިވީމާ، މި ސަރަސްފަންނު އެ އޮތް ނިމެނީ. އެހެން

މި  ،އްދަުށްރައްީޤއެއް ހަމަެއކަނި މާލެ ސަރަހަބޮޑު ތަ ރައީސް މައުމޫނުގެ ދިހަ އަހަުރން ގެނެސްދިން ތަރައްޤީއަުށް ވުރެ
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ރާއްޖެ  ން ބަލަމާހިނގާ. އެހެންވީމާ، މިުށް އަޅުގަނޑުމެއަގެނެސްދެްއވައިިފއޭ. މުޅި ރާްއޖެއްދަުށް ރައީސް ޔާމީން ސަރަހަ

ބޭފުޅަީކ  މުއްދަތެއްގެ ެތރޭގައި ގެނެސްދެްއވި ދުވަހަކު ވެސް ދެކެަފއިނުވާ ަތރައްޤީާއއި ކުރިއެރުން ހަމައެަކނި އެންމެ ކުރު

ވޭނެ. އެހެްނވީމާ، ރެ ރައީސް ޔާމީން. ިމކަން ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ. އެމް.ޑީ.ޕީ ކިތަްނމެ ވަރެއް ކުރިަޔސް މިކަން ބަަދލެއް ނުކު

ހިނގާ. ކަްނ ކަމަުށް ޤާބިލު ނޫން މީހުން އެގޮތަުށް ެއ ވާހަކަ ނުދައްކަމާ، ދެްއކެިވދާނެ. އެހެންވީމާތަފާތު ގޮތްގޮތަުށް ވާހަކަ

ހިނގާ. ބަދަލުކުރުމާ ލީމަ ވާ ކަންތައްަތއް  އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިހާރުވެސް ފެނޭ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަން އަުޅަގނޑުމެން

މި ބިލުގައި ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގަިއ  ،ވީމާ، އަުޅގަނޑު ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީއެހެން

އްާޔ އެ ވާހަކަތައް ަދއްަކއިގެްނ އްަތކެއް ހުރެއްޖެ ކަމަުށް ެވއްޖެުނެވވޭ ކަންތަމެން ސިޔާސީ ޕާޓީަތކަުށް އެއްބަސްއަޅުގަނޑު

ކަމަކަުށް  ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ހުރި އަުޅގަނުޑމެން ކަބޮޑުވާންޖެހޭ މާ އި. މީގަހިނގާުށޭމިކަން ބަދަލުކުރަމާ އަޅުގަނޑުމެން

 ްއޒަްތތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް.ނުދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު އި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ޝުކުރިއްާޔ އި 

 ނަޢީމަުށް. އަނާރާ

 

 ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ތަުކެގ ލޯކަލް ކައުންސިލު ،ގާނޫނުމިދާ  ދެކެވެމުންއާދެ، މިއަުދ ވާހަކަ`. ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިޝުކުރިއްޔާ 

ސްތުކުރަން. ގަުތން އަޅުގަނޑު ވެސް އެްއެޗއް ދަންނަވާލަން އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކާ ބެހޭ ގޮ

ެއީއ  .ތަކުަގއި ވެސް އްޔަންކުެރވެނީ ލޯކަލް ަކުއންސިލުބޭފުޅުން މި ޢަ އިމު މަޤާމުތަކަކަުށް ައސްލުގަ އެއީ ވަރަުށް މުހިއް

 އިސްލާމް  ،ގޮތުން ރަނގަޅު  އަޚްލާޤީ ،ނާވަރަުށް ނަމޫ ރަުށްރަުށުގެ އިްސވެރިންނަުށް ޢައްޔަންކުެރވެނީ. އެ ވެރިން ާވންޖެހޭ

މެންބަރު ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ  އްޒަތްތެރި އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު އި، އިރުކަުށް ވާންޖެހޭ. އެހެން ކަން އޮތްދީނަުށް ލޯބިކުރާ ބަޔަ

 ެއއީ ރިޝްވަުތގެ ،ލާޙުަގއި ބައެއް ކަންަތއްަތއް އުނިވެފަިއވާތީ އަުޅގަނޑު ވެސް ފާހަގަކޮުށްލާނަން އެ ކަންތައްތައްއިޞް

ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުުށް. މިފަދަ ކުުށްތަްއ  ދި ހަމަ އެގޮތަުށް ކުަޑކުދީންނާއަ ،ވާތަކެީތގެ ކުުށް މަސްތު ، ކުުށާއި

ކުރު ޙުކުެމއް އަންނަ  މަސްދުވަހަުށް ވުރެ 12އެހެންވީާމ، ެއއީ ޖިނާޢީ ކުުށެއް  .ާމއްދާތަކުން ގެކުެރވިފައި މީއުނިއެބަހުރި 

ޏާ ރިޝްވަތާިއ މަދު ޙުުކމެއް އަންނަން މަސްދުވަހަުށް ވުރެ 12، ަވނީ. އަޅުގަނޑުގެ ުސވާލަކީ  މި ރެވިަފއިކުުށްތައް އުިނކު

ކިަތންމެ ކުޑަކުަޑ ޙުކުމެއް ގާނޫުނގައި ިލޔެފައި އޮތަސް އެީއ  ކަންތަްއތައް ކުުށަކަުްށ ނުވަނީތޯ؟މި  މަސްތުވާތަކެްއޗާ،

ުށް ވަރަުށް ނެދޭވޭ އަސަރުަތކެއް ފޯރާ ވެނީ. ެއއީ މުޖުތަމަޢަކުރެ ވަރަުށް ބޮޑެތި ކުުށްަތކެްއގެ ޮގތުގައި އަުޅގަނޑަުށް ފާހަގަ 

ވާތަކެީތގެ ވަާބއަކީ ވެސް މި ހުރިހާ ނުބާ ކަންތައްތަކެްއގެ މަންމަގެ ގޮުތގަިއ ރިޝްވަާތއި މަސްތު އްތަެކއް މިއީކަންތަ
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ތައް ޝަރުތު ގައިމު ކޮިމޓީ މަރުޙަލާސް. އެހެްނވީމާ، ވަރަުށް މުހިއްަމސްތުވާތަކެތި ވެ ސިފަކުރާ ކަމެއް މިއީ

ބޫލެއް ނުކުރަްނ އަޅުގަނޑެއް ގަ .މު ކަމެއްހިމެނުއްވުން މިއީ ަވރަުށް މުހިއް ކަނޑައަުޅްއވާއިރު މި ކަންތައްތައް

ބީޢަތުގައި ރިޝްވަާތއި ޠަކީ އެ މީހެއްގެ ހަކު ވެސް އުފަންވާއިރު އެ މީހަފިތުރީ ގޮތުން ކޮންމެ މީ އަޅުގަނޑުމެންަގއި

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮތުގަިއ، އަދި އިސްލާމީ އަުޅގަނޑެއް ގަބޫލެއް ނުކުރަން. ހެއް ކަމަކަުށް އެކުލެވިފަިއވާ މީފަސާދަ 

ޝަރީޢަތުގައި ވެސް ބަޔާްނވެަފއި ވަނީ ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ސާފުތާހިރުކަންމަތީ އަންނަ މީހެކޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން 

އި މި ކުުށްތައް ވެސް ިމއީ ފާހަގަުކރެވެންޖެހޭ ކުުށްތަކެްއ. އަިދ ކުުށްތައް ކަނޑަައޅާއިރު އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮުތގަ 

ކައުންސިުލގެ މަޤާމުތަކަުށް، ަކއުންސިލަރުންނަުށް އަންނަ ބޭުފޅުންނަުށް ވެސް ރަނގަުޅ ަޝރުތުތަކަކާިއ ރަނގަުޅ އަޚްލާޤީ 

 ުފރުޞަތަުށް.މިންގަނޑުތަކެއް ކަނަޑއެޅިފަިއ އޮތުން މިއީ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް. ޝުކުިރއްޔާ ެދއްވި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  3ައުށް  10:30`. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު. 

 އަުށް.ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ހުމީފަ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ބިލެްއގެ ބަހުސް ހިނގަމުންދާއިުރގަިއ އަުޅގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ 

ައުްށ ާދއިރާ ދެކުނު ގަލޮޅުވެސް ފާހަަގކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ، އިންތިޚާބުެވވަަޑިއގެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް 

ނުޙައްޤުން ޝަރީޢަތްކޮުށް އެއް އަހަރާ ގާތްކުާރ އަދަދަކަުށް މިހާރު ޖަލުގައި  މަޚްލޫފް  އަޙްަމދުްއވާފަިއވާ އިންތިޚާބުކުރަ

މުއްދަތު ހޭދަކުރަމުންދަނީ. އެއީ ބޮޑު ބޭއިންސާފެއް. ނާއިންާސފެއް. ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ޢަމަލެއް މި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން 

ން އަުޅގަނޑު ިމއަދު ެވސް ކުުށްވެރިކުރަން މަޖިލީހުގެ އާ ދައުރެއް ފެުިށގެންދާއިރު ހިންގާފައިވާ. މިކަން އެންމެ ހަރުއަޑު

ނަުށް އިންތިޚާބުކުަރއްވާަފއިވާ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުގެ މެންބަރު މި ގޮނީޑގަިއ އިުށީނދެަވޑަިއގެންނެތްކަމީ ދެކު ގަލޮޅު

ކްޝަންސް ކޮމިޝަން އަދި ކޯޓު މެދުވެރިވެގެްނ އަޅުގަނޑު ކުުށްވެިރކުރާ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ އިލެ

ރާއްޖޭގެ ލޯކަލް ަކއުންސިލު ިއންތިޚާބު ގާނޫނާ ކަނޑައެިޅގެން ޚިލާފަުށް ލަސްކުރަމުން، ފަސްކުރަމުން، ކެންސަލްކުރަމުން، 

އިންތިޚާބު  ލަސްކުރަމުން، ފަސްކުރަމުން، ކެންސަލްކުރަމުންދާ ތަން. ާގނޫނުގައި ކަނޑައެޅިަފިއވޭ ަވިކ ތާރީޚެއްަގއި މި

ބާއްަވއި ނިންމަން. އަޅުގަނުޑމެން އެންމެނަުށް އެނގޭ ޙަޤީޤަތަކީ، ގާނޫުނގަިއވާ ތާރީޚަުްށ އެ އިންތިޚާބު ނުބޭްއވޭކަން. 

ބޭއްވިަފއިވޭތޯ؟ ނުވޭ. މާނައަކީ ކޮބައިތޯ؟ މާނައަކީ އިންތިޒާުމެވގެން، ރޭިވގެން، އިންސްިޓޓިުއޝަނަލައިޒްްޑ، ޯއގަނަިއޒްޑް، 

ައއްސަސާަތއް ަބއިވެިރެވގެން، އޯގަަނއިްޒޑް ޮބޑު ޖަރީމާއެއް ަދއުލަތުގެ ފަާރތުން ހިންގާކަން ރައްޔިތުްނގެ ދައުލަތުގެ މު

އެންމެ އަސާސީ ޙައްޤު، ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ގާނޫާނ ޚިލާފަުށް ފޭރިގަނެފައިވާަކން އެއިން އެނގޭ ކަމަކީ. 
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ންޓަކުން ނޫން. ރޭވި އިންިތޒާމުެވގެން މިކަން ހިންގާކަން. އިންސްޓިޓިއުޝަނަަލއިްޒކޮުށް، ރޭވި އިންތިޒާުމެވގެން. އެްކިސޑެ

ކޯޓުތައް ިމކަމުގަިއ ފެއިލް. ާގނޫނުގައި އެބަ ބުނޭ ވަިކ ާތރީޚެއްަގއި ާބއްވަން. އިލެްކަޝންސް ކޮމިޝަން މިކަމުަގއި 

ބުނޭ މިކަން ކުރަންޖެހޭ  ފެއިލް. ގާނޫނުަގއި އެބަ ބުނޭ މިކަން ކުރަން. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ފެއިލް. ގާނޫނުަގއި އެބަ

ޅި ތާރީޚު. ނުބޭއްވޭ. އެހެންވީާމ، މާނައަކީ ޯއގަނައިްޒޑް، އިންްސޓިޓިއުޝަނަލަިއޒްޑް ބޮޑު ޖަީރމާއެކޭ. މުޅި ދައުލަތް، މު

އެއް. އެއީ އެްކސިޑެންޓަުކންވާ ކަމެްއ ނޫން. ޯއގައިަނިއޒްޑް ސިަފއެްއަގއިވާ ކަމެއް. ދައުލަތް ފެއިލްވުމަީކ ބޮޑު ަޖރީމާ

ގަނޑު މިކަން އެންމެ ހަރުއަޑުން ކުުށްވެިރކުރަން. މިައދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް މި ހުުށައަޅަނީ އިންތިޚާބެއްގެ އަޅު

މެދުތެރެއިން، ނޫނިއްޔާ މާދަން، ނޫނިއްޔާ ކޮންއިަރކު ކަެމއް ެވސް ނޭނގޭ. ުކއްލިއަކަުށް މި ައންނަނީ ޝަރުތު ބަދަލުވާން. 

ރޯންގެްއ، ބޮޑުސިންގާ ޯރންގެއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިއންތިޚާބު ބޯމަތިވެފައިވަނިކޮުްށ މިއީ ފަންޑަމެންޓަލީ ރޯ ބޮޑުސިންގާ 

ޝަރުތު ކުއްލިައކަުށް މި ބަދަލުވަނީ. ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ ިމ ދައުލަތުގެ ތެރޭަގއި ހިންގާ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި 

ން، މި ދައުލަތުން ހިންގާ ކަންތައްތަކަކީ މިއަުށް ފެންނަނީ؟ އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫުލކުރެވޭ ގޮުތަގއި މިހާރު މި ސަރުކާރު

ޖަދަލުކުރަންޖެހޭ ހިސާބެއްގައެްއ ނޫން މި އޮތީ. ބަހުސްކުރަންޖެހޭ ހިސާބެއްގައެއް ނޫން. ދުނިޔޭގެ އެހެން ކަންކޮެޅްއގަިއ 

ހަމަނުޖެހުން، ހަނގުރާމަ ނަމަހީ މިހާރު ބޮޑު ދާޚިލީ ހަމަނުޖެހެމުކަުށް މި ދައުލަތް ވެއްޭޓނެ. މި ޤައުމުގެ ތެރޭ ބޮޑު ދާޚިލީ 

ހިނގާނެ. ހަތިޔާރު އަތަުށް ނަގާނެ. ބަހުސެއް ނޫން އެހެން ޤައުމެއް ނަމަ މިހާރު ކުރާނީކީ. މި ދައުލަތުގައި މި ހިންގާ 

ކަންތައްތައް ިމގޮތަުށް ކުރާ ަކމަުށް ވަނީ ނަމަ، އެހެން ދުނިޔޭގެ ޤައުެމއް ނަމަ ބޮޑު ދާޚިލީ ހަމަނުޖެހުމެއް ފެއްޓޭނެ. 

މެންގެ ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ އިނަސެންޓްކަމުން، ަމޢުޞޫމްކަމުން، ކެތްތެރިކަމުެގ ނާޖާއިޒު ސީދާ އެްޑވާންޓޭޖް އަޅުގަނޑު

ނަގަމުން މި ދަނީ މި ސަރުކާރުން. ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ކެްތތެރިކަމުގެ ެއޑްވާންޓޭޖުަނގަމުންދާ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުްށ 

އްަގއެއް ނޫން މި ދަުއލަތުގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކުރަްއވާ މި ފެންނަނީ. ބަހުސްކުރަންޖެހޭ ހިސާބެ

ކަންތައްތަކަކީ ވެސް. ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އެ ކުަރްއވާ ކަންތައްަތކަކީ ވެސް ެއއަުށް ބަހުސް، ރީތިރީތިކޮުށް 

ކުރިން ެވސް މިެދންނެވި ފަދައިން ދާޚިލީ ބޮޑު ބަހުސްކުރަންޖެހޭ ހިސާބެއްަގެއއް ނޫން. އެީއ އެހެން ަޤއުމެްއގަިއ ނަމަހީ 

ހަމަނުޖެހެމަކަުށް ވައްަޓއިލާެނ އެހެން ޤައުމުތަުކގައި ިމކަން ެވގެންދާ ގޮތުން. ަރއީސް ޔާމީނަުށް ރަނަގޅަުށް 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އެ މަނިކުފާނަުށް ތާއީދެއް ނެތްކަން. އެއީ އެންމެނަުށް އެނގޭ ަކމެއް. އަުޅގަނޑު އަބަުދވެްސ 

ންނަވާ ފަދައިން ކުޑަުކއްޖަަކުށް އެ ބޭފުޅާ ފެނިއްޖެއްޔާ ަހމަ ބިރުގަންނާނީ. އުމުރުން ދުވަްސވީ މީހަކަުށް ފެނިއްޖެއްޔާ ދަ

ފާޑެއްގެ ފޫއްެސއް ވާނެ. އަުޅަގނޑުމެންނަުށް އެނގޭ، އިްއޒަްތތެރި ރައީސަުށް އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ސަރުކާރުން ޔާމީންގެ 

އެިކއެިކ ޕޯލްސްތައް، ނޫނިްއޔާ ެއކިެއކި ދިރާސާތަްއ އެަބ ކުރަްއވަެއއްނޫންތޯ. ކޮންެމ ތާއީދު އޮތް މިްނވަރު ބެލުމުެގ 

ދިރާސާއެްއގެ ނަތީޖާއަުށް އަންނަނީ އައްޗީިޑ، ތި އޮތް މީހާގަނޑެއް. ެއއީ ނޫންތޯ އަންނަ ނަތީޖާއަކީ. އެހެންވީމާ، ނޫންތޯ 

ވަނީ. މި ހުރިހާ ޖަރީމާތަކެްއ ހިންގަިއގެން އިންތިޚާބުަތއް އިންތިޚާބުތައް ލަްސކުރަމުންދަނީ. ބާއްވަްނ ކެިރވަަޑއިނުގަްނނަ

ރައްޔިތުން ނަަގއިފާނެކަމުގެ ިބރަުށްޓަކަެއއް ނޫންތޯ މި ކަންތައްތައް ކުަރއްވަމުން މި އޮތް ގެންދަވަނީ. ނިކަން ބައްލަާވ! 
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ެގންގޮއްަސއި ޖަލަުށް މި ލަނީ އުކުޅަުހގެ ހަ ޒުވާނަކު ގެންޮގއްސަިއ، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ެއކްިޓިވސްޓް އަދި ކައުންސިލަރުން 

ސިހުރު ހެދި ކަމަުށް ބުނެ. ސަމާސާއަކަުށް މަހާނައެއް ހެދި ަކމަުށް ބުނާ ކަމެއް، ލަވަޖަހާފަިއ ހިންގި ކަމެއް އެންމެންގެ 

އޮތް. ބަ ފުލުސް އޮފީސް ތެރޭގައި އެ މައްސަލަ އެ ،ހެދި މީހާރާ ުކރިމަތީގައި. ައސްލު ސިހުރުކުރިމަތީގަިއ، ޓީވީ ކެމެ

ސާފު ހެކި  ހެކި، ،ގަނަޑކަުށް ެވގެން ދައުލަުތގެ އެންމެ އިްސވެރިޔާ ގޮސް ހުރި ވީޑިއޯ އީކިޔާ މީހެްއގެ ގާތަުށް ބޯއަސޭލާ 

މަކަުްށ ކަ ސާފު ހެކި ހުއްޓާ މައްސަލަ ނުބަލާ. ސަމާސާއަކަުށް ބަޔަކު ކެމެރާތަުކގެ ކުރިމަތީގައި ކުރި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 މަްއޗަުށް . ައއްޑޫ ސިީޓގެ މޭޔަާރއި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަުރގެފަޖަހާފައި ޖަލުގައި ަބއިިތއްބާުދވަހުގެ މުްއދަތެއް  ފަނަރަ ގެންގޮސް

މި ހިންގަނީ؟ ކޮންކަހަލަ މީހެއް  ކޮންކަހަލަ ދައުލަތެއް ވިދާުޅވި ފަދަިއން.هللا މިހާރުވެސް ޝަރީޢަތް ހިންގަނީ އީވާ ޢަބްދު 

ކުޑަ ަވުގ، ބޮޑު ވަުގ، މެދު ވަގު. މެދު  ؟ންވަނީ ކޮަބއިތޯމުޅި ފަލްސަފާ ބިނާވެގެ އުމުގެ ވެރިކަުމގައި މި ހުންނަނީ؟މި ޤަ

 ...ސަފާނޫންތޯ މުޅި ދައުލަތުެގ ފަލްެއއީވަުގ، ކުޑަ ަވގު، ބޮޑު ަވގު. ބޮޑު ަވގު، މެދު ަވގު، ުކޑަ ަވގު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮެޅއް އަުރވަްނ.ހިސާބުން ބައިގަޑިިއރުގެ ހުސްަވގުތު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

`. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މިއަުދގެ ޖަލްސާެގ މި ދަންފަޅީގައި އަުޅގަނޑުމެން ުކރިއަުށް މި ގެންދަނީ ހޮޅުދޫ 

)ލޯކަލް ކައުންސިލްތަުކެގ  2010/10އިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު ދާ

އިންތިޚާބު ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު. ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތުަށް އެދިވަަޑއިގެން މަޖިލީހުގެ މި 

ްނ ތިއްބެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ފުރުޞަތު ދެވެން ހުރި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި ދަންފަޅިއަުށް ހާޒިރުވެަވޑަިއގެ

މެންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތުދިނުމުަށް ކުރިއަުށްދާން ފަުށާނަން. އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވަިއކަރަދޫ ދާއިާރެގ 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމަުށް.

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިދާއިރާގެ މެވަިއކަރަދޫ 

އަހަރު ފުރޭ ދުވަސް.  5ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު ބޮޑު އަދަވަޅަކަުށް ަވއްާޓލިތާ 

އެބަފެނޭ. އެގޮތުން ބޭފުޅަކު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން  2އެ ދުވަހަުށް އަޅުގަނޑުމެން ވަަރުށް ފަޚުރުވެރިވި 
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އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. އަުޅގަނޑުމެން ވަރަުށް ފަޚުރުވެރި ބޭފުޅެއް. ހަމަ އެގޮތަުށް އެ ދުވަހު 

މާރިޔާދީދީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަކީ އިޞްލާޙަުށް މަސައްކަތްކުރާ ަބއެްއކަން ެއ ދުވަހު ވެސް، މިހާރުވެްސ 

ދައްކަމުން މި ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑަުށް މިއަދު ހުުށަހެޅިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިުލެގ އަޅުގަނޑުމެން 

އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނަުށް ގެނެވިަފއިވާ އިޞްލާަޙކީ އަުޅގަނޑުެމން ޤައުމު މިއަދު ވެއްޓިފައިާވ ހާލަތު އެނގޭ ވަރަުށް ބޮޑު 

ެކއް ދާދި މިދާކަުށްދުވަހު ދޫކުރަމުން ގޮސް ޖަލުން މިނިވަންކޮުށްފައި މިސާލެއް. މި ރާއްޖޭގައި އެަތއް ބޮޑެތި ކުުށްވެރިންތަ

އިންތިޚާބު ބޯމަތިވުމަުށްފަހު ލަސްކުރަމުން ގޮސް ގާނޫނާ ޚިލާފަުށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަނެއްކާ އިތުރަުށް ލަސްކޮުްށ، 

ރަނީ. ިމއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި މި އިޞްލާޙު ގެނެވިގެން މި ދަނީ ވެސް ގާނޫނާ ޚިލާފުަށް ކަމުަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކު

ފެންނަނީ ކައުންސިލަުށް ކުރިމަތިލާ މީހެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތަކުގެ ތެރޭަގއި ކުަޑކުދިންނާ އެކު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު 

. ހިންގުމާއި، ގަދަކަމުން ޢިއްަފތްތެރިކަން ފޭރިގަތުމުގެ ކުުްށ ސާބިތުވާ މީހުންނަުށް ދެޭވ ގޮތަުށް ގެނެވުުނ އިޞްލާޙު

ޚިޔާނާތާއި، ރިަޝވަތާިއ، މަސްތުވާތަކެީތގެ ިވޔަފާރިކޮުށް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަުށް ކައުންސިލަުށް ކުރިމަތިލެވޭ އިޞްލާޙު. 

އިސްލާމް ދީނުގައި ަޙއްދެއް ކަނޑައެޅިަފިއވާ ކުުށެއް ސާބިުތވެފަިއވާ މީހުންނަުށް ކައުންިސލަުށް ކުރިމަތިލެވޭ އިޞްލާޙު. 

މަސްދުވަހަުށް ވުރެ ކުރު ނަމަ، ކުރިމަތިލެވޭ އިޞްލާޙު.  12މަސްދުވަސް(  12ންނަުށް )ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހު 

ދިވެހި ރައްޔިތަކަުށް ވެަފއި ބިދޭސީއެްއގެ ގޮުތަގއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ުއޅުނަސް ކައުންސިަލުށް ކުރިމަތިލެވޭ އިޞްލާޙު. 

އިޞްލާޙު. އަޅުގަނުޑމެންނަުށް މިއިން ފެންނަނީ،  ފުލްޓައިމްގައި ިކޔަވަން އުޅޭ މީހެއް ކަމުގައި ިވޔަސް ކުިރމަތިލެވޭ

މިއިން އެނގެނީ ޕީ.ޕީ.އެމް ެދބައިެވ، ސަރުކާުރ މިއަދު ހިންގަމުންދާ ފަޅީަގއި ރަނަގޅު ައޚްލާޤެއް ހުރި ބަޔަކު ނެިތގެްނ 

ދާ ކަމަުށް ވެއްޖެއްާޔ  އެ ބަޔަކާ ގުޅުންހުރި ގޮތަކަުށް އިޞްލާޙު ނުވަތަ ގާނޫނު ބަދަލުކުރަން އުޅޭ ތަން މި ފެންނަނީ. މިހެން

އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލާނަން، މި މަޖިލީހުގައި ބައެއް ބޭުފޅުން ފާހަގަކުރަްއވައިފި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކުަށް 

ކުރިމަތި ލުމުގައި ވެސް ިއޞްލާޙުތަކަުށް، ޝަރުތުތަކަުްށ، ތަޢުލީމީ ފެންވަރަުށް ބަދަލުގެންނަންޖެހެއޭ. އަުޅގަނޑަުށް 

ކުެރވޭ ގޮުތގައި މިގޮތަުށް މިކަން ދާ ކަމަުށް ވެއްޖެއްޔާ ަރއީސް ޔާމީނަުށް ތާއީދުކުރާ ބޭުފޅަކު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުަށް ގަބޫލު

ކުރިމަތިލާންކަމުގައި ިވޔަސް، އާދަިއގެ މިހާރު މި ހުންނަ ަޝރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ބޭފުޅަކު ައތަކުނުޖެހޭނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު 

ބިލިއަން ރުފިޔާ ނަގާފައިވާ ބޭފުަޅކަުށް  1.2ްއާޔ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަޝރުތަކީ ވެސް ގަބޫލުކުރަނީ. އެހެންެވއްޖެ

ވާންޖެހޭ ކަމަުށް ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާ ހިސާބަުށް މި ދަނީ. އަޅުގަނޑަުށް މި އިޞްލާޙަުށް ތާއީދުނުކުރެވޭ ސަބަބުތަްއ 

އްޔިތުންތަެކއް ޮގަވއިގެން ރަނގަޅު އަޚުލާޤެއް ުނވަތަ މިދެންނެވީ. އަުޅގަނޑުމެން ަކުއންސިލަކަުށް އިންތިޚާބު މި ކުަރނީ ރަ

ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އަުޅަގނޑުމެން ގަ، ޖެހެނީ. އެހެންނަމަވެސް ކައުންސިލަުށް ގެންނަން މި ންކަން ކުރަން ގެންނަ ބޭފުަޅކުކަ

ންނަ ފަރާތް އެ ކުުށުެގ ުށްތަކަުށް އަރަިއގަނެ އެ ކުުށްތަކުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރަން ހުދެންމެ ފާހަގަކުރެްއވިހެން ކު

މިކަން އެންމެ ރަނގަޅެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި އިޞްލާޙަކަުށް ތާއީދެއް ނުކުެރވޭ. އަުޅގަނުޑ އަހުލުވެރިންނަުށް ވީމަ 

 ގިނަ ބޭފުޅުން ވާހަކަދެްއކެިވއިރުަގއި ވެސް މި އިޞްލާަޙުށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ވަރަުށް ،ފާހަގަކޮުށްލާނަން
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އިތުރަުށް މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެއްކި ަބއެއް ބޭފުޅުން ދެން މިއަުށް އަުޅގަނޑު ހަމަ އޭގެކަމަުށް ގިނަ ބޭފުޅުން ފާހަގަކޮުށްފައިވޭ. 

ެއއް ބޭފުޅުންނުަށް ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ބަ. އަުޅގަނޑު ގައަުޅގަނޑުމެން ެއމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމުަގއި ކަންކަްނުކރި ގޮތް ،ފާހަގަކޮުށްފި

ދިޔަ. ޖީ.އެމް.އާުރ ފެބުރުވަީރއަުށް ބަދަލުވެގެްނގޮއްސަ ވާހަަކދައްކަމުން 8ވަނީ.  ވެސް އޮިޅވަަޑއިގެންފައި ޚުމިއަދުގެ ތާރީ

ސަރުކާރުގެ  މިތި ބޭފުޅުން، މިލިއަން ލިބުނު ކަމަުށް ބުނިއިރުގައި  16ހަވާުލވިއިުރަގއި ާއމްދަނީގެ ގޮތުަގއި  ރޕޯޓާއެއަ

އަނާ ދޭތެޭރގަިއ ާއމްދަނީ ލިބިފަ. ދެން މިއުަށް މިލި 400ިއ މިލިއަނާ 340 ތަކުަގިއ އެބަހުރިބޭފުޅުން ނެރުނު ރިޕޯޓް

ގުނަ ހިއްކާަފިއ  3 ވަރުގެ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކިއިރުަގއި މިހާރު ހިއްކާފައި އޮތް ބަލައިލާއިުރގައި ހުޅުމާލެ ހިއްކުމާ

ިޅގެން ބުހުތާނު ދޮގެކޭ. ފުރަތަމަ ފޭހުގައި ބޫލުކުރަީނ އެއީ ކަނޑައެދާޅުވެފަިއވާއިުރގައި ައޅުގަނޑު ގައޮތް ކަމަުށް ވި

. 540ގުަނއަކީ  3ހެްކޓަރު. ޭއގެ  180ވަނީ  ަގއި ރައީްސ މައުޫމން ހިއްކާފައި 1997 ،16 ވަނީ ޮއކްޓޫބަރު ހިއްކާފައި

 ބަދަލުތައް ގެންނަން މި  ހެކްޓަރު. އެހެންވީމާ، މި 240ވަީނ  ފަހުން ހިއްކާފައި ަރއީސް ޔާމީން މި ،އެހެންނަމަވެސް

ކޮުށް ޑެޕިުޔޓީ ލީޑަަރކު އެފަދަ ޕީ.ޕީ.އެމްަގއި ާޚއްޞަ ، ޖެހެނީ ރައްޔިތުންނަުށް އޮޭޅ ގޮތަުށްއް ގެންަނންޖެހެނީ، އިޞްލާޙުތަ

 ތާރީޚު ކުރަންޖެހޭ. ޅުގަނޑުމެން މިކަންކަްނ ރަނގަޅުގޮތަުށް ވާހަކަދެްއކީމާ އަ ރަްއޔިުތންނަުށް އޮޅޭ ،ވާހަކަތަެކއް ދެއްކީމާ

، ވާަހކަ ދެއްކޭެނކަން ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ ފެންވަރުގެ ހުން ތިބީމާ މިއޮޅޭ ފަދަ ހާލަތުަގއި މީ

އޮުށްޓަެރއް ނެތްކަން ސާބިތުކޮުށްދިނުމުަށް  ބޭފުޅުން ަދްއކާ ވާހަކަތަުކަގއި ކޮުށްލީ އެގަނޑުމެން މިކަންކަން ރަނގަޅުއަޅު

 ޓަކައި. ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަުރ އަުރވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ އި ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ދީދީއަުށްއިބްރާހީމް

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

ވޭ ވާހަަކ ގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތު ހޯދާލީ އަޅުގަނޑު ވެސް މި ދެކެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅު

ނެތިގެން އަވަހަކަުށް ަކންތައްތައް ހަނދާންއަރަނީ ހާދަ ވާތީވެ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަުށް މީހަކުަށް އަުޑއަހާލަން މިތާ އިން

. ދެއޭފިލައިގެން ޑިން ހާދަ އަވަހަުށްސިނކު އެ މީހުންގެ ފެންނަ ކަންތައްތައް  ލޮލަުށް މި ގެދެއޭ އިންސާނުންނަުށް. އިންާސނުން

ދެޭވ ކުުްށވެރިންނަުށް ޖާގަ، އާއި ތަނުން މަސައްކަތްކުރާ ވާހަކަ  ޚިާލފަުށް ގޯސްތަެކއް ހަދަން މި ގާނޫނުތަކާިއ، ަގާވއިދުތަކާ

މީެގ  ،ދުވަހުހަމަ މިހެން ބަލަން ތިއްބައެއްނޫންތޯ އިހަކަުށްުދވަހު، އިްއޔެ ނޫން އިހަުށް އަުޅގަނުޑމެން ،ވާހަކަ ދަްއކަާވއިރު

ޗޯުރ  ސްޗާލީ އެއްކަލަ ައލީބާބާ އައުރު؛ ުކރަމުންދާ ބޭފުޅަކުރާއްޖޭގައި ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރިން މި ދެތިން ދުވަސް

ކިޔާ ގޮތަުްށ އެހެން ތަނެއްަގއި ހުރެފައި އައިސް ލަްނކާަގއި ަބއްދަލުވުެމއް ބާްއވާފައި ތިމަންނާއަުްށ  އަޅުގަނޑުމެން މި
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ކުމެއްގައި. މި ރާއްޖޭެގ ގާނޫނީ ވެރިކަމަކަުށް ދެން އަހަރުގެ ޖަލު ޙު 13ެއކޭ. ބޮޑު ކުުށްވެރި މިއީ؛ ޏާނުލެވެންކުރިމަތި

ބޭފުޅުންގެ ހާލަތު.  މިހިރީ މި ، ހެން މީހަކު ތިމަންނާމެން ޕާޓީއަކުން ކުރިމަތިނުލާނަމޭ، މިހެން ވިދާޅުވީ. އެހެންވީމާއެ

ދިވެހިންެގ ތެރެއިން އެތައް ބައެްއގެ ، ރާއްޖޭގެ އެތައް ބަެއއް ންތޯ މިނޫހަމަ މިހެން ބަލަން ތިއްބައެއް އަޅުގަނޑުމެން

ބޭފުޅުންެގ  ފީ މިލުޠުهللا ޮއްއވާ ޢަބްދު ބޮޑު ބާޣީއެްއގެ ނަމުން ނަންދީފައި ޖަލަުށް ލާފައި ބޮލަުށް ބަޑިޖަހައި މަރާލި

މެްއގަިއ ކުލެްއގެ ތެރެއަުށް ވައްޓާލީ. ޖަލު ޙުގޮްއސަ އެހެރީ. ޤަުއމު ބޮޑު ނުރައްކަރިކަމުަގއި ދޫކޮުށްލީ. އަދި ފިާލރައްާކވެގެން ވެ

އި ނޫންތޯ ޖަލު ބޭފުޅުންގެ ވެރިކަުމގަ ޓަަރކީ. ބަލަގަ މިދައްކާ ވާހަކަިއގެ އޮއް ކޮބައިތޯ މި ހުއްޓާ. ކޮބައިތޯ ގާނޫނުތައް؟

ދޫކޮުށްލާފައި ޖަލުން  މަސްތުވާަތކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން ވަުގތުން ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ ބޮޑެތި ަވގުންނާއި

އުޅެނީ ކުުްށވެރިންނުަށް  ވާަހކަތަކެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެްނ މި ދައްކަނީ އެ ތަކަުށް ކުރިމަތިލީ. މިހާރު މިކައުންސިލު

 ތަނަުށް ހުުށަހެޅުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް ޒިންމާއެއް. އެ މި ކަުށް ނޫން. މި ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙުގެންނަންދޭފުރުޞަތު

ސްކުރާކަުށް ވެސް ނުޖެހޭ. ުށް ފާކަގޮތަ ބިލު އޮތް ތަނަުށް ހުުށަހެޅުމަކުން އަދި އެ ެއީއ. ބިލެއް މި މީހަކަުށް ކުރެވިދާނެ ކަެމއް

ނގޭ އެްއވެްސ އެ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ަޔޤީނުން އެބަ ؛މެދު ބަހުސްކޮުށްފައި ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގޮެތއް ނިންމައިގެން އެ ބިލާ 

ން ތަކަުށް ކުރިމަތިލާއް ކުރާ މީހުންނަކަުށް ކައުންސިލުުކުށްތަޑެތި ބޮބަޔަކު ތާއީދެއް ނުކުރާެނކަން ކުުށްވެރިންނަުށް، 

ގެންނަމުންދާ ދަނޑިވަެޅއްަގއި. އަދި ހަމަ ައޅުގަނޑުމެން މިހެން ބަލަން ތިއްބަެއްއ ގާނޫނުތަކަުށް ިއޞްލާޙު ފުރުޞަތަކަުށް،

 5 ނަކީ ބާޣީން ކަމަުށް ގޮވައިއެންމެން ހުރިހާ އެ ސިޔާސީ މީހުންނަކީ ބާޣީންނޭ ގޮަވއި، ތިބޮޑެރާއްޖޭގައި  ނޫންތޯ މި

މީހުންގެ ައނބިދަރީންނަުށް ހިނގާބިގާވެ  އެ ވަރަުްށ، ނޫޅެވޭވެ މީހުންނަުށް ހިނގާބިނގާ ވަންދެން މަގުމަތީަގއި އެ އަހަރު

ބޭފުޅުްނގެ  ންނަުށްވެ، މިއަދު ެއއްކަލަ ހުރިހާ ބާޣީން ޣާޒީބޭފުޅުން ކޮުށްލީ. ރައްޔިތުން ތިބީ ބަލަން. މި  މި ނޫޅެވޭވަރު 

ބޭފުޅުން ޕޯޑިއަމްތަކުގެ ފަހަތަުްށ  ތެއް ހަދައިގެން އެއެމް.އޯ.ޫޔއެކޭ ިކޔާ ޖަމާޢަ، އްލާ ޕާޓީގެ ނަން ބޭނުންކުރަން ނުކެރިއަމި

ބި ބަޔަކު ދައްކާ ވާހަކަ ހާލަތުގައި ތި ން. މި ދަނީ ވެރިކަމުަށް ކުރިމަތިލާ އިގެްނ މިހާރު އެބޭފުޅުންނަ ލައިގެން އެ

ޔާމީންގެ ބޮލުަގއި މިކަހަލަ هللا ކުރައްވާ ޢަބްދު ގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަން މިހާރު މިރާްއޖޭ ކޮންބައެއްތޯ އަުޑއަހާނީ؟

މަނިކުފާނު ކުރި ހުރިހާ  އެ ރަީއސް މަުއމޫނަކީ ވަެގއް ކަމަުށް ޮގވަިއ، ސާބިތު އިލްޒާމެްއ އެޅިފައި އޮތީ؟ކޮންކަމެއްތޯ 

ބޭފުޅުންގެ ނަޒަރުގައި  ބެވީ. މިއަދު ަރއީސް މައުޫމން މިތިއް ކަމަކީ ބޭކާރު ކަމެއް ކަމަުށް ޮގވަމުންދިޔަ މީހުން މިއީ. މި

 ދައްކާ ވާހަކަ ާކކުތޯ އަުޑއަހާނީ؟ބޭފުޅުން  މި، ވިދާޅުވަނީ އެހެން. އެހެންވީމާބޭފުޅުން  ެވއްޖެ. މި ދޮންބަންޑާރައިން ވަރު

ަވގަުްށ  ،ޤައުމުަގއި ދުވަމުންދުވާލު މުޅި ެއކި ޕޯިޑައމްތަކުގަިއ ރެާޔއި ބޭފުޅުން މިއީ މި ވާހަކަ؟ ކާކު އަުޑއަހާނީ މި

ބޭފުޅުން އަމިއްލައަުްށ  އެ، ހުރިހާ ވާަހައކީ އެ ،ބޭފުޅުން ދަްއކަނީ. މިހާރު އެ ދިޔަ މީހުންގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު މިގޮވަމުން

 ންނަކަުށް އެއީ ބާޣީގޮވީ  ެވސް ނެތޭ. ތިމަންނާމެން ބާޣީންނަުށްބާޣީެއއް  އިނާމެން ހެދީ ދޮގޭ. މި ޤައުމުގަ ތިމަންއެ ބުނަނީ 

ތިމަންނާމެންގެ  ،އޭންނޫނޭ.  ަރއީސް މައުޫމނަުށް. އެއީ ަވެގއް ވެސްނޫނޭ. ތިމަންނާމެން ވަގަުށް ގޮވީ ކުރީގެ 

 ނުކޮުށް ކައުންސިުލގެ މީހުން ިއންތިޚާބު ދިޔައިރު ފާއިތުެވގެން ންޖެހޭ ަވގުތުރަބުކުޚާއިންތި ކައުންސިލުތަކަުްށ ތިމަންނާމެން 



43 

 

 ވެސް ރު ޔައިނޫނާ ޚިލާފަުށް ދިގާ  ސިލު އިންތިޚާބުނުކޮުށްަކއުން ދުވަހަކަުށްމަސް އެަތއް ،ހަމަވެމުއްދަތު ނޫނީހާއިންތިޚާބުގެ 

ންނަކީ މިހާރު ޣާޒީން. އަޅުގަނުޑ މީހު އެ ،ދިޔަ މީހުންމި މީހުން  ގޮވަމުންބާީޣއެކޭ  އިގަރާއްޖޭ  ނޫނޭ. މި ކުުށެއް ވެސްއެ

 ދޫކޮުށްލީ އޮްއވާ އިޖަލުގަ މަރާލި މީހާ ީމހުންގެ ބޮލަުށް ބަޑިޖަހާ 17 ންގެދެއް. މިއީ ޙައްޤު ތެދެއް. ދިވެހީމި ދަންނަވަނީ ތެ

ޖަރީމާއެއް ހިންގި ބަޔަކު  ނުފެނޭ ހުރި ތަނެއް. މި ހުރިހާ އެ މީހާ އަދި ވެސް މީހުންގެ ވެރިކަމުގައި. މި  .މީހުންމި 

މި ސަރުކާރުން ޭއެގ  އް ކޮުށް،ކަމެ މި ހުރިހާ އި،ލާފައިިވއްކަ  ކުންފުނިފެން  ،ލާފައިއިިވއްކަ  ޕޯޓްރެއއަ އި،ފަކާލާ ނޫނުގާ

ކައި މަސަްއކަތްކުރަމުްނ ޓަރަްއޔިތުންނަުށް  ިއ،ގަކާއި ެއ ތަންތަން އަތުލައި ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤު ތައެ މުދާ އިބަދަލުދީފަ

 މުޅި ޤައުމު  އި،ކޮުށްފަމަތި ނާމާންމަގު ންނަުށް ނުފެނޭ.ބޭފުޅު މި ކުރައްވާ ކަންތައްަތއް މި، ރައީސް ޔާމީން މި ގެންދަވާ

 މާލެއާ އި އާހުޅުމާލެ ،އާާރސްތުކޮުށް އި،ހައްދަވާފަ ަޤއުމު އަމާން ތަނަކަުށް އި ޮއއްވާލާފައިކަުށް ަވއްޓަ ބިރުވެރި އަނދަވަޅަ 

ވެރިންނުަށް މިއަދު  މިހެން ބުނި .އިންޖިނޭރަކީ ތޯކާކު ލާރި ހޯދާނީ. ތޯކޮންތާކުން އަޅާނީ. ކިހިނެއްތޯ ދޭތެރޭ ބްރިޖު 

ހި ޓްަތކާ އެްއޗެޕޯރއެއަމަންޒަރު.  ލޮލުަށް މިމި ފެންނަނީ  ހަޔާތެއް ވެސް ނެތް މި މީހުންގެ. . ލަދުވެރިކަން ދޭން

ރާނީ މްޢު ރާއްޖޭގެބިލްޑުުކރަމުން،  ޓަރސްާރއްޖޭގެ އިސްވެ  ،އިތުރުކުރެވި  ނީއަުށް ިލބޭ އާމްދައްޖެރާ  ،ރަނގަޅުކުެރވި

މީހާގެ އަބުާރއި ޤައުމުގެ ވެރި ،ފެނިމި މަންޒަރުތައް ނުތަރައްޤީާއއި އިޤްތިޞާދު ވަުރގަދަކުރަމުން މި ދަނީ. ދާއިރު 

ގެ މި މީހުން މުއްސުރެކަސުއްދީުނގެ ެވރިމްފެުށުނީއްސުރެން ޝައަބަދު މަސަްއކަތްުކރާ މީހުންނަކީ ތާ އިްއޒަތް ކަތިލަން

ސަރުކާރެއް ވައްޓާލަން  އޮންނަ ކޮންމެ ؟ތޯބޮޑެތި ބާޣީންނެއް ދުނިޔޭެގ ބަޔަކު ދެކޭނެ މިއަުްށވުރެ މަސައްކަތަކީ މިއީ. 

 ...ވަގަުށް ގޮވާ  ުށްއައެހެން މީހުންނާ ދިމާއޮންަނ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް. އެހެްނީވމާ، މި މީހުން މަސައްކަތްކުރާ މީހުން. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ގު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ ތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ހުޅަނ. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

 ުށް. މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްމާފަންނު ހުޅަނގު ދާ

ދާ ބިލުން މިއަދު މި ހުުށަހެޅިގެން ،ނޑު ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންއަޅުގަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

އަުޅގަނޑުމެނަުށް  .ތަން. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ބަންނަ ނަުށް ފާހަގަެވގެންދަނީ ވަގުންގެ ފޮުށި ބާރަުށް އަޅުގަނޑުމެ

 ރައީސް ޔާމީންގައި އި މައްސަލަ ގެޕީ.އާރް.ސީ އެމް.އެމް ،ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަން އި ސި މި ރާއްޖޭގަގޮއް ފެނިގެން

ވަގުންާނއި  ،ނުދީަތފުޞީލުކޮުށް އަުޅގަނޑުެމން އެއްެވސް ރައްޔިަތކަުށް ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވަނީ ކިހާވަރެްއކަން އިއޭގަ 

 ގޮތުަށް  ނަުށް ކުރިމަތިލެވޭރާ މީހުންޖިންސީ ގޯނާކު ންނަުށްަޑުކދީކު ނާއިންލާ މީހުއިތްފަތްތެރިކަން ނަގަޢި އަންހެނުންގެ

ނަުށް ނޫގާއިންތިޚާބާ ބެހޭ  ،ކޮުށްލު ތިނޫނުގެ ަބއެއް ބާގާުގމުގެ ހިންއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާ
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 މަނިކުފާނު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ގެ ސަރުކާރުން އެޔާމީން ނަުށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަުށް މިއަދު ރައީސްމީސްމީހު ލައެކަހަ

ކައުންސިލު އިންތިޚާުބގަިއ ުށަހަޅުއްަވިއގެން ކުިރއަުށް އޮތް ލޯަކލް އިޞްލާޙު ހު ޕާޓީގެ މެންބަރަކު މި އިްއޒަތްެތރި މަޖިލީހަުށް

. ތީ އަުޅގަނޑު ހިތާމަކުރަންމަސައްކަްތކުރާ  ފާސްކުރަންގޮތަުށް މި ިއޞްލާޙު ސްމީހުންނަުށް ވާދަކުރެވޭ އެކަހަލަ މީ

ކަުށް ނެތް. އީދުކުރެވޭ ނަުށް ތާންމި އިޞްލާޙަކަުށް ައޅުގަނޑުމެ ،ންބޭނުއަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ،ވިވިދާޅު  އި އަރުްއވަ ދާއިރުަގއި ިއއްެޔވެސްކާއި އެ ވާހަކަަތއް ދަްއކަމުންތަ އުސޫލު އިދީނާ  އަޅުގަނޑުމެން އިސްލާމް

 ؛ވެރިންަތއްބޮޑެތި ކުުށް އި ގަަދއްކަމުންދާއިރު  ދަމަހައްޓާނެ ވާހަަކާއއި މި ވާހަކަ ުއސޫލުތައް އިދީނުެގ އަސްލާ  އިސްލާމް

ދިމާވާ  އާގައި ވާދަކުެރވޭނެ ގޮތަުށް ހެއްދެވުަމކީ އެ ދައްކާ ވާހަކަ އިންތިޚާބު ނަުށްސްމީހުންއި މި މީ ވަްއކަންކުރާ މީހުންނާ

ރައްޔިތުްނެގ  ރާއްޭޖގެ ގެންކަނބަލުން ވެ 2މި ފެންނަނީ  މެނަުށްއަުޅގަނޑު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނޫން.  ވާހަކަެއއް

ކަނބަލަުކ  އިރައަުށް ލާފައުަދއްަކން ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ސިޓީދަޅަ އެ ޚިޔާނާތުގެ ަފއިސާ ،ރިވެ ިޚޔާނާތްތެ ފައިސާއަުށް

ނޫނެއްެގ ގާނޭނގޭ ކޮން  ަޑކަުށްއަޅުގަނތަން. ގެންދަވާ އިަގއި ބައްަސަވމުންއުރަސިޓީވަަޑއިގެން ރާއްޭޖގެ ނިޝާން ޖެހި 

 އުރަައުށްއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ސިޓީަވއިގެން ރާިނޝާން ޖައްސަލަތުގެ އުބާރުލިބިަވަޑއިގެން ކަެމއް ދަ ކޮން މާއްދާއަކުން

މި  އަުޅގަނޑުމެްނގެދައްކާ ވައްކަުމގެ ާވހަކައަކީ. . އެއީ ައޅުގަނުޑމެން މި ގެންދަވަނީބަްއސަވަުމންފައިސާ ލައްވާފައި 

ނގެންޖެހޭ. އެޖެހޭ އެ ބައްސަވަނީ ކޮން ފައިސާެއއްކަން. ލީހަުށް އެނގެންމި އިްއޒަތްތެރި މަޖި ،ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް

ނުގަތް މެޑަމް ކެރިވަަޑއި ޭދން ރުފިޔާ ވެސް 25ހުންނެިވއިުރގައި މީހަކަުށް  ގެ ކުރިން ާއއްމު ރައްޔިެތްއގެ ގޮުތގައިމީ

ލޯކަްލ ، އެހެންވީމާރަްއޔިތުންނަުށް އެބަ އެނެގންޖެހޭ.  ާރއްޖޭގެގެންދަވަނީ ކޮން ލާރިެއއްކަން މުންފާތުން އެ ބައްަސވަ

 ،ުކޑަކުދިންނާ ބެހުމާއި ،ފަސާދަާއއި ،ަވއްކަާމއި ،ޔިތުންގެ ެތރެއިންދިމާޮކުށް ރާއްޖޭގެ ރައް  ޚާބާއިންތި ކައުންސިލު

ތަުށް މިކަހަަލ ލެވޭ ގޮކުރިމަތި ނަުށްމީހުތިބި މީސް އިޖަލުގަ ،ތިބި މީހުން އިލާފައިނަގަރިކަން ތްފަތްތެޢިއަންހެނުންގެ 

ގަބޫލުކުރާނެ  ވެސް އަިދ އެަކކު .ނޫން ކަމެއް ބޫލުކުރާނެގަ ަރއްޔިތުން ވެސް  މި ރާއްޖޭގެ ގެނައުމަކީ ނޫނަުށް ބަދަލުގާ

ހެނެއް. ބޫލުކުަރްއވާނެގަނުވޭ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް ެވސް އް ކަުށް ހިއެ ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަނޑަ  ކަމެއް

ތަކީ ޙަޤީޤަ ،. އެހެންނަމަވެސްސްވެދާނެމި ކަމާ އެއްބަ ފަހަރެއްގައި ދެން ެއއްެޗއް ެގއްލިދާނެތީ އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ރައްޔިތުން ގަބޫުލކުރާނެ  ބޫލުކުރަްއވާނެ މިއީ ރާްއޖޭގެއެިޅެގން ގަކަނޑަ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ހަމަ ނޫން. އެެއއް

 އޮތް ސަރުކާރެއް އަޅުގަނޑަކަުށް ގަބޫެލއް  އިއުފެދިފަވީމާ، ވައްކަމާއި ފަސާދަިއގެ ތެރެއިން ކަން. އެހެންނޫން ކަމެއް

ަޔއީ ރިާޔސީ ދިއިްއޔެ ފެނިގެން ުށް. ައޅުގަނޑުމެނަުށްކަުށްދީާފނެ ކަމަވެސް ކޮ ހެޔޮ ކަމެއްަނުށް ނުކުރެވޭ ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން

 އްޖޭގެ ަރއްޔިތުންެގ ތެރެއިންމި ރާ ިދޔައީ. ޮދގު ކަަމުށް ސާބިތުވެގެންކީ އަ 70%ބަޔާނެއް ިއްއވިއިުރގަިއ ޭއގެެތރެއިން 

ލައްަކ  3ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން  ރާއްޭޖގެދޮެގއް. ވިދާޅުވި. ކަނޑަެއިޅގެން އެއީ ދިން ވާހަކަ  ނަުށް ވަޒީފާންމީހު 64000

ީވ އުމުރުން ދުވަސްދޭއިުރގައި ދެން ބާކީ ތިބޭނީ  ނަުށް ވަޒީފާންމީހު 60000 ހެއްހާ މީހުންގެ ތެރެއިންންސާސް ހާފަ

ވަީޒފާ ތިބޭނެ އެތާކު. ނެއް ނުމި ތިބަ ޒުވާނުން އިކޮފީ ޝޮޕްތަކުގަ  އިކުޑަކުދިންނޭ. މި ރާއްޖޭގެ މަގުމަތީގަ  އިމީހުންނާ
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 އިމި ކަހަލަ ބިލެއް ފާސްކޮުށްފަ ހައްދަވާ ސަރުކާެރއްަގއި ޮބޑެތި ދޮގު ތިބޭނީ. އެހެންވީމާ، މި ވަރުގެ ކުދިންރަން އެ އަދާކު

އެހެްނވީމާ، ނޫން.  އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ ކަެމއްވޭ ގޮތަުށް ފުރުޞަތު ިދނުމަކީ ިރމަތިލެުށް ކުބި މީހުންނަތި ޖަލުގައި

 .ުށްެދލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ދެްއވި ުފރުޞަތަނމުން އަޅުގަނޑު އިުށީވަަދންނަދުނުކުރެވޭ ވާހަކަ އަުށް ތާއީމި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އި ރިޔާސަުތގަ ، މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަކީ  .މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވާލަންއިްއޒަތްތެރި  .ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

އޮންނަ ފުރުޞަތު ސެްއގައި ބަިއވެރިވުުމގެ ހުހަކީ އެްއވެސް ބަރިޔާސަތުގައި އިންނަ މީމި އަދި މަޖިލީހުގެ  ،އިންނަ މީހަކީ

ުށް ގެންދާއިރު ރިޔާސަތަދައްަކވަމުންފުޅުވާހަކަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންއިްއޒަތްތެރި  ިއ،ވާިއރުގަނޫން. އެހެންކަމަުށް މީހެއް

ޫނން. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދަގިއ  ވާނެ ވާހަަކއެއްޙަޤީޤަތުަގއި ިވދާޅުވެިވގެން ބަތްކޮުށް ވިދާުޅވާ ެއއްެވސް ވާހަކަައކީ ނިސް

ކުރާ  ޚިލާފަުށް ކަންކަން ކަނޑަެއޅިގެން ޮއވޭ. މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދާ ކުރުމުގެ އުސޫލުތައްުށް އިޙްތިރާމުމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަ

 އަުޅގަނޑު މިހާރު .ެވސް ދަންނަވާލަން ގެންދާނެ ވާހަކަގެ ރިޔާސަތުން ފިަޔވަުޅއަޅަުމންމަޖިލީހުގައި ތަކާ ދޭތެރޭފަރާތް

 ުށް.ބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަމެން ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަލިުފުށީ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންދާއިރާގެ މެންބަރު  އަލިފުުށީ

އި ބިނާކުރަނިވި ދައުރު ނިމުނު ޖަލްސާގަހުގެ ހީކޮުށްެގން ހުރީ މަޖިލީ އާދެ އަޅުގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ވަރަުށް ތަޢުީރފުކޮުށް ވާހަކަދެްއކީމާ މިއަދު  ފެުށުމުގަިއ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ދިޔުމާިއ އަދި މިއަުދގެނިމިސް ގޮތަކަުށް މަޖިލި

އެކު ހުުށަހެޅިގެްނ  ކަކާއިޞްލާޙުތަ، އްހުރި ބިލުތަކެގޮތަކަުށް ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާ ފަދަ  ހިތްހަމަޖެހޭފެުށިގެންދާނީ ވަރަުށް 

 ނަހަމަ ގޮތުގައި އަެނއްާކވެސް  ފެންނަނީ ފުލް މެޖޯރިޓީ އޮތް މަޖިލީހަކުން ކަމަުށް. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަޅުގަނޑަުށް މި

ބަރުން ގިނަ އެެހން އިއްޒަތްތެރި މެން ޓަކައި ވަރަުށްއިންތިޚާބަުށް ނުފޫޒު ފޯރުުވމަުށް ގެ ލޯކަލް ކައުންސިލު 2017

ގެ ަކއުންސިލު  ލޯކަލްޓަކައި އެ ޖާގަަތއް ފުރުމަުށް ިއޞްލާޙެއް ހަމަނުވެގެން ހަމަކުރުމަުށްކެނިޑޑޭުޓން ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަުށް 

ވަނަ މާއްދާަގއި ވަރަުށް  12ގާނޫނުގެ ތެރެއަުށް ގެެނވޭ މަންޒަރު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ މިދެންނެވީ މި އިޞްލާޙުގެ 

ގެ މައްަޗުްށ 2017އެކު ލޯކަލް ކައުންސިލުަތކުގެ އިންތިޚާބު  ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަން ފުެށުމާ  ތް މިސާފުކޮުށް ބުނެފައި އެބައޮ

ތާރު ގޮތެއް އިނގޭތޯ. ެއހެން މިދެންނެވީ ހިނގަމުންދާ ޚްދުމުޚު ަވރަުށް ހައިރާންވާންޖެހޭ އަދި  މި ގާނޫނު ހިނގާނޭ. ިމއީ

ުށް ްސ އެ އިންތިޚާބަުށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަކީ ނޫނީ ަގާވއިދައިންތިޚާބެްއގެ ތެރޭަގއި ކުްއލިއަކަުށް ބަދަލުތައް ގެނެ

ކަމެއް.  ލާނުކުރުން ކަހަލަޢުޚާބެއް އަލުން ހުުޅވާލަިއގެން އި އް ހެދުމަކީ ެއއީ އިންތިބަދަލުގެނެސްގެން އިތުރު ގޮްތތަ

ނުންކުަރްއވަިއގެން ދަނީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްގެ ބޭ ބޮަޑުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ސާފުެވގެން މި ވަރަުށް މާ، މިއިންއެހެންވީ

ތަން. އަދި  ކުަރްއވާބަުށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެެރިއން ރައީސް ޔާމީން މި އިްނތިޚާ
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އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު މިފަދަ ޖަރީމާއެއް ހިންގުމަުށް އޭަގއި ބަިއވެިރވާން އަޚް ޚާއްޞަކޮުށް ައޅުގަނޑު 

ޙައްމަދަުށް. އާދެ! މްދަރުދީވަން ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޢަލީ މުޙަުކރަމުންދާތީ އަޅުގަނުޑ  ގެން އެކަންމަޖުބޫރުކުރެވި

މިފަދަ ޖަރީމާތައް މިހެން ހިންގުމަކީ ެއީއ ދާއިމީ ޙައްެލއްެގ ގޮުތަގއި  ،އުޅެނީ  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވެގެން މި

ްސ ބޭނުންކުރަްއވަިއގެން ވަގުތީ ތްކުަރއްވަނީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލިްއކަބަލައިގަެނވޭކަުށްނެތޭ. ސަުރކާުރން އަބަދުވެްސ މަސަ

ނޫން. ެއއީ ސަުރކާރު  ސިޔާސީ ބޭނުމަުށް ކުެރވޭ ަކންތައްތައް ކުރުން. އެއީީކ ަރއްޔިތުންނަުށް ކުެރވޭ ކަންތަްއތަކެއް

ޖަީރމާތައް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ސް ބޭނުންކުރަްއވަިއގެން ހިންގޭ ބޮޑެތި މަުށް ޓަކައި ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލިހިމާޔަތްކުރު

ަތނަުށް ތަމްސީލުކުރަން ައއިސް  ދިނުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން މިގެ ތެރެއިން ާޖގަ ހުމި މަޖިލީ ުށްރާުރކޮުށް ހިންގުމަ ކަންކަން ތަކު

ޑަުށް ބޮ އެްއެވސް ރައްޔިތަކު ބަަލއެއްުނގަްނނާނެ. މިތާނގައި ވަރަުށް ކަެމއްގެ ގޮތަކު އްޤުަގއި ކުރެވޭރައްޔިތުންގެ ޙަ  ތިބި

އޮތީ  މިއެބަ ދެެކވޭ ކުރީ ސަުރކާުރގަިއ ކޮުށްފައި ހުރި ނުރަނގަުޅ ަކންތައްތަކެްއގެ ވާހަކަ. އަލުން ސަރުކާރެއް ޮހވާފައި 

ރަނގަުޅކުރުމަުށް. އެހެންވީމާ، ބައަކު ގޯްސޮކުށް ކަންކުރީއޭ ކިޔާފައި މި  ތައްއޭރު ކުރެވިފައި ހުރި ނުރަނަގޅު ކަންތައް

 ރޭގައި ކަންތައް ކޮުށްގެން އެ ޖަރީމާތައް ހިންގަން ޖާގަދިނުމަީކ އެއީ ކޮުށްގެްނވާނެ ކަމެއް ސް ތެމި މަޖިލި ންސަރުކާރު

ނުކުރަން. އެްއވެސް ހާެލއްަގިއ ހިނގަމުންދާ އިންތިޚާބެއްެގ ތެރެއަުށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަުށް  ކަމަކަުށް އަުޅގަނުޑ ގަބޫެލއް

 ނުކުރަން. މީގައި އެބަހުރި... ގަނޑު ގަބޫެލއްކަމަކަުށް އަޅު ޝަރުތުަތއް ބަދަލުކޮުށް ހެދޭނެ، ދަލުކޮުށްގަާވއިދު ބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ކަނަޑއެިޅފައިވާ ަވގުތު ހަމަވެފަިއވާ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނުޑ 

ުށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުަށް ޝާހަ ޢަލީ މެންބަރުރި ިއއްޒަތްތެ ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކުއަރުވަނީ  މިހާރު ފުރުޞަތު މި

ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް  ނޫނުއަސާސީ ނިޔާކުރާޤާއަިދ  އިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ގަާވއިދާ .ދަންނަވާލަން

ވާއިރުަގިއ  ކަމަުށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުުށަހަޅާފައިވާ ބިލުތަަކކީ އެ މެންބަރެއްގެ ގާނޫނީ ގޮތުން އަދާކުރަްނޖެހޭ ވާޖިބު 

އެރުވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށް ންކަންކަ  ދައްަކވާއިުރަގއި މިޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުިއއް އިބުކުރައްވަޠަޚާމެންބަރުންނަުށް މު

ބޭފުޅުންނަުށް  ތި ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު ިރޔާސަތުަގއި އިންނަ މީހެއްެގ ހައިސިްއޔަތުން ެއކަން އެގޮތަުށް 

 ވަޑަިއގަތުމަުށް ދަންނަވަން.  ކުިރއަުށް  ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅައިގެންހަނދާންކޮުށްދެމުން

 

 : ވާހަކަދެއްެކވުން  ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

 ުށް މި ( އަިއންތިޚާބުގެ ގާނޫނު ގެލޯކަލް ކައުންސިލު ) 2010/10ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ައޅުގަނޑުމެްނ  ،ދޭތެރޭަގއި ައޅުގަނޑުމެން ފުންކޮުށް ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން ޙާގެނެވޭ އިޞްލާ

ރަނގަޅު ނަތީޖާ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި  ،ބަހުސްކޮުށްޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ގެެނޭވއިރުަގއި މީގައި އަުޅގަނއް އިޞްލާޙުތަ
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ދެްއކުމުެގ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންަނުށް އޮންނަންޖެހޭނެ. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއަކީ މީގެތެރެއިްނ ޓަކައި ވާހަކަހޯދުމަުށް

ފްލޯގަިއ  ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންކުރަން އެބަ ލިބިގެންދާ އެންމެ ބޮޑު ފުރުޞަތު. އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލު ނަުށްއަޅުގަނޑުމެން

ފަހު އަުޅގަނޑުމެންަނުށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ޚިޔާާލއި ވިސްނުމާިއ  މި ބަހުސްތަކަުށް ،ފަހު ުށް އަދައްކާ ވާހަކަ

ތު މި ލިބޭކަން. އެ ފުރުޞަ ފުރުޞަތު ެއބަ ެތްއގެ މައްޗަުށް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މަސައްކަތްކުރުުމގެފިކުރާ ބައްޓަންކުރާ ގޮ

ދަނީ އެކަމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީއަުށް. އެހެންވީމާ،  ލިބެނީ ހުރިހާ ޕާޓީއެއް އެކުެލވޭ ކޮމިޓީތަކެްއގެ ަމއްޗަުށް ބިނާެވގެން އެ ބިލެއް މި

މީގައި އެބަހުރި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް.  ،އެ ފުރުޞަތު އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ވެސް ގަޫބލުކުރަން

ެވސް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫުލކުރަން  އެކު  ގަނޑުމެން ަގބޫލުކުރާއިރު އެއާ ހޭ ހަމަތަކެއް. އެކަްނކަން ައޅުއިޞްލާޙުކުރަންޖެ

 ،އެއީ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަުށް ވިޔަސް ؛ތަކަކަުށް ލެވޭ ހުރިހާ އެންމެންމުޤާރިހާ މަހިރާއްޖޭގެ އިންތިާޚބީ ހުއެބަޖެހޭ ދިވެ

 ،ޯލކަލް ކައުންސިލަުށް ކުރިމަތިލާ ކަުއންސިލަރުން ކަމަުށް ވިަޔސް ،ިވޔަސް މެންބަރުން ކަމަުށް ހުގެރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ

ކުީރަގިއ  ،ވެސް މިދެންނެވި  އެކު ކައުންސިލުަތކުެގ އުމުރުކެއް އޮންނަން އެބަޖެހޭ. އެއާ އެްއ ުއސޫލުތަ ،ކުންޔަ އެއް ހަމަ

ގަނޑު ގަބޫލުުކރާ ހަމަ. އަދި މިދެންނެވިހެން ެއބަޖެހޭ. އެއީ އަޅު ދާންއިންތިޚާބުގެ ދައުރުތަކަުށް ދިގުދެމިގެން ދެ މިދެންނެވި

ބޮޑު އެްއ އަާމޒަކީ  ޝަރުތުތައް ެވސް އެއް ހަަމއަކަުށް ފެތެން އެބަޖެހޭ. އެެހންވީމާ، މި އިޞްލާޙު ލުމުެގ އެންމެ

 ،ލީމޭ އިނގޭތޯމިދެންނެވި ހަމަތައް ތަރުތީބުކުރުން ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވެނީ. އަުޅގަނޑުމެން މިތަނަުށް 

އަހަރު ކަމަުށް. އެ ވިާދޅުވާ ބޭފުޅުން ރަްއޔިތުންނުަށް  ސްފަރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤގައި ޯލކަްލ ކައުންސިުލގެ މުޅި އުމުަރކީ 

ޓަކައި މަސަްއކަތްކުަރއްާވ ންވީމާ، ރަްއޔިތުންނަުށްން. އެހެލާފައި އޭތި ބޭރުކޮުްށލުއިކަމަކީ ަސއްެޕއް ޖަހަ ޓަކައި ކުެރްއވި

 ތަރުތީބުތަކެއް އޮންނަން އެބަދަންވަީނ  ަދއްކާ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެން މި ނޑުމެން މިބޭފުޅުން ވިސްނަވާ އިނގޭތޯ ައޅުގަ

ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ވާަހކަދައްަކއިގެން އެކަްނކަމަުށް ވާ ކަމަުށް ކަންކަން. މީގެތެރޭަގއި ރަނގަުޅުކރަންޖެހޭ އޭޖެހެ

އިންތިޚާެބއް  ،ފަސްކުރާކަުށްއިންތިޚާބެްއ  ،މާކަުށް އްހާލެއްަގއި އިންތިޚާބެްއ ދިގުދަ ޙައްލުގެންނަން. މިީއ ެއްއެވސް

 ނޫން. މިއީ ރަނަގޅު ރޫހެްއަގއި ަރނގަޅު މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރުަމުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން މި  ކަމެއް  ލަސްކުރާކަުށް ކުރާ 

 ތޯ ވެސް ނިންމެވި އިނގޭ ފަހުން ބޭފުޅުްނގެ ލީޑަރޝިޕުން އެންމެ އެ !ވާަހކަ ދައްަކވާ ޭބފުޅުން ވިސްނަވާ މި .އުޅެނީ

 ބޭފުޅުންެގ އެންމެ ވެސް ާރއްޖެއިން ބޭުރަގއި ޙުކުމެްއަގއި މިހާރު ހުރި މީހަކަުށް އެ އެއީ ،ބޮޑު ބައްދަލުވުެމއް ބާްއވާފައި 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވާ  ؟ޮކން ހަމައަކުންތޯ ،ކަމަުށް. ކޮން އުސޫލަކުން ބޮޑު ވަރުގަދަ ޓިކެޓު ދޭނެ

ޔިތުން މި . ރައް ުށޭނުލާއިރައްޔިތުންނަުށް ޮއޅުވަ .ރުތީބަކުންއްޓަންކުަރއްވާުށޭ ެއއް ތަބޭފުޅުންގެ ވާަހކަތައް ބަ  ތި ،ވާހަކަައކީ

 ޒީބު ރައްޔިތުން އިނގޭތޯ މި ހުއެއަުްށވުރެ މާ ތަ ،ނޫން. އެއަުްށވުރެ މާ ހޭލުންތެރި ހެދިފައެއްގުބޯމިއަދު  އުމުަގއި ތިބީޤަ

ަރއްޔިތުްނގެ ލޮލުަގިއ  ދެެކވޭ ވާަހކައަކީ ަވގުތު ތިބީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މި ރާއްޖޭަގއި މި

އުމުގައި ލޯކަލް ޤަގެންުނވާނެ. އަުޅގަނުޑމެންގެ މި ވެ އަުޅވަިއގެން ރައްޔިތުްނނަުށް އޮޅުވާލަން ކުރާ މަސައްަކތަކަުށްއަނދުން

ރުތީބު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަުށްފުުށުގައި ރަްއޔިތުންނަުށް ދެވޭ ޚިދުމަތަކީ ފުރިހަމަ ތަ ،ަނމަ ކައުންސިލު ބާރުވެރިކުރާ
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ންެމން އިުށީނދެގެން މިދެންނެިވ ހިނގާުށޭ އަލުން ައޅުގަނޑުމެން އެ ،ނަމަވާ ކަމަުށް ހަދަން ބޭނުން ކަމަުށް ނިޒާމުތަކެއް

އަހަުރ  5ކައުްނސިލުގެ އުމުރަކީ  ،ނޫނުއަސާސީއަުްށ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުޤާ ؛ނޫނުއަސާސީއަުށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުޤާ

 ވުރެ މާ ޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ކުރިމަތިލާއިރު އަުޅގަނޑުމެންގެ ހުްނނަ ޝަރުތުތަކަުށްކަމަުށް ހަދަމާ. އަޅުގަނޑުމެން ރައް

 ؟ފުސާއިޯތ އިންއޮތީ. ކޮބަ އިނގޭތޯ ލޯކަލް ަކއުންސިލު އިންތިޚާބަުްށ ކުރިމަތިލާ ކެނިޑޑޭޓުންެގ މި ކޭ ބޮޑެތި ޝަރުތުތަކެ

 އި ގަިއ ަވކާލާތުކުރާއިރު ރަުށްރަުުށގަ ރަްއޔިތުންެގ ނަމު އަޅުގަނޑުމެން ފުއްޕާފަިއ ައއިސް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި

ކުރުވީމަ ކޮބައިތޯ ތި ޝަރުތުތައް އަޅުގަނުޑމެން ކުރިމަތިބޮޑެ ތިބޭ މީހުންނުަށް އެއަުށްވުރެ މާ ދޭންރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތް

މިހާރުވެސް ތި  އިނުލަްއވާުށޭ. ިތ ބޭފުޅުންޅުވަ އިންސާފުން ވާހަކަނުދައްކާުށޭ. އޮބޭ، އެހެންވީމާ ؟މީގެ އިންސާފު

ެއެވސް އެތައް އަހަރެްއގެ ބޮޑު  ؛ބޮޑު ޙުކުމެއްަގއި ޔާސީ އިންތިޚާބުަގއި ވާަދކުރާނޭދިވެހިރާއްޭޖގެ ރި ،ވަކާލާތުކުަރްއވަނީ

ނިޑޔާރަުކ ގެ ފަޓެއް ހިާރއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯދިވެ ،އް މިހާރުވެސް އުފުލިފައިވާ އަދި މަތިމަްއޗަުށް އެތައް ދަުޢވާތަކެ  ،ޙުކުމެއްަގއި

ންތިޚާބުގައި ކުޑަުކޑަ ކުުށްތަކެއް ކުެރވިފަިއ އެކަމަކު، ލޯކަލް ކައުންސިލު އި .ހުރި ބޭފުޅެއްގެ ނަން އޮންނާނޭ ަފއިގާވަގަުށް ނަ

ްއަގިއ ލެހާދޭން. އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް  ތުފަރާތްތަކަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އިނގޭތޯ މި ފުރުޞަހުރި 

މިފަދަ ބާވަތްތަކުގެ ކުުށްަތއް  ،މީހުން މެރުމާ، އިމަކަާރއި، ެޓކުމާ، ޚިޔާނާތާއި  ބޮޑެތި ،ބެހި ކުަޑކުދިންނާ ،ނުދަންނަވަން

ތު ލިބޭ ކަމަުްށ ން އެ ފުރުޞަތެެރއިމީގެ ،ނުޖެހޭ އިނގޭތޯ. އެކަންކަުށްލިބޭސްމީހުންނަުށް އެ ފުރުޞަތު ކޮުށްފައި ތިބި މީ

ންދުކުރެވޭނެ. އެކަމުެގ ޔަޤީންކަްނ ބަލާގެ ތެެރއިްނ އެ ފުރުޞަުތ ނަމަ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކޮމިޓީ މަރުޙަވާ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސް، މި ދަންނަާވ ވާހަކަައކީ އަުޅގަނޑުމެން ެއންމެން ވެސް އެއް ހަމަޔަކުން 

މެން ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ތަކެއްތުއި ވާދަކުެރވޭެނ ޝަރުތުތަކަކީ އެއް ހަމަަޔކުން އޮންނަންޖެހޭ ޝަރުއިންތިޚާބުތަކުގަ 

 އެބަޖެހޭ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ. ގަބޫލުކުރަން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު އިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންަދުށުން ހޮޅުދޫ ދާގެ 7މެންބަރު. އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ގެނައުުމގެ އިޞްލާޙު ުށް( އަންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ ގާޫނނުލް ަކއު ލޯކަ) 2010/10ބަރު ނަން ގާނޫނު ،ވާފައި ހުުށަހަޅުއްވާ

ގެ ން ހުރި ކަންކަމުހަން މިއަދު ޖަލްސާގައި ވޯަޓުށް އަގެ ދަުށު 8އެޖެންޑާ އައިޓަމް ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ.  ބިލުގެ

ން ހިސާބު ން. މިލަވާއޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަ ލު މަޖިލީހަުށް ބަލައިގަންނަން ފެނޭތޯ ވޯަޓުށް އެހުންިއ މި ބިގަތެރޭ

 ގައި.  1:30ދާީނ ންގެދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަުށްއިލާނަން. މެދުކަނޑަ

 

 ] އަުށް  13:31އިްނ  12:24ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މުޙައްމަދު މަސީޙު هللا ބްދުޢަރައީސް )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ 
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 ހުން.ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެ. 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުން. ވޯޓަުށް އެހުމަުށް ުހރި ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެ، 8އެޖެންޑާ އައިޓަމް ކަމަުށް.  ގެންދަންންފަޅީގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަުށްދަ މި

ރި މެންބަރުން އިްއޒަތްތެ)ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( މޭުޒަގއި ދަންނަވަން.  ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްަސަވއިދެއްވުމަުށް އިދާރީ

ރި މެންބަރުން ވޯޓަުށް ދަންަނވާލަން ކަަމުށް. އިްއޒަތްތެއަރުވަން. ުށްލަދެްއވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްކޮކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކު 

 .ލާނަންއިވޯޓަުށް ދަންނަވަ އަރުވަން.ފަހަރު ހަނދުމަފުޅުކޮުށް ކޮުށްލަދެްއވުމަުްށ އަދިވެސް އެއްކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ލޯަކލް ) 2010/10 ނަންބަރު  ނޫނު ގާ ،އްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިދޫ ދާއިރާގެ ހޮޅު

ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެރި  އިޞްލާުޙެގނައުމުގެ ުށް( އަންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާބުެގ ގާނޫނުކައު

 ުށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. މެންބަރުންނަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދުހޮޅު  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 41    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   64     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 64        ޖުމްލަ:
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 ފާސް        ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 23ެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓ41ު. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 68އަދަދު؛ 

ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ  ެދްއވި މެންބަރަކުވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓު

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އިދޫ ދާއިރާގެ ހޮޅުއެހެންކަމުން،  .64ލަ؛ . ޖުމ33ުދު؛ . ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދ64ައަދަދު؛ 

 ުށް( އަންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނުލޯކަލް ކައު) 2010/10 ނަންބަރު  ނޫނުގާ ،މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

އަުށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުަގިއ ކޮމިޓީ މި ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް ފާސްވެއްޖެ.  އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ

 ދަންނަވަން.

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުވަރީ ފެބު 8ހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު

 .ގައ9:00ިވާ ބުދަ ދުވަުހގެ ހެނދުނު  2017
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