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 (هللاއީވާ ޢަްބދު ރައީސްނައިުބ  މަޖިލީހުގެ؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ( 2ޚާއްޞަ ޖަލްސާ ) އްވިދައުރުން ބޭރުގައި ބޭ  ވަނަ އަހަރު 2021

 ދުވަސް(  އާދީއްތަ) 2021 ޖަނަވަރީ 17

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

الر   الر  بسم هللا  والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن  آو  هللا  لوسر  ىلع   مالالة    މަޖިލިސް   .له وصحبه ومن واالهعلى 

 .ފެށުނީ

 

 ވުން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިްއޒަތްތެރި    3  ތިއްބެވީ  ސަލާމުގައި  . ބަރުންތެރި މެންއިްއޒަތް  34  ތިއްބެވީ  ވަޑައިެގންހާޒިރުވެ   ށްސާއަޖަލްމި ވަުގތު  

 .ންމެންބަރުތްތެރި އިްއޒަ ދެ ކޮރަންޓީނުަގއި ކު ނެތް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރައްވެސް  ރަސްމީ ދަތުރެއްަގއި އެ  ން.މެންބަރު

 

 ން ރު ކުން ޢުލާ އި  ޑާ ންޖެ އެ  ގެ ހު ވަ ދު  .3

 

 ން:ވުކެ އް ދެކަހަވާ ސަތުންޔާރި

   .2/ޚޞ /2021/ޖއ  ކީއައެޖެންޑާ މިއަދުެގ 

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން   .4

 

 ން:ވުކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

 ްއ ނެތް. ންާގ އެންުގމެ ރިޔާސަތުން އަ

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 އިބުތިދާއީ ބަހުސް .  5

 

 ން:ވުކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

ސަރުކާރުެގ  .  އިބުތިދާއީ ބަހުސް  -5.1ބަރު   ނަންމިއަދުެގ އެޖެންޑާަގއި މި ވަނީ އެންމެ މަސައްކަތެއް. ެއއީ އެޖެންޑާ

)ލޯކަލް   3/ 2020، ާގނޫނު ނަންބަރު  ވާފަިއވާ ޢަލީ ނިޔާޒް ހުށަހަޅުއް  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުތުން، ހުޅުމާލޭ ދާއިރާެގ  ފަރާ

ޚާއް އިންތިޚާބުެގ  ާގނޫނުޞަކައުންސިލުތަކުެގ  ަގާވއި(2020    މަޖިލީހުެގ  ބިލު.  އިޞްލާޙުެގނައުމުެގ  ޖާަގދޭ ައށް   ދު 

ަގޑިއިރު. މިދިޔަ ޖަލްސާަގއި އަޅުަގނޑު    4ބަހުސަށް އެންމެ ިގނަވަެގން ވެސް އޮންނަނީ  ން ބަހުސަށް، އިބުތިދާއީ  ޮގތު

އެ   ަގސްތުކުރަނީ  އަޅުަގނޑު  އެދިވަޑަިއަގންނަާވ    4ދެންނެވިހެން  ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން  ނުވަތަ  ހަމަވަންދެން  ަގޑިއިރު 

ަވއި ނިމެންދެން މިއަދުެގ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ެގންޮގސް  ަގޑިއިރާ ހަމައަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަ  4އެ  ން  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ފޮނުވުން ކޮމިޓީއަށް  ބިލު  މި  އެީއ  މިއަދު  ކޮމިޓީއަށް.  ނިމުމަށްފަހު ދާނީ މިނިވަން މުއައްސަސާެގ  ބަހުސް  ބިލު  މި   .

ހިމެނޭ ބިންސް ކޮމިޝަންެގ އިޚްތިޞާއިލެކްޝަ ތެރޭަގއި  ބަހުސްޞްެގ  ޅުދައްކަވަން ވާހަކަފު؛ ލަކަށް ވާތީ. އިބުތިދާީއ 

ށް  އަޅުަގނޑަ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  . އެދެންން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިެގންނެވުންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަވާ  އެދިަވޑަިއަގ

   .ޢަލީ ނިޔާޒް ތްތެރި މެންބަރުްއޒައި  އްވުމަށް ހުޅުމާލޭ ދާއިރާެގޅުށްލެވުނީ. ބިލު ހުށަހެމާ އަވަސްކޮ

 

 ވުން: ކެ އްކަދެ ހަވާ ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުމާލޭ

އަޅު  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ވެޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށްވަރަ  ބޭނުން  ސް ަގނޑު  އަށް    ބިލު  ނިމިެގންދާން.    ސްެވެގންވަމި 

   މިކަމާްއވެސް ބަޔަކު ަގނޑަށް ހީވަނީ އޭެގފަހުން އެދިޔުމަކީ އަޅު ެވެގންމަފުރިހަ  ޙަލާތަކެއްންނަމަވެސް، ހުރިހާ މަރުއެހެ

  އާ 19-ކޮިވޑު  ،. ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅީހެންަގެއއް ނުލިބޭނެ ކަމަކަށް ެވެގންދާނެއުފައްދާނެ ޖާދޭތެރޭަގއި ސުވާލު

ކައުފާސްުގޅިެގން   ލޯކަލް  އިންތިޚާބު  ކުރެވިފަިއވާ  ހުރަސްތަކަށް    2020ންސިލުތަކުެގ  ާގނޫނީ  ދިމާވެފައިވާ  ބޭްއވުމަށް 

ކުރެވޭތީ  ލުބޫަގސަރުކާރަށް  ވަހަކަށް އެ އިންތިޚާބު ބޭްއވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުަގއި  މެ އައެން  ، ވީއިހޯދަ  ޙައްލެއް

ޞިއްޙަތުއިޢު  ން ޅިެގގު   އާ 19-ޑު ކޮވި އާންމު  ދެމިކު  ގެ ލާނުކޮށްފައިާވ  ހާލަތު  ނުރައްކަލުެގ  ހިއްލި  ެވސް އޮތް  ނދުަގިއ 

ުގޅިެގން  އ19ާ-ިވޑުޮގތުން ކޮ  ށްދިނުމުގެ ެގންދެވޭނެ ަމުގފަހިކޮޝަނަށް ކުރިއަށް ންކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިއިންތިޚާބުެގ ކަ

މަތީން އިންތިޚާބުެގ ކަންކަން   ާވ ޮގތުެގއެްއޮގތް  ލައިންތަކާަގއިޑް އަޅާ  ކަނޑަ   ހެލްތު  ފް ޕަބްލިކުލް އޮރަޓަރ ޖެނަޑިރެކް

ެގންދިރިކު އިލެޔުއަށް  ބާރު  ދިނުމަށާއިކޮމިޝަ  ސްކްޝަންުމެގ  މުއްދަތެއްެގ  ،ނަށް  އިންތިޚާ  އަަވސް  ބު  ތެރޭަގއި 

އިންތިބާއްވާ ާގނޫނުުގޅޭ   ޚާބާނަމަ  ބެހޭ  ކަމާ  ޮގތުން  ބަ  ތަކުެގ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މުދަށުން  ދަތުތަކަށް އްެއއް 
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ޮގތު  ކަމާ  ،ހޭތީނަންޖެެގންބަދަލު ނަންބަރު  ުގޅޭ  ާގނޫނު  ކައުލޯކަ)  2020/3ން  ޚާއްޞަ  ންސިލު ލް  އިންތިޚާބުެގ  ތަކުެގ 

ެގ ފަރާތުން  ބިލު ސަރުކާރު. އަޅުަގނޑަށް މި  އަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙު ެގނައުމަށް މި ބިލު ހުށަހެޅީ(2020ާގނޫނު  

ހަމަ އްކަން  ދަމި ވަުގތު    ،ނަމަފުރުޞަތު އޮތް  ށް އަޅުަގނޑަށްދެއްކުމަޮގތުން ވާހަކަ  ބެހޭ  ބިލާ  ން. އަދި މިށަހަޅައިފިހު

ޝުކުރިއާ؟ ތޯ ެގންދަންވީކުރިއަށް.  އްޔާރުތަ ހުށަހެޅުމުެގ ދެ!  އިޞްލާޙު  ާގނޫނަށް  މި  އާދެ!  ޝުކުރިއްޔާ.  އްޔާ. 

ވެސްމަޤް ސަރުކާރުން  ޮގތުަގއި  މިޞަދުެގ  ކޮމިއިލެކްޝަންއިން  ދަފަފާހަަގކުރި    ،  ިގނަ ސް  ވަރަށް  ޝަނުން 

ާގނޫނާ  2020/3  ނަށްމެންއަޅުަގނޑު  ، ކުރައްަވއިފި  ތަކެއްއްކަތްމަސަ ޮގތުެގ  މި  ިމ    އޮތް  އެ  ތީންމަ  އެްއޮގތްވާ 

ެއ    .ށްތަކެއް ހަމަޖެއްސުމަދުވަހުެގ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި މި އިންތިޚާބު ބޭއްވޭނެ އިންތިޒާމުއަހަރު   1  ރޭަގއިެގ ތެމުއްދަތު

ތިޚާބާ ބެހޭ އެންމެހައި  އިން  ، އެބަ ޮއވޭ  އްބަނދެވުމެ ވިފަިއ އޮތް  ތުން ބަނދެރަްއވާ ޮގތުަގއި ާގނޫނީ ޮގކުބޫލުަގބޭފުޅުން  

ނުރަ ކުއްލި  ކުރަންވާނީ  ހާލަކަންކަން  ުއވަ އްކަލުެގ  ކަމުލުއިތު  ސަރުކާރުން  ން  އިޢުލާންމަށް،  ކަމަށް އެކަން  ކުރުން 

ކަމަށް ބުނާ  އެހެާގނޫނުަގއި  އެ  ން.  އަވީމާ،  ނައްޓުޅު ލޮކް  އެޮގތުން އެބަ  ވައިދޭންަގނޑުެމން  ކަމަކަށް.  ފުރަތަމަ  ޖެހޭ 

ލާނަން އެ އިޞްލާޙުަގިއ  އިވަފަ. އަޅުަގނޑު ދަންނަށަހަޅާވަނީ އިޞްލާޙު ހު  ވަނަ މާއްދާއަށް ސަރުކާރުން  7ާގނޫނުެގ  

  ވާ ( ަގއި)ށއެ މާއްދާެގ    ވާ އިންތިޚާބުވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ފަސްކުރެވިފައި   2އޮތް ެއއްޗެއް. މި ާގނޫނުެގ  

ޓަކައި  ޮގތުެގ ބޭްއވުަމށް  އަލުން  ކުރަންޖެ  މަތީން  ކޮމިޝަނުން  މަސައިލެކްޝަންސް  ނަންބަރު    ،ކަތްތައްއްހޭ  ާގނޫނު 

ލާޙު ެގނައުމުެގ ާގނޫނަށް ވަނަ ިއޞް  1އަށް  ( 2020ލް ކައުންސިލުތަކުެގ އިންތިޚާބުެގ ޚާއްޞަ ާގނޫނުެގ  ލޯކަ)  2020/3

ފަށާތާޢަމަލުކުރަ ފަށަންވާދު  7ެގން  ިގނަވެ  ން  ތެރޭަގއި އަލުން  މި ކައްބެހޭ މަސަ  ޚާބާނެ ކަމަށް. އިންތިވަހުެގ  ތްތައް 

ޢަމަލުކު ފަށާތާ  ބިލަށް  ކަމަހުދުވަ  7ރަން  ކުރަންޖެހޭނެ  ތެރޭަގިއ  މި  ެގ  ޮގތުން ށް  އޮތް  ކުރިން  ބުނަނީ.  ާގނޫނުަގއި 

ލައިފި ކަމަށް ދައުލަތުެގ އިވަ އުލުެގ ހާލަތު  ލި ނުރައްކައްކު  ، ން އޮތީ ކުރެވެވަރަށް ެވސް މަސައްކަތް ވެއްޖިއްޔާ އެ މިން 

ދި އެ ބޭފުޅުންނަށް ާގނޫނީ . އެއީ އެ ބޭފުޅުން މާނަކުރައްވާ ޮގތް. އަ ގައިނދެއްކުރާ ހިކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އިޢުލާން

  ، ހޭ މަސައްކަތްތަކާއިޖެން ކުރަޮގތުންދާރީ  ތިބީ އެޮގތަށް އޮތް ނަމަވެސް އިވެސް ލިބޭ ޮގތް. އަޅުަގނޑުމެން ދެމި  ލަފާ

މަސައްކަތްއިންތިޚާ ކުރަންޖެހޭ  ތައްޔާރުވުމަށް  ކުތައް  ބަށް  ތެރެއިން  ކޮމިޝަނުެގ  ކަމަށް. އިލެކްޝަންސް  ރެވެންވާނެ 

އެޮގ ބޭފުޅުން  ާގނޫނީ  ލަފާދެއްއެހެންނަމަވެސް،  ހުރަތީ  ވާތަށް  ެއކަމުެގ  ވާކަހައަޅުަގނޑުމެން  ނޭދޭތީެވ  ންށް   

އިޞްލާ  އަޅުަގނޑުމެން )ށ(  ޙު  އެ  ބޭނުން.  މާއްދާެގެގންނަން  މި  ގަ ަގިއ،  )ހ(  ެއހެންނަމަވެސް    އ19ާ-ކޮވިޑު  ،އި 

އާންުމ  ލާނުކޮށްފައިާވ  ެގ ދަށުން އިޢު(ރުމުެގ ާގނޫނުކާތެރިކު ރައް  ޞިއްޙަތުމުންއާ)   7/ 2020ުގޅިެގން ާގނޫނު ނަންބަރު  

ން އަލުން  ންތިޚާބުެގ ކަންކަން އި)ހ( ެގ ދަށުެގ  ކު މި މާއްދާއޮތްހާ ހިނދަލުެގ ހާލަތު ދެމިކުއްލި ނުރައްކަ  ތުެގޙަޞިއް

ތެރިކުރުމުެގ ާގނޫނުެގ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ  ެގން އާންމު ޞިއްޙަތު ރަްއކާުގޅި  އާ 19-ޑު ކުރިއަށް ެގންދަންވާނީ ކޮވި  އިފަށަ

ނެވެ.  ންތީމަ  ގެ ޮގތްވާ ޮގތުެއއް  ރުޝާދުތަކާ އި  ، ުއސޫލުތަކާއި  ، ޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއިކަނޑައަ   ހެލްތު  ލް އޮފް ޕަބްލިކުޖެނަރަ
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ބޭްއވުމުަގިއ    އިންތިޚާބުދިވެސް މި  އަ  ސް ނައްޓާލިޔަމިއަދު  ތަޅު  މި  ނޑުމެން  ެއއް. ައޅުަގމު މާއްދާންމިއީ ވަރަށް މުހި

ޖެނަރަ އޮޑިރެކްޓަރ  އިރުޝާދު  ހެލްތު  ބްލިކުޕަ ފް  ލް  ަގއި  ތަކާއި،ދެއްވާ  މި ދެްއވާ  އަދިވެސް  ސަބަބުން   ޑްލައިންެގ 

ލަސްންތިއި ފުޚާބު  އެއޮތްކަން   ޞަތުރު ވުުމެގ  އެބަ  ަގއިޑްލައިން   ެއ  އެހެންވީމާ،  އަންނަެގތައްޔާރުވެ   ނޭގ.  ންވާނީ ން 

ބޭްއވޭނެ ޮގތައިންތިޚާބެއް  ފަދަ  ދަންނަ  އަޅުަގނޑު  މިސާލަކަށް  މި ފާނައިވަކަށް.  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ކެމްޕެިއނެއް  ން. 

ހަމަހަމަ ަގއި އެންން ލައިަގިއޑް ފަރާތްތަކުން ކަ  ނެނަންވާއޮން  ފުރުޞަތުތައް  މެންނަށް  ދެކެން. އިދިކޮޅު  މަށް އަޅުަގނޑު 

ވަުގތު ފާހަަގކު މި  ޮގތުަގއި  ސަރުކާ  ރާ  ނުވަތަ  ސަރުކާރަށް  އޮތީ  ފުރުޞަތު  މި  ނިސްހަމައެކަނި  ޕާޓީއަށް ބަރު  ،  ތްވާ 

ސިޔާ ޓަކަިއ  ސަރުކާރުެގ  ިވއްކުމަށް  އެކުސަތު  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ފުރުޞަތެްއ.  ަގިއޑްއޮތް    ަގއި ތެރޭ ެގ  އިން ލަލެވޭ 

އެންމެން އެ  ފަރާތްތަ  ހުރިހާ ،  ނަށްހުރިހާ  އަޅުަގނޑު  ކަށް  ކަމަށް  ލިބެންވާނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ބޫލުަގފުރުޞަތު  ކުރަން. 

ހާލެއްަގއި  އެ އަ  2017ްއވެސް  ކައިންސިލުވަނަ  ލޯކަލް  އިކުތަހަރު  އޭރު ެގ  ސަރުކާރުންންތިޚާބު  ބޭެގ  ޮގ  ތަށް  އްވި 

، އީސް ަގނޑުމެން އެދޭ ކަމެްއ ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރަޅު ބޭްއވުމަކީ އަ  ން ެއކަންޞަތު ދީެގހަމައެކަނި ވަކި ބަޔަކަށް ފުރު 

 .... ފަހަރެއްގައި

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

ފަރު ދާއިރާެގ ނައިތްތެރިވަން.  ހަސޭތެވުމަށް ނައްހިރުމަތްތެރިކޮށްޙުށް  ރު، ަގާވއިދަްއޒަތްތެރި މެންބައިރާެގ އިފަރު ދާނައި

މެންބަތެރިތްއިްއޒަ ގަވާ  ނަން  ވުމަށް  ތެއްހިރުމަތްތެރިކޮށްޙުށް  ިއދަރު  ޖެހޭނީ  ދެން  ދަންނަވަން.  ެއއްފަހަރު  އަދިވެސް 

 ން އެދެން.އްވުެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ެގންޮގސްދެ ދާއިރާ ލޭހުޅުމާއިްއވަން. 

 

 ވުން: ކެ އްކަދެ ހަވާ ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުމާލެ

އަޅު  ދަން  ޑުަގނއާދެ!  ކަުއންސިލު  2017  .ނަވަންތަކުރާރުކޮށް  ލޯކަލް  ބޭއްވުނު  އަހަރު  ދެވަނަ  އިންތިޚާބު    ތަކުެގ 

ސަރުކާރުފަހަރަ އޭރުެގ  މެ  ންށް  ސަބަބުތައް  އެކިއެކި  އިންތިދުވެރިވަނީ  ލަސްކޮށް  ކަމަށް  ޚާބު  ސަބަބެއް  އެއް  ކޮށްފަ. 

ވިދާޅުވީ ޮގސް  ތައްޔާރެ  ،ކޯޓަށް  ތިމަންމެންގެ އޭވެ ނު  އްތިަމންނަމެން  ނެތޭ.  ފައިސާެއއް  އަތުަގއި  ތިމަންނަމެންެގ   .

 ؛ރައީސް  ތްތެރިޭވކަށް ނެތޭ. އިްއޒަޚާބަށް ކުރިމަތިލެތިމަންނަމެންނަށް މި އިންތި  މާ،ްއ ނެތޭ. ެއހެންވީލަތެސީަގއި ވައަތު

ންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދެކޭ އެހެނެ.  ނެވޭޙައްލެއް ނުެގ  ކަމަށްޔަކަސް އެ ކަހަލަ ކަންކުރިާގނޫނު ިއޞްލާޙުން މި  އަޅުަގނޑުމެ

ރު އޭނުވާނެ.  ންުގޅެެގންަގިއ ެގ  2021ނުވަތަ    2020  ،ނުންަގއި ެގންުގޅުނު ވިސް   2017ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އޭރު  

އޭރަށްަގއި  2017 ވަުގތަށް    ،  ހުރިހާ  ރުަގއިދިޔައިއެ  އިދިކޮޅު  ެއ   ތިއްބަަވއިެގން  އެހެން  ޖަލުަގއި.  ތިބީ  ލީޑަރުން 

ވެސްއެވަރުބޭފުޅުން   ދާނު  ނުކުރު  ން  ދެ  .ކަށްއިންތިޚާބަށް  ވެސް  ތި  އެވަރުން  އެދުނީ  ކޯޓުަގއި  މަންނަމެން ފަހަރު 
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ލަސްކު ގަ ރައިންތިޚާބު  މި  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ބޭނުން  ސަރުކާރު  އިޑްލައިން ން  ނުވަތަ  ސަރުކާރަށް  ހަމައެކަނި  ަގއި 

 އެކަން  ހަދާނަން. އަދިދެކޮޅު  އިނާިއޑްލަަގން އެ  ަގނޑުމެނަމަ އަޅު ކުރެވޭ ޮގތަށް އޮންނަންޕެއިބަތްވާ ޕާޓީއަށް ކެމްނިސް

ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ކުރާނަން ހުރި   ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް .  ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެވެން 

ޚާއްޞަ ާގނޫނަކަށް    މަށް ޓަކައި ހަމަެއކަނި މިވުއް ބޭއް ޚާބެއިންތި  ، ދެން މި ާގނޫނުަގއި އޮތް އަނެއް މުހިންމު ބަޔަކީ

، ބިލު ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު ދެއްވުން އެދެން.  ކުމުގެ އަޅުަގނޑަށް ވާހަކަދެއް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  .  ނޫން ބަލަންޖެހޭނީ

ބޭފުޅުން ތި  އެޮގއެއަށްފަހު  ލިބުނީމަ  ފުރުޞަތު  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ވެސް  ބޭފުޅަކު  ކޮންމެ  ވާހަކަދަްއކަ،  ންވީ. ތަށް 

  ން ޅުަގނޑެއް ނުނަާގނައަ  ޔަސް އިނޭގތޯ.ވިއްކެ ކޮންމެ ވާހަކަެއއް ދެ   އަޅާކަށް ނެތީންންނަށް ހުރަސްޅުބޭފުޅުަގނޑު ތި  އަ

ާގނޫނުަގއި  ނިޒާމީ މި  އާދެ!  ވެ އެއް.  ޮގތުން  ބޭއްއްޖެބުނާ  އިންތިޚާބު  މި  ޢަމަލުވުްއޔާ  ޓަކައި  އެހެން   ކުރާމަށް 

މު  ބަެއއް  ހުރި  ބަދަލު ދަތުތަކަށް  އްާގނޫނުތަކުަގއި  ެއޮގތުން،  ެގނެއްމި ވަނީ  ބެހޭ  އިންތިސަ.  ާގނޫނުެގ  ޚާބުތަކާ  އާންމު 

 ދުވަހަށް އެ މުއްދަތު...  30ަގިއ ދުވަހުެގ ބަދަލު 45ެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ވަނަ މާއްދާ 9

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

ކާށިދޫ ދާއިރާެގ    ،އްސަލަެއއް. ނިޒާމާ ބެހޭ މަވުން އެދެންއްދެރު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލައިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 .ޖާބިރުهللا ބްދުޢަ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 
 ވުން: ކެއް ކަދެހަވާ ޖާބިރު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ދަ އެ  ހުށަހެޅެމުން  ބިލެއް  މުހިންމު  އަވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ހުނީ.  ބިލު  އެ  ބޭނުން  ންދާއިރު. މުށަހެޅެޑުއަހަން 

ކަށް  ރަސްމީ މަސައްކަތްތަައދިން  ކިޔަޔާން. އަޅުަގނޑު ތަހުނިބެތިރާމުކޮށްެގން ތިހުމެންބަރުން އިމަޖިލީހުެގ  ވީމާ،  އެހެން

 !ހުރަސްނާޅާ

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

މައްސަލަ   ހުޅުމާލޭނިޒާމީ  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  މެންެގރާދާއި  ބަލަިއަގނެފިން.  ިއްއޒަތްތެރި   ބަރު 

 ޮގސްދެއްވުން އެދެން.ކަފުޅު ކުރިއަށް ެގން ވާހަ
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 ވުން: ކެ އްކަދެ ހަވާ ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުމާލޭ

ޓަ ބޭއްވުމަށް  ވެއިންތިޚާބު  މާއްދާތަކަށް  ބަެއއް  ާގނޫނުެގ  އާންމު  ބެހޭ  އިންތިޚާބާ  އެބަ  ކަިއ  ާގނޫނު  މި  ސް 

ބޭނުއިޞްލާޙު އޭެގ  އިންތިޚާބު ެގނޭ.  ައވަހަށް  ވެސް  މިސާމަކީ  ބޭއްވުން.  އާންމު   ،ލަކަށް   ބެހޭ  އިންތިޚާބާ  ކުރިން 

ެވއްޖެ  ވާާގނޫނުަގއި ބަޔާން ވަ  9ްއޔާ  ޮގތުން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ބަދަލު  45  ކުރާނަ  ދުވަހަށް    30  ގައިދުވަހުެގ 

( ަގިއ  )ރެގ )ށ( އަދި  ވަނަ މާއްދާ  10ެގ  ބެހޭ އާންމު ާގނޫނު  ބުތަކާބަދަލުކުރަން މި ާގނޫނު މި ހުށަހަޅަނީ. އިންތިޚާ

ބެހޭ   ތަކާެއއަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ކުރުކޮށްފައި މި އޮތީ. އިންތިޚާބު  ،ދުވަސް   5ަގއި  ލު ދުވަހުެގ ބަދަ  10ކުރާ  ންބަޔާ

ަގއި ބަޔާންކުއްދާެގ )ވަނަ މާ  10ނުެގ  އާންމު ާގނޫ ބުތަކާ ބެހޭ  ދުވަސް. އިންތިޚާ  3  ،ދުވަހުެގ ބަދަލުަގއި   5ރާ  ޅ( 

ދުވަސް. އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ   7  ،ބަދަލުގައިދުވަހުެގ    15ކުރާ   ބަޔާންެގ )ކ( ަގއިވަނަ މާއްދާ  10ނޫނުެގ  ންމު ާގއާ

ދުވަސް. އަދި އިންތިޚާބުތަކާ    7  ،ަގއިދުވަހުެގ ބަދަލު  14ކުރާ  ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާން  64އާންމު ާގނޫނުެގ  

ދުވަސް އެ ާގނޫނުތަކަށް   15  ، ަގއި ދަލުވަހުެގ ބަދު  30ރާ  ކުން ަގއި ބަޔާަވނަ މާއްދާެގ )ށ(    65ނޫނުެގ  ބެހޭ އާންމު ާގ

އަ ހުށަހަ  މިޅުަގނޑުމެން  ެގނައުމަށް  ރައީޅަނީއިޞްލާޙު  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތަ ؛ސް.  މި  މާއްދާ  ހުށަހެޅުމުަގއި މި  ށް 

މަށް މި އިންތިޚާބު ބޭްއވު  ،ނެވީ ން، އަޅުަގނޑު މި ދެންއަޅުަގނޑުމެހުރި.  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުެގ ކަންބޮޑުވުން އެބަ

ެގޓަކަ ބަދަލު  ނެްއސައި  މުްއދަތުތަކަށް  އި  އްސަެގނެހުރި  އެބަާވތީ  ކަންބޮޑުވުން  ކޮމިޝަނުން  .  ހުރިލެކްޝަންސް 

ޮގ ދެކޭ  ައޅުަގނޑު  އެޑްއެހެންނަމަވެސް،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަންބޮޑުުވންތަކަށް  އެ  ސަބަބަކީ ކުރެވޭނެރެސް ތުަގއި   . ،  

ބި މި  އޮސަރުކާރުން  މި  ހުށަހަޅާފައި  ކޮންމެހެންލު  ބޭތީ  ދައުރުން  ބާއްވަ   ޖަލްސާެއްއ  ާގނޫނަށް އިެގން  ރުަގއި  މި 

ހާލަތެއެހެ  ،ވެސް  ނުެގނެސްއިޞްލާޙު ނަމަވެސްން  އޮތް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް    ،އްަގއި  ވެސް  ހާލަތުަގިއ  އާންމު 

 މާ، ކުރިން . އެހެންވީށްއެކަން ކުރެވޭނެ ޮގތަ  ެއކަން ކޮށްެގން ވެސް، މި ުމއްދަތުެގ ތެރޭަގއިޖަލްސާއެއް ބާއްަވިއެގން  

މަށް ޓަކަިއ  ވުންތިޚާބު ބޭއްއެ ބޭފުޅުން އެ ފާހަަގކުރަްއާވ މުއްދަތު ބާއްަވިއެގން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި އި

މުއްދަތުގެ ާގނޫނުގަ  އޮތް  ކުރެވޭނެ  އި  ެއކަން  އަޅުަގނޑު  ތެރޭަގއި  ކަމަށް  އެހެންވީމާބޫލުަގ  އެ ކުރަން.  ކަމަށް ، 

ލަން  ށްައޅުަގނޑު އަދި ފާހަަގކޮ ؛އީސް އިްއޒަތްތެރި ރަކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކެން.    ރެވޭނެކު ރެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޑް

ާގނޫނަބޭްއވުމަށް ޓަކައި އަޅުަގ  ބޭނުން، އިލެކްޝަން މި  ދައުލަތުެގ އެހެން    ނެޔަސްެގށް އިޞްލާޙުނޑުމެން  އަދިވެސް 

ުގޅޭ    ބާކުރަން. މިސާލަކަށް ކޯޓުަގއި މި އިންތިޚާލުބޫަގލުން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު  މަށް އެއްބާރު އިދާރާތަކުން މިކަ

އި  ކޯޓުގަ   ންނަށް ާގނޫނުަގއި ލިޔެެގންނޭގ އަޅުަގނޑުމެމައްސަލަެއއް. އަޅުަގނޑަށް އެ  3އެބަ ހިނާގ    ސްމިހާރުވެ  ޮގތުން

  ތުގެ ށް މި މުއްދަމައްސަލައަކަ  3ވެސް، ކޯޓުަގއި އޮތް މުހިންމު  މަނަންކަން. އެހެނުކުރެވިދާނެހުރި މައްސަލަތައް ޙައްލު

ކަމެއް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކެން.  އިންތިޚާބު އަމި  ެގނެސްެގން  ތެރޭަގއި ޙައްލު  ވަސްކުރުމަށް ޖާަގ ހޯދުމަކީ މުހިންމު 

އަންހެކަމަ  ތަމަފުރައެޮގތުން   ކޯޓާކަށް  ޚާްއޞަ ނުންނަށް  އެކަމަކުރެވިފައި   އޮތް  ކޯޓުގަ   އިކުރައްވަ ންޖުލެ ޗެ  ށްވާތީ  އި 
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ން. ދެވަނަ ކަެމއްެގ  އެދެޔުން އަޅުަގނޑު  ދިހާވެސް ައަވހަކަށް ނިމިެގންއޮތް. އެކަމަށް ޮގތެއް ވީއެބަ   މައްސަލަ އަދިެވސް

ޕީ.ޕީ ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ބޭފުޅުންެގ    ެގ.އެމްޮގތުަގއި  އެ  މައްސަލައެއްހެން.  އޮތް  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ފަރާތޔުން 

ބާޑިޑެންކެނ އެ ލުކުރަްއވަޠިސީއެއް  ޝަކުވާ  ެއކަމުެގ  ދެކޭ  ބަިއެގން  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ކުރަްއވާފަ.  ކޯޓުަގއި  އޮތް 

ްއވާފަިއ ރުއޮތް ބަޔާނެއް ނެވެސް އެބަ  އްޔެއް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނެގ. އި ސީދާ ނިޔަތެވެސް  ޮގތުަގއި ޕީ.ޕީ.އެްމެގ  

ނެްއ ދުވަހު ވިދާޅުވަނީ  އައެ ބޭފުޅުންމަށް. އެހެންީވމާ، އެހެންނަމަވެސް  ްއވުންކޮށްެގން ެގންުގޅު ޑަށް ލޮކްޑައުރަށްރަށް ބޮ

ރަ އެ  ޮގތެތިމަންނަމެންނަށް  އެރޭނެ  ގަ ށްތަކަށް  އެ  އެއްކޮ އިޑްލަ އް  ކަމަށް.  ނެތް  ހިފަހައްޓައިންަގއި  ރަށްތައް  ،  އިޅުން 

ކެމްލޮކްޑައިންކޮށްފައިމައިތިރިކޮށް،   ހަދާފައި  ނެނުކުރެވޭންޕެއި،  ނޭރޭ  ،ޮގތް  ރަށްތަކަށް  އެ   ކަމުެގ ތިމަންނަމެންނަށް 

ކުރަްއވާވެސް    ވާޝަކު އެއެބަ  ކޮންެމވެސް  އެހެންވީމާ،  ިމއަދުއް .  ބަ  ެގޮގތަކަށް  އެހުސްެގިމ  ތެރޭަގއި     

 ަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން.  ޅު ން އަވުދެްއކެވާހަކަފުޅު

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

މެންބަރު    ިއއްޒަތްތެރި  ިއރާެގރު ދާ ނައިފަ،  ެއއްއްސަލައްވުން އެދެން. ނިޒާމާ ބެހޭ މަދެލަތެރި މެންބަރު، މަޑުކޮށް އިްއޒަތް

 .އަޙްމަދު ޝިޔާމް

 

  މައްސަލަ( )ނިޒާމީ

 

 ވުން:ކެ އްކަދެހަވާ ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު

ރައީސް އިްއޒަ ކަނޑަ ؛ތްތެރި  ތަހަމަ  މި  އިތުނުއެޅިެގން  ހެއްދެވީރުަގއި  އެ  އިްއޒަތްތެރި   ،ފުޅެއް  ދާއިރާެގ  ހުޅުމާލެ 

ޕާޓީ ؛ ރައީސް ރިޒަތްތެމެންބަރު. އިއް ހުށަހެޅިެގން    ން،އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިހާރު  ބިމި  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ    ލާއުޅޭ 

 ...ހުރިހާ ޕާޓީއި ުގޅިެގން އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ޕާޓީ ފިޔަވަ 

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

ނިތްތެރި  ޒައިއް  މެންބަރު،  އިްއޒަތްތެރި  ބެޒާމާ މެންބަރު،  ނޫން  މައްސަލައެއް  މެން  ކަންހޭ  ބަރަށް އިއްޒަތްތެރި 

އެނިގަވޑައި ކަނޑަ ަމއްސަލައަ އެޅިެގން  ބެހޭ  ނިޒާމާ  މަޖިލީަގންނަވާނެ.  ވާނީ  ބެހޭ  ހުކަށް  ނިޒާމާ  ޖަލްސާެގ  ެގ 

މެންބަރަކު ދައް  ،މައްސަލަެއއް ނަމަ އިްއޒަތްތެރި  ކަފުޅަކާހަކަާވ ވާއެހެން  ފުރުޞަތު  މެންބަރަށް    ުގޅިެގންނެއް ނޫން. 

 ދައްކަވަން.  ހަކަފުޅު ވާވަޑަިއަގންނަވާނެ ލިބި
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 ވުން: ކެ އްކަދެ ހަވާ ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުމާލޭ

 ވެސް ކޯޓުތަކަށް  ންސްކުރުމަށް ޓަކައި ޕީ.ޕީ.އެމުވަ ންތިޚާބު އައާދެ! އެހންވީމާ، އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން މި އި

ހު ނަހުށަހަޅާފައި  މައްސަލަތައް  އެއްބާ  ،އިންަގވަ ރި  ކޮމިޝަނަށް  ދެވަނަ  ރުއިލެކްޝަންސް  އާދެ!  ދެއްވުމަށް.  ލުން 

ޮގތުމައްސަލައެ  ފާހަގަކުއްެގ  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  އިންތިއޮތްއެބަ  ،ރޭަގއި  މަްއސަލައެއް  ކޯޓުަގއި  އަލުން  ޚާ  ބު 

ފަރާތަކުން  ލުމަށް ޓަކައި އާންއިހުޅުވަ   18އަލުން    މާޔައިހާ ދިުގ މުްއދަތެއް ދިއޮތް މައްސަލަެއއް. މިހުށަހަޅާފައި  މު 

ންނަމަވެސް، ެއ މީހުން ވޯޓުލެޭވނެ. އެހެ މީހުންނަށް  ިވޔަސް އެޮގތެއް ކޮންމެ  ،ދިނުމާއިހަރު ފުރޭ މީހުންނަށް ފުރުޞަތުއަ

ބަިއވެރިނުވެ  ެގއްލިެގންމީއެ    އިންތިޚާބުތަކުަގއި  ޙައްޤަކީ  ހުންނަށް  ޮގތުގަ ސާނޫނުއަ ޤާދާ  ޙައްޤެްއެގ  ލިބިދޭ  އި ސީން 

ސް އަޅުަގނޑަށް  ވެ  ހުށަހަޅާފައި އޮތްކަން  ށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މައްސަލަޓަންމުމަށް ކޯ، ެއކަމަށް ޮގތެއް ނި އޮންނާތީ

ނިންމައެ އަވަހަށް  މައްސަލަތައް  މި  އެހެންވީމާ،  ައވަހައިނޭގ.  ވީހާވެސް  ބޭއްވޭ،  އިންތިޚާބު  ދައުލަތުެގ ކަށް  ޮގތް  ނެ 

އެއްބާހު ފަރާތްތަކުން  ައޅުންދީރުލުރިހާ  ކުރެވޭނީ.  މިކަން  ސަބަެގން  ާގނޫނުެގ  މި  ޮގތުަގއި  ދެކޭ  ާގނޫނީ ަގނޑު  ބުން 

ރައްޔިތުންެގ ޓަކައި ހަމައެކަނި    މަވެސް، އިންތިޚާބު ބޭްއވުމަށްންނަހެހުރަސްތައް ހަމަ ޔަީގނުން ވެސް ނެތިެގންދާނެ. އެ

އްލު ލިބޭ ކަންކަމެްއ  ޙަންކަަމކީ ހުރިހާ ކަމަކަށް  ާގނޫނުަގއި ހުރި ބައެްއ ކަ  ނޫން އޮތީ.  ރާ ާގނޫނެއް ލީހުން ފާސްކުމަޖި

ދަންނަވައިފިން ދެންމެ  އަޅުަގނޑު  މިސާލަކަށް  އިންތިޚާބު  ައދިވެސް    ،ނޫން.  އިމި  ޓަކައި    ސް ލެކްޝަންބޭއްުވމަށް 

ކަންކޮމިޝަނުން   އެބަފާހަަގކުރާ  ވެސް  މިސާލަކަހުރިކަން  ވޯ.  ކައިރިއަށްފޮޓުށް  ތި  ށި  މީހުން  ހޯދާމަދާ  ނީ  ންނަމެން 

ހާ މި ހުރި ؟ހެްއޔޭއްކަރަންޓީނުަގއި ތިބޭ މީހުން ވޯޓުލުމުެގ އިންތިޒާމު ތިމަންނަމެން ހަމަޖައްސާނީ ކިހިނެ ؟ހޭއްކިހިނެ

ތެރެއިން  ކަ ާގނޫނުެގ  ނުލިބޭނެ.ޙަމަކަށް  އިންތިޚާބުވެއެހެންނަމަވެސް  އްލެއް  ބަޔަކުފަ ،  ތިބޭ  ރަްއޔިތުންެގ  ންއާ  އި  މު 

ތިބޭނުވަތަ   ރުހުމެއްއިންތިޚާބުކޮށްފައި  މީހުންެގ  ދުވަހެއް    އެތައް  ޒަމާނެއް  ،ދެންވަން  ނެތި  ތިބޭ  އެތައް   ވަންދެން 

ބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން. ަގ  ިއ އަޅުަގނޑުމެންލެްއަގހާާގނޫނުތައް ފަރުމާކޮށް، ާގނޫނުން ބާރު ހޯދުމަކީ ެއއްވެސް    ޮގތަށް

މިހާރުއެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެންައހަރު  1ސް  ވެ،  ކައޮތީ    އެ  ނަށްދުވަސް  މުއްދަތެއް އެ  އިތުރަށް  ދެން  ދެވިފަ.  މަށް 

އަޅުަގނ  ކަމަށް  ކަމެއް  ދިމާވާނެ  ވެސް  ހިންުގމަށް  ދައުލަތް  އުނދަޫގތަކެއް  ިގނަ  ވަރަށް  ސަބަބުން  އޭެގ  ޑު  ދިނުމަކީ 

ޚާއްބޫލުކުރަަގ މިޞަން.  ހުއްޓުމަކަށް  ނިޒާމު  ަގވަރނަންސް  ލޯކަލް  މިކޮށް  އަިއއްސަ  ޚާއްއޮތީ  ހާރުވެސް  މި    ޞަ . 

ކުރިން  ނުެގާގނޫ ބާރުތަކަކީ  ބަެއއް  ކައުންސިލުތަދަށުން  ލޯކަލް  ައޅުަގނޑުމެން  އި  8ިއންތިޚާބުެގ  ކުެގ    ލާޙު ޞްވަނަ 

އެ   ނު ފާސްކުރީ.ާގނޫޔާރުތައް ދީެގން އަޅުަގނޑުެމން އެ ތިޚު މަ ވަރަށް ބަިއވަރު ބާރުތަކާއި އިރުަގއި ވަރަށް ފުރިހައިެގނަ

ޙަ ވުޤީާގނޫނު  އައިސް ޤަތުަގއި  ާގ  ،ޖޫދަށް  ލިނޫނުއެ  ލިން  ބާރުތައް  ބޭްއވިބޭ  އިންތިޚާބު  މި  އަލުން   ،ބޭނީ 

އެހެ ައއިސްެގން.  ހިފެ  ،ނަމަންނޫންކައުންސިލުތަކެއް  ވެސް  ބާރުތައް  ަގވަރމަންޓް    ،ހެއްޓިމި  ލޯކަލް  ބާރުތައް  އެ 
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ހުއޮތީރިޓީަގއި   ނުހި  ،ރެތާށީެވެގން  ބިރަށްތައް  އަޅުަގނނުގމުެގ  އެބަރު  އެހެންޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ވީމާއޮތް.   ،

އިންތި މި  ތެރޭަގއި  އުސޫލުތަބު  ޚާޕެންޑަމިކެްއެގ  ކޮންމެެވސް  ކަނޑައަބޭްއވޭނެ  އެބަކެއް  އެހެން ޅަން  ދުނިޔޭެގ  ޖެހޭ. 

އިންތިޚާބު   އިނުލަ އިށް އަޅަޕެންޑަމިކް އޮތުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ޕެންޑަމިކަ.  ހުރިތަކުަގއި ވެސް ެއކަން ކޮށްފައި އެބައުމުޤަ

ވާހަ ެއއްެވސް  ކައެއްބާއްވާ  މިހާނޫން  އެއަށްވުރެދައް  ލެއްަގއި  އަދި  އޮތީމުހިންމު    ކަނީ.  ނޫން.   ެއއްކަމެއް   ވެސް 

، މުޅި ވެރިކަމުެގ ނިޒާމު އެްއކޮށް ހުއްޓޭ އި ހުއްޓުވަކަންތައްތަކުެގ ތެރޭަގއި މުޅި ދައުލަތް ެއއްކޮށް    އެހެންނަމަވެސް، އެ

ޅުަގނޑު ލެއްަގިއ ތިބެވޭނެ ކަމަކަށް އަހާ  ކަށް ެއއްވެސްދޭކަށް އަޅުަގނޑަދޭން ާގނޫނު ތަންކަމަށް ފުރުޞަތުޮގތަކަށް އެ 

އެހެންވީމާ   ބޫލެއްަގ އަދި  ނުކުރަން.  ެވސް  ސަރުކާރުން  މިކަމަށް  ،  ވެސް  ެއއްެވސް  އަޅުަގނޑުމެން  ތާއީދުކުރަނީ. 

  ބު މި މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި ންތިޚާމި އި، ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ެއއްތީއޮބޮޑު އެހެން ކަމެއް   ންޑަމިކަށް ވުރެޕެލެއްަގއި ހާ

ރައްޔިތުން   އި،ބާއްވަ  ބަޔަ  އަލުން  ތިބުއިންތިޚާބުކުރާ  ހިންުގމަށް  ރަށްތައް  ސަރުކާރުކު  އަދި މަކީ  ވެސް  ެގ 

. ވަރަށް ބޮޑަށް  މި ބިލު ހުށަހެޅީއަޅުަގނޑުމެންެގ ވެސް، އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ެއދުމަކަށް ވާތީ އަޅުަގނޑު  

  ވި ފުރުޞަތަށް. ޝުކުރިއްޔާ ދެއް

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

މި   މިހާރު  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ބައިހުޅުވަޝުކުރިއްޔާ  ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން  ވަުގތަށްސްެގ  ހުލަނީ   .

އެދި  ފުރުޞަތަށް  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އެދިަވޑަިއަގންނަވާ  ކާށިދޫ  އެދެން.  ިއއްޒަތްތެރި  ވަޑައިެގންދެއްވުން 

 .  ޖާބިރުهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވުން: ކެއް ކަދެހަވާ ޖާބިރުهللا ރު ޢަބްދު ދާއިރާެގ މެންބަކާށިދޫ

އިނޭގތޯ. ހިތުން ނޫން ނުހިންމީ. ވިސްނާވަޑަިއެގން ވާހަކަދެއްކުން މުހިންމީ. ފުރަތަމަ   ވެސް އެހެނެއް ނޫންކަށް ތައެްއޮގ

މި  ،ކަމަކީ ތުރާ  އަޅުަގނޑު  ރާއްޖޭެގ  މިއަދުފުރައި  ކުނުންައއީ  ދަތުރުަގިއ   އައްޑޫ  ،ެގން  މި  ދަތުރު.  ފެށި  އަތޮޅުން 

 އޮޕަރޭޓެއް ނުވޭ.  ުއންސިލަކުންޖެހިއްޖެ ކަމަށް. އެއީ އެްއވެސް ކަ ޚާބު ބާއްވަންމި އިންތި  ،އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވުނީ

ބާްއވައި ންއި ކަުއންސިލުތިޚާބު  އޮތައްެގން  ކަުއންމައުނަ  ، ކުރުންޕަރޭޓު   ޮގތެްއަގއި  ބާރުތަލުސިވީ  ނީސް ނުދެކަށް 

އޮޕަރޭޓެއް  އޮ.  ނުވާނެ   ކައުންސިލު  ާގނޫނު  ޓައިމްފް  ވޭސްޓް  ވާނީ.  އުއެހެންނޫނިއްޔާ  ކީއްެވެގންތޯކުރަފަންން   ؟ނީ 

  ދެން ހަމަ މިއާއެއްކޮށް އަޅުަގނޑު   ޖެހޭ.ށްރަށް ތަރައްޤީކުރަން އެބަކޮށް ރަޕަރޭޓުއް އޮއުންސިލުތައުސޫލުން ކަލާމަރުކަޒީ  

އަ  ،ހެނީޖެންދަންނަވާލަ މެންބަރުންނަށްތަ  ެގހަރުއައު  ހުރިހާ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ކޮ  ،ހުނިޔާ  ންަގިއ  އިރަންޓައަދި 

ކޮރަންޓަ  ައވަހަށް  ރައީސް  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ަމޖިލީހައި ހުރި  ސަލާމަތްވެވަޑައިެގން  ވަޑަިއެގންނެވުމަށް.  ނުން  ށް 
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ށް މިއަދުން މިައދަށް ފާސްކުރަން. ވާހަކައަކީ   އަަވސްވީ ޮގތަކަމި ާގނޫނުލާނަން،  އިދަންނަވަ  ނޑު ހަމަ އެއާއެކުއަޅުަގ

ނަަގ ހައުސް  ހޯލް  އޮފް  އޮޕަރޭޓުކޮމިޓީ  ވެސް  އިންތިޚާބު އޮޕަރޭޓުކުރަން.  ިއެގން  މިހާރަށް  މިހާރުން  ހަމަ  ކޮށްފައި 

  ،ންތިޚާބުކޮށްއް އި ފަރާތްތަޖެހޭ ކުރަންތިޚާބުކަށް އިންރާއްޖޭެގ ކައުންސިލުތަބާއްވަން. ބާްއވާފައި ަވުގތުން ވަުގތަށް ދިވެހި

އޮޕަރޭޓު  ދިޔައި  ، ެވެގންކައުންސިލުތަްއ  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލުެގ  މިހާރު  ލިބުން.  ޚިދުމަތް  ރައްޔިތުންނަށް   މާރާއްޖޭެގ 

ކަމެއް  އަ   ،ދާޅުވަނީވި  ންކައުންސިލު ައއިސްެގންނޭ  ކައުންސިލު  ޮގތުަގއިތޯ    މި  .ހިތާމަވެރިތޯ  ހާކި.  ކުރެވޭނީއު 

އެްއޗެްއ ނޫން ކޮރޯ  އަޅުަގނޑުމެންނާ ؟ޖެހޭނީބެންތި  ޅުަގނޑުމެންއަ ވައިރަސްބެހޭ ވެސް  ިމ  ނާ  ޭއެގ ސަބަބުން  އަކީ. 

ލޮ އަޅުަގނޑު  ކްޑައުން ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން  ުއޅޭ މައްސަލައަކީ  ެއއީ ސިޔާސީ  ލުކުރާ މައްސަލައެއް ނޫން.  ބޫަގކޮށްެގން 

ރަނގަ މައްސަ ެއއީ  ވާހަކަެއއްލަެއއް.  ރާއްމި  ނޑުއަޅުަގ.  ނޫން  ޅު  ޮގސްޖޭައއީ  ކަންކޮޅުތަކަށް  އެކި  ،  ެގ 

މި ޮގއްސަ  އުފާވޭ  ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް  ވަރަށް  ރައީސް  ބޮޑު   އައީ.  ރައްޔިތުން  މުޙައްމަދު ތިލަދުންމަތީެގ  އިބްރާހީމް 

ޔައީ. ބަމުން ދިވެސް ހަމަ އެހެން ނު  އެންމެން  . ހަަމ ރާއްޖޭެގހާދަ ހެޔޮ ރަީއސެކޭ  ވިދާޅުވީރުކާރަށް.  ެގ ސަޞާލިޙް

 ؛. ރިސޯޓުތައް ހަދަން ހުރިއް ރާކަށެކިޓެއް ނެތޭ މަސްހަވަންދޫެގ ބަނދަރުަގއި ބޯއެކަމަކު ދެރަ ކަންކަން އެބަ ހުއްޓޭ. އި

ލިބޭފަ  ށްތަކަހަދަމުންދާ ރިސޯޓު ހުރިިއނޭންސް  ހުއްޓިފަިއ  ބޭންކެއް ނެތޭ.  ވާހަކަ  ތަކަށް، ރައީސަށްޕްރޮޖެކްޓު  ނެ  އެ   

ތިލަދުންމަތީެގ ކުޅުދުއްފުށިން ބޮޑު   ،ނީންނަވައަޅުަގނޑު މި ދަ  އްމަދު ޞާލިޙް އަރިހުބްރާހީމް މުޙައި  ސްއީރަ  ންނަވާށޭ.ދަ

ވާހަކައަކީފެށިެގން ދެްއކި  ދިޔައިރު  ހަމައަށް  ތުރާކުނާ  ނުކިރޭ    ، ޮގސް  މަސްކޮޅު  ވާހަކައޭ  ،ވާހަކައާއި ހަމަ  .  ެއ 

ހަމަޖަމަސް ޮގތަކަށް  ވެ ށޭވާއްސަވައިދެއް ކިރޭނެ  ކުރީަގިއ  ބޯ.  މިފްކޯެގ  ޮއޭވނޫންތޯއޭސް  ެވސް  . އިމަތީަގތިލަދުންބޮޑު  ޓު 

ބަ މިހުއަޅުަގނޑުމެން  ލާމަރުކަ  ސްކުރަމުން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ާގނޫނު ދަނީ  ބާއްވަންޖެހޭ  ޒީ  ސަބަބުން  އިންތިޚާބު ެގ 

ކަންކަން   މެން މިއަޅުަގނޑު  ،ޔަކަށްވެ ތިބެއަޅުަގނޑުމެން ޒިންމާދާރު ބަ  ،ހިތާމައަކީ  ރައީސް.އިްއޒަތްތެރި  ބާއްވަން،  

ތިބީ މި  ނުކޮށް  މަސް  ރައްޔިތުން ؟ކީްއވެެގންތޯ  ނުބޭނި  ކުރަނީކޮޅު  މި  ރަްއޔިތުން  ޝަކުވާ  އެ  ރައީސް    .ކިރިެގން 

ޞާލި މުޙައްމަދު  އަރިހު ޙްއިބްރާހީމް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ަގެގ  ރައްޔިތުން.  ވިދާޅުީވ  ާގތުަގިއ  ައޅުަގނޑު  ކޮށްދޭށޭ  ިއ 

ެއނރައީ މެންބަރުންނަށް  ، ަވޑަިއަގންނަވާނެިގސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ދަތުރުކުރާ  ތަންތަނަށް  ރާއްޖޭެގ   ،ރާއްޖޭެގ 

މަޖިލިސް   ބަސް  ،ހޮވުަމށްރައްޔިތުންެގ  މީހާެގ  އެ  މައްޗަށްކަން  ރައްޔިތުންެގ  ރާއްޖޭެގ  ރައްޔިތުންެގ    މުޅި  އަދި 

އެހެންވީމާ ިއްއވާނީ.  މިތާ  މެބަސްތައްކަން  ރައްޔިތުންެގ  ހައި،  ރާޞިއްޔަންބަރެއްެގ  ސީަގއި ޤާނޫނުައސާއްޖޭެގ  ތުން 

އަރިހު  އޮންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު  ދަންނަވަނީ  ޮގތަށް  ހުޅުވާށޭ.   ،މި  ބޭންކެއް  ކޮމާޝަލް 

ވާށޭ.  ތަކަށް ދެއް ކައުންސިލު  ބާރާއި އާރު  ުއސޫލުން  ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ރަށްރަށުަގއި ލާމަރުކަޒީއިމުގާ  ުއސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ

އަވަހަާގނޫމި   އުފަންކުރާނެ.  އެކަން  ބާއްވާށޭނުން  އިންތިޚާބު  އިންޑިއާ  !ށް  ވެ ދެން  ލިއިން  ކޮންމެ ކްސިން  ބުނަސް، 

ވެކްސިން   އަޅުަގނޑުމެންތާކުން  ލިބިެގން  ވެސް  ވެކްސިން  އަަވހަށް  ތިބީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މި ނަށް  ލިބުނަސް 
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މައް ުއޅޭ  އަސަލަތަކު ދިމާވެެގން  ޓުއަރިސްޓުން  ރާއްޖެތުމަށް.  ރަިއަގން  އާދޭއަށް  އެބަ  ބާރަށް  އެހެންވީމާބާރަށް،   .  ،

ކަށް ރާއްޖެ  ބޮޑު މޮޑެލަ  ފައި ހުރީ. ވަރަށް ޚަރަދު. އެއަރޕޯޓުތަްއ ހުޅުވިޖެހޭޑް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރަން އެބަރާއްޖޭެގ ބެ

އެހެންވީމާ އޮންނަނީ.  އިންެވސްޓްެމންޓްސްތަކަމި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ލިބެ،  އެބަ  ރިކަވަރީ  ހު ށް  ހުއްޓިފައި  ރި  ންޖެހޭ. 

ތުރާިއ  ޖޭެގ އު ކަންކަން ހިނަގމުންދާއިރުަގއި ރާއްޒީ އުސޫލުން ދިެވހިރާއްޖޭެގޖެހޭ. ލާމަރުކަތައް ހިނަގން އެބަޕްރޮޖެކްޓު

މިމިސާލެއްެގ   ؛ދެކުނުން އަޅުަގނޑު  ހޮޓާ  ހުރި  އުލިަގމުަގއި  އެތާބަައއީ    ޮގތުން  ާވވަދެެގނލާފަ.  ެއ  ންަގއި  ޮގސް 

ތޯ. އަވަހަށް އެ ހޮޓާ ނެ ޮގތެއް ވެސް ނެތް. އެތަން ވެސް އެއީ ވެސް ދައުލަތުެގ ފަިއސާ ނޫންތާ ހިނޭގއެހޮޓަލުަގއި  

އެާއއެކު  ހުރި. ހަމަތިލަދުންަމތީަގއި އެބަބަިއަވރު ވަސީލަތްތައް ބޮޑުހުރި.  ، ބައިވަރު ޔޮޓުފަހަރު އުލިަގުމަގއި އެބަވެސް ދީ

މަސް ، ވާހަކަައކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސައްކަތްކުރަންވީ މަސްކޮޅުމެން މައަޅުަގނޑުހުރި.  އެބަ  ެވސް  ތެރޭގައިރާއްޖެމެދު

ޖޭެގ  ކާރަށް މިހާރުން މިހާރަށް ވާހަކަދައްކައިެގން މި ރާއްކުރެވޭނެ ޮގތެއް ނެތިއްޔާ ޗައިނާ ސަރުރާއްޖެއިން ެއކްސްޕޯޓު

 ؛ރައީސް   ޖެހޭނީ. އިއްޒަތްތެރިކުރަންން ޑައުންނަށް ފުލްކޮށް ލޮކްކަންނޭނެގ ައޅުަގނޑުމެ  މާ ނޫންއަދި މާދަ  ،ތައްރިސޯސް

ެގންނަން. އަދި ދިެވހި ސަރުކާރުެގ ސަމާލުކަމަށް ކަމަށް އަޅުަގނޑު  މެންބަރުންެގ ސަމާލު  ހުެގެގ މަޖިލީމިކަމާ ރައްޔިތުން

އިނިގރޭސިވިލާއަޅުަގނޑު   މިހާރު  ޭވވަ ތިން  .ލޮކްޑައުންވެފައޮތީ  ތް  ެގންނަން.  އިވަނަ  ވާޒާރުންތިކަށް  ހަކަ  ކުރާ 

އަޅުަގނޑުއިނިޔެދު ކިޔަނީ.  އެ  ބައެއް.  މެންން  އުޅޭ  ދުނިޔޭަގއި  ޓުއަރިޒަމުން  ައޅުަގނޑުމެން ނަކީ  އެހެންވެއްޖެްއޔާ 

ބާރަށް މަސްވެރިމަސްވެރިކަން  އެބަބާރަށް  ހުޅުވާލަން  އެބަކަން  ނަަގން  މިޔަރު  ރަްއޔިތުން ޖެހޭ.  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޖެހޭ. 

 ... . މިޔަރު ނަަގން ހުއްދަސް ހުއްޓިފައި އޮންނަންވީލިކީއްވެެގން މި މަޖި ންނޭ މި ދަނީ.ޔިތުން ކަމުރައް  ،ކާޔަތަކީ ޝި

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

 هللا. އަޙްމަދު ޢަބްދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުބާރަށު ދާއިރާެގ 

 

 ވުން: ކެ އްކަދެހަވާ هللاޙްމަދު ޢަބްދުބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ

  އިންތިޚާބާ ބެހޭ އަދިމި    އި،އުރުން ބޭރުަގއި ޖަލްސާެއއް ބާްއވަ ދަނަށް  ނޑުމެން. އަޅުަގރަީއސް  ިއއްޒަތްތެރިއްޔާ  ޝުކުރި

އިންތި ކައުންސިލުެގ  ފަލޯކަލް  މާއްދާތަޚާބު  ާގނޫނުެގ  ޚާއްސަ  ބެހޭ  ބަދަލުށްކަސްކުރުމާ  ބެހޭ   އިންތިޚާބާ  ،ެގނެސް 

ެގ  ރަްއޔިތުންނަށް ލޯކަލް ަގވަރނަންސް  ،ބު އަވަސްކޮށް ޚާޮގތުަގއި މި އިންތި  ބޫލުކުރާަގޅުަގނޑު  ކަމީ އަ ކުރެވޭމަސައްކަތް

ތެރެއިން ައޅުަގނޑު  ށްދިނުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތުެގ  ޮގތުަގއި ފޯރުކޮ  ންމެ ފުރިހަމަޚިދުމަތްތައް އެ

ފިޔަަވޅެއް.    ބޫލުކުރާަގ ރަނަގޅު  ިމއީ  މި   މިދެންނެވި ؛ރައީސް  އިްއޒަތްތެރިޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަށް 

ބިލުސައްކަތްކުރަންމަ ދެންމެ  ނޫން.  ނެތިއެއް  ސަބަބުތަކެއް  ހުޅުމާލޭޖެހެނީ  ހުށަހަޅުއްވަމުން  އި    ްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 
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ފަދައިން ފާހަަގކުރެްއިވ  ވެސް  ާގނޫނަ  ،މެންބަރު  ލާމަރުކަޒީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިމިއަދު  ެގނެވުނު  ތަކުެގ  ލާޙުޞްށް 

މެދުވެރިކޮށްމީރުކަން  ފޮނި އޮކައުންސިލުތަްއ  ދެވެން  ރައްޔިތުންނަށް  ބޭއްވި   އިންތިޚާބު  ކަ   ،ތީ  އުންސިލުތަްއ އައު 

 ޞަޚާއް  ؛ރައީސް  އިްއޒަތްތެރިން.  ވާލުކުރެިވެގހަމަސައްކަތްތައް    ކުެގ މެންބަރުންނާންސިލުތައެ ކައު  ،އިންތިޚާބުކުރެވި 

ޮގތްޮގތަޞަޚާއް  ލަތުަގއި ވެސްހާ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެށް ކަންކަން ކުރުމަކީ  މި  ޙަޤީޤަތެއްއަދު ން  ޤަބޫލުކުރާ  އަދި     .

ެވސް ޮގތް  ކުރަމުންެގންދާ  ެއކަން  ދުނިޔޭަގއި  އަޅުަގނޑު  މިއަދު  ބޮޑެތި  މެ.  ާމ  ވުރެ  ވެސް ޤަމެންނަށް  އުމުތަކުަގއި 

އަޅުަގނޑުމެން ކަންތައްތައް  ތިއް  އިންތިޚާބުތަކުެގ  އެބަބަލަން  ކުރިއަށް  މިދެބާ  އަދި  ެގންދޭ.  އެތައް    ކަހަލަ  ންނެވި 

ކުރެޭވ.  މަސައް އެބަ  ރައްކާތެރިކަުމެގޙީ  އްޞި ؛ރައީސް  އިްއޒަތްތެރިކަތްތަކެއް  ައޅަންޖެހޭ  ތަްއ  ފިޔަަވޅު  ޮގތުން 

ރާއް  ެއކުއެޅުމާ އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުވެސް  ހިންަގންޖެޖެ  އަޅުަގނޑުެމންެގ  މެން  ކަންތައްތައް  ޤަހޭ.  އުމުެގ 

ނުެގނެސް  ހުއްޓުމަ ކުރިއަށްެގންދައަކަށް  ހަމަޅުަގނޑުމެން  ތަކުރާރުންޖެހޭ.  ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެން  ކޮށް އެއާެއކު 

ރައްޙީ  ޞިއް  ،ދަންނަވަންޖެހޭ މިންކާތެރިކަމުެގ  ޮގތުން  އަ  ،ވަރަކަށްފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ  ޮގތަށް    ، ޅައިެގންއަޅަންޖެހޭ 

ދިރިއުޅުމު މަސައްކަތްތަކާއިއަޅުަގނޑުމެންެގ  މި  އަދިވެސް   ، ެގ  ހިޤަ  އަ އުމު  ަމސައްކަތްތައް  ޅުަގނޑުމެން ންުގމުެގ 

ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު  ޅުަގއަ ؛ރައީސް  އިއްޒަތްތެރިެގންދަންޖެހޭ.    ކުރިއަށް ނޫނީ  އުފާވެރިކަމާެއކު  މިއަދު  ނޑުެމންނަށް 

ކަަމކީ އެއް  ހުޅުވައަޅުަގނޑުމެން  ، ފާހަަގކޮށްލެވޭ  ބޯޑަރު  ފިޔަވަޅުތަކާ  ،އިލަ އިެގ  އްކޮށް  އެ   ރަްއކާތެރިކަމުެގ 

ރާހާ މިންވަރަށް ކުމާއެކު ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެން ހީނުޓުއަރިސްޓުން އަންނަން ހުޅުވާލު  ށްއަަގނޑުމެންނަށް ދިވެހިރާއްޖެ އަޅު

ޮގތަށް   އަޅުަގނޑުމެން ތިބި  އިނުލަ އިއާދޭ. އަޅުަގނޑުމެން މިދެންނެވިޮގތަށް ބޯޑަރު ހުޅުވައްޖެ ޓުއަރިސްޓުން ެއބަދިވެހިރާ

ށް  ، ތަކުރާރުކޮށް އަޅުަގނޑަ ވީމާމިއަދަކު ނުފެނުނީސް. އެހެންންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނެވި މަދެންމެ މިދެން  ،ތިބިނަމަ

ދެ މި  މި  މަސަޤަންނެވެނީ  މި  ކަތްތައް  އްއުމުެގ  ޮގތަށްޤައަދި  ިއންތިޒާމުކުރެވިފަިއވާ  ކަންތައްތައް    ، އުމުެގ 

ޮގތަށް ފިޔަވަރައް  ތަރުތީބުކުރެވިފަިއވާ  ހިޅުތަ ކާތެރިކަުމެގ  ދޭންނަގންޖެކާެއކު  ރައްޔިތުންނަށް  ޚިދުމަތްތައް ހެއޭ.  ޖެހޭ 

ކަށް ެގނައުުމެގ ފުރުޞަތު ޔިތުން ބޭނުންވާ ބަޔަކު އެ މަޤާމުތަރައް  ،ބޭްއވިންތިޚާބުތައް  އްޔިތުންނަށް އިޖެހެއޭ. ރަދެވެން

މިދެންނެވި ތާއީދު  ފުރިހަމަ  އަޅުަގނޑުެގ  އިޮގ  ދޭންޖެހެއޭ.  ާގނޫނު  މި  އެބަޞްތަށް    އްޒަތްތެރިއި ތް.  އޮލާޙުކުރުމަށް 

އިލެކްޝަންސް  ބާއިންތިޚާ ؛ރައީސް މަސައްކަތް  ބޭނުންވާއި ބެހޭ  ކުރިައށްެގންދިއުޮގތަ  ން  އިންތިޒާމުށް  ތަްއ  މުެގ 

މަސަްއކަތްތައް ނުކޮށް ހުއްޓާލައިެގން ތިބުމުެގ  ކުރެވޭނެ އިދާރީ އެތަްއ ބައިވަރު  ތުަގިއ ވެސް  ލަހާރޭވެންޖެހޭ. އަދި މި  

ާގނޫ  ،ގައިބަދަލު އެ  ޮގތު   ނީނޫނީ  ކުރުން  ޖާ ކަންކަން  ނެމުެގ  ތަރުޖަމާކުރެިވެގން    ތްަގ  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  ހީވާ  ކަމަށް 

ތިބުމަށްވުރެ ހުއްޓާލައިެގން  ހުޤަމި    ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ  ންމިދެންނެވި މަސައްކަތް  މިދެންނެވި ކަހަލަ  ރިހާ  އުމުެގ 

ށް މި މި ާގނޫނަ  ،އްކަކީ އެްއ ހެއޭ. އޭެގ ދޭންޖެހެއެބަމަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދާނެ ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ފުރުޞަތު  

  މަސައްކަތްކުރަމުންޮގތުަގއި ެގންދިއުަމށް ޓަކައި    ނެވޭ ބަދަލު. އަދި އަޅުަގނޑުމެން މި ރާއްޖޭެގ ކަންތައްތަްއ ރަނަގޅުެގ
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ބިލު ހުށަ  ެގންދާކަމުެގ ހެކި. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޅުަގނޑުމެންނާ   ،އިންްއިވ ފަދަހަޅުއްވަމުން ފާހަަގކުރެމި 

ނޫނީ ދެކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިންތިޚާބުެގ    ،ތިބި ފަރާތްތަކުން  ފަރާތްތަކުން ނޫނީ ިމއަދު ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަންވެރި  ވާދަ

ތުަގއި ވެސް  އަދި ތަފާތު ޮގތްޮގތަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އެ ދަނީ އަޅުަގނޑުެގ ހި  އި،ނަމުަގއި ތަފާތު ވާހަކަތައް ދައްކަ 

ސުވާއެ އިންތިޚާލުބަ  ޮގތަކަށްބާދޭތެރޭ  ބާ އުފެދޭ  ކޮން  ދެކެނީ  ކަމެއް  ،އޭަގއި  ކޮން  އުޅެނީ  މި  ކުރަން   ؟ބާއޭ  ނޫނީ 

ައޅުަގނޑުމެން އަނެއްކާވެސް ލޮ   ،ްއވާ ެއްއ ކަމަކަށް އޮތީއިްއޔެަގއި ފާހަަގކުރަ  ކްޑައުންކޮށްފައި ބާްއވަންވީއޭ.  ރަށްރަށް 

ވާހަ ޖަލްސާަގިއ  ރޭެގ  ވިދާޅު ްއކަވަކަދައަނެއްކޮޅުން  މި  ގޮ ރަށްރަ  ،ވަނީމުން  ކެމްޕެއިންށަށް  އެބަ  އް  ޖެހެއޭ.  ކުރެވެން 

ައޅުަގނޑުމެންެގ ޢަމަލާއި އަޅުަގނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކަ  ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ޅުަގނޑުމެން ކަންކުރަން  އަދި އަ  ،ާއއި 

ދިމާވާން އެބަ  އެްއޗެއް  ހުރިހާ  މި  ޮގތާއި  ދައްކާހެއޭ.  ޖެއެދޭ  ދައްކާފަ ވާހަކަ  ައޅުަގނޑުމެން  ޮގތަކަށް  އެހެން    ، އި 

 ؛ރައީސް   އިްއޒަތްތެރިއުފައްދާ.  މެދު ސުވާލު  އަޅުަގނޑުމެންެގ ނިޔަތާ  ތަކަށް ހެދީމާން ބޭނުންވާ ޮގތް އެހެން ޮގކުރަކަން

ބޭއްވުން އިންތިޚާބު  މި  އެދެނީ  ކިތަންމެ  އަޅުަގނޑު  ރާއްޖޭެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އިންތިޚާބަށް  މި    މީހުންނެއް. 

ނޫނީ ިމކަން   ،ދެންނެވި ޮގތަށް މި ފުރުޞަތު ނެތިެގންނެއް މިއަދު ެވސް މިޓުންެގން ތިބި ކިތަންމެ ކެނޑިޑޭރިމަތިލައިކު

އެބަ ކަންބޮޑުުވމުަގއި  އެ  އެހެލަސްވެެގންދާތީ  ރާވަ  ، ންވީމާތިބި.  ޮގތުަގއި  ރަނަގޅު  ކަންކަން  މި    ިއ، އަޅުަގނޑުމެން 

އިންތި  އިންގަ ހިށް  އިންތިޒާމުކޮ ރަްއޔިތުން  އި،ބާއްވަ ބު  ޚާމި  ޚިދުމަތްއަޅުަގނޑުމެންެގ  ހޮވުމުެގ ނަށް  މީހުން  ދޭނެ 

ން.  ެގނައުމަކީ ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަފުރުޞަތު ފަހިވާނެ ޮގތަކަށް ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލު

 .  ރައީސް އިްއޒަތްތެރިވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް. ރަފުށީހޯރު. ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަކުޝު

 

 ވުން:ކެއްކަދެހަވާ ދު ސަލީމްދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަ ހޯރަފުށީ

އިްއޒަތްތެރި   ޚާއްޝުކުރިއްޔާ  އިންތިޚާބުެގ  ކައުންސިލު  ލޯކަލް  އާދެ!  ާގނޫނަ ޞަރަީއސް.  އިށް    ެގނެވޭ    ލާޙުެގޞްމި 

ހުށަހެޅުއްޤްމަ ބިލު  މި  ހުޅުމާލޭޞަދު  ވަރަށް  ވި  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދާއިރާެގ  ސާފުކޮށް   

ޮގތުން ސަރުކާރުން މި ބިލު    މަނިކުފާނު އެ ވިދާޅުވި  އެ  ،ވިދާޅުވެދެްއވައިފި. އާދެ! ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ 

މަޤް ުއސޫ  ،ޞަދަކީ ހުށަހެޅުއްވި  މި  ލުލާމަރުކަޒީ  ހިންުގމަކީ  ރާއްޖެ  ިއސްކަންން  ވަރަށް  މުހިސަރުކާރުން  ންމު ދޭ 

ރައްޔިތުންވަޢުދެ ރަްއޔިތުންޚިާގތުން    ނާއް.  ބަސް  ނަށްދުމަތްދިނުމާއި،  ސަރުކާރުން  ާގތުން  މި  ފުރުޞަތު  ބުނުމުެގ 

ކޮށްފިނަތަ މަސައްކަތްތަކެއް  ިގނަ  ބޭނުންވާ  ވަސްކޮށްދޭން  ެއޮގތުން  ައޅުނީ ާގނޫ.  އޮނިަގނޑު  ން ަގނޑުމެ 
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އަލައިފީއިއެކުލަވަ ރައީސް  މު.  ާގނޫނު  އެ  ތަސްދީދި  އެހެުގވަނީ  ޮގތަށް    ންނަމަވެސް،ކުރަްއވާފަ.  ާގނޫނުަގއިވާ  އެ 

ޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިިވ  ާގތުން ދިނުމުަގއި އަ  ޔިތުންނާދުމަތްތައް ރައްކުރާ ޮގތަށް ޚިއަޅުަގނޑުމެން އެންމެ އުއްމީދު

މައްސަލައަކީ ބޮޑު  މިދިުގ  ،އެންމެ  ޞިއް  ލަިއެގން  ނުރައްކަލުެގ  ކު  ޙީދާ  ބިލަތު.  ހާއްލި  ހުށަހެޅި  އެހެންކަމުން  ލު 

އިންތިޚާބުެގ ކަންކަން    ،ނަމަެވސް  ލަތު ދެމިއޮތްހާނުރަްއކަމުެގ    ންމު ޞިއްޙަތުެގ ކުއްލިއާ  ،އޮތީ  ކަމުަގއި މިސަބަބު

ކުރިއަށް ކޮމިޝަނުން  މައިލެކްޝަންސް  މި  ؛ރައީސް  ތްތެރިއިއްޒަ.  ށްކަމަށްދިނުން  ުގފަހިކޮެގންދެވޭނެ   ެއޮގތުން 

ބުނަނީޞްއި މި  ޑިރެލާޙުަގއި  ޕަބްލިކުކް  އޮފް  ޖެނެރަލް  ަގިއޑްލައިންތަކަކާ  ހެލްތު  ޓަރ   ެއްއޮގތަށް   ކަނޑައަޅާ 

ކުރިައށްެގންދި ކަންކަން  ލިބިއިންތިޚާބުެގ  ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް  ބާރު  މުއްދަތެއްެގ  ައވަސް    ،ދިނުމަށާއިއުމުެގ 

ކަށް  ތަދަތުއްޑައަޅާފަިއވާ މުބެހޭ ާގނޫނުތަކުެގ ދަށުން ކަނ  ޮގތުން ކަމާ   ުގޅޭ  ބާންތިޚާަމ އިބު ބާްއވާނަ އިންތިޚާތެރޭގައި

ޖެހޭ ެއއް ައތުން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ؛ރައީސް  އިްއޒަތްތެރިދުަގއި މި އޮންނަނީ.  ޞަކަމުަގއި މީެގ މަޤް  ދަލުެގނައުންބަ

ން ސަލާމަތްކުރަން. އެ ނުރައްކަލުން ދިވެހި ކޮންމެ ތުމުން ދިވެހި ރައްޔިލިމަޑުކަވެފައިވާ ބައަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިމަތި

ސަރުކާރު މި  ސަލާމަތްކުރުމަކީ  މުހިއެެގ  ފަރުދަކު  މަޤްންމެ  ސަރު ންމު  މި  އެއާއެކީަގއި  ހަމަ  އެހަިއ ކާރުެގ  ޞަދު. 

ކޮށްފަިއ ޚާބުއްޔިތުން އިންތިރަ  ބޭްއވުން.ރައްޔިތުންެގ ބާރުވެރިކަން ރައްޔިތުން އަތުަގއި    ،ޞަދަކީމުހިންމު އަނެއް މަޤް

ބުމުެގ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން. ކިޔުމަށް އަބަދުވެސް އިސްކޮށްފައި ބޭތިއްތިބި ބަޔަކު ރައްޔިތުންެގ މަްއޗަށް ބަސް

 މި  އީސް،ރަ  އިްއޒަތްތެރިތުަގއި  ލަހާއާދެ! މި ދެ ކަންތައް އަޅުަގނޑުމެން ހާސިލުކުރަން ބަލައިލާއިރުަގއި ޕެންޑަމިކުެގ  

ކަންތައްދެ ައޅުއެކު    ސުވާލެއް.  އުފެދޭ  ހިތުަގއި  އަޅުަގނޑުެގ  އެއީ  ހާސިލުކުރެވިދާނެތޯ  ަގނޑުމެންނަށް ެއކީަގއި 

ޅުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ޑިރެކްޓަރ އެްއކޮޅުން މި ފެންނަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންެގ ރައީސް. އަނެއްކޮ

ޕަބްލިކު އޮފް  ސަރ  ޖެނެރަލް  ކޮން  ެއއްސް.  ވިސަހެލްތު  ކުރައްވަންޖެ  ޓެކްޓުވުމާބޭފުޅަކީ  ހުރިހާ  ދުރުުވމަށް  ހޭ 

ނުލައި    ވެސް އޭނާެގ މަސަްއކަތުެގ ތެރޭަގއި ކޮންޓެކްޓުވުމާނެއް ބޭފުޅަކީ ެއއްޮގތަކަށް މަސައްކަތެއް ކުރަްއވާ ބޭފުޅެްއ. އަ

ޖާ ހާސިލުކުރުމަށް ތީނަމި ކަމުަގއި    އެކީަގއިކުބޭފުޅުން އެ  ، މި ދެނުެގންދެޭވނެ ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާމަސައްކަތް ކުރިއަށް

ވަރަ ކުރެްއވިދާނެތޯކިހާ  މަސަްއކަތް  އުފެދޭ.އަޅު   ،ކަށް  ސުވާލު  ހިތުަގއި  ހި  ަގނޑުެގ   ، ތަށްއަރަނީ އަޅުަގނޑުެގ 

ތައްޔާރުވާން ނޫކްކޮންޓެފަށާހިސާބުން    އިންތިޚާބަށް  ހުއްޓާލައިެގން  ޓްރޭސިންގ  ދަތުރުފަތުރުޓް  ައދި   ށްރުމަކުތައް  ނީ 

ހުރަސްތައްމިހާރު   ނައްތާލަ  އޮތް  ކުރިއަށްެގންދެވިދާނެތޯމުޅިން  ރަނަގޅަށް  އިންތިޚާބު  މި  ނޫނީ  މި ސުވާލު   ؟ިއެގން 

ޖެހެނީ  ރައީސް   އިއްޒަތްތެރި  މިހެން މި  ދަންނަވަން  ޓްރޭސިން  ،އަޅުަގނޑު  ކޮ ކޮންޓެކްޓް  ބަލި 19-ވިޑު އަކީ  ަގއި 

ލްކުރުމަށް މި ބޭނުންކުރާ ޓޫލަކީ  ފަތުރު ކޮންޓްރޯލް. އަދި ދަތުރު ޓޫމުހިންމުމެނޭޖުކުރުމަށް މި ބޭނުންކުރަމުންދާ އެންމެ  

މި މިވެސް  ދެ ކަންތައް  މި  ފާހަަގކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.  އޮތްހާ ހިނދަކު އަޅުަގނޑުެގ    ކަމުަގއި އަޅުަގނޑުެމން  ޮގތުަގއި 

އަޅުަގ ނުބުނޭ  އަޅުަގނޑުމެންހިތެއް  އިންތިޚާބު  އެދޭ  މި  މިދާނެބޭއްވިނަށް  ނޑުމެން  ކަމަށް.  އިްއޒަ  ތްތެރި ސާލަކަށް 
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ދަންނަވަނީ ؛ރައީސް މިސާލަކަށް މި  ޮގސް   ،ހަމަ  މައްޗަށް  ވަރަށް  ކަންކަން  އިލެކްޝަންއިންތިޚާބުެގ    ސް ފައިވަނިކޮށް 

މިޝަންެގ  ސައްކަތްކުރަްއވާ ކޮއެ މަނިކުފާނާ އެކުަގއި މަ  ؟ނީ  ވާތޯއްއްޔާ ދެން ކިހިނެެވއްޖެކޮމިޝަންެގ ރައީސް ޕޮޒިޓިވް 

އަޅުަގނޑުމެން ިއސް އޮފިޝަލެްއެގ ޮގތުަގިއ   ؟ތޯ ވާނީއްއްޔާ ދެން ކިހިނެރަންޖެހިއްޖެކުން އައިސޮލޭޓްން މެންބަރުއެހެ

އިލެކްޝަން ފޮނުވާ  އެ  ސްރަށަށް  ޮއފިޝަލް  އިސް  ކޮންޓެކްޓެއް ކޮމިޝަންެގ  ޕްރައިމަރީ  ެވެގން އީ  ޮގތުަގއި  ެގ 

ކިހިނެއްޖިއްހިޖެކުރަންއައިސޮލޭޓު  ދެން  ވާނީއްޔާ  މި ސުވާަގނޑުމެއަޅު  ؟ތޯ  މިޮގތަށްންނަށް  އަންނަ    ލުތައް  މި  ހިތަށް 

ގައިޑް ނުދެކޭ  އަޅުަގނޑުމެން  އަދި  ިއންތިލައިނަސަބަބަކީ  އިްއޒަތްތެރި ކަށް  ދެކެވޭތީ.  ބިލުަގއި  މި  ވާހަކަ  ބާއްވާ  ޚާބު 

ދެްއވުން   ؛ރައީސް ަވުގތުކޮޅެއް  ކުޑަކުޑަ  އިންތިޚާބާއެައޅުަގނޑަށް  ބަ  ދެން.  ާގނޫނަށް  ަގއި ލާއިރުއިލަބެހޭ 

އަސާ  ، ނެގނީ އެންނަށް  ޅުަގނޑުމެއަ ިމނިވަންކަމާއިންތިޚާބުެގ  ކެމްޕޭނުއެ   ސަކީ  ދަތުރުފަތުރުކުަގއި  ކުރުމާއި،  ކުރުމާއި، 

މަސައްކަތް ހޯދުމަށް  މިނިވަންކަމާތާއީދު  ވެސް  މީހުންނަށް  ވޯޓުލާ  އަދި  ޯވޓު  ކުރުމާއި،  ަމުގ ނެ  ވޭލެއެކީަގއި 

ލާއިރުަގއި  އިހާރުެގ ހާލަތަށް ައޅުަގނޑުމެން ބަލައަރާ މިހިތަށްއަޅުަގނޑު   ؛ސްތްތެރި ރައީދިއުން. ިއއްޒަެވެގންތަނަވަސް

ެވއްޖެ. މި ހާލަތު މިހެން އޮްއވާ ޑިރެކްޓަރ  ވެހިރާްއޖެއިން ޕޮޒިޓިވްމީހުން ދި  600ެގ ތެރޭަގިއ  ދުވަހު   15މި ވޭތުވެދިޔަ  

މި   އިނުލަ އިން ބަލަނޑުމެައޅުަގ  ތަކެއްތޯނީ ކިހާ ލުއިށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެވޭސްއަސަރވިސަ  ފް ހެލްތުޖެނެރަލް އޮ

އިންތިޚާބަކީ ޭއެގ    !ދާކަން އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. ައނެއްކޮޅުން ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް ބައްލަވާއިޞްލާޙުތަކާެއކު ކުރިއަށް

 ޖަހާފައި  އިންތިޚާބަށްއަހަރުެގ ބަޖެޓުަގއި މި    ނޑުމެން މިއަން އަޅުގަ މިލި  50ޒާތުަގއި ވަރަށް ޚަރަދު ބޮޑު އެްއޗެއް.  

އެހެންނަމައެބަ އިންތިޒާމުޞިއް  ،ވެސް އޮތް.  ކަންކަން  ހާލަތުަގއި  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  އިތުރު ދާކުރެވެމުންޙީ  އިރުަގއި 

އެްއވެ ހިނާގނެކަމީ  ޝައްކެއް  ޚަރަދުތައް  އަ  އޮތްސް  ނޫން.  ބަލަކަމެްއ  ވޯޓުއިޅުަގނޑު  މަރުކަޒުލިއިރުަގއި  ތަްއ  ލާ 

އެ ކުރަޑިސްއިންފެކްޓް  އެކަނި  ންޖެހޭ.  ރުފ3.5ިކަމަށް  މިހާރު މިލިއަން  ދާއިރު  އިވެންޓުތަކަށް  އެކިއެކި  ދާނެ.  ޔާ 

މިން  ފިނިހޫނުޓެއް ކައިރީަގިއ  ށް ެއްއަގިއ ކޮންމެ ފޮލާ ޮގތަށް ކޮންމެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒެްއެގ ކޮންމެ ކިއޫޓެމްޕަރޭޗަރ މި ބަ

ިއ ކުރެވިފަިއވޭ. އިންތިޚާބުގަ ލަފާކަމަށް    ވާނެދުރުފިޔާ ޚަރަ  މިލިއަން  1.2 އެކަނި  ންގަންނަ  މީޓަރުމޯރބަލަންޖެހޭނެ. ތަ

ރި  ިއއްޒަތްތެ ؛އެއިން ކޮންމެ މީހެއްެގ ޕަރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް ިއކުއިޕްމަންޓްސް  ކުރާނެ.އޮފިޝަލުން މަސަްއކަތް   6000

އިތުރު  އީސްރަ އެއީ  އަޅުަގނޑުެގ  3،  ރުފިޔާ.  ސުވާލަކީމިލިއަން  ދަނޑި  ،  ދަތި  މިހާ  ތާށި    ،އި ވަޅެްއަގމިހާ 

އްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަިއސާ ނުލިބިެގން އުޅޭ ވަުގތެްއަގއި ހަަމ ކޮންމެހެން މި ޚަރަދުތައް   އަސާސީ ކަންތައަޅުަގނޑުމެންެގ

ށް ޅުަގނޑުމެންނައަ   ،ާވހަކައަކީ ެގ  އަޅުަގނޑު  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  !އާދެ؟ ކޮށްެގން މި އިންތިޚާބު ބޭްއުވން މުހިންމުތޯ

ވެކްސިނާ ާގތަށްވަ  މިހާރު  އާދެވި  މި  ރަށް  ދިވެހި  ވަނީ  ރައީފަ.  އިސްސަރުކާރުން    އި ނަންަގވަ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ަމސައްކަތް އޮފިޝަލުން  ެވކްސިން  ސަރުކާރުެގ  ތެރޭަގއި  މަހުެގ  މި  ެގންދަަވނީ  އެ  އްޔިތުންނަށް ރަ  ދިވެހިކުރަމުން 

ލަފާެގނެވޭތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މޭ.  ޮގތުަގއި  ދި  ހާމަ  ކުރެވޭ  ވެކްސިރައްޔި  ވެހިހަމައަށް  ނިމޭނެ. ންތުންނަށް  ދީ 
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  ، އިންތިޚާބުެގ ކަންކަން ފަސްކޮށްލައިފި ނަމަހަމައަށް އަދި  ފަހުން ޖޫން މަހާރަމަޟާން މަހުެގ    ،ވާނަމައެހެންކަމަށް

ޚަރަދަކުން ސަލާމަތްވެވިއަޅުަގނޑު ކިތަންމެ  މިނިވަންކަ  ،މެންނަށް  އިންތިޚާބުަގ  މާއަދި  ައޅުަގނޑުމެންއެކީަގއި  ނަށް އި 

ތާނޑުމެއަޅުަގ  ،ކުރެވިނުކެމްޕޭ ދަތުރުން  ތަންތަނަށް  އެ  ހޯދުމަށްޓަކައި  ތާއީދު  ކެނޑިޑޭޓުންނަށް  މި   ،ކުރެވިއީދުކުރާ 

ބަލައިަގން ދުނިޔެއިން  ބަލައިަގންނަ  ،ނައިންތިޚާބަކީ  ެވސް  އެ  ،އަޅުަގނޑުމެން  ހިތުަގއި ންއަޅުަގނޑުމެން    މެންެގ 

ވަސްވާހެ  ފެންވަރަށް  ޝައްކެއް  ނެތް  ބޭ މީ ؛ެގންދެވޭއް  ކުރީަގއި  އިންތިޚާބު ެގ  ނަން  ތަކުގަ އްިވ  ރީތި  ލިބުނު  އި 

  ،ްއަގިއ ދަންނަވަން މި ބޭނުންވަނީލަ ޮގތެޖުމުދިވެހިރާއްޖެއަށް އަނެްއކާެވސް ހޯދޭނެ އިންތިޚާބަކަށް ވާނެ. އަޅުަގނޑު  

އިލެކްޝަ ދަށުން  ަގއިޑްލައިނެްއެގ  މަސައްކަތް  ސްންއެްއވެސް  މިނިކޮމިޝަން  ކޮމިޝަނަށްަވންކަމާއެކުރުމަކީ  އެ    ކީ 

ކަެމއްމަސައްކަތް އަޅުަގނޑު    ކުރެވޭނެ  ނުކުަގކަމަށް  ރައީސްމޭރަބޫލެއް  ިއއްޒަތްތެރި  ވަރަށް   ؛.  ފުރުޞަތަށް  ދެއްވި 

   ކުރިްއޔާ. ބޮޑަށް ޝު

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

މެންބަރު.   ިއއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑަށްޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރުން  ވާހަކަ  ،ފެންނަނީ  އިްއޒަތްތެރި  ބިލަށް  ދައްކަވަން  ފުޅުމި 

އޭރަ ދެއްވުން.  އެދިވަޑައިެގން  ފުރުޞަތަށް  މިހާރު  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ށް  އެދިަވޑަިއަގންނަވާ 

ާގތް  ވޯޓަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ލަފާކޮށްލަން  ަގނޑަކަށް  ަވުގތެްއ  އެ އެއެހޭނެ  ވާމާހެންވީނޭގނީ.   ދައްކަވަން ހަކަފުޅު، 

އިއް ަވޑަިއަގންނައެދި ހުރިހާ  އަދި  ޒަތްތެވާ  އެދެން.  ދެއްވުން  އެދިވަޑަިއެގން  ފުރުޞަތަށް  މިހާރު  ވެސް  މެންބަރުން  ރި 

ލީޑަރުންނާއި ޕާޓީތަކުެގ  އިންތިޒާމުކޮށްލަވިޕުން    ސިޔާސީ  މިޮގތަށް  ެއދެން.  ދެ މިކަން   ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާއްވުން 

 .  ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރުތްތެރި ޒައިއް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ރާެގއިދާ ފަރެސްމާތޮޑާ

ިއއްޒަތްތެ ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ  ބިލަށް   ؛ރި  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މި  ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ 

މި  އިބަލަ ފެންނަމުން  މިފަ  ،ދަނީލާއިރުަގއި  ސަރުކާރުތަކުން  ކުރީެގ  ބިލުތައްމީެގ  އިޞްލާޙުދަ  ނޫނީ  ތައް  

ކުރެޭވ  ކުރެިވެގން ވަރަށް ބޮޑަށް ވަުގތުތައް ސަލާމަތްމަޝްވަރާ  ުގޅޭ އިދާރާ ނޫނީ މުއައްސަސާތަކާ  ވާއިރު ކަމާހުށަހަޅުއް

ެވސް   އިރު އްވިއި އަދި މި ބިލު ހުށަހެޅުލާއިރުަގއިޮގތަށް ހުށަހަޅަމުން ެގންދިޔަ ތަން. އެހެންނަމަވެސް މި ބިލަށް ބަލަ

  މިކަމާ   ،ދިޔަ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ ޮގތުން އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގވެެގން  ަގކުރެްއވިފާހަ  ެވސް   މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި

އިދާރާކަމުަގއި މުހިންމު  އެންމެ  އިލެކްޝަންުގޅުންހުރި  ނެތި  ކޮމިޝަނާ  ސްާވ  ަމޝްވަރާެއއް  ބޮޑު  ެއ    ، މާ  އަދި 

ކަންބޮޑުވުންތަކަށް  ބޭފު މީެގންޅުންެގ  ބޮޑު    ވެސް  ނެތިޙަމާ  އޮތްވެ އްލުތަކެއް  ހުށަހެޅިފައި  ިއްއޒަތްތެރި އޮ،  ތުން. 
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ހިތުގައި ؛ރައީސް ރައްޔިތުން  އެއީ   މިކަމުން  އުފެދޭ.  އެބަ  އިންތިޚާބު   ،ސުވާލުތަކެްއ  މި  ސަރުކާރުން 

ބޭނުންތޯއޭއިޚުލާޞްތެރި ބާްއވަން  ސުވާ؟ ކަމާެއކީ  ރަ މިއީ  ިއއްޒަތްތެރި  ކުރުކޮ ؛އީސްލެްއ.  ނަމަވެސްޖުމުލަކޮށް    ށް 

އޮތީ. މި ބިލުަގއި   ލާފައި މިއިލަވަޚިލާފަށޭ މި ބިލު އެކު  އާ ވަނަ މާއްދާ  170މި ޤާނޫނުއަސާސީެގ    ،އޮތީދަންނަވާލަން  

 ާގނޫނުންއެއީ    ،ކީޚިލާފުވާ ސަބަބުތަކަ  އާވަނަ މާއްދާ   170ހުރި ބައެއް ކަންތައްތައް މި ދެންނެވި ޤާނޫނުއަސާސީެގ  

 ވަރަށް ބޮޑެތި  ،ކަުމަގއި ލާޒިމުކުރާއިރުަގއި   ޤިއްލު ތަނެއްމިނިވަން މުސްތަ   ކޮމިޝަނަކީ  ސްވަރަށް ބޮޑަށް އިލެކްޝަން

މި   ،ކޮމިޝަނަށް. އެހެންނަމަވެސް  ސްލެކްޝަންއިންތިޚާބީ ޮގތުން ކަންކަން ނިންމުމުެގ އިޚުތިޔާރު އެބަދޭ އި  ،ބާރުތައް

ކަންކަ  ެއ  ތެރެއިން  ހަނިާގނޫނުެގ  އެބަ  އަދިން  އެބަދޭ  ކުރުވާ.  ބަޖާަގ  އެހެން  ބަސް  އެއަށް  ޖާަގ.  ޔަކު  ބުނުުމެގ 

ން  ކުނުފޫޒާިއ، ބިރުވެރިކަމާއި، މި ހުރިހާ ކަމަ  ،ކަމާއި ކޮމިޝަނަށް ލާޒިމުކުރުވާ މިނިވަން  ސްއިލެކްޝަން  ،އެހެންކަމުން

އިލެކްޝަން ޖާަގ  ގާއިމުކޮށްދިނުމަށް  އިންތިޚާބެްއ  އޮތް  ލިޝަކޮމި  ސްއެްއކިބާވެ  މި ނަކަށް  ނުވޭ.   ން އިބިެގނެއް 

ށް މި ކަމަކީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ ކުރިންވެސް އަޅުަގނޑު ތަކުރާރުކޮމުހިންމު އެއް     ދޭހަވާ އެންމެއަޅުަގނޑަށް

 ނޫންނަމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ނޫންނެތީއޭ. އެހެންންކުން ފެންނަޔަ މެއް މިއަސަރުކާރުެގ އިޚުލާޞްތެރި  ،ދަންނަވަނީ

މި   ށްން ކަންކަން ކުރެވޭނެ ޮގތަޝްވަރާެގ އުސޫލުެގނައުމުަގއި މަ  މި ބާރުތައްނޫނީ    ، ކަށް މި ބަސްތައް އެހެން ޮގތަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމަ ެއޮގތަށް   ؛ބިލުން ޖާަގ ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރިން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޓަކައި  ކުރުމަށްރިހަމަން ކަންކަން ފުޚާބީ ޮގތުތިއިން  ،ތްތައްއަ ރާބަެއއް އިޖު  ،ވެސް ވި   މިތަނަށް ހުށަހެޅުއްވިއިރު ވިދާޅު

ބަ ހުރި  އިޖުރާހުށަހަޅުއްވާފައި  އޮތްއައެއް  ކުރުކޮށްލާފައި  އެއް ތްތައް  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  މިއީ  ވެސް  ކަށް ޮގތައޮތުން 

ިއވަރު  އީ އެތައް ބަކަމެއް. މި  ދާނެ ެގއްލިެގންތަކެއްއްޤުޑިޑޭޓުންެގ ޙަކެންކަމެއް ނޫން. މިއީ އެތައް ބަިއވަރު  ކުރެވޭނެ  

ޙައްޤަ  ދިވެހި ޯވޓުލުމުެގ  އަންނާނެރައްޔިތުންެގ  އުނިކަން  ފާހަަގކޮށްލަން   ށް  އަޅުަގނޑު  އެޮގތަށް  ހަމަ   ،ކަމެއް. 

ތުންނަށް ވެހި ރަްއޔިށް ބަލާއިރު ވަރަށް ިގނަ ދިލޫމާތުތަކަޢުކުރަމުންދާ ބައެއް މަހާމަކޮމިޝަނުން ިމހާރު    ސްއިލެކްޝަން

ޖެ ރައްޔިތަކަށް ވެއް  . މިއީ އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާ ކަެމއް. ދިވެހިޑުވޭބޮ   ފުރުޞަތު އެބަނުލުމުގެ ޓު އިންތިޚާބުަގއި ވޯމި

މުެގ ޙައްޤު ލިބިދޭން  ލުވޯޓު  ތްތެރި ރައީސް، މުަގއި ވީނަމަވެސް ިއްއޒަކަަގއި ހުރިހިސާބެއްކަމުަގިއ ވާނަމަ، ެއއީ ކޮންމެ  

މައެބަޖެހޭ.   ލިބޭނެ  ހަޔާތުަގއި  ފު މިއީ  އަދިދު  ޖާަގބަސް  ރުޞަތެއް.  ހޯދަބުނަން  ޚާއްޞަ އި  ފުރުޞަތެއް.  މަދު  ދޭނެ 

ދެކޮޅަށް ނޫނީ އެްއކޮޅަށް ވިޔަސް ެއ ރަްއޔިތެްއެގ ބަސް ބުނަން ޖާަގ ހޯދަން   ޮގތެްއަގިއ މިފަދަ އަނިޔާވެރި ސަރުކާރަކާ

ހަމައެކަ މިލިބޭނެ  މިހާރު  ފުރުޞަތަކީ  އިން  ނި  ޯވޓުތިޚާބު އޮތް  ލާ  އެހެންަގއި  ވަވީމާ.  ރައްޔިތުން  ސާފު،  ކޮށް  ރަށް 

ބޭނުންވެއެބަ ތިމަންނާމެން  އިންތިޚާބުަގއި  މި  އެހެންވީމާވޯޓު   އޭބުނޭ  ޖާަގ ލާން.  ހަނިވެެގންދާން  ފުރުޞަތު  އެ   ،

ރަށް އިސް ބޭފުޅުން ދެއްކި  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވަ  ، ލޫމާތު ލިބޭ ޮގތުަގއިޢުމައަޅުަގނޑަށް   ؛ރި ރައީސްތެނުވާނެ. އިްއޒަތްދީެގން

ން މި އިންތިޚާބު  މަތީ  އްެގރުކޮށް އެތައް ފަހަރެން ިމހާރު ތަކުރާޑީ.ޕީޮގތުަގއި އެމް.   ލިބިފައި އޮތްލޫމާތުޢުމަކަައކުން  ވާހަ
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ވެސް    އް ހައްދަވައިފި. މިހާތަނަށް އައިއިރުއުތުރާިއ ދެކުނު އަދި މެދު ރާއްޖެތެރަޭގއި ދިރާސާތަކެ   ،ތޯ އެކިއެކި ވޭކާމިޔާބު

  އަދިވެސް ައދިވެސް މުށުތެރޭަގއި ބާރުތައް  ،ފެންނާތީވެށް ނުޑީ.ޕީއަ އް އެމް.ްއވެސް މަގެ ކުރެވޭނެ އެބު ކާމިޔާބުމި އިންތިޚާ

ިމއީ   ؛ރި ރައީސްތްތެތަން މި ފެންނަނީ. އިްއޒަ  ކުރަމުންދާބާއްަވއިެގން މި އިންތިޚާބު ަވަގށް ނެުގމަށްޓަކައި މަސަްއކަތް 

 ....ލުތަކާމަޢައްާގނީ ދު މި ހިންާގ ނޭކޮށް މިއަރައްޔިތުން ވަރަށް ސާފު ކަމެއް. ދިވެހި އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާ

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

މަ މެންބަރު  ބެހޭ މައްސަލައެއްއިްއޒަތްތެރި    އްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންވޭރު  ،ޑުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. ނިޒާމާ 

 .  ޝަހީމް ޙުސައިން މެންބަރު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހީމްޝަ ޙުސައިން ބަރުމެން  އިރާެގދާ ދެކުނު ހެންވޭރު

އެމް.ޑީ.ޕީއަ   ަގާވއިދާ އެޚިލާފަށް  އިންތިޚާބު  ޮގވަނީ.  ވަަގށް  އުމް.ޑީ.ޕީށް  ނަަގން  ވަަގށް  ވިދާޅުވަމުން   ޅޭން  ކަމަށް 

މެންއިްއޒަތްތެ ެގންދަވާތީރި  ސަމާލު  ،ބަރު  ރައީސްެގ  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  ވާހަކަ  އެ  ެގނައީ.    ކަމަށްއަޅުަގނޑު 

ކަަމކަށް މިތާކު ވިދާޅެއް ނުެވވޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން   އަކުން މި އިންތިޚާބު ަވަގށް ނަަގން އުޅޭމް.ޑީ.ޕީ ވެސް އެޮގތަކަށް އެއް 

 އެވަރުެގ ކަެމއް ކޮށްފަެއއް ނެތް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

މި އިންތިޚާބު   ،ސް، ައޅުަގނޑު ދަންނަވަމުން މި ެގންދަނީރި ރައީ ޒަތްތެސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީޝުކުރިްއޔާ ިއއް އާދެ،  

މެ ފުރަތަމަ ދުވަހު މި  ކަމެއް ނެތް ވާހަކަ. އެކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެންއި ސަރުކާރުެގ އިޚުލާޞްތެރިދޭތެރޭގަ   ބޭއްވުމާ

ރަމުން ދިޔައިރު ވަރަށް ިގނަ  ކު ނުަގއި ބަހުސްއެއްކޮށް މިތަ  އުމާުގޅިެގން މި ރާއްޖެ މި ހާލަތަށް އަ  އ19ާ-ކޮިވޑު  ،ބިލު

މިއަދު އަދި  މެންބަރުން  މިތަނު  އިްއޒަތްތެރި  ާވހަކަފުޅުވެސް  މެންަގއި  ިއްއޒަތްތެރި  މި ދެއްކި  ވާހަކަފުޅުން  ބަރުންެގ 

އި ވީނަމަވެސް  ދެއްކި ކަުމަގން ކިތަންމެ މޮޅަށް ވާހަކަބަހު  ، ޮގްއސި. އެހެންނަމަވެސް ެގން ބުެގ މުހިންމުކަން ހާމަވެޚާއިންތި

ހި ރަްއޔިތުންނަށް ބުނެވެން އޮންނާނީ ހަމަ ކަމުަގއި ވާނަމަ ދިވެ އެކަން ނުފެންނަމަލީ ޮގތުންޢަ،  އީސް އިްއޒަތްތެރި ރަ

 ނޫނެކޭ. ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު
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 . ފްޝަރީ އާދަމް މެންބަރުރި ތެއިްއޒަތް އިރާެގދާ  މަޑުއްވަރީ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ފްޝަރީ އާދަމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަޑުއްވަރީ

އޮތީ   މި  ކުރިމަތިވެފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ހާލަތެއްޝުކުރިއްޔާ  އުނދަޫގ    . ޤައުމަށް  ވަރަށް 

ކޮވި ރާއްޖޭއެްއކޮޅުން  ނުރަްއކާތެރިކަން  އެބައޮތްޑުެގ  ހަމަަގއި  އަދި  ނިޒާމުެގ އެކީ އެއާ .  ލާމަރުކަޒީ  އަނެއްކޮޅުން  ަގއި 

މީތެރެއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިން  ކައުންސިލު  ލޯކަލް  ބާއްވަންޖެހޭ  ކުރިން  އަހަރު  އެއް  މިެގ  އޮތީ   ންތިޚާބު 

ޅިން  ޒާމުން މުިއ ލާމަރުކަޒީ ނިސިލުތަކުގަ ުގޅިެގން މިއަދު ލޯކަލް ކައުން  . އެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމާންޖެހިފަފަސްކުރަ

ޒްތަކެއް ލިބިެގން ހިނަގމުންދާ ކައުންސިލުތަކެއް ނޫން އޮތީކީ. އެކަުމެގ ސަބަބުން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް މްތިޔާއިރިހާ  ހު

ކަ އުނި  ނުަވތަ  އުނިކަމެއް  ނިޒާމަށް  އެބަހުރިއެ  އެބަހުރި.  ތްޚިދުމަ  .ންތައްތަކެއް  ޮގންޖެހުންތަކެއް  ވެސް  ދިނުމުަގއި 

އަޅުަގއަ އިންނެއްކޮޅުން  މި  ބާއްވަންނޑުމެން  ފުރާނައާއި ތިޚާބު  ރަްއޔިތުންެގ  ސަލާމަތާއި    ، ޖެހޭއިރުަގއި  ރައްޔިތުންެގ 

އެރައްކާތެރި އެބަޖެހޭ.  ކުރަން  ައޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތްތަކެއް  ވެސް  ބަލާއިރުހެންވީމާކަމަށް  ދެކޮޅަށް  ވެސް  ،   

. ނޑިެއއް އޮންނަ ޮގތަށްކަލެވިފައި އޮތް  އިއަޅަ ޔަވެސް މި   ޖެހެނީ ދެ ފަރާތުގެ ރަންކު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިފަހަރު މިކަން

އިންތި  ،އެހެންނަމަވެސް ފަސްމި  ނުބާއްާވ  އޮތް  ޚާބު  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  މިއަދު  ދެކޭޮގތުަގއި  ައޅުަގނޑު  ކުރުމަކީ 

ސް  އުމުތަކުަގިއ ވެ  މާ ބޮޑެތި ޤަޔޭެގުއޒުރެްއ ކަަމށް ހެދޭކަށް ނެތް. ޕެންޑަމިކުެގ ތެރޭަގިއ ވެސް ދުނި  ބެއް ނުވަތަ ބަސަ

އިން ިގނަ  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ސަބަބުން  ނުބޭއްވުުމެގ  އިންތިޚާބު  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަދި  ބާްއަވއިފި.  ތިޚާބުތައް 

ެގްއލިެގންދާނެ ރައްޔިތުންެގ  ބިޙައްޤުތަކެއް  އެހެންވީމާކަމުެގ  އެބައޮތް.  މިއަދު  ބާއްވަންރު   މި  ިއންތިޚާބު  ޖެހެނީ.  ، 

އިްއޒައެ ރައީސް،ތްތެހެންނަމަވެސް  ފަރެ  ރި  ިއއްޒަތްދެންމެ  ދާއިރާެގ  ފަދައިންސްމާތޮޑާ  ވިދާޅުވި  ެމންބަރު    ، ތެރި 

އި މި  ކަށަވަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެބަ  ބާއްވާއިރު  އި  ،ކުރަންޖެހޭންތިޚާބު  ބޭއްވި ންތިމި  ާގނޫނުތަކުެގންޚާބު  ަގިއ  ދަނީ 

މެންނަށް ބޭނުންވާ ންފަރާތްތަކާއި، މި އެ  ލާތްތަކާއި، ވޯޓުަގއި ވާދަކުރާ ފަރާން އިންތިޚާބުކަނޑައަޅާފަިއވާ ޮގތުެގ މަތީ

ަގއި މިހާރު މި ބިލު  ،މަކުރެވިެގންކަން. އެކަން ެއޮގތަށް ކުރާނަކުރެިވެގން ެއކަން ކަށަވަރު ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް ރަްއކާތެރި 

މުްއދަތުތައް ޮގތަށް  ހުރި  މުއް  އިންތިޚާބުތަކާ  ،ހުށަހަޅާފައި  ކުރުކޮށްލުމަބެހޭ  ދެދަތުތައް  އަޅުަގނޑު  މުޅިކީ    ކޭޮގތުަގއި 

ޮގތުން އެީއ  ަގކަމެއް. އެހެންވީަމ، އަޅުަގނޑަށް    ރުތަކެއް ކުރާނެއިންތިޚާބަށް އޭެގ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަ ބޫލުކުރެވޭ 

އޮތް   ނުކޮށް މިހާރު މިއެކީަގއި އެ ުމއްދަތު ކުރު  އްކައިެގން ައޅުަގނޑުމެން އިލެކްޝަންެގ ަމޝްވަރާއާވާހަކަދަ   އާއީ.ސީ

 މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ެގންދަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް  އްވޭނެ ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުެމންެގ އިންތިޚާބު ބޭރީޚުެގ ތެރޭގައިތާ

އެަގއަޅުަގނޑަށް   ކުރުަގޮގތަކަށް    ނޫން  ބޫލުކުރެވެނީ.  މުއްދަތުތައް  ކޮށްފިއި ޅުވަ އަޅުަގނޑުމެން  މިކަން  ކަމަށް    ލާފައި 

ކަމެއް. އެހެންވީމާ،    ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު އޮތްވާ ޢުކަމަށް ކޯޓުަގއި ދަ  އް ނޫން އިންތިޚާބެޞަްއޙަ  ންތިޚާބަކީ  މި އި  ،ވާނަމަ
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މުްއދަަގއަޅުަގނޑަށް   އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުން  ކުރުަގޅުވަބޫލުކުރެވޭ  އެއިތުތައް  ކުރުން ލުަމކީ  ައޅުަގނޑުމެން  އީ 

ރަީއސް އިއްޒަތްތެރި  ނޫން.  ކަމެއް  ކޮއަޅު ؛އެކަށީެގންވާ  ތެރޭގައިަގނޑުމެންނަށް  އިންތިޚާބަވިޑުެގ  މި  ށް  

ކަންބޮޑުވުމަކީކުރިމަތިމި ބޮޑު  އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޕާޓީތަ  ،ލާއިރުަގއި  ވާދަވެރި  ޚާއްޞަކޮށް  ޮގތްޮގތުން    ، ކަށްެއކި 

ފަންއާ ހުރިހާ  ހަމަމުކޮށް  ފުރުޞަތުތައް  ވާދަކުރުމުެގ  އިންތިޚާބުަގއި  ވެސް  ފުރުޞަތުތަރާތްތަކަށް  ނުލިބިދާނެ  ހަމަ  އް 

އޮތު ބިރު  އެހެންވީމާކަމުެގ  އިން.  އަޅުަގނޑުމެން  ބިލުން  މި  ދެކޭޮގތުަގއި  ،  އަޅުަގނޑު  ެގންނަިއރު  ޞްލާޙުތައް 

މުހިންކަށަވަރު އެންމެ  ކަމަކީކުރަންޖެހޭ  ތެރޭމި    ،މު  އުސޫލުތައްޕެންޑަމިކުެގ  ޮގތާއި  ކުރެވޭ  ކެމްޕޭނު  ހަދާއިރު    ަގިއ 

ފަރާތަ ހަހުރިހާ  ވެސް  ޮގތެއް ހަމަމަކަށް  މިކަންމަތީެގ  ވާނެ  ކުރުމުން  މައްޗަށް  ކަމުެގ  މުހިންމު  އަޅުަގނޑު    .ެގ 

ބަހުސް ބިލުެގ  މަރުދެކޭޮގތުަގއި  ކޮމިޓީ  އަދި  މިކަމަޙަކުރެވިެގންދާއިރު،  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ރަނަގޅު  ލާަގއި  ށް 

  މަސައްކަތްތައް ބާވަތުެގ ބޮޑެތި  ސް. މިޒަތްތެރި ރައީއިއް  ބޫލުކުރަންަގކަމަށް އަޅުަގނޑު    ޖެހޭނެއްލުތަކެއް ހޯދައިދެވެންޙަ

ޚާބުތައް ބޭްއވުމުެގ ހުރިހާ  އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގިއ މުޅި މި މަޖިލީހުން މި އިންތި  ،ޖެހޭއިރުކުރަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

ޑިކްޓޭ އިލެކްޝަންޓްކަމެއް  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ބަދަލުަގއި  އެ    ސްކުރުުމެގ  ވެސް  ާގނޫނީ ކޮމިޝަނަށް  ބޭފުޅުންެގ 

ފުރިހަމައަށްވާޖި އަދާކުރުމަށްބު  މަތީ އި  ،  ޮގތުެގ  އަދާކުރެޭވ  ފުރިހަަމއަށް  ބޭފުޅުންމްތިޔާޒުތައް  އެ  ެވސްން    ނަށް 

ފަހިކޮށްދީފުރު ތައްޔާރުކުރާ   ،ޞަތުތައް  މި  މި ައޅުަގނޑުމެން  ދާއިރު  ބަދަލުވެެގން  ާގނޫނަކަށް  ފަހުން  އަދި  ބިލަކީ   

ބޮޑެ ކަމެއްަގއި  ކުހުރިހާ  ޮގންޖެހުންތަކެއް  ޮގރިމަތިތި  ތަރުތީބުތަކަށް  ނުވާނެ  ކަމެްއ  ކަންތައްތައް  މުހިންމު  ކުރުމަކީ 

މި އިންތިޚާބު    ،ން އޮތީވަނިންާމލަމުން ވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަ ؛ޒަތްތެރި ރައީސްކަމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ދެކެން. އިއް 

ވާހަކަ ބާްއވަންޖެހޭ  މިއަދު  ލަސްނުކޮށް  އަ އަޅުަގނޑުމެން  ައޅު.  ބާއްާވއިރުަގއި  މިއަދި  ތިަގނޑުމެން  ރާއްޖޭަގއި  ބި ދު 

ޢުލާނުކުރެވިފަިއާވ ވޯޓަރސް ލިސްޓުަގއި ނެތް  ރިން އިކު  އަހަރު  އްއެ މީެގ ާގތްަގނޑަކަށް    ،ޒުވާނުންތަކެއް މީެގ ކުރިން

އަދި  ބޫލުކުރަން.  ަގޑު  ދު އެބަތިބި. އެ ފަރާތްތަކަށް ވޯޓުލުުމެގ ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނ އެތައް ބަޔަކު މިއަ

އެއާއެ  އަޅުަގނ ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކީަގއި  ފަހިކޮށްދެވޭއިރުަގއި  ފުރުޞަތުތަްއ  މި  ދެކޭޮގތުަގއި  މީހުންެގ ޑު  ވޯޓުލާ 

ތަކެއް ލިބިެގން މިކަން ކުރިއަށް ެގންދިއުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ފުރުޞަތު  ނަންތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް ެވސް އެކަށީެގންވާ

ދާއިރު ިއންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ހުރިހާ  ކުރެވިެގންކުރަން މި ބިލު ފަރުމާމީދުއަޅުަގނޑު ުއއް  އި އަޅުަގނޑު ދެކެން.ކަމުަގ

 ރައްޔިތުންެގ ސަލާމަތާއި  ން ވަކި ުއސޫލުތަކެއްަގއި ކެމްޕޭނުކުރުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެތަކަށް ވެސް ޕެންޑަމިކުެގ ތެރޭފަރާތް

އިސްކަރައްކާތެރި އުސޫދެވި ކަންމަށް  ތައްޔާރުކުރެވޭ  މަތީެގން  ހުލެްއެގ  އެން  ވެސް  ންރިހާ  ވޭނެ ކުރެނުމްޕޭކެމެންނަށް 

 ރި ރައީސް. ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެ ތަކެއް ނުވަތަ ަގއިޑްލަިއންތަކެއް ކަނޑައެޅިެގންދާނެއުސޫލު

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު
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 .  ޝިޔާމްއަޙްމަދު މެންބަރުތްތެރި ްއޒަ އި ނައިފަރު ދާއިރާެގ  .ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު

ކައުންސިލުޝުކުރިއް ލޯކަލް  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  އިންޔާ  ހުޅުތަކުެގ  ާގނޫނަށް  ޚާްއޞަ  ދާއިރާެގ   މާލޭތިޚާބުެގ 

ހަމަ  ،ން ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކަައކީަގނޑުމެަގއި އަޅުދޭތެރޭ  ވާ ިއޞްލާޙުތަކާ ފައި މިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާ

ހުށަހަޅުއްވަނީއިޚުލާޞްތެރި މި  އިޞްލާޙުތައް  މި  ބާއޭ  އޮެވެގން  ރައީސްއްޒައި  ؟ކަމެއް   ޑުމެންނަށްއަޅުަގނ ؛ތްތެރި 

ބޭރުން  ދައުރުން  ބޭ  ޙަޤީޤަތުަގއި  އިންތިޚާބު  މި  ހަމަ  ެވސް  ނުބާއްވާ  މި މިހާ.  ބޭއްވޭނެނެ.  އްވޭ ޖަލްސާތައް    ރު 

ފުށުއަރާ    އާސާސީއަޤާނޫނުޮގތަށް    އޮތް  އިއިސްފަ ނޫނު އަޚާއްޞަ ާގ  ،ޙަޤީޤަތުަގއި   ކަމަކީ  ުއޅޭކުރަންވެސް    ލާޙުންޞްއި

ކުރުމަ ކަންތައްތަކެއް  އަނެކަހަލަ  އަ  އްކާވެސްށް  އިއްޒަތްތެތީެވގަ ސްވަ މި  ރަީއސް.  އޮ؛ ރި  ެއޗްިމހާރުވެސް  ެގ  .އޭ .ޕީތީ 

ަވކި ޖެނެރަލް  އިކަޮގތަ  ޑިރެކްޓަރ  އިލެކްންޢުލާށް  ކުރެވޭމިޝަނަކޮ  ސްޝަންކުރީމާ  އެކަން  އެކަން  ޮގތަށް  ށް   .

އި  އި،ނުކުރައްވަ  ކަނޑުވާލަ ކޮ  ސްޝަންލެކްއަނެްއކާވެސް  ބާރުތަކެއް  ރައީސުލްއަނެ  އި،މިޝަންެގ  ެގ  ޖުމުހޫރިއްޔާއްކާ 

އިންތި އިންތިހާއަށް  ،ހާއަށްނުފޫޒު  ނުފޫޒު  އެމިޝަކޮ  ސްންކްޝަލެއި ؛ސަރުކާރުެގ    ،ންނަމަވެސް އެހެތް  ބައޮނެއް 

ދިވެއެޗް.ޕީ މިއަދު  ވެރިކަން.އޭ  މުހެކުރާހިރާއްޖޭެގ  ިއބްރާހީމް  ރަީއސް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ލިޙް އްމަދު ޞާޙަން 

އެޗް.ޕީޮގތަ  ވިދާޅުވާ އަނެްއކާ  ބާރު.އޭ ކަށް.  މީެގެގ  ވަކިސީޤާނޫނުއަސާއިލެކްޝަން،    ،ތެރެއަށް  ޮގތަކަށް    ން 

ކު ކަ  ތްއޮ  ފައިޅާޑައަކަނ މިރުމެއް  ފާޑަކަށް  މިވާލުކުރެ ހަ  މަށް  އެ   ވިެގން  އެހެންވެެގން  މާއެހެންވީ  . އާޗް.ޕީ.އޭ ދަނީ   ،

ކަންތައްތަ  އަރާފުށު  އާސީނުއަސާޤާނޫ  ،މިދަންނަވަނީ  އަޅުަގނޑު މިކަހަލަ  ބޭރުކުރަްއަވނީ  ކޭ  ދައުރުން  ޖަލްސާ   ން 

ިއއްޒަތްތެ ން ވެސްބާއްަވއިެގ   ، . ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމޭ ޚުލާސްތެރިކަމެއްއި  ސް އެްއވެ  ތްިއ ނެމި ސަރުކާރުަގ ؛ރި ރައީސް. 

ން ނިކަން އި ވާހަކަދަްއކަޅުއަށިތަކުަގ ވަރަށް ހޮއަކީޑީ.ޕީމް.އެ   ،ދަންނަވަނީމި  އަޅުަގނޑުތިމަންނަމެންެގ ބޭބީއެކޭ ކިޔަނީ.  

ކަމެއް    ރަނަގޅު  އްޖެއަށްވެހިރާމި ދި  ،ނަށް ރަނަގޅަށްރަްއޔިތުން  ،ޅަކަށްތަކަށް މޮ. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިޓީއެއްޅު ޕާމޮ

އަކީ ިމީއ  އަތްލެޭވ ތަރައްޤީ   އެކަހަލަ ޕާޓީއެްއ.ނީ.  ، ބަރުެވފައި ތިބޭފަޔަށް ބުރަވެފައި ތިބޭނީ  ތުހަކުރަންވީމަ ވަރަށް ފަ

ނޫން ެއއްޗެއް  ދަންނަ  ާގނޫނަށްއެމް.ޑީ.ޕީ  ލާމަރުކަޒީ  ބަމު  ، .  ާގނޫނު  ން މެއަޅުަގނޑުތަން    ދިޔަންކުރެވިގެ ލުދަޅި 

ވާހަކަ ެއ    ތަކަށް ދޭނެސިލުކެއް ކަުއންލާޙުތަކުެގ ތެރޭަގއި ނިކަން ބޮޑެތި ބާރުތަޞްނަށް ެގނެވުނު އިާގނޫމުޅި  .  ނިންދެކު

އެނެވިންެގަގއި  ާގނޫނު ޚާއް  ،ނަމަވެސްހެން .  މައްޗަށް  މައް  ،ލަތެކޭހާ  ޞަޭއެގ  އޭެގ  ާގނޫނެއް  ށް  ޗައިންޓެރިމް 

ކައުން ބާލުސިެގނެސްފައި  ކަނތަކުެގ  އޮލާއިޑުވަ ރު  ިގނަ  އަހަރަށް  1ރު  މިހާތާ  ންނަފައި  ވަނީ    މި   ދުވަސް  ުވރެ 

މް ންނަވާ އިންޓެރި ، މިދައެ ާގނޫނުން  އްޔާވެއްޖެ މަެގއް    ލިބެން އޮތްދަނީ  ތަކަށް އާމްސިލުން ރި ރަީއސް. ކައުތްތެއިްއޒަ

ކުޅަ  ބައި  ދެ  ،އިރު އޮންނަރަށްއަހަ  3ރު  އުކައުންސިލެްއެގ ދަ  ،މިދެންނެވީ  މާވީހެން. އެލާފަަވއިނޑު އޮތީ ކަ  ން އެާގނޫނު
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ކަހަލަ ޮގތަކަށް    ނުކުރެވޭނެޓެްއަގއި ސޮއިކަހަލަ އެްގރިމެން  ނެ ެވއްދޭެއއް  ރަނަގޅު އާމްދަނީ، އެ ކައުންސިލަކަށް  އެއްބައި

ާގނޫނުތަ މިއެ  ބަދަލުކޮށްެގން  ކައުންސިލު  ދުމިއަ  ޅުންބޭފު  އް  ހެޔޮމާ  ބަެއއްެގތަކަށް  ޮގތުއެދޭ  އްޖޭެގ ދިވެހިރާ  ،ަގއި 

ހެޔިތުންނައްރަ ވާހަކައެޔޮށް  ޮގތުަގއި  ބަެއއްެގ  ރައްޔިތުންދެއް ދޭ  މިއަދު  ނުކުރާނޭއެކަެމއް    ނެއްކީމަ  މިއީ  ަގބޫލެއް   .

އިްއޒަތްތެ ރަީއސްޙަޤީޤަތަކީ.  ކަލޯކަ؛ ރި  ިއންތިޚާބުއުލް  ބޭއްވޭ   ؛ންސިލް  ކަލޯކަމި  އިންތިޚާބު   ެގންސިލުއުލް 

އެއް ފުވެރި އިންސާ ޮގވާނެ  ޮގވެެއއް  .ނެތް  ތެއްވެސް  ޔާމީރައީ  ނެތް  އްތެ ސް  ޖަލުަގސް  މިކަންޓައިެގހައްބަ  އިން    ން 

ހަމަެއކަނި   ވާދަވެރި  އެޕާޓީކޮށްެގން.  ލީޑަރު  ލާފަނާއިން  ،ންއްޤުޙަނު ތީ  އޮ  ެގ  ޖަލަށް  މަނިކުފާނުެގ ސާފުން  އެ   .

ފޯރުވަނީރީޢަތަޝަ ނުފޫޒު  އިންތިހާއަށް  ހައްޔަރުކުރެވިމަނިކު  އެ  .ށް  ހަވި ކުރެހުމަތު ތު  އި،ފަފާނު   އި ފަ ވިރެކުއްޔަރު ެގން 

މައްސަލައިެގ އެހެރަ  ލާފައި  އަޑީަގއި   ޖަލަށް  އަޑީގަ އެން   ،އެންމެ  ހުރިމެ  އެ  އި  ކޮޓަރީގައިމިހާ  އޭ.ސީ  މެ އެން.  ހެރީ 

ޗެއްތޯ  އް ކޯ؟ އުޅެނީ  ކުރަން މިަގއި ގާއިމު ނމިތާ  ހަލަ ިއންސާފެއްތޯކޮންކަ.  ހެރީ ޭއ.ސީ ކޮޓަރީަގއިމިހާ އެ  އި ހުރިއަޑީަގ

ކިރައްޔިތުން މިންޔަވައިދޭނަށް  މަސައްކަތްސަރުކާރުން      ހިމެނޭ؟ ކުރަނީމި  ޕާޓީތައް  ިގނަ  ނިޒާމެއްަގމިއީ    އި 

 65ތަނުަގއި    މި  މިއަދު ؛ެގމި ދެންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ  ،އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާއިރު

އަ އޮތީތީވެ ޣުމެންބަރުންެގ  މި ކޯޓު  ،ލަބިއްޔަތެްއ  އަތަކުަގއި  ބޭބިއްޔަތުލަޣު  ފަނޑިކޯޓުން  ނުންކޮށްގެ   ޔާރުން  ތަކުެގ 

މިތީވެތިބީއި  ބަދަލުކޮށްފަ މުއައްސަނި،  ތިބިއްޔާ  ވަން  ބަދަލުކޮށްފައިތިބިސާތަކުަގއި  ބަޔަކު  މިީއޭއ  ،  ތިބީތީވެ   

އޮންނަމެތިމަ ދައްކަން  އިންސާފުވެރިކަން  ކިޔަ ތް  ވާދަ ބަހައްޓާއިަމކީ  ހަފައި  ސިމައެކަވެރި  ލީނި  އެޔާސީެގ  އޮތީ   ޑަރު 

ޮގތެއް     އެއްވާނެޞައްޙަޚާބު  ތިމި އިން  .އްބެ، މިއީ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ބައިެވރިވާ އިންތިޚާ. ދެން މި އިންތިޚާބުގައިލުޖަ

ނުއަޅުަގނޑަ އެްއޮގތެއްފެނޭކަށް  ނުފެނޭ،  ައޅުަގނ   ކަންކަންކުރަމުންދާރިްއޒަތްތެއި  ޑަކަށް   ރަީއސް.  މިީއ    ޮގތުން   

  ންގެ ނީ. ރައީސް ޔާމީދަންނަވަ  ައޅުަގނޑު މިމަ   ވީާގ ކަންތައްތަކުެގ ވާހަކަހިނ  މަތީގައިކުރި ލޯ  ތުންެގ ރައްޔިދުވާލުރޯމާ

ރައްޔިތުން   ދިވެހި  .ޝަރީޢަތެއް  ޝަރީޢަތެއް ބަލަމުންދިޔަރައްޔިތުން ެއ     ދިވެހިރީޢަތަކީެގ ޝަ ޓު ޝަރީޢަތަކީ ދަށު ކޯ

ޮގތެއްއެ ޝަ އޮތް ޝަރީޢަތެއްރީޢަތަށް  ނިންާމފައި  ރަޓުންކޯ  ންދަށު   .  ޔާއީ  މައްޗަށް  މީސް  މީހާ  ންހުކުންެގ  ޖެހި   

އެހެމިއަދު ކޯޓު  ސުޕްރީމް  ކޯޓުގައިއްދިވެހިރާ  .ގައިރީ  އިސް  އެންމެ  ސުޕްރީއެން  .ޖޭެގ  އެމެ  ކޯޓުަގއި   ހުރީ  މް 

ދީފަފަނޑި ބައެއް  .ޔާރުކަން  ބޮޑު  .ވެނީއިއަޑު  އަދި  ެމންނަށްއަޅުަގނޑުކަމަށް    ޕެކޭޖުެގ  އޮައދި  މަށް ކަ  ތީބައި 

ންކުރާ  ރިކަން މަތީ ވެންސާފުވެރިކަނާއި ، ކަމަށް ލޯބިކުރާންސާފުވެރިއި މިކަހަލަ ނާ .ލިބެނީ  މަޢުލޫމާތު ށްމެންނަޅުަގނޑުއަ

ސަރުކާރެއްވެ ސަރުކާރަކީރިކަމެްއ،  މި  އެތިބަ  މިައދު  ރައްޔިތުން  އިންޑަ  ހަނާވަނީ  .  އެތިބަ  ރައްޔިތުން.  ސްޓްރީތައް 

 ދިވެހި....ރާ އްކަތްކުއި މަސަތަކުގަ އިނދަޖެހެނީ. އެ އިންޑަސްޓްރީ 

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު
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 މިރު.ޢާ މަދު ރި މެންބަރު އަޙްތެިއްއޒަތްެގ ޑަހުވަދޫ ދާއިރާ ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކުރިއްޝުކު

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވު  މިރުޢާމަދު މެންބަރު އަޙްެގ ޑަހުވަދޫ ދާއިރާ ކު

ިއްއޒަތްތެރިއްޝުކު ފުޔާ  އެންމެ  ރައީސް.  މިއަދު  ަގނޑު ޅު އަެވސް    ރަތަމަރި  އަށް  .އޭ އެމް.ޑީ  ދަންނަވާލަން 

ަވުގތު ެއ  މެންބަރަތުރު  އި  ށްނިމެންދެކަ  އިދައްކަ ވާހަކަ  ައޅުަގނޑުކޮޅު  ކަނޑައެޅިފަިއވާ  ނެތީތީވެ  ވާހަކަދަްއކަން  ކު 

ސީަގިއ އަސާނޫނުޤާ  ހޫމްެގ މަފްުގމު ހިންޒީ އުސޫލުން  ދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަެގ އިއްޖޭދިވެހިރާ  އްވުމަށް.ޞަތު ދެފުރު

އަންނާނެ ނިމުމަކަށް  ކަންތަްއ  ކަތީބުންެގ  ރަ  މަތިކޮށްފައިވާތީވެ  އުއްމީދުކޮށްެގން.  ްއޔިކަމަށް  ވަރަށް  ތިބީ  ތުން 

ެވެގންދިޔައީ މިނަށް މުސްކުޅިންމެންައޅުަގނޑު  ،ނަތީޖާއަކަށް  ޗާ ހަމައަށް ދިޔަޔަސް  އަޅާ ބިންާގ ކެއް ކައްޗަށް    ނާބު   

  އަޅުަގނޑު.  ދިއުންހައި ރަްއޔިތުންނަށް ތެދުވެެގންންމެހިރާއްޖޭެގ އެމިއަދު ދިވެބުނުން  މަށް ބުނާކަ  ވޭނެ ސީދާ ނުކުރެ އޭތި

ވާހަކައަކީ  މިއުޅޭ  ުއފައްދަެއއްނުއަސާސީޤާނޫ  އުއަ  ، ދަންނަވަން  ޤާނޫ  އި،  މާއްދާަގ  289ނުއަސާސީެގ  އެ  މި  ވަނަ  އި 

ކައުބަޔާންކު ލޯކަލް  ޖުލައި  ންސިލުރަނީ  އިންތިޚާބު  ކަމަށް.    ންމަންޖެހޭނެނި  އިބާްއވަ ކުރިން    ެގ2009  1ެގ 

ާގމެންއަޅުަގނޑު ވުޖޫދުނަށް  ވެސް  ތެރޭގައި  2010ވީ  ނޫނެއް  އަހަރުެގ  ވުޖޫދު ވަނަ  ާގނޫނު  އެ  ދެން  ޔައިރު  ދިވެެގން. 

ތަފާތު   ޮގތްޮގތަ ޙުލާޞްއިއެއަށް  އެކި   ، ރަމުންިގ  ،ިގރަމުން  ،ރަމުންގި   ،ރަމުންިގ  ،ހުށަހަޅަމުން  ،ހަޅަމުންހުށަ  ތަށްއް 

ަގނޑު  ށް އެ ފު  ،އެހެންވީމާ  .ހިސާބަށް އައިސްފަ   ހާލަތާ  ެގޑަމިކުންތިބީ މި ޕެމެންނަށް މިއަޅުަގނޑުސް މިއަދު  ޮގިގރަމުން

ލިބުނު އަޅުަގނޑުން  ިގރަ ދައްކާފައި  ސަބަބެއް  ފުރު  މެންނަށް  ބޮޑު  ޮގތުަގވަރަށް  މި ޞަތެއްެގ  މިކަން  އި 

ުގމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ންހި ރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  ދާއި   ދާރީ އިއްޖޭެގރާދިވެހި  ،މާހެންވީ . އެންދަނީރެވެމުނުންކުބޭ

މާއްދާަގިއ  ވަނަ    230  ވާ  މި  ފައިނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކޮށްށް ޤާނޫ ކަމަ  ތީަގިއ އޮންނަންޖެހޭނެޔިތުންެގ އަތްމަބާރު ރައް

ބާވަ  8ެގ ދަށުން  ަވނަ މާއްދާ 230 ؛ދާމާއް  6މި ބުނާ   ޮގތުަގއިބެއްެގނަ  މާއްދާެގ   6  ެގއޭ  ،އިނޑައަޅަ ކަބާބެއް     

ބޭއެްއވެ ނެތްނުމެސް  މިދެންނެވިއް  އެހެން  ބޮ  ، މެންނަށްއަޅުަގނޑުމިއަދު  ؛ ކަމަކީ  .   އަޅުަގނޑުޑަށް  އެންމެ 

ތައް ކުރިމަތިވީމާ   ކަންތައްއިންސާނީ ބާރު ނުފޯރާަވރު  ،ލުކުރަންބޫަގމެން ވެސް  ައޅުަގނޑު  ،ންވަނީން ބޭނުފާހަަގކޮށްލަ

ޮގ ނިން  .ޖެހޭދޭންއިނިންމަތްތައް  އެއަށް  މީެގއަޅުަގނޑުމޭނީ  އެކަން  ކުރީގައިމެން  މައްސަ    މި  ވުޖޫދުވެެގން ވެސް  ލަ 

ހަމަ  އަިއއިރުގަ  ބީކޮ ތަކުރާރުއި  ވަކާލާތުކުރި  ދަންނަވަނީދަށް  ޔިތުންެގ  ރައް  .ދައުލަތުން  ،ވަނީނަމަ  ކަމަށް  އިން 

ނީ ންމޭކަން ނިއެ  .ވެސް ނުނިންމޭނެ  ކާރަކަށްދި ސަރު އަ  . މޭނެންވެސް ނުނި  ، ޖުޑިޝަރީއަކަށްހަކަށް ނުނިންމޭނެމަޖިލީ

ފަރާދައު  .ދައުލަތުން ހޯދަދޭންޖެހޭނީލަތުެގ  ފަރުވާއެއް  ހޯތުން  ފަރުވާ  އެ  ސުދިނުމަށްޓަކައިދަ.  ކޯޓުއި    ލަފަޔާ   ެގޕްރީމް 

މިހާރު. އެނޑުއަޅުަގމަތީން    ެގޮގތު   އެްއޮގތްވާ މިތިބީ  މިކަން   ،ންނަމަވެސްހެމެން  ހިތާމެޅުަގނޑުއަ  މިއަދު  އެކު  ޔާމަން 

ަގބޫއަޅުަގނޑުކަމަށް    ޑިމޮކްރެޓިކް  ،ކަމަކީ  ފާހަަގކުރަންޖެހޭ ވާލުމެން  މީެގކޮށްެގން  މަފްހޫމް    ވަނީ  ންއިތެރެހަކަދައްކާ 
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ދީފަްއޞަ  ޚާ.  ލިފައޭ ގެއް ކަ   އިހާލަތެއް  ޚާއް ތިޚާބުންއި  ެގންސިލުއުލޯކަލް  ާގނޫނެެގ   އިވުޖޫދުކޮށްފަ   އް ޞަ 

ޙެއް  ލާޞްވެސް މިއަށް އި  ަގިއމުމަހަ އަޅުަގނޑުއް ޭއެގތެރެއަށް ދާތީވެ  ިގނަ ުމއްދަތެ ވުރެ  ށްހަރަކައަމެންނަށް އަޅުަގނޑު

މުެގ ބުރާ ކުރިމަތިލުވި. އަދި ނަން ނަާގ ފަރާތްތަކަށް އަނން ފާސްއެކަ  .ށަހެޅިން އަނބުރާ ނަން ނެުގމުެގ ފުރުޞަތުހު

  ކައުންސިލު ކަލް  ލޯ  އެންމެ ފުރަތަމަ،  ހަކަައކީއުޅޭ ވާ  ވަން މިމު. ދަންނަށަހެޅީހު  އަޅުަގނޑުވެސް    ތު ދިނުމަށްޞަރުފު

އްދަތަކީ އެކަށީެގންވާ މުއްދަތަކަށް  މު  ެގދުވަހު ރުއަހަ  3  ަގއި މިބުނާޤާނޫނުއަސާސީ ކުރިންވެސް  ކުރުމުެގ   ާގއިމުއިންތިޚާބު

ހެއަހަރު  5ނުވާތީވެ   މަޖިލީހަށްމަތީ  ފަހަރު  3ޓަކައި  ދުމަށްދުވަހަށް  ރައްޔިތުންެގ  މި  ބިލުން  މީހެކޭ   ހުށަހެޅި   

އެކީއަޅުަގނޑަ މީހާެގހު  ، ހެންނަމަވެސް.  ޮގސްފަ ބާވަތުން    ށަހެޅި  ނުކުރެވި  ވަނީ  ،އިެއކަން  މިއަިމއަދު  މި،  އޮތީ    ދު 

މެންނަށް އަޅުަގނޑުއަދިވެސް    ،އޮތީ  ހިތްދަންނަވާ  ައޅުަގނޑުސް  ވެ  މިއަދު  ،ވީމާން. އެހެފަށްކޮ  ންމަޖިލީހުން ވެސް އެކަ

މި ރަރެކު  މިކަން  ނޫނޭނަގޅަކަށްވެނީ  ބަެއއި  .  އޮންނަ  ފަހިޔަކަރެްއަގިއ  އެ   ވާށް  ކުރީމާޮގތަށް  ކަމަކުކަންކަން  ދޭ.  ނު 

ދީފައަޅުަގނޑުލަތެއް  ހާޚާއްޞަ   ކައުން ެމންނަށް  ބައެއް  މިހާރުވެސިލުއި  މަޖިލީތަކުން  މި  ދައްކާ  ތެރޭަގއި    ހުެގސް 

ބާރުލާފައި މިދައްކާ އެއް  ހަކަތަކު ވާ  ންެގ ކަންކަން ނިންމަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުން ޔިތުރައް   ،ކީ އަވާހަކަެގ ތެރޭަގއި އެންމެ 

މަންދޫ ތިބޭ  އެބުންނޭއިންތިޚާބުކޮށްފައި  މިދަންނަކަމާ ސާބިތު  އަޅުަގނޑުކީ  ޔަހިތާމަ  ،ހެންނަމަވެސް.  ބައެއް   ،ވަނީއެކު 

ރައްޔިތުތަކުކައުންސިލު މިހާރުެވސް  ބޮ  ންނާން  މުުގޅޭ  އެލް.ޖީ.އޭ މަޢާޑެތި  ޚާއް ލާތްތައް  ހުއްެގ  ލިބޭ  ޞަ  ދަ 

ކުރަމުންދާިއރުކައުންސިލު ކަ  ،ަގއި ތަކުން  ރަލުއުންސިއަނެއްބައި  ތިބީ  މުހިޔިއްތަކުން  ކަންތައްތުންނަށް  ތައް ންމު 

ނުކުރެވޭނެހާލީ  ތިޤާއިން  ބީތިށް  ތިމަންނަމެންނަ އެ  ލަތުަގއި  ކަންކަން.  މިކަމުގަ މިއީ  ،ހެންވީމާކަމަށް  ވެރި  ލުޢަދު  އިކީ 

ބިމާޮގ ނޫން.  ބޮގު   ތްތަކެއް  ކަޅޭ  ވެންތައްޑެތި  ިމއަދުތައް  އެލް.ޖީ.އޭ   ސް  ދިރާސާއި ރަނަގޅަށް    މަށްކަ  ކޮށްލައިފިން 

ތަކެއް  ޑުމިއަދު މިއީ ބި  .ރަށެއްެގ ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ  އަޅުަގނޑު.  އްދަވާއް ތިބޭފުޅުން ހޯވެސް ރަށެ   ހަމަގައިމު  ،ވާނަމަ

  ތަކުން އެްއވެސް ކު އަނެއްބަިއ ކައުންސިލުކަމައެ  .ތަށްމިޮގ  ، ތް ދުވަސް. އެހެންވީމާއޮއި  ފަތު ކަނޑައަޅާ ުގހުށަހެޅުމަށް ވަ

ކަން ތަށް މި މިޮގ  ، ހެންވީމާޮގތެއް ނޫން. އެ  ލުވެރި. ިމއީކީ ޢަދުއަކުންނެއް ނުލިބޭެގ ފުރުޞަތު ެއލް.ޖީ.އޭއް ކުރުމު ކަމެ

ތް ފުރުޞަތު  އޮ  ށްތްތަކަރާރާ ފަވާދަކުއިންތިޚާބުަގއި    ެގލުންސިއުނަ ލޯކަލް ކަކުރިމަތިވަމުން އަންވަންޏާ    ކަމަށް  ކުރަނީ

ތިބިކައުންސިލު  ،ލި ގެއް ފަރާތްތަކަށްތަކުަގއި  ބޮޑުވާ    އެ    ފުރުޞަތު  ބައްޮގތަށް  ެއީއ  ޓަނިޒާމް  އޮތުމަކީ  ންވެފައި 

ނޫ  ކްރެޓިކުޑިމޮ އެހެންވީމާުއސޫލެއް  ދައުލަތުެގ  އަޅުަގނޑު  ،ވާނީދަންނަ  އަޅުަގނޑު  ،ން.  ވަރަލެވެލް މެން  ށް  ަގއި 

ބަ ހޯދަލަރަނަގޅަށް  ކަިއ  އެހެންވީމާ  މި   ކޭންތައްތަންޖެހޭ  ާގނޫނަށް  ،ކަމަކީ.  ކިންނަށްމެައޅުަގނޑު  މި  ތަންމެވަރަކަށް   

  ، ވަނީ  ކަމެއް. ސަބަބަކަށް  ލުކޮށްފައި ޮއތްބޫަގތުން  ޔިށް ރައް ވަރަށް ބޮޑު ޖޯކަކަހާރު މިއީ. މިެގނެވިދާނެލާޙުޞްވެސް އި

މިއަޅުަގނޑުމިއަދު   މަޖި މެން  ޗުއްޓީ ލީހުެގ  ޮގސްއަކަ  އޮށް  ކުއްލިއަކަށް  އް ފަިއ  ޖަލްސާއެއްައޅުަގނޑުވާ    އި ބާްއވަ  މެން 

މި ހަމަ  ،ރަނީކު  މިކަން  ވަރަށް  ންރައްޔިތު ؟މެއްތޯކަ  ކުރަންޖެހޭ  ިމއީ  މިހާރު  އެނޭގނަށް    އަޅުަގނޑު.  ރީތިކޮށް 
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އޮތީލުކުރާަގބޫ ރައްޔިތުންެގ  ކުރަންޖެހޭސް  ވެ  މުއި ަގހަމަ  ،ހިތް  މި  ހަމަ  ކަމެއް  ކޮންމެ  ޖަލްސާ    ލިކުއް  މަޖިލީހުން 

އި ހަމަ ންދާއިރުަގން ކުރަމުއެކަ   ،ނަމަވެސްއެހެން  .ކަމަށް  ނަށްޓަކައި ކޮށްދޭންޖެހޭބާްއވާފައި ރަްއޔިތުންވެސް    ޑިއަކުަގ

ބަލަރައްޔިތު ހަދައޭ  އްހިތައެއްޗެ  ، ކޮށްދިރާސާ  އިން  މުޠާލިއާކޮށް  ން  ވިސްނުަގއި  ކު ނިންމުންތަހުރި  ނިންމާފައި،  ހަމަ 

ހަށް  ހަދާ މަޖިލީްއދުވަނީ ާގނޫނުއެ މަލާމާތް ރަވެސް    ހަމަަގއިމު  ،. އެހެންކަމަށްވާނަމަތަކަށްތޯ ކޮންޮގއި ހުރީެގންުގޅެފަ 

އްަގއި ރެ އެ އިވާނަމަ  ށްމަކަ  ކާރުމަޖިލީހަށް. ސަރު  ށް ހަމަ މިތަޮގ  ބަރު ހިމެނޭ ެގ މެންޑަހުވަދޫ ދާިއރާ ކުވާނަމަ  ކަމަށް

ސަރުކާރަކަށްއޮ އެތެ  ބާރުެގުމެގ  ރުކުގާއިމުފު  ޞާއިންލުދުޢަ  .ންނަ  ހަމަ.  ދިމާލަށް  މީހުންނަށް  ތިބޭ   ،ހެންވީމާރޭަގއި 

ލެވެެގތުދައުލަ ރަްއޔިތު  ހޯދަ  ަގޅު ރަނމީެގ  ންނަށް  ލްަގއި  ވިދިނުމަށް އިޮގތްތަކެއް  ރަނަގޅު  ސްނުމެއް ޓަކައި 

.  ވަރުވެސް ކަށަ   މުހަމަގައިށް  ނޑަަގއަޅު ލުކުރާނެކަން  ބޫަގހައި ރަްއޔިތުން  ހިރާއްޖޭެގ އެންމެދިވެ  ނުެގންުގޅޭކަން މިހާރު

ރައްޔިތުންނަ  ،ދަންނަވާނީ  އަޅުަގނޑުހެންވީމާ،  އެ ކަންކަން  ލިބެނިވިރައްޔިތުންެގ  ބާރު  ނިންމަނީ   ށް    ކަމަށް   ޮގތަކަށް 

މު އޮތްވަންޏާ  ޢަދުލުވެރިކަން  ިމކަމުެގ  ހިތްތަކުަގއި  ރައްޔިތުންެގ  މެންނަށް އަޅުަގނޑު  ވަރުމިން  ޅި 

މިނޭވާކޮށްދެވެންށަވަރުކަ އެހަާގނޫނު  .  މަޖިލީހުެގ  ވާންޖެހޭނީ  ންމެ  ދާ  ޒިންމާއަކަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑައެކަން.  ބޮޑު  ށް 

މި ލާމަރުކަޒީ    ،އްޔަތުންސިއިހަބަރެއްެގ  ންދާ މެންދައުރު މި މަޖިލީހުަގއި ައދާކުރަމު  3  ،ވަން ކެރެނީހުރެ ދަންނަކެރި

ވެސް   ރަތަމަަގއި އެންމެ ފުމި ކޮމިޓީެގ ތެރޭ  ތަމަރަފުދެޭއ،  އް ނާ. ެއކަމެެއއް އެކަމެއް ނާދޭއަދިާގނޫނުެގ ތެރެައކަށް  

އޭރުަގިއ    .ކީއަޅުަގނޑަކުރި މީހެއް  ތް މިޓީަގއި މަސައްކަންދިޔަ ކޮެގން ދިރާސާކުރަމުހެޅިށަތަނަށް ހު   މި  ކަޒީ ބިލުލާމަރު

ހުރި ބޭފުޅާޑީ.އާރު ލީޑަރަށް  ެގ    އި އަޅާފަކަނޑަ އި  ގަ ޮގތު  ެގޔާސަތުކާރުން ސި އޮތް ސަރުަގއި އޭރުަގއިކޮމިޓީ  އެ  ،.ޕީ 

ެއކަމުން.ޕީ ޑީ.އާރުރުއޭ  ތްކުރީަގއި މަސަްއކަ ޮގތު ލަތެްއެގަވކި ދައު  އި، ޑައަޅަ ކަނ ހުރިހާ ސިޔާސަތުތަކެއް  ހުރި   ަގއި. 

މެން މިނިވަން  ހައިބަރެވެސް  ދަންނަވަ  އަޅުަގނޑު  .ހެދިންދެކޮޅު  އަޅުަގނޑުތުން  އްޔަސިއްެގ  މިމިހާރުވެސް  އުޅޭ    ން 

މިނިތަކިތައް  އުންސިލުކަ  ،ކީވާހަކައަ  ވީނަަމވެސްވަންކުރަންކަންމެ  ދައުމު  ، މުަގއި  ކަޅި  ބާރު  ިއ  ފަލާއިނޑުވަ ލަތުެގ 

ބާ ހިންޭގރެއްއަމިއްލަ  ކައުން    ރޫޮގތަކަށް  ބާރުދެޭވނެ  މި  ހެސިލްތަކަށް  ނެތޭއިަގނުއަސާސީ ޤާނޫއް  އެ  ،  ހެންނަމަވެސް. 

މަސައްކަތްއަޅުަގނޑުއޭރުަގއިެވސް   މި  އަންމެން  ނުކުރުމާއި  ވާފަހި  ށްކާރަރުސަ  ،ނަނީކުރަމުން  ކަންތައް    ، ޮގތަކަށް 

ދިކޮޅު  އި  ،ރުމާއިނުކު  އްތަޮގތަށް ކަން  ފަހިވާ  އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް  ،ރުމާއި  ކަންތައް ނުކުށްތަޮގ  ށް އުނދަޫގވާކާރަސަރު

ޮގތަށް އުނދަޫގވާ  ކަންތައް  ފަރާތްތަކަށް  ޮގތަކަށް  ރުމާކު  މިކަހަލަ  ވިެގމެންއަޅުަގނޑު.  ެގން  އިޓަ ބަހައްމުަގއި  ސްނު 

އެ ކަ ދުވަހަކު  ކަަމށް  ކުރަނީ  ކަންންކަން  ޑިމޮކްރެޓިކް  ވެސް  ވަންޏާ    ންޞާފު ޢަދުލުއިނަށް  އަޅުަގނޑުމެން،  ިމއަކަށެްއ 

ވިސްނުންތެރިކަމާއެކީ  ގާއިމުކުރެ  އަދިވެސް  އޮތީ،  ދަންނަވާހިތް  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ނާންނާނެ.  އުސޫލެއް  ވެނިވި 

ކައުންސިލުތަކުަގއި  ށްޑުމެންނައަޅުަގނވަޑަިއެގން  އިށީނދެ ދަންނަވަ؛ މި  ކެރިެގން  މިހާރުވެސް  ކެރޭ،  އަޅުަގނޑު  ން 

ހެއްޓޭނެ ޮގތެއް ނޫނޭ. އެތައް ނު ބައްޓަންކޮށްފައި އޮތް ޮގތަކީ، މި ކައުންސިލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެމެމިހާރު މި ާގނޫ
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މެންބަރުން ލައިެގންބައިވަރު  ިމކަ  ތަކެއް  ކުރާއަޅުަގނޑުމެންނަށް  އުސޫލަން  މިކަ   މާދަމާ ކުން  ނުކުރެވޭނެކަން  ން 

އަޅުަގނޑު މަޖިލީހުަގއި  މި  %  ފެމިެގންދާނެ.  ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް  ނުހުރެދާނެ.  ންކަާމއެކު ީގޔަ  100ފަހަރެްއަގިއ 

ކައުންސިދަންނަވަންކެރޭ.   މުޅި  ރައްޔިތުން  ޮގރަށުެގ  ުއޅޭ  ބިނާލުަގއި  މަސައްކަތްތައް  ކައުންސިލުެގ  އެ  ކުރަނިވި  ތަށް 

ކުޮގ އިޮގތެއް  ރެވޭނެ  ތަކަށް  ދަންނަވާނީ،  އަޅުަގނޑު  އަދިވެސް  ހޯދާކަށް.  ހަމަ  ނޫން  ކުޅަދާނައެއް  ލާޞްތެރި ޚުލާހިކު 

ނައިބު ރައީސާއި  ހަމައެކަނި  މަދުކޮށްފައި،  އަދަދު  ކައުންސިލުެގ  އޮތްނަމަ،  ޓައިމް ނިޔަތެއް  ފުލް  އެކަނި  ރައީސް   

ހަދާމީހު ޮގތުަގއި  މީހުންންެގ  ތިބޭ  ދެން  ބައްޓަންކޮށްެގން ނޫނިއް  ޓިންއަށްނަކީ ސިފަިއ،  މި ނިޒާުމ  ޮގތަށް  ޔާ  ޕޭކުރާ 

ބިނާކުރަނިވި ޮގތަކަށް ީމެގ ނަތީޖާ ނެރޭކަށް ލާހިކު ކުޅަދާނައެއް ނޫނޭ. އެކަަމކު އެ ވިސްނުމެއް ނެތޭ އަޅުަގނޑުމެންެގ.  

ޮގތުން ސިޔާސީ  މީހުއަޅުަގނޑުމެން  ބައެއް  ހޯދައިދޭންޖެން  ވަޒީފާ  މިކަހަނަށް  ވާހަކަހޭ.  ދަ ލަ  ތަންކޮޅެ އެއް  އް  އްކަން 

  މެންނަށްނޑުއަޅުަގ ؛ވަރު ާވ ވާހަކަޅަދާނަވާ ދައުލަތަށް ނުކު؛ . ެއކަމަކު ޢަދުލުވެރި ޮގތްތަކެއްސީ މީހުން ބިރުަގނޭސިޔާ

ދަންނަވާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްމިހާރުވެސް  ކެރޭ،  ދި ތަން  ލަން  އިފީޛުކުރެވޭތޯ  ލާމަރުކަޒީ ވެހިރާއްޖޭެގ  ދާއިރާތައް  ދާރީ 

އެބަބާބުަގއި ހިންުގމުެގ    އުސޫލުން ސާފުބަހުން  ވަރަށް  ބާބުަގއި  މި  ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ބަޔާންކޮ،  ެއ  އޮތް  ށްދީފައި 

ދޭންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން  ބަޖެޓު  ބޭނުންވާ  ދޭންޖެހޭމީހުންނަށް  ކަމަށް.  އެބައޮތްނެ  ކަނޑައެޅިފައި  ކަމަށް  ެއކަމަކު  ނެ   .

އަނެއްބަިއ    ،އެއްބައި ކައުންސިލުތަކަށް އޭތި ލިބިފައި  ؟ކުރާނީކަން  ތޯ އެއްދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީައކުން ނޫނީ ކިހިނެ

އެްއވެސްލުތަކައުންސި ނޫކަށް  ޮގތެއް  ރަނަގޅު  އެއީ  ލިބުނީމާ  ޮގތަށް  ނުކުރެވޭ  ކަމެއް  ރައީސް.   އިއްޒަތްތެރި    ން 

ެގ މައިަގނޑު  ހިރާއްޖޭމި ދިވެ  ނޑުމެންެގ މި މަޖިލިސް ވެސް، އަދި، މިއަދު އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީއެހެންވީމާ، އަޅުަގ

ންނަށް  ތުއެހެންެވއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ، ރައްޔިރެސީެއއްެގ ަމއްޗަށް.   ޑިމޮކްންނަނީ މަލްޓިޕާޓީފައި އޮނިޒާމު ބައްޓަންކުރެވި

ިއޚުލާޞްތެރި ޮގތަށް  ކުރެވޭނެ  ހަރުދަނާކޮމިކަން  ނިޒާމު  މި  މަސައްކަތްކުރުމަށް  އިޞްލާޙުކުރުމު ކަމާއެކު  ެގ ށް 

ހަމަމަސައްކަ ޔަީގނުތެްއ  ކޮ  ކުރަންޖެހޭ.  ވެސް  ނޫނިއްށްން  ކުެގން  ލާހިކު  ނޫނޭޔަކާ  ނިޒާުމަގިއ    ޅަދާނައެއް  މި 

ރައް ރައްޔިތު ޔިއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޚިދުމަތްތައް  އެދޭ  ދިނުމަތުން  ާގތުން  އެހެންވީާމ، ންނާ  ކުރާކަށް.  އެކަން  ށްޓަކައި 

އިރުަގިއ ތަންކޮޅެއް ބޮޑު  ކުރެވޭނޫނު އިޞްލާޙުމަ މި ާގނުަގިއ ހަނޑު އަދިވެސް ހަމަ ޮގާވލަން، ކުރިއަށް އޮތް ތައަޅުަގ

ލެވަލްަގއިކަތްތަކެއް ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން އިށީނދެެގމަސައް ިމކަން ދިުގ މުްއދަތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ން ދައުލަތުެގ   ،

ާގއިމުކޮތަންފީޛުކުރެވިދާނެ އު ަގންނުހިންާގށޭ. އިރުއިރު ށްދޭށޭސޫލުތަކެއް    އިރުއިރުކޮޅާރުއިރުކޮޅާ،  އި  ކޮޅާ،. ރައްޔިތުން 

އަނެއިޞް ބާއްވަިއފިނަމަ،  އިންތިޚާބު  ދަށުން  އިޞްލާޙުެގ  މި  މިހާރު  އަދި  ހުށަހަޅަިއ،  މަޑުނުެވ  ލާޙުތަކެއް  އްކާ 

އިންތިޚާދު އަޅުަގނޑުމެން  ފަހުން  ޮގތަވަސްކޮޅެއް  ބާއްވާ  އެންމެ ބު  ެއއީ  ބައްޓަންވަމުން.  ދަނީ  މި  ާގނޫނު  މި  ކަށް 

އިންތިޚާބު   އިރުއިރުކޮޅާޮގތެއް ނޫން.  ހަމަ ޔަީގނުން ވެސް ެއއީ އެންމެ ރަނަގޅު  ؟ ންނަށްަގނޑުމެތްތޯ އަޅު ރަނަގޅު ޮގ

ސަބަބެއް ކޮންމެ ޮގތަކަށް ބަޔަކު ށް ވާނަމަ ދައުލަތުން އެތަްއ ބަިއވަރު ޚަރަދުތަކެއް އެބަދޭ. ކޮންމެ ބާއްވަންޖެހިއްޖެ ކަމަ
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ކެއް އެބަ ކުރިމަތިޭވ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ،  އްސަލަތައެތައް މަޖްތިމާޢީ   އިކަމަށް ވީނަމަވެސްސިފަކުރި  

ރައްޔިތުންެގ   ކަންކަން  އެއްޮގތަށްރައްޔިތުންެގ  ހޯދައި ނިންމުމާ  ޮގތަށް  ހުރި  ިވސްނުން  މައިަގނޑު  ރައްޔިތުންެގ   ،

ކުރަމާހިނާގށޭ!   އެކަން  ބަދަލުކުރަމު  އިރުއިރުކޮޅާބަލާފައި  މިކަން  ރަ ންދާއިރުައޅުަގނޑުމެން  ެގ  އްޔިތުން ަގއި 

ނަޝީދުެގ  ރައީސް    ، ގައިެގ ވެރިކަމުެގ ކުރީ . އެމް.ޑީ.ޕީ  ނޫން މީހަކު ހުރީކީއް ކޮށްލަން ކެރޭވަރު ފަރެންޑަމަކުން ކަމެރެ

އިމު ވެސް ރެފަރެންޑަމަކަށް ދިޔުމުެގ ބާރު ރަްއޔިތުންެގ  އަސާސީަގިއ ހަމަަގޤާނޫނުމަނިކުފާނު ކުރެއްވި.    ވެރިކަމުަގއި އެ

ލިބިލީހަށް  މަޖި ރައީވެސް  އަދި  އޮންެގންވޭ.  މި  ފަރާތަށް  ދެ  ލިބިެގންވޭ.  ވެސް  ދެ  ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށް  ނަނީ 

އަނެއް    .ގައިުގޅޭ މުހިއްމު ކަންކަމު  ތުންނާރައްޔި  އިބާރާތެްއެގ ޮގތުަގއި ޤާނޫނުައސާސީަގއި ސިފަކޮށްފަ. އެއް ފަރާތަށް

ދި އިތަކުގަ ކަންތައް  މުންމުހިމީ  ޤައު  ފަރާތާއި އިޖޭރާއްވެހި.  އެްއކޮށްލުމަށްެގ  ރަށްތަކެްއ  ފާދާރީ  ޑެްއެގ  ޓަކަިއ 

ންނެއް އެ ދެ  ެގ މީހުޅުަގނޑުެގ ދާއިރާ  އަވެސް  އިމުހަމަަގ  ،ޔިތުންނެއްރައް  ނެިގެގންދިޔަ. އޭރު  އިމުަގރިފަރަންޑަމެއް  

އެހެންވީމާ ބޭނުމެއް ނުވި. ނަތީޖާއަކީ ނުކުރޭ.  މިރަށް އެއްކޮށްލާކަށް  ެއޮގތަށް އަޅެ   ކަމެއް ރަްއޔިތުންެގ  ބޭނުންވާ  ، 

ވެސް    ހުންޖިލީމަ  ތޯ މިއޮންނަންވީ ކޮންޮގތަކަށް  ބަްއޓަންވެފައި  ޮގތެއްަގއި  މަކުން މި ނިޒާމު ެއންމެ ހަރުދަނާރިފަރަންޑަ

ނި ހަމައެކަ  ،ފައިނީ މިހެންނޭ ކިޔާއެކަމަކު، ރައްޔިތުން އެދެ ؟ރުަގންނަންވީވެތޯ ައޅުަގނޑުމެން ބިކީއް ؟ތޯއަހާލަންވީނޫން

 އްކޭނެ ޖާަގެއއް ނޯންނާނެ.ސިފަކޮށް ދެބުނުން އެކަނި އެއީ ރައްޔިތުންކަމަށް  ންނަ މީހަކު ބުނާއޮއި ާގތްުގޅުން  އާއެމީހާ

ޑެތި  ރާއްޖޭެގ ރަށްތަކުަގއި ބޮރިކަމާއެކު ދިވެހިލާޞްތެޚްއިވަރަށް  ހަމަ    ،ނަވާނީ، އަޅުަގނޑު ދަންމާނޯންނާނެ. އެހެންވީ

އި މައްސަލަޖުބޮޑެތި  މިހާރުވެސްދޭއެބަ  އްތަ ތިމާޢީ  ބޮޑެ.  ރަށްރަށުަގއި  ބަެއއް  ތެރެއިން  ނިޒާމުެގ  މި  ވިޔަ  ފާރިކުރާ ތި 

ޓަފަރާ ދުްއވާލުމަށް  ޒިންދަީގ  ކައުންތްތަކުެގ  މަސައްކަތްކުރަތަސިލުކައި  އެކުން  ވަންދެކަށް  މުން  ޒަމާނެއް  އެތައް  ބަދޭ. 

ތްތަކެއް ކުރަމުން  އި މަސައްކަޑުކޮށްލުމަށް ޓަކަނނޑުފު ފުތައް ހަމަޢާމަލާތްޔަފާރި މުޤީކޮށްފައި ހުންނަ ވިތަރައް  އިަގރަށު

ކައުންސިލުއެބަ މިއީ ދޭ  ހިތާ  ތަކުން.  ދަންނަވާނީ  ކަމެމައަޅުަގނޑުމެން  ކައުންހުރި  ވިސްނަ ކޭ.  ންޖެހެނީ ދޭއިސިލުތަކަށް 

ސް  ވެ  ގައިމުނޑު ހަމަޅުަގވީތީވެ އެކަންކަން ފުނޑުފުނޑުކޮށްލާކަށެއް ނޫން. އަ  ނުމަކަށްަވކި ިވސް   ،ވީތީ ވަކި ފިކުރެއް

ކަ އެފަދަ  ދަންނަވަނީ  މި  ކޮށްލާކެރިހުރެ  ގައިުމވެސްމެއް  އަޅުަގނޑު  މަިއދާނުަގ  ކަށް  ދިކޮޅު  އި  އިފަހުރެ  އިސިޔާސީ 

ވެސްފަރާ ކުރާނެތަކަފަރާ  ެއއްކޮޅު  ،ތަކަށް  ނުވެސް  އަދި  ނޯންނާނެ.  ކަމެއް  ކުރި  ވެސް  އެއީ   ށް  މެ.  ވެސް 

ދައުލަތް މި  ދެމެދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޓަހެއްޓުމަ  ޕްރަށް  މުއިކައި  ވަރަށް  ސެކްޓަރއަކީ  އެހެންވީމާންހިެވޓް  އެއްޗެްއ.  ،  މު 

ދޯނި ރަށްރަށުަގއި  ބައެއް  މިހާރުވެސް  ރަށްތަކުަގއި  ބަނުމަށްދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހަދާފަހަރު  ހަރުެގ  ހުރި  ޓަކައި  ފައި 

ވި  ތްތަކާއިފަރާ ތަންޔަފާއަދި  ޓަކައި  ދޫކޮރިކުރުމަށް  ބިންތައް  ހުށްފަތަނުން  ން ތަންތަ  އެ  ،ފަރާތްތަކާއިރި  އި 

ފަރާތްތަކާއި ހުރި  މާޔޫސް  ،ތަރައްޤީކޮށްފައި  ތިބީ  އެންމެން  ނުކުރޭމިހާރު  ކުރާކަށް  ކަމެއް  މިއިން  ެއކި  ވެފަ.   .

ޮގތްގޮ ންސިލުކައު ެއކި  ތަނެއް  .ތަށްތަކުން  މީހުން  ކުރަނީއިބަލަ  ދޮރެއްބައެއް  ކަންތައްތަްއ  މީ  .ނުލާ  ހުން އަނެއްބައި 
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ތުމަކީ  އޮ  އި ފަދީަގނޑުމެން  ައޅު  ރުޞަތުމިހެން މިކަން ކުރުމުެގ ފު  ،ށް ކަންތައް ކުރަނީ. އެހެންވީމާ ކަރި ޮގތަ އެހިތަށް

އަޅު އެްއޮގ ނޫން.  ކަމެއް  ބޭނުންވާ  އެނޭގ  ަގނޑުމެންނަށްތަކަށްވެސް  މަސައްކަތްކޮށްެގން  ކައު  ،ވެސް  ންސިލުތަކުން 

މަށް ޓަކައި އެ މީހުންނަށް ންސިލުތަކުން މަސައްކަތްކުރުއު. ކަނެ ކަމެއްއާމްދަނީ ހޯދުމަކީ ހަމަ ކުރެވޭ  ކައުންސިލުތަކުން

ކުރެވޭނެ ކަންތައް  އެހެން  އަދި  އުސޫ ވިޔަފާރިކުރެިވެގން  ާގނޫނު  ލުތައް  ލާމަރުކަޒީ  އެވެސް  ތެރެއިން  ހުއްޓޭ ެގ  ބަ 

އެ އަޅު ކަމަކުރެވެން.  ކަމެއް  އެއިން  ނުފެނޭކު،  ތަނެއް  ކުރާ  މަސަްއކަަގނޑުމެންނަކަށް  ފަރާތްތަކަށް ންތްކުރަމު.  ދާ 

ށް ވަންޏާ ތަްއ ކުރަމުންދަނީ ކަމަތައްމިކަހަލަ ކަން  ،އިފަރާތްތަކަށް ފަހިކޮށްދިނުމާއެދޭ  އި،  ރާ ކުރުމާ ރުެގ ދުއްތުވައެކި 

ވެސް ެއްއވެސް    ހަމަގައިމު ކުރުމަކީ  . މިކަންކަން ކަންކަމޭބެލެންޖެހޭނެނަވާނީ ަވރަށް ރަނަގޅަށް  ޅުަގނޑު ދަންމިއީ އަ

ދައުލަތަކުނުވަ  ކާރަކުންސަރު އެްއެވސް  ބާރުދީތަ  ކަމެއްން  ކޮށްެގން   ެގންާވނެ  އެހެންވީމާނޫން.  ނޫން.  ކަމެއް  ، ާވނެ 

ދަންނަވާލަން. އެކި  ފަރާތްތަކަށް އެކި  އަޅުަގނޑު  ސް  ޭއއަށް ވެ.ޖީ.ލްލަތުަގއި އެހަމަ މި ހާ،  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން

ނުދީންއުކަ ފުރުޞަތު  އެކި  ބޮލަތުހާލީ  ތިޤާއިން  ،ސިލުތަކަށް  މުޑެތި  ަގއި  އެްއވެސް ޢާ ބިމުެގ  ކުރުމަކީ  މަލާތްތައް 

ތަކަށް ވެސް އެ  އުންސިލުހުރިހާ ކަ  ޏާވަން  މަށްކަ  ދެނީ   ންއެއް ކައުންސިލު    ކަމެއް ނޫން.ކައުންސިލަކަށް ދެިވެގންދާނެ

މި ކުރަމުންދަނީ.  ކަންތައް  ނޫން  ެއޮގތަކަށެއް  ެއހެންނަމަވެސް،  އޮންނަންވާނެ.  އެފަދަ    މިހާރަށްހާރުން  ފުރުޞަތު 

  އިންތިޚާބުކޮށް   . އަޅުަގނޑުމެންވައިލަންމަށް އަޅުަގނޑު ގޮ ްއކަތް ހުއްޓުވުތައް ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުެގ ހަމަ މަސަންތައްކަ

 މުންެގންދާ ނަށް ދެލާތްތައް އިދާރީ ހިންުގމުެގ ރައްޔިތުންމަެއކަހަލަ ބޮޑެތި މުޢާ  އްޔާނޫނި  މުނީމާ ބު ނިޚާއިންތި  އިނިންމާފަ

މިކަން    މަކުނުވާނެ. އެކަެގނެއް  ށް ހިންިގތަކެއް މިހާރު އޮތް ކައުންސިލުތަކަލާތްމަމަތް ފިޔަަވއި އިތުރު މުޢާެގ ޚިދުދުވަހު

މިކަންކަން   ،ންނަވާލަންވެސް އަޅުަގނޑު ދަ  ށްސަ ރައީރި، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާތްތެއިއްޒަ  އެބަ ކުރަމުންދޭ

ރަދިވެހިރާ  އިބަލަ ހަމަަގއިމުކޮ  މިކަން  އިކުަގތަށްއްޖޭެގ  ކަންތައްތައް  ހުރި  ނިމުމަކަށް    ށްފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް 

ން މަޝްވަރާކޮށްެގން ހާ މީހުރި ހު  ކަށްދުމަތް ލިބޭނޭ ޮގތަލުެގ ފުރިހަމަ ޚިމަރުކަޒީ އުސޫލާ  ެގންނަންޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަށް

 ސް.  އީ ރަ ރިޒަތްތެލަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްއިޅުަގނޑު ހަމަ ޮގވަ މިކަން ކުރުމަށް އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދުއްލަޠީފް. ރި މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްތްތެތުރު ދާިއރާެގ ިއއްޒަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކުޅުދުއްފުށީ އު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ރާެގ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފްށީ އުތުރު ދާއިދުއްފުކުޅު

ިއއްޒަތްތެޝު ރައީކުރިއްޔާ  އާދެރި  ނަސް.  ޕީ.ޕީ.އެްމެގ  ކުރިން  އަޅުަގނޑުެގ  ދާއިރާެގ   ،ލީޑަރު  އިބު!  ނައިފަރު 

ވާއިްއޒަ މެންބަރު  ފާހަަގކުރައްަވޭއ    ،ވައިފި ކުރައް ފާހަަގހަމަ  ވެސް    ކަވަމުންޅުދައްކަފުހަތްތެރި  ހަމަ  އެމް.ޑީ.ޕީން 
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ތެއް.  ޮގ  މެން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކޭަގނޑުއަޅު އީ  އެ!  . އާދެ ޮގތުަގއިެގ  ެގ ބޭބީއެއް މެންަގނޑުއަޅުކުރުމަކީ  ކަޒުލާމަރު

ވާހަކަ    އެ  ެއީއ އަޅުަގނޑުމެން  .އިަގނޭވެސް އެކަން އެޮގތަށް ބަލަ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުން  ަގއި، އެއާއެކީ މަހަ

މި  ނެއް ދައްކަިއެގ މަިއަގނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ދެ  ނޫން.  ޕާޓީއޮތް  ބަލަ  ައސާސަށް  އެލީއި ެގ  .  ވީމަތީ ފާހަގަވާކަން  މަ 

ސާފުކޮއަޅުަގނޑުމެންނަ ވަރަށް  އެމްށް  އެނޭގ  ލާމަށް  ސިޔާސަތަކަކީ  މަިއަގނޑު  ކަޒުކުރުންކަން.  ރު.ޑީ.ޕީެގ 

ައސާޕީ.ޕީއެހެންނަމަވެސް،   މައިަގނޑު  މާލެ ސަ.އެްމެގ  ތޮކީ  މަރުކަޒު  ޖެއްސުންއްއަށް  އެ  ނޫނީ  އާދެ!  ކުރުންކަން. 

މަސަބަބަށް   މި  އަޅުަގނޑުެމން  އައިސްލީޖިޓަކަިއ  ލާައޅުަގނ   އިފަ ހަށް  ބޮޑުމަރުކަޑުމެން  ާގނޫނު  ނުން  ތަޒުކުރުމުެގ 

ދިމާވި  ވެސް، ކަންއެހެންނަމަ  މު. ކުރީ  މަސައްކަތް  އެ  ،ދީ  ރުތަކެއް ބާ  ތައްއެ  ޓާފައި ހުރިފަހައް އިޞްލާޙުކޮށް ކުރިން ހި

އިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހިސާ  ޚާބުތިޮގތުން  މިއަދާ  ޮގސްފަނުބޭއްވި  އިްއޒަތްތެރިވަނީ  މި  އިބަށް  ރައީސް.  މިއަދު   ؛ 

ބަަގނޑުއަޅު މި  ާގނޫނުސްކުރަހުމެން  އިންތި ؛މުންދާ  ކައުންސިލުތަކުެގ  ލޯކަލް  ޚާއްޚާއާދެ!  ާގޞަބުެގ  ށް ނޫނަ 

އިޞްލާ ހަމަޙުހުށަހެޅިފައިވާ  އަޅުަގނޑުވެސް  ނުންީގޔަ  ތަކަކީ  އިބޫލުަގ    ކަމުަގއި  ޞްލާޙު ކުރާ  ދަންނަވަން.  ތަކެއް 

ދިވެހިމައެއާހަ ސަރުކާ ެއކު،  ސްޕޮންސަރކޮށާއިރަ  ބިލު  މި  ދާއި  ހުޅުމާލޭ  އިްއޒަތްތެރިށްދެއްިވ  ލީ ޢަމެންބަރު    ރާެގ 

ޝުކުރުއަ އިްއޒަރަދާކުނިޔާޒަށް  ރަީއސްތްން.  ދެ ؛ތެރި  މިއަދު  ތުގަ ކޭޮގއަޅުަގނޑު  އިންތިޚާބު ައޅުަގއި  މި  ނޑުމެން 

  ގެ އަޅުަގނޑުމެން   ،ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެނަށް  ރި.އް އެބަހުތު ސަބަބުތަކެތަފާއި މި މަސައްކަތްކުރާ  ބޭއްވުމަށް ޓަކަ 

މެންބަރުންނަށް ވެސް އެ މިުއންސިލުތަަގނޑުމެންެގ ކައަދު އަޅުމި  ، ބަ އެނގޭ އެންމެހައި އިްއޒަތްތެރި  ހުރީ    ށް ވެސް 

ކަުއންސިލުތަ  އިކީގަ ހަމައެއާއެ   ޙަލާގައިކަން. މަރު  ލީޤާއިންތި ކެނ މި  ޮގތުޑިކުެގ  އެތަކެއް ތިއްބެވި  ަގއި  ޑޭޓުންެގ 

 ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި  ތެރިތް ޒަޖެހޭ އިއް ެވސް އެބަ އެނެގން  ންނަށް ވާނެ ޮގތެއްވަހަށް ެއ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަ ބޭފުޅު

މުކުރުމަށް ޅުަގނޑުމެން ބަނދުނާއި އިދިކޮޅު ބޭފުޅުން އަގަ ޚާބުެގ ވާހަކައިނީ މި އިންތިލާއިއަޅުަގނޑު ދަންނަވަ  ؛ރައީސް

. ިއއްޒަތްތެރި  ޑު ކެއްސެއް ލިބުނީ ވަރަށް ބޮޮގތުން ވާހަކަދައްކަން އުޅެ  ބެހޭ  ރާސަރުކާ  ނޫނީ   އާވިއްޔާ އެމް.ޑީ.ޕީ  ނޫނީ

  ވަން ނުބާއް  ،އޭކުރަނީމަށް ހީކޮށް މީތި ލަސްކަ  ޅޭއު  ރަންަގނޑުމެން މީތި ލަސްކުވީ އަޅު އެ ބޭފުޅުން ހީކުރެއް  ؛ރައީސް

ދަންނަާވއިރުގަ އުޅެ މާދަނީއޭ  ހަމަ  ދަން  އަނެއް  ،މާއި  އަވަސްކުރަނީއޭނަވަނީދުވަހު  ނޫިމއީކީ  ،  ކަެމއް  ރަނަގޅު  ނޭ.  

ދަނީ    ން އެނުޖެހި ނިމިެގ  އިގަ އެްއވެސް ކޮޅެއް   އިތަކުގަ ހަކަޮގތުން ދައްކާ ވާ   ބެހޭ  ތިޚާބާ، އިދިކޮޅުން މި އިންއެހެންވީމާ

ިއއްޒަތްތެރި   . ރައީސްއިްއޒަތްތެރި ޕީ.ޕީ.އެމްއަރާ މިއަދު އިހިތަށްއަޅުަގނޑު ހަމަ   ؛އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ  ެގ  ދިކޮޅުން 

ލޯ ކައުންސިލުބޭފުޅުން  މިޚާބައިންތި  ކަލް  ކީްއެވެގންތޯ ކާިއެގން  އުޅުއްވަނީ  މި  ބޮޑަށް  އަހަރު  ؟އޭހާ  ފަސް    މިދިޔަ 

ކައުންސިލުއަޅު އަތައް  ަގނޑުމެންެގ  އަފަހާނޑިޖަދަޮގނތިބީ  ބަތް.    ސް އެްއވެ  އިއްޖޭގަ ދިވެހިރާ  ، އިްއވާފަބާ  އިދެފަފައި 

ނުކުރެވޭކަމެ ބައިތިއްބާޮގތަ  އް  ައއިސްފަ  އިފަށް  ބޭ  އިމިއަދު  ނީ ޅެއު   މި  އިަގޚާބުއިންތި  ކައުންސިލު  ލޯކަލް  ޅުންފުއެ 

ރައީސްިއްއޒަތް ؟ްއވެެގންބާއޭކީ ކަުއންއަޅުަގ ؛ތެރި  މެންބަރުންސިލުނޑުމެން    ރަީއސް  ކީހޮވަނީ ޓުން  ޑޭކެނޑި  ،ތަކަށް 



1202 ޖަނަވަރީ 71                                      ( 2) ސާލްޖަ  ޚާއްޞަ އްވިދައުރުން ބޭރުގައި ބޭ  ރުހައަ ނަވަ 1202  

 

30 

 

ހިތާމަޔާ އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  މިނިވަންކުރާކަށެއް  އަޅުަގނޑުމެމީން  ފެންނަނީޔައަކީ  މި  ލޯކަލް    ،ންނަށް 

ނޫން އަޅުަގނޑުމެން   މިއެއް ؛ނޫން މިނިވަންކުރުން ޔާމީންވެސް ރައީސް    އިެގ ޕޯސްޓަރެއްގަ އުންސިލުތަކުެގ އިންތިޚާބުކަ

ންަގންެވެގން  ތަކެއް ހިއުޅެނީ. ކުދިކުދި ރަށް  ން މިށްތަކެއް ހިންަގންެވެގުއޅޭ ސަބަބަކީ. ރަ  މިހޮވަން    ކައުންސިލަރުން

ފައި ހުރި ބާރުތައް ެއ  ޓާދުވަހު ހިފަހައް  އޮތް ހުރިހާ  ތައް އަޅުަގނޑުމެން ދީފިން. މިއެ ބާރު  އިއެމް.ޑީ.ޕީން ައއިސްފަ

އީސް ޔާމީން ކީ ރަ އުޅެނީމި  . އުޅެނީ  ންަގންވެެގން މިކަންތައްތައް ހިތަކުަގިއ  އެ ބޭފުޅުންެގ ރަށް  އި،ފަފުޅުންނަށް ދީބޭ

ރައްޔިނޫން  އްމިނިވަންކުރާކަށެ ދިެވހި  ސާފުތުންނަށް  .  އިއްޒަތްތެވަރަށް  އެނެގންޖެހޭ.  އެބަ  އެކަން   ؛ރައީސް  ރިކޮށް 

ސް ައވަހަކަށް  ހާވެއްޔާ ވީަގނޑުމެން ދާއިރުަގއި އިރާދަކުރެއްވި މާދަމާއަށް އަޅު  ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ޮގ ބޭއްވޭނެ  އިންތިޚާބު  އަޅުަގނޑުމެންމި  ބައްޓަތައްކަން  ެގތަކަށް  ޔަތައް  ހަަމ  ައޅުަގނޑު   ނުންީގންކުރުމަކީ  ވެސް 

ެއއާަގ ޮގތެއް.  މި    ،ފެނިެގންދާނީ  ދަކުރެްއވިްއޔާއިރާ  ށްމެންނަޅުަގނޑުއަ   އިގަ ެއކީބޫލުކުރާ  ބޫލުކުރާ ަގއަޅުަގނޑުމެން 

ނިޒާޙަޤީޤީ ލާމަޒުކަޒީ  ވަކާލާތުކު  ، މަކުން  އެމް.ޑީ.ޕީން  ޤަބޫލުކުރާ  މި  ލާއެމް.ޑީ.ޕީން  ނިޒާަމކުން މަރުރާ  ކަޒުކުރުމުެގ 

 ތްތެރި ރަީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތަން. ވަރަށް ބޮޑަށް  ހިނަގމުންދާ ދިވެހިރާއްޖެ

 

 ކެވުން:ތުން ވާހަކަދެއް ރިޔާސަ

 ން ޤާސިމް. އިރި މެންބަރު ޙުސަރާެގ ިއއްޒަތްތެޔޮދޫ ދާއިޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކެޝުކުރިއް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޤާސިމް ންއިމެންބަރު ޙުސަރާެގ ޔޮދޫ ދާއިކެ

ިއްއޒަ މިތްތެޝުކުރިއްޔާ  އަދިވެސް  ރާއްޖޭަގއި  ރައީސް.  ޚާއްއޮ  ރި  ކަހާ  ޞަތް  ލޯކަލް  ވެސް    ގެ އުންސިލުލަތުަގއި 

ޓައިން ބޭއްވުމަށް  ފިޔަަވޅުތަކާއެކުތިޚާބު  ރައްކާތެރި  ހަމަޖެއްސޭނެ   ކައި  އިންތިޒާމެއް  ބޭއްވޭނެ  އިންތިޚާބު  މި  ެވސް 

ނިޒާމެއް  ދުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ އީތާލާޙަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ އިޞް  ެގޅާފައިާވ ާގނޫނުހުށަހަ ދި މިޮގތަކަށް އެ

ރާއްޖޭަގއި   ރަށް  ،ކޮށްމުއިގާ މި  ދާއިރާތައްތައްއަދި  އިންތިޒާމަލާމަ  ،  ހިނުގމަރުކަޒީ  އަބަދުވެސް  ކުން  އެދި  ށް 

ތަކުެގ  ށްާގތުން ރަރަްއޔިތުންނާ    ،ންރިކައި  ނާންންވަނީ ރައްޔިތުޑުމެން ބޭނުދޭ. ޭއެގތެރޭަގއި ައޅުަގނ މަސައްކަތްކުރަމުން

ރައް އަދި  ޚިދުމަތްޔިމަސައްކަތް  ބޭނުންވާ  ހަމަޖެތުންނަށް  އިންތިޒާމެްއ  ދެޭވނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ހިތައް  ެއއީ  ެގންދިއުން. 

ނިޒާމަކަށްރުކަލާމަ ސަބަބަކީ  ހޭންޖެތާއީދުކުރަ  ޒީ  ބޮޑު  ރައީސްއިްއޒަ  .އެންމެ  އުސޫމަލާ ؛ތްތެރި  އެީއ  ލުރުކަޒީ   

ޭއެގ   ؛. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްދާޅުވެފަން ވަނީ ވިބޫލުކޮށް ޕީ.ޕީ.އެމުަގކަމަށް    ނޫން  ތާއީދުކުރާ އަދި ރަނަގޅު ުއސޫލެއް

ރީ  ހެކި ވަރަށް  އޮތީ  ފެނިފައަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކައުންސިލު  އިތިކޮށް  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ބާރު  މީެގކުރިން  ތަކުެގ 

މެސިލުކައުން  ،ލުމަށްއިކަނޑުވަ  އޭތަކުެގ  ކަމެއް  ނުކުރާކަށް  ަވއްޓާލުމަށް  ައުގ  ބޭފުޅުން   އިރުަގންބަރުންެގ  ނެތް. އެ  ެގ 
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ކީ. އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ  ފުޅީމަރުކަޒީ ނިޒާމެްއ ނޫނޭ ބޭނުންލާ   ،ވަނީއި ރަީއސް ޔާމީން ވިދާޅުވެފަ ؛ސް އިްއޒަތްތެރި ރައީ

ކެން ޕީ.ޕީ ؛އެްއޗެއް  ކައުޓުޑިޑޭ.އެމްެގ  ލޯކަލް  ކުއިންތިޚާ  ންސިލުން  ތިއްބެވީއިލައްވަ ރިމަތިބަށް  މި  ކޮބައިތޯ    ،ެގން 

މަޤްކޮ ؟ބޭނުންފުޅަކީ ބޭނުންފުޓީއަޕާ ؟ދަކީޞަބައިތޯ  ދެން ކުން  ހިންާގކަށެއް.  ނިޒާމު  ލާމަޒުކަޒީ  މި  ނުވޭ  ޅެއް 

  ތުން އިނޭގތޯ. މީެގ ޖަވާބުބު އެބަ ބޭނުންވޭ ރަްއޔިމީެގ ޖަވާ  ތަކެއް ނެރެން.ޑިޑޭޓުންނުންފުޅުވޭ ކެންންނަމަވެސް، ބޭއެހެ

ބޭ އެ ނުންވޭއެބަ  އަޅުަގނޑު.  ޖަ  ؛އީ  ނި އަ  ؛ބުވާމީެގ  ރައްޔިތުން  އެދެން  ބޭފުޅުންެގ  ކުންނަޅުަގނޑު  އެ  ވައި 

ނަަވއިެގން  ބައިތޯ ތި ބޭފުޅުން ނިކުންކޮ  ،އަހަންޖެހޭ  ވޭ. ސުވާލުކުރަން. ސުވާލުކޮށް އަހަން އެބަ ބޭނުންކެނޑިޑޭޓުންނާ

ބޭނުމަކީ ތިއްބެިވ  މަޤްޞަދަކީ ؟ތި  މިހާރުވެސް  ނެއަ ؟ކޮބަިއތޯ  މިްއކާވެސް  ޕީ.ޕީ.އެ  ފެންނަމުން  މަންޒަރަކީ  ެގ  މްދާ 

އް ދޭކަށެއް. ތުންނަށް ޚިދުމަތެތުަގއި ރަްއޔިލަހާނުވޭ މި    އެ ބޭފުޅުން ބޭނުމެއް  އިއްބެވީ ރަށްރަށުަގކައުންސިލަރުން ތި

ޙަ  ތީމިއޮ އޮތް  ޕީ.ޕީޤީޤަތްފެންނަން  ސަރުކާރުަގއި  .އެމް.  ސަސްކައުންސިލު  ޕީ.ޕެންޑުކުރީތަްއ  ސަރުކާރުގަ .އެމްޕީ.    އި 

ކަރަންކައުންސިލު ނުތަކުެގ  ބިލު  ިއން  ،ދައްކާޓު  ނުދައްކާއެތަނުެގ  ބިލު  ބޭފުޅުން  ، ޓަރނެޓް  އެތަނަށް އެ  ނަށް 

ވަދެ ޮގތްނުކުރެވޭމަސައްކަތް  އިއެތަނުަގ  ،މަސައްކަތްކުރަން  އެތައް  ހަދާނެ  އަޮއތީ.  އި  ފަތަކެއް  މި އެހެންވެ  ޅުަގނޑު 

ވީހާވެ  ނުންކޮިމޝަ  ސްއިލެކްޝަން  ،އެދެނީ މިސް  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަވަހަކަށް  މި    އިޖެހިފަ  ،އޮތް   

ނަށް  ވެސް އަޅުަގނޑުމެން  ތަކުންދިމާވެފައި އޮތް ޮގންޖެހުންށް  ތަވަުގ  ތަކަށް މިވެސް އަދި ކައުންސިލު  ޮގންޖެހުންތަކާއެކު

އަރައި ައވަހަ  އެންމެ އިންތިމި  ަގނެޭވނީށް  އަޅުަގނޑުމެ  ައވަސްކޮށް  ވީހާ  ބޭންނަށް ޚާބު  ލެްއ ންސިކައު  އު އަ  ،ްއވި 

ތައުފެދި އަޅުަގނޑު  ހަމަ  ދަންެގން.  ޓަކައި  ލާމަރުކަޒީއަޅުަގނޑުމެން    ،ނަވަންކުރާރުކޮށް  ފައްކާކުރުމަށް  ނިޒާމު   

މަސައްކަ ކުރާ  މި  ެއއްބާރުއަޅުަގނޑުމެން  ދެއްވުލުތަށް  އެން  ޮގތުން  ނިކުމެ  ން މް.ޑީ.ޕީުމެގ  ހުރިހާ    ތިއްބެވި 

ރަްއޔިންނަޑިޑޭޓުނކެ ވެސް  ވޯޓުދެއްވާށް  ޕީށޭ ތުން  އެ.ޕީ.ެއމު.  ނޫންތޯ  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  ވިދާޅުއޮ  ން    އި، ވެފަތީ 

 އުޅޭ ވަޑަިއެގން އެ ކުރަްއވަން  ޅުން، އެ ބޭފުރުކަޒީ ނިޒާމަކީ. އެހެންވީމާމަނޫނޭ ލާ  ދުކުރާ ނިޒާމެއްތިމަންނަމެން ތާއީ

ެގ  އެމް.ޑީ.ޕީ   އިލުްއވާފަޅުންފިއޮ  !އްވާލުން ޮއޅުންފިކައިރިެގ  ފުޅުންއެ ބޭ  ،ޅުން ސުވާލުކުރައްަވއިތިބޭފުއި  ަގކަމަކާ ދޭތެރޭ

އިންތިޚާޓުވޯ  ޑިޑޭޓުންނަށްކެން މި  ކާމިޔާބުކޮއެމް.ޑީ.ޕީ  ބުދެްއަވިއ  އެށްދިނުމައަށް  ައޅުަގނކީ  ބޮޑަށް  ީއ  ވަރަށް  ހަމަ  ޑު 

ރައީދުއެއެދޭ ިއްއޒަތްތެރި  ސަރުކާމި   ؛ސްމެއް.  ރާއްޖޭެގ  މިހާ  ރުންއިންތިޚާބު  ވީވެސް  ބޭނުންވަނީ  މި  ހާވެސް ރު 

އިންއަ މި  މިވަހަކަށް  ތާރީ  ތިޚާބު  ބޭްއވޭއޮތް  އަޅުަގނޑުމެންޚުަގއި  އެއީ  ހަމަޖެހިެގންދިއުން.  ިއންތިޒާމެއް  ސް  ވެ  ނެ 

މެދަކާބޭ ތެރޭ  މިއަހަރު  އަދި  ޮގތަކީ.  ރައް ހަމަ  ނުންވާ  ހުރިހާ  ރާއްޖޭެގ  ނުދަނީސް  ވެސް    ވެކްސިންޔިތުންނަށް  އަށް 

ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް   .ކުރާރުކޮށް ކޮށްދެްއވަމުންތަ  ތެރެއިން އެދަނީެގ  ރާތްތަކެއް ސަރުކާރުޝާކަމުެގ އިޖެހޭނެ

ނިމިޔާއިރާދަކުރެްއިވއް އިންތިޚާބު  މި  ރަ  ،  ހިންޭގނެށްތައްރާއްޖޭެގ  ރަނަގޅަށް  ހަމަ  ފެހި ސި  އެްގކަމުެގ  ދަނީ    ނަލް 
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އެހެންވީމާލިބެމުން އެދެނީ.  އަޅުަގނޑު  އިންތިއަވަހަ   ހާވީ  ،،  މި  ބޭއްވިކަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ،ޚާބު   ހާ ވީނަށް  މިކަން 

 އްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޝުކުރި. ންވުޮގތް ެގ ކައުންސިލުތައް ލިބިެގންދާނެ ރަނަގޅަކަށް ބޮޑު މެޖޯރިޓީައކާއެކު ރާއްޖޭ 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

 ސައިން ޝަހީމް.  ޙު މެންބަރުެގ އިްއޒަތްތެރި ރާއިހެންވޭރު ދެކުނު ދާ މެންބަރު.ިއއްޒަތްތެރި   ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދެކުނު ދާއިހެންވޭރު

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޓަކައި  ޚާބު ބޭްއވުމަށް  ންތިލޯކަލް ކައުންސިލް އިރި ރަީއސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެ

  ވާ އިޞްލާޙަކީ މި   ހުށަހަޅުްއާވފައި މިރުން  ކައި ސަރުކާޓަ  ެގނައުމަށްޙުނަށް އިޞްލާާގނޫ  2020/3  ،ރުކަޒީ ާގނޫނުމަލާ

އުމަށް އަދި  ތެރި ރައީސް. މި ޤަލުކުރަން ިއއްޒަތްބޫަގޅުަގނޑު  މުަގއި އަކަ  އް ވަުގތަށް ކޮންމެހެން ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެ

ދި ދުނިޔެއަށް  މިމުޅި  ކޮ   މާވެފައި  މި  19-ވިޑުވާ  އަޅުަގހާެގ  އަދި  ޑީއެމް.   ،ސަރުކާރުަގއި   ނޑުމެންލަތުަގއި  .ޕީާއއި 

ޕާފަޅިުގ  މް.ޑީ.ޕީއާއެ ސަރުކާރުގަ ިއވާ  ބައެޓީތަކުން  އިދިކޮޅު  ތިބިއިރުަގއި  ފަރާއި  ދައްކަވަމުއް  ެގންދާންތްތަކުން  މި    

ނެތި އަމިއްލަ    އްތުންނަށް މިކަމުން ލިބޭ ެގއްލުަމކަށް ބެލުމެްއޔިރަ  ، ތުންނަށް މިކަމުެގ ޙަޤީޤަތް އޮޅިވާހަކަތަކަކީ ރަްއޔި

 .ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކެން  ދައްކަމުންެގންދާ ވާހަކަތައް  ޖަހަން މުެގ މަތިޑަރު ޖަލުަގއި ޮއންނެވުމުން އެކަފައިދާއާއި ލީ

ރައީސް ތްތެއިްއޒަ ލޯކަބޫލުކުރާ  ަގއަޅުަގނޑު   ؛ރި  ެއކަށީެގންާވ ބު އިންތިޚާ  ކައުންސިލު ލް  ޮގތުަގއި  ބޭއްވެންޖެހޭނީ   

މާޙީއްޞި ހަރައޮ   އްއުލެޙަ    އްބެވިތިރިވާ އޮފިޝަލުންނާއި އަދި ނިކުމެވަޑަިއެގން ވޯޓުލަްއވަން  ކާތްތެެވެގން. އެކަމުަގއި 

ރައްކާއާން އެކަމުެގ  ރައްޔިތުންނަށް  އިެމއްމު  ރައްޔި  އްނެންމި  ،ނެތި  ތެރިކަން  ފުރުޞަތު  ެއ  އޮވެެގން  ތުންނަށް  ނެތި 

ން. ލަސްކޮށްފައި ބޭްއވު  ޚާބުތިއަޅުަގނޑު ނުދެކެން މި އިންތް ކަމަކަށް  ާމޒެއް އޮސް އަެގން. އަޅުަގނޑުމެންެގ އެްއވެލިބި

  . އަޅުަގނޑުބޫލުކުރަނީަގަގއި ައޅުަގނޑު  ންދާ ސަބަބުކަމުލަސްެވެގލަތު މިއީ  ހާެގ  ކަލު އްލި ނުރައް ކު ޙީހަމައެކަނި ޞިއް

ދަންނަ މި  ރަށްރާއް  ،ވަނީމިހެން  ޮގތުން  ޖޭެގ  ހުރި  އަޅުަގތައް  ރަށެއްަގިއ  އެތައް  މީހުން  ނޑުމެން ދުއިސައްތަ  ެގ 

އަޅު ރުގަ ންދާއިދިރިއުޅެމު ވިސްނާލަންޖެހޭއި  ޞިއްަގނޑުމެން  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ތިބީޚިދުމަތްތެ  ޙީ   ށްރަށުަގއި ރަ  ރިން 

  ގެ އަޅުަގނޑުމެން .  ފުޅުންތޯ ރަށެއްަގއި ކަށުކަމާކެމީެގ ކަންކަމުަގއި ތިއްބެވީ ކިތައް ބޭޅުަގނޑުމެންެގކިތައް މީހުންތޯ. އަ 

ބެވި ބޭފުޅުންނަށް ތިއްމިދެންނެވި ކަންކަމުަގއި    .ޅުންތޯބޭފުށުަގއި ތިއްބެވީ ކިތަްއ  ށްރަބެލެހެއްޓުމަށް ރަ  ދްލުއިންޞާފުޢަ

ށްތޯ.  ވަރަކަޤައުމުަގއި ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރީ ކިހާ  ރާ ފޮނުވަން ައޅުަގނޑުމެންެގލުން އަނބުން ދެން އަމާެވެގކަމެއް ދި

ކޮވި އަތ19ޮ-ޑުއެހެންވީމާ،  ބަލި  ރަތެޅުެގ  ހީނުކުރާށްތަކުަގރޭެގ  ފެތުރިއްޖެނަމަމިނެއްބާރު  އި  ދެން    ،ަގއި 

ދެން   ،އްޖެނަމައަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަނުޖެއްސި  ތެރިންޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  ،ދޭން ތިބި މީހުންޚިދުމަތް  ގައިންފްރަންޓުލައި
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  ރައްޔިތަކު  ހިެއއީ އަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑު ހިތުން ކޮންމެ ދިވެ  ،ެގންދާނެ ޮގތްންވެ އެ ރަށެްއަގިއ ކަ  ،ތަނެްއަގއި   އެ

ބޭނުންވާނެ. ިއަގންނަވަސްނާަވޑަވި  ސްވެ ޖާަގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކެމްޕޭނުކުރަން  އިންތިޚާބަށް  ކަމެއް.  ންޖެހޭ 

ބޭނުންވޭ.އަ ޖާަގ  މިނިމުފަތުރުކުރުދަތުރު  ޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޭނުންވަންެގ  ޮގސް  ކަން  ހޮޅުއަށިތަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ވޭ. 

ނެތި    އިމެއްއެ    ،ވަންކަމާއި ުގތު ބޭނުންޭވ. އެ މިނި ރުޞަތު ބޭނުންވޭ. ވަދައްކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފުވާހަކަ  މީހުންނާ

  ޅުންނާ އެ ބޭފު  ،ކުާމއިދެއްަގިއޯގޅިެވ ވާހަކައަޅުަގނޑުމެން    ނާމު ރައްޔިތުންންއާ  ،މު ފަރުދުންނާއިންއަޅުަގނޑުމެންެގ އާ

ންނަނީ އަޅުަގނޑު  ޞަތު ލިބިެގން މި އަލިބެންޖެހޭ. އެ ފުރު  އެކީަގއި ަވުގތު ހޭދަކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު

ޕަބްލިކުދެކޭޮގތު  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކޮންއާ  ،ހެލްތު  ަގއި  ހާލަތު  ޞިއްޙީ  ރައްޔިތުންެގ  ންެގ  ައޅުަގނޑުމެަގއި  19-ިވޑުމު 

ފަހަރަކު ހަަމ    ދޭ ކޮންމެ  ށް ދުލެއްދަނީ ކުޑަކޮ  . މި ބަލި މިހާރުވެސް މިރެއްެގ ަމއްޗަށްތް މިންވަ އޮ  ތެރޭަގއި މި ބަލި

ވެެގން އަންނައިރުަގިއ  ޮގތަށް މި ިއޞްލާޙު  ވާމި ފޮނުވިފައި  ،ނަވާނީށް ފެތުރެމުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންތުރައި

މި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުެގ     ކަނޑައެޅޭ ތާރީޚެްއަގއިކުރެވިެގންއެކު މަޝްވަރާހެލްތާ  ބްލިކުޕަމިޝަނުން  ސް ކޮއިލެކްޝަން

ޅު ޮގތް ރަނަގ  މައްޗަށް ދޫކޮށްލުމަކީ އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި އެީއ ހަމަ އެންމެ  ެގކޮިމޝަނުސް  އިޚްތިޔާރު އިލެކްޝަން

  ކުރާ ަގނޑު ަގބޫލުން އަޅު.ޑީ.ޕީމެއް. އެމްކަ  ށް އެދޭއަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑައިންތިޚާބު އަވަސްކުރުމަކީ    މިކަމަށް.  

  ން ބޭނުންވާނީ ވީ އެންމެ .ޕީކޭޮގތުަގއި އެމް.ޑީ ޖެހިެގން. އަޅުަގނޑު ދެ   އަޅުަގނޑާސަން މި އިންނެވީޮގތުަގއި ޗެއަރޕާ

ވީހާވެސް ިގނަ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބުވެެގން ދިޔުން. ޝުކުރިއްޔާ  އި  ޚާބު ބާްއވައަވަހަކަށް މި އިންތި

 ތަށް. ޞަދެްއވި ފުރު ސް،ރައީތެރި އިްއޒަތް

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

 .  ލަޠީފްސަން ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަންބަރު. ހެންވޭރު ހުޅަނުގ ކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެޝު

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ޅަނުގހު ހެންވޭރު

އިްއޒަތްތެރިޝު އިއް ރައީ   ކުރިއްޔާ  ރައީސް.  ލޯކަޒަތްތެރި  ކައުންސިލުސް،  ާގނޫނަށް  ލް  ޚާއްޞަ  އިންތިޚާބުެގ  ތަކުެގ 

މިހުށަހެޅިފަ އި  އި  މިޞްލާޙައޮތް  ކޮންމެހެ  ކީ  އިޞްލާޙެއްވަުގތު  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އަޅުން  މި .  ދެކޭޮގތުަގއި  ަގނޑު 

ސަބަބަކީ މުހިންމުވާ  ފަސްވަމުންކައުންސިލުތަކުެގ  ،އިޞްލާޙު  އިންތިޚާބު  މި އަޅުަގ  ލަސްވަުމން  ،  ނޑުމެންނަށް 

  ޮގތަށް މިހާރު މި ދައުލަތް ހިނަގމުން މި   އި އޮތްފަހިވެފަޞަތު  ެގ ފުރުވަރަކަށް ެގއްލެމު  ދައުލަތުެގ ސިފަ ކޮންމެވެސް

  ، ތަކެްއެގ މަްއޗަށް ެއކުލެވޭ ޚާބުކުރެވިފަިއ ހުރި ކައުންސިލުޒަތްތެރި ރައީސް، އިންތި ދަނީ. މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ އިއް 

ކަ މައް ކު ތައުންސިލުލޯކަލް  އޮތުމަކީ  ެގ  ދަުއލަތެއް  އޮންނަ  އެކުލެވިފައި  ޤާނޫޗަށް  ވެސްސީސާނުއަ އެއީ   ކުރާ ލާޒިމު   ން 
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ެއކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ އިންތިޚާބު  ތާކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވި ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑުެގ ހާލަ

ުމއްދަތު އޮތް  ނުބޭއްވިބާއްވަން  ހިން  ޔުދި ަގިއ  އެހެންނަމަވެސްކަމެ  ހުރި  ތާމަެއއީ  އެ އް.  ވަުގތު    އެއީ  ، 

ކުރަން އެކަން  ކޮށްފައިވާއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސަބަބުން  މި  ޖެހުމުެގ  މިހެން    ހުރިހާ  ކަމެއް.  ދިޔައިރު  އިހިނަގކަެމއް 

އައީ ބަލަމުން  އަބަދުވެސް  އެމް.ޑީ.ޕީ  އިމުގަ ހަމަ  ،އަޅުަގނޑުމެން  ދެެވސް  އަބަދުވެސް  އައީން  ވީކެމުން   އެންމެ   

ކޮން ކަންތައްތަކެއް ކޮށްެގންތޯ. އެީއ    ،ކިހިނެއް ހަދައިެގން  ،ްއވޭނީ ކޮންޮގތްތަކެއް ހަދަިއެގންޚާބު ބޭވަހަކަށް އިންތިއަ

އިޞްލާޙު ަގބޫލުކުރާ  މި  ައޅުަގނޑު  ވެސް  ސަބަބަކީ  އިޞްލާޮގތުަގއި  ހުށަހެޅި  މި  އެހެންވީމާ،  މިހި.   ރަޙުަގއި 

އުރުން ސް ދަރަްއޔިތުންެގ މަޖިލިމި    ،އޮތީއެ  ފައި  ވާހަޅުއްހުށަރުން   ސަރުކާތުަގއިޮގ  ލުކުރާމުއްދަތުތައް އަޅުަގނޑު ަގބޫ

 ންސް ހުޅުވުނީމާ ޖަލްސާ ބާއްވަިއެގން ދެން އިންތިޚާބެއް ބާއްވަރައްޔިތުންެގ މަޖިލި  އި،ލްސާެއއް ނުބާއްވަ  ޖައިަގބޭރު

ކަނޑަ  ކަނޑައެޅީމާތާރީޚެ  ،މާއެޅީމުއްދަތެއް  ތާރީ  ،އް  އެ  އިޚަދެން  ހިމަނަންޖެހޭ ށް  ޓަކައި  ބޭްއވުމަށް  ންތިޚާބު 

ތަނުން ެއއީ މުއްދަތުތައް މިހިރީ ވަރަށް ބޮޑުނޑަށް ސިފަކުރެވެނީ.  ޅުަގބަލައިލީމާ އަ  ތައްމަށް މި މުއްދަތުކަ  ތައްމުއްދަތު

ދައުރުން    .ސާ ބާއްވާފަޔާ ދައުރުން ބޭރުން މި ޖަލްިވއްއިރާދަކުރެއްއޮތީ    ވެސް، ައޅުަގނޑުމެން މި. އެހެންނަމަރުކޮށްފަކު

އި މި ދުވަސްކޮޅެއްެގ ތެރޭގަ   މަދު   ތްއޮ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަޅުަގނޑުެމންނަށް ކުރިއަށް މި  އި،ބޭރުން މި ޖަލްސާ ބާއްވަ

ހުރި މުއްދަތުތަކުގެ  މިހާރުމި ބިލުަގިއ  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ    ނަށްއަޅުަގނޑުމެން  ،ފާސްކުރުމަށްފަހު  އިހަދަާގނޫނަކަށް    ލުބި

ބޭއް  ތެރޭ އިންތިޚާބު  ފުރުޞައެ  އެބައޮތްވުުމެގ  އިތު  ބިލަށް  މި  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުަގނޑު  ިމ  ލާޙުޞް.  ނުެގނެސް. 

މިހިރަ   އިޞްލާ  ، ތާރީޚުތަކަށް ބިލުަގއި  އެކަން ޙުމުއްދަތުތަކަށް  މިސާލެއް  ނުެގނެސް  ވަނަ    9ޮގތުން    ގެ ކުރެވިދާނެ. 

މަދުނުކޮށް  30ދުަވސް    45އޮތް  ެއ  މާއްދާަގިއ   ބާްއވަިއެގން.  ޮގތު ދުވަހުެގ    45ހަމަ އެ    ، ދުވަހަށް  ވަނަ   10ަގިއ 

  5ަގއި އޮތް    ޅ(ެގ )ވަނަ މާއްދާ  10  .ކޮށްވަހަށް ކުރުނުދު   5  ،ދުވަސް  10  ަގިއ އެ އޮތް  މާއްދާެގ )ށ( އަދި )ރ(

ނަ  ވަ  65  .ކޮށްނުދުވަހަށް މަދު  7  ،ދުވަސް  15ވަނަ މާއްދާެގ )ކ( ަގއި އޮތް    10  .ދުވަހަށް ކުރުނުކޮށް  3  ،ދުވަސް

އޮ ަގއި  )ށ(  އޮތް  މަދުނުކޮ  15ެއވެސް    ،ދުވަސް  30ތް  މާއްދާަގއި  އެދުވަހަށް  ވެސް  ކަމަށް   ކަންށް  ކުރެވިދާނެ 

މި   ،އެއީ   މެ  ޑުވުމެއް ވެސްންބޮޝަނުެގ ކައިލެކްޝަންސް ކޮމި ؛އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްބޫލުކުރެވޭ.  ަގނޑަށް އެބަ ަގއަޅު

ރައްޔިތުންނަށްމުއް ެއީއ  ކުރުކުރުން.  މުއްދަ  ލިބިފައިވާ  ދަތުތައް  ލިބިދީފައިވާ  ބޭނުންކުރުމަށް  މި ތުޙައްޤުތަކެއް    ތަކެއް 

ކުރުނުކޮށް  ޮގތަ ކަމަށްއެކަން  ށް  އަޅުަގ  ކުރެވޭ  ަގބޫލުކުރާނޑު ވަންޏާ  މު    އެ  ކުރުކުރާކަށްޮގތުަގއި  ނުޖެހޭ. ްއދަތުތައް 

ރައީސް  އަ  ،މިކަމުަގއި ؛އިްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކުރެވޭ  އެންމެބޮޑަށް  ބިލުަގއި  އޮފް    ، ކަމަކީ  ނެއް މި  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ 

ންސް ކޮމިޝަނުން މި އިންތިޚާބު  ޝަމައްޗަށް އިލެކްެގ  ޝާދުތަކެއް އުސޫލުތަކަކާއި އިރު  އިލައިކުލަވަ އެހެލްތުން  ޕަބްލިކު

ަގއި އްކުއްލި ނުރައްކަލުެގ މިފަދަ ހާލަތެ،  ަގބޫލުކުރަންެވސް  ައޅުަގނޑު    ކަން.ބާއްވަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަަގކޮށްފައި އޮތް

ނީ  ނަމަވެސް، އެ އިރުޝާދުތަްއ ވާންވާއެހެން  .ވަންޖެހޭދެއްޝާދުތަކެއް  ހެލްތުން އިރު  ލިކުބް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަ



1202 ޖަނަވަރީ 71                                      ( 2) ސާލްޖަ  ޚާއްޞަ އްވިދައުރުން ބޭރުގައި ބޭ  ރުހައަ ނަވަ 1202  

 

35 

 

ބޭްއވުމަށް އިންތިޚާބު  ކަންޓަކަ މި  ކުރަންޖެހޭ  ޞި  ކަން އި  ކައްކުރުމުަގިއ  ޮގތުން  ކުޙީ  ޮގތުެގ  ރާންކަން  ނެ 

ކަންކަން ކުރުމަށް ދެވޭނެ    އެ   އި، ބާްއާވނެތޯ ނޫންތޯ ކަނޑައަޅަ ވެސް އިންތިޚާބު  ެއްއޮގތަކަށް ެއއީކީ  .  ތަކަކަށްޝާދުއިރު

ވެސް ވާނެ ކަަމކަށް   ޮގތަށް މާނަކޮށްެގން  . އަދި މި ާގނޫނު އެކުރަންނު   ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލެއް  ތަކެއްއިރުޝާދު

 ންތަންތަ  އަދި އެ   ، ތިބެންވާނެ ދުރުމިނާއިޯވޓުލާއިރު މީހުން  ، ނުކުރަން. މި ދަންނަވާ ވާހަކަައކީ  ްއ ަގބޫލެއްޑެއަޅުަގނ 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް   އްޝާދުތަކެެގ އިރު ޮގތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކު ުގޅޭ ޞިއްޙީ  އެ ކަންކަމާ  ، ޮގތާއި  ންވާނެހުންނަ

ޕަ ދެްއވަންވާނީހެލް  ބްލިކުއޮފް  ެއއީތު  ނޫންތޯ.  ބާްއވާނެތޯ  އިންތިޚާބު  ނޫން  ،ކީ  ބޭއްވޭނެތޯ  އިންތިޚާބު  އެތޯއަދި     

އިރުޝާދު  ކަންކަމާ އިލެކްޝަންކުރާނީ  ކަން ތަކެްއ ނޫން. އެުގޅޭ  މި ރައްޔިތުންެގ    ސް  އަދި  މަޖިލީހުން. ކޮމިޝަނާއި 

ފާހަަގއެހެންވީމާ އެީއ އަޅުަގނޑު  ބޭނުންވާ،  ދެކޭޮގތުަގިއ މި ކަމެ   ކޮށްލަން  ދެްއވުމުަގިއ އަޅުަގނޑު  އިރުޝާދު  ްއ. އެ 

ބޭއްވި ލަސްވާ ކޮންމެ މަލުކޮށްދެއްވަންވާނެ. އިންތިޚާބު ނުޢަހެލްތުން    އޮފް ޕަބްލިކުޮގތަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްދެންނެވި 

އަ ރަީއސް،  ިއއްޒަތްތެރި  މި  ޅުަގނޑުމެދުވަހަކީ  ގެއްންނަށް  ސިފަ  އެހެންމެ  ލި ދައުލަތުެގ  ހަމަ  އަދި  ަވުގތެއް.  ެގންދާ 

  ށް އެނޭގ އެމް.ޑީ.ޕީ ދޭ. އަޅުަގނޑަކުމެ ބޮޑުވެެގންހަވަދު  ުމެގ ފުރުޞަތު ކޮންމެމި ނިޒާމު ގެއްލިދިޔު،  ޒާމުލާމަރުކަޒީ ނި

ނުކޮށް އިންތިޚާބު  ،ން އެއީކީ އް ނޫޮގތެ  އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ  މި  މިހާރު  އްރެސަރުކާ  ހިމެނޭ

ސަރުކާކައުންސިލުތަ އަދި  ކޮންރުކުން  ބޭނުންވާ  އަ   މެން  އެއީކީ  ހިންުގން  ދައުލަތް  މި  ހަދައިެގން  ދި  ޮގތެއް 

  ކުރެވިފައި ޮއތް އިންތިޚާބު  ންވާ ޮގތެއް ނޫން.އަޅުަގނޑުމެން ބޭނު  ޔަސް ވެސްވި   ކަމުގައިއަޅުަގނޑުމެން ވެރިކަމުަގއި ތިބި

އީ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ޮގތަކީ. އެހެންވީމާ،  އެ   ،ކުރުން  ންކުން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުެގ ތެރެއިން ކަންކަކައުންސިލުތަކަ 

ކޮމިޝަނުން މި އަވަހަކަށް ިއލެކްޝަންސް    އަދި ވީހާވެސް  ، ހަކަށް މި ބިލު ފާސްކޮށްއަވަ  ެވސްހާއަޅުަގނޑު އެދެނީ ވީ

ބާްއވަ ކުރެ  ިއ،އިންތިޚާބު  ކަވިފައި އިންތިޚާބު  މިވާ  ލާމަރު  އުންސިލުތަކަކުން  ވަރަށް  ކަޒީ ރާއްޖެ  ހިންުގން.  ނިޒާމުން   

 .ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާތުރިޔާސަ

 . ޙަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ ކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.ޝު

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޙަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދޫބިލެތް

ޞަ   ޚާއްަގނޑުމެންހޭ ޮގތުން އަޅު ބެޚާބު އަވަސްކޮށް ބޭްއވުމާތިސިލު އިން. އަޅުަގނޑު ވެސް ލޯކަލް ކައުންކުރިއްޔާ ޝު

ހުށަހެޅިފައި   ވަރަށް  އޮތީ.    މިާގނޫނެއް  ރަީއސްއަޅުަގނޑު ވެސް  ިއއްޒަތްތެރި  ަގބޫލުކުރާ ؛ތާއީދުކުރަން.    އަޅުަގނޑު 

މި   ބޭޮގތުަގއި  ިއންތިޚާބެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  ރާއްޖެއަށް  ވެސް  މިއަ  ން.އްވުަވުގތު  ދެކޭޮގތުަގއި  ައޅުަގނޑު  ދު  އެއީ 
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ިއތުރުކޮށްެގލުތަކައުންސި ބަކުެގ މުއްދަތު  ެގންދާ ދުވަސްވަރުަގއި  މި  ޙަޤީޤަތުަގިއ  ެއއް ކަންތަން އަޅުަގނޑުމެން  އްތައް 

،  އޮތީ. އެހެންވީމާ  ން ހުއްޓިފައި މިއްހެން ހަމަ މުޅިާގތްަގނޑެއޮތީ. ރަށްތައް    ވެސް ކުރަން ވަރަށް އުނދަޫގކޮށް މި

މި  އަޅުަގނޑުމެން އިންހާލަތުނަށް  ވެސް  ބޭްއވެންޖެހޭނެތިަގިއ  މިޚާބެއް  ޤައުމުތަކުަގއި  އެހެން  ދުނިޔޭެގ  ހާލަތުަގިއ    . 

އިންތިޚާބު ބާ ވެސް  އަޅުަގނޑު ތައް  އެހެންވީމާ،  ރާއް ޮގ  ަގބޫލުކުރާ  ްއވަިއފި.  އަދި  މިތުަގއި  އެންމެޖެއަކީ  ޕެންޑެމިކް     

ތެރޭގަ  ޤައުމުތަކުެގ  މެނޭޖުކުރި  ޤައުެމއްކަން  ރަނަގޅަށް  މި އެ   އުފަލާ  އަޅުަގނޑުއި  އަދި  ފާހަަގކުރަން.  ކީަގިއ 

ހިފެހެއް އަޅުަގނޑު  ދިވެހިރާ  އްޓުމެފުރުޞަތުަގއި  ޝުކުރު  ބޭނުން.  ނެތް  ވެސް  ދަންނަވަން  ސަރުކާރަށް  އްޖޭެގ 

ރައީސް މި  ؛އިްއޒަތްތެރި  މިހާރު  ރާއްޖެ  ދެކޭޮގތުަގިއ  އަޅުަގނޑު  އަޅު  އެހެންވީމާ،  ހާލަތުން  ަގނޑުމެންނަށް އޮތް 

ނުއިންތިޚާ ނުބޭްއވޭނެބެއް  ކަމަކަށެއް  ހާލަތުގައި  މި  އެހެންނަމަވެސް،  އެބާްއވާ  ފެނޭ.  އިންތިޚާބުިއރުަގއި   ތަކާ ހެން 

އެ ހުންނާނެ.  ގަ ޗްތަފާތެއް  އަޅުަގނޑުމެންކަ  މިއްޮގތަށް  އެ   ނާއިޑުލައި.ޕީ.އޭ  ކުރެިވއްޖެއްޔާ  މިނަން   ކަންށް 

މެންބަރުންެގ    ކަމުަގިއ ފާޅުކުރެވިއްޖެ  ތަކެއް މިޔާލުވަރަށް ިގނަ ޚިތަނުަގއި    މި ؛ސްކުރެިވެގންދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީ

ތާނަގއި މި   ކުން މިފަރާތްތަ  ވެެގންދާނީ ިގނަ  ޮގތުަގއި މި އިންތިޚާބު  ޑު ަގބޫލުކުރާައޅުަގނނަމަވެސް،  . އެހެންއިތެރޭަގ

ފާހަަގކުރިހެން  ،ފާހަަގކުރި ޚާއްޞަކޮށް  ފަރާތްތަކުން  ބާކީސާއިން  ،އިދިކޮޅު  އިންތިޚާބަފުން  މި   ކަށްެވެގންދާ  ނުވާނެ. 

އިން  އިންތިޚާބު ހަމަ  ރަނަގޅަށް  ކަމާފުވެރިސާވެެގންދާނީ  މިޚާއްޞަކޮ  .ެއކީަގިއ  ިގނަ   ށް  ހިނާގ  ރާއްޖޭަގއި 

ހިނަގުމން  އިންތި މިހާރު  އެމް.ޑީ.ޕީރަނަގޅަށްނީ  އަންނަމި  ޚާބުތައް  ެއއީ  އިންތިޚާބުތަްއ    މި  ކޮށްފައިވުޖޫދު  ން.  އޮތީ 

ެގންދެވޭ ފެއްޓި ޮގތަށް.    ނެރަނަގޅަށް  ައޅުަގނޑުމެން  ުގނަ ވޯޓު  ،އްކަމެ  އެއީ  ވޯޓު  މަރުކަޒުަގިއ    އި ތަނުަގ  އެ  އި،ލާ 

ެވެގން ކުރިން. އެހެންފަހިޭގނެ ޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެން މަުގނރެއަށް އެ ކޮށް ވަުގތީ ނަތީޖާ ހަމަ އެ ރެއިން  ނުލާޢުނަތީޖާ އި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވަ  2018 ވެސް  އަހަރު  ކާމިޔާލެއިނަ  އެހެންނޫބުކުރެކްޝަން  އިލެކްޝަން އެ    ،ންނަމަވުނީ. 

އޮ ހީލަތުން  މަކަރާއި  އިއިޅުވަވެެގންދާނީ  އަ  ށް.ލެކްޝަނަކަލާނެ  ވަރަށް  ޅުއެހެންނަމަވެސް،  ހަރުދަނާ  ަގނޑުމެންނަށް 

 ދަނީ ވަރަށް ިގނަ   ވޭނެ ޮގތަކަށް ނިޒާމު ބައްޓަންކުރެވިފައި އޮތީތީ މިއަދު މިތައް ބޭއްރާއްޖޭެގ އިލެކްޝަން  ޮގތަކަށް މި

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ބޭއްވެމުން.  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ދަނޑި  ؛އިންތިޚާބުތައް  އަޅު މި  އި  ޮގތުގަ ދެކޭ ަގނޑު  ވަޅުަގިއ 

  ން އި.އޭޖީ.ލްންެގ އެޮގތަކަށް ައޅުަގނޑުމެ  އުނދަޫގތަކެއް ހުންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ވަކި ފަރާތަކަށް ވަކި ފައިދާެއއް ވާ

ައޅުމަސައްކަތްކުރާ ކަމަކަށް  ައޅުަގަގނޑު  ނެ  ެއއީ  ކަނޑު ނުދެކެން.  ބައެއް  ވެސް  ދާއިރާަގއި  އެބަހުރި ންތައްތައްެގ   

ެވސް އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު   . އަނެއްބައި ކަންތައްތައް ކުރެވެމުންފަެވސް ނުކުރެވި  ކޮށްެގންސަްއކަތްވަރަށް މަ

ޒާޮގ  ބޫލުކުރާަގ ތަައއްތީތުަގއި  މިބެސަ  ދަނެ  ރެއަކުތެ  ެގއެލް.ޖީ.އޭ  ަވުގތަކު  އް  މިދިޔަ  އެހެންނަމަވެސް،  ރުަގިއ  އުތް. 

ކައުންސިލު ފެންނާނެ  ދެޮގ  ދިޔަެވެގން  ށްތަކައަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއްބައި  ބައި  ތް.  އަބަދުކުޅަ  ވެސް  ކައުންސިލުން 

އަދި ކައުންސިލަރުންނަޭއެގއިތު  އި އޮތީ.ބެންޖެހިފަންޑުަގއި ތިސަސްޕެ   ވެރިކަން   ފަރާތްތަކުން  ދިކޮޅުއި  ؛މިދިޔަ  ކީރަށް 
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ރުވެރިކަން ބާ އިކަނި މާލޭގަ ދެކޭ. ހަަމއެތުަގއެއް ނުމުަގއި އެހާ މުހިންމު ބައެްއެގ ޮގކަވެރިޕީ.ޕީ.އެްމެގ ޔައިރު ަގމުންދިހިން

މި ޕާޓީއަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް  ެގ  ައޅުަގނޑުމެން  ،ކުރަން ުއޅުނީ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެންނަކީ  ކަންބާއްަވއިެގން މި

ނެ  ތްކުރެވޭަގިއ ާގތުން މަސައްކައެކީ   ެގ އަތަށް ބާރުދީެގން ރަްއޔިތުންނާނު ހިންަގން ބޭނުންވާ ރަްއޔިތުންާގނޫ  ލާމަރުކަޒީ

ތަ ބައެއް. އަދި ލޯކަލް ފަރިކީ ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބަށް  ބި ބައެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަެގން ތިކޮށްއިމުނިޒާމެއް ގާ 

ފަރިކައުންސިލު ވެސް  ައޅުަގތަކަށް  ބައެއް.  ފުރަތަމަ  ނޑުތަ  ދައުރުަގއި  އަހަރު  2008މެންެގ  އަިއ  އުފެދިެގން    ަވނަ 

ކައުންސިލަރުން ސަރުކާރު މިަގއި  ވެސް  ނަން  ދަސްވެރާއްޖޭަގ  ެގ  ކައުންސިލަރުން   ،ފަރާތްތަކަށް  ިގނަ  ންދިޔައީެގއި 

އެހެންވީ  ތިބެންޖެހޭކަން އަ ވެސް.  ޙަޤީ ނޑުމެންނަކީޅުަގމާ،  ވެސް    ބާނީލާޤަތުަގއި  ދިވެންމަރުކަޒީެގ  ހިރާއްޖޭަގއި  ނަކީ 

އަޅުަގއެމް.ޑީ.ޕީ މި.  ިއންތިޚާބަ  ނޑުމެން  އަނބުރާ  އަނެއްކާ  ރަށްތަްއ    ނިމުމަށްފަހުކުން  ދަނީ  ރާއްޖެތެރޭެގ  އިތުރަށް 

ކަުއންސިލަރުންނަށް   ޓަކައި  މަސަްއކަ  މާބާރުވެރިކަތަރައްޤީކުރުމަށް  މާތްކުރެވޭ އެކީަގިއ   ން. ގާއިމުކުރައުލެއް  ޙަނެ 

ނިން ބޭނުން  ކުރިން  މާލުމުެގއަޅުަގނޑު  ދަންނަވާލަން  ސަ  މި  ،ވެސް  ޕެންޑަމިކުވަުގތު  މި  ލެއް މެނޭޖުކުރި  ރުކާރުން 

އަޅުަގނ އެނަށް  ޑުމެން ރަނަގޅުކަމުން  އިހުސާސްެވސް  ދަތިތަކެއް  އެހެންނަމަވެސް،  ރަނަގޅަށް  ބަހުރި.  ނުކުރެވޭހާ 

ކަންތައްއްޖޭެގރާ ހިނަގމުން  ޝުކުރުތައް  އަދިވެސް  އަޅުަގނޑު  ދިވެހި  ދާތީ  ބޭނުން  ެގ ރާއްޖޭދަންނަވަން 

ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތަށް. އިއްޒަތްތެރި  ދިޔަ ދުވަސްވަރު  ލީހުން މި މަޖިޒަތްތެރިމި އިއް  ،އަށާއިއްޔާރައީސުލްޖުމްހޫރި

މިއަޙަޤީ ؛ރައީސް ޓު ދުޤަތަކީ  ދައްކާ.  އެބަ  ބާރަށް  ވަރަށް  މީހަކު  ކޮންމެ  ވާހަކަ  އޮތް  ފުރިފައި  ރާއްޖެ  ރިސްޓުން  އަ 

ޑުމެންެގ  އިރަކުންތޯ އަޅުަގނ ންކޮ   ،ންދިޔައީއި ދައްކަމުތާނަގ  އެކީަގިއ މި  ޑެމިކާން ޕެއައިސް ފުރިއްޖޭ. އަޅުަގނޑުެމން މި

އާރޯކައަޓު އަންނާނީރިޒަމަށް  ދެއްކެވި   ؟މެއް  ބޭފުޅުން  އަހަރު  2022ބައެއް  އަހަރު    2023  .އޭނިމޭއިރު  ވަނަ  ވަނަ 

އީ އަޅުަގނޑުމެން  . އެވަނީ ފުރިފަ  މި  ޖެރާއްމިއަދު މުޅި    ! ބައްލަވާ  ރި ރައީސްތްތެޒަިއއް  މަވެސްއިރަށޭ. އެހެންނަނިމޭ

. ކުރީަގިއ ރާއްޖެއަށް މީހުން އަންނައިރު  މުންން އަޅުަގނޑުމެން ެގންދިޔަލެއް ރަނަގޅުކަކަ  ޕެންޑަމިކް ރާއްޖޭަގއި މިމި  

އަދު  އެހެންނަމަވެސް، މި.  ބަލަންށްތައް  ދޮޑުލަން. ރީތި ޮގނރާއްޖޭެގ ރީތި މަންޒަރު ބަ  ، ބޫލުކުރަންއަޅުަގނޑު ވެސް ަގ

އަޅުަގނޑުމެންނާ  ޓުދިމާލަ  އޭެގއިތުރުން  ބާރަށް  ދުނިޔެއިން  މިއަށް  އެންމެ   ،އައީތަނަށް    ރިސްޓުން  މިއީ 

އެން  ކަމާތްތެރިސަލާމަ ޤައުމައެކީަގއި  އޮތް  އުޅެވެން  ސާފުކޮށް  ކަމަށް  މެ  ދިވެހިރާއްޖެ  އެންމެ   ،ފެންނާތީކީ 

ރިސްޓުން އެ އަޓުމިއަދު  ވެ، މި ތަނަށް  ތީވާ  މަށްކަ  ތަން  ކޮށް އޮތް ތަނަކީ މިފްއެންމެ ސޭ  ،ބޮޑު  ތްތެރިކަންސަލާމަ

މަ. ވަރަށް  ހެޔޮ ދައުލަތެއް އުފެދިފައި އޮތީއެކީަގއި ރަނަގޅު  އައީ. ެއއީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ސަރުކާރެްއެގ ވިސްނުމާ

 ؛ސް ތްކަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީ ސަރުކާރެއް މި ރާއްޖޭަގއި އޮޕީެގަގއި އެމް.ޑީ.ކަން އައިއިރު ބޮޑު ނަސީބެއް މި އަހަރު މި

އިހުސާސްކުރެނަމައެހެންނޫން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މި   ޙަޤީޤަކަ  ވުނީސް  ބޮއޮތްލެ  ތްމުަގއި  އެހެންނަމަވެސް،  ކަޑުއް  ން. 

މި އަޅުަގނޑުމެން  އުޅެނީ  ިމ  އިހުސާސްނުކުރެވި  އިމެނޭޖުކުރިލެއް    ކަންމިއަދު  ރައީ ރަނަގޅުކަމުން.   ސްްއޒަތްތެރި 
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ދިޔައީ.   ޑާ އަޅުަގނޑުމެން މިރިއެއް ވެސް ނުކަނ މެ ލާން އެންމުސާރައި  ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންެގ  !ލަވާބައްއިވިސްނަވަ 

 ޑާ. އެ ފަންސާސްރުފިޔާއެއް ެވސް ނުކަނއެންމެ  ހައްޓައިފިން  ދައުލަތުން ބަލަ މި     ހާސް މުވަްއޒަފުންއެއީ ފަންސާސް

ުގނަ މުވައްޒަފުން  އިއްޒަތްހާސް  ރައީސްެވެގން  ލައްކައެއްހާ    ދެ  ުގނަކުރީމާހަތަރަކުން  .  ހަތަރަކާ  ެއބަދޭ  ތެރި 

   ...ރައްޔިތުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަގއި.    1:30ޅުަގނޑުމެން ފަށާނީ  ފައި އަޑާކަނ. މެދުލާނަންއިވަުގތު މެދުކަނޑަ  ޒަތްތެރި މެންބަރު. މިޝުކުރިއްޔާ އިއް 

މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ؛ިއެގންފަިއވާއެދިަވޑަ ިއއްޒަތްތެރި  އެދިވަޑައިެގންފައިާވ  އަދެއްކެވުމަށް  ލަފާކުރެވެނީެގ    ދަދުން 

ފަށާފައ1:30ި ބަހުސްކޮށްފައި   1އިތުރު    ،ަގއި  އަޅުަގނ   2:30  ،ަގޑިއިރުވަރު  މިޑުމެންނަށްަގއި  އެހޭނެ އަ  ވޯޓަށް  ށް 

 ކަމަށް. 

 

 ]އަށް 13:31އިން    12:31ހުސްވަުގތުކޮޅު [

 هللا(ނައިބު ރައީސް އީވާ ޢަބްދުމަޖިލީހުގެ ؛ ތުގައި އިންނެވީ)ރިޔާސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދަންފަޅީ ހެނދުނު  ފަށަނީ  މި  މަސައްކަތް  މިހާރު  ބިލުެގއަޅުަގނޑުމެން  ކުރިައށްެގންދިޔަ  ބަހުސްަގއި    .

 . ޝީދުބަރު އަޙްމަދު ރަންތްތެރި މެހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ ިއްއޒަ (ހުކޮޅަކަށްފަތު ވަުގ)

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ރަޝީދު ޙްމަދުއަ މެންބަރު  ދާއިރާެގ މެދު ހިތަދޫ

ކައުންސިލުޝުކުރި ލޯކަލް  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޖެހެމުން  އްޔާ  ފަހަތަށް  ބޮޑަށް    ޖެހެމުންިއންތިޚާބު  ވަރަށް  ޮގސް 

  މިކަމާނުކުރެވިފައި އޮތް ހާލަތާއި  ލާޢުއިމު ޞިއްޙަތު ާގނޫނުެގ ދަށުން  ންއާ  ،ސޮހެން ދިމާވީމިހެން    އްޖެ.ތަށް ސޮހިފަހަ

ރަމަތިކޮށްފަ އިއްޒަތްތެރި  ބާްއވާއި ؛ީއސް.  މާނެންތިޚާބެއް  އަމާން  ނެތިޙަތޯ  ފަށަ ؟އުލެއް  ސްކޫލުަގިއ   އިސްކޫލުތައް 

ށް ބޭރަ  އިއިލަކާފިއު އުވަ ޮއތް  ލާނުކޮށްފައި  ޢުއިށް   ސަރަޙައްދައާ އޭރިޓަރ މާލެއުލެއް ލިބިްއޖެ. ްގރޭޙަކިޔަވައިދޭނެ މާ

ދު ކޮޅަށް ޖަހަން ތިޞާއިޤު  އި އް ހުޅުވަ ރިސޯޓުތަ  އި،ތް ފަށަ ޖާަގ ލިބިއްޖެ. ވިޔަފާރިތަކާއި ސިނާޢީ މަސައްކަތުމުެގނިކު

އުލެއް ލިބިއްޖެ. ޙައް ެވސް ބާއްވާނެ މާއުލެއް ވެސް ލިބިއްޖެ. ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަޙަމަުގފަހިވެއްޖެ. ޕާޓީތައް ބާއްާވނެ މާ

ކަމެްއ   ޑު ހެއްވާ. މިއަށްވުރެ ބޮޞަތެއް ނެތްއަޅަިއެގން އިންތިޚާބެއް ބާއްވާނެ ފުރުމާސްކު  ަގއިދުރުކޮށް ތިބެއެކަމަކު  
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އަ  2021އަޅުަގނޑަކަށް   އަހަރު  ދިމަވަނަ  އިންތިޚާ  އިފަސްކުރެވިފަ  ؛ސް ރައީ  އިއްޒަތްތެރި  . ނުވޭ  އެއްދި  ބު އޮތް 

ޅުަގނޑު ވަރަށް  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނީތީ އަތްތެރި  އިްއޒަމި    އްިއވާ އިޞްލާޙެ ލުތަްއ ކަނޑަެއޅިފައްވުމަށް ބޭނުންވާ އުސޫބޭ

އިޞްލާ މިފަދަ  ސަރުކާރުން  އަދި  އުފާކުރަން.  ޝުކުރުދަންބޮޑަށް  ފޮނުއްވީތީ  ބިލު  ޙެއް  މި  އަދި  ނަވަން. 

ިއއްޒަތްތެރި    ން.ދަންނަވަ  މެންބަރަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ޝުކުރުިއއްޒަތްތެރި  އިރާެގ  ދާ  ހުޅުމާލޭސަރކޮށްދެްއވި  ސްޕޮން

ފުރަ ؛ސްރައީ ބިލުެގ  މާއްދާަގމި  ާގނޫނަ  އިތަމަ  ބިލު  މި  ފަށާތާ  އެބައޮތް  ޢަމަލުކުރަން  ތެރޭަގއި    ދުވަސް  7ކަށްވެ 

ތުެގ ނުރައްކާ މި ކުއްލި ހާލަ  ،އެބައޮތް   އިމާއްދާގަ ކަމަށް. ހަމަ އެއާ ވިދިެގން އަނެއް    ންވާނެއިންތިޚާބު އިޢުލާނުކުރަ

އާ ވިދި އަނެއް  އެ   ،ހަމަ އެހެންމެ  ދަން.ެގން އިންތިޚާބު ކުރިއަށް ކާ ެއއްޮގތަށްަގިއޑްލައިންތަެއޗް.ޕީ.އޭެގ    ،އޮެވއްޖެނަމަ

ދުވަހަށް މުއްދަތު   30ދުވަހުެގ ބަދަލުަގއި    45އޮތް    އިޑަެއޅިފައިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ކުރީަގއި ކަނ   ،މާއްދާަގއި އެބައޮތް 

އިންތި ވެ އަދި  އި،ށްފަކޮކުރު ބޭއްވުމަށް  ސް  ހުރިޚާބު  ވެސް  ދެން  ބައެޓަކައި  މާ  އެބަހުރި  އް   ދެ ދުވަސްތައް  އްދާތަްއ 

ބަ ކުޅަބައި އެއް  އެހެޔަ  ކުރުކުރެވިފަ.  ބިލުަގށް  މި  ހުރިހާ  އިންކަމުން،  އެބަކަމެއް  މި  އިލެކްޝަނަށް  ލިބިެގންދޭ  ،   

  އިލުތަކާ މި ހުރިހާ ކަމެއްެގ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިންތިޚާބު ބޭްއވުމަށް ޓަކަިއ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ުއސޫބާރު  ޔާރާއިޚްތި

ޚާބު އިންތި  ިއ،ބިލު ފަސްކުރެވިފަމި   ؛ރައީސްިއއްޒަތްތެރި  ކުރަން.  ދުވަސް ތެރޭަގއި އިޢުލާނު  7ދުތަްއ ހަދައި  އިަގވާ 

ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ    މި ބިލަށް ފުރިހަމައަށް  އަޅުަގނޑު  ،ކެއްެގ މަްއޗަށް ބިނާވެފަިއވާތީތައުސޫލު  ވަސްކުރުމަށް ބޭނުންވާއަ

އަޅު  ދަންނަވަން. ރައްޔިތުންނާ  ެގަގނޑު އަދި  ރައްޔިތުންނާ  ، އި ދާއިރާެގ  ސިޓީެގ  ރާއްޖޭެގ  ދިވެހިމުޅި    އި،އައްޑޫ 

ކީ އަބަދުވެސް  .ޕީއަ އެމް.ޑީ  ، ޅުަގނޑުމެންދި އަ. އަބު ބޭއްވުމަށްވެސް ައވަހަކަށް އިންތިޚާރައްޔިތުން ވެސް އެދެނީ ވީހާ 

ފެންނަ  ،އިންތިޚާބު ފުށް  ބޭއްވުމަށް    ދެ  ތާރީޚަށް  އޮންނަ  ޕާޓީައކަށްވަކާޮގތަށް  އަޅުަގނޑުމެންވާތީ  ލާތުކުރާ   ، ،  

ޚާބު ޓަކައި އިންތި  ތުންނަށްދިވެހި ރަްއޔި  ،އަދު ވެސް މި މަޖިލީހުަގއި މި ކުރާ މަސައްކަތަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން މި

ބޭވެވީހާ ައވަހަކަށް  މަުގސް  ރަ ؛ސްރައީިއއްޒަތްތެރި    ފަހިކޮށްދިނުން.  ްއވޭނެ  ކަންކަންދިވެހި  ނިންމުމަށް   ްއޔިތުންެގ 

 އް މެމު ކަންރަީއސުން ތިބުމަކީ މުހި  ިއ،މޭޔަރުންނާ  އި، ކައުންސިލަރުންނާޓަކައި ދިވެހި ރަްއޔިތުންެގ ޯވޓާ އެްއކޮށް ތިބޭ

ތިޚާބު ބާއްަވިއ  ންއި  ެވސް ައވަހަކަށްވީހާ  ،ލަން ވެސް ގޮވާޞަތުަގިއ  ފުރު  ަގނޑު މިރާތީ އަޅުކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކު

އަ  ފާސްކޮށްފަރައްޔިތުންނަށް  މަޖިލީހުން  މި  ނިޒާމު އި  ޅުަގނޑުމެން  ލާމަރުކަޒީ  ޮގތަފޮނިމީރުކަން  ެގ  ހުރި  ކަށް ލިބޭނެ 

ބާއްަވއިވީހާ އިންތިޚާބު  ައވަހަކަށް  ވީހާރައީސުންނަ  ިއ،މޭޔަރުންނާ  އި،ކައުންސިލަރުންނާ  ،ވެސް  ައވަހަކަށް  ށް  ވެސް 

 ކުރިްއޔާ. ޝު ތަށް ވަރަށް ބޮޑަށްދެއްވި ފުރުޞަުވމަށް. ދެއް އިއެ ތަނުެގ ކަންތައްތައް ނިންމަ  ،ތަކާ ހަވާލުވެސްއޮފީ

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

 .ންޔާެމންބަރު ޙަސަން ޝިިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ތޮއްޑޫ 
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 ން ވާހަކަދެްއކެވުން: ޔާޝިތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން 

ކައު  .ރަީއސްއިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ   އިންތިލޯކަލް  ހުޅުމާލޭ  2020ޚާބު  ންސިލުތަކުެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    އަށް 

 ؛ރަީއސްއިއްޒަތްތެރި    ހަމައަށް ތާއީދުކުރަން.ވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ައޅުަގނޑު ފުރި  ހުށަހަޅާފައި މި  މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް

އެމް.ޑީއަޅުަގނޑުމެ ޚާއްޞަން  އަބަދުޮގތެްއގައި  .ޕީައކީ  އިންތިޚާބުތަ  އިންތިޚާ  ަގއިކުވެސް  ބުތަކުެގ  ވާދަކޮށްެގން 

މަޤާމުތަކަށް   ކޮށްެގންމްޕޭންކެ މަ އަންނައިންތިޚާބުތަްއ ކާމިޔާބުކޮށްެގން  ޕާޓީން  މި  އެސަްއކަތްކުރާ  ެއކަން  ޖޭެގ  އްރާއް. 

ަގބޫލުކުރާނެ. ފެނި  ރައްޔިތުން  ވޭތުައޅުަގނޑުމެންނަށް  ސަރުކާރުން  ވެެގންދިޔަ  ލޯކަލް    2017ދިޔަ  އަހަރު  ވަނަ 

އިރުކޮޅާ އިރު ެއކިެއކި ޮގތްޮގތުން ތާ އަބަދު  އެ އިންތިޚާބު ނުބާއްވަންވެެގން  ،ެގންންވެ  އިންތިޚާބު ނުބާއްވަކައުންސިލު

އިންތިޚާކޯޓު ވަދެ  މަސައްކަތަކަށް  ފަސްކުރުމަށް  ކުރިއަށްބު  ރާ  ތަން.  ެގންދިޔަ ތް  މި  އިންތިއޭރުަގިއ  ޚާބު އްޖޭަގއި 

ެގ ރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ކޮިވޑު އި އައިލަތަށްހާލަތެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު މި  ހާވޭނެ ެއްއވެސް  ނުބޭއް

ޕާޓީާއ    ދިވެހި ސަރުކާރާއި އަދި މިކުރަނީ  މަސައްކަތް މި  ލަތުަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެން  ހާ ލަތުަގއި. އެ  ހާއްކާތެރި  ނުރަ

އިުގޅި  ހޯދުންތިެގން  މަުގތައް  ބޭއްވޭނެ އަވަސް  ހޯދައިމަށް. އަވަސް  ޚާބު  ެއންމެ އަވަ  ،މަުގތައް  އިހަވީ  ންތިޚާބު ކަށް 

ާގނޫނަށް މި އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ   ؛ރައީސްއިްއޒަތްތެރި    ުމަގއި ކުރަންޖެހޭ އެންެމހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް. ވުބޭއް

ކުޑަ ަވުގތެްއ    އެންމެ  ށްއެކަމަށް ބޭނުންވާ ަވުގތަ  ،ޔަސް ރުކޮށްެގން ވިވަުގތު ކު  ،ންމު އެއް ބޭނުމަކީންމެ މުހިވެސް އެ

ވެސް  ކައިން  ދީެގން  ެގންދެވިތިޚާބުެގ  ބާރަށް  ރާ  ،ންކަން  އިންތިމި  ބާއްވަ ޚާއްޖޭަގިއ  އަނެްއކާ ބެްއ  ވެސް  އިެގން 

ވަުގތެްއ  ކުރާނެ  ށް ކެމްޕޭންކަމަ އެ  ދުމަށް ޓަކައި.ރެވޭނެ މަެގއް ހޯޚާބުކުތިެގ މެންބަރުން އިންކައުންސިލުތަކަށް އެމް.ޑީ.ޕީ 

މަސައްކަތް އެ  ޓަކައި.  ައޅުަގނޑު  ހޯދުމަށް  ފަސްނުޖެހި  މެކުރުމުަގއި  އްޒަތްތެރި  އި  މި  ،ރައީސް  އިއްޒަތްތެރި ން 

ކަން  އިންތިޚާބުެގ ކަން  ނަށް ެއބައޮތް.ންީގންކަން އަޅުަގނޑުމެޔަ   އިމަ އިތުބާރާހަފުރި  ނެކަމުެގކަތްކުރާމަސައް  މަޖިލީހުން

 ށްޑިޑޭޓުންނަކެން  ،ތަކާއިޕާޓީހަމަހަމަ އުސޫލުން    ،ކުރުމުެގ ފުރުޞަތުތަކާއިންނެވި ޮގތަށް ކެމްޕޭންމި ދެ  ،ކުރާއިރުަގއި 

ވެސް ދަތުރުދާ ބޭފުޅުންނަށް . މިހާރު ެއކަމަކަށް ހުރަހެއް ނެތްއޮތީ ފަހިވެފަ.    މިސް  ވެމަުގތައް މިހާރު  ނެކެމްޕޭންކުރެވޭ

އެހެން  ދަތުރު އެބަދެވޭ.  ބޭ  ވެސް  ކުރަން  ކަންފަރާތްތަާވ  ނުންކަންކަން  ެއ  ވެސް  ކަށް  އިއެބަ  ކަން  ދިކޮޅު  ކުރެވޭ. 

 ކުރަނީ މިހާރު  ،ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރިނަަގިއެގން  ސް ކުރަނީ. ހުއްދަދަތުރު ވެ  .މަ ތަންތަނަށް ދަނީހަވެސް    ންފަރާތްތަކު

ސާތަްއ  ންކޮށް ވެސް ޖަލްޓުންނާ އެކީަގއި އޮންލައިންެގ ކެނޑިޑޭހަމަ ރަށްރަށް ވެސް ދަނީ. ހަމަ އެ ބޭފުޅު  ވެސް ދަތުރު.

ތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކީއްެވެގން.  ނީމި ކުރަސް،  ރައީއިްއޒަތްތެރި  ތްތައް  ވެސް ކެމްޕޭންެގ ހަރަކާމިހާރުމިއީ  އްވަނީ.  ބާ

ނުބޭއްވޭނޭ ާވހަކަ    ،އިންތިޚާބު  ބާރަށް  މި  އިންތިދައްކަންވީކީމާ  އަޅުަގ.  އިންތިޚާބު  ބެއްވޭނެ.  ޚާބުަގއި  ނޑުމެންނަށް 

ފުރުޞަތުކެ އިންތިމްޕޭންކުރާނެ  ލިބޭނެ.  ވެސް  ނުބޭއްވި  ދުވަޚާބު  ކޮންމެ  ލަސްވާ  މި ސްރައީ   އިއްޒަތްތެރިހަކީ     ،
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ހިންުގރަށްރަށު އިދާރީ  ަވުގން ެގ  ހުއްޓިފަިއވާ  ައޅުަގނޑުމެން    ބަޖެޓު  2020ތެއް.  ކަނޑައެޅި  އަހަރު  ަގއި ވަނަ 

ްގރާ  ށްކައުންސިލުތަކަ ޮގތުަގއި  ޓުންބްލޮކް  ހެޔޮ  އިވާ ދީފަެގ  ބޭނުން  ިގނަ ޮގތުގައި  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށް   

މިކައުންސިލު ކުރިމަތި  ނީވަ  ތަކުން  ަވުގތުަގދަތިތަކާ  މި  ޮގތަށް  މިދެންނެވި  އޮތް   އި ވެފަ.  ދައުރު    ކަުއންސިލުތަކުެގ 

ންވާ ެއކިެއކި ތަށް ކުްއޔަށް ދެވޭކަށް. އަދި އެހެން ެވސް ިގނަ ބޭނުއްދަ މުތައް ދިުގޮގތުން އެ ބޭފުޅުންނަކަށް ނެތް ބިން

ސިލުެގ  ށް ެގނައުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ލޯކަލް ކައުންކަމަންކަން ނިމު ކައެބަހުރި ދަތިތަކެއް. މި ކުރުުމަގއި  ކަންކަން

ިއެގން މަ ނިންމިކަންޚާބު ީވ އެންމެ ައވަހަކަށް ބޭްއވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަަމޖައްސަންޖެހޭ. މިއަދު މި މަޖިލީހުެގ  އިންތި

 ، ރައީސް   ިއއްޒަތްތެރިސް  ރޯދަިއެގ ކުރިން ވެބަލެްއެގ ތެރޭަގއި  ުގސްތަވަސް މުއޮތް އަ  ކުރިއަށް މި  ،ސް ކަމުަގއި ވިޔަ

އިން ބޭ މި  އެބަ  އައްވެތިޚާބު  ފުރިހަމައަށް  ޅުަގނޑު ންޖެހޭ.  ވަރަށް  ހަމަ  ެވސް  ވީތާއީ  ައވަހަކަށްދުކުރަން.  އެންމެ    

ބާއްަވއި އިންތިޚާބު  މި  ކައުންސިލުތައް  ،ސަރުކާރުން  ބާރުނިންމާ  ޭއެގ  ެއކީަގިއ    ނިވަންކަމާމި  ،އެކީަގއި   ވެރިކަމާ 

ބާރާއިމަސައްކަތްކުރެވޭ ފުރިހަމަ  ދިނެ  ޖާަގ  މުހި  ބޭނުމެއްންނުމަކީ  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމެއް.  އި  މު  ންތިޚާބެއް  ނުވޭ 

 ؛ސް ރައީ  އިްއޒަތްތެރި.  ނުވޭ  ލާކަށެއް. އެ ފުރުޞަތު ދޭކަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއްއިދައުރު ދަންމަ  އިނުބާއްވަ 

  އެކީަގއި   ކާޔަބަ  މުއްދަތަކަށް ިއންތިޚާބުކުރާ ޮގތަށް ވަކި  ދެންނެވި ކީ މިރުޞަތު ދޭން ބޭނުންނުވަނީ އަޅުަގނޑުމެނައެ ފު

ތިބޭ   ވާތީ ތަކަކަށްފަރާތްމަސައްކަތްކުރަން  ނަމޫ  ،  ރީތި  ހަމަ  ނާޑިޮމކްރަސީެގ  މިއަދާ  ެވސް ދައްކަމުން  އަށް 

ެމންބަރު  ކުރާމަސައްކަތް ވާތީވެކަމަން  ޕާޓީެއއްެގ  ނޭއަޅުަގނޑުމެ  ،ށް  ޮގތަށް  ން  ދެންނެވި  މި  ތާރު  ޚްދުމުޚުދެން 

ތަކެއް ނުވެ  ލަތު ނިމުމަކަށް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މާ ލަސްހާ  ެގއް. މި ޕެންޑަމިކު ިވެގންދާކަށެސިފަތަކެއް މި ރާއްޖޭަގއި ދެ 

ލި  އަށްއްޖެރާއަންނާނެ.   އަވަހަކަށްވެކްސިން  އަރައިަގނެވޭނެ. ންނޑުމެަގައޅު  އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  މިކަމަށް  ބުނުހާ  ނަށް 

ހަމަ އެއާެއކީަގއިއަދި  ބޭ    ޮގމި  އިންތި ދަތުރުކު  ށްރަށްރަށަ  ތަށްނުންވާ  ފާރެވޭނެ  ާގނޫނު  މި  ވެސް  ސްވުާމ  ޒާމުތައް 

ޕަބްލިކު އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ހަހެލްތު  އެކީަގއި  މަތިން  ބޭފުޅުން  އިސް  ަގއިޑްލައިންތަޖެ ދަންެގ  އަހޭ  އެކީަގއި  ދި ކާ 

ެގނެސްެގން ވެސް  ވާ ބަދަލުތަކެއް  ކަށް ެގންނަންިއޑްލައިންތަމި ގަ   ،ޝަނާ އެކީަގއި އެކީ ތިބެެގންކޮމި  އިލެކްޝަންސް

 ޑޯ ހެދޭނެ ޮގތްޮގތް އަދި  ޭގެގއަށް ޑޯ ޓު  ،ނެ ޮގތްޮގތްމޭންކުރެވޭކެޕް  ،ނެ ޮގތްޮގތްތުރުކުރެވޭ، ދަރައީސް   އިްއޒަތްތެރި

މަރުކަޒު  ބާއްވާ  ސަލާއިންތިޚާބު  އިންތިެގ  ބެލެހެއްޓޭނެ  ކަންކަން  ފުރިހަމަމަތީ  ވަރަށް  އިންޒާމުތައް  ެގން ތިޒާމުކޮށް އަށް 

ކާމިޔާބު ދަތި ؛އަޅުަގނޑުމެނަށް  ކާިމ  ެވސް  ަވުގތުަގއި  ބޭްއވިޔާމިއުނދަޫގ  އިންތިޚާބެއް  ކައުންސިލު  ލޯކަލް  މި    ،ބު 

ކާމިޔާއިންތިޚާބުކުރާ  ށް ދުވަހައަހަރު  5ރާއްޖެއަށް   އުފެ  ކައުންސިލެއް  އުއްމީދު  ދޭބު  ޔަީގންކަމާއި  ފުރިހަމަ  ނެކަމުެގ 

 ން. ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަރުވި ފުދެއް އެބައޮތް.  ށްއަޅުަގނޑަ
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  ތްތެރި އިްއޒަހު އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ  އްމަދު. ެއއަށްފަމެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙަ ިއއްޒަތްތެރިދެކުނު ދާއިރާެގ   ކުޅުދުއްފުށީ

އަޙްމަދު.މެންބަ ޙަސަން  މިއަ  ރު  އިޢުލާނުދު  އަޅުަގނޑު  ދެންނެވިން  ،ކުރިންހެނދުނު  ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން    ،އަދި 

ރު ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންދެްއވަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ބަލަނީ  ބަރުން އޭމެން  ިއއްޒަތްތެރި އެދިަވޑަިއަގންނަވާ  

ފުރު މި  ދެން  އެދިވަ މިހާރު  ފުރުޞަތުކަ  ނިމުނީޑަިއެގން  ޞަތަށް  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ރާެގ  ދާއި  މާވަށު ؛ަމށް. 

އިންނެ މެ  އިްއޒަތްތެރި އެބަ  ވެސް  ދާއިންބަރު  އިނުގރަިއދޫ  އެ  މެންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރިރާެގ  ވި.  ، ހެންވީމާފަހު. 

  ަގމު ދާއިރާެގ  ުގތުކޮޅަކަށްފަހު()ވަ   ...ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ދަންނަަވން. އަދި ެއއަށްފަހުދުާވނެ  އެއަށްފަހު ފުރުޞަތު ބަން

މުޙައް  އިްއޒަތްތެރި ވިމެންބަރު  އަޅުަގނޑުމަދު  މައްސަލަ  މެޝިނުެގ    އްފުށީ ކުޅުދުްއލުކުރެވެންދެން  ޙަނަށް  މެސާމްެގ 

 ށް.މުޙައްމަދަ  މެންބަރު ޖަމްޝީދު އިްއޒަތްތެރިެގ  ދެކުނު ދާއިރާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ދު އަޙްމަދުންބަރު ޖަމްޝީދާއިރާެގ މެ ދެކުނު އްފުށީކުޅުދު

هللاب މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލު.    ގެ ، ރަްއޔިތުނ3ް/ 2020.  ރައީސް  ތެރިިއއްޒަތްޝުކުރިއްޔާ  ،  هلل  الحمد ،سم 

  ،ދައިންލަްއވާނެ ފަަވން. އެނިގދަންނަ  ޑަށް ޝުކުރުދާއިރާ މެންބަރަށް ވަރަށް ބޮ  ޅުމާލޭހުއިދެްއވީތީ  މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވަ

އިންލޯ ކައުންސިލު  ދިވެހިކަލް  އައިސް  ތިޚާބަކީ  ފަހަކަށް  މި  މު  ލިބޭ  ރައްޔިތުންނަށް  އިންތިޚާބު. ން ހިއެންމެ  އެއް  މު 

އިންތިޚާއެހެންކަމުން މި  ހަމަޖެހިފަ  2020ބު  ،  ބޭއްވުމަށް  އަހަރު  ތަކުން  ކަންކޮޅުނިޔޭެގ  ދު  ޔަސް ވިއިވަނަ 

ވެފަ. ެއއީ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން ަގބޫލުކުރާ އްވި ލަސް ބޭދިޔަ ރޯާގ ބަލިމަޑުކަމުެގ ސަބަބުން ވަނީ ނުޙައްމަލުކުރަމުންތަ

 ބޮޑު  ވަރަށްއްވުުމެގ  ޚާބު ބޭމެން ހިނަގިއަގތީ މި އިންތި ވަނަ އަހަރަށް އަޅުަގނޑު  2021ވެސް،  ޤީޤަތެއް. އެހެންނަމަޙަ

ން  ނަ ޖަލްސާއިވަ  2  އްވޭރުަގއި މި ބޭ، މިއަދުެގ މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދައުރުން ބޭމުންއެކީ. އެހެންކައްމީދަކާ އު

  ،ކްރެޓިކް ޕާޓީެގ ޚާއްޞަ ކަމެއް މިއީ ރައްޔިތުންެގ ޑިމޮ  ދިވެހި   ،. އެނިގލައްވާނެދޭހެކިވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ  އެކަން  

ދި އުސޫލުން  ހިވެހިރާލާމަރުކަޒީ  އަތޮޅުތައް  އައްޖޭެގ  ޕާދިންުގމަކީ.  އެ  އިސްކަ  އެންމެ  ކަންތަކަކީޓީން  ދިވެހި ންދޭ     

އެ ާގތުަގިއ  ރަްއޔިތުންެގރައްޔިތުންެގ  މާލެއަށް  ވަ  އްޒަާމންތަކެވެރިކަންކުރުން.      ވެރި ންދެން  ރަށަށް  ނުވަތަ  ކަންކުރާ 

އި  އިއެްއކުރެވިފަ  މިއަދުއޮތް  ބާރުތައް  ޑިމޮ  ދާރީ  ރައްޔިތުންެގ  ދިވެހި  އަދި  ދޫކޮށްލެިވފަ.  ހިމެނޭ ވަނީ  ޕާޓީ  ކްރެޓިކް 

ވަނީ  2 ސަރުކާރަކުން  ދޫކޮށްލާފަ.ބޮ  އިހުނަށްވުރެވަނަ  އަޅުަގނޑުމެ  ،އެނިގލަްއވާނެ  ޑަށް  މިތާނަގއި  ން  ކެނޑިނޭޅި 

ެގ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް، ރައީސް  ރުމެންެގ ކުރީެގ ރައީސް އަދި މިހާދައްކާ ވާހަކަ. ޚާއްޞަކޮށް ައޅުަގނޑު

ނަޝީމުޙައްމަ އެމަނިކުފާނު  ދު  ހަވާލު   2008ދު  ައއިސް  ނިޒާމަކުން  ސިޔާސީ  އެކުލެވޭ  ޕާޓީ  ިގނަ  އަހަރު  ވި ވަނަ 

ައތޮޅުތަކާއި ރަށް  ،ކަމަކީ   ެއއްދެްއވި    ވެރިކަމުަގއި އެންމެ އިސްކަެމއް ން. ުގތައް ހިން ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ރާއްޖޭެގ 

އެކަން  އެހެ އަތޮޅުތަކުގަ ން  އިވީހާ  އި ރަށްތަކުަގ  އި،ކުރަންޖެހުނީ  ރައްޔިތުންެގ  ބޮޑަށް  ެއއްކޮށް ހުވެސް  ސާސްތަކާ 
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ކު އިންތިޚާބުކޮށްެގން  ވެރިން  ވެރިރައްޔިތުންެގ  ވެރިކަރެވޭނެ  ރަނަގޅު  އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެން ވާތީ  ށްކަމަ  ންކަމަކީ   .

 ވެސް ހިމެނޭ ޮގތަށް އެ ކައުންސިލު  އަޅުަގނޑު  ،ކީކުރި ކައުންސިލަޚާބުއިންތި ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރު  2011ޮގތަށް  އެ

ކާމިޔާބުކަމާއެއީ   ޑިމޮކްރެޓި  ވަރަށް  ރަްއޔިތުންެގ  ދިވެހި  ކާމިޔާބުކުކްެއްއކޮށް  ޕާޓީން  ޭއެގފަހުން   ކައުންސިލެއް.  ރި 

ައޅުަގނޑުމެން އަނެއްކާ   ،ޔަސްވި   އިނެތްކަުމގަ   އިރިކަުމަގއަޅުަގނޑުމެން ވެ  އިއަހަރުތަކުގަ   މިއައި އަހަރު  ިމ  މި  ވެސް 

ންޖެހޭ  ދައިދިނުމަށް. އެހެން މި ދަންނަވަްއޔިތުންނަށް އަުއ އުއްމީދުތަކެއް ހޯނީ އައު އިންތިޚާބަކާ އެއްކޮށް ރަކުރިމަތިލަ

މިހާރު  ހާމި    ،ސަބަބަކީ ވެސް  ވަުގލަތުަގިއ  ކައުއޮތް  އެންމެތީ  ރަްއޔިތުންނަށް  ރަނަގޅަށް   ންސިލުން 

އު  އިކޮށްދިނުމުަގޚިދުމަތް ފިއެބަހުރޭ  އުނދަޫގތައް  ދަތި  ެއ  އުނދަޫގތަކެްއ.  އެބަހުރޭ  މުން އެކަ  ،ލައި އިވަ ލުޒުރުތަކެްއ، 

އެންމެ   ފަސޭހަވާނީ އެންމެ  ށް ކަ ކައުންސިލުތަނުމަށްވެސް އަވަހަކަށް މި ޚިދުމަތްތައް ދިދުރުހެލިވެ ރައްޔިތުންނަށް ވީހާ 

ނޑަށް މި ބިލަށް ވަރަށް ަގއަޅު  ،ވާތީ  ށް ކައުންސިލަކުން ކަމަބޭްއވިެގން އަވަހަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭއަވަހަށް އިންތިޚާބެއް  

 ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ އެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ރަނަގޅަށް ތާއީދުކުރެވޭތީ

 

 ކަދެްއކެވުން:ހަވާ ޔާސަތުންރި

 މެންބަރު ޙަސަން ައޙްމަދު. ިއއްޒަތްތެރިދޫ ދާއިރާެގ  އިނުގރައި މެންބަރު. ިއއްޒަތްތެރި  ޔާރިއްޝުކު

 

 ނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އި

ތާީއދުކުރަން.މިއަ ެވސް  އަޅުަގނޑު  ބިލަށް  ހުށަހެޅިެގންއުޅޭ  މި  ދުނިޔެ ؛ސްރައީ   އިއްޒަތްތެރި  ދު  އަމި  ދި  އަށާއި 

 ކަމަށް   ހޭނެޖެންން އެ އިންތިޚާބު ބޭއްވެދިޔަ ިއންތިޚާބު މިހާހިސާބުތުން ފަސްވެެގންލަ ހާއޮތް  މި  އިރާއްޖެއަށް ދިމާވެފަ

ކެނޑިތިބި ހުރިއި   ކުރިމަތިލާފައަޅުަގނޑުމެން . ިމ ޑޭޓުން ވެސް އަދި އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް އެބަ ަގބޫފުޅުކުރަްއވާހާ 

އެން ބައްބު  އިންތިޚާ ބޮވަންޖެހޭ  ސަބަބަކީމެ  އެއް  މި،  ޑު  ދެކޭޮގތުަގއި  ނުބޭ  ައޅުަގނޑު  ކޮންމެ   އްވިިއންތިޚާބު  ދާ 

 އް ޚިދުމަތްތަކެއް އެ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެތަ  ،މަތްންޖެހޭ ޚިދުލިބެތަކަށް  ެގ ރަށްކުތަ ރާއްޖޭެގ އަތޮޅު  އިދުވަހެއްގަ 

  ިއއްޒަތްތެރި  ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން  އްކަމެ  ތްއް އޮމެވުޑު އްޔިތުންެގ ކަންބޮން ެއީއ ރަމިއަދު ލަސްވަމުންދާކަ

ނުބޭްއވޭ އިންތިޚާ  .އީސްރަ ދު  ބު  އެތައް  ކޮންމެ  އެތައް  ެގއްލުވަހަކީ  ކަމެ  ތަކުންޮގމެއް  ޮގތުކުރިމަތިވެދާނެ  ަގިއ  އްެގ 

އި ކަމެއް ެގ ބިމެއްގަ ރަށެއްވެސް ފާހަަގކުރަމުން އަޅުަގނޑުމެން މި ެގންދަނީ.  ރުމިހާދި  އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން ވެސް އަ

  އިެއއިން ރަށެއްގަ   ތިބި ކައުންސިލަރުން ހޯދައިެގން ނޫނިއްޔާ  ތައް ހުއްދަތަކެއް މިއަދުއެ   ވަންޏާ  ކަމަށް  ކުރަންވެއްޖެ

ނެތް. މިއަދަކު  ކުރެޭވކަށް  ކަެމއް  ދެކޭޮގތު   އެްއވެސް  އެހެން  އަޅުަގނޑު  ފާހަަގކު  އިްއޒަތްތެރި ަގއި    ރެްއވިމެންބަރުން 

ހުރިހާއެ  ،ފަދައިން ހުއްދަދެވޭ.    ހެން  އިކަމަކަށް  ރަށްތަކުެގ  އަތިޞާދު  ޤުޤައުުމެގ  ެވސް އިދި  ޤުތިޞާދު 
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ކީަގއި ފާހަަގކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން ވެސް  އެ   ކަން އުފަލާވާއި އެތައް ލުއިތަކެއް މިއަދު ދެވިފަ  އުމަށް ޓަކައިދި އަރައިކުރި

ބަލިމަޑުކަމުެގ  ،ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ ޞިއްޙަކު  ކަންކަން ހާލަތުެގ    މި  އެންމެންެގ    އިސަލާމަތާ  ،އިތާރަންޖެހޭނީ 

ން  މަތްފުޅުރަޙު  ރަސްކަލާންެގ ހެޔޮމާތް  އެހެންނަމަވެސް، މިއަދުކަން އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ަގބޫލުކުރަން.  އްކާތެރިކަމަށްރަ

މިއަ މިންވަރަކަށް  ކުޑަ  ރާއްޖޭެގ  މިކަން  ސަބަބުން  ފިޔަވަޅުތަކުެގ  އަޅުއްވާފައިވާ  އެރާއްޖެއިން  ނަގމުން  ހި  ކަންދު 

ތުަގއި  ދެކޭޮގ  އަޅުަގނޑު   އިރުަގއި ށް ދަތުރުކުރެވޭ ވެެގން ރަށްރަށަތިޞާދު ފުޅާ ޤުންނަމަވެސް، ރާއްޖޭެގ އިއެހެ ؛ދިޔަޔަސް

ބޭއްވުމައިންތިޚާ މި  ބު  ެވސް  ކޮމިޝަނާށް  އިލްކެޝަންސް  ފާސްކުރުމަށްފަހު  ުވޒާރާއިން   ިއ،ާގނޫނު  ދެ  އެޗް.ޕީ.އޭއާ 

ުވޒާލަ އު ދަމަޝްވަރާކޮށްެގން އަދި އްޖޭެގ ރަްއޔިތުންެގ  މި އިންތިޚާބު ރާ  ،ވެސް މަޝްވަރާކޮށްެގން ތަކާ  ރާތުެގ އެހެން 

ބަލަތެރިކަމަރައްކާ ހޯދައިދިނުމަށް  ޮގތެއް  ބޭއްވޭނެ  ިއންތިޚާބު  އަޅުަގނޑުިއެގން  ކުރަންޖެހިފަ  ކީ  އޮތް    އިދެކޭޮގތުަގއި 

  ،ދަތުއްވޭ މުއްބޭ  އްބުތަިއންތިޚާޮގތުަގއި    ަގނޑަށް ފެންނަަގއި ައޅުލާއިރު އިއަނެއް ކަަމކަށް ނަޒަރު ހިންަގއަދު.  ކަމެއް މި

  އި، ތިޚާބާމަޖިލިސް އިން އި،ތިޚާބާރިޔާސީ އިން ބޭއްޭވ މުްއދަތުތައް ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ނިންމަން.ވަކިވަކިން   ނުވަތަ

 ،ހެން މި ދަންނަވަނީޅުަގނޑު މިއަ  ލުކުރަން.ދާނެ ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަދަކައުންސިލު އިންތިޚާބާ ެއއްކޮށް  

ންތިޚާބު އެއް އިޖެހޭ ޤައުމެއް ނެތް.  އުޅެން  ން މަސައްކަތުަގއި ރަްއޔިތުސީރު ސިޔާަގޑިއި  24  ނިއްޔާމި ރާއްޖޭަގއި ނޫ

ެގ  އަހަރު  5ޮގސް    ބެއް.ން ިއންތިޚާމަހު  ތިންއިރަށް އަނެއް  މަސް ނިމޭ   މަހުން އިންތިޚާބެއް. އެ  ތިންއަނެއް  ރަށް  އިނިމޭ

ނިމޭއިރު ދައު ނުލިބޭތުންނަކަޔިރައް   ރެއް  ވަުގތެއް  ނޭވާލާނެ  މިކަމުެގ ސަބަބުން  ކާމަމިކަ  ށް  ރާއްޖޭެގ ސިޔާސީ  ހެދި.   

ދައުލަތުެގ ޚަރަދު ވެސް އަދި   އް ނާދޭ. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ދިވެހިއްލެޙަ  ވަހަކު ވެސްރަށް ވެސް ދުޙަރަޝްމަ

ލިބޭނެ ހުމަށް ވެސް  ށް ވެސް އަދި ޤައުުމެގ ހަމަޖެޤައުމުެގ ިއޤުތިޞާދަ  ޏާންވަ  ޖެ ކަމަށްއް ަގހި   ށް ނިމިެގންއެކައްޗައެކީ 

ކަމަކުރިއެރުމެ ރައްޔިއް  މިއަދުެގ  ަގބޫލުކުރަން.  އަޅުަގނޑު  އި  ތުންެގށް  މެންބަރުތްތެރިްއޒަމަޖިލީހުެގ  މިކަމަށް   ން 

އަ އިސްކަން ބަދަލުދީެގން  މިކަން  ދެކޭޮގތުަގިއ  ހާލަކުރަންޖެޅުަގނޑު  މިހޭ  ައއިސްފައިތީއޮ  ތު  އަޅުަގ  ހީވަނީ.  ނޑު  ހެން 

ހޮވުނު  މޭ. އެއީ ދެން  ފަހަރުން އެކަން ނި  އެކަން ކުރަނީ. އެއްއެކައްޗަށް  ވެސް އެކީ   ކުަގއި ހެން ޤައުމުތަދުނިޔޭެގ އެ

ހޮ ނުހޮވޭ  ބަޔަކު  އަޅުަގވުނީ.  އެއީ  ނުހޮވުނީ.  ވާބަޔަކު  އޮތަސް  ވަކިން  އޮތަ  ނޑުެމން  އެހެން  އަދި  ވާނީޮގތް.   ސް 

ންވާންވީ ޖެހިލު   އަޅުަގނޑުމެން މާކަށްދި ކުރާދަޫގ ކަމެއް ެވސް ނޫން. އަޮގތުަގއި މާ އުނނޑު ދެކޭއެއީ އަޅުަގ  ން.އެހެ

ށް ަގއި ލަސްނުކޮލާޙަމަރުޓީ   ކޮމި ދުކުރަން. އަދިއީތާމި ބިލަށް    ނޑުދެކެނީ. އަޅުަގ  ނޑުޅުަގން ކަމަށް އަކަމެއް ވެސް ނޫ

މަރު ވެ ނަާގނޫ  ،ނިމި  ލާޙަކޮމިޓީ  ރާއް  ޮގސްންެގކަށް  ކެނޑިޑޭޓުންމި  ހުރިހާ  ތިބި  ކުރިމަތިލާފައި  ިމއަދު  ނަށް ޖޭަގއި 

ަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ޅު އަމި އިންތިޚާބު ނިމޭނެ ޮގތަކަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަކީކުރިމަތިލައިެގން  

 ރައީސް.  ށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރިބޮޑަ  ތަށް ވަރަށްރުޞަދެއްވި ފު
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 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

 .މަދު ސަޢީދުއްމުޙަ ތްތެރި މެންބަރުށު ދާއިރާެގ އިްއޒަިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މާވަ  ޝުކުރިއްޔާ

 

 ކަދެއްކެވުން:ވާހަމަދު ސަޢީދު އް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަމާވަށު

މިހާ ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  އިންތިމުންދާކުރެވެބަހުސް  ރުޝުކުރިއްޔާ  ާގނޫނަޚާ  ބެހޭ  ޚާބާ  ާވ ހުށަހެޅިފައި   ށްްއޞަ 

  ރަށް ވަ  ،ރައީސް   ލާއިރު އިްއޒަތްތެރިއިށް ބަލަދާ ވާހަކައަތުން ދެކެވެމުންޮގ  ބެހޭ  ވުމާބޭއްންތިޚާބު  ! އިއާދެ ؛އިޞްލާޙު

  ހުޅުވުަމށް   ،ލުމަށް ޓަކައިއިާވ ތަޅެއްެގ ވާހަކަ. އެ ތަޅު ނައްޓާަގއި އެޅިފަ ވަނަ މާއްދާ  7ޅުވޭ   އެބަ ވިދާިގނަ މެންބަރުން

  ، ލައިނެއް ހަދާފައިޑްެގ ަގއިޕީ.އޭ އެޗް.  ،ކުރަނީދޭން މަސައްކަތްއިވިސްނަ ަގނޑުމެންނަށް  ން މިއަދު ައޅުރުޓަކައި ސަރުކާ

ަގއިޑްލައި އެ ންއެ  އިއީ  ކޮމިޝަނާލެ  މީަގ  ކްޝަންސް  ުވމޭ  މަސައްކަތަކަށް  ކުރެވޭ  އްލަކީ. ޙަތް  އޮ  އިއެކުަގިއ 

ެގ ބޭނުން  ެގ މިއަދުެގ މެޖޯރިޓީ.ޕީ  ޓަކައި އެމް.ޑީށްދިނުމައިކިޔައްޔިތުންނަށް  ެގ ރައްޖޭމި ވާހަކަ ރާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ހިއްޕަ ހިއްޕަވަނީ.  ކޮވިޑު   ،  އެބަ ސުވާލުކުރޭތުންރައްޔިާވއިރު  ތި  ފެތުރެންެގ  މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފެށީއްސުރެ   ވަބާ 

އިސާއިން މި ސަރުކާރު ޔަރުންެގ ފަޓެކްސް ޕޭ  އުލަތުެގމިލިއަން ރުފިޔާ ދުވާލަކަށް ދަނުވަ  ،  ހަމައަށް އައިއިރު  މިއަދާ

ހޭދަ މިކޮށްފަވަނީ  ނުވަ  ދުވަހަކަ.  ކޮންެމ  ދުވާލަކަށް.  ރުފިޔާ  ކަމަކަަގޑިއި  24ށް  ލިައން  ކޮން  ހޭދަކުރަށް.  ؟ ރީށްތޯ 

ބުނީރައްޔި ؛ތެދުފުޅެއް ާގތު  ތިބޭށޭމަ  ،ރުކާރުންސަ  ތުން  މާސްކުޑުން  ބަންދުގަ އަޅުއް  .  ޭގަގއި  ތިބޭށޭއިަވިއެގން    .

ހުސީޑިމޮކްރެ ވާރިެގ  ދަނީހާ  މި  ައޑުއިވެމުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ިމއަދު  ައއިސް  ދައްކަމުން  ހުޅުވި    ،ހަކަތަކެއް 

ހުޅުސް  ،ވެސް  ލުތަކުަގއިސްކޫ އިންއިވަ ކޫލްތައް  ރަނަގޅު  ވެސް  އެތަލިއިރު  ނެތި  ދައްތިޒާމުތަކެއް    ، ނަކަށްރިވަރުން 

ކޮވިޑުޓީ ވާ  ޗަރުންނަށް  މިއާއިހަކަ.  ފެތުރެުމންދާ  ރަހަމަ  ކުދިކުދި  ވާހަކަ. އެކު  ފެތުރެމުންދާ  ވަބާ  ކޮވިޑުެގ  ށްރަށަށް 

 ... ެވސް ކަހަލައެއްއިން މި ދޭހަވަނީ މި ؛ ރައީސް އިްއޒަތްތެރި

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

މެންބަރު   ޒަތްތެރިއިއް   ެގހުޅުދޫ ދާއިރާ  ،ބެހޭ މައްސަލައެއް   . ނިޒާމާޑުކޮށްލަދެއްވުން އެދެންމަ  ، މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި

 . ބީބްއިލްޔާސް ލަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ން: ޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލް 
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ރަނަގޅަށް ވަރަށް  ވަނީ  ހުޅުވިފައި  ސްކޫލްތަްއ  ރާއްޖޭެގ  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޗް.ޕީ.ޭއެގ  އެ  ،ޝުކުރިއްޔާ 

  ކުރަްއވާއެތާ މަސައްކަތް   ލާމަތާިއ އަދިކުދިންެގ ސަށް އެ  ދިންނަ ހުރިހާ ކުކިޔަވާ   އިރާއްޖޭގަ އަދި    .ންތަކާ ެއކީއިަގިއޑްލަ

ބައްލަވަ  ރަްއކާތެރިކަމަށް  ސަލާމަތާއި  ރަނަގޅު  އި ޓީޗަރުންެގ  ެގ ރާއްޖޭ އެހެންވީމާ،    އެކީ.ތަކާ ންޑްލައިަގއިެގން 

ން އުފެދޭ  ތަކުަގއި ބިރުވެރިކަތް ެގ ހިންރިެއ ކުދިންެގ ބެލެނިވެ  ،ފެދޭ ޮގތަށް ރިކަން އުެގ ހިތްތަކުަގއި ބިރުވެކުދިންކިޔަވާ

 ން. ޝުކުރިްއޔާ. ރަ އިލްތިމާސްކުޅުަގނޑު މެންބަރަށް އަވާ ވާހަކަ އެޮގތަށް ނުެގންދެވުމަށް އިްއޒަތްތެރިތަށް އެ ދަްއކަޮގ

 

 ދެްއކެވުން:ސަތުން ވާހަކަރިޔާ

 . ެގންޮގސްދެްއވުން އެދެން  ފުޅު ކުރިއަށްކަބަރު ވާހަތްތެރި މެންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަ

 

 ކަދެއްކެވުން:ވާހަމަދު ސަޢީދު އް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަމާވަށު

ބެލެނިވެރިންެގ ހިތްތަކުަގއި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ   ،ޓީޗަރުންެގ  ، ންެގކުދީ  ޑު ވެސް މި ދަންނަަވނީ އެ ވާހަކަ.ނ ޅުަގއަ

ހުމަލުކުރުޢަސަރުކާރުން  ޮގތަށް   ިއއްޒަތްތެރި އިޓައްން  ނެތިއް ؛ސްރައީ  ލާށޭ.  ނެތް އިންތިޒާމުތައް  އިންތިޒާމުތައް  ޔާ 

ުމވަްއޒަފުން  ިގނަ އަދަދެްއެގ ފައެކުއެކީަގއި ވަރަށްއާ މި  ވޭނީ.ކެ ހަކަ ދެވާ ތުރުވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތުަގިއ މަސައްކަތްކުރާ 

ަވޒީފާ ނެތިމިއަދު ވެސް   ހުރިހާ ނޫހެއް ރައީސް އޮފީފައެތިބީ  ލިހުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް.  މި    ، ވެސް އެްއޗަކީ   ހާޔާެގން 

ރައީޅުހުބޯޑަރު   ހުޅުވަން  ބޯޑަރު  ވާހަކަ.  އިސްއްޖުމްހޫރިސުލްވި  އެންޔާ  ދަްއކަާވއިރު  ވާހަކަ  އެ  ފުރަތަމަ  ވެ  މެ 

ވިއްސުލްޖުމްހޫރިރައި އަންނަންޖެހޭނީ  ޔާެގ  ަވޒީފާސްނުންފުޅަށް  ތުއްތުޒުވާނުންެގ  އެންމެ  .  މިއަދު  ތަޢުލީމު.  ކުދިންެގ 

ެގ  ހަރު އި ނޫނީ. އެްއ އަ ޤަުއމުަގމި  ، ރަީއސްއިްއޒަތްތެރިއޭ  ކުރި އޮކި  ެއއް އަހަރުެގ ްގރޭޑު ސެރު ޤައުުމަގއި ވެސް ީގފަ

. ޑިޮމކްރަސީެގ ވާހަކަ. ެއްއވެސް  ފި. ދެން އޮތީ ޢަދުލުވެރިކަމުެގ ވާހަކަމި ސަރުކާރުން ކޮށް  ން ެވސް ަވއްކަންރޭޑުްގ

ބަލައިސާއިން  ،ރިކަމެއްޢަދުލުވެ ދުނިޔެ  މުޅި  ނެތްކަން  މިއެކުމާހަމަހަމަކަ  ،ނެަގންނާފެްއ  ހާލަތު   އެނިގ  ކަމަށް   އްޖެ 

ށް   ކަމަސާފުވެރިވާނެންއް އިއިންތިޚާބެ   ވާބާއްއި  ށް ލާފަލީޑަރު ޖަލައިދިކޮޅު ލީޑަރު ހުރީ ޖަލުަގއި. އިދިކޮޅު  ވާނަމަ.  

 އެނގޭ ބައެ  ށްސަރުކާރަ ރަީއސް. ދެން މި  ތެރިއަށް އެޅޭ އެންމެ ބޮޑު ހުރަސް އިއްޒަތްސީކްރެ ަގބޫލުކުރުމަކީ ވެސް ޑިމޮ 

ނެތްކަންޕޮޕިއުެގ  މަންނަމެންތި ތިމަންނަމެންލަރިޓީެއއް  ކުރެ   ނާ.  ކަން  ޮގތުންވެމުންދާދޭތެރޭ  ދަންނަވާ  ،  ހެން މި 

ޮގތުަގއިދުވާ ަވއްކަުމެގ  ރުފިޔާ  މިލިއަން  ނުވަ  ކޮވިިއސް  ،ލަކަށް  ސަރުކާރުން  މި  ޮގތުަގއި  ނަމުަގިއ  ޑު ރާފުެގ  ެގ 

ސަބަބުދަކުރާހޭ ޕޮ  ންކުރުމުެގ  ގެ ޕިއުލަސަރުކާރުެގ  އިްއޒަޑީ.ޕީ އެމް. ؛ރަީއސް  ިއއްޒަތްތެރި  ކަން.ލިއްޖެއް ރިޓީ   ތްތެރިެގ 

ެއީއ  .  ދާނެބޮޑުވެކަންއަދު  މިއަށް   މި ދައްކާ ވާހަކަޅުަގނޑުއަ  ،ވާހަކައަށް   މި  އިހަރެއްގަ ނުން ފަފެކްޝަ  ެގމެންރައީސް

ތަކުެގ  ލުއުންސިތީ ކައޮ  ދެން މި ؛ ރައީސް . އިްއޒަތްތެރިތީސް ހެއްދެވޭ ހިންަގން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް މި ޯގ  ސަރުކާރު
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ްގރާ ިމއަބްލޮކް  ވާހަކަ.  ފެށުނުންޓުެގ  މިހަރު  ައހައިރު  ިއްއޒަދިޔަ  މެދުތެރެއިން  ރަރުެގ  ވިދާޅުވިއީތްތެރި  އަޑު    ސް 

އެހިންޑުއަޅުަގނ  ރުފިޔާ    ،  ބިލިއަން  ތީަގޕްރިންޓުހަތަރު  ނެރޭއިރުަގއި  ދައުލަތަށް  އަންާގލައްޗޭ. ވާ  އިކޮށްެގން  ނުވާ 

ކޮށްފި.  މިތާކަށް ނާދޭ. ހަތަރު ބިލިއަން ރުފިޔާ ޕްރިންޓުެގ އެްއވެސް ރިޕޯޓެއް  ންަގވާ. ވާނުވާ ސްޓަރު ނާނިފިނޭންސް މި

ލާ. އިަވއްޓަ ައުގ އެބަ  ލާ. ރުފިޔާެގ  އިއެބަ ވަްއޓަ  ުގއެސް ޑޮލަރުެގ އަ .ޔޫހަވާލުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު    އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިމަކާ

ކިހިައރާ. މި ހާލަުގ އެބަ ރުެގ އަ އެސް ޑޮލަ.ޔޫ ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ؛މީއިކޮނޮ ؟ބަދަލުކުރާނީއިއްޒަތްތެރި ރައީސް    ނެއްތޯތު 

. ޑޮލަރެްއ  ރޭކުކަން އެބަ ޯގސް  މިެގ ވެރިކަމެއް އަިއސް.ޕީކޮންމެ ފަހަރަކު އެމް.ޑީ  ޭވ ހަމަޅުކަށް އެ ޔަޞާދު ހަމައިޤުތި

ސް އެްއވެސް  ވެ  ެގތުއަދާލަ  ، ސާފެއްއިން  ،ކަމެއް ތުެގ އެްއވެސް   ދައުލަ ރައީސް. މިއަދު މިދު ނުލިބޭ އިއްޒަތްތެރިމިއަ

  ގެ އުންސިލުރު ލޯކަލް ކަޔިތުން މި ފަހަރައް  ދިވެހިވެ މި އިންތިޚާބު ލަސްކުރަނީ.  ނޭގތީ މަުގަގއި ނެތްކަން އެއް ހަމަކަމެ

ޅުން ދޭށޭ. ތިބޭފު  ވެރިކަން  ،ވިދާޅުވީން  ރި ރަީއސް. މިއަދު ތިބޭފުޅުއިްއޒަތްތެ  ތަނުން ނޫނެކޭ ބުނާނެަގއި ބޮޑުއިންތިޚާބު

 ... ވީ ވިދާޅު

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ން ވާރިޔާސަތު

 މް. ލްޙަކީދުޝަހީމް ޢަބްهللا  މެންބަރު ޢަބްދުރި މެންބަރު. ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރިތްތެިއއްޒަޝުކުރިއްޔާ  

 

 : ކެވުންއްހަކަދެވާ މްލްޙަކީ ދުޝަހީމް ޢަބްهللا ޢަބްދުރާެގ މެންބަރު  ކަނޑިތީމު ދާއި

އިްއޒަ ރައީސްޝުކުރިއްޔާ  ކައުން.  ތްތެރި  ާގނޫނު  އި  ގެ ސިލު ލޯކަލް  ޚާއްޞަ  ސަރުކާރ2020ުންތިޚާބުެގ  ން  އަށް 

އިޞް އިްއޒަ  ބެހޭ   ލާޙާހުށަހަޅާފައިވާ  ވާހަކަދަްއކާއިރު  ރައީސްޮގތުން  މަސިޔާ  ،ތްތެރި  ވެސް  ބޭނުމަށް  ލަޙަތު ޞްސީ 

މުދުން މި ހާލަތުަގއި ރައްޔިތުންެގ  ދި އައަ  ސް.އީއިްއޒަތްތެރި ރަ   ކަމެއްވާހަކަދެއްކުމަކީ ެއއީ ވަރަށް ދެރަނަާގލުމަށް  

 ؛ ރައީސްއް އިްއޒަތްތެރިހުރި ކަމެ އެއީ ނުހަނު ހިތާމަެވސް  އް ފެތުރުމަކީވާހަކަތަތުަގއި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ޮގތަށް  ހި

ރައްޔި  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރާްއޖޭެގ  ސާފުކޮތުންނަމި  ވަރަށް  އެނޭގށް  އެބަ  ވުނުޑުެގ  ވި ކޮ   ،ށް  މި  ރަްއކަލަށް  ރެ 

  ރައްކާތެރިކަން ލުން އެއީ މާ ނުއިހެދުމާއި އޮޅުވަމަކަރު  ،ދޮުގހެދުމާއި  އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުެގ  ރާމި ސަރުކާއޮތް  އި  ރާއްޖޭގަ 

އެބަ ރައްޔިތުން  ރާއްޖޭެގ  މި  ޮގތުަގއި  ކަމެއްެގ  ބިލުން  އިއްޒަ  ަގބޫލުކުރޭ  ބޮޑު  މި  ރަީއސް.  ދޭހަކޮށްދެނީ  ތްތެރި 

ރައްޔިސަރުކާ ޚިދުމަތުންނަށްރުން  މެދޭ  ނެތިދުކެތްތައް  ކަންކަން  ނުދާނެ  ދުކެނޑިެގންމެ  ،ންޑުމެއް  ޮގތަކަށް 

ބިބައްޓަން މި  އަޅުަގނޑަކުރުމަށް  އިއްޒަރެިވެގންފަކުސިށް  ލުން  ވެސް ތްތެރި ދަނީ  އިންތިޚާބަކީ  ކޮންމެ  ރައީސް.   

ެވސް، އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މި ބެއް. އެހެންނަމައް ކުރާ އިންތިޚާލަތަށް ވަރަށް ބޮޑު ދައުލަތުން ވަރަށް ބޮޑު ހޭދައެއުދަ

ހުއްޓައްރާ ބޭްއވޭ ލާއިޖެ  ހުއްޓަފައި  ދައުލަތެއް  ނެތް.  ނެތްބޭއްވޭ ލާފައި  އިކަށެއް  ކަންކަން  ކަށެއް  ދިމާވާނެ. . 
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އަރައިަގތުން ދިމާ  ،އެހެންނަމަވެސް ކަންކަމުން  މަސައްކަތްކު  ،ވާ  ކުރިއަަގނެ ރައިއަ   ،ރުންއަރަިއަގންނަން  ދިއުން  ށްެގން 

ކާމިޔާއީއެ މީހުންނަ  ިއްއޒަތްތެރިބު  މި ސަރުކާރުކީ  މި ރައީސް.  ދަްއކައިދެނީން  އެ  ދައްމިކަމުން    ، އަދު  ކައިދެނީ  މި 

ރާއްޖެއަށްއެކަން.   މި  ދިމާނިޔެދުމި    ،އަޅުަގނޑުމެން  އެންއަށް  އުނވި  ރާއްމެ  މި  ވެސް  ހާލަތުން  ދުނިޔޭގެ ދަޫގ  ޖެ 

އަދި ިމ    ،ކޮށްދީ ކޮންޓްރޯލްނުނަމި ބަލި ފެތުރުއި  . މި ރާއްޖޭގަ އި މި ރާއްޖެ ުގނާލެވޭނެވަނަިއގަ ން ވެސް އެއް ބަތުސްނި

ރަްއޔިތުން ސަރާއްޖޭެގ  ައއްސޭލާމަތުެގ  ބައިތި   އިއްޒަތްތެރިރިެއްއަގއި  ބޭތިއްބުން  ކުރީަގްއބާ  މީެގ  ރައީސް.  މި    އި 

ބޭފުޅުންެގ    ޒަފުން. އެއްސަރުކާރު މުވަ  ،ސަރުކުރާ ބަޔަކީ އަ  ންމެ ފުރަތަމަ އޭެގވާއިރު އެރާއްޖެއަށް މިފަދަ ކަމެއް ދިމާ 

ކަނ އެޑާލަމުސާރަ  އުނދަޫގ  ނީ.  އޮތް  މި  މިހެންނަމަވެސް،  ވެސް  ދައްކަދިހާލަތުަގއި  މި  ސަރުކާރުން  ނީ އަދު 

ރަްއޔިތުދިވެ ސަރުކާރު  ،ންނަށްހިރާއްޖޭެގ  އިޚުލާސްތެރިމި  ހިންއެކު  ކަމާ  މިއަދުއިަގަގއި  ެގ  ދޭނެކަން. 

އިޚުލާ ރިއްޔާމްހޫލްޖުރައީސު ވަޞްެގ  ދިވެހިރާރަށް  ތެރިކަން  ފެނިެގންސާފުކޮށް  ރަްއޔިތުންނަށް  މި   ދިޔައީ މި    އްޖޭެގ 

ރައީރާއްޖެ ިއއްޒަތްތެރި  ކަންތަކުަގއި.  ދިމާވި  މި  ދައްކަނީ ؛ސް އަށް  މި  ާވހަކަ  އިންތިޚާބުެގ  މިހާރު    ،އަޅުަގނޑުމެން 

ބަލާއިރު   ހާލަތަށް  ބަލަ  އްތަލުކައުންސިރަށްރަށުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތް  އެއްޮގތަ ހަލާއިރު  އިއޮތް  ެއ  ކަށްމަ  ވެސް 

ރަށްރަށުަގިއ  ބަެއއް  ޮގސް  އޮތީކީ. މެންބަރުން މަދުވެެގން  ންސިލުނޫން ކައު  ވަރަކުޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދެވޭރަށްރަށުެގ ރައް

ވެމެ  ންމެއެ އެންބަރަކު  އަނެއްބައި ބަހުސް  ރަށްރި.  ވެ  މެންބަރުން  ދެ  އެރަށުަގިއ  އިްއޒަތްތެރިސް  ރައީސް. ބަތިބި   

ން އެންމެނަށް ވެސް  ބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެނާކުރަން އެމި ނިޒާމު އަޅުަގނޑުމެން ހަރުދަ  ެގމިއީ އަޅުަގޑުމެން  ،މާއެހެންވީ

ރަށްރަށުަގއި   އަޅުަގނޑުމެން  އެނޭގ  ތިބެވެރި  ރާޚާބުކުއިންތިރައްޔިތުން  އެބަ  އަޅުެގން ން  ށްރަށް ރަ  ަގނޑުމެންެގކަން 

ކުެގ  އެ ބާރުތަ   ، ދީ  ބާރުތަކެއް  ެގންކޮށް ޛުނު ތަންފީއެ ާގނޫ  އި، ހަދަނޑުމެން ާގނޫނު  . ައޅުަގތީއޮ  ވެންެގންދެ  ކުރިއަށް

ތަރައްރަްއޔިއަލީަގއި   މަސައްކަތްެގނެސްދެން  އަޅުަގނޑުމެ  ޤީތުންނަށް  ރާއްޖޭެގ  ދިވެހިމިއީ  ން  ޅުަގނޑުމެއަ  .ކުރަނީން 

ފަ އެމް.ޑީ.ޕީރައްޔިތުން  މަސައްކަތްއެމް.ޑީ  .ޚުރުވެރިވާ  އަބަދުވެސް  ކުރި.ޕީ  ރާއްޖޭެގ  މި  ތަރައްކުރަނީ    އަށް. ޤީ އެރުމާއި 

އަ ބޭނުންވަނީ  ބަދު އަޅުަގނޑުމެން  ރައްޔިތުން ތިޚާބުއިންވެސް  ވޯޓާތަކުން  ައއިސް  ައޅުަގ  ަގއިއެކީ   ެގ  ނޑުމެން 

ޚިދުމަތްންނަރައްޔިތު ިއއްޒަތްތެރިށް  ރައީސްކުރަން  އެހެން  ައޅު.  އިންތިޚާބުަގވެ  ދައްކަނީ.ނޑުމެން  މި  ވާހަކަ    ެގ 

ހާލަތަށް    ،ަގއިމި ހާލަތު  ،ބުނާ ެއއްޗަކީ  މި  ނޑު . އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގހާލަތުމި  ޭގ  ނ ންނަށް ވެސް އެއަޅުަގނޑުމެ

އަޅުަގނޑުމެބަލައިެގން މިކަންނޭ  ކުރަންވާނީ.ކަން  މިއަޅުގަ   ން  ވެސް  އި  ނޑުމެން  ހާލަތަށް  ންތިޚާބު  މި  ބާއްވަންވީ 

ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގިއ    ަގނޑުްއޔާ ައޅު އިރާދަކިރެްއވިއެހެންވީމާ، ވީ.  ން މިކަން ކުރަންޅުަގނޑުމެއަ  ެގންބަލައި  .ބަލައިެގންނޭ

ކޮމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބިލު  ެއންލާަގއި  ޙަމަރު  ޓީމި  މީެގ  ފައިމަޝްވަރާކުރެިވެގން  ހުރި ދާމެ  ޮގތުަގއި    

ބެއްެގ  ން ބަލައިަގންނަ އިންތިޚާތުންތިޚާބު ވެސް ރައްޔިިމ އި  ޔާިވއްށް މިކަން ކުރެވިެގން އިރާދަކުރެއް ނައަޅުަގނޑުމެން
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ކާމިޔާބުައޅުަގނޑުރާދަކުރެއްިވއްޔާ  އި  ިއ،ބާްއވަޮގތުަގއި   ބޮޑަށް   .ކުރެވޭނެމެންނަށް މިކަން  ވަރަށް  ފުރުޞަތަށް    ދެްއިވ 

 ރި ރަީއސް.ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެޝުކު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ޔާސަތުން ރި

 ދު ވިސާމް.މައްމެންބަރު މުޙަ އިްއޒަތްތެރިރު. ަގމު ދާއިރާެގ  ބަ މެންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 މް ވާހަކަދެްއކެވުން: ންބަރު މުޙަްއމަދު ވިސާރާެގ މެމު ދާއިަގ

އާދެ ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޢަލީ  ިއއްޒަތްތެރިދާިއރާެގ    ހުޅުމާލޭ!  ޝުކުރިއްޔާ  ހުށަހަ  މެންބަރު  ވާ ފައިޅާނިޔާޒް 

ެގ އަމާޒަކީ  ޅުމުށަހެހު  އި މި އިޞްލާޙުތައްވަުގތުަގ  ! މިާއދެ  ދުކުރަން.އީތާ ރުޞަތުަގއި  ައޅުަގނޑު މި ފުޙުތަކަށް  ޞްލާއި

ބޭ އިންތިޚާބު  ސް  ވެ ޙަޤީއަވަހަށް  އިޞިއްތުަގއި  ޤައްވުން.  ވެސް  ހާލަތުަގއި  ނުރަްއކަލުެގ  ކުއްލި    ސްލެކްޝަންޙީ 

ން ށް މަުގފަހިކުރުމެުގ ނިޔަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެމަ ެގންދިއުރިައށްކު  ،ހާ ކަމެއް ެގންޮގސްރިހު ހޭ  ބެ  ޚާބާށް އިންތިޝަނަކޮމި

އި ހުށަޞްލާޙުމި  ހެޔޮތައް  ވަރަށް  ނިޔަތުަގއި  ހަޅައިެގން  އިއްޒަތްތެރި ކުރަމުން  މަސައްކަތްޑުމެން  އަޅުަގނ   ދަނީ.   މި 

ލެއްެގ ސޫއު  އަންަގވާ ަވކި  ތުހެލް  ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކު  ކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރަގއެބަ ފާހަ  އި ތަކުަގއިޞްލާޙު  މި ؛އީސްރަ

ނޑު  މަށް. އާދެ! އަޅުަގލުކުރުމަޢަކޮމިޝަނުން  ސް  ޝަންއްެގ ދަށުން އިލެކްއިނެ ަގިއޑްލަ  ،ންވަކި ހަމަތަކުެގ މަތީމަތީން،  

  ންދާނެ ކުރިމަތިލާއިރު ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް ވެސް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ލިބިެގ  ކެމްޕޭނަކާ  ރަން އަޅުަގނޑުމެންވެސް ަގބޫލުކު

އު އެ  ހަމަ  ކަނސޫކަމަށް.  އަޅުަގޑއެޅިެގންދާއިލު  އެއްވުންރުމިހާ  މީދުކުރަނީއްއުނޑު  ރު  އާންމު  އަދި އި  ތަކާ ވެސް 

  ގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކު ނޑުމެންެގ  އް އަޅުަގލުތަ ސޫޅާ ޮގތަށް އުޑައަނދާއިރު ެއޗް.ޕީ.ޭއއިން ކައަށްކުރިން ކަންކަން  ހެނިހެއެ

ށް މި އްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަްއސިއުން. އެ މަަގށް ޮގދިންެގލު ކަނޑެއޅިޞޫއުދާިއރު އެޮގތަށް   ކުރިއަށްރަކާތްކެމްޕޭނު ހަ

ވާދަވެއި އަދި  ޕާޓީންތިޚާބު  ހިންރި  ސަރުކާރު  އަދި  ވެސް  ޕާތަކަށް  ކެމްޕޭނު ާގ  ޮގތުަގއި  ރަނަގޅު  ވެސް    ގެ ޓީއަށް 

ލުކުރަން.  ަގބޫ  އަޅުަގނޑުނެ ކަމަށް  ދާކުރިއަށް  . އެ މަަގށްރަންަގނޑު ަގބޫލުކުޅުެގންދެވޭ ކަމަށް އައަށް ހަރަކާތްތައް ކުރި

ންދާއިރު މި   މަޖިލީހުން ހުށަހެޅިެގން މަސައްކަތްކުރަމުޞްލާޙުތައް މިމެން މި އިާއއިެއކު މިއަދު އަޅުަގނޑުއަދި ހަމަ އެ

ެގން ފެށި  ވަހުންދުރާ  ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ިއޢުލާނުކުތިޚާބު  ންއި  ؛ެގ ކަންކަން ޔާންކުރޭ އިންތިޚާބުތަކުަގއި އެބަ ބައިޞްލާޙު

ން ަގނޑުމެޅު ސް އަދި އަމީދަކީ ވެއްންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަޅުަގނޑުެގ އުރަލިސްޓު އާންމުކު  ރސްރޭަގއި ވޯޓަ ތެދުވަސް  45

މަމިއަދު   ކުރާ  މަރުސަްއކަމި  ކޮމިޓީ  ެވސް  ވޯޙަތުަގއި  އެ  ވެސް  ލިސްޓު ލާަގިއ  އާންމުކުޓރސް  ދުވަހާ   ،ރާއިރު     ެއ 

އްޤު ލިބެންޖެހޭ މުެގ ޙަޓުލުހަކަށް ވޯމެ މީށް ކޮންތަކަ ރައްޔިއަހަރު ވެފަިއވާ ކޮންމެ   18ހަމައަށް    ލާ ދުވަހާޓުވޯ  ހަމައަށް،

އަ ަގބޫކަމަށް  ހައި   ނީ.ލުކުރަ ޅުަގނޑު  އެބައޮތް  މައްސަ  މިއަދު  ހުށަހަޅާފައިކޯޓަށް  ސާސީެގ  އަނޫނުޤާ  ،ލައެއް 
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ޮގތުން  ހުރޫ ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ވެފަިއާވ    18ކަމުަގިއވާ  ވޯމީހަކަކޮންމެ  އަހަރު  ލިބެޓުށް  ޙައްޤު  ކަމަށްލުމުެގ  . ންޖެހޭ 

މި  ،ވެސްއެހެންނަމަ ޮގއޮތް  މިހާރު  އެކަމަށް  ނުލިބޭ  ރުޞަތުފުއެ  ތުން    ކުރިން    ،ނަމަވެސްހެން.  މީެގ 

ިއންތިޚާބު  ،އިންތިޚާބުތަކުަގއި ބުރުަގއި  ތަކުގައިރިޔާސީ  ދެވަނަ  ވެސް  އާންމުކުރާއިރު  ވޯ  ލިސްޓު  ރު އަހަ  18ޓަރސް 

ެއއްކޮށް    ޞްލާޙުތަކާމި އިވާނަމަ، މި ަވުގތުަގިއ  ކަމަށްން. އެހެދީފަ  ބަހުރިވެފަިއވާ މީހުންނަށް ވޯޓު ލުމުެގ ޙައްޤު އެ

އަލުންކޮމިޝަ   ސް ންއިލެކްޝަ  އަދި ކުރިއަށްތަރުތީ  ނުން  ތާވަލުކުރެވިެގން  ފުބުކޮށްެގން  އެ   ބޭނެކަމާ ލި  ތުރުޞަދާިއރު 

 އެދެން. ކުރުމަށް މަސައްކަތްން ވެސްޅުފު ެގންދިއުމަށް ހުރިހާ ބޭ އަދި އެ މަަގށް  ނުކުރަން.އް  ޝަްއކެ  ޑުނމެދު އަޅުަގ

 ޤު އްޙަލުމުެގ  ވޯޓު  ށްއަހަރުވާ ކޮންމެ މީހަކަ  18ެއމް.ޑީ.ޕީން    ،މި ޕާޓީން  ޤަތުގައި ޮގތުަގިއ ޙަޤީއަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ

ނޑު މީދުކުރަން. ައޅުަގއްކަމަށް އަޅުަގނޑު އު  މަަގށް މިކަން ދާނެ  ކުރީ. އެހެންވީމާ، އެދިނުމަށް ވެސް މަސައްކަތްއިހޯދަ

ބަށް ކުރިަމތިލުމުެގ ފުރުޞަތު މިހާރު ޚާކޮށްފައިާވ ލޯކަލް ކައުންސިލުެގ އިންތިމިހާރު މި އިޢުލާނު  ، މިދަންނަވާ ވާހަކައަކީ

އަހަރާ   1މިއަދު    ،ލާފައޭ. އެހެންނަމަވެސްވަނީ ކުރިމަތި  ތަކުން ކެންޑިޑޭޓުން މިހާރު އެޓީދުވެފައޭ. އަދި ޕާވަނީ ބަން  އެ

ދުވަހެއް ކަނޑަައޅަފަހު  ާގތްކުރާ  ތާވަލެއް  އިންތިހާބުެގ  ައޅުަގނޑުމެން  ތާރީޚެއް    ިއ،ން  ބާއްވާނެ  ިއންތިހާބު  އަދި 

ވެފައިވާ ކޮންެމ    އަހަރު  18ޤީޤަތުަގއި  ޙަދާއިރު މި ފުރުޞަތު  ށްއަޅުަގނޑުމެން ކަނޑަައޅަިއެގން އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަ

  3މައްސަލައެއް. އެ   3ބާ ބެހޭ ޚާށަހަޅާފައި އެބައޮތް އިންތިވަުގތުަގއި ހަިއކޯޓަށް ހު  ކަމަށް. އަދި މި މީހަކަށް ލިބެންޖެހޭ

ވީ ވެސް  އިލެކް  މައްސަލަ  މިޮގތަށް  އެބަޖެހޭ.  ނިންމަން  ހަޤީޤަތުަގއި  އަވަހަކަށް  ކޮމިޝަނުން  އެންެމ  ޝަންސް 

ތާވަލު އިޢުލާނުހަޤީޤަތުަގއި  ެއކަން  ބާޙަކުރުމުން  ކޮށް  ހުށަހަޅާފަިއވާ  އެ  ހުށަޠިޤީޤަތުަގއި  ހަޅާފައިވާ ލުކުރުމަށް 

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. އަދި ހަމަ މިއާއެްއކޮށް    ދާނެބޮޑު ާގނޫނީ ބާރެއް ހަޤީޤަތުަގއި ނެތިެގން  މައްސަލައަށް މާ

އި ބަޔާންކުރޭލާޙުތަކުޞްމި  އެބަ  ހުށަހަޅާތާ  ރވޯޓަ  ،ަގއި  ހައިކޯޓަށް  ޝަކުވާ  ލިސްޓަށް  ތެރޭަގއި    7ސް  ދުވަސް 

ނި ޮގތެއް  ެއކަމަށް  އެހެންކަމަށް  ޖެހޭނެންމަންހައިކޯޓުން  ބަންޑާރަ  ،ވާނަމަކަމަށް.  ވެސް ނަ  މިއަދު  އޮފީހުން  އިބު 

އެ އަވަހަ  ވިސްނުމަކަށް  ީވއެންމެ  މަްއސަލަތައް  ހުރި  ހަިއކޯޓުަގއި  ހަމަ ހުރީ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ނިންމަން.  ށް 

ާގނޫނީ ޮގތުން    ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން  ޅޭބާ ުގޚާެއހެން މުއައްސަސާތަކުން ެވސް މި އިންތި  ،އެހެން އިދާރާތަކުން ވެސް 

ންނަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދީ އަޅުަގނޑުމެ  ލުމަށް މިއިކުރުމުެގ ޮގތުން އަދި މި ހުރި ދަތިތައް ފިލުވައަވަސް 

ކުރެވޭނެ ވާހަކަ  މިކަން  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މާވަށު  ދެންމެ  ަގބޫލުކުރަނީ.  އަޅުަގނޑު  އިރު ދެއްކެކަމަށް 

ޖަލަށް ލީޑަރުން  އިދިކޮޅު  އިންތި  ފާހަަގކުރެްއވި  ނޫންޚާލާފައި  އުސޫލެއް  ރަނަގޅު  ޑިމޮކްރަސީެގ  ބޭްއވުމަކީ   ބުތައް 

ކަުއންސިލު ލޯކަލް  ނިމިދިޔަ  އެޚާއިންތި  ކަމަށް.  ިއންތި  ބުަގއި  ކައުންސިލު  ލޯކަލް  ެއއިރު ޚާބޭފުޅުން  ދިޔައިރު  ބަށް 

އި ލީޑަރުންސަރުކާރުން  ހުރިހާ  އިންތިދިކޮޅު  ދިޔައީ  ކޯޓަށް  ފަރާތުން  ދައުކަތުެގ  ހަމަ  އަދި  ޖަލުަގއި.  ތިބީ  ބު ޚާ 

އިންތި ބާޚާލަސްކުރަން.  ހިނަގލުޠިބު  ކަންތައް  އެއިރުަގއި  މިއީ  ވެސް.  މިތަނަށް    ޔަދިއިކުރަން  މިއަދު  ދެން  ޮގތް. 
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މާ މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ާމވަށު  އަ  އަރާފައި  ވާހަކަ  ޑިމޮކަރަސީެގ  ދެއްކީމާ މޮޅަށް  ތެރޭަގއި    ޅުަގނޑުމެންެގ 

އެއިރު   ،ފައިލާ  އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ޖަލަށް ؛ޮގތް  ދިޔައިރައްޔިތުން ބަލައެއް ނުަގންނާނެ. އެއިރުަގއި ެއކަންތައް ހިނަގ

ފުޅުން  ބޭ  މިއަދު އެ  .ބޭފުޅުން ދިޔައީ  ބު ލަސްކުރުމަށް ވެސް އެޚާބަށް ޮގސް އަދި އިންތިޚާންސިލު އިންތިލޯކަލް ކައު

ަގބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސްދަ ައޅުަގނޑު  ދިމާނުވާކަން  އެންމެ އަވަހަކަށް    އަޅުަގނޑުމެންެގ ރޫހަކީ ވީ  ،އްކާ ވާހަކަ 

 ބު ބޭއްވުން. ޝުކުރިްއޔާ. ޚާއިންތި

 

 ދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ދު. ޙީއުނޫގފާރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަ

 

 ދު ވާހަކަދެްއކެުވން:ޙީންބަރު މުޙައްމަދު ވައުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެ

ކަުއންސިލު ލޯކަލް  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ދަށުން ޚާއިންތި  ެގ`.  ާގނޫނެއްެގ  ޚާއްޞަ  މިހާރު  ބު 

ުގޅިެގން  19-ކޮވިޑު  ޚާއްޞަ ާގނޫނަށް    ވެސްކުރުމަށްޓަކައި އަނެއްކާ ބު އަވަސްޚާ ދާ އިންތި  ނުބޭްއިވ ދިުގލައިެގން މިއާ 

ރައްޔިތުންެގސަރުކާ ފަރާތުން  ލާމަރުކަޒީ  ރުެގ  މު  މަޖިލީހުެގ  ހުޅުމާލޭޤަކޮމިޓީެގ  އަދި  ިއއްޒަތްތެރި    އްރިރު  ދާއިރާެގ 

ނިޔާޒް ޢަލީ  އި  މެންބަރު  ތާލާޙަށް  ޞްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ރައީސްދުއީފުރިހަމައަށް  އިއްޒަތްތެރި  ބައެްއެގ   ؛ކުރަން. 

އަމިއްލަ ބާރު ނެތް ކަމެއް ދިމާވާ ހާލަތު.    ،ކިޔާލަން ެއނޭގ ހާލަތަކީއިއަޅަ   ،ނާޒުކުކަން އެންމެ ބޮޑަށް އަންދާޒާކޮށްލަން

ހާލަތު  ދިމާވާ  ކަމެއް  ދިމާވާ    ،ުގދުރަތީ  ފެުގތު.  ވަކާރިސާެއއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރިން  މާލޭަގިއ   ،ނުނުތަންކޮޅެއް 

ެއއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޮގތް.  ައކަށް ހުރި ބޭފުޅާ ފިއްލެވީ. އެކަާމ  ވޯޓަރ ކްރައިސިސް، ފެނަށް ޖެހިެގން އުޅުނު 

ބެހޭ  ،ވިދާޅުވީ   ސުވާލުކުރީމާ ތިމަންނައާ  ކުރާނޭ.    ެއީއކީ  އެކަން  ފަރާތްތަކުން  ކުރަންޖެހޭ  އެކަން  ނޫނޭ.  ކަމެއް 

ުއޅުނު ޮގސް މާލޭެގ ރަްއޔިތުން މަުގތައް މަްއޗަށް ނުކުމެލައިެގންމުޅި މާލެ ބޮއްސުން  ،ވީިއރު  ތާއެއްފުދެ ހަ  ،ތާއެއްހަފު

ެގ ތެރޭަގއި ހިނިގ ކުޑަކުޑަ ހަމައެކަނި އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ   ،ނުޖެހޭނެ. މިދެންނެވީހާލު އަޅުަގނޑު ހިތުން ކިޔަިއދޭކަށް

އޮތް ހާލަތު    ، މުޅި ދުނިޔެ މި 19-ކޮށްލަން ނޭުގނު. ކޮވިޑުޖު އެކަން މެނޭ  އާ ުގޅިެގން މާލެ ފެނަށް ޖެހުނީމާކުޑަ ހާދިސާ

ބަލި ބައެއް. މިހާލަތު މެދުވެރިެވެގން އައިއިރު ދުނިޔޭަގއި އޮތް    ދާންނނަކީ ނިކަން ހައަދި ޚާއްޞަކޮށް އަޅުަގނޑުެމން

ން އެއިރުަގއި އޮތް  އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި އޮތް ބިރުވެރިކަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަލުން އަޅުަގނޑުމެ  ،އޮިއވަރު

ދުނިޔޭެގ މާ ކުރިއަރާފައި ހުރި މާ މުއްސަނދި މާ   ؛ލީމަ ސާފުވާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއި ތަކުެގ ސުރުޚީތައް ބަލަޚަބަރު

ހުރި   ފަދަ    ،އުމުތައް ޤަތަރައްޤީވެފައި  އިޓަލީ  ފަދަ    ،އުމުތައްޤަޔޫރަޕުެގ  ބިރުވެރިޤަސްޕެއިން  އޮތް  ކަން  އުމުތައް 

ފިހާރަތައް މާ  ، އެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހަރުަގނޑުތަކާ އެްއޗެހި ހުސްެވެގންތަޓުތަންތަނުެގ  ފަދަ  އިން  ،ޮގސް ކުެގ  ޑިއާ 
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މަރުވީޤަ މީހުން  މީހުން ބަނޑަށްޖެހިެގން  ހާލަތު  .އުމުތަކުަގއި  ހާލަތު  ،ައޅުަގނޑުމެން ދިޔަ  ނަފްސާނީ   ،ދިޔަ ނާޒުކު 

ކިހާ    ،ޭގ މިއީ ކިހާ ނުރައްކާ ނެއއްެވސް މީހަކަށް ނޭ ؛ކަންޮގތުން ައޅުަގނޑުމެން ތެރޭަގިއ މެދުވެރިެވެގންދިޔަ ބިރުވެރި

ފަހުން   މިއަދު ޭއެގ އަހަރެއް  ، ވަރަކަށް ހުރި އެްއޗެްއކަން. އެހެންނަމަވެސް ީމެގ ައސަރު ކިހާ   ،ނެދުރަކަށް ދިުގލަިއެގންދާ

މިދަންނަވަނީ އެކީަގއި  ފަޚުރުވެރިކަމާ  ހަމަ  ދިވެހިރާއްޖެ  ، އަޅުަގނޑުމެން  ކުޑަކުޑަ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ޚާއްޞަކޮ  ،މި  ށް 

ސީދާ  ހަމަ  ހަމަ ސީދާ،  ބައިނަލްޙީއްޞިރާއްޖޭެގ    އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ައދި  ދާއިރާ   ޙީއްޞިވާމީ  އަގު  

ދީލާ ލަފަޔަށް  ހަމައެކަނި  ފުރިހަމަމާހިރުންެގ  ވަރަށް  މިހާލަތު  ދުނިޔޭެގ   އަށް،ލައްވަިއެގން  މުޅި  ފުރިހަމައަށް  ވަރަށް 

މެނޭޖުޖެހޭހާމިސާލު  ،ނަމޫނާ ފުރިހަމައަށް  އަޅުަގނޑުމެ  ފަށްފަށުން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ންެގ  ކުރައްވައިފި. 

ސަރުކާރުެގ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންެގ  އަމާން   ،ކުމަތްތެރިޙި އަށް  ރާއްޖެ  ުގޅިެގން  މިކަމާ  މިދެންނެވި 

ކުރެްއވި ރަނަގޅު ރޭުވންތެރި މަސައްކަތަ ެގންދިއުމަށްޓަކައި  ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އައްސޭރިއަކަށް  ށް އަޅުަގނޑު 

 ؛މަސް ވީމާ، ޑޮލަރު ތާށިވާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   8މަސް،    7 ބަންދުވެ  ރާއްޖޭެގ ބޯޑަރު ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އި މުޅި  އެ ޤުރާއްޖޭެގ  ޭއެގ    ތިޞާދު  ހުއްޓުނީމާ،  އެއްކޮށް  ފަތުރުވެރިކަން  އޮތް  ބަރޯސާވެފައި  އެކީއެކަށް  އެއްޗަކަށް 

ހަކު ޝައްކެއް ވަސްވާހެއް ކުރާނެ  އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މީހެއްެގ ދިރިއުޅުމަށް އަންނާނެ. މިއަކީ ެއއްވެސް މީ  ލޮޅުން

އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ   ،ރާއްޖޭަގއި ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ރަްއޔިތުންނަކަށް  !ކީ. އެހެންނަމަވެސް ބައްލަވާޔަކަމެއް ނޫން މި

ލޮކްޑައުނަ ދިޔަ މި  ކާޑެއް އަޅުަގނޑުމެ  މާއިކަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ޖެހިދާނޭ.  ބަނޑަށް  ތެލެއް  ، ން    އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

ހޮސްޕިޓަލު  .ނުލިބޭނޭ ނުލިބޭނެ.  ނާޒުކު ތަބޭހެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ބަލި  ނުކަތައިެގން  ޮގތަކަށް    ،ކަށް  ބިރުވެރި  ވަރަށް 

ތަސަްއވަރު އަޅުަގނޑުމެން  ތެރޭަގއި  އެހެންނަމަވެއަޅުަގނޑުމެންެގ  ދިޔައީ.  އެްއވެސް    ،ސް ކުރަމުން  މިއިން  މިދެންނެވީ 

ދަތިނުވެ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  ނައިސް  ،ކަމަކަށް  ލޮޅުމެއް  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ކަމަކަށް  އެްއވެސް  އަޅުަގނޑަށް   ؛މިއިން 

ބައެްއެގ ވަޒިފާ ެގއްލިެގންދިޔަ.    ތިޞާދީ ޮގތުން ަވރަށް ބޮޑެތި ތަކުލީފުތަކަށް ރައްޔިތުންނާ ދިމާވި. އެތައްޤުއެނޭގ އި

ބޮޑެތިމީހަ ދިރިއުޅުމަށް  ބައެްއެގ  އެތައް  ސަރުކާރު   ،ކަށް  ބައްލަވާއެހެންނަމަވެސް  ކެރިފޯރުންތެރިކަމުން  ހުރި   ! ެގ 

ލަތުަގއި ފޯރުކޮށްދެއްަވއިފި. މި ދަތި ހާލުަގއި  ހާ  މިއިންކަމް ސަޕޯޓް  ށް ވުރެ ިގނަ މީހުންނަށް  އަ  17000މިހާތަނަށް  

ހަމަެއކަނި   މާވަށުަގއި  ރައީސް،  މަރާމާތުކޮށްމިހާރު  އިްއޒަތްތެރި  މަސައްކަތް  ބަނދަރު  ނަރުދަމާެގ  ނިންމައިފި.   

ފައްފަ ައލުން  ކުރިއަށްއްޓައިފި. ކްލާސްރޫމްތައް  މިދެންނެވީ ޓަިއެގން  ވެސް ސަރުކާރުެގ    އިހާލަތުަގ  މި  ދަނީ އިނޭގތޯ. 

ވިސްނުންތެރިކަ ވަރަށް  ކުރައްވަ މާމަސައްކަތްތައް  ރައީސް،   ؛އިއެކީ  ވަރަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ދެްއވިްއޔާ  ަވުގތުކޮޅެއް  ކުޑަ 

ސިޔާސީ  ކަމެްއ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި    ހިތާމަކުރާ  ކަަމކަށްވުރެ ބޮޑަށް  ނޑުމެން ހުރިހާައޅުަގއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،  ރަނަގޅު.  

ދަތިކަން ނެތުމުެގ  ވާދަވެރިން  ރައީސް  ،މަސައްކަތުަގއި  އިއްޒަތްތެރި  ފެންނާތީ.  އުނިކަން  ކޮވިޑު ؛ނެތުމުެގ  ެގ  މި 

ޮގތަކަށް ރަނަގޅުކުރަން    ގެ އުމު ޤައިނޭގތޯ،  ހާލަތުަގއި   ިމވެނި   މީހެްއެގ  ޒިންމާދާރުކުރަން ބުނި އިދިކޮޅުމިވެނިކަމެއް 
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ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ުގޅިެގން   ؟އަޑުއެއްސެވިންތޯ  ޒިންމާދާރުސަރުކާރަށް  ކޮވިޑާ  ފިޔަވަޅުތަކަށް    ،ޮގތެއްަގއި  އަޅާ 

ލީޑަރަކު އިދިކޮޅު  ފާޑެއްކީ  ޮގތަކަށް  ރައީސް  ،އުފެއްދުންތެރި  އިއްޒަތްތެރި  ދެކުނިންތޯ  މެންބަރަކު  ިމ   ؟ިއދިކޮޅު 

ރަީއސްމަ މިކަ  ޖިލީހުން އިއްޒަތްތެރި  އިތުރަށް އިނޭގތޯ  އަދި  ބެލެހެއްޓުމުަގއި  ކަންކަން  ފައިސާެގ  ހާލަތްތަކުަގއި  ހަލަ 

އިޞްލާޙެއް ކިޔާފައި  ެވސް    ސަމާލުވާންޖެހޭނެ  މަްއސަލަ  ވެންޓިލޭޓަރުެގ    ،އަޅުަގނޑުމެން  ތިލަވީހުށަހެޅުްއވީތީ 

ކުރީއެމް.ޑީ.ޕީ އެކަން  ރައީސްތީން  އިްއޒަތްތެރި  މި  އެމާރުެވރިކަޚުފަ ؛.  ވާދަވެރި  މި    ، ދަންނަވައިލަނީކީ  މަޖިލީހުަގއި 

މް ރަޝީދު ކުރައްވާ  އިރު މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީފާޑުފާޑުެގ ނަންނަން ކިޔާ ޕާޓީތައް އޮތް  ،ޕާޓީތައް

ައޅުަގނޑުމެން  ޖަވާބުދާރީ  ެގވަރަށް  ރައީސް  ކުރުވާކަންކަން  ިއއްޒަތްތެރި  ރަީއސް.  އިއްޒަތްތެރި  ނުފެނޭ   ؛ތަނެްއ 

ހުޅުމާލޭ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި    ދެްއވައިފިސީލުކޮށް ވިދާޅުވެށް ތަފު ހަމަ ވަރަ ؛ޤީޤަތުަގއި މި އިންތިޚާބުޙަމެން  އަޅުަގނޑު

 ބޭފުޅަކު  ވާހަކަ ދައްކާ   އެބު އަވަސްކުރަން ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ނޫނިއްޔާ ޚާއިނޭގތޯ. މި އިންތި  މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް

ުގޅިެގން އަޅަންޖެހޭ    ދެން ިމ ބައްޔާ   ،ވެސް އެހެން ތާކަށް ޮގސްެގން އަދި   ،ނުފެނޭ މިތާކު. އަދިެވސް ކޯޓަށް ޮގސްެގން

ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ މޫނަށް ކުޅު ބުރުވަން    އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ފުރަތަމަ ނުކުމެ ؛އެހެން ފިޔަަވޅުތައް 

އެ ހަ   އުޅުނުތަން  އުޅުނުއް ބޭފުޅުން.  ޖަހަން  ބަލިފެތުރުން  ޕުޑު  އެހެންވީމާ،  ެއބޭފުޅުން.  ކުރުމަށްޓަކައި  ރަނަގޅު  ތަން 

އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު   ރައްޔިތުން ަގބޫލުކުރާ ކަެމއް.   ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ   އަޅަންޖެހޭނެ. އެއީ މި  އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވޅު

ކަމެއް   ވެސް އަދި އަމުދުން އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭިއ  ކުރުމަށްޓަކަ ރަނަގޅުއިތުރަށް    އަދިހާލަތު    މި  ،ދަންނަވާނީ

ރޫޅި  ،އެއީ  ނިޒާމު  ލާމަރުކަޒީ  މިކަށަވަރުނުދާކަން  ރާއްޖޭެގ  އެބަޖެހޭ  އަލުން  އެންމެ  ޚާއިންތި  ކުރުމަށްޓަކައި  ހަމަ  ބު 

ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  ބާްއވަން.  ފުރުޞަތެއްަގއި  ސަބަބުން  އިަގޤީޤަތުޙަ؛ އަވަސް  ލަސްވުމުެގ ޚާއިންތި،  މިކަމުެގ  ބު 

ޑަށް މިކަމުން ެގއްލުންވާނެ ނުާވނެ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށްވުރެ ވަކި ބޮކޮށްެގން  އެއްވެސް މީހަކު ޝައްކެއް  ،ސަބަބުން މީހަކަށް

ނޯންނާ ޯވޓުޕާޓީއެއް  ބޮޑަށް  ވަކި  މިައކަށްުވރެ  ނޯންނާނެ.  ޕާޓީއެއް  ތިބި  ކެންޑިޑޭޓުން  ވަކި  މިައކަށްުވރެ   ފޮށްޓާނެ. 

ައޅުަގނޑުމެންެގ ސިޔާސީ؛ ކޮށްޓެހިއްރަ  ؛ަގނީ. ރަނަގޅުހިން   ހަރަކާތްތައްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ މިދެންނެވީ އަބަދުވެސް 

މި    އުފެދުނު ދުރުހެލިކަމުން  އާންމުންނާ   އިަގނޑުމެންނާކިޔަނީ އަޅުޑުކިޔާ ީމހުން އެބައުޅޭ. އެ ފާޑުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާ

ޮގސް ާގތަށް  ރައްޔިތުން  އަނބުރާ  އަލުން  ބޭނުން  އަޅުަގނޑުމެން  ުގޅިެގން.  ކަންކަން   ،ފުރަބަންދާ  ސަރުކާރުެގ 

ހުރިރައްޔިތުން  .ކެމްޕޭނުކުރަންބޭނުން  އަޅުަގނޑުމެން    ދޭން.ކިޔައި އަޑުއަހައިެގން.    ، ވާތަކާއި ޝަކު  ެގ  އުދާސްތަކާ 

ވެސް މަސައްކަތްކޮށްެގން ކާމިޔާބުކުރާ ބަެއއް.    އިބެއްގަ ޚާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ކޮންމެ އިންތި  ،ކާވެސް މިދަންނަވަނީއަނެއް

ބު ޚާލު އިންތިެގ ލޯކަލް ކައުންސ2017ިބު އަދި މިައށްވުރެ މާ އުނދަުގލުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ނުކުތީ.  ޚާރިޔާސީ އިންތި

ނުތަނަވަސްކަ  މިއަށްވުރެ ބިރުވެރިކަުމަގއި   ،ުމަގއި މާ  ކާމިޔާބުކުރީ.   ،މާ  ނުކުމެ  އަޅުަގނޑުމެން  ނާމާންކަމުަގއި  މާ 

އަޅުަގނ މިދަންނަވަނީ،  މިހާރުވެސް  އިންތިޑު  އެްއެވސް  ކުރިމަތިބަކާޚާައޅުަގނޑުމެން  ފަސޭހަ  ކަމަށް   ކަމެއް  ނުލަން 
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އަޅުަގނޑުމެން ކަމަކަށްއެމް.ޑީ.ޕީ  ެގދެކިެގން.  އެްއވެސް  ނުނިކުންނާނެ  ދެކިެގންނެއް.  ެއއް  ކަމަށް  ފަސޭހަކަމެއް   

އިންސް،  އެހެންނަމަވެ މިދެންނެވީ  ބުޚާތިމި  އަޅުަގނޑުމެން  އޮެވެގން ަގއި  ސަރުކާރެއް  އަޅުަގނޑުމެންެގ    ، އަދި 

އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ    ،ބޮޑު ސިޔާސަތެއް ޮއެވެގން  ،އަޅުަގނޑުމެންެގ ތަރައްޤީެގ ބޮޑު ިވސްނުމެއް އޮެވެގން

ރަނަގޅުކާމިޔާބުމިކަން   ކުޅިވަރުޢީ ؛ކުރާނަން.  މަޖާޢީ  ، ދު  ފޯރިޢީ  ،ދުެގ  އަދި ޢީ  ، ދުެގ  ނުފެންނާނެ  ޖޯޝެއް    ދުެގ 

އުޅެނިކޮށް  ޢީވަޅު ނުލިބި  އަހަރެއް  އެންމެ  ފުރަތަމަ  އައިސް  ވެރިކަަމށް  ައޅުަގނޑުމެން  ވާހަކައެއް.  ތެދު  ދުވަހަކު.  ދު 

ިއ  ހާލަތުަގމިދެންނެވީ މި  ،އުޅެނީ. އެހެންނަމަވެސް  އަޅުަގނޑުމެން މުޅި ދުނިޔެއަށް ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމެއް ލަިއަގނެެގން މި

ރާއްޖޭަގިއ    ނުހުންނަވަޭއ އިނޭގތޯ. މިވަޑަިއެގންމެން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުއްޓި ވެސް ހުއްޓިެއއް ނުތިބެމޭ އަޅުަގނޑު

ސަރުކާރަކުން އެއްވެސް  އުނދަުގލެއް  ،މިހާތަނަށް  އެއްެވސް  ެއބޭފުޅުން  ވެރިކަުމަގއި  ހާސްކަމެއް   ،މިދިޔަ   ،ެއްއވެސް 

ނެތް ޤުއި މަްއސަލައެއް  ެއއްެވސް  އެބޭފުޅުންެގ  އިތިޞާދީ  ހިންިގ ޢިމުައހަރުން    7އަހަރުން    5ރުަގއި  އްޒުމެން 

ޕެންޑަމިކު މި  މިދެންނެވީ  ގެ ކަންތައްތައް  އެހެންވީމާ،  ހިންަގަވއިފި.  ސަރުކާރުން  ހަމަ   ،ތެރޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެން 

އިންތި ާމދަމާ  އަޅުަގނޑުމެން  ބޭއްވި ޙާއަދިވެސް  އަލުން  ޔަ ބެއް  އެމް.ޑީ.ޕީ  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  ެވސް އަނެްއކާސް 

ހިއިންތިޒާމުެވެގން   ކެމްޕޭނެއް  ފޯރަިގދަ  އަޅުަގނޑުމެން ނުކުމެ  ހިންާގނީ  އެހެންނަމަެވސް  އަޅުަގނޑުމެން  ންާގނަން. 

މިކަމާ ުގޅިެގން    .ހާލަތު ދަނެެގން. ބޮޑު ޕެންޑަމިކެއްަގއި އޮތްކަން ދަނެެގން  އޮތް  އޮތް ހާލަތާއި ދުނިޔެ މި  ރާއްޖެ މި

ކަމާ ފިޔަަވޅުތަކާއި  ފަރާތް  އަޅަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެންބެހޭ  އެްއޮގތަށް.  އިރުޝާދާ  އެހެންނަމަވެސް   ތަކުެގ  ހަމަ 

ބު ލަސްކުރާކަށް. ެއއްވެސް  ޚާެއއްވެސް ބަހަނާއެއް ނޯންނާނެކަން އިންތި  ،އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވަން ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް

. އެހެންވެ އެ ކުރާނެނޫނީ ލަސް  އިލާނެއެއްލައި  ރުދާސް އަޅުަގނޑުމެން ނަަގކަބަހަނާއެއް ނޯންނާނެ ރައްޔިތުންެގ ވޯޓު

އަދިވެ ތަކުރާރުކޮށް  ސަބަބަށްޓަކައި  ހަމަ  ދަންނަވަންއަޅުަގނޑު  ސް  ބިލު   ،ޝުކުރު  މި  ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ 

ޮއތްނަމަ  އިނޭގތޯ  ހުށަހެޅުއްވީތީ ޕާޓީތައް  ވާދަވެރި  ޒިންމާދާރު  ވާދަވެރިން.  ޙަ.  ހުށަހަޅުއްވާނީ  ބިލު  މި  ޤީޤަތުަގއި 

  މިދެންނެވީ  އެހެންވީމާ،ން.   ބިލު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މިޖެހެނީ ހުށަހަޅަވާދަވެރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ؟ތޯ އެބޭފުޅުންއިކޮބަ

ރަީއސް ިއއްޒަތްތެރި  ވެސް  ޮގތަކަށް  ކޮންމެ  އިންތި  .ވާހަކަދެްއކިދާނޭ  މި  ައވަސްކުރަން ޚާއަޅުގނޑުމެން  ބޭއްވުން  ބު 

ރާްއޖޭަގ  .އެބަޖެހޭ ރާއްޖެއަށް ؛އިއަޅުަގނޑުމެން  މުޅި  ދިމާ  ،މިުއޅެނީ  ދުނިޔެއަށް  މިވެމުޅި  އާންމު   ެގން  އުޅެނީ 

ބެހޭޙައްޞި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކަމިކަން  .  ކަމެއް  ތާ  ޖޯޝްޙަވެސް    އިރަނަގޅަށް  ރަނަގޅު  އެބަޖެހޭ   ،ހުރި  ޤީޤަތުަގއި 

ރަނަގޅަމަސައްކަ އަިއސްެގން  ށްތަށް  ކައުންސިލުތަކެއް  ާގނޫނާ ؛އަހުލުވެރި  ލާމަރުކަޒީ  ފާސްކުރި   އަޅުަގނޑުމެން 

ޅަށް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީއަށް  އް އައިސްެގން ދިެވހިރާއްޖެ ރަނަގކެުއންސިލުތައެްއޮގތަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކަ

 ވާސިލުވުުމެގ މަސަްއކަތް ބާރަށް ހިންަގން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއއްޒަ ދާއިރާެގ  ހުޅުދޫ  މެންބަރު.  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ  ހުޅުދޫ  ލަބީބް.  އިލްޔާސް  މެންބަރު  ތްތެރި 

 ޯވޓަށް ެއހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ަގއި 2:30އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ވާހަކަފުޅަށް ފަހު މިއަދުެގ ބަހުސް ނިމުނީ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

ައޅު ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  އަޝުކުރިއްޔާ  ޕީ.އެން.ސީަގނޑުމެންނަށް  ނޫނީ  ޕީ.ޕީ.އެމް  ފެންނަނީ   ؛ބަދުވެސް 

ވެސް.    ކަެމއް  އްނެޝަކަެމއް. ނޫނީ ކޯލި  ކަމެްއ. އެީއ ެއކަކު  ބަެއއް  ނޫން އެއީ އެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޔަީގނެއް

ބިރުން   މަތީަގއި އޮތިްއޔާބެއް ކުރިޚާއިންތި  އްޔާފެނިއްޖެ  ބެއްޚާދުވެސް އިންތިމީހުންނަކީ އަބަ  އެހެން ކިޔާ ައޑުިއވޭ. އެ

ސަރުކާރުަގ  އިފިލަ އަމިއްލަ  ބައެއް.  ލޯކަލްއި  ތިބެފަ   އިފަހަތަށްޖެހޭ  އިންތި  ވެސް  ބާއްވަންވީމާޚާކައުންސިލު    ބު 

ބު ޚާއުޅެނީ އިންތި  ވެސް ކޯޓަށް ޮގސްެގން އެބައެއް. މިހާރުބި  ބު ލަސްކޮށްެގން ތިޚާއަމިއްލައަށް ކޯޓަށް ޮގސްެގން އިންތި

  ،ބު ސަރުކާރުން ލަސްކުރަނީއޭ. ައވަސްކުރާށޭ. މި ޕާޓީޚާއިންތި  ،އިހަށްދުަވހު ވެސް ނުކުމެ ބުނީ  .ކައިލަސްކުރުމަށްޓަ

އިންތިއެމް.ޑީ.ޕީ އަބަދުވެސް  ޚާައކީ  ބާއްވަ އޮންނަ  ބުތައް  ކުން  ބުތަޚާއިންތި  އި،ކުރިމަތިލަ  ބުތަކާ ޚާއިންތި  އި، ތާރީޚުަގިއ 

މަސަްއކަތް ައޅުަގނޑުމެންމޮޅުވުމަށް  ޕާޓީއެއް.  ލޯކަލް    ކުރާ  ބާއްާވ  މި  މިހާރު  މިތިބީ  ނުކުމެ  މިއަދު  ޕާޓީން  ިމ 

ވުާމއެކީ މިހާރު ބާއްވަން ކަނޑަެއޅިފައިވާ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގިއ  ބު މި ކޮވިޑުެގ ސަބަބުން ލަސްވެފައި ޚާކައުންސިލު އިންތި

ބުެގ ޚާއްޞަ ާގނޫނުެގ  ޚާންތިތް ކުރުމަށް. އަޅުަގނޑުމެން މިއުޅެނީ ލޯކަލް ކައުންސިލު އި ބޭއްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަ 

މި އިންތ2020ި ެގނެސްެގން  ބަދަލު  ެގންނަންޖެހޭ  ާގނޫނަށް  ހުރަސްތަްއ  ޚާެގ  އޮތް  ާގނޫނުަގިއ އެޅިފައި  ބު ބޭއްވުމަށް 

އެހެންކަމުން ހުށަހަޅުއް  ،ނައްތާލުމަށް.  ފަރާރުން  ސަރުކާރުެގ  ބިލު  ހުޅުަވއިމި  ކަަމށްޓަކައި  ދާއިރާެގ    މާލޭދެްއވި 

އިއްޒަތްތެރި     މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒަށް އަޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭއިްއޒަތްތެރި

އިންތި މިހާރު  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  އެޚާރައީސް،  ބޭއްވުމަށް  އެމް.ޑީ.ޕީ  ބު  މަސައްކަތަށް  އަދިކުރާ    ން 

ޕާޓީންނާއި އަދި   ދު. އަދި  އީއަޅުަގނޑުމެންެގ ސަރުކާރުން ފުރިހަމައަށް ތާ އެކަން ކުރުމަށް ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން މި 

ޔަީގން ފުރިހަމަ  ލިބޭނެކަމުެގ  ސަރުކާރުން  ބޭނުންވޭ  ކަންއަޅުަގނޑުމެން  އަރުވަން  ރައީސް އަޅުަގނޑު  ިއއްޒަތްތެރި   ؛. 

އެއީ   ހެދި  ކަމަށްސަބަބެކޮވިޑާ  އުޒުރެއް  ،ބަލާފައި  އް  މި   އެއީ  މިހާރު  ބަލާފައި  ހާލަތުގައި  ކަމަށް  ބު ޚާއިންތި  އޮތް 

އެއްޮގތަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ލަސްކުރުމަކީ  ބޭނުންވޭ އިތުރަށް  ސަރުކާރުން  ނޫން.  ކަެމއް  ަގބޫލުކުރެވޭނެ  ވެސް 

ކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ބު ބާއްވަން. ސަރުކާރުން މިހާރު އިލެޚާބު ބާއްވަން. މި ޕާޓީން ބޭނުންވޭ އިންތިޚާއިންތި

ފަ  ،ޕީ.ޕީ.އެމް އަިމއްލަ  ހުށަހެޅިފައި  ތަކުރާތްނުވަތަ  އިންތި  ހުރިން  ކުރަންޖެހޭ.  ތާރީޚުަގއި ޚާމައްސަލަތައް  އޮތް    ބު 

ބު  ޚާއިންތި  ށް ވަދެބު ތެރެއަޚާ . ކޯޓުތަކުން އިންތިޖެހޭބުތަްއ ބާްއވަންޚާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް އިންތި
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ފަސްކުރުމާއިޚާންތިއި  އި،ކުރުމާލަސް ބަދަލުކުރުމަކީޚާއިންތި  ،ބުތައް  އުސޫލެްއ  ބުތައް  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން  އެީއ   

އިންތި އެހެންވީމާ،  ބޭްއވުމާއިޚާ ނޫން.  ކަނޑަައޅާ  ،ބުތައް  ތާރީޚުތައް  ކޮމިޝަނުން. ނީބާއްވާނެ  އިލެކްޝަންސް   

އެ   އެއެހެންވީމާ،   އެކަން  ފަރާތަށް  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ދިނުމަކީ  އިްއޒަތްތެރި ފުރުޞަތު  ޮގތް.  ޮއންނަންޖެހޭ   

ކުރެވޭނެ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައި ެއބައޮތް. ކުރެވޭނެ ޮގތްތަކެއް  ކުރެވޭ. ދަތުރުރަށަށް ދަތުރުރާއްޖޭެގ ރަށް ؛ރައީސް

މުބާރާތްތައް   ފުޓްބޯޅަ  ބޭްއވޭ.  ބައްދަލުވުންތައް  ނަމާދުކުރެވޭ.  މިސްކިތްތަކުަގއި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޭއްވޭ.  އެބައޮތް. 

ފަިއ  ޅާއިން ވަކި ަގިއޑްލައިންތަކެއް ކަނޑައަކަމެއް ކުރުމަށް އެޗް.ޕީ.އޭ   ހުރިހާ  އެކިއެކި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވޭ. މި

ޮގތްތަކަ ކުރެވޭނެ  ހުޅުވިފައި   ށްއެކަން  އޮފީސްތައް  ސަރުކާރު  އެބަވޭ.  ވިޔަފާރިތަްއ    ،މަުގފަހިކޮށްދީފައި  ޕްރަިއވެޓް 

ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު  ދަތުރުވަންކަމާެއކީ  ނެއްތަނަށް މިނި ރައްޔިތުންނަށް އެއްތަނުން އަ  ،ހުޅުވިފައިފިހާރަތައް    ، ހުޅުވިފައި

މުޅި ދުނިޔެ މި ކޮވިޑު  މިލިބިެގންދޭ.  މިހާރު  ދިމާވެެގން އައިއިރު  ހާލަތު  ދުނިޔެއަށް އޮތީ ހުޅުވިފަ  ެގ  . ރާއްޖެ މުޅި 

ޓުއަރިޒަމް  ،ލެވިއިހުޅުވަ ހުޅުވަ  އްޖޭގެ ރާ  ،ލެވިއިހުޅުވަ  ރާއްޖޭެގ  މި  މަކީ،ވުލު އިވިޔަފާރި  އާ  އަދި  ދެވުނީ ހާލަތަށް 

މިކަ ބައްލަވަ   މާސަރުކާރުން  ަވުގތަކު   ިއ،ރަްއވަދިރާސާކު  އި،ދޭތެރޭ  ަގޑިއަކު  ،ހަކުއެދުވަ  ،އެ  ހިނދުކޮޅަކު ،  ެއ    އެ 

ފިއަޅަންޖެހުނު ވި  ބަކެތްތެރިކަމާ  ،ކީކަމާއެ ސްނުންތެރިޔަވަޅެއް  ބެލުއެކީ  ބެއްލެލަންޖެހޭ  ވުމަށްފަހު ންތައް 

ތުަގއި ެވސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ވަުގ  އަޅުަގނޑު މި  ،. އެހެންކަމުންނޑު ަގބޫލުކުރަންއަޅުަގކަން  އަޅުްއވާފަިއވާތީ

މަސައްކަ ކުރެއްވި  އެ  ދުވަސްތަކުަގިއ  މި  ، ތްޕުޅަށާއިދަތި  މަސައްކަތްއަދި  ެގންދަާވ  ކުރަްއވަމުން  ޕުޅަށް ހާރުވެސް 

އިްއޒަތްއައްޔާރައީސުލްޖުމްހޫރި ދަންނަވަން.  ޝުކުރު  ސަރުކާރަށް  ރަށާއި  އިންތި ؛އީސް ތެރި  މި  ޚާބު  ައޅުަގނޑުމެން 

ެގ  ސަްއކަތްކުރަމުންދާއިރު ރާއްޖޭކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މި ޕާޓީން ކުރަމުންދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން މަބުކާމިޔާ

އައި ދަތިކަން    ދުނިޔެއަށް މިވިޑުެގ ސަބަބުން މުޅި  ސަބަބުން ކޮ  ެގަގއި. މިކަމުވަރަށް ދަތި ހާލުތިޞާދު ވެސް އޮތީ  އިޤު

ނެްއ  ީގ ކަމެއް އަޅުަގނޑަށް ޔަސީއެންޕީ  ،މެއްޕީޕީއެމް ކަ ؛. ދެންމެ ޕީޕީއެމްެގވިފަިއވޭއްޖެއަށް ެވސް އިހުސާސްކުރެރާ

ިއއްޒަތްތެރި  .  ބޭ ވާހަކަނުލި  ޑޮލަރު  ،ޑޮލަރުެގ ދަތިކަން  ވީތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަަގކުރެއް މާވަށު ދާއިރާެގ އިްއޒަ.  ނޫން

ދަ ؛ޑޮލަރު  ؛ރައީސް ހާލުމި  ރާއްޖެއަށްތި  ޑޮލަރެއްލިބު  ަގއި  ކުޑަ ައޅުަގ ؛ނު  ދެްއވުން  ވަުގނޑަށް  ނޑު ައޅުަގތުކޮޅެއް 

.  ޅުބަލައިލުން ރަނަގވަުގތު    ކިހިނެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެން މި  އް ވީއަށް ލިބުނު ޑޮލަރެަގއި ރާއްޖެދަތި ހާލުއެދެން. މި  

ޓީ  ސި  ،އިންނާއި އޭ .އެމް.އެމް  ،ރީންނާއިއެބަހުރި ފިނޭންސް މިނިސްޓް  ހަށްރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީއަށް މި  މިޓީމާލިއްޔަތު ކޮ

މަޢުނުފޮ ހަމަ  ފޮނުވާފައި  ވަނީކި  .ވާފަލޫމާތު  އޮތީކިހިނެއްތޯ؟ ހިނެއްތޯ  ވެފައި  ޔާމީންެގ  ؟   އަހަރު  ފަސް  މިދިޔަ 

އޮތީކި ވެފައި  އެ؟ ހިނެއްތޯ  ބަލައިލީމަ  މެންބަރަކުޕީއެން  ،އެމް.ޕީ.ޕީ  .ނޭގނެރަނަގޅަށް  ކޮމިޓީއަށް ސީ  އެ     

 ބަރަކުޕީޕީއެމް މެން  ތޯހާޒިރީ ބައްލަވާ ކިތަްއ ދުވަހު  .ޔާެގ ޔަުއމިއްތު ކޮމިޓީބަްއލަވާ މާލިއްޔަ  .ވަޑައިަގންނަވަނީކީ ނޫން

ނޫން. އެ    ކީކިޔަނީ .  ނޫން  ވަނީކީލަބައްޔެކިޔުމެއް  ނުވާ ލިއެތަނަށް ފޮ  .ނުަގންނަވާއްނެވީ. ވަޑައެއަށް ަވޑަިއެގންއެ ކޮމިޓީ 
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ރައީސް، ދަންނަވާލަން    ރިތްތެ އިްއޒައަޅުަގނޑު ކުޑަކުޑަ މިސާލެއް  ވާ ޮގތް.    ރި މިސާފުކޮށް ެއބަހު  އިންތަކުގަ ލިޔެކިޔު

ސަރު ކޭސްަގއި  ނޫމަޑި  ދައްކަން  57ކާރުން  ބޭނުންވޭ.  ޑޮލަރު  ދައްކަންޖެމިލިޔަން  ކީއްެވެގންތޯ  އޭރު   ؟ނީޖެހުހުނު. 

ިއންނެވި ޑމިނިސްޓަސިންގ  ހައު މަ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރަކަށް އިނދެފައި ނޫމަޑި ކޭސް  ފަރަތަ  ޒުމުޢިއް   .ރރަކަށް 

ެގ  ކޮށްފައި އެ މީހުންންޓް ބާޠިލުެގ އެްގރިމެމަޑި ކޭސް  ނޫނިސްޓަރު އަމިއްލައަށް އިނދެެގންމި  ، އަށްބައްލަވާފަިއ އަިމއްލަ

ލީ.  ަވއިމަސައްކަތް ހުއްޓު  ،ކޮށްދަނިއްކަތް ކުރަމުންރަދެއް ކޮށްފައި މަސައެ މީހުން އެތައް ޚަ  ރެކްޓް ނެީގން ކޮންޓްއަތު

ބަދަލުސަރު އަހަރު  20185ބަރު  ންވެ ނޮ  17ވީ  ކާރު  ެއ  ޓްރޭޝައާބިސް  ޮގ  އަށް އްލައަމި  ތަނުން  ބަދަލުވީ  . ވަނަ  ނަށް 

ލާފައިމީ މުޢިހުން މައްސަލަ  އޮއްވާ  އަމުޢިއް  .ރޑ  ،ޒުއް  އާބިޓްރޭޝަންޒު  ޮގސް  އަށް  ބުނީމިއްލަ  މީހުން    ،ަގއި  އެ 

ބަދަލުކޮށްފަ އެ ަގވާއި  އިާގނޫނާ  އޮތީިއ  އެކަން  ޚިލާފަށޭ.  ޚިްގރިދާ  ަގވާއިދާ  ސަރުކާރުން  ކެންސަލްކުރީ  ފަށޭ.  ލާމެންޓް 

ކެންސަލް މީހާއެކަމަކު  އަމިއް  .ރޑ  ، ކުރި  އަމިއްލަ އަށް  ލަމުޢިއްޒު  ޮގސްފައި ޓްރޭޝަނަށްއާބިައށް  ކެންސަލްކޮށްފައި   

ކެން ާގނޫނާއިކޮސަލްބުނީ  އޮތީ  ޚިލާށްފައި  ަގާވއިދާ  އެހެންވީކޮން  ،ފަށޭ  ޚިލާފަށޭ.  މުޢިއްޓްރެކްޓަރ  ަގނޑު  މާ،  މި  ޒު 

 ންނާއި މުޢިއްޒާ  މީހުންެގ ލޯޔަރުއެ  ،އާއި އަދި އެނޫން ފަރާތަކާއިއި އެތަނުން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނެގ ނޫމަޑިފަނެަގ

ޮގއައަމިއްލަ  ،ވަދެށް  ދޭތެރެއައެ    މެއް ކަކޮން އުސޫލަކުން.  ލެއް ކަމެއްހެދީ ކޮން ޑީ ޭއެގތެރެސް ދަށުށް  އަށް ެވެގން 

ޔާންދީނީ. އަދި އަށް ބަނޭގނީ އަމިއްލަޤީޤުކޮށް ބެލީމަ އެތަޙު ؟ތޯޒުނާޖާއި   ،އިޒުތޯން ޖާއިެއކަން ކޮށްެގން ޭއެގތެރެ   ،ވަދެ

ދީޑުބޮ ބަޔާނެއް  ދުވަހު  ދެވަނަ  ނަ  ފައި  އަމިއްލައަށް  ބަބަޔާން  އަނެއްކާ  ބަދަލުކުރީާގފައި  ބަދަލުކުރީ ޔާން  ބަޔާން   .

ތިމަންނަ އޭރު މިނިސްޓަރަކަށް އިނދެެގން ނޫމަޑިއަށް    ،ބުނަނީ  ަގއި މިފުރަތަމަ ދީފައި އޮންނަ ބަޔާން؟ ކީްއވެެގންތޯ

ޔާން  ދުކުރާ ބަޔަކަށް ވާތީއޭ. ބައެީއ އެމްޑީޕީއަށް ތާއީ ؛ނޫމަޑިައކީ އޭރު އިދިކޮޅުކުރީ   ކެންސަލްއޮތް ކޮންޓްރެކްޓްދީފައި  

ތަންކޮ  ެއ  ނަާގފައި  އުއަނބުރާ  ލީއަނެއްކާ  ނިކޮށްފައި  ޅު  އިޞްލާޙުކޮށްފަިއ  މީހެިމވަ.  ބަޔާން  މިހާރު އް ރު  ވާހަކަ  ެގ 

  ރި ރައީސް ޒަތްތެދެން އިއްކިޔަނީ.  މި  ށޭ  ދޭވޯޓުތިމަންނަ އަށް    ހުން ކައިރީެގން މާލެ މީކަށް ނިކުމެ އިނދެކެނޑިޑޭޓަ 

ދެން ބައްލަވާ ހުޅުމާލެއިން  .  ކުން ލާރިއެްއ ހޯދައިެގންތޯކޮންތާ،  ކުން ލޯނެއްކޮންތާ.  ެގ  ހުރި ބައްލަވާ މިހާރު ައޅާފައި  

  އެންމެ ލޯ ލާރިެއއް  ، އެއިންން ީގޔަ  100އަޅުަގނޑަށް %   .އެ ހުރީސްެއއް ަގނެފައި  ން ރުފިޔާެގ ރޯހައުއަމިލިފަސް  

ނެތް ރޯ ރޯހައުސްއެ    ވެސް  ކިހިނެއްތޯ  ދައްކާފައެއް.  ލިބުނީހައުސްއަށް  ތަ.ސީ.އޭ   ،މިލްކްވީ  ،  ރާ ޙުޤީޤުކުސީންނާއި 

ހެދިެގން ތިމަންނަ  މީހަކަށް    ޒު ކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތައް. މާ ދީންވެރި ސާފުވާނެ މުޢިއް  .ނޫންތޯފަރާތްތަކުން ބަލަންވީ

ދީންވެ މީހެއް  ނޫނީ  ނެތިރި  ދައްކަެގން  ކަމެއް  ާވހަކަ  ދީންވެރި  އު މާ  މީހެއްދަްއކާފައި  އަޅުަގނޑު ޅުނު  ވާހަކަ  ެގ 

ރައީތްތެއިްއޒަ  މިދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑު  ރި  ދަންނަވާމުއަދި  ސް.  ވާހަކަ  ބޭނުންވޭ.ޢިއްޒުެގ    7ފުރަތަމަ    ލަން 

ެގ ސްލޮޓެްއަގއި ޮގސް  ކީ ބަިއެވެގން އަދާލަތު ޕާޓީ ޕާޓީއާއެ ދާލަތުމަ އައިލީޣާވާތަކުން ސަރުކާރު ަވއްޓަބަ  އި ަގފެބްރުއަރީ

ހޯދީ.ގ މިނިސްޓަރުކަހައުންސިން ޕާޓީއާއި    ން  މުޅިޖެހިމައްސަލަ  ޔާމީނާއަދާލަތު  ޕާޓީ  ލަ އަދާެގން  ސް ވެ   އޭރުގައިތު 
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އެތަނަށް ޮގސް  ޮގސް  ޔާމްެގ ބްލެސިންަގއި  ސި ެގން  އިނދެކީ  އެޔާމާސި ންޓްރެވަލް  ސް ސަދެން ގޮ   ވީމާސަރުކާރުން ދުރު

މަވަ ެއ  އަނެއްކާ  ހޯދެ  އިނީ.ޤާމު  ސަރުކާރުގެ މާޔާސި   ދައިެގން  އިނދެެގން  ޔާމީެއކީ  ތެރެިއން  ހަދަންނާ  ހުރި   އެކީ 

ދެެގން އަނެްއކާ ނތާ އިށް ވަދެ އެޕީއެމަޕީ  ވަދެ،އަށް  ޓީ ެގ ޕާން ޔާމީން  ބަިއެވެގމީނާޔާޮގސް  ޑީލްތައް ނެހެދިެގން ދެން  

ރަނަގޅަށް  .  ތުންޮގ  ބެހޭ  ހަކަ މުޢިއްޒާްއކީ ކުޑަކުޑަ ެއންމެ ކުޑަ ކަމެްއެގ ވާކުރިހާ ކަންތަކުެގ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑު މި ދެ

ބަސްޓްރީމިނި  ޒުއްމުޢި ޮގތް  އޮތް  ކޮށްފައި  ކަންތައް  ސާފުވޭެގ  އެބަ  ދިނީ  .  ލައިލީމަ  އައިޑީ  ؟ ހިނެއްތޯކިފްލެޓު 

ޖަ މުޢިއްޒު ނަންބަރެއް  ޮގސް  ލާފައި  ފޯމެއް  ވަހާފައި  އާނ!ލާފައި ަގނޑަކަށް  ތް ެގ  ފޮނުވަނީ    ،  އޭރުެގ    ،ށްޚަލީލަިމ 

ޚަލީލުމެން ޢާއިބަރު  މިވެނި  ފްލެޓު  ދިހައަށް  ލާެގ  ޢާމެންބަ.  ބަހަ  ފްލެޓު   ހަތްއަށް  އިލާރުެގ  ހުލާއިކިޔާފައި   ރިފައި 

ވާ ރާއްޖޭެގ    ،ރައްޔިތުންނަށްމާލޭެގ    ،ންޚަރަދުކޮށްެގ  ތުންރައްޔި އިން  ފައިސާ ރަްއޔިތުންެގ    އީމި.  ހަކަމީހެއްެގ 

ހަކަ އަޅުަގނޑު  ވާތައް އޭނަ ބަހާލި ޮގތުެގ  ޖެހޭ ފްލެޓުހުންނަށް ހޯދައިދޭންއެ ޙައްޤުވާ މީހިކަން  ބޯހިޔާވަރައްޔިތުންނަށް  

ހުރި. ިއއްޒަތްތެރި  ބަޮގތުން ދައްކާނެ ވާހަކަ އެ   ބެހޭޢިއްޒާކިތަންމެހާ ެވސް މުއްކަންޏާ  ވަނީ. މިހެންޮގސް ދަމިދަންނަ

މި އަޅުަގނޑު ؛ރައީސް ކާމިޔާބު ތިއިން  މެން  ރައްޔިތުންނަށް  ޚާބު  ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތްކުރާނީ  ޓަކައި 

ޚިދުމަތް   ބޭނުފޯރުބޭނުންވާ  ާގއިމުކުކޮށްދިނުމަށް  ކައުންސިލުތައް  ދަށުން ލާމަރު.  ރުމަށްންވާ  ާގނޫނުެގ  ކަޒީ 

އިންތި މި.  ކުރަންޖެހޭޚާބު ކައުންސިލުތައް  ރާއްޖޭަގއި  މިހާރު  ކައު  އެއީ  ރަނަގޅު ހުރި  ރައްޔިތުންނަށް  ންސިލުތަކުން 

. އެހެންކަމުން،  ވަނީހަމަވެފައި  ގައިމްރ މީހުންެގ ޓަަގއްޖެ. އެދިުގދެމިެގން ހިނ  ރުއަހަ  ެއއް  އެއީ.  ޚިދުމަތްތަކެއް ނުލިބޭ

ކައުން ާއ  ބޭނުންޭވ  އެބަ  އިސިރައްޔިތުން  ޚިދުމަންތިޚާބުލެއް  ރައްޔިތުންނަށް  ލިބިކުރެވި  އެތާ    ދޭނެތްތަކެއް  ބަޔަކު 

ފުބުކުރަޚާއިންތި  ،ބައިތިއްބަން ހޯދައިދިނުމަށް  ން. އެ  މި މަސައްކަތްކުރައަޅު ޓަކައި  ރުޞަތު  އަްއޑޫަގިއ  ނީަގނޑުމެން   .

ޕޮލިސް ޓްރޭނިންގ   ،ޔަަވއިދޭ ތަނެއްލިސް ލޯ ކި ޕޮަގއި އެ ައޅާ  ައއްޑޫ   ،ޑޭޓު ބުނީ ޑިކެންމެ ހުރި  ން ނިކުމިހާރު ޕީޕީއެމު

  ެއ ބޭފުޅާެގ  !ކަށް ބަދަލުކުރާނަމޭ. ބަލަހޮޓަލަ  މުަގއި ަވންޏާ އެތަން ކަޑޫ ޭމޔަރަކަށް ހޯަވއިފިސެންޓަރު ތިމަންނަ އައް 

ޮގތާއި ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމައިެގން ެއކަން ކުރީ.    ވީދަންހަ   ،ނޭ އެތަން ސޮިއކޮށްކާރުންސަރު ެގ  ބޭފުޅާ ަގއި އެ  ވެރިކަމު

ހަމަ ބޭނުންވަނީ ތިމަންނަ   ؟ ބުނަނީނޭކުރެވޭ  ،ނަމޭއިރު ނުކޮށް ިމހާރު މޭޔަރަކަށް ވެެގން އެކަން ކުރާކީްއވެެގންތޯ އެ

ވާހަ ދައްކާފައި ބޭނުންހާ  އޮޅުވަ   ، އިލާފައިއޮޅުވަ   ޔިތުންރައް  ،ކައެއް  ކަންތައްތަްއ  ރައް އިރައްޔިތުންނަށް  ޔިތުން ލާފައި 

ނޑުމެން މި އަޅުަގ ؛ނަށް ވަރަށް ސާފު. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްރައްޔިތުން  .ކަށް ނެތްއްެވސް ހޯދޭނެއެ  .ދަންޓު ހޯއަތުން ވޯ

ރާ ންތިއި ނިކުންނައިރު  އެއްޖޭެގޚާބަށް  އަ  ބަލައިލާއިރުްއކޮޅުން  ތަރައްޤީެގ   ޅުަގނޑުމެންނަށްއަ   ނެއްކޮޅަށް  ފެންނަނީ 

ކަންކޮޅުތަކުަގއި  މަ އެކި  ރާއްޖޭެގ  ހިނަގމުބާޝްރޫޢުތައް  ދުެވލީަގއި  މި  .ތަން  ންދާރު  ދަތި    ސަރުކާރުން  އޮތް 

ކޮށް ޞަ ޚާއް ؛ން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާދުނިޔޭެގ ެއކި ކަންކޮޅުތަކުން ހޯދައެހީތަކާއި    އިވެސް ފަިއސާއާ   ވަޅުގައިނޑިދަ

ަގޅު  އަދި ރަނ  އިޗަރާ  ބޭނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްސްކޫލްތަކަށް ؛ތްތައްމައަސާސީ ޚިދު  އި ރާ އާއި ބަނދަފެނާއި ނަރުދަމާ
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އް ސަރުކާރުން  ޚަރަދުތަތްތައް ާގއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ަވސީލަކުޅިވަރުެގ   ބޭނުންވާ  ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ތިބުމަށް ޓަކައި

ކުރަމުން މި  ކުރަުމންާގއިމުދަނީ    ރަކްޗަރފްރާސްޓްއިން  .ދަނީ  ކުރަމުންދާކަން.  ަގނޑު  އަޅު ވެސް    އިރުތައްތައް 

ބޭނުންވޭފާ އެ  ،ހާަގކޮށްލަން  ރާއްޖޭަގއި  ައއްބަހުރިއަދިވެސް  ކަ  ތަންތަނުޑޫ  ބޮޑެތި  ށް  ރަނަގޅަމަޝްރޫޢުތައް  ެގ  ހަލަ 

ކާއިެގން  މަޝްރޫޢުތައެ  ،ންީގއަޅުަގނޑަށް ޔަ   .ހިންގަވާނެތަްއ  ރޫޢުސަރުކާރުން އެ މަޝް  .އެ ހިންަގންޖެހޭ  .ނުހިނާގ

ކުރިއަށްއަޅު އަޅުަގނޑު ވެ  ަގނޑުމެންނަށް  ެގންދެވޭނެ.  ނިކަސް  ބޭމި  މެތި  މެން  ޚިރައްޔިތުންނަށް  ތައް ދުމަތްނުންވާ 

 އެމެން  އްިވއްޔާ ައޅުަގނޑުއިރާދަކުރެ  .ދިނުމަށްއްދައިފުތައް  ދުވަޢުވީ  ރައްޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން    ،ދިނުމަށްށްފޯރުކޮ

އަޅުަގނޑުމެން  ވަޢުދުތައް އިންތިޚާބު  ކާމިޔާބު  ޚާބުއިންތިމި    ފުއްދައިދޭނަން  ނިކުމެ  ކަމުަގިއ  ކުރާކާމިޔާބުކަމާއެކީ  ނެ 

 ޔާ. ރިއްޝުކުވަރަށް ބޮޑަށް . ނުކުރަން އް ޝަްއކެއަޅުަގނޑު ެއއްެވސް 

 

 ކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ

 

 ޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން . ވޯ 6

 

 ކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް   ފަހު(ޅަކަށް)ވަުގތުކޮ  އެދެން.  ދެއްވުން ޖައްސަވާލަ  ލު ރަނަގބީޒުން ވޯޓުމޭ  އިދާރީ

ނޫނު ާގ،  ވާ ފައިހުށަހަޅުއްވާ  ޔާޒް ޢަލީ ނި ދާއިރާެގ މެންބަރު    ހުޅުމާލޭތުން،  ރުެގ ފަރާސަރުކާކޮށްލަދެއްވުން އެދެން.  ޗެކު

ކައުންސިލު)  3/ 2020 ނަންބަރު އިންތިޚާލޯކަލް  ޚާތަކުެގ    ބިލު ެގނައުމުެގޙުއިޞްލާ  (ައށ2020ްނޫނު  ާގއްޞަ  ބުެގ 

 ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓުދެއްވުން އެދެން.  ތްތެރި މެންބަރުންނަށްއިއްޒަ ދުމެ ހުން ބަލައިަގތުމާމަޖިލީ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުެގ ނަތީޖާ: 

 ޔާޒް ޢަލީ ނިދާއިރާެގ މެންބަރު  ހުޅުމާލޭ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމުލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:
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 41    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 39    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު: 

 00     މެންބަރުންެގ އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު:  

    39     ދު: ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންެގ އަދަ

  20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު: 

 ފާސް        ވޯޓުެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 39؛ މެންބަރުންެގ އަދަދުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި  . 41؛ އްބެވި މެންބަރުންެގ އަދަދުހާޒިރުވެ ތި

ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި  

އަދަދު އަދަދުފާސްވު. 39؛ މެންބަރުންެގ  ބޭނުންވާ  ދި  ފާސްވެއްޖެ.. 20؛ މަށް  ބިލު  މި  ރާސާކުރުމަށް އެހެންކަމުން، 

 ޖެކަުމަގއި ދަންނަވަން. ކުެގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްސަސާތަ ން މުއައްމިނިވަ

 

 ންމުން ނި
 

 . ނީމުނި ސްލިޖިމަ  .ينملاعلا  ب  ر هلل دملحاو
 

____________ 




