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2020/1/71ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 9:03 ަގޑި: ޖަލްސާ ފެށުނު

 14:25: ސާ ނިމުނު ަގޑިޖަލް
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 (ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ރައީސް މަޖިލީުހގެ؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ ަވނަތާރަ ސަަވނަ އަހަުރެގ ފުރަތަމަ ދައުރުެގ  2020

 ދުވަސް( އަްނގާރަ) 2020 މާރިޗު 10

 

  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

  މަޖިލިސް  .له وصحبه ومن واالهعلى آ وهللا لوسرى الم علالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން. އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނަ ުދަވސް.  13ނަކަތުން  ފުރަބަދުރުަވ ދުަވސް.ައންާގރަ  ީވ 10ަވނަ އަހަުރެގ މާރިޗު މަހުން  2020 ދަކީ،އަމި

. ސާޖަލް ަވނ17ަރުެގ ފުރަަތމަ ދައުރުެގ ަވނަ އަހަ 2020މިީއ  ަވސް.ަވނަ ދު 15ން ަވނަ އަހަރުެގ ރަޖަބު މަހު 1441

 އިްއޒަތްތެރި 5ސަލާމުގައި  .މެންބަރުންއިއްޒަތްތެރި  32 ،ހާިޒރުެވަވޑަިއެގން ތިއްެބީވ ށްޖަލްސާއަ ަވުގތުމި 

 .  ނެތް ކުންބަރަމެިއއްަޒތްތެރި  ސްވެ ަގއި ެއއްއްރަސްމީ ަދތުރުފުޅެ ޭވ.އެބަކު މެންބަރަ

 

 ން. ޢުލާންކުރު އި  ޖެންޑާ އެ  ގެ ހު ދުވަ  .3

 

 ކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަ

 .2020/1/17/ޖއ، އަކީ އެޖެންޑާ  ެގމިއަދު

 

 ން ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގު  .4

 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ލު، ާމދަމާ ރޭ، ބުދަ ދުަވހުެގ ރޭ އިންތިާގލީ އިންސާފުެގ ބި ުގން.ރިާޔސަތުން އަންާގ އެން؛ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު -4

ާލަގިއ ފުޙައެ  ވާއިުރަގިއ. 8:30 ދުަވުހެގ ރޭ ، އެގައި އޮންނާނެޙަފުލާ މަޖިލީހުުމެގ ތުންނާ ހިއްސާކުރުރައްޔި

ތުޅާދޫ ދާއިާރެގ  ،ބަންޑާރަ ަނއިބުެގ އިތުރުން ،ެޕނަލްގައި ަބއިެވިރެވަވަޑއިަގްނނަާވނީ ،ބައިެވިރެވަވޑަިއަގންަނާވނީ

 ، މީ ހުްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ އި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން

ހިތަދޫ  ،މި ބިލު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  ،މޫދު، އަދި އޭގެއިތުރުން ހިންނަަވރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖިހާން މަޙް

ޯގިޅ ކުރާަވަޑއިަގންަނާވނީ ހަޖިލީހަށް ަވދެާއއްމުން މަ ،މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. ބޭފުޅުން

ތިރާމުކުރެްއުވްނ ހުގައި. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ެވސް މަޖިލީހުެގ ަގާވިއދުތަކަށް އި 8:30ދޮރާށީން. ބައްދަލުުވން އޮންނާނީ 

އި މީންޢާންމާބުދަ ދުަވހުެގ ބައްދަލުުވމުަގއި ކުރީ ދުަވހުެގ ތަޖުރިބާެގ އަލީަގއި ޢަ ،ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން. އަދި މިއަދުގެ 

އަދި ޕެނަލްގައި ިތއްބަާވ ބޭފުޅުން  ،ރާއިން ލަފާ ައޅުަގނޑަށް ލިބިަފއި އޮީތ ުސާވލުކުރަން ދެ މިނެޓުމަޖިލީހުެގ އިދާ

އަޅުަގނޑުމެންެގ ޕެނަލްަގއި މި  .ނުދިނުންދިުގިވޔަ ުވރެހަތަރު މިނެޓަށް، ުވރެމިނެޓަށް ތިން އްިދަގށްއެ ،ާވހަކަދަްއކަން

ށް ފަރިތަ އަދެއްކުމަށް އިންތިހާމަިއކުަގއި ާވހަކަ  ށްދިަގއްސް އެމި ބޭބޭފުޅުންނަކީ ެވ އްރިރުންނާއިޤަމު ެއކިތިއްބަާވ ެއކި

ކުރަްނީވ ތަކުރާރު ،ީވ ަވުގާތއި، އަިދ އިތުރަށް ކުިރއަށްެގންދަންީވ ަވުގތާއިބަެއއް ފަހަރަށް ހުއްޓާލަން ބޭފުޅުން ީވމާ

  .ދޭައރައިެގންމި ކަންކަން އޮޅުން ،ަވުގާތއި

 

 . އިބުތިދާއީ ބަހުސް 5

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ  .ގައި 5.1އޮތީ  މި ، އިބުތިދާއީ ބަހުސްއީ ބަހުސްތިދާއިބު ،5އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ތިޚާބުެގ ންއިލޯކަލް ކައުންސިލުތަުކެގ ) 2010/10ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ވާ  ހުށަހަޅުއްާވަފއިމްމެންބަރު ރޮޒއިނާ އާދަ

ަވނަ  2020ރީ ަވރުފެބު 26މި ބިލުެގ ފުރަަތމަ ކިޔުން ިއްއާވފަިއަވނީ  .ެގަނުއމުެގ ބިލުށް އިޞްލާޙު( އަާގނޫނު

ައއްޑޫ މީދޫ  ،ަވނަ ޖަލްާސަގއި. މި ބިލު  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއަވނީ 12ފުރަތަމަ ދައުރުެގ  ،ްއުވނުދުަވހުަގިއ ބޭ

 ،ޓީީވ ބައްަލަވން ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންނަށް ދެންމެ ފެނިަވޑައިަގންަނާވނެނާ އާދަމް. ރޮޒައިރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

ައއްޑޫ މީދޫ ާދއިރާެގ  .މި ދުަވްސަވރު ،ންއެއީ ކުރުން ރަނަގުޅ ކަމެއް ނޫ .ތަން އަޅުަގނޑު މޫނުަގއި އަތްލި

 .މްާނ އާދައިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ރޮޒަ
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 ނާ އާދަމް ާވަހކަދެއްެކުވން:ރު ރޮޒައިއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ

ެގ ފަރާތުން ެވްސ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑު މި ބިލު ހުށަހަޅާ ސަބަބަކީ

ެއއް  ަގއި ެގ ކައުންސިުލެގ އިންތިާޚބުެގ ކަރުދާްސކޮޅު ޚިލާފަށް މި ފަހަރު އެެހން އިންތިޚާބުތަކާ ،ފާހަަގކުރަްއާވފަިއ އެަބޭވ

 18މި ާގނޫނުެގ  ،ަގނޑު ޮގތެްއގައި ކުރީަގއި މި މާއްދާ، މައި މާއެހެންީވ .ިގނަ ޯވޓު ހިމަނާފައިާވކަން ުވރެޯވޓަށް

 ބެހޭ އިންތިޚާބުތަކާ) 2008/11 ނަންބަރު ނުާގނޫ ،ެގ އިންތިާޚބުަގއި ކައުންސިލުަތކު ޯލަކލް ،މާއްދާެގ )ހ( އޮންނަނީ

ަކއުންސިލަކަށް  އެ ،ެގ އިތުރުންށްަފިއާވ ޮގތަށް އޮންނަ ޯވޓުަތކު )ހ(ަގއި ބަޔާންކޮަވނަ ާމއްދާެގ  56 އާއްމު ާގނޫނު(ެގ

ިގނަ  އެ ރަށަކުން ނުަވތަ އެ އަަވަށކުން އިންތިޚާބުކުަރންޖެހޭ އަދަދަށްުވރެއިދާރީ ދާއިރާއަކުން ުނަވތަ އެ 

ކަރުދާހެކޭ. އަިދ މި ޯވޓު ިތލުކީ ބާކަރުދާހަަގ ޖަހާފައި އޮްނނަ ކޮންމެ ޯވޓު ފާހަދިމާަގިއ ރަނަގޅު ކެނޑިޑޭޓުްނެގ ނަމާ

މައިަގނޑު ޮގެތްއގައި މުިޅ  ،އެހެންީވމާ .ޯވެޓކޭ ތިލުރަނަގުޅ ފާހަަގައކީ ބާންމެ ާވ ކޮއި ޖަހާފައިގަ ޮގތުން ެއ ކަރުދާހު

 ބަިއ ިމ ތުހަމައެކަނި ފަހަ ،ތަކީޮގކުެރޭވ  ިއޞްލާޙު މި .އޮންނަނީ ޮގތަށް ކުރީަގއި މި ވާ ތިލުކަރުދާސް ބާ

 ިގނަ ކެނޑިޭޑޓުންެގ ނަމާ  ުވރެކުރަންޖެހޭ އަދަދަށްރަށަކުްނ ނުަވތަ އެ ައަވށަކުން އިންތިޚާބު . އެދަނީެގންބަދަލުެވ

ހެން  މި .އް ނޫންކަރުދާހެޯވޓު .ޯވޓެކޭ ތިލުންނަ ކޮންމެ ޯވޓަކީ ބާއޮފާހަަގ ޖަހާފައި ގައި ރަނަގޅުދިމާލު

 ،ޯވާޓއިރަށު ކައުންސިލުެގ  ،ކަރުދާހުަގއި އޮންނާނެޓުމިފަހަރު މި ސާލަކަށް އެއް ޯވ ،ންޖެހޭ ސަބަބަކީކުރައިޞްލާޙު

 ިއ،، ކައުންސިލަރުންެގ ޯވޓާރަށު ަކުއންސިލުެގ ރައީްސެގ ޯވާޓއިއަތޮޅު ަކއުންސިލުެގ ރަީއސްެގ ޯވާޓއި، 

 މިހެން އޮންނައިރުގައި މި ދިމާވާ  ޯވޓު. ، މި ހަތަރުއަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ޮގނޑީެގ ކައުންސިލަރުންނަށް އޮންނަ ޯވޓާ

 ،ަވންޏާ ެއއް ޯވުޓ ލާން އޮންނަ ތަނުގައި ދެ ފާހަަގ ޖެހިއްޖެ ކަމަށް ށްމިސާލަކަށް ރަށު ަކުއންސިލުެގ ރައީސަ، ޮގތަކީ

 ،އަދި އަންހެނުންެގ ޮގނޑިތަކަށް ލާ ޯވޓު ެވސް  ،ރަށު ކައުންސިލުެގ އެހެން ޮގނޑިަތކަށް ލާ ޯވޓު ެވސްއެ ހިސާބުން 

ކޮމިޝަންެގ ަވރަށް ބޮުޑ  ސް ، އިލެކްޝަންމާއެހެންީވ .ދާނެ ެވެގންތިލު ބާއަދި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ާލ ޯވޓު ެވސް

ޯވޓު މިފަހަރު ހުރުން  ތިލުކުރަންޏާ ަވރަށް ިގނަ ބާތިލކަރުދާސް އެްއކޮށް ބާ ޯވޓު  ،ދަނީކަންބޮޑުުވމަކަްށ ެވެގން

 ންކޮށްދޭލާޙުއިޞްނު ާގނޫ އި،ކަންތައް ފާހަަގކުރަްއވަ  ، އެ ބޭފުޅުން ެވސް އެ އެހެްނީވމާ .ކަމަށް އެކަީށެގންާވ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. .ަވނީ މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި މި ،ާވތީފައި ާވނަންއެދިަވޑަިއަގ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 4ތިޚާބު ގައި އޮންނާނެ. އެ އިންއެޕްރީލު  4ންސިލުތަުކެގ އިންތިޚާބު ކަލް ކައުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ލޯ

ބޭނުންތެރިކަމެއް.  ަވަހކަށް މި މަޖިލީހުން ެގންދިއުމަކީ ަވރަށްީވހާެވސް އަ  މި އިޞްލާޙު ންކަމުއި އޮންނަގަ އެޕްރީލު

ެގންޮގސް އަދި މުޅި މަޖިލީހުގެ ތިދާއީ ބަހުސް ކުރިއަށް މި ބިލު އިބު ގައިއަޅުަގނޑު ަގސްުތކުރަނީ މިައދު މި މަޖިލީހު
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ން އަނުބރާ ހަމަ މިއަދު ތަޅުމަށް މި  އަލު އިން މި ބިލުެގ މަަސއްކަތް ނިންމަކޮމިޓީއެ  ،ކޮމިޓީއަކަށް ބިލު ެގންޮގސް 

ކުަރްނ މަަގށް އަޅުަގނޑު މަސައްކަތް ބިލު ނިންމުން. މިއި، ހަމާދަމާ މީެގ ޯވޓަށް އެހުން. އަ ،ބިލު ެގނެިވ

؛ ށަހެޅުއްިވ މެންބަރު ހު ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރިއަްއޑޫ މީއަރުަވނީ ަގސްތުކުރަނީ. ައޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

ެގ ެވސް ކޮމިޓީެގ ަވުގތު އެ !ކުރަްއާވފުމާ ،ބަހުސްެގ ަވުގތު  .ލަނީ މީެގ ކޮމިޓީ ަވުގތުއި މިހާރު މި ހުޅުަވއަޅުަގނޑު 

 .ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރެގ މާލެހުޅުސްތަކުަގއި ކިޔަނީ. އެހެން މަޖިލި ޮގތުަގއޭ

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ނިޔާޒް ޢަލި މެންބަރު ދާއިރާެގ މާލެހުޅު

 ީމދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙަީކ ޑޫޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ދެންމެ އައް

އެ އިޞްލާޙު  ،ލޯކަލް ަކއުންސިލު އިންތިޚާބު ފެށުމުެގ ކުރިންއޮތް އަދި ކުރިއަށް  ،މުހިންމު އިޞްލާޙެއް

ން ކޮމިޝަނު ސްއަދި ިއލެކްޝަން ،ބަރު ފާހަަގކުރެްއިވ ފަދައިންއިްއޒަތްތެރި މެންކަމެއް.   މުހިންމުކީިދއުމަފާސްެވެގން

ަވރަށް ިގަނ  ،މަލުކުރަން ދޫކޮށްލައިފި ނަމަޢަޮގތަށް ތް ކުީރަގިއ އޮ ،ކަރުދާސް ިމޮގތަށް ޯވޓު ،އިންެވސް ފާހަަގކުރާ ފަދަ

އިއިުރގައި އެްއެވސް މަލުކުރަމުން އަޢަނޫނަށް ކުރިން ފުރުޞަތު އެބައޮތް. ެއއީ ޙަޤީޤަތެއް. ިމ ާގ ެގލުުވމުތިބާ ޯވޓު

ަވރަށް  ،ހިސާބަށް ކޮމިޝަނުން ެވސް މިއަދާ ސްއަދި އިލެކްޝަން ؛ެއއްެވސް ހާލަތެްއަގއި  ،ފައެއް ނެތްަވރަކަށް ބެލި

ހެން މި ޑު މިަގނއަޅު  .ަކމަކަށް ކަރުދާހެްއަގިއ ިގނަ ޯވޓުތަެކއް ހުންނާނެ އްހިސާބަށް ބެލިަފއެއް ނެތް އެ  ަވުގތާ ެގފަހު

އެހެން  ،ބައްދަލުކޮށް އިުރގައި ައޅުަގނޑުމެން އިެލކްޝަން ކޮިމޝަނާ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގަނއިލާމަރުކަޒީ ،ދެންނެީވ

ާގނޫނުެގ ތެރެއިން މި  ެގބު ޚާހަމައެކަނި ލޯކަލް ކައުންސިލުެގ އިންތި ،އެްއެވސް ާގނޫނަކަށް ބަދަލެްއ ނުެގނެސް

 .އޭރު މި ޕޮއިންޓެއް ފާހަަގެއއް ނުިވ .ސާފުކުރިން ހުރަސްތަކަކީ ކޮަބއިތޯ އަުޅަގނޑުމެން އިންތިޚާބު ބޭއްުވމަށް ހުރި

 އެހެންނަމަެވސް  .ކޮޅުތަެކއް ކޮންމެ ޯވޓަކަށް ެވސް ތައްާޔރުކުރުމަށްަވިކަވކި ކަރުދާސް  ،އޭރު އެ ބޭފުޅުން ެވސް ބެލީ

ހޭނެ ކަމަށް  ޖެމިިލއަން ރުފިޔާ އިތުަރށް ޚަރަދުކުރަން 11ކަމެއް. ާގްތަގނޑަަކށް  ެއއީ ަޚރަދު ބޮޑު ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ަވރަކަށް ހަތަރުމިހާރު މި އޮތް ފޯމެޓަށް ބަދަލުކުރީމާ އެ އަދަދު ާގތްަގނޑަކަށް  ،އެހެންނަމަެވސް .އެ ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރި

 .ލެއްށްޓަކަިއ ެގންނަ ބަދަކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރަްއާވ. ެއއީ އިދާރީ ސަބަަބކަ ދާމިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދަްށެވެގން 

ގައި މަްއސަލަެއއް ހުރީކީ ނުދާ ާގނޫމަލުކުރަމުންޢަ އިކުރީގަ  ބޭްއުވމުަގއި ،ަގއި  އިންތިޚާުބތައް ރޭުވމު އެްއެވސް ހާލެްއގައި

  ހެދީމާ ައދި މި ޮގތަށް މިހެން  ،ިދއުމަީކ ަވރަށް މުހިންމު ކަމެއް، މި އިޞްާލޙު މިޮގތަށް ފާސްެވެގންއެހެންީވމާ .ންނޫ

 ުވރެ މިްނަވރަށް ކުރިން އޮތް ،ުލުވމުެގ ުފރުޞަތު ކުަޑެވެގން އެބަދޭ ތިޯވޓު ކަރުދާސްތައް ބާ ، ޔަޤީނުން ެވސް މަހަ

ަވރަށް ބޮޑަްށ  .މި ާގޫނނަށް މި އިޞްލާޙު ެގނައުމަްށ އަުޅަގނުޑ ތާއީދުކުާރ ާވހަަކ ދަންނަަވން ،އެހެްނީވމާ .ބޮޑަށް

 ާޔ.ޝުކުރިއް
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރުއަރުަވނީ އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.ޝުކުރިއްާޔ 

 ށް.ޝިޔާމަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު

އަުޅަގނުޑ  ،ލާޙަކީ ެގނެޭވ އިޞް  މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ލޯކަލް ކައުންސިލުތަުކެގ އިންތިޚާބުެގ ާގނޫނަށް

 ޯވޓުލާ ދުަވހާ ެގއަުޅަގނޑުމެން ލޯކަލް ަކއުންސިިލެގ އިންތިޚާބު  .ބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ަވަރށް މުހިންމު އިޞްލާޙެއްަގެވސް 

 މި އިޞްލާޙާ  ،ހުރީ. އެެހންނަމަެވސް ެވސް ިމަކން ނުެވ އޮންނާނެކަުމެގ އަުޅަގނޑު ެވސް މި ހިސާބަށް ދާއިރު

 އްއިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މި ފަހަރު އެ .އެނިގއްޖެ މިކަން އަޅުަގނުޑމެން ކުރާނެކަން މެންނަށްައޅުަގނޑު އެީކގައި

އި، އަދި ރަށު ަކއުންިސލަށް ރަށު ކައުންސިުލެގ ރައީސާ  ،ކައުންސިާލއި އަތޮޅު ކަރުދާސްކޮެޅއްަގއި 

ތައް މި އޮންނަނީ ލޮޓުންނަ ސްެލިވފައި އޮ އިަވއަދި ޖެނެރަލްކޮށް ހުޅު ،ައންހެން ބޭފުޅުންނާއި 33ޚާއްޞަކުެރިވފަިއާވ %

ހަމަ އެ  ،ކަރުދާސް ކޮުޅަގިއ އެބަ އިތުުރޭވޯވޓު  ކުޅުުދއްފުށީ ،ިދ ަވކިން ާޚއްޞަކޮށް އަޮކޅެްއަގއި. އެ ކަރުދާސް

 ާވނެޯވޓު އިތުރު ބާތިލުާވ  ނުަވތަ ،ކަށް ެވސް އެބަދޭ ، ަވރަށް ބޮޑު ކޮންފިުއޝަނަ. އެހެްނީވމާމޭޔަރު ށްކޮޅަކަރުދާސް

 އީ އްެޤއް މިން ލިިބދީފައި އޮންނަ ޙައަސާސީޤާނޫނު  ،ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް .ންނަށް ބެލެެވނީކަމަކަށް މިކަން ައޅުަގނޑުމެ

މި  .ބޫެލއް ނުކުރަންަގޖެހޭ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ންަޙްއޤު އެހާ އުނދަޫގކޮށް އޮންނަ ޙައްަޤކީ. އެ ލުމުެގޯވޓު

ޙު ީވހާެވސް އަަވހަކަށް މި މި އިްޞލާ ،ކީއީދުކުރަން. އަޅުަގނުޑ ެވސް އުއްމީދައިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ފުރިހަމައަށް ތާ

ިއޞްލާޙެްއ  ،ޔަސްހިސާބަށް އަންނަ ާގނޫނެއް ިވ ައޅުަގނޑާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .ދިއުންނިމިެގން ،ތަޅުމުން ފާސްކޮށް

ަވކި  އްސަރުކާރެ  އޮތްއަިއްއސަ  .ދެޭވތޯކަންތައް ފަހިކޮށް ެވސް އަަވހަކަށް އެައޅުަގނޑުމެން މި ަބލަނީ ީވހާ ،ިވޔަސް 

ްއޔާ ހުރި ކަމެއް ެވއްޖެުގޅުން ތައް ހާސިލުކުުރމަށްޓަކައި ެއއީ ރައްޔިތުންނާއެޖެންޑާ އެ ،ކުރުމަށްޓައި ެއއް ހާސިލުއެޖެންޑާ

ީކ ޒީ ނިޒާމަލާމަރުކަ ،ްނނަާވނެަގއެނިގަވޑައި  .އެކަމެްއގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންމި ދަނީ އަޅުަގނޑުމެން ެވސް 

 ،ެރއްިވ އައު ޤާނޫނުއަާސސީަގއި ަވިކ ބާބެއްެގ ޮގތުަގއި އެަބއޮތްކުިގަވނަ އަހަރު ރަީއސް މައުމޫނު ތަސްދީ 2008 އީމި

ަވަނ މާއްދާެގ )ހ(ަގިއ  230ބާުބެގ ާވހަކަ އެ އޮތީ. ޤާނޫނުއަސާީސެގ  ެއއީ ލާމަރުަކޒީ ނިޒާުމެގ .ަވނަ ބާބުއަށް

ން ަވރަށް ނޫނުއަސާސީ، ޤާކަމަށް. އެހެންީވމާ ރުކަޒީ އުސޫލުންއް ހިންަގންާވނީ ލާމަދިެވހިރާއްޭޖެގ ރަށްތަ ،އެބަޮއޭވ

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއްެގ ތެރެިއން ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާީރ  އީނުަވތަ ބާރުއަޅާ ކަމެއް މި ،ކުރީއްސުރެން ބާރުތަކެއް 

 ،ށަކަށް ނިސްބަްތާވުޑ އެ ރައަުޅަގނ ،ަވނަ އަހަރު 1992އަުޅަގނޑު ހަނދާން އެބަޭވ  .ދާއިރާތައް ހިންުގން
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ދިަޔ ހަނދާނެއް. ުގޭޅ ަވްށ މޭޒު ޖަލްާސއެއް އެންމެ މަތީ ފެންަވުރަގިއ ބޭއްިވެގން ނިޒާމާނައިފަރުަގިއ ެވސް ލާމަރުކަީޒ 

 ،ުނެވ އޮތުންއޭެގ އެންމެ ފުރިހަމަ ޮގތުަގއި ފައްކާ ،ހިސާބަށް ދިޔައިރު ލާމަރުކަޒީ ނިާޒމު މިއަދާ ،އެހެންީވމާ

ެވްސ ކުެރްއިވ ބޭފުޅުންނާއި، އަދި މިހާރުރިކަންމީެގ އެަތއް އަހަރެއް ކުރިން ެވ ،ކުށްެވރިކުަރނީ މައަޅުަގނޑު ހަ

ައޅުަގނުޑ  .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް .ބޫލުކުރަންަގކުަރްއާވ ބޭފުޅުންެގ ިޒންމާތަކެއް މިކަމުގައި އޮތްކަްނ އަޅުަގނޑު ެވރިކަން

 ހަށް ައޅުަގނޑުމެންއްޔާ ަވރަށް އަަވބަށް އަންނަ ާގނޫނެއް ވެއްޖެ ސާހި އަޅުަގނޑުމެންނާ ،ކުރިން ެވސް ދަންނަަވއިފިން

އެކަމެއް ނިންމާލަދެމޭ. ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭން ހުންނަ ކަންތައްތަކުަގއި ަވކިން އަުޅަގނޑުމެން ަވރަްށ 

  ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނާމަހަ ،އަޅުަގނޑުމެްނ އިދިކޮޅުަގއި ތިއްބަސް  .އަަވްސކޮށްލާފައި ެއކަމެއް ުކރެޭވތޯ ބަލަން

ކަމަށް އަޅުަގނޑުެމން  ންކަން ކުރެިވެގންދާއިރު އަުޅަގނޑުމެންެގ އެއްބާރުލުން ފުރިހަމައަށް ދޭނެުގޅުންހުރި ކަ

 އިންތިޚާބުެގ ޯވުޓ އެޕްރީލު  ގެ މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން ލޯކަލް ަކއުންސިލު ،ކީޔަެއކަމަކު ހިތާމައަބަދުެވްސ މި ބުނަނީ. 

ންސިލަރުންެގ މުސާރަ ައދި ނުނިންމޭ. ކައުންސިލު ކައު ؛ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،ިއރުނަ ދުަވހު ލާމަހު ހަތަރުަވ

ކައުްނސިލުތަކަށް ނިކުމެ އެ ތިއްބެިވ  ،އެހެންނަމަެވސް .ކުރަނީއިންތިޚާބަށް ހެސްކިޔާފައި ައުޅަގނޑުމެން މި ކެމްޕެއިން

ޚާއްޞަކޮްށ   ކަމެއް. އަދި ަވކިން އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރާޮގތަކށް ކަނޑަނޭޭޅކަމީ އެއީ ބޭފުޅުންެގ މުސާރަ އަދި ަވކި

 ރާއްޭޖެގ އެކި ދިެވހި ( ަވރަށް ފޯރީގައިޑަބްލިއު.ޑީ.ސީ)ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮިމޓީ  ެގފަހަރު އަންހެނުން މި

ފުޅުންނަކަށް ޑަބްލިއު.ޑީ.ސީއަށް ނިކުމެަވަޑއިެގްނ ތިއްބެިވ ބޭ ،ުކރެވޭއިުރަގއި ކަންކޮޅުތަުކގައި ކެމްޕޭން

ަވރެްއެގ އުޖޫރަެއއް އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިަވޑަިއަގންނަާވނީ ކިހާ ،ބޭފުޅުން ހޮިވަވަޑިއެގން ުނަގންނަާވ އެއެނިގަވަޑއެއް

އެކީަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އުޖޫރައެއް  ފަޔާލޯކަލް ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ލަ ،ކަމެއް. ާގނޫނުަގއި އެބަޮއޭވ

ެވސް މި އުޖޫރަ ކަނޑަނޭޅި އޮތްއޮތުމަީކ  އަކަށް ީވއިރުތާލާން ހަފުޯވޓު ،ެވސްމަށް. އެހެންނަމަކަ ޖެހޭނެކަނޑައަުޅްއަވން

އަުޅަގނޑުމެން މިތިބީ  ،ިއއްޒަތްތެރި ރަީއްސ. އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަަވނީ .އަުޅަގނޑުމެން ހިތާމަކުރާ ކަމެއް އިމި

ެގ 19-ޑްޮކިވ ،ަވޑަިއަގންނަާވނެއްތަުކަގއި. އެނގި ުގޅުންހުރި ކަންތަ ރައްޔިތުންނާ ދޭށޭސަރުކާރަށް ެއއްބާރުލުން

ބިރުެވރިކަން މުޅި ދުނިޔެއަށް މި އޮތީ. ދިެވހިރާއްޖޭގައި އެަތއް ރައްޔިތަކު މިކަުމެގ ކަންބޮޑުުވުމެގ ތެރޭގައި އެބަތިިބ. 

ކަމެއް،  އްޖޭަގއި ނެތްކަަމކީ މީ ިދެވހިރާ ން މިކުާރ އެމް.ޑީ.ޕީެވރިކަން  ،ށް މިއަދު ފެންނަނީއަުޅަގނޑަ ،އެހެންނަމަެވސް

އަުޅަގނުޑ ކަމެއް ކަމަށް ދެިވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންނަށް ދައްކާ މަންޒަރު.  ަކމެއް ނެތްެގ ސީރިއަސް ނުަވތަ މިކަމު

ުގުޅންހުރި މިކަހަލަ ސީރިއަްސ  ސިާޔސީ ޒިންމާދާރު ޕާޓީައކަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ާވށޭ. ރަްއޔިތުންނާ ،އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ ޮގާވލަން

ެއަކމުގައި އޮތް ނުރައްކާތެިރކަން  ،ނަށް ެއކަމުގައި އޮތް ބިުރެވރިކަމާއި ލުުމެގ ަބދަލުގައި ަރއްޔިތުންއިުޅަވކަންތައްތައް އޮ

ީވހާެވސް ރަނަގޅަކަށް ހާމަ ކޮށްދިނުމުގައި ތިޔަ ބޭފުޅުްނެގ ޒިންމާ ެވސް ނަންަގާވށޭ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް  ަވރަށް 

 ބޮޑަށް  ޝުކުރިްއޔާ.
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  ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

 ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ މަރަދޫއަރުަވނީ އަޅުަގނޑު މިާހރު މި ފުރުޞަތު އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު.އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ 

 . ށްޝަރީފަ އިބްރާހީމް މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

 ންމުހިުމެގ ޙައްޤު އޮތުމަކީ މުރަްއޔިތުންނަށް ޯވޓުލު ްއަގއި އެދާއިރާ  ެވސް ފުޅާ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް ީވހާ 

ެވސް އޮންނަންާވނެ.  ތުޞަޮގތަކަށް ޯވޓުަގއި ފާހަަގޖެހުމުެގ ފުރު އެދޭ ،މީހަކު އެދޭ މީހަކަށް ކަމެއް. އަދި އެ

އް ކަރުދާސްކޮެޅްއަގިއ ފާހަަގކުރައްާވ ޮގތަކަށް އެބައެްއ ބޭފުޅުން  ،އަުޅަގނޑު ަގބޫލެއް ނުކުރަން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކަމަކަށް. އެހާ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުްނ  ނަންތަކެއް އޮތުމަކުންނެއް ެއއީ ޯވޓު ބާތިުލާވންޖެހޭ ސަބަބެއް ިގނަ

ކަމަކަށް ަގބޫލެއް ނުކުެރޭވ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިރޔާސީ ނިޒާމު އޮންނަ އެންމެ ބޮޑު  ކުޑަާވނެރު މިހާހޭލުންތެރިކަން 

ދުަވހު އެންމެންނަށް އެއްކޮށް ޯވޓުާލ  ެވސް އޮންނަނީ ޯވޓުލާ އިތޯ. ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާގަ ޤައުމަށް ބަލަމާ

މީހުން  އިމިއީކީ. މިއީ އެަތއް އަހަރެއް ަވންދެން ދުނިޔޭަގ ކަމެއް ނޫން ޮގތަށް. އެއީ މިއީ އަަލކަށް ބަޔަކު ކުރާ

 އެމެރިކާ  ،ދުަވހު ެވސް ަލނީ ހަމަ އެ ޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ޯވޓުއް އި އޮްތ ނިޒާމެއް. ރަފަތަޖުރިބާކޮށް ،ޕްރެކްޓިސްކޮށް

. އްދުަވހެ އް ސް އެ ވެ  ޯވޓުލާ ދުަވހަކީ އަށްއަދި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ދުަވހު ަކއުންިސލު ޯވޓުލާލޯކަލް  އިތަންތަނުަގ

މިހާރު ދައުލަތަށް  ަދކީ ެވސްރަޚަނޑުމެންެގ ޯވޓުލުމުެގ އަުޅަގ އި،ނަަގގނުޑމެން ތަފާތު ޯވޓު އެއް ޯވޓެއް ަނަގނީ. އަޅު 

 ިއ،ނީ. އެހެންީވމާ، މިކަްނކަމާ ދޭތެރޭަގއި ިވސްނަދަ ެވެގން މި ކަށްކަމަބުަރ  ،ރަްށުވރެ ޮބޑުަވ ކުރެވޭ އްމަލްޙަތަ

ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބާއެކު ެނޭގ ޯވޓަަކްށ  ،ެވސް  ބަކީ ޚާތަނުަގއި ަރއްިޔތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިންތި އޮތްކުރިއަށް 

 ،ކޮށް  ކެމްޕޭނަށް ކުާރ ހުރިހާ ކެމްޕޭނެއް ،ރުން މުިޅ ަޤއުމު އަބަުދެވސް ކެމްޕޭނު މޯޑުަގއި ނެތިވެއްޖެ. އޭހަދަން

. މިހެން ކޮށްފައި އޮންނަނީ ަވރަށް ފުންކޮށް ިވސްނާފަ ެގ ކަންތައްަތއްބާަވތުމި . ދުނިޔޭެގ މީހުން އެއްފަހަރާ ނިމޭނީ

 އި ދުރާލަ ކު. އެކަމަކަންެމއް ނެތްކަ ނެކުރެޭވ ށްއެކަމަ ކު ަވުގތަ މި ،ެވސް އެނޭގ ިމއަދުން މިއަދަށް ނޑަށްއަޅުަގ

 ،ެގން އަސާީސައށާއި ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ެގނެސްނޫނުޤާ ެގރާަވއިެގްނ ރާއްޖޭ މިވސްނަިއެގން

ެއްއ  ،ދުަވހު ޯލކަލް ަކއުންސިލުެގ ޯވޓަކީ އެއް  ،ޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ޯވޓާއިރައް ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޯވާޓއި

ެވސް ދުނިޔޭެގ އެހެން މީހުން   ނޑުމެންޕޭޕަރެއްަގއި ނެޭގ ޯވަޓކަށް ހަދަން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގ ބެލޮޓް ެއއް ،ަގިޑއެްއަގއި 

އެއާ ެއއްޮގތަށް ޢަމަލުކުރަްނ ބޭނުންނަމަ. އިއްޒަތްތެިރ  ،ބަަލއިެގން ،ންނިޒާމުަތއް ދަސްކޮްށެގ ތަޖުރިބާކޮށްފައި އޮތް

ރަްއޔިތުންެގ ޯވުޓ  ،ސަބަބަކީދުކުރަން. އީއިޞްލާޙަށް ތާެގނެޭވ  ާގނޫނަށް މި  ރު މިެވސް މިހާ އަުޅަގނޑު .ރައީސް
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އްުޤ ޙަސް އެ ެވ މުެގ ފުރުޞަތު ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްލުޓުޮގތަކަށް ޯވ މީހަކު އެދޭ ،ީވހާެވސް ސާފުކޮށް 

ބަެއއް  ،ބެނާްވނެ. އެހެންކަމުންށް ލިމީހަކަ އެޮގތަށް ޢަމަލުކުރުމުެގ ުފރުޞަތު އެ ،. އެ ޙައްޤުދާންޖެހޭނެލިބިެގން

 ދިނުމުެގ ޙައްަޤކީ އެ ޯވޓު ނުދޭނީ.ޯވޓު ަގިއ އޮންނަ މީހަކަށްޕޭޕަރު ،ޯވޓު މީހަކު ލާން ބޭނުން ނޫނިއްޔާ ،މީހުންނަށް

ރުުމެގ ކުޯވޓު ބާތިލު މީހެއްެގ އެ ،އޭެގ ތެރޭަގއި މީހެއްެގ ޯވޓު ބާތިލުކުރަން ބޭނުމިއްޔާމީހަކަށް ލިބެންޖެހޭނެ ޙައްޤެއް. 

ލާޙަށް ޞްނޑު މި އިއަޅުަގ ،ޔަތްކޮށްޢާރި ތަކަށްކަންތައް ެވސް ހަމަ އެ ރައްޔިތަކަށް ލިބެންާވނެ. އެހެންީވމާ، މި ޙައްޤު

 ނަށް ރައްޔިތުން ،ނޭޯވޓު ާބތިލުކުރާ ،އަކީއުޅޭ ާވހަކަ  ނޑު ދަންނަަވން މި އަޅުަގ ،ތާޢީދުކުރަން. އެހެންނަމަެވސް

ާވނޭ. ިމއީ ަދއްކަން ޭބކާރު ާވހަކަެއއް. އަުޅަގނޑުމެންެގ ކޮންފިުއޒްމީހުން   އޮތީމާަގއި ަޕރުއެްއ ޕޭ ،ޭގނޭށް ނޭނލާކަޯވޓު

ތަާވނެ ޔިތުން ނިކަން ފަރިެވްއޖެ މިހާރު. އެހެންީވމާ، ރައް އަހަރު ތަެކއްލާތާ އެޔިތުން ޯވޓުސް ރައް ެވ އިއްޖޭގަ ރާ

ނޫން މިތާ  ކުދުަވހަ ެގ ތަންތަނާ އެއްދުނިޔޭ އެހެންލާ.  އެބަެވސް  ަވރު ޯވޓުަތއްަވރަށް ބައި  .ޯވޓުލާން މިހާރު

 އެހެންަވކިން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ަވކިން.  ޯވޓުލަނީކީ. ލޯކަލް ަކއުންސިަލށް ަވކިން. ރަްއޔިތުންެގ މަިޖލީހަށް

 ަވރަށް ނޑުދެން އަޅުަގ .ަވކިން ލަމުން އައީ  މަކަށް ެވސްޤާއިންތިޚާބީ މައެ  ،އްޔާ ެވއްޖެއޮ މެއް ޤާމައިންތިޚާބީ ެވސް 

 ެގ މެންބަރުންނަށް ެވސް އެއް ސީޑީ.ޑަބްިލއު.ަރށާއި އަދި ޔަމިފަހަރު ހުރިހާ ކައުންސިލުތަކަާށއި މޭ ،ންއުފާކުރަ

ޮގތަށް އަުޅަގނޑުމެން  ރަ ކުޑަާވނެ ޮގަތކަށް މިކަން ހިނާގބުންކޮޅެއް ދައުލަތަށް ތަ ،ކަރުދާްސކޮޅެްއަގއި ޮއެވެގންޯވޓު

ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެން މުސްތަޤްބަލުަގިއ  އްޤުތީ. އެއީ އުފާކުރުން ޙަ އޮތީިވފައިލާޙު ެގނެޞްާގނޫނަށް މި އި

ރުން މުޅި ޤައުމު އޭ ހެދުން. ުދަވހަކު ހުރިހާ ޯވޓެއް ނިންމާނެ ޮގތަކަށް  މިދެންނެިވ ޮގތަށް ެއއް ،ކަމަކީ ިވސްނާންޖެހޭ

 އިންތިޚާބު. ކައުންސިލު ކައުންސިލު ،އަބަދު ކެމްޕޭނު މޯޑަކު ނޯންނާނެ. މިހާރު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ނިމޭއިރު

އުުމެގ ަކންކަމާ ދޭތެރޭަގއި ަރއްޔިތުްނ ޤަ ަގއި.ރިޔާީސ އިންތިޚާބު. ދެން އަބަުދެވސް ކެމްޕޭނު މޯޑު ށްބު ނިމޭއިރަޚާއިންތި

ެވސް ހަމަނޭާވ ަލއިެގން ތިެބޭވނެ ފުރުޞަތު  ތިބި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ންަވދައުލަްތ ހިންަގ ިއ،ފުންކޮށް ިވސްނަ

ޤައުމީ ކަންކަމާ  ،ރަްއިޔތުން އެކަމުަގއި އަބަދު ާޝމިލުެވެގން ިސޔާސީ ކަްނކަމުގައި އުޅެ  ؟ީކއްތޯއަދި  ؛ބިނުލި

ބުަގއި ޚާމި އިންތި ،ކަމުންކަމެއް. ެއހެން މަކުރަންޖެހޭން އޮންނަ ަވުގތު ކުަޑާވކަމީ އަުޅަގނޑުެމން ހިތާނަދޭތެރޭގައި ިވސް

ކުރުމަށްޓަކައި އަުޅަގނޑުެމން ާގނޫނުތައް ބައްޓަންކޮށް ީވހާެވސް މަދު ކެމްޕޭނު މޯޑުގައި ޤައުމު އޮންނަ ދުަވސް

 ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ދަންނަާވަލން. އެ ާވހަކަ  ާވތީ، ކަށްކަމަ ންމުހިމާކުރުމަކީ މުފަރު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އީތިދާޖަހާއިރަށް މި ބިލުެގ އިބު 11 މިއަދު ،ހުރީ ތުލައިެގްނ މި. އަޅުަގނޑު ހިތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަ

އަދި  ،އިޖަހާއިރު ބިލު ބަލައިަގތުމަށް ޯވޓަށް އަހަ 11 އިސް ނިންމަހު ބައީތިދާގައި އިބު 10:30 ؛ އިސް ނިންމަޙުބަ
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ޖަހާއިރަްށ  12ސައްކަތް މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީެގ މަ ،ހިނދުން މި ބިލު މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީއަކަށް ޮގސް ހަމަ އެ

ފައި ޓް ފޮނުާވންނަށް ރިޕޯމެްނބަރު ؛ދުަވސް 3 ،ޕާޓީތަުކެގ ލީޑަރުންެގ އެއްބަްސުވން ލިބޭ ނަމަ ސިޔާސީ އަދި ،ނިމި

ދިއުްނ. ބިލު ނިމިެގން މި ،ޓަށް އެހިަގއި ޯވ 1:30އަެނއްާކެވސް މިައދު  ،ދުަވްސ ދޫކޮށްލެިވ 3އޮންނަންޖެހޭ 

ސަލަެއއް. ަގނޑުމެްނނަށް ސާފުާވ މައް އަޅު މިީއ ކަމަށް.  އަދު މިކަން ނިންމިދާނެ މިހުރީ މި އި ލަނޑު ހިތުއަޅުަގ

 ޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު.  ކަމެއް. ހެން  އަރާ މަްއސަލަެއއް ނޫން. ކަމަކީ އިދާރީއޮޅުން

 

 ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ާވހަަކދެއްކެުވން:

ްށ ( އައިންތިޚާބުެގ ާގނޫނު ެގޯލކަލް ކައުންސިލު ) 2010/10ޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނު ނަންބަރު ޔާ ިއއްޝުކުރިއް

ރި މެންބަރު ރޮަޒއިނާ ތެުދުކރަން. އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްއީނޑު ތާއަުޅަގލާޙަށް ޞްން ހުށަހަޅުއްާވަފއިާވ އި ެގންނަ

ށް ރި މެންބަރައެ ިއްއޒަތްތެދަންނަަވން.  ނާއަށް އަުޅަގނޑު ުޝކުރުކަމައެ ،ެދއްީވތީ އިލާޙު ހުށަހަުޅްއަވޞްއާދަމް މި އި

ޕީެގ .ޑީ.ފަހަރުެގ އެމް ނޑުމެްނ މިމިީއ އަުޅަގލާޙު ޞްާވ އިހުށަހެޅިފައި  .އިްއޒަްތތެރި ރައީސްޝުކުރު ދަންނަަވން. 

ސް ކަރުދާޯވޓު  މުޅި އިުރގައިނޑުމެން ޯވޓުލީ މިއުާލއެއް. އަުޅަގކުރި ފޯނޑުމެްނ ޓެސްޓުޕްރައިމަރީަގިއ އަުޅަގ

  ، ލަޖެހޭ ނަންސަމައް ،ސަލަޖެހޭ މީހާމުޅި ކަރުދާސް ާބތިލެއް ނުކުރަން. މައްަގއި ޓު އެތެޭރެގ ޯވއަމިއްލަ  އަޅުަގނޑުމެން

 ،ެގންދިޔައީ. އެހެންނަމަެވސްޮގަތށް އަުޅަގނޑުމެން ުގނަމުން އެ ޯވޓު ެއކަނި އަުޅަގނޑު ބާތިުލާވ ،ެއކަނި އެ ދިމާ

މުޅި ކަރުދާްސ ބާތިލުޭވ.  ،ނަމަ ހާރު އޮންނަ ޮގތުންމި ،އްާޔ ކުީރެގ ަގާވއިދުަގއިެވއްޖެޮގތުން  ންނައިލެކްޝަުނގައި އޮ

ފާހަަގކުެރއްިވ  ރި ރަީއސް ެވސް ތިތެއިްއޒަތް އިދާއިރެްއަގޯވޓު ނެެގމުން ގައިތަކު ަކންކޮޅު ޭޖެގ ެއކިއެހެންީވމާ، ރާއް

 ،ޙައްޤު ގެއްލި ެގ ތެރޭގައި އެތައް ބަިއަވރު ބައެްއެގ ުގމެއް ނނޭ ؛އެަތއް ބަިއަވރު، މުޅި ޯވޓުތައް ބަދަލުެވ ،ފަދައިން

ކުރުމުެގ ޮގތުން ހުށަހެޅިފައިާވ ޅުކަމެއް ރަނަގ ލިބޭ ރަނަގޅު ޯވޓު ގެއްިލެގންދާނެ އެތައް ބަިއަވރު ބަޔަކަށް

ނުޑ އަުޅަގ ؛ސްިއއްަޒތްތެރި ރައީ. މިކަން ބަލަިއަގންނަނީ .ނޑު މީތި ަގބޫލުކުރަނީޮގތުަގއި އަުޅގަ ެގ ލާޙެއް ޞްއި

 ،ާވހަކަފުޅަށް ދެއްެކިވ  ތަނުަގިއ އެ  ރި މެންބަރު އަްޙމަދު ޝިޔާމް ދެންމެ މިތެްއޒަތްނައިފަރު ދާއިާރެގ އި ،ކުރަންހިތާމަ

ަގނޑު ައޅު ،އިރުޕާޓީއަށް ިނސްބަތްކޮށް. ލާމަރުކަޒީ ނިާޒމޭ ިވދާޅުވާ އަޅުަގނޑުމެންެގ  އިއަޅުަގނޑުމެންެގ ސަރުކާރާ 

 ،ޖެހި ފައިިއދިކޮޅަށް ނެިގނެިގ ނާޑުމެންއަުޅަގނނުގައި ތަ މިބާއޭ. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ެގންނަން އިހިތަށްއަރާ ލަދުކޮބަ

ނުހެދީ. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާޭމ އަުޅަގނޑުމެން މިތާނަގިއ ުޑކޮށްނޑުފުނފުިއ، ރަޑިތަާކ ެއއްޗެހި ުމުގނޮގމިހިރަ  ކިރިޔާ

 ،ބުނީ ކަނބަލުންނަްށ ދޭ ާވހަކަ ެދއްކީމާއަންހެން  33%ނޑުމެން ަކއުންސިލުެގ ހަމަ އަޅުަގ ،ބުނެލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު

ފީސްތަކަށް ެވސް ދާނަމޭ ހުރިހާ އޮ ،ކޯޓަށް ދާނަމޭ އި،ޮގުތަގިއ ެއކަން ހަދަ ގެ ުރެގ ޮބޑު ކަމެއްދުނިޔެ ިގޔާމަްތާވަވ

ާވ ގައި ހިންަގއްކަްތުކރާ ކޮމިޓީއެއް ށް މަސައަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަ .ދެްއކީާވހަކަ އިމިތާ ަގދަހަދަ އިިއ، ޖަހަކިޔަ
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 ެއެވސް ަގބޫލުނުކުރާ  ، ާވހަކަދެްއީކމާކަތްކުރާ ބޭފުޅުން ޮގތުަގއިބޭފުޅުންނަކީ ެވސް ކައުންިސލާ އެުކަގިއ މަސައް 

 އިަރއާބޭފުޅުްނެގ މުސާ އެ ،މިހާރު މި ިވދާޅުަވނީ  ކުަގބޫލުުނިވ ބަޔަ ެވސް  ރެންމީހުްނ ނެ އެ ،ކަމެއްެގ ޮގުތަގއި

ދިން  އިއްގަ ބޭފުޅުންެގ ރުހުމެ ެވސް ނޫން. އެ ބޭފުޅުން ަގބޫލުކުިރ އެްއޗެއް ހަކަ. އެއެބޭފުޅުން ކުރާނެ ކަމެްއެގ ވާ 

ބޭފުޅުން ެދއްިކ  އެ .ނީއުޅެ ކެންިޑޑޭޓުން ނުެވސް ނެެރިވެގން އެ  ނަށްފުޅުންބޭ އެ .އެއީ 33% ނޫން ެވސް އެްއޗެއް

ދެތިން  ،ތިން މީހަކު ނެރެެގންދެން ދެ ެވސް މިކަމަކާ ނޫޅޭ. ބޭފުުޅންެގ ޕާޓީެގ ބޭފުަޅކު އެ ،ާވހަކައާ ުގިޅެގން

ޭއ ތީ ެވސް ކަމެއް ނުކުރާ މި ސަރުކާުރން ،ެގންދެވި ިވދާުޅަވމުން ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  .ކަމަކު ތަނެއްަގއި އުޅުެނއް

ޭމޒެްއަގިއ ށްަވ ހުރިކޮންތާކު ނައިަފރުގައި  ؛ަވށްމޭޒުުހރި ނައިފަރުަގއި  ެގ ދާއިާރެގބޭފުޅާ  އެ ؛ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު

. ނޑުެމންނަށް ެވސް ފެންނާނެ ތިޔަ ަވށްމޭެޒއް ހުރިނަމަ. ނެތްއަުޅަގ ؟ަކިއެގން އުުޅްއަވނީހަަކެއއް ދައްމަރުކަޒީ ާވލާ

 އަުޅަގނޑުމެްނ ކްރޮސްރޯޑަށް މުޅި ހުރިހާ ެވސް ދުަވހުައޅުަގނުޑމެން މި ސަރުކާރުން އިހަށްނެތް ދައްކާފަެއއް. 

ޖެ ަކއުންސިލު މެދުެވރިކޮށް ާރއް ،ަކުއންސިލު ނިޒާމާއި ،ކައުންސިލު ކެންޑިޑޭޓުންާނިއ އެންމެން ެގނެސް 

 ންން ެގނައި ކަމެއް. އެމް.ޑީ.ޕީކަމެއް. އެމް.ޑީ.ޕީ ނައިމި ޕާޓީން ެގ އިކުރުމުެގ ިވސްނުމަކީ މި ސަރުކާރާތަރައްޤީ

  ކޮށް ހަމަެވސް އޭތި އެންމެ ފުރިކަނީ މިހާރުދައް އަޅުަގނޑުެމން މި، މެންބަރުން ަވދެ 65 ތިބަ މި  މިތަނަށް

ްސ ްސ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެވޔަާވހަކަެދއްވި  އިާލނަމޭ ހިތައިރައްޔިތުންނަށް އޮުޅަވޮގތަްށ.  ެގންދާރައްޔިތުންނަށް 

 އް.އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށެ ،ފެނިަވޑަިއެގންފައި ށްޝިޔާމަ ޙްމަދު ނުފެންނަ ަވށްމޭޒެއް ނައިފަރުަގެއއް ނުހުންނާނެ އަ

މީހުން  ! ކޮންމެ ދަުވހަކު މުސާރަ ކަނޑައެޅިަފއި ނެތޭ. ބަލަހަމަ ން ތަނަށް ވަޑަިއެގ އެހެންީވމާ، މި

ބޫލުނުކުރޭ. އެ ަގއެ ބޭފުޅުން މި ނިޒާމު . ެވސް ކަނޑައަޅާފަ ރަާވްނވާއިރަށް އަުޅަގނުޑމެން އޮންނާނީ މުސާއްޔަންޢަ

ތިމަންނަ  .ނުހިންާގނަމޭ ؟ކޮން ލާމަރުަކޒީ ނިޒާެމއްހޭ ،ެގ ަރއީސް ިވދާުޅީވފުރަަތމަ ޕާޓީ ،ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުީވ

ެއަވރުެގ  ؟ޗެއްހޭއް ކޯ . އެްއޗެކޭ އޮތް ބޫލުކުރާ ެއއްެޗއް ނޫނޭ. ފެއިލްެވފައިަގ އީހިންާގނީ. އެޮގތަކަށޭ ފުޅު ބޭނުން

 ،ކޮށްޕްރޮޕޯސް ައޅުަގނޑުމެން ،ކަނޑައަަޅއިެގން  އަުޅަގނޑުމެން ،ތަނުގައި މި ނިޒާމު ޕާޓީއެްއެގ ބޭފުޅަކު މި

އަުޅަގނޑުމެން ެގނެްސ  މުޅި މެޭކނިޒަމް ،ންާގނެ ނިޒާމާއިހި ،ތަނަށް މި މަޤާމުތަކާއި  މިކޮށްެގން ސްޓަޑީ  އަޅުަގނޑުމެން

ެވްސ  މަމުެގ ިޚޔާލު ައއިޔުޑުކި ެއ ބޭފުޅުންނަށް މިއަށް ފާ ،ަތއި ހުރިހާ ަކމެއް ކޮށް ނިންމާއިުރަގއިއްާގނޫނަށް ފަ

އެ ނިޒާމު އެހެން  ލާމަރުކަޒީ ކޮސްެވފަ. ހިރީެވސް މި ތީއަޅުަގނޑު މިހިރީ ކޮސްެވފަ. އެ ޚިޔާލު އެ ބޭފުޅުންނަށް އައީ

ޫނން. އެީއ ކަތީބުން ަލއިެގްނ  ކަެމއް ބޭފުޅުންނާ ބެހޭ . އެނޫން އްންޖެހޭ ެއއްޗެ ކިޔަމިީއ ެވްސ ެއ ބޭފުޅުން  ބަސް

ބަރީގައި ނެތް  މި ކުރީ .ލާ ކޮންމެ މީހަކު ލީ ޖަލަށްއިހުޅުަވ ހަމަ އަނަގ ،ންެވރިކަންކުރި ަބއެއް. ޮގށްމުށުެގ ބާރު

  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއް. އެންމެ ފަހަތުއެްއެވސް  މިތާ އިންތިޚާބުެވފައި ހުރި އައިސް ޫނން ޮގތަކަށް ޖަލުން ނިކުމެެގން

ނެތް  ކުނެތް. މެދުތެރޭ ބަރިއެއްަގއި ެވސް ނެތް އެ ބޭފުޅުންެގ ެވރިކަމުގައި ޖަލުގައި އެަތއް ދުަވހަބަރީގައި ެވސް 
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 ެވސް ނުތިބޭނެ  އިކޮޓަީރަގމިހާރު ސައިހަމަ ޔަޤީން  ؛ތަނަށް އަިއސް ރުެގ ބަަޔކު މި. ދެން އެަވެވސް މިތާކު އެކަކު

، އެަވރަްށ އެހެންީވމާ .ޖަލުން ނިކުމެެގން ައއިސް ނޫން ޮގތަކަށް ،ަވންޏާ ކަމަށް ސައިަބއްަލަވން ބަަޔކު ތިބި އިމިތާނަގ

އަުޅަގނޑުމެްނ  ،އަށް މި ޤައުމުަގއި ެފތުރި ބަޔަކު ިއންތިހާތާރުކަމުންޚުދުމުޚް ،ުގށްމުށުެގ ބާރާއި ،އަނިާޔެވރިކަމާއި 

ސަރުކާުރެގ  ،ސަރުކާުރެގ ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަާކއި ،ެވރިކަމުެގ ނިޒާމާއި، ރީތިކޮްށ ނަލަކޮށް އިބާރުތައް ދޫކޮށްލަ

ރަުށ  ،ކައުންސިލަރޭއެ ބޭފުޅުންނަށް  ،އަުޅަގނޑުމެން ރަށްރަށުގައި ކަނޑައަަޅއި ބަޔަކުދޭނެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކޮށް

 އެ ެވސް  މި ބޭފުޅުން މި ާވހަކަ މި ދައްކަނީ. ޮގސް ކުރާނެ ކަމެއް ،އަތޮޅު ކައުްނސިލަރޭ ކީމާ ،ކައުންސިލަރޭ

 މީާހ . އަުޅަގނޑުމެންެގ ޕާީޓެގކައުްނސިލަރަކަށް ެވެގންނެއް ނެބޭފުޅުންެގ ޕާޓީެގ ެއއްެވްސ މީހަކަށް ނޭނޭގ

ހިންަގންާވ ޮގތް. އެއީ މި ދެ ޕާޓީެގ މީހުންެގ ިވސްނުމުެގ  ރަށްޮގސް  ނެއެނޭގ ޭއނައަށް ،ނައިރުކެނޑިޑޭަޓކަށް ހުން

 ؛އަދި ހަމަ މަޖިލިސް ،މި ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙަްށ އަުޅަގނޑު ާތއީދުކުރާ ާވހަަކއާއި  .ތަފާތަކީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ެވސް ބޭނުންާވ ާވހަކަ ިއއްޒަތްތެރި  ޅުަގނޑުމިކަން ކޮށް މިއަދު ނިންމާލަން ހަމަ އަ ،ސް ކޮމިޓީއަކަށް ޮގސްމުޅި މަޖިލި

 ރައީސްެގ މަޢުލޫމާތަށް ދަންނަަވން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ނައި ؛ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ީކ އޭުރަގިއ ޔައެ ،މޭޒު. އަުޅަގނޑު ހަނދާންާވ ޮގުތަގއިމޭަޒކީ މާފިލާފުށްޓަށް މީހުން ެގންދިޔަ ަވށްަވށްއިޝާރާތްކުަރއްާވ 

ިއއްޒަތްތެިރ  ،މޭޒު ަވށާލައިެގން ތިއްެބިވ ބޭފުޅުންެގ ޮގތުަގއިޔުނިޓު. އެ ަވށް ޑިެވޮލޕްމަންޓް ޑްސިލެކްޓެޑް ައއިލެން

 ،ޙަމީދާއިهللا އަބްދުއޭރުެގ އެޓޯލްސް މިނިސްޓަރު އޮނަރަބަލް  ؛ހަނދާންނަށް ފަހަރެއްަގއި އަުތެވދާނެ ެގމެންބަރު

 ޑް ިޑެވލޮޕްމަންޓްންެލކްެޓޑް ައއިލެއަދި ސި އިޭގ އަލިފުޅާ ޭރނި ޮގތުަގއި އަތޮުޅެވރިޔާ އަުޅަގނުޑ ހަނދާންާވ ؛ނައިފަރުެގ

.  ލާފުށްޓަށް މީހުން ބަދަލުކުރީފިމާ ،ށް ިވާދޅުވެ ކަމަ މިކަހަލަ ކަމަކުން ލާމަރުކަޒު، ކޮންެމެވސް ދެ ބޭފުޅަކާއި ޔުނިޓުެގ 

އިތުރުން އަުޅަގނުޑ އަދި މީރުފެންފުށީގައި ެވްސ މީހުން ދިރިއުޅޭނެ ކަމަށް އޭރުަގއި އިޢުލާންކުެރުވނު. ައދި އޭެގ

ިވލިިގނލީގައި ީމހުން އާބާދުކުރުމަށް ެވސް  މާލެ ،އާބާދުކުރުމަށްިގލީަގއި މީހުން ނެއއީ ިވލި ،ހަނދާންާވ ޮގތުަގއި

ެވސް މާލޭ މީހުންނަށް   އަތޮޅު ަގމުން ލ. ،ަވުރެގ ތެރޭގައިއިނިންމުނު ނިންމުމެއް. އަދި ހަމަ އެ އޮއޭރުަގއި 

ރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ހެންޭވ ،ޯގތިދެުވނު. އަުޅަގނޑު ހަނދާންަވނީ އެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ނިމިދިޔައީ

ޮގތެްއެގ ާވހަކަ. އެ ރަށުެގ ދެ ފަރާތަށް ސިފައިން  ޓަށް ީވމާފިލާފުށް ،ދެކުނު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކިޔަަވއިދެްއިވ

މުެގ ތެޭރަގއި ާމފިލާފުށީެގ ތިއްބެިވ ޯގތިަތއް ޔުދިމެުދަގިއ ބޭފުޅުން ިތއްބަަވއިެގްނ ތަމްރީނުތައް ހިންަގމުންދިޔަ ،އަރުަވއި

މިޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެްނެގ ެއޮގތް އަޅުަގނޑު ހަނދާންާވ ޮގތުަގއި ބަދަލުކުރެިވެގންދިޔައީ. މިކަަމކީ އަށްފަހުން ތުލުސްދޫ
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ކަްށ ޔަހަމަ އިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުން ާގނޫނު އިޞްލާޙުކުރަްއވައި މި مد هللحألތެރޭގައި ހިނަގމުން އަންނަ ކަމެއް. 

އަރުަވނީ ހުޅުދޫ ާދއިރާެގ ެގންދާކަމުން. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުމިކަން ކުިރއަށް ،ލާމަޒުކަޒީ ކަންކަން ެގންަނަވއި 

 ލްޔާްސ ލަބީބަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި

 

 ްލޔާސް ލަބީބް  ާވހަކަދެްއކެުވން:އިހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ނޫނަށް އަޅުަގނުޑެގ ާގތްާގ ގެ 2010/10 ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ލޯކަލް ކައުންސިލުެގ އިްނތިޚާބުެގ ާގނޫނު

 މިީއ މި ؛ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުއިނާ އާަދމް ހުށަހެޅުއްިވ އިމަތްތެރިޔާ ރޮޒަހުރަ

ަވނަ ދުަވހު ލޯކަލް  4މަހު ުލ ޕްރީއޮތް އެ ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ެދެކން. ކުރިއަށް މި މު އިޞްލާޙެއްންަވުގތު ަވރަށް މުހި

ބަދަލުތަކާއެކީ. އަދި މި  އާ ލަމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް ެގނެުވނު ބޮެޑތި ،ތިޚާބު ބޭއްުވން އެބައޮތް އިން ެގކައުންސިލު 

ޯވޓުލާން އެ މީހަކު ބޭނުންާވ ޮގތް  ،ޯވޓުލެވި  ކޮށްރައްިޔތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކީ އަަވސް ،ވާއިރު އިންތިޚާބު ބާއް

މު ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ންކަރުދާސްކޮޅު އޮތުމަކީ މުހިޮގތަކަށް ޯވޓު  ނެސާުފެވފަިއ އޮންނަންޖެހޭ ކޮޅުންޯވޓުކަރުދާސް 

ފަސޭހަެވެގންދާނެ. ށް ން ރައްޔިތުންނަށް ޯވޓުލުމަށް އިތުރަޙު މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާ ،ހެންކަމުންދެކެން. އެ

ލުުވމުެގ ފުރުޞަތު ކުޑަެވެގންދާނެ. ތިޯވޓު ބާ އެްއެގ ސަބަބުންޖެހޭ ފަހާަގ ގައިއަދި އެ ލާ ޯވޓު ޭއެގ އެހެން މީހަކާ ދިމާ

ރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެްއ. އަިދ ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙަކީ އަޅުަގނޑު ަވ

 ،ކޮިމޓީއަކަށް މި ބިުލ ެގްނޮގސް  މުޅި މަޖިލީހުެގ ،ރި މެންބަރު ޙުސަިއން ޝަހީމް އެ ހުށަހެއްުޅއްިވ ޮގތަށްއިްއޒަތްތެ

 ރިއެއާއެކީ ިއއްޒަތްތެ. ހަމަމިއަދުން މިއަދަށް މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަަވން

ކަރުދާސްޮކާޅ ޯވޓު ،ޯވެޓއްެގ ާވހަކަ ލާމަރުަކޒީ ާގނޫނެއްެގ ާވހަކަ ނޫނީ ،އަުޅަގނޑު ފާަހަގކޮްށލަން ބޭނުންޭވ ؛ރައީސް

ނައިފަރު ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ިވދާުޅިވ  ،ޮގތުން ކަންބޮުޑެވަވޑަިއެގންނެިވ ާވހަކަ  ހޭބެ

މި  ،މި ނިޒާމަކީ ؟ކަންބޮޑުެވެގން އުޅެނީ ހޭކޮންކަމަކާ ،އަުޅަގނޑަށް އަުޑިއިވެގންދިޔައީ. އަުޅަގނޑު ހިތަށްައރާ ާވހަކަ

 ؛ގެ މްޕީ.ޕީ.އެ ؟ުގޅުމެއްތޯ މިކަމާ އޮތީެވސް ނޫން. ޕީ.ޕީ.އެމްެގ މީހަކާ ކޮން  އްކަމެ މި ބޭފުޅުންނަކާ ެބހޭ ،އުސޫލަކީ

ލާމަރުަކޒީ ިނޒާމަކީ  ،ިވދާޅުީވ އިކަށް އަރަސަ ހުތެރޭގައި ބަ ގެ ބުރިޔާސީ އިންތިޚާިޑޑޭުޓ މިދިޔަ އިހަށްދުަވހު ރިޔާީސ ކެން

ނިޒާމެކޭ. އެއީ ރައްޔިތުން ބަލައިަގންނަ އެްއޗެއް ނޫނޭ. އޮްތ  އިބޫލުކުރާ އެއްޗެއް ނޫނޭ. އެއީ ފެއިލްެވފަަގތިމަންނަ 

ނިކުެމ  ،ޖަހަިއެގން ޕޯސްޓަރު ހަދައިެގންފޮޓޯ އެއީ ހިންޭގނެ ނިޒާެމއް ނޫނޭ. އެއީ އެ ބޭފުޅުްނެގ ލީޑަރު. އެ ބޭފުޅާެގ

 ްއ ންީވ އެްއޗެތިމަންނަމެންނަށް ޯވޓު ހޯދަންށޭ. އެ މީހުންނަށް މި ޯވޓު ކަރުދާސްކޮޅުގައި އޮންނަ ،ތިބެ މި ބުނަނީ

ެވްސ  ަގިއކަންދިމާ ފާހަަގޖަހާީނ ކާކާ  ،ފާހަަގޖަހަންޖެހޭ ޮގތެްއ ެވސް  ،ފާހަަގޖަހަންީވ ޮގތެްއ ެވސް  ،ެވސް

 މި މި ޕާޓީެގ ިވސްނުމެއް. ،ވިއްޔާ. މިއީ މި ޕާީޓެގ ފިކުެރއް  ކަމެއް ނޫން ނުޖެހޭ. އެއީ އެ ީމހުންނަކާ ބެހޭާވކަށްސާފު
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ޯވޓުަގިއ  ކަމެއް. އަދި މި ދުމަތްދިނުމަށް ކުރައްާވޚިސަުރކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ލާމަރުކަޒީޮކށް އޮތް  ޕާޓީެގ މި

ބޭފުޅުންނަށްޓަކަިއ  އެ .ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ބޭފުުޅން މި ،އީދުކުރާއަށް ތާެވސް ހަމަ މިޕާޓީ ތިބީ ބައިެވިރާވން

މަގު   ބޭފުޅުންނަށް މި އެއި، މިހާރަށް މިކަން ނިންމަ  މިހާރުން ،ކަމެއް މިއީ. އެހެންކަމުން އުޅޭ އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްދޭން

  ން މިހާރުން މިހާރަށް މި ހުމަޖިލީ މި ،ކަމެއް. އިރާދާކުރެްއިވްއޔާ ފަހިެވެގންދާނެ ފުރުޞަތު ލިބުމަކީ އަޅުަގނޑު އެދޭ

 ްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.މަސައްކަތް ނިންމާނެ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ަވއިަކރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ،އަރުަވނީފުރުޞަތު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި

 ޒިޔާދަށް. މެންބަރު ޙުސައިން 

 

 ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު ާވހަކަދެްއކެުވން:

އަުޅަގނޑު ށް ޙަމި ެގްނނަ އިޞްލާބުެގ ާގނޫނަށް ޚާިއންތިެގ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ލޯކަލް ަކއުންސިލު

ަވރަށް ިގނަ  ،ނަމަ ބު ބާއްަވއިފިޚާތިއިން ނުލާ މި ލާޙާޞްއި ޮގތުން މި ަވރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުަރން. މިހާރު އޮތް

ެގ ބުޚާއޮތީ އިންތި ކަހަލަ ޮގަތކަށް މިހާރު މި މީހުންެގ ޙައްޤު ގެއްިލެގންދާ ުވމުެގ އަދި ަވރަށް ިގނަތިލު ޯވޓުތައް ބާ

ތްތެިރ ދާއިރާެގ ިއއްޒަ ަމރަދޫ ،ކަމެއް ތުން އަުޅަގނުޑ ފާހަަގކުރާ އަނެއްުގޅިެގން. ެއޮގ ކަރުދާސްކޮޅަށް ެގނެުވނު ބަދަލާ

އްޔާ ިމކަމަށް އެްއޮގތަކަށް ވެއްޖެ  ،ަރކަށްަވހުރިހާ އިންތިހާބުތަެކއް ެއއްދުަވސް މި ،ފާހަަގކުެރއްިވެހން  އެމެންބަރު

ެވސް އަުޅަގނުޑ  އެކަމަށް ،ެވެގންދާނެ. އެހެންީވމާޑައި މިކަމަށް ހިނާގ ޚަރަދު ަވރަށް ބޮޑުތަން ކުަވުގތާ ހިނާގ 

މޫނުަގިއ  .ކަމެއް ކުެރުވނީ ޯގސް ައޅުަގނޑަށް ެވސް ދެންމެ އެ ލަން. ިއ ދަންނަާވފުރުަޞތުަގ ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ މި

މޭުޒ ގައި ަވށް 1992 ،ދެން އަުޅަގނުޑ ާވަހކަައކީ ؛އެހެންނަމަެވސް  .ބަލަނީ ެވްސ މި ތޯ އަުޅަގނޑުޭވއަތްނުލާ

ލޯކަލް ހިސާބުގައި  މި، 2010/10ާގނޫނަކީ  މި ،އެހެންނަމަެވސް .ޖަލްސާއެއް ބޭްއިވ ފޮޓޯތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން ދުށިން

ޔާތުަގިއ ހަ ެގސް ރާއްޖޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންވެ  އިގަ ކުރީމީެގ .އައީ ިވެގން މިެވސް ބޭއް ބެއް ފުރަަތމަޚާތިސިލް އިންންކައު

ބުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބިެގންާވ ޚާއެ އިންތި ؛ބުޚާެއއީ ރިޔާސީ އިންތި އި،ެބްއ ބާއްވަ ޚާސް ދެ އިންތިހަމަގައިމުެވ

މަޖިލިސް  .ބުޚާަމޖިލިސް އިންތި ،ޤު. ެއއަށްފަހު އޮތީލުމުެގ ޙައްއިބޮޑު ކާފެއް ޖަހަ ކާެފއް ނޫނީ ކުޑަ ،އްޤަކީޙަ

ޮގތަކަށް އޭުރެގ  ކަހަލަ ާވތިލުނުލައިފިްއޔާ ބާބުަގއި ކުރިމަތިލީ މާލެޭގ ކެބިނެޓުެގ ަވޒީރުން. ަވީޒރަކަށް ޯވޓުޚާންތިއި

ލޯކަްލ ަވރަށް ރަނަގޅަށް  ،އަުޅަގނޑުމެންެގ ާވަދެވރިން ިވދާުޅވޭ އެަބ ން ބޭފުޅު ން މިއަުދ އެދެ .އިދު އޮތީވާ ަގ

 ބޭފުޅުން  އެ ،ޮގތުން ާވަހކަދައްަކވާއިރު  ބެހޭ ބާޚާއިންތި ކައުންސިލު  ލޯކަލްޮގތުން އަދި  ބެހޭ ާގނޫނާ ެގކައުންސިލު 
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  ާވހަކަ އަސްލު މި  މި ،ށްައރާެވސް ހިތަ ެގ ާވހަކަ ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް ދައްަކާވތީ އަޅުަގނޑުލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު

ެވްސ އެަބ  ބޭފުޅުން  އެ ،ދެން އެހެންނަމަެވސް؟ މަ ކަމުނުދާތީތޯހަ މި ؟ދައްަކަވނީ ީކްއެވެގންާބވައޭ މި ބޭފުޅުން

އޮތީ.  ޮގަތށޭ އަުޅަގނޑުމެން މި ކަންކަން ކުރާ މި ،ނަމަ ެދަވނަ ދައުެރްއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބުނު ،ތިރާފުޭވޢުއި

 . ކުން ނެތީކީ ނޫންޔަާޔލު މުޅިޚި މި ،ިވސްނުން މި ؛ންގެ ކުރާަވުރެގ ހިތްަވރުނެތި  ކަމެއް ސް މިފަދަެވ ޙަޤީޤަތުގައި

ވެ މައަށް ނުހަ މިކަން މިއަދާ ނެތީމާ ިއެގ ަރއްޔިތުމީހާެގ އަތަށް ބާރުދޫކޮްށލާަވރުެގ ހިތްަވެރއްއާދަ ،އެހެންނަމަެވސް

ެބްއ ޚާލު ައދި އިހުނަށްުވރެ ޮބޑު. އެީއ ލޯކަލް ަކއުންސިލް އިންތިހާ  އެންމެ ަގްޓ ރައީްސެގބޭފުޅުން އެިވދާުޅާވ ތީ. އެއޮ

އަހަުރގައި ކަންކަން  5ެއ  ،ައިއއިރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު ުބކުރެިވެގން ޚާބޭއްިވެގން ަކއުންސިލަރުންތަެކއް އިންތި

 މަށް ްއެގ ކަންކަށެރަ އެ ،ބަކީ ހަމައެކަނި ސަބަ .ކުރިތައް ކައުންސިލަެރއް ސަސްެޕންޑުސަތޭކަ އެ  .ޮގތް ޔަހިނގައިދި

 ،ކަދައްކާތީ ރަށެްއެގ ކައުންސިލުން ާވހަ  ޮގތުން އެ ބެހޭ ރަެށްއެގ ކަންކަމާ  އެ .އެރަށެްއެގ ަކއުންސިލުން ފާުޑކިޔާތީ

އަުޅަގނުޑ  ؛ިވދާޅުވޭ  ބޭފުޅުްނ އެބަ މިއަދު އެ ،ކަމުަގއި. އެހެންނަމަެވސް ބޭފުޅުންެގ ކުށެއް ހުށަހަޅާތީ އެއީ އެ ޚިޔާލު

އެންމެ ރަނަގުޅކޮށްކަން  ިމއީ ،ދިރާސާކޮށް އިކަްނކަން ބަލަ ،ކުރަނީ ކަންކަން މި ން މިއެމް.ޑީ.ޕީ ،ދަންނަަވނީމި

 ޭއެގ ެހއްެކއް .ނެތް ކުރާކަްށ ބާްއާވަފއެއް  ެވސް ެދަވނަ ދައުުރަގިއ ކަމެއް  ންނެްއ ދުަވހަކުދަނެެގން. އަުޅަގނޑުމެ

ބޭސްފަރުާވ ހިލޭ  .ެވސް ދިން ދޭންާވ އިނާޔަތް  ެއކަނިެވރި ަމއިންނަށްެގ ފުރަަތމަ ެވރިކަމުަގއިއެމް.ޑީ.ޕީ  ކަންނޭނެގ

 .ކިޔަވައިެދޭވ ހިލޭ ޑިްގރީއަށް މިހާރު .ދެުވނުއިމެއް ހޯދަބީހިޔާަވިހކަ .ދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާމެއް ާގއިމުކުެރުވނު .ކުރެުވނު

ނުޖެހޭ. ރަަކށް އިންތިޒާރުކުރާކަށްކަންކަން ކުރާކަށް އަޅުަގނޑުމެން ދެަވނަ ދައު . މިންދީފި ނާސްތާ ހެނދުނުެގ

 ކަނި އެ ހަމައެ  ،އަންނަނީ ފުއްދަމުން. ދެން ފާހަގަކުރަްއވައިފި މިހާރު މި ތައްނުގައި ީވ ަވޢުދުއަޅުަގނޑުމެން ކެމްޕޭ

. ީވަވޑަިއެގންނެ  އެށް ހެނދުނާ މަޖިލީހަހާއެނައިފަރު ދާއިާރެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު  ފާހަަގކޮށްލަން ކަންނޭނެގ ނުކުތާ

ާއއި ކޮރޯނާ ވައިަރސް ދާ ކަންބޮޑުެވެގންދުނިޔެ މުޅި މުކޮށް ަވަޑއިަގންަނާވ ަގިޑއަށްުވރެ ތަންކޮެޅއް ައަވސް. މިހާރުއްއާ

 ،އެންމެ ފުރަތަމަ .ސް ދެންނެިވންސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަަވޅުތައް އަޅުަގނޑު ކުރިންެވ ދޭތެރޭަގއި މި އ19ާ-ކޮިވޑް 

 މި  ،ށްއަހަމަ އްޖެއާދުނިޔޭގައި އަދި ރާ ރާއްޖޭަގއޭ. އަުޅަގނޑުމެން މުޅި ެވސް މި ޅީަވޅެއް އެ އެންމެ މުހިންމު ފިޔަ

ެވސް  ެއންމެ ފުރަތަމައިނުން ،ބިރުެވތިާވ މިންަވރުން ަގނޑުމެން މިކަމާއްދަށް މިކަން ނާންނަނީސް އަޅުހަސަރަ

ެވސް އެންމެ  ަގނޑުމެން ބިރުަގންނަނަނީޅު އަ .ބިރުެވތިާވތީ އީ އަުޅަގނޑުމެން ކަންކަމާ ، އެންފެށި ކުރަންނަމާދުގައި ދުޢާ

ތެރޭަގިއ ެގ  މިއީ ރައްޔިތުންދަންނަަވނީ  އަޅުަގނޑުމެން މި ،އެހެންނަމަެވސް .މިއީ ކަންނޭނެގ ހެއްެކއް އޭެގ .ފަރާތަކަށް

 20 ،ޅިނޫނޭ. އިްއޔެ އަތްދޮންަނން ހުރި ސައިބޯނިފު ޭއެގ ނާޖާއިޒު ފާއިދާ ނަަގނީވ ަވުގތެއް ިއ،ބިރުެވރިކަން އުަފއްދަ

ލައްާވ  ރުފިޔާއަށް ދޭ މާސްކެއް ދީެގން ރައްޔިތުން އޭެގްނ ތިން ،އަށް ބަދަލުކޮށްފައި 120މިއަދު  ޔާއަށް ިވްއކާރުފި

 އޭޖެހެއެނެގން ރަްއޔިުތންނަށް އެބަ .ނޫޅޭށޭ. ރަްއޔިުތން ބިރުެވތިާވްނީވއޭ   ނަަގންދަނިޑަވުޅަގިއ ފައިދާ ނާޖާއިޒު މި
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 ެގަގނޑުމެން އަޅު  .ޔޭެގ ކަންކޮޅުތަުކގައި ކަންހިނަގނީ ކިހިނެއްތޯނިދު .ުއޅެނީ މި  ެވެގންޮގތް. ކިހިނެއްކަން ާވއި މީަގ

ޔަަވޅުތަްއ އަޅާށޭ. ރައްޔިތުން ފަރުދީ ޮގތުން އަޅަންޖެހޭ ފި ބެހޭެއއާއި، ބަލަ އެންުގމަށްބެހޭ ުވޒާރާތަކުން އަންގާ  ކަމާ

ފަރުދީ ޒިންމާ   ،އޮތީ ން މިެވސް އެންމެ ބޮޑުކަމެއް ކުެރވެ އި ފެތުރޭ ރޯާގަގޮގތުން މިއީ މިހާރު  ފަރުދީ .ފެންަވރުަގއި

ބަލިން ރައްކާތެރިުވމަށް  މި އި މީަގ ،އެންމެ ބޮޑުކަމެއް ،ހޯދައިެގން ންތުްނ ރައްކާތެރިކަޮގ ފަރުދީ .އަދާކޮށްެގން

 ބެހޭ އާއުޅޭ ޯރާގ ފެތުރިެގން މި ،އަުޅަގނުޑ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން ،އޮތީ. އެހެންީވމާ ންނަށް ކުރެެވން މި އަޅުަގނޑުމެ

 ެގންދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން އެ  މި ެވސް ައޅުަގނޑުމެން ބަލަމުން ޅަމުންެގންދާ ފިޔަަވޅުތަކަށް ޮގތުން ސަރުކާރުން އަ

ނޫނޭ ރައްޔިތުންެގ މެުދަގިއ  ންނަން. މިއީކީ ަވުގެތއްބަލަިއގަ  ،ބޫލުކޮށް ަގޔަަވޅުތަކަްށ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ފި

ލައްޕަިއެގން ތިބެްނީވ  ޭގެގތެރޭަގިއ ދޮރު ުގދަެނއްހެން ެގ ހަދަިއެގން ކާޑު  ،އެްނމެން ޭގަގއި ިއ،ން އުފައްދަބިރުެވރިކަ

ަވީނ   ދިެވހިންެވސް ަގިއ އޮްތއިރު މިއަށްުވރެ މާ ދަތިހާލުސްމިނޫނަ ،އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިކަމާ .ނޫން މިއީކީ  ަވުގެތއް

 . ކެރޭނެންނަށް ދިެވހީ .ހިތްަވރު ހުްނނާނެ ންެގ އެދިެވހީ .ފަދާހޯ ޭއެގން ކާިމޔާބު އި،ކުރިަމތިލަ ފަދަ ބޮޑެތި ރޯާގތަކާމި

 ،އުޅުން އެއީ ެވސް ނާޖާއިޒު ފާއިދާ ނަަގން އިންރޯާގ  މި ބަޔަކު ަވކި އިހަމައެކަނި މީަގ .ންނަށް އެނޭގނެދިެވހީ

ން. ނޫ ށް ބޭނުމެއް ލޫމާތު ސިއްރުކުރާކައޮތް މަޢުއި ެވސް ަރއްޔިތުންނަްށ މީަގ އަުޅަގނުޑމެންނެއް .ކަމެއް ހިތާމަހުރި

ހަމަ ކޮންމެ ، ބެހޭ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ީވހާެވސް ިގނައިން  މިކަމާކުރަނީ މި ން މަސައްކަތްއެމް.ޑީ.ޕީ ެގއަޅުަގނޑުމެން

 އަޅުަގނޑަށް ހަމަ .ެގންދަނީ މީހަކަށް އިނޭގ މިންަވރަށް ިމކަން ފޯރުކޮށްދެޭވތޯ މަސަްއކަްތކުރަމުން އަުޅަގނޑުމެން މި

 .ކުރިމަތިލެޭވނެކަން ހިނަްށ މިކަމާދިެވ ،ނޭގނެބޫލުކުރާެނކަން. ދިެވިހންނަށް އެަގްނ މިކަން އްޔިތުރަ ދިެވހި  ،ޔަޤީން

 ކަން ހުންނާނެ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރ ދަންނަަވން.ޤާިބލު އި އެދިެވހިންެގ ފެންަވރާ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ތްތެރި މެންބަރު މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަ ،އަރުަވނީ ފުރުޞަތު ޑު މިހާރު މިއަޅުަގނޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 .ތްތެރި މެންބަރުމިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަ އަށް.ޟާޢަލީ ރި

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން:ޟާމިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރި

ށް ( އަބުެގ ާގނޫނުޚާތަުކެގ އިންތިއުންސިލުޯލކަލް ކަ ) 2010/10ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ާގނޫނު ނަންބަރު 

އަިދ  ،ލާޙެއްޞްަވރަށް މުހިންމު އި ،ލާޙަކީޞްއޮތް އި މީދޫ ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވފައި  އަްއޑޫ

ދަންަނާވލަން އިެއީކަގ ލާޙަށް. ަހމައެއާޞްއި ީއދުކުރަން އެައޅުަގނޑު ނުހަނު ތާ .ލާެޙއްޞްއެހާމެ ބޭނުންތެރި އި

އޮތީ  ާރއްޖޭަގއި މިހާރު ،އޮތް ޙަޤީޤަތެއް ެއއީ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ރަްއޔިތުންނަށް ަވރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން ،ބޭނުންޭވ
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 .މަތުެގ ފިކުރުދުޚި ،ެގ ފިކުރު. އަެނއް ފިކުރަކީމުއަޅުެވިތކަ ީކ،ފިކުރަ އެއް .ފިކުރަކަށް ބެހިފައިކަން ޑަކަށް ދެާގތްަގނ

ެވްސ  އޮތް މިްނަވރު މިއަދު ހަމަޔަޤީނުން  އަުޅެވތިކޮށްފައިއް ތަންސިލުެގ ަކއުާރއްޖޭ ދުަވހުއަހަރު 5ނިމިދިޔަ 

ރާއްޖޭެގ  ،އަުޅެވތިކަުމެގ ފިކުރުެގ ތެރެއިންރުެގ ތެރޭަގއި ެގ ދައުދުަވހުއަހަރު 5ނުދާނެ. ނިމިދިޔަ ހަނދާނުން ފިލައިެގން

 .ނެތް ނިތަކެއްހެން. އެްއެވސް އާެރއްބާރެއް ދޯތިބި އެްއަގމަށް ެއހެލާފައި ބާކޮޅުނރުދިތައް ތިބާ ހަމަ ީސދާ ކައުންސިލު

ނެ ޮގނޑިއެްއ، ަވންނާެނ ނެތް، އިންނާ ދުމަތްކުރުމުެގ ފުރުޞަތެއްޚިތަކަށް ނެތް. ކައުންސިލު ތަުކެގ ދައުެރއްކައުންސިލު

. ހުރިާހ ންނޫ ެވސް ެއއްެޗއް ދީފައި އޮތީކީެއއް ؛ެވސް އަދި ބަޖެޓެއް  ،ސްެވ ފޮތެއްއްަގލަމެ  ،ތަނެއް، ލިޔާނެ ޭމޒެއް 

 އްޖޭަގއި،ރާ  މިއްދުމަތުެގ ފިކުރުެގ ެވރިކަމެޚިަގނޑު މިދަންނަާވ އޮތީ. މިއަދު އަޅު ކޮށްފައި އެްއޗެއް ސަސްޕެްނޑު

އެކީަގއި ނޭާވލުުމެގ  ޔިތުން މިނިަވންކަމާރާއްޖޭެގ ަރއްދިެވހި ،ޮގތަކީ  ީވ ކުރީމާ މިރަްއޔިތުން ާގއިމު އިރާއްޖޭގަ ދިެވހި

ބު ބޯމަތިެވެގން ޚާތަުކެގ އިންތިަކއުންސިލު އިއެކީގަ  ޔަޤީންަކމާ ދިަޔއީ. އެންީޤންެވެގެވސް ޔަ ރަތަމަޙައްޤު ފު

ެވސް  ފިކުުރަގިއ ތިބި ބޭފުޅުންނަށް ،ތިބި އަޅުެވިތެވފައި  އި ިއއްެޔަގ ،ިމއަދު އަުޅަގނުޑމެން އުފާކުރަނީ ،އަންނައިރު

ދުމަތްކުރާނެ ޚިރައްޔިތުނަށް  ،އެކީަގއި ކަމާަވންމިނި ،ކޮށްބުތަކަށް ކެމްޕޭނުޚާއިންތި އި އެކީގަ  މިއަދު މިނިަވންކަމާ

ބަްށ އަލުން ނުކުމެ ާވދަކުރަން ޚާެގ އިންތިއެީކގައި ދިެވހިާރއްޖޭެގ ކައުންސިލު  ސާސާހުކަމުެގ އިފުރުޞަތު ލިބުނު

ތަކުެގ ސިލުއި ަކއުންެގ ތެރޭަގނިމިދިޔަ އަނިޔާެވރި ެވިރކަމު ،ކަމެއް. މިދެންނެިވ ެއއީ އަުޅަގނޑުމެްނ އުފާާވ ،ޅޭތީވެ އު

ޖުމުހޫރިއްޔާ ަވަޑއިަގންަނާވ ދުަވހު ުނަވަތ ަރއީސުލް ،ކީމަަސއްަކތަެވސް  ލަްއާވ ކުުރިވހާ ަކއުންސިލަރުން ،ދައުރު

އަިދ ސަރުކާުރެގ  ،ތަުކަގިއ ތިބި ބޭފުުޅންނާއިކައުންސިލު ނާއި އެުތއްތު ދަރިން ،ރު ަވަޑއިަގންަނާވ ުދަވހުޓަމިނިސް

ހޫރުުވމުެގ މަސަްއކަތް.  ދިދަ އި،އަީވަލއިެގން ސަނާކިޔަ  ، ިތބި ބޭފުޅުން މަޖުބޫރުން ނެރެއިދާރާތަކާއި ުވޒާރާތަުކގައި 

  ކަމެއް ކިތަންމެ މިހެންޮގސް މިކަހަލަ ިއ،ަކޑަޖަހުަވ އި،ދިދަ ޖަހުަވ ،ނުަވތަ އެހެން މުއައްސަސާތަުކން ަގދަކަމުން ނެރެ

އަދި . ނޫން ފިކުރެއް އޮތީކީ ،ނުމެއް ެއއްެވސް ިވސްމުެގުކރު އްދުމަތެޚި ެއއްެވސް  .ނެތް . ެއްއެވސް މިނިަވންކަެމއް ކުރީ

ެވސް އެނޭގ  ކަެމއް ތަްއ އޮތީ ކޮންތާކުއަހަރުދުަވްސ ާވންދެން ކައުންސިލު 5ެވސް ނޫން.  ދުމަތެއް ކުރީކީ ޚިއަމުދުން 

 ބަށް އެޚާއިންތި ކައުންސިލު ،ފެންނަނީ މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ،މަެވސްެވސް ނޫޅޭ. ެއހެންނަ އިންސާނަކު

އެީކަގިއ  ހާބުތަުކގައި ާވދަކުރުމުެގ ރޫޚާއިންތި ިއ،އެީކަގ ަވރަށް މިނިަވންކަމާ ،ސް ނުކުމެފުޅުން އަނެއްކާވެ ބޭ

ހަމަ  އެނގޭ  ނަށް އެބަައޅުަގނޑުމެން .ައޅުަގނުޑ ދަންނަާވީނ މުހިންމު ކަމެކޭތަން. މިއީ  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

މިޓީެގ ދައުރު ކޮ އެ ؛މަސަްއކަތްކުރާ ޮކމިޓީ ށްނުންެގ ތަރައްޤީއައަންހެންނުަވތަ  ޑަބްލިއު.ޑީ.ސީ  ިއ،ަގއެކީ އެއާ 

 ކުެރުވނީމާ ލުބޫަގއަށް ޝިޕަށް ނުަވތަ މުޅި އެމް.ޑީ.ޕީރެގ ލީޑަޖެހިްއޖެކަން އެމް.ޑީ.ޕީއަނެއްާކެވސް ބޮުޑާވން

 50 %ޑު އާބާީދެގރާއްޭޖެގ ބޮ ،ކޮމިީޓެގ ދައުރު ފުޅާކޮށް  އެ ،ްއކަތްކުރާ ދައުރުއަންހެނުންނަށްޓަކައި މަސަ

ޖެހިއްޖެކަން. އަޅުަގނޑުމެން އް އާލާކުަރންހެދުމަތްކުރުމުެގ ރޫޚިއަންހެނުންނަށް  ،ާވތީެވ ކަމަށް ންހެނުންކުރަނީ އަސާއްހި
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 ޅޭ.މުސާރައެއްތޯ ނޭނިގެގެނއް ނޫކޮން ލިބެނީ ،ލިބެީނ ކޯެޗއްތޯ ،ތަނެއް  ބޮޑަކަށް ކަންޮބޑުެވެގން ުއޅޭ ނުދެކެން މާ

 ،. އެހެންނަމަެވސް ކަންނޭނެގ ޝަުކާވ ކޮށްފާނެ ތިބި ބޭުފޅުން އެ ެގ ިޓެކޓުގައި ާވދަކުރަން.ޕީ.އެމްފަހަރެއްގައި ޕީ

ޑަށް ބޮ ތިބި މެންބަރުންނެއް އެކަމާ މާން އަންހެނުންެގ ކޮމިޓީއަށް ާވދަކުރަން އެހެން ޕާޓީތަކުން ނުަވތަ އެމް.ޑީ.ޕީ

ލިބޭ  ،ެވސް  ލިބޭ އުޖޫރައެއް ،ކުރިން ބަށް ދިއުމުެގޚާޭވ ިއންތިއޮ ޭބފުޅުންނަށް ޔަޤީންކަން އެ .ނެއް ނޫޅޭކަންބޮޑުެވެގން

އެކަން ކަނަޑއެިޅެގންދާނެކަން. އެކަމަށްަޓކައި މަަސއްަކްތ  .ެވްސ ރީތިކޮށް ާސފުކޮށް ފެންނަން އޮންނާނެކަން އިނާޔަތެއް 

ެވސް  އަންހެނުންނަށް .ދާޅުިވަވރަްށ ފާުޑވި  ،ތަކަށް ދިނީމާއަޅުަގނޑުމެން ަކއުންސިލު  33ެއީކގައި %ހަމަެއއާ .އެބަކުރޭ

ެވސް  ޚާއްަޞކުރީމާ އެކަެމްއ ހަޖަމެއް ނުކުރެުވނު. ކުރިްނ ާވހަކަދެްއކި ބޭފުޅަކު 33ދާުޅިވ. އަންހެނުންނަށް %ިވފާޑު

ހުއްުޓެވްނ  ،އޮފީސްތަކަށް ަވނުމަށާއި ،ށާއިތަންތަނަށް ދިއުމަ އެހެން ،ކޯުޓތަކަށް ދިއުމަށާއި ،އިޝާރާތްކުރި ފަދައިން

ކުރާ ަކމެއްަގއި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ،އެހެންނަމަެވސްޭވތޯ މަސައްކަތްކުރި.  ޮގތަކަށް ހުއްޓޫއޮތްހާ

 ިދެވހި ؛ދުމަތްޚިއަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ،ީވމާ ކުރާ ޕާޓީއެއް ަވަރށް ިވސްނާފައި ކަންކަން ،އިދުރާލަ ،ލައި ޔާކުރި

ޔިތުންނަށް ފިކުރުެގ ތެރެއިން ނެރޭ ކޮންމެ ިވސްނުމަކީ ރައް އެ ،ީވމާ ދުމަތްކުރާ ޕާޓީއެއްޚިންނަށްޓަަކއި ރައްޔިތު

ެވސް  ބޭފުޅުންނަށް މިއަުދ އެ ،ބޫލުކުރޭ. އެހެންީވމާގަ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން  ކަމަށް މުޅި  ދުމަތްކުރުންޚި

ެވްސ  ަޓކައިމަށްއެކަ .ެވސް މުހިންމު އެއްެޗއްކަން ކީއަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަްތކުރާ ކޮމިޓީއަ ،އެނިގއްޖެ

 ،އެހެންނަމަެވސް .މަސައްަކތްކުރަންީވހަމަ ނުކުމެެގން . ސް އެަބއޮތްެވ ބޭފުޅުންނަށް ާވދަކުރުމުެގ ފުރުޞަތު އެ

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުން  .ެގ ފިކުރެްއކަންދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުނަށް އެނޭގ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާަމީކ ސީދާ އެމް.ޑީޕީ

  ެވސް ޮހަވންޖެހޭނީ ހަމަ  އަންހެނުންެގ ތަރަްއޤީއަށް މަސައްކަްތކުރާ ކޮމިޓީަތކަށް އި،ުވމާންސިލަތަކަށް މެންބަރުން ހޮކައު

 ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރާނީ ދިެވހި  އެ .ދުމަުތެގ ފިކުރުކަންޚިއެއީ  .ސީދާ އެމް.ޑީ.ޕީ ފިކުުރެގ ބޭފުޅުންކަން

 4ިވއްޔާ ނޑަށް ޔަީޤން އިރާދަކުރެއް ުޅަގއަ ،ކަން. ެއހެންީވމާދުމަތް ކުރަންޚިތެރި ޞްލާޚުރައްޔިތުނަށްޓަަކއި އި

 ،ދީ އަްށ ފުރިހަމަ މެޖޯރިޓީއެއްގައި ދިެވހިާރއްޖޭެގ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކުން އެމް.ޑީ.ޕީ ބުޚާަގއި އޮންނަ އިންތިއެޕްރީލު

ތާނަގިއ  އޮތް ށް ކުރިއަށްބޮޑަ މިހާރަށްުވރެ ބޮޑަށް މާ ،ދުމަތްކުރުމުެގ ރޫހު އަލުން ޚިދިެވހިރާއްޖޭަގއި ރައްޔިތުންނަްށ 

ެއްއޮގތަކަށްެވްސ  .ކަންކަން ފާހަަގކުރަން މި ،ކަންކަން އާލާކުރާނެކަން. އެހެންީވމާ މި މާ،އެހެްނީވ .އާލާކުރާނެކަން

 ައޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިކަން  .ނެތް ކަމެއް ނައިފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ކަންބޮޑުެވލަްއާވނެ

 ިއ،ަގެއކީ  ކާއަ ުބަގިއ ރަނަގޅު މެޖޯރިޓީޚާއޮތް އިންތި ުތން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކުރިައށްޔިަރއް އްޖޭެގދިެވހިރާ  ،ކޮށް

އެީކަގިއ ބުކުރާނެ. ެއއާ ޚާަތއް އިންތިޑަބްލިއު.ޑީ.ސީ .ބުކުރާނެޚާ ތައް އިންތިއެީކަގިއ ަކއުންސިލު ފުރިހަމަ އަޣުލަބިއްޔަތަކާ

ެގެނސްދިން ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުެގ  ިވްއޔާ އަުޅަގނޑުމެން މިކުރެއް އިރާދަ  އިދުމަތުަގޚިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ސާފުކޮށް 

ސަރުކާރުން ދިން  ިއ،އެީކަގ ބާރުެވިރކަމާ ެގދިެވހިާރއްޖޭެގ ކޮންމެ ރަށަކަށް ަވިކަވިކން ކައުންސިލު އިއެީކގަ  ބާރުެވރިކަމާ
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މަސައްކަތްކޮށް ަރއްޔިތުންނަށް  އިފިކުުރގަ  އެ ؛ކުރުމުެގއެީކގައި މަަސއްަކތް ިމނިަވންކަމާ އެ ،ބަޖެޓާއި ިއ،ްގރާންޓާ

 ާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ނޫން. ޝުކުިރއް ކަމެއް އޮތް ދުމަތްކުރާނެކަމީ  ޝައްކެއްޚި

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ުފރުޞަތުއަރުަވނީ ަމޑުްއަވރީ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަުޅަގނޑު މިހާރު މި .ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

  ޝަރީފަށް.ދަމްއާ

 

 މަޑުއްަވރީ ާދއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްެކުވން:

އޮްތ  ނޫނަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިާގބެހޭ  ބާޚާއިންތި ެގިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ލޯކަލް ކައުންސިލު ޝުކުރިއްާޔ 

ންނަންޖެހޭ ރަނަގޅު ނެްވސް ެގމެހެކޮންހަމަ ާގނޫނަށް  ަވުގތަށް އަދި މި ައޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި މި ،ލާޙާކީޞްއި

 .ަގނޑު ތާއީުދުކރަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްލާޙަށް އަޅު ޞްއި އަދި މި .ބޫުލކުރަންަގެވސް  ކަމަށް ައޅުަގނޑު ލާޙެއްޞްއި

ިރޔާސީ  ،ފާހަަގކުރެެވނީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ޮގތަށް ަބލާއިރު ފަތް އޮންނަާގބުތަުކެގ ސަޚާއިންތި ރާއްޖޭަގއި

 މި ތިން .ބުޚާެގ އިންތިބަށް ފަހުގައި ލޯކަްލ ަކއުންސިލުޚާެގ އިްނތިހުމަޖިލީ .ބުޚާެގ އިންތިހު ފަހުގައި މަޖިލީ ށްބަޚާއިންތި

އަހަެރއްެގ ތެރޭގައި. އަދި ާރއްޖޭެގ ކަންަކން ހިނަގމުންދާ މިސްރާބަށް  އިންނަނީ ހަމަ ިވދިިވިދެގން ތިން ބު މިޚާއިންތި

މަސަްއކަްތ  ގެ ބަށް ކެމްޕެއިންޚާ މަދުެވެގން އިންތި އެންމެ ، ކުރިންއަހަރު 1ެގ ބު އައުމު ޚާރިާޔސީ އިންތި ،ބަލާއިރު

ބުތަުކެގ ނިޒާމުަގިއ ޚާހިނާގ އިންތި މި ޙަޤީޤަތުަގއި ރާއްޖޭަގއި މިހާރު އިކުރުމުަގދުމަތްޚިރަްއޔިތުންނަށް  ،ދާތީެވފެށިެގން

ކަމަްށ  ކެއްލާޙުތަޞްފަިއދާހުރި އި މލާޙުތަަކކީޞްެގނެުވނު އި މިހާތަނަށް މި ،އަހަރު. އެހެންީވމާ 1ލިބެނީ  މިހާރު މި

ެގ ހުަގއި  ރައްޔިތުން މަޖިލީއޮތް ަތނުގައި އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގތު ބޫލުކުަރން. އަދި ކުރިއަށްަގެވސް  އަޅުަގނޑު

 ެވސް  ންދިއުމަކީެގެވސް އެްއކޮށްެގްނ ކުރިއަށް ބެއްޚާހުރިހާ އިންތި މި އި،ބާޚާބާއި އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާއިންތި

ދެކެން. އޭރުްނ  ކަުމަގިއ އަޅުަގނޑު ކަމެއް އެީކގައި ހަމަ ުކރުން ރަނަގޅު ލާޙުތަކާޞްއަސާސީއަށް ެގންނަ އި ނުޤާނޫ

ދުމަތްކުރުމުެގ ޚިރައްޔިތުނަށް  ،ދުަވްސަވރެްއަގއި ނިމި ބުތަކުެގ ކެމްޕެއިން ފޯރި ެއއްޚާ އިންތިެވސް މުޅި ރާއްޖޭގައި

ިއއްޒަތްތެރި  ،ެއހެންނަމަެވސް ބޫުލކުރަން.ަގކަމަްށ އަުޅަގނޑު  ށް ލިބިެގންދާނެދައުލަތަްށ އިތުރަ ،ފުރުޞަތު ޤައުމަށް

ުބެގ ާގނޫނަްށ ޚާތަުކެގ އިންތިކައުންސިލު ލޯކަލް ،އަުޅަގނުޑމެން ފާހަަގކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އިީމަގ ؛ރައީސް

 ްއދަ ޢި ،ނުަވނީސް ސްދުަވމަސް  ލެުވނުތާ ތިންއިެގެނުވނުތާ ނުަވތަ މިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމަލާޙުޞްއި

 . މިއިން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިޖެހިފަލާޙެއް ހުށަހަޅަންޞްއަުޅަގނޑުމެންނަށް އި  އޮތީ ހަމަނުަވނީސް އަނެްއކާެވްސ މި

 ،ތައް ހުށަހަޅަމުންދާއިރުދާއިރު، ބިލުގައި އަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނުތައް ހަދަމުންހުަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީ ،ްއޗަކީއެނޭގ އެ 
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ކުރަންޖެހޭ ަވރަށް މަސައްކަތް ކުެރިވފަިއ  ިއ،ިވސްނަ ދޭތެރޭގައި ފުންޮކށް ކަންކަމާށް އަދިެވސް މިއަޅުަގނޑުމެންނަ

ކަންަކމުގައި ިވސްނަންޖެހޭ ަވރަްށ  ލަިއެގން ނުަވަތ މިއިަވސްއަުރވަ ނުހުންނަކަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެއް އަ 

ކުރަން.  މަސައްކަތްތަެކއް، ަވުގތަކެއް ަނާގަލން ެގ ތަޅުމުގައިޖެހެނީ މަޖިލީހު މި އަެނއްާކެވސް ،ނުިވސްނުމުެގ ސަބަބުން

ކުިރއަށް އޮްތ  ކަމަށް އަުޅަގނުޑ ދެެކން. އެކަމަކު  ިމއީ ކުރަންެޖހުނީމާ ކުރުން އެންމެ ރަނަގުޅ ކަމެއް ،އެހެންނަމަެވސް

އެބަ  ރަނަގޅަށް ،ެގްނ ނަމަެވސްއަުޅަގނޑުމެްނ އިތުރަށް ަވުގުތ ހޭދަކޮށް ،ތަނުގައި މި ާބަވުތެގ ކަންަތްއތައް ކުާރއިރު

މިއަދު ެވސް ާރއްޭޖެގ  ،ޖޭގައި ާލމަރުކަޒީ ނިޒާުމެގ ާވހަކަަދއްާކއިރުދިރާސާކޮށްލަންޖެހޭ. އަޅުަގނުޑމެންނަށް މިއަދު ރާއް

ރަށު  ،ރަށު ކައުންސިލުން ުނަވަތ އެ ސްކޫެލއްަގއި ހުންނަ މުދައްރިސަކު ެވސް ުކ،ސްކޫލެްއގައި ހުންނަ ުކއްޖަ

ެގ ީޓޗަރުންނަށް ެގ ުހއްދަ ހޯދައިެގން. ސްކޫލްޖެހެނީ ސްކޫލުެގން އެ ތަނަށް ދާންއެދި  ށްން ކަމަކަކައުންސިލު

މާލޭަގއި އިންަނާވ  ،އްޔާ ކަމަށް ެވއްޖެ  މީހަކު ެގންދާށްލޮޕްމަންޓް ހިންުގމަށް ޓަކައި ެވސް ްސޫކލަޕްރޮފެޝަނަލް ޑިެވ

ކޮރޯނާ  ،މިހާރު އެނިގެގން މި ދަނީއަނެއްކާ ނޑުމެންނަށް ބަޖެހޭ. އަޅުަގކޮންމެެވސް ބޭފުޅެްއެގ ހުއްަދ ހޯދަން އެ

އެލް.ޖީ.ޭއއިން އަްނާގފަިއ  ،ްއޔާ ކަމަށް ެވއްޖެ ެގްނ ެވސް ަކއުންސިލުން އެްއެވްސ ކަމެއް ކުރާުގޅި އެކަމާ ،ަވއިރަްސއަށް

ެވސް ޑުމެންނަކަށް އަދިން ކަންކަން ކުރަންޖެހޭކަން. އެހެންީވމާ، އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނއޮންނަ ޮގތެްއެގ މަތީ

މާ ފަރިތަ ެވރިކަމެކޭ. ުނަވތަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި އޮތީކީ ލާމަރުކަޒީ ިނޒާމަށް  ނުދެންނެޭވނެ އަޅުަގނޑުމެންެގ މި

 ދީެގން ހިންޭގނެ ެވރިކަމެއް ބޮޑު ބާރުެވރިކަމެއް ކުރެެވނީކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަްށ ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުތަކަށް މާ

ލެެވން. އި ހުޅުަވބޮޑަށް އަުޅަގނޑުެމން އެބަޖެހޭ ނުކުރެޭވ. މިއަށްުވރެ ށް އަދިެވސް ަގބޫެލއްގނޑުމެންނަކަކަމަކަށް އަޅު

އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް މި  ކުރަންޖެހޭ. އެހެންނޫނީިވްއޔާ ެވސް އިތުބާރު ެއބަ ާރ ޭބފުޅުންނަށްއްޔަންކުޢައަޅުަގނޑުމެން 

ތަނުގައި ދެކެޭވ  . އަުޅަގނޑުެމންނަށް މިނުކުރެޭވ ަގބޫލެއްމަކަށް ެދޭވނެ ކަކަމެއް އެހާ ރަނަގޅަކަށް ުކރިއަށްެގން

އެހެން ބަޔަކަށް ިމކަން  ،ކަާމއި  ލާމަރުަކޒީ ނިޒާމަކީ ހަމަެއކަނި އެމް.ީޑ.ޕީއަށް ފަރިތަ ނިޒާމެއް ،ާވހަކަތަކަށް ބަާލއިރު

މި ދެއްކެނީ ،ަލން އެބަޖެހޭ ނޑު ހިތުން އޭަގއި އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނާއަުޅަގ ،ކަމަށް ިވދާުޅާވިއރު ނުކުރެޭވނެ

ަވރަށް  ޑިމޮކްަރސީއާ .ޕީއަކީއެމް.ޑީ  ،ކީ ެއއް ކަމަކޮންކަހަލަ ާވހަކަެއއްކަން. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަމުން ައންގައިދޭ 

ދީެގން  ދަޢުަވތު ޙަޤީޤަތުގައި އެހެން ޕާޓީއަކަށް ،އެލަރޖިކް ޕާޓީެއއްކަން. އެހެން މި ދަންނަަވންޖެހެނީ ،ޓެހިއްރަބީ

އެ  ؛ހިތްަވރުެދޭވަވުރގެ  ،ިވދެ ދަޢުަވތުކްރެޓިކް އުސޫލުްނ މަސައްކަތްކުރުމަށް ެއއް މި ނިޒާމުަގއި ޑިމޮ އެހެން ޕާޓީނުަވތަ

 އެ ހިތްަވރާ ،ްއޔާ އަުޅަގނުޑ ދަންނަާވނީކު ނެތް ެއހާަވރުެގ ހިތްަވެރއް ެވްސ. ެއހެންކަމަށްވެއްޖެޅަބޭފުޅުންެގ ހިތްޕު

ންނާނީ  . އެ މަސައްކަތްކުެރުވނީމައޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެއޭތްކުރަންޖެހެމަސައްކަ ެއކީަގއި އަުޅަގނޑުމެންނާ ،އެީކަގއި 

 ..ެގ.އެމް.ޑީ.ޕީ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ބުކުރައްާވނީ. ނިޒާީމ މައްސަލައެްއގައި ެވސް ޠަމުޚާ ރިޔާަސތާ ؛ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއެްއ. .ބުކުރަްއާވނީޠަމުޚާ ރިޔާސަތާ

 

 ނިޒާމީ މައްސަލަ()

 

 :ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ާވހަަކދެއްކެުވން

ްކ ނަކީ ޑިމޮކްރެޓިައޅުަގނޑުމެން ،ނީަވިވދާޅުަވމުން އެ ެގންދަ ާދއިާރެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޝަރީފް މިހާރު   މަޑުއްަވރީ

މަނިކުފާނު މުޅި ހަތިޔާރު ުގދަނުގައި ިއންނެވިއިުރގައި ަރއްޔިތުންެގ  އެޕާޓީއެއް ެވސް ނޫނޭ. ބީރަށްޓެހި ބައެކޭ. 

ފާރުމަތިންނާއި ޭގޓް މަތިން  ންެގފުލުހުން ވައްދަިއެގން މިތާ ތަނަށް މަނިކުރާނު މި އެ  ،މަޖިލިސް ތަޅުއަޅުަގއިެގން 

އެ  އްސައިންތިޚާބުެވެގން ައއިގައި ާވދަކޮްށެގން ޑިމޮކްެރޓިކް ޕާީޓެއއްެގ ިޓކެޓު  ،ރެޓިކް އުސޫލުންއަޅުަގނޑުމެންެގ ޑިޮމކް

އިނިގލިތައް މުުގރާ ހެއްދެިވިއރުގައި ހަމަ ޑިމޮކްރެޓިކް  ،ދައިންއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ތަންތަން ބި ތިބި

ެއއީ ހަމަ ނިޒާމީ  ،ެގ ާވހަކަެއއް ބޭފުޅަުކ ިވދާޅުީވމާ ރު އުސޫލުންބާއޭ އަުޅަގނޑު ހިަތށްއަރާ. ދެން މި މަޖިލީހުން އެަވ

ޑިމޮކްރެޓިްކ  ،ުގދަނުެގ ތަޅުދަނޑި އޮެވެގންަގއި ބަޑި ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. އަމިއްލަ އަތު ާވނެ މައްސަލައަކަށް

ތަނަށް  އެންމެ ބޮޑު ތަން މިއީ. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ހިސޯރުކޮށްެގން އިންނެީވ ބަޑިަތުކެގ މަތީަގއި. މި

ރައްޔިތުންނަށް  ،ާގނޫނު ހެދިޔަނުދީ ،ރަކު ަވނަނުދީާޕޓީއެްއެގ އެްއެވސް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަ ؛އަޅުަގނޑުމެންެގ އެްއެވސް 

 ؟ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނަނުދީ. އެކަމަކު، މިއަދު އެ ިވދާުޅަވނީ ޑިމޮކްރަސީއޭ. ދެން ީކކޭ އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ

 .ީއސްއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަޝުކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ާދއިރާެގ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޑުއްަވރީ

 

 ބަރު އާދަމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްެކެކުވން:ާދއިރާެގ މެން މަޑުއްަވރީ

 ައށްދިއުމުެގ ކުރިން.ރިމި ާވހަކަިއގައި އިތުރަށް ކު ،އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް ބޭނުން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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 .އްމެންބަރަށް ނިޒާމީ ނުކުތާއެާދއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި  މަޑުއްަވރީ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ބަރު އާދަމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްެކެކުވން:ާދއިރާެގ މެން މަޑުއްަވރީ

އަޅުަގނޑުމެްނެގ  ، ނުކުތާއެއް މި ނަަގންޖެހުނީއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ާވހަަކއިެގ ތެެރއިން ނިޒާމީ

 ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ، ދެންމެ ިވދާޅުވެއްޖެ ނިޒާމީ މައްސަލައެކޭ. ެއކަމަކު މީމް،ޝަ މެންބަރު ޙުސައިން އިްއޒަތްތެރި

 ކަމެއް. އެހެްނީވމާ، އެކަން ސާފުކޮށްލަން އަުޅަގނުޑ ބޭނުންާވތީ. އެއީ ިނޒާމީ މަްއސަލައެއް ،ިވދާޅެއްުނޭވ

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

 މެންބަރު. އިްއޒަތްެތރި  ާދއިރާެގ މަޑުއްަވރީ

 

 ބަރު އާދަމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްެކެކުވން:ާދއިރާެގ މެން މަޑުއްަވރީ

ބީރައްޓެހިކަމަށް މިއަދު  ެވސް ަވރަށް ޑިމޮކްރެޓިކް އުޫސލުތަކާ ކީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސަ

ިގނަ    މިއަދަކު މާށް، އަުޅަގނޑުެމންނަކަނުދެއްިވ. އެހެންނަމަެވސް ނޑަށް ފެންނަނީ. އެއަށް ެވސް ޖަާވބެއްަގއަޅު

 މިތާ އިތުރަަކށް ކުރެޭވނެ ކަމަކަށް ނުފެނޭ. މަސައްކަތްތަެކއް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . ކަނޑިތީމު ދައިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޢަބްދުލްޙަކީމް ާވހަކަދެއްެކުވން:ޝަހީމް هللا ޢަބްދުއިރާެގ މެންބަރު މު ދާޑިތީކަނ

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންެގ  ،ބެހޭ މައްސަލައެއް މި ނެީގ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑު ިނޒާމާ

ިވ މެގައި އެ ބޭފުޅާ އެ ދެއްކެ ދެންށް އަދިމާ ޕާޓީއަކާ  ިސޔާސީތްއިތުަރށް ރަޖިސްޓްރީެވފައި އޮ ުވރެހާހަށް 50ތެރެއިން 

 މި ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ނޫނީ ާގނޫނީ އަދަދު ހަމަާވ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ޮއތް  ޤީޤަތުަގއި ެވސްޙަ ؛ާވހަކަ
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ިނ ރާއްޖޭަގިއ ހަމައެކަ މިކޮށްފިްއާޔ  މިއަދު ެވސް ައޅުަގނޑުމެން އޮޑިެޓއްކަށް ނޭނޭގ. މެންނަޑުނކަމެއް ައޅުަގ

އެކަްނ އަޅުަގނޑު ހަމަ ނިޒާމީ  ،. އެހެްނީވމާ، ެއކަން ަގބޫނުކުރެޭވީތެވއެމް.ޑީ.ޕީއް. ެއއީ އެންމެ ޕާޓީއެއޮންނަނީ 

 . ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ށްލީޮގތުަގއި ފާހަަގކޮ ެގމައްސަލަެއއް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ތެރި މެންބަރު.ާރެގ ިއއްޒަތްއިދާ މެންބަރު. މަޑުއްަވރީާދއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި  މަޑުއްަވރީ

 

 ބަރު އާދަމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްެކެކުވން:ާދއިރާެގ މެން މަޑުއްަވރީ

 ..ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑު ދަންނަަވމުންދިޔަ ާވހަަކއަކީ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޒާމީ ނުކުތާއެއް.ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނި

 

 މީ މައްސަލަ(ޒާ)ނި

 

 ބްާރހީމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެުވން:ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އި

ބަރަކު ތެރޭގައި އިއްޒަތްތެރި މެން އްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެން މި ޗެމްބަރުޝުކުރި

ްށ ހަކަދަްއކާ ޮގތަނިޒާމީ ނުކުތާއެްއަގއި އެ ބޭފުޅާ ާވބެހޭ  ާވހަކަފުޅުދަްއކަމުންދަނިކޮށް ެއ ބޭފުޅާެގ ާވހަަކއާ

 ؟މިއީ ނިޒާމީ ނުކުތާެއއްތޯ، އެހެންެވެގން ެވއަުޅަގނޑަްށ ނޭނެގތީ ންކަހަމަޖެހިފައިާވ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ާދިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  މަުޑއްަވރީކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ނިޒާމި ނުކުތާ ބަލައިަގެނވިއްޖެ. 

މެންބަރާއި އަދި އެހެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ެވސް އަުޅަގނޑު އުއްމީދުކުރަްނ  އްޒަތްެތރި އި ާރެގާދއި މަޑުއްަވރީ

ނީ. ޮގތުން އެއްެޗއް ބުނަ ުގޅޭ  ރިޔާސަުތން ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ބަލައިަގތީމާ އެކަނި ެއކަމާ ،ކަމަށް ފާހަަގާވނެ

އެ ާވހަކަަތއް ދެއްކުްނ  ،ބަލައިުނަގތްކަމާއި އް އެކަން މެހެނެންކޮއެއީ ބަލައިނުަގންނައިުރގައި އަުޅަގނޑު ދެކެނީ ދެން 

 ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ނޫން ކަމަށް. މަޑުއްަވރީ އެއީ އެހާ ބޮޑު އަދަބީ ޮގެތއް
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 ާވހަކަދެއްެކެކުވން:ބަރު އާދަމް ޝަރީފް ާދއިރާެގ މެން މަޑުއްަވރީ

ކީ ަވރަށް އޯާގތެރި ބޭފުޅެްއކަން. އްޒަތްތެރި ަރއީސައެނެގީނ އިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިތއިްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އަދާކުރަން. އެހެންނަމަެވސް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލޯކަލް ކައުންސިލު  ޓަަކއި ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުމަށްއެކަ

 ،ލާއިރުބަ ާވަހކަތަކަށް ކެޭވުގޅިެގން ެވސް މި ދެ މި ކަންކަމާ ،ެގނެޭވ ބަދަލުތަކާއި  މި ާގނޫނަށް އިންތިޚާބުަގއި

ޖެހިަވަޑއިަގންަނާވ ާވދަކުރަްއަވން ދިކޮޅު ައޅުަގނޑުމެންނާއި ،މުން ލޯކަލް ކައުންސިުލ އިންތިޚާބުގައި ާވދަކުރާީތެވޕީ.ޕީ.އެ

ނޫން.  ޮގތުގައި ެއއީ އެހާ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީެއއް ނުޑ ދަންނައަުޅަގ ؛ކިޔާ އެމް.ޑީ.ޕީން  ކަމަށް މި ޕާޓީބޮޑު އެންމެ 

ޑިމޮކްރަސީގައި އެހެން ޕާޓީތަކާެއުކ  ،ނަާވނަން. އެހެންނަމަެވސް، އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީންދަނު ރޫޕްކޭކަލްޓް ްގ

ލޯކަލް  ،މި ފެންނަނީ އަުޅަގނޑުެމންނަށް ،. އެހެންނަމަެވސްމަސައްކަތްކުރުުމެގ ހިތްަވރުހުެރެގން މަސަްއކަތްކުެރެވންާވނޭ

ބިރުަގންނަީނ  ،މް.ޑީ.ޕީ ބިރުަގނޭ. އަުޅަގނޑުެމންނަށް އެނޭގއެ  ކައުންސިލު އިންތިޚާުބގައި ޕީ.ޕީ.އެމުން ާވދަކުރާތީ ެވސް

 ...ތީކަން. އެހެންނަމަެވސް، ެއއާމެޖޯރިޓީ ނަާގނެ މީެގއެމުން .ފަހަރު ޕީ.ޕީ ޔާ މިއިރާދާކުރެްއިވއް

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ްއޑޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތޮ ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ

 ށް.ނަން ޝިޔާސަޙަ

 

 އްޑޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާމް ާވހަކަދެްއކެުވން:ތޮ

( ތަކުެގ ާގނޫނުޯލކަލް ކައުންސިލުތަުކެގ އިންތިޚާބު) 2010/10ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނު ނަންބަރު 

ށް އަޅުަގނޑު ފުރިހަމައަށް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަ ރު ރޮޒައިާނ އާދަމް މި މެންބަައއްޑޫ މީދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި ށްއަ

ަވނަ ދުަވހު ބޭއްޭވއިރުަގއި މި  4 ލުޕްރީލޯކަލް ަކއުންސިލުތަުކެގ އިންތިޚާބު އެ .ތާއީދުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ޯވޓުާލ މީހާ އެ ޯވުޓ  އެީކަގއި  މާޙަކަަޞއް ،ލުނުެވތިސްަތއް ބާސާޯވޓުލުމަށް ތަްއޔާރުކުރަްއާވ ކަރުއިންތިޚާބުަގއި 

ްސ ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ެވ މި މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ،ަވރުކުރުމަށް ޓަކަިއ ކުރަްނޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަކީ ކަށަ

ށް އަުޅަގނޑުމެންނަ ،ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަވރަށް ބޮޑަށް ިވާދުޅވެއްޖެ . ދެންމެަގއި މަުޑއްަވރީަގބޫލުކުރަން

އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ޙަޤީޤީ ޑިމޮކްރަސީ ޭނނޭގ ާވހަަކ. އަުޅަގނޑުމެނަްށ  ،ޑުމެން. އަުޅަގނލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު ނޭނޭގ ާވހަކަ

 އަހަރު ެއ ބޭފުޅުން ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު އުލު ޭބންދިަވރު. ަކއުންސިލަރުން  5ޭވތިެވިދޔަ  ،ފެނިެގންދިޔަ

 ަވރު.ޓާފައި ހުރިތައް ހިފަހައްހުއްޓާލުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓު ތައްަވރު. ކައުްނސިލުތަކުެގ މަސަްއކަތްކުރި ސަސްޕެންޑު
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 .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްތަންތަން ފިއްތާފައި ތިބިަވރު. ަވރަށް  ކައުންސިލުތަުކެގ ބޭފުޅުންނަށް އޮފީހަށް ނުނުކުމެޭވ

ފަރާތުން މި  މް.ޑީ.ީޕެގއަުޅަގނޑުމެްނ އެ .. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްމުހުރި މީހަކީ ސާްސކޮށްެގންހުއަޅުަގނޑަކީ އެކަްނ އި

 ،ފަަދއިން އެނިގވޑަިއަގންނަާވނެ ،މު އެއް ސަބަބަކީންއް ބާރަށް ހިންުގމުެގ އެންމެ ުމހިހިންާގ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަ

އްކަތް ބާރަްށ ކަންކަން ކުިރއަށްެގންިދއުން. އެ މަސަ  ެގޕަބްލިްކ ހެލްތު ،މު ކަމަކީންމިަވުގތު އެންމެ މުހި

ސަްއކަތް ބާރަށް ކުރިއަށްެގންޮގސްެގން. އެީކގައި އެ މަ ކުރެޭވ ކައުންސިލުތަަކކާށް ިއންތިޚާބުކުރިއަްށެގންދެޭވނީ އަލަ

ނާ ަވއިރަްސެގ ނުަރއްކާތެރިކަްނ ކުަޑ ޮގެތއްަގއި ކޮރޯ ދާރުކަންދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާީޓއަކުން ޒިންމާއި ،މިއަދުެގ ޙަޤީޤަތަކީ 

 ށް . ަވރަ ހިތާމަހުރި ކަމެއްށްކަތްކުރޭ. ެއއީ ަވރަ ެއބަ މަސައް ،އި އެހެން ޮގތަކަްށ ރަްއޔިތުންނަށް ިވސްަނއިދިނުމަށް ޓަކަ

ަވުގތު ދުނިޭޔަގއި ެއްއ  މި ،ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެނިގެގންދާ ޙަޤީޤަތަކީ .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެރަ ކަމެއް

ެގްނ ިގނަ މީހުން އޭ ުވރެފަސްދޮޅަސް ހާހަށްއެކަމަށް ޕޮޒިިޓްވވެއްެޖަކން.  ިގނަ މީހުން ކައަްށުވރެލައް

ޚިލާފަްށ  ަތކާަވނީ. މިއީ ާއއްމު ރޯާގަވުގުތ ދުނިޔެ ދޫކޮށް ޮގްއސަ މީހުންކަން އަދި މި ތިން ާހސް. އްޖެކަންސަލާމަތްެވ

 ،މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރެިވެގން އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި ،ކަމުަގއި ިވޔަސް ުހރި ރޯާގެއއް ނުރައްކާތެރި ކަންތައްަތކެއް

ްނީވ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބަިއކަން ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށްދީެގްނ ކުރަ އިމީގަ  ،ިއތުރުކޮށްެގންހޭލުންތެރިކަން  ެގއާއްމުން

 ،ާފހަަގކޮށްލަން ބޭނުންާވ ކަމަކީ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  .ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް މީެގން ސަލާމަތްެވޭވނީއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

މެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން ނޫނީ އަުޅަގނޑު ،ހަަގކުރަްއވައިފިާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާ ންމެގައި މަުޑއްަވރީދެ

ދަްއކަނިއްޔޭ. އެލް.ޖީ.އޭ މެދުެވރިކޮށްެގން ަކއުންސިލުތަކަށް ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މިހާރު ކައުންސިލުތަކަށް ބިރު

ލާމަރުކަޒީ  ،ބޭނުންަވނީަވރަށް ބާރަށް ިވދާުޅވެއްޖެ. ައޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން ބިރުދައްކަނިްއޔޭ ކިަޔއިެގން ެއ ާވހަކަ 

ނުރައްކާ އެިކއެކި ޮގތްޮގތުން  ޮގތެއްަގއި ކޮރޯނާ ަވއިރަހުެގ ޚާއްޞަ ،އެީކަގއި މި ެގނެުވނު ބަދަލުތަކަކާ ށްނޫނަާގ

 . ރަނަގޅު ސްޓޭންޑެއް ނަާގފަށްަވނީ ަވރަ ން މިއެިކއެކި މީޑިއާަތކުަގއި ފަތުރަމުންދިޔަ ަވުގެތއްަގއި އެލް.ޖީ.ޭއެގ ފަރާތު

 ހެލްތު  ުގޅުންހުރި ޕަބްލިކު މަ އެާއއެީކަގއި މި ަކމާަގއި އެލް.ޖީ.އޭެގ ލަފާ ހޯދުން. ހަަބޔާންތައް ނެުގމުލުތަކުން ކައުންސި

އިރުޝާދުަތއް ކުރިއަްށެގންދިއުމަށް ަވީނ  ،ންމަތީ ިވދާޅުާވ ޮގތެއްެގ ން އެ ބޭފުޅުންޑިިވޝަުނެގ ލަފާެގ މަތީ

ރުން. މީހުން މީހުން އެ ރަށްރަށަށް އެރުން މަނާކު ،ހުރޭ ިވސްނުން އެބަކައުންސިލުތަކުން. ބައެއް އިލްތިމާސްކުރަްއާވފަ

އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް،  ަބއިެގންިދުއން މަނާކުރުމުެގ ިވސްނުން އެބަހުރޭ. އެހެންނަމަެވސް ރަށުން ފައިއެ 

ެގްނ އިދަމިހެން ހަ ،ކޮށްެގންރަށު ބަންދު  ،ަގނޑުމެންނަށް އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދަތުރުކުރުން ހުއްޓުިވެގން އަޅު

ނުިވްސނޭ. ދަތުރުކުރެިވެގން މީެގން މީހުން ސަލާމަތްުވމަށް ޓަކައި އަދި ކަށް މެންނަޮގތެއް އަުޅަގނޑު ލާމަތްާވނެއަދި ސަ

ބިކުރުން.  ލޯށްމި ދެންނެިވ ޮގތަށް އަތް ދޮުވން. ިގަނިގނައިން ސާފުތާހިރުކަމަ ،ޖެހޭ ަކމަކީއަޅުަގނޑުމެން ކުރަން

ިވއްޔާ މި ބަލިްނ ކުރެއް ަގނޑުމެން އިރާދަޅު އަ ،ްނ ކޮށްފިނަމަންކަތަށް މި ކަންނެިވ ޮގމި ދެ ަނއިން. ިގނަިގރުންފެންެވ
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އުމު ހުއްޓައިފިްއާޔ ޤައުމު ހުއްޓައިެގން މިކަން ާވކަށެއް ނެތް. މުޅި ޤަމުޅި  ށްނަންސަލާމަތްެވެގންދާނެ. އަުޅަގނުޑމެ

އުމެއް ޤަދުކޮށްެގން މި ރުތަްއ ބަންދޮ އި،ރަޖާލަ ްށަވދެމެން ގެއައަޅުަގނޑުއުމު ބަނޑަށްޖެހުނީ. ޤަ މުޅިއޭެގ މާނަައކީ 

ނޫން ިއއްޒަތްތެރި  ދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ދައްކާ ކަހަލަ ާވހަކައެއްހިސާބުން ޒިންމާދާރު އި ނުހިންޭގނެ. އެ

ިއއްޒަތްތެިރ  ންކުށްެވރިކުރައެ ިވދާޅުީވކީ. އަުޅަގނޑު ެއކަން ދެންމެގައި ރައީސް، ޕީ.ޕީ.އެްމެގ ލީޑަރ ޝިޔާމް 

އަުޅަގނޑުމެން ލާމަރުކަީޒ ާގނޫނަށް މި ެގނައި ބަދަލާ  ،ހަަގކޮށްލަން ބޭނުންަވނީއެާއއެީކގައި އަުޅަގނޑު ފާ ހަމަ .ރައީސް

ކީ އަޮތޅެްއ ޑައަުޅަގނ ؛އެކީަގއި  އަންހެނުންެގ ކޮމިޓީތަކާއި އަދި ކައުންސިލުަތަކށް މި އަންނަ ބަދަލާ  ،އެީކަގއި 

 ،ނުވޭ  ޑޭަޓކު ިވދާެޅއް. އަޅުަގނޑުމެންެގ އަތޮުޅެގ ެއއްެވސް ކެނޑިދާ މީހެއް ތު ެވްސ ޕާޓީއަކުންުގަވ ޓަމުން މިބަލަހައް

ޑަބްިލއު.ޑީ.ސީއަށް ލިޭބ  އޭކޮަބއިތޯ  ؟ކައުންސިލުތަކަްށ ލިބޭ މުސާރައަކީއޭ ކޮބައިތޯ  ؟ކޯްއޗެއްތޯ  ލިބެނީށް އަޅުަގނޑަ

 ކެނޑިޑޭޓުްނެގ ދިކޮޅު ިސާޔސީ ޕާޓީތަކުެގއީސް، އިތްތެިރ ރަމީެގން މި ެއނޭގ ެއއްަޗކީ ިއއްޒަ ؟މުސާރައަކީ

ްއޔާ އޭަނެގ އަހަރު އޭނާ ކައުްނސިލަށް ހޮވިއްޖެ 5އޮތް   ކޯްއޗެއްތޯ ބެލުން. ކުިރއަށް މި ތިާމއަށް ލިބެނީ ،ިވސްނުމަކީ

ދަކުރާ  މި ާވރާތުންައޅުަގނޑު އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަ ؟ެގންދަން ލިބެނީ ކޯްއޗެއްތޯ އޭނަ ެގއަށް ؟އޮތީ ކޯްއެޗއްތޯ މުސާރައަށް

މުގެ  ކޮށްދިނުސައްކަތް. ަރއްޔިުތންނަށް ޚިދުމަތްއުމަށް ޚިދުމަތްކުރުމުެގ މަޤަ  ،މަަސްއކަތަކީ ކޮށްދޭ ކެނޑިޑޭޓުން

 ބެނީ. އޭަނއަށް ލިކުރުމުެގ މަސައްކަތްޤީއަތޮޅު ތަރައް ކުރުން،ޤީރަށް ތަރައް ،ކުރުންޤީ އުމު ތަރައް، ޤަމަސައްކަތް

އަޅުަގނޑުމެންެގ އެމް.ޑީ.ީޕެގ މެންބަރުން   ކުރަން ެވސްތްސާބަހަށް މަސައްކަ ރޭ. ހިލޭކުނު  ސުާވެލއްއޭނަ ކޯްއޗެއްތޯ

ޓެހި އްރަފިސާރި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އަުޅަގނޑުމެން  ،މިތިބީ ތައްޔާރަށް. އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރުންނަށް އެނޭގ

އަުޅަގނޑުމެްނ  މެއްކަން.ހިތުން ކުރާނެ ކަުޅަގނޑުމެން ކުރާއަ ،ން ކަމެއްއެްއޗެްއކަން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރެޭވނެ ކަ

އެންމެ  ެވސް ޑިޑޭޓުންެގއަދުެގ ެކން. ެއއީ އަުޅަގނޑުމެންެގ ޕާޓީެގ މި ސް ކުރާނެ ކަމެއްކަންތަންފީޒުކުރުމަށް ޓަކައި ެވ

ޓަކައި ޖޭެގ މުސްތަޤްބަލަށް ަވނަ ދުަވހު މި އިންތިޚާބަކީ ދިެވހިރާއް 4 ލުޕްރި. ހަމަ އެާއެއކީަގއި އެކީއުއްމީދަ ބޮޑު

އުމަށް އޭެގ ޤައިންތިާޚބު ފަސްކުރުމަކީ ޭއެގ ސަަބބުން މުޅި  .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް .ކަމެއް މުންަވރަށް މުހި

 ބަތި  ފެތުރެން ދިމާާވނެ އެއް ސަބަބު. މި ަވުގތު މިށްކަމެއް. މި ބަލިމަޑުކަން އިތުރަ  ނުރައްކާތެރިކަން ކުރިމަިތާވނެ

ރުކާރުން ކޮށްދޭން ނުާވނެ މި ސަ ންބަރުން ބޭނުމެއްދިޮކޅު މެޚާއްަޞކޮށް އި ،ކައުންސިލުތަުކެގ ިގނަ މެންަބރުންނަކީ

ނުާވނެ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ެވސް ހަމަ  ދޭކަށް ެވސް ބޭނުމެއްބޭނުންާވ ކަންކަން ތަންފީޒުުކރާކަށް. އެއްބާރުލުން

ންހެނުންެގ  އަްނސިލުތަކާއި އަދިކުެރޭވ ކައުއިންތިޚާބު އަލަށް ،ަވނަ ުދަވހު މި އިންތިޚާބު ާބްއަވއި  4 ލުޕްރީއެ ،އެދުމަކީ

ެގ ޕްރޮްގރާމުތައް ރަށްރަުށަގިއ ހެލްތު ކޮމިޓީތައް ުގޅިެގން މި ދެްނނެިވ ޮގތަށް ޕަބްލިކު  ރާަސއްކަތްކުއަށް މަޤީއްތަރަ

. ންހިްނުގ ޕްރޮްގރާމުަތއް ިގަނިގނައިންެގ މީހުްނ ހޭލުންތެރިކަމު ،ކަންކަމާއި އެހެނިހެން ،ހިރުކަމާއިސާފުތާ ،ހިންގައި
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ރަހުން ސަލާމަތްުވމަށް ޓަކައި އަޅުަގނުޑމެން މި ކުރާ މަސައްކަތް އެކީަގއި ކޮރޯނާ ވައި ޝާދާރުދޭ އިސަރުކާރުން 

 ދަންނަަވން.  ބޮޑަށް ޝުކުރުށްިދއުން. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަބާރަށް ކުރިއަށްެގންެދޭވނެ ޮގެތއް އިންތިޒާުމެވެގން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ތޮއްޑޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކީ މީެގ ކުީރަގިއ  ،ންނަާވނެަގއި ަވޑަ ގި ބަރު. އެނކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންޝު

އަރުަވނީ ދިއްަގރު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތުމި . އަުޅަގނޑު މިހާރު ތޮއްޑޫ އަތޮޅު ަކއުންސިލުެގ ަރއީސް

 .ށްސަނަޙައިކްރާމް 

 

 ާވހަކަދެްއކެުވްނ: ކްރާމް ޙަސަންެގ މެންބަރު އި ދިއްަގރު ދާއިރާ 

 ..އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ެވސް ެއއްެޗއް. ކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިާވޝު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ުއތުރުބުރި ޅުއަތޮ ެވސް ނޫން. އަރި އަތޮެޅއް ނޫން، ޮތއްޑޫ ެވސް އަތޮެޅއް ރަސްދޫ !ފުކުރުއްާވތިމާ

 

 ިއކްރާމް ޙަސަން ާވހަކަދެްއކެުވްނ:ެގ މެންބަރު ދިއްަގރު ދާއިރާ 

ން ެއ ބުކަރުދާސްޮކޅުަގއި ޖެހޭ ފާހަގައެއްެގ ސަބަޓުޯވ ،އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު މި ދެކެެވނީ

ޒަތްތެރި އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ އިއް ،ނުންލުެވދާެނ ާވހަކަ. އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭތިކަރުދާްސކޮޅު ބާޯވޓު

ންޖެހޭ. އުމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަްއ ެގަނުއމަށް އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގިއ މަސައްކަްތކޮށްދޭޤަބަރުން މި މަޖިލީހުގައި މެން

ަގބޫލުުކާރ ުއމުން ކުރޭ. މި ޚަރަދު ުކޑަުކރުމަކީ އަުޅަގނުޑ ޤަ  ޮބޑު ޚަރަދެއް ށްކޮންމެ އިންތިޚާބަކާ ދިމާކޮްށ ަވރަ

އެއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެޮގތުްނ، އަުޅަގނޑު ހަމަ  ،ާވނަމަ ކަމަށް ުކރެެވން އޮތް ކަމެއް ނަށްޑުމެންނޮގތުަގއި އަޅުަގ

ްނ މެޝިން ދަނީ އުމުތަުކަގއި ެވސް މިހާރު އިެލކްޓްޯރނިކް ޯވޓިޤަދުިނޔޭެގ އެހެނިހެން  ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން

ހޭ. މީގައި މި ާވހަކަ އަޅުަގނޑު ދެއްކީމަ ނުޖެ ރުދާސްކޮޅުތައް ބޭނުންުކރާކަށެއްބޭނުންކުރެެވމުން. އޭރަށް މި ކަ

 ؟ދޭތެރޭަގއި ކިހާަވަރކަށްތޯ ކުެރެވނީ އެއީ އިތުބާރު މިއާ. ކަންބޮޑުެވެލއްާވނެހެން  ހީަވނީ ބަެއއް ޭބފުޅުންށްއަޅުަގނޑަ

 ށް އްޗަކުރިމަ ބަރުންމެން 85ތިއްބެިވ  ލީހުގައިކުރެިވފަިއާވ ސުާވަލކީ މީެގ ކުރިން. މިތާ މި މަޖި މިއީ އެންމެ ބޮޑަށް 

ބޭފުޅުން ލައްާވ މިއީ އިތުބާރުހިފޭ  އެ ،މީެގ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް ެގނެސް ،އެކި އިލެްކޓްރޯނިކް ޯވޓިން މެޝިން ހަދައި

އިލެކްޓްރޯނިްކ  ން ބަލާފައި ެވސް އަުޅަގނޑު ަގބޫުލކުރާ ޮގތުަގއިޮގތަކުން ބަލަންޖެހޭ ބެލު ހުރިހާ ،އެްއޗެއްތޯ ބަލައި
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ފާހަަގކުރަން.  ޮގުތގައި އަުޅަގނޑު ިދއުމަކީ ަވރަށް ރަނަގުޅ ކަމެްއެގރާއްޖެައށް ތަޢާރަފުކުރެިވެގން ޯވޓިން މެޝިން ހަމަ

 ،ެގންޮގސް  ރުދާސްކޮޅުަތއްެއ ކަ ކަރުާދސްކޮޅު ޕްރިންޓްކޮްށެގން އެްއ ތަނުން އަނެްއ ތަނަށްއެީއ އަުޅަގނޑުމެން ޯވޓު

ެއ  ،ަކރުދާސްތައް ބޭނުންކޮށް އިއެ ތަންތަނުަގ ންތަނަށް ެގންޮގްސ،ތަ ކޮށްެގންޓުމަ މާލޭގައި ޕްރިންކޮންމެ ފަހަރަކު ހަ

މިކަހަލަ ބަިއަވރު ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވ ޚަރަދުަތކެއް ެއަބ  ،އަެނއްކާ އަނބުރާ ެއ ެއއްޗެހި ެގނެސް އި،ތަނެއްަގއި ުގނަ

ސިފައިން ެވސް   ޮޕލިހުންނާއިދު ާރްއޖޭެގ ެއކި ކަްނކޮޅުތަުކަގއިުގިޅެގން. އެކަމަުކ، ޭއެގ ބަދަުލަގިއ މިއަ ހިނާގ މިއާ

އެ ތަންތާނގައި ެއޮގތަްށ  ހެދޭ އިލެކްޓްރޯނިކް ޯވޓިންގ މެޝިންސް މަރުކަޒުކޮްށެގން އެބަތިބި. ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ެލިވެގްނ ލެިވެގން ޯވޓުއިުގޅަ  ކާ ނެޓްަވރކަ ބޮުޑ ޚަަރދުތަކެއް ނެތި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ އެްއޗެހި މާ ،ބައިތިއްބާފައި 

ކޮޅުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އޭެގ ނަތީޖާތައް އެނިގެގންދާނެ ޮގތަށް ހުރުމަކީ އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ހަމަ މި

މިކަާމ  ،ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު  ފާހަަގކުރަން. ދެން އަުޅަގނޑު މިހެން ދަްނނަވާއިުރަގިއ ެވސް ރަނަގޅު

ހިފޭ މީަގއި އިތުބާރު ،ްށ ބައްލަަވންޖެހޭ ޮގތަށް ބަްއލަަވއި މިކަން ހަމަ ރަނަގޅަ ،ާވަނމަ ށްކަންބޮޑުެވަލއްާވ ކަމަ

ަޤއުމަށް ހަމަ  އެްއޗެއްޯތ ބަލާފައި ެވސް ިމޮގތުން ކުިރއަށް ފިަޔަވެޅއް ެއޅުމަކީ ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މި

ބޮޑަށް ޝުކުރިްއާޔ ރުޞަތަށް ަވރަށް ަވއިލީ. ދެްއިވ ފުމި ާވހަކަ ދަންނަ ،ކަމުގައި ފާހަަގކުެރޭވތީވެ  ކަމެއް މުންމުހި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު   ިވލުފުށީ ،އަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.  ޙަސަން ޢަފީފަ

 

 ުވން: ާވހަކަދެއްކެ ބަރު ަޙސަން ޢަފީފުިވލުފުށި ދާއިރާެގ މެން

( ލޯކަލް ކައުންސިުލތަކުެގ އިންތިޚާުބެގ ާގނޫނު) 2010/10ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ާގނޫނު ނަންބަރު 

 އްމު އިޞްލާޙެންށް ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ އިްޞލާޙަކީ މުހިއަ

އަުޅަގނޑުމެްނެގ ކޮންމެ ރައްޔިަތކު ލާ ޯވޓަީކ  ،އަުޅަގނޑުމެން ޔަޤީންކުަރން އެބަޖެހޭ ކަމުަގިއ އަުޅަގނުޑ ަގބޫލުކުަރން.

މިހާުރ  ،ނުދާނެ ޯވެޓއްެގ ޮގތުަގއި ކަަށަވރުކުރުމަށް ކުަރންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން. އާދެ! މިޮގތުންެވެގންތިލުބާ

ލުެގ އިންތިޚާބުތަުކގައި ޯވޓު ލަމުންދާއިރުަގިއ ަވނަ ދުަވހު ލޯކަލް ކައުންސި 4މަހުެގ  ތްއޮ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް މި

  ތަފާތު މަޤާމުތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް  ،ަވރަށް ތަފާތު ޮގތަކަށް ކުރީަގއި އަުޅަގނޑުމެން ޯވޓުަލމުން އައި ޮގތާ

ޯވޓުާލ  ،ލާއިުރަގއި  އެ ޯވޓު ،ކަމަކީ މުންޙުެގ މުހިއިޞްލާ، މި ކަރުދާްސކޮުޅގައި ފާހަަގާލން އެބަޖެހޭ. އެހެންީވމާޯވޓު
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 .ެވެގްނދާ ޯވޓުތައް ީވހާެވސް މަދުުކރުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްލު ތިބާއަދި  ؛އެކުމީހުންެގ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެިރކުރުމާ

ަވނަ އަހަުރ  1998! އާދެ ،ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލެގ މިލްކުެވރިކަން އެކި ފަރާތުން އެބަ ނަންަގާވ. ކަންދިމާކުރި ޮގތުން 

ކުެރުވނު ޤާނޫނުއަސާީސ ުގދީސްަގއި ތަ  2008ައދި އޭެގފަހުން  ،ކުެރުވނު ޤާނޫނުއަާސސީ ލިޔުނުއިުރަގިއ ެވސް ުގދީސްތަ

ލިޔުނުއިރުަގއި ެވސް މި އިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރި މެންބަރެއްެގ ޮގުތގައި ައޅުަގނޑު ހުރިން. އަދި ހަމަ 

ކުރި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީގައި ެވސް އަުޅަގނުޑ ހިމެނުނު. އެއިން އެްއެވްސ އަސާސީ ޑްރާފްޓުސް ޤާނޫނުފަހަރު ެވ އެ ދެ

ރުގައި ރައީްސ މައުމޫން ހުށަހަޅުއްާވފަެއްއ ނެތް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލެްއ ނޫނީ އޭ ،ފަހަރަކު ެވރިކަމުެގ ފަރާތުން

ރަށް ބީރައްޓެހި ނިޒާމެކޭ. އާދެ! މިނީޭގ ޢާއިލާއަށް ަވ ކާމިއީ ،ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ެގންނާކަށް. ާއދެ! އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ

ޔާމީން هللا ޢަބްދު ؛ެރްއިވ ދުަވސްަވރެއް ކުކާމިނީޭގ އެހެން ބޭފުޅަކު ެވރިކަން ،ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން އައީ 

 ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ޭވނޭތިމަންނާއަކަށް ެއއްޮގަތކަށް ެވސް ެވރިކަެމއް ނުކުރެ ،މަނިކުފާނު ިވދާޅުީވ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. އެ

 ކީ ޑރ.ޞަޞާހުރިހާ ލޯކަލް ކައުންސިުލތަކުެގ އިޚްތި  ،ަމނިކުފާނު ަގބޫލުކުރެްއިވ ޮގުތަގއި މިޮގތަށް ބާއްަވިއެގން. އެ

މުޢިއްޒަްށ  މުޢިއްޒު ބޭނުންާވ ޮގތަކަށް ކައުންސިުލތައް ހިނަގމުން ެގންދަންޖެހުނީ. ދެން ޑރ. މުޢިއްޒު. ޑރ.

ޔާމީންެގ ފަރާތުން. އާދެ! هللا ެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުއޭރު  ،ންސްްޓރަކްޝަން އަންނާނެހަމަޔަޤީނުން ެވސް އި

ލާމަުރކަޒީ ނިޒާަމކީ ތިމަންނާމެން  ،މިކަހަލަ ިވސްނުމެްއގައި ިތްއބެިވ ބޭފުޅުން މިއަދު ަވަޑިއެގން މި ިވދާުޅަވނީ

 ،ނޑުމެންނަކީއާދެ! އަުޅަގ ؛ން އެބަ ިވދާުޅޭވލުެވިރެވފަިއާވ ނިާޒމެކޭ. ދެހުތިމަންނާމެން ެއއަށް އަ ،ަގބޫލުކުރާ

هللا އެ ބޭފުޅުންެގ ލީޑަރު ޢަބްދު .ަވރަށް ބީރައްޓެހި ބަެއއް ކަމަްށ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް އެމް.ޑީ.ޕީައކީ ޑިޮމކްރަސީއާ

ުގލޭ ތިން ތިމަންނާއަށް ެވިރކަންކުރަން އުނދަ  ،ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޓީީވަގއި އެންމެންނަށް އިނޭގ ޮގތަށް ިވދާުޅީވ

ރޭގައި ނެތިއްޔާ. ެއއީ އެ ބޭފުޅުން ދެކޭޮގުތގައި ޑިމޮކްރަީސ. އެ ބޭފުޅުން ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މުށުތެ ެގބާރު ތިމަންނާ

އެ ބޭފުޅުްނެގ ލީޑަުރެގ މުށުތެރޭަގއި ުހރިހާ ބާރެއް ޖަމާެވފައި އޮުތން. އެކަމަުކ، އެއީ ދުނިެޔ  ،ޑިމޮކްރަސީައކީ

ދުނިޔޭެގ އެހެން ެވސް  ،މަސައްކަތްކުރަމުން މި ެގންދަނީ، އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު އެހެންީވމާ ަގބޫލުކުރާ އުސޫެލއް ނޫން.

ެގންދާ ޮގްތ ތަންތަނުގައި ލާމަރުކަީޒ ުއސޫލުން ެވސް އަދި ޑިމޮްކރަސީެގ އުސޫލުން ެވްސ ކަން ކުރަމުން

ލުެވރިކުރުމުެގ މަސައްކަްތ. ހުށް އަ ކޮށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ރައްޔިތުން އެއަތަޢާރަފު އަށްރާއްޖެ އަޅުަގނޑުމެންެގ މި

ޯވެޓއްެގ  ލުތިއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިުލ އިންތިޚާބުަގއި ަރއްޔިތުން ދޭ ޯވޓަކީ ބާ ކުިރއަްށ މި .ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި

އޮތް ޮގތަށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު  ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙު މި މަޖިލީހުން މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި ،ޮގތުަގއި ނުުގނި 

އަުޅަގނޑުމެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ނިންމައި ހުެގ ކޮމިޓީގައި ބަހުސްކޮށްދުކުރަން. އަދި މި ބިލު މުޅި މަޖިލީތާއީ

ކަމުގައި ދަންނަަވން. ދެްއިވ  ކުރާ ހިސާބަށް ެގްނދިއުމަށް ެވސް ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން ތާއީދުކުރާ ޮގތެއްުގދީސްތަ

 ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.
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  ހަކަދެްއެކުވން:ތުން ާވރިޔާސަ

މަތިެވރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އަރުަވނީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އި

 ޙަސަން ޒަރީރަށް.

 

 މަތިެވރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ަޙސަން ޒަރީރު ާވހަކަެދއްެކުވން:

ދިެވހިން ދުށް   ،ެވރި ެވރިކަމަށްފަހު ޢަލީ ރާޖާއާއި ޕޯްޗގީޒުްނެގ އަނިޔާ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަންނަންނޫރު

އެންމެ އަނިާޔެވރި ެވިރކަމަީކ ނިމިދިޔަ ރައީސް ޔާމީުނެގ ެވިރކަން. އެ ެވިރކަން ދިފާޢުކޮށް، ނަަގހައްަޓއި، 

ނިޒާމުެގ ރަނަގޅު  ރުކަޒީމަލާ  ،ތަނުގައި ިޑމޮކްރަސީެގ ާވަހކަދައްަކއި ދަމަހައްޓަމުންދިޔަ ބައެއް ަވީޒރުން މިއަދު މި

ެއ ބޭފުޅުންނަށް ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ލާމަރުކަީޒ  ،ކާތީ ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުަގނޑު އުފާކުރަން. މަޑުމަުޑން ނަމަެވސްާވހަކަދައް 

ނިޒާމުގައި ހުރި ރަނަގޅުކަން އަދި މިއީ ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ ނިޒާމުކަން އެ ބޭފުޅުންެގ ސިކުނޑިއަށް ިވސްނިެގންދާކަމީ 

މިއަދު އެ ބޭފުޅުްނ  .ެގ ނަތީޖާ ފެންނަމުންދާ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރި މަސައްކަތުމި

ަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  2018މާރިުޗ  18 ،ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުެގ ާވހަކަަދްއކާއިރު އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނުން

ަހކަ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީްމ .ޖީ.އޭއިން ދިން ާވނެކަމުެގ އިންާޒރު އެލްައއްޑޫ ސިޓީ އުަވއިލާ ،އަުޑއިިވެގންދިަޔއީ

އޭރު  ،ތަންފީޒުނުކޮށް ރާއްޭޖެގ ާގނޫނުތަކާިއ އަދި ޤާނޫުނައސާސީއަށް ޮގންޖަހައި ހުކުންއެ  ،ކުމެއްހުކޯޓުން ނެރުނު 

 ،ެނރުނު ބަޔާނެްއެގ ސަބަބުންޓަަކއި  އެޅުމަށްބާރު ،ެއކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ،ކުމަށް ތަބާނުީވމާހުއޮތް ސަރުކާރުން އެ 

ކޮށްފަ. ިއްއޒަތްތެރި އެތަްއ ަކއުންސިލަރުންނެއް ަވނީ ަސސްޕެންޑު .ަކއުންސިލު އުަވއިލާނެކަުމެގ އިންޒާރު ދިންއެ 

ނެިތ އްދަހުހަމަ އެޮގތުން އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގކޮށްލެުވުނ ައނެއް ާވަހކަެއއް އަުޅަގނޑު ދަންނަަވއިލާނަން.  .ރައީސް

ކޮށްފަ. މިއީ އެ ބޭފުޅުން ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު ސް ަވނީ ސަސްޕެންޑުަކއުންސިލު ެވ .ބައްދަލުކުރުމުން ގއ ރަކާސަފީ

ޓަކައި އެ ބޭފުޅުން ކުިރ ޓަަކއި ނުަވތަ ެއ ބޭފުޅުންެގ ބަުހން އެ ނިޒާމު ާގއިމުކުރުމަށްދިރުވައި އާލާކުރުމަށް

ންސިލަރުން އެ ބޭފުޅުން މެން ޢައްޔަންކޮށްފައި ތިބި ހުރިހާ ކައުލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުެގ ދަށުން އަޅުަގނޑު .ކަންތައްތަކަކީ 

އެުކ ކުރި. ހަމައެއާ އެ ބޭފުޅުން ސަސްޕެންޑު ،ކައުންސިލަރުން 106އަހަރުަގއި  5ކުރަމުން. ނިމިދިޔަ ދިޔައީ ސަސްޕެންޑު 

އެ ފެނުުނ  ،ލްމެއްަގއި  ފިޯނޓީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ޤާީޟއަކު ކުުޅއްިވ ،އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭުނން

ައޅުަގނޑުމެންެގ ތެރެއިން އެތަްއ ކައުންސިލަރުންނެއް ަވީނ  އެްއޗެްއެގ ާވހަކަދެއްކީމަ ެވސް ހުދުކުލައިެގ

އަުޅަގނޑުމެްނ  .. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްލާފައިސަސްޕެންޑުކޮށްފަ. ަވނީ ިއންޒާރުދީފަ. މުޅި ނިޒާމު ަވނީ ފުނޑަ

އީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މި .ކުރުމާއި ޑިމޮކްރެޓިްކ ނިޒާމަކީ މިއީ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ިވސްނުމެއްާލމަރުކަޒީ ،ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީަގ
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 އަނިޔާެވރި  ެގދުަވހުއަހަރު 30ފިކުރެއް. މިއީ މަނިކުފާނުެގ ފިކުރެއް. މިއީ މި ޤައުމު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި 

. ީމެގ އްބޭފުޅުންެގ ފިކުރެ އިއެންމެހަ ރިސައްކަތްކުެވރިކަމަކުން މި ޤައުމު ސަާލމަތްކުރުމަށް ޓަކައި އިޞްލާަޙށް މަ

އަިދ  ިއ،ާވހަކަތައް އޮުޅާވލަ މިއަދު އެބޭފުޅުން މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .މަންމައަކީ އަދި ބައްޕައަކީ ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީ

ަކއެްއ މެ ާވހަންއި ކިތަތަނުަގ ޓެހި ބައެއް ކަުމގައި ދަްއކަން މިއްބީރަ އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީައކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާ

 ،ތަނުން ފެނިެގންދިޔަ ކުރާނެ ާވހަަކއެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިލުބޫަގެއއީކީ މިއަދު ރައްޔިތުން  ،ސް ޔަދެއްކި

ާރއްޖޭަގއި ތިމަންނާމެން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު  ،ިވދާުޅވީ  މަޑުއްަވރީ ާދއިާރެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އެ

ބޭފުޅާެގ  އެ ،އަުޅަގނޑަށް ފެނިެގންދިޔަ ؛ކުރީޭމ. ރަނަގޅުަވރަށް މަސަްއކަތްަޓކައި ނެެގހެއްޓުމަށް އި،ހައްޓަދަމަ

ތިބި ރައްިޔތުންެގ މަންދޫބުން ަވންނަން   އިމި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުން ހޮާވފަ ކަމުގައިޑިފެންސް މިނިސްޓަރު

 ބޭފުޅުން ކުރި  ތަން. މިއީ އެ ލިހޫރާ އިމަތިން ނަަގރިހެން ފާރުތަނުން ބޭރުކު ބުޅާަތކެއް މި އި،އައުމުން ހުރަސްއަޅަ 

ރަްއޔިތުންެގ ޙައްޤުަތއް  ،އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުެގ ާވހަކަަދއްާކއިރުަގއި .ކަމަކީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 އެކަނިެވރި މައިންނަށް އިނާޔަތް ންއެމް.ޑި.ޕީ ،ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަްނ ބޭނުން ގައިކަށަަވރުކުރާ ާވހަކަ ދައްާކއިރު 

ެވސް ފާސްކުީރ  ންެވސް. ދުަވސްީވ ރަްށެވހިންނަށް ފައިސާ ދިނުމާއި އަދި އިނާޔަްތ ދިނު ދިނުމަށް ފާސްކުރީ

 ،ހެއްޓުމަށް ޓަކައި ދިެވހިރާއްޖޭެގ މާލީ ނިޒާމަށްދެމެ އި،ން. ލާމަރުކަޒީ ނިާޒމު ހަރުދަނާކޮށް ނަަގހައްޓައެމް.ޑީ.ޕީ

އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި ޓެކްްސެގ ނިޒާމު  ،ށް ޓަކައިށް ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު ބޮޑުކުރުމަޒާމަނި އިޤްތިޞާދީ

 .ޓަަކއި ދައުަލތަށް ފައިސާ އިތުރުކުރުމަށްން. ެއީއ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު މި ޤައުމުގައި ހިންުގމަށްގާއިމުކުރީ އެމް.ޑީ.ޕީ

 ،ެގ ނިޒާމު ާގއިމުކޮށްލަކީ އަޅުަގނޑުމެން ޓެކްސްތުެގ އަސްކުރި ބަޣާާވ ަގއިަގއި ދިެވހިރާއްޖޭ 2012ޙަޤީޤަތުގައި 

މި   ،ޓެހިއްމި ނިޒާމަށް ބީރަ ،ހިންަގން ފެށުމުެގ ނަތީޖާއަކީ އަޮތޅުތަކާ އިކާރަށްތަ ރާްއޖޭެގ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުަގއި މި

 އެކަން އެ  ،ންނަށްލައިެގން ތިބި ހަެއއްަކ މަހުޖަނު މުށުތެރެައށް ،ޤައުމުެގ އިޤްތިޞާދު ބަނުޑދަށަށް ލައިެގން

 ހިްނިގ ބޮުޑ ބަޣާާވތެއް. މިއީ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް... އިބޭފުޅުން ރާަވ އެ ،ރެިވބޫލުނުކުަގބޭފުޅުންނަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ބަރު މެންިއއްޒަތްތެރި ކަނޑިތީމު ާދއިރާެގ އަރުަވނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތު

 .ށްޢަބްދުލްޙަކީމަޝަހީމް هللا ޢަބްދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު 
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ިއްއޒަތްތެރި  !ޮގތް އަޅުަގނޑުމެން ނިކަްނ ދެކެން ހިނާގ ދީުރެގ ނިޔާ އަންނަުގޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ތަ

ޖިލީހުެގ ރައީސެއްެގ ޮގުތގައި ތި އިންެނީވ ހުެގ ރިޔާސަތުގައި މިއަދު މަމިއަދު މަޖިލީހުެގ، މަޖިލީ .ރައީސް

  ފުރަތަމަ ދުަވހުން ފެށިެގން  އެންމެ ،ރުބާނީއެްއެވޤުޓަކައި އެތައް  ނިޒާމު ކަށަަވރުކޮށްދިނުމަށްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ެއ  ،ތި ރައްޔިތުންނަށްއްޖޭެގ ލޮބުެވދެއްކީ ދިެވހިރާ ދީރު އަިއސް މިައދު މިުގތަ ،ެވސް ކުެރުވނު މަސަްއކަތުެގ ނަތީޖާ

 ، ރަށެއްެގ ބާރުެވިރކަންދީއިންތިޚާބުކުރާ ބަޔަކަށް އެ އެ ރައްޔިުތން  ،އިރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ެވިރންތަކެއް ހޯދަ

މަންފާ އެ ރައްޔިތުންނަށް ސީދާ ޙައްޤުެވރިންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މަނިކުފާނު  އިޔާއެރަށުން ލިބޭ ލަފަ

 އެސާުފކޮށް އެނޭގ. އެހެންނަމަެވސް، ަވރަށް ތި ިރޔާސަތުން  ،ކޮށްެދއްިވކަން މިައދު އަޅުަގނޑުމެންނަށްއްކަތްމަސަ

 ހިްއސާކޮށްލީ. އަުޅަގނޑު ހަމަ މި ފާހަަގީވމާ ްށ ހަމަ އެކަންއުޅެނީ. އަުޅަގނޑަ ުޅަގނޑު މިދަްއކާކަށް ނޫން އަ ާވހަކަ

ަގއި ޕްރީލުއެ 4 ،ންކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަޅުަގނޑު ޮގާވަލން ބޭނުަވުގތު މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅަގނޑު ހަމަ އިލެ

 ނަގޅުރަ ނިޒާމަށް ެވސް އޮތް އެންމެ އަދި މި ،ޮގތަކީ ރަނަގޅު ދޭށޭ. މި ޤައުމަށް އޮތް އެންމެއިބާއްވަ  ޚާބުއިންތި

 އޮތްއެ  ،ކޮށްރަނަގޅު ޮގަތކީ ެވސް މި އިންތިާޚބު ލަސްނު އަިދ މާދަމާއަށް މި ޤައުމަށް އޮތް އެންމެ ،ޮގތަކީ

އަުޅަގނޑުމެންެގ ރަށްތަކުެގ ހިންުގން ާގނޫނީ  .ދިނުން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްއިމުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި އިންތިޚާުބ ބާއްަވ

ރަނަގުޅ  ާރއްޖެއަށް ެވސް އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ެވސް އޮތް އެންމެ މި ،ެރއަށް އައުަމކީ ެއއީހުސްކަމެއްެގ ތެ

އެކަންކަމުން ައޅުަގނޑުމެން  .އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާާވނެ  ުނދެކެން. އެހެންީވމާ، ކަންކަންޮގތެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު

 ކުރާ ބައެއް. އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ އަުޅަގނޑުމެން މިއަރަިއަގންނަން އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުެވސް މިއީ މަސަްއކަތް

ކަންކަމުން އަރަިއަގތުމަށް ، ކަމަކީ  ކުރާ ޑުމެން މިުނާވނެ. އަބަުދެވސް އަޅުަގނ ޮގެތއް މެުދެވރިެއއް ރާއްޖެއަކަށް ދެރަ 

ނޑުމެްނެގ އަުޅަގ އި،ެއކަްނކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިަޔަވުޅ އަޅަ  ،ޓަކައި އެކަްނކަމަށް ައޅުަގނޑުމެން ރައްކާތެިރެވ

ކި ބޭފުޅުން މިއަދު ތަފާތު ޮގތްޮގތަށް އެ  ،ކަމަކީ ރައްކާތެރިކަން އަޅުަގނޑުމެން ކަށަަވރުކޮްށެގން ތިބުން. މީެގ މުހިންމު

ނެތް. އަދި ދިެވހިރާއްޖޭެގ  . އެހެންނަމަެވސް، ދިެވހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅިފަެއއް ވާ ބަ ދަްއކައެކި ާވހަކަ އެ

ނެތް.  ކަމެއް. އޮޅިފަެއއް އޮތް އިންތިާޚބުގައި ޯވޓުދޭންީވ ކޮންބަަޔކަށް  ކުރިއަށް ،ނެތް އެއްރައްޔިތުންނަކަށް އޮޅިފަ 

ބޫުލކުރާ ަބޔަކަށް މި ޮގނޑިަތއް ދޭނެ. ަގތަނުން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މި ިނޒާމު  ބޮޑު ،ތަނުން  ޑުއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ބޮ 

ރާއްޖެއަށް އަދި ިމ  މި ،އްިވއްޔާ އަުޅަގނޑުމެން އެެދނީކުރިމަތިލާފައި ތިބި މެންބަރުން. އިރާދަކުރެ ންއެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ

 ރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ްއިވ ފުން. ދެއުޮގތްތައް މިންަވރުެވެގންދި ެވސް ހެޔޮ ޤައުމަށް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހޯރަފުށީ ،އަރުަވނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތު

 ށް. ސަލީމަ އަޙްމަދު

 

 ްނ:ދެއްކެުވާވހަކަ ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހޯރަފުށީ

ަވރަށް މުހިންމު   ،ދަނީ އާދެ، ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެން ތައްޔާުރަވމުްނ މި

ަވރަށް  ،ެވެގންދާނީ ަވރަށް ތާރީޚީއަޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއި  އޮްތ ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބު އިންތިޚާބަކަށް. ކުިރއަށް

ފަހުން ނިމިދިޔަ ކައުންސިލު  އެންމެ ،އާދޭދާނަން މިހާރުެވސް ހަމަ އެބަބަކަށް. އަޅުަގނޑުމެން ހަނމުހިންމު އިންތިޚާ

އުލު އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މިހާުރ ޙައުލު. އެ މާޙައެއޮތް ބިރުެވރި ނާމާން މާ . ތް ހާލަތުރާްއޖެ އޮ ،އިންތިޚާބުތައް ބޭއްިވއިރު

މި  ،ކަމުެގ ދަށުން ޤަުއމު ހިނަގމުންދާއިރުަގއި ިރކަމެްއެގ މޭސްތިރިރާ ެވބޫލުކުަގހިނަގއްޖެ. ލާމަރުކަީޒ ނިޒާމު ފިލައިެގން

ބޫލުކުރަން. ަގކަށް ެވެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ފުރިހަމަ ިއންތިޚާބަ އަންނަ އިންތިޚާބަކީ ހުރިހާ ޮގތަކުން

ކީ ކޮބައިކަން. ައޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނޭގ އިންތިާޚބުތަކަށް އެލަރޖިކް މީހުންނަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ާވހަކަ ހަމަ ޑަބަލް ރޮނުގދެމޭ އަނޮގޓީެގ ،ެވްއޓޭ ަގލަމުން އިންިތޚާބު ބޭއްިވއިރުފާހަަގ ،ހަނދާނުގައި އެބަހުރި ނޫންތޯ

ކޮމިޝަން ހިނަގމުންދިޔަކަން އަުޅަގނޑުމެން  ސްޭގަގއި ިއލެކްޝަންމުލިއާަވރަށް ރަނަގޅަށް ހަނދާނުގައި އެބަހުރި. 

ެވސް ހަަމ  ެވސް އެނޭގ. ާޖދުލުެގ ައއިޕެޑުތަކުްނ އިންތިާޚބުތަކުެގ ނަތީޖާ ކޮންޓްރޯުލކުރަން އުޅުނު ޒަމާން ނަށްއެންމެން

ނުޑމެން ދުށިން. ސަސްޕެންޝަނެުގ ދައުރުތައް ހަމަކުރި ކައުްނސިލަރުން ހަމަ ސަތޭކައިން ދުަވހު އަޅުަގދާދި މިދާކަށް

ކުރިއަށް ައޅުަގނޑުމެން ިމ  ،ކަމެއް އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ ާމޒީެވ ޮގސް ހާލެޭވ. އެހުރިއިއެބަ ުގނަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 މިހާރު ހުށަހެޅިފައިާވ ،ކަށް. ެއޮގތުންެވސް ރަނަގޅު އިންތިޚާބަ ޮގތަކުން ކުރިމަތިލާ އިންތިޚާބުެވެގންާދނީ ހުރިހާ

 ،މަދުެވ ބުން އިސްރާފުއިޞްލާޙަކީ ައޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުގައި ަވރަށް ރަނަގޅު ިއޞްލާޙެއް. އެ އިޞްލާޙުެގ ސަބަ

ހަމައެކަނި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ައޅުަގނުޑ ފާހަަގކޮށްލަްނ  .ެވެގްނ އެބަދޭެވސް ޙައްޤުަތއް ިއތުރަށް ކަށަަވރު  ގައިމުހަމަ

 ،ނަމަ އޭޖު ނުަވތަ ބަހުރުަވ ކުޑަތަންކޮެޅްއ ރަނަގޅުކޮށްެލވިއްޖެގު މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ލެން ،ބޭނުންާވ ކަމަކީ

ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް  ދޭހަުވން ފަސްޖެހޭެވެގންދާނެ ،ބުނާ ާވހަކަ އިތުރަށް މޭރުންެވ މި  އިންނަށް މީަގނޑުމެއަޅުަގ

 ކަމަށް ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ މިޮގތް ރަނަގޅު .، ައޅުަގނޑު ކުޑަކޮށް ީމެގ ޑްރާފްެޓްއ ހަދާލައިފިންބޫލުކުެރޭވ. އެހެންވެ ަގ

ލޯކަލް  ،ކީހުށަހެޅުމަ ެގތުމަށް. އަުޅަގނޑު ށަހެޅުމެއް ޮގތުަގއި ބަލަިއަގއަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން މި ހު ،ަވންޏާ ކަމަށް

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(ަގިއ  56)އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ާގނޫނު(ެގ  2008/11ކައުންސިލުތަުކެގ އިންތިޚާބުެގ ާގނޫނު ނަންބަރު 

ރަންޖެހޭ އެ މަާޤމަކަށް އިންތިޚާބުކުއެ ަކއުންސިލަކަށް ުނަވތަ  ،އޮންަނ ޯވޓުތަުކެގ އިތުރުންޮގތަށް ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 

ލު  ޯވޓެކޭ. ތިޖަހާފައި އޮންނަ ޮކންމެ ޯވޓަކީ ބާ ފާހަަގދިމާލުގައި ރަނަގޅު ުޓންެގ ނަމާއަދަދަށްުވރެ ިގނަ ކެނިޑޑޭ
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އެ މަޤްޞަުދ  ،އެކަން  .ލާއިރު ތަްނކޮޅެއް ޮބޑަށް ފަސޭހަެވެގންދިއުންއިހަމައެކަނި އަުޅަގނުޑެގ މަޤްޞަދަކީ މި ކިޔަ 

 އި ކުީރަގ .ދިއުމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަށްަވްނޏާ އަޅުަގނޑު ބޭނުން މި އިޞްލާޙާއެކު ކުރި  ކަމަށް ހާސިލުާވށް އެޮގތަ

އިންތިޚާބުތަކުެގ ޚަރަަދކީ ރާއްޭޖަގިއ ަވރަްށ ބޮޑު  ،ެވސް ފާަހަގކުރެްއިވ ފަދައިން ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރން

 235.5ބަލާލިއިރުަގއި  އިނީ. ކޮންމެ ހަތަރުއަހަރަކަށް އަުޅަގނޑު ހިސާުބޖަހަދަ ޚަރަދެއް ޮގުތގައި ފާަހަގކުެރެވމުން މި

މިހާރު   .އަހަރަކަށް ހަމައެކަނި ޯވޓުލުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުެމން އެބަ ހޭދަކުރަން މިލިއަން ރުފިޔާ ކޮންމެ ހަތަރު

ފިާޔ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގިއ ރުމިލިއަން  78ލާ ިއންތިޚާބަށް ބަޖެޓުކުރެިވފައި އެބަޭވ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތި

، ިމލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންީވމާ 45.5އިންތިޚާުބަގިއ  ހުެގމަޖިލީ . ރުފިޔާ މިލިއަން 55.8އަޅުަގނޑުމެން ހޭދަކޮށްފިން 

އިންތިޚާުބ  4މިލިއަން. މި  235.5އިންތިޚާބަށް އަުޅަގނޑުމެން މި ހޭދަކުރީ  4ބޭއްުވނު  ފަހުން މި ލަ އެންމެޖުމު

ހުރިހާ އިންތިޚާބުތަެކްއ މިލިއަން ރުފިާޔއިން  87 ،ޮގތް ވެއްެޖނަމަ ެގންދެޭވޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ޅުަގނއެްއކޮށް އަ 

މިލިއަން ރުފިާޔ ރާއްެޖއަށް އެބަ ސަލާމަތްކުރެޭވ.  148.5ކަމަށް ލަފާކުެރޭވ. އަދި ޭއެގ ސަބަބުން  ކަަވރުކުެރޭވނެ

 ،ނަމަ ަގޅު ކަމެއް. އިންތިޚާބުތަްއ އެކުަގއި ބާްއވައިފިން ރަނ، މިއީ ައޅުަގނޑުެމން ކުރިމަުގަގއި ިވސްނާލުއެހެންީވމާ

ެވްސ  މަސައްކަުތގައި އަުޅަގނޑުމެން ކުރިއަށްދާނެ ަވުގތު ،އް މެންބަރުން ފާހަަގކުރެްއިވ ފަދައިންކުރީަގ ެވސް ބައެ 

ށް ބޮޑަށް ތަށް ަވރަެވސް ކުރެޭވ. ެދއްިވ ފުރުޞަ ލިބޭ. އަދި ބޮޑު އަދަެދްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ސަލާމަތްއެބަ

 ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

އަރުަވނީ ކުޑަުހަވދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 މިރަށް.  ޢާ އަޙްމަދު

 

 ހަކަދެއްެކުވން: ާވރުމިޢާކުޑަހުަވދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ޮގތުްނ  ފައިާވ އިޞްލާޙާ ުގޅޭބުެގ ާގނޫނަށް ހުށަހަޅާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާ

 ،ެވސް މަިއަގނޑު މަޤްޞަދަކީ  އި ަވރަށް ިގނަ ާވހަކަތަްއ މި މަޖިލީހުެގ ތެރޭަގިއ އެަބ ދެކެޭވ. މި އިޞްލާުޙަގ

ށް ެގެނޭވ ަރއްޔިތުްނެގ ޙަްއޤުތައް ފުރިހަމައަށް ރައްކާެތރިަވނިިވ ޮގތަކަ ،ޭޅ ކަމެއްއަޅުަގނޑުމެން މި ކުރަންއު

ަވންޏާމު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދައްކަންުނޖެހޭ ބައިަވރު ާވހަކަތަެކއް ެއބަ ދައްކާ. އެަކކު އަނެކަކަްށ  ލާޙެއް ކަމަށްއިޞް

އުޅޭ އަސްލު ޙަޤީޤީ މަޤްޞަުދ ން މި ކުރަން ކަންތައް ކުިރ ޮގުތެގ ާވހަަކ ދެއްކުމަށްުވެރ ބޮޑަށް އަުޅަގނޑުމެ

ެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ާދިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ުލކުރެޭވ. ދިބޫަގކަމަށް އަޅުަގނޑަށް  މުންހާސިލުކުރުން މާ މުހި
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ެއންމެ ފުރަތަމަ ކައުންސިލު  ،ޮގުތަގިއ ބާބެއް ކަނަޑއެޅި ބާުބެގަވނަ  8ޓަކައި ޤާނޫުނއަާސސީެގ ހިންުގމަށް

ށް ެގ މަޖިލީހަކަމަށް މި ރައްޔިތުން ެވސް މި ބާބަށް ިއޞްލާޙެއް އަންނަންޖެހޭނެ އިދިަޔއިުރގަ  ންޚާބުކުރެިވެގއިންތި

ފަހަރަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅިން  އެ އިޞްލާޙު ތިން ،މަތީން  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި މީހެއް އަޅުަގނޑަކީ. ެއޮގތުެގ

އި ހަމަ ޑިމޮކްރެިޓކްކޮށް ިވސްނާ ބަަޔކަށް ހަމަ ، އޭުރގަ ންނަމަެވސްޓަކައި. އެހެއަހަަރށް ހެދުމަށް 5ކައުންސިުލެގ އުމުރު 

އި ނުދިން ބައެްއެގ ަސބަބުން ގައިމު ަވނީ ފާސްނުެވ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ބަޔަކާ ޯވޓުދިން ،ހިތްހަމަނުޖެހޭތީެވ

 ކައުންސިލުގެ  ންނަށްައހަރުެގ ދުަވސްތަަކކަށް އަުޅަގނޑުމެ ފަސް ،ފާސްެވެގން ެވސް ކުރިމަތިލަނީ އެ އިޞްލާޙު

ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުްނ ދާރީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ އި ،. އަދި ހަމަ އެއާއެއްކޮށް ހާލު މުއްދަތު އިތުރުކުރެިވެގންދާ

މާބައިަވރު ތަފްސީލުތަެކއް  މެން އެ ބާބުަގއި އަުޅަގނޑު ،ޮގުތގައި ބާބެއް ކަނަޑއަަޅއި އްެގަވނަ ބާބެ  8ހިންުގމަށް ޓަކައި 

އް ެވސް ތަފާތު ެއކި ބަހުރުވައިން ައޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުެގ ތެރޭަގިއ ކަތަާވހަ ެވސް އެ  ބަބުންއޮތުމުެގ ސަ

އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ، ދަްއކާފަިއާވކަން އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން. އަދި ހަމަ އެއާއެްއކޮށްކަާވހަ

އެ އިޞްލާޙުަތއް  ،ޮގސްށަހެޅިެގންޙުތަކެއް ހުއް އިޞްލާތަފާތު އެތަހިންުގމަށް ޓަކައި މި ާގނޫނަށް ތަފާތު

ޮގތަށް ދިއުުމެގ ސަބަބެްއެގ  ފުށުއަރާ ާގނޫނުން އަނެއް ާގނޫނާ ެއއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގނޫނުެގ އަސްލު މަޤްޞަދު

ޮގްތޮގތަށް ޝަުރތުތަކުަގއި ތަފާތު  ށްނާއި ލާމަރުކަޒީެގ ާގނޫނަޯލކަލް ަކއުންސިުލ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ާގނޫ ،ޮގތުަގއި

ހަމަ  ،މިދަންނަަވނީ ަގނޑުއަޅުެވސް  ނިެގން ހިނގައްޖެ. މިއަދުތަން ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެ ރެިވެގންދިޔަބަޔާންކު

 ،ޯލކަލް ކައުންިސލު އިންތިޚާބުެގ ާގނޫނާއި  ،ުލމަށް ޓަކައިއިންތިޚާބުތައް ެއއްކޮށް ،ކުެރުވނީތީެވފާހަަގމިކަން މިޮގތަށް 

ަވރަށް ބަިއަވރު ިއްޞލާޙުތަކެއް މި މަޖިލީހުަގިއ ށް ަކީޒެގ ާގޫނނަލާމަރު ،އްމު ާގނޫނާއިއާ އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ 

ތެރެއަށް ަވޑަިއަގތީމާ ަވރަށް ރަނަގޅަށް ެގ ވް އާކައި  ކަން އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން. މި މަޖިލީހުެގހުށަހެޅިފައިާވ

 އި، ހަޅާ މީހާއަށް ބަލާފަހުށަ ިއ،ިވސްނުމަކުން ިވސްނާފަ ސިާޔސީ އި، އެކަްނކަމުގަ އެކަމަކުނެގން ހުންނާނެ. އެކަން އެ

 އިޙަޤީޤަތުަގއެކަމާ ކުރިމަތިލާފަ. އް ެވސް އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ލާޙު ފާސްނުެވެގންދިޔަ ުދަވސްތައިޞް އިތަނުަގ މި

ޮގތުްނ  މިކަމާ ުގޅޭ އި ކުރިމަތިލަމުންދާއިރުގަ ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެން ދެ އިންތިޚާބެއް އެކޮށްަލއިެގްނ އިންތިޚާބަކަށް ެވސް

ކުރިލާފައި ތިިބ ަގނޑުމެންެގ އަޅު ނުާވކަން އިންޖެހޭ ަވރަށް ބައިަވރު ަތއްޔާީރތަކެއް ެވފަ ާވއްޔާރު އަޅުަގނޑުމެން ތަ

، މާއެހެންީވ އެބަ ފާހަަގކުެރޭވ. ތިބި މީހުންނަށް ެވސް ންިސޔާސީ ޮގތުން މަަސއްކަްތކުރަ  ޓުންނަށް ެވސް،ކެނޑިޑޭ

މިކަހަލަ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް   ،ންދާއިުރަގއި ަގނުޑ ދަންނަާވނީ މިކަންކަން އިޞްލާޙުެވެގއަޅު މަތީން ެގއެޮގތު 

 ،ދިމާެވދާނެ މައްސަލަތަާކއި ީމެގތެރެއިން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ،ީމހުން އަހުލުެވރިކުުރުވމާއި އަށްއި މިެގންނަމުންދާއިރުގަ 

  ބުއަުޅަގނޑުމެންނަށް މިހާ އިންތިޚާެވެގން މިއަދު ލުިވެގެނއް ނޫނޭ. އެހެންސާފުކޮށް އޮޅުންފި ،މިކަންކަން ބަލައި

ެވސް ިމއީ ަވރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުުވެމއް.  އި. ޙަޤީޤަތުަގޖެހެނީާވ މިކަހަލަ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަންއް އޮ  އިކުޑަތަންެވފަ 



 2020 މާރިޗު 10                             ޖަލްސާ ވަނަ 17 އުރުގެތަމަ ދަގެ ފުރަހަރުއަވަނަ  2020

 

35 

 

ންނަށް ުތަގިއ ެވސް އަުޅަގނޑުމެޙަޤީޤަ ،އިޞްލާޙަކީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒެިއނާ އާދަމް މި ހުށަހަޅާފައިާވ

އަުޅަގނޑުމެން ކަން ، މިކަންބޫލުުކރެޭވ އިޞްލާެޙއް. އެހެްނީވމާަގިވދާނެ ކަމަށް މީެގތެރޭަގއި ރަނަގޅު ަޙއްލެްއ ހޯދަދެ

 ،ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީން ،ާވންޖެހޭނީ އަުޅަގނުޑމެންެގ މައިަގނޑު އަމާަޒކަށް،ކުރަމުންދާއިރުަގއި 

ިއާވ ަޙއްުޤ އެންމެ ފުރިހަމަ ޮގުތަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންެގ މައްޗަށް މަތިކޮށްފަަވނަ މާއްާދއިން  26ދި އަ

އަޅުަގނުޑ  ،ާވނަމައެހެންކަމަށް .ދެޭވތޯއިހޯދަާގނޫނުތަކުން ހަދާ  މި މަޖިލީހުން އަުޅަގނޑުމެންމީރުކަން އަދާކުރުމުެގ ފޮނި

 ލާމަރުަކޒީ ،ކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުެގ ާގނޫނާއިލޯ ،އްމު ާގނޫނާއިއާބެހޭ އިންތިޚާބުތަކާ އަދު މި ،ދަންނަާވނީ

ޓެހި ބައެއް ކަންތައްތަްއ ާވކަްނ އްބީރަ  ެއކިއެކި ާމއްދާތަކާ އެ ާގނޫނުތަުކެގ ؛މި ާގނޫނުތަުކެގ ެތރޭަގއި  ،ާގނޫނާ

ެވސް މި ޤައުމުަގިއ  ކޮށްލުމަކީ ހަމަގައިމު، ިއންތިޚާބުތައް އެއްއަޅުަގނޑުމެން އެންމެނަށް އެބަ ފާހަަގކުރެޭވ. އެހެންީވމާ

މެން ަތކުރާރުކޮށް މި  ދަންނަަވީނ ކޮްށ އަުޅަގނޑުޞައްޚަރަދުތަކެްއ ުކޑަެވެގންދާނެ ކަމެއް. އަދި ހަަމ ޚާ އެތައް ަބިއަވރު

. ނުފެންނާނޭއެ ނަތީޖާއެއް  އަޅުަގނޑުމެން ދައުލަތުެގ ަޚރަދުކުޑަކުރުމަށް ޓަަކއި ަކުއންސިލުތަކެއް އިތުުރކުރުމަކުން 

 ބަދަލުެވެގންދިޔަ އަހަރު 5 ަވންޏާ އަިދެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަށްިވ ޮގތަކަށް މިަކން ކުރަނީކަބިނާކުރުަވނި

ާލމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް އަދި ަބއިަވރު އިޞްލާޙުތަެކއް އަންނާނެަކން ޔަޤީންކަމާއެުކ އަުޅަގނުޑ  ެވސް ހަމަގައިމު ،އިންފަދަ

 ،ކަެމްއ ނޭނެގ. އެނޭގ ެއއްޗަކީ  އިަވުގެތއްގަ ންދުަވހަކު ކޮންަމކު، އެކަން ކުރާނީ ކޮހަމަ ދަންނަަވންކެރޭ. އެކަ

ުވރެ ަރނަގޅަށް އިޞްލާޙުކޮްށެގން މި  ނޫންކަން. މީެގތެރޭގައި މިއަށްއް ެއންމެ ރަނަގޅަކަށްެވސް އަދިއެ  ހަމަގައިމު

ކަތްކުރާ ހުރިހާ ދު ސިޔާސީ ޮގތުން މަސައްނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެޭވނެ މަސަްއކަތްތަެކްއ ާވކަން މިއަ

 އި ން ިވސްނަސީ ިފކުރުެގ ތެރެއިސިޔާ ،ޮގތަކީ  ާވ ެވސް އެބަ ިވސްނޭ. އެހެންނަމަެވސް، މި ބޭފުޅުންނަށް 

އަނެްއ ބަޔަކު ކުރަްނއުޅޭ ކަމަކުން  ،އިުރގައި ެއއްބަޔަުކ ުކރަން އުޅޭ ކަމެއް އަނެްއ ބަަޔކަށް ރަނަގޅުުނުވންއިލާބަލަ

މި ިވސްނުން ދޫކޮށްލާފައި ، ހެންީވމާދަނީ. އެ މި ންކަހަލަ ނިޒާމެއްެގ ތެރެއިމި ،ޔަކު ކުިރޔަނުދިނުންއަނެއް ބަ

ނުކުެރޭވ މިއަދު ިމ  ބޫލެއްަގއަުޅަގނަޑކަށް  މަސައްކަްތކޮށްެގން ނޫނިއްޔާ މިމެއްަގއި ޤައުމީ ިވސްނުއަޅުަގނޑުމެން 

 ...އް އެްއކޮށްެގންޤީޤަތުަގއި އިންތިޚާބުތަޙަ ،ދައުލަތަށް ޚަރަދުކުޑަކުރުމުެގ ިވސްނުން ؛ހަރުދަނާ

 

 ުވން:ާވހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތުން 

އަރުަވނީ އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ ފުރުޞަތުމި މިހާރު ންބަރު. އަޅުަގނޑު އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެ

 މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދަށް. 

 

 ދު ާވހަކަދެއްެކުވން:އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަ
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ތްތެިރ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަ ށް،ޞްލާޙަލޯކަލް ކައުންސިލު އިްނތިޚާބުެގ އި ކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝު

ކަންކަން  ،ތާީއދުކުރާ ސަބަބަކީއިނާ އާދަމް ހުށަހަޅާފައިާވ އިޞްލާޙަށް ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ރޮޒަމެންބަރު 

އެީއ އިޞްލާުޙކުރެިވެގން ންާނނީ. އެކަންކަން ފެ ،ން ކުރަން އުޅުނީމާްނކަން ހުންނާނެ. ކަންކަކުރަމުންދާއިރުަގއި ކަ

ކަމަށް ަވކާލާތުކުރާ ޕާޓީއަީކ  ޒީ ނިޒާމެއް މި ޤައުމުަގއި އޮންނަންޖެހޭނެއިަގނޑު ސަބަބަކީ. ލާމަރުކައަންނަ މަ

ނޫން.  ޅިފައި އޮތް ކަެމއްއެްއެވސް ހާލެްއގައި އޮ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާީޓ. އެއީ މި ާރއްޖޭެގ ަރއްޔިުތންނަށް

 ފަހަރު އަުޅަގނޑުމެންެގ ހިތުން އެއް ދިޔަކަން އިުމަގއި އުޅެފަ ޓެހި ބަޔަކު މި ޤައުއްެވސް، މި ނިޒާމާ ބީރައެހެންނަމަ

ލަތު މި ހާނާމާންކަން މި ޤައުމުގައި އޮތް  ކުރި ބިރުެވރިކަމާއި ،ކުރި އަނިޔާާއއިުނާވނެ.  އްެވސް ަކއްސާލަިއެގނެ

ދާ މަުގމަތީަގއި  . ކައުންސިލަރުން އޮފީހަށް ަވންނަންނުދޭ އް އެްއެވސް ަރއްޔިތަކަށް އޮިޅެގނެދިެވހިރާއްޖޭެގ

 އިއޭރުގަ  .ލާފައި އެބަހުރިއިބަންދުކޮށްފައި އެބަހުރި. މުސާރަތަކާއި ޙައްޤުތަކާ ެއއްކޮށް ެގއްުލަވއި ޭގގަ  ލާަފއިއިބިޑިއަުޅަވ

ންނަމަެވސް، ެވްސ އެބަހުރި. އެހެ ނޫނުތައްާގ އޮތް. މި ެވސް މަ މި ޤާނޫނުއަސާސީެވސް އޮތީ ެވރިކަމެްއ. ހަ

ޓަކައި ކުރެޭވ ކަންކަމުްނ ބޮުޑކުރުމަށްޖާހަތު  ،ޓަކައިއްދުމަށްަބުގޑިބެ  ،ެވރިކަމުެގ ބާރު ތާރު ެވރިކަންތަކުަގއިޚްޚުދުމު

ެވސް، ކަމެއް ކުރަްނ  އެބަ އެނޭގ. ެއހެންނަމަތާރީޚުތަކުން ެގހުރިކަން އަޅުަގނޑުމެންިއ ޤައުމުތައް ހަލާކުެވ ޮގސްފަ

ރަނަގޅުުކރަންޖެހޭ. ތެދުެވރިކަން އެބަ   އެބަ ތްތުނިޔަހި ެއކަން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ،އިޒުމެއް ކަނޑައަޅާފަ ޢަ

 ަޙއްޤުތަުކަގއި ރައްޔިތުންެގ  އިމުކުރަންޖެހޭ. ެއކަން މި ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ަކށަަވރުެވަފއި އޮތީ ހަމައެކަނި ާގ

ހެޔޮ ނިޔަތުަގއި ކުރާ ޕާޓީއަކީ މޯލްޑިިވއަން  އި،ޒުމު ކަނޑައަޅަ ޢަކޮށްދޭން  ނަށް ކަމެއްރައްޔިތުން ،ކޮށް ަވކާލާތު

ކެންިޑޑޭޓުން  ،ރަްއޔިތުން ިގނަވެ  ކުރިމަތިލާ ،. އެއީ ޕާޓީެގ އެތެޭރެގ އިންތިޚާބުަތްއ ަވރުަގަދެވކަންޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ

އުމެއް ެވްސ ޑިމޮކްރެސީެގ ރީތި ނަމޫނާ ޤަެވސް އަދި  ެއއީ ޕާޓީެއއް  ،އިން ހޮިވެގން ައއީމާިގނަެވ ޯވޓެްއެގ ތެރެ

 އަަވށަށް  މި ،ލާންޖެހޭނީ ށަށްރަ  މި ،އޮތީ ތިބޭފުާޅއަށޭ . ހަަމ މިލު ގާއިމުކޮށްފަކަންކަން ރަނަގޅުުވމުެގ ުއސޫ ިއ،ދައްކަ

މީހާެގ  އި ހުންނަ އަނެއް ރައްޔިތުށް ކުރިމަތިލާފަ އެކަމަ، ދެންބުނީމާތިބޭފުޅާއޭ  ކީއަަވށުެގ މޭަޔރަ މި ،ލާންޖެހޭނީ

ެވސް ފާހަަގކުރަން.  ންދާކަން އަޅުަގނުޑ މިއަދުމަސައްކަތް ކުރަމުއެ ޮގތަށް ޕާޓީ އުފައްދަިއެގން  ޙައްޤު ގެއްިލެގންދާ

ނުޑ ައޅުަގ ؛އުމުގައިޤަ މި ގައި ބަހެއް ބުނެލާަކށް ނުކެރޭ. މި ހުރިހާ ޮގތަކަށް. ޕާޓީާލކަށް ނުކެރޭވައިޕްރައިމަރީއެއް ބާ 

ދޭނަން. ލަށްކޮނޑު ހަދާން ަގހަމަ މި ަވުގުތަގިއ އަޅު  ،ދަންނަާވލަން ހަމަ އުނޫގފާުރ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

 ދު ކިަތއްޙީްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވރަތަްށ ދުޢާކޮށްެގން އުނދޫފާރު ާދއިރާެގ އިޟްޙަ މާތްރަސްކަލާނެގ

ެލޭވނެ ކަމެއް ނޫން. އިޮގތް. މިއަކީ އޮޅުވަ  ރު އޮތްއުުމެގ ހާލަތު އޭޤައީ މި ؟ލަށް ެވދެަވޑަިއަގތީފަހަރަށްތޯ ޖަ

 ،ދުެވފައި ފަހަތުން ންނަނީެއ އަ  ،ދާއިރު ހިނާގފައި ަމުގމަތީަގއި އެްއެވސް ަރއްޔިތަށް ިމއަދު ކުރެްއިވއްޔާ އިރާދަފުޅު

 .ކުެރއްިވއްާޔ މިއަދަކު ނުޖެހޭނެފުޅުދަ އިރާށް އުޅޭކަ ނެތީސްފާގޮ ޖަލަށް ެގން ،ނެތީފާއި ބިިޑއަޅުވަ  ،ބިރުެވރިކަމުަގއި
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 ނެ އުމެއްަގއި ދިރިއުޅޭ ޤަ ނެތި ންކަންމަތީ ބިރުެވރިކަމެއްތިމާ މިނިަވ ،ރައްޔިތު މީހާއަށް ލިބޭ އެންމެ ފުރިހަމަ އިތުބާރަކީ

 މެއްކަން ކަންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ެވރިމިައދުެގ ސަރުކާރު. ހެޔޮެވރިކަެމްއ ގާއިމުކޮށްފައި ރަްއޔިތު އީަވސީލަތް އޮތުން. އެ

އޮތް ތާރީޚަށް   ބުމި އިންތިޚާ ،އަުޅަގނޑު ދަންނަާވލަން އޮތީ .އެަތއް ޮގަތކުން މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް އެބަ އިނޭގ

އި ޔާކަށް ލާބަެވސް އަދި ރައްޔިތަ  ަޤުއމަކަށް ކުރިއެރުމެއް ،ެވސް އްަޤއުމަަކށް ހަމަޖެހުމެ ނޫނިއްޔާ ބޭއްިވެގން

ސްކުރުމަކީ ަޤއުމަކަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ެގއްލުން. އަދި މި ޤައުމުަގއި ފަތިޚާބުތައް ން. އި ދެނެއް ނުލިބޭނޭމަންފާއެއް

ަގބޫލެްއ ނުކުރަން. ކުރިއަށް ޮގްސ  ކަމަކަށް އަުޅަގނޑު ފަސްކުރަންޖެހޭނެ ލަތަށް ބަލާއިރު އިންތިޚާބެއްއޮތް ހާ މިހާރު މި

ިއެގން ތަރައްީޤެގ އުމާޤަ ،މަށް ހަމަޖެހުން ެގނެސްއި ޤައުއިންތިޚާބު ނިންމާފަ   މިައޅުަގނޑުމެން ްއިވއްޔާކުރެއިރާދަފުޅު

ދިއުމަށް އަޅުަގނޑު ޮގާވލަން. ކަންކަްނ ދިމާީވމާ، އަޅުަގނޑުމެން އަށްކުރުމަށް ކުރިމަުގަގއި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް

ެގ މައްޗަށް އަުޅަގނޑުމެްނ އެ މަޢުލޫމާތު  ،ތު ދީެގންޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާައޅުަގނ ،ކެތްތެރިކަން އިތުރުކޮްށެގން

އުފެދިފަިއ ހުންނަ ތަންތަން ރަނަގޅަށް  ންފެ ،ކުނިޮގނާޑއި ،ރަށާއި  ،ޭގތެެރާއއި ،ރީިތކޮށް ާތހިރުެވ ،ެވެގންފައި ދޮއަތް

 ދާއިާރެގ ޙީއްޞި ތަކާއި އަދި ންާގ އެންުގން ެއީކގައި ސަރުކާރުން އަ ސާފުކޮށްެގން ައޅުަގނޑުމެން ރައްކާތެރިކަމާ

މާ، އިން އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ދިޔަދޭ އިރުޝާދުެގ މަތީ އެ މީހުން ،ންމަތީ މީހުންެގ ލަފާެގ އެ ،ންނާއިތަޖުރިބާކާރު

ަވުގތު ނަމާދުކޮށްލަިއެގން  5ސަލާމަތްާވނެހެން. ހަމަ ުޅކުރެްއިވްއޔާ އިރާދަފުހުރިާހ ކަމަކުން  އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މި

ފަިއ ަޤއުމަށް ދިމާެވ ކުެރއްިވއްޔާ މިފުޅުނޑުމެން އިުތރުކުރަންީވ. އިރާދަތަށް ދުޢާކުރުން އަުޅަގރަޟްޙަމާތްރަސްކަލާނެގ 

ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަްށ ބޮޑަށް  !ކުަރްއާވށިމިންަވރުهللا ހެޔޮ ތަޢުފީޤު ާމތް ތްުވމުެގއޮތް ނުރައްކާތެިރ ބަލިން ަސލާމަ

 މް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ަވްއސަލާމް ޢަލައިކު

 

 ްއެކުވން:ޔާސަތުން ާވހަކަދެރި

 ނެތުމާަވަޑއިެގންަފއިމެންބަރަކު އެދި ސްކުރަން އިތުރު ހުާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މި ބިލަށް ބަޝުކުރިއް

ލު ބިޮގތުްނ ޯވޓަށް އަހާނެ. އަދި  ުގޅޭއިަގތުމާ ލަބިލު ބަޖަހާއިރު  11 ަބޙުސް ނިމުނީ. އީތިދާ އެުކގައި ބިުލެގ އިބު

 ޯވޓަށް  ހާނެ. އެޓަށް އަެވސް ޯވ ނުުވމަށް ހުށަހެޅިފައިާވތީެވ، ެއއަށްފޮޖިލީހުެގ ކޮމިޓީައކަށް މުޅި މަ ،އިަގތުމަށްފަހުބަލަ

ދި ސް ހިނާގނެ. މަސައްކަތް ހިނާގނެ. އަހުމަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީަގިއ ބިލުެގ ބަ ން މުޅިޮގަތކު  ޯވޓުން ނިމޭއެ  ،ފަހު

ނޑުމެން މިހާރު ާވްނާވއިރަށް. ައޅުަގ 1:30މަށް ނައުބިލު ޯވޓަށް ެގ އި،ނިންމަކުރަނީ އެ މަސައްކަތް ތުނޑު ަގސްއަޅުަގ

ކޮމިޓީ  15 މިހާރު މަޖިލީހުެގ .ލާނަންއިކުރީގައި ދަންނަަވ މުގެ ލުދުކަނޑާށް މެަގިޑއަ 10؛ ށް މެދު ކަނޑާލާމުެގލަޓޯއިން

ީރ ހު  މިހާރު އެޅުތައްރި މެންބަރުންެގ ޮކޓަރިކޮުކރަން ފަށައިފި. އަދި މަޖީލީހުެގ އިއްޒަތްތެާގތްަގނޑަކަށްހެން މަސައްކަތް

އިއްޒަތްތެިރ  ،ނަާވނަން އިތުރަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ސިޓީއަކުން ދަން . އަޅުަގނޑު މަޖިލީހުެގތައްޔާުރެވފަ
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ެވސް  ށްކޮންމެ މެންބަރަކަ ޮގތަށް ބަރުން މުސާރަ ދެއްާވއިއްޒަތްތެރި މެން ،މެންބަރުން އެދިަވޑަިއަގންނަަވނީ ނަމަ

ކުރުުމެގ ޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ިކުއބިކަލްގައި މަަސއްކަތްއިއް ޕަރސަނަލް އެސިސްޓެންޓަކު،އަުކ، ރީ ރެޓަކްސެ ،މުަވްއޒަފަކު

 ބޭފުޅަކު މި ީރެއްއެގ ޮގުތގައި އެރެޓަސެކް ،ރުޞަތު ދެޭވނެ. އެ ކިއުިބކަލްަގއި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްެގ ޮގތުަގއިފު

މެންބަރުންެގ  ،ކުރުމަށްކަތް މަަސއްތަުކގައި ބިކަލްިކއުއެހެންީވމާ، ހޭނެ. ތަނުގައި ރަޖިސްޓްީރާވންޖެ

 ޒަފަކު ެގންނެޭވނެ. ދެން އެީއ ައޅުަގނުޑ މިުމަވއް  1ންނަށް ކުެރްއުވމަށް މެންބަރުަތކުަގއި މަަސއްކަތްސްޓޭޝަންޯވރކް

ޖެހޭނީ.  ންހަމަޖައްސަ އެލަަވންސުން ިވްއޔާ ކޮމިޓީ ަވނީ ކަމަށް  ެގންނަާވ ބޭފުޅެއްށް ބޭފުޅުން މުސާރައަކަ ތި ،ދެކެނީ

. އެ  ހުންނާނޭ ފުސްޓާ 1ޑިައކަްށ ނޮގ 5ާވނީ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްެގ މެން މަޖިލީހުން ހަމަޖައްސާފައި އަޅުަގނޑު

ތައް ޓީކުރަުމންދާނެ. މަޖިލީހުެގ ކޮމިތަނުަގއި މަސަްއކަތް އެުކަގިއ އެ ތަކާސްޓޭޝަންޯވރކްެއ  ސްޓާފް ެވސް މިހާރު

ކޮޓަރި  ،ތިޞާދީ ކޮމިޓީޤްގައި އި 12:30. 1ިރ ނަންބަރު ކޮޓަ ،ލިްއޔަތު ކޮމިޓީގައި މާ 10:00 ؛ޮގތަކީ މިހާރު އޮތް

. 6ަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮޓަރި ނަންބަރު  12:30. 2އިދު ކޮމިޓީ، ކޮޓަރި ނަންބަރު ގައި ަގާވ 12:30. 1ނަންބަރު 

ނަންބަރު  ަތުކެގ ކޮމިޓީ، ޮކޓަރިއި މިނިަވން މުައއްސަސާަގ 2:00. 1ގައި ޖުިޑޝަރީ ކޮމިޓީ، ކޮޓަރި ނަންބަރު  2:00

ަގއި ޤައުމީ ތަރައްޤީާއއި  14:00. 6 ސް ކޮިމޓީ، ކޮޓަރި ނަންބަރުޒައިރައެންޓަރޕް ޑްޯއން ަގއި ސްޓޭޓް 14:00. 2

. 8، ކޮޓަރި ކޮމިޓީ ަގއި އެްނަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖު 14:00. 7ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީ، ކޮޓަރި ަނންބަރު 

ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ، ަގއި 15:30 .ގައި 1 ކޮަޓރި ކޮމިޓީ ،މިނިަވން މުައއްސަސާ ކޮމިޓީ ަގއި 15:30

ސް ޒަސްޓޭްޓ އޯންޑް އެންޓަރޕްރައި  ،ަގއި 8:45އަދި ރޭަގނޑު  .ަވނަ ކޮޓަރީަގއި 7 .ަގއި 7 ، ކޮޓަރި ޓީރ ކޮމިޖެންޑަ

 ނޑާލަނީ ސަޔަށް.ޑުމެން މިހާރު މި މެދުކައަުޅަގނ ަގއި. 1ކޮޓަރި ނަންބަރު  ،ކޮމިޓީ

 

 {އަށް 11:03ން އި  10:33  :ކޮޅުތު ުގަވސްހު}

 (ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މަޖިލީުހގެ ރައީސް، ؛ވީނެންތުގައި އިސަ)ރިޔާ

 

 ން:ުވދެްއކެ ކަާވހަން ޔާސަތުރި

އަޅުަގނޑުމެން ޯވޓު ަވުގތުޮކޅަަކށްފަހު( ) ޯވޓުެގ ރަނަގބީލު ޖަްއސަަވިއދެއްުވން އެދެން. އާދެ! ``. 

ހުެގ ބަރު މަމިދިޔަ އަހަރުެގ ޮއކްޓޯ ،ލާނަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ހަނދާނުގައިާވނެ ަވއިއަށް މަޑުކުރާއިރު ދަންނަަގޑި 

ރނީ ޖެނެރަލްެގ އެޓަ ،ުފންނާއިމަޖިލީހުެގ އިދާރާެގ މުަވއްޒަ ތްތެރި މެންބަރުންނާއި އަދިތެރޭަގިއ މި މަޖިލީހުެގ ިއއްޒަ 

ޖަރުމަނު ސަުރކާރުެގ  ،ެއއީ ޖަރުމަނުިވާލތުެގ ޝޮެޕްއ ބޭްއުވނު.ކުރުމުެގ ދެ ޯވކްފްޓުްޑރާ ބިލު ފުން ެއކުަގއިމުަވްއޒަ

ފައުންޑޭޝަނުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ ޯވްކޝޮޕް  ފައުންޑޭަޝން. އެ ސް ޕްލޭންކް ޝިފްޓިންގ މެކް ،ފައުންޑޭޝަނެއް 

އެީއ  . ދެްއީވއަުޅަގނޑަށް ،ފައި އޮތް ރިޕޯެޓއްލާއިއެ ބޭފުޅުން އެކުަލަވބާްއވައިދިނުމަށްފަހުގައި އެބައޮތް  ބާއްަވއިދިނީ.
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އް ބާަވުތެގ އަދި ކުޑަުކޑަ މެނުއަލެ ،ތުން ހުރި އިރުޝާދުތަކެއްުގޅޭ ޮގ ކުރާނެ ޮގތާބިލެއް ޑްރާފްޓު އެ ރިޕޯޓުަގއި ހިމެނޭ

. ހަރޭހުން އޮންނަދިެވހި ބަ ،ޑަށް އެދެނީއަުޅަގނޑުމެން އެންމެ ބޮ ،ބޭފުޅުންނަށް އެދުނިން ފޮތެއް. ދެން، އަުޅަގނޑު އެ

ަހދާފައި އަުޅަގނޑަްށ ލިބިފައި ބަހުން އެ މެުނއަލް  ދިެވހި  ބޭފުޅުން ައުޅަގނާޑއި ބައްދަުލކުރަްއާވފައިދެން މިއަދު އެ 

ގެ  ތަނު އަދި މި އެބައޮތް. އަުޅަގނޑު އިރާަދުކރެއްިވއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި މެނުއަލް އަރުާވނަން.

އެްއަވނަ ފޮތަކާިއ  ،ޗެޕްޓަރު އެކަާކއި ؛ށް ަރނަގޅު ދެ މެނުއަލްަވރަ ބޭނުންކުރެޭވނެ ށްރަށް ބޮޑަސްޓާފުންނަށް ެވސް ަވ

 ޞަ އެބަެގންދަމު. ޚާއް ކުރުމުެގ މަސައްކަތް ކުރަުމންއަޅުަގނޑުމެން ބިލް ޑްރާފްޓު ޮގތަށް.  ހިމެނޭ ތަކާދެަވނަ ފޮ

ހެންޭވރު  ؛ުގޅޭ ބިލުެގ އިޞްލާޙެއް  ދާނެ ފުލުހުންނާެވއޮ ހަރުގައި ފެނިފައިޮގތެްއގައި މިހާރު ތި ބޭފުޅުންނަށް ފަ

އެ ބިލު އެއީ މި  ފަިއ އޮތް ފުލުހުންެގ ބިލުެގ ިއޞްލާޙެއް.ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވ

އި ހުރި ރަލް އޮފީހުގައި ކުރެިވފަ ޖެނެ ރނީއަދި އެޓަ ،ެވެގން އަިއ ބިލަާކއިޑްރާފްޓު  ނުަގއިތަ ދެންނެިވ އުސޫލުން މި

 މި  ކުރަނީތުަގސް ބަހުސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ެގއެުކެވެގން އުފެދިފައި އޮތް ބިލެއް. ެއ ބިލު ބައެއް މަސަްއކަތާ

ޑުމެްނ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފީމު. ން އެ ބިލުެގ ބަހުސަށް އަޅުަގނދެ ފަހަރެއްެގ މަތީ .އަންނަ ހަފުތާގައި

ރުެގ ބަެއްއ ބޭފުޅުން އެކަމަށް ަތއްާޔރުެވަވޑައިުނަގންނަާވ ކަމަށް ހޯމް މިިނސްޓަރާއި ސަުރކާ ،އެހެންނަމަެވސް

މި ބިލުގެ  ،ތަންކޮޅެއް މަޑުޖައްސާލީ. އެހެންނަމަެވސް ކުޑަ ޑުމެން އަނެއްާކެވސްެވސް އަޅުަގނ ހައްތަހާ ،ިވދާޅުާވީތެވ

، އެހެްނީވމާ .ންެގ ބިލަކީކަތްކުރާ ބިެލއް ފުުލހުައޅުަގނޑުމެން މި ދައުރުަގއި ނިންމުމަށް މަސައްމިއީ  ؛ބަހުސް

ސްކުާރނެ. އަދި މިއަންނަ ހަފުތާގެ  އަންނަ ހަފުތާެގ ތެރޭގައި އެ ބިލަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަހު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި

ކަތް ެއ ބިލުެގ ެވސް މަަސއް ؛ުގޅޭ ބިލު ބަދަލުތަކާމޫސުމަށް އަްނނަ  ،ތެރޭގައި އަުޅަގނޑަށް ލަފާކުެރޭވ ޮގުތަގއި 

އަދި ފެނާއި  ؛ކަަރންޓުެގ ބިލު އޭެގއިތުރުން ،ނިގަވަޑއިަގންނަާވނެއަދި އެ ހިނަގމުން އެބަދޭ. ކޮމިޓީގައި މިހާރު

 ށްަވރަށް ޮބޑަ އެބަދޭ. މި ބިލުތަަކކީ ލާަމރުކަޒީ ާގނޫނާ މި ބިލުތަކުެގ މަސައްކަތް ެވސް ކޮމިޓީތަުކަގއި ؛ބިލުނަރުދަމާެގ 

ޭއެގ  ދެ ިބލަށް ެވސް ބަލަިއެގން ،ދެ ާގނޫނަށް ެވސް  ،ެގން ތަނަށް ބަލައި ، އެ ދެމާއެހެްނވީ  ުގޅުންހުރި ބިލުތައް.

 ،ނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެ ބޭނުންތެރިަކމެއް.އްކަތްތައް ކުރިއަށް ެގްނދިއުމަކީ ަވރަށް މަސަ

އަިދ ިއއްޒަތްތެރި  .މިޓީ ާޖަގ ެވްސ އެބައޮތްކޮމިހާރު މަޖިލީހުގައި ޖާަގ ެއބައޮތް. ކޮމިީޓ ޖާަގ ެވްސ އެބައޮތް. 

 ؛ މެންބަރުންނަށް ދެންނެިވންއިއްޒަތްތެރި   ޖާަގ ެވސް އެބައޮތް. ައޅުަގނޑު ދެންމެމެންބަރުން މަސައްކަތްކުރައްާވނެ

 ތި ބޭފުޅުންނަށް ހާަވލުކުެރިވފަިއާވ ޮގޅިަތއް، ކިއުބިކަލްަތއް، މަސައްަކތު  .އަނެއްާކެވސް ތަކުރާރުކޮށްާލނަން

 ،މަޤާމެއް ން ެއސިސްޓެންޓެއް ގާއިމުަތންތަނުގައި މަަސއްކަތްކުރުމަްށ ތި ބޭފުޅުންެގ ފަރާތުސްޓޭޝަންަތއް، އެ ކްރަވ

، ޕާސަނަލް ެއސިސްޓެންޓެއް ބަަހއްޓަަވްނ ޭބނުންެވލައްަވންޏާ އެކަްނ މި މަޖިލީހުން ހަމަޖައްސައިދޭނެ. ރީެއއްރެޓަސެކް

މުސާަރއެއް ދެްއަވިއެގން ެގްނުގުޅއްާވ ިތ  ،ޏާޅުން މުސާރައެއް ދެއްަވންތި ބޭފުޅުންެގ ސްޓާފެްއ. ތި ބޭފު އެއީ
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ތި ބޭފުޅުންެގ  ސްޓޭޝަންަގއި ރކް ަވ ،ންބަރެއްެގ ކިއުިބކަލްަގއި، ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެބޭފުޅުންެގ ސްޓާފެއް. އެހެންީވމާ

ިސޔާީސ  ،އިތުރުންދެ! ައދި އޭެގރުޞަތު ލިބިަވަޑއިަގންަނާވނެ. އާރީައކަށް މަސައްކަތްުކރެއްޭވނެ. އެ ފުރެޓަސެކް

ލީހުެގ ަގާވއިދު މަޖިލީހުެގ ސްޓާފެއް ހަމަޖެހޭ އުސޫލަކުން މިހާރު މަޖި ،ސްޓާފެއް ޮގނިޑައކަށް 5 ޕާޓީތަކަށް ކޮންމެ

 ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު( ) އޮތީ.

 

 ން:ުވދެްއކެ ކަާވހަން ޔާސަތުރި

 ލޯކަލް) 2010/10ނޫނު ނަންބަރު ާގ ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ މްއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަ

މެދު ިއއްޒަތްތެރި  ލީހުން ބަލައިަގތުމާެގނައުމުެގ ބިލު މަޖިށް އިޞްލާޙު ( އަކައުންސިލުތަުކެގ އިންތިޚާބުެގ ާގނޫނު

  ދެްއުވން ެއދެން.މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގްނނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓު

  

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޖާ:ޯވޓުެގ ނަތީ

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް   ރު:ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަ

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 49    ޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:ހާ

 48    މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން 

 00    :ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު

 00 ޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވ

   48     :ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 25      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް         ނަތީޖާ:ޯވޓުެގ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ލޯކަލް ) 2010/10ާގނޫނު ނަންބަރު  ، އާދަމް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަ

ނެުގނު  ޮގތުން ުގޅޭ ހުން ބަލައިަގތުމާެގަނއުމުެގ ބިލު މަޖިލީށް އިޞްލާޙު( އަކައުންސިލުތަުކެގ އިންތިޚާބުެގ ާގނޫނު

 48ފެންނަ ކަމަށް . 49؛ ިވ މެންބަރުންެގ އަދަަދކީާހޒިރުެވ ތިއްބެ. 87؛ ލަ އަދަދަކީމަޖިލީހުެގ ޖުމުޯވޓުެގ ނަތީޖާ. 

 ނުދެްއވާ ތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރަކު ނެ. ދެއްިވއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ޯވޓު 

ންީވމާ، އެހެ. ޯވޓު 25ނީ މަށް ބޭނުންަވުވ. ފާސްމެންބަރުން 48 ؛ަވޑަިއަގތީނެތް. ޯވުޓަގއި ބަިއެވިރެވެވސް މެންބަރަކު 

  ފާސްެވއްޖެ. ަގތުމަށްމި ބިލު ބަލައި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަްއޫޑ މީދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  ،ތީހުށަެހޅި ތާއީދުލިބިފަިއާވ ،ެއކުއިަގތުމާބިލު ބަލަ

 ށް ( އަންތިޚާބުެގ ާގނޫނުލޯކަލް ކައުންސިލުަތކުެގ އި) 2010/10ާގނޫުނ ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

ެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ފޮނުުވމަށް ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގަނއުމުެގ ބިލު ދިާރސާކުރުމަށް މުޅި މަޖިލީހުެގ ޮކމިޓީއަށްއިޞްލާޙު

ހުޅުދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް ތާއީދުކުެރއްިވ  ިއ،މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ހުށަހަޅުއްަވ

 ެދއްުވން އެދެން.ޯވޓު މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގންަނާވ ޮގަތކަށްމެދު އިއްޒަތްތެރި  ޅުމާހުށަހެ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް  ހެޅުއްިވ މެންބަރު:ހުށަ

 ލަބީބް  މެންބަރު އިލްޔާސްހުޅުދޫ ދާއިރާެގ       ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މެންބަރުންެގ އަދަދު:ލަ މަޖިލީހުެގ ޖުމް

 49    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 48    ރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަ 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ންެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރު

   48     އި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:ޯވޓުގަ 
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 25      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ލޯކަލް ) 2010/10ާގނޫނު ނަންބަރު  ،އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

 ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީއަށް މުެގެގނައުށް އިޞްލާޙު( އަލުތަުކެގ އިންތިޚާބުެގ ާގނޫނުކައުންސި

ހުޅުދޫ ާދއިރާެގ  އި،ހެންޭވރު ދެުކނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ހުށަހަޅުއްވަ  ،މެދު މާފޮނުުވ

؛ ލަ އަދަދަކީމަޖިލީހުެގ ޖުމުޮގތުން ނެުގނު ޯވުޓެގ ނަތީޖާ.  ުގޅޭ ށްޞްލާޙައްާވަފއިާވ އިތާއީދުކުރަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން. ނުފެންނަ ކަމަށް   48ފެންނަ ކަމަށް . 49؛ ކީރުންެގ އަދަދަ. ހާޒިުރެވ ތިއްެބިވ މެންބ87ަ

 48ޯވުޓަގއި ބަިއެވިރެވަވޑަިއަގތީ   މެންބަރަކު ެވސް ނެތް.ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓު ނުެދއްާވ

މިހާހިސާބުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް  އްޖެ.. އެހެންީވމާ، ފާސްވެ މެންބަރުން 25މެންބަރުން. ފާސްުވމަށް ބޭނުންަވނީ 

 އެުކގައި ކޮމިޓީއަކަށް ހިނަގއްެޖ.

 

 އަށް{ 12:36އިން  11:04}މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީ ކުރިައށްެގންދެުވން: 

 (هللاއީވާ ޢަްބދު ރައީސް،ނައިުބ މަޖިލީުހގެ  ؛ވީނެންއި ތުގައިސަޔާ)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ލާފަިއ އިހިސާބުން މަޖިލީހުެގ މަސައްކަތް މެދުކަނޑަ މިހާރު މި ބަދަލުީވ އަުޅަގނޑުމެންެގ ާއއްމު މަސަްއކަތަށް. މި

 ޖަހާއިރު. 1ފަށާނީ 

 

 {ށްއަ 13:08 ން އި 12:37 :ޅުކޮތު ުގސްަވހު}

 (ން ޢަފީފުވިލުފުީށ ދާއިރާގެ މެންަބރު ޙަސަ ؛ވީނެންއި ތުގައިސަޔާ)ރި

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 6

 

 :ންުވްއކެ ދެހަކަާވ ތުންސަރިޔާ



 2020 މާރިޗު 10                             ޖަލްސާ ވަނަ 17 އުރުގެތަމަ ދަގެ ފުރަހަރުއަވަނަ  2020

 

43 

 

 ، މިޮގތުން `. މެންދުރުެގ ހުސްަވުގތުކޮޅަށްފަހު މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާ ކުރިއަށްެގންދަން އަުޅަގނޑު މި ފަށަނީ. 

 ؛ެގ ދަށުނ6ް. އެެޖންޑާ ނަންބަރު 6 މަސައްކަތް. އެއީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު ހުރި ޑު މި ފަށަނީ ނުނިމިފުރަތަމަ އަޅުަގނ

 ،މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތުންސަރުކާރުެގ ފަރާ -6.1

ންޖަރުންެގ އަތުން ފަސިބޭރަށް ފުރާ  ުކން ދިެވހިރާއްޖެއިންޓަ ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެއަރޕޯ) 2016/29ާގނޫނުން ނަންބަރު 

ެގަނއުމުެގ ބިުލެގ ބަހުސް ކުިރއަށްެގންދިއުން. މި ބިލަށް އިޞްލާޙު ށް( އަބެހޭ ާގނޫނު ނެުގމާ ފީއިޓެކްސްއާ 

 23މިނެާޓއި  26ަގިޑއިރާިއ  1ަގޑިއިުރެގ ެތރެއިން މިހާރު ބާކީ އޮތީ  4ބަހުސްކުރެއްުވމަްށ ކަނަޑއެޅިަފއިާވ ޖުމުލަ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު   ދާއިރާެގަވުގތު މި ބިަލށް ާވހަކަފުޅުދެްއކެުވމަށް އެިދަވަޑއިެގންަފއިަވނީ ބިލެތްދޫ ސިކުންތު. މި

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް )ަވުގުތކަޅަކަށްަފހު(  .ބިލެތްދޫ ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ޙަލީމް ލީމް.ޙައަޙްމަދު 

ރަޝީދު  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  ،ތުންެގ ފަރާލާނަން. އާދެ! ސަރުކާރުއިދަންނަަވ

ންޖަރުންެގ އަތުން ޓެކްސްާއއި ފަސިކުން ދިެވހިރާްއޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ޓަ ިދެވހިރާްއޖޭެގ އެއަރޕޯ ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

 ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު( ) ؟ޞަތު ދޫކޮށްެލއްީވ ދެއްތޯރު. ފުއޮތީ ަވަޑއިެގންަފއިަވނަ ފުުރޞަތަކަށް އެދި ދެ  ުގމުެގ ބިލު.ނެފީ

މި ބިލުެގ  ،އެއްކޮށް ންބަރަކު ދެން އިތުރަށް މި ބިލަށް ާވހަކަފުޅުދައްަކަވން ނެތުމާއާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ެއްއެވސް މެ

ޓަށް އެހުން ޯވ  ބަލައިަގތުމަށްބިލު ހިސާބުން ނިންމާލީ. ދެން މާދަމާެގ ޯވޓަށް ެއހުމުެގ ަވުގުތގައި މި ބަހުސް މި

 އޮންނާނެ. 

ފުވައްމުލަކު ދެކުުނ  ،ުރެގ ފަރާތުންސަރުކާ -6.2އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ؛އާދެ! ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ -{6.2}

ންދިއުން. މި ތަޢުލީމުެގ ބިލުެގ ަބހުސް ކުރިއަްށެގ ،ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މުޙައްމަދު މުމްތާޒު ހުށަހަޅުްއާވފަިއާވ

މިނެޓާއި  36ަގޑިއިާރއި  1 ،ތެރެއިން މިހާރު ބާކީ އޮތީ ގެ ަގޑިއިރު  4ޖުމުލަ  ހުސްކުރުމަށް ކަނޑަެއޅިފައިާވބިލަށް ބަ

ސިކުންތު.  46މިނެޓާއި  14ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  25މިނެޓާއި  22ސިކުންތު. ެއއީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  43

 ިސކުންތު. 8މިނެޓާއި  14އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  ިސކުންތު. 34.އެން.ސީއަްށ ޕީންތު. ސިކު 21މިނެާޓއި  20ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ސިކުންތު. އާދެ! މި ބިލަްށ  4މިނެޓާއި  4ދެން ަވކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްަބތްެވަވޑައިުނަގންނަާވ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 

 ށް. ތަޢުލީމުެގ ބިލު.ންބަރު އަޙްމަުދ ސަލީމަދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެ ހޯރަފުށީ ،ާވހަކަފުޅުދަްއކަަވން އެިދަވަޑިއެގންފަިއާވ

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ހޯރަފުށީ ؟ނޫން ؟ތްތެރި މެންބަރު ފުރުަޞތު ބޭނުންފުޅުތޯދާއިރާެގ ިއއްޒަ އާދެ! ހޯރަފުށީ

 ލާނަން.އަޅުަގނޑު ބަލައި މެންބަރު ފުރުޞަދު ދޫކޮށްލެއްީވ. އިތުރު މެންބަރަކު ާވހަަކފުޅުދައްަކަވން އެދިަވޑަިއަގންަނތޯ

ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފުަވްއމުލަކު ދެކުނު  ،އާދެ! ސަރުކާރުެގ ފަރާތުންފަހު( )ަވުގުތކޮޅަކަށް

 ތަޢުލީމުެގ ބިލުެގ ބަހުސްގައި އިތުރު މެންބަރަކު ާވހަކަފުޅުަދއްަކަވން ،މުމްތާޒް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

މަޖިލީހުން މި ބިލު  ،އާދެ! މި ބިލަށް ެވސް ހިސާބުން ނިންމާލީ.   މިމި ބިލުެގ ބަހުސް ،އެދިަވޑަިއެގންފައިނުާވތީ 
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ބަރުންެގ ޮގތުން ޯވޓަށްއެހުން މާދަމާެގ ޯވޓަށް އަހާ ަވުގުތގައި އޮންނާނެ ާވހަކަ މަޖިލީހުެގ މެން ުގޅޭ ބަލައިަގތުމާ

 ދަންނަަވން.  ކައިޓަމަޢުލޫމާތަށް 

އަޙްމަދު  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގެ ދާއިރާ ރަފުށީހޯ ،ރާތުންސަރުކާުރެގ ފަ  -6.3ދެން އަޅުަގނުޑ މި ދަނީ  -{ 6.3} 

ބަހުސް. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް ބިލުެގ ބެހޭ  މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ،ސަލީމް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

ކުންތު. ސި 18މިނެޓާއި  15ަގިޑއިރާއި  1 ،ަގިޑއިރު ތެރެއިން މިހާރު ބާކީ އޮތީ 4 ،ކަނޑައެޅިަފިއާވ ަގީޑެގ ތެރެިއން

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ސަލީމް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ  ހޯރަފުށީ ،ފަހު( ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން)ަވުގުތކޮޅަކަށް

 ބަސް ިވދާޅުުވަމށް އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުަވން.ބެހޭ ބިލުެގ ފަހު މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ

 

 މް ާވހަކަދެއްކެުވްނ: މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީދާއިރާެގ ހޯރަފުށީ

ބިލަށް ަވރަށް ފުޅާ ދާއިރާެއްއގައި ހޭ ބެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މޫސުމަށް އަްނނަ ބަދަލުތަކާ

ނޑު ބިލަށް ުހށަހަޅުއްާވަފއިކަން އަޅުަގ އްަވރަށް ރަނަގޅު ޚިޔާލުފުޅުތަކެ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބަހުސްކުރަްއަވއި 

 ބިލަށް ާވަހަގފުުޅދެއްކެިވ ހުރިހާ މެންބަރުން ެވސް މި ބިލުެގ މަޤްޞަދާއި ޮގތެއްަގއި މި ިދ ޖުމުލަފާހަަގކޮށްލަން. އަ

ބިލަށް   މި ،މުކަން ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރަްއާވފަިއާވތީންއަދި ބިލު އަަވހަށް ފާސްކުރުމުެގ މުހި ،އިހާބިލުެގ ރޫ

 ދަންނަަވން. އާދެ! ޖުމުލަ  ޝުކުރު އަުޅަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަްށ ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ާވހަކަފުޅުދެްއކެިވ ހުރިހާ އިްއޒަ

ަނމަށް ބަދަލުެގންނަންޖެހޭކަން ެގ ބިލު ،ޮގތެްއަގިއ މެންބަރުން ފާޅުކުރެްއިވ ޚިޔާލުފުޅުަތކުެގ ތެރޭަގއި 

ންސީ ރޖެއިމަ ޓްކްލައިމެ ،ެގ ނަމަކީ މި ބިލު މިހާރު ހުށަހެޅިފައިާވ ޮގތުެގ ބަދަލުގައި ،ިއޭވ. ެއޮގތުންފާހަަގކުރަްއާވފަ

އަދި މުިޅ  ،އިކަމަށް ކަނަޑއެޅުމަށް މެންބަރުން ފާހަަގކުރައްާވފަިއޭވ. އަުޅަގނޑު ަގބޫުލކުރާ ޮގުތަގއި މި ހާލަތާ ާގނޫނު

ަވރަްށ ދިއުމަކީ ބަދަލުެވެގން މި ާގނޫނުެގ ނަން އެޮގތަށް، ގައިާވ ބޮޑު ޮގންޖެހުމަށް ބަލާއިރު ކުރިމަތިެވފައި ށްދުނިޔެއަ

އިުތރުން މި ބިލަށް މެންބަރުން  އަުޅަގނޑު ެވސް ަގބޫުލކުރަން. އޭގެ  ކަމަށް ބޭނުންތެރި ކަމެއް ށްަވރަ، މުންމުހި

 ،ނަްނސް ަވުރަގދަކުރުން ަވރަށް ޮބަޑށް ފާހަަގކުރެްއިވ. މިޮގތުން ރކްަލއިމެޓް ަގަވ ،ެތރޭަގއި  ހުށަހެޅުއްިވ ޚިޔާލުފުޅުަތކުެގ

ރޭެޓއް އުފެއްދުމަށް މެންބަރުން ބެހޭ ޚާއްޞަ ޑައިރެކްޓަ ންޖާޓް ޗޭރީެގ ތެރޭަގއި ކްލައިމެއެންަވޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓް

ުމ އުފެއްދުން މެންބަރުން ޤާއިތުރުން ކްލައިމެޓް ޗީފް ނެޯގޝިއޭޓަރެގ މަހުށަހަޅުއްާވފަިއޭވ. އަދި ޭއެގ

ލޮމެެޓއްެގ ޑިޕްތީެގ ސަރުކާރުެގ ންފަ ކީ މަތީއަީކ، ޗީފް ނެޯގޝިއޭޓަރއަ. އަދި ެއ ނެޯގޝިއޭޓަރފާހަަގކުރަްއާވފަިއޭވ

ބަސް ބުނާ ފަރާތަީކ ޮގތުން އެްނމެ އިސް ބެހޭ ޮގތުަގއި ހަމަޖެއްސުމާިއ އަދި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަރާތުން ކްލަިއމެޓް ޗޭންޖާ

މެންބަރުން ފާހަަގކުަރްއާވފަިއޭވ. އަދި ދިެވހިރާއްޭޖެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުެގ މައި  އި ހެދުމަށް ެވސްއެ ފަރާތްކަމުގަ 

ބާުރއެޅުަމށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  ،ލުމަށްއިާގނޫުނގައި ޮގަވަކމުގައި ހެދުމަށް ެވސް  ޖުތަނބަކީ ކްލައިމެޓް ޗޭން
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އުމީ ޤަޮގތުން  ބެހޭ ކްަލއިމެްޓ ޗޭންޖާ ،ިވދާޅުެވަފއިޭވ. އަދި ހަމަ މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްިވ ިޚޔާލުފުޅުތަކުެގ ތެޭރަގއި 

ށް ބާރުއެޅުމަށް ޚިޔާލު ފާުޅކުރަްއާވފަިއޭވ. އަުޅަގނުޑ ރަ  ބިލުގައި އިތުށްކުރުމަހަރުދަނާ ގފެންަވރުަގއި ރިޕޯޓިން

އެިކެއކި ކަންކަމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ،އިތުރުންަވރަށް ރަނަގޅު ކަްނަކން. އަދި ޭއގެ ހަމަ ދެކޭޮގުތގައި ިމއީ މުޅިން ެވްސ 

 މްލައިންތަެކއް ނެތުމާއިަގިއ ޓަ އޮްތ ޑްރާފްޓުމިހާރު ުހށަހަޅާފައިޓައި ެއކިެއކި ޕްލޭްނތައް ހެދުމަށް ،ތަކާއިރިޕޯޓު

. އެހެންީވމާ، މި ދެންނިެވ މައިަގނޑު އިޞްލާޙުތައް ށްއެުކއެަގއި މެންބަރުން ިވދާޅުެވފައިޭވ ޓައިމްލައިންަތއް ހިމެނުމަ

އޮތް   މިއި ފަޅާތަކުން އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު ހުށަހައެ ރޮނުގ ،ބެލުމަށްފަހުގައި ލާގައިޙަ ނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުއަޅުަގ

ލު ާގނޫނަކަްށ ެވސް އަަވހަށް މި ބިުއއްމީދަކީ ީވހާ ނޑުެގ ެވސްއަުޅަގ ،އިޞްލާޙުތައް ެގނެސް ެގންނަންޖެހޭށް ޑްރާފްޓަ

އުމީ ފެންަވރުަގއި މި ކުރާ މަސަްއކަތްތަކަށް އިތުރު ބާރަކަށް ިމ ޤަ ައޅުަގނޑުމެން ދުނިޔޭެގ ފެންަވުރަގއި އަދި  ،ބަދަލުެވ

މި ބިލު މިއަދުެގ  ،އަޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަްށ އެދެން ؛ރި ރައީސްއިްއޒަތްތެ ،. އެހެްނީވމާދިއުންާގނޫނު ެވެގން

އެޖެންޑާަގއި ެވސް ހިމަނުްއަވއިެގން ބަަލއިަގތުމަށް ފާްސޮކށްދެއްަވއި ކޮމިީޓއަށް ައަވހަްށ ފޮނުއްަވއިދެްއުވމަށް. ަވރަށް 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަޙްމަދު   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާެގ ރަފުށީހޯ ،ރު. އާދެ! ސަރުކާރުެގ ފަރާތުންރި މެންބަޔާ އިްއޒަތްތެޝުކުރިއް

ަވނަ ކިޔުްނ  3ހިސާބުން ނިމުނީ.  ެބހޭ ބިލުެގ ބަހުސް މި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ،ލީމް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވސަ

ަގއި ޯވޓަށް އެހޭނެ ާވހަކަ ދަންނަަވން. ން މިއަުދ ޯވޓުެގ ަވުގތު ޮގތު ުގޅޭ ބިލު މަޖިލިހަށް ބަލައިަގތުމާ .ނިމުނީ

  ވައްމުލަކު އުތުުރ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ފު ،އެހެންމެހަމަ

ރަށް ފުރާ  ހިރާއްޖެއިން ބޭވެ ިދެވހިރާއްޖޭެގ ެއއަރޕޯޓަކުން ދި) 2016/29ރު ބަނަންާގނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

ތުން މިއަދުެގ ޯވުޓެގ ޮގ ުގޅޭ ަގތުމާއިެވސް މަޖިލީހަށް ބަލަ (ނެުގުމެގ ާގނޫނުެގ އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީރުންޖަފަސިން

 ،ތުން ފަރާެގއެކު، ސަުރކާރުށް ޓަކައި ދަންނަަވން. ހަމައެއާ ތަ  މެންބަރުންެގ މަޢުލޫމާކަންނެޭވނެ ާވހަ ދެށްަވުގުތަގއި ޯވޓަ

ބިލު ެވސް ންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ތަޢުލީމުެގ ރި މެދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެފުވައްމުލަކު ދެކުނު 

 ެވްސ ޯވޓަްށ އެހޭނެ ާވހަަކ މެންބަރުންެގ ށްުދެގ ޯވޓުެގ ަވުގުތަގިއ އެ ބިލަޮގތުން މިއަ ުގޅޭ  ތުމާަގ ބަލައިށްމަޖިލީހަ

 މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަަވން. 

ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން -6.4 ،ދަނީ އަޅުަގނޑު މިއާދެ! މިހާރު  -{ 6.4} 

ެގންދިއުމަށް. ސް ކުރިއަށްބަހުަކއުންޓެންޓުންެގ ބިލުެގ އެ ރޑްއްޖޭެގ ޗާޓަރާިދެވހި ،ހުށަހަޅުއްާވފައިާވهللا ޤޫބް ޢަބްދުޢުޔަ

 38މިނެާޓއި  46ިޑއިރާިއ ަގ 2އަދި  ،ެގ ތެެރއިންަގޑިއިރު  4ލަ ޖުމު ،ަކނޑައެޅިފަިއވާ  ށްމަރުކުމި ބިލަށް ބަހުސް
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އަރުަވން. މާފަންނު ންނަށް ފުރުޞަތުޅުދަްއކަަވްނ ެއދިަވަޑއިަގންަނާވ ބޭފުއެބައޮތް. މި ބިލަށް ާވހަކަފުޅު ސިކުންތު ބާކީ

 ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް. 

 

 ދެއްކެުވން:ޙައްމަދު ފަލާޙް ާވހަކަމާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު މު

ދާންދޫ  ،ތީއިދެްއީވވަ އްޅުހަޑް އެަކއުންޓެންޓުންެގ ބިެލއް ހުށަ ރއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ދިެވހިރާއްޭޖެގ ޗާޓަޝުކުރިއްާޔ އި 

 .މު ބިލެއްންަވރަްށ މުހިިމއީ  ،ރި މެންބަރަށް ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޒަތްތެއް ދާއިރާެގ އި

ތްކުރަމުްނ ްއކަެއކައުންޓިްނގ ާދއިރާަގއި މަސަ ފެށިެގން ިދެވހިރާއްޖޭަގއި ނުއްސުރެޒަމާ ؛ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި

ެއކައުންޓިްނގ ދާއިރާގައި މަސަްއކަތްކުރަުމން މި ެގންދަނީ ބިދޭސީން.   90% ން. ރާއްޖޭެގަވނީ ބިދޭސީއައިސްަފއި

 މީެގ ފައިދާ ށް ކަުއންޓެންޓުންނަ އެ ާރއްޖޭަގއި އުފެދިފަިއާވ ،މީެގ ފައިދާ މެން ރާއްޖޭެގ ަރްއޔިތުންނަށްއަޅުަގނޑު

 ނޫީނ ތަކަށްންފުނިކުދިެވހިންެގ  100% މެން އެބަޖެހޭއަުޅަގނޑު  ،ާވނަމަ ތުގައި ހޯަދއިދޭން ބޭނުންކަމުަގއި ޤަޙަޤީ

ކުންފުނިތަުކެގ ދުނިޭޔަގިއ އުފެދިފަިއާވ ބޮޑެިތ ެއކައުންޓިންގ ރާއްޖެއިން ބޭުރަގިއ، ނެ ޮގތެްއ ހަދަން. ރެޭވކުނު

މި  .ރި ަރއީސްތެ އެަބދޭ. އިއްޒަތްންމުަވރިރަކާތްތެހަްއޖޭގައި ކުންފުންޏެއް ރާ 3ކުންފުންޏެްއެގ ތެރެއިން  5 ،ތެރެއިން

ެގ އޭ  ޖަހައިެގން "ލަންކާ މޯލްޑިްވސް" ؛ދިެވހިރާއްޖެއާއި ލަންކާ ،ނީަވ ނަާގފައި މިޓް ން އެކްސްކްލޫިސްވ ރައިޅުބޭފު

ދަނީ. ދިެވހިންނަށް މީެގ މަންފާއެއް ނުކުރޭ އިްއޒަތްތެިރ  ން މިކުރަމުަގއި މަސައްކަތްޖޭ ރާއްރައިޓްސް ނަަގިއެގން

މި  ؛ސްރި ރައީތެތްއިްއޒަ ،. އެހެންކަމަށްާވނަމަފަ ޮގސްށްމިޮގތަ ަވނީ އަހަރު މި 30ެވިދޔަ ރައީސް. ރާއްޖޭަގއި ފާއިތު

އުފެދިފައިާވ  ަކއުންޓެންޓުންެގ ޮގތުަގއިރާއްޖޭަގއި މޮޅެތި އެ، ންާރއްޖޭަގއި ކިަޔަވިއެގ ؛ާގނޫނުން ރާއްޖޭަގއި އުފެދިފަިއާވ

 ޭއެގ މަންފާއާއި ށްންނަތުަރްއޔިރާއްޭޖެގ  ،ކުާރ ކަމަށް ަވންޏާމަސައްކަތް އްޖެއިން ބޭރުެގ މީހުން މިޮގތަށް  ރާށްންނަހުމީ

 ކަމަށް  ހިމެނެންޖެހޭނެ އެިޅެގންމި ބިލުެގ ތެރޭގައި ކަނޑަ  .ކަމެއް ލިބިެގނެއް ުނދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްފޮނިމީރު

 ރާއްޭޖެގ ކުންފުންޏަކާ  ،ކަުމގައި ީވނަމަެވސް  ބައެއްރުއެަކއުންޓެންޓުންނަކީ ރާއްޖެއިން ބޭ ،ރަނީކުއަޅުަގނޑު ަގބޫލު 

 ބަިއެވރިެވެގްނ ނޫނިއްޔާ ނުކުެރޭވ ޮގތަށް  ހިްއސާ އޮންަނ ކުންފުންޏަކާ 100ޖޭެގ %އް ރާ ،ބައިެވިރެވެގން ނޫނިއްޔާ 

ތާނަގިއ  ކުރިއަށް އޮތް .އަޅުަގނޑު ދެކެން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ށްމައް ކަކަމެ  މުންމުހި އެއީއޮތުން 

މެން ރާއްޭޖެގ ެއކައުންޓެންޓުންެގ ބޭނުންހިފަން. އަުޅަގނޑު ހާ އެންމެން ެވސްޖެހެނީ ހުރި މި ށްމެންނައަޅުަގނޑު

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ން ެވސް. ޓެކްްސެގ ނިޒާމު ިވަޔފާރިެވރިެގރާއްޖޭ ،ެވސް ންރުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަތުރައްޔި

 ކަމަށް  ޓޭހިރާއްޖޭަގއި ހިފެހެއްެވ މަންފާ ދިމީެގ އަސްލު ޙަޤީޤީ ،، މީެގ މަންފާޮގސްފި. އެހެންީވމާތަޢާރަފްެވެގން

 ،ާރއިންއިއެަކއުންޓިންގ ދާ އްެޖއިން ބޭރަށްކަމެއް. ރާ މުންޮގތަށް ހެދުން އެއީ ަވރަށް މުހި ހިފެހެއްޓޭ، ަވންޏާ

ރަށް އެަބ ހަކަށް މިލިއަން ޑޮލަރު ރާއްޖެއިން ބޭފަންސާމަސައްކަތްކޮށްެގން އަހަރެްއެގ މަްއަޗށް ހުން މީރުރާއްޖެއިން ބޭ
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މެން ލަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުިވސްނާ މެންމިީއ އަޅުަގނޑު ؛ރި ރައީސް ތްތެއިްއޒަ ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރިެގންދޭ 

ން އިހުްއޓައިލެޭވކަށް ނެތް. ރާއްޖެ  ،ންދާ ފައިސާއޭ ބުނެފައި މީހުން ގެ ރުބޭ ޅޭ ަގއި އުޖޭއްރާޖެއިން ބޭރަށް އް ރާނިހަމައެކަ

 .ރި ަރއީސްލަންޖެހޭ ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެމެން ިވސްނާޮގތަށް ާދ ފައިސާ ެވސް މިއީ އަުޅަގނޑުރަށް މިކަހަލަ ޮގތްބޭ

ިމ  އަށްމަރުޙަލާ ލީާގތިސް، އިންއީ ރި ރަތްތެްއޒަ ާވހަކަ. އިެގލީ މަރުޙަާލއެއް ާގއިންތި ،ހަމައެއާިއއެކު މި ބިުލަގިއ އެަބޭވ

ެވސް ލީ މަރުޙަާލއެްއެގ ާވހަކަ. އަުޅަގނަޑކަށް ހަމަ ނުފެނޭ އެއްޮގަތކަށްާގދުަވހުެގ އިންތިއަަހރު 4ބިލުގައި މި އޮންނަނީ 

ލީ މަރުޙަާލ ާގިއެގން ކުރިއަށްދާން ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. އިންތިއާ މި މަނާކަށް. ހަންލީ މަރުޙަލާެއއް އޮާގއިންތި

ޢައްޔަންކުރާ ހުރިހާ   ނަށްތަ ހާ ބާރެއް ދީފަ. އެ ހުރިށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލަ ،ެވސް މި އޮންނަނީަގއި ީވނަމައޮންނަކަމު

މުޅި  ،ނެރަލް ނަާގ މީހުންެގ ޮގުތގައި ހަމަޖެހިފަ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާޖެއެންމެންެގ ބާރު މި އޮންނަނީ އޮޑިޓަރ 

އެކަން އަސްލު އޭެގ މަންފާ  ،ރ ޖެނެރަލްެގ އަާތއި އަްތ ބޭނިމަ އޮޑިޓަނުެގ ދެފައޭ ބުނާހެން ހަަގއި އޮންނާނީ ޙަސަތީއެ

ޮގތުން  ބިލާ ބެހޭންެގ ންެޓންޓުޑް އެަކއުރިދެވހިރާއްޖޭެގ ޗާޓަ ،ލިބޭޮގތް ނުެވފައި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ

 ،ެވސް ރަނަގޅު ޮގތެއްއަށް ކޮންމެމި ، ިވސްނާަވޑަިއެގންށްމަރުޙަލާަގއި މި ކަްނކަމަ ޮކމިޓީ ،ިވސްާނއިރު އަޅުަގނޑުމެން

 ާވތީ ައޅުަގނޑު ަކމެއް ކަމަށް މުންިދއުމަކީ ެއއީ ަވރަށް މުހިފަރުމާކުރެިވެގން މީެގ މަންފާ ލިބޭނެ ޮގތަކަށްދިެވހިންނަށް 

 ދަންނަވައިލީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަްށ. 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވ

 ،މެން ބަހުސް މި ެގންދަނީއާދެ! މިަވުގތު އަޅުަގނޑު)ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( ބަރު. ތެރި ެމންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

ެވހިރާއްޭޖެގ ދި ،ހުށަހަޅުއްާވަފއިވާ هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔައުޤޫބް ޢަބްދު ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

 ަގންަނާވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންން އެިދަވަޑއިދައްަކަވހުސް. ާވހަކަުފޅުޑް އެަކއުންޓެންޓުންެގ ބިލުެގ ބަރޗާޓަ

މިއަދު  .މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަާވލަންމެންބަރުންެގ ްއޒަްތތެރި އި )ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު(ދަންނަަވން.  އެދިަވޑަިއަގތުމަށް

. ކަށްިވދާޅުާވ ެއއްޗަ  ހިރީ މަޖިލީހުެގ ަރއީސްޯވޓުެގ ަގޑި ބަދަލުެވދާނެ އިނޭގތޯ. އަދި އަުޅަގނޑު މަުޑކޮްށލައިެގން މި

ަގއި އޮންނާނެ ކަމަށް.  1:30ޯވޓު ަގިޑ  ،ތި ތިއްެބީވަވޑަިއެގްނ ބޫލުކުރެޭވ ޮގުތގައި ިތ ބޭފުޅުން ަގއަޅުަގނޑަށް 

 ،ފަިއާވހުށަހަޅުއްާވމެންބަރު ިއއްޒަތްތެިރ ދާންދޫ ދާއިރާެގ  -6.4 ،ެގންދަނީ ރު މިއެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑުެމން މިހާ

ގައި ާވހަކަފުޅުދައްަކަވން ބޭނުންފުޅުާވ ެގ ބިލުެގ ބަހުސް. ެއހެންީވމާ، މި ބަހުސްންޓުންޑް އެަކއުްނޓެރޓަދިެވހިރާއްޖެ ޗާ

ަވުގުތ އެޖެންާޑ ނަންބަރު  ުގތުޮކޅަކަށްފަހު( މިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަކަށް އެިދަވަޑއިަގތުމަށް ަދންނަަވން. )ވަ 

ބިލުެގ ބަހުސް އަުޅަގނޑު  ންޓުްނެގޑް އެަކއުންޓެރޗާޓަ ،ބަރު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންދާންދޫ ދާއި -6.4

ދަްއކަަވްނ ާވހަކަފުޅު ؛ނެުވންެގންދަނީ. އެހެންީވމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަކަށް އެިދަވަޑިއެގން ކުރިއަށް މި
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. )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ، މިއަުދ ޯވުޓެގ ަވުގތަީކ  އެދެންން އެިދަވަޑއިަގތުއެދިަވޑަިއަގންނަާވ މެންބަރުން ފުރުޞަތަކަށް 

ދެއްާވ އިނޭގތޯ. ދެން އަދި މަޑުކޮށްލަދެަގޑި ިވހި މިނެޓު. އެއީ ޯވޓަށް އަހާ ަވުގތަކީ.  ؛ދެަގޑި ިވހި މިނެޓު. 2:20

އަުޅަގނުޑ ނެތީމާ، އިރަކަށް އެިދަވަޑއިެގންފަަވުގތު މި ިބލަށް ާވހަކަފުޅުދަްއކަަވން އިްއޒަތްތެރި މެންބަ މިހާރު މިދެން 

 ޖަހާއިރު.  2ލަން. ދެން ޖަލްސާ ފެއްޓޭނީ މި ޖަލްސާ މެދުކަނޑާ

 

 އަްށ{ 14:01އިން  13:40ުވން: ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްަވއިލެއް }

 (هللاއީވާ ޢަްބދު ރައީސް،ނައިުބ މަޖިލީުހގެ  ؛ވީނެންއި ތުގައިސަޔާ)ރި

 

 ކަން ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަން 

 

 ން:ުވރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

 ،އޮތީ މަސައްކަތުން. ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަކަށް މިއަދު މަސައްކަތުެގ ޮގތުަގއި ލިބިފައި މި ެގނީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުަވުގތު މި ފަށަ މި

ެގ ޯލކަލް ަކއުންސިލު) 2010/10ާގނޫނު ނަންބަރު  ،އިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުްއާވފައިާވއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ރޮޒަ

ޮގތުެގ ރިޕޯޓު.  ކޮށް ނިންމިސާކޮމިޓީން ދިރާ ެގަނއުމުެގ ބިލު މުިޅ މަޖިލީހުެގއިޞްލާޙު އަށް(ންތިޚާބުތަކުެގ ާގނޫނުއި

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް، ނުަވތަ  ؛މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓިެގ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަނީ

ރު މި ދަންނަާވލަނީ ނުަވތަ މި ހުށަހަޅަނީ ުމިޅ ، ައޅުަގނޑު މިހާހެންީވމާ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނައިުބ ރައީސް. އެ

ލޯކަލް ) 2010/10 ،އިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްާވަގިއާވމަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު. މިއީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒަ

ަވަނ  127ެގ ންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގނަުއމުެގ ބިލު ަރއްޔިތުއިޞްލާޙު  (އަށް އިންތިޚާބުތަކުެގ ާގނޫނޫ ެގކައުންސިލު 

ލީހުެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕޯޓު. ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުެގ ނިންމުމެއްެގ މުޅި މަޖި ،މަތީން މާއްދާަގިއާވ ޮގުތެގ

އްޑޫ އަ  ،މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީެގ ފުރަތަމަ ބައްދަލުުވމުަގއި  ،ަގއި ބޭްއުވނު 2020މާރިޗް  10 ؛ޮގތުަގއި މި އޮންނަނީ

ލޯކަްލ ) 2010/10ާގނޫނު ނަންބަރު  ،އިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްާވަފއިވާ ޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަމީދޫ ދާއިރާެގ އިއް

ެގަނއުމުެގ ބިލު މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީން ެގންނެިވ އިޞްލާޙާެއުކ އިޞްލާޙު (އަށްކައުންސިުލެގ އިންތިޚާބުެގ ާގނޫނު

ނިންމަވައިދެްއުވމަށް މި  ،މަތީން ންނަާވ ޮގެތްއެގމަޖިލީހުން ފެނިަވޑަިއަގމި ބިލު އިއްޒަތްތެރި  .ކުރުންފާސްކުރި

ގައި  1މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމާފައިާވ މި ބިލުެގ މުޅި ރިޕޯޓު ޖަދުަވލް ގައި ހުށަހަޅާފަިއޭވ. އަިދ ރިޕޯޓު

 އްުވމުެގސްކުރެހުން ބަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ލަނީ މުޅި މަޖިލީހުެގއިހިމެނޭ. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ހުޅުަވ

 ޖާބިރު.هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ؛ފުރުޞަތު. އެދިަވަޑިއަގންނަާވ މެންބަރުން
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 ޖާބިރު ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ލަންނިންމާ އިޯވޓުަނަގމިއަށް ނުޮގސް ައަވހަށް ށް ކަސަހުިގނަ ބަ މާދެން ތިބީ  އާދެ! މިހާރު ދެން އަޅުަގނުޑމެން މި

އަޅުަގނޑު ަވރަްށ އުާފޭވ  ދެންލާނަން. އިިދުގނުކުރާަނން. އެހެންނަމަެވސް، ދެތިން ާވހަކަެއއް ދަންނަވަ  މާ ،ާވތީ ކަމަށް

ރާގައި މަަސއްކަތްކުރާ ޮގތެްއަގއި އިޤްތިާޞދީ ދާއި ޞަޚާއް ،ެގ ަވޒީރުންނާއި އާއި ކެބިނެޓު ރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ 

ުގިޅެގން. އަދި ރާއްޖެއަށް މިހާރު އަޅަމުންދާ ފިޔަަވޅުތައް ަވރަްށ  ކްރޯނާ ަވއިރަްސއާކުރާ ބުރަ މަސަްއކަތަށް  ަވޒީރުން

ރޖެންސީ ކަންތައްތައް، މައި .އަދި އަޅަމުންދަނީ ެވސް ަވރަށް ހަރުދަނާކޮށް ،ާއއިހަރުދަނާކޮށް އަޅުއްާވަފއިާވތީ 

މުތަާކ އުއުފާކުރަން. އަދި ޤަ ަޓކަިއ މިކަންކަމަށް  ،އޮޕަރޭްޓަވމުންދާ ކަމާއިބަރަށް ބަރާޕްލޭންތައް ަވރަށް  ންސީޖެކޮންޓިން

 ،ތަކަކަށް ިވސްނައި ކަްނތައްތަުކގައި ސަރުކާރުން ައަވސް ޮގތް ެގދޭދޭ ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭގައި ހުރި ިވޔަފާރީ  ،ދޭތެރޭ

 ނެ ކަމަށްހަރުދަނާ ފިޔަޅުތައް ސަރުކާރުން އަުޅއްާވ ފަދަ ނެނުެގއްލޭ  ފާތައްވަޒީާފެގ ބާޒާުރގައި އޮޕަރޭުޓާވ މީހުންެގ ވަޒީ

 ަވށަިއެގން މިހާރު ،މަސައްކަތްކުާރއިރު ބަލަން ެއބަޖެހޭމި ފެނޭ. އަުޅަގނުޑ އަދި އަުޅަގނޑު މިތާ  އަޅުަގނޑަށް

 !ސަާވން މިހާރަށް ޯވޓަށް އައްހަމަ މިހާރު .ހިންަގމުންދާ ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެްނެގ ޤައުމުގައި ،ހިނަގމުންދާ

ަވން އަުޅަގނޑަށް ފެނޭ. އޮތް ރިޕޯޓަށް. ރިޕޯޓަށް ޯވޓަށް އައްސަ އިހާރު ހުށަހެޅިފަމި ންއަޅުަގނޑުމެން ތާއީދުކުރަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ާވހަކަދެއްެކުވމަްށ  ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު

 ، ދަށުންަވނަ މާއްާދެގ )ހ(ެގ ތިންަވނަ ނަންބަރުެގ  87ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިުދެގ ، ނުާވތީ އިަވޑަިއެގންފައެދި

 ،އިާނ އާދަމް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވއައްޑޫ މީދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަ ،މަތީން އެ މާއްދާެގ )ށ(ަގއިާވ ޮގތުެގ

ެގނައުުމެގ ބިލުެގ ތިންަވނަ ށް އިޞްލާޙު ( އަެގ ާގނޫނުއިންިތޚާބު ތަުކެގކައުންސިލު ލޯކަލް) 2010/10ންބަރު ާގނޫނު ނަ

 ،ކަންނޭނެގ ާވނީ އިަވޑައިެގންފައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މެސެޖު ލިބި )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(ކިޔުން މި އިއްުވނީ. 

މިއަދު  ޯވެޓއް 4ަމްއސަލައެއް.  4ބައޮްތ ޓަށް އެުހމަށް މިއަދު އެަގއި. ޯވ 2:15 ޯވޓު އެހުން އޮންާނނޭމިއަދުެގ 

 . އެހޭނެ ށްަގއި ޯވޓަ 2:15 ،އޮންނާނެ

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 6
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އޭެގކުރިން އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު ދެން މި ފަށަނީ އަނެއްާކެވސް ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތުން. ެއއީ ސަރުކާރުގެ 

ރްޑ ިދެވހިރާއްޖޭެގ ޗާޓަ ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވهللا ޢަބްދު ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބްދާންދޫ ދާއިރާ ،ފަރާތުން

ެގންދިއުން. ިއތުރަށް ާވހަކަފުޅުދައްަކަވން ެއދިަވަޑއިަގންަނާވ އިްއޒަތްތެރި ސް ކުރިއަށްހުޓެންޓުންެގ ބިލުެގ ބަ އެަކއުން

ދެން. ކެންދޫ ދާއިާރެގ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަީލ ދިަވޑަިއެގންދެްއުވން އެފުރުޞަތަށް އެ ،ިވްއޔާމެންބަރަކު 

 ެގ ޯވޓާ ޖެހެންދެން.  2:15ެގންދާނަން ކުރިއަށް  ސްހު ޙުސައިން. އަުޅަގނޑު މި ބަ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ާވހަކަެދއްެކުވން:

 ؛ްޑ އެަކއުންޓެންޓުންެގ ބިލުރކުރާ ޗާޓަހިރާއްޖޭަގއި މަސައްކަތް އާދެ! ިދެވިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ޝުކުރިއްޔާ

ކުރާ ޮގތަށް ކުރަންޖެހޭނެ ަވކީލުން ނުަވތަ ލީަގލް ޕްރޮފެޝަން ރެގިއުލޭޓުބޫުލކުރަނީ އެއީ ހަމަ ަގޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑު 

އްކާާތ ުއންޓެންޓުންެގ ާވހަކަ ދައައީ. އަޅުަގނޑުެމންެގ ތެރޭގައި ޗާޓަރޑް ެއކަ ކަމަށް މި ބިލު މި ާވތީ ކަމެއް ކަމަށް

ެގ ނިޒާމު ތަޢާރުފުކުރެުވާމ ޓެކްސް  ަވނަ ައހަރު ދިެވހިރާއްޖެއަށް 2010ކޮށް ޞަޒަމާންތަކެއް ވެއްޖެ. ަވކިން ޚާއް

ފެށި މަސައްކަތްތަކާ  ފެށި މަސައްކަތްތަކާއި އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ކުރަން މީރާއިން ކުރަން ،ުގިޅެގން

ައއި.  ހިސާބުން ފެށިެގން އުފެދެމުން ެވސް ަވރަށް ބޮޑެތި ަކންބޮޑުުވންތަެކއް އެ  އިއުންޓެންޓުްނެގ މެދުަގުގިޅެގން ެއކަ

ވިއްާޔ  ކުރާނީ ނޫނީރެިގއުލޭޓު  ންކުންތޯ އެކައުންޓެންޓުބަޔަކުޯތ ނުަވތަ މީރާެގ ރެިގއުލޭަޝނަ މީރާއިން ކަނޑައަޅާ

ކަނޑައަޅާ ަގާވއިދަކުންތޯ ެއކައުންޓެންޓުްނ އެތަނުން  ،މަތީންތޯ ެގއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ކަނޑައަޅާފަިއާވ އުސޫެލއް 

ޮގތުން ަވރަށް  ެވްސ މިކަމާ ުގޅޭ އިޓެންޓުންެގ މެދުަގއެަކއުން ،މި ސުާވލު ަވރަށް ބޮޑަށް އުފެދި ؟ކުރާނީރެިގއުލޭޓު 

 ،ބޫލުނުކޮށްަގތަނަކުން ލަތްތަުކގައި ެއތަނުން ދޭ ހުއްދައެއް އަެނއް ހާބައެއް  ،ިގނަ ޮގްތޮގތަށް ާވހަކަދެެކވި 

ިމ ޑު އަުޅަގނެގ ާވހަކަ ހުހަމަ ދައުލަތުެގ ދެ އޮފީ ؛އި ެއކައުންޓެންޓަކީ އަނެއް އޮފީހެްއަގ ސެޓިފަިއޑްއި އެއްތަނެްއގަ 

ެވސް ހަމަ ދައުލަތުެގ  އޮީފހަކީ އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް. ެވސް ދައުލަުތެގ އޮފީހެއް ދައްކަނީ އިނޭގތޯ. މީރާއަކީ

، މިނިަވްނ ދެ މުއައްަސސާައކުން ެދ އަޅާފަިއ އޮންނަ ތަނެއް. އެހެްނީވމާޮގތުގައި ކަނޑަ  ގެ ސާެއއްމިނިަވން މުއައްސަ 

ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ ، ދަނީ ފެނިެގން މި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިހާރު  ،ސްލިސްޓެއް އޮެވެގން މަސައްަކތްކުރަމުން އައި

އަދި  ،އިންނޫނީ އޮނިަގނޑެްއެގ ތެރެާގ މަސަްއކަތްކުާރ މީހުން އެަކއުންޓެންޓުންެގ ޮގތުަގއިރޑް ޗާޓަ

ށް އަމާ ދިމާލޭުޓކުރުާގނޫެނއްެގ ތެރެއިން އެަކއުންޓެންުޓން ރެގިއު ،ތެރެއިން ގެ ނިޒާމު ެވފަިއާވ ާގނޫނީ ސެންޓްރަލައިޒް 

މިހާރު ބަލާއިރުަގއި ށް ޕްރޮފެޝަނަދިެވހިރާއްޭޖެގ ީލަގލް  ،ބޫލުކުރަންޖެހޭ ަގޖަހާފައިާވ މަންޒަރު. އަޅުަގނޑުމެން މިސްރާބު

އެކަމަކަށް ހުރަހެްއ ނެތް.  .ފާމުތައް ހެދުމަށް ފުރުޞަތު އެބައޮތް  ދިެވހިާރްއޖޭގައި ެވސް ބޭުރެގ ލޯން އޮތް ޮގތުާގނޫނު 



 2020 މާރިޗު 10                             ޖަލްސާ ވަނަ 17 އުރުގެތަމަ ދަގެ ފުރަހަރުއަވަނަ  2020

 

51 

 

ޮގުތަގިއ  ގެ ާގނޫނީ ަވީކލުން ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ާގޫނނީ ަވކީލުން ، ދިެވހިރާއްޭޖެގ ބޭރުެގ ލޯޔަރުންއަދި

ފާމުތައް  ، ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ ބޭރުެގ ލޯބައޮތް. އެހެންނަމަެވސްެވސް އެ މަސައްކަތްކުުރކުރުމުެގ ފުރުޞަތު

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަރާތުން ބޭރު ޙަޤީޤަުތަގިއ  ،ކަންތައްަތއް ކުރަްނީވމާހެދިެގން މިތާ މަސައްކަްތކުރާ ތަނެއް ނުފެނޭ. އަދި 

ރަށް ރަނަގޅު ަވކީލުން ހަމަ ކެރޭ ފެންަވރުެގ ަވޤައުމުތަކުަގއި ަވކާލާތުކުރަންެޖހޭ ހާލަތްތަކުގައި ެވސް ަވކާާލތުކުރަން 

 ،އޮޑިޓަރުންނާ ޖެހުނީމާ ަތއް،ޮއޑިޓު ފާމު ،ަހަގކުރަންޖެހެނީދިެވހިރާއްޖޭަގއި އެބަތިބި. އެެހންނަމަެވސް، ހިތާމަޔާެއކު ފަ

ހާރުެވސް ީލޑިން . ދިެވހިާރއްޖޭަގއި މިކަންމުޅި މަންޒަރު އެހެން ޮގތަކަްށ އެބަ ބަދަލުވާ  އެަކއުންޓެންޓުންނާ ޖެހުނީމާ

 ،މިއާއެކު ންތަން. އަދި ހަމަމީހުން ކޮންޓްރޯލްކުރާ ތަ ބޭރު ،ފާމްތަަކކީ ުނަވތަ ލީިޑން އެަކއުންޓެންސީ ފާމްތަކަކީ  އޮޑިޓު

ފާހަަގކޮށްލަން އެބަޖެހޭ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުަގއި ެވްސ އެންމެ އިްސ އަޅުަގނޑު 

ދިެވހިންެގ ތެރޭަގއި ކޮންމެހެން ެވހިންނެއް ނޫން. އޭެގ މާނައަކީ ަމސައްކަތް މި ކުރަނީ ދިއެަކއުންޓެންޓުންެގ ޮގުތގައި 

ފާހެއް  ބައެއް ކުންފުނިތަކުގައި ހަމަ ެއއްއަުޅަގނުޑމެންނަށް ފެނޭ ތީކީ ެވސް ނޫން. އެަވުރެގ ެއކައުންޓެންޓުން ނެ 

ެވސް އި  ބަލާއިރުަގހުންނަ މީހުންނަށް ެއއްބާތަޖުރިއެއް  ،ސެއް އެއް އެކްސްޕީިރއަން ހަމަ ާގްތަގނަޑކަށް ،އޮންނަ

ޮގތުަގއި. ުޓެގ އެކައުންޓެން ނީ އެންމެ އިސްހުންނާއުމެއްެގ މީހަކު ޤަންނަ ކޮންމެެވސް އަބަދުެވސް ޖެހިެގން އޮ

 ެވސް ފޮރުުވންތަކެއްންޖެހޭ ފޮރުވަ އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގުތގައި  .ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެ ،ހުންނާނެސަބަބުތަކެއް 

، ައކުރު ޖަހައިެގންިވޔަެއކައުންޓެންޓުން. އެއީ އަނެއްކާ ބަޔަީކ  ޭގނެއެންމެ ރަނަގޅަށް އެނ ެވސް މިކަން .ހުންނާނެ

އެކި ޮގްތޮގތަށް ކުންފުނީެގ ހިސާބުތައް  ،ކުރުމާއިޑްރެސް ިވންޑޯ  ޖާދޫގައި ޖައްަސއިެގން ެއކި ޮގްތޮގތަށްިވަޔއަކުުރެގ 

ެވސް. އަިދ  އިަބިއަގކިން ހުންނާނެ އެަކއުންޓެންުޓެގ ބިުލކަޤާހަމަ ކުރުމުެގ  ެވސް  ހުރިހާ ކަމެއް  މި ،ދެއްކުމާއި 

. ޮގތަށް އްޔާ ހަމަ އެކަން ކުރާެވއްޖެ ދަްއކަންތަކަށް ޮގ ކަމެްއ ަވކި ެވސް ަވކި އިމިކަމަކީ ހަމަ ކޮންމެ ޕްރޮފެޝަނެއްގަ 

ެގ ތެެރއިްނ ަގނެޑއްމިޮގތަށް ާގޫނނީ އޮނި ،ނޑު މި ފާހަަގކުރަނީމިއަދު ައޅުަގ ،ެވސް ކަންތައް. އެހެންނަމަެވސް ކުރެޭވ

ޖޭެގ ފަންނުަގިއ ައދި ދިެވހިރާއް ،ކޮށް އްލުޙަ ތަކެއް ދެމެދުގައި ޖެހިފައި އޮތް މައްސަލަ ގެ އްސަސާ ދެ މުއަ  ެގދައުލަތު

 ،ކީަގއި އެ ކަމާމުންދާ މިފަންނުެގ އެކައުންޓެންޓުންނަްށ ޕްރޮފެޝަނަލްކުރަކުރަން ތިބި މިހާރުެވސް މަސަްއކަތްކަތްމަސައް

 ،ކޮށް އުލޭޓުރެގި  މީހުން އަމިއްލައަށް  އެ  ،އި ަވކި ޕްރޮެފޝަނަކަށް ާވއިރުީކަގއި މި ދާއިާރއަކި ޭއެގ ޒާުތގަ އެާއއެއަދި ހަމަ

ންަގނޑުތަާކ އެއްޗެހި ކަނަޑއަޅަިއެގން މިތްތެރިކަމުެގ ސުލޫކީ މަްއސަލަތަކާއި އަދި ނަޒާހާ އަމިއްލައަށް

ައދި  ،ލޭޓްެވވި މީހުން އަމިއްލައަށް ރެިގއު ޮގުތގައި އެއެ ،ކަމަށް ަގބޫލުކޮށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ޕްރޮފެޝަނެއް

ކަންތައްތައް ބަދަލުކުރަްނ  ކުެރޭވނެ ދާއިާރއަކަށް މިަގނޑުެގ ތެރެއަށް ފެތިެގން މަަސއްކަތްންއަމިއްލައަށް ސުޫލކީ މި

ކަމަށްޓަަކއި  ދެްއިވއި، ބިލު ހުށަހަޅުއްވަ ީވމާކަމެއް. އެހެން  ކުރާ ފާ އުނޑު ކުުރން. އެއީ އަުޅަގކަތް މަސައްން އަޅުަގނޑުމެ

  ބިލު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަަވން. ޝުކުރިއްާޔ.ހަމަ ދިެވހި ސަރުކާރަށް އަދި މި
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ޖާބިރު هللا ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޖާބިރު ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެން

ންމު ހިމެންބަރު ހުށަހަޅައިެގން އުޅޭ މު ރިތެދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތް ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު .ޝުކުރިއްޔާ 

. ކަމުންހިންމުމު ހަމަ މީެގ ،ދުނީއެ ނޑު މިއަުޅަގ ައދި ދެަވނަ ފަހަރަށް ާވހަކަަދްއކަން ކަތްތެރިންެގ ބިލަށްމަސައް

ިއ ގަ މިދިޔަ ދިުގ ތާރީޚު އަޅުަގނޑުމެން ޒަމާނުއްސުރެ  ،ޖޭެގ އެަކއުންޓެންޓުންދިެވިހރާއް ؛ތްތެރި ރައީސް އިްއޒަ

ޖެހެނީ. އެއީ ބެނީ. ހޯދަންލިން ިގނައިން ެއކައުންޓެންޓުން މި ކުރަމުން ދާއިުރގައި ައބަދުެވސް ރާއްޖެއިން ބޭރުިވޔަފާރި

މެންޓް ހަމަނުަވނީ. ރން. އެަކމަކު ެއ އަދަދަށް ނެތީ. ެއ ރިކުއަެވސް ނޫ ްނ ނެތީމައެއްޓުޓެންޖޭަގއި އެކައުންރާއް

ދެންމެ އަޅުަގނޑު ކުރިްނ  ،ިވޔަފާރީަގއި  ؛ތަކާ ެއއްޮކށް ހުންނަންޖެހޭނޑުމެން ބޭނުންާވ ކޮލިފިކޭޝަންައޅުަގ،މާނައަކީ 

ާވނީ. އެއީ އަިދ ހައްދަ ރިންގ އިންޖިނިއަ  ލްނޭ ފައިނޭޝައެަކއުންޓެންުޓން ،ާވހަކަދެްއކި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިވދާުޅީވ

 ،ބިޒްނަސްމަނުންނާއި ،ފައިނޭންޝަލް އިންޖިނިއަރުންނާއި ،. އެކައުންޓެންޓުންނާއިނޫން ާވހަކަެއއް ޅުަގނމުޅިން ރަ

 ންންޓުަކއުންޓެއެެހންެވެގންތާ އެ . މީހުންނާމަންޓްޑިެވލޮޕް ؛ެގ ބޭބޭފުޅުންތަފާތު ކެޓަަގރީ ހުރިހާ  މި ،ރުންނާއިޓަމޮނި

މީހުން ބަލާނީ   މީހުން ާގތުގައި ުބނީމާ، އެ މީހުން ބަލަހައްޓާނީ. އެ އެ ންގރޯލިކޮންޓް ޝަލްފައިނޭން

ެވސް  އިންކަން. އަޅުަގނޑުމެންެގ ޤައުމުގަ ކަ ންޮގުތެގ މަތީޮގތްާވ އެއް  ސްޓެންޑަޑާ ސްެގނޯމްއިންޓަރނޭޝަނަލް 

ބޭނުންޭވ.  ކުރަންށް އަޅުަގނޑުމެން އެ ދާއިރާ ފުޅާޗަށް ަވރަްށ ބޮޑަެގ މައްއާިއ މިކަންކަމުތަޖުރިބާެގ އެަކއުންޓެންޓުން

 ެގން ެގނެސްކުރަން. ބޭރު އެަކއުންޓެންޓުން ކަތްއުންޓެންޓުންާނއެުކ މަސައްއަޅުަގނޑަށް ފަސޭހަާވނެތާ ދިެވހި އެކަ

ެވްސ  ންކުރަތެރެިއން އަހުލުެވރި ގެ ައދި ބިޒްނަސް މޮޑެލް ކުރަންއުލަށް އަހުލުެވރި ޙަތަމަ އޭނާ ދިެވހިރާއްޖޭެގ މާފުރަ

މި ބޭބޭފުޅުން މިހާރު  ،ޓަރޑް ެއކައުންޓެންޓުްނނާއިޗާ ،ދިެވހިރާއްޖޭެގ ެއކައުންޓެންުޓންލާފަްށ ޚި ޔާއެ ޓައިމެއް ަނާގނެ. 

 ދަނީ. ދެން ުދނިޔޭެގ ހުރިހާ ިވޔަފާރިތަުކެގފާރި ޮވިލއުމްތައް ެވްސ އިތުރުަވމުންިވޔަ ކު އިތުރުަވމުން އެބަދޭ. ެއކަމަ

،  އޮޑިޓް ލްންމުާވނެ. އިންޓަރނަހިކުރުން ަވރަށް މުންމުާވނެ. އޮޑިޓުހިަވރަށް މު ންގ ލިރޯފައިނޭންޝަލް ކޮންޓް

ފަހަރު  ަބެއއްކަންަތއްތައް. ދެން  ފެހެއްޓުން މިއީ ަވރަށް މުހިންމުސިއްުރ ހި ެގ، ކުްނފުނީއެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓް 

ޕްރޮފެޝަނަލް  ،މަ ކަމަކުނުދާނެ. އެހެންެވެގން ދެއްކީ ެގންތިބެ ިވޔަފާރިތަކުެގ ާވހަކަ ޮގސް ހޮުޅއަށީަގއި އަޅުަގނޑުމެން 

މަ  ހޮޅުއަށީގައިެވްސ ކަމަކުނުދޭ ހެން ކަންކަމަކަށް އެންމުާވނެ. އަދި ހިއެަކއުންޓެންޓުން ިވޔަފާރިތަަކށް ަވރަށް މު

ުދަވހު އިހަކަށްޑު އަޅުަގނ ،ތަްއޔިތުންެގ ތެރެިއންރާއްޖޭެގ ރަ .ައޅުަގނޑުމެން މަަސއްކަތްކުރަން ާވހަކަެދއްކީމަ. ިގނައިން
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 ން.ހިއުމަން ރިސޯސް އުެފއްދު .މީހުން އުފެއްދުމަށް ؛އުެފއްުދން .ާވހަކަދެްއކިން ޝަން މިނިްސޓަރާކޭޔުހަޔަރ އެޑި 

. އެބަޖެހޭ ސްކޫލް ބަރާބަރަށް ޮއޕަރޭޓްާވން އެބަޖެހޭ. ބޮޑުތަުނން އޮޕަރޭޓްާވން ހޮޓެލްޑުމެން ޤައުމުަގއި އަޅުަގނ

ފައްދަންޖެހޭ. މިހާރު މަސެްވރިކަން ެވސް ކިަޔވައިދޭްނ އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެްނެގ ން އުބެހޭ މީހު މަސްެވރިކަމާ

ރީނުކުރަން. ހަމަ  މްމީހުން ތަ  ؛ޮގތުން ިވސްނަާވނެކަން ެއކަމާ ބެހޭ ،ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގައި ައޅުަގނޑަށް ޔަޤީން

 ،ޝަނުންނާއިއިލެކްޓްރި ،މީހުންނާއި ކަލްޓެކްނި ބިދެންެވްސ ތި ،އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި ެއކައުންޓެންޓުންނާއި 

ޓް ކެލެންރަން ބްޓް ާގނޫނެއް ހެދެންީވ. އެންމެން ތަމްރީނުކުންކެލެހަމަ ދެންމެ ބް ދެންެވސް ތިބި ބޭބޭފުޅުންެގ މައްޗަށް

 ކަމެއް  ދާނެއެއީ ކުެރިވއަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ  ؛މުެގ ބަދަލުގައިހެދު ާގނޫނެއް. ކޮންމެ ޑިޕާޓްމެންަޓކަށް ަވިކަވކި ާގނޫނު

އޯކޭ. ؛ އުމުގައި މިހާރުޤައަުޅަގނޑުމެން  ؟ދެނީ ކީއްކުރަންތޯ މި  ޓުޖެބައަޅުގނޑުމެން  .ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 އި ްގލާދޭޝް މީހަކާ ނުލަބަނ ްގލާދޭޝް މީހުންނޭ. ބަންގލާދޭޝް މީހުންނޭ. ބުނަނީ ބަނ ނޑުމެން މިއަޅުަގދެން 

 ނުެލވޭ ނޭާވ ،ކަމަކީ ފުރަތަމަދޭޝް މީހެއްެގ އެހީ. ްގލާނނޭާވލާން ބޭނުންޭވ ބަެއއް ނުލެޭވ ދިެވއްސަކަށް. ފުރަތަމަ ނޭާވ

ެވސް އެބަ  ްގަލދޭޝް މީހުންބަނއެހެންީވމާ،  !ހިނާގޕަރޭެޓއް ނުާވނެ. ކޮންމެެވސް ެއކަްއޗެއް ކިޔަމާ އޮޮގތަކަށް 

 ،ަވންޏާނު ޕްރޮޑިއުސްެގ ެތރެއިން ންނޑުމެޖެހޭއިރު އަޅުަގލޭބަރ ފޯސްއެއް އޮންނަން ޑްތިބެންޖެހޭ. އެކަމަކު ކޮންޓްރޯލް

ބަިޓކް  ނުލައެއް ކިތަންމެ ލާރިެއްއ ހުއްޓަސް އަދި ރޮހިއުމަން ރިސޯސާ ކުރަންެޖހޭިވޔަފާރިތަކަށް ޕަމްޕު

ސް  ެވ މިހާރު ކާރު ދެން ؛ކުރާއޮޕަރޭޓު ޓުންކެއް ނުކުރާނެ. އަދި މިއީ ޓައިމެއް ނޫން. ރޮބަންނެއް ވޯ ސިސްޓަމަކު

 ،ނުލާ. އެހެންނަމަެވސް ތައް ެވސް ދުާވެނ އިންސާުނންނާން. އަދި ފްަލއިޓު ނުލާ. އޯޭކ، ފައިދުޭވ އިންސާނުންނާ އެބަ

އެ  ތިެގނެއް ނޫން.ބައިންދަނީ ޭއެގ ޓެކްޮނލޮޖީ ނެއޭެގ އިނދޭ. ކޮންމެހެން އިންސާނަކު  އިންސާނަކު ޭއގައި އެބަ

 ރަންޖެހޭ ިވޔަފާރިތައް ނުންނާ ލައިެގން ކުއިންސާ .ދުާވނެ. އިންސާނަކު ބޭނުމެއް ެވސް ނުާވނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޓަރ ސް ފައިްވ ،ޭކޓްރިންނާއި ރަނަގޅު ާކއެްއެޗހި ދިނުމާއި ،ތަހުޒީބު ިވޔަފާރިތައް ރާއްޖޭގައި ހިނާގ ކިހިނެއްތޯ މި

 އި ހަޔަސްޓް ރޭންކިންގަ  ،ހަޔަސްޓް އިން ދަ ޯވލްޑް ؛ެވސް މިއަދު ޓުއަރިޒަމް އި ރާއްޖޭގަ މި  އްއޮޕަރޭޝަނެ

ރ  ސްޓަ ލިންމެޝެިގަވަޑއިަގންަނާވނެ ނޫންތޯ ނއެ ،އިރުތިބޭ ހިނަގނީ. އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ންސް މިއޮޕަރޭޝަ

ފުން ެވސް. އަޅުަގނޑުމެްނ ޝެ ރ ސްޓަ ންާވންޖެހޭ މެޝަލިައޅުަގނޑުމެން އެބަ ޕްރޮޑިއުސް ؟ ޝެފުންނަކީ ކޮންބައެއްތޯ

 ...ހާހުރިޖެހޭ  ކުރަން އެބަޖެހޭ ަކންކަން. އަުޅަގނޑުމެންކެޓަަގަރއިޒް 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއް
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 ށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން . ވޯޓަށް އެހުމަ 7

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

. މިއަދުެގ ފުރަތަމަ ޯވޓުަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު( ) .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކްކޮށްލަެދއްުވން އެދެން

 ،ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުްއާވފަިއާވ ފުަވްއމުލަކު އުތުރު ާދއިރާގެ  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

ންޖަރުންެގ އަތުްނ ޕޯޓަުކން ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިރދިެވހިރާއްޖޭެގ ެއއަ) 2016/29 ާގނޫނު ނަންބަރު

މެދު އިްއޒަތްތެިރ  ެގަނއުމުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާއިޞްލާޙު ށް ( އަބެހޭ ާގނޫނު ނެުގމާޓެކްސްާއއި ފީ

 .ޯވޓު ދެްއުވން ެއދެން މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގްނނަާވ ޮގތަކަށް

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:މަޖިލީހުެގ 

 52    މެންބަރުންެގ ައދަދު:ހާޒިރުެވ ތިބި 

 50    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   50     ޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:ޯވ

 26      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 50؛ ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދުފެންނަ ކަމަށް . 52؛ އަދަދުހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ 

؛ . ަވކި ޮގަތކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު ސުމެއް؛ ްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު ޯވޓުދެ
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 ،އެހެންކަމުންފާްސވެއްޖެ. . 26؛ މަށް ބޭނުންާވ އަދަދުުވާފސް. 50؛ . ޯވޓުަގއި ަބއިެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދުސުމެއް

  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވްއޖެ ކަމުަގއި ދަންނަަވން. މި ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް މުޅި މަޖިލީހުެގ

 

 :ާވހަކަދެްއެކުވން ރިޔާސަތުން

 ،ށަހަޅުއްާވފަިއާވފުަވްއމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް ހު ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

ެދއްުވން ށް ފެނިަވޑައިަގްނނަާވ ޮގަތކަށް ޯވޓުމެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ ތަޢުލީމުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާ

  އެދެން.

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިާރެގ   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 54    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 51    ންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެ

 00    ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް 

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   51     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 26      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ނުފެންނަ ކަމަށް . 51؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 54؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

ޯވޓުގައި ބަިއެވިރިވ  ކު ނެތް.ންބަރަަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެ ކު ނެތް.ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަ

ން. ެގިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ަވޑައިފާްސވެއްޖެ. . 26؛ ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު. 51؛ މެންބަރުންެގ އަދަދު
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ޤައުމީ ތަރައްޤީާއއި ތަިރކަިއެގ ލު ދިރާސާކުރުމަށް ބި ދެންމެ މި ފާސްކުރެުވނު ،އެހެންކަމުންަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( )

 ށް ފޮނުިވއްޖެ ކަމުަގއި ދަންނަަވން.ކޮމިޓީއަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  ،ަވނަ ޯވޓު. ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން 3 މިއަދުެގ

ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަްށ މެދު އިއް މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާ ، ބެހޭ ބިލު މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

 ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓްދެއްުވން އެދެން.

 

 ]ުވންޯވޓުދެއް [

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 59    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 58    މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   58     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 30      ދު:ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަ

 ފާސް              ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 58؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 59؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 .ސުމެއް؛ އަދަދުންެގ ދެއްިވ މެންބަރުޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގަތކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓު

ފާސްވެއްޖެ. ިއްއޒަތްތެރި . 30؛ ފާްސުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު. 58؛ ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު
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ެޑބް އިނޭގތޯ. އެހެންީވމާ،  ،ޮގތަކީ  ކިނބިއްސެއް ައޅާލަންޖެހިއްޖެއްޔާ މިހާރު ކަންކުރެޭވނެ ެއއް ؛މެންބަރުން

ްޑ މަންޓް އެންންއެންަވޔަރަބިލު ދިރާސާކުރުމަށް  މި ން.ްއުވސެއް ނޭޅު ުދ ހަމަށް ކިނބިއްޚުކީ އެއީ. ރައްކާތެރި ޮގތަ

  ަގއި ދަންނަަވން.ކޮމިޓީއަށް ޮފނުވިއްޖެ ކަމު  ކްލައިމެޓް ޗޭންޖި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ލޯކަލް ) 2010/10ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ާވފަިއާވމެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއް އިްއޒަްތތެރި އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ

ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި  އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީ(އަށްާގނޫނު ކައުންސިލުތަުކެގ އިންތިޚާުބގެ 

  ެދއްުވން އެދެން.ަނާވ ޮގަތކަށް ޯވޓުމެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނަިވަޑއިަގން ޮގތަށް ފާސްކުރެްއުވމާ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 59    މެންބަރުންެގ ައދަދު:ހާޒިރުެވ ތިބި 

 58    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވ

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   58     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 30      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ނުފެންނަ ކަމަށް . 58؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 59؛ ޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދުހާ

ޯވޓުގައި ބަިއެވިރިވ  ކު ނެތް.ން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭ

 ފާސްވެއްޖެ.. 30؛ މަށް ބޭނުންާވ އަދަދުާފސްުވ. 58؛ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 

 . ންމު ން ނި
 

 ން:ުވދެްއކެ ކަން ާވހަތުރިޔާސަ

 ގައި. 9:00ާވ ބުދަ ދުަވހުެގ ހެނދުނު  2020މާރިޗު  11 ދެން މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ

 

 . މުނީނި ޖިލިސްމަ  .ينلمالعا ب  ر هلل لحمداو
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